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سياسة

سياسة
قضية اليوم

تقرير

والدة الحكومة في انتظار
محمد بن سلمان

روسيا والحلفاء في سوريا:

تباين ال افتراق
إبراهيم األمين
تحدث األمــن العام لحزب الله السيد
حـســن نـصــرالـلــه ،عــن ال ـهــدف الـجــديــد
ال ــذي وضـعــه ال ـعــدو وحـلـفــاؤه الـعــرب
فــي ســوريــا .وال ــذي يـتــركــز عـلــى سبل
إنهاء الوجود العسكري إليران وحزب
الله هناك .ومــع تشديده على أن قرار
ب ـق ــاء قـ ــوات ال ـح ــزب أو خــروج ـهــا من
ســوريــا ره ــن ق ــرار ال ـق ـيــادة ال ـســوريــة.
لكنه بعث برسالة إلى جميع من يهمه
األمر بالقول ،إنه من دون طلب دمشق،
لـ ــن يـ ـق ــوى الـ ـع ــال ــم ك ـل ــه ع ـل ــى إخ ـ ــراج
املقاومة من هناك.
الجميع ،فهم أن الرسالة ليست موجهة
ف ـقــط إل ــى أع ـ ــداء م ـح ــور امل ـق ــاوم ــة من
الــواليــات املتحدة والـغــرب وإسرائيل
وح ـل ـفــائ ـهــم الـ ـع ــرب ،ب ــل ه ــي مــوجـهــة
أي ـضــا ،إل ــى «م ــن ي ـظــن» أن ــه بــاإلمـكــان
إخ ــراج املـقــاومــة عـنــوة ،فكيف إذا كان
الهدف «تحقيق مطلب األعــداء» .ومن
دون ل ــف ودوران ،ت ـص ــرف الـجـمـيــع
على أن الجديد في املوقف هو رسالة
ضمنية موجهة إلى روسيا.
ق ـبــل هـ ــذا امل ــوق ــف ،ح ـص ـلــت ت ـط ــورات
خ ـ ــال األس ــابـ ـي ــع األرب ـ ـعـ ــة امل ــاض ـي ــة،
بــدأت ليلة التاسع مــن أيــار بالهجوم
ال ـص ــاروخ ــي ع ـلــى م ــواق ــع ال ـع ــدو في
ال ـج ــوالن ال ـس ــوري امل ـح ـتــل ،ث ــم إع ــان
الـسـيــد نـصــرالـلــه نـفـســه ،بـعــد أي ــام أن
القصف وضع قواعد اشتباك جديدة
مع العدو في سوريا .وبعدها بيومني،
ل ـبــى الــرئ ـي ــس الـ ـس ــوري ب ـش ــار األس ــد
دعـ ـ ــوة ال ــرئ ـي ــس الـ ــروسـ ــي فــادي ـم ـيــر
بوتني إلى لقاء في سوتشي ،قال فيه
األخـيــر إنــه «مــع تحقيق االنـتـصــارات
الكبرى والنجاحات امللحوظة من قبل
الـجـيــش الـعــربــي ال ـســوري فــي الـحــرب
ع ـلــى اإلره ـ ـ ــاب ومـ ــع تـفـعـيــل الـعـمـلـيــة
السياسية ال بد من سحب كل القوات
األجنبية من األراضي السورية» .وفي
وق ــت الحـ ــق ،ش ــرح امل ـب ـعــوث ال ـخــاص
لـلــرئـيــس ال ــروس ــي ل ـش ــؤون الـتـســويــة
السورية ،ألكسندر الفرنتييف مقاصد
بوتني بالقول« :هذا التصريح يخص
كــل املـجـمــوعــات العسكرية األجنبية،
التي توجد على أراضــي سوريا ،بمن
فيهم األميركيون واألتراك وحزب الله
واإليرانيون».
وباألمس ،قال الرئيس األسد لصحيفة
«م ـيــل أون ص ـن ــداي» الـبــريـطــانـيــة إنــه
«وبسبب وجود الحرب ووجود درجة
عالية من الديناميكية اآلن في املنطقة
من الطبيعي أن تكون هناك اختالفات
ب ــن مـخـتـلــف األطـ ـ ـ ــراف ،س ـ ــواء داخ ــل
حكومتنا أو بني الحكومات األخــرى،
ب ـ ــن روسـ ـ ـي ـ ــا وس ـ ــوري ـ ــا ،أو س ــوري ــا
وإيران ،أو إيران وروسيا ،وداخل هذه
الحكومات ،هذا طبيعي جدًا ،لكن في
املحصلة ،فإن القرار الوحيد حول ما
يـحــدث فــي ســوريــا ومــا سيحدث ،هو
قرار سوري».
الـ ــواضـ ــح ،أنـ ـن ــا أمـ ـ ــام ل ـح ـظــة ج ــدي ــدة
فــي املشهد ال ـســوري .لكن الــوقــائــع ،ال
تخدم التمنيات املتنامية لــدى أعــداء
مـحــوراملـقــاومــة ،ح ــول مــا يفترضونه
بــدايــة أزم ــة فــي الـعــاقــات بــن روسيا
وســوريــا وإي ــران وحــزب الله فــي شأن
م ـســار األمـ ــور فــي س ــوري ــا .ذل ــك أن ما
يـحـصــل ه ـن ــاك حــال ـيــا ،يـعـيــد تفسير
األمور في شكل أوضح:
عندما ق ــررت روسـيــا االنـضـمــام إلى
الحملة العسكرية الــداعـمــة للجيش
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوري ف ـ ـ ــي وج ـ ـ ـ ــه اإلره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــن
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وداعميهم ،لم يكن حــزب الله ،ومعه
إي ـ ـ ـ ــران ،ي ـت ـص ــرف ــان ع ـل ــى أسـ ـ ــاس أن
م ــوس ـك ــو ص ـ ـ ــارت ج ـ ـ ــزءًا مـ ــن م ـحــور
املـ ـق ــاوم ــة .ب ــل ه ــي جـ ــزء م ــن تـحــالــف
س ـ ـيـ ــاسـ ــي – ع ـ ـس ـ ـكـ ــري ه ـ ــدف ـ ــه م ـنــع
إسـقــاط الــدولــة السورية بيد األعــداء
امل ـ ـش ـ ـتـ ــركـ ــن لـ ـجـ ـمـ ـي ــع أطـ ـ ـ ـ ـ ــراف هـ ــذا
ال ـت ـحــالــف .وق ــد ج ــرى ت ــوزي ــع العمل
بني الجميع بما ساعد في استعادة
الـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـس ـ ــوري س ـي ـط ــرت ــه عـلــى
غــالـبـيــة األراض ـ ــي ال ـســوريــة ،وع ــودة
السلطة املركزية لإلشراف على حياة
أكثر من تسعني في املئة من املقيمني
في سوريا.
ت ـقــدم الـجـيــش ال ـس ــوري دف ــع بــالــدول
الــداع ـمــة لــإرهــاب ـيــن ،م ــن تــركـيــا إلــى
الـ ـ ــواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة إلـ ـ ــى بــري ـطــان ـيــا
وفرنسا للحضور العسكري املباشر.
وهو ما أثر في شكل واضح في مسار
العمليات العسكرية في مناطق شرق
وش ـم ــال وش ـم ــال غــربــي س ــوري ــا ،لكن
بــرنــامــج الـنـظــام السـتـعــادة السيطرة
ع ـلــى كــامــل ال ـب ــاد ل ــم ي ـتــوقــف ،س ــواء
بالحرب أم من خالل توافقات سياسية
إقليمية ودول ـيــة تجنب الـبــاد املزيد
مــن ال ـح ــروب .وه ــو مــا كـ ّـرسـتــه عملية
تحرير كامل دمشق وأريافها إضافة
إلى ريفي حمص وحماة.
بعد معركة الغوطة واليرموك ،اتجهت
األنـ ـظ ــار ص ــوب ال ـج ـن ــوب ،خـصــوصــا
امل ـ ـنـ ــاطـ ــق ال ـ ــواق ـ ـع ـ ــة ت ـ ـحـ ــت س ـي ـط ــرة
املسلحني من جنوب شرقي السويداء
ً
ً
نــزوال صوب درعــا ومحيطها وصوال
إلـ ــى ال ـق ـن ـي ـطــرة وال ـ ـحـ ــدود م ــع لـبـنــان
وف ـل ـس ـطــن .ب ــدا واض ـح ــا وجـ ــود ق ــرار
حاسم بخوض هذه املعركة ،والهدف
هـ ــو ت ـع ــزي ــز األم ـ ـ ــن فـ ــي ع ـم ــق دم ـشــق
ال ـج ـن ــوب ــي ،وم ـن ــع أعـ ـ ــداء س ــوري ــا من
اسـ ـتـ ـخ ــدام ه ـ ــذه املـ ـن ــاط ــق ل ـت ـعــريــض
دم ـشــق وري ـف ـهــا العـ ـت ــداءات إرهــاب ـيــة.
كــذلــك ،ألجــل اسـتـغــال زخــم نجاحات
الـجـيــش ال ـس ــوري ف ــي دف ــع املسلحني
واألهــالــي فــي هــذه املنطقة للسير في
تسوية تعيد هذه املنطقة إلى سيطرة
الدولة السورية.
خالل وقت قصير ،أظهرت االتصاالت
وج ـ ـ ــود اس ـ ـت ـ ـعـ ــداد جـ ـ ــدي مـ ــن ج ــان ــب
مـ ـجـ ـم ــوع ــات كـ ـبـ ـي ــرة مـ ــن امل ـس ـل ـح ــن،
ال ـتــاب ـعــن لـجـيــش اإلس ـ ــام والـجـيــش
الحر وجبهة النصرة ،لعقد تسويات
ي ـن ـت ـق ـل ــون ب ـم ــوج ـب ـه ــا إل ـ ـ ــى م ـن ـط ـقــة
السيطرة التركية فــي محافظة إدلــب.
ب ـي ـن ـمــا ك ــان ــت هـ ـن ــاك إم ـك ــان ـي ــة حـتــى
لحسم األمــر مع مجموعات «داعــش»،
إما بتصفيتها أو إخضاعها لتسوية
كالتي حصلت ،ولو من دون إعالن ،في
مخيم اليرموك وبعض بلدات جنوب
دم ـش ــق ،حـيــث تــم نـقــل املـسـلـحــن إلــى
مناطق البادية شمال شرقي سوريا.
وت ــراف ــق االسـ ـتـ ـع ــدادات لـلـتـســويــة في
الـجـنــوب ،مــع حماسة رسمية أردنـيــة
ل ـع ـقــد ت ـف ــاه ــم م ــع ال ـج ـي ــش الـ ـس ــوري
يـنـتـشــر ب ـمــوج ـبــه ع ـلــى الـ ـح ــدود بــن
الـبـلــديــن وف ـتــح امل ـعــابــر ال ـبــريــة ،وبــدء
ح ـ ـ ــوار بـ ــن الـ ـج ــانـ ـب ــن ه ــدف ــه إعـ ـ ــادة
ال ـنــازحــن ال ـســوريــن م ــن األردن إلــى
ديارهم.
م ــا ح ـصــل ه ــو أن الـ ـق ــوى ال ـخــارج ـيــة
الــداع ـمــة لــإرهــاب ـيــن قــامــت بتعطيل
هــذه املـســاعــي فــي الـجـنــوب ،وهــو أمر
ملـ ـس ــه ال ــوسـ ـي ــط ال ـ ــروس ـ ــي مـ ـب ــاش ــرة.
ح ـي ــث ال يـ ـ ــزال ال ـس ـع ــودي ــون ومـعـهــم
دول خليجية ي ـكــابــرون ،ويـعـتـقــدون
بــإم ـكــان ـيــة ت ــوح ـي ــد هـ ــذه ال ـج ـمــاعــات

ودعـ ـمـ ـه ــا لـ ـش ــن هـ ـج ــوم ج ــدي ــد عـلــى
دم ـ ـشـ ــق .ك ـم ــا أن واشـ ـنـ ـط ــن ال تــدعــم
خطوة من شأنها تعطيل دور قواتها
امل ــوج ــودة فــي قــاعــدة الـتـنــف ،وه ــي ال
تريد االنسحاب قسرًا من هذه املنطقة،
على أن عنصر الضغط املــركــزي جاء
من إسرائيل ،التي ال تريد عودة الدولة
السورية إلــى كامل الجنوب السوري
من دون تسوية توفر لها ما تطلبه من
ضمانات أمنية وعسكرية وسياسية.
ع ـن ــد ه ـ ــذه ال ـن ـق ـط ــة تـ ـح ــديـ ـدًا ،بـ ــدأت
ال ـض ـغــوط اإلســرائ ـي ـل ـيــة واألم ـيــرك ـيــة
والغربية على روسـيــا ،ألجــل ترتيب
تـســويــة سـيــاسـيــة – عـسـكــريــة كـبــرى
تواكب إلى خطوة تهدف إلى استعادة
دمشق لسيطرتها على أراضيها في
تلك املنطقة .وقــد رفــع الـعــدو شعاره
الجديد :منع تمركز أو تواجد إيــران
وح ــزب الـلــه فــي هــذه املنطقة .وأظهر
الـعــدو اسـتـعــدادًا لعقد صفقة كبرى،
تقضي بــإعــادة األم ــور إل ــى مــا كانت
ع ـل ـيــه ق ـب ــل ان ـ ـ ــدالع األزم ـ ـ ــة ال ـس ــوري ــة
عـلــى كــامــل ح ــدود وق ــف إط ــاق الـنــار
ال ـخــاص بــالـعــام  .1974وك ــان الـعــدو،
يـ ـ ـق ـ ــول ،إنـ ـ ــه ي ـق ـب ــل الـ ـه ــزيـ ـم ــة بـفـشــل
مشروع إسقاط النظام ،ويقبل أيضًا
ب ـط ــرد امل ـج ـم ــوع ــات امل ـس ـل ـحــة ،شــرط
أن ت ـك ــون ع ـ ــودة الـ ـق ــوات الـحـكــومـيــة
الـســوريــة غير متأثرة بكل مــا حصل
في السنوات املاضية .مع سعي إلى
ضـمــانــة روس ـيــة مـبــاشــرة وعمالنية
لـتــرتـيـبــات م ـيــدان ـيــة تـحـقــق املـطــالــب
اإلسرائيلية باآلتي:
 -1إعالن رسمي بأن مناطق الجنوب
غ ـيــر مـفـتــوحــة ألي قـ ــوات غ ـيــر ق ــوات
ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـس ــوري ــة ،وضـ ـم ــن عـمــق
يـصــل إل ــى ح ــدود الـعــاصـمــة دمـشــق.
وفي هذا السياق يريد العدو ،سياقًا
يـجـعــل أي ح ـضــور أو ت ــواج ــد لـقــوى
املقاومة هناك ،بمثابة خرق لإلعالن،
ما يعطيه الحق بالتصرف امليداني
مباشرة .أي عمليًا ،يريد العدو إبقاء
ال ـجــوالن تحت االح ـتــال وأن يتولى
ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري ح ــراس ــة املـنـطـقــة
ال ـج ـنــوب ـيــة .م ــع إب ـق ــاء ح ــق إســرائ ـيــل
بالتحرك عندما ترى ذلك مناسبًا.
 -2أن تضمن روسيا من خالل تواجد
عـسـكــري وأم ـنــي لـهــا ،عــدم اق ـتــراب أي
مجموعة مسلحة إلى تلك املنطقة ،مع
التأكيد على أن إسرائيل تريد العودة
إلى جميع قواعد اتفاقية فك االشتباك
الخاصة بالعام  1974لناحية تحديد
طبيعة وحجم انتشار القوات السورية
في تلك املنطقة.
 -3تريد إســرائـيــل ،أن تحتفظ بحقها
فــي القيام بالعمليات األمنية وحتى
الـعـسـكــريــة ال ـتــي تـعـتـبــرهــا ضــروريــة
مل ــواج ـه ــة م ــا ت ـس ـم ـيــه ع ـم ـل ـيــة ان ـت ـقــال
«أسـلـحــة خــاصــة أو كــاســرة لـلـتــوازن»
إلى املقاومة في لبنان.
 -4أن ت ـع ـمــل روسـ ـي ــا ب ــال ـت ـع ــاون مــع
الــواليــات املـتـحــدة األمـيــركـيــة واألردن
على خلق وقائع توفر هذه الضمانات
عـ ـ ـل ـ ــى طـ ـ ـ ـ ــول الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــدود الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة
لسوريا .وأن تراعي التسوية مطالب
املجموعات املسلحة أو املعارضة في
تلك املنطقة والتي تطالب بأن يحصل
وق ــف إلط ــاق ال ـنــار مــن دون إلــزامـهــا
بمغادرة املنطقة أو تسليم األمور كافة
إلى السلطات السورية.
يتضح من سياق االتصاالت أن العدو،
كان يراهن على أمرين ،األول ،أن النظام
ف ــي س ــوري ــا يـخـشــى دخـ ــول مــواجـهــة
مـبــاشــرة مــع ق ــوات ــه ،وأن ــه سيتعرض

فيما كان من المفترض
أن يكون األسبوع األخير قبل
األعياد ،مفصليًا لجهة حسم
الملف الحكومي ،يبدو أن
وضعية االنتظار ّ
تتقدم على
كل مشاورات التأليف .وهو
التحوالت
انتظار مرتبط بميزان ّ
في المنطقة ،حيث يترقب
الجميع ما سيحمله الرئيس
سعد الحريري بعد لقائه
باألمير محمد بن سلمان
في موسكو نهاية
األسبوع الجاري
ميسم رزق

القوة الصاروخية تشكل اليوم عماد أسلحة محور المقاومة (األخبار)

ل ـضــربــات قــاس ـيــة إن وق ـعــت امل ـعــركــة.
كما يراهن على أن الدولة السورية في
حالة إعـيــاء ال تستطيع معها التقيد
بالتزامات من النوع الخاص ببرامج
عمل قوى املقاومة .وعندما عمل العدو
ع ـلــى تــوج ـيــه سـلـسـلــة م ــن ال ـضــربــات
ملواقع قال إن الحرس الثوري اإليراني
أو حـ ــزب ال ـل ــه يـسـتـخــدمـهــا ألغـ ــراض
عـسـكــريــة ،فـهــو ك ــان يـعـتـقــد ب ــأن ال ــرد

الخارجية الداعمة
القوى
ّ
لإلرهابيين عطلت مساعي
التسوية في الجنوب السوري،
وهو أمر لمسه الوسيط الروسي
يريد العدو إبقاء الجوالن
تحت االحتالل وأن يتولى
الجيش السوري حراسة
المنطقة الجنوبية
األسد ليس في وارد ّ
أي
اتفاقية تضمن أمن إسرائيل،
لكنه ال يمانع أي خطوة تعزز
سيطرة الدولة
لن يكون بالحجم الذي يفرض قواعد
اشتباك جديدة .وهو هنا ،راهــن على
أن املــوقــف الــروســي مــن شأنه تعطيل
أي ق ــرار مــن الــرئـيــس األس ــد بــدعــم ما
تقوم به املقاومة هناك.
تـعــرف تــل أبـيــب أن دمـشــق ليست في
وارد الـتـفــاوض معها .لــذلــك توجهت
إلى الروس ،طلبًا لعونتهم ،من منطلق
أن موسكو تهتم بعدم نشوب مواجهة
كبرى تطيح بإنجازاتها التي تحققت

منذ التدخل العسكري املباشر أواخر
ال ـعــام  .2015وعــرضــت ه ــذه التسوية
ال ـتــي تـحـقــق مـطـلــب ال ــدول ــة الـســوريــة
في الجنوب ،لكنها تحقق لها مطلبها
بمنع أي تــواجــد إلي ــران أو حــزب الله
هـنــاك .الــواقــع ،أن روسـيــا لــم تعارض
االق ـتــراح اإلســرائـيـلــي ،وسـعــت إلقناع
الــرئـيــس األس ــد بــاألمــر ،مــن زاوي ــة أنه
يمكن استعادة االستقرار في سوريا
من دون التورط في توتر مع إسرائيل
يؤدي إلى مصاعب كبيرة.
وبينما كان محور املقاومة باالتفاق مع
الرئيس األسد يثبت قواعد االشتباك
الجديدة ،بما فيها الجاهزية ملواجهة
حرب واسعة مع العدو ،كانت روسيا
ت ـع ـمــل ع ـلــى خ ـلــق ن ـق ــاش داخـ ـل ــي في
سوريا بقصد مساعدتها على إقناع
األسد بالسير باألمر .وفي هذا اإلطار،
ُسمعت أصوات ملسؤولني سوريني من
مـسـتــويــات مختلفة ،تـطــرح األم ــر من
زاويــة أن مستقبل املـعــارك في سوريا
ق ــد ال يـحـتــاج إل ــى ت ــواج ــد اإليــران ـيــن
أو امل ـج ـمــوعــات الـعـسـكــريــة ال ـتــي أتــت
مــع الـحــرس مــن أفغانستان والـعــراق.
لكن هــذه الشخصيات لم تتطرق إلى
ح ــزب ال ـلــه ب ـص ــورة شـبـيـهــة بـمـقــاربــة
دور هذه املجموعات ،وإن ردد البعض
أن للحزب مصالح استراتيجية على
الـ ـح ــدود م ــع ل ـب ـن ــان ،وأن ـ ــه بــاإلم ـكــان
توفيرها بالتوافق معه.
مــن جـهـتــه ،ال يـنـظــر األس ــد إل ــى األمــر
ً
ع ـل ــى هـ ــذا ال ـن ـح ــو .ه ــو أوال ،ال ي ــرى
أن الـ ـ ـح ـ ــرب ف ـ ــي مـ ــواج ـ ـهـ ــة اإلره ـ ـ ـ ــاب
ستنتهي فــي وقــت قــريــب .وهــو يعي،
ك ـم ــا الـ ـقـ ـي ــادة ال ـع ـس ـك ــري ــة واألم ـن ـي ــة
ال ـس ــوري ــة ،ح ـجــم الـ ـ ــدور ال ـ ــذي يلعبه
حـ ـ ــزب الـ ـل ــه واملـ ـجـ ـم ــوع ــات ال ـح ـل ـي ـفــة
فــي معظم املـنــاطــق ال ـســوريــة .كـمــا أن
األس ــد ومـعــه ال ــروس ،يـعــرفــون أهمية
ال ـع ـن ـصــر ال ـب ـش ــري ف ــي هـ ــذه ال ـح ــرب.
ح ـتــى أنـ ــه ع ـنــدمــا ق ـ ــررت مـجـمــوعــات
م ــن امل ـق ــاوم ــة تـخـفـيــف ت ــواج ــده ــا في
ب ـ ـعـ ــض م ـ ـنـ ــاطـ ــق الـ ـ ـش ـ ــرق ال ـ ـس ـ ــوري

خـ ــال األس ــاب ـي ــع األخ ـ ـيـ ــرة ،وب ــاش ــرت
تنفيذ األمــر ،استغلت مجموعات من
«داعــش» الخطوة وبــادرت إلى هجوم
كبير أوق ــع ش ـهــداء كـثـرًا بــن عناصر
الجيشني السوري والروسي.
كما أن األســد ،عندما ينظر إلى األمر،
ف ـه ــو ي ـنــاق ـشــه ل ـي ــس ف ـق ــط م ــن زاويـ ــة
الـحــاجــات التكتيكية الـقــريـبــة األج ــل،
بــل هــو أكـثــر مــن يـعــي ارت ـبــاط األم ــور
بــالــوضــع االسـتــراتـيـجــي فــي املنطقة.
وه ـ ـ ــو ال يـ ـحـ ـت ــاج مل ـ ــن ي ـ ـشـ ــرح ل ـ ــه أن
إســرائـيــل كــانــت وال ت ــزال أصــل الـبــاء.
وه ــو أكـثــر الـعــارفــن بــالــدور املـيــدانــي
والسياسي الذي يلعبه العدو منذ بدء
األزم ــة الـســوريــة .إضــافــة إلــى كــل ذلــك،
فإن األسد كان صريحًا مع محاوريه،
بـ ــأن خـ ـي ــاره ب ــاالنـ ـخ ــراط ف ــي مـعــركــة
امل ـقــاومــة ،لـيــس خ ـيــارًا تـكـتـيـكـيــا ،وأن
ســوريــا دفـعــت ثمن هــذا االل ـتــزام ،وأن
قوى املقاومة في لبنان وإيران والعراق
لم تخذله ،بل وقفت إلى جانبه وقدمت
الكثير ألجل منع سقوط النظام.
ثمة عناصر كثيرة تجعل األســد غير
خــاضــع ل ـهــذا ال ـبــرنــامــج ،ل ـكــن لــأســد
طريقته فــي معالجة األم ــر .هــو حتمًا
ل ـي ــس ف ــي وارد أي ات ـف ــاق ـي ــة تـضـمــن
أمــن إســرائـيــل .لكنه ،ال يمانع مــن أي
خطوة تعزز سيطرة الدولة .وفي هذه
النقطة ،هو ال يحتاج إلى نقاش طويل
مع الحلفاء ،ســواء إيــران أو حزب الله
لـلـقـيــام بــالـتــرتـيـبــات ال ــازم ــة إلن ـجــاز
األمر .وهنا تدرك القيادة السورية ،كما
العدو ،أن محور املقاومة ال يحتاج إلى
تـمــركــز عـسـكــري عـلــى تـخــوم الـجــوالن
إلدارة معركة هذه األرض املحتلة ،وأن
مقتضيات املواجهة مع العدو ،تتصل
بأمور أخــرى ،ولذلك ،فإن العدو يرفع
شـعــار مـنــع أي تـمــركــز إيــرانــي فــي كل
ســوريــا ،ألن العدو مشغول البال إزاء
الـقــوة الصاروخية التي تشكل اليوم
عماد أسلحة محوراملقاومة .والعدو،
أك ـثــر م ــن ي ــراق ــب ت ـج ــارب أن ـص ــار الـلــه
في اليمن والقصف الصاروخي الذي

يـسـتـهــدف قـلــب ال ـس ـعــوديــة وعـمـقـهــا.
ويعرف العدو أن ما يقوم به اليمنيون
ليس سوى بداية الطريق ،مقارنة بما
ه ــو م ــوج ــود ال ـي ــوم بـيــد امل ـقــاومــة في
لبنان وسوريا ،فكيف مع إيران؟
م ــن نــاحـيــة ثــان ـيــة ،ف ــإن إيـ ــران وح ــزب
ال ـ ـلـ ــه ،ال يـ ـعـ ـتـ ـق ــدان بـ ــوجـ ــود مـشـكـلــة
حقيقية مــع روس ـيــا .يـعــرف الـطــرفــان
أنهما على خالف حقيقي مع موسكو
ف ــي ش ــأن امل ــوق ــف م ــن إس ــرائ ـي ــل ومــن
بعض ال ــدول الـعــربـيــة .لكن ال طهران
وال حــزب الـلــه ،يـعـتـقــدان ،بــأن روسيا
ن ـف ـس ـه ــا تـ ــذهـ ــب صـ ـ ـ ــوب صـ ـفـ ـق ــة مــع
األمـيــركـيــن واإلســرائـيـلـيــن ،بــل يعلم
الجميع أن الوقائع اإلقليمية والدولية
تشير إلــى معركة حقيقية قائمة بني
روسيا والغرب .وليس بيد الغرب أي
ع ــرض يـجـعــل مــوسـكــو تـفـكــر بتغيير
استراتيجيتها في سوريا.
ولذلك ،فإن إيران وحزب الله ليسا في
حــالــة قـلــق مــن أي تـســويــة مــن شأنها
مساعدة الحكومة السورية على بسط
سلطتها على مناطق الجنوب ،سواء
بــالـحــرب أو بــالـسـلــم ،وم ــا ُيـحـكــى عن
«ص ــدام ــات م ـيــدان ـيــة» ،ال ي ـعــدو كونه
«إش ـك ــاالت» قــابـلــة لــاح ـتــواء كـمــا هو
ظ ــاه ــر ح ـت ــى اآلن .ويـ ـج ــزم أص ـح ــاب
الـ ـق ــرار ف ــي إي ـ ــران وح ـ ــزب الـ ـل ــه ،بــأنــه
ليس هناك أي إشارة مقلقة من جانب
ال ـن ـظــام ف ــي دم ـش ــق .ب ــل ع ـلــى الـعـكــس
تمامًا.
إضافة إلى كل ذلك ،فإن قرار املواجهة
مــع الـعــدو ســواء فــي ســوريــا أو لبنان
أو ف ـل ـس ـط ــن ،لـ ـي ــس ق ـ ـ ـ ــرارًا ب ـم ـعــركــة
مــوضـعـيــة ،وه ــو بــرنــامــج عـمــل طويل
األمد ،وله أدواته السياسية وامليدانية
أيـضــا .وحتى اللحظة ،يجري التقدم
يــومــا بـعــد ي ــوم ،ص ــوب املــرح ـلــة الـتــي
تدفع العدو إلــى التصرف في سوريا
ك ـ ـمـ ــا ي ـ ـت ـ ـصـ ــرف ف ـ ـ ــي لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان ،ح ـي ــث
ال ـعــدوان يستوجب الــرد بأقسى منه.
ومــن ال يقرأ جـيـدًا ،ليس أمــامــه سوى
انتظاراملرحلة املقبلة من الصراع.

َ
دخ ــل ــت مــرح ـلــة تـكـلـيــف الــرئ ـيــس سعد
ال ـح ــري ــري تـشـكـيــل ُال ـح ـكــومــة أسـبــوعــا
ث ــالـ ـث ــا ،كـ ـ ــان مـ ــن امل ـ ـف ـ ـتـ ــرض أن ي ـك ــون
مفصليًا ف ــي اس ـت ـيــادهــا ،وذل ــك ربـطــا
ب ــال ـت ــوق ـع ــات اإلي ـج ــاب ـي ــة الـ ـت ــي راف ـق ــت
عملية التكليف والحديث عن التأليف
ّ
قـبــل عـيــد الـفـطــر .لـكــن ه ــذا االستحقاق
يحول دون إنجازه بالسرعة املطلوبة،
َ
بعد أن ّ
تحول أسير حسابات خارجية،
لها عالقة بسفر الحريري إلى روسيا،
ولقائه بولي العهد السعودي محمد بن
سلمان على هامش املباراة االفتتاحية
ّ
ملــونــديــال  .2018ال ـكــل يـســأل عــن سبب
التأخير .والـجــواب واحــد «بانتظار ما
سيحمله الحريري بعد لقائه باألمير»،
ال سيما أن «رئـيــس الحكومة سيرافق
بـ ــن س ـل ـم ــان إل ـ ــى الـ ــريـ ــاض عـ ــائ ـ ـدًا مــن
مــوس ـكــو» ،بـحـســب م ـص ــادر قــريـبــة من
الحريري.
ُ
إذًا ،ستكون األيام املقبلة فاصلة بحسم
أم ـ ـ ــور ذات ص ـل ــة ب ــامل ـل ــف ال ـح ـك ــوم ــي.
سيتضح الـخـيــط األب ـيــض مــن الخيط
األسود نتيجة بعض الوقائع املستجدة.
وهــذه الوقائع لها عالقة بما سيحمله

ال ـ ّ
ـزوار اللبنانيون إلــى الــريــاض ،منهم
الحريري ،ومــن سبقه إليها أي النائب
وليد جنبالط .وفي هذا السياق كشفت
مصادر سياسية بــارزة في حديث إلى
«األخبار» عن «زيارة ُيمكن أن يقوم بها
رئـيــس ح ــزب ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة سمير
جعجع بــدوره إلــى اململكة للقاء األمير
محمد بن سلمان» ،في ضوء ما ُيحكى
عن «رفض سعودي سيسمعه الحريري
ألي محاولة إقـصــاء ضــد حــزب القوات
في الحكومة».
وضعية االنتظار التي يتخذها رئيس
ال ـح ـكــومــة ف ــي أمـ ــر ال ـت ــأل ـي ــف ،ل ــم تـ ُـحــل
دون ت ـحـ ّ
ـرك الـعـجــات الـسـيــاسـيــة منذ
أيـ ـ ــام .ك ــان ــت ك ــل امل ـع ـط ـيــات ت ـش ـيــر إلــى
بــطء في املـشــاورات واملـفــاوضــات .ال بل
ّ
كان أكثر من طرف سياسي يؤكد أن ال
شيء في األفق «وكأنهم ال يستعجلون
الحكومة من دون تحديد األسباب»ّ .
ثم
فجأة ظهر نوع من جس النبض حيال
الـصـيـغــة الـحـكــومـيــة ال ـقــاب ـلــة لـلـحـيــاة،
ع ـلــى أن تـنـطـلــق ورش ـ ــة ال ـتــأل ـيــف فــور
رج ــوع الـحــريــري مــن خ ــارج ال ـبــاد .في
أي ـ ــدي امل ـع ـن ـيــن ب ــاملـ ـش ــاورات ال ـج ـ ّـدي ــة،
انتشرت صيغة أولـيــة ،ستكون دونها
عقبات حتمًا ،قيل إن توزيعها سيكون
ع ـل ــى ال ـش ـك ــل اآلت ـ ـ ــي 9 :وزراء لــرئـيــس
ال ـج ـم ـهــوريــة وت ـك ـتــل «ل ـب ـن ــان ال ـق ــوي»،
 7وزراء ل ـت ـيــار املـسـتـقـبــل (م ــن بينهم
رئيس الحكومة) 3 ،وزراء لجنبالط6 ،
وزراء لحزب الله وحــركــة أمــل 4 ،وزراء
للقوات ،ووزير لتيار املردة .وقد جاءت
هــذه التركيبة فــي ضــوء تحديد القوى
الحقائب التي تريدها.
وف ــي ه ــذا اإلطـ ــار عـلـمــت «األخـ ـب ــار» أن

ّبري :ال حركة
جدية في ملف
الحكومة

رئيس الحكومة سيرافق بن سلمان إلى الرياض عائدًا من موسكو (مروان طحطح)

حركة أمل وحزب الله يطالبان بوزارات
املالية والشؤون االجتماعية (من حصة
الحركة) ،األشغال أو الصحة والزراعة
(مــن حصة ال ـحــزب) ،إضــافــة إلــى وزارة
دول ــة .فيما يطالب الـحــزب االشـتــراكــي
بــاألشـغــال والـتــربـيــة ،وال ـق ــوات بأربعة
مقاعد وزارية من ضمنها نائب رئيس
الحكومة .لكن هذا املطلب األخير يبدو
بعيد املنال في ظل «الفيتو» العوني.
هــذه التركيبة وفــق تــوزيـعـهــا ،ال تبدو
سهلة الترجمة ،ال سيما أن مجموعها
يعني إبقاء عدد كبير من حلفاء فريق
الثامن من آذار خارج التركيبة .حيث أن
الثنائي حزب الله وحركة أمل ،مصران
هذه ّ
املرة على عدم التنازل عن أي مقعد
ملصلحة آخــريــن مـقــابــل تسهيل والدة
الحكومة ،وبالتالي سيكون لزامًا على
كالحزب السوري القومي
أطراف أخرى
ّ
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي وس ـ ــن ـ ــة  8آذار ،خ ــوض
مـعــركــة للتمثل فــي الـحـكــومــة ،سيكون
حتمًا من ّ
حصة رئيس الجمهورية أو
رئيس الحكومة الــذي سيكون مضطرًا
ً
ل ـل ـت ـنــازل ع ــن ح ـ ّـص ـت ــه .هـ ــذا ف ـض ــا عن
ح ـ ّـصــة الــرئ ـيــس نـجـيــب مـيـقــاتــي ال ــذي
ت ـس ـمــح بـتـمـثـيـلــه الـعـمـلـيــة الـحـســابـيــة
القائلة بأحقية كل كتلة من أربعة نواب
في الحصول على مقعد .وهنا ستكون
العقدة الكبيرة ،في ظل رفض الحريري
إعطاء حلفاء حزب الله أي مقعد وزاري،
ال س ـي ـم ــا الـ ـسـ ـن ــة ،ألن ذلـ ـ ــك سـيـقـلــص
ً
م ــن حـصـتــه أوال ،ورف ـض ــه م ـنــح مقعد
ملـيـقــاتــي ،ألس ـبــاب سياسية لـهــا عالقة
بمدينة طرابلس بالدرجة األولى.
كــل هــذا الـكــام والـحــديــث عــن الحقائب
وال ـح ـصــص يـصـبــح م ـج ـ ّـرد ح ـبــر على
ورق في ظل ما قاله الرئيس نبيه ّبري
أمس أمام زواره عن أن «ال حركة ّ
جدية
في امللف الحكومي».
وق ــد ت ـقــاطــع ك ــام رئ ـي ــس امل ـج ـلــس مع
م ــا ع ـ ّـب ــرت ع ـنــه أوس ـ ــاط سـيــاسـيــة رأت
أن الـحــديــث عــن حـكــومــة ســريـعــة ليس
دق ـي ـقــا .ألن ه ـنــاك أط ــراف ــا ،ف ــي مقدمها
رئيس الحكومة تنتظر اتضاح الرؤية
في ملفات مفصلية لها عالقة بمسارات
املنطقة وتــوازنــاتـهــا ،وهــو السيناريو
الـ ـ ـ ــذي ت ـل ـم ــح إل ـ ـيـ ــه دوائ ـ ـ ـ ــر ق ــريـ ـب ــة مــن
الحريري.
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سياسة

سياسة

رسائل
إلى المحرر
عبد المنعم يوسف:
أقلق راحة الموظفين
لم ِ
جــاء نــا مــن املــديــر ال ـعــام ال ـســابــق لـهـيـئــة أوج ـي ــرو عـبــد املـنـعــم يــوســف،
التعقيب اآلتي:
«ردًا على ما جاء في املقال الذي نشر في «األخبار» بتاريخ 2018/06/8
بعنوان «مــديــر أوجـيــرو ينتقم مــن املــوظـفــن ...بــاإلبـعــاد» ،ال سيما في
الفقرة التي جاء فيها «ذلك األمر ليس بجديد .بل سبق أن فعله املدير
العام السابق عبد املنعم يوسف عندما كان يريد تأديب هذا املعارض له
أو ذاك .لكن يوسف يسجل له أنه كان يمرر قراراته بهدوء وبالتقسيط
وبشكل أقل استفزازًا» ،يهمني أن أوضح اآلتي:
 -1إن ما جاء من إشارة إلى أدائي في املقال املذكور غير صحيح ،جملة
ً
وتفصيال.
 -2إنـنــي ،وبصفتي الرئيس املــديــر الـعــام السابق لهيئة أوجـيــرو طيلة
الفترة املمتدة  ،2016-2006أنفي نفيًا قاطعًا أن أكــون قد قمت في يوم
من األيــام طيلة ممارستي ملهامي باتخاذ أيــة قــرارات متفردة تأديبية
وتعسفية بحق أي من املوظفني ،وأنفي أن أكــون قد اتخذت تدابير من
شأنها ترهيب أو تخويف أو إقالق راحة املوظفني.
 -3إنني أنفي نفيًا قاطعًا أن أكون قد قمت في يوم من األيام باستخدام
أو تــوســل اسـتـمــارات «طـلــب نـقــل» إلبـعــاد موظفة أو مــوظــف عــن مركز
عملها أو عمله بواسطة تدبير «ناعم» يخفي في طياته عقوبة مسلكية
أو تأديبية أو قصاصًا .كما أنفي أن أكون قد سمحت بتمرير أية مخالفة
إداري ــة أو أي تدبير إداري مــريــب يقضي بنقل مــوظــف مــن دون علمه
وموافقته املسبقة وتوقيعه على طلب النقل ومــن دون علم وموافقة
رئيسه ومديره املباشر وتوقيعه على هذا الطلب ومن دون علم وموافقة
مدير امل ــوارد البشرية فــي هيئة أوجـيــرو وتوقيعه على الطلب ورفعه
بحسب األصول.
 -4إن جميع عمليات املناقالت اإلدارية الدورية التي اتخذتها وطاولت
ع ــددًا مــن املــوظـفــن طيلة فـتــرة واليـتــي كــانــت تتم بـنــاء ل ـقــرارات إداري ــة
معللة مرفقة بأسبابها املوجبة تصدر عني بصفتي رئيسًا مديرًا عامًا
للهيئة .وكــان يتم نشرها في الجريدة الرسمية مع إبــاغ نسخة عنها
ألصـحــاب العالقة وكــذلــك للمراجع اإلداري ــة والرقابية املختصة داخــل
وخارج الهيئة بحسب األصول».

♦♦♦

تيماني :طعنت بتعيين
مفتشين خالفًا للقانون
جاءنا من املفتش في هيئة التفتيش املركزي ربيع تيماني التوضيح
اآلتي:
ً
نشرت «األخبار» في العدد رقم  ٣٤٨٥تاريخ  ٧/٦/٢٠١٨مقاال لألستاذ
محمد وهبة بعنوان «التفتيش املركزي :التالعب بالصالحيات»؛ وقد
ج ــاء فـيــه مــا يـتـنــاول اسـمــي شخصيًا وصـفـتــي كمفتش فــي التفتيش
ّ
وتبي أيضًا وجود طعون بتعيني ثالثة
املركزي إذ ورد فيه حرفيًا...« :
مفتشني عامني ،أبرزها الطعن ّ
املقدم من املفتش ربيع تيماني الذي يرى
ّ
ً
بدال من ّ
املعي حديثًا
أن من حقه االرتقاء إلى منصب املفتش العام املالي
وائل ّ
خداج اآلتي من وزارة املال.»...
لذلك ،يهمني أن أصحح وأوضح عبر جريدتكم بأني لم أتقدم بالطعن
ً
فقط ألنه من حقي االرتقاء (الترفيع) إلى وظيفة مفتش عام مالي بدال
من األستاذ وائــل خــداج اآلتــي من وزارة املــال ـ ـ وفق ما جاء في املقال ـ ـ
بــل تقدمت بالطعن ألن مرسومي تعيني خــداج ومفتش عــام آخــر دون
حقيبة قد خالفا أحكام الفقرة الخامسة من املادة الخامسة من املرسوم
االشتراعي رقم ( ١١٥/٥٩إنشاء التفتيش املركزي) التي نصت على ما
يلي -5« :يعني املفتش العام باالختيار من بني املفتشني املنتمني إلى
الــدرجــات الثالث العليا في الفئة الثانية املدرجة اسماؤهم في جدول
الترفيع ...وي ـجــوز بـصــورة استثنائية ،أن يعني املفتش الـعــام مــن بني
املــوظـفــن املنتمني إلــى الفئة األول ــى شــرط أن يـكــون لــه فــي الـخــدمــة 10
سنوات على األقل وأن ال يكون عمره دون  35سنة».
وبالتالي ،فإن الشرط املقترن باالستثناء ال ينطبق على السيد خداج
كونه كان قبل تعيينه في التفتيش املركزي ،من موظفي الفئة الثانية في
وزارة املالية وليس من موظفي الفئة األولى ،كما أن املفتش العام اآلخر
قد عني من خارج مالك اإلدارة العامة وبالتالي فهو حكمًا ليس من بني
موظفي الفئة األولى.
وأن مـجـلــس ش ــورى ال ــدول ــة قــد تـتـطــرق ل ـهــذا االسـتـثـنــاء ب ـق ــراره الــرقــم
 ،١٩٨١/٣٠٩وجاء فيه« :وبما أن الحاالت االستثنائية املقصودة في هذا
النص (املادة الخامسة من املرسوم االشتراعي رقم  )59/115هي حسبما
يتبني مــن حيثيات تعديل امل ــادة الخامسة املــذكــور :حــالــة عــدم وجــود
مفتش مــن مفتشي الفئة الثانية تتوفر فيه ش ــروط الترفيع لوظيفة
مفتش عام وحالة وجود مصلحة عامة تقضي بأخذ املفتش العام من
موظفي الفئة األولى من خارج مالك التفتيش رغم وجود من تتوفر فيه
شروط التعيني بني املفتشني.»...
وعليه ،يهمني أن أؤكــد هنا بأن مراجعتي أمــام مجلس شــورى الدولة
هــي مــراجـعــة مــوضــوعـيــة ولـيـســت شـخـصـيــة ،وه ــي لــم تـتـنــاول مطلقًا
كفاءة الشخصني املعنيني أو سيرتهما الشخصية وهما املشهود لهما
ً
بالكفاية العلمية واألخالقية فضال عن الصداقة التي تربطني بهما،
وإنـمــا تبقى مراجعتي بمواجهة املرسومني رقــم  ٢٣٧٥و  ٢٣٧٦تاريخ
 ١٩/٢/٢٠١٨اللذين صــدرا بصورة مخالفة للقانون ،وألحقا ضــررًا بي
وبسائر زمالئي من املفتشني ممن يستوفون شروط الترفيع».

تقرير

تقرير

ُ
نزع فتيل «مراسيم القناصل» :وزيــر المال يوقعها!
ُبسرعةّ ،
تحرك حزب الله
ٍ ّ
على خط الرئاستين ّاألولى
والثانية ،من أجل حل أزمة
إصدار مراسيم تعيين
قناصل فخريين من دون
توقيع وزير المال .التجاوب
كان أسرع ،لعدم وجود ّنية
لدى الرئيس ميشال عون
لتعكير العالقة
مع رئيس ّ
ّ
مجلس النواب نبيه بري .الحل
يقضي بإعادة المراسيم
الـُ ،32ليوقع وزير المال علي
حسن خليل عليها
ليا القزي
بــن أل ـغــام «امل ــراس ـي ــم» ،تـسـيــر الـبــاد
ف ــي هـ ــذه ّ
األيـ ـ ـ ــامَ .بـ ـ ـ َـدل ال ـ ـسـ ــؤال« ،هــل
ستقع الـحــرب»؟ ،باتت معرفة إن كان
ـوم ج ــدي ــد سـ ـيـ ـص ــدر ،أمـ ـرًا
م ــن مـ ــرسـ ـ ٍ
ً
مـشــروعــا ،ملعرفة إن كــان البلد ُمقبال
ع ـلــى «أزمـ ـ ــة» سـيــاسـيــة ج ــدي ــدة .فما
أن انتهت إشكالية مــرســوم األقدمية
ّ
ّ
ل ـض ـب ــاط دورة  ،1994ح ــت ــى حــلــت
ُ
قـ ّـصــة مــرســوم التجنيس ،لتزاحمها
فجأة مشكلة مراسيم تعيني قناصل
فخريني في الخارج .النقطة املشتركة
بــن «امل ــراس ـي ــم» (بــاسـتـثـنــاء مــرســوم
التجنيس) ،هي في النقاش املستمر
حول إلزامية «التوقيع الثالث» (وزارة
ّ
امل ــال) ،أو إمكانية تخطيه في حاالت
ُم ّ
شكل
عينة .واالنـقـســام يحصل ،فـ
ـي ّ
ُ
أس ــاس ــي ،ب ــن فــري ـقــن .األول ،يـمــثـلــه
رئـيــس الـجـمـهــوريــة والـتـيــار الوطني
ّ
مجلس
الحر .أما الثاني ،فهو رئاسة
ّ
ّ
النواب ووزارة املال .إال أن الالفت ،أنه
ّ
فــي كــل مـ ّـرة تنتهي املسألة بتسوية،
ُ
ُ
تبطل املراسيم السابقة ،وتعيد إنتاج
مــراس ـيــم بــدي ـلــة عـلـيـهــا تــوق ـيـ ٌـع وزي ــر
ّ
امل ــال .ألـيــس فــي ذل ــك« ،اعـ ـت ــراف» بــأن
ّ
ٌ
واجب على كل
هذا «التوقيع الثالث»
املــراس ـيــم ال ـتــي ت ـصــدر؟ مل ــاذا ي ـتـ ّـم إذًا
ُ َّ
افتعال األزمــات ،وتوتر العالقات بني
الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس
ال ـ ـنـ ــواب ن ـب ـيــه ب ـ ـ ـ ّـري ،ل ـت ـع ــود األم ـ ــور
ُ
وت ّ
سوى «بالنظام»؟ السيناريو نفسه

ّ
تكرر مع قصة املراسيم الــ ،32لتعيني
قناصل فخريني ،والـتــي انتهت أمس
«على خير» ،بعد «وساطة» من جانب
حزب الله.
فـ ــي  29أيـ ـ ـ ــار امل ـ ــاض ـ ــي ،صـ ـ ـ ــدرت عــن
رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء
ووزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة جـ ـب ــران بــاس ـيــل،
ً
مراسيم تعيني  32قنصال فخريًا ،من
دون توقيع الــوزيــر علي حسن خليل
عليها .ومن دون «استشارة» حزب الله
ّ
وحــركــة أم ــل ،بــاألسـمــاء الـتــي ُيــزكـيــان
ّ
تـعـيـيـنـهــا ف ــي ال ـق ـن ـص ـل ـيــات .الـ ُـحــجــة
ّ
الـتــي تسلحت بها وزارة الخارجية،
ّ
هي أن باسيل أرســل إلــى وزارة املــال،
فــي نـيـســان امل ــاض ــي ،مــراسـيــم تعيني
ً
 13قنصال فخريًا ،أقفل خليل عليها
ُ
ّ
فــي ال ـ ُـدرج ل ــورود اســم مـنــســق التيار
الوطني ّ
الحر في أملانيا حسن املقداد.
بعد رأي هيئة التشريع والقضايا في
ّ
وزارة العدل ،التي أفتت بأن القناصل
ً
ال ـف ـخــريــن ال ُ ُي ــرت ـب ــون أعـ ـب ــاء مــالـيــة
عـلــى ال ــدول ــة ،أرس ـل ــت املــراس ـيــم الـ ــ32
إلــى رئــاســة الحكومة ،ثـ ّـم إلــى القصر
ال ـج ـم ـه ــوري ،وان ـط ـل ــق م ـس ــار تبليغ
الـقـنــاصــل بـتـعـيـيـنـهــم ،ب ــا «الـتــوقـيــع
الثالث» لوزارة املال.
حــزب الـلــه وحــركــة أمــل «انــزعـجــا» من
هذا «التجاوز الدستوري  -امليثاقي».
اع ـت ـب ــر ب ـ ـ ّـري املـ ــوضـ ــوع ب ــأه ـم ـي ــة مــا
ح ـص ــل وقـ ــت م ــرس ــوم األق ــدمـ ـي ــة ،مــع
تــأك ـيــد عـ ــدم ت ـكــريــس «س ــاب ـق ــة» عــدم
توقيع وزي ــر امل ــال .بــدأ الضغط لدفع
بــاس ـيــل إل ــى ال ـت ــراج ــع ع ــن املــراس ـيــم،
وإحـ ــدى أدوات ـ ــه كــانــت تحضير علي
ح ـســن خـلـيــل ل ــرس ــال ــة يـ ّ
ـوج ـه ـهــا إلــى
الـ ـ ـسـ ـ ـف ـ ــارات األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ف ـ ــي بـ ـي ــروت
(اليوم) ،يطلب منها عدم قبول اعتماد
ّ
القناصل الفخريني .صحيح أن خليل
سـ ّـجــل الــرســالــة ف ــي قـلــم وزارة امل ــال،
ولكن خطوته ُتعتبر ُم ّ
جرد «تهديد»،
ّ
ألنــه قانونيًا التواصل مــع السفارات

تبقى
التبليغات
ّ
سارية ،طالما أن الدول
المعنية لم تعترض
على التعيين

الفخ اإلسرائيلي:
فصل الخالف البري عن البحري!
أثير أخيرًا ملف الحدود البرية والبحرية،
ربطًا بزيارة وفد نيابي أميركي إلى بيروت
كان في عداده النائب األميركي من أصل
لبناني داريل عيسى ،إال أن حقيقة األمر ،أي
إثارة الملف ،سابقة للزيارة ،وظلت مثار أخذ
ورد بين بيروت وواشنطن ،حتى األسبوع
المنصرم
داود ّرمال

سي ّ
ُ
قدم
حزب الله
وحركة أمل
إلى وزارة
الخارجية
الئحة تضم
عددا من
القناصل
(مروان
طحطح)

ّ
«ح ـ ــق حـ ـص ــري» ل ـ ـ ــوزارة ال ـخــارج ـيــة،
ً
ّ
ف ـ ـضـ ــا عـ ــن أن مـ ـث ــل هـ ـ ــذه ال ـخ ـط ــوة
ُ
ستسيء لــ«وجــه» لبنان في الخارج،
وربما كانت وظيفة الرسالة التسبب
بإشكالية ما تستدعي مراجعة وزارة
الخارجية وإرباك تعاملها مع امللف.
يـ َ
ـوم ــا ال ـس ـب ــت واألحـ ـ ـ ــد ،ن ـش ــط ح ــزب
ً
الله ،ممثال بكل من املعاون السياسي
لــأمــن ال ـعــام لـلـحــزب حـســن الخليل
ومسؤول وحــدة االرتـبــاط والتنسيق
ّ
وف ـيــق ص ـفــا ،عـلــى ال ـخ ــط ب ــن الـتـيــار
الــوطـنــي ال ـحـ ّـر وحــركــة أم ــل ،للخروج
ّ
بحل ُيــرضــي الـطــرفــن .تقول مصادر

ّ
ع ــن الـتـيـنــة إن ــه «وص ــل إل ــى مسامع
ّ
رئـيــس املجلس الـنـيــابــي ،أن الرئيس
ميشال عــون ال ُيــريــد خالفًا مــع بـ ّـري.
ل ـ ــذل ـ ــك ،ت ـ ــواص ـ ــل ب ــاسـ ـي ــل م ـ ــع ح ــزب
ال ـلــه طــالـبــا إي ـجــاد م ـخ ــرج» .االت ـفــاق،
ال ــذي سيبدأ تطبيقه ،ال ـيــوم ،يقضي
بــاسـ ّتـعــادة املــراس ـيــم ال ـ ــ 32جميعها،
لـ ـ ُـيـ ــوقـ ــع ع ـل ـي ـهــا ع ـل ــي ح ـس ــن خ ـل ـيــل.
وسي ّ
ُ
قدم حزب الله وحركة أمل الئحة
بأسماء القناصل الذين ينتمون إلى
ُ ّ
ويــزكــون تعيينهم،
الطائفة الشيعية
عـلــى أن تــأخــذ بـهــا وزارة الـخــارجـيــة.
وبحسب مصادر دبلوماسية «هناك

إم ـك ــان ـي ــة ألن ي ـب ـق ــى ح ـس ــن امل ـ ـقـ ــداد،
ً
قنصال فخريًا فــي هــانــوفــر (أملــانـيــا)،
حـ ـفـ ـظ ــا مل ـ ـ ــاء وج ـ ـ ــه ال ـ ـت ـ ـيـ ــار الـ ـع ــون ــي
ّ
وب ــاسـ ـي ــل ،إال أن ه ـ ــذه ال ـن ـق ـطــة غـيــر
محسومة بعد».
ّ
مـ ـ ـ ــاذا عـ ــن الـ ـقـ ـن ــاص ــل الـ ــذيـ ــن ُب ــلـ ـغ ــوا
ّ
بـ ـتـ ـعـ ـيـ ـيـ ـنـ ـه ــم؟ ت ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـرد امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر ب ـ ــأن
«ال ـت ـب ـل ـي ـغ ــات ت ـب ـق ــى س ـ ــاري ـ ــة ،ط ــامل ــا
ّ
أن الـ ـ ــدول امل ـع ـن ـيــة ل ــم ت ـع ـتــرض على
التعيني» .أمــا بالنسبة إلــى القناصل
ُ
الـ ـ ــذيـ ـ ــن س ــتـ ـسـ ـح ــب أس ـ ـم ـ ــاؤه ـ ــم مــن
املـ ــراس ـ ـيـ ــم« ،فـ ـيـ ـك ــون ذلـ ـ ــك مـ ــن خ ــال
إصدار مرسوم جديد».

علمت «األخ ـبــار» أن الحكومة اللبنانية ،تبلغت اقتراحًا
رسميًا أميركيًا باستكمال عملية ترسيم الحدود البرية
ب ــن لـبـنــان وفـلـسـطــن املـحـتـلــة ،وذلـ ــك ف ــي س ـيــاق إلـحــاح
الـجــانــب اإلســرائـيـلــي عـلــى األمـيــركـيــن بــوجــوب تسويق
بعض «أفكارهم» املتعلقة بالترسيم البري ،ربطًا بمخاوف
تل أبيب املتزايدة على طول الجبهتني اللبنانية والسورية.
ه ــذا ال ـت ـطــور ال ـجــديــد ت ــراف ــق م ــع رس ــائ ــل أمـمـيــة وصـلــت
إل ــى لـبـنــان ح ــول مـســألــة تــرسـيــم ال ـحــدود الـبــريــة (عمليًا
استكمال بناء الجدار االسمنتي اإلسرائيلي على الحدود
قبالة الخط األزرق) ،لذلك ،جاء االجتماع الرئاسي الثالثي
األخير في القصر الجمهوري بني الرؤساء ميشال عون
ً
ونبيه بري وسعد الحريري ،استكماال الجتماع رئاسي
ثالثي سابق ،لتثبيت املوقف الرسمي اللبناني من مسألة
ترسيم الحدود البرية والبحرية.
وبـيـنـمــا سـبــق لـلـبـنــان أن اق ـت ــرح أن تـشـمــل امل ـفــاوضــات
عبر األمــم املتحدة النقاط املتنازع عليها بـرًا وبحرًا في
آن واح ــد ،مــن دون ممانعة مـشــاركــة الـجــانــب األميركي
في االجتماعات الثالثية في الناقورة تحت سقف األمم
املتحدة ،تبلغت الحكومة اللبنانية أن الجانب اإلسرائيلي لم
يقبل بالطرح اللبناني ،ورفض الخوض في ملف الحدود
البحرية عبر األم ــم املـتـحــدة ،بذريعة أن الـقــرار  1701ال
يتناول في نصه أية اشارة إلى استثمار املوارد الطبيعية
ومنها النفط والغاز.
وال ــاف ــت الن ـت ـبــاه ال ـجــانــب ال ـل ـب ـنــانــي امل ـع ـنــي بــامل ـلــف أن
اإلس ــرائ ـي ـل ــي أوح ـ ــى أنـ ــه ع ـلــى اس ـت ـع ــداد ل ـل ـبــت بـمـعـظــم
ال ـن ـقــاط ال ـحــدوديــة ال ـبــريــة الـخــافـيــة مــع لـبـنــان (عــددهــا
 13ن ـق ـطــة) ،بــاس ـت ـث ـنــاء نـقـطــة ال ـن ــاق ــورة ( )B1ونـقـطــة
العديسة  -مسكاف عــام ،التي يصر الوفد اإلسرائيلي
إلى االجتماعات الثالثية أن تكون لها ترتيبات من نوع
تبادل األراضي ،أي تخلي الجانب اإلسرائيلي عن جزء
من أراضي العديسة يالمس طريق عام البلدة الرئيسي،
مقابل حصوله على ما يوازيه من األرض اللبنانية تبعًا
ملتطلبات أمنية وعسكرية إسرائيلية (ربـمــا فــي نقطة

الشجرة الشهيرة بني عديسة وكفركال).
أمــا الـخـيــار الـثــانــي ،فهو الـحـصــول على ضـمــانــات أمنية
وعسكرية ،بما يتصل بنقطة العديسة  -مسكاف عام،
فــي محاولة الستنساخ ضمانات اتـفــاق  17أي ــار ،األمــر
الذي رفضه لبنان الرسمي رفضًا قاطعًا.
ومــن الــواضــح أن الـطــرح اإلسرائيلي باالتفاق فقط على
تــرس ـيــم الـ ـح ــدود ال ـب ــري ــة وحـ ــل مـشـكـلــة ن ـق ــاط الـتـحـفــظ
خارج النقطة ( )B1عند رأس الناقورة ،يهدف إلى جعل
الترسيم الـبــري يتجاوز هــذه النقطة التي يبقى مصير
تحديدها مرهون باملفاوضات حول الحدود البحرية ،ألن
اإلسرائيلي يعتبر اعتمادها في الترسيم البري يمكن أن
يشكل نقطة حاسمة ملصلحة لبنان في الترسيم البحري،
األمر الذي من شأنه أن يفقد إسرائيل ورقة أساسية في
املناورة والتفاوض ،علمًا أن إسرائيل التي وافقت على حل
نقاط التحفظ مع لبنان ما زالت تمانع في  5نقاط بعضها
ليس مهمًا ،ولكن ما يستشف من الجانب األميركي أنه
إذا تم «تحييد» نقطة رأس الناقورة واالتفاق على نقطة
عديسة – مسكاف عام التي تعتبر إسرائيل أنها تشكل
«خطرًا استراتيجيًا» عليها ،يصبح التفاهم أسهل على
بقية النقاط الـ.11
وعـلـمــت «األخـ ـب ــار» أن الـسـفـيــرة األم ـيــركـيــة فــي بـيــروت
أليزابيت ريتشارد ،التقت الرئيس الحريري ،قبل خمسة
أيــام في دارتــه في وادي أبو جميل بحضور املدير العام
لــأمــن الـعــام ال ـلــواء عـبــاس إبــراهـيــم ال ــذي كــان قــد شــارك
فــي اجـتـمــاع القصر الـثــاثــي ،وتخلل الـلـقــاء تأكيد على
العرض البري األميركي ،وكان الجواب الرسمي اللبناني
الذي سيعاد التأكيد عليه في اجتماع اللجنة الثالثية في
الناقورة أن لبنان يعتبر ترسيم الحدود البرية والبحرية،
خطوة مترابطة ومتالزمة ،خصوصًا أنها لن تنصفه في
البر وحسب ،بل قد تثبت أن حقوق لبنان البحرية تتجاوز
ال ــ 860كلم  2التي يتمسك بها لبنان في البلوكني  8و،9
وهي النقطة التي يخشى اإلسرائيلي الوصول إليها ،لذلك،
يصر على فصل الترسيمني وأن يبدأ بالترسيم البري
ً
أوال ،والـبـحــث عــن صيغة تـفــاوضـيــة مختلفة للترسيم
البحري ،أي ليس تحت سقف األمم املتحدة.

تقرير

باخرة الطاقة المجانية :التباس لغــوي؟
إيلي الفرزلي
يشير ق ــرار مجلس الـ ــوزراء الــرقــم ،84
املـ ــوزع نـهــايــة األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،إلــى
أن املجلس قــرر فــي جلسته الــوداعـيــة
األخ ـيــرة ( )2018/5/21املــواف ـقــة على
تمديد العقد الحالي للبواخر التركية
ملدة ثالث سنوات بسعر  4.95سنتات
للكيلواط  /ســاعــة« ،مــع قبول إضافة
باخرة ثالثة بحد أدنى  200ميغاواط
بـ ــدءًا م ــن ص ـيــف  2018ع ـلــى أن تـكــون
مجانًا ألول ثالثة أشهر».
العبارة األخـيــرة كانت خلقت لغطًا ال
يــزال مستمرًا حتى الـ ّيــوم .فهي تعني
عـمـلـيــا أن ع ـق ـدًا س ـي ــوق ــع م ــع الـشــركــة
للحصول على الـبــاخــرة الثالثة ،على
أن تكون أول ثالثة أشهر منه مجانًا.
لـكــن لـيــس ه ــذا مــا اتـفــق عليه فــي تلك
الجلسة .كان املطلوب من وزير الطاقة
سيزار أبي خليل إعالم مجلس الوزراء

حاصباني يقدم كتابًا
إلى رئاسة مجلس
الوزراء يطلب فيه
إزالة االلتباسات التي
يتضمنها القرار
الحكومي األخير

بنتيجة تفاوضه مع الشركة التركية
لـتـخـفـيــض سـعــر ال ـطــاقــة ( )5.85بعد
إقـ ــرار الـتـمــديــد لـهــا لـسـنــة واحـ ــدة في
الـجـلـســة ال ـتــي سـبـقــت .وبــالـفـعــل ،عــاد

أبــي خليل بالنتيجة :وافـقــت الشركة
على تخفيض السعر إلى  4.95سنتات،
وكذلك على تزويد لبنان بباخرة ثالثة
ب ـقــدرة  200م ـي ـغــاواط م ـجــانــا ،بـشــرط
ً
تـمــديــد الـعـقــد لـثــاث سـنــوات ب ــدال من
سنة واحــدة ،على أن يكون السعر في
حال اإلبقاء على التمديد لسنة واحدة
 5.60س ـن ـتــات .ل ــم ي ـكــن ه ـنــالــك مـجــال
للرفض .فمعظم الــوزراء افترضوا من
خ ــال الـنـقــاشــات أن ال ـطــاقــة املجانية
ستسري طيلة فترة العقد ،لكن ذلك لم
يكن واضـحــا ،خــاصــة أن وزيــر الطاقة
أعلن بعد الجلسة ما حرفيته «تمكنا
م ــن خ ـف ــض ال ـس ـع ــر والـ ـحـ ـص ــول عـلــى
 200مـيـغــاوات اضــافـيــة مجانًا لفصل
الصيف».
بعد تــوزيــع ال ـقــرار الحكومي مــن قبل
األمــانــة العامة ملجلس الـ ــوزراء ،كانت
امل ـفــاجــأة .اعـتـبــر وزي ــر الـصـحــة غسان
حاصباني في اتصال مع «أم تي في»

أن الـقــرار تــم تعديله وتمت إطــاحــة ما
تــم االتـفــاق عليه .أكثر مــن وزيــر يؤكد
األمـ ــر ن ـف ـســه .ل ــم ي ـتــم ال ـت ـطــرق حينها
إلـ ــى أي ع ـق ــد م ــدف ــوع تـ ـك ــون األش ـه ــر
الثالثة األول ــى منه مجانية .مــا حكي
عن الـ 200ميغاواط كان يتعلق حصرًا
بالحصول عليها مجانًا.
ذلــك اسـتــدعــى بـيــانــا غـيــر مـسـبــوق من
األم ــان ــة ال ـعــامــة ملـجـلــس الـ ـ ــوزراء ،جــاء
ف ـيــه أن ــه «ت ــم إرس ـ ــال ك ـت ــاب تصحيح
إلــى جميع الـ ــوزراء إلبــاغـهــم بفحوى
التصحيح املادي في ما يخص البندين
 1و 3من قرار مجلس الوزراء الرقم 84
تاريخ  ،2018-5-21وتم استبدال عبارة
مل ــدة ثــاثــة أش ـهــر ب ـع ـبــارة ألول ثــاثــة
أشهر».
ال ـتــوض ـيــح زاد األمـ ــر غ ـمــوضــا .فـهــذه
العبارة تشير بوضوح إلى أن العبارة
التي استبدلت هي «ملدة ثالثة أشهر»،
وق ــد ح ــل مـحـلـهــا ع ـب ــارة «ألول ثــاثــة

(مروان
بو حيدر)

أشهر» .ولذلك ،فقد ظن من حصل على
قـ ــرار مـجـلــس الـ ـ ــوزراء الـ ــذي يتضمن
العبارة األخيرة ،ربطًا بالتوضيح ،أنه
حصل على القرار ّ
املعدل ،لكن التدقيق
م ــع األم ــان ــة ال ـع ــام ــة ملـجـلــس ال ـ ــوزراء،
إضــافــة إل ــى الـتــأكــد مــن أن ــه لــم يصدر
سوى قرار واحد ،يؤدي إلى خالصة أن
من كتب التوضيح أراد قول عكس ما
كتبه ،أي استبدال عبارة «ألول ثالثة
أشهر» بعبارة «لثالثة أشهر» ،وهو ما
أكــد عليه األمــن العام ملجلس الــوزراء
ف ــؤاد فليفل ل ــ«األخ ـب ــار» ،مـشـيـرًا إلــى
أنه سيسعى اليوم إلى إزالة االلتباس
املذكور.
إذا كــان ذلــك صحيحًا ،فــإن الغموض
يـ ـك ــون قـ ــد زال عـ ــن ج ـ ــزء مـ ــن ال ـخ ـب ــر.
وبالتالي ،فــإن الطاقة التي ستحصل
عـلـيـهــا ال ــدول ــة ع ـبــر ال ـب ــاخ ــرة الـثــالـثــة
ستكون مجانية .يبقى التباس يتعلق
بــاملــدة مــن ال ـضــروري تــوضـيـحــه ،فهل
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هي ملدة ثالثة أشهر أم مرتبطة بفترة
تمديد الـعـقــد؟ حتى اآلن ،فــإن تفسير
األمانة العامة ملجلس الوزراء يتطابق
م ــع تـفـسـيــر وزي ــر ال ـطــاقــة ،لـكــن وزراء
آخرين يؤكدون أن اإلشارة إلى الطاقة
املجانية تتعلق بكامل مدة العقد.
وإلزالة هذا االلتباس ،علمت «األخبار»
أن حــاصـبــانــي سـيــرســل فــي الـســاعــات
املقبلة كتابًا إلى األمانة العامة ملجلس
الــوزراء يطلب فيه العودة إلى محضر
الـجـلـســة لـتــوضـيــح أم ــري ــن أســاسـيــن
وتسجيلهما فــي امل ـق ــررات الــرسـمـيــة.
األول ،يتعلق بالتأكيد على مجانية
ال ـط ــاق ــة م ــن ال ـب ــاخ ــرة ال ـثــال ـثــة ،بغض
ال ـن ـظــر ع ــن مــدت ـهــا ،م ــع ال ـتــوض ـيــح أن
الـفـتــرة املجانية ليست ج ــزءًا مــن عقد
مدفوع ،أما األمر الثاني ،فهو اإلشارة
بوضوح إلــى أنــه في حــال فسخ العقد
م ــع ال ـش ــرك ــة ،ل ــن ي ـتــرتــب ع ـلــى ال ــدول ــة
الـلـبـنــانـيــة أي ت ـعــوي ـضــات ل ـهــا ،علمًا

بأن القرار الحكومي كان قد أشار إلى
أن الــدولــة يمكن أن تفسخ العقد بعد
سنتني عـلــى انـقـضــائــه ،عـلــى أن تقوم
بإعالم الشركة بذلك قبل ستة أشهر.
بالعودة إلى بيان األمانة العامة ،فهو
إذ أشــار إلــى العنوان الــذي نشرته «أم
تي في» («فضيحة جديدة ...وهكذا تم
تغيير قرار مجلس الوزراء بخصوص
اس ـت ـئ ـج ــار ب ــواخ ــر الـ ـط ــاق ــة») يـفـتـقــد
ال ــدق ــة ،ف ـقــد أض ــاف ــت إل ــى تــوضـيـحـهــا
وصـفـهــا نــائــب رئ ـيــس الـحـكــومــة بأنه
ك ـ ـ ــان «حـ ـ ــاض ـ ـ ـرًا غ ــائـ ـب ــا عـ ـ ّـمـ ــا اتـ ـخ ــذه
املجلس من قرارات أو يريد تجاهل ما
اتخذه املجلس من قــرارات ال تتناسب
مـ ــع رؤي ـ ـتـ ــه الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة» ،وه ـ ــي لـغــة
غ ـيــر مــألــوفــة ف ــي ال ـب ـيــانــات الــرسـمـيــة
الصادرة عن مؤسسة رسمية كرئاسة
ً
مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ،ف ـضــا ع ــن تـخــاطــب
رئــاســة الحكومة مــع وزيــر فــي القوات
اللبنانية.

