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سياسة

سياسة
على الغالف

تأليف الحكومة ...اآلن

ابراهيم األمين

ّ
آن لجنبالط أن يقر بالهزيمة؟

أراد الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس سـ ـ ـع ـ ــد الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري
استعراض قوته ،فــإذا بها ال تصيب
إال ف ـ ــريـ ـ ـق ـ ــه الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــي واألم ـ ـ ـنـ ـ ــي
والقضائي .استخدم قوته الضاربة،
فرع املعلومات ،وتحديدًا ،قوة الفرع
الـ ـض ــارب ــة ،لـتـنـفـيــذ م ـ ــآرب سـيــاسـيــة
بالغة الـضـيــق ،فــارتــد األم ــر نــدبــا في
وج ــه ت ـيــار املـسـتـقـبــل وح ـل ـفــائــه .كــان
يـمـكــن مل ــا «ارت ـك ـب ــه» ال ــوزي ــر الـســابــق
وئ ــام وه ــاب أن ينتهي بمثوله أمــام
ال ـن ـي ــاب ــة ال ـع ــام ــة ال ـت ـم ـي ـيــزيــة ال ـي ــوم،
ليخرج بعدها رئيس حزب التوحيد
العربي مدليًا باعتذار ،نافيًا أن تكون
اإله ــان ــات ال ـتــي ت ـف ـ ّـوه ب ـهــا ق ـبــل أي ــام
موجهة إلــى الرئيس رفيق الحريري
أو الب ـن ــه ال ــرئ ـي ــس س ـعــد ال ـح ــري ــري.
كــان وه ــاب سيبدو متراجعًا خشية
امل ــاح ـق ــة ال ـق ـض ــائ ـي ــة .ل ـك ــن الــرئ ـيــس
ّ
املكلف بتأليف الحكومة قرر تفويت
هذه الفرصة .قرأ الوقائع السياسية
في لبنان واإلقليم خالفًا ألي منطق.
لم ينتبه إلى أن رفع الغطاء عن رفعت
ع ـيــد وش ــاك ــر ب ــرج ــاوي ق ـبــل س ـنــوات
وأن الوزير
أتــى فــي ظــروف مختلفةُ ،
الـ ـس ــاب ــق م ـي ـش ــال س ـم ــاح ــة ض ـب ـطــت
ف ـ ــي ح ـ ــوزت ـ ــه مـ ـتـ ـفـ ـج ــرات ال ت ـس ـمــح
ألحــد بــالــدفــاع عـنــه .أمــا وئ ُــام وهــاب،
فارتكب ،في حال ّ
صح ما نسب إليه،

اقتراح توسيع الحكومة
 32وزيرًا الذي طرحه باسيل
إلى َ
«لم يلق رفضًا من أحد»
َ
ـول» ال أك ـثــر ،وأن مــوازيــن
«جــريـمــة ق ـ ٍ
القوى الداخلية واإلقليمية ال تسمح
ألحــد بالتعسف فــي اسـتـخــدام القوة
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ،وأن ت ـع ــزي ــز م ــوق ـف ــه فــي
مفاوضات تأليف الحكومة ال يمكن
أن يـمــر عـبــر اسـتـضـعــاف أي حليف
لـحــزب الـلــه .ربـمــا نسي الـحــريــري أن
من أضعفه هو أداؤه وأسلوب تعامل
راع ـيــه اإلقـلـيـمــي ،محمد بــن سلمان،
معه ،وأن ما حماه هو التوازن الداخلي
الــذي يميل ملصلحة خصومه .ورغــم
م ــأس ــاة اسـتـشـهــاد مـحـمــد ب ــو دي ــاب،
فـ ــإن م ــا جـ ــرى ف ــي ال ـجــاه ـل ـيــة يـمـكــن
أن ي ـع ـيــد ب ـعــض أصـ ـح ــاب ال ـ ــرؤوس
الحامية إلى رشدهم .وبالفعل ،كانت
مـ ـص ــادر رف ـي ـع ــة امل ـس ـت ــوى ف ــي ت ـيــار
ّ
املـسـتـقـبــل تستبعد أم ــس أن يـتــرتــب
عـلــى إش ـكــال الـجــاهـلـيــة أي تــداعـيــات
سياسية أو أمـنـيــةُ ،يـمـكــن أن تخرق
ال ـج ـهــود ال ــرام ـي ــة إل ــى ال ـح ـفــاظ على
االسـ ـتـ ـق ــرار الـ ـع ــام .ل ـك ــن ،ي ـب ــدو تـيــار
«امل ـس ـت ـق ـبــل» ف ــي م ــوق ــع امل ـك ــاب ــر .هو
يـ ــرفـ ــض االعـ ـ ـت ـ ــراف ب ــالـ ـض ــرر ال ـ ــذي

نسي الحريري أن ما حماه هو التوازن الداخلي الذي يميل لمصلحة خصومه (هيثم الموسوي)

أص ــاب ــه ،سـيــاسـيــا وش ـع ـب ـيــا ،وحـتــى
أم ـن ـيــا .ف ـب ــرأي امل ـص ــادر املستقبلية،
إن «مــا حصل ال يـضــرب ص ــورة فرع
امل ـع ـل ــوم ــات ،ف ـهــو ج ـه ــاز م ـش ـهــود له
فــي الـعـمــل األم ـن ــي» .وقــالــت املـصــادر
إن «ال ـ ـ ـقـ ـ ــوة ت ــوجـ ـه ــت ال ـ ـ ــى امل ـن ـط ـقــة
بـ ـق ــرار م ــن امل ــدع ــي الـ ـع ــام الـتـمـيـيــزي
وغ ــادرتـ ـه ــا بـ ـق ــرار مـ ـن ــه» ،رافـ ـض ــة أن

«يـسـتـغــل أي ط ــرف اإلش ـك ــال التقني
حول أحقية فرع املعلومات في تنفيذ
هــذه املهمة وتحويله الــى خــاف في
مسألة شرعيته» ،مؤكدة أن «من حق
شعبة املعلومات القيام بأمر التبليغ
واإلحضار بصفتها ضابطة عدلية».
لكن ما فات املستقبليني أن االمر ليس
تقنيًا ،بل سياسي من جهة ،وقضية

«صورة وهيبة» من جهة أخرى.
فــي ه ــذا ال ــوق ــت ،ال يـجــد «املـسـتـقـبــل»
ض ـ ـ ـي ـ ـ ـرًا ف ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ــلء ال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــراغ ب ـب ـع ــض
الـتـحــريــض املــذهـبــي لتغطية الخطأ
ُ
الـ ـ ــذي ارت ـ ـ ِـك ـ ــب ف ــي ال ـج ــاه ـل ـي ــة .وزي ــر
الــداخـلـيــة وال ـب ـلــديــات ن ـهــاد املـشـنــوق
ّ
ال ـ ــذي أك ـ ــد أن «وف ـ ـ ــاة ال ـف ـق ـيــد مـحـمــد
ب ــو ديـ ــاب تـخـضــع لـتـحـقـيــق قـضــائــي

يحدد املسؤولية عن الوفاة وال يترك
األمــر الجـتـهــادات سياسية فتنوية»،
حسم التحقيق مسبقًا عبر القول إن
«ب ـي ــان ق ــوى األمـ ــن ال ــداخ ـل ــي يستند
إلى تدقيق مسؤول في مهمة محددة
ق ــان ــون ــا وواض ـ ـحـ ــة ل ـج ـهــة أن إط ــاق
النار العشوائي من قبل مسلحني في
الجاهلية هــو ال ــذي أدى إل ــى إصــابــة

بو ديــاب في خاصرته ومن ثم وفاته
في املستشفى» .وإعجابًا منهّ ،
ربما،
ّ
بـلـقــب «ض ـم ـيــر ال ـس ــن ــة» الـ ــذي أطـلـقــه
عـلـيــه ب ـعــض أنـ ـص ــاره ق ـبــل أســاب ـيــع،
ت ــول ــى امل ـش ـن ــوق الـ ـع ــزف ع ـل ــى ال ــوت ــر
املــذه ـبــي ،مــن خ ــال ال ـقــول إن «حـفــظ
ال ـك ــرام ــات لـيــس حـقــا حـصــريــا ألح ــد،
ال فـ ـ ــردًا وال ط ــائ ـف ــة .ال ـش ـه ـيــد رف ـيــق
ال ـح ــري ــري ه ــو ض ـم ـيــرنــا وتــاري ـخ ـنــا
يتعرض
وحاضرنا ومستقبلنا ،ومن
ّ
ل ــه ي ـت ـعــرض ل ـك ــرام ــة ك ــل أهـ ــل ال ـســنــة
وك ــل الـشــرفــاء الـلـبـنــانـيــن .وليطمئن
الجميع ،لن يتراجع الرئيس الحريري
عــن صــابـتــه الــدسـتــوريــة فــي تشكيل
الحكومة ،ولن يعتذر عن مهامه ولو
وصـلــت الـضـغــوط إلــى قمم الـجـبــال».
وختم املشنوق بالقول «لن ننجر إلى
الفتنة مهما فعلوا ومهما قالوا .كلنا
رفيق الحريري فــي اعتداله وحكمته
وت ــوازن ــه .وم ــا يـجــري فــي لـبـنــان منذ
أشـهــر لـيــس م ـســارًا لتشكيل حكومة
وحدة وطنية ،بل هو قرار بالتعطيل
ال ـف ـع ـل ــي مـ ـ ـ ــرات ب ــالـ ـسـ ـي ــاس ــة وأكـ ـث ــر
بالتهديد والوعيد وسياسة األصبع
امل ــرف ــوع ،وأخ ـي ـرًا بالتغطية الكاملة
ل ـل ـخــروج ع ــن ال ـقــانــون وال ــدول ــة .لكن
الدولة لن تستسلم».
ّ
أح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث ال ـ ـجـ ــاه ـ ـل ـ ـيـ ــة أث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ع ـل ــى
االتصاالت السياسية ومبادرة وزير
الخارجية جبران باسيل لحل «العقدة
ّ
السنية» ،إذ توقفت االتصاالت تمامًا
في اليومني املاضيني بعدما كانت قد
ّ
ّ
سجلت «تقدمًا كبيرًا» .مصادر مطلعة
ع ـل ــى االتـ ـ ـص ـ ــاالت أمـ ـل ــت أال «ت ــؤخ ــذ
أحـ ـ ــداث ال ـجــاه ـل ـيــة ذريـ ـع ــة مل ــزي ــد من
التأخير في تأليف الحكومة» ،مشيرة
الى أن أحداث األسبوع املاضي «يجب
ّ
أن ت ـش ــك ــل دافـ ـع ــا ل ـت ـســريــع ال ـتــأل ـيــف
وسحب فتيل التوتر من الشارع».
مصادر التيار الوطني الحر أوضحت
لـ«األخبار» أن اقتراح توسيع الحكومة
الى َ  32وزيـرًا الذي طرحه باسيل «لم
يـلــق رفـضــا مــن أح ــد ،والـجـمـيــع طلب
مزيدًا من الوقت لدرسه» ،مشيرة الى
أن هناك «اقتراحات أخرى ومجموعة
من األفكار ال يمكن إال أن تقود إلى حل
لن يخرج أحد معه خاسرًا ،ألن األفكار
امل ـط ــروح ــة تـتـفــق وم ـعــاي ـيــر التمثيل
املعتمدة» .ولفتت الى أن باسيل كان
يعمل قبل األحداث األخيرة على الدفع
ّ
لعقد لقاء بني رئيس الحكومة املكلف
ون ـ ــواب ال ـل ـق ــاء الـ ـتـ ـش ــاوري« ،وك ــان ــت
األجواء ايجابية» في هذا السياق.
خ ــاص ــة مـ ــا ت ـ ـقـ ـ ّـدم أن مـ ــا ج ـ ــرى فــي
اليومني املاضيني يــؤكــد أكـثــر مــن أي
وق ــت مـضــى ال ـحــاجــة إل ــى ال ـتــواضــع،
وتأليف حكومة ...اآلن!
(األخبار)

عندما ال يستطيع املدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود
استجواب املدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء عماد عثمان حول
توقيعه على ارتكاب مخالفات فظيعة لقوانني البناء أثناء االنتخابات
النيابية ...وعندما ال يتمكن القاضي حمود ،ومعه اللواء عثمان ،من
توقيف الضابط و .م .الذي تشتبه قيادته ّ
بتورطه في أعمال مخالفة
للقانون ،ألنه تحت حماية «مرجعيته الطائفية» ،وليد جنبالط ...يصبح
من غير املنطقي محاولة إقناع أحد بأن هذه الجهات تقوم بواجبها
عندما تقود عملية عسكرية كبيرة لتوقيف سياسي بارز بشبهة
شتم «الذات الحريرية».
األمر ،ببساطة ،ال عالقة له بهيبة الدولة املنتهكة من قبل القائمني
عليها ليل نهار ،وال بمحاسبة سياسي ألن «لسانه طويل»!
بعض الهدوء ،ومراجعة تطورات األسبوع املاضيُ ،يظهران أننا أمام
لعبة القراءات الخاطئة من جديد ،وأننا أمام واحدة جديدة من مغامرات
وليد جنبالط املتكررة .صار الرجل يهوى خطايا  5أيار .وفي كل
مرة ،يجد حيلته في الحكومة ورئيسها .وهو أسلوب لن يتوقف عن
تكراره ،طاملا أنه يتصرف ،كبقية الزعماء الطائفيني ،بأنه فوق املساءلة
والحساب.
ّ
في لعبة الخفة التي تخص الحريري وفريقه األمني والسياسي ،بدا
أن حاجة هؤالء الى «إنجاز» ما أشبه بمن عاد غاضبًا من إهانات رب
عمله ،فقرر «فش خلقه» بأوالده .فال هو ارتاح ألنه عائد الى العمل

حصل معارضو المختارة على  42في المئة من
أصوات الطائفة ...وبدل اإلقرار بالنتيجة قرر «الزعيم»
تقليد «الدب الداشر» في معاقبة خصومه
نفسه في اليوم التالي ،وال أوالده شعروا بهيبة يعرفون أنها بدل
من ضائع .أما الحصيلة ،فهي بهدلة تجرف في طريقها رصيدًا من
الهدوء والحكمة .وضحيتها اإلضافية ،هذه املرة ،شعبة املعلومات في
قوى األمن ،التي بدت ،أول من أمس ،أشبه بميليشيا تعمل وفق أجندة
سياسية وحزبية ،وطريقة عملها تخيف الناس ،ويقوم عناصرها
بعملية أشبه بغزوة مشبوهة ،فيبادر األهالي الى رفع الصوت ثم
مقاومتها .مرة جديدة ،ستكون لهذا الخطأ الكبير جدًا انعكاساته
السلبية على أفضل وحدات قوى األمن الداخلي .يكفي أن قائد القوة،
العقيد خالد عليوان ،هاله عند وصوله الى الجاهلية مشهد الشباب
آت
املستعدين ملقاومتهم بالرصاص ،فكانت الخالصة عنده أنه ٍ
للمشاركة في مجزرة يخسر فيها بشرًا وقوة أكثر مما يحقق هدفًا
سياسيًا أو أمنيًا أو قضائيًا .يكفي أن يشكر الحريري وعثمان
وضباط قوى األمن الداخلي من تصرف بحكمة ،ومنع مذبحة كانت
ستجر البالد الى ما هو أكبر بكثير من  7آذار ،وعندها لن تنفع
العباءة الجنبالطية في تغطية الدماء.
ّ
لكن اللعبة األكثر خطورة هي تلك التي فكر فيها جنبالط .الرجل
الحائر في أموره منذ وقت طويل ،بدل أن يرتاح قليال ،ويعيد النظر في
أموره وأحوال بيته وأهله ،ويتفكر في مآالته السياسية ،قرر أن يسكن
داخل توتره الكبير ،وأن يواصل ارتكاب األخطاء تلو األخطاء .فال هو
ً
وجد حال يعالج فيه أزمة عجز نجله تيمور (وعدم رغبته) في إدارة
البيت السياسي .وال هو استفاد من تطور األمور في سوريا إلعادة
وصل ما انقطع مع املجموعات الدرزية اللبنانية والسورية التي ّ
حرض
على قتلها خالل السنوات املاضية ،وال هو قرأ نتائج االنتخابات
النيابية األخيرة ،حيث كانت الصدمة الكبيرة التي حاول أن يخفيها
بمعركة تحصيل املقاعد الوزارية الدرزية الثالثة.

الجاهلية تنجو من المجزرة
رضوان مرتضى
مقررًا أن ُي ِّ
لم يكن ّ
صعد الرئيس سعد
الـ ـح ــري ــري .ق ـبــل ص ـب ــاح يـ ــوم الـسـبــت
امل ــاض ــي ،كـ ــان ُي ـل ـمـ ِـلــم ش ــارع ــه .حتى
بعد انتشار الفيديو املـســيء للوزير
ّ
السابق وئام وهاب ،كانت االتصاالت
ال ـس ـي ــاس ـي ــة واألمـ ـنـ ـي ــة وال ـق ـض ــائ ـي ــة
ّ
تتجه صوب «ضبضبة» القضية عبر
ّ
ت ـســويــة تـقـضــي ب ـم ـثــول وه ـ ــاب أم ــام
القضاء اليوم .فما الذي دفع الحريري
ّ
إلى اتخاذ هذه الخطوة املجنونة؟ لم
يـكــن مخططًا أن ي ـكــون ن ـهــار السبت
ّ
ملتهبًا .من دون سابق إن ــذار ،اتصل

ال ـحــريــري بــاملــديــر ال ـعــام لـقــوى األمــن
الــداخ ـلــي ال ـل ــواء ع ـمــاد عـثـمــان طالبًا
ّ
ت ــوقـ ـي ــف وه ـ ـ ـ ـ ــاب ،وب ــالـ ـن ــائ ــب الـ ـع ــام
الـتـمـيـيــزي سـمـيــر ح ـمــود طــالـبــا منه
إص ــدار مــذكــرة إح ـضــار .أبـلــغ االثـنــان
رئـيــس ف ــرع املـعـلــومــات العقيد خالد
حـ ـم ــود بـ ـ ـض ـ ــرورة ال ـت ـن ـف ـي ــذ« :ع ـل ـيــك
ّ
توقيف وهاب اليوم» .استجاب األخير
وأرسل ّ
قوة أمنية قوامها  150عنصرًا
ّ
وضابطًا من الـقــوة الضاربة في فرع
املعلومات بإمرة العقيد خالد عليوان.
ّ
توجه ّ
أثناء ّ
القوة إلى الجاهلية ،اتصل
رئ ـي ــس ل ـج ـنــة ال ـت ـن ـس ـيــق واالرت ـ ـبـ ــاط
ف ــي ح ــزب ال ـلــه وف ـيــق ص ـفــا بالعقيد

ّ
حمود مستفسرًا ،وأبلغه أن حزب الله
راض عــن هــذه الـخـطــوة .بعدها،
غير
ٍ
ّ
ّ
وحمله
اتصل صفا بالقاضي حمود
رسالة واضحة وحاسمة« :حزب الله
ّ
لن يرضى بما يحصل» .كذلك اتصل
ّ
صفا بعثمان ،فأبلغه األخير أن القرار
ُّ
ّ
اتـخــذ بتوقيف وه ــاب .كــان اال ِّتـصــال
عاصفًا ،إذ ّ
رد صفا بعنف محذرًا من
ّ
ّ
أن ذلك سيؤدي إلى حمام دم ،ال سيما
ّ
أن القوة األمنية كانت ضخمة .كتيبة
وضابطًا
عسكرية تضم  150عنصرًا ّ
مـ ّ
ـدجـ ـج ــن ب ــالـ ـس ــاح واملـ ـص ــفـ ـح ــات
ّ
لـتـبـلـيــغ م ــدع ــى عـلـيــه ب ــال ــذم وال ـق ــدح!
س ــاب ـق ــة لـ ــم ي ـش ـه ــده ــا الـ ـقـ ـض ــاء .ه ــذا

