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رأس المال

 1000ليرة

ّ
دولرة الودائع تتخطى دولرة القروض

● شربل نحاس
أي مصالح في التغيير
االقتصادي؟
● اتجاهات الثروة
إلى حيث الضرائب منخفضة
● أزمة السكن
دروس من فيينا ووارسو
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تظاهرات العراق تدخل أسبوعها الثالث :اإلجراءات الحكومية ال ترضي الشارع
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لبنان وسوريا

نهاية النأي بالنفس
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عودة النازحين :التنسيق اللبناني ــــ السوري ممر إلزامي (مروان طحطح)

سوريا

تقرير

«جحش الدولة»
يعيش آخر
أيامه

8

«تسويات»
الجنوب
في أواخرها
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قضية

حدود أوروبا:
سمسرة
بـ«مهاجري
المتوسط»
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سياسة

سياسة

على الغالف

الحريري والنازحون :قنبلة دخـانية
الحكومة سعد الحريري عن اجتماع مستشاره للشؤون الروسية جورج شعبان بالديبلوماسي الروسي
ما أعلنه رئيس
ّ
ميخائيل بوغدانوف ،واطالعه منه على المقترحات الروسية لتنظيم عودة النازحين السوريين ،ومنها تشكيل مجموعة
عمل لبنانية ــــ روسية ّ
تردد أنها ستعقد اجتماعها األول ،قريبًا ،في بيروت ،ال يعدو كونه قنبلة دخانية ومحاولة التفاف
مكشوفة على ما أعلنه رئيس الجمهورية عن تكليف اللواء عباس إبراهيم اإلمساك بالملف رسميًا
فراس الشوفي

وقائع الميدان ّ
ّ
المتمسكين بها (مروان طحطح)
حولت النازحين من ورقة ابتزاز إلى عبء على

لم تكد تنتهي ّ
قمة هلسنكي ،على وقع
تحرير الجيش ال ـســوري ملحافظتي
درعـ ـ ــا وال ـق ـن ـي ـط ــرة م ــن ا ّمل ـج ـمــوعــات
اإلرهابية ،حتى ّ
تقدم ملف النازحني
الـســوريــن فــي دول ال ـجــوار الـســوري
إلــى الواجهة .الخالصة التي أفضت
إليها خسارة املحور املعادي لسوريا
مناطق نـفــوذه شيئًا فشيئًاّ ،
حولت
ورق ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــزوح ،ف ـ ــي دول ال ـ ـجـ ــوار
تـحــديـدًا ،مــن ورقــة ابـتــزاز للسوريني
في السياسة واألمن والديموغرافيا،
ّ
املتمسكني بها سابقًا.
إلى عبء على
ّ
الــرئ ـيــس امل ـكــلــف بتشكيل الحكومة
ً
س ـعــد ال ـح ــري ــري مـ ـث ــا ،أدار «األذن
الـ ـط ــرش ــاء» ط ـ ــوال امل ــرح ـل ــة املــاض ـيــة
ألي مـحــاولــة أو م ـبــادرة للبحث عن
حلول حقيقية ألزمة النزوح السوري
فــي لـبـنــانّ .أم ــا اآلن ،فقد بــات منطق
الــدفــع باتجاه التنسيق مــع سوريا،

وأحــد أبــرز عناوينه الرسمية ،املدير
ال ـ ـعـ ــام ل ــأم ــن ال ـ ـعـ ــام ال ـ ـلـ ــواء ع ـبــاس
إب ــراهـ ـي ــم ،ه ــو ال ـن ـم ــوذج امل ـن ـتــج في
إع ــادة السوريني إلــى بــادهــم .وحني
ّ
ّ
التحرك ،ولحقه
قرر حزب الله بدوره
ّ
ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ــر ،وبـ ــدأت قــوى

مصادر روسية
لـ«األخبار»«ُ :الجانب
الروسي ال يقدم
على خطوة
تعارضها دمشق»

أخ ــرى حليفة لـســوريــا ،مـثــل الـحــزب
السوري القومي االجتماعي بالعمل،
قرر الحريري أن يلتحق ّ
ّ
بالركب ،لكن
باملواربة!
قبل يومني ،انشغل الوسط السياسي
بـ ـخـ ـب ــر ل ـ ـقـ ــاء مـ ـسـ ـتـ ـش ــار الـ ـح ــري ــري
ل ـل ـش ــؤون ال ــروس ـي ــة ج ـ ــورج شـعـبــان
ب ـن ــائ ــب وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال ــروس ــي
م ـي ـخ ــائ ـي ــل بـ ــوغـ ــدانـ ــوف ،وت ــرح ـي ــب
ال ـ ـحـ ــريـ ــري ب ـ ــاإلع ـ ــان ال ـ ــروس ـ ــي عــن
م ـق ـت ــرح روس ـ ـ ــي إلعـ ـ ـ ــادة ال ـس ــوري ــن
إل ــى بـلــدهــم م ــن دول الـ ـج ــوارَ .
وعـ َّـبــر
الحريري ،عبر مستشاره ،عن ترحيبه
بــال ـخ ـطــوة ـ ـ ـ ال ـت ــي حـظـيــت بـمــوافـقــة
أميركية مسبقًا ـ ـ التي «قد تؤدي إلى
ّ
وضع خطة مشتركة لعودة النازحني
السوريني إلى بالدهم».
غـيــر أن خـطــوة ال ـحــريــري تـلــك ،على
إيـجــابـيـتـهــا ،ال ت ـعــدو كــونـهــا قنبلة
دخ ــانـ ـي ــة ،رم ــاه ــا األخـ ـي ــر م ـت ــأخ ـرًا.
ً
فــالـحــريــريّ ،أوال ،لــم يختر الطريق

ال ــرسـ ـم ــي ،ع ـب ــر الـ ـسـ ـف ــارة ال ــروس ـي ــة
ف ــي بـ ـي ــروت أو ال ـس ـف ــارة الـلـبـنــانـيــة
ف ــي م ــوس ـك ــو ،ل ـب ــدء ع ـمــل جـ ـ ـ ّـدي ،بل
اخ ـ ـتـ ــار الـ ـع ــاق ــة ال ـش ـخ ـص ـي ــة ال ـت ــي
تربط مستشاره باملسؤولني الروس،
لتظهر خـطــوتــه أن ـهــا إعــامـيــة أكثر
منها عـمـلـ ّـيــة .وال ـحــريــري ،ثــانـيــا ،لم
يـعــد بــاسـتـطــاعـتــه تـجــاهــل الــوقــائــع
واألزم ـ ـ ــات ال ـت ــي ت ـضــج ب ـهــا مـنــاطــق
ان ـت ـشــار ت ـيــار املـسـتـقـبــل ف ــي لـبـنــان،
ك ــال ـش ـم ــال وب ـ ـيـ ــروت وجـ ـب ــل ل ـب ـنــان
والـ ـ ـبـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــن األوس ـ ـ ـ ـ ـ ــط وال ـ ـغـ ــربـ ــي
وعــرســال والـعــرقــوب ،بل صــار يدرك
ّ
جيدًا أن التواصل الرسمي اللبناني
ـ ـ السوري وعودة العالقات الرسمية
ب ــن ال ـب ـلــديــن إلـ ــى أوجـ ـه ــا ،أصـبـحــا
م ـســألــة وق ـ ــت ،وهـ ــو يـ ـح ــاول ال ـهــرب
من هذا االستحقاق عبر اللجوء إلى
وسيط ،هو روسيا في هــذه الحالة،
تفاديًا الضطراره كرئيس للحكومة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة إلـ ـ ــى ت ـف ـع ـيــل الـ ـع ــاق ــات
اللبنانية ـ ـ السورية أو إعطاء ضوء
أخضر سياسي في هذا االتجاه.
وال يـجــوز إغـفــال حقيقة أن الخطوة
ال ـت ــي أعـلـنـهــا ح ــزب ال ـل ــه وم ــن بـعــده
ال ـ ـت ـ ـيـ ــار الـ ــوط ـ ـنـ ــي الـ ـ ـح ـ ــر ب ـت ـش ـك ـيــل
ل ـجــان متخصصة إلعـ ــادة الـنــازحــن
الـ ـس ــوري ــن ،تـ ـح ــرج الـ ـح ــري ــري أم ــام
ج ـم ـهــوره ،وتـمـنــح املـكـســب الشعبي
ألخصامه ،فيما يبدو هو ،مع رئيس
الـ ـح ــزب ال ـت ـقــدمــي االشـ ـت ــراك ــي ولـيــد
جنبالط ورئيس حزب القوات سمير
جعجع ،بمثابة املشاركني ،ولو بشكل
غ ـيــر م ـب ــاش ــر ،ف ــي ت ــوط ــن ال ـنــازحــن
السوريني في لبنان.
منذ عام ونصف ،تجهد الدبلوماسية
الــروس ـيــة ف ــي لـبـنــان ف ــي الـبـحــث عن
أف ـك ــار وم ـق ـتــرحــات تـسـهــم ف ــي إع ــادة
ال ـ ـنـ ــازحـ ــن الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــن ،بـ ـعـ ـيـ ـدًا عــن
ّ
انـتـظــار مـشــاريــع األم ــم املــتـحــدة التي
ال ت ـص ـيــب هـ ــذه ال ـغ ــاي ــة ف ــي ال ـع ـمــق.
وق ــد راك ـمــت الــدبـلــومــاسـيــة الــروسـيــة
ت ـن ـس ـي ـقــا م ـس ـت ـم ـرًا مـ ــع األم ـ ــن ال ـع ــام
اللبناني ومع وزير الخارجية جبران
بــاس ـيــل ل ـخــدمــة ال ـه ــدف امل ـت ـم ـثــل في
عودة النازحني ،فيما لم تجد تجاوبًا
مـ ــن ال ـ ـحـ ــريـ ــري وف ــريـ ـق ــه مـ ــع أي مــن
األف ـكــار امل ـطــروحــة ،بــل عـلــى العكس،
وج ـ ـ ــدت ت ـم ـ ّـس ـك ــا ب ــال ــرؤي ــة ال ـغــرب ـيــة
الـتــي ت ـصـ ّـور ســوريــا مـّكــانــا غـيــر آمــن
لعودة النازحني ،وتفضل االحتفاظ
بــورقــة ال ـنــزوح فــي الــداخــل اللبناني
الستخدامها فــي الـسـيــاســة .لــم تقف
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ال ــروسـ ـي ــة ع ـن ــد ه ــذا
ال ـحـ ّـد ،فالسفير الــروســي فــي بيروت
ألـ ـكـ ـسـ ـن ــدر زاسـ ـبـ ـيـ ـك ــن واملـ ـعـ ـنـ ـي ــون
بالشأن اللبناني في وزارة الخارجية
الروسية ،لطاملا ّ
شجعوا اللبنانيني،
وت ـح ــدي ـدًا الـ ـح ــري ــري ،ع ـلــى ضـ ــرورة
التواصل الرسمي مع سوريا وإعادة
ت ـف ـع ـي ــل ال ـ ـعـ ــاقـ ــات بـ ــن ال ـج ــان ـب ــن،
وكانت هــذه الطروحات تقابل دائمًا
بذرائع تتعلق بالضغوط الخارجية.
وبــالـتــوازي مــع الجهد الدبلوماسي،
ك ـ ـ ـ ـ ـ ــان امل ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــارون األمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــون
والعسكريون الروس في وزارة الدفاع
الروسية يعملون بصمت على وضع
ال ــرؤى الــازمــة ملـســاعــدة دول الـجــوار
عـلــى إع ــادة الـنــازحــن الـســوريــن إلــى
بالدهم بالتنسيق الكامل مع الجهات
الرسمية السورية ،على غــرار ما كان
يـحــدث فــي لـجــان العمل داخ ــل قاعدة

ابراهيم األمين

العالقات اللبنانية ـ السورية:
عودة إلى شعار التكامل السياسي واالقتصادي
تقترب سوريا من املرحلة النهائية في معركة إخراج املجموعات
اإلرهابية من أراضيها .هزيمة الجنوب املدوية انعكست نفسيًا
وعمالنيًا على املجموعات املنتشرة في إدلب وفي مناطق الشمال
الشرقي .وها هي أبرز الدول املعنية على األرض ،أي تركيا،
باشرت مفاوضات جدية مع الحكومة السورية بواسطة روسيا
وإيران إلنتاج تسوية جديدة تتجاوز معطيات املرحلة السابقة.
يجري ذلك في الوقت الذي عاد فيه االنقسام بقوة إلى صفوف
األكراد بني فريق اكتوى من ّ
مر العالقات مع الواليات املتحدة
والقوى الخليجية واألوروبية ،وبات يرى أن التسوية اآلن مع النظام
السوري تحفظ وتحافظ له على مواقع كثيرة ،وبني مجموعات
أخرى تعاني من البلبلة واالرتباك ،بعنادها وافتراضها أنه ال يزال
باإلمكان إنضاج عملية انفصال األكراد عن سوريا.
القوات الهجومية من الجيش النظامي وقوات الحلفاء من حزب الله
ومجموعات الحرس الثوري وفصائل عراقية ،ستنتقل تدريجًا
إلى مناطق الشمال .سيكون هناك توزع غير سري بني كل املنطقة
املحيطة بإدلب وعلى تخوم املناطق الصحراوية أو املناطق السكنية
في الشمال الشرقي .وقد أعدت الخطط الالزمة ،في انتظار قرار

قواعد قوى  14آذار ستكون األكثر تضررًا
من عناد قادتها في رفض عودة النازحين
واستعادة العالقات الرسمية العادية
الرئيس بشار األسد الذي لم يوقف مشاوراته مع روسيا وإيران
بهذا الصدد ،وهو بعث برسائل واضحة إلى الجانب التركي ومن
خلفه إلى دول غربية ،بأن القرار هو استعادة السيطرة على كل
األراضي السورية ،وأن خيار التسوية السلمية هو املفضل ،ولكن
إذا تعذر ،وأراد البعض «التشاطر» فسيكتشف حقيقة أنه متى
قرر الجيش والحلفاء تحرير منطقة نجحوا في ذلك.
في هذه األثناء ،تدور معارك دبلوماسية على الهامش .الدول املحيطة
بسوريا بادرت إلى وضع خطط الستئناف التواصل مع الحكومة
السورية ،كما هو حال عواصم بعيدة ،سواء في الجزيرة العربية أو
في شمال أفريقيا.
ومع أن دمشق ال تغلق أبوابها بوجه أحد ،إال أن دفتر الشروط عند
النظام السوري ال يتعلق بحسابات متصلة بإغراءات عملية إعادة
اإلعمار ،بل بحسابات استراتيجية ناجمة عن قناعة األسد بالتمسك
بمساره السياسي االستراتيجي ،لكن مع تعديل مهم في مساره
االقتصادي االستراتيجي ،وسط مؤشرات قوية على نيته إقفال
األبواب التي فتحت خالل العقد السابق لألزمة أمام ليبرالية ّ
تبي
أنها كانت سببًا في جانب من األزمة االقتصادية الداخلية ،عدا عن
كونها استغلت من قبل دول وجهات ألجل الدخول إلى قلب املجتمع
السوري ،وهي الدول والجهات التي تبني أنها لعبت دورًا في تسعير
األزمة.
ً
الغريب في األمر ،أن دوال مثل األردن وتركيا وقطر ،وحتى اإلمارات
العربية املتحدة ،كما مصر وتونس وليبيا والجزائر ،تدرس
مصالحها براحة تامة ،وتريد إعادة وصل ما انقطع مع دمشق .لكن
ً
الدولة الوحيدة التي تواجه إرباكًا ُمذال ،هي لبنان .فالحكومة التي
يترأسها سعد الحريري مع حلفائه من القوات اللبنانية والحزب
التقدمي االشتراكي وشخصيات قريبة من الغرب ،ال يزالون
يعتقدون بأنه ال يمكن تطبيع العالقات اللبنانية ـ ـ السورية قبل
حصول تطور على صعيد عالقات سوريا مع الغرب ،وكذلك مع
السعودية.
ما يعرفه هؤالء ،أن القوى ذات الوزن الشعبي على األرض ،لن

حـمـيـمـيــم ،م ــع اق ـت ـنــاع وزارة ال ــدف ــاع
الـ ــروس ـ ـيـ ــة ب ـ ـ ــأن اس ـ ـت ـ ـعـ ــادة ال ـج ـي ــش
الـســوري للسيطرة على كــامــل البالد
مسألة وقــت .وبالفعل ،أطلقت وزارة
الــدفــاع الروسية قبل عشرة أي ــام ،مع
امل ـع ـن ـيــن ف ــي س ــوري ــا وم ـك ـتــب األم ــن
الــوط ـنــي الـ ـس ــوري ،ل ـجــانــا س ــوري ــة ـ ـ
روس ـيــة مـشـتــركــة للبحث فــي مسألة
عـ ــودة ال ـنــازحــن ال ـســوريــن ف ــي دول
ال ـ ـ ـجـ ـ ــوار ،وهـ ـ ـ ــذه الـ ـلـ ـج ــان ي ـم ـك ــن أن
ّ
تتوسع لتصبح لجانًا ثالثية ينضم
إلـيـهــا مـمـثـلــون عــن لـبـنــان أو األردن،
ّ
وتوجت الخطوة بإعالن وزارة الدفاع
افتتاح مركز لهذه الغاية في سوريا.

ّ
لكن سوريا ،كما هي الحال في موقفها
م ــن م ـســألــة امل ـع ــاب ــر ال ـح ــدودي ــة ومــن
التنسيق األمني مع الــدول األوروبية
وغيرها ،ممن ّ يريدون العون السوري
ّ
يتهربون من إعــادة
في األمــن ،لكنهم
التمثيل الدبلوماسي ،لن تمنح شيئًا
ّ
فــي امل ـج ــان ،وع ـلــى مــا تــؤكــد مـصــادر
دبلوماسية روسية لــ«األخـبــار» ،فإن
«الجانب الروسي ال ُيقدم على خطوة
تـعــارضـهــا دم ـش ــق» ،وإن «أي نشاط
يـ ـخ ـ ّـص الـ ـن ــازح ــن ال ب ـ ـ ّـد أن يـحـظــى
بموافقة سوريا وبممر التنسيق مع
أجهزتها الرسمية».
وف ــي ال ـس ـيــاق ،ذكـ ــرت م ـص ــادر أمنية

تنتظر هؤالء حتى تعيد بناء عالقات وثيقة مع سوريا .وستثبت
املرحلة املقبلة أن تدخل جهات مثل حزب الله والتيار الوطني الحر
والحزب السوري القومي االجتماعي وتيار املرة ،وحتى حركة
أمل ،سيساعد على رفع وتيرة عودة مئات اآلالف من النازحني
السوريني إلى بالدهم .وسيصار إلى فرض واقع تواصل شعبي
مع سوريا ال تقدر أي حكومة في لبنان على منع حصوله مهما
مارست من ضغوط .حتى إن مؤسستي الجيش وقوى األمن
الداخلي ستتعبان كثيرًا إن فكرت قيادتهما في عرقلة مثل هذا
التطبيع.
لكن ماذا عن املساهمة اللبنانية في مشاريع إعادة إعمار سوريا؟
االنتهازية ،وهي سمة أصحاب املصالح الكبرى ،عادت لتطل برأسها
من زاوية وجود قدرات لبنانية ،على مستوى القطاع املصرفي
والتجار ورجال األعمال واملتعهدين واملقاولني على أنواعهم ،وهؤالء
يبحثون عن طريقة للدخول إلى سوريا .وبعضهم بادر إلى إنشاء
شركات في دول خارجية ،بعضها معلوم وبعضها غير معلوم ،بما
في ذلك دول ال تشارك في العقوبات على سوريا ،بغرض استغالل
األمر والتسلل إلى سوريا.
لكن األكيد ،بحسب مصادر سورية رفيعة املستوى ،أن الحكومة
السورية باشرت عملية تدقيق واسعة تشمل كل من يعرض
خدماته ،وهي قررت أنه لن يكون لكل الجهات املالية واالقتصادية
والعقارية والصناعية والتجارية املحسوبة على قوى  14آذار أي
دور في سوريا ،حتى إنه وصلت تنبيهات إلى بعض رجال األعمال،
محذرة من محاولة االلتفاف على هذا القرار.
وبرغم أن هذا القرار من شأنه إصابة قطاعات لبنانية بضرر كبير،
إال أن دمشق قررت ،عن سابق إصرار ،التخلي عن خدمات هذه
الجهات ،ولو اضطرت إلى دفع أكالف إضافية مع شركات تأتي
من أمكنة بعيدة في العالم .مع اإلشارة هنا ،إلى أن العقود الكبيرة
التي ّ
تخص أعمال البنى التحتية في مجاالت الطاقة والنفط والطرق
ُ
واملنشآت الرسمية العامة ،ستنجزها شركات روسية وصينية
وإيرانية وعراقية .وتدرس دمشق حاليًا إمكانية اللجوء إلى مصادر
لتوفير حاجاتها في قطاعي النقل واالتصاالت من دول ال تشارك
عادة وال تتأثر بمنظومة العقوبات األميركية ،خصوصًا أن دمشق
ليست في وارد تغيير سياساتها الخارجية ،وال سيما امللف املتعلق
بالصراع مع إسرائيل ومواجهة مركز العقل التكفيري في السعودية.
هذا من جانب دمشق ،لكن ماذا عن جانبنا؟
الواضح أن صبيانية في سلوك القوى املؤسسة لفريق  14آذار
ستفرض مواجهة داخلية كبيرة .وسيكون مستقبل العالقات
اللبنانية ـ ـ السورية بندًا خالفيًا حادًا قد يوازي بند االستراتيجية
الدفاعية .وإذا كان الرئيس ميشال عون ،لم يقرر خوض املواجهة
املباشرة اآلن ،فإن حساباته وتقديراته للموقف ،ستدفعه إلى خطوات
مغايرة في وقت ليس ببعيد .وهو انتظر الحريري أكثر من الالزم،
وسيجد نفسه مع الوقت مضطرًا إلى اتخاذ قرار بتعيني موفد
رئاسي بصورة رسمية ،مهما كانت انعكاسات القرار على بقية
الشركاء في الحكم.
الجانب اآلخر هو ترقب ردود فعل مجموعات كبيرة من اللبنانيني،
املحسوبني طائفيًا على القوى املعرقلة لبناء العالقات الجيدة مع
سوريا .وهؤالء من أبرز املتضررين اآلن من كثافة النزوح السوري
ومن وقف الصادرات الزراعية والصناعية الخفيفة عبر سوريا.
باإلضافة إلى أنه يوجد في لبنان شريط سكاني حدودي مع سوريا
ً
يمتد من شبعا جنوبًا حتى عكار شماال ،مرورًا بالبقاع شرقًا ،ال
يمكنه رهن مستقبل حياته اليومية لدولة ال تهتم بأبسط حقوقه.
املنطق يقول أن يكون شعار اللبنانيني من اآلن فصاعدًا :نحن جزء
من سوريا سياسيًا واقتصاديًا واستراتيجيًا ،فهناك االستقرار
وهناك باب االزدهار وفرص العمل ،وهناك العروبة الحقيقية!

ســوريــة رفيعة املستوى أمــام ّ
زواره ــا
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن ،األس ـ ـبـ ــوع املـ ــاضـ ــي ،أن
«س ــوري ــا تـتـعــامــل م ــع الـ ـل ــواء عـ ّـبــاس
إب ــراهـ ـي ــم ب ــوص ـف ــه م ـب ـع ــوث ــا رس ـمـ ّـيــا
ومـنــدوبــا رئــاسـ ّـيــا لبنانيًا» ،وأن «أي
تنسيق في مسألة النازحني ّ
يمر عبر
ه ــذه ال ـق ـنــاة» .وتـضـيــف امل ـص ــادر أنــه
إن «كــان هناك حاجات لبنانية لرفع
وت ـي ــرة الـعـمــل عـلــى إع ـ ــادة الـنــازحــن
والجوانب األخرى ،فإنها ال ّ
بد أن تتم
عبر القنوات الرسمية بني البلدين».
من جهة ثانية ،تقول مصادر وزاريــة
ســوريــة ل ـ «األخ ـبــار» إن «مسألة فتح
امل ـع ــاب ــر الـ ـح ــدودي ــة وع ـ ـ ــودة خ ـطــوط

الترانزيت ،تستوجب تفعيل القنوات
الرسمية بني لبنان وسوريا ،ال ّ
سيما
أن هـ ـن ــاك ت ـع ــرف ــات ج ــدي ــدة لـلـعـبــور
ف ـ ــي األراض ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـسـ ــوريـ ــة بـ ـع ــد فـتــح
املـعــابــر ال ـحــدوديــة ،وه ـنــاك إج ــراءات
جديدة يجب تنسيقها مع لبنان ،في
قطاعات التجارة والجمارك والزراعة
والصناعة وغيرها».
م ــن ج ـهــة ثــان ـيــة ،أب ـلــغ الـ ـل ــواء عـبــاس
إب ــراهـ ـي ــم «األخ ـ ـب ـ ــار» ،ل ـي ــل أم ـ ــس ،أن
قافلة جديدة من النازحني السوريني
فــي منطقة عــرســال تـقــدر بنحو ألــف
مــواطــن سـتـعــود ال ـيــوم إل ــى األراض ــي
السورية ،عبر معبر الزمراني.
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سياسة

سياسة

على الغالف

على خط بيروت ــ دمشق...
عتب كثير

ً
التريث اللبناني في التطبيع الرسمي الكامل مع سوريا ،يرتد على لبنان أوال .الملفات الحيوية للبنان
كثيرة بدءًا من ملف النازحين وانتهاء بملف التصدير البري .هل يتخذ رئيس الجمهورية ميشال عون
قرارًا شجاعًا أم أن األمر رهن الحكومة الجديدة وبيانها الوزاري؟
غادة حالوي
أن يعلن رئيس الجمهورية ميشال
ع ـ ــون ضـ ـ ـ ــرورة الـ ـت ــواص ــل الــرس ـمــي
بــن الــدولـتــن اللبنانية والـســوريــة،
وي ــؤك ــد ع ـبــر «األخـ ـ ـب ـ ــار» أن ق ـنــوات
الحوار سارية ومنتظمة مع سوريا
ف ــي م ـل ـفــي الـ ـن ــازح ــن واألم ـ ـ ــن وأن ــه
ك ـلــف الـ ـل ــواء ع ـب ــاس إب ــراه ـي ــم إدارة
ه ــذا الـ ـح ــوار ال ــرس ـم ــي ،ف ـهــذا يشكل
نقلة ولــو أنها متأخرة وغير كافية
ف ــي م ـس ــار إع ـ ــادة تـطـبـيــع ال ـعــاقــات
الـلـبـنــانـيــة  -ال ـس ــوري ــة .تـظـهـيــر هــذا
املوقف وقبله تشديد وزير الخارجية
ج ـب ــران بــاس ـيــل ع ـلــى عـ ــودة ال ـحــوار
السياسي مع سوريا ال يمكن فصله
عن معطيات امليدان السوري اآلخذة
بالتدحرج ملصلحة النظام السوري.
بـعـيــد االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة ،توجه
أح ــد املـعـنـيــن بـمـلــف ال ـعــاقــات بني
س ــوري ــا ول ـب ـنــان ب ـس ــؤال م ـحــدد إلــى
ع ـ ـ ــون« :ملـ ـ ـ ــاذا ال تـ ـك ــون االت ـ ـصـ ــاالت
بني البلدين معلنة» ،فكان الجواب:
«ان ـت ـه ــى م ـف ـع ــول ص ــدم ــة اس ـت ـع ــادة
سعد الـحــريــري مــن الـسـعــوديــة وأنــا
مقتنع بــأن السعودية تريد تطويق
ال ـع ـهــد ول ـج ــم ان ـطــاق ـتــه ،ل ــذل ــك ،من
األفـضــل فــي هــذه املرحلة ،أن نسعى
إلـ ـ ــى تـ ـط ــوي ــر الـ ـع ــاق ــة م ـ ــع س ــوري ــا
تدريجًا ،لكن من دون إعالن».
وع ـ ـلـ ــى رغ ـ ـ ــم ك ـ ـ ــام ع ـ ـ ــون وب ــاسـ ـي ــل
االنـفـتــاحــي ،غـيــر أن لـبـنــان الرسمي
ُ
ل ــم ي ـخ ــط ح ـتــى اآلن خ ـط ــوة جــريـئــة
بــات ـجــاه س ــوري ــا .ال ـعــاقــة محكومة
بالخجل من بعض الحلفاء أو برهان
أخصام ســوريــا ،خصوصا الرئيس
سـعــد ال ـحــريــري عـلــى ت ـطــور املــوقــف
ً
الـ ـسـ ـع ــودي وال ـخ ـل ـي ـج ــي مـسـتـقـبــا
«حتى يبنى على الشيء مقتضاه».
في املقابل ،ووفق التوصيف السوري

نصري خوري يتحدث عن
«رغبة الجانب السوري بالتواصل
لكن الجانب اللبناني متمهل»
لبنان يقارب النأي بالنفس
بطريقة ساذجة ...وال نأي
بالنفس فعليا إال عن سوريا
ف ــإن الـعــاقــة مــع لـبـنــان «بـ ــاردة وكــان
يمكن مع وجود الجنرال ميشال عون
عـلــى رأس الـسـلـطــة أن تــأخــذ منحى
ً
أكثر دفئًا وح ــرارة» ،ال سيما أن دوال
عــرب ـيــة وأوروب ـ ـيـ ــة ع ــدة تـعـيــد الـنـظــر
ب ــال ـع ــاق ــة وت ـف ـت ــح خـ ـط ــوط ت ــواص ــل
م ــع دم ـش ــق ،وه ــا ه ــو رئ ـي ــس فــرنـســا
إيمانويل مــاكــرون يستعد ألن يكون
لــه مــوفــده الرئاسي إلــى ســوريــا ،بــدءًا
من نهاية آب املقبل.

بداية أزمة الثقة
م ــا إن بـ ــدأت األزمـ ــة ال ـس ــوري ــة ،حتى
اه ـتــزت ال ـعــاقــات الـتــي تــم ترميمها
جــزئـيــا فــي مــرحـلــة «ال ـســن ـ ـ ـ ـ ســن».
ت ــوقـ ـف ــت الـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــارات ال ــرسـ ـمـ ـي ــة بــن

مليارين و 700مليون دوالر ،ذلك أن
لبنان كان يصدر عبر البر السوري
بقيمة  300مـلـيــون دوالر ص ــادرات
زراع ـ ـيـ ــة ون ـح ــو  500م ـل ـي ــون دوالر
ص ـ ــادرات صـنــاعـيــة ،وه ــذه األخ ـيــرة
خسرناها كلها بعد عام .2011
مع التحوالت التي تشهدها سوريا
ومنها اإلمساك بمعبر نصيب وبدء
الحديث عن عــودة جدية للنازحني،
هــل يجوز أن يستمر عــدم التناسب
بني هذا الخلل في العالقات من جهة
وب ــن مصلحة الـبـلــديــن فــي صياغة
صفحة جــديــدة بينهما وهــل يصح
استمرار إهمال دور املجلس األعلى
وب ــال ـت ــال ــي رمـ ــي امل ـل ــف ع ـل ــى ال ـل ــواء
إبراهيم من أجل معالجة كل امللفات
ال ـش ــائ ـك ــة ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن ومـ ــن خـلــف
الستار ال في العلن؟
يؤكد مـســؤول لبناني معني بملف
الـ ـع ــاق ــات ال ـل ـب ـنــان ـيــة الـ ـس ــوري ــة أن
لبنان «يقارب النأي بالنفس بطريقة
ســاذجــة ومــن يــدقــق بـهــذه السياسة
يـتـبــن لــه أن ال ن ــأي بــالـنـفــس فعليًا
إال ع ــن س ــوري ــا ،املـعـضـلــة أن لـبـنــان
يفتقد رؤية سياسية موحدة للملف
الـ ـس ــوري ب ـكــل أبـ ـ ـع ـ ــاده» ،وي ـض ـيــف:
«لبنان يراعي في تعاطيه مع امللف
ال ـ ـس ـ ــوري ،الـ ـحـ ـس ــاب ــات ال ـخ ــارج ـي ــة
أكثر مما يراعي مصلحته الوطنية.
ويـ ـكـ ـف ــي م ـ ــوض ـ ــوع الـ ـكـ ـه ــرب ــاء وم ــا
يخفيه من تفاصيل كارثية ليستدل
عـلــى طبيعة تـعــامــل اللبنانيني مع
قضايا بالغة الحساسية».

في ملف اإلعمار

تم طرد شركات لبنانية حاولت دخول سوريا عبر طرق ملتوية (مروان طحطح)

املـ ـس ــؤول ــن ف ــي ال ـب ـل ــدي ــن ،ولـ ــم يـكــن
خافيًا أن بعض أهــل السلطة شجع
ت ـ ــدف ـ ــق ال ـ ـ ـسـ ـ ــاح وامل ـ ـس ـ ـل ـ ـحـ ــن ع ـبــر
الـ ـح ــدود ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،ولـ ــم ي ـب ــال هــذا
«ال ـ ـب ـ ـعـ ــض» ب ــالـ ـشـ ـك ــاوى الـ ـس ــوري ــة
م ــن اس ـت ـخ ــدام ل ـب ـنــان مـنـصــة وم ـم ـرًا
السـتـهــداف ســوريــا .الح ـقــا ،وبحجة
الـ ــوضـ ــع األم ـ ـنـ ــي فـ ــي دم ـ ـشـ ــق ،ت ــرك
ال ـس ـف ـي ــر مـ ـيـ ـش ــال خ ـ ـ ــوري الـ ـسـ ـف ــارة
ف ــي الـعــاصـمــة ال ـس ــوريــة ،ف ــي خـطــوة
فسرها السوريون على أنها «سحب
م ـب ـطــن ل ـل ـس ـف ـيــر ال ـل ـب ـن ــان ــي» ،أس ــوة
ببقية الدول العربية والغربية.
صـ ـحـ ـي ــح أن ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــن مـ ـحـ ـك ــوم ــان
ب ـم ـعــاهــدة أخ ـ ــوة وتـ ـع ــاون وتـنـسـيــق
بينهما موقعة عــام  1991وبسلسلة
اتـفــاقـيــات وبمجلس أعـلــى لــه أمانته
ال ـع ــام ــة ال ـت ــي ت ـتــولــى ال ـت ـن ـس ـيــق بني
ال ـب ـل ــدي ــن ،إال أن م ــرح ـل ــة األزم ـ ـ ــة فــي
الـعــاقــات ،وتـحــديـدًا فــي الـعــام ،2005
ارتـ ـ ـ ــدت ع ـل ــى ع ـم ــل امل ـج ـل ــس األع ـل ــى
ب ـخ ـف ــض مـ ــوازن ـ ـتـ ــه وع ـ ـ ــدد مــوظ ـف ـيــه
وتراجع مهامه.
بعيد انتخابه بأسابيع قليلة ،جال
ال ـع ـم ــاد ع ـ ــون ف ــي ع ـ ــدد م ــن ع ــواص ــم
ال ـخ ـل ـيــج بـ ـ ــدءًا م ــن الـ ــريـ ــاض ،ث ــم زار
اململكة مرة ثانية ،في نيسان املاضي،
في إطار مشاركته في القمة العربية.
س ـلــوك غـيــر م ــأل ــوف إذ ج ــرت ال ـعــادة
أن تـ ـك ــون دمـ ـش ــق وجـ ـه ــة أي رئ ـيــس
لـلـجـمـهــوريــة غ ـ ــداة ان ـت ـخــابــه ،فكيف
م ــع عـ ــون ال ـ ــذي تـحـمـســت ل ــه ســوريــا
وأعـطـتــه؟ مــن الــواضــح أن «الـجـنــرال»
يتجنب زي ــارة ســوريــا بـعــد انتخابه
القـ ـتـ ـن ــاع ــه ب ـ ــأن ارتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدادات ال ـ ــزي ـ ــارة
ق ــد ت ـص ـيــب ع ــاق ــات ل ـب ـنــان الـعــربـيــة
والدولية ،لكن املبررات اللبنانية قد ال

تقنع السوريني بالكامل.

آلية التواصل :لبنان يتمهل
قـبــل تــوزيــره وب ـعــده ،ت ـكــررت زي ــارات
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــة ل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــؤون رئ ـ ــاس ـ ــة
ال ـج ـم ـهــوريــة ب ـيــار رفـ ــول إل ــى دمـشــق
ً
نــاقــا رســائــل مــن رئـيــس الجمهورية
إلى نظيره السوري بشار األسد ،لكن
ثمة قناة أساسية ورسمية يعتمدها
الجانب اللبناني بشكل منتظم منذ
س ـنــوات ع ــدة هــي املــديــر ال ـعــام لألمن
الـ ـع ــام الـ ـل ــواء ع ـب ــاس إب ــراه ـي ــم ال ــذي
أوكـلــت إلـيــه مـهــام أمنية عــدة (تـبــادل
األســرى والــراهـبــات ومجموعة أعــزاز
ً
إلــخ) فضال عن متابعته الحثيثة في
اآلون ــة األخـيــرة مللف ع ــودة النازحني
السوريني إلى ديارهم.
بـ ــدوره ،يشكل الـسـفـيــر ال ـس ــوري في
ل ـب ـنــان ع ـلــي ع ـبــد ال ـك ــري ــم ع ـلــي قـنــاة
اتـ ـ ـص ـ ــال وت ـ ــواص ـ ــل م ـ ــع ش ـخ ـص ـيــات
س ـيــاس ـيــة ودي ـب ـل ــوم ــاس ـي ــة وروح ـي ــة
واقتصادية واجتماعية ،على عكس
سفير لـبـنــان فــي ســوريــا سـعــد زخيا
ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـع ــد الـ ـحـ ـلـ ـق ــة األض ـ ـع ـ ــف فــي
ال ـتــواصــل ب ــن ال ـب ـلــديــن .فـقــد اقتصر
نـ ـش ــاط زخـ ـي ــا ال ــوح ـي ــد ع ـل ــى تـسـلـيــم
رسالة من وزير خارجية لبنان جبران
ب ــاس ـي ــل إلـ ــى ن ـظ ـي ــره ال ـ ـسـ ــوري ول ـيــد
املـعـلــم .ويــواظــب زخـيــا على التواجد
في مكتبه في السفارة بدمشق يوميًا،
باستثناء عطلة نهاية األسبوع التي
يمضيها عادة مع عائلته في لبنان.
أم ــا رئـيــس املـجـلــس األع ـلــى اللبناني
السوري نصري خــوري ،فيشكل قناة
تـنـسـيــق ب ــن الـ ـ ـ ــوزارات ف ــي الـبـلــديــن،
خصوصًا أن واقع العالقات الحياتية
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة يـ ـف ــرض ن ـف ـس ــه ،فـقــد

عقدت لقاءات عدة بني الجانبني على
مستوى املدراء العامني ،وفق ما يقول
األمني العام للمجلس األعلى اللبناني
ال ـســوري نـصــري خ ــوري ،مـشـيــرا إلــى
أن ـنــا «جـهــدنــا ل ـعــدم ح ـصــول انـقـطــاع
في العالقة بني البلدين على رغــم كل
التوتر الذي ساد بينهما ولم نتوقف
عن متابعة تنفيذ ما اتفق عليه سابقًا
وأحيانًا نقوم بمهمات غير مطلوبة
م ـنــا وغ ـي ــر م ـع ـل ـنــة» ،وع ـل ــى رغـ ــم كــل
التوتر وتجميد عمل املجلس األعلى
ال ـل ـب ـنــانــي الـ ـس ــوري م ـنــذ ع ــام ،2005
ي ـت ـحــدث خـ ــوري ع ــن «رغ ـب ــة الـجــانــب
ال ـ ـسـ ــوري ب ــال ـت ــواص ــل ل ـك ــن ال ـجــانــب
اللبناني متمهل».
التريث اللبناني ال يتعارض وتنسيق
الـحــد األدن ــى بــن الـجــانـبــن فــي ملف
ال ـن ــازح ــن ،وف ــي م ــوض ــوع الـكـهــربــاء
الذي يشهد مدًا وجزرًا وتقاذفًا للكرة
بني وزارتي الطاقة واملالية في لبنان،
ً
ف ـضــا عــن وج ــود مـلـفــات أخ ــرى قيد
املعالجة.

حيوية معبر نصيب لبنانيا
إال أن ـ ـ ــه وب ـ ــذريـ ـ ـع ـ ــة تـ ـفـ ـه ــم س ــوري ــا
للضغوطات ،لــم يـبــادر لبنان جديًا
إلــى ترميم الـعــاقــات ،وهــو تغاضى
عن وجود ملفات من مصلحة لبنان
البت بها ملواجهة ازمته االقتصادية
والتي تستلزم تنسيقًا مباشرًا بني
املسؤولني في البلدين ،كإعادة فتح
مـعـبــر نـصـيــب خ ـصــوصــا أن نصف
صــادرات لبنان البرية تمر عبر هذا
املعبر .وتـقــول جـهــات اقتصادية إن
ص ـ ـ ــادرات ل ـب ـنــان ك ــان ــت ق ـبــل األزمـ ــة
السورية أكثر من  4مليارات ،لكنها
تـ ــراج ـ ـعـ ــت بـ ـع ــد األزم ـ ـ ـ ـ ــة إل ـ ـ ــى ن ـحــو

وي ـش ـكــل م ـلــف إع ـ ــادة إع ـم ــار ســوريــا
م ـيــدانــا مـهـمــا لــاسـتـثـمــار اللبناني
حيث يقدر بعض خبراء األمم املتحدة
حـجـمـهــا ب ـح ــدود  300مـلـيــار دوالر،
«وهــي تتطلب مقاربة مــن السلطات
اللبنانية لنقاط القوة والضعف بني
ً
البلدين ما قد يشكل عامال من عوامل
إعادة استنهاض االقتصاد اللبناني
املترنح ،وعنصرًا مفيدًا لسوريا من
أجل توفير الوقت وتأمني مستلزمات
ال يمكن أحدًا غير لبنان أن يؤمنها»،
ويـقــول املــرجــع املعني إن ســوريــا لن
تتعامل بسالسة معنا على رغــم أن
املسألة «ال تحتاج إلى اكثر من قرار
يحاذر لبنان في اتخاذه إكرامًا لدول
قـ ـ ــررت أن ت ـس ـت ـخــدمــه ف ــي مــواج ـهــة
سوريا سابقًا وربما نجدها تهرول
للتطبيع قريبًا».
هذا التعاطي اللبناني يدفع سوريا
إلى التدقيق في هوية الشركات التي
تبدي استعداها للمشاركة في ورشة
إع ـ ـ ــادة اإلع ـ ـمـ ــار «هـ ـن ــاك ف ــري ــق عـمــل
مهمته درس امللفات والتدقيق بهوية
الشركات التي تتقدم لالستثمار ،ال
سيما بعد أن سعت أطــراف لبنانية
محسوبة على السعودية الستجالب
ال ـص ـي ـن ـي ــن إلـ ـ ــى لـ ـبـ ـن ــان والـ ــدخـ ــول
عبرهم إلــى ســوريــا ،وقــد تــم بالفعل
طــرد شــركــات حــاولــت دخ ــول سوريا
عبر هــذه الـطــرق امللتوية» ،على حد
تعبير مصدر متابع للملف ،ويشير
إل ــى أن «امل ـش ـك ـلــة ف ــي أن ال ـب ـعــض ال
ي ــزال يعتقد أن اإلع ـم ــار فــي ســوريــا
سيحصل عــن طــريــق الـبـنــك الــدولــي
وصندوق النقد الــدولــي ،والصحيح
أنـنــا سـنـكــون أم ــام ن ـمــوذج مختلف،
يمكن أن يكون أقــرب إلــى نظام عمل
مــؤس ـســة وع ــد ف ــي ل ـب ـنــان ل ـكــن ليس
تمامًا».

أكثر من عتب
ومـ ـ ــع الـ ـتـ ـغـ ـي ــرات ال ـ ـتـ ــي ت ـح ـص ــل فــي
سوريا «لــم يعد املنطق اللبناني في
ال ـت ـعــاطــي م ــع س ــوري ــا ي ـج ــدي نـفـعــا.
ال ـل ـغ ــة الـ ـت ــي ت ـ ـتـ ــردد فـ ــي سـ ــوريـ ــا أن
االك ـت ـفــاء ب ـق ـنــوات ال ـتــواصــل الــراهـنــة
ليس كافيًا واملطلوب التنسيق فوق
الطاولة وليس تحت الطاولة».
من يقصد العاصمة السورية في هذه
األيـ ــام يـلـمــس وج ــود «أك ـثــر مــن عتب
سـ ــوري» عـلــى فــريــق ال ـت ـيــار الــوطـنــي
الـ ـح ــر والـ ـحـ ـلـ ـف ــاء اس ـ ـت ـ ـطـ ــرادًا «م ـم ــن
كـ ــان خ ـطــاب ـهــم بــال ـن ـس ـبــة لـلـســوريــن
مؤذيًا وكــان يمكن التخفيف من أذاه
ل ــو اتـ ـخ ــذت خـ ـط ــوات ت ـصــال ـح ـيــة أو
تواصلية بني الجانبني».
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تقرير

ُ
حلفاء السعودية :ال يمكن مواجهة حزب الله بمشروع محلي
يشعر الفريق السياسي
اللبناني المحسوب على
السعودية بأن ال «خالص»
له إال في الرهان على دور
سعودي ،للقضاء على
ّحزب الله .على الرغم من
أن التجارب السابقة ،في
الخصوص ،أثبتت فشل
هذا
ُ
ّ
هذا الرهان .تعاد الكرة،
اليوم ،في ظل ّاعتقاد هذا
الفريق بأن ال حل إال في
البقاء إلى جانب السعودية
ليا القزي
«نـحــن فشلنا فــي ال ــراب ــع مــن تشرين
ال ـثــانــي» .كــان ه ــذا «اع ـت ــراف» إلحــدى
أبـ ـ ـ ـ ـ ــرز ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــات ف ـ ـ ــي ال ـ ـفـ ــريـ ــق
الـسـيــاســي الـلـبـنــانــي امل ـح ـســوب على
السعودية ،بعد انتهاء أزمــة استقالة
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة سـ ـع ــد الـ ـح ــري ــري
«ع ـل ــى خ ـي ــر» ،وت ــراج ــع ال ــري ــاض عن
ّ
تطبيق ُمخططها لـضــرب االسـتـقــرار
اللبناني« .جرأة» أن ُي ّ
قر اإلنسان ،ولو
ّ
بغير العلن ،بأنه فشل في مرحلةٍ ما،
ُيـفـتــرض أن تـتــرافــق مــع إع ــادة ق ــراءة
للمرحلة السابقة ،واستخالص العبر،
لعدم تكرار «األخطاء»ُ ،
ومراكمة الفشل

وخيبات األمــل .لكن على العكس من
ذلــك ،ال يــزال أعضاء الفريق اللبناني
املـحـســوبــن سـيــاسـيــا ،عـلــى الــواليــات
املـ ـتـ ـح ــدة األمـ ـي ـ ُـركـ ـي ــة والـ ـسـ ـع ــودي ــة،
ّ
ُ
راهنون على «املعيل» الخارجي ،عله
ُي ّ
يحقق لهم محليًا ما عجزوا هم عنه،
ب ـعــد أن ف ـش ـلــوا سـيــاسـيــا وأسـقـطـهــم
ال ــرأي الـعــام فــي االنتخابات وتراجع
نفوذهم إلى أدنى املستويات.
رهان أعضاء هذا الفريق على محمد
بــن سـلـمــان ،فــي  4تشرين الـثــانــي ،لم
يـكــن األول مــن نــوعــه .كــذلــك ّإن ّ
رده ــم
خــائ ـبــن ،أمـ ــام «ان ـت ـص ــار» خصمهم،
ل ـيــس ب ـج ــدي ــد .ق ـبــل الـ ــريـ ــاض ،كــانــت
«أم ـ ـي ـ ــرك ـ ــا» ج ـ ـ ـ ــورج ب ـ ـ ـ ــوش ،وك ــان ــت
األمـ ــانـ ــة ال ـع ــام ــة ل ـق ــوى الـ ــرابـ ــع عـشــر
مــن آذار .الــذاكــرة تـقــود إلــى  4نيسان
ّ
 ،2008يوم كانت « 14آذار» في عزها،
ووص ـ ـ ــل إل ـ ــى مـ ـن ــزل ُم ـن ـس ــق األم ــان ــة
ال ـعــامــة ل ـه ــذا ال ـفــريــق فـ ــارس سـعـيــد،
ن ــائ ــب وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األمـ ـي ــرك ــي.
قــال يومها الضيف ُ
للمجتمعني به،
ّ
إنــه «إذا وافقت  14آذار على انتخاب
رئ ـيــس لـلـجـمـهــوريــة بــالـنـصــف زائـ ـدًا
ّ
واح ـدًا ،فــإن اإلدارة األميركية ستوفر
الغطاء لذلك» .فــرح «أهــل الــدار» بهذا
ال ـك ــام ،ال ــذي رفـعـهــم بلحظة واح ــدة
إل ــى مــرتـبــة «أص ـح ــاب ال ـق ــرار» الــذيــن
تؤيدهم «أعظم» ّ
قوة في العالم .زادت
ثـقـتـهــم بـنـفـسـهــم أك ـث ــر ،ح ــن وصـلــت
س ـ ــوزان روز (ت ـش ـغــل حــال ـيــا منصب
رئــاســة قـســم ال ـشــؤون السياسية في
الشرق األوسط في األمم املتحدة) إلى
ّ
ّ
مقر «األمــانــة» فــي األشــرفـيــةُ ،مسلمة

فارس سعيد رسالة من جورج بوش
لقراءتها خالل مؤتمر  14آذار .2008
اس ـت ـفــاد ه ــذا الـتـجـمــع الـسـيــاســي من
ال ــدع ــم الـ ـ ّـدولـ ــي لـ ــه ،ل ـك ــن س ــرع ــان مــا
«إج ــا ال ـكــف بــرقـبـتـنــا» بـعــد أحـ ــداث 7
أي ــار  ،2008وفــق إح ــدى الشخصيات
ّ
ال ـتــي تــزيــد ب ــأن «امل ـس ــار ك ــان ُمتجهًا
ل ــانـ ـق ــاب عـ ـل ــى حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه .ق ــرأه ــا
بطريقة صحيحة ،فانقلب هو
األخير
ّ
علينا .ولو كنا مكان حزب الله ،لكنا
تصرفنا مثله» .أيار  2008كان محطة
فاصلة ،ومن بعده ،بدأ فريق  14آذار،
حتى
يتلقى ال ـخ ـســارة تـلــو األخـ ــرى،
ّ
«ان ـت ـخ ــاب ــات  ،2009رب ـح ـنــاهــا بـشــق
النفس ،وبعطف الناس ،وبالدور الذي
لعبه الكاردينال نصر الله صفير».
ُ
الـصــراحــة واملــوضــوعـيــة الـتــي تـقــارب
بها هذه الشخصية الواقع السياسي
تعنيان إعــادة
لفريقها السياسي ،ال ُ
الـ ـنـ ـظ ــر ف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاس ــة املـ ـتـ ـبـ ـع ــة مــن
قبلهم« .سنبقى مــع الـسـعــوديــة ،ملنع
إيـ ــران وح ــزب ال ـلــه مــن الـهـيـمـنــة على
ل ـب ـنــان .وم ــن غ ـيــر امل ـم ـكــن أن تحصل
ّ
ه ــذه املــواج ـهــة ب ـم ـشــروع م ـحــلــي» .ال
ه ـ ّـم لـهــذا الـفــريــق س ــوى الـقـضــاء على
حـ ــزب الـ ـل ــه .ه ــو «ال ـ ـهـ ــدف األسـ ـم ــى»،
ال ــذي مــن أجــل تحقيقه يجب تفشيل
الـعـهــد الــرئــاســي ،الحليف للمقاومة
وللقضايا العربية .الضربة القاضية
لتحقيق هذه الغاية ،تكون عبر تعقيد
عملية تشكيل الحكومة ،تمهيدًا لدفع
سعد الحريري إلــى االعـتــذار عن عدم
ال ـتــأل ـيــف .أل ــم يـكـتــب ال ـنــائــب الـســابــق
فــارس سعيد على «تويتر» قبل أكثر

ّ
مــن أسـبــوع أن «اع ـتــذار الـحــريــري عن
عـ ــدم ت ـش ـك ـيــل ال ـح ـك ــوم ــة ي ـن ـهــي عـهــد
عون»؟
دفع «الرئيس (السني) القوي» داخل
ب ـي ـئ ـتــه ال ـطــائ ـف ـيــة إلـ ــى االع ـ ـتـ ــذار عــن
ع ــدم تشكيل الـحـكــومــة ،س ـيــؤدي إلــى
ّ
تصب جميعها ملصلحة
عوامل عـ ّـدة،
الـ ـسـ ـع ــودي ــة وش ــرك ــائـ ـه ــا امل ـح ـل ـي ــن.
رئ ـ ــاس ـ ــة ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة ،ال ـ ـتـ ــي ت ــري ــد
االنـتـهــاء ســريـعــا مــن تشكيل «أول ــى»
حكومات العهدُ ،
سيصيبها االرتباك،
وسيرتفع الحديث عــن «صالحيات»
رئــاســة الـحـكــومــة الـتــي ُيــريــد فــريــق 8

تعترف إحدى الشخصيات
المحسوبة على السعودية بفشل
«مشروع  4تشرين الثاني»
آذار السياسي والرئيس َ ميشال عون
«الـسـيـطــرة» عليهاُ ،
ويــشـ ّـد «العصب
ّ
ال ـســنــي» م ــن خ ــال تـسـعـيــر الـخـطــاب
الـ ـط ــائـ ـف ــي… أم ـ ـ ــام هـ ـ ــذا الـ ـ ــواقـ ـ ــع ،لــن
«تـ ـج ــرؤ» أي ش ـخ ـص ـيــة ت ـن ـت ـمــي إلــى
الطائفة السنية ،على معاندة الغليان
الـطــائـفــي ،والـقـبــول بتشكيل حكومة
«انتحارية» ،كما فعل نجيب ميقاتي،
غداة إقالة حكومة سعد الحريري في
مطلع عام .2011
ُيـ ـج ــاري أعـ ـض ــاء ال ـف ــري ــق الـسـيــاســي
امل ـح ـســوب عـلــى ال ـس ـعــوديــة ،األخ ـيــرة
رغ ـب ـت ـه ــا ف ــي ت ــأخ ـي ــر ال ـت ـش ـك ـيــل ق ــدر
ّ
اإلمـ ـ ـك ـ ــان ،ع ــل ـه ــا ت ـت ـم ـكــن فـ ــي ال ــوق ــت

ال ـض ــائ ــع م ــن ت ـج ـم ـيــع أوراق ضـغــط
بـ ــوجـ ــه حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه .يـ ـق ــوم ــون ب ــذل ــك
ّ
وه ــم أك ـثــر ال ـعــارفــن بـ ــأن الـسـعــوديــة
ّ
ستتنصل منهم حــن تـجــد مصلحة
ُ
ف ــي ذل ـ ــك .ل ـك ــن «ن ـح ــن ال ي ـم ـك ـن ـنــا إال
املــراه ـنــة عـلــى ال ـن ـظــام ال ـعــربــي ،الــذي
يرفض ّ
تمدد نفوذ إيران في املنطقة».
بلد «عربي»
لم يجد هؤالء أفضل من ٍ
يـفـلــش أم ــوال ــه أمـ ــام دون ــال ــد ت ــرام ــب،
وي ـت ـم ــوض ــع ف ــي ال ـخ ـن ــدق ن ـف ـســه مــع
ال ـ ـ ـعـ ـ ــدو الـ ـصـ ـهـ ـي ــون ــي ُضـ ـ ـ ـ ّـد ال ـ ـعـ ــرب
وقضاياهم ،كالضغط املـمــارس على
رئيس السلطة الفلسطينية محمود
عـ ـب ــاس ل ـل ـق ـب ــول ب ــ«ص ـف ـق ــة ال ـ ـقـ ــرن»،
وإال فــاالس ـت ـقــا ُلــة! ع ــدا ع ــن التنسيق
االستخباري املباشر بني السعودية
و«إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل» ،واعـ ـتـ ـب ــار م ـح ـمــد بــن
ّ
سـلـمــان أن م ــن «ح ــق» ال ـي ـهــود إقــامــة
وطـ ـ ــن لـ ـه ــم عـ ـل ــى «أرض األج ـ ـ ـ ـ ــداد».
ُيحاول املصدر الدفاع عن السعودية،
بـ ّـالـعــودة إلــى «صفقة الـقــرن» والـقــول
إنـ ـه ــا «غـ ـي ــر ق ــاب ـل ــة لـلـتـنـفـيــذ حــال ـيــا،
ً
لـسـبـبــن :أوال ،ال ــرف ــض الفلسطيني
لها .وثــانـيــا ،تصاعد نفوذ إي ــران في
املنطقة» .لذلك ،لن «يذهب بلد عربي
إلى املصالحة مع إسرائيل أو املوافقة
ّ
على صفقة الـقــرن ،إذا لــم ُيـحــل واحــد
من هذين السببني» .وقد يكون واحدًا
من الحلول «تقويض نفوذ إيــران من
خالل ضربها ومحاصرتها ،عسكريًا
وسياسيًا وإقتصاديًا» .ينقل املصدر
ً ُ
ّ
ـواء ت ـف ـي ــد ب ـ ــأن «امل ـم ـل ـك ــة ل ــم تـعــد
أجـ ـ ـ ـ
تــؤم ــن ب ـمــواج ـهــة إي ـ ــران م ــن الـســاحــة
اللبنانية».
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 12عامًا على عدوان تموز :من الصمود إلى الردع

الزرارية ...الشاهدة والشـهيدة
ليس ّ
حبًا بذكر المجازر ،لذاتها ،وليس بدافع
ّ
ّ
ليس أنسًا بانكسار
كما
ة،
جماعي
ة
مازوشي
ِمن
ّ
لتأبيده ...بـ ُـل ،وببساطة ،ألن ّ تلك األشياء
حصلت ،ثم ط ِمست أو تكاد .ألن ذاك الكيان،
اإلسرائيلي ،الداخل اليوم في «صفقة عصر»
ّ
ّ
أخالقية وأشياء أخرى ،هو
شرعية،
لكسب
ّ
َمن فعل تلك المجازر ،ولم يتنصل ِمنها...
هذا إن كان للسيف أن ّ
يتنصل ِمن غمده.
ّ
ألن هناك من ولد ّ
وشب على ّحياة ،هنا ،ولم
ِ
ُيحط بتلك الفظاعات علمًا .ألن القاتل ،الذي
خرج عنده َمن ّأرخ ألفعالهّ ،
نسبيًا ،فيما كان

القتيل ُيلملم ما بقي من حياة ،ثم ُي َ
همل
ِ
ّ
ِم ّمن اؤتمن على تلك الحياة .ألن هناك
َمــن ّ
قصر ،وهناك َ
استسهل ،وهناك
ـن
ـ
م
ّ
َمن ضحك أو بكى ورحل .لكل ذلك ،وأكثر،
نورد اليوم حكايات بعض تلك ًالمجازر ،على
ضحالة ما في األرشيف ،فضال عن شحيح
الشفوية ،بعد طول ّ
ّ
المدة ،ليعرف
الذاكرة
َ
َ
َ
َ
عرف ،اليوم ،وليعرف من سيأتي
ي
ال
ن
م
ّ
بعدنا ،غدًا ،أن ذلك حصل ،بعض ِم ّما حصل،
في تموز وأقرانه من أشهر وأيام وسنين
وعقود