السفيرة األميركية تلتقي الحريري بحضور إبراهيم...
والهدف «إنجاز الترسيم البري» (هيثم الموسوي)
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سياسة

سياسة

ُ
عدنان ّطرابلسي :ها قد عدنا...
(يا وهابية وإخوان)
على الغالف

اإلسالمية» إلى الضوء .عادنائبهاإلى مجلس ّ
ّ
ّ
النواب .كان يعمل مع جماعته طوال الوقت،
الخيرية
عادت «جمعية المشاريع
ّ
ّ
بصمت ،واآلن جاء الحصاد .كانوا غارقينّ في تقديم الخدمات ،إلى جانب الدعوة الدينية ،فكانت «المكافأة» البيروتية .ليس
ّ
المتغيرات
ومن حولهم
ألحد أن يقفز فوقهم في العاصمة .إنهم الكتلة الثابتة ِ
محمد نزال
ك ـ ــان ي ـك ـفــي أن ت ـت ـصــل ب ــه هــات ـفـ ّـيــا،
مل ـ ـ ـ ّـرة واحـ ـ ـ ـ ــدة ،قـ ـب ــل عـ ـش ــر سـ ـن ــوات،
ّ
لـتـظــل تـصـلــك ِم ـنــه رس ــائ ــل املـعــايــدة
الـهــاتـفـ ّـيــة عـلــى م ــدى عـشــر س ـنــوات.
ه ـ ــذه إشـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى ِسـ ـ َـمـ ــة ث ــاب ـت ــة فــي
«العقل املشاريعي» .لن يكترث إن لم
ّ ُ
ُ
بمثلها ،أو تـبــادر إلى
ـرد املـعــايــدة
تـ
ّ
ّ
ً
االتصال حاال ،طاملا أنك ستفعل بعد
ـن ،بـعــد ع ـش ــرة ...ولــو
ع ــام ،بـعــد عــامـ
ً
احتماال .طاملا ّأنــك في ّ
حيز اإلمكان
ـاف ل ـع ــدم ال ـي ــأس ِم ـن ــك .ذلــك
ف ـه ــذا كـ ـ ٍ
ّ
ّ
بالحد األدن ــى ،لبث
الستقطابك أو،
ّ
ّ
«جمعية
الود في رأسك .هكذا تعمل

حصد طرابلسي ّ ُ 13ألف صوت
تفضيلي ليكون السني الثاني في
بيروت بعد سعد الحريري
ّ
جمعية ُس ّنية
طرابلسي :نحن
وعلنًا على خالف عقائدي ّجذري
مع جماعة اإلخوان والوهابية
ّ
ّ
اإلسالمية» .هكذا
الخيرية
املشاريع
يعمل «ابنها البار» عدنان طرابلسي.
ال ـن ــائ ــب ال ـ ــذي فـ ــاز ف ــي ّاالن ـت ـخــابــات
األخيرة ،عن املقعد ُ
السني في دائرة
بيروت الثانية ،حاصدًا أكثر ِمن 13
ألــف صــوت تفضيلي .تـقـ ّـدم فــي ذلك
ّ
عـلــى ك ــل ِم ــن ف ــؤاد مـخــزومــي وتـ ّـمــام
س ــام ون ـه ــاد امل ـش ـنــوق .ه ــو الـثــانــي
فــي ب ـيــروتُ ،سـنـ ّـيــا ،بعد سعد رفيق
الحريري .هــذا ليس حدثًا عابرًا في
الحسابات اآلتية للعاصمة .أذهلت
«املشاريع» حلفاءها ّقبل خصومها،
وف ــاق مــا أنـجــزتــه تــوق ـعــات املـحـ ّـبــن
قـبــل ال ـك ــاره ــن ،ف ــي ال ـع ــدد والـحـشــد
والتعبئة والتنظيم والثبات...
أي ـ ــن ذه ـ ــب عـ ــدنـ ــان ط ــراب ـل ـس ــي بـعــد
ف ــوزه؟ إل ــى ضــريــح الـشـيــخ عـبــد الله
الـ ـ ـه ـ ــرري (الـ ـحـ ـبـ ـش ــي) .جـ ـل ــس عـلــى
ركـبـتـيــه وق ــرأ الـفــاتـحــة .ه ــذه رســالــة
إل ـ ــى َم ـ ــن ي ـه ـم ـهــم األم ـ ـ ــر .م ــا حـكــايــة
طــرابـلـســي ،وجـمــاعـ ّتــه ،ه ــؤالء الذين
ّ
ّ
كــلـمــا ظ ــن الـبـعــض أن ـهــم ان ـت ـهــوا ،أو
ت ـّـضـ ــاء لـ ــوا ،فـ ـ ــإذا ب ـه ــم ك ـت ـلــة صـّلـبــة
إنـ ـمـ ــا «عـ ـل ــى امل ـ ـعـ ــس» .ص ـل ـبــة إن ـم ــا
«ن ــاع ـم ــة» ...وإن حـمـلــوا الـســواطـيــر،
ذات يـ ــوم ،ون ــزل ــوا بـهــا إل ــى ال ـشــارع
دفـ ــاعـ ــا عـ ــن ال ـ ــوج ـ ــود الـ ـ ـس ـ ــوري فــي
لبنان .هــذه املـ ّـرة الثانية التي يصل
فيها طرابلسي إلــى مجلس ّ
النواب.
امل ـ ّـرة األول ــى كــانــت قبل  26عــامــا .ها
قــد ع ــدت اآلن؟ يـضـحــك« :ن ـعــم ،عــدت
وبجدارة» .لدى حامل الدكتوراه في
إدارة األع ـم ــال الـكـثـيــر لـيـقــولــه ،وإن
كــان الــوقــت للتهاني والتبريك ،فقد
«أسقطوني في انتخابات عام 1996
بـعــد الـ ــدورة األول ــى الـتــي قضيتها،
أسقطوني بالكذب والتزوير ،لكن لم
أسقط في الشارع وبقيت مع أهلي،
بــاألحــزان واألفـ ــراح ،وبقيت حاضرًا

طرابلسي :تحكمنا بسوريا عالقة ّ
ّ
تاريخيًا هي ّبر الشام (مروان طحطح)
أخوة وهذه المنطقة

م ــع أه ـل ــي ف ــي بـ ـي ــروت ب ــال ـخ ــدم ــات،
واآلن ك ــاف ــأن ــي أه ـ ــل ب ـ ـي ـ ــروت»َ .م ــن
ال ــذي أسقطه آن ــذاك وهــو املـقـ ّـرب ِمن
(بـ ـع ــض) ال ـن ـظ ــام األمـ ـن ــي ال ـح ــاك ــم؟
ّ
يبقى الجواب معلقًا .تلك ّأيام مضت
ّ
بـكــل مــا حملته ِم ــن الــامـنـطــق .منذ
ذل ـ ــك الـ ـح ــن وط ــرابـ ـلـ ـس ــي ،ب ـش ـهــادة
كـثـيــر ِمـ ــن أهـ ــل بـ ـي ــروت ،إن أضـعـتــه
تـجــده فــي قـصــور ال ـع ــدل .هـنــاك بني
ّ
وموظفي األقالم.
القضاة واملحامني
ّ
ما الذي يفعله هناك؟ إنها الخدمات.
تبدأ ِمن محاولة إخالء سبيل أحدهم
ّ
ً
ّ
«قضية»
وصــوال إلى املساعدة لحل
ضبط سير آلخ ــر« ...بـمــا يتيحه لي
ال ـقــانــون» (طـبـعــا ال ـقــانــون ،باملعنى

اللبناني ،يتيح الكثير).
ّ
أكثر ِمن مرشح،
كان لدى «املشاريع» ّ
ف ــي أك ـث ــر ِم ــن دائـ ـ ــرة ،إن ـم ــا ل ــم يصل
إل ــى مـجـلــس الـ ـن ـ ّـواب إال طــرابـلـســي
ع ــن ب ـ ـيـ ــروت .ال ـع ــاص ـم ــة م ــرك ــز ثـقــل
ّ
الجمعية ،على رغم محافظتها ّعلى
ّ
نـشــاطـهــا ف ــي األط ـ ــراف (ح ــل مــرشــح
املشاريع في طرابلس ،طه ناجي ،في
املــركــز ال ـســادس ،بعد كــل مــن نجيب
م ـي ـق ــات ــي ومـ ـحـ ـم ــد ك ـ ـبـ ــارة وس ـم ـيــر
ال ـج ـس ــر وف ـي ـص ــل كـ ــرامـ ــي وأشـ ـ ــرف
ّ
ري ـ ـفـ ــي) وك ـل ـم ــة ال ـ ـسـ ـ ّـر فـ ــي ك ـ ــل ذل ــك
واح ـ ــدة :ال ـخ ــدم ــات .لــديـهــم مـ ــدارس،
م ـس ـتــوص ـفــات ،تـ ـع ــاون ـ ّـي ــات ،بــرامــج
ّ
اجتماعية ،والكثير
عمل ،مساعدات

ِمـ ـم ــا ُيـ ـ ـع ـ ـ ّـرف ب ــاألن ـش ـط ــة ال ـخ ـي ـ ّ
ـري ــة
والـ ـثـ ـق ــاف ـ ّـي ــة وال ـ ـتـ ــربـ ـ ّ
ـويـ ــة .ال ي ـفــوت
ّ
طرابلسي أن ُيذكر بالتنويهات التي
نــالــوهــا ِم ــن وزيـ ــر ال ـتــرب ـيــة ،أخ ـي ـرًا،
بــالـنـتــائــج الـتــي حققتها مــدارسـهــم.
ه ــذا بـعــض ِم ــن أسـ ــرار «ث ـب ــات» هــذه
ّ
ال ـج ـمــاعــة ،ف ــي ل ـب ـنــان ،عـلــى رغ ــم كــل
ال ـت ـح ـ ّـوالت ال ـت ــي عـصـفــت بـكـثـيــريــن
خــال الـعـقــود املــاضـيــة .كيف فعلتم
ذلك؟ يحكي طرابلسي« :هذه نتيجة
بــرامـجـنــا ال ـتــربـ ّ
ـويــة ألج ـيــال أنـصــار
ً
ً
املشاريع ،رجــاال ونساء وأطفاال .أنا
ّ
لــم أت ـكــلــف دوالرًا واح ـ ـدًا ِم ــن جيبي
ّ ّ
ّ
االنتخابية ،ألن كل شيء
في حملتي
كـ ــان ت ـقــدمــة ِمـ ــن أنـ ـص ــار امل ـش ــاري ــع،

وهــم الذين دفعوا ِمــن جيوبهم ثمن
القمصان واألكل والشرب والسيارات
ّ
وحـ ـ ــتـ ـ ــى ال ـ ـب ـ ـنـ ــزيـ ــن .سـ ـ ــأكـ ـ ــون ع ـنــد
ثقتهم ،بــل عند ثقة الجميع ،الذين
انتخبوني والــذيــن لــم ينتخبوني».
قال دوالرًا ولم يقل ليرة .باملناسبة،
طرابلسي هو ّ
األول في دائرة بيروت
الـ ـث ــانـ ـي ــة لـ ـن ــاحـ ـي ــة ع ـ ـ ــدد األصـ ـ ـ ــوات
التي نالها فــي أقــام املغتربني .هذا
أيضًا ليس عــابـرًاَ .مــن ُيتابع أخبار
«امل ـشــاريــع» يعلم ثقلهم االغـتــرابــي
ً
في أملانيا ودول اسكندنافيا وصوال
ً
إل ــى ك ـن ــدا .ثـقـلـهــم ه ـن ــاك ،ف ـضــا عن
الجانب ال ّــدعــوي الــديـنــي ،هــو أيضًا
تجاري .إنهم ُي ّ
حبون مختلف أنواع
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مقالة

لمن اإلمرة في الجمارك؟
عصام نعمة إسماعيل (*)

املشاريع «الحالل» (طبعًا)َ .من يعرف
إص ــراره ــم عـلــى األس ـل ــوب ال ــدع ــوي،
وك ـ ـيـ ــف ي ـ ـق ـ ـصـ ــدون مـ ـ ـن ـ ــازل الـ ـن ــاس
لـتـثـقـيـفـهــم ع ـلــى «ال ـت ــوح ـي ــد» (وف ــق
رؤي ـت ـهــم) ،واستماتتهم فــي إيـصــال
الـفـكــرة ،سيعرف بالتالي طبائعهم
في مختلف أنواع املشاريع.
ّ
ّ
ص ـح ـيــح أن ط ــراب ـل ـس ــي ي ـق ـطــع ب ــأن
جماعته على مــا هــي عليه ،لناحية
ث ـبــات أيــديــولــوجـ ّـيـتـه ّــم الــدي ـنـ ّـيــة ،إال
ّ
أن امل ــراق ــب ُي ــاح ــظ أن ـه ــم أصـبـحــوا
ُ
أخيرًا أكثر مرونة .سابقًا ع ِرف عنهم
ّ
الغرائبية
الكثير ِم ــن «الـشـطـحــات»
ّ
التدين ،وإن كان بعضها أشاعات
في
ساقها الخصوم ،لكن عمومًا النائب
اآلن يـ ـق ــول« :نـ ـح ــن ن ـ ّ
ـرب ــي أج ـيــال ـنــا
ّ
ع ـل ــى االع ـ ـت ـ ــدال والـ ــوس ـ ـطـ ــيـ ــة ،وف ــق
اآلي ــة :وكــذلــك جعلناكم ّأمــة وسطًا».
يـتـحـ ّـدث عــن انفتاحه على الجميع،
ِم ــن ك ــل امل ــذاه ــب وامل ـن ــاط ــق ،وكــذلــك
«ط ــوال الفترة املاضية لــم نقطع مع
ّ
أح ـ ــد» .ف ـج ــأة يـسـتـحـضــر أن ابـنـتــه،
واسمها فاطمة ،عندما أنجبت توأمًا
ذه ــب هــو إل ــى «الـشـيــخ» واسـتـشــاره
فـ ــي ت ـس ـم ـي ـت ـه ـم ــا ،ف ـ ـقـ ــال لـ ـ ــه :حـســن
وح ـ ـسـ ــن ...وهـ ـ ــذا م ــا كـ ـ ــان .ح ـف ـيــداه
كــانــا إل ــى جــانـبــه ،بـعــد االنـتـخــابــات،
ً
م ـح ـم ــوال ع ـلــى األكـ ـت ــاف ِمـ ــن ســاحــة
ً
أب ـ ــو ش ــاك ــر وصـ ـ ـ ــوال إل ـ ــى ال ـب ـس ـطــة.
طرابلسي حليف حــزب الله وحركة
أمل في الئحة «وحــدة بيروت» التي
فــاز ِمنها أربـعــة ن ـ ّـواب ،أيــن سيكون
ّ
ف ــي مـجـلــس ال ـ ـنـ ـ ّـواب؟ أض ـم ــن تـكــتـ ٍـل
مــا أم وح ــده؟ بــديـهــي هــو أق ــرب إلــى
ح ـل ـفــاء ال ــائ ـح ــة ،ل ـكــن «ه ـ ــذا أمـ ــر لم
ّ
نناقشه بعد .سندرس كــل شــيء في
مــوضــوع التحالفات ،يــدنــا مـمــدودة
للجميع ،لكل شخص يريد مصلحة
بيروت ولبنان».
ُيشبه طرابلسي ،في الشكل ،الرئيس
الـ ـ ـت ـ ــرك ـ ــي رجـ ـ ـ ــب ط ـ ـ ّـي ـ ــب أردوغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان.
شاربه.
خصوصًا عندما يعفي عــن
ّ
ّ
ل ـع ــل ــه ل ــن ُيـ ـح ـ ّـب ه ـ ــذا ال ـش ـب ــه ،لـكــنــه
واقع ،وهذه في النهاية «خلقة الله».
آت
أردوغــان «إخونجي» وطرابلسي ٍ
ِمن جماعة «ال تطيق» تلك الجماعة.
ي ـقــول ـهــا بـ ــوضـ ــوح« :نـ ـح ــن جـمـعـ ّـيــة
ّ
ُسـنـ ّـيــة عـلــى ســن ّ ورم ــح ،عـلـنــا ،نتبع
مذاهب أهل ُ
السنة والجماعة ،ونعم
نحن على خــاف عقائدي مــع حزب
ّ
عقائدي
والوهابية ،خــاف
اإلخــوان
ّ
«املشاريع» أنها
عن
معروف
جذري».
ّ
وأن ـهــا أشـعـ ّ
ـريــة
ذات نــزعــة صــوفـ ّـيــة،
ف ــي الـعـقـيــدة وشــاف ـعـ ّـيــة ف ــي املــذهــب
الفقهي .السجاالت في هذه القضايا
ك ـث ـي ــرة وم ـ ــري ـ ــرةّ .أم ـ ـ ــا عـ ــن س ــوري ــا،
والـ ـع ــاق ــة ال ـت ــاري ـخ ـ ّـي ــة ل ـطــراب ـل ـســي
شعب
وجماعته معها ،فيقول:
«نحن ُ
واحد ،عالقتنا هي عالقة ّ
أخوة ،نريد
أن تـتــوحــد كلمة ال ـعــرب واملسلمني.
كـ ــان ه ـن ــاك رجـ ــل اس ـم ــه ج ـم ــال عبد
الناصر ،رحمه الله ،كان قائدًا ّ
لألمة،
يجمع
وإن شاء الله
يأتي قائد مثله ُ ّ
ّ
السني
هــذه األم ــة» .لعله اإلســامــي
ّ
يترحم بهذه الطريقة
الوحيد الــذي
ّ
ع ـلــى ع ـبــد ال ـن ــاص ــر .ول ـعــل ـهــا أيـضــا
النكاية بجماعة «اإلخوان املسلمني»
ّ
ّ
الوهابية» .ختامًا
«السلفية
ومعهم
م ـ ــع سـ ـ ــوريـ ـ ــا ،مـ ــوض ـ ـحـ ــا« :سـ ــوريـ ــا
ّ
تاريخيًا هي
ولبنان وهــذه املنطقة
ب ـ ـ ّـر الـ ـ ـش ـ ــام» .ل ـن ــأم ــل أال ُي ــزع ــج ه ــذا
حليف عدنان طرابلسي في الالئحة،
إدغار طرابلسي ،القسيس الفائز عن
املقعد اإلنجيلي فــي ب ـيــروت ...الــذي
ّ
رشحه ّ
التيار الوطني الحر.

خصص املــرســوم االشـتــراعــي الــرقــم  123تــاريــخ في
( 1959/6/12األحـكــام الخاصة ب ــوزارة املالية) الباب
الثاني منه إلدارة الجمارك ،وجاءت املادة التاسعة لتمنح
املـجـلــس األع ـلــى لـلـجـمــارك سلطة اإلشـ ــراف والــرقــابــة
على إدارة الـجـمــارك ،وذل ــك تطبيقًا لقانون الجمارك
والنصوص التشريعية ذات الصلة ،ومنحت املــادة 11
املجلس صالحية إصدار النصوص التنظيمية املتعلقة
بـ ـ ــإدارة ال ـج ـمــارك ومــوظـفـيـهــا ،وأجـ ـ ــازت ل ــه مـمــارســة
صــاحـيــات ال ــوزي ــر فــي مــا يتعلق بـقــانــون املوظفني
وقــانــون املحاسبة العمومية ،على أن يـكــون املجلس
ً
األعلى مسؤوال عن أعماله أمام وزير املالية.
أما بخصوص مديرية الجمارك العامة ،فقد ّ
خصص
ّ
لها الـقــانــون م ــادة وحـيــدة هــي امل ــادة  16الـتــي نصت
على أن ّ
يعي مدير الجمارك العام من مالك موظفي
الـجـمــارك بـمــرســوم يتخذ فــي مجلس ال ـ ــوزراء .وملــا
ص ــدر م ــرس ــوم تـنـظـيــم وزارة املــال ـيــة (ال ــرق ــم 2868
تاريخ  ،)1959/12/16فإنه ّ
نص في املادة  60على أن
يمارس املجلس األعلى للجمارك الصالحيات واملهام
املنصوص عليها في األحكام الخاصة به .وبموجب
املـ ــادة  61أل ـحــق بــاملـجـلــس األع ـل ــى لـلـجـمــارك دي ــوان
ومصلحة مراقبة ومصلحة دراسات جمركية.
إن هذه الوحدات املرتبطة باملجلس األعلى هي دليل على
الدورين التنفيذي والرقابي اللذين يمارسهما املجلس
األعلى على كافة وحدات إدارة الجمارك ،بخاص ٍة الدور
الرقابي الذي يشمل أشخاص وأعمال جميع املوظفني
في إدارة الجمارك ،وإن السلطة التي تملك حق الرقابة
يستتبعها حكمًا سلطة تأديبية ،إذ ال معنى للرقابة من
دون حق اتخاذ التدابير الرادعة ،وإذا ربطنا هذه الفقرة
باملادة  11من املرسوم االشتراعي الرقم  59/123التي
منحت املجلس األعلى صالحيات الوزير ،فهذا يعني
أن هــذا املجلس هــو الــرئـيــس األعـلــى لجميع العاملني
في إدارة الجمارك ،وله حق التوجيه والتأديب ومراقبة
ال ـق ــرارات املـتـخــذة ،مــا يعني أن لــه اإلم ــرة واملسؤولية
األولى في هذه اإلدارة ،وخصوصًا أن املادة  11املذكورة
ً
جعلت املجلس األعلى مسؤوال أمام وزير املالية.
وأم ــا مــديــريــة الـجـمــارك الـعــامــة ،فهي ال شـ ّـك مديرية
عامة ،أنيط باملدير العام الدور التنفيذي وفقًا لألنظمة
العامة ،وأن املادة  393من قانون الجمارك قد ّ
سمته
املــديــر الـعــام ّ
بنصه على أن« :تـ ّـدعــي إدارة الجمارك
ُويـ ّـدعــى عليها أم ــام ســائــر املحاكم ودوائ ــر التنفيذ،
بشخص املدير العام أو من يمثله».
وإذا ك ــان امل ـش ـتــرع ق ــد أن ـشــأ مــديــريــة عــامــة إلدارة
الـجـمــارك ،مل ــؤازرة املجلس األعـلــى للجمارك بسبب
تشعب الصالحيات واملهمات املنوطة بهذه اإلدارة،

إال أن الواضح أن إرادة املشترع جعلت املديرية العامة
املذكورة جهازًا إداريًا مرتبطًا باملجلس األعلى وليس
سلطة مستقلة أو موازية له ،وما يؤكد ذلك أن مهمة
هذه املديرية األساسية هي إعداد امللفات لكي يتخذ
املـجـلــس األع ـل ــى الـ ـق ــرارات امل ـنــاس ـبــة ،حـيــث ل ــم يشأ
املشترع حصر صالحيات املجلس األعلى بالقضايا
التنظيمية أو الرقابية ،بل هو سلطة التقرير حتى في
القضايا الفردية.
وهـ ــذا األمـ ــر واضـ ــح ف ــي ق ــان ــون ال ـج ـم ــارك ال ـص ــادر
بموجب املــرســوم الرقم  4461تاريخ ،2000/12/15
الــذي ّ
وزع الصالحيات بصورة دقيقة وبـ ّـن موقعية
ً
كال منهما.
واضـ ٌـح مما تـقـ ّـدم أن قــانــون الجمارك خـ ّـص املجلس
األعلى بصالحيات تنفيذية وخـ ّـص مدير الجمارك
ّ
يصح الـقــول إن
الـعــام بصالحيات خــاصــة ،ولـهــذا ال
املــديــر ال ـعــام هــو وح ــده السلطة التنفيذية فــي إطــار
إدارة الجمارك ،بل إن املجلس األعلى مخول بالتقرير
التنفيذي ،ولهذا املجلس أيضًا الرقابة على ممارسة
مدير الجمارك العام ورؤســاء األقاليم لصالحياتهم
الخاصة.
وفي إطار العالقة الوظيفية ،ومعرفة من يملك سلطة
رئــاسـيــة وح ــق اإلمـ ــرة ،ف ــإن ذل ــك يمكن مـعــرفـتــه من
خالل النظام الوظيفي في إدارة الجمارك.
إن ه ــذه اإلدارة ت ـضـ ّـم ج ـهــازيــن وظـيـفـيــن ،الـجـهــاز
املــدنــي وه ــم املــوظـفــون املــدنـيــون ويـخـضـعــون لنظام
موظفي الدولة الصادر بموجب املرسوم االشتراعي
 112تاريخ  ،1959/6/12والضابطة الجمركية ،وهو
جهاز شبه عسكري يخضع املنتسبون إليه ألحكام
مشروع القانون املنفذ باملرسوم الرقم  1802تاريخ
 1979/2/27تنظيم الضابطة الجمركية.
بالنسبة إلــى املوظفني املدنيني ،فــإن مــرســوم تنظيم
ّ
وزارة املالية قــد رتــب فئاتهم وفــق ترتيب الوظائف
العامة ،واعتبرهم جــزءًا من هيكلية وزارة املالية ،ما
يجعلهم حكمًا خاضعني لقانون الوظيفة العامة ،وال
حاجة تبعًا لذلك إلى وضع نظام خاص ملوظفي إدارة
الجمارك ،الذين تصدر مراسيم تعيينهم بناء على
املرسوم االشتراعي الرقم  .59/112وعليه ،وحيث إن
املــادة  11من املرسوم االشتراعي الرقم  59/123قد
منحت املجلس األعلى للجمارك صالحيات الوزير في
إدارة الجمارك ،وإن املادة  16منه أوجبت تعيني مدير
الجمارك العام من بني موظفي مالك إدارة الجمارك ،ما
يعني تلقائيًا وبال تردد أن املجلس األعلى للجمارك
هو الرئيس التسلسلي ملدير الجمارك العام ،وتنتظم
العالقة بينهما وفــق القواعد التي ترعى العالقة بني
الوزير واملدير العام في أي إدارة عامة.
بــالـنـسـبــة إل ــى الـضــابـطــة الـحـمــركـيــة ،حـ ـ ّـدد مـشــروع

الـ ـق ــان ــون امل ـن ـف ــذ ب ــامل ــرس ــوم الـ ــرقـ ــم  1802ت ــاري ــخ
 1979/2/27أجهزة القيادة في الضابطة الجمركية
وهي :املجلس األعلى للجمارك ،مدير الجمارك العام،
رؤساء األقاليم الجمركية.
إن هــذا التسلسل في ذكــر األجهزة القيادية له داللة
على بيان التراتبية في العالقة بينهم ،والقول بغير
ذلك يعني أن رؤساء األقاليم هم بذات مرتبة املجلس
األعلى ومدير الجمارك العام.
وبخصوص أوضــاع الضباط ،فلقد ناطت املــادة 48
بــاملـجـلــس األع ـلــى لـلـجـمــارك الـصــاحـيــات املمنوحة
لقائد الجيش .واضــح من نظام الضابطة الجمركية
أن سلطة الـتـقــريــر األســاسـيــة هــي للمجلس األعـلــى
للجمارك ،أمــا مــديــر الـجـمــارك الـعــام فله صالحيات
تـقــريــريــة ،لكن ال ــدور األغـلــب لــه هــو اق ـتــراح مشاريع
القرارات التي يصدرها املجلس األعلى للجمارك ،ما
يعطي داللــة واضـحــة على أن املشترع أراد التعاون
بــن املجلس واملــديــر الـعــام مــع إعـطــاء السلطة العليا
للمجلس األعلى للجمارك الذي يملك سلطة رئاسية
واضحة على املدير العام.
إن قوة وموقعية املجلس األعلى للجمارك على رأس
مــديــريــة ال ـج ـمــارك ،والـلـتــن يـسـتـمــدهــا مــن الـقــانــون،
دفعتا مجلس الخدمة املدنية إلى رفض إعطاء الوزير
صالحية التقرير في مسألة أدخلها املشترع ضمن
صــاحـيــة ه ــذا املـجـلــس (ال ـ ــرأي ال ــرق ــم  3354تــاريــخ
 2011/10/13املوجه الى وزارة املالية).
ثان ،رأت هيئة مجلس الخدمة املدنية (الرأي
رأي ٍ
وفي ٍ
الرقم  1632تاريخ  )2017/7/27أن ما أناطه املشترع
باملجلس األعـلــى للجمارك مــن إشــراف ورقــابــة على
إدارة الجمارك التي ينضوي تحتها املجلس األعلى
للجمارك ومديرية الجمارك العامة وهي صلة إشراف
ورقابة على جميع املوظفني في اإلدارة من صالحيات
عائدة للوزير ،وردت في أحكام نظام املوظفني وفي
قانون املحاسبة العمومية واعتبار املجلس املذكور
ً
ّ
مسؤوال أمام الوزير بهذا الشأن ،وما رتب عليه من
وجوب تقديم تقرير سنوي شامل للوزير عن حالة
الذي حفظه له في اختيار املدير
إدارة الجمارك والدور ّ
الـعــام للجمارك حيث علق هــذا االختيار على إنهاء
يـصــدر عــن املـجـلــس ،األم ــر ال ــذي يجعل مــن املجلس
األعلى للجمارك املرجع التسلسلي األعلى في إدارة
الجمارك بعد الوزير.
على ما ّ
تقدم ،سواء بالقانون ّ
املؤيد باملنطق أو بالرأي
االستشاري الحاسم ،تصبح السلطة الرئاسية العليا
فــي إدارة الـجـمــارك هــي للمجلس األعـلــى للجمارك،
الذي له بالقانون صالحيات قائد الجيش ،فيستعير
منه« :األمر لي».
(أستاذ جامعي)

علم
و خبر
ميركل في لبنان قريبًا
بعدما زار الرئيس األملاني فرانك فالتر شتاينماير لبنان في كانون الثاني
املاضي ،تستعد املستشارة االملانية أنجيال ميركل للقيام بزيارة رسمية
بحيث تصل إلى بيروت مساء يوم الخميس في  21الجاري وتغادر مساء
الجمعة  22مـنــه وت ـجــري ل ـقــاءات مــع ال ــرؤس ــاء الـثــاثــة ووزي ــر الخارجية
ج ـبــران بــاسـيــل ،كـمــا تـعـقــد مــؤتـمـرًا صـحــافـيــا مـشـتــركــا مــع الــرئـيــس سعد
الحريري .وتدلل زيــارة ميركل ،بحسب مصدر رسمي لبناني «على مدى
االهتمام األملاني بلبنان العتبارات عدة أبرزها ملفا النفط والغاز والنزوح
السوري».

لحام ...إلى التقاعد خارج عين تراز
أثارت رسالة بطريرك الروم الكاثوليك السابق غريغوريوس الثالث لحام
املــوجـهــة إل ــى الـبـطــريــرك الـحــالــي يــوســف الـعـبـســي ،امل ـن ـشــورة عـبــر مــواقــع
التواصل االجتماعي ،والتي يعلن فيها مغادرته املقر البطريركي الصيفي
في عني تراز« ،مرغمًا ومقهورًا» ،سجاالت استدعت توضيحًا من مصادر
كنسية قالت إن لحام «هو بطريرك مستقيل وال يفترض أن يقيم في مكان
إقامة البطريرك األصيل ،إذ إن عني تراز هي املقر الصيفي لبطريرك الروم
الـكــاثــولـيــك ،ومــع اق ـتــراب مــوعــد انـتـقــال األخـيــر (الـعـبـســي) مــن دمـشــق إلى
ُ
لبنان لتمضية فصل الصيف ،طـلـ َـب مــن البطريرك املستقيل إخ ــاء املقر

البطريركي» ،وأشارت املصادر إلى أن املؤسف في األمر أن لحام «يصر على
التصرف في عني تراز كبطريرك للطائفة» .وأكدت أن هناك ثقة بطريركية
مطلقة «بأن لحام ،وبعد تقاعده ،لديه من املال ما يكفي لالنتقال إلى منزل
فخم في مكان آخر»!.

كريدية يتراجع عن معاقبة الموظفين
تــراجــع املــديــر الـعــام ألوجـيــرو عـمــاد كــريــديــة عــن ال ـقــرارات التأديبية الــذي
اتخذها ،أول من أمــس ،بحق عــدد من املوظفني في الهيئة .وألغى قــرارات
نقلهم مــن عملهم إل ــى مــراكــز أخـ ــرى ،خـصــوصــا أن ـهــا لــم تـقـتــرن بموافقة
املوظفني املعنيني أو مديريهم أو املديرين الذين ُينقلون إلى إداراتهم .وكان
هذا اإلجراء قد اتخذ على خلفية انتقامية ،بعد اتهامات بتسريب معلومات
إلى «األخبار» أو بتحريض املوظفني ضد اإلدارة.

الحريري يستقبل خضر ويرفض توزير علوي
ّ
زار محافظ بعلبك  -الهرمل بشير خضر الرئيس املكلف سعد الحريري في
منزله في وسط بيروت ،وتناول الحديث إمكانية توزير علوي في الحكومة
املقبلة .وعلمت «األخبار» أن الحريري كان أبلغ رئيس الجمهورية أنه لن
يـتـجــاوز سقف الحكومة الثالثينية ،وبالتالي يــرفــض بـشــدة البحث في
توسيع الحكومة إلضافة حقيبة للطائفة العلوية وحقيبة لألقليات ،كما
يطرح التيار الوطني الحر.
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مجتمع

مجتمع
تحقيق فتح ملف .رسم انتساب .بدل إجراء امتحان دخول .بدل تطوير .بدل انضمام إلى شبكة مدارس .تتعدد
التسميات «الملغومة» لرسوم انتساب تالمذة جدد إلى المدارس الخاصة ،والنتيجة واحدة :جني أموال إضافية
ومضاعفة أرباح المدارس

ّ«فتح الملف»

خوة المدارس الخاصة

فاتن الحاج
ب ـ ــدع ـ ــة «فـ ـ ـت ـ ــح امل ـ ـ ـلـ ـ ــف» هـ ـ ــي «نـ ـص ــب
بـ ـ ـك ـ ــراف ـ ــات» .يـ ـم ـ ّـي ــز هـ ـ ــذا الـ ــرسـ ــم عــن
املــداخـيــل األخ ــرى غير املـنـظــورة التي
ّ
تحصلها امل ــدارس ضمن القسط مثل
الـقــرطــاسـيــة وال ـن ـقــل والـ ــزي ا ّملــدرســي
واألنـ ـشـ ـط ــة والـ ـك ــافـ ـيـ ـت ــري ــا ،أن ـ ـ ــه غـيــر
منظور في الــواقــع أيضًا ،وهــو «ليس
إال ب ــاب ــا ل ـل ـت ـش ـل ـيــح ووض ـ ـ ــع امل ـب ــال ــغ
املستوفاة في صندوق أسود ال نعرف
عنه شيئًا» ،بحسب عضو في إحدى
لجان األهل.
ف ــي م ـ ــدارس ك ـث ـي ــرة ،هـ ــذه «ال ـ ـخـ ـ ّـوة»،
ك ـم ــا ي ـس ـم ـي ـهــا الـ ـبـ ـع ــض ،ل ـي ـســت هــي
نـفـسـهــا «رس ــم الـتـسـجـيــل» اإلج ـب ــاري
الــذي تستوفيه امل ــدارس لحجز مقعد

للتلميذ ســواء أكــان قديمًا أو جديدًا،
والذي تنطبق عليه املادة  5من القانون
...« :515إذا ف ــرض ــت امل ــدرس ــة رسـمــا
لالنتساب إلــى املدرسة أو للتسجيل،
فال يجوز أن يتعدى هذا الرسم %10
من قيمة قسط السنة السابقة ،ويجب
فــي مطلق األح ــوال اعـتـبــاره ج ــزءًا من
أصل القسط السنوي املتوجب».

رسم استنسابي
ال مـعـيــار قــانــونـيــا يـحـكــم رس ــم «فـتــح
امللف» .إذ تقرره إدارة املدرسة بصورة
ّ
اس ـت ـن ـس ــاب ـي ــة ومـ ـ ــن دون أن ي ـشــكــل
ب ــالـ ـض ــرورة  %10م ــن ال ـق ـس ــط ،وه ــو
يتفاوت بني مدرسة وأخــرى ،من 150
ألف ليرة الــى ...أربعة آالف دوالر ،كما
هي الحال في مدرسة «انترناشيونال

كولدج» ـ ـ عني عار! عضو لجنة األهل
في هذه املدرسة غازي حرب يستغرب
ارتفاع الرسم إلى هذا الحد ،في حني
ّ
أن الـ ــ %10ت ــوازي  1200دوالر ،إذا ما
ّ
ّ
احتسبنا أن معدل القسط هو  12ألف

تجني الليسيه الكبرى
 500ألف دوالر من
«فتح الملف» سنويًا
دوالر ف ــي ال ـس ـنــة .أم ــا إدارة املــدرســة
فتدرج الرسم في خانة «التطوير» أو
 developementوليس كرسم تسجيل
أو انتساب.
في ثانوية حسام الدين الحريري في

صـ ـي ــدا ،ال ي ـت ـج ــاوز ال ــرس ــم  150ألــف
ل ـيــرة لـبـنــانـيــة ،لـكــن ملــى ال ــزي ــن ،إحــدى
األمهات ،تلفت الى أن املدرسة تحتفظ
بالرسم الذي يدفعه األهل تحت عنوان
«بدل امتحان الدخول» حتى لو رسب
التلميذ في االمتحان ولــم ُي ّ
سجل في
املـ ــدرسـ ــة! أمـ ــا ف ــي م ــدرس ــة ال ــراه ـب ــات
ـ ـ ـ ـ ال ـبــزان ـســون ف ــي ب ـي ــروت فـقــد ارتـفــع
الرسم هذا العام من  500ألف ليرة إلى
 750أل ـفــا ،رغ ــم أن ال ــزي ــادة عـلــى قسط
التلميذ الواحد واملترتبة على تطبيق
قانون سلسلة الرتب والــرواتــب بلغت
 800ألف ليرة.
رئيس اتحاد لجان األهــل في املــدارس
الـكــاثــولـيـكـيــة ف ــي ك ـس ــروان ـ ـ ـ ـ الـفـتــوح
وجبيل ريشار مرعب ينقل عن إدارات
املدارس أن هذه «النثريات مش حرزانة
ّ
بتجمع شي»!
وما
لــدى ال ـســؤال عــن مصير هــذه الــرســوم
ال ي ـح ـص ــل األه ـ ـ ـ ــل عـ ـل ــى أي ج ـ ـ ــواب،
بحسب طــانـيــوس الـقـسـيــس ،الناشط
في اتحاد لجان األهــل وأولياء األمور
ف ــي امل ـ ـ ــدارس الـ ـخ ــاص ــة .إذ أن ل ـجــان
األهـ ـ ـ ــل تـ ـفـ ـت ــرض س ـل ـف ــا أن ـ ــه ال ي ـحــق
لـهــا املـحــاسـبــة بـخـصــوصـهــا ،لكونها
«نثريات» أو إي ــرادات غير مدرجة في
املوازنة السنويةّ .
يشدد القسيس على
ّ
أن هــذا الرسم على اختالف مسمياته
غ ـي ــر ق ــان ــون ــي اسـ ـتـ ـن ــادًا إل ـ ــى ق ــان ــون

هيئة التشريع:
فتح الملف غير
قانوني

لجان األهل ال
تحاسب اإلدارات
لكون «فتح
الملف» غير
مدرج في
القسط
(بالل جاويش)

في استشارة لهيئة التشريع
واالس ـ ـت ـ ـشـ ــارات ف ــي وزارة
العدل حملت الرقم 2015/75
بـتــاريــخ  ،2015/1/27تحت
ع ـنــوان «م ــدى قــانــونـيــة عــدم
إدخـ ـ ـ ـ ــال رس ـ ـ ــم فـ ـت ــح امل ـل ــف
ضـ ـم ــن الـ ـقـ ـس ــط املـ ــدرسـ ــي
وفـقــا لـلـمــادة  5مــن الـقــانــون
 ،515وبالتالي عــدم إدخــالــه
ض ـم ــن مـ ــوازنـ ــة املـ ــدرسـ ــة»،
أوضـ ـح ــت م ــا ي ــأت ــي...« :إذا
فـ ــرضـ ــت املـ ـ ــدرسـ ـ ــة رس ـم ــا
لــانـتـســاب إل ــى امل ــدرس ــة أو
ل ـل ـت ـس ـج ـيــل ،ف ــا يـ ـج ــوز أن
يتعدى  %10من قيمة قسط
الـسـنــة الـســابـقــة ،ويـجــب في
اع ـ ـت ـ ـبـ ــاره ج ـ ـ ــزءًا مـ ــن أص ــل
الـقـســط ال ـس ـنــوي املـتــوجــب.
وح ـيــث أن ــه يـتـبــن مــن امل ــادة
 5التي أسوة بباقي األحكام
املتعلقة بــاملــدارس الخاصة
قــاعــدة آم ــرة وليست قاعدة
متممة ،أنها توجب أمرين:
ـ ـ أولهما ال يجوز للمدرسة
أن ت ـف ــرض رسـ ــم ان ـت ـســاب
ت ـت ـج ــاوز قـي ـم ـتــه  %10مــن
قيمة القسط السنوي.
ّ
ـ ـ ثانيهما أن ــه يجب اعتبار
ان هــذا الــرســم يشكل جــزءًا
م ــن أص ــل الـقـســط الـسـنــوي
ّ
املـتــوجــب ،وحـيــث أن ــه عندما
ي ـش ـك ــل الـ ــرسـ ــم ج ـ ـ ــزءًا مــن
القسط السنوي فهو يدخل
وجوبًا ضمن باب اإليــرادات
في املوازنة ،وال يجوز تحت
أي ح ـجــة ك ــان ــت أن تـفــرض
هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ــرسـ ـ ــم وأن ت ـج ــري
ّ
امل ـحــاس ـبــة ب ـخ ـصــوصــه ،إال
وفقًا لألصول املذكورة».

تنظيم املــوازنــات املدرسية 1996/515
واالسـ ـتـ ـش ــارة  2015/75الـ ـص ــادر عن
هيئة التشريع واالستشارات في وزارة
ال ـعــدل وال ـتــي تـعــد رس ــم التسجيل أو
االنـتـســاب ج ــزءًا ال يتجزأ مــن القسط،
وبالتالي يعاد هــذا املبلغ لولي األمــر
خالل السنة الدراسية.

عرض وطلب
«ه ـ ــي م ـس ــأل ــة ع ـ ــرض وط ـ ـلـ ــب» ،ت ـقــول
س ـع ــاد ش ـع ـي ــب ،رئ ـي ـس ــة ل ـج ـنــة األه ــل
ف ــي م ــدرس ــة الـلـيـسـيــه فـ ـ ــردان ،مـشـيــرة
إل ــى أن اخـتـيــار األه ــل ملــدرســة بذاتها
واقـ ـتـ ـن ــاعـ ـه ــم ب ـم ـن ـه ــج تـ ــربـ ــوي مـعــن
ي ـج ــب أن يـ ـك ــون ن ــاب ـع ــا م ــن إرادتـ ـه ــم
الـخــاصــة ولـيــس مــن نصائح الجيران
ً
ّ
مـ ـث ــا ،وب ــال ـت ــال ــي ف ـ ــإن ق ـ ــراءة ال ـن ـظــام
الــداخـلــي لـلـمــدرســة ال ــذي يتضمن كل
ه ــذه الـتـفــاصـيــل خـطــوة أســاسـيــة قبل
التوقيع عليه و«أكــل الضرب» .شعيب
ّ
تـشـيــر إل ــى أن م ـيــزة «ف ـتــح امل ـلــف» في
مّ ــدارس الـبـعـثــة الـعـلـمــانـيــة الفرنسية
أن ــه انـتـســاب لشبكة املـ ــدارس التابعة
للبعثة وبالتالي تسهيل االنتقال من
مــدرســة إلــى أخــرى داخــل الشبكة عبر
العالم.
ّ ّ
إال أن ه ــذه ال ـخــدمــات «غ ـيــر املـعـلـنــة»
اس ـتــوق ـفــت لـجـنــة األهـ ــل ف ــي الـلـيـسـيــه
الفرنسية الكبرى في النزاع األول مع
إدارة املدرسة قبل ثــاث سنوات .ففي
حساب بسيط تبني للجنة أن املدرسة
ّ
تحصل سنويًا مــن «فـتــح املـلــف» 500
ألف دوالر بالحد األدنى إذا لم يحتسب
التالمذة الجدد في الصفوف األخــرى
وع ــدده ــم ق ـل ـيــل ن ـس ـب ـيــا ،بــاع ـت ـبــار أن
الرسم املفروض على كل تلميذ جديد
هــو  2300دوالر مـضــروبــا بـمـعــدل 28
تلميذًا في الصف مضروبًا بـ 8شعب.
ول ـ ــدى م ــراج ـع ــة ال ـل ـج ـنــة ل ـ ـ ــإدارة كــان
ال ـ ـج ـ ــواب أن هـ ـ ــذا الـ ــرسـ ــم ال يـتـعـلــق
ب ـ ــاالنـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــاب أو الـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل إنـ ـم ــا
«بـ ــاالن ـ ـض ـ ـمـ ــام إل ـ ــى ش ـب ـك ــة املـ ـ ـ ــدارس
ال ـع ـل ـمــان ـيــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة» ف ــي ال ـع ــال ــم.
ومل ــا اسـتــوضـحــت الـلـجـنــة ع ــن حـقــوق
وواجبات العضو في الشبكة العاملية
لجهة املشاركة في جمعيات عمومية
وما شابه لم يأتها أي جــواب ،لتفاجأ
ّ
بـعــد ذل ــك أن ه ــذا الــرســم يختلف بني
مدرسة وأخرى تابعة للبعثة العلمانية
الفرنسية في لبنان .فالليسيه الكبرى
غير ليسيه نهر إبراهيم غير الليسيه
طــرابـلــس ،فــي حــن أن كلفة االنتساب
امل ـح ــددة ،بـحـســب ال ـقــانــون الـفــرنـســي،
يجب أن تكون ّ
موحدة .وتجدر اإلشارة
ّ
ه ـن ــا إلـ ــى أن ال ـق ـس ــط ن ـف ـســه يـخـتـلــف
أيضًا بني مــدارس العاصمة ومــدارس
املناطق!

فليختر األهل مدارس أخرى
«األه ــال ــي أح ـ ــرار ف ــي اخ ـت ـيــار م ــدارس
أوالده ـ ـ ـ ـ ــم وهـ ـ ــم مـ ــن ي ـت ـح ـم ــل ع ــواق ــب
تـطـبـيــق ال ـق ــوان ــن ف ـي ـه ــا» ،ه ـك ــذا يــرد
أمــن ســر اتـحــاد املــؤسـســات التربوية
الخاصة فرنسوا حبيقة على تفسير
«فتح املـلــف» .يشير إلــى أن االتـحــاد ال
يـعـتــرف ب ـهــذا ال ــرس ــم غـيــر الـقــانــونــي،
مبديًا استغرابه ممن يشكون منه وهم
ذه ـب ــوا إل ــى املـ ـ ــدارس بــأرج ـل ـهــم .لكنه
يقر بــأن بعض املــدارس يفرض مبالغ
«زهيدة» ويدرجها في خانة الدعم أو
التبرع للمدرسة!
عضو االتحاد ممثل مدارس املصطفى
محمد سماحة يلفت إلــى أن االتـحــاد
ال ي ـت ـح ـم ــل مـ ـس ــؤولـ ـي ــة الـ ـتـ ـص ــرف ــات
والسلوكيات الفردية وأخطاء املدارس
األع ـ ـض ـ ــاء« ،فـ ـه ــو ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن تـجـمــع
لـ ـلـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـت ـ ـعـ ــاون ح ــول
القضايا األســاسـيــة .وبالنسبة إلينا
كمؤسسة فتح امللف هو رسم تسجيل
ضمن القسط ومحاولة لتجزئة الدفع
عـلــى األهـ ــل» .ي ــرى سـمــاحــة أن الــدولــة
ه ــي م ــن ي ـجــب أن يـتـحـمــل مـســؤولـيــة
ال ـ ـفـ ــوضـ ــى ف ـ ــي ه ـ ــذا ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ول ـي ــس
االتحاد.
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قضية

ممنوع دخول السوريين إلى «جنينة اليسوعية»!
حرس بلدية
طرد عناصر من ّ
بيروت عددًا من رواد حديقة
اليسوعية في األشرفية
ممن يحملون الجنسية
السورية .العناصر قالوا إنهم
ّ
ينفذون أوامر المحافظ الذي
نفى علمه باألمر .وبمعزل
عن مدى ّ
«تورط» المحافظ،
ّ
فإن قرار منع السوريين
ينسجم مع ممارسات
انتهجتها بلدية بيروت في
إدارتها لملف المجاالت
العامة والحدائق العامة!
هديل فرفور
«ممنوع دخول السوريني إلى الحديقة».
ه ــذا مــا قــالــه أح ــد عـنــاصــر ح ــرس بلدية
ُ
بيروت المرأة سورية كانت تالعب طفلها،
أول مــن أمــس ،فــي حديقة اليسوعية في
األشرفية في بيروت ،قبل أن يقودها إلى
املخرج ويطلب منها املغادرة!
يقول أحد ّ
رواد الحديقة الذي كان حاضرًا
إن «منظر» الحجاب الــذي كانت ترتديه
«ه ــال» ُالـ ُـعـنـصــر ال ــذي «اسـتـنـفــر» وطلب
مـنـهــا امل ـ ـغـ ــادرة م ــع طـفـلـهــا ف ـ ــورًا .ول ــدى
ً
س ــؤال ــه ع ــن ال ـس ـبــب ،ق ــال أوال إن دخ ــول
«األجـ ـ ــانـ ـ ــب» مـ ـحـ ـظ ــور .وعـ ـن ــدم ــا لـفـتـتــه
امــرأة أخرى «غير ُم ّ
حجبة» إلى أن هناك
فرنسيتني تــرتــادان الحديقة نفسها مع
أط ـفــال ـه ـمــا ،الح ــظ أن لـهـجـتـهــا س ــوري ــة،
فطلب منها املغادرة هي أيضًا ،ألن القرار
«يشمل السوريني فقط»!
ّ
ع ـن ّــاص ــر ح ـ ــرس ال ـح ــدي ـق ــة قـ ــالـ ــوا إن ـه ــم
ُيـنــفــذون أوام ــر ُمـحــافــظ املــديـنــة القاضي
زي ـ ـ ــاد ش ـب ـي ــب ،ف ـي ـم ــا اسـ ـتـ ـغ ــرب األخ ـي ــر
القرار لدى اتصال أحد سكان املنطقة به،
مستنكرًا هذه ُ
العنصرية ،نافيًا أن يكون
ع ـلــى ع ـلــم ب ــه ،أو أن ت ـكــون ل ــه أي عــاقــة
باألمر.
ّ
ّ
مـ ـص ــدر ق ــان ــون ــي أك ـ ـ ــد لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» أن
ع ـن ــاص ــر ح ـ ــرس ب ـل ــدي ــة ب ـ ـيـ ــروت ،كـبـقـيــة
م ــوظـ ـف ــي الـ ـبـ ـل ــدي ــة ،ي ـت ـب ـع ــون ل ـل ـسـلـطــة
التنفيذية لبلدية بـيــروت الـتــي يرأسها

محافظ املــديـنــة ،الفـتــا إلــى عــدم إمكانية
اتخاذ قرار مماثل من دون الرجوع إليه،
ّ
«إل إذا كــان الضابط املـســؤول قــد ارتــأى
مــن تلقاء نفسه اتـخــاذ ق ــرار استنسابي
ّ
كهذا» .ولفت املصدر إلى أن هناك حاالت
استثنائية ُيسمح فيها للضابط باتخاذ
قـ ـ ـ ــرارات «ت ـل ـق ــائ ـي ــة» إن طـ ــرأ خ ـط ــر عـلــى
مصالح اإلدارة« ،إال أن قــرار منع دخــول
حاملي جنسيات معينة إلى الحدائق ال
عالقة له بالحفاظ على مصالح اإلدارة».
وسـ ــواء أك ــان ه ــذا ال ـق ــرار املـقـيــت ق ــد أتــى
ب ـ ـ «رع ــاي ــة» م ـحــافــظ امل ــدي ـن ــة ،أم نتيجة
«مــزاج» أحد الضباط و«إبداعه» إلرضاء
تـ ّ
ـوجـ ـه ــات ب ـع ــض سـ ـك ــان امل ـن ـط ـق ــة مـمــن
ّ
هــل ـلــوا ل ــه ،إال أن ــه يـنـسـجــم وم ـمــارســات
ّ
ع ـ ــدة اتـ ـسـ ـم ــت ب ــال ـ ُـع ـن ـص ــري ــة وال ـط ـب ـق ـيــة
أقــدمــت عليها بـلــديــة ب ـيــروت ،خصوصًا
في إدارتـهــا مللف الحدائق العامة .إذ بدا
فــي كثير مــن األحـيــان أن البلدية ّ
تكرس
سياسة تحويل هذه الحدائق إلى «جزر»
منعزلة يرتادها فقط من «ترضى» عنهم
البلدية .ومــن ذلــك ،منعها بعض الفئات
االجتماعية مــن الـفـقــراء اللبنانيني ومن
ال ـس ــوري ــن والـفـلـسـطـيـنـيــن م ــن ارت ـي ــاد
حـ ــرج بـ ـي ــروت خـ ــال ف ـت ــرة إغ ــاق ــه الـتــي
ام ـتـ ّـدت بــن عــامــي  2005و .2016فخالل
ه ــذه ال ـف ـتــرة ،ك ــان ُيـسـمــح لــأجــانــب فقط
من حملة الجوازات األوروبية واألميركية
والخليجية بالدخول إلى الحرج ،بذريعة
أن ه ــؤالء «لــن ي ــؤذوا ال ـحــرج» كما تفعل
ب ـق ـيــة ال ـف ـئ ــات ،ب ـح ـســب م ــا أب ـل ــغ ح ــارس
بلدي إحــدى الناشطات التي ّادعــت أنها
أجنبية.
العنصرية املقيتة التي ُيرسيها الـقــرار،
ً
ّ
يتحمل مسؤوليتها أوال وأخيرًا املحافظ
ّ
شبيب ،بصرف النظر عما إذا كــان على
علم بــه أو ال .وإضــافــة إلــى التحقيق في
ال ـقــرار الـعـنـصــري لتحديد املـســؤولـيــات،
ف ــإن األم ــر يـفـتــرض مـنــه مـتــابـعــة حثيثة
لـ ــرؤيـ ــة ب ـل ــدي ــة ب ـ ـيـ ــروت إلدارة األم ــاك ــن
واملجاالت العامة .إذ ال يمكن هذه ُ
السلطة
اإلداري ـ ـ ــة االس ـت ـجــابــة ل ـ ــ«مـ ــزاج» يـتـنــافــى
ومـ ـفـ ـه ــوم املـ ـل ــك ال ـ ـعـ ــام ب ــوص ـف ــه امل ـج ــال
األب ــرز املفتوح للتالقي والـتـفــاعــل .كذلك
عـلــى بـعــض ن ــواب األشــرفـيــة مـمــن رفـعــوا
ف ــي األي ـ ــام املــاض ـيــة أص ــوات ـه ــم تـضــامـنــا
م ــع الـ ـن ــازح ــن الـ ـس ــوري ــن أن ي ــواج ـه ــوا
ه ــذا امل ــزاج الـعـنـصــري واالن ـعــزالــي وغير
ّ
اإلنساني ،إال إذا كانوا ممن ُيزكون مثل
هذا املزاج في ّ
السر.

ّ
ّ
عناصر حرس الحديقة قالوا إنهم ُينفذون أوامر ُمحافظ المدينة القاضي زياد شبيب (مروان طحطح)

تقرير

اعتصام لـ«أنصار إيدن باي» في وجه خصومه!

من اعتصام السبت ضد «ايدن باي» امام مبنى بلدية بيروت (االخبار)

أم ـ ــام مـبـنــى ب ـلــديــة بـ ـي ــروت ،ح ـيــث يـ ــداوم
منح
املـحــافــظ الـقــاضــي زي ــاد شبيب ال ــذي ّ
مـشــروع «إي ــدن ب ــاي» رخصة البناء ووفــر
الحماية إلمــريــر مخالفاتهّ ،لبى العشرات

دع ــوة جمعية «ن ـحــن» وجـمـعـيــات أهلية،
ال ـس ـب ــت املـ ــاضـ ــي إل ـ ــى االعـ ـتـ ـص ــام دف ــاع ــا
ع ــن امل ـلــك ال ـب ـحــري لـلـمــديـنــة ،واحـتـجــاجــا
على اسـتـمــرار األعـمــال فــي مـشــروع «إيــدن

باي» في الرملة البيضاء وتغاضي املحافظ
والبلدية عن مخالفاته الكثيرة .لكن آخر ما
ّ
ّ
ينضم «إليهم»
كان يتوقعه املعتصمون ،أن
العشرات ...دفاعًا عن املشروع!

نحو عشرة باصات تحمل شعار الشركة
ّ
املتعدية على الشاطئ ركنت بالقرب من
مكان االعتصام ،قبل أن ينزل منها عشرات
ال ـع ـمــال الـ ــذي يـلـبـســون م ــا ُي ـش ـبــه «ال ــزي
املوحد» للشركة دفاعًا عن ّ
رب عملهم.
ع ـنــاصــر ق ــوى األم ـ ــن ال ــداخ ـل ــي أدوا دور
«قــوات فصل» بني املعتصمني ،ونجحوا ـ
إلى ٍّ
حد ما ـ في الحؤول دون وقوع إشكال
وإصـ ــابـ ــات ،بــاس ـت ـث ـنــاء رشـ ـق ــات الـبـيــض
مــن «أن ـصــار ال ـشــركــة» عـلــى «خـصــومـهــم»
مـ ّـمــن كــانــوا يهتفون دفــاعــا عــن الـشــاطــئ،
وي ّ
ُ
رددون شعارات تطالب بحماية األمالك
ال ـع ـم ــوم ـي ــة ال ـب ـح ــري ــة فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ال ـتــي
تـجــاوزت مساحة التعديات عليها الــ100
ألف متر مربع ،بحسب جمعية «نحن».
رئيس جمعية «نـحــن» ،محمد أيــوب ،قال
إن هـ ــدف االع ـت ـص ــام تـحـمـيــل مـســؤولـيــة
ّ
إم ــرار مـشــروع «إي ــدن ب ــاي» لـكــل مــن وزيــر
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة والـ ـبـ ـل ــدي ــات نـ ـه ــاد امل ـش ـن ــوق،
ومحافظ مدينة بـيــروت القاضي شبيب،
ورئيس بلدية بيروت جمال عيتاني ،الفتًا
ّ
إلــى أن «للثالثي دورًا فــي إم ــرار مشروع
م ـخــالــف ل ـل ـقــوانــن ( .»)...وط ــال ــب رئـيــس
الجمهورية العماد ميشال عــون ،ورئيس
الـحـكــومــة سـعــد ال ـحــريــري ،بــإقــالــة شبيب

ّ
موظف ّ
قصر في واجباته ،ولــم يقم
«ألنــه
بــدوره بحماية األمــاك العامة البحرية»،
ّ
التحرك لن يكون األخير.
الفتًا إلى أن هذا
ّ
ُيـ ـ ّش ــار إلـ ــى أن م ـخــال ـفــات املـ ـش ــروع الـتــي
وثقها تقرير نقيب املهندسني في بيروت
ً
ج ــاد ت ــاب ــت ،ف ـض ــا ع ــن ال ـك ـتــب الــرسـمـيــة
ال ـص ــادرة عــن دائـ ــرة الـهـنــدســة فــي بلدية
بيروت ،باتت في عهدة التفتيش املركزي.
كــذلــك إن «الـكـبــاش» بــن الـشــركــة صاحبة
امل ـش ــروع و«ن ـح ــن» ُمـسـتـمــر ،بـعــدمــا تـقـ ّـدم
أيوب لدى القضاء أخيرًا بدعوى قدح وذم
ضدها وزعم ّ
تعرضه لتهديد ُمستمر من
موظفي الشركة وعمالها.
(األخبار)

تجاوزت مساحة
التعديات على شاطئ
بيروت  100ألف متر مربع
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العالم

قضية

ُ
ربما آلت نهاية العقار المقدسي الذي كشف عن بيعه في أيار  2016لمصلحة شركة إماراتية
إلى «اإلنقاذ» من مصير «غير معروف» ــ على األقل ــ مقارنة بعقارات أخرى ّ
تسربت تباعًا إلى
ُ
اإلسرائيليين ،فقد فسخ عقد البيع بعد سنة تقريبًا ،وأصبح وسيط البيع «الناشط»
المستوطنين
ّ
ّ
فادي السالمين محل تساؤالت كثيرة ،فسارع إلى اتهام «بنك فلسطين» بأنه من سرب األوراق
ّ
مضمنًا ذلك في دعوى
المتعلقة بالبيع والشراء إلى الصحافة برعاية من المخابرات الفلسطينية،
مرفوعة منذ عامين في محكمة أميركية .معركة «رأي عام» يدفع السالمين لها كثيرًا ،ويجهد

ّ
اإلمارات ممول خاسر
لـ«صفقات» السالمين
في القدس
عبد الرحمن نصار ،حنين رباح
شـ ـه ــران ف ـق ــط ع ـل ــى ن ـش ــر «األخ ـ ـبـ ــار»
ـار فــي البلدة
تحقيقها عــن قضية عـقـ ٍ
الـقــديـمــة فــي ال ـقــدس ( 27أي ــار )2016
ُ
اشتري ملصلحة شركة أمنية إماراتية،
وقــد تبعه صخب إعــامــي وفضيحة
ل ـل ـم ـت ـ ّ
ـورط ــن فـ ــي امل ـ ـلـ ــف ،ح ـت ــى ب ــات
«ال ـكــرت امل ـحــروق» فــي عملية الـشــراء
والـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل ،أي ف ـ ـ ــادي الـ ـس ــام ــن،
ي ـحــاول مللمة خـســائــره أم ــام صاحب
ّ
القيادي املفصول من حركة
املال ،وهو
«ف ـتــح» واملـسـتـشــار األم ـنــي املـقـيــم في
أبو ظبي ،محمد دحالن.
ص ـح ـي ــح أن ال ـس ـل ـط ـ ّـة الـفـلـسـطـيـنـيــة
فعلت دوره ــا «امل ـتــأخــر» عبر النائب
الـ ـع ــام وج ـ ّـم ــدت م ــا ب ـقــي ف ــي حـســاب
الـســامــن فــي بنك فلسطني ( 31أيــار
ُ ،)2016وصحيح أنه بعد عام تقريبًا
فـ ـس ــخ ع ـق ــد ال ـب ـي ــع ( 12أيـ ـ ــار )2017
وآل الـعـقــار إلــى مــالــك آخ ــر ،وصحيح
أي ـ ـضـ ــا أن الـ ـس ــام ــن خ ـ ــاض آن ـ ــذاك
«معركة سمعة» وحملة تشويه ضد
«األخ ـب ــار» ،لكن هــذا لــم يمنع دحــان
ً
من تحميل السالمني املسؤولية ،أوال
ألن أوراق الـقـضـيــة وج ـ ـ ْ
ـدت طريقها
ُ
إل ــى ال ـن ـشــر وف ـض ـحــت بــذلــك الـشــركــة
امل ــال ـك ــة وص ـ ـ ــارت م ـك ـش ــوف ــة ،وثــان ـيــا

ألن املــال ُاملـصـ َ
ـادر ال بـ ّـد أن يعود ،كما
أفادت مصادر ّ
مقربة من تيار دحالن
ّ
تحدثت إلى «األخبار».
ً
ف ـ ـعـ ــا ،فـ ــي الـ ـث ــام ــن ع ـش ــر مـ ــن ت ـمــوز
( 2016بـعــد شهرين على التحقيق)،
ّ
ـنُ ،ي ــدع ــى
بـ ــدأ مـ ـح ـ ٍ
ـام وكـ ـل ــه الـ ـس ــام ـ َ
ب ـن ـيــامــن ج .ت ـش ـيــو ،م ــراس ـل ــة شــركــة
ُ
ع ـم ـل ـيــات أم ـن ـيــة (وع ـس ـك ــري ــة) تــدعــى
[ Spear Operations Groupمجموعة
عمليات ال ــرم ــح] ،يـقــوم عـلــى إدارت ـهــا
ع ـضــو س ــاب ــق ف ــي ج ـه ــاز «امل ــوس ــاد»
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ك ـ ــان م ـس ــاع ـدًا لــرئ ـيــس
ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز .وط ـ ــال ـ ــب املـ ـح ــام ــي تـشـيــو
بتعويض مالي كــان الفتًا أنــه يقارب
املبلغ الــذي حجز عليه النائب العام
في رام الله (أحمد بــراك) ،بعدما كان
دحالن قد طالب السالمني بـ«إرجاعه
ب ــأي طــريـقــة كــانــت» (ق ــراب ــة  950ألــف
دوالر مــن أصــل  2.5مليون هــي قيمة
صفقة البيع).
أرف ــق تشيو نسخة ُطـبــق األص ــل عن
«اتفاقية الخدمة» املبرمة في الثامن
من آذار  ،2016وفيها أن ّ
مقدم الخدمة،
ـال ذو
أي ال ـس ــام ــن ،ه ــو «رجـ ــل أع ـم ـ ً
ات ـ ـصـ ــاالت دولـ ـي ــة ق ــوي ــة خ ــاص ــة مــع
اإلمـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،وه ـ ــو واف ـ ـ ــق ع ـل ــى ت ـقــديــم
ال ـخــدمــة (امل ــدف ــوع ــة) ب ـنــاء عـلــى طلب
أب ــراه ــام غ ـ ــوالن ،الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي

لـ ـ ـ ـ ـ ــ" ."Spear Operations Groupأم ــا
الخدمات املطلوبة مــن الـطــرف األول،
ف ـه ــي وف ـ ــق ال ـب ـن ــد األول« :أ .إن ـش ــاء
ّ
وأي
وت ــوس ـي ــع Spear Operations
مــن ال ـشــركــات الـتـجــاريــة الـتــابـعــة لها
ف ــي اإلمـ ـ ـ ــارات ،ب .تـسـهـيــل ال ـعــاقــات
التجارية بني حكومة دولة اإلمارات و
 Spear Operationsنيابة عن غــوالن»،
ووف ــق الـثــانــي« :تـشـمــل الـخــدمــات ّ
أي
مهام أخرى قد يتفق عليها الطرفان»،
ُمن دون ذكرها .وبالنسبة إلى املبالغ
امل ـقـ ّـدمــة مــن الـعـمـيــل (شــركــة غ ــوالن)،
هـ ـ ــي :ع ـ ـشـ ــرون ألـ ـ ــف دوالر ش ـه ــري ــا،
وخـمـســون أل ـفــا بـصـفــة مـنـحــة توقيع
(ت ـب ـ ّـن أن الـخـمـســن أل ـف ــا ه ــي املـبـلــغ
الوحيد ال ــذي ُدف ــع) ،وف ــوق ذلــك %20
من ُمجمل املبالغ التي يجمعها غوالن
من ّ
أي اتفاق مع اإلمارات.
ُوبعدما تم االتفاق على طريقة الدفع،
ذكر في البند رقم  7أن الطرفني ّ
يقران
ويوافقان على أن «العالقة الشخصية
بـ ـ ــن م ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـدم الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــة (الـ ـ ـس ـ ــام ـ ــن)
وشــركــائــه فــي اإلم ــارات كانت حيوية
ل ـت ـطــويــر ع ــاق ــة ال ـع ـم ــل ب ــن الـعـمـيــل
(غوالن) ودولة اإلمارات» .الحقًاَ ،ت ُ
ذكر
االتـفــاقـيــة (ف ــي الـبـنــديــن  14و )15أنــه
في حال نشأ نزاع «سيحاول الطرفان
ّ
ّ
حــلــه بالتشاور ال ــودي» ،وإل «ســوف

ضيفًا على موقع «المصدر» اإلسرائيلي
تحت عـنــوان «ف ــادي الـســامــن ..شــوكــة فــي حلق أبــو م ــازن»،
نشر مــوقــع «امل ـصــدر» اإلســرائـيـلــي ،امل ـعــروف أنــه مــدعــوم من
جهاز «الشاباك» (راجع :موقع «املصدر» اإلسرائيلي« :مهنة»
دس ال ـســم فــي ال ـع ـســل ،ال ـعــدد  ٢٩٤٦فــي  ٢٨ت ـمــوز ،)٢٠١٦
حوارًا مع فادي السالمني ،الذي وصفه بأنه «الجهة املعارضة
األبــرز للرئيس الفلسطيني في الشبكات االجتماعية» ،وفي
الـيــوم نفسه أعــاد السالمني نشر الـحــوار عبر صفحته على
«فايسبوك» رغم االنتقادات التي أبداها الجمهور لحواره مع
موقع إسرائيلي معروف بتوجهاته األمنية.
الحوار املنشور في الثاني من آذار املاضي يصف السالمني
بأنه «الكابوس األحلك لدى أبو مازن ...لديه في صفحته على
الفيس بــوك مــايــن املتابعني وتظهر فيها تحديثات دوريــة
يومية ،وفي أحيان كثيرة ،يصبح ٌ
جزء منها حديث الساعة في
الضفة الغربية ،رغم أن السالمني يعيش في واشنطن»ّ ،مضيفًا
أنه «شاب حكيم ،ويبدو أن لديه مصادر معلومات في كل مكان
في الضفة» .يقول ُمجري الـحــوار ،يردين ليخترمان ،إن من
الدوافع للحديث مع السالمني املعلومات التي نشرها األخير
ّ
الصحي لعباس عندما كان األخير في الواليات
حول الوضع
املـتـحــدة وأل ـقــى كـلـمــة فــي مـجـلــس األم ــن فــي ش ـبــاط املــاضــي.
ويضيف ليخترمان« :حاولنا أن نعرف مــاذا يفعل السالمني
فــي واشـنـطــنّ ،
وأي مهنة يـمــارس لكسب ال ــرزق ،فــأوضــح أنه

يعمل في صندوق استثمار خاص في واشنطن» ،مضيفًا له:
ّ
ُ
وأستثمرها في مشاريع مختلفة تتعلق بالبنى
«أجند األموال
التحتية واإلعــام وغيرها .أتعامل مع مبالغ تصل إلى ماليني
الدوالرات».
ً
أما عن سبب تركيزه على عباس ،فيقول السالمني متجاهال
عالقة سابقة جمعته مع رجــال السلطة الفلسطينية ،وعالقة
حــالـيــة تــربـطــه بــالـقـيــادي املـفـصــول مــن حــركــة «ف ـتــح» محمد
دحــان« :أنــا فلسطيني فحسب ،من عائلة فقيرة ،وكــان لدي
ـاف عندما تعلمت في الــواليــات املتحدة ،وعرفت كيف
حظ كـ ٍ
الديموقراطية ،والنزاهة .لهذا أشعر أن
العالقات،
األمور:
تسير
ّ
واجبي تجاه شعبي هو إلقاء الظل على الفساد داخل السلطة.
هــذه هي القصة ببساطة .وأنــا لست الوحيد» .وبالنسبة إلى
هجومه األخير ،يرى أنه يكشف معلومات لم يسبقه إليها أحد،
إذ قــال« :مــن املــؤكــد أنــه يعاني مــن ســرطــان امل ـعــدة ...لــم يظهر
السرطان لديه فجأة ،لديه ماض طبي من السرطان .أعتقد أن
ُ
كشفت هذه املعلومات .لم يتوقع
أبو مازن كان مصدومًا عندما
ّ
سيتحدث عن املوضوع .ألنه احتفظ بهذه املعلومات
أن أحـدًا
بسرية» .ويضيف« :قبل سنة تحدثت عن أنه اعتاد الوصول
إلىّ مركز الحسني للسرطان الواقع في عمان بهوية مجهولة
لتلقي عالج طبي ،وكــان يصل بسيارة عادية وليس بسيارة
ّ
مدرعة ،ويرافقه ثالثة أشخاص بشكل ثابت».

من أجل إكمالها رغم علمه بصعوبة حدوث مقاضاة كبيرة على غرار ما جرى مع «البنك العربي».
كل هذا قد يكون مفهومًا ،وقد ُ
«النضال» من أجل مكافحة الفساد
سياق
في
فادي
دخله
ي
ّ
كل شيء في الحياة ،لكنه ال ّ
يبرر
في السلطة الفلسطينية ،الهدف الذي صار أولوية لديه على
ّ
بأي حال من األحوال تعاقده مع شركات أمنية ــ يديرها ضباط سابقون في «الموساد» ــ من أجل
تقديم خدمات أمنية لهم عبر دولة اإلمارات ال ُيعرف مداها وأهدافها ،األمر الذي فضحته دعوى
قانونية أخرى رفعها ولم ُي ْ
شر إليها في صفحاته اإلعالمية كما يفعل عادة
كل األحــوال ،من دون التبليغ وتأكيد
ّ
الطرف اآلخر تسلم الدعوى ،ال يمكن
حتى إصدار حكم غيابي» .وبالسؤال
ع ــن ال ــرس ــال ــة األخـ ـي ــرة م ــن الـســامــن
ّ
إل ــى املـحـكـمــة ،تـعــلــق املـ ـص ــادر« :ه ــذه
الحالة ُي ّ
املدعي
عبر عنها قانونيًا بأن
ّ
تــرك الــدعــوى تركًا غير مبرئ بالحق
امل ــدع ــى بـ ــه ،وهـ ـك ــذا يـ ـك ــون ل ــه ال ـحــق
ّ
باالدعاء مجددًا».

ُ
«مخبر» للسفير اإلماراتي؟

ّ
السالمين القضية ضد الشركة األمنية
علق
ِ
من دون إيضاح األسباب (األخبار)

ُ
ت ـقـ ّـدم الـقـضــايــا املعلقة إل ــى التحكيم
ال ـن ـه ــائ ــي وال ـت ـح ـك ـيــم وف ـق ــا ل ـقــوانــن
م ـقــاط ـعــة كــولــوم ـب ـيــا ،إذ ي ـك ــون ق ــرار
املحكمة نهائيًا ،ويمكن الحكم به من
ّ
أي محكمة لها والي ــة داخ ــل مقاطعة
كولومبيا».
َ
وبـيـنـمــا ل ــم ت ـظ ـهــر ف ــي األوراق الـتــي
ح ـص ـلــت ع ـل ـي ـهــا «األخ ـ ـب ـ ــار» طـبـيـعــة
ُ
ال ـخ ــدم ــات املـ ـن ــوي ت ـقــدي ـم ـهــا ،تـظـهــر
م ــراج ـع ــة مل ــوق ــع Spear Operations
 Groupأنها شركة أمنية متخصصة
ف ــي م ـج ــاالت ال ـطــاقــة واإلن ـ ــذار املـبـكــر
وخـ ـ ــدمـ ـ ــات أخـ ـ ـ ـ ــرى ،فـ ـيـ ـم ــا ل ـ ــم ُي ــذك ــر
س ــوى اس ـمــن صــريـحــن ف ــي مجلس
اإلدارة أحــده ـمــا لـ ـغ ــوالن ،فـيـمــا كــان
بقية العسكريني واألمـنـيــن بأسماء
مستعارة ُوصــور افتراضية ،علمًا أن
هذا املوقع أقفل خالل إجراء التحقيق.