في االنتخابات األخيرة ،سجلت لوائح الشطب وجود  210496ناخبًا
من الطائفة الدرزية ،واقترع منهم  106096فقط .وأظهرت عمليات
الفرز أن  103376مقترعًا أعطوا صوتهم التفضيلي ملرشحني
بعينهم ،اكتفى  2720منهم بالتصويت خارج الصوت التفضيلي،
وذهبت أصواتهم إما الى لوائح أو صنفت في خانة امللغاة.
أما في نتائج التصويت السياسي ،فقد حصل املرشحون الدروز على
لوائح الحزب التقدمي االشتراكي ،في كل لبنان ،على  61294صوتًا
تفضيليًا ،وحصدوا بموجب قانون االنتخاب ستة مقاعد في الشوف
( )2وعاليه ( )1والبقاع الغربي ( )1واملنت الجنوبي ( )1وبيروت (،)1
بينما حصل املرشحون على اللوائح املنافسة لجنبالط على 42580
صوتًا تفضيليًا حصدوا بموجب قانون االنتخاب على مقعدين فقط.
ربما لم يقرأ كثيرون نتائج التصويت .أو هم تذكروا أن إدارة
ً
مختلفة للعملية االنتخابية في الشوف ،مثال ،كانت ستتيح فوز
املرشح وئام وهاب على شيخ املرشحني الجنبالطيني مروان حمادة.
لكن جنبالط ،قرأ ،كما بقية العارفني في أمور البالد ،أن خصوم
جنبالط ،الذين كانوا مبعثرين ألسباب مختلفة ،حصلوا على 41.2
في املئة من األصوات التفضيلية مقابل  59.8في املئة لجماعة
جنبالط .وهذا يعني ،ببساطة شديدة ،أن زمن سيطرة جنبالط على
الغالبية الساحقة من الصوت الدرزي انتهى الى غير رجعة ،وأن
تصويبًا لقانون االنتخاب سيمنحه  5مقاعد نيابية مقابل ثالثة
لخصومه.
لم يكتف جنبالط برفض نتيجة االنتخابات ،تمامًا كما يفعل الرئيس
سعد الحريري ،بل رفض فكرة التعامل مع األمر الواقع الجديد.
وعندما خاض معركة الحصول على املقاعد الوزارية الثالثة ،كان
يهدف الى محو نتائج االنتخابات .وهو يراهن ،كما في كل مرة ،على
أن خدمات الحكومة وبعض املعارك الطائفية والعصبيات املذهبية
ستعيد إليه ما خسره في االنتخابات .وهو عندما يفعل ذلك ،يكون
مصرًا على تجاهل األسباب العميقة وراء خسارته .وهي أسباب ال
تتعلق فقط بتموضعه السياسي الخاطئ محليًا وخارجيًا ،بل بكون
قيادته لهذه الفئة من اللبنانيني ،والنطق باسمها ،خالل العقود الثالثة
املاضية التالية لتوقف الحرب ،لم تأت ألهل عشيرته بما يجعلهم
في مصاف بقية اللبنانيني .وهو ،هنا ،صار يشعر بأن كل صوت
اعتراضي في قلب دائرته الجغرافية أو الطائفية إنما يشكل تهديدًا
وجوديًا له .ولذلك ،ظل يفكر بتوتر أوصله الى فكرته الجهنمية ،بدفع
الحريري وتحريضه على حماقة الجاهلية التي انتهت بنصف جريمة.
لكنها ّنبهت من هم في سبات الى أن جنبالط ّقرر أن يتخذ من محمد
بن سلمان نموذجًا يحتذى به في التعامل مع خصومه ومعارضيه...
صحيح أن طريقة وئام وهاب في التعليق على القضايا العامة تجذب
االعتراضات كما تجذب املؤيدين ،وصحيح أنه «يشطح» بعيدًا في
توصيف خصومه ّ ،لكنه لم يقدم على أعمال هوجاء تعكس فكرًا
إلغائيًا دمويًا ،بل دل تصرفه خالل الساعات الـ  36املاضية على
نضج من يحتوي أعلى درجات التوتر ،ويذهب نحو منع االستجابة
لفتنة ،كانت ستنحصر في بيت أنهكته الزعامات التقليدية الغارقة في
تحالفات محلية وإقليمية ودولية ،ال تنتج إال الويالت على أهلها...
هل يعرف الجنبالطيون أن زعيمهم ،وأنشط نوابهم ،يعملون منذ
شهرين ،ومن دون توقف ،فقط ،ألجل إخراج املقرصن خليل
الصحناوي من السجن ،استجابة فقط لنداء ملهم القومية اللبنانية
نبيل صحناوي ونجله أنطون!
لربما ،آن األوان ،أن يستحي أحدهم ،وأن ّ
يقر ،ملرة واحدة ،بأن لكل
حكاية نهاية .لكن تحويلها الى احتفال ربيعي أو إلى مأساة رهن بمن
يقترب من عمر التقاعد!

ِّ
تقرير الطبيب الشرعي :الرصاصة ُسلمت إلى «الجنائية»
ّ
الـتـحـ ّـرك دفــع إلــى االعـتـقــاد بــأن هناك
نية ّ
مبيتة لتفجير األمــور ،إذ إن هذا
ّ
الكم من السالح والعناصر األمنيني ال
يعني سوى أمر واحد :معركة مرتقبة
ّ
إن رفض وهاب تسليم نفسه.
وصلت الـقــوة األمنية إلــى الجاهلية.
بقيت آلياتها بعيدة نسبيًا عن منزل
وهـ ـ ــاب الـ ـ ــذي ت ــوج ـه ــت إلـ ـي ــه س ـي ــارة
وحيدة ،على متنها قائد القوة العقيد
ع ـل ـيــوان وســائــق ورج ــل أم ــن .القــاهــم
عند املــدخــل مختار الجاهلية أجــود
ّ ّ
بو ذياب الذي أبلغ عليوان بأن وهاب
ّ
ّ
ات ـص ــل ب ــه لـتـســلــم الـتـبـلـيــغ ،مضيفًا:
«الوزير ليس هنا ،وهو سيقصد مقر

ف ــرع امل ـع ـلــومــات اإلث ـن ــن (الـ ـي ــوم) مع
محاميه» .في تلك األثناء ،بدأ إطالق
غزيرًا جدًا ،إال أن أكثره كان
النار .كان ُ
ف ــي الـ ـه ـ ّـواء .أص ـي ــب مـحـمــد ب ــو ذي ــاب
الذي توفي متأثرًا بجراحه الحقًا.
الـ ــوضـ ــع امل ـ ـيـ ــدانـ ــي كـ ـ ــان عـ ـل ــى ح ــاف ــة
انـفـجــار يمكن أن ي ــؤدي إل ــى مـجــزرة.
االتصاالت األمنية والسياسية أكدت
أن وهــاب ليس في منزله ،وأن تفادي
األســوأ يوجب سحب القوة الداهمة،
وه ــو م ــا ت ـ ّـم س ــري ـع ــا .أخـ ــرج عـلـيــوان
رجاله من البلدة ،وقصد مع املختار
مخفرًا للدرك لتثبيت إفادته.
انـ ـتـ ـه ــت املـ ـف ــاعـ ـي ــل األم ـ ـن ـ ـيـ ــة لـ ـلـ ـق ــرار

ال ـس ـيــاس ــي ال ـ ــذي ام ـت ـث ــل ل ــه ال ـق ـضــاء
واألمن الداخلي .وعلى سيرة القضاء،
ّ
فــإن محامني كثرًا يــؤكــدون أن مذكرة
اإلحـ ـض ــار ال ـت ــي ط ـلــب امل ــدع ــي ال ـعــام
ال ـت ـم ـي ـيــزي ال ـق ــاض ــي تـنـفـيــذهــا بحق
وه ــاب مـخــالـفــة لـلـقــانــون .فــاسـتــدعــاء
ال ــوزي ــر ال ـس ــاب ــق م ـب ـنــي ع ـلــى إخ ـبــار
ّ
تقدم به محامون ،ومــذكــرة اإلحضار
ال ت ـصــدر ف ــي حـ ــاالت مـمــاثـلــة إال عن
قاضي تحقيق.
ال ـج ـن ــون ال ـ ــذي س ـبــق ال ي ـب ــدو حــدثــا
طـ ــارئـ ــا .بـ ـي ــان ق ـ ــوى األمـ ـ ــن ال ــداخ ـل ــي
ال ـ ــذي روى م ـ ّـا ج ـ ــرى ،ت ـضـ ّـمــن جملة
اعتراضية تلخص عقل من اتخذ قرار

إرسـ ــال ق ــوة عـسـكــريــة لتنفيذ مــذكــرة
إحـضــار بحق سياسي قــال محامون
إن كــامــه يمثل جــرمــا جــزائـيــا .فبيان
امل ــؤس ـس ــة ال ــرس ـم ـي ــة قـ ــال إنـ ــه «ب ـن ـ ً
ـاء
عليه وبــالـتــاريــخ ذات ــه ،تــوجـهــت قــوة
من شعبة املعلومات الى مكان إقامة
وهــاب في بلدة الجاهلية ـ ـ الــذي كان
وهـ ــاب نـفـســه ق ــد صـ ـ ّـرح م ـ ــرارًا بــأنـهــا
عـصـ ّـيــة عـلــى ال ـكــون بــأكـمـلــه ـ ـ ـ ـ بهدف
ّ
إح ـض ــاره» .ك ــأن مــديــريــة ق ــوى األم ــن،
أو من أوعز إليها بكتابة هذا البيان،
تريد أن تقول للرأي العام ،بال خجل،
إن هدفها هو كسر كلمة وئام وهاب ال
تنفيذ قرار قضائي!

كشف تقرير الطبيب الشرعي حسني شحرور الذي
كشف على جثمان محمد بــوذيــاب فــي مستشفى
بناء على تكليف ّ
الرسول األعظمً ،
مفوض الحكومة
لــدى املحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس،
ّأن العيار الناري الذي ّ
تسبب في وفاة مرافق الوزير
السابق وئــام ّ
وه ــاب ،دخــل مــن يسار الـصــدر (ومــن
مسافة غير قريبة لغياب الوشم البارودي) واستقرّ
في الخاصرة اليمنى.
ّ
وأن الوفاة حصلت في تمام الساعة الحادية عشرة
ً
مساء نتيجة النزيف الدموي الغزير .وذكر الطبيب
ّ
الشرعي أن الرمي حصل بشكل مائل من اليسار

ّ
شحرور في تقريره أنه استخرج
إلى اليمني .وذكر
ّ
م ـق ــذوف الــرصــاصــة وســل ـمــه إل ــى األدلـ ــة الـجـنــائـيــة،
مــا ي ــدل عـلــى ّأن الــرصــاصــة غـيــر مـتـفـ ّـجــرة لــوجــود
املقذوف .وعلمت «األخبار» ّأن الرصاصة التي قتلت
ب ــوذي ــاب م ــن ع ـيــار  5.56م ـلــم ،أي إن ـهــا أطـلـقــت من
بندقية أم  ،16أو أم  4أو سيغ .وفيما يعتبر أنصار
وهاب أن عيار الطلقة دليل على أنها صدرت من قوة
ُ
فــرع املعلومات ،ألن البنادق املشار إليها تستخدم
مــن قـبـلــه ،ج ــرى تـ ــداول ع ــدد مــن ال ـصــور ل ـعــدد من
مرافقي الوزير السابق يحمل أحدهم بندقية أم ،4
ّ
لرد التهمة عن «املعلومات».
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سياسة

ّ
إخفاق جنبالطي جديد :استهداف وهاب يوحد  8آذار الدرزية

5

على الغالف

اعتاد النائب السابق وليد
جنبالط الرهانات الخاطئة.
هذه المرة ،سقطت حساباته
في الجاهلية ،مغرقًا
معه الرئيس سعد الحريري
بخطوة سياسية ــــ أمنية
فاشلة العتقال الوزير السابق
وئام وهاب
فراس الشوفي
م ـ ّـرة جــديــدة ،ينقلب «الـسـحــر» على
النائب السابق وليد جنبالط ،بعدما
كاد ّ
يورط الجبل في فتنة خطيرة من
بــوابــة الجاهلية ،ثانية أكـبــر القرى
الـ ــدرزيـ ــة ف ــي ق ـض ــاء الـ ـش ــوف .ومـ ـ ّـرة
جديدة أيضًا ،ينساق الرئيس سعد
الحريري ،ومعه قوى األمن الداخلي
وامل ـ ّـدع ــي ال ـع ــام الـتـمـيـيــزي الـقــاضــي
سمير حمود وفرع املعلومات ،خلف
جنبالط ،في خطوة سياسية ـ ـ أمنية
متسرعة تشبه إلى ّ
ّ
حد ،في ما تشبه،
ح ـف ـل ــة الـ ـتـ ـح ــري ــض ال ـ ـتـ ــي م ــارس ـه ــا
جـنـبــاط عـلــى ق ـ ــرارات  5أي ــار 2008
الشهيرة.
فـبــدل أن ي ـســارع جـنـبــاط إل ــى مللمة

ظهر جنبالط أمام الدروز
ً
محلال دم أبناء طائفته كما فعل
مع السويداء قبل سنوات
ردود ال ـف ـع ــل ال ـت ــي ت ــرك ـه ــا تـســريــب
ف ـ ـيـ ــديـ ــو ل ـ ـل ـ ــوزي ـ ــر ال ـ ـس ـ ــاب ـ ــق وئ ـ ـ ــام
ّ
وه ــاب ،منتصف األس ـبــوع املــاضــي،
ً
ّ
مـسـتـغــا عــاق ـتــه «الـ ـج ــي ــدة» ب ــه في
األشهر األخـيــرة ،اقتنص «الفرصة»
للتخلص من رئيس حــزب التوحيد
العربي ،مقنعًا الحريريّ ،
التواق إلى
ّ
ّ
سيمر
«االنتقام» ،بأن اعتقال وهاب
ّ
بسالسة بوجود غطاء درزي يؤمنه
االشتراكي.
األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ،بـ ـ ـ ــدت ال ـ ـقـ ــوى
ّ
حرج
السياسية الحليفة لوهاب في
ٍ

َّ
كبير من الفيديو املـسـ ّـرب ،ولــم يتنب
ّ
أي منها كــامــه ،بــل أبـلــغ ح ــزب الله
تيار املستقبل ،الخميس املاضي ،أن
كالم وهاب ال ّ
يعبر إطالقًا عن وجهة
نـظــر ال ـحــزب أو أي مــن ق ــوى  8آذار.
وب ــال ـت ــوازي ،عــاتــب ال ــوزي ــر الـســابــق
عـلــى مــا ص ــدر عـنــه بـحــق الـحــريــري.
ّ
وهـ ـ ــاب ن ـف ـســه أب ـل ــغ أك ـث ــر م ــن طــرف
فــي قــوى  8آذار أنــه فوجئ بانتشار
الفيديو ،وأصدر اعتذارًا واضحًا من
الحريريّ ،
وكرر اعتذاره في أكثر من
تصريح.
مساء الخميس أيضًا ،قام مناصرو
ّ
وه ـ ـ ـ ـ ــاب بـ ـج ــول ــة س ـ ـي ـ ــارة ف ـ ــي ق ــرى
الـ ـ ـش ـ ــوف ،مـ ـ ـ ــرورًا ب ــاملـ ـخـ ـت ــارة ،عـمــد
ج ـن ـبــاط ب ـعــدهــا إلـ ــى إدارة عملية
قطع الطرقات على هؤالء املناصرين
واح ـت ـج ــازه ــم (ق ـب ــل ت ــدخ ــل الـجـيــش
ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــانـ ــي) .تـ ـ ــواصـ ـ ــل وهـ ـ ـ ـ ــاب مــع
جنبالط وأبلغه بأن مناصريه ّ
مروا
ّ
باملختارة من دون علمه ،وأكد إدانته
ّ
تعرض ّ
أي ّ
ملقر الزعامة الجنبالطية.
ّ
ّ
إل أن الـ ــزع ـ ـيـ ــم االش ـ ـ ـتـ ـ ــراكـ ـ ــي قـ ـ ــرر
التصعيد ،من خلفية سياسية بحتة،
ح ـ ـ ّـدد م ـعــامل ـهــا ف ــي ت ـغ ــري ــدة ل ــه ب ــأن
«املختارة خط أحمر ...بصرف النظر
عن املعادالت اإلقليمية» .وأوحى بأن
املسيرة الصبيانية خلفها قرار على
أرفــع املستويات في محور املقاومة!
وبعد التغريدة ،تواصل االشتراكي
مع حزب الله ،وسمع تأكيدًا لحرص
الحزب على جنبالط وزعامته.
غير أن االشتراكي بقي على «نظرية
املؤامرة» ،وعمد جنبالط واملحيطون
به ،منذ يومني ،إلى ربط ما يحصل
بـقــرار مــن الـقـيــادة الـســوريــة ورئيس
األم ــن الــوطـنــي ال ـســوري ال ـلــواء علي
مملوك .واألســوأ ،هو ربط ما حصل
ّ
مـ ــع وهـ ـ ـ ــاب ب ـم ـح ــاف ـظ ــة الـ ـس ــوي ــداء،
وتسويق أن سوريا تستخدم األخير
لـلـضـغــط عـلــى ج ـن ـبــاط ف ــي بـيــروت
في سياق ما يسميه هؤالء «الضغط
عـ ـل ــى أب ـ ـنـ ــاء ال ـ ـسـ ــويـ ــداء ل ــال ـت ـح ــاق
بالجيش السوري»!

تـ ـض ـ ّـمـ ـن ــت تـ ـعـ ـي ــن رئ ـ ـي ـ ــس أرك ـ ـ ـ ــان
ل ـل ـج ـيــش م ـح ـس ــوب ع ـل ــى ج ـن ـبــاط
وإعــادة املوظفني االشتراكيني الذين
ت ــم نـقـلـهــم م ــن م ــراك ــزه ــم ف ــي وزارة
البيئة وشركة الكهرباء إلى أعمالهم.
هـ ــذه ال ـت ـس ــوي ــة أف ـض ــت الـ ــى ش ـعــور

بــالـخــذالن ل ــدى الـحــريــري ال ــذي كــان
يقف الى جانب جنبالط ،وكذلك لدى
الــرئ ـيــس نـبـيــه ب ــري الـ ــذي دافـ ــع عن
جنبالط وحمى حصته الوزارية.
رأى جنبالط في التطورات األخيرة
فرصة ال ّ
تعوض للوقوف إلى جانب

ّ
الحريري ،وللقضاء على وهاب على
طريق نقل زعامته إلــى ابنه النائب
تيمور جـنـبــاط .وهــو ال ــذي تسكنه
نتائج االنتخابات النيابية األخيرة
ّ
وه ــاج ــس تـ ـح ـ ّـول وهـ ـ ــاب إلـ ــى العــب
رئـيـســي فــي الـجـبــل الـجـنــوبــي ،علمًا

ب ـ ــأن ج ـن ـب ــاط اس ـت ـغ ــل ف ــي األش ـه ــر
ّ
املــاضـيــة الـتــوتــر بــن وه ــاب ورئيس
ال ـ ـحـ ــزب ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي ال ـل ـب ـنــانــي
ّ
ّ
محيدًا وهــاب
النائب طــال أرســان،
عبر التواصل الدائم معه ،لالستفراد
بأرسالن.

جنبالط ّرص صفوف  8آذار
لم يصب جنبالط أيًا من أهدافه .في
ال ـخــاصــة امل ـب ــاش ــرة ،ب ــدل أن ينتج
تـعــاطـفــه مــع ال ـحــريــري غ ـطـ ً
ـاء درزي ــا
للعملية األمنية ـ ـ السياسية الفاشلة،

تواصل وهاب مع جنبالط وأبلغه بأن مناصريه ّ
مروا بالمختارة من دون علمه (أ ف ب)

خطة لـ«إصابة عصفورين»
م ـ ـنـ ــذ سـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوات ،وعـ ـ ــاقـ ـ ــة ج ـن ـب ــاط
ب ــالـ ـح ــري ــري تـ ـ ـت ـ ــراوح بـ ــن ال ـس ـي ـئــة
و«الـ ـح ــد األدنـ ـ ــى» م ــن ال ـت ــواص ــل في
سـبـيــل املـصـلـحــة امل ـش ـتــركــة ،م ــع ثقة
مـفـقــودة بــن الـجــانـبــن .وزاد الطني
ّ
بــلــة ،دخ ــول جنبالط فــي تسوية مع
رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة م ـي ـش ــال ع ــون
ّ
ل ـحــل أزمـ ــة ال ــوزي ــر الـ ـ ــدرزي ال ـثــالــث،

ّ
حزب الله :المس بحلفائنا ممنوع
رضوان مرتضى
أن ُي ـ ـ ـقـ ـ ـ ِّـرر رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة س ـعــد
ال ـح ــري ــري ت ـقـ ُّـمــص دور ولـ ــي الـعـهــد
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــودي م ـ ـح ـ ـمـ ــد ب ـ ـ ــن س ـ ـل ـ ـمـ ــان،
بـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــري ـ ــض مـ ـ ـ ــن رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ال ـ ـح ـ ــزب
االشـتــراكــي ولـيــد جـنـبــاط ،ثــم ُيـقـ ِّـرر،
من خارج القانون ،اإليعاز إلى املدير
الـ ـع ــام ل ـق ــوى األم ـ ــن ال ــداخ ـل ــي ال ـل ــواء
عماد عثمان والنائب العام التمييزي
سمير حـمــود بتوقيف رئـيــس حــزب
ّ
التوحيد وئــام وه ــاب ،ضاربًا عرض
الـحــائــط بكل األع ــراف الـقــانــونـيــة ،ثم
ُيرسل ّ
قوة أمنية قوامها  ١٥٠عنصرًا
من القوة الضاربة في فرع املعلومات
مـ ّ
ـدج ـج ــن ب ــال ـس ــاح ل ـتــوق ـيــف وزي ــر
ّ
سابق يتهمه بشتمه ،طالبًا إحضاره
ً
م ـكـ ّـبــا ،قــاطـعــا ال ـطــريــق أمـ ــام ذهــابــه
اعتبار
للمثول أمــام القضاء ،دونـمــا
ٍ
للسلم األهلي وملـجــزرة دموية كادت