َّ ً
مــواطـنــا ،ع ــزال ومـقــاتـلــن ،مــن مختلف
ال ـت ــوج ـه ــات الـ ـح ــزبـ ـي ــة ...أمـ ــا ال ـس ـبــب،
ّ
ف ـقــد خ ــط ــه اإلس ــرائ ـي ـل ــي ع ـلــى جـ ــدران
الـبـلــدة حينها« :انـتـقــام جيش الــدفــاع
دم ي ـه ــودي».
اإلســرائ ـي ـلــي لـكــل ق ـطــرة ٍ
جملة تختزل رواي ــة اإلســرائـيـلــي ،أما
الـجـنــوبـيــون ،فلهم روايـتـهــم الشاهدة
والشهيدة.
يـ ـسـ ـت ــذك ــر م ـ ـخ ـ ـتـ ــار بـ ـ ـل ـ ــدة ال ـ ـ ــزراري ـ ـ ــة
محمد هــاشــم( ،شـقـيــق الشهيد نعمة
هــاشــم ال ــذي قــاد عمليات نوعية ضد
االحتالل) ،األيام التي سبقت املجزرة،
وهو الذي كان أسير «معتقل أنصار»
ح ــن ارت ـكــاب ـهــا .يـ ــروي ك ـيــف أن ــه بعد
ال ـض ــرب ــات ال ـت ــي َّ
وج ـه ـه ــا امل ـق ــاوم ــون
ل ــاح ـت ــال ،وق ـت ــل ف ــي إح ــداه ــا واح ــد
م ــن أرف ـ ــع ض ـب ــاط امل ـن ـط ـقــة الـشـمــالـيــة
ال ـكــولــون ـيــل إب ــراه ــام ع ــام ــوس ،ق ــررت
ق ـي ــادة االحـ ـت ــال االن ـت ـق ــام م ــن أهــالــي
البلدة التي كــانــوا يعتبرونها واحــدة
من املعاقل األساسية للمقاومة.
«الشهيد نعمة كــان املـطـلــوب رقــم ،»1
يوضح املختار وقد بانت على وجهه
الـنـحـيــل إم ـ ــارات ال ـف ـخــر؛ ي ـق ــول« :ذات
مـ ـ ــرة ،س ــأل ــت ن ـع ـمــة ع ــن ع ـ ــدم إق ــدام ــه
على ال ــزواج وقــد قــارب سنه منتصف
العشرين ،فأجابني لــن أت ــزوج مــا دام
ً
هناك شبر من أرض الجنوب محتال».
يسترسل «أبــو عماد» في ســرد سيرة
الشهيد ومــا قــام بــه بـقــرار ذات ــي ،بــدءًا
من التحشيد واستقطاب شبان البلدة،
م ـ ـ ــرورًا ب ـت ــأم ــن ال ـ ـسـ ــاح مـ ــن ص ـي ــدا،
وتحديدًا من مخازن «الجبهة الشعبية
ً
ـ ـ ـ ـ ال ـق ـيــادة ال ـعــامــة» ،وصـ ــوال للعملية
امل ــزدوج ــة ال ـتــي ن ـفــذهــا م ــع اث ـنــن من
رفـ ــاقـ ــه ،وقـ ـت ــل ف ـي ـه ــا عـ ــامـ ــوس وم ـعــه
عــدد مــن جنود االحـتــال ،بعد تفجير
عـ ـب ــوت ــن عـ ـل ــى الـ ـط ــري ــق بـ ــن ب ـلــدتــي
الــزراريــة وارزاي .إلــى جــانــب «القيادة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة» ،ي ــوض ــح املـ ـهـ ـن ــدس ريـ ــاض
األسـ ـع ــد ك ـي ــف كـ ــان ي ـ ــزود امل ـنــاض ـلــن
بــالـســاح لـقـتــال إســرائ ـيــل ،وه ــو الــذي
ك ــان يـقـيــم حينها فــي مــديـنــة بـيــروت،
منضويًا تحت لواء «حركة أمل»؛ يقول
إنه كان يمتلك مخزنًا كبيرًا لألسلحة
ف ــي ضـ ـه ــور الـ ـ ــزراريـ ـ ــة ،ي ـس ـت ـعــن فـيــه
املقاومون لتنفيذ عملياتهم.
أمــا زاهــي م ـ ِّ
ـروة ،وهــو أحــد املناضلني
الذين نجوا من املجزرة بعدما أصيب
برصاصتني أثناء االشتباك مع القوات
امل ـهــاج ـمــة وت ــم اع ـت ـقــالــه ،ف ـي ـت ــردد في
الكالم عن تلك املـجــزرة؛ تــردده متصل
بـشـعــوره بــاإله ـمــال ال ــذي «ك ــوف ــئ» به
من قبل الدولة اللبنانية .يسأل مـ ِّ
ـروة

تنفيذ تلك العملية ،فبقي نعمة في
املنزل ولم يغادره».
يـ ـت ــاب ــع« :قـ ــرابـ ــة الـ ـس ــادس ــة ص ـبــاحــا،
ب ــدأت ال ـق ــوات اإلســرائ ـي ـل ـيــة هجومها
عـلــى ال ـقــريــة ،أخ ــذ نـعـمــة ق ــاذف بــي ،7
واتـجــه إلــى أط ــراف القرية حيث كانت
االشـ ـتـ ـب ــاك ــات دائـ ـ ـ ــرة مـ ــع املـ ـق ــاوم ــن،
ان ـض ــم إل ــى اث ـن ــن م ــن رف ــاق ــه ،وبـقـيــت
االش ـت ـبــاكــات إل ــى أن ن ـفــدت الــذخ ـيــرة،
حينها حاولوا االنسحاب إلى أطراف
البلدة ،ووقعوا في األسر».
ي ـ ـس ـ ـتـ ــذكـ ــر امل ـ ـ ـخ ـ ـ ـتـ ـ ــار «أب ـ ـ ـ ـ ـ ــو عـ ـ ـم ـ ــاد»
كـ ـ ــام «املـ ــاي ـ ـجـ ــر دي ـ ـ ـ ــب» ،أحـ ـ ــد ض ـبــاط
االس ـت ـخ ـبــارات اإلســرائـيـلـيــة فــي مركز
«الريجيه» في النبطية ،تعود به الذاكرة
إلى اللحظة التي توعده فيها بأنه إذا لم
يكشف عن مكان تواري أخيه نعمة ،فإن
«ق ــوات الــدفــاع ستعيده إليكم أش ـ ً
ـاء»؛
ً
وهو ما حدث فعال ،إذ إنه بعد اعتقال
نعمة واقتياده إلى جهة مجهولةُ ،وجد
الـنـصــف األع ـل ــى م ــن ج ـســده ف ــي مـكــان
تـنـفـيــذه الـعـمـلـيــة امل ــزدوج ــة ال ـتــي قتل
فيها عاموس .الحقًا ،يتبني أنه تم إعدام
نعمة بإطالق قذيفة «بي  »7على جسده
ُبعيد اعتقاله.
يـصــف ري ــاض األس ـع ــد ،ال ــذي جمعته
بالشهيد نعمة عالقة نضالية وثيقة،
ك ـيــف كـ ــان ل ـل ـع ـمــاء األث ـ ــر الـ ـب ــارز فــي
مـعــركــة الـ ــزراريـ ــة ،يـتـحــدث بـكـثـيــر من
األلـ ــم ع ــن ال ـخ ـيــانــة ال ـت ــي ت ـع ــرض لها
املـ ـن ــاضـ ـل ــون مـ ــن ِقـ ـ َـبـ ــل بـ ـع ــض أبـ ـن ــاء
البلدة ،فهذا العميل «زرقــط» قد جيء
ب ــه لـلـتـعــرف إل ــى امل ـقــاومــن بــاألسـمــاء
بعدما صمت الرصاص ،مختبئًا خلف
قناع ظن أنه سيمنع أعني األهالي من
التعرف إليه .لكن وكعادة اإلسرائيلي،
ُ
ت ــرك «زرق ـ ــط» ملـصـيــره بـعــدمــا كشفت
ه ــويـ ـت ــه ،فـ ـتـ ـق ــرر ن ـف ـي ــه تـ ـح ــت طــائ ـلــة
التصفية في ما لو عاد.
العمليات ضد قوات االحتالل ،لم تكن
ولـيــدة ق ــرار تنظيمي حــزبــي ،فالبلدة
ل ــم ت ـكــن ف ــي ح ــال ــة ع ـس ـكــريــة مـنـظـمــة،
ول ــم يـكــن امل ـنــاض ـلــون فـيـهــا بوضعية
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــداد ال ـ ـق ـ ـتـ ــالـ ــي الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــام ،أقـ ـل ــه
تسليحًا .كان املقاتلون بالعشرات ،وال
يـمـلـكــون س ــوى الـقـلـيــل م ــن رشــاشــات
«كـ ــاش ـ ـي ـ ـن ـ ـكـ ــوف» وبـ ـ ـع ـ ــض ق ـ ــاذف ـ ــات
ً
الـ ــ«ب ــي  »7م ــع ذخ ــائ ــره ــا ،ف ـض ــا عن
ع ــدد مــن األل ـغ ــام الــاصـقــة وصــواريــخ
الـ ــ«ك ــاتـ ـي ــوش ــا» م ـخ ــزن ــة فـ ــي أط ـ ــراف
الـبـلــدة ومـصــدرهــا «ال ـق ـيــادة الـعــامــة»،
باإلضافة إلــى عبوات بدائية الصنع،
كان يتم تركيبها من املواد الكيميائية
التي تتواجد في املبيدات املستخدمة

إبراهيم بنوت
«وي ـن ــو رض ــا ي ــا ح ــاج وي ـنــو أح ـمــد يا
ح ــاج!» ...كلمات قالها الستيني أحمد
عـلــي يــوســف ذات ي ــوم مــن ع ــام ،1985
ب ـعــد ان ـت ـهــاء «اإلرهـ ـ ـ ــاب» اإلســرائ ـي ـلــي
من مجزرته بحق أهالي بلدة الزرارية
الجنوبية ،في صبيحة الـحادي عشر
من آذار من تلك السنة.
 33عــامــا مــرت على املــذبـحــة ،وال تــزال
كلمات الحاج يوسف ( 90سنة) ،عالقة
في أذهان أبناء هذه البلدة ،يرددونها
ك ـل ـم ــا جـ ــاء هـ ــم مـ ــن ي ـس ـت ـط ـلــع أخ ـب ــار
تـلــك امل ـجــزرة الـتــي اسـتـشـهــد فيها 40

«يا معتر يا نعمة
كمشوك»

حــن انـسـحــب الـشـهـيــد نـعـمــة هــاشــم مــن منطقة
املــواج ـهــة م ــع رفـيـقـيــه عـلــى اث ــر ن ـفــاد ذخـيــرتـهــم،
توجهوا نحو نهر الليطاني ،وأمــام كثافة النيران
التي استهدفتهم لجأوا إلى منزل قريب اختبأوا
فيه تحت رزمــة من الحطب ،كل ذلــك تحت أنظار
فــرقــة رص ــد إســرائـيـلـيــة كــانــت تـتــولــى مراقبتهم
من بعيد .بعدما أسر الثالثة على أيدي مجموعة
لالحتالل ،وأثناء اقتيادهم ،تفاجأت إحدى النسوة
ً
بنعمة مكبال ،فما كــان منها إال أن توجهت إليه
بالحديث بكثير من االنكسار« :يا معتر يا نعمة
كمشوك (أمسكوا بك) ،وأخيرًا كمشوك» .عندها،
أدركـ ـ ــت امل ـج ـمــوعــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة بــأن ـهــا اعـتـقـلــت
نعمة ،املناضل الــذي سرق من أعني قادتها النوم
لـسـنــوات ،ليتم اقـتـيــاده إلــى ســاحــة الـبـلــدة عــاريــا،
هناك تم جمع األهــالــي .حــدث هــذا قبل أن ترتكب
تلك القوات واحدة من أفظع مجازرها.

ون ـحــن عـلــى عـتـبــة ب ــاب م ـنــزلــه« :مل ــاذا
تـ ـ ــريـ ـ ــدون نـ ـب ــش قـ ـص ــص عـ ـف ــا ع ـن ـهــا
الزمن ومضى؟ راح اللي راح والباقي
م ــا ب ـي ـس ـتــاهــل» .ال يـل ـبــث أن يــدعــونــا
بعدها بكثير مــن الـحــرارة والترحيب
لـ ـل ــدخ ــول إل ـ ــى مـ ـن ــزل ــه .يـ ـش ــرح م ـ ـ ِّ
ـروة
تفاصيل تلك العملية املــزدوجــة التي
نفذها مع الشهيد محمد علي محمود
م ــروة ونـعـمــة هــاشــم« .كــانــت الضربة
األقـســى للعدو يــوم  14كــانــون الثاني
من العام  ،1985والتي أجبرت مجلس
وزراء العدو املصغر (الكابينت) على
ً
االجـتـمــاع فــي الـيــوم ذاتــه لـيــا ،وإقــرار
خ ـطــة االن ـس ـح ــاب م ــن ص ـي ــدا بــاتـجــاه
ال ـن ـب ـط ـيــة وق ـ ــراه ـ ــا» .ي ـت ــوق ــف هـنـيـهــة
لـلـتــدقـيــق بــال ـتــاريــخ ،يـتـمـعــن بـصــورة
على هاتفه فيها نــص مقابلة كــان قد
أج ــراه ــا م ــع ص ـح ـي ـفــة «ال ـس ـف ـي ــر» فــي
مــا م ـضــى ،يــذكــر فـيـهــا أن العملية تم
تـنـفـيــذهــا ف ــي  14ش ـب ــاط  .1985إنـهــا
خيانة الذاكرة ،وأول ضحاياها ِّ
مروة.
َّ
«ك ـ ـنـ ــا خ ــل ـص ـن ــا ِّ ص ـ ــاة أن ـ ــي وال ـح ــج
ِ
وبدو يروح يشق عالدجاجات بال ِقن،
وه ـيــك مـنـسـمــع َدب (صـ ــوت قـصــف)
كـتـيــر ق ــوي جــايــي م ــن ص ــوب بريقع
(قرية تقع إلى الشمال من الــزراريــة)،
ركـضــت عند الـحــاج بــدي قله يضهر
يشوف شو فيه ،إال وبيجي الصوت
م ــن بـ ــرا شـ ــاب ي ـص ــرخ اإلســرائ ـي ـل ـيــة
ف ــاي ـت ــن ع ــال ـض ـي ـع ــة»؛ تـ ـق ــول س ـيــدة
فــي منتصف الـسـتــن .تـضـيــف وهــي
ت ــرف ــض اإلفـ ـص ــاح ع ــن اس ـم ـهــا« :ق ــال
لي الحاج خليكي بالدار وتطلعيش
لـ ـب ــرا ،أن ـ ــي رايـ ـ ــح وم ـ ــش م ـ ـطـ ـ ِّـولِ ،ل ــك
ِل ــك ع هــالـحـكــي أن ــي قـلـبــي تـقــى مش
حاملني َ
والدب عم يقوى ،بعد شوي
َّ
طــلـيــت م ــن ال ـطــاقــة (ن ــاف ــذة صـغـيــرة)
اليهود والدبابات بالضيعة،
وبالقي
َّ
والشباب ملقحني بالطرقات».
علي هاشم ،ابن املختار (أبــو عماد)،
يقول إن نعمة كان يبيت ليلة الهجوم
في منزل أخيه ،بعدما كان قد عاد إلى
القرية وشرع ينظم صفوف املقاومني
ُبـعـيــد االن ـس ـحــاب اإلســرائ ـي ـلــي منها
تنفيذًا لخطة االنـسـحــاب مــن صيدا.
يـ ـ ـ ــروي أن ال ـش ـه ـي ــد كـ ـ ــان قـ ــد أعـ ـي ــاه
املرض ليلة الهجوم /املجزرة ،ويقول:
«كــان الشهيد ينام في منزلي ،وقبل
أن يــذهــب إل ــى ال ـن ــوم أخ ـبــر زوج ـتــي
نـ ـيـ ـت ــه ت ـن ـف ـي ــذ ع ـم ـل ـي ــة أس ـ ـ ــر ج ـن ــود
إســرائـيـلـيــن ي ـت ـمــركــزون ف ــي معتقل
أن ـ ـصـ ــار ،ف ــي م ـن ـت ـصــف ت ـل ــك ال ـل ـي ـلــة،
ملبادلتهم بأسرى لبنانيني أكــون أنا
من ضمنهم ،غير أن معوقات أفشلت

نصر الله في الوعي اإلسرائيلي:

ّ
قائد عربي مر ...لكنه صادق
إحــدى أهــم الوسائل القتالية التي كانت في
حوزة المقاومة عام  ،2006هي األمين العام
لحزب الـلــه ،السيد حسن نصر الـلــه .ســاح فاعل
ومؤثر وذو صدقية ،يترقب إطالالته العدو قبل
كاف بذاته
الصديق ،وينتظر مواقفه كمؤشر ٍ
للداللة على اآلتــي .هذه هي حال اإلسرائيليين
عام  ،2006في النظرة إلى نصر الله ،وما زالت،
في م ــوازاة تدني صدقية قادتهم ،وتراجع
مكانتهم
يحيى دبوق
في التسريبات التي سبقت حرب تموز عام  ،2006وتلك التي أعقبتها،
ّ
تظهرت جملة دراس ــات وأبـحــاث داخــل املؤسسة األمنية اإلسرائيلية
ُ
وخارجها ،بما يشمل مراكز بحثية تعنى بالدراسات االستراتيجية في
تل أبيب ،ركزت على شخصية األمني العام لحزب الله السيد حسن نصر
ّ
الله وكاريزميته ،وكونه «سالحًا فتاكًا» في أيدي األعداء ،ال يقل فاعلية
لجهة النتيجة ،عن الترسانة الصاروخية املوجودة في حوزة حزب الله.
س ــاح ح ــرب نفسية مبني على تأسيسات مــدركــة وخـبـيــرة بالعدو
وق ــدرات ــه ون ـقــاط قــوتــه وضـعـفــه ،فــي م ـ ــوازاة إدراك ـه ــا معنى ال ـحــروب
النفسية وفاعليتها .إدراك ال يرتبط بالتأثير في جمهوره في لبنان
والعاملني العربي واإلسالمي وحسب ،وهو ما يمكن إسرائيل تفهمه،
بل تأثيره («السلبي من ناحيتها») يمتد بكاريزميته إلى الداخل والوعي
اإلسرائيليني ،بما ينسحب على الجمهور واملستويات القيادية ،في
اتجاهيها السياسي والعسكري.
إح ــدى هــذه ال ــدراس ــات ،بحث أع ــده رئـيــس أرك ــان الجيش اإلسرائيلي
الحالي ،غــادي أيزنكوت ،كرسالة ماجستير أكاديمية ،جــرى التطرق
لـهــا فــي سـيــاق اس ـت ـعــراض مـسـتــوى فـهــم ايــزن ـكــوت لـلـعــدو الرئيسي
إلسرائيل في الجبهة الشمالية .الدراسة التي نشر عنها توصيف عام،
تأتي ضمن سلسلة دراسات جرى العمل عليها في السنوات املاضية،
واعتنت وبحثت في شخصية نصر الله وكاريزميته ،وكونه جزءًا من
املعركة على الوعي إلى جانب املعركة العسكرية التي يخوضها مقاتلو
املقاومة .بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» ،هذه الدراسة هي إحدى
أهم ميزات أيزنكوت حيال لبنان والتهديد الكبير الذي يمثله حزب الله
على إسرائيل ،إذ تتعلق بدراسة وتحليل شخصية أهم قائد لدى العدو
(نصر الله) ،وتحديدًا ما يتعلق بأدائه عبر تحليل خطاباته العلنية ،في
محاولة توصفها الصحيفة والدراسة معًا :لـ«دخول رأس العدو».

عدو ّ
مر وقائد جبهة الكاتيوشا

ُ
تستقبلك الزرارية بتمثال أريد له تخليد ذكرى شهداء لم يكونوا حكرًا على أحد

زراع ـ ـي ـ ــا ،وبـ ـع ــض امل ـس ــام ـي ــر وب ـق ــاي ــا
الحديد.
يروي زاهي مروة أنه قبل الهجوم كان
قــد تــم زرع ثــاث عـبــوات على الطريق
الواصل بني بريقع والــزراريــة ،كإجراء
اح ـ ـ ـتـ ـ ــرازي تـ ــم اتـ ـ ـخ ـ ــاذه ت ـح ـس ـب ــا ألي
اعتداء .وفي يوم املجزرة ،وأثناء تقدم
الدبابات من ناحية بريقع ،كان يتخذ
من إحدى النقاط املشرفة على الطريق
مركزًا له ،وحني حاول تفجير العبوات
ب ــال ـق ــوات امل ـت ـق ــدم ــة ،ب ـ ــاءت مـحــاولـتــه
بــال ـف ـشــل ول ــم تـنـفـجــر أي ــا مـنـهــا نـظـرًا
ل ـت ـضــرر األسـ ـ ــاك ف ـي ـهــا ،وب ـع ــد م ــرور

تم إعدام الشهيد
نعمة هاشم بإطالق
قذيفة ُ «بي  »7على
جسده بعيد اعتقاله

وق ــت كــانــت فـيــه الــدبــابــات قــد شــارفــت
عـلــى دخ ــول ال ـب ـلــدة ،انـفـجــرت إحــداهــا
من تلقاء نفسها ،من دون أن تتسبب
بأضرار لتلك القوات.
فــي املقابل ،استقدمت قــوات االحتالل
ف ــي «عـمـلـيـتـهــا االن ـت ـقــام ـيــة» أك ـثــر من
 80آل ـيــة م ــدرع ــة ،ت ــوزع ــت ب ــن نــاقــات
جند ودبــابــات نــوع «ميركافا» وأكثر
م ــن  3آالف ع ـس ـك ــري ،ت ــول ــوا اق ـت ـحــام
البلدة ومحاصرتها من جهات بلدات
أنصار ـ ـ بريقع ـ ـ والقاسمية ،عاونتهم
 3م ــروح ـي ــات أن ــزل ــت م ـج ـمــوعــات من
«ال ـ ـكـ ــومـ ــانـ ــدوس» ف ــي أط ـ ـ ــراف وت ــال
البلدة .سبق ذلك تمهيد مدفعي كثيف
مركزه جهات بلدتي أنصار والنميرية.
وحتى العاشرة صباحًا ،كانت القوات
امل ـهــاج ـمــة ق ــد أح ـك ـمــت قـبـضـتـهــا على
البلدة وأخمدت كل أصوات الرصاص،
جلية عن مجزرة بكل
لتتظهر الصورة
ُ
مــا للكلمة مــن معنى أثـ ِـكـلــت بها بلدة
الزرارية.
ص ـ ــورة امل ـس ــن أبـ ــو ن ــزي ــه ،وقـ ــد طـحــن
جـ ـس ــده داخـ ـ ــل سـ ـي ــارة الـ ــ«بـ ـي ــك أب»،
ح ـفــرت عـمـيـقــا فــي ذاكـ ــرة أه ــل الـبـلــدة.
يـ ـق ــول األس ـ ـعـ ــد إن ـ ــه رأى ال ـك ـث ـي ــر مــن
ال ـف ـظــائــع ال ـت ــي ارت ـك ـب ـهــا اإلســرائ ـي ـلــي

حينها ،ولـكــن ال مشهد ي ــوازي مــرور
دبــابــات «املـيــركــافــا» بجنازيرها فوق
«ب ـي ــك أب» ال ـخ ـض ــار ّ وأبـ ـ ــو ن ــز َي ــه فــي
َّ
داخ ـلــه .األج ـســاد مهشمة وقــد قطعت
أوصالها الدبابات ،سـيــارات محترقة
ألن ـ ـ ـ ــاس اس ـ ـ ـ ـ ــودت حـ ـت ــى ج ـم ــاج ـم ـه ــم
م ــن ح ـم ــاوة ال ـن ـي ــران ،وف ــي وادي نهر
الـلـيـطــانــي  12جـثــة لـشـبــاب ك ــان ــوا قد
ُ
اعتقلوا وتــم إعــدامـهــم مقيدي األيــدي
معصوبي العيون ،فيما يروي آخرون
ك ـيــف ذب ــح ج ـنــود االح ـت ــال عـ ــددًا من
الـ ـشـ ـب ــاب امل ـ ـ ـقـ ـ ــاوم ،لـ ـتـ ـك ــون ال ـ ــزراري ـ ــة
ب ـم ـج ــزرت ـه ــا ،الـ ـش ــاه ــدة ع ـل ــى إره ـ ــاب
الصهاينة ،والشهيدة.
ُ
البلدة تستقبلك اليوم بتمثال أريد له
تخليد ذكــرى شهداء لم يكونوا حكرًا
على أحد آنذاك ،فهذا الجيش اللبناني
ينعى شـهـيــده الـجـنــدي محمد مــؤذن
اب ــن ب ـلــدة الـنـمـيــريــة ،وه ــا هــي «حــركــة
َّ
تتعمد بـ 24شهيدًا ،وتلك «جبهة
أمل»
امل ـقــاومــة الــوطـنـيــة الـلـبـنــانـيــة» تتكلل
بالشهيدين رضا مروة وحسن سرور
إبن بلدة البازورية ،باإلضافة إلى بقية
مكونات النضال املـقــاوم فــي الجنوب
آن ـ ــذاك ،حـتــى كــانــت م ـج ــزرة ال ــزراري ــة،
مجزرة بحق كل لبنان.

أولى الكتابات البحثية حول كلمات نصر الله ومكانتها وتأثيرها خالل
حرب عام  ،2006مع تشديدها على أن «ظاهرة نصر الله» وتأسيساتها
وتمركزها في الوعي الجمعي لإلسرائيليني تعود إلى ما قبل الحرب
بسنوات ،تتمثل في البحث املنشور بعد أسابيع على وقف إطالق النار،
في دورية «العني السابعة» (العدد  64أيلول  ،)2006املجلة املتخصصة
التي تعنى بنقد وتقويم اإلعالم العبري وكتاباته .الكاتب ،تسفي برئيل،
معلق شؤون الشرق األوسط في صحيفة «هآرتس» ،يشير إلى اآلتي:
يـمـثــل ح ـســن نـصــر ال ـلــه ل ــدى اإلع ـ ــام ال ـع ـبــري وف ــي وع ــي الـجـمـهــور
اإلسرائيلي ،ثالث شخصيات مختلفة :عدو ّ
مر وقائد جبهة الكاتيوشا؛
خبير في الشؤون والتدابير العسكرية؛ وخبير في املجتمع والجيش
اإلسرائيليني .وكما فعل القادة والجمهور اللبناني والعربي في انتظار
خـطــابــاتــه ،فعلت أيـضــا الـقـيــادة والـجـمـهــور اإلســرائـيـلـيــن ،بما يشمل
املعلقني في اإلعالم العبري )...( .ويبدو أنه لم تحظ أي حرب في العصر
الحديث ،بما حظيت فيه الحرب األخيرة ،من خطب وكلمات ،على لسان
نصر الله ،مع غنى بالوقائع والتحليالت والتفسيرات والقيم املضافة:
وهو ما كان موضوع تحليل على رأس سلم االهتمام الخبري؛ وأهمية
فائقة أيضًا للداللة على وقائع وتطورات األيام املقبلة للحرب.
يضيف هرئيل في بحثه ،أن «ظاهرة نصر الله» اإلعالمية لم تكن لتكون
موجودة بهذه الكيفية والصيغة ،من دون بنائها على مدى سنوات في
اإلعالم اإلسرائيلي .حاز نصر الله صفة «الشخص املوثوق بكالمه ،وفي
كالمه انعكاس واضح على مئات اآلالف من اإلسرائيليني وعلى إسرائيل
برمتها .وبعيون الكثيرين ،يعد هذا الرجل ،وعن حق ،من طرد إسرائيل
من لبنان وأوجد منظومة ردع هائلة في قبالتها».
ف ــي ال ـتــدل ـيــل ع ـلــى مـكــانـتــه ف ــي ال ــوع ــي اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،يـشـيــر هــرئـيــل:
«باختصار ،نصر الله وللمرة األولــى يحطم قاعدة متفقًا عليها لدى
الجمهور واإلعالم اإلسرائيليني :زعيم عربي ال يتبجح؛ ال يكذب وكالمه
دقيق» ،هذه الصفات هي التي أرعبت مسؤول سلطة البث اإلسرائيلي
في زمن الحرب ،عندما ســارع ملنع تأثيرات كلمات نصر الله وخطبه
خالل أيــام املعارك ،وإخضاعها للرقابة ،باعتبارها سالحًا فعليًا في
أيدي العدو.

نصر الله شخصية مغايرة للقادة العرب

ُ
من ضمن ما نشر في إسرائيل ،وبما يرتبط أيضًا بتأثيراته في حرب
عام  ،2006يبرز بحث نشر في فصلية الجمعية اإلسرائيلية لإلعالم
(«مسكروت مديا»)  -خريف  ،2012تحت عنوان «الظهور التلفزيوني
لحسن نصر الله خــال حــرب لبنان الثانية» .عمد البحث إلــى دراســة
خطب السيد نصر الله السبعة خالل الحرب ،وتحديدًا ما يتعلق برسائله
اللفظية وغير اللفظية ،مع التشديد على األخـيــرة لكونها أكثر تأثيرًا
في وعي املتلقي ،التي تقرن اللفظ بالحركات وتعابير الوجه الدالة على
الصدقية والصرامة والحزم واملعرفة .البحث األكاديمي ،الطويل جدًا،
مليء باملعطيات والخالصات والرسوم البيانية ،الدالة على مدى تأثير
خطب نصر الله وفاعليتها في الوعي اإلسرائيلي ،وتحديدًا في حرب
لبنان الثانية ،كسالح فعال إلى جانب املعركة العسكرية.
الالفت في البحث ،هو ما يتعلق بجملة األسباب التي بحثها املؤلفون
فــي مـقــدمـتــه ،وال ـتــي أدت إل ــى تـمــوضــع الـسـيــد نـصــر ال ـلــه كشخصية
موثوقة ومصداقة لدى اإلسرائيليني ،مغايرة للقادة العرب الذين ألفوهم
في السابق والحاضر .إحــدى هذه األسباب تعود إلى إرادة إسرائيلية
لدى وسائل اإلعــام العبرية ،لتشويه صــورة نصر الله نفسه وضرب
صدقيته ومكانته لدى الجمهور اإلسرائيلي ،األمر الذي ّ
ارتد سلبًا في
نهاية املطاف على املخطط االبتدائي للتشويه ،وأدى إلى تعزيز الصورة
عـنــه .تأثير الـظـهــور املـتـكــرر التلفزيوني ،بــالـصــوت وال ـص ــورة واأله ــم
الحركات التي يبديها خالل كلماته ،أدى الحقًا إلى تعزيز صورته أكثر،
خصوصًا مع اقتران كلماته بأحداث وتطورات الحقة دلت على صدقيته.
هــذا مــا حــدث قبل الـحــرب ،فــي سـنــوات مــا قبل عــام  2000ومــا أعقبه،
ً
وخالل الحرب األخيرة  ،2006وصوال إلى اآلن.
البحث في الدراسات اإلسرائيلية عن صورة السيد نصر الله وتأثيرها
في الوعي اإلسرائيلي ،يطول إلى الحد الذي ال ينتهي معه .العينات الواردة
هنا ،مأخوذة من أبحاث نشرت في إسرائيل ،رغــم أن الكثير منها لم
ً
ينشر وبقي متداوال في املؤسسات واملحافل املختصة باملواجهة الدائمة
بني إسرائيل وحزب الله ،كما هو حال الدراسات الصادرة واملتداولة في
املؤسسة األمنية اإلسرائيلية وأكاديمياتها املتعددة.

القتال ضد إسرائيل من دون نيران
صــورة نصر الله ،بعد  18عامًا على االنسحاب من لبنان عام ،2000
و 12عامًا على حرب عام  ،2006ما زالت تحفر في الوعي اإلسرائيلي،
جمهورًا وقــادة ومؤسسة أمنية .ال يمكن اإلنكار أن صانع القرار في
تل أبيب يعي هذه الظاهرة وأضــرارهــا ،وهو يعمل عليها بشدة ضمن
هدف تقليص مفعولها وتأثيرها السلبي ،لكن ما بني الخطط املوضوعة
وواق ــع صدقية نصر الله سـبــاق ،يبدو أن الغلبة للثاني .معظم الكتبة
االستراتيجيني اإلسرائيليني ،الذين عملوا على هذه الظاهرة ومحاولة
الحد منها ،أبدعوا في توصيفها ،وتحدثوا عن ضرورة معالجتها ،لكنهم
عجزوا عن بلورة استراتيجيات مواجهة توصل إسرائيل إلى النجاعة
والهدف املطلوبني في هذه املواجهة ،رغم كل اإلمكانات املتوافرة لديها.
فــي ذلــك ،صــدرت عــدة أبـحــاث ومـقــاالت فــي إسرائيل وخــارجـهــا ،حول
ظــاهــرة نصر الـلــه ،باملعنى املـشــار إلـيــه .ومنها عينة ،وردت فــي مقالة
نشرت في «نيوزويك» األميركية قبل عام ( ،)18-10-2017ملدير برنامج
الشؤون العسكرية واالستراتيجية في مركز أبحاث األمن القومي في تل
أبيب ،العقيد احتياط غابي سيبوني ،الذي بحث في ضرورة «مواجهة
خـطــاب نـصــر الـلــه املـعــرفــي ،وتــأثـيــره السلبي فــي الـجـمـهــور والجيش
اإلسرائيليني ،في زمن الحرب والالحرب» .يشدد سيبوني ،على وجوب
أن تبلور املؤسسة األمنية اإلسرائيلية ،استراتيجية خاصىة لتعزيز
وتحصني الجمهور اإلسرائيلي في الداخل حيال الجهود املبذولة من قبل
حزب الله وأمينه العام تحديدًا ،كجزء ال يتجزأ من االستعداد للمواجهات
العسكرية ،حيث ستكون «العناصر املعرفية» التي يقودها نصر الله،
خالل الحرب وقبلها ،دور مهم جدًا في املواجهة املقبلة ،بحيث ال تقل
أهمية عن الجهد الحربي نفسه.
يؤكد سيبوني ما يسميه «القتال ضد إسرائيل من دون نـيــران» ،في
توصيفه للمعركة على الـعـقــل ،حيث هــي معركة على اإلدراك وعلى
ّ
التأثير ،وهي السمة التي يتسم بها خطاب نصر الله .على هذه الخلفية،
يطالب الباحث أن يفهم مبلورو السياسات واالستراتيجيات في إسرائيل
ً
أن العقل بات جزءًا أصيال من معركة القرن الواحد والعشرين ،واألمن
ّ
املعرفي هو اآلن ضرورة ملحة لألمن القومي.
إشــارات سيبوني وتوصيفاته ،واملطالبات واإللحاح عليها في مقالته،
والتنميق في اختيار عباراته ،ربطًا بمكانته وسعة اطالعه على السياسات
واالستراتيجيات املتبناة واملفعلة من قبل الجيش اإلسرائيلي ،تشير
كلها بشكل واضــح ال لبس فيه إلى أن إسرائيل حتى اآلن ،بعد مرور
 12عامًا على حــرب عــام  ،2006ورغــم إدراكـهــا خطورة صــورة نصر
الله املحفورة في العقل اإلسرائيلي ،إال أنها لم تجد حتى اآلن «عالج»
ثان لدى حزب الله ،يتكامل مع
هذه الظاهرة وتأثيرها السلبي ،كسالح ٍ
الوسائل القتالية والجهود العسكرية ،قبل املعارك وخاللها ،وأيضًا في
أعقابها.
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مجتمع

مفكرة

تقرير

وقف خط النقل المشترك في البقاع الشمالي بسبب تقاعد السائقين!

«جحش الدولة» في آخر أيامه!
ُ
في لبنان فقط تحال وسائل
النقل العام على التقاعد مع
تقاعد سائقيها .الحافلتان الوحيدتان
على خط الهرمل ـ ـ بعلبك ـ ـ شتورا
توقفتا عن العمل بعد ان بلغ
سائقاهما سن التقاعد ،فيما تعمل
بقية الخطوط البقاعية بتقطع
وفقًا لعطل السائقين!
رامح حمية
ّ
ال ـب ــاص ــان ال ــوحـ ـي ــدان امل ـت ـبــق ـيــان من
ال ـن ـقــل ال ـع ــام ع ـلــى خ ــط ق ــرى الـبـقــاع

ال ـش ـم ــال ــي م ــن م ــدي ـن ــة ب ـع ـل ـبــك حـتــى
ال ـ ـقـ ــاع وال ـ ـهـ ــرمـ ــلُ ،رك ـ ـنـ ــا أخ ـ ـي ـ ـرًا فــي
«بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة» مـ ـصـ ـلـ ـح ــة س ـ ـكـ ــة الـ ـح ــدي ــد
والنقل املشترك في ريــاق ،إلى جانب
ب ـقــايــا م ـق ـط ــورات ال ـق ـط ــار ال ـحــديــدي
وخ ــردة بــاصــات صفقة الــ«كــاروســا»
ال ـت ـش ـي ـكــوس ـلــوفــاك ـيــة ال ـش ـه ـي ــرة .لــم
يحدث ذلك لعطل أصاب الباصني ،وال
ألن املصلحة فــي صــدد استبدالهما
أو ال ـش ــروع ف ــي خـطــة ج ــدي ــدة للنقل
فــي ه ــذه املنطقة املـتــرامـيــة األط ــراف.
السبب ،بكل بساطة ـ ـ أو قل وقاحة ـ ـ
أن السائقني املوكلني قيادة الباصني
«أحيال على التقاعد لبلوغهما السن
القانونية» .هكذا أجــاب مـســؤول في
املصلحة عن سبب وقف خط الهرمل ـ ـ
بعلبك ـ ـ شتورا منذ منتصف حزيران
املاضي.

تعرفة النقل
تضاعفت ثالث مرات
على أهالي القرى
البقاعية

ُ
إذًا ،قـطـعــت ،نهائيًا« ،صـلــة الــوصــل»
امل ـ ـ ـقـ ـ ــدور ع ـل ـي ـه ــا م ــالـ ـي ــا ب ـ ــن م ـئ ــات
امل ـ ــواط ـ ـن ـ ــن والـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاب واملـ ــوظ ـ ـفـ ــن
واألس ــات ــذة والـعـسـكــريــن وأص ـحــاب

امل ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــات ،مـ ـ ـ ــن أب ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاء ال ـ ـهـ ــرمـ ــل
والـ ـق ــاع وال ـق ـصــر وال ـل ـب ــوة وع ــرس ــال
والـ ـنـ ـب ــي ع ـث ـم ــان وال ـ ـعـ ــن وغ ـي ــره ــا،
م ــع م ـقــاصــدهــم م ــن إدارات ودوائ ـ ــر
رسـ ـمـ ـي ــة وج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــات وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا فــي
ب ـع ـل ـبــك وزحـ ـل ــة وشـ ـ ـت ـ ــورة« .ج ـحــش
الـ ــدولـ ــة» ّ ،بــالـنـسـبــة لـ ـه ــؤالء ،وسـيـلــة
ن ـقــل ت ـخــفــف عـنـهــم «األع ـ ـبـ ــاء املــالـيــة
وال ـض ـغــط الـعـصـبــي بـسـبــب تعرفته
الــرمــزيــة واالطـمـئـنــان لسائقيه ودقــة
مــواعـيــدهــم وانـتـظــامـهــا» ،كـمــا تقول
فــاطـمــة املــوظ ـفــة ف ــي إحـ ــدى االدارات
الحكومية .السيدة األربعينية التي
اعـ ـت ــادت ال ـت ــوج ــه م ــن ب ـلــدت ـهــا الـعــن
إلــى زحلة فــي البقاع األوس ــط يوميًا
تعيش إربــاكــا بعد توقف األتوبيس
عــن العمل فــي املنطقة ،إذ ال مواعيد
دقيقة للفانات الـخــاصــة ،وال شعور

يتوقف العمل على خطوط راشيا ــــ البقاع الغربي ودير األحمر ــــ بعلبك ــــ زحلة والنبي شيت ــــ رياق ــــ زحلة في كل ّ
مرة يأخذ فيها احد السائقين إجازته السنوية (األخبار)

باألمان بسبب سباق سائقيها على
الــركــاب وقـيــادتـهــم بـســرعــة جنونية،
ناهيك عــن التعرفة« .بــن  1500ليرة
يوميًا و 5000أو  6000ليرة فرق كبير
بالنسبة إلى املوظف» .ويوضح أحد
العسكريني من أبناء املنطقة انه بات
يدفع  120ألف ليرة شهريًا لالنتقال
الــى مقر عمله فــي ثكنة أبـلــح بعدما
كان يدفع  36ألفًا فقط.
ّ
تعطل خط الهرمل ـ ـ بعلبك ـ ـ لتقاعد
ســائـقــي الـبــاصــن .فيما خــط ري ــاق ـ ـ
رع ـيــت ـ ـ ـ ـ كـفــرزبــد مـتــوقــف عــن العمل
حــال ـيــا بـسـبــب إج ـ ــازة مــرض ـيــة ألحــد
الـ ـس ــائـ ـق ــن .ويـ ـت ــوق ــف الـ ـعـ ـم ــل عـلــى
خطوط راشيا ـ ـ البقاع الغربي ودير
األحمر ـ ـ بعلبك ـ ـ زحلة والنبي شيت
ـ ـ رياق ـ ـ زحلة في كل ّ
مرة يأخذ فيها
احد السائقني إجازته السنوية!
مسؤول في مصلحة البقاع في النقل
«تعاني
املشترك أكد لـ«األخبار» أنها
ّ
ن ـق ـصــا ف ــي ال ـس ــائ ـق ــن ،إذ ل ــم ي ـت ـبــق
اال ن ـحــو  30مـنـهــم ب ـعــد ك ــان فــائــض
الـســائـقــن يبلغ  400ع ــام  ،1997قبل
أن ُيعمل على نقلهم وتوزيعهم على
بقية االدارات الـحـكــومـيــة» .وأوض ــح
« :م ـن ــذ ذل ــك ال ـت ــاري ــخ ن ـعــانــي نقصًا
خصوصًا بعد بلوغ عــدد منهم سن
التقاعد .ورغم إرسال كتب خطية عدة
من املصلحة الى املدير العام وإبالغه
أخـ ـيـ ـرًا ان ال ســائ ـقــن ل ّـتـشـغـيــل خط
البقاع الشمالي ،لم نتلق أي رد».
الوعود التي اطلقت منذ اربع سنوات
عند اع ــادة افتتاح العمل بالخطوط
الخمسة ،لجهة تعزيز الكادر الداخلي
عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى ال ـ ـسـ ــائ ـ ـقـ ــن ،ذه ـب ــت
أدراج الـ ــريـ ــاح ،ك ـغ ـيــرهــا م ــن وع ــود
تطوير قـطــاع النقل ال ـعــام ،وتوسيع
دائرته ليشمل بقية القرى البقاعية،
خصوصًا غربي بعلبك املحرومة من
هذه الخدمة منذ عشر سنوات».
تجدر اإلش ــارة إلــى أن مــا أطلق عليه
«صفقة الكاروسا» يعود للعام 1997
حني اشترت الحكومة اللبنانية 200
حافلة نقل عام من تشيكوسلوفاكيا
ت ـبـ ّـن أن نـصـفـهــا مـعـطــل ،وال وج ــود
لقطع غـيــار لـهــا ،لتنتهي فــي باحات
م ـص ـل ـح ــة ا ُلـ ـسـ ـك ــة الـ ـح ــدي ــد وال ـن ـق ــل
امل ـش ـت ــرك .وأت ـب ـع ــت الـصـفـقــة بــأخــرى
ت ـم ـث ـلــت ب ـت ـع ـيــن 500س ـ ــائ ـ ــق م دون
امل ــرور عـبــر مجلس الـخــدمــة املــدنـيــة.
ومـ ــع ت ــوال ــي ت ـع ـطــل الـ ـح ــاف ــات ب ــات
السائقون بمثابة عبء على املصلحة
فسارعت إلى توزيعهم على مصالح
وادارات حكومية مختلفة.

معمل الكفور للنفايات  :المناقصة عادت إلى كنف اإلتحاد
أمال خليل
أعـ ـل ــن ات ـ ـحـ ــاد بـ ـل ــدي ــات ال ـش ـق ـي ــف –
الـنـبـطـيــة إج ـ ــراء مـنــاقـصــة عـمــومـيــة
ل ـت ـش ـغ ـيــل ص ـي ــان ــة م ـع ـم ــل م ـعــال ـجــة
النفايات والطمر الصحي للنفايات
في البلديات التابعة لإلتحاد .ولفت
اإلت ـ ـحـ ــاد ف ــي ب ـي ــان ل ــه الـ ــى أن فــض
ال ـعــروض سيتم فــي مـقــره منتصف
الشهر املقبل .وكانت وزيرة التنمية
اإلداريـ ـ ـ ــة ع ـنــايــة ع ــز ال ــدي ــن (كــون ـهــا
الـ ــوص ـ ـيـ ــة ع ـ ـلـ ــى م ـ ـعـ ــامـ ــل م ـع ــال ـج ــة
الـنـفــايــات) ،أحــالــت قـبــل أشـهــر دفتر
ال ـش ــروط ال ــذي وضـعــه اإلت ـح ــاد إلــى
دائ ــرة املـنــاقـصــات لــدراسـتــه ووضــع
املــاحـظــات عـلـيــه .وك ــان مــن املنتظر

ب ــأن ت ـج ــري ال ــدائ ــرة امل ـنــاق ـصــة قبل
أن ت ـع ــاد إل ــى ك ـنــف اإلتـ ـح ــاد لسبب
غـ ـي ــر م ـ ـع ـ ـلـ ــوم .عـ ـلـ ـم ــا أن ال ـت ـج ــرب ــة
الـ ـس ــابـ ـق ــة لـ ــات ـ ـحـ ــاد ف ـ ــي اإلشـ ـ ـ ــراف
ع ـل ــى املـ ـن ــاقـ ـص ــات ،ت ـج ـعــل ال ـب ـعــض
غ ـي ــر م ـط ـم ـئــن ل ـق ــرب م ـعــال ـجــة أزم ــة
ال ـن ـفــايــات امل ـت ـصــاعــدة ف ــي املـنـطـقــة.
ففي عام  ،2015ألغت رئاسة اإلتحاد
املحسوبة على حــركــة أمــل مناقصة
مـمــاثـلــة كــانــت ق ــد فـ ــازت ب ـهــا شــركــة
محسوبة على جهة حزبية عكست
أج ــواء التباين السياسي ال ــذي كان
سائدًا .ويبدو ان التباين بني رئاسة
اإلتحاد محمد جابر ورئاسة بلدية
النبطية قد تجدد أخيرًا وانعكست
على إيـعــاز اإلت ـحــاد للشركة املكلفة

بجمع ونقل النفايات ،بالتوقف عن
عـمـلـهــا ف ــي ن ـط ــاق ب ـلــديــة الـنـبـطـيــة.
وتجنبًا لـتــراكــم الـنـفــايــات فــي مركز

التجربة السابقة
لالتحاد تجعل البعض
غير مطمئن لقرب
معالجة أزمة النفايات

منبر
كلية الطب:
التعلم بعزم المحارب
منير أبو عسلي*

تقرير

املحافظة ،سارعت آليات البلدية إلى
رف ــع الـنـفــايــات ونقلها إل ــى ع ــدد من
مكبات البلدات بالتوافق مع رؤساء
بلدياتها.
تـلــك الـتـبــايـنــات إل ــى جــانــب تقصير
املـع ـن ـيــن ،كــانــت ال ـس ـبــب ف ــي تــوقــف
العمل في معمل الكفور منذ اكثر من
عــام بـعــد انـسـحــاب الـشــركــة الثانية
ال ـ ـتـ ــي كـ ـلـ ـف ــت ب ـت ـش ـغ ـي ـل ــه م ـ ــن دون
مساء لة او محاسبة برغم توقيعها
عقدًا مع الوزارة واإلتحاد .منذ ذلك
الـ ـح ــن ،ن ـش ــأت أزمـ ـ ــات عـ ــدة ف ــي كــل
ب ـل ــدة ت ـم ـث ـلــت ب ــاس ـت ـح ــداث مـكـبــات
ع ـش ــوائ ـي ــة ف ــي خ ــراج ـه ــا ب ـع ــد ق ــرار
بلدية الكفور بإقفال املكب املركزي
ال ـ ــذي ك ــان ــت تـسـتـقـبــل ف ـيــه ن ـفــايــات
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بلديات القضاء منذ التسعينيات.
اسـتـفـحـلــت األزمـ ــة أخ ـي ـرًا بـعــد ق ــرار
قــاضــي األم ـ ــور املـسـتـعـجـلــة بــإقـفــال
مكبي شوكني – ميفدون و حبوش
اللذين كانا يستقبالن نفايات هذه
الـبـلــدات وبـعــض الـبـلــدات املـجــاورة.
ض ــاق ــت الـ ـبـ ـل ــدات ب ـن ـفــايــات ـهــا ال ـتــي
أصبحت كـكــرة الـنــار .فــي كفر رمــان
أشـ ـعـ ـل ــت الـ ـبـ ـل ــدي ــة .إذ قـ ـ ــرر رئ ـي ــس
بلديتها املحامي ياسر علي احمد
ت ـق ــدي ــم اس ـت ـق ــال ـت ــه ب ـع ــد عـ ـج ــزه عــن
إيجاد حل للنفايات املتراكمة .فيما
توافق أعضاء في البلدية واملخاتير
ع ـل ــى اسـ ـتـ ـح ــداث م ـك ــب ف ــي نــاح ـيــة
حــرجـيــة مــن تـلــة ال ـط ـهــرة فــي خــراج
البلدة.

عودة
االقبال الى
زيرة صيدا بعد
نفي التلوث

استكماال لتجهيز البنى التحتية السياحية والخدماتية في زيــرة صيدا ،اختتمت دورة تدريبية لإلنقاذ البحري واإلسعاف األولــي نظمتها
املديرية العامة للدفاع املدني بالتعاون مع بلدية صيدا وفوج اإلطفاء وجمعية أصدقاء زيرة صيدا  ،في إطار حماية الزوار الذين يقصدون الزيرة
بالقوارب السياحية .علما بان املدينة شهدت منذ عامني حادثا مأساويا عندما غرق احد قوارب النزهة ونتج عنه ضحايا  .رئيس جمعية
أصدقاء زيرة صيدا كامل كزبر تحدث عن توجه البلدية إلعداد الطاقم البشري من أجل اإلنقاذ البحري خصوصا بعد تزايد اإلقبال على الزيرة
بعد تأكيد املجلس الوطني للبحوث العلمية بأن بحر الزيرة نظيف.

اعتصام بعلبكي لوقف
االعتداء على نبع البياضة

اعتصام الصيادين في الجناح
في «حضور» معروف سعد

سوق لـ«يونيفيل» في مرجعيون
تشجيعًا للتجارة المحلية

اعتصم عدد من أبناء بعلبك ،أمس،
داخل بحيرة البياضة التي جفت
مياهها ،بدعوة من جمعية “Safe
 ،”Sideملطالبة مؤسسة مياه البقاع
بوقف ضخ املياه من اآلبار التي تقع
في حرم مجرى نبع البياضة الشريان
الحيوي ملنتزهات بعلبك وبساتينها.
وسألى رئيس الجمعية حسني ياغي
في كلمة أمام املعتصمني« :منذ متى
البعلبكي يشتري املياه ليشرب ،ويقبل
بيباس الشجر في البساتني ،ويرضى
بجفاف نهر رأس العني؟» .ولفت الى أن
املشكلة ليست جفاف املياه بقدر ما
هي جفاف في عقول املسؤولني ،وفي
عقول من يعتمد سياسة النق ،وال ينزل
إلى األرض للمطالبة بحقوقه»ّ .
ولوح
باعتصام مفتوح أمام مصلحة مياه
بعلبك.

نفذ صيادو األسماك في منطقة الجناح
اعتصامًا أمام مقر نقابة الصيادين
تنديدًا بـ «األوضاع الكارثية التي حلت
بالصيادين بخاصة تلوث البحر منذ
أكثر من عامني وتحويل املجارير إليه
األمر الذي أدى إلى إعاقة عملهم وتهديد
أرزاقهم» .املعتصمون طالبوا بالتحرك
السريع لحل املشكلةّ ،
ونددوا بإهمال
املسؤولني وطالبوا بضمانات اجتماعية
من شأنها املساعدة في تحسني
أوضاعهم .املعتصمون حملوا صورًا
للشهيد معروف سعد «شهيد الدفاع
عن حقوق الصيادين والعمال»ّ ،
ووجهوا
«التحية إلى روح الشهيد ( )...ولو كان
بيننا معروف سعد آخر ملا وصلت
أوضاع الصياد إلى ما وصلت إليه اليوم
ترد».
من ٍ

نظمت قوات «يونيفيل» سوقًا تقليديًا
في املقر العام للقطاع الشرقي في
ّ
مرجعيون لتسهيل عملية التبضع
لعناصر القوات الدولية العاملة في
الجنوب وتشجيع أعمال التجارة
املحلية .شارك في السوق نحو ثالثني
محال تجاريا من البلدات املجاورة،
عرضت مختلف السلع التجارية
واملالبس واإللكترونية واألكسسوارات،
اضافة الى مطعمني قدما مأكوالت
لبنانية للعسكريني وللمدنيني .ولفت
قائد القطاع الشرقي العميد خوسيه
لويس سانتشيس مارتينز فاليرو الى
أن «هذا اليوم مر بسالسة على التجار
وعلى جنود اليونيفيل .والهدف من هذا
النشاط هو تعزيز العالقة بني اليونيفيل
والسكان املحليني وتشجيع الدورة
اإلقتصادية».

أحبائي،
لقد أتيتم من كل أنحاء العالم لتجتمعوا وتعطوا
كليتكم أفضل ما عندكم من علم وخبرة.
ل ـقــد كـ ــان إنـ ـش ــاء كـلـيـتـكــم ح ـل ـمــا رائـ ـع ــا راودن ـ ــا
مـنــذ الـسـتـيـنـيــات ،وت ـح ـ ّـول إل ــى واق ــع جـمـيــل في
الثمانينيات.
ّ
لكن الــوالدة كانت قيصرية ،وكان على الكلية أن
ّ
لتستمر.
تجابه تحديات كبيرة
كــان عليها أن تنطلق بتسع دفـعــات مــن الطالب
بدل واحــدة ،ومن دون أن يرصد لها أي مبنى أو
تجهيزات.
ـان عليها أن ت ـقــاوم ال ـشـ ّـح فــي مــوازنـتـهــا ،وأن
كـ ّ
تتغلب عـلــى ش ــرور ال ـحــرب مــن قـصــف ودم ــار
وتهجير ،وتشتيت لفروعها ،ومـحــاوالت خطف
ملؤسيسها.
صمدت أمام التهديدات ،ولم يرضخ ُبناتها ملشيئة
امليليشيات،
ّ
ت ـش ـبــثــت بـتـطـبـيــق الـ ـق ــان ــون ال ـ ــذي كـ ــان خـشـبــة
خــاص ـهــا ف ــي ظ ــل غ ـيــاب كــامــل ل ــدول ــة ال ـقــانــون
واملؤسسات،
ف ـك ــان ق ــراره ــا األقـ ـ ــوى بـتـصـمـيـمـهــا ع ـلــى بـنــاء
مصداقية ال تتزحزح أمــام العواصف والرغبات
الخاصة،
ك ــان األق ـ ــوى م ــن أج ــل ب ـنــاء ك ـيــان ل ـهــا يحترمه
ويـقـ ّـدره الجميع أمــام ّ
كليتني عريقتني ،تكبرانها
بأكثر من مئة عــام ،كــان األقــوى ببرهانها ،أمام
امللحقني الثقافيني في سفارات فرنسا ،وإنجلترا،
وبلجيكا ،وكندا ،والواليات املتحدة ،أن مستواها
األكاديمي والطبي يرقى الى املستوى العاملي ،ما
يسمح ملتخرجيها بمتابعة إختصاصاتهم في
أي من هذه البلدان إذا ما أرادوا.
ب ــإخـ ـتـ ـص ــار كـ ـ ــان عـ ـل ــى ك ـل ـي ـت ـكــم أن ت ـث ـب ــت أن
متخرجيها أهل لقسم أبيقراط ،فباشرت بتطبيق
ن ـظــام ق ـبــول مـبـنــي عـلــى ال ـك ـفــاءة دون غ ـيــره من
املعايير الطائفية ،أو الحزبية ،أو املحاصصية،
فاستطاعت ،وعـلــى مــدى خمسة وثــاثــن عامًا،
وبفضل رؤســاء الجامعة ،وعمدائها ،ومديريها،
وأســاتــذتـهــا ،وموظفيها ،أن تـ ّ
ـؤمــن ديموقراطية
التعليم العالي في العلوم الطبية في إطار أكاديمي
عالي الجودة!
ت ـفـ ّـوق طــابـهــا بــذكــائـهــم ،وتـ ّـم ـيــزوا بصالبتهم،
نـهـلـ ّـوا الـعـلــم بـعــزم امل ـحــارب وشـ ّـدتــه وتصميمه،
حققوا أحالمهم بمثابرة ال تهدأ ،وإرادة ال تتعب،
لـنـيــل ثـقــة مــرضــاهــم ،لـيـصـبـحــوا ،وب ـكــل ج ــدارة،
مؤتمنني على صحتنا ،وصحة أوالدن ــا ،واهلنا،
وعلى صحة وطننا ،وليثبتوا أيضا مكانتهم أمام
الجسم الطبي الوطني والعربي والدولي.
ّ
يشكل هــذا الـلـقــاء ال ـيــوم ،يــومــا كبيرًا تفتخر به
كليتكم ،واعـتـبــره على الصعيد الشخصي ،من
أسـعــد أي ــام حياتي املهنية ،فهو يــرمــز إلــى جنى
العمر ،فكما زرعت كليتكم باألمس ،تحصد اليوم
 ،كيف ال ،وأعدادكم ّ
تعدت عشرات املئات ،وأصبح
منكم رؤســاء أقسام بارعون في أهــم الجامعات
واملستشفيات األميركية ،واألوروبية ،واللبنانية ،
وعمداء وأساتذة ،وباحثون ،ونقابيون مميزون.
فهنيئا لكلية الـعـلــوم الـطـبـيــة بــأبـنــائـهــا وبناتها
الذين تهافتوا إلنشاء ّ
تجمع للخريجني ،وجاؤوا
ّ
أقوياء بإتحادهم ّ
ليكرموها ،ويمدوا يد العون إلى
إخوتهم ّ
املتدرجني في بناء مستقبلهم ،ويعطوهم
فرصة املتابعة ،كما أعطتهم كليتهم فرصة العمر،
ّ
ويعززوا ثقافة البحث العلمي الذي يرفع مستوى
تقديم الخدمات الطبية إلى أرقى مراتبها.
*العميد ّ
املؤسس لكلية العلوم الطبية في
الجامعة اللبنانية
** كلمة ألقاها في املؤتمر الطبي األول
للمتخرجني األسبوع املاضي.
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الكرة اللبنانية

الحرمان يقضي على كرة القدم أيضًا ...النبي شيت نموذجًا
ِ
قبل خمس سنواتّ ،دخلت محافظة البقاع إلى عالم الدرجة األولى في كرة القدم من بوابة بلدة صغيرة فيها هي النبي شيت .تأهل فريقها الى
الدرجة األولى ،ليتمثل البقاع للمرة األولى في تاريخه في دوري األضواء .حينها ،راهن كثيرون على أن هذه «الشمعة الكروية» التي أضيئت ،في
ّ
ستتحول الى شعلة تنير سماء البقاع .لكن لم يكن أحد يتوقع أن الشمعة ستكون يومًا ما مهددة بأن تنطفئ جراء
محافظة تعاني من الحرمان،
المؤتمر الصحافي إلعالن اإلنسحاب ،بعدما جرى تغيير اإلسم ليصبح نادي البقاع .كانت
غياب الدعمِ .
تعب «أهل البيت» البقاعي ،وأصبح الجميع ينتظر ً
ّ
ناد على «مستوى المحافظة» ،أمال بتحرك أهلها ،ودعم النادي .لكن حتى اآلن ،ال فائدة .هل يحصل االختراق؟
خطوة على طرق تحوله الى ٍ

أصبح الجميع
ينتظرون
المؤتمر
الصحافي إلعالن
اإلنسحاب
(مروان طحطح)

مسؤولية الجميع
ً
ل ــم ي ـكــن س ـه ــا ع ـلــى رئ ـي ــس نـ ــادي ال ـن ـبــي شيت
سابقًا أحمد املــوســوي أن ّ
يغير إســم الـنــادي إلى
نادي البقاع .رغم ذلك اتخذ القرار ،فكانت خطوة
الــى األمــام لجعل الـنــادي ملك البقاعيني ومعنيني
ب ــه .هــي الـخـطــوة األولـ ــى ضـمــن سلسلة خـطــوات
ينتظرها امل ـســؤولــون عــن ال ـنــادي مــن الفاعليات
املعنية بهذه املحافظة في املقابل إلنقاذ النادي.
يعتبر املوسوي أن محافظ بعلبك الهرمل بشير
خـضــر ك ــان مــن أكـثــر املـتـعــاونــن ،لـكــن ال بــد من
دخــول أطــراف أخــرى .تطول الئحة األسـمــاء التي
دق بابها ،من خضر الى نائب حزب الله الدكتور
ابراهيم املوسوي ،الى رئيس اتحاد بلديات شرق
بعلبك جعفر املوسوي ،ومسؤول العمل البلدي في
حــزب الله حسني نمر ورئيس بلدية النبي شيت
ابراهيم املوسوي .فمشروع الدعم يقوم على أكثر
من عنصر .هناك  77بلدية من املمكن أن تستفيد
من امللعب على مدار السنة ،مقابل مبلغ زهيد من
كل بلدية هو مليونا ليرة سنويًا ،ما يؤمن نحو
مئة وأربعني مليون ليرة.
أضف إليها حق بلدية النبي شيت في الحصول
على مبلغ مئة مليون ليرة من املحافظة نظرًا إلى
ناد في الدرجة األولى .بالنسبة إلى النائب
وجود ٍ
الدكتور ابراهيم املوسوي ،فبرأيه أن «غياب الرؤية

االقتصادية من الدولة تجاه البقاع هي من أسباب
املعاناة التي يعيشها ّالبقاعيون» .يدافع املوسوي
عن حزب الله ،الذي يمثل املنطقة نيابيًا منذ قيام

«الـجـمـهــوريــة الـثــالـثــة» ،ويــدافــع كــذلــك عــن عائلته:
«ال ـنــادي ال ــذي قــام على ســواعــد عائلة املــوســوي،
وت ـح ــدي ـدًا أح ـمــد ح ـســن امل ــوس ــوي وأح ـم ــد علي

املــوســوي ،الــذيــن صــرفــوا مــن اللحم الـحــي ،أصبح
يحتاج الى دعم.
ل ـك ــن ف ــي غـ ـي ــاب ال ـس ـي ــاس ــة ال ـت ـن ـم ــوي ــة ال ـث ـقــاف ـيــة
الــريــاض ـيــة ،تـصـبــح األم ـ ــور صـعـبــة جـ ـ ـدًا» .بــرأيــه
«منطقة البقاع بأكملها في أزمة ،والناس يحتاجون
ال ــى أســاس ـيــات الـعـيــش ،وح ــزب ال ـلــه ال يستطيع
الضغط أكثر على الفاعليات كي تدفع ،املسؤولية
تقع على عاتق الدولة ،وخصوصًا أن الرياضة هي
املكان الصحيح لإلستثمار».
هذا ال يعني أن النائب البقاعي سيقف متفرجًا.
ذل ـ ــك أن هـ ـن ــاك ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ـخـ ـط ــوات سـتـتـخــذ
لـتــأمــن الـتـمــويــل ال ــذي يـســاعــد عـلــى بـقــاء الـنــادي
واستمراريته.
في بلدية النبي شيت ،ال تبدو األمــور قــادرة على
الــذهــاب أبـعــد مــن الــدعــم املـعـنــوي ،رغــم أن رئيس
البلدية ابراهيم املــوســوي مؤمن بــأن نــادي النبي
شيت هو منارة رياضية في منطقة البقاع التي
تعاني ما تعانيه من مشاكلّ .
يعتز املوسوي بما
حققه نادي البلدة ،لكنه يأسف لعدم القدرة على
تـقــديــم الــدعــم امل ـ ــادي« ...فــالـحـمــل كـبـيــر ،والبلدية
إمكاناتها متواضعة ،واملتطلبات األخرى ضاغطة،
كما أن «رأس املال» ال يكترث للحلول االجتماعية
واالقتصادية ،وال يهتم إال بمضاعفة أرباحه».