شركات يديرها رجال «الموساد»

ّ
يتبي أنه
بالبحث عن ماضي غوالن،
عـمــل مـســاعـدًا لــرئـيــس أس ـبــق لجهاز
«امل ــوس ــاد» اإلســرائ ـي ـلــي ُيــدعــى دانــي
ي ــات ــوم (ت ـ ـ ــرأس ال ـج ـه ــاز ب ــن  1996ـ ـ
َ
 ،)1998فيما ت ـشـ َـارك غــوالن (بصفته
ّ
متخصصًا فــي تــوفـيــر األم ــن لعمالء
ال ـطــاقــة ف ــي أفــري ـق ـيــا) م ــع ي ــات ــوم قبل
نحو عشر سنوات في تأسيس شركة
ُ
ت ــدع ــى «امل ـج ـم ــوع ــة اإلس ـتــرات ـي ـج ـيــة
ال ـع ــامل ـي ــة» ،وه ــدف ـه ــا «ال ـت ــرك ـي ــز عـلــى
ت ــوف ـي ــر األمـ ـ ــن والـ ـت ــدري ــب ل ـل ـشــركــات
واألف ـ ـ ـ ـ ــراد وال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــات» وت ـح ــدي ـدًا
ّ
وسجال
فــي ســوق الـطــاقــة األفــريـقـيــة،
ال ـش ــرك ــة ف ــي ب ـ ــرج «رم ـ ـ ــات غـ ـ ــان» فــي
ٌ
ضليع في
تــل أبـيــب .أمــا يــاتــوم ،فهو
هـ ــذا املـ ـج ــال ،إذ كـ ــان ق ــد تـ ـش ــارك مع
أحــد أعضاء الكوماندوز السابق في
«قـ ــوة الـنـخـبــة ملـكــافـحــة اإلرهـ ـ ــاب في
إسرائيل»ُ ،
ويدعى شلومي ميخائيل،
ف ــي م ـســاعــدة الـسـلـطــات ال ـكــرديــة في
الـعــراق في الحصول على  4مليارات
دوالر م ــن م ــدف ــوع ــات ال ـن ـفــط مـقــابــل
الـ ـ ـغ ـ ــذاء ،وق ـ ــد ف ـ ــاز م ـ ـشـ ــروع م ـش ـتــرك
بــن مـيـخــائـيــل وي ــات ــوم ،وه ــو "Kudo
( "AGاخ ـت ـص ــار ل ــ«امل ـن ـظ ـمــة ال ـكــرديــة
ّ
املسجل في سويسرا ،بعقد
للتنمية»)

ك ـب ـيــر ،ل ـي ـكــون ه ــذا املـ ـش ــروع بـمـنــزلــة
«امل ـ ـقـ ــاول الـ ـع ــام ل ـل ـح ـكــومــة ال ـك ــردي ــة
ملشروع  300مليون دوالر إلعادة بناء
املطار الدولي في أربيل».
أيـ ـض ــاُ ،ي ـظ ـه ــر س ـج ــل ي ــات ــوم ش ــراك ــة
مــع رج ــل أع ـمــال روس ـ ّـي املــولــد يدعى
أرك ــادي غــايــدمــاك ،وه ــذا الــرجــل عمل
ف ــي م ـج ــال االسـ ـتـ ـش ــارات الـجـغــرافـيــة
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ف ـ ــي ك ــازاخـ ـسـ ـت ــان
وأف ــري ـق ـي ــا ،ك ـمــا كـ ــان وأح ـ ــد شــركــائــه
املتهمني فــي فرنسا
ضمن قائمة مــن
ُ
ب ـس ـبــب دورهـ ـ ـ ــم ف ــي م ــا أطـ ـل ــق عـلـيــه
اس ــم «بــوابــة أن ـغ ــوال» ،بسبب بـيــع ما
قيمته  800مليون دوالر من األسلحة
السوفياتية السابقة لرئيس أنغوال
الـشـيــوعــي ايـ ـ ــدوارد دوس ســانـتــوس
خ ــال ح ـظــر األس ـل ـحــة الـ ــذي فــرضـتــه
ّ
األمـ ــم امل ــت ـح ــدة ع ـلــى الـ ـب ــاد ،ويـظـهــر
ً
أيضًا أن مكتب غايدماك كان مسجال
في تل أبيب.
ّ
ّ
كل هذه الشراكات تدل على أن الدائرة
ال ـتــي يـعـمــل فـيـهــا غ ــوالن ت ــدور حــول
ص ّ ـف ـق ــات أس ـل ـح ــة وخـ ــدمـ ــات أم ـن ـيــة،
وأنـ ـه ــا ذات ع ــاق ــة ب ــإس ــرائ ـي ــل ،وهــو
م ـلــف ل ـي ـســت اإلمـ ـ ـ ــارات ب ـب ـع ـيــدة عنه
خ ــاص ــة أنـ ـه ــا ت ـ ـشـ ــارك مـ ـب ــاش ــرة ،أو
غير مـبــاشــرة ،فــي صــراعــات وحــروب
ّ
املنطقة ،وال سيما في اليمن ،لكن كل
األوراق والبحث لم يكشفا لنا طبيعة
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات الـ ـت ــي كـ ـ ــان املـ ـطـ ـل ــوب مــن
السالمني تسهيلها  -مباشرة أو عبر
وسيط أيضًا  -لـ.Spear Operations
تـ ـس ــرد خ ـل ـف ـيــة ع ــام ــة ق ـ ّـدم ـه ــا مـكـتـ ُـب
م ـحــامــا ٍة أن غـ ــوالن ،الـ ــذي ُيـظـهــر أنــه
حـ ــرص ف ــي ال ـس ـن ــوات امل ــاض ـي ــة على
ّ
محو كل ما يتعلق به على اإلنترنت،
ه ـ ــو «مـ ـ ــواطـ ـ ــن إس ــرائـ ـيـ ـل ــي ي ـت ـح ــدث
الفرنسية ،وعـمــل سابقًا ضابطًا في
ال ـخــارج ـيــة الـفــرنـسـيــة ،كـمــا عـمــل في
ال ـ ـقـ ــوات الـ ـخ ــاص ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة فــي
ال ـعــراق وكــردس ـتــان ،وعـمــل كمسؤول
أمـ ـن ـ ّـي ف ــي ج ـن ـي ــف»َ .
وي ــذك ــر امل ـصــدر
نفسه أن يــاتــوم ،الــذي درس الفيزياء
وعلم الحاسوب في الجامعة العبرية،
كان قد ّ
تطوع في الجيش اإلسرائيلي
ع ـ ــام  ،1963واس ـ ـت ـ ـقـ ــال م ـ ــن رئ ــاس ــة
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«املــوســاد» عــام  1998بسبب فضيحة
فـ ـس ــاد ،ل ـك ـنــه ُعـ ـ ـ ّـن م ـس ـت ـش ــارًا أمـنـيــا
لحكومة إيهود باراك عام  1999حتى
ُ
 ،2001ثم انتخب عضوًا في الكنيست
منذ  2003حتى .2008

الطريق إلى المحكمة
ب ــالـ ـع ــودة إل ـ ــى الـ ـث ــام ــن وال ـع ـش ــري ــن
مــن تـمــوز  ،2016أي تــاريــخ املــراسـلــة
ب ــن ب ـن ـيــامــن ج .ت ـش ـي ــو ،وم ـحــامــي
«مجموعة عمليات الــرمــح» بنيامني
ج .رازي .ايسك ،وبعد التذكير ببنود
االتفاقية ،يؤكد تشيو أن السالمني
«أدى كل املهام املطلوبة وفق العقد...
في ما يتعلق بتأمينه اتـصــاالت مع
اإلمـ ـ ـ ــارات» ،مــرفـقــا الي ـســك إفـ ــادة من
أب ــراه ــام غـ ــوالن إل ــى ش ـخــص يــدعــى
اجي فابيال ،قال فيها إنه «في الوقت
ا َل ـحــالــي ،عـلـ ّـي أن أتــذكــر مــن جعلني
امل ِلك ،وهو فادي السالمني».
مــع ذل ــك ،يشتكي مـحــامــي السالمني
من أن «مجموعة الرمح» خرقت العقد
ولم تنجح في تسديد ّ
أي من املبالغ
ُ
ع ــدا الـخـمـســن أل ـف ــا ،ول ــذل ــك يـطــالــب
بالنيابة عن موكله بمبلغ 922.600
دوالر متأخرات ،باإلضافة إلى عمولة
 %20حتى اللحظة ،مع التشديد على
ّ
دفــع هــذه النسبة «حتى مــدى ال يقل
خمسة أع ــوام» ،الفتًا في النهاية
عن ّ
إلــى حــق السالمني فــي تقديم قضية
ّ
في املحكمة إذا لم يتسلم املــال ،وأنه
«س ـي ـس ـع ــى ل ـل ـح ـص ــول ع ـلّ ــى م ـق ــدار
التعويض الكامل الذي يحق بموجب
العقد ،وهو يفوق بكثير املبلغ الذي

يطالب به هنا».
ووف ـ ـ ـ ـ ــق ب ـ ـي ـ ــان ـ ــات اط ـ ـل ـ ـعـ ــت ع ـل ـي ـه ــا
«األخ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــار» ،فـ ـ ـ ــإن الـ ـ ــرقـ ـ ــم امل ـ ــذك ـ ــور
ل ـل ـت ـع ــوي ــض قـ ــريـ ـ ٌـب ج ـ ـ ـدًا مـ ــن ال ــرق ــم
الذي ُج ّمد في حساب السالمني عبر
«ش ــرك ــة ال ـســري ـنــا ال ـعــامل ـيــة لـلـتـجــارة
واالستثمار» بقرار من النائب العام
في رام الله ،وهو ما كان الفتًا لجهة
تــوق ـيــت ال ـق ـض ـيــة وامل ـب ـل ــغ امل ـط ـلــوب.
ُف ـفــي ال ـح ـســاب رق ــم  2305333ال ــذي
ق ِّدم ُ
طلب فتحه في تاريخ الثامن من
كانون األول  2014في بنك فلسطني،
تـ ـب ـ ّـن أن امل ـب ـل ــغ امل ـت ـب ـقــي ف ـي ــه حـتــى
 22آذار ( 2016ق ـبــل ن ـشــر التحقيق
ال ـســابــق ب ـش ـهــريــن) ه ــو ،$997.931
وذل ـ ــك ب ـعــد جـمـلــة ت ـح ــوي ــات واردة
وصـ ـ ـ ـ ــادرة أه ـم ـه ــا تـ ـح ــوي ــان فـ ــي 5
آذار  2014بقيمة مـلـيــون دوالر إلــى
ح ـس ــاب ص ــاح ــب ال ـع ـق ــار امل ـب ـيــع فــي
القدس (أديــب ج ــودة) .ولتبرير هذه
ال ـ ـحـ ــواالت ال ـك ـب ـي ــرة ،ذكـ ــر الـســامــن
أنــه يحمل املاجستير فــي االقتصاد
ُ
والـعــاقــات الدولية ودخــلــه الشهري
يترواح بني  200ألف و 250ألف دوالر
ج ـ ـ ـ ّـراء اسـ ـتـ ـش ــارات وخـ ــدمـ ــات ل ـعــدة
شركات.
لكن ،في السابع والعشرين من شباط
 ،2017تقدم السالمني بدعوى قضائية
حملت الرقم
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األمنية في محكمة مقاطعة كولومبيا،
وط ـل ـب ــت األخ ـ ـيـ ــرة بـ ـص ــورة م ـع ـتــادة
ّ
ضـ ــرورة الـ ـ ّ
ـرد خ ــال  21يــومــا بتسلم
األطراف جميعًا أوراق التقاضي .لكن

عــاد السالمني فــي الثالث مــن نيسان
 2017وأبلغ املحكمة بـ«انقضاء وقت
ّ
رد الـ ــدعـ ــوى دون إخـ ـ ــال (م ـ ــن دون
ّ
حكم مسبق مــن ال ـقــاضــي) ...لــم يقدم
أي طــرف مـعــارض إجــابــة أو اقتراحًا
ملـلـخــص ال ـح ـك ــم» .وإلـ ــى ه ـنــا تنتهي
هــذه القضية إلــى حــالــة مــن التعليق،
من دون أن يتضح إن كان الخالف بني
ّ
والسالمني قد ُحل أم ال ،أو هل
الشركة
ُ
تمت تسوية أوقفت بناء عليها عملية
ً
املقاضاة ،فضال عن أن أوراق القضية
َ
ل ــم تـ ـع ــرض نـ ــوع الـ ـخ ــدم ــات امل ـقــدمــة
بالتفصيل ،وه ــو مــا يمكن أن يكون
قد ُق ّدم سرًا ،أو كان يمكن أن ُي ّ
قدم في
مرحلة الحقة من التقاضي.
وبمراجعة محامني ومصادر قانونية
ب ـ ـشـ ــأن م ـ ـسـ ــار الـ ـقـ ـضـ ـي ــة ،ذكـ ـ ـ ـ ــروا أن
«إج ــراءات التبليغ هي األصــل لبداية
ّ
أي دعـ ـ ــوى فـ ــي كـ ـ ــل مـ ـح ــاك ــم ال ـع ــال ــم
األنظمة والـقــوانــن ،ومع
وحـســب كــل ّ
ـوق ــع ب ــن طــرفــي ّ
االدعـ ــاء
أن الـعـقــد امل ـ
هــو ّ
بينة ودلـيــل على توافقهما على
التقاضي أمام محكمة كولومبيا ،لكن
ال تتطلع عليه األخيرة إال بعد إتمام
إج ــراءات التبليغ» .وه ــذه اإلج ــراءات
ّ
ألي أجنبي تكون عبر وزارة الخارجية
تكون
التابعة لألجنبي فــي بلده وال ّ
ع ـبــر ال ـبــريــد اإلل ـك ـت ــرون ــي ،وإال فــإنــه
عمليًا «غير مبلغ» ،وهكذا ال يمكن أن
تبدأ املحاكمة .وفــي حالة السالمني،
ثـمــة تبليغان واح ــد للشركة األمنية
والثاني ملالكها غوالن ،والشركة يكفي
تبليغها في ّ
مقر فرعها الرئيسي في
بلد املحكمة املختصة .وتضيف« :في

ف ــي ح ــزي ــران  ،2016ض ـ ّـج ــت وســائــل
إع ــام أجنبية وعــربـيــة بنبأ اخـتــراق
اإليـمـيــل الـخــاص بالسفير اإلمــاراتــي
لـ ـ ــدى واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ،يـ ــوسـ ــف ال ـع ـت ـي ـبــة،
ليتوالى عرض الرسائل املحفوظة في
اإليـمـيــل وع ــدد مــن ال ـصــور الحميمة
الـ ـخ ــاص ــة بــال ـع ـت ـي ـبــة وسـ ـه ــرات ــه فــي
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة .لـكــن مــا لــم ينتبه
إليه كثيرون جملة من رسائل متبادلة
بني األخير والسالمني ،تبدأ من 2011
وتنتهي فــي  2016وفــق التسريبات.
ف ــي أول م ــراس ـل ــة ـ ـ ـ ك ـم ــا ي ـب ــدو ـ ـ ـ بــن
اإلثـنــن ،وهــي بتاريخ  15آذار ،2011
أخ ـب ــر ال ـســامــن الـعـتـيـبــة أن ــه الـتـقــى
«أبو فادي» (دحالن) في أبو ظبي في
أول زيارة إلى هذه املدينةّ ،
معبرًا عن
رغبته فــي لـقــاء العتيبة ،لكن األخير
أخ ـب ــره أن ــه غ ـيــر م ــوج ــود ف ــي ال ـبــاد،
لكنه ال يمانع الـلـقــاء بــه .وكـمــا يبدو
حتى تــاريــخ الــرســالــة الثانية 5 ،آذار
ُ
 ،2012أنهما التقيا وتعارفا ،إذ تظهر
الرسالة الثانية السالمني يرسل إلى
الـعـتـيـبــة خ ـب ـرًا عــن ال ـه ـجــوم الـكــامــي
للشيخ يوسف القرضاوي ،املقيم في
قطر ،على اإلمارات ،ويصفه بـ«ناقص
الـ ـعـ ـق ــل» .وب ـع ــد ن ـق ــاش ب ــن االث ـن ــن،
يتحدث السالمني عن «وجــوب عودة
القرضاوي إلى مصر ألنه أصبح عبئًا
عـلــى الـقـطــريــن» .ويـسـتـمـ ّـر السالمني
بــإرســال األخ ـبــار وامل ـق ــاالت للعتيبة،
وف ــي  30آب  2012تـتـضـمــن الــرســالــة
رابــط مقالة كتبها مــات دافــي (أستاذ
فـ ــي ك ـل ـي ــة االتـ ـ ـص ـ ــاالت واإلع ـ ـ ـ ــام فــي
جورجيا) تتضمن تجربة الرجل في

طالب السالمين بتعويض
من شركة أمنية
ّ
يملكها إسرائيلي قدم
لها خدمات في اإلمارات
الرسائل ُ
المتبادلة
مع السفير اإلماراتي
لدى واشنطن غالبيتها
بمبادرة من السالمين
اإلمارات وسبب طرده منها.
بالقفز إلى رسائل الحقة ،تحديدًا في
 ،2014يخبر السالمني العتيبة في 1
تموز أن زيارة مسؤولني أثيوبيني إلى
مصر هــي فـكــرة دح ــان ،وأن العالقة
ال ـج ـيــدة ب ــن ال ـق ــاه ــرة وأدي ـ ــس أبــابــا
هي نتيجة العمل الجاد من اإلمارات،
ن ــاس ـب ــا إل ـ ــى ن ـف ـســه ال ـع ـم ــل امل ـش ـتــرك
م ــع دحـ ــان ورج ـ ــال أع ـم ــال لتحسني
ع ــاق ــات ال ـب ـل ــدي ــن .ث ــم يـ ـع ــرض عـلــى
العتيبة أن يضمه إل ــى ال ـفــريــق ،لكن
األخـيــر يــرفــض الـعــرض ألنــه سيكون
فــي أوروب ـ ــا لـقـضــاء إجـ ــازة خ ــال آب!
وي ـش ـيــر ال ـس ـف ـيــر اإلمـ ــاراتـ ــي ب ـطــرافــة
ّ
إلــى أن «دحــان يعمل في كــل شــيء!»،
فيما يختم السالمني بالتشديد على

العتيبة للتكتم على املعلومات التي
أرسلها.
أم ــا فــي  26أي ـلــول مــن الـسـنــة نفسها،
فتطورت املراسالت إلى أبعد من ذلك،
إذ يــرســل الـســامــن خـبـرًا مــن «وكــالــة
وطـ ــن ل ــأن ـب ــاء» ع ــن عــائ ـلــة إم ــارات ـي ــة
تـ ـ ـب ـ ـ ّـرأت مـ ــن اب ـن ـت ـه ــا ألنـ ـه ــا ش ــارك ــت
ـداف فــي س ــوري ــا ،فيما
فــي قـصــف أه ـ ـ ٍ
ينفي العتيبة له صحة الخبر ّ
ملمحًا
ب ـم ــزح إل ــى أن ال ــوك ــال ــة ل ــ«أصــدقــائــك
ال ـق ـطــريــن» .لـكــن الـســامــن بـعــد يــوم
( 27أي ـل ــول) ُيـخـبــر الـسـفـيــر أن «ه ــذه
الصحيفة (املوقع) املوجودة في لوس
أنجلس ليست ممولة من القطريني...
ً
أنــا حــاولــت فعال أن أشتريها (وكالة
وطــن) لــك ،وقــد أخبرتهم ـ أوهمتهم ـ
أن ــي أري ــد شــراء هــا للقطريني ،لكنهم
طـ ـلـ ـب ــوا  3مـ ــايـ ــن دوالر ،وه ـ ـ ــو مــا
أعـتـقــد أن ــه ج ـن ــون .ه ــم جـ ـدًا م ـعــادون
لــإمــارات ...مجموعة مجانني .لم أكن
أعرف أن "وطن" و(موقع) و"طن يغرد
خـ ـ ــارج ال ـ ـسـ ــرب" ه ــم ن ـف ــس الـ ـش ــيء».
وب ـي ـن ـم ــا راج ـ ـعـ ــت «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» إدارة
«وطــن» املوجودة في الضفة املحتلة،
ال ـتــي أن ـك ــرت ب ــدوره ــا عـلـمـهــا بـهـكــذا
ع ـ ــرض مـ ــع أن ال ـخ ـب ــر م ـن ـش ــور عـلــى
موقعها  ،www.wattan.tvفإن الواضح
أن السالمني خلط بينها وبــن وكالة
أخــرى  ،www.watanserb.comرغــم أن
الرابط الذي أرسله يعود إلى األولى.
في النهايةّ ،
يرد العتيبة بالقول إنهم
«س ـي ـع ـي ـشــون ع ــواق ــب األفـ ـع ــال ال ـتــي
ارتكبوها ،وسيدفعون الثمن ،ألنهم
مزعجون .مــن الــواضــح أنـهــم ،كوكالة
وطن ،ليسوا تحت السيطرة».
باالنتقال إلى  22تشرين األول ،2016
يــرســل ال ـســامــن عــرضــا قـ ّـدمــه مــركــز
أب ـحــاث ســريــريــة يسعى إلن ـشــاء فــرع
لــه فــي اإلم ـ ــارات شــارحــا لــه تفاصيل
الـ ـ ـع ـ ــرض ،ف ـي ـم ــا يـ ـ ـ ـ ّ
ـرد ال ـع ـت ـي ـب ــة ب ــأن
ّ
امل ــوض ــوع جـ ــذاب طــالـبــا مـنــه متابعة
األمـ ـ ــر م ــع امل ـل ـح ــق الـ ـتـ ـج ــاري س ـعــود
ال ـنــويــس ،ألن الـعـتـيـبــة مـشـغــول ملــدة
أسـ ـب ــوع ــن .أم ـ ــا بـ ــن  2012و،2016
ف ـتــوجــد مـجـمــوعــة م ــراس ــات أخ ــرى،
شـ ـمـ ـل ــت ق ـ ـضـ ــايـ ــا تـ ـتـ ـعـ ـل ــق بـ ــدحـ ــان
وشـ ـ ـ ـك ـ ـ ــاوى عـ ـلـ ـي ــه مـ ـ ــن ش ـخ ـص ـي ــات
أك ــادي ـم ـي ــة مــرت ـب ـطــة بـ ــه ،إلـ ــى جــانــب
روابط مقاالت صحافية تتعلق بمصر
وبــاإلمــارات .من هذه الرسائل واحدة
ف ــي  20ح ــزي ــران  ،2014فـيـهــا حــديــث
ب ــن ال ـســامــن والرا جــاك ـيــس ،وهــي
ّ
متخصصة بــالـشــؤون األمنية
كاتبة
العاملية ،كانت تطلب من السالمني أن
يحجز لها مــوعـدًا مــع العتيبة ألنها
ت ـع ـمــل ع ـل ــى ق ـض ـيــة تـ ـم ـ ّـس اإلم ـ ـ ــارات
ً
والسفير مباشرة ،وذلــك حــول إحياء
برنامج مكافحة اإلرهــاب في العراق.
وأضـ ــافـ ــت ج ــاك ـي ــس أن ـه ــا ع ـل ـمــت مــن
إدارة الرئيس السابق باراك أوباما أن
ـج ،في
اإلم ــارات مساهمة فــي الـبــرنــامـ ّ
حــن أن عــددًا مــن األشـخــاص حثوها
على التواصل مع السفارة اإلماراتية،
لكن العتيبة ّ
رد بأنه ليس في أجــواء
البرنامج.
وال ُيعلم هل شملت التسريبات ،التي
ّ
تنتهي فــي آخــر  ،2016كــل املــراســات
بــن الـســامــن والـعـتـيـبــة ،وه ــل تمثل
ً
ف ـع ــا إج ـمــالــي ال ـعــاقــة ب ــن االث ـن ــن،
علمًا أن العتيبة ال ي ــزال قــائـمــا على
رأس عـمـلــه ف ــي ال ـس ـف ــارة اإلم ــارات ـي ــة
ف ـ ــي ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،وك ـ ــذل ـ ــك ال
ي ــزال الـســامــن مقيمًا هـنــاك .لـكــن ما
ُ
تظهره هذه املراسالت ،على األقــل ،أن
أفعال األخير أقــرب إلى عمل املندوب
ً
مــن تــواصــل األص ــدق ــاء ،فـضــا عــن أن
الـعـتـيـبــة ال ُي ـظ ـهــر ج ــدي ــة ك ـب ـيــرة في
ّ
التعامل مع كل مقترحات السالمني.
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قضية

ِكباش مع «بنك فلسطين» تحقيق «األخــبار» بتدبير المصرف والمخابرات!
دورية إلى
منذ نهاية  2016و«الناشط» فادي السالمين يرسل خبرًا بصورة
ً
عدد من المواقع فلسطينية وعربية معروفة أنها تتلقى تمويال من
اإلمارات .فحوى الخبر أنه ُرفع دعوى ضد «بنك فلسطين» في محكمة
مكررًا أن األخيرة تمهل البنك  21يومًا ّ
أميركيةّ ،
للرد من دون أن يوضح
المعنى القانوني لهذه المهلة التي سعى جاهدًا طوال عامين لتمديدها.
ومن يقرأ هذه األنباء وعناوينها يشعر أن «فلسطين» يواجه مصير «البنك
ّ
إعالمي بالدرجة األولى
العربي» ،في خطوة من الواضح أن هدفها
عبد الرحمن نصار ،حنين رباح
بينما ك ــان ف ــادي الـســامــن يـحــاول
ت ــوف ـي ــر م ـب ـلــغ ُي ـ ـقـ ــارب م ــا ُج ـ ّـم ــد فــي
حـســاب شركته فــي الضفة املحتلة،
أي الشهور بني تموز  2016وشباط
( 2017ت ـ ــاري ـ ــخ رفـ ـ ــع ال ـق ـض ـي ــة ضــد
ال ـش ــرك ــة األم ـن ـي ــة الـ ـت ــي ط ـل ـبــت مـنــه
الـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق مـ ـ ــع اإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات) ،ت ـق ــدم
امل ـح ــام ــي ن ـف ـســه ال ـ ــذي اع ـت ـمــد عليه
السالمني في تلك القضية ،بنيامني
ج .تشيو ،بجانب محام ْ
يي آخرين،
ِ
نـيـغــل إل ويـلـكـيـنـســون ،وروري إي
آدمز ،في تشرين األول  ،2016بدعوى
ضد «بنك فلسطني».
م ـل ـخــص امل ـن ـط ــق الـ ـ ــذي ت ـق ــوم عـلـيــه
ال ــدع ــوى أن ال ـســامــن ـ ـ ومـحــامـيــه ـ
يتهم البنك بــأنــه املـصــدر األســاســي
لـتـســريــب األوراق وامل ـس ـت ـنــدات إلــى
صـحـيـفــة «األخ ـ ـبـ ــار» ال ـت ــي اعـتـمــدت
عليها في التحقيق الــذي أجرته عن
بيع عقار في القدس ملصلحة شركة
إماراتية ،وأنه ـ بنك «فلسطني» ـ خرق
«ال ـس ــري ــة امل ـص ــرف ـي ــة» ،وأن ال ـقــرائــن
ال ـت ــي لـ ــدى ال ـب ـن ــك ،ب ــاالع ـت ـم ــاد على
التحقيق نفسه ،ال يمكن إال أن تكون
قد خرجت من إدارة البنك ،باإلضافة
إلــى مـســاعــدة مــن جـهــاز «املـخــابــرات
الفلسطينية» .وفــي ثنايا القضية،
ُيظهر السالمني اعتمادًا كبيرًا على

ّ
ظل السالمين ّ
القضية ضد
د
يمد
ّ
البنك منذ عامين مع ما يتكلفه
من أتعاب محامين
ال ـت ـح ـق ـيــق ن ـف ـ ِـس ــه ب ــاالق ـت ـب ــاس مـنــه
واالستشهاد بــه فــي إع ــداد القضية،
ّ
رغم أنه ّ
يمهد لكل ذلك بـ«لفت نظر»
ال ـق ــاض ــي إل ـ ــى أن «األخـ ـ ـب ـ ــار تــاب ـعــة
ّ
وممولة من حــزب الله» الــذي يصفه
بـ«منظمة إرهابية».
ن ـت ـي ـج ــة ذل ـ ـ ـ ــك ،ي ـ ـطـ ــالـ ــب الـ ـس ــام ــن
ّ
بتعويض كبير مــن الـبـنــك يتخطى
الـخـســائــر امل ــادي ــة امل ـب ــاش ــرة ،بـمــا أن
ال ـت ـح ـق ـيــق مـ ـ ّـس س ـم ـع ـتــه وأض ـ ـ ـ ّـر بــه
فــي صفقات كبيرة تصل إلــى مليار
دوالر له فيها نسبة تقارب  ،%10كما
يدعيّ ،
ّ
مقدمًا بذلك مرافعة سياسية
ـ ـ طــويـلــة ـ ـ أك ـثــر مـنـهــا قــانــونـيــة إلــى
املحكمة األميركية.

تفاصيل الدعوى

ُ
ف ــي الـتـفــاصـيــل ،ق ـ ّـدم ــت الـقـضـيــة في
ال ـخ ــام ــس م ــن ت ـش ــري ــن األول 2016
(ب ـ ـعـ ــد أربـ ـ ـع ـ ــة ش ـ ـهـ ــور م ـ ــن ت ـح ـق ـيــق
«األخـ ـ ـب ـ ــار») إلـ ــى مـحـكـمــة ال ــوالي ــات
املتحدة اإلقليمية ملقاطعة كولومبيا،
وذلك سعيًا للحصول على تعويض
م ـق ــاب ــل «األفـ ـ ـع ـ ــال غ ـي ــر املـ ـش ــروع ــة»
ّ
للمدعى عليه ،بنك فلسطني .ويتهم
ّ
(املدعي) السالمني البنك بأنه سعى
إل ــى تـشــويــه سـمـعـتــه والـتـشـهـيــر به

وابتزازه بسبب انتماءاته السياسية
ض ــد الـنـظــام
وتـصــريـحــاتــه الـعـلـنـيــة ّ
الفلسطيني الحالي (املتمثل برئيس
السلطة محمود عـبــاس) .وتتضمن
ال ـش ـك ــوى اتـ ـه ــام ال ـب ـن ــك ب ــ«ان ـت ـه ــاك
خـصــوصـيــة امل ـ ّـدع ــي وع ــرض صــورة
ك ــاذب ــة ع ـنــه وت ـعـ ّـمــد إف ـس ــاد الـعـقــود
وإج ـهــاض ف ــرص ت ـجــاريــة» ،مــا أدى
إلـ ــى ت ـع ــرض ــه لـ ــ«تـ ـه ــدي ــدات بــالـقـتــل
ومنعه منُ العودة إلى فلسطني».
وامل ـب ـل ــغ املـ ـتـ ـن ــازع ع ـل ـيــه وفـ ــق مـلــف
الـ ــدعـ ــوى «ي ـ ـت ـ ـجـ ــاوز» م ـب ــدئ ـي ــا 750
ألــف دوالر أميركي (البند رقــم  1في
ملف الــدعــوى باللغة العربية ،علمًا
أنــه ق ـ ّـدم أيـضــا باللغتني اإلنكليزية
والعبرية بناء على طلب املحكمة).
وتحت عنوان ُ«الجهات ذات الصلة
غير األط ــراف» ،أدرج كــل مــن :سلطة
ال ـن ـقــد الـفـلـسـطـيـنـيــة ،وج ـه ــاز األم ــن
الفلسطيني (امل ـخ ــاب ــرات) ،و«شــركــة
السرينا» (التي يملكها السالمني)،
واملدير اإلقليمي لـ«بنك فلسطني» في
الضفة املحتلة مـعــاويــة القواسمي،
ورئيس مجلس إدارة «بنك فلسطني»
هاشم الـشــوا ،ورئيس مجلس إدارة
«ص ـنــدوق االسـتـثـمــار الفلسطيني»
م ـح ـم ــد م ـص ـط ـف ــى ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ــى
صـحـيـفــة «األخ ـ ـبـ ــار» ال ـت ــي وصـفـهــا
ّ
«متخصصة في
ملف الــدعــوى أنها
نشر األخبار على اإلنترنت ،وتابعة
وم ـ ـمـ ـ ّـولـ ــة م ـ ــن م ـن ـظ ـم ــة ح ـ ـ ــزب ال ـل ــه
اإلرهابية».
ّ
وليشرح السالمني أنه شخص مؤثر
فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ،ذكـ ــرت
الــدعــوى أن متابعي الـســامــن على
وســائــل الـتــواصــل االجتماعية التي
ي ـن ـت ـ ِقـ ُـد ع ـبــرهــا ال ـس ـل ـطــة ورئـيـسـهــا
عـ ـب ــاس م ــا ي ــزي ــد ع ــن  600أل ـ ــف مــن
فـلـسـطــن وخـ ـ ــارج فـلـسـطــن (ال ـب ـنــد
رق ــم ( )21زاد ال ـع ــدد إل ــى  900ألــف
حـتــى كـتــابــة ه ــذا ال ـن ــص) .ولـتــأكـيــد
أن «ب ـن ــك فـلـسـطــن» يـتـ َمـتــع بـعــاقــة
وثيقة مع السلطة ،عرضت الدعوى
معلومات عــن عــاقــة صــداقــة تجمع
نجل «أبو مازن» بهشام الشوا ،الذي
ُيعتبر أيضًا صديقًا مقربًا من وزير
امل ــال ـي ــة ش ـك ــري بـ ـش ــارة (ال ـب ـن ــد رق ــم
 .)24والــافــت أن املعلومات ال ــواردة
فــي مـلــف ال ــدع ــوى ت ـقـ ّـر ب ــأن الـغــرض
م ـ ــن ت ــأسـ ـي ــس «ش ـ ــرك ـ ــة الـ ـس ــرّيـ ـن ــا»،
الـ ـت ــي ُج ـ ّـم ــد ح ـس ــاب ـه ــا ،ي ـت ـم ــث ــل فــي
ً
الـتـصــرف بصفتها وك ـيــا ملصلحة
أحـ ــد ال ـك ـي ــان ــات ف ــي دول ـ ــة اإلمـ ـ ــارات
العربية املتحدة ،وهي «شركة الثريا
لــاسـتـشــارات وال ـب ـحــوث» ،املـعــروفــة
اخ ـ ـت ـ ـصـ ــارًا بـ ـ ــ«الـ ـ ـث ـ ــري ـ ــا» ،وال ـ ـهـ ــدف
ه ــو «ت ـف ـع ـيــل ش ـ ــراء م ـل ـك ـيــة ع ـقــاريــة
وت ـح ـس ـي ـن ـه ــا ف ـ ــي م ــديـ ـن ــة الـ ـق ــدس
(السجل رقم  1015صفحة  3035من
سجالت أراض ــي البلدة القديمة في
ال ـق ــدس)» ،وذل ــك كـمــا ورد فــي البند
 ،28علمًا أن ه ــذه الـصـلــة كانت
رق ــم ً
ّ
فــرض ـيــة م ـحــل إث ـب ــات ف ــي التحقيق
املنشور في أيار .2016
البنود  29حتى  35تشرح أن «الثريا
واف ـق ــت ع ـلــى تـغـطـيــة ال ـن ـف ـقــات الـتــي

تـتـكـ ّـبــدهــا ال ـســري ـنــا وال ـس ــام ــن في
مـ ــا ي ـت ـع ـلــق ب ـت ـف ـع ـيــل ونـ ـق ــل مـلـكـيــة
الـعـقــار (فــي ال ـقــدس) ،لكن الـثــريــا لم
ت ـق ـ ّـدم أي ت ـعــويــض ن ـق ـ ّ
ـدي ملصلحة
ّ
ال ـشــركــة أو مــالـكـهــا (أي إن األمـ ــوال
ّ
ّ
مخصصة فقط للعقار)،
املحولة هي
وع ـن ــد تــأس ـي ـس ـهــا ف ـت ـحــت ال ـســري ـنــا
ح ـســابــا ل ــدى ب ـنــك فـلـسـطــن أودع ــت
فيه مليوني دوالر تــم تحويلها من
الثريا ،وأعلم السالمني بنك فلسطني
بشأن الغرض من الحساب وأسباب
إنـ ـش ــائ ــه» .وف ـ ــي  5ت ـش ــري ــن ال ـثــانــي
 ،2014أب ــرم ال ـســامــن اتـفــاقـيــة بيع
عقار مبدئية مع ملياء جودة وابنها
ووكيلها الشرعي أديب جواد جودة،
فيما بلغت قيمة الدفعة األول ــى من
سعر العقار  1.52مليون دوالر من
إجمالي السعر ( 2.5مليون) .وكانت
الــدفـعــة الـثــانـيــة واج ـبــة ال ـســداد بعد
«ح ـ ـصـ ــول ملـ ـي ــاء ع ـل ــى س ـن ــد مـلـكـيــة
خــاص للعقار وتسجيله فــي سجل
األراضــي في إسرائيل على أنه قابل
للتسويق».
ب ـعــد ذل ــك (ال ـب ـنــد رق ــم  ،)36يـتـحــدث
ال ـ ـ ـسـ ـ ــامـ ـ ــن ع ـ ـ ـ ّـن م ـ ـ ـحـ ـ ــاولـ ـ ــة الـ ـبـ ـن ــك
الفلسطيني حــثــه على «دف ــع رشــوة
بـ ـغ ــرض ت ـح ـق ـي ــق مـ ـك ــاس ــب خ ــاص ــة
بــالـبـنــك» ،وه ــو مــا رفـضــه السالمني
عـ ـل ــى اعـ ـتـ ـبـ ــار أن ذل ـ ــك يـ ـ ـ ــؤدي إل ــى
ُت ـشــويــه سـمـعـتــه .وب ـس ـبــب ال ــرف ــض،
أب ــرم ــت «اتـفــاقـيــة بــن بـنــك فلسطني
واملخابرات الفلسطينية في ...2015
وهوجم السالمني بصفته معارضًا
صريحًا للممارسات الفاسدة وغير

املـشــروعــة للحكومة الفلسطينية».
وب ـع ــد رف ـض ــه دفـ ــع الـ ــرشـ ــوة« ،غ ـ ّـي ــر
البنك واملخابرات األساليب وبدؤوا
الـتــآمــر عليه وتـشــويــه صــورتــه عبر
ص ـح ـي ـفــة األخ ـ ـبـ ــار اإلع ــامـ ـي ــة ال ـتــي
يملكها حزب الله ،ما أدى إلى ّ
تكبده
ّ
ض ــررًا بــالـغــا يتمثل بـمـئــات املــايــن
من ال ــدوالرات» .وفــي البند  38حتى
 ،41ت ـ ـشـ ــرح الـ ـ ــدعـ ـ ــوى أن الـ ــرشـ ــوة
ال ـتــي طلبها الـبـنــك بـلـغــت  500ألــف
دوالر مـقــابــل إل ـغــاء تجميد حساب
«ال ـس ــري ـن ــا» .ووفـ ــق ال ـس ــام ــن ،كــان
ت ـج ـم ـيــد ال ـح ـس ــاب ق ــد س ـب ــق إع ــان
ال ـن ــائ ــب الـ ـع ــام الـفـلـسـطـيـنــي ،أحـمــد
ب ـ ـ ــراك ،ت ـج ـم ـيــد امل ـب ـل ــغ امل ـت ـب ـقــي فـيــه
بعد نشر تحقيق «األخبار» ُ في أيار
 .2016وليثبت ذلك ،قال إنه أبلغ بأن
حساب الشركة ُجـ ّـمــد بعد محاولته
في  16نيسان ( 2015قبل نحو سنة
مـ ــن ن ـش ــر ال ـت ـح ـق ـي ــق) ص ـ ــرف 9000
دوالر لشقيقه كي يدفع األخير أجور
ح ـ ـ ّـراس األمـ ــن امل ــوك ــل إلـيـهــم حماية
العقار أثناء انتظار سند امللكية.
وأضاف السالمني أنه في أيار 2015
ســافــر إل ــى الـكــويــت ملـقــابـلــة مـعــاويــة
القواسمي (مدير البنك في الضفة)
مــن أج ــل فـهــم سـبــب «الـتـجـمـيــد غير
القانوني» ،وخالل اللقاء عرض عليه
األخ ـيــر فـتــح حـســاب جــديــد للشركة
كي ينقل السالمني األم ــوال إلــى هذا
الحساب ،ثم يعطيه إياها القواسمي
نـقـدًا أو بـشـيــك ،وه ــو مــا «ش ــك» فيه
ً
السالمني ،قائال إن الوسطاء عرضوا
ّ
مجددًا تقديم الرشوة كحل .ثم تقول
ال ــدع ــوى إن الـســامــن ح ــاول ـ ـ بـنـ ً
ـاء
على اقـتــراح اإلم ــارات ـ التواصل مع
م ـس ــؤول آخ ــر ف ــي ال ـب ـنــك ه ــي أمـنـيــة
ف ـي ـصــل أبـ ــو ش ـه ــا ،وذل ـ ــك لـتـحــويــل
مبلغ  980ألــف دوالر كدفعة نهائية
لصاحب العقار (جودة) بعد إتمامه
معاملة البيع فــي  24كــانــون الثاني
 .2016لـكــن الـطـلــب ووج ــه بــالــرفــض
ب ـ ـس ـ ـبـ ــب تـ ـجـ ـمـ ـي ــد الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك حـ ـس ــاب
«الـســريـنــا» .وعند االسـتـعــام ،كانت
األسباب هذه املــرة حاجة البنك إلى
وث ــائ ــق ب ـش ــأن وفـ ــاة ع ـمــة الـســامــن
(ش ــريـ ـكـ ـت ــه) ،وهـ ـن ــا ي ـ ــرى ال ـســامــن
أن «ال ـغ ــرض م ــن ط ـلــب الــوث ـي ـقــة هو
مشاركته وثائقه الشخصية الشاملة

«فايسبوك لمحاربة الفساد»
َّ
يمكن القول عمليًا إنه لم يتبق لفادي السالمني من وجود في فلسطني
إال عبر صفحته في «فايسبوك» وإطالالته اإلعالمية القليلة ،املوزعة
ّ
و«الحرة» ،وأخرى أجنبية .وفي صفحته،
على قنوات عربية ،مثل «الغد»
ّ
يتابعه حاليًا أكثر من  900ألــف شخص يقدم نفسه لهم كـ«قياديّ
ُ
شبابي» والفلسطيني الذي فتحت له أبواب السماء في الواليات املتحدة.
وبينما من الواضح أن هناك فريقًا يدير صفحته ،فإنه ُيغرق متابعيه
يوم واحد ،وغالبًا
باملنشورات التي من املمكن أن تتجاوز العشرة في ٍ
ما تدور حول السلطة ورئيسها محمود عباس ،والحديث عن قضايا
ّ
الفساد ،لكنه يعرج على األحداث اليومية الفلسطينية والعربية .كذلك،
يحرص السالمني على ال ـ ّ
ـرد على التعليقات ونشر بعض مــا يصله
ّ
من رسائل على البريد الخاص ،باإلضافة إلى البث املباشر للتعليق
ً
على بعض األحداث املرتبطة بالسلطة ،فضال على حرصه على تمويل
ّ
تضرره كما يقول من
املنشورات التي تعنيه كثيرًا .وكان الفتًا أنه رغم
تحقيق «األخبار» عن العقار الذي اشتراه في القدس قبل سنتني ،فإنه
أعاد نشر تحقيق للصحيفة نفسها تحدث عن شراء السلطة «طائرة
ـ«أبو مازن» (راجع العدد  3387في  3شباط) .وفي معرض
رئاسية» ل ُ
إظـهــار أنــه املـمـسـ ُـك بــزمــام األم ــور فــي الــدعــوى ضــد «بـنــك فلسطني»،
شارك عبر صفحته خبرًا بعنوان «السالمني يضع بنك فلسطني في
مأزق كبير أمام املحاكم األمريكية» ،لكن من دون توضيحات كثيرة
ملتابعيه حول القضية ومسارها.

مــع الـبـنــك» (الـبـنــد رق ــم  43إل ــى ،)45
علمًا أنه يذكر أن «بنك فلسطني» كان
قد أبلغه بتجميد حسابه في نيسان
 ،2015أي قبل وفاة عمته.
ّ
وليصل إلــى «بـيــت الـقـصـيــد» ،يتهم
السالمني البنك بأنه حاول الحصول
على معلوماته الشخصية إلرسالها
إلـ ــى املـ ـخ ــاب ــرات الـفـلـسـطـيـنـيــة على
ن ـحــو غ ـيــر مـ ـش ــروع ،وأن ـ ــه ق ــد تــأكــد
مــن ذل ــك عـبــر ال ـصــور الـتــي التقطها
لـ ـ ـج ـ ــواز س ـ ـفـ ــره األم ـ ـيـ ــركـ ــي وأيـ ـض ــا
ج ــوازه اإلســرائـيـلـ ًـي وبـطــاقــة هويته
اإلسرائيلية تلبية لرغبة البنك ،إذ
إنه استطاع تمييزها بسهولة بعدما
كان قد التقطها من هاتف «آي فون»
خ ــاص ب ــه (ال ـب ـن ــد رق ــم  ،)51مـشـيـرًا
بذلك إلى بعض الصور املنشورة في
تحقيق «األخ ـب ــار» .بعدها ،تواصل
مـســؤولــو امل ـخــابــرات مــع نـجــل مالك
ّ
العقار متهمني السالمني بالتواطؤ
مــع إسرائيليني لبيع العقار ليهود
إسرائيليني (وهــي من الجرائم التي
ُ
ت ـع ـت ـب ــر «خـ ـي ــان ــة ع ـظ ـم ــى وي ـع ــاق ــب
عـلـيـهــا بـ ــاإلعـ ــدام ب ـمــوجــب ال ـقــانــون
الفلسطيني») ،ثم عملوا على إقناع
نجل صاحب العقار أن يلتقي رئيس
ً
ال ـس ـل ـطــة وي ـب ـي ـعــه ال ـع ـق ــار بـ ـ ــدال مــن
بيعه للسالمني ،وفــوق ذلــك ،تضيف
الـ ـ ــدعـ ـ ــوى ،أنـ ـ ــه عـ ـن ــد رفـ ـ ــض األخـ ـي ــر
مطالب املخابرات ّ
جمدوا حساباته
لــدى «بـنــك فلسطني» (البند  54إلى
 .)57ثم في  7نيسان  ،2016أي بعد
عام من منع السالمني للمرة األولى
م ــن ال ــوص ــول إل ــى حـســابــه (تجميد
ال ـح ـســاب)« ،أصـ ــدرت محكمة بــدايــة
رام الـلــه أم ــر حـجــز تـحـفـظـ ّـي يقضي
بتجميد حساب السرينا بـنـ ً
ـاء على
ُ
مـعـلــومــات قـ ّـدمــت إل ــى الـنــائــب الـعــام
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ت ـف ـي ــد أن ال ـس ــام ــن
ً
ك ــان عـمـيــا لـلـحـكــومــة اإلســرائـيـلـيــة
وي ـن ــوي ن ـقــل مـلـكـيــة "ع ـق ــار ال ـق ــدس"
إلى مستوطنني يهود من إسرائيل»
(الـبـنــد رق ــم  .)60ث ــم« ،ب ـن ـ ً
ـاء عـلــى ما
ّ
تقدم ،نشر بنك فلسطني ومسؤولو
املخابرات مقاالت من خالل صحيفة
األخ ـ ـبـ ــار ف ــي  27أ ًيـ ـ ــار  2016تـفـيــد،
ضـمـنــا أو ص ــراح ــة ...ب ــأن الـســامــن
عـمـيــل إلس ــرائ ـي ــل وي ـع ـمــل ع ـلــى بيع
ال ـع ـق ــارات إل ــى ي ـه ــود إســرائـيـلـيــن»
(البند رقم  64و.)65
هـ ـ ــذه ال ـ ـخـ ــاصـ ــات كـ ـ ــان قـ ــد ق ـ ّـدم ـه ــا
الـ ـس ــام ــن ف ــي الـ ــدعـ ــوى بـ ـن ــاء عـلــى
تحقيق «األخ ـبــار» ،علمًا أنــه ّ
قدمها
ب ـصــورة نـتــائــج قــاطـعــة ،وه ــو مــا لم
يعرضه التحقيق بهذه الصورة ،إلى
جــانــب ط ــرح ت ـســاؤالت ح ــول الـهــدف
مــن شــراء العقار فــي البلدة القديمة
فـ ــي ال ـ ـقـ ــدس ،ف ـي ـمــا ك ــان ــت ال ـن ـتــائــج
الـثــابـتــة مــرتـبـطــة ح ـص ـرًا بــالــوثــائــق
املوجودة وعملية البيع والتحويالت
املــال ـيــة .وي ـك ـ ّـرر امل ـحــامــون فــي البند
 66اإلش ــارة إلــى «مــا يتضمنه املقال
م ــن ادع ـ ـ ــاءات وات ـه ــام ــات وال ــوص ــف
التفصيلي ال ــذي قــدمــه ...املعلومات
الـتــي أوردهـ ــا مـقــال األخ ـبــار لــم تكن
م ـتــوفــرة س ــوى ل ــدى ب ـنــك فـلـسـطــن.
األخـيــر ب ــدوره أرســل املعلومات إلى
املـ ـخ ــاب ــرات الـفـلـسـطـيـنـيــة .والــدل ـيــل
الــوارد هو مبلغ  10000دوالر ّ
حوله
ـام فــي ســويـســرا،
الـســامــن إل ــى م ـحـ ٍ
وهـ ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ال ي ـم ـكــن
معرفتها إال عبر كشوفات الحساب
لدى البنك».

مطالب التعويض
أمـ ــا األض ـ ـ ــرار ال ـنــات ـجــة م ــن ال ـب ـيــانــات
املـسـ ّ ّـربــة الـتــي عــرضـهــا ن ـ ّـص الــدعــوى،
فتتمثل فيّ :
تعرض السالمني للتهديد
ب ــالـ ـقـ ـت ــل ،وق ــرصـ ـن ــة حـ ـس ــاب ــات ــه عـلــى
البريد اإللكتروني ووسائل التواصل
االج ـت ـم ــاع ــي ،تـ ـض ـ ّـرر ح ـيــاتــه املـهـنـيــة

نظرية السالمين (يمين) أن «بنك فلسطين» والمخابرات الفلسطينية و«األخبار» نظمت حملة ضده

وس ـم ـع ـتــه ف ــي األوسـ ـ ـ ــاط ال ـس ـيــاس ـيــة،
عــدم إمكانيته ال ـعــودة إلــى مـنــزلــه في
ف ـل ـس ـطــن ألن ـ ــه يـ ـخ ــاف مـ ــن االع ـت ـق ــال
والحجز واإلعــدام بشكل غير قانوني.
ك ـمــا تـسـبــب س ـل ــوك ال ـب ـنــك ف ــي تـضــرر
سـمـعــة أع ـمــالــه وع ــاق ــات ــه الـتـعــاقــديــة
وفرصه التجارية باإلضافة إلى فشل
عملية بيع عقار القدس (البند  70إلى
.)73
ورغم أن الدعوى مرفوعة في  5تشرين
األول  ،2016فإن السالمني إما استبق
نـتـيـجــة إخ ـف ــاق ال ـب ـيــع ،وإمـ ــا أن ــه ّ
أج ــل
إعــان ذلك للعموم ،ألنه لم ينشر هذه
املـعـلــومــة عـلــى صفحته س ــوى فــي 12
أيـ ــار ( 2017أي ب ـعــد ن ـحــو  7ش ـهــور)
عندما أعـلــن عبر «بـيــان مـهــم» انتهاء
ال ـب ـيــع وأن «م ـح ـك ـمــة الـ ـق ــدس أبـطـلــت
البيع كـلـيــا» ،وأن الـعـقــار آل إلــى مالك
آخ ــر ه ــو خــالــد ال ـع ـط ــاري وق ــد ُسـ ّـجــل
بـ ــاس ـ ـمـ ــه .هـ ـن ــا ت ـ ـبـ ــدأ الـ ـ ــدعـ ـ ــوى ش ــرح
الخسائر ،إذ تقول إن ّ
املدعي «كان يقوم
بدور الوسيط في قرض بني حكومتني
ذات سيادة (أفريقيا والشرق األوسط)
بـقـيـمــة مـلـيــار دوالر ،وك ــان الـســامــن
س ـي ـح ـصــل ع ـل ــى  100م ـل ـي ــون م ـقــابــل
الوساطة (البند رقم  ،74ويعود ويذكر
هــذه املعلومة فــي البند  103و.»)106
ومـ ــع ج ـمــع ث ـمــن ال ـع ـق ــار ،ت ـب ـلــغ قيمة
األضـ ــرار الـتــي ت ـعـ ّـرض لـهــا ال تـقــل عن
مئة مليون املــذكــورة ،إضــافــة إلــى 2.5
مليون ثمن الـعـقــار ،وهــو املبلغ الــذي
يسعى إلــى الـحـصــول عليه مــن البنك
إضــافــة إلــى «تعويضات تأديبية» لم
يذكر قيمتها (البند رقم  .)81وقبل ذكر
هذه املبالغ (البند  )78يتهم السالمني
البنك بأنه واصل إصدار بيانات زائفة
وتـشـهـيــريــة عـبــر صحيفة «األخ ـب ــار»،
ك ـم ــا ات ـه ـم ــه ب ــامل ـس ــؤول ـي ــة ع ــن إع ـ ــادة
نشر تلك البيانات عبر حسابات في
«فايسبوك» و«تويتر».

مسار القضية
وم ـنــذ ال ـي ــوم ال ـتــالــي لــرفــع الـقـضـيــة،
أي ف ــي الـ ـس ــادس م ــن ت ـشــريــن األول
ّ ،2016
ردت امل ـح ـك ـمــة بــال ـط ـلــب مــن
ال ـس ــام ــن تـعـبـئــة ن ـم ــوذج يتضمن

ّ
تبليغ األطراف بتسلمها القضية كي
تحكم فيها .وبعد نحو ثالثة شهور
(ف ــي  ،)2017/1/17أبـلـغــت املحكمة
ّ
املحددة لتجاوب
السالمني بأن املدة
املدعى عليه ـ بنك فلسطني ـ هي 90
ي ــوم ــا ،وأنـ ــه يـمـكــن ت ـمــديــد املـ ــدة في
ح ــال أظ ـهــر امل ــدع ــي سـبــب فـشـلــه في
الحصول على إجابة األطــراف كافة.
ّ
ومن هنا ،تبدأ رحلة التمديد في ظل
رفــض البنك االسـتـجــابــة للتقاضي.
فـفــي  2آذار  ،2017يــراســل املـحــامــي
ّ
بـنـيــامــن ج .تـشـيــو املـحـكـمــة مبلغًا
إي ــاه ــا أنـ ــه س ـي ـتــولــى م ـهــامــه كــامـلــة
أمـ ــام املـحـكـمــة ف ــي قـضـيــة الـســامــن
ضد بنك فلسطني .وفي اليوم نفسه،
ي ــرف ــق امل ـح ــام ــي وث ـي ـق ــة م ـق ـ ّـدم ــة مــن
السالمني تحت عنوان «تقرير حالة»
ي ـشــرح فـيــه تـشـيــو أن ه ــذه الـشـكــوى
ضــد «بـنــك فـلـسـطــن» مــرفــوعــة وفقًا
ل ـل ـم ــادة ال ـق ـضــائ ـيــة امل ـع ـل ـنــة ف ــي 15
ت ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي  ،1956وامل ـت ـع ـل ـقــة
ب ــ«ت ـقــديــم امل ـس ــاع ــدة إلــى ال ـس ـل ـطــات
القضائية لبلدان أخرى في مجاالت
التحقيقات واإلنابات القضائية الد
ولية وتسليم املستندات القضائية
املتعلقة باألمور املدنية والتجارية،
وف ــق (" 163 .U.N.T.S )658مــؤتـمــر
الهاي"».
وي ـح ــاج ــج امل ـح ــام ــي ب ــالـ ـق ــول« :ب ـمــا
ً
أن كــا مــن الــواليــات املـتـحــدة ودولــة
إس ــرائـ ـي ــل ه ـم ــا ط ـ ــرف فـ ــي ات ـفــاق ـيــة
الهـ ـ ــاي ،ال ـت ــي ت ـنــص ع ـلــى أن يـكــون
امل ـ ـ ـ ــوظ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـق ـ ـ ـضـ ـ ــائـ ـ ــي امل ـ ـخ ـ ـتـ ــص
بمقتضى قــانــون الــدولــة الــذي تنشأ
فـيــه الــوثــائــق قــد أرس ــل إل ــى السلطة
املركزية للدولة األخرى طلبًا مطابقًا
ل ـل ـن ـمــوذج» ،ل ـكــن «إذا رأت الـسـلـطــة
امل ــرك ــزي ــة أن ال ـط ـلــب ال ي ـت ــواف ــق مع
أحكام هــذه االتفاقية ،فعليها إبالغ
مـ ـق ــدم ال ـط ـل ــب مـ ــن ال ـ ـفـ ــور وت ـح ــدي ــد
التعارضات في الطلب» .وبناء على
ذل ـ ــك ي ـن ـس ــب ت ـي ـش ــو إل ـ ــى إس ــرائ ـي ــل
اس ـت ـع ــداده ــا ل ــ«خ ــدم ــة الـقـضـيــة فــي
املـنــاطــق الـخــاضـعــة لــواليــة السلطة
الوطنية الفلسطينية» ،مشيرًا إلى
أن «بنك فلسطني  .P.L.Cهــي شركة

ّ
م ـس ــاه ـم ــة ع ــام ــة م ـن ــظ ـم ــة ب ـمــوجــب
قوانني السلطة ومقرها في رام الله».
فـ ــي الـ ـخ ــاص ــة ،ي ـ ـحـ ــاول ال ـس ــام ــن
االسـتـفــادة مــن «مـســاعــدة إســرائـيــل»
ّ
فـ ــي ال ـق ـض ـي ــة ،وذلـ ـ ــك ب ـع ــدم ــا ات ـخ ــذ
اإلجـ ـ ـ ــراءات ال ــازم ــة وم ـن ـهــا تــرجـمــة
ال ـش ـك ــوى تــرج ـمــة قــانــون ـيــة مـثــالـيــة
بــال ـل ـغــة ال ـع ـب ــري ــة والـ ـع ــربـ ـي ــة ،فـيـمــا
قدمت «اإلدارة املدنية» اإلسرائيلية
أوراق القضية وأوصلت االستدعاء
(إل ـ ــى ال ـب ـن ــك ع ـل ــى م ــا ي ـ ـبـ ــدو) ،عـلـمــا
أن ال ــوث ــائ ــق وص ـل ــت بــال ـبــريــد «إل ــى
السلطة املركزية اإلسرائيلية بتاريخ
 13تشرين األول .»2016
لـ ـك ــن تـ ـيـ ـش ــو ي ـ ـشـ ــرح أن «ال ـس ـل ـط ــة
املركزية اإلسرائيلية تــرى أن الطلب
ال يمتثل ألحـكــام اتفاقية اله ــاي أو
يـنــاقــض ّأي ــا مـنـهــا ،لكنها لــم تبلغه
ب ــأي اع ـت ــراض عـلــى ال ـط ـل ــب ...لــذلــك،
يــدرك السالمني أن السلطة املركزية
اإلسرائيلية تعالج طلبه وستتحرك
فــي ال ــدع ــوى» ،فــي إشـ ــارة إل ــى طلب
املزيد من الوقت .وأرفق املحامي في
ه ــذا ال ـط ـلــب مـجـمــوعــة م ــن الــوثــائــق
م ـن ـه ــا ن ـس ـخ ــة عـ ـ ِّـن ج ـم ـل ــة ات ـف ــاق ــات
دولية والدول املوقعة فيها ،وموافقة
الــواليــات املتحدة وإسرائيل عليها،
وأي ـ ـضـ ــا ت ــرجـ ـم ــة ال ـ ــدع ـ ــوى بــال ـل ـغــة
ال ـع ـبــريــة وال ـع ــرب ـي ــة ،وأيـ ـض ــا وصــل
ّ
إبالغ شركة الشحن بتسلم إسرائيل
األوراق وترجماتها.
ف ــي ال ـع ـشــريــن م ــن آذار ُ ،2017طلب
ال ـســامــن تـمــديــد املـ ــدة امل ـتــاحــة من
املحكمة لنيل موافقة البنك التقاضي
أمامها ،مرفقًا معها أوراقًا توضح أنه
طلب بعض املستندات من إسرائيل،
ّ
وكـ ـ ــل ذل ـ ــك بـ ـه ــدف ك ـس ــب امل ــزي ــد مــن
الوقت .ثم في الثاني من أيــار ،2017
ق ـ ــدم الـ ـس ــام ــن أوراق ـ ـ ـ ــا أع ـ ـ ــاد فـيـهــا
تـلـخـيــص م ـســار الـقـضـيــة ،موضحًا
أن ــه تــواصــل عـبــر محاميه مــع «بنك
فلسطني» ملعرفة هل سيقبل األخير
متابعة الشكوى من خالل محاميه،
لكن البنك «لم يــأذن ملحاميه» بذلك،
ف ـي ـمــا ل ــم ت ـص ــل مـ ــراسـ ــات مـحــامــي
السالمني مع السلطات اإلسرائيلية

إلــى نتيجة ،علمًا أنــه في  19نيسان
 2017ت ــواص ــل ت ـش ـيــو م ــع الـسـلـطــة
امل ــرك ــزي ــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة ع ـبــر الـبــريــد
ـي ،الـتــي أبـلـغـتــه بـعــد يــوم
اإلل ـك ـتــرونـ ُ
أن «الـطـلــب أح ـيــل إل ــى وزارة الـعــدل
اإلسرائيلية ...وفي اليوم نفسه ردت
وزارة ال ـعــدل وقــالــت إن الـطـلــب قيد
التنفيذ ولم تحدد موعدًا للتسليم».
وفـ ــي ال ـن ـه ــاي ــة ،ط ـلــب ال ـس ــام ــن من
املـحـكـمــة أن تـضـغــط لـجـلــب امل ـ ّـدع ــى
عليه ،كما طلب منها تمديد الفترة
للتنفيذ.
أيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا ،أرف ـ ـ ـ ـ ــق ال ـ ـس ـ ــام ـ ــن م ـ ـ ــع ك ــل

حاول المدعي إثبات
أن «بنك فلسطين» يقع تحت
السلطة القانونية إلسرائيل
خدمة لقضيته
هـ ــذه امل ــرافـ ـع ــة م ـل ـخ ـصــا ع ــن رس ــائ ــل
إل ـك ـت ــرون ـي ــة ت ـب ــادل ـه ــا م ـح ــام ـي ــه مــع
مـ ـح ــام ــي «ب ـ ـنـ ــك فـ ـلـ ـسـ ـط ــن» ،م ـ ــاري
ج ـي ـت ـلــي ،مـلـخـصـهــا أن األول ح ــاول
الحصول على تأكيد من جيتلي حول
ق ـبــول ال ـب ـنــك االس ـت ـجــابــة الس ـتــدعــاء
املحكمة .وهنا تـ ّ
ـرد بالقول« :عزيزي
بــن (بـنـيــامــن) ،ردًا على ال ـســؤال رقم
واحد ،يرجى العلم بأن بنك فلسطني
ل ــم يـ ـص ـ ّـرح ل ــي ب ـت ـقــديــم ال ـخ ــدم ــة في
مــا يـخــص ه ــذه ال ـش ـكــوى .وردًا على
السؤال الثاني ،كما سبق أن أخبرتك
فــي املــاضــي ،فــإن بنك فلسطني ليس
لــديــه أي مـعـلــومــات ح ــول املعلومات
الـتــي قــد يـكــون عميلك ،الـسـيــد فــادي
ال ـســامــن ،قــد شــارك ـهــا مــع اآلخــريــن
أو املعلومات التي قد يكون تسلمها
وال ـت ــي ت ــم ذك ــره ــا ف ــي ال ـش ـكــوى وفــي
رســائــل البريد اإللـكـتــرونــي السابقة.
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،سـ ـب ــق لـ ــي أن
أوضـحــت أن بنك فلسطني لــم ّ
يسرب
أي ــا م ــن م ـع ـلــومــات ال ـس ـيــد الـســامــن
لوسائل اإلعالم».
وشـ ــرعـ ــت ج ـي ـت ـل ــي ت ـ ـشـ ــرح أن «ب ـ ـنـ ــك

فـ ـلـ ـسـ ـط ــن غ ـ ـيـ ــر قـ ـ ـ ـ ــادر ع ـ ـلـ ــى ت ـق ــدي ــم
امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات املـ ـطـ ـل ــوب ــة ف ـ ــي الـ ـب ــري ــد
اإلل ـ ـ ـك ـ ـ ـتـ ـ ــرونـ ـ ــي الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص بـ ـش ــريـ ـك ــك
ألن ال ـ ـ ـح ـ ـ ـسـ ـ ــاب امل ـ ـ ـ ــوض ـ ـ ـ ــوع بـ ــاسـ ــم
"ش ــرك ــة الـسـيــريـنــا ال ــدول ـي ــة لـلـتـجــارة
واالسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــار" ،واالس ـ ـ ـ ــم اآلخـ ـ ـ ــر هــو
لـلـسـيــد ال ـســامــن .كـمــا يــوجــد اثـنــان
مــن املوقعني على الـحـســاب ،أحدهما
متوفى واآلخر للسيد السالمني .وعلى
ح ــد عـلـمـنــا ،ل ــم يـتــم ال ـق ـيــام بــاألعـمــال
ّ
ال ــورق ـي ــة ال ــازم ــة ل ـي ـحــل أح ــد أق ــارب
ّ
املتوفى محل الــوريــث الشرعي حتى
اآلن .لذلك ،بموجب القوانني املعمول
بها ،فإن بنك فلسطني غير قادر على
تلبية طلبك» .وأضــافــت« :أخـيـرًا ،أود
أن أشير إلى أننا نعتبر هذه الدعوى
القضائية غير جديرة بالثقة ونقترح
على العميل أن ُيبطلها طوعًا .وإذا تم
تقديمها بشكل صحيح ،سيقوم بنك
فلسطني بالدفاع وبقوة عن موقفه».
مجددًا ،في الثالثني من حزيران ،2017
يـتـقــدم الـســامــن بـطـلــب مــن املحكمة
تـ ـج ــدي ــد اس ـ ـتـ ــدعـ ــاء بـ ـن ــك ف ـل ـس ـطــن،
ّ
وتمديد املدة الزمنية .مع ذلك ،لم يمل
السالمني من املحاولة ،إذ أرسل في 27
شـبــاط  ،2018وثيقة (بـعــد  27شباط
ـام ج ــدي ــد ه ــو س ـكــوت
 )1ب ــاس ــم مـ ـح ـ ٍ
ج ـي ـل ـبــرت ،م ـقــدمــا طـلـبــا م ــن املـحـكـمــة
ب ــأن ت ـصــدر اس ـتــدعــاء جــدي ـدًا لــ«بـنــك
فلسطني» وذلك بعدما أعاد تلخيص
الـقـضـيــة م ــرة أخ ــرى (ب ـعــد  27شباط
 .)2كما أرفــق رسائل (بعد  27شباط
 )3ت ـش ــرح أن ال ـس ـل ـطــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة
تقول إنها نقلت الوثائق َّإلى السلطة
الفلسطينية لكنها لم تتلق ّ
أي إجابة
بـشــأن اسـتــدعــاء الـبـنــك .وبـعــدمــا أبلغ
ّ
ال ـس ــام ــن امل ـح ـك ـمــة أنـ ــه ف ـعــل كـ ــل ما
ي ـجــب ع ـل ـيــه (أي ال ـتــرج ـمــة وإي ـص ــال
األوراق) ،جـ ّـدد مطالبته باالستدعاء
ّ
مجددًا وتمديد املهلة لتنفيذ الخدمة.
وف ــي ن ـهــايــة أيـ ــار  ،2018يـنـشــر عبر
ص ـف ـح ـت ــه ف ـ ــي «فـ ــاي ـ ـس ـ ـبـ ــوك» خ ـب ـرًا
بـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــوان «ال ـ ـ ـسـ ـ ــامـ ـ ــن ي ـ ـضـ ــع ب ـن ــك
فلسطني في مأزق كبير أمام املحاكم
األم ـ ــريـ ـ ـكـ ـ ـي ـ ــة» ،وف ـ ـيـ ــه أن ال ـق ــاض ـي ــة
األميركية آمــي بيرمان جاكسون في
محكمة العاصمة واشنطن أصــدرت
ُ
أمـ ـرًا تـمـهــل فـيــه الـبـنــك  21يــومــا للرد
عـ ـل ــى ال ـ ــدع ـ ــوى املـ ــرفـ ــوعـ ــة ع ـل ـي ــه مــن
ال ـســامــن (إش ـع ــار املـحـكـمــة الـجــديــد
صـ ـ ــدر فـ ــي  25أي ـ ـ ــار  2018وفـ ـ ــق مــا
تظهره املواقع املختصة) .لكن متابعة
هــذا «األمــر» ُيظهر أن القاضية قالت
ف ــي م ـقــدمــة رأيـ ـه ــا إنـ ــه «فـ ــي ان ـت ـظــار
ّ
البت في الدعوى التي قدمها املدعي
(ال ـس ــام ــن) لـتـجــديــد ال ــدع ــوى ليتم
تنفيذها ،ولألسباب التالية ،ستمنح
املحكمة اقتراح املدعي .وال يعالج هذا
الــرأي ،وال يقصد منه ،إيصال وجهة
نظر املحكمة بـشــأن مــزايــا مطالبات
املــدعــي أو أي دف ــاع يمكن طــرحــه في
املـسـتـقـبــل» .وف ــي ال ـق ــرار ،بـعــدمــا رأت
القاضية أن املدعي أتم كل اإلجراءات
املطلوبة منه ،وأن من واجب السلطات
اإلســرائ ـي ـل ـيــة تـسـلـيــم الـتـبـلـيــغ ،قــالــت
جاكسون ...« :ترى املحكمة أن الدعوى
ت ـن ـفــذ وف ـق ــا ل ـل ـم ــادة  15م ــن اتـفــاقـيــة
الهاي والقواعد االتحادية لإلجراءات
املــدنـيــة ( 4و) و(ح) .وفـقــا لــذلــك ،يتم
املــوافـقــة عـلــى اق ـتــراح امل ــدع ــي» .وتــرد
مـصــادر حقوقية فلسطينية بالقول
ً
إن الـسـلـطــة غـيــر مــوقـعــة أصـ ــا على
اتـ ـف ــاقـ ـي ــة اله ـ ـ ـ ــاي ،وإن إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ال
تـسـتـطـيــع ت ـب ـل ـيــغ ال ـب ـن ــك ب ــال ــدع ــوى،
خاصة أن األخير ليس له ّ
أي فرع في
املناطق الخاضعة مباشرة لسلطات
ً
العدو ،فضال عن أن انضمام فلسطني
كدولة عضو مراقب في األمم املتحدة
يمنع على اإلسرائيليني تبليغ البنك،
ّ
في ظل أن اإلجــراء األخير هو أساس
بدء املحاكمة.
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«حريق المفوضية» يخلط األوراق
مطالبات بإلغاء االنتخابات
ً
حادثة ُع ّدت األكثر خطورة منذ
في
ٍ
إعالن نتائج االنتخابات التشريعية ،اشتعلت
في أحد مخازن
النيران
ٍ
بشكل مفاجئ ُ
«مفوضية االنتخابات» ،لتخفي بذلك
وفيما
بعض نتائج صناديق بغداد.
ً
أعلنت «المفوضية» امتالكها نسخة
احتياطية من النتائج المفقودة،
سارع عدد من القوى والشخصيات
إلى المطالبة بإعادة االنتخابات .مشهد
معقد ومفتوح ًعلى احتماالت شتى،
يرى البعض أن تدخال من األطراف
والدوليين الفاعلين على
اإلقليميين
ً
الساحة سيكون كفيال بإيقاف كرته
ُ
صــف باملريب ،اشتعلت
في توقيت و ِ
النيران ،ظهر أمس ،في أحد املخازن
الخاصة بـ«املفوضية العليا املستقلة
لــانـتـخــابــات» ف ــي مـنـطـقــة الــرصــافــة
فــي الـعــاصـمــة الـعــراقـيــة ب ـغــداد ،وفــق
مــا أعلنته «ق ـيــادة عمليات ب ـغــداد»،

دعا الجبوري إلى
ضرورة إعادة االنتخابات
بعدما «ثبت تزويرها»
ّ
التي أكــدت في بيان أن «فــرق الدفاع
امل ـ ــدن ـ ــي سـ ـيـ ـط ــرت عـ ـل ــى ال ـ ـحـ ــريـ ــق».
وأش ـ ــار ال ـب ـي ــان إلـ ــى أن «م ـســؤول ـيــة
الـ ـق ــوات األم ـن ـي ــة تـقـتـصــر ف ـقــط على
حماية السور الخارجي ملراكز خزن
امل ـف ــوض ـي ــة» ،مـضـيـفــة أن ــه ل ـيــس لها

أي عـمــل داخـ ــل املـ ـخ ــازن« ،ال ـت ــي هي
م ــن اخ ـت ـص ــاص املـ ـف ــوضـ ـي ــة» .وأم ــر
رئ ـيــس ال ـ ــوزراء ح ـيــدر ال ـع ـبــادي ،من
جهته ،جميع قـيــادات العمليات في
امل ـح ــاف ـظ ــات ب ــ«ت ـش ــدي ــد اإلجـ ـ ـ ــراءات
األم ـن ـيــة مل ـخ ــازن امل ـفــوض ـيــة ،وزي ــادة
ال ـق ـط ـعــات امل ـخ ـص ـصــة لـحـمــايـتـهــا»،
داعيًا «املختصني في مديرية األدلــة
ال ـج ـنــائ ـيــة إلـ ــى ال ـك ـشــف ع ـلــى مــوقــع
ال ـح ــادث ،والـتـحـقـيــق ،وإعـ ــداد تقرير
م ـفـ ّـصــل ب ــال ـح ــادث وبـ ــاألضـ ــرار بعد
تــدق ـي ـق ـهــا ب ـش ـكــل نـ ـه ــائ ــي» .بـ ـ ــدوره،
أعلن املتحدث باسم وزارة الداخلية،
الـ ـل ــواء س ـعــد م ـع ــن« ،عـ ــزل صـنــاديــق
االقـ ـت ــراع امل ـه ـمــة ع ــن ح ــري ــق م ـخــازن
املـفــوضـيــة ،وم ــا اح ـتــرق ج ــزء بسيط
مــن الـصـنــاديــق» ،فــي حــن قــال نائب
رئيس «اللجنة األمنية» في مجلس
محافظة بـغــداد ،محمد الربيعي ،إن
«األوراق وال ـص ـنــاديــق ق ــد احـتــرقــت
بالكامل».
وش ـ ـم ـ ــل الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــق جـ ـمـ ـي ــع أج ـ ـهـ ــزة
ت ـســريــع ال ـن ـتــائــج ،وأج ـه ــزة التحقق
اإللـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرونـ ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ب ـم ـك ـت ــب
انتخابات بغداد ـ الرصافة ،وفق ما
أع ـل ـنــه رئ ـي ــس «م ـج ـلــس امل ـفــوضــن»
م ـعــن ال ـه ـي ـت ــاوي ،م ــؤك ـدًا ف ــي الــوقــت
ن ـف ـس ــه أن «الـ ـح ــري ــق ال ي ــؤث ــر عـلــى
نتائج االنتخابات ،ف ــأوراق االقتراع
ُ
قد نسخت ،ونمتلك نسخة احتياطية
ع ـن ـهــا ف ــي امل ـك ـتــب ال ــوط ـن ــي ومـكـتــب
انتخابات بغداد الرصافة» .واعتبر
الـهـيـتــاوي ،فــي بـيــان ،أن «املفوضية
مستهدفة من جميع الجهات لثنيها
عن أداء عملها الديموقراطي بموجب
القانون والدستور» .والجدير بالذكر
أن الهيتاوي كان رفع دعوى قضائية
ض ــد رئ ـيــس مـجـلــس الـ ـن ــواب ،سليم
ال ـ ـج ـ ـبـ ــوري ،ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة ت ـصــويــت
البرملان األسبوع املاضي على تعديل

خشية سعودية ـ أميركية ـ إسرائيلية من تبعات الحراك

َ
قمة مكة :حتى ال يفلت األردن من أيدينا

ّ
ّ
أكدت «المفوضية» أن الحريق ال يؤثر على نتائج االنتخابات (أ ف ب)
ق ــان ــون االن ـت ـخــابــات يـمــا يـلـغــي آلـيــة
الـعــد وال ـفــرز اإللـكـتــرونـيــن ألص ــوات
الـنــاخـبــن ،وان ـت ــداب  9قـضــاة إلدارة
«مـفــوضـيــة االن ـت ـخ ــاب ــات» ،وتجميد
عـ ـم ــل «مـ ـجـ ـل ــس املـ ـف ــوضـ ـي ــة» ،حـتــى
«االنتهاء من التحقيقات في عمليات
التزوير» ،األمر الذي وصفه الهيتاوي
بـ«املخالف للقانون والدستور».