ت ـقــع ...فــذلــك هــو الـجـنــون بعينه .هو
سلمان« :فالن شتم
أسلوب عمل ابن ّ ُ
إلي ألعاقبه».
والدي ،أحضروه
هكذا فهم حــزب الله سلوك الحريري
يــوم الـسـبــت .وأم ــام هــذه املعطيات ال
يقف مكتوف األيــدي .غروب
يمكن أن َ
الـسـبــتَ ،مــنــع حــزب الـلــه حــربــا أهلية.
ّ
ّ
أبــى التخلي عــن حليفه وئــام وهــاب،
رغ ــم اع ـتــراضــه عـلــى الـفـيــديــو املـســيء
الذي صدر عن األخير وعلى لغة الشتم
التي اعتمدها .وعند تجاوز الحريري
ًّ
مستغل القضاء واألمنّ ،
وجه
القانون
له الحزب رسالة واضحة بحزم ،عبر
مسؤول وحدة االرتباط والتنسيق في
ّ
حــزب الله وفيق صفا .اتـصــل األخير
بــاملـعـنـيــن (ال ـقــاضــي ح ـمــود وال ـل ــواء
فرع املعلومات العقيد
عثمان ورئيس ِّ
خالد حمود) محذرًا« :ال نسمح ألحد
بـمـ ِّـس أح ـ ٍـد مــن حـلـفــائـنــا .وإن أخـطــأ،
ٌ
ن ـحــن ن ـعــالــج ال ـخ ـط ــأ .ح ـل ـفــاؤنــا خــط

أحمر ،ومــا تفعلونه خطأ ،وسيؤدي
ّ
إلى ّ
حمام دم إن استمر» .غير أن حفلة
ّ
ّ
الجنون استمرت .أكملت القوة األمنية
طــري ـق ـهــا لـيـسـقــط ق ـت ـيــل م ــن مــراف ـقــي
ّ
وه ــابّ .
ورطــت الــدولــة فــرع املعلومات
ف ــي فـضـيـحــة أم ـن ـيــة ق ـضــائ ـيــة .سقط
الجهاز األمني ضحية ّ
دس الدسائس
من جنبالط .األخير ّ
حرض الحريري
ليورطه في حادثة أمنية كادت تؤدي
ـرب أهلية .استجاب الحريري
إلــى حـ ٍ
طالبًا من سمير حمود وعثمان إرسال
ّ
قـ ـ ّـوة أم ـن ـيــة ضـخـمــة لـتــوقـيــف وه ــاب
ّ
مهما كلف األمر .الوصي على القضاء
ِّ
ُ
خالف القانون .لم يحول سمير حمود
امللف إلى محكمة املطبوعات ،وارتأى
اس ـت ـن ــاب ــة ف ـ ــرع امل ـع ـل ــوم ــات ب ـمــذكــرة
ّ
إح ـ ـض ـ ــار لـ ـت ــوقـ ـي ــف وهـ ـ ـ ـ ـ ــاب .س ـم ـعــا
وطاعة استجاب للحريري وأبلغ فرع
امل ـع ـلــومــات ب ـض ــرورة تـنـفـيــذ املــذكــرة
ّ
ف ــورًا .رأى ح ــزب الـلــه أن امل ـســار الــذي

تسلكه الـقـضـيــة يــوحــي بــأمـ ٍـر واح ــد:
ّ
تصفية حسابات مع وهاب .تقاطعت
مـصــالــح ال ـحــريــري وجـنـبــاط إلنـهــاء
ّ
وه ـ ـ ـ ــاب ،وه ّـ ـكـ ــذا ك ـ ـ ــان .س ـق ــط م ــراف ــق
وهـ ــاب ،تــدخــل ح ــزب ال ـلــه ،فتراجعت
ّ
امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات .وب ـ ـعـ ــدمـ ــا ك ـ ـ ــان وه ـ ـ ــاب
مخطئًا ،بات معتدى عليه من أجهزة
رسمية .حزب الله لن يسمح بتوقيف
ّ
وهــاب .أما املسألة القضائية ،فذكرت
ّ ّ
ُ
مصادر معنية أن «شيئًا لن يحل قبل
ان ـت ـهــاء مــراســم ال ـع ــزاء .وب ـعــدهــا لكل
ح ــادث ح ــدي ــث ،عـلــى أن تـسـلــك األط ــر
القانونية».
َ
ّ
يبق ّ
سرًا ،إذ تولى
غير أن ما سبق لم
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب
محمد رعــد والنائب نــواف املوسوي
إعـ ـ ــان م ــوق ــف حـ ــزب ال ـل ــه ال ــرس ـم ــي.
فـ ــأكـ ــد رع ـ ـ ــد أن «تـ ـطـ ـبـ ـي ــق الـ ـق ــان ــون
اسـتـنـســابـيــا أو ت ـج ــاوز ال ـقــانــون مع
بعض الناس والتطنيش عن تطبيق

القانون مــع البعض اآلخ ــر ،ال يحقق
احترامًا للسلطة .نحن ال نقبل بهذا
الـفـحــش وال الـشـتـيـمــة وال الـتـعــرض
بالشخصي ،ال لألحياء وال للماضني،
ل ـكــن م ــا نـقـبـلــه ل ـفــان ال نـقـبـلــه ألحــد
ممن يتطاول على اآلخــريــن ،ال يبقي
م ـق ــدس ــا ع ـن ــد اآلخـ ــريـ ــن اال ويـهـتـكــه
ويتعرض له وال يحترم كبار اآلخرين
وال ص ـغــارهــم ويـلـقــى الـتـصـفـيــق من
ب ـعــض رجـ ـ ــاالت ال ـس ـل ـط ــة» .وأضـ ــاف
أن «إرسـ ـ ــال ق ــوة مــؤل ـلــة ت ـحــت حجة
تبليغ دعــوى للحضور إلى املحكمة،
فـ ـي ــه ت ـ ـج ـ ــاوز لـ ـلـ ـق ــان ــون وأم ـ ـ ـ ــر ك ــان
يـخـفــي نـيــة اع ـت ـقــال إلذالل الشخص
امل ـط ـلــوب وس ــوق ــه خ ــال أيـ ــام العطل
لـيـبـقــى م ـح ـت ـج ـزًا ح ـتــى ي ـب ـيــت لـيــوم
اإلث ـ ـنـ ــن والـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــاء .هـ ـ ــذا األم ـ ـ ــر فــي
ال ـح ـق ـي ـقــة ي ـجــب ع ـلــى امل ـس ــؤول ــن أن
ي ـت ـجــاوزوه ويـتــرفـعــوا عــن مـثــل هــذه
األساليب ،وخصوصًا أنهم ما زالــوا

يقدمون أوراق اعتمادهم .حتى اآلن
ال يستطيعون أن يشكلوا حكومة».
وخـ ـت ــم رع ـ ــد ب ــال ـق ــول إن «مـ ـث ــل ه ــذه
التصرفات تنأى بالناس عن احترام
قدرتهم على حكم البلد ،وخصوصًا
في هذه املرحلة».
أم ــا امل ــوس ــوي ،فــأكــد أن «حـكـمــة حــزب
الله هي التي حالت دون إدخال البالد
فــي أت ــون فتنة ،فنحن مــن أنـقــذ البلد
وأي ـقــظ بـعــض ال ـنــاس الــذيــن مــا زال ــوا
يتصرفون بعنجهية وبتكبر ومكابرة،
بـ ـحـ ـج ــة أن شـ ـخـ ـص ــا وج ـ ـ ــه إهـ ــانـ ــات
لرئيس الحكومة .وعليه فإننا نقول،
إن رئيس مجلس النواب املوقع الثاني
في الدولة ،بقي يشتم على مدى أشهر
طويلة من شخص زقاقي في الشارع،
وهــذا الزقاقي كــان يقفل الطريق على
م ـئ ــات اآلالف م ــن ال ـج ـنــوب ـيــن ،فــأيــن
كانت أجهزة الدولة لكي تعتقله ألنه
يـتـطــاول على رئـيــس مجلس الـنــواب،

ٌ
حلفاؤنا خط أحمر
خطأ
وما تفعلونه
ّ
وسيؤدي إلى حمام
دم إن استمر

وتمنعه من سد الطريق على أكثر من
 750أل ــف جـنــوبــي ،أل ـيــس ه ــذا رئيس
مجلس النواب؟».
وأض ــاف املــوســوي «إنـنــا نذكر بهذه
األمـ ـ ــور لـنـلـفــت ال ـج ـم ـيــع ك ــم صـبــرنــا
ع ـل ــى اإلسـ ـ ـ ــاءة ل ـلــرئ ـيــس ن ـب ـيــه ب ــري

اضطر الحريري إلى استدعائه ليل
ال ـج ـم ـعــة إلـ ــى م ـنــزلــه ف ــي وادي أبــو
ج ـم ـي ــل ،ب ـع ــد ورود م ـع ـل ــوم ــات عــن
وق ــوع محمد أب ــو ذي ــاب جــريـحــا في
الجاهلية ،نتيجة تبادل إطالق النار
ب ــن حـ ــرس م ـن ــزل وه ـ ــاب وع ـنــاصــر
ف ــرع امل ـع ـلــومــات .وبـ ــدل أن يـتــم رفــع
ّ
الغطاء عن وهــاب و«فــرك أذنــه» كما
اتفق جنبالط والحريري ،حاز وهاب
ً
تعاطفًا درزيًا وسياسيًا ،بدأ أوال في
بلدته الجاهلية التي انتفضت على
مــا اعتبره أهــالــي البلدة «انتهاكًا»،
وامتد ليطال غالبية القرى الدرزية
ً
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،وصـ ـ ــوال إلـ ــى ال ـس ــوي ــداء
وجرمانا في سوريا .حتى إن شيخ
ع ـقــل طــائ ـفــة امل ــوح ــدي ــن ال ـ ـ ــدروز في
فلسطني املحتلة اضطر إلــى إصــدار
ُ
حرج حركة
بيان تضامني! وبدل أن ت ِ
الحريري ـ ـ جنبالط قوى  8آذار ،أبلغ
مـســؤول وحــدة االرتـبــاط والتنسيق
في حزب الله الحاج وفيق صفا فرع
ّ
املعلومات أن املس بوهاب ممنوع.
أم ــا ف ــي ال ـخــاصــة األوسـ ـ ــع ،ف ــإن ما
حـصــل ف ــي ال ـيــومــن املــاض ـيــن أع ــاد
االنـ ـقـ ـس ــام ال ـس ـي ــاس ــي إل ـ ــى الـ ـش ــارع
الدرزي على قاعدة  8و 14آذارّ ،
ورص
ص ـفــوف املــؤيــديــن ل ـقــوى  8آذار في
الساحة الــدرزيــة ،وهو ما كان غائرًا
خالل األشهر املاضية بفعل الندوب
ال ـتــي تــركـتـهــا االن ـت ـخ ــاب ــات ،وبـفـعــل
الـحـمــايــة ال ـتــي ّأمـنـهــا الــرئـيــس بــري
ل ـج ـن ـبــاط ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات .وفـيـمــا
كــان أخـصــام جنبالط على الساحة
الدرزية منقسمني ،فتحت التطورات
بــاب الـحــوار والتواصل بني أرســان
ووهـ ــاب وال ـح ــزب ال ـس ــوري الـقــومــي
االجـتـمــاعــي ،خـصــوصــا بـعــد موقف
ّ
أرسالن أمس ،والذي شن فيه هجومًا
ك ــام ـي ــا ع ـل ــى ج ـن ـب ــاط م ـع ـت ـب ـرًا أن ــه
ّ
«يستبيح الجبل» ،فيما تلقف وهاب
إي ـجــاب ـيــة أرس ـ ــان ّ
ورد ف ــي خـطــابــه
ّ
ّ
بالتحية ،مؤكدًا محورية موقع
أمس
شـيــخ الـعـقــل نــاصــر ال ــدي ــن الـغــريــب،
فــي مقابل شيخ العقل نعيم حسن،
املحسوب بالكامل على جنبالط.
ّ
ول ـ ـعـ ــل أكـ ـث ــر الـ ـسـ ـه ــام الـ ـت ــي أصـ ــاب
جنبالط نفسه بها أمس هي فرضه
«أخــاق ـيــات ج ــدي ــدة» وظ ـه ــوره أمــام
ال ــدروز ،على عكس أي زعيم درزي،
م ـس ـت ـع ـدًا ل ــ«ت ـح ـل ـي ــل دمـ ـ ـ ــاء» أب ـن ــاء
طائفته ،كما فعل في السويداء قبل
سـ ـ ـن ـ ــوات ،وكـ ـم ــا ف ـع ــل بـ ــاألمـ ــس فــي
وصفه وهــاب بـ«الشذوذ األمني في
الجاهلية».

واألمني العام لحزب الله السيد حسن
نصرالله في الشوارع وعلى شاشات
الـ ـتـ ـلـ ـف ــزة ،فـ ـلـ ـم ــاذا لـ ــم ت ـق ــم األجـ ـه ــزة
األمنية بأي عمل ،وملاذا لم تحضر 20
آلية و 20مدرعة وحوالى  200مسلح
لـتـعـتـقــل م ــن ك ــان يـشـتــم ،وم ـ ــاذا كــان
يعمل املــدعــي الـعــام إلص ــدار مــذكــرة؟
ألم يكن يسمع في بيته الشتائم التي
كــانــت تـطــال رئـيــس مجلس الـنــواب؟
ف ـهــل ي ـجــب أن ن ـش ـتــم ن ـحــن ف ــي هــذا
البلد ويتآمر علينا ونضطهد ،وفي
النهاية يجب أن ال نتحدث بأي شيء؟
وهل هناك فقط جنس معني في هذا
البلد هو من يجب أن ال يقترب منه
أحد ،وإال املفروض أن يسيل الدم إلى
ال ــرك ــب؟ فـبــأمــس قـتــل أح ــد الـشـبــاب،
ول ــو أن العملية استكملت ووقـعــت
مـ ـج ــزرة ،م ــن كـ ــان يـمـكـنــه أن يـخــرج
لبنان من أزمته؟ نحن من أنقذ لبنان
كالعادة».

نصر الله قال كلمته…
يمش
ولم
ِ
يحيى دبوق
تبذل إسرائيل جهودًا كبيرة ،مباشرة وغير مباشرة ،إلفهام لبنان أنها
قد تقدم على تنفيذ «حدث أمني» ،مهم ومفصلي ،من شأنه أن يقود إلى
حرب على الجبهة اللبنانية ،والشمالية عمومًا ،إضافة الى سوريا.
الـجـهــود املـبــذولــة الفـتــة للغاية ،وتـكــاد تـكــون سمة املــرحـلــة إسرائيليًا.
فرئيس حكومة العدو بنيامني نتنياهو هو ّالذي يقودها ،إلى جانب عدد
من وزرائــه ،ويسهم فيها بشكل فاعل معلقو مختلف وسائل اإلعالم
العبرية ،مع التشديد على املقاربة التخويفية وكأن الحرب باتت وشيكة
جدًا.
بالطبع ،ال يراد من هذه املقدمة تقدير وضع أو استشراف نتائج ووقائع
ّ
مقبلة ،سواء بالرفض أو بالتبني ألي سيناريو أو فرضية ،ومن بينها
استخدام البعد األمني في الداخل والصراع على السلطة .لكنه توصيف
لحالة إسرائيلية قائمة من الالفت فيها االستماتة في الدفع نحو إيجاد
حالة توتر في لبنان ،وفي أساسها إرادة تخويف الطرف اآلخر وترهيبه.
في التعليق اإلعالمي اإلسرائيلي (للمفارقة ،معظم املعلقني يماشون
ٌ
تأكيد أن
قيادتهم ،دفعة واحدة ،مع شبه استنساخ يكاد يكون حرفيًا)
قبول تل أبيب وقف إطالق النار مع غزة مرتبط بالحدث األمني الكبير
جدًا الذي قد تقدم عليه إسرائيل في الجبهة الشمالية ،وتحديدًا مع لبنان،
وكذلك أيضًا حيال تمديد والية رئيس األركان غادي أيزنكوت أسبوعني
إضافيني ،وهــو بطبيعة الحال السبب الــذي منع سقوط الحكومة بعد
استقالة الوزير أفيغدور ليبرمان وانسحابه من االئتالف.
من ضمن حملة التخويف استخدام إسرائيل ما قيل إنها هجمات في
سوريا ،الخميس املاضي ،باعتبارها رسالة واضحة للجميع على حزم
إسرائيل وجديتها في مواصلة استهداف أعدائها مع القيد الروسي أو
من دونه ،وتحديدًا في لبنان .ومما ورد ،يمكن اإلشارة كعينة إلى تقرير
«يديعوت أحرونوت» عن «الضربات غير املسبوقة في ّ
شدتها واتساعها
في سوريا ...أما الرسالة من خاللها ،فهي إلى لبنان».
بني هاللني ،إن كان يستدل على موقف إسرائيل وجديتها تجاه لبنان
من «هجمات» الخميس املاضي في سوريا ،فهذا يعني «موقف وجدية
ً
الالشيء» ،ألنه سيكون مبنيًا ومستدال عليه من واقع صفر نتائج :في
حد أدنى لم تسفر الهجمات عن أي نتيجة ،هذا إن كانت هناك هجمات
من األساس ،كما تؤكد مصادر إسرائيلية أمس.
في ذلك ،تبرز األسئلة اآلتية :إن كانت إسرائيل معنية باملجازفة وشن
اعتداء ،مهم ومفصلي ،في لبنان ،فما الذي يدفعها إلى الداللة واإلشارة
إليه مسبقًا؟ وما الذي يدفعها إلى إعالم الطرف اآلخر بنياتها العدائية
ً
والتنازل عن عامل املفاجأة إن كانت فعال في مرحلة التنفيذ الوشيك
لهذا «الحدث املهم»؟ وأيــن ذهبت قاعدة أن إسرائيل تفعل ثم تتحدث،
ال تثرثر إن أرادت أن تفعل؟ ومــاذا عن املجازفة بمواجهة تــدرك جيدًا
تبعاتها ونتائجها عليها ،مهما كانت قدرتها على اإليــذاء املقابل؟ في
الخلفية تكمن ربما األسباب.
واضح أن إسرائيل في معضلة إزاء ما يمكن فعله للحؤول دون تعاظم
أكثر لقدرات أعدائها ،بعد ظهور التعقيدات في الساحة السورية التي
تقيد مناورتها العسكرية فيها :كل الخيارات النظرية صعبة ومحفوفة
باملخاطر ،وفي الوقت نفسه اإلذعان والوقوف بال حراك أيضًا محفوف
باملخاطر.
ّ
في ذلك ،تأتي توصيفات إسرائيل للتهديدات وتشكلها وتناميها تباعًا،
مع إبداع تقدير استخباري إزاءها .لكن اإلبداع يتقلص حيال الخيارات
العملية في مواجهة هذه التهديدات ،وتحديدًا عندما يتعلق األمر بالساحة
اللبنانية ،على خلفية ّ
رد فعل حزب الله بعد توجيه الضربات ،إن أقدمت
ً
فعال على ذلك.
في املحصلة ،تبدي إسرائيل اهتمامًا كالميًا تهديديًا ،والتشديد على
ضرورة إيصال هذا التهديد إلى الوعي في لبنان مع إرادة التوتير وإثارة
َ
القلق فيه .لكن مع تباين بني املعطى والنتيجة املعلن عنها :من يختر
الهجوم ال يوقظ املهاجم ويعزز تموضعه الدفاعي مسبقًا.
الواضح أن إرادة التوتير هي املقصد اإلسرائيلي جــراء التهويل .وهو
استكمال لتهويل سابق ،وملحاوالت الدفع لبلبلة داخلية في لبنان على
خلفية سالح حزب الله ،وهو تمامًا ما كان عليه القصد أخيرًا في ادعاءات
نتنياهو من على منبر األمم املتحدة ،حول مستودعات ومصانع أسلحة
بالقرب من مطار بيروت الدولي ،والتي قيل في أعقابها إن الحرب باتت
وشيكة.
لكن في الفرضيات املتطرفة يبرز السؤال الذي تريده إسرائيل أن يثار في
لبنان :هل ّ
تهيئ تل أبيب الظروف واملسرح امليداني والسياسي العتداء
وشيك؟ من ناحية عملية ،هذا تحديدًا ما تريد تل أبيب أن يجري تداوله
في لبنان ،اعتقادًا منها أنه عنصر ضاغط على املقاومة ،خصوصًا إذا
ً
جاء السجال اللبناني اللبناني حوله ،ربما يصلح مدخال دافعًا أيضا
للضغوط الخارجية ضد املقاومة وموقفها.
رغم هذا التقدير الذي يأتي من بعيد ،إال أن موقف حزب الله جاء حاسمًا،
إلدراكه أن الخيار الوحيد والضروري في أعقاب االعتداء اإلسرائيلي ،هو
الرد .األمني العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قال كلمته ولم يمش.
ّ
حتمي ،كما ورد على لسانه ،وهــذا الـقــرار ينسحب
الــرد على االعـتــداء
أيضًا على الرد على الرد ...وما يليه!
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سياسة

سياسة
تقرير

تقرير

هل يوقف «الشورى» مرسوم «الفايبر»؟
على أن مجلس شورى
كل المؤشرات تدل ّ
الدولة لن يتأخر في بت الطعن المقدم
في المرسوم الذي يعطي الحق للشركات
الخاصة باستعمال شبكة األلياف الضوئية
الخاصة بـ«أوجيرو» .وتشير المعلومات
ّ
المسربة إلى أن المجلس يتجه إلى إبطال
المرسوم المطعون فيه .فهل يختم
رئيس «الشورى» مسيرته بـ«إنجاز» كهذا؟

التيار :عالقتنا بحزب الله على أحسن ما يكون!
فــإنــه ال يـجــوز ملجلس ال ـ ــوزراء مطلقًا
ّ
فيفوض هذه الصالحية الى
أن يعود
ً
وزير ليقوم بها بدال منه.
وه ـ ــذه املـ ـق ــارب ــة ي ـم ـيــل إل ـي ـه ــا رئ ـيــس
مجلس شــورى الدولة القاضي هنري
خوري ،ويؤيده فيها وزير العدل الذي
ك ــان ف ــي ال ـســابــق ع ـض ـوًا ف ــي املـجـلــس
الــدس ـتــوري وي ــدرك تـمــامــا أب ـعــاد هــذه
القاعدة القانونية الدستورية.
ليس توكيل الوكالة هو املبرر الوحيد
لقبول الطعن ،بحسب مصادر قانونية،
فالطعن املـقــدم مــن قبل املـحــامــي علي
عـبــاس بوكالته عــن االت ـحــاد العمالي
ال ـع ــام ،ي ــورد ع ـشــرة أس ـبــاب لــإبـطــال،
مـنـهــا مـخــالـفــة الــدس ـتــور ف ــي املــادتــن
 7و ،89وم ـخــال ـفــة ق ــان ــون االت ـص ــاالت
الرقم  2002/431وقانون الخصخصة
الــرقــم  ،2000/228وق ــان ــون املحاسبة
العمومية...