عبد القادر سعد
«تـ ِـع ـبــت 10 .س ـنــوات مــن الـعـمــل ولــم
نتقدم خطوة واحــدة» .كلمات تحمل
في طياتها الكثير من اإلحباط الذي
يشعر بــه رئـيــس ن ــادي الـنـبــي شيت
أحـ ـم ــد امل ـ ــوس ـ ــوي ،حـ ــن ت ـس ــأل ــه عــن
واقــع ناديه واألسباب التي أوصلته
إل ــى االبـت ـعــاد وت ــرك ال ـن ــادي .نخبره
أن الـسـنــوات العشر الـتــي عمل فيها
شـ ـ ِـهـ ــدت تـ ـق ــدم ــا ،ف ـب ـم ـج ــرد وصـ ــول
ال ـن ـب ــي ش ـي ــت الـ ـ ــى ال ـ ــدرج ـ ــة األولـ ـ ــى
وت ـح ـ ّـول ــه ب ـعــد سـنـتــن م ــن ص ـعــوده

الــى رقــم صعب في املعادلة الكروية،
وأن هــذا بـحــد ذات ــه إن ـجــاز ،فيجيب:
«صحيح ،لكنه لم يكتمل بسبب عدم
ت ـفــاعــل ال ـج ـم ـهــور ال ـب ـقــاعــي م ــع هــذا
اإلنجاز» .نسأله عن األسباب ،فيبدو
موضوعيًا وعــارفــا بأزمة البقاع من
ِأل ـف ـهــا إل ــى يــائ ـهــا .ي ـقــدم وج ـهــة نظر
أمنية ،ولكنها فــي بعدها األساسي
اجـتـمــاعـيــة ـ ـ ـ اق ـت ـصــاديــة ،وتـتـخـطــى
الحدود الكروية والرياضية لتالمس
واقـ ـ ــع الـ ـبـ ـق ــاع ،وتـ ـح ــديـ ـدًا مـحــافـظــة
بـعـلـبــك ال ـهــرمــل ال ـت ــي تـنـتـمــي إلـيـهــا
بلدة النبي شيت .فالتأهل «اإلنجاز»
ق ـبــل خ ـمــس س ـن ــوات راف ـق ــه ع ــدد من
الـ ـظ ــروف املـحـيـطــة ال ـت ــي أثـ ــرت على
اس ـت ـث ـم ــار ه ـ ــذا اإلن ـ ـجـ ــاز وت ـط ــوي ــره
واالس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مـ ـن ــه« .الـ ـب ــداي ــة كــانــت
م ــع األوضـ ـ ــاع األم ـن ـيــة الـسـيـئــة على
الحدود ووجود التكفيريني واملعارك
التي خيضت لطردهم عبر تضحيات
وج ـ ـهـ ــود مـ ـق ــاوم ــن ي ـع ـت ـبــر ال ـب ـق ــاع
الخزان األكبر لهم .هذه األوضاع أدت
الــى ظــروف اقتصادية سيئة جعلت
في أولوية الناس في البقاع التخلص
مـ ـ ــن هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـخ ـ ـطـ ــر امل ـ ـتـ ــربـ ــص ع ـلــى
ال ـح ــدود ،ال ــى جــانــب الـسـعــي لتأمني
لـقـمــة ال ـع ـيــش» ،ي ـقــول امل ــوس ــوي .ثم
يعود ويشرح بهدوء .لم تكد املنطقة
ت ــرت ــاح م ــن الـخـطــر حـتــى دخ ـلــت في
دوامة الوضع األمني السيئ السائد
وال ــذي يؤثر بشكل كبير على حياة
ال ـب ـقــاع ـيــن ،ح ـيــث ال ي ـكــاد ي ـمــر يــوم
دون أن تسمع بحدث أمني كبير من
قتل الى سقوط جرحى وإطــاق نار.
كــل هــذا يجعل الـنــاس على مستوى
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــن يـ ـهـ ـتـ ـم ــون ب ــال ـج ــان ــب
األم ـن ــي عـلــى ح ـســاب أي ش ــيء آخ ــر.
لكن فــي الـنـهــايــة« ...قــد يدفع النادي
ثمن عدم حماسة إن لم نقل أكثر من
ذلك ،فيضيع كل ما تم تحقيقه خالل
سنوات».
ّ
ـاد ري ــاض ــي ك ــروي
ـ
ن
ـل
ـ
ـك
ـ
ش
ـ
ي
ـاذا
لـكــن مل ـ
ٍ
أه ـم ـيــة مل ـحــاف ـظــة ت ـعــانــي م ــا تـعــانـيــه
ع ـل ــى ص ـع ـيــد الـ ـح ــرم ــان وال ــوض ـع ــن
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي واألمـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي الـ ـسـ ـيـ ـئ ــن؟
يـنـطـلــق امل ــوس ــوي م ــن ال ــواق ــع األمـنــي
ال ـس ـيــئ وأس ـبــابــه مـعـتـبـرًا أن أغلبية
ً
ال ـ ـحـ ــوادث ال ـت ــي ت ـس ـبــب خ ـل ــا أمـنـيــا
هــي مــن الـشـبــاب العاطلني مــن العمل
ووجـ ــودهـ ــم ف ــي بـ ــؤر ف ـق ـي ــرة ،ب ــا أي
أمل ،وال أي فرص حقيقية بالحصول
عـلــى حـيــاة كــري ـمــة« ...والــريــاضــة بكل
بساطة تبعد هــؤالء الشباب عن هذه
ً
األزم ــات» ،تنسيهم قليال .فــي الــواقــع،
وحـ ـس ــب املـ ـ ــوسـ ـ ــوي ،م ــديـ ـن ــة بـعـلـبــك
تشهد أح ــداث ــا أمـنـيــة م ـت ـكــررة ،لكنها
األقل اهتمامًا بالرياضة وتحديدًا كرة
القدم التي هي األكثر جذبًا للشباب،
رغ ــم أن ـهــا تـمـلــك أه ــم مــديـنــة ريــاضـيــة
ناد رياضي
في املنطقة .ولو كان فيها ٍ
على مستوى عال ومدعوم من جميع
الفئات في بعلبك لكان الوضع أفضل،
حسب الرئيس املستقيل.
ف ــي ال ـن ـبــي ش ـي ــت ،م ـئ ــات م ــن األوالد
فــي مختلف الـفـئــات الـعـمــريــة ،يأتون
دوريـ ــا ليلعبوا ك ــرة ال ـق ــدم .يحلمون
ب ــاالح ـت ــراف .ول ــو ج ــرى تـعـمـيــم هــذه
ال ـف ـك ــرة ع ـل ــى نـ ـح ـ ٍـو أوس ـ ـ ــع ،ف ــا شــك
أن االن ـع ـكــاســات اإلي ـجــاب ـيــة سـتـكــون

يؤكد الموسوي
أن ال بديل من
الحل االقتصادي
واالجتماعي
االهتمام بالرياضة
هو المفتاح األساس
لمعالجة المشاكل
االجتماعية التي
عاناها البقاع

كـبـيــرة .حــن يــأتــي األوالد مــن أعـمــار
 12-10-8سنة ويصلون الى عمر -15
 16سنة ويـتــرددون بمعدل يومني أو
ثــاثــة اي ــام فــي األس ـب ــوع إل ــى الـنــادي
ملمارسة كرة لقدم ،فحينها سيفرغون
ً
طاقتهم ويشبعون شغفهم ،بــدال من
ال ـفــراغ ال ــذي لــم ُي ـتــرك لـهــم س ــواه ،في
ظ ــل األوضـ ـ ــاع االق ـت ـصــاديــة الـسـيـئــة،
وال ـح ــرم ــان ال ـتــاري ـخــي .وه ــذه وجـهــة
نظر على حافة الصواب ،إذ إنه ال بديل
مــن ال ـحــل االق ـت ـصــادي واالجـتـمــاعــي.
للموسوي مقاربة تنطلق من بيئته:
«الـشـبــاب فــي بعلبك يـبــدأ باألركيلة،
ومــن ثم الــدخــان ومــن بعده املخدرات
التي ّ
تجرهم الى املشاكل فيتحولون
الى عبء على املجتمع .وهذا موجود
ف ــي م ـع ـظــم ب ـلــدات ـنــا ال ـب ـقــاع ـيــة ،الـتــي
تـضــم شـبــابــا عــاطـلــن م ــن الـعـمــل وال
ي ـم ـل ـك ــون اإلدراك ال ـص ـح ـي ــح ملـعـنــى
االن ـ ـت ـ ـمـ ــاء الـ ـ ــى املـ ـجـ ـتـ ـم ــع» .وط ـب ـع ــا،
ال ي ـق ـصــد امل ــوس ــوي ال ـت ـع ـم ـيــم ،إن ـمــا
يتحدث عن ظواهر ناجمة عن اإلمعان
ف ــي «ت ـف ـق ـيــر» ال ـب ـقــاع ـيــن .يـعـتـبــر أن
الــريــاضــة هــي ج ــزء مــن ال ـحــل ،ولــذلــك
ي ـن ــادي بــدع ـم ـهــا ،ك ـجــزء م ــن م ـشــروع
طويل وعميق لعالج أزمــات املنطقة:
«األوالد الــذيــن يـمــارســون ك ــرة الـقــدم
فــي الـنـبــي شـيــت مـثــال ل ــأدب والعلم
نـتـيـجــة ت ـفــريــغ طــاقــات ـهــم ف ــي امل ـكــان
الصحيح .فــاالهـتـمــام بــالــريــاضــة هو
امل ـف ـت ــاح األس ـ ـ ــاس مل ـعــال ـجــة امل ـشــاكــل
االجتماعية التي عاناها البقاع على
ن ـحـ ٍـو م ـبــاشــر» .ولــدعــم وج ـهــة نـظــره،
يـ ـتـ ـط ــرق امل ـ ــوس ـ ــوي إلـ ـ ــى «ال ـت ـج ــرب ــة
األمل ــان ـي ــة ك ـم ـثــال ع ـلــى ذلـ ــك ،ح ـيــث إن
االهـتـمــام بــالــريــاضــة كــان مــن أسـبــاب
تـطــور املجتمع وتـحـ ّـولــه الــى مجتمع
صناعي منتج هناك».
كل ما يطلبه املوسوي أن يكون هناك
اقتناع وتفاعل حقيقي من الفاعليات
السياسية واالجتماعية واالقتصادية
ف ــي ال ـب ـقــاع بــأهـمـيــة الــريــاضــة «حـيــث
ت ــذه ــب الـ ــى ش ـخــص مـقـتـنــع بــأهـمـيــة
امل ـ ـش ـ ــروع وت ـ ـح ـ ــاول االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مــن
ق ــدرات ــه ،ال أن تـبــذل مـجـهــودًا إلقناعه
بالفكرة» .ال يخفي املوسوي سرًا حني
يـتـحــدث عــن تـعــب حقيقي قــد يدفعه
الى إنهاء املشروع َالذي بدأ قبل عشر
س ـن ــوات إذا ل ــم ي ـل ــق ال ــدع ــم املـطـلــوب
ع ـل ــى ج ـم ـيــع الـ ـصـ ـع ــد .ه ـ ــذا ال يـعـنــي
إقفال النادي وبيع الرخصة كما قيل
امل ــوس ــم امل ــاض ــي« :ل ــن أب ـيــع الــرخـصــة
ولو بمليون دوالر .فالنادي سيستمر
بالفئات العمرية ويبقى مفتوحًا أمام
األوالد الـصـغــار الــذيــن هــم خــط أحمر
وأم ـ ــل امل ـس ـت ـق ـب ــل» .ل ـك ــن ال ـب ـق ــاع ك ـلــه،
وليس النبي شيت ،ينتظر الكثير منذ
وقت طويل.
ٍ

«فاعليات» قادرة على الدعم
قــد يكون مستغربًا أن يعاني املـســؤولــون عــن نــادي
النبي شيت سابقًا والبقاع حاليًا لتأمني الدعم املادي
ف ــي ظ ــل وجـ ــود «كــوك ـبــة» م ــن املــؤس ـســات الـتـجــاريــة
الكبيرة وعدد من الفاعليات االقتصادية في محافظة
البقاع .فمنطقة شرق بعلبك تضم عددًا من املؤسسات
كـمـسـتـشـفــى ال ـع ـبــدال ـلــه لـصــاحـبـهــا ال ــدك ـت ــور محمد
العبدالله في ريــاق ،ومستشفى دار األمــل في بعلبك
لصاحبيها الدكتورين ركان وعلي عالم ،إضافة الى
معمل «ليبان ليه» ومؤسسات الدكتور عبد الرحيم
مراد ومعمل «ماستر تشيبس» ومصانع آل الديراني
الضخمة للمواد الغذائية فــي قصرنبا .هـنــاك أيضًا
مـصــانــع «ب ــان ــدا ب ــاس ــت» لـصــاحـبـهــا ع ـصــام قــاســم
ومصنع «سومو بالست» آلل الرياشي.
كــل هــؤالء يملكون مؤسسات ومصانع ق ــادرة على
دعــم نــادي البقاع واالستفادة على أكثر من صعيد.
فإلى جانب الفائدة االجتماعية التي تنعكس استقرارًا
ي ــؤدي ال ــى تحسن اق ـت ـصــادي ،مــن املـمـكــن أن يكون
لـلــدعــم ف ــائ ــدة إعــان ـيــة لـتـلــك امل ـصــانــع .ف ـن ــادي النبي
ش ـيــت يـلـعــب ف ــي ب ـطــولــة ال ــدرج ــة األول ـ ــى وم ـبــاريــاتــه
منقولة على شاشة «ام تي في» ،وبعضها من ملعب
النبي شيت أو ملعب مدينة بعلبك في حال اعتماده.

وبالتالي فإن هذا الدعم ووجود إسم املؤسسات على
قميص الفريق وعلى جــوانــب امللعب هــو إعــان غير
مـبــاشــر ،وقــد يـكــون بكلفة أقــل مــن وضــع إع ــان في
مؤسسة إعالمية .هناك شخصيات اقتصادية أخرى
في البقاع كمعمل «ياسني سيراميكا» .صاحبه هو
محمد يــاســن مــن مـجــدل عنجر .تتصل بــه وتسأله
عن إمكان دعم النادي ملا له من أهمية على عدة صعد،
لكن تجد لديه برودة في ظل الوضع االقتصادي من
جهة ودعمه لعدد من النوادي في البقاع ،وعلى رأسها
الشباب مجدل عنجر والحرية مجدل عنجر.
ورغ ــم دع ـمــه لـتـلــك ال ـف ــرق ،إال أن ــه لــم يـحـضــر م ـبــاراة
واح ــدة نـظـرًا إلــى انـشـغــاالتــه .تــاجــر املاشية املـعــروف
حسني سليمان أيـضــا يعيد صعوبة الــدعــم للوضع
نحو كبير عمومًا أو على
االقتصادي املـتــردي على ٍ
الصعيد الشخصي بعد الخسارة التي لقيها جــراء
غرق باخرة كبيرة له في البرازيل.
ف ــي م ـكــان آخـ ــر ،ي ـبــدو مـصـطـفــى ال ــدي ــران ــي صــاحــب
مصانع الديراني الشهيرة مستعدًا لدعم الفريق .فهو
مؤمن بأهمية الرياضة وبأن يكون هناك فريق للبقاع،
وبالتالي يرغب في مساعدة آل املوسوي لبقاء النادي
في الدرجة األولى.
من الممكن أن يكون للدعم فائدة إعالنية (عدنان الحاج علي)
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رياضة

رياضة
ميركاتو

«انتفاضة» في وستهام يونايتد!

بـيـلـيـغــريـنــي يـشـبــه ك ـث ـي ـرًا م ــدرب ــي ال ـس ــاب ــق آرس ــن
فـيـنـغــر .ه ـكــذا كــانــت كـلـمــات الع ــب أرس ـن ــال الـســابــق
ج ــاك ويـلـشــر املـنـتـقــل حــديـثــا إل ــى ن ــادي وس ــت هــام.
كــانــت صفقة الــاعــب اإلنـكـلـيــزي إل ــى صـفــوف فريق
«ال ـه ــام ــرز» مـ ّـجــانـيــة بـحـكــم انـتـهــاء عـقــد الــاعــب مع
أرسنال .العب في خط الوسط بقيمة «جاكي»
فريقه ّ
من املتوقع أن يكون ركيزة أساسية في فريق املدرب
بيليغريني ،وذلــك نظرًا ملا ّ
قدمه الالعب اإلنكليزي
مع فريقه السابق أرسنال .لكن ويلشر ليس وحيدًا.
ص ـف ـقــات عـ ـ ّـدة أبــرم ـهــا ال ـن ــادي ال ـل ـنــدنــي وس ــت هــام
خالل الـ«ميركاتو» الصيفي الحالي .وكأن بنا نرى
م ــن ج ــدي ــد س ـي ـنــاريــو س ـبــق ل ـنــا وأن ش ــاه ــدن ــاه في
الـ«ميركاتو» الصيفي من السنة املاضية .ففي تلك
الـسـنــة ،استقطب امل ــدرب الـســابــق لـلـنــادي الـكــرواتــي
بيليتش العبني ذات مستوى جيد جدًا ،من خافيير
هيرنانديز (تشيشاريتو) ،أرناتوفيتش العب ستوك
سيتي الـســابــق ،أن ــدري أي ــو الـغــانــي الع ــب ســوانــزي
سيتي الـســابــق وغـيــرهــا مــن األس ـمــاء .هـ ّـذه األسـمــاء
ّ
ونتأمل
التي انتقلت إلى وست هام جعلتنا نتوقع
ّ
الكثير مــن مــوســم فــريــق «الـفـقــاعــات» .إل أن األمــور
ّ
لم تسير على هــذا النحو ،موسم ّ
سيئ قدمه رجال
املدرب الكرواتي في الدوري .مركز الـ 11ليس باملركز

ميلو الكاتالني

بوندسليغا

الالعبون اليابانيون في ألمانيا

من أيام اإلمبراطورية إلى تشينجي كاغاوا

بعدما شاركت ّ
قوات
ّالتحالف في الحرب ّ
ضد
ّ
ّ
األلمانية ،ها
اإلمبراطورية
هي اليابان تحالف ألمانيا
كرويًا ّ
ضد العالم بأسره.
كتيبة ّ
«الدعم» ّ
اليابانية
ّ
الكروية نزحت على
دفعات طوال األعوام
العشرين الماضية لترسو
على العدد  30في مطلع
العامً الحالي .رقم ّكان
بإدخال أبناء الشمس
كفيال ّ
ّ
المربع الذ ّهبي برفقة
سويسرا ،والنمسا والبرازيل
ّ
ّ
األجنبية
الجنسيات
كأكثر
ّ
الموجودة في ّ الدوري
األلماني ،علمًا بأن ّ
الدوري
الياباني كان قد أنشئ عام
 1992فقط .لماذا هذه
الطفرة؟
حسين فحص
ّ
تـ ــاري ـ ـخ ـ ـيـ ــا ،ب ـ ـ ـ ــدأت حـ ــركـ ــة ال ـ ــن ـ ــزوح
ّ
اليابانية إلى أملانيا عام  1932عندما
ّ
ّ
أرسـ ـل ــت وزارة الــت ـع ـل ـيــم ال ـيــابــانــيــة
أبناءها ّ
للدراسة ّ .كانت برلني آنذاك
ّ
تضم  %20مــن الــنــازحــن اليابانيني

أوروبــاّ .أمــا كرويًا ،فتعود املـ ّ
ّ
ـودة
في
ّ
ب ــن األملـ ــان وال ـيــابــانــيــن إل ــى ،1964
ـدرب األملاني ّ
بعدما شــارك املـ ّ
الراحل
دي ـ ـت ـ ـمـ ــار ك ـ ــرام ـ ــر ف ـ ــي اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدادات
املنتخب الـ ّيــابــانــي فــي أوملـبـيــاد ذلك
ال ـع ــام ،لـيـلــقــب حـيـنـهــا ب ــ«أب ــي الـكــرة
ّ
اليابانية» .هذا باإلضافة إلى تعاقد
 Urawa redsم ـ ــع األملـ ـ ــانـ ـ ــي ج ـ ّي ــدو
ـوك ـف ــال ــد ل ـ ـتـ ــرؤس اإلدارة ال ـف ــن ـ ّـي ــة
بـ ّ
لـلــنــادي الـيــابــانــي فــي  ،2004لينجح
في الفوز مع النادي ببطولة ّ
الدوري
ال ـيــابــانــي ودوري أب ـط ــال آس ـي ــا في
غضون أعوام قليلة .وقد ّبدأت موجة
ال ـ ّـن ــزوح ال ـك ـ ّ
ـروي ــة لـلـيــابــانـيــن تـجــاه
أملــان ـيــا ع ــام  1977ب ـعــدمــا استقطب
نــادي كولن األملــانــي العــب فــوروكــاوا
الـ ـيـ ـكـ ـت ــري ــك لـ ـ ـلـ ـ ـه ـ ــواة ي ــاس ــوهـ ـيـ ـك ــو
اوك ــودي ــرا .آنـ ــذاك ،لــم تسلم ّ
الصفقة
ّ ً ّ
ّ
تهكم ّ
وخاصة أن كولن
الصحافة،
من
كــان مطالبًا باملنافسة على األلقاب.
ّ
إال أن م ـحــارب كــولــن الـجــديــد أسكت
ال ـ ّـص ـح ــاف ــة ح ـي ـن ـهــا بـ ــأدائـ ــه ال ـك ـب ـيــر،
نحو مباشر في تحقيق
مساهمًا على
ٍ
َ
لقبي الـ ّـدوري والكأس ليصبح كولن
ّ
ـاد وقتها يحقق الثنائية في
رابــع نـ ٍ
صاحب القدم اليسرى
ـد.
ـ
ح
وا
موسم
ّ
ص ـ ـ ـ ّـوب أع ـ ــن ك ــش ــاف ــي املـ ــوا ّهـ ــب فــي
ت ـلــك ال ـف ـتــرة ت ـجــاه «بـ ــاد الــش ـمــس»،
عـســاهــم يـحـظــون بّـنـجــوم عـلــى ّغــرار
ي ــاس ــوهـ ـيـ ـك ــو ،ل ـك ــن ـه ــم لـ ــم ي ـح ــق ـق ــوا
مرادهم .العب وحيد استطاع املشي
ع ـل ــى مـ ـس ــاره خ ـ ــال ع ـش ــري ــن ع ــا ّم ــا،
هــو املهاجم كــازو أوزاك ــي الــذي وقــع
لنادي أرمينيا بيلفيلد.
ّ
بعد فترة ّ
اليابانيني
الركود ،بدأ غزو
الكروي إلى أملانيا .كان ّأول الوافدين
املهاجم ّ الياباني ناوهيرو تاكاهارا
ال ــذي وق ــع لـنــادي هــامـبــورغ األملــانــي

ّ
ّ
في  .2003تألق اللعب الالفت جعله
يتوج ذاك العام بجائزة أفضل العب
ف ــي ال ـي ــاب ــان ،لـيـكــون بــذلــك املـحـتــرف
الياباني الثالث في الـ«بوندسليغا»
ّ
على ّ
مر التاريخ بعد كل من أوكوديرا
وأوزاكـ ـ ــي .حـظــي تــاكــاهــارا بمسيرة
جـ ـ ّـيـ ــدة مـ ــع ه ــامـ ـب ــورغ واي ـن ـت ــراخ ــت
ف ــرانـ ـكـ ـف ــورت ،وكـ ـ ــان ل ــه ال ـف ـض ــل فــي
بالتعاقد
اهتمام األنــديــة األوروب ـيــة
ّ
مع العبني من اليابان وعــودة تدفق
األملاني
«املــوج ّاألصفر» إلى الـّـدوري ّ
بـعــد ت ــوق ــف .ان ـض ـ ّـم ك ــل م ــن الــثــاثــي
جونيتشي ايناموتو إلى اينتراخت
ف ــران ـك ـف ــورت ،وتـشـيـنـجــي أونـ ــو إلــى
ب ــوخ ــوم  ،1848ومــاكــوتــو هاسيبي
ّ
إل ـ ـّـى ف ــول ـف ـس ـب ــورغ ،وق ـ ــد ش ــك ــل ه ــذا
الثالثي في ما بعد األعمدة الرئيسة
الـتــي ُبـنــي عليها املنتخب الياباني
في فترة الحقة.
ّ
فـ ــي ال ـح ـق ـب ــة امل ـ ـعـ ــاصـ ــرة ،لـ ـع ــل أبـ ــرز
ّ
الــاعـبــن الـيــابــانـ ّـيــن الــذيــن سطعوا
ّ
ف ــي س ـم ــاء ال ـك ــرة األمل ــان ــي ــة ه ــو نجم
بروسيا دورتموند تشينجي كاغاوا.
فــي  ،2010لفت العـ ٌـب ياباني صغير
يدعى تشينجي أنظار يورغن كلوب
مـ ـ ّ
ـدرب بــروسـيــا دورت ـمــونــد األملــانــي
ّ
ب ـع ــدم ــا قـ ـ ــدم م ــوس ـم ــا رائـ ـع ــا بــرف ـقــة
سيريزو أوســاكــا ،العائد حديثًا إلى
دوري ال ــدرج ــة األول ـ ــى ف ــي ال ـيــابــان.
ّ
هــذا األم ــر حــث ال ـنــادي األملــانــي على
ّ
ّ
ّ
الــتــوقـيــع مــع ه ــداف ال ــدرج ــة الثانية
فــي ال ـيــابــان آنـ ــذاك فــي صـفـقــة بلغت
 350ألــف ي ــورو .فــرض كــاغــاوا نفسه
أساسيًا في تشكيلة «املارد األصفر»،
مساهمًا فــي تتويج الفريق األملاني
بلقبي ّ
َ
الدوري والكأس األملانيني في
جيل يعتبر األفضل لفريق بروسيا
مـنــذ ع ـقــود .مـسـتــوى كــاغــاوا الكبير

ـار أنظار عمالق مدينة مانشستر
أثـ ّ
ّ ّ ّ
ف ــوق ــع م ـعــه ،إل أن ال ــاع ــب ل ــم يحظ
ب ـم ـس ـيــرة ج ـ ّـي ــدة نـ ـظـ ـرًا إل ـ ــى تـعــاقــب
املــدربــن آن ــذاك فــي فترة ّ
تعد األســوأ
ّ
ملانشستر يونايتد ،ما أعــاد اللعب
إلى دورتموند ّ
مرة أخرى .تزامن مع
سـطــوع نـجــم كــاغــاوا مـجــيء العديد
مـ ــن املـ ــواهـ ــب ال ـي ــاب ــان ـ ّـي ــة وبـ ــروزهـ ــا
عـلــى ن ـحـ ٍـو الفـ ــت .ه ـك ــذا ،ب ــرز ك ــل من
غوتوكو ساكاي وشينجي اوكازاكي
ف ــي ش ـت ــوت ـغ ــارت ،ه ـيــروكــي ســاكــاي
وهـيــروشــي كــايــوتــاكــي فــي هــانــوفــر،
ات ـ ـسـ ــوتـ ــو يـ ــوش ـ ـيـ ــدا ظ ـه ـي ــر ش ــال ـك ــه
ّ
ارتدى
وهاجيمي هو سوجاي الــذي
ّ
قميص باير ليفركوزن ،قبل أن يوقع
لهيرتا برلني في ما بعد .في الواقع،
تسهم عــوامــل عــدة فــي قــرب «فلسفة

ّ
ّ
ّ
اليابانيون بالتسلسل
يتميز
الهرمي ويعملون كشخص
واحد في الفريق

ال ـ ّـل ـع ـب ــة» ب ــن ال ـ ّـش ـع ـب ــن .ف ــاألول ـ ّ
ـوي ــة
ّ
ّ
ّ
اليابانيني واألملــان
لكل من اللعبني
ب ـط ـب ـع ـه ــم ه ـ ــي الـ ـلـ ـع ــب الـ ـجـ ـم ــاع ــي،
ً
عـلــى عـكــس الــاتـيـنـيــن م ـثــا ،الــذيــن
ّ
يتميز
يميلون إلى املهارات الفردية.
ّ
ّ
ال ـي ــاب ــان ـ ّـي ــون ب ــات ـب ــاع ـه ــم الــتـسـلـســل
الـ ـه ــرم ــي داخـ ـ ـ ــل ال ـ ـفـ ــريـ ــق ،وهـ ـ ــو مــا
يـ ـس ــاع ــده ــم عـ ـل ــى الـ ـعـ ـم ــل كـشـخــص
واح ــد .يكمن سـ ّـر نجاحهم بقدرتهم
ّ
في كثير من األحيان على التضحية
ّ
بالفرد من أجل الجماعة ،األمر الذي
ّ
العقلية األملــانـ ّـيــة
يتشابه كـثـيـرًا مــع
ّ
ّ
في ما يتعلق بطريقة تــدرج الفريق.
ورغ ـ ـ ـ ــم اعـ ـتـ ـم ــاد األمل ـ ـ ـ ــان فـ ــي بـعــض
ّ ّ
ـردي ــة ،إل
األح ـي ــان عـلــى امل ـه ــارات ال ـف ـ

ّ
أن ـه ــم ال ي ـقــل ـلــون م ــن أه ـم ـ ّـي ــة ّالـعـمــل
املشترك .هذا ما استنتجه الكشافون
األملــان بعد قيامهم بدراسات ّ
معمقة
عـلــى الــاع ـبــن ال ـيــابــانـ ّـيــن ،الحـظــوا
مـ ــن خ ــالـ ـه ــا مـ ـ ــدى تـ ــامـ ــس ع ـق ـلـ ّـيــة
ال ـش ـع ـب ــن .رغـ ــم اخـ ـت ــاف ال ـث ـقــافــات
واأل ّيــديــولــوجـ ّـيــات ،يربط االنضباط
ّ ّ
والــنـظــام بــن االثـنــن ويــوطــد اللعب
الجماعي أرواحهم ،ما ّ
شجع األندية
األملــانـ ّـيــة أكـثــر على إحـضــار املــواهــب
ّ
اليابانية إلى بالدهم.
ّ
الفرق الشاسع في
بيولوجيًا ،يظهر ّ
البنية الجسدية للشعبني الياباني
واألملــانــي .تمتاز بنية األخـيــر بطول
ّ
ّ
الجسدية الهائلة ّعلى
والقوة
القامة
ّ
عـكــس أج ـس ــاد الـيــابــانـيــن ،إل أنـهــم
وم ــع ق ـصــر قــامــات ـهــم ل ــم ي ـعــانــوا في
ّ
الــتــأق ـلــم بـسـبــب انـضـبــاطـهــم الكبير
وسرعتهم في نقل الكرة ،إلى جانب
ّ
ج ـ ّـدي ـت ـه ــم ب ــال ــت ــدري ـب ــات وال ـت ــزام ـه ــم
بخطط ّ
املدربني .وتجدر اإلشارة إلى
ّ
أن الـجــانــب املــالــي يلعب دورًا كبيرًا
ّ
فــي ك ـثــرة االن ـت ـقــاالت الـيــابــانــيــة إلــى
ّ
أملانيا ،فاللعب الياباني ال يحظى
بقيمة مــالـ ّـيــة كـبـيــرة عـلــى الـ ّـرغــم من
إم ـكــانــاتــه ال ـج ـ ّـي ــدة .تـسـتـفـيــد أملــانـيــا
أيضًا من الجانب التسويقي الكبير
ّ
ّ
ـاد يـشـتــري العبًا
لــاعــب ،إذ إن أي ن ـ ٍ
يــابــانـيــا يـسـتـفـيــد م ــن بـيــع قمصانه
ّ
وم ــن ح ـقــوق ال ـب ــث الح ـت ــواء الـيــابــان
على  126,860,000نسمة .
ال ـي ــاب ــان ـ ّـي ــون ،إذًا ،ل ــم ي ـك ـت ـفــوا بنقل
الثقافة األملانية إلى بالدهم وحسب،
بل هم اآلن ينقلون ثقافة الفوز بكرة
ال ـقــدم أي ـضــا .يشهد عـلــى ذل ــك األداء
املشرف الذي ّ
ّ
قدموه في بطولة كأس
العالم  ،2018حيث وصلوا إلى مكان
لم يصله األملان أنفسهم!

الذي طمحت له جماهير الفريق.
ال ـي ــوم األمـ ــر ي ـت ـكــرر .ص ـف ـقــات عـ ـ ّـدة أبــرم ـهــا الـفــريــق
اللندني تحت قيادة مدربه الجديد التشيلي مانويل
ّ
بيليغريني .لعل أبــرزهــا صفقة التعاقد مع الالعب
الـبــرازيـلــي وجـنــاح ن ــادي التسيو اإليـطــالــي فيليبي
أن ـ ــدرس ـ ــون ف ــي ص ـف ـقــة ق ـيــاس ـيــة ف ــي ت ــاري ــخ وس ــت
ه ــام .ذكــر مــوقــع «سـكــاي سـبــورتــس» ،أن «الـهــامــرز»
س ـي ــدف ـع ــون  35م ـل ـي ــون ج ـن ـيــه إس ـتــرل ـي ـنــي أي بـمــا
يـعــادل  46.31مليون دوالر مبدئيًا لالتسيو ،وقد
ترتفع قيمة الصفقة إلى  42مليون جنيه إسترليني.
ويعتبر فيليبي مــن بــن أب ــرز الــاعـبــن فــي ال ــدوري
اإلي ـطــالــي ،حـيــث أن ــه لــم يــأخــذ ال ـفــرصــة ال ــازم ــة من
قـبــل م ــدرب فــريــق «ال ـن ـســور» سـيـمــونــي إن ــزاغ ــي في
املوسم املــاضــي .الجميع يعلم كم هي كبيرة قــدرات
الجناح البرازيلي ( 25سنة) وكــم من اإلضافة التي
ّ
سيقدمها إلى بيليغريني وإلى فريقه الجديد .وفي
أول تعليق ل ــه ،ق ــال أن ــدرس ــون فــي تـصــريــح لــه نشر
على موقع الفريق الرسمي« :وست هام يمتلك تراثًا
ضـخـمــا ،ولـعــب الـكـثـيــر مــن الــاعـبــن الـعـظـمــاء هنا،
مثل بوبي مور وكارلوس تيفيز ودي ّكانيو» .وفي
ال ـحــديــث عــن الـصـفـقــات ال ـتــي مــن امل ـتــوقــع أن تكون
بـمـثــابــة غـضــافــة كـبـيــرة لـلـفــريــق فــي املــوســم املـقـبــل،

محرز الثمين
ّ
ن ــال ريـ ــاض م ـحــرز أخ ـي ـرًا م ــا يـسـتـحــقــه،
ّ
لفريق كبير بحجم مانشستر
وهو اللعب ّ
سيتي .فقد وقع نادي مانشستر سيتي
اإلنكليزي مع نجم ليستر سيتي رياض
م ـحــرز بـمـبـلــغ  60مـلـيــون ب ـ ّـاون ــد ليكون
ّ
الصفقة األغلى في تاريخ النادي .أفضل
ّ
الع ــب فــي الـ ــدوري اإلنـكـلـيــزي ع ــام 2015
ن ـ ــال إعـ ـج ــاب «ال ـف ـي ـل ـس ــوف» اإلس ـب ــان ــي
ّ
بيب غ ــواردي ـ ّـول ملــا قـ ّـدمــه مــن مستويات
رائـعــة فــي الــثــاث سـنــوات الـ ّـســابـقــة .ابن
ال ــ 26سنة سيعطي إضافة كبيرة لعمق
هجوم مانشستر سيتي ،فقدم ّ
الساحر
ّ
الـ ـج ــزائ ــري ت ـخ ـ ّـول ــه ال ــل ـع ــب ف ــي م ــرك ــزي
الجناح األيمن وصانع األلعاب على حدّ
سواء.

بلغت صفقة انتقال كاغاوا إلى دورتموند  350ألف يورو فقط (أرشيف)

يعتبر آرث ــر ( 21سـنــة) هــو أول صفقات
النادي الكاتلوني برشلونة في امليركاتو
ال ـص ـي ـف ــي .ه ــو العـ ــب خ ــط وسـ ــط تـمـيــل
ً
ّ
يتميز بقدرته
أدواره قليال إلى الدفاعية،
عـ ـل ــى الـ ـتـ ـم ــري ــر بـ ــن الـ ـخـ ـط ــوط إض ــاف ــة
إلـ ــى ال ـت ـم ــري ــرات ال ـق ـص ـي ــرة .كـ ــان الع ـبــا
ف ــي ص ـف ــوف نـ ــادي غــري ـم ـيــو ال ـبــرازي ـلــي
سابقًا .فاز مع فريقه السابق بلقب كوبا
ل ـي ـب ـي ــرت ــادوري ــس وح ـص ــل ع ـلــى جــائــزة
أفـضــل العــب فــي امل ـبــاراة النهائية .ليس
بالصفقة الـتــي كــان ينتظرها الجمهور
ّ
الكاتلوني ،إال أنها مــن املمكن أن تكون
صـفـقــة مـفــاجـئــة ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،وأن
ي ـق ـن ــع آرثـ ـ ـ ــر ج ـم ــاه ـي ــر ف ــريـ ـق ــه ال ـج ــدي ــد
بالقدرات التي يتملكها.
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مالكوم رومانيستا

ال يمكننا مــن أن ال نذكر صفقة انتقال جناح آخــر.
أندري يارمولينكو ،الالعب األوكراني ذو الـ 28سنة،
الذي قضى موسمًا وحيدًا في صفوف فريق بروسيا
دورت ـمــونــد األمل ــان ــي .انـتـقــل يارمولينكو إل ــى وســت
هام في صفقة وصلت قيمتها إلى  20مليون يورو.

ّ
يتميز بتسديداته الـقــويــة ،يلعب في
العــب مـهــاري
ً
أغلب األحيان على الجهة اليمنى من امللعب مستغال
بذلك قدمه اليسرى .وعند مجيئه إلى النادي ّ
صرح
أندريه بكلماته األولى حيث قال« :سعيد بارتداء هذا
ناد كبير ،ويتمتع بقاعدة جماهيرية
القميص ،إنه ٍ
كبيرة ،لــن أستطيع أن أعــدهــم أنني ســأكــون ميسي
الجديد ،لكن ما أستطيع أن أعد به أنني سأقدم كل
ما لدي داخل امللعب»ّ .أما عن خط الدفاع ،فقد كان
ً
«مـيــركــاتــو» ال ـن ــادي الـلـنــدنــي أيـضــا حــافــا بأسماء
ّ
مميزة .فقد استقدمت إدارة النادي املدافع الفرنسي
عيسى دي ــوب ،فــي صفقة تعتبر األغ ـلــى فــي تــاريــخ
وست هام بعد صفقة فيليبي أندرسون .فقد وصلت
قيمة الصفقة إلى نحو  25مليون جنيه استرليني.
هــذا وقــد كــان ديــوب العبًا فــي صفوف نــادي تولوز
الفرنسي قبل أن ينتقل إلى دوري األضواء اإلنكليزي.
وف ــي حــديـثـنــا ع ــن «ق ـل ــوب» ال ــدف ــاع ،تـعــاقــد ال ـنــادي
أي ـضــا م ــع ال ــاع ــب فــاب ـيــان بــال ـبــوي ـنــا ،م ــداف ــع ن ــادي
كورنثيانس البرازيلي السابق ،باإلضافة إلى إبرام
صفقة الظهير األيمن فريدريكس من فولهام ،الالعب
ال ــذي كــان ضـمــن التشكيلة املـثــالـيــة ل ــدوري الــدرجــة
األولى اإلنكليزية املوسم املاضي.
(األخبار)

باق
رودريغيز ٍ
بونوتشي باريسي؟

ناني عائد

ّ
بـعــد مــوســم محبط فــي م ـيــان ،يـبــدو أن
نجم دفاع اليوفي ّ
السابق سيغادر قلعة
ّ
السان سيرو باتجاه البارك دو برانس،
بعد أن أبدى نادي باريس سان جيرمان
ّ
اهتمامًا ّ
جديًا باللعب .قائد دفاع امليالن
كــان قــد عانى كثيرًا فــي املــوســم املاضي،
فبعد أن خسر بونوتشي جزءًا كبيرًا من
ّ
شعبيته ،لم يسعف أداء اللعب الهروب
ّ
مــن ألـســن الـ ّـصـحــافــة ،وق ــد يلجأ الــاعــب
ّ
للخروج من إيطاليا عله يستعيد شيئًا
م ـ ّـن بــري ـقــه .ان ـت ـقــال جـيـجــي ب ــوف ــون إلــى
ّ
الــنــادي الفرنسي سيجذب الــاعــب أكثر
ّ
ّ
البارسيني.
للدفاع عن ألوان

ّ
أك ـ ــد ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي لـ ـن ــادي بــايــرن
ميونيخ أن العب الفريق وصانع ألعابه
ال ـك ــول ــوم ـب ــي ج ـي ـمــس رودريـ ـغـ ـي ــز بــأنــه
سـيـبـقــى م ــع ال ـف ــري ــق الـ ـب ــاف ــاري املــوســم
املقبل .وبهذا يكون رومينيغو قد وضع
حـ ـدًا لـجـمـيــع اإلش ــاع ــات ال ـتــي اجـتــاحــت
مواقع التواصل االجتماعي حــول عودة
الــاعــب الـكــولــومـبــي إل ــى نــاديــه الـســابــق
ريال مدريد في فترة االنتقاالت الصيفية
ال ـحــال ـيــة .ه ــذا وق ــد ك ــان تــأث ـيــر جيمس
عـلــى بــايــرن مـبـيــوخ واض ـحــا فــي املــوســم
املاضي حيث كان أحد أبرز العبي الفريق
األمل ــان ــي .ه ــذا ال يـنـفــي أيـضــا ب ــأن مــدرب
ري ــال مــدريــد الـجــديــد لوبيتيغي يضعه
من بني أهم ركائزه املوسم املقبل.

لينغليت الراقي

ع ــاد الع ــب الــوســط والـجـنــاح البرتغالي
الدولي السابق ناني إلــى صفوف نادي
س ـب ــورت ـي ـن ــغ ل ـش ـب ــون ــة لـ ـلـ ـم ــرة ال ـث ــان ـي ــة
ف ــي م ـس ـيــرتــه ،ب ـعــد ت ـعــاقــد م ـعــه الـفــريــق
ال ــرتـ ـغ ــال ــي ملـ ـ ــدة سـ ـنـ ـت ــن .وبـ ـ ـ ــدأ ج ـن ــاح
مانشستر يــونــايـتــد اإلنـكـلـيــزي السابق
مـشــوراه مع سبورتينغ لشبونة ،ليترك
الفريق في  ،2007ليعود إليه على سبيل
اإلع ـ ــارة ع ــام  .2014ودافـ ــع لــويــس ناني
( 31س ـن ــة) ســاب ـقــا ع ــن أل ـ ــوان فــالـنـسـيــا
الإلسباني ،الذي أعاره إلى نادي التسيو
اإليـطــالــي املــوســم املــاضــي .وانـضــم ناني
إلى الفريق البرتغالي في صفقة انتقال
حر حسب ما ذكر موقع النادي.

الميال يمدد
غولوفين المفاجأة
ارتبط اسم أحد أبــرز مفاجآت املونديال
ب ـنــاديــي مــونــاكــو الـفــرنـســي وتشيلسي
الإلنكليزي .ابــن ال ــ 22قـ ّـدم بطولة رائعة
جعله تحت مجهر كبار
رفقة روسيا ما
ّ
ّ
ّ
األوروبية .يمثل غولوفني اللعب
األندية
ّ
ّ
ال ـح ـل ــم ل ـ ّك ــل م ـ ـ ــدرب ح ـي ــث يـسـتـطـيــع أن
يشغل كــافــة مــراكــز الـ ّـوســط إضــافــة ملركز
الجناح األيمن املتأخرّ .وتشير األخبار
ّ
ّ
الق ـت ــراب ال ــاع ــب أك ـثــر ل ـلــنــادي الــلـنــدنــي
خـ ّ
ـاص ــة ب ـع ــد أن ن ـش ــر حـ ـ ــارس سـيـسـكــا
موسكو ص ــورة لغولوفني يشكره فيها
ّ
ويتمنى لــه مسيرة ناجحة رفـقــة ناديه
الجديد ّتشيلسي .انتقال غولو سيكمل
ّ
املثلث الناري مع كانتي والوافد الجديد
جورجينهو.

جورجينهو الجوهرة

يـعـتـبــر ال ـج ـنــاح ال ـبــرازي ـلــي مــال ـكــوم (21
س ـن ــة) ّ م ــن ب ــن أب ـ ــرز األسـ ـم ــاء ال ـت ــي من
امل ـ ـتـ ــوقـ ــع خ ــروجـ ـه ــا مـ ــن نـ ـ ــادي بـ ـ ــوردو
الفرنسي فــي فـتــرة االنـتـقــاالت الصيفية
الحالية .هذا وقد استلم النادي الفرنسي
بوردو عرضًا بقيمة  40مليون يورو من
ّ
قـبــل ال ـن ــادي اإلي ـطــالــي ان ـتــر مـيــانــو ،إال
أنــه قوبل بالرفض .من جهته أيضًا ّ
قدم
رومــا عرضًا بقيمة  35مليون يــورو إلى
ب ــوردو ،ويـبــدو أن رغـبــة الــاعــب بحسب
«سكاي إيطاليا» هي الذهاب إلــى نادي
الـعــاصـمــة اإليـطــالـيــة ولـيــس إل ــى اإلنـتــر.
وبحسب «سكاي» فإن مالكوم قريب جدًا
من رومــا ليكون الصفقة الحادية عشرة
هذا املوسم.

ّ
وق ـ ـ ــع ن ـ ـ ــادي ت ـش ـي ـل ـســي اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي مــع
الـجــوهــرة اإليـطــالـ ّـيــة جورجينهو قادمًا
م ــن ن ــاب ــول ــي بـمـبـلــغ  57م ـل ـيــون ب ــاون ــد.
ابــن الـ ــ 26سـنــة ق ـ ّـدم مــوسـمــا مـمـ ّـيـزًا رفقة
ج ـنــوبـ ّـيــي إي ـطــال ـيــا ،ح ـيــث ك ــان مـفـتــاحــا
ّ
ل ـ ـخـ ــط ال ـ ــوس ـ ــط .يـ ـمـ ـت ــاز ج ــورج ـي ـن ـه ــو
ّ
ّ
ّ
ّ
بتمريراته األر ّضــيــة السريعة والطولية
ّ
ّ
الدقيقة .وقد حقق اللعب رقمًا الفتًا من
ّ
ّ
ناحية التمرير ،حيث تصدر قائمة أكثر
ّ
اللعبني تمريرًا في أوروبا العام املاضي.
ّ
م ـهــارات اإليـطــالــي الــتـمــريـ ّ
ـريــة ستضيف
ّ
ّ
الكثير إلى خط وسط تشيلسي الذي كان
ّ ّ
ّ
خاصة بعد رحيل
هشا املوسم املاضي
ّ
الصربي نيمانيا ماتيتش إلى مانشستر
يونايتد.

دف ـ ـ ــع ن ـ ـ ـ ــادي ب ــرشـ ـل ــون ــة قـ ـيـ ـم ــة الـ ـش ــرط
ال ـ ـجـ ــزائـ ــي ف ـ ــي عـ ـق ــد ال ـ ــاع ـ ــب وامل ـ ــداف ـ ــع
الـفــرنـســي كـلـيـمــون لينغليت ( 23سنة)
والـ ـت ــي ت ـب ـلــغ  35م ـل ـي ــون يـ ـ ــورو ل ـن ــادي
األنــدلــس أشبيلية .العــب صغير ،يلعب
في مركز قلب الــدفــاع ،كــان من أحــد أبرز
العـبــي أشبيلية املــوســم املــاضــي .يخرج
الكرة من مناطق فريق بطريقة «راقية»،
إض ــاف ــة إلـ ــى ت ـم ـ ّـي ــزه ب ــالـ ـك ــرات ال ــرأس ـي ــة
والثنائيات الهوائية على رغم أنه ليس
عمالقًا كغيره مــن املــدافـعــن ( 186ســم).
ّ
سيشكل قــدوم الالعب الفرنسي للفريق
ن ــوع ــا م ــن ال ـت ـنــافــس بـيـنــه وب ــن امل ــداف ــع
اإلس ـبــانــي ج ـي ــرار بـيـكـيــه مـ ّـمــا يــرفــع من
َ
الالعبني.
مستوى

م ــدد صــانــع األل ـع ــاب األرجـنـتـيـنــي اري ــك
الميال عقده مع فريق توتنهام هوتسبر
االن ـك ـل ـي ــزي لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم أربـ ـع ــة أعـ ـ ــوام،
وسيبقى المـيــا بموجب عـقــده الجديد
م ــع تــوت ـن ـهــام ح ـتــى  ،2022لـيـسـيــر على
خ ـطــا زمـيـلـيــه الـ ـك ــوري ال ـج ـنــوبــي ســون
هـيــونــغ-مــن وهـ ــاري كــايــن الـلــذيــن مــددا
عقديهما أواخ ــر املــوســم املــاضــي .وكــان
المـيــا عــاد فــي تشرين الثاني/نوفمبر
املـ ــاضـ ــي إل ـ ــى املـ ــاعـ ــب ب ـع ــد إبـ ــالـ ــه مــن
اإلص ــاب ــة ،وشـ ــارك فــي  33م ـب ــاراة سجل
فيها أربعة أهداف ،أحدها في املباراة في
مــرمــى ليستر سيتي فــي خـتــام ال ــدوري
اإلن ـك ـل ـي ــزي امل ـم ـت ــاز .وقـ ــد ان ـض ــم المـيــا
( 26سنة) إلــى توتنهام قــادمــا مــن رومــا
اإليـطــالــي فــي  .2013وخ ــاض مــع الفريق
اللندني  154مباراة سجل فيها  23هدفًا.
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سوريا ترتفع وتيرة المناوشات على أطراف مناطق سيطرة «داعش» في وادي اليرموك،
فيما يستعد الجنوب لالنتهاء من عملية ترحيل المسلحين الرافضين للمصالحة ،تمهيدًا
الختتام ملف التسويات

تحليل إخباري

إسرائيل تكتشف عقم تهديداتها:
نحو جولة الحقة

«تسويات» الجنوب في أواخرها

علي حيدر

تصعيد ضد «داعش»
في وادي اليرموك
مـ ــع ت ـص ــاع ــد ال ـع ـم ـل ـي ــات ال ـع ـس ـكــريــة
ع ـل ــى خـ ـط ــوط الـ ـتـ ـم ــاس ب ــن ال ـج ـيــش
السوري وتنظيم «داعــش» في منطقة
ُ
وادي ال ـ ـيـ ــرمـ ــوك ،ت ـس ـت ـك ـ َـم ــل ســري ـعــا
عـمـلـيــة تــرح ـيــل امل ـس ـل ـحــن واملــدن ـيــن
ال ــراف ـض ــن الت ـف ــاق ــات «ال ـت ـســوي ــة» من
ريـفــي درع ــا والقنيطرة نحو الشمال.
واقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــر مـ ـشـ ـه ــد الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــوب خـ ــال
اليومني املاضيني على خروج عشرات
الحافالت من بلدات الريفني ،استعدادًا
لدخول القوات الحكومية وبدء مرحلة
«ال ـت ـســويــة» وف ــق االت ـف ــاق ــات املــوقـعــة.

ومضت عملية التنفيذ شوطًا واسعًا،
بــرغــم الـعــراقـيـ ٌـل الـتــي واجـهـتـهــا ،إذ ال
يــزال هناك رفــض من بعض الفصائل
في القنيطرة لشروط االتفاق ،وخاصة
ما يخص نــوع األسلحة التي يمكنها
إخـ ـ ــراج ـ ـ ـهـ ـ ــا ن ـ ـحـ ــو مـ ـنـ ـطـ ـق ــة «خـ ـف ــض
الـتـصـعـيــد» فــي الـشـمــال .وشـهــد أمــس
خ ـ ــاف ـ ــات واس ـ ـع ـ ــة ب ـ ــن بـ ـع ــض ق ـ ــادة
الـفـصــائــل ،تــرجـمــت بـتــوتــر فــي جباتا
الـ ـخـ ـش ــب ومـ ـحـ ـيـ ـطـ ـه ــا ،م ـ ــن دون أن
يـعــرقــل ذل ــك عملية اإلج ــاء مــن معبر
القحطانية ـ أم باطنة ،وباتجاه ّ
جبا.

نشاط روسي في ملف «عودة الالجئين»
تعمل موسكو بنشاط على دفع مبادرتها الخاصة بإعادة الالجئني إلى سوريا ،مع الدول
املعنية بهذا امللف .وبعد اتصال أول من أمس ،جمع وزير الخارجية الروسي سيرغي
الفروف بنظيره األميركي مايك بومبيو ،وتناول امللف السوري ،بحث الفروف مع نظيره
األردني أيمن الصفدي ،في اتصال هاتفي ،موضوع عودة الالجئني و«األفكار الروسية
املطروحة» في هذا الصدد .كذلك تم بحث «املستجدات في سوريا والجهود املبذولة
للتوصل إلى حل سياسي لألزمة السورية يحفظ وحدة سوريا واستقرارها ويقبل به
الشعب السوري» .وأكد الوزير الروسي أهمية تقديم مساعدة لسوريا في إعادة إعمار
البالد بعد انتهاء األزمة فيها .وجاء ذلك بعد الكشف عن بدء تعاون روسي ـ ـ فرنسي لنقل
مساعدات إنسانية إلى سوريا.