حــادثــة أمــس ،التي تزامنت مــع قــرار
«م ـج ـل ــس ال ـق ـض ــاء األع ـ ـلـ ــى» تـعـيــن
قـضــاة لــإشــرف عـلــى عـمـلـيــات العد
ً
والـ ـف ــرز ال ـي ــدوي ــن بـ ــدال م ــن أع ـضــاء
«مـجـلــس امل ـفــوضــن» ال ــذي ــن أوق ـفــوا
ع ــن ال ـع ـم ــل ،دف ـع ــت مـخـتـلــف ال ـقــوى
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة (املـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــدة م ـن ـه ــا
واملـ ـ ـتـ ـ ـض ـ ــررة) إلـ ـ ــى الـ ـتـ ـس ــاؤل ح ــول

هوية منفذها .إال أن عضو «مجلس
املـ ـف ــوض ــن» ،س ـع ــد ك ــاك ــائ ــي ،أرج ــع
الـ ـح ــري ــق إلـ ـ ــى «ال ـ ـق ـ ـصـ ــور امل ـت ـع ـمــد
م ــن ق ـبــل اإلدارة االن ـت ـخــاب ـيــة داخ ــل
امل ـفــوض ـيــة» ،الف ـتــا إل ــى أن «مــوظـفــي
اإلدارة االنـتـخــابـيــة م ـســؤولــون عن
أم ـ ــن وس ــام ــة صـ ـن ــادي ــق االق ـ ـتـ ــراع،
ويتحملون ما حصل» .وفي معرض

نتنياهو يتراجع :إخراج إيران ...مسار طويل
ف ـ ــي نـ ـه ــاي ــة أيـ ـ ـ ــار املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،أي ق ـبــل
ع ـش ــرة أيـ ـ ــام ،شـ ــدد رئ ـي ــس الـحـكــومــة
اإلسرائيلية بنيامني نتنياهو ،على
أنه «لن نكتفي بخروج إيران فقط من
جنوب سوريا ،بل يجب على إيران أن
تـخــرج مــن كــل ســوريــا» .أم ــس ،تراجع
نـتـنـيــاهــو ع ــن يـقـيـنــه ،واص ـف ــا الـهــدف
بــالـشــائــك ودونـ ــه ع ـق ـبــات ،إذ أك ــد في
مستهل جلسة الـحـكــومــة أن «خ ــروج
إي ـ ــران م ــن س ــوري ــا ه ــو م ـس ــار طــويــل،
لكني أؤم ــن بــأنــه إذا وضـعــت لنفسك
هدفًا ،فهناك إمكانية ألن تصل إليه».
الـ ـ ـت ـ ــراج ـ ــع واض ـ ـ ـ ــح جـ ـ ـ ـدًا ف ـ ــي م ــوق ــف
ن ـت ـن ـي ــاه ــو م ـ ــن إمـ ـ ـك ـ ــان ال ـ ـن ـ ـجـ ــاح فــي
«إخـ ـ ـ ــراج» إيـ ـ ــران م ــن س ــوري ــا ،والف ــت
ج ـدًا أنــه يــأتــي مــن على طــاولــة جلسة
ال ـح ـكــومــة ،ب ـعــد سـلـسـلــة تـصــريـحــات
وم ـ ــواق ـ ــف ق ـط ـع ـي ــة ،أن إس ــرائـ ـي ــل لــن
ترضى بأقل من إخــراج إيــران وإنهاء
ال ــوج ــود اإلي ــران ــي فــي كــل الـجـغــرافـيــا
الـســوريــة مــن دون أي اسـتـثـنــاءات .ما
الجديد فــي املــوقــف اإلســرائـيـلــي؟ وما
الدافع إلى التراجع؟ وما هي األسباب
الـتــي أدت إلــى إفـهــام إســرائـيــل حــدود
وس ـق ــوف م ــا لــديـهــا م ــن ق ــوة وال ـق ــدرة
على استخدامها؟
بعد االع ـتــداء اإلســرائـيـلــي على مطار

تعليقه على الـحــادث ،اعتبر رئيس
مجلس النواب سليم الجبوري ،من
جــانـبــه ،أن «جــريـمــة إح ــراق املـخــازن
فعل متعمد ،وجــريـمــة مخطط لها،
ت ـهــدف إل ــى إخ ـف ــاء حـ ــاالت الـتــاعــب
وال ـ ـتـ ــزويـ ــر فـ ــي األصـ ـ ـ ـ ــوات ،وخ ـ ــداع
الشعب العراقي» ،داعيًا إلى «إعــادة
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ب ـع ــدم ــا ث ـب ــت تــزي ـيــف
إرادة الشعب العراقي بشكل متعمد
وخ ـط ـي ــر ،وم ــاح ـق ــة ال ـج ـه ــات الـتــي
ســاهـمــت فــي عـمـلـيــات والـتـخــريــب».
أم ـ ــا مـ ـس ــؤول «امل ـك ـت ــب ال ـس ـيــاســي»
لــزع ـيــم «ال ـت ـي ــار الـ ـ ـص ـ ــدري» ،ضـيــاء
األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ،ف ـ ـقـ ــد وصـ ـ ـ ــف ال ـ ـحـ ــادثـ ــة
بـ«محاولة استهداف أصوات الفقراء
واملـ ـ ـح ـ ــروم ـ ــن» ،ذل ـ ــك أن مـ ــن «ع ـمــد
إلــى إح ــراق أجـهــزة التحقق وأمــاكــن
وج ــود ب ـيــانــات االن ـت ـخــابــات يـهــدف
إلى أمرين :إما إلغاء االنتخابات أو
إت ــاف بـطــاقــات الـحـشــو ال ـتــي ُع ـ ّـدت
ضمن النتائج».
ودفـعــت حــادثــة أم ــس ،أيـضــا ،رئيس
«ائـ ـت ــاف ال ــوط ـن ـي ــة» ،إي ـ ــاد عـ ــاوي،
إلــى الدعوة إلعــادة إجــراء انتخابات
نزيهة خــال ستة إلــى ثمانية أشهر
«درءًا ألي فـ ـ ــراغ دسـ ـ ـت ـ ــوري» ،فـيـمــا
أع ـل ــن «ت ـح ــال ــف ال ـف ـت ــح» م ـعــارض ـتــه
إجراء عمليات ّ
العد والفرز اليدويني
بنسبة  ،%100مشيرًا إلى أن العملية
س ـت ـس ـت ـغــرق فـ ـت ــرة ث ــاث ــة أس ــاب ـي ــع.
وقــال الناطق باسم التحالف ،أحمد
األس ـ ـ ـ ـ ــدي ،إن «تـ ـح ــال ــف الـ ـفـ ـت ــح مــع
م ـق ـتــرح إجـ ـ ــراء عـمـلـيــة ال ـع ــد وال ـف ــرز
الـ ـ ـي ـ ــدوي ـ ــن ب ـن ـس ـب ــة  ،%25ول ـي ــس
 ،»%100مضيفًا أن «الجميع يترقب
قرار املحكمة االتحادية لقول كلمتها
ب ـش ــأن االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،وق ـض ـي ــة ال ـعــد
وال ـفــرز الـيــدويــن والـنـسـبــة ،وقضية
إلغاء انتخابات الخارج والنازحني».
(األخبار)

تحاول السعودية اإليحاء
بأن الدعوة إلى قمة مكة
آتية من منطلق الحرص
على إغاثة األردن ،إال أن
تسييق إعالن الملك سلمان،
وما سيعقبه من خطوات،
ينبئان بأن القمة وقراراتها
إنما هي تعبير عن خشية
سعودية ـ أميركية ـ
إسرائيلية من انفالت األوضاع
في المملكة الهاشمية
ب ـ ـعـ ــد قـ ـ ــرابـ ـ ــة أس ـ ـ ـبـ ـ ــوع ع ـ ـلـ ــى انـ ـ ـ ــدالع
االح ـت ـج ــاج ــات الـشـعـبـيــة ف ــي األردن،
فـ ـ ــاجـ ـ ــأت ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ــرأي ال ـ ـعـ ــام
بدعوتها إلى لقاء قمة أردني ـ سعودي
ـ ـ ـ إمـ ــاراتـ ــي ـ ـ ـ ك ــوي ـت ــي ف ــي م ـك ــة .دع ــوة
وضـعـتـهــا املـمـلـكــة «ف ــي إطـ ــار اهـتـمــام
خادم الحرمني بأوضاع األمة العربية،
وحـ ــرصـ ــه ع ـل ــى كـ ــل مـ ــا ي ـح ـق ــق األمـ ــن
واالس ـت ـق ــرار ف ـي ـهــا» .لـكــن تـتـ ّـبــع مسار
األح ــداث التي سبقت اشتعال الفتيل
األردن ــي مطلع شهر حــزيــران /يونيو
ال ـح ــال ــي ،ي ـث ـبــت أن هـ ــذه «ال ـص ـح ــوة»
السعودية املباغتة ليست ّ
هبة جماعية
لنجدة األردن ـيــن ،بقدر مــا هــي إجــراء
اح ـتــرازي مطلوب خليجيًا وأميركيًا
وإس ــرائ ـي ـل ـي ــا ل ـت ـطــويــق االض ـط ــراب ــات
ف ــي املـمـلـكــة ال ـهــاش ـم ـيــة ،ومـنـعـهــا من
ّ
االن ـف ــات عـلــى نـحــو يـصـعــب الـتـحــكــم
فيه.
أدرك ـ ـ ــت الـ ــريـ ــاض ،ع ـلــى م ــا يـ ـب ــدو ،أن
الــذهــاب بـعـيـدًا فــي اسـتـخــدام سياسة
ال ـت ــره ـي ــب االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ب ـح ــق ع ـ ّـم ــان
معاكسة ملا كان يتطلع
سيؤتي نتائج
ِ
إل ـي ــه ال ـخ ـل ـي ـج ـيــون م ــن وراء قـطـعـهــم
املساعدات عن األردن .ذلك أن استمرار
االضطرابات في البلد الذي ُينظر إليه

ع ـلــى أنـ ــه ح ـجــر ال ــرح ــى ف ــي مـنـظــومــة
ح ـم ــاي ــة االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ال ـج ـيــوس ـيــاســي
فــي ال ـشــرق األوس ــط مــن شــأنــه تهديد
أمــن جيرانه الخليجيني ،الذين بذلوا
جهودًا في منع انتقال عدوى «الربيع
الـعــربــي» إليهمُ .يـضــاف إلــى مــا تقدم،
أن ت ـص ـع ـيــد ال ـض ـغ ــوط ع ـل ــى املـمـلـكــة
الهاشمية ،التي ُت ّ
عد أحد أكثر البلدان
ّ
تلقيًا للمعونة األجنبية ،ربما يحمل
حـكــامـهــا عـلــى انـتـهــاج خـطــة مشابهة
ملا قامت به قطر عقب فرض املقاطعة
عليها ،لناحية تعزيز الـعــاقــات بمن
تراهم السعودية خصومًا لها ،وعلى
رأس ـهــم األتـ ــراك واإلي ــران ـي ــون .فــي هــذا
ال ـس ـي ــاق ،ل ـيــس م ــن دون داللـ ــة تــأكـيــد
الزعيمني ،التركي رجب طيب أردوغان
واألردن ـ ـ ـ ـ ــي ع ـب ــد الـ ـل ــه الـ ـث ــان ــي ،خ ــال
مباحثات هاتفية جمعتهما أول من
أم ــس ،عزمهما عـلــى تـعــزيــز الـعــاقــات
الثنائية.
ق ـب ــل ذل ـ ـ ــك ،ك ــان ــت م ـ ــؤش ـ ــرات أردنـ ـي ــة
ع ــدي ــدة ق ــد أثـ ــارت الــري ـبــة ل ــدى حـكــام
الـ ــريـ ــاض وأبـ ـ ــو ظ ـب ــي إزاء حـلـيـفـهــم
ال ــذي ك ــان مــرشـحــا لـعـضــويــة مجلس
ال ـت ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي ،ق ـبــل أن يــدخــل
األخير مرحلة مــوت سريري باندالع

األزمـ ـ ـ ـ ــة ال ـ َخ ـل ـي ـج ـي ــة .أزمـ ـ ـ ــة ل ـ ــم َي ـ ـ ـ ُـرق
ال ـس ـع ــودي ــة واإلم ـ ـ ـ ــارات ُ
أداء املـمـلـكــة
ال ـه ــاش ـم ـي ــة ف ــي خ ـض ـم ـهــا ،إذ وع ـلــى
الـ ــرغـ ــم مـ ــن قـ ـي ــام األردن بـتـخـفـيــض
م ـس ـتــوى عــاقــاتــه الــدب ـلــومــاس ـيــة مع
نوع
قطر ،إال أن البلدين حافظا على
ٍ
من ّ
الود بينهما ،سيكون افتتاح خط
مــاحــي ب ــن الـعـقـبــة وال ــدوح ــة قــريـبــا
ت ـج ـل ـيــا واضـ ـح ــا م ــن ت ـج ـل ـي ــات ــه .ه ــذا

توقعات باستئناف
تمويل خليجي بقيمة
 5مليارات دوالر لألردن
الـ ــدفء الـ ــذي ال يـ ــزال َي ـ ِـس ــم ال ـعــاقــات
األردنـ ـي ــة ـ ـ ال ـق ـطــريــة ي ـب ــدو ،بالنسبة
ً
إلى ّالسعوديني ،قابال للهضم مقارنة
بتمنع ّ
عمان عن االنخراط في موجة
الـتـصـعـيــد األخ ـي ــرة ض ــد إي ـ ــران .ومــن

عبد الله الثاني أثناء تأديته العمرة يوم أمس (أ ف ب)

ّ
يتسبب
ه ـنــا ،تـخـشــى ال ـس ـعــوديــة أن
اإلصـ ــرار عـلــى مـعــاقـبــة األردن فــي ما
بات ُيصطلح على تسميته «االرتماء
في أحضان إيران».
خشية ال تظهر منفصلة عــن هاجس
آخر متصل بإسرائيل ،التي ال يحتاج
الـ ـح ــدي ــث عـ ــن ت ــوج ـس ـه ــا مـ ــن ت ـب ـعــات
االحـتـجــاجــات الشعبية على بلد كان
له الفضل في حفظ أمن الكيان لعقود
مستطيلة إلــى عظيم اس ـتــدالل ،إذ إن
تواصل االضطرابات ،واتساع رقعتها،
مـ ــن ش ــأن ـه ـم ــا ت ـه ــدي ــد أركـ ـ ـ ــان ال ـن ـظــام
األردنـ ـ ـ ـ ــي ،الـ ـ ــذي ال ي ـم ـكــن لــواش ـن ـطــن
وت ــل أب ـيــب الـبـتــة ض ـمــان مــا َ
سيخلفه
فــي ح ــال غلبة ال ـحــراك املطلبي عليه.
وبــال ـتــالــي ،يـمـكــن ال ـق ــول إن ق ـمــة مكة
قــد ال تـكــون خالية مــن إيـعــاز أميركي
إل ـ ـ ــى ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــن ب ـ ـ ــإرخ ـ ـ ــاء الـ ـط ــوق
االقـ ـتـ ـص ــادي املـ ـف ــروض ع ـلــى األردن،
منعًا ملــا هــو أس ــوأ .وانطالقًا مــن ذلــك،
تدور التوقعات حول إمكانية أن تسفر
القمة الرباعية عن استئناف عمليات
تمويل بقيمة خمسة مليارات دوالر،
ك ــان ــت دول ال ـخ ـل ـيــج ق ــد خـ ّـصـصـتـهــا
للمملكة الهاشمية فــي كــانــون األول/
ّ
تتنصل منها.
ديسمبر  ،2011قبل أن
ّ
ول ـع ــل ال ـح ـض ــور ال ـكــوي ـتــي ف ــي الـقـمــة
يمثل ،بالنسبة إلــى األردن ـي ــن ،عامل
ّ
ط ـمــأنــة إلـ ــى أن ـه ــم س ـي ـع ــودون ـ ـ أق ــلــه
مؤقتًا ـ إلى الحظوة الخليجية ،بعيدًا
م ــن ابـ ـت ــزازه ــم ب ـع ـصــا ال ـت ـج ــوي ــع .هل
يعني ذلك أن الثمن املطلوب من األردن
إلتمام «صفقة الـقــرن» سيتم التراجع
ّ
عنه؟ حتمًا ال؛ إذ إن هذا الثمن يشكل
معلمًا رئيسًا مــن معالم الخطة التي
ك ــان تــرامــب يـنــوي إعــانـهــا قــريـبــا ،إال
أن رف ــع ال ـح ـظــر ع ــن ال ــدع ــم الخليجي
ّ
لعمان يشي بــأن الـشــروط األميركية ـ
السعودية على اململكة الهاشمية ربما
يتم تجميدها مرحليًا ،وهو في الوقت
ّ
نفسه يـجــلــي حـجــم املـصــاعــب الـتــي ال
تزال تعترض طريق «صفقة القرن».
(األخبار)
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«تـ ــي ف ـ ــور» ال ـ ــذي اس ـت ـه ــدف ضـبــاطــا
وعناصر من الحرس الثوري اإليراني،
والـ ــذي ك ــان يـفـتــرض بـحـســب الــرهــان
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي أن يـ ــدفـ ــع إي ـ ـ ـ ــران أمـ ــام
خـيــاريــن :إمــا التكيف واالنـكـفــاء أمــام
املـعــادلــة الـتــي تفرضها إســرائـيــل من
خ ـ ــال ه ـ ــذا االس ـ ـت ـ ـهـ ــداف ،وب ــال ـت ــال ــي
س ـت ـك ــون أم ـ ـ ــام م ــزي ــد مـ ــن ال ـض ــرب ــات
التصاعدية واألكثر جرأة باستهداف
الــوجــود اإليــرانــي بـهــدف استئصاله؛
وإمـ ـ ـ ــا رد ي ـع ـط ــي مـ ـ ـب ـ ــررًا إلس ــرائـ ـي ــل
بتنفيذ تهديداتها باستهداف كامل
الــوجــود اإليــرانــي في ســوريــا .وضمن
الـخـيــاريــن ،تـكــون إســرائـيــل قــد حققت
هدفها املعلن.
مـ ــا ح ـص ــل فـ ــي ج ـب ـهــة الـ ـ ـج ـ ــوالن ،فــي
«ليلة الصواريخ» ،كشف عن معادالت
مغايرة ملا كانت تخطط له إسرائيل.
ورب ـم ــا أه ــم م ــن ال ـن ـتــائــج الـعـسـكــريــة،
ل ـت ـلــك ال ـل ـي ـل ــة ،ك ــان ــت ال ــرس ــائ ــل ال ـتــي
وص ـل ــت إلـ ــى ت ــل أب ـي ــب وك ـش ــف عنها
األمــن الـعــام لحزب الله السيد حسن
ن ـص ــر الـ ـل ــه ،والـ ـت ــي أك ــدت ـه ــا ضـمـنـيــا
ال ـت ـقــاريــر اإلع ــام ـيــة ال ـكــاش ـفــة ع ــن أن
املجلس الـ ــوزاري املـصـغــر ،بمن فيهم
مـمـثـلــو ال ـج ـيــش اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،بـحــث
ورفــض طروحات تدعو إلى استغالل
الضربة لضربات واسعة في سوريا،
خشية أن يتدخل حزب الله وتتدهور

ّ
تصب
األمور إلى مواجهة واسعة ،لن
في مصالح إسرائيل.
م ــن نــاح ـيــة ثــان ـيــة وم ـت ـص ـلــة ،ج ــاءت
حـ ـصـ ـيـ ـل ــة االت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاق الـ ـ ـف ـ ــاش ـ ــل حـ ــول
«امل ـص ــال ـح ــة» ف ــي ال ـج ـنــوب و«ف ـي ـتــو»
الدولة السورية على مضمونه ،األمر
الذي كشف لتل أبيب أن رهاناتها على
إمـكــان تــراجــع دمـشــق أم ــام الضغوط،
رهــانــات متطرفة وبـعـيــدة عــن تقدير
صـ ـحـ ـي ــح لـ ـثـ ـب ــات امل ـ ــوق ـ ــف ال ـ ـسـ ــوري
أم ــام الـضـغــوط ،حـتــى وإن ج ــاءت من
الـحـلـفــاء .وهــي حقيقة تـلــزم إسرائيل
بـ ــإعـ ــادة دراس ـ ـ ــة جـ ـ ــدوى «خ ـي ــارات ـه ــا
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة» واإلف ـ ـ ـ ــراط ب ــال ــره ــان
عليها.
خـ ــال جــول ـتــه األخـ ـي ــرة إلـ ــى أوروبـ ـ ــا،
أعـلــن نتنياهو أن األول ــويــة املـبــاشــرة
إلسرائيل هي إخراج إيران من سوريا،
لكن بعد أقل من  48ساعة على موقفه
ه ــذا ،أقــر بــأن إخ ــراج إي ــران هــو مسار
ط ــوي ــل .وه ــو بــذلــك ي ـقـ ّـر ب ــأن الـطــريــق
غير ممهدة أمام تل أبيب لتحقيق هذا
ال ـهــدف ال ــذي تـحــول مــن ه ــدف قطعي
إلـ ــى هـ ــدف م ـش ـكــوك ف ــي الـ ـق ــدرة على
تحقيقه.
مــوقــف نـتـنـيــاهــو املـعـلــن لـيــس موقفًا
ع ــاب ـرًا ،ويـنـطــوي عـلــى دالالت وإق ــرار
بـ ـمـ ـح ــدودي ــة ال ـ ـق ـ ــدرات اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
الــذات ـيــة ،وأن ه ـنــاك خـطــوطــا ح ـم ـرًا ال

تستطيع تل أبيب تجاوزها لتحقيق
هـ ــذا ال ـ ـهـ ــدف .املـ ـس ــار ال ـط ــوي ــل يـعـنــي
وجـ ــود ع ـق ـبــات ومـ ـع ــادالت مـفــروضــة
تحول دون أن يكون «املسار قصيرًا»،
مع أنه في إقــراره هو ،وكل املسؤولني
فــي إســرائ ـيــل ،يحتل أولــويــة فــي هــذه
امل ــرح ـل ــة ال ـت ــي ي ـمــر ب ـهــا الـ ـص ــراع مع
العدو.
م ـع ـن ــى ذلـ ـ ـ ــك ،أن إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ب ــذات ـه ــا
وقـ ـ ــدرات ـ ـ ـهـ ـ ــا ال ي ـم ـك ـن ـه ــا أن ت ـح ـقــق
ال ـ ـهـ ــدف ،ل ـك ـن ـهــا سـ ـت ــواص ــل امل ـس ـعــى
ع ـبــر واش ـن ـطــن ومــوس ـكــو لـتـحـقـيـقــه،
وف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ن ـف ـس ــه ّال ي ـع ـن ــي ذل ــك
أن اإلس ــرائ ـي ـل ــي س ـي ـكــف ع ــن تــوجـيــه
ً
الـضــربــات مــا اسـتـطــاع إليها سبيال،
لكنها ضربات ستبقى دون الخطوط

فشل رهان
تل أبيب على إمكان
تراجع دمشق
أمام الضغوط

«الكابينت» بين استمرار الحصار ومنع المواجهة الواسعة
الـحـمــر الـتــي رسـمـهــا مـحــور املـقــاومــة
في سوريا.
ي ـنـ ـب ـغ ــي االلـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــات إلـ ـ ـ ــى أن م ــوق ــف
نتنياهو جــاء بعد أقــل مــن  24ساعة
مــن تشديد السيد نصر الـلــه على أن
ال ـح ــرب ال ـك ـبــرى مـقـبـلــة ف ــي ال ـن ـهــايــة،
وي ـم ـك ــن أن ت ـن ـشــب ألي سـ ـب ــب ،وه ــو
بالتأكيد ،مــع التشديد على التأكيد،
حضر بقوة لدى املؤسستني العسكرية
والسياسية في إسرائيل ،ودالالتــه أن
ما تسعون إلــى تحقيقه دونــه عقبات
حقيقية مانعة ،ويمكن أن يــؤدي إلى
تدحرج ومواجهة عسكرية واسعة.
النتائج السياسية لليلة الصواريخ
كـ ــانـ ــت أك ـ ـبـ ــر ب ـك ـث ـي ــر م ـ ــن ن ـتــائ ـج ـهــا
ال ـع ـس ـك ــري ــة ،وت ـن ـط ــوي ع ـل ــى دالالت
غ ـ ـيـ ــر مـ ـسـ ـب ــوق ــة م ـ ـنـ ــذ س ـب ـع ـي ـن ـي ــات
الـ ـق ــرن امل ــاض ــي .وواضـ ـ ــح أن اإلق ـ ــرار
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ب ــال ـع ـج ــز ،املـ ـع ـ ّـب ــر عـنــه
بـ ـ ــ«املـ ـ ـس ـ ــار ال ـ ـطـ ــويـ ــل» ف ـ ــي م ــواج ـه ــة
الوجود اإليراني في سوريا ،جاء بعد
دراســات وتقدير وضع لدى املؤسسة
العسكرية وتبعًا لها السياسية ،حول
الخيارات والقيود والنتائج والكلفة
واألثـ ـم ــان وال ـ ـجـ ــدوى ،وبــال ـتــالــي هو
حصيلة مسار من الرسائل وتحديدًا
تلك التي حصلت في ليلة الصواريخ،
ً
وانتهاء بإعالن السيد نصر الله أول
من أمس.

علي حيدر
لـلـمــرة األول ــى مـنــذ أش ـهــر ،يعقد املـجـلــس ال ــوزاري
َّ
اإلســرائـيـلــي املـصــغــر (الكابينت) جلسة ملناقشة
ال ــوض ــع ف ــي ق ـطــاع غـ ــزة .ووفـ ــق ت ـقــاريــر إعــامـيــة
إسرائيلية ،يهدف هذا اللقاء إلى مناقشة املوضوع
اإلنساني في القطاع وفرص التوصل إلى تسوية
سـيــاسـيــة .وتــأتــي جـلـســة «الـكــابـيـنــت» فــي سـيــاق
«مـسـيــرات ال ـعــودة» املـتــواصـلــة ط ــوال أي ــام ُ
الجمعة
ّ
منذ آذار املــاضــي ،وبعدما ســطــر خاللها الشعب
الفلسطيني فــي الـقـطــاع أع ـلــى مــاحــم التضحية
ً
ووالء لقضية فلسطني،
وأظهر شجاعة واندفاعًا
أذهـ ــل م ـع ـهــا ك ــل امل ـتــرب ـصــن بــال ـق ـض ـيــة ،وأش ـعــل
أضـ ـ ً
ـواء حـمـرًا فــي تــل أبـيــب إزاء مـفــاعـيــل مخطط
تصفية القضية ،عبر «صفقة الـقــرن» ،كذلك رفع
مستوى القلق من إمكانية أن يــؤدي تواصل هذه
املـسـيــرات وتـطــورهــا إلــى انعكاسات مشابهة في
الضفة املحتلة ،وهو ما قد ّ
يغير املعادلة.
ت ـت ــزام ــن ج ـل ـســة «امل ـج ـل ــس ّ امل ـص ـغ ــر» م ــع ت ـقــاريــر
الـهـيـئــات الــدولـيــة الّـتــي ت ـحــذر مــن انـفـجــار الــوضــع
في غزة إذا لم تحل األزمــة التي يسببها الحصار
املتواصل منذ أكثر من  12عامًا ،ومع النقاش الذي
تجريه الجمعية العامة لألمم املتحدة حول الوضع
في القطاع ،وهــو ما أدانــه السفير اإلسرائيلي في

ً
األمم املتحدة ،داني دانــون ،بالقول« :لألسف ،بدال
من إدانــة إرهابيي حماس ،هناك دول تسعى إلى
تلبية احتياجاتها السياسية الداخلية من طريق
اإلضرار بدولة إسرائيل في األمم املتحدة».
ويتناغم البحث اإلسرائيلي مع املوقف األميركي
الذي ّ
عبر عنه املبعوث الخاص للرئيس األميركي،
دون ــال ــد ت ــرام ــب ،إل ــى ال ـش ـ ّـرق األوسـ ـ ــط ،جـيـســون
غــريـنـبــات ،بــالـقــول إن «ح ــل الــوضــع فــي غــزة أمر
حــاســم أيـضــا ألسـبــاب إنـســانـيــة ،لكنه مهم أيضًا
ألمن إسرائيل ومصر».
في املقابل ،يأتي بحث القيادة اإلسرائيلية للوضع
في غــزة ترجمة ملخاوف إسرائيل من انهيار تام
هـنــاك ،وهــو مــا تــرى فيه تــل أبـيــب تـهــديـدًا ألمنها،
لكونه سينعكس بالضرورة تصعيدًا قتاليًا على
حدود القطاع .وكان نتنياهو قد وعد خالل زيارته
األخيرة ألملانيا بأن إسرائيل «ستبحث االحتماالت
والخيارات كافة ملنع االنهيار اإلنساني في قطاع
غزة» .لكن ،كما هو الخطاب اإلسرائيلي الرسمي،
إن م ـســؤول ـيــة جــري ـمــة ال ـح ـص ــار ،ال ـ ــذي يـفــرضــه
االحتالل تقع على الضحايا الفلسطينيني ،ألنهم
لــم يـتـنــازلــوا عــن عــودتـهــم إلــى وطـنـهــم ،ويرتكبون
جريمة الدفاع عن أنفسهم وشعبهم.
على أي حال ،كشف تواصل «مسيرات العودة» عن
حجم التصميم الذي يتحلى به الشعب الفلسطيني،

إذ ع ـ َّـزز لــدى صـنــاع ال ـقــرار اإلســرائـيـلــي محدودية
الرهان على إمكانية إخضاع القطاع في ظل مقاومته
صيغة الـتـســويــة الـتــي تسعى إدارة تــرامــب ،بدعم
السعودية ،إلــى فرضها على الشعب الفلسطيني.
وبــات كيان العدو أكثر إدراك ــا لحقيقة أن املقاومة
الفلسطينية ليست ب ــوارد املـســاومــة والتخلي عن
سالحها وخيارها املقاوم ،أو على مقايضة تحسني
الوضع املعيشي مقابل التخلي عن كامل فلسطني.
في ضوء ذلك ،تبقى آفاق البحث الفعلية على طاولة
املجلس الوزاري اإلسرائيلي بما يحافظ على ورقة
الضغط ـ الحصار ـ على القطاع ،وفي الوقت نفسه
بما يحول دون التدحرج نحو مواجهة عسكرية.
ضـمــن ه ــذا اإلط ـ ــار ،يــأتــي بـحــث «ال ـكــاب ـي ـنــت» كما
تـقــول تـقــاريــر إعــامـيــة فــي اقـتــراحــات عــدة تهدف
إلى التخفيف من وطأة املعاناة اإلنسانية على نحو
مدروس ،أي من دون أن يعالجها جذريًا ،كي تبقى
تـحــت سـقــف اسـتـمــرار الـحـصــار ،لـكــن بـمــا يحول
دون التدحرج نحو املواجهة العسكرية الواسعة.
وه ـك ــذا ،ت ـكــون إســرائ ـيــل ق ــد قــدمــت نـفـسـهــا أم ــام
الــراي العام الدولي على أنها حريصة على الواقع
اإلنـســانــي فــي الـقـطــاع ،بـمــا يغطي عـلــى جرائمها
الدموية بحق املتظاهرين السلميني الفلسطينيني.
ويـنـبـغــي ال ـق ــول إن ال ـ ـ ّ
ـرد اإلس ــرائ ـي ـل ــي الــوح ـشــي،
وحالة السكون في الضفة وأيضًا العالم العربي،

والتجاهل الــدولــي إزاء الجرائم اإلسرائيلية ،كلها
ســاه ـمــت ح ـتــى اآلن ف ــي ال ـح ـ ّـد م ــن مـفــاعـيــل هــذه
املـسـيــرات ونـتــائـجـهــا .مــع ذل ــك ،لـيــس أم ــام الشعب
الـفـلـسـطـيـنـ ّـي ف ــي ه ــذه املــرح ـلــة إال ان ـت ـهــاج خـيــار
ال ـحــراك الشعبي الـشــامــل فــي كــل أمــاكــن وج ــوده،
بما يفرض على املترددين أو املشاركني في منع
تشكله ،الـتـنــاغــم مــع هــذا الـخـيــار وتـبـنــي مصلحة
القضية الفلسطينية فــوق أي اعـتـبــار .بــل إن هذا
الحراك قــادر على تشكيل ّ
سد أمــام خيانة عربية
ـ سعودية أخرى ،وبعبارة أخرى :إفشال «صفقة
القرن» بالنضال الشعبي.
ب ـمــوازاة ذل ــك ،رأى املعلق العسكري فــي صحيفة
«هــآرتــس» ،عاموس هرئيل ،أن الـهــدوء الــذي ساد
منذ ع ــدوان «ال ـجــرف الـصــامــد» قــد تـبــدد وانتهى،
األمر الذي يتعارض مع تقديرات أخرى تراهن على
مفاعيل القتل الجماعي الذي مارسه جنود العدو
ضد املتظاهرين الفلسطينيني .على هذه الخلفية،
يتوقع هرئيل أن تتواصل التظاهرات في الصيف،
مبينًا أن «لدى حماس مزيجًا جديدًا من الوسائل:
التظاهرات التي تذهب إلــى املــواجـهــة ،واملفرقعات
الـنــاريــة ،والـصــواريــخ فــي بعض األح ـيــان ،للحفاظ
على نار املقاومة» .أما عن خطورة التدحرج نحو
مــواجـهــة شــامـلــة ،ف ــرأى أن ه ــذا الـسـيـنــاريــو «غير
مؤكد».
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مصر وإثيوبيا تفتحان «صفحة جديدة»

السيسي ألبي أحمد :احلف!
«صفحة جديدة» في العالقات
المصرية اإلثيوبية ،فتحتها زيارة رئيس
الوزراء اإلثيوبي أبي أحمد المفاجئة
للقاهرة ،مساء أول من أمس ،والتي
استمرت يومين ،التقى خاللها الرئيس
عبد الفتاح السيسي مرتين ألكثر من
 6ساعات ،وانتهت بمؤتمر صحافي
مشترك في قصر االتحادية ،جدد خالله
الطرفان تأكيد التعاون وعدم اإلضرار
بمصالح مصر المائية
القاهرة ــ األخبار
ب ــدت زيـ ــارة رئ ـيــس ال ـ ــوزراء اإلثـيــوبــي
أبـ ــي أح ـم ــد ل ـل ـق ــاه ــرة ،خـ ــال ال ـيــومــن
املــاضـيــن ،غــريـبــة بـعــض ال ـشــيء ،بــدءًا
ب ـطــاب ـع ـهــا املـ ـف ــاج ــئ ،ف ــي ظ ــل ال ـتــوتــر
الـ ـق ــائ ــم بـ ــن الـ ـق ــاه ــرة وأديـ ـ ـ ــس أب ــاب ــا
ً
عـلــى خلفية «س ــد الـنـهـضــة» ،وص ــوال

رئيس الوزراء اإلثيوبي
الجديد حمل ً
أراء «إيجابية»
بشأن األزمة
إل ــى نـتــائـجـهــا ،ال ـتــي أف ـضــت إل ــى فتح
«صـفـحــة ج ــدي ــدة» ب ــن ال ـب ـلــديــن ،بعد
«ج ـل ـســة سـ ـح ــور» وق ـس ــم ي ـمــن طلبه
رئيس الرئيس املصري من ضيفه!
رئـيــس الـ ــوزراء اإلثـيــوبــي وصــل مصر
بشكل مفاجئ مساء أول من أمس ،في
زيارة لم تكن مدرجة على أجندة لقاءات
السيسي ،ولم يجر ترتيب تفاصيلها
عـ ــن ط ــري ــق الـ ـسـ ـف ــارة اإلثـ ـي ــوبـ ـي ــة فــي

القاهرة كما ،جرت العادة ،في اللقاءات
السابقة بني البلدين.
السيسي الــذي كان يفترض أن يجري
مـ ـح ــادث ـ ّـات رس ـم ـي ــة م ـط ـ ّـول ــة م ــع أب ــي
أحـمــد ،فضل استباق اإلط ــار الرسمي
بجلسة سـحــور فــي قـصــر االتـحــاديــة،
تلتها جلسة محادثات مغلقة استمرت
حتى الساعات األولى من الصباح ،قبل
أن تستأنف في اليوم الثاني للزيارة
بجلسة أخرى تناولت بشكل تفصيلي
مشكلة «سد النهضة».
رئيس الــوزراء اإلثيوبي الجديد حمل
ً
أراء «إيجابية» بشأن تلك األزمة ،وفق
مــا قالت مـصــادر رئاسية شــاركــت في
الـ ـج ــزء امل ــوس ــع م ــن االجـ ـتـ ـم ــاع ،ال ــذي
ُعـقــد بحضور مسؤولني مــن البلدين،
وانتهى بمأدبة إفطار تكريمًا للضيف.
ووعـ ـ ـ ـ ــد الـ ـسـ ـيـ ـس ــي رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
اإلث ـي ــوب ــي ب ــزي ــارة إلـ ــى أدي ـ ــس أب ــاب ــا،
ربما تسبق اجتماعات القمة األفريقية
الدورية ،في بداية العام املقبل ،لتعزيز
عالقات التعاون ،فيما أكــد أبــي أحمد
ض ـ ـ ــرورة ف ـت ــح ص ـف ـحــة ج ــدي ــدة خ ــال
توليه رئاسة الحكومة اإلثيوبية ،تقوم
ع ـلــى ال ـت ـع ــاون ب ــن م ـصــر وإث ـيــوب ـيــا،
وعدم تعريض أي دولة للضرر ،مشددًا
على احترام جميع االتفاقيات املوقعة
بني البلدين ،في ما يتعلق بمياه نهر
النيل وحصة مصر التي تصل إليها
سنويًا.
وب ـح ـســب م ـص ــادر رئ ــاس ـي ــة مـصــريــة،
فــإن الترتيب للزيارة جــرى على عجل
وخـ ـ ــال س ــاع ــات ق ـل ـي ـلــة ،ح ـي ــث ج ــرى
ال ـتــواصــل م ـبــاشــرة م ــن جــانــب مكتب
رئ ـيــس ال ـح ـكــومــة اإلث ـيــوب ـيــة لـتــرتـيــب
لـ ـق ــاء س ــري ــع مـ ــع ال ـس ـي ـس ــي مـ ــن أج ــل
إثـبــات حسن الـنـيــة ،وهــو مــا ّ
رح ــب به
اللواء عباس كامل ،مدير مكتب رئيس
الجمهورية على الـفــور ،حيث أكــد أن
ّ
ويرحب
السيسي موجود في القاهرة،

الترتيب للزيارة جرى على عجل وخالل ساعات قليلة (أ ف ب)

بــرئ ـيــس ال ـح ـكــومــة اإلث ـيــوب ـيــة ف ــي أي
وقـ ــت ،ح ـتــى وإن ك ــان ذل ــك ف ــي ال ـيــوم
نـفـســه ،ف ـجــرى االت ـف ــاق عـلــى أن يـكــون
وص ــول أب ــي أحـمــد م ـس ـ ً
ـاء ،ويستقبله
السيسي في اليوم التالي.
لكن الرئيس املصري قرر دعوة الضيف
اإلثيوبي إلى السحور ،تقديرًا ملبادرته
وســرعــة ترتيب أول لقاء بينهما بعد
توليه منصبه قبل أسابيع.
وأض ـ ــاف ـ ــت امل ـ ـص ـ ــادر أن ال ـت ـغ ـي ـي ــرات
الـتــي أجــراهــا أبــي أحـمــد خــال الفترة
املاضية في قـيــادات قطاعات مختلفة

فــي إثيوبيا فتحت الـبــاب أمــام فرصة
ال ـن ـقــاش م ــع م ـســؤولــن ج ــدد ،ف ــي ظل
اللهجة املختلفة التي ملستها القاهرة
م ـنــذ تــولــي رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء اإلث ـيــوبــي
ال ـجــديــد م ـهـمــاتــه ،م ــؤك ــدة أن ال ـقـيــادة
اإلث ـيــوب ـيــة ال ـجــديــدة لــديـهــا رغ ـبــة في
توطيد العالقات مع مصر أكثر من أي
قيادة سابقة.
وخـ ــال املــؤت ـمــر الـصـحــافــي املـشـتــرك،
ّ
قال السيسي إن البلدين «قطعا شوطًا
مهمًا على صعيد بناء الثقة وتعزيز
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـ ـث ـ ـنـ ــائـ ــي ،وس ـ ـيـ ــواصـ ــان

ج ـهــوده ـمــا املـخـلـصــة وال ـص ــادق ــة من
أجل تجاوز أي تحديات مشتركة ،وفي
مقدمتها الـتــوصــل إل ــى ات ـفــاق نهائي
بشأن سد النهضة ّ
يؤمن استخدامات
م ـصــر املــائ ـيــة ف ــي ن ـهــر ال ـن ـيــل الـ ــذي ال
ج ــدال فــي أنــه شــريــان الـحـيــاة الوحيد
ل ـل ـش ـعــب امل ـ ـصـ ــري ،وفـ ــي ال ــوق ــت ذات ــه
يسهم في تحقيق التنمية والرفاهية
للشعب اإلثيوبي».
وأض ــاف أن هــذه الــزيــارة مثلت فرصة
ط ـي ـبــة ل ــ«ال ـت ـب ــاح ــث ف ــي هـ ــذا املـسـعــى
ال ـن ـب ـيــل ال ـ ــذي ن ـص ـبــو إل ـي ــه جـمـيـعــا»،

مقاطعة إسرائيل :حمالت التوعية تنضج
لينا كنوش

م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أنـ ــه جـ ــرى ال ـب ـحــث أيـضــا
فــي فــرص زيــادة التعاون االقتصادي
ف ــي ض ــوء م ــا نـلـحـظــه م ــن اه ـت ـمــام من
قبل الـقـطــاع الـخــاص املـصــري بــزيــادة
اس ـت ـث ـمــاراتــه ف ــي ال ـس ــوق اإلث ـيــوب ـيــة،
كما جــرى االت ـفــاق على أهمية تقديم
كافة التسهيالت املمكنة من الجانبني
ب ـ ـغـ ــرض دعـ ـ ـ ــم تـ ـل ــك االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات،
بـمــا فــي ذل ــك ال ـت ـعــاون إلقــامــة منطقة
صـ ـن ــاعـ ـي ــة م ـ ـصـ ــريـ ــة فـ ـ ــي إثـ ـي ــوبـ ـي ــا،
وت ـش ـج ـيــع امل ــزي ــد م ــن االتـ ـف ــاق ــات بني
الـقـطــاع ال ـخــاص امل ـصــري واإلثـيــوبــي
ً
الس ـت ـيــراد ال ـل ـحــوم اإلث ـيــوب ـيــة ،فـضــا
عــن ال ـت ـعــاون فــي م ـجــاالت االسـتـثـمــار
الزراعي ،والثروة الحيوانية ،واملــزارع
السمكية ،والـصـحــة ،بـمــا يفضي إلــى
تعزيز التكامل االقتصادي بني مصر
وإثـ ـي ــوبـ ـي ــا ،وتـ ـق ــدي ــم ن ـ ـمـ ــوذج نــاجــح
للتكامل املطلوب أفريقيًا.
وأك ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـس ـ ـي ـ ـسـ ــي أن الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــة ب ــن
م ـصــر وإث ـيــوب ـيــا ه ــي ع ــاق ــة «ش ــراك ــة
ّ
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة» ،الف ـت ــا إلـ ــى أن تــوجــه
مـ ـص ــر االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي ه ـ ــو ت ــرس ـي ــخ
املـصـلـحــة امل ـش ـتــركــة م ــع إث ـيــوب ـيــا في
كافة املجاالت.
وأضـ ــاف « ل ــن نــألــو ج ـه ـدًا ف ــي سبيل
تحقيق ذلــك» ،مشددًا على أن «مصر،
حكومة وشعبًا ،إنما تظل سياستها
ّ
نحو إثيوبيا دائـمــا تتسم بالحرص
الـكــامــل عـلــى مصالحها واسـتـقــرارهــا
وأم ـن ـهــا ،والـسـعــي نـحــو ت ـقــدم ورخ ــاء
شـعـبـهــا ال ـش ـق ـيــق ،وال ــرغ ـب ــة ف ــي دعــم
وتعزيز العالقات بني البلدين على كل
املستويات».
وط ـل ــب ال ـس ـي ـســي م ــن رئ ـي ــس ال ـ ــوزراء
اإلثيوبي أن يقسم على عــدم اإلضــرار
بحصة مصر في مياه النيل ،وهو ما
اس ـت ـجــاب ل ــه أب ــي أح ـم ــد ،م ـ ــرددًا وراء
ال ــرئ ـي ــس امل ـ ـصـ ــري« :وال ـ ـلـ ــه والـ ـل ــه لــن
نلحق الضرر بمصر».

معارضون لبوتفليقة يطالبون بمرحلة انتقالية

الجزائر ــ محمد العيد
ّ
وسـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــت أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة امل ـ ـعـ ــارضـ ــة السـ ـتـ ـم ــرار
الــرئـيــس عبد الـعــزيــز بوتفليقة ،في
الـ ـحـ ـك ــم ،ب ـس ـبــب ظ ــروف ــه ال ـص ـح ـيــة،
مـ ــن دائ ـ ـ ـ ــرة ن ـش ــاط ـه ــا فـ ــي م ـح ــاول ــة
السـتـقـطــاب دع ــم شـعـبــي ملـبــادرتـهــا.
وجـ ــاء ف ــي إعـ ــان املـ ـب ــادرة الـجــديــدة
دعوة إلى «االتفاق على إنشاء هيئة
تنسيق قابلة للتوسيع ستعمل على
تشخيص موضوعي وجاد للوضع
ال ـع ــام ل ـل ـبــاد ،وإعـ ـ ــداد ورقـ ــة طــريــق
ل ــإص ــاح ــات الـسـيــاسـيــة ب ـمــا فيها
م ـش ــروع ال ــدس ـت ــور ،وك ــذل ــك تـحــديــد
خطة عمل ورزنامتها إلخراج البالد

ّ
ّ
الفاشية في الخوف
تتجذر
تأسست
من انهيار
دولةاإلثنيّ
على التطهير

ّ
وانتهاك حرمة القبور ،تمثل جميعها مؤشرات
ّ
ّ
اإلسرائيلي ميشال
والصحافي
اعتبرها الكاتب
ّ
وارش ــوس ـك ــي ،ف ــي تــدخــاتــه اإلع ــام ــي ــة« ،نــزعــة
ّ
ّ
اإلسرائيلي».
فاشية متنامية داخل املجتمع
ّ
ّ
وت ـت ـجــذر ه ــذه الـفــاشــيــة فــي ال ـخــوف مــن انـهـيــار
ّ
ّ
للفلسطينيني
اإلثني
دولة تأسست على التطهير
وت ـ ــدمـ ـ ـي ـ ــر شـ ـ ـ ـ ــروط بـ ـق ــائـ ـه ــم لـ ـ ـ ــ«ف ـ ـ ــرض واقـ ـ ــع
ّ
ّ
إقصائي قدر اإلمكان» ،وفق عبارات
ديموغرافي
وارشــوس ـكــي .أم ــا تــومــاس فيسكوفي ،الباحث
فــي ال ـتــاريــخ ومــؤلــف ك ـتــاب ح ــول ذاكـ ــرة النكبة
ّ
اإلسرائيلي
في إسرائيل بعنوان «نظرة املجتمع
ُ ّ
ّ
الفلسطينية» (الرماتون  ،)2015فيذكر
للمأساة
بـ ّ
ـأن فـشــل م ـســار أوس ـلــو (الـ ــذي لــم تـكــن غايته

إيران

الجزائر

أعلن معارضون للرئيس الجزائري عبد
العزيز بوتفليقة ،إنشاء هيئة للتنسيق
في ما بينهم ،تسعى للضغط على
الرئيس من أجل حمله على عدم
الترشح لوالية رئاسية خامسة عام
 ،2019والعمل في مقابل ذلك
على وضع خريطة طريق لإلصالحات
السياسية واإلعداد لمرحلة انتقالية

في رفض جديد لتل أبيبّ ،تم يوم الثالثاء املاضي
إلغاء املقابلة ّ
الودية بني إسرائيل واألرجنتني التي
كان من املنتظر أن تنعقد يوم السبت في القدس.
وعـلــى الــرغــم مــن ّأن «حــركــة مـقــاطـعــة إســرائـيــل
وسـحــب االس ـت ـث ـمــارات منها وف ــرض العقوبات
عليها ـ ـ  »BDSلم تكن مشاركة في هذه املبادرة،
فقد اعتبرت وســائــل اإلع ــام الواسعة االنتشار
ّ
األرجنتيني لكرة القدم بمقاطعة
ّأن قرار االتحاد
ّ
إسرائيل جاء بعد تهديدات وضغوط فلسطينية.
وب ـصــرف الـنـظــر عــن الـتـجــريــم املـتـنــامــي ألعـمــال
ّ
الفلسطينية في
التضامن والــدفــاع عن الحقوق
األعــوام األخيرة ،يبدو ّأن ثمرات حمالت التوعية
ّ
الثقافية
والتعبئة بدأت تنضج .فما فتئت املقاومة
ّ
والسياسية تتأكد في وجــه مجموعات الضغط
ّ
القوية املساندة إلســرائـيــل ،التي تستثمر مبالغ
ّ
ّ
هائلة وت ـحــرك رأس ـمــال سـيــاسـ ّـي مـهــم ملأسسة
ّ
الصهيونية وجعلها متماهية مع
قـمــع م ـعــاداة
ّ
معاداة السامية ،ومن أمثلة ذلك ما حققته «حركة
مقاطعة إســرائـيــل وسـحــب االسـتـثـمــارات منها
وفرض العقوبات عليها» ،من نتائج ملموسة في
مجاالت األكاديميا والثقافة واالستهالك.
ونظرًا الى امتالك هذه الحركة آالف األنصار حول
ّ
العالم ،فإنها نجحت في مضاعفة الضغوط على
ّ
األكاديمية لقطع
الشركات والفنانني واملؤسسات
ّ
اإلسرائيلية والتأثير
روابطها مع دولة االحتالل
ّ
العاملي على نحو معاكس للدعاية
في الرأي العام
ّ
اإلع ــام ـ ّـي ــة امل ـكــث ـفــة ملـصـلـحــة إس ــرائـ ـي ــل .وعـلــى
ّ
املواطنية
غرار حركة املقاطعة ،شهدت املبادرات
ّ
الفلسطينية ن ـمـ ّـوًا كبيرًا،
املــدافـعــة عــن الـحـقــوق
حيث ّ
ّ
ّ
فاعليتها بفضل الثورة اإلعالمية،
تشددت
وخـ ـ ّ
ـاصـ ــة مـ ــع مـ ــا ت ـش ـه ــده ش ـب ـك ــات ال ـت ــواص ــل
ّ
ّ
االجتماعي من انتشار مكثف وسريع ملعلومات
ّ
القمعية .ففي حني تخنق وسائل
تتجاوز الرقابة
اإلع ــام الـســائــدة الـنـقــاش وتـنــزع األهـلـ ّـيــة عــن ّأي
ن ـقــد لـسـيــاســة ال ـح ـكــومــة اإلس ــرائ ـي ـل ـ ّـي ــة ،ص ــارت

ّ
االجتماعي
الصحافة البديلة وشبكات التواصل
وسيلة ّ
مهمة لنشر معلومات ّ
تتعرض للحجب
ً
أو االقـ ـتـ ـط ــاع ،وك ــذل ــك ع ــام ــا م ـس ــاع ـدًا لـنـشــاط
ّ
النضالية.
املجموعات
ّ
وال شـ ّـك فــي ّأن امل ــوارد ّ
املهمة التي توفرها هذه
القنوات الجديدة لتجاوز حجب الخطاب املعادي
إلسرائيل لــم تكن لتحظى بمثل هــذا األثــر ّ
املهم
ّ
ّ
الفاشية.
اإلسرائيلي نحو
لــوال تأرجح املجتمع
فدرجة ابتذال األشكال القصوى للعنف ،االرتفاع
املتسارع لعدد ضحايا قناصي جيش االحتالل
ّ
ّ
ّ
الجسدية
الوحشية
الفلسطينيني املــدنـ ّـيــن،
مــن
ّ
تتعرض لها أجساد األطفال ،احتجاز الجثث
التي

فلسطينية ،بل حكمًا ّ
ّ
ذاتيًا محدودًا
إنشاء دولــة
ُيـسـ ّـهــل إدارة جـهــاز االح ـتــال مــن خــال تعاون
الفلسطينيني غير ّ
ّ
مرئيني
أمـنـ ّـي مـشـ ّـدد) جعل
ّ
اإلسرائيلي.
داخل املجتمع
يقول فيسكوفي« :في  ،2015خالل االنتخابات
ال ـت ـش ــري ـع ـ ّـي ــة ،لـ ــم ي ـع ـت ـبــر سـ ـ ــوى  9ب ــامل ـئ ــة مــن
الـنــاخـبــن اإلســرائـيـلـ ّـيــن ّأن الــوصــول إل ــى اتـفــاق
ّ
الفلسطينيني يجب أن يكون ّ
أولوية الحكومة
مع
ّ
اإلســرائـيـلـ ّـيــة ،ويعتبر ه ــذا املـنـطــق أن األم ــن هو
ّ
األهـ ـ ّـم» .وتعطي مــركـ ّ
الديموغرافية
ـزيــة املـســألــة
تطور ّ
دفعة لسياسة التهويد ،تحت تأثير ّ
قومية
ّ
دينية ترافقها إدارة ّ
ّ
أمنية للمسألة الفلسطينية،
وذلك ضمن مقاربة لـ«مقاومة اإلرهاب» تشرعن
اس ـت ـخ ــدام األس ــال ـي ــب اإلره ــاب ـ ّـي ــة األك ـث ــر س ــوءًا.
وكما يؤكد فيسكوفي «فلم يعد بإمكان حزب
الليكود أن يحكم من دون نفتالي بينيت والحركة
ّ
الصهيونية املـتـشـ ّـددة ،ويـقــود هــذا التحالف بني
ّ
الدين والصهيونية دولة إسرائيل في اتجاه غير
ّ
اليهودي للدولة على
مسبوق :الحفاظ على الطابع
ّ
ّ
الديموقراطيةً .
بناء على ذلك ،تتم مضايقة
حساب
ّ
املنظمات غير الحكومية ،ويصير املدافعون عن
حقوق اإلنسان هدفًا للسلطات ...بينما يضاعف
ال ـ ــوزراء ال ـقــومـ ّـيــون امل ـتـ ّ
ـدي ـنــون (الـتـعـلـيــم وال ـعــدل
ّ
خاصة) اقتراح مشاريع قوانني يمكن اعتبارها
ّ
فاشية» .كما يالحظ فيسكوفي كثافة حضور
ه ــذا الـتـ ّ
ـوجــه الـفــاشـ ّـي ل ــدى اإلســرائـيـلـ ّـيــن« ،ففي
ّ
 ،2001في أوج عنف االنتفاضة الثانية ،كان أقل
ّ
اإلسرائيليني يعتبرون فكرة
مــن  35باملئة مــن
ّ
الفلسطينيني إلــى األردن معقولة (وهــو
ترحيل
اق ـت ــراح ك ــان ي ـجــري نـقــاشــه ف ــي أوسـ ــاط اليمني
ّ
ّ
اإلسرائيليني
املتطرف) .اليوم ،يعتبر  58باملئة من
هــذا االق ـتــراح مثيرًا لالهتمام .ع ــاوة على ذلــك،
ّ
ّ
الطبيعي،
اإلسرائيليني ّأن من
يعتبر  59باملئة من
ّ
الغربية ،أن يحظى اليهود
في حالة ضـ ّـم الضفة
ّ
بامتيازات وأن ُيحرم العرب من حق التصويت:
ّ
ّ
عنصري (أبارتايد)!».
إنها دولة فصل

من األزمة» .كما سيكون من مساعي
ه ـي ـئــة ال ـت ـن ـس ـيــق ال ـج ــدي ــدة «ال ـق ـيــام
ب ـم ـبــادرات عملية ملــواصـلــة الضغط
ملنع العهدة الخامسة ،وكذلك إعداد
مـيـثــاق ش ــرف وقــواعــد عـمــل داخلية
لفتح فـضــاء مــواطـنــة لكل املواطنني
واملواطنات».
وأوضحت الشخصيات التي أطلقت
هـ ــذه املـ ـ ـب ـ ــادرة ،أنـ ـه ــا س ـت ـع ـمــل عـلــى
«خ ـلــق ف ـضــاء لـلـتـشــاور واملـ ـب ــادرات
الـعـلـمـيــة املـسـتـقـبـلـيــة ت ـحــت تسمية
مــواطـنــة ـ ـ ـ دي ـمــوقــراط ـيــة» .ووفـقـهــم،
ّ
فـ ـ ـ ـ ــإن هـ ـ ـ ــذه الـ ـصـ ـيـ ـغ ــة تـ ـ ـه ـ ــدف إلـ ــى
«ال ـت ـغ ـي ـيــر الـحـقـيـقــي والـ ـج ــاد ال ــذي
تـحـتــاجــه الـ ـب ــاد ،م ــن خ ــال تجنيد
أكبر عدد ممكن من املواطنني لتغيير
منظومة الحكم ،وتحضير الظروف
الــازمــة بــالـطــرق السلمية والـهــادئــة
ملرحلة انتقالية تحافظ على البالد
والعباد».
وأبـ ـ ـ ـ ــرزت ال ـش ـخ ـص ـي ــات املـ ـع ــارض ــة
ّ
أن «مـ ـب ــادرتـ ـه ــا ال ت ـخ ـت ــزل تـغـيـيــر
نـ ـظ ــام ال ـح ـك ــم ف ــي رحـ ـي ــل ال ــرئ ـي ــس،
ول ـك ــن ف ــي م ـن ـظ ــور أوسـ ـ ــع يـتـضـمــن
إص ــاح ــات سـيــاسـيــة ومــؤسـســاتـيــة
عـمـيـقــة م ــن شــأن ـهــا إحـ ـ ــداث قطيعة
نهائية مــع أس ـلــوب الـحـكــم واإلدارة
ال ـحــال ـيــة» .ووف ــق ال ــرؤي ــة املـقـتــرحــة،
ف ــإن إن ـجــاح ه ــذه القطيعة «يتطلب
م ـش ــارك ــة واسـ ـع ــة ت ـت ـعــدى األح ـ ــزاب

وال ـش ـخ ـص ـيــات امل ــوق ـع ــة وامل ـس ــان ــدة
إلى ّ
هبة وطنية جامعة ضمن رؤية
واضحة وأهداف محددة».
وتـ ـ ـ ـ ـ ــرى امل ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــادرة املـ ـ ـ ـط ـ ـ ــروح ـ ـ ــة أن
االنتخابات الرئاسية في  ،2019عدا

عــن أن ـهــا مـحـطــة مـفـصـلـيــة ،ستكون
أداة ف ـ ــرز إلع ـ ـ ــادة ت ـش ـك ـيــل م ــوازي ــن
الـقــوى الـجــديــدة والـتــي سيكون لها
تأثير في مستقبل البالد.
وف ــي قـ ــراءة املــوقـعــن عـلــى امل ـب ــادرة،

ّ
تعتبر أحزاب السلطة أن الجزائر تعرف وضعًا طبيعيًا مستقرًا (أرشيف)

فــإن النظام السياسي لــم ُيـصــدر أي
رد ف ـع ــل ل ـح ــد اآلن ل ـت ـف ــادي تــوســع
الرفض للوالية الرئاسية الخامسة،
ً
ّ
فضال عن أن النظام «يمارس سياسة
ال ـه ــرب ل ــأم ــام» م ــن خ ــال مـحــاولــة
خلق أزمة دبلوماسية ،في إشارة إلى
اح ـت ـجــاج الــدبـلــومــاسـيــة الـجــزائــريــة
الشديد أخيرًا على االتحاد األوروبي
ب ـس ـبــب ف ـي ــدي ــو ت ــم تـسـجـيـلــه داخ ــل
م ـقــر االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي يـحـمــل في
مضمونه دع ــوة للرئيس بوتفليقة
مـ ــن أج ـ ــل ع ـ ــدم االسـ ـتـ ـم ــاع ل ــدع ــوات
مقربيه باالستمرار في الحكم.
لكن ما يعاب سياسيًا على أصحاب
ه ــذه املـ ـب ــادرة ال ـت ــي ت ـضــم  3أح ــزاب
(ه ـ ـ ـ ــي :جـ ـي ــل ج ـ ــدي ـ ــد؛ االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد مــن
أج ــل ال ــرق ــي؛ نـ ــداء ال ــوط ــن) ورئ ـيــس
ح ـكــومــة س ــاب ــق (أحـ ـم ــد ب ــن بـيـتــور)
والعديد من الناشطني ،أن تأثيرهم
فــي الـشــارع يبقى م ـحــدودًا ،وهــو ما
ُيضعف من قدرتهم على استقطاب
حشد شعبي بإمكانه تغيير موازين
القوى .كما أن هذا التحرك يأتي في
ظ ــل ان ـق ـس ــام واض ـ ــح ف ــي امل ـعــارضــة
ال ـت ــي ي ــرف ــض ج ــزء مـنـهــا االن ـخ ــراط
ف ـ ـ ــي أي دعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات لـ ـ ــرفـ ـ ــض ت ــرش ــح
ال ــرئ ـي ــس ل ــوالي ــة ّرئ ــاس ـي ــة خــام ـســة.
ُ
وف ــي األث ـن ــاء ،تـحــضــر أح ــزاب أخــرى
ف ــي امل ـع ــارض ــة ،عـلــى رأس ـه ــا «حــركــة
مجتمع السلم» (التيار اإلســامــي)،

يبقى تأثير هذه
ُالقوى محدودًا ،ما
يضعف من قدرتهم
على االستقطاب

ملبادرتها السياسية الخاصة ،تحت
ع ـنــوان «ال ـتــوافــق الــوط ـنــي» ،هدفها
جـ ـم ــع الـ ـسـ ـلـ ـط ــة واملـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــة ع ـلــى
أرض ـيــة تــوافــق لتحقيق إصــاحــات
اقتصادية وسياسية ،وهي املبادرة
نفسها تقريبًا التي سبق أن طرحها
«حـ ــزب جـبـهــة ال ـق ــوى االش ـتــراك ـيــة»
تحت مسمى «اإلجماع الوطني».
وتـتـعــامــل الـسـلـطــة وأح ــزاب ـه ــا الـتــي
تبدو داعمة بقوة الستمرار الرئيس
الحالي ،بتجاهل تام مع كل املبادرات
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـت ــي تـنـطـلــق م ــن فـكــرة
ّ
أن ال ـجــزائــر تـعـيــش أزم ــة سياسية.
وتعتبر أح ــزاب السلطة أن الجزائر
تـ ـع ــرف وضـ ـع ــا ط ـب ـي ـع ـيــا م ـس ـت ـق ـرًا،
وتطالب كل من يريد التغيير انتظار
م ــوع ــد االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات والـ ـعـ ـم ــل عـلــى
إقناع املواطنني بالتصويت له ،وهو
منطق ترفضه املعارضة التي تعتبر
ّ
أن «االن ـت ـخ ــاب ــات ف ــي ال ـج ــزائ ــر يتم
دومًا فبركة نتائجها».

ّ
روحاني« :التعاون االستراتيجي» مع الصين إلى توسع
حمل الرئيس اإليراني ،حسن روحاني ،هموم االتفاق
الـ ـن ــووي ،إل ــى قـمــة مـنـظـمــة شـنـغـهــاي ،حـيــث حظيت
طهران بفرصة تأمني مزيد من الدعم مع عودتها إلى
أزم ــة الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة .وسـعــى روحــانــي ،ووفــده
الذي ضم وزراء الخارجية واالقتصاد ومحافظ البنك
املركزي ،في تثبيت نقاط مهمة لصالح بــادهّ ،
تعزز
من موقفها في مرحلة انسحاب واشنطن من االتفاق.
وذلك بدءًا من التصريحات املتضامنة مع الجمهورية
اإلسالمية قبالة السياسات األميركية ،التي وصفها
الرئيس الصيني ،شي جني بينغ ،بـ«األنانية وقصيرة
النظر واملغلقة والضيقة» ،مضيفًا« :يجب أن نرفض
عقلية الحرب الباردة واملواجهات بني الكتل ،ونعارض
السعي للحصول على األمن الذاتي املطلق على حساب
اآلخــريــن ،ونسعى لتحقيق األم ــن للجميع» .وأســف
الرئيس الصيني ،لدى استقباله روحاني ،النسحاب
واشنطن من االتفاق ،مؤكدًا لنظيره اإليراني استعداد
بالده «للعمل مع روسيا والدول األخرى للحفاظ على
خطة العمل الشاملة املشتركة».
وإل ــى جــانــب الـتـصــريـحــات «اإلي ـجــاب ـيــة» ال ـتــي رافـقــت
ل ـقــاء الــرئـيـســن الـصـيـنــي واإلي ــران ــي بـحـضــور كـبــار
مـســؤولــي الـبـلــديــن ،على هــامــش أعـمــال املنظمةُ ،ت ّ
عد
اللقاءات الثنائية بني بكني وطهران ،واالتفاقات املوقعة
عامل دفع كبير لتعميق التعاون الصيني اإليراني ،ال
سيما في املجال التجاري .ووصف روحاني العالقات

بــن البلدين بــ«الـتـعــاون االسـتــراتـيـجــي» ال ــذي أكــد أنه
«سيستمر فــي كــل امل ـجــاالت» ،ع ـ ّـادًا الصني «الشريك
التجاري األول إليران في السنوات األخيرة» .وبحسب
ما نقلت وكالة األنباء اإليرانية ،فإن الرئيس الصيني
تـطــرق خ ــال الـلـقــاء مــع روحــانــي إل ــى «دور الـتـعــاون
املصرفي واستخدام العملة املحلية في تطوير التعاون
الثنائي» ،مؤكدًا اعـتــزام بــاده «تنفيذ العقود املبرمة
بينهما بشكل كــامــل» .ووق ــع الـجــانـبــان أرب ــع وثــائــق
لـلـتـعــاون ،أبــرزهــا مــذكــرة تفاهم للتعاون التقني في
املجال املالي واملصرفي ،ومذكرة تفاهم للتعاون في
إطار «مشروع الحزام والطريق» الصيني العمالق.
وأشاد روحاني ،من جهته ،بدور الصني الذي وصفه
بـ«املهم» في إنجاح االتفاق النووي وتنفيذ التزاماته،
مشيرًا إلى إمكانات التعاون «في مجال التنقيب عن
النفط ومكافحة اإلرهــاب والتطرف والتهريب» .وفي
كلمته التي ألقاها في اجتماع زعماء منظمة شنغهاي
للتعاون ،رأى الرئيس اإليراني أن «محاوالت الواليات
املتحدة الرامية إلــى فــرض سياساتها األحــاديــة على
باقي الدول ّ
يعد خطرًا متناميًا» .وحذر من أن «الحظر
األحادي الجانب ّ
املتفرد يتعارض والقوانني واملقررات
ّ
الــدولـيــة ُوي ـخــل بــالـتـجــارة الــدول ـيــة» ،معتبرًا أن «أمــن
الطاقة والتعامل غير ّ
املسيس من ضروريات التنمية
اإلقليمية والدولية» .وجدد التذكير بأن بالده «منحت
الدول الباقية في االتفاق النووي وباقي أعضاء األمم

املتحدة فرصة مـحــدودة كي تقوم على أرض الواقع
بتنفيذ التزاماتها وعرض ضمانات في هذا الشأن»،
الفـتــا إلــى أن واشـنـطــن «تــرصــد ردود فعل اآلخــريــن
تجاه االنسحاب األميركي من االتفاق ،وتعتبر عدم
ً
دليال على أن ّ
التفرد ال يكلفها أي
وجود أي رد فعل
ثمن» وهــو ما سيترك «نتائج سلبية تعود بالضرر
عـلــى املجتمع ال ــدول ــي» .وج ـ ّـدد روح ــان ــي ،فــي كلمته،
اس ـت ـع ــداد بـ ـ ــاده ،ال ـت ــي ال ت ـ ــزال ع ـض ـوًا م ــراق ـب ــا في
املنظمة ،للتعاون مع األعضاء الدائمني في «شنغهاي».
ُوي ّ
عد تعزيز التعاون االقتصادي مع الصني ،ضمن
استراتيجية «التوجه إلى الشرق» املدعومة من املرشد
األع ـل ــى ع ـلــي خــام ـن ـئــي ،ع ــام ــل ض ـغــط إي ــران ــي على
األوروبـيــن الذين يخشون حلول الشركات الصينية
والــروس ـيــة مـكــان ال ـشــركــات األوروب ـي ــة الـتــي تـحــاول
تجنب الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة .وفــي هــذا اإلط ــار ،حذر
رئيس البرملان اإليراني ،علي الريجاني ،أمس ،من أن
«وقت املفاوضات على وشك أن ينفد ،وأوروبــا يجب
أن تقول ما إذا كانت قادرة على الحفاظ على االتفاق...
علنًا وبسرعة» ،مشددًا على أن «القادة اإليرانيني لن
يكتفوا بوعود أوروبا إلى ما ال نهاية» .وأشار إلى أنه
في حال عدم تنفيذ األوروبيني وعودهم بالحفاظ على
االتفاق وتقديم ضمانات ،فإن طهران «ستنتقل إلى
املراحل التالية بشأن النووي ومسائل أخرى».
(األخبار)
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العالم

ُ
ّ
ألغام أميركية تفجر «قمة السبع»

الحدث

رافقت قمة
رغم الخالفات التي ّ
«مجموعة السبع» ،فإن الرئيس
األميركي ّ
قد
كان
ما
أمس
فجر
ر
فج
ّ
جرى التوصل إليه في كندا ،بحجة ًأن
رئيس وزراء األخيرة ّ
وجه إليه «طعنة»
بعد مغادرته القمة
ّ
حملت الواليات املتحدة ،أمس ،كندا
م ـســؤول ـيــة ال ـن ـهــايــة ال ـكــارث ـيــة لقمة
ً
مجموعة السبع ،معتبرة أن رئيس
وزرائ ـ ـهـ ــا ج ــاس ــن ت ـ ـ ــرودو «طـعـنـنــا
ف ــي ال ـظ ـه ــر» ،ف ــي ح ــن أل ـق ــى حـلـفــاء
واشنطن الـلــوم عليها .فبعد دقائق
م ــن نـشــر ب ـيــان مـشـتــرك لـلـقـمــة الـتــي
انعقدت في مقاطعة كيبيك الكندية،
وذل ــك إثــر إق ــراره مــن ق ــادة مجموعة
ّ
الدول السبع ،شن الرئيس األميركي
دون ــال ــد ت ــرام ــب ه ـجــومــا الذعـ ــا عبر
«تويتر» ،فيما قال كبير املستشارين
االق ـت ـص ــادي ــن ف ــي ال ـب ـيــت األب ـي ــض،
ّ
الري ك ـ ــادل ـ ــو ،إن رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
الـ ـكـ ـن ــدي ج ــاس ــن تـ ـ ـ ــرودو «ط ـع ـن ـنــا
ف ــي الـ ـظـ ـه ــر ....وألـ ـح ــق ض ـ ــررًا كـبـيـرًا

برلين :ترامب ّ
يدمر
عالقة الثقة التي
تجمع واشنطن بأوروبا
بمجموعة السبع بكاملها» ،مضيفًا:
«وافقنا وقدمنا تـنــازالت في البيان
(الختامي) وانضممنا إليه بحسن
نية».
ف ــي ال ـس ـي ــاق ن ـف ـســه ،قـ ــال املـسـتـشــار
ال ـت ـج ــاري األم ـي ــرك ــي ب ـي ـتــر ن ــاف ــارو،
عـبــر شـبـكــة «فــوكــس ن ـي ــوز»« ،هـنــاك
م ـك ــان ف ــي ال ـج ـح ـيــم م ـخ ـ ّـص ــص ّ
ألي
زعيم أجنبي ينخرط في دبلوماسية
ب ـن ـيــات سـيـئــة م ــع الــرئ ـيــس دون ــال ــد
ت ــرام ــب ومـ ــن ث ــم يـ ـح ــاول ط ـع ـنــه في
الظهر وهو في طريقه إلى الخارج»،
ّ
مضيفًا أن «ه ــذا مــا ق ــام بــه جاسنت
ّ
ت ـ ــرودو ال ـســيــئ ال ـن ـيــة ع ـبــر مــؤتـمــره

ال ـص ـح ــاف ــي ،هـ ــذا م ــا ف ـع ـلــه جــاســن
ترودو الضعيف وغير النزيه».
وسعى كادلو من جهته إلى ربط رد
فعل ترامب بالقمة املرتقبة يــوم غد
مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ
أون ،مشيرًا إلى أن هدفه عدم «إظهار
ضعف» قبيل محادثات سنغافورة.
وقـبـيــل م ـغــادرتــه ك ـّنــدا ،كـتــب تــرامــب
عـ ـل ــى «ت ـ ــويـ ـ ـت ـ ــر» أن ـ ـ ـ ــه «بـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ً
ـاء ع ـلــى
ت ـصــري ـحــات ج ــاس ــن امل ـغ ـلــوطــة في
ّ
مـ ــؤت ـ ـمـ ــره الـ ـصـ ـح ــاف ــي ،وألن ك ـن ــدا
تفرض رسومًا جمركية هائلة على
مزارعينا وعاملينا وشركاتنا ،فقد
طلبت من ممثلينا األميركيني سحب
التأييد لبيان (مجموعة السبع) في
وقــت ننظر فــي مسألة فــرض رســوم
ُ
عـلــى ال ـس ـيــارات الـتــي ت ـغــرق الـســوق
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة!» .واعـ ـتـ ـب ــر تـ ــرامـ ــب فــي
ّ
تغريدته أن «رئيس الــوزراء الكندي
جـ ــاسـ ــن تـ ـ ـ ـ ــرودو ت ـ ـصـ ــرف بـ ــوداعـ ــة
واعتدال خالل اجتماعاتنا في إطار
قمة مجموعة السبع ليعقد مؤتمرًا
ّصحافيًا بعد مغادرتي يقول فيه...
إن ــه لــن يقبل أن يتم فــرض أي شيء
عليه( .شخص) غير نزيه وضعيف».
ّ
وكـ ــان تـ ـ ــرودو ق ــال لـلـصـحــافـيــن إن
ق ــرار تــرامــب ال ـتــذرع بــاألمــن القومي
لتبرير الرسوم على واردات الصلب
واألمل ـ ـن ـ ـيـ ــوم هـ ــو أمـ ـ ــر «مـ ـه ــن ن ــوع ــا
م ــا» لـلـمـحــاربــن الـكـنــديــن الـقــدامــى
ال ــذي ــن وق ـف ــوا إل ــى جــانــب حلفائهم
األم ـيــرك ـيــن ف ــي ن ــزاع ــات ت ـعــود إلــى
ّ
الـحــرب العاملية األول ــى .وأض ــاف أن
«ال ـك ـن ــدي ــن مـ ــؤدبـ ــون وم ـن ـط ـق ـيــون،
ل ـك ـن ـنــا لـ ــن ن ـس ـم ــح بـ ـ ــأن ي ـت ـ ّـم ف ــرض
أي ش ــيء ّ عـلـيـنــا» .وأف ـ ــاد ب ــأن ــه أبـلــغ
ت ــرام ــب أنـ ـ ــه «ب ـك ــل أسـ ـ ــف ،ل ـك ــن بـكــل
وضـ ـ ـ ـ ــوح وح ـ ـ ـ ـ ــزم ،ن ـ ـت ـ ـحـ ــرك لـ ـف ــرض
تدابير انتقامية في  1تموز ،بحيث
سـ ـنـ ـف ــرض رسـ ــومـ ــا مـ ـس ــاوي ــة لـتـلــك
التي فرضها األميركيون بشكل غير
منصف علينا».
وبعد تصريحات تــرامــب الغاضبة،
أصـ ــدر مـكـتــب ت ـ ــرودو ردًا مقتضبًا
قــال فيه« :نركز على كل ما أنجزناه
هنا في قمة مجموعة السبع .لم يقل
رئيس الــوزراء أي شيء لم يرد ذكره
من قبل ،سواء علنًا أو في املحادثات
ال ـخ ــاص ــة م ــع ال ــرئـ ـي ــس» .وت ـجــاهــل
ت ــرودو ،أم ــس ،انـتـقــادات مستشاري

مقالة

أوروبا تهرب من مواجهة ترامب
ساعتان ،ربما أكثر بقليل،
هو الزمن الذي أقام فيه حبر
التوقيع األميركي في ذيل بيان
الدول الصناعية السبع الكبرى بعد
اجتماع قادتها في «شارلفوا»
الكندية أول من أمس .فقبل أن
تحط طائرته في واشنطن ،بقي
الرئيس دونالد ترامب وفيًا لنفسه
في تحطيم ما ال يوافق مزاجه
من اتفاقات ومعاهدات .وكما
أزال توقيع أسالفه على اتفاقية
باريس حول المناخ ،أو الشراكة
العابرة لألطلسي ،أو االتفاق
النووي ،وأي اتفاق يعترض ً
طريق أميركا كي تصبح «أوال»،
على بيان السبع
لقي توقيعه ً
الكبار مصيرًا مماثال

باريس :التعاون الدولي ال يمكن أن يكون رهنًا لنوبات غضب أو انتقادات (أ ف ب)
ت ــرام ــب ،ونـشــر عـبــر «تــوي ـتــر» رابـطــا
ل ـ ـب ـ ـيـ ــان ق ـ ـمـ ــة املـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة ،وأشـ ـ ـ ــاد
ب ــ«االت ـف ــاق ال ـتــاري ـخــي وامل ـه ــم ال ــذي
توصلنا جميعنا إليه».
مكتب الرئاسة الفرنسية ّ
رد بــدوره
ّ
أمس على ترامب وفريقه ،بالقول إن
«الـتـعــاون الــدولــي ال يمكن أن يكون
رهـنــا لـنــوبــات غضب أو انـتـقــادات»،
ّ
مـعـتـبـرًا أن الـتـخـلــي عــن االل ـتــزامــات
الـ ــواردة فــي الـبـيــان الـخـتــامــي للقمة
«يبرهن قلة تماسك وقلة انسجام».
فـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق نـ ـفـ ـس ــه ،اتـ ـ ـه ـ ــم وزيـ ـ ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األملـ ــانـ ــي ه ــاي ـك ــو م ــاس

الرئيس األميركي بـ«تدمير» عالقة
الثقة التي تجمع واشنطن بأوروبا
تأييد البيان الختامي.
عبر سحب ّ
جدير بالذكر أنه عندما غادر ّترامب
ك ـي ـب ـيــك ،كـ ــان م ــن امل ـف ـت ــرض أنـ ـ ــه تــم
التوصل إلى تسوية ،رغم التوترات
وإصرار الرئيس الفرنسي ايمانويل
ماكرون واملستشارة االملانية انجيال
مـ ـي ــرك ــل عـ ـل ــى م ــواجـ ـه ــة س ـي ــاس ــات
ّ
وسرب
الرئيس األميركي الحمائية.
أوروبية نسخًا
مسؤولون من وفود ُ
مـ ــن الـ ـبـ ـي ــان املـ ـشـ ـت ــرك ن ـ ـشـ ــرت عـبــر
االنترنت قبيل تغريدات ترامب.

لهجة مـســودة البيان بشأن منظمة
الـتـجــارة الـعــاملـيــة وال ـت ـجــارة املبنية
عـلــى ق ــواع ــد .وت ــم فــي الـنـهــايــة إق ــرار
ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـن ـ ــص ،ف ـي ـم ــا ب ـق ـي ــت م ـس ــأل ــة
ال ـت ـب ــدل امل ـن ــاخ ــي ال ـن ـق ـطــة الـخــافـيــة
ّ
الــوح ـيــدة .وجــديــر بــالــذكــر أيـضــا أن
البيان الختامي لقمة السبع كان قد
تضمن التزامات مشتركة لضمان أال
«تسعى إيــران مطلقًا إلى تطوير ،أو
الـحـصــول عـلــى ،ســاح نـ ــووي» ،كما
طلب من روسيا «الكف عن تقويض
الديموقراطيات الغربية».
(األخبار ،أ ف ب)

ٌ
«قمة شنغهاي» :وحدة خلف الصين وروسيا
تقرير

أش ــاد الــرئـيــس الـصـيـنــي شــي جني
بينغ ،ونـظـيــره الــروســي فالديمير
بـ ــوتـ ــن ،أم ـ ـ ــس ،ب ـت ــوس ـي ــع ال ـت ـك ـتــل
األمني اإلقليمي (منظمة شنغهاي
للتعاون) ،وذلــك خالل قمة اتسمت
ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ـ ـ ــدار ال ـ ـيـ ــومـ ــن امل ــاضـ ـي ــن
باستعراض للوحدة يتناقض مع
ما جرى من قمة مجموعة السبع من
خالفات واستقبل الرئيس الصيني
ً
ق ــادة بــاكـسـتــان والـهـنــد «اسـتـقـبــاال
خاصًا» في أول مرة يحضران فيها
قـمــة «منظمة شنغهاي للتعاون»
ال ـتــي ع ـقــدت ف ــي مــديـنــة كـيـنـغــاداو
شرق الصني ،بعدما انضم البلدان
إلى املنظمة العام املاضي.
ّ
ج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن هـ ـ ــذه امل ـن ـظ ـمــة
تـ ـ ــأس ـ ـ ـسـ ـ ــت عـ ـ ـ ـ ـ ــام  2001وت ـ ـضـ ــم
ج ـ ـ ـم ـ ـ ـهـ ـ ــوريـ ـ ــات آس ـ ـ ـيـ ـ ــا الـ ــوس ـ ـطـ ــى
السوفياتية السابقة ،كازاخستان
وقـ ـي ــرغـ ـي ــزسـ ـت ــان وط ــاج ـي ـك ـس ـت ــان
وأوزب ـ ـك ـ ـس ـ ـتـ ــان .وفـ ـ ــي هـ ـ ــذه ال ـق ـمــة

ً
الحرة مع املكسيك وكندا (نافتا) ...أميركا أوال،
والنظام الدولي نفيان ال يلتقيان .من الجائز
انتقاد القوى الكبرى األخرى ،بما فيها االتحاد
األوروبي ،الصني وروسيا ،واليابان ،ملا تفعل أو
ملا ال تفعل ،لكن الواليات املتحدة ليست مجرد
دولة إضافية على الخريطة فهي مهندس
النظام الليبرالي الدولي وكفيله واملستفيد
األول منه .لذلك يشكل قرارها بالتخلي عن
دور لعبته منذ سبعني عامًا منعطفًا كبيرًا».
فالهيمنة األميركية ،والتي تبدو صيحة
ً
«أميركا أوال» للرئيس ترامب دعوة لكبح
أفولها التدريجي ،كانت قد استندت إلى ٨٠٠
قاعدة عسكرية في أرجاء األرض وعشرات
الحروب والغزوات ،ولكنها استندت للحفاظ
على استمراريتها إلى منظومة من املؤسسات
الدولية واملعاهدات ،كاألمم املتحدة ،وصندوق
النقد الدولي ومنظمة التجارة العاملية ،واتفاقات
التجارة الدولية الدورية التجديد.
لكن الواليات املتحدة التي قادت العوملة لم تعد
في نسختها الترامبية نصيرًا للعوملة ،بل
إنها تريد الخروج من دور الضامن ألسس
ومرتكزات النظام الليبرالي العاملي نفسه .ذلك
أن الترامبية ترى أن العوملة في طورها الحالي
قد سمحت ببروز أقطاب منافسة للواليات

وليد شرارة ،محمد بلوط

وكـ ـ ـ ــان ال ـ ـب ـ ـيـ ــان امل ـ ـش ـ ـتـ ــرك الـ ـ ـ ــذي تــم
الـ ـ ـت ـ ــوص ـ ــل إلـ ـ ـي ـ ــه ب ـ ـعـ ــد ي ـ ــوم ـ ــن مــن
املـ ـف ــاوض ــات ق ــد ت ـع ـهــد بـ ــأن ُيـصـلــح
األعـ ـض ــاء أسـ ـل ــوب ال ــرق ــاب ــة امل ـت ـعــدد
األطراف عبر منظمة التجارة العاملية
وي ـ ـس ـ ـعـ ــوا لـ ـخـ ـف ــض ال ـ ـ ــرس ـ ـ ــوم ّ.ل ـكــن
تــرامــب كــان أكــد ب ــدوره أيضًا أنــه لن
يتردد في منع دول من الوصول إلى
السوق األميركية في حال ّ
ردت على
ّ
الرسوم ،وقال إن «االتحاد األوروبي
قــاس حيال الــواليــات املتحدة ...وهم
يـ ــدركـ ــون ذل ـ ـ ــك» .وأف ـ ـ ــاد م ـس ــؤول ــون
أوروبـيــون أن ترامب حــاول تخفيف

ً
الرئيس الصيني :انتقادات العولمة بدأت تأخذ أشكاال جديدة (أ ف ب)

األخ ـي ــرة ،ش ــارك الــرئـيــس اإليــرانــي
حـ ـس ــن روح ـ ـ ــان ـ ـ ــي ،ال ـ ـ ـ ــذي ت ـح ـضــر
بالده القمة بصفة مراقب ،في إطار
م ـس ــاع ـي ــه ل ـل ـح ـص ــول ع ـل ــى ال ــدع ــم
ال ـص ـي ـن ــي والـ ـ ــروسـ ـ ــي فـ ــي أعـ ـق ــاب
انـ ـسـ ـح ــاب ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة مــن
االتفاق النووي.
ّ
ّ
وح ـ ـ ــذر ال ــرئ ـي ــس ال ـص ـي ـنــي م ــن أن
«األحـ ــاديـ ــة وال ـح ـمــائ ـيــة الـتـجــاريــة
وان ـ ـت ـ ـقـ ــادات الـ ـع ــومل ــة بـ ـ ــدأت تــأخــذ
ً
أشكاال جــديــدة» ،داعيًا إلــى «املزيد
مـ ــن الـ ـتـ ـع ــاون مـ ــن أج ـ ــل امل ـص ـل ـحــة
املشتركة» .وعلى رغــم أنــه لم يذكر
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ب ــاالس ــم ،إال أنــه
قال« :يجب أن نرفض عقلية الحرب
الـ ـ ـب ـ ــاردة واملـ ــواج ـ ـهـ ــات ب ــن الـكـتــل
ون ـع ــارض الـسـعــي لـلـحـصــول على
األم ــن ال ــذات ــي املـطـلــق عـلــى حساب
اآلخ ــري ــن ،ونـسـعــى لتحقيق األمــن
للجميع».
أمـ ــا ال ــرئ ـي ــس الـ ــروسـ ــي فــادي ـم ـيــر
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بـ ـ ــوتـ ـ ــن ،فـ ـ ـق ـ ــال ل ـ ــزعـ ـ ـم ـ ــاء م ـن ـظ ـمــة
ش ـن ـغ ـهــاي إن ان ـض ـم ــام بــاك ـس ـتــان
والهند يعني أن املنظمة «أصبحت
أق ـ ـ ـ ـ ـ ــوى» .وع ـ ـلـ ــى رغ ـ ـ ــم الـ ـخ ــاف ــات
امل ــوج ــودة بــن دول املـنـظـمــة ،أعلن
بوتني أن التجارة واالستثمار بني
دول م ـن ـظ ـمــة ش ـن ـغ ـهــاي ت ـت ـنــامــى،
ّ
مـ ـضـ ـيـ ـف ــا أن روسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا والـ ـ ـص ـ ــن
س ـت ـق ـت ــرح ــان شـ ــراكـ ــة اق ـت ـص ــادي ــة
أوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ـ ـ ـ ـ ـ آسـ ـي ــوي ــة ل ـك ــل الـ ـ ــدول
األعضاء.
وفــي سـيــاق آخ ــر ،أش ــار بــوتــن إلى
ّ
أن مــوسـكــو ال ت ــزال تــدعــم االت ـفــاق
ال ـ ـنـ ــووي اإليـ ــرانـ ــي الـ ـ ــذي انـسـحــب
م ـن ــه ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي دون ــال ــد
تــرامــب ،فــي املــرحـلــة األخ ـيــرة .وقــال
ّ
إن االنـ ـسـ ـح ــاب األمـ ـي ــرك ــي «يـمـكــن
أن ي ــزي ــد م ــن زع ــزع ــة ال ــوض ــع» ،إال
أن روس ـيــا تـفـضــل «الـتـطـبـيــق غير
املشروط» لالتفاق.
(األخبار)

في تغريدة ال مفاجأة فيها ،كان الرئيس
دونالد ترامب يمارس أحب هواياته إلى قلبه:
محو توقيعه من البيان الذي يجمعه باالتحاد
األوروبي وكندا ،بشكل خاص ،والتنصل من
أي التزامات ،على رغم أن البيان الذي لم يمض
عليه أكثر من ساعات ولد طرحًا ،ولم يتجاوز
الشكلي .االمحاء كان معطوفًا على مناسبة
لن يضيعها الرئيس إلهانة «شركائه» بعد
ّ
يومني من تعب تصنع الحرص في بيت
العائلة الصناعية في «شارلفوا» الكندية،
وتأجيل انفجار العائلة حينًا آخر ،والقبول
ببيان من العموميات ولغة الخشب التقليدية
بالنص على ما يرضي الجميع «بأن قواعد
التجارة ينبغي أن تكون حرة ،ومنصفة
ومربحة للجميع ،وتعهد بإصالح منظمة
التجارة العاملية» .النص يترك الباب مفتوحًا
أمام تفسيرات ال تغضب أحدًا بني ما تبقى
من «املكتب السياسي» للنظام االقتصادي
الليبرالي العاملي ،والذي يستحوذ على نحو
نصف إنتاج األرض وحده ،ويمسك بثمانني
في املئة من التجارة العاملية ،ويضم إلى
الواليات املتحدة أملانيا وفرنسا وبريطانيا
وإيطاليا واليابان وكندا .الرئيس األميركي لم
يغضب إلجراء أي مؤامرة قد يكون حاكها
من تأخروا في «شارلفوا» من الستة ضده.
التغريدة الترامبية ال تخرج عن سياق مزاج
الرئيس امللتهب .كلمة «مهينة» التي وصف
بها رئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو،
إجراءات ترامب التي فرضت  ٢٥في املئة من
الرسوم الجمركية على استيراد الصلب ،و١٠
في املئة على األملنيوم ،هي التي أشعلت ترامب
والذي رد بتعبئة درامية ألميركا البيضاء
والعميقة في حلف مقدس من أجل الدفاع
عن نفسها« :الواليات املتحدة لن تترك البلدان
األخرى تفرض عليها رسومًا كبيرة ،وحواجز
تجارية على عمالها ومزارعيها وشركاتها».
رئيس مجلس العالقات الخارجية ،ريتشارد
هاس ،قد يكون أتى بالقراءة هي األقرب إلى
فهم ما جرى في ذهن ترامبّ :
«إن إضعاف
النظام الليبرالي الدولي يعود إلى ّ
تغير موقف
الواليات املتحدة .ففي عهد الرئيس ترامب،
قررت أال تنضم إلى الشراكة العابرة لألطلسي،
وأن تنسحب من اتفاقية باريس حول املناخ،
وهي تهدد باالنسحاب من اتفاقية التجارة

«الترامبية» ترى
أن العولمة في طورها
الحالي سمحت ببروز
أقطاب منافسة

املتحدة على املستوى االقتصادي والتجاري،
وخطفت جزءًا كبيرًا من أسواقها العاملية
والداخلية ملصلحة الصني وأوروبا واليابان،
وأدت إلى تفاقم كبير في ميزان املدفوعات.
بلغة ترامب املباشرة ،إن القشة التي قصمت
ظهر الكاوبوي ،هي تراكم العجز التجاري
الخارجي الذي بلغ العام املاضي أكثر من
 ٥٦٦مليار دوالر ملصلحة االتحاد األوروبي
والصني ،وهو رقم غير مسبوق منذ عام
 .٢٠٠٨نظرة على ميزان املدفوعات األميركي
ُت ّ
بي اتساع «الحرب التجارية» التي تشنها
أوروبا تحديدًا وكندا لدى الرئيس األميركي،
ومشروعية الرد.
فقبل «حرب الصلب واألملنيوم» كانت الواليات
املتحدة ال تفرض أكثر من  ٢.٥في املئة من

الرسوم عليها ،فيما كانت أوروبا تبادل
البضائع األميركية برسوم تصل إلى  ١٢.٥في
املئة.
في مواجهة التغريدة الترامبية ،لم يصدر
أي جواب أوروبي يسمي الرئيس األميركي
باالسم باستثناء الدعوة إلى االلتزام
ً
بالتفاهمات .وقبل ذلك أصال ،لم تجد الهجمات
الترامبية والسلسلة الطويلة من نقض
االتفاقات التجارية واالستراتيجية واملناخية،
أي جواب أوروبي متناسب مع حجم التحديات،
والتهديدات التي يطلقها ترامب للمصالح
األوروبية .مدير «مركز األداء االستراتيجي»
في مدريد ،براء مكاييل ،يعزو ذلك إلى موقف
انتظاري يرى أن الترامبية ظاهرة عابرة في
العالقات ما بني ضفتي األطلسي« :من بني
األوروبيني من يراهن على أن املشكالت التي
يثيرها ترامب مع االتحاد األوروبي والعالم،
تحتاج فقط إلى انتظار ثالث سنوات ،وهي
املدة املتبقية من والية الرئيس الحالي في البيت
األبيض ،كي تحل نفسها بنفسها».
إن ايمان األوروبيني بأسس النظام الليبرالي
الدولي ،وبالقيم املشتركة التي جمعت أوروبا
إلى الواليات املتحدة خالل الحرب الباردة،
وبقدرة النظام الديموقراطي على تصحيح
املسارات عندما تتناقض مع مصالح النظام،
كما يرون الترامبية ،يملي عليهم االنتظار.
باإلضافة طبعًا ،وخصوصًا ،إلى ضعفهم
أمنيًا واستراتيجيًا إزاء الواليات املتحدة
وعجزهم عن تحويل العمالق االقتصادي
األوروبي من مجرد سوق إلى عمالق سياسي
ودفاعي قادر على االستغناء عن املظلة األمنية
األميركية و«الناتو» ،التي ال تزال الواليات
املتحدة توفر  ٩٠في املئة من موازنتها
العسكرية .وحتى في ذروة الهجوم األميركي،
كان الرئيس إيمانويل ماكرون يقول إنه «ال
يمكن تصور أمن الغرب من دون الواليات
املتحدة» ،وهو ما يجعل فكرة االستغناء عن
الشريك السابع في الدول الصناعية ،واالنفراد
بالستة لتقرير مسار االقتصاد العاملي ،دونما
أي أساس .ذلك أن العجز في تصور تغيير في
املقاربة األمنية ،وفي وصاية الواليات املتحدة
على األمن األوروبي تنبع من االخفاقات
املتصلة منذ السبعينات في كل املشاريع التي
طرحت من أجل انشاء ذراع أمني ودفاعي
أوروبي مستقل.
يرى مكاييل أن «الخالفات األوروبية البينية
حول القيادة السياسية ال تزال العائق األكبر
أمام تحول أوروبا من سوق إلى قطب دفاعي
أمني .فالفكرة التي طرحها الرئيس ماكرون
حول املحرك الفرنسي األملاني لالتحاد
األوروبي ليست متكاملة ،كما أن رئيس
املفوضية جان كلود يونكر عارض اقتراح
ً
انشاء قطب أوروبي ،فضال عن عدم وجود
تكامل في هذا املحرك حتى اآلن».
وإذا كانت الصني قد اختارت اللجوء إلى منظمة
التجارة العاملية للتحكيم ،وعرض صفقات
لشراء منتجات أميركية ّ
تعوض على ترامب،
موقتًا ،الخلل الكبير في امليزان التجاري ،إال أن
االتحاد األوروبي املستهدف األساسي مع كندا
(التي تمثل  ١٧في املئة من واردات الصلب إلى
ً
أميركا) ال يقدم حال سوى انتظار نهاية والية
ترامب .لكن سياسة ترامب ستطلق ديناميات
من الصعب مواجهتها أو اصالح األضرار التي
ستؤدي إليها .كما أن الرهان على خروجه من
السلطة بعد ثالثة أعوام ،وتمرير الوقت ليس
واقعيًا ،ألن املؤشرات كلها تدل حتى اآلن أنه
كلما أمعن ترامب في تفكيك النظام الليبرالي
العاملي ارتفعت شعبيته ،وزادت احتماالت
إعادة انتخابة لوالية ثانية ،ال تفعل سوى إطالة
أمد األوهام األوروبية بالتوصل إلى حل من
دون مواجهة.
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إعالنات

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►
انـ ـتـ ـقـ ـل ــت إلـ ـ ـ ــى رح ـ ـم ـ ـتـ ــه ت ـع ــال ــى
املرحومة
الحاجة توفيقة محمد غريب
زوجها الحاج حسن محمد خليل
أبـنــاؤهــا :وزي ــر امل ــال النائب علي
حـ ـس ــن خـ ـلـ ـي ــل ،أح ـ ـم ـ ــد ،م ـح ـم ــد،
إخالص ،وفاء وآمال
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي ي ــوم ــي االث ـن ــن
والثالثاء في منزل ولدها الحاج
علي حسن خليل في الخيام
وف ـ ــي بـ ـي ــروت ي ـ ــوم األربـ ـ ـع ـ ــاء 13
ح ـ ــزي ـ ــران  2018ف ـ ــي ال ـج ـم ـع ـي ــة
اإلسالمية للتخصص والتوجيه
ال ـع ـل ـم ــي ،ال ــرمـ ـل ــة ال ـب ـي ـض ــاء مــن
الساعة الثانية بعد الظهر حتى
ً
مساء.
السابعة
ك ـم ــا ت ـق ــام ذكـ ـ ــرى األس ـ ـبـ ــوع ي ــوم
األح ـ ـ ـ ــد  17حـ ـ ــزيـ ـ ــران  2018فــي
ح ـس ـي ـن ـي ــة ال ـ ـب ـ ـلـ ــدة ف ـ ــي الـ ـخـ ـي ــام
الساعة العاشرة صباحًا للرجال
والنساء.