إيلي الفرزلي
لــم يـبـ ّـت مجلس ش ــورى الــدولــة ،حتى
اليوم ،الطعن املقدم من االتحاد العمالي
العام باملرسوم الرقم  3260الــذي أقره
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ،خـلـســة ،فــي الجلسة
قبل االنتخابات النيابية (26
األخيرة ُ
نيسان) ،ونشر في الجريدة الرسمية
في  14حزيران املاضي .ينص املرسوم
على إعطاء شركات في القطاع الخاص
حــق استعمال شبكة الفايبر أوبتيك
وامل ـســارات العامة الخاصة بالشبكة،
في تأكيد على مضمون قرارات «قريبة
الشبه بــه» سبق لــوزيــر االتـصــاالت أن
أصدرها وأوقــف «الـشــورى» تنفيذها،
ثم عاد الوزير مجددًا وأصدرها معدلة
ُ
(ط ـ ـعـ ــن ب ـه ــا أيـ ـض ــا ول ـ ــم يـ ـص ــدر قـ ــرار
«الشورى» بشأنها بعد).

إلغاء القطاع الخاص؟
ل ـك ــن فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،ف ـ ــإن وكـ ـي ــل شــركــة
«جــي دي أس» الــوزيــر السابق شكيب
قــرط ـبــاوي ،يستغرب الهجمة املعلنة
ً
عـ ـل ــى ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ،سـ ــائـ ــا:
«هـ ــل ي ــري ــد االت ـ ـحـ ــاد ال ـع ـم ــال ــي ال ـع ــام
إل ـغ ــاء ال ـق ـطــاع الـ ـخ ــاص؟» .يـشـيــر إلــى
أن ال ـ ـقـ ــرارات الـ ــوزاريـ ــة ك ـمــا امل ــرس ــوم
الحكومي ،تعتمد على مراسيم نافذة،
وآخ ــره ــا امل ــرس ــوم ال ــرق ــم ،2017/956
املتعلق بإطالق خدمات اإلنترنت عبر
األلياف الضوئية .ويوضح قرطباوي
أن اإليحاء بأن الشركات تراكم األموال
عـلــى ح ـســاب امل ــال ال ـع ــام ه ــو ق ــول في
غير محله ،إذ إن الـشــركــات تدفع بدل
استعمال الشبكة (دوالر عن كل متر)،
مقطوع
وكذلك بدل خطوط الـ  E1وبدل ُ
لكل عملية ربــط بالشبكة .كما فــرض
عليها ،حيثما تمد األلـيــاف الضوئية
الخاصة بها ،أن تمد بموازاتها أليافًا
ألوج ـ ـيـ ــرو وعـ ـل ــى ن ـف ـق ـت ـهــا .وي ــوض ــح
أن ه ــذه اإلم ـكــان ـيــة لـيـســت مـحـصــورة
بـشــركــة أو اثـنـتــن إن ـمــا مـفـتــوحــة ألي
شــركــة ت ـت ـقــدم ب ـط ـلــب .وأك ـث ــر م ــن ذلــك
ي ــذه ــب ق ــرطـ ـب ــاوي إلـ ــى ال ـت ــذك ـي ــر ب ــأن
ال ـق ــان ــون  431يـ ـش ـ ّـرع دخ ـ ــول ال ـق ـطــاع
الخاص إلى قطاع االتصاالت ،وسبق
أن قــامــت الهيئة الناظمة لالتصاالت
ب ــالـ ـت ــرخـ ـي ــص ل ـ ـعـ ــدد م ـ ــن الـ ـش ــرك ــات،
وب ــال ـت ــال ــي ،ف ــإن ع ــدم تـشـكـيــل الـهـيـئــة
مجددًا ال يعني تجميد القطاع.

االتحاد العمالي :لوقف
استباحة المال العام بقرارات
ومراسيم غير قانونية
املــراحــل الثالث التي أصــر فيها وزير
االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت عـ ـل ــى إمـ ـ ـ ـ ــرار م ـض ـم ــون
املرسوم ،كفيلة بتقدير حجم الضغوط
الـتــي يـتـعــرض لـهــا «ال ـش ــورى» لثنيه
عــن وقــف تنفيذ املــرســوم ،بعدما بدا
أن رف ــض الـطـعــن غـيــر ممكن قــانــونــا،
على مــا تجزم مـصــادر متابعة ملسار
الـقـضـيــة .فبالنظر إل ــى كــل املعطيات
القانونية التي رافـقــت املـلــف ،صــارت
الـغــرفــة ال ـنــاظــرة فــي ال ــدع ــوى ،والـتــي
يرأسها رئيس املجلس القاضي هنري
خوري ،بأغلب أعضائها ،على اقتناع
ب ـعــدم قــانــون ـيــة امل ــرس ــوم .وق ــد سبق
لخوري أن كاشف وزيــر العدل سليم
جــريـصــاتــي بـهــذا ال ـتــوجــه ،علمًا بــأن
املعلومات تــؤكــد أن وزي ــر الـعــدل كان
واضحًا في دعمه لحرية قرار املجلس
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معدو المرسوم ال ينفذونه

«الشورى» مقتنع بوقف تنفيذ المرسوم  ...3260ووزير العدل يدعمه (هيثم الموسوي)

رحلة الطعون
ً
ليس الطعن في املرسوم الحكومي معزوال عما سبقه من أحداث .بدأت القضية
في  11أيار  .2017في ذلك اليوم ،أصدر وزير االتصاالت قرارًا مفاجئًا رقمه
 365يعطي فيه شركة «جي دي أس» حق تمديد ألياف بصرية في املسالك
الهاتفية العامة ،وكذلك حق االستفادة من شبكة األلياف الضوئية الخاصة
بأوجيرو ،لتمديد اشتراكات للمواطنني .وفي  13حزيران من العام نفسه،
عاد الجراح وأصدر قرارًا مشابهًا يعطي الحق نفسه لشركة  ،Wavesمع
فارق يتعلق بتحديد حصة الدولة من االشتراكات التي ّ
تحصلها الشركتان.
ً
لكن بعدما تقدم املحامي علي عباس بدعوى إبطال ،موكال من االتحاد
العمالي العام ونقابة عمال أوجيرو ،أصدر مجلس شورى الدولة قرارين
يوقفان تنفيذ قراري الوزير.
لم يهتم وزير االتصاالت لوقف التنفيذ ،وذهب في  5آذار  2018إلى استصدار
ثالثة قرارات جديدة تحمل األرقام  82و 83و 84تحمل مضمون القرارين
املوقف تنفيذهما نفسه ،مع تعديالت طفيفة ومع إدخال شركة ثالثة إلى
القطاع هي  .tri satلكن االتحاد العمالي عاد وقدم ثالث مراجعات إبطال في
 25نيسان ،أي قبل يوم واحد من إصدار املرسوم ،الذي لم يحد عن مضمون
القرارات املوقف تنفيذها ،وإن وضع آليات جديدة للترخيص.

ّ
واستقالليته .كما ذكر بإصرار رئاسة
ال ـج ـم ـهــوريــة ع ـلــى م ـكــاف ـحــة ال ـف ـســاد
والتأكيد على أن ال أحد فوق القانون.
وفيما ُعلم أن خوري سيلتقي الوزير
سليم جريصاتي مجددًا صباح اليوم،
فقد ُوصف اللقاء بأنه يأتي في إطار
س ـعــي رئ ـي ــس امل ـج ـلــس إل ــى تحصني
ًُ
ن ـف ـس ــه س ـي ــاس ـي ــا وإداري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ت ـم ـه ـي ـدًا
لإلعالن عن وقف تنفيذ املرسوم.
وهــذا يعني أن املجلس يوضع للمرة
الثالثة أمام اختبار االستقاللية ،الذي
نجح فيه في الطعن األول ،فيما تؤكد
مصادره أن قراره بشأن الطعن الثاني
سـيـصــدر بــالـتــزامــن مــع ق ــراره املتعلق
باملرسوم الحكومي.
وليس الدعم الذي تلقاه خوري للسير
بـ ـق ــرار ي ـعـ ّـبــر ع ــن ق ـنــاعــاتــه الـقــانــونـيــة
وال يـتــأثــر بــالـضـغــوط املحيطة وحــده
السبب فــي إص ــراره على إع ــان الـقــرار
ق ـبــل تــأل ـيــف ال ـح ـكــومــة ال ـج ــدي ــدة ،بما
يـسـمــح ل ـهــا ب ــإع ــادة ت ـصــويــب امل ـس ــار،
إن أرادت .فهو ُيصر قبل إحالته على
التقاعد بعد نحو شهرين ،على إنهاء
م ـس ـي ــرت ــه ال ـق ـض ــائ ـي ــة ب ـ ـقـ ــرار س ـي ـكــون
بمثابة اإلنجاز .ولذلك ال يكترث حتى

إلـ ــى الـ ـح ــرج ال ـ ــذي ي ـم ـكــن أو يــواج ـهــه
مــن ج ــراء تــراجـعــه عــن رأي اسـتـشــاري
أعـطــاه «ال ـش ــورى» ملجلس الـ ــوزراء في
 29آذار  ،2018يؤكد فيه قانونية البند
املطروح على جدول األعمال ،واعتمدته
الحكومة في بناءاتها للمرسوم الذي
أقــرتــه .بالنسبة إلــى رئيس «الـشــورى»
الــرجــوع عــن الخطأ فضيلة ،علمًا بأن
مصادر مطلعة أشارت إلى أن ذلك الرأي
سبق أن صدر تحت نوعني من الضغط،
الضغط السياسي وضغط الوقت.
يرتكز معظم أعـضــاء الـغــرفــة الناظرة
في الدعوى في توجههم هذا إلى كون
املرسوم ُيخالف املبدأ القانوني العام
ال ــذي يـقــول بـعــدم ج ــواز «الــوكــالــة عن
وكالة».
فالقرار الحكومي لم يعط التراخيص
ل ـل ـش ــرك ــات ،إن ـم ــا أع ـط ــاه ــا ال ـح ــق بــأن
تتقدم بطلبات إلــى وزارة االتـصــاالت
تمهيدًا للموافقة عليها من قبل الوزير.
وفي ذلك مخالفة للمراسيم التي تحكم
ه ــذا ال ـن ــوع م ــن ال ـع ـق ــود .إذ إن ال ـقــرار
الرقم  S/144الصادر في 10/6/1925
ف ــي م ــادت ــه ال ــرق ــم  16ي ـنــص ع ـلــى أنــه
«تعطى إج ــازات اإلشـغــال املؤقت على

األمـ ــاك الـعـمــومـيــة بـمــوجــب قـ ــرار من
رئيس الدولة وفقًا ألحكام هذا الفصل.
وتعطى إجــازات اإلشغال املؤقت على
األمالك العمومية الخاصة بالبلديات
وفـ ـق ــا ل ـل ـق ــوان ــن والـ ـش ــرائ ــع املـتـعـلـقــة
بالبلديات».
كما أن املرسوم االشتراعي الرقم 126
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الذي ينظم قطاع االتصاالت والصادر
ع ــام  2002أوكـ ــا ح ـص ـرًا إل ــى مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء م ـج ـت ـم ـع ــا مـ ـهـ ـم ــات إص ـ ــدار
الـ ـت ــراخـ ـي ــص واالم ـ ـت ـ ـي ـ ــازات ل ـل ـق ـطــاع
ال ـ ـخـ ــاص وال ـ ـس ـ ـمـ ــاح ب ــاس ـت ـع ـم ــال أو
استثمار البنية التحتية لالتصاالت
وأم ــاك ـه ــا ال ـعــامــة كــامل ـســالــك ال ـعــائــدة
لـلـشـبـكــة أو ال ـت ـم ــدي ــدات ال ـهــات ـف ـيــة أو
األلياف الضوئية.
ً
واسـتـنــادًا لــذلــك ،يكون امل ـشـ ّـرع ،ممثال
ب ـم ـج ـلــس ال ـ ـن ـ ــواب ،قـ ــد م ـن ــح مـجـلــس
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء (رئ ـ ـيـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة قـبــل
الـ ـ ـط ـ ــائ ـ ــف) حـ ـ ـصـ ـ ـرًا الـ ـ ـح ـ ــق فـ ـ ــي م ـنــح
التراخيص بإشغال املمتلكات العامة،
وفـ ـ ــي الـ ـح ــال ــة مـ ــوضـ ــوع ال ـط ـع ــن هــي
مسالك وزارة االتصاالت التي تديرها
وتـصــونـهــا هيئة أوج ـي ــرو ،وبــالـتــالــي

ب ـع ـي ـدًا عـ ــن وجـ ـه ــة ق ـ ـ ــرار «ال ـ ـشـ ــورى»
امل ـت ــوق ــع ،فـ ــإن امل ـح ــام ــي ع ـب ــاس يــؤكــد
أن امل ـ ــرس ـ ــوم الـ ـ ـ ــذي ي ـع ـت ـب ــره ال ـط ـعــن
مخالفًا للقانون ،لم ينفذ حتى اليوم،
بــل مــا يـنـفــذ هــو قـ ــرارا ال ــوزي ــر ،الـلــذان
أوق ـ ــف م ـج ـلــس ال ـ ـشـ ــورى تـنـفـيــذهـمــا
وجـ ـ ــاء املـ ــرسـ ــوم ل ـي ــؤك ــد مـخــالـفـتـهـمــا
للقانون .فاألسباب املوجبة للمرسوم
تتضمن إعالنًا صريحًا بــأن الـقــرارات
الـتــي أصــدرهــا الــوزيــر «ل ــم تـســاو بني
ال ـش ــرك ــات امل ــرخ ــص ل ـهــا إن م ــن حيث
الحقوق أو من حيث الواجبات».
ويـ ـن ــص امل ـ ــرس ـ ــوم عـ ـل ــى وج ـ ـ ــوب أن
تـتـقــدم ال ـشــركــات بـطـلـبــات ترخيص
جديدة للوزارة .وهذا تأكيد إضافي
ع ـل ــى أن اآللـ ـي ــة ال ـت ــي ن ـص ــت عـلـيـهــا
قـ ـ ـ ـ ــرارات وزي ـ ـ ــر االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت صـ ــارت
م ـل ـغ ــاة .وب ــال ـت ــال ــي ،ي ـج ــزم امل ـحــامــي
ع ـبــاس ب ــأن كــل مــا ُيـنـجــز مــن أعـ ُمــال
حاليًا هو مخالف للمرسوم الذي أقر.
وحتى لو رد «الشورى» الطعن ،فهو
سيكون مضطرًا إلــى إلـغــاء الـقــرارات
ال ـ ـ ــوزاري ـ ـ ــة اع ـ ـت ـ ـمـ ــادًا عـ ـل ــى امل ــرس ــوم
ال ـح ـكــومــي .فـمــن يـضـمــن أن تحصل
الشركات على ترخيص عندما تتقدم
بطلب وفـقــا لـلـمــرســوم ،ومــن يضمن
أن تكون مستوفية للشروط؟ وإذا لم
ُ
تكن كــذلــك ،فكيف ستغطى األعـمــال،
التي نفذت سابقًا ،قانونيًا؟

قبل نحو شهر ،كان يصعب
على وزير الخارجية جبران
باسيل ملء الحقائب الوزارية
الخاصة بالتيار باألسماء
المناسبة .إال أنه استفاد من
الفراغ الحكومي ليعيد
غربلة األسماء ويحسم
معظمها ،معتمدا آلية
عمل جديدة يريد منها ما
ّ
يسميه «تحقيق إنجازات
سريعة» في الوزارات .وتقول
مصادر التيار إن الحكومة
باتت قريبةّ ،
مرجحة خيار الـ32
وزيرًا قبيل عيد الميالد المقبل
رلى إبراهيم
كثيرة هي الطروحات التي حملها وزير
ّ
الـخــارجـيــة ج ـبــران بــاسـيــل لـحــل األزم ــة
الـحـكــومـيــة الـعــالـقــة ّعـنــد تمثيل اللقاء
التشاوري بوزير سني ...اال أن املرجح
ل ــدى م ـصــادر الـتـيــار الــوطـنــي ال ـحــر أن
يتم اعتماد خيار حكومة ال ـ  32وزيـرًا،
ت ـع ــود فـيـهــا امل ـق ــاع ــد امل ــارون ـي ــة الـسـتــة
ال ــى األحـ ـ ــزاب املـسـيـحـيــة وك ــذل ــك األم ــر
بالنسبة إل ــى مـقــاعــد الـطــائـفــة السنية
ال ـتــي ت ـعــود إل ــى حـصــة الــرئ ـيــس سعد
الـحــريــري .ليضاف الــى الثالثني وزي ـرًا
وزيــران ،األول علوي والثاني لألقليات
امل ـس ـي ـح ـيــة .وتـ ـق ــول امل ـ ـصـ ــادر ف ــي ه ــذا
ّ
اإلطار إن الحل هنا يكون بأربعة مقاعد
سنية لرئيس الحكومة سعد الحريري،
وواح ـ ــد لـلــرئـيــس نـجـيــب م ـي ـقــاتــي .أمــا
املقعد السادس ،فيتخلى الحريري عنه
لـلـقــاء ال ـت ـش ــاوري ،فــي مـقــابــل حصوله
على املقعد العلوي .أما مقعد األقليات،
فـيــؤول إلــى رئيس الجمهورية ميشال
ع ـ ـ ـ ــون .وخ ـ ــاف ـ ــا مل ـ ــا ي ـ ـح ـ ــاول ال ـب ـع ــض
إشــاعـتــه« ،ال صـحــة أبـ ـدًا ملــا يحكى عن
نـيــة ح ــزب الـلــه اقـتـطــاع حـصــة الرئيس
حـتــى ال يـحـصــل عـلــى الـثـلــث املـعـطــل»،
بــل على العكس مــن ذلــك« ،الـعــاقــة بني
رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة ورئ ـ ـيـ ــس ال ـت ـيــار
ال ــوط ـن ــي ال ـح ــر م ــن ج ـه ــة ،وح ـ ــزب الـلــه
من جهة أخــرى ،على أحسن ما يكون».
هــذه الـعــاقــة ذات أبـعــاد استراتيجية،
ت ـت ـج ــاوز اخ ـت ــاف ــا ف ــي وج ـه ــات الـنـظــر
ع ـل ــى ك ـي ـف ـيــة ح ــل أزمـ ـ ــة م ـق ـعــد وزاري.
ً
وتعطي املـصــادر على ذلــك مثال زيــارة
باسيل للعراق اليوم في أكثر االوقــات
حساسية ،أي بعد العقوبات األميركية
على اي ــران ،للتنسيق بـشــأن واح ــد من
أه ــم املـلـفــات ذات األب ـع ــاد االقـتـصــاديــة
والسياسية ،أي النفط.
الطبخة الحكومية شبه منتهية ،على
ما تؤكد املصادر ،ولكن تجري معالجة

ك ـ ــل الـ ـ ـثـ ـ ـغ ـ ــرات ،بـ ـم ــا ف ـي ـه ــا ال ـح ـق ــائ ــب
واألسـمــاء حتى تبتر إمكانية العودة
الــى ال ــوراء هــذه امل ــرة« ،عـلــى أن تبصر
ال ـن ــور قـبـيــل ع ـيــد امل ـي ــاد امل ـق ـب ــل» .من
جـهـتــه ،اسـتـفــاد الـتـيــار الــوطـنــي الحر
من هذا الوقت االضافي لغربلة أسماء
وزرائــه املقبلني التي كانت قبيل شهر
غ ـي ــر م ـح ـس ــوم ــة وي ـح ـك ـم ـه ــا ال ـ ـتـ ــردد.
والحديث هنا عن تسعة وزراء ،يضاف
اليهم وزير من حزب الطاشناق وآخر
درزي متفق عليه مسبقًا بــن رئيس
الجمهورية والـنــائـبــن ولـيــد جنبالط
وط ـ ـ ــال أرس ـ ـ ـ ــان .ال ـن ـظ ــري ــة ال ـعــون ـيــة
بتسمية الــوزراء هذه املــرة ترتكز على
عـنــوان واح ــد« :الـســرعــة فــي اإلن ـجــاز».
ُ
ف ـم ـن ــذ ن ـح ــو ث ــاث ــة أش ـ ـهـ ــر ،طـ ـل ــب مــن
ب ـ ـعـ ــض األشـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص زيـ ـ ـ ـ ـ ــارة ال ـق ـص ــر
الجمهوري ،كمرشحني لتولي حقائب
ُّ
فــي الحكومة املقبلة .وكــلــف كــل واحــد
ـؤالء بــوضــع خـطــة عـمــل ل ـلــوزارة
مــن ه ـ ّ
ال ـت ــي ُرشـ ـ ــح ل ـه ــا ،ع ـلــى أن ي ـع ــود بعد
أس ـبــوعــن لـتـقــديــم م ــا أن ـج ــزه .وكــانــت
ّ
النتيجة أن باسيل تمكن من استبعاد
مــن فشلوا فــي تقديم طــروحــات جدية
للنهوض بالحقيبة املكلفني بها ،فيما
أب ـقــي عـلــى مــن ت ـقــدم بــأف ـكــار عمالنية
وســريـعــة للتنفيذ .وفــي هــذا السياق،
ت ـ ـقـ ــول املـ ـ ـص ـ ــادر إن ثـ ــاثـ ــة مـ ــن أص ــل
تسعة وزراء سيكونون من «الصقور»،
أحدهم الوزير جبران باسيل واالثنان
اآلخران هما النائبان الياس بو صعب
وإبــراه ـيــم كـنـعــان (ف ــي ح ــال ُب ـ ّـت خيار
ت ــوزي ــره) .فــي مــا خ ـ ّـص بــو ص ـعــب ،ما
زال ــت الحقيبة غير محسومة ،ويــدور
الخيار بني وزارة االقتصاد أو الدفاع.
فإذا تسلم بو صعب االقتصادّ ،
يرجح
العونيون أن يرسو خيار الدفاع على
نجاد فارس ،ابن نائب رئيس الحكومة
السابق عصام ف ــارس .أمــا إذا عــن بو
ص ـعــب وزي ـ ـ ـرًا ل ـل ــدف ــاع ،فـتـعـلــو أسـهــم
رئيس اتحاد رجال األعمال للمتوسط
جاك صراف .بعض املحيطني بالوزير

