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رأس المال

 1000ليرة

اليكم نموذج «بونزي» اللبناني

● نقوال سركيس
تصحيح السياسة
البترولية
● االمجد سالمة
راس المال يصنع
السياسة
● غسان ديبة
ضد الطوطمية
17

«الحمرا» تفوز بآالت الكشف في المطار بفارق  16مليون دوالر

[]6

ديوان ابن سلمان :نقل المعركة الى لبنان

[]4

معركة إدلب
ّ
ّ
التوصل إلى «تسوية» ،تخفف من االندفاعة األولى للجيش السوري (أ ف ب)
بالتوازي مع التحضيرات العسكرية لمعركة ادلب ،تنضج مسارات سياسية أهمها على خط موسكو ــ أنقرة ،بهدف

أيلول
موعد
حاسم
[ 2ـ ]3

رياضة

قضية

الـ optique
والعدسات الالصقة
فوضى
َ
«ع ّ
مد النظر»!

8

كأس النخبة
النجمة في
سباق مع الوقت
10

رحيل

جون ماكين
سكت بوق
الحروب
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سوريا
على الغالف

سوريا

معركة إدلب:
أيلول موعد حاسم

ّ
ّ
«الجهادية» إلى استغالل الوقت الذي
املسلحة بما فيها
تأخر انطالق معركة إدلب زادت
تعقيداتها .التحشيدات في معسكر دمشق وحلفائها مستمرةّ ،فيما تسعى املجموعات ّ
ّكلما ّ
ُ
شكل بالضرورة تأثيرًا مباشرًا على
ت
ال
ها
فإن
العام،
السوري
املشهد
على
ة
األميركي
التهديدات
هيمنة
رغم
وعلى
معًا».
املعركة
لخوض
واالستعداد
الصفوف،
ـ«رص
ل
أنقرة
اشترته
ُ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
حد أوحى بأن انخراطهم في تلك املعركة بالذات هو مسألة وقت
إلى
الغوطة
معركة
خضم
في
مشابهة
بطريقة
دوا
صع
أن
لألميركيني
وسبق
املعركة.
انطلقت
ما
إذا
ات
العملي
سير
ّ
ّ
ّ
ّ
وصوال إلى سيطرة الجيش السوري على كامل الغوطة .التصريحات الرسمية التي خرجت من دمشق في شأن إدلب ومحيطها ،تقاطعت عند كلمة
فحسب ،لكن املعركة استمرت
ً
«تحرير» ،بالنار أو املصالحات .كذلك توحي البيانات الرسمية الروسية ،بجاهزية لخوض «اشتباك» جديد مع «الشركاء» الغربيني ،يزداد احتماله طردًا مع تأخر انطالق املعارك.
تركز على «استفزازات الجماعات اإلرهابية» ،وأحقية الحكومة السورية والقوات الجوية
وتتشابه لهجة الخطاب الروسي مع تلك التي خرجت قبل وخالل معارك الغوطة ،والتي ّ
لتحذر من «تحضيرات لفبركة
موسكو
خرجت
يحصل»،
«قد
كيميائي
لهجوم
«عقابًا»
الروسية ،بالرد على تلك التهديدات .ومع تلويح واشنطن وحلفائها باستهداف دمشق مجددًا،
ّ
هجوم» في منطقة إدلب ،التهام الحكومة السورية وتبرير توجيه ضربة عسكرية ملواقعها .وبالتوازي ،يبدو مسار التفاوض الروسي ـ التركي ،الخاص بتطورات منطقة «خفض
معزوال إلى حد بعيد عن أي تأثيرات خارجية .إذ تواصل موسكو استقطاب الزائرين بعد تقديم تصورها عن «تسوية» إلى الجانب التركي ،قبل أيام.
التصعيد» في إدلب ومحيطها،
ً
ّ
كال من وزير الخارجية السوري وليد املعلم ،ونظيره السعودي عادل الجبير ،في زيارتني منفصلتني .على ما يظهر ،فإن
الجاري،
آب
لشهر
األخيرة
األيام
وينتظر أن تستقبل خالل
ً
سيشكالن موعدًا مفصليًا لالتجاه نحو «اتفاق» أو شبه تسوية ما .لكن ذلك ال يخالف مسألة جوهرية تخص دمشق :حتمية تحرير الجيش السوري
أيلول
الشهر الجاري ومطلع
ّ
ملساحات واقعة تحت سيطرة املسلحني ،يختلف حجمها بحسب املواقيت اإلقليمية والدولية.

«الجهاديون» يحلمون بـ«أفغانستان» جــديدة
صهيب عنجريني
ُ
مـ ـع ــرك ــة إدلـ ـ ـ ــب امل ــرتـ ـقـ ـب ــة لـ ــن ت ـك ــون
ق ـص ـيــرة .ه ــذه أوض ـ ـ ُـح امل ــام ــح الـتــي
ُي ـم ـ ّكــن اإلجـ ـم ــاع عـلـيـهــا ح ـتــى اآلن.
ّ
ّ
املتكرر إلطالق شارة
وتكفل التأجيل
الـ ـب ــدء ب ـف ـتــح الـ ـب ــاب أم ـ ــام تـغـيـيــرات
ُمحتملة في طريقة تعاطي مختلف
األط ــراف مــع املـعــركــة حــال انــدالعـهــا.
وبقدر ما أتاحت التأجيالت الفرصة
أمــام الالعبني اإلقليميني والدوليني
أدق التفاصيل املرتبطة بملف
لبحث ّ
إدل ــب ،فإنها قــد أسهمت فــي إضفاء
تعقيدات جديدة على املشهد البالغ
ً
التعقيد أصال.
ُ
وال يـمـكــن فـصــل الـتـصـعـيــد الـغــربــي
ّ
األخير ضــد دمشق عن سيناريوات

إدل ــب واح ـت ـمــاالت ـهــا ،عـلــى رغ ــم ميل
ب ـعــض ال ـت ـح ـل ـيــات إلـ ــى قـ ـ ــراءة ذلــك
ال ـت ـص ـع ـي ــد م ـ ــن زاويـ ـ ـ ـ ــة أمـ ـي ــرك ـ ّـي ــة/
ت ــرامـ ـب ـ ّـي ــة ،ع ـب ــر الـ ــربـ ــط ب ـي ـنــه وب ــن
ّ
الداخلية على
زيادة وتيرة الضغوط
الــرئ ـيــس األم ـيــركــي دون ــال ــد تــرامــب.
مــا يـبــدو ُمـسـتـغــربــا ّهــو االسـتـيـقــاظ
الغربي الذي بدا متأخرًا في توقيته،
ف ـن ــواق ـي ــس م ـع ــرك ــة إدلـ ـ ــب ك ــان ــت قــد
ب ـ ـ ــدأت ب ــالـ ـق ــرع م ـن ــذ م ـط ـل ــع ال ـش ـهــر
الجاري ،ما يقود تاليًا إلى التساؤل
ع ـ ّـم ــا أفـ ــرزتـ ــه املـ ـح ــادث ــات ال ــروس ـ ّـي ــة
ّ
ّ
ّ
األميركية ،وراء
والروسية
التركية،
األب ــواب املغلقة على ام ـتــداد الشهر
املاضي ،وعن عالقة ذلك بـ«الصحوة
ّ
الغربية» .وينبغي األخذ في االعتبار
ّ
أن «ال ـســاعــة الـصـفــر» ألول ــى مــراحــل

ُ
المحيسني« :جيش الفتح» ولد من جديد
يتأخر السعودي عبد الله املحيسني في
لم ّ
ّ
املعنوية»
الــدخــول على خــط «تــرمـيــم ال ــروح
ّ
عـلــى أع ـتــاب مـعــركــة إدلـ ــب .وك ـشــف عــن أن
«كل الفصائل قد توافقت على تشكيل غرفة

ّ
ّ
عمليات تحضيرًا ملعركة إدل ــب» ،وأن هذه
الغرفة هي صورة عن «جيش الفتح» لكن من
وذكر بـ«إنجازات
دون اعتماد التسمية ذاتهاّ .
جـيــش الـفـتــح» ال ــذي ك ــان أح ــد أب ــرز عـ ّـرابـيــه،
ّ
ق ـبــل أن ُ«ي ـب ـ ّـش ــر» بـ ــأن «ك ــل ف ـصــائــل إدل ــب
قــد اجتمعت قـبــل فـتــرة قـصـيــرة ،وتــوازعــت
ّ
ـاع
ا ُلـجـبـهــات وح ــول ــت ن ـقــاط ال ــرب ــاط إل ــى ق ـ ٍ
«تمنى على اإلخوة استخدام
دشمة» .كذلكّ ،
م ّ
ّ
مسجلة حملت
ألنه ماركة
الفتح
جيش
اسم
ّ
رصيدًا كبيرًا في قلوب املسلمني ،ودورًا في
دعــم ال ــروح املـعـنـ ّ
ـويــة» .وعـلــى رغــم مــا تـقـ ّـدم،
ّ
ف ـ ــإن ك ـل ـمــة املـحـيـسـنــي بـ ــدت «أص ـ ـ ــدق» من
ّ
ـؤكــد «طي
كــل األحــاديــث «الـجـهـ
ـاديــة» الـتــي تـ ّ
ّ
تتصاف
لم
«القلوب
أن
إلى
الخالفات» ،فأشار
َ
وتمنى أن
»
ـف
ـ
خ
ـد
ـ
ق
ـاف
ـ
خ
بعد ،وإن كــان الـ
ّ
ّ
«تصفو القلوب مع اشتعال املعارك ويــزول
ما بقي من ضغائن وأحقاد».

ُ
ُ
املعركة املرتقبة كانت لتعلن في أي
لحظة على ام ـتــداد الشهر الـجــاري،
ّ
وعـ ـل ــى رغ ـ ــم ذل ـ ــك ظ ـ ــل األم ـي ــرك ـي ــون
ّ
ملتزمني بــالـصـمــت ،قـبــل أن ي ـقــرروا
أخـيـرًا الــدخــول على الخط بـقـ ّـوة من
ّ
ّ
الكيماوية» .وليس
بوابة ُ «األسلحة
مـ ــن ّامل ـس ـت ـب ـع ــد ارت ـ ـبـ ــاط الـتـصـعـيــد
ّ
بتغير محتمل طاول الخطط
املتأخر
ّ
ّ
دمشق
محور
ها
أعد
التي
ة
العسكري
ُ
وحـلـفـ ّـائـهــا إلدل ـ ــب ،لـيـصـبــح ال ـهــدف
امل ـ ـتـ ــوخـ ــى إق ـ ـفـ ــال م ـل ـف ـه ــا فـ ــي شـكــل
ً
نـ ـه ــائ ـ ّـي ب ـ ـ ــدال مـ ــن ت ـق ـس ـيــم امل ـع ــرك ــة
ّ
لها ف ـتــرات تبريد
إل ــى مــراحــل
تتخل ّ
ّ
ـؤك ــد أن ــه مــع انتصاف
ـ
مل
ا
لـلـجـبـهــاتُ .
الشهر الجاري أتيح رصد الكثير من
ّ
دمشق
التغيرات ،ســواء في معسكر
ً
ّ
وحلفائها ال ــذي ســجــل زي ــادة الفتة
فــي التحشيد حــول إدلــب وتوسيعًا
لرقعته ،أو في معسكر «الجهاديني»
ّ
ميدانيًا متسارع
الذين باشروا حراكًا
ال ــوت ـي ــرة ف ــي ري ـفــي ح ـلــب الـجـنــوبــي
حراك أميركي
والغربي ،بالتزامن مع
ٍ
ـواز بــدأ بــوتـيــرة منخفضة قبل أن
مـ ٍ
صاعد
ينعطف قبل يومني في مسار
ٍ
سريع (راجع «األخبار»  17آب .)2018
ـوح الصورة
وحتى نهار أمــس ،لـ ّـم تـ ُ ِ
ّ
الغربية ستفضي إلى
بأن التهديدات
إخ ــراج معركة إدلــب مــن رأس قائمة
ّ
املرحلية،
أولويات دمشق وحلفائها
ال ّ
سيما في ضوء زيارة وزير الدفاع
اإلي ــران ــي أم ـيــر حــاتـمــي إل ــى دمـشــق،
وال ـت ـصــري ـحــات ال ـتــي أطـلـقـهــا وزي ــر
الـ ــدفـ ــاع ال ـ ـسـ ــوري ع ـل ــي أي ـ ــوب ح ــول
ّ
إدلــب .وكــان أيــوب قد أكــد في مؤتمر
صحافي مشترك مع نظيره اإليراني
أن «إدلــب ستعود إلى حضن الوطن
وسيتم تطهير كامل التراب السوري
مــن اإلره ــاب إمــا باملصالحات وإمــا
بالعمليات امليدانية .مــا مــن معركة
إال وانتهت وفق ما تم التخطيط لها
بالنصر على اإلره ــاب» .وال يجافي
ّ
كــام الــوزيــر ال ـســوري الــواقــع فــي أن
ّ
جميع
املجموعات املسلحة خسرت
ً
امل ـ ـعـ ــارك الـ ـت ــي خ ــاض ـت ـه ــا ُم ــدافـ ـع ــة،
ب ـخ ــاف م ــا كـ ــان ع ـل ـيــه امل ـش ـهــد قبل

م ـع ــارك ش ــرق ح ـلــب ( .)2016وعـلــى
ّ
رغم ذلــك ،فــإن كواليس إدلــب عكست
في األسبوع األخير سعيًا محمومًا
إلــى تحصني املــواقــع الــدفــاعـ ّـيــة على
ً
مختلف املـحــاور ،عــاوة على نشاط
«إعــامــي» يسعى إلــى ترميم الــروح
امل ـع ـن ـ ّ
ـوي ــة ف ــي مـعـسـكــر امل ـج ـمــوعــات
ّ
املـســلـحــة .وانـخــرطــت «هيئة تحرير
ال ـش ــام /جـبـهــة ال ـن ـصــرة» فــي نشاط
الفــت لـ«ترطيب األج ــواء» مــع معظم
امل ـج ـمــو ّعــات غ ـيــر امل ـت ـحــال ـفــة مـعـهــا،
ف ــي م ــؤش ــر واضـ ـ ــح ع ـل ــى املـ ـخ ــاوف
ال ـتــي تـعـصــف بـمـعـسـكــر «ال ـن ـصــرة»
من تركها وحيدة في عني العاصفة.
ُ
وي ـب ــدي املـعـسـكــر «ال ـج ـه ــادي» على
وج ـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـصـ ـ ــوص حـ ـ ــرصـ ـ ــا ع ـل ــى
ّ
ـاء ب ــأن ال ـخــافــات قــد ُوضـعــت
اإلي ـح ـ ّ
على الرف في املرحلة الراهنة .وبدأت
أول ــى مــامــح ه ــذا الـسـلــوك مــع كلمة
مـ ـص ـ ّـورة لــزع ـيــم تـنـظـّيــم «ال ـق ــاع ــدة»
أيـ ـم ــن ال ـ ـظـ ــواهـ ــري ُبـ ــثـ ــت ق ـب ــل أي ـ ــام.
ّ
وعـلــى رغ ــم أن ال ـظــواهــري لــم يدخل
فـ ــي ت ـف ــاص ـي ــل ُ«الـ ـجـ ـه ــاد ال ـش ــام ــي»
ف ـ ـ ـ ــإن ال ـ ـك ـ ـل ـ ـمـ ــة خ ـ ـ ّـصـ ـ ـص ـ ــت لـ ــدعـ ــوة
«املجاهدين» إلــى ّ
«رص الصفوف».
ّ
وتفيد معلومات «األخبار» بأن قادة
ّ
معظم املجموعات املسلحة الناشطة
ف ــي إدلـ ــب ت ـحــت م ـس ـمـ ّـيــات مختلفة
ّ
ك ــان ــوا ق ــد ت ـب ــل ـغ ـ ّـوا م ـض ـم ــون كـلـمــة
ُ
الظواهري قبل بثها .وعنيت الكلمة
ّ
املـقـتـضـبــة ( 5دق ــائ ــق) بــال ـحــث على

نشاط «إعالمي
إلى
جهادي» يسعى
ّ
المعنوية
ترميم الروح
ّ
في معسكر المسلحين

ً
ّ
خسرت المجموعات المسلحة جميع المعارك التي خاضتها ُمدافعة (أ ف ب)

ّ
«تالحم املجاهدين واتحادهم» بدءًا
بعنوانها «مـعــركــة الــوعــي واإلرادة:
ال ـب ـن ـي ــان امل ـ ــرص ـ ــوص» .وبـ ـ ــدا الف ـتــا
تـطــابــق ه ــذا املـضـمــون مــع مضمون
كـلـمــة زع ـي ــم «ال ـن ـ ُص ــرة» أبـ ــو محمد
ال ـ ُج ــوالن ــي ال ـت ــي ن ـش ــرت بــال ـتــزامــن،
وخ ّصصت ّللحديث عن معركة إدلب
عـلــى رغ ــم أن ـهــا ج ــاءت فــي ظــاهــرهــا
لـ«التهنئة بعيد األضحى» .وحرص
«اجتماع
الجوالني على اإلشارة إلى ُ
ك ـ ـ ــل ال ـ ـف ـ ـص ـ ــائ ـ ــل» ووضـ ـ ـ ـ ـ ــع خـ ـط ــط
دفــاع ـيــة أم ـنـ ّـيــة وع ـس ـكـ ّ
ـريــة وإن ـش ــاء
ّ
غــرفــة عـمـلـ ّـيــات مـشـتــركــة ،كـمــا خــص
ّ
املـســلـحــن الــذيــن وف ــدوا مــن مناطق
ال ـت ـســويــات ب ــاإلش ــادة بــ«بـطــولـتـهــم
وعــزمـهــم عـلــى الـتـصــدي ألي ع ــدوان
يستهدف إدل ــب» .وإذا كــان التناغم
بني الجوالني والظواهري أمـرًا غير
ّ
مستغرب على رغم خالفاتهما ،فإن
الـ ـغ ــري ــب ه ــو ح ـ ــرص زعـ ـي ــم تـنـظـيــم
«داعـ ـ ــش» ب ـ ــدوره عـلــى اإلشـ ـ ــارة إلــى

وجــوب «اجتماع كلمة املجاهدين».
وك ـ ــان أبـ ــو ب ـكــر ال ـب ـغ ــدادي ق ــد ّ
وج ــه
ك ـل ـم ــة ص ــوت ـ ّـي ــة ط ــويـ ـل ــة قـ ـب ــل أيـ ـ ــام،
تناول فيها جوانب كثيرة من بينها
«أه ـ ـمـ ـ ّـيـ ــة وح ـ ـ ــدة الـ ـص ــف وم ـخ ــاط ــر
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ـ ّـرق» .وع ـ ـلـ ــى رغ ـ ـ ــم اس ـت ـح ــال ــة
«رأب ال ـصــدع» بــن «داعـ ــش» وبقية
ّ
ّ
«الجهادية» فإن التركيز
املجموعات
ع ـل ــى «ال ـ ــدع ـ ــوة إل ـ ــى الـ ـت ــاح ــم» فــي
الكلمات الثالث قد ّ
يقدم مؤشرًا إلى
ّ
ّ
األدبيات «الجهادية»
انعطافة ما في
ّ
ملـخـتـلــف الـتـنـظـيـمــات ظــاهــريــا على
األقل .وتزيد التفاصيل املذكورة من
ّ
ّ
االستثنائية ملستقبل
الخصوصية
إدل ـ ــب ،ب ـمــا ي ـت ـجــاوز م ـلــف «ال ـج ـهــاد
ُالشامي» إلى «الجهاد العاملي» .ومن
ّ
يتحول سلوك املجموعات
املنتظر أن
«ال ـج ـهـ ّ
ـاديــة» فــي مـعــركــة إدل ــب حــال
انــدالع ـهــا إل ــى اخـتـبــار حــاســم يضع
ّ
ّ
إمكانية تجاوز الخالفات
املحك
على
ّ
ال ـت ـن ـظ ـي ـم ــي ــة مل ـص ـل ـح ــة «الـ ـجـ ـه ــاد»

بـ ـعـ ـم ــوم ــه .ويـ ـمـ ـك ــن تـ ـل ـ ّـم ــس م ــام ــح
ال ـط ـمــوحــات «ال ـج ـه ـ ّ
ـادي ــة» ف ــي شــأن
ّ
مـسـتـقـبــل إدلـ ــب ف ــي رس ــال ــة وجـهـهــا
«الجهادي» األردني إياد الطوباسي
(أبـ ــو جـلـيـبـيــب األردن ـ ـ ــي) ق ـبــل فـتــرة
وجيزة إلى ّ
«األمة» .وحرص القيادي
ّ
ف ــي تـنـظـيــم «ح ـ ــراس ال ــدي ــن» (ذراع
جديد لتنظيم «القاعدة» في سوريا)
على مـقــارنــة املشهد ال ـســوري اليوم
بـنـظـيــره األف ـغــانــي ف ــي ال ـع ــام .2001
ّ
ورأى األردن ـ ـ ــي أن ال ـف ــرص ــة مـتــاحــة
ل ـت ـك ــرار س ـي ـنــاريــو أف ـغــان ـس ـتــان في
ســوريــا ،إذا «صمد املـجــاهــدون على
ّ
رغ ـ ــم سـ ـق ــوط املـ ـن ــاط ــق ،وت ـس ــل ـح ــوا
بــال ـص ـبــر إلـ ــى أن ت ـه ــدأ ال ـعــاص ـفــة».
الـ ـ ــافـ ـ ــت أن أبـ ـ ـ ــو جـ ـلـ ـيـ ـبـ ـي ــب أشـ ـ ــار
إلـ ــى «ع ـ ــدم أه ـم ـ ّـي ــة ح ـجــم الـسـيـطــرة
ال ـج ـغ ــراف ـ ّـي ــة» ف ــي مـ ــوازيـ ــن امل ـعــركــة
الكبرى ،وهو أحد املضامني البارزة
التي احتوتها كلمة زعيم «داعــش»
قبل ّأيام.

تصميم
سنان عيسى

تحضيرات «الشمال» تطغى على العيد« :هذه المرة غير!»
كثافة التعزيزات العسكرية
الخاصة بـ«معركة الشمال» تشي
باستعداد لفتح جميع الجبهات في
آن واحد .تحركات الجيش وحشوده
متواصلة شمال شرقي الالذقية،
على وقع انتهاء احتفاالت المدنيين
بالعيد وعودة السياحة إلى مدينة
افتقدتها

الالذقية ــ مرح ماشي
وسـ ــط ان ـش ـغ ــال أه ــال ــي ال ــاذق ـي ــة في
إقـفــال نفقات العيد والتحضير لبدء
ال ـ ـعـ ــودة إلـ ــى املـ ـ ـ ــدارس وإعـ ـ ـ ــداد م ــؤن
الشتاء ،بما يثقل كاهلهم باملصاريف،
لــم يـنـصــرفــوا عــن مـتــابـعــة تجهيزات
ال ـج ـيــش ،الـ ــذي يـسـتـعــد مل ــا ه ــو أكـثــر
خطورة من الشؤون اليومية .سيارات
متالحقة تعبر شوارع املدينة مع آخر
أيام عطلة العيد ،باتجاه ريف املدينة.
أع ـ ــداد هــائ ـلــة م ــن اآللـ ـي ــات ت ـصــل إلــى
املنطقة ،بما يوحي أن جميع الجبهات
قد تفتح دفعة واحــدة على جحيم ما
ّ
يسمى «معركة الشمال» .حنني خفي
لدى األهالي والعسكريني في آن ،إلى
عبور حدود الجارة إدلب ،واستعادة

ّ
ع ــاق ــات ل ـط ــامل ــا ت ـك ــث ـف ــت ف ــي مــوســم
الخريف ،مع مواسم الزيت والزيتون
وبقية منتجات أرضها ّ
الخيرة .يتابع
ال ـن ــاس بـعـيــونـهــم ت ـحــركــات الـجـيــش
وحشوده العسكرية ،التي وعلى رغم
كثافتها ،لم تزعج جموع املصطافني
الهاربني إلى برودة الجبال ،هربًا من
رطوبة املدينة .كثرة تحليالت األهالي
وهواجسهم حيال فرضيات متعلقة
بــأي خطر قد يتهدد مدينة الالذقية،
بالتزامن مع ضربات الجيش شرقًا،
يلقى اهتمامًا في أوساط العسكريني.
فاألخطار التي قد تهدد املدنيني تترك
أث ـ ـرًا شـعـبـيــا أش ــد وق ـعــا م ــن ضــربــات
ّ
ت ـهــدد ال ــوح ــدات الـعـسـكــريــة املـتــأهـبــة
على خطوط التماس .مع تقابل عيون
امل ـق ــات ـل ــن واملـ ـصـ ـط ــاف ــن فـ ــي مـشـهــد

ال يضع العسكريون
في حساباتهم
«التفاهمات السياسية»

جــدلـ ّـي ،يستحيل األم ــان املطبق على
املكان إلى مسؤولية إضافية وضرورة
م ـلـ ّـحــة لـلـقـيــام ب ـح ـســابــات مـضــاعـفــة،
لــدى العسكريني .ويتناقل املقاتلون
أخـ ـب ــار ال ـت ـح ـض ـيــرات ،بـ ــأن ك ــل شــيء
مختلف هذه املرة ،من إدارة العمليات

وإشــراف على القوى البرية املشاركة،
ووصول نخب قوات االقتحام ،إضافة
إل ــى كـثــافــة أعـ ــداد اآلل ـي ــات املتناسبة
مــع طبيعة األرض الجبلية الــوعــرة.
يـسـتــذكــر ال ـع ـس ـكــريــون م ـع ــارك كسب
أق ـصــى الــريــف الـشـمــالــي ،قـبــل أع ــوام.
خسائر بشرية كبيرة دفعها الجيش
ال ـســوري وحـلـفــاؤه على م ــدار معارك
السنوات املاضية .انسحاب من تالل
م ـتــرامـيــة عـلــى م ــد ال ـن ـظــر ،وعـمـلـيــات
قنص خطرة ،وكمائن محكمة ،وغير
ذلــك من الذكريات املؤملة عن صعوبة
تمركز القوات في نقاط محررة حديثًا.
مـصــدر مـيــدانــي يلفت إل ــى ض ــرورات
االس ـت ـف ــادة م ــن أخ ـط ــاء امل ــاض ــي هــذه
املرة ،وسط ما يشي بمعرفة املسلحني
خصوصية هذه املعركة .وليس األمر

مـجــرد تحليل حـيــال معركة الــوجــود
األخ ـيــر ،بالنسبة ملسلحي إدل ــب ،بل
إن س ـع ـي ـهــم إلـ ــى ت ــرك ـي ــز ضــربــات ـهــم،
وقــدرتـهــا فــي إصــابــة بـعــض األه ــداف
في محيط الجبهات الحالية ،يوحي
ب ــاهـ ـتـ ـم ــامـ ـه ــم إرس ـ ـ ـ ـ ــال رسـ ـ ــائـ ـ ــل عــن
معرفتهم كــل شــيء مــن حــولـهــم .وفي
ش ـكــل م ـك ـش ــوف ،ي ــواص ــل املـسـلـحــون
ح ـشــودهــم ف ــي ك ـبــانــي ،آخ ــر نقاطهم
فـ ــي جـ ـب ــال الـ ــاذق ـ ـيـ ــة ،ك ـم ــن يـسـتـعــد
ل ـك ـثــافــة الـ ـنـ ـي ــران ال ـه ــائ ـل ــة امل ـتــوق ـعــة،
ويتحضر للرد عليها .حالة من الثقة
تسود أوســاط املقاتلني بــأن النتيجة
محسومة ،على رغم الخسائر املتوقعة
وصـعــوبــة االق ـت ـحــام وال ـتـحــرك ضمن
الطبيعة الجبلية ،وعلى رغم التلويح
بـضــربــة عـسـكــريــة أمـيــركـيــة محتملة،

ً
ال يعطي العسكريون بــاال لــأمــر ،بل
إنهم ال يضعون في حسبانهم إمكان
ح ـصــول تـفــاهـمــات سـيــاسـيــة تخفف
وق ــع امل ـعــركــة املـقـبـلــة أو تــؤجـلـهــا أو
ّ
حتى تلغيها .يعلق أحــد العسكريني
عـلــى األمـ ــر« :ف ــي امل ـي ــدان ال حـســابــات
ألي ت ـفــاه ـمــات م ـتــوق ـعــة .االس ـت ـعــداد
ألصعب الظروف هو ما يسود الواقع
العسكري الحالي» .قوات متنوعة من
السوريني وحلفائهم ،وسط تخطيط
«غـيــر مـسـبــوق» للمعركة الـتــي يأمل
الـ ــاذق ـ ـيـ ــون ب ــأن ـه ــا «األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة» ،مــع
صلوات أن تمر بأقل الخسائر املمكنة
في بالد أنهكتها املعارك.

أين ذهب الفقراء؟
على وقع التحضيرات للمعركة املقبلة

ّ
ودعــت الالذقية ضيوفها املصطافني
خالل عطلة العيد .ازدحام خانق أعاد
إلى الذاكرة ماضي املدينة السياحية
الـحــافـلــة بــالـغــربــاء صـيـفــا ،واملنكفئة
إل ــى أهـلـهــا ش ـت ـ ً
ـاء .وم ــع الـتـكـتــم على
استعدادات الجيش لخوض معركته
الجديدة ،لم تغب أحاديث السياسات
عن طــاوالت املطاعم واملنتزهات ،في
غمرة انشغال أهالي املدينة بشؤونهم
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة خـ ــال ال ـع ـي ــد .أف ــواج ــا
أفواجًا ،تقاطر الزوار إلى أحد املطاعم
املواجهة للبحر في منطقة الكورنيش
الـ ـجـ ـن ــوب ــي .ال ـج ـم ـي ــع ي ــري ــد مــوق ـعــا
ً
م ـطــا عـلــى الـبـحــر ،فـيـمــا لــم تستطع
مطاعم الواجهات البحرية استيعاب
األعـ ــداد الـكـبـيــرة مــن الــوافــديــن ،وهــو
ما يمكن التقاطه من أحاديث عابرة

بــن الـنــادل وال ــزوار الـقــادمــن .فرصة
ك ـب ـيــرة لـلـتـحـكــم بــال ـنــاس وم ـمــارســة
ال ـق ـل ـيــل م ــن ال ـس ـل ـط ــة ،ال ـت ــي يـهــابـهــا
أه ــال ــي ال ـ ـبـ ــاد ،وال يـ ــوفـ ــرون ج ـه ـدًا
لالستمتاع بـهــا ،كــل بحسب موقعه
ومهنته .وعلى رغــم إلـغــاء حجوزات
العديد من القادمني من دمشق ،وسط
هواجس بدء الساحل السوري العمل
بنظام «الـبـطــاقــة الــذكـيــة» ،مــا أفضى
إلـ ــى ح ــال ــة م ــن ال ـق ـلــق جـعـلــت أع ـ ــدادًا
م ــن ال ـع ــائ ــات امل ـي ـس ــورة تستعيض
ع ــن ق ـض ــاء اإلج ـ ـ ــازة مـحـلـيــا بــالـسـفــر
إلــى بـيــروت القريبة ،إال أن االزدح ــام
الهائل واملبالغ املدفوعة ،أوحــت بأن
ّ
فقراء البالد قلة .علب التبغ األجنبي
ت ـسـ ّـيــدت ال ـ ـطـ ــاوالت ،وس ــط ب ــذخ في
اللباس والطعام ،إضافة إلى بطاقات

م ــرتـ ـفـ ـع ــة الـ ـثـ ـم ــن لـ ـحـ ـض ــور ح ـف ــات
فنانني لبنانيني ومحليني.
يضاف إلى ذلــك ،تصريح رسمي عن
وص ــول قـيـمــة األض ــاح ــي فــي ســوريــا
ه ـ ــذا ال ـع ـي ــد إل ـ ــى  9مـ ـلـ ـي ــارات ل ـي ــرة.
رق ــم غــريــب دف ــع بــالـبـعــض أن يـتـنـ ّـدر
بــالـحــديــث عــن حــق الـحـكــومــة بفرض
ال ـض ــرائ ــب وإثـ ـق ــال ك ــاه ــل املــواط ـنــن
امل ـ ـق ـ ـتـ ــدريـ ــن م ـ ـ ــادي ـ ـ ــا .صـ ـ ـ ــور عـ ــامـ ــرة
ب ــالـ ـحـ ـي ــاة والـ ـسـ ـي ــاح ــة واحـ ـتـ ـف ــاالت
ّ
العيد ،لعل الغائبني عنها هم الفقراء
ال ــذي ــن ي ـت ـح ــدث ال ـج ـم ـيــع بــاس ـم ـهــم،
مــن غـيــر أن يــراهــم أح ــد ضـمــن أف ــراح
الـعـيــد وأنـشـطـتــه املـكـلـفــة ،فيما غص
ال ـك ــورن ـي ــش ال ـج ـن ــوب ــي وال ـش ــواط ــئ
الـعــامــة القليلة الـبــاقـيــة بـعــائــات لم
يهتم بنيل رضاهم أحد.
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سياسة

سياسة
قضية اليوم

ّ
ُ
نصرالله :نحن أكبر حزب ولكن أقل حزب يمارس الســلطة
ً
ّ
أطل األمين العام لحزب الله ّ
السيد حسن نصرالله ُمحتفال بالذكرى األولى لتحرير السلسلة الشرقية،
من مدينة الهرمل،
ّ
«الذي صنعته المعادلة الذهبية :الجيش والشعب والمقاومة» .ثالثية ثبتها نصرالله ،كما أكد عمق العالقة مع الرئيسين
ميشال عون ونبيه ّبريّ ،
وشدد على ضرورة اإلسراع في تشكيل الحكومة
ال ـ ــذك ـ ــرى األولـ ـ ـ ــى ل ـت ـح ــري ــر ال ـس ـل ـس ـلــة
الـ ـش ــرقـ ـي ــة ف ـ ــي  26آب  ،2017ك ــان ــت
ُمـنــاسـبــة لـيـتـحـ ّـدث فيها األم ــن الـعــام
ل ـح ــزب ال ـل ــه ال ـس ـ ّـي ــد ح ـس ــن ن ـصــرال ـلــه
ع ــن ذكـ ــرى «ال ـت ـحــريــر ال ـثــان ـيــة» (بـعــد
تحرير جـنــوب لـبـنــان ،فــي أي ــار ،2000
ً
م ــن االح ـت ــال اإلس ــرائ ـي ـل ــي) ،م ـت ـنــاوال
الــوضــع اللبناني الــداخ ـلــي ،وموجهًا
ّ
رسالة إلى «كل» أهالي منطقة البقاع.
ـاس
ه ــذه املـنـطـقــة الـتــي كــانــت عـلــى تـمـ ٍ
ُمباشر مع الخطر التكفيري ،فاختار
ّ
حزب الله مدينتها الهرمل ُلينظم فيها
ً
مهرجان «شموخ وانتصار» ،احتفاال
بـتـحــريــر «صـنـعـتــه امل ـعــادلــة الــذهـبـيــة:
الجيش والشعب واملقاومة» ،على ّ
حد
ً
قول نصرالله ،فضال عن دور الجيش
السوري من الداخل السوري.
خـمــس ِع ـبــر ع ـ ّـدده ــا ن ـصــرال ـلــه ،أولـهــا
«سرعة اتخاذ القرار من أهــل املنطقة،
ومـ ـ ـعـ ـ ـه ـ ــم املـ ـ ـق ـ ــاوم ـ ــة فـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـصـ ــدي

نصرالله :حين تنتهي
الحرب في سوريا والعراق،
سيكبر االستحقاق األمني
لـلـجـمــاعــات اإلره ــاب ـي ــة ،داخ ــل األرض
اللبنانية أو السورية» .املوقف الداعم
ّ
ل ـح ــزب ال ـل ــه« ،ح ــت ــى م ــن ال ــذي ــن كــانــت
أحــزابـهــم فــي مــوقـ ٍـع آخ ــر ،ألنـهــم كانوا
يـ ــرون الـخـطــر أمـ ــام أعـيـنـهــم ،الـ ــذي لم
ت ـكــن ت ـ ــراه ق ـيــادت ـهــم ال ـت ــي ت ـس ـكــن في
أمـ ــاكـ ــن بـ ـعـ ـي ــدة» .فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،كــانــت
ال ـح ـك ــوم ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة «م ــرت ـب ـك ــة ول ــم
تستطع أن تتخذ ق ــرارًا» .ولكن األهــم،
ّ
أن الـتـحــريــر الـثــانــي مــا ك ــان ليتحقق،
«لــوال انتصارات الجيش السوري في
ّ
كل املنطقة املحيطة ُ بلبنان».
الـ ـعـ ـب ــرة ال ـث ــان ـي ــة امل ـس ـت ـخ ـل ـص ــة ،هــي
«استجابة الشباب اللبناني وشباب
املقاومة لهذه املعركة» .رأى نصرالله
ّ
أن ه ـ ــذه ال ـن ّـق ـط ــة أس ــاسـ ـي ــة ل ـل ـتــوقــف
عـنــدهــا« ،ألنـ ــه يـجــب أن ن ـعــرف قوتنا
ّ
ل ـن ـت ـك ــئ عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ...ف ـ ــي ك ـ ـ ــل املـ ـ ـع ـ ــارك،
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كـ ــان ع ـن ـصــر ال ـش ـب ـ ّـاب وحـ ـض ــوره هو
ّ
األس ـ ـ ــاس» ،وأك ـ ــد أنـ ــه اآلن «إذا أردن ــا
أن نتخذ قــرار املشاركة فــي أي عملية
ّكبرى جديدة في ســوريــا ،ســوف نجد
أنه تكفي شبابنا اإلشارة».
ال ـع ـبــرة ال ـثــال ـثــة ،تـكـمــن ف ــي «الـتــأيـيــد
ال ـش ـع ـبــي ال ـك ـب ـيــر ل ـه ــذا الـ ـخـ ـي ــار» .في
ُ
ب ـي ـئــة املـ ـق ــاوم ــة ،ك ــان ــت الـ ـن ــاس ت ـص ـ ّـر
ع ـلــى امل ـش ــارك ــة« ،ل ــم يـكـتـفــوا ب ــإرس ــال
أوالدهم ،بل خبزهم ومونتهم والكشك
وامل ـكــدوس وال ـقــاورمــا .هــذا قيمته في
االح ـت ـض ــان ،وم ــن األمـ ــور ال ـتــي ُيبنى
عليها للحاضر وا ًملـسـتـقـبــل» .وكــانــت
هذه النقطة ُمناسبةُ ،ليطمئن خاللها

نصرالله إلى الوضع املادي لحزب الله،
«مــا زلنا فــي خير ،وسنبقى بخير إن
ّ
شاء الله ،على رغم كل العقوبات».
ال ـت ـجــربــة ال ـج ــدي ــدة مل ـع ــادل ــة الـجـيــش
والشعب واملقاومة ،هي العبرة الرابعة
من معركة الجرود .شرح نصرالله كيف
ّ
أن «الناس احتضنوا املعركة ،والجيش
ع ـلــى رغـ ــم ارتـ ـب ــاك ال ـح ـكــومــة وال ـق ــرار
ال ـس ـيــاســي ال ــرس ـم ــي ،أث ـب ــت ح ـضــورًا
وقـ ـ ّـدم تـضـحـيــات وشـ ـه ــداء» .ه ــذا كــان
في املعركة ضـ ّـد «جبهة النصرة» .أما
حــن تـقـ ّـرر االنـتـهــاء مــن «داع ــش» ،كان
ُ
الــوضــع الــرسـمــي قــد تـغـ ّـيــر« ،وانـُـتـخــب
ّ
فخامة الرئيس ميشال عــون ،وشكلت

تقرير

تقرير

ديوان ابن سلمان :لننقل المعركة إلى لبنان
كشف تقرير دبلوماسي غير معلن،
وصـ ــل الـ ــى ج ـه ــات ل ـب ـنــان ـيــة ن ــاف ــذة،
ّ
واطـلـعــت «األخ ـبــار» على مضمونه،
عن اجتماع عقد في الرياض برئاسة
ول ـ ــي ال ـع ـه ــد الـ ـسـ ـع ــودي م ـح ـمــد بــن
سلمان وحضور عدد من املسؤولني،
أبرزهم وزير الخارجية عادل الجبير
ورئ ـيــس جـهــاز االسـتـخـبــارات خالد
ال ـح ـم ـي ــدان وم ـس ــاع ــد خـ ــاص لــولــي
العهد .ويشير التقرير الى أنه «جرى
ت ــداول معطيات النتائج السياسية
وال ـع ـس ـكــريــة ف ــي ال ـج ـنــوب ال ـســوري
الذي حرره الجيش مؤخرًا بمعاونة
روس ـي ــا وح ـل ـفــاء ال ـن ـظــام .كـمــا جــرى
التداول بنتائج املعارك األخيرة في
اليمن ودراسة التأثيرات والتداعيات
السلبية لها على مكانة السعودية
بـ ــن الـ ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة واإلس ــامـ ـي ــة،

حـ ـك ــوم ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ،واجـ ـتـ ـم ــع مـجـلــس
بتنفيذ
الــدفــاع األع ـلــى وات ـخــذ ال ـقــرار
ّ
فجر الجرود .دخل الجيش وأثبت أنه
قادر على إلحاق الهزيمة باإلرهابيني
التكفيريني».
ف ــي الـ ـش ــأن ال ـ ـسـ ــوري ،قـ ــال ن ـصــرال ـلــه،
ّ
ّ
إن «ك ـ ـ ــل امل ـع ـط ـي ــات ت ـش ـي ــر اآلن إل ــى
تحضيرات جديدة ملسرحية كيميائية
ّ
فـ ــي إدلـ ـ ـ ــب ،ل ـغ ــاي ــة ش ـ ــن عـ ـ ـ ــدوان عـلــى
سوريا فيما يسكت عن الجرائم التي
ُ
ترتكب بحق أطفال اليمن».
ف ــي الـ ـش ــأن ال ـل ـب ـن ــان ــي ،بـ ــدا ن ـصــرال ـلــه
ّ
ّ
حريصًا على نفي كــل مــا ُيـقــال عــن أن
ّ
«ل ـب ـنــان ب ــات يـحـكـمــه ح ــزب ال ـل ــه ،وأن

ح ــزب ال ـل ــه يـسـيـطــر ع ـلــى ال ــدول ــة ،وال
ُيتخذ أي قرار من دون موافقته ،وقال:
«ه ـ ــذا الـ ـك ــام ل ــه هـ ــدف تـحـمـيــل حــزب
ّ
ال ـلــه مـســؤولـيــة ك ــل األوضـ ــاع القائمة
ف ــي لـ ـبـ ـن ــان ،والـ ـت ــي ال ي ـت ـح ـ ّـمــل فـيـهــا
يتحمل
مسؤولية ،أو ممكن أن يكون
ّ
ج ـ ــزءًا م ــن امل ـس ــؤول ـي ــة» .وأضـ ـ ــاف أن ــه
«نحن أكبر حــزب سياسي نعم ،ولكن
ّ
أق ــل حــزب سياسي ُيـمــارس السلطة».
ّ
ّ
ُ
كما أن نصرالله دحض ما يشاع عن أن
الرئيس ميشال عون والتيار الوطني
ّ
الحر ُ«ينفذان ما يمليه عليهما حزب
الله» .فالعالقة القائمة بني حــزب الله
«وفـ ـخ ــام ــة ال ــرئـ ـي ــس ،ك ــان ــت وال ت ــزال

وتـ ـ ـع ـ ــززت ،ه ــي ع ــاق ــة ث ـق ــة واحـ ـت ــرام
مـتـبــادل .ال أحــد يملي توجهاته على
ّ
اآلخ ـ ــر» .واع ـت ـبــر نـصــرالـلــه أن الـهــدف
م ــن ذل ــك «اس ـت ـه ــداف فـخــامــة الــرئـيــس
والتيار (الحر) في العالم».
بالنسبة إل ــى تشكيل الـحـكــومــة« ،مــا
زل ـن ــا ن ــراه ــن ع ـلــى الـ ـح ــوار ال ــداخ ـل ــي،
ولـكــن الــوقــت يضيق بــوجــود الوضع
املـ ــالـ ــي فـ ــي الـ ـبـ ـل ــد ،والـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات فــي
امل ـن ـط ـق ــة ،واال ّس ـت ـح ـق ــاق ــات امل ـق ـب ـلــة».
وش ـ ّـدد على أنــه ال ينبغي «طــرح عقد
ج ــدي ــدة ،مـثــل ال ـعــاقــة م ــع س ــوري ــا .ال
أُحــد اشـتــرط شيئًا .والـبـيــان ال ــوزاري
نناقشه بعد تشكيل الحكومة» .وسأل
ن ـص ــرال ـل ــه« :ه ـ ــل م ـص ـل ـحــة ل ـب ـن ــان أن
يعود النازحون بأمان وكرامة؟ كيف؟
ُ
إذا ف ـت ــح مـعـبــر ن ـص ـيــب ،أال تقتضي
ُ
املـصـلـحــة الــوطـنـيــة أن تـفـتــح املـعــابــر
لنقل املنتجات اللبنانية؟ مــا البديل
لــدي ـكــم؟ ح ـتــى ف ــي الـتـنـسـيــق األم ـن ــي،
األج ـه ــزة األم ـن ـيــة األوروب ـ ـيـ ــة ،تسعى
ل ـف ـتــح ع ــاق ــات م ــع األجـ ـه ــزة األم ـن ـيــة
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة .ن ـح ــن ب ـل ــد مـ ـ ـج ـ ــاور ،حــن
تنتهي ال ـحــرب فــي ســوريــا وال ـع ــراق،
سيكبر االستحقاق األمني».
ّ
ووجـ ــه نـصــرالـلــه رس ــال ــة إل ــى جمهور
امل ـقــاومــة ،طــالـبــا منهم «ال ـح ـفــاظ على
التحالف العميق بني حزب الله وحركة
أمل وكل القوى السياسية التي تؤمن
ب ـم ـحــور امل ـق ــاوم ــة ،ف ـهــو أه ــم ّ
رد على
الـ ـعـ ـق ــوب ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــة ل ـك ــي نـتـمـكــن
وإي ــاك ــم مــن أن نــواجــه كــل مـحـتــل وأن
نصنع كل انتصار».
وخـصــص نـصــرالـلــه حـيـزًا مــن خطابه
ّ
فـ ـ ــي ال ـ ـهـ ــرمـ ــل ملـ ــلـ ــف الـ ـ ـبـ ـ ـق ـ ــاع ،أم ـن ـي ــا
ّ
ً
وإنمائيًا وسياسيًا .أوال ،فأكد أن «ما
وعــدنــا بــه فــي االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة،
نعمل على متابعته وإنـجــازه .تأخير
تـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة م ــؤث ــر ج ـ ـدًا ،وع ــدم
ال ـل ـجــوء إل ــى تـشــرُيــع ّالـ ـض ــرورة مــؤ ّثــر
جـدًا .ولكن نحن نحضر» .وكشف أنه
خــال اللقاء األخير بينه وبــن رئيس
ّ
«تحدثنا في
مجلس النواب نبيه ّبري،
مجموعة مــواضـيــع ،عـلــى رأس ـهــا كــان
ّ
الـبـقــاع ،واتفقنا أن األولــويــة هــي لــه».
ّ
مجلس إنـمــاء بعلبك
وقــال إن تشكيل
ّ
الهرمل« ،قيمة وجوده أنه أصبح هناك
إط ــار قانوني رسـمــي ،يمكن الحـقــا أن
نستجلب له القروض والهدايا»ّ .
وشدد
ّ
على أن «اإلنماء في البقاع يحتاج إلى
ال ـت ـعــاون مــع الـجـمـيــع ،وبــالـخـصــوص
الثنائي املقاوم حزب الله وحركة أمل».
(األخبار)

وكيفية التعويض عن هذه الخسائر
إلي ـجــاد تـ ــوزان جــديــد مــع إيـ ــران في
املنطقة».
وب ـح ـس ــب ال ـت ـق ــري ــر ،ف ـ ــإن م ـســاعــدي
ابــن سلمان دع ــوا إلــى «نـقــل املعركة
م ــن ال ـي ـم ــن إلـ ــى ال ـس ــاح ــة الــداخ ـل ـيــة
الـلـبـنــانـيــة .وق ــال الـتـقــريــر إن ــه «بعد
زي ـ ــادة ال ـض ـغــوط االق ـت ـصــاديــة على
إيـ ـ ـ ـ ــران وحـ ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ل ـ ـل ـ ـخـ ــروج مــن
ُ
ســوريــا ،مــن املـفـيــد أن تـنـقــل املعركة
من اليمن إلــى الساحة الداخلية في
لبنان».
بعد هــذا االجـتـمــاع ،ب ــدأت «هجمة»
إعالمية في السعودية تجاه لبنان،
أب ــرزه ــا مــن صـحـيـفــة «ع ـك ــاظ» الـتــي
عنونت« :لبنان ...للصبر حدود» ،إذ
رأى الكاتب خالد السليمان (املعروف
بقربه من ديــوان ولي العهد) أنه «ال

يمكن أن يستمر لبنان في ممارسة
تناقضاته ،يبيعنا نظامه السياسي
املواقف التي ال تسمن وال تغني من
ج ــوع ،بينما تـمــارس بعض أحــزابــه
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ع ــدوان ـي ـت ـه ــا ت ـجــاه ـنــا،
فــا شــيء يجبرنا على تحمل حالة
االنـفـصــام الـسـيــاســي الـتــي يعيشها
لـ ـبـ ـن ــان» .وخ ـت ــم ب ــال ـق ــول إنـ ــه «ح ــان
ال ــوق ــت ل ـك ــي ُي ـح ـس ــم امل ــوق ــف داخ ــل
لـبـنــان ،وخ ــارج لـبـنــان ،فــإمــا مــواقــف
صلبة من الداخل تضع النقاط على
ال ـح ــروف ضــد ال ـحــزب ال ــذي يجاهر
بعمالته إليران ،أو مواقف حازمة من
الخارج تضع لبنان دون تمييز بني
نظامه السياسي وأحــزابــه اإليرانية
فــي مــوقـعــه الحقيقي ضـمــن املـحــور
اإليراني».
(األخبار)

تحقيق

عام على تحرير عرسال :اإلنماء أزمة مزمنة
ارتاحت عرسال من
الجماعات اإلرهابية
احتالل
ّ
لجرودها ،لكنها ترزح اليوم
تحت وطأة غياب ًالدولة
واإلنماء عنها ،فضال عن
بقايا ّاأللغام التي زرعها
ّ
والكم الكبير
المسلحون،
من النازحين السوريين
الذين ينافسون أهلها
في العمل والتجارة
رامح حمية
بـعــد أن دف ـعــت ع ــرس ــال أث ـمــانــا باهظة
ط ــوال الـسـنــوات الـســت املــاضـيــة ،تعود
الحياة اليوم إلى شوارعها وأحيائها.
الـحــركــة طبيعية ،ال ينغصها قلق من
بـيــك آب أو س ـيــارة «مـفـ ّـيـمــة» أو دراج ــة
م ـف ـخ ـخــة ،أو م ــن م ـس ـل ـحــن ي ـســرحــون
وي ـم ــرح ــون ف ــي األزقـ ـ ــة ،أو يـقـتـحـمــون
ً
م ـنــزال ويـخـطـفــون أو يـقـتـلــون صاحبه
أو يـحــاكـمــون مــواطـنــن فــي محاكمهم
«الـ ـش ــرعـ ـي ــة» .ح ـت ــى املـ ــراكـ ــز وال ـن ـق ــاط
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة خـ ـفـ ـف ــت م ـ ــن اج ـ ــراءاتـ ـ ـه ـ ــا
وت ـع ــزي ــزات ـه ــا ،ب ـع ــد أن ك ــان ــت ع ــرس ــال
«م ـط ـ ّـوق ــة» بــأك ـثــر م ــن  5آالف عـسـكــري
م ــع إجـ ـ ــراءات م ـش ــددة لـلــداخـلــن إليها
والخارجني منها.
«الحمد لله اللي تحررنا» عبارة يجمع
عليها العراسلة ،كما عبارة «تنذكر وما
تنعاد» التي يشدد عليها ابــن عرسال
اح ـمــد الـفـلـيـطــي .ي ـقــول إن «م ــا عاشته
ع ــرس ــال طـ ــوال س ـن ــوات ل ــم ت ـش ـهــده أي
ب ـلــدة أخـ ــرى ،اح ـتــال للحجر والـبـشــر،
خـطــف وق ـتــل وتـنـكـيــل واغ ـت ـي ــاالت ،أمــا
ال ـيــوم ،فنحن بــألــف نعمة والحمدلله،
الفضل لربنا ولــدمــاء شـهــداء املقاومة
والـ ـجـ ـي ــش» .ل ـكــن ال ـف ـل ـي ـطــي ي ـل ـفــت إلــى
حاجة البلدة إلى «معركة إنماء شبيهة
بمعركة التحرير من اإلرهابيني».
ثـمــة مــا ي ــزال يـنـغــص ح ـيــاة الـعــراسـلــة،
بــدءًا مــن املـســاحــات الشاسعة املــزروعــة
ً
بـ ــاألل ـ ـغـ ــام ،وص ـ ـ ـ ــوال إلـ ـ ــى غـ ـي ــاب خـطــة
إنمائية ـ ـ خدماتية للبلدة .مــا يقارب
 100ك ـلــم 2م ــن مـســاحــة ع ــرس ــال عـبــارة
ع ـ ــن مـ ـس ــاح ــة م ـ ـح ـ ـظـ ــورة بـ ـفـ ـع ــل آالف
األلغام العشوائية التي زرعها مسلحو
جبهة الـنـصــرة وداع ــش عـلــى «خـطــوط
الـتـمــاس بينهما ،وق ــد تمتد ملـســافــة 5

ال ــى  7كـيـلــومـتــرات ،وف ــي أمــاكــن اخــرى
تكون عشوائية ،بحسب ما يشرح أحد
ضـ ـب ــاط ال ـج ـي ــش .األراض ـ ـ ـ ــي امل ــزروع ــة
باأللغام تمتد في جــوار الشيح وسهل
الــرهــوة االسـفــل فــي مساحة كبيرة بني
نـهــايــة ال ـج ــرد االدنـ ــى ال ـقــريــب وال ـجــرد
االوســط .محاوالت الجيش ثني بعض
األهــالــي عــن الـتــوجــه الــى أراضـيـهــم في
تلك املنطقة ب ــاءت أحـيــانــا بالفشل ،ما
أدى ال ـ ــى سـ ـق ــوط ع ـ ــدد م ــن ال ـض ـحــايــا
مـ ــن الـ ـع ــراسـ ـل ــة وال ـ ـسـ ــوريـ ــن ،وع ـل ـمــت
«األخ ـ ـبـ ــار» أن اج ـت ـم ــاع ــات ع ـق ــدت بني
بـلــديــة عــرســال وجـمـعـيــات تعنى بنزع
األلغام منذ قرابة شهرين ،وأفضت إلى
أن املنطقة املزروعة باأللغام تحتاج الى
مسح دقـيــق يمتد لـقــرابــة ثــاثــة أشهر،
ع ـلــى أن يـسـتـتـبــع ب ـف ـتــرة نــزع ـهــا الـتــي
تمتد ملا يزيد على تسعة أشهر.
وإذ تشدد نائبة رئيس بلدية عرسال
ري ـم ــا كــرن ـبــي ع ـلــى أه ـم ـيــة هـ ــذا امل ـلــف،
ت ـ ــدع ـ ــو إلـ ـ ـ ــى إيـ ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة األهـ ـمـ ـي ــة
الالزمة للمعركة االنمائية في عرسال،
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا فـ ـ ــي ظـ ـ ــل تـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـردي الـ ــوضـ ــع
الـ ـصـ ـح ــي والـ ـبـ ـيـ ـئ ــي ن ـت ـي ـج ــة ال ـت ـل ــوث
الحاصل من الصرف الصحي والحفر
السطحية املنتشرة بالقرب من أكثر من
 100مخيم للنازحني السوريني ،وتلوث
امل ـي ــاه الـجــوفـيــة وظ ـه ــور حـ ــاالت حمى
ف ــي اآلونـ ـ ــة األ ّخ ـ ـيـ ــرة .وت ـك ـشــف كــرنـبــي
ع ــن وعـ ــود تـلــقـتـهــا ع ــرس ــال م ــن جـهــات
مانحة إلقامة محطات تكرير «إال أنها
بـقـيــت وع ـ ــودًا ح ـتــى الـ ـي ــوم» ،تـسـتــدرك
بالقول «الـجـهــات والجمعيات املانحة
ك ـث ـيــرة جـ ـدًا ول ـك ــن م ـشــاري ـع ـهــا بــالـكــاد
يحكى عنها» .مجلس االنماء واالعمار

والـهـيـئــة الـعـلـيــا لــإغــاثــة يـسـهـمــان في
تمويل تعبيد عدد من الطرق ،أما معمل
تدوير النفايات الذي وعدت به جمعية
الهالل االحمر القطري منذ سنتني «فما
زلنا ننتظره» ،تقول.
لكن م ــاذا عــن قـطــاع حجر الــزيـنــة الــذي
كان يعتبر الدعامة االساسية القتصاد
ع ــرس ــال وم ـص ــدر ال ـ ــدورة االقـتـصــاديــة
ف ــي ال ـب ـلــدة؟ ي ـشــرح مـحـمــد الـحـجـيــري،
صاحب أحد مقالع الصخر في عرسال،
أن ق ـطــاع حـجــر الــزيـنــة ك ــان يـضــم 430
م ـن ـشــرة ص ـخ ــر ،و 180مـقـلـعــا ويـعـمــل
فــي كــل مـنـشــرة أو معمل  6عـمــال كحد
ً
أدن ـ ـ ـ ــى ،وكـ ـ ـ ــان ي ــوف ــر م ـ ــدخ ـ ــوال يــوم ـيــا
ل ـعــرســال ي ـق ــارب نـصــف مـلـيــون دوالر.
القطاع الــذي كان بأكمله خــارج الطوق
ال ــذي فــرضــه الـجـيــش ،تـعــرض مــن قبل
مسلحي جبهة النصرة وداعش للسرقة
والنهب والتخريب والحرق .بعد تحرير
الـجــرود ،عــادت بعض املقالع واملناشر
واملـ ـخ ــارط لـلـعـمــل ،وإن بـشـكــل جــزئــي،
وبنسبة  ،%20وســط تحديات عديدة.
وي ـض ـيــف ال ـح ـج ـيــري أن آل ـي ــات الـحـفــر

ال تزال آالف األلغام
تنتشر في الجرود وتحرم
األهالي من أراضيهم

الدولة لم ّ
تقدم تعويضات كافية وقطاعا حجر الزينة والزراعة ّ
تضررا بشكل كبير (أرشيف)

والنقل واملولدات سرقت أو نهبت ،وهي
باهظة الـثـمــن ،وأصـحــابـهــا يحتاجون
الى «دعم من قبل الدولة ملساعدتهم في
الـعــودة إلــى العمل م ـجــددًا» ،باالضافة
الــى الحد من منافسة الحجر الصيني
واملصري واالردني الذي دخل االسواق
اللبنانية إبان احتالل عرسال ،وتسهيل
الجيش نقل ديناميت تفجير الصخور
بموجب تراخيص.
م ــن ج ـه ـت ــه ،ي ـش ـيــر م ـح ـم ــود الـفـلـيـطــي
إل ــى أن الـقـطــاع ال ــزراع ــي ايـضــا تـعـ ّـرض
لـ ـك ــارث ــة ح ـق ـي ـق ـيــة فـ ــي كـ ــل مـ ــن الـ ـج ــرد
األدنـ ـ ـ ـ ــى املـ ـ ـ ـ ـ ــروي ،وال ـ ـ ـجـ ـ ــرد األوس ـ ـ ـ ــط،
ف ــي ح ــن ل ــم ت ـت ـجــاوز نـسـبــة ال ـخ ـســارة
خمسة فــي املـئــة فــي الـجــرد األعـلــى .في
ال ـجــرد االدن ــى ،تـعــرضــت شـبـكــات الــري
واآلبــار بمضخاتها وكابالت الكهرباء
ف ـي ـهــا ل ـل ـســرقــة م ــن ق ـبــل امل ـس ـل ـحــن ،ما
أدى بحسب الفليطي الــى هــاك سائر
االش ـ ـجـ ــار امل ـث ـم ــرة م ــن ك ـ ــرز وم ـش ـمــش
وتـ ـف ــاح ،ع ـلــى امـ ـت ــداد املـنـطـقــة املـمـتــدة
من شبيب عرسال الى شبيب الفاكهة.
أم ــا فــي ال ـجــرد األوسـ ــط ،فـقــد تعرضت
ال ـب ـس ــات ــن م ــن ق ـب ــل امل ـس ـل ـحــن لـلـقـطــع
الستعمالها في التدفئة .وتشير ريما
كرنبي إلــى ان الــدولــة اللبنانية دفعت
10مـلـيــارات لـيــرة كتعويضات ملــزارعــي
عرسال املتضررين ،و»هذا املبلغ أقل من
نصف موسم زراعــي واحد في عرسال،
وق ـ ــد ط ــال ـب ـن ــا ب ـت ـع ــوي ـض ــات اض ــاف ـي ــة،
ووع ــدن ــا بــالـكـشــف قــريـبــا عـلــى امل ـنــازل
املهدمة ومقالع وكسارات ونحن ننتظر
االيفاء بذلك» تقول.
عـ ــرسـ ــال ت ـح ـت ـضــن أكـ ـث ــر مـ ــن  45ال ــف
نـ ــازح س ـ ــوري ،ب ــاالض ــاف ــة ال ــى  37الــف
عرسالي ،ورأت ريما كرنبي ان الوضع
«ي ـ ـ ـ ــزداد سـ ـ ـ ــوءًا» فـ ــي ظـ ــل ع ـ ــدم تـنـظـيــم
وجـ ــود ال ـن ــازح ــن ال ـس ــوري ــن ،فــاملـحــال
التجارية التي افتتحها السوريون في
ال ـب ـلــدة ت ـفــوق م ـحــال ال ـعــراس ـلــة بـثــاث
مــرات ،وتقول إن «النازح السوري لديه
م ـســاعــدة شـهــريــة وتـقــديـمــات مختلفة
وال مترتبات مالية في ذمته ،وينافس
ال ـع ــرس ــال ــي ب ــال ـع ـم ــل ب ـي ــوم ـيــة خـمـســة
االف لـيــرة لبنانية ،فــي الــوقــت ال ــذي ال
يـسـتـطـيــع ال ـع ــرس ــال ــي ال ـع ـمــل بـيــومـيــة
عشرة دوالرات» .ومن املفترض أن يبدأ
مركز االمن العام اللبناني بالعمل اليوم
في مبنى بلدية عرسال السابق ،بعدما
جــرى التواصل مع االمــن الـعــام ،بهدف
ت ـس ـه ـيــل ت ـس ـج ـيــل اس ـ ـمـ ــاء ال ـس ــوري ــن
الذين ينوون العودة طوعًا الى سوريا
ويـحــول دون ذلــك انتقالهم الــى اللبوة
واملرور على حاجز الجيش بني عرسال
واللبوة.