أب ـ ـنـ ــاء ال ـف ـق ـي ــد ال ـق ـن ـص ــل ال ـي ــاس
وزوجته غادة قرقماز وعائلتهما
املـهـنــدس جــوزيــف وزوجـتــه غــادة
الترك وعائلتهما
أنـ ـ ـط ـ ــوان وزوجـ ـ ـت ـ ــه لـ ـي ــزا ي ــون ــان
وعائلتهما
بناته :فاديا
مــاري روز زوجــة إبــراهـيــم بركات
وعائلتهما
ل ــوري ــت زوج ـ ــة روجـ ـي ــه ال ـص ـيــاح
وأوالدهما وعائالتهم
ريـ ـ ـت ـ ــا زوجـ ـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ـ ــادي ف ــرن ـس ـي ــس
وعائلتهما
أرملة شقيقه املرحوم أمني ّ
العمار:
ماري شعيا وأوالدها وعائالتهم
أوالد شـقـيـقـتــه امل ــرح ــوم ــة محبة
زوجـ ــة امل ــرح ــوم خ ـط ــار أب ــو م ــراد
وعائالتهم
وأنسباؤهم ينعون إليكم فقيدهم
الغالي املأسوف عليه املرحوم
حبيب فؤاد ّ
العمار
تـقـبــل ال ـت ـعــازي ال ـيــوم االث ـنــن 11
حــزيــران فــي مـنــزل الفقيد الكائن
في الدامور.
ويــوم غد الثالثاء  12الـجــاري في
ص ــال ــون كـنـيـســة س ـيــدة الـعـطــايــا،
مطرانية أدمــا ،ابـتـ ً
ـداء من الساعة
الحادية عشرة قبل الظهر لغاية
ً
مساء.
السابعة

◄ذكرى ►
ذكرى ثالث
ت ـص ــادف ن ـهــار األربـ ـع ــاء املــوافــق
فيه  13حزيران  2018ذكرى مرور
ث ــاث ــة أي ـ ــام ع ـل ــى وف ـ ــاة فـقـيــدتـنــا
الغالية املرحومة
الحاجة سامية مصطفى شعيب
(أم إسماعيل حوماني)
أرمـ ـ ـل ـ ــة املـ ـ ــرحـ ـ ــوم الـ ـ ـح ـ ــاج ح ـي ــدر
حوماني (أبو إسماعيل)
ولدها :إسماعيل حوماني
ب ـ ـنـ ــات ـ ـهـ ــا :غـ ـ ـ ـ ـ ــادة ،النـ ـ ـ ـ ــا ،وري ـ ـمـ ــا
حوماني.
أشقاؤها :املرحوم الحاج محمد،
الـ ـح ــاج عـ ـل ــي ،م ـح ـم ــود ،وه ـش ــام
شعيب.
وب ـهــذه املـنــاسـبــة تـتـلــى آي ــات من
الـ ــذكـ ــر ال ـح ـك ـي ــم ومـ ـجـ ـل ــس عـ ــزاء
حسيني عن روحها الطاهرة في
الـنــادي الحسيني لبلدة الــدويــر ـ
قضاء النبطية ،الساعة الخامسة
عصرًا.
ل ـل ـف ـق ـي ــدة ال ــرحـ ـم ــة ولـ ـك ــم األجـ ــر
والثواب
اآلسفون :آل حوماني ،آل شعيب،
وع ـم ــوم أه ــال ــي ب ـلــدتــي الـشــرقـيــة
والدوير.

بمزيد مــن الـحــزن واألس ــى ننعى
اليكم وفاة فقيدنا الغالي
الحاج زكي محمد حماده
والدته :املرحومة الحاجة فاطمة
صلوخ
زوج ـ ـتـ ــه :ال ـح ــاج ــة س ـه ــام مـحـمــد
مصطفى حيدر
اوالده :وائ ــل  -املـهـنــدس حـســن -
حسام  -سالم
ابـ ـنـ ـت ــه :ال ـص ـي ــدل ــي رولـ ـ ــى زوج ــة
الصيدلي توفيق شاهني
أشقاؤه :املرحومان علي وموسى
 الحاج أديب واملهندس نديمشقيقاته :املرحومة هدى زوجها
املرحوم عارف نصر الدين
سعاد زوجها محمود حماده
عطاف زوجها سامي ياسني
الـ ـح ــاج ــة هـ ـي ــام زوج ـ ـهـ ــا ال ـح ــاج
هاني منصور
اخواله :املرحومون ابراهيم وعلي
والحاج زين
وفوزي وزير الخارجية السابق
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي ال ـ ـيـ ــوم االثـ ـن ــن
املـ ــوافـ ــق  11حـ ــزيـ ــران  2018فــي
الجمعية االســامـيــة للتخصص
والـتــوجـيــه العلمي قــرب املديرية
الـ ـع ــام ــة ألمـ ـ ــن ال ـ ــدول ـ ــة  -ال ــرم ـل ــة
البيضاء من الساعة الثالثة حتى
السادسة بعد الظهر.
ل ـل ـف ـق ـي ــد الـ ــرح ـ ـمـ ــة ول ـ ـكـ ــم األج ـ ــر
والثواب

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات
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ط ـل ــب اك ـ ـ ــرم س ـع ــدال ـل ــه ش ــري ــف مل ــورث ــه
س ـعــدال ـلــه ح ـســن ع ـلــي ش ــري ــف سـنــدي
تمليك بــدل ضائع بحصته بالعقارين
 1329و  1831اليمونة.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري
عباس القاق
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب علي مخيبر شريف ملورثه حسن
مصطفى اسماعيل شريف سند تمليك
بدل ضائع بالعقار  2825اليمونة.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري
عباس القاق
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
ط ـلــب خـلـيــل قــاســم ط ــه ملــوكـلـتــه فــاطـمــة
حـســن خــزعــل سـنــد تـمـلـيــك ب ــدل ضــائــع
بحصتها بالعقار  3311الهرمل.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري
عباس القاق
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب احمد علي موسى ملــورثــة موكله
عطيه محمد يونس سندي تمليك بدل
ضائع بحصتها بالعقارين  681و 682
بدنايل.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري
عباس القاق
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طـلــب سـعـيــد حـسـيــب اب ــو ح ـيــدر مل ــورث
موكله ملحم ابراهيم ابو حيدر وملوكلته
ناديا ابراهيم ابو حيدر سندات تمليك
بــدل ضائع بحصصهم بالعقارات 324
قـســم  325 ,1قـســم  1و،187 ,30 ,24 ,2
 ،810 ،739 ،326 ،507طليا.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري
عباس القاق

ب ْسم الرحمن َّ
الر َ ِ
حي َّم ُ
َ ِ َ َِّ ُ َاللهِ َّ ْ ُ ُْ ْ
ْ
ج ِعي
َيا أي َتِّها َالنف َ ً
س َال ْطم ِئ ًنة َ ار ِ ُ
ض ََّّية ف ْادخ ِلي
اضي ُة مر ِ
ِإلى رب ِك ر ِ
ِفي ِع َب ِادي َو ْادخ ِلي َجن ِتي
صدق الله العظيم

اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
ط ـل ــب م ـح ـم ــود م ـح ـمــد ال ـط ــوي ــل مل ــورث
موكله محمد علي الحاج سليمان سند
تمليك بدل ضائع بالعقارين  475و 674
بدنايل.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري
عباس القاق

ننعى إليكم فقيدنا املرحوم
الحاج عبد الرضى وهبي
وبهذه املناسبة ،ندعوكم لحضور
مجلس فاتحة عن روحه الطاهرة
الــزمــان :نهار الثالثاء الــواقــع فيه
 12ح ــزي ــران م ــن ال ـســاعــة الـثــالـثــة
حتى السادسة بعد الظهر
املكان :مبنى الجمعية اإلسالمية
للتوجيه والتخصص العلمي –
الرملة البيضاء
اآلسفون :آل وهبي وعموم أهالي
بلدة حاروف
أوالده :ال ـ ـحـ ــاج يـ ــوسـ ــف ،ج ـهــاد
وحسن
ابنته :وف ــاء زوج ــة السيد حسان
لطف
إخـ ـ ـ ــوتـ ـ ـ ــه :ع ـ ـبـ ــد األم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــر ،أحـ ـم ــد
ومـ ـحـ ـم ــود ،وامل ـ ــرح ـ ــوم ـ ــون :عـبــد
الجليل ،عبد الكريم ومحمد.
أصـ ـه ــرت ــه :ع ـل ــي ش ـ ــري والـ ـح ــاج
محمد مقشر ،واملرحومان :الحاج
محمد صفا ومصطفى وهبي.

انتقلت إلى رحمته تعالى
الشيخة فيزة أبو لطيف
ح ـ ــرم امل ـ ــرح ـ ــوم ال ـش ـي ــخ م ـح ـمــود
شرف الدين ،والدة الدكتور أسد،
فؤاد ومزيد.
تـقـبــل ال ـت ـعــازي ي ــوم ال ـثــاثــاء في
 12ح ــزي ــران م ــن ال ـســاعــة الـثــالـثــة
حتى السادسة فــي قاعة جمعية
الرسالة االجتماعية ،عاليه.
اآلس ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــون :آل شـ ـ ـ ـ ــرف الـ ـ ــديـ ـ ــن،
القضماني ،آل أبو لطيف وعموم
أهالي عيحا.
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طلب خليل قاسم طه سندات تمليك بدل
ضائع ملوكلته ناديه مجيد محفوظ
ب ـح ـص ـت ـهــا ب ــالـ ـعـ ـق ــارات ,2980 ،2978
 157 ،152،153 ،149ال ـه ــرم ــل .وملــوكـلــه
عـبــد الــرح ـيــم مـحـمــد مـحـفــوظ بحصته
بالعقارات ،249 ،248
 2612 ،2610 ،159 ،158 ،156الهرمل.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري
عباس القاق
تبليغ مجهول املقام
تدعو محكمة ايجارات بيروت برئاسة
ال ـقــاضــي مـحـمــد ش ـهــاب املــدعــى عليهم
مـحـمــد ومـ ـ ــدالن وم ـن ــى وبـ ـت ــراء وف ــادي
وجـهــاد حسن منصور لحضور جلسة
 2018/11/26واس ـتــام اوراق الــدعــوى
 2017/1056امل ـقــامــة م ــن اديـ ــب اسـحــق
ال ـ ـ ـخـ ـ ــوري وم ــوض ــوعـ ـه ــا اسـ ـ ـق ـ ــاط حــق
امل ــدع ــى عـلـيـهــم م ــن ال ـت ـمــديــد الـقــانــونــي
وال ــزام ـه ــم ب ــاخ ــاء امل ــأج ــور ال ـكــائــن في
ال ـط ــاب ــق االرضـ ـ ــي ال ـق ـســم  4م ــن ال ـب ـنــاء
الـقــائــم على الـعـقــار /1940رأس بيروت
ودفع بدل املثل او االشغال للمدعي من
تاريخ تقديم الدعوى ولغاية االخالء.
رئيس القلم
سامر طه

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

إعالن بيع للمرة السابعة
صـ ـ ــادر عـ ــن دائ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ ج ــوي ــا
بــرئــاســة القاضي ريشار السمرا
باملعاملة التنفيذية رقم 33/2018
امل ـن ـف ــذ :ال ـش ــرك ــة ال ـع ـص ــري ــة الـلـبـنــانـيــة
ل ـل ـت ـج ــارة امل ـس ــاه ـم ــة ش.م.ل .وكـيـلـهــا
املحامي جميل الحسامي.
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ــه :ش ــرك ــة م ـ ــدن  -ش.م.ل- .
وكيلها املحامي علي العشي
السند التنفيذي :دين بقيمة  40169د.أ.
مع الفوائد واللواحق

تاريخ التنفيذ20/1/2016 :
تاريخ تبليغ اإلنذار9/5/2016 :
تـ ــاريـ ــخ الـ ـحـ ـج ــز 20/6/2016 :ت ــاري ــخ
تسجيله1/7/2016 :
تاريخ محضر وصف العقار11/8/2016 :
تاريخ تسجيله24/10/2016 :
ال ـع ـق ــار املـ ـط ــروح ل ـل ـب ـيــع :ال ـع ـق ــار /555
دردغيا  2400س ـه ـمــًا م ـســاح ـتــه 11126
م 2وه ــو ع ـبــارة عــن قطعة ارض م ـشــاد
عليها عــدة ابنية منجزة وغير منجزة
وخيم حديدية ومسابح عــدد األبنية 7
مقسمة على الشكل التالي:
بـلــوك  = Aطـ ــابـ ــق أرض ـ ـ ــي يـ ـحـ ـت ــوي
ع ـلــى غرفتني ومطبخ وح ـمــام مساحته
 102م 2منجز
بـلــوك  = Bطـ ــابـ ــق س ـف ـلــي يـ ـحـ ـت ــوي
ع ـ ـ ـل ـ ـ ــى م ـس ـبــح وج ـ ــاك ـ ــوزي وح ـم ــام ــات
وملبس حجر ص ـخــري م ـســاح ـتــه 984
م 2م ـن ـجــز وطــابــق ارضـ ـ ـ ــي مساحته
 1092م 2م ـن ـجــز ي ـح ـت ــوي ع ـل ــى صــالــة
ومطبخ وحمامات وطابق اول مساحته
 894م 2غير منجز وطابق ثاني مساحته
 148م 2غـيــر مـنـجــز ودرج وخـ ــزان مــاء
مساحتهما  77م 2غير منجز.
ب ـل ــوك  = Cارض ـ ــي ي ـح ـت ــوي ع ـل ــى درج
وكنتوار مساحته  87م 2منجز
ب ـلــوك  = Dارضـ ــي ي ـح ـتــوي ع ـلــى غــرفــة
وصــالــة مـســاحـتــه  984م 2مـنـجــز وأول
يحتوي على مسابح وادراج وحمامات
غسيل مساحته  745م 2منجز.
بـلــوك  = Eخـيــم حــديــديــة ع ـبــارة عــن
صالة صيفية مساحتها  524م 2منجز.
بلوك  = Fخيم حديدية مساحتها 184
م 2منجز عبارة عن مقاعد.
بلوك  = Gمدخل الرئيسي مساحته 40
م 2منجز
ح ـ ــدوده :مــن ال ـغــرب ال ـع ـقــار رق ــم 556
ومـ ـ ــن ال ـ ـشـ ــرق ال ـ ـع ـ ـقـ ــاران رقـ ـ ــم 553
و 554وم ــن ال ـش ـمــال ال ـع ـقــار  560وم ــن
ال ـج ـنــوب طريق عام والعقار .554
ق ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــن 2813070 :د.أ.
م ـل ـيــونــان وثمانماية وثالثة عشر الف
وسبعون د.أ.
ب ـ ــدل الـ ـط ــرح املـ ـخـ ـف ــض1.265.881.5 :
مـ ـلـ ـي ــون ومـ ــاي ـ ـتـ ــان وخـ ـمـ ـس ــة وسـ ـت ــون
ال ـفــا وثـمــانـمــايــة وواحـ ــد وث ـمــانــون د.أ.
وخمسون سنتًا.
م ــوع ــد ال ـب ـي ــع ومـ ـك ــان اجـ ــرائـ ــه ال ـســاعــة
ال ـح ــادي ــة ع ـشــر وال ـن ـص ــف ص ـبــاحــا من
نهار االثنني في الواقع  9/7/2018امــام
رئـيــس دائـ ـ ــرة التنفيذ فــي جــويــا وعلى
الــراغــب بالشراء املباشرة بــاملــزايــدة ان
يقدم بدل الطرح نقدًا او بكفالة مصرفية
واف ـ ـ ـي ـ ـ ــة او ش ـ ـ ــك مـ ـ ـصـ ـ ــرفـ ـ ــي م ـ ـ ــن احـ ـ ــد
املـ ـص ــارف امل ـق ـبــولــة ل ـح ـضــرة رئ ـيــس
دائ ــرة ال ـت ـن ـف ـيــذ فـ ــي ج ــوي ــا وعـ ـلـ ـي ــه
ات ـ ـخـ ــاذ م ـحــل القــام ـتــه ض ـمــن ن ـطــاق
امل ـح ـك ـمــة واال اعتبر ك ــل ت ـب ـل ـيــغ ل ــه ف ــي
ق ـل ـم ـهــا قــانــون ـيــًا وع ـل ـيــه إيــداع الثمن
ف ــي خ ــال مـهـلــة ث ــاث ــة أيـ ــام م ــن تــاريــخ
ص ــدور ق ــرار اإلحــالــة ،وعليه كــذلــك دفع
الـثـمــن والـ ـ ــرسـ ـ ــوم وال ـن ـف ـقــات بـمــا فيه
رســم الــداللــة  %5خــالل عشرين يومًا
مــن تــاريــخ صــدور قرار اإلحالة.
رئيس القلم
أحمد جباعي
إعالن
م ــوع ــد إع ـ ـ ــادة االع ـ ـ ــان ل ـل ـم ــرة ال ـثــان ـيــة
م ــزاي ــدة علنية لـتـلــزيــم تـقــديــم وتــركـيــب
واس ـت ـث ـمــار ل ــوح ــات اعــان ـيــة ف ــي مـطــار
رفيق الحريري الــدولــي  -بيروت وعلى
الطرق املؤدية اليه
الساعة التاسعة من يوم الخميس الواقع
ف ـي ــه ال ـخ ــام ــس م ــن ش ـه ــر ت ـم ــوز ،2018
تـجــري ادارة املـنــاقـصــات ـ ـ ـ فــي مركزها
الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع بوردو
ـ ـ ـ ـ ال ـص ـنــايــع ـ ـ ـ ـ بـ ـي ــروت ،ل ـح ـســاب وزارة
االشغال العامة والنقل  -املديرية العامة
لـلـطـيــران امل ــدن ــي ،إعـ ــادة االعـ ــان للمرة
ال ـثــان ـيــة م ــزاي ــدة عـلـنـيــة لـتـلــزيــم تـقــديــم
وتركيب واستثمار لوحات اعالنية في
مطار رفيق الحريري الــدولــي  -بيروت
وعلى الطرق املؤدية اليه.
ـ ـ الـتــأمــن املــؤقــت/200.000.000/ :ل.ل.
فقط مئتي مليون ليرة لبنانية ال غير.
ـ ـ سعر االفـتـتــاح/2400.000.000/ :ل.ل.
فـقــط م ـل ـيــاران وأرب ـع ـمــايــة مـلـيــون ليرة
لبنانية.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ت ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض ،وفـ ــق ن ـص ــوص دف ـتــر
ال ـشــروط ال ـخــاص ،ال ــذي يمكن االط ــاع
وال ـح ـص ــول عـلـيــه م ــن امل ــدي ــري ــة الـعــامــة
للطيران املدني.

يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل الـ ـ ـع ـ ــروض الـ ـ ــى ادارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 1231
إعالن
موعد تلزيم اعمال التنظيفات في قصر
األونيسكو واملبنى امللحق به
ال ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة وال ـن ـص ــف م ــن ي ــوم
االربـ ـع ــاء ال ــواق ــع ف ـيــه ال ــراب ــع م ــن شهر
تموز  ،2018تجري ادارة املناقصات ـ ـ في
مركزها الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع
بـ ــوردو ـ ـ ـ الـصـنــايــع ـ ـ ـ ب ـي ــروت ،لحساب
وزارة الثقافة  -املديرية العامة للشؤون
الثقافية ،تلزيم اعـمــال التنظيفات في
قصر األونيسكو واملبنى امللحق به.
ـ ـ التأمني املؤقت/7.000.000/ :ل.ل .فقط
سبعة ماليني ليرة لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ت ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض ،وفـ ــق ن ـص ــوص دف ـتــر
ال ـشــروط ال ـخــاص ،ال ــذي يمكن االط ــاع
وال ـح ـص ــول عـلـيــه م ــن امل ــدي ــري ــة الـعــامــة
للشؤون الثقافية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل الـ ـ ـع ـ ــروض الـ ـ ــى ادارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 1228
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
العروض العائد لتأمني آليات املؤسسة
ضد الغير واملسؤولية املدنية ولتأمني
الـ ـش ــاحـ ـن ــات والـ ـصـ ـه ــاري ــج ضـ ــد ك ــاف ــة
االخ ـطــار ملــدة سـنــة ،مــوضــوع اسـتــدراج
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروض رق ـ ـ ـ ــم ث4د 334/تـ ــاريـ ــخ
 ،2018/1/16قـ ــد م ـ ـ ــددت لـ ـغ ــاي ــة ي ــوم
الجمعة  2018/7/13عند نهاية الــدوام
الرسمي الساعة .11:00
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /225 000/
ل.ل.
علما ب ــأن ال ـع ــروض الـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/6/6
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1232
إعالن رقم 27/1
تـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــل اعـ ـ ـ ـ ـ ــان رقـ ـ ـ ـ ــم  1/23ت ـ ــاري ـ ــخ
2018/5/24
تعلن وزارة ال ــزراع ــة ـ ـ ـ املــديــريــة العامة
ل ـل ــزراع ــة ـ ـ ـ ـ ع ــن إع ـ ــادة إج ـ ــراء اس ـت ــدراج
عروض لتلزيم زرع حديقة خليل مطران
في بعلبك للعام  ،2018وذلك في مبناها
الكائن في بئر حسن مقابل ثكنة هنري
ش ـه ــاب ،ب ـتــاريــخ  2018/6/22الـســاعــة
التاسعة.
يـ ـمـ ـك ــن لـ ـل ــراغـ ـب ــن فـ ـ ــي االشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك فــي
اس ـت ــدراج ال ـع ــروض ه ــذا ،االطـ ــاع على
دف ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط الـ ـخ ــاص ال ـع ــائ ــد ل ـهــذا
ال ـت ـلــزيــم وال ـح ـص ــول ع ـلــى ن ـس ـخــة عنه
مــن مصلحة الــديــوان ـ ـ املــديــريــة العامة
لـ ـل ــزراع ــة ،ال ـكــائ ـنــة ف ــي م ـب ـنــى ال ـ ـ ــوزارة،
الطابق الثالث،
تقدم العروض بالبريد املضمون املغفل
او بــال ـيــد م ـب ــاش ــرة ،ع ـلــى ان ت ـصــل الــى
قلم مصلحة الــديــوان ـ ـ املــديــريــة العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا
مــن ال ـيــوم ال ــذي يسبق الـتــاريــخ املـحــدد
الجراء استدراج العروض.
ـ ـ ـ ـ ـ ي ـخ ـف ــض االع ـ ـ ـ ــان الـ ـ ــى خ ـم ـس ــة أيـ ــام
(ق ــرار وزي ــر ال ــزراع ــة رق ــم  1/449تــاريــخ
.)2018/6/6
بيروت في 2018/6/6
وزير الزراعة
غازي زعيتر
التكليف 1238

إعالن عن اجراء مزايدة عمومية
ت ـجــري مصلحة سـكــك ال ـحــديــد والـنـقــل
املـشـتــرك فــي اح ــد مكاتبها الـكــائـنــة في
محطة مار مخايل  -طريق النهر:
 اعــادة مزايدة عمومية لبيع بطارياتتالفة وغـيــر صالحة لالستعمال وذلــك
فـ ــي تـ ـم ــام الـ ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة مـ ــن ي ــوم
الثالثاء الواقع في .2018/07/03
على الراغبني باالشتراك في املزايدة ان
ي ـقــدمــوا عــروض ـهــم م ـبــاشــرة بــالـيــد الــى
امــانــة ســر املصلحة الكائنة فــي املحطة
املـ ــذكـ ــورة وذل ـ ــك ق ـب ــل ال ـس ــاع ــة ال ـثــان ـيــة
عشرة من اخر يوم عمل يسبق التاريخ
املحدد للمزايدة.
يهمل حكمًا كل عرض يرسل بغير هذه
الطريقة او يصل بعد انتهاء املهلة.
ي ـم ـكــن االطـ ـ ــاع وال ـح ـص ــول ع ـلــى دفـتــر
ال ـشــروط الـخــاصــة لـلـمــزايــدة لـقــاء مبلغ
/50.000/ل.ل ،.لـ ــدى ق ـلــم ال ـ ـلـ ــوازم في
محطة مار مخايل خالل الدوام الرسمي.
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
زياد نصر
التكليف 1240
إعالن
تعلن مصلحة استثمار مرفأ طرابلس
عـ ــن ت ـم ــدي ــد املـ ـه ــل الـ ـع ــائ ــدة ل ـل ـم ــزاي ــدة
الـعـمــومـيــة ل ـل ـحــوض ال ـعــائــم ف ــي املــرفــأ
وذلك على الشكل التالي:
 - 1تـمــديــد مهلة سـحــب دفـتــر الـشــروط
لـ ـ ـغ ـ ــاي ـ ــة يـ ـ ـ ـ ــوم االث ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ــواق ـ ـ ـ ــع ف ـي ــه
 2018/7/23لقاء ثمن وقــدره $/1500/

(الف وخمسمائة دوالر أميركي) يشمل
الضريبة على القيمة املضافة ،على ان
تدفع في صندوق املصلحة.
 - 2تـمــدد مهلة تـقــديــم ال ـعــروض لغاية
يوم االثنني الواقع فيه  2018/7/23قبل
الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
 - 3تفض العروض يوم الثالثاء الواقع
فيه  2018/7/24عند الساعة التاسعة
صباحًا في مبنى االدارة.
مدير املصلحة
د .أحمد تامر
إعالن
تعلن مصلحة استثمار مرفأ طرابلس
عــن رغبتها فــي اع ــادة اج ــراء املناقصة
العمومية لتوريد الـلــوازم والقرطاسية
ل ــزوم مصلحة استثمار مــرفــأ طرابلس
وذلك على الشكل التالي:
 - 1تـنـفـيــذ الـصـفـقــة بـطــريـقــة املـنــاقـصــة
العمومية.
 - 2تسلم دفاتر الشروط اعتبارًا من يوم
الثالثاء الواقع فيه  2018/6/19من قلم
املصلحة.
 - 3آخـ ــر م ـه ـلــة ل ـت ـقــديــم الـ ـع ــروض يــوم
ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع فـيــه  2018/7/10قبل
الساعة الثانية عشر ظهرًا.
 - 4تفض العروض يوم االربعاء الواقع
فيه  2018/7/11عند الساعة التاسعة
صباحًا في مبنى االدارة.
مدير املصلحة
د .أحمد تامر
إعالن
تعلن مصلحة استثمار مرفأ طرابلس

عن رغبتها في اجراء مناقصة عمومية
لـتـلــزيــم اع ـمــال تــأهـيــل وتــوسـيــع مدخل
املرفأ القديم وذلك على الشكل التالي:
 - 1تـنـفـيــذ الـصـفـقــة بـطــريـقــة املـنــاقـصــة
العمومية.
 - 2تسلم دفاتر الشروط اعتبارًا من يوم
الخميس الواقع فيه  2018/6/28من قلم
املصلحة.
 - 3آخـ ــر م ـه ـلــة ل ـت ـقــديــم الـ ـع ــروض يــوم
االرب ـع ــاء ال ــواق ــع فـيــه  2018/7/25قبل
الساعة الثانية عشر ظهرًا.
 - 4تفض العروض يوم الخميس الواقع
فيه  2018/7/26عند الساعة التاسعة
صباحًا في مبنى االدارة.
مدير املصلحة
د .أحمد تامر

في أوقــات ال ــدوام الرسمي لتبلغ أوراق
املـ ـع ــامـ ـل ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة رقـ ـ ــم 2014/88
ّ
الصياح
املقامة عليكم من جوزاف فؤاد
وم ــوض ــوعـ ـه ــا ت ـن ـف ـي ــذ ش ـي ـك ــن بـقـيـمــة
/22.700/د.أ .اضـ ــافـ ــة الـ ـ ــى الـ ـف ــوائ ــد
وال ـ ــرس ـ ــوم والـ ـنـ ـفـ ـق ــات والـ ـ ـج ـ ــواب عـلــى
االن ــذار التنفيذي خــال عـشــرة اي ــام من
تاريخ االن ــذار اضافة الــى مهلة املسافة
وبــانـقـضــاء امل ـهــل تـصـبـحــون مجهولي
امل ـقــام وي ـجــري ابــاغــك كــافــة االجـ ــراءات
بواسطة رئيس قلم هذه املحكمة.
رئيس القلم
وفاء ضاهر

إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
طلبت رن ــده فــريــد زي ــن الــديــن بصفتها
ال ـش ـخ ـص ـيــة س ـن ــد م ـل ـك ـيــة ب ـ ــدل ضــائــع
للقسم  4من العقار  1279السمقانية.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية

◄ مبوب ►
◄خرج ولم يعد ►

إعالن تبليغ انذار
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
الرئيسة ندى املعلوف
الـ ــى امل ـن ـفــذ ع ـل ـي ـهــم :ك ـل ــودي ــن وش ـيــريــن
وجورج انطوان بشارة
تــدعــوكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة لـلـحـضــور اليها
بــالــذات أو بــواسـطــة وكيلكم القانوني

غادر العامل البنغالدشي
Mohammad jalal faker
م ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدوم ــه ،الـ ــرجـ ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـنــه ش ـي ـئــا االتـ ـص ــال عـلــى
الرقم ٣٦٧٠٤٠/٠٣
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أفقيا
 -1مدينة سعودية هي اليوم رأس الخير –  -2غفلة النوم – مسيرة يوم وليلة – إسم
موصول –  -3موته – مدينة فرنسية إشتهرت بمقاومتها الزحف األملاني بحيث
وقعت فيها أشهر املـعــارك أثناء الحرب العاملية األولــى –  -4متشابهان – ضمير
منفصل – عرق في العنق ينتفخ عند الغضب –  -5عاصمة أوروبية – مثل ونظير
ّ
مجرب –  -7خصب – يسير على قدميه –
مائي لبناني – رجل
– للندبة –  -6سد ُ
الهاتف – ابكم مبعثرة –  -9موقع أثــري في لبنان
مقياس مساحة –  -8تقال على
ُ
بجبال كسروان – مــادة بيضاء كانت تستعمل قديمًا في لبنان لطالء املنازل من
ّ
شمالي لبنان قاعدته حلبا – عاصمة آسيوية
الداخل –  -10قضاء في

عموديًا
 -1كتاب في فلسفة الشريعة ملونتسكيو عام  -2 – 1748مدينة تاريخية في تركيا –
 -3عود ّ
مجرد من الورق – كثرة اللنب – وكالة أنباء عربية –  -4عاصمة فييتنام – برد
–  -5حرف نصب – من الحيوانات األليفة –  -6غثيان املعدة بلغة العامة – من شهور
السنة –  -7يكسو جلد بعض الحيوانات – قبيح بشع الخلقة –  -8نوتة موسيقية –
أحرف متشابهة –  -9فنانة أميركية معروفة – خاصتي وملكي –  -10كاتب فرنسي
وفيلسوف إجتماعي ّ
تأثرت بمبادئه الثورة الفرنسية واألدب الرومنطيقي

أفقيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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مشاهير 2891

حلول الشبكة السابقة

1

 -1فالوغا – مقص –  -2موناليزا –  -3آر – تو – محار –  -4التران – كبة ّ–  -5ملول – في – نا
–  -6نول – سيول –  -7زفس – العنبر –  -8از – تك – ال –  -9حبال – يرش –  -10الغندورية

عموديًا

 -1فم امليزاب –  -2اورال – فز –  -3لن – تونس – حل –  -4واترلو – تبغ –  -5غلوا
– الكان –  -6اي – نف – لد –  -7زم – يسعل –  -8ماحك – يناير –  -9ابنوب – ري –
 -10صخرة الروشة

حل الشبكة 2890

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

العب كرة قدم فرنسي اختاره بيليه ضمن قائمة افضل  125العب حي
عام ُ .2004ولد في السنغال وانتقل مع عائلته الى فرنسا .اصبح قائد
الفريق الفرنسي بعد اعتزال زيدان
 = 1+11+5+3+4+2شك وظــن ■  = 6+7+8يحل العقدة ■  = 9+10سقي
النبات

حل الشبكة الماضية :عبلة الرويني

22
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ثقافة وناس

ثقافة وناس

23

ّ
ّ
ّ
ممثل من طراز وشهرة إياد ّ
يمكن لغير المتمكن
ال
نوعية
من
بأدوار
األردني
ل
الممث
أمتعنا
لطالما
(.)1971
ار
نص
وجهًا لوجه من العبث تقديم
ّ
ّ
ّ
تصديرها إلى الشاشة .حمل على كتفيه شخصيات مركبة ومتطلبة ،من قبيل «المأمون» في «أبناء الرشيد :األمين والمأمون» ( ،)2006و«حسن البنا» في «الجماعة»
و«سيد العجاتي» في «موجة ّ
(ّ ،)2010
حارة» ( ،)2013و«علي» في «حارة اليهود» ( ،)2015و«طارق رمضان» في «أفراح ّ
القبة» ( ،)2016و«أكرم» في «هذا المساء»
( .)2017عمل تحت إدارة كبار مثل محمد ياسين وتامر محسن وحاتم علي في التلفزيون ،ومروان حامد وكاملة أبو ذكرى في السينماّ .
تلون في مناخات صناعة
ً
ً
وصوال إلى هوليوود عبر مسلسل  ،The Looming Towerالذي انتهى عرضه على ّ
ّ
السوريةّ ،
منتقال من الدراما ّ
ّ
ّ
منصة Hulu
ة،
المصري
ثم
إلى
ة
األردني
دة،
متعد
ّ
أخيرًا« .األخبار» التقت إياد ّنصار ضمن «مهرجان قابس للسينما» األخير في تونس .حوار صريح حول آلية عمله وتفكيره ،وتطلعاته للمرحلة القادمة

ّ
ّ
إياد نصار :أدواري التلفزيونية أكثر نضجًا!

علي وجيه
ّ
رمضانيًا هذا املوسم بخالف
■ ال مسلسل
املعتاد .ملاذا؟
السبب بسيط .لم أجد ّ
النص املناسب.

يزعم الفيلم بأن الـ  CIAعملت جاهدة لمنع أي تدخل إسرائيلي في لبنان!

سينما

ّ
براد أندرسون يضحي بروحه
على مذبح السينما التحريفية
بروباغندا هوليوودية في «بيروت»

باريس ـــــ عثمان تزغارت
ب ـف ـي ـل ـم ــه ال ـ ـجـ ــديـ ــد «بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروت» (أو
«الـعـمـلـيــة بـ ـي ــروت» ،وف ـقــا لـلـعـنــوان
ُ
ال ــذي ط ــرح بــه الـفـيـلــم فــي ال ـصــاالت
األوروبـ ـي ــة) ،ع ــاد امل ـخــرج األمـيــركــي
بـ ــراد أن ــدرس ــون ،لـيــرتـمــي ب ـقــوة في
أحضان هوليوود ،بعد رحلة تمرد
طويلة امتدت ألكثر من عقد .صاحب
«ام ـبــراطــوريــة ال ـظــال» ك ــان قــد شق
عـصــا ال ـطــاعــة عـلــى االستبلشمنت
الـ ـه ــولـ ـي ــوودي ،عـ ــام  ،2004عـنــدمــا
غ ـ ـ ــادر ال ـ ــى امل ـن ـف ــى االخ ـ ـت ـ ـيـ ــاري فــي
إس ـ ـبـ ــان ـ ـيـ ــا ،ح ـ ـيـ ــث وجـ ـ ـ ــد م ـن ـت ـجــن
أوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن تـ ـحـ ـمـ ـس ــوا ل ـس ـي ـن ــاري ــو
رائعته  ،The machinistمما سمح له
بإنجازها من دون تقديم التنازالت
التي اشترطتها منه االستوديوهات
الهوليوودية.
ك ــان ذل ــك ال ـخ ـيــار ج ـس ــورًا ،لـكـنــه لم
ي ـخــل م ــن امل ـج ــازف ــة .ف ـقــد كــانــت تلك
ال ـ ــروح امل ـت ـم ــردة مـكـلـفــة ج ـ ـدًا ،إذ لم
يتمكن أندرسون بعد ذلك من إنجاز
س ــوى ث ــاث ــة أفـ ــام ف ـقــط ع ـلــى مــدى
 12سنة .لكن اسمه تكرس تدريجًا
ضـمــن الــرمــوز ال ــواع ــدة ل ـ «السينما
املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـل ــة» األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،وس ـي ـن ـمــا
امل ــؤل ــف ال ـع ــامل ـي ــة ب ـش ـكــل أعـ ـ ــم .بـعــد
«إمبراطورية الظالل» ( ،)2010الذي
ح ـمــل م ــراف ـع ــة ق ــوي ــة ض ــد الـسـيـنـمــا
الـتـجــاريــة ال ـهــول ـيــووديــة ،مــن خــال
ح ـ ــادث ـ ــة غ ــرائـ ـبـ ـي ــة يـ ـ ـ ــؤدي خ ــال ـه ــا
انـقـطــاع الـكـهــربــاء فــي قــاعــة سينما
فـ ــي دي ـ ـتـ ــرويـ ــت الـ ـ ــى اخـ ـتـ ـف ــاء ك ــاف ــة
امل ـش ــاه ــدي ــن ،لـيـتـحــولــوا ال ــى مـجــرد
ظ ــال تـتــراقــص عـلــى ال ـج ــدران ،عــاد

أنـ ــدرسـ ــون الـ ــى س ـي ـن ـمــا ال ـت ـشــويــق،
الـ ـق ــريـ ـب ــة مـ ــن ال ـ ـن ـ ـمـ ــوذج الـ ـتـ ـج ــاري
الـهــولـيــوودي ،فــي فيلمه «االتـصــال
الهاتفي» ( .)2013قصة موظفة في
مــرك ــز التـ ـص ــاالت الـ ـط ــوارئ ت ـحــاول
إن ـ ـ ـقـ ـ ــاذ فـ ـ ـت ـ ــاة مـ ـخـ ـط ــوف ــة مـ ـ ــن ق ـبــل
س ـف ــاح شـهـيــر ف ــي ل ــوس إن ـج ـلــوس.
ل ـك ـن ــه سـ ــرعـ ــان مـ ــا اسـ ـتـ ـع ــاد ال ـ ــروح
املـتـمــردة والـنـفــس الـغــرائـبــي اللذين
اشتهر بهما ،في فيلمه قبل األخير
«هـسـتـيــريــا» ( ،)2014ال ــذي اقتبسه
م ــن ق ـص ــة ش ـه ـي ــرة إلدغ ـ ـ ــار ألـ ــن ب ــو،
ب ـع ـن ــوان «ن ـظ ــام ال ــدك ـت ــور غـ ــودرون
والبروفيسور بلوم».
كان بإمكان براد أندرسون مواصلة
ّ
مـ ـس ــاره ك ـم ـخــرج م ـق ــل ي ــراه ــن عـلــى
النوعية ،ال ّ
يقدم سوى فيلم واحد كل
ثــاث أو أربــع سـنــوات ،لكن كل عمل
جــديــد يـحـقـقــه يـضـيــف لـبـنــة مميزة
ال ــى ت ـجــرب ـتــه كـسـيـنـمــائــي مـسـتـقــل،
بخاصة أنه على غرار عدد من أبناء
ه ــولـ ـي ــوود امل ـش ــاك ـس ــن (األخـ ــويـ ــن
كوين ،ستيفن ســودربــرغ…) ،كانت
لـ ــه فـ ــي مـ ـ ـ ـ ــوازاة أعـ ـم ــال ــه املـ ـن ــدرج ــة
ضمن سينما املؤلف ،تجارب أخرى
تجارية ومربحة في مجال التأليف
واإلخراج التلفزيوني.
لـ ـك ــن صـ ــاحـ ــب «ح ـ ـ ـ ـ ــوادث س ـع ـي ــدة»
( )2000س ـلــك طــري ـقــا غ ـيــر م ـتــوقــع.
بـعــد أرب ـعــة أعـ ــوام مــن ال ـغ ـيــاب ،قــرر
االرتماء في أحضان االستبلشمنت
الهوليوودي بأكثر األساليب إسفافًا
وفـ ـج ــاج ــة .فـ ــي جـ ــديـ ــده «ب ـ ـيـ ــروت»،
ت ـخ ـل ــى أن ـ ـ ــدرس ـ ـ ــون حـ ـت ــى ع ـ ــن ت ـلــك
البصمة الفنية التي طبعت أعماله
الـ ـه ــولـ ـي ــوودي ــة األولـ ـ ـ ــى («وح ـ ـ ــوش
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جـعـلــت الـنـقــاد يصنفونه بــاك ـرًا في
خ ــان ــة األب ـ ـن ـ ــاء ال ــروحـ ـي ــن لـلـمـعـلــم
ديفيد لينش.
بعدما كان يحرص على تولي كتابة
سـ ـيـ ـن ــاري ــوه ــات أفـ ــامـ ــه وم ــون ـت ــاج
أغ ـل ـب ـهــا ب ـن ـف ـســه ،اخـ ـت ــار أن ــدرس ــون
الـتـعــاون فــي «العملية ب ـيــروت» مع
أحـ ــد أب ـ ــرز أقـ ـط ــاب س ـي ـن ـمــا األك ـش ــن
ال ـهــول ـيــووديــة ،وه ــو الـسـيـنــاريـســت
ت ــون ــي غـ ـيـ ـل ــرون ،الـ ـ ــذي اش ـت ـه ــر مــن
خـ ــال سـلـسـلــة أف ـ ــام ال ـجــاســوس ـيــة
«ج ـي ـســون ب ـ ــورن» .ج ــاءت النتيجة
سـقـطــة م ــدوي ــة ال تـلـيــق بسينمائي

شخوص نمطية تصور
الفدائيين الفلسطينيين
إما إرهابيين أو فاسدين
مـ ــن مـ ـص ــاف ان ـ ـ ــدرس ـ ـ ــون .مـ ـن ــذ أول
م ـش ــاه ــده ،وق ــع «ال ـع ـم ـل ـيــة ب ـي ــروت»
ف ــي م ـط ــب ال ـن ـم ـط ـيــة االس ـت ـشــراق ـيــة
ال ـه ــول ـي ــوودي ــة ف ــي ص ــوره ــا األك ـثــر
ف ـج ــاج ــة :ش ــاط ــئ ُي ـف ـت ــرض أن ـ ــه فــي
ب ـيــروت ،لكن أي مشاهد زار العالم
الـ ـع ــرب ــي ،ول ـ ــو مل ـ ــرة واح ـ ـ ـ ــدة ،يـ ــدرك
مـنــذ الــوهـلــة األول ــى أن ــه فــي املـغــرب!
وســط كثبان الــرمــال الذهبية ،تبرز
فجأة دبابة عسكرية تشق طريقها
وسط الشمسيات الشاطئية امللونة،
فيما نشاهد فــي الخلفية سربًا من
ً
اإلبــل التي تدب على مهل .أهــا بكم
ف ــي تــافـيــف املـخـيـلــة الـهــولـيــووديــة

امل ــري ـض ــة! ال ـق ـصــة امل ــرك ــزي ــة لـلـفـيـلــم
عبارة عن ميلودراما عائلية فاقعة:
مـ ـيـ ـس ــون سـ ـك ــايـ ـل ــز ،دي ـب ـل ــوم ــاس ــي
أمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي م ـ ـحـ ــب ل ـ ـل ـ ـعـ ــرب (الـ ـنـ ـج ــم
األميركي جون هــام) ،في بيروت ما
قبل الحرب األهلية ( ،)1972يستعد
برفقته زوجته الفرنسية ذات األصل
ال ـعــربــي ن ــادي ــا (ال ـن ـج ـمــة الـفــرنـسـيــة
ليلى بـخـتــي) ،لتبني الطفل اليتيم
ك ــري ــم ،إلنـ ـق ــاذه م ــن أتـ ــون مـخـيـمــات
الالجئني الفلسطينيني.
ل ـك ـن ـه ـمــا يـ ـف ــاج ــآن ب ـ ــأن ك ــري ــم لـيــس
يتيمًا ،بل له شقيق أكبر «إرهابي»
ّ
(فـ ـ ــدائـ ـ ــي) يـ ـن ــظ ــم هـ ـج ــوم ــا مـسـلـحــا
عـ ـل ــى إق ــامـ ـتـ ـهـ ـم ــا ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة،
ُ
السـتــرجــاع شقيقه ،فتقتل الــزوجــة
ناديا برصاصة طائشة أثناء تبادل
النار.
إطالق َ
ي ـق ـفــز ِب ــن ــا ال ـف ـي ـلــم ،ب ـعــد ذل ـ ــك ،عـقـدًا
ً
كامال ،الى بيروت ما قبل االجتياح
االسرائيلي ،في صيف  .1982يعود
ميسون سكايلز الى بيروت ،بطلب
م ــن وك ــال ــة االس ـت ـخ ـب ــارات املــركــزيــة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،إلنـ ـق ــاذ زم ـي ـل ــه ال ـقــديــم
كــل رايـلــي (الـنـجــم م ــارك بليغرينو)
املـ ـخـ ـط ــوف مـ ــن قـ ـب ــل «إرهـ ــاب ـ ـيـ ــن».
ّ
وإذا ب ــه ي ـك ـت ـشــف أن ك ـب ـيــر ه ــؤالء
«اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــن» ل ـي ــس س ـ ــوى ال ـط ـفــل
كريم الذي كان يعتزم تبنيه!
ع ـ ـلـ ــى ه ـ ــام ـ ــش هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـق ـ ـصـ ــة ذات
املـنـحــى امل ـي ـلــودرامــي ،يـمـعــن الفيلم
ف ـ ـ ــي م ـ ـ ـمـ ـ ــارسـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـدس ال ـ ــدع ـ ــائ ـ ــي
ال ـه ــول ـي ــوودي ،م ــن خ ــال مـجـمــوعــة
م ـ ـ ــن الـ ـ ـشـ ـ ـخ ـ ــوص الـ ـنـ ـمـ ـطـ ـي ــة الـ ـت ــي
تـ ـص ــور الـ ـف ــدائـ ـي ــن ال ـفـل ـس ـطـيـنـيــن
إم ــا كــإرهــاب ـيــن مـتـعـطـشــن لـلــدمــاء

أو كــأشـخــاص فــاســديــن ،مستعدين
ل ـب ـيــع قـضـيـتـهــم الــوط ـن ـيــة م ــن أجــل
املكسب املــالــي! حتى هـنــا ،قــد يبدو
األمر عاديًا ،وال يتعدى ما هو معتاد
ف ــي أفـ ـ ــام ال ــدع ــاي ــة ال ـه ــول ـي ــوودي ــة.
ل ـك ــن «ال ـع ـم ـل ـيــة بـ ـي ــروت» ل ــم يـكـتــف
بــال ـبــروبــاغ ـنــدا ،بــل وق ــع فــي منزلق
التحريفية!
لم يتردد براد أندرسون وشريكه في
كـتــابــة الـسـيـنــاريــو ،تــونــي غـيـلــرون،
ف ــي ت ــزوي ــر وق ــائ ــع الـ ـت ــاري ــخ :يــزعــم
ال ـف ـي ـل ــم ب ـ ــأن وك ــال ــة االس ـت ـخ ـب ــارات
املـ ــركـ ــزيـ ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ف ـ ــي بـ ـي ــروت
ع ـم ـلــت جـ ــاهـ ــدة ،ع ـل ــى مـ ــدى أش ـه ــر،
ملنع أي تدخل اسرائيلي في لبنان،
وأن «االجـتـيــاح» لــم يقع ســوى بعد
مقتل مسؤول ال ـ «ســي .أي .إيــه» في
بـيــروت ،روب ــرت إيـمــس ،وسبعة من
رف ــاق ــه «ال ـجــواس ـيــس ال ـط ـي ـبــن» في
التفجير ال ــذي ّ
دم ــر مبنى الـسـفــارة
األميركية في بيروت!
الجميع يعلم ،بالطبع ،أن التفجير
ال ــذي اسـتـهــدف الـسـفــارة األميركية
وق ــع فــي  18نـيـســان (أب ــري ــل) ،1983
أي ب ـعــد ق ــراب ــة س ـنــة م ــن االج ـت ـيــاح
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ل ـل ـب ـن ــان ،ف ــي ح ــزي ــران
(يونيو)  .1982الجميع يعرف أيضًا
أن ل ــي أع ـن ــاق الـحـقــائــق الـتــاريـخـيــة
تقليد راســخ فــي أفــام البروباغندا
ال ـهــول ـيــوديــة .ل ـكــن ،ه ــل ك ــان جــدي ـرًا
بمخرج مــن مـصــاف بــراد أنــدرســون
أن ي ـض ـحــي ب ــروح ــه امل ـت ـم ــردة على
مذبح السينما التحريفية!؟
«بيروت» :بدءًا من منتصف تموز (يوليو)
في الصاالت اللبنانية

■ م ـنــذ ال ـب ــداي ــة ف ــي األردن وس ــوري ــا ثـ ّـم
ً
ال ـق ـف ــزة ال ـك ـب ـيــرة ف ــي م ـص ــر ،وص ـ ــوال إلــى
ّ
 ،The Looming Towerي ـبــدو أنـ ــك من
ّ
ملراحل واختبارًا
أكثر املمثلني العرب عبورًا
ّ ّ
ملـنــاخــات حــالـيــا .هــل ك ـنـ َـت تـتــوقــع ك ــل هــذا
خالل زمن قصير نسبيًا؟
ه ــذا س ــؤال لــه عــاقــة عميقة بطريقة
ت ـف ـك ـيــري .ف ــي مــرح ـلــة م ــا ف ــي األردن،
ُ
حــالــة ي ــأس وإح ـب ــاط
ك ـن ــت م ـصــابــا ب ـ ّ
شديدين .تشعر أنك ال تصل إلى شيء
مــن طـمــوحــك ،رغ ــم ت ـكــرار امل ـح ــاوالت.
عـ ــدم وج ـ ــود م ـش ـهــد إنـ ـت ــاج حـقـيـقــي،
يصبح
ينسف فكرة التنافس الفعلي.
ً
ّ
حاجة
وليس
املمثل مرهونًا للمنتج،
ّ
أو شريكًا لــه .فكرة تصنيفك كممثل،
م ـب ـن ـيــة ع ـل ــى م ــزاج ـي ــة امل ـن ـت ــج .لـيــس
ّ
ّ
واملصرية ،التي
السورية
كما الحالة
يـخـتــار فيها الـجـمـهــور مــن يـحــب ،ما
يـضـطــر املـنـتــج إل ــى الـلـجــوء إل ـيــه .في
األردن ،كان العدد محدودًا .الصناعة
ليست كـبـيــرة .كــل ذل ــك ،خـلــق داخـلــي
ً
ش ـكــا م ــن أش ـك ــال اإلحـ ـب ــاط .بـعــدهــا،
ُ ّ
وج ــدت أن ه ــذه الـحــالــة لــن توصلني
سـ ـ ــوى إلـ ـ ــى م ــزي ــد مـ ــن االنـ ـ ـ ـ ــزالق فــي
الـهــاويــة .مـشــروع حياتي ينهار أمــام
ُ
ُ
ّ
ووقفت مع
نفسًا،
عيني.
هكذا ،أخذت ً
ذاتي .ما ّ
حولني حقيقة عبارة «أرى ما
ُ
ّ
بالتحرك .أخذت
بدأت
أريد» لدرويش.
ّ
تتغير .بعد فترة بسيطة ،كان
األمور
مسلسل «األمني واملأمون» ،الذي فتح
أمامي فكرة التواجد في أماكن أخرى،
ّ
فتحركت أيضًا.
ومنها مصر،
ّ
خ ـي ــارات ال ـبــدايــة هـنــاك رب ـمــا لــم تكن
ّ
األهمية ّ
ّ
فنيًا ،حتى أن البعض
بتلك
فـ ــي األردن المـ ـن ــي ع ـل ــى ت ـ ــرك م ـكــان
ّ
ّ
جيد ،للذهاب نحو فــرص أدنــى ،لكن
ّ
الحقيقة أن تـلــك ال ـخ ـيــارات أفــادتـنــي
كثيرًا .لم أكن أريد الهبوط على املشهد
امل ـص ـ ّ
ـري بــال ـبــاراشــوت ،أو االحـتـكــاك
بـ ــه مـ ــن ال ـ ـخـ ــارج ك ـب ـطــل م ـس ـل ـســل أو
ُ
أردت أن «أعـ ـي ــش» مـصــر،
م ــا ش ــاب ــه.
ً
ّ
أن أنـصـهــر وأ ّك ــون حقيقيًا وأص ـيــا.
قـ ـل ـ ُـت مـ ـ ـ ــرارًا إن ـ ـنـ ــي اتـ ـ ـخ ـ ـ ُ
ـذت ن ـم ـ ّـوذج
ً
ه ـنــد ص ـب ــري مــرج ـعــا ومـ ـث ــاال ،ألن ـهــا
نجحت في االنغماس داخــل املجتمع
امل ـص ــري بـشـكــل ك ــام ــل وف ـع ـل ـ ّـي .كنت
أقــرأ تجربتها بشكل دقيق ،وأريــد أن
ً
أص ـب ــح مـ ـ ّع ــادال مــوضــوع ـيــا ل ـه ــا ،من
ُ
ناحية املمثلني الرجال .فهمت الشارع
املـصــري بشكل أكـبــر .تـجــارب مــا قبل
م ـس ـل ـســل «ال ـج ـم ــاع ــة» ج ـ ّـه ــزت ـن ــي ل ــه،
فتحققت النقلة املنشودة عن طريقه.
بــال ـن ـس ـبــة ل ـ ـ ،The Looming Tower
ّ
ال أحـ ـ ّـبـ ــذ م ـص ـط ـلــح «الـ ـع ــاملـ ـي ــة» ،ألن
لـ ــه م ـن ـط ـق ــا م ـخ ـت ـل ـف ــا .ك ــان ــت ت ـجــربــة
م ـغ ــاي ــرة ،بـمـعــايـيــر ص ـنــاعــة ال يمكن
ّ
ألحــد إنـكــار ّ
تفوقها على الـعــالــم كله.
خ ـض ـت ـهــا ب ـف ـض ــول اس ـت ـك ـش ــاف «ه ــم
ّ
م ـت ـف ــوق ــن ل ـ ـيـ ــه؟» .املـ ـف ــارق ــة أن األم ــر
ح ـصــل ب ــال ـص ــدف ــة ،م ــن خـ ــال ص ــورة
مــع ظــافــر الـعــابــديــن ،ال ــذي كــان ضيفًا
ف ــي آخ ــر مـشــاهــد «هـ ــذا املـ ـس ــاء» .أحــد
ّ
ك ـ ــت ـ ــاب وم ـ ـخـ ــرجـ ــي The Looming
ّ
أميركا ،رآني
 Towerمصري مقيم في
ّ
ف ــي الـ ـص ــورة .س ــأل ظ ــاف ــر ع ــن ــي ،وت ـ ّـم
ُ
أجريت تجربة أداء ،وجاءت
التواصل.
ّ
املوافقة .أحيانًا ،يتحرك الكون بطريقة
تخدمك ،إذا َ
كنت تريد وتسعى لذلك.

َ
اكتشفت «هم ّ
متفوقني ليه»...؟
■ هل
االس ـت ـغ ــال األمـ ـث ــل ل ـل ــوق ــت .ف ــي يــوم
الـتـصــويــر ،يـعـمــل الـجـمـيــع  12ساعة
ك ـ ـخ ـ ـلـ ـ ّـيـ ــة ن ـ ـحـ ــل ش ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ال ـت ـن ـظ ـي ــم
وال ـف ـعــال ـيــة .أيـ ـض ــا ،ف ـت ــرة الـتـحـضـيــر
ال ـص ـح ـي ــح .امل ـس ـل ـســل مـ ـك ـ ّـون م ــن 10
حلقات ،تـ ّـم تصويرها على مــدار عام
ونـ ـص ــف .هـ ــذه رف ــاه ـ ّـي ــة ال نـمـتـلـكـهــا
كعرب .يحتاج تحقيق شيء منها إلى
ّ
بأهميتها .يــرى األمــور
منتج مــؤمــن
من منظور مختلف عن السائد.
■ ه ـ ــل تـ ـض ــع خ ـط ـط ــا واسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــات
لـلـمـسـتـقـبــل ،أم ت ـتــرك األم ـ ــور تـسـيــر على
راحتها؟
ّ
ّ
ّ
بالجاهزية أكثر
أعتقد أن األمر يتعلق
من التخطيط باملعنى الدقيق للكلمة.
ُ
أردت الحضور في املشهد
بمعنى ،إذا
ً
ّ
الدولي ،يجب أن أكون مستعدًا .مثال،
ب ـعــد عـ ــرض ،The Looming Tower
ج ــاء ن ــي ع ــرض م ــن مـسـلـســل لـصــالــح
ّ
ش ـب ـكــة  ،TV5ل ــم أت ـم ــك ــن م ــن تلبيته
الفرنسية .سألتُ
ّ
بسبب عــدم إتقاني
نفسي :ملاذا ال أجيد هذه اللغة؟ يجب
أن أتعلم ،حتى أكــون جاهزًا للعرض
التالي ،وأنا بصدد ذلك بالفعل.

لويس .طريقة صعبة .تصبح مرهقة
جـدًا على مستوى مسلسل  30حلقة.
ت ــاري ــخ ال ـش ـخ ـص ـ ّـيــة أسـ ــاسـ ــي .يـجــب
أن تبنيه وت ــراه .ثـ ّـمــة شـخــوص قــد ال
يـكــونــون حــاضــريــن فــي الـعـمــل ،ولكن
ي ـجــب أن ي ـكــون لــديــك ت ـص ـ ّـور عـنـهــم.
ً
مستوى ثانيًا من ال وعي
هكذا ،أبني
ال ـش ـخ ـصـ ّـيــة بــأحــاس ـي ـس ـهــا وطــري ـقــة
تفكيرها.
ه ـن ــا ،ن ــأت ــي إلـ ــى مــرح ـلــة أخـ ـ ــرى ،هي
اللعب على املشاعر التي يشترك بها
الـبـشــر جـمـيـعــا .بعضها قــد ال يكون
ّ
الشخصية،
كبير الظهور في حياتي
ّ
ولكني ألجأ لها عند اللزوم .في حالة
«سـ ّـيــد الـعـجــاتــي» امل ـه ــووس بــالـشــك،
ُ
قمت باستحضار الشك داخلي كإياد،

مسلسل للعرض خارج رمضان
بعنوان «شبر ّ
مية»

ّ
ّ
و«سيد
■ أدوار «دسمة» مثل «حسن البنا»
الـ ـعـ ـج ــات ــي» و«ط ـ ـ ـ ــارق رمـ ـ ـض ـ ــان» ...كـيــف
ّ
تحضر لها؟
الـ ـ ـش ـ ــرح الـ ـتـ ـقـ ـن ــي يـ ـ ـط ـ ــول .األدوار
ّ
«ال ـث ـق ـي ـلــة» كــال ـتــي ذك ــرت ـه ــا ،تـتـطــلــب
ّ
تـحـضـيـرًا مــره ـقــا .ط ـب ـعــا ،لـيـســت كــل
األدوار ّت ـح ـت ـمــل ال ـط ــري ـق ــة ن ـف ـس ـهــا.
السبب أنني في أسلوب العمل ،أنتمي
ّ
ملمث ّلي املنهج  ،Method Actorالذين
يـصــنــف ضـمـنـهــم ك ـبــار مـثــل مــارلــون
بــرانــدو ،وآل باتشينو ،وروب ــرت دي
نيرو ،وجــاك نيكلسون ،ودانيال داي
ّ
ّ
جدي عن مشروع أؤدي فيه شخصية بليغ حمدي
ثمة حديث

ّ
الشخصية،
ثـ ّـم تكبيره إلــى مستوى
لتظهر كـمــا يـجــب .فــي «ّه ــذا املـســاء»،
ُ ّ
ُ
فامتنعت
ّ
شعرت أن «أكــرم» ال يدخنّ ،
عنه ط ــوال التصوير ،مــع أن ــي مدخن
شـ ـ ـ ــره .أخ ـ ـ ـي ـ ـ ـرًا ،أق ـ ـطـ ــع ال ـ ـخ ـ ـيـ ــوط مــع
ّ
ّ
كالتأمل
الشخصية من خالل تقنيات
وما إلى ذلك.
■ هـ ـ ــل يـ ـ ـت ـ ــرك ذلـ ـ ـ ــك أث ـ ـ ـ ـ ـرًا عـ ـلـ ـي ــك خـ ـ ــارج
اللوكايشن؟
بالتأكيد ،لكن ليس إلى درجة العيش
فـ ــي ال ـش ـخ ـص ـ ّـي ــة أو الـ ـت ـ ّ
ـوح ــد ال ـت ــام
مـعـهــا ك ـمــا ي ـقــول بـعـضـهــم .أرى ذلــك
ً
نــوعــا مــن املـبــالـغــة أو ّ
االدعـ ـ ــاء .ع ــادة،
ّ
ت ـص ـبــح ال ـص ـف ــة ال ـت ــي أك ــب ــره ــا ج ــزءًا
م ــن حـيــاتــي ال ـيــومـ ّـيــة .ه ــل ه ــذا الـشــك
الــذي يرافقني جــزء مــن «إي ــاد» أم من
ّ
«سيد العجاتي»؟ ّ
املقربون من عائلة

وأصدقاء يدفعون الثمن.
ُ
■ م ــاذا عــن املـشــاهــد ال ـتــي ال تـنـ َـســى مثل
م ــون ــول ــوغ «ال ـق ــاه ــرة ب ـت ـغــوص ف ــي الــوحــل،
ّ
السجان» في «موجة
والعاهرة أشــرف من
حـ ّـارة» أو حلقة األقنعة في «أفــراح ّ
القبة»؟
هل تحمل هم مشاهد ماستر كهذه؟
ه ـن ــا ،ن ـت ـح ـ ّـدث ع ــن ص ــان ــع بـمـسـتــوى
مـحـمــد يــاســن .ثـ ّـمــة تـنــاغــم وكيمياء
ّ
مترسخة منذ
عالية بيننا ،وشــراكــة
ّ
«الجماعة» .نحن االثنان ّنفكر بشكل
عــرضــي دائـ ـم ــا .بـمـعـنــى أن ـن ــا ن ـصـ ّـور
ّ
مشهدًا ،فيما نفكر باملاستر في الوقت
ّ
نفسه .هل يمكن أن تفعل الشخصية
ً
تفصيال ما؟ كيف سيبكي ّ
«سيد» أمام
ّ
ً
ّأمه؟ يجب أن نشعر أن زلزاال قد وقع.
ّ
يستمر النقاش وتسجيل املالحظات،
ب ـح ـيــث ي ـت ــم ب ـن ــاء الـ ـج ــزء األكـ ـب ــر مــن
ً
ال ــرؤي ــة ،وص ـ ــوال إل ــى ي ــوم الـتـصــويــر
ال ـ ـ ــذي ت ـك ـت ـمــل فـ ـي ــه .يـ ـع ــود ج ـ ــزء مــن
اعتماد هذه اآللية إلى اإليقاع الالهث
ف ــي إنـ ـج ــاز امل ـس ـل ـس ــات .الـتـحـضـيــر
الصحيح رفاهية غير متاحة .املناخ
فيه كثير من االرتجال غير املــدروس.
ع ـل ــى األقـ ـ ـ ــل ،نـ ـح ــاول ت ـق ـل ـيــل هــامــش
االرتـ ـج ــال ف ــي امل ـشــاهــد ال ـه ـ ّ
ـام ــة .هــذا
ي ـن ـس ـحــب ع ـل ــى ع ـ ــدد م ــن امل ـخ ــرج ــن،
الذين يعملون على مشروع حقيقي،
مثل تامر محسن وكاملة أبو ذكرى...
■ بــاالنـتـقــال إل ــى الـسـيـنـمــا ،هــل تعتقد ّأن
مــا أنـجــزت يرقى إلــى مستوى طموحك أو
مكانتك في التلفزيون؟
ّ
واع تمامًا إلــى أن مــا أنجزته في
أنــا ٍ
الـسـيـنـمــا ال يـتـنــاســب م ــع م ــا حققته
ّ
تلفزيونيًا .السبب أن معظم ما عرض
ّ
علي لم يكن مكتوبًا باإلحكام الكافي.
ّ
ّ
التلفزيونية أكثر نضجًا،
ظل ّت أدواري
ّ ّ
ففضلتها على عروض سينمائية أقل

ً
ّ
أهمية .أصال ،لم أشتغل عددًا كبيرًا من
األف ــام .قبل «الجماعة» ،لم تكن لديّ
خـبــرة الــوقــوف أم ــام عــدســة السينما.
ّ
كـنـ ُـت أستكشف وأتـعــلــم ،ولــو لــم تكن
جـمـيــع الـعـنــاويــن بــالـقـيـمــة املـطـلــوبــة.
أخـيـرًا ،ب ــدأت األم ــور تصبح األفـضــل.
ونص» ( )2012لوائل إحسان
«ساعة
ّ
ت ــرك أث ـ ـرًا .إن ــه شــريــط ال يـشـبــه كثيرًا
من إنتاجات السبكي املعروفة .كذلك،
شــاركـ ُـت فــي «ج ــواب اعـتـقــال» ()2017
مل ـح ـم ــد سـ ــامـ ــي ،إلـ ـ ــى ج ــان ــب مـحـمــد
ُ
أفدت من نجوميته للوصول
رمضان.
إلـ ــى ش ــرائ ــح ج ــدي ــدة م ــن ال ـج ـم ـهــور،
لــم أك ــن عـلــى الـتـمــاس املـطـلــوب معها
س ــاب ـق ــا .أيـ ـض ــا ،سـ ـع ـ ُ
ـدت بــال ـع ـمــل مع
مروان حامد في «تراب املاس» أخيرًا.
ّ
ّ
صحيح أن الــدور صغير ،ولكن املهم
ه ــو ال ـتــواجــد ضـمــن تــولـيـفــة مـغــريــة،
مع أسماء ّمثل ماجد الكدواني ّوآسر
يــاســن ومــنــة شـلـبــي .ه ــؤالء ممثلون
ي ـش ـب ـهــونــي ف ــي ال ـت ـف ـك ـيــر والـ ـت ـ ّ
ـوج ــه.
أرتــاح في العمل إلــى ّ جانبهم .الفيلم
ل ــم ُيـ ـع ـ َـرض ب ـع ــد ،ل ـكــنــي أع ـ ـ ّـول عـلـيــه.
عمومًا ،أنا متفائل بالقادم.
■ منذ «بصرة» ( )2010ألحمد رشوان لم
نشاهدك في السينما املستقلة
ّ
ّ
ّ
ركـ ـ ُ
ـزت عـلــى الـتـلـفـ ّـزيــون والــنــوع
ألن ــي
الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري .امل ـ ـفـ ــارقـ ــة أنـ ـ ـ ــك ت ـســأل ـنــي
اآلن ،فيما أعــود هــذا الـعــام إلــى هكذا
مشاريع .هناك عــدد من األفــام ،أترك
اإلع ـ ـ ــان ع ـ ًن ـهــا ل ــوق ـت ـه ــا .هّـ ــذا ال ـن ــوع
يحقق متعة وإنعاشًا للممثل.
■ ه ــل يـهـتـ ّـم ال ـف ـنــان بتحقيق األم ــان
ً
ّ
املادي واالنتشار أوال؟
ّ
ّ
املادي ضرورة.
األمان
ال شك َفي ذلكّ .
ـذب بالقول إنـنــي ال أقـبــل سوى
لــن أك ـ
م ــا ي ـنــاس ـب ـنــي ف ـن ـ ّـي ــا .هـ ــذا الـ ـن ــوع من
«الـبــوهـيـمـ ّـيــة» ،غـيــر مـجـ ٍـد عـلــى أرض
الواقع .وليام دافو قال يومًا« :أحيانًا
ّ
أمــثــل ،وأحـيــانــا أعـمــل» .أح ــاول تقديم
اقـتــراح تمثيلي محترم ،حتى عندما
«أعمل».
■ م ـ ـ ــاذا عـ ــن األردن فـ ــي ح ـس ــاب ــاتــك
اليوم؟ هل يمكن أن تعمل في أفالم أو
أردنية ّ
ّ
مجددًا؟
مسلسالت
ّ
ّ
املمثل ليس العب كرة قدم ،يلعب بعلم
بلده على صــدره .هــذا مشروع فـ ّ
ـردي
بالدرجة األولى .بالنسبة إلى األردن،
ّ
أتـمــنــى أن أعـمــل هـنــاك م ـجـ ّـددًا ،ولكن
ب ـشــروط واع ـت ـبــارات م ــدروس ــة .قيمة
الـعـمــل .م ــدى اإلضــافــة الـتــي ّ
يقدمها.
حسابات التسويق واالنتشار.
ّ
السورية،
■ هل ينسحب الكالم على الدراما
َ
عملت فيها سابقًا؟
التي
ّ
بــالـتــأكـيــد .نـحــن بــالـفـ ّعــل نـتـحــدث في
مشروع ّ
محدد ،قد ينفذ قريبًا.
ّ
■ ه ــل ص ـح ـيــح أنـ ـ ــك بـ ـص ــدد ل ـع ــب «بـلـيــغ
حمدي» في عمل عن حياته؟
ّ
ال ّأف ــض ــل ال ـح ــدي ــث ع ــن م ـش ــاري ــع لــم
أوق ـع ـهــا ب ـعــد .ثـ ّـمــة حــديــث جـ ـ ّ
ـدي عن
م ـش ــروع بـلـيــغ ح ـم ــدي .س ـن ــرى كيف
تسير األمور.
■ ما الجديد اآلن؟
ت ـتــم ك ـتــابــة مـسـلـســل ل ـل ـعــرض خ ــارج
مــوســم رمـضــان بعنوان «شـبــر مـ ّـيــة»،
ّ
أجنبي .أنا متفائل
مأخوذ عن فورما
به .هناك أفالم أيضًا ،أعلن عنها بعد
التوقيع.
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

َ ّ ُ َ َ
كسار البش ِر واألواني

صورة
وخبر

فـي خطـوة تهـدف إلـى اسـتعادة أعمـال البريطانـي الراحـل هنـري مـور ( 1898ـــ
 )1986وتكريمـه ،يحتضـن «صنـدوق إيليـن وإدوار لوكليـرك» الخـاص بالفـن المعاصر
معرضًا (يسـتمر لغاية  4تشـرين الثاني /نوفمبر  )2018في مدينة بريسـت الفرنسية،
يضـم  120منحوتـة و 80رسـمًا للفنـان البريطانـي الـذي ّ
يعـد مـن أكثر النحاتيـن تأثيرًا
فـي القـرن العشـرينّ .
تتميـز أعمـال األخيـر المصنوعـة بغالبيتها مـن الحجـر والبرونز،
بأشـكالها التجريديـة والعضويـة ،فيمـا يوجـد عـدد منهـا فـي أماكـن مختلفة حول
العالـم( .فريـد تانو ـــ أ ف ب)

َ ِّ
َ ِّ
كل ما َ
كل ما ُ
رأيت
حدث ويحدث /...بعد
بعد
َ ِّ
َ
األحالم
رقيع
وأرى /...بعد كل
ِ
ِ
الخراب ِ
والدم وت ِ
واألماني...
َ ِّ
ً
ُ
بعد كل ما يدعى «حياة»
َّ
ُتريدون ْأن َأ َت َم َّـس َ
بحبال األمل ،وأظل هادئًا؟
ك
ِ
حسنًا!
ّ
َ ِّ
ُ
بعد كل ما حدث ،بعد كل ما رأيت وعرفت،
ُ
وبعد الحيا ِة وما فيها ...سأحاول.
ْ
لكن ،اِ حذروا! إحذروا!...
ما لم أكسر أحدًا ،أو شيئًا ،أو إلهًا ،أو حتى طبقًا
ْ
عزيزًا على هذه املائدة...
ْ
أفعل َ
ذاك أوهذا
ما لم
ّ ْ َ
كان يفعلهُ
أفعل ما َ
ُ
ُ
سأكون مضطرًا ألن
َ
وأكس َر قلبي...
العادلون القدامى،
ِ
َ
َ َ َّ ُ َ
وخرائب ِه طيلة حيا ٍة
ه
ت
وعا
ـل
قلبي الذي تـنـعمتم ِب
ِ
ِ
ِ
ْ
كاملة...
َْ ُ
َ ُ
سرتم َ
قلب ُه و ...أفسدتموه
قلبي الذي ك
َ َ
ُ ُ
ُ
كسره بال
سأغمض ُه على
ِ
أطيافكم أجمعني ،وأ ِ
ْ
أسف وال رحمة
ٍ
 :قلبي.
2017/11/24

أمسية الكونسرفاتوار :قليل من الجاز ينعش قلب اإلنسان

حسن علي يونس:
توتاليتاريا القرن الـ 20

«الرجوع إلى القمر»
مع طوني جعيتاني

تدعو الهيئة الثقافية في
بلدة اللوبيا الجنوبية ،في 21
حزيران (يونيو) الحالي إلى
حضور احتفال توقيع كتاب
«أسس القهر واالستعباد
السياسي (التوتاليتاريا)»
ّ
املحجة البيضاء) لحسن
(دار
علي يونس في «مركز معروف
سعد الثقافي» (صيدا) .إلى
جانب
كلمة املؤلف ،يتخلل ّ
َ
املوعد كلمتان ملحمد علي مقلد
وعلي أحمد خليفة ،فيما تتولى
اإلعالمية والشاعرة لوركا
سبيتي (الصورة) ّ
مهمة التقديم.
النازية والفاشية وغيرهما
من األيديولوجيات التي ّ
جرت
الويالت على البشرية في القرن
تحليل في
الـ  ،20هي موضع ّ
هذا اإلصدار الذي يحلل «أسس
القهر واالستعباد السياسي
على اختالف مسمياته.»...