وحتى مساء أمــس ،كــان يجري إعــداد
الدفعة الثالثة مــن الحافالت للتحرك
ن ـح ــو الـ ـشـ ـم ــال ،ب ـع ــدم ــا عـ ـب ــرت خ ــال
النهار  20حافلة إلــى نقطة التفتيش
الـ ـت ــابـ ـع ــة ل ـل ـج ـي ــش ،كـ ـخـ ـط ــوة أخـ ـي ــرة
الن ـطــاق ـهــا ن ـحــو ال ـش ـم ــال .وجـ ــاء ذلــك
بعد خروج  48حافلة أول من أمس ،من
املعبر نفسه ،و 20حافلة تقل مسلحني
ومــدنـيــن مــن مــديـنــة ن ــوى .وتعرضت
الـحــافــات الـتــي خــرجــت مــن القنيطرة
ودرع ـ ــا أم ـ ــس ،ل ـتــأخ ـيــر ف ــي مـحــافـظــة
حمص ،بعد إيقافها لساعات من قبل
مجموعات رديفة للجيش ،طالبت بحل
مـلــف املـخـتـطـفــن م ــن ب ـل ــدات اشـتـبــرق
وكـفــريــا وال ـفــوعــة ،الــذيــن ف ـقــدوا خــال
تفجير منطقة الــراشــديــن ق ــرب حلب،
الذي استهدف نقطة تجمع الحافالت.
وب ـع ــد س ــاع ــات ع ـلــى اإليـ ـق ــاف ،تــدخــل
الجانب الروسي ،وتعهد بالعمل على
ّ
حل امللف بعد أن تسلم قائمة بأسماء
املختطفني ،لتكمل القافلتان طريقهما
نحو ريف حماة الشمالي.
وكـ ـ ـ ــان الف ـ ـتـ ــا أمـ ـ ـ ــس ،دخـ ـ ـ ــول عـ ـ ــدد مــن
ال ـح ــاف ــات إل ــى ب ـلــدة مـحـجــة ف ــي ريــف
درع ـ ـ ــا ال ـش ـم ــال ــي ،الـ ـت ــي ت ـش ـهــد هــدنــة
منذ مــدة طــويـلــة ،إلخ ــراج أقــل مــن 200
مـسـلــح ن ـحــو ال ـش ـم ــال ،ع ـلــى أن تــدخــل
ال ـ ـقـ ــوات ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،وتـ ـج ــري عملية
«مـصــالـحــة» عـلــى غ ــرار بــاقــي الـبـلــدات.
وب ــالـ ـت ــوزاي ،وب ـع ــد أن ان ـت ـهــى إخ ــراج
راف ـ ـضـ ــي امل ـص ــال ـح ــة فـ ــي بـ ـل ــدة نـ ــوى،

ستبدأ عملية تسوية ملف املسلحني
الـبــاقــن هـنــاك ،لتدخل ال ـقــوات األمنية
إلــى داخ ــل البلدة تمهيدًا لـعــودة باقي
املؤسسات الحكومية ،على أن يحارب
هؤالء املسلحون مع قوات الجيش ضد
تـنـظـيــم «داعـ ـ ــش» ف ــي وادي ال ـيــرمــوك،
حيث بدأت املعارك فعليًا على عدد من
املحاور .إذ تشهد نقاط جلني والشيخ
سعد وأط ــراف نــوى ،اشتباكات عنيفة
مع تنظيم «داعش» .وشهد محيط تلي
الجابية والـجـمــوع ،اشتباكات عنيفة
أم ـ ــس ،بـ ــال ـ ـتـ ــوازي مـ ــع ق ـص ــف ك ـث ـيــف،
جــوي ومدفعي وصــاروخــي ،استهدف
نقاط التنظيم في تل الجموع وتسيل
وال ـ ـش ـ ـجـ ــرة ،وع ـ ـ ــدد مـ ــن ب ـ ـلـ ــدات وادي
ال ـي ــرم ــوك .وسـيـســاعــد إح ـك ــام الجيش
سيطرته على تــل الجابية ،فــي تعزيز
ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـع ـس ـك ــري ــة ضـ ــد «داعـ ـ ـ ــش»،
ل ـكــونــه يـمـتـلــك مــوق ـعــا م ـه ـمــا قـ ــرب تل

استهدف طيران
العدو موقعًا لمعامل
الدفاع في غربي حماة
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جندي سوري فوق تل الجابية خالل العمليات في محيطه أمس (أ ف ب)

الجموع ،أحصن النقاط العسكرية التي
يسيطر عليه التنظيم .وم ــن املـتــوقــع،
بالتوازي مع انتهاء الوجود العسكري
للمسلحني فــي القنيطرة بشكل كامل
قريبًا ،أن يــوســع الجيش مــن عملياته
العسكرية فــي وادي الـيــرمــوك ،لتأمني
كامل الحدود مع الجوالن املحتل.
وف ــي مـ ــوازاة تـلــك ال ـت ـط ــورات ،وبينما
ّ
سهل الجانب اإلسرائيلي خروج مئات
مــن عناصر «ال ـخــوذات البيضاء» إلى
ّ
األردن ،ش ــن س ــاح الـجــو اإلســرائـيـلــي
عدوانًا جديدًا استهدف إحدى النقاط

ال ـع ـس ـكــريــة ف ــي ريـ ــف ح ـم ــاة ال ـغــربــي.
الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــارات ال ـ ـتـ ــي كـ ــانـ ــت عـ ـل ــى خ ــاف
سابقاتها ،خارج ساعات الليل ،شنت
عـبــر األج ـ ــواء الـلـبـنــانـيــة ،عـقــب غ ــروب
الـشـمــس بــوقــت قـصـيــر ،بـعــد ن ـهــار لم
تفارق فيه طائرات العدو سماء لبنان.
واستهدفت الصواريخ التي أطلقتها
ط ــائ ــرات الـ ـع ــدو مــوق ـعــا ي ـضــم مــرك ـزًا
مل ـعــامــل ال ــدف ــاع ول ـل ـب ـحــوث الـعـلـمـيــة،
قــرب بلدتي الــزاوي وديــر ماما ،شمال
مـصـيــاف .ووف ــق املـعـلــومــات املـتــوافــرة
مـ ــن م ـ ـصـ ــادر م ـح ـل ـي ــة ،ف ـ ــإن ع ـ ــددًا مــن

الـ ـ ـص ـ ــواري ـ ــخ أطـ ـلـ ـق ــت نـ ـح ــو ال ـ ـهـ ــدف،
وأصـ ــاب  6مـنـهــا امل ــوق ــع ،وس ـقــط عــدد
آخر في أراض زراعية .وأظهر تسجيل
مصور من منطقة قريبة اعتراض أحد
ص ــواري ــخ ال ــدف ــاع ال ـج ــوي ل ــواح ــد من
دون أن
ال ـصــواريــخ اإلســرائـيـلـيــة ،مــن ُ َ
يعرف عدد الصواريخ التي اعت ِرضت
ب ــامل ـج ـم ــل .وأش ـ ـ ـ ــارت امل ـع ـل ــوم ــات إل ــى
أن الـقـصــف سـ ّـبــب سـقــوط جــرحــى من

ّ
للوهلة االولى ،أظهرت إسرائيل ليلة السبت كما لو أنها عثرت
على املفتاح الذي يخرجها من الدائرة املغلقة في مقابل قطاع
ّ
غزة .شنت عشرات الهجمات داخل القطاع في أعقاب مقتل
جندي صهيوني نتيجة عملية قنص نفذها مقاومون بالقرب
من السياج .أوحت إسرائيل في حينه كما لو أنها اتخذت قرارًا
بشن هجوم متدحرج ضد فصائل املقاومة ،خاصة أن تهديدات
قادتها نافست أصوات الطائرات والصواريخ التي أمطرت بها
القطاع ،لكن بعد مضي ساعات عادت وانكفأت .هكذا تجد
إسرائيل نفسها ،مرة أخرى ،أمام النتيجة نفسها :العودة إلى
املعادلة السابقة.
تدرك إسرائيل أنها في الوقت الذي تسعى فيه إلى عدم التسبب
بفتح جبهة مفتوحة مع القطاع ،وجدت نفسها مضطرة لالرتقاء
في االعتداء ،بقدر ،والسبب أن القضية تتجاوز مفاعيل مقتل
جندي في الجيش .وترى تل أبيب أن املبادرة إلى قتل جندي
على السياج مع القطاع ،كشف عن محدودية فعالية الرسائل
الردعية التي توالت عليها خالل األسابيع املاضية .وأظهر أيضًا
أن فصائل املقاومة مصممة على الدفاع عن شعبها ونفسها
في مواجهة االعتداءات ،وهو ما سيساهم في تضييق خيارات
إسرائيل.
مع ذلك ،كلما فشلت إسرائيل في خياراتها ،فإن ذلك يدفع إلى
أن تكون الجولة التي تلي أشد من سابقتها ،لكنها حتى اآلن
ستبقى مضبوطة بمجموعة اعتبارات ما زالت حاضرة في
ّ
وعي وخلفية صناع القرار السياسي واألمني ،وتلتقي جميعها
ّ
حول ضرورة تجنب أي مواجهة واسعة متدحرجة مع القطاع.
من الواضح أن فصائل املقاومة مدركة تمامًا للقيود التي
تفرض نفسها على مؤسسة القرار اإلسرائيلي التي لم تنجح
في خلق انطباع مخالف من خالل رسائل التهويل والظهور
كمن ينتظر لحظة القرار لالنقضاض .ومن أبرز الرسائل التي
سبقت الجولة األخيرة ،ما أدلى به وزير األمن أفيغدور ليبرمان،
الذي أخذ دور املحلل الذي يشرح كيف أن إسرائيل استنفدت
محاوالتها وبات الجمهور ملتفًا حول خيار العمل العسكري
الواسع ،باعتبار أن املؤسسة السياسية قد جربت كل السبل
البديلة ،لكن هذه املحاوالت فشلت .ومن الواضح أن حجم الجولة
َ
األخيرة َه َدف أيضًا إلى محاولة تبديد التقدير السائد لدى
األطراف الفلسطينية بأن إسرائيل مردوعة عن توسيع نطاق
العدوان ،تجنبًا لتدحرج ال تريده في هذه املرحلة .وحول ذلك،
رأى رئيس معهد أبحاث األمن القومي ،اللواء عاموس يادلني،
َّ
أن «حماس شخصت عدم رغبتنا في جولة إضافية في غزة»،
مضيفًا أنها «شخصت تقريبًا من طريق الصدفة التظاهرات
والبالونات (الحارقة) ،كما رأت أن إسرائيل مرتدعة جدًا» .ورأى
أن «السؤال االستراتيجي هو ماذا تريد دولة إسرائيل أن تنجز
مقابل قطاع غزة؟».
مشكلة إسرائيل أنه ليس لديها أفق في مواجهة تصميم سكان

قطاع غزة الذين يتمسكون بخيار املقاومة .وعلى هذه الخلفية ،أكد
رئيس الوزراء السابق ،واملسؤول عن عدوان «الرصاص املسكوب»،
إيهود أوملرت ،أن «نتيجة عملية عسكرية (في غزة) ستكون عددًا
كبيرًا من الضحايا اإلسرائيليني وأيضًا الفلسطينيني ومن بينهم
مدنيون كثر ...وفي نهاية عملية ستستمر شهرًا أو شهرين،
وسيطلق خاللها عدد ال يحصى من الصواريخ ،سنعود بالضبط
إلى الوضع الذي كنا فيه عشية العملية ...لذلك فإنها لن تساعد ولن
ّ
تغير ولن يكون لها تأثير ولن تفيد» .واقترح أوملرت على القيادة
السياسية «عدم التهديد بخطة ،يعرف الطرف الثاني أنها غير
عملية وأنه في نهاية املطاف نحن بأنفسنا سنتهرب من تنفيذها».
أيضًا ،كشفت الجولة األخيرة عن أن الطرفني ،الفلسطيني
واإلسرائيلي ،حريصان على عدم االنجرار إلى عملية عسكرية.
ولذلك امتنعت إسرائيل عن استهداف قياديني في «حماس»
وفصائل املقاومة ،وفي الوقت نفسه امتنعت األخيرة عن إطالق
صواريخ باتجاه عمق األراضي اإلسرائيلية .وهو ما يوضح أن
الطرفني أيضًا ،يدركان الخطوط الحمراء لكل منهما ،ويسعى كل
منهما إلى عدم اختبار اآلخر .وأتى مقتل الجندي ليذكر الجمهور
اإلسرائيلي بأن اتساع نطاق املواجهة ينطوي على خسائر مؤملة،
وأن األمر لن يقتصر على ما تسببه الطائرات الورقية والبالونات
الحارقة.
وفي هذا اإلطار ،كشف املعلق السياسي في صحيفة «معاريف»،
بن كسبيت ،أن هناك اجماعًا في املجلس الوزاري املصغر ،باستثناء
وزير اإلسكان يؤاف غاالنت« :ال أحد ،وال حتى نفتالي بينيت،
مستعد إلرسال الجيش اإلسرائيلي إلى داخل القطاع ودفن 70
جنديًا بسبب الطائرات الورقية والبالونات الحارقة» .وفي مؤشر
على موقف الجمهور من هذا السيناريو ،لفتت محللة الشبكات
االجتماعية في الشرق األوسط ،في معهد أبحاث األمن القومي،
أوريت برلوف ،إلى أنها الحظت أن كل التعليقات على موقف عضو
املجلس الوزاري املصغر نفتالي بينيت املعروف بمواقفه املتطرفة
ضد قطاع غزة ،طالبت الوزير بـ«أال تكون هناك عملية برية في
القطاع ،نعم للغارات الجوية ،وال لدخول بري» ،مشيرة إلى أن
«ناخبي بينيت ومتابعيه ال يريدون تصعيدًا وال حربًا في غزة».
في ضوء تكرار الجوالت القتالية في األسابيع األخيرة ،والقلق من
دينامية التصعيد ،ذكرت تقارير إعالمية إسرائيلية أن األجهزة
األمنية ستوصي الحكومة بالتخفيف عن سكان القطاع ،في
محاولة لتعزيز وتطبيق التفاهمات التي جرى التوصل إليها بني
«حماس» وإسرائيل بوساطة مصرية .ومن املتوقع أن تعلن تل
أبيب تسهيل دخول البضائع عبر معبر كرم أبو سالم وزيادة
مساحة الصيد التي انخفضت بعد التصعيد األخير في قطاع غزة.
في السياق نفسه ،ذكرت صحيفة «إسرائيل اليوم» ّأن «إسرائيل
لم يعد بإمكانها التهرب من سؤال نفسها ّ
عما تريد تحقيقه في
القطاع ،سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا ،وما إذا كانت مستعدة ألن
تفعل من أجل ذلك» .ورأت أن أحداث نهاية األسبوع املاضي توضح
أنه «لم يعد باإلمكان التهرب من مناقشة ذلك ،وينبغي أن يكون
ذلك في أقرب وقت».

ال ـع ــام ـل ــن ف ــي م ــرك ــز م ـع ــام ــل ال ــدف ــاع
وأضرارًا مادية.
(األخبار)

اليمن

ّ
ّ
غريفيث يتسلم ردود حكومة هادي :ال تقدم قبل حسـم موقف «التحالف»
في انتظار ما ستسفر
عنها عملية إعادة
الحسابات التي يجريها
«التحالف» بشأن معركة
الحديدة ،يمضي
المبعوث األممي الوقت
في محاولته إرساء أرضية
«إنسانية» لجولة مشاورات
جديدة .ورغم بعض
المؤشرات اإليجابية التي
تتسم بها تحركاته األخيرة،
إال أن «أنصار الله» تؤكد أنه
«لم يقدم شيئًا ملموسًا
إلى اآلن»

بعد مرور أكثر من أسبوع على وصوله
َّ
إل ـ ــى ال ـ ــري ـ ــاضُ ،م ـك ــل ـف ــا مـ ــن ال ــرئ ـي ــس
امل ـن ـت ـه ـيــة واليـ ـت ــه ،ع ـبــد ربـ ــه مـنـصــور
ه ـ ـ ـ ــادي ،ب ــرئ ــاس ــة ال ـل ـج ـن ــة ال ـخ ــاص ــة
لدراسة مبادرة املبعوث األممي ،مارتن
ّ
غريفيث ،بشأن مدينة الحديدة ،سلم
رئ ـي ــس ح ـك ــومــة ه ـ ــادي ،أح ـم ــد عـبـيــد
بــن دغ ــر ،مـنــدوب املنظمة الــدولـيــة ّ
رد
«الشرعية» بهذا الشأن .ولئن بدا الفتًا
ُ
أن ما نشر رسميًا بخصوص لقاء بن
ّ
دغر  -غريفيث لم يكرر الالزمة املعتادة
عــن ض ــرورة «انـسـحــاب الحوثيني من
ّ
تضمن
مدينة الحديدة ومينائها» بل
ال ـتــذك ـيــر ب ــأط ــر ع ــام ــة ،إال أن ذلـ ــك قد
ال يعني شيئًا فــي ظــل الـتـشــاؤم الــذي
أب ــدت ــه ح ــرك ــة «أنـ ـص ــار ال ـل ــه» بـجـهــود
امل ـب ـع ــوث األمـ ـم ــي ،وخـشـيـتـهــا م ــن أن
ي ـنــزلــق إل ــى م ــا ت ـ ـ ّ
ـورط ف ـيــه سـلـفــه من
«توقف عند جزئية الحديدة ألكثر من
عام ونصف عام».
واج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــع غ ـ ــري ـ ـف ـ ـي ـ ــث ،أم ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،ف ــي
الـ ـ ــريـ ـ ــاض ،ب ــرئـ ـي ــس حـ ـك ــوم ــة هـ ــادي
ّ
الــذي «سلمه ردود الحكومة اليمنية

ب ـشــأن مـقـتــرحــاتــه املـتـعـلـقــة بــالــوضــع
فـ ــي م ــديـ ـن ــة ال ـ ـحـ ــديـ ــدة» ب ـح ـس ــب مــا
أف ـ ـ ـ ــادت بـ ــه وكـ ــالـ ــة «س ـ ـبـ ــأ» ال ـت ــاب ـع ــة
لــ«الـشــرعـيــة» .ونقلت الــوكــالــة عــن بن
دغ ــر ت ـشــديــده ع ـلــى ض ـ ــرورة «ال ـت ــزام
املـ ـيـ ـلـ ـيـ ـشـ ـي ــا ال ـ ـحـ ــوث ـ ـيـ ــة االن ـ ـس ـ ـحـ ــاب
الكامل مــن العاصمة صنعاء واملــدن،
وت ـس ـل ـي ــم ال ـ ـسـ ــاح لـ ـل ــدول ــة ،وع ـ ــودة
السلطة الـشــرعـيــة» .كــذلــك نقلت عنه
دع ــوت ــه إل ــى «إب ـ ــداء حـســن الـنـيــة قبل
ب ــدء أي مـ ـش ــاورات ق ــادم ــة ،وذلـ ــك من
خ ـ ــال إط ـ ـ ــاق س ـ ـ ــراح ك ــاف ــة األس ـ ــرى
واملـ ـ ـعـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـل ـ ــن ،وت ـ ـس ـ ـه ـ ـيـ ــل وصـ ـ ـ ــول
املساعدات اإلنسانية واإلغاثية» .هذا
املوقفان ،الـلــذان ُيـعـ ّـدان األبــرز واألهــم
مــن بــن مــا ُسـ ّـجــل خــال الـلـقــاء ،يمكن
اعتبارهما منطويني على مــؤشــرات
إيـجــابـيــة لـسـبـبــن :أول ـه ـمــا أنـهـمــا لم
يأتيا على ذكــر االنسحاب من مدينة
ال ـح ــدي ــدة ،ب ــل اس ـتــرج ـعــا بـعـضــا من
ال ـب ـن ــود األم ـن ـي ــة ف ــي ج ـ ــدول األع ـم ــال
الـ ـتـ ـف ــاوض ــي ،الـ ـت ــي ال يـ ـ ــزال ال ـخ ــاف
قائمًا حول أسبقيتها على الخطوات

باتت ّ «الشرعية»
تتوجس من االنفتاح
األممي واألوروبي
على «أنصار الله»

السياسية أو العكس .وثانيهما أنهما
تطرقا إلى طبيعة اإلجراءات العملية
الــواجــب اتـخــاذهــا قـبــل الـجـلــوس إلــى
تطالب «أنصار
طاولة الحوار (والتي
ِ
الله» من جهتها بما يماثلها) ،األمر
الـ ـ ــذي ي ـت ـســق م ــع م ــا ك ـ ــان ق ــد أع ـل ـنــه
املبعوث األممي في العاشر من الشهر
الجاري (عقب زيارته عدن) من أولوية
«التركيز على الجوانب اإلنسانية».
ع ـل ــى أن ه ـ ــذه ال ـ ـب ـ ــوادر الـ ـت ــي يـمـكــن

استشفافها من مواقف رئيس حكومة
هــادي قد ال تعدو كونها إش ــارات إلى
ـاع تبذلها «الـشــرعـيــة» الس ـتــدراك
م ـسـ ٍ
وض ـع ـهــا لـ ــدى ال ــوس ـي ــط األمـ ـم ــي ،في
ظـ ــل ت ـ ّ
ـوج ـس ـه ــا مـ ــن انـ ـفـ ـت ــاح امل ـن ـظ ـمــة
ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة وم ـ ـع ـ ـهـ ــا عـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن الـ ـ ـ ــدول
األوروبـيــة على «أنصار الله» .في هذا
اإلط ـ ـ ــار ،ت ـت ـحــدث مـ ـص ــادر م ـقــربــة من
«الشرعية» عــن مـخــاوف مــن أن يــؤدي
الهجوم املتواصل على األمــم املتحدة
ومبعوثها ،الــذي كانت آخــر تجلياته
ً ُ
مقاال نشر في صحيفة رسمية وصف
غ ــري ـف ـي ــث ب ــأن ــه «ال ـ ــوج ـ ــه األق ـ ـبـ ــح فــي
املؤسسة الدولية» ،إلى تغذية التوتر
ً
القائم أصال بني الجانبني ،وفي املقابل
ت ـعــزيــز ال ـت ــواص ــل م ــع «أنـ ـص ــار ال ـل ــه».
ورغــم ما تحمله هواجس «الشرعية»
ومحاولتها معالجة األزمة (التي لعب
 بحسب امل ـصــادر نفسها « -الـتــوجــهالـ ـع ــدائ ــي» ل ــوزي ــر خ ــارج ـي ــة ح ـكــومــة
هادي الجديد ،خالد اليماني ،دورًا في
ّ
تأجيجها) مــن دالل ــة ،إال أن ذلــك يظل
لعبًا في الوقت الضائع في انتظار ما

سـتـفـســر عـنــه ال ـج ـهــود االسـتـطــاعـيــة
التي تبذلها اإلمــارات بوصفها قائدة
م ـعــركــة الـ ـح ــدي ــدة ،ومـ ــا س ـتــدفــع إلـيــه
ّ
يتبي
مــن تهدئة أو تصعيد .وريثما
م ـ ــآل الـ ـتـ ـح ــرك ــات اإلم ـ ــاراتـ ـ ـي ـ ــة ،وم ـعــه
نتيجة ج ــردة الـحـســابــات الـسـعــوديــة،
تبقى امل ــراوح ــة مسيطرة عـلــى املـســار
السياسي.
م ـ ــراوح ـ ــة يـ ـم ــأ «الـ ـتـ ـح ــال ــف» ا ُلـ ـف ــراغ
ال ـ ـنـ ــاجـ ــم عـ ـنـ ـه ــا بـ ــال ـ ـحـ ــديـ ــث امل ـ ـ ـكـ ـ ـ ّـرر
ع ـ ــن «عـ ـمـ ـلـ ـي ــات مـ ـحـ ـس ــوب ــة» ،وف ـس ــح
فـ ــي امل ـ ـجـ ــال أم ـ ـ ــام الـ ـجـ ـه ــود األم ـم ـي ــة.
وت ـم ـث ـلــت آخـ ــر ف ـص ــول ذلـ ــك ال ـحــديــث
فــي مــا ص ـ ّـرح ب ــه ،أم ــس ،وزي ــر الــدولــة
اإلم ــارات ــي ل ـل ـشــؤون ال ـخــارج ـيــة ،أنــور
ق ــرق ــاش ،ح ـيــث ق ـ ــال(« :إن ـ ـنـ ــا) نـنـتـظــر
جـهــود املـبـعــوث األمـمــي نحو تحقيق
انسحاب حوثي من الـحــديــدة ...ودون
ذلـ ـ ــك فـ ـ ــإن تـ ـح ــري ــر ال ـ ـحـ ــديـ ــدة قـ ـ ــادم»،
ُمـجـ ّـددًا تبريره الجمود املسيطر على
العمليات بــأن «امليليشيات تتمترس
فــي وس ــط س ـكــانــي» ،وب ــأن «الـتـحــالــف
كــان أكثر فطنة في مراعاته للجوانب

اإلنسانية واملدنية» ،وهو تبرير تجد
ً
ف ـيــه «أنـ ـص ــار ال ـل ــه» س ـب ـيــا للتغطية
على «الفشل الــواســع ،وافتقاد الرؤية
ال ـع ـس ـك ــري ــة والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة» ع ـل ــى حــد
تعبير الـنــاطــق بــاســم الـحــركــة ،محمد
ع ـبــد الـ ـس ــام ،ت ـمــامــا مـثـلـمــا تـ ــرى في
مـحــاولــة «الـتـحــالــف» تعليق اإلخـفــاق
وال ـع ـمــل ال ـج ــاري عـلــى الـتـخـلــص منه
على ّ
شماعة الجهود األممية «هروبًا
إلــى األم ــام ،ألن ال ـعــدوان يعتقد أن أي
وقف للحرب حاليًا ُي ّ
عد هزيمة مكتملة
األرك ـ ـ ــان» .ان ـطــاقــا م ــن ذلـ ــك ،أك ـ ُـد عبد
ال ـس ــام ،فــي مـقــابـلــة صـحــافـيــة نـشــرت
أمس ،أن «توجه العدوان هو االستمرار
ف ــي الـ ـ ـع ـ ــدوان وال ـ ـح ـ ـصـ ــار» ،وأنـ ـ ــه «ال
يــوجــد حــالـيــا أي حــديــث جــدي عــن أي
جــولــة مــن امل ـش ــاورات» .وأش ــار إلــى أن
املـبـعــوث األمـمــي الـجــديــد «لــم يستطع
أن يقدم شيئًا ملموسًا حتى اللحظة
مـنــذ تـعـيـيـنــه» ،مــوضـحــا أن «ج ـهــوده
اص ـط ــدم ــت بـتـعـنــت دول ال ـت ـحــالــف»،
مشددًا على ضرورة أن يدرك غريفيث
أن «الحلول الجزئية ال يمكن أن تمثل

أي نقطة تحول في االتجاه السياسي».
ول ـف ــت إلـ ــى «(أن ـ ـنـ ــا) نـلـتـقــي ب ـع ـشــرات
السفراء ومندوبي ال ــدول» ،معتبرًا أن
«امل ــوق ــف الــوطـنــي أصـبــح لــه حـضــوره
وكلمته لــدى كــل األط ــراف الــدولـيــة من
تواصل شبه يومي».
خالل
ّ
تواصل تمثلت أحدث حلقاته أمس في
لقاء جمع في صنعاء السفير الفرنسي
لدى اليمن ،كريستيان تيستو ،برئيس
امل ـج ـل ــس ال ـس ـي ــاس ــي األع ـ ـلـ ــى ،م ـهــدي
ّ
املشاط ،الذي سلمه رسالة إلى رئيس
بالده ،إيمانويل ماكرون .وأمل املشاط،
خـ ــال الـ ـلـ ـق ــاء ،أن «تـ ــراجـ ــع ال ـح ـكــومــة
الفرنسية حساباتها» ،وأن «تضطلع
بـ ـ ـ ــدور ف ـ ــي إحـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــام» ،م ـب ــدي ــا
مساع فرنسية
«الجاهزية لتسهيل أي
ٍ
م ــن شــأن ـهــا دع ــم امل ـس ــار ال ـس ـيــاســي».
وق ــال تـيـسـتــو ،مــن جـهـتــه ،إن «فرنسا
تتأذى من الحرب إلن إحــدى عواقبها
تـ ــوسـ ــع ن ـ ـفـ ــوذ الـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة وداع ـ ـ ـ ـ ــش»،
مضيفًا(« :إن ـن ــا) أخـبــرنــا السعوديني
واإلماراتيني بأن الحديدة خط أحمر».
(األخبار)

ّ
جددت اإلمارات تبريرها جمود
معركة الحديدة بـ«مراعاة التحالف
الجوانب اإلنسانية» (أ ف ب)

16

اإلثنين  23تموز  2018العدد 3522

اإلثنين  23تموز  2018العدد 3522

العالم

العالم

العراق

تقرير
طهران مستعدة ل ّ
ـ«أم المعارك»:

توقعات بمسار تصاعدي ...وإجراءات حكومية ال ترضي الشارع

أوراقنا «أعقد»
من إغالق هرمز

التظاهرات تدخل أسبوعها الثالث

مع دخول تظاهرات المحافظات
الجنوبية أسبوعها الثالث ،تسود توقعات
باتخاذها مسارًا تصاعديًا خالل األيام
المقبلة .تصاعد من شأنه ،إذا ما تحقق،
مضاعفة ارتباك حكومة حيدر العبادي
التي ال تزال ُقاصرة عن إرضاء المحتجين،
ظهر فيه القوى السياسية
في وقت ت ِ
افتقادها إرادة الحل ،األمر الذي يزيد
المشهد تعقيدًاّ ،
ويشرع الباب على
استطالة األزمة
أس ـ ـبـ ــوع ث ــال ــث ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي (م ـنــذ
 9تـ ـم ــوز /ي ــول ـي ــو الـ ـ ـج ـ ــاري) تــدخ ـلــه
تظاهرات املحافظات الجنوبية ،فيما
ال ت ــزال الحكومة االتـحــاديــة برئاسة
حيدر العبادي عاجزة عن تقديم حزمة
متكاملة من إصــاحــات ُيستطاع من
خــالـهــا اسـتـيـعــاب ال ـف ــورة الشعبية،
ـال ـب ــة ب ـت ــأم ــن الـ ـح ـ ّـد األدن ـ ـ ــى مــن
امل ـط ـ ِ
خدمات التغذية الكهربائية واملائية،
ً
فضال عــن خلق فــرص عمل للشباب،
وإيجاد رؤية واضحة ملكافحة الفساد
املستشري في مؤسسات الدولة ،التي
تحتل املرتبة التاسعة عامليًا على هذا
الصعيد.
ال ـت ـظــاهــرات امل ـس ـت ـمــرة ،وال ـتــي ّبلغت
ذروت ـه ــا الـسـبــت امل ــاض ــيُ ،ي ـتــوقــع أن
ت ـت ـخــذ مـ ـس ــارًا ت ـص ــاع ــدي ــا ف ــي األيـ ــام
س ـ ــط ح ــدي ــث عــن
ال ـق ـل ـي ـلــة امل ـق ـب ـل ــة ،و ُ
«ت ـظ ــاه ــرة ض ـخ ـمــة» أع ـل ــن تنسيقها
مع القوى األمنية ،لحماية املحتجني
م ــن ج ـه ــة ،ودوائـ ـ ــر ال ــدول ــة وم ـكــاتــب
األح ـ ـ ـ ـ ــزاب م ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ب ـه ــدف

م ـنــع وق ـ ــوع أي خ ـ ــرق ،خ ـصــوصــا أن
األرق ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـ ـصـ ـ ــادرة عـ ــن امل ــؤسـ ـس ــات
الــرس ـم ـيــة تـشـيــر إل ــى وقـ ــوع ع ـشــرات
الضحايا واإلصابات على مدى األيام
امل ــاض ـي ــة .وف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،أعـلـنــت
«املـفــوضـيــة الـعـلـيــا املستقلة لحقوق
اإلن ـس ــان» ،أم ــس ،مقتل  13متظاهرًا
خ ـ ــال االحـ ـتـ ـج ــاج ــات امل ـس ـت ـم ــرة فــي
ب ـ ـ ـغـ ـ ــداد وامل ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــات الـ ـجـ ـن ــو ُبـ ـي ــة.
وذك ــر الـبـيــان أن « 13متظاهرًا قتلوا
مـنــذ ان ـطــاق ال ـت ـظــاهــرات لـغــايــة يــوم
األحد» ،الفتًا إلى أن  729شخصًا آخر
أصـيـبــوا بـجــروح (مــن دون أن ُيـحـ ِّـدد
طبيعتها) 460 ،منهم مــن منتسبي
القوات األمنية» .وأضــاف أن األخيرة
ُأق ــدم ــت ع ـلــى اع ـت ـقــال  757مـتـظــاهـرًا،
أطلق ســراح غالبيتهم خالل اليومني
امل ــاض ـيــن ،ف ــي وق ــت ت ـع ـ ّـرض ف ـيــه 91
ً
مـبـنـ ًـى حـكــومـيــا وسـكـنـيــا ،ف ـضــا عن
الـسـيــارات ،ألض ــرار لــم يوضح البيان
حجمها.
فــي املقابل ،تركن السلطات العراقية
إلـ ــى ال ـص ـمــت إزاء األرق ـ ـ ــام ال ـص ــادرة
ب ـش ــأن ض ـحــايــا األس ــاب ـي ــع املــاض ـيــة،
في ظل عجز العبادي عن القيام بأي
خطوات إصالحية حقيقية ،باستثناء
تقديمه طعنًا في قانون منح النواب
السابقني امـتـيــازات مالية ومعنوية
على نحو مخالف للقوانني ،وفق بيان
مـكـتـبــه ،ال ــذي أك ــد أن رئ ـيــس الـ ــوزراء
طعن لــدى املحكمة االتـحــاديــة العليا
(أعلى سلطة قضائية في البالد) في
ق ــان ــون «ام ـت ـي ــازات الـ ـن ــواب» (شـ ّـرعــه
ّ
ال ـبــرملــان قـبــل ح ــل ــه) ،مـطــالـبــا بــإيـقــاف
ّ
العمل به .القانون الذي صدقه رئيس
الجمهورية ،فــؤاد معصوم ،األربـعــاء
امل ــاض ــي ،أثـ ــار بـلـبـلــة زادت م ــن حــدة
الـ ـغـ ـض ــب عـ ـل ــى ال ـط ـب ـق ــة ال ـس ـيــاس ـيــة

ت ـصــريــح ص ـحــافــي إلـ ــى أن «ال ـص ــدر
أوع ـ ـ ـ ــز ب ـت ـع ـل ـي ــق الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــوارات ،ح ـتــى
تنفيذ مطالب املتظاهرين ،وتحالف
ّ
س ـ ــائ ـ ــرون ع ــل ــق ك ــاف ــة حـ ـ ــواراتـ ـ ــه مــع
األطراف السياسية» ،مضيفًا أن «ليس
م ــن امل ـع ـق ــول االن ـش ـغ ــال ب ــال ـح ــوارات
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة وت ـ ـق ـ ـس ـ ـيـ ــم امل ـ ـنـ ــاصـ ــب
والكراسي ،والعراقيون لديهم مطالب
مشروعة لحقوقهم التي من املفترض
أن توفرها الحكومة».
وم ــا يــزيــد املـشـهــد تـعـقـيــدًا الـحــديــث
عــن أن حــوار الكتل مرتبط بانتهاء
«امل ـ ـ ـفـ ـ ــوض ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــا املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـل ــة
لـ ــان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات» م ـ ــن ال ـ ـعـ ــد وال ـ ـفـ ــرز
ال ـ ـ ـيـ ـ ــدوي ألصـ ـ ـ ـ ــوات الـ ـن ــاخـ ـب ــن فــي
الـصـنــاديــق امل ـط ـعــون فــي نـتــائـجـهــا،
رغم اعتقاد تلك الكتل بأن «النتائج
سـ ـتـ ـك ــون م ـت ـط ــاب ـق ــة  .»%100وف ــي
هـ ــذا اإلط ـ ـ ــار ،أع ـل ــن امل ـت ـح ــدث بــاســم
«املـ ـف ــوضـ ـي ــة» ،ل ـي ــث جـ ـب ــر« ،ان ـت ـه ــاء
عملية إعادة ّ
العد في مراكز االقتراع
التي وردت بشأنها شكاوى وطعون
فــي مـحــافـظــة كــربــاء» ،الفـتــا إلــى أن
«ن ـت ــائ ــج  14م ـحــاف ـظــة م ــن أص ــل 18
جاء ت مطابقة بنسبة .»%100
(األخبار)
«مفوضية حقوق اإلنسان» :مقتل  13متظاهرًا منذ انطالق التظاهرات (أ ف ب)
الحاكمة ،وال سيما أن بعض مــواده
ت ـت ـع ـلــق ب ـت ــوس ـي ــع ح ـص ــان ــة الـ ـن ــواب
الـ ـس ــابـ ـق ــن ،وهـ ـ ــو مـ ــا يـ ـتـ ـع ــارض مــع
مطالب املحتجني ،الداعية إلى ضرورة
مـحــاكـمــة ه ــؤالء عـلــى تـقـصـيــرهــم في
تمثيلهم النيابي .العبادي حــاول أن
يتماشى في طعنه مع الشارع ،بهدف

استيعاب النقمة عليه ،إال أنه ـ حتى
اآلن ـ بدا عاجزًا عن ذلك ،بالتوازي مع
عـجــز ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة هــي األخ ــرى
ّ
املخيم على
عن إيجاد مخرج للفراغ
مؤسسات الدولة ،والذي يزيد ـ بدوره
ـ من عمق األزمة الحالية.
«ال ـ ـت ـ ـيـ ــار ال ـ ـ ـص ـ ــدري» ،الـ ـس ــاع ــي إل ــى

االسـتـفــادة مــن تداعيات األزم ــة ،أعلن
مــن خــال «تـحــالــف ســائــرون» تعليق
حواراته حول الكتلة النيابية األكبر،
وت ـش ـك ـي ــل ال ـح ـك ــوم ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،مــع
ج ـم ـيــع األط ـ ـ ـ ــراف ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،حـتــى
ت ـن ـف ـيــذ م ـط ــال ــب املـ ـتـ ـظ ــاه ــري ــن ،وف ــق
القيادي محمد رشــك ،الــذي أشــار في

نتائج الفرز اليدوي
في  14محافظة جاءت
متطابقة بنسبة %100

مصر

«قالدة النيل» ليوسف صديق :تكريم متأخر أو رسالة سياسية؟
قد يكون الختيار الرئيس المصري
شخصية العقيد يوسف صديق لمنحه
«قالدة النيل» مؤشرات عدة ،خاصة في
ظل األحاديث عن احتمال تخليه عن
السلطة عام 2022
القاهرة ــ األخبار
ل ــم ي ـم ــر م ـن ــح ال ــرئ ـي ــس املـ ـص ــري عـبــد
الفتاح السيسي «قالدة النيل» للعقيد
الراحل يوسف صديق ،املنفذ الحقيقي
لـ ــ«ث ــورة  23ي ــول ـي ــو» ،م ــن دون إث ــارة
ا ُل ـت ـس ــاؤالت ع ــن ال ــرس ــال ــة الـسـيــاسـيــة
وم ـ َّـم ــا ال
املـحـتـمـلــة ّ مــن ه ــذه ال ـخ ـطــوةِ .
شك فيه أن التكريم الذي تأخر  66عامًا
لهذا الضابط الــذي نجح بقواته التي
ت ـحــركــت م ــن مـعـسـكــر «الـهــايـكـسـتــب»
مبكرًا منتصف ليلة  23تموز عام 1952
فــي السيطرة على مقر قـيــادة الجيش
املـ ـص ــري ع ـل ــى ك ــورنـ ـي ــش الـ ـنـ ـي ــل ،فــي
وسط القاهرة ،وهو املبنى الذي تحول
الحقًا إلــى مقر قيادة الـثــورة ،يكتسب
أه ـم ـي ــة إض ــافـ ـي ــة فـ ــي ظـ ــل ال ـت ـك ـه ـنــات
الدائرة في الحلبة السياسية في مصر
ب ـشــأن اح ـت ـمــاالت ان ـت ـقــال الـسـلـطــة في
انتخابات عام .2022
ّ
الـ ـسـ ـيـ ـس ــي الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـقـ ــول إنـ ـ ـ ـ ــه ي ــؤم ــن
بعبد الـنــاصــر وال ي ـفـ ّـوت مـنــاسـبــة إال
بالحديث عن إنجازاته وجهوده ،فاجأ
ج ـم ـيــع ال ـع ـس ـكــريــن ب ـت ـكــريــم صــديــق

ومنحه قالدة النيل ،وهي أعلى وسام
تكريمي تمنحه الدولة املصرية ،فيما
ُي َع ّد التكريم ّ
رد اعتبار للعسكري الذي
ُ
ن ِّحي بعد أشهر من الثورة بسبب رأيه
ب ـض ــرورة ع ــودة الـجـيــش إل ــى ثكناته
واالبتعاد عن ممارسة السياسة ،وهو
ال ـ ــرأي الـ ــذي دف ــع ثـمـنــه ب ــاق ــي حـيــاتــه
باإلقامة الجبرية بعدما سجن لنحو
عام في السجن الحربي ليرحل بصمت
في منتصف السبعينيات.
م ـفــاجــأة الـسـيـســي ف ــي تـكــريــم صــديــق
لم تقتصر على اختيار التوقيت الذي
ي ـت ــزام ــن م ــع م ـق ــال ال ـك ــات ــب ع ــز الــديــن
شكري فشير الذي يرى إمكانية تسليم
السلطة في عام  ،2022وفي وقت ّ
مهد
ِ
ف ـي ــه الـ ـق ــان ــون ل ـح ـم ــاي ــة ال ـع ـس ـكــريــن
م ــن أي ــة م ـحــاك ـمــات الح ـت ـمــال منحهم
ال ـح ـصــانــة م ــدى ال ـح ـيــاة وعـ ــدم ج ــواز
محاكمتهم ،خاصة القادة العسكريني
الــذيــن يـصــدر ق ــرار باستدعائهم بعد
إحالتهم على التقاعد ،وهــو ما حدث
مع غالبية أعضاء املجلس العسكري
منذ عام  2011وحتى اآلن.
يشير اختيار السيسي يوسف صديق
لتكريمه عشية ذك ــرى ال ـثــورة إل ــى أن
آراء الـعـسـكــري الــداعــي لـبـقــاء الجيش
ّ
بـعـيـدًا ع ــن الـحـكــم بــاتــت م ـحــط أنـظــار
الرئيس الذي يفترض أن تكون واليته
الـحــالـيــة هــي األخ ـيــرة وفـقــا للدستور
الحالي ،فبالرغم من إطالق مؤسسات
الدولة حمالت لتعديل الدستور ،إال أن
الـجـنــرال املـصــري لــم ُيـبـ ِـد رأيــا حاسمًا
حـتــى اآلن فــي مـســألــة تــرشـحــه لــواليــة

ثالثة ،مــؤكـدًا فــي جميع التصريحات
الرسمية أنه يكتفي بواليتني فقط.
حتى اآلن ال توجد مؤشرات جادة على
اتخاذ السيسي قرارًا بتسليم السلطة
فــي  .2022صحيح أن ــه ال يــوجــد وجــه
س ـي ــاس ــي أب ـ ــدى اس ـ ـت ـ ـعـ ــداده ل ـخــوض
املنافسة الجادة في االنتخابات املقبلة
بعد عمليات التحجيم التي شهدتها
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات الـ ـس ــابـ ـق ــة ل ـل ـمــرش ـحــن
املحتملني بإقصاء متعمد واستبعاد

كــل مــن يمكن أن يــواجــه الـسـيـســي ،إال
أن الــرهــان على عنصر الــوقــت ال يــزال
هو الفيصل مع بقاء نحو أربع سنوات
على فتح بــاب الترشح مـجــددًا ،يمكن
أن تـشـهــد خــالـهــا الـحـيــاة السياسية
ال ـعــديــد م ــن امل ـف ــاج ــآت ،وال سـيـمــا مع
االنتخابات البرملانية املقررة في عام
.2020
بالعودة إلى تكريم يوسف صديق ،فإن
االستفادة املعنوية ألسرته التي عانت

السيسي :واجهنا خالل األشهر الثالثة الماضية «نحو  21ألف شائعة» (أ ف ب)

من التهميش لسنوات طويلة هي األهم
واألكـثــر فــائــدة حتى مــن العائد املــادي
املتمثل في معاش يصرف لبناته .فرغم
أن العقدين املاضيني شهدا العديد من
ـرزت دور صــديــق في
امل ــواق ــف ال ـتــي أبـ ـ ً
«ثــورة يوليو» ،بداية من مذكراته التي
خرجت للنور في أواخــر التسعينيات،
م ـ ــرورًا بــال ـحــديــث امل ـت ــزاي ــد الب ـن ـتــه في
وسائل اإلعــام والسماح لها بالظهور
والحديث عــن والــدهــا ،إال أن الــدولــة لم
تكرمه في أي مناسبة ،بالرغم من تكريم
جميع قيادات الثورة.
ي ــوس ــف ص ــدي ــق هـ ــو الـ ـض ــاب ــط الـ ــذي
اعـتـقــل أن ـصــار املـلــك خ ــال محاولتهم
إح ـ ـبـ ــاط ال ـ ـ ـثـ ـ ــورة ،وفـ ـض ــل اس ـت ـك ـم ــال
مسيرة التحرك من «الهايكستب» على
أط ـ ــراف ال ـقــاهــرة بــالـجـنــود للسيطرة
على مــركــز قـيــادة الـجـيــش ،هــو البطل
الحقيقي للثورة ،وقد نجح في تجاوز
ع ـق ـبــات ع ــدة ك ــان يـمـكــن أن تـ ــؤدي به
إلى الوأد .فالعقيد الشاب الذي خاض
حرب عام  1948وعاش مرارة الهزيمة
لــم يـكــن راضـيــا عــن طــريـقــة إدارة امللك
لـلـبــاد ،وظ ــل راغ ـبــا فــي تطبيق نظام
ديموقراطي يكون الجيش فيه بعيدًا
عــن السلطة وال يتحرك إال بـنـ ً
ـاء على
ّ
رد فعل الشعب الذي عانى من الفساد
والتهميش في عصر امللكية.
السيسي فــي كلمته ملناسبة تخريج
دف ـ ـعـ ــات جـ ــديـ ــدة مـ ــن ط ـل ـب ــة ال ـك ـل ـيــات
وامل ـع ــاه ــد ال ـع ـس ـكــريــة ،أك ــد أن «ث ــورة
يوليو» ّ
غيرت واقع الحياة على أرض
ّ
مصر وامتد تأثيرها ليتجاوز حدود

بعد «ثورة يوليو» ،كان
صديق يدعو إلى ابتعاد
الجيش عن السياسة

ّ
اإلق ـل ـيــم ،مـضـيـفــا أنـ ــه «ف ــي عـيــد ث ــورة
يوليو نذكر بكل إعــزاز أسماء الرجال
ال ــذي ــن حـمـلــوا رؤوس ـه ــم عـلــى أكـفـهــم،
نــذكــر اســم الــزعـيــم الــراحــل جـمــال عبد
الناصر قائد الثورة الــذي اجتهد قدر
طــاق ـتــه لـلـتـعـبـيــر ع ــن آمـ ــال املـصــريــن
فــى وطــن حــر مستقل تـســوده العدالة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،واس ـ ــم ال ــزع ـي ــم ال ــراح ــل
أنــور الـســادات الــذى بــذل حياته ذاتها
في سبيل الحفاظ على الوطن وصون
كــرام ـت ــه وح ـم ــاي ــة أراضـ ـي ــه والــرئ ـيــس
الـ ـ ــراحـ ـ ــل م ـح ـم ــد ن ـج ـي ــب الـ ـ ـ ــذي ل ـ ّـب ــى
بـشـجــاعــة نـ ــداء ال ــواج ــب الــوط ـنــي في
لحظة دقيقة وفارقة».
ّ
داخليًا ،قال السيسي إن مصر واجهت
خــال األشـهــر الـثــاثــة املــاضـيــة «نحو
 21ألف شائعة» ،هدفها إثــارة البلبلة
ونـ ـش ــر الـ ـف ــوض ــى وعـ ـ ــدم االسـ ـتـ ـق ــرار
وصـنــاعــة اإلح ـبــاط وف ـقــدان األم ــل بني
ّ
الشعب ،مضيفًا أن «الخطر الحقيقي
هو تفكيك الدول من الداخل».

ما اعتاد َ
ترداده المسؤولون العسكريون في
إيران ،بات على لسان الرئيس حسن روحاني.
رسالة تكفي وحدها إليصال مدى االستنفار
بوجه الضغوط األميركية التي تؤكد واشنطن
تصعيدها حتى «تغيير سلوك» النظام
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ُّ
تحوالت المواجهة الغربية مع روسيا
ورد كاسوحة *
االنزعاج الواسع لدى أوساط أميركية نافذة من نتائج قمة هلسنكي لم يكن بسبب
الضعف الذي أبداه ترامب تجاه بوتني  -وهو أمر يحدث دائمًا بني الزعماء – وإنما كان
بفعل خشية هؤالء من حدوث شروخ إضافية في الرؤية االستراتيجية التي ِّ
توحد
ُّ
املعسكر الغربي وتقود سياسته عبر العالمّ .
التحوالت التي
القمة أتت بعد جملة من
ّ
َّ
للمؤسسة في الواليات املتحدة ،وهي ال تقتصر
تسببت بها سياسات ترامب املناهضة
على البعد االستراتيجي بل تتمحور أساسًا حول تغيير نمط التراكم الذي يقود سياسة
ّ
ً
(سواء في هلسنكي أو في
املعترضة على أداء ترامب
التوسع العسكري الغربي .النخبة
ِ
َّ
ُّ
سيضعف موقف الواليات املتحدة أمام
سواها) تعتبر أن هذا التوجه الحمائي  -االنعزالي
ِ
حلفائها اآلخرين في الغرب،
أمام
محرج
الخصوم االستراتيجيني ،وسيضعها في موقف
َّ
ُّ
َّ
يتسبب على املدى البعيد ببروز قيادة بديلة تحل محلها في قيادة هذا املعسكر
هذا إن لم
على غرار ما تفعله أملانيا في أوروبا.

الحفاظ على سياسة المواجهة

رغم ّخطابه الموسوم بـ«االعتدال»،
يتصدر روحاني التهديدات المضادة لواشنطن (أ ف ب)

َ
يظهر املسؤولون في طهران ك َمن
يشاهد سحابة س ــوداء تقترب
صــوبــه شـيـئــا فـشـيـئــا .ه ــذه هي
الـحــال فــي إي ــران مــع دن ـ ّـو موعد
ال ـع ـق ــوب ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــة .ق ـتــامــة
املشهد املتفاقمة تجعل الـقــادة
اإلي ــران ـي ــن يــرف ـعــون م ــن سقف
ال ـت ـحــدي لـلـضـغــوط األمـيــركـيــة،
ال العكس .هكذا يمسي الرئيس
ح ـ ـسـ ــن روح ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــي ،ع ـ ـلـ ــى رغـ ــم
خـطــابــه املــوســوم ب ــ«االع ـت ــدال»،
م ـت ـص ـ ّـدر ال ـت ـه ــدي ــدات امل ـض ــادة
بــوجــه ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة .ومــع
أن ط ـه ــران تــؤكــد ع ــدم فـقــدانـهــا
الثقة وال اإلمـكــانــات للمواجهة
املـ ـتـ ـج ــددة ،ال ـت ــي ال يـ ــرى فـيـهــا
اإلي ــران ـي ــون س ــوى فـصــل جديد
مـ ــن ف ـ ـصـ ــول م ــواجـ ـه ــة ع ـمــرهــا
أربـعــة عـقــود ،لكن ذلــك ال يعني
بـ ـ ـح ـ ــال مـ ـ ــن األح ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ت ـج ــاه ــل
ت ـ ــداعـ ـ ـي ـ ــات م ــرحـ ـل ــة س ـت ـف ــرض
ظ ـ ــروفـ ـ ـه ـ ــا ،خـ ـص ــوص ــا ب ـع ــدم ــا
أف ـص ــح األم ـي ــرك ـي ــون ف ــي األي ــام
الـقـلـيـلــة املــاض ـيــة ع ــن إع ــداده ــم
لـ ــرمـ ــي ورق ـ ـ ـ ــة م ـ ـخ ـ ــزون ال ـن ـف ــط
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي .ورقـ ـ ـ ــة ن ـ ــادرة
االسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام أمـ ـي ــركـ ـي ــا ،ت ـع ـيــد
ل ــأذه ــان ال ـظ ــروف إب ــان عملية
«عاصفة الصحراء» في الخليج،
وت ـه ــدف إل ــى مـجــابـهــة الـنـقــص
في اإلم ــدادات ،وبالتالي ارتفاع
أس ـ ـعـ ــار ال ـ ـب ـ ـتـ ــرول ،مـ ــع س ــري ــان
ال ـح ـظ ــر ع ـل ــى ال ـن ـف ــط اإلي ــران ــي
بحلول تشرين الثاني /نوفمبر
املقبل.
التلويح األميركي بفتح املخزون
االستراتيجي وإغ ــراق األســواق
ل ـت ـح ـق ـيــق انـ ـهـ ـي ــار فـ ــي أسـ ـع ــار
ال ـن ـفــط ،لـعـبــة ال تـ ــزال ف ــي إط ــار
حـ ــرب ال ـت ـصــري ـحــات وامل ــواق ــف
وال ـ ـت ـ ـه ـ ــدي ـ ــدات وال ـ ـت ـ ـهـ ــديـ ــدات
امل ـ ـضـ ــادة ،ولـ ــم ي ـت ـضــح ب ـعــد ما
إذا ك ــان ــت واش ـن ـط ــن مـسـتـعــدة
ً
ل ــأخ ــذ بـ ـه ــا ف ـ ـعـ ــا ،وال سـيـمــا
أنـ ـه ــا ت ـس ـت ـهــدف م ـخ ـت ـلــف دول
منظمة «أوبـ ــك» ،أو أنـهــا مجرد
تـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدي ـ ـ ــدات ه ـ ــدف ـ ـه ـ ــا إش ـ ـع ـ ــار
اإلي ــرانـ ـي ــن بـ ـم ــدى االس ـت ـع ــداد
للذهاب بعيدًا في املواجهة .لكن
جدية الهجوم األميركي تؤكدها
تـحــركــات اإلدارة الـتــي ال تخفي
اسـتــراتـيـجـيـتـهــا ال ـجــديــدة ضد
إيـ ــران ،إذ تمضي فــي استثمار
الضغوط عبر إجــراءات الحظر،
وتستعد للمزيد إذا ما شاهدت
ً
شرخًا داخليًا وتملمال شعبيًا
في املدى املتوسط بعد أن تفعل
العقوبات فعلها فــي االقتصاد
اإلي ــران ــي .فــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،من
املرتقب أن يلقي وزير الخارجية
األميركي ،مايك بومبيو ،اليوم
(أم ـ ــس بــال ـتــوق ـيــت األم ـي ــرك ــي)،
خـطــابــا أم ــام حـشــد مــن الجالية

اإليرانية في واليــة كاليفورنيا،
ي ـح ـم ــل ع ـ ـنـ ــوان «دع ـ ـ ــم أص ـ ــوات
إي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة» .ورغـ ـ ـ ـ ــم أن خ ـط ــوة
ب ــوم ـب ـي ــو فـ ــي لـ ـق ــاء م ـع ــارض ــن
ف ــي الـ ـخ ــارج لـلـنـظــام اإلي ــران ــي،
تعزز خطاب النظام في طهران
ح ـ ــول ال ـن ـي ــات األم ـي ــرك ـي ــة ضــد
ال ـج ـم ـه ــوري ــة اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ،ف ــإن
إدارة تــرامــب ال تـبــدو متحرجة
من إيصال رسالة باستعدادها
ل ـل ـع ـمــل املـ ـب ــاش ــر ع ـل ــى إس ـق ــاط
ال ـ ـ ـن ـ ـ ـظـ ـ ــام ،ول ـ ـ ـ ــو أن ال ـ ـخ ـ ـطـ ــاب
األميركي الرسمي يقتصر على
اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام م ـص ـط ـل ــح «ت ـغ ـي ـيــر
الـ ـ ـسـ ـ ـل ـ ــوك» .ووف ـ ـ ـ ــق م ـس ــؤول ــن
أم ـيــرك ـيــن ،أعـ ـ ّـدت إدارة تــرامــب
حـ ـمـ ـل ــة واس ـ ـ ـعـ ـ ــة ضـ ـ ــد ط ـ ـهـ ــران
«ب ـ ـه ـ ــدف إث ـ ـ ـ ـ ــارة اضـ ـ ـط ـ ــراب ـ ــات،
واملـ ـس ــاع ــدة ف ــي ال ـض ـغ ــط عـلــى
إيــران لوقف برنامجها النووي
ودع ـم ـه ــا ل ـج ـم ــاع ــات مـسـلـحــة»
من خالل خطب واتصاالت على
اإلنترنت .ونقلت «رويـتــرز» عن
ستة مسؤولني أميركيني قولهم
إن ال ـح ـم ـلــة يــدع ـم ـهــا بــومـبـيــو
ومستشار األم ــن الـقــومــي جون
بــولـتــون ،وهــدفـهــا رف ــد ضغوط
تــرامــب االقتصادية على إيــران،
وهي «تصور الزعماء اإليرانيني
بصورة فظة مستخدمة أحيانًا
مـ ـعـ ـل ــوم ــات مـ ـب ــالـ ـغ ــا فـ ـيـ ـه ــا أو
تتناقض مع تصريحات رسمية
أخرى».
في الرد اإليراني على التهديدات
األميركية املتواصلة هذه األيام،
ب ــرز تـحــذيــر روح ــان ــي لـتــرامــب،
أم ـ ــس ،ب ــال ـق ــول إن «ع ـل ـيــه أن ال
ي ـع ـبــث ب ــذي ــل األسـ ـ ــد فـيـغـضـبــه
ويندم على ذلك ندمًا تاريخيًا».
وأض ـ ــاف روح ــان ــي ،الـ ــذي ظهر
متحدثًا بنبرة حادة ،أن الحرب
مـ ــع ب ـ ـ ــاده «أم كـ ــل ال ـ ـحـ ــروب»،
وك ــذل ــك ال ـس ــام مـعـهــا «حقيقي
وغ ـيــر م ــزي ــف» ،م ـش ــددًا عـلــى أن
طـ ـه ــران ال ت ـخ ــاف ال ـت ـه ــدي ــدات،
«بل ّ
نرد على الوعيد بالوعيد»،
مــؤكـدًا عــدم ق ــدرة أي دول ــة على
ال ـق ـض ــاء ع ـلــى ن ـف ــوذ إي ـ ــران فــي
املنطقة .وفي تناغم مع املواقف
األخيرة للمرشد علي خامنئي،
رأى روحـ ــانـ ــي أن ال ـ ـحـ ــوار مــع
واشـ ـنـ ـط ــن «مـ ـ ـج ـ ــرد تـ ـ ـن ـ ــازالت»
ٍّ
وت ـ ـخـ ــل عـ ـم ــا أنـ ـج ــزت ــه طـ ـه ــران
ســابـقــا .وك ــرر الــرئـيــس اإليــرانــي
التهديد بــإغــاق مضيق هرمز،
مـضـيـفــا أن لـ ــدى ب ـ ــاده أوراق ـ ــا
«أق ـ ـ ـ ـ ـ ــوى وأع ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــد» م ـ ــن إغ ـ ــاق
املضيق .واتهم الواليات املتحدة
بــالـتــدخــل ف ــي ال ـش ــأن اإلي ــران ــي،
وبأن سياستها الرئيسة تهدف
إل ــى «إط ــاح ــة ال ـن ـظــام وتـقـسـيــم
البالد».
(األخبار)

ّ
ّ
للشك في
يفعل ترامب هو سبب إضافي
بالنسبة إلى هؤالء فإن التقاطع مع روسيا كما ّ
أهلية الواليات املتحدة لقيادة الغرب .حتى في ظل حصول تقارب بني روسيا وأقطاب
رئيسية في املحور الغربي مثل أملانيا يجب في نظرهم الحفاظ على سياسة املواجهة معها
ّ
ألن التراجع عنها في هذا الظرف الذي يشهد ُّ
تحوالت كبيرة على الصعيد االستراتيجي
ِّ
يهدد ليس فقط تماسك املعسكر الغربي ،بل أيضًا دوره في صياغة السياسات الدولية.
ً
سياسة املواجهة في أوكرانيا مثال حافظت على املوقع القيادي للواليات املتحدة ،ودفعت
بالحلفاء اآلخرين إلى االلتحاق بها ّعلى رغم تعارضها مع مصالحهم االقتصادية.
صحيح أنها تشهد تراجعًا اآلن في ظل تزايد االهتمام بنزاعات أخرى على حسابها إال
أنها تبقى ِّ
محددًا رئيسيًا لفهم كيفية االصطفاف الغربي على رغم التباينات املوجودة
ّ
ّ
ّ
ضد روسيا .الخطورة كما تراها النخبة في هذا امللف أن التزام ترامب بالخطوط الرئيسية
ّ
للمواجهة في أوكرانيا ال يتناسب وحجم التهديد الذي يمثله الدور الروسي هناك على
ّ
بضم القرم إلى روسيا كما تفعل معظم النخبة
املصالح األميركية .هو ال يعترف
األميركية ،ولكنه ِّ
يحمل الرئيس السابق باراك أوباما املسؤولية عن اقتطاع الروس لها
بسبب ضعفه تجاه موسكو في سوريا .الترابط الذي يقيمه بني املسألتني ليس موجودًا
فعليًا ولكنه يفعل ذلك ليضع ّ
الحجة على النخبة التي تتهمه باستمرار بالتبعية لروسيا
َ
ّ
أو بالضعف تجاهها .بالنسبة إلى هؤالء أوكرانيا أهم بكثير من سوريا ألنها مدخل
رئيسي للضغط على روسيا من خاصرتها الغربية ،وهم يعتبرون ّأن ترامب ال يفهم
هذه املسألة جيدًا بخالف أوباما وإدارات سابقة كانت تضع املواجهة مع موسكو في
صلب اهتماماتها .ولذلك تبدو سياسة ترامب  -في أوكرانيا  -بالنسبة إليهم غير مفهومة
ّ
تصب في مصلحة روسيا على خلفية تقليله
باملعيار االستراتيجي ،إن لم نقل أنها
املستمر من خطورة الدور الروسي هناك.