تقرير

«ال تلعبوا بالنار»!
هــي ع ـبــارة مقتضبة أنـهــى بها األمــن
العام لحزب الله السيد حسن نصرالله
كالمه عن مساعي جهات لبنانية وغير
لـبـنــانـيــة الس ـت ـخــدام املـحـكـمــة الــدولـيــة
من جديد في مواجهة الحزب داخليًا.
لــم يـشــرح السيد تفاصيل كثيرة ّ
عما
يـجــري ،لكن كــامــه كــان الفـتــا فــي نبرة
التحذير وربطه بإشارات وردت اخيرًا
في مجالس محلية وتصريحات فرقاء
م ــن خ ـص ــوم ال ـ ـح ــزب .وق ـ ــال نـصــرالـلــه
إن «بـعــض األوس ــاط فــي  14آذار تقول
إن الـسـبــب الـحـقـيـقــي لـتــأجـيــل تشكيل
ال ـح ـك ــوم ــة هـ ــو أن امل ـح ـك ـم ــة ال ــدول ـي ــة
س ـت ـصــدر ق ـ ـ ــرارات ،وبــال ـتــالــي سيكون
هـ ـن ــاك وضـ ـ ــع ج ــدي ــد س ـي ـب ـن ــى ع ـل ـيــه،
وصدرت إشارات في نفس هذا االتجاه».
وج ـ ّـدد نصرالله تأكيد مــوقــف الحزب
من أن املحكمة «ال تعني لنا شيئًا على
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االطالق ،وما يصدر عنها ليس له قيمة
على االطالق ،ألننا ال نعترف باملحكمة
وال نعتبرها جهة ذات صلة ،ونقول ملن
يراهنون على ذلك ال تلعبوا بالنار».
مـ ـص ــادر م ــواك ـب ــة أوضـ ـح ــت أن األم ــر
يتصل بكون املحكمة الدولية اقتربت
من مرحلة املرافعات النهائية لفريقي
االدعاء والدفاع ،قبل الدخول في مرحلة
اإلع ــداد للحكم ،وأن ــه بعد نشر مذكرة
فــريــق االدع ـ ــاء ،ب ــادرت جـهــات لبنانية
(فــريــق فــي تيار «املستقبل» وليس كل
التيار ،والقوات اللبنانية ،وشخصيات
من بقايا  14آذار ،وأفــراد من مجموعة
العشرين القريبة مــن الحريري والتي
تــديــرهــا الـسـعــوديــة ،وج ـهــات إعالمية
ع ـلــى ص ـلــة ب ــال ـس ـف ــارة االم ـي ــرك ـي ــة في
ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت ،وآخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرون) ال ـ ـ ــى اسـ ـتـ ـخ ــدام
مضمون ما ورد في مذكرة ّ
االدعاء على

عون ونصرالله يسحبان ذرائع تعطيل التأليف
أنــه مؤشر على طبيعة الحكم املرتقب
من جانب املحكمة ،خصوصًا أن املذكرة
تتحدث فــي أح ــد مقاطعها عــن دواف ــع
الجريمة ،فتشير الى أسماء واتصاالت
ب ــن ش ـخ ـص ـيــات س ـيــاس ـيــة م ــن ح ــزب
الله ومن سوريا ،وبني املجموعة التي
اتهمتها املحكمة بالتورط في الجريمة.
وي ـبــدو أن الـفــريــق الخصم لـحــزب الله
في لبنان وجــد أن من املفيد استخدام
هـ ــذا امل ـل ــف ب ــوج ــه ال ـ ـحـ ــزب ،سـ ـ ــواء من
خ ــال ال ـعــودة ال ــى الـبـحــث فــي مالحقة
املطلوبني للمحكمة ،أو فــي الـكــام عن
أن ال ـح ــزب كـمــؤسـســة سـيـكــون متهمًا
بــالـجــريـمــة ،وبــال ـتــالــي ،يـجــب التعامل
معه على أنه منظمة إجرامية ال يمكن
أن يكون جــزءًا من السلطة السياسية،
وأن ـ ــه ف ــي حـ ــال ص ـ ــدور ال ـح ـك ــم ،ستتم
ّ
تضم حزب الله.
املطالبة بحكومة ال

ي ــوم الـخـمـيــس امل ــاض ــي ،أع ـلــن رئـيــس
الـجـمـهــوريــة ال ـع ـمــاد مـيـشــال ع ــون أن
ُ
“االسـتــراتـيـجـيــة” الــدفــاعـيــة ستبحث
بـ ـع ــد ت ــألـ ـي ــف الـ ـحـ ـك ــوم ــة .كـ ـ ــام ع ــون
ص ــدر خ ــال اسـتـقـبــالــه مـســاعــد وزي ــر
الدفاع االميركي لشؤون االمن الدولي
ـارم .هــل لكالم عون
روب ــرت سـتــوري ك ـ ِ
عالقة بتأليف الحكومة؟ منذ ما قبل
االنتخابات النيابية في أيــار الفائت،
أعـ ـل ــن عـ ـ ــون أنـ ـ ــه سـ ـي ــدع ــو الـ ـ ــى بـحــث
“االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة” ب ـعــد االن ـت ـخــابــات.
الحـ ـق ــا ،ل ــم ي ـعــد هـ ــذا ال ـب ـنــد م ـطــروحــا
على طــاولــة النقاش .سـفــراء الــواليــات
املتحدة االميركية وبريطانيا وفرنسا
واالمـ ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة فـ ــي ل ـب ـن ــان ج ـه ــدوا
ملعرفة أسـبــاب “الـتــراجــع” عــن الدعوة
إل ـ ــى ع ـق ــد ط ــاول ــة حـ ـ ــوار “ت ـب ـح ــث فــي
مستقبل سالح حزب الله” .وعلى مدى

االشـهــر املــاضـيــة ،كــان ه ــؤالء السفراء
ي ـفــات ـحــون مـسـتـقـبـلـيـهــم ب ـه ــذا االمـ ــر،
ال ــى أن تــوصـلــوا ال ــى نتيجة مـفــادهــا
أن “حـ ــزب ال ـلــه طـلــب م ــن ع ــون إرج ــاء
البحث في السالح” .لم يربط املعنيون
بتأليف الحكومة هــذا املـلــف بتأخير
إبصارها النور .لكن حالة االستعصاء
غ ـي ــر امل ـ ـبـ ــررة ت ــدف ــع ال ـ ــى ال ـب ـح ــث عــن
االس ـبــاب الحقيقية الـتــي تـحــول دون
صـ ــدور م ــرس ــوم ال ـح ـكــومــة ال ـجــديــدة.
فــالـخــافــات عـلــى الـحـصــص مــوجــودة
ّ
دوم ـ ـ ـ ـ ــا ،وتـ ـخ ــطـ ـيـ ـه ــا ال يـ ـحـ ـت ــاج ال ــى
وق ــت كــالــذي استهلكه الــرئـيــس سعد
ال ـحــريــري حـتــى ال ـي ــوم .ومـهـمــا حــاول
االخـيــر إقـنــاع اللبنانيني بــأن العقدة
مـحـصــورة فــي مقعد للعونيني وآخــر
للقوات وثــالــث للنائب طــال أرســان،
فــإن املعنيني باملفاوضات يدركون أن

في مكان آخــر .االزمــة أن
العقد ال تــزال ّ
الحريري لم يتلق بعد الضوء االخضر
من الخارج لتأليف الحكومة .وعندما
ُ ُّ
ُيقال له أن يسير في التأليف ،فستحل
جميع العقد ،إما باإلقناع أو بالفرض.
وب ــرأي معنيني بالتأليف ،فــإن إعــان
ع ــون بـحــث االسـتــراتـيـجـيــة الــدفــاعـيــة
بـعــد تــألـيــف الـحـكــومــة يسحب ذريـعــة
رئيسية من أمام تأليف الحكومة ،ألن
القوى الغربية ّ
تعول جديًا على بحث
االستراتيجية الدفاعية.
خطاب االمــن العام لحزب الله السيد
حسن نصرالله فــي الهرمل أمــس ،في
الذكرى االولــى للتحرير الثاني ،القى
مسعى رئيس الجمهورية .فنصرالله
ّ
تولى سحب ذريعة أخرى استخدمها
الحريري للتلويح بعدم التأليف ،وهي
العالقة مع سوريا .وتأكيد نصرالله أن

هذا امللف ُيبحث بعد تأليف الحكومة،
يـ ـن ــزع م ــن الـ ـح ــري ــري ورقـ ـ ــة امل ـمــاط ـلــة
ب ــذري ـع ــة رف ـض ــه م ــا يـسـمـيــه “تـطـبـيــع
العالقة مع النظام السوري”.
على صعيد آخــر ،علمت “األخـبــار” أن
مساعد وزيــر الــدفــاع االمـيــركــي طالب
ع ــون بـمــوقــف لـبـنــانــي م ــن الـعـقــوبــات
االمـيــركـيــة عـلــى إيـ ــران شـبـيــه بموقف
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
الذي أعلن التزم بالده تنفيذ العقوبات،
إال أن عون رفض منح ضيفه االميركي
أي موقف في هذا املجال .كذلك بدا من
ـارم أن ب ــاده ب ــدأت ت ـيــأس من
ك ــام كـ ـ ِ
إمكان تأثر جسم حزب الله التنظيمي
بــال ـع ـقــوبــات ،وأن ـه ــا مـهـتـمــة بتحديد
كيفية حصوله على االم ــوال بصورة
مستمرة.
(األخبار)
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أصدقاء للسعودية «غب الطلب»

باسيل على طريق الرئاسة :أي خطة وأي مواجهة؟
يتحدث خصوم الوزير جبران باسيل عن خطته نحو الرئاسة منذ ما قبل االنتخابات النيابية ،وحتى تشكيل الحكومة .هل ينجح
باسيل في ضبط إيقاع التشكيلة الحكومية على قياس خطته؟ وماذا سيفعل المعترضون؟
هيام القصيفي
يـ ـسـ ـت ــأن ــف الـ ــرئ ـ ـيـ ــس املـ ـكـ ـل ــف س ـعــد
الـحــريــري ب ــدءًا مــن الـيــوم اجتماعاته
م ــع الـ ـق ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة األس ــاسـ ـي ــة،
فــي مـحــاولــة جــديــدة لحسم األحـجــام
وتـ ــوزيـ ــع الـ ـحـ ـق ــائ ــب ،ع ـل ــى أن يــرفــع
قــريـبــا تشكيلة حـكــومـيــة إل ــى رئيس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة الـ ـعـ ـم ــاد م ـي ـش ــال ع ــون
تتضمن توزيعًا للحقائب والحصص
طــائ ـف ـيــا وس ـيــاس ـيــا م ــع األع ـ ـ ــداد من
دون األسماء ،فإذا وافق عون عليها،
ينتقل الـبـحــث إل ــى املــرحـلــة الـثــانـيــة،
أي اخـتـيــار كــل قــوة سياسية أسماء
وزرائها.
وف ـ ـ ــي ان ـ ـت ـ ـظـ ــار مـ ــواف ـ ـقـ ــة ع ـ ـ ــون ع ـلــى
التشكيلة الـحــريــريــة املــرتـقـبــة ،وهــي
مـسـتـبـعــدة ،ال ي ــزال ال ـجــو السياسي
الــذي نشأ من املفاوضات الحكومية
والسجاالت حولها ضبابيًا ،ويطرح
عـ ــامـ ــات اسـ ـتـ ـفـ ـه ــام ح ـ ــول ع ـنــاصــر
الثقة التي باتت مفقودة بني أطــراف
ال ـ ـت ـ ـف ـ ــاوض .فـ ـكـ ـي ــف يـ ـمـ ـك ــن ل ـل ـق ــوى
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ــريـ ــد ح ـق ــوق ـه ــا

جاءت نتائج االنتخابات لتعزز رؤية
السعودية حول توازن سياسي ال
يزال قائمًا في لبنان
الحكومية ،أن تتقدم فــي الـتـفــاوض،
ط ــامل ــا أن الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ــر ال
يتحدث مع القوات اللبنانية وال مع
ال ـح ــزب ال ـت ـقــدمــي االشـ ـت ــراك ــي ،وهــو
الـطــرف األســاســي الــذي يتحفظ على
حصصهما .وال رئـيــس الجمهورية
يدخل مباشرة على خط التأليف مع
هاتني القوتني ،ال بل يحيل املراجعني
إل ــى رئـيــس الـحـكــومــة املـكـلــف ،وكيف
يـمـكــن ال ـت ـقــدم فــي ال ـش ــأن الـحـكــومــي،
طاملا أن كرة االعتراض على دور وزير
الخارجية في التأليف واتهامه بأنه
وراء املراوحة ،مستمرة في التدحرج،
ً
وص ــوال إلــى الـكــام عــن أنــه يستخدم
ال ـح ـكــومــة تـمـهـيـدًا مل ـعــركــة الــرئــاســة.
حتى أن القوى السياسية تنكفئ عن
ال ـحــديــث ع ــن ال ـتــأل ـيــف إال م ــن زاوي ــة
دوره وتـ ـحـ ـضـ ـي ــره ملـ ـع ــرك ــة رئ ــاس ــة
الجمهورية.
قــد يـكــون رئـيــس الـجـمـهــوريــة ساهم
بـكــامــه عــن تـقــدم بــاسـيــل فــي السبق
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الرئاسي عمدًا أو عن غير قصد ،في
هــذا األم ــر .لكن واقــع الـحــال أيضًا أن
خ ـصــوم بــاسـيــل ســاه ـمــوا أي ـضــا عن
قـصــد أو عــن غـيــر قـصــد ،فــي تحويل
املـ ـع ــرك ــة مـ ــن نـ ـق ــاش ح ـ ــول مــوقـعـهــم
السياسي والحقائب التي يريدونها،
إل ــى مـعــركــة ح ــول دور رئـيــس التيار
الــوط ـنــي ال ـحــر وط ـمــوحــه الـسـيــاســي
ـ ـ ـ ـ ال ــرئ ــاس ــي .وك ـل ـم ــا زاد هـ ـ ــؤالء فــي
استهدافه ،ينقل عن باسيل أنه يرتاح
إلى موقعه ودوره ،خصوصًا أنهم ال
يملكون أي خطة واضحة ملواجهته،
علمًا أنــه ال يتصرف منفردًا في هذه
املـعــركــة ،بــل بـغـطــاء كــامــل مــن رئيس
الـجـمـهــوريــة .فــي حــن يـعـبــر بحسب
معلومات خصومه عن انزعاج كامل
م ــن الـحـمـلــة عـلـيــه مـسـتـخــدمــا إيــاهــا
ل ـ ــرص ص ـف ــوف ــه داخـ ـ ــل ال ـت ـي ــار ال ـحــر
بــاع ـت ـبــار أن ـه ــا م ـ ّ
ـوج ـه ــة ض ــد الـعـهــد
وليست ضــده ،األمــر الــذي يمنعه من
التراجع ،حتى ال يفسر ذلــك أنــه نوع
من االنكسار للعهد.
خصوم باسيل ،ليسوا فقط منافسيه
امل ـس ـي ـح ـيــن أي ال ـ ـقـ ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة
وتـيــار امل ــردة .هـنــاك الـحــزب التقدمي
االشـ ـت ــراك ــي وهـ ـن ــاك ف ــري ــق ف ــي تـيــار
املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل وحـ ـ ـت ـ ــى مـ ـ ــن امل ـح ـي ـط ــن
ب ــال ــرئ ـي ــس امل ـك ـل ــف س ـع ــد ال ـح ــري ــري
غ ـ ـيـ ــر راض ـ ـ ـ ـ ــن ع ـ ـ ــن ت ـ ـفـ ــاه ـ ـمـ ــه مـ ـع ــه.
ه ــذان الـفــريـقــان ي ـقــوالن كــامــا كثيرًا
ً
وم ـف ـصــا ،ألنـهـمــا بــاتــا ي ـن ـظــران إلــى
دور باسيل الحالي في التأليف ،على
أن ــه م ــن ض ـمــن س ـيــاق خ ـطــة ب ــدأ بها
قبل االنتخابات النيابية .فماذا تقول
معطيات هؤالء؟
كانت االنتخابات النيابية بالنسبة
إل ــى ال ـحــريــري وبــاس ـيــل ت ـهــدف إلــى
تــأمــن قــاعــدة نيابية عــدديــة ،تجعل
م ــن الـحـلـيـفــن ،ق ــوة بــرملــانـيــة ق ــادرة
على االستغناء عــن أي حليف آخــر.
لكن النتائج قلبت الطاولة عليهما.
ال ال ـ ـحـ ــريـ ــري ت ـم ـك ــن مـ ــن ت ــأم ــن مــا
وعــده به نــادر الحريري ،وال باسيل
تمكن منفردًا من الفوز بكتلة نيابية
ص ــافـ ـي ــة .وت ــالـ ـي ــا ل ــم ي ـع ــد ال ـط ـمــوح
الـنـيــابــي لـل ـحــريــري وبــاس ـيــل كــافـيــا
الستكمال ما باشرا به قبل التسوية
الــرئــاسـيــة وب ـعــدهــا .بـعــد استيعاب
نتائج االنـتـخــابــات ،انتقل الطرفان
إلــى املرحلة الثانية ،مــع مفاوضات
التشكيل الحكومية .لكن الحريري،
ب ـف ـعــل ال ـن ـت ــائ ــج ال ـن ـي ــاب ـي ــة املـخـيـبــة
لآلمال ،وبعد إبعاد نــادر الحريري،

يستظل باسيل ،في التيار وخارجه ،بغطاء غير محدود من رئيس الجمهورية

أراد تــدويــر ال ــزواي ــا مــع الـسـعــوديــة.
وم ــا ك ــان ي ــري ــد أن يـبــرهـنــه ل ـهــا من
أنه مضطر إلى التحالف مع الفريق
األق ـ ـ ـ ــوى م ـس ـي ـح ـيــا وسـ ـي ــاسـ ـي ــا ،أي
التيار الوطني ورئيس الجمهورية،
لم يعد قــادرًا على تسويقه .وجــاءت
النتائج لتعزز رؤية السعودية حول
تـ ـ ــوازن س ـيــاســي ال ي ـ ــزال قــائ ـمــا في
لبنان ،سواء مسيحيًا لجهة النتائج
املـ ـتـ ـق ــدم ــة ال ـ ـتـ ــي ح ـق ـق ـت ـه ــا ال ـ ـقـ ــوات
ال ـل ـب ـنــان ـيــة أم درزي ـ ـ ــا ل ـج ـهــة نـتــائــج

الحزب التقدمي االشتراكي.
وإذا ك ـ ــان ال ـ ـحـ ــريـ ــري رض ـ ــخ بـفـعــل
الضغوط السعودية ،إال أنه أراد أيضًا
في املقابل الحفاظ على الرابط الذي
يجمعه بالعهد ،من خالل االستمرار
فــي امل ــراوح ــة ،فــا يـكـســر ال ـجــرة معه
أو مــع «ال ـقــوات» و «االش ـتــراكــي» ،بل
أعاد وصل ما انقطع معهما ،بوتيرة
مـتـســارعــة ،ولـكــن مضبوطة اإلي ـقــاع.
فــا يعطيهما مــن كـيـســه ،بــل يحفظ
معهما «خط الرجعة» فحسب.

بــاسـيــل م ــن جـهـتــه ،فـعــل ال ـع ـكــس .لم
يأخذ بنتائج االنتخابات النيابية،
على رغم أنها برهنت له فعليًا ،داخل
ص ـفــوف الـتـيــار أن أمـ ـرًا مــا تـغـيــر في
ال ـت ـصــويــت ال ـش ـع ـبــي .بــالـنـسـبــة إلــى
خصوم باسيل ،هو قفز فوق النتائج،
واس ـت ـمــر فــي مـحــاولـتــه اسـتـثـمــار ما
زرعه ،لتحصيل حصة وزارية صافية،
تضيف إلى رصيده النيابي ،وتجعل
منه مرشحًا أول لرئاسة الجمهورية.
على طريق طموحه الرئاسي ،يحقق

باسيل نقطتني :األول ــى ،داخـلـيــة في
ال ـت ـيــار إذ يـعـمــد إل ــى تـقـلـيــص نـفــوذ
خصومه وفــريــق رئـيــس الجمهورية
العائلي والحزبي تدريجًا وإبعادهم
عن مراكز القرار الحكومي ،كما فعل
نيابيًا ،مستفيدًا من غطاء بال حدود
من رئيس الجمهورية.
النقطة الثانية ،هي استكمال تطويق
خـصــومــه املـسـيـحـيــن ،س ــواء الـقــوات
اللبنانية واملعركة بينهما ال تحتاج
إلـ ــى ك ـث ـيــر م ــن الـ ـش ــروح ــات ،وح ــزب
الكتائب ،وتـيــار امل ــردة .بالنسبة إلى
مــن يـتــابــع م ـفــاوضــات الـتــألـيــف ،فــإن
انكفاء تيار املردة عن خوض مواجهة
مـ ـفـ ـت ــوح ــة وم ـ ـبـ ــاشـ ــرة م ـ ــع ب ــاس ـي ــل،
يـبــدو واض ـحــا ب ـقــوة ،وســط كــام عن
أن بــاس ـيــل ي ـع ــرف ت ـمــامــا أن طــرفــن
أساسيني يؤثران في موضوع املردة
ه ـمــا س ــوري ــا وحـ ــزب ال ـل ــه ،وكــاهـمــا
الـ ـي ــوم ل ـيــس ف ــي م ــوق ــع ت ـقــديــم تـيــار
املـ ــردة عـلــى الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر أو
على العهد.
ع ـلــى امل ـق ـلــب اآلخ ـ ــر ،ال يـمـكــن إع ـطــاء
زيارة باسيل إلى عني التينة أكثر من
حجمها ،فالطرفان يعرفان حدودها،
كما يعرف بري طموح رئيس التيار
الـ ـح ــر ل ـت ـطــوي ـقــه ،ك ـم ــا أراد تـطــويــق
رئ ـيــس ال ـحــزب الـتـقــدمــي االش ـتــراكــي
ولـ ـي ــد جـ ـنـ ـب ــاط .مـ ــن دون أن يـمـنــع
ذلــك باسيل من االعتقاد أن جنبالط
مضطر إلــى التصرف بواقعية ،حني
تضطره الــوقــائــع السياسية ،كما أن
طــريــق ب ــري تـمــر حـكـمــا ب ـحــزب الـلــه،
وهذا يجعله أكثر اطمئنانًا إلى أن ما
يرسمه قابل للتحقيق.
هـ ـ ــذا املـ ـشـ ـه ــد الـ ـ ـ ــذي يـ ـق ــدم ــه أفـ ــرقـ ــاء
أسـيــاسـيــون مــن ات ـجــاهــات مختلفة،
ي ـت ـع ــزز فـ ــي رأي ـ ـهـ ــم ،فـ ــي م ـف ــاوض ــات
تـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة ،م ــن خ ــال حصة
أساسية ال لبس فيها ،ألنها ستكون
املـعـبــر األس ــاس ــي إل ــى مــرحـلــة يتركز
فيها دور باسيل «اآلمــر الناهي» في
الجمهورية.
الـ ـ ـس ـ ــؤال ،لـ ـي ــس ف ـ ــي م ـ ــا ي ـخ ـط ــط لــه
باسيل ،بــل مــاذا ستفعل هــذه القوى
ملواجهة ما تعتبره خطة رئيس التيار
الوطني الحر الرئاسية؟ وإلى أي حد
يمكن لـهــا مــواجـهــة الـعـهــد ،مــا دامــت
املعركة حتى اآلن تخاض بالقفازات؟
وكيف ستتصرف إذا أصبح لباسيل
قوة حكومية صافية ،تجعله مرتاحًا
في إدارته معركته املبكرة؟ .حتى اآلن
ال ت ـ ــزال األج ــوب ــة م ـب ـه ـمــة ،ألن ق ــدرة
التعطيل ال تزال تقف فقط عند حدود
الـحـكــومــة .أم ــا حــن تتشكل فحينها
ي ـص ـبــح ل ـل ـك ــام ع ــن م ــرح ـل ــة بــاسـيــل
الرئاسية ،له أبعاد أخرى.

الم ّ
يحلو للسياسيين ُ
قربين
ّمن السعودية التأكيد دائمًا
أنها تمتنع ،منذ  4تشرين
الثاني  ،2017عن التدخل
في الشأن اللبناني .األدق ،كان
ّيستدعي أن يوضح هؤالء
الدبلوماسية السعودية
أن
ّ
في بيروت سلمت مهمة
التعبير عن مواقفها إلى
«أصدقائها» المحليين
ليا القزي
تـ ـح ـ ّـول ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ال ـس ـع ــودي ــة فــي
ب ـي ــروت إل ــى «ب ـع ـثــة ت ــرف ـي ــه» ،م ــن خــال
«ف ـن ـج ــان الـ ـقـ ـه ــوة» أو ج ــول ــةٍ دراجـ ـ ــات
ّ
يعني أن السعودية
«الهارلي» النارية ،ال
ّ
نـفـضــت يــدي ـهــا م ــن ال ـت ــدخ ــل الـسـيــاســي
ّ
ُ ّ
ـاع حتى توحي
فــي البلد .هــو ّ مـجــرد قـنـ ٍ
للرأي العام أنها «دبلوماسية ناعمة»،
ُ
ومـ ــا «الـ ـحـ ـم ــات» ال ـت ــي تـ ـس ــاق ض ـ ّـده ــا
إال «اف ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراء» ،وب ــالـ ـت ــال ــي ت ـن ـج ــح فــي
«استعطاف» أصـحــاب القلوب الرقيقة.
أما ّ
مهمة مهاجمة ُالرئيس ميشال عون،
ّ
ورئيس الحكومة املكلف سعد الحريري،
ّ
وتسوية ال ــ 2016الرئاسية ،فقد سلمها
الـ ــوزيـ ــر املـ ـف ــوض ولـ ـي ــد الـ ـبـ ـخ ــاري إل ــى
ّس ـي ــاس ـي ــن مـ ــن ف ــري ــق  14آذار ،ي ـبــدو
أنـهــم تحولوا إلــى ناطقني بما ال يقوى
عليه رأس الدبلوماسية السعودية في
بـيــروتُ ،
ومـعـ ِّـبــريــن عــن مــواقــف الــريــاض
الـحـقـيـقـيــة م ــن ال ـش ــأن ال ـل ـب ـنــانــي .يكفي
أن يــدلــي ه ــؤالء بمواقفهم على وسائل
ّ
الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ،ح ــت ــى ُي ـس ــارع
الدبلوماسي النشيط «افـتــراضـيــا» إلى
وضع عالمة «إعجاب» للمنشور.
بـعــد اس ـتــدعــاء الــزمـيــل حـســن مرتضى
بـتـهـمــة ت ـهــديــد ال ـب ـخ ــاري ،غـ ـ ّـرد الـنــائــب
ال ـســابــق فـ ــارس سـعـيــد ع ـلــى «تــوي ـتــر»،
ً
قائال ّإن «وضع ّ
حد لشتيمة السعودية
ّ
فــي لـبـنــان ي ـتــم عـبــر اس ـتــدعــاء سياسي
لـلـمـســؤولــن ع ــن ح ــزب ال ـلــه و إبــاغـهــم
الخروج من التسوية إذا استمر الهجوم.
اس ـتــدعــاء الـصـغــار ال يـفـيــد» .الـتـغــريــدة
نــالــت إع ـج ــاب «دب ـلــومــاســي ال ـهــارلــي»،
ّ
وتكرر األمر مع منشورات أخرى لعضو
األمــانــة العامة سابقًا فــي  14آذار نوفل
ض ـ ّـو ،وصـحــافـيــن آخــريــن يـ ــدورون في
الفلك السياسي نفسه .وجدت السعودية
ف ــي بـعــض الـسـيــاسـيــن املـحـلـيــن ّ«أداة
ّ
ُ
ذون
ٍ
خالص» لها :يتكلمون لغتها ،وينف ً
أجـنــدتـهــا ،مــن دون أن تـجــد هــي حــاجــة
إل ــى رف ــع صــوت ـهــا .ت ـمــامــا ك ـمــا يحصل
فــي ملف تشكيل الحكومة .ففي العلن،
تـتـمـ ّـســك ال ــري ــاض بـ ــ«احـ ـت ــرام الـ ـق ــرارات

ّ
فتتشدد في
اللبنانية» ،أما في الباطن،
أن ينال حليفاها سمير جعجع ووليد
جنبالط الـحـ ّـصــة الـتــي ترضيهما ،وإال
فالسعودية لــن تسمح لسعد الحريري
بإعالن الحكومة« ،وفقًا لشروط ميشال
عون وحزب الله».
ٌ
ص ـح ـي ـ ٌـح ّأن الـ ـبـ ـخ ــاري ُ
«م ـ ــدم ـ ــن» عـلــى
«تـ ــوي ـ ـتـ ــر» ،ولـ ـك ــن ت ــأيـ ـي ــده ل ـت ـغ ــري ــدات
سياسية تضعه في مواجهة ثنائي عون
ـ ـ ـ ُ الحريري ،مؤشر إلى موقفه الحقيقي
املعارض للتسوية الرئاسية .ال يقتصر
ّ
األم ـ ــر ع ـلــى ذل ـ ـ ّـك ،ب ــل إن الــدب ـلــومــاســي
ال ـس ـع ــودي ُي ـن ــف ــذ س ـيــاســة ض ـغــط على
أرك ــان الــدولــة اللبنانية ُ
وي ـهـ ّـول عليهم
ّ
ب ــأن ــه إمـ ــا أن ي ـض ـعــوا حـ ـ ّـدًا لـلـمـغــرديــن
ّ
وال ـص ـحــاف ـيــن ،وي ـك ـ ّـمــوا أف ـ ــواه ك ــل رأي
ّ
م ـعــارض أو مـنـتـقــد ل ـلــريــاض ،وإال فــإن
ُ
األخيرة ستطيح التسوية وترمي بالبلد
ف ــي امل ـج ـه ــول .وي ـق ــول أح ــد أبـ ــرز ه ــؤالء
ّ
السياسيني إن «الـتـســويــة كــانــت قائمة
على معادلة انتخاب رئيس جمهورية
ووضــع قانون انتخابات بشروط حزب
ال ـلــه ،مـقــابــل تحييد لـبـنــان عــن املسائل
الخالفية وتطبيق النأي بالنفس .ولكن

مــع الكشف عــن اتـصــال عــون بـ(الرئيس
ب ـشــار) األس ــد ،واسـتـقـبــال الـسـيــد حسن
نصرالله لوفد مــن أنـصــار الـلــه ،انهارت
ال ـ ـت ـ ـسـ ــويـ ــة» .الـ ـ ـس ـ ــؤال ال ـ ـ ـ ــذي ي ـط ــرح ــه
السياسي نفسه« :ما البديل من التسوية
القديمة؟ هل بإنتاج تسوية جديدة؟ أم
إطاحة اتفاق الطائف وتغيير النظام؟ أم
عودة العنف واالغتياالت؟»ّ .
فـ ّـوضــت الـسـعــوديــة نفسها حــق اإلمــاء
على لبنان موقعه ومواقفه السياسية.
ال ت ـن ـظ ــر إلـ ـي ــه ب ــوصـ ـف ــه «ب ـ ـل ـ ـدًا عــرب ـيــا
شـقـيـقــا» ،ب ــل تـ ّـريــد م ــن دول ـت ــه أن تـكــون
تــابـعــة لـهــاُ ،مـنــفــذة ألجـنــدتـهــا ،ومــؤيــدة

ُينفذ البخاري
سياسة التهويل
بإطاحة التسوية

ملواقفها املعارضة للقضية الفلسطينية
وجرائمها فــي الـيـمــن .وإذا مــانــع لبنان
ّ
ذل ـ ــك ،ف ـ ــإن ال ـس ـع ــودي ــة ال تـ ـتـ ـه ــاون فــي
ّ
استعمال كل الوسائل لـ«معاقبته» ،بدءًا
من تعطيل صفقة تسليح الجيش ،مرورًا
بالتضييق عـلــى اللبنانيني فــي ال ــدول
ً
الخليجية ،وصوال إلى إجبار الحريري
عـلــى تـقــديــم اسـتـقــالـتــه .عـلــى ال ــرغ ــم من
ذلــكُ ،ي ّ
صر املــؤيــدون لها في لبنان على
ّ
أن السعودية «منذ أن انتهت االنتخابات
ال ـن ـي ــاب ـي ــة ،ت ـت ـع ـ ّـرض ل ـه ـج ــوم مـمـنـهــج،
ُ َّ
وتتهم بالتعطيل» .ينبري هؤالء للدفاع
ع ــن ال ـس ـعــوديــة وتـلـمـيــع ص ــورت ـه ــا ،في
ّ
وقــت بــات فيه حــتــى «املجتمع الــدولــي»
ي ـجــد نـفـســه ُ
«م ـح ــرج ــا» م ــن ال ـق ـفــز فــوق
إج ـ ــرام ق ـ ــوات ال ـت ـحــالــف ف ــي ال ـي ـم ــن ،أو
االعـتـقــاالت لناشطات داخــل السعودية
يواجهن اليوم الحكم بــاإلعــدام .جماعة
ُ ّ
ـروتُ ،ي ـص ـ ّـرون
«أح ـ ــبّ ال ـح ـي ــاة» ف ــي بـ ـي ـ ّ
ع ـلــى أن ـه ــم «م ــع امل ـم ـل ـكــة ،ألن ـه ــا ال ت ــزال
ُ ّ
تــدعــم منطق الــدولــة ،ولــم تـســلــح طائفة
بوجه طائفة أخــرى» .أما ما يحصل في
الداخل السعودي أو مجازر اليمن« ،فال
مصلحة لنا في رؤيته»!

انتقاد السعودية ممنوع؟

ّ
الحريري ،استخدام فرع املعلومات لقمع
في فصل جديد من فصول «استضعاف» الصحافة ،قررت «السلطة» بجناحها
ً
الصحافيني ،بسبب مواقفهم من السياسات السعودية في لبنان واملنطقة .فقد استدعى فرع املعلومات ،بناء على إشارة
النيابة العامة التمييزية ،مدير مكتب قناة «العالم» اإليرانية في دمشق ،الزميل حسني مرتضى (وهو لبناني) ،الستجوابه
بسبب مواقف أدلى بها ،يعارض فيها أداء القائم باألعمال السعودي في لبنان وليد البخاري .وفيما لم ّ
يلب مرتضى طلب
مثوله أمام جهاز أمني ،أقفل املحضر نتيجة الضجة التي أثيرت حوله ،وخشية تدخل قوى سياسية لحماية مرتضى.
ّ
بتبعيتها
أتبع بحملة من قبل بعض الشخصيات السياسية واإلعالمية املعروفة
والالفت أن قرار استدعاء الزميل مرتضى ِ
ّ
«التعرض للمملكة» ،وهي حملة حظيت برعاية البخاري الذي سبق أن دعا ،يوم  ١٣آب ،في
للسعودية ،تطالب بمنع
ّ
مؤتمر صحافي ،إلى معاقبة وسائل إعالم لبنانية ألنها تنتقد سياسة بالده التي تخوض حربًا مدمرة على شعب اليمن
وتحاصره وترتكب مجازر ممنهجة بحق أطفاله.

تقرير

آالت الفحص في المطار إلى القضاء :الفارق  16مليون دوالر
داود رمال

(هيثم الموسوي)

ّ
تلقى مرجع رسمي رفيع ملفًا أحاله
إلى القضاء املختص ،الذي سيضع
يده عليه بــدءًا من اليوم .وقد تبني
أن ه ــذا امل ـل ــف يـتـعـلــق ب ـش ــراء آالت
ال ـف ـحــص ف ــي املـ ـط ــار ،ح ـيــث يــوجــد
هنالك شـكــوك فــي أن دفـتــر شــروط
ال ـع ـقــد ُوض ـ ــع ع ـ ُلــى ق ـي ــاس «شــركــة
ال ـح ـم ــرا» ال ـت ــي أبـ ـ ــرم م ـع ـهــا ات ـفــاق
ب ــال ـت ــراض ــي ،ب ـعــد اس ـت ـب ـعــاد بــاقــي
الـ ـش ــرك ــات ،وب ـع ـض ـهــا قـ ــدم عــرضــا
أرخص بـ 16مليون دوالر.
وفــي املعلومات ،فــإن رجــل األعمال

الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي (ف.م.أ،).
ال ـ ــذي ي ـم ـلــك م ـع ـظــم أسـ ـه ــم شــركــة
( Astrophysics Lebanonسـبــق أن
ق ــدم ــت ،ف ــي ع ــام  2009هـبــة عينية
لـ ـص ــال ــح م ـ ـطـ ــار رف ـ ـيـ ــق الـ ـح ــري ــري
الدولي ،هي عبارة عن جهاز تفتيش
 X-RAYل ـح ـق ــائ ــب املـ ـس ــاف ــري ــن)،
شــارك في استدراج عــروض أعلنت
عـنــه إدارة ال ـط ـيــران امل ــدن ــي ،لـشــراء
وت ــرك ـي ــب وص ـي ــان ــة ث ــاث ــة أج ـه ــزة
 X-RAYلتفتيش ال ـس ـي ــارات .وقــد
تـ ـضـ ـم ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــرض ت ــركـ ـي ــب ث ــاث ــة
أجـهــزة مـتـطــورة لـقــاء مبلغ مليون
دوالر امـيــركــي لكل جـهــاز .لكن مع

بداية العام الحالي تم رفض عرض
شركة (ف.م.أ ).وقبول عــرض مقدم
من قبل «مجموعة الحمرا» (وكيلة
شــركــة  RAPISCANاالمـيــركـيــة في
أب ــو ظ ـبــي) بــالــرغــم م ــن أن التكلفة
ال ـ ـت ـ ــي قـ ــدم ـ ـت ـ ـهـ ــا «الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرا» ه ــي
19مليون دوالر أميركي لقاء تركيب
االج ـه ــزة ال ـثــاثــة بتقنية مختلفة
عـ ــن ت ـل ــك امل ـس ـت ـخ ــدم ــة فـ ــي أج ـه ــزة
(ف.م.أ .).وعندما جرى االستفسار
ع ــن االمـ ـ ــر ،كـ ــان الـ ـج ــواب أن سبب
رفــض عــرضــه عــدم موافقته لدفتر
الـشــروط ،إذ إن املطلوب هــو جهاز
 X-RAYي ـس ـت ـخــدم أش ـع ــة سينية

ّ
ترتد عند االصـطــدام بجسم صلب
( ،)SENCKSORSبـيـنـمــا الـجـهــاز
الذي عرضه يستخدم أشعة سينية
تـخـتــرق الـجـســم الـصـلــب وال تــرتــد
(.)FORWARD
وك ـ ــان الف ـت ــا ب ـح ـســب م ــا تـ ـ ـ ّ
ـردد من
م ـص ــادر ال ـشــركــة أن ه ــذه الـتـقـنـيــة
«أفـ ـ ـض ـ ــل م ـ ــن امل ـ ـط ـ ـلـ ــوب ف ـ ــي دف ـت ــر
الشروط ألنها تعطي صورة كاملة
ل ـل ـج ـســم الـ ـ ــذي ي ـت ــم ال ـك ـش ــف عـلـيــه
وم ـح ـت ــوي ــات ــه م ــع إم ـك ــان ـي ــة ع ــرض
الـصــورة بــااللــوان وليس باللونني
االب ـي ــض واالسـ ـ ــود ف ـق ــط» .وعـلـيــه،
فقد أثيرت الشبهات بشأن تفصيل

دفـتــر الـشــروط على قـيــاس الشركة
التي رست عليها املناقصة ،خاصة
أن ف ـ ــارق ال ـت ـك ـل ـفــة ش ــاس ــع م ــا بــن
عرض (ف.م.أ ).الذي يبلغ  3ماليني
دوالر ام ـ ـيـ ــركـ ــي وعـ ـ ـ ـ ــرض ش ــرك ــة
ً
«الحمرا» ( 19مليون دوالر) ،فضال
عن الفارق في التقنية.
ّ
وبالفعل ،فقد ركبت شركة «الحمرا»
األجهزة الثالثة التي تعتمد تقنية
ت ـس ـم ــى  BACKSCATTERعـنــد
حــاجــز الـجـيــش املـ ــؤدي ال ــى املـطــار
ومدخل
وعند مدخل مبنى الشحن
ّ
االدارة العامة الداخلي ،بعدما وقع
معها العقد كونها الشركة الوحيدة

الـتــي تنطبق عليها ال ـشــروط (هي
صــاح ـبــة ال ــوك ــال ــة ال ـح ـصــريــة لـهــذا
النوع من االجـهــزة) ،علمًا بــأن هذا
العقد ال يشمل الصيانة أو لوائح
قطع الغيار.
وعـنــدمــا استفسرت «األخ ـب ــار» من
وزارة األش ـغ ــال ع ــن حـقـيـقــة األم ــر،
كان جواب أحد ّ
املقربني من الوزير
يوسف فنيانوس أن إدارة الطيران
املــدنــي فـ ّـوضــت مـنــذ أن ط ــرح األمــر
ق ـي ــد ال ـب ـح ــث ل ـج ـن ـتــن عـسـكــريـتــن
مــن الـجـيــش وق ــوى األم ــن الــداخـلــي
تـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــد ش ـ ـ ـ ـ ـ ــروط ومـ ـ ــواص ـ ـ ـفـ ـ ــات
األجهزة ،وعندما أتت العروض ،تم

تكليف اللجنتني بدرسهما واتخاذ
الـ ـق ــرار امل ـن ــاس ــب ب ـشــأن ـه ـمــا ،فــأتــى
ملصلحة شركة «الحمرا».
والحـ ـق ــا ،ت ـب ـ ّـن وجـ ــود فـ ــارق مــالــي
كبير ،مــا استوجب أخــذ امللف إلى
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ف ــي ن ـهــايــة ربـيــع
عام  ،2017وهناك طرحت آراء عدة،
فكان الجواب أنه في ما يخص أمن
املطار ،علينا العودة إلى ما يقرره
الجيش وق ــوى األم ــن بــرغــم الـفــارق
ف ـ ــي األس ـ ـ ـعـ ـ ــار «ألنـ ـ ـن ـ ــا ب ـم ــوض ــوع
األم ـ ــن ب ــامل ـط ــار م ــا م ـن ـل ـعــب» ،على
ح ـ ّـد تـعـبـيــر أح ــد الـ ـ ــوزراء املعنيني
بملف أمن املطار ،في جلسة عقدها

مجلس ال ــوزراء فــي حــزيــران .2017
ويـضـيــف امل ـق ـ ّـرب ــون م ــن فـنـيــانــوس
أن املتضررين من نتيجة املناقصة
زاروا الوزارة واعترضوا ،وبعضهم
ط ـ ـلـ ــب ت ـ ـعـ ــديـ ــل دف ـ ـت ـ ــر الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروط،
وطلبنا منهم أن يراجعوا مجلس
شورى الدولة ،فكان أن ّ
رد املجلس
مــراج ـع ـتــن اع ـتــراض ـي ـتــن .ويـشـيــر
ه ــؤالء إل ــى أن دور وزي ــر األش ـغــال
اق ـت ـصــر ع ـلــى ت ــأم ــن قـ ــوة دفـ ــع من
أجل اإلفراج عن املخصصات املالية
فـ ــي ه ـ ــذا املـ ـ ـش ـ ــروع وغـ ـ ـي ـ ــره ،رب ـطــا
بــاح ـت ـيــاجــات املـ ـط ــار «ال أك ـث ــر وال
أقل».
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مجتمع

مجتمع
تقرير

قضية

َ
ّ
فوضى «ع مد النظر»!

مناقصة معمل الكفور:
كالكيت ثالث مرة!

محال الـ  optiqueوبيع العدسات الالصقة
في لبنان قانون
لمزاولة مهنة صنع النظارات
الطبية وبيعها عمره
نصف قرن .وفي لبنان ،أيضًا،
يفحص النظر من ال ترخيص
لديه بمزاولة المهنة،
وتباع العدسات الالصقة،
الطبية وغيرها ،في محال
الحالقين ولدى بائعي َ
الـ«فوبيجو» .فوضى «ع
ّ
مد النظر» تحكم قطاع
المهن البصرية

ّ
النظارات
الشمسية
ي ـغ ـي ــب ال ـت ـن ـظ ـيــم أي ـضــا
عـ ـ ـ ــن بـ ـ ـي ـ ــع ال ـ ـ ـن ـ ـ ـظـ ـ ــارات
الـ ـ ـشـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــة .ي ـن ـص ــح
ن ـق ـيــب امل ـه ــن ال ـب ـصـ ّ
ـريــة
أح ـ ـمـ ــد ش ـ ـ ـ ـ ّـري بـ ـش ــراء
هــذا الـنــوع مــن النظارات
مــن مــراكــز مــزاولــة املهن
ال ـب ـص ـ ّ
ـري ــة ف ـق ــط ،ال من
محال األلبسة أو محال
بـيــع أدوات الــزي ـنــة .كما
ينصح ،في حال شرائها
م ـ ـ ــن أي م ـ ـك ـ ــان آخ ـ ـ ــر،
بفحص زجاجاتها في
ّأي من هذه املراكز.

ريم طراد
قانون عمره خمسون سنة ،أي
بني
ٍ
قبل أن يشيع اسـتـخــدام العدسات
ال ــاص ـق ــة ف ــي ل ـب ـن ــان ،وآخ ـ ــر يـقـبــع
منذ  15عامًا حبيس أدراج اللجان
ال ـ ـنـ ـي ــابـ ـيـ ــة ،يـ ـعـ ـي ــش قـ ـ ـط ـ ــاع امل ـه ــن
الـبـصــريــة ف ــي ح ــال فــوضــى تسمح
ببيع العدسات الالصقة ومحاليلها
ً
في محال «الكوافير» ،مثال!
ّ
البصرية أحمد
بحسب نقيب املهن
ش ـ ـ ّـري ،تــزخــر األسـ ـ ــواق الـلـبـنــانـيــة
ب ـ ـعـ ــدسـ ــات الصـ ـ ـق ـ ــة ال ت ـس ـت ــوف ــي
الشروط واملعايير الــازمــة ،وتباع
فـ ـ ــي غ ـ ـيـ ــر مـ ـ ــراكـ ـ ــز م ـ ـ ــزاول ـ ـ ــة املـ ـه ــن
ّ
الـبـصـ ّ
ـريــة ،أو مــا يـعــرف بـمـحــال الـ
 .optiqueويلفت الــى أنــه «يجب أن
ّ
تمر العدسات الالصقة املستوردة
ّ
عـ ـل ــى م ـع ـه ــد ال ـ ـب ـ ـحـ ــوث ال ـع ـل ـم ــي ــة
ل ـت ـخ ـض ــع ل ــاخـ ـتـ ـب ــارات الـ ــازمـ ــة،
ث ـ ـ ّـم ع ـل ــى وزارة ال ـص ـح ــة ل ـل ـتــأكــد
ّ
م ـ ــن ح ـي ــازت ـه ــا تــرخ ـي ـصــا ف ــي بـلــد
املنشأ ،قبل طرحها في األســواق».
تستوي في ذلــك العدسات الطبية
وتلك ّ
امللونة التي يجب أن تخضع
ّ
ل ـش ــروط ب ـيــع ال ـع ــدس ــات ال ـع ــادي ــة،
ألنها على تماس مباشر مع العني.
وعـ ـ ــدم مـ ــراعـ ــاة ه ـ ــذه ال ـ ـشـ ــروط قــد
يكون له عواقب وخيمة ،تصل إلى
ّ
حد فقدان البصر .هذا «ما يجب».
ّأما ما يحصل ،في الواقع ،فمختلف
ت ـم ــام ــا ،إذ ُي ــدخ ــل ت ـ ّـج ــار ك ـثــر إلــى
األس ـ ــواق ع ــدس ــات غـيــر مستوفية
للشروط وال تخضع ألي اختبارات

أمال خليل

قانون «ممارسة مهنة صنع وبيع النظارات» المعمول به ّ
حاليًا عمره خمسون عامًا (مروان طحطح)

ّ
ف ــي ل ـب ـن ــان ،ومـ ــن دون ال ـت ــأك ــد من
ً
شـحـنـهــا ب ـط ــرائ ــق س ـل ـي ـمــة ،فـضــا
عــن بيعها فــي غـيــر مــراكــز مــزاولــة
املـهــن الـبـصــري ّــة ،كـمـحــال تصفيف
الشعر أو محال بيع أدوات الزينة
والـ«فوبيجو».
ال ـف ــوض ــى ن ـف ـس ـهــا ت ـن ـس ـحــب عـلــى
مـ ــراكـ ــز مـ ــزاولـ ــة املـ ـه ــن ال ـب ـص ـ ّ
ـري ــة.
ّ
ف ـب ـعــض مـ ـح ــال الـ ـ ـ « optiqueغـيــر
حــاص ـلــة ع ـلــى تــرخ ـيــص أس ــاس ــا»،
ّ
بحسب النقيب .وحتى في املحال
ّ
امل ــرخ ـص ــة ،ق ــد ي ـقــوم ب ـق ـيــاس نظر
امل ــري ــض ت ـق ـنــي غ ـي ــر م ـخ ـت ـ ّـص ،إذ
إن ق ــان ــون «م ـم ــارس ــة مـهـنــة صنع
ّ
حاليًا
وبيع النظارات» املعمول به
ص ـ ــادر ف ــي  ،1968وهـ ــو بـعـيــد كل

ّ
التطور في املهنة.
البعد عن مواكبة
فـهــذا ال ـقــانــون ،عـلــى سبيل املـثــال،
ال ي ـت ـطـ ّـرق إل ــى إم ـك ــان ق ـيــام تقني
الـبـصــريــات بفحص الـعـيــون أو ال.
ّأمــا القانون الجديد املــوجــود أمــام
امل ـج ـل ّــس ال ـن ـي ــاب ــي م ـن ــذ  15ع ــام ــا،
فيصنف االختصاصيني في املهن
ال ـب ـصــريــة ض ـمــن ن ــوع ــن ،وي ـح ـ ّـدد
ٍّ
مـهــام كــل منهما :مـجــاز فــي قياس
النظر وصناعة األجهزة البصرية
ّ
يسمى «فاحص بصر» ،وتقني في
ّ
يسمى
صناعة األجـ ّهــزة البصرية ّ
البصريات» .األول مرخص
«تقني
له بفحص البصر بعد نيله شهادة
جامعية أو إجازة ّ
ّ
تقنية
قياس نظر
ّ
 .LTوه ـ ـ ــذا االخ ـ ـت ـ ـصـ ــاص يـ ـ ــدرس

ّ
حاليًا في الجامعة اللبنانية وفي
ج ــام ـع ـت ــن خ ــاصـ ـت ــن .وي ـ ـسـ ــاوي
الـقــانــون الـجــديــد سـنــوات الــدراســة
الجامعية لالختصاص بـ 4سنوات

ّ
بعض محال الـ optique
غير حاصل على ترخيص
بمزاولة المهنة
ّ
ّ
تدريبية في كافة
إضافة إلى سنة
الـجــامـعــاتّ .أم ــا تـقـنــي الـبـصــريــات
ّ
فـ ـيـ ـح ــق لـ ـ ــه تـ ـصـ ـنـ ـي ــع الـ ـ ـن ـ ــظ ـ ــارات
وصرف وصفات الطبيب أو املجاز
فــي قياس النظر مــن دون أن يقوم

ب ــالـ ـفـ ـح ــص بـ ـنـ ـفـ ـس ــه .وب ــالـ ـت ــال ــي،
يحصر القانون الجديد فحوصات
ال ـن ـظــر ب ــامل ـج ــاز ف ــي ق ـي ــاس الـنـظــر
وبـطـبـيــب ال ـع ـي ــون .وي ـم ـنــع عــرض
الـ ـنـ ـظ ــارات والـ ـع ــدس ــات الــاص ـقــة
ّ
البصرية وبيعها
وأجهزة اإلعاقة
ّ
الطبية ،من ضمنها
في كافة املراكز
ع ـ ـيـ ــادات األط ـ ـبـ ــاء وال ـص ـي ــدل ـي ــات،
ك ـم ــا ي ـم ـنــع ب ـي ـع ـهــا «ب ــال ــواس ـط ــة»
ً
فــي امل ـن ــازل مـثــا (أو عـلــى وســائــل
االجتماعي!) ،ويحصرها
التواصل
ّ
ّ
بمحال الـ  optiqueاملرخصة.
ال ـق ــان ــون ال ـ ــذي وصـ ــل الـ ــى ال ـل ـجــان
الـنـيــابـيــة ع ــام  2003لــم يـقـ ّـر بعدما
واج ــه اعـتــراضــات مــن بعض أطباء
ّ
الـعـيــون الــذيــن يـعـتـقــدون ب ــأن هــذه

ّ
«ستخسرهم زبائنهم».
املهن
وف ــي انـتـظــار «ال ـت ــري ــاق» الـنـيــابــي،
أطلقت نقابة املهن البصرية أخيرًا،
بالتعاون مع وزارة الصحة ،حملة
«عيونك كنز انتبه ملا تختار وتأكد
مـ ــن وجـ ـ ـ ــود ال ـ ـش ـ ـعـ ــار» .والـ ـشـ ـع ــار
املقصود هو الصق قانوني يحمل
ع ـب ــارة «م ــواف ــق عـلـيـهــا م ــن نـقــابــة
املهن البصرية ـ ـ لبنان» ،سيلصق
ابـ ـت ـ ً
ـداء مـطـلــع ال ـش ـهــر امل ـق ـبــل على
مـ ـنـ ـتـ ـج ــات الـ ـ ـع ـ ــدس ـ ــات ال ــاصـ ـق ــة
ومـحــالـيـلـهــا ال ـت ــي ح ـ ــازت مــوافـقــة
وزارة الصحة ،وذلك «لحماية بصر
املــواطـنــن وتـحــذيــرهــم مــن دكاكني
ّ
الغش والتزوير» ،وفق ّ
شري« ،وإل
فذنب املواطن على جنبه»!

تقرير

لبنان الرابع عالميًا في تعليم الرياضيات والعلوم

(هيثم الموسوي)

ّ
حل لبنان األول عربيًا والرابع عامليًا
لـنــاحـيــة جـ ــودة تـعـلـيــم الــريــاض ـيــات
والـ ـعـ ـل ــوم .ووف ـ ــق تــرت ـيــب «امل ـن ـتــدى
االقـ ـتـ ـص ــادي ال ـع ــامل ــي» ل ـع ــام ،2018
ّ
ح ــل ــت س ـن ـغ ــاف ــورة ف ــي امل ــرك ــز األول
وتبعتها فنلندا وسويسرا.
وي ـ ــأت ـ ــي ت ـص ـن ـي ــف «جـ ـ ـ ـ ــودة ت ـع ـل ـيــم
الــريــاضـيــات وال ـع ـلــوم» ضـمــن خانة
«ج ــودة التعليم الـعــالــي والـتــدريــب»
ّ
التي حــل لبنان فيها فــي املرتبة 74
ع ــامل ـي ــا .ك ـم ــا ت ـت ـض ـمــن هـ ــذه ال ـخــانــة

مؤشرات إضافية مثل «جــودة إدارة
ّ
املـ ـ ـ ـ ـ ــدارس» الـ ـت ــي حـ ـ ــل ف ـي ـه ــا ل ـب ـنــان
ت ــاس ـع ــا ،و«جـ ـ ـ ــودة ن ـظ ــام الـتـعـلـيــم»
(املرتبة .)18
ّ
وصنف لبنان في املرتبة  105من بني
 137دول ــة وف ــق «مــؤشــر التنافسية
العاملية» بنسخته لعام  2017ـ ـ ،2018
ال ـ ـصـ ــادر ع ــن امل ـن ـت ــدى االق ـت ـص ــادي
العاملي ،متأخرًا أربع مراتب عن العام
املاضي .واعتمد املؤشر معايير عدة
لـتـقـيـيــم الـ ـق ــدرات الـتـنــافـسـيــة لـلــدول

وتصنيفها ،منها عـمــل املــؤسـســات
ّ
(حل لبنان في املرتبة  .)124ويستند
تقييم أداء املؤسسات على مؤشرات
مثل حـقــوق امللكية وحـمــايــة امللكية
الفكرية وثـقــة الشعب بالسياسيني
واستقاللية القضاء وســواهــا .ومن
املـ ـع ــايـ ـي ــر املـ ـعـ ـتـ ـم ــدة جـ ـ ـ ــودة ال ـب ـنــى
التحتية حيث جاء لبنان في املرتبة
 .113والالفت أن تقييم جودة البنى
الـتـحـتـيــة يشتمل مــن بــن مــؤشــرات
عــديــدة عـلــى ج ــودة الـبـنــى التحتية

لـلـسـكــك ال ـحــديــديــة ال ـت ــي أش ـي ــر إلــى
أنها «غير قابلة للتقييم» .وفي خانة
االب ـت ـكــار ج ــاء لـبـنــان فــي املــرتـبــة 58
عامليًا.
واعتبر التقرير أن «أداء لبنان مستقر
نسبيًا» ،الفتًا إلــى أن البالد تحاول
جــاهــدة لـتـطــويــر األع ـم ــال الـتـجــاريــة
واالستعداد التكنولوجي واالبتكار،
ّ
إال «أنها ال تــزال مثقلة بأعباء بيئة
االقتصاد الكلي الرديئة واملؤسسات
غير الكفوءة وســوق العمل» .وربــط

ال ـت ـقــريــر ب ــن ه ــذه ال ـن ـتــائــج وتــأثـيــر
«الوضع في سوريا والتدفق الكبير
لالجئني الــذي استنزف أكثر املــوارد
االق ـت ـصــاديــة ووض ــع ن ـظــام الصحة
والـتـعـلـيــم الــوطـنــي تـحــت الـضـغــط».
وأش ـ ــار إل ــى «ت ـحـ ّـســن ف ــي اس ـت ـخــدام
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
بفضل زيــادة عرض نطاق اإلنترنت
ال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــي واش ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراكـ ـ ـ ــات ال ـ ـن ـ ـطـ ــاق
العريض».
(األخبار)

بقي مصير تلزيم معمل الكفور
معلقًا في نهاية االجتماع الذي
خـصــص ي ــوم الـجـمـعــة املــاضــي
ف ــي ات ـح ــاد ب ـلــديــات الـشـقـيــف ـ ـ
النبطية ،لفض العروض املقدمة
مل ـنــاق ـصــة اع ـ ـ ــادة ت ـل ــزي ــم مـعـمــل
معالجة النفايات .وعليه ،يبقى
مصير نفايات املنطقة معلقًا.
مصادر مواكبة لالجتماع قالت
إن املـ ـن ــاقـ ـص ــة انـ ـحـ ـص ــرت بــن
«ش ــرك ــة ال ـج ـن ــوب ل ـل ـم ـقــاوالت»
امل ــدع ــوم ــة م ــن ق ـبــل نــافــذيــن في
ح ــرك ــة ام ـ ــل وشـ ــركـ ــة «م ـع ـم ــار»
القريبة من حزب الله .انحصار
ك ـف ـي ــل بـ ـ ــأن ي ـع ـي ــد االم ـ ـ ـ ــور ال ــى
املــربــع األول كما فــي عــام .2015
في ذلك العام ،أزيحت «الجنوب
لـ ـلـ ـمـ ـق ــاوالت» عـ ــن جـ ـم ــع ون ـق ــل
نفايات بلديات النبطية وإدارة
مطمر الكفور وأجريت مناقصة
ل ـت ـل ــزي ــم ت ـش ـغ ـيــل امل ـع ـم ــل ال ــذي
شـيــد لـصــالــح االت ـحــاد بتمويل
من االتحاد االوروب ــي ووصاية
وزارة ال ـت ـن ـم ـيــة اإلداريـ ـ ـ ـ ــة .وقــد
رس ـ ــت ح ـي ـن ـهــا امل ـن ــاق ـص ــة عـلــى
«مـعـمــار» مــدعــومــة مــن بلديات
حــزب الله فــي االتـحــاد ال سيما
مــديـنــة الـنـبـطـيــة .اال ان رئــاســة

االت ـحــاد املـحـســوبــة عـلــى «ام ــل»
أل ـ ـغـ ــت املـ ـن ــاقـ ـص ــة م ـس ـت ـخــدمــة
الـصــاحـيــات املـنــاطــة بــاالتـحــاد
بـحـســب ال ـع ـقــد .ب ـعــد أش ـهــر من
اق ـفــال املـعـمــل وانـتـشــار املكبات
الـ ـعـ ـش ــوائـ ـي ــة ،اس ـ ـنـ ــد االت ـ ـحـ ــاد
تـش ـغـيـلــه الـ ــى ش ــرك ــة «دنـ ـ ــش ـ ـ ـ ـ
الفاجيت» (مدعومة من «امل»)،
لكنها فشلت في ادارت ــه .اخيرًا،
أع ـ ـيـ ــد ط ـ ـ ــرح املـ ـن ــاقـ ـص ــة وس ــط
حــديــث ع ــن ت ــواف ــق ضـمـنــي بني
الـحــزب والـحــركــة لتطويق أزمــة
النفايات في املنطقة .و انتشرت
شــائـعــات حــول مــوافـقــة بلديات
«ام ـ ـ ــل» ع ـل ــى ت ـل ــزي ــم «م ـع ـم ــار».
لكن مـجــريــات اجـتـمــاع الجمعة
لــم تعكس ذلــك الـتــوافــق .رئاسة
االتحاد املحسوبة على الحركة
لـ ــم ت ـح ـس ــم امل ـن ــاق ـص ــة ل ـصــالــح
«م ـع ـمــار» ال ـتــي حـلــت أولـ ــى من
حـ ـي ــث الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروط الـ ـفـ ـنـ ـي ــة ،فــي
ح ــن ل ــم ت ـلــغ عـ ــرض «ال ـج ـنــوب
ل ـل ـم ـقــاوالت» رغ ــم ان صاحبها
عـلــي عـيــاش ق ــدم ثــاثــة أسـعــار،
االم ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ــذي اث ـ ـ ـ ـ ــار اع ـ ـت ـ ــراض
«م ـع ـمــار» .حـســم الـتـلــزيــم أحــالــه
االت ـ ـحـ ــاد ال ـ ــى وزيـ ـ ـ ــرة الـتـنـمـيــة
اإلداري ـ ــة عـنــايــة عــز الــديــن التي
من املنتظر أن تــدرس العرضني
هذا االسبوع.

مفكرة
إحذروا «المنفخ» و«النفيخة»!
دعت جمعية «غرين آريا» الدولية الى مواجهة محاوالت بعض املسامك بيع
أسماك بحرية سامة .وأوضحت في بيان أمس أن هذه األسماك ممنوعة في
أوروبا ،محذرة من محاوالت بعض الصيادين التقليل من شأن السموم التي
ّ
تحتويها .وذكــرت بقرار وزارة الــزراعــة  1/676بتاريخ  27تموز  ،2011حول
«منع صيد ونقل وبيع واسـتـهــاك بعض أن ــواع األس ـمــاك» ،وال سيما منها
«النفيخة» و«املنفخ» ( Lagocephalus sppو  .)Torquigener sppوأكدت أن هذه
األسماك تحتوي على سم « tetrodotoxinوهو سم خطير ال ترياق له».

«بورصة الحرائق» إلى ارتفاع

تقرير

 1600مليار ليرة تنفقها الدولة
على الصحة واالستشفاء
ألف و 654مليار ليرة هو مجموع
إنـ ـ ـف ـ ــاق الـ ـ ــدولـ ـ ــة عـ ـل ــى ال ـص ـح ــة
واإلس ـت ـش ـف ــاء س ـن ــوي ــا ،بحسب
«ال ــدولـ ـي ــة ل ـل ـم ـع ـل ــوم ــات» ال ـتــي
أح ـص ــت ،اس ـت ـن ــادًا ال ــى م ــوازن ــة
 ،2018نفقات الجهات الحكومية
ال ـ ـضـ ــام ـ ـنـ ــة املـ ـتـ ـمـ ـثـ ـل ــة بـ ـ ـ ـ ــوزارة
الصحة العامة ووزارة الشؤون
اإلج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة واإلس ـ ـت ـ ـش ـ ـفـ ــاء
العسكري وصناديق التعاضد
ف ــي مـجـلــس ال ـن ــواب والـجــامـعــة
اللبنانية والقضاء.
وح ـ ـ ـ ــازت وزارة الـ ـصـ ـح ــة عـلــى
الـ ـنـ ـسـ ـب ــة األك ـ ـ ـبـ ـ ــر مـ ـ ــن اإلن ـ ـفـ ــاق
الـ ـ ـحـ ـ ـكـ ــوم ـ ــي اإلج ـ ـ ـمـ ـ ــالـ ـ ــي ع ـل ــى
اإلس ـ ـت ـ ـش ـ ـفـ ــاء وال ـ ـص ـ ـحـ ــة (509
م ـل ـي ــارات لـ ـي ــرة) ،تـلـيـهــا نـفـقــات
الـ ـصـ ـن ــدوق ال ــوطـ ـن ــي لـلـضـمــان
اإلج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاعـ ـ ــي الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي وص ـ ـلـ ــت
مساهمات الدولة فيها الى نحو
 332مليار ليرة.
ّأم ـ ــا ب ـق ـيــة ال ـج ـه ــات الـحـكــومـيــة
الضامنة ،فقد تــوزعــت نفقاتها
على الشكل اآلتي:
ـ ـ تعاونية موظفي الــدولــة328 :
مليار ليرة.
ـ ـ االستشفاء في الجيش247,4 :
مليار ليرة.
ـ ـ ـ ـ ـ االس ـت ـش ـف ــاء ف ــي ق ـ ــوى األم ــن
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الداخلي 137,7 :مليار ليرة.
ـ ـ وزارة الشؤون االجتماعية65 :
مليار ليرة.
ـ ـ ـ ـ ـ ص ـ ـنـ ــدوق تـ ـع ــاض ــد أس ــات ــذة
الجامعة اللبنانية 35,5 :مليار
ليرة.
ـ ـ االستشفاء في األمن العام28 :
مليار ليرة.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ صـ ـ ـن ـ ــدوق تـ ـع ــاض ــد م ـج ـلــس
النواب 14 :مليار ليرة.
ـ ـ صندوق تعاضد القضاة9,6 :
مليار ليرة.
ـ ـ ـ ـ االس ـت ـش ـفــاء ف ــي أم ــن ال ــدول ــة:
 9,31مليار ليرة.
ـ ـ االسـتـشـفــاء فــي الـجـمــارك8,6 :
مليار ليرة.
ـ ـ صندوق تعاضد قضاة املحاكم
الشرعية املذهبية (تـضــاف إلى
مساهمة الــدولــة عــائــدات أخــرى
م ــن ط ــواب ــع ع ـلــى ال ـ ــدع ـ ــاوى)5 :
مليارات ليرة.
ـ ـ ـ ـ ـ ص ـ ـنـ ــدوق تـ ـع ــاض ــد مــوظ ـفــي
مجلس النواب 1,9 :مليار ليرة.
ـ ـ ـ ـ ص ـنــدوق تـعــاضــد املـســاعــديــن
القضائيني 600 :مليون ليرة.
ـ ـ ـ ـ ص ـنــدوق تـعــاضــد املـســاعــديــن
القضائيني في املحاكم الشرعية:
 260مليون ليرة.
(األخبار)

سجلت «بورصة الحرائق» نشاطًا ملحوطًا في اليومني املاضيني .فقد أدى
إطالق مفرقعات نارية في أحد األعــراس الى اندالع حريق في نفايات مرمية
فــي واد بــن بلدتي حلبا وعــدبــل (عـكــار) ،وســاهــم الـهــواء فــي امـتــداد النيران
إلى عمق الــوادي ،والتهامها مساحات كبيرة من األشجار املثمرة .والتهمت
النيران أمس أشجارًا على مساحة  12ألف متر في بلدة السويسة في الجرود
بني الهرمل وعكار العتيقة .وفــي كفرحاتا (الـكــورة) أتــى حريق على اشجار
سنديان وشربني وزيتون قبل أن يتمكن عناصر الدفاع املدني من إخماده.
كما انــدلــع حريق فــي بلدة مشحا العكارية أتــى على نحو  10آالف متر من
األشجار.
واندلع حريق كبير مساء السبت في احراج بلدة كفرفاقود (الشوف) ،أتى على
مساحات من األشجار الحرجية .والتهمت النيران التي اندلعت في بلدة دبني
(مرجعيون) السبت أشجار زيتون معمرة.