ُيطلق الفنان اللبناني طوني
جعيتاني (الصورة) ألبومه
«الرجوع إلى القمر» ،ضمن
سهرة يحييها في  29حزيران
(يونيو) الحالي في «استديو
(تقاطع كورنيش
زقاق»
ّ
النهر) ،يتخللها أداء ألغنيات
من العمل الجديد باإلضافة
إلى حفلة «دي ّجاي» مع
ّ
كل من خضر عليق ورامي
الصباغ .بعد إخراج األفالم
عبر «في كل شي كان» ( 23د
ـ  )2015و«اختفاء غويا» (60
د ـ  ،)2017يخوض جعيتاني
تجربة فنية مختلفة معتمدًا
أسلوبًا تجريبيًا في أغنياته
ومقطوعاته ،ومازجًا بني
املوسيقى اإللكترونية وكلمات
ّ
العربية.
باللغة

الخميس  21حزيران ـ 18:00
ـ «مركز معروف سعد الثقافي»
(صيدا ـ جنوب لبنان) .لالستعالم:
07/725001

إطالق ألبوم «الرجوع إلى القمر»:
الجمعة  29حزيران ـ الساعة
ً
مساء ـ «استديو
الثامنة والنصف
زقاق» (تقاطع كورنيش النهر
ـ برج حمود) .الدخول مجاني.
لالستعالم70/324912 :

بعد  7سنوات على رحيل رئيس
الكونسرفتوار ،املؤلف وقائد األوركسترا
وليد غلمية ( 1938ـ  ،)2011عادت
الدعوات إلى أمسيات املعهد الوطني
للموسيقى َّ
لتذيل باسم رئيس «شرعي»،
بعدما تناوب على ّتسيير أمور هذا
عازف
الصرح الرسمي حنا العميل ثم ِّ
البيانو وقائد األوركسترا وليد مسلم.
الرئيس الجديد ،املوسيقي ّ
بسام سابا
(الصورة) ،الذي ّ
عي قبل أسابيع ،تسلم
مهامه رسميًا بدءًا من مطلع شهر
حزيران (يونيو) الحالي ،وها هو يدعو
غدًا الثالثاء إلى أمسية جاز تحييها
الـ «بيغ باند» التابعة للكونسرفتوار
في قاعة «بيار أبو خاطر» في «جامعة
القديس يوسف » ،بعد أمسية موسيقى
ُ
الحجرة التي أحياها الثالثاء املاضي
فريد رحمة (ريكودر ـ الفلوت الخشبية
ذات املنقار) وليانا هاروتيونيان
ّ
(هاربسيكورد) .علمًا بأن هذه الدعوة
ً
حملت خطأ مبدئيًا في تسمية اآللتني
ُ
خدمت التسمية
املذكورتني (است ِ

اإلنكليزية لألولى والفرنسية للثانية!).
ّ
صحيح أن هذه أمور شكلية ،لكن دالالتها
كبيرة لناحية الدقة والجدية.
غد إلى أمسية
إذًا ،يدعو سابا مساء ٍ
ّ
املسماة تقنيًا
تحييها أوركسترا الجاز
«بيغ باند» ،واملؤلفة أساسًا من معظم
نماذج عائلة النحاسيات (بأعداد
مختلفة من كل نموذج) ،و«املجموعة
اإليقاعية» ( )rhythm sectionالتي تضم
البيانو ،والغيتار ،والـ،double-bass
والدرامز .الفرقة التي يقودها جني أتكن،
تضم لبنانيني وأجانب ،وتحيي أمسيات
دورية ّ
تقدم خاللها برامج تتألف
بمعظمها من كالسيكيات ريبرتوار الجاز
ّ
وتؤدي هذه املرة مؤلفات لرموز
والبلوز.
هذه املوسيقى مثل ديزي غيلسبي،
ودايف غروزن ،وبيني غولسون ،وأوليفر
نلسون ،ودوك بيرسون ،وغيرهم.
غدًا الثالثاء ـ  20:00ـ في قاعة «بيار أبو خاطر»
في «جامعة القديس يوسف » (حرم كلية العلوم
اإلنسانية ـ طريق الشام /بيروت) .الدعوة عامة.

ّ
الرحالة بنجامين الدار
… البوصلة فلسطين
من مدينة غوتنبرغ ،بدأ
الناشط السويدي بنجامني
الدرا (الصورة) رحلته إلى
فلسطني ،سيرًا على األقدام قبل
عشرة أشهر .خالل هذه الفترة،
عبر  12بلدًا والتقى عددًا من
الفلسطينيني .أثناء وجوده في
بيروت حاليًا وقبل استكمال
مشواره الهادف إلى التعبير
عن تضامنه مع الشعب
الفلسطيني ورفع الوعي إزاء
جرائم االحتالل اإلسرائيلي،
تدعو «دار النمر للفن والثقافة»
غد األربعاء إلى لقاء
بعد ٍ
ّ
سيتحدث فيه عن
مع الدرا،
تجربته وعن القصص التي
تشاركها معه األشخاص الذين
صادفهم.
لقاء مع بنجامني الدرا :األربعاء
 13حزيران (يونيو) الحالي ـ
الساعة الحادية عشرة صباحًا ـ
قاعة املسرح في «دار النمر للفن
والثقافة» (كليمنصو ـ بيروت/
ط  .)2الدعوة عامة .لالستعالم:
01/367013
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رياضة

كأس العالم 2018

المهاجرون
يحملون صليب فرنسا

معظم العبي المنتخب الفرنسي من أصول أفريقية (أ ف ب)

2

رياضة
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فرنسا

الشانزيليزيه تنتظر مهاجرًا جديدًا ِمثل زين الدين زيدان
 20عامًا مرت على إحراز فرنسا لكأس العالم للمرة االولى واالخيرة في
مجد ضائع .هم يرون اليوم في
تاريخها 20 .عامًا والفرنسيون يبحثون عن ٍ
القائد ،الذي رفع تلك الكأس الذهبية في «استاد
منتخب ديدييه ًديشان،
ّ
دو فرانس» ،جيال ذهبيًا ــ جله من المهاجرين ــ آملين أن يعيد الى جادة
الشانزيليزيه مشهد االحتفال الكبير بزيدان ورفاقه .نعم فرنسا مرشحة للفوز
بكأس العالم ،وكأس اوروبا  2016التي استضافتها على ارضها هي أكبر

ديديه ديشان

الطريق إلى برشلونة؟

ُعرف بشخصيته البراغماتية كمدرب وروحه القيادية
كالعبّ .
يعد أحد أبرز األسماء في تاريخ كرة القدم الفرنسية
ملا حققه خالل مسيرته الرياضية .بدأ العب خط الوسط
مهنته الكروية مع نانت أتالنتيك الفرنسي ولعب بقميصه
ألربعة مواسم .التحق بعد ذلك بنادي أوملبيك مارسيليا
عام  1990ولعب له موسمًا واحدًا .أعير بعدها ملوسم
واحد أيضًا إلى نادي بوردو الفرنسي ،قبل أن يعود
َ
الحقًا إلى أوملبيك مارسيليا .لم يبق ديشان في فرنسا ،إذ
انتقل لالحتراف خارج فرنسا ،ليلعب لخمسة أعوام مع نادي يوفنتوس االيطالي،
ولعام مع تشيلسي االنكليزي ،ويختم مسيرته الكروية في اسبانيا مع نادي فالنسيا .استدعي
ديشامب ألول مرة ليلعب في منتخب فرنسا لكرة القدم على يد ميشال بالتيني في ،1989
وذلك عندما لعبت فرنسا ضد يوغسالفيا .كان ديشان من األعمدة األساسية للمنتخب ،فهو
كان قائدًا ملنتخب «الديوك» عندما أحرز كأس العالم  ،1998كما كان «الكابنت» أيضًا عندما
فازوا في بطولة أوروبا عام  . 2000بعدها بعامني ،أعلن اعتزاله وهو يحمل لقب صاحب أكبر
عدد مباريات في فريق فرنسا .بعد قرار االعتزال ،اتجه ديشان إلى التدريب ،فقاد نادي موناكو
للمرة األولى إلى الدور النهائي في دوري أبطال أوروبا ،الذي خسروه أمام نادي بورتو البرتغالي
بثالثة أهداف نظيفة .ترك النادي الفرنسي وتولى اإلشراف على نادي يوفنتوس ،ليصعد به إلى
دوري األضواء بعد سقوطه إلى الدرجة الثانية على خلفية تهم بشراء املباريات .عاد ديشان
إلى فرنسا في  2009ليدرب نادي مارسيليا ويفوز معه ببطولة الدوري الفرنسي عام .2010
سعي منه
بعدها بعامني ،اختاره االتحاد الفرنسي لكرة القدم مدربًا للمنتخب الوطني األول ،في
ٍ
إلنقاذ «الديوك» الذين تراجع مستواهم بعد بلوغ نهائي مونديال  .2006بلغ ديشان مع «املنتخب
األزرق» ربع النهائي في مونديال  ،2014واقترب من إحراز لقب كأس أوروبا  2016على أرضه،
الذي خسره على يد نظيره البرتغالي.

دليل على هذا االمر .منتخب بدماء شابة حامية ،وبجوع الكبار المتعطشين
الى االلقاب .ومدرب لديه ما يحلو له من خيارات في كل المراكز ،وسط
طفرة مواهب عرفتها الكرة الفرنسية دائمًا ،لكنها وصلت الى ذروتها قبل
 3اعوام ،ليعود نجوم فرنسا الى اجتياح االندية الكبرى في كل اوروبا .نجوم
أجدادهم من استعمارها لبالدهم.
عاشوا في فرنسا وكبروا هناك ،وعانى
ً
أعطوها الكثير ،وقد يعطونها كأس العالم مرة جديدة

◄ زين الدين زيدان
أحـ ـ ـ ــد أبـ ـ ـ ـ ــرز العـ ـ ـب ـ ــي خــط
ال ــوس ــط ف ــي ت ــاري ــخ اللعبة
إن لـ ـ ــم ي ـ ـكـ ــن أفـ ـضـ ـلـ ـه ــم.
زي ــن الــديــن زي ـ ــدان ،النجم
الـجــزائــري الفرنسي الــذي
حقق الـنـجــاح أينما ذهــب.
لـعــب لـعــدة أنــديــة أوروب ـيــة،
كيوفنتوس وريــال مدريد
ال ـ ــذي درب ـ ــه الحـ ـق ــا ،وف ــاز
مــع منتخب بــاده فرنسا
ب ـ ـ ـكـ ـ ــأس ال ـ ـ ـعـ ـ ــالـ ـ ــم 1998
ً
مسجال هدفني في املباراة
ال ـن ـه ــائ ـي ــة ام ـ ـ ــام امل ـن ـت ـخــب
البرازيلي ،حيث تمكن من
الفوز بجائزة أفضل العب
في العالم في السنة ذاتها.

◄ تيري هنري
ال ـ ـ ـ ّغـ ـ ــزال الـ ـف ــرنـ ـس ــي ك ـمــا
يـلــقـبــونــه .اكـتـشـفــه م ــدرب
أرس ـ ـنـ ــال أرسـ ـ ــن فـيـنـغــر،
ل ـي ـص ـبــح ب ـع ــده ــا مـ ــن بــن
أفضل الالعبني في تاريخ
الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــرة .ل ـ ـعـ ــب ألرسـ ـ ـن ـ ــال
وحقق معهم لقب الــدوري
«ال ـ ــذهـ ـ ـب ـ ــي» م ـ ــن دون أي
خ ـس ــارة .ف ــاز بلقب كــأس
العالم  1998ولقب اليورو
عـ ــام  ،2000وان ـت ـق ــل إلــى
برشلونة ليكمل نجاحاته
ف ـ ــي الـ ـك ــام ــب ح ـ ــن حـقــق
مع الفريق الكاتلوني لقب
دوري األبطال في .2009

( أ ف ب)

صراع مفتوح على المراكز
ينقص المنتخب الفرنسي قائد يكون على صورة زين الدين زيدان (أ ف ب)

شربل ّ
كريم
الـعــودة الــى املــاضــي تفرض الـقــول ان
املنتخب الذهبي ملونديال  1998كان
فـيــه اسـمــاء اكـثــر خـبــرة ،واالم ــر عينه
ينطبق على منتخب مونديال 2006
الــذي بلغ املـبــاراة النهائية وخسرها
امــام ايطاليا .ولكن اصحاب املواهب
ال ـف ـط ــري ــة الـ ـت ــي ت ـض ـم ـهــم الـتـشـكـيـلــة
الفرنسية حاليًا لــم يعرفها منتخب
«الــديــوك» فــي تــاريـخــه ،وهــو سيكون
فــي طــريـقــه م ـجــددًا إل ــى االحـتـفــال في
الـشــانــزيـلـيــزيــه ،اذا مــا ت ــدارك ديـشــان
ورج ـ ـ ــال ـ ـ ــه أمـ ـ ـ ـ ـرًا واحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدًا ،وهـ ـ ـ ــو ع ــدم
ال ــوق ــوع ف ــي ف ــخ ال ـث ـقــة ال ــزائ ــدة ال ــذي
ّ
كلفهم غاليًا في كــأس اوروب ــا عندما
انتشوا بإخراج املنتخب االملاني بطل
العالم ليخرجوا خائبني مــن املـبــاراة
النهائية بعد سقوطهم امام املنتخب
الـبــرتـغــالــي ال ــذي ل ــم يـكــن ف ــي طليعة
املرشحني إلحراز اللقب.
ب ـعــد ل ـي ـلــة تــاري ـخ ـيــة ف ــي «سـ ـت ــاد دو
ف ــران ــس» ،فــي ضــاحـيــة «س ــان دون ــي»
الباريسية ،صعد ديشان الــى منصة
الـتـتــويــج تـحــت أن ـظ ــار رئ ـيــس الـبــاد

وقتذاك جاك شيراك ،الــذي لم يتمالك
نـ ـفـ ـس ــه وهـ ـ ــو يـ ـ ــرى م ـن ـت ـخ ــب ب ـ ــاده
يسحق الـبــرازيـلـيــن بثالثية نظيفة.
وبــا شــك قــد يـكــون هـنــاك تطابق من
ـوع آخــر مــع هــذا املـشـهــد ،فهناك في
نـ ٍ
فرنسا منتخب شــاب ورئـيــس شــاب،
ف ـي ــه شـ ــيء م ــن «دي ـغ ــول ـي ــة» ش ـي ــراك،
وح ـمــاســة الـنـيــولـيـبــرالـيــن الـفــاقـعــة،
خ ـلــف س ـت ــار «ال ـج ـم ـهــوريــة» امل ـق ـ ّـدس
عـنــد الـفــرنـسـيــن .ايـمــانــويــل مــاكــرون.
وإن حدث ذلــك ،فسيكون مشهدًا يراه
الفرنسيون بالتأكيد بمثابة اشــارة
ح ـس ـن ــة مل ـ ــا ي ـم ـك ــن ان ي ـ ـكـ ــون ن ـص ـرًا
ٌ
نصر يريده
عظيمًا هذا الصيف .هو
ديشان اكثر من غيره كونه سيدخله
ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ مـ ــن ب ــاب ــه ال ـ ـعـ ــريـ ــض ،الن ــه
سينضم الى البرازيلي ماريو زاغالو
و«القيصر» االملاني فرانتس بكنباور،
وهـمــا الــوحـيــدان ال ـلــذان أح ــرزا اللقب
كالعبني ومدربني .أما ماكرون ،فلديه
حساباته.

تشكيلة شابة وخبيرة
الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــارق االس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي بـ ـ ــن امل ـن ـت ـخ ــب
الفرنسي وبقية املنتخبات الكبيرة

املرشحة للقب هو أمران مهمان جدًا:
مـعــدل األعـمــار والـخـبــرة؛ فالتشكيلة
الفرنسية يصل مـعــدل االعـمــار فيها
الــى  25عــامــا ،لكنها فــي نفس الوقت
تتمتع بـخـبــرة كـبـيــرة بفعل دفاعها
عــن ال ــوان مجموعة مــن أب ــرز االنــديــة
االوروب ـيــة ،امـثــال العبي خــط الظهر،
ثنائي برشلونة االسـبــانــي ،لوكاس
دينيي ( 24عامًا) وصامويل أومتيتي

المونديال الروسي هو الفرصة
االهم لبوغبا من أجل أن يثبت أن
الهالة التي أحيط به يستحقها
( 24عــامــا) ،وقـلــب دف ــاع ري ــال مــدريــد
االس ـب ــان ــي راف ــاي ــل ف ـ ــاران ( 24عــامــا)
وظ ـه ـي ــر م ــون ــاك ــو امل ـم ـي ــز دج ـي ـبــريــل
س ـي ــدي ـب ـي ــه ( 25ع ـ ــام ـ ــا) .امـ ـ ــا الع ـب ــو
خ ــط ال ــوس ــط ف ـهــم يـ ـع ـ ّـدون املـفــاتـيــح
االس ــاس ـي ــة ف ــي ال ـف ــرق ال ـتــي يلعبون
لـهــا ،امـثــال نجم مانشستر يونايتد
االن ـك ـل ـي ــزي بـ ــول ب ــوغ ـب ــا ،و«مـ ـي ــزان»
تـشـلـســي االن ـك ـل ـيــزي ن ـغــولــو كــانـتــي،

ميونيخ
والصاعد بقوة العب بايرن
ً
االملــانــي كــورونـتــان توليسو ،اضــافــة
الـ ـ ــى العـ ـ ــب بـ ــاريـ ــس سـ ـ ــان ج ـي ــرم ــان
ال ـ ـسـ ــابـ ــق ويـ ــوف ـ ـن ـ ـتـ ــوس االي ـ ـطـ ــالـ ــي
الحالي بالز ماتويدي .أسماء كثيرة
إل ــى درج ــة أن دي ـشــان اضـطــر إل ــى أن
يستبعد أدريان رابيو ،ما أثار زوبعة
من السجاالت.
ف ـ ــي خـ ـض ــم ه ـ ـ ــذه االجـ ـ ـ ـ ـ ــواء امل ـث ــال ـي ــة
بــال ـن ـس ـبــة ال ـ ــى دي ـ ـشـ ــان ،ي ــأت ــي وج ــع
الرأس من ناحية الخيارات املوجودة
ف ــي خ ــط ال ـه ـج ــوم .ل ـكــن ه ــذه الـنـقـطــة
يمكن وصفها بوجع الرأس االيجابي
ب ـف ـعــل االسـ ـم ــاء ال ـك ـث ـيــرة امل ــوج ــودة،
والتي تعطي «الديوك» عدة احتماالت
هـجــومـيــة ،بـحـيــث يمكنها ان تلتقي
مــع اف ـكــار املـ ــدرب وم ــا يـخـطــط لــه في
كل مباراة ،بغض النظر عن الظروف
ال ـطــارئــة او غ ـيــرهــا .ف ــي ه ــذا االطـ ــار،
تجد اسماء انطوان غريزمان وكيليان
مـ ـب ــاب ــي وت ـ ــوم ـ ــاس لـ ـيـ ـم ــار وع ـث ـم ــان
ديـمـبـيـلــي ون ـب ـيــل ف ـق ـيــر ،وقـ ــد انـضــم
اليهم اخيرًا وسام بن يدر الذي حصل
ع ـل ــى «ج ــائ ــزة» إق ـصــائــه ملــانـشـسـتــر
يونايتد في دور الــ 16ملسابقة دوري

ابطال اوروبا باستدعائه للمرة االولى
الى صفوف املنتخب .سرعان ما عاد
ديـشــان واسـتـبـعــده لطفرة الـخـيــارات
الهجومية ،وإلصــراره على أوليغييه
جـيــرو .لكن فــي نهاية امل ـطــاف ،ورغــم
هــذا الـكـ ّـم الهائل مــن الـنـجــوم ،ينقص
املـنـتـخــب الـفــرنـســي قــائــد ي ـكــون على
ً
ص ـ ــورة زيـ ــن ال ــدي ــن زيـ ـ ــدان مـ ـث ــا ،أي
العـ ــب يـمـكـنــه إحـ ـ ــداث ال ـ ـفـ ــارق ،وه ــذا
االمــر ينتظره الفرنسيون مــن بوغبا
ً
مـ ـث ــا ،وال ـ ـ ــذي ن ـ ـ ــادرًا م ــا ك ـ ــان خ ــارج
التشكيلة االســاسـيــة منذ استدعائه
للمرة االولى عام  ،2013أضف ان لديه
القدرات القيادية ،ويمكنه لعب الدور
امل ـ ــزدوج ،أي أن يـكــون ال ـعــون للدفاع
وال ــداع ــم لـلـهـجــوم ،وه ــات ــان املـيــزتــان
هـمــا مــا تـعـكـســان ص ــورة الـقــائــد ألي
العـ ـ ـ ـ ٍـب .ب ـط ـب ـي ـعــة ال ـ ـحـ ــال ،امل ــون ــدي ــال
الروسي هو الفرصة االهم لبوغبا من
أجل أن يثبت أن الهالة التي أحيط به
يستحقها كما يستحق املبلغ الكبير
ال ــذي دف ـعــه فـيــه مــانـشـسـتــر يونايتد
االن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي لـ ـض ـ ّـم ــه ال ـ ـي ـ ــه .ب ــوغـ ـب ــا،
األفــريـقــي هــو اآلخ ــر ،قــد يـقــود فرنسا
إلى املنصة.

ه ـ ــذا االس ـ ـت ـ ـعـ ــراض ل ـل ــوض ــع ال ـ ـعـ ــام فـ ــي امل ـن ـت ـخــب
الفرنسي يترك اقتناعًا بأن هناك صراعًا مفتوحًا
عـلــى امل ــراك ــز سـيـحـضــر ف ــي املـعـسـكــر الـفــرنـســي.
لكن هــذا الـصــراع سيكون ايجابيًا الــى حـ ٍّـد كبير،
وخـصــوصــا ان غالبية العـبــي املنتخب الفرنسي
اعتادوا هذا النوع من املنافسة الداخلية في فرقهم،
وهي في النهاية انعكست ايجابًا عليهم ،إذ ارتفع
مستواهم وأخرجوا افضل ما عندهم .وعلى سبيل
املثال ال الحصر ما عاشه انطوني مارسيال منذ
وصوله الى مانشستر يونايتد قبل ثالثة اعوام ،وثم
ما عرفه مع منتخب فرنسا تحديدًا ،حيث ظهر في
اآلونة االخيرة وكأنه يرمي بكل ما لديه على ارض
امللعب من اجل كسب ثقة ديشان ،وبالتالي مركز
بشكل الفــت خــال املباراتني امــام ايطاليا (سجل هدفًا) واملانيا تواليًا (مـ ّـرر كرة
اساسي في روسيا ،فظهر
ٍ
حاسمة) .رغم ذلك ،استبعد مارسيال ،وحضر عثمان ديمبيليه ،الذي عاد وقدم أمام إيطاليا في الودية األخيرة
ً
مباراة كبيرة .واملنافسة ايضًا ستكون مفتوحة انطالقًا من االستراتيجيات املختلفة التي بدت أنها تدور في رأس
ديشان الذي يتجه الى االعتماد على خطة قوامها  ،3-3-4على أن تكون الـ 2-4-4خطة رديفة بحسب ما تقتضيه
الحاجة ،وهو الذي يملك االسلحة الالزمة (وبدالءها) لالستراتيجيتني املذكورتني .فرنسا عادت بقوة .هو أمر
محسوم ،وتبقى مسألة نضج الالعبني وابتعادهم عن صدامات النجوم التي عاشها أسالفهم في استحقاقات
ناجح مرتقب .فكما هو معلوم ،الكل يريد ان يكون زيدان ،لكن
مشوار
كبيرة سابقة العامل االساس والحاسم في
ٍ
ٍ
في النهاية فرنسا تريد الكل زيدان ،من أجل اقتناص الكأس الذهبية الغالية.

◄ ميشال بالتيني
ف ــاز ال ـن ـجــم ال ـفــرن ـســي ذو
األصــول اإليطالية بجائزة
أفـ ـض ــل الع ـ ــب ف ــي ال ـعــالــم
ث ـ ــاث مـ ـ ـ ـ ّـرات .ك ـ ــان نـجـمــا
لفريق يوفنتوس اإليطالي
ح ـي ــث حـ ـق ــق م ـع ـه ــم عـ ـ ّـدة
ألـ ـق ــاب م ـح ـل ـ ّـي ــة .ح ـق ــق مــع
منتخب ب ــاده لـقــب كــأس
االمـ ـ ـ ـ ــم األوروبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة س ـنــة
 ،1984على ّ
الرغم من كونه
ّ
إال أنــه ّ
سجل
العــب وســط،
مــع منتخب «ال ــدي ــوك» 41
هدفًا في  72مباراة دولية
خاضها.
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ُ
كريم بنزيما الذي لم يعتذر أحد منه

بول بوغبا

قائد فرنسا من أب غيني وأم كونغولية

ّ
المهاجر الجزائري ضحية ديشان أم ضحية المجـتمع الفرنسي؟

ّ
ّ
عنصرية،
األوروبية من ظواهر
لطالما عانت كرة القدم
ّ
ّ
أعداد الالعبين من أصول أفريقية
ازدياد
مع
ة
خاص
ّ
األول في ّ
القارة العجوزّ .
تعرض هؤالء
في أندية الصف
ّ
الالعبون للهتافات العنصرية من قبل الجماهير ،بسبب
بشرتهم السمراء التي ال تشبه بشرة البيض من سكان تلك
البالد ،رغم أن بعض هؤالء السمر صنعوا المجد في أوروبا.
ّ
ّ
ّ
األوروبية ،وبدأت
العنصرية في الرياضة
تطورت ظواهر
تدخل إلى قلب األندية والمنتخباتّ ،فيعترض مدربون
على وجود العبين ،وربما هذا ما شكل جزءًا من ّ
قضية
المهاجم الفرنسي من أصول جزائرية كريم بنزيما مع
المنتخب الفرنسي ،وتحديدًا مع المدرب ديديه ديشان.
ُ ِّ
ّ
«لفقت» قصة الشريط واالبتزاز لبنزيما ،وبرأه القضاء الحقًا.
لكن ديشان لم يكترث!
جاد طويل
مـنــذ تـشــريــن االول/أك ـت ــوب ــر مــن عــام
 ،2015ي ـغ ـيــب م ـهــاجــم ري ـ ــال مــدريــد
اإلسباني كريم بنزيما عــن تشكيلة
ّ
الفرنسية .لم يشارك
منتخب الديوك
م ـهــاجــم م ــدري ــد ف ــي ب ـطــولــة أوروب ـ ــا
ل ـل ـم ـن ـت ـخ ـب ــات ال ـ ـتـ ــي اس ـت ـض ــاف ـت ـه ــا
ّ
ب ــاده فرنسا فــي عــام  ،2016كما أن

معظم العبي فرنسا خالل
مونديال
السنوات الماضية وفي
ّ
روسيا هم من أصول أفريقية
املـ ـ ــدرب دي ــدي ــه دي ـش ــان ل ــم يـسـتــدعــه
إل ــى تـصـفـيــات ك ــأس ال ـعــالــم امل ـقــررة
ف ـ ــي روسـ ـ ـي ـ ــا ف ـ ــي ح ــزي ــران/ي ــونـ ـي ــو
امل ـ ـق ـ ـبـ ــل ،ول ـ ـ ــم يـ ـخ ــض م ـ ــع م ـن ـت ـخــب
ب ــاده امل ـبــاريــات ال ـ ّ
ـودي ــة للمونديال
خــال هــذه الـسـنــوات الـثــاث .يرفض
دي ـش ــان بـشـكــل كـبـيــر عـ ــودة بـنــزيـمــا
إلى املنتخب للمشاركة في نهائيات
ّ ً
ك ــأس ال ـ ّعــالــم ،م ـعــلــا ذل ــك ب ــأن األم ــر
محض فني ،وبأنه يريد الحفاظ على
م ـج ـمــوعــة م ـت ـجــان ـســة م ــن الــاع ـبــن

ّ لعنة باريس
تحل على بن عرفة

يعتبر الالعب الفرنسي من أصل تونسي حاتم
بن عرفة ( 31عامًا) أحــد أبــرز ضحايا نادي
باريس سان جرمان واملدرب اإلسباني أوناي
إيميري .ويغيب بن عرفة عن املالعب منذ أكثر
ّمن عام بسبب خالفات مع إيميري ،وهذا ما
أثــر عليه سلبًا ولــم يتم استدعاؤه ليكون مع
املنتخب في نهائيات كأس العام املقبلة .وكان
بــن عــرفــة قــد ق ـ ّـدم ً
أداء الف ـتــا مــع ن ــادي نيس
الفرنسي في املواسم املاضية ،وكــان مطلوبًا
لعدد من األندية .لكنه ذهب إلى باريس سان
ج ـيــرمــان ،وشـ ــارك فــي أك ـثــر مــن  20م ـبــاراة،
ولكن خالفاته مع املدرب إيميري قضت على
فرصه باللعب مع باريس ومع املنتخب ،وبات
قريبًا اليوم من الرحيل إلى نادي مارسيليا أو
إلى الدوري اإلنكليزي املمتاز.

الــذيــن اخ ـتــارهــم بــالـفـعــل .ومـنــذ عــام
 2015ت ـت ـح ـ ّـدث ال ـص ـحــافــة ال ـعــاملـّ ّـيــة
عــن أن خ ـيــارات ديـشــان ليست فنية
ّ
ّ
ّ
شخصية ،وأن األم ــر يتعلق
بــل هــي
ّ
بقضية «الشريط الجنسي» لزميله
في املنتخب ماتيو فالبوينا ،واتهام
األخ ـ ـيـ ــر ل ـك ــري ــم ب ـن ــزي ـم ــا ب ـم ـح ــاولــة
على أموال
ابتزازه من أجل الحصول ّ
في حزيران/يونيو  ،2015وأنــه بعد
هـ ــذه ال ـق ـض ـيــة بـق ـل ـيــل تـ ـ ّـم اس ـتـب ـعــاد
بنزيما ولم يعد بعدها إلى منتخب
ال ــدي ــوك ،حـتــى بـعــد تـبــرئـتــه فــي قبل
القضاء الفرنسي.
الـ ــاعـ ــب الـ ـف ــرنـ ـس ــي الـ ـ ـ ــذي لـ ـع ــب 81
دولية ّ
مباراة ّ
سجل خاللها ّ 27هدفًا،
ّ
أك ــد فــي أكـثــر مــن مـنــاسـ ُبــة أن ــه ليس
َ
ّ
ُ
لعدم
هناك أسباب م ِ
قنعة قد قدمت ّ
استدعائه إلى املنتخب ،وخاصة أنه
أحــرز مع ناديه بطولة دوري أبطال
أوروبــا مرتني ّفي آخر ثالثة مواسم.
وقــال بنزيما إنــه ّ
تحدث قبل بطولة
أوروبا األخيرة إلى ديشان ،واألخير
«أظهر احترامًا كبيرًا ثم رماني خلف
ظـهــره» .وكــان آخــر تصريح لبنزيما
حـ ـ ـ ــول مـ ـ ــوضـ ـ ــوع اس ـ ـتـ ــدعـ ــائـ ــه إلـ ــى
املنتخب قبل نحو شهرين ،حيث لم
َي ُ
ّ
الفني
بد راضيًا أبدًا عن قرار املدير
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ولد بول في الخامس عشر من آذار/مارس سنة  1993في منطقة الجني سور مارن ـ فرنسا
من أب غيني وأم كونغولية .الحياة في أفريقيا كانت صعبة بالنسبة إلى أهله ،ما دفعهم
ً
للسفر إلى فرنسا .مباشرة مع وصول األبوين إلى فرنسا ،ييو موريبا بوغبا (والدة بوغبا)
ً
ّ
أصبحت امــرأة حامال البنها األصغر سنًا ،والــذي سيكون الشغل الشاغل في املستقبل.
مع والدة بول ،أصبح بإمكان العائلة أن تستقر في فرنسا من دون أي عوائق قانونية قد
ّ
تتعرض لها .قبل والدة أغلى صفقة في تاريخ مانشستر يونايتد ،كان الوالدة قد أنجبت
ّ
أخوين (توأم) في غينيا ،وهم كل من فلورنتني وماتياس (األخوين األكبر سنًا لبول) ،اللذين
بقيا في أفريقيا (غينيا) في الوقت الذي سافر فيه أهلهما إلى فرنسا .عالقة بول بوغبا
بوالده فاسو أونتوان لم تكن بالجيدة .األمر مع ييو (والدته) مختلف جدًا .كانت معاملة األم
مميزة .كانت ييو ّ
لولدها األصغر بــول معاملة ّ
تميز «آخــر العنقود» في كل شــيءّ .
أحبته
ّ
وحتى يومنا هذا نالحظ أن عالقة بول بوغبا بوالدته ّ
ّ
مميزة جدًا ،خصوصًا بعد أن
وأحبها،
حجز لها مكانًا في صالة توزيع جوائز الفيفا ألفضل العب في العالم.

مسيرته الكروية :البداية

ُ
ّ
ّ
ّ
ّ
ُ
قن َعة قد ق ّدمت لعدم استدعائه (أرشيف)
بنزيما الذي لعب  81مباراة دولية وسجل خاللها  27هدفًا أكد في أكثر من مناسبة أنه ليس هناك أسباب م ِ

للمنتخب ال ـفــرن ـســي ،وق ــال «عـمــري
اآلن  30عامًا ،وأعيش بشكل مستقر
هنا فــي مــدريــد ،وإذا مــا احتاجوني
فهم يعرفون أين أنا» .وتعتبر جهات
ريــاضـ ّـيــة فرنسية أن قضية بنزيما
ّ
قضية
مع املنتخب ومع ديشان هي
ّ
ّ
ّ
رياضية،
قضية
سياسية أكثر منها
ّ
ع ـلــى اع ـت ـبــار أن ت ــدخ ــات سـيــاســيــة
ّ
القضية من جهة
كبيرة حصلت في
سـيــاسـيــن فــرنـسـيــن ،فــي مقدمتهم

رئيس الوزراء السابق مانويل فالس.
وكانت جهات رياضية قد عــزت أمر
عــدم اسـتــدعــاء بنزيما إلــى املنتخب
بسبب عدم رغبته في تــرداد النشيد
الوطني الفرنسي خالل فترة وجوده
ّ
م ــع امل ـن ـت ـخــب ،وع ــل ــل ب ـنــزي ـمــا األم ــر
ّ
بقوله إن النشيد الوطني الفرنسي
ّ
يدعو إلى الحرب .القضية التي تثير
ً
ّ
الرياضية
جدال واسعًا في األوســاط
ّ
ّ
الفرنسية ،دخل على خطها قبل فترة

املهاجم الفرنسي والعــب مانشستر
يونايتد السابق إيريك كاتونا ،الذي
ّ
قـ ــال إن دي ــدي ــه ديـ ـش ــان ل ــم يـسـتــدع
بنزيما وحاتم بن عرفة إلى املنتخب
بسبب أصولهما العربية.
وبعكس بنزيما وبن عرفة وغيرهما
مــن الــاعـبــن الـفــرنـسـيــن مــن أصــول
ّ
أفريقية وعربية ،فــإن املــدرب ديشان
يولي اهتمامًا كبيرًا للمهاجم أنطوان
غ ــري ــزم ــان العـ ــب أتـلـيـتـيـكــو م ــدري ــد،

«فرحة ما تمت»
استدعى مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان املهاجم الفرنسي
من أصل مغربي وسام بن يدر ( 27عامًا) ليكون ضمن تشكيلة
ّ
النهائية» املشاركة في نهائيات كأس العالم
منتخب الديوك «غير
 2018في روسياّ .
ّ
ً
وقدم بن يدر أداء مميزًا مع نادي إشبيلية هذا
املوسم جعله يلفت أنظار ديشان ،خاصة بعد مباراة مانشستر
يونايتد ضمن إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا ،حيث
ّ
سجل هدفني لفريقه .ويعتبر معدل تسجيل بن يدر في املواسم
الخمسة األخيرة  15هدفًا في املوسم ،وهو أمر إيجابي بالنسبة
إلــى امل ــدرب الفرنسي ديـشــان .وعند اإلع ــان عــن استدعائه إلى
املنتخب للمشاركة في ّ
وديتي كولومبيا وروسيا اللتني لعبتا في
آذار/مــارس الفائت ،وصف املدرب الفرنسي ديشان بن يدر بأنه
ّ
شخصية مختلفة ،وأنه حيوي ويتحرك كثيرًا»،
«فعال للغاية وله
لكنه ســرعــان مــا عــاد واسـتـبـعــده مــن الــذاهـبــن إلــى موسكو في
التشكيلة النهائية.

وزميله في املنتخب والعــب آرسنال
ّ
اإلن ـك ـل ـيــزي أولـيـفـيــه ج ـي ــرو ،رغ ــم أن
األخير ال ّ
يقدم املستويات ّ
املميزة مع
ناديه في البريميرليغ .وبالنظر إلى
ّ
قضية بنزيما وديشان مع املنتخب،
فإن األمر بحسب الصحافة الفرنسية
ّال يـ ـع ــدو ك ــون ــه ش ـخ ـص ـ ّـي ــا ،خــاصــة
أنـ ــه ال ي ــوج ــد الع ــب داخـ ــل املـنـتـخــب
ال ـفــرن ـســي يـمـتـلــك خ ـب ــرة امل ـب ــاري ــات
والـبـطــوالت الكبيرة كبنزيما ،حتى
مـ ـ ــع وجـ ـ ـ ـ ــود غـ ـ ــريـ ـ ــزمـ ـ ــان ،ومـ ـه ــاج ــم
باريس سان جيرمان الشاب كيليان

مبابيه ،ومهاجم مانشستر يونايتد
اإلنكليزي أنطوني مارسيال.
ومـ ــن ي ـع ــرف كـ ــرة الـ ـق ــدم ال ـفــرن ـسـ ّـيــة
ّ
جـ ّـي ـدًا ،ي ـ ّـدرك تـمــامــا أن إدارة اللعبة
ـاك تفضل الــاعــب الفرنسي ّعلى
هـنـ ّ
املجنس ،إال في حال كان «املجنس»
على غرار النجم التاريجي للمنتخب
زي ـ ـ ــن ال ـ ــدي ـ ــن زيـ ـ ـ ـ ـ ــدان ،ال ـ ـ ـ ــذي أه ـ ــدى
منتخب ال ــدي ــوك بـطــولــة الـعــالــم عــام
 ،1998وكذلك نجوم كبار كمارسيل
ديـ ـس ــاي ــي وبـ ــاتـ ــريـ ــك فـ ـيـ ـي ــرا ال ــذي ــن
ّ
الفرنسية،
يـقــدمــون كــل ش ــيء لـلـكــرة

وعند انتهائهم يختفون عن الساحة
الكروية في فرنسا .ولو لم يكن زيدان
نجمًا كبيرًا في يوفنتوس ،وفي ريال
م ــدري ــد ت ـح ــدي ـدًا ،لــرب ـمــا ك ــان خ ــارج
ّ
الفرنسية اليوم في عالم
الحسابات
ّ
الـتــدريــب .وفــي مــا يتعلق بالالعبني
األجانب ،فإن النجم التاريخي للكرة
الفرنسية ميشال بالتيني ،جــذوره
تعود إليطاليا وليس لفرنسا ،وهذا
م ــا ال ي ـعــرفــه ال ـك ـث ـي ــرون ف ــي فــرنـســا
والعالم .وطبعًا ،قد ال يعرفون أيضًا
أن غ ــري ــزم ــان ،ه ــو اآلخـ ــر م ــن أص ــول
برتغالية.
ّ
وفـ ـ ـ ــي ظـ ـ ـ ــل هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ــروف ،ت ـب ـقــى
ّ
الـحـقـيـقــة أن مـعـظــم الع ـبــي املنتخب
الـفــرنـســي خ ــال ال ـس ـنــوات املــاضـيــة،
وفـ ــي م ــون ــدي ــال روسـ ـي ــا امل ـق ـب ــل ،هم
م ــن أصـ ـ ــول أف ــريـ ـق ـ ّـي ــة ،أبـ ــرزهـ ــم ب ــول
بوغبا ،ونغولو كانتيه ،إضافة إلى
عثمان ديمبيلي وبليس ماتويدي،
وجميعهم يلعب لصنع تاريخ الكرة
الـفــرنـسـيــة ال ـحــديــث .ومـعـظــم ه ــؤالء
الــاع ـبــن ه ــم م ــن ال ــذي ــن ق ــدم ــوا إلــى
فرنسا مــن بـلــدان أفــريـقـ ّـيــة كــانــت في
الـســابــق مستعمرات فــرنـسـ ّـيــة ،وهي
ال ـ ـيـ ــوم ت ـح ــت ال ــوص ــاي ــة ال ـفــرن ـس ـيــة
التي تسيطر على كــل شــيء فــي تلك
ّ
ثقافيًا اليوم،
الـبـلــدان ،وتستعمرها
ّ
فيما تتعاطى مع أبنائها بعنصرية
هـنــاك فــي بــاريــس وغـيــرهــا مــن املــدن
ّ
الفرنسية .ويا لها من مفارقة مؤملة،
ّ
تحب هؤالء
أنك ال تستطيع سوى أن
ال ــاعـ ـب ــن ،وال ي ـم ـكــن ألحـ ــد ال ـق ـبــول
بــالـطــريـقــة ال ـتــي تـعــامــل بـهــا فرنسا
الشعوب التي استعمرتها ،وال ترغب
في التوقف عن ذلك.

بــدأ بوغبا مسيرته الكروية في عمر السادسة مع نــادي «رواس ــي أونبير» .سبع سنوات
قضاها النجم الفرنسي ضمن صفوف «رواس ــي» لينضم من بعدها إلــى نــادي «يــو أس
تورسي» ،حيث أصبح قائدًا لفريق ما دون الـ 13سنة .انضم الشاب ذو الثالثة عشر عامًا
إلى أكاديمية «لو هافر» ،مصنع املواهب ،التي خرج منها عديد األسماء املميزة في الكرة
األوروبية (ريــاض محرز ،بوغبا ،ديميتري بايت ،نغولو كانتي . )...مع ّ
ّ
وتطور
تميز أدائــه
ّ
مستوى بوغبا ،بدأ يستقطب أنظار كشافي كبار الفرق األوروبية .تحديدًا في  ،2009قدم
نادي مانشستر يونايتد عرضًا له وصفته أكاديمية «لو هافر» بغير القانوني .قدموا لبوغبا
مبلغًا ماليًا باإلضافة إلى منزل يسكن فيه مع أهله مقابل توقيعه على عقد مع الشياطني
الحمر .بوغبا لم يتردد في تثبيت الــورقــة والتوقيع عليها مقابل املغريات التي ّقدمها له
اليونايتد .وبالفعل أضحى بوغبا العبًا ضمن فريق مانشستر يونايتد (الشباب) وقضى
معهم فترة السنتني قبل أن ينتهي عقده ويعلن بعد ذلك مدرب الفريق التاريخي السير ألكس
فرغيسون أن عقد بول قد انتهى ،ويوفتوس هو الفريق املهتم به .ندم فرغسون ندمًا شديدًا.
كانت فترة النجم الفرنسي ضمن صفوف فريق «السيدة العجوز» مفاجأة للجميع .لم يكن
ّ
أداء ّ
يتوقع منه ً
متميزًا ضمن أسوار «يوفنتوس ستاديوم»
أكثر املتفائلني بقدرات «بوغبوم»
(سابقًا) .ال يمكن لك أن تختار من بني األهــداف هدفًا تصفه باألفضل .جميعها مميزة.
صفة «بوغبوم» لم تأت عبثًا ،كانت تسديدات نجم خط وسط يونايتد الحالي «صاروخية»
ّ
للمدرب اإليطالي أنطونيو كونتي يد في
وبعيدة املــدى ،وأغلبها من خــارج منطقة الجزاء.
إدراج اسم «بوغبا» على الئحة أبرز الالعبني في أوروبا .فالثقة التي منحها لبوغبا ،أعطته
ّ
دافعًا قويا إلثبات جدارته في أن يكون أحد أعمدة الفريق .فاز بوغبا مع يوفنتوس بأربعة
ألقاب للدوري املحلي ،باإلضافة إلى وصوله برفقة زمالئه إلى نهائي دوري األبطال .خسر
اليوفي حينها أمام برشلونة الـ« »MSNبثالثية مقابل هدف وحيد ّ
سجله مهاجم تشيلسي
الحالي ألفارو موراتا .حصد بوغبا بعد السنة األخيرة له مع يوفنتوس مكانًا في تشكيلة
الـ«فيفا» املثالية لسنة . 2015
ّ
قياسية ،إذ أصبح بعدها أغلى العب في
صفقة انتقاله إلى ناديه األول مانشتسر يونايتد
ّ
العالم بصفقة وصلت إلى  105ماليني يورو ،متخطيًا غاريث بيل الذي انتقل من توتنهام
إلى ريال مدريد بـ 100مليون يورو.
مركز بول بوغبا ّ
تغير مع انتقاله إلى اليونايتد تحت إشــراف البرتغالي جوزيه مورينيو،
ّ
وأصبحت طريقة لعب «الديك الفرنسي» مختلفة ّ
عما كانت عليه في اليوفي ،وحدت كثيرًا
ّ
الهجومية التي كان يمتاز بها في إيطاليا.
من قدراته
فاز بكأس العالم (تحت الــ 20سنة) مع منتخب الديوك ،محرزًا بذلك أول لقب «وطني» له،
وباإلضافة إلى اللقب حاز الكرة الذهبية كأفضل العب في البطولة.
فاز مع يوفنتوس بأربعة ألقاب للدوري اإليطالي وكأس السوبر اإليطالي في مناسبتني.
فاز بجائزة «الفتى الذهبي» كأفضل العب شاب في العالم سنة .2013
أفضل صانع ألعاب في الدوري اإليطالي موسم  2016ـ .2017
أفضل العب في بطولة «اليوروبا ليغ» مع اليونايتد .2017
فــاز مع يونايتد بكأس الرابطة اإلنكليزية للمحترفني  2016ـ  ،2017باإلضافة إلــى لقب
الدوري األوروبي في املوسم نفسه.
■ مع يوفنتوس  128مباراة ّ
سجل من خاللها بول  28هدفًا.
■ مع مانشستر يونايتد  51مباراة ّ
سجل فيها  14هدفًا.
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المجد ألفريقيا والصيت لفرنسا...
كانت فرنسا تقف على حافة الهاوية مع بداية الستينيات،
بعد أن نالت الجزائر استقاللها وخرجت بمخزونها النفطي خارج
سيطرة االستعمار الفرنسي .اتجهت الدولة الفرنسية إلى مستعمراتها
في أفريقيا من أجل تدعيم الشق الكبير الذي خلفته الجزائر في
االقتصاد االستعماري .كان ال بد من تدعيم الحركات السياسية في
أفريقيا من أجل استقرار الساحة السياسية واستقرار مؤقت في
السلطة ،إلمكانية استقطاب اقتصادي نحو األرض السمراء ،وتسكين
شركات النفط التي خرجت من الجزائر ،والبدء في عمليات التنقيب في
أفريقيا .وقبل ذلك ،فإن الرجل الفرنسي األبيض نهب أفريقيا ،ولم
يتوقف بعد
مازن حلمي
ظ ـل ــت ف ــرن ـس ــا ط ـ ـ ــوال ن ـص ــف ال ـق ــرن
املــاضــي تستغل ال ـثــروات األفريقية.
ُ
وه ـنــاك فــي بــاريــس حـيــث خـطــابــات
التحرر وتقبل اآلخر ،ترفض التعامل
مــن أصـحــاب األص ــول األفريقية كما
يـنـبـغــي ال ـت ـعــامــل م ـه ـعــم .ف ــي طــريــق
بحثه عن اإلقامة في فرنسا ،أو حتى
حينما يـصــل إل ــى ش ــرف الجنسية،
يـظــل األفــري ـقــي مـنـقــوصــا فــي مقابل
املواطن األبيض .لم تتوقف الثروات
األف ــريـ ـقـ ـي ــة عـ ـن ــد امل ـ ـ ـعـ ـ ــادن وامل ـ ـ ــاس
وغيرها من املوارد الطبيعية ،لكنها
ُ
امتدت إلى كرة القدم ،حيث الساحات
الرملية غير املمهدة منجمًا يحوي
الكثير من املاسات الكروية ،وبالطبع
أينما وجــدت الـثــروات -مــن أي نوع-
وجـ ــد امل ـس ـت ـع ـمــر .ب ـ ــدأت فــرن ـســا في
اسـتـخــدام ال ـثــروة الـكــرويــة الجديدة
ب ـعــد فـشـلـهــا ف ــي ال ـت ــأه ــل إلـ ــى كــأس
العالم مرتني تواليًا  1990ـ  .1994بدا
أن األمر يحتاج إلى تغيير جذري في
ّ
تكوين املنتخب الفرنسي .استبعدت
عـنــاصــر أســاس ـيــة مـثــل الع ــب فــريــق
مانشستر يونايتد إيريك كانتونا،
والعديد من األسـمــاء الالمعة .األمر
ليس محض صدفة.
اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدادات امل ـن ـت ـخ ــب ال ـف ــرن ـس ــي

ملــونــديــال 1998عـ ـل ــى أرض ـه ــا ،ب ــدأت
مـبـكـرًا وبـعــد فـشــل املـنـتـخــب التأهل
إلــى كــأس العالم  1994في الواليات
امل ـت ـحــدة األم ـي ــرك ـي ــة ،أع ـل ــن االت ـح ــاد
ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي ال ـ ـت ـ ـعـ ــاقـ ــد م ـ ــع امل ـ ـ ـ ــدرب
الفرنسي إيـمــي جــاكـيــه ،ال ــذي اتخذ
َ
قـ ـ ـ ــرارًا ت ــاري ـخ ـي ــا ِح ـ ــن ق ـ ــام ب ـعــرض
تمثيل املنتخب ملن كان يحمل جواز
سفر فرنسيًا ،أو إعـطــائــه الجنسية
م ـ ـبـ ــاشـ ــرة م ـ ــن أج ـ ـ ــل املـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة مــع
املـنـتـخــب الـفــرن ـســي .كــانــت أول مــرة
ينتهج املنتخب الفرنسي التجنيس،
وال ـ ـل ـ ـعـ ــب ب ــالـ ـع ــدي ــد م ـ ــن ال ــاعـ ـب ــن
م ــن أصـ ــول أفــري ـق ـيــة .ب ــدا األمـ ــر كــأن
ع ـق ـدًا اجـتـمــاعـيــا جــدي ـدًا يـكـتــب .أهــم
هــؤالء الالعبني الذين استفاد منهم
امل ـن ـت ـخــب ال ـفــرن ـســي بـ ـق ــرار جــاك ـيــه،
ه ــم زيـ ـ ــدان وت ـ ـ ــورام ودج ــورك ــاي ـي ــف
وك ــاريـ ـمـ ـب ــو وديـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــي .وآخـ ـ ـ ــرون
رفـضــوا املـغــريــات وق ــرروا اللعب مع
بالدهم األم .لم يكن عقدًا اجتماعيًا
ب ـ ــل ك ـ ـ ــان س ـ ـط ـ ـوًا ف ــرنـ ـسـ ـي ــا ع ـن ــدم ــا
مكان
اكتشفت فرنسا أن املوهبة في
ٍ
آخر.

المجد ليس أبيض
عـ ــانـ ــت ف ــرنـ ـس ــا كـ ـثـ ـيـ ـرًا م ـ ــن أزم ـ ـ ــات
َّ
العنصرية ضد أفريقيا .ظل الشعور
بـ ــاالرت ـ ـقـ ــاء الـ ـع ــرق ــي مـ ــن امل ــواط ـن ــن

أص ـح ــاب ال ـب ـش ــرة ال ـب ـي ـضــاء قــائـمــا،
ُ
ووصل إلى كرة القدم ،حيث شهدت
امل ــاع ــب أحـ ــداثـ ــا ع ـ ــدة ت ـظ ـهــر فـيـهــا
الـعـنـصــريــة بــوجـهـهــا الـقـبـيــح .منها
األنــاش ـيــد الـتــي ك ــان ي ــردده ــا بعض
مـ ـ ــن املـ ـتـ ـعـ ـصـ ـب ــن فـ ـ ــي ال ـج ـم ــاه ـي ــر
ّ
األوروب ـ ـيـ ــة وال ـفــرن ـس ـيــة ،كــل ـمــا ملس

آلن جيريس
إلى يسار بالتيني
قبل مونديال  1998الــذي أحــرز فيه منتخب فرنسا
لقب كأس العالم في باريس للمرة األولى في تاريخه،
عرف «الديوك» فترة ذهبية لكنها لم َّ
تتوج بالذهب .كان
َ
ذلك في مونديالي  1982و .1986في تلك الحقبة ،برز
اسم ميشال بالتيني .نال ّ
الحيز األكبر من الشهرة.
ّ
لـكــن إل ــى جــانـبــه ك ــان الع ــب اسـمــه آل ــن جـيــريــس قــدم
ّ
الكثير في كلتا البطولتني .في الحقيقة ،شكل بالتيني
وجـيــريــس ومـعـهـمــا ج ــان تـيـغــانــا وب ــرن ــار جانجيني
ربــاعـيــا رائ ـع ــا .جـيــريــس لـعــب دورًا مـهـمــا فــي الـتــألــق
الـفــرنـســي فــي مــونــديــال  .1982دخ ــل الـبـطــولــة بسن
 28عــامــا .كــان قبلها يعتقد أن حلمه باملشاركة في
كأس العالم لن يتحقق .لكنه تحقق .خاض جيريس
ً
مــونــديــاال مميزًا برفقة زمــائــه .تـقـ ّـدم «الــديــوك» حتى
وصلوا إلى نصف النهائي .كان النهائي على األبواب...
لكنها أملانيا .في تلك املباراة ،عاش جيريس شعورين
مختلفني .فــي ال ـشــوط االض ــاف ــي األول سـجــل العــب
بوردو حينها هدفًا ّ
لتتقدم فرنسا  .1-3أدرك لحظتها،
كما رفاقه ،أن النهائي في «سانتياغو برنابيو» أصبح
في املتناول ،لكن األمل ــان ،على عادتهم ،قلبوا الطاولة
بتسجيلهم هدفني وفوزهم بركالت الترجيح .اكتفت
فرنسا باملركز الرابع في ذلك املونديال بعد خسارتها
أمــام بولونيا في مـبــاراة تحديد املركز الثالثّ .
تحول
الحلم إلى سراب.

م ـج ــددًا ،حـمــل جـيــريــس ورف ــاق ــه حـلـمـهــم وع ـب ــروا به
املـحـيــط إل ــى املـكـسـيــك ف ــي  .1986ك ــان جـيــريــس قد
ّ
ّ
خفت ّ
همته ،لكنه واصــل املشوار مع
تقدم في السن.
«الديوك» حتى نصف النهائي ...لكنها أملانيا مجددًا.
خسر الفرنسيون  2-0في الوقت األصلي هذه املرة.
ع ــادوا إلــى بــاريــس بامليدالية الـبــرونــزيــة بعد حلولهم
في املركز الثالث على حساب بلجيكا .خسارتان في
َ
نصف نهائي مونديالني أمــام أملانيا ،هــذا كثير على
جيريس وفرنسا.

3
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لعب جيريس  47مباراة مع منتخب فرنسا بني َ
عامي
 1974و 1986وسجل خاللها  6أهــداف بينها  3في
املونديال

1982

ّ
بعد أشهر من مشاركته في املونديال حــل جيريس
في املركز الثاني في الكرة الذهبية وراء اإليطالي باولو
روسي

الكرة العب من أصول أفريقية ،كانت
ت ـس ـمــى ب ــأن ــاش ـي ــد الـ ـ ـق ـ ــردة .وهـ ـن ـ َ
ـاك
حــادثــة شهيرة مــن امل ــدرب الفرنسي
ج ـيــرار أولـيـيــه ،تـحــدث عنها النجم
الفرنسي نيكوال أنيلكا أخيرًا ،حيث
قــال« :أولييه كــان يــرد على الالعبني
األفارقة الذين يذهبون إليه مطالبني

بـمـســاعــدتـهــم ع ـلــى زي ـ ــادة روات ـب ـهــم
ً
قائال« :أنتم السود ..عندما يعطيكم
ً
الناس أمواال ،ال تصنعون شيئًا»».
َ
دخ ــل املنتخب الـفــرنـســي منافسات
كــأس األمــم األوروبـيــة عــام  1996في
ث ــوب ــه ال ـج ــدي ــد ت ـحــت ق ـي ــادة املـ ــدرب
إي ـمــي جــاكـيــه ،مطعمًا بــالـعــديــد من

الــاعـبــن أص ـحــاب الـبـشــرة الـسـمــراء
واألصول الجزائرية واألفريقية .كان
األمر امتدادًا ملوجة البشرة السمراء
م ــع امل ـن ـتـخــب ال ـفــرن ـســي ،لـكـنـهــا في
تلك امل ــرة كــانــت بـعــدد كبير وتوجه
م ـخ ـت ـلــف ع ــن املـ ـتـ ـع ــارف ع ـل ـيــه بـعــد
بزوغ نجم الالعب الفرنسي من أصل
مالي جان تيغانا ،والذي كان ضمن
الـتـشـكـيـلــة األس ــاس ـي ــة ال ـت ــي حققت
لـفــرنـســا ك ــأس األم ــم األوروبـ ـي ــة عــام
 ،1984مــع ذلــك الجيل الذهبي الــذي
ً
ضـ ّـم كــا مــن ميشيل بالتيني وأالن
جيرسي.
كــان ال بد أن تفتتح فرنسا البطولة
بفوز ليكون مبشرًا بجيل جديد قد
ٍ
يـعـيــد منتخب ال ــدي ــوك إل ــى مكانته
مـ ــرة أخ ـ ـ ــرى .ف ــي ال ـع ــاش ــر م ــن شـ َهــر
ح ــزي ــران/ي ــون ـي ــو ع ــام  1996خ ــاض
املـنـتـخــب الـفــرنـســي م ـبــاراتــه األول ــى
أم ــام نـظـيــره الــرومــانــي ،عـلــى ملعب
َ
«سانت جيمس بــارك» ،فاز املنتخب
ـدف وح ـ ـيـ ــد ،سـجـلــه
الـ ـف ــرنـ ـس ــي ب ـ ـهـ ـ ٍ
الالعب كريستوف دوغ ــاري .تأهلت
فرنسا على رأس مجموعتها الثانية
التي كانت تضم إسبانيا وبلغاريا
ورومـ ــان ـ ـيـ ــا ،ب ـع ــد ت ـح ـق ـي ـق ـهــا ال ـف ــوز
ف ــي م ـب ــارات ــن ،وت ـع ــادل وح ـيــد أم ــام
املنتخب اإلسـبــانــي .بــدا أن املنتخب
الـفــرنـســي ي ـح ــاول اس ـت ـعــادة هيبته
الكروية الضائعة منذ سنوات.
وصـ ـل ــت ف ــرن ـس ــا إل ـ ــى ال ـ ـ ــدور نـصــف
الـنـهــائــي بـعــد فــوزهــا عـلــى املنتخب
الهولندي في ركالت الترجيح ،بعدما
انتهت املباراة بالتعادل السلبي في
وقتيها األصلي واإلضافي .لكن أمام
التشيك ،كــان األم ــر مختلفًا ،انتهت
املـغــامــرة الفرنسية عـنــد ذل ــك الـحــد،
وخ ــرج ــت فــرن ـســا م ــن الـ ـ ــدور نصف
ال ـن ـه ــائ ــي ب ــرك ــات ال ـت ــرج ـي ــح ،بـعــد
مـ ـب ــاراة ان ـت ـهــت بــال ـت ـعــادل الـسـلـبــي.
َ
ـن ع ـ َ
ـاد املنتخب إلــى فرنسا ،كان
ِح ـ
اإلحـبــاط ظاهرًا على الجميع ،حتى
صرح املدرب الفرنسي جاكيه واعدًا
ال ــرئ ـي ـس ــي ال ـف ــرن ـس ــي آنـ ـ ـ ـ ــذاك ،ج ــاك
شيراك ،بأن املنتخب سيحقق كأس
العالم على أرضه ووسط جماهيره.
ح ـ ـ ـ ــن ت ـ ـ ــوق ـ ـ ــف ال ـ ـ ـفـ ـ ــرن ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــون ع ــن
عنصريتهم
ّ
ك ــان الـجـمـيــع مـتــأهـبــا ل ـبــدايــة كــأس
ال ـع ــال ــم  1998ف ــي ف ــرن ـس ــا ،املـ ـب ــاراة
االف ـت ـت ــاح ـي ــة ل ـل ـم ـن ـت ـخــب ال ـفــرن ـســي
كانت أمام املنتخب الجنوب أفريقي.
دخل رفقاء زيــدان إلى املباراة وسط
ح ـ ـض ــور جـ ـم ــاهـ ـي ــري بـ ـل ــغ  55أل ــف
متفرج غـ ّـص بهم إستاد فيلودروم،
فــي مــارسـلـيــا .انـتـهــت امل ـب ــاراة بفوز
امل ـن ـت ـخــب ال ـفــرن ـســي ب ـثــاثــة أه ــداف
مـقــابــل ال شـ ــيء ،افـتـتــح أول أه ــداف
الـ ـبـ ـط ــول ــة الـ ـ ــاعـ ـ ــب دوغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري ،فــي
الــدّق ـي ـقــة  .36ك ــان ــت املـ ـب ــاراة األول ــى
تبشر بمنتخب فرنسي قــويّ ،
يمهد
الطريق نحو الذهب.
عـ َ
ـاد منتخب الــديــوك إل ــى عاصمته
باريس ،ليلعب ثاني مبارياته على
مـلـعــب ك ــأس ال ـعــالــم ال ـجــديــد «س ــان
دون ـ ـ ــي» وسـ ــط ح ـض ــور ج ـمــاه ـيــري
وصـ ــل إلـ ــى  80ألـ ــف م ـت ـف ــرج .كــانــت
عاصمة النور تضيء حقًا باملاسات
َ
ال ــامـ ـع ــة .ف ـ ــاز امل ـن ـت ـخ ــب ال ـفــرن ـســي
ف ــي م ـبــاراتــه الـثــانـيــة عـلــى املنتخب
ال ـس ـع ــودي بــأرب ـعــة أهـ ــدف م ــن دون
مـ ـق ــاب ــل ،ت ــأل ــق فـ ــي امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ه ـن ــري
وأحــرز هدفني .ولم تسر األمــور على
ُ
أك ـمــل وجـ ــه ،ح ـيــث تـلـقــى زي ـ ــدان في
الدقيقة  71الطرد األول في البطولة،
وسيغيب عن املنتخب مباراتني.
ل ــم ت ـكــن أزمـ ــة امل ـ ــدرب جــاك ـيــه غـيــاب
زيـ ــدان ف ــي املـ ـب ــاراة الـثــالـثــة م ــن دور
امل ـج ـمــوعــات ،حـيــث ضـمــن املنتخب
الـ ـ ـف ـ ــرنـ ـ ـس ـ ــي ال ـ ـ ـتـ ـ ــأهـ ـ ــل عـ ـ ـل ـ ــى رأس
مجموعته ،ما كان يقلق جاكيه حقًا
ه ــو غ ـيــاب زيـ ــدان ع ــن الـ ــدور املـقـبــل.
دخ ـلــت فــرنـســا امل ـب ــاراة األخ ـي ــرة من
دور املـجـمــوعــات الـتــي جمعتها مع
املنتخب الدنماركي ،انتهت املباراة
ب ـف ــوز امل ـن ـت ـخــب ال ـف ــرن ـس ــي بـهــدفــن

مقابل هدف واحد .كان املدرب جاكيه
فـ ــي اخـ ـتـ ـب ــار ص ـع ــب أم ـ ـ ــام مـنـتـخــب
ُ
بـ ــاراغـ ــواي ،ح ـيــث دخ ــل املـ ـب ــاراة من
دون العـبــه األه ــم زيــن الــديــن زي ــدان.
َ
عاد زيدان إلى املنتخب الفرنسي مع
م ـبــاراة رب ــع الـنـهــائــي أم ــام إيطاليا.
ف ــي ت ـلــك امل ـ ـبـ ــاراة بــال ـت ـحــديــد تـغـ ّـيــر
زيدان كثيرًا .بدا أنه العب آخر ،يلعب
بإيقاع مختلف .ذات يوم قال أحدهم:
«لوال معرفتي بمقدار التكنولوجيا
وقتها ،لقلت إن زي ــدان كــان يستمع
إلى موسيقى جاك بريل وهو يتحكم
ف ــي إيـ ـق ــاع ال ـل ـع ــب» .ث ـقــة ك ـب ـيــرة قد
نشبت فــي روح زي ــدان جعلته يبدو
س ــاحـ ـرًا ي ـب ـهــر امل ـش ــاه ــدي ــن .انـتـهــت
املباراة بوقتيها األصلي واإلضافي
بالتعادل السلبي ،لجأ الفريقان إلى
ركالت الترجيح ،تقدم زيــدان للركلة
األولـ ــى ،لــم يــأخــذ مـســافــة كـبـيــرة عن
ال ـكــرة ،وضـعـهــا بـكــل ثـقــة عـلــى يمني
ال ـح ــارس اإلي ـطــالــي بــالـيــوكــا ،سجل
زيـ ــدان الــرك ـلــة األولـ ــى وب ـعــدهــا رفــع
يديه عاليًا مشيرًا بعالمة النصر.
في ملعب «سان دوني» ووسط أكثر
مــن  80أل ــف مـتـفــرج ،ت ـقــدم املنتخب
ال ـكــرواتــي بــالـهــدف األول عــن طريق
الالعب دافور شوكر في الدقيقة .46
ش ـع ـ َـر امل ــداف ــع ،م ــن أصـ ــول افــريـقـيــة،
ليليان ت ــورام أن ــه أخـطــأ فــي مراقبة
ش ــوك ــر وأن ال ـه ــدف نـتـيـجــة خـطـئــه.
بعد دقيقة واحدة ،أحرز تورام هدف
الـتـعــادل بعد أن قــام بالضغط على
الــدفــاع الـكــرواتــي .كــان األمــر سيبدو
م ـن ـط ـق ـي ــا ل ـ ــو اكـ ـتـ ـف ــى تـ ـ ـ ـ ــورام ب ــذل ــك
الهدف ،لكن في الدقيقة  70من زمن
املـ ـب ــاراة ،أح ــرز تـ ــورام أج ـمــل وأغـلــى
َ
أهــدافــه ِح ــن راوغ املــدافــع الـكــرواتــي
من الجهة اليمنى من خــارج منطقة
الجزاء وســدد الكرة بقدمه اليسرى،
ل ـت ـس ـكــن ش ـب ــاك ال ـ ـحـ ــارس الدي ـت ــش.
انـ ـتـ ـه ــت املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة ب ـ ـفـ ــوز امل ـن ـت ـخ ــب
الفرنسي بهدفني مقابل هدف واحد.
ف ــي م ـق ــاب ـل ــة ص ـح ــاف ـي ــة م ــع لـيـلـيــان
ت ــورام بعد سـنــوات مــن الـهــدف ،قــال:
«حتى اآلن ال أعرف كيف سجلت هذا
الهدف ،أنا ال يمكن أن أفعلها بقدمي
ال ـي ـم ـنــى ال ـت ــي أل ـع ــب ب ـه ــا ،م ــا بــالــك
بــال ـي ـســرى ،رب ـمــا ال ـش ـعــور بــالــذنــب..
ً
لكنه كان أمرًا مذهال».
وصلت فرنسا إلى املباراة النهائية
أمـ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرازي ـ ـ ــل .ك ـ ــان ـ ــت شـ ـ ـ ــوارع
ب ــاري ــس ف ــي ت ـلــك الـلـحـظــة مـمـتـلـئــة،
الجميع متأهب بني انتظار النصر
والخوف من الهزيمة .دخل املنتخب
البرازيلي املـبــاراة بثقة كبيرة وهو
يمتلك الظاهرة رونــالــدو ،وتاريخًا
ً
ح ــافــا .ب ــدأت امل ـب ــاراة لـكــن يـبــدو أن
راقصي السامبا قد اصطدموا ببرج
إيـفـيــل وف ـق ــدوا وع ـي ـهــم .ك ــان زي ــدان
«مايسترو» يحرك فرقته املوسيقية
بحركات سلسلة ومن دون مجهود
كـ ـبـ ـي ــر .أه ـ ـ ـ ــدر امل ـ ـهـ ــاجـ ــم ال ـف ــرن ـس ــي
ستيفان غيفارش العديد من الفرص
الـسـهـلــة ،حـتــى جـ ــاءت الــدقـيـقــة ،27
وم ــن ركـلــة ركـنـيــة ،أرس ــل إيمانويل
بـ ــوتـ ــي ع ــرضـ ـي ــة ،أس ـك ـن ـه ــا زي ـ ــدان
ً
بــرأســه فــي مرمى الـبــرازيــل ،مسجال
ال ـهــدف األول .انـتـهــت امل ـب ــاراة بفوز
املـنـتـخــب ال ـفــرن ـســي ب ـثــاثــة أه ــداف
م ـقــابــل ال شـ ــيء .ك ــان األمـ ــر بمثابة
الحلم للفرنسيني .زيدان الذي سجل
َ
هــدفــن فــي امل ـب ــاراة الـنـهــائـيــة ،حمل
ع ـل ــى األع ـ ـنـ ــاق وه ـت ـف ــت الـجـمــاهـيــر
باسمه :زيزو ،اسمه الفرنسي .كانت
ال ـش ــوارع الفرنسية ســاحــات رقــص
َ
واحتفالِ .حني جاب العبو املنتخب
ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي ش ـ ـ ـ ـ ـ ــوارع ب ـ ـ ــاري ـ ـ ــس ف ــي
حافلة مفتوحة ،ليحتفلوا بالكأس
م ــع ال ـج ـم ــاه ـي ــر ،خ ـ ـ َ
ـرج ت ـ ـ ــورام عـلــى
الجماهير وهو يحمل كأس العالم،
فــي تـلــك اللحظة لــم يسمع أناشيد
ع ـن ـص ــري ــة ،ل ـك ـنــه س ـم ــع الـجـمــاهـيــر
ت ـه ـتــف لـ ــه ،ت ـه ـتــف ل ــان ـت ـص ــار ،كــان
ال ـج ـم ـيــع يـ ـ ــردد ال ـن ـش ـيــد ال ـفــرن ـســي
بــزهـ ٍـو« :انـهـضــوا يــا أبـنــاء الــوطــن ...
فقد دقت ساعة املجد».