ب ــاس ـي ــل ي ـض ـغ ـط ــون ب ــاتـ ـج ــاه تـسـلـيــم
االقـتـصــاد الــى بــو صعب حيث يمكنه
ال ـع ـم ــل ع ـل ــى ع ـ ــدة م ـل ـف ــات إصــاح ـيــة
ب ـخــاف وزارة ال ــدف ــاع ال ـتــي يعتبرها
هـ ــؤالء «وزارة وج ــاه ــة» .وال ــواق ــع أن
التيار بدأ «نفضته» في االقتصاد منذ
نحو شهر ،حني كلف بعض الحزبيني
بمرافقة الــوزيــر رائ ــد خ ــوري لالطالع
ع ــن ك ـثــب ع ـمــا يـمـكــن فـعـلــه ه ـن ــاك .من
جهة أخرى ،يقول ّ
املقربون من باسيل
إن األخ ـ ـيـ ــر فـ ــي صـ ـ ــدد إع ـ ـ ـ ــادة ال ـن ـظــر
فــي كــل اتـفــاقـيــات لـبـنــان االقـتـصــاديــة،
وسيضعها على جــدول أعمال الوزير
امل ـك ـل ــف ل ـي ـب ـل ـغــه ب ـت ـل ــك الـ ـت ــي يـنـبـغــي
امل ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ـي ـهــا وتـ ـل ــك الـ ـت ــي ت ـضـ ّـر
باالقتصاد اللبناني أكثر مما تفيده.
ي ــول ــي ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـح ــر األه ـم ـيــة
األك ـب ــر ل ـ ــوزارة ال ـع ــدل ،عـلــى أسـ ــاس أن
«مـ ـح ــارب ــة الـ ـفـ ـس ــاد تـ ـب ــدأ مـ ــن إصـ ــاح
ال ــوض ــع ال ـق ـض ــائ ــي الـ ـ ــذي ع ـج ــز وزي ــر
العدل سليم جريصاتي عن إجراء نقلة
نوعية فيه» ،بحسب املصادر العونية.
لذلك يجري التداول بإمكانية استبداله
َّ
بالنائب إبراهيم كنعان ،إذا ُحلت عقدة
الحقائب املارونية مع القوات .فالوزراء
الستة اليوم ّ
مقسمون على الشكل اآلتي:
مـقـعــدان للتيار الــوطـنــي الـحــر (وزارت ــا
ال ـخ ــارج ـي ــة والـ ـط ــاق ــة) وث ــال ــث لــرئـيــس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة م ــن دون ح ـق ـي ـبــة ،واح ــد

تنفي مصادر العونيين
أن يكون حزب الله في
صدد استهداف حصة
الرئيس والتيار ( 11وزيرًا)

يلقي الوزير باسيل بعض ملفات الخارجية عن كاهله
ليتفرغ الى وضع الحزب الداخلي (هيثم الموسوي)

ل ـت ـيــار امل ـ ــردة (وزارة األشـ ـغ ــال الـعــامــة
وال ـن ـق ــل) ،ووزيـ ـ ــران ل ـل ـقــوات اللبنانية
(الثقافة والـعـمــل) .وهــو مــا يعني أن ال
مكان ملاروني ثالث في حصة الرئيس
وال ـت ـي ــار لـتـسـلـيـمــه ح ـق ـي ـبــة .ل ـكــن أحــد
الحلول املطروحة يقضي بإعادة توزيع
الحقائب القواتية بحيث يحصل وزير
قواتي ماروني على وزارة دولة ،مقابل
اس ـنــاد حقيبة لــوزيــرهــا األرثــوذك ـســي،
أي نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة غ ـس ــان
حاصباني .فيصبح تعيني كنعان في
ً
ال ـعــدل قــابــا لـلـتـحـقــق ،إال إذا ت ـقــرر أن
يـكــون ال ـ ــوزراء امل ــوارن ــة الـسـتــة حاملني
جميعًا لحقائب ،أو يرتفع عدد املقاعد
ً
املارونية إلى سبعة ،بــدال من ستة .أما
بــالـنـسـبــة إل ــى وزارة ال ـخــارج ـيــة الـتــي
سـتـبـقــى ف ــي ي ــد بــاس ـيــل« ،فـسـيـقــابـلـهــا
بطريقة جــديــدة فــي العمل ترتكز على
تخفيف امللفات عــن كاهله وتسليمها
ملستشاريه مقابل تفرغه أكثر للوضع
الحزبي الداخلي».
بـعـيـدًا عــن «ال ـص ـقــور» ،يـعـتــزم التيار
تـكـلـيــف ث ــاث ــة ش ـب ــان ب ـث ــاث حـقــائــب
ّ
م ـخ ـت ـل ـفــة .وبـ ـ ــات م ـح ـســومــا أن ت ـحــل
مستشارة وزير الطاقة الحالي سيزار
أب ـ ــي خ ـل ـي ــل ،ن ـ ــدى ب ـس ـت ــان ــي ،املـكـلـفــة
بمتابعة مـلــف الـكـهــربــاء ،مـكــانــه ،في
حــن رســا الخيار الثاني على رئيس
ج ـم ـع ـي ــة الـ ـط ــاق ــة االغـ ـت ــرابـ ـي ــة فـ ــادي
جريصاتي لتسلم حقيبة البيئة ،إذا
بقيت مــع التيار أو الــزراعــة إذا تمكن
الـتـيــار مــن الـحـصــول عليها ،وهــو ما
يسعى باسيل الى تحقيقه .أما الوزير
ال ـث ــال ــث ،وال ـ ــذي ي ــرج ــح أن ي ـك ــون من
الطائفة الكاثوليكية ،فلم يحسم بعد،
ولكن تستبعد املصادر أن «يكون من
قضاء زحلة على اعتبار أن جريصاتي
من القضاء وتستبعد أيضًا أن يكون
النائب نقوال صحناوي».
وفـ ــي م ـق ــارن ــة ب ــن طــري ـقــة ع ـمــل وزراء
الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ــر ف ــي ال ـح ـكــومــة
الحالية وتلك املقبلة ،يقول العونيون
إن «ف ــري ــق ع ـمــل ال ــوزي ــر سـيـسـبـقــه الــى
وزارت ـ ــه ه ــذه املـ ــرة ،ول ــن ي ـكــون لـلــوزيــر
رف ــاهـ ـي ــة اخـ ـتـ ـي ــار م ـس ـت ـش ــاري ــه ال ــذي ــن
سيفرضهم عليه رئيس الـحــزب ضمن
آلـ ـي ــة ع ـم ــل واضـ ـح ــة ل ـت ـح ـق ـيــق نـتـيـجــة
عمالنية مــع حلول الصيف املقبل ،ألن
ّ
أي ت ـلــكــؤ ف ــي م ــا س ـبــق س ـي ــرت ـ ّـد سلبًا
على وضع التيار .لذلك ستتم معالجة
مسألة تقصير أي وزير بسرعة كبيرة».
لكن التيار هو نفسه كان قد قرر تأليف
مــا يشبه «حـكــومــة الـظــل» عند انطالق
َّ
الـحـكــومــة الـحــالـيــة ،بحيث يـكــلــف عــدد
مــن ال ـن ــواب بـمـتــابـعــة مـلـفــات الـ ــوزارات
التي يشغلها العونيون ،ملعاونة الوزير
ّ
يتبي أن الفكرة
وتصويب عمله ،قبل أن
لم تبصر النور ،وهــو ما يسمح بطرح
عــامــة اسـتـفـهــام ح ــول حقيقة تطبيق
مـ ــا ُي ـ ـت ـ ــداول ف ـي ــه ال ـ ـيـ ــوم ح ـ ــول تـعـيــن
مستشارين ملتابعة بعض امللفات في
الوزارات.

علم
و خبر
التفتيش والمبيدات المنتهية الصالحية
ُ
بـتــاريــخ  27تـشــريــن الـثــانــي املــاضــي ،أوص ــت املفتشية الـعــامــة الصحية
ّ
واالجتماعية والزراعية في دائــرة التفتيش املــركــزي ،بتسلم  30طنًا من
ُمبيد األنــامـيــد تنتهي صالحيتها نهاية الشهر الـحــالــي .كــذلــك ،أوصــت
املفتشية باستبدال  21طنًا غير مطابقة لدفتر الشروط ـ ـ لجهة التالعب
ومع مدة صالحية أطول».
بالبيانات امللصقة ُعليها ـ ـ بـ«كمية مطابقة ُ
بمعنى آخر ،عمدت املفتشية الى تجزئة صفقة املبيدات املعقودة مع إحدى
الـشــركــات عبر تمرير جــزء مــن الكميات الـتــي تنتهي صالحيتهًا قريبًا
واستبدال الكميات املتالعب بها بكميات أخــرى مع مدة صالحية أطول
ما يشي ّ
هها ملسألة تاريخ الصالحية للكميات التي ّقررت تمريرها.
بتنب ُ
ّ
وبالتالي فإن املفتشية ،وعوض أن توصي يمعاقبة الشركة التي تالعبت
بجزء كبير من كميات املبيدات ،اكتفت بتوصية استبدالها بكميات أخرى
مطابقةُ ،مكافئة الشركة بتمرير كميات تنتهي صالحيتها قريبًا!

ّ
خليل يوقع مرسومين لـ«الخارجية» ويحتجز واحدًا
ّ
َ
الدبلوماس َّيني أحمد
مرسومي تشكيل
وقع وزير املال علي حسن خليل
ِ
ســويــدان مــن بــرلــن إلــى اإلدارة املــركــزيــة ،وإرس ــال بشير سركيس إلى
القنصلية ّالعامة فــي هيوسنت ُ ،قبل أن ُيرسلهما إلــى رئــاســة مجلس
ّ
الحقًا في
الوزراء ليوقع عليهما الرئيس املكلف سعد الحريريُ ،لينشرا
ُ ّ
ّ
الجريدة الرسمية .إال أن خليل لم يوقع على املــرســوم الثالث املتعلق
بنقل بشير عزام من بعثة لبنان الدائمة لدى األمم املتحدة إلى برلني،
ّ
ألن حركة أمل تعتبر ّأن موقع القنصل العام في برلني هو ُ
«عرفًا» من
ّ
ّ
ّ
حصة الطائفة الشيعية ،وهي كانت قد سمت الدبلوماسي حمزة جمول
لتوليه خلفًا ألحمد سويدان.
ّ
ّ
ولـكــن وزارة الـخــارجـيــة اخ ـتــارت نـقــل ع ــزام إل ــى بــرلــن وتـعـيــن جـ ّـمــول
ّ
«الرقم  »3في السفارة اللبنانية لدى أملانيا ،ما أدى إلى امتناع وزير
ّ ّ
يتم حل هذا اإلشكال.
املال عن توقيع املرسوم ،إلى أن

8

اإلثنين  3كانون األول  2018العدد 3629

اإلثنين  3كانون األول  2018العدد 3629

مجتمع

مجتمع

9

ملف

اليوم العالمي لألشخاص المعوقين ...وطن النجوم أنا هنا!
قبل ثمانية عشر عامًا ،خرج اقتراح قانون «حقوق األشخاص
املعوقني» من الهيئة العامة قانونًا نافذًا يحمل الرقم .2000/220
سنوات ،لتحصيل
نضال استمرت
يومهاّ ،توج القانون مسيرة
ٍ
ٍ
حقوق شريحة تعيش دون الحد األدنى للمستوى املعيشي
ً
الالئق .غير أن االنتصار لم يدم طويال .سرعان ما اصطدم
ً
قاس يفرض عليهم نضاال آخر
أصحاب هذه الحقوق
بواقع ٍ
ٍ

لتغيير عقلية املجتمع الذي بقي ينظر إليهم بوصفهم «معاقني».
بعد تلك السنوات الطويلة من إقرار القانون  2000/220ال
يزال الواقع هو هو ،خصوصًا أن غالبية املراسيم التنفيذية
املتصلة به لم تصدر بعد .بقي حبرًا على ورقّ .
ينص على
حقوق مكتوبة ،ال وجود لها على أرض الواقع .من الطبابة
إلى التعليم إلى العمل إلى الترفيه ...ال شيء ّ
تغير .صحيح أن

ذوي االحتياجات الخاصة يملكون بطاقة ّ
«معوق» من الهيئة
الوطنية لشؤون املعوقني (تقدر إحصاءات وزارة الشؤون
الوثيقة ال تسمن
 100ألف بطاقة) .إال أن هذه
االجتماعية وجود ّ
ّ ً
ّ
وال تغني عن جوع .جل ما تعطيهم إياه كرسيًا نقاال أو ّعكازًا
ّ
أو« ...كيس حفاضات» .أما في االستشفاء والطبابة ،فـ«بلوا
البطاقة واشربوا ميتها» .وكذلك في التعليم ،حيث يضطر

صاحب الحاجة الخاصة إلى أن يدفع للمدرسة التي تمنحه
«شرف القبول» قسطًا إضافيًا على القسط ّ
املقرر لألشخاص
«الطبيعيني» .أما بالنسبة إلى العمل ،فال الكفاءة وال الحظ وال
الئق لذوي االحتياجات
الوساطات قادرة على إيجاد ٍ
عمل ٍ
الخاصة في سوق العمل ،علمًا أن القانون يفرض على
املؤسسات ،العامة منها والخاصة ،كوتا ّ
تقدر بـ .%3لكن ،ال من

طفل بـ«حاجة خاصة»
راجانا حمية
قـ ـب ــل خـ ـم ــس س ـ ـ ـنـ ـ ــواتُ ،ول ـ ـ ـ ــد أح ـم ــد
ً
بـ«صحة جيدة» .كان طفال هادئًا .لكن
مع إتمام عامه األول ،تبني أن هدوءه
سببه إصابته بــ«الـصـمــم» .كــان ذلك
ب ــداي ــة مـ ـش ــوار ط ـف ـ ٍـل ي ـح ـمــل «حــاجــة
خ ــاص ــة» .م ـشــوار خـيـبــات مـتـعــب في
ب ــاد يـعـيــش ّفـيـهــا م ــن ال يـمـلــك تلك
ال ـح ــاج ــة ب ـش ــق ال ـن ـف ــس ،ف ـك ـيــف بمن
يحملها؟
الخيبة األول ــى أنــه كــان يمكن تفادي
هذه «الحاجة الخاصة» ،أو على األقل
التخفيف مــن وطــأتـهــا عـنــد ال ــوالدة،
ّ
بــإجــراء ّ
«يتنبأ»
طبي في املستشفى
بتدهور الحاسة السمعية مع الوقت.
هذا ما قاله الطبيب في ما بعد ،لكن
بعدما فـ ّـات األوان .فــاملـعـ ّـدات الطبية
التي تشخص ذلــك ال تــزال محدودة،
وه ــذا «ال ـف ـحــص» ال ُي ـج ــرى إال بـنـ ً
ـاء
ع ـلــى ط ـلــب أهـ ــل املـ ــولـ ــود ،ألنـ ــه ليس
م ـجــان ـيــا ،وال ي ــدخ ــل ض ـمــن ف ــات ــورة
اإلستشفاء!
َ
وألنــه لــم يحظ بتلك «الـفــرصــة» ،كان
عليه أن يعيش ،يومًا بيوم ،قصة تلك
ّ
«ال ـح ــاجــة» ال ـتــي لــطـفــوهــا وسـ ّـمــوهــا
أذن
«خ ــاص ــة» .سـيـشـتــري «س ـمــاعــة» ٍ
ك ــي يستعيد س ـمــاع األص ـ ــوات الـتــي

فــاتـتــه ف ــي ب ــداي ــة طـفــولـتــه .وسـيـعــي،
في وقت مبكر ،أن «حاجته الخاصة»
دون ـهــا تـكــالـيــف بــاهـظــة للمستشفى
والـ ـطـ ـبـ ـي ــب وم ـ ـعـ ــالـ ــج ال ـ ـن ـ ـطـ ــق ،و...
آالف و 200دوالر،
«أك ـس ـســوارات»4 .
ٍ
ً
م ـث ــا ،ث ـمــن ج ـه ــازي س ـمــع يعلقهما
خلف أذنيه .هنا ،ال مكان للتقسيط.
ّ
ـوت.
الــدفــع «ك ــاش» كــي يأتيه أول صـ ٍ
أضعاف
هذا املبلغ الذي يساوي ستة
ٍ
ونصف ضعف الحد األدنى لألجور،
لم تسترد منه العائلة من الصندوق
الــوطـنــي للضمان االجتماعي سوى
 900دوالر ،ب ـع ــد ت ـس ـعــة أشـ ـه ـ ٍـر مــن
ـام ونـصــف
ت ـقــديــم ا ّمل ـع ــام ـل ــة! ب ـعــد ع ـ ـ ٍ
تبي أن سماعتي األذن لم تفيا
عــام،
بالغرض ،فالصوت الواصل إلى أذني
ّ
أح ـمــد ال يـسـعـفــه عـلــى تـعــلــم الـنـطــق.
املطلوب إجراء جراحي لتركيب جهاز
داخلي يوصل الصوت واضحًا ،ثمنه
 36أل ــف دوالر ،إض ــاف ــة إل ــى  11ألـفــا
إضافية أتعاب الطبيب واملستشفى.
هـ ـن ــا ،ال ج ـه ــة رس ـم ـي ــة ض ــام ـن ــة وال
تأمني خاصًا يتكفالن بتسديد جزء
ولو ّيسيرًا من هذا املبلغ ،ألن الجهاز
ُي ـصــنــف «أكـ ـسـ ـس ــوارًا»! أن يستخدم
ط ـف ــل أص ـ ـ ّـم ج ـ ـهـ ــازًا مل ـس ــاع ــدت ــه عـلــى
السمع والتواصل مع محيطه هو ،إذًا،
ترف ورفاهية!