بلدية مجدل عنجر:
مصلحة الليطاني غير كفوءة
رد رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسني على إنذار املصلحة الوطنية لنهر
ّ
الليطاني للبلدية عن تلويث مياه النهر بالصرف الصحي ورمي النفايات،
ودع ــا املصلحة فــي بـيــان الــى أن «تــوجــه تهمتها للجاني األســاســي املتمثل
بــوزارة الطاقة التي مدت شبكات الصرف الصحي قبل وجود بلديتنا بزمن
طــويــل وقــامــت بجرها إلــى مـجــرى النهر بــدل أن تــرمــي سهامها جــزافــا على
املجني عليهم واملـتـضــرريــن» .ولـفــت الــى أن شبكة الـصــرف الصحي للبلدة
«قــائـمــة مـنــذ أكـثــر مــن خمسني سـنــة ،كـمــا غـيــرهــا مــن الـشـبـكــات فــي الـبـلــدات
امل ـجــاورة ،والـحــل الوحيد هــو اإلس ــراع بتنفيذ محطة التكرير فــي سهل قب
الـيــاس التي وعــدنــا بـهــا» .واتـهــم املصلحة بــ«عــدم املهنية وعــدم الكفاءة في
تحديد األسباب والوسائل لتلوث النهر وتنظيفه».

«مخاطر المحارق» ندوة للشيوعي
«إدارة الـنـفــايــات ومـخــاطــر امل ـحــارق» عـنــوان ن ــدوة دعــت اليها قـيــادة بيروت
الكبرى في الحزب الشيوعي اللبناني ،يحاضر فيها الخبير والناشط البيئي
ناجي قديحُ .تعقد الندوة السابعة مساء غد في «مركز ألف» ،الحمرا ،مقابل
مركز دراسات الوحدة العربية ،بجانب مكتبة املركز الثقافي العربي.

(هيثم الموسوي)

متعاقدو المهني لالعتصام غدا
دعــت لجنة األســاتــذة املتعاقدين فــي التعليم املهني والتقني الــى اعتصام
العاشرة من قبل ظهر غد في ساحة رياض الصلح ،تزامنا مع انعقاد لجنة
التربية النيابية ،رفضا القتراح قانون املباراة املفتوحة .وكررت اللجنة ،بعد
اجـتـمــاع الـسـبــت« ،املـطــالــب املــرفــوعــة منذ عــام  2006مــن تثبيت وتــأمــن بدل
نقل لألساتذة املتعاقدين والضمان حتى حصول التثبيت» .وأكدت انها مع
املباراة املحصورة.
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رياضة

رياضة

لقطات

فيتشر

¶ ّ
سجل جمهور نادي اإلخاء األهلي عاليه أعلى حضور له في مباراة
لفريقه خارج ملعبه حيث حضر ما يقارب  600مشجع إلى ملعب
املدينة الرياضية في بيروت لدعم فريقهم في سعيه نحو إحراز لقب
كأس النخبة للمرة األولى في تاريخه .ورغم عدم نجاح الفريق في
ّ
يشجع فريقه معظم
الفوز باللقب إال أن الجمهور خرج راضيًا وكان
أوقات املباراة وحتى الدقيقة األخيرة .فالوصول إلى نهائي كأس
النخبة يعتبر إنجازًا كبيرًا بالنسبة إلى الجمهور الجبلي الذي اطمأن
لوضع فريقه قبل انطالق البطولة بعد ثالثة أسابيع.

ً
«فرخ البط ّ
عوام»ُ .يستخدم هذا المثل الشعبي عادة للداللة على توارث األبناء لمهن آبائهم،
ّ
الرياضية .ينقسم المجال الرياضي في لبنان بين فئتين،
أو في اتباع خطواتهم نحو المالعب
العبون ّ
شجعوا ّأوالدهم على إكمال مسيرة العائلة الكروية ،وآخرون سعوا جاهدين إلبعاد
أوالدهم عن سكة المالعب خوفًا ّ عليهم من ضياع مستقبلهم .وما بين التشجيع والمنع،
الكثير من الدوافع واألسباب ،لكن اإلجماع يبقى حول ضرورة توعية األبناء ّمن عواقب
االنغماس في اللعبة على حساب العلم ،والذي يعتبر السالح األهم لمواجهة تقلبات المستقبل

¶ لم يكن الحضور الجماهيري على مستوى نهائي كأس نخبة
خصوصًا من جانب جمهور النجمة الذي تراجع عدد حضوره عن
العدد الذي حضر في نصف النهائي أمام العهد ،إذ لم يصل الحضور
«النجماوي» الى خمسة آالف مشجع جلس معظمهم إلى يمني املنصة
بعكس اللقاء املاضي حني شغلوا املدرجات املواجهة للمنصة.

ّ آباء وأبناء في المالعب
«لقحوا أوالدكم ضد كرة القدم»

¶ كان الفتًا خالل املباراة النهائية حضور «ألتراس سوبر نوفا»
على املدرجات املخصصة لجمهور لنجمة خلف املرمى الجنوبي.
إذ إنه للمباراة الثانية بعد لقاء العهد يوجد ما يقارب املئة وخمسني
شخصًا في مكانهم ،مشجعني النجمة بطريقة خاصة بعيدة عن
املشاكل.
¶ رغم عدم وجود نادي العهد كطرف في املباراة النهائية ،إال أنه
حضر على مدرجات فريق النجمة ،حيث هتف الجمهور مرات عدة
ضد العهداويني .أما على صعيد منصة الشرف فلم تشهد في هذه
املباراة أي إشكال رغم العدد الكبير املوجود فيها بغض النظر عن
عدد البطاقات املباعة .ونظرًا لغياب الحساسية بني الناديني كانت
األجواء هادئة في املنصة.
¶ بعكس املباراة املاضية مع العهد ،غابت عن منصة الشرف
صناديق جمع التبرعات لالعب السابق محمد الفاعور رغم إطالق
حملة ملساعدته على غرار املبادرة التي أطلقت األسبوع املاضي لدعم
الطفل محمد العوطة.

حاول العبو االخاء إغالق مناطقهم ّ
للحد من خطورة النجمة (عدنان الحاج علي)

كأس النخبة

سباق مع الوقت
النجمة في
ٍ

االمتحان الحقيقي أمام العهد في «السوبر»
للمرة الـ  11في تاريخه
(رقم قياسي) والثالثة
على التوالي ّ
يتوج نادي
النجمة بكأس النخبة .فرحة
بحث عنها النجماويون منذ
فترة ولو أنها تأتي من
بوابة مسابقة تنشيطية،
لكن البحث األهم هو عن
الخروج بتشكيلة قوية
يمكنها المنافسة على
األلقاب األهم خالل الموسم
المقبل.

شربل ّ
كريم
ّ
تـ ـخ ــط ــى املـ ـ ـ ـ ــدرب الـ ـص ــرب ــي ب ــوري ــس
بونياك املباريات الثالث األصعب في
بداية مشواره مع النجمة ،لكن شيئًا
ل ــم يـنـتــهِ بـحـســب م ــا قــالــه ف ــور نهاية
املـبــاراة ،بحيث أن الفريق يحتاج إلى
الـكـثـيــر م ــن ال ـع ـمــل .املـ ـب ــاراة النهائية
ل ـك ــأس ال ـن ـخ ـبــة أم ـ ــام االخ ـ ـ ــاء األه ـل ــي
عاليه ( ،)0-1بعد ظهر السبت ،لم تكن
كسابقتها في نصف نهائي املسابقة
أم ـ ــام ال ـع ـه ــد .األداء كـ ــان ع ــادي ــا ج ـدًا
على الصعيدين الـفــردي والجماعي،
ل ـكــن ال ـن ـج ـمــة خ ــرج ب ــال ـف ــوز بــالـهــدف
العكسي الذي سجله املدافع البرازيلي
– اإليطالي كريستيان لوكا في مرماه
خ ــال ال ـشــوط األول .بـعــد الـلـقــاء كــان
الـســؤال املشترك املـطــروح لــدى محبي
ال ـن ـج ـمــة ،ه ــل فــريـقـنــا ج ــاه ــز ملـقــارعــة
العهد في الكأس السوبر؟
سؤال يأتي إلدراك الجميع بأن الفريق
األصفر الذي واجه النجمة في نصف
ن ـه ــائ ــي ال ـن ـخ ـب ــة س ـي ـك ــون غـ ـي ــره فــي
السوبر ،ما يعني أن املـبــاراة ستكون
وقت مضى ،وخصوصًا
أصعب من أي ٍ
أن األجــواء العهداوية تشير بوضوح
إل ــى أن م ــوس ــم ب ـطــل ل ـب ـنــان وم ـش ــوار

حـصــد األل ـقــاب يـبــدأ مــن ال ـكــأس التي
تفتتح رسميًا املوسم الجديد.
رأي فني يقول إن صعوبة الفوز الذي
حققه النجمة فــي الـلـقــاء أم ــام االخــاء
ليست باملؤشر السلبي ،ولو أن االداء
بدا باهتًا إلى ٍّ
حد كبير ،إذ إن الفريق
ال ـج ـب ـل ــي أيـ ـض ــا ي ـت ـح ـم ــل م ـس ــؤول ـي ــة
ـان م ــا ل ـظ ـهــور ال ـن ـج ـمــة بـهــذه
ف ــي مـ ـك ـ ٍ
الـ ـص ــورة .ه ــذا ال ـ ــرأي يــرمــي إل ــى عــدم
فتح الفريق الجبلي للملعب واملبادرة
إلــى مهاجمة النجمة رغــم استحواذه
فترات غير قصيرة في
على الكرة في
ٍ
املـبــاراة ،وهو إذا لعب بخمسة العبي
وس ــط ك ــان بــإم ـكــانــه ف ــرض سيطرته
واملبادرة أكثر إلى األمام بحكم الزيادة
ال ـعــدديــة ال ـتــي امتلكها فــي منتصف
امللعب ،حيث كانت الغلبة في الشوط
ال ـث ــان ــي ت ـح ــدي ـدًا ل ـل ـن ـج ـمــاويــن رغ ــم
وج ـ ـ ــود ث ــاث ــة العـ ـب ــن فـ ــي م ــواج ـه ــة
خـمــاســي االخـ ــاء هــم عـلــي ب ــزي ،نــادر
مطر وحسن معتوق.
ل ـك ــن ال ــواق ــع أن ال ـن ـج ـمــة غ ـيــر جــاهــز
بنسبة مئة في املئة للقول بأنه سيكرر
ال ـفــوز عـلــى فــريـ ٍـق مـثــل الـعـهــد بنفس
السهولة التي عرفها في نصف نهائي
وقت يمكن القول فيه بأن
النخبة .ففي ٍ
بطل ال ــدوري فــي املوسمني األخيرين

ً
أصـبــح مكتمل الـصـفــوف ،وهــو أصــا
ي ـم ـل ــك ال ـ ـبـ ــدالء ح ـت ــى لـ ــو لـ ــم ي ـك ــن قــد
أنـ ـه ــى م ـل ــف الع ـب ـي ــه األجـ ــانـ ــب (ضـ ـ ّـم
اسمًا جديدًا إليه بتعاقده مع املدافع
الـســوري أحمد الصالح) فــإن النجمة
منقوص بشكل كبير.
وهــذه املشكلة ٍبــا شــك هــي الـتــي ّ
تعد
املعضلة بالنسبة إلى بونياك ،والتي
ظـ ـه ــرت ب ـش ـك ـ ٍـل واضـ ـ ــح ف ــي مــواج ـهــة
االخ ـ ــاء .ال ـصــربــي ال يـمـلــك ال ـخ ـيــارات
ال ـك ـث ـي ــرة ولـ ـي ــس ل ــدي ــه م ـق ـع ــد بـ ــدالء
ف ـيــه العـ ـب ــون ك ـثــر يـمـكـنـهــم تـعــويــض
األس ــاسـ ـي ــن فـ ــي ح ـ ــال غ ـ ــاب أح ــده ــم
بسبب اإلصــابــة أو تــراجــع مستواهم،

ينته ملف
لم ِ
األجانب في النجمة
فهناك كالم عن
االستغناءعن نيانغ!

وهو ما يحتم إعالن حالة الطوارئ من
ِقبل إدارة النادي إلبرام أكثر من صفقة
محلية من أجل تعزيز صفوف الفريق،
وخ ـصــوصــا أن ــه مــدعــو ل ـخــوض أربــع
بـطــوالت فــي املــوســم الجديد (ال ــدوري
والكأس املحليان وكأس العرب ألندية
األبطال وكأس االتحاد اآلسيوي) ،ما
يعني أن بــونـيــاك بحاجة إلــى العمق
في تشكيلته.
وي ـم ـك ــن أخـ ــذ إص ــاب ـت ــي م ــاه ــر ص ـبــرا
وحسن العنان كدليل على هذا الكالم،
إذ تــرك األول فراغًا كبيرًا على الجهة
الـ ـيـ ـس ــرى م ـ ــن املـ ـلـ ـع ــب ،فـ ـه ــي لـيـســت
املفضلة للمدافع البديل حسني شرف
الــديــن ال ــذي يشغل مــركــز قلب الــدفــاع
بشكل أفضل ،بينما بدا أمير الحصري
ٍ
اآلن إلظهار إمكاناته
غير جاهز حتى ً
الـحـقـيـقـيــة ،إض ــاف ــة إل ــى ظ ـه ــوره غير
متأقلم مع املجموعة وهو أمر طبيعي
كونه وصل حديثًا إلى الفريق.
وإذا كــانــت املـشـكـلــة الــدفــاعـيــة ليست
باألساسية حاليًا مع العودة املرتقبة
للسوري أحمد ديب وبروز السنغالي
ادريـ ـس ــا ن ـيــانــغ ك ـق ـلــب دف ـ ــاع رغـ ــم أن
الـفــريــق خ ـســره فــي خــط ال ــوس ــط ،فــإن
ال ـخــط األخ ـي ــر ه ــو الـ ــذي ي ـح ـتــاج إلــى
م ــروح ــة خـ ـي ــارات أكـ ـب ــر .وه ـن ــا يـعــود
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¶ كان الحضور النجماوي الرسمي على أعلى مستوى بعكس
املباراة املاضية مع العهد .ففي نصف النهائي اقتصر الحضور
على عضوي اإلدارة خليل الغول وسامي الوزان ،لكن في نهائي
النخبة حضر إلى جانب الوزان والغول كل من الرئيس أسعد صقال
ونائبه األول صالح عسيران وأمني السر سعد الدين عيتاني .وبدا
مشهد الحضور كسعي لتلميع صورة اإلدارة بعد الكالم الكثير عن
ً
خالفات عميقة بني أعضائها .وبعد املباراة احتفل الثالثي طويال مع
الجمور رافعني الكأس ومحمولني على األكتاف وخصوصًا الصقال
وعسيران.
¶ بعد انتهاء املباراة وخسارة فريقه ،خرج حارس مرمى اإلخاء
األهلي عاليه شاكر وهبي وهو يبكي بحرقة ويرافقه مدير النادي
ّ
ّ
محمد الرفاعي .وبدا التأثر واضحًا على وهبي الذي كان يمني
النفس بتحقيق أول لقب له.

إعداد عبد القادر سعد

الـحــديــث لـلـكــام عــن سـيــاســة التعاقد
الالعبني ،إذ إن النجمة وحتى هذه
مع
ّ
وقع مع َ
العبني ال يبدو أنهما
اللحظة
ضمن خـيــارات امل ــدرب الحالي ،أمثال
(امل ــوه ــوب) عـلــي املــوســوي ال ـقــادم من
البقاع الرياضي (النبي شيت سابقًا)،
ومحمود كعور الذي انضم أيضًا إلى
الفريق قبل وصــول بونياك قادمًا من
اإلصالح البرج الشمالي.
إذًا مشكلة الـعـمــق فــي التشكيلة هي
امل ـش ـك ـلــة األبـ ـ ــرز ف ــي ال ــوق ــت ال ـحــالــي،
وخ ـصــوصــا وس ــط ض ـيــق ال ـخ ـيــارات
املحلية امل ــوج ــودة فــي ال ـســوق ،وذلــك
في ظل ندرة الالعبني املتاحني الذين
يـمـكـنـهــم ال ـل ـعــب م ــع فــريــق بمستوى
النجمة أو حتى فــي الــدرجــة األول ــى،
وهـ ـ ــي أيـ ـض ــا م ـش ـك ـل ــة يـ ـع ــان ــي مـنـهــا
االخ ـ ـ ــاء ك ـم ــا ب ـ ــدا واضـ ـح ــا م ــن خ ــال
مقعد بدالئه وخيارات املدرب العراقي
عبد الوهاب ابو الهيل .ولهذا السبب
علمت «األخ ـب ــار» أن ال ـنــادي الجبلي
فــي طريقه لضم العـ َـبــن َ
مميزين إلى
صفوفه خــال األسـبــوع الحالي هما
الع ـ ــب ال ـن ـج ـم ــة واألن ـ ـص ـ ــار ال ـس ــاب ــق
خالد تكه جي ونجم اإلصالح حبيب
شــويــخ .وإذ إن مهمة االخ ــاء ال تبدو
صعبة إلن ـهــاء ه ــذا امل ـلــف ،ف ــإن وضــع

الـنـجـمــة أص ـعــب ألن الــوقــت يــداهـمــه،
وتـ ـب ــدو دائ ـ ـ ــرة ال ـع ـم ــل امل ـط ـل ــوب مـنــه
واس ـ ـعـ ــة جـ ـ ـ ـدًا ،إذ إن ـ ــه لـ ــم يـ ـن ــهِ حـتــى
م ـلــف األج ــان ــب .وه ـنــا تـكـمــن النقطة
املفصلية ،ففي ظل عدم دخول الفريق
س ـ ــوق االنـ ـتـ ـق ــاالت امل ـح ـل ـيــة بــالــزخــم
امل ـط ـل ــوب ،ف ــإن ــه ي ـف ـتــرض أن ي ـعـ ّـوض
هــذه املسألة فــي ملف األجــانــب ،ليس
ـداف ق ــوي ف ـقــط ،بل
م ــن خ ــال ض ــم هـ ـ ٍ
بحسم مسألة بـقــاء نيانغ مــن عدمه.
وف ــي ه ــذا ال ـك ــام م ـفــاجــأة ك ـب ـيــرة ،إذ
وب ـح ـس ــب م ـع ـل ــوم ــات خ ــاص ــةُ ،ح ـكــي
ف ــي دائ ـ ــرة ضـيـقــة ع ــن إمـكــانـيــة فسخ
عقد «الجوكر» السنغالي الــذي أثبت
ح ـضــوره فــي الــوســط ّ وال ــدف ــاع ،لعدم
ً
اقتناع بونياك به ،مفضال التعاقد مع
العب عربي عرفه في املالعب الكويتية
ٍ
العب اجنبي
حيث حاز جائزة أفضل
ٍ
في الدوري مرتني!
سباق
تتسارع األحــداث والنجمة في
ٍ
مع الوقت الــذي ّ
يمر بسرعة ،إذ بقدر
شؤم
نذير
إنها
يقال
فرحة حمل كأس
ٍ
على الفريق في ٍكل ّ
مرة يفوز بها ،فإن
مـصـيــر وص ـيــف الـ ـ ــدوري ف ــي املــوســم
املاضي بني يديه ،لكن كل هذا يتوقف
ع ـلــى م ــدى ن ـشــاطــه ف ــي امل ـك ــات ــب قبل
املالعب خالل األيام القليلة املقبلة.

إبراهيم وزنة
كثيرون مــن العـبــي كــرة الـقــدم شجعوا أوالده ــم للنزول إلى
املستطيل األخ ـضــر بـهــدف إكـســابـهــم الـشـهــرة والـنـجــومـيــة.
ّ
سلموهم الرايةّ ،ثم راحوا يواكبونهم من املدرجات ،تشجيعًا
وإرشـ ـ ــادًا .ع ـبــاس رحـ ــال ،الع ــب فــريــق الـشـبـيـبــة امل ــزرع ــة في
الستينيات ،مــن أبــرز ه ــؤالء .دفــع رحــال ب ــأوالده األربـعــة إلى
املــاعــب مــع فــريــق ال ـبــرج ،ومـثـلــه فـعــل الــراحــل ال ـيــاس ج ــورج،
نـجــم ن ــادي الــراسـيـنــغ واملـنـتـخــب الــوطـنــي فــي الخمسينيات
والستينيات ،الــذي ّ
شجع ولديه لالنضمام إلى فريق السالم
زغرتا .وإلــى جانب هــؤالء ،سهر قائد فريق الراسينغ ونجم
منتخب لبنان الـســابــق فــي السبعينيات طــونــي جــريــج ،على
صقل موهبة ابنه فــادي حتى صار اليوم من أبــرز مهاجمي
لبنان .الراحل جوزيف أبو مــراد ،قائد
لعبة كرة الصاالت في
ّ
الراسينغ ومنتخب لبنان سلم قميصه البنه جورج ليواصل
اللعب ّ
لعدة سنوات ضمن صفوف القلعة البيضاء .أنطوان
فنيانوس ،عمدة نــادي الـســام زغــرتــا واملنتخب الوطني في
الستينيات ،شـ ّـجــع أيـضــا ول ــده انطونيو ملــواصـلــة ال ــدرب في
نفس مركزه في قلب الدفاع ،وكذلك فعل أميل رستم مواكبًا
مسيرة ابنه الكروية بني الحكمة والراسينغ واألنصار .الالئحة
تطول باألمثلة األخرى التي تعكس تشجيع اآلباء ألبنائهم في
املالعب من جهة ،ويمهدون لهم الطريق العملي واملهني في
جهة أخرى.
حياتهم من ٍ

ليتنا أبعدناهم عن المالعب

يـتـحـ ّـســر أك ـثــر مــن الع ـ ٍـب ســابـ ٍـق لتشجيع اب ـنــه عـلــى مـمــارســة
كــرة الـقــدم ،فاللعبة الشعبية ّ
ضيعت بوصلتهم وأبعدتهم عن
تحصيلهم العلمي .محمود الخنسا ،العب التضامن بيروت في
الثمانينيات ،يبدي إعجابه بأداء ولديه ،حسن قائد فريق الحكمة
ّ
يخف
الحالي وحسني العب خط الوسط في نادي املبرةّ ،لكنه ال
ِ
«ندمه على تشجيعه لهما منذ البداية» .الــولــدان الــلــذان أصبحا
في السادسة والعشرين من العمر« ،ال يــزاالن من دون وظيفة
ً
ّ
تعينهما على مواجهة الحياة ومتطلباتها مستقبال» ،مؤكدًا
ّأن «كرة القدم في بالدنا ما بتطعمي خبز» .في ّ
السياق نفسه،
ّ
يتحسر العب نادي شباب الساحل محمود عالمة لدفعه بولديه
علي وحسن إلى املالعب حيث «األفق ضبابي بامتياز».
فــي التسعينيات ،كتب الــاعــب الـســابــق فــي صـفــوف األنـصــار

ً
هاني وزنــه ،مقاال بعنوان
ّ
والتضامن بيروت وشباب الساحل ّ
«لقحوا أوالدكــم ضد كــرة القدم» في ظــل ما يعانيه العبو كرة
الـقــدم فــي لبنان مــن معامل ٍة «سـيـئــة» فــي األنــديــة أو مستقبل
مجهول .حينها ،منع وزنــه ابنه املوهوب من االنضمام إلى أي
ّ
فتخرج فــي مــا بعد مهندسًا وأسـتــاذًا جامعيًا ،مشيرًا
فــريــق،
ّ
إلى أنه «لو وافقت على انضمامه إلى أي فريق ملا أكمل علومه
كـمــا ي ـج ــب» .وع ـلــى خـطــى وزنـ ــه س ــار حـســن ف ــرح ــات ،العــب
ّ
يشجع
األنصار والبرج ،الذي فاز بوظيفة بعد جهد جهيد ،فلم
ابنه املوهوب عادل لالنضمام إلى أي فريق سوى إلى منتخب
ّ
ليتخرج مهندسًا ميكانيكيًا .حــول هــذا الــواقــع ،لفت
الجامعة
ّ
املــدرب الوطني سمير سعد االنتباه إلــى تخوف معظم العبي
كــرة الـقــدم مــن دفــع أوالده ــم إلــى مـمــارســة اللعبة ،موضحًا ّأن
«األكــاديـمـيــات بــاتــت تفقد معظم ّرواد ّه ــا عند وص ــول طالبها
الكرويني إلى املرحلة الثانوية ،وهذا يدل صراحة على أن األهل
باتوا يدركون املخاطر املنتظرة فيما لو أمعن أوالدهــم بالبقاء
داخل املستطيل األخضر» ،ويضيف «هناك العديد من الالعبني
القدامى الذين منعوا أوالدهم من اللعب مع األندية وكثيرون منهم
ّ
وجهوا أوالدهم إلى رياضات أخرى» .يتساءل سعد عن األسماء
ُ
الكبيرة التي وجدت في مالعبنا ولم يكمل أوالدهــم من بعدهم
املسيرة ،كعدنان الشرقي ،سميح شاتيال ،أحمد عالمة ،يوسف
ّ
الغول ،محمود برجاوي وغيرهم الكثير .كما يشير سعد إلى أنه
«لطاملا سعى الالعبون لنيل وظيفة موازية ملسيرتهم الكروية ،إذ
توزع كثيرون منهم على املصارف وشركة امليدل ايست وبعض
الشركات الخاصة أو وظائف في سلك الدولة ،قبل أن يخرجوا
من املالعب بحنني».

جمال الحاج وولداه ..حالة خاصة
بــرز الــاعـبــان ال ــواع ــدان ،يــوســف وعـلــي الـحــاج ( 18و 17سنة)،
نجال الكابنت وامل ــدرب جمال الـحــاج ،في صفوف فريق النجمة
مؤخرًا .قضية علي ويوسف شغلت الشارع الكروي بعد اتخاذ
الحاج قرارًا جريئًا بدفع ولديه إلى املالعب .الحاج ليس نادمًا على
خطوته هذه ،ويقول« :أدرك تمامًا أن معظم الالعبني ال ّ
يحبذون
دفع أوالدهــم إلى املالعب ألنهم األكثر خبرة بما سيالقونه من
ّ
خيبات ونكسات وأجــواء غير سليمة ،لكنني تركتهما يلعبان
ال ـك ــرة ألنـهـمــا وج ــدا نفسيهما ف ــي ســاحــات ـهــا» ،متمنيًا لهما
االحـتــراف في الخارج «ففي لبنان ما زالــت اللعبة تــدور بعبثية
ُ
وتدار بارتجالية».
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رياضة

رياضة
بريمير ليغ

كالشيو

ميالن يخسر مباراته األولى

خبرة أنشيلوتي تتفوق على حماسة غاتوزو
ربما لم يكن في صالح
نادي ميالن اإليطالي أن
تتأجل مباراته األولى من
الموسم الجديد التي كان
من المقرر أن يلعبها ضد
نادي جنوى .حادثة سقوط
الجسر في مدينة جنوى أدت
إلى تأجيل اللقاء .خاض ميالن
مباراته األولى أمام نابولي
«العنيد» ومدربه الجديد
كارلو أنشيلوتي ،على ملعب
السان باولو في مدينة
الجنوب اإليطالي .ميالن لم
يكن محظوظًا

حسن رمضان
جاء موعد املباراة األولى للفريق الذي
يــأمــل الـكـثـيــرون أن ي ـقـ ّـدم ه ــذه السنة
ً
أداء مـمـ ّـيـزًا فــي الــ«سـيــري إي ــه» .يريد
ع ـشــاق م ـيــان أن ي ـش ــاه ــدوا فــريـقـهــم
بصورة مغايرة ملا كــان عليه الوضع
في السنوات األخيرة .املباراة األولى،
م ـي ــان ف ــي م ــواج ـه ــة ف ــري ــق ال ـج ـنــوب
نابولي وعلى ملعب األخير في السان
باولو ،امللعب الذي اكتظ بالجنوبيني،
بــامل ـش ـج ـعــن امل ـت ـع ـص ـبــن ل ـن ــادي ـه ــم.
أجـ ــواء اع ـتــدنــا عليها فــي أي م ـبــاراة
لـلــ«سـيـلـيـسـتــي» ف ــي مـعـقـلــه ،إضــافــة
إلــى لقطة الـعـنــاق الـحــار قبل صافرة
البداية بني مدربي الفريقني جينارو
غ ــات ــوزو وك ــارل ــو أن ـش ـي ـلــوتــي ،لقطة

أعـطـتـنــا ن ــوع ــا م ــن ال ـت ـف ــاؤل ب ـم ـبــاراة
سـتـكــون ممتعة بــن الـفــريـقــن .عناق
وحـ ــب م ــن ال ـ ـخـ ــارج ،ت ـقــاب ـل ـه ـمــا روح
ّ
تنافسية من الداخل ،فكل من املدربني
ّ
سيحاول أن يثبت نفسه كمدرب قادر
على صناعة الفارق لناديه والعبيه.
بدأت املباراة بالطريقة التي يجب أن
تبدأ بها ،استحواذ كبير على الكرة
م ــن ق ـبــل ل ــوري ـن ــزو إنـسـيـنــي ورف ــاق ــه.
ه ـ ــذا ن ــاب ــول ــي وه ـ ـ ــذا ال ـ ـسـ ــان ب ــاول ــو.
اس ـت ـمـ ّـر الـضـغــط الـنــابــولـيـتــانــي على
مــرمــى ال ـحــارس الـشــاب جيانلويجي
دونــارومــا ،دون أن يسفر عن خطورة
ّ
ت ــذك ــر .ح ــت ــى جـ ــاءت الــدق ـي ـقــة  15من
عـ ـم ــر املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة ال ـ ـتـ ــي ح ـم ـل ــت م ـع ـهــا
الـ ـخـ ـب ــر الـ ـ ـس ـ ــار ل ـ ـل ـ ــ«روسـ ــون ـ ـيـ ــري».
هـ ـ ـ ــدف ع ـ ـلـ ــى طـ ــري ـ ـقـ ــة العـ ـ ـ ــب مـ ـي ــان
الـ ـس ــاب ــق زالتـ ـ ـ ــان إب ــراه ـي ـم ــوف ـي ـت ــش،
تـســديــدة «أكــروبــاتـيــة» مــن العــب خط
ال ــوس ــط وال ـ ــذي يـعـتـبــر م ــن ب ــن أب ــرز
العـبــي مـيــان فــي الـسـنــوات األخـيــرة،
جياكومو بونافينتورا.
ت ـقـ ّـدم ص ــدم بــه بــونــافـنـتــورا جماهير
الفريق األزرق الذي كان مهاجمًا منذ
ال ـب ــداي ــة ،ف ـلــم ي ـتــوقــع الع ـب ــو نــابــولــي
ومدربهم هدفًا في الدقائق األولى من
املباراة .لم يستسلم أحفاد مارادونا،
ب ــل ح ــاول ــو ال ــوص ــول م ـ ــرارًا وت ـك ــرارًا
إلــى مرمى الـحــارس دونــارومــا ،ولكن
ثـنــائــي الــدفــاع ،قــائــد الـفــريــق أليسيو
رومانيولي واألرجنتيني موساكيو
كانا بمثابة الحائط الذي منع جميع
كــرات هجوم نابولي .هنا األمــر ليس
اعـتـيــاديــا ،ف ــأن تـقــف فــي وج ــه هجوم
فــريــق اع ـت ــاد ع ـلــى الـتـسـجـيــل ف ــي كل
م ـبــاراة يلعبها وب ــأرق ــام كـبـيــرة ،هــذا
ي ـع ـنــي أم ـ ـرًا واح ـ ـ ـ ـدًا ،م ـي ــان غ ــات ــوزو
ّ
ناجح حتى اللحظة التي انتهى معها
ّ
شوط املباراة األول.
ع ـلــى ال ـ ـ ــورق ،تـشـكـيـلــة «ال ــدي ــاف ــول ــو»

ليست بــالـقـ ّ
ـويــة ،وق ــرر غــاتــوزو أن ال
يشرك سوى العب واحد من الصفقات
الـ ـج ــدي ــدة ال ـت ــي أب ــرم ـه ــا خـ ــال ف ـتــرة
االنـ ـتـ ـق ــال ال ـص ـي ـف ـيــة األخ ـ ـيـ ــرة .أب ـقــى
ً
جـ ـيـ ـن ــارو كـ ـ ــا مـ ــن األوروغ ـ ــواي ـ ــان ـ ــي
الك ـس ــاالت ،وج ـنــاح ف ـيــاريــال السابق

تحركات المهاجم األرجنتيني
غونزالو هيغوايين لم تشكل
خطورة على دفاع نابولي
سـ ـيـ ـم ــو ك ــاس ـت ـي ـي ـخ ــو عـ ـل ــى م ـق ــاع ــد
الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدالء ،ح ــال ـه ـم ــا ك ـ ـحـ ــال ال ـص ـف ـقــة
األخـ ـي ــرة ال ـت ــي أب ــرم ـه ــا الـ ـن ــادي قـبــل
إقفال سوق االنتقاالت ،وهو الفرنسي
تيمو باكايوكو .في كرة القدم كما في
الـحـيــاة ،كــل قــاعــدة لها اسـتـثـنــاء ،بدأ
غاتوزو املباراة باملهاجم األرجنتيني
ّ
للمباراة الثانية يفوز نابولي بعد أن كان متأخرًا بالنتيجة (أ ف ب)

الـ ــوافـ ــد ال ـج ــدي ــد إل ـ ــى ق ـل ـعــة «الـ ـس ــان
س ـيــرو» غــونــزالــو هـيـغــوايــن .األخـيــر
لــم يكن مــرتــاحــا طيلة امل ـبــاراة ،بــل إن
ّ
تـحــركــاتــه ح ـ ّـد مــن خـطــورتـهــا املــدافــع
الـسـيـنـغــالــي كــول ـي ـبــالــي ،إض ــاف ــة إلــى
عدم وجود صانع ألعاب حقيقي قادر
ع ـلــى ص ـنــاعــة ال ـت ـم ــري ــرات الـحــاسـمــة
ف ــي ال ــوق ــت امل ـنــاس ــب .اف ـت ـقــد غــاتــوزو
أيـضــا لـخــدمــات العـبــه الـتــركــي هاكان
شـ ّـال ـهــانــوغ ـلــو ب ـس ـبــب اإلي ـ ـقـ ــاف .فــي
الــشــوط الـثــانــي ،اسـتـمـ ّـر املـشـهــد على
ما انتهت عليه ّ
حصة املباراة األولى،
ّ
ض ـغــط م ــن نــابــولــي يـقــابـلــه م ــرت ــدات
ميالنية .نجح الفريق اللومباردي من
تسجيل ال ـهــدف الـثــانــي عـبــر الظهير
األيمن دافيدي كاالبريا .ومع تسجيل
ال ـظ ـه ـيــر اإليـ ـط ــال ــي ال ـص ـغ ـيــر ل ـهــدف
م ـي ــان ال ـث ــان ــي ،ك ــان ــت ن ـق ـطــة ت ـحـ ّـول
املـ ـ ـب ـ ــاراة .بـ ـ ــدأت ع ـج ـلــة ض ـغ ــط فــريــق
ّ
الجنوب في الــدوران من جديد ،حتى

تـمـكــن الع ــب خ ــط ال ــوس ــط الـبــولـنــدي
بياتر زيلينسكي من تسجيل هدفني
ح ـقــق بـهـمــا ال ـت ـع ــادل ل ـفــري ـقــه ،وســط
ص ــدم ــة العـ ـب ــي مـ ـي ــان .ن ـق ـطــة يـجــب
الـتــوقــف عـنــدهــا ،االخ ـت ــاف وال ـفــارق
الكبير بني مدربي الفريقني .قراءتهما
ل ـل ـم ـب ــاراة م ـخ ـت ـل ـفــة ،ال ـش ـخ ـص ـيــة مــن
ال ـس ـه ــل أن ت ــاح ـظ ـه ــا .ظ ـه ــر م ـيــان
ـادل،
غــاتــوزو وكــأنــه يلعب عـلــى الـتـعـ ّ
مــن بــدايــة املـبــاراة حتى بعد أن تلقى
الـهــدف الـثــالــث مــن البلجيكي دريــس
م ـي ــرت ـي ـن ــز .ال وج ـ ـ ــود ل ـن ــزع ــة وروح
ّ
هجومية تجعل املشجعني يتأملون
ف ـ ــي أن م ـ ـيـ ــان قـ ـ ـ ــادر عـ ـل ــى ال ـ ـعـ ــودة
م ــن ج ــدي ــد ف ــي املـ ـ ـب ـ ــاراة .أنـشـيـلــوتــي
«ال ـ ــداهـ ـ ـي ـ ــة» قـ ـ ــام ب ـ ــإج ـ ــراء ت ـغ ـي ـي ــرات
«ذك ـ ّـي ــة» خ ــال الـلـقــاءّ ،أول ـهــا بــإدخــال
أم ــادو دي ـ ــاوارا كــاعــب ارت ـك ــاز جاهز
بدنيًا والثاني بإقحامه ميرتينز في
مركز الجناح ،العبان جاهزان بدنيًا
عززا من قدرة نابولي على محاصرة
م ـي ــان والـ ـح ــد م ــن خـ ـط ــورة الع ـب ـيــه.
مباراة انتهت عند نتيجة  .2-3نتيجة
عندما يراها الـ«ميالنيستا» ،يعتقد
ب ــأن فــريـقــه ق ـ ّـدم م ـبــاراة بطولية أمــام
ّ
فريق هجومي وفي السان باولو ،إل
أن الواقع مختلف كثيرًا .أسوأ مباراة
مليالن مــن الناحية «التكتيكية» منذ
وق ــت ،أي بمعنى أدق ،أس ــوأ م ـبــاراة
لـ ـغ ــات ــوزو ،ال ـ ــذي ي ــواص ــل ع ـج ــزه عن
ص ـنــع م ـي ــان م ـخ ـت ـلــف ،م ـي ــان ق ــادر
ع ـلــى م ــواج ـه ــة أن ــدي ــة إي ـطــال ـيــا الـتــي
تمتلك بمعظمها مدربني قادرين على
صنع الفارق .في إسبانيا مثال هناك
الع ـبــون ق ـ ــادرون عـلــى صـنــع ال ـفــارق،
ل ـي ــون ـي ــل م ـي ـس ــي مـ ــع ب ــرشـ ـل ــون ــة ،أو
أنطوان غريزمان مع أتلتيكو مدريد،
ولكن من يعرف الكرة اإليطالية ،يدرك
أنه على املــدرب أن يقدم الكثير ،وهو
ما يعجز عنه غاتوزو حتى اللحظة.

توتنهام  xمانشستر يونايتد

«السبيشل وان» أمام الفرصة األخيرة
يواصل المدرب البرتغالي
جوزيه مورينيو هوايته
المفضلة وهي «االعتراض».
لم يتوقف الـ«سبيشل
وان» عن انتقاد العبيه منذ
الفترة التحضيرية للدوري.
ينتقد إدارة أي فريق يكون
ّ
مدربًا له .المشكلة باتت
كبيرة بينه وبين متوسط
ميدانه وبطل العالم مع
المنتخب الفرنسي بول
بوغبا .وكل هذا ُيضاف إلى
النتائج ّ
السلبية خالل المباريات،
موينيو في وضع صعب
قبل مواجهة توتنهام
حسن رمضان
وصـ ـفـ ـت ــه الـ ـجـ ـم ــاهـ ـي ــر ب ــال ـك ـث ـي ــر مــن
األوص ـ ـ ـ ــاف ،م ـن ـهــا ال ــدف ــاع ــي وال ـغ ـيــر
ّ
ه ـ ـ ـجـ ـ ــومـ ـ ــي ،صـ ـ ــاحـ ـ ــب خـ ـ ــطـ ـ ــة «رك ـ ـ ــن
ال ـحــاف ـلــة» ،وه ــو مـصـطـلــح أط ـلــق في
األوسـ ـ ــاط ال ـك ــروي ــة ع ــن ال ـخ ـطــة الـتــي
يـعـتـمــدهــا م ـ ـ ّ
ـدرب م ــا ،ح ــن يـغـلــق كل
ّ
السبل املــؤديــة إلــى ا ّملــرمــى .إل أن كل
ه ــذه الـصـفــات لــم تــؤثــر ول ــو بالشيء
البسيط على أفكار املــدرب البرتغالي
ل ـن ــادي مــانـشـسـتــر يــونــاي ـتــد جــوزيــه
مورينيو .مورينيو يبقى مورينيو،
يبقى امل ـ ّ
ـدرب الــذي يبحث عــن األمــور
ال ـ ـتـ ــي ت ـث ـي ــر الـ ـ ـج ـ ــدل أمـ ـ ـ ــام ص ـح ــاف ــة
ّ
تتعطش ملثل هــذه األم ــور ،الصحافة

اإلن ـك ـل ـيــزيــة .ف ــوز ص ـعــب ف ــي امل ـب ــاراة
األولى من ّ
الدوري أمام ليستر سيتي
إضافة إلى خسارة في املباراة الثانية
مـ ــن الـ ـ ـ ـ ــدوري أم ـ ـ ــام ب ــرايـ ـت ــون خـ ــارج
م ـل ـع ـبــه .الـ ـي ــوم س ـي ـك ــون «الـسـبـيـشــل
ّ
وان» ول ــو أن ه ــذا الــل ـقــب ب ــات بعيدًا
ـدرب كمورينيو ،أمــام تحدّ
جـدًا عن مـ ّ
صعب ،مسألة حياة وموت .تفوز على
تــوت ـن ـهــام ،ت ـت ـمـ ّـســك بـبـصـيــص األم ــل
ّ
الذي قد يبقيك على دكة بدالء األولد
تــرافــورد .تنتهي املـبــاراة بــأي نتيجة
ّ
سلبية (تـعــادل أو خ ـســارة) ،سيحتم
ع ـلــى اإلدارة حـيـنـهــا الـتـفـكـيــر جـ ّـديــا
بإقالة املدرب البرتغالي.
بالنسبة إلى توتنهام ،يعتبر النادي
الـلـنــدنــي مــن بــن أصـعــب ال ـفــرق التي
مــن املمكن أن يلتقي بها اليونايتد.
ّ
منظم يقوده مـ ّ
ـدرب يعلم جيدًا
فريق
م ــاه ـ ّـيــة األدوات ال ـت ــي يـمـتـلـكـهــا بني
ي ــدي ــه .س ـيــدخــل املـ ـ ـ ّ
ـدرب األرجـنـتـيـنــي
ماوريتسيو بوتشيتينو بتشكيلته
الـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ــدي ــة الـ ـ ـت ـ ــي اع ـ ـت ـ ـمـ ــدهـ ــا م ـنــذ
م ـن ـت ـصــف امل ــوس ــم م ــا ق ـب ــل امل ــاض ــي.
ثــاثــة العـبــن فــي مــركــز قـلــب الــدفــاع،
إضافة إلى العبي ارتكاز وثالثي في
املـقـ ّـدمــة يترأسهم املهاجم اإلنكليزي
هاري كاين ،هداف كأس العالم .فريق
صعب املـنــال ولــو أن املـبــاراة ستكون
في األولد ترافورد ،فعلى مورينيو أن
يثبت بأنه قــادر على املنافسة بشكل
ج ـ ّـدي هــذا املــوســم وذل ــك مــع تحقيقه
ال ـفــوز أم ــام فــريــق «ال ـحــي ال ـي ـهــودي»
فــي إنكلترا .توتنهام يــواصــل تقديم
عروضه القوية ،فهو يمتلك منظومة
متجانسة ،والعـبــن بمتوسط أعمار
ص ـغ ـيــر قـ ــادريـ ــن ع ـل ــى ص ـن ــع ال ـف ــارق
وضرب خطوط أي دفاع.
ب ـ ـ ــدأت ال ـج ـم ــاه ـي ــر ت ــرف ــع ال ــاف ـت ــات
الـ ـغ ــاضـ ـب ــة عـ ـل ــى م ـ ـ ـ ّ
ـدرج ـ ـ ــات امل ـل ـع ــب
التاريخي لليونايتد .بعض الجماهير

ال ليغا

أمام تير شتيغن دون أن ينجح .وكان
الوقت بدل عن الضائع حاسمًا ،حيث
أن ــه ف ــي الــدق ـي ـقــة ال ـ ــ 93س ـجــل الـبــديــل
كيكو أوليفاس هدفًا برأسه في مرمى
ب ــرش ـل ــون ــة أل ـ ـغـ ــاه ال ـح ـك ــم ب ـم ـســاعــدة
م ــن تـقـنـيــة ال ـف ـيــديــو ب ــداع ــي الـتـسـلــل.
وخـ ــال ال ـل ـقــاء ال ـثــانــي لـبــرشـلــونــة لم
يظهر املهاجم األوروغــوايــانــي لويس
س ــواري ــز بــال ـصــورة امل ـط ـلــوبــة ،إذ بــدا
تائهًا فــي معظم فـتــرات الـلـقــاء ،وسط
عالمات استفهام كبيرة حــول تراجع
أدائه خالل األشهر املاضية ،وافتقاده
لـحــاســة الـتـهــديــف .وم ــن جـهـتــه أعــرب
مــدافــع برشلونة جـيــرارد بيكيه الــذي
خ ــاض  300م ـبــاراة فــي الـ ــدوري حتى
اآلن ،ع ــن رض ــاه بـنـتـيـجــة ال ـل ـقــاء رغــم
أرض ـ ّـي ــة امل ـل ـعــب ال ـس ـي ـئــة ،وقـ ـ ــال« :إذا
أردنا أن نبيع الدوري اإلسباني يجب
أن ّ
نحسن وضعية العشب .هذا يسبب
الضرر لالعبني ويعرضهم لإلصابة.
العشب كان اليوم مؤسفًا».
وأثـ ـ ـ ــارت أرضـ ـي ــة م ـل ـعــب ب ـل ــد الــول ـيــد
ّالكثير من ردود الفعل الغاضبة ،رغم
أن ــه تــم تـبــديـلـهــا فــي الـفـتــرة األخ ـيــرة،
ّ
إل أن ـه ــا ك ــان ــت س ـي ـئــة ل ـل ـغــايــة خــال
م ـبــاراة بــرشـلــونــة ،وك ــادت أن تـعـ ّـرض
العـ ـب ــي ال ـف ــري ـق ــن إلصـ ــابـ ــات ك ـب ـيــرة.
وأع ـ ــرب سـيــرجـيــو بــوسـكـيـتــس العــب
الـ ـن ــادي ال ـك ــات ــال ــون ــي ع ــن غ ـض ـبــه من
س ــوء أرض ـيــة ملعب «نـيــوفــو جوسي
زوري ـ ـيـ ــا» ،وقـ ــال لـصـحـيـفــة «م ــون ــدو
ديبورتيفو» اإلسبانية «مــن املؤسف
أن نـلـعــب م ـب ــاري ــات ع ـلــى مـلـعــب مثل
ه ــذا ،وي ـقــولــون إن ــه أف ـضــل دوري في

ّ
غريزمان يواصل التألق

كادت أرضية
الملعب
السيئة أن
تسبب إصابات
لالعبين

الـعــالــم .لــم يتقبل أي شـخــص املـجــيء
م ـب ـك ـرًا ل ـل ـت ـح ـقــق مـ ــن ح ــال ــة ال ـع ـش ــب،
ك ــان الـلـعــب عـلــى ه ــذه األرض ـي ــة أقــرب
ّ
إل ـ ــى م ـ ـبـ ــاراة ع ـل ــى ال ـ ـشـ ــاطـ ــئ» .وأك ـ ــد
بوسكيتس أن امل ـب ــاراة كــانــت صعبة
للغاية على زمالئه خاصة في الشوط
الـثــانــي ،حيث ظهر العبو بلد الوليد
بشخصية ّ
مميزة .ومن جهتها أعلنت
راب ـطــة ال ــدوري اإلسـبــانــي لـكــرة الـقــدم
ف ـتــح تـحـقـيــق تــأدي ـبــي م ــع نـ ــادي بلد
الوليد ،حول سوء أرضية ملعبه .وقال
خــافـيـيــر تـيـبــاس رئ ـيــس ال ــراب ـط ــة ،إن
«ملعب زوري ــا ال يفي بالحد األدنــى
مــن ال ـشــروط ،للمنافسة فــي مثل هذا
الدوري ،من الواضح أننا سنفتح ملفًا
تأديبيًا حول هذا األمر».

االعـ ـ ـت ـ ــراض ـ ــات ع ـ ـلـ ــى سـ ـ ـ ــوء أرض ـ ـيـ ــة
امللعب أجاب عليها مدرب بلد الوليد
س ـي ــرج ـي ــو غ ــون ــزالـ ـي ــس ،ال ـ ـ ــذي قـ ــال:
«فــريـقـنــا أيـضــا م ـكـ ّـون مــن العـبــي كــرة
ق ـ ــدم ،ول ـي ــس مـ ــزارعـ ــن .ال أحـ ــد يــريــد
الـلـعــب عـلــى أرض ـي ــة سـيـئــة ،ول ـكــن لم
ي ـكــن ل ــدى الـ ـن ــادي الـكـثـيــر ل ـي ـقــوم بــه،
وفعل كل ما بوسعه ليكون امللعب في
أف ـضــل ح ــال ــة .الـعـشــب ك ــان ه ــو نفسه
للجميع وال ـحــل الــوحـيــد هــو التأقلم
مــع مــا هــو مــوجــود» .ومــن املـتــوقــع أن
ً
تثير قضية أرضية امللعب جدال كبيرًا
فــي إسبانيا ،خاصة بعد قــرار رابطة
ال ـ ـ ـ ــدوري اإلسـ ـب ــان ــي ال ـ ـخـ ــاص بـلـعــب
بعض املباريات في الواليات املتحدة
األم ـيــرك ـيــة وهـ ــو م ــا تــرف ـضــه غــالـبـيــة

في مباراة الفريق االفتتاحية للدوري
أم ـ ـ ــام ل ـي ـس ـتــر س ـي ـت ــي ،رفـ ـع ــت الف ـتــة
مكتوب عليها «مورينيو ،إلعب لعبك
ال ـه ـجــومــي أرجـ ـ ــوك» .صـ ــورة مـعـ ّـبــرة
عـ ــن وض ـ ــع ال ـج ـم ــاه ـي ــر الـ ـت ــي ل ـطــاملــا

يبدو بول بوغبا غير راض
عن المركز الذي ّيشركه
فيه مورينيو حاليًا
اعتادت على نوع ّ
معي من اللعب في
الفترة الذهبية التي كان فيها املدرب
أليكس
اإلسكتلندي الكبير «السير»
ّ
فــرغـيـســون مــدربــا لـلـفــريــق .وم ــن حــق
ه ــذه الـجـمــاهـيــر ب ــأن تـطــالــب املترجم
السابق في نادي برشلونة بأن ّ
يغير

من أفكاره .من حقها أن تعترض على
ال ــ«مــو» ليس بسبب اللعب الدفاعي
املـ ـب ــال ــغ ف ـي ــه ف ـح ـس ــب ،ب ــل ف ــي امل ـق ــام
األول بسبب سوء النتائج .فأن يكون
لديك أسـلــوب لعب ّ
معي وتنجح من
ّ
خالله ،لن تتكلم كثيرًا هذه الجماهير،
ّ
«فــالـنـتــائــج تخفي ال ـع ـيــوب» .أم ــا في
حــالــة مــوريـنـيــو ،م ـ ّ
ـدرب يعتمد كثيرًا
عـلــى أف ـك ــار وأس ـل ــوب لـعــب ال يـجــدي
نفعًا ،وتستمر في اعتماده ،هنا يكمن
ج ــوه ــر امل ـش ـك ـلــة ال ـت ــي ي ـع ــان ــي مـنـهــا
اليونايتد.
تـصــريـحــات بـطــل ال ـعــالــم ف ــي روسـيــا
الفرنسي بول بوغبا العب اليونايتد
ب ـع ــد مـ ـ ـب ـ ــاراة ل ـي ـس ـتــر ك ــان ــت م ـث ـيــرة
ل ـل ـج ــدل ،خ ـصــوصــا ب ـعــد أن ت ــداول ــت
الصحف اإلنكليزية كثيرًا من األخبار
ال ـتــي تـثـبــت ان ـع ــدام ال ــراح ــة النفسية

تألق عربي في فنون القتال

األن ــدي ــة ف ــي الـ ـ ــدوري اإلس ـب ــان ــي لـكــرة
القدم.

قاد املهاجم الفرنسي الدولي أنطوان
غــريــزمــان فــريـقــه أتلتيكو مــدريــد إلــى
ف ـ ــوزه األول ف ــي ال ـ ـ ــدوري اإلس ـب ــان ــي،
ب ـت ـس ـج ـي ـل ــه ال ـ ـه ـ ــدف الـ ــوح ـ ـيـ ــد أم ـ ــام
ضـيـفــه راي ــو فــايـكــانــو .ورف ــع وصيف
املــوســم املــاضــي وحــامــل لقب ال ــدوري
األوروبـ ـ ـ ــي رصـ ـي ــده إلـ ــى أرب ـ ــع ن ـقــاط،
بعد تعادله املثير على أرض فالنسيا
 1-1فــي املرحلة األول ــى مــن «ال ليغا».
وبعد ساعة مــن تقديمه كــأس العالم
الـتــي أحــرزهــا مــع ب ــاده ه ــذا الصيف
ف ــي روس ـي ــا لـجـمــاهـيــر مـلـعــب «وانـ ــدا
متروبوليتانو» ،استفاد غريزمان من
ركنية لعبها مــواطـنــه تــومــاس ليمار
وحولها مــن مسافة قريبة فــي شباك
رايــو بطل الــدرجــة الثانية في املوسم
امل ـ ــاض ـ ــي .وسـ ــاهـ ــم ح ـ ـ ــارس أت ـل ـت ـي ـكــو
ال ـس ـلــوف ـي ـنــي يـ ــان أوبـ ـ ــاك ف ــي نـهــايــة
املباراة بالحفاظ على تقدم فريقه حتى
صــافــرة النهاية ،بعد قيامه بالعديد
م ـ ــن الـ ـتـ ـص ــدي ــات الـ ـح ــاسـ ـم ــة .وق ـب ــل
تسجيله هدف اللقاء ،عانى غريزمان
من سوء االنسجام داخل الفريق ،قبل
أن تتحسن األمــور في الشوط الثاني.
وق ــال األرجنتيني دييغو سيميوني
مــدرب أتلتيكو مدريد «كانت املباراة
صعبة منذ البداية وقــدم رايــو مباراة
ج ـيــدة .لـكــن ردود فعلنا كــانــت جيدة
ألننا فزنا».
(األخبار)

جماهير اليونايتد غاضبة من وضع الفريق الحالي

وتوتر العالقة بني مورينيو وبوغبا.
األخير قال بعد نهاية املباراة األولى
لليونايتد في الـ«بريمييرليغ»« ،في
الــواقــع هـنــاك الكثير مــن األم ــور التي
ت ـحــدث وال يمكنني ال ـت ـحـ ّـدث عنها،
ّ
وإذا تكلمت سأعاقب» .تصريح ليس
ب ــالـ ـع ــادي مـ ــن الع ـ ــب ف ـع ــل كـ ــل ش ــيء
لينتقل من جديد ويلعب في صفوف
ال ـف ــري ــق الـ ـ ــذي ب ـ ــدأ م ـع ــه ك ـ ــرة الـ ـق ــدم.
أم ــر آخ ــر ي ــدل عـلــى صـ ّـحــة كــل مــا قيل
سابقًا ويقال اليوم ،وهو تصريحات
وكـيــل أعـمــال بــوغـبــا «الـثـعـلــب» مينو
رايــوال ،الــذي اعترف بمحاولة إخراج
الفرنسي من «الزنزانة الحمراء» كما
ّ
وصفها ،ما يجعلنا نتأكد بأن بوغبا
ليس في أفضل حاالته مع اليونايتد،
خاصة وأنه غير راض عن املركز الذي
يـشــركــه فـيــه مــوريـنـيــو .يـلـعــب بوغبا
إلى جانب الصربي نيمانيا ماتيتش
في محور االرتكاز ،بينما في املنتخب
ال ـفــرن ـســي يـ ـش ــارك بـ ــول أم ـ ــام ك ــل من
نـغــولــو كــانـتــي وبـلـيــس مــاتــويــدي أو
كورنتان توليسو كالعب خط وسط
حر.
مـ ـش ــاك ــل عـ ـ ـ ـ ّـدة يـ ـع ــان ــي م ـن ـه ــا ف ــري ــق
«الشياطني الحمر» ،ولكن لكل مشكلة
ّ
حلها املناسبّ ،
ربـمــا ستكون مباراة
ّ
ت ــوت ّـن ـه ــام ب ـم ـثــابــة ردة ال ـف ـع ــل ال ـتــي
ّ
مشجعو الفريق
يتوقعها وينتظرها
األبــرز تاريخيًا في مدينة مانشستر.
فــالـتـصــاعــد ف ــي األداء الـ ــذي يـشـهــده
قطب املدينة اآلخر ،مانشستر سيتي
فريق بيب غــوارديــوال ،يعتبر صعب
الـتـقـ ّـبــل مــن قـبــل الـجـمــاهـيــر .ستكون
مباراة توتنهام ً
لقاء ّ
خاصة ملورينيو،
م ـب ــاراة ال تـقـبــل الـقـسـمــة عـلــى اثـنــن،
ف ـ ّـإم ــا الـ ـف ــوز أو امل ــزي ــد م ــن امل ـش ــاك ــل،
ّ
ورب ـم ــا ف ــي حــالــة ال ـخ ـس ــارة ،ستكون
هي املباراة األخيرة ملورينيو كمدرب
لليونايتد.

أخبار عربية

ُ
الـ« »VARينقذ برشلونة ...واألرضية «الشاطئية» تثير الجدل

مباراة صعبة خاضها نادي برشلونة
اإلسباني على أرضية ملعب «نيوفو
ّ
جــوســي زوري ـيــا» ،عندما حــل ضيفًا
عـلــى بـلــد الــولـيــد فــي املــرحـلــة الثانية
م ــن الـ ـ ــدوري اإلس ـب ــان ــي ل ـك ــرة ال ـق ــدم.
ن ـجــح الـ ـن ــادي ال ـكــاتــالــونــي بتحقيق
األهــم والـفــوز بهدف دون رد جــاء عن
طريق املتألق عثمان ديمبلي ،ليرفع
بذلك رصـيــده إلــى  6نقاط مــن فوزين
في ّأول جولتني .في اللقاء دفع املدرب
إرنستو فالفيردي بالبرازيلي فيليبي
كوتينيو أساسيًا ،إلى جانب الثالثي
الهجومي ديمبيليه واألوروغــويــانــي
لويس سواريز واألرجنتيني ليونيل
م ـي ـس ــي ،وأبـ ـق ــى ع ـل ــى الع ـ ــب ال ــوس ــط
الـتـشـيـلــي أرت ـ ـ ــورو ف ـي ــدال الـ ـق ــادم من
بــايــرن مـيــونـيــخ ،عـلــى مـقــاعــد ال ـبــدالء
في البداية .وجاء الشوط األول عقيمًا
ل ـب ــرش ـل ــون ــة الـ ـ ـ ــذي عـ ــانـ ــى أمـ ـ ـ ــام خــط
دفـ ــاع ب ـلــد الــول ـيــد وح ــارس ــه ج ــوردي
ماسيب ،فيما اختبر املهاجم التركي
الدولي الشاب أينيس أونال املعار من
فياريال الحارس األملاني مارك أندريه
ت ـي ــر ش ـت ـي ـغــن ب ـت ـس ــدي ــدة ص ــاروخ ـي ــة
أبعدها بصعوبة في الدقيقة ال ــ«»31
م ــن ع ـم ــر ال ـل ـق ــاء .وان ـت ـظ ــر بــرش ـلــونــة
حتى الدقيقة  57ليفتتح التسجيل عن
طــريــق ديمبيليه ،بعد رأسـيــة خلفية
مــن الظهير سيرجي روبــرتــو تابعها
الفرنسي ّ
املتوج ببطولة العالم مؤخرًا
إلــى داخــل الـشـبــاك .وقــامــت فالفيردي
بــإراحــة ديمبيلي فــي آخــر ربــع ساعة
من اللقاء لحساب فيدال ،فيما واصل
بلد الوليد محاوالته إلدراك التعادل
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البحرين تفوز بذهبية ماراتون آسيا

ّ
ذهبية سباق املــاراتــون في دورة األلعاب
حققت بطلة العالم روز شيليمو
اآلسيوية ال ــ( 18آسـيــاد  )2018املقامة حاليًا فــي أندونيسيا ،وبـهــذا الفوز
ّ
بذهبية
وجهت البحرينية رسالة قوية إلى منافسيها مظهرة سعيها للتتويج
األلعاب األوملبية في طوكيو  .2020وحققت شيليمو توقيت  2.34:51ساعة،
وعبرت خط النهاية بمفردها بعدما خلقت فارقًا كبيرًا عن منافساتها بعد
عتبة الكيلومتر الخامس والعشرين من السباق املمتد على مسافة نحو
 42كـلــم .وسـبــق ملــواطـنــة شيليمو أونـيــس جبكيروي أن حـصــدت الذهبية
في ال ــدورة املاضية من األلـعــاب في أنشيون الكورية الجنوبية عــام .2014
وأح ــرزت اليابانية كيكو نوغامي الفضية بتوقيت  2.36:27ســاعــة ،وآلــت
البرونزية للكورية الجنوبية كيم هاي-سونغ بتوقيت  2.37:20ساعة .وبدا
الفارق واضحًا بني شيليمو ومنافستها املباشرة نوغامي ،إذ إن اليابانية
دخلت «االسـتــاد» في جاكرتا حيث يختتم سباق املــاراتــون على مضمار
ألعاب القوى ،بعدما كانت البحرينية قد عبرت خط النهاية .وقالت شيليمو
بعد السباق« ،كان األمر سيئًا ،كان الطقس حارًا أيضًا شعرت بأمر ما في
حلقي .الهواء هنا يشعرك بأن التنفس صعب .أخطط للبحث عن الذهب في
طوكيو وآمل في أن يسير كل شيء على ما يرام» وشكت اليابانية أيضًا من
ظروف السباق قائلة« :عندما تخليت عن النظارتني في مراحل متأخرة من
السباق ،بدأت أشعر بلسعة في عيني وشعرت أن األمر سببه تلوث الهواء،
لكن بصراحة الحرارة املرتفعة كانت أسوأ».

ت ـف ــوق ف ـي ـصــل ال ـك ـت ـبــي ف ــي وزن  94ك ـلــغ مـ ـح ــرزًا امل ـي ــدال ـي ــة الــذه ـب ـيــة في
الجوجيتسو ،بينما آلت الفضية لألردني زيد سامي ،والبرونزية للكوري
الجنوبي ميينغسي هوانغ والكازاخستاني ريزات ماخاشيف ،كما حققت
اإلمارات ميداليتني في وزن  62كغ ،بفضية عمر الفضلي وبرونزية سعيد
املزروعي وآلت البرونزية الثانية في هذه الفئة الى األردني فريح الحراحشة.
وفازت اإلمارت أيضًا بذهبية وفضيتني في الجوجيتسو .وحصد حمد نواد
ذهبية وزن تحت  56كلغ بفوزه على مواطنه خالد البلوشي في النهائي،
ونال طالب الكربي فضية في وزن تحت  69كلغ ،ومهرة صالح فضية وزن
تحت  49كلغ .وفي منافسات الكاراتيه وزن ما فوق  84كغ ،حقق السعودي
طارق حامدي امليدالية البرونزية مثله مثل الكازاخستاني دانيار يولداشيف.
وآل ــت ذهـبـيــة ه ــذا ال ــوزن لــإيــرانــي سـجــاد كـنــج زاده ،والـفـضـيــة للفيتنامي
مينه فونغ نغوين .وتصدرت اإلمــارات ترتيب امليداليات بني الــدول العربية،
بثالث ذهبيات وأربــع فضيات وبــرونــزيــة ،يليها األردن مع سبع ميداليات
(ذهبية وفضية وخمس برونزيات) ،لبنان أربــع ميداليات (ذهبية وفضية
وبرونزيتان) ،العراق ذهبية لصفاء راشد في رفع األثقال ،السعودية وقطر
بميداليتني (فضية وبرونزية) والبحرين (ذهبية وفضية).

السوبر المصري ـ السعودي قائم

قرر نادي الهالل السعودي تراجعه عن اعتذاره املشاركة في كأس السوبر
امل ـصــري ـ ـ الـسـعــودي وال ــذي سيجمعه بــاألهـلــي امل ـصــري فــي الـعــاشــر من
شهر تشرين الثاني/نوفمبر ،حيث تسمى املباراة كأس الرئيس عبد الفتاح
السيسي .وأوضح النادي في بيان له أنه اعتذر في وقت سابق بسبب عدم
تأكيد موعد املباراة ،وجاء في البيان« ،يأتي قرار املشاركة بعد الجهود التي
بذلها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وسعيه إلنجاح فكرة املباراة،
وتهيئة السبل كافة إلقامتها لتعزيز أواصر العالقات بني البلدين الشقيقني».