اهتزاز الموقف تجاه روسيا

ّ
التراجع أمام الروس ال يقتصر في نظر معارضي ترامب على امللف األوكراني ،ففي
ّ
سوريا أيضًا حصل تراجع كبير ولكنه بخالف امللف األوكراني ال يحظى باهتمام
كبير لدى دوائر واسعة في الواليات املتحدة كونه نتاج نهج تعاقبت عليه أكثر من إدارة
هناك ،وليس محصورًا فقط بسياسات اإلدارة الحالية .التسليم للروس هنا كان قرارًا
ُّ
التحوالت الكبيرة التي شهدها امليدان ملصلحة موسكو
تحت ضغط
متخذًا منذ فترة ُّ
ّ
وحلفائها ،ولكن التوقعات في الواليات املتحدة كانت أن االنسحاب من امللف السوري
أوكرانيا يقود إلى إضعاف كبير ملواقع روسيا
سيحصل بالتزامن مع تصعيد في
َّ
وحلفائها فيها ،وهذا لم يحصل بالقدر املتوقع ،أو بقدر يتناسب مع الخسائر األميركية
في سوريا .التقديرات هناك تقول ّأن حصول ذلك كان ممكنًا في حال استمرار سياسة
ً
سواء عبر العقوبات على خلفية املوقف من أزمة أوكرانيا ،أو من
املواجهة مع الروس،
خالل الحفاظ على موقف غربي َّ
موحد تجاه روسيا تلعب فيه أوروبا دورًا رئيسيًا إلى
ُّ
ُّ
بتحوالت أساسية
التصور الجيوسياسي املسبق هنا اصطدم
جانب الواليات املتحدة.
قادت إلى وصول ً
قوى تعارض استمرار سياسة املواجهة وتدعو إلى جعلها متناسبة
ّ
ّ
أكثر مع مصالح كل دولة داخل املعسكر الغربي .ليس ترامب وحده من يمثل هذه القوى
بل معظم التعبيرات السياسية التي ظهرت في أوروبا على خلفية انفجار أزمة الهجرة،
وهي ً
قوى تستطيع بحكم تمثيلها الشعبي وضع فيتو على سياسات ال تعتبر أنها
تخدم مصالح الطبقات التي تنتمي إليها .صعود هذه القوى أجبر حكومات قادت مع
ً
الواليات املتحدة سياسة املواجهة مع روسيا إلى مراجعة مواقفها ،فبدأنا نسمع مثال
عن تمايز أملاني واضح في ما ّ
خص االستمرار بسياسة العقوبات ،حيث لم تعد برلني
ّ
الخاصة بالتسوية في
تربطها كما كانت تفعل دائمًا بالتزام موسكو باتفاقات مينسك
أوكرانيا .التراجعّ عن هذا املوقف الذي يعتبر ُم ِح ِّددًا رئيسيًا للسياسة الغربية تجاه
روسيا -على األقل منذ اندالع األزمة في أوكرانيا -وضع الواليات املتحدة في مأزق كبير
كونها تعتمد على أملانيا في تصعيد العقوبات ّ
ضد روسيا ،وأجبرها على التعاطي
ّ
بواقعية أكثر مع ملف العقوبات .محورية هذه األخيرة في املواجهة تراجعت ملصلحة
ِّ
واقعية سياسية تقودها ً
قوى ال تضع التصعيد مع الروس على أجندتها وحني تصعد
ُّ
لتصور جيوسياسي مسبق .وعلى األرجح أن هذا هو موقف اإلدارة
ال تفعل ذلك وفقًا
الحالية في الواليات املتحدة ،إضافة إلى بعض القوى في أوروبا التي تدعو إلى جعل
العالقة مع روسيا متناسبة أكثر مع املصلحة األوروبية ،ال مع مصالح دوائر بعينها
في أميركا.

خاتمة

ُّ
التحوالت استفاد منها بوتني في لقائه مع ترامب في هلسنكي ،وهي
ّثمة نتائج لهذه
واالنهزامية تجاه الروس .لكن ترامب
التي دفعت معارضي األخير إلى اتهامه بالضعف
ّ
ال يراها كذلك ،بدليل أنه يعتبر العالقات مع روسيا في ظل إدارته سيئة جدًا ،وأحيانًا
بأجندة واضحة لتغيير نمط
يدعو إلى تصعيدها أكثر ،ولكن في النهاية الرجل أتى
ّ
قيادة الواليات املتحدة للعالم ،وهذا النمط يفترض انخراطًا أقل لواشنطن في النزاعات
ِّ
«املتورطة» فيها ،أي مع روسيا .وفي مقابل هذا
حول العالم ،وتنسيقًا أكبر مع القوى
«التراجع» على صعيد النفوذ الدولي ،يدعو إلى التركيز أكثر على الجبهة الداخلية ،حيث
يواجه جملة عراقيل من ضمنها مصالح النخب التي تبدو معارضتها له أكبر بكثير من
دعوتها هي ملواجهة روسيا .بهذا املعنى ّ
فان تحميله املسؤولية عن التراجع أمام بوتني
في العالم يتصل بالصراع الداخلي على السلطة في الواليات املتحدة أكثر منه باملوقف
الفعلي تجاه الروس.
* كاتب سوري
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العالم

العالم

قضية

حدود أوروبا سمسرة بـ«مهاجري المتـوسط»
برغم أي عراقيل قد تواجه القادة األوروبيين لناحية تنفيذ ما
فإنهم يقتربون
اتفقوا عليه بشأن ملف «الهجرة غير الشرعية»ّ ،
صد أبواب قارتهم ،ليس بوجه «الالجئين» أو «المهاجرين»
من ّ
فحسب ،بل بوجه المنظمات غير الحكومية المساعدة لهؤالء أيضًا
رنا حربي
في األسابيع األربعة األخيرة وحدها،
غــرق أكـثــر مــن  600شخص فــي البحر
األبيض املتوسط ،من ضمنهم ّ
الرضع
واألطفال ،حني كانوا يحاولون العبور
ّ
بــاتـجــاه ال ـشــواطــئ األوروبـ ـي ــة .يشكل
هــؤالء نصف املجموع الكلي للوفيات
فــي البحر لعام  2018حتى اآلن ،ومن
املـتــوقــع أن يــرتـفــع ع ــدد الـضـحــايــا مع
استمرار عمليات «الهجرة الجماعية»،
لكن من دون وجــود قــوارب إنقاذ هذه
املرة.
غياب تلك الـقــوارب يعود إلــى الحملة
الشرسة التي يقودها قادة في االتحاد
ُ
األوروبي ضد الجهات التي كانت تنقذ
من كانوا يوصفون إعالميًا في سياق
االتهامات األوروبية املتبادلة بـ«أبناء
(املستشارة األملانية أنجيال) ميركل»،
وباتوا اليوم «مسلمني غزاة ...يهددون
الـتــوازن الديموغرافي ألوروب ــا» ،وفق
رئيس الوزراء املجري فيكتور أوربان.

«عسكرة الحدود»
فـ ــي ه ـ ــذه األي ـ ـ ـ ــام ،وبـ ـع ــد س ـ ـنـ ــوات مــن
االسـتـثـمــار السياسي واإلنـســانــي في
م ـل ــف «الـ ـه ــارب ــن م ــن حـ ـ ــروب ال ـش ــرق
األوسط» ،تأخذ أوروبا مسارًا سياسيًا
جديدًا في تعاطيها مع «أزمــة الهجرة
غ ـيــر ال ـشــرع ـيــة ع ـبــر املـ ـت ــوس ــط» ،أحــد
أس ـبــابــه رض ــوخ املـنـظــومــة األوروب ـي ــة
أم ـ ـ ـ ـ ــام ض ـ ـغ ـ ــوط زعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاء س ـي ــاس ـي ــن
شعبويني جدد يرفعون شعار «رفض
الهجرة».
ت ــزامـ ـن ــا« ،حـ ـ ـ ــدود أوروب ـ ـ ـ ـ ــا» الـ ـت ــي مــا
فتئت تتسع ثــم تضيق خــال األعــوام

تأخذ أوروبا مسارًا جديدًا
في تعاطيها مع أزمة
الهجرة عبر المتوسط
القليلة املاضية ،وذلك وفق الحسابات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ل ــزعـ ـم ــاء ال ـ ـق ـ ــارة ،ووفـ ــق
تــواف ـقــات «األمـ ــر ال ــواق ــع» ال ـتــي كــانــت
ت ـف ــرض ـه ــا ت ــركـ ـي ــا عـ ـل ــى األوروب ـ ـي ـ ــن
(آخ ــره ــا اتـ ـف ــاق آذار  ،)2016ه ــا هــي
ت ـخ ـس ــر م ـ ــن صـ ــورت ـ ـهـ ــا املـ ـ ــاديـ ـ ــة ك ـمــا
املـتـخـ ّـيـلــة بـسـبــب ال ـض ـغــوط الــداخـلـيــة
الـتــي يـعــانــي منها االت ـحــاد األوروب ــي
وب ـس ـب ــب الـ ـع ــوام ــل ال ـج ـيــوس ـيــاس ـيــة
املحيطة به.
من بني تداعيات مجمل هذه الظروف،
ثـ ـم ــة ج ـ ـهـ ــود جـ ـ ّ
ـديـ ــة ح ــالـ ـي ــا ل ـت ـعــزيــز
«ضبط» حدود القارة وتوسيع مهمات
قــوات بحرية ستكون بمثابة «حــرس
ح ــدود» ألوروبـ ــا ،ولعرقلة عمل سفن
إن ـقــاذ «ال ـغــارقــن فــي الـبـحــر» التابعة
للمنظمات غير الحكومية .باإلضافة
إل ــى ذلـ ــكُ ،ي ـ ـ ُ
ـراد أي ـضــا م ــن قـبــل بعض
القادة األوروبيني إنهاء العمل بـ«نظام
دبـلــن» الـخــاص بالالجئني ال ــذي أقيم
فـ ــي ال ـت ـس ـع ـي ـن ـي ــات ،وت ـ ـطـ ــور الحـ ـق ــا،
والـهــادف باألساس إلــى تحديد هوية
الدولة املسؤولة عن تلقي طلب اللجوء
ودراسـ ـ ـت ـ ــه وال ـ ـبـ ــت ف ـي ــه مـ ــن ال ـنــاح ـيــة
القانونية أو اإلنسانية.
فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدد ،اج ـ ـت ـ ـمـ ــع الـ ـ ـق ـ ــادة
األوروبيون في بروكسل ،في اليومني
األخـيــريــن مــن شـهــر حــزيــران املــاضــي،
فــي قـمــة وض ـعــت عـلــى صـ ــدارة جــدول
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س ـعــت
أع ـم ــال ـه ــا «مـ ـل ــف ال ـ ـه ـ ـجـ ــرة» ،و ّ
ملعالجة أزمة أوروبية داخلية ضخمها
الشعبويون اليمينيون الذين يبثون
مـشــاعــر ال ـخــوف عـلــى «هــويــة ال ـقــارة».
خ ــال ه ــذه ال ـق ـمــة ال ـت ــي تـبـعـتـهــا بعد
أيـ ـ ـ ــام قـ ـم ــة أخـ ـ ـ ــرى فـ ــي ال ـن ـم ـس ــا عـلــى
مـسـتــوى وزراء الــداخـلـيــة ،تعهد قــادة
االتحاد األوروبي «دراسة» مبدأ إقامة
إقليمية» خارج أوروبا
«منصات إنزال
َ
«للمهاجرين الذين ُينقذون في املياه
ال ــدول ـي ــة» ،شبيهة بـمــراكــز االحـتـجــاز
املمولة من االتحاد األوروبي املوجودة
فــي ليبيا .وتـنــاقــش ال ــدول األوروب ـيــة
حاليًا إمكانية الـتـعــاون بالخصوص
مــع دول مثل الـجــزائــر ومـصــر وليبيا
وامل ـ ـغـ ــرب وال ـن ـي ـج ــر وأل ـب ــان ـي ــا ،ول ـكــن
حتى اآلن لم توافق أي دولة بعد على
اس ـت ـضــافــة ه ــذه امل ــراك ــز .وف ــي إش ــارة
إلــى «سـفــن اإلن ـقــاذ» التابعة ملنظمات
دول ـ ـيـ ــة ،ي ــدع ــو االت ـ ـفـ ــاق إلـ ــى ضـ ــرورة
اح ـت ــرام كــافــة الـسـفــن لـلـقــوانــن ،وعــدم
تدخلها في العمليات التي يقوم بها
خفر السواحل الليبيني.
ّ
في املقابل ،إن «الحكومات األوروبية
م ـت ـه ـم ــة بـ ــال ـ ـتـ ــواطـ ــؤ ف ـ ــي م ـ ــا ي ـخــص
توقيف مهاجرين فــي ظــروف مروعة
ُ
فـ ــي ل ـي ـب ـي ــا ،ت ـ ـ ـمـ ـ ـ َـار ُس خ ــال ـه ــا أب ـشــع
أن ـ ــواع االن ـت ـه ــاك ــات ل ـح ـقــوق اإلن ـس ــان
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة» ،ي ـق ــول م ــؤس ــس منظمة
اإلغ ــاث ــة األمل ــان ـي ــة «م ـي ـشــن الي ـفــايــن»
أكسيل ستيير ،في سياق حديث إلى
ّ
«األخبار» ،مضيفًا أن «آالف املهاجرين
ي ـت ـعــرضــون ل ـل ـت ـعــذيــب ،بـيـنـهــم نـســاء
وأط ـ ـفـ ــال» .م ــن ج ـه ـتــه ،ي ــدع ــو مـنـ ّـســق
م ـ ـشـ ــروع «أطـ ـ ـب ـ ــاء بـ ــا ح ـ ـ ـ ــدود» عـلــى
سفينة «أكــواريــوس» ألويس فيمارد،
االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي إل ــى «وضـ ــع آلـيــة
م ـخ ـ ّـص ـص ــة إلن ـ ـقـ ــاذ األش ـ ـخ ـ ــاص فــي
عـ ـ ــرض الـ ـبـ ـح ــر ،ع ــوض ــا عـ ــن تـطـبـيــق
سياسات املنع واالحـتــواء التي ينتج
م ـن ـهــا إبـ ـق ــاء األشـ ـخ ــاص عــال ـقــن فــي
ظروف غير إنسانية داخل ليبيا».
ُ
ال ـن ـق ـطــة ال ـثــان ـيــة ال ـت ــي ط ــرح ــت خــال
ال ـ ـق ـ ـمـ ــة ،ت ـت ـم ـث ــل ف ـ ــي إق ـ ــام ـ ــة «مـ ــراكـ ــز
خاضعة للمراقبة» فــي دول أوروبـيــة
«عـلــى أس ــاس تـطــوعــي» يــوضــع فيها
«املـهــاجــرون» بعد وصولهم ،وتجري
فـيـهــا «ب ـص ــورة ســري ـعــة» عـمـلـيــة فــرز
لـ ـت ــوزيـ ـعـ ـه ــم الح ـ ـقـ ــا ضـ ـم ــن االت ـ ـحـ ــاد
األوروب ـ ــي ،أو إعــادتـهــم إل ــى بلدانهم.
وهذا ما يفتح الباب أمام دفن اتفاقية
دب ـل ــن األوروبـ ـ ـي ـ ــة امل ــوق ـع ــة ف ــي بــدايــة
ّ
ً
التسعينيات ،ما يعني أن ثمة دوال لم
تعد تريد املشاركة في تقاسم «أعباء
اللجوء» .واستخدمت القمة مصطلح
ً
«خاضعة للمراقبة» بدال من «مغلقة»،
ّ
ل ـك ــن ف ــي ال ـح ـق ـي ـقــة فـ ـ ــإن هـ ــذه ا ًمل ــراك ــز
بمثابة سجون وليست واضحة بعد
املـ ــدة الــزم ـن ـيــة ال ـتــي سـيـحـتـجــز فيها
الالجئون.
برغم ذلك ،لم توافق أي دولة أوروبية
على إقامة «مراكز استقبال ملهاجرين»
جــاؤوا من دول أوروبـيــة أخــرى .حتى
إيـطــالـيــا املــرحـبــة بــاملـقـتــرح ال ــذي جــاء
اس ـت ـج ــاب ــة لــرغ ـب ـت ـهــا ف ـ ّـي أن يـحـصــل
«تشارك املسؤولية» ،فإنها لم توضح
ْ
إن كانت ستقيم مراكز من هذا النوع
ع ـل ــى أراضـ ـيـ ـه ــا .ف ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،أع ـلــن
الــرئـيــس الـفــرنــس إيـمــانــويــل مــاكــرون،
ّ
أن ب ــاده «لـيـســت بـلــد اسـتـقـبــال أول،
وبــال ـتــالــي ل ــن تـقـيــم م ــراك ــز» م ــن هــذا
ال ـنــوع ،فيما قــال الـبــولـنــدي ماتيوش
ّ
م ـ ــورافـ ـ ـيـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــي ،إن تـ ـضـ ـم ــن جـ ــزء

ِّ
مؤسس منظمة «ميشن اليفالين» لـ«األخبار» :أيدي االتحاد األوروبي ملطخة بالدماء (أ ف ب)

ّ
ً
«الـ ـتـ ـ ًط ــوع» ي ـم ــث ــل «ن ـج ــاح ــا ه ــائ ــا»،
خاصة بعدما رفضت بالده «استقبال
املهاجرين» على غرار املجر .وفي هذا
ال ـص ــدد أي ـض ــا ،أع ـل ــن رئ ـي ــس ال ـ ــوزراء
ّ
املجري أن بالده «ستبقى بلدًا مجريًا
ول ـ ــن ت ـت ـح ــول إل ـ ــى ب ـل ــد م ـه ــاج ــري ــن»،
فـيـمــا أش ــار نـظـيـ ّـره الـسـلــوفــاكــي بيتر
بيليغريني إلى أنــه «بشأن الحصص
الطوعية ،سأكون ّ حذرًا جدًا».
ج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن ـ ــه ب ـح ـس ــب األرق ـ ــام
الـ ـص ــادرة ع ــن امل ـفــوض ـيــة األوروبـ ـي ــة،
ّ
ف ــإن هنغاريا وبــولـنــدا هما الــدولـتــان
الوحيدتان اللتان لم تلتزما استقبال
أي الجـ ـ ــئ بـ ـم ــوج ــب «ن ـ ـظ ـ ــام إعـ ـ ــادة
الـ ـت ــوط ــن» ،ف ـي ـمــا اس ـت ـق ـب ـلــت ك ــل مــن
ال ـن ـم ـس ــا وسـ ـل ــوف ــاكـ ـي ــا وج ـم ـه ــوري ــة
التشيك مــا بــن  12و  16الجـئــا فقط.
ّ
ولـ ـع ــل ع ـضــو قـ ـي ــادة حـ ــزب «الــائ ـحــة

املـ ــوحـ ــدة» الـ ـيـ ـس ــاري ف ــي ال ــدانـ ـم ــارك
ه ــان ــس ي ــورغ ــن ،ن ـج ــح ف ــي تــوصـيــف
ّ
الوضع الحالي بقوله إن «القارة بدأت
تركع أمــام اكتساح الفكر الشعبوي...
لقد خلقنا قلعة أوروبية مغلقة».
امل ـت ـحــدث ب ــاس ــم «امل ـن ـت ــدى الـتــونـســي
للحقوق االقـتـصــاديــة واالجتماعية»
(الـقــريــب مــن ملفات الهجرة واللجوء
ع ـب ــر امل ـ ـتـ ــوسـ ــط) ،رم ـ ـضـ ــان بـ ــن ع ـمــر،
يعيد سبب هــذه املقترحات وطبيعة
ال ـن ـقــاشــات بـخـصــوصـهــا إل ــى ارت ـفــاع
أص ـ ـ ـ ـ ــوات ون ـ ـ ـفـ ـ ــوذ «الـ ـيـ ـمـ ـيـ ـنـ ـي ــن مــن
الشعبويني املـتـطــرفــن» حـتــى أصبح
املـ ـ ـ ــزاج ال ـ ـعـ ــام فـ ــي أوروبـ ـ ـ ـ ــا «م ـع ــادي ــا
ل ــاجـ ـئ ــن» .وي ـ ـقـ ــول فـ ــي ح ــدي ــث إل ــى
«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار»« :لـ ـط ــامل ــا ك ــان ــت ال ـه ـجــرة
ع ـب ــر الـ ـت ــاري ــخ ع ــام ــل إث ـ ـ ــراء إن ـســانــي
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـج ـ ـت ـ ـم ـ ـع ـ ــات ،ومـ ـ ـصـ ـ ـطـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــات

ميركل تنازلت عن «الباب المفتوح»
سياسة «الباب املفتوح» الشهيرة التي اتبعتها املستشارة األملانية
أنجيال ميركل في خريف عام  ،2015سرعان ما بدأت تتراجع عنها
ً
خالل األشهر التالية .وفي  ،2016قال مثال الوزير السابق سيغمار
غبريال ّإن «ما نفعله اليوم يتعارض مع ما كنا نفعله العام املاضي» ،في
إشارة إلى بداية التخلي عن سياسة «الباب املفتوح».
برغم ذلكّ ،إن القطيعة األساسية مع تلك السياسة بدأت خالل الخريف
املاضي عقب االنتخابات التشريعية التي أجريت في شهر أيلول .وقد
تبع ذلك االستحقاق مرحلة امتدت على مدار  120يومًا لتشكيل ائتالف
حكومي برئاسة ميركل ،التي أضعفتها االنتخابات التشريعية وشهدت
فوز أقصى اليمني بعدد من املقاعد.
وعقب قمة بروكسل األخيرةّ ،
ضجت
الصحف األملانية بصورة أنجيال
ميركل ،وهي تضع رأسها على صدر
رئيس وزراء فنلندا يوها سيبيال.
«ميركل الضعيفة» ّ
هزت الرأي العام
األملاني ،بعد  3أيام من القمة التي
شهدت انقالب «ماما ميركل» على
توجهاتها السابقة.

ت ـهــديــد األمـ ــن واالس ـت ـق ــرار والـنـسـيــج
االجتماعي شـعــارات دفعت بها قوى
ي ـم ـي ـن ـيــة م ـت ـط ــرف ــة مـ ـع ــادي ــة لـلـهـجــرة
وتدافع عن انغالق أوروبا وانعزالها».
ويأسف بن عمر لنجاح «هذه التيارات
فــي الــوصــول إلــى السلطة فــي العديد
مــن ال ــدول األوروب ـي ــة( ،فيما) تشكلت
م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات ض ـ ـغـ ــط ق ـ ــوي ـ ــة تـ ـض ــرب
عرض الحائط بالقانون الدولي وبكل
املـقــاربــات اإلنـســانـيــة فــي التعامل مع
قضايا الهجرة».
أم ــا النقطة الـثــالـثــة مــن االت ـف ــاق ،فهي
تشير إل ــى تـعــزيــز ال ـحــدود الخارجية
لالتحاد األوروب ــي .وفــي هــذا الصدد،
ّ
اعـتـبــرت الـقـمــة أن الـنـهــج املـتـبــع حتى
اآلن «ناجح» ،إذ انخفض عدد الوافدين
ب ـن ـح ــو غـ ـي ــر ق ــان ــون ــي إل ـ ــى االت ـ ـحـ ــاد
األوروب ـ ـ ـ ــي ب ـن ـس ـبــة  95ف ــي امل ـئ ــة مـنــذ
تشرين األول  .2015ومن املتوقع منح
املزيد من املوارد ،بما في ذلك العسكرية
منها (نـحــو  10آالف عـنـصــر) لحرس
الـ ـ ـح ـ ــدود ،وتـ ـح ــديـ ـدًا ل ــوك ــال ــة ح ـمــايــة
ال ـحــدود األوروب ـي ــة (فــرونـتـكــس) .لكن
ّ
يبقى أن «عسكرة الحدود األوروبية لن
تمثل الحل لوقف تدفقات املهاجرين،
وإعطاء املزيد من املــوارد لن يكون إال
بـهــدف الـتــدخـ ّـل ال ـخــارجــي» ،يـقــول بن
عمر ،معتبرًا أنــه «كــان مــن األج ــدى أن
تـكــون هــذه اإلمـكــانــات الضخمة جــزءًا
م ــن املـ ـق ــارب ــات اإلن ـس ــان ـي ــة وال ـع ـم ــود
الفقري لعمليات اإلنقاذ باملتوسط».

«أسوأ مقبرة جماعية»
«أيـ ـ ــدي االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي مـلـطـخــة
ب ــال ــدم ــاء» ،ي ـقــول أك ـس ـيــل سـتـيـيــر في
سياق حديثه إلــى «األخـبــار» ،معتبرًا
ّ
أن «أوروبـ ـ ـ ـ ـ ــا أثـ ـبـ ـت ــت فـ ــي األس ــابـ ـي ــع
املـ ــاض ـ ـيـ ــة أن ـ ـهـ ــا ال تـ ـكـ ـت ــرث ب ـم ـص ـيــر
ّ
الالجئني وأن أرواح األبــريــاء ال قيمة
لها عـنــدهــا ،وه ــذه االن ـت ـقــادات (تجاه
املـنـظـمــات غـيــر الـحـكــومـيــة) لــن توقف
ّ
عملنا أبـدًا» .وحاليًا ،إن «ترك الرجال
والنساء واألطفال يغرقون في البحر
ّ
متعمد» ،تقول
املتوسط ،قرار أوروبي
مـنـظـمــة «أطـ ـب ــاء ب ــا حـ ـ ــدود» ،مــذكــرة

فـ ــي الـ ــوقـ ــت ن ـف ـس ــه ب ـم ـن ــع ال ـس ـل ـطــات
اإليطالية قبل أسابيع لسفينة البحث
واإلن ـق ــاذ «أك ــواري ــوس» الـتــي تديرها
املـنـظـمــة بــال ـشــراكــة م ــع مـنـظـمــة «أس
أو أس مـيــديـتـيــرانـ ُـي» ،مــن إن ــزال 630
شـخـصــا كــانــوا قــد أن ـق ــذوا مــن البحر
(ظ ـلــت الـسـفـيـنــة ف ــي ع ــرض املـتــوســط
نـحــو  8أي ــام بـحـثــا ع ــن م ــرف ــأ ،قـبــل أن
تستقبلها مدينة فالنسيا اإلسبانية).
وق ـ ــد وج ـ ــه ك ـ ــل م ـ ــن رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء
اإليطالي جيوزيبي كونتي ،والرئيس
الفرنسي إيمانويل ماكرون ،انتقادات
ح ـ ّـادة إل ــى ه ــذه املـنـظـمــات ،وال سيما
«أكواريوس» و«ميشني اليفالين» ،إلى
درجة اتهامها بعدم احترام القوانني،
وبشكل غير مباشر بـ«خدمة ّ
مهربي
البشر».
أل ــوي ــس ف ـي ـم ــارد ،ي ــرى أث ـن ــاء حــديـثــه
ّ
إلــى «األخـبــار» ،أن «االتـفــاق األوروبــي
(األخير) مخيب لآلمال ،وال سيما أنه
ُّ
ات ـخــذ بـعــد األش ـهــر األك ـثــر دمــويــة في
 ،»2018كما يشرح في الوقت نفسه أن
«الشيء الوحيد الذي اتفق عليه قادة
االت ـحــاد األوروب ـ ــي ،إبـعــاد الـنــاس عن
شواطئهم بأي ثمن».
ّ
إزاء هذا املشهدُ ،يعلق األديب اإليطالي
ُإري دي لــوكــا ،فــي سـيــاق ح ــوار أخير
ً
أجـ ـ ــري م ـع ــه ،ق ــائ ــا« :ال ـ ـيـ ــوم ،جعلنا
مــن املـتــوســط أس ــوأ مقبرة جماعية».
ّ
األدي ـ ـ ــب ن ـف ـس ــه ،ك ـ ــان ق ــد خ ــل ــد ذك ــرى
 800ش ـخ ــص غ ــرق ــوا ف ــي ال ـب ـح ــر فــي
نيسان عام  ،2015عبر قصيدة تقول:
«ليتبارك ملح بحرنا؛ لتتبارك أعماقه
املحتضنة للمراكب املزدحمة؛ (مراكب)
بال دروب أبحرت فوق أمواجك ...لونك
قمحي في الفجر؛ وبلون كروم العنب
عـنــد الـغـســق؛ زرع ـن ــاك بــالـغــرقــى أكثر
مما فعلته أزمنة األعاصير».
من جهة أخرى ،ففي ما يخص العالقة
األوروبـ ـي ــة ب ــ«م ــوج ــات ال ـه ـج ــرة» ،قد
ُي ـض ـ ّـيــع ال ـب ــاح ــث بــوص ـل ـتــه إذا درس
األمــر من ناحية «املهاجرين» ودوافــع
«ه ـج ــرت ـه ــم» م ــن جـ ـه ــة ،ومـ ــن نــاحـيــة
«مجتمعات االستقبال» األوروبية من
جهة أخرى .بمعنى آخر ،التركيز يجب
أن ّ يكون على «مجتمعات االستقبال»
ألن ــه مل ــرة ت ـكــاد ت ـكــون األولـ ــى تتعرى
السياسات األوروبـيــة أمــام ملف بهذا
ال ـقــدر مــن امل ـح ـمــوالت اإلن ـســان ـيــة .وال
ّ
داعـ ــي لـلـتــذكـيــر هـنــا بـ ــأن الـسـيــاســات
األوروبـ ـي ــة ت ـجــاه «امل ـهــاجــريــن» كانت
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة الـ ـط ــاب ــع وك ـ ـ ــان ي ـج ــري
توظيفها في ملفات سياسية داخلية
وأخرى خارجية.
لـ ّكــن بــرغــم ذل ــك ،ي ــرى ألــويــس فيمارد
أن ـ ـ ــه «يـ ـج ــب ع ـل ــى أوروبـ ـ ـ ـ ــا وض ـ ــع مــا
يـسـ ّـمــى أزم ــة الــاجـئــن األوروب ـي ــة في
ّ
م ـن ـظ ــوره ــا ال ـص ـح ـي ــح ،إذ إن األزمـ ــة
ليست أزمــة الجئني ،بل هي باألحرى
ّ
ّ
سياسية» ،موضحًا أن «األعــداد
أزمــة
ال ـهــائ ـلــة لــاج ـئــن وامل ـه ــاج ــري ــن الـتــي
ي ـت ـح ـ ّـدث ع ـن ـهــا ال ـ ـقـ ــادة األوروب ـ ـيـ ــون
ل ـي ـســت س ـ ــوى ج ـ ــزء ب ـس ـيــط م ــن ع ــدد
ال ـ ـنـ ــازحـ ــن حـ ـ ــول الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم ...ف ـتــرك ـيــا
وأوغـنــدا وباكستان ولبنان والعراق،
ال أوروبا ،تحتل صدارة الئحة البلدان
املضيفة لالجئني».
أم ــا رم ـضــان بــن ع ـمــر ،فيتهم أوروب ــا
ـ«تمويل النزاعات في دول الجنوب،
ب
ً
م ـتــورطــة (فـيـهــا) عـبــر أذرع ـه ــا املــالـيــة
ّوال ـت ـج ــاري ــة وال ـع ـس ـك ــريــة» ،ويـضـيــف
أن ـ ـهـ ــا أي ـ ـضـ ــا «جـ ـ ـ ــزء غـ ـي ــر ظـ ــاهـ ــر مــن
ال ـع ــوام ــل ال ـ ـطـ ــاردة ل ـل ـس ـكــان ف ــي دول
االنطالق من خالل سياساتها في تلك
امل ـنــاطــق ،وبــالـتــالــي لـيـســت فــي موقع
يسمح لها بإعطاء املواعظ للمنظمات
اإلن ـس ــان ـي ــة» .وتـعـلـيـقــا ع ـلــى االت ـف ــاق
األوروب ـ ــي األخ ـيــر ،يـقــول بــن عـمــر إنــه
«ان ـت ـهــاك واض ــح لـلـحـقــوق اإلنـســانـيــة
ّ
ل ـل ـم ـه ــاج ــري ــن» ،الف ـت ــا إلـ ــى أن ً بـعــض
الدول األوروبية رفعت صراحة شعار
«دعه ُ
يمت!».

كيوسك الصحافة
نزوة األمير
سيرج حليمي *
بـ ـع ــد انـ ـتـ ـخ ــاب ــه ب ـي ـس ــر مل ـن ـص ــب رئ ــاس ــة
ال ـج ـم ـه ـ ّ
ـوري ــة ،ب ــدع ــم م ــن ج ـم ـيــع وســائــل
ّ
اإلعـ ـ ــام ال ـفــرن ـسـ ّـيــة ت ـقــري ـبــا ،ي ـط ـلــب اآلن ال ـســيــد
ّ
ّ
البرملانية صياغة
غالبيته
إيمانويل ماكرون من
قــانــون لــه ضـ ّـد نشر «مـعـلــومــات مغلوطة» خالل
ّ
االنتخابية ،تحضيرًا لحملته املقبلة ربما.
الفترة
ُ
ويكشف ّ
النص الذي يفترض أن يعرض قريبًا على
التصويت عمى الحكومات عن االحتجاجات التي
تواجهها ،وفــي الوقت نفسه ميلها غير املحدود
ّ
ّ
قمعية لتالفيها .في حقيقة األمر،
لتصور آليات
يجب أن تكون مصابًا بقصر النظر حتى تعتقد
ّ
أن انتصار مرشحني وأح ــزاب وقضايا «معادية
ل ـل ـن ـظــام» (ال ـس ـي ــد دون ــال ــد ت ــرام ــب ،ال ـبــري ـك ـســت،
االستفتاء الكاتالوني ،حركة  5نجوم في إيطاليا،
ّ
هامشي ،إلى نشر أخبار
إلخ) يعود ،ولو في شكل
ّ
مغلوطة مــن قبل أنظمة سلطوية .منذ أكـثــر من
ع ــام ،تـسـعــى الـصـحــافــة األم ـيــركـ ّـيــة إلث ـب ــات ،ومــن
ّ
مقنعة ،أن رئيس الواليات املتحدة يدين
دون أدلة ِ
في انتخابه إلــى أخبار مغلوطة اختلقها السيد
ّ
السي ّد ماكرون مسكونًا
فالديمير بوتني؛ ويبدو
بـهــاجــس مـمــاثــل إل ــى درج ــة أن ــه يــأمــل فــي إزال ـتــه
بواسطة ّ
آلية غير مجدية وخطيرة.

على القاضي أن يفعل ذلك في أجل قصير جدًا».
ّ
أخـيـرًاُ ،تـعـ ّـزز اآللـ ّـيــة التي ّ
السيد ماكرون
تخيلها
«واج ـ ـ ــب الـ ـتـ ـع ــاون» م ــن ق ـب ــل م ـ ـ ــزودي اإلن ـت ــرن ــت
ّ
العمومية بشكل
ومضيفي املواقع مع السلطات
مبالغ فيه...
(في املقابل) احتكار اإلعــام من قبل مليارديرات
ّ
ّ
اإلعالني،
والتسميم
الجمهورية،
أصدقاء لرئيس
ّ
ّ
ّ
العمومية ماليًا ،ال تمثل موضوع
وخنق القنوات
ّ
القضائية
مقترح قــانــون .ثـ ّـم ملــاذا حصر األدوات
ّ
االنتخابية فقط؟ ففي العقود األخيرة
في الفترات
فـ ـق ــط ،شـ ـه ــدت ج ـم ـيــع ال ـ ـحـ ــروب ت ـق ــري ـب ــا (حـ ــرب
الخليج ،كوسوفو ،العراق ،ليبيا) تزايد االفتراءات
والتالعب باملعلومة .وال يعود ذلك إلى موسكو،
ّ
االجتماعي
وإلى «فايسبوك» أو شبكات التواصل
ّ
ّ
الديموقراطية والصحافة
األخــرى ،بل ألن أسياد
ّ
ّ
الغربية،
اليومية
كانوا مؤلفيها :كبريات الصحف
وعلى رأسها «نيويورك تايمز» ،البيت األبيض،
ّ
األوروبية .وال يجب أن ننسى
وكبريات العواصم
ذك ــر ال ـح ـكــومــة األوك ــران ـ ّـي ــة ال ـت ــي أع ـل ـنــت الـشـهــر
ّ
ّ
روسي.
صحافي
املاضي خبرًا كاذبًا حول موت
ّ
ـاض ف ــي يـ ــوم م ــا ال ـق ـبــض على
إذا ت ـع ــن ع ـلــى ق ـ ـ ٍ
امل ـج ــرم ــن ال ــذي ــن أشـ ــاعـ ــوا ج ـم ـيــع ت ـل ــك األخـ ـب ــار
املغلوطة ،فهو يعرف بالفعل عناوينهم...
*عن عدد شهر تموز من دورية «لوموند ديبلوماتيك»

ّ
ّ
ه ــي غ ـيــر م ـجــديــة ألن مـجـلــس ال ــدول ــة ذك ـ ــر ،عند
استشارته حول املوضوع ،في  19نيسان /أفريل
ّ
ّ
الفرنسي يحوي بالفعل ترتيبات عدة
أن «القانون
تستهدف فــي جوهرها محاربة نشر املعلومات
املغلوطة» ،خصوصًا قــانــون  29تـمــوز /جويلية
 1881ح ــول حـ ّـريــة الـصـحــافــة ال ــذي يـسـمــح بــردع
نـشــر األخ ـب ــار املـغـلــوطــة وال ـع ـب ــارات الـتـشـهـيـ ّ
ـريــة
ّ
ألن املقترح البرملانيّ
أو الجارحة .وهــي خطيرة
يطلب مــن الـقــاضــي الـتـفــاعــل فــي ّ ظ ــرف  48ساعة
ّ
االصطناعي واملكثف ( )...ملواضيع
ـ«وقف النشر
ل ّ
تمثل أخبارًا مغلوطة».
ّ
مع ذلكّ ،
يبي مجلس الدولة أيضًا أن هذه األشياء
«يصعب تقييمها قانونيًا ،خصوصًا في حال كان

استراحة
2923 sudoku
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أفقيا
 -1قصة لألديب والفيلسوف اللبناني الراحل جبران خليل جبران من كتاب األرواح
املتمردة –  -2مدينة سويسرية – مكان حريز ُي ّ
عد في املدن إلحتماء السكان به في
ّ
الجوية –  -3تنهمر من العيون – من شعار الجيش اللبناني – -4
أثناء الـغــارات
مدينة إيرانية – من املكسرات –  -5مصنوع من املعدن – راقصة مصرية –  -6من
أسماء البحر – ليث ورئبال – كالم أو كل لفظ –  -7نهر أوروبي يمر عبر سويسرا
وفرنسا وأملانيا وهولندا ُ
ويعتبر أهم وأطول األنهار في القارة األوروبية – إحسان
– ملكه وخاصته –  -8املــوت – رتــل مــن الـسـيــارات –  -9شــاي باألجنبية – مدينة
سياحية بلغارية –  -10معروف بالحجر الشديد الذي ُيقدح به أو حجر النار

عموديًا

 -1شاعر لبناني راحل كان ُيعرف بشاعر القطرين –  -2للتمني – أشغال –  -3يبتلع
اللقمة أو الطعام – يعترض على القرار –  -4عاتب – مدينة فرنسية –  -5من آلهة
الفراعنة كان حارس املوتى له رأس إبن آوى –  -6حرف جر – من الحيوانات – من
األزهــار –  -7في القميص – متشابهان – ُيطلق من األسلحة الحربية –  -8األخ –
ُيستخرج مــن بعض الحيوانات ُ
ويعمل منه ألبسة –  -9ضــوء الصباح – خشبة
الحائك – ضمير متصل –  -10اإلسم الحركي لجاسوس مصري عمل داخل األراضي
املحتلة  17سنة لصالح املخابرات املصرية ّ
وتم بث مسلسل تلفزيوني ناجح عن
حياته

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 2923

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا
ّ
ّ
تمل – ّ
يرس – را – -5
 -1وادي خالد –  -2جبل علي – بحص –  -3يدق – خيبر – -4
يا – آني – ْ
حول –  -6رسم – قوانص –  -7فيروز – قم –  -8ون – نبات – بو –  -9روح
– ّ
وب – شرب –  -10زين العمر
عموديًا
ّ
حز – ّ -4
يعد – آمون –  -5خلقني – زبون –
 -1وجنتي – فورد –  -2اب – مارينو –  -3دليل – سر –
 -6اي – ريق – ابا –  -7خس – وقت –  -8دبي – حام – شع –  -9حبرون – برم –  -10قصر الصنوبر

حل الشبكة 2922
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كاتب مسرحي أميركي ( )1983-1911نــال جوائز عن أعماله املسرحية
كجائزة بولتزر للمسرح عام  1948في مسرحية «عربة اسمها الرغبة»
إعداد
نعوم
مسعود

 = 2+3+7+9+1عاصمة استونيا ■  = 7+8+4+5يذوب الشمع ■ 11+6+10
= من الفاكهة

حل الشبكة الماضية :سعود الدوسري
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إعالنات

إعالنات

21

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن تلزيم مشروع
اشغال تجهيز بئر وانشاء محطة ضخ
وخط دفع
في منطقة بيت مشيك  -مزرعة الجمل -
قضاء بعلبك  /محافظة بعلبك  -الهرمل
ال ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة وال ـن ـص ــف م ــن ي ــوم
الخميس الواقع فيه الثالثون من شهر
اب  ،2018ت ـج ــري ادارة امل ـن ــاق ـص ــات ـ ـ
فــي مــركــزهــا الـكــائــن فــي بـنــايــة بيضون
ـ ـ ـ شـ ــارع ب ـ ــوردو ـ ـ ـ ال ـص ـنــايــع ـ ـ ـ ب ـيــروت،
لحساب وزارة الطاقة واملياه ـ ـ املديرية
الـعــامــة لـلـمــوارد املــائـيــة والـكـهــربــائـيــة ـ ـ
مناقصة تلزيم مشروع اشغال تجهيز
بئر وانـشــاء محطة ضخ وخــط دفــع في
مـنـطـقــة بـيــت مـشـيــك  -م ــزرع ــة الـجـمــل -
قضاء بعلبك  /محافظة بعلبك  -الهرمل.
ـ ـ التأمني املؤقت/10.000.000/ :ل.ل .فقط
عشرة ماليني ليرة لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم اسعار.
ـ ـ ـ ـ الـ ـع ــارض ــون امل ـق ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـهــدون
املـصـنـفــون ف ــي ال ــدرج ــة االولـ ــى لتنفيذ
صـفـقــات األش ـغ ــال املــائـيــة وفـقــا الحـكــام
امل ـ ــرس ـ ــوم  3688تـ ــاريـ ــخ 25/1/1966
وتعديالته وشروط اضافية.
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 ـصــول عـلـيــه م ــن املــديــريــة الـعــامــة
للموارد املائية والكهربائية.
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 1577
إعالن تلزيم مشروع
اشغال انشاء خطوط صرف صحي
فــي بلدتي العيشية والــريـحــان  -قضاء
جزين
ال ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة وال ـن ـص ــف م ــن ي ــوم
االربعاء الواقع فيه التاسع والعشرون
مـ ـ ــن ش ـ ـهـ ــر اب  ،2018تـ ـ ـج ـ ــري ادارة
امل ـنــاق ـص ــات ـ ـ ـ ـ ف ــي م ــرك ــزه ــا ال ـك ــائ ــن في
بناية بيضون ـ ـ شارع بوردو ـ ـ الصنايع
ـ ـ بـيــروت ،لحساب وزارة الطاقة واملياه
ـ ـ ـ ـ ـ املـ ــديـ ــريـ ــة الـ ـع ــام ــة ل ـ ـل ـ ـمـ ــوارد امل ــائ ـي ــة
والكهربائية ـ ـ مناقصة تلزيم مشروع
اشغال انشاء خطوط صرف في بلدتي
العيشية والريحان  -قضاء جزين.
ـ ـ التأمني املؤقت/30.000.000/ :ل.ل .فقط
ثالثون مليون ليرة لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تنزيل مئوي.
ـ ـ ـ ـ الـ ـع ــارض ــون امل ـق ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـهــدون
امل ـص ـن ـف ــون فـ ــي ال ـ ــدرج ـ ــة االولـ ـ ـ ــى فـقــط
ل ـت ـن ـف ـي ــذ ص ـ ـف ـ ـقـ ــات األشـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــال امل ــائـ ـي ــة
املسجلون وفـقــا الحـكــام املــرســوم 3688
تاريخ  25/1/1966وتعديالته وشروط
اضافية.
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 ـصــول عـلـيــه م ــن املــديــريــة الـعــامــة
للموارد املائية والكهربائية.
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 1578
إعالن تلزيم
مشروع اشغال انشاء خطوط للصرف
الـ ـصـ ـح ــي غـ ـ ـ ّـب الـ ـطـ ـل ــب ب ـ ـم ـ ـحـ ــاذاة نـهــر
الليطاني
م ـ ـ ــن ب ـ ـل ـ ــدة ش ـ ـح ـ ــور وح ـ ـت ـ ــى الـ ـط ــري ــق
الساحلي  -قضاء صور
الساعة التاسعة من يوم االثنني الواقع
فيه الثالث من شهر ايلول  ،2018تجري
ادارة املـنــاقـصــات ـ ـ ـ فــي مــركــزهــا الكائن
ف ــي ب ـنــايــة ب ـي ـضــون ـ ـ ـ ـ ش ـ ــارع بـ ـ ــوردو ـ ـ
الصنايع ـ ـ بيروت ،لحساب وزارة الطاقة
واملياه ـ ـ املديرية العامة للموارد املائية
والكهربائية ـ ـ مناقصة تلزيم مشروع
اشغال انشاء خطوط للصرف الصحي
غـ ّـب الطلب بمحاذاة نهر الليطاني من
بلدة شحور وحتى الطريق الساحلي -
قضاء صور.
ـ ـ ـ الـتــأمــن املــؤقــت/650.000.000/ :ل.ل.
ف ـقــط سـتـمــايــة وخ ـم ـســون م ـل ـيــون لـيــرة
لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تنزيل مئوي.
ـ ـ ـ ـ الـ ـع ــارض ــون امل ـق ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـهــدون
امل ـص ـن ـف ــون فـ ــي ال ـ ــدرج ـ ــة االولـ ـ ـ ــى فـقــط
ل ـت ـن ـف ـي ــذ ص ـ ـف ـ ـقـ ــات األشـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــال امل ــائـ ـي ــة
املسجلون وفـقــا الحـكــام املــرســوم 3688
تاريخ  25/1/1966وتعديالته وشروط
اضافية.
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 ـصــول عـلـيــه م ــن املــديــريــة الـعــامــة
للموارد املائية والكهربائية.
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 1579
إعالن تلزيم مشروع
اش ـغ ــال ان ـش ــاء مـحـطــة ض ــخ وخ ــط دفــع
وخزان وتجهيز بئر
في بلدة دير املخلص  -قضاء الشوف -
محافظة جبل لبنان
الساعة العاشرة من يوم الثالثاء الواقع
فيه الثامن والعشرون من شهر اب ،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
الطاقة واملياه ـ ـ املديرية العامة للموارد
املــائـيــة والـكـهــربــائـيــة ـ ـ ـ مـنــاقـصــة تلزيم
مشروع اشغال انشاء محطة ضخ وخط
دفــع وخ ــزان وتجهيز بئر فــي بلدة دير
املخلص  -قضاء الشوف  -محافظة جبل
لبنان.
ـ ـ التأمني املؤقت/30.000.000/ :ل.ل .فقط
ثالثون مليون ليرة لبنانية ال غير.
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ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم اسعار.
ـ ـ ـ ـ الـ ـع ــارض ــون امل ـق ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـهــدون
املـصـنـفــون ف ــي ال ــدرج ــة االولـ ــى لتنفيذ
صفقات األشغال املائية املسجلون وفقًا
الحكام املرسوم  3688تاريخ 25/1/1966
وتعديالته وشروط اضافية.
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 ـصــول عـلـيــه م ــن املــديــريــة الـعــامــة
للموارد املائية والكهربائية.
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 1580
إعالن رقم 1/31
تعلن وزارة ال ــزراع ــة ـ ـ ـ املــديــريــة العامة
ل ـ ـلـ ــزراعـ ــة ـ ـ ـ ـ ـ عـ ــن اع ـ ـ ـ ــادة ت ـش ـك ـي ــل لـجـنــة
استدراج عروض لتلزيم شراء صناديق
خ ــاص ــة ل ـل ـع ـب ــوات امل ـخ ـص ـص ــة الن ـت ــاج
الـشـتــول الـحــرجـيــة ل ــزوم مـشــاتــل وزارة
الـ ــزراعـ ــة ب ـطــري ـقــة اس ـ ـتـ ــدراج ال ـع ــروض
لـلـعــام  ،2018وذل ــك فــي مبناها الكائن
في بئر حسن مقابل ثكنة هنري شهاب،
بتاريخ  3/8/2018الساعة العاشرة.
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  538/1تــاريــخ
.)17/7/2018
بيروت في 17/7/2018
وزير الزراعة
غازي زعيتر
التكليف 1583
إعالن عن مناقصة عمومية
فــي تـمــام الـســاعــة الـعــاشــرة صباحًا من
يـ ــوم االرب ـ ـعـ ــاء ال ــواق ــع ف ـيــه 8/8/2018
ت ـج ــري م ــؤس ـس ــة م ـي ــاه بـ ـي ــروت وج ـبــل
لبنان مناقصة عمومية بطريقة الظرف
امل ـخ ـتــوم ع ــائ ــدة ل ــ"ت ـقــديــم مـ ــادة الـكـلــور
ض ـمــن ق ــواري ــر س ـعــة  1000ك ـل ــغ" وفـقــا
لدفتر الشروط الخاص املوضوع لهذه
الغاية وذلك في املكتب الرئيسي الكائن
في شارع سامي الصلح ـ ـ ملك الشدراوي
ـ ـ بيروت.
ي ـم ـك ــن ملـ ــن ي ــرغ ــب االش ـ ـت ـ ــراك فـ ــي ه ــذه
املـ ـن ــاقـ ـص ــة االط ـ ـ ـ ــاع وال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـلــى
هــذا الــدفـتــر االت ـصــال بــدائــرة الصفقات
وامل ـش ـت ــري ــات ف ــي ال ـط ــاب ــق االول ـ ـ ـ ـ مــن
مركز املؤسسة الكائن فــي وادي خطار
ـ ـ الحازمية ـ ـ قرب مستشفى قلب يسوع
ل ـق ــاء م ـب ـلــغ /500.000/ل.ل .ي ــدف ــع في
صندوق املؤسسة لقاء ايصال يضم الى
العرض.
تقدم الـعــروض باليد الــى قلم املؤسسة
الطابق الرابع في مهلة اقصاها الساعة
الثانية عشرة من آخــر يــوم عمل يسبق
م ــوع ــد اجـ ـ ـ ــراء امل ـن ــاق ـص ــة ويـ ــرفـ ــض كــل
عرض يصل بعد هذا املوعد.
رئيس مجلس االدارة
املدير العام

املهندس جان جبران
التكليف 1591
إعالن عن مناقصة عمومية
في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا
من يوم االربعاء الواقع فيه 8/8/2018
ت ـج ــري م ــؤس ـس ــة م ـي ــاه بـ ـي ــروت وج ـبــل
لبنان مناقصة عمومية بطريقة الظرف
امل ـخ ـتــوم ع ــائ ــدة ل ــ"ت ـقــديــم مـ ــادة الـكـلــور
ضمن قوارير سعة  50كلغ" وفقًا لدفتر
الشروط الخاص املوضوع لهذه الغاية
وذل ــك فــي املـكـتــب الــرئـيـســي ال ـكــائــن في
شــارع سامي الصلح ـ ـ ملك الـشــدراوي ـ ـ
بيروت.
ي ـم ـك ــن ملـ ــن ي ــرغ ــب االش ـ ـت ـ ــراك فـ ــي ه ــذه
املـ ـن ــاقـ ـص ــة االط ـ ـ ـ ــاع وال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـلــى
هــذا الــدفـتــر االت ـصــال بــدائــرة الصفقات
وامل ـش ـت ــري ــات ف ــي ال ـط ــاب ــق االول ـ ـ ـ ـ مــن
مركز املؤسسة الكائن فــي وادي خطار
ـ ـ الحازمية ـ ـ قرب مستشفى قلب يسوع
ل ـق ــاء م ـب ـلــغ /500.000/ل.ل .ي ــدف ــع في
صندوق املؤسسة لقاء ايصال يضم الى
العرض.
تقدم الـعــروض باليد الــى قلم املؤسسة
الطابق الرابع في مهلة اقصاها الساعة
الثانية عشرة من آخــر يــوم عمل يسبق
م ــوع ــد اجـ ـ ـ ــراء امل ـن ــاق ـص ــة ويـ ــرفـ ــض كــل
عرض يصل بعد هذا املوعد.
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
املهندس جان جبران
التكليف 1590
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
ال ـ ـعـ ــروض ال ـع ــائ ــد لـ ـش ــراء زيـ ــت خ ــاص
ل ـك ــاب ــات ت ــوت ــر ع ــال ــي  66و 150ك.ف،
مـ ـ ــوضـ ـ ــوع اس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدراج الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض رقـ ــم
ث4د 4960/ت ــاري ــخ  ،17/5/2018قــد
م ــددت لغاية يــوم الجمعة 17/8/2018
ع ـن ــد ن ـه ــاي ــة الـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ال ـســاعــة
11.00قبل الظهر.
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 وذلــك لقاء مبلغ قــدره /50 000/
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 17/7/2018
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1570
إعالن
تـعـلــن ش ــرك ــة ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان الـشـمــالــي
املغفلة ـ ـ القاديشا عن استدراج عروض
ل ـش ــراء خــايــا ت ـع ــداد (عـ ــدد  ،)13وذل ــك
وفـ ـ ــق املـ ــواص ـ ـفـ ــات ال ـف ـن ـي ــة وال ـ ـشـ ــروط
االدارية املحددة في دفتر الشروط الذي
يـمـكــن الـحـصــول عـلــى نـسـخــة عـنــه لقاء
خمسماية ال ــف لـيــرة لبنانية (تـضــاف
 )TVAمــن دائ ــرة الـشــؤون املشتركة في
مــركــز ال ـشــركــة ف ــي الـبـحـصــاص م ــا بني
الساعة  8صباحًا و 12ظهرًا من كل يوم
عمل.
تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض فـ ــي أمـ ــانـ ــة الـ ـس ــر فــي
القاديشا ـ ـ البحصاص.