مــع ال ــوق ــت ،سيكتشف ذوو أصـحــاب
االح ـت ـيــاجــات ال ـخــاصــة أن م ــا يسمى
بطاقة تأمني أو ضمان ال فائدة منها،
بل هي «الترف» في حد ذاتــه .ومثلها
بطاقة «املـعـ ّـوق» الـصــادرة عــن الهيئة
ال ــوط ـن ـي ــة ل ـ ـشـ ــؤون املـ ـع ــوق ــن .ف ـهــذه
األخرى ال شيء قد ّ
تقدمه سوى تذكير
ّ
األهل بأن طفلهم «معوق».
مــع كــل «اسـتـحـقــاق» يواجهه صاحب

أجهزة السمع ّ
تسمى
«إكسسوارات» وال تعترف بها
الجهات الضامنة
ّ
«الحاجة الخاصة» يتكشف عري هذا
النظام .اليوم ،صار أحمد في الخامسة.
وهو العمر الذي يفترض فيه أن يدخل
م ـعــه إلـ ــى املـ ــدرسـ ــة .ل ـك ــن ،ال خ ـي ــارات
مدرسية كثيرة ،فاملدارس التي تعتمد
منهاجًا دامجًا ،وتحديدًا ملن يملكون
صعوبات سمعية ،محدودة جدًا .هنا،
ّ
تسجل الدولة غيابًا ،إذ ال تزال
أيضًا
تـجــربــة ال ــدم ــج ف ــي مـ ــدارس «ال ــدول ــة»
طفل
خـجــولــة .ال خ ـيــارات أم ــام عــائـلــة ٍ
ي ـع ــان ــي مـ ــن ال ـص ـم ــم س ـ ــوى ال ـب ـح ــث،
ب ــن املـ ـ ــدارس ال ـخــاصــة ال ــدام ـج ــة ،عن

ّ
«ريس» عيتاني ...بيروت غير صديقة
ّ
في آب  ،2016نظمت
بلدية بيروت ً
لقاء مع
مبعوث األمين العام
لألمم المتحدة الخاص
بذوي االحتياجات الخاصة
فولتير مورينو
لينين
ّ
غارسيس ،أكد خالله رئيسها
جمال عيتاني أن «بيروت
ستكون مدينة صديقة
لذوي االحتياجات الخاصة
بحلول  .»2022ليست
بيروت إلى اليوم مدينة
صديقة لألشخاص ذوي
مبان وفق
اإلعاقة :ال ٍ
معايير دمجهم ،وال أماكن
متاحة لهم على قاعدة
المساواة .وعلى العاصمة،
يمكن قياس الوضع في
باقي المناطق ،خصوصًا
حيث تنعدم
تلك النائية ً
الخدمات أصال

إيلده الغصين
رغ ـ ـ ــم م ـ ـ ـ ــرور س ـ ـن ـ ــوات عـ ـل ــى ص ـ ــدور
مرسوم التجهيز الهندسي لألماكن
ذات االستخدام العام الذي يعود لعام
 ،2011وبــروتــوكــول الـتـعــاون للبيئة
ّ
املبنية الدامجة بني اتحاد املقعدين
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــن ون ـ ـقـ ــابـ ــة املـ ـهـ ـن ــدس ــن،
وتـعـمـيــم ن ـقــابــة امل ـه ـنــدســن ف ــي هــذا
الـ ـص ــدد ...ل ــم يـخـتـلــف ال ــوض ــع كثيرًا
فــي تطبيق ش ــروط الـبـنــاء فــي لبنان
لـتـكــون امل ـبــانــي صــديـقــة لــأشـخــاص
ذوي اإلعاقة.
ّ
بـ ـع ــد ك ـ ـ ــل تـ ـل ــك ال ـ ـس ـ ـن ـ ــوات ،ت ـك ـشــف
رئيسة االتحاد اللبناني لألشخاص
ّ
املعوقني حركيًا سيلفانا اللقيس أن
ّ
«مـكــاتــب الـتــدقـيــق الـفـنــيــة فــي رخــص
البناء التابعة للتنظيم املدني تقول
ل ـل ـم ـت ـق ـ ّـدم ــن ب ــال ــرخ ــص إن شـ ــروط
امل ــرس ــوم ال ـخــاصــة لتجهيز األمــاكــن
ـاص ذوي
لـ ـتـ ـك ــون دامـ ـ ـج ـ ــة لـ ــأش ـ ـخـ ـ ّ
اإلعاقة غير ملزمة»! لذلك فإنه ،وفي
حاالت املتابعة فقط« ،يمكننا إيقاف
املـخــالـفــن فــي ح ــال تـقــدمـنــا بشكوى
ّ
املديرية العامة للتنظيم املدني
لــدى
ّ
كما ّ
ينص املرسوم» .لكن ذلك ،أيضًا،
دونــه عقبة أخــرى وفق اللقيس وهي
«عـ ـ ـ ــدم ال ـ ـق ـ ــدرة عـ ـل ــى ال ـ ــوص ـ ــول إل ــى
املعلومات لتبيان من هم املخالفون».
لـ ــذا ،ف ــإن ن ـقــابــة امل ـه ـنــدســن ُمـطــالـبــة

ّ
بـ«تعيني موظف على علم باملعايير
الـهـنــدسـ ّـيــة الــدام ـجــة ت ـكــون وظيفته
التدقيق في مدى التزام املشاريع التي
ترفع إلى النقابة بتلك املعايير».
وتـ ـ ـف ـ ــرض هـ ـ ــذه املـ ـع ــايـ ـي ــر أن ت ـك ــون
األمـ ـ ــاكـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــامـ ــة مـ ـت ــاح ــة ل ـج ـم ـيــع
الـ ـن ــاس ب ـم ـس ــاواة ومـ ــن دون تمييز
أو عــوائــق ،منطلقة مــن مـبــادئ عامة
هــي :إمـكــانـيــة الــوصــول ،االسـتـخــدام،
امل ـشــاركــة ،ال ـســامــة ال ـعــامــة واألمـ ــان.
وهي تعني ،وفق اللقيس« ،أن تكون

الستقبال أصحاب
تجهيز المدارس
ّ
االحتياجات الخاصة ال يكلف
ّ
الوزارة سوى  %0.8من ميزانيتها
األم ــاك ــن مـجـ ّـهــزة لجميع ال ـن ــاس ،أي
أن ال يضطر أحــد إلــى حمل شخص
ُم ـق ـع ــد ل ـع ـب ــور الـ ـس ــال ــم ،وأن ت ـكــون
املــؤسـســات مـجـ ّـهــزة بأنظمة تواصل
فيها بدائل يمكن استخدامها من قبل
ً
ّ
الـضــريــر م ـثــا» .لـكــن الــواقــع مختلف
تمامًا ،حتى في مدينة بيروت« ،ففي
م ـشــاريــع ســول ـيــديــر إلع ـ ــادة اإلع ـمــار
ّ
بعض تلك املعايير في الفترة
طبقوا
ّ
األولــى ،لكنها كانت مشوبة بأخطاء
كـثـيــرة» .أمــا فـنــادق العاصمة «فثمة

ال تزال تجربة الدمج في مدارس «الدولة» خجولة (مروان بوحيدر)

مــدرســة بـمــواصـفــات تعليمية جـ ّـيــدة
وبكلفة مادية «مناسبة» .يبدأ البحث
على هذا األســاس ،ولكن منذ اللحظة
األولــى ،سيكتشف هــؤالء أن «الحاجة

الخاصة» لها «تسعيرة» إضافية فوق
القسط الذي يدفعه التلميذ «العادي».
تـخـتـلــف بـحـســب ك ــل ح ــال ــة .ف ــي حــالــة
طفل أصـ ّـم ،ثمة درجــات من التدخالت
ٍ

عالوعد يا ّ
«كمون»
فــي اللقاء الــذي نظمته بلدية بـيــروت مــع مبعوث األمــن العام
لــأمــم امل ـت ـحــدة ال ـخ ــاص ب ــذوي االح ـت ـيــاجــات ال ـخــاصــة لينني
ّ
فــولـتـيــر مــوريـنــو غــارس ـيــس ،فــي  24آب  ،2016أك ــد رئيس
بلديتها جمال عيتاني أن العاصمة ستكون «مدينة صديقة
لــذوي االحتياجات الخاصة فــي إطــار برنامج بـيــروت 2022
الذي سيطلقه املجلس البلدي»ّ .
وشدد على «أننا سنعمل على
تحقيق هذا الهدف عبر:
ً
أوال ،دعم الجمعيات املتخصصة والفاعلة ومتابعة ما تحققه
في هذا املجال.
ثانيًا ،حمالت توعية تنظمها بلدية بـيــروت أو تـشــارك فيها
لفتح باب التوظيف في القطاع الخاص وتأمني سهولة التنقل
في النقل الخاص أو على األرصفة والطرق.
ثــالـثــا ،مـنــح أول ــوي ــة فــي الـتــوظـيــف داخ ــل دوائـ ــر الـبـلــديــة لــذوي
االحتياجات الخاصة ،وخصوصًا متى توافرت لديهم الشروط
املطلوبة ،وتسهيل وسائل ممارستهم لوظائفهم.
رابعًا ،إعادة دراسة الشروط املنوطة باألبنية والطرق وتطويرها
بما يتناسب مع تسهيل إمكانية الوصول لذوي االحتياجات
الخاصة ،األمر الذي يساعد على اندماجهم في املجتمع.
خامسًا ،االستفادة من الخبرات الدولية وتوظيفها في إطار
برنامج «بيروت مدينة صديقة لذوي االحتياجات الخاصة»،
على أمل أن تعمم التجربة ،الحقًا ،على مختلف املدن اللبنانية.
سادسًا ،االنفتاح على مختلف األفكار واالقتراحات واملشاريع
التي يقدمها أفــراد أو جمعيات أو منظمات ،محلية أو دولية،
واالستعداد لتبنيها.
الجدير بالذكر أنه منذ ذاك ،لم تعلن بلدية بيروت عن تحقيق
أي تقدم في أي من البنود الواردة أعاله!

الـتـعـلـيـمـيــة (ت ــدخ ــل طـفـيــف أو جــزئــي
أو كـلــي) تختلف مـعـهــا «الـتـسـعـيــرة»
ف ــي امل ــدرس ــة ال ــواح ــدة ،وب ــن مــدرســة
وأخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،بـ ـحـ ـس ــب «املـ ـ ـن ـ ــاه ـ ــج ال ـت ــي

فنادق معدودة استهدفناها ّ
وطبقت
ت ـل ــك املـ ـع ــايـ ـي ــر ،غ ـي ــر ذل ـ ــك ل ـي ــس كــل
املطاعم متاح لنا دخولها» .هذا جزء
صغير من الصورة العامة التي تنبذ
ّ
كل مختلف.
ّ
ت ـ ــذك ـ ــر الـ ـلـ ـقـ ـي ــس ب ـ ـمـ ــا ح ـ ـ ـ ــدث خـ ــال
االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات ال ـ ـن ـ ـيـ ــابـ ـ ّـيـ ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة
وبمطالبتها «رئـيــس الحكومة سعد
الحريري بفتح اعتماد خاص وتغذيته
س ـن ــوي ــا لـ ــدى إق ـ ـ ــرار املـ ــوازنـ ــة ال ـعــامــة
لتجهيز مراكز االقتراع وفقًا ملتطلبات
دم ــج األش ـخ ــاص ذوي اإلع ــاق ــة ،علمًا
بـ ـ ــأن املـ ـ ــوازنـ ـ ــة الـ ـع ــام ــة فـ ــي األسـ ـ ــاس
ال تـ ـح ــوي بـ ـنـ ـدًا م ـت ـع ـل ـقــا بــالـتـجـهـيــز
الــدامــج» .غياب التجهيزات عن مراكز
االقـ ـت ــراع يـعـنــي غـيــابـهــا ع ــن املـ ــدارس
ّ
الرسمية ،وهــذا
وخصوصًا

(جيهو ــ
فرنسا)

ّ
يطبق .بعد أكثر من ربع قرن على إقرار األمم املتحدة «اليوم
العاملي لألشخاص املعوقني» ،في الثالث من كانون األول من كل
عام ،ال تزال الدولة اللبنانية تفتقر إلى إحصاء دقيق ملا تشكله
الشريحة لتعرف ما هي حقوقها ،ال بل تمعن في إذاللهم.
هذه ّ
وليس أدل على ذلك مما يواجهه هؤالء لدى إتمام معامالتهم
الرسمية :في الوزارات وفي املؤسسات الرسمية ولدى

ت ـع ـت ـم ــده ــا كـ ــل مـ ــدرسـ ــة وال ـت ـق ـن ـي ــات
املختلفة» ،على ما تقول مسؤولة عن
وح ــدة «ذوي االحـتـيــاجــات الخاصة»
فـ ــي إح ـ ـ ــدى امل ـ ـ ـ ـ ــدارس .وه ـ ـ ــذا خــاضــع
لـلـتــأويــل ،كـمــا أن ــه خــاضــع ،بــوضــوح،
السـ ـتـ ـغ ــال أصـ ـ ـح ـ ــاب االحـ ـتـ ـي ــاج ــات
الـخــاصــة لتحقيق أرب ــاح طــائـلــة .وإال
فكيف يمكن تفسير ال ـفــارق الشاسع
فــي كلفة الــدمــج بــن مــدرســة وأخ ــرى؟
ففي مــدرســة أولــى ،تشير العاملة في
املـحــاسـبــة إل ــى أن كلفة الــدمــج ت ــراوح
بني مليون ونصف مليون ليرة وأربعة
مــايــن ونـصــف مـلـيــون ،ف ــوق القسط
األساسي« ،بحسب حالة الطفل ،بعد
إجـ ـ ــراء الـتـشـخـيــص الـ ـت ــرب ــوي» .وفــي
مدرسة ثانية تــراوح كلفة الدمج بني
خمسة ماليني و 200ألف ليرة ،وسبعة
مــايــن ونـصــف مـلـيــون .وفــي مدرسة
ث ــالـ ـث ــة «ك ـ ـ ـ ــاس» ت ـ ـ ـ ــراوح بـ ــن ع ـش ــرة
مــايــن لـيــرة و 15مـلـيــونــا! هــذه ّ
عينة
بسيطة عن مدارس دامجة خاصة جدًا.
مدارس يفترض أنها «ال تبغي الربح».
صحيح أنــه من منظور تلك اإلدارات،
يـحـتــاج ه ــؤالء األط ـف ــال إل ــى تــدخــات
إضــافـيــة عــن ال ـطــاب «ال ـع ــادي ــن» ،إال
أن ذل ــك ال ي ـبـ ّـرر ال ـفــروقــات الـشــاسـعــة
في «تسعيرة» التدخل التعليمي بني
ً
مدرسة وأخ ــرى .مــاذا يعني ،مثال ،أن
ت ـصــل كـلـفــة ال ـتــدخــل الـطـفـيــف (ال ــذي
يـتـطـلــب وجـ ــود  shadow teacherمع
الطفل) إلى  7ماليني ليرة في مدرسة
و 9ماليني في أخــرى و 12مليونًا في
ثالثة ،سوى الجشع ،ولو على حساب
ّ
حق أحمد وأقرانه بالتعلم.

ّ
مجهزة
يعني «أن املــدرســة أيضًا غير
الستقبال ذوي االحتياجات».
ووفــق دراســة سابقة أعـ ّـدهــا الباحث
ّ
ك ـمــال ح ـم ــدان ،ف ــإن تجهيز امل ــدارس
الس ـت ـق ـب ــال الـ ـت ــام ــذة مـ ــن أص ـح ــاب
ّ
االحـ ـتـ ـي ــاج ــات الـ ـخ ــاص ــة «ال ي ـكــلــف
وزارة التربية والتعليم العالي سوى
ّ
ميزانيتها» .انطالقًا
 0.8في املئة من
من املــدارس ،يمكن العبور إلى أمثلة
عــديــدة ال تـتــوافــر فيها ش ــروط دمــج
ذوي االح ـت ـي ــاج ــات ال ـخ ــاص ــة ،وهــي
ـان
بــالـتــالــي م ــراك ــز ومــؤس ـســات بـمـبـ ٍ
غـيــر صــديـقــة ل ـهــم ،ومـنـهــا تـلــك التي
ي ـ ــزورونـ ـ ـه ـ ــا بـ ـشـ ـك ــل م ـ ـتـ ــواتـ ــر م ـث ــل:
مباني الوزارات وخصوصًا الشؤون

ممارستهم حقهم الطبيعي باالقتراع .هل يمكن ّ
تخيل صورة
ً
أكثر ذال من حمل ذوي االحتياجات الخاصة على األدراج من
أجل اإلدالء بأصواتهم ،في مشهد يكشف عري الدولة الفاشلة
وسحلها حقوق هؤالء ،على عني القانون؟
ألن اإلعاقة ال تعني العجز ،فإن أصحاب االحتياجات الخاصة
هم أصحاب حق في العيش الطبيعي ،وفق معايير دامجة،

ذوو اإلعاقة
«غير ّ
مرئيين»!
يرتكز ماهر أبــي سمرا ،مخرج الفيلم القصير «هيك قالوا»
حول معاناة ذوي االحتياجات الخاصة في لبنان ،على نظرة
ّ
ّ
«فلسفية» خاصة ليلخص تجربته ومشاهداته .يقول« :نحن
ّ
يحول الشخص ّ
في مجتمع ّ
متخيل وغير
املعوق إلى شخص
ّ
مرئي معزول في مؤسسة مخصصة له» .جرى تصوير الفيلم
(أنتجه اتحاد املقعدين اللبنانيني) في مركز اتحاد املقعدين
ف ــي مــدي ـنــة بـعـلـبــك ،واس ـت ـع ــرض م ـعــانــاة ذوي االح ـت ـيــاجــات
الخاصة وما يعرقل حياتهم وطموحاتهم ضمن املنزل ومكان
الدراسة والعمل .من خالل هذه التجربة ،يرى أبي سمرا أن «ال
للتنوع في مجتمعنا ،ال مساحة لألشخاص ّ
احترام ّ
املعوقني
ّ
داخــل املدينة ،كذلك كبار السن ،ال نراهم في الشارع وال في
املــدرســة .هــم مــوجــودون فــي مــؤسـســات رعــايــة خــاصــة بهم،
ّ
ّ
لـكــنـهــا مــؤسـســات ع ــزل تصنفهم وف ــق مــا ال ي ـق ــدرون على
القيام بــه ،مراكزها غالبًا في أماكن بعيدة عن الحياة وكأن
من ترعاهم مجموعة غير ّ
مرئية» .أزمــة عــدم احـتــرام ّ
التنوع
بــرأيــه «أزم ــة مستفحلة فــي املدينة ،وهــي أزمــة عامة فــي مدن
العالم ،لكنها أزمة أكثر عمقًا في مجتمعاتنا» .املشكلة ناجمة،
وفق أبي سمرا ،من مؤسسات الرعاية الخاصة التي ّ
يسميها
ّ
«مؤسسات العزل والتي يتخذ املجتمع مفاهيمه على أساس
مفاهيمها» .ومفاهيم تلك املؤسسات قائمة «على استمرارية
املــؤسـســة بـتـقــاضــي األمـ ــوال مــن ال ــدول ــة واإلم ـع ــان فــي نظرة
الشفقة إلى ذوي االحتياجات».

االجتماعية والتربية والعمل واملال،
إضافة إلى مراكز البريد (شركة ليبان
ّ
بوست) ودوائر النفوس« .كلها غير
مـجـهــزة وال أرقـ ــام لــديـنــا دقـيـقــة في
ً
هــذا امل ـجــال» تـقــول اللقيس .وفضال
ع ــن عـ ــدم ت ـط ـب ـيــق ال ـك ــوت ــا ال ـخــاصــة
بتوظيفهم ،ف ــإن ذوي االحـتـيــاجــات
يـعـ ّـانــون داخ ــل املــؤس ـســات «ال ـتــي ال
توفر شروط استقبالهم للعمل مثل
ال ـبــرامــج اإللـكـتــرونـيــة الـخــاصــة ومــا

ّ
الهندسية».
عداها من الشروط
املـ ـ ـس ـ ــأل ـ ــة بـ ـ ّ
ـرم ـ ـت ـ ـهـ ــا ال ت ـ ـقـ ــف ع ـن ــد
«بــاركـيـنــغ خــاص باملقعدين» يركن
فيه عادة باقي املواطنني سياراتهم.
بـ ــل ت ـن ـس ـح ــب عـ ـل ــى «الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــذاب» فــي
تـ ـخـ ـلـ ـي ــص املـ ـ ـع ـ ــام ـ ــات وتـ ـجـ ـهـ ـي ــز
ّ
السيارات والتعليم الدامج .كل مكان
ّ
عام يزورونه في هذا البلد يذكرهم
ّ
ّ
بــأن ـهــم ف ــي بـيـئــة غ ـيــر صــدي ـقــة لـكــل
مواطنيها.