البحريني الحسن العباسي يتعرض للدفع

اتـهــم الـعــداء البحريني الحسن العباسي منافسه الياباني هيراتو إينوي
بدفعه في األمتار األخيرة من سباق املــاراتــون في دورة األلعاب اآلسيوية
في أندونيسيا ،حيث حــرم من التتويج بامليدالية الذهبية للسباق ليكتفي

بــالـفـضـيــة .وت ـفــوق إي ـنــوي عـلــى الـعـبــاســي ب ـفــارق أع ـشــار مــن الـثــانـيــة بعد
تنافسهما الذي استمر حتى األمتار األخيرة ،قبل أن يحدث احتكاك بينهما
حيث قــال البحريني إن منافسه تعمد الــدفــع ،أمــا الـيــابــانــي حمل العباس
املسؤولية .ودخــل الـعــداءان معًا إلى استاد جاكرتا ،وبــدا أن الياباني تمكن
مع االقتراب من خط النهاية من صنع فارق ضئيل ،إال أنه وفي األمتار املئة
األخيرة ،قلص العباسي الفارق وغدا قريبًا من التجاوز ،وحاول القيام بذلك
عبر الجزء الداخلي من املضمار ،قبل أن يتراجع بعض الشيء إثر احتكاك
ظاهر مع إينوي .وقال العباسي للصحافيني بعد السباق« :إينوي دفعني،
كنت سأفوز» ،فيما علق مدربه غريغوري كيلونزو «عندما رأى الياباني أنه
سيتم تجاوزه ،قرر دفع منافسه» .بدورهم ،رفض منظمو السباق الشكوتني،
ما يعني أن إينوي احتفظ بالذهبية ،في الوقت الذي يرفض فيه مسؤولون
في البعثة البحرينية استئناف القرار.
وسجل التوقيت نفسه للعداءين فــي نهاية السباق ( 2.17:22ســاعــة) مع
أفضلية ضئيلة للعداء الياباني .وآلت امليدالية البرونزية للصيني ديو بوجي
الذي أنهى السباق بفارق  26ثانية.
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معاداة السامية أم معاداة االستعمار؟
جوزف مسعد *
يتمحور أغلب الجدل املستعر واملسموم الدائر
في بريطانيا بشأن اتهام حزب العمل بمعاداة
السامية حــول التعبير عن معارضة القوانني
وامل ـ ـمـ ــارسـ ــات واألي ــدي ــول ــوجـ ـي ــات وال ـب ـي ــان ــات
ً
اإلســرائ ـي ـل ـيــة .فــا يـمـكــن ع ــاق ــا ،عـلــى سبيل
امل ـث ــال ،أن يفهم وص ــف ونـسـتــون تشرتشل
ل ــ«ال ـي ـهــود ال ــدول ـي ــن» ف ــي صـحـيـفــة «ص ـنــداي
هـ ــرالـ ــد» فـ ــي ع ـ ــام  ١٩٢٠ب ــأن ـه ــم ي ـخ ـط ـطــون
ل ــ«م ــؤام ــرة كــونـيــة إلس ـقــاط ال ـح ـض ــارة» ،على
أنــه ليس تعبيرًا عن معاداة السامية .كذلك ال
ً
يمكن عاقال أن ال يرى في بيانات اللورد آرثر
بلفور التحذيرية عام  ١٩٠٥التي تنعت هجرة
يهود أوروبــا الشرقية إلى بريطانيا بوصفها
ّ
«شرًا ال لبس فيه» بأنها غير معادية للسامية
(وما ال يجب إغفاله هنا ،أن تشرتشل وبلفور
كانا من عتاة الصهاينة املتنفذين والداعمني
للحركة الصهيونية).
لكن الـحــرب املتواصلة فــي بريطانيا ال تقوم
فــي أســاسـهــا بــاسـتـهــداف ه ــؤالء العنصريني
الهامشيني الذين ال يــزالــون يؤمنون بمؤامرة
يـهــوديــة كونية تسعى للسيطرة على العالم،
بـ ــل تـ ـق ــوم ع ـل ــى ت ـع ــري ــف وصـ ـ ــف إس ــرائ ـي ــل
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بــاملـسـتـعـمــرة االس ـت ـي ـطــان ـيــة ع ـلــى أن ــه ضــرب
مـ ــن ض ـ ـ ــروب مـ ـ ـع ـ ــاداة الـ ـس ــامـ ـي ــة ،وعـ ـل ــى أن
امل ـق ــاوم ــة امل ـن ــاوئ ــة لــاسـتـعـمــار ال ـت ــي ت ـحــارب
االستعمار االستيطاني اإلسرائيلي وقوانني
إس ــرائ ـي ــل ال ـع ـن ـصــريــة ل ـي ـســت إال وج ـه ــا من
وج ــوه الــاســامـيــة ،أو أن مـســاءلــة االمـتـيــازات
االستعمارية والعرقية ،القانونية واملؤسسية،
ُ
التي تمنح ليهود إسرائيل على حساب الشعب
الـفـلـسـطـيـنــي لـيـســت إال تـعـبـيـرًا ع ــن م ـع ــاداة
السامية.
ي ـب ــدو هـ ــذا ال ـس ـج ــال م ـح ـ ِّـي ـرًا وم ـش ـ َّـوش ــا ألي
مراقب سياسي عادي ،حيث إن إسرائيل هي

إسرائيل ومؤيدوها هم
من يقومون بالخلط بين
إسرائيل وكل اليهود

ّ
التي تدعي أنها «الدولة اليهودية» وأنها تمثل
يهود العالم ،على الرغم من أن أغلبيتهم ليسوا
مواطنني إسرائيليني.
التناقض الــذي ينخر هــذا السجال البريطاني
(أو الفرنسي أو األملــانــي أو األمـيــركــي) حتى
النخاع ،هو أن الجانب الداعم إلسرائيل ،ومعه
قــادة إسرائيل وأيديولوجيوها ،هو َمن يدعو
الناس إلــى االعتقاد بــأن ممارسات إسرائيل
ّ
هــي م ـمــارســات يـهــوديــة وأن إســرائ ـيــل تمثل
يهود العالم.
تجدر اإلشارة هنا إلى أن الحركة الصهيونية
هي من اختارت أن تسمي دولتها «إسرائيل»،
وهو االسم الذي منحه الله ليعقوب في التوراة،
ح ـي ــث أص ـب ــح أبـ ـن ــاء ي ـع ـق ــوب ي ـس ـ َّـم ــون «ب ـنــي
إســرائـيــل» أو «إســرائـيــل» ،واألخـيــرون هــم من
أصبح «الشعب الـيـهــودي» ،أي أن «إسرائيل»
تعني «الشعب اليهودي».
ومـ ـ ــن خـ ـ ــال ت ـس ـم ـي ـت ـهــا ل ــدول ـت ـه ــا «ال ـش ـع ــب
اليهودي» ،قامت الحركة الصهيونية بالخلط
ما بني مشروعها االستعماري وكــل اليهود،
ّ
حتى عندما كان أغلب اليهود يكنون العداء لها
وال يزال أغلبهم يرفضون العيش في إسرائيل
أو أن يصبحوا مواطنني فيها.
لـ ــذلـ ــك ،يـ ـج ــب الـ ـتـ ـش ــدي ــد عـ ـل ــى أن إس ــرائـ ـي ــل

أحمد بعلبكي *
لـهــم مــن جـهــة الــزعــم أن لـلـحــركــة الصهيونية
الحق في استعمار أرض الفلسطينيني باسم
اليهود ،وأن لهذه الحركة الحق بمنح امتيازات
ل ـل ـي ـهــود وب ــاض ـط ـه ــاد ال ـش ـع ــب الـفـلـسـطـيـنــي
والتمييز ضده باسم الشعب اليهودي ،وأن لها
الحق في أن تسمي دولتها «الشعب اليهودي»
الــذي تتكلم باسمه ونيابة عنه ،وأن تزعم من
جهة أخرى بعد كل هذا أن من ِّ
يندد بإسرائيل
إنما يندد بالشعب اليهودي!
ل ـل ـم ـفــارقــة ،إن أغ ـل ـب ـيــة امل ـن ــددي ــن بــإســرائ ـيــل،
بـخــاف أغـلـبـيــة مــؤيــديـهــا ،هــم مــن يرفضون
مــزاعــم إســرائـيــل بــأنـهــا تمثل كــل الـيـهــود ،بل
يصرون على أن قوانني إسرائيل العنصرية
وسياساتها االستعمارية إنما تمثل الحكومة
اإلسرائيلية ال الشعب اليهودي .وعندما يقاوم
الشعب الفلسطيني االستعمار والعنصرية
اإلســرائـيـلـيــن ،فــإنــه ال ي ـقــاوم هــويــة إســرائـيــل
«اليهودية» ،بل يقاوم طبيعتها االستعمارية
وال ـ ـع ـ ـن ـ ـصـ ــريـ ــة ،حـ ـي ــث إن ات ـ ـه ـ ــام املـ ـق ــاوم ــة
الفلسطينية بمعاداة اليهود فــي هــذا السياق
يـفـتــرض أن الفلسطينيني ك ــان ــوا سيقبلون
باستعمار بلدهم لــو أن َمــن استعمرها كان
مسيحيًا أو مسلمًا أو بــوذيــا أو هـنــدوسـيــا،
وأن مــا ال يتحمله الفلسطينيون هــو يهودية

مستعمرهم ال استعماره.
ِ
وبينما يقوم املنددون بإسرائيل في بريطانيا
وخــارجـهــا بــإدانــة االسـتـيـطــان ـ ـ االستعماري
اإلسرائيلي والقوانني واملمارسات اإلسرائيلية
العنصرية ،يجب وينبغي لهم أن يشجبوا بقوة
ـال القيادة اإلسرائيلية ومؤيديها
وبصوت عـ ٍ
فــي بــريـطــانـيــا وخــارج ـهــا السـتـخــدامـهــم هــذا
املنطق املعادي للسامية.
فإن كان هنالك تعريف ملعاداة السامية يجدر
بـحــزب الـعـمــل (أو أي ح ــزب أو مــؤسـســة) أن
يتبناه في بريطانيا الـيــوم ،يجب أن يتضمن
ه ــذا ال ـت ـعــريــف إدان ـ ــة الـتـعــابـيــر االسـتـعـمــاريــة
وامل ـعــاديــة للسامية الـتــي تــزعــم أن «إســرائـيــل
هي الدولة اليهودية» أو أن «إسرائيل هي دولة
الشعب اليهودي» أو أن إسرائيل «تتكلم باسم
اليهود ونيابة عنهم» ،أو أن استعمار أراضي
الشعب الفلسطيني «قيمة يهودية».
إن هذه املزاعم املعادية للسامية هي ما ّ
تشوه
ص ــورة املجتمعات الـيـهــوديــة ح ــول الـعــالــم ،ال
مقاومة استعمار إسرائيل وعنصريتها.
* أستاذ السياسة وتاريخ الفكر العربي
الحديث في جامعة كولومبيا في
نيويورك .صدر له أخيرًا كتاب «اإلسالم
في الليبرالية» عن دار جداول ،بيروت.

ُ
ّ
األيديولوجيا حين تصطنع الهوية وتفارق الحقيقة :الصهيونية كمثال دال
محمد عبد الشفيع عيسى *

/AlakhbarNews

عن المناصفة وشبهة
التساوي في إدارة الحكم

الحملة المستعرة على حزب العمل البريطاني:

وم ــؤي ــديـ ـه ــا هـ ــم مـ ــن يـ ـق ــوم ــون ب ــال ـخ ـل ــط بــن
إســرائ ـيــل وك ــل ال ـي ـهــود ،وم ــن ثــم يــزعـمــون أن
الـتـنــديــد بــإســرائـيــل وبسياساتها وقوانينها
وممارساتها وأيديولوجيتها ليس إال تنديدًا
بالشعب اليهودي .فما يجري تجاهله في هذا
السجال ،أن املزاعم األشد عـ ً
ـداء للسامية التي
تــرد فيه هي تلك املزاعم بعينها التي تطلقها
الحكومة اإلسرائيلية ومؤيدوها البريطانيون.
يـ ـ ـق ـ ــوم أغـ ـلـ ـبـ ـي ــة امل ـ ـن ـ ــددي ـ ــن فـ ـ ــي ب ــري ـط ــان ـي ــا
وخ ـ ــارج ـ ـه ـ ــا الـ ـ ــذيـ ـ ــن يـ ـسـ ـتـ ـنـ ـك ــرون قـ ــوانـ ــن
إسرائيل وسياساتها وممارساتها بالتنديد
بـس ـيــاســاتـهــا وم ـمــارســات ـهــا االس ـت ـع ـمــاريــة-
االسـتـيـطــانـيــة وع ـش ــرات ال ـقــوانــن العنصرية
التمييزية السارية فيها ،بما فيها قانون الدولة
القومية الذي صدر الشهر املاضي ،ال بالتنديد
بيهوديتها.
لـكــن قــانــون الــدولــة الـقــومـيــة يــؤكــد م ــرة أخــرى
أن إس ــرائ ـي ــل ه ــي «ال ــوط ــن ال ـق ــوم ــي للشعب
اليهودي» وليست وطن املواطنني اإلسرائيليني
مــن مختلف اإلث ـن ـيــات واألديـ ـ ــان ،وأن «الــدولــة
تعتبر تطوير االستيطان اليهودي قيمة قومية
وستقوم بتشجيعه وبالدفع إلقامته وتعزيزه».
بـنـ ًـاء على مــا تـقـ ّـدم ،ال يحق ملــؤيــدي إسرائيل
االستفادة من شقي التناقض هذا :فال يجوز

يمكن تعريف األيديولوجيا السياسية بأنها
منظومة من االعتقادات ّ
املعبرة عن مجموعة
ص ــال ــح وامل ـش ــاع ــر لـجـمــاعــات
م ــن ال ـ ــرؤى وامل ـ ّ
اجـتـمــاعـيــة مـعـيــنــة م ـقــابــل ج ـمــاعــات أخ ــرى،
وتتسم بـقــدر مـعـ ّـن مــن الثبات النسبي عبر
الــزمــن ،وبــال ـتــزام ق ــوي مــن ط ــرف معتنقيها.
ب ـع ـب ــارة أخ ـ ـ ــرى ،إنـ ـه ــا ت ـم ـثــل ال ـن ـظ ــري ــة وق ــد
انخرطت في املمارسة أو الحركة السياسية،
وتبلور الصورة التي ترغب الجماعة في أن
تنظر إلــى نفسها وإل ــى األغـيــار مــن خاللها،
كمقدمة للفاعلية الحركية .أي أنها تبلور ما
يعرف بالهوية.
وتتباين األيديولوجيات من حيث القرب أو
البعد عن تمثيل الحقيقة املوضوعية للكون
واملجتمع ،فقد تقترب ،اقترابًا شديدًا من تلك
الحقيقة لدرجة التطابق النسبي؛ وقد تبتعد
عن الحقيقة ابتعادًا تامًا لدرجة صيرورتها
نوعًا من «الوهم» .وهذا األخير هو ما نجده
منطبقًا على األيديولوجية الصهيونية ،على
ّ
سبيل املثال الدال ،كما سوف نرى.
ول ـق ــد بـ ــدأ ش ـي ــوع مـصـطـلــح األيــديــولــوج ـيــا
خ ــال ال ـقــرن الـتــاســع عـشــر فــي خـضــم توسع
املــدى العقائدي للفكرة القومية فــي أوروب ــا.
وك ــان ل ـكــارل مــاركــس ( )1883-1818ن ــوع من
فضل الريادة في استخدام املصطلح بمنحى
اجتماعي في كتابه «األيديولوجية األملانية»
ال ـ ـص ـ ــادر ع ـ ــام  .1845وبـ ـشـ ـك ــل ع ـ ــام ك ــان ــت
لــأيــديــولــوج ـيــا داللـ ــة سـلـبـيــة أو «رج ـع ـيــة»
إن شـئــت .وب ـهــذا املـعـنــى ،ف ــإن ك ــارل مانهايم
( )1947-1893رائ ــد «عـلــم اجـتـمــاع املـعــرفــة»،
في كتابه «من األيديولوجيا إلى اليوتوبيا»،
خـ ّـص مصطلح اليوتوبيا بــاملــدلــول الـثــوري
ال ـقــائــم عـلــى الـتـغـيـيــر ذي ال ـطــابــع الـتـقــدمــي،
كنقيض لأليديولوجيا التي تميل ،عنده ،إلى
إضفاء الشرعية على الوضع القائم.
ول ـكــن «األي ــدي ــول ــوج ـي ــا» س ــرت م ـســرى الـنــار
فــي الهشيم فــي أت ــون تــوســع وتـعـ ّـمــق كــل من
الحركة االشتراكية وحــركــة التحرر الوطني
التنموية خالل مرحلة ما بعد الحرب العاملية
ال ـثــان ـيــة ،واس ـت ـخــدمــت ف ــي كـلـ ْـيـهـمــا باملعنى
الثوري العام.
ونحن نــرى أن األيديولوجيا يمكن أن تكون
«ث ــوري ــة» كـمــا قــد تـكــون «رج ـع ـيــة» ،وه ــي في
ال ـحــالــن تـطـبــع صـ ــورة ال ـهــويــة ال ـقــوم ـيــة أو
الطبقية أو «الجماعوية» على صفحة الفكر
ذي الطابع الفلسفيّ ،
لتعبر عن رؤى ومصالح
كل عقائدي ملتحم.
ومشاعر مندمجة في ٍ

ب ـ ـهـ ــذا املـ ـعـ ـن ــى ن ـ ـ ــرى أن الـ ـصـ ـهـ ـي ــونـ ـي ــة هــي
أيديولوجية قبل أن تكون حقيقة تاريخية،
وهــي أيديولوجية رجعية بالتأكيد .وكذلك
ك ــان ــت م ـن ــذ ب ـل ــورت ـه ــا فـ ــي أع ـ ـمـ ــال «امل ــؤت ـم ــر
الـيـهــودي الـعــاملــي» بــدورتــه األول ــى املنعقدة
في مدينة بال السويسرية عام  1897بقيادة
هــرتــزل ،كتمظهر حــديــث للفكرة «الـيـهــوديــة
السياسية» الــرافـضــة دائـمــا لفكرة االنــدمــاج
األوروبي والساعية إلى «االنسالخ» (انطالقًا
م ــن االن ـ ـعـ ــزال «الـ ـغـ ـيـ ـت ــوي») .وقـ ــد وقـ ــع ذل ــك
ع ـب ــر ال ـب ـح ــث ع ــن «مـ ـ ــاذ وطـ ـن ــي» لــأق ـل ـيــات
ال ـي ـه ــودي ــة ،ي ـك ــون خ ـ ــارج ب ـلــدان ـهــا األص ـل ـيــة
الــواقـعــة فــي ال ـقــارة األوروب ـيــة بــالــذات ،شرقًا
وغربًا( ،وليكن ذلك في أوغندا أو األرجنتني
أو فلسطني أو غيرها) هروبًا مما يعتبرونه
«االضطهاد» .وتفاعلت تلك الفكرة ببذورها
وجــذورهــا مــع ت ـطــورات األح ــداث فــي أوروب ــا
عـلــى ام ـتــداد ال ـقــرن الـتــاســع عـشــر ،عـلــى نحو
مــا تــم تـصــويــره بمناسبة الـحــادثــة املعروفة
بقضية «دريفوس» في فرنسا ،لتصوغ فكرة
«االنسالخ» للتخلص من «االضطهاد» .وقد
تـمــت م ـحــاوالت مــن أج ــل نـقــد ونـقــض الفكرة
اليهودية السياسية ،كما ظـهــر ،على سبيل
امل ـثــال ،فــي ّ
كتيب «املـســألــة الـيـهــوديــة» لكارل
ماركس ،املنشور عام .1843
وتعتبر األيديولوجيا الصهيونية الرجعية
ّ
رد فعل إزاء ما ّ
سمي باملشكلة اليهودية في
أوروب ـ ــا خ ــال ال ـع ـص ــور ال ــوس ـط ــى والـشـطــر
األك ـبــر مــن الـعـصــر الـحــديــث وبـخــاصــة خــال
ال ـق ــرن ال ـتــاســع ع ـشــر .وم ـنــذ ال ـب ــداي ــة شكلت
ّ
شرقيها
مخرجًا لكل من العنصرية األوروبية
وغــربـ ّـيـهــا ،ونـظـيــرتـهــا الـعـنـصــريــة الـيـهــوديــة
املتعلقة بــأذيــال رأس امل ــال املــالــي األوروب ــي
واإلق ـ ــراض ال ــرب ــوي عـلــى املـسـتــويــن الـعــاملــي
وامل ـح ـلــي ،وذل ــك عــن طــريــق مـحــاولــة تحويل
اليهود من أقلية مظلومة أو مسودة إلى أقلية
سائدة أو ظاملة.
ه ـك ــذا تـخـيـلــت األي ــدي ــول ــوج ـي ــا الـصـهـيــونـيــة
منذ بداياتها صــورة األقليات اليهودية في
أوروبـ ـ ـ ــا ك ـش ـعــب ي ـب ـحــث ع ــن «أرض وطـنـيــة
مخصوصة»  .National Homelandوفــي هذا
ال ـس ـيــاق تــم ال ـتــواصــل بــن ق ـي ــادات «املــؤتـمــر
ال ـي ـهــودي ال ـعــاملــي» والـسـلـطــات الـبــريـطــانـيــة
املنتدبة استعماريًا ،من قبل «عصبة األمــم»
عـلــى فلسطني ،وذل ــك حـتــى تــم ص ــدور «وعــد
ب ـل ـفــور» (اإلجـ ــرامـ ــي) الـبــريـطــانــي ع ــام 1917
ملـصـلـحــة إق ــام ــة «س ـكــن وط ـن ــي» لـلـيـهــود في
فلسطني Establishment in Palestine of a
 .National home for the Jewish Peopleوبعد

ثالثني عامًا تحول «السكن الوطني» املزعوم
إلى «إقليم ْ
دو ّ
لتي» عام  1948وداخل فلسطني
بالذات.
ومــن ضـ ّـم اإلقليم املنتزع على امـتــداد ثالثني
ع ـ ــام ـ ــا ،وبـ ـخ ــاص ــة خ ـ ــال «حـ ـ ـ ــرب ال ـن ـك ـب ــة»،
ّ
ضمه إلــى ساكنة فلسطني الـغــزاة الـجــدد من
املهاجرين اليهود املستوطنني ،وإلى الحكومة
ال ـت ــي ك ـ ّـون ـت ـه ــا «م ـي ـل ـي ـش ـيــات» املـسـتــوطـنــن
الغازين .تتكون «الــدولــة» بمفهومها السائد
ف ــي ع ـلــم ال ـس ـيــاســة ال ـغ ــرب ــي ،ذات الـعـنــاصــر
ال ـثــاثــة (ح ـكــومــة وس ـكــان وإق ـل ـيــم) .هــي إذن
الــدولــة  Stateولكنها ليست أيــة دول ــة ،وإنما
هــي «دول ــة يـهــوديــة» – وإن شئت فقل «دولــة
لليهود»  -بمقتضى قــرارات «األمم املتحدة»،
وبالتحديد «قــرار تقسيم فلسطني» الصادر
عن الجمعية العامة لألمم املتحدة (رقــم 181
لعام  )1947إلى دولتني :يهودية وعربية .وقد
ابتلعت الــدولــة اليهودية فــي مــا بعد الــدولــة
العربية املفترضة ابتالعًا تامًا.
ّ
وغ ــل ـف ــت م ـق ـت ـض ـيــات األي ــدي ــول ــوج ـي ــا وقــائــع
ّ
التقسيم ،فطورت مصطلح «الدولة اليهودية»
إلـ ــى «دولـ ـ ــة ي ـه ــودي ــة دي ـم ــوق ــراط ـي ــة» تسمى
بالعربية إســرائـيــل ،وهــو مــا ورد فــي وثيقة
إع ــان «ق ـيــام ال ــدول ــة» امل ــزع ــوم وامل ـسـ ّـمــى في
األيــديــولــوج ـيــا «إعـ ــان االس ـت ـق ــال» ،وتــرتــب
ع ـل ـيــه ط ـلــب االع ـ ـتـ ــراف م ــن أعـ ـض ــاء املـجـتـمــع
الدولي ثم طلب العضوية في «األمم املتحدة».

واستند قــرار قبول العضوية تلك (رقــم 273
ل ـع ــام  )1949إلـ ــى ق ـبــول ـهــا «قـ ـ ــرار الـتـقـسـيــم»
آن ــف ال ــذك ــر ،املـتـضـمــن إقــامــة «دول ــة عــربـيــة»،
والقرار  194لعام  1948للجمعية العامة لألمم
املتحدة بخصوص قضية الالجئني.
اصطنعت األيديولوجيا الرجعية إذن هوية
دي ـمــوقــراط ـيــة ل ـل ــدول ــة ال ـي ـه ــودي ــة ،ول ــم تجد
تـنــاقـضــا ب ــن ال ـهــويــة امل ــؤدل ـج ــة ه ـك ــذا وبــن
تطبيق «الحكم العسكري» إزاء أهل فلسطني
لنحو ثالثة عقود زمنية ،معتبرة إياهم في
أفـضــل األحـ ــوال مــن قبيل الـسـكــان األصليني
 Nativesعلى غ ــرار شعب الهنود الحمر في
أم ـيــركــا الـشـمــالـيــة ق ـبــل «إع ـ ــان االس ـت ـقــال»
للواليات املتحدة األميركية عام .1776
ّ
وقـ ــد دل ـ ــت ال ـت ـجــربــة ال ـتــاري ـخ ـيــة لـلـمـمــارســة
الـ ـصـ ـهـ ـي ــونـ ـي ــة فـ ـ ــي فـ ـلـ ـسـ ـط ــن (أي ت ـف ــاع ــل
األي ــدي ــول ــوجـ ـي ــة م ــع ال ـ ــواق ـ ــع) ع ـل ــى أن ه ــوة
التفارق بني األيديولوجيا والواقع غير قابلة
ل ـلــردم أو الـتـجـسـيــر .فــاأليــديــولــوجـيــة ترسم
ص ــورة هــويــة «قــومـيــة» لشعب لـيــس بشعب
(الطوائف اليهودية القادمة من أقطار األرض
األربـ ـع ــة ت ـحــت م ـسـ ّـمــى رمـ ــزي «ال ـش ـت ــات» أو
«الدياسبورا») .أما الواقع فمفعم باملقاومة،
ســواء أثناء وبعد  ،1948ثم على إثــر توسيع
رق ـعــة ال ــواق ــع االح ـتــالــي ع ــام  1967ليصبح
ّ
العدو ،من وجهة نظر العرب ،بعد
اليهود هم
أن ك ــان ال ـعــرب – بمقتضى األيــديــولــوجـيــات
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ّ
«العدو» من قبل.
واملمارسة الصهيونية – هم
ّ
تجسم االحتالل إذن ليصبح عدوًا .ومن قلب
«ال ـع ــداء اإلســرائ ـي ـلــي» ،نـشــأت مـنــذ منتصف
ال ـس ـب ـع ـي ـن ـيــات – ب ـع ــد ح ـ ــرب أك ـت ــوب ــر 1973
مصريًا وسوريًا – عملية «األسرلة» أي العمل
على تحويل العرب من أهل فلسطني الباقني
فــي بــادهــم إلــى «مــواطـنــن إسرائيليني» في
دولة تزعم أنها «لكل املواطنني».
ب ـع ــد ات ـ ـفـ ــاق أوس ـ ـلـ ــو  1993ت ـن ــام ــى ال ــوع ــي
الوطني -القومي لدى الفلسطينيني الواقعني
فــي أس ــر االح ـت ــال مـنــذ  ،1948وه ــو االت ـفــاق
القاضي بإقامة سلطة وطنية فلسطينية على
األرض املحتلة بـعــد ( 1967الـضـفــة الغربية
وغــزة) .وتنامي الوعي مرات أخــرى ،على إثر
«االنـتـفــاضــة األول ــى» – انتفاضة الـحـجــارة -
لعام  ،1988ثم في سياق «االنتفاضة الثانية»
– لــأق ـصــى واالس ـت ـق ــال – م ـنــذ  2001حتى
 ،2004وما تالها.
وفــي ظــل تكثف االسـتـيـطــان الصهيوني في
الضفة الغربية و«القدس الكبرى» بعد ،1967
بــرزت صــورة الواقع املعاندة لأليديولوجيا.
ول ـل ـمــرة األول ـ ــى يـتـجـســد ال ــواق ــع ف ــي ص ــورة
مــرآويــة للهوية الفلسطينية على مرتكزات
امل ـق ــاوم ــة م ـت ـعــددة األشـ ـك ــال ،وامل ـت ـج ــددة في
ال ـض ـف ــة وغـ ـ ـ ــزة ،ب ـخ ــاص ــة غ ـ ـ ــزة ،وم ــرتـ ـك ــزات
الديموغرافيا املتحولة فلسطينيًا عن طريق
قلب املـعــادلــة السكانية بــن الـعــرب واليهود
ليتجه إلى تعادل تقريبي بعد اختالل (سبعة
مــايــن نسمة تقريبًا داخ ــل ح ــدود فلسطني
التاريخية).
ً
الـهــويــة الفلسطينية ،بــادئــة بـقــدر متواضع
من مساحات وأعماق األيديولوجيا الثورية،
امتدت وتجذرت عبر الزمن ،لتصنع «واقعًا»
مغايرًا :حيث االستيطان يبتلع األرض ،ولكن
على العكس مــن ذلــك يزيد كـ ّـم ووعــي البشر.
س ـق ـطــت إذن م ـع ــادل ــة «اإلبـ ـ ـ ـ ــادة» األم ـيــرك ـيــة
ل ـل ـه ـنــود ال ـح ـمــر (مـ ــن الـ ـق ــرن الـ ـس ــادس عشر
إل ــى الـثــامــن ع ـشــر) حــن تــم إل ـغــاء الـبـشــر مع
االستيالء على األرض.
هنا في فلسطني يحدث العكس :تنزع ملكية
ّ
«العدو» ،بينما أن «اآلخر»
األرض ويغزوها
ّ
(العدو أيضًا) ال ُينتزع وال يتم تأثره سلبيًا
بـصــورة جوهرية بفعل الـغــزو ،وإنـمــا ينمو.
ف ــي ظ ــل ه ــذا ال ــواق ــع الـ ــذي تـجـســد ع ـلــى وقــع
االنـ ـتـ ـف ــاض ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ،وم ـ ــن ب ـع ــده ــا بـنـحــو
ع ـشــر س ـن ــن ،ب ـ ــدأت ال ــدوائ ــر األشـ ـ ـ ّـد تــأدلـجــا
فــي املعسكر الصهيوني ت ـطــرح ،مـنــذ ،2013
م ـشــروعــا لـتـحــويــل صـ ــورة األيــديــولــوج ـيــا -
ّ
مشرع ذاتيًا ،يضعه يهود
الوهم إلــى قانون

إسرائيل ألنفسهم ،لحماية «الذات» من «اآلخر
ّ
العدو» .إنه مشروع القانون الذي طرح على
–
بــرملــان «الــدولــة» ليؤكد اليهود فــي إسرائيل
ألنفسهم هــويــة اصطنعتها األيــديــولــوجـيــا،
أن ـه ــم ي ـهــود وي ـظ ـلــون ك ــذل ــك ،وكـ ــذا دول ـت ـهــم:
دولـ ــة ي ـهــوديــة ب ــال ــذات ،م ــع اس ـت ـب ـعــاد كلمة
«ديموقراطية» من تعريفها.
ه ــذا ه ــو ف ـح ــوى م ـش ــروع ال ـق ــان ــون الـ ــذي تم
إق ـ ـ ـ ــراره – ب ـغــال ـب ـيــة ض ـئ ـي ـلــة م ــع ذل ـ ــك – فــي
«الكنيست» صبيحة يــوم  19يــولـيــو /تموز
( 2018إســرائ ـيــل كــدولــة قــومـيــة  -دول ــة /أمــة
 Nation-Stateللشعب اليهودي).
بــذلــك تـخـيـلــت األيــديــولــوج ـيــا هــويــة قــومـيــة
قــائـمــة عـلــى االنـتـمــاء الــديـنــي ،أم ــة ديـنـيــة ،إن
شئت ،أمــة يعلن قيامها بقانون .وهــل تنشأ
ّ
«تكون األمم» هي عملية
األمم بقانون؟ أم أن
تاريخية معقدة طويلة األجــل ،لدرجة أن من
املشكوك فيه أن ُيعتبر «األمـيــركـيــون» «أمــة»
باملعنى العلمي ،مــن وجهة نظر العديد من
دارسي األمم والقوميات املعاصرة.
األيــديــولــوج ـيــا إذن شــرعــت لنفسها ص ــورة
ق ــان ــون ـي ــة ل ـل ـه ــوي ــة :إس ــرائـ ـي ــل ك ــدول ــة – أم ــة
للشعب اليهودي Israel as the Nation-State
 of The Jewish Peopleدولة-أمة ،لشعب يقيم
على أرض غيره ويسميها «أرض إسرائيل»
التي يعرفها صهيونيون كثر بأنها تشمل
ع ـبــريــا «يـ ـه ــودا وال ـس ــام ــرة» – ك ــام ــل الـضـفــة
ال ـغ ــرب ـي ــة .أمـ ــا «أهـ ـ ــل ف ـل ـس ـطــن» ف ـه ــم خ ــارج
«ال ــدول ــة-األم ــة» ألنـهــم خ ــارج األمـ ــة ،ولـيـســوا
مــن الشعب فــي دول ــة ليست لكل مواطنيها.
إنها إسرائيل التي لم تعد تعمل على تعميم
«أسرلة» السكان وإنما تعمل على تقسيمهم
إل ـ ــى ش ـع ـب ــن :ش ـع ــب يـ ـه ــودى ل ـي ــس بـشـعــب
ملتحم في الحقيقة باملعنى السوسيولوجي-
ّ
عربي هو عني الحقيقة.
التاريخي ،وشعب
إســرائـيــل إذن لــم تعد هــي إســرائـيــل ،إذ تقرر
مصيرها طائفة من السكان من دون غيرهم،
لـهــم لغتهم الــرسـمـيــة وأع ـيــادهــم ورم ــوزه ــم،
مـ ــن دون س ـ ــوا ُه ـ ــم .وإسـ ــرائ ـ ـيـ ــل هـ ـ ــذه (غ ـي ــر
اإلســرائـيـلـيــة) أع ـل ـنــت ،وشـ ّ
ـرع ــت لنفسها من
ه ــو «األن ـ ــا» وم ــن ه ــو «اآلخـ ــر-ال ـ ـعـ ــدو» ،حني
اصطنعت لنفسها أيديولوجيا تعكس على
م ــرآة ذات ـهــا هــويــة مخصوصة متطابقة مع
النزعة «العدوانية» نحو الخارج.
فـ ـ ــإلـ ـ ــى أي ـ ـ ـ ــن ت ـ ـت ـ ـجـ ــه ت ـ ـلـ ــك األيـ ــديـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــا
بأصحابها؟ وإل ــى أيــن يــذهــب مـســار الهوية
الـتــي اصطنعتها األيــديــولــوجـيــة اصطناعًا،
في تعارض ّ
كلي مع الواقع ؟ هذه هي املسألة.
* أستاذ في معهد التخطيط القومي في القاهرة

في أعقاب الحرب الداخلية الخارجية في لبنان ،شكلت
شراكة املناصفة في إدارة الدولة مساومة دعمتها دول
مقررة إقليميًا في مؤتمر ُعقد في الطائف في السعودية
إلنهاء الحرب وفقًا ملبدأ تحاصص السلطة بني زعماء
الطوائف ممن أداروا الحرب.
وظـلــت إدارة املـجـتـمــع واالق ـت ـصــاد اللبنانيني فــي ظل
مثل هذه املناصفة ـ ـ املساومة رهينة ظروف املواجهات
بــن ال ــدول الــوصـ ّـيــة .مــواجـهــات تنعكس على التوافق
فــي الـحـكــومــات وعـلــى مـعــدل الـنـمــو وم ــا يتخللها من
ض ـمــور ألسـ ــواق الـعـمــل وت ــزاي ــد ال ـع ـج ــوزات الـتـجــاريــة
واملالية .فتنعكس هذه التدهورات بالتالي على الفئات
الوسطى ،ال سيما املسيحية منهاُ :
فيحرم شبابها من
تثمير مزايا في التعليم واإلدارة واألسواق توافرت لهم
بفعل تراكم اهتمام ّ
مميز للكنيسة والتعليم الخاص
بــال ـل ـغــات األج ـن ـب ـيــة وال ـت ــوك ـي ــات ال ـت ـجــاريــة واإلدارة
املصرفية ،بما ُي ّ
سهل على ما ال يقل عن ثلث الكفاءات
الشبابية الهجرة.
وه ـكــذا انـتـهــت أزمـ ــات الـحـكــم الـسـيــاسـيــة االجـتـمــاعـيــة
املتفاقمة والـسـيــاديــة منها بخاصة ،خــال الـحــرب في
ظ ــل ال ــزع ــام ــات الـطــائـفـيــة والـ ـح ــرب ،إل ــى ت ــواف ـق ــات في
مؤتمر الطائف على ما اعتبر إصالحًا سياسيًا للنظام
ُيـبـلــور اإلص ــاح الطائفي للحكم ضمنته الوصايتني
الـسـعــوديــة وال ـس ــوري ــة .وج ــاء ه ــذا «اإلصـ ــاح » لينقل
ً
ُ
يرجح فيها ،إجماال ،نفوذ
البالد من حكم كتل نيابية
ال ــزع ــام ــات املـسـيـحـيــة وم ـع ـهــا ح ـض ــور ن ـخــب مـتـعــددة
الطوائف متفاوتة املــؤهــات فــي ال ــوزارات .نخب يميل
من بينها كثير من املسلمني إلى مواالة زعيم مسيحي
ُيـقــدرون تعاطفه معهم على مــواالة زعيم من مذهبهم.
وحصل االنتقال بعد اتفاق الطائف إلى حكم تفرض فيه
املناصفة تحاصص الزعامات شبه الحصري لخدمات
ال ــوزارات ُيوزعها مفاتيحها داخــل مناطق أكثرياتها
ُ
املذهبية فتذكر بالالمركزية في الواليات العثمانية.
وه ـكــذا تـكــون املركنتيلية املسيحية األك ـثــر تــرك ـزًا في
واألسواق قد وجدت في املناصفة
التوكيالت التجارية
في الحكم واإلدارة العامة ُامل ّ
طيفة صيغة مالءمة إلقرار
أولويات مصالحها في التوجهات االقتصادية واملالية
والنقدية للبرملان والــوزارات .وتكون النخب املسيحية
األكثر تطورًا في التعليم وفي اإلدارة العامة قد أشركت
زعــامــات الطوائف األخــرى املتحالفة معها في ترجيح
مصالحها وتوزيع خدماتها .وهذا ما أدى ويؤدى إلى
تعويق البناء التدريجي املتوازن للدولة وحماية بناء
االقتصاد الوطني املتكامل قطاعيًا ومناطقيًا.
ل ـق ــد ت ــراك ـم ــت ال ـن ـت ــائ ــج ال ـس ـيــاس ـيــة امل ـت ـنــاق ـضــة مل ـبــدأ
املناصفة في تمثيل الطوائف الــذي تباهى في تجاوز
معيار أحجامها الديموغرافية تجاوز لم ُي ّ
ؤد إلى دولة
القانون واالندماج الوطني ،وهذه سيرورة يستعصي
تحققها ف ــي دول املـسـتـعـمــرات املـسـتـقـلــة بـعــد الـحــرب
العاملية الثانية مهما اجتهدت حكوماتها في االقتباس
من الدساتير والتشريعات الليبرالية في ظل التبعيات
السياسية والثقافية لحكامها ونخبها .وهي تبعيات
انتهت إلى شرعنة تقاسم الدولة الضعيفة إلى دويالت
طائفية ومذهبية ال تملك القدرة على إقامة حكم يقوم
ُ
على أكثرية تحاسبها معارضة .فنجد أنفسنا والحال
هذه:
 أم ـ ــام تـ ـي ــارات ت ـه ـجــس ب ـتــوج ـهــات س ـيــاس ـيــة ديـنـيــةمـتـطــرفــة وتـعـبـئــات مـتـكــايــدة تــرتـهــن بـحـكــم والءات ـه ــا
الطائفية الـعــابــرة لـلـحــدود لــدعــم سـيــاســي ومــالــي من
دول عربية وإقليمية .تعطل سلطات الــدولــة على أداء
اإلدارات العامة فتشرع في إفساد اإلنفاق العام وهدره.
 أم ـ ــام ن ـخ ــب ت ـج ــد ن ـف ـس ـهــا م ــوزع ــة ع ـل ــى م ـج ـمــوعــاتح ــراك ـي ــة مـحـلـيــة ب ـعــد ع ـق ــود الـ ـح ــرب وت ـط ـي ـيــف األط ــر
النقابية والطالبية وطـغـيــان ال ــوالءات الطائفية على
الـ ـط ــروح ــات ال ـحــزب ـي ــة وان ـح ـس ــار الـ ـتـ ـي ــارات ال ـقــوم ـيــة
واليسارية ،فتجد نفسها بعيدة عن إمكانات التخطيط
للمعالجات واالخ ـت ــاالت البنيوية الـتــي تـفــرض على
مديات متوسطة وبعيدة توفر شروطًا أساسية يأتي
فــي طليعتها االس ـت ـقــرار الـسـيــاســي واس ـتــدامــة الحكم
القوي وليس التعاقب املتسارع للحكومات وتوجهاتها
املـتـكــايــدة خــاصــة .وأن معالجات اخ ـتــاالت وتعوقات
اقتصادنا املرتبطة بالتفكك الطائفي ُ
للبنى االجتماعية
وال ـس ـيــاس ـيــة ت ـح ـتــاج إل ــى آجـ ــال طــوي ـلــة ال تـحـتــاجـهــا
اقتصاديات املجتمعات الناشئة.
ُ
وال ّبد من التذكير بالتجارب األوروبية التي أخذت عنها
مبادئ ديموقراطية التمثيل مع ما يقترن تبنيها حكمًا
من نقائص إقدام النواب املنتخبني على تقديم مصالحهم
ّ
السياسية والخاصة على حساب غالبية ناخبيهم .إال
أن ما خفف من نقائص ديموقراطية التمثيل البرملاني
ف ــي أوروب ـ ــا الـصـنــاعـيــة الـلـيـبــرالـيــة واالج ـت ـمــاع ـيــة وفــي
فــرن ـســا ع ـلــى سـبـيــل امل ـث ــال ك ــان ف ــي ال ـتــرس ـيــخ امل ـت ــدرج
لتشريع الحقوق املدنية والسياسية األساسية في ظل
الجمهورية الثانية (حريات التعبير والــرأي )...التي بدأ
تكريسها منذ الجمهورية الثانية ( )1848ولــم تتكرس

ّ
سرية التصويت إال في ظل الجمهورية الثالثة ()1870
الـتــي انتظرت فــي ظلها امل ــرأة حتى عــام  1944لتحصل
عـلــى حــق االن ـت ـخــاب .وق ــد مــارســت ال ـت ـيــارات واألحـ ــزاب
الـسـيــاسـيــة ق ــراب ــة قــرنــن غــرب ـلــة تــرش ـي ـحــات أعـضــائـهــا
وبــرامـجـهــم ال ـتــي هــي بــرامـجـهــا .كــل ه ــذا لــم يـكــن كافيًا
لحماية أخالقيات التمثيل الديموقراطي من التشويهات
وان ـحــرافــات ال ـنــواب ولـكــن ه ــذا الـنـظــام بـقــي فــي تحـدي
مونتسكيو «النظام الوحيد للسلطة الذي يضع حدودًا
لها» وهــو الصيغة الوحيدة للتمثيل أو «النظام األقــل
سوءًا بني األنظمة» على حد قول ونستون تشرشل.
وال يجب نسيان أن البحوث املعاصرة في علم االجتماع
ش ـه ــدت وت ـش ـه ــد ت ـع ــارض ــا ب ــن م ـق ــارب ـت ــن ف ــي تـحـلـيــل
الظواهر والسلوكيات االجتماعية:
ُ
ففي املقاربة األولــى ،تعطى األولــويــة لفعل بنية ونظام
املجتمع أو الجماعة في تحديد أفعال وسلوكيات األفراد
التي تعتبر نتاجًا ألواليات اجتماعية تتجاوز خيارات
ُ
األفـ ــراد .وتـعـطــي ه ــذه املـقــاربــة مــن جـهــة أخ ــرى األهمية
العتبار أن البنية ليست مستقلة عن أفعال األفــراد غير
الواعني ملا يفعلونها فيها.
أم ــا فــي املـقــاربــة الـثــانـيــة ،ف ــإن مــا ن ــراه حــراكــا اجتماعيًا
للشبيبة يـعــود إلــى تــراكــم لسلوكيات فــرديــة متشابهة
ُي ـ ـقـ ــدم ع ـل ـي ـه ــا أف ـ ـ ـ ــراد نـ ـخـ ـب ــوي ــون مـ ــن ذوي الـ ـن ــزع ــات
ً
القيادية .تــراكــم يعكس لــدى كــل منهم تخيال للخالص
ً
مــن الـحـكــومــات املتحكمة طــويــا بـتــدنــي ف ــرص تـجــاوز
ت ـه ـم ـي ـشــات ـهــم امل ــزم ـن ــة وفـ ـ ــرص ارت ـق ــائ ـه ــم االج ـت ـمــاعــي
فـيــاحــظ ظـهــور ال ـحــراكــات الشبابية وه ــم يـقــومــون في
ظـلـهــا بـ ــأدوار الـفــاعـلــن املـسـتـقـلــن تـحــت ضـغــط حــوافــز
فردية محركه ملشاركات شخصية في الحراك على قدر
اسـتـطــاعــاتـهــم ال ـظــرف ـيــة ون ـجــاحــات ـهــم ف ــي االسـتـقـطــاب
حولهم وخلفهم .هذا النجاح الذي يقودهم أحيانًا كثيرة
إلى التثمير في الترشح لالنتخابات النيابية كما حصل
في االنتخابات اللبنانية ( )2018وذلــك تحت تسميات
غير طائفية مباشرة.
غير أن هــذه املقاربة الثانية القائمة ظاهريًا على ربط
تفاعالت األفراد كفاعلني باستقالل ظاهري عن املحددات
البنيوية التي تفترضها املقاربة األولــى هي ليست في
ّ
الواقع إال مكملة لهذه املقاربة.
وهو تعارض بني:
 تـفـسـيــر أف ـع ــال وس ـلــوك ـيــات األف ـ ــراد بـمــا ت ـح ــدده بنيةاملجتمع أو الجماعة التي يعيشون فيها.
 وتفسير حـصــول الـظــاهــرة االجتماعية الكلية بنظامال ـت ـف ــاع ــات امل ـس ـت ـق ـلــة ال ـح ــاص ـل ــة ب ــن أفـ ـ ـ ــراد املـجـتـمــع
والـجـمــاعــة كــأفــراد فــاعـلــن مــن دون رب ــط قيامهم بهذه
التفاعالت الفردية بمعطيات بنيوية تفرضها.
وإذا ك ــان األف ـ ــراد فــي املـجـتـمـعــات الـلـيـبــرالـيــة املـتـطــورة
ُّ
غـيــر واع ــن بــال ـضــرورة ملــا يـفـعـلــونــه فــي تـشــكــل البنية
االج ـت ـمــاع ـيــة وآل ـي ــات فـعـلـهــا وتــأث ـيــرهــا ف ــي خـيــاراتـهــم
ال ـف ــردي ــة ال ـت ــي ت ـب ــدو ظ ــاه ــري ــا أن ـه ــا مـسـتـقـلــة ع ــن هــذه
البنية ،فأي أشكال من الوعي ما قبل الرأسمالي تسود
ف ــي ان ـت ـخ ــاب ــات امل ـج ـت ـمــع ال ـل ـب ـنــانــي وقـ ــد تـحـصـنــت في
أقلياته الدينية الضيقة ،وبدعم من القوى االستعمارية
واإلقليمية التي ترتهن لها لتجديد نظامها وانتخابها.
ه ــذا االنـتـخــاب ال ــذي ام ـتــدت الـنـقــاشــات ح ــول تفاصيله
في لجنة برملانية ضيقة مدة سنة اقتصرت عضويتها
على ممثلي رؤساء الكتل الطائفية .فابتدعت تقسيمات
للدوائر تضمن نجاحات أغلبيات كتلها .كما وابتدعت
نـظــامــا هجينًا لــانـتـخــاب يـحـصــر دور ن ـظــام النسبية
بحماية األكثريات ويضمن تمثيل العصبيات وإن كان
قــد ت ــرك ،بفعل ف ــرض الـتـصــويــت لـلــوائــح املـغـلـقــة ضمن
الـقـضــاء ح ـص ـرًا ،ح ـي ـزًا ل ـصــوت تفضيلي داخ ــل الـنـظــام
ال ـن ـس ـبــي امل ـه ـ ّـج ــن ُي ـع ـطــي أح ـي ــان ــا مل ــرش ــح م ــن الــائ ـحــة
ً
املضادة األضعف فرصة إنجاح عضو جاء أعلى تفضيال
من خصمه في الالئحة األقوى.
ُيعود ذلك إلى إرباك أو توهم قيادة الالئحة األقوى بما
خــدعــت بــه مــن مفاتيحها فــي تـقــديــر والءات قــواعــدهــا
املفترضة وبثنائية الوالءات الزبائنية ـ ـ السياسية لقطاع
كـبـيــر مــن الـنــاخـبــن .ه ــؤالء الـنــاخـبــن مـمــن تتحكم في
ُ
خياراتهم ليس والءات ترتبط ببرامج تالئم بالضرورة
مصالحهم االقتصادية املحلية بقدر ما تخضع لعالقات
املكايدة املحلية والتزلف بني وجهاء للعائالت يتولون
تحريكهم بــدعــم مــوعــود مــن زع ـمــاء الــزبــائـنـيــة الـلــوائــح
الطائفية .فتأتي األص ــوات أحيانًا غير مطابقة لتقدير
املاكينات االنتخابية واملفاتيح ولتقديرات االستشاريني
واإلحصائيني ممن يتيه بعضهم بني تقديرات الناخبني
ف ــي امل ـنــاطــق والـ ــدوائـ ــر االن ـت ـخــاب ـي ـتــن .وق ــد ورد مـثــال
على هــذا التيه اإلحـصــائــي أخـيـرًا فــي عــرض إلحصائي
وديـمــوغــرافــي لبنانيني أكاديميني جعل حجم السكان
في لبنان يــراوح بني  7ـ ـ  9ماليني في الوقت الــذي قدره
األكاديمي اآلخر بثالثة ماليني ونصف ،وهذا هو األقرب
للواقع (تقديرات واردة على لسان كل من الباحثني في
علم االجـتـمــاع السكاني د .أسـعــد األت ــات ود .مصطفى
س ـل ـي ـمــان ف ــي م ـل ـحــق رأس امل ـ ــال االقـ ـتـ ـص ــادي ل ـجــريــدة
األخبار بتاريخ .)2018/5/14
* أستاذ جامعي
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فلسطين

ّ
«فتح» تهدد بعقوبات جديدة على غزة
بعيدًا عن التقييمات الفلسطينية
واإلسرائيلية ،اإليجابية والسلبية ،لمجمل
المباحثات في القاهرة حول اتفاق
تهدئة بين المقاومة والعدو ،ال ترى
«فتح» ما يحدث سوى من منظار واحد،
هو مكانها من االتفاق ،أكثر من
طبيعته ،لذلك ّ
تهدد برزمة عقوبات
جديدة في حال لم تكن جزءًا من
المشهد

كـ ـلـ ـم ــا ت ـ ـقـ ــدمـ ــت امل ـ ـبـ ــاح ـ ـثـ ــات الـ ـت ــي
تجريها حركة «حماس» والفصائل
الفلسطينية في قطاع غزة مع جهاز
«امل ـخ ــاب ــرات ال ـعــامــة امل ـصــريــة حــول
اتفاق تهدئة مع العدو اإلسرائيلي،
ت ـت ـصــاعــد ال ـن ـب ــرة ال ـت ـهــديــديــة لــدى
«فـتــح» التي تـلـ ّـوح منذ أيــام بإيقاع
عـقــوبــات جــديــدة و«غ ـيــر مسبوقة»
على القطاع ،لجعل «حماس» تتأخر
فــي الـتــوقـيــع عـلــى االت ـف ــاق مــن دون
إش ـ ــراف ف ـت ـح ــاوي ،وذلـ ــك ن ـظ ـرًا إلــى
املـخــاطــر الـكـبـيــرة الـتــي ستتحملها
بالنسبة إلى املسؤولية الكاملة عن
غ ــزة وسـكــانـهــا .وعـلـمــت «األخ ـب ــار»
مـ ــن م ـ ـصـ ــادر س ـي ــاس ـي ــة م ـط ـل ـعــة أن
ّ
رئيس السلطة ،محمود عباس ،كلف
حـكــومــة «ال ــوف ــاق الــوط ـنــي» بــإعــداد
«تـ ـص ــور ك ــام ــل حـ ــول وقـ ــف تـمــويــل
غ ــزة ،بـمــا فــي ذل ــك رواتـ ــب املــوظـفــن
ووزارتــي الصحة والتعليم ورواتــب
الشؤون االجتماعية» ،في وقت أبلغ
فيه رئيس وفد «فتح» عــزام األحمد
 ،املوجود حاليًا في القاهرة ،قيادة
املخابرات املصرية ّ
نية عباس فرض

ترى «فتح» أنه ال يمكن
للقاهرة تجاوزها وأن
ما تفعله مجرد ضغوط
عـقــوبــات جــديــدة فــي ح ــال تــم اتـفــاق
التهدئة وتجاوز دور السلطة .وكان
وف ـ ــد «ف ـ ـتـ ــح» قـ ــد وص ـ ــل مـ ـس ــاء أول
مــن أمــس (الـسـبــت) بــرئــاســة األحمد
ل ـل ـت ـبــاحــث م ــع ال ـس ـل ـط ــات امل ـصــريــة
حـ ــول م ـل ـفــي امل ـصــال ـحــة وال ـت ـهــدئــة،
ً
قــائــا إن ــه سيسلم «الـ ــرد الـنـهــائــي»
في امللفني ،وذلك في ضوء معلومات
مـسـبـقــة وص ـل ــت ال ــوف ــد م ـف ــاده ــا أن
امل ـصــريــن سـيـسـعــون إل ــى الـضـغــط
عليهم لـلـعــودة إلــى املصالحة وفق
ورقة مصرية معدلة للمرة الثالثة.
ب ــال ـع ــودة إل ــى ال ـع ـقــوبــات ال ـجــديــدة،
ت ـقــول امل ـص ــادر إن ـهــا تـتـخـطــى وقــف
ً
ال ـ ـ ـ ــروات ـ ـ ـ ــب املـ ـقـ ـتـ ـط ــع مـ ـنـ ـه ــا أص ـ ــا
وت ـمــويــل آخ ــر وزارات ،إذ سـيـتـقــرر
وق ــف عـمــل «سـلـطــة الـنـقــد» فــي غــزة،
وهــو مــا يعني إقـفــال جميع البنوك
وامل ـص ــارف فــي ال ـق ـطــاع ،األم ــر الــذي
س ـي ـش ــل الـ ـح ــرك ــة الـ ـتـ ـج ــاري ــة ك ـل ـيــا،
وي ــوق ــف ال ـ ـحـ ــواالت امل ــال ـي ــة م ــن غــزة
وإليها ،بما سيؤثر أيضًا في حركة
االسـ ـتـ ـي ــراد .ولـ ــدى رئ ـي ــس الـسـلـطــة،
ّ
تصور خاص
وفق املصادر نفسها،
ب ـش ــأن ال ـج ـه ــاز امل ـص ــرف ــي ف ــي غ ــزة،
قـ ّـدمــه محافظ «الـنـقــد» ،ع ــزام الـشــوا،
فــي نـيـســان امل ــاض ــي ،عـقــب التفجير
الذي استهدف موكب رئيس الوزراء
رامي الحمدالله في القطاع.
ثمة خـطــوات أخــرى تستعد السلطة
لتنفيذها ضـمــن ال ـع ـقــوبــات ،تشمل
وق ــف تـحــويــل مـخـصـصــات ال ـشــؤون
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ال ـت ــي ت ـخ ــدم أك ـث ــر مــن
 80أل ـ ــف ع ــائ ـل ــة غ ـ ــزاوي ـ ــة ،وتـجـمـيــد
الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــوي ـ ــات ال ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــة ل ـل ـم ــرض ــى

اليمن

ُ
ترتيب أوراق في مواجهة قطر وتركيا وعمان

اإلمارات تسحب السلفيين من تعز
خالل أيام قليلةُ ،يفترض
أن تصبح الكتائب السلفية
الموالية ألبو ظبي خارج
مدينة تعز ،بعدما أعلنت
السبت الماضي انسحابها
منها ،وطالبت بترتيب «خروج
آمن» لمقاتليها من المدينة.
الخطوة التي تأتي بعد ّ
تعرض
لنكسة عسكرية
السلفيين
ُ
هناك ،يبدو أنها أخرجت بإيعاز
من ِق َبل اإلمارات ،التي ترى
اللحظة مناسبة إلعادة ترتيب
األوراق في مواجهة ما
تعتقد أنه مخطط تركي
ـ قطري ،مدعوم عمانيًا،
لتبديل المشهد التعزي

غزة ــ هاني إبراهيم

تشمل العقوبات إيقاف مساعدات الشؤون االجتماعية لألسر األشد فقرًا (أ ف ب)

واألدوي ـ ـ ـ ـ ـ ــة واملـ ـسـ ـتـ ـل ــزم ــات ل ـل ـق ـطــاع
الصحي ،وقطع الكهرباء ووقف دفع
ث ـمــن م ـي ــاه «مـ ــاكـ ــروت» اإلســرائـيـلـيــة
الواردة إلى غزة.
وت ـتــوافــق امل ـع ـلــومــات ح ــول ع ــدد من
ال ـ ـع ـ ـقـ ــوبـ ــات ال ـ ـتـ ــي حـ ـصـ ـل ــت ع ـل ـي ـهــا
«األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» ،مـ ــع تـ ـص ــريـ ـح ــات أم ــن
ملنظمة
ال ـس ــر ل ــ«ال ـل ـج ـنــة الـتـنـفـيــذيــة
ّ
التحرير» ،صائب عريقات ،التي حذر
فيها ،أول من أمــس ،حركة «حماس»
مــن توقيع اتـفــاق مــع إسرائيل بشأن
غ ـ ــزة ،م ــؤكـ ـدًا أن ال ـس ـل ـطــة سـتـتــوقــف
ع ــن تـمــويــل ال ـق ـطــاع «ف ــي ح ــال جــرت

ص ـف ـقــات ال ـت ـق ـس ـيــم ت ـم ـه ـي ـدًا لـتـمــريــر
صـفـقــة الـ ـق ــرن» .وقـ ــال ع ــري ـق ــات« :إذا
ف ـع ـلــت ح ـم ــاس ذل ـ ــك ،ف ـلــن ت ـك ــون لنا
ّ
مسؤولية ولن ّ
نمول ...هذا قطع للخط
األحمر ،وتدمير للمشروع الوطني».
وي ـس ـت ـن ــد ال ـت ـق ــدي ــر ال ـف ـت ـح ــاوي إل ــى
أن «ح ـ ـمـ ــاس» لـ ــن ت ـس ـت ـط ـيــع ت ـحـ ّـمــل
ك ــام ــل امل ـس ــؤول ـي ــة ف ــي غـ ــزة ح ـتــى إن
حــولــت إلـيـهــا جـمـيــع ال ـضــرائــب ،وأن
م ــا يـ ـ ــدور ح ــال ـي ــا ه ــو ل ـل ـض ـغــط عـلــى
السلطة للعودة إلــى القطاع ،خاصة
أن املـصــريــن لــن يستطيعوا تـجــاوز
«فتح» كي ال ّ
يقووا موقف «حماس»،

وهو ما يتوافق مع تقدير إسرائيلي
ّ
عبر عنه املحلل السياسي في القناة
العبرية الثانية يهودا يعاري ،عندما
قال أمس ،إن «نجاح أو فشل التهدئة
في غزة بات مرتبطًا بموقف محمود
عباس وقراره».
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ــرى ،ع ـل ـمــت «األخـ ـب ــار»
أن وف ـ ــود ال ـف ـصــائــل س ـت ـبــدأ ال ـع ــودة
إلــى الـقــاهــرة غ ـدًا الـثــاثــاء الستكمال
امل ـب ــاح ـث ــات الـ ـت ــي ت ــوق ـف ــت األسـ ـب ــوع
امل ــاض ــي .ورغ ــم ع ــودة وف ــد الفصائل
إلـ ــى الـ ـقـ ـط ــاع ،ت ــواص ـل ــت امل ـبــاح ـثــات
ب ــن «ح ـم ــاس» وال ـس ـل ـطــات املـصــريــة

ع ــن بـ ـع ــد ،األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي أش ـ ـ ــارت إل ـيــه
صحيفة «إسرائيل اليوم» ّ
املقربة من
رئـيــس الـ ــوزراء اإلســرائـيـلــي بنيامني
نتنياهو ،إذ نقلت عن مصدر مسؤول
أن إســرائـيــل أب ــدت اسـتـعــدادًا مبدئيًا
ل ـ ــزي ـ ــادة الـ ـتـ ـي ــار ال ـك ـه ــرب ــائ ــي ل ـغ ــزة،
وتمكني قطر من دفع رواتــب موظفي
ال ـس ـل ـطــة م ـق ــاب ــل اسـ ـتـ ـم ــرار الـ ـه ــدوء،
لـكـنـهــا ذك ـ ــرت أن «الـ ـح ــوار والـحـســم
ح ــول امل ـمــر املــائــي بــن غ ــزة وقـبــرص
س ـي ـك ــون ــان ب ـع ــد اسـ ـتـ ـع ــادة الـ ـه ــدوء
الكامل في الجنوب كما كانت الحال
بعد عملية الجرف الصامد».

لـ ـي ــس خ ـ ـ ــروج «كـ ـت ــائ ــب أبـ ـ ــو الـ ـعـ ـب ــاس»
الـسـلـفـيــة املــدعــومــة إم ــارات ـي ــا م ــن مدينة
تـ ـع ــز حـ ــدثـ ــا ع ـ ــاب ـ ـرًا .هـ ـ ــذه امل ـي ـل ـي ـش ـيــات
ـأسـســت اب ـتـ ً
الـتــي تـ ّ
ـداء تحت اســم «حماة
ّ
العقيدة» ،لتشكل الحقًا الــذراع الضاربة
ألبـ ــو ظ ـبــي ف ــي امل ــدي ـن ــة ال ــواق ـع ــة غــربـ ّـي
ال ـي ـمــن ،ت ـغ ــادر ال ـي ــوم مـعـقـلـهــا الــرئـيــس،
ً
ُمثيرة الكثير من التكهنات والتحليالت
ب ـشــأن خـلـفـيــات االن ـس ـحــاب وتــداعـيــاتــه.
ص ـح ـيــح أن هـ ــذه ال ـخ ـط ــوة ج ـ ــاءت بـعــد
معارك ضارية مع التشكيالت املحسوبة
على «ح ــزب التجمع اليمني لــإصــاح»
ّ
(إخــوان مسلمون) ،تمكن خاللها األخير
مــن تــوجـيــه ضــربــات قــاسـيــة للسلفيني،
إال أن قــرار القيادي السلفي ،عــادل عبده
فــارع ،املعروف بـ«أبو العباس» ،مغادرة
تعز (املدينة) من دون استماتة في القتال

يؤشر إلى أن
وفق ما يرى البعض ،إنما ً
ثمة أهدافًا بعيدة املدى كامنة خلف هذا
التكتيك.
برز اسم «أبو العباس» ،الشاب الثالثيني
املـتـخـ ّـرج فــي «دار الـحــديــث» السلفي في
قرية دمــاج بمحافظة صعدة ،في أواخــر
عــام  ،2015عندما ّأســس فــي مدينة تعز
الـ ـت ــي ي ـن ـح ـ ّـدر م ـن ـهــا م ـج ـمــوعــة مـقــاتـلــة
بــاســم «حـمــاة الـعـقـيــدة» ،لـتـشــارك فــي ما
ُس ـ ّـم ــي «م ـع ــرك ــة ت ـحــريــر تـ ـع ــز» .ســرعــان
مــا أوك ـلــت إل ــى ع ــادل ُع ـبـ ّـده فـ ــارع ،العــب
ك ــرة ال ـق ــدم ال ـســابــق وامل ـل ــق ــب ب ــ«الــدبــابــة
األملانية»ّ ،
مهمة قيادة الجبهة الشرقية
ُ
في املدينة ،قبل أن تفتح له أبــواب الدعم
اإلمـ ــاراتـ ــي ال ـس ـخـ ّـي م ــادي ــا وتـسـلـيـحـيــا،
ضمن استراتيجية أبو ظبي القائمة على
تقوية األجنحة السلفية املحسوبة عليها
في قبالة السلفية «املحايدة» و«اإلخوان»
(هــانــي بــن بــريــك فــي عــدن وأب ــو العباس
ُ
فــي ت ـعــز) .اسـتــراتـيـجـيــة لــم َيــطــل الــوقــت
حتى ظـهــرت نتائجها ،ونـتــائــج الحشد
السعودي للمرتزقة كيفما اتفق (من دون
جــامــع مــن عقيدة أو قـضـيــة) ،على شكل
صراع نفوذ بني تلك امليليشيات ،لم يكن
ّ
ليتجدد أحيانًا أخرى.
يخبو حينًا إال
ّ
مع بداية عام  ،2018ازدادت حدة التوتر
بــن السلفيني و«اإلص ــاح ـي ــن» ،وال ــذي
اتخذ في مــرات كثيرة صــورة مواجهات
ّ
ّ
مـســلـحــة شــكـلــت األح ـي ــاء الــواق ـعــة تحت
سـيـطــرة كــا الـطــرفــن مـســرحــا لـهــا .وفــي
شـهــر آب /أغـسـطــس ال ـحــالــي ،بـلــغ األمــر
ذروت ــه بفعل ان ــدالع اشـتـبــاكــات ضــاريــة
لم تنتهِ إال بعدما كانت قوات «اللواء 22
مـيـكــا» وقـ ــوات «م ـحــور ت ـعــز» املحسوبة
عـ ـل ــى «اإلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح» ق ـ ــد اس ـ ـتـ ــولـ ــت ع ـلــى
م ـســاحــات واس ـعــة مــن رق ـعــة ن ـفــوذ «أب ــو
استمر ،إثر ذلك ،األخذ والـ ّ
ّ
ـرد،
العباس».
م ــن دون أن تـفـلــح ج ـهــود الــوســاطــة في
إي ـقــاف املــواج ـهــات ا ُلـتــي اسـتـمـ ّـرت ألكثر
مــن أس ـبــوع ،إلــى أن أعـلــن أخـيـرًا االتـفــاق
على تسليم «املرتفعات االستراتيجية»
لـ«اللواء الخامس ـ حرس رئاسي» ،ومن
ثم للجهات األمنية ،في ظل تجاوب أبدته

تحليل إخباري

ل ـيــس م ـفــاج ـئــا أن ت ـك ــون ال ـخ ـط ــوة ال ـتــال ـيــة ل ـ ــإدارة
األم ـي ــرك ـي ــة ،ب ـعــد إع ـ ــان الـ ـق ــدس عــاص ـمــة لـلـكـيــان
اإلسرائيلي ،ونقل السفارة األميركية إليها ،االنتقال
إلـ ــى مــرح ـلــة تـنـفـيــذ م ـخ ـطــط تـصـفـيــة ح ــق ال ـع ــودة
لالجئني الفلسطينيني ،وهو ما أكدته تقارير إعالمية
إسرائيليةّ ،أن مــن املتوقع أن تعلن واشنطن قريبًا
وقف امليزانية والدعم األميركي لوكالة الغوث الدولية
إلغ ــاث ــة وتـشـغـيــل الــاج ـئــن (األونـ ـ ـ ــروا) ف ــي الضفة
الغربية املحتلة ومطالبة إسرائيل بالتضييق على
الوكالة.
فـقــد ك ــان واض ـحــا أن املــوقــف األمـيــركــي مــن مدينة
ال ـقــدس لـيــس إال خـطــوة أول ــى فــي مـســار تصاعدي
يشمل كافة عناوين القضية الفلسطينية .وما َّ
مهد
الـطــريــق لالنتقال إلــى هــذه املــرحـلــة ،نتيجة التقويم
الذي من املؤكد أنهم أجروه في واشنطن وتل أبيب،
لردود الفعل العربية ،وهو ما شجعهم على الخطوة
ال ـتــال ـيــة .خــاصــة أن أغ ـلــب ال ـن ـظــام ال ـعــربــي الــرسـمــي
امتنع عن أي ردود فعل جدية ،حتى على املستويني
ال ـس ـي ــاس ــي أو االقـ ـتـ ـص ــادي ب ـه ــدف ردع ال ـطــرفــن
األم ـيــركــي واإلســرائ ـي ـلــي عــن مــواصـلــة ه ــذا املـســار،
ً
ّ
ويجسد هذا
فـضــا عــن تراجعه عــن ق ــرار الـقــدس.
املوقف األميركي االحتضان الكامل ملواقف تل أبيب
ّ
التي ترى أن «حق العودة يشكل العقبة الرئيسية في
املفاوضات».