تنتهي مدة تقديم العروض يوم االثنني
الواقع فيه  20اب  2018الساعة  12ظهرًا
ضمنًا.
مدير القاديشا
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 1575
إعالن تلزيم
تعلن وزارة السياحة  -املديرية العامة
للشؤون السياحية  -عن اعالن استدراج
عـ ــروض لـتـلــزيــم شـ ــراء س ـي ــارة ربــاعـيــة
الدفع لــزوم وزارة السياحة للعام 2018
وذل ــك فــي مركزها الرئيسي الكائن في
مبنى وزارتــي االعــام والسياحة مقابل
مصرف لبنان.
ع ـلــى االفـ ـ ـ ــراد وامل ــؤسـ ـس ــات املـسـتــوفــن
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروط امل ـ ـط ـ ـلـ ــوبـ ــة والـ ـ ــراغ ـ ـ ـبـ ـ ــن فــي
املـشــاركــة فــي هــذا التلزيم اسـتــام دفتر
ال ـش ــروط وبـقـيــة املـسـتـنــدات املــرفـقــة من
قلم مصلحة الديوان في وزارة السياحة
ضمن اوقات الدوام الرسمي.
اخـ ــر م ـه ـلــة ل ـت ـقــديــم الـ ـع ــروض ال ـســاعــة
الثانية عشرة من اخر يوم يسبق عملية
ف ــض ال ـ ـعـ ــروض ف ــي ق ـل ــم دي ـ ـ ــوان وزارة
السياحة.
يـ ـج ــري ف ــض ال ـ ـعـ ــروض ي ـ ــوم االربـ ـع ــاء
 29/8/2018الساعة العاشرة صباحًا.
بيروت في  18تموز 2018
مدير عام الشؤون السياحية
ندى سردوك
التكليف 1571
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طلب أحمد رياض الخطيب بوكالته عن
عـلــي ص ــاح الــديــن ال ـحــاج سـنــد ملكية
بدل ضائع للعقار  2112بعاصير
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن قضائي صادر عن محكمة اإلفالس في
بيروت
في تفليسة سامي بكري الريحاني
وكيل التفليسة املحامي مروان الديك
رقم اإلفالس1023 :
ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ  18/7/2018قـ ـ ـ ــرر حـ ـض ــرة
ال ـقــاضــي امل ـشــرف عـلــى تفليسة سامي
ب ـ ـكـ ــري ال ــريـ ـح ــان ــي ال ــرئـ ـيـ ـس ــة مـيـشـيــل
طربيه املحترمة دعوة املفلس والدائنني
املثبتة ديونهم في بيان الديون ووكيل
التفليسة إلــى جلسة تعقد فــي مكتبها
ي ــوم األربـ ـع ــاء ال ــواق ــع ف ــي 26/9/2018
الساعة الحادية عشرة صباحًا في قصر
ال ـعــدل فــي ب ـيــروت لـلـمـفــاوضــة فــي عقد
الصلح في حال وجود عروض صلحية
وإال إعــان حالة االتـحــاد ،فعلى املفلس
والـ ــدائ ـ ـنـ ــن وج ـ ـ ــوب حـ ـض ــور ال ـج ـل ـســة
امل ــذك ــورة بــأنـفـسـهــم أو بــواس ـطــة وكــاء
ي ـح ـم ـلــون ت ـفــوي ـضــا خ ــاص ــا لـلـمـنــاقـشــة
والـتـصــويــت عـلــى ال ـعــروض الصلحية،
ً
وذلـ ـ ــك ع ـم ــا ب ــأح ـك ــام املـ ــادتـ ــن /557/
و /558/تجارة.
 19تموز 2018
رئيس القلم
سوزان توتيو

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
غادر العامل البنغالدشي
HABIB
م ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدوم ــه ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـنــه ش ـي ـئــا اإلتـ ـص ــال على
الرقم 03/866196

غادر العامل املصري
احمد جمال احمد هالل
م ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدوم ــه ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـنــه ش ـي ـئــا اإلتـ ـص ــال على
الرقم 76/566900

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
التدقيق امليداني ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى
مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا
ً
من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار
		
إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف
خالد اديب املشد

الرقم الضريبي رقم البريد املضمون
45852

شركة سيدرز روز للخدمات الدولية 622322
(انطون ومليا وميشال مسعد)

تاريخ الزيارة الثانية

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
التدقيق امليداني ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى
مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من
ً
تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها
أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:

تاريخ اللصق

اسم املكلف

الرقم الضريبي رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق

2017/18/12 RR183920174LB

2018/2/1

رامز نزير البدوي النجار

2631258

2017/26/12 RR163558646LB

2018/19/1

2017/20/12 RR183921237LB

2018/2/1

ابراهيم احمد املير

762426

2017/26/12 RR163558703LB

2018/10/1

				
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
2018/2/1
2017/18/12 RR183919834LB
محمد سالم عبد الحميد نوري فوال 766514
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
2018/2/1
2017/18/12 RR183920205LB
866115
شركة عمر وخالد املشد
التكليف 1553
إعالم تبليغ
2018/2/1
2017/18/12 RR183920157LB
866121
عمر اديب املشد
املوضوع :تبليغ
 2018/2/1تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
2017/18/12 RR183919922LB
1005653
محمد عصام محمود عوكل
التدقيق امليداني ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى
				
مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا
ً
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ .من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار
		
رئيس مالية محافظة الشمال إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
وسيم مرحبا
الرقم الضريبي رقم البريد املضمون تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
التكليف  1553اسم املكلف
إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة فاطمة محمد الزعبي
التدقيق امليداني ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى
مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا عبد الرحمن محمد امني حفار
ً
من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار
يوسف محمد امني حفار
		
إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
بالل محمد امني حفار

اسم املكلف

الرقم الضريبي رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

3275708

2018/01/16 RR163558840LB

2018/02/02

3261914

2018/01/16 RR163558853LB

2018/02/02

2800047

2018/01/16 RR163558867LB

2018/02/02

3261608

2018/01/16 RR163558875LB

2018/02/02

غانية رباح الشعراني

783426

2018/01/16 RR163559125LB

2018/02/02

غنى محمد فيصل املرعبي

472578

2018/01/16 RR163559139LB

2018/02/02

فواز محمد فيصل املرعبي

3224507

2018/01/16 RR163559142LB

2018/02/02

2414325

2017/12/26 RR163559859LB

2018/02/02

2017/12/26 RR163559893LB

2018/02/02
2018/02/02

مفيد طنوس الشاطر

40758

2017/12/12 RR183919423LB

2018/2/1

فواز عمر برغل

44549

2017/12/12 RR183919410LB

2018/2/1

فاطمه احمد زيدان

الياس سايد معوض

213398

2017/8/12 RR167159202LB

2018/2/1

خالد معن زيدان

2646201

برستيج موتورز ش.م.م

1774889

2017/11/12 RR167159128LB

2018/2/1

حسان حسن خليل

61696

2018/01/03 RR163559902LB

هنادي حسن خليل

3160086

2017/12/29 RR163559916LB

2018/02/02

1509723

2017/12/29 RR163559933LB

2018/02/02

3113064

2018/01/02 RR163559947LB

2018/02/02

3279198

2018/01/08 RR163560004LB

2018/02/02

270525

2018/01/08 RR163560018LB

2018/02/02

1030154

2018/01/08 RR163560052LB

2018/02/06

				
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال اكتمال محمود بركات
وسيم مرحبا
طالل طاهر البيسار
التكليف 1553
ناصر خالد عبد الكريم
إعالم تبليغ
تبليغ
املوضوع:
محمد سامر احمد درنيقة
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
التدقيق امليداني ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى وسيم محمد رشاد فنج
مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا
ً
				
من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار
		
إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف

الرقم الضريبي رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

مصطفى عبد الوهاب حمود

61597

2017/26/12 RR183921577LB

2018/3/1

انطوان نعيم مخلوف

86982

2017/22/12 RR183921489LB

2018/3/1

شركة فيور اليس ش.م.م

189915

2017/26/12 RR183922507LB

2018/3/1

علي عبد الكريم عباس

789757

2017/26/12 RR183921585LB

2018/3/1

انطوان نعيم مسلم

816690

2017/26/12 RR183922590LB

2018/3/1

جهاد فؤاد حديد

1698553

2017/26/12 RR183921841LB

2018/3/1

انطوان محسن القوال

1759482

2017/21/12 RR183921047LB

2018/5/1

بولس بطرس الدويهي

2812498

2017/21/12 RR183921886LB

2018/5/1

لينا سليم حرصوص

2957880

2017/26/12 RR183922626LB

2018/4/1

				

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 1553

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 1553

إعالن
تجري مصلحة األبـحــاث العلمية الزراعية مناقصتني عامتني بواسطة الظرف املختوم حسب التواريخ
واملواعيد املحددة تجاه اسم كل منهما وذلك في محطة تل العمارة الزراعية – رياق – البقاع:
اسم املناقصة
 -1تلزيم تقديم تركيب وتشغيل تجهيزات مخبرية لزوم
.مختبر التربة واألسمدة والنباتات في محطة الفنار
 -2إلنشاء خطوط صرف صحي لزوم املبنى الجديد في
محطة تل العمارة .فعلى من يهمه األمر الحصول على
دفتر الشروط الخاص املودع نسخا عنه في محطة تل
العمارة – رياق – البقاع لدى قسم املناقصات وفي محطة
الفنار – جديدة املنت لدى السيد غي قاروط ضمن أوقات
الدوام الرسمي علما بأن ثمن كل نسخة عن دفتر الشروط
.هو خمسون ألف ليرة لبنانية

التاريخ
2018/8/14
2018/8/14

املوعد
الساعة العاشرة من
صباح يوم الثالثاء
الساعة الثانية عشرة
ظهرا من يوم الثالثاء

ترسل العروض مباشرة باليد الى إدارة مصلحة األبحاث العلمية في محطة تل العمارة – رياق – البقاع
خالل الدوام الرسمي على ان تصل العروض قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق تاريخ إجراء
هذه املناقصة وتهمل العروض التي تصل بعد هذا املوعد.
تل العمارة في  18تموز 2018
رئيس مجلس اإلدارة – املدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف 1584
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سينما

«متروبوليس» تستضيف أفالم «أسبوع النقاد»

«صراعاتنا» العائلية ...والخراب اآلتي
علي وجيه

مـنــذ  ،2006تــأخــذ «مـتــروبــولـيــس أمبير
صــوف ـيــل» عـلــى عــاتـقـهــا جـلــب «أس ـبــوع
ال ـن ـقــاد» مــن ال ـك ــروازي ــت إل ــى األشــرفـ ّـيــة،
بـعــد بـضـعــة أش ـهــر مــن انـتـهــاء عـ ّـروضــه
في «مهرجان كان السينمائي» .إنه أقدم
األق ـس ــام امل ــوازي ــة لـلـمـســابـقــة الــرسـمـ ّـيــة.
ّ
ّ
الفرنسية
تنظمه جمعية نقاد السينما
مـنــذ ( 1962ت ـض ـ ّـم حــالـيــا أك ـثــر م ــن 244
ن ــاقـ ـدًا وك ــاتـ ـب ــا وص ـح ــاف ـي ــا) لـلـتـعــريــف
باألعمال األول ــى والثانية ملخرجني من

ً
أص ـقــاع ال ـعــالــم ،فــاتـحــة أمــامـهــم املشهد
ّ
الــدولــي واألسـ ــواق ال ــواع ــدة .ال نـنـ َـس أن
ّ
مكرسني من أمثال وونغ كار واي ،وكني
لوتش ،وجيف نيكولز ،وليو كاراكاس،
وري ـب ـي ـكــا زل ــوت ـس ـك ــي ،وغ ــاس ـب ــار ن ــوي،
وجاك أوديار ،وآرنو دبلشان ،وفرانسوا
أوزون ...أق ـل ـعــوا م ــن ه ـنــا .ك ــذلــك ،لدينا
ه ــان ــي أب ــو أس ـع ــد ،وت ــوف ـي ــق أب ــو وائ ــل،
وم ــرزاق عـلــواش على الصعيد العربي.
عال من الصدقية
مع اتسامها بمستوى ٍ
واالن ـت ـقــائـ ّـيــة ،اكـتـسـبــت ه ــذه الـتـظــاهــرة
أهـ ـم ـ ّـي ــة مـ ـت ــزاي ــدة ع ـل ــى م ـ ــدى أكـ ـث ــر مــن

ّ
نـصــف ق ــرن .بــاتــت لـهــا جــوائــز مستقلة
عــن التتويجات الرئيسة :جــائــزة كبرى
لـلـفـيـلــم ال ـط ـّـوي ــل ،وج ــائ ــزت ــان لـلـقـصـيــر،
وجائزة ملمثل صاعد ،وأخــرى للتوزيع،
ّ
اب
وأخــرى ّللسيناريو ّمن «جمعية الكت ً
واملوسيقيني الدراميني  ،»SACDإضافة
إل ــى فــرصــة الـشــريــط ّ
األول لصانعه في
ً
ّ
املنافسة على «الكاميرا الذهبية» ،أسوة
ّ
بني  23تموز
بباقي األقسام الرسمية .ما ّ
(يوليو) و 2آب (أغسطس) ،نترقب عرض
 10أف ــام طــويـلــة ،و 13قـصـيــرة ،بــدعــوة
م ــن «جـمـعـيــة م ـتــروبــول ـيــس» و«امل ـع ـهــد

الفرنسي في لبنان» .يواكيم ترير ترأس
لجنة التحكيم هــذه السنة .السينمائي
الـ ـن ــرويـ ـج ــي ( )1974ل ـي ــس غ ــري ـب ــا عــن
املـحـفــل الـفــرنـســي .شــريـطــه «أوس ـلــو31 ،
آب» ( )2011نــافــس ضـمــن قـســم «نـظــرة
ّ
اإلنكليزية «أعلى
مــا» .بــاكــورتــه باللغة
صوتًا من القنابل» ( )2015سابق على
ال ـس ـع ـفــة .ت ـن ـظ ـي ـمـ ّـيــا ،كـ ــان ع ـضــو لجنة
تحكيم مسابقة األفــام القصيرة وأفالم
الـطـلـبــة «سـيـنـيـفــودانـسـيــون» ف ــي دورة
 .2014كاملعتادّ ،
ثمة سبعة من العناوين
ال ـطــوي ـلــة ف ــي امل ـن ــاف ـس ــة .ت ـق ــوده ــا أرب ــع

اليوم
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بــاكــورة السينمائي الفرنسي فــي الــروائــي
الـ ـط ــوي ــل .ي ـل ـقــي ب ـن ــا فـ ــي أزقـ ـ ــة مــارس ـي ـل ـيــا
وعاملها السفليّ .
ثمة عقد اجتماعي بسيط:
ّ
ّ
ّ
الشبان يوزعون املخدرات ،والفتيات يعملن
فــي ال ــدع ــارة .م ــاذا يـحـصــل عـنــدمــا يشتعل
الغرام بني «زاك» الخارج من سجن األحداث،
و«ش ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــرزاد» ال ـ ـتـ ــي ت ـب ـي ــع خ ــدم ــاتـ ـه ــا فــي
ال ـشــارع؟ يقترح مــارلــن قـ ّـصــة حــب ونضج
ودراس ـ ــة ســوسـيــولــوجـ ّـيــة فــي آن ( 106د.).
يفتتح بتوليف الفــت باللونني عــن وصــول
أفارقة ،قبل االنتقال إلى أحفادهم
مهاجرين ّ
كأننا أمام ّ
تتمة لشريطه القصير
باأللوان.
«ال ـفــرار» ( )2013والــوثــائـقــي «ش ــيء عنيف» ( ،)2014اللذين ال ي ـغــادران هــواجــس املــراهـقــن .عمل متقن
ّ
الصنعة والكتابة ،خصوصًا في نصفه الثاني ،الذي يشهد توهجًا في األداء واملعالجة.

«حيوانات ّبرية» .بول دانو
27/7
ال غريب أن يصل هذا الفيلم من «صندانس»
ّ
ّ
بسمعة طيبة .ذلــك أن كـ ّـم النضج والتمكن
الــذي يظهره بــول دانـ ّـو ( )1984في باكورته
م ــده ــش ح ـ ــق .يـ ـب ــدو أنـ ـ ــه مـ ـ ّخ ــرج بــال ـف ـطــرة
ً
ّ
نفسها التي تــوهــج بها ممثال ،أمــام عدسة
ك ــل م ــن ب ــول ت ــوم ــاس أن ــدرس ــون ،وآنـ ــغ لــي،
وديـ ـن ــي ف ـل ـي ـن ــوف ،وبـ ــاولـ ــو س ــورن ـت ـي ـن ــو...
يقتبس روايــة ريتشارد فــورد ،بالشراكة مع
زوي كازان .نحن في بلدة صغيرة عام .1960
زوجــان تقليديان يلعبهما جايك جلينهال
وكاري موليغان .هوس حقبة الخمسينيات
ّ
ّ
كحولي ،متقلب املزاج
ما زال مسيطرًا .الزوج
ّ
تتصرف ّ
ّ
كربة منزل حريصة على أسرتها .كله نراه من وجهة نظر املراهق ذي الـ 14
والعمل .هي يجب أن
عامًا .ينضم األب إلى فرق مكافحة الحرائق في الجبال ،فتعمل األم مدربة سباحة .يحصل املتوقع .يدخل
رجل إلى حياتها .يتداعى الزواج أمام عيني الفتى .جمال «حيوانات ّ
برية» ( 94د ).في القبض على الهدوء
ّ
املنذر بالخراب .األداء الـخــاب ،خصوصًا من موليغان ،التي لم تظهر بهذا اإلبـهــار منذ «عــار» ()2011
ستيف مكوين ّ ،و«داخل لوين دافيس» ( )2013لألخوين كوين .حنكة دانو في التعامل مع مراهق شبيه
ّ
التصدي لعمل ثقيل دراميًا ،وهو في هذه السن.
بشخوصه املفضلة .براعته في

بعد جرأتها في باكورتها الطويلة The Lure
ّ
حوريتي بحر في كاباريه،
( ،)2015عن عمل
ّ
ّ
السينمائية البولندية ( )1978أكثر
تغوص
ف ــي تـنــاقـضــات ال ـب ـشــر .ت ـق ـ ّـدم درامـ ــا نفسية
قائمة على القلق والهستيريا والتويست
الـصــادم ( 100د .).تحقق انعطافًا ح ـ ّ
ـادًا في
الـطــرح واألس ـلــوب عــن شريطها ّ
األول ذائــع
ً
ً
ّ
ال ـص ـي ــت .بـ ـه ــذا ،ال ت ـق ــل جـ ـ ــرأة وق ـ ـ ــدرة على
ال ـت ـحـ ّـدي وامل ـغ ــام ــرةّ .
رب ــة عــائـلــة تــرجــع إلــى
الذاكرة.
زوجها وابنها بعد عامني من فقدان
ّ
ً
ً
ليست ع ــودة سـعـيــدة كما املـعـتــاد ،بــل إنها
املقبض الذي يفتح باب الجحيم والعواصف.
م ـي ـلــو – س ــاي ـك ــو درام ـ ـ ــا ت ـط ــرح ال ـك ـث ـيــر عــن
الـهـ ّ
ـويــة والكينونة واالخـتـيــارّ ،ضمن نفس
ّ
ّ
نسوي واضح .حمولة غنية مكثفة ،تعززها
رفعة أداء بطلتها غابرييال موسكاال.

«أس ـب ــوع ال ـن ـقــاد» :ب ــدءًا مــن ال ـيــوم حـتــى  2آب
(أغـسـطــس) ـ ـ «متروبوليس أمبير صوفيل»
(األشرفية ـ بيروت) ـ لالستعالم01/204080 :
ً
ـ كل العروض تقام عند الثامنة ليال.

«صراعاتنا» .غيوم سينيز

«شهرزاد» .جان  -برنار مارلين
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س ـي ـن ـمــائـ ّـيــات ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ــى م ـن ــذ عـقــد
ّ
كاملّ ،
ربما للتعويض عن قلة املخرجات
ّ
ّ
في املسابقات الرسمية Fuga .للبولندية
أغـ ـنـ ـيـ ـشـ ـك ــا سـ ـم ــوجـ ـنـ ـسـ ـك ــا ،و«ك ـ ــري ـ ــس
ّ
للسويسرية آنيا كوفميل،
السويسري»
ّ
ّ
للهندية روهينا جيرا ،و«يوم
و«سيدي»
ّ
واحد» للهنغارية صوفيا سيالغي.

«ديامانتينو» .غابريال أبرانتس ودانيال شميدت

االفتتاح بجديد البلجيكي الفرنسي (،)1978
ال ـعــائــد ب ــدرام ــا عــائـلـ ّـيــة عــن ال ـك ـفــاح مــن أجــل
األسـ ـ ــرة .أف ـ ــراد ع ـ ّ
ـادي ــون ف ــي أزم ـ ــات مــألــوفــة،
ّ
ّ
ت ـتــراكــم لـتـفـضــي إل ــى ت ـح ــوالت م ــدم ــرة .على
«أولـيـفــر» التعامل م ًــع واقــع جــديــد ،إثــر هجر
زوجته «لورا» ،تاركة طفلني في عهدته .يزداد
الحال سوءًا مع ضغوط الحياة ،وانتحار أحد
ً
أصدقائه في العمل .يصير النهار عبارة عن
سلسلة مــن الـصــراعــات املتتالية ،فــي سبيل
ال ـت ــوازن واالس ـت ـق ــرار .شــريــط رقـيــق ( 98د،).
يراوح بني األخوين داردين وستيفان بريزيه
وروبــرت بنتون .سينيز يقترح تنويعًا على
ريفية ّ
فيلمه القصير  ،)2012( UHTعن أسرة ّ
تكد في الزراعة .كذلك ،يحقق قفزة نحو النضج في االشتباك
ّ
الـعــائـلـ ّـي بعد  ،)2015( Keeperعــن مــراهـقــن يــريــدان الـحـفــاظ على طفلهما ،فــي مــواجـهــة وصــايــة أســريــة،
وحسابات مجتمع .مع اعتياده الحضور في مهرجانات كبيرة مثل لوكارنو وتورونتو ،يقفز سينيز إلى
ّ
الصف ّ
ّ
الرسمية في العناوين القادمة.
األول في «أسبوع النقاد» .يصير مرشحًا للمنافسات

 . Fugaأغنيشكا سموجنسكا

الـشــريـ ّـط الـفــائــز بـجــائــزة القسم الـكـبــرى (92
د ،).يــدشــن تـتــويـجــا لـلـتـعــاون املـسـتـمــر بني
أبرانتس وشميدت .باكورة الروائي الطويل
لــاث ـنــن ،إث ــر سـلـسـلــة م ــن األفـ ــام الـقـصـيــرة
واملتوسطة .يفقد العب كرة القدم األسطوري
ّ
السحرية في املالعب،
«ديامانتينو» ملسته
بسبب إصــابــة فــي الــركـبــة .تنتهي مسيرته
بإهدار ضربة جــزاء في نهائي كــأس العالم.
«األي ـق ــون ــة» م ـه ــووس بــال ـك ـمــال .يـبـحــث عن
الـتـحـقــق م ـج ـ ّـددًا .يــدخــل فــي رحـلــة مــن الجد
والـ ـ ـه ـ ــزل والـ ـف ــانـ ـت ــازي ــا وال ـ ـخ ـ ـيـ ــال ال ـع ـل ـمــي
ّ
والسخرية الالذعةّ .
يمر على أزمة الالجئني.
صعود اليمني والفاشية الجديدة .تجارة األعضاء .أزمة االتحاد األوروبي .وصول ترامب املفاجئ إلى الحكم.
هل الرجل أنا أخرى لكريستيانو رونالدو؟ هذا الفيلم مباغت في ّ
تفرده وجنونه .سيناريو أوريجينال.
ّ
ّ
ّ
البدائية واإلبهار ولقطات الـ  16ملم .تجربة حسية ال تفوت.
الفت في اقتراحه البصري املازج بني

«امرأة في حرب» ـ ـ بنيدكت إرلنغسون
26/7
ً
بـعــد بــاكــورتــه املــده ـشــة ذكـ ـ ً
ـاء وط ــراف ــة «عــن
ّ
الخيل والرجال» ( ،)2013يحلق اآليسلندي
بنيدكت إرلنغسون ( )1969إلى سماء أعلى.
ّ
يـقـتــرح فــي جــديــده ( 101د ).ســلــة متكاملة
من االبتكار املبهج .كوميديا ال تشبه سوى
نـفـسـهــا .م ـي ــوزك ــال ب ــاع ــث ع ـلــى االب ـت ـســامــة.
درام ــا تــوعــويــة ح ــول الطبيعة فــي مواجهة
ّ
التلوث .يبقى بيندكت في الريف اآليسلندي.
يتناول امــرأة تعتاش على املـبــادئ ونصرة
ال ـب ـي ـئ ــة ،فـ ــي حـ ـ ــرب «روبـ ـ ـ ــن هـ ـ ـ ّ
ـوديـ ـ ــة» ض ـ ّـد
مـصـنــع أملـنـيــوم مـ ّحـلـ ّـي .ينقلب عــاملـهــا لــدى
قـ ـب ــول ط ـل ـب ـهــا ت ـب ــن ــي ط ـف ـل ــة ،ب ــال ـت ــزام ــن مــع
ّ
خط االستثمار وتوسيع الصناعة في املنطقة .بذكاءّ ،
ّ
يحول الشريط ملل املبادئ
الصينيني على
دخول
ّ
ّ
املجردة إلى حياة من األلوان والبهجة والغناء .يبني على ظرف كني لوتش .يستعير شيئًا من باروكية
ّ
كوستوريتسا وموسيقيته.

«كريس السويسري»  .آنيا كوفميل
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تـحـقـيــق اسـتـقـصــائــي .أنـيـمــاشــن بــاألبـيــض
واألسـ ـ ــود .س ـيــرة شـخـصـ ّـيــة .فــي  90دقـيـقــة،
ت ـج ـمــع ك ــوف ـم ـي ــل بـ ــن األس ــالـ ـي ــب لـتـحـقـيــق
ه ــذا الــوثــائـقــي الحميمي .بـعــد أكـثــر مــن 20
س ـن ــة ع ـل ــى م ـق ـتــل ال ـص ـح ــاف ــي ال ـســوي ـســري
كريستيان فــورتـنـبــرغ ( 27عــامــا) فــي حــرب
يوغسالفياّ ،
تقرر آنيا وضع املاضي الشائك
ّ
ّ
الشخصية
على الـطــاولــة .وص ــول مّــذكــراتــه
ّ
وب ـع ــض م ّـتـعــلـقــاتــه ي ـحــفــزهــا ع ـلــى الـلـحــاق
بأحد املؤثرين في خياراتها .لقد أرادت أن
ت ـكــون مـثـلــه ف ــي ي ــوم م ــا .ل ــن ي ـكــون ان ـخــراط
«كريس» في لواء مرتزقة الصدمة الوحيدة
أثناء البحث .مستويات تقود إلى أخــرى .أسئلة تفرض نفسها :ما الذي يدفع شابًا من أسرة متوسطة
وبلد مسالم إلى خوض هذا الغمار الوحشي؟ ما ّ
رد الفعل الذي يحاول تصديره؟ من هذا املنظور ،يكتسب
ّ
ّ
الفنية التي يقترحها في املعالجة.
أهميته .أيضًا ،الجودة
عمل آنيا

«يوم واحد» .صوفيا سيالغي
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ّ
 36ساعة من عمر زواج على حافة االنفجار.
ه ــذا م ــا ت ــرص ــده صــوفـيــا سـيــاغــي ()1978
ب ــامل ـش ــاع ــر وال ـت ـف ــاص ـي ــل ف ــي ه ـ ــذه ال ــدرام ــا
ّ
العائلية ( 99د ).الحائزة جائزة «فيبرسكي».
ال جــديــد أو ف ـ ــرادة ف ــي ال ـط ــرح امل ــأخ ــوذ من
وجهة نظر الزوجة .هي محتقنة ،على وشك
االنـ ـهـ ـي ــار .ت ـش ـ ّـك ف ــي زوج ـ ـهـ ــا .اله ـث ــة خـلــف
ّ
أطفالها الثالثة طوال اليوم .غير أن مساعدة
إلــديـكــو أنـيـ ّيــدي فــي «ع ــن الـجـســد والـ ــروح»
( ،)2017املرشح ألوسكار أفضل فيلم أجنبي،
ّ
والحساسية بالتأكيد.
ال تفتقر إلى الحنكة
نعم ،يمكن املــرء أن يشعر باالغتراب ضمن
عائلته ،وداخــل غرفته ،وأمــام مرآته .إشــارة
أخـ ــرى م ـث ـيــرة لــاه ـت ـمــام« .يـ ــوم واح ـ ــد» من
أوائل األفالم املدعومة من الصندوق الوطني
للسينما فــي هـنـغــاريــا (ت ـ ّ
ـأس ــس ع ــام 2015
لــدعــم امل ــواه ــب ال ـش ـ ّ
ـاب ــة) ،ويـنـجــح فــي بلوغ
محفل رفيع املستوى مثل «كان».

 . Guyألكس لوتز
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عندما تـحـ ّـول مــن التمثيل إلــى اإلخ ــراج ،لم
ي ـخــرج أل ـكــس لـ ّـوتــز ( )1978عــن الـكــومـيــديـ ًـا
التي خبرها ممثال منذ ّ .1994
سجل بداية
ّ
فــي «مــوهـبــة صــديـقــي» ( ،)2015ث ــم أتبعها
بـ ـه ــذا الـ ـش ــري ـ ّـط ( 101د .).ص ـح ــاف ــي ش ـ ّـاب
يعلم من ّأمه أنه االبن غير الشرعي للمغني
الشهير غ ــاي جــامــي ،ال ــذي ذاع صيته منذ
الستينيات حتى مطلع التسعينيات .هذا
األخير يستعد للعودة إلى الساحة ،والقيام
بجولة ّ
فنيةّ .
يقرر االبن «الجديد» مرافقته،
وصنع وثائقي عنه .بمزيج من النوستالجيا
ّ
الهوية،
والعاطفة امللتبسة ،يسأل لوتز عن
والذات ،واملعنى اآلخر لإلنجاز والتحقق.

ّ
«سيدي»  .روهينا جيرا
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بعيدًا عن الكيتش ،تنقل روهينا
جيرا ( )1973بعضًا من واقع الهند
الـ ـي ــوم ( 99د ).الـ ـه ــوة الـشــاسـعــة
بــن األغ ـن ـيــاء وال ـف ـقــراء ،مــن خــال
ع ـ ــاق ـ ــة ش ـ ــاع ـ ـ ّ
ـري ـ ــة بـ ـ ــن م ـه ـن ــدس
ـاري ث ـ ّ
مـعـمـ ّ
ـري ،وخــادمـتــه الرقيقة
ف ـ ــي بـ ــوم ـ ـبـ ــاي .حـ ـس ــاسـ ـي ــة ت ـن ـبــذ
االستجداء وإهانة طبقة بعينها،
بــل تميل إل ــى الـعـقــانـ ّـيــة ،وبعض
من حكاية سندريال واألمير .أكثر
ّ
براغماتية
من ذلــك .تبدو «راتـنــا»
أحـ ـي ــان ــا ،ف ـي ـمــا ي ـظ ـهــر «أش ــوي ــن»
ب ـعــض الـ ـس ــذاج ــة .األحـ ـ ــام تبقى
كـ ـ ــذلـ ـ ــك ،ح ـ ـتـ ــى لـ ـ ــو تـ ـ ـف ـ ــاوت ـ ــت فــي
املستوى والحجم.

الحب في كل أشكاله!
باريس ـــ عثمان تزغارت
ل ـل ـعــام ال ـ ـ  12ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ،يـنـتـقــل بــرنــامــج
«أس ـب ــوع ال ـن ـقــاد» مــن ال ـكــروازيــت ليحط في
بيروت .هذه املبادرة التي بادت تقليدًا سنويًا،
ت ـش ـكــل ن ــاف ــذة ف ــري ــدة السـ ـتـ ـش ــراف جــديــد
السينما العاملية .منذ إطالق «أسبوع النقاد»
عام  ،1962أريد لهذه التظاهرة التي تقتصر
على األفالم التي تعد األعمال األولى أو الثانية
ملخرجيها ،أن تكون بمثابة البارومتر الذي
يــرصــد ال ـتــوج ـهــات ال ـجــديــدة ف ــي عــالــم الـفــن
السابع .وعلى ممر السنني والعقود تكرست
م ـكــانــة هـ ــذه ال ـت ـظ ــاه ــرة بــوص ـف ـهــا مـخـتـبـرًا
الكـتـشــاف امل ــواه ــب وال ـت ـجــارب السينمائية
األكثر تجديدًا وتميزًا.
األف ـ ــام امل ـشــاركــة ه ــذه الـسـنــة ف ــي «أس ـبــوع
النقاد» ،كانت التيمة الغالبة فيها هي الحب
املستحيل .تيمة ُرصدت من زاويا ومقاربات
ف ـكــريــة وج ـمــال ـيــة م ـت ـع ــددة .م ـمــا ج ـعــل من
«أسـبــوع الـنـقــاد» هــذا موسمًا خصبًا للحب
بكل أشكاله وألوانه .ولعل أكثر تلك األشكال
غرابة وإبهارًا هي تلك العالقة غير املتوقعة
التي تنشأ بني شرطية مثلية ونجم كرة قدم
صــاحــب نــزعــة ذك ـ ّ
ـوري ــة مـغــالـيــة ،ف ــي الفيلم
البرتغالي  Diamantinoلغابريال أبرانتس
ودانيال شميدت الذي حاز «الجائزة الكبرى»
ألسبوع النقاد هذه السنة.
خالفًا ملا قد يتبادر الى األذهــان ،فإن عالقة
ال ـح ــب االش ـكــال ـيــة ال ـت ــي تـنـشــأ تــدري ـجــا بني
الـشــرطـيــة املثلية والع ــب ال ـكــرة ،ال ــذي يشبه
مظهره فــي بــدايــة الفيلم النجم كريستيانو
رون ــال ــدو ،لــم تــأت نـتــاج تخلي الشرطية عن
تــوج ـهــات ـهــا امل ـث ـل ـيــة .ب ــل إن ال ـن ـجــم ال ـك ــروي
ذا امل ــواص ـف ــات ال ــذك ــوري ــة الـفــاقـعــة ه ــو ال ــذي
ي ـت ـحــول تــدري ـجــا ال ــى أن ـث ــى ،بـفـعــل م ــؤام ــرة
انتقامية شيطانية تلجأ إليها شقيقتاه التوأم
الفاشيتان ،من خالل حقنه سرًا بهرمونات
أنـثــويــة ،انـتـقــامــا مــن تعاطفه مــع املهاجرين
السريني!
الفيلم الفرنسي «متوحش» لكميل فيدال –
ناكيه ال يقل ،بدوره ،غرابة وإبهارًا .من خالل
بورتريه ساحر وقاس لشاب مثلي يمارس
الدعارة في غابة بولوني ،غرب باريس ،نجح
املـخــرج الـشــاب فــي كسر ال ـصــورة النمطية
واألخالقوية املتداولة في السينما واالعالم
عن الدعارة املثلية .فالشاب املثلي الذي يبيع
جسده هنا ال يفعل ذلك مضطرًا ،ولم يكن
ضحية اع ـتــداء جنسي فــي صـبــاه ،وال هو
وقــع فــي شــرك الــدعــارة بتأثير عصابة من
عـصــابــات الــرقـيــق األب ـي ــض ،بــل يـقــوم بذلك
طوعًا ،بحثًا عن املـلــذات والتجارب املغايرة
وخ ــروج ــا ع ــن املـ ــألـ ــوف .نـ ــال ب ـطــل الـفـيـلــم،
فيليكس مــاريـتــو« ،جــائــزة مؤسسة لويس
روديــرر ألفضل اكتشاف» ،التي تعد ثاني
أهم الجوائز في «أسبوع النقاد» .لكن بالرغم
ُ
من الحفاوة النقدية التي حظي بها ،استبعد
يعرض فيلم «يوم عرس» للجزائري إلياس بلقدار

الـشــريــط مــن بــرنــامــج الـعــروض البيروتية لـ
«أسـبــوع النقاد» ألنــه «لــم يكن لينال إجــازة
عرض (في لبنان) بنسخته الكاملة».
ً
تيمة الـحــب املستحيل اتـخــذت شـكــا اكثر
كالسيكية في الفيلم الهندي  Sirلروهينا
جيرا الذي نال «جائزة مؤسسة غان» .ميزة
الـفـيـلــم أن ــه اسـتـطــاع أن ي ـطــرق ،مــن منظور
جـمــالــي مـغــايــر تـمــامــا لـلـنــزعــة املـيـلــودرامـيــة
السائدة في السينما الهندية ،تيمة تشكل
أحــد املواضيع األثـيــرة للسينما البوليودية:
ع ــاق ــة ح ــب صــام ـتــة ومـلـتـبـســة تـنـشــأ بني
ال ـخ ــادم ــة ال ـف ـق ـيــرة رات ـن ــا والـ ـش ــاب أشــويــن،
سـلـيــل الـعــائـلــة الـثــريــة الـتــي تشتغل عندها
الخادمة.
أمــا الفيلم ال ــذي نــال راب ــع جــوائــز التظاهرة،
وه ـ ــي ج ــائ ــزة «ج ـم ـع ـي ــة م ــؤل ـف ــي وم ـل ـح ـنــي
ال ـف ـنــون ال ــدارمـ ـي ــة» ،ف ـقــد ات ـخ ــذت ف ـيــه تيمة
الـحــب املستحيل طابعًا مـغــايـرًا .فــي «ام ــرأة
في حرب» ،رسم املخرج اإليسلندي بنيدكت
إرلـنـغـســون بــورتــريـهــا مــؤث ـرًا يـعـكــس لوعة
ه ــاال ،الخمسينية مـغــرمــة بالطبيعة ،حيال
الكارثة البيئية التي تتسبب فيها النفايات
الـســامــة الـتــي يـفــرزهــا مـصـنــع تــابــع لشركة
عمالقة فــي مجال صناعة األملينيوم .وفي
ظ ــل اسـتـحــالــة ال ـت ـصــدي لـلـشــركــة الـعـمــاقــة
بالوسائل القانونية ،تلجأ هاال الى عمليات
تخريب دورية آلليات املصنع لتعطيل عمله،
ضـمــن ح ــرب اس ـت ـنــزاف تـلـجــأ خــالـهــا إلــى
التخفي في غابة قريبة من املصنع ،لإلفالت
من مطاردات رجال أمن املصنع.
في فئة األفالم القصيرة ،كافأ «أسبوع النقاد»
هــذه السنة فيلمني .األول هــو العمل العربي
الوحيد املـشــارك فــي هــذه ال ــدورة ،وهــو «يــوم
عرس» للجزائري إلياس بلقدار (نال «جائزة
ك ــان ــال ب ـل ــوس») أم ــا ال ـثــانــي فـهــو «هـيـكـتــور
مــالــو  -آخ ــر أي ــام الـسـنــة» لليونانية جاكلني
النـتــزو (أح ــرز «جــائــزة ليكا سيني الفضل
اكـتـشــاف») .فــي «ي ــوم ع ــرس» ُ(ي ـعــرض يوم
 25تـمــوز) ،يقتفي إلياس بلقدار آثــار شاب
محتال يعتاش مــن الـســرقــات الصغيرة ،تم
نفيه مــن فــرنـســا بـعــد خــروجــه مــن السجن
ال ــى امل ــوط ــن األص ـل ــي ل ــوال ــدي ــه ف ــي ال ـجــزائــر.
هناك ،يعود الى عمليات االحتيال والسرقات
الـصـغـيــرة ،لكنه يكتشف شيئًا فشيئًا أنــه
غ ــادر الـسـجــن بـمـعـنــاه الـضـيــق فــي فرنسا،
ليقع في السجن األوســع لبيئة اجتماعية ال
يستطيع االندماج فيها.
أما «آخر أيام السنة» ُ(يعرض يوم  31تموز)،
فيرافق رحلة تيه بطلته صوفيا التي تنطلق
بسيارتها لعبور الـصـحــراء ،مطلقة العنان
لشغفها بجمال الطبيعة .مع غــروب شمس
اليوم االخير من السنة ،تقف لتتأمل جمال
اطاللة القمر .وإذا بها تكتشف ّأن تلك الرحلة
الطويلة ،الشاقة والشيقة في آن ّ ،لم تستطع أن
تنسيها الحقيقة الفاجعة املتمثلة في كونها
مصابة بمرض ال يمكن الشفاء منه!
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

النهر

صورة
وخبر

ّ
أول مـن أمـس ،فاجـأ جونـي ديـب جمهـور مؤتمـر «كوميـك كـون» الترفيهـي فـي مدينـة
سـان دييغـو األميركيـة .أطـل النجـم الهوليـوودي علـى المسـرح بشـخصية «غريندلوالـد» التـي
ّ
يجسـدها فـي فيلـم ( Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwaldيصـدر فـي  16تشـرين
ّ
ّ
الثانـي /نوفمبـر  2018ـــ إخـراج ديفيد ياتس) .هكذا ،تعرف الناس إلى الرجل الشـرير شـاحب الوجه
وغيـر المهنـدم التـي يجسـدها الممثـل البالـغ  55سـنة عبـر أداء منفـرد قوبـل بتصفيـق 6500
شـخص فـي قاعـة المؤتمـرات( .كيفيـن وينتـر ـــ أ ف ب)

َ ّ
فك ُ
رت ّأن َّ
جميع الناس،
عن
ًا
ر
غي
،
لدي
لطالا
ِ
ُ
ُ
ُ
ندوبًا ال يمكن نسيانها
وآالمًا َ
قابلة للغفران.
غير ٍ
...
ّ
ومع ذلك ،مع كل ذلك وذلك،
ً
يومًا َ
بعد يوم ،ودمعة بعد دمعة،
َت َك ّـف ْ
لت ُ
سرير النهر.
بتطهير
النهر
مياه
ِ
ُِ
ِ
ُ
جميع الناس،
نحو ما يفعل
وهكذا ،على ِ
َ
ُ
ُ
َ
نهر آخر،
تركت مياه نهري ،كما لو أنها مياه ٍ
ََ ّ ُ
قلب
نهرها
سرير
في
ق
تتـدف
وسراديب ِ
ِ
ِ ِ
صاح ِبه.
ِ
ُ
جميع
وجميع
لجميع األنهار،
وكما يحصل
ِ
ِ
ِ
الناس:
ُ
نسيت ...وغفرت.
2017/12/18

ّ
عبد الكريم ّ
يغني ناظم الغزالي في ّ
«حمانا»
الشعار
يدعو «بيت الفنان ـ ّ
حمانا» إلى حضور
حفلة سيحتضنها في  10آب (أغسطس)
ّ
الشعار
املقبل ،ويحييها عبد الكريم
(الصورة) .تكريمًا لناظم الغزالي (1921
ّ
سيؤدي الفنان اللبناني خالل
ـ ،)1963
السهرة باقة من أجمل أعمال املطرب
العراقي الراحل .وعلى مدى  90دقيقة،
سيرافق ابن مدينة طرابلس (شمال لبنان)
في هذا املوعد الذي يديره «مترو املدينة»،
املوسيقيون :محمد نحاس (قانون) ،وطوني
جدعون (كمنجة) ،ومصطفى حموي (ناي)،
وطارق الباشا (أكورديون) ،وعامر حامية
(طاولة) ،وأحمد الخطيب ( رق).
ّ
عبد الكريم الشعار يغني ناظم الغزالي :السبت 10
ً
مساء ـ «بيت الفنان ـ
آب ـ الساعة الثامنة والنصف
حمانا» (جبل لبنان) .الدخول ّ
ّ
مجاني .لالستعالم:
 76/907348أو info@hah-lb.org

AUGUST 11
IBRAHIM MAALOUF

ّ
«براعم» فلسطين تتفتح في الطيونة
في سياق فعاليات «مهرجان فلسطني
الدولي» التاسع عشر (حتى  29تموز /يوليو
الجاري) وبمناسبة الذكرى السبعني للنكبة
في لبنان ،تدعو جمعية «شمس» و«مركز
املعلومات العربي للفنون الشعبية ـ الجنى»
و«مركز الفن الشعبي» يوم الخميس املقبل
إلى حضور أمسية فنية بعنوان «طلت»...
تحييها براعم «فرقة الفنون الشعبية
الفلسطينية» (فلسطني) على مسرح ّ
«دوار
الشمس» (بيروت) .العمل من إنتاج عام 2014
ومبني على موسيقى فلكلورية تنتمي إلى
ّ
محطات مختلفة من التاريخ الفلسطيني
وتاريخ الفرقة التي تأسست في .1979
عرض «طلت :»...الخميس  26تموز (يوليو) الجاري
ً
مساء ـ مسرح «دوار الشمس»
ـ الساعة الثامنة
(الطيونة ـ بيروت) .الدعوة عامة.
لالستعالم01/381290 :
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ﻧﺴﺒﺔ دوﻟﺮة اﻟﺸﻴﻜﺎت
اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ
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76%

2014

77%

2015

74%

2016

71%

2017

68%

2016

2015

اﻷرﻗﺎم ﺑﻤﻠﻴﺎرات اﻟﺪوﻻرات

59,675$

21,674$

2017

19,899$

2016

18,910$

2015
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48,144$
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2014

2013

18,034$

2014

17,046$
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ّ
دولرة الودائع تتخطى دولرة القروض
للمرة األولى ،فاق ّ
ّ
معدل
ّ
دولرة الودائع معدل دولرة
القروض في لبنان ،وهو ما
يعكس ّ
تحوالت كبيرة في
نظرة المتعاملين في ّالسوق
وكبار المودعين وتوقعاتهم،
وخصوصًا لجهة الثقة بالعملة
المحلية ،وهو يعكس أيضًا األثر
المباشر للعمليات التي يقوم
بها مصرف لبنان للسيطرة على
السيولة واقتراض ما ّ
تيسر من
دوالرات لدى المصارف التجارية.
ووفق بيانات مصرف لبنان في
نهاية أيار /مايو  ،2018ارتفع
ّ
معدل دولرة الودائع إلى
 ،%68.3فيما انخفض معدل
دولرة القروض إلى  ،%67.7وهذا
عكس المنحى السابق ،إذ كان
معدل دولرة القروض أعلى
معدل دولرة الودائع،
دائمًا من
ّ
ولم ينخفض قط على  %70إال
اعتبارًا من آذار /مارس الماضي!

علي هاشم
ي ـ ــوص ـ ــف االق ـ ـت ـ ـص ـ ــاد الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ب ــأن ــه
«م ــدول ــر» ،أي إن ت ـعــامــات املـقـيـمــن في
البلد تجري بعملة أجنبية غير عملتهم،
س ــواء تعامالتهم مــع مقيمني آخــريــن ،أو
تعامالتهم مــع غير املقيمني .يـعـ ّـد ّ
معدل
ّ
ّ
األهمية على نظرة
«الدولرة» مؤشرًا بالغ
ّ
املـتـعــامـلــن فــي ال ـســوق وتــوقـعــاتـهــم وثقة
املودعني بالعملة املحلية ودرجــة املخاطر
ّ
املحتملة على سعر الـصــرف والتضخم.
ويقاس هذا ّ
املعدل عادة من خالل احتساب
نسبة الودائع بالعمالت األجنبية من مجمل
الودائع لدى املصارف ،ونسبة التسليفات
املصرفية من مجمل التسليفات ...وعلى
صعيد أوس ــعُ ،ت َ
حتسب نسبة الشيكات
ُ
املـ ـح ـ ّـررة بــالـعـمــات األجـنـبـيــة مــن مجمل
الشيكات املتقاصة لــدى مـصــرف لبنان،
تعبيرًا عن العملة املعتمدة في التعامالت
الـتـجــاريــة املـحـلـيــة ،وكــذلــك نسبة مجموع
الدين الخارجي (بالعمالت األجنبية) من
مجمل الدين املترتب على االقتصاد.
تــاري ـخـ ّـيــا ،وق ـبــل ع ــام  ،2018فــاقــت على
ّ
مر السنوات نسبة دولــرة القروض نسبة
دول ــرة ال ــودائ ــع .بمعنى أدق ،فــاقــت نسبة
الـقــروض بــالــدوالر من إجمالي القروض،
نسبة الودائع بالدوالر من إجمالي الودائع.

ال ـس ـبــب ك ــان ت ـح ــدي ـدًا ان ـخ ـف ــاض أس ـعــار
الفائدة على الدوالر (مقابل أسعار الفائدة
ع ـلــى الـ ـق ــروض بــال ـل ـيــرة) ،وه ــو م ــا جعل
املقترضني مــن القطاع الـخــاص يتجهون
إلـ ــى االق ـ ـتـ ــراض بـ ــالـ ــدوالر ل ـخ ـفــض كلفة
ّ
التمويل .بينما كانت تمثل أسعار الفوائد
املــرتـفـعــة عـلــى ال ــودائ ــع بــالـلـيــرة اللبنانية
ع ــام ــل إغـ ـ ــراء ل ــدف ــع ب ـعــض امل ــودع ــن إلــى
اإليداع بالليرة وجني األرباح .في املجمل،
ّ
ظل حجم الودائع بالدوالر أكبر من حجم
ال ــودائ ــع بــالـلـيــرة ،لـكــن نـسـبــة ال ــدول ــرة في
الودائع كانت دائمًا أقل من نسبة الدولرة
في القروض لألسباب املذكورة.
فــي ه ــذا امل ـج ــال ،لعبت سـيــاســة مصرف
لبنان في تثبيت سعر الصرف (الليرة في
ّ
أساسيًا في تكوين
مقابل ال ــدوالر) دورًا
هذه الصورة .فالحفاظ على ودائع بالعملة
املحلية يعني ّ
تحمل مخاطر سعر صرف
الـعـمـلــة (أي مـخــاطــر انـخـفــاض قيمتها)،
بينما يعني الحصول على قروض بالدوالر
ّ
تحمل مخاطر مماثلة ،إذ إن ارتفاع قيمة
ال ــدوالر إزاء الـلـيــرة يعني تلقائيًا ارتـفــاع
قيمة القرض .كانت سياسة تثبيت سعر
الصرف هي الضمانة بالنسبة إلى هؤالء
املودعني واملقترضني لكي يودعوا بالليرة
ويقترضوا بالدوالر.
لكن فــي األشـهــر الخمسة األول ــى مــن هذا

كيف ّ
نقيم
ماكنزي
عمل ِ

02
شربل نحاس

أي مصالح في
التغيير االقتصادي؟

06
حكمت غصن

الباحثون الناشئون
في ظل النيوليبرالية

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﻴﻜﺎت اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮة

المصدر :مصرف لبنان  -جمعية مصارف لبنان

02
األمجد سالمة

تصميم :سنان عيسى

الـعــام تـغـ ّـيــرت ال ـصــورة .فــارتـفــاع مـعـ ّـدالت
دولرة الودائع من  %64.9سنة ( 2015أقل
مستوياتها) إلــى  %68.3فــي نهاية أيــار
مــن هــذا الـعــام ،وانخفاض مـعـ ّـدالت دولــرة
ال ـقــروض مــن  %76.5سنة ( 2013أعلى
مستوياتها) إلــى  %67.7في نهاية أيــار،
معدل دولرة الودائع أعلى من ّ
جعال ّ
معدل
ّ
دولرة القروض ،للمرة األولى.
مــاذا يعكس هــذا األم ــر؟ مــن ناحية أولــى،
يعكس اتجاه املقترضني إلى االبتعاد عن
االقـ ـت ــراض ب ــال ــدوالر األم ـيــركــي تــدريـجــا،
م ـقــابــل االتـ ـج ــاه إلـ ــى االق ـ ـتـ ــراض بــالـلـيــرة
ّ
اللبنانية (علمًا أن التسليف راكد حاليًا).
وإذا أخذنا باالعتبار ارتفاع فوائد الليرة
م ـق ــاب ــل ال ـ ـ ـ ــدوالر ،ن ـ ــدرك ف ـ ــورًا ّأن ال ــداف ــع
األس ــاس ــي هـنــا هــو ال ـت ـخـ ّـوف مــن ارت ـفــاع
ق ـي ـمــة الـ ـق ــروض ف ــي حـ ــال ارتـ ـف ــاع سعر
الدوالر مقابل الليرة.
وم ــن نــاح ـيــة الـ ــودائـ ــع ،يـعـكــس ه ــذا األم ــر
ات ـجــاه امل ــودع ــن إل ــى تـحــويــل ال ــودائ ــع إلــى
ال ـ ــدوالر األم ـي ــرك ــي ،بـمـعــزل ع ــن م ـعـ ّـدالت
ال ـفــوائــد األق ــل م ـقــارنــة ب ـم ـعـ ّـدالت الـفــوائــد
على ودائ ــع الـلـيــرة اللبنانية .تعكس هذه
املسألة بطبيعة الحال ّ
تخوفات املتعاملني
في السوق من الوضع االقتصادي وقدرة
املصرف املركزي على الحفاظ على سعر
الصرف على حاله.

07
غي ستاندينغ

ال لمساواة «الشغل»
بـ«العمل»

08
غسان ديبة

دروس من فيينا
ووارسو

لكن املسألة األساسية هنا ،أن هذا املسار
ّ
تلقائيًا وتيرة
في حال استمراره سيعني
عالية مــن الضغط الناتج مــن زي ــادة طلب
الــدوالرات في السوق ،وهو ما يعني خلق
ضـغــط إضــافــي عـلــى مـصــرف لـبـنــان في
ظ ــل عـجــز مـتـفــاقــم ومـسـتـمـ ّـر ف ــي مـيــزان
ّ
املــدفــوعــات (ال ــذي يـمــثــل صــافــي تـبــادالت
لبنان املالية مع الخارج) ،إذ ّ
سجل ميزان
املــدفــوعــات عجزًا بلغ  4.3مليارات دوالر
ّ
حــتــى أيـ ــار /مــايــو امل ــاض ــي ،وه ــي ص ــورة
ح ــاول مـصــرف لبنان تجميلها بإضافة
ّ
بنود ال تتعلق بميزان املدفوعات.
هنا تصبح املشكلة إصرار مصرف لبنان
عـلــى امل ــزاوج ــة بــن سـيــاســة تثبيت سعر
صــرف العملة من جهة ،ووجــود اقتصاد
مدولر ومنكشف إلــى حـ ّـد بعيد .وهــذا ما
تظهره نسبة الــدولــرة املرتفعة للشيكات
املـ ـت ــداول ــة ال ـت ــي ب ـل ـغــت  %68ف ــي ،2017
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ان ـخ ـف ــاض ه ــذه الـنـسـبــة
بفعل الــركــود االقـتـصــادي ،الــذي ّأدى إلى
انـخـفــاض فــي حـجــم الـشـيـكــات ُامل ّ
حصلة
ب ــال ــدوالر األم ـيــركــي (م ــن دون أن يرتفع
حجم الشيكات بالليرة بالقيمة نفسها).
بـمـعـنــى آخـ ــر ،إن الـعـمـلــة ال ـت ــي يعتمدها
السوق في املــداوالت التجارية هي الدوالر
في الدرجة األولى.
للتواصلcapital@al-akhbar.com :
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ّ
ماكنزي
كيف نقيم عمل ِ
في مطلع كانون الثاني من العام
الحالي ،أعلن وزير االقتصاد التعاقد مع
االستشاريةّ ،
ّ
لمدة ستة
«ماكنزي»
شركة ِ
ّ
أشهر ،بهدف تقديم خطة إلعادة
هيكلة االقتصاد اللبناني وتنشيطه .لم يثر
الخبر ،في حينه ،الكثير من ردود الفعل،
خصوصًا عند األخذ باالعتبار أن قيمة
العقد كانت متدنية (قياسًا على أجور
الشركة المعتادة ولما اعتاده اللبنانيون
من تكاليف العقود االستشارية للدولة)،
ُ
دوالرَّ .ومع
ألف
ومئتا
مليون
أنها
علن
أ
إذ
ُ
الشهر الحالي عادت األضواء لتسلط
بداية ّ
على الخطة ،بعد إعالن عرضها على
رئيس الجمهورية .نحن هنا لن نناقش ما
ّ
تسرب من المرتكزات التي خلصت إليه
ّ
سنتطرق
«ماكنزي» لتحفيز اقتصادنا ،بل
ِ
إلى ثالثة أسئلة ،ستساعد اإلجابة عنها
اللبنانيين على استيعاب مدى ّ
جدية
ّ
ّ
خطة كلفت الخزينة اللبنانية القليل من
و«ماكنزي» القليل من الوقت.
المال
ِ
األمجد سالمة
ّ
ـاك ـ ـ ـنـ ـ ــزي»،
عـ ـن ــدم ــا ن ـ ـت ـ ـحـ ــدث عـ ـ ــن «مـ ـ ـ ِ
فنحن نتناول إحــدى كبرى الشركات
االس ـت ـشــاريــة فــي ال ـعــالــم .شــركــة ـ ـ كما
ي ـ ـشـ ــرح داف مـ ـك ــدون ــال ــد ف ـ ــي ك ـتــابــه
بعنوان «الشركة» ـ أسهمت في تطوير
وإعـ ـ ـ ـ ــادة ت ـن ـظ ـيــم ت ـك ـت ــات ال ـش ــرك ــات
العمالقة في الواليات املتحدة ،وكانت
امل ـســاهــم الــرئـيـســي ف ــي إعـ ــادة تنظيم
نمط اإلدارة فــي الـشــركــات األوروب ـيــة،
فـ ــي الـ ـعـ ـق ــدي ــن الـ ـل ــذي ــن ت ـل ـي ــا الـ ـح ــرب
الـعــاملـيــة الـثــانـيــة .شــركــة مـســؤولــة في
شكل كبير عن وضع القواعد اإلداريــة
في النصف الثاني من القرن املاضي.

«ماكنزي» مما
ولكن ليست كل تجارب ِ
ّ
حقق نجاحًا بــاهـرًا ،بعضها ّأدى إلى
خسائر كبيرة ،والبعض اآلخر دفعها
إل ــى االب ـت ـع ــاد ع ــن ال ـع ـمــل ف ــي الـقـطــاع
العام ألربعة عقود حتى بدايات القرن
الحالي .وهــذا ما يدفعنا إلى محاولة
الخطة
وض ــع أس ــس اسـتـيـعــاب أب ـعــاد ّ
التي وضعتها للبنان قبل أن نتبناها،
مــن املـسـتــويــات الـسـيــاسـيــة واإلداري ـ ــة
ً
العليا فــي الــدولــة ،وص ــوال إلــى الــرأي
العام.

ُ ّ
مكنزي
ف
صن
ت
ّ
ّ
المسهل والمشرع
أنها
ّ
األول لعمليات الطرد
الجماعي على امتداد
العالم في التاريخ
الحديث

عقد واحد أم موطئ قدم
أول األسئلة التي يجب طرحها هي عن
املــدى الزمني لعمل الشركة منذ البدء
ّ
بتنفيذ ال ـخــطــة .والـسـبــب أن للشركة
ّ
سـ ـي ــاس ــة ت ــتـ ـبـ ـعـ ـه ــا ،وتـ ـطـ ـل ــق ع ـل ـي ـهــا
«الـعــاقــة التحويلية» ،ع ــادة مــا تنتج
منها عــاقــة طويلة األم ــد بــن الــزبــون
و«م ــاكـ ـن ــزي» .ي ـش ــرح م ـكــدونــالــد هــذه
العالقة بأنها عالقة تبعية ناتجة من
االعتماد ملدد طويلة على استشاريني
تابعني للشركة ،حيث تــدخــل الشركة
إلـ ــى امل ـ ّ
ـؤس ـس ــة ت ـحــت عـ ـن ــوان م ـح ـ ّـدد،
ول ـ ـكـ ــن س ـ ــرع ـ ــان م ـ ــا تـ ـج ــد امل ـ ــزي ـ ــد مــن
األبواب للبقاء.
«ماكنزي» ،كما يقول مكدونالد ،تبيع
زبائنها ما ترى أنهم يريدون شـ ّـراءه،
ح ـي ـث ـمــا ي ـ ــري ـ ــدون شـ ـ ـ ـ ــراءه .وي ــوض ــح
أن ـ ــه ف ــي امل ـح ـ ّـص ـل ــة ل ــن ي ـن ـتــج الـكـثـيــر
مــن االس ـت ـفــادة ال ــزائ ــدة مــن ه ــذه املــدة
امل ـطـ ّـولــة مــن ال ـت ـعــاون ،امل ــدف ــوع الثمن
ّ
ومجرد أن قيمة
طبعًا ،مع «ماكنزي».
العقد منخفضة ،يجب أن تدفعنا إلى
التساؤل إن كان الهدف منه فتح املزيد
من فرص التعاون بني الدولة اللبنانية
و«مـ ــاك ـ ـنـ ــزي» ،ب ـع ـق ــود أك ـب ــر مل ـشــاريــع
أكبر ،خصوصًا أن الكثير من قطاعات
ّ
ومؤسساتها تشوبها الفوضى
الدولة
ّ
واملديونية ،ما يشكل فرصًا للشركة.