مئة ألف بطاقة
 ...غير «نافعة»
هديل فرفور
ُ
ّ
تشير آخر أرقام وزارة الشؤون االجتماعية إلى أن
نحو مئة ألف من ذوي االحتياجات الخاصة في
لبنان يحملون بطاقة اإلعاقة التي تمنحها لهم
الــوزارة بموجب «قانون حقوق املعوقني» (الرقم
ّ
وينص هذا القانون على
 )220الصادر عام .2000
ُ
تــزويــد كــل ُم ـع ـ ّـوق بـبـطــاقــة تـعــد بـمـثــابــة مستند
يضمن له حقوقًا و«امتيازات» ّ
أقرها القانون ،من
بينها تأمني العالجات املرتبطة وغير املرتبطة
باإلعاقة ،وتغطية الفحوصات املخبرية وعمليات
ال ـط ـبــابــة واالس ـت ـش ـف ــاء وال ـع ـم ـل ـيــات ال ـجــراح ـيــة
ً
املختلفة ،فضال عن خدمات تعليمية واإلعفاء من
رسوم الجمارك والرسم البلدي ورسوم تسجيل
ّ
املبنية وغيرها.
السيارات ورسوم األمالك
ه ــذا عـلــى الـ ــورق .أم ــا فـعـلـيــا ،فيشكو ع ــدد كبير
م ــن أه ــال ــي ذوي االح ـت ـي ــاج ــات ال ـخــاصــة م ــن أن
«ف ـ ّـع ــال ـي ــة» ال ـب ـط ــاق ــة ت ـق ـت ـصــر ع ـل ــى م ـن ــح بـعــض
املـســاعــدات ل ــذوي اإلعــاقــات الحركية كالكراسي
النقالة والعكازات والعصي والـ«واكر» واألحذية
الطبية وال ـطــراحــات وال ـفــرش الـخــاصــة للوقاية
مــن الـعـقــر وسـ ّـمــاعــات األذن ،إضــافــة إل ــى بعض
املعينات الخاصة بالتعاطي مع السلس كاألميال
والـحـفــاضــات وأك ـيــاس الـبــول والكولوستوميا.
ّ
وال ــاف ــت أن ه ــذه امل ـع ـي ـنــات ق ــد تـنـقـطــع أحـيــانــا
بسبب نفاد املوازنات املخصصة لها ُفي الوزارة،
كما جــرى األسـبــوع املنصرم عندما أبـلــغ أهالي
ً
األط ـف ــال فــي مــدرســة ال ـك ـف ــاءات ،م ـثــا ،ب ـضــرورة
تأمني مستلزمات أطفالهم ألن «مــوازنــة الــوزارة
خلصت»!
إال أن مشاكل حملة البطاقة أكبر بكثير من مجرد
ان ـق ـط ــاع امل ـع ـي ـنــات .فـمـعـظــم ذوي االح ـت ـيــاجــات
ال ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة م ـ ـمـ ــن لـ ــدي ـ ـهـ ــم ج ـ ـ ـهـ ـ ــات ضـ ــام ـ ـنـ ــة ال
يستفيدون صحيًا من البطاقة ،فيما ُيعالج غير
املـضـمــونــن عـلــى نفقة ُوزارة الـصـحــة «م ــن دون
ّ
سمية
أي خـصــوصـيــة» ،وف ــق املــرب ـيــة املـخـتـصــة
دهـيـنــي .األخ ـي ــرة تــوضــح أن الـجـهــات الضامنة
ال تعترف ،فــي كثير مــن األحـيــان ،بعدد مهم من
ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـجــراح ـيــة ال ُـت ــي تـتـطـلـبـهــا اإلع ــاق ــة،
ونادرًا ما تقوم بتأمني املستلزمات والتجهيزات
الـتــي يحتاجها الشخص املعني« .فعلى سبيل
املـثــالّ ،
تؤمن إحــدى الجهات الضامنة سماعات
ّ
لــأذن مــرة كــل خمس سـنــوات ،كما أن موافقتها
عـلــى تـجــديــد الـطـلــب لـيـســت مـضـمــونــة» .وغــالـبــا
ّ
مــا ت ـحــاول شــركــات الـتــأمــن الـتـمــلــص مــن تأمني
ال ـح ــاج ــات االسـتـشـفــائـيــة وال ـص ـح ـيــة للشخص
ّ
ّ
تحت ذرائع شتىّ .أما من ال يملكون جهات
املعوق
ّ
ضامنة ،فإنهم ال يتمتعون بــأي خصوصية أو
أفـضـلـيــة ل ــدى وزارة الـصـحــة ،ويــواج ـهــون عــبء
تأمني «فرق الوزارة» البالغ  %15من كلفة النفقات
ّ
االستشفائية (تغطي وزارة الصحة نسبة .)%85
ُ
والحديث هنا عن عمليات دقيقة ومكلفة ،لذلك
فإن غير املضمونني غالبًا ما يعجزون عن تأمني
ّ
الفارق املرهق .وتخلص دهيني إلى ُأن البطاقة،
ض ــاف ــة إلـ ــى م ـن ــح حــام ـل ـهــا ب ـع ــض املـ ـس ــاع ــدات
إ ُ
مجرد تذكير له بأنهُ ...م ّ
واملعينات ،هي ّ
عوق!
املعنيون في وزارة الشؤون االجتماعية يلفتون
ّ
إلى أن القانون فرض على كل وزارة أو مؤسسة
عــامــة تطبيق شــق مـعــن مـنــه ،و«ال ـش ــؤون تقوم
بالشق املتعلق بها بــإصــدار الـبـطــاقــات وتأمني
ّ
املـ ـعـ ـيـ ـن ــات» ،ف ـي ـمــا الـ ـش ــق امل ـت ـع ــل ــق بــالـعـمـلـيــات
ال ـجــراح ـيــة واالس ـت ـش ـفــاء «م ــن مـســؤولـيــة وزارة
الصحة» .وعلى رغــم التأكيدات على أن ال ــوزارة
تدرس تفعيل البطاقة عبر إيجاد آلية لتمويلها
ب ـهــدف س ـ ّـد ال ـث ـغــرات ال ـحــال ـيــة ،إال أن ـهــم ُي ـق ـ ّـرون
بــأنـهــا ،فــي صــورتـهــا الـحــالـيــة« ،غـيــر نــافـعــة» في
كثير من األحيان.
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رياضة

رياضة
تصفيات مونديال السلّة

فوتبول ليكس

الفضائح تالحق نجوم الملكي

ُ
ّ
راموس «لم ينج» من قضية المنشطات!
زهراء ّرمال
ل ــم ي ـكــد ج ـم ـهــور كـ ــرة الـ ـق ــدم ينسى
ُّ
قضية «االغـتـصــاب» الـتــي اتـهــم بها
البرتغالي كريستيانو رونــالــدو في
ال ــوالي ــات املـتـحــدة األمـيــركـيــة ،حتى
ع ــادت مـجـلــة «دي ــر شـبـيـغــل» لتفتح
ملفًا جــديـدًا .بطل الــروايــة هــذه املـ ّـرة
زميل كريستيانو السابق فــي ريــال
مــدريــد سيرخيو رامـ ــوس ،والتهمة
إخ ـف ــاء تـعــاطـيــه امل ـن ـش ـطــات .أظـهــرت
تـســريـبــات «فــوتـبــول لـيـكــس» والـتــي
ّ
تـنـشــرهــا امل ـج ـلــة األمل ــان ـي ــة ،أن قــائــد
منتخب إسـبــانـيــا فـشــل فــي اخـتـبــار
املنشطات قبل نهائي دوري أبطال
ّ
أوروب ـ ـ ــا عـ ــام  .2017إال أن الـيــويـفــا
ّ
أغ ـلــق امل ـلــف ،ورام ـ ــوس نـفــى وتــوعــد
بمالحقة املتهمني.

فــي نهائي البطولة األوروب ـيــة .فما
كــان من طبيب النادي إال أن أعطاه
حـقـنـتــن م ــن الـ ـ «دي ـك ـســام ـي ـثــازون»
ف ــي ال ــرك ـب ــة وال ـك ـت ــف ق ـب ــل يـ ــوم مــن
ً
املـبــاراة .عــادة ،تقوم وكالة مكافحة
املـنـشـطــات ب ــإع ــادة الـنـظــر فــي مــادة
إلضــاف ـت ـهــا إل ــى قــائ ـمــة امل ـح ـظــورات

فـ ــي حـ ـ ــال ك ــان ــت املـ ـ ـ ــادة أو طــري ـقــة
ال ـح ـصــول عـلـيـهــا تـسـتــوفــي ّأيـ ــا من
هذه املعايير« ،القدرة على تعزيز أو
تحسني األداء الــريــاضــي .أن تسبب
ّ
فعلية أو محتملة
مـخــاطــر صـحـ ّـيــة
لـ ـل ــري ــاض ــي ،أو أن ت ـن ـت ـه ــك الـ ـ ــروح
الرياضية» .أمــا إذا كــان االستخدام

الملف لم ُيغلق بعد (أسكار دل بوزو ـ أ ف ب)

راموس االدعاء
يريد
ّ
على من روج هذه
األخبار في الصحافة
ّ
جـ ـ ــاء ف ـ ــي الـ ـتـ ـس ــريـ ـب ــات أن م ــداف ــع
نـ ــادي ريـ ــال ّم ــدري ــد ت ـج ــاوز قــواعــد
ح ـ ـظـ ــر املـ ـ ـن ـ ــشـ ـ ـط ـ ــات فـ ـ ــي أكـ ـ ـث ـ ــر م ــن
ّ
مناسبة .وأش ــارت إلــى أن اختباره
فــي الـنـهــائــي ضــد يــوفـنـتـ ّـوس أظهر
ّ
نتائج إيجابية ملــادة منشطة ،وأن
طـبـيــب ريـ ــال م ــدري ــد اع ـت ــرف بــذلــك.
امل ـ ــادة امل ـح ـظ ــورة م ــن ِق ـب ــل الــوكــالــة
الـعــاملـيــة ملـكــافـحــة املـنـشـطــات تعرف
بـ ـ ــالـ ـ ـ ـ «دي ـ ـ ـك ـ ـ ـسـ ـ ــام ـ ـ ـي ـ ـ ـثـ ـ ــازون» ،وهـ ــي
تستخدم كمضاد لاللتهابات حيث
تخفف االلتهاب في أجــزاء مختلفة
م ــن ال ـج ـس ــم ،وخ ــاص ــة االل ـت ـه ــاب ــات
املــرت ـب ـطــة ب ـ ـ ــأورام ال ـع ـم ــود ال ـف ـقــري
وال ـ ـ ــدم ـ ـ ــاغ .حـ ـيـ ـنـ ـه ــا ،كـ ـ ــان رامـ ـ ــوس
يعاني من مشكلة في ظهره ّ
تكررت
مـطـلــع عــامــي  2016و ،2017ودارت
الـشـكــوك بفعل ذلــك حــول مشاركته

ـدواع عـ ــاج ـ ـيـ ــة أو ط ـ ـب ـ ـيـ ــة ،ف ــا
لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ٍ
مشكلة في تعاطيها .فقرر االتحاد
ّ
القضية
األوروبي لكرة القدم ،إغالق
حـيـنـهــا ،وذل ــك بـعــد ال ـح ـصــول على
تفسيرات من طبيب النادي امللكي،
ينف تعاطيها.
ومن الالعب الذي لم
ِ
كـ ـم ــا ط ـل ـب ــت مـ ــن رام ـ ـ ـ ــوس وط ـب ـيــب
الـ ـن ــادي «أن ي ـكــونــا أك ـثــر حـ ــذرًا في
املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل واإلعـ ـ ـ ـ ـ ــان ع ـ ــن ال ـ ـ ـ ــدواء
املـسـتـخــدم ب ـصــورة أدق» .بــدورهــا،
أكدت الوكالة الدولية للمنشطات أن
ق ــرار االت ـحــاد األوروب ــي لـكــرة القدم
بإغالق ملف املــدافــع اإلسباني بعد
تــوضـيـحــات الـطــاقــم الـطـبــي للفريق
ك ـ ــان ق ــان ــونـ ـي ــا ،رغ ـ ــم أن اس ـت ـع ـمــال
املـ ـ ـ ــادة ك ـ ــان مـ ــن املـ ـ ـف ـ ــروض أن يـتــم
إخبار الهيئات األوروبية به قبل 24
ّ
ساعة .ولفتت إلى أن املسؤولية تقع
عـلــى ال ـطــاقــم الـطـبــي لــريــال مــدريــد،
ل ـكــن األج ــوب ــة ال ـتــي قــدمــوهــا كــانــت
ّ
مقبولة .إال أن تلك لم تكن الحادثة
الوحيدة التي تم التستر فيها على
تعاطي راموس للمنشطات بحسب
املجلة .املناسبة الثانية كانت أمام
نادي ملقا في الدوري اإلسباني في
شهر نيسان/أبريل املاضي ،عندما
خرق راموس القواعد ،التي تقتضي
عـ ــدم االس ـت ـح ـم ــام أو الـ ــذهـ ــاب إل ــى
امل ــرح ــاض ،قـبــل اخـتـبــار املـنـشـطــات.
نشرت ديــر شبيغل جــزءًا من تقرير
مسؤول مكافحة املنشطات بعد تلك
امل ـب ــاراة ،ال ــذي ق ــال« :ال أستطيع أن
أعطيه اإلذن باالستحمام ،والالعب
ل ـ ـ ــم ي ـ ـه ـ ـتـ ــم بـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــذي ـ ــرات ـ ــي وذه ـ ـ ــب
لالستحمام خالل وجودي في غرفة
خ ـل ــع املـ ــابـ ــس ،وأخـ ـب ــرت ــه ب ـتــدويــن
هـ ــذا ف ــي ال ـت ـق ــري ــر ال ـن ـه ــائ ــي ولـكـنــه
لــم ُيـظـ ِـهــر أي اهـتـمــام بتعليماتي».
ع ـنــدمــا ُي ـس ـتــدعــى ال ــاع ــب الخـتـبــار
منشطات على األراض ــي اإلسبانية
ويـ ـق ــوم ب ــاالس ـت ـح ـم ــام ق ـب ــل ت ـقــديــم
العينة ،يمكن أن يشكل هذا انتهاكًا
لـ ـق ــوان ــن م ـك ــاف ـح ــة املـ ـنـ ـشـ ـط ــات ،إذ

ّ
إن ال ـق ــان ــون اإلس ـب ــان ــي يـحـظــر ذلــك
بسبب احـتـمــال أن ي ــؤدي األم ــر إلى
ّ
تـ ـح ــري ــف نـ ـت ــائ ــج الـ ـفـ ـح ــص .إال أن
رام ـ ــوس ك ــان ل ــه ٌ
رأي آخ ــر ف ــي هــذا
ّ
الشأن ،معتبرًا أن املسؤول سمح له
باالستحمام نظرًا لضغوط الوقت
في رحلة عودة الفريق ،قبل أن يقوم
بــاالخـتـبــار ال ــذي ت ـجــاوزه .بــدورهــا،
كــانــت الــوكــالــة اإلس ـبــا ًن ـيــة ملكافحة
امل ـن ـش ـطــات م ـت ـســام ـحــة م ــع امل ــداف ــع
الدولي بسبب عدم وجود أدلة كافية
ً ّ
إلدانته ،مؤكدة أن «نتائج التحقيق
لم تكشف أي شيء يمكن أن يدل على
وجــود عمل ينتهك قوانني مكافحة
ّاملنشطات» .ومن جهته قال راموس
إن ـ ـ ـ ــه ل ـ ــم يـ ــرفـ ــض يـ ــومـ ــا الـ ـخـ ـض ــوع
لـفـحــص مـنـشـطــات ول ــم يـخــالــف أي
إجراء خالل الـ 15عامًا التي قضاها
كالعب ،ونجح في ما يقارب الــ300
فحص ،كما كشف أن «دير شبيغل»
هددته قبل شهر ونصف بنشر هذا
ال ـخ ـب ــر .وق ـ ــال ع ـق ــب مـ ـب ــاراة فــريـقــه
أم ـ ـ ــام ايـ ـ ـب ـ ــار« :ه ـ ـ ــذا ي ــؤملـ ـن ــي ،مـ ــادة
ديـكـســامـيـثــازون م ـضــادة لاللتهاب
وقـ ـ ـ ـم ـ ـ ــت ب ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدامـ ـ ـه ـ ــا ب ـس ـب ــب
م ـعــانــاتــي م ــن مـشـكـلــة ف ــي ال ـتــرقــوة
وأخ ـبــرت املـســؤولــن بــذلــك ،وأم ــا ما
ُيـشــار إليه ويـعــود ملـبــاراة ملقا فتم
بشكل جيد جدًا ،لقد
توضيح األمر
ٍ
قمت باالستحمام ألنهم أخبروني
بأنني أستطيع أن أقوم بهذا ،يمكن
ال ـت ـع ـب ـيــر ع ــن الـ ـك ــذب ب ــأل ــف طــريـقــة
لكنه سيبقى كــذبــا» .وهــدد رامــوس
بــالـلـجــوء إل ــى ال ـق ـضــاء ملــاحـقــة من
ي ـط ـل ــق ه ـ ــذه األخـ ـ ـب ـ ــار ل ـي ــؤث ــر عـلــى
مسيرته.
امل ـ ـلـ ــف ل ـ ــم يـ ـغـ ـل ــق ب ـ ـعـ ــد ،رغ ـ ـ ــم دع ــم
رابطة الـ «ليغا» ونادي ريال مدريد
ل ـ ـ ــرام ـ ـ ــوس ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى االت ـ ـحـ ــاد
األوروب ـ ــي لـلـعـبــة .ويـبـقــى أن يـ ّـدعــي
سـ ـي ــرخـ ـي ــو ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ــن أطـ ـ ـل ـ ــق هـ ــذه
ُ
االتهامات ،حتى تفتح التحقيقات،
وتظهر الحقيقة للجمهور.

تصفيات يورو  :2020ألمانيا في مجموعة هولندا
سـ ـتـ ـك ــون املـ ــواج ـ ـهـ ــة ب ـ ــن امل ـن ـت ـخ ـبــن
األملـ ــانـ ــي وال ـه ــول ـن ــدي ف ــي امل ـج ـمــوعــة
ال ـث ــال ـث ــة ،األب ـ ـ ــرز ف ــي ت ـص ـف ـيــات ك ــأس
أوروب ـ ـ ــا  2020ف ــي ك ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،ال ـتــي
سـحـبــت قــرعـتـهــا أم ــس ف ــي الـعــاصـمــة
اإليـ ــرل ـ ـنـ ــديـ ــة دبـ ـ ـل ـ ــن .وك ـ ــان ـ ــت أمل ــان ـي ــا
ب ـط ـلــة ال ـع ــال ــم  ،2014أقـ ـ ــوى مـنـتـخــب
ف ــي امل ـس ـت ــوى ال ـث ــان ــي ب ـع ــد هـبــوطـهــا
ف ــي مـســابـقــة دوري األمـ ــم األوروبـ ـي ــة،
بحلولها ثالثة فــي املجموعة األولــى
للمستوى األولــى التي ضمت هولندا
وفرنسا بطلة العالم  .2018وبموجب
س ـح ــب الـ ـق ــرع ــة ،س ـت ـك ــون أمل ــان ـي ــا فــي
املجموعة الثالثة التي ستضم أيضًا
هولندا وإيرلندا الشمالية وإستونيا
وبيالروسيا .كذلك سيالقي املنتخب
األملــانــي بـقـيــادة امل ــدرب يــواكـيــم لــوف،
إيرلندا الشمالية التي سبق أن التقاها
في الدور األول ملنافسات كأس أوروبا
 2016في فرنسا ،وفــاز عليها -1صفر.
أما فرنسا بطلة مونديال روسيا التي
ت ـفــادت ال ـح ـلــول فــي مـجـمــوعــة واح ــدة
مع أملانيا ،فستالقي منتخبًا قويًا هو
األيسلندي ،وذلك في املجموعة الثامنة
الـ ـت ــي ت ـض ــم أيـ ـض ــا ت ــرك ـي ــا وأل ـب ــان ـي ــا

ً
يتأهل  20منتخبًا مباشرة من التصفيات (بول فايث ــ أ ف ب)

ومــولــدافـيــا وأن ــدورا .وقــدمــت أيسلندا
ً
أداء مفاجئًا في كأس أوروبا  2016في
مشاركتها األولى في البطولة ،وبلغت
الدور ربع النهائي قبل أن تخرج أمام
فرنسا.
وح ـل ــت ح ــام ـل ــة ال ـل ـق ــب ال ـب ــرت ـغ ــال فــي

املـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ،م ـ ــع أوك ــرانـ ـي ــا
وصــرب ـيــا ولـيـتــوانـيــا ولــوكـسـمـبــورغ،
بينما ستكون كرواتيا وصيفة بطلة
العالم على رأس املجموعة الخامسة
مع ويلز ،سلوفاكيا ،املجر ،وأذربيجان.
ووق ـ ـ ـعـ ـ ــت إس ـ ـبـ ــان ـ ـيـ ــا فـ ـ ــي املـ ـجـ ـم ــوع ــة

الـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة مـ ـ ــع ال ـ ـسـ ــويـ ــد وال ـ ـ ـنـ ـ ــروج
ورومانيا وجــزر فــارو ومالطا ،بينما
ك ــان ــت إن ـك ـل ـتــرا ع ـلــى رأس املـجـمــوعــة
األولـ ـ ـ ــى مـ ــع ال ـج ـم ـه ــوري ــة الـتـشـيـكـيــة
وبـلـغــاريــا ومونتينيغرو وكــوســوفــو.
أم ــا إنـكـلـتــرا الـتــي بلغت ال ــدور نصف
النهائي فــي مــونــديــال روسـيــا بقيادة
املــدرب غاريث ساوثغيت وتشكيلتها
الشابة ،فتسعى لإلفادة إلى أبعد مدى
من كون الدور نصف النهائي واملباراة
النهائية للبطولة األوروبية ،سيقامان
على أرضها في ملعب ويمبلي اللندني.
وفـ ــي امل ـج ـم ــوع ــات األخـ ـ ـ ــرى ،سـتـكــون
إيطاليا على رأس املجموعة العاشرة
م ـ ــع الـ ـب ــوسـ ـن ــة والـ ـ ـه ـ ــرس ـ ــك ،ف ـن ـل ـن ــدا،
الـ ـي ــون ــان ،أرم ـي ـن ـي ــا ولـيـشـتـنـشـتــايــن،
وسـ ــوي ـ ـسـ ــرا عـ ـل ــى رأس الـ ــراب ـ ـعـ ــة مــع
الــدنـمــارك وإيــرلـنــدا وجــورجـيــا وجبل
ط ـ ــارق ،وب ــول ـن ــدا ع ـلــى رأس الـســابـعــة
م ــع ال ـن ـم ـســا وإس ــرائـ ـي ــل وسـلــوفـيـنـيــا
وم ـق ــدون ـي ــا والت ـف ـي ــا ،وب ـل ـج ـي ـكــا على
رأس التاسعة مــع روسـيــا واسكتلندا
وقبرص وكازاخستان وسان مارينو.
ووزع ـ ــت امل ـن ـت ـخ ـبــات ال ـ ــ 55ع ـلــى عشر
مجموعات كاآلتي :خمس مجموعات

ت ـض ــم كـ ــل م ـن ـه ــا خ ـم ـس ــة م ـن ـت ـخ ـبــات،
والخمس األخــرى من ستة منتخبات،
ً
ويـ ـت ــأه ــل  20م ـن ـت ـخ ـبــا مـ ـب ــاش ــرة مــن
التصفيات ،بينما ستحجز املنتخبات
األربـ ـع ــة ال ـبــاق ـيــة م ـقــاعــدهــا بـمــوجــب
أدوار ن ـه ــائ ـي ــة فـ ــي م ـس ــاب ـق ــة دوري
األم ــم .وت ـقــام الـتـصـفـيــات املــؤهـلــة بني
آذار/م ــارس وتشرين الثاني/نوفمبر
 ،2019تحضيرًا للبطولة التي تحتفل
فــي النسخة املقبلة بــالــذكــرى الستني
النـطــاقـهــا .وس ـت ـقــام الـنـسـخــة املقبلة
بــن  12حــزيــران/يــون ـيــو و 12تـمــوز/
ي ــول ـي ــو فـ ــي  12م ــدي ـن ــة مـ ــن  12دولـ ــة
مـخـتـلـفــة ،ع ـلــى أن يـسـتـضـيــف ملعب
ويـمـبـلــي الـشـهـيــر فــي ل ـنــدن ،مـبــاراتــي
ال ـ ــدور ن ـص ــف ال ـن ـه ــائ ــي ،إض ــاف ــة إل ــى
امل ـبــاراة النهائية .وإضــافــة إلــى لندن،
ستقام مباريات البطولة التي تحتفل
بعيدها الــ 60في أمستردام (هولندا)،
بــاكــو (أذرب ـي ـجــان) ،بلباو (إسـبــانـيــا)،
ب ــوخ ــارس ــت (رومـ ــان ـ ـيـ ــا) ،ب ــوداب ـس ــت
(امل ـ ـج ـ ــر) ،ك ــوب ـن ـه ــاغ ــن (ال ـ ــدانـ ـ ـم ـ ــارك)،
دبلن (إيرلندا) ،غالسكو (اسكتلندا)،
م ـيــون ـيــخ (أمل ــانـ ـي ــا) ،روم ـ ــا (إي ـطــال ـيــا)
وسان بطرسبورغ (روسيا).