تراهن اإلمارات على
تحميل «اإلصالح»
مسؤولية الفشل
األمني في تعز

الكتائب السلفية لتنفيذ ما تم التوصل
إلـيــه .اتـفــاق أعـقـبــه ،مـســاء أول مــن أمــس،
إعــان «كتائب أبــو العباس» ،في تعميم
أص ـ ــدره قــائــدهــا عـ ــادل ف ـ ــارع ،انـسـحــاب
أفرادها وأسرهم من مدينة تعز «بشكل
ن ـه ــائ ــي» ،ومـطــالـبـتـهــا الـسـلـطــة املحلية
و«ال ـح ـكــومــة ال ـشــرع ـيــة» ب ـتــأمــن خ ــروج
هــؤالء من املدينة خالل أسبوع ،وتوفير
وسائل النقل الالزمة لهم.
تعميم تفاوتت الروايات بشأن حيثياته،
ّ
تصب
إال أن الـتــدقـيــق فـيـهــا يـثـبــت أن ـهــا
اتجاه واحد :اإلمارات ،وبعد الضربة
في
ّ
الـتــي تلقتها ذراع ـهــا السلفية فــي تعز،
ُ
ـؤثــر االنسحاب مــن املشهد مؤقتًا ،إلى
تـ ِ
ح ــن إعـ ـ ــادة تــرت ـيــب األوراق ،واإلعـ ـ ــداد
ملــواج ـهــة م ــا ت ــرى أن ــه «م ـخ ـطــط ت ــرك ــي ـ
قـطــري» مــدعــوم ُعمانيًا لترتيب انقالب
ّ
فــي تعز .هــذا «املـخــطــط» املفترض كانت
أب ــو ظـبــي ملـســت م ــؤش ــرات إل ـيــه فــي عــدة
م ـع ـط ـي ــات ،مـ ــن ب ـي ـن ـهــا مـ ــا تـ ـح ــدث عـنــه
نــائــب قــائــد مـيـلـيـشـيــات «أبـ ــو الـعـبــاس»
نفسه ،عــادل العزي ،من «وجــود تواصل
وت ـن ـس ـي ــق بـ ــن اإلص ـ ـ ـ ــاح وال ـ ـحـ ــوثـ ــي»،
وك ــذل ــك الـ ـحـ ـف ــاوة ال ـ ُـع ـم ــان ـي ــة امل ـل ـحــوظــة
بـ ـج ــرح ــى «امل ـ ـقـ ــاومـ ــة ال ـش ـع ـب ـي ــة» ال ـت ــي
يقودها القيادي «اإلخــوانــي» املحسوب
عـلــى الـجـنــاح الـقـطــري ـ ـ ال ـتــركــي ،حمود
املـ ـخ ــاف ــي (ظـ ـه ــر املـ ـخ ــاف ــي أخ ـ ـي ـ ـرًا فــي
ً
ال ـس ـل ـط ـنــة ُم ـس ـت ـق ـ ِـب ــا أول ـ ـئـ ــك ال ـج ــرح ــى
ت ـم ـه ـي ـدًا ل ـن ـق ـل ـهــم إل ـ ــى ال ـه ـن ــد ل ـل ـع ــاج).

ّ
تـعــزز تلك املعطيات معلومات تــوافــرت
ّ
لـ«األخبار» عن أن تركيا تسعى جادة إلى
تعزيز حضورها على الساحة اليمنية
في مواجهة اإلماراتيني .من هنا ،تراهن
أبو ظبي على أن «خروج أبو العباس من
وسط املدينة ال يعني خروجه من املشهد
التعزي ،بل سيكون له دور أكثر فاعلية»،
على ّ
حد تعبير مصدر عسكري ّ
مقرب من
قيادة «التحالف» في عدن.
ّ
يفسر ذلك الرهان حديث مصادر مطلعة
مــن داخ ــل تعز عــن أن اإلي ـعــاز اإلمــاراتــي
مليليشيات «أب ــو الـعـبــاس» باالنسحاب
مـ ــن امل ــديـ ـن ــة إنـ ـم ــا هـ ــو ج ـ ــزء مـ ــن «خ ـطــة
مــدروســة» لتطويق «اإلصــاحـيــن» قبل
االن ـق ـض ــاض ع ـل ـي ـهــم .ت ــوض ــح امل ـص ــادر،
ف ــي حــديــث إل ــى «األخ ـ ـبـ ــار» ،أن مـقــاتـلــي
ّ
سيتوجهون إلــى ريــف تعز،
ع ــادل ف ــارع
وتحديدًا إلى جبهة الكدحة ،حيث تأمل
ُ
اإلم ـ ـ ــارات أن َي ـخ ــل ـ َـو ل ـهــا ال ـج ــو م ــن أجــل
تنفيذ مشروعها في تشكيل «حزام أمني
تـ ـع ــزي» ،ب ـعــدمــا ف ـش ـلــت ف ــي ذلـ ــك داخ ــل
املــديـنــة .تضيف املـصــادر نفسها أن أبو
ظبي تــراهــن ،أيـضــا ،على أن «اإلص ــاح»
س ـي ـغ ــدو م ـن ــذ اآلن ف ــي واجـ ـه ــة املـشـهــد
األمني في تعز ،وبالتالي سيتم تحميله
املـ ـس ــؤولـ ـي ــة ع ـ ــن االن ـ ـف ـ ــات والـ ـف ــوض ــى

ّ
امل ـت ـفــشـ َـيــن ف ــي امل ـح ــاف ـظ ــة ،وال ـل ــذي ــن قد
يتخذان مسارًا تصاعديًا في مقبل األيام.
حـيـنــذاك ،يـتــم تـقــديــم الـكـتــائــب السلفية،
ّ
بعد أن تتشكل في صورة «حزام أمني»،
ُ ّ
خلص» من الفوضىُ ،
و«مـحـ ّـرر» من
كـ«م
«امليليشيات» ،وفق ما تقول املصادر.
األه ــم اعـتـقــاد اإلمــارات ـيــن أن «اإلص ــاح
سـ ـيـ ـك ــون أم ـ ـ ـ ــام ت ـ ـحـ ــدي امل ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة مــع
ّ
بجد،
الحوثي :فإما أن يخوض املعركة
ّ
وإم ــا أن يصبح مـحــط غضب الحاضنة
ّ
تتنبه إلـيــه الــدولــة
الشعبية» .لكن مــا ال
الـثــانـيــة فــي «الـتـحــالــف» ،عـلــى مــا يـبــدو،
أن «اإلخ ـ ـ ـ ــوان» ال ــذي ــن ي ـج ــدون أنـفـسـهــم
الـ ـي ــوم ه ــدف ــا مل ــا ي ـش ـبــه «ح ـ ــرب تـطـهـيــر»
ض ــده ــم ،ق ــد ال يـمــانـعــون وض ــع أيــديـهــم
ب ــأي ــدي خـصــومـهــم (أن ـص ــار ال ـل ــه) .وهــو
سيناريو تكاثرت إرهاصاته عقب األزمة
الخليجية ،عندما بــادر «اإلصالحيون»
إل ــى إبـ ــرام ات ـفــاقــات مــوضـعـيــة عـلــى غير
جبهة مع «أنصار الله» ،من دون العودة
إلى قيادة «التحالف» .اتفاقات يظهر أن
أك ـثــر مــن ط ــرف داخً ـلــي وخ ــارج ــي بــاتــت
مصلحتهم مجتمعة على اتساع رقعتها،
وت ـط ــوره ــا إل ــى م ــا ه ــو أب ـع ــد م ــن ال ـهــدن
العسكرية.
(األخبار)

اعتمدت استراتيجية أبو ظبي على تقوية األجنحة السلفية الموالية لها في عدن وتعز (أ ف ب)
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تـتـضـمــن الـخـطــة األم ـيــرك ـيــة بـحـســب ال ـ ُق ـنــاة الـثــانـيــة
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،خ ـط ــوات ع ــدة ،سـيـكــون أواله ـ ــا نشر
ت ـق ــري ــر ع ــن عـ ــدد ال ــاج ـئ ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ،حـيــث
يــزعــم األمـيــركـيــون أن عــددهــم يبلغ نـصــف مليون،
مـقــارنــة بــأكـثــر مــن خمسة مــايــن وفـقــا لــاعـتــراف
الدولي ووكالة «األونــروا» .أما املرحلة الثانية للخطة،
فـسـتـكــون عـبــر إع ــان إدارة دونــالــد تــرامــب سحب
االعتراف بوكالة «األونــروا» ورفــض تعريف الالجئ
ّ
املتبع بالوكالة ،وهو بنقل مكانة الالجئ عبر التوارث
بــن األج ـيــال ،حيث ستكتفي واشـنـطــن بــاالعـتــراف
بالوكالة على أنها مفوضية تعنى بشؤون الالجئني
ع ـمــومــا ،وسـيـعـقــب ذل ــك وق ــف امل ـيــزان ـيــات وتـمــويــل
فعاليات «األونروا» وأنشطتها في الضفة الغربية.
ي ــؤك ــد ال ـت ــوج ــه األم ـي ــرك ــي إلل ـغ ــاء ح ــق الـ ـع ــودة بعد
إع ـ ــان الـ ـق ــدس أن امل ــرح ـل ــة ال ـحــال ـيــة ه ــي بـنـظــر تل
أبيب وواشنطن ،مواصلة املساعي للتصفية التامة
للقضية الفلسطينية ،عـبــر حـســم كــافــة قضاياها
ملصلحة الجانب اإلسرائيلي .وبالتالي ،سيكون لهذه
الخطوة أيضًا ما يتبعها في ما يتعلق باملستوطنات
التي ّ
مهد لها حزب «الليكود» قبل أشهر عبر الدعوة
إلــى تطبيق الـقــانــون اإلســرائـيـلــي عليها فــي الضفة
الغربية .وتؤكد أيضًا حقيقة جوهر «صفقة القرن»
ال ـتــي ُر ِّوج لـهــا وم ـحــاولــة التمهيد إلعــانـهــا كــإطــار
لـتـســويــة الـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،ب ـمــا ي ـت ـســاوق مع
السقف اإلسرائيلي.

ي ـب ــدو ،ف ــي ض ــوء ف ـشــل واش ـن ـطــن ب ــان ـت ــزاع مــوافـقــة
فلسطينية ،بما فيها اتباع خيار التسوية ،أن الطرفني
األميركي واإلسرائيلي يعمالن على محاولة فرض
وقائع سياسية وميدانية ،في الساحة الفلسطينية،
على أمــل أن ينتج من ذلــك ،ولــو الحقًا ،بــروز قيادات
وفصائل تتبنى هذا السقف باعتباره األكثر واقعية
م ــع م ــوازي ــن ال ـق ــوى والـ ـظ ــروف الـسـيــاسـيــة الـعــربـيــة
ُ
والدولية .وهو املنطق نفسه الذي است ِند إليه لتبرير
اتفاقية «أوسلو» ،استنادًا إلى مفهوم أن البديل منها
لــم يكن ســوى تكريس الــواقــع الـقــائــم .مــن املــؤكــد أن
تنفيذ ق ــرار خـفــض ع ــدد الــاجـئــن إل ــى نـحــو %10
ّ
من عددهم الحقيقي ستترتب عنه تداعيات قاسية
عـلــى ال ــاج ــئ ،عـلــى مـسـتــويــات م ـت ـعــددة ،اقـتـصــاديــة
وسياسية ،وتحديدًا فــي دول الـطــوق ،ومــن ضمنها
ّ
لـبـنــان ،وسـيـشــكــل تـحــديــا ل ـهــذه ال ـب ـلــدان لـجـهــة نمط
التعامل مع من ُن َ
زعت صفة الالجئ عنهم.
في املقابل ،تكشف املواقف اإلسرائيلية واألميركية
املتصاعدة في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية عن ّأن
أي تراجع في الثوابت لن يــؤدي إلى ّ
تفهم إسرائيلي
وأميركي للحد األدنى من حقوق الشعب الفلسطيني،
ً
بــل سـيـسـتــدرج ـ ـ وه ــو مــا حـصــل فـعــا ـ ـ مــزي ـدًا من
الـضـغــوط لتحقيق املــزيــد مــن ال ـتــراجــع ،عـلــى طريق
تحقيق كامل األه ــداف اإلسرائيلية .في هــذا اإلطــار،
ّ
ُيتوقع بحسب القناة الثانية اإلسرائيلية ،الكشف عن
تفاصيل الخطة األميركية الجديدة مطلع أيلول املقبل،

وعندها ستنشر اإلدارة األميركية سياستها تجاه
«األونروا».
وي ــأت ــي ال ـك ـش ــف ع ــن ت ـفــاص ـيــل ال ـخ ـط ــة األم ـيــرك ـيــة
بالتزامن مــع قــرار إدارة تــرامــب تقليص املساعدات
للفلسطينيني بأكثر من  200مليون دوالر ،وبهدف
قـطــع الـطــريــق عـلــى أي مـســار بــديــل يـتــوقــع أن تطلب
واشنطن من تل أبيب إعادة النظر في التفويض الذي
تمنحه لوكالة «األونــروا» للعمل والنشاط في الضفة
الـغــربـيــة املـحـتـلــة ،ب ـهــدف ض ـمــان ع ــدم تـمـكــن ال ــدول
ً
العربية مــن تحويل املـيــزانـيــات إلــى الــوكــالــة ب ــدال من
اإلدارة األميركية.
فــي امل ـقــابــل ،ق ــال امل ـفــوض ال ـعــام ل ـ ــ«األونـ ــروا» ،بيير
كــراهـيـنـبــول ،إن «خـفــض ال ــوالي ــات املـتـحــدة مليزانية
املـنـظـمــة فــي وق ــت مـبـكــر مــن ه ــذا ال ـعــام ك ــان بـهــدف
معاقبة الفلسطينيني بسبب انتقاداتهم لالعتراف
األم ـيــركــي بــالـقــدس املـحـتـلــة كـعــاصـمــة إســرائـيـلـيــة».
ولفت إلــى أن «الــواليــات املتحدة تهدف من وراء ذلك
إلى القضاء على أحد أهم عوامل القضية الفلسطينية
وسحبها من طاولة املفاوضات».
مع ذلك ،من الطبيعي أن ينظروا في تل أبيب إلى هذه
الـخـطــوة ،على أنـهــا خـطــوة تاريخية أخ ــرى لترامب،
وطاقمه الذي يسعى إلى شرعنة الواقع كما هو بهدف
تـكــريـســه ،وت ـحــدي ـدًا بـعــد شـطــب قـضـيــة ال ـقــدس عن
طاولة املفاوضات ،على طريق محاولة تحقيق اآلمال
اإلسرائيلية في الساحة الفلسطينية.

الصدر «متفائل»...
معسكر
ّ
واألكراد يتريثون
ال ي ـ ـ ــزال ت ـش ـك ـيــل ال ـك ـت ـل ــة ال ـن ـيــاب ـيــة
األكـ ـب ــر ،ال ـت ــي ُي ـف ـتــرض ب ـهــا تسمية
رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء ،م ـحــور ش ـ ّـد وج ــذب
ب ــن امل ـع ـس ـكـ َـريــن امل ـت ـن ـ َ
ـازع ــن داخ ــل
الشيعي» ،في ظل تصريحات
«البيت
م ـت ـضــادة «ي ـبـ ّـش ــر» ك ــل م ــن َ
قطبيها
ب ـقــرب والدة ه ــذه الـكـتـلــة مــن طــرفــه.
ً
تجاذب بدا ،يوم أمس ،مائال ملصلحة
التحالف الذي يجمع رئيس «تحالف
ال ـن ـص ــر» ح ـي ــدر الـ ـعـ ـب ــادي ،ورئ ـيــس
«ال ـت ـيــار ال ـص ــدري» مـقـتــدى ال ـصــدر،
م ــن دون أن يـنـحـســم ملـصـلـحـتـهـمــا،
خـصــوصــا ف ــي ظ ــل الـضـبــابـيــة الـتــي
لــم تـفــارق إلــى اآلن املــوقـفــن الـكــردي
و«السني».
وأعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن نـ ـ ــائـ ـ ــب رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس «تـ ـح ــال ــف
سائرون» ،املدعوم من الصدر ،ناظم
ال ـع ـب ــادي ،أمـ ــس ،أن «الـكـتـلــة األكـبــر
ُ َ
ق ــد ت ـعــلــن خ ــال ال ـســاعــات املـقـبـلــة»،
ُم ـتــوق ـعــا «ال ـت ـح ــاق أفـ ـ ــراد م ــن دول ــة
ال ـق ــان ــون (ب ــزع ــام ــة نـ ــوري املــال ـكــي)،
وب ـعــض اإلخ ـ ــوة م ــن ت ـحــالــف الـفـتــح
(ب ـق ـيــادة ه ــادي ال ـع ــام ــري) ،والـقـســم

األك ـب ــر م ــن امل ـح ــور ال ــوط ـن ــي (ي ـضـ ّـم
قــوى «الـبـيــت ُالـسـنــي») بكتلة إنقاذ
الــوطــن» التي أعلنت مساء ال ــ 19من
آب /أغ ـس ـط ــس املـ ــاضـ ــي مـ ــن ف ـنــدق
بــابــل ف ــي الـعــاصـمــة ب ـغ ــداد ك ــ«ن ــواة
للكتلة األكـبــر» ،مشيرًا كذلك إلــى أن
ً
«هناك تفاهمًا وتواصال مع األحزاب
الكردية».
وت ـ ــوح ـ ــي الـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات امل ـت ـق ــدم ــة
بـ ـ ـح ـ ــدوث انـ ـشـ ـق ــاق داخـ ـ ـ ــل ت ـحــالــف

نفى «الفتح»
األنباء عن حدوث
انشقاقات داخل
صفوفه

«الفتح» ،بما يسمح بنزوح كتلة منه
إلى معسكر العبادي  -الصدر .وهو
م ــا سـ ــارع ال ـن ــاط ــق ب ــاس ــم «ال ـف ـت ــح»،
أح ـم ــد األس ـ ـ ــدي ،إلـ ــى ن ـف ـيــه ،واص ـفــا
ال ـح ــدي ــث ع ــن رغ ـب ــة ب ـع ــض أع ـض ــاء
ت ـحــال ـفــه ف ــي االن ـض ـم ــام إلـ ــى «نـ ــواة
الـكـتـلــة األك ـب ــر» بــأنــه «خـبــر مضحك
وك ـ ـ ــاذب ال ي ـس ـت ـحــق الـ ـ ـ ــرد» ،م ــؤك ـدًا
أن «تـحــالـفـنــا م ــن أك ـث ــر الـتـحــالـفــات
ت ـمــاس ـكــا» .وم ــا ض ـ ّـع ــف ،أي ـض ــا ،من
ت ــروي ــج مـ ـص ــادر «سـ ــائـ ــرون» لـقــرب
إع ـ ــان «ال ـك ـت ـلــة األكـ ـب ــر» ت ــزام ـن ــا مع
دع ـ ـ ــوة رئـ ـي ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ،فـ ــؤاد
مـعـصــوم ،إل ــى أول جـلـســة لـلـبــرملــان،
هــو نـفــي تـحــالــف «امل ـح ــور الــوطـنــي،
على لسان الناطق باسمه عبد امللك
الحسيني ،اتخاذ التحالف قــرارًا أو
إع ـطــاءه وع ــودًا فــي ش ــأن االنـضـمــام
َ
املتنافسني.
إلــى أي مــن املـعـسـكـ َـريــن
وقال الحسيني ،في بيان ،إنه «سيتمّ
وضع مالمح التقارب من هذه الكتلة
أو ت ـل ــك ،وف ــق ال ـبــرنــامــج الـحـكــومــي
الـ ـ ـ ــذي يـ ـج ــد فـ ـي ــه امل ـ ـحـ ــور ال ــوط ـن ــي

تحقيقًا لضمانات أكـثــر ،خصوصًا
في املناطق املحررة من داعش».
ـار
ـ
ج
ـ
ي
أم ــا عـلــى املـقـلــب ال ـك ــردي ،فـلــم
ِ
آخر ما أعلنه «الحزب الديموقراطي
الـكــردسـتــانــي» ،كــذلــك ،مــا سـ ّـوقــت له
مصادر «سائرون» .إذ تحدث الحزب
ع ــن « 27نـقـطــة سـيـتـ ّـم عــرضـهــا على
ال ــوف ــود ال ـت ــي سـ ـت ــزور أربـ ـي ــل خــال
ً
ّ
يتعهد
الفترة املقبلة» ،قائال إن «من
بتنفيذ هذه املطالب ،التي من بينها
تحقيق الشراكة في إدارة الدولة وحل
اإلشكالية في املناطق املتنازع عليها،
س ـن ـك ــون م ـ ـعـ ــه» .ت ـص ــري ــح ال يـنـبــئ
ب ــأن حـمـلــة ال ـض ـغــوط ال ـتــي يـقــودهــا
املبعوث األميركي إلى العراق ،بريت
مـ ــاك ـ ـغـ ــورك ،مـ ــن أجـ ـ ــل ث ـن ــي األك ـ ـ ــراد
و«الـ ـسـ ـن ــة» ع ــن االل ـت ـح ــاق بمعسكر
املالكي  -العامري ،قد آتت أكلها إلى
اآلن ،ف ــي ظ ــل ت ـ ّ
ـوج ــس أم ـي ــرك ــي مــن
احتمال أن يفلح «املعسكر اإليراني»
في إقناع الكتلة الكردية باالنضمام
إليه مقابل ضمانات.
(األخبار)
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إيران

رحيل

تساقط الفريق ّاالقتصادي للحكومة:

جون ماكين

روحاني «محصن» أمام هجمات البرلمان

على خالف ما يشي به ظاهر الحملة
البرلمانية في إيران إلسقاط وزراء
حكومة حسن روحاني ،يبدو األخير
في منأى عن االستهداف بعد خطاب
المرشد علي خامنئي أخيرًا .وإذ يحضر
روحاني غدًا تحت قبة البرلمان لإلجابة
عن أسئلة النوابُ ،يستبعد أن ينجح
خصوم الرجل في الذهاب أكثر من
الضغط على فريق الرئيس المعني
بالملف االقتصادي
ُ
يـ ـم ــث ــل الـ ــرئ ـ ـيـ ــس اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي ح ـســن
روحاني ،غدًا ،أمام البرملان لإلجابة
عن أسئلة النواب .يحضر الرجل في
وق ــت تـتـنــاقــص فـيــه حـكــومـتــه جــراء
امل ــاح ـق ــة ال ـبــرملــان ـيــة ال ـت ــي أطــاحــت
اثنني من وزرائه .فبعد إقالة النواب
اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــن وزيـ ـ ـ ــر الـ ـعـ ـم ــل أخ ـ ـي ـ ـرًا،

ّأمن خامنئي في
خطابه األخير «حصانة»
أوثق لروحاني
ح ـج ــب الـ ـب ــرمل ــان ،أمـ ـ ــس ،ال ـث ـق ــة عــن
وزيـ ــر االق ـت ـصــاد وامل ــال ـي ــة ،مـسـعــود
كرباسيان .زاد القرار من محاصرة
روح ــان ــي وف ــري ـق ــه ،وأعـ ـط ــى جــرعــة
دعـ ـ ــم ل ــأطـ ـي ــاف امل ـ ـعـ ــارضـ ــة ب ـش ــدة
لروحاني ،والداعية إلــى استقالته،
وعلى رأسها تيار الرئيس السابق

محمود أحمدي نجاد.
لكن النظرة إلى ما يجري في املشهد
ـاو
ال ـس ـيــاســي اإلي ــران ــي ع ـلــى أن ــه ت ـهـ ٍ
ل ــوالي ــة روح ــان ــي ال ـثــان ـيــة ،ال ُي ـق ـ ّـر به
الـ ـع ــارف ــون ب ـخ ـفــايــا ال ـ ـتـ ــوازنـ ــات فــي
طهران ،ومسار تجاذبات القوى .ثمة
ص ــورة مـقـلــوبــة خـلــف مـشـهــد إح ــراج
ال ــرئـ ـي ــس ،وال ـت ـص ــوي ــب ع ـل ــى فــريـقــه
االق ـت ـص ــادي ف ــي املــرح ـلــة الـحـســاســة
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـعـ ـيـ ـشـ ـه ــا إيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران لـ ـن ــاحـ ـي ــة
ال ـت ــراج ــع امل ــال ــي واالقـ ـتـ ـص ــادي على
وق ــع الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة ،وج ــوالت
االحـ ـتـ ـج ــاج ــات ال ـش ـع ـب ـيــة املـتـقـطـعــة
ّ
ف ـ ــي الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارع .فـ ـعـ ـب ــر الـ ـتـ ـخ ــف ــف مــن
الـفــريــق االقـتـصــادي ،وتغيير رمــوزه
األس ــاس ـي ــة ،ي ـكــون روح ــان ــي ق ــد ّأم ــن
«كبش فداء» أمام مختلف املستويات
السياسية والشعبية في إيــران ،وهو
م ــا أس ـه ــم ف ـي ــه ال ــرئ ـي ــس ن ـف ـســه عـنــد
اس ـت ـب ــدال ــه م ـحــافــظ ال ـب ـنــك امل ــرك ــزي.
وب ــذل ــك ،ي ــدف ــع ال ـف ــري ــق االق ـت ـص ــادي
امل ـت ـه ــم ب ـ ــ«ال ـ ـق ـ ـصـ ــور» عـ ــن م ــواج ـه ــة
تحديات املرحلة ،وفي مستويات أكثر
ت ـش ــددًا بــ«الـتـقـصـيــر» أو «ال ـف ـســاد»،
َ
ثمن االمتعاض الشعبي واالنتقادات
املـ ـتـ ـص ــاع ــدة فـ ــي الـ ـ ـش ـ ــارع واإلع ـ ـ ــام
وال ـبــرملــان ل ــأداء الـحـكــومــي فــي هــذه
امللفات .وبالتاليُ ،ي َّ
حيد روحاني عن
التصويب عليه كرأس هرم املسؤولية
عــن فشل الـبــرنــامــج االنـتـخــابــي الــذي
فاز على أساسه بوالية ثانية.
ه ـكــذا ،يـصـبــح روح ــان ــي فــي موضع
أك ـثــر حـســاسـيــة وتـ ـض ــررًا ،وعــرضــة
لوصف آخر والية له بـ«الفشل» ،لكن
ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ي ـحـ ّـصــن الــرئـيــس
اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي مـ ــوق ـ ـعـ ــه ،ويـ ـ ــراهـ ـ ــن ع ـلــى
التغييرات اإلداريــة في فريقه ،وعلى
الوقت لتسجيل نجاحات في ما تبقى

ُي َّ
حيد روحاني عن التصويب عليه كرأس هرم المسؤولية (أ ف ب)

من واليته .يصعب في طهران حماية
فريق روحاني االقتصادي وتحييد
الـ ـ ـ ــوزراء ع ــن امل ـس ــؤول ـي ــة ،م ــا يجعل
األكثرية البرملانية تنأى بنفسها عن
حـمــايــة الـ ــوزراء املـســؤولــن مباشرة
ع ــن ه ــذه امل ـل ـفــات أمـ ــام الـ ــرأي ال ـعــام.
وف ـ ــي امل ـس ـت ــوى ن ـف ـس ــه ،يـ ـب ــدو ب ـقــاء
روحاني وتحصينه وحماية واليته
حــاجــة لغالبية األف ــرق ــاء وال ـت ـيــارات
وم ــؤسـ ـس ــات الـ ـنـ ـظ ــام ،ي ــرف ــض أح ــد

ـورط فــي الـعـمــل عـلــى خالفها.
أن ي ـتـ ٌ
م ـع ــادل ــة تـفــرضـهــا ض ـ ــرورة م ــوازن ــة
ال ـن ـظ ــام ب ــن ال ـض ـغ ــوط ال ـخــارج ـيــة
ومــواج ـهــة ح ــرب ال ـح ـظــر ،واملـطــالــب
االقتصادية واالجتماعية الداخلية،
في سبيل الخروج من املرحلة بأقل
األضرار املمكنة.
ه ــذه الـسـيــاســة ب ــدا ِّ امل ــرش ــد األع ـلــى،
علي خامنئيُ ،متبنيًا لها باملطلق،
ح ــرص ــا مـ ـن ــه عـ ـل ــى إظ ـ ـهـ ــار «وحـ ـ ــدة

ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــف» أم ـ ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــارج وتـ ـ ـ ــرك
النقاشات الداخلية عند مستويات
واق ـع ـيــة ومـ ـح ــدودة ،وم ـنــع تـمـ ّـددهــا
بــاتـجــاه إطــاحــة رئـيــس الجمهورية.
وقـ ـ ـ ــد ّأم ـ ـ ـ ــن خ ــامـ ـنـ ـئ ــي فـ ـ ــي خ ـط ــاب ــه
األخ ـيــر «ح ـصــانــة» أوث ــق لــروحــانــي
برفضه دعــوات االستقالة اآلتية من
م ـعــارضــي ال ــرج ــل ،ح ـ ّـد وص ــف هــذه
الـ ــدعـ ــوات بــأن ـهــا تـنـفـيــذ لــ«مـخـطــط
األعداء» .حينها ،قال خامنئي أيضًا

إن «ال ـح ـكــومــة ي ـجــب أن ت ـب ـقــى ،وأن
تـكــون قــويــة ،وأن ت ـمــارس وظيفتها
ّ
في حل مشاكل الشعب» .خطاب شكل
ّ
ع ــام ــة سـيــاسـيــة ف ــارق ــة ،ع ـ ــززت من
حضور «الولي الفقيه» في إيران في
منطقة وسطى يمسك فيها بالعصا
م ـ ــن املـ ـنـ ـتـ ـص ــف ،م ـ ــن خـ ـ ــال ح ـمــايــة
النظام والحكومات املتعاقبة أيًا كان
انتماؤها السياسي والحزبي .فكما
دافــع املرشد في املاضي عن حكومة
ن ـجــاد ،يـعــود ال ـيــوم ليقطع الطريق
على نجاد نفسه في محاولة األخير
اسـتـغــال ال ـظ ــروف للتصويب على
الرئيس الحالي.
املراقب عن كثب يلحظ ،على ضفاف
هـ ــذا ال ـ ـحـ ــراك ال ـس ـي ــاس ــي ال ــداخ ـل ــي،
ب ـ ـ ــوادر خ ــري ـط ــة س ـيــاس ـيــة مـخـتـلـفــة
فــي طـهــران بــدأت تظهر منذ مــدة ،ال
تـقـتـصــر ع ـلــى االن ـق ـس ــام الـتـقـلـيــدي:
مـحــافـظــن وإصــاح ـيــن ،خصوصًا
مــع ت ـصـ ّـدر ت ـيــار ن ـجــاد لـلـمـعــارضــة،
قاطعًا أكثر فأكثر مع تيار املحافظني،
ومـ ـتـ ـم ــايـ ـزًا ع ـن ــه فـ ــي كـ ــل ش ـ ـ ــيء .فــي
ُ
املوازاة ،تكسب التطورات السياسية
فــي إي ــران روحــانــي «الــوسـطــي» دعم
ً
الـتـيــار امل ـحــافــظ ،فـضــا عــن حلفائه
اإلص ــاحـ ـي ــن .وي ـص ـع ــب ف ــي إيـ ــران
ال ـيــوم فـصــل الـتـجــاذبــات السياسية
بــن ال ـقــوى ،على األق ــل إعـ ُـامـيــا ،عن
املـلـفــات الـقـضــائـيــة ال ـتــي فـتـحــت في
أك ـث ــر م ــن اتـ ـج ــاه ،بـعـضـهــا مل ـحــاربــة
ّ
املـخــلــن بــاقـتـصــاد إيـ ــران وعملتها،
وب ـع ـض ـهــا اآلخ ـ ــر ب ــوج ــه سـيــاسـيــن
ّ
متهمني بالفساد .ومن بني األخيرين
مدير مكتب الرئيس السابق أحمدي
نجاد ،اسفنديار رحيم مشائي ،الذي
شرعت محكمة الثورة في محاكمته،
أول من أمس.
(األخبار)

تقرير

ّ
العقوبات تعزز تقارب طهران مع أنقرة والدوحة
تسهم العقوبات األميركية
على إيران في تمتين تقارب كل من
طهران والدوحة ،وهو ما تجلى
َ
أمس في اتصال هاتفي بين زعيمي
البلدين .األمر نفسه ينسحب على
العالقات اإليرانية ـ التركية ،اآلخذة
في التصاعد ،خصوصًا في جانبها
َاالقتصادي ،حيث بدأت شركات تركية
ت ِرث الشركات األوروبية المغادرة هربًا
من العقوبات
جـ ـ ـ ـ ـ ّـدد ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس اإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي ح ـس ــن
روحاني ،في اتصال هاتفي مع أمير
قـطــر تميم بــن حـمــد آل ثــانــي ،أمــس،
دع ـ ــم ب ـ ـ ــاده لـ ـل ــدوح ــة فـ ــي م ــواج ـه ــة
«الـ ـعـ ـق ــوب ــات غ ـي ــر ال ـق ــان ــون ـي ــة» ،فــي
إش ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ــى املـ ـق ــاطـ ـع ــة ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة
ل ـق ـطــر .وث ـ ّـم ــن روح ــان ــي ،بـحـســب ما
نقلت وكالة األنباء اإليرانية ،املوقف
القطري من االتفاق النووي اإليراني،
داعيًا إلى «توسيع وتمتني العالقات
م ــع دولـ ــة ق ـط ــر ،ال ـب ـلــد ال ـصــديــق في
هذه املنطقة الحساسة» .وأضاف أن
«ه ـنــاك الـعــدیــد مــن ال ـفــرص لتطویر

الـ ـتـ ـع ــاون ف ــي امل ـ ـجـ ــاالت الـسـیــاسـیــة
واالقتصادیة بنی إیران وقطر ،ولیس
هـنــاك عــائــق أم ــام دعــم هــذا التعاون
املـشـتــرك» .وأب ــدى الــرئـيــس اإليــرانــي
ألمير قطر استعداد بــاده لإلسهام
ف ــي م ـش ــاري ــع «ك ـ ــأس الـ ـع ــال ــم» ال ـتــي
ستستضيفها ال ــدوح ــة ع ــام ،2022
مشددًا على ضرورة «تشجيع رجال
األع ـم ــال واملـسـتـثـمــریــن فــي الـبـلــدیــن
وب ــذل الجهد لتسهیل نشاطاتهم».
ول ـفــت إل ــى أن «ت ـعــزیــز ال ـت ـعــاون في
امل ـ ــوان ـ ــئ وال ـ ـب ـ ـحـ ــار ،وإح ـ ـ ـ ـ ــداث خــط
مــاحــي م ـش ـتــرك ،یـمـكــن أن یـســاعــدا
التجارة بنی البلدین إلى ّ
حد كبیر».
ودعــا آل ثــانــي ،ب ــدوره ،إلــى «تطویر
ً
شامل» لعالقات قطر مع إيران ،قائال:
«ال ننسى أب ـدًا مــوقــف إی ــران الــداعــم
لـقـطــر بـمــواجـهــة الـحـصــار الـجــائــر»،
م ـ ـ ـجـ ـ ــددًا رفـ ـ ـض ـ ــه ان ـ ـت ـ ـهـ ــاك االتـ ـ ـف ـ ــاق
الـ ـن ــووي وال ـت ـصـع ـيــد ب ــن واشـنـطــن
وط ـ ـهـ ــران .وشـ ـه ــد االت ـ ـصـ ــال تـهـنـئــة
م ـت ـب ــادل ــة ب ـع ـيــد األض ـ ـحـ ــى ،ودع ـ ــوة
مــن روح ــان ــي آلل ثــانــي إل ــى حضور
اجتماع القمة الثالث ملنتدى حــوار
التعاون اآلسـیــوي الــذي سیعقد في
طهران الشهر املقبل.
بـ ـعـ ـيـ ـدًا م ـ ــن األس ـ ـ ـبـ ـ ــاب ال ـس ـي ــاس ـي ــة
األخــرى ،تسهم العقوبات ضد إيران
في مزيد من التقارب بني طهران من
ج ـهــة ،وك ــل م ــن أن ـق ــرة وال ــدوح ــة من
ج ـهــة ث ــان ـي ــة .ق ـط ــري ــا ،ث ـمــة «جـمـيــل»

ت ـح ـف ـظــه الـ ــدوحـ ــة لـ ـطـ ـه ــران ،يـتـعـلــق
بـتـعــامـلـهــا م ــع املـقــاطـعــة الـسـعــوديــة
ـ ـ اإلمــارات ـيــة لـهــا ،ومــوقــف الحكومة
اإليـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ــذي أسـ ـ ـه ـ ــم فـ ـ ــي م ـنــع
م ـحــاصــرة قـطــر جـغــرافـيــا وت ـجــاريــا،
وهـ ــو م ــا أش ـ ــار إل ـي ــه أم ـي ــر ق ـطــر فــي
ات ـصــالــه م ــع روح ــان ــي أمـ ــس .وعـلــى
الـهــامــش ،تحضر املنافسة القطرية
ـ ـ اإلمــارات ـيــة ،وال ـتــي يمكن أن تغري
ال ــدوح ــة بــاالس ـت ـيــاء ع ـلــى دور أبــو
ظبي إبــان جولة العقوبات السابقة
لـ ــات ـ ـفـ ــاق الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــووي ،ح ـ ــن ت ـح ــول ــت
اإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات إل ـ ـ ـ ــى إح ـ ـ ـ ـ ــدى مـ ـنـ ـص ــات
االلتفاف على العقوبات .وهو ما لم
يـعــد ممكنًا ت ـكــراره فــي ظــل انـخــراط
اإلم ــارات فــي الحملة األميركية ضد
إيـ ـ ـ ــران .والـ ـج ــدي ــر ذكـ ـ ــره أن اإلعـ ــام
ّ
اإلمـ ـ ـ ــاراتـ ـ ـ ــي ش ـ ـ ــرع ف ـ ــي ش ـ ـ ــن ح ـم ـلــة
تحريضية مبكرة على هذا التقارب
اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ال ـ ـق ـ ـطـ ــري واح ـ ـت ـ ـمـ ــاالت
ت ـطــوره ،مــن بــوابــة تـصــويــر الــدوحــة
على أنها تعصي األوامر األميركية.
ً
ع ـ ـلـ ــى ض ـ ـفـ ــة ت ـ ــركـ ـ ـي ـ ــا ،وف ـ ـ ـضـ ـ ــا عــن
«ال ـ ـج ـ ـم ـ ـيـ ــل» اآلخ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــذي ي ـح ـف ـظــه
األتـ ــراك لـطـهــران فــي مـحـنــة مـحــاولــة
االنـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــاب الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـك ـ ـ ــري ،تـ ـجـ ـم ــع
«املـصـيـبــة» الـبـلــديــن ،وتـســاعــد على
التعاون أكثر ،إذ تشارك أنقرة هذه
األي ـ ــام ج ــارت ـه ــا م ــواج ـهــة الـضـغــوط
األميركية وتداعياتها االقتصادية.
ً
وف ـ ـ ـضـ ـ ــا عـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـقـ ــاط ـ ـعـ ــات اآلن ـ ـيـ ــة

والـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ،ت ـ ـف ـ ــرض املـ ـص ــال ــح
املـ ـشـ ـت ــرك ــة والـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــادالت ال ـت ـج ــاري ــة
ن ـف ـس ـهــا ع ـل ــى س ـي ــاس ــة الـحـكــومـتــن
الـ ـت ــركـ ـي ــة واإليـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــة ف ـ ــي م ــرح ـل ــة
ال ـع ـق ــوب ــات األم ـي ــرك ـي ــة ع ـل ــى إي ـ ــران.
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وأم ـ ـ ــس ،أش ـ ـ ــارت ت ـق ــاري ــر صـحــافـيــة
تركية إلــى استعداد شــركــات طيران
تركية لتقديم خدمات النقل الجوي
لـ ـل ــرك ــاب اإليـ ــران ـ ـيـ ــن فـ ــي رح ــات ـه ــم
ً
الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة ،ب ـ ـ ـ ــدال مـ ـ ــن ال ـ ـشـ ــركـ ــات

ثمة «جميل» تحفظه الدوحة لطهران ،يتعلق بتعاملها
مع المقاطعة السعودية ــ اإلماراتية لها (األناضول)

ظريف :تركيا
على رأس الدول
التي نتفاهم معها
بأفضل شكل

سكت بوق الحروب

ّ
أكمل عامًا .لم يحقق
انتهت مسيرة السناتور األميركي ،جون ماكين ،أول من أمس ،بعد صراع مع
ّ
السرطان ّ
األخير حلمه بأن يصبح رئيس الواليات المتحدة ،على رغم محاولتين انتهتا إلى الفشل ،لكنه ظل مؤثرًا في السياسة
الخارجية لبالده ،وداعمًا لحروبها .من هنا ،يمكن فهم من حزنوا لرحيل «عراب الديموقراطية»ّ ،
المؤيد لـ«الربيع
العربي» و«صديق الثوار» .السعودية ،الحليفة «القريبة والقديمة» ،وفق وصف ماكين ،أعلنت أنها «فقدت
صديقًا عظيمًا» ،فيما نعاه رئيس الحكومة اإلسرائيلية بوصفه «أكبر مدافع» عن كيان االحتالل
مالك حمود
االسم الحاضر دائمًا ،جون ماكني،
رحل أول من أمس عن  81عامًا .له
ّ
ّ
واتساق أيديولوجي
فوقية
نزعة
ممزوج برؤى خاصة جعلته محل
ـدل نظرًا ملواقفه في العديد من
جـ ٍ
امل ـل ـف ــات ،خ ـصــوصــا ع ـلــى صعيد
املنطقة .جعل ماكني من «مبدأ نشر
الــديـمــوقــراطـيــة األمـيــركـيــة» هدفًا
عـ ِـمــل عـلــى تـحـقـيـقــه م ــا اسـتـطــاع،
س ـع ـيــا لـ ـ ــ«إرش ـ ــاد» ال ـش ـع ــوب إلــى
ّ
«ال ـص ــواب» .لـعــل مــا اقـتــرفــه جون
ماكني (هنا) وما ّأيده من غزوات،
َ
سيبقى محفوظًا ،ولفترة طويلة،
ّ
في سجل «السياسة الالأخالقية».
هــو عـسـكـ ّ
ـري ســابــق (اب ــن وحفيد
ع ـ ـس ـ ـكـ ـ َّ
ـريـ ــن يـ ـحـ ـم ــل اسـ ـمـ ـهـ ـم ــا)،
س ـ ـنـ ــاتـ ــور ج ـ ـم ّـ ـهـ ــوري ع ـ ــن والي ـ ــة
أري ــزون ــا ،ومــرشــح رئــاســي؛ أجــاد
اللعب على التناقضات الداخلية:
م ـس ـت ـب ـ ّـد ف ـ ــي األوق ـ ـ ـ ـ ــات ال ــرديـ ـئ ــة
لبالده ،وطالب إجماع من الحزبني
(الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري وال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي)
عندما تكون األمــور على ما يرام.
ً
هـ ــذا جـعـلــه م ـق ـب ــوال لـ ــدى الـعــديــد
مـ ــن أق ـ ــران ـ ــه وخ ـ ـصـ ــومـ ــه ،وح ـت ــى
ّ
«املستقلني».
ـحــد عــن قناعته
الــرجــل ال ــذي لــم يـ ِ
بـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــرورة م ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة «ال ـ ـق ـ ـ َـي ـ ــم
األم ـيــرك ـيــة» وال ــدف ــاع عـنـهــا حــول
الـعــالــم ،ش ــارك فــي ح ــرب فييتنام
كطيار بحرية ،وتـ ّـم أســره في عام
 1967هـنــاك مل ــدة خـمــس س ـنــوات.
َ
ّ
ربما تركه ذلــك مع فكرة واضحة
عـ ــن ه ــويـ ـت ــه ،وط ـ ـمـ ــوح س ـيــاســي
أوص ـل ــه إل ــى مـجـلــس ال ـن ــواب عــام
 .1982ك ـبــرت ط ـمــوحــات ال ـنــائــب،
فـصـعــد إل ــى مـجـلــس ال ـش ـيــوخ في
 ،1986حيث مكث حتى وفاته .في
عام  ،2000خسر ماكني «الصريح»،
في االنتخابات التمهيدية لحزبه
أمـ ــام جـ ــورج دبـلـيــو بـ ــوش ،وع ــاد
وفـ ـ ـ ــاز ب ــالـ ـت ــرشـ ـي ــح الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري
لالنتخابات الرئاسية عام ،2008
ّ ُ
لكنه هزم أمام باراك أوباما.

سناتور «الربيع العربي»
األوروبـ ـي ــة ال ـتــي أل ـغــت نـشــاطـهــا في
إيران ،خوفًا من العقوبات األميركية.
وهو ما ُي ّ
عد مفيدًا ألربــاح الخطوط
الـتــركـيــة ،الـتــي سـتــزيــد حصتها من
ال ــرك ــاب اإلي ــران ـي ــن امل ـســافــريــن إلــى
أوروبـ ـ ـ ــا ب ـن ـس ـبــة  20ف ــي املـ ـئ ــة .ه ــذه
الخطوات التركية العملية وغيرها،
إلى جانب املوقف الرسمي لحكومة
الرئيس رجــب طيب أردوغ ــان ،تدفع
ط ـهــران إل ــى اإلشـ ــادة بـتـعــاون أنـقــرة
ّ
معها في هذه املرحلة .وهو ما علق
عليه وزير الخارجية اإليراني محمد
جواد ظريف ،أمس ،بالقول إن تركيا
«تأتي على رأس الدول التي نتفاهم
معها بأفضل شكل في املنطقة».
(األخبار)

امـتـ ٌلــك مــاكــن إرث ــا مختلطًا؛ فهو
نـ ــزق ،حـ ـ ّ
ـاد ال ـط ـبــاع ،وأحـ ــد أشـهــر
السياسيني األميركيني وأكثرهم
ن ـفــوذًا ،ك ــان مــن صـقــور السياسة
ال ـخ ــارج ـي ــة و«م ـه ـن ــدس ــي الــرب ـيــع
ال ـ ـعـ ـ ّـربـ ــي» ،وأح ـ ـ ــد أكـ ـث ــر م ــؤي ــدي
التدخل العسكري خارج الحدود.
بحسب بعض زمالئه ،فإنه لم يقل
«ال» إطالقًا للحرب.

«صديق عظيم»

ّ
«ببالــغ األســى» ،تلقــى رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي ،بنيامــن نتنياهــو،
ً
نبــأ وفــاة جــون ماكــن «الــذي كان رجــا وطنيــا كبي ـرًا مخلصــا ألميــركا
وصديقــا حقيقيــا إلســرائيل» ،و«أكبــر مدافــع» عنهــا .وقــال« :سـ ّ
ـأعتز دائمــا
بصداقتــه املتينــة مــع الشــعب اإلســرائيلي ومعــي شــخصيًا .دعمــه املســتمر
إلســرائيل َنبــع مــن إيمانــه بقيــم الديموقراطيــة والحريــة .دولــة إســرائيل
تــؤدي التحيــة لجــون ماكــن» .الســناتور الراحــل كان مــن أشــد املدافعــن
عــن «الديموقراطيــة الفعالــة الوحيــدة فــي الشــرق األوســط» ،وفــق مــا وصــف
إســرائيل فــي إحــدى مقابالتــه مــع «ســي أن أن».
فــي الســياق ذاتــه ،أعــرب الســفير الســعودي لــدى الواليــات املتحــدة ،خالــد بــن
ســلمان ،عــن تعازيــه بوفــاة ماكــن ،وكتــب فــي تغريــدة« :أخلــص التعــازي
للشــعب األميركــي علــى فقــدان جــون ماكــن ،البطــل األميركــي الــذي كـ ّـرس
َّ
العامليــن .كان صديقــا
حياتــه لخدمــه بــاده والنهــوض بالســام واألمــن
عظيمــا للمملكــة ،رجــل دولــة محتــرم وجديــر بالثقــة حقــا .ســنفتقده».

قبل أن يكتشف «الـخـطــأ الـفــادح»
ِّ
ّ
املتحمسني
متأخرًا؛ كــان من أكثر
ل ـغــزو الـ ـع ــراقَّ ،
وأيـ ــد زيـ ــادة عــديــد
ال ـق ــوات األمـيــركـيــة ه ـنــاك ،منتقدًا
تعامل إدارة جورج بوش مع هذه
ال ـحــرب .فــي مــذكــراتــه الـتــي نشرت
فــي أيـ ــار /مــايــو امل ــاض ــي ،بعنوان
«امل ـ ــوج ـ ــة الـ ـت ــي ال تـ ـ ـه ـ ــدأ» ،ك ـت ــب:
«الـحــرب على الـعــراق التي ناديت
مــن أجــل إطــاقـهــا ،ال يمكن الحكم
ّ
عـلـيـهــا ع ـلــى أنـ ـه ــا أي شـ ــيء آخــر

سوى أنها كانت خطأ .خطأ خطير
ّ
أتحمل نصيبي من
جدًا ،ويجب أن
ّ
اللوم عليها» .وتذكر فجأة أنه «لم
داع إلزهاق األرواح
يكن هناك من ٍ
واإلخالل باألمن ...لقد خرجنا من
ح ــرب فييتنام واقـتـنـعــت صــراحــة
أننا قادرون على النصر في حرب
ال ـ ـعـ ــراق وف ـع ـل ـنــا ذلـ ـ ــك؛ ان ـت ـصــرنــا
فـ ـ ــي حـ ـ ـ ــرب الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق ب ـ ـعـ ــد ات ـ ـبـ ــاع
استراتيجية زي ــادة ع ــدد ال ـقــوات،
وضـ ّـح ـيــت م ــن أج ـل ـهــا ب ـكــل ش ــيء،

شارك في حرب فييتنام ،وتمّ أسره هناك لمدة خمس سنوات (أ ف ب)

بما في ذلك طموحي الرئاسي».
فــي ع ــام  ،2011ل ــدى ب ــدء «الــربـيــع
ال ـعــربــي» ،دع ــا ال ــوالي ــات املـتـحــدة
إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى ات ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ــاذ مـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــف م ـ ـ ّ
ـؤي ـ ــد
ل ــ«ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة» ف ــي املـنـطـقــة.
ماكني ،الديموقراطية
في قاموس ّ
تكمن فــي ال ـتــدخــل الـعـسـكــري في
لـيـبـيــا ،وض ــرب س ــوري ــا وتسليح
فصائل املعارضة.
ً
زار ،مثال ،بنغازي وطرابلس في
عــامــي  2011و ،2013مــداف ـعــا عن
دور أق ــوى لـلــواليــات املـتـحــدة في
«ليبيا ما بعد القذافي» .أراد كذلك
ُّ ً
ت ــدخ ــا حــاس ـمــا ف ــي س ــوري ــا .زار
شمال البالد ،في أيار /مايو ،2013
ب ــ«ص ـفــة» أرف ــع م ـس ــؤول أمـيــركــي
ي ــدخ ــل س ــوري ــا م ـنــذ بـ ــدء ال ـحــرب
فيها حيث جــال برفقة مسؤولي
ال ـف ـص ــائ ــل امل ـس ـل ـح ــة كـ ــواحـ ــد مــن
أه ــل بـيـتـهــم .جـلــس بـيـنـهــم داعـيــا
إلــى تزويدهم باألسلحة الثقيلة،
وإقامة منطقة حظر طيران تشمل
األراضي السورية كافة.
ُعـ ــرف داخ ـل ـيــا ب ـمــواق ـفــه املـحــافـظــة
دي ـن ـيــا وال ــداع ـم ــة ل ـل ـت ـجــارة ال ـحــرة
ّ
والحد من اإلنفاق
(خالفًا لترامب)
الحكومي وبرامج الرفاهية .انتقد
خ ـف ــض ال ـ ـضـ ــرائـ ــب ،ودع ـ ـ ــم زي ـ ــادة
اإلنفاق العسكري (موازنة الدفاع)،
وباعتباره حامل «أفكار مستقلة»
عن أبناء حزبه ،لم ّ
يتردد يومًا في
إعــان الـخــاف معهم فــي القضايا
الداخلية.
ان ـ ـت ـ ـقـ ــد دون ـ ـ ــال ـ ـ ــد تـ ـ ــرامـ ـ ــب بـ ـش ــدة
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا لـ ـجـ ـه ــة مـ ــواق ـ ـفـ ــه مــن
الـهـجــرة والـهـجــرة غـيــر الشرعية.
ّ
وب ـ ــدا أن ان ـت ـخ ــاب األخ ـي ــر ضــرب
عـ ـ ـ ـ ــرض ال ـ ـ ـحـ ـ ــائـ ـ ــط بـ ـ ـ ــ«مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادئ»
الـسـنــاتــور الـجـمـهــوري التقليدي
الـ ـ ـ ـ ــذي لـ ـ ــم ي ـ ـخـ ــف اسـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاءه مــن
«ن ــزع ــة رج ــل األعـ ـم ــال امل ـل ـيــارديــر
القومية والحمائية» ،إلــى جانب
«مـ ـغ ــازلـ ـت ــه» ل ـل ــرئ ـي ــس ال ــروس ــي
فــاديـمـيــر بــوتــن ،و«اسـتـخـفــافــه»
بـكــرامــة منصب الــرئــاســة .وصــف
اج ـت ـم ــاع ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي مع
نظيره الروسي في هلسنكي بأنه
«خـطــأ م ــأس ــوي» ،وت ــراج ــع جديد
للواليات املتحدة.
ط ـ ـلـ ــب أن ال ي ـ ـح ـ ـضـ ــر الـ ــرئـ ـيـ ــس
األم ـ ـي ـ ــرك ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــ«ن ـ ـ ـ ــزق» و«قـ ـلـ ـي ــل
ّ
االط ـ ـ ـ ــاع» جـ ـن ــازت ــهّ .أمـ ـ ــا ت ــرام ــب،
ف ــاكـ ـتـ ـف ــى بـ ـتـ ـق ــدي ــم ت ـ ـعـ ــازيـ ــه فــي
تـ ـغ ــري ــدة م ـق ـت ـض ـبــة ،ك ـت ــب ف ـي ـهــا:
«أقـ ــدم ت ـع ـ ّ
ـازي وأصـ ــدق احـتــرامــي
ل ـعــائ ـلــة ال ـس ـن ــات ــور جـ ــون مــاكــن.
قلوبنا وصلواتنا معكم!».
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إعالنات
◄ وفيات ►

تقرير

واشنطن و«النووي الكوري»« :تجارة» الصين تعرقل!
ألغى الرئيس األميركي
زيارة وزير خارجيته
المقررة إلى بيونغ يانغ،
بعد تصريحات ألقى
فيها اللوم على الصين
والحرب التجارية التي
تدور بينهما!
ألغى ترامب الزيارة المقررة لمايك بومبيو إلى بيونغ يانغ (أ ف ب)

يبدو أن تعقيدات ملف املفاوضات
بـ ــن الـ ـ ــواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة وك ــوري ــا
ال ـش ـم ــال ـي ــة تـ ـت ــزاي ــد تـ ـب ــاع ــا ،رب ـطــا
بــالـصــراع األمـيــركــي ـ ـ الصيني ،إذ
يستخدم األميركيون ملف كوريا
الـشـمــالـيــة ،أداة ضـغــط عـلــى بكني،
صــاح ـبــة الـ ـ ــدور الـ ـه ــام ف ــي بـيــونــغ
ي ــان ــغ .ومـ ــرة أخـ ــرى ت ـغـ ّـيــرت لهجة
الرئيس األميركي ،دونالد ترامب،
ت ـج ــاه ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة .إذ ألـغــى
ال ــزي ــارة امل ـق ــررة ل ــوزي ــر خــارجـيـتــه
م ــاي ــك بــوم ـب ـيــو إل ـي ـه ــا ،ب ـع ــد أي ــام
قـلـيـلــة م ــن اإلعـ ـ ــان ع ـن ـهــا .وأعـ ــرب
للمرة األولــى منذ قمته التاريخية
مع الرئيس الكوري الشمالي ،كيم
ج ــون ــغ أون ،ع ــن «إحـ ـب ــاط ــه ل ـعــدم
إح ــراز تـقــدم فــي ملف نــزع السالح
النووي».
ال ـق ــرار األم ـي ــرك ــي تـ ــردد صـ ــداه في
اإلعــام الكوري الشمالي .صحيفة
ً
«رودونـ ــغ سينمون» نـشــرت مقاال
اتـ ـهـ ـم ــت فـ ـي ــه ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة
ب ـ ـ ـ ــ«االزدواج ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة فـ ـ ــي الـ ـتـ ـع ــام ــل»
و«إع ـ ـ ــداد م ــؤام ــرة ّإج ــرام ـي ــة» ضد
ب ـيــونــغ ي ــان ــغ .وح ــث ــت الـصـحـيـفــة،
ال ـن ــاط ـق ــة ب ــاس ــم «ح ـ ـ ــزب ال ـع ـم ــال»
ال ـح ــاك ــم ،واش ـن ـط ــن ع ـلــى الـتـخـلــي
ع ــن «املـ ـق ــام ــرة ال ـع ـس ـكــريــة عــديـمــة

العقوبات (املشتركة) بدأت تضعف.
ف ــالـ ـص ــن وروسـ ـ ـي ـ ــا ع ــرق ـل ـت ــا طـلـبــا
ق ـ ّـدم ـت ــه واش ـن ـط ــن إلض ــاف ــة مـصــرف
روس ــي وأح ــد األش ـخ ــاص وكـيــانــن
ك ــوري ــن ش ـم ــال ـي ــن ،إلـ ــى «ال ــائ ـح ــة
ال ـســوداء» للعقوبات التابعة لألمم
املـ ـتـ ـح ــدة ،ورفـ ـضـ ـت ــا س ــابـ ـق ــا ،ال ـب ـ ّـت
فــي طلب أمـيــركــي بــوقــف الشحنات
النفطية إلــى كــوريــا الشمالية .كما
دعــت موسكو وبكني ،مجلس األمن
إل ــى ال ـن ـظــر ف ــي تـخـفـيــف الـعـقــوبــات

ملكافأة كوريا الشمالية على فتحها
حوارًا مع الواليات املتحدة ووقفها
التجارب الصاروخية.
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،أفـ ـ ـ ـ ــادت وك ــال ــة
«بـلــومـبـيــرغ» األمـيــركـيــة فــي تـقــريـ ٍـر
لـ ـ ـه ـ ــا ،بـ ـ ـ ــأن تـ ـ ــرامـ ـ ــب أملـ ـ ـ ــح ل ـل ـج ــان ــب
ال ـص ـي ـن ــي أن «امل ـ ـسـ ــاعـ ــدة فـ ــي حــل
ال ـنــزاعــات الـتـجــاريــة أكـثــر قيمة من
إض ـ ـعـ ــاف الـ ـعـ ـق ــوب ــات عـ ـل ــى ك ــوري ــا
ال ـش ـم ــال ـي ــة» ،وه ـ ــو ع ـك ــس ال ـت ــوج ــه
الحالي املعلن للصني .أما بالنسبة
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مشاهير 2950

حلول الشبكة السابقة

1

 -1الجزائر – ما –  -2سانيو – شكوك –  -3طريف – سياتل –  -4وسن – لندن – ّ -5
لت
ّ
تحل –  -6اللسان – را –  -7خندق – رأس –  -8تدك – براغ –  -9فم – ّ
يبدل –
– أحج –
ال –  -10وليم شكسبير

عموديًا
 -1أسطول – خوفو –  -2الرستان – مل –  -3جنني – ّلدت –  -4زيف – القديم –  -5أو – لحس – كبش
–  -6سنجار – دك –  -7رشيد – نابلس –  -8كانت – سر –  -9موت – حر – آلي –  -10إكليل الغار

حل الشبكة 2949

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.