أن نسأل إن كــان في ثناياها الوصفة
شـبــه الــدائ ـمــة لـلـشــركــة ،وه ــي اقـتـطــاع
ال ـ ّـوظ ــائ ــف .يـصــف م ـكــدونــالــد الـشــركــة
ب ــأنـ ـه ــا امل ـل ـج ــأ األسـ ــاسـ ــي ل ـل ـمــديــريــن
الذين يبحثون عن تبريرات للخفض
ال ـقــاســي لـلـنـفـقــات ،الـ ــذي ي ـكــون ع ــادة
عبر «اقتطاع الوظائف» (طرد جماعي
ألعـ ــداد كـبـيــرة م ــن امل ــوظ ـف ــن) .ويـقــول
إن «م ــاكـ ـن ــزي» ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن شبه
اس ـت ـّحــالــة ال ـق ـي ــاس ف ــي ش ـكــل عـلـمــي،
ُ
ّ
ّ
واملشرع األول لعمليات
املسهل
تصنف
الطرد الجماعي على امتداد العالم في
ال ـتــاريــخ ال ـحــديــث .وف ــي حــالـتـنــا هــذه،
ون ـح ــن ن ـت ـحـ ّـدث ع ــن وظ ــائ ــف الـقـطــاع
الـ ـع ــام ،م ـم ـكــن أن ن ـش ـهــد ت ـقــاط ـعــا في
األج ـن ــدات بــن الـشــركــة وال ــداع ــن إلــى
ت ـن ـف ـيــذ ت ــوصـ ـي ــات م ــؤت ـم ــر «سـ ـي ــدر»
م ــن إص ــاح لـ ـ ــإدارات الـلـبـنــانـيــة على
طريقة صندوق النقد الــدولــي والبنك
الـ ــدولـ ــي (أي ت ـص ـغ ـيــر ح ـج ــم ال ـق ـطــاع
ّ
الـعــام) .تقاطع قــد يشكل عامل ضغط
يدفع نحو اقتطاع وظائف من القطاع
ال ـع ــامّ ،
ورب ـم ــا خـصـخـصــة الـكـثـيــر من
مؤسساته.

أين الوصفة السحرية؟

الفساد والمناعة

ومــا إن نـحـ ّـدد املــدى املعقول للتعاون
ّ
مع الشركة بهدف تنفيذ هــذه الخطة،
وإن ك ــان ــت ه ـن ــال ــك ح ــاج ــة ل ـل ـت ـعــاون
املستقبلي لتنفيذها أس ــاس ــا ،علينا

أما السؤال الثالث الذي يجب أن نبحث
عــن إجابته ،فهو مــدى مناعة الشركة
أو الـفــريــق ال ــذي سيعمل عـلــى تنفيذ
الخطة ضد الفساد؟

أي مصالح
في التغيير االقتصادي؟
شربل نحاس
ّ
في الواقع العملي ،يشكل ثبات سعر الصرف في نظر
اللبنانيني محور االهتمامات االقتصادية ،ويكاد
يختزلها .وهذا ،في الحقيقة ،موقف غريب وال يمكن
فهم حصوله ،لوال ما بذل من جهود وشطارة لدفع
اللبنانيني إليه ،ذلك ألن االقتصاد اللبناني مدولر
فــي شكل شبه كــامــل ،فــي مـجــاالت تحديد األسـعــار
واحتساب التكاليف وتقدير القيم ،وفــي التسليف
والـتـبــادل ،منذ مــا يـقــارب عقدين مــن الــزمــن .أمــا في
ّ
نظر املراقبني الدوليني ،فالدين العام هو الذي يحتل
صدارة االهتمامات ،وهذا موقف مفهوم على أساس
ما بلغ الدين العام من مستويات غير مسبوقة وغير
مألوفة.
لـكــن الــافــت ،عـلــى الــرغــم مــن االخ ـتــاف الـظــاهــر في
وجهتي الـنـظــر ،أنهما تـ ّ
ـؤديــان إلــى نتيجة واح ــدة:
أن املسألة االقتصادية في لبنان تكاد تنحصر في
ّ
إطالة أمــد وضــع نقدي ومالي استثنائي ،وقــد حل
الـجـهــد امل ـب ــذول ب ـبــراعــة (وامل ـتــابــع بـشـغــف مــن قبل
اللبنانيني) إلطالة أمد هذا الوضع محل أي سياسة
اقتصادية.
ّأدت االزدواج ـ ـي ـ ــة ب ــن ال ـن ـ ّظ ــرة ال ــداخ ـل ـي ــة وال ـن ـظــر
الخارجية إلــى مفارقة ش ــاذة .ففي الـســوق املحلية،

بــدا ازده ــار القطاع املالي رم ـزًا للنجاح االجتماعي
للبنانيني فــي أعمالهم الخاصة .والــواقــع أن ذاكــرة
الـلـبـنــانـيــن لــم تـحـفــظ ح ـصــول أزم ــة مـصــرفـيــة ّأدت
إلى خسارة املودعني أموالهم ،على الرغم من قسوة
ً
سنوات الحرب .بدا هذا االزدهار املصرفي منفصال
ف ــي نـظــرهــم ع ــن ال ـتــراكــم ال ـهــائــل لـلــديــن وع ــن عجز
املالية العامة ،اللذين نظر إليهما ،في املقابل ،على
أنهما نتيجة تلقائية النعدام كفاءة اإلدارة العامة
ً
ولفسادها .وبدال من أن ينظر إلى هذا التراكم على
أنه مصدر تهديد ِملنعة القطاع املالي ،نظر إلى هذه
ِاملـنـعــة عـلــى أنـهــا تـقــي مــن تــراكــم الــديــن وتستوعب
َ
آثـ ـ ــاره .ف ــي امل ـق ــاب ــلُ ،رب ـ ــط ال ـث ـبــات ال ـن ـقــدي مـبــاشــرة
املالي ،فالقطاع املالي هو الضامن
بازدهار القطاع
ّ
للثبات الـنـقــدي ويـحــق لــه بــالـتــالــي االسـت ـفــادة منه
شرعيًا.
على هــذا األس ــاس ،أتــت اإلجـ ــراءات التقشفية التي
ّ
اعتمدتها ال ــدول ــة ،تلبية الع ـت ـبــارات دول ـيــة مركبة
ت ـ ّـدع ــي م ـعــال ـجــة م ـســأل ـتــي ال ـع ـجــز وامل ــدي ــون ـي ــة من
خــال التقشف ،وكأنها هي املسؤولة عن املصاعب
االقتصادية اليومية التي يعانيها املواطنون.
وهـكــذا ُص ـ ِّـو َرت ظاهرتا العجز والتقشف وكأنهما
ّ
شران منفصالن ،كالهما عائد إلى أداء سلطات عامة
ّ
مقصرة أو حتى سيئة النيات .أمــا الثبات النقدي،

مستشر في
من نافل القول أن الفساد
ٍ
ّ
ّ
مؤسسات الدولة
لبنان ،وينخر كل
تقريبًا ،باستثناء ما ندر .في املقابل،
وف ــي الـسـنـتــن األخ ـي ــرت ــن ،أظ ـهــرت
«مــاك ـنــزي» أنـهــا غـيــر مـحـ ّـصـنــة ضد
ال ـف ـســاد املـسـتـشــري فــي الـ ــدول التي
تستعني بخدماتها .ففي عــام 2017
خرجت إلى العلن فضيحة فساد في
«إسكوم» ،الشركة الحكومية إلنتاج
الـكـهــربــاء فــي جـنــوب أفــريـقـيــا ،التي
كــانــت تـسـتـعــن بـشــركــة «مــاك ـنــزي».
ففي تحقيق بعنوان «كيف أضاعت
ُمكنزي الطريق في جنوب أفريقيا»،
نـشــر فــي «ن ـيــويــورك تــايـمــز» فــي 26
ح ــزي ــران /يــون ـيــو امل ــاض ــي ،تحقيق
يسرد فيه والت بوغدانيتش ومايكل
ف ــورسـ ـي ــث ،م ـش ــاك ــل «إسـ ـ ـك ـ ــوم» مــن
عــدم قــدرة على توفير تغذية دائمة
ووقـ ــوع ـ ـهـ ــا ف ـ ــي عـ ـج ــز مـ ــالـ ــي ه ــائ ــل
وانـعــدام قدرتها على توفير املــوارد
الالزمة للصيانة.
ف ــي عـ ــام  2015ت ـع ــاق ــدت «إسـ ـك ــوم»
مــع «مــاكـنــزي» ،بهدف إخ ــراج شركة
الكهرباء من وضعها الراهن ،آنذاك،
فكانت قيمة العقد الــذي أبرمته هي
األك ـب ــر ف ــي ت ــاري ــخ عـمــل ال ـشــر ّكــة في
أفــري ـق ـيــا ،حـيــث ك ــان م ــن امل ـتــوقــع أن
تصل قيمته إلــى  700مليون دوالر
أم ـي ــرك ــي .ل ـّكــن ت ـب ـ ّـن ف ــي م ــا ب ـعــد أن
الـعـقــد امل ــوق ــع ك ــان غـيــر قــانــونـ ّـي ،إذ
إنــه كــان يخالف قــانــون التعاقد في
جـ ـن ــوب أف ــريـ ـقـ ـي ــا ،وإن «م ــاكـ ـن ــزي»
كــانــت قــد واف ـقــت عـلــى تـلــزيــم شركة
ّ
غير مؤهلة مــن الباطن ،مــن دون أن
ّ
تقوم األخيرة بأي عمل ،ليتبي أنها
مــرت ـب ـطــة بـشـبـكــة ال ـف ـس ــاد املـحـيـطــة
بالرئيس السابق زومــا ،وأن ما ُدفع
لها كان أشبه برشوة.
وبــاإلضــافــة إلــى كـ ّـل ه ــذا ،كــان ّ
ينص
ّ
ّ
العقد املــوقــع على تلقي «مــاكـنــزي»
األجــر مقابل حصول «إسكوم» على
نتائج واضحة وملموسة ،لكن على
ـرور سـنـتــن ع ـلــى عمل
ال ــرغ ــم م ــن مـ ـ ّ
«م ــاك ـن ــزي» وت ـلــق ـي ـهــا ل ـل ــدف ـع ــات ،لم
ّ
يتحسن وض ــع «إس ـك ــوم» أبـ ـدًا .وقــد
خلقت هــذه الفضيحة أزمــة عالقات

فبقي خيرًا مطلقًا ،يضمن استمراره القطاع املالي
بمبادرته ومهارته ومهنيته.
بات هذا التصوير راسخًا في األذهــان .وسرعان ما
انتبهت السلطات النقدية اللبنانية إليه فعملت على
تغذيته في شكل منتظم ،ألنها وجــدت فيه أساسًا
ّ
لتطوير آلية مستقلة ل ــإدارة املالية .فسهرت على
توجيه االنتقاد تكرارًا إلى السلطات العامة لتأكيد
تمايزها عنها ،وتالحمت مع القطاع املالي فأشادت
ّ
بــأدائــه وأش ــاد بــأدائـهــا ،وع ــززت بالتالي االنفصام
الحاضر في أذهان الناس.
م ــن ض ـمــن ه ــذه امل ـن ـظــومــة ،ل ــم ي ـعــد ل ــدى الـسـلـطــات
الـنـقــديــة اللبنانية أي ش ــيء تطلبه مــن املــؤسـســات
املالية الدولية ،ما عدا بيانات الثناء والتشجيع في
بعض الظروف االستثنائية ،ألنها باتت قادرة على
ّ
التحكم بالسوق من دون دعمها ،ال بل بشرط تالفي
تدخلها في نمط إدارتها للسوق.
في املقابل ،لم تعد املؤسسات املالية الدولية قادرة
عـلــى تـقــديــم أي مـســاعــدة ذات فــائــدة إل ــى السلطات
الـنـقــديــة الـلـبـنــانـيــة :فــالـحــاجــات الـتـمــويـلـيــة لـلــدولــة
وللقطاع الخاص ّ
تؤمن من خــال دينامية القطاع
املالي ،وبات أي إصرار من قبل هذه املؤسسات على
إع ــادة البحث فــي آلـيــات عمل النظام املــالــي ُيترجم
وكــأنــه تهديد للسياسة النقدية ،فيواجه بالرفض
امل ـط ـل ــق ،ح ـت ــى أص ـب ـح ــت امل ــؤسـ ـس ــات ال ــدولـ ـي ــة فــي
موضع االتهام بالعمل على إطاحة التثبيت النقدي
وعـلــى افـتـعــال أزم ــة لــم تكن لتحصل دون تدخلها.
أضف إلى ذلك أن املبالغ الالزمة ملواجهة الحاجات
املــالـيــة الفعلية للحالة اللبنانية ســرعــان مــا فاقت
ُ
بــأضـعــاف مــا بـمـقــدور ه ــذه املــؤس ـســات أن تـقــرضــه
ّ
تتحول إلــى أكباش فــداء ،أو
للبنان ّ .وهـكــذا ،بني أن
أن تتدخل لفرض مساعدة غير مرغوب فيها ،أو أن

اقتصاد السوء

سندان مصرف لبنان
ومطرقة صندوق النقد الدولي

عــامــة ل ــ«م ــاك ـن ــزي» ،وفـتـحــت أب ــواب
التساؤل عن استعداد الشركة لدفع
الرشى للحصول على العقود ،وإن
كانت قادرة على عزل نفسها عن
م ـن ـظ ــوم ــات ال ـف ـس ــاد املـحـيـطــة
ب ـ ــالـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــات فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدول
النامية.

آريس ـ كوبا

البحث عن صورة شاملة
ال يمكننا كلبنانيني تجاهل
ال ـب ـح ــث ع ــن إجـ ــابـ ــات ل ـهــذه
األس ـ ـّئ ـ ـلـ ــة ال ـ ـثـ ــاثـ ــة قـ ـب ــل أن
ّ
ن ـت ـبــنــى أي خ ــط ــة تـطــرحـهــا
«مـ ـ ــاك ـ ـ ـنـ ـ ــزي» .ه ـ ــل س ـت ـك ــون
ّ
ه ــذه ال ـخــطــة فــاتـحــة للمزيد
م ــن ال ـع ـقــود ف ــي ق ـطــاعــات قد
ال ت ـك ــون الـ ــدولـ ــة الـلـبـنــانـيــة
بـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاج ـ ـ ــة مل ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــدة ف ــي
إدارتها؟
هل سنجد أنفسنا في عالقة
ّ
تبعية مع شركة استشارية
عـ ـ ـم ـ ــاق ـ ــة ف ـ ـ ــي ال ـ ـك ـ ـث ـ ـيـ ــر م ــن
قطاعات الدولة؟ أم هي مجرد
ّ ُ
خ ــط ـ ّـة قـ ـ ّـدمـ ــت مل ـس ــاع ــدة بـلــد
متعثر مقابل أجر زهيد؟
وهـ ـ ـ ــل سـ ـ ـن ـ ــرى تـ ـق ــاطـ ـع ــات
ّ
م ـ ـب ـ ــدئ ـ ـ ّـي ـ ــة بـ ـ ـ ــن ال ـ ـخـ ــطـ ــة
واملـ ـط ــالـ ـب ــات ال ـخ ــارج ـي ــة
بــالـخـصـخـصــة وتصغير
الـقـطــاع ال ـعــام؟ وإن صـ ّـح
هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا ،ف ـ ـ ـمـ ـ ــا املـ ـصـ ـلـ ـح ــة
الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـقـ ـي ــة ل ـت ـص ـغ ـي ــر
القطاع العام في لبنان؟
ّ
وهل ستتمكن «ماكنزي»
مـ ـ ـ ــن ع ـ ـ ـ ـ ــزل ن ـ ـف ـ ـس ـ ـهـ ــا ع ــن
الـ ـ ـفـ ـ ـس ـ ــاد امل ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــري فــي
لبنان أم ستنخرط فيه؟
وفي املقلب اآلخــر لهذه األسئلة،
ال ي ـج ــب أن ن ـخ ـض ــع ألي م ـح ــاول ــة
ّ
ترهيب لفرض هذه الخطة من دون
التمحيص بها ،وال يجوز الخضوع
م ــن م ـن ـط ـلــق أن «م ــاكـ ـن ــزي» أف ـضــل
ش ــرك ــة اس ـت ـش ــاري ــة ف ــي ال ـع ــال ــم أو
ّ
تحت عنوان الحاجة للخطة لتنفيذ
مــا يطلبه مــانـحــو مــؤتـمــر «س ـيــدر»
ودائنوه.

تعجز عن ّتوفير الوسائل الكافية للنجاح في حال
فضلت املؤسسات املالية الدولية اعتماد
تدخلهاّ ،
مــوقــع متحفظ وإقــامــة مـســافــة بينها وب ــن الحالة
اللبنانية.
بنتيجة كل ما سبق ،وانطالقًا من موقفني مختلفني،
ال بــل متناقضني ،تالقى مصرف لبنان وصندوق
النقد الــدولــي فــي الــواقــع على تــرك اللعبة النقدية
ّ
تستمر دون كابح ،وبات حجم الدين العام
واملالية
فــي لبنان ال يقابلهُ ســوى الحجم املــدهــش للقطاع
املــالــي .فامليزانية امل ّ
جمعة للمصارف بلغت %350
م ــن ال ـن ــات ــج امل ـح ـل ــي ّ( %435ح ــالـ ـي ــا*) ،والـ ــودائـ ــع
امل ـصــرف ـيــة بــاتــت ت ـمــثــل نـسـبــة  %270م ـنــه (%335
حاليًا*) ،والتوظيفات املحلية للمصارف أكثر من
 %260منه ( %378حاليًا *)
ل ـكــن ،ب ـم ــوازاة اس ـت ـمــرار ه ــذه اآلل ـيــة ونـجــاحـهــا في
إط ــال ــة أمـ ــدهـ ــا ،اس ـت ـم ــر االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـح ـق ـي ـقــي فــي
معاناته الـصــامـتــة :فالنمو ،بعد انـقـضــاء مفاعيل
الـتـصـحـيــح الـتـلـقــائــي لـفـتــرة م ــا بـعــد ال ـح ــرب ،بقي
ّ ً
ُمعطال ،والبطالة والهجرة استمرتا متصاعدتني،
واسـتــدانـ ّـة األس ــر واملــؤسـســات تثاقلت ،والخدمات
العامة تفشت فيها عيوب خطيرة ،وأنظمة الحماية
االج ـت ـمــاع ـيــة ب ــات ــت ت ـت ـعـ ّـرض ف ــي ك ــل ي ــوم ملـخــاطــر
ولصعوبات متزايدة ،ومصرف لبنان ،بعد ُ أن وقع
ّ
يتورع عن مراكمة الديون املستترة
أسير لعبته ،لم
وعن تكبيد الخزينة خسائر مؤجلة وعن استخدام
ً
آلية خلق النقد ،وهي أصال مورد من موارد الدولة،
ل ـش ــراء دع ــم املـ ـص ــارف ال ـت ـجــاريــة (ع ـل ــى األقـ ــل تلك
التي لم تمانع في االنخراط في اللعبة باالنسحاب
م ــن الـ ـس ــوق أو بـتـقـلـيــص م ـيــزان ـي ـت ـهــا) ولـتـغـطـيــة
الخسائر الـتــي رتبها مــديــرون غير أمـنــاء وعمالء
غير محمودي الصيت على بعض املـصــارف .وفي

الحصيلةّ ،
توسع االعتماد على الحيل والتأجيل ،وبلغ
ّ
الـشــك دور الــدولــة ومــوقـعـهــا ،وتقلصت مـجــاالت العمل
والتصحيح ،ورهن املستقبل بالتزامات ثقيلة.
ً
إن ما يحتاج إليه لبنان اليوم ليس تعديال في نمط إدارة
شؤونه املالية واالقتصادية ،بل هو يحتاج إلــى تغيير
الـنـمــوذج االقـتـصــادي واالجـتـمــاعــي الـقــائــم وإل ــى تغيير
ِّ
القيمني عليه ،فالنموذج الــذي استحكم حتى الـيــوم قد
استنفد مقدراته ،وهــو في الواقع ما زال نموذج الحرب
نفسه.
فكما عــاش اللبنانيون أم ــور السياسة فــي ظــل الخوف
مــن ع ــودة الـعـنــف وال ـح ــرب ،عــاشــوا أم ــور االق ـت ـصــاد في
ّ
ظــل ال ـخــوف مــن «االن ـه ـي ــار» وم ــن ع ــودة أي ــام ال ـ ــذل .ومــا
كانوا ليقبلوا بالتنازالت الخطيرة التي قبلوا بها على
الصعيدين السياسي واالقتصادي لوال سعيهم لتفادي
ّ
تحقق هــذه املخاوف السياسية واالقتصادية املترابطة

التسليم القائم على الخوف قد
قيمة
ُجعل من «كسب الوقت»
ّ
مطلقة ،فقد حان الوقت للتخلص
من طاغوت هذه المخاوف
وإلرساء قواعد حياة سياسية
واقتصادية أكثر اطمئنانًا.

في ذهنهم التي ما ّ
انفك النظام القائم يومًا عن التذكير
والتهويل بها.
إن هــذا التسليم القائم على الخوف قد جعل من «كسب
الوقت» قيمة ُمطلقة .فبعد أن أحبطت اآلمال تكرارًا ،وبات
ّ
وتبي أن تحقيقها
البحث عن البدائل مصدرًا للمتاعب،
م ـع ــزول ع ــن أي قـ ــرار أو س ـعــي مـحـلـيــن ،ص ــار التفكير
بالتغيير يـشـبــه الـتـهــديــد .تـفـ ّـســر ه ــذا الــذهـنـيــة وحــدهــا
املناعة االستثنائية التي أظهرها املجتمع اللبناني في
مــواجـهــة أزم ــة االقـتـصــاد واملــديــونـيــة املـكـبــوتــة ،كما تلك
الـتــي أظهرها سابقًا تـجــاه عنف الـحــرب ،وحـتــى األمــس
القريب ،تجاه القمع السياسي.
ّ
التعرف إلى أوجه الشبه بني املجاليني االقتصادي
يسهل
ّ
وال ـس ـيــاســي .فــالـسـلــوك املـحــافــظ وامل ـت ـخــوف والـتـشــاطــر
االنتهازي يعمالن هنا وهناك.
ّ
لـقــد ح ــان ال ــوق ــت لـلـتـخــلــص م ــن ط ــاغ ــوت ه ــذه امل ـخــاوف
وإلرساء قواعد حياة سياسية واقتصادية أكثر اطمئنانًا.
ً
ّ
يتحول الفائض في اإلمكانات البشرية
ـ ـ ليس مقبوال أن
للبنانيني وفي أحجام الرساميل املتوافرة في لبنان إلى
َ
ُ
ّ
الحية
عــوائــق أمــام نمو االقـتـصــاد وأن تستهلك امل ــوارد
للبلد في مسارب الهجرة وفي البواليع املالية.
ً
ـ ـ ليس مقبوال أن تستخدم خصائص تاريخية للمجتمع
ّ
اللبناني (االنفتاح على الخارج ،انتهاء مرحلتي التحول
ّ
التعددية السياسية،
الديموغرافي والـنــزوح إلــى امل ــدن،
ّ
تحرر أوضــاع النساء ،إل ــخ .)...لتعييره وتعويق مساره
االجتماعي بدل أن تغني تاريخ املنطقة.
ً
ـ ـ ليس مقبوال أن تتالشى فكرة الدولة في لبنان ملصلحة
سلطات دون مرتبة الــدولــة ،وأن يبتعد اللبنانيون عن
ّ
مسؤولياتهم ملصلحة قوى
السياسية وأن يتنازلوا عن
خارجية ألنهم يخافون من أنفسهم.
برنامج اقتصادي اجتماعي من اجل لبنان ـ 2005
ّ
*املحرر

محمد زبيب
في  11أيــار /مايو  ،2018اختتم املجلس التنفيذي لصندوق النقد الــدولــي مشاورات
املــادة الرابعة مع لبنان لعام  .2018إال أن التقرير الخاص بنتائج هــذه املـشــاورات لم
ُينشر حتى اآلن ،ما أثار الكثير من التساؤالت عن أسباب عدم نشره ،ال ّ
سيما أن بعثة
خبراء الصندوق ،التي وضعت مسودة هذا التقرير ،أو صيغته األصلية ،كانت قد أنهت
ّ
مهمتها في بيروت في  12شباط /فبراير ،وأعلنت بيانها الختامي منذ  5أشهر تقريبًا.
فما الذي يحصل؟
تفيد املعلومات املتداولة أن حاكم مصرف لبنان ريــاض سالمة يعترض على بعض
مضامني التقرير املــذكــور ،ويـبــذل مساعي حثيثة إلدخ ــال تـعــديــات جــوهــريــة عليه
ّ
صدوره
للموافقة على نشره .إال أن البيان الصادر عن املجلس التنفيذي ،والذي تأخر
ّ
حتى  22حزيران /يونيو ،أعلن بصراحة تامة أن «املديرين التنفيذيني يتفقون مع الخط
العام لتقييم خبراء الصندوق» ،ما يعني أن سالمة فشل هذه ّ
املرة بإدخال التعديالت
َّ
ُ
ّ
التي يريدها ،على عكس ما كان يجري في السنوات املاضية .وهو ما عد بداية تحول في
موقف الصندوق تجاه الوضع اللبناني وعالقته مع مصرف لبنان .وهنا بيت القصيد،
فالضغوط التي يمارسها الصندوق والوصفات التي يقترحها يمكن أن تجعل الوضع
مما هو عليه اآلن ،ال ّ
أسوأ ّ
سيما لجهة نقل األزمة من القطاع الخاص إلى القطاع العام
وتحميل فئات الدخل األدنى كلفة تصحيح السياسة النقدية التي استفادت منها فئات
الدخل األعلى.
يرفض املدير اإلقليمي للشرق األوسط وآسيا الوسطى في الصندوق ،وزير املال اللبناني
السابق جهاد أزعور ،التعليق على ما يحصل ،وامتنع ،في لقاء عقده أخيرًا في بيروت،
عن اإلجابة على ســؤال ّ
وجــه إليه ّ
عما إذا كان التقرير سينشر أم ال .مكتفيًا بالقول
ّ
إن الصندوق «متفهم ملرحلة تشكيل الحكومة الجديدة ،وهو يريد أن يمنح الحكومة
العتيدة الفرصة والدعم» .ولكن مصادر على صلة بالصندوق أوضحت أن التدخالت
الجارية دفعت املجلس التنفيذي لتأخير اإلعالن عن اختتام املشاورات مع لبنان من 11
أيار /مايو إلى  22حزيران /يونيو .وفي الحصيلة ،ظهر أن «ميزان القوى» داخل إدارة
الصندوق لم يعد يميل إلى مسايرة «الحالة اللبنانية» كما هي .قد يكون ذلك ّ
(ربما)
بهدف تصعيد الضغوط السياسية والتأثير في القرارات الداخلية في هذه املرحلة ،وفق
ما يـ ّ
ـردده البعض .ولكنه يهدف أيضًا إلى «النأي بالنفس» عن نتائج استمرار «اللعبة
ّ
النقدية» ،التي يلعبها مصرف لبنان منذ ربع قرن ،والتي باتت ترتب مخاطر جسيمة،
برأي خبراء الصندوق ،وتترك تأثيرات سلبية على األسواق الخارجية ،ولو أنها تأثيرات
محدودة نظرًا لهامشية االقتصاد اللبناني وصغره قياسًا إلى االقتصاد العاملي.
وفــق حسابات خبراء الصندوق ،بــات مجموع الدين الخارجي للبنان (بما فيه ودائــع
غير املقيمني) يفوق  %200من مجمل الناتج املحلي السنوي ،أي أن االقتصاد اللبناني
بات مديونًا تجاه الخارج بنحو  110مليارات دوالرُ ،ويتوقع أن يصل إلى أقل بقليل من
 150مليار دوالر في غضون السنوات الخمس املقبلة ،أو ما نسبته  %216من مجمل
الناتج املحلي في عام  .2023وباالستناد إلى الحسابات «الحقيقية» مليزان املدفوعات
اللبناني (حصيلة املبادالت واملعامالت الجارية بني املقيمني في لبنان وغير املقيمني)،
فإن العجز املتراكم بني نهاية عام  2017ونهاية أيار /مايو املاضي وصل إلى مستوى
قياسي تاريخي ،يبلغ نحو  4.3مليار دوالر ،وهذا يعني ببساطة أن هناك نزفًا كبيرًا
بالعمالت الصعبة ،في ظل فرص قليلة ُومكلفة جدًا لتعويضها ،ال ّ
سيما مع ارتفاع
أسعار الفائدة على الدوالر في األسواق العاملية والخريطة الجديدة لتدفقات الرساميل
األجنبية .يعتقد خبراء الصندوق أن هــذا النزف املستمر منذ عــام  2011سيستمر
ّ
على املدى املنظور ،ولم تعد «الهندسات املالية» التي ينفذها مصرف لبنان لدعم ميزان
ّ
املدفوعات تجدي نفعًا ،بل على العكس ،باتت ،برأيهم ،تترك «تشوهات في األســواق»
ّ
وأدت إلــى «خلق أمــوال احتياطية جديدة ،وأضعفت املــوازنــة العمومية ملصرف لبنان،
وخلقت مجموعة مختلفة من األخطار على االستقرار املالي من طريق تعريض البنوك
ألخطار سيادية كبيرة وتفاوتات في آجال االستحقاق» ،وكشفت «مواطن الضعف في
النظام املصرفي» ...وبالتالي ،يظن خبراء الصندوق أن االقتصاد اللبناني سيواجه أزمة
ً
ً
تمويله عاجال أم آجال ،ووفق حساباتهم ،يبلغ عجز الحساب الجاري (حصيلة العالقات
بني لبنان والخارج) أكثر من ربع ّ الناتج املحلي في هذا العام ،أي أن لبنان يحتاج إلى
جذب تدفقات أجنبية بقيمة ال تقل عن  14مليار دوالر في هذا العام لتغطية حاجاته
التمويلية ،وهذه العملية ستكون صعبة ومكلفة جدًا ،لذلك يلمحون في تقريرهم إلى
أن «سعر صرف الليرة ال يمكن أن يبقى ثابتًا لفترة طويلة» ،وال ّ
مفر من تصحيحه،
ويوصون بالعودة إلى أدوات السياسة النقدية «التقليدية» ،ال ّ
سيما رفع أسعار الفوائد،
ّ
كما يوصون بالتقشف في اإلنفاق العام لتخفيض التمويل املطلوب.
إال أن حاكم مصرف لبنان سالمة مقتنع أن «لبنان يستطيع تمويل نفسه ولكن بكلفة
أعلى» .املسألة بهذه البساطة لديه ،وكــأن الكلفة ال تترتب على أحد ويمكن تسديدها
دائمًا مهما ارتفعت وتعاظمت!
في لقاء مع وفد من نقابة الصحافةّ ،
رد سالمة على صندوق النقد الدولي من دون أن
ّ
بها مصرف لبنان للمحافظة على االستقرار
يسميه صراحة ،قال إن «املقاربة التي يقوم ّ
النقدي يجب أخذها في االعتبار .فكل من يتكلم عن تصحيح يجب أن يعرف أنني مهما
قمت بتصحيحات في موضوع النقد ،فإذا لم نستطع استقطاب دوالرات إلى لبنان لن
نستطيع الوصول إلى الغاية التي نرتجيها ،أي أننا سنصل إلى وضع لن ّ
نغير شيئًا في
كلفة اإلنتاج في البلد ،ألنها مدولرة ،وسترتفع الفوائد ألن األخطار زادت ،ويكون الوضع
االقتصادي ازداد سوءًا ولم نكتسب شيئًا .فالكل يحسبون معاشاتهم ومصروفهم
وتكلفتهم بــالــدوالر ،والتسعير للبيع بــالــدوالر .وأمــام هذا املشهد ،هناك مطلب وطني
ورسميّ ،
يؤيده مصرف لبنان ،للمحافظة على استقرار سعر صرف الليرة ،ألن معظم
ّ
اللبنانيني مداخيلهم بالليرة ّاللبنانية ،وأي تغير في سعر صرف الليرة أو إضعافها
يفقر هؤالء املواطنني ،وال تتحقق مكاسب اقتصادية في املقابل».
هــذا التباين بني خبراء الصندوق ومصرف لبنان ،وضــع الناس بني خطابني سيئني:
خطاب مصرف لبنان الذي يرفض أي تغيير في ُ السياسة النقدية وال يرى ضيرًا في
الدخل األدنى املزيد من األكالف غير امل ّبررة .والثاني ،خطاب صندوق النقد،
تدفيع فئات ّ
الذي يريد التخلص من كلفة التثبيت النقدي عبر تحميلها لفئات الدخل األدنــى ،وهم
الذين يتقاضون أجورهم بالليرة ّ
ويدخرون بها تعويضاتهم ومعاشاتهم التقاعدية،
ّ
ّ
لفترة أطــول ،تتحمل كلفته
ويوصي بـ«التقشف» للمحافظة على سعر صــرف ثابت ُ
فئات الدخل األدنى أيضًا ،عبر زيادة الضريبة على القيمة املضافة إلى  ،%15وإعادة
الضرائب على املحروقات إلى مستوياتها قبل عام  ،2012وإلغاء دعم أسعار الكهرباء،
وتخفيض فاتورة األجور ونظام التقاعد ونقل املزيد من البنية التحتية والخدمات العامة
إلى القطاع الخاص.
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إحصاءات
«بلغ مجمل الثروة العالمية في نهاية عام 2017
نحو  215تريليون دوالر أميركي ،وهي نمت بنسبة
 %27خالل العقد الماضي ،بالمقارنة مع نحو 169
تريليون دوالر فــي عــام  ،2007وارتـفـعــت بنحو
 %12بالمقارنة مــع عــام  192( 2016تريليون
دوالر)» .هذه األرقام يستعرضها تقرير تحت عنوان
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اتجاهات الثروة العالمية إلى حيث الضرائب منخفضة!
«اتجاهات هجرة الثروة العالمية» ،الصادر عن New
ّ ،World Wealthوهو يعيد التوسع في هذه
المحقق في بلدان آسيوية ّ
الثروة إلى النمو ُ
عدة،
فــي مقدمها فيتنام والصين والهند ،وتنامي
م ـحـ ّـركــات نـمــو الــث ــروة خ ــال ه ــذه ال ـف ـتــرة ،التي
تقوم على «تجذير حقوق الملكيةوتقويتها،

أثرى األثرياء يعيشون
في الجنات الضريبية
ُ
يظهر الرسم املرفق البلدان العشرة األغنى وفقًا لحصة الفرد من الثروة .ويبرز أن املراكز املالية الصغيرة
ّ
تتصدر تباعًا املراكز األربعة األولى في القائمة،
مثل موناكو وليشتنشتاين ولوكسمبورغ وسويسرا
ّ
ّ
ويعود ذلك إلى املركز الضريبي لهذه البلدان ،حيث تنخفض معدالت الضريبة على الدخل ،وتحولها إلى
«مركز خارجي لقطاع الثروة» ،وهو ما ُّ
ّ
واملتمولني الذين ينتقلون إليها وينقلون
يعد عامل جذب لألثرياء
أعمالهم أيضًا.
ّ
يبلغ متوسط ّ
الحصة تراوح
حصة الفرد من الثروة في العالم نحو  28.4ألف دوالر أميركي ،في حني أن هذه
ّ
تتصدر قائمة البلدان األعلى وفقًا لحصة الفرد من الثروة (أي
بني أكثر من مليونني دوالر في موناكو ،التي
أكثر من ّ 73
مرة من متوسط حصة الفرد من الثروة في العالم) ،وبني  173.7ألف دوالر في نيوزيلندا ،التي
ّ
ّ
تحل في املرتبة العاشرة (أي أكثر من  6مرات من متوسط حصة الفرد من الثروة في العالم).

وتـطــويــر الـنـظــام المصرفي ،وتطبيق معدالت
منخفضة ،وتسهيل االستثمار عبر تقليل
ضريبية
ً
ال ـضــوابــط ،ف ـضــا عــن خـفــض مـسـتــوى الـتــدخــل
الحكومي والشركات المملوكة من الحكومة
أو المؤسسات شبه الحكومية ،وخفض مستوى
المشاركة النقابية» .يوجد نحو  15.2مليون شخص

ّ
الدول األسوأ في توزع الثروة

ي ـق ـي ــس تـ ـق ــري ــر «ات ـ ـجـ ــاهـ ــات هـ ـج ــرة الـ ـث ــروة
العاملية» مستوى الالمساواة في البلدان من
خــال النظر إلــى نسبة ال ـثــروة الـتــي يسيطر
ّ
عـلـيـهــا امل ـل ـي ــون ـي ــرات ،ف ـكــل ـمــا ك ــان ــت الـنـسـبــة
م ــرت ـف ـع ــة ،كـ ــان م ـس ـت ــوى ال ــامـ ـس ــاواة أع ـل ــى.
ّ
ويشير التقرير إلــى أن تحكم األثــريــاء بأكثر
مــن  %40مــن ث ــروة الـبـلــد يــأتــي عـلــى حساب
تـقـ ّـلــص الطبقة املـتــوسـطــة ،وبــالـتــالــي تـ ّ
ـوســع
ّ
املتوسط العاملي وفق
شريحة الفقراء ،علمًا أن
هذا املقياس هو .%35
ّ
أكـثــر الـبـلــدان الم ـســاواة فــي ت ــوزع ال ـثــروة في
العالم هــي السعودية ،حيث يمتلك األثــريــاء
ن ـحــو  %60م ــن مـجـمــل الـ ـث ــروة ،أي أك ـث ــر من
 1.7مــرة املتوسط العاملي ،تليها روسـيــا في
ّ
املرتبة الثانية بنسبة  ،%58فيما تحل اليابان
في أدنى القائمة بنسبة  .%23وأكثر من ذلك،
ت ـت ـصـ ّـدر روس ـي ــا ال ـقــائ ـمــة ال ـت ــي ت ـب ـ ّـن حصة
امليليارديرات (يملكون أكثر من مليار دوالر)
من مجمل ثروة البلد ،بحيث يستحوذون على
ّ
 %24من إجمالي الثروة الروسية ،فيما تحل
الـيــابــان فــي أسـفــل الـقــائـمــة ،بحيث يستحوذ
املليارديرات على  %3من مجمل الثروة.
ويــربــط التقرير بــن الكثافة السكنية وغنى
البلد ،بــاإلشــارة إلــى أن الـبـلــدان ذات الكثافة
السكانية املنخفضة ،مثل كندا وأوستراليا،
هــي مــن أغنى دول العالم على أســاس حصة
ال ـف ــرد م ــن الـ ـث ــروة ،ف ــي ح ــن أن ال ـب ـل ــدان ذات
ال ـك ـثــافــة ال ـس ـكــان ـيــة ال ـعــال ـيــة ،م ـثــل نـيـجـيــريــا
وإث ـيــوب ـيــا وب ـن ـغ ــادش وب ــاك ـس ـت ــان ،ه ــي من
األفـ ـق ــر .ط ـب ـعــا ،ه ـن ــاك اس ـت ـث ـن ــاءات لـلـقــاعــدة
ّ
الـقــائـلــة ب ــأن الـكـثــافــة الـسـكــانـيــة الـعــالـيــة تــدل
ع ـل ــى ان ـخ ـف ــاض ن ـص ـيــب الـ ـف ــرد م ــن الـ ـث ــروة،
وم ــن األمـثـلــة ال ـب ــارزة هــونــغ كــونــغ ومــونــاكــو
وليشتنشتاين ولــوكـسـمـبــورغ وسـنـغــافــورة
(املــراكــز املــالـيــة) ،وهــي جميعها غنية نسبيًا
عـلــى أس ــاس نـصـيــب ال ـفــرد مــن ال ـث ــروة ،على
الرغم من كثافتها السكانية العالية.

من أين تخرج الثروات وإلى أين تهاجر؟
تتسارع وتيرة هجرة الثروة في العالم ،إذا هاجر نحو  95ألف مليونير في
عام  2017من بلدانهم إلى بلدان أخــرى ،مقارنة بنحو  82ألف مهاجر في
عام  ،2016و 64ألفًا في عام  .2015ويعيد تقرير «اتجاهات هجرة الثروة
عدة ،منها التوترات
العاملية» أسباب هجرة الثروات من بلد ما إلى عوامل ّ
األم ـن ـيــة واملـ ـخ ــاوف املــال ـيــة وارتـ ـف ــاع م ـع ـ ّـدالت ال ـض ــرائ ــب ...وه ــو م ــا يــدفــع
معدالت ضريبية أقل وأكثر استقرارًا
األثرياء إلى الهروب إلى بلدان ذات ّ
عـلــى الصعيد األم ـنــي ،إضــافــة إلــى تــراجــع مـسـتــوى املعيشة وع ــدم تــوافــر
معدالت
نظام الرعاية الصحية وفرص التعليم والعمل واألعمال ،وارتفاع ّ
ّ
التلوث .ويخلص التقرير إلى أن مغادرة األثرياء من بلد ما هو عالمة سيئة
يرتب سلبيات أيضًا على
لكونه تاريخيًا يسبق انهيار البلد،
فضال عن أنه ّ
ً
البلد املهاجر إليه ،لكونهم يدفعون التضخم صعودًا ،نتيجة رفع أسعار
الـعـقــارات والـسـلــع االستهالكية والـخــدمــاتـيــة إلــى مستويات ال يستطيع
تحملها.
السكان املحليون ّ
تدفقت إليها الثروات خالل العام
التي
البلدان
قائمة
تصدرت أوستراليا
ّ
ّ
ّ
حلت فــي املرتبة
املــاضــي ،متفوقة على الــواليــات املتحدة األميركية التي ّ
الثانية ،وذلــك للسنة الثالثة على التوالي ،ويعود ذلــك إلــى بيئة األعمال
معدالت الضرائب ،بما فيها الضريبة على انتقال
املتوافرة فيها وانخفاض ّ
اإلرث ،وانتقال الشركات األوروبية واألميركية واآلسيوية إليها ،وهو ما
ّأدى إلــى ارت ـفــاع إجـمــالــي ال ـثــروة فيها بنسبة  %83خــال عقد مــن الزمن
( ،)2017-2007إضافة إلى ّ
تطور الرعاية الصحية وتوافر التغطية املجانية
فيها مقارنة بالواليات املتحدة ،التي ارتفعت فيها أقساط الرعاية الصحية
بنسبة  %120منذ عام .2010
تدفقت الـثــروات خارجها خالل
ّأمــا الـصــن،
فتتصدر قائمة البلدان التي ّ
ّ
العام املاضي ،إال أن زيادة عدد األثرياء فيها سنويًا مدفوعني بزيادة النمو
عامال أقل أهمية ،وفق التقرير ،على عكس
يجعل من خروج الثروات منها
ً
معدالت خروج أكثر أهمية ،والتي تعود إلى الضرائب
أوروبا التي تشهد ّ
تشكل نسبة  %40في
التي
اإلرث
ضريبة
وخصوصًا
املرتفعة املفروضة،
ّ
فرنسا واململكة املتحدة.
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)اﺳﺘﻨﺎدﴽ إﻟﻰ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ اﻷﺛﺮﻳﺎء ﻣﻦ ﺛﺮوة اﻟﺒﻠﺪ(

٪٦٠

روﺳﻴﺎ

٪٥٨

ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ

٪٥٦

ما يملكه األفراد الذين يعيشون في بلد ما ،وهي
تشمل كل أصولهم الخاصة (ممتلكات ونقود
وأسهم ومصالح تجارية ومقتنيات ثمينة) بعد
حسم االلتزامات المترتبة عليهم .ويرى أن الثروة
ومستوى هجرتها من بلد ما هي الوسيلة األفضل
لقياس صحة اقتصاد البلد وتحليل سماته .على

%0.4

خريطة المليارديرات في العالم وراثة الثروة
نسبة األثرياء في كل بلد
قياسًا إلى األثرياء في العالم

2.252

هو عدد
المليارديرات في العالم
في سنة ،2017
أي األثرياء ً
الذين يملكون أصوال
صافية بقيمة
مليار دوالر وما فوق

٪١٠٫٨
٪٢

١٠٠

٨٠

٦٠

٤٠

٢٠

٠

75

مليار دوالر
الم ّ
هي القيمة ُ
قدرة
لألعمال الفنية
التي يمتلكها األثرياء
في العالم
في تقييم ثرواتهم
الخاصة،
في مقابل
مليارات دوالر
ّ 5
تشكل قيمة
مقتنياتهم الثمينة
من السيارات القديمة

اﻟﺪاﻧﻤﺎرك
٪٠٫٤

ﻓﻨﻠﻨﺪا
٪٠٫٣

روﺳﻴﺎ
٪٦٫٧

ﻟﻴﺘﻮاﻧﻴﺎ ٪٠٫٢

أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
ﺑﻮﻟﻨﺪا ٪٦٤٫٧ ٪٥٫١

٪٠٫٣

ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ
إدارة ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت

٪٠٫١

اﻟﻔﻴﻠﻴﺒﻴﻦ
٪٠٫٦

ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ
٪٢٫٧

اﻟﻬﻨﺪ
٪٣٫٤
ﺗﺎﻳﻠﻨﺪا
٪٠٫٧

املليارديرات هم أغنى األغنياء .وكثير
مــن ّ
رواد األع ـم ــال الـشـبــاب يــأمـلــون في
ال ــوص ــول إل ــى مـسـتــوى ثــروات ـهــم يــومــا
ما .ولكن قبل انضمام هؤالء ّ
الرواد إلى
ن ــادي أغـنــى األغ ـن ـيــاء ،عليهم بــدايــة أن
يسألوا كيف اكتسب هؤالء ثرواتهم؟
ّ
تبي الخريطة املرفقة نسبة املليارديرات
ف ــي ك ــل ب ـلــد ،بـحـيــث يـتـنــاســب حجمها
عـلــى الـخــريـطــة م ــع نـسـبــة م ـل ـيــارديــرات
ّ
ال ـع ــال ــم ف ـي ـهــا ،ك ـمــا أن ـه ــا ت ــوزع ـه ــم إلــى
خ ـمــس ف ـئــات ت ـعـ ّـبــر ع ــن كـيـفـيــة تـكــويــن
ثرواتهم سواء من اإلرث أو عبر تأسيس
شركة أو امتالك شركة وتولي أعمالها
التنفيذية أو مــن خــال الـتــرابــط القائم

تواقيع
«مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل
غني إلى ملكوت الله»
المسيح (مرقس )25 :10

«إن عــدم مشاركة الـثــروة مــع الفقراء هو
سرقة .الثروة والسلطة تهدفان إلى خدمة
الفقراء وتحقيق رفاهية الجميع ،وليس
اسـتـغــال اآلخــريــن فــي شكل أن ــان ــي ...هناك
استبداد جديد يولد يفرض قوانينه وقواعده
من جانب واحد وبال هوادة ...يجب أن نقول
ال القتصاد اإلقصاء والالمساواة ،ألن مثل هذا
االقتصاد يقتل»
البابا فرنسيس (الفاتيكان )2013 -

اﻟﻜﻮﻳﺖ
٪٠٫٣

اﻹﻣﺎرات
٪٠٫٢
ُﻋﻤﺎن
٪٠٫١

اﻟﻜﻴﺎن
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ
٪١٫١

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
٪٠٫٤

ﻛﻨﺪا
٪١٫٩

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة
٪٢٫٨

ﻫﻮﻟﻨﺪا
٪٠٫٤
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ
٪٠٫٢

٪٢١٫٦
أوﻛﺮاﻧﻴﺎ
٪٢٥٫٩
ﺗﺸﻴﻜﻴﺎ ٪٠٫٤
٪٠٫٥
٪٥٫٠
ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن ٪٠٫٣
٪٣
٪٢
اﻟﻨﻤﺴﺎ
اﻟﺼﻴﻦ
اﻟﻴﺎﺑﺎن
روﻣﺎﻧﻴﺎ  ٪٠٫٦ ٪٠٫١ﺳﻮﻳﺴﺮا
٪٩٫٢
ﺟﻮرﺟﻴﺎ
٪١٫٣
٪١٫٦
٪٤٠٫١
ﻣﻮﻧﺎﻛﻮ
٪٠٫٢
ﺗﺮﻛﻴﺎ
اﻟﻴﻮﻧﺎن
٪٠٫٢
٪١٫٤
٪٠٫٢
ﺗﺎﻳﻮان
٪٢٥
إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
٪١٫٧
٪٩٫٢
ﻛﻮرﻳﺎ
ﻗﺒﺮص
٪١٫٦
إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
٪٢٣٫٧
٪٠٫٢
ﻟﺒﻨﺎن ٪٠٫٤
اﻟﻨﻴﺒﺎل
٪٢٫١
٪١٫٦
ﻣﻨﻐﻮﻟﻴﺎ
٪٠٫١

ﻋﻼﻗﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ

اﻟﻨﺮوﻳﺞ
٪٠٫٥

إﻳﺮﻟﻨﺪا
٪٠٫٣

٪٥١٫٢
 ٪٣٧٫٢ﻓﺮﻧﺴﺎ
٪٢٫٦ ٪٢

ﻓﻴﻴﺘﻨﺎم
٪٠٫٢

ﺗﺮﻛﻴﺎ ٪٥٢

اﻹرث
اﻟﺴﻮﻳﺪ
٪١٫١

٪٦٤

اﻟﺒﺮازﻳﻞ ٪٥٣

فيفيان عقيقي

رسم بياني
هي نسبة
المليارديرات في لبنان
من مجمل المليارديرات
في العالم.
ّ
هؤالء حققوا ثرواتهم
عبر الوراثة بنسبة %66.7
ومن خالل استغالل
عالقاتهم السياسية
الستثمار الموارد ُ
المتاحة
بنسبة %33.3

اﻟﺒﻠﺪان ﻻﻣﺴﺎواة
أﻛﺜﺮ ّ
ﻓﻲ ﺗﻮزع اﻟﺜﺮوة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ً
في العالم ،يملك كل منهم أصوال صافية بقيمة
ـوق ،ونحو  584ألــف شخص
مليون دوالر ومــا فـ ً
منهم يملكون أص ــوال صافية تبلغ  10ماليين
أميركي وما فـ ًـوق ،فيما  2,252مليارديرًا
دوالر ّ
دوالر
يملك كل
منهم أصوال صافية بقيمة مليار ّ
ُ
وما فوق .ويعرف التقرير الثروة اإلجمالية بكل

ّ
عكس الناتج المحلي اإلجمالي الذي يتدفق جزء
كبير منه إلى الحكومة دون أن يكون له أي تأثير
بتكوين ال ـثـ ًـروات الـخــاصــة ،ويتجاهل مستويات
الدخل ،فضال عن أنه يحتسب مـ ّـرات ّ
عدة دون أن
ّ
يتولد عنه إنتاج فعلي

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
٪٣٠٫٢

اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل
٪٠٫٢

٪٢٨٫٩
٪٣٢٫١

٪٣٫٨

٪٨٫٤
٪٢٦٫٨

اﻟﻤﻐﺮب
اﻟﺠﺰاﺋﺮ ٪٠٫٢
٪٠٫١

ﻣﺼﺮ
٪٠٫٤

ﻓﻨﺰوﻳﻼ
٪٠٫٢

بـُ ــن ع ــاق ــاتـ ـه ــم ال ـس ـي ــاس ـي ــة وامل ـ ـ ـ ــوارد
املتاحة لالستثمار أو من القطاع املالي،
وذلك تبعًا للمعلومات والبيانات التي
ّ
ي ــوف ــره ــا مـعـهــد ب ـي ـتــرســون لــاقـتـصــاد
الدولي.
االستنتاج األول الذي يمكن استخالصه
بــوضــوح ت ــام ،هــو أن ال ـعــدد األك ـبــر من
ّ
امل ـل ـي ــاردي ــرات ي ـت ــرك ــزون ف ــي ال ــوالي ــات
املتحدة ،وتبلغ نسبتهم نحو  %30من
مـجـمــل امل ـل ـي ــاردي ــرات ف ــي ال ـعــالــم ،وهــي
ّ
ـوزع
ن ـس ـبــة تـبـتـعــد ك ـث ـي ـرًا ع ــن ن ـس ـبــة تـ ـ ّ
امل ـل ـي ــاردي ــرات ف ــي بــاقــي ال ـب ـل ــدان .حــقــق
املـلـيــارديــرات األمـيــركـيــون ثــرواتـهــم في
شكل أساسي من تأسيس الشركات أو

مــن الــوراثــة أو مــن الـ ّقـطــاع املــالــي ،فيما
 %3.8فـقــط مـنـهــم حــق ـقــوا ثــروات ـهــم من
خ ــال عــاقــاتـهــم السياسية واسـتـغــال
املوارد.
ّأما الصني ،ثاني أكبر اقتصاد في العالم،
فلديها عــدد قليل ج ـدًا مــن املليارديرات
( ،)%9.2ال ـن ـس ـب ــة األق ـ ـ ــل م ـن ـه ــم ورثـ ــت
ثرواتها .ويعود ذلك إلى أن الصني كانت
بل ّدًا فقيرًا قبل االزدهار االقتصادي الذي
حــقـقـتــه خ ــال الـعـقــود ا ّلـقـلـيـلــة املــاضـيــة،
إذ أسـ ـف ــر ال ـن ـم ــو املـ ـح ــق ــق إث ـ ــر ال ـط ـف ــرة
ال ـت ـص ـن ـي ـع ـيــة ع ــن ب ـ ــروز أكـ ـث ــر م ــن 200
مـلـيــارديــر %40 ،منهم هــم مــن ّ
مؤسسي
الشركات ،وربعهم من أصحاب الشركات

اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ
٪١
ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ
٪٠٫٢

وامل ــدي ــري ــن الـتـنـفـيــذيــنّ .أمـ ــا ف ــي كــوريــا
الجنوبية فيمكن مالحظة العكس إذ أن
 %74.1من املليارديرات ورثــوا ثرواتهم،
فيما  %63من املليارديرات اليابانيني هم
من ّ
مؤسسي الشركات.
االت ـج ــاه ال ـســائــد ف ــي ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة،
ي ـم ـك ــن م ــاح ـظ ـت ــه أي ـ ـضـ ــا ف ـ ــي الـ ـبـ ـل ــدان
األوروبية ،باستثناء اململكة املتحدة ،إذ
إن غالبية املليارديرات في االقتصادات
الــرئـيـسـيــة فــي أوروب ـ ــا ورثـ ــوا ثــروات ـهــم،
ّ
وه ــم يـشــكـلــون نـحــو  %83.3مــن مجمل
املليارديرات في الدنمارك ،ونحو %64.7
في أملانيا %63.2 ،في السويد.
Howmuch.net

نصوص

مفهوم الثروة
َ
ال ـثــروة ،أي البحبوحة ،حــن ن ـعـ ِـرض لها على نحو تحليلي ،يظهر لنا أنها
ُّ
اصطالح الجماعة اشتق من وجودها ،وذلك ألن الفرد ليس بحاجة إلى الثروة،
ِ
ً
*.
فقط
اجتماعية
ضرورة
هي
ًا،
ذ
فإ
،
أصال
املعنى
بهذا
ُّ
ّ
وكانت في األصــل محاصيل ُت ّ
حيوية ،وبتولد «فكرة الغد»
حاجات
عن
ر
عب
ٍّ
ّ
ّ
االدخـ ــار وأ ّع ــان عليه الطماعية والـنـهــم .وملــا كانت
وبـتـحـ ُّـرك مـخــاوفــه ،تــولــد
املحاصيل ال يمكن ّادخارها إذ ذلك ،تولد في سلسلة من املراحل« ،النقد» الذي

ساعد على استفحال النهم والشره.
وكان في هذا االستفحال النهمي ،الذي قاعدته النقد ،ما نقل العمل االجتماعي
في تسلسله الطبيعي :محاصيل ،فنقد ،فمحاصيل ،إلــى تسلسل جشعي
إجراميّ :نقد ،فمحاصيل ،فنقد.
وبذلك ،تولد «الرأسمال» البغيضّ ،الذي اتخذ غاية ما اصطلحت عليه الجماعة
وسيلة ،فوقف النشاط العام عند أقل ّية ضئيلة.
وعليه ،فالثروة ،ورمزها النقد  -ومعادلته رياضيًا أنه :حاصل جهد  +ضرورة
 ُت ّعبر عن احتياجات حيوية عضويةّ ،
جمدتها األنانية واستلبها الذين هم
ً
ّ
ّ
واستبدوا بها.
أكثر تطفال،

وبما أنها كذلك ،أي حاجة الجماعة وجهد الجماعة ،فكل استحواذ للفرد عليها
ٌ
يشير إلى اعتداء ،دون ما ريب ،ألنه استحواذ على الجماعة
استحواذًا أنانيًاّ ،
نفسها ...وبالتالي ،كلما وجــد استقطاب مالي أنــانــي ،فهناك أنكر وجــه من
وجوه الجريمة.
الشيخ عبد الله العاليلي
أين الخطأ؟ 1978 -
* ال أط ـلــق ال ـث ــروة هـنــا بــاملـعـنــى املـ ـت ــداول ف ــي عـلــم االق ـت ـص ــاد ،من
ّ
يتقوم بقيمة ،مهما كانت ،وخصائصها :كونها
أنها ما يمكن أن
ُّ
نافعة ،إمكان حيازتها :فحرارة الشمس مفيدة ولكن ال تعد ثروة
ّ
إال بتحويلها إلى شغل ّأو طاقة ،انفصالها عن شخص اإلنسان إل
فــي مــا غير مــن عهد ال ـ ّـرق ،عــدم ّشيعوها كــالـهــواء فإنه ليس ثــروة
ّ
إل بتحويله أيضًا ...إلخ ،ودفعًا للبس ومجانبة لإلبهام واختالط
املفاهيم ،أطلق على معناها عند علماء االقتصاد كلمة :غنية بكسر
ّ
وأخص الثروة هنا بالبحبوحة في وسائل ُ
األول أو ّ
ّ
اليسر.
ضمه،
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ّ
تعد ريادة األعمال أو ما يعرف بالـ« ،Entrepreneurshipالموجة» الجديدة التي تسيطر على توجيه الباحثين الشباب
وطالب الدكتوراه ،وهي محور رئيس في معظم ورش العمل التي تتناول استكمال المهنة بعد تحصيل الشهادة .أبعد
من ذلك ،فإن بعض المؤسسات األكاديمية قامت بتأسيس أقسام ومكاتب ّ
مخصصة الحتضان إطالق الشركات الناشئة
( )Start-upsوهو ما يعرف بالـ  Incubatorsفما هي أبعاد هذه «الموجة»؟ َلم تستهدف الباحثين الشباب؟ وما قد تكون
النتيجة على العلوم من جهة ،وعلى البعد االقتصادي  -االجتماعي من جهة أخرى؟

ّ
الباحثون الناشئون في ظل النيوليبرالية

عليكم بـ «ريادة األعمال«
حكمت غصن
ل ـطــاملــا ارت ـب ــط ال ـب ـحــث الـعـلـمــي ومـهـنــة
الـبــاحــث بمسألة الـتـمــويــل .وف ــي ال ــدول
الــرأسـمــالـيــة ،بــاتــت مهنة البحث تشبه
ّ
مـهـنــة املـنــظـمــات غـيــر الـحـكــومـيــة نوعًا
مـ ــا ،إذ ي ــدف ــع هـ ــذا ال ـن ـظ ــام امل ـخ ـت ـبــرات
ّ
الحادة في طرح
والباحثني إلى املنافسة
ّ
املـشــاريــع املــرتـبـطــة بــإشـكــالـيــات معينة
سعيًا إلقناع املـمـ ّـول ،خصوصًا في ظل
تــراجــع ميزانيات البحث فــي شكل عام
في العالم الغربي.
وبما أن النموذج الرأسمالي لن يختلف
ب ــال ـج ــوه ــر بـ ــن ت ـ ّج ــرب ــة وأخـ ـ ـ ـ ــرى ،ف ــإن
تـجــربــة فــرنـســا تـمــثــل إح ــدى النسخات
النيوليبرالية من هذا النموذج ،ال ّ
سيما
االنتخابات الرئاسية والتشريعية،
بعد ّ
التي حقق ّالنيوليبراليون فيها انتصارًا
كاسحًا تمثل بفوز إيمانويل ماكرون،
ثم بتحقيق أكثرية مطلقة داخل السلطة
التشريعية .ومــا كــانــت إال أشـهــر قليلة
حتى ب ــدأت مفاعيل سياساتهم تظهر
في الشارع الفرنسي على شكل
ت ـظــاهــرات نـقــابـيــة وشعبية
وحـ ـ ــزب ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ثـ ـ ــم إض ـ ــراب ـ ـ ــات
عـ ـ ـ ّـدة ك ـ ــان أبـ ــرزهـ ــا إض ـ ــراب
عـ ـ ـ ّـمـ ـ ــال املـ ــؤس ـ ـسـ ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة
للسكك الـحــديــديــة ( ،)SNCFكما
إضــراب ّ
عمال ومراقبي املطارات،
واإلض ـ ــراب ـ ــات وامل ــواجـ ـه ــات الـتــي
خ ــاضـ ـه ــا الـ ـ ـط ـ ــاب ف ـ ــي م ـخ ـت ـلــف
الـجــامـعــات واملـ ــدن الـفــرنـسـيــة إثــر
ال ـت ـعــديــات ال ـب ـن ـيــويــة ف ــي آل ـيــات
التسجيل في الجامعات.
إال أن مفاعيل أخ ــرى بــاتــت تلوح
فــي األفـ ــق ،إذا حــاول ـنــا الـنـظــر في
شكل أعمق من األحــداث اليومية،
ال سـ ّـيـمــا ضـمــن األط ــر األكــاديـمـيــة
ال ـ ـ ــرسـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،أي ال ـ ـ ـجـ ـ ــام ـ ـ ـعـ ـ ــات
وامل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات ال ـب ـح ـث ـي ــة ال ـع ــام ــة
(أبـ ــرزهـ ــا امل ــرك ــز ال ــوط ـن ــي للبحث
العلمي ( ،)CNRSففي ظل سياسة
تـخـفـيــض م ـيــزان ـيــة ال ـق ـطــاع ال ـعــام
واملـ ــؤس ـ ـسـ ــات ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ،ي ـت ـنـ ّـبــأ
م ـع ـظ ــم الـ ـب ــاحـ ـث ــن واألس ـ ـ ــات ـ ـ ــذة -
الباحثني تراجع عدد فرص عقود
ُ
العمل املثبتة في السنوات املقبلة
(والـ ـت ــي ت ـس ـت ـلــزم ام ـت ـح ــان دخ ــول
ول ـ ـجـ ــان تـ ـقـ ـيـ ـي ــم) ،كـ ـم ــا تـخـفـيــض
ميزانية الـبـحــث ،مــا سـيــؤدي إلى
تـ ــراجـ ــع ع ـ ــدد مـ ـش ــاري ــع ال ـت ـمــويــل
وان ـخ ـف ــاض قـيـمـت ـهــا .إن ك ــل هــذا
التراجع سينعكس بطبيعة الحال
على مصير الباحثني الشباب ،إذ
سيجدون أنفسهم أمام فرص عمل
محدودة في مقابل منافسة عالية،
كـ ـم ــا أن فـ ــرصـ ــة الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
عقود موقتة في البحث ،ال ّ
سيما
مــا يـعــرف بــال ـ  ،Post-Docسـيــزداد
ّ
هذا العقد
صعوبة ،في حني يشكل ُ
حـتــى اآلن أح ــد ال ـبــدائــل امل ـتــاحــة،
كـمــا ض ــرورة للنجاح فــي امتحانات
الدخول والتثبيت ،خصوصًا إذا ما تم
خارج فرنسا ،وهذا ما بات يتم التشديد
عـلــى أهـ ّـمـيـتــه أخ ـي ـرًا مــن أج ــل الحصول
على وظيفة ثابتة ،وتأتي هنا املفارقة،
إذ يـعـتـبــر الـكـثـيــر م ــن الـبــاحـثـ ّـن أن من
سيجد فرصة في الخارج ،سيفضل على

ً
األرجح البقاء هناك بدال من العودة إلى
فرنسا.