( أ ف ب)

تجربة إيميه جاكيه
لم ينجح أي مــدرب آخــر منذ 20
عــامــا فــي ت ـكــرار إن ـجــاز جــاكـيــه.
الع ـ ــب الـ ــوسـ ــط الـ ـس ــاب ــق ل ـن ــادي
ســانــت ات ـي ــان وال ـ ــذي أحـ ــرز معه
لقب ال ــدوري الفرنسي  5مــرات،
أشرف قبل املنتخب على تدريب
ليون وبوردو الذي فاز معه بلقب
ال ـ ـ ــدوري ال ـفــرن ـســي ثـ ــاث م ــرات
أع ـ ـ ــوام  1984و 1985و،1987
وال ـ ــذي ت ــول ــى ف ــي  1993االدارة
الفنية ملنتخب «الــديــوك» فــي ظل
أج ــواء كــارثـيــة ،إذ تلقى املنتخب
الفرنسي صفعة قوية بسقوطه
أمام بلغاريا ( )2-1في املباراة الحاسمة للتأهل إلى مونديال أميركا
 .1994بعد تلك الـخـســارة ،استقال امل ــدرب جـيــرار هوييه الــذي كان
ً
يشرف على تدريب املنتخب ،وتسلم مساعده إيميه جاكي املهمة بدال
منه« .ميمي» وصل بخفر ،ولم يكن حينها سوى «املــدرب املوقت».
وعـلــى رغ ــم كــل ال ـظــروف الـصـعـبــة املـحـيـطــة بمهمته ،ف ــرض جاكيه
نفسه وفلسفته الكروية واشتهر بصالبته وقبضته الحديد ،فعمد
إلى إبعاد العديد من الالعبني الكبار في تلك الحقبة على غرار إريك
كانتونا ودافيد جينوال ،وقاد فرنسا الى نصف نهائي كأس أوروبا
.1996
في فترة اإلعــداد ملونديال  ،1998اتخذت األمور منحى سلبيًا .بدأت
االنتقادات تنهال من كل حدب وصوب بسبب أسلوب اللعب املعتمد
وشخصية املــدرب الفظة .في األصــل ،نشأ جاكيه نشأة متواضعة،
فــي قــريــة سـيــل ـ ـ ســو ـ ـ ك ــوزان فــي منطقة ال ـل ــوار الـفــرنـسـيــة ،حيث
عمل والــداه في ملحمة القرية .كتبت عنه «ليكيب» ،مرجع الصحافة
الــريــاضـيــة الـفــرنـسـيــة« :جــاكـيــه بالتأكيد لـيــس رج ــل ه ــذه املــرحـلــة».
إضافة الــى االنـتـقــادات ،ما أصــاب جاكيه في الصميم هو استهزاء
البعض من لكنته .احتج ،وجعل موقفه معلنًا عندما عاد الى مسقط

رأس ـ ـ ــه ل ــاح ـت ـف ــال ب ــامل ــون ــدي ــال،
ً
ق ــائ ــا «س ـخــر ال ـبــاري ـس ـيــون من
لـ ـهـ ـجـ ـت ــي .»...ل ـك ـنــه ف ــي صـفــوف
املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب اكـ ـتـ ـس ــب ش ـخ ـص ـيــة
جديدة ،مع الدعم املطلق من قبل
الــاعـبــن ملــدربـهــم ،وح ـ ّـس العمل
لـ ـ ــدى الـ ــرجـ ــل ال ـ ـ ــذي ت ـ ـنـ ــاوب فــي
شبابه بني كــرة القدم وعمله في
أحد املصانع.
ي ـس ـت ـع ـيــد العـ ـ ــب خـ ــط ال ــوس ــط
السابق إيمانويل بيتي ،مسجل
الهدف الثالث في نهائي املونديال،
ً
قائال« :ما ّ
يميز إيميه
تلك الفترة
هو انسانيته وتواضعه واحترافيته .كان قادرًا على دمج القسوة مع
الرؤية الكروية ،ولكن أيضا إدارة األمور من الناحية االنسانية ،وهذا
أمر مهم جدًا» .لقد عرف جاكيه كيف يتواصل مع العبيه في غرف
تبديل املالبس بعبارات اكتسبت شهرة خارجها ،مثل توجهه الى
الدولي السابق روبير بيريس بالقول «اجعل لعبك أكثر قوة روبير،
واذا لم تقم بذلك ،ركز أكثر» .قدرته على استباق األمور جعلته محط
احترام ،بحسب العب خط الوسط السابق أالن بوغوصان الذي يؤكد
ان جاكيه «كان يتعب كثيرًا» .وقبل املباراة النهائية أمام البرازيل منح
ً
جاكيه بعض النصائح لالعبيه مع نظرة مبهمة ،قائال «خالل الركالت
ً
الثابتة ليسوا صارمني (البرازيليون) ،في حــال كنتم أذكـيــاء قليال
حاولوا أن تتحركوا ،حاولوا ان تؤثروا فيهم .ليست لديهم قدرة عالية
على املراقبة خالل تنفيذ الركالت الثابتة» .ويعتقد الفرنسيون أنها
كلمات «ناجعة» وأن كلمات جاكيه وصلت الى مسامع زيــدان الذي
سجل ثنائيته الشهيرة من رأسيتني ،ومن ركلتني ركنيتني.
في سيرته الذاتية بعنوان «حياتي من أجل نجمة» ،التي صدرت في
حزيران/يونيو  ،1999كتب جاكيه «ليست لدي سوى أمنية واحدة ،أن
ُيقال الحقًا ،هذا الرجل الصادق قام بعمله على أكمل وجه».
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حل العدد السابق :كانافارو

سنوات الالعب في فرق لعب فيها
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بارما
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حل العدد السابق :فرناندو موريينتس

«في كرة القدم األمر ّ
الجيد
أن األمور يمكن أن تتغير في
ثوان وهنا تكمن اإلثارة»
(ديدييه دروغبا)
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من الربيع العربي
إلى األردن

من هم دائنو الحكومة؟
ّ
جددت الحكومة اللبنانية،
في مؤتمر «باريس ،»4
التزامها الثابت بسداد ديونها
وفوائدها مهما كانت
الظروف ومهما بلغت
الكلفة .وأعلنت بلهجة حازمة
وجازمة أن الدائنين سيظلون
تحت الحماية ضد أي عملية
لـ«قص شعر» ،ما يعني ببساطة
أنهم سيحصلون باستمرار
على عوائد ُمرتفعة ّ
جدًا من
إقراض الدولة ولن ّ
يتحملوا أي
مخاطر ،كالتي يواجهها رأس
المال عادة ،وال ّ
سيما مخاطر
انخفاض الربح أو خسارة أصول.
من هم هؤالء الدائنون
الذين يجنون كل هذه األرباح
المضمونة؟

محمد زبيب
بــدايــة ،يـجــدر االنـتـبــاه إل ــى أن الـقـســم املـهـ ّـم
ُ
من الفوائد املـسـ ّـددة على الدين العام ُيعاد
توزيعه على كبار املودعني في املصارف،
ال ــذي ــن ال ي ــزي ــد ع ــدده ــم ع ـلــى  800أس ــرة
ويستحوذون على  %30من مجمل الودائع
(ك ـبــار امل ــودع ــن :مــن ه ــم؟ كــم يـمـلـكــون؟ -
رأس املال  5 -آذار /مارس .)2018
كـ ـي ــف يـ ـ ـت ـ ـ ّ
ـوزع الـ ــديـ ــن الـ ـحـ ـك ــوم ــي؟ َ
ومـ ــن
الرابحون الكبار؟
تستند هــذه الحسابات إلــى بيانات وزارة
تطور الدين وحجمه ّ
املال عن ّ
وتوزعه:
 -1امل ـصــارف الـتـجــاريــة ،يبلغ عــددهــا 50
مـصــرفــا ،إال أن  10منها فـقــط تستحوذ
على أكثر من  %82من مجمل موجودات
ّ
القطاع املصرفي وتوظيفاته .توظف هذه
املـ ـص ــارف ن ـحــو  31.9م ـل ـيــار دوالر فــي
الــديــن الحكومي ،مـ ّ
ـوزعــة بــن  18.4مليار
دوالر في الدين بالليرة (سندات الخزينة)
و 13.5مـلـيــار دوالر فــي الــديــن بالعمالت
األجنبية (يــوروبــونــدز) .وبــاالسـتـنــاد إلى
متوسطات الـفــائــدة على الــديــن القائم في
ن ـهــايــة  2017ج ـنــت املـ ـص ــارف ف ــي ال ـعــام
امل ــاض ــي  1.2م ـل ـي ــار دوالر م ــن س ـن ــدات

الخزينة و 850مليون دوالر مــن سندات
اليوروبوندز ،أي أكثر من ملياري دوالر.
ُ
وه ــو مبلغ ي ــوازي مــا دفـعــه املـقـيـمــون في
لبنان ضرائب على مجمل دخلهم (األرباح
واألجــور)ُ .
وي ّ
رجح أن املصارف جنت بني
عامي  1993و 2017نحو  50مليار دوالر
تقريبًا من الفوائد على الدين الحكومي.
يـجــدر الـتــذكـيــر بــأن هــذا الـحـســاب ّ
يخص
ديــن الـحـكــومــة فـقــط وال تــدخــل فـيــه أربــاح
امل ـص ــارف م ــن تــوظـيـفــاتـهــا ف ــي ش ـهــادات
اإليــداع الصادرة عن مصرف لبنان ،التي
ّ
تـمــثــل م ـصــدر الــربــح الـثــانــي بـعــد سـنــدات
الـخــزيـنــة وس ـن ــدات ال ـي ــوروب ــون ــدز .وتـفـيــد
ّ
ال ـت ـقــديــرات ب ــأن امل ـص ــارف ت ــوظــف حــالـيــا
أكثر من  %65من موجوداتها في سندات
الــديــن السيادية الـصــادرة عــن وزارة املــال
ّ
وم ـصــرف لـبـنــان ،وبــالـتــالــي تـحــقــق معظم
إيــراداتـهــا مــن املــال الـعــام وتعيد توزيعها
على املساهمني وكبار املودعني.
 -2م ـصــرف لـبـنــان امل ــرك ــزي ،أدى سابقًا
ُ َ
كتتب االحتياطي ّ
لسد أي نقص في
دور امل ِ
اكتتابات املـصــارف فــي سـنــدات الــديــن ،إال
أن هذا الــدور ّ
تطور مع الوقت ،وبــات يؤدي
ُ
قرض الوسيط للحكومة .فمنذ عام
دور امل ِ
 2009أخـ ــذت ح ـصــة م ـصــرف ل ـب ـنــان من

ّ
ال ــدي ــن الـحـكــومــي تــرتـفــع ب ــاط ــراد ،إذ أخــذ
يكتتب فــي سـنــدات الخزينة (بـفــائــدة %7
ً
مـثــا) ويـصــدر فــي املقابل شـهــادات إيــداع
لتكتتب بها املـصــارف بسعر فــائــدة أعلى
ً
مــن س ـنــدات الـخــزيـنــة ( %9م ـثــا) ،وصــار
ي ـمـ ّـول ه ــذا ال ـفــارق (م ــع أك ــاف الهندسات
ّ
امل ــال ـي ــة) ع ـبــر األرب ـ ـ ــاح ال ـت ــي يـحــقـقـهــا من
سندات الخزينة ُ(ت ّ
قدر هذه األربــاح بأكثر
من  1.5مليار دوالر سنويًا) واألرباح التي
ّ
تحققها الـشــركــات اململوكة مــن املصرف
املــركــزي ( MEAوإنـتــرا وغيرهما) ،وعبر
تسجيل املزيد من الخسائر في ميزانيته.
ّ
هذا يعني أن األرباح التي يحققها مصرف
لبنان مــن الــديــن الحكومي تــذهــب بــدورهــا
إلى املصارف ،وعبرها إلى كبار املساهمني
وامل ــودع ــن .تشير بـيــانــات ع ــام  2017إلــى
أن م ـص ــرف ل ـب ـن ــان ي ـح ـمــل أك ـث ــر م ــن 28
مليار دوالر ،أو  %35.3مــن مجمل الدين
ّ
الـحـكــومــي 23.6 ،مليار دوالر مــوظـفــة في
سـ ـن ــدات ال ـخــزي ـنــة (ت ـم ـثــل أقـ ــل بـقـلـيــل من
النصف) ،و 4.8مليارات دوالر في سندات
اليوروبوندز.
 -3ال ــدائـ ـن ــون األجـ ــانـ ــب ،وهـ ــم ف ـئ ــة يـ ــزداد
دورهــا خـطــورة .ففي ظــل السعي املحموم
لجذب املزيد من الــدوالرات إلى لبنان ،ظهر

امليل إلــى اإلف ــراط فــي االسـتــدانــة بالعمالت
األج ـن ـب ـيــة م ــن خـ ــال «األسـ ـ ـ ـ ــواق» ،وبـ ــدأت
الـحـكــومــة ب ــإص ــدار س ـن ــدات ال ـيــوروبــونــدز
منذ عام  ،1994ليرتفع رصيدها من 400
مليون دوالر إلى  28مليار دوالر في نهاية
ّ
عــام  ،2017وهــي تشكل نحو  %92.5من
م ـج ـمــل ديـ ــن ال ـح ـكــومــة الـ ـخ ــارج ــي .وب ــات
املـسـتـثـمــرون األج ــان ــب (أف ـ ــراد وصـنــاديــق
ومؤسسات مالية) يحملون أكثر مــن 10
مليارات دوالر من هذا الدين.
 -4تـكـتـتــب املــؤس ـســات ال ـعـ ّـامــة (ص ـنــدوق
ً
الضمان االجتماعي مثال ومؤسسة ضمان
الودائع) بنحو  6مليارات دوالر في سندات
الخزينة بالليرة ،وكذلك الجمهور (األفراد)
ن ـح ــو  850م ـل ـي ــون دوالر ،وامل ــؤس ـس ــات
ً
املحلية غير املصرفية أكثر قليال من 300
مليون دوالر.
 -5ال ــدائـ ـن ــون ال ــرس ـم ـي ــون األجـ ــانـ ــب ،وهــم
يملكون الحصة األقل من الدين الحكومي،
وال تتجاوز  2.5مليار دوالر ( %3تقريبًا
مــن مجمل ال ــدي ــن) ،وه ــي دي ــون بالعمالت
األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ،م ـع ـظ ـم ـهــا مـ ــن ال ـب ـن ــك ال ــدول ــي
وال ـص ـنــاديــق الـعــربـيــة واألوروبـ ـي ــة وبعض
الدول.
للتواصلcapital@al-akhbar.com :
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تحقيق
 4.3ماليين مستخدم للهاتف الخلوي في لبنان أنفقوا في عام
 2016نحو  1.5مليار دوالر في مقابل الحصول على خدمات االتصال
الصوتي والداتا والخدمات األخرى ،أي إن ّ
معدل إنفاق المستخدم
الواحد بلغ نحو  349دوالرًا في السنة ،أو  29دوالرًا في الشهر (هذا
المعدل يشمل مجمل مدفوعات المشتركين وهو أقرب الى كلفة
التعبئة الشهرية للخطوط المسبقة الدفع في حين أن معدل

فاتورة الخط الثابت الشهرية تصل الى  77دوالرًا) .في الواقع ،ال تزال
أسعار االتصاالت في لبنان من األعلى بين دول العالم ،وهي ّ
تحولت
ً
إلى ضريبة تجبيها الدولة بدال من كلفة يدفعها المستخدم في
مقابل الخدمات التي يحصل عليها ،كذلك ّ
تحولت هذه الضريبة إلى
ُم ّ
مول لإلنفاق السياسي والمحسوبيات واالمتيازات التي يمنحها
ّ
رقابي أو مساءلة
وزير االتصاالت للبعض خارج أي إطار

١٦

١٣٫٣٢

٢٩٫٣٢

إﻳﺠﺎر اﻟﻤﺤﻄﺎت

٤١٫٠٨

١٧٫٢٤

٥٨٫٣٢

اﻟﻔﻴﻮل واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻟﻠﻤﺤﻄﺎت

١٧٫٣

١٠٫٩٣

٢٨٫٢٣

ﻋﻤﻮﻻت اﻟﻤﻮزﻋﻴﻦ

١٧٫٨٦

١٢٫٣٧

٣٠٫٢٣

ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﻠﻮي

٠٫٨٦

٠٫٧٢٦

١٫٥٨٦

اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ

المصدر :شركتا تاتش والفا

1.625

اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﺪﻋﺎﻳﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ

١٠٫٦١

١٠٫٧٦

٢١٫٣٧

1.665

رواﺗﺐ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ وﻣﺨﺼﺼﺎﺗﻬﻢ

٤١٫٠٨

٥٠٫٢٩

٩١٫٣٧

0.358

رﺳﻮم اﻟﺸﺮﻛﺘﻴﻦ اﻟﻤﺸﻐﻠﺘﻴﻦ

١١٫٧٤٨

٧٫٢

١٨٫٩٤٨

1.605

أﺑﺮزﻫﺎ

1.097

١٥٦٫٤
٢٠٩٫٥

١٠٥
١٧٥٫٣

٢٦١٫٤
٣٨٤٫٨

0.392

اﻟﻨﻔﻘﺎت )ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺪوﻻرات(

1.538

* ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻹﻳﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻘﻂ

1.056

اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ
اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ *
روﻣﻴﻨﻎ
ﻏﻴﺮﻫﺎ

٢٧٧٫٧
٤٧٦٫٦
٤٤٫٨
٢٥
١٠

٢٩٣٫٦
٣٦٧٫٥
٣٣٫٤
٣٠٫١
٧

٥٧١٫٣
٨٤٤٫١
٧٨٫٢
٥٥٫١
١٧

0.556

اﻹﻳﺮادات اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ

٨٥٧٫٦

٧٢٣٫٣

١٥٨١

1.526

اﻹﻳﺮادات )ﺑﻤﻠﻴﺎرات اﻟﺪوﻻرات(

1.161

Alfa

اﻟﻤﺠﻤﻮع

ّ
ف ــي ال ــواق ــع ،ت ـتــألــف أس ـع ــار ال ـخ ـلــوي من
مـ ـك ـ ّـون ــات ش ـب ــه ض ــري ـب ـي ــة ،وه ـ ــي ع ـب ــارة
عــن رس ــوم واش ـتــراكــات تفرضها وزارة
االت ـصــاالت فيما هــي مجانية فــي معظم
ّ ُ ّ
ـاريــة تـشــكــل ثمن
ال ـب ـلــدان ،وم ـكـ ّـونــات ت ـجـ
الخدمات كالتخابر واإلنترنت ،والتي ُتعدُّ
من األغلى في العالم.
ُ
ّ
* تشكل الخطوط املسبقة الدفع املصدر
األساسي إليــرادات الخلوي ،إذ تستحوذ
على  %57من مجمل إيراداته ،وعلى %85
مــن مجمل ال ـخ ـطــوط .تـعـ ُّـد ه ــذه الخطوط
بمثابة الـضــريـبــة األك ـبــر املـفــروضــة على
غالبية املستخدمني ،نتيجة:
ُ ّ
ـ ـ االشتراك ّ الشهري اإلجباري املتمثل في
ّ
تعبئة الخط تحت طائلة فقدانه ،وتشكل
ُ
 %96من مجمل إيرادات الخطوط املسبقة
ُ
الــدفـ ّـع ،إذ تـحـ ّـمــل التعبئة املستخدم ثمن
ّ
ّ
ّ
الخط في كل مرة ،رغم أنه دفع ثمنًا أوليًا
لشرائه ،وهو أمر غير موجود في معظم
بلدان العالم .يضاف إلــى ذلــك املبالغ التي
تسحب مــن رصـيــده مــن خــال احتساب
كسر الدقيقة دقيقة كاملة.
ّ
ـ ـ يلي ذلــك مبيعات الخطوط التي تشكل
ُ
نسبة  %3.6من إيرادات الخطوط املسبقة
ّ
ال ــدف ــع ،وت ـت ـ ّ
ـوزع عـلــى نـحــو  20م ــوزع ــا أو
ّ
أكـثــر (مـقــارنــة مــع  3مــوزعــن فــي فرنسا
على سبيل امل ـثــال) ،وهــم يحصلون على
رخــص التوزيع من وزارة االتـصــاالت من
دون وجود معايير ّ
محددة لذلك.
ـ ـ وتضاف إليها مدفوعات أخــرى ُمسبقة
بنسبة .%0.4
ّ
* تشكل الخطوط الثابتة  %15من مجمل
الخطوط ،وتستحوذ ّعلى  %39من مجمل
إي ـ ــرادات ال ـخ ـلــوي .ت ــدل ه ــذه ال ّـحـ ّـصــة على
ارتـ ـف ــاع أس ـع ــار فــوات ـيــر ال ـخ ــط ــوط الـثــابـتــة
ُ
مـقــارنــة بــالـخـطــوط املـسـبـقــة ال ــدف ــع ،كونها
ت ـن ـط ــوي ع ـل ــى مـ ـك ـ ّـون ــات ش ـب ــه ضــري ـب ـيــة
وأسعار تجارية ُّ
تعد من األغلى في العالم:
ّ
ـ ـ يشكل التخابر املحلي والخارجي نسبة
 %35من هذه اإليرادات ،والداتا نحو %29
ُ
م ـن ـهــا .ت ـب ـ ّـن دراس ـ ــة ُمــرف ـقــة م ــع مـيــزانـيــة

«ت ــات ــش» ح ــول أس ـع ــار الـجـيـغــابــايــت لــدى
ّ
اتصاالت في العالم ،أن السعر
 102مشغل ّ
ّ
ّ
فــي لبنان يتخطى املـتــوســط الـعــام ويحل
على قائمة الـ 25األغلى ،في حني أن نوعية
ّ
الخدمة متدنية وتحل على قائمة الـ 20األقل
جودة .وتخلص إلى أن «متوسط ما يدفعه
عال نسبة إلى حصة الفرد من
املستخدم ٍ
ال ـنــاتــج امل ـح ـلــي ،ك ــون م ـصــاريــف خــدمــات
االتصاالت في لبنان ليست واقعية».
ـ ـ يلي ذلك ،االشتراكات والخدمات اإللزامية،
ُّ
مثل كشف رقم املتصل ،وهي مجانية في
ّ
غالبية الـبـلــدان ،ولكنها تشكل فــي لبنان
نسبة  %17مــن مجمل إي ــرادات الخطوط
الثابتة.
ـ ـ ـ ـ أي ـض ــا ت ـع ـ ُّـد ال ـخ ــدم ــات اإلض ــاف ـي ــة غير
األس ــاس ـي ــة ،م ـثــل األغ ــان ــي واألل ـ ـعـ ــاب ،من
املـصــادر األساسية إلي ــرادات الخلوي ،إال
أن البيانات ال تظهر حجم مبيعاتها في
ُ
ُ
ال ـخ ـطــوط امل ـس ـب ـقــة ال ــدف ــع ،ف ــي ح ــن ت ـبـ ّـن
ّ
أن ـه ــا ت ـشــكــل  %16م ــن م ـج ـمــل إيـ ـ ــرادات
الـخـطــوط الـثــابـتــة .وه ــي ع ـبــارة عــن مبالغ
يدفعها املستخدمّ ،
تكون أرباحًا إضافية
ُ
ّ
تـتـقــاسـمـهــا ال ـش ــرك ــة امل ـ ـطـ ــورة م ــع وزارة
االتـ ـ ـص ـ ــاالت ،ع ـل ـمــا بـ ــأن عـ ــدد ال ـش ــرك ــات
املـ ـ ـط ـ ـ ّـورة الـ ـت ــي ت ـت ـع ــام ــل م ـع ـهــا ش ــرك ــاي
الخلوي ،ال ّ
يتعدى خمسة ،وهي تعطى هذا
االمتياز من دون الخضوع ألي مناقصة
أو االلـ ـت ــزام ب ــأي مـعــايـيــر لـلـمـنــافـســة رغــم
الشكاوى الكثيرة حولها.
* أخيرًا ،يستحوذ الرومينغ على  %4من
مجمل إيــرادات الخلوي ،علمًا بأن إيراداته
كــانــت أعـلــى فــي س ـنــوات ســابـقــة ،وم ــن ثـ ّـم
تــراج ـعــت بـسـبــب رف ــض ال ــدول ــة اللبنانية
تـخـفـيــض أس ـع ــار ال ــدات ــا (أي اإلن ـت ــرن ــت)،
مــا منعها مــن ال ــدخ ــول فــي اتـفــاقـيــات مع
شركات االتصاالت في بلدان أخرىّ ،
وأدى
بــالـتــالــي إل ــى مـنــع الـقــادمــن إل ــى لـبـنــان من
ول ــوج الشبكة اللبنانية السـتـعـمــال الــداتــا
عبر خطوطهم األجنبية ،كما حرم حاملي
الخطوط اللبنانية من استعمال الداتا على
الشبكات األجنبية في الخارج.

2012

2013

2014

0.448

على ماذا يدفع
المستخدمون أموالهم؟

ﻣﺸﺮوع ﻣﻮازﻧﺔ ٢٠١٧
ﻣﺠﻤﻞ ﺣﺠﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺷﺮﻛﺘﻲ اﻟﺨﻠﻮي =  ١٫٥٨١ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
اﻹﻳﺮادات اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ =  ٨٤٦٫٧ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

Touch

ّ
انتهاء ّ
مدته ،وهو ما رتــب على الدولة
تـعــويـضــات بـنـحــو  275مـلـيــون دوالر
للشركتني املــذكــورتــن ،وإعفاءهما من
دفع غرامات على مخالفات ُمرتكبة في
ُ
فـتــرة استثمار الشبكتني ت ـقـ ّـد ُر بنحو
ّ
مليار دوالر وفــق املـلــف ال ــذي ق ــدم إلى
ً
ال ـق ـضــاء ،ف ـضــا ع ــن إع ـ ــادة تكليفهما
ب ــإدارة الـقـطــاع حتى عــام  2004مقابل
رسم شهري ثابت.
في هذا الوقت ،كانت أزمة العجز املالي
تتفاقم ،بسبب تخفيض الضرائب على
األرب ـ ــاح بــالـتــزامــن مــع تـنــامــي اإلن ـفــاق
والدين العامّ .
تم تسويق بيع الشبكتني
إلى القطاع الخاص كوسيلة من وسائل
ال ـت ـصـ ّـدي لـهــذه األزمـ ــة ،إال أن املطامع
عال جدًا ،إذ أسهمت
مستوى ٍ
كانت على ّ
ف ــي رف ــع ال ـتــوق ـعــات م ــن ه ــذه العملية
إلـ ــى م ـل ـي ــارات ال ـ ـ ـ ـ ــدوالرات ،ف ــي الــوقــت
ال ــذي كــانــت أس ـعــار مثل ه ــذه الرخص
في العالم تتهاوى ،بما جعل إمكانية
خصخصة القطاع غير متوافرة.
ّ
وبحجة أن الــدولــة ستتملك الشبكتني

0.25

1.478

 ،2012في مقابل ّ
نمو إيرادات اإلنترنت
نحو ضعفني.
يــوجــد شـبــه إج ـمــاع عـلــى الـشـكــوى من
واق ـ ــع االت ـ ـصـ ــاالت ع ـمــومــا ف ــي ل ـب ـنــان،
ويـكـ ُـمــن سـبــب ه ــذه الـشـكــوى فــي نمط

إدارة هذا القطاع االقتصادي الحيوي
ـوم ،إذ إن
مـنــذ التسعينيات حـتــى ال ـي ـ ّ
األربـ ـ ـ ــاح ال ـك ـب ـيــرة ال ـت ــي ت ـت ـحــقــق فـيــه،
ن ـت ـي ـجــة عـ ــوامـ ــل ع ـ ـ ـ ـ ّـدة ،وال ـ ـتـ ــي تـشـبــه
«ال ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــوع» ،ج ـع ـل ـت ــه سـ ــاحـ ــة ص ـ ــراع
حقيقي ،إل ــى درج ــة أن رئـيــس مجلس
الـ ـن ــواب نـبـيــه بـ ــري ،وص ـف ــه مـ ـ ّـرة بــأنــه
«ن ـف ــط ل ـب ـن ــان» .ف ـقــد أب ــرم ــت الـحـكــومــة
فــي ع ــام  1994عـقــد شــراكــة ( )BOTمع
شركتني خـ ّ
ـاصـتــن إلنـشــاء واستثمار
شبكتي الهاتف الخلوي ،وجرى يومها
تــأس ـيــس ش ــرك ــة «س ـي ـل ـيــس» (ف ــران ــس
تيليكوم مع مجموعة ميقاتي) وشركة
«ل ـي ـب ــان ـس ـي ــل» (سـ ــون ـ ـيـ ــرا ال ـف ـن ـل ـنــديــة
ومـجـمــوعــة دلـ ــول) لتنفيذ الـعـقــد على
مــدى  10س ـنــوات ،إال أن حجم األرب ــاح
الهائل الــذي جنته الشركتني منذ بدء
بسبب املـمــارســات
تشغيل الشبكتني،
ُ
ـروط املـجـحـفــة التي
ُاالح ـت ـكــاريــة وال ـش ـ ُ
فرضت على الدولة واملخالفات الكثيرة
التي ارتكبتها الشركتان ،دفعت في عام
 2001إلى إلغاء العقد قبل  3سنوات من

0.5

1.096

1

2015

0.469

الحكومة مع الخلوي
تتعامل
ُ
بوصفه ضريبة تستخدم لتمويل
نفقات من خارج الموازنة

1.5

0.75

من بعدحماري ماينبت حشيش
محمد زبيب

2016

* مصاريف  2012و 2013ال تتضمن المصاريف التشغيلية لشركة الفا
«مؤقتًا» إُلــى حــن بيعهما فــي القريب
ال ـعــاجــل ،أنـشـئــت شــركـتــان ُصــوريـتــان
ُمـ ـس ـ ّـجـ ـلـ ـت ــان فـ ــي الـ ـسـ ـج ــل الـ ـتـ ـج ــاري،
ُ
 MIC1و ،MIC2وأئــتـمــن «بـنــك ع ــودة»
و«فرنسبنك» على حفظ أوراقهما في
مقابل أجر سنوي يتقاضاه املصرفان.
عملية بيع ّالشبكتني لم تحصل ،وبقي
الوضع «املؤقت» قائمًا حتى اليوم.
ّ
العامة
في هذه الفترة ،كانت املديونية
تنمو ب ــاط ــراد .وتـحــت ضـغــط الحاجة
إل ــى ه ــذه اإلي ـ ـ ـ ــرادات ،ل ـجــأت الـحـكــومــة
ع ــام  2004إل ــى ال ـت ـعــاقــد م ــع شــركـتــن
(زين الكويتية وفالديتي األملانية التي
ّ
حــلــت محلها أوراس ـك ــوم املـصــريــة عام

 )2009إلدارة وتشغيل الشبكتني ،ووفق
شـ ــروط ال ت ـ ّ
ـؤم ــن االس ـت ـث ـمــار املـطـلــوب
لتطوير هاتني الشبكتني وتحديثهما
وزي ــادة سعتهما ،إذ عانى القطاع من
ّ
االخ ـت ـن ــاق حـتــى تـســلــم ال ــوزي ــر شــربــل
نحاس وزارة االتصاالت في عام 2010
وإطــاق سلسلة من املشاريع ،بما رفع
قيمة اإلنفاق على التجهيز والتطوير.
ف ــي عـ ــام  2012ان ـت ـهــت ف ـت ــرة الـتـعــاقــد
الثانية مــع الشركتنيّ ،
فعدلت شــروط
ّ
ال ـع ـق ــود ب ـمــا ال ُي ــرت ــب أي م ـخــاطــر أو
أعباء على الشركتني ،ومن حينها ّ
يتم
التجديد لهما دوريًا من دون إجراء أي
مناقصة.

1.487

ب ـ ـ ــن عـ ـ ــامـ ـ ــي  2012و ،2016أنـ ـف ــق
مستخدمو الخلوي فــي لبنان نحو 7
ُمليارات دوالر على استهالك الخدمات
املتاحة عبر شبكتي الهاتف الخلوي،
أي ب ـم ـع ـ ّـدل وس ـط ــي ي ـب ـلــغ  1.4مـلـيــار
دوالر سنويًا ،إال أن وزارة االتصاالت،
ال ـتــي تـمـتـلــك هــاتــن الـشـبـكـتــن نـيــابــة
ُ
عــن ال ــدول ــة ،لــم تنفق س ــوى  2.3مليار
دوالر على تشغيل الشبكتني وتحديث
ال ـ ـت ـ ـج ـ ـه ـ ـيـ ــزات وتـ ـ ـط ـ ــوي ـ ــر الُ ـ ـخـ ــدمـ ــات
جبر على
وتنويعها ،أي إن املستهلك أ ِ
ت ـســديــد أس ـع ــار واشـ ـت ــراك ــات ورسـ ــوم
وض ــرائ ــب أعـلــى ب ــ 3مـ ـ ّـرات مـ ّـمــا أنفقته
الـ ـ ــوزارة عـلــى تــوفـيــر ال ـخــدمــات مقابل
ً
هذه األسعار ،وهــذا ُي ُّ
عد دليال على أن
الحكومة تتعامل مع «قطاع الخلوي»
بوصفه ضريبة غير ُمعلنة ،فــي حني
أن الطريقة التي ّ
ّ
التصرف
يتم عبرها
ُ
ّ
بإيرادات هذه «الضريبة» تبي أن قسمًا
ّ
مهمًا منها ُيستخدم لتمويل مشاريع

1.75

0.645

فيفيان عقيقي

وم ـ ـق ـ ــاوالت و«ن ـ ـشـ ــاطـ ــات» مـ ــن خـ ــارج
املــوازنــة الـعـ ّـامــة وبـعـيـدًا مــن أي رقــابــة،
وفــي حــاالت كثيرة بتوقيع من الوزير
فحسب.
توضح البيانات ال ــواردة فــي مشاريع
مــوازنــات شركتي «تــاتــش» و«أل ـفــا» أن
م ـج ـمــل إي ـ ـ ـ ــرادات ال ـش ـب ـك ـتــن انـخـفــض
بنسبة  %9.1بني عامي  2012و،2016
على الــرغــم مــن ارتـفــاع عــدد املشتركني
مـ ــن  3.76م ــاي ــن إل ـ ــى  4.27مــايــن
مـشـتــرك ،وبــالـتــالــي انـخـفــض متوسط
ف ــات ــورة امل ـش ـتــرك م ــن  432دوالرًا إلــى
 346دوالرًا سنويًا .إال أن هذا املتوسط
ال ي ـ ـ ــزال م ــرت ـف ـع ــا ،وال س ـ ّـي ـم ــا إذا مــا
ق ــورن بــاألس ـعـ ّـار فــي ال ـب ـلــدان األخ ــرى،
وبـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ّ
ـردي م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرات ال ـ ـ ـجـ ـ ــودة ه ـن ــا،
ّ
وضعف الـخــدمــات وتخلفها ،ونوعية
استخدامات الهاتف الخلوي الغالبة.
في الواقع ،حصلت بعض التخفيضات
عـلــى األس ـع ــار ف ــي ال ـس ـنــوات املــا ّضـيــة،
كـمــا ُحـ ـ ـ ّـددت أس ـع ــار خ ـ ّ
ـاص ــة ُمـخــفـضــة
ُ
لبعض الفئات ،وطرحت باقات تناسب

 2مليار $

1.25

ضريبة مستترة ال أرباح تجارية
اس ـت ـخ ــدام ــات م ـعـ ّـيـنــة ب ــأس ـع ــار أدنـ ــى،
وهذه اإلجراءات ُت ّ
فسر جانبًا من تراجع
م ـتــوســط الـ ـف ــات ــورة ل ـل ـم ـش ـتــرك .إال أن
التراجع في إنفاق مستخدمي الخلوي
ي ـكــاد ي ـكــون ات ـجــاهــا عــامل ـيــا ،ال سـ ّـيـمــا
أن ت ــراج ــع الـتـخــابــر ال ـصــوتــي يـتــزامــن
مــع نـمــو اسـتـعـمــاالت اإلن ـتــرنــت .فوفق
بـيــانــات الـشــركـتــن ،تــراجـعــت إيـ ــرادات
لبنان عــام 2016
التخابر الصوتي في ُ
إل ــى نـحــو ثـلـثــي الـقـيـمــة املـسـجـلــة عــام

التحويالت الى وزارة االتصاالت TVA +
المصاريف التشغيلية والرأسمالية
االيرادات TVA -

0.916

إيرادات ُالهاتف الخلوي في لبنان

تطور االيرادات واالستخدامات في قطاع الخلوي

اقتصاد السوء

2017

المصدر :شركتا تاتش والفا

رفض الحكومة كل هذا الوقت تحويل
شركتي الخلوي إلى شركتني وطنيتني
قد الّ يكون ُمستغربًا جدًا ،إذ إن الوضع
املـ ــؤقـ ــت ال ـن ــاش ــئ أن ـت ــج ح ــال ــة ف ــري ــدة؛
فــالــدولــة تمتلك الـشـبـكـتــن وتستثمر
فـيـهـمــا وتـ ـس ـ ّـدد رواتـ ـ ــب وت ـعــوي ـضــات
ّ
املــوظـفــن ويتخذ وزي ــر االت ـصــاالت كل
القرارات ...ولكن في الوقت نفسه يجري
ت ـلــزيــم إدارة ك ــل هـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــات إلــى
شركتني ّ
خاصتني أجنبيتني ال تقومان
بــأي عمل فعلي ال يمكن القيام بــه في
غيابهما! باختصار ،نتج عــن كــل ذلك
ما ُيمكن تسميته «مملكة» يجلس وزير
االتصاالت على عرشها.

ُ
كيف تستخدم إيرادات الخلوي؟
عمليًاّ ،
تتوزع اإليــرادات بني :الخزينة العامة
الـتــي تـسـتـحــوذ عـلــى الـقـســم األك ـبــر منها،
ّ
ورس ـ ـ ــوم وأربـ ـ ـ ــاح ال ـش ــرك ـت ــن امل ـشــغ ـل ـتــن،
واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار
وم ـ ـص ـ ــاري ـ ــف الـ ـتـ ـشـ ـغـ ـي ــل ّ
وال ــرع ــاي ــة وال ــدع ــاي ــة ال ـتــي ي ـتــولــى صــرفـهــا
ُ
وزيـ ــر االت ـ ـصـ ــاالت ،وت ـع ــاون ــه هـيـئــة تــدعــى
«هيئة املالكني» ال تقوم بــدور يتجاوز دور
السكريتاريا.
* في عام ّ ،2016
حول إلى الخزينة 1.095
مليار دوالر مــن مجمل إيـ ــرادات الخلوي،
ّ
وهـ ــي ت ـشــكــل  %73م ــن م ـج ـمــل إيـ ـ ــرادات
االتـ ـص ــاالت (ب ـمــا فـيـهــا إي ـ ـ ــرادات الـتـخــابــر
ال ـث ــاب ــت وخ ــدم ــة اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت) ،و %87مــن
إيرادات االتصاالت ّ
املحولة إلى الخزينة .كما
ّ
تشكل  %11.8من مجمل إيرادات الخزينة،
ّ
فيما تمثل كل إيــرادات االتصاالت %13.6
منها .وهذه الحصص تضع قطاع الخلوي
ف ــي املــرت ـبــة ال ـثــال ـثــة ب ــن م ـص ــادر إي ـ ــرادات
الخزينة بعد الـ TVAوالرسوم الجمركية.
* أيضًا ،حصلت الشركتان على 24.865
مليون دوالر بدل رسوم تشغيلية وأرباح،
رغ ــم أنـهـمــا ال تــؤديــان أي مـهــام لتشغيل
قطاع الخلوي منذ عام  ،2012الذي ترافق
عدلت ّ
مع انتهاء مدة العقود التي ّ
وجددت
م ــن دون إج ـ ــراء أي م ـنــاق ـصــة .ق ـبــل ذلــك
ك ــان ــت ال ــدول ــة ت ــدف ــع مـبـلـغــا س ـنــويــا ثــابـتــا
ّ
بـمــوجــب ال ـعــرض ال ــذي قــدمـتــه ك ــل شركة
ملـجـمــل م ـصــاري ـف ـهــا الـتـشـغـيـلـيــة ،وف ــازت
ّ
على أســاســه باملناقصة ،على ّ أن تتشكل
أربــاحـهــا مــن الــوفــر ال ــذي تحققه مــن هــذا
املـبـلــغ .ومــع تـعــديــل الـعـقــود ،ألـغــي السقف
املــالــي للمصاريف التشغيلية الـتــي كانت
الـشــركـتــان تــديــر عملية إنـفــاقـهــا وحـ ّـولــت
إل ــى إش ــراف ال ــوزي ــر .نتيجة ذل ــك ،لــم تعد
الشركتان مسؤولتني عن املصاريف ،وال
تملكان أي قرار في إدارة القطاع ،وبالتالي
ال تقومان بأي مهام تشغيلية ،بل ّ
تحولتا
بموافقتهما إلى ّ
مجرد واجهة ،ورغم ذلك
يتم التجديد لهما دوريًا ،من دون إجراء أي
مناقصة ،لفترات ّ
تمتد من أشهر إلى سنة،
وتـعـطـيــان رسـمــا ثــابـتــا بـنـحــو  10ماليني
دوالر ل ــ«زيــن» و 7مــايــن ل ــ«أوراس ـكــوم»
ً
فضال عن مبالغ أخــرى بوصفها أرباحًا

ُمستحقة!
* بلغت مـصــاريــف التشغيل واالستثمار
 406ماليني دوالر عام  .2016هذا اإلنفاق
املــالــي الكبير يــديــره وزيــر االت ـصــاالت منذ
عـ ــام  ،2012وهـ ــو غ ـي ــر خ ــاض ــع ل ـلــرقــابــة
وألص ـ ــول امل ـحــاس ـبــة ال ـع ـمــوم ـيــة ،بـ ــدءًا من
ت ـح ــدي ــد املـ ـش ــاري ــع وإ ّجـ ـ ـ ـ ــراء امل ـن ــاق ـص ــات
ً
وصوال إلى رواتب املوظفني وأسعار الفيول
والدعاية والرعاية.
ـ ـ بلغت قيمة املـصــاريــف الرأسمالية 133
ّ ّ ُ
لتمويل
مليون دوالر ،وتتضمن كل ما ينفق ّ
املـشــاريــع االسـتـثـمــاريــة كتركيب املحطات
وإدخ ــال التقنيات الجديدة مثل  3Gو.4G
يـعـ ُّـد ه ــذا املـبـلــغ ضخمًا بــاملـقــارنــة مــع عــدد
املشتركني وصغر حجم الشبكتني ّ
وتردي
ال ـخ ــدم ــة ،عـلـمــا ب ــأن ــه ال ُي ـع ـ ّـبــر ع ــن مجمل
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مليارات دوالر
هي قيمة مجمل ما
دفعه مستخدمو الهاتف
الخلوي في لبنان بين عامي
 2012و 2016في حين
أنفقت الوزارة  2.3مليار
دوالر فقط على
تشغيل الشبكتين
وتطوير الخدمات

17

مليون دوالر
هي القيمة التي تقاضتها
شركتا «زين» و«أوراسكوم»
عام  2016على رغم
عدم قيامهما بأي مهام
تشغيلية

ّ
يتضمن مجمل
النفقات الرأسمالية ،إذ ال
ُ ّ
تكاليف املشاريع املنفذة وستستحق في
السنوات املقبلة.
ـ ـ تبلغ املـصــاريــف التشغيلية  273مليون
دوالر ،وه ــي ارتـفـعــت بنسبة  %143منذ
 ،2012ون ـحــو  %192مـقــارنــة مــع ،2011
أي قبل سنة من تعديل العقود .يبرز هذا
ّ
التضخم في:
ّ
* إي ـ ـ ـجـ ـ ــارات مـ ــواقـ ــع مـ ـح ــط ــات اإلرس ـ ـ ــال
وت ـكــال ـيــف تـشـغـيـلـهــا (أي ب ـ ــدالت ال ـف ـيــول
وال ـك ـهــربــاء) الـتــي ارتـفـعــت مــن  45مليونًا
عام  2012إلى  78مليون دوالر عام .2016
ّ
بنسبة %173
يعود تضخم هــذه النفقات
ّ
إل ــى ع ــدده ــا (ن ـحــو  3آالف م ـحــطــة) وهــي
ّ
تركب على أسطح األبنية واملنازل ويخضع
واملناطقية.
عدد مهم منها ملعايير الزبائنية
ّ
* ي ـ ـضـ ــاف إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك رواتـ ـ ـ ـ ــب امل ــوظـ ـف ــن
ّ
مليونًا
ومخصصاتهم التي ارتفعت من ّ 52
إلى  86مليون دوالر ،علمًا بأن كل موظفي
ال ـشــرك ـتــن ل ـب ـنــان ـيــون ،وال ت ــوج ــد بـيـنـهــم
خ ـبــرات أجـنـبـيــة ب ــروات ــب عــالـيــة ،كـمــا أنهم
يزيدون عن حاجة الشركتني.
* تبرز أيضًا مصاريف الرعاية والدعاية
ُ ّ
والتسويق بني النفقات املضخمة ،إذ بلغت
 14مـلـيــون دوالر ع ــام  ،2016ورص ــد لها
ن ـحــو  21مـلـيــونــا ف ــي  ،2017وه ــي تنفق
على رعاية حفالت ومهرجانات ونشاطات
ّ
حزبية وفنية واجتماعية ورياضية.
* ه ـ ـنـ ــاك أي ـ ـضـ ــا أع ـ ـمـ ــال الـ ـصـ ـي ــان ــة ال ـت ــي
ارت ـف ـع ــت م ــن  16م ـل ـيــونــا إلـ ــى  26مـلـيــون
ُ
دوالر بني عامي  2012و ،2016وهي ت ّلزم
مل ـ ـ ّ
ـزودي الـتـكـنــولــوجـيــا لـصـيــانــة مـعـ ّـداتـهــم،
كنوكيا وهــواوي ،وتضاف إلى املبالغ التي
تقاضوها لقاء بيعها ،كما ّ
تلزم لشركات
محلية لصيانة املحطات رغــم وجــود أكثر
من  700موظف في كل شركة.
صــاريــف هـيـئــة مــال ـكــي قـطــاع
* وه ـن ــاك م ـ ُ
الـخـلــوي الـتــي أنـشـئــت كجهاز رقــابــي على
القطاع ،من دون أن يكون لها أي أثر في ذلك،
وتقاضى أعـضــاؤهــا  1.750مليون دوالر
ً
عــام  ،2016فضال عن إنفاق ما بني  3و5
ماليني دوالر سنويًا بدل أتعاب للشركات
االستشارية.

هناك عوامل وأسباب كثيرة منعت «الطبقة الحاكمة» ،حتى اآلن ،من اللجوء إلى
آليات «السوق» الشائعة لتخفيف ضغوط الدين العام وال ّ
سيما ،اآلليات املعروفة
بــاســم «ق ـ ّـص الشعر» أو « .»Haircutوفــي ّ
مقدمة هــذه الـعــوامــل واألس ـبــاب عمق
الترابط والــرســوخ والهيمنة ،الــذي بلغته املصالح املالية والعقارية والتجارية في
العقدين املاضيني ،والتي ُح ِف َرت في «نظام الحرب» نفسه ،حيث وجد رأس املال،
فرصته الكبرى لالستئثار بأكبر حصة ُممكنة من الدخل وتركيز املزيد من الثروة
لدى الفئة الضئيلة جدًا ،التي كانت جاهزة وقادرة على تمويل عملية «تقاسم الريع»
وتوزيع «االمتيازات» بينها وبني املجموعات القادرة على التهديد باستخدام العنف.
هــذا «النموذج» من االقتصاد السياسي ،الــذي ينطوي أيضًا على تحويل جزء،
ولو بسيطًا ،من «الريع» من أجل تحييد بعض الشرائح االجتماعية وضبطها من
قبل ُممثليها ،سمح بنشوء الوضع اآلتــي :يوجد على دفاتر املصارف اللبنانية
ّ
مطلوبات بقيمة  173مليار دوالر ،وفق إحصاءات نهاية عام  .2017تمثل هذه
املطلوبات ديونًا على املصارف ملصلحة املودعني ،وبالتالي ّ يجب عليها تسديد
ّ
الـفــوائــد ،وهــي بهذا املعنى ،تمثل دينًا على االقـتـصــاد املـحــلــي ،يرتب كلفة على
الجميع من خالل أثر سعر الفائدة املباشر وغير املباشر ،وال ّ
سيما لجهة رفع
ّ
كلفة التمويل وبنية األسعار وزيــادة الالمساواة في توزيع الدخل القومي .أدى
ذلــك إلــى ضمور االقـتـصــاد الحقيقي ،وازداد االرت ـهــان لــزيــادة ّ
نمو الــودائــع لدى
املـصــارف كقناة رئيسة لتمويل االستهالك والعجز التجاري ،وكذلك االرتهان
لنمو التحويالت الخارجية ،إذ بات االقتصاد اللبناني يحتاج سنويًا إلى ما يعادل
 %20من مجمل الناتج املحلي لتسكير حساباته السنوية مع الخارج ،أو ما ُي ّ
سمى
الحساب الجاري ،وباالستناد إلى التقديرات الحالية يحتاج املقيمون في لبنان
إ ُلــى  11مليار دوالر سنويًا لتغطية عجز الـتـبــادالت الصافية بينهم وبــن غير
املقيمني ،بما في ذلــك تبادالت السلع والخدمات والدخل والرساميل والقروض
والتحويالت ...إلخ.
مــاذا يحصل عــادة عندما يصبح نمو الــودائــع هدفًا ،أو شرطًا ،لنمو االقتصاد
وحفظ االستقرار السياسي واالجتماعي؟ ما يحصل ،باختصار ،أننا نصبح
جميعنا رهــائــن لــدى امل ـصــارف ،مجبرين على خدمة أرب ــاح مساهميها وكبار
مودعيها .ففي ظــل اخـتــال مـيــزان الـقــوى االجتماعية فــي غير مصلحة األســر
ً
القائم،
األدنى دخال ،وغياب أي مشروع سياسي لتغيير «النموذج االقتصادي» ُ ّ
سيكون من العبث التفكير بالخروج من هذه الورطة عبر األفكار الساذجة املتعلقة
بمكافحة الفساد والشراكة مع القطاع الخاص .فوفق ما ّبينته الحسابات القومية
لـعــام  ،2016يبلغ االسـتـهــاك (األس ــر والـحـ ُكــومــة) أكـثــر مــن  %101مــن مجمل
الناتج املحلي ،أي أكثر مما ينتجه جميع املقيمني فــي لبنان .وبالتالي ،إن هذا
العجز باإلضافة إلــى االستثمار وتكوين رأس املــال ،يجري تمويله بالدين ،أي
بزيادة مطلوبات املصارف نفسها .وألن هذا «النموذج» ُيضعف اإلنتاج ملصلحة
ُ
االسـتـيــراد ويــرفــع أسـعــار الـعـقــارات وكلفة تمويل االسـتـثـمــارات ،تضطر الدولة
حاليًا من
(الحكومة ومصرف لبنان) إلى امتصاص أكثر من  138مليار دوالر ُ
مطلوبات املصارف وتسجيلها كديون عليها ،واستخدام سعر الفائدة املرتفع
لخدمة جــذب املزيد من الــودائــع إلــى املصارف وتراكمها وتعظيم أرباحهاُ ،فيما
اضطرت األسر إلى زيادة مديونيتها إلى  21مليار دوالر ،أي نصف دخلها املتاح
ّ
لالستهالك ،لتمويل سكنها واستهالكها ،ما ّأدى إلى تضخم القروض املصرفية
ّ
املــرهــونــة بــالـعـقــارات واألب ـن ـيــة ،وبــاتــت تـشــكــل نـحــو  %90مــن مجمل الـقــروض
املصرفية للقطاع الخاص (القروض العقارية والسكنية بمقدار النصف والقروض
املمنوحة في مقابل ضمانات عقارية النصف اآلخر) .نحن اآلن عالقون في هذا
الفخ :مواصلة هذا النموذج لتمويل االستهالك تستدعي مواصلة زيــادة الودائع،
وبالتالي زيادة املديونية العامة ومديونية األسر ،ومواصلة دعم التجارة وأسعار
ّ
وحصة كبيرة من الدخل في خدمة الفوائد
العقارات وتسخير اإليــرادات العامة
ُ
التي تمنح لكبار املــودعــن وتزيد ثــروات كبار املساهمني في امل ـصــارف ...وهذا
الشرط الرئيس لضمان سالمة القطاع املالي وتحصينه ُمن االنهيار ،وبالتالي
شرطًا لعدم انهيار سعر الصرف ،وهو ما يجري تخويف املقيمني به كل الوقت،
وهو أمر مخيف ّ
بجد.
ّ
املفارقة ،التي تشبه ألعاب الخفة أو السحر ،تكمن في أن هذا النموذج قادر على
خداع قسم كبير من الخاسرين لوقت طويل ،فمعظم الناس يختلط عليهم األمر،
ّ
فمن ناحية يشاهدون الودائع لدى املصارف ترتفع باطراد ،وأصبحت تشكل 3.5
مرات أكبر من حجم الدخل السنوي لالقتصاد اللبناني ،فيتعاملون مع هذا املؤشر
كتعبير عن ازدياد الثروة عمومًا ،أو كمؤشر إيجابي .ومن ناحية أخرى ،يشاهدون
املديونية العامة والخاصة ترتفع بوتيرة سريعة وتستنزف دخلهم وتــؤدي إلى
زيادة التفاوتات وتراجع الخدمات العامة والبنية التحتية .ولكنهم ال يربطون بني
األمرين :فارتفاع املديونية وعبئها ليس إال الوجه اآلخر الرتفاع الودائع من دون
سقف .ال يوجد نتيجة أخــرى ألي نموذج ّ
يمول جــزءًا مهمًا من االستهالك من
خالل زيادة الودائع وليس زيادة اإلنتاج .فالدين العام والخاص يؤدي دوره الحاسم
في إعادة التوزيع نحو الذين يمتلكون ُاملال إلقراض الدولة واألسر ،أي أولئك الذين
كان يجب ّعليهم دفع الضرائب ،لو أن املقيمني في لبنان اختاروا نموذجًا القتصاد
ُمنتج ،يوطد السلم األهلي بعد الحرب ،ويقوم على شيء من عدالة توزيع أكالف
إعادة اإلعمار والنهوض االقتصادي.
اليوم ،كما كان قبل ربع قرن ،تضع «الطبقة الحاكمة» مصالحها فوق كل اعتبار،
وه ــي ،على الــرغــم مــن إعــانـهــا بلسان حكومتها ،أن مستوى الــديــن الـعــام يثير
القلق ،إال أنها ّ
جددت التزامها بعدم اللجوء إلى أي خيار لخفض أصل الدين القائم
ُ
ّ
ّ
والفوائد املترتبة على الدين القديم والدين الجديد ،وتقدم ذلك كإنجاز مـ ّـدون في
سجلها التاريخي الطويل ،بل ّ
ّ
وتقدمه كدليل «طهارة» من «العار» الذي يلطخ دول
ّ
أخرى كثيرة ،سبق أن لجأت إلى التوقف عن تسديد الدين أو قصت أجزاء منه أو
خفضت كلفته أو أعادت هيكلته وجدولته أو ّ
قصت من الودائع نفسها ،وفرضت
على املصارف تقليص أحجامها.
لألسف ،من دون برنامج يمتلك قاعدة اجتماعية عريضة ،يفضي إلى تعديالت
ـرض تسوية
بنيوية فــي االقـتـصــاد واملجتمع والـنـظــام الـسـيــاســي ،وي ــؤدي إلــى فـ ّ
تاريخية مــع الــدائـنــن لـقـ ّـص األج ــزاء الخطيرة مــن الــديــن الـعــام والـتـخــلــص منها.
تضعنا «الطبقة الحاكمة» ّ
مجددًا في مواجهة الحقيقة التي ّ
يعبر عنها املثل« :من
بعد حماري ما ينبت حشيش».
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◼ متابعات

صندوق النقد الدولي في األردن
ّ

قصة «قلوب مليانة»
صندوق النقد الدولي
ليس غريبًا عن األردن ،فهو
الذي أدخل هذا البلد في
النيوليبرالية ،عندما
عصر ّ
عقدا أول اتفاق استعداد
ائتماني في عام .9891
من يومها ،شرع الصندوق
مع البنك الدولي بفرض
ما يعرف ببرنامج التصحيح
ّ
استمر
الهيكلي ،الذي
تنفيذه حتى عام .4002
ينته ،فقد عاد
إال أن األمر لم ّ ِ
األردن
الصندوق مجددًا إلى ّ
منذ عام  ،2102في ظل
هجمة مضادة أعقبت
االنتفاضات العربية
نبيل عبدو
ً
ال تلجأ الــدول طواعية إلى صندوق
النقد الدولي ،بل هي تضطر إلى ذلك،
وهنا مصدر ّ
قوته وقدرته على فرض
أج ـنــدتــه .ه ــذا مــا حـصــل مــع األردن.
فقبل دخــول الصندوق املشهد ،كان
ّ
األردن يتبع استراتيجية صناعية
قائمة على استبدال الصادرات التي
كــانــت شــائـعــة بــن ال ـب ـلــدان الـنــامـيــة.
ت ـع ـت ـمــد ه ـ ــذه االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة عـلــى
تأسيس صناعة محلية وحمايتها
من املنافسة الخارجية عبر تعرفات
ـرض أن تكون
جمركية عــالـيــة ،ويـفـتـ ّ
هــذه االستراتيجية مؤقتة إلــى حني
نـ ـض ــج هـ ـ ــذه الـ ـصـ ـن ــاع ــات ال ــولـ ـي ــدة
ّ
وتمكنها من املنافسة .وكــان األردن
ّ
ّ
ُي ـحــقــق ن ـســب ن ـمــو مــرتـفـعــة بـمـعــدل
 %7.9ب ـ ــن عـ ــامـ ــي  1972و،1982
وانخفضت إلى  %5.7في عام .1986
كذلك وصلت نسبة الفقر إلى أقل من
 %3في عام  .1987لكن انهيار أسعار
النفط أدى إلى أزمة اقتصادية ،إذ إن
االقتصاد األردني مرتبط باالقتصاد
الـخـلـيـجــي ،الـ ــذي ي ـش ـتــري أك ـث ــر من
نصف صــادراتــه ويستضيف العدد
األك ـبــر مــن الـعـمــال األردن ـي ــن الــذيــن
يــرس ـلــون تـحــويــاتـهــم امل ــال ـي ــةّ .أدت
هـ ــذه األزم ـ ـ ــة واس ـت ـج ــاب ــة ال ـح ـكــومــة
لها إلى استنزاف احتياطات األردن
ب ــال ـع ـم ـل ــة األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة لـ ـتـ ـس ــاوي 10
أي ـ ــام ف ـق ــط م ــن االسـ ـتـ ـي ــراد ،وارت ـف ــع
الـ َّـديــن الـعــام ،وأصـبــح األردن عاجزًا
ع ــن خ ــدم ـت ــه .وه ـ ــذا م ــا ا ّضـ ـط ــره في
ع ــام  1989إل ــى ط ـلــب ت ــدخ ــل ثـنــائــي
واش ـن ـط ــن :صـ ـن ــدوق ال ـن ـقــد وال ـب ـنــك
الدوليني.

من ّ
سيئ إلى أسوأ

منذ البداية ،اشترط الصندوق على
األردن أن ُي ّ
حرر الدينار األردنــي في
ُ
ّ
م ـقــابــل إقـ ــراضـ ــه ،وأن يـ ـح ــرر أيـضــا
نسب الفوائد .ففي أقــل من  4أشهر،
فقد الدينار  %35من قيمته ،ما ّ
سبب
ارتفاعًا لألسعار بنسبة  .%25وأدى
تحرير الفوائد إلى ارتفاع أسعارها
ّ
ب ـن ـســب ك ـب ـي ــرة ،م ــا ش ــك ــل ضـغــوطــا
عـلــى أربـ ــاح امل ـص ــارف ،ودفـعـهــا إلــى
التنافس من أجل استقطاب الزبائن
ّ
ب ـ ـغـ ــض الـ ـنـ ـظ ــر ع ـ ــن قـ ــدرت ـ ـهـ ــم ع ـلــى
ال ـت ـســديــد ،ف ـكــانـ ُـت الـنـتـيـجــة ارت ـفــاع
نسبة القروض املتعثرة بنحو كبير،
وانـ ـهـ ـي ــار ث ــان ــي أكـ ـب ــر مـ ـص ــرف فــي
األردن.

برامج صندوق النقد الدولي مع األردن
ّ
املدة

ُ
قيمة القرض املتفق عليها

اتفاق استعداد ائتماني

1991 – 1989

 77مليون دوالر

اتفاق استعداد ائتماني
تسهيل الصندوق َّ
املمدد

1994 – 1992

 65مليون دوالر

تسهيل الصندوق َّ
املمدد

1996 – 1994

 278مليون دوالر

1999 – 1996

 333مليون دوالر

تسهيل الصندوق املمدد

2002 – 1999

 170مليون دوالر

اتفاق استعداد ائتماني

2004 – 2002

 120مليون دوالر

اتفاق استعداد ائتماني
تسهيل الصندوق َّ
املمدد

2015 – 2012

 2مليار دوالر

2018 – 2016

 723مليون دوالر

البرامج

ّ
فـ ـ ـ ــي غـ ـ ـ ـض ـ ـ ــون سـ ـ ـن ـ ــة بـ ـ ـع ـ ــد ت ـ ــدخ ـ ــل
الـ ـصـ ـن ــدوق ،ف ـقــد ال ــدي ـن ــار  %50من
ّ
قيمته ،وتـقــلــص االقـتـصــاد األردن ــي
بنسبة  .%13.5وبعد  3سنوات فقط،
ارت ـف ـع ــت ن ـس ـبــة ال ـف ـقــر إلـ ــى ،%14.4
ونسبة البطالة إلى  %19عام ،1992
ب ـع ــد أن ك ــان ــت  %8عـ ــام  .1987أم ــا
ال ـطــامــة األك ـب ــر ،فـتـمـثـلــت ب ــأن ُيلقي
ص ـن ــدوق ال ـن ـقــد ال ــدول ــي ال ـل ــوم على
حرب الخليج األولى ،على أنها وراء
هذه النتائج الكارثية.
على مدى  15عامًا ،عقد الصندوق مع
األردن  6اتـفــاقــات إق ــراض ،وتوقفت
لـثـمــانـيــة أعـ ـ ــوام ب ــن  2004و،2012
قبل أن يعود األردن إلــى عقد اتفاق
جديد في عام ُ ،2012م ِّدد لفترة ثانية
ّ
مستمرة حتى اآلن.
إن أه ـم ـيــة ه ــذه االت ـف ــاق ــات ال تكمن
ف ــي ق ـي ـمــة الـ ـق ــروض ال ـت ــي يمنحها
ال ـص ـنــدوق ،بــل بــا ّلـثـقــة ال ـتــي توحي
بها ،أو بمعنى أدق ،تكمن أهميتها
ف ــي م ـن ـح ـهــا إش ـ ـ ــارة إل ـ ــى األس ـ ـ ــواق،
مـفــادهــا أن ال ـص ـنــدوق يــدعــم األردن
للمحافظة على قدرته على السداد،
وبــال ـتــالــي تـعـطــي ال ـض ــوء األخ ـضــر
ً
لـبــاقــي الــدائ ـنــن ،دوال كــانــوا أو من

القطاع الـخــاص ،الستئناف إقــراض
الـ ــدولـ ــة ،ف ـت ـتــزايــد امل ــدي ــون ـي ــة ،فيما
ال ـش ــروط ال ـتــي يـفــرضـهــا الـصـنــدوق
تــؤدي إلــى إعطاء األولــويــة للدائنني
ع ـل ــى حـ ـس ــاب االقـ ـتـ ـص ــاد واإلنـ ـف ــاق
االج ـت ـم ــاع ــي واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ودع ــم
األسعار.

«الــوصـفــة» ،وس ــارع إلــى خصخصة
الشركات اململوكة من الدولة ،كشركة
الـفــوسـفــات واإلسـمـنــت واالت ـصــاالت
وغ ـي ــره ــا ،وحـ ـ ـ ّـرر إنـ ـت ــاج ال ـك ـهــربــاء،
وخصخص معامل اإلنتاج ،مع إبقاء
ال ـتــوزيــع مــن ضـمــن مـهـمــات الــدولــة.
كــذلــك سـ ــارع إل ــى خـفــض الـتـعــرفــات
الجمركية واالن ـخــراط فــي اتفاقيات
ّ
الحرة ،وأهمها مع الواليات
التجارة
املتحدة واالتـحــاد األوروب ــي ،وكذلك
ّ
ّ
انضم إلى منظمة التجارة العاملية.
كـ ـم ــا فـ ــي ال ـ ـب ـ ـلـ ــدان األخـ ـ ـ ـ ــرى ،ع ــان ــى
األردن م ــن الـنـتــائــج الـسـلـبـيـ ُـة لـهــذه
ّ
الــوصـفــة ،إال أن اإلجـ ــراءات املتعلقة
بإلغاء الدعم على األسـعــار والسلع
والخدمات بقيت األكثر تعقيدًا في
الحالة األردنية.
ّ
على ّ
مر العقود السابقة ،شكل دعم
أس ـع ــار امل ـ ــواد ال ـغــذائ ـيــة األســاس ـيــة
وال ــوق ــود وال ـك ـهــربــاء وامل ـي ــاه إحــدى
األدوات الرئيسية لتوفير ّ
حد أدنى
من األمان والحماية االجتماعية في
األردن ،وال ّ
سيما في أوقات األزمات
وارت ـف ــاع أس ـعــار الـنـفــط وال ـغ ــذاء في
األس ـ ـ ـ ــواق الـ ـع ــاملـ ـي ــة .ل ـك ــن ص ـن ــدوق
النقد الــدولــي ينظر إلــى هــذا النوع
من الدعم كعبء زائــد على الخزينة
ّ
ّ
وحجته
ص منه،
العامة يجب التخل ُ
ّ
فــي ذل ــك ،أن الــدعــم امل ـعــمــم ،أي الــذي
ي ـس ـت ـف ـي ــد مـ ـن ــه الـ ـجـ ـمـ ـي ــع ّ م ـ ــن دون
تمييز ،يفيد من ال يستحقونه أكثر
مما يفيد من هم بحاجة إليه ،وكذلك
ّ
يشوه عمل األسواق .فمنذ أول قرض
قدمه الصندوق إلــى األردن في عام
 1989حـ ـت ــى آخ ـ ـ ــر ق ـ ـ ــرض ف ـ ــي ع ــام
 ،2016كان إلغاء الدعم أحد الشروط
األساسية التي ّ
نصت عليها برامج
ال ـت ـك ـي ـيــف ال ـه ـي ـك ـلــي .وفـ ــي ك ــل م ــرة

شروط بالجملة والمفرق

ُ
شـ ـ ـ ـ ـ ــروط ال ـ ـ ـص ـ ـ ـنـ ـ ــدوق امل ـ ـصـ ــاح ـ ـبـ ــة
لـلـقـ ّـروض هــي نفسها فــي كــل مـكــان:
ت ـق ــش ــف وتـ ـح ــري ــر .وهـ ـ ــذا م ــا حـصــل
ّ
فــي األردن ،إذ تــركــزت الـشــروط على
ت ـق ـل ـي ــص اإلن ـ ـف ـ ــاق الـ ـ ـع ـ ــام م ـ ــن أج ــل
خــدمــة الــديــن ،وذل ــك عبر رفــع الدعم
ع ــن ال ـ ـغـ ــذاء وامل ـ ـحـ ــروقـ ــات ،وخ ـفــض
ك ـل ـف ــة األج ـ ـ ـ ــور فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـع ــام،
وتحرير القطاعات االقتصادية عبر
الـخـصـخـصــة ،تـحــريــر س ــوق الـعـمــل،
وتحرير التجارة.
ُ َ
فــرضــت هــذه اإلجـ ــراءات على األردن
ّ
بحجة أنها ستؤدي إلى خفض قيمة
الــديــن وخــدمـتــه إلــى الـنــاتــج املحلي،
وسـ ـت ـ ّ
ـؤدي أي ـض ــا إل ــى زي ـ ــادة الـنـمــو
واالس ـت ـث ـم ــارات ،وبــالـتــالــي تقليص
البطالة .شرع األردن في تنفيذ هذه

نجح صندوق النقد في تفكيك
منظومة دعم الغذاء والوقود
بأكملها ،ما عدا دعم الخبز،
واآلن جاء دور إلغاء دعم
أسعار الكهرباء والمياه
ُيرفع فيها الدعم عن سلعة أو خدمة
تـخــرج احـتـجــاجــات شعبية عــارمــة،
وهـ ـ ــو مـ ــا حـ ـص ــل فـ ــي عـ ــامـ ــي 1989
و ،1996نتيجة إعالن رفع الدعم عن
الـ ـغ ــذاء ،وك ــذل ــك ف ــي ع ــام  2008بعد
إعــان ّ
النية لرفع الــدعــم عــن الخبز،
وعام  2012بعد إعالن رفع الدعم عن
املحروقات.

ّ
احتجاجات «الدوار الرابع» :مطالب بال برامج
ّ
تمكنت االحتجاجات األخيرة في األردن
م ــن ان ـت ــزاع ثــاثــة م ـطــالــب ،بـعــد إض ــراب
دع ــت إل ـيــه الـنـقــابــات املـهـنـيــة وت ــراف ــق مع
تـظــاهــرات يومية على مــدى أسـبــوع في
مختلف أنحاء البالد .أما املطالب الثالثة
فـهــي :ال ـتــراجــع عــن ال ـق ــرار األخ ـيــر برفع
أسـ ـع ــار املـ ـح ــروق ــات والـ ـكـ ـه ــرب ــاء ،إق ــال ــة
حكومة هاني امللقي (جرى تكليف عمر
الــرزاز بتشكيل حكومة جديدة)ّ ،
وتعهد
ّ
رئيس الحكومة املكلف بسحب مشروع
قانون الضريبة بعد أداء حكومته اليمني
الــدس ـتــوريــة .ل ـكــن ،هــل «ال ـه ـبــة» األخ ـيــرة
كــانــت تحمل ه ــذه املـطــالــب فـقــط؟ أو هل
ه ـ ــذه هـ ــي م ـط ــال ــب ال ـ ـش ـ ــارع؟ ال سـ ّـي ـمــا
الفئات األكثر فقرًا وتهميشًا ،التي كانت
تــدعــو إل ــى تـغـيـيــر «ال ـن ـهــج وال ـس ـيــاســات
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة» الـ ـخ ــاضـ ـع ــة إلم ـ ـ ـ ــاءات
صندوق النقد الدولي.
بــدايــة ،من هي الفئات التي شاركت في
اح ـت ـج ــاج ــات األس ـ ـبـ ــوع املـ ــاضـ ــي؟ وم ــا
ه ــي أب ـ ــرز م ـطــال ـب ـهــا وس ـق ــف خـطــابـهــا
السياسي؟
ُ
ّ
استفزت التعديالت املقترحة على قانون
ض ــري ـب ــة الـ ــدخـ ــل مـ ــا ُيـ ـس ـ ّـم ــى ال ـط ـب ـقــات
ال ــوسـ ـط ــى ،مـ ــن م ـه ـن ـيــن وم ــوظـ ـف ــن ،إذ
تطال هــذه الضريبة من يزيد دخله على
 666دي ـنــارًا شـهــريــا مــن األفـ ــراد و1333

دي ـنــارًا مــن األس ــر ،علمًا أن ال ـحـ ّـد األدن ــى
لــأجــور فــي األردن هــو  220ديـنــارًا .فما
كــان من النقابات املهنية إال أن دعــت إلى
إض ــراب اع ـتــراضــا عـلــى تـلــك الـتـعــديــات.
لكن قيام الحكومة بعد يــوم من إضــراب
ناجح برفع أسعار الوقود والكهرباء ،دفع
الفئات الفقيرة إلى االنضمام إلى ساحة
االحتجاجات في محيط مجلس الــوزراء
فــي ال ــدوار الــرابــع ،وع ــدد مــن املحافظات.
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ت ــراج ــع ال ـح ـكــومــة عن
قـ ــرارهـ ــا األخ ـ ـيـ ــر ،إال أن الـ ـش ــرائ ــح ال ـتــي
ُ
أنهكتها االرتفاعات املتتالية لألسعار في
ّ
عهد حكومتي عبد الـلــه الــنـســور وهاني
امللقي ،رفعت سقف مطالبها إلــى تغيير
السياسات االقتصادية .ويشمل ذلك إلغاء
الضرائب والرسوم على املحروقات ،إلغاء
ضريبة املبيعات على السلع والخدمات،
إعـ ـ ـ ــادة الـ ــدعـ ــم ع ـل ــى ال ـس ـل ــع األس ــاس ـي ــة
واعتماد قانون ضريبة دخــل تصاعدي.
وبذلك ،وخالفًا ّ
للهبات الشعبية السابقة،
ساهمت قرارات الحكومة األخيرة بتقاطع
مصالح شرائح طبقية واجتماعية مختلفة
ّ
ووحدتها في مواجهة سياساتها.
التحقت الفئات الفقيرة بــاإلضــراب ،لكن
النقابات املهنية لم َّ
تتنب مطالبهاّ .
تمسك
ّ
مجلس النقباء بسقفه املتمثل بضريبة
الـ ــدخـ ــل ،م ــؤكـ ـدًا أن ال ع ــاق ــة إلض ـ ــراب

ال ـن ـقــابــات املـهـنـيــة ب ـق ــرار ال ـح ـكــومــة رفــع
أسعار املحروقات ،وبالتالي ال عالقة لها
باحتجاجات الدوار الرابع .لكن في الواقع،
ّأمــن إض ــراب «الـطـبـقــات الــوسـطــى» غطاء
سـيــاسـيــا لــ«احـتـجــاجــات الـ ـ ّ
ـدوار الــرابــع»،
فضغطت ،إلى جانب النقابيني ،على قيادة
مـجـلــس الـنـقـبــاء لــاس ـت ـمــرار بــالـخـطــوات
التصعيدية بعد استقالة حكومة امللقي.
وبدا ذلك واضحًا حني قاطعت الجماهير
ُ
املـحـتـشــدة كـلـمــة رئ ـيــس مـجـلــس النقباء
عـلــي الـعـبــوس فــي مـقــر مـجـمــع الـنـقــابــات
فــي عـمــان ،عندما أعـلــن تعليق إجــراءاتــه
الـتـصـعـيــديــة وإع ـط ــاء الـحـكــومــة الـجــديــدة
فــرصــة .حينها عـلــت صــرخــة النقابيني،
مـ ّ
ـردديــن هتافات مثل «باعوها باعوها»
و«ق ـل ـت ـل ـنــا ن ـض ـغــط م ــن ت ـح ــت ،م ــن الـلــي
بيضغط من فوق؟» ،داعني إلى استكمال
اح ـت ـجــاج ـهــم ف ــي «الـ ـ ـ ـ ّ
ـدوار الـ ــرابـ ــع» .بقي
املحتجون في ّ
املقر إلى أن اجتمع أعضاء
ّ
مجلس النقباء ،ليتبنوا مطالب النقابيني
املـحـتـجــن بــاالس ـت ـمــرار بــاحـتـجــاجــاتـهــم
ح ـت ــى س ـح ــب مـ ـش ــروع ق ــان ــون ضــريـبــة
ال ــدخ ــل ون ـظ ــام ال ـخــدمــة امل ــدن ـي ــة .وم ــع أن
سقف النقابات ظل منخفضًا ومحصورًا
ّ
بضريبة الدخل ،إل أنه ّأمن في شكل غير
مباشر حماية لالحتجاجات من الضياع
وال ـت ـش ـ ّـت ــت .ف ـج ـم ـهــور «الـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـدوار ال ــراب ــع»

فــي الحصيلة ،نجح صـنــدوق النقد
ح ـت ــى اآلن ب ـت ـف ـك ـيــك م ـن ـظــومــة دع ــم
الغذاء والوقود بأكملها ،ما عدا دعم
ال ـخ ـبــز ،واآلن ج ــاء دور إل ـغ ــاء دعــم
أسـعــار الكهرباء واملـيــاه ،إذ يشترط
ّ
ـجــة الـحــاجــة إلــى
الـصـنــدوق ذل ــك بـحـ ُ
ّ
خـ ـف ــض الـ ـخـ ـس ــائ ــر املـ ـس ــجـ ـل ــة عـلــى
الخزينة العامة.

عودة صندوق النقد

ّ
ظن األردنيون أنهم تخلصوا في عام
 2004من  15عامًا من سطوة صندوق
الـنـقــد ال ــدول ــي عـلــى حـيــاتـهــم ،وعلى
الــرغــم مــن أنهم بــذلــوا جـهــودًا كبيرة
ّ
للتكيف مــع نتائج تلك املــرحـلــة ،إال
أنـ ـه ــم اعـ ـتـ ـق ــدوا أنـ ـه ــا أص ـب ـح ــت مــن
امل ــاض ــي .لـكــن فــي ع ــام  ،2012عــادت
الحكومة لتفتح الـبــاب مـجـ ّـددًا أمــام
الصندوق ليضع شروطه الجديدة.
ف ـفــي ذاك الـ ـع ــام ،ع ــاد ال ـع ـجــز املــالــي
الحكومي إلــى الـتـفــاقــم ،ووص ــل إلى
مــا ي ـقــارب  %10مــن الـنــاتــج املحلي،
وارتفع عجز شركة الكهرباء واملياه،
ّ
كــذلــك تـقــلــص االح ـت ـيــاطــي بالعملة
األجـنـبـيــة بـنـسـبــة  %40ف ــي أق ــل من
سـنــة ،بــاإلضــافــة إل ــى تسجيل عجز
كبير في ميزان املدفوعات ...وأسباب
ّ
أخــرى ،كلها تذكر بالواقع اللبناني
الشبيه.
انـ ـط ــاق ــا مـ ــن ه ـ ــذه املـ ـ ــؤشـ ـ ــرات ،ع ــاد
الـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــدوق مـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ّـددًا ب ــال ــوصـ ـف ــات
نـ ـفـ ـسـ ـه ــا :إلـ ـ ـغ ـ ــاء دع ـ ـ ــم امل ـ ـحـ ــروقـ ــات
بــال ـكــامــل ،وتـقـلـيــص دع ــم الـكـهــربــاء
واملـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــاه .والم ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاص بـ ـع ــض
ال ـ ـ ـتـ ـ ــداع ـ ـ ـيـ ـ ــاتّ ،
وس ـ ـ ـعـ ـ ــت الـ ـحـ ـك ــوم ــة
برنامج مكافحة الفقر ،املــدعــوم من
الـبـنــك ال ــدول ــي ،املـتـمـثــل بــ«صـنــدوق
املعونة الوطنية» القائم على إعطاء
الـعــائــات الـفـقـيــرة تـحــويــات مــاديــة
ع ــوض ــا ع ــن ال ــدع ــم الـ ـغ ــذائ ــي ودع ــم
ال ـك ـهــربــاء .وفـ ــرض ال ـص ـنــدوق وقــف
التوظيف في القطاع العام ،وتجميد
األج ـ ـ ـ ـ ـ ــور .أم ـ ـ ــا م ـ ــن ضـ ـم ــن االت ـ ـفـ ــاق
الحالي ،الذي بدأ تنفيذه عام ،2016
فقد فرض الصندوق إلغاء اإلعفاءات
ّ
يخص ضريبة املبيعات (أي
في ما
ال ـض ــري ـب ــة ع ـل ــى ال ـق ـي ـمــة امل ـض ــاف ــة)،
التي تصل إلــى  ،%16لتطاول سلعًا
غذائية أساسية ،واشترط رفع تعرفة
امل ـيــاه .وحـتــى  ،2018أي نـهــايــة مــدة
الـقــرض ،طلب الـصـنــدوق مــن األردن
إلغاء كل أشكال الدعم (مــع إمكانية
ال ـتـ ّ
ـريــث ح ــول دع ــم ال ـخ ـبــز) ،وكــذلــك
خفض كلفة األجور في القطاع العام
عبر إدخ ــال املــرونــة فــي االسـتـخــدام
والـ ـتـ ـس ــري ــح فـ ــي اإلدارات ال ـع ــام ــة،
وك ــذل ــك تـقـلـيــص مـســاهـمــة أصـحــاب

ُ
معظمه مــن الشباب غير املـسـ ّـيــس ،الــذي
يسعى إلــى احتالل الساحات ،ولكن من
دون خ ـبــرة سـيــاسـيــة ت ـخـ ّـولــه الـتـفــاوض
مع السلطة وانـتــزاع املكاسب السياسية.
وب ــال ـت ــال ــي اسـ ـتـ ـم ــراره ف ــي االح ـت ـج ــاج ال
يضمن بالضرورة تحقيق املطالب.
وإن ك ــان ُمـحـتـجــون كـثــر يــدركــون في
ن ـقــاشــات خــاصــة بـيـنـهــم أن الـحـكــومــة
ليست وحــدهــا املـســؤولــة عــن إفقارهم
بل من ُي ّ
عينها ،إال أن السقف السياسي
ظ ــل مــوج ـهــا ف ــي ش ـكــل أس ــاس ــي ضد
م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء مـ ــن دون املـ ـس ــاس
ب ــاملـ ـل ــك ،مـ ــا عـ ـ ــدا بـ ـع ــض املـ ـح ــافـ ـظ ــات.
ّ
صحيح أن هـتــاف مثل «بطلنا نحكي
يعيش (امل ـلــك) ،حــق الخبز مــا معيش»
تـ ـ ـ ّ
ـردد ،إال أن ــه ل ــم ي ـصــل إل ــى مـسـتــوى
ّ
«اإلس ـقــاط» .ولعل ذلــك ناتج عن خوف
من سيناريوهات بلدان الجوار في ظل
غـيــاب الـبــديــل ال ــذي بــاسـتـطــاعـتــه حمل
املطالب إذا ما تسلم السلطة .وال شك أن
ّ
فرص التنظيم السياسي تتطلب مسارًا
تراكميًا ُمشابهًا لهبة نيسان ،1989
حـ ـ ــراك  2011وهـ ـب ــة ت ـش ــري ــن ،2012
تـسـتـثـمــر فــرصــا س ـيــاس ـيــة ،ك ـق ــرارات
الحكومة األخيرة ،لبلورة تنظيم ورؤية
س ـيــاس ـيــن ي ـض ـم ـنــان «ت ـغ ـي ـيــر الـنـهــج
االقتصادي».