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

سياسي وزعيم هندي ( )1948-1869قاوم اإلستبداد األنكليزي بواسطة
الـعـصـيــان املــدنــي الـشــامــل حـتــى الــوصــول ال ــى اإلس ـت ـقــال .ع ــاش طــوال
حياته متواضعًا ومتقشفًا
 = 5+3+1+7سحاب السماء ■  = 6+9+11+10راقصة مصرية ■ 2+8+4
ّ
= ضل في الطريق

حل الشبكة الماضية :مانفريد رومل

إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
الـعــروض الـعــائــد للتعاقد مــع استشاري
ل ـل ـم ـس ــاع ــدة ف ــي ادارة مـ ـش ــروع م ـقــدمــي
خ ــدم ــات الـ ـت ــوزي ــع ،م ــوض ــوع اسـ ـت ــدراج
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروض رق ـ ـ ـ ــم ث4د 5190/تـ ــاريـ ــخ
 ،2018/5/22قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2018/9/21عند نهاية ال ــدوام الرسمي
الساعة  11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اعـ ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلـ ــك ل ـقــاء مـبـلــغ قـ ــدره  /250 000/ل.ل
(مائتي وخمسون الف ليرة لبنانية).
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد ال ـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/8/20
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1753
إعالن إعادة
ت ـلــزيــم تــأمــن آل ـي ــات ال ــدف ــاع امل ــدن ــي ضد
الغير (إلزامي  -أضرار جسدية)
الساعة التاسعة من يــوم الثالثاء الواقع
فيه الخامس والعشرون من شهر ايلول
 ،2018تـ ـج ــري ادارة امل ـن ــاق ـص ــات ـ ـ ـ ـ فــي
مركزها الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع
بـ ـ ــوردو ـ ـ ـ ـ ال ـص ـنــايــع ـ ـ ـ ـ بـ ـي ــروت ،لـحـســاب
املديرية العامة للدفاع املدني  -مناقصة
إع ــادة تلزيم تــأمــن آلـيــات الــدفــاع املدني
ضد الغير (إلزامي  -أضرار جسدية).
ـ ـ ـ ـ ال ـت ــأم ــن املـ ــؤقـ ــت :ع ـش ــرة م ــاي ــن ل ـيــرة
لبنانية فقط ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
تـ ـق ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ،وفـ ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـت ــر
الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص ،الـ ــذي يـمـكــن االط ــاع
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـيــه م ــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
للدفاع املدني.
ي ـجــب ان ت ـصــل ال ـع ــروض ال ــى ق ـلــم ادارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 1755

2950 sudoku

9

الـ ـج ــدوى» ،داع ـي ــة الـبـيــت األبـيــض
إلى «تنفيذ اتفاق سنغافورة».
وبـ ــال ـ ـعـ ــودة إلـ ـ ــى ات ـ ـهـ ــام ال ــرئ ـي ــس
األميركي لبكني أنه «بسبب موقفنا
التجاري األكثر صرامة مع الصني،
ال أعتقد أنهم يساعدون في عملية
ن ــزع األسـلـحــة الـ ّنــوويــة كـمــا كــانــوا
ف ــي ال ـس ــاب ــق» ،عــلـقــت ال ـصــن على
ال ـت ـص ــري ـح ــات «غـ ـي ــر املـ ـس ــؤول ــة»،
ب ـ ــالـ ـ ـق ـ ــول إن تـ ـ ــرامـ ـ ــب «يـ ـتـ ـج ــاه ــل
الـ ـحـ ـق ــائ ــق» ،م ـض ـي ـفــة ع ـل ــى ل ـســان
ال ـنــاطــق ب ــاس ــم وزارة ال ـخــارج ـيــة،
لو كانغ ،أنه جرى تقديم احتجاج
رسمي إلــى الــواليــات املتحدة ،وأن
بالده تبذل «جهودًا دؤوبة لاللتزام
بقرارات مجلس األمن».
ال ـ ـتـ ــوتـ ــر ب ـ ــن ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة
والـ ـص ــن ف ــي ه ـ ــذا املـ ـل ــف ،يـحـظــى
بأهمية استثنائية ،لكون واشنطن
كــانــت ق ــد اع ـت ـمــدت ع ـلــى مـســاعــدة
الـصــن فــي فــرض نـظــام العقوبات
األكـ ـث ــر قـ ـس ــوة ع ـل ــى ب ـي ــون ــغ يــانــغ
ف ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــام  ،2017ل ـ ـكـ ــون ال ـص ــن
ه ــي أك ـب ــر ش ــري ــك تـ ـج ــاري لـكــوريــا
الشمالية ،وتمتلك حدودًا مشتركة
مـعـهــا .غـيــر أن األســاب ـيــع األخ ـيــرة
ش ـهــدت م ــؤش ــرات عـلــى أن فاعلية

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

استراحة
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«حزب العمال» :على
واشنطن التخلي عن
«المقامرة العسكرية»

◄ إعالنات رسمية ►

إنا لله وإنا إليه راجعون
انـتـقـلــت إل ــى رحـمــة ربـهــا تعالى
املرحومة الحاجة الفاضلة
رحمة عباس جابر
أرمـ ـل ــة املـ ــرحـ ــوم الـ ـح ــاج ص ــادق
شقير
ولدها :املرحوم حسن
بناتها :دالل ،ناديا ،منى ،رندى
صهراها :سمير زعــرور ونصار
عبد الكريم األسعد
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي بـ ـي ــروت في
جـمـعـيــة الـتـخـصــص والـتــوجـيــه
الـعـلـمــي – ق ــرب املــديــريــة الـعــامــة
ألمن الدولة نهار غد الثالثاء في
 2018/8/28من الساعة  3لغاية
ً
مساء.
الساعة 6
اآلس ـ ـفـ ــون :آل ج ــاب ــر وآل شـقـيــر
واألسعد وزعرور
ولكم األجر والثواب

لكوريا الجنوبية ،فقد عقد رئيسها
م ــون ج ــاي إن ،اج ـت ـمــاعــا للمجلس
الوطني لألمن أمــس ،وذلــك ملناقشة
إل ـغ ــاء رح ـل ــة بــوم ـب ـيــو .وقـ ــال نــاطــق
باسم «البيت األزرق» في سيول ،إن
«رحلة مون املقررة إلى بيونغ يانغ
في أيلول املقبل ،باتت تحمل أهمية
إضـ ــاف ـ ـيـ ــة» ،م ـض ـي ـفــا أن «ال ـ ـظـ ــروف
ت ـظ ـه ــر أن م ـ ــون ي ـل ـع ــب دورًا أك ـبــر
ّ
كميسر ووسيط يفصل الجمود بني
كوريا الشمالية والــواليــات املتحدة
ويوسع نطاق التفاهم املتبادل».
وف ــي تـقــريــر آخ ــر ل ــ«ب ـلــوم ـبــرغ» ،رأت
أن إل ـ ـغ ـ ــاء زي ـ ـ ـ ـ ــارة ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــن
األميركيني إلــى كوريا الشمالية بعد
يوم من اإلعالن عنها« ،عكس شعورًا
باالنحراف في استراتيجية اإلدارة».
ون ـق ـلــت ال ــوك ــال ــة ع ــن امل ـح ـلــل الـســابــق
ف ــي وك ــال ــة «االس ـت ـخ ـب ــارات املــركــزيــة
األمـيــركـيــة» ،بــروس كلينغر ،قوله إن
هذا القرار «يعكس التنسيق الضعيف
لسياسة اإلدارة في كوريا الشمالية»،
مضيفًا أن «الطريق الدبلوماسي إلى
األم ـ ــام ه ــو أطـ ــول وأب ـط ــأ بـكـثـيــر مما
وصفه الرئيس ترامب في األصل».
(األخبار)
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إعالن 
تـ ـج ــري امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة ل ــأم ــن ال ـع ــام
مـنــاقـصــة عـمــومـيــة (م ـح ــاول ــة أول ـ ــى) في
تمام الساعة التاسعة والنصف من يوم
الـثــاثــاء الــواقــع فيه  ،2018/09/18وذلــك
فــي قــاعــة املناقصات فــي املــديــريــة العامة
لــأمــن ال ـع ــام – املـبـنــى امل ــرك ــزي رق ــم /3/
ّ
قرطاسية مختلفة
الطابق الثالث ،لتلزيم
ل ـ ـعـ ــام  2018م ـ ــوض ـ ــوع دف ـ ـتـ ــر ال ـ ـشـ ــروط
اإلداري ـ ـ ــة ال ـخــاصــة رق ــم /233م ل تــاريــخ
.2018/08/20
يـ ـمـ ـك ــن لـ ـل ــراغـ ـب ــن اإلش ـ ـ ـتـ ـ ــراك ف ـ ــي ه ــذه
املـنــاقـصــة ال ـعـمــوم ـيــة ،اإلط ـ ــاع واس ـتــام
دفتر الشروط املذكور أعاله في دائرة املال
وال ـع ـتــاد – شـعـبــة الـتـلــزيــم ،خ ــال أوق ــات
ال ــدوام الــرسـمــي ،على أن تـقـ ّـدم الـعــروض
في مهلة أقصاها الساعة الرابعة عشرة
من آخر يوم عمل يسبق موعد املناقصة،
ُ
ويرفض كل عرض يصل بعد هذا التاريخ.
مالحظة :إذا صادف نهار التلزيم املذكور
أعاله يوم عطلة رسمي ،يعتبر يوم العمل
الذي يليه موعدًا لجلسة التلزيم.
مدير عام األمن العام
عنه  /رئيس مكتب الشؤون االدارية

العميد الياس البيسري
التكليف 1760
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
تـ ـنـ ـف ــذ م ـ ـ ـ ــرالن ال ـ ـي ـ ــاس عـ ـق ــل ب ــامل ـع ــام ـل ــة
 2016/356ب ــوج ــه ورثـ ــة م ـن ــذر ال ـخ ــوري
اسطفان عماد وهم جنات وجان وانطوان
وانطوانات مندر الخوري اسطفان عماد
قــرار محكمة االستئناف املدنية في جبل
ل ـب ـنــان ال ـغ ــرف ــة ال ـثــال ـثــة ع ـش ــرة ق ـ ــرار رقــم
 2015/43والذي قضى بازالة الشيوع في
العقار /84جورة بدران مساحته  462م.م.
وهو بموجب االفــادة العقارية ارض بعل
محرجة وبالكشف تبني انه يقع في محلة
بيدر البطحة عبر طريق فرعية قربه ابنية
حــدي ـثــة وه ــو ب ـمــوجــب االفـ ـ ــادة الـعـقــاريــة
ارض بـعــل مـحــرجــة وطــريــق فــرعـيــة قربه
ابنية حديثة وهو عقار طبيعية مبسطة له
واجهة للطريق .سليخ ال بناء عليه تاريخ
م ـح ـضــر ال ــوص ــف  2016/4/14وت ــاري ــخ
تسجيله  2016/4/20بــدل تخمني وطرح
العقار /48جورة بدران /39270/د.أ.
ي ـجــري الـبـيــع ب ـيــوم ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع فيه
 2018/10/23الـســاعــة  11.00قـبــل الظهر
في قاعة محكمة كسروان .للراغب بالشراء
دف ــع ب ــدل ال ـط ــرح ب ـمــوجــب ش ــك مـصــرفــي
مـنـظــم ألم ــر ح ـضــرة رئ ـيــس دائـ ــرة تنفيذ
ك ـس ــروان أو تـقــديــم كـفــالــة واف ـيــة مــن احــد
املـ ـص ــارف امل ـق ـبــولــة م ــن ال ــدول ــة ويـتـحـمــل
رس ــوم التسجيل وال ــدالل ــة وعـلـيــه اتـخــاذ
محل اقامة له ضمن نطاق الدائرة واال عد
قلمها مقامًا مختارًا له كما عليه االطالع
ع ـلــى ق ـي ــود الـصـحـيـفــة الـعـيـنـيــة ال ـعــائــدة
للعقار موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
دعوة
ان القاضي املنفرد املدني في املنت الناظر
في دعــاوى االيـجــارات يدعو املدعى عليه
واروجـ ـ ــان ق ــره بـتـيــان لـلـحـضــور إل ــى قلم
املحكمة بمهلة عـشــريــن يــومــا مــن تــاريــخ
الـنـشــر لتبلغ اوراق ال ــدع ــوى 2018/107
املقامة مــن خديجة علي زيـتــون ويوسف
اب ـ ــو ع ــراب ــي وال ــرامـ ـي ــة ال ـ ــى اسـ ـق ــاط حــق
امل ــدع ــى ع ـل ـيــه واروج ـ ـ ـ ــان قـ ــره ب ـت ـي ــان مــن
ح ـق ــه ف ــي ال ـت ـم ــدي ــد ال ـق ــان ــون ــي ل ـل ـمــأجــور
ال ـك ــائ ــن ف ــي ال ـط ــاب ــق االرضـ ـ ــي م ــن الـبـنــاء
الـقــائــم عـلــى الـعـقــار  /1919/ب ــرج حمود
وال ـ ــزام ـ ــه ب ــاخ ــائ ــه وب ــدف ــع م ــع امل ـط ـلــوب
ادخ ــال ــه ال ـي ــاس ب ــو ان ـط ــون ب ــدل االش ـغــال
وال ـبــالــغ /15000/د.أ .وح ـضــور الجلسة
في  2018/10/17واال اعتبر مبلغًا ُ
وحوكم
ً
اصوال ّ
وعد كل تبليغ اليه في قلم املحكمة
صحيحًا.
رئيس القلم
سمر سالم
إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
طلب حسن خالد شعبان وكيل علي خالد
شعبان سند ملكية بدل ضائع للعقار 890
سبلني.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن
من أمانة السجل العقاري في راشيا
طلب سلمان مـعــروف ري ــدان ملوكله فايز
يوسف اسماعيل شهادة قيد بدل ضائع
بالعقار  1724املحيدثة.

للمعترض املراجعة خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري
ربى الدغيدي
اعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
ينفذ الــدكـتــور لــوســي شلهوب وك ــرم أبي
كرم باملعاملة التنفيذية  2017/931بوجه
سميرة عطاالله وسليم وطارق ابو جودة
ً
عقد تأمني وشـهــادة قيد تأمني تحصيال
مل ـب ـلــغ /40000/د.أ اض ــاف ــة الـ ــى ال ـفــوائــد
والرسوم
ويـ ـج ــري ال ـت ـن ـف ـيــذ ع ـل ــى ال ـق ـس ــم 2/5551
كفردبيان مساحته  305م.م وهو بموجب
االفادة العقارية مستودع طابق سفلي.
 على القسم  6/5551كفردبيان مساحته 40م.م وهو بموجب االفادة العقارية غرفة
ومنافع – طابق ارضي.
 وبالكشف تبني ان القسمني يقعا في بناءمقابل لفيال عبود قرب فيال الصايغ ضمن
منطقة  VAL de Neigeرقــم  38وتـبــن ان
القسم  6لــه مــدخــل مــن الـطــريــق وقــد ازيــل
ال ـح ـمــام وجـ ــرى اس ـت ـح ــداث فـتـحــة ودرج
داخـلــي مبلط يــؤدي الــى القسم  2الــذي ال
مدخل له سوى من القسم 6
 القسم  2كناية عن صالة كبيرة ضمنهاأعمدة وقد استحدث حائط إلنشاء مطبخ
وح ـم ــام غ ـيــر م ـن ـجــريــن ك ـمــا ت ـبــن وج ــود
جـ ــدران داخـلـيــة مــورقــة ضمنها مــا زالــت
على الباطون وللقسم  2تهوئة من جهتني
لناحية الطريق .ارتفاع السقف  3.35م

 مخالفة بناء اش ــارة مخالفة بكتاب منالبلدية رقم 2007/471
 حجز احتياطي رقم  2017/2863لصالحمؤسسة كهرباء لبنان.
 تاريخ قرار الحجر  2018/12/12وتاريختسجيله 2017/12/18
 ب ــدل تـخـمــن الـقـسـمــن 2و 6م ــن الـعـقــار/5551ك ـ ـفـ ــردب ـ ـيـ ــان /172500/د.أ وب ــدل
طرحهجما /103500/د.أ
ي ـج ــري ال ـب ـيــع يـ ــوم ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع فيه
 2018/10/16الساعة الحادية عشرة قبل
الظهر فــي قاعة محكمة كـســروان للراغب
ب ــال ـش ــراء دف ــع ب ــدل ال ـط ــرح ب ـمــوجــب شك
مصرفي منظم ألمــر حضرة رئيس دائــرة
تنفيذ كـســروان أو تقديم كفالة وافية من
أحد املصارف املقبولة من الدولة ويتحمل
رس ــوم التسجيل وال ــدالل ــة وعـلـيــه اتـخــاذ
محل اقامة له ضمن نطاق الدائرة وإال ّ
عد
قلمها مقامًا مختارًا له كما عليه االطالع
ع ـلــى ق ـي ــود الـصـحـيـفــة الـعـيـنـيــة ال ـعــائــدة
للقسمني موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي

قيم سجل برقم اســاس  2018/142تاريخ
ال ــورود فــي  2018/5/17واش ــار بموجبه
انــه يملك القسم رقــم  /5/مــن الـعـقــار رقم
 /48/مـعـلـقــة ب ـن ــاء ال ـ ــذي ه ــو ك ـنــايــة عن
شقة سكنية يشغلها مــع اهله كما يملك
كــل مــن خـلـيــل ويــوســف ومـخــايــل وراج ــي
وه ـنــد وش ـمــونــي اوالد اب ــراه ـي ــم يــوســف
طانيوس بدره وسعاد ارملة امني ابراهيم
يوسف طانيوس بــدره العقار رقــم /49/
معلقة بناء املالصق للقسم الــذي يشغله
املستدعي وهو متروك منذ عدة سنوات.
وطـ ـل ــب املـ ـسـ ـت ــدع ــي ت ـع ـي ـي ـنــه ق ـي ـم ــا عـلــى
الغائبني املــذكــوريــن اعــاه فــي العقار رقم
 /49/معلقة بناء.
فـعـلــى ك ــل م ــن لــديــه م ـع ـلــومــات ع ــن مـكــان
وج ــود املـطـلــوب تـعــن قـيــم عـلــى امــوالـهــم
او مــن لــديــه اع ـت ــراض او مــاحـظــات على
الطلب على ان يقدمه الــى املحكمة خالل
مهلة خمسة عشر يومًا من تاريخ التبليغ
على ان يصار بعدها الى اجــراء املقتضى
القانوني.
رئيس القلم
راغب شحادي

إعالن قضائي
ق ــررت محكمة الـغــرفــة االبـتــدائـيــة الثانية
في البقاع /زحلة /برئاسة القاضية نوال
صليبا بتاريخ  2018/5/22نشر االعــان
التالي:
تقدم املستدعي جورج حنا العتل بوكالة
املحامي جــوزف معلوف باستدعاء تعني

إعالن
م ــن أم ــان ــة ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري ف ــي ال ـب ـقــاع
الغربي
ط ـل ـبــت الـ ـه ــام م ـح ـم ــود ال ـه ـب ـطــه س ـن ــدات
تمليك بدل ضائع بحصة مورثها يوسف
فـنــدي املـصــري فــي الـعـقــارات - 484 - 738
 978 - 223 - 215 - 222 - 362 - 536من
منطقة كفريا.
للمعترض املراجعة
خالل مهلة  15يومًا.
أمني السجل العقاري
ربى حسن الدغيدي

إعالم تبليغ
تــدعــو وزارة املــالـيــة /مــديــريــة املــالـيــة الـعــامــة /مــديــريــة الـ ــواردات /دائ ــرة التحصيل
النبطية املكلفني ال ــواردة اسماؤهم في الجدول املرفق للحضور الــى مركز الدائرة
الكائن في النبطية – مبنى حرب – الطابق الثاني لتبلغ البريد املذكور تجاهاسم كل
ً
منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال
بصورة صحيحة بعد انتهاءمهلة املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر
هذا االعالم على موقع وزارة املالية االلكتروني .
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
 22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

رقم املكلف
اسم املكلف
560292
عباس خليل مراد
629590
كريمة محمد قرقابة
1441830
طارق شوقي غندور
1620342
رنا علي بدر الدين
1823695
ابراهيم محمد فواز
1932474
سامية عبدو مالح
2778511
حسن محمد نصار
2859282
ادريس خليل مطر
3097737
ياسر علي يحيى
2586960
زينب محمد منصور
248782
ندى زكي طقش
1202073
ضياء الدين عبد اللطيف بري
1545912
هالل حسن قبيسي
3152206
شربل يعقوب العلم
125260
حيدر احمد زبيب
157876
محمد رضا معتوق
182601
محمد فؤاد جابر
209456
عباس اسماعيل بدر الدين
228679
فادي موسى حديب
726597
ابراهيم خليل سالمي
شــركــة وزن ــة للهندسة والـتـجــارة 752305
والتعهدات واملقاوالت ش.م.م
الفقيه للمفروشات
علي محمد سعيد
حسن علي سليمان
جودلة حسني سبيتي
كامل حسني شحرور
غانم محمد صالح
حسن محمد االخرس
علي نمر بزي
رنده علي عجمي
زين العابدين خليل داود عكاش
ابراهيم حسن رمضان

754354
776359
781082
823343
851378
859904
908282
937259
986793
1022049
1080451

رقم البريد املضمون
RT000117065LB
RT000117070LB
RT000117501LB
RT000117508LB
RT000117527LB
RT000117539LB
RT000117859LB
RT000117865LB
RT000117878LB
RT000117278LB
RT000116964LB
RT000117121LB
RT000117140LB
RT000117180LB
RT000077298LB
RT000138721LB
RT000140214LB
RT000080966LB
RT000036644LB
RT000083842LB
RT000083859LB
RT000083861LB
RT000083864LB
RT000083866LB
RT000083871LB
RT000083876LB
RT000083877LB
RT000083892LB
RT000083902LB
RT000083908LB
RT000083910LB
RT000083914LB

تبدأ مدة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية النبطية
سعد مصطفى بري
التكليف  1757

إعالن
من أمانة السجل العقاري في راشيا
طلبت ليال يوسف ميرهم ملوكلها اسامة
ســامــي ده ــام شـهــادة قيد بــدل عــن ضائع
بالعقار  637بكيفا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري في راشيا بالتكليف
ربى حسن دغيدي
إعالن
م ــن أم ــان ــة ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري ف ــي ال ـب ـقــاع
الغربي
طـلــب ري ـشــار عـســاف ج ـبــارة سـنــد تمليك
ب ــدل ضــائــع بـحـصــة مــوكـلـتــه ريـنـيــه حنا
الياس حبيب في العقار  2340عيتنيت.
للمعترض املراجعة
خالل مهلة  15يومًا.
أمني السجل العقاري
ربى حسن الدغيدي

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
غادر العمال
Abdul ali
Jay shaha krishna
Mohammad liton
Joynal miah
Robiul sheikh
م ـ ـ ــن الـ ـجـ ـنـ ـسـ ـي ــة الـ ـبـ ـنـ ـغ ــادشـ ـي ــة
و م ـ ـ ـجـ ـ ــدوب مـ ـحـ ـم ــد خ ـل ـي ـف ــة مــن
ال ـج ـن ـس ـي ــة الـ ـس ــودانـ ـي ــة مـ ــن عـنــد
م ـخ ــدوم ـه ــم ,الـ ــرجـ ــاء م ـم ــن ي ـعــرف
عـنـهــم شـيـئــا اإلت ـص ــال عـلــى الــرقــم
70/766733
غادرت العاملة الفيليبينية
AILEEN DE LA CRUZ IGNACIO
مــن عـنــد م ـخــدوم ـهــا ,ال ــرج ــاء ممن
يـعــرف عنها شيئا اإلت ـصــال على
الرقم 03/888609
غادرت العاملة االثيوبية
YEMSRACH JEMBERE LETA
مــن عـنــد م ـخــدوم ـهــا ,ال ــرج ــاء ممن
يـعــرف عنها شيئا اإلت ـصــال على
الرقم 03/624114
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سينما

شاشات برازيلية في بيروت:

ّ
العائلة والهوية الجنسية و ...المهمشون في األرض
تـ ـخ ـ ّـص ــص س ـي ـن ـم ــا «مـ ـت ــروب ــولـ ـي ــس
أمبير صوفيل» (األشــرفـيــة ـ ـ بيروت)
ّ
البرازيلية
شاشاتها ألح ــدث األف ــام
ضـمــن الـ ــدورة الـثــالـثــة مــن «مـهــرجــان
ال ـس ـي ـن ـمــا ال ـب ــرازي ـل ـي ــة» ال ـ ــذي تقيمه
بالتعاون بني السفارة البرازيلية في
لبنان ،و«املــركــز الثقافي البرازيلي».
ب ـ ــن ال ـ ــراب ـ ــع والـ ـ ـت ـ ــاس ـ ــع م ـ ــن أيـ ـل ــول
(سبتمبر) املقبل ،سنشاهد ستة أعمال
سينمائية مــن الـبــرازيــل التي شهدت
نهضة الفتة فــي اإلنـتــاج السينمائي
خـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـت ـ ـس ـ ـع ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــات م ـ ـ ــع ح ــرك ــة
«ال ــري ـت ــوم ــادا» .أع ــادت «الــري ـتــومــادا»
إح ـيــاء بـعــض الـخـصــائــص الجمالية
مـ ــن ح ــرك ــة س ـي ـن ـمــا «نـ ـ ــوفـ ـ ــو» ،حـيــث
انـ ـ ـص ـ ــرف مـ ـخ ــرج ــوه ــا إل ـ ـ ــى الـ ــواقـ ــع

بـقـســوتــه بــا م ــوارب ــة ،مـنـخــرطــن في
ّ
واقتصادية صرفة
قضايا اجتماعية
ال ت ــزال تـطـبــع سـيـنـمــا ب ــاده ــم حتى
ال ـي ــوم .مـعـهــم ،ع ــادت اإلن ـتــاجــات إلــى
املهرجانات العاملية مع أفالم مثل O
 Quatrilhoلفابيو بــاريـتــو عــام 1995
بـعــد غ ـيــاب طــويــل ع ــن الـتــرشـيـحــات.
فيلم «مدينة الـلــه» ( )2002لفرناندو
ميريليس ،لـيــس وح ــده رغ ــم شهرته
الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة .رأي ـ ـنـ ــا ح ـ ـيـ ــوات امل ـه ـم ـشــن
واملنبوذين مــن املجتمعات فــي أفــام
مثل «وســط البرازيل» ( )1998لوالتر
ّ
بحركيتها وألوانها
ســالــس .الحياة
وحـسـيـتـهــا وص ـلــت إل ــى ذروت ـه ــا في
«مــان ـغــا صـ ـف ــراء» ( )2002ل ـكــاوديــو
أسـ ـ ـي ـ ــس .ان ـ ـش ـ ـغـ ــاالت ال تـ ـ ـ ــزال ت ـل ـهــم

امل ـخ ــرج ــن الـ ـج ــدد ،ال ــذي ــن ي ـت ـصـ ّـدون
أيضًا إلشكاليات الهويات الجنسية
وحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوات امل ـ ـهـ ـ ّـم ـ ـشـ ــن والـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات
العاطفية ،واملرأة وإرث البالد .ثيمات
ن ـجــدهــا ف ــي ب ـعــض األف ـ ــام امل ـشــاركــة

يكشف «نهاية أخرى» لفيليب
شول العالقات العاطفية
والجنسية للطبقات الميسورة
ف ـ ــي املـ ـ ـه ـ ــرج ـ ــان ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـضـ ــيء ع ـلــى
تجارب مخرجني مخضرمني وآخرين
صــاعــديــن .االف ـت ـتــاح مــع م ــاورو ليما
وشــري ـطــه «ج ـ ــواو ،املــاي ـس ـتــرو» ال ــذي
ّ
يعد سيرة غنية لعازف البيانو وقائد

األوركسترا البرازيلي جواو كارلوس
ّ
م ــارت ـي ـن ــز ( .)1940امل ــوس ـي ـق ــى ت ـحــل
على املـهــرجــان أيـضــا مــن خــال «بــاخ
في البرازيل» لألملاني أنسغر أهلرز،
ال ــذي يـعـ ّـرفـنــا عـلــى الــوجــه الـبــاروكــي
ل ـل ـبــرازيــل ،ح ـيــث نـسـتـمــع إل ــى صــدى
مــوسـيـقــى ب ــاخ ف ــي اآلالت اإليـقــاعـيــة
ّ
امل ـحــل ـيــة هـ ـن ــاك .ال ـع ــاق ــات الـعــائـلـيــة
م ــن وج ـه ــة ن ـظــر ن ـس ــوي ــة ،تـخــوضـهــا
صـ ـ ــاح ـ ـ ـبـ ـ ــة  Brainstormالي ـ ـيـ ــس
بــودان ـس ـكــي م ــع روزا بـطـلــة فيلمها
«تمامًا مثل آبــائـنــا» .العائلة تحضر
مـجــددًا فــي «فيلم حـيــاتــي» لسيلتون
ميلو الــذي يتتبع عالقة االبــن طوني
بأبيه الـغــائــب .أمــا أحــد أبــرز مواعيد
املهرجان فهو «نهاية أخرى» لفيليب

شول الذي ينزل إلى األعماق النفسية
للمراهق ديوغو في عالقته مع إحدى
املريضات النفسيات اللواتي يرتدن
عيادة أمه .عالقة جامحة تطيح بكثير
ّ
م ــن ال ـت ــاب ــوه ــات امل ـت ـعــل ـقــة بــال ـســريــة
الطبية ،وبالرغبات الجامحة كما هي.
أما «عربي» ألفونسو أوتشوا وجواو
دوم ـ ــان ـ ــز ،ف ـ ـيـ ــدور فـ ــي أح ـ ــد األحـ ـي ــاء
الصناعية الفقيرة في البرازيل وحول
حياة سكانه والعاملني فيه
«م ـه ــرجــان الـسـيـنـمــا ال ـبــرازي ـل ـيــة»20:00 :
م ـ ـسـ ــاء ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء  4أيـ ـ ـل ـ ــول (س ـب ـت ـم ـب ــر)
حـتــى ال ـتــاســع مـنــه ـ ـ «م ـتــروبــول ـيــس أمبير
صوفيل» (االشرفية ـ بيروت) ـ لالستعالم:
01/204080

«جواو ،المايسترو» ـ ماورو ليما

«تمامًا مثل آبائنا» ـ الييس بودانسكي

«نهاية أخرى» ـ فيليب شول

 9/4ــ س20:00 :

 9/5ــ س20:00 :

 9/6ــ س20:00 :

أهم ما يميز رسائل محمد خان ،هو امتدادها الزمني ،وعمقها الوجداني

ّ
ّ
كتاب يضم اعترافاته الحميمة في حب محمد خان
ذكرى

عصام زكريا

بعد فيلمه «تيم مايا» ( )2014الذي استعاد فيه تجربة مغني السول
ال ــراح ــل تـيــم مــايــا ،أنـجــز م ــاورو ليما «جـ ــواو ،املــايـسـتــرو» ( 117د ـ
 )2017حول حياة عازف البيانو وقائد األوركسترا البرازيلي جواو
كــارلــوس مارتينز ( .)1940في الشريط الــذي يفتتح املهرجانّ ،
يقدم
ّ
وموسيقية ألحد أشهر العازفني
املخرج البرازيلي سيرة سينمائية
البرازيليني وتجربته امللهمة .يرجع ليما إلــى الـسـنــوات األول ــى من
حياة مارتينز .اكتشاف عبقريته وهــو في الثامنة من عمره ،والتي
كانت تبقي املوسيقى فــي رأســه لساعات بعد ابتعاده عــن البيانو.
موهبته التي قادته إلى باخ وتسجيل أبرز مقطوعاته ،ثم تجربته مع
قيادة األوركستراّ .
ثمة الكثير مما تخبئه هذه السيرة املوسيقية التي
ّ
ّ
يظهرها الشريط ،مثل العالقات العاطفية ،والعطب الذي أصاب يده
اليمنى وأجبره على العزف بيد واحدة.

تتخذ الييس بودانسكي من أغنية «تمامًا مثل آبائنا» للمغنية البرازيلية
إليس ريجينا عنوانًا لفيلمها األحدث ( 106د  )2017 -الذي افتتح الدورة
السابعة والستني من «مهرجان برلني السينمائي» .املخرجة التي تنتمي
إلى جيل طليعي من سينمائيات بلدها مثل آنا مويليرت ،تتصدى في
شريطها الــرابــع ملعايير كثيرة تالحق النساء الـعــامــات بــن أسرهن
ّ
ّ
التضحية بما
الخاصة .ضغوط تجبرهن على
ورغباتهن وهواجسهن
يردنه حقًا من أجل الكمال .قد تكون البطلة روزا إحداهن .ترغب املرأة في
كتابة املسرحيات بينما تأسر حياتها داخل وظيفة في شركة لسيراميك
ّ
الحمامات للحفاظ على مستوى الدخل في عائلتها .تأخذ بودانسكي
ّ
ّ
في االعتبار املواقع املتعددة لبطلتها التي تسير حياتها بطريقة أو
ّ
بــأخــرى :الــزوجــة واألم ،واملــوظـفــة ،واالب ـنــة الـتــي ستتلقى صــدمــة حني
تفاتحها والدتها كالريس باملاضي ذات غداء نهار األحد.

ّ
يقدم املهرجان فرصة ملشاهدة فيلم إلحدى أبرز التجارب السينمائية
ال ـصــاعــدة .إن ــه فيليب ش ــول ال ــذي لـفــت األن ـظ ــار فــي فيلمه القصير
«أوك ــي» ( )2007وحــاز عنه جائزة الــدب الفضي ألفضل فيلم قصير
ّ
سنتعرف إلــى املخرج
فــي «مـهــرجــان بــرلــن السينمائي» .هــذه امل ـ ّـرة
في فيلمه الــروائــي الطويل «نهاية أخــرى» ( 94د ـ  .)2016نحن أمام
عالقة عاطفية جامحة تطيح بمحظورات كثيرة من بينها فارق السن،
ّ
وسرية املرضى النفسيني .يقترح الفيلم نهاية أخرى لألحاديث التي
تبدأ على األريكة املريحة في عيادة الطبيبة النفسية كالريس .ما يقال
في الداخل ،سينتهي في رأس ابنها املراهق ديوغو أو على سريره.
هـكــذا سيقيم عــاقــة مــع ام ــرأة تعاني مــن بعض االض ـطــرابــات منها
أذيــة النفس .يكشف الفيلم العالقات العاطفية والجنسية للطبقات
ّ
النفسية.
امليسورة في البرازيل في ما يشبه املتاهة السينمائية

«عربي» ـ أفونسو أوتشوا وجواو دومانز

«باخ في البرازيل» ـ أنسغر أهلرز

«فيلم حياتي» ـ سيلتون ميلو

 9/7ــ س20:00 :

 9/8ــ س20:00 :

 9/9ــ س20:00 :

«عربي» ( 98د ـ  )2017هو عنوان الشريط املشترك ألفونسو أوتشوا
وج ــواو دومــانــز .لكل مــن املـخــرجــن الـبــرازيـلـيــن تجربته املختلفة
ف ــي ال ـس ـي ـن ـمــا ،تـجـمـعـهـمــا ف ــي ه ــذا ال ـفـيـلــم األوض ـ ــاع االق ـت ـصــاديــة
واالجتماعية في البرازيل خالل السنوات العشر األخيرة .يخوض
أوتشوا ودومانز هذا املوضوع من خالل الحياة الثانية لكريستيانو.
حياة تختبئ خلف يوميات عامل عادي في مصنع لألملينيوم كان
ّ
قــد سـ ّـجــل تفاصيلها عـلــى دفـتــر خ ــاص يكتب فـيــه ك ــل ي ــوم .يرتكز
الفيلم إلــى الحكاية ،بحبكتها وتفاصيلها املشبعة مــن ضواحي
البرازيل الصناعية والفقيرة وظروف العيش الصعبة فيها .الصدف
ّ
املشوقة ّ
محرك أساسي أيضًا في الشريط ،إذ تضع الخالة واملمرضة
مارسيا في منزل ابني اختها أندريه وأخوه األصغر في الحي نفسه
ّ
يتعرض فيه كريستيانو إلى إصابة خالل العمل.
الذي

يستلهم املـخــرج األملــانــي أنسغر أهـلــرز فيلمه «ب ــاخ فــي الـبــرازيــل»
( 91د ـ  )2015من الحياة الحقيقية ألستاذ موسيقى متقاعد يدعى
ّ
مارتن .يقطع الرجل مسافة من أملانيا إلى البرازيل كي يتسلم ورقة
موسيقية أصلية لباخ ورثـهــا بعد وفــاة أحــد أصــدقــائــه فــي مدينة
ّ
الباروكية .هناك ،ستضعه بعض األحداث والتعقيدات
أورو بروتو
املرحة في أحد سجون األحــداث في البرازيل ،منخرطًا مع املقيمني
هناك في عالقة موسيقية .هكذا ستجد موسيقى بــاخ صداها في
ّ
اإليقاعية البرازيلية هناكّ .
يشرع الفيلم حياة الرجل الهادئة
اآلالت
في إحــدى البلدات األملانية على صخب البرازيل ،ملتقطًا ومقاربًا
بني الثقافتني املتناقضتني .إلى جانب الغوص في موسيقى باخ،
وتقديم اقتراحات أخرى لهاّ ،
يقدم املخرج بورتريهًا ملارتن الستيني
الذي يعثر على الحياة ّ
مجددًا مع األطفال.

يستند «فيلم حياتي» لسيلتون ميلو إلــى روايــة «أب بعيد» ( 113د
ـ ـ  )2017لصاحب فيلم «ســاعــي الـبــريــد» الــروائــي والـكــاتــب املسرحي
التشيلي أنطونيو سكارميتا .في اقتباسه للرواية ،يأخذنا ميلو في
شريطه الروائي الثالث إلى برازيل الستينيات التي تشهد ّ
قصة عائلية
ّ
درامـيــة ،بطلتها عائلة مؤلفة مــن أم برازيلية وأب أميركي وابنهما
ّ
طوني الذي يعشق السينما والشعر .يركز الشريط على األب واالبن
عبر الـفــاش بــاك واملـشــاهــد الجمالية كمحاولة للتعويض عــن هذه
العالقة املنقطعة .حني يعود طوني إلى ضيعته الريفية في الجنوب
البرازيلي يصطدم بغياب وال ــده الــذي يـغــادر إلــى فرنسا حيث ولــد.
الشريط الذي يؤدي بطولته النجم الفرنسي فينسنت كاسل ،يتناول
ً
هذه الخسارة العائلية ،حيث يقضي طوني وقتًا طويال في مالحقة
أثر والده ،بينما يحاول أن يتخطاها بتدريس طالبه في املدرسة.

اختتم في القاهرة أخيرًا أكبر معرض
لصور املخرج املصري الــراحــل محمد
خان ( 1942ـ ـ  )2016وأفالمه (بعنوان
«ف ــي ح ــب سـيـنـمــا مـحـمــد خ ـ ــان») ،من
إع ــداد صديقه مدير التصوير سعيد
ش ـي ـمــي .وت ــزام ـن ــا م ــع ذكـ ـ ــراه الـثــانـيــة
أيـ ـض ــا ،خ ــرج ــت م ــن امل ـط ـب ـعــة الـنـســخ
األول ـ ـ ــى م ــن كـ ـت ــاب ي ـض ــم رس ــائ ــل مــن
محمد خان إلى صديقه سعيد شيمي،
ت ـعــود إلـ ــى خـمـسـيـنـيــات وسـتـيـنـيــات
القرن املاضي.
ه ــذه لـيـســت املـ ــرة األول ـ ــى ال ـتــي تنشر
فيها رســائــل أحــد الكتاب أو الفنانني
العرب ،ولكنها املرة األولى التي تنشر
ف ـي ـهــا رس ــائ ــل م ــن ف ـن ــان إلـ ــى صــديــق
عـ ـم ــره ال ـح ـم ـي ــم ،ع ـل ــى م ـ ــدى س ـن ــوات
طويلة ،وتحمل هكذا حميمة وصدق.
رس ــائ ــل ه ــي بـمـثــابــة تــوثـيــق لحياتي
كــاتــب الــرســائــل وم ــن كـتـبــت ل ــه ،ليس
فقط حياتيهما العامة ،لكن عقليهما
ونفسيتيهما ومشاعرهما… رسائل
ال تقل أهمية عن رسائل غسان كنفاني
إل ــى غ ــادة ال ـس ـمــان ،أو تــوفـيــق صالح
وسـمـيــر فــريــد ،إن لــم ت ــزد .باختصار،
ّ
يمكن الـقــول إن هــذا الكتاب حــدث في
تاريخ السينما العربية.
«خـ ـط ــاب ــات م ـح ـمــد خ ـ ــان إل ـ ــى سـعـيــد
شيمي -الـجــزء األول -مـشــوار حـيــاة»،
ص ــدر ع ــن «دار ال ـك ــرم ــة» ف ــي ال ـقــاهــرة
األسـبــوع املــاضــي ،في الــذكــرى الثانية
لرحيل مخرج أثــرى السينما املصرية
بــأع ـمــال ع ــدة مـنـهــا «ض ــرب ــة ش ـمــس»،
«أحـ ـ ـ ـ ــام هـ ـن ــد وك ــامـ ـيـ ـلـ ـي ــا»« ،س ــوب ــر
ماركت»« ،زوجة رجل مهم» وغيرها.
ال ـك ـت ــاب م ــن ت ـحــريــر م ــدي ــر الـنـصــويــر
سـعـيــد ش ـي ـمــي ،الـ ــذي رب ـط ـتــه صــداقــة
عمر مع محمد خان منذ طفولتيهما.
ك ــان الـقــاســم املـشـتــرك األســاســي فيها
ه ــو حـبـهـمــا ،ب ــل عـشـقـهـمــا للسينما،
ورغـ ـبـ ـتـ ـهـ ـم ــا املـ ـحـ ـم ــوم ــة ف ـ ــي ال ـع ـم ــل
كسينمائيني .وهــذ الصداقة تعرضت
الخ ـت ـب ــارات قــاسـيــة وم ـحــن مــآســاويــة
ع ــدي ــدة ،مـنـهــا اضـ ـط ــرار عــائ ـلــة خ ــان،
الباكستانية من والده ،واإليطالية من
وال ــدت ــه ،إل ــى الــرحـيــل إل ــى إنـكـلـتــرا في
نهاية الخمسينيات ،وتدهور أحوالهم
االقتصادية وعدم قدرتهم على العودة

إلــى العمل والحياة في مصر مجددًا،
حـيــث كــانــت «الـشــوفـيـنـيــة» الناصرية
في أوج تعصبها ضد األجانب.
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذه ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات الـ ـعـ ـصـ ـيـ ـب ــة ،لــم
ي ـكــن ه ـن ــاك «اي ـم ـي ــل» أو «فــاي ـس ـبــوك»
أو ه ــوات ــف خ ـل ــوي ــة ،وك ــان ــت وسـيـلــة
االتـ ـ ـص ـ ــال ش ـب ــه ال ــوحـ ـي ــدة ـ ـ ـ ب ـجــانــب
امل ـك ــامل ــات ال ــدول ـي ــة امل ـك ـل ـفــة ج ـ ـدًا ـ هي
ك ـت ــاب ــة الـ ــرسـ ــائـ ــل .وق ـ ــد ب ـق ـي ــت م ـئــات
الــرســائــل ال ـتــي ق ــام بـكـتــابـتـهــا محمد
خ ــان إل ــى ص ــدي ـق ــه ،ول ـك ــن ال ـع ـكــس لم
يـ ـح ــدث ل ــأس ــف ،ف ـق ــد فـ ـق ــدت رس ــائ ــل
شيمي إلى خان بسبب كثرة سفريات
خــان وعــدم استقراره في بلد أو منزل
واحد لفترة طويلة.
أه ـ ـ ــم م ـ ــا ي ـم ـي ــز ه ـ ـ ــذه ال ـ ــرس ـ ــائ ـ ــل ،هــو
امتدادها الزمني ،وعمقها الوجداني،
حيث تخلو بشكل مدهش من أي ادعاء
أو م ـح ــاول ــة إلخ ـف ــاء ب ـعــض الـحـقــائــق
ال ـش ـخ ـص ـيــة .ب ــل ع ـلــى ال ـع ـك ــس ،تـبــدو
منها الثقة املطلقة التي كان يكنها كل
ً
منهما لآلخر ،بل يبدو أن كــا منهما
كــان يعتبر اآلخــر أقــرب شخص له في
العالم ،وخزانة اعترافاته وأسراره.
م ــن امل ـم ـي ــزات ال ـع ــدي ــدة األخ ـ ــرى لـهــذه
الرسائل أنها ـ بسبب امتدادها الزمني
ـ ـ تبني النمو العقلي والثقافي واملعرفي
لــاث ـنــن ،ك ـمــا ت ـبــن م ــدى ارتـبــاطـهـمــا
بـحـلـمـهـمــا ال ــوح ـي ــد ،وه ــو ال ـع ـمــل في
السينما ،منذ سنوات الصبا.
فــي خطاب بتاريخ  21آب (أغسطس)
 ،1960يكتب خان ،الذي لم يكن قد بلغ
عامه التاسع عشر بعد« :صدقني يا
عزيزي إن كفاحي الــذي سأبداه العام
الـ ـق ــادم سـيـسـتـمــر مل ــدة س ـبــع أو عشر
س ـن ــوات إل ــى أن أص ــل إل ــى م ــا أريـ ــده.
طــريــق طــويــل وزم ــن طــويــل ،ولـكــن أمل
كبير لعلي أنجح ،فما أطلب إال دعاءك
ل ــي بــال ـن ـجــاح ف ــي أم ـل ــي ح ـتــى أصـبــح
مــا أري ــد ،فــأنــا أري ــد أن أك ــون .أعـبــر عن
م ـش ــاع ــري ب ــإخ ــراج ــي ال ـ ــذي سـيـحــرك
الـكــامـيــرا بـطــريـقــة تــؤثــر عـلــى الـقـلــوب
والذي سيحرك الوجوه بطريقة تجذب
ال ـع ـي ــون .أريـ ــد أن أع ـب ــر ع ــن رأيـ ــي في
إخ ــراج ــي ،ورب ـمــا ول ــم ال ،فــي ي ــوم من
األي ــام أخ ــرج فيلمًا مـصــريــا .رب ـمــا ،يا
رب».
م ـنــذ سـ ـن ــوات امل ــراه ـق ــة وخ ـ ــان يـعــرف
أن ــه سيصبح مـخــرجــا سـيـنـمــائـيــا ،أو

عـلــى األق ــل يـعــرف أن ال ش ــيء آخ ــر في
الحياة يمكن أن يرضيه ســوى العمل
فــي الـسـيـنـمــا .ورغ ــم انـتـقــالــه إل ــى قلب
الحضارة األوروبية في لندن ،وحمله
جـ ـ ــواز س ـف ــر ب ــري ـط ــان ـي ــا ،إال أن ـ ــه ك ــان
يدرك منذ البدايات أنه مصري ،يحلم
بالعودة وإنجاز أفالم عن مصر.
في أول أيلول (سبتمبر)  ،1962يكتب

كان يدرك منذ البدايات
أنه مصري ،يحلم بالعودة
وإنجاز أفالم عن مصر

خــان« :ربما لن يسعدك أن تعلم أنني
أشرب البيرة كثيرًا ،أي مرتني أو ثالث
في األسبوع .وحني أذكر البيرة ،أعني
زج ــاج ــات كـثـيــرة .ه ــذا لـيــس يجعلني
سكيرًا أبدًا بل أحيانًا أحاول أن أنسى،
وهـ ـن ــا ت ـح ــت ت ـل ــك ال ـس ـم ــاء ال ـغــاض ـبــة
ال ـب ـيــرة ه ــي أح ـســن وأرخ ـ ــص طــريـقــة.
املهم إزاي أحوالك وأحوال العائلة ،لعل
كــل شــيء بخير ،إزاي األف ــام املصرية
لعلها تـتـقــدم ،يــا ليتني أخ ــرج فيلمًا
مصريًا في يوم من األيام ،وربما تكون
أنت املصور» .وقبل نهاية العام نفسه،
ي ــرس ــل خ ـطــابــا آخـ ــر م ــؤرخ ــا ب ـتــاريــخ

 7ك ــان ــون األول (ديـ ـسـ ـمـ ـب ــر) ،يـنـهـيــه
بالسطور التالية:
ً
«أريــد أن أعــود حتى ولو لم أجد عمال
فــي الـتـلـفــزيــون .ســأعـمــل أي ش ــيء في
الـ ـب ــداي ــة .أري ـ ــد أن أعـ ـ ــود .ول ـك ــن ربـمــا
ً
ل ـس ـبــب ال ـج ـن ـس ـيــة ،ل ــن أجـ ــد ع ـم ــا أو
أحصل على إقامة».
يعود محمد خان إلى مصر عام ،1964
ولكن املحاولة تفشل .ومن مصر يذهب
إل ــى لـبـنــان ال ــذي ك ــان يـنـغــل بــالـفــرص
واألم ـ ـ ــوال وال ـح ـي ــاة .م ــن ه ـن ــاك يكتب
خـ ــان ل ـصــدي ـقــه عـ ــدة خ ـط ــاب ــات ي ــروي
فيها يومياته وآراءه في ما يراه حوله.
بعد أشهر عدة ،وتحديدًا في العشرين
من كانون الثاني (يناير)  ،1965يكتب:
«بـيــروت بــدأت تنفتح أبوابها أمامي.
أج ــل وف ـجــأة رس ـمــت اآلمـ ــال فــي عقلي
أفقًا بعيدًا جدًا .إن املمثل يحيى شاهني
كــان ضيفًا في منزل الدكتور درويــش
امل ـص ــري أليـ ــام ع ــدة ع ـقــب ع ــودت ــه من
رومــا ،حيث كــان يكمل فيلمًا مشتركًا
ل ــه .وم ـنــه تـعــرفــت عـلــى امل ـخ ــرج سيف
ال ــدي ــن ش ــوك ــت ال ـ ــذي ي ـس ـكــن اآلن فــي
ب ـيــروت ،وفــوجـئــت بعلمي أنــه مجري
األص ـ ــل وي ـت ـك ـلــم ال ـع ــرب ـي ــة ب ـص ـعــوبــة،
وقابلنا سويًا املخرج يوسف شاهني
الذي وجدت أن صحته ضعفت كثيرًا،
ولكنه مليء بالحرارة السينمائية في
ً
كالمه ورجــل جــدع فعال .وقابلت عبد
الـ ـس ــام ال ـنــاب ـل ـســي ،وك ــذل ــك املــونـتـيــر
ام ـي ــل ب ـح ــري ،وق ــاب ـل ــت ك ــذل ــك امل ـخــرج
م ـح ـمــد س ـل ـم ــان الـ ـ ــذي ال ي ـف ـقــه شـيـئــا
بتاتًا عن السينما ،وشكله مثل كالمه
كاملجانني».
تـمـتــد خ ـطــابــات ال ـج ــزء األول م ــن عــام
 1959حـتــى ع ــام  ،1966حـيــث ينتهي
ال ـعــام بــإحـبــاط جــديــد يــدفــع خ ــان إلــى
ال ـت ـف ـك ـي ــر فـ ــي االن ـ ـت ـ ـحـ ــار ،ع ـق ــب فـشــل
تجربته «اللبنانية» ،واض ـطــراره إلى
الـعــودة إلــى لندن مفلسًا تمامًا ،حتى
إن والده ،الذي يعاني من ظروف مادية
صعبة ،يرسل له ثمن تذكرة العودة.
نعلم بالطبع أن خــان لــم ينتحر ،ولم
ّ
يـتـخــل عــن أحــامــه ،وأن ــه سـيـعــود إلــى
مـصــر بشكل دائ ــم مـنــذ السبعينيات،
ليصبح واحدًا من أبرز املخرجني فيها.
وسـيـحـقــق حـلـمــه الـكـبـيــر بــالـحـصــول
ع ـلــى الـجـنـسـيــة امل ـص ــري ــة عـ ــام ،2014
بعدما تجاوز السبعني!
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

المطرقة
ِ

صورة
وخبر

ّ
غصـت شـوارع نوتينـغ هيـل (غربـي لنـدن) ،أمس األحـد بمئـات آالف األشـخاص اآلتين من
مختلـف أنحـاء المملكـة للمشـاركة فـي الكرنفـال السـنوي .خـرج هـؤالء إلـى الطرقـات
محتفيـن بالثقافـة الكاريبيـة ،عبـر الرقصات واألغنيـات واألزياء التقليديـة وغيرها ،ضمن
هـذه التظاهـرة التـي ّ
تعـد األضخـم مـن نوعهـا فـي أوروبـا ،وتختتـم فعالياتهـا اليـوم
اإلثنيـن( .دانيـال ليـل أوليفاس ـــ أ ف ب)

حروب وقصص
على هامش اللجوء
بالشراكة مع «بيت الفنون
والحكاية» ،وبالتعاون مع
«مركز املعلومات العربي للفنون
الشعبية ـ الجنى» ،تدعو «دار
النمر للفن والثقافة» في  7أيلول
(سبتمبر) املقبل إلى مسرحية
ارو لي قصة»
«اربح الحرب أو ِ
(إخراج جيسيكا والينفلز ـ 45
ّ
د) ،التي ألفتها وتؤديها صيدا
ّ
تروخيو .تجربة التعليم في
ّ
الضفة الغربية ،غيرت مفهوم
صيدا للمقاومة ولذاتها ،هي
التي نشأت بني كندا ولوس
أنجليس ألبوين الجئني من
الحرب الغواتيمالية .يتناول
العرض «الهزيمة واالنتظار»،
متخطيًا األجيال والحروب
والثقافات والقارات ،لـ «ليكتشف
التأثير األكبر للهجرة القسرية
على أولئك الذين يقصدون أماكن
غير اعتيادية».
الجمعة  7أيلول ـ  19:00ـ «دار النمر
للفن والثقافة» (كليمنصو ـ بيروت).
لالستعالم01/367013 :

«أنا مبسوط ّإني ّ
ميت»:
العروض متواصلة
منذ ثالثة أشهر ،ال تزال مسرحية
«أنا مبسوط ّإني ّ
ميت» لسليمان
زيدان متواصلة على مسرح
«أبراج» (فرن الشباك) ،كل يوم
خميس .قبل أربع سنواتّ ،
قدم
زيدان العمل الغنائي املقتبس
عن «كرنفال األشباح» للفرنسي
موريس دوكوبرا ّ
للمرة األولى،
وهو يعالج ّ
تخبط اإلنسان
بني إرادتي املوت والحياة،
وانعكاسهما على «الحلم واألمل
واالستسالم والرضوخ والسخط
على الوجود» ،من خالل «أموات»
أتتهم فرصة حياة جديدة… إلى
جانب سليمان (تمثيل ونص
وإخراج وموسيقى) ،يشارك في
العمل مروى دندن ،وروي واكد،
ورامي ماهر ،وغادة بيضون،
وعبد جمعة ،وزهير القواص،
وضياء حمزة (بيانو).
الخميس  30آب ـ  20:00ـ «مسرح
أبراج» في سنتر «أبراج» (فرن ّ
الشباك
ـ قضاء بعبدا /ط  .)-2لالستعالم:
 01/288760أو 03/586330

األصالة تعانق المعاصرة
في األشرفية
تحت عنوان «راق أنسي»ّ ،
تقدم
مجموعة «طريق الشرق» ،غدًا
الثالثاء أمسية تمزج بني التقليد
املوسيقي املشرقي واملوسيقى
املعاصرة في «أونوماتوبيا ـ
امللتقى املوسيقي» (السيوفي ـ
األشرفية) .ويأتي هذا املوعد في
سياق األنشطة الفنية ّ
املنوعة
التي ينظمها هذا الفضاء
البيروتي بانتظام .املجموعة
ّ
مؤلفة من املغنية سارة البو
(الصورة) ،واملوسيقيني :خالد
عالف (عود) ،وفرح قدور
(بزق) ،ورامي الجندي (إيقاع)،
وسماح بو املنى (إيقاع) .علمًا
ّ
بأن عائدات الحفلة ستعود
كما جرت العادة لدعم برنامج
«أونوماتوبيا» لتطوير املهارات
املوسيقية.
أمسية «راق أنسي» :غدًا الثالثاء ـ
ً
مساء ـ
الساعة الثامنة والنصف
«أونوماتوبيا ـ امللتقى املوسيقي»
(السيوفي ـ األشرفية).
لالستعالم01/398986 :

َ ُ ََ َ
مستلقيًا َ
أصوات
تحت الليل ،أصف ُن وأتـن َّص ُت إلى
ِ
ْ
النجوم
ّ
ْ
تلك التي ،حسبما أك ْ
َ
وانزلقت
دت لي َج ّداتي ،كانت بشرًا
ِ ّ ّ
ُ
السماء
قاع
بفعل
أرواحهم،
ِ
ِ
الجاذبية الرباني ِة ،إلى ِ
َ
األجرد.
ُ ََ
ُ
أصفن َأل َت ّ
نصت.
أصفن وأتن ّـص ْت.
َ
َأ َت َع ّـق ُب ّ
أسرار
ات املظلومني ،وما خ ِف َي ِمن
غص ِ
ِ
وشكاوى املوتى.
ً
َ
َ
ُ
ْ
أريد ْأن أعرف (أن أعرف حقيقة) كيف ماتوا؟ كيف
َ ُ ِّ
ُ
ُ
وبع ِث ْ
أوصالهم ُ
عراء
ذ ِبحوا؟ كيف قطعت
رت في ِ
ُ
وأولياء ظ َلمته؟...
الرحمان
بشمس
املضاء
املسكونة
ِ
ِ
ِ
ُ ِ
ِ
ُ َ َّ
َ
ُ
ْ
َ
حة على
صرخات من ن ِحروا
أريد ْأن أستعيد
بأعني مفـت ٍ
ِ
ٍ
ََ َ ّ ُ
وغياب
العدالة،
وقلوب تتشـقق هلعًا ِمن ضراو ِة
املوت،
ِ
ِ
ِ
ٍ
وانعدام الربّ.
،
الرحمة
ُ ِْ َ َ ِ َ ِ
َ
وأسماء من خانوهم وغدروا
مالمح
أريد أن أت َع ّـرف إلى
ِ
ِ
بهم
فيما هم نائمون ،أو َيتعانقون ،أو يداعبون خدودَ
وأوالدهم.
أح ّبائهم
ِ
ِ
َ
ُ
ّ
وأسالف ِه
واسم أم ِه وأبي ِه
اسم ِه
ِ
أريد أن أسأل عن ِ
ِ
ـهته
وأصناف آ ِل ِ
ِ
َ
«سني ،»...ومضغهُ،
ْ
ذاك الذي َ
وبصق ُه ،أمامَ
اقتلع قلبَ
كاميرات ّاللـ ِه ّ
الذكي ِة ،الساهر ِة ،العميــاء.
ِ
ْ
َ
ُ
ْ
َ
ونصف )...أن أعرف من ،وكيف ،ومل ــاذا،
أريد (أريد ِ
ََ
عدالة ّ
الهامس»
وباسم ّأي ِة ٍ
وأي ِة سماوات ،قتـل « ِلني ِ
َ َ ِ
َ ّ
السبع َ
َ
خة
أنقاض
بني
ها
عمر
سنوات
وأراق
حافلة ُمفخ ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِّ
ّ
وباسم الرب ،ودفاعًا (دفاعًا )...عن حق
العدالة
باسم
ِ
ِ
ِ
ْ ّ
أبد
إلى
تظل
بأن
)
واآللهة
البشر
(سماوات
السماوات
ِ
ِ
ِ
ِْ
ُِ ً
اآلبدين مظلمة وظاملة.
َ ْ َّ
ّ
َ
نعم! ُ
ْ
ْ
َ
أريد ْأن أعرف ،ال أقل ِمن أن أعرف :من (كل من،)...
َّ
َّ
َ
َ
كيف )...وملاذا (كل ملاذاُ .)...
أريد ْأن أعرف.
وكيف (كل
َ ّْ
َ
ُ
القتلة ،والخ ّوانني،
بجميع
أريد (وال أقلْ )...أن ُيؤتى
ِ
ِ
َ َ
العطوف ِة و
األلسنة
أصحاب
السماوات
وصيارفة
ِ
ِ
ْ ِ
ِ
َ
َ
والقلوب اليابسة ،ليقفوا أمامي (اآلن وهنا) ألنظر في
ِ
القديسني ال ُـم َن َّـزهني؛ ّثم َأ ُّ
أعي ّ
أعينهم ـ ُ
غض طرفي حياءً
ِ
ِ
ُّ
َ
غلطة الخليقة ...وأظل ساكتًا.
أمام
ِ

..
َ ّ
ُ
أتطلع إلى السماء وأرتجف.
َ ّ
نجومها التي كانت بشرًا ،بشرًا أحياءَ،
أسراب
أتطل ُع إلى
ِ
ِ
وأرتجف.
َ
ُ
ُّ
َ
أرتجف ،وأعوي ،وأهز إصبعي (هذه اإلصبع املوجوعة
َ
َ
السماوات ِم َن
جميع َمن هم فوق
وجوه
في
)
فة
نص
ال ُـم ِ
ِ
ِ
ِ
ِّ
أرواح البشر...
وقاطفي
النبيني
ِ
واملالئكة ِ
ِ
ُ ُ ُ
األفالم العتيقة،
ّتم ،كما يفعل قضاة
ِّ
َ
ُ
عني بمطرقتي
أقرع سقف هذا
الكوكب الل ْ ِ
َِ
َ ّ
ُ
وأطلب دعوة الله إلى ِاملـن ّصة...
.. .. ..
ُ
السماء
سقف
وها أنا ،كما ترون ،ال أزال مستلقيًا تحت
ِ
ِ
َّ
ُ َ
عة بالنجوم؛ ُ
أزعم أنني ألت ِقط رنينها وشكواها.
املبق ِ
ُ
ْ
عذاب خيبتي
ويزيد في
لكن ،ما ُيحزنني
ِ
َ ُ
َ
َ
وجود لها
ْأن ،كما ترون ،ال مطرقة في يدي .وال ِـمن ّصة ال
ْ
ُ
السماء خاوية.
في ّأي موضعَ ..و :
2018/8/5
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المصدر :دائرة الدراسات في لجنة الرقابة على المصارف

تصميم :سنان عيسى

08
غسان ديبة

ضد الطوطمية

التوظيفات السيادية :إليكم نموذج «بونزي» اللبناني
في نهاية العام
الماضي ،كانت ّالمصارف
المحلية قد وظفت
نحو  %60من مجمل
موجوداتها في أدوات
الدين السيادية ،أي
الديون المترتبة على
الحكومة ومصرف لبنان
تحديدًا .هذه النسبة ال
تزال ترتفع باطراد ،وتزيد
«الهندسات المالية»
من وتيرة ارتفاعها ،إذ
تشير التقديرات إلى أنها
المست اآلن نسبة %65
بالمقارنة مع  %55في
عام 2014

محمد زبيب
ما املقصود ب ــاألدوات السيادية؟ ُيسـتخدم
م ـص ـ ّط ـل ـ ــح «الـ ـكـ ـي ـ ـ ــان الـ ـسـ ـ ـ ـي ــادي» فـ ــي لـغــة
«امل ـحــل ـلــن املــال ـيــن» ف ــي س ـيــاق عـمـلـيــة فــرز
الدين وأدواته وقياس مخاطره في «األسواق
املالية» .فـ«الكيان السيادي» هو بمعنى ما
كل «سلطة ّ
تجسدها الدولة» (غالبًا) ،أو أي
كيان «يمارس بحكم الواقع سلطات أساسية
على منطقة اختصاص ُمعترف بها» ،وفق
تعريف صندوق النقد الدولي.
بـهــذا املـعـنــى ،فــإن «األدوات الـسـيــاديــة» ،هي
كــل «أدوات ال ــدي ــن» ،الـتــي تطرحها «جـهــات
إصــدار سيادية» في األســواق املالية األولية
أو الثانوية ،املحلية والخارجية ،كالحكومة
ً
مـثــا (سـنــدات الخزينة بالليرة وبالعمالت
األجنبية) ومصرف لبنان (الودائع اإللزامية
بالليرة وبالعمالت
والـحـ ّـرة وشـهــادات إيــداع
ّ
األج ـن ـب ـي ــة واألدوات واملـ ـشـ ـت ــق ــات امل ــال ـي ــة
األخـ ــرى) ،وأي مــؤسـســة عـ ّـامــة أو مختلطة
(ال ـشــراكــة بــن الـقـطــاعــن ال ـعــام وال ـخ ــاص)،
باإلضافة إلى كل أداة مالية صــادرة من أي
جهة ،مهما كانت هويتها القانونية ،بضمانة
من «الكيان السيادي».
ه ــذا الـتـعــريــف «الــوظ ـي ـفــي» ل ـ ــأدوات املــالـيــة
الـسـيــاديــة ،مــن وجـهــة نـظــر األس ــواق املــالـيــة،
ي ـع ـن ّــي ب ـب ـســاطــة ش ــدي ــدة أن ـه ــا «اس ـت ـث ـمــار»
يـحــقــق «ع ــوائ ــد» مــن امل ــال ال ـعــام (الـضــرائــب
ّ
وتتحدد هذه العوائد (مستوى
وطبع العملة)،

ّ
الفوائد) تبعًا للمخاطر التي يصنف ضمنها
«ال ـك ـي ــان الـ ـسـ ـي ــادي» و«الـ ـضـ ـم ــان ــات» الـتــي
يـقـ ّـدمـهــا ه ــذا الـكـيــان (بــوصـفــه سـلـطــة) إلــى
املستثمرين في هذه األدوات.
في الحالة اللبنانية ،يضمن املصرف املركزي،
بالنيابة عن الدولة ،ثبات سعر صرف الليرة
وربطه بالدوالر ( 1507.50ليرة لكل دوالر)،
ّ
يضمن ّ إدارة التضخم بما يحافظ على
كما ُ
الـعــائــد املـحــقــق مــن سـعــر الـفــائــدة الحقيقي
املرتفع والسخي ،كذلك يضمن عدم السماح
بــإفــاس أي مـصــرف ،مهما كانت األسباب
واألك ــاف والنتائج ،وبالتالي يضمن فعليًا
كــل ال ــودائ ــع والــرســامـيــل فــي امل ـصــارف من
دون سقف ،ويضمن أيضًا وأيـضــا تمويل
ع ـجــز املــال ـيــة ال ـع ــام ــةّ .م ــن جـهـتـهــا ،تضمن
الحكومة «أنـهــا لــن تلطخ سمعة الــدولــة في
ّ
مــا يتعلق بــالــوفــاء بــالـتــزامــات ديــونـهــا ،التي
يـتــم الــوفــاء بـهــا دائ ـمــا ،حـتــى فــي أحـلــك أيــام
الحرب واألزمات» ،وفق الخطاب التي وجهته
الحكومة إلى الدائنني في اجتماع «باريس »4
األخيرّ .
هذه السلة الواسعة من «الضمانات السيادية»
جـ ّـســدت ط ــوال الـسـنــوات العشرين املاضية
مؤاتية لــرأس املــال املالي ،الالهث خلف
بيئة
ُ
ال ـعــوائــد امل ـجــزيــة والـسـهـلــة وال ـســري ـعــة ،فقد
استفاد من هوامش فائدة مرتفعة ومستوى
مخاطر شبه مـعــدوم باملقارنة مــع األســواق
األخــرى أو االقتصادات املشابهة ،ما ساهم
في تراكمه بوتيرة أسرع بكثير من وتيرة نمو

الناتج املحلي ،وأدى إلــى تعميق الالمساواة
ف ــي ت ــوزي ــع ال ــدخ ــل وال ـ ـثـ ــروة ال ـت ــي يـعــانـيـهــا
أشد معاناةّ ،
املجتمع اللبناني ّ
وأدى أيضًا إلى
هدر كبير في املوارد وقضم متواصل للثروة
الــوطـنـيــة ،وال سـ ّـيـمــا ال ـثــروة الـعــامــة ،وتشير
بعض الـتـقــديــرات إلــى أن األص ــول الـعــامــة لم
تعد تغطي الديون العامة ،بمعنى أن الدولة إذا
ّ
قررت بيع كل أصولها فإنها لن تكون قادرة
على تسديد كل املطلوبات عليها.
وفق التقرير السنوي حول القطاع املصرفي
اللبناني ،الذي ّ
تعده دائرة الدراسات في لجنة
ّ
الــرقــابــة عـلــى املـ ـص ــارف ،فـقــد بـلـغــت حــصــة
توظيفات املصارف املحلية في أدوات الدين
ال ـس ـيــاديــة ل ـلــدولــة الـلـبـنــانـيــة أك ـثــر م ــن 137
ّ
مليار دوالر في نهاية عام  .2017تمثل هذه
التوظيفات نحو  %60من مجمل موجودات
ّ
امل ـص ــارف ،وتـمــثــل اكـتـتــابــات امل ـصــارف في
سندات الخزينة بالليرة والعمالت األجنبية
أكـ ـث ــر مـ ــن  %167مـ ــن أمـ ــوال ـ ـهـ ــا ال ـخ ــاص ــة
ّ
(رساميلها) ،في حني تمثل التوظيفات لدى
مصرف لبنان بالعمالت األجنبية فقط (من
دون التوظيفات بالليرة) أكثر من  %310من
ّ
الخاصة.
مجمل أموال املصارف
ُ
ت ـعـ ّـد نـســب التثقيل امل ــذك ــورة مرتفعة ج ـدًا،
ّ
وفــق املعايير التي تنص عليها ورقــة العمل
الـصــادرة عن لجنة بــازل للرقابة املصرفية،
ّ
وه ـ ــي ت ـع ـ ّـب ــر عـ ــن درج ـ ــة تـ ــركـ ــز ع ــال ـي ــة فــي
التوظيفات املصرفيةّ ،
تؤدي إلى ارتفاع كبير
في ما ُي ّ
سمى «املخاطر السيادية» ،أي مخاطر