منافذ بديلة ضمن األطر السائدة

ّ
ف ـ ــي حـ ــالـ ــة ال ـ ـتـ ــراجـ ــع هـ ـ ـ ــذه ،س ـي ـت ـطــلــع
الباحث الشاب إلى خطة بديلة ،مبتعدًا
من القطاع العام األكاديمي والبحثي،
وم ـت ـج ـه ــا ن ـح ــو الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص ،أي
ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــات وال ـ ـت ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــق الـ ـصـ ـن ــاع ــي،
ليصطدم باملنافسة مع الحاصلني على
دي ـب ـلــوم ف ــي ال ـه ـنــدســة ،وهـ ـ ّـذه معضلة
كالسيكية في فرنسا ،إذ تفضل معظم
ال ـشــركــات ع ــادة تــوظـيــف املـهـنــدســن ال
ال ــدك ــات ــرة ،ألن ـه ــم ب ــاألس ــاس مـ ّ
ـوج ـهــن
نحو العمل في الصناعة ،وألن الشركات
غ ــالـ ـب ــا مـ ــا ت ـم ـت ـل ــك ق ـ ـنـ ــوات ت ـ ـبـ ــادل مــع
مــدارس الهندسة .إال
أن السلطة الفرنسية
ب ــات ــت ت ـس ـع ــى فــي
اآلونـ ــة األخ ـيــرة
لـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــر

ه ـ ـ ــذه املـ ـعـ ـضـ ـل ــة وف ـ ـتـ ــح الـ ـ ـف ـ ــرص أم ـ ــام
الــدكــاتــرة للدخول إلــى القطاع الخاص
(م ــا س ـي ـكــون ع ـلــى ح ـس ــاب املـهـنــدســن
بالضرورة ،وهنا تناقض جديد ضمن
ال ـس ـي ــاس ــة ال ـ ـسـ ــائـ ــدة) .ل ـك ــن ال تـعـتـمــد
ال ـس ـل ـطــة ع ـل ــى ه ـ ــذا «ال ـ ـحـ ــل» فـ ـق ــط ،بــل
تــذهــب ل ـطــرح ف ـكــرة تــأسـيــس الـشــركــات
والـتـشـجـيــع عليها عـبــر أســالـيــب ع ـ ّـدة،
تعتمد جميعها على فـكــرة «االبـتـكــار»
ّ
يتميز بها الـبــاحــث ،مــا يدفعه
ككفاءة
غ ــال ـب ــا ل ـل ـت ـف ـك ـيــر ب ـ ــ«م ـ ـشـ ــروع م ـب ـت ـكــر»
يـ ّ
ـؤس ــس عـلــى ضــوئــه ال ـشــركــة ويــذهــب
للدفع بها نحو الحصول على تمويل
املستثمرين واالق ـتــراض مــن املـصــارف،
ّ
ف ـي ـك ــون ق ــد ت ـخ ــل ــى ع ـم ـل ـيــا ع ــن الـبـحــث
العلمي وذهب لريادة األعمال ومحاولة
خدمة الربح ورسملة الشركة (وتسديد
الــديــون والـفــوائــد طبعًا)،
ل ـت ـص ـبــح مـهـمـتــه
امل ـن ــاف ـس ــة فــي
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــوق

ُ
دفع الباحث الشاب
ي ّ
للتخلي عمليًا عن البحث
العلمي لتصبح مهمته
المنافسة في السوق ال
االكتشاف واإلجابة على
المعضالت البحثية

حـ ـ ـ ـي ـ ـ ــث ت ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــود قـ ـ ـ ـ ــواعـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارة
واالس ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاك ،ال قـ ـ ــوانـ ـ ــن ال ـط ـب ـي ـع ــة
والـعـلــوم ،وال االكتشاف واإلجــابــة على
املعضالت البحثية.
وعلى رغــم الحضور الثابت إلشكالية
امل ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــة ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوق ،أي ج ــوه ــر
النيوليبرالية ،والتي تعني بالضرورة
فـ ـش ــل ال ـن ـس ـب ــة األكـ ـ ـب ـ ــر م ـ ــن الـ ـش ــرك ــات
الـ ـن ــاشـ ـئ ــة فـ ــي االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار والـ ـتـ ـط ــور،
وبالتالي عقم هــذا «الـحــل الـبــديــل» عن
كونه الحل املثالي للباحث الناشئ ،فإن
هذه املسألة ّ
تمر مرور الكرام في ورش
ضخ هائل
العمل التوجيهية ،في مقابل
ٍ
ألي ـقــونــة «اإلب ـ ـ ــداع واالبـ ـتـ ـك ــار» ،وال ـتــي
تدغدغ أحالم الناشئني وطموحاتهم،
خـصــوصــا فــي ظــل غـيــاب دور الـفــرد
وقيمته ،وبحثه املستمر عن مكانة
له في املجتمع.

باحث في شركة خاصة

أنجل بوليغان ــ المكسيك

أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا «ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل» اآلخ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
املـ ـ ـ ـط ـ ـ ــروح ض ـ ـمـ ــن الـ ـس ــائ ــد
النيوليبرالي ،فهو ذهاب
حـ َـمـلــة شـهــادة الــدكـتــوراه
ل ـ ـل ـ ـع ـ ـمـ ــل ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص والـ ـتـ ـطـ ـبـ ـي ــق
ال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــي ،ال ـ ـ ـ ــذي قــد
يـ ـ ـك ـ ــون ض ـ ـمـ ــن أق ـ ـسـ ــام
ع ـ ـ ـ ّـدة ،أبـ ــرزهـ ــا ال ـب ـحــث
والـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــوي ـ ــر ()R&D
وم ـ ـ ــراقـ ـ ـ ـب ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــودة
وحـتــى بعض األعـمــال
اإلداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة .إن هـ ـ ــذا
ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـيـ ـ ــار قـ ـ ـ ــد ي ـ ـبـ ــدو
أضـ ـم ــن مـ ــن ح ـي ــث أن
الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات ال ـك ـب ـي ــرة
قـ ــد ت ـت ـم ـت ــع ب ـهــامــش
مــن االسـتـقــرار املالي
مبدئيًا (وهــذا ما لم
يعد مقنعًا بعد أزمة
 2008االقتصادية)،
ل ـك ـنــه مـ ـح ــدود مــن
حـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــث ه ـ ـ ــام ـ ـ ــش
ح ـ ــري ـ ــة الـ ـب ــاح ــث
فــي إطــار البحث
والـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوم ،إذ
إن ال ـ ـشـ ــركـ ــات
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال
تبغي إال الربح
واملـ ـن ــافـ ـس ــة فــي
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــوق ،ل ــن

ت ـه ـت ــم ب ـ ــأي اكـ ـتـ ـش ــاف أو ب ـح ــث مـ ــا لــم
يدخل فــي عجلة تسويقها ملنتجاتها،
أي أنها لن ّ
تتبرع بقرش من أجل خدمة
امل ـعــرفــة ون ـش ــره ــا ،وهـ ــذا م ــا يـتـعــارض
ّ
ومهمته ومهنته.
كليًا مع دور الباحث
أضـ ــف إلـ ــى ذل ـ ــك ،أنـ ــه وإن طـ ــرح ف ـكــرة
مبتكرة قــد تـخــدم الـتـســويــق ،فسيكون
تغيير سياسة الـشــركــة املعتمدة شبه
م ـس ـت ـح ـيــل ،ال سـ ّـي ـمــا ض ـمــن ال ـشــركــات
الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة ،ب ــالـ ـت ــال ــي ،لـ ــن يـ ـج ــد إبـ ـ ــداع
ال ـب ــاح ــث وابـ ـتـ ـك ــاره م ـك ــان ــة ،وسـيـبـقــى
دوره محدودًا ضمن آلية استغالل قوة
عمله الجسدية والفكرية لتدوير عجلة
اإلن ـت ــاج ومــراك ـمــة ال ــرب ــح ،وه ـنــا نـعــود
مجددًا إلــى معضلة قيمة الفرد ودوره
االجتماعي واغترابه عنه.

مصير مشترك

ّ
يتبي
في ظل هذا األتون النيوليبرالي،
لنا أن اغتراب الباحث وابتعاده عن دوره
ـاع للعلم واالك ـت ـشــاف هو
ومـهـنـتــه ك ـسـ ٍ
أمـ ٌـر مفروض بهدف تركيز الثروة ،وأن
البحث العلمي واالكتشاف يبقى مقيدًا
باملنافسة والربح والسوق ،إذ إن تراجع
مـيــزانـيــة الـقـطــاع األكــادي ـمــي والبحثي
العام ،أي تراجع إنتاجيته بالضرورة،
سـ ـيـ ـعـ ـن ــي تـ ــأخ ـ ـيـ ــر الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ـ ّـور ال ـع ـل ـم ــي
والتكنولوجي ،كما تراجع القدرة على
إيجاد الحلول للمعضالت االجتماعية
األسـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ال سـ ـ ّـي ـ ـمـ ــا فـ ـ ــي ال ـص ـح ــة
ّ
سيؤدي
والبيئة على سبيل املـثــال ،ما
إلـ ـ ــى تـ ــراجـ ــع مـ ـسـ ـت ــوى ت ـ ـطـ ـ ّـور ال ــدول ــة
ك ـكــل .فــاملـهـمــة األســاس ـيــة لـلـمــؤسـســات
الـبـحـثـيــة ال ـعــامــة ه ــي ف ــي إي ـج ــاد سبل
ت ـطــويــر املـجـتـمــع وح ـي ــاة الـ ـن ــاس ،عبر
االكتشاف ونشر الدراسات ُ ومشاركتها
ضـمــن امل ـقــاالت العلمية (املـحـتـكــرة من
قبل الـنــاشــريــن بــاملـنــاسـبــة) ،كما ضمن
ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـجــام ـعــي ف ــي ش ـكــل أسـ ــاس،
وال ـ ــذي ب ــات مـ ـه ـ ّـددًا ه ــو أي ـض ــا ،بسبب
تخفيض عــدد األســاتــذة -الباحثني في
مقابل تزايد أعداد الطالب ،ما سيؤدي
إل ـ ــى انـ ـخـ ـف ــاض ال ـ ـقـ ــدرة االس ـت ـي ـعــاب ـيــة
ل ـل ـجــام ـعــات ف ــي م ـق ــاب ــل ازدي ـ ـ ــاد نـسـبــة
البطالة لــدى َ
حملة شـهــادة الــدكـتــوراه،
وهنا أحد التناقضات البنيوية في ظل
النيوليبرالية ،والتي يحاول ساستها
إي ـجــاد «ح ـل ــول» ،هــي فــي حقيقة األمــر
ّ
بالحد من
تحضير ألزمــات أكبر ،وذلــك
سهولة وحرية الدخول إلى الجامعات
عبر تحديد عدد ُالخيارات املتاحة لكل
طالب ،والتوجيه امل ّ
حدد ونظام الترشح
إل ــى االخ ـت ـصــاصــات ،مــا سـيــرفــع نسبة
ال ـش ـبــاب خـ ــارج ال ـجــام ـعــات ،وبــالـتــالــي
ّ
سيسهل عملية استغاللهم كيد عاملة
رخيصة ضمن الشركات واملصانع .كل
ً
هــذا بــدال مــن فتح عــدد أكبر مــن مقاعد
األس ــات ــذة-الـ ـب ــاحـ ـث ــن ،وب ــال ـت ــال ــي رف ــع
الـ ـق ــدرة االس ـت ـي ـعــاب ـيــة ل ـل ـجــام ـعــات ،أي
حل معضلتني في شكل متكامل ّ
يؤدي
إلــى تطوير الـقـطــاع الـتــربــوي واإلنـتــاج
امل ـعــرفــي وال ـع ـل ـمــي .إال أن ـنــا ولــأســف،
ن ـج ــد أن ـف ـس ـنــا أمـ ـ ــام س ـي ــاس ــة ال ت ـخــدم
سوى مراكمة الربح وتركيز الثروات في
ّ
يد قلة قليلة ،على حساب قيمة اإلنسان
ّ
ودوره ومهمته ،كما على حساب الناس
والــدولــة واملجتمع ،املـهـ ّـدديــن جميعهم
بالذهاب إلى الجحيم.
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قراءات
◼ مقال

يجب على اليسار التوقف عن مساواة الشغل ( )workبالعمل ()labour
غي ستاندينغ *
مــن املـبـ ّـرر فكريًا بالنسبة إلــى اليمني
مفهوم
السياسي أن يرغب في تقييد
ال ـع ـم ــل ب ــال ـش ـغ ــل ،أي ال ـن ـش ــاط ُاملـ ـ ـ ّ
ـدر
للعائد املادي .ولكن من غير ّ
املبرر ملن
هــم فــي الـيـســار الـسـيــاســي أن يفعلوا
ذلــك .فالديموقراطيون االجتماعيون
يدفعون ثمنًا سياسيًا باهظًا لقيامهم
بذلك خــال الـقــرن العشرين .فقد وقع
هؤالء في شركهم السياسي الخاص،
حــن قـ ّـدســوا مـفـهــوم الـعـمــالــة الكاملة
(التشغيل الكامل للعمالة) حــن كان
ذلك يعني أكثر بقليل من تعظيم عدد
الناس العاملني في مواقع تتراوح بني
الوظيفة العادية واإلدارية.
وإن ل ــم يـسـتـطــع ال ـي ـســار ال ـه ــروب من
حـ ـم ــاق ــة م ـ ـ ـسـ ـ ــاواة الـ ـعـ ـم ــل ب ــال ـش ـغ ــل،
ّ
يستمر فــي خ ـســارة شعبيته
فـســوف
واالنـجــراف إلــى الهوامش السياسية.
فلماذا يجب أن يملي عدد األشخاص
الذين يشغلون «وظائف» السياسات
التقدمية؟
ي ـ ـج ـ ــب ت ـ ــذك ـ ـي ـ ــر ال ـ ــديـ ـ ـم ـ ــوق ـ ــراطـ ـ ـي ـ ــن
االجتماعيني ،الذين تعتمد سياساتهم
ّ
ع ـل ــى ال ـع ـم ــال ــة ،أن هـ ــدف االس ـت ـق ــرار
أو األم ــان الــوظـيـفــي ،هــو مـفـهــوم كــان
أصـ ـح ــاب ال ـع ـم ــل ي ــدافـ ـع ــون ع ـن ــه فــي
األس ــاس فــي منتصف ال ـقــرن التاسع
عشر ،وليس ممثلو الـعـ ّـمــال .ولعقود
ّ
طــويـلــة ،كــان مصطلح «مــوظــف» أمـرًا
مــؤس ـفــا واع ـت ــراف ــا ب ــوض ــع اجـتـمــاعــي
ٍّ
م ـتــدن ،يطلق ع ــادة عـلــى الـنـســاء غير
ُ
املتزوجات اللواتي يجبرن على القيام
ب ــأعـ ـم ــال م ـن ـخ ـف ـضــة األج ـ ـ ــر فـ ــي أس ــر
بورجوازية أو أرستقراطية.
خ ــال ال ـق ــرن ال ـع ـشــريــنّ ،أدى تـحــالــف
غــريــب ب ــن أيــديــولــوج ـيــات سـيــاسـيــة
إلــى جعل الشغل أمـرًا إلزاميًا ،ما عدا
فــي صـفــوف طبقة الـنـبــاء واألث ــري ــاء.
وم ــا ك ــان ضـ ــرورة ُمــرهـقــة فــي الـنـظــام
الــرأس ـمــالــي ،أصـبــح ض ــرورة ُمــرضـيــة
فــي الــدس ـتــور الـســوفـيــاتــي فــي عـبــارة
لينني« :مــن ال يعمل ال يــأكــل» ،واتخذ
ً
الحـقــا شـكــا مشابهًا ي ـعــادي الحرية
فـ ــي ج ـم ـي ــع أش ـ ـكـ ــال ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة .وكـ ـ ــان ال ـح ـص ــول عـلــى
ض ـمــان اج ـت ـمــاعــي الئ ــق يـقـتـصــر ،في
ّ
متعمد ج ـدًا ،عـلــى أولـئــك الــذيــن
شـكــل
ً
ّأدوا أع ـ ـمـ ــاال ل ــرؤس ــائـ ـه ــم أو ال ــذي ــن
أظ ـ ـهـ ــروا بـ ـط ــرق م ـه ـي ـنــة ،ال ــرغ ـب ــة فــي
ّ
متزوجني من
الشغل ،أو الذين ،كانوا
شخص يعمل ،أو الذين أمضوا فترة
طويلة في الخدمة.

العمل القسري
أوصــل أبطال وبطالت الديموقراطية
االج ـت ـم ــاع ـي ــة كـ ــل ذل ـ ــك إل ـ ــى خ ــوات ـي ــم
منطقية .فـقــد دعـمــت بـيــاتــريــس ويــب
أم االشـتــراكـيــة الـفــابـيــة (الـفــابـيــانـيــة)،
ف ــي ش ـكــل ص ــري ــح م ـع ـس ـكــرات الـعـمــل،
ح ـت ــى ل ــو ب ــاس ـت ـخ ــدام الـ ـق ــوة إذا ل ــزم
األم ــر ،مانحة وزراء بلير بعد أجيال
ع ـ ـ ّـدة ت ـب ــري ـرًا ل ــدع ــم ب ــرام ــج الـتـشـغـيــل
ال ـح ـك ــوم ـي ــة .وفـ ــي مـ ـ ـ ــوازاة ذلـ ـ ــك ،آم ــن
ويليام بيفريدج ،األب الروحي لدولة
الـ ــرفـ ــاه ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة ،ال ـ ــذي ي ـجــاهــر
ّ
ويكرم سنويًا في بورصة
بليبراليته
ل ـ ـنـ ــدن ،بـ ـ ــ«س ـ ــوط امل ـ ـجـ ــاعـ ــة» إلجـ ـب ــار
ّ
العمال على العمل .وهــذا املنظور في
أحسن األحــوال يعتبر منظورًا أبويًا،
وفي أسوئها معاديًا للحرية.
وت ـ ـ ـ ـ ّـوج هـ ـ ــذا اإلج ـ ـح ـ ــاف ب ــات ـف ــاق ـي ــات
ّ
تجسد
منظمة الـعـمــل الــدول ـيــة ،الـتــي
الـنـمــوذج الــديـمــوقــراطــي االجـتـمــاعــي،
ال سـ ّـيـمــا اتـفــاقـيــة رق ــم  102ال ـص ــادرة
عـ ــام  .1952وهـ ــي ات ـف ــاق ـي ــة ال ـض ـمــان
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـعـ ـتـ ـب ــر وجـ ـ ــود
ُ
«معيلني» وزوجــات تابعات وسنوات

ّ
«خ ــدم ــة» ،امل ـعــاي ـيــر ال ـتــي ت ــؤه ــل امل ــرء
للحصول على الحماية االجتماعية.
ّ
صـحـيــح أن ه ــذا ال ّـن ــوع م ــن الـتـشــريــع
ُيعتبر قديمًا ،إذ إنه بمثابة استعادة
ل ـث ــاث ـي ـن ـي ــات ال ـ ـقـ ــرن ال ـع ـش ــري ــن حــن
ق ــاد الــدي ـمــوقــراط ـيــون االجـتـمــاعـيــون
ّ
ا ّلـجـهــود مــن أجـلــه بعد عــام  ،1945إال
أن ـ ــه ف ــي عـ ــام  ،2001ق ـ ــادت ال ـن ـقــابــات
املـ ـهـ ـنـ ـي ــة ف ـ ــي أوروب ـ ـ ـ ـ ــا والـ ـحـ ـك ــوم ــات
املطالبات
الديموقراطية االجتماعية
ّ
بــأن يتم االحتفاظ به باعتباره يمثل
إحدى االتفاقيات الدولية «الحديثة».
ولكن ال ّبد من مواجهة هذه الحقائق
املــزع ـجــة ،ول ـيــس إل ـغــاء هــا مــن تــاريــخ
الـ ـيـ ـس ــار .ف ـق ــد كـ ــان ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــون
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــون ص ــامـ ـت ــن فـ ــي ش ـكــل
ملحوظ على التشويه املنهجي للعمل
وم ـســاواتــه بــالـشـغــل .فـفــي ال ـبــدايــة لم
يفعلوا أي شــيء لتغيير الـخـطــاب أو
لـلـتـشـكـيــك ف ــي ال ـت ـم ـث ـيــل اإلح ـص ــائ ــي
لـ ـلـ ـعـ ـم ــل ،ال ـ ـ ـ ــذي ت ـ ــم اس ـ ـت ـ ـخـ ــدامـ ــه فــي
الحسابات القومية وإحصاءات العمل
ّ
يتغيروا،
منذ الثالثينيات .ولكن ما لم
ال يـمـكـنـهــم أن ي ــأم ـل ــوا ف ــي اس ـت ـعــادة
ّ
تقدمهم السياسي ولن يستحقوا ذلك.
فـ ــإذا قـضـيــت س ــت س ــاع ــات ف ــي ال ـيــوم
ّ
فــي رعــايــة قــريــب مـســن ،ال يعتبر ذلك
في املنطق الديموقراطي االجتماعي
ً
وال ـل ـي ـب ــرال ــي ال ـج ــدي ــد عـ ـم ــا ،أمـ ــا إذا
قضيت ثالث ساعات في اليوم ترعى
ّ
مـســنــا ال يـمـ ّـت لــك بـصـلــة مـقــابــل أجــر،
ً
ّ
فيسمى ذلك عمال يجعلك ترتقي إلى
ّ
مستلزمات العيش الالئق كـ«موظف»،
ومن املحتمل أن تحصل على الحماية
بـطــريـقــة م ــا م ــن خ ــال ق ــوان ــن الـعـمــل
ّ
والـ ـضـ ـم ــان االجـ ـتـ ـم ــاع ــي .ولـ ـك ــن ه ــذا
التمييز سخيف.
ع ـن ــد هـ ــذه ال ـن ـق ـط ــة ،ي ـج ــب ع ـل ــى امل ــرء
أن يـ ــذكـ ــر صـ ـف ــاق ــة ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة
ّ
االجـتـمــاعـيــة فــي اع ـت ـبــار أن الــوظـيـفــة
ت ـم ـن ــح املـ ـ ـ ــرء «ك ـ ـ ــرام ـ ـ ــة» ،و«م ـ ـكـ ــانـ ــة»،
ُ
والسبل لتحقيق االندماج االجتماعي
أو ال ـش ـعــور بــاالن ـت ـمــاء إل ــى املـجـتـمــع.
وهنا ال بـ ّـد أن أقــول أم ـرًا ّقــد يوافقني
عليه بعض الـقـ ّـراء وهــو أنــي لم أشعر
أب ـ ـ ـ ـدًا أك ـ ـثـ ــر كـ ــرامـ ــة أو انـ ــدمـ ــاجـ ــا ّ فــي
املجتمع ّ
مما أنــا عليه منذ أن توقفت
ُ
عن شغل وظيفة.
لـتـقــريــب ال ـص ــورة أك ـثــر ،قــولــوا لــرجــل
ّ
ينزل إلى املجاري إلصالح األنابيب أن
ذلك يمنحه كرامة وشعورًا باالنتماء
إل ــى املـجـتـمــع ،فـسـتــواجـهــون ّ
رد فعل
غير مرحب بــه .وأخـبــروا امــرأة تخرج
ـاح لتنظيف
ع ـلــى م ـضــض ف ــي ال ـص ـب ـ ّ
أوع ـي ــة ال ـت ـبـ ّـول ال ـســريــريــة أن ـه ــا بــذلــك
تـنــد ّمــج فــي املجتمع ويـجــب أن تكون
ّ
وستوبخكم.
ُممتنة المتالكها وظيفة،
فـ ــي الـ ـ ــواقـ ـ ــع ،ي ـع ـت ـب ــر م ـع ـظ ــم الـّ ـن ــاس
الوظائف مفيدة من دون أن يحقروها
وال أن يضفوا عليها طابعًا رومانسيًا.
ف ـ ــا يـ ــوجـ ــد سـ ـب ــب ي ـ ـب ـ ـ ّـرر ت ــرف ـي ـع ـه ــا
ف ـ ــوق أشـ ـك ــال ال ـع ـم ــل األخـ ـ ـ ــرى .وه ــذا
بــالـضـبــط م ــا فـعـلــه الـ ّـدي ـمــوقــراط ـيــون
االج ـت ـم ــاع ـي ــون .ول ـك ــن ــه ل ـي ــس مــوقـفــا
وكان ماركس محقًا في وصف
تقدميًاّ .
الشغل بأنه «نشاط مغترب».

مغالطة شعبوية
يــوجــد الـيــوم سببان آخ ــران للقول أن
ّ
التقدميني يجب أن يكونوا أكثر
جميع
راديكالية وصدقًا من الناحية الفكرية
ً
في شأن العمل .أوال ،تشهد ازدواجية
ّ
ال ـعـ ّـمــال ـيــة ()labourismالـ ـ ـت ـ ــي شــكـلــت
أســاســا صلبًا جــاه ـزًا للديموقراطية
االج ـت ـمــاع ـيــة ف ــي ع ـصــر الــرأس ـ ُمــال ـيــة
الصناعية ،انـهـيــارًا .لذلك مــن املضلل
االس ـ ـت ـ ـم ـ ــرار ف ـ ــي ّ
االدعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ب ــأنـ ـه ــا ال
تـ ــزال امل ـع ـي ــار .وط ـب ـقــة «ال ـبــري ـكــاريــا»
املتنامية تعرف ذلك ّ
جيدًا .وهذا أحد

األس ـب ــاب ال ـتــي تــدفـعـهــم إل ــى الـتـحـ ّـول
إلــى حــركــات تـقـ ّـدمـيــة جــديــدة يحرص
الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراط ـ ـيـ ــون االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــون
الـ ـق ــدام ــى ع ـل ــى رف ـض ـه ــا بــاع ـت ـبــارهــا
«شعبوية».
ّ
كانت الثنائيتان اللتان شكلتا أساس
السياسة الديموقراطية االجتماعية
وسياسة العمل« :مكان العمل» مقابل
األم ـ ــاك ـ ــن األخـ ـ ـ ـ ــرى ،و«وق ـ ـ ـ ــت ال ـع ـم ــل»
مقابل االستخدامات األخــرى للوقت.
ولكن الكثير من العمل يحصل بعيدًا
م ــن أم ــاك ــن ال ـع ـمــل الــرس ـم ـيــة وخـ ــارج
ً
دوام الـعـمــل ،كـمــا ج ــادل ـ ُـت م ـط ـ ّـوال في
مـنــاسـبــات أخـ ــرى .وكـثـيـرًا مــا يقضي

ال ّ
يوافقني
قد
ًا
ر
أم
أقول
أن
بد
ّ
عليه بعض ّ
القراء وهو أني لم
أشعر أبدًا أكثر كرامة أو اندماجًا
مما أنا عليه منذ
في ّالمجتمع ُ
أن توقفت عن شغل وظيفة
أولـ ـ ـ ـئ ـ ـ ــك املـ ـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ـ ــودون ف ـ ـ ــي صـ ـف ــوف
«ال ـبــري ـكــاريــا» وق ـتــا أط ــول فــي العمل
للشغل والعمل للدولة مقارنة بالعمل
الـفـعـلــي .ويـخـبــرهــم الــديـمــوقــراطـيــون
ً
االشتراكيون ضمنًا أن هذا ليس عمال
حقيقيًا.
إذا قبل املــرء بالواقع فعليه االعتراف
بأن إحصاءات العمالة الوطنية ّ
تشوه
متنام صور العمل والطريقة
في شكل
ٍ
التي يعيش بها الناس .فال يمكن أي
شخص يـ ّـدعــي أنــه مــن اليسار الدفاع

عن اعتماد السياسة االجتماعية على
الـعـمــالــة املــرئ ـيــة ،ولـكــن ه ــذا التشويه
يـ ـن ــاس ــب ش ـخ ـص ــا آخـ ـ ــر مـ ــن ال ـي ـم ــن.
ُ
فالحماية يجب أن تعطى فقط ألولئك
ال ــذي ــن ي ـق ــوم ــون ب ـع ـمــل م ــرئ ــي .وهـنــا
جاءت ديموقراطية «الطريق الثالث»
التي ذهبت أبعد في هذا
االجتماعية ً
الطريقُ ،مدعية أنه ال ينبغي أن تكون
هناك حقوق مــن دون مسؤولية ،وأن
الفقراء يجب أن يثبتوا ذلك بالشغل،
من خالل شغل وظائف.

برامج التشغيل الحكومية
ي ـ ـجـ ــب ع ـ ـلـ ــى املـ ـ ـ ـ ــرء أن ي ـ ـت ـ ــرك األم ـ ــر
لضمير الديموقراطيني االجتماعيني
ل ـي ـش ــرح ــوا س ـب ــب ال ـت ــزام ـه ــم الـصـمــت
فــي ش ــأن طبيعة إح ـص ــاءات العمالة
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة .ف ــامل ــرحـ ـل ــة ال ـن ـه ــائ ـي ــة مــن
فاسكو غارغالو ــ البرتغال

ق ـبــول ال ـن ـمــوذج ال ـعـ ّـمــالــي ه ــو بــرامــج
التشغيل الحكومية ،وهــو أمــر ال ّ
مفر
مـنــه إذا قـبــل امل ــرء ال ـخ ـضــوع لفحص
الـ ـق ــدرات املــال ـيــة وواف ـ ــق ع ـلــى مــرونــة
ســوق العمل .وكــان ماتيو ريـنــزي في
إيـطــالـيــا آخ ــر مــن سـلــك ه ــذا االت ـجــاه،
وكان حزبه االجتماعي الديموقراطي
(الحزب الديموقراطي) أحدث من دفع
ثـمــن االنـ ـح ــدار ،لـيـصـبــح كـمــن يمشي
وه ـ ــو مـ ـ ّـيـ ــت .ومـ ـ ّـهـ ــد وي ـ ــم ك ـ ــوك الـ ــذي
ّأسس «الطريق الثالث» ،الطريق أمام
ان ـحــدار ح ــزب ال ـعـ ّـمــال الـهــولـنــدي إلــى
الهاوية ،فيما قادت إصالحات هارتز
الــرابــع ،الديموقراطيني االجتماعيني
فــي أملانيا إلــى املصير نفسه ،وخسر
ح ــزب ال ـعـ ّـمــال ال ـجــديــد فــي بريطانيا
«البريكاريا» بسبب ميله إلــى فحص
ال ـق ــدرات املــال ـيــة وس ـمــح ب ـبــروز شبح
االئـتـمــان الــدولــي بــاعـتـبــاره السياسة
االجـتـمــاعـيــة األك ـث ــر لـيـبــرالـيــة لـعـقــود
عدة.
ً
وب ـ ــدال م ــن ان ـت ـق ــاد ب ــرام ــج الـتـشـغـيــل
ُ
الـحـكــومـيــة الـتــي تـجـبــر الـعــاطـلــن من
العمل على القيام بعمل تافه ،يقضي
الديموقراطيون االجتماعيون األكبر
ّ
ســنــا وقـتــا أط ــول بكثير فــي مهاجمة
ال ــدخ ــل األس ــاس ُــي الـ ـ ــذي ،إلـ ــى جــانــب
تــوفـيــر األمـ ــان املـحـتـمــل ،يـشـ ّـجــع على
ً
العمل بدال من الشغل.
ّ
وم ـ ـ ــا ل ـ ــم يـ ـتـ ـم ــك ــن ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــون
االج ـت ـم ــاع ـي ــون م ــن ع ـك ــس ال ـتــزام ـهــم
ّ
بالعمالية ،فإنهم سينتهون بالتأكيد
كقوة سياسية .نعم األمر أساسي إلى
هذا ّ
الحد .غير أن السبب اآلخر للرغبة
في إعــادة النظر في التفكير التقدمي
فــي شــأن العمل هــو األكـثــر أهمية في
س ـي ــاق األزم ـ ــة ال ـب ـي ـئ ـيــة ال ـت ــي تـنــدفــع
نحونا.
ل ــأس ــف ،ل ــدى ال ـي ـســار ف ــي شـكــل ع ــام،
والديموقراطيني االجتماعيني بوجه
خ ـ ـ ـ ــاص ،سـ ـج ــل س ـ ـ ــيء م ـ ــن ال ـن ــاح ـي ــة
البيئية .فكلما برز تعارض بني خلق
الــوظــائــف وال ـب ـي ـئــة ،أع ـط ــوا األول ــوي ــة
ل ـلــوظــائــف ال ـت ــي ي ـسـ ّـمــون ـهــا وظــائــف
«ال ـ ـط ـ ـب ـ ـقـ ــة الـ ـ ـع ـ ــامـ ـ ـل ـ ــة» .وفـ ـ ـ ــي أفـ ـض ــل
ّ
األح ــوال ،كــل مــا بقي للديموقراطيني
االجتماعيني هي ّ
ترسبات من سياسة
تـ ـق ــوم ع ـل ــى ال ـت ـع ــام ــل مـ ــع «الـ ـع ــوام ــل
الـخــارجـيــة» والـسـيـطــرة عـلــى الـتـلـ ّـوث
ً
بـ ـ ـ ــدال م ـ ــن ال ـ ـتـ ــرويـ ــج الس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
تنموية مستدامة.

نمو اليسار األخضر
من هنا ال بد من أن يعيد اليسار إطالق

ّ
ن ـف ـســه .ف ــك ــروا ف ــي امل ـع ـض ـلــة ال ـتــال ـيــة:
إذا احتسبنا الـعـمــالــة فـقــط مــن خــال
اإلح ـص ــاءات الــوطـنـيــة ،وإذا تــم قبول
الـعـمــل فـقــط م ــن قـبــل الـبـيــروقــراطـيــن
الذين يديرون السياسة االجتماعية،
عـ ـن ــدئ ــذ س ـت ـن ـخ ـف ــض ق ـي ـم ــة «ال ـن ـم ــو
ّ
االقـ ـتـ ـص ــادي» وسـ ـن ــرك ــز ك ـث ـي ـرًا عـلــى
األن ـش ـط ــة ال ـت ــي ت ـ ـ ّ
ـؤدي إل ــى اسـتـنـفــاد
ّ
ً
املوارد .وإذا اتبعنا بدال من ذلك نهجًا
غ ـيــر ع ُـ ّـم ــال ــي ،ف ــإن قـيـمــة ال ـع ـمــل ال ــذي
ً
ً
لـيــس ش ـغــا أو مــا يـطـلــق عـلـيــه ع ــادة
«قـيـمــة االس ـت ـخــدام» سـتـتـســاوى على
األقل مع «قيمة املبادلة».
ي ـ ـجـ ــب أن يـ ـ ـك ـ ــون ذلـ ـ ـ ــك جـ ـ ــذابـ ـ ــا ج ـ ـدًا
ألي شـ ـخ ــص ي ـن ـت ـم ــي إلـ ـ ــى «الـ ـيـ ـس ــار
ّ
األخ ـضــر» ،وســوف يمكنه مــن تجاوز
غــرابــة مصطلح «تــراجــع الـنـمــو» (de-
 .)growthفإذا كانت األنشطة ُامل ّ
صممة
للحفاظ على مــواردنــا وإع ــادة إنتاج
ُ
أنـفـسـنــا ومـجـتـمـعــاتـنــا ،تـعـطــى قيمة
م ـت ـس ــاوي ــة لــأن ـش ـطــة ال ـت ــي تـسـتـنـفــد
املـ ـ ـ ـ ــوارد ،ف ـ ــإن االنـ ـتـ ـق ّــال م ــن األخـ ـي ــرة
إل ــى الـســابـقــة لــن يـخــفــض «الـنـمــو» أو
«تراجع النمو» .ومن الصعب الحفاظ
عـ ـل ــى حـ ـمـ ـل ــة سـ ـي ــاسـ ـي ــة ت ـ ـقـ ــوم ع ـلــى
«ت ــراج ــع ال ـن ـمــو» إذا ك ــان ذل ــك يعني
تخفيض النمو االقتصادي ،حيث أن
ّ
اإلح ـص ــاءات التقليدية تشير إلــى أن
ذلك يعني انخفاض مستوى املعيشة
ف ــي امل ـت ــوس ــط .ول ـك ــن ق ــد ي ـج ـعــل ذلــك
اليسار األخـضــر األكـثــر تـطـ ّـورًا،
أتـبــاع
ّ
يـشـعــرون بــأنـهــم فــاضـلــون وأصـحــاب
ُ
مـ ـب ــادئ ،ول ـك ــن م ــن غ ـيــر امل ـح ـت ـمــل أن
يجذب ذلك الناخب النمطي.
ً
إذا ُمـ ـن ــح ال ـع ـم ــل ال ـ ـ ــذي ل ـي ــس ش ـغــا
قـيـمــة م ـســاويــة (أو أك ـث ــر) واهـتـمــامــا
أكـبــر فــي اإلح ـص ــاءات ،وف ــي الخطاب
الـتـقــدمــي وف ــي امل ـقــاالت والـكـتــب التي
ّ
يؤلفها التقدميون ،من شأنه السماح
للجميع بقياس «الـنـمــو» بحساسية
ّ
أكـبــر عـلــى الـبـيـئــة .وأن ــا عـلــى ثـقــة بــأن
الكثيرين بيننا فــي اليسار يشعرون
ب ـع ــدم الـ ــراحـ ــة ت ـج ــاه الـ ــدعـ ــوات ال ـتــي
يطلقها أشـبــاه الكنزيني وغيرهم في
الـيـســار للمزيد مــن الـنـمــو ،فــي الوقت
الــذي يعني ذلــك املزيد من االستنفاد
للموارد واالحتباس الحراري وتراجع
الشغل.
العمل ملصلحة ّ
ال مـ ـ ـف ـ ـ ّـر مـ ـ ــن ال ـ ـ ـفـ ـ ــخ الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراطـ ــي
االجـتـمــاعــي .فــي الـفـكــر الـتـقـلـيــدي ،إذا
ّ
انتقلت من القيام بعمل ممل في مكتب
ضــاء الــوقــت نـفـســه في
كــل ي ــوم إل ــى ق ـ ّ
رعاية أقارب مسنني أو خدمة مجتمعك
ّ
املحلي ،سينخفض النمو االقتصادي
وهو ما يعتبر أمرًا «سيئًا» .ولكن إذا
ّ
تم تقييم عمل الرعاية بما ال يقل عن
ّ
ّ
وظيفة املكتب ،فلن يقلل ّهذا التحول
مــن ال ـن ـمــو .بـعـضـنــا يـتـمــنــى أن يـكــون
أك ـثــر رادي ـك ــال ـي ــة .ول ـكــن ذل ــك سـيـكــون
بداية رائعة.

www.socialeurope.eu
ترجمة :ملياء الساحلي
*بروفسور باحث مشارك في
كلية الدراسات الشرقية واألفريقية
( )SOASبجامعة لندن ومؤلف «فساد
الرأسمالية :ملاذا يزدهر أصحاب رأس
ّ ً
يدر ماال؟» (،Biteback
املال والعمل ال
 ،)2016و«الدخل األساسي :وكيف
نحققه» ( ،)2017 ،Penguinكما كتب
«البريكاريا :الطبقة الجديدة الخطرة»
( ،)2011 ،Bloomsburyو«ميثاق
للبريكاريا :من املقيمني إلى املواطنني»
( .)2014 ،Bloomsburyوهو أيضًا
الرئيس الفخري املشارك لشبكة
األرض للدخل األساسي ،وهي منظمة
دولية غير حكومية تعمل على تعزيز
الدخل األساسي.
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ماركس ضد سبنسر
غسان ديبة

بعيدًا من لمسة ميداس :دروس من فيينا ووارسو
«إن الحصول على مكان الئق للعيش حق
إنساني أساسي»

جيمي كارتر

مما ال شـ ّـك فيه ،أن لبنان لديه أزمــة
س ـكــن .لـكــن األزمـ ــة لـيـســت كـمــا هي
ف ــي ال ـظــاهــر ،أزم ــة ق ــروض افتعلها
املـصــرف املــركــزي ،بــل هــي أزم ــة ،أو
فــي شكل أدق ،معضلة عــدم مقدرة
األسواق الحرة على إنتاج سوق سكنية أو عرض
وح ـ ـ ــدات س ـك ـن ـيــة تـسـتـطـيــع ال ـط ـب ـق ــات الــوس ـطــى
وال ـعــام ـلــة ال ـح ـصــول عـلـيـهــا بـنـحــو م ـس ـت ــدام ،وال
ّ
يشكل الحصول عليها ضغطًا يوميًا ماليًا عليها.
ً
الـيــوم ،الطبقة الوسطى والعاملة في بيروت مثال
أربــع فئات .األولــى تعيش في املساكن الخاضعة
لقانون اإلي ـجــارات الـقــديــم .الثانية ،تعيش فــي ما
يمكن تسميته «اإليجار الجيلي» ،أي إنها تعيش
مع أهلها .الثالثة ،تضطر إلى الهجرة إلى الضواحي
ُ
ُمثقلة بــالـقــروض .والــرابـعــة ،تـهــاجــر لـتـ ّـدخــر ثمنًا
ً
مل ـنــزل .ه ــذه الـفـئــات تعكس أش ـكــاال لــأزمــة حتى
قبل اندالعها مباشرة .لكن األزمــة أيضًا أظهرت
ُ
إلــى العلن أن «الـحــل الـنـقــدي» ،ال ــذي ْاعــتـمــد بنحو
متزايد ملعضلة السكن في السنوات األخيرة ّ ،هو
في مــأزق كبير ،ليس فقط ألنه لم يستطع حلها،
ّ
بل ألنه أظهر هشاشة هذا الحل وإمكان أن يشكل
تهديدًا للنظام النقدي الذي أنتجه هو نفسه .مثال
الواليات املتحدة عام  2008يجب أن يكون واضحًا
للجميع .وهنا ال بد من وضــع بعض األمــور التي
تطرح أسباب املعضلة وكيفية إيجاد الحلول لها
ّ
التي تكمن أساسًا في عــرض السكن وفــي الكف
عن اعتماد الحلول األحــاديــة ُالبعد املرتكزة على
الطلب.
ً
أوال ،ال بد من القول إن عمل السلطات النقدية على
إيجاد الطلب على الوحدات السكنية ،أمر قد يكون
طبيعيًا ،ولـكــن غير الطبيعي أن تـجــري محاولة
م ــاءم ــة ه ــذا الـطـلــب م ــع س ــوق أص ـب ـحــت ،بسبب
السياسات النقدية نفسها ،تتسم باالرتفاع غير
الطبيعي لــأس ـعــار ،إن لــم نـقــل امل ـضــاربــة .وهنا
ُْ
تخلق هذه الديناميكية ،في ظل اقتصاد ال ينمو
جيدًا ومداخيل متأتية من العمل ال تنمو ،سباقًا
بــن سـعــر الـعـقــار ودخ ــل الـعــامــل ال ي ـكــون الـفــوز
فيه إال لــأول .وهنا أتــى تدخل املصرف املركزي
ّ
لسد هذه الهوة ،معتقدًا أنه يستطيع ،كما يقال ،أن
يصيب عصفورين بحجر واحــد .األول هو تلبية
حاجات هؤالء العاملني ،والثاني الحفاظ على أرباح
الــرأسـمــال املستثمر فــي الـســوق العقارية .لفترة،
كما كــل األش ـيــاء املستحيلة فــي بعض األحـيــان،
نجحت هذ االستراتيحية .لكنها اليوم انتهت ،ليس
فقط لتناقصها الداخلي بل ألنها تخضع أيضًا
لصدمات خارجية .فماذا يفعل املصرف املركزي
في ظل شـ ّـح السيولة و«الحاجة» إلــى ر ُفــع الفوائد
ّ
لـلـحـفــاظ عـلــى ن ـظــام التثبيت الـنـقــدي املــت ـبــع منذ
1992؟
ثانيًا ،إن هبوط األسعار األخير ،وإن كان األمر في
لبنان خاضعًا للمناقشة بسبب عدم وجود مؤشر
ً
لألسعار والعقارات شبيه مثال بمؤشر شيلر في
الواليات املتحدة ،أكد أن االعتقاد الشائع بأن أسعار
الـشـقــق واألراض ـ ــي تستمر بــالـصـعــود إل ــى األب ــد،
مهما حصل ،هو غير صحيح! صحيح أنه لوهلة
بدا هذا األمر وكأنه قانون ،خصوصًا بعد ،2006
وت ــأك ــدت فــي أذهـ ــان ال ـنــاس إل ــى حــد مــا «الحكمة
ّ
الشائعة» أن لبنان هو نوع من جنة عقارية محدودة
املكان وكثيرة السكان ال يمكن أسعار العقار فيه
أن تنخفض ،إال أن األزمــة األخـيــرة أكــدت أن قيمة
العقار في نهاية األمر تخضع ّ
ملسببات اقتصادية
أساسها النمو السكاني والدخل .في حالة لبنان،
هناك أيضًا الطلب من الرأسمال الخارجي (وهو
أمر أصبح عامليًا حتى في الصني!) كما الطلب من
«االقتصاد املزدوج» ،أي من العاملني اللبنانيني في
الخارج .وهذا «االقتصاد» الذي بدأ البعض بوضع

«املــامــة» عليه (لرفعها عنهم بالطبع!) هــو الــذي
أطلق األزمة إلى العلن.
ً
ثــالـثــا ،لـيــس كــل شـخــص يـجــب أن يمتلك ّمـنــزال!
فــإيـجــاد مسكن لكل شخص ال يمكن حــلــه عبر
امللكية فقط .وهذا أمر يجب أن يفهمه اللبنانيون،
عـلــى الــرغــم مــن أن ال ـن ـمــوذج االق ـت ـصــادي الـقــديــم
يـجـعــل ك ــل ل ـب ـنــانــي سـيـكــولــوجـيــا ي ــرغ ــب ف ــي أن
ي ـكــون «ري ـع ـيــا ص ـغ ـي ـرًا» .فـكــل م ـحــاولــة لــذلــك في
الــدول ،حتى املتقدمة ،برهنت على فشلها ،إن في
الواليات املتحدة عبر «مجتمع امللكية» الذي أطلقه
جــورج بوش االبــن ،أو في بريطانيا و«الرأسمالية
الشعبية» ملــارغــرت تاتشر .فعندما تـحــاول ذلــك،
فــي ظــل الــرأس ـمــال ـيــة ،يـقــع الـسـكــن تـحــت سيطرة
ال ــرأسـ ـم ــال ،وتـ ـب ــدأ األسـ ـ ـ ــواق امل ــال ـي ــة واملـ ـص ــارف
التجارية واملصارف املركزية بفعل أشياء غريبة
ً
فمثال ،املـصــرف املــركــزي اللبناني ّ
تحول
للغاية.
فــي هــذا املـجــال إلــى «مـصــرف اش ـتــراكــي» .طبعًا،
الحقيقة هــي غير ذلــك هـنــا ،فالبرامج اإلسكانية
املدعومة ما هي إال ضريبة على الريع املصرفي،
م ـحـ ّـولــة ن ـحــو ال ــري ــع ال ـع ـق ــاري ،وم ـعـ ّـم ـقــة سـيـطــرة
ّ
الرأسمال على العقار ،وهذا ما يجب إزالته .وكنا
ق ــد رأي ـن ــا الـشـكــل ال ـق ـســووي ل ـهــذه الـسـيـطــرة في
بــدايــة الـتـسـعـيـنـيــات مــع إن ـشــاء شــركــة سوليدير
الخاصة  -حــان وقــت تأميمها اآلن  -التي ّ
حولت
مركز املدينة عبر الرأسمال الذي استخدم العمالة
األجـنـبـيــة (ك ــم مــن اللبنانيني يمكن أن يفتخروا
بأنهم شــاركــوا فــي إع ــادة اإلع ـمــار؟) إلــى مــا عليه
اليوم من صحراء ذهبية فارغة في ملسة ميداس
مشؤومة .في املقابل ،في عام  ،1945في وارسو،
سيلفانو ميلو ــ البرازيل

املدينة الـتــي رزح ــت بقسوة تحت حكم النازيني،
ت ـح ـ ّـررت لـلـتــو وك ــان أك ـثــرهــا ُم ـ ّ
ـدمـ ـرًا .ك ــان خـيــار
الحكومة الشيوعية آنذاك أن ُت َّ
ؤمم األراضي ُويعاد
بناؤها ،وخصوصًا «املدينة القديمة» ،كما كانت
ُ
قبل الحرب ،واستعني بالرسوم والصور (بسبب
تدمير أرشيف املدينة) إلعــادة بنائها كما كانت
في أكبر عملية إعــادة إعمار على هذا الشكل في
معاد للشيوعية،
التاريخ .حتى اليوم ،وفي أكثر بلد ٍ
يــرى أحــدى املــواقــع الثقافية البولندية «أن وارســو
فعليًا ،كما قال الشعار االشتراكيُ ،بنيت من قبل
الــوطــن كـكــل ،مــع تـبـ ّـرعــات وعـ ّـمــال أت ــوا مــن جميع
أنحاء بولندا مع الكثير من العمل التطوعي» .الزائر
للمدينتني اليوم يرى الفرق الشاسع الذي ال مجال
فيه حتى للمقارنة.
رابعًا ،آن أوان طرح موضوع «السكن االجتماعي»
أو الـ Social Housingعلى أجندة حل األزمة الحالية
فــي لـبـنــان ،مــن دون الـحــاجــة إل ــى سـمــاع أص ــوات

لبنان ال يقدم ّأيًا من المتطلبات
الثالثة :ال فرص العمل وال األجور
الالئقة وال السكن الميسور
التكلفة

نشاز من الذين «يؤمنون» باألسواق الحرة .نعم،
ال يــزال موضوع السكن االجتماعي أساسيًا في
ً
بعض الــدول الرأسمالية التي تحاول أن تجد حال
لسكن الفئات ذات الدخل املتدني ،وحتى املتوسط.
وهو ليس أمـرًا ُمقتصرًا على اإلعانة االجتماعية
وعـنــوانــا لــآفــات االجـتـمــاعـيــة .ربـمــا فــي الــواليــات
املـتـحــدة ال ـتــي جـعـلــت الـسـكــن ال ـعــام هــامـشـيــا عن
في أوروبــا ،فاألمر مختلف.
قصد ،هي كذلك .أما ُ
فبعد عــدة أسابيع ستطرح في بريطانيا «الورقة
الخضراء حــول السكن االجتماعي» التي تحاول
أن ّ
تجدد هذا القطاع .لكن فيينا تمثل خير مثال
على فعالية هذا الحل .في مقالة في الهافينغتون
بوست أخيرًا ،تبدو حالة فيينا في مجال السكن
ً
االجتماعي مثاال ُيحتذى به .فوفقًا لبلدية فيينا،
إن  62بــاملـئــة مــن مواطنيها يعيشون حــالـيــا في
مساكن اجتماعية .كذلك إن ثلث ال ــ 13,000شقة
ُ
جــديــدة التي تبنى سنويًا مـمـ َّـول حكوميًا .وهــذه
ال ـش ـقــق وال ـبــرنــامــج ع ـمــومــا ،لـيـســت مــوج ـهــة إلــى
الفقراء فقط ،بل هي حسب كاثرين غال ،عضوة
مجلس فييناّ ،
موجهة إلى األشخاص ذوي الدخل
امل ـتــدنــي والـطـبـقــة الــوس ـطــى ف ــي شـكــل ع ــام .فــأي
شخص دخله نحو  53ألف دوالر في السنة بعد
الضرائب ّ
مؤهل لتقديم طلب للحصول على شقة
مــدعــومــة فــي فيينا فــي بلد يبلغ متوسط الدخل
السنوي اإلجمالي نحو  31500دوالر .وتقول غال:
«ما يجعل فيينا فريدة ،أنك ال تستطيع أن تعرف
دخل األشخاص من خالل النظر إلى عناوينهم».
أمر آخر مثير لالهتمام في فيينا ،هو أن املعماريني
واملحامني وخبراء اإلسكان أعضاء في اللجان التي
تنظر في مناقصات مشاريع السكن االجتماعي،
ما يؤدي إلى منافسة بني ّ
املطورين لتقديم بيوت
ذات نوعية عالية.
خــام ـســا ،اإليـ ـج ــارات الـقــديـمــة ه ــي قــديـمــة ويـجــب
طــرحـهــا جــان ـبــا .آن األوان أي ـضــا إلع ـ ــادة تنظيم
اإلي ـ ـجـ ــارات الـسـكـنـيــة بـنـحــو يـ ــؤدي إل ــى تحسني
الكفاءة االقتصادية وأيضًا ديمومة السكن والعدالة
االجـتـمــاعـيــة ،مــن حـيــث إعـ ــادة ال ـتــوزيــع لــأصــول
ّ
واستعمالها الـتــي نتجت مــن أزم ــة الـتـضــخــم في
الثمانينيات .فــي هــذا اإلط ــار ،يجب إلـغــاء القانون
األخير لإليجارات الذي ّأدى إلى فوضى ،كذلك ال
يمكن الـعــودة إلــى قانون اإليـجــارات القديم (أنظر
مـقــالـتــي الـ ـ ـ ــدورادو :أزمـ ــة مـجـتـمــع امل ـل ـك ـيــة) .وه ــذا
األم ــر ال ُيـمـكــن فصله عــن إل ـغــاء قــانــون 92/159
ّ
الــذي يشكل فلسفة ليبرالية لإليجارات لم تأخذ
ّ
بها أكثر ال ــدول الرأسمالية ،وال ــذي شكل انقالب
 180درجة على قانون اإليجارات القديم وأتى في
الفترة نفسها التي حصل فيها هجوم الرأسمال
بعد الحرب ،وكان جزءًا من بدء أكبر عملية إعادة
توزيع للدخل والثروة في تاريخ لبنان الحديث.
في مقالة للصحافي بيتر فرانكلني من بالتفورم
 ،unHerdي ـق ــول إن االق ـت ـص ــادي ــات ّال ـغــرب ـيــة لم
تستطع أن تــؤمــن إال اثـنــن مــن متطلبات الــرفــاه
الـ ـث ــاث ــة :ال ـت ــوظ ـي ــف الـ ـك ــام ــل ،واألجـ ـ ـ ــور ال ــائ ـق ــة،
واإلسـ ـك ــان امل ـي ـســور الـتـكـلـفــة .ف ـفــي أم ــاك ــن مثل
أي ــوا ،فــي الــواليــات املتحدة ،فإنها تؤمن الوظائف
والسكن ،وفي املدن العاملية املزدهرة توفر الكثير
مــن فــرص العمل واألج ــور الجيدة ،أمــا فــي معظم
أن ـح ــاء أوروب ـ ـ ــا ،فـهـنــالــك أس ـع ــار ال ـس ـكــن الـجـيــدة
ُمقترنة بــأجــور الئـقــة ،لكن فــرص الحصول على
وظائف ّ
ّ
ويسمي
جيدة صعبة ،خصوصًا للشباب.
فرانكلني هذه النماذج« :آيوا» و«لندن» و«إيطاليا».
وهنا يمكننا إضافة نموذج آخر« :لبنان» الذي ال
يـقـ ّـدم ّأيــا مــن هــذه املتطلبات :ال فــرص العمل ،وال
األجور الالئقة ،وال السكن املتوافر .لذلك ،الوقت لم
يعد يرحم األجيال الجديدة التي يجب أن ترى أن
ال «االقتصاد ّ
الحر» ،وال كهنته املحليون قادرون
ع ـلــى تــوف ـيــر ح ـتــى واح ـ ــدة م ــن مـتـطـلـ ّـبــات ال ــرف ــاه
االقتصادي هــذه التي تعتمد حياتهم املستقبلية
عليها.