%95.6

هي النسبة
التي ّ
سجلها الدين العام
من الناتج المحلي في
األردن ّ ،في عام  ،2017بدل
إلى  %78.6وفق
أن يتقلص ّ
التوقعات
التي أعلنها
صندوق النقد الدولي

%4.9

هي ّ
حصة
المعونات الخارجية
من الناتج المحلي اإلجمالي
وهي ُّ
تعد
من أبرز متكآت
االقتصاد األردني

%14.5

من الناس في األردن
يعيشون تحت خط الفقر،
ووصلت البطالة إلى ،%15
والعمالة الالنظامية
إلى  %14من مجمل
القوى العاملة

ال ـع ـمــل (االشـ ـت ــراك ــات) ف ــي الـضـمــان
االجـتـمــاعــي ،والـتـ ّ
ـوســع فــي مشاريع
الشراكة مــع القطاع الـخــاص فــي كل
املجاالت ،وغيرها من «اإلصالحات».

المثال الناجح للتخريب
ب ـع ــد عـ ـق ــود مـ ــن ت ــدخـ ـل ــه ،لـ ــم يـنـجــح
صندوق النقد في إصالح االختالالت
ال ـب ـن ـي ــوي ــة ف ــي االقـ ـتـ ـص ــاد األردنـ ـ ـ ــي.
ول ـك ـنــه ،عـلــى ال ــرغ ــم م ــن ذلـ ــك ،يعتبر
ت ـج ــرب ـت ــه فـ ــي األردن مـ ــن ال ـت ـج ــارب
األن ـ ـ ـجـ ـ ــح ،ويـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـروج لـ ـه ــا عـ ـل ــى أن ـه ــا
ُ
ـذى ،م ـّس ـت ـن ـدًا
«قـ ـص ــة ن ـ ـجـ ــاح» ت ـ ـح ـ ـتـ ـ ُ
إلـ ــى م ـس ـتــويــات ال ـن ـمــو امل ـح ــق ـق ــة في
التسعينيات ،وارتـفــاع االستثمارات
فـ ــي األردن .ول ـ ـكـ ــن ق ـ ـ ـ ــراءة بـسـيـطــة
ُ
لـ ـلـ ـظ ــروف امل ـح ـي ـط ــة ،ت ـ ـبـ ـ ّـن أن ه ــذه
«ال ـن ـجــاحــات» ل ــم تـكــن ول ـي ــدة تنفيذ
ال ـشــروط امل ــذك ــورة ،بــل كــانــت نتيجة
ّ
عـ ــوامـ ــل خ ــارجـ ـي ــة ظ ــرفـ ـي ــة م ـت ـعــل ـقــة
ّ
بتطورات املنطقة .فاالقتصاد األردني

شبيه بجاره اللبناني ،غالبًا ما يكون
ّ
بالتطورات اإلقليمية،
نموه مرتبطًا
ل ـك ــون اق ـت ـص ــاده قــائ ـمــا بـنـحــو كبير
على اإلنشاءات والعقارات والسياحة
والتحويالت املالية والدعم الخارجي.
بـعــد  20سـنــة م ــن تـطـبـيــق سـيــاســات
الصندوق في األردن ،لم نشهد قيام
اق ـت ـصــاد ُمـن ـتــج يـعـتـمــد عـلــى الـطـلــب
الــداخ ـلــي ،وال حـتــى اقـتـصــاد يعتمد
عـلــى الـتـصــديــر .لـكــن النتيجة كانت
ت ـعـ ّـمــق ال ـع ـجــز ال ـت ـج ــاري ال ـ ــذي كــان
ّ
ي ـشــكــل  %18م ــن ا ّل ـنــاتــج امل ـح ـلــي في
ع ــام  1989ليتضخم إل ــى نـحــو %30
عام  .2004وعوضًا عن تقليص الدين
العام نسبة للناتج املحلي من %80.7
 2012إلــى  %78.6في عــام ،2017
عــام
ّ
ك ـمــا ت ــوق ــع ال ـص ـن ــدوق ك ــأث ــر مـبــاشــر
لسياساته املقترحة ،ارتفع هذا الدين
ً
إلــى  .%95.6كذلك بقي األردن ُمتكال
ّ
على املعونات الخارجية التي شكلت
 %4.9مــن الـنــاتــج املـحـلــي ع ــام .2014
يجن األردنـيــون
وبطبيعة الـحــال ،لم
ِ
ثمار عقود من التضحيات ،فبالرغم
من برامج مكافحة الفقر والتحويالت
ال ـن ـق ــدي ــة ل ـل ـف ـق ــراء الـ ـت ــي ي ــدع ــو إل ــى
اعتمادها الصندوق والبنك الدوليان
تعويضًا عن الدعم ،يقع نحو %14.5
من الناس تحت خط الفقر ،واختبرت
 %33م ــن األسـ ـ ــر فـ ـقـ ـرًا عـ ــاب ـ ـرًا ،كــذلــك
وصـ ـل ــت ن ـس ـب ــة الـ ـبـ ـط ــال ــة إلـ ـ ــى %15
وال ـعـمــالــة الــانـظــامـيــة إل ــى  %44من
مجمل القوى العاملة.
سياسات الصندوق
باملحصلة ،بقيت ّ
ه ــي ن ـف ـس ـهــا ،ال ـت ـق ــش ــف ع ـب ــر خـفــض
اإلنـفــاق االجتماعي إلــى األقـصــى من
أج ــل خــدمــة الــديــن ،وتحميل الـفـقــراء
والـعـ ّـمــال الـعــبء األك ـبــر ،وفــي املقابل
تشجيع وإع ـطــاء أقـصــى التحفيزات
ل ـلــرس ــام ـي ــل .ل ـك ــن جـ ــاء ش ـك ــل ق ــان ــون
ّ
ليجسد
الضرائب األخـيـ ّـر فــي األردن ُ
وســع شريحة املكلفني
مفارقة ،حيث
(حـ ــال ـ ـيـ ــا ف ـ ـقـ ــط  %4مـ ـ ــن األردن ـ ـ ـيـ ـ ــن
يــدف ـعــون ضــري ـبــة دخ ـ ــل) ،كــذلــك رفــع
ال ـضــري ـبــة ع ـلــى أرب ـ ــاح امل ـص ــارف من
 35إل ـ ـ ــى  .%40وهـ ـ ـ ــذه الـ ـتـ ـع ــدي ــات
تـطــاول فــي شكل خــاص املـهــن الـحـ ّـرة
وذوي الدخل املتوسط (أو ما ُيعرف
بــالـطـبـقــات الــوس ـطــى) ،ول ـكــن إرفــاقــه
بمقترح تعديل قانون الخدمة املدنية
ورفــع الــدعــم عــن الخبز هــو مــا أشعل
االحـ ـتـ ـج ــاج ــات األخ ـ ـي ـ ــرة .ف ــال ـع ـ ّـم ــال
وال ـ ـف ـ ـقـ ــراء فـ ــي األردن لـ ــم يـ ـ ـ ــروا مــن
صندوق النقد سوى ّ
املس بحقوقهم
وتـ ــدهـ ــور ظ ـ ـ ــروف ع ـم ـل ـهــم وارت ـ ـفـ ــاع
األسعار وازدياد نسب الفقر .فقضية
األردن مـ ــع ص ـ ـنـ ــدوق ال ـن ـق ــد لـيـســت
رمانة ،بل قلوب مليانة.

ما هو اتفاق االستعداد االئتماني؟

ُص ِّمم برنامج القروض هذا لالستجابة لحاجات التمويل الخارجي للبلدان ،أي
معالجة األزمــات الواقعة أو املحتملة نتيجة عجز شديد في ميزان املدفوعات.
وهــو قــرض ُم َّ
وتصاحبه شــروط على
خصص للبلدان ذات الدخل املتوسط،
ُ
ال ــدول املقترضة التزامها ،وإال فلن تحصل على الدفعات املبرمجة بحسب
التقدم في تنفيذ هذه الشروط .وعــادة ما يــدوم البرنامج ملدة تــراوح بني سنة
إلى  3سنواتّ .
ويقدم الصندوق القرض على دفعات وفق التقييم الدوري الذي
ّ
يجريه للتقدم الذي يحرزه البلد املعني .فيقسم البرنامج إلى مراحل عدة ،حيث
يجب إجــراء سياسات ّ
ً
الدولة شروط
وبناء على إنجاز
معينة في كل مرحلة،
ُ
الصندوق ُت َّ
حرر دفعة من القرض تلو األخرى .يستحق سداد املوارد املقترضة
في غضون  3,25إلى  5سنوات من صرفها ،أي إن كل مبلغ ُيصرف ُي َّ
سدد في
ثمانية أقساط متساوية ربع سنوية ،تبدأ بعد تاريخ صرف أول دفعة بفترة
 3,25سنوات.

ما هو تسهيل الصندوق الممدد؟

تستهدف القروض تحت هذا البرنامج البلدان التي تختبر اختالالت كبيرة في
املدفوعات ،ألسباب بنيوية ،أو تعاني من بطء في النمو وموقع ضعيف جوهريًا،
بما يـخـ ّـص مـيــزان املــدفــوعــات .ويــركــز البرنامج ال ــذي ُيـشـتـ َـرط مــع الـقــرض على
اإلصالحات الهيكلية ،أو ما ُي ّ
سمى التصحيح أو التكييف الهيكلي ،أي إصالحات
قاسية مــن الناحية الضريبية ،واملــوازنــة الـعــامــة ،والخصخصة ،ونـظــام الخدمة
املدنية ،وتحرير التجارة والقطاعات االقتصادية وغيرها .وتصل مــدة برنامج
اإلق ــراض إلــى  3سـنــوات مــع إمكانية تمديد سنة رابـعــة ،ويمكن أن تصل فترة
السداد إلى  10سنوات .وكما في البرامج املشروطة األخرىّ ،
تقسم الدفعات على
ُ ّ
مراحل طبقًا لتقييم الصندوق لإلجراءات املحققة.
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رسم بياني

الالمساواة في الثروة العالمية

50%

من فقراء العالم
المصدر :أوكسفام

ثروة  8أشخاص تساوي
ما يملكه  3.6مليارات شخص
الدليل الفاقع ُعلى عدم املساواة في العالم يمكن التعبير
الدائرة يستحوذان على
عنه بالرسم املرفق :نصفا هذه ّ
األعلى
قيمة متساوية من الثروة العاملية ،إل أن النصف ّ
ّ
يتألف من أغنى ثمانية مليارديرات في العالم ،فيما يتألف
النصف السفلي من  %50من فقراء العالم ،أي ما يساوي
مليارات شخص.
3.6
ّ
تصف منظمة «أوكـسـفــام» ،التي أصــدرت البيانات ،هذا
ا ُملـسـتــوى مــن الــام ـســاواة على الصعيد الـعــاملــي بـ«غير
ّ
تستمر بالنمو ،ففي
املـتـكــافــئ» ،لكون هــذه الــامـســاواة
تقرير العام املاضي كانت ثــروة  62ميليارديرًا تساوي
ثروة  %50من فقراء العالم.
يمتلك أغنى ثمانية أشخاص في العالم نحو  426مليار
دوالر أمـيــركــي ،بـمـعـ ّـدل  ّ 53.25مليار دوالر لكل واحــد
منهم ،في مقابل  120دوالرًا لكل فقير من ضمن الـ3.6
مليارات شخص.
ال ّ
شك في أن كثيرين يعرفون بعضًا من هؤالء األثرياء؛
 6من أصل الـ 8هم أميركيون ،واالثنان اآلخــران هما من
إسبانيا واملكسيك:
ّ
يحل ّ
مؤسس شركة «مايكروسوفت» ،بيل غايتس ،في
.1
ُ
املرتبة األولى بني األغنى في العالم ،وت ّ
قدر ثروته بنحو 75
ُ ّ
مليار دوالر ،وهي تشكل  %8.80من ثروات املليارديرات.
ّ
 .2يليه فــي املرتبة الثانية أرمانسيو أورتـيـغــا ،مؤسس
ّ
محلت «زارا» ،الذي ُي ُّ
عد أغنى رجل في أوروبا
سلسلة
ّ
بثروة ُت ّ
قدر بنحو  67مليار دوالر ،أي ما يشكل %7.86
من ثروات مليارديرات العالم.
.3املــرتـبــة الثالثة اسـتـحــوذ عليها وارن بــافـيــت ،صاحب
شركة «بيركشاير هــاثــاواي» ،بثروة ُم ّ
قدرة بنحو 60.8
ّ
مليار دوالر ،وهي تشكل  %7.13من ثروات املليارديرات
األكثر ً
ثراء في العالم.
ّ
 .4يحل كارلوس سليم في املرتبة الرابعة ،وهو صاحب
شركة «أميركا موفيل» لالتصاالت التي تعمل في شكل
رئيسي في أميركا الالتينيةُ .ت ّ
قدر ثروة سليم بنحو 50
مليار دوالر ،أي مــا يـســاوي  %5.87مــن ث ــروات األغنى
في العالم.
 .5الخامس على الئـحــة أث ــرى  8مـلـيــارديــرات فــي العالم

ُ
هــو جـيــف ب ـي ــزوس ،مـ ّ
ـؤســس شــركــة «أمـ ـ ــازون» ،وت ـقـ ّـدر
ثــروتــه بنحو  45.2مليار دوالر ،أي  %5.30مــن ثــروات
مليارديرات العالم.
 .6يـحـ ّـل مـ ّ
ـؤســس «فــايــس ب ــوك» ،م ــارك زوكـيــربـيــرغ ،في
املرتبة السادسة ،بثروة ُت ّ
قدر بنحو  44.6مليار دوالر ،أي
ما يساوي  %5.23من ثروات مليارديرات العالم.
 .7امل ــرت ـب ــة ال ـســاب ـعــة ه ــي م ــن نـصـيــب م ـ ّ
ـؤس ــس شــركــة
«أوراك ــل» ،الري إليسون ،بثروة ُت ّ
قدر بنحو  43.6مليار
ّ
دوالر ،أي ما ُيشكل  %5.11من ثروات املليارديرات األكثر
ً
ثراء.
ّ
ّ
 .8أمـ ــا املــرت ـبــة ال ـثــام ـنــة ،فـيـحــل فـيـهــا مــايـكــل بـلــومـبــرغ،
ُ
وت ّ
ّ
قدر ثروته
مؤسس شركة «بلومبرغ» املالية واإلعالمية،
بنحو  40مليار دوالر ،أي ما يساوي  %4.69من ثروة
املليارديرات في العالم.
ّ
واقع أن ثروة  8مليارديرات تساوي كل ما يملكه نصف
فـقــراء العالم ،يعود فــي شكل أســاســي إلــى تفاقم الفقر
مقابل اسـتـمــرار تــراكــم الـثــروات
فــي الـصــن والـهـنــد ،فــي ّ
فــي أي ــدي عــدد أقــل مــن القلة الـثــريــة ،نتيجة فــرض قيود
ال تسمح للطبقتني الدنيا والوسطى بتحسني أوضاعها،
ملصلحة زيــادة عائدات املساهمني واملديرين التنفيذيني،
ً
تهرب األثرياء من دفع الضرائب التي ُت ُّ
فضال عن ّ
عد من
األكثر إسهامًا في استمرار الالمساواة.
العوامل ّ
ووفق منظمة «أوكسفام» ،تمتلك نسبة الـ %1األغنى في
العالم أكثر ّ
مما يمتلكه الـ %99اآلخرون ،منذ عام ،2015
وهو ما دفع «املنتدى االقتصادي العاملي» إلى اإلقرار بأن
ُ ّ
زيــادة عدم املساواة تشكل خطرًا كبيرًا على االقتصاد
ً
الـعــاملــي ،بــاعـتـبــارهــا ُمـحـ ّـركــا ُمـحـتـمــا لعكس اتـجــاهــات
العوملة.
ّ
ردًا ع ـلــى ت ـقــريــر «أوك ـس ـف ــام ال ـ ـصـ ــادم» ،م ــا زال بعض
املراقبني يدافعون عن الرأسمالية العاملية ،باإلشارة إلى
أن السوق ّ
الحرة ساعدت أكثر من  100مليون شخص
للخروج من فقرهم في السنة املاضية فقط.
howmuch.net
ترجمة فيفيان عقيقي
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قراءات
◼ مقال

تفاوت وفقر وشعبوية
مايكل روبرتس
ت ُـس ـمــح ب ـع ــض ال ـ ــدراس ـ ــات ال ـج ــدي ــدة
املقنعة حول ُ التفاوت العاملي وتأثير
الـ ـفـ ـج ــوات امل ـت ـن ــام ـي ــة فـ ــي امل ــداخ ـي ــل
ف ـ ــي ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة وأوروبـ ـ ـ ـ ـ ــا،
ب ــال ـخ ــروج ب ـخــاصــات ح ــول أس ـبــاب
ارت ـف ــاع مــا ُيـسـ ّـمــى الـشـعـبــويــة ـ اللغة
االصطالحية السائدة لتلك العناصر
فـ ــي املـ ـجـ ـتـ ـم ــع ،ال ـ ـتـ ــي لـ ــم تـ ـع ــد تـقـبــل
الـنـمــوذج النيوليبرالي ُلـتـطـ ّـور رأس
امل ــال الـســوقــي الـعــاملــي امل ـعــولــم خــال
السنوات األربعني املاضية.
ي ــرص ــد ت ـقــريــر وضـ ــع ه ـج ــرة ال ـث ــروة
ال ـ ـعـ ــامل ـ ـيـ ــة The Global Wealth
 Migration Reviewاتـجــاهــات هجرة
الـثــروة العاملية وهجرة الـثــروة خالل
ّ
ويتضمن
الـسـنــوات العشر األخ ـيــرة،
ت ــوق ـع ــات ل ـل ـس ـنــوات ال ـع ـشــر امل ـق ـب ـلــة.
وبـ ـحـ ـس ــب الـ ـتـ ـق ــري ــر ،ي ـب ـل ــغ م ـج ـمــوع
ّ
ال ـثــروة الـفــرديــة فــي كــل أنـحــاء العالم
حــوالــى  215تريليون دوالر .ويمتلك
الـفــرد ال ـعــادي أرص ــدة صافية بقيمة
 28.400دوالر (الثروة للفرد الواحد).
ولـكــن فــي املـقــابــل هـنــاك حــوالــى 15.2
م ـل ـي ــون ف ـ ـ ُـرد م ــن أصـ ـح ــاب الـ ـث ــروات
الصافية املرتفعة فــي الـعــالــم ،يمتلك
ّ
كل منهم أرصدة صافية بقيمة مليون

دوالر أو أك ـث ــر .وأخـ ـيـ ـرًا ،ن ـجــد أث ـنــاء
ّ
صـعــودنــا ســلــم ال ـت ـفــاوت فــي ال ـثــورة،
ّ
 2.252ملياردير في العالم يمتلك كل
منهم ثروة صافية تبلغ مليار دوالر.
وف ــي األرق ـ ــام أي ـض ــا ،ارت ـف ـعــت ال ـثــورة
الـعــاملـيــة بـنـسـبــة  %27خ ــال األع ــوام
الـعـشــرة املــاضـيــة (م ــن  169تريليون
دوالر ف ـ ــي نـ ـه ــاي ــة  2007إل ـ ـ ــى 215
ت ــري ـل ـي ــون دوالر ف ــي ن ـه ــاي ــة ،)2017
مدعومة بنمو كبير للثروات في آسيا.
ّ
ـروة الـعــاملـيــة
وي ـت ــوق ــع أن تــرت ـفــع الـ ـث ـ ُ
بنسبة  %50خالل العقد املقبل لتبلغ
 321تريليون دوالر بحلول عام .2027
ّ
مدفوعًا
ومرة أخرى سيكون االرتفاع ّ
بنمو كبير في آسيا .ومن املتوقع أن
ت ـكــون ســريــان ـكــا وال ـه ـنــد وفـيـيـتـنــام
والصني أسواق الثروة األسرع ّ
نموًا.
يـقـيــس الـتـقــريــر نـسـبــة ال ـث ــروات التي
ّ
ّ
ي ـت ـح ــك ــم ب ـه ــا املـ ـلـ ـي ــونـ ـي ــرات ـ ف ـكــل ـمــا
ّ
ارتفعت النسبة كلما كان البلد يشهد
ت ـف ــاوت ــا أكـ ـث ــر .والـ ـ ـ ــدول الـ ـت ــي تـشـهــد
أكـبــر مـســاواة فــي ال ـثــروات فــي العالم
(بناء على نسبة الثروة التي يملكها
املـ ـلـ ـي ــونـ ـي ــرات) ه ــي الـ ـي ــاب ــان ()%23
ونيوزيلندا ( )%26وال ـنــروج ()%27
وأسـ ـت ــرالـ ـي ــا ( )%28وك ـ ـنـ ــدا ()%28
وأمل ــانـ ـي ــا ( )%28والـ ـس ــوي ــد ()%28
وك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة ( )%29وفـنـلـنــدا

ّ
( .)%29ولكن تذكروا أن هذا يعني أن
ُ
اليابان التي تعتبر األعلى من حيث
ّ
نـسـبــة املـ ـس ــاواة ال تـ ــزال ت ـضــم أفـ ــرادًا
يـمـتـلـكــون  %23م ــن جـمـيــع ال ـث ــروات
الشخصية وهــو أمــر يـنـ ّـم عــن تفاوت
وليس مساواة .ولدى اليابان (فقط!)
 35مليارديرًا وهو أدنى من العدد في
ال ــوالي ــات املـتـحــدة وال ـصــن وروسـيــا
ّ
واململكة املتحدة.

يمتلك  2.252ملياردير
في العالم ثروة صافية
تصل إلى مليار دوالر لكل منهم
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حصة الفرد
من الثروة

حصة الفرد من
الناتج المحلي
اإلجمالي

معدل مخزون
رأس المال  /الناتج

سويسرا
أميركا
اليابان
الصين
أندونيسيا
الهند

 540ألف
 248ألف
 249ألف
 21ألف
 12ألف
 5.5آالف

 83ألف
 50ألف
 46ألف
 5.6آالف
 3.6آالف
 1.5آالف

6.5
5.0
5.4
3.8
3.3
3.7
المصدر :تقرير 2013 - credit suisse

ّ
تضم أعلى نسب من
أمــا ال ــدول التي
التفاوت في الثروات فهي السعودية
( )%60وروسـ ـي ــا ( )%58ونـيـجـيــريــا
( )%56وال ـ ـبـ ــرازيـ ــل ( )%53وتــرك ـيــا
( ،)%52وه ـ ــذه الـ ـ ــدول ق ــد ت ـك ــون من
أك ـ ـثـ ــر الـ ـ ـ ـ ــدول فـ ـ ـس ـ ــادًا (م ـ ـقـ ــارنـ ــة ألي
«حـ ـك ــم لـ ـلـ ـق ــان ــون») .وب ــال ـن ـس ـب ــة إل ــى
ّ
ّ
ال ــوالي ــات املــت ـحــدة واملـمـلـكــة املــتـحــدة
ي ـب ـل ــغ م ـ ـعـ ـ ّـدل ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوت فـ ــي الـ ـث ــروة
 ،%36و %40ل ـل ـصــن ،و %48للهند
م ـقــابــل م ـع ـ ّـدل ع ــامل ــي ب ـلــغ  .%35نعم
يمتلك املـلـيــونـيــرات مــا نسبته %35
مـ ــن مـ ـجـ ـم ــوع ال ـ ـ ـثـ ـ ــروات ال ـش ـخ ـص ـيــة
على شكل عقارات وأرصــدة مالية أو
سيولة.
م ــن األرق ـ ـ ـ ــام ال ــاف ـت ــة األخ ـ ـ ــرى نـسـبــة
الثروة التي يمتلكها املليارديرات في
ّ
تتصدر روسيا ـ حيث عائالت
كل بلد.
املـســؤولــن وق ــادة األع ـمــال ينتفعون
م ــن عــاقــات ـهــم م ــع ال ــدول ــة ـ الـقــائـمــة
ب ـن ـس ـبــة  %24مـ ــن م ـج ـم ــوع الـ ـث ــروة
الــروس ـيــة .وم ـج ـ ّـددًا تـتـصـ ّـدر الـيــابــان
قــائ ـمــة الـ ـ ــدول األكـ ـث ــر مـ ـس ــاواة حيث
يمتلك املـلـيــارديــرات  %3مــن مجموع
الثروة فقط.
وم ـق ــاب ــل هـ ــذا ال ـت ـقــريــر ع ــن ال ـت ـفــاوت

العاملي في الثروة،
ثـ ـ ّـمـ ــة تـ ـ ـف ـ ــاوت فــي
املـ ـ ـ ــدخـ ـ ـ ــول داخ ـ ـ ــل
عن ذلك
الـ ــدول .فـقــد كتبت
ّ
امل ـ ـ ــتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدة
مـ ــرارًا ،ولـكــن األمــم
أص ــدرت تـقــريـرًا عــن الفقر يشير إلى
ّ
أن ال ــوالي ــات امل ــت ـح ــدة ،ف ــي ظ ــل حكم
دون ـ ــال ـ ــد ت ـ ــرام ـ ــب ،ت ــدف ــع عـ ــن ق ـص ــد،
م ــاي ــن األمـ ـي ــركـ ـي ــن إلـ ـ ــى االن ـه ـي ــار
ّ
املـ ــالـ ــي ،وتـ ـج ـ ّـرده ــم بـ ـك ــل قـ ـس ــوة مــن
الطعام ووسائل الحماية األساسية،
بـيـنـمــا ت ـغــدق الـ ـث ــروات الـهــائـلــة على
كبار األغنياء.
ووفق فيليب ألستونُ ،امل ّ
قرر الخاص
ّ
ا ُلـتــابــع لــأمــم املــتـحــدة املعني بالفقر
املدقع حول العالم ،يقود ترامب البالد
نحو «تغيير دراماتيكي في الوجهة»
تكافئ األغنياء وتعاقب الفقراء عبر
ح ـج ــب أص ـغ ــر االح ـت ـي ــاج ــات عـنـهــم.
وي ـق ــول أل ـس ـت ــون ف ــي ت ـقــريــر أصـ ــدره
أخ ـي ـرًا إن ذل ــك «ه ـجــوم ُمـمـنـهــج على
بــرنــامــج ال ــرف ــاه ف ــي أم ـيــركــا ،يـقـ ّـوض
شـبـكــة األمـ ــان االجـتـمــاعـيــة لـلــذيــن ال
ي ـس ـت ـط ـي ـعــون الـ ـصـ ـم ــود ب ـم ـف ــرده ــم.
إذ م ـج ـ ّـرد ال ـب ــدء ب ــإزال ــة أي إحـســاس
بــااللـتــزام الـحـكــومــي ،سيتم ّ االنتقال
ســريـعــا إل ــى ال ـق ـســوة» .وحـ ــذر مــن أن
مــايــن األمـيــركـيــن الــذيــن يكافحون
م ــن أج ــل تـغـطـيــة نـفـقــاتـهــم ،واج ـه ــوا
«االنـ ـهـ ـي ــار» امل ــال ــي ،مـضـيـفــا أنـ ــه إذا
«ألغيت كوبونات املساعدات الغذائية
والــوصــول إلــى الــرعــايــة الطبية ،وتـ ّـم
تـقـلـيــص ال ــدع ــم اإلس ـك ــان ــي ،سـيـكــون
ال ـت ــأث ـي ــر ع ـن ـي ـفــا ع ـل ــى أولـ ـئ ــك ال ــذي ــن
يعيشون على الهوامش».
ّ
ووف ــق تـقــريــر األم ــم املــت ـحــدة ،يعيش
 40مليون شخص ،في أعظم البلدان
الــرأسـمــالـيــة ،فــي الـفـقــر .وأك ـثــر مــن 5
ُماليني شخص يعيشون في الحرمان
املطلق خصوصًا فــي العالم النامي.
والـ ـي ــوم يـعـيــش األم ـي ــرك ـي ــون أقــل
ويـمــرضــون أكـثــر مــن غيرهم في
الديموقراطيات الغنية األخرى.
ك ـمــا أن األم ـ ـ ــراض االس ـتــوائ ـيــة

طالل الناير ــ السودان

التي تزدهر في ظروف الفقر آخذة في
االرتفاع.
ّ
نسبة السجناء في الواليات املتحدة
هي األعلى في العالمّ .أمــا مستويات
ت ـس ـج ـي ــل الـ ـن ــاخـ ـب ــن فـ ـه ــي م ـ ــن بــن
األدنى في الدول الصناعية %64 :من
ّ
الـســكــان فــي ســن الـتـصــويــت ،مقارنة
ّ
ب ـ ـ ــ %91ف ــي ك ـن ــدا وامل ـم ـل ـكــة امل ــت ـح ــدة،
و %99فــي الـيــابــان .عــام  ،1980كانت
ّ
الـ ــواليـ ــات امل ــت ـح ــدة وأوروبـ ـ ـ ــا تـقـفــان
ج ـن ـبــا إلـ ــى ج ـنــب م ــن حيث
ع ـ ــدم امل ـ ـس ـ ــاواة ،ح ـي ــث ك ــان
األغ ـن ــى (ال ــواح ــد ف ــي امل ـئــة)
ي ـك ـس ـب ــون  %10م ــن ال ــدخ ــل
ال ـقــومــي .ولـكــن ارتـفـعــت هــذه
النسبة عــام  ،2017إلــى %12
مــن الــدخــل الـقــومــي فــي أوروب ــا
ّ
مقارنة ب ــ %20فــي الــواليــات املتحدة.
نطاقًا:
وينسجم ذلك مع اتجاه أوسع ّ
فقد ارتفعت نسبة األسر التي تحقق
ً
دخـ ـ ـ ـ ــا ،وتـ ـحـ ـص ــل عـ ـل ــى مـ ـس ــاع ــدات
غــذائ ـيــة فــي الــوقــت نـفـســه أي ـضــا ،من
 %19.6في عام  1989إلى  %31.8عام
.2015
ف ــي ال ــوق ــت الـ ـ ــذي نـ ـش ــرت ف ـي ــه األم ــم
ّ
امل ـ ــتـ ـ ـح ـ ــدة ت ـح ـل ـي ـل ـه ــا ال ـ ــذي
يــديــن الـحـكــومــة األمـيــركـيــة،
ص ـ ــدر املـ ـس ــح االقـ ـتـ ـص ــادي
الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوي لـ ــاح ـ ـت ـ ـيـ ــاطـ ــي
ال ـف ـيــدرالــي األم ـيــركــي ال ــذي
وجـ ــد أن م ـج ـمــوعــة كـبـيــرة
م ــن األم ـيــرك ـيــن م ـعـ ّـرضــون
ل ـت ــآك ــل آخـ ــر ف ــي م ــداخ ـي ـل ـه ــم .ووج ــد
أن أرب ـعــة مــن أص ــل  10أمـيــركـيــن في
ّ
ض ــائ ـق ــة ك ـب ـي ــرة ت ـم ـن ـع ـهــم ح ــت ــى مــن
تغطية نفقات الـطــوارئ البالغة 400
دوالر م ــن دون اق ـت ــراض األمـ ـ ــوال أو
ب ـي ـ ُـع م ـم ـت ـل ـكــات ـهــم .وت ـظ ـه ــر األرق ـ ـ ــام
أن خـ ـم ــس ال ـب ــال ـغ ــن األم ـي ــرك ـي ــن ال
يستطيعون دفع فواتيرهم الشهرية
بالكامل ،والــربــع فـ ّـوتــوا رعــايــة طبية
ض ــروري ــة عـ ــام  2017ل ـع ــدم قــدرت ـهــم
عـلــى دف ــع الـتـكــالـيــف .كـمــا أن حــوالــى
نصف الجامعيني تحت عمر الثالثني
اقترضوا لدفع كلفة تعليمهم .وربع
املـقـتــرضــن الــذيــن ارتـ ـ ــادوا جــامـعــات
ّ
«تبغي الربح» ُمتخلفني في
ُ
الدفع مقارنة بأقل من عشر
املقترضني الــذيــن يــرتــادون
جـ ـ ــام ـ ـ ـعـ ـ ــات ح ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــة أو
ُ خاصة ال تبغي الربح .وأقل
من خ َ
مسي البالغني غير املتقاعدين

يـعـتـقــدون أن مـ ّـدخــرات ـهــم الـتـقــاعــديــة
تسير على الطريق الصحيح ،والربع
ال ي ـم ـت ـل ـكــون مـ ـ ّـدخـ ــرات أو م ـعــاشــات
تقاعدية على اإلطالق.
إن ازدي ـ ــاد ال ـت ـفــاوت وال ـف ـقــر ونـضــال
املــايــن لتغطية نفقاتهم األساسية،
ال س ـ ـي ـ ـمـ ــا ف ـ ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــوات الـ ـعـ ـش ــر
املــاضـيــة منذ الـكـســاد العظيم ،يلعب
دورًا فــي دف ــع ال ــرأي ال ـعــام بـعـيـدًا من
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادات ال ـ ـسـ ــائـ ــدة واألح ـ ـ ـ ــزاب
الـسـيــاسـيــة .فــي مـقــالــة أخ ـي ــرة ،يشير
كـ ـبـ ـي ــر االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــن ال ـ ـسـ ــابـ ــق فــي
الـبـنــك الــدولــي بــرانـكــو ميالنوفيتش
إلـ ـ ــى ل ـع ـن ـت ــن ت ـل ـح ـق ــان ب ــال ــرأسـ ـم ــال
األوروبي :الهجرة والتفاوت املتنامي.
ويـكـتــب« :واق ــع أن االت ـحــاد األوروب ــي
مزدهر جـدًا ويشهد حالة من السالم
مقارنة بجيرانه الشرقيني (أوكرانيا
ومــولــدوفــا والبلقان وتــركـيــا) ،وأكثر
أه ـ ّـمـ ـي ــة مـ ـق ــارن ــة ب ــالـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط
وإف ــري ـق ـي ــا ،ت ـج ـع ـلــه م ـق ـص ـدًا م ـم ـتــازًا
ل ـل ـه ـجــرة .ال ـف ـجــوة ف ــي ال ــدخ ــل ليست
كـ ـبـ ـي ــرة ف ـح ـس ــب ب ـ ــل ه ـ ــي آخـ ـ ـ ــذة فــي
االتساع بني بلدان «قلب» أوروبا الـ15
وال ـش ــرق األوسـ ــط وإفــري ـق ـيــا .وال ـيــوم
ّ
تبلغ حصة الـفــرد مــن الناتج املحلي
اإلجـمــالــي فــي بـلــدان غــرب أوروب ــا 40
ألف دوالر فقط ،في حني تبلغ 3.500
دوالر ف ـ ــي دول ج ـ ـنـ ــوب الـ ـصـ ـح ــراء
(الـ ـفـ ـج ــوة ت ـ ـتـ ــراوح بـ ـ ــن 11و .)1ع ــام
 ،1970كــانــت حصة الـفــرد مــن الناتج
املحلي في غرب أوروبا  18ألف دوالر
ف ــي م ـقــابــل  2.600ج ـن ــوب ال ـص ـحــراء
(ك ــان ــت ال ـف ـجــوة تـ ـت ــراوح ب ــن  7و.)1
ونـ ـظـ ـرًا إلـ ــى أن الـ ـن ــاس ف ــي إفــري ـق ـيــا
ي ـس ـت ـط ـي ـعــون م ـض ــاع ـف ــة مــداخ ـي ـل ـهــم
حتى عشر ّ
مرات ُمن خالل الهجرة إلى
ّ
يستمروا
أوروبـ ّـا ،من غير املفاجئ أن
ّ
ب ــال ـت ــدف ــق إل ـي ـهــا ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن كــل
العقبات التي تضعها أوروبا في وجه
املهاجرين.
ويعتبر ميالنوفيتش أن ــه نـظـرًا إلــى
حجم الفجوة في املداخيل ،فإن ضغط
الـ ـهـ ـج ــرة س ـي ـس ـت ـمــر ال بـ ــل سـ ـي ــزداد
على األقــل إلــى خمسني سنة أو أكثر
ـ ح ـتــى ل ــو ل ـح ـقــت إفــري ـق ـيــا ب ــأوروب ــا
خ ــال ه ــذا ال ـق ــرن (أي حـتــى ل ــو نمت
أعلى من االتحاد األوروبي).
بمعدالت
ّ
مــن غير املـتــوقــع أن يبقى عــدد الذين
يطرقون أبواب أوروبا ثابتًا ،نظرًا إلى
استحواذ إفريقيا على أعلى ّ
معدالت
ّ
ّ
ّ
النمو السكاني املتوقع ،الذي سيؤدي

ُ
إلى ارتفاع أعداد املهاجرين املحتملني
فــي شـكــل كـبـيــر .وف ــي حــن يبلغ عــدد
سكان جنوب الصحراء مليار نسمة
راه ـنــا ،فــي مـقــابــل  500مـلـيــون ّنسمة
في االتحاد األوروب ــي ،من املتوقع أن
يصل خالل الثالثني سنة املقبلة إلى
 2.2مليار نسمة في جنوب الصحراء،
فـ ــي م ـق ــاب ــل  500م ـل ـي ــون ن ـس ـم ــة فــي
االتحاد األوروبي.
إلى ّجانب الهجرة ،هناك مسألة أخرى
ُ
ت ـغــذي االم ـت ـعــاض األوروب ـ ــي وتكمن
بـ ــازديـ ــاد ال ــامـ ـس ــاواة ف ــي امل ــداخ ـي ــل
وال ـثــروات .ال ُّ
تعد سويسرا أغنى من
الهند لناحية اإلنتاج السنوي للسلع
والخدمات فحسب (يتراوح الفرق بني
ح ـصــة ال ـف ــرد م ــن ال ـنــاتــج امل ـح ـلــي في
ال ـب ـلــديــن ،وف ـقــا مل ـع ــدالت سـعــر صــرف

بالنسبة لرأس المالُّ ،
يعد التهديد
«الشعبوي» للنظام القائم ،بمثابة
ّ
الثمن المترتب عن ازدياد الالمساواة
ال ـســوق ،مــن  50إل ــى  )1بــل هــي أغنى
منها أيـضــا لناحية حصة الـفــرد من
الثروة (يتراوح الفرق بينهما من 100
إلى .)1
ويخلص ميالنوفيتش بالقول« :حني
ي ـض ــع امل ـ ــرء ه ــذي ــن االتـ ـج ــاه ــن م ـعــا،
ُأي ض ـغ ــط ال ـه ـج ــرة وعـ ـ ــدم املـ ـس ــاواة
امل ـت ـن ــام ـي ــة ف ــي ش ـك ــل ش ـب ــه ت ـل ـقــائــي،
وهـ ـم ــا امل ـش ـك ـل ـتــان ال ـل ـت ــان ت ـسـ ّـم ـمــان
األج ــواء السياسية األوروب ـي ــة راهـنــا
ّ
دون وج ــود أف ــق ح ــل ألي منهماّ ،لن
ي ـكــون ُمـفــاج ـئــا بــالـنـسـبــة إل ـيــه تــوقــع
استمرار الخالفات السياسية .إذ من
غير املرجح أن تختفي هذه املشكالت
خ ــال ال ـس ـنــوات القليلة املـقـبـلــة .كما
ّ
من غير املنطقي اتهام «الشعبويني»
ّ
ب ـق ــل ــة املـ ـس ــؤولـ ـي ــة ،أو ال ـت ـص ــدي ــق أن
الناس ّ
غيروا آراءهم بسبب «األخبار
الـ ـك ــاذب ــة» .امل ـش ـك ــات ه ـن ــا حـقـيـقـيــة،
وتحتاج إلى حلول فعلية».
ل ـنــأخــذ إي ـطــال ـيــا ع ـلــى س ـب ـيــل امل ـث ــال.
هيمنت األحزاب الشعبوية اإليطالية
عـلــى الـحـكــومــة بفضل بــرنــامــج الـحـ ّـد
مــن الهجرة وتقليص الـتـفــاوت .يريد
ح ــزب «الــراب ـطــة» ط ــرد كــل املهاجرين
«غير الشرعيني» بينما يطرح حزب

«خـ ـم ــس نـ ـج ــوم» اع ـت ـم ــاد ح ـ ـ ّـد أدن ــى
لــأجــر يـتــوافــق مــع املعايير العاملية،
ملـســاعــدة الباحثني عـ ّـن وظــائــف ومن
يشغلون وظائف مؤقتة ،وخصوصًا
فــي ج ـنــوب إيـطــالـيــا .ف ــاألض ــرار التي
ألحقتها اإلصــاحــات النيوليبرالية
ب ــالـ ـق ــوى الـ ـع ــامـ ـل ــة خـ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات
األربعني األخيرة ،يكشف عنها تقرير
حـ ـ ــول سـ ــاعـ ــات الـ ـعـ ـم ــل األس ـب ــوع ـي ــة
ّ
ويبي
واألجــور منذ الكساد العظيم،
أن هـ ــذه اإلصـ ــاحـ ــات ُص ـ ّـم ـم ــت لــرفــع
ربحية رأس املــال على حساب القوى
العاملة.
وي ـ ـعـ ـ ُّـد قـ ــانـ ــون الـ ـعـ ـم ــل الـ ـ ـ ــذي أق ـ ّـرت ــه
حكومة وســط اليسار الديموقراطي
ف ـ ــي إي ـ ـطـ ــال ـ ـيـ ــا ،م ـ ــن «اإلص ـ ـ ــاح ـ ـ ــات»
ُ
الرئيسية التي اعتمدت منذ الكساد
ال ـع ـظ ـي ــم .ف ـف ــي حـ ــن أط ـل ـق ــت مـعـظــم
ح ـك ــوم ــات غـ ــرب أوروبـ ـ ـ ــا إص ــاح ــات
ف ــي سـ ــوق ال ـع ـمــل ت ـه ــدف إلـ ــى زيـ ــادة
ّ
«املرونة والتنافسية» وفقًا ملتطلبات
االتحاد األوروبي .أسفر قانون العمل
فــي إيـطــالـيــا عــن ع ـقــود ال تـحـمــي من
ال ـط ــرد ف ــي ال ـس ـنــوات األولـ ــى م ــن بــدء
ال ـت ــوظ ـي ــف ،وأدخـ ـ ـ ــل ت ـغ ـي ـي ــرات عـ ـ ّـدة
ت ـص ـ ّـب ف ــي مـصـلـحــة ال ـش ــرك ــات على
حساب ّ
العمال .ويشير أحد التقارير
إلى «عدم وجود أي دليل حول ّحدوث
فورة في التوظيف كالتي ّ
تم توقعها»،
ال بل على العكس ّ
«تم رصد زيادة في
ّ
الـعـقــود املــؤقـتــة عـلــى حـســاب العقود
ً
غير امل ـحـ ّـددة بــزمــن ،فـضــا عــن زيــادة
عقود الدوام الجزئي ضمن الوظائف
الثابتة الجديدة .ما يعني أن «قانون
ّ ً
فعاال ،ال من حيث عدد
العمل» لم يكن
الوظائف التي استحدثها منذ إقراره،
وال م ــن ح ـي ــث ن ــوع ـي ــة عـ ـق ــود الـعـمــل
ومـ ّـدتـهــا» .مــن هنا ،ال عجب أن يكون
إلغاء قانون العملّ ،
املهمة األولى التي
تعلنها الحكومة الشعبوية الجديدة
في إيطاليا (بعد طرد املهاجرين).
بــالـنـسـبــة لـ ــرأس املـ ــال ،ي ـعـ ُّـد الـتـهــديــد
«الشعبوي» ملركز االمتداد السياسي
ّ
للنظام القائم ،بمثابة الثمن املترتب
عـ ــن الـ ـع ــومل ــة ،وازديـ ـ ـ ـ ــاد ال ــامـ ـس ــاواة
وال ـك ـســاد ال ـطــويــل ،ب ــال ـت ــوازي م ــع ما
ُي ّ
سمى «اإلصــاحــات النيوليبرالية».
ّ ّ
إل أن الشعبوية ستفشل ،أيـضــا ،في
وضع ّ
حد لزيادة الالمساواة والركود
والهجرة العاملية للماليني.
Michael Roberts Blog
ترجمة ملياء الساحلي

◼ كتاب

ّ
تخلف الفكر الصيني حيال التكنولوجيا!
ناصر األمين
ّ
هيديجر في «املذكرات السوداء»،
يكتب ُ َ
التي اكتشفت حديثًا ،أنــه «إذا حكمت
الـشـيــوعـيــة ف ــي ال ـص ــن ،حـيـنـهــا فـقــط،
يمكن امل ــرء أن يفترض أنـهــا أصبحت
حـ ّـرة لـ (سطوة) التكنولوجيا .ما هي
هذه العملية» .ما الذي قصده هيديجر
تحديدًا؟
ّ
ي ـع ـت ـقــد الـ ـب ــاح ــث ،يـ ــوك هـ ـ ــوي ،م ــؤل ــف
ك ـت ــاب «ال ـ ـسـ ــؤال حـ ــول الـتـكـنــولــوجـيــا
في الصني» ،أن هيديجر أراد أن يقول
ّ
إن ت ــراج ــع رفـ ــض الـ ـص ــن ،أو تـقــلــص
مقاومتها ،للتكنولوجيا الغربية هو
بـمـثــابــة إن ـج ــاز لـلـفـكــر ال ـغــربــي .ووف ــق
ي ـ ـ ــوك ،ج ـم ــع ه ـي ــدي ـج ــر بـ ــن امل ـق ــاوم ــة
وال ـعــداوة ل ــ«اآلخ ــر» ،وبــن مــا يصنعه
اآلخـ ـ ـ ـ ــر .وبـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي ،رأى أن الـ ـش ــرط
املـحــوري إلعــادة تفعيل الفكر الشرقي
هــو أن ُيـطــرح ســؤال التكنولوجيا من
جديد ،ولكن من خارج القالب الغربي،
بـ ــل فـ ــي إط ـ ـ ــار مـ ــا ي ـس ـ ّـم ـي ــه فـ ــي ك ـتــابــه
«كوزموتكنيكس» ،أي الذي يقوم على

توحيد النظام الكوني (بنية وآلـ ّـيــات
ع ـم ــل امل ـن ـظ ــوم ــة اإلي ـك ــول ــوج ـي ــة ال ـتــي
نعيش فيها) مع النظام األخالقي عبر
النشاط التقني.
ّ
يـ ـتـ ـط ــل ــب ذل ـ ـ ـ ــك ،ب ـح ـس ــب ي ـ ـ ــوك ه ـ ــوي،
م ـق ــارب ــة إش ـكــال ـيــة ال ـح ــداث ــة م ــن خــال
إعـ ــادة اخ ـت ــراع الـ ــذات والـتـكـنــولــوجـيــا
فـ ــي آن واح ـ ـ ـ ــد ،مـ ــع إع ـ ـطـ ــاء األولـ ــويـ ــة
ّ
ملبحث األخــاق (بما يتعلق بمستقبل
ال ـب ـشــريــة) .أم ــا نتيجة ه ــذه املـســاء لــة،
ف ـي ـجــب أن ت ـك ــون إع ـ ـ ــادة ب ـن ــاء وح ــدة
م ـي ـتــاف ـيــزي ـق ـيــة ،ل ـي ــس ع ـل ــى م ـس ـتــوى
السياسة أو الثقافة ،بــل بــن النظرية
ّ
وال ـت ـط ـب ـيــق ،ب ـح ـيــث ي ـت ـمــكــن املـجـتـمــع
ّ
(الـ ـع ــامل ــي الحـ ـق ــا) م ــن م ــواك ـب ــة ت ـط ــور
امل ـجــال التكنولوجي وم ــدى انــدمــاجــه
ب ــاملـ ـج ــال الـ ـبـ ـي ــول ــوج ــي وال ـس ـي ــاس ــي
والثقافي واالجتماعي ،بحسب شروط
موضوعة من قبل ذاك املجتمع نفسه،
على مستوى علمي وأخالقي.
خ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون ،ألن
«ال ـكــوزمــولــوج ـيــا» (أي دراس ـ ــة نـشــأة
الـ ـك ــون وب ـن ـي ـتــه وت ــاري ـخ ــه وتـ ـط ـ ّـوره)

أخذت العدمية العلمية الشكل
اآلتي« :بتنا نفهم الطبيعة أكثر،
ولكن هذه المعرفة لم تعد
ّ
تتطلب منا أن نفترض لها معنى
كامن في صيرورتها»
ت ـح ـ ّـول ــت إلـ ــى ع ـل ــم ال ـف ـل ــك ،وبــال ـتــالــي
سـلــب الـعـلــم م ــن املـيـتــافـيــزيـقـيـ ُـة (ج ــزء
مــن فلسفة ال ــوج ــود وال ـق ــوى املـحـ ّـركــة
لـلـطـبـيـعــة) صــدقـ ّـي ـت ـهــا .إذ ع ـلــى مــدى
ال ـ ـقـ ــرون امل ــاضـ ـي ــة ،وال س ـي ـمــا ال ـق ــرن
من َالرأسمالية
األخير ،وبدفع ُخــاص ُ
التكنولوجية املتفاقمة ،نقضت فكرة
أن األش ـي ــاء تـحـتــوي بطبيعتها على
م ـع ـن ــى ،وأن ـ ـهـ ــا تـ ـخ ــدم ه ــدف ــا ّرب ــان ـي ــا
أو كـ ــون ـ ـيـ ــا ،كـ ـم ــا ي ـ ـقـ ــول ال ـف ـي ـل ـس ــوف

االسـكـتـلـنــدي ،راي بــراسـيـيــر .وأخ ــذت
العدمية العلمية الشكل اآلت ــي« :بتنا
نفهم الطبيعة أكثر ،ولكن هذه املعرفة
ّ
ل ــم ت ـعــد تـتـطــلــب م ـنــا أن ن ـف ـتــرض لها
ً
معنى كامنًا في صيرورتها».
لم تكن يومًا األمور بهذه البساطة في
ما ّ
يسمى «العالم الثالث» ،ألن الحداثة
ّ
(ومـ ــا أت ــى مـعـهــا م ــن تـ ـط ــورات فـكــريــة
وع ـل ـم ـيــة وت ـك ـنــولــوج ـيــة) ج ـ ــاءت إلــى
تلك البالد على نحو عرضي ،أي إنها
ليس لها امتداد تاريخي .لذلك تعيش
هذه الدول في حاضر ال ماضي له ،ما
يطرح بدوره تعقيدات حيال املستقبل.
يقول الفيلسوف الياباني نيشيتاني
ف ــي ال ـيــابــان الـحــديـثــة إن «ال ــدي ــن بــات
عـ ـقـ ـيـ ـم ــا ،لـ ـي ــس ل ــديـ ـن ــا حـ ـت ــى إلـ ـح ــاد
ح ـق ـي ـق ــي… وقـ ـ ــد ُبـ ـ ـت ـ ـ َـرت الـ ـع ــاق ــة مــع
واختفى عبء التفاهم مع ما
التقاليد،
َ
مضى ،ولــم يبق ســوى الـفــراغ» .ففيما
يبقى الـغــرب عالقًا فــي املــاضــي ،يعيد
التفكير فيه مرارًا ،وربما كان يحاول أن
يعيش «أمجاده» من جديد ...تتصارع
مـنــاطــق أخ ــرى ،كــالـشــرق األوسـ ــط ،مع

حاضر ال ينتهي واستحالة املستقبل.
ُ
فيما تسرع الصني وغيرها من الــدول
اآلسـ ـي ــوي ــة ن ـح ــو امل ـ ًس ـت ـق ـبــل مـ ــن دون
مرجعية نظرية ،تاركة وراءها كل شيء
ـاض وتـقــالـيـ ٍـد وميتافيزيقيات،
مــن م ـ ٍ
وحتى اإلنسان كما نعرفه اليوم (وإن
بات هذا املفهوم متأزمًا).
ي ــرى ي ــوك ه ــوي أن مـقــولــة نيشيتاني
تتناسب مــع ح ــال الـصــن أك ـثــر ،إذ ما
ُ
زال ــتّ تـ َـعـ ّـد بـلـدًا «حــديـثــا دون حــداثــة»،
ول ـكــن ـهــا م ــع ذلـ ــك ب ــات ــت ف ــي ال ـثــاثــن
عـ ــامـ ــا املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،بـ ـع ــد «ال ـت ـح ــدي ـث ــات
األرب ـع ــة» ،أح ــد املـشــاركــن األســاسـيــن
في صنع العالم الحديث والرأسمالية
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة امل ـع ــومل ــة وتـشـكـيـلـهـمــا
وتحديدهما وتطويرهما (يشير إلى
اس ـت ـث ـمــارات ال ـصــن فــي دول أفريقية
كمثال على ذل ــك) .ويــرى يــوك هــوي أن
الصني بذلك تشارك في تحقيق الحداثة
األوروبـ ـي ــة ،وي ـصـ ّـر عـلــى أن ــه ال ب ـ ّـد من
إي ـجــاد بــديــل ،أي فلسفة تكنولوجية
ّ
م ـح ــل ـي ــة غ ـي ــر مـ ـسـ ـت ــوردة مـ ــن ال ـغ ــرب
ّ
(رب ـم ــا ب ــاإلص ــرار نفسه ملـقــولــة دول ــوز

وغــوتــاري في سلسلتهما الرأسمالية
والـشـيــزوفــريـنـيــا« :إذا كـنــت عــالـقــا في
حلم اآلخر ،فقد انتهى أمرك»).
ّ
يــرى الـكــاتــب أن االت ـجــاه ال ــذي يتخذه
ال ـ ـت ـ ـط ـ ـ ّـور ال ـ ـت ـ ـك ـ ـنـ ــولـ ــوجـ ــي وال ـ ــذك ـ ــاء
ّ
االصـ ـطـ ـن ــاع ــي فـ ــي ال ـ ـصـ ــن ،ل ـي ــس إل
تحقيقًا ل ـلــرؤيــة األوروبـ ـي ــة لـلـحــداثــة،
م ـ ـش ـ ـي ـ ـرًا إلـ ـ ـ ــى أن الـ ـ ُـرأس ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة هــي
«ال ـك ــوزم ــوت ـك ـن ـي ــك» امل ـه ـي ـم ـنــة ال ـي ــوم.
امل ـش ـك ـلــة ف ــي هـ ــذا الـ ـس ــرد ه ــي اع ـت ـبــار
أن الــرأس ـمــال ـيــة الـتـكـنــولــوجـيــة يمكن
اختزالها بــ«حـلــم» أح ــد ،أو بــاألحــرى،
يـمـكــن ط ــرح اإلش ـكــال ـيــة ع ـبــر ال ـ ّس ــؤال
ُ
ال ـت ــال ــي :ه ــل ال ـح ــداث ــة ال ـت ــي تـحــقـقـهــا
الصني هي حلم أوروبي؟ أم أن أوروبا
ّ
كانت حلم هــذه «العملية» ،التي تكلم
عنها هيديجر ،والتي تظهر على شكل
حداثة أو حتى مستقبلية ()Futurism؟
يشير دول ــوز وغ ــوت ــاري (الــرأسـمــالـيــة
وال ـش ـيــزوفــري ـن ـيــا) إل ــى أن «ال وج ــود
للرأسمالية بـحـ ّـد ذات ـهــا ،الرأسمالية
تـ ـق ــف عـ ـن ــد مـ ـفـ ـت ــرق طـ ـ ــرق كـ ــل أنـ ـ ــواع
التكوينات ،بل هي دومًا نيو ـ رأسمالية.

إنها تخترع وجهها الشرقي ووجهها
ّ
الغربي ،وتعيد تشكيلهما  -وكله نحو
األس ـ ــوأ» .بمعنى آخ ــرُ ،ي ـبـ ّـن مــاركــس
ب ـن ـحــو واضـ ـ ــح ف ــي «ال ـج ــرن ــدري ـس ــه»،
أنـ ــه إذا ل ــم ي ـكــن م ــن ال ــواض ــح ل ـنــا أن
ّ
خاصة
الرأسمالية ذات منطق وآلـيــة
ال يـحـ ّـددهــا الــوعــي الـبـشــري ،ف ــإن ذلــك
سيكون شديد الوضوح عندما تندمج
آل ـيــاتـهــا بــالـتـكـنــولــوجـيــا املــؤتـم ـتــة أو
«األوتوماتون» ،وعي آلي ذات «روح».
ويقول ماركس« :إن العلم الذي ّ
يحرك
األطـ ــراف غـيــر الـحـ ّـيــة لــآلــة ،مــن خــال
ب ـنــائ ـهــا ،ل ـل ـت ـصـ ّـرف ف ــي ش ـكــل ه ــادف،
كــإنـســان آل ــي ،ليس مــوجــودًا فــي وعي
ال ـع ــام ــل ،ب ــل ُيـ ـف ــرض ع ـل ـيــه م ــن خــال
قوة اآللة ّ
كقوة غريبة ،وهي ّ
اآللة ّ
بحد
ذاتها».
ف ــي ه ــذا اإلط ـ ـ ــار ،يـفـهــم ال ـت ـســارع ـيــون
ّ
وامل ـ ـن ـ ــظ ـ ــرون
()accelerationists
للمستقبلية ( )Futurismأن «حــدثــا
ّ
ما» يتشكل وراء الواجهة ،وراء الزعيم
والـ ــدولـ ــة ال ـق ــوي ــة واالقـ ـتـ ـص ــاد ال ــدائ ــم
ال ـن ـم ــو ،الـ ـ ــذي ُي ـ ـطـ ـ َـرح لـلـتـعـمـيــم عـلــى

ُالعالم من خالل املشاريع االستثمارية
املـ ـشـ ـت ــرك ــة ،وعـ ـمـ ـلـ ـي ــات ال ـت ـق ـل ـي ــد فــي
ال ـص ـن ــاع ــة ،واالس ـت ـث ـم ــار ال ـه ــائ ــل فــي
الذكاء االصطناعي .هــذا الحدث ليس
أوروبيًا ،ولم يكن يومًا أوروبيًا ،بل هو

«غــريــب» ( )alienكما وصـفــه مــاركــس.
ّ
فالرأسمالية تتشكل بني التقاطعات،
ك ـمــا فـهـمـهــا دول ـ ــوز وغـ ــوتـ ــاري ،وهــي
ذكـ ـ ـ ــاء اصـ ـطـ ـن ــاع ــي عـ ـ ــام وجـ ـ ــد ل ــذات ــه
ّ
مساحات للتشكل دون حدود أخالقية
وآمال إنسانية ،في بالد «حديثة دون
حداثة».
باالستناد إلى تعبير الفنان املستقبلي
الـصـيـنــي ،لــوريـنــس ل ـيــك ،إن «الـخـيــال
الـعـلـمــي ب ــات م ــوج ــودًا بــال ـف ـعــل» ،وإن
املستقبل ُ
«وج ــد مــن غير قصد ودون
ّ
ّ
م ـ ــؤل ـ ــف» .ال يـ ــركـ ــز ل ـي ــك ع ـل ــى ال ــواق ــع
ال ـس ـيــاســي ال ـح ــال ــي ل ـل ـصــن ،ب ــل على
واقـ ـعـ ـه ــا «االف ـ ـ ـتـ ـ ــراضـ ـ ــي» ،ذاه ـ ـبـ ــا فــي
ّ
االتجاه نفسه الذي يتخذه ماركس في
قوله باستقالل الرأسمالية عن رغبات
ّ
ّ
وتحكم البشر ،الذين ال يشكلون فيها
ّ
إل «روابـ ــط ذات وع ــي» فــي املنظومة.
ّ
ويـنــظــر لـيـ ّـك ل ــ«ذك ــاء اصـطـنــاعــي» ،في
ُ
ُ ّ
الصني ،على أنه ال
كيان مستقل يسمى ً
عالقة ًله بالصني دولــة أو اقتصادًا أو
منظومة إنتاجية مباشرة ،بل يولد من
«حتمية» ذهابها نحو «اندماج املجال

الـبـيــولــوجــي بــاملـجــال الـتـكـنــولــوجــي»،
نـتـيـجــة ســرعــة ال ـت ـط ـ ّـور وت ـفــاق ـمــه إلــى
ّ
حد خروجه عن طور أي سلطة بشرية
مهما كانت قوية.
من هنا تأتي ّ
أهمية كتاب يــوك هوي،
ال ـ ــذي ي ـت ـت ـبــع الـ ـتـ ـط ـ ّـور ال ـف ـل ـس ـفــي فــي
ّ
الصني والغرب ليظهر لنا تخلف الفكر
اآلسيوي ككل ،حيال
الصيني ،بل الفكر ً
التكنولوجيا مـقــارنــة بــالـغــرب .ولعل
أحـ ــد ش ـ ــروط تـ ـح ـ ّـول ال ـص ــن إلـ ــى قــوة
اقـتـصــاديــة تكنولوجية بـهــذا الحجم،
ُ
يكمن تحديدًا في غياب هذا النوع من
الفكر ،الــذي سمح للصني بــأن تصبح
ً
مجاال لالختبار ألكثر من ثالثة عقود.
ولـ ـع ــل مـ ــن األف ـ ـضـ ــل أخ ـ ــذ دع ـ ــوة ي ــوك
هــوي إلعــادة التفكير بــالــذات البشرية
والتكنولوجية أبعد من مجرد محاولة
للهروب من حلم أوروب ــا ،إلــى محاولة
لـلـهــروب مــن حلمنا كبشر بيوتوبيا
إنسانية ،عبر إعــادة التفكير بموقعنا
بنحو مطلق حيال الكون الذي تهندسه
الرأسمالية التكنولوجية .هل سيسمح
لنا املستقبل أن نبقى بشرًا؟
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غسان ديبة

انفجار الالمساواة :من الربيع العربي إلى األردن
«!I dont know about you Peña, but I
»like to own shit

من «ناركوس»

َ
يبدو أن صندوق النقد الدولي لم يبق
له مكان في العالم يعيث فيه تدميرًا
إال املـنـطـقــة ال ـعــرب ـيــة ،بـعــد تجاهله
واالس ـت ـغ ـنــاء ع ــن «خ ــدم ــات ــه» وح ـتــى ط ــرده من
أنحاء العالم .فتاريخ الصندوق األسود الذي ُت ّ
عد
وصفاته ،مجموعة من االقتصاديني اليمينيني،
أخــذوا الصندوق رهينة منذ الثمانينيات ،يأتي
اليوم إلى األردن ،كما أتى إلى تونس منذ أشهر،
وكما فرض وصفاته على مصر أيضًا.
بــالـطـبــع ،ال يـمـكــن فـصــل س ـيــاســات الـصـنــدوق
عن الهجوم الثالثي األبـعــاد لليمني العاملي منذ
الثمانينيات :على الدول النامية التي أرادت تنمية
مستقلة ،وعـلــى الطبقة العاملة والـنـقــابــات في
ّ
املتقدمة (ثــم أتــى دور الطبقة
الــدول الرأسمالية
املتوسطة اليوم في تطبيق لقصيدة األب اللوثري
األمل ــان ــي م ــارت ــن نــايـمــولــر «ف ــي ال ـب ــدء أتـ ــوا على
االشـتــراكـيــن »...التي ّ
عبر فيها عن ندمه لعدم
ُ
دول
رف ــع صــوتــه مـبـكـرًا ضــد ال ـنــازيــن) ،وعـلــى ّ
املنظومة االشـتــراكـيــة عبر رفــع وتـيــرة التسلح
العسكري وحــرب النجوم وتسليح العصابات
ّ
املتخلفة في أفغانستان.
أوصـلــت هــذه السياسات الكثير مّــن ال ــدول إلى
شفير ال ـهــاويــة ،عـبــر ف ــرض الـتـقــشــف وتفكيك
ال ـق ـطــاع ال ـع ــام والـخـصـخـصــة ورفـ ــع ال ـضــرائــب
االستهالكية ورفع الفوائد وغيرها من اإلجراءات
الـتــي تــزيـ ّـد مــن الـفـقــر وع ــدم امل ـس ــاواة .كــل هــذه
ُ
األم ــور تغلف بالحاجة إلــى التثبيت املــالــي عند
حصول أزمة مالية ،أو إذا كانت البالد بحاجة إلى
ّ
ضخ للعملة الصعبة ،فيأتي الصندوق ُمتسلحًا
ب ـن ـظــريــات أص ـب ـحــت ب ــائ ــدة ،ال ت ــرى ف ــي أصــل
املعضالت إال اإلنفاق العام والخاص ،ودعم املواد
األساسية مثل الطحني والطاقة ،وأجــور القطاع
ال ـعــام؛ وأنـظـمــة الـتـقــاعــد والـضـمــان االجـتـمــاعــي؛
ووجود مؤسسات تملكها الدولة .وعندها تطلق
املاحقة االقتصادية في ما يسمى «رزمة شروط
الصندوق» أو الـ .IMF conditionality
طـبـعــا ،سطحيًا ومحاسباتيًا قــد تـبــدو األم ــور
منطقية .ماذا تفعل إذا كان لديك عجز خزينة؟
يجب خفض اإلنفاق العام وأجــور القطاع العام
وإنفاق أنظمة الضمان االجتماعي .مــاذا تفعل
إذا كان لديك عجز في ميزان املدفوعات؟ يجب
خفض اإلنـفــاق العام والـخــاص ورفــع الضرائب
عـلــى االس ـت ـه ــاك ...و ُه ـك ــذا دوال ـي ــك م ــن أسئلة
وأجوبة .لكن األسئلة امل ّ
لحة هي :من يدفع ثمن
ه ــذه اإلج ـ ـ ـ ــراءات؟ وه ــل ه ــي ال ـط ــري ــق الــوح ـيــد؟
ّ
ولربما السؤال األهم :ما املعضالت االقتصادية
األســاسـيــة الـتــي يــواجـهـهــا الـعــالــم الـعــربــي ،التي
ـذه الـظــواهــر الـتــي يفرض
منها تنبثق جزئيًا هـ ّ
الصندوق آراءه حول حلها؟
ال مفارقات هنا
ً
ّ
أوال ،إن تــركــز الّ ـث ــروة والــدخــل
ف ـ ــي أيـ ـ ـ ــدي ال ـ ـقـ ــلـ ــة ،وتـ ــراجـ ــع
ال ـقــدرة اإلنتاجية

لالقتصادات العربية والتراجع التكنولوجي هي
املعضالت األساسية ،وإن سياسات الصندوق
تــزيــد ه ــذه املـعـضــات س ــوءًا ،وخـصــوصــا عــدم
املساواة في العالم العربي ،وهي واضحة بالعني
امل ـج ـ ّـردة .االقـتـصــادي بــرانـكــو ميالنوفيش في
معرض تحليله أخيرًا لتزايد عــدم املـســاواة في
أوروبا الغربية ،بدأ مقالته باملالحظة (أو املفارقة)
اآلت ـي ــة« :ك ــل م ــن يـســافــر عـبــر أوروب ـ ــا الـغــربـيــة،
وخصوصًا في الصيف ،سينبهر حتمًا بجمال
القارة وغناها وبجودة الحياة فيها» .باستعارة
مـنــه ،م ــاذا يمكن أن نـقــول عــن أي مـســافــر في
أصـقــاع املنطقة الـعــربـيــة ،غير أنــه سيحزن من
درج ــة الـفـقــر والـتـهـمـيــش وال ـتــدم ـيــر ،بــاإلضــافــة
إلــى تـ ٍّ
ـدن واضــح في «جــودة» الحياة حتى املوت
أحيانًا! فبالتأكيد ال مفارقة هنا.
طمس عدم المساواة
ّ
ث ــان ـي ــا ،إن ت ــرك ــز الـ ـث ــروة وال ــدخ ــل ف ــي املـنـطـقــة
ليس فقط واضـحــا للعني امل ـجــردة فحسب ،بل
أص ـبــح إل ــى درجـ ــة ال يـمـكــن ح ـتــى املــؤس ـســات
الدولية أن تستمر في تجاهله ،وهي التي كانت
لفترة طويلة ال يعنيها هــذا األم ــر ،بــل حتى إن
سياساتها ساهمت في تفاقمه ،مثل سياسات
البنك الدولي .لكن على الرغم من ذلك ،يرى البنك
أن عــدم املـســاواة في العالم العربي غير مرتفع
في ما ّ
سماه «أحجية الالمساواة العربية» .كذلك
فــإنــه ي ـحــاول طـمــس ع ــدم امل ـس ــاواة فــي ال ـثــروة.
األمـ ـ ــران غ ـيــر ص ـح ـي ـحــان ،ف ـعــدم املـ ـس ــاواة في
الدخل مرتفعة ،وعدم املساواة في الثروة مرتفعة
جدًا .وهذا األمر يبدو جليًا وفق طرق احتساب
يتجاهلها البنك الدولي في تحليله .فهو ،في هذا
اإلطـ ــار ،ي ـحــاول أن يـضــع املـعـضـلــة فــي املنطقة
العربية على أنها فقط تراجع في حظوظ الطبقة
املتوسطة وموقعها ،ما ّ
يفسر دورها في الربيع
العربي.
النقابات ضعيفة واالحتكار قوي
ثــالـثــا ،إن أحــد أهــم مظاهر الــام ـســاواة في
ّ
تدني مستوى ّ
حصة
املنطقة العربية ،هو
ُ
ّ
َ
األجــور من الناتج املحلي ،التي تعد من
األدن ــى فــي الـعــالــم .و ُه ــذا يعني ارتـفــاع
م ـس ـت ــوى الـ ـع ــوائ ــد املـ ـت ــأتـ ـي ــة مــن
األرباح والريع والفوائد التي تذهب
مالكي الــرأسـمــال نسبة إلى
إلــى
العائد ُاملتأتي مــن العملُ .وي ّ
بي
هذا املؤشر بالتحديد أن املسألة
هــي ليست تــراجــع طبقة ُمبهمة
التعريف مثل «الطبقة الوسطى»،
ال ـت ــي يـ ـح ــاول ال ـب ـنــك ال ــدول ــي أن
يــرفــع ل ــواءه ــا ،ل ـكـ ّـن امل ـســألــة هي
انقسام الــدخــل بــن الرأسماليني

والعاملني بأجر ،وأن هــذا األمــر الــذي ينبثق من
عــاقــات اإلن ـت ــاج الــرأسـمــالـيــة هــو أس ــاس ــي ،وال
يمكن معالجته مــن دون تغيير مــوازيــن القوى
ُبني الرأسمال والعمل .مجلة «اإليكونوميست»
ً
مقاال حول هذا األمر ُت ّ
بي
املحافظة نشرت أخيرًا
أن ضعف ّ
العمال والنقابات وتمركز االحتكار
في الشركات هما السببان األساسيان لتراجع
األج ــر فــي ال ــدول املـتـقـ ّـدمــة .وتـشـيــر إل ــى دراس ــة
ُت ّ
قدر أن ازدياد االحتكار يؤدي إلى تراجع حصة
ُ
األج ــور مــن الناتج بمقدار الخمس .فــي املنطقة
العربية ،النقابات ضعيفة واالحتكار قوي.
سيطرة السالالت
رابـعــا ،إن ارتـفــاع عــوائــد الــرأسـمــال فــي املنطقة
الـعــربـيــة ،بــاإلضــافــة إل ــى ارت ـفــاع حـصــة الـثــروة
والــريــع مــن الـنــاتــج ،يـ ّ
ـؤديــان على امل ــدى الطويل
إلــى زي ــادة مـتـســارعــة فــي عــدم امل ـســاواة بنحو
ُدرام ــاتـ ـيـ ـك ــي ،مـ ــا ُيـ ـ ـع ـ ـ ّـزز س ـي ـط ــرة الـ ـس ــاالت
ّ
املتحكمة في االقتصاد عبر التوريث وامللكية،
وبالتالي يصعب عكسها عبر إجراءات طفيفة

يجب رفع شعار في وجه صندوق
النقد وشروطه« :إذا كان ال بد من
حرب فلتكن حربًا طبقية»
أحد أهم مظاهر الالمساواة ّ
المنطقة العربية ،هو تدني
في
ّ
األجور من الناتج
مستوى حص ُة
ّ
َ
المحلي ،التي تعد من األدنى
في العالم

رأفت الخطيب ــ األردن

ّ
من هنا وهناك .وهكذا يصبح التملك لألصول
والعقارات واملؤسسات الكبرى والثروة املالية،
ّ
ً
الـتــي هــي بــأيــدي الـقــلــة أص ــا ،م ـصــدرًا لـتــزايــد
ّ
ً
ّ
ً
الحاد ،جاعال
تمركز هذا التملك ولالستقطاب
املجتمع ينقسم إلى قلة تملك وأكثرية ساحقة
ال تـمـلــك ،بــل أكـثــر مــن ذل ــك ،أكـثــريــة ذات أجــور
متدنية وعوائد على عمل هامشي متدنية جدًا
ّ
مستقرة.
وغير
سياسات راديكالية

خامسًا ،حصل في األردن أن استقالت حكومة
وجاءت أخرى .إال أن األمر ال يمكن أن يقف هنا
ّ
«أتعهد بالحوار
عبر وعود ليبرالية ُمبهمة مثل
مع مختلف األطراف ،والعمل معهم للوصول إلى
نظام ضريبي عــادل ينصف الجميع ويتجاوز
مفهوم الجباية ،لتحقيق التنمية التي تنعكس
آثارها على أبناء وبنات الوطن ،لتكون العالقة
بني الحكومة واملواطن أساسها عقد اجتماعي
واضــح املعالم مبني على الحقوق والواجبات»،
ك ـمــا قـ ــال ع ـمــر الـ ـ ـ ــرزاز ،رئ ـي ــس الـحـكــومــة
ُ ّ
األردنية املكلف ،وكأنها من كتاب التربية
املدنية .إن الحكومات في املنطقة العربية
واج ـهــت االن ـت ـفــاضــات إم ــا بــالــرصــاص أو
بالثورة املضادة ،وإما باملراوغة السياسية
كما يحدث اآلن .آن األوان ألن يحدث غير
ُ
ذل ــك ،وأن ت ـغـ َّـيــر الـسـيــاســات االقـتـصــاديــة
ملصلحة الطبقات العاملة .املطلوب سياسة
تنمية جــديــدة مــع إع ــادة تــوزيــع هائلة في
الــدخــل وال ـثــروة عبر سـيــاســات راديكالية
تطاول قوة الرأسمال وملكيته.
الحروب الثقافية تقضي على الحرب
الطبقية

طبعًا يـحــدث كــل هــذا واملنطقة تعاني من
مـنــاظــرات وص ــراع ــات تنتمي إل ــى «ص ــراع
ال ـ ـح ـ ـضـ ــارات» ع ـل ــى أن ــواعـ ـه ــا .وال ـش ـع ــوب
العربية ،إلى ّ
حد كبير ،ترى في الديموقراطية
مسابقة رياضية .هذا األمــر ليس حكرًا علينا،
فـ«اإليكونوميست» ذكــرت في
األسبوع املاضي أن هذا األمر
يحصل أيضًا في الواليات
املـ ـتـ ـح ــدة ،ع ـن ــدم ــا ق ــال ــت إن
ال ـن ــاس ال ي ـص ـ ّـوت ــون طبقًا
مل ـصــال ـح ـهــم االق ـت ـص ــادي ــة،
وسبب ذلــك يعود إلــى «االنقسام
ُ
الثقافي املتزايد في الحقل السياسي في أميركا.
فالحروب الثقافية تقضي على الحرب الطبقية»!
إن الالمساواة تبدو وكأنها أصبحت كلمة على
كل لسان وعلى أجندة كل السياسيني وفي كل
اإلع ــام ،لكنها في إكثر األحـيــان تفقد معناها
فــي هــذه املـســاحــات وال ّ
تعبر عــن كونها «أكثر
ّ
امل ـســائــل املـشـحــونــة سـيــاسـيــا واألك ـث ــر تـحــديــا
أخالقيًا في زمننا الحاضر» ،كما ذكــرت مقالة
ن ـشــرت أخ ـي ـرًا ف ــي ال ـ ـ ـ ـ ــChronicle of Higher
 .Educationمــن هناّ ،
ربـمــا هناك إيجابية في
هــذه السياسات التي يفرضها صـنــدوق النقد
ال ــدول ــي فــي أن ـهــا تـنـقــل ال ــام ـس ــاواة مــن كونها
م ـجـ ّـرد كلمة إل ــى دائ ــرة الـفـعــل الـسـيــاســي ،وقــد
تعيد الصراع الطبقي إلى قلب السياسة العربية،
وإل ــى الـعــودة إلــى أص ــول الربيع العربي بعد أن
أنـهـكـتـهــا ال ـن ــزاع ــات املــذهـبـيــة واإلث ـن ـي ــة .فبوجه
إجراءات الصندوق يجب رفع شعار «إذا كان ال
بد من حــرب ،فلتكن حربًا طبقية» .على األقــل،
هذه الحرب تحمل في ّ
طياتها التقدم التاريخي
ً
ُ
ب ــدال مــن ال ـحــروب الحالية الـتــي تـغــرق الشعوب
ّ
العربية في أوحال التخلف والظالمية.