عـجــز ال ــدول ــة ع ــن ال ــدف ــع ،وه ــو م ــا ُيـسـتـخــدم
كحجة لــرفــع أس ـعــار الـفــائــدة وهــوامــش ربــح
املصارف منها.
وفــق تقرير مماثل صــدر في العام املاضي،
ّ
يتأكد دور مصرف لبنان الواسع في تركيز
ه ــذه الـتــوظـيـفــات وزي ـ ــادة مـخــاطــرهــا ،إذ إن
الــزيــادة املتسارعة في التوظيفات السيادية
نتجت بشكل رئيس من «الهندسات املالية»
التي يقوم بها البنك املركزي مع املصارف،
ّ
بحجة تعزيز موجوداته بالعمالت األجنبية
ملواصلة الدفاع عن تثبيت سعر صرف الليرة،
وتعزيز ميزانيات املصارف ودعم أرباحها،
ّ
بحجة ضمان استقرار القطاع املالي وتفادي
ّ
األزمــات فيه .ففي عــام  ،2016قــدم مصرف
لـبـنــان عــائ ـدًا يـبـلــغ  %40إلعـ ــادة مــوجــودات
امل ـصــارف ب ــال ــدوالر مــن ال ـخــارج وتوظيفها
لديه كودائع أو شهادات إي ــداع ...واآلن ّ
يقدم
عائدًا أعلى بـ  %1على األقــل من العائد في
السوق إلغــراء املـصــارف بــزيــادة توظيفاتها
لديه على شكل توظيفات نقدية ّ
حرة ،بحجة
امتصاص السيولة بالليرة والــدوالر ملنع أي
تهديد لسعر الصرف.
في الحصيلة ،نحن اليوم ّ
نسدد كلفة جبل
مــن «الــديــون السيادية» بناه مصرف لبنان
مع املصارف املحلية على طريقة «مــادوف»
أو نموذج «بونزي» ،يبلغ حجمه املتراكم أكثر
من  %265من مجمل الناتج املحلي ،وتكسب
م ـنــه املـ ـص ــارف ع ــوائ ــد بـقـيـمــة ت ـصــل إل ــى 8
مليارات دوالر سنويًا.
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اإلجهاد المالي مؤشر للنوبات الدائمة
فيفيان عقيقي

فترات اإلجهاد المالي في لبنان

ّ
ّ
تبي النتائج التي يرصدها املؤشر
ّ
مرور لبنان بحاالت عدة من نوبات
اإلجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاد املـ ـ ــالـ ـ ــي خ ـ ـ ــال ال ـع ـق ــدي ــن
امل ـن ـصــرمــن ،وي ـك ــاد ي ـكــون اإلج ـهــاد
امل ــال ــي ح ــال ــة ش ـبــه م ـس ـت ـمـ ّـرة تطغى
على الواقع اللبناني .إال أن املالحظة
األول ــى عـلــى املــؤشــر ،أن ــه ي ـحــاول أن
يثبت فرضية أن األسباب محصورة
بــاألوضــاع السياسية أكثر مما هي
«االقتصاد السياسي».
نتيجة ِّ
وف ــق امل ــؤش ــر ،شـهــد لـبـنــان قـبــل عــام
 2005سـلـسـلــة م ــن ن ــوب ــات اإلج ـهــاد
امل ــال ــي امل ـت ـفــاوتــة م ــن حـيــث شـ ّـدتـهــا،
ّ
ّ
إل أن كلها حدثت أثناء ركود النمو
ّ
التوسع
االقـتـصــادي أو خــال فـتــرة
ال ـع ـمــرانــي ،بــاسـتـثـنــاء نــوبــة واح ــدة
ّأدت إلى ركود في االقتصاد (-1999
 .)2000أيضًا ،تزامنت هذه النوبات،
ف ــي ت ـلــك ال ـف ـت ــرة ،م ــع االض ـط ــراب ــات
السياسية املرتبطة في شكل رئيس

ّ
توسع اقتصادي
انكماش اقتصادي
مؤشر اإلجهاد المالي

نوبات اإلجهاد المالي في لبنان
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ِّ
مؤشر ما ،ال ّ
بد بداية من تعريف
لفهم
نعني
فماذا
عليه.
يقوم
الذي
املفهوم
ّ
بـ«اإلجهاد املالي» الذي بات له مؤشر
خاص في لبنان ،وضعته الباحثات
لـيــال منصور إشــراقـيــة وليلى داغــر
وصادقة الحريري ،وصدر أخيرًا عن
معهد االقتصاد املالي في الجامعة
األميركية في بيروت.
في الواقع ،هذه املهمة ليست سهلة،
ّ
املتغيرات التي قد
إذ إن العوامل أو
ت ـسـ ّـبــب إجـ ـه ــادًا مــال ـيــا تـخـتـلــف من
حالة إلى أخرى وبني بلد وآخر .لكن
فــي ال ـع ـمــومُ ،ي ـعـ ُّـد «اإلج ـه ــاد املــالــي»
فــي الـنـظــريــة الـشــائـعــة ،كــل «انـقـطــاع
في األداء الطبيعي لألسواق املالية،
وضـغــط يـمــارس على هــذه األس ــواق
نـتـيـجــة ارتـ ـف ــاع امل ـخ ــاط ــر ،وسـ ّيـطــرة
ّ
وتغير توقعات
حالة من عدم اليقني،
ّ
الـخـســارة فــي األس ــواق واملــؤسـســات
املالية» .وينتج اإلجهاد املالي عادة،
وفق هذه النظرية ،من «وجود مكامن
ضعف في هيكلية النظام املالي ومن
ّ
التأثر بالصدمات الخارجية».
ُ
قاس
وفقًا لصندوق النقد الدولي ،ي ّ
اإلج ـهــاد املــالــي عبر تصميم مؤشر
ّ
ُي ـغــطــي ال ـق ـطــاع امل ـصــرفــي وأسـ ــواق
األسهم والصرف األجنبي والديون،
ح ـيــث «تـ ـك ــون ال ـق ـيــم امل ـت ـط ـ ّـرف ــة (أي
ّ
األعلى) تدل على وجود نوبة إجهاد
ُ
م ــال ــي أو م ــا يـ ـع ــرف ب ــأزم ــة مــال ـيــة،
ّ
الـ ـت ــي ت ــول ــد ت ــأثـ ـي ــرات س ـل ـب ـيــة عـلــى
ّ
النمو االقتصادي ،وتؤدي  -كما في
حاالت مختلفة  -إلى حدوث انكماش
اقـتـصــادي أو رك ــود النمو وخسائر
ف ــي ال ـنــاتــج امل ـح ـل ــي» .وتـعـتـبــر هــذه
النظرية أن ّ
حدة األزمة املالية ترتبط
ب ـن ـحــو رئـ ـي ــس ب ــ«ه ـش ــاش ــة ال ـن ـظــام
امل ــال ــي وبــال ـس ـيــاســة ال ـن ـق ــدي ــة ،ومــن
ّ
تحوالت
سماتها األساسية حــدوث
ك ـب ـيــرة ف ــي أس ـع ــار األصـ ـ ــول ،أي في
عائدات األسهم والسندات ،وحدوث
ّ
تـقــلــب فــي أس ـعــار األس ـهــم والـصــرف
األج ـ ـن ـ ـبـ ــي وف ـ ـ ــي الـ ـسـ ـي ــول ــة ن ـت ـي ـجــة
ً
ارتـفــاع املديونية ،فضال عــن اهتزاز
س ــام ــة الـ ـجـ ـه ــاز املـ ـص ــرف ــي نـتـيـجــة
ارتفاع املنحنى بني عائدات سندات
الخزينة القصيرة والطويلة األجــل
والقروض الخطرة».
انـطــاقــا مــن ه ّــذا الـتـعــريــف ،تتوصل
مـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ّـدات مـ ـ ــؤشـ ـ ــر اإلجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاد امل ــال ــي

نوعه ،إلى خالصة،
املذكور ،األول من
ّ
مؤشرات اإلجهاد
ملعظم
أنه «خالفًا
ّ
امل ــا ّل ــي ،ال يـكـشــف م ــؤش ــر لـبـنــان عن
ـاألزمـ ــات امل ــال ـي ــة ال ـعــامل ـيــة،
تـ ــأثـ ــره بـ ـ ّ
مثل أزمــة فقاعة الــدوت كــوم أو أزمة
اإلنـ ـت ــرن ــت ( )2001-2000أو أزمـ ــة
الرهن العقاري ( ،)2009-2008ال بل
نـجــد أن األس ـ ــواق املــال ـيــة اللبنانية
أكثر عرضة لنوبات اإلجهاد بسبب
ان ـع ــدام االس ـت ـقــرار الــداخ ـلــيّ ،
وربـمــا
ّ
اإلقليمي ،أكثر من تأثرها باألسواق
ً
الـعــاملـيــة ،فـضــا عــن تــأثـيــر األح ــداث
ال ـس ـيــاس ـيــة وال ـج ـيــوس ـيــاس ـيــة على
األس ــواق املــالـيــة أكـثــر مــن الـتـطـ ّـورات
االقتصادية».
تـن ـطـلــق ال ـب ــاح ـث ــات م ــن ف ــرض ـي ــة أن
«انتقال الظروف املالية السلبية إلى
ّ
ّ
ويتم
االقتصاد كله ،هو أمر محتمل
ّ
ع ـبــر ق ـن ــوات ع ـ ــدة .واأله ـ ــم م ــن ذل ــك،
أن صــدمـ ّـات مــالـيــة صـغـيــرة يمكنها
أن تتضخم وأن ت ـ ّ
ـؤدي إل ــى تــدهــور
ك ـب ـي ــر فـ ــي الـ ـ ـظ ـ ــروف االقـ ـتـ ـص ــادي ــة،
ّ
ـ«املعجل
وهي العملية التي تعرف ب
املـ ــالـ ــي» .وب ــال ـت ــال ــي ،ه ـن ــاك «ت ــواف ــق
اآلراء حـ ــول أه ـم ـيــة فهم
واس ـ ــع ف ــي
ّ
ال ـ ـتـ ــرابـ ــط امل ـ ـعـ ــقـ ــد ب ـ ــن امل ــؤسـ ـس ــات

واألسواق في البلد ،ومختلف
املالية ُ
ّ
لتمدد أي صدمة
القنوات املحتملة
م ــالـ ـي ــة ،ودورهـ ـ ـ ـ ــا فـ ــي ت ـض ـخ ـي ــم أو
التخفيف من صدمات مماثلة»ّ .
ه ـنــا ،تـكـمــن أهـ ّـم ـيــة تـصـمـيــم مــؤشــر
لـ ــإج ـ ـهـ ــاد املـ ـ ــالـ ـ ــي خـ ـ ـ ــاص ب ـل ـب ـن ــان
واعتماده مقياسًا للهشاشة املالية،
وف ـق ــا ل ـل ـم ـش ــارك ــات ف ــي إنـ ـج ــاز ه ــذا
املؤشر .إذ يمكن «استخدامه ملراقبة
األس ـ ـ ـ ــواق امل ــالـ ـي ــة ،وت ـق ـي ـي ــم ســامــة
الـنـظــام امل ــال ــي ،ورص ــد أي حــالــة من
عـ ـ ــدم االسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار امل ـ ــال ـ ــي وت ـح ــدي ــد
م ـصــدرهــا ،وامل ـســاعــدة فــي إدارة أي
أزمة أو حتى منع حصولها».
يستند تصميم املؤشر إلى املنهجية
امل ـع ـت ـم ــدة م ــن ق ـب ــل صـ ـن ــدوق الـنـقــد
ّ
الـ ـ ــدولـ ـ ــي ،ل ـك ـن ــه ي ـ ــرك ـ ــز أي ـ ـضـ ــا عـلــى
متغيرات ّ
ّ
عدة تعكس بعض املسائل
الـ ـخ ــاص ــة ب ــاالقـ ـتـ ـص ــاد ال ـل ـب ـن ــان ــي،
ويتناول ثالثة قطاعات رئيسة هي
ال ـق ـط ــاع امل ـص ــرف ــي وسـ ـ ــوق األس ـه ــم
وأسواق الصرف والديون األجنبية،
وتـتـضـ ّـمــن بــدورهــا عـشــرة مــؤشــرات
مختلفة تـعـ ّـبــر عــن مـكــامــن ّالضعف
ف ــي ك ــل ق ـط ــاع .وي ـع ـمــد امل ــؤش ــر إلــى
ّ
محاولة ربط البيانات املتعلقة بهذه

ّ
ال ـق ـطــاعــات وم ــؤش ــرات ـه ــا بــانـكـمــاش
ّ
ُاالق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ون ـ ـ ـمـ ـ ــوه ،خـ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
امل ـم ـتــدة بــن كــانــون ال ـثــانــي /يناير
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المصدر :معهد االقتصاد المالي في الجامعة االميركية في بيروت

بالصراع مع «إسرائيل» ،باستثناء
اإلجـ ـه ـ ُـاد امل ــال ــي ف ــي تـ ـم ــوز /يــولـيــو
 2001امل ــرتـ ـب ــط ب ـح ــدث اق ـت ـص ــادي،
حــن قامت وكــالــة «مــوديــز» بخفض
تصنيف لبنان من ( B1حصل عليه
في شباط/فبراير  )1997إلى .B2
أق ـســى ن ــوب ــات اإلج ـه ــاد امل ــال ــي الـتــي
مـ ّـر بها لـبـنــان ،وفــق نتائج املــؤشــر،
كانت في شباط /فبراير  ،2005عقب
اغتيال رئيس الــوزراء األسبق رفيق
الـحــريــري .وهــو حــدث سبقته فترة،
ام ـتـ ّـدت ألكـثــر مــن سـنـتــن ،لــم يشهد
خاللها لبنان أي إجهاد مالي يذكر،
ال بل على العكس ،كان يعيش فترة
م ــن الـ ـت ـ ّ
ـوس ــع االقـ ـتـ ـص ــادي ،ق ـب ــل أن
تـ ـ ّ
ـؤدي ح ــادث ـ ّـة االغ ـت ـيــال إل ــى تـحـ ّـول
كــامــل فــي مــؤشــر اإلج ـهــاد ووصــولــه
إلى ذروته األعلى على اإلطالق.
ف ــي أوائ ـ ــل ع ــام  ،2006ش ـهـ ّـد لـبـنــان
نوبة إجهاد مرتفعة في مؤشر سوق
األوراق املالية .ففي تلك الفترة ،عمد
املـسـتـثـمــرون الـخـلـيـجـيــون إل ــى بيع
ُحصصهم فــي ال ـشــركــات اللبنانية
املـسـ ّـجـلــة فــي بــورصــة ب ـي ــروت .وفــي
ت ـمــوز /يــولـيــو مــن ال ـعــام نـفـســه ،مـ ّـر
لـبـنــان بـنــوبــة أخـ ــرى ،بـعــد أن ّ
سبب
ال ـ ـعـ ــدوان اإلس ــرائ ـي ـل ــي ع ـل ــى لـبـنــان
ً
ً
الــذي دام شهرًا كــامــا ،دمــارًا شامال
ون ـ ــزوح امل ــواط ـن ــن وتــدم ـيــر الـبـنـيــة
التحتية الرئيسية فــي البلد ،إال أن
ال ــاف ــت أن م ـع ـ ّـدل اإل ّجـ ـه ــاد ل ــم يكن
مرتفعًا كـمــا هــو مـتــوقــع ،وبـقــي أقــل
م ــن املـ ـع ـ ّـدل ال ـ ــذي س ـ ّـج ــل ف ــي ب ــداي ــة
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ،وتـ ـنـ ـس ــب م ـ ـ ـعـ ـ ـ ّـدات امل ــؤش ــر
ال ـس ـب ــب إل ـ ــى «إجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات» ات ـخــذهــا
مـصــرف لـبـنــان الح ـت ــواء أي مشكلة
ّ
والحد منها ،إذ
مالية أو اقتصادية
حظر تحويل مبالغ كبيرة من الليرة
إل ــى ال ـ ـ ــدوالر ،وه ــو م ــا م ـنــع الـكـثـيــر
من العمالء االقتصاديني من القيام
بـعـمـلـيــات س ـحــب مـصــرفـيــة ت ُــزعـ َـزع
غلقت
سوق الصرف األجنبي ،كذلك أ ِ
بورصة بيروت من  17تموز /يوليو
حتى  31تموز /يوليو .2006
بعد انتهاء العدوان اإلسرائيليّ ،
مر
ّ
التوسع االقتصادي،
لبنان بحالة من
ّ
استمرت حتى عام ،2011
وهي حالة
عـلــى الــرغــم مــن وق ــوع األزم ــة املالية
العاملية فــي عــام ( 2008أزم ــة الرهن
يشعر بها لبنان،
العقاري) التي لم
ّ
بحيث لم يكتشف املؤشر أي نوبات
إجـهــاد مــالــي طــوال تلك الـفـتــرة .لكن

اقتصاد السوء

ّ
المؤشرات القطاعية
ّ
يستمد مؤشر اإلجهاد املالي نتائجه من دراسة القطاعات املالية
اللبنانية (الـقـطــاع املـصــرفــي وس ــوق األس ـهــم وأسـ ــواق الـصــرف
ّ
وال ــدي ــون األجـنـبـيــة) وامل ــؤش ــرات املــرتـبـطــة بـهــا ،ويـعـكــس طبيعة
السلوكيات والـعــوامــل االقـتـصــاديــة وسـيــاســات السلطة النقدية
وقرارات صانعي السياسات في كل فترة.
في ما يأتي ملخص عن أبرز هذه النتائج:

القطاع المصرفي

ّ
على الرغم من «متانة» املصارف اللبنانية وربحيتها العالية ،إل
أنـهــا مــا زالــت ّ
معرضة كثيرًا لإلجهاد وحـتــى لــأزمــات الـحـ ّـادة.
ويعيد املــؤشــر السبب إلــى :امـتــاك املـصــارف سوقًا ثانوية في
الــديــن الـحـكــومــي ،وإل ــى ك ــون ش ـهــادات إي ــداع امل ـصــرف املــركــزي
ّ
ّ
ّ
وتحول
ودولرتها،
غير مسيلة ،ولتركز الودائع في شكل كبير ّ
املصارف إلى املصدر الرئيسي لالستثمار في ظل غياب سندات
ً
الشركات ،فضال عن امتالك املصارف أكثر من  %50من مجموع
الدين الحكومي ،وهو وضع شبيه ببعض البلدان األفريقية .وهذا
ّ
مضرة باالقتصاد ،فعلى الرغم من استفادة
الواقع يفرز آثــارًا
املصارف الخاصة من العوائد العالية على الديون الحكومية ،إال
أن تــراكــم هــذه الــديــون سـيــؤدي إلــى خفض ال ـقــروض املصرفية
ّ
وسيؤدي أي تذبذب في األســواق إلى هرب املودعني،
اإلجمالية،
ّ
وتأثر النظام املصرفي بأكمله.
ّ
ّ
باإلضافة إلى ذلك ،يعاين املؤشر مجموعة من املؤشرات املرتبطة
بالقطاع املـصــرفــي ،التي تنطوي على مخاطر مرتفعة ،أبرزها
املنحنى بني عــائــدات سندات الخزينة القصيرة األجــل والطويلة
ّ
األجل (أكثر من سنتني) ،الذي ُّ
يعد أحد أهم املؤشرات التي يمكنها
التنبؤ بالركود االقتصادي ،إذ يشير انخفاض عوائد السندات
الطويلة األمد إلى انكماش وركــود محتمل وقيود ائتمانية ،وهو
ما ّ
يعرض املصارف ملخاطر أعلى .علمًا أن السندات الطويل األمد
نادرة جدًا وغير موجودة تقريبًا في لبنان ،وفق املؤشر نفسه.
ويعاين هــذا املؤشر سندات الخزينة بــالــدوالر والـيــورو (ليبور)،
ّ
فهي الفارق بني الفائدة بني املصارف والفائدة التي تمكن الحكومة
من االقتراض ألكثر من  3أشهرُ ،وي ُّ
عد انتشارها مؤشرًا على
ً
ّ
مخاطر االئـتـمــان ،وهــي فــي لبنان تشكل عــامــا لتمويل نقص
ً
السيولة .فضال عن اﻟﻘﺮوض ﻣﻦ املصرف املركزي إلى املصارف
التجارية التي تشير إﻟﻰ ﺣﺪوث ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ وتــؤدي إلى
أزمة عملة نتيجة استخدام االحتياطيات لدى املصرف املركزي
للتخفيف من مشكالت السيولة ،علمًا أن صندوق النقد الدولي
ّ
ح ــذر فــي تـقــريــره عــن لـبـنــان ع ــام  2017مــن «صــدمــة مشتركة
للسيولة املصرفية ،قد تؤدي إلى الطلب على العمالت األجنبية،
وانخفاض االحتياطيات الدولية ( %1من الــودائــع تعادل %3.7
من االحتياطيات)».

منذ عام  2011وحتى كانون الثاني/
يـنــايــر  ،2018يعيش لـبـنــان إجـهــادًا
ّ
ُماليًا مستمرًا ،إل أن النوبة األعلى
امل ّ
سجلة كــانــت فــي تشرين الثاني/
نوفمبر  ،2017نتيجة الضغط املالي
الـ ــذي ت ـع ـ ّـرض ل ــه ل ـب ـنــان ف ــي أع ـقــاب
أزمــة استقالة رئيس الحكومة سعد

سوق األسهم
ّ
ّ
يتبي ،وفق املؤشر ،أن لبنان متخلف عن البلدان الناشئة لناحية
ثاني
انفتاح األسواق فيه .فعلى الرغم من كون بورصة بيروت ّ
أقدم بورصة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ( ،)1920إل
أنها صغيرة نسبيًا من حيث حجم التداول والسيولة ،وعدد
الشركات املدرجة فيها ( 10شركات) .ﺗﺑﻟﻎ قيمة بورصة بيروت
اﻟﺳوﻗﯾﺔ نحو  %24ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻟﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ في ﻣﻘﺎﺑل %40
كمتوسط في اﻟﺑﻟدان اﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻟدﺧل .كذلك إن أكثر من %90
من أحجام التداول واألسهم اإلجمالية فيها تستحوذ عليها
ً
أسهم املصارف التجارية ،فضال عن افتقار بورصة بيروت
إلى أي أدوات مالية متطورة ومنتجات مشتقة .وفيما يمكن
ً
ّ
اعتبار انخفاض درج ــة انفتاح الـبــورصــة عــامــا مخففًا من
ّ
عدوى الصدمات الدولية ،إال أن تضمينها في املؤشر يعود إلى
قدرتها على قياس سلوك املستثمرين وعوائد أسعار األسهم،
ّ
وهما من مؤشرات اإلجهاد املالي األساسية.
أسواق الصرف األجنبي والديون
يعتبر املــؤشــر أن أسـ ــواق ال ـصــرف وال ــدي ــون األجـنـبـيــة هــي من
ّ
ـؤشــرات ّ
املهمة الكتشاف أي أزمــة عملة محتملة ،وهي ترتبط
املـ
ّ
ب ـم ــؤش ــرات أخ ـ ــرى م ـثــل مـ ـع ــدالت الـ ــدولـ ــرة والـ ــديـ ــون األجـنـبـيــة
واالحتياطيات األجنبية وقيمة سعر الصرف .في لبنان ،وبعد
انتهاء الحرب األهلية ،شهد االقتصاد بعض التغييرات األساسية،
ّ
توسعية ،فــزادت الــديــون كثيرًا ونمت ّ
ّ
معدالت
فتبنى سياسات
ّ
الدولرة .حاليًا ،لبنان مثقل بديون بالعملة األجنبية تشك ّل أكثر
من  %50من مجمل ديونه ،وهي نسبة مرتفعة نسبيًا وتدل على
ضعف االقتصاد وانكشافه على أزم ــات مالية ح ـ ّـادة .كذلك إن
أي انخفاض في قيمة الليرة ،سيجعل أوزان هــذه الــديــون أثقل،
يعرض البلد ألزمات مالية .باإلضافة إلى ذلكُّ ،
وهو ما ّ
يعد العجز
املــزمــن فــي املـيــزان التجاري اللبناني عامل ضغط أو استنزاف
ً
فضال عن أن ّ
معدل الــدولــرة الــذي يبلغ
لالحتياطيات األجنبية.
نحو  %70منذ بداية التسعينيات (وهو أحد ﺃﻋﻠﻰ معدالت الدولرة
ﻓﻲ العالم)ّ ،
يعبر أيضًا عن الضعف املالي وضعف املؤسسات
وتفضيل الوكالء االقتصاديني للتعامل وإيــداع أموالهم بالعملة
ً
األجنبية بدال من العملة املحلية تفاديًا ألي أزمة مفاجئة.
انـطــاقــا مــن ذل ــك ،تــرى املـشــاركــات فــي تصميم هــذا املــؤشــر أن
السلطة النقدية ستبقى خائفة من تعويم سعر الصرف ،ما دامت
تعاني من «الخطيئة األصلية»( ،أي مراكمة ديونها الخارجية التي
تـعـ ّـرض االقتصاد ألزمــات ح ـ ّـادة) ،مــا يبقي االقتصاد اللبناني
ّ
ّ
الحادة عند حدوث أي خفض في
هشًا وعرضة لألزمات املالية
قيمة العملة.

ال ـ ـحـ ــريـ ــري ومـ ـ ــا جـ ـ ــرى تـ ـن ــاول ــه عــن
اعتقاله في السعودية ،والذي انعكس
ع ـل ــى األس ـ ـ ـ ــواق امل ــالـ ـي ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة،
بحيث ّأدت عمليات سحب الــودائــع
ال ـك ـب ـي ــرة إل ـ ــى ن ـق ــص ال ـس ـي ــول ــة فــي
بعض املصارف ،ودفعت إلى ارتفاع
سعر الفائدة بني املصارف إلى نحو

ً
 6أضـعــاف متوسط سـعــرهــا ،فضال
عن زعزعة استقرار أســواق الصرف
والــديــون األجنبية نتيجة عمليات
الـتـحــويــل امل ـت ـمــاديــة م ــن ال ـل ـيــرة إلــى
عمالت أجنبية أكثر استقرارًا ،قبل أن
تتراجع التأثيرات السلبية بحلول
كانون األول /ديسمبر .2017

مؤشر

كيف زادت المصارف هامش ربحها من الفوائد؟
علي هاشم
في سياق شــرح أسباب ارتـفــاع الفوائد
ف ــي ال ـس ــوق الـلـبـنــانـيــة ،تــذهــب تـبــريــرات
املصرفيني بغالبيتها إلــى ربــط املسألة
بــارتـفــاع الـفــوائــد فــي الـســوق األميركية،
ّ
ال ـ ــذي ي ـحــتــم رفـ ــع مـثـيـلـتـهــا ف ــي لـبـنــان،
ل ـل ـح ـفــاظ ع ـل ــى الـ ــودائـ ــع وضـ ـم ــان ع ــدم
تحويلها.
وم ــع رف ــع ال ـفــوائــد عـلــى ال ــودائ ــع – وفــق
شرح املصرفيني -ال ّبد من رفع الفوائد
على ال ـقــروض بــالـتــوازي ،للحفاظ على
هامش الربح.
مــن ناحية أخ ــرى ،يشير البعض أيضًا
إلــى دور هندسات مصرف لبنان ،التي
تـهــدف إل ــى امـتـصــاص الـعـمـلــة الصعبة
بعوائد مرتفعة ،وهو ما يـ ّ
ـؤدي إلى رفع
ّ
املصارف للفوائد ،للتمكن من املشاركة
ف ــي ه ـ ــذه ال ـع ـم ـل ـ ّـي ــات واالس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مــن
أرباحها.

لكن على مــا يـبــدو ،ثـ ّـمــة عــامــل إضافي
ســاهــم خــال هــذه الـفـتــرة بــرفــع الفوائد
بـشـكــل إض ــاف ــي .إذ تـظـهــر األرقـ ـ ــام أن
امل ـ ـص ـ ــارف اس ـ ـت ـ ـفـ ــادت خـ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
املاضية من املسار التصاعدي للفوائد،
لـتــرفــع ال ـف ــارق ب ــن نـسـبــة ال ـفــوائــد الـتــي
تدفعها للمودعني وتلك التي تتقاضاها
م ــن امل ـق ـت ــرض ــن .وب ــال ـت ــال ــي ،ج ـ ـ ٌ
ـزء من
االرت ـفــاع فــي الـفــوائــد املــديـنــة ذهــب على
شكل زيادة في أرباح املصارف نفسها
خالل السنوات املاضية.
ت ـح ـت ـســب امل ـ ـصـ ــارف م ـت ـ ّ
ـوس ــط نـسـبــة
الفائدة التي تدفعها على الــودائــع التي
ت ـك ــون ب ـح ــوزت ـه ــا .ك ـم ــا ت ـح ـت ـســب مــن
نــاحـيــة أخ ــرى م ـتـ ّ
ـوســط نـسـبــة الـفــائــدة
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـتـ ـق ــاض ــاه ــا ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـقـ ـ ــروض،
ُوي ّ
الحساب في املصطلحات
سمى هذا
ُ
املصرفية «الـعــائــد املثقل الستعماالت
ّ
األم ــوال» .ويمثل الـفــارق بــن النسبتني
ّ
مؤشر «هامش الفوائد» ،وهو الهامش

ال ــذي تستفيد منه امل ـصــارف لتحقيق
ال ــرب ــح .وتـسـتـفـيــد املـ ـص ــارف م ــن هــذا
ّ
امل ــؤش ــر ت ـحــدي ـدًا لـ ّقـيــاس امل ـ ــردود على
األمـ ـ ــوال ال ـت ــي تــوظ ـف ـهــا ف ــي ال ـق ــروض،
باملقارنة مــع كلفة الحصول على هذه
األموال من املودعني.
م ـن ــذ  ،2015ت ـت ـجــه م ـ ـعـ ـ ّـدالت ال ـف ــوائ ــد
على الــوادئــع وال ـقــروض معًا فــي اتجاه
تصاعدي .لكن مراجعة هامش الفائدة
ل ـلــدوالر األمـيــركــي يظهر أن املـصــارف
ّ
تـمــكـنــت فــي املـحـ ّـصـلــة مــن رف ــع هامش
الـفــوائــد ل ـلــدوالر األمـيــركــي تــدريـجــا من
 %1.3في أيار /مايو  2015إلى %2.02
ّ
حــتــى أي ــار /مــايــو املــاضــي ،مــع الـعـلــم ّأن
 %68من الودائع املوجودة لدى املصارف
اللبنانية هي بالدوالر األميركي تحديدًا.
ارتـفــاع هــذه النسبة يعني أن املصارف
ّ
تمكنت مــن رفــع مـتـ ّ
ـوســط الـفــائــدة التي
تقبضها على توظيفاتها بالدوالر عبر
الـ ـق ــروض بـنـسـبــة ت ـف ــوق الـ ــزيـ ــادة على

ّ
متوسط الفائدة التي تدفعها للمودعني.
وإذا ك ـ ــان ال ـ ـفـ ــرق بـ ــن فـ ــائـ ــدة الـ ــودائـ ــع
املدفوعة وفائدة القروض املقبوضة هو
ّ
ربحية املصارف عبر «هامش الفوائد»،
ّ
ف ـهــذه الــرب ـحــيــة ارت ـف ـعــت بـنـسـبــة %55
خالل السنوات الثالث املاضية.
عمومًا ،تعني هــذه األرقــام أن جــزءًا من
االرت ـفــاع فــي فــوائــد ال ـقــروض لــم يقابله
ارتفاع في فوائد الودائع ،أي إنه لم يكن
مدفوعًا بعوامل ارتفاع الفوائد عليها ،بل
ذهب هذا االرتفاع لزيادة أرباح املصارف
خـ ـ ــال هـ ـ ــذه ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة .وقـ ـ ــد اسـ ـتـ ـف ــادت
املـصــارف اللبنانية لتحقيق هــذا األمــر،
مــن تحديد جمعية امل ـصــارف بنفسها
ّ
معدل الفائدة املرجعية ،الذي يتم اعتماده
لتحديد فوائد القروض الجديدة ،وإعادة
ت ـح ــدي ــد الـ ـف ــائ ــدة امل ـت ـح ـ ّـرك ــة ل ـل ـقــروض
املمنوحة على فترات زمنية طويلة.
ّ
تظهر األرقـ ــام أن امل ـصــارف لــم تتمكن
م ــن تــوسـيــع هــامــش ال ـفــائــدة بالطريقة

ّ
نفسها عـلــى ال ـلـيــرة الـلـبـنــانـيــة (تـشــكــل
حوالى  %32من الودائع املصرفية) .في
ّ
الــواقــع ،تمكنت املـصــارف مــن رفــع هذه
النسبة بمسار تصاعدي قبل أن تشهد
انخفاضًا إلى مستوياتها السابقة منذ
أواخ ــر الـسـنــة املــاضـيــة ،بـعــد أن تــم رفــع
فوائد الــودائــع بالليرة اللبنانية للحفاظ
على الودائع بهذه العملة ،ومنع حصول
تحويالت كبيرة إلــى ال ــدوالر األميركي
بعد ارتفاع الفوائد على الدوالر.
ّ
املحصلة ،اسـتـفــادت امل ـصــارف من
فــي
املسار التصاعدي للفوائد لزيادة هامش
ّ
ربحيتها ،إذ إن
الفائدة ،وبالتالي زيــادة
الـسـنــة املــاضـيــة شـهــدت أكـبــر قـفــزة في
أربــاح القطاع املصرفي ،التي بلغت 2.6
مليار دوالر .بينما ُي ـكـ ّـرر املصرفيون
ال ـت ـف ـس ـي ــرات ن ـف ـس ـهــا الرت ـ ـفـ ــاع نـسـبــة
الفوائد ،والتي تحصر األسباب بارتفاع
ن ـس ـبــة الـ ـف ــوائ ــد ف ــي الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
والسوق العاملية!
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تصميم :رامي ّ
عليان

ليس «زواجًا مارونيًا»
محمد زبيب
توصف العالقة القائمة بني الدولة اللبنانية واملصارف في الخطاب الشائع بأنها عالقة «زواج
مــارونــي» ،أي ذاك النوع من الــزواج الــذي ال طالق فيه ،والــذي يتماهى فيه االثنان ليصبحا
واحدًا ،ال ّ
يفرق بينهما سوى املوت أو البطالن.
بمعزل عن النيات ،حميدة كانت أم خبيثة ،فإن هذا الوصف يوحي بأن العالقة بني الدولة
َ
واملصارف ،كما الــزواجّ ،
تتم بالرضى والقبول ،ولو بالشكل ،وتقتصر على طرفي «العقد»
ُ
وحدهما ،اللذين ّ
يقرران االرتباط بوثاق دائم ،ال يمكن أبدًا أن تنفصم عراه! وبالتالي ،ال يوجد
ّ
ما يمكن فعله إزاء هذا النوع من العالقات ،سوى احترام إرادة طرفيها و«سر زواجهما» ،كما
تحترم الرعية ما تمليه الكنيسة على أساس أن «ما جمعه الله ال ّ
يفرقه إنسان».
ولكن ،العالقة القائمة بني الدولة واملـصــارف ،ال تشبه «ال ــزواج» بشيء ،وال يحكمها «سرّ
مـقـ ّـدس» من أي نــوع كــان .وإذا كــان ال بـ ّـد من تشبيهها بالعالقات ،فهي أقــرب إلــى عالقة
«املـقــامــر» ب ــ«املــرابــي» ،أو ّ
(رب ـمــا) تشبه أكـثــر عــاقــة «م ّــدمــن امل ـخ ـ ّـدرات» ب ــالـ ــ« .»Dealerأي
أنها تنتمي إلــى ذاك النوع من «الـعــاقــات» ،التي يستغل فيها طــرف نــزوات الطرف اآلخر
ّ
ويشجعه عليها ويوهمه بأنه قادر على تأمينها له إلى ما ال نهاية ،فيغرقه
(أو حاجاته)،
ّ
بالشروط وااللتزامات (الديون وضماناتها) حتى يصبح رهينة في فخ «اإلدمان» ،ويصبح
ّ
مستعدًا لرهن أي شيء (حتى ّ نفسه) من أجل الحصول على «التمويل»،
املدمن أو املقامر
طريقة ما للتخلص من هذا «االستعباد» ،فيما هو يغرق
سيجد
أنه
ـدوام،
ُمعتقدًا ،على الـ
ُ
ّ
أكثر فأكثر تحت جبال من الديون املكدسة ،التي تستنزف موارده وثرواته ودخله وتضعف
قدراته وخياراته ،وتجعله «على الحديدة» ،وفق املثل الشائع .وهذا هو شكل العالقة بني الدولة
واملصارف ،وهو الشكل الذي يعطي معنى ملصطلح «اإلفالس» ،الذي ّ
يتحدث عنه االقتصاد
الشائع ويخشاه ،وال ّ
سيّما عندما يكون الخطر هو «إفالس الدولة» وخسارة جزء مهم من
األرباح أو رأس املال املوظف في تمويل مديونيتها.
مــا يــوصــف على أنــه «زواج مــارونــي» بــن الــدولــة اللبنانية وامل ـصــارف ،هــو فــي الــواقــع هذا
الشكل من العالقات الرأسمالية نفسها :فــرأس املــال يسعى دائمًا إلــى تحقيق أكبر عائد
بأقل املخاطر ،وهذه هي السمة الرئيسة للرأسمالية ،وقانونها األساسي ّ
املؤدي إلى «التراكم
ّ
عامة»
الالنهائي لرأس املال»ُ ،وبالتالي ،ال يضع «رأس املال» مهمة له لتحقيق أي «مصلحة ّ
تتجاوز الغاية الوحيدة املتمثلة بتحقيق «الربح» ،وهي الغاية التي يعتبرها الليبراليون تحقق
بذاتها املصلحة العامة .إذًا ،ليس هناك أي خصوصية محلية الطابع تتخذها العالقة بني
الدولة اللبنانية واملصارف ،على عكس ما يرمز إليه «الزواج املاروني» ،الذي بالكاد سيفهم
معناه أي غريب عن االجتماع اللبناني ونظامه الطائفي ،في حني أن هذه العالقة هي نفسها
في كل حقل يجده رأس املال خصبًا لتوليد األرباح ،سواء اتخذ رأس املال صفة «املنتج» أو
«الوهمي» ،صناعي أو تجاري أو رأس مال نقدي ومالي.
ّ
تعد «الــدولــة» من الحقول الخصبة جـدًا إلنتاج الربح وتــراكــم «رأس امل ــال» ،بشكل مباشر
من خالل العوائد من الدين العام وبشكل غير مباشر من خالل أدوات إعادة توزيع الثروة
والدخل .وفي كل مكان ،يؤدي املصرف املركزي دور املدير التنفيذي لرأس املال املالي ،مع أنه
في معظم القوانني والنظريات هو مصرف الدولة أيضًا والجهة السيادية املمنوحة صالحية
طبع العملة .إال أن التجربة جعلته مصرف املصارف ال مصرف الدولة ،فيما املصرفيون
يلعبون دور «السماسرة» ،أو ما يعرف باسم «الوسطاء» في السوق.
في غير مكان في العالم ،حتى بني الليبراليني ،يتسع نطاق اإلقرار بأن الكثير من املجتمعات
باتت عالقة في ّ
«فخ املديونية» .الناس عالقون ،ال يدرون ماذا يفعلون إزاء هذه الجبال من
الديون الهائلة ،التي تراكمت في ُ السنوات املاضية ،والمست مستوى  250تريليون دوالر
حاليًا .ال تنحصر جبال الديون امل ّ
كدسة على الدول وحكوماتها ،أي املديونية العامة ،بل يرزح
تحتها الشركات واألسر واألفــراد ،ممن جرى إغراؤهم بأسعار فائدة متدنية وتشجيعهم
على االق ـتــراض مــن امل ـصــارف ،ليس لالستثمار ،بــل لالستهالك تـحــديـدًا ،فــي ظــل أوهــام
تزامنت مع موجة «نيوليبرالية» عارمة
«الثراء» و«الطبقة الوسطى» و«مجتمع امللكية» ،والتي ّ
فرضت تخفيض الضرائب على رأس املال وتحريره كليًا ودعم عوائده ،واالستعاضة عن
دولة الرعاية بقروض مصرفية لتأمني التعليم والتغطية الصحية وغيرها ،واالستعاضة عن
ّ
املديونة واملجتمعات املديونة.
الدولة املتدخلة بالدولة
ّ
ّ
سيعم الذعر في األسواق املالية
تقول النظرية الشائعة :إذا توقف املدينون عن تسديد الديون،
وينهار القطاع املالي ّ
برمته ،سيهرب رأس املال (الودائع) وسينكمش االقتصاد ،وسيفقد
املصرف املركزي قدرته على تحديد سعر الصرف وسترتفع أسعار الفائدة وتضمحل
التدفقات الخارجية وستفقد الدولة مصادر تمويلها وستتراجع إيراداتها وترتفع نفقاتها...
ما يـ ّ
ـؤدي في النهاية إلــى إفالسها وإفقار املجتمعّ .أمــا إذا واصــل الجميع تسديد الفوائد
على الدين ،ولو على حساب تدهور مستوى املعيشة وكفاءة االقتصاد و«الديموقراطية»،
سيؤمن «مساحة» مالية كافية لتأجيل «اإلفالس» واملراهنة ّ
ّ
مجددًا على «الحظ» أو
فإن ذلك
ّ
«العجيبة» أو «الرعاية اإللهية» كي ال يحصل ذلك ،وبالتالي يتوجب علينا جميعًا أن نقبل
تحمل األكالف ،فيما الدين يتزايد وتتزايد معه الفوائد التي يجنيها «رأس املال» ،وال ّ
ّ
سيما
على حساب املال العام بمعناه الواسع ،أي تقليص الثروة العامة.
ما ّ
يميز الحالة اللبنانية أنها واحــد من نماذج في الــدول الرأسمالية ،حيث نجح رأس املال
املصرفي في إحكام سيطرته على االقتصاد السياسي ،منذ التأسيس له تاريخيًا ،وبالتالي،
ً
ومصدر إلهامها ومثالها
كان سهال على املصرفيني ،بوصفهم أيقونة البورجوازية اللبنانية
ّ
الرأسمالي األعلى ،أن يكتسحوا الدولة ويعيدوا تشكيلها ويستعبدوها كليًا .تحفظ الذاكرة
الحرب» ،الذي أرسى قواعده في النصف الثاني
القصيرة ،كيف استغل املصرفيون «نظام
ّ
ّ
من ثمانينيات القرن املاضي على تفكك الدولة كليًا وتقاسمها كإقطاعيات طائفية جغرافيًا
ومؤسسيًاّ ،
وتحول إلى نظام دستوري في اتفاق الطائف ،سواء عبر ما ّ
نص عليه الدستور
ّ
بالفعل أو بالعرف أو باألمر الواقع .ما يشير إليه التاريخ الحديث لفقاعة املديونية في لبنان،
أن املصرفيني وجــدوا فرصتهم السانحة في «اقتصاد الحرب» ،وكانوا على ارتباط وثيق
ّ
بالتغيرات الطارئة على البورجوازية اللبنانية في الحرب ،وقاموا ُبما يقومون به عادة في
إدارة التمويل ورسملة «األمراء املقاتلني» ،فحافظوا على موقعهم املسيطر من خالل دورهم
في املضاربات على سعر صرف الليرة طوال  10سنوات ( ،)1992 -1982والتي كانت إحدى
الفعالة ّ
الوسائل ّ
جدًا في عملية تطويع املجتمع وإرغامه على قبول استمرار «النظام الناشئ»
كشرط لالستقرار وإعادة اإلعمار والنهوض باالقتصاد ،وقبول تمويل هذا «النظام» بالدين،
أي عبر املصارف نفسها.
هذه هي العالقة التي ترتبط بها الدولة مع املصارف .عالقة سيطرة رأس املــال املالي على
املجتمع واستحواذه على جزء مهم من الفائض االجتماعي ،وإخضاعه لعالم ُمخيف من
السحر والشعوذة والكوابيس .مثل هذه العالقات ،ال يمكن أن تكون بمثابة زواج ال ُي ّ
فك،
ً
على غرار «الزواج املاروني» ،إال بمشيئة إلهية ،فهي ،أوال وأخيرًا ،عالقات صراعية بني فئات
املجتمع نفسه ،مسرحها األساسي ميدان السيطرة على الدولة ،كميدان قسر وقمع وميدان
ّ
يتوجب تدميرها ،وهذا واجب
ّتراكم رأس املال وتركيز الثروة والدخل .مثل هذه العالقات
ّ
املتضررين.
كل
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تصحيح السياسة البترولية مجــلس النواب هو المسؤول
نقوال سركيس

خبير بتروليّ ،
مؤسس المركز العربي للدراسات
البترولية
مع مباشرة املجلس النيابي الجديد أعماله،
وبعد اإلع ــان عــن جولة ثانية فــي عــام 2019
ملنح حقوق االستكشاف واإلنتاج في املناطق
الـبـحــريــة ،يـبــرز الـتـســاؤل عــن ال ــدور الحيوي
لـلـسـلـطــة ال ـت ـشــري ـع ـيــة ف ــي س ـيــاســة ال ـب ـتــرول
والـ ـغ ــاز ،أي ف ــي اس ـت ـث ـمــار ثـ ــروة يـمـكـنـهــا أن
تكون فرصة تاريخية لدفع عجلة االقتصاد
الــوط ـنــي ،كـمــا يمكنها أن تـكــون لـعـنــة ّ
دم ــرت
بلدان ّ
عدة أخرى.
ّ
هــذا الـتـســاؤل يـعــود لسببني ال يـقــل احدهما
أهمية عن اآلخــر .أولهما أن املجلس النيابي
هو السلطة التشريعية الوحيدة التي ّ
يخولها
الدستور رسم اإلطار القانوني املالئم لتأمني
املصلحة الـعــامــة ،بـمــا فــي ذل ــك تـحــديــد نظام
االسـتـثـمــار وشـ ــروط الـتـعــاطــي مــع الـشــركــات
املعنية فــي شكل يضمن تكافؤ املصالح بني
ال ـطــرفــن ،وأف ـضــل مـ ــردود اق ـت ـصــادي ومــالــي
م ـم ـكــن ل ـل ـب ـلــد امل ـض ـي ــف .أمـ ــا ال ـس ـب ــب ال ـثــانــي
فهو أن السلطة التشريعية هــي أعلى سلطة
رق ــاب ـي ــة ف ــي الـ ـب ــاد ،م ــا يـمـنـحـهــا م ـســؤول ـيــة
وواجــب متابعة تنفيذ القوانني واالتفاقيات
ال ـســاريــة وال ـتــأكــد م ــن مطابقتها
نـ ـص ــا وروحـ ـ ـ ـ ــا لـ ـحـ ـق ــوق وآم ـ ـ ــال
اللبنانيني.
لهذه األسباب ،تحرص املجالس
الـنـيــابـيــة فــي شـتــى أن ـحــاء العالم
ع ـل ــى م ـم ــارس ــة ص ــاح ـي ــات ـه ــا فــي
صناعة البترول والغاز ،سواء كان
ذلك في الواليات املتحدة األميركية
أو غيرها من الدول الصناعية أو في الدول
النامية .كذلك كانت هذه األسباب وراء إقدام
االتحاد العاملي للبرملانيني على معالجة هذا
املــوضــوع فــي مختلف دورات ــه ،وقــام بإنشاء
هيئة خاصة للتعاون بــن الــدول األعـضــاء،
أطلق عليها اسم املنظمة البرملانية العاملية
ملكافحة الـفـســاد فــي الـصـنــاعــة النفطية
( . )Gopacوت ـتــراوح الـتــدابـيــر التي
تـطـ ّـبـقـهــا ال ـ ــدول األعـ ـض ــاء في
امل ـن ـظ ـمــة م ــن الـتـحـقـيــق

إلـ ــى امل ـحــاك ـمــة والـ ـقـ ـض ــاء ،مـ ـ ــرورًا بــامل ـســاء لــة
ّ
واملحاسبة وشتى العقوبات.
أمــا فــي لبنان ،فما حصل حتى الـيــوم هــو أن
دور املجلس النيابي قد اقتصر على إصــدار
قانون املوارد البترولية في املياه البحرية رقم
 2010/132تاريخ  ،2010/8/20تاله في أيلول/
سبتمبر  2017قانون ّ
مكمل خاص باألحكام
ّ
الضريبية املتعلقة باألنشطة البترولية .ومع
أن الـقــانــون األول ج ــاء مقتضبًا ،ولـكـنــه قــام،
لحسن الـحــظ ،على مـبــدأيــن أســاسـيــن لجهة
صالحيات ودور الدولة في استثمار البترول
ً
والغاز ،وهما :أوال ،حق ملكية الدولة لكامل
ثرواتها الطبيعية .وثانيًا ،استثمار الثروة
النفطية في إطار النظام املعروف بعقد تقاسم
اإلنـ ـت ــاج (Production Sharing Agreement
 )– PSAم ــع شــركــة ك ـبــرى مـتـخـ ّـصـصــة تملك
املؤهالت الفنية واملالية الالزمة.

ّ
ّ
موظفون ومستشارون يزورون القانون

ب ـع ــد ص ـ ـ ــدور الـ ـق ــان ــون الـ ـبـ ـت ــرول ــي وم ـل ـح ـقــه
الضريبي ،تم تجاهل مجلس الـنــواب ودوره
وص ــاح ـي ــات ــه ،ت ـشــري ـع ـيــة ك ــان ــت أم رق ــاب ـي ــة،
ً
ّ
تجاهال تامًا .وأصبحت وزارة الطاقة تتحكم
مـ ـب ــاش ــرة ،ع ـب ــر ه ـي ـئــة إدارة ق ـط ــاع ال ـب ـت ــرول
التابعة لها ،بمعظم التدابير الخاصة
بالسياسة البترولية.
ال ــاف ــت ،أن الـهـيـئــة امل ــذك ــورة
ُمنحت ّ
حدًا عاليًا من املناعة
ّ
والحماية ،إذ إنها تتمتع
(ت ـح ــت إش ـ ــراف ال ــوزي ــر)
بـ ــاالس ـ ـت ـ ـقـ ــالـ ــن املـ ــالـ ــي
واإلداري ،وال تـخـضــع
ألحـ ـك ــام الـ ـنـ ـظ ــام ال ـخ ــاص
ّ
املصدق
باملؤسسات العامة
ب ــامل ــرس ــوم رقـ ــم  ،4517كـمــا
ال ت ـخ ـضــع ل ـن ـظ ــام مـجـلــس
ال ـخ ــدم ــة امل ــدنـ ـي ــة .وع ـلــى
الرغم من أن ما يقارب
ن ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــف أع ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــاء
م ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــس

إدارت ـه ــا الـسـتــة ال يملكون
أي ت ـ ـ ـجـ ـ ــربـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي م ـ ـجـ ــال
عـ ـمـ ـلـ ـه ــا ،إال أن ن ـش ــاط ـه ــا
ي ـش ـمــل ك ــل أوجـ ـ ــه ص ـنــاعــة
الـ ـبـ ـت ــرول وال ـ ـغـ ــاز ،ب ـم ــا فــي
ذلك القيام بأدوار متضاربة
وت ـ ـت ـ ـن ـ ــاف ـ ــى ب ـط ـب ـي ـع ـت ـه ــا
وتـتـعــارض فــي مــا بينها.
وهكذا ،نرى منذ سنوات،
ّ
أن هـ ـ ــذه ال ـه ـي ـئ ــة ت ـت ــول ــى
ّ
مهمة املستشار لدى الوزير
وال ـج ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة ،كما
تـلـعــب دور الـهـيـئــة الـنــاظـمــة
( )Regulatorامل ـ ـف ـ ـتـ ــرض أن
ً ّ
يكون منفصال كليًا عــن املهام
األخرى .إضافة إلى دور املسؤول
عن التأهيل املسبق للشركات التي
تود الحصول على حقوق االستكشاف
واإلنـتــاج ،ثم دور املـفــاوض مع الشركات
نفسها على الشروط التقنية والقانونية
واملالية واالقتصادية والضريبية والبيئية
وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا ،ال ـ ـخـ ــاصـ ــة بـ ـ ــإبـ ـ ــرام اتـ ـف ــاقـ ـي ــات
استكشاف وإنتاج البترول والغاز.
ه ــذا الــوضــع ال ـســوريــالــي ،بـلــغ الـ ــذروة في
عملية تــزويــر للقانون البترولي ال مثيل
ل ـه ــا ف ــي الـ ـع ــال ــم ،وذل ـ ــك ع ـب ــر أحـ ـك ــام أه ــم
م ــرس ــوم تـطـبـيـقــي ل ـل ـقــانــون ،2010/132
وهـ ــو املـ ــرسـ ــوم  ،2017/43الـ ـ ــذي وض ــع
مسودة اتفاقيات االستكشاف واإلنتاج
املــزمــع عقدها مــع الـشــركــات األجنبية،
وال ــذي يـتـضـ ّـمــن كــل ال ـشــروط الــازمــة
ً
لــذلــك .ف ـبــدال مــن أن يكتفي واضـعــو
مـشــروع هــذا املــرســوم «التطبيقي»
بـ ـت ــوضـ ـي ــح ب ـ ـعـ ــض الـ ـتـ ـف ــاصـ ـي ــل
ال ـ ـثـ ــانـ ــويـ ــة ل ـت ـس ـه ـي ــل ت ـط ـب ـيــق
القانون ،نجد أنهم قاموا في
الـ ــواقـ ــع ب ـت ـجــاهــل امل ـب ــادئ
األس ـ ــاس ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي قـ ــام
عـلـيـهــا الـقــانــون
واالستعاضة

ّ
عنها بمفاهيم أخرى مناقضة لها ،ما يشكل
ع ـم ـل ـي ــة تـ ــزويـ ــر صـ ــارخـ ــة ت ـ ـ ــؤدي إلـ ـ ــى عـكــس
إرادة املـشـتــرع ،وإل ــى عكس ش ــروط املصلحة
الوطنية.
مــا ســاعــد عـلــى تـمــريــر عـمـلـيــة ال ـتــزويــر هــذه،
ه ــو أن مـ ـش ــروع امل ــرس ــوم امل ــذك ــور ب ـقــي قـيــد
الكتمان التام طــوال ما يقارب ثــاث سنوات.
إذ اصطدم بممانعة حكومة تمام ســام ،ولم
تـتــم املــواف ـقــة عـلـيــه إال فــي  4كــانــون الـثــانــي/
يناير  ،2017في الجلسة األولى التي عقدتها
ال ـح ـكــومــة ال ـتــال ـيــة ،ع ـنــدمــا صـ ــادق ال ـ ــوزراء
ّ
على نصوص تتألف مــن مئات الصفحات
وت ـت ـضـ ّـمــن األحـ ـك ــام ال ـت ـق ـن ـيــة وال ـقــانــون ـيــة
واملــالـيــة واالقـتـصــاديــة والبيئية وغـيــرهــا،
مــن دون أن يـكــون لــديـهــم ال ـحـ ّـد األدن ــى من
الوقت الضروري ّ
ملجرد قراء تها ،ناهيك عن
ّ
التمعن بها ومناقشتها.

بضع كلمات ّ
غيرت كل شيء

ف ــي ط ـل ـي ـعــة املـ ـب ــادئ ال ـج ــوه ــري ــة ال ـتــي
ط ـ ــاولـ ـ ـه ـ ــا ال ـ ـ ـتـ ـ ــزويـ ـ ــر ع ـ ـبـ ــر امل ـ ــرس ـ ــوم
ّ
املذكور ،املبادئ التي تتعلق بحقوق
مـلـكـيــة ال ــدول ــة ال ـح ـصــريــة ل ـل ـثــروات
ال ـط ـب ـي ـع ـي ــة ،وحـ ـ ـق ـ ــوق الـ ـ ــدولـ ـ ــة فــي
امل ـ ـشـ ــاركـ ــة مـ ـب ــاش ــرة فـ ــي األن ـش ـط ــة
البترولية .وهما املبدآن األساسيان
ّ
ال ـل ــذان ي ـشــكــان ال ـف ــارق الـجــوهــري
ّ
بني نظام تقاسم اإلنتاج ،الذي نص
عليه القانون ِ 2010/132مــن جهة،
ون ـ ـظـ ــام االم ـ ـت ـ ـيـ ــازات ال ـق ــدي ـم ــة مــن
جهة ثانية .أي بني نظام استثمار
ّ
تـ ـ ـت ـ ــول ـ ــى ف ـ ـيـ ــه الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــة م ـ ـمـ ــارسـ ــة
صالحياتها ومـســؤولـ ّـيــاتـهــا تجاه
ش ـع ـب ـهــا ،ونـ ـظ ــام آخـ ــر تـكـتـفــي فـيــه
ب ــدور امل ـت ـف ـ ّـرج ،ت ــارك ــة الـحـبــل على
غــاربــه لـلـشــركــات األجـنـبـيــة لتسرح
وتمرح وتدير الصناعة وفق هواها
ومصالحها.
ح ـصــل ال ـت ــزوي ــر ص ــراح ــة ع ـبــر بضع
كـلـمــات ّ
دس ــت فــي امل ــادة  5مــن املــرســوم
ّ
 ،2017/43الـ ـت ــي تـ ـن ــص ح ــرفـ ـي ــا عـلــى
أن ـ ــه «لـ ـي ــس لـ ـل ــدول ــة مـ ـش ــارك ــة فـ ــي دورة
الـ ـت ــراخـ ـي ــص األول ـ ـ ـ ـ ــى» .ب ـم ـع ـن ــى أوضـ ـ ــح،
ّ
ت ـنــكــرت الـسـلـطــة الـتـنـفـيــذيــة مل ــا ن ـ ّـص عليه

نظام تقاسم اإلنتاج
ُيعمل بهذا النظام حاليًا في أكثر
من  70بلدًا ،ومن أهم ميزاته أن
ّ
يتحمل وحده
الشريك األجنبي
كل أخطار مرحلة االستكشاف
وال ـت ـن ـق ـيــب ،ف ــي ح ــن أن ــه يحفظ
ل ـلــدولــة ح ـ ّـري ــة ال ــدخ ـ ًـول كـشــريــك
(بـنـسـبــة  %40م ـث ــا) ف ــي حــال
حصول اكتشاف بترول أو غاز
ّ
بكميات تجارية .في هذه الحال
يمكن الــدولــة أن تــدخــل كشريك
(عـ ـ ـ ـ ــادة عـ ـب ــر شـ ــركـ ــة وطـ ـنـ ـي ــة)
وت ـس ـ ّـدد نـصـيـبـهــا م ــن الـنـفـقــات
الـســابـقــة تــدري ـجــا مــن ّ
حصتها
ّ
فــي أرب ــاح اإلنـتــاج ،ثــم مــا يترتب
عليها الحقًا من نفقات .وهذا ما
ّ
بحصة الدولة «املحمولة»
ُيعرف
مـ ـ ــن ق ـ ـبـ ــل ال ـ ـشـ ــريـ ــك األجـ ـنـ ـب ــي
( .)Carried interestإضــافــة
إلــى ذلــك ،تتقاضى الــدولــة ،عينًا
أم نقدًا (وبغض النظر عن وجود
أو عـ ــدم وجـ ـ ــود أرب ـ ـ ـ ــاح) ،إتـ ــاوة
ُ
ثــابـتــة تـقـتـطــع مــن قـيـمــة اإلن ـتــاج
( )Royaltyوضريبة دخل على
أرب ــاح الـشــريــك األجـنـبــي ،عــاوة
على ضرائب ورسوم أخرى.
أنجل بوليغان ــ المكسيك

يشرح الكاتب كيف جرى تزوير القانون البترولي في لبنان،
واستبدال نظام تقاسم اإلنتاج بنظام ّاالمتيازات البائد،
وذلك بهدف طرد الدولة وتقليص حصتها بالمقارنة مع
المتوسطات العالمية .ويرى أن ال مناص من استعادة
صالحيات مجلس النواب ودوره لتصحيحّ االنحرافات
والعودة إلى المبادئ األساسية التي نص عليها القانون
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الـخــارج ،مثل شركة  ،Apex Gasالتي ّأسسها
أحـ ــد الـ ـت ـ ّـج ــار ف ــي ه ــون ــغ ك ــون ــغ ب ــرأسـ ـم ــال ال
يتجاوز  1,290دوالر أميركي ،بهدف الحصول
ً
على حقوق استكشاف ّ وإنتاج ،بدال من إنشاء
شركة نفط وطنية تمثل كل اللبنانيني! أعرب
التاجر املــذكــور عــن امتنانه وتـقــديــره ،وصــار
ّ
الذين
ـوزع األوسـمــة على صــدور املسؤولني
ّ
يـ ّ
تـفــضـلــوا ومـنـحــوه الـتــأهـيــل املـسـبــق ،أي حــق
ال ـح ـص ــول ع ـل ــى  %10ع ـل ــى األق ـ ــل م ــن مـلـكـيــة
في كل رقعة يشارك فيها إلى
البترول والغازّ ،
جــانــب شــركــة مـشــغـلــة .وع ـنــدمــا افـتـضــح هــذا
ّ
التصرف عبر وسائل اإلعــام ونشرت أسماء
الفاعلني ،لجأ املـســؤولــون إلــى شركة روسية
ّ
(ه ـنــاك شـكــوك حــول ـهــا) ،لـتـحــل مـحــل الـشــركــة
الــوط ـن ـيــة ،لـتـكــون شــريـكــا ف ــي أول اتـفــاقـيـتــن
أق ـ ّـرت ــا م ــع شــرك ـتــي ت ــوت ــال ال ـفــرن ـس ـيــة وأي ـنــي
اإليطالية.
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القانون لجهة حقوق ملكية الــدولــة للثروات
الـطـبـيـعـيــة وح ـقــوق ـهــا ف ــي امل ـش ــارك ــة الـفـعـلـيــة
فــي صـنــاعــة ال ـب ـتــرول وال ـغ ــاز .وبـمـعـنــى أكـثــر
وض ــوح ــا ،أص ـب ــح ل ـب ـن ــان ال ـب ـل ــد ال ــوح ـي ــد فــي
ال ـع ــال ــم ال ـ ــذي ي ـق ــوم ب ـق ـف ــزة ألك ـث ــر م ــن نـصــف
قــرن إلــى الــوراء ،ويعود إلــى نظام االمتيازات
القديمة ،التي عانت منها كل الــدول النامية،
قـبــل أن تـلـجــأ إل ــى ال ـتــأم ـيــم ،وتـسـتـعـيــض عن
ن ـظــام االم ـت ـي ــازات بـنـظــام تـقــاســم اإلن ـت ــاج أو
بنظام االسـتـثـمــار الــوطـنــي املـبــاشــر ،كما هي
الحال في الدول العربية وغيرها في كل أنحاء
املعمورة.
ه ـ ــذا الـ ـت ــزوي ــر لـ ـلـ ـق ــان ــون ،وه ـ ـ ــذا االس ـت ـه ـت ــار
بحقوق اللبنانيني وعقولهم ،لم يكن ليحصل
لو أن املجلس النيابي السابق (ال سيما لجنة
ّ
وتحمل مسؤولياته
الطاقة) قام بصالحياته
على صعيد فرض الشفافية ومراقبة تطبيق
القانون.
يـعـتـبــر ال ـب ـع ــض ،ع ـلــى م ــا ي ـب ــدو ،أن املـجـلــس
الـ ـنـ ـي ــاب ــي ّف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ه ـ ــو مـ ـ ـج ـ ـ ّـرد ف ــول ـك ـل ــور
ّ
ّ
بـلــدي .يـحــق لـقــلــة مــن مــوظـفــي وزارة الـطــاقــة،
وم ـس ـت ـشــاري ـهــم م ـج ـهــولــي ال ـه ــوي ــة ،ال ـتــاعــب
بالقوانني التي يصدرها الـنــواب وتشويهها
على هواهم ووفق مصالح من وضعهم حيث
هم.
ماذا كانت النتيجة؟ انعدمت الشفافية وانعدم
أي نقاش داخــل املجلس النيابي أو خارجه،
خــافــا ملــا يحصل فــي دول أخ ــرى ،كالنرويج
وإســرائ ـيــل ومــالـيــزيــا وم ـصــر وغ ـيــرهــا .رافــق
ذلك ،انحرافات وتصرفات ليس أقلها تعطيل
دور ال ــدول ــة فــي الـصـنــاعــة الـنـفـطـيــة ،وتــأهـيــل
شركات وهمية تم تسجيلها في لبنان أو في

الحقيقة التي
ال ّ
تتحمل التأويل
إن اتفاقيتي االستكشاف واإلنتاج
فــي الــرقـعـتــن الــرقــم  4وال ــرق ــم ،9
ت ـس ـت ـن ــدان ف ــي مـقــدمـتـيـهـمــا إل ــى
نـ ـ ّـصـ ــن ت ـ ـت ـ ـضـ ــارب أح ـك ــام ـه ـم ــا
األساسية الواحد مع اآلخر ،وهما
الـ ـق ــان ــون ال ـب ـت ــرول ــي 2010/132
م ــن ج ـه ــة ،واملـ ــرسـ ــوم 3017/43
مـ ــن ج ـه ــة ث ــانـ ـي ــة .ه ـ ــذه ً األحـ ـك ــام
امل ـت ـن ــاق ـض ــة ،ت ـع ــود أوال لـحـقــوق
ملكية الــدولــة على الـبـتــرول /الغاز
امل ـك ـت ـش ــف (وهـ ـ ـ ــي ح ـ ـقـ ــوق ن ـ ّـص
عليها ال ـق ّــانــون ص ــراح ــة ،قـبــل أن
ّ
تتبخر كليًا عبر تزوير املرسوم
ّ
وت ـنــكــره لـنـظــام تـقــاســم اإلن ـت ــاج).
وت ـعــود ثــانـيــا ملـشــاركــة الــدولــة في
ّ
األنشطة البترولية (والتي يؤكدها
القانون صراحة وتنفيها املــادة 5
مــن املــرســوم بكلمات صريحة!).
تـ ـ ـض ـ ــارب هـ ـ ــام آخـ ـ ــر ي ـك ـم ــن فــي
كــون القانون ّ
يميز ،ككل القوانني
البترولية فــي الـعــالــم ،بــن رخصة
االستكشاف واتفاقية اإلنتاج ،في
حني أن املرسوم  2017/43قد دمج
كل هذه املراحل في اتفاقية واحدة
ّ
تمتد على قرابة  40عامًا.

أسئلة إلى وزير الطاقة

ّ هي النسبة القصوى ّ
لحصة الدولة اللبنانية الكلية
في أحسن الحاالت
من أرباح النفط والغاز
في المياه اللبنانية
في حين
ّ
المعدل
يتراوح
بين  %65و%85
عشرات البلدان
في
ّ
التي تبنت
نظام تقاسم اإلنتاج

هي النسبة السنوية
السترداد النفقات
التي ُمنحت للشركات
النفطية في لبنان
فيما ّ
الحد األقصى
ُ
المعتمد عالميًا
ال يتجاوز %50

مزاعم الشفافية

ال شـ ّـك أن أفـضــل تعبير عــن انـعــدام الشفافية
جاء على لسان رئيس لجنة األشغال والطاقة
ال ـن ـيــاب ـيــة ال ـس ــاب ــق ،ال ـنــائــب مـحـمــد ال ـق ـبــانــي،
عندما قال في أيلول « :2016إن أسوأ ما تشكو
م ـنــه س ـيــاســة ال ـب ـت ــرول والـ ـغ ــاز ه ــو الـتـعـتـيــم
ّ
وال ـت ـكــتــم عـلــى مــا ي ـجــري ،بـمــا فــي ذل ــك تـجــاه
ّ
ّ
السادة النواب الذين لم يتمكنوا حتى اآلن من
االطـ ــاع عـلــى ن ـصــوص م ـشــروعــي مــرســومــن
قيد البحث في مجلس الوزراء ،وهي مراسيم
تطبيقية لقانون أصــدره مجلس الـنــواب .إنه
لوضع معيب ومخجل»! .هذا الكالم ،الصادر
عـلــى ل ـســان رئ ـيــس الـلـجـنــة الـنـيــابـيــة املعنية،
يكفي لدحض تصريحات وزيــر الطاقة ،الذي
قال أكثر من مرة« :إن شفافية سياسة البترول
والـ ـغ ــاز ف ــي ل ـب ـنــان ه ــي األف ـض ــل واألرقـ ـ ــى في
الـعــالــم» .فــي الــواقــع ،لــم يـقـ ّـدم وزيــر الطاقة أي
دليل على شفافية هذه السياسة سوى مزاعم
ّ
عــن طـلــب لـبـنــان االنـتـســاب ملـنــظـمــة الشفافية
ف ــي ال ـص ـنــاعــات االس ـت ـخــراج ـيــة (Extractive
.) Industries Transparency Initiative – EITI
طبعًا ،من دون أن يوضح هذا الوزير أن تقديم
ّ
طلب االنتساب للمنظمة املذكورة ال يعني أن
لبنان قد أصبح عضوًا فيها أو أنه يلزمها بأي
شيء .فقبول انتساب أي عضو جديد يستلزم
ّ
س ـنــوات ،تـقــوم خاللها املنظمة بالتحقيقات
ّ
الــازمــة للتأكد من أن طالب االنتساب يلتزم
ً
فعال باملعايير والشروط املطلوبة.
من املذهل أن لجنة الطاقة النيابية لم ّ
تحرك
ســاكـنــا ،عـلــى الــرغــم مــن تـصــريـحــات رئيسها
(حـيـنـهــا) .وهــي لــم تعترض مــرة واح ــدة على
ّ
تـ ـص ـ ّـرف ــات وتـ ـ ـج ـ ــاوزات ب ـع ــض امل ــوظـ ـف ــن .مــا
ّأدى إل ــى تـعـطـيــل كــامــل لـصــاحـيــات املجلس
الـنـيــابــي الــرقــاب ـيــةّ ،
وأدى ه ــذا الـتـعـطـيــل إلــى
ّ
ف ــرض ش ــروط ُمـجـحـفــة كــأمــر واقـ ــع ،كـمــا أدى
إلى اتخاذ هذه الشروط كأساس لتوقيع أول
ّ
ات ـفــاق ـي ـتــن لــاس ـت ـك ـشــاف واإلنـ ـت ــاج تـغــطـيــان
الرقعتني الرقم  4والرقم .9

ال مناص من تفعيل دور النواب
أن تـفـعـيــل صــاحـيــات وم ـســؤول ـيــات املجلس
ال ـن ـيــابــي ق ــد أص ـب ــح ض ـ ــرورة ال ب ــدي ــل عـنـهــا،
ت ـفــرض ـهــا اس ـت ـح ـق ــاق ــات عـ ـ ـ ّـدة ،ف ــي طـلـيـعـتـهــا
اإلعــان الرسمي عن إطــاق دورة جديدة ،في
الـعــام املـقـبــل ،ملنح حـقــوق استكشاف وإنـتــاج
ف ــي امل ـنــاطــق ال ـب ـحــريــة .ف ـهــل سـيـتــم ذل ــك على
أســاس الـتـجــاوزات واالنـحــرافــات التي رافقت
ال ـ ـ ـ ــدورة األول ـ ـ ـ ــى ،ال س ـ ّـي ـم ــا ل ـج ـه ــة اس ـت ـم ــرار
تـعـطـيــل دور ال ــدول ــة واإلبـ ـق ــاء ع ـلــى الـتــأهـيــل
امل ـس ـب ــق ل ـش ــرك ــات ص ــوري ــة ي ـخ ـت ـبــئ وراء ه ـ ــا
بـعــض ب ــارون ــات الـسـيــاســة ومـحـتــرفــي الـكــذب
والتضليل والعموالت ونهب املال العام؟
ّأمــا االستحقاق الثاني الــذي يكمل األول ،هو

ّ
البت بأربعة مشاريع واقتراحات
اإلسراع في
ق ــوان ــن ب ـت ــرول ـي ــة ،ق ـي ــد ال ـب ـح ــث ف ــي ال ـل ـجــان
ّ
املتخصصة .وفي طليعتها مشروع
البرملانية
قــانــون إنـشــاء شركة نفط وطنية ،تـشــارك في
األنشطة البترولية والغازية جنبًا إلى جنب
م ــع واحـ ــدة أو اثـنـتــن م ــن ال ـشــركــات الـعــاملـيــة
الـكـبــرى ،فــي إطــار نـظــام تقاسم اإلنـتــاج الــذي
ّ
نص عليه القانون.
ي ـ ّـدع ــي ب ـعــض امل ـس ــؤول ــن أن إن ـش ــاء ال ـشــركــة
الــوط ـن ـيــة ال يـمـكــن أن ي ـتــم إال ب ـعــد اكـتـشــاف
الـبـتــرول والـغــاز ّ
بكميات تـجــاريــة ،وهــذا قول
ه ـ ـ ــراء ،ال ي ـم ـكــن أن ي ـص ــدر إال ع ــن ج ـه ـلــة أو
ّ
ّ
ً
جدال أنه ال ّ
بد
مضللني .ألنه ،حتى إذا سلمنا
لسبب أو آلخــر مــن انـتـظــار حـصــول اكتشاف
تجاري ،فهذا ال يمنع على اإلطالق من تضمني
االتفاقيات املبرمة مع الشركات األجنبية بندًا
ي ـن ـ ّـص ع ـلــى أن ــه ي ـحــق ل ـل ــدول ــة ،أو لـشــركـتـهــا
الوطنية ،الــدخــول كشريك بنسبة ّ
معينة في
حال التوصل إلى مثل هذا االكتشاف.
نعم ،من خــال بند من بضع كلمات ال يكلف
ل ـب ـن ــان دوالرًا واحـ ـ ـ ـ ـدًا ،ي ـم ـك ــن ح ـف ــظ ح ـقــوق
الــدولــة ،وتـفــادي خـســارة مـلـيــارات ال ــدوالرات.
ّأمـ ـ ــا ال ـح ـم ــاق ــة ،ف ـه ــي الـ ـت ــي ت ــم ارت ـك ــاب ـه ــا فــي
االت ـف ــاق ـي ـت ــن ال ـس ــاب ـق ـت ــن ع ـل ــى ال ــرق ـع ـت ــن 4
و ،9عـبــر حــرمــان ال ــدول ــة مــن أي حــق لـهــا في
املشاركة.
إن إنشاء شركة نفط وطنية هو أمر أكثر من
ض ــروري ،ليس فقط فــي مرحلة االستكشاف
واإلنتاج ،بل أيضًا في سائر مراحل الصناعة
كالنقل والتكرير والتوزيع والبتروكيمياء.
أخ ـ ـي ـ ـرًا ،ق ــد تـ ـك ــون شـ ـ ــؤون ص ـن ــاع ــة ال ـب ـت ــرول
والغاز ليست من اختصاص غالبية النواب،
ل ــذل ــك م ــن امل ـف ـي ــد والـ ـ ـض ـ ــروري أن ي ـسـتــأنــس
امل ـج ـلــس ال ـن ـيــابــي بـ ــرأي واح ـ ــدة أو أك ـث ــر من
ّ
املنظمات الدولية املتابعة لهذا املــوضــوع ،ال
ّ
سـ ّـيـمــا مــا يتعلق بــالـتــدابـيــر الــازمــة ملكافحة
الفساد في الصناعة النفطية ،وتوفير الشرح
لـلـمـعـنـيــن ف ــي ل ـب ـنــان حـ ــول الـ ـف ــرق ال ـشــاســع
بــن نظام تقاسم اإلنـتــاج ونـظــام االمـتـيــازات،
والـ ـف ــرق ب ــن وجـ ــود ال ــدول ــة وعـ ــدم وج ــوده ــا
فــي األنـشـطــة البترولية ،والـفــرق بــن سياسة
بترولية تستهدف مصلحة املواطنني وأخرى
تمليها سرقة املال العام.
حــان الوقت لوضع حـ ّـد لالنحرافات الكارثية
ال ـ ـتـ ــي ح ـص ـل ــت حـ ـت ــى اآلن .وحـ ـ ـ ــده امل ـج ـلــس
دون س ــواه ،يمكنه الـقـيــام بهذا
الـنـيــابــي ،مــن ّ
الـ ـ ــدور ك ــي ي ـت ـجــنــب ال ـل ـب ـنــان ـيــون أن ي ـت ـحـ ّـول
استثمار البترول والغاز إلى كارثة اقتصادية،
وإل ـ ـ ــى ف ـض ـي ـح ــة جـ ــديـ ــدة أكـ ـب ــر مـ ــن م ـج ـمــوع
الفضائح التي عانوا منها حتى اآلن.

ّ
ّ
حبذا لو يتفضل وزير الطاقة باإلجابة على هذين السؤالني:
 -1وف ــق أي م ــادة فــي الــدس ـتــور ،أو أ ّح ـكــام أي قــانــون ،أو
بموجب أي سلطة ،سمح لبعض موظفي وزارتــه بتزوير
القانون؟
فقد تم طرد الدولة من األنشطة البترولية ،وجرى تجريدها،
وتجريد اللبنانيني ،من حقوق امللكية ّعلى كامل ثروتهم
النفطية التي سيتم استخراجها .فهل يدلنا وزير الطاقة إلى
بلد آخر في العالم ،حتى في البلدان األكثر فسادًا ،يحصل
فيه مثل هذا التالعب بالقانون ،ومثل هذه اإلهانة للنواب
الــذيــن أص ــدروه؟ وهــل يــدرك وزيــر الطاقة أن هــذا التزوير
يعني خسارة لبنان ملليارات ال ــدوالرات في كل رقعة من
الرقع البحرية ّ
امللزمة ،وهــذه الخسارة ناجمة تلقائيًا عن
ع ــدم مـشــاركــة ّال ــدولــة وان ـت ـقــال حـ ّـصـتـهــا مــن اإلن ـت ــاج إلــى
الشركة التي حلت محل الدولة وشركتها الوطنية؟
 -2هــل يمكن لــوزيــر الطاقة أن ّ
يفسر للبنانيني األسباب
الحقيقية العتماد مستويات لدخل الدولة أدنى من املعايير
ّ
املـعــروفــة فــي الـعــالــم؟ فــدخــل الــدولــة مــن الـغــاز يشكل %4
فقط ال غير من قيمة اإلنتاج (وهي نسبة أكثر من تعيسة،
باملقارنة مع معدل  %12,5في العالم) .وال تتجاوز ضريبة
الدخل ( %20باملقارنة مع معدل  %26في  73دولة ّ
تطبق
نـظــام تـقــاســم اإلن ـت ــاج ال ــذي ن ـ ّـص عليه ال ـقــانــون اللبناني
ّ
وتنكر له املرسوم  .)2017/43وقد تم منح الشركات حق
استرداد نفقاتها بمعدل  %65سنويًا ،فيما ّ
الحد األقصى
ُاملعتمد عامليًا ال يتجاوز  .%50كل ذلــك ،يـ ّ
ـؤدي إلى دخل
ّ
كلي للدولة اللبنانية ال يتجاوز في أحسن الحاالت %47
من األربــاح ،في حني يتراوح ّ
املعدل بني  %65و %85في
ّ
عشرات البلدان التي تبنت نظام تقاسم اإلنتاج .طبعًا ،هذا
الحساب ّ
لحصة الدولة من مجمل األربــاح مرهون بمدى
ّ
صدقية األرقام التي تعطيها الشركات عن أرباحها ،والتي
ّ
ّ
أصبح من املستحيل على لبنان التأكد من صدقيتها ،ألن
ّ
الزفة» ،من ّ
جراء
الدولة اللبنانية قد أصبحت كـ«األطرش في
طردها من األنشطة البترولية ،وحرمانها من إمكان مراقبة
مختلف ّ
مكونات النفقات واإليرادات.

الحاجة إلى المساءلة
األخ ـطــاء واالن ـحــرافــات الـبــالـغــة ال ـخ ـطــورة ،الـتــي ّ
تعرضت
لها سياسة البترول والغاز في لبنان ،أصبحت تستلزم
بـشـكــل م ـلـ ّـح تـفـعـيــل دور امل ـج ـلــس ال ـن ـيــابــي واس ـتــرجــاع
صالحياته التشريعية والرقابية التي سلبت منه .ما يعني
على الصعيد العملي اتخاذ مبادرات أولية يمكن إيجازها
في النقاط التالية:
 -1إجــراء تحقيق حــول انتهاك بعض املـبــادئ األساسية
التي قام عليها القانون البترولي ،وتحديد هوية ومسؤولية
كــل مــن ش ــارك فــي ه ــذا االن ـت ـهــاك عـبــر ّ
دس امل ــادة  5من
ّ
املــرســوم رقــم  ،2017/43الـتــي تشكل تشويهًا صارخًا
لــأحـكــام الـخــاصــة بـحـقــوق ملكية ال ــدول ــة عـلــى ثــرواتـهــا
الطبيعية واملشاركة املباشرة في استثمار هذه الثروات.
 -2استخالص النتائج والعبر من التحقيق املشار إليه،
واتخاذ التدابير الالزمة التي تمليها املحافظة على حقوق
وآمال اللبنانيني.
 -3تـحــديــد هــويــة ومـســؤولـيــة كــل مــن عـمــل وســاهــم في
الـتــأهـيــل املـسـبــق لـشــركــات وهـمـيــة بغية حـصــولـهــا على
حـقــوق اسـتـكـشــاف وإن ـت ــاج ،ع ــاوة عـلــى تـحــديــد أسـبــاب
ّ
اخـتـيــار شــركــة غـيــر مشغلة تنتمي لبلد يشكو انـعــدام
الشفافيةّ ،
لضمها إلى توتال وأيني في اتفاقيتي الرقعتني
 4و.9
 -4إجــراء تحقيق في الظروف التي أدت إلــى إبــرام عقود
بـتــرولـيــة بــالـتــراضــي وم ــن دون اس ـت ــدراج ع ــروض ،وفــي
طليعتها العقود الخاصة باملسح الزلزالي :تكاليفها ،قيمة
مبيعات املعطيات التي تم الحصول عليها ،وتوزيع األرباح
بني الشركات املعنية والدولة والوسطاء.
ّ -5مساءلة الوزير املختص وغيره من املسؤولني املعنيني،
ّ
وكــلـمــا اقـتـضــت الـحــاجــة ،عــن الـتــدابـيــر املــتـخــذة الخاصة
باستثمار الثروة النفطية.
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ّ
ّ
◼ فكر مجددًا

رسم بياني

سوق األرز والسياسة
من يصنع من؟
األمجد سالمة
مـ ــا هـ ــي الـ ـع ــاق ــة بـ ــن رأس املـ ــال
والـسـيــاســة؟ ّأيـهـمــا يصنع اآلخ ــر؟
وهـ ـ ــل نـ ـ ــوع هـ ـ ــذه الـ ـع ــاق ــة يـحـمــل
عامل استمرارية مع ّ
تغير الزمان
واملكان؟
ه ـ ـ ـ ــذه األس ـ ـ ـئ ـ ـ ـلـ ـ ــة كـ ـ ــانـ ـ ــت الـ ـ ــدافـ ـ ــع
األول لـلـبـحــث ف ــي طـبـيـعــة الـعـمــل
السياسي الحديث وانتظامه مع
ّ
تطور رأس املــال في اإلقتصادات
ال ـ ـحـ ــدي ـ ـثـ ــة .ولـ ـ ـي ـ ــس مـ ـ ــن ال ـس ـه ــل
الـجــزم بــإجــابــات ُمـحـ ّـددة عــن هذه
األس ـئ ـل ــة ،وخ ـص ــوص ــا أن الـكـثـيــر
ُ
ُم ــن ال ـن ـظــريــات ط ــرح ــت ،وال ت ــزال
ت ـطــرح ،حــول طبيعة الـعــاقــة بني
أولكسي كوستوفسكي ــ أوكرانيا

ال ـس ـي ــاس ــة ورأس املـ ـ ــال .وبـيـنـمــا
االت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاه ال ـ ـ ـسـ ـ ــائـ ـ ــد الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم ه ــو
محاولة الفصل بني مسارات عمل
رأس املـ ــال وال ـس ـي ــاس ــة ،واع ـت ـبــار
ً
ّ
يتضمن البحث
األخـيــرة عـمــا ال
فــي خ ـيــارات البنية االقـتـصــاديــة؛
عضويًا
هنالك اتجاه يرى ترابطًا
ّ
بــن السياسة ورأس املــال ،ولكنه
دائـ ـم ــا م ــا ي ـع ـطــي ع ــام ــل ال ـق ـي ــادة
لألخير.
ل ـ ـكـ ــن ه ـ ـنـ ــالـ ــك حـ ـ ـ ـ ــاالت ت ــاريـ ـخـ ـي ــة
عاكست هذه اآلراء ،وأعطت نماذج
م ـع ــاك ـس ــة ل ـل ـت ـن ـظ ـيــر الـ ـس ــائ ــد عــن
العالقة بني السياسة ورأس املال،
ومــن هــذه الـحــاالت إنـشــاء وتـطـ ّـور
سوق األرز املركزي في اليابان.
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أوجه الشبه بين حجر النقد والعمالت الرقمية
بروس بويير

يبحث الكاتب عن العالقة بين رأس المال والسياسة ،انطالقًا من
التجربة التاريخية لليابان ،إذ ساهم قرار سانكين توكاي بفرض
إقامة اإلقطاعيين وعائالتهم وحاشيتهم في ّالعاصمة،
ّبهدف ضبطهم والقبض على الحكم ،بإحداث تغيرات عميقة
أثرت في شكل المجتمع واالقتصاد اليابانيين ،وقادت إلى تحويل
رأس المال ،ومعه بعض النفوذ السياسي ،من طبقة إلى أخرى
ّ
والتطور
النظام الجديد
االقتصادي

ُ
أ ّس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــت ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوق ف ـ ـ ــي ح ــي
«دوجـ ـيـ ـم ــا» ف ــي م ــدي ـن ــة «أوسـ ــاكـ ــا»
فـ ــي عـ ـ ــام  ،1697خـ ـ ــال فـ ـت ــرة حـكــم

«ال ـشــوغــونــات» مــن «ال ـتــوكــوغــاوا».
و«ال ـ ـ ـشـ ـ ــوغـ ـ ــون» ه ـ ــو لـ ـق ــب ال ـح ــاك ــم
العسكري (والفعلي) لليابان ما بني
عــامــي  1185و ،1868وك ــان املنصب
وراثـ ـي ــا ،ي ـع ـ ّـن شــاغ ـلــه اإلم ـب ــراط ــور
بشكل صوري.
ولـ ـك ــن بـ ــدايـ ــة ،ي ـج ــب ت ــوض ـي ــح أن
املجتمع الـيــابــانــي كــان ُيـقـ ّـســم إلــى
أربع طبقات تحت الطبقة الحاكمة:
ال ـ ـس ـ ــام ـ ــوراي ،وهـ ـ ــي ط ـب ـق ــة فـيـهــا
ط ـيــف م ــن ال ـط ـب ـقــات ال ـص ـغــرى من
كـبــار اإلقـطــاعـيــن (الــديــام ـيــو) إلــى
املقاتلني العاديني .تليها من حيث
ّ
املــرت ـبــة طـبـقــة ال ـف ــاح ــن ،وم ــن ثم
طـبـقــة ال ـحــرف ـيــن ،وأدن ــاه ــا مرتبة
طبقة ّ
التجار.
شـ ـه ــدت فـ ـت ــرة حـ ـك ــم «ش ــوغ ــون ـي ــة
ّ
املمتدة من عــام 1600
تــوكــوغــاوا»،
ّ
ّ
إلى عام  ،1868تطورات اقتصادية
هــائـلــة ،ســاهـمــت فــي نـقــل املجتمع
ّ
ّ
ويعدد
الياباني إلى حالة جديدة.
جورج سانسوم ،في كتابه «تاريخ
ال ـيــابــان ،»1867-1615 :الـتـطـ ّـورات
األســاسـيــة الـتــي ســاهـمــت فــي هــذه
ال ـن ـق ـل ــة .وأولـ ـ ـ ــى ه ـ ــذه الـ ـتـ ـط ـ ّـورات
ك ــان ت ـط ـ ّـور االنـ ـت ــاج ال ــزراع ــي كـ ّـمــا
ون ـ ــوع ـ ــا ب ـس ـب ــب تـ ـ ـط ـ ـ ّـور أس ــال ـي ــب
ال ــزراع ــة ،وال ــداف ــع الــرئـيـســي وراءه
كـ ــان ان ـت ـش ــار الـ ــزراعـ ــة ال ـت ـج ــاري ــة،
الـتــي كــانــت مرتبطة فقط بمحيط
«ك ـ ـي ـ ــوت ـ ــو» الـ ـع ــاصـ ـم ــة الـ ـق ــديـ ـم ــة،
وتـ ّ
ـوس ـعــت لتشمل مـحـيــط الكثير
من املدن الكبرى بعد نقل العاصمة
«يدو» (التي أصبحت في
إلى بلدة ِ
ما بعد طوكيو).
ّ
ّ
والتربح منه
التنوع الــزراعــي
هــذا
ّأديا إلى ظهور الحاجة إلى تطوير

ـحـ ــرف امل ــرت ـب ـط ــة ب ــأن ــواع
ب ـع ــض الـ ـ ِ
ال ــزراع ــات ،بـسـبــب نـمــوهــا ،وتــالـيــا
نمو حجم املواد األولية املوجودة.
ّ
التطورات طاول نظام النقل
وثالث
واملواصالت في البالد ،فالنقل كان
ّ
متخلفًا يعتمد على طرقات ّ
ضيقة
ووعـ ـ ــرة ب ــن امل ـن ــاط ــق ،ل ـكــن ت ـطـ ّـور
مـسـتــوى ال ــزراع ــة وال ـح ــرف ،وقـيــام
سـ ــوق م ــرك ــزي ــة دف ـع ــا إلـ ــى تـطــويــر
النقل البحري والطرقات الداخلية.
ّ
ّ
البحريان الشرقي
فنشأ خطا النقل
والغربي ،اللذان ربطا ،مع الطرقات
الداخلية ،سائر املناطق بالعاصمة
الجديدة «يدو» ومدينة «أوساكا»
الـتــي تـحـ ّـولــت إلــى املــركــز التجاري
األول في البالد.
وهنا ال ّ
ّ
بد من أن ّ
التطور
نعرج على
الــرابــع واأله ــم ،وهــو نشوء السوق
املركزية في «أوساكا» .فبالرغم من
أن «شوغونية توكوغاوا» تعاملت
ّ
م ــع الـ ـتـ ـج ــارة ب ـش ـكــل م ـت ـق ــلــب بــن
الفترات املختلفة من حكمها ،فتارة
ّ
ّ
الحرة،
تشجع
كانت
على التجارة ّ
ّ
وطورًا كانت تتدخل بشكل مكثف،
إال أن ال ـثــابــت الــوح ـيــد ك ــان اتـبــاع
نظام السوق املـ ّ
ـوحــدة ،وخصوصًا

فــي ت ـجــارة األرز .وس ــوق األرز في
«أوس ـ ــاك ـ ــا» ت ـح ـ ّـول ــت ب ـس ــرع ــة إل ــى
العصب االقتصادي األساسي في
البالد ،وخصوصًا مع أهمية األرز
ّ
فــي النظام الضريبي .فالفلحون
ك ــان ــوا يــدف ـعــون ضــرائـبـهــم لطبقة
اإلق ـطــاع ـيــن م ــن ال ـس ــام ــوراي على
شكل ّ
كميات من األرز ،والساموراي
ّ
بــدورهــم كــانــوا يــأخــذون حصتهم
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ي ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـددهـ ـ ــا «ال ـ ـ ـشـ ـ ــوغـ ـ ــون»
ويرسلون الباقي له.
وسـ ـ ــرعـ ـ ــان م ـ ــا اسـ ـتـ ـف ــاد أصـ ـح ــاب
مخازن األرز في «أوساكا» من هذا
الــواقــع ،وتـحـ ّـولــوا إلــى تـ ّـجــار كبار،
ومــع الــوقــت إلــى العــب أســاســي في
مــراكـمــة رأس امل ــال فــي ال ـبــاد ،كما
يشرح دافيد موس ويوجني ِكنتغن
في بحثهما «سوق دوجيما لألرز
وأصول التجارة بالعقود اآلجلة».
وصار ّ
التجار ،الذين كانوا يشترون
األرز من إقطاعيي الساموراي ،وفي
ّ
الــوقــت عـيـنــه ي ـخــزنــون مــا ال يريد
اإلقطاعييون أن يبيعوه ،يصدرون
«إمـ ـتـ ـي ــازات األرز» ل ـه ــم ،لـيـقــومــوا
بدورهم باستعمال هذه اإلمتيازات
«ال ــورق ـي ــة» لـلـتـبــادل ال ـت ـج ــاري ،ما
جعلها عمليًا عملة مدعومة باألرز.
وم ـ ــع ازدي ـ ـ ـ ــاد إنـ ـف ــاق اإلق ـط ــاع ـي ــن
وازديـ ـ ـ ـ ــاد اس ـت ــدان ـت ـه ــم مـ ــن ت ـ ّـج ــار
«أوساكا» ،بدأ األخيرون يصدرون
امـتـيــازات تفوق مــا كــانــوا يملكون
ف ــي م ـخــازن ـهــم ،وي ـقــرضــون ـهــم ،أي
أنهم بــدأوا يمارسون دورًا شبيهًا
بالدور البدائي للمصرفيني.
ّ
ول ـكــن ،مــا ال ــذي دف ــع بــات ـجــاه هــذه
ال ـت ـطـ ّـورات؟ ومــا ال ــذي اختلف بني
«شوغونية توكوغاوا» وما سبقها
من شوغونيات؟

السياسة المركزية وتبعاتها

ّ
لعل العامل األبــرز في دفع اليابان
ّ
ن ـح ــو هـ ــذه الـ ـتـ ـط ــورات كـ ــان ن ـظــام
«ســان ـكــن ت ــوك ــاي» ،أي الـحـضــور
ال ـب ــدي ــل .ف ـقــد ف ــرض ــت «شــوغــونـيــة
ت ــوك ــوغ ــاوا» عـلــى اإلق ـطــاع ـيــن من
ط ـب ـق ــة الـ ـ ـس ـ ــام ـ ــوراي نـ ـظ ــام إق ــام ــة
جـ ـب ــري ــة سـ ـن ــوي ــة ف ـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة
«ي ــدو» ،حيث يقيم اإلقطاعي سنة
ف ــي ال ـع ــاص ـم ــة ،وي ـق ـيــم ف ــي الـسـنــة
ال ـت ــي تـلـيـهــا ف ــي مـقــاطـعـتــه ،ولـكــن
مع اإلبقاء على زوجته ووريثه في
العاصمة كرهائن عند «الشوغون».
هــذا الـنـظــام س ــارع فــي نمو «يــدو»
ب ـش ـك ــل ك ـب ـي ــر ف ـ ــي ف ـ ـتـ ــرة ق ـص ـي ــرة
ج ـ ـ ـ ّـدًا ،ب ـس ـبــب وج ـ ــود اإلق ـطــاع ـيــن
وعــائــات ـهــم ف ــي امل ــدي ـن ــة ،فتبعهم
الـكـثـيــر م ــن أف ـ ـ ّـراد طـبـقـتــي الـتـ ّـجــار
والحرفيني ليوفروا الخدمات لهم،
ِ
ك ـمــا ي ـش ــرح م ــاري ــوس يــان ـســن في
كتابه «صناعة اليابان العصرية».
والـهــدف الرئيسي مــن هــذا النظام
كــان اإلب ـقــاء على والء اإلقطاعيني
«لـلـشــوغــون» واس ـت ـنــزاف قــدراتـهــم

امل ــالـ ـي ــة ق ـ ــدر اإلم ـ ـكـ ــان مل ـن ـع ـهــم مــن
ّ
شــن حــروب عليه أو على بعضهم
البعض .فاإلبقاء على مركزي إقامة
دائمني كان منهكًا ماليًا ،حتى على
أكـبــر اإلقـطــاعـيــن مــن ال ـســامــوراي،
وهذا كان سببًا رئيسيًا في ازدياد
إنفاقهم.
ّ
اإلقـ ـط ــاع ــي دائـ ـ ــم ال ـت ـن ــق ــل لــم
ول ـك ــن ّ
يكن يتنقل وح ــده ،بــل تبعه املئات
(وفـ ـ ـ ــي حـ ــالـ ــة بـ ـع ــض اإلق ـط ــاع ـي ــن
الـكـبــار اآلالف) مــن ال ـســامــوراي من
الـطـبـقــات األدن ـ ــى ،فــي حــركــة تشبه
الـخــدمــة العسكرية اإلجـبــاريــة عند
«ال ـ ـشـ ــوغـ ــون» فـ ــي «ي ـ ـ ـ ــدو» .ف ـكــانــت
املدينة تشهد يوميًا خــروج اآلالف
م ــن اإلق ـط ــاع ـي ــن وجـ ـن ــوده ــم عـل ّــى
مدار السنة ودخولهم .وهذا التنقل
الدائم الــذي ال بـ ّـد أن يبدأ من قصر
اإلق ـط ــاع ــي ف ــي م ـقــاط ـع ـتــه ،مـضــافــا
ّ
إلى منع اإلقطاعيني من تملك أكثر
من قصر واحد وتحويله إلى مركز
إداري ملقاطعاتهم يربطها بباقي
املقاطعات ،جعل هذه القصور مراكز
ّ
للتجار والحرفيني.
اجتذاب مديني
وســرعــان مــا ّ
تحولت هــذه القصور
ومحيطها إلى مدن وأسواق جديدة
ّ
األهم أن
للمزروعات والحرف .ولكن
ّ
ه ــذا الـتـنــقــل خـلــق حــاجــة ّإل ــى نظام
ّ
يتحمل التنقل الــدائــم
نقل مـتـطـ ّـور
بــن املـنــاطــق املختلفة والـعــاصـمــة،
وم ــن دون ح ـصــول ح ــاالت تـصــادم
املتنافسني.
بني اإلقطاعيني
ّ
وخلقت حــركــة التنقل هــذه حاجة
عـنــد اإلق ـطــاع ـيــن إل ــى إن ـف ــاق امل ــال
خ ـ ـ ــارج م ـق ــاط ـع ــات ـه ــم (ف ـ ــي «ي ـ ــدو»
وع ـ ـلـ ــى ال ـ ـطـ ــريـ ــق مـ ـنـ ـه ــا وإلـ ـيـ ـه ــا،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى الـ ـه ــداي ــا امل ـق ـ ّـدم ــة
«ل ـل ـش ــوغ ــون») ،وه ــم ال ـ ّـذي ــن كــانــوا
ي ـ ـت ـ ـقـ ــاضـ ــون مـ ـسـ ـتـ ـح ــق ــاتـ ـه ــم م ــن
ال ـض ــرائ ــب ب ـ ـ ــاألرز ،م ــا س ـ ّـه ــل قـيــام
نظام التبادل باستعمال امتيازات
ّ
الورقية ،وأيضًا في نمو دور
األرز
وغنى ّ
تجار وأصحاب مخازن األرز
فــي «أوس ــاك ــا» .ويـشــرح سانسوم،
أن ه ــذه ال ـت ـح ـ ّـوالت ال ـت ــي شـهــدهــا
دور س ـ ــوق األرز فـ ــي «أوس ـ ــاك ـ ــا»
س ــاه ـم ــت ف ــي ن ـق ــل رأس املـ ـ ــال فــي
الـيــابــان مــن طبقة الـســامــوراي إلى
طـبـقــة ال ـت ـ ّـج ــار ،وه ــي كــانــت طبقة
مــذمــومــة وف ــق األعـ ــراف اليابانية،
وفــي نموه بشكل كبير ومراكمته.
ون ـقــل ه ــذا ال ـت ــراك ــم ف ــي رأس امل ــال
قسمًا مــن الـقـ ّـوة السياسية مــن يد
الساموراي إلى أيــدي دائنيهم ،أي
طبقة ّ
التجار.

من صلب العمل السياسي
ال ي ـم ـك ـن ـن ــا ال ـ ـحـ ــديـ ــث ع ـ ــن ال ـب ـن ـيــة
االقتصادية ألي بلد من دون إدراجها
ّ
الضيق ملعنى العمل
ضمن الطيف
السياسي .فهذا السياق التاريخي
في اليابان ،يظهر أن قرارًا سياسيًا
ـ ـ الـ«سانكني تــوكــاي» ـ ـ كــان الهدف
األس ــاس ــي م ـنــه ال ـق ـبــض ع ـلــى نـظــام
ح ـكــم إق ـط ــاع ــي ع ـبــر إرسـ ـ ــاء قــواعــد
ّ
م ــرك ــزي ــة ،ش ــك ــل الـ ــدافـ ــع األس ــاس ــي
لتطورات ّ
ّ
حدثت االقتصاد الياباني
بشكل كبير .باإلضافة إلى ذلك ،نتج
مّــن ه ــذه الـسـيــاســة ت ـغـ ّـيــرات عميقة
أثــرت في شكل املجتمع واالقتصاد
اليابانيني ،وقادت إلى تحويل رأس
املال ،ومعه بعض النفوذ السياسي،
من طبقة إلى أخرى.

إن ال ـع ـم ــات ال ــرق ـم ـي ــة م ـث ــل الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ Bitcoinوتـقـنـيــة
ُ
الـ ـ ـ ـ ــ Blockchainاملـسـتـخــدمــة لتسجيل املـعــامــات
الرقمية فــي سـجــات متاحة للعموم ،قــد ال تكون
ثورية إلى هذا ّ
ّ
الحد .قبل بضعة مئات من السنني،
ع ـلــى األقـ ـ ــل ،اس ـت ـخ ــدم س ـك ــان ج ــزي ــرة يـ ــاب غــرب
ميكرونيسيا ،في إدارة أعمالهم وتعامالتهم املبادئ
نفسها ،التي تدخل في صلب آلية تشغيل العمالت
الرقمية اليوم .ووفقًا لعالم اآلثار في جامعة أوريغون
األميركية سكوت فيتزباتريك« :سبقت التبادالت
بــأح ـجــار ال ـن ـقــد ف ــي ي ــاب تـكـنــولــوجـيــا ال ـ ـ ـ ــBitcoin
والـ.»Blockchain
ـاع الـ ـسـ ـن ــوي ل ـج ـم ـع ـيــة ع ـل ــم اآلث ـ ــار
خ ـ ــال االجـ ـتـ ـم ـ ّ
األميركية ،الذي نظم في واشنطن ،في نيسان /أبريل
املــاضــي ،ش ــرح فيتزباتريك الـعــاقــة بــن األق ــراص
ال ـح ـجــريــة الـضـخـمــة امل ـن ـحــوتــة وال ـع ـم ــات الــرقـمـيــة
املنتشرة في الفضاء الرقمي في الوقت الحالي.
يستند فيتزباتريك إلى الدراسات التي أجريت حول
ه ــذه الـصـخــور وت ــاري ــخ مــواقـعـهــا فــي ي ــاب والـجــزر
ّ
امل ـج ــاورة لـهــا ،ويـشـيــر إل ــى أن ســكــان ي ــاب أبـحــروا
م ـســافــة  400كـيـلــومـتــر إل ــى ال ـج ــزر املـ ـج ــاورة في
ميكرونيسيا الستخراج أحجار الكلس ،وذلك قبل
الجزر في عام  .1783كما
وصول األوروبيني إلى هذه ّ
أنهم تفاوضوا مع الـقــادة املحليني بهدف الوصول
إلى رواســب األحجار الكلسية .وواصلوا رحالتهم
إلــى هــذه الجرز الستخراج األقــراص الصخرية من
مواقعها ،فنحتوا ثقبًا مركزيًا في كل قطعة دائرية
ّ
ليتمكنوا من رفع الصخرة ،التي أطلقوا عليها اسم
ّ
 ،RAIونقلوها إلــى يــاب على عــوامــات ،وعرضوها
أمـ ــام ال ـج ـمــوع ،بـحـيــث اس ـت ـحــوذت مـجـمــوعــات من
العشائر واألفــراد على ملكيات فيها ،وحـ ّـددت قيمة
كل حجر وفقًا لحجمه وشكله وجودته واألخطار
ال ـت ــي واجـ ـه ــت ال ـن ـ ّـح ــات ــون الس ـت ـخ ــراج ـه ــا ،ق ـبــل أن
ّ
يخصص للـ RAIمكان عام لتعرض فيه.
إن عملية نقل ملكية القرص كانت متاحة ،فهو كان
يستخدم كهدية زواج ،أو لتأمني حلفاء سياسيني،
أو مقابل الـحـصــول على ال ـ ّغــذاء مــن سـكــان الجزر
القريبة .وهــذه املـعــامــات كلها حصلت بعلم كافة
أف ــراد املجتمع ،وبـغــض النظر عـ ّـمــن حصل على الـ
 ،RAIإال أنه بقي في موقعه األصلي.
يعمل ال ــ Bitcoinوال ــ Blockhainبالطريقة نفسها،
وفــق فـيــزبــاتــريــك ،باعتبار أن «ّعـ ّـمــال مـنــاجــم» (أي
الباحثني عــن) الـ ـ  Bitcoinيـحــلــون ألـغــازًا رياضية
ّ
معقدة لتحرير وحــدات العملة .فيتم عندها نقلها
وتخزينها في شكل آمــن في سجل Blochchain
ال ـعــام واآلمـ ــن ،حـيــث تـتــوافــر ت ــواري ــخ كــل العمليات
التي خضعت لها كل وحدة من وحدات ال ــ،Bitcoin
وفي شكل علني لكافة املشتركني في الشبكة .كما
يمكن ّتبادل ال ــ Bitcoinمع سلع وخدمات مختلفة،
أو التخلي عنها في أي وقت من قبل املشاركني في
النظام الرقمي ،لكن مع بقائها في املكان نفسه.
ً
هــذه املقاربة التي يطرحها فيزباتريك أثــارت جدال
واس ـع ــا! تــوافــق عــاملــة اآلث ــار واألنـتــروبــولــوجـيــا في

ﺑﻴﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ:
ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺪﻳﻢ!

Rai

ّ
ﺳﺎﻓﺮ ﺳﻜﺎن ﺟﺰﻳﺮة ﻳﺎب إﻟﻰ
اﻟﺠﺰر اﻟﻤﺠﺎورة ﻻﺳﺘﺨﺮاج
ﺣﺠﺮ اﻟﻜﻠﺲ ّ
وﺣﻮﻟﻮه إﻟﻰ
وﻋﻨﺪ
) Raiﺣﺠﺮ اﻟﻨﻘﺪ(.
ّ
ﻋﻮدﺗﻬﻢّ ،
ﻓﺴﺮوا ﻟﺴﻜﺎن
اﻟﺠﺰﻳﺮة ﻋﻦ اﻟـ Raiﺣﺘﻰ
ﻳﺪرﻛﻮا ﻗﻴﻤﺘﻪ

اﻻﺳﺘﺨﺮاج

اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ

ﻋﺮض ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ
ّ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻴﻜﻮن ﻣﺘﺎﺣﴼ ﻟﻜﻞ
ﺳﻜﺎن اﻟﺠﺰﻳﺮة إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ّ
اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺟﻮدة
وﺧﺼﺎﺋﺾ ﻛﻞ ﺣﺠﺮ
أﺑﺮﻣﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﻳﺎب اﺗﻔﺎﻗﴼ ﻣﻊ ﺳﻜﺎن
اﻟﺠﺰر اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ
أﺣﺠﺎر اﻟﻜﻠﺲ ﻓﻴﻬﺎ

اﻟﺘﻔﺎوض

ﺑﻌﺪ وﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن
ﻋﺎم ،ﻛﺎن ﺣﺠﺮ اﻟﻨﻘﺪ
ﻣﺘﺎﺣﴼ ﻟﺘﺒﺎدل ﺳﻠﻊ
وﺧﺪﻣﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ

ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮارﻳﺦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
ﺗﺤﻔﻆ وﺗﺘﻨﺎﻗﻞ ﺑﻴﻦ
ﺳﻜﺎن ﻳﺎب ﺑﺼﻮرة
ّ
وﻋﺎﻣﺔ
ﺷﻔﻮﻳﺔ

اﻟﺘﺒﺎدل

Bitcoin

اﻟـBitcoin
ﻳﻘﻮم ّ ُﻣﺴﺘﺨﺮج
ّ
ﺑﺤﻞ ﻟﻐﺰ رﻳﺎﺿﻲ ﻣﻌﻘﺪ
ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ وﺣﺪات ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ .ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﻮم
ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟـBlockchain
ّ
ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ
وﻋﺮﺿﻬﺎ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﺸﺒﻜﺔ
َ
ّ
ُﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ
رﻗﻤﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻛﻞ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺒﻜﺔ
ّ
اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻛﻞ
ﻋﻤﻠﺔ وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
ﺗﺠﺮي ّ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﻣﺴﺘﺨﺮج
اﻟـ Bitcoinﻃﻠﺒﴼ رﻗﻤﻴﴼ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ
ﻳﺠﺮي ﺗﺒﺎدل ﻣﻠﻜﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﻘﺎء
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ وﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ وﺿﻌﻬﺎ
ﻓﻲ ﺳﺠﻞ رﻗﻤﻲ

ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻛﻞ ﺗﻮارﻳﺦ
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻋﻠﻰ اﻟـ
 Blockchainاﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻜﻞ
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺸﺒﻜﺔ
تصميم :رامي عليان

جــامـعــة إلـيـنــوي كــاثــريــن ســامـبــك ،عـلــى الـفــرضـيــة،
باعتبار أن «املـقــارنــة مشروعة بــن حجر املــال في
يــاب وتكنولوجيا ال ـ ــ ،Blockchainفسكان جزيرة
ياب ابتكروا نظامًا عامًا لخلق آلية تتبع آمنة لتبادل
ال ــ ،RAIوهــذا ما تفعله تكنولوجيا ال ـ ــBlockchain
من خالل املحافظة على التاريخ الرقمي والتحديثات
ّ
الخاصة بكل وحدة من العمالت الرقمية».
لـكــن فــي املـقــابــل ،ينتقد عــالــم األنـتــروبــولــوجـيــا في
كـلـيــة ل ـنــدن لــاقـتـصــاد وال ـع ـلــوم الـسـيــاسـيــة ديفيد
غريبر ،هــذه املـقــاربــة ،فهو ينظر إلــى املــال على أنه
«نتاج الضرائب الحكومية والديون ،فيما ال ترتقي
أقراص ياب الحجرية إلى مستوى العملة ،بحيث ال
يمكن تقسيم الـ ــ RAIإلــى أج ــزاء صغيرة وإج ــراء
عمليات شــراء أو نقله بسهولة من مكان إلى آخر.
واألمــر نفسه ينطبق على العمالت الرقمية التي ال
ترتقي أيـضــا إلــى مستوى اسـمـهــا .إن ال ـ ــBitcoin

ّ
ومثيالتها ّ ليست إال وح ــدات صــرف غير ُمنظمة
بـقـيــم مـتـقــلـبــة ب ـش ـ ّـدة ،م ــا يـجـعــل ه ــذه االخ ـتــراعــات
الرقمية غير خاضعة لسلطة جامعي الضرائب أو
سلطة املستهلكني».
ال يــزال مصير العمالت الرقمية مبهمًا فــي الوقت
الراهن .تقول عاملة اآلثار واألنتروبولوجيا في كلية
بــارد جــوان بــارون« :ال ُيقبل الكثير من الناس على
ش ــراء الـسـلــع مــن خ ــال الـ ـ ـ ــ ،Bitcoinخـصــوصــا أن
مفهوم العمالت الرقمية مــا زال غامضًا بالنسبة
لكثيرين منهم» .وأيـضــا ،يشير فيزباتريك إلــى أن
«مستقبل أحجار النقد غير معروف ،لكن على رغم
ندرة التعامل به وتركه في األدغــال ،يبدو أن الـRAI
قد يستعيد ألقه إذ يتم إنقاذه ّ
مجددًا وتجديده من
بماضيهم».
قبل سكان الجزر املهتمني
ّ
مجلة Science News
ترجمة فيفيان عقيقي

◼ اضاءة

ُ
َّ
كيف تحدد قيمة
العملة الحقيقية؟
إن الـعـنـصــر األه ــم ال ــذي ّ
يميز
ع ـم ـلــة وط ـن ـيــة ع ــن غ ـيــرهــا من
ال ـع ـم ــات ه ــو ق ـي ـم ـت ـهــا ،فـعـنــد
طباعة العملة تـقـ ّـرر املـصــارف
املركزية مــا هــي أكبر الــورقــات
الـنـقـ ّ
ـديــة امل ـتــداولــة ،فيما ُيـحـ ّـدد
عـ ـ ـ ـ ــدد أصـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاره ـ ـ ــا ق ـي ـم ـت ـه ــا
االسـمـيــة ،الـتــي تشير بــدورهــا
إلـ ــى الـ ـق ــوة ال ـش ــرائ ـي ــة ل ـلــورقــة
داخل البلد.
ت ـع ـت ـبــر الـ ــوحـ ــدات امل ـئ ــوي ــة مــن
الـعـمـلــة ،الــورقــة الـنـقــديــة األكـثــر
شيوعًا واألكـثــر إتاحة في كل

الـبـلــدان ،فــي الــوقــت الــراهــن .إال
أن القيمة الحقيقية لكل ورقــة
ُيـعـ ّـبــر عنها مــن حـيــث قيمتها
بـ ـ ـ ـ ــدوالرات ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة
األمـيــركـيــة ،أي بما يمكنها أن
تشتريه في بلدها األم مقارنة
بـ ـم ــا ي ـم ـك ــن أن ت ـش ـت ــري ــه فــي
الواليات املتحدة األميركية.
فإذا كان لدينا ما يعادل مليون
دوالر أميركي من عملة ما ،ما
هو ّ
الحيز الــذي ستشغله هذه
الـكـمـيــة مــن الـعـمـلــة فــي حقيبة
يدوية؟

٪٧٠

٪٢٨
٪١٥
٪٨

١٠٠٠
ﻓﺮﻧﻚ ﺳﻮﻳﺴﺮي

٥٠٠
ﻳﻮرو

١٠٠٠
درﻫﻢ
إﻣﺎراﺗﻲ

 ١٠٠دوﻻر
ﻣﻦ دوﻻرات
اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ

٪١٫٥
 ١٠آﻻف ﻣﻦ دوﻻرات ﺑﺮوﻧﻲ أو ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة
المصدر :مجلة التمويل والتنمية ــ صندوق النقد الدولي
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ماركس ضد سبنسر
غسان ديبة

ما يجب أن نأخذه في الحسبان عندما يحين الوقت لتغيير المصرف المركزي

ضد الطوطمية

«إن المحافظين في إنكلترا كانوا دائمًا
ّ
ّ
متحمسون للملكية
يتصورون أنهم
وللكنيسة ولجمال الدستور اإلنكليزي القديم،
إلى أن أتى يوم الخطر وانتزع منهم اعتراف
ّ
متحمسين لريع األرض»
بأنهم فقط كانوا
كارل ماركس ــــ الثامن عشر من بروميير

في السياسة النقديةّ ،تم إحباط اآلمال
مــن إمـكــان اجـتــراح أو تطبيق «صيغة
س ـح ــري ــة» ُي ـم ـك ــن اس ـت ـع ـمــال ـهــا مـ ـ ّـرارًا
وتكرارًا ُ من دون تغيير .فحتى «استهداف التضخم»،
الذي اعت ِب َر أخيرًا بموقع تلك «الصيغة» ،وأصبح إلى
ح ـ ّـد كبير يحكم الـسـيــاســة ال ـســائــدة بــن املـصــارف
املركزية في العالم منذ بــدايــات ما ُي ّ
سميها البعض
ُ
الحقبة النيوليبرالية ،أصـيــب بــأضــرار جسيمة بعد
أزمة ّ .2008في لبنان ،وبسبب الحاجة إلى الخروج من
حالة التضخم العالي في الثمانينيات ،اتبع مصرف
ل ـب ـنــان ّ م ـنــذ  1993س ـعــر ال ـص ــرف ك ـمــرســاة لــوقــف
التضخم ،فتم التثبيت بعد ذلك على هذا األساس .لكن
الحقًا ،أصبح التثبيت غاية وحيدة ،وفي ّ
حد ذاتها،
ُ
ضفي عليه عباءة من «التقنية»ّ ،أدت في نهاية األمر
وا ِ
إلى عكس العلمية ،أو نوع من «الطوطمية النقدية» ،فلم
يعد هناك اليوم من إمكان لتغيير الحاكم ،ولــم يعد
هناك من إمكان لتغيير السياسة النقدية.
فــي هــذا اإلط ــار ،ال بـ ّـد مــن وضــع األط ــر ّ
املؤسساتية
واالقتصادية ـ ـ السياسية للسياسات النقدية ،التي
تذهب أبعد من «التقنية» املزعومة وتأثيراتها ،وذلك
لفهم املوضوع بأبعاده املختلفة والطويلة األمد .فعلى
الرغم من أن الجسم السياسي اللبناني خاضع لنوع
من قصر النظر في الزمن ،إال أن االقتصاد اللبناني
ال يجب أن يخضع لذلك.

االقتراح 1
املصارف املركزية لها وقع على االقتصاد الحقيقي.
ف ـع ــادة م ــا ي ـك ــون لـسـيــاســاتـهــا تــأث ـيــر ع ـلــى ّاإلن ـت ــاج
والعمالة وليس فقط على قيمة العملة والتضخم.
س ـ ــواء ن ـظــرنــا إلـ ــى ال ـت ـط ـ ّـور ال ـت ــاري ـخ ــي لـلـمـصــارف
املــركــزيــة ،أو إلــى الحجج النظرية املـ ّ
ـؤيــدة واملعارضة
لــوجــود املـصــارف املــركــزيــة (نعم هناك مــن يعارض
وجودها!) ،فإن املرء يدرك أن املصرف ّ املركزي هو
أساسي لتحديد الناتج واألجور والتضخم .وبالتالي،
فإن املصرف املركزي العب ّ
مهم في أسواق املنتجات
ّ
والـعـمــل .وتــؤكــد تـجــارب الـعـقــود األخ ـيـ ًـرة فــي الــدول
ّ
االحتياطي
الـصـنــاعـيــة املـتـقــدمــة ه ــذا الـ ــرأي .فـمـثــاّ ،
ـارب التضخم بــدءًا
الـفــدرالــي فــي الــواليــات املتحدة حـ ّ
ـض على التضخم فـقــط ،بــل ّأدى
مــن  ،1979ولــم يـقـ ِ
إلى دخول االقتصاد األميركي في حالة ركود كانت
األشـ ـ ّـد مـنــذ ال ـك ـســاد الـعـظـيــم ف ــي ع ــام  .1929وفــي
أوروبــا ،كان للمصرف املركزي األملاني قبل اليورو،
ولـلـمـصــرف امل ــرك ــزي األوروبـ ـ ــي ال ـي ــوم ،آث ــار كبيرة
في القارة األوروبية نتيجة
على خفض ُفرص النمو ّ
سياساتهما املحاربة للتضخم.
فــي لـبـنــانّ ،أدى ّ استعمال سعر ال ـصــرف ،كمرساة
ملـحــاربــة الـتـضــخــم ولــاس ـت ـقــرار ال ـ ّن ـقــدي ،إل ــى دورة
اقتصادية بــن  1993و ،2002تخللها مرحلة نمو
حتى  1998ومرحلة ركود النمو بني  1999و.2002
وكانت هذه الدورة شبيهة بمثيالتها في البلدان التي
خــاضــت بــرامــج االس ـت ـق ــرار ،وال ـتــي تستعمل سعر
الصرف لذلك .وكانت مرحلة النمو مدفوعة بارتفاع
األجر الحقيقي وزيادة االستثمار ،بينما في املرحلة
الالحقة ّأدى ارتفاع الفوائد الحقيقية وسعر الصرف
الحقيقي الناتجني من التثبيت إلى الركود.
من دون الدخول في ما حدث الحقًا في االقتصاد ،أي
بعد  ،2002من الواضح أن لسياسة التثبيت النقدي
آثارًا اقتصادية حقيقية ُغير تلك املرتبطة باالستقرار
النقدي نفسه ،ويجب أن تؤخذ في الحسبان.
االقتراح 2
ّ ُ
السياسة مهمة .تعتبر البيئة االقتصادية ـ ـ السياسية
ً
عامال ُمحددًا مهمًا لسياسة املصرف املركزي.

ّ
يقدم الكاتب أربعة اقتراحات لقراءة السياسة النقدية
ودورها في إعادة التوزيع ّوموقعها في التغيير:
ً
أوال ،إن المصارف المركزية تؤثر على اإلنتاج ّ والعمالة،
قيمة العملة والتضخم .وثانيًا،
على
وليس فقط
ّ
ّ
إن السياسة مهمة ،أما «علمية» السياسات النقدية
فهي وهمُ .وثالثًا ،إن الذهب غير مهم .ورابعًا ،الفكر
االقتصادي المهيمن هو المهم
إن «علمية» السياسات النقدية وهم .فهي لديها وقع
توزيعي ،ما يجعلها جزءًا من االقتصاد السياسي:
أي هـنــاك مــن يــربــح وهـنــاك مــن يخسر إذا حصل االقتراح 3
تـضـ ّـخــم أو لــم يـحـصــل؛ أو حـصــل تغير فــي سعر الــذهــب ليس ذات أهـمـيــة .إن إص ــدار الـنـقــود الورقية
الصرف أو لم يحصل .بشكل عام ،هناك مجموعات وعــدم أهمية الــذهــب فــي دورة األعـمــال يجعل الذهب
وفـئــات مختلفة لها مصالح قــد تكون متطابقة أو أداة قديمة لالستخدام في استقرار االقتصاد وحتى
متصارعة حول نتائج السياسة النقدية ،وهم :الدولة ،في االستقرار النقدي .كما أن الذهب يعكس أيضًا
ّ
والعمال عقلية مركنتيلية بائدة.
والصناعيون ،والقطاع املصرفي واملــالــي،
ّ
(الـنـقــابــات) .وهــذا قــد يفسر ّ
تغير السياسات بني فــي أوائـ ــل الـتـسـعـيـنـيــات ،أذك ــر أن إح ــدى امل ـجــات
مرحلة وأخرى .فإذا قسمنا املجتمع إلى رأسماليني وض ـع ــت صـ ــورة ال ـحــاكــم ال ـجــديــد مل ـص ــرف لـبـنــان
ّ
وعمال ،وكانت العالقة بني الربح واألجر متناقضة آن ــذاك تـحــت ع ـنــوان «حــامــي ال ــذه ــب» .ه ــذا التفكير
ّ
(عالقة كالسيكية) ،فإن السياسة النقدية التوسعية االقتصادي اللبناني الذي كان ،وال يزال ،سائدًا في
تـ ّ
ـؤدي إلــى ارت ـفــاع فــي األج ــور وانخفاض ف ـ ـ ـ ـ ــي بعض األوساط ،يعتبر أن الذهب ضمان لالستقرار
ّ
ّ
االقتصادي وللرفاهية .لكن العالقة بني االستقرار
حصة الربح .أما إذا كانت عالقة األرباح
ّ
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي وب ـ ــن م ـ ـجـ ــرد وج ـ ـ ــود اح ـت ـيــاط ـيــات
واألجــور متكاملة (عالقة كينزية)،
فإنها ّ
ال ــذه ــب لـيــس ل ــه أس ــاس ن ـظ ــري .ف ــال ــدور التقليدي
تؤدي إلى زيادة في األرباح
للذهب ،كضامن الستقرار األس ــواق وال ــذي كان
واألجور معًا .في الحالة األولى،
يعمل خ ــال أي ــام اسـتـعـمــال الــذهــب كعملة أو
سـيـعــارض الــرأسـمــالـيــون أي
س ـي ــاس ــة ن ـق ــدي ــة تـ ّ
كــداعــم للعملة ،ال ينطبق على
ـوس ـع ـيــة،
ّ
اقـتـصــادات النقد الــورقــي
بـيـنـمــا سـيــدعـمـهــا ال ـعــمــال
واقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادات االئ ـت ـم ــان
(حالة الحقبة النيوليبرالية).
 .credit economyومن
فــي الحالة الثانية ،ستدعم
طـ ـبـ ـيـ ـع ــة اقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادات
كلتا الفئتني هــذه السياسة
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق
(حـ ـ ــالـ ـ ــة مـ ـ ــا ب ـ ـعـ ــد ال ـ ـحـ ــرب
الـحــديـثــة أن
العاملية الثانية حتى نهاية
ال ـ ـ ــذه ـ ـ ــب ال
الستينيات).
يـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــن أن
في لبنان ،إن البنية االقتصادية
ـ ـ السياسية ّ
يكون ضمانًا
مرت ،قبل النظام
ض ـ ـ ــد طـ ـب ــاع ــة
ال ـحــالــي ،بـثــاثــة أنـظـمــة منذ
النقود ،كما
 .1964النظام ُاألول (-1964
يـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــن
 )1971كــانــت تـهـيـمــن عليه
أنجل بوليغان ــ المكسيك
املصالح املصرفية ،وبالتالي
السياسة النقدية ضد
كانت ّ
ال ـت ـض ــخ ــم .وشـ ـه ــد ال ـن ـظــام
الثاني ( )1979-1971تقاربًا
في املصالح بني البورجوازية
الـصـنــاعـيــة وت ـلــك املــال ـيــة ،ما
أرسـ ـ ــى ن ــوع ــا م ــن س ـيــاســة
ن ـق ــدي ـ ّـة أكـ ـث ــر م ــرون ــة ت ـجــاه
التضخم .وفي فترة -1984
 ،1992أصـبـحــت الـسـيــاســة
ال ـ ـن ـ ـقـ ــديـ ــة أك ـ ـث ـ ــر مل ـص ـل ـحــة
تـ ـخـ ـفـ ـي ــض قـ ـيـ ـ ّم ــة ال ـع ـم ـل ــة
وإط ــاق الـتـضــخــم .وظـهــرت
ه ــذه الـسـيــاســة نتيجة بيئة
اقتصادية ـ ـ سياسية جديدة
ت ـ ّمـ ّـيــزت بـمــا ي ــأت ــي :صناعة
تتجه نحو التصدير ،أجــور
اس ـم ـي ــة غ ـي ــر مـ ــرنـ ـ ّـة؛ ق ـطــاع
مــالــي ومـصــرفــي يــتـجــه إلــى
امل ـض ــارب ــة واالس ـت ـف ــادة من
انهيار سعر الصرف؛ وأزمة مالية وسياسية للدولة.

ً
أال يـكــون ف ـ ّـع ــاال فــي ال ــدف ــاع عــن قيمة الـعـمـلــة ،ومــا
حـ ــدث خـ ــال ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات وأوائ ـ ـ ــل الـتـسـعـ ّيـنـيــات
أثـبــت ذل ــك ،إذ لــم يمنع وج ــود الــذهــب التضخم وال
انهيار العملة .كما أن الذهب ليس له عائد ،كما أنه
ُمضارب  ،speculativeوتخزينه ُمكلف .وبالتالي
ّ
متحرك مــن محفظة
فــإن استعمال الــذهــب كـجــزء
ّ
استثمار ديناميكية كــان من املمكن أن يــؤدي إلى
ملصرف لبنان مــن تلك املــوجــودة
احتياطات أعلى
ّ
حاليًا .إذًا ،ينبغي التخلي عن تشييء الذهب (gold
 )fetishismومعه الفكر املركنتيلي القديم.

االقتراح 4
الـفـكــر االق ـت ـص ــادي م ـهــم .إن الـعـقـيــدة االقـتـصــاديــة
الـســائــدة لــدى االقـتـصــاديــن والـطـبـقــات الحاكمة لها
تأثير على اختيار السياسة النقدية.
إن تاريخ السياسة االقتصادية في الدول الصناعية
الغربية يـ ّ
ـزودنــا بأمثلة كثيرة عــن هــذه الـعــاقــة بني
الـفـكــر والـسـيــاســة االق ـت ـصــاديــة .فــي لـبـنــان ،لــم تتنبّ
ال ــدول ــة ب ـعــد االس ـت ـق ــال ال ـن ـظــريــة الـكـيـنــزيــة كـخـيــار
للسياسة االقتصادية ،إذ كانت امليزانيات املتوازنة
واسـتـقــرار األسـعــار وتــراكــم االحتياطيات ُاألجنبية
من األهــداف الرئيسة للحكومات اللبنانية املتعاقبة
منذ االستقالل .وقد انعكس هذا في أهداف مصرف
ل ـب ـنــان ،ح ـيــث اع ـت ـبــر ال ـنــائــب األول األس ـب ــق لـحــاكــم
امل ـصــرف عـبــد األم ـيــر ب ــدر الــديــن أن غــايــة املـصــرف
هي «ضمان أساس ّ
التقدم االقتصادي واالجتماعي
الدائم  ...إن كلمة ّ
التقدم هنا أكثر عمومية من النمو،
ّ
التحسن االجتماعي».
وتعني أي نوع من
أكـثــر مــن ذل ــك ،فــي ع ــام  1984ك ــان الـخـيــار الفكري
ملصرف لبنان واضحًا ،إذ ورد في النشرة الفصلية
الرابعة من تلك السنة« :اللبنانيون اليوم ال ينتجون
م ــا فـيــه الـكـفــايــة لـتــأمــن مـسـتــوى االس ـت ـهــاك ال ــذي
ألي إجراءات إدارية أو حتى
عهدوه .فال يمكن ّ
بالتالي ً
نقدية محض أن تــؤثــر فعال على مستوى املعيشة
الفردي ،ما لم تتوافر شروط العمل واإلنتاجية العالية
والنمو االقتصادي الحقيقي .فالزيادات في األجور
امل ـفـ ًـروضــة عـلــى املــؤس ـســات ب ــداع ــي غ ــاء املعيشة
مثال ،والتي ال ترتبط في معظم الحاالت بــأي ّ زيــادة
في اإلنتاجية ،تساهم في زيــادة نسبة ّالتضخم عن
طــريــق زي ــادة كلفة اإلن ـتــاج  ...كــذلــك تــؤثــر الــزيــادات
القسرية في األجور على مستوى البطالة».
كان هذا ّ
مقدمة ملا سيحدث الحقًا من تسارع انهيار
الـعـمـلــة والـتـضـخــم ،ال ــذي أدى إل ــى الـخـفــض الفعلي
لألجور «املفروضة» ووقف ارتفاعها «القسري» ،التي
يشكو منها ًالتقرير!
كان
ً
عاجال أو آجــا ،سيأتي التغيير في كل أبعاده
إل ــى م ـص ــرف ل ـب ـنــان ،وس ـن ـقــف م ــرة أخ ــرى
أمـ ـ ـ ــام خ ـ ـي ـ ــارات عـ ـ ـ ـ ّـدة هـ ــي ب ـ ــاألس ـ ــاس ال
تتصل باألشخاص فقط ،بل باملصالح
االقـتـصــاديــةُ .سـ ِّـيــر امل ـصــرف املــركــزي
بالنظرة ذات البعد الواحد لفترة طويلة،
ال لـ«عبقرية» أو «تقنية» مــا ،بــل ألن
قـيــام أرسـتـقــراطـيــة مــالـيــة ،اسـتـفــادت
من تراكم الثروة التي أتاحتها فوائد
عالية مع دين عام واقتصاد ائتماني،
هــي ال ـتــي أب ـقــت عـلــى ه ــذه السياسة
الـجــامــدة .وعندما يأتي هــذا التغيير،
عـ ـل ــى الـ ـج ــدي ــد أن ي ـع ـك ــس م ـصــالــح
قطاعات واسعة من املجتمع اللبناني
وأن يكسر احـتـكــار نـفــوذ املصرفيني
في عملية صنع القرار .مثل هذا ّ
التحول
ّ
ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي س ـي ـح ــق ــق ت ـ ــوازن ـ ــا بــن
االقتصادية املختلفة مثل الناتج
األهــداف
ّ
والتضخم والتوظيف ومـيــزان
املدفوعات واالستقرار ّالنقدي.
ّ
وهــذا كله مرتبط بالتخلي عن
«األسـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــورة» ،واالس ـ ـت ـ ـعـ ــداد
لـ ـلـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــر فـ ـ ـ ــي االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد
ال ـس ـيــاســي ل ـل ـب ـنــان ،ال ـ ــذي من
دونه ال تغيير في أي مكان في
ّ
ومؤسساتها.
الدولة