ّ
نظيره الصيني بنتيجة ( 72ـ  )52في المرحلة السادسة من التصفيات اآلسيوية
أمام
قاسية
لخسارة
السلة
لكرة
لبنان
منتخب
ض
تعر
ّ
ـ األوقيانية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة السلة ،المقررة العام المقبل في الصين .خسارة جاءت بعد هزيمتين ،أولى
ّ
الجنوبية في هذه المرحلة قبل ّأيام ،لتضع عالمات استفهام كبيرة
وثانية أمام كوريا
أمام نيوزيلندا في
المرحلة الماضيةّ ،
ً
حول أداء المنتخب ،فضال عن أنهاستعقدالحسابات في مشوار الوصول إلى بكين  .2019الالعبون لم يقدموااألداء المطلوب،
وكذلك الجهاز الفني الذي بدا عاجزًا عن إيجاد الحلول أمام أصحاب األرض

ّ
خسارة «مذلة» أمام الصين

لبنان يعود إلى أرض الواقع
حسين ّ
سمور
بـصــورة امل ـهــزوم ،ظهر منتخب لبنان
ّ
لكرة السلة أمام نظيره الصيني .غياب
للتركيز ،مع «ضياع» في جميع املراكز،
ك ـمــا غ ـي ــاب الـ ـ ــروح ع ــن م ـع ـظــم العـبــي
املنتخب ،الذين لم يقاتلوا على أي كرة
خــال الـلـقــاء« .الـتـنــن» الصيني الــذي
ل ـعــب املـ ـب ــاراة بـتـشـكـيـلـتــه األس ــاس ـ ّـي ــة،
ث ــأر مــن منتخب لـبـنــان ،بـعــد الهزيمة
التي تعرض لها بنتيجة ( ،)92-88في
سـبـتـمـبــر/أيـلــول املــاضــي ،عـلــى ملعب
م ـجـ ّـمــع ن ـه ــاد ن ــوف ــل ف ــي ذوق مـكــايــل،
خ ــال م ــراح ــل ال ـت ـص ـف ـ ّيــات .واس ـت ـفــاد
مـنـتـخــب ال ـصــن امل ـصــنــف  29عــاملـ ّـيــا،
وثــالـثــا آسـيــويــا ،مــن فــوزيــه املتتاليني
ّ
على كل من األردن في املباراة الثانية
م ــن امل ــرح ـل ــة امل ــاض ـي ــة بـنـتـيـجــة ( 88ـ
 ،)79وعـ ـل ــى امل ـن ـت ـخــب ال ـ ـسـ ــوري قـبــل
بنتيجة ( 101ـ ّ .)52أم ــا منتخب
ّأي ــام
ّ
ّ
لبنان املصنف  54عامليًا ،و 9آسيويًا،
فقد دخــل الـلـقــاء بمعنويات مـهــزوزة،
بـعــد الـخـســارة أم ــام كــوريــا الجنوبية
بنتيجة ( 84ـ  )71قبل ّأيام .ومن األمور
ّ
التي أثــرت في منتخب لبنان ،إصابة
علي حيدر في الربع ّ
األول ،وهو األمر
الـ ــذي أج ـب ــر امل ـ ــدرب ع ـلــى إش ــراك ــه في
فترات متقطعة من اللقاء .وكــان الفتًا
خالل اللقاء حضور جماهيري لبناني،
من الجالية اللبنانية املقيمة في مدينة
فوشان ،حيث أقيمت املباراة.

تفاصيل اللقاء

لــم تـكــن بــدايــة امل ـب ــاراة جـ ّـيــدة للبنان.
املـ ـ ـ ـ ـ ــدرب س ــوب ــوتـ ـيـ ـت ــش بـ ـ ـ ــدأ الـ ـلـ ـق ــاء
بتشكيلة مؤلفة مــن جــان عبد الـنــور،
آتر ماجوك ،أحمد إبراهيم ،علي مزهر
وعـلــي حـيــدر .فــي الدقيقة األول ــى فقد
أحمد إبراهيم الكرة ُلي َّ
سجل ّأول «تيرن
أوفــر» على منتخب لبنان .علي حيدر

ظهر منتخب لبنان بال روح (عن موقع الفيبا)

أمم أوروبا
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بدأ املباراة ّ
جيدًا ،كعادته في اللقاءات
ّ
فسجل  3نقاط من التسديدة
األخيرة،
ّ
األولى .لكن مع انتصاف الربع ،تعرض
حيدر إلصــابــة فــي الركبة ،أبعدته عن
أرض امل ـل ـع ــب ح ـت ــى م ـن ـت ـصــف ال ــرب ــع
الثاني .وفــي الربع ّ
األول أيضًا ،كانت
نسبة منتخب لبنان ضعيفة جـدًا من
امل ـســافــة امل ـتــوس ـطــة ( ،)%21وثــاثـيــة
واحـ ـ ــدة م ــن أصـ ــل  6م ـ ـحـ ــاوالت .فيما
بـلـغــت نـسـبــة الـصـيـنـيــن ع ــن املـســافــة
املتوسطة ( ،)%47وثالثية واحدة من 7
محاوالت ،لينتهي الشوط بفارق سبع
نقاط ألصحاب األرض ( 17ـ .)10
في الربع الثاني كانت البداية ّ
قوية
للصينيني ،فتمكنوا مــن رفــع الفارق
إلـ ــى  13ن ـق ـطــة ب ــوق ــت ق ـص ـي ــر .ورق ــة
ال ـ ـقـ ـ ّـوة مل ـن ـت ـخــب الـ ـص ــن ك ــان ــت عـبــر
ّ
ّ
اللبنانية،
االخ ـتــراقــات تـحــت الـســلــة
التي عجز الدفاع اللبناني عن وضع
ح ـ ـ ّـد لـ ـه ــا .اسـ ـتـ ـف ــاد م ـن ـت ـخــب ال ـصــن
مـ ــن الـ ـس ــرع ــة ال ـك ـب ـي ــرة ل ــاع ـب ــن فــي
إخ ـ ــراج ال ـك ــرة م ــن مـنــاطـقـهــم ،مـقــابــل
الـ ـب ــطء ال ـك ـب ـيــر لــاع ـبــن الـلـبـنــانـيــن
فـ ــي االرت ـ ـ ـ ـ ــداد الـ ــدفـ ــاعـ ــي .فـ ــي ال ــرب ــع
ال ـث ــان ــي زاد م ـ ـ ـ ّ
ـدرب م ـن ـت ـخــب لـبـنــان
مــن عــدد الـتـبــديــات إلراح ــة الالعبني
األساسيني ،ومحاولة تغيير أسلوب
ّ
اللعب ،إل أن الخطة لم تنجح ،وعجز
اللبنانيون عن التسجيل ألكثر من 3
دقــائــق ،فــاسـتـقــرت النتيجة عـلــى 17
نقطة ط ــوال هــذه الـفـتــرة .وفــي الربع
الثاني ّ
سجل منتخب لبنان  9نقاط
فقط ،مقابل  26نقطة ملنتخب الصني،
لينتهي الـشــوط ّ
األول بنتيجة ( 43ـ
ّ .)19وكان لغياب العب منتخب لبنان
امل ـجــنــس آت ـي ــر م ــاج ــوك ع ــن مـسـتــواه
املـ ـعـ ـه ــود ،ت ــأث ـي ــر ك ـب ـي ــر فـ ــي ت ــراج ــع
اللبنانيني على املستويني الهجومي
ّ
وال ـ ــدف ـ ــاع ـ ــي ،خ ـ ـ ّ
ـاص ـ ــة تـ ـح ــت ال ـس ــل ــة
ال ـص ـي ـن ـ ّـي ــة .وحـ ـت ــى م ـن ـت ـصــف ال ــرب ــع

نجح مدرب منتخب
الصين بتعطيل مفاتيح
لعب منتخب لبنان
ال ـثــالــث مــن ال ـل ـقــاء ك ــان آت ـيــر مــاجــوك
عاجزًا عن تسجل أكثر من نقطتني.
ّ
ب ــداي ــة ال ــرب ــع ال ـث ــال ــث ت ــأك ــدت مشكلة
م ـن ـت ـخ ــب لـ ـبـ ـن ــان فـ ــي مـ ــركـ ــز ص ـنــاعــة
األلـعــاب ،علي مزهر ورودري ــغ عقل لم
يقدما األداء املطلوب .وحتى منتصف
الـ ــربـ ــع الـ ـث ــال ــث كـ ـ ــان أف ـ ـضـ ــل م ـسـ ّـجــل

مل ـن ـت ـخــب ل ـب ـن ــان ه ــو إي ـل ــي رس ـت ــم ب ــ7
نقاط فقط ،وهو ما يدل على املستوى
الضعيف الــذي قـ ّـدمــه اللبنانيون .في
الــربــع الـثــالــث حـ ّـســن الع ـبــوا املنتخب
أرقــامـهــم وسـ ّـجـلــوا  15نـقـطــة ،ولكنهم
ل ــم يـتـمـكـنــوا م ــن ال ـح ـ ّـد م ــن ال ـخ ـطــورة
ّ
الصينية ،فانتهى الربع بنتيجة (65
ـ  .)34ون ـجــح الع ـبــو مـنـتـخــب الـصــن
بتسجيل  4ثالثيات متتالية ،لترتفع
نسبتهم إلــى  6مــن أصــل  19محاولة،
مقابل ثالثية ناجحة للبنان ،من أصل
ّ
 15محاولة .واملـعــروف فــي كــرة السلة

أن خسارة ّالربع الثالث بهذه النتيجة
الكبيرة ،تعقد مهمة الفريق الخاسر
فــي الــربــع ال ــراب ــع ،وه ــو مــا حـصــل في
اللقاء.
انطالقة الربع األخير كالعادة كانت
قـ ّ
ـويــة للمنتخب الصيني عبر نقاط
ّ
متتالية ،رد عليها علي حيدر وأحمد
إب ــراه ـي ــم ب ــاخ ـت ــراق ــات وتـسـجـيــل من
ّ
ّ
تـحــت الـســلــة ،ولـكــن دون الـتـمــكــن من
ّ
تسكير ال ـفــارق .تحسن أداء منتخب
ل ـب ـن ــان ب ـش ـكــل ط ـف ـي ــف ،ولـ ـك ــن كــانــت
النقطة السلبية األساسية هي بكثرة
الـ ــ«ت ــورن أوفـ ــر» أو خ ـس ــارة ال ـك ــرات،
وهـ ــو م ــا أف ـق ــد ال ــاع ـب ــن وامل ـن ـت ـخــب
الـكـثـيــر م ــن ال ـن ـقــاط .مـنـتـخــب الـصــن
ح ــاف ــظ ع ـلــى ن ـس ـقــه ال ـع ــال ــي ،خــاصــة
فــي الـهـجـمــات امل ــرت ــدة ال ـتــي تـحـ ّـولــت
ج ـم ـي ـع ـهــا إلـ ــى نـ ـق ــاط .ولـ ـع ــب م ــدرب
منتخب الصني لوقت طويل في الربع
األخـيــر بخمسة العـبــن احتياطيني،
بعد أن اطمأن إلى النتيجة .وانتهت
املـ ـ ـب ـ ــاراة مل ـص ـل ـحــة أصـ ـح ــاب األرض
بنتيجة ( 72ـ .)52
ش ــارك فــي م ـبــاراة الـصــن كــل مــن جــاد
خ ـل ـيــل وش ـ ـ ــارل ت ــاب ــت ل ـل ـم ـ ّـرة األول ـ ــى
فــي هــذه املــرحـلــة ،فيما كــان الفـتــا عدم
إشراك املدرب لالعب أمير سعود .وهو
ّ
أمر ّ
ردتــه بعض املصادر السلوية إلى
ّ
ع ــدم ال ـت ــزام س ـعــود تـعـلـيـمــات املـ ــدرب
ّ
الجنوبية ،واتخاذه
في مباراة كوريا
ّ
متسرعة ،خاصة عبر التسجيل
قرارات
من خارج القوس ( 3نقاط).
ف ــي امل ــرح ـل ــة ال ـســاب ـعــة واألخ ـ ـيـ ــرة مــن
التصفيات ،واملقررة في شباط/فبراير
عــام  ،2019سيكون املنتخب اللبناني
ّ
مطالبًا بتحقيق فــوزيــن عـلــى ك ــل من
كــوريــا الـجـنــوبـيــة ،ونـيــوزيـلـنــدا .وفــي
ت ـلــك امل ــرح ـل ــة س ـي ـكــون ص ــان ــع أل ـعــاب
نـ ـ ــادي ال ــري ــاض ــي بـ ـي ــروت وامل ـن ـت ـخــب
وائ ـ ــل ع ــرق ـج ــي ،ق ــد عـ ــاد م ــن اإلص ــاب ــة
ليساعد املنتخب على تحقيق نتجية
إي ـجــاب ـيــة .واملـنـتـخـبــات ال ـتــي حسمت
تأهلها عن ّ
قارة آسيا ،هي :نيوزيلندا،
كــوريــا الـجـنــوبـيــة ،أوسـتــرالـيــا والبلد
امل ـس ـت ـض ـيــف الـ ـص ــن .وك ــان ــت ك ــوري ــا
الجنوبية قــد حسمت تأهلها صباح
األحـ ــد ب ـفــوزهــا ع ـلــى مـنـتـخــب األردن
ب ـن ـت ـي ـج ــة ( 88ـ  ،)67ب ـي ـن ـم ــا ف ـ ــازت
نيوزيلندا على سوريا ( 97ـ  .)74وبعد
ه ــذه ال ـخ ـســارة يـكــون لـبـنــان قــد خسر
آخ ــر  3م ـب ــاري ــات ل ــه أمـ ــام نـيــوزيـلـنــدا
وكوريا والصني .وبالتأكيد سيستفيد
ل ـب ـن ــان م ــن خـ ـس ــارة األردن ،لـيـحـجــز
املركز الرابع من املجموعة ويتأهل إلى
كــأس العلم للمرة الرابعة بعد  2002ـ
 2006و.2010
وبعد هذه الخسارات الثالث ،ال بد من
التذكير بكالم رئيس االتحاد اللبناني
ّ
لـكــرة الـســلــة ،ال ــذي ق ــال بـعــد الـخـســارة
أمام منتخب كوريا الجنوبية إن «كرة
الـسـلــة الـلـبـنــانـيــة تـحـتــاج إل ــى عملية
ّ
النفسية املــدمــرة التي
جراحية لعالج
تعيشها قبل خــوض أي لـقــاء دول ــي».
وأضاف حينها« :نحتاج لجيل جديد
مــن الالعبني يحبون لبنان ويعرفون
قيمة وطنهم .الخسارة تتعوض ،لكن
النفسية املدمرة املوجودة عند البعض،
أصبح يلزمها عملية جــراحـيــة ،ألنها
ســرطــان مـنـتـشــر» .ورب ـمــا انـطـبــق هــذا
الكالم أيضًا على الروح التي لعب بها
العبوا املنتخب مباراة الصني ،والتي
ك ـ ــان ي ـم ـك ــن ال ـ ـخـ ــروج م ـن ـه ــا ب ـص ــورة
أفـ ـ ـض ـ ــل ،ل ـ ــو ت ـم ـت ــع بـ ـع ــض ال ــاع ـب ــن
بالروح القتالية العالية.
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رياضة

رياضة

ّ
اللبنانية
الكرة

لقطات من الجولة

ترتيب الدوري بعد األسبوع التاسع

تراجع مستوى نجوم الفريق

السالم زغرتا يبحث عن مركز بين النخبة!
علي زين الدين
ال فـ ــارق كـبـيــر ب ــن ال ـص ـفــاء وال ـس ــام
زغــرتــا فــي بطولة لبنان هــذا املــوســم،
ّ
ســوى أن األض ــواء ُسلطت على األول
ُ
ّ
كــونــه الـفــريــق ال ــذي ت ــوج باللقب قبل
ث ـ ــاث س ـ ـنـ ــوات ،وحـ ـل ــول ــه فـ ــي امل ــرك ــز
األخير لثمانية أسابيع كان مستغربًا.
ب ــن امل ــرك ــز األخ ـي ــر والـ ـس ــام ال ـثــامــن،
نـقـطـتــان ف ـقــط ،وبـيـنــه وب ــن طــرابـلــس
ال ـتــاســع ،ف ــارق هــدفــن ،لـكــن طرابلس
الذي عانى من ضائقة مالية ويخوض
الدوري بواحد ٍة من أضعف امليزانيات،
لم يدخل البطولة منافسًا على اللقب،
كـمــا أش ــار رئ ـيــس ن ــادي ال ـس ــام األب
أسطفان فرنجية قبل انطالق املوسم.
ـوز واح ـ ٍـد
الـفــريــق الـشـمــالــي اكـتـفــى ب ـفـ ٍ
على أرضه ،تعادل في خمس مباريات
وخـســر ثــاثــا أخ ــرى ،واملـنــافـســة على
اللقب ّ
تحولت إلى سعي للحفاظ على
ٍ
أحد مراكز النخبة الذي خسره الفريق.
لــم تـطــرأ تغييرات جــذريــة على فريق
ال ـس ــام ه ــذا امل ــوس ــم ،إذ ح ــاف ــظ على
نجومه باستثناء عمر زين الدين الذي
ّ
وضم املدافع الدولي
انتقل إلى النجمة،
ولـ ـي ــد إس ـم ــاع ـي ــل واملـ ـه ــاج ــم ع ــدن ــان
ـدد م ــن الــاعـبــن
مـلـحــم إل ــى جــانــب عـ ـ ٍ
الشباب والعــب الوسط السنغالي بو
بكر مـســالــي ،بعد التعاقد مــع املــدرب
الـتــونـســي ّط ــارق ثــابــت .الـفــريــق الــذي
كـ ــان ي ـت ـحــضــر ألول م ـش ــارك ــةٍ ل ــه فــي
بطولة األندية العربية لألبطال ،خرج
من مسابقة ّ كــأس النخبة بخسارتني
وتعادل ،لكنه ّ
بتعادل
عوض اإلخفاق
ٍ
ـارة
م ــع الـ ــرجـ ــاء امل ـغ ــرب ــي ب ـع ــد ال ـ ّخ ـس ـ ٌ
بـفــارق ه ــدف .مــا كــان يـبــدو أن ــه فريق
ّ
ً
سينافس فعال على اللقب املحلي ،لم

ال تقدم فرق المقدمة األداء المطلوب (عدنان الحاج علي)

ّ
يظهر خصمًا صعبًا حتى على الفرق
املـنــافـســة ،بــل أه ــدى الـشـبــاب الـغــازيــة
نقاط
الصاعد إلى الدرجة األولى ثالث
ٍ
َّ
ّ
كما فعل الصفاء ،حتى حل في املركز
الثامن.
ّ
ال َّ
شك أن السالم تأثر بغياب املهاجم
ال ـصــريــح بـعــد إص ــاب ــة ع ــدن ــان ملحم،
ال ـ ــذي كـ ــان م ــن امل ـف ـت ــرض أن ُي ـع ـ ّـوض
الفريق ،إال
ابتعاد أليكس بطرس عن
ً
ً
أن األخير الذي كان ركيزة أساسية في
تشكيلة املدرب السابق ماهر سديري،
لم يكن كذلك مع املدرب األسبق طارق
جــرايــا ،ال ــذي اعـتـمــد عـلــى املــوريـتــانــي

مــامــادو نـيــاس ك ــرأس حــربــة ،وه ــو ال
ي ــزال ضـمــن ص ـفــوف ال ـفــريــقُ .مشكلة
الـفــريــق ال ـ ّـزغ ــرت ــاوي األســاس ـيــة تبدو
ف ــي ال ـت ـح ــف ــظ ال ــدف ــاع ــي امل ـب ــال ــغ ف ـيــه.
خالل تسع مباريات ،لم يدخل السالم
بالتشكيلة األســاسـيــة عينها مـ ّـرتــن،
إذ ب ـ ّـدل املـ ــدرب ف ــي ال ــرس ــم التكتيكي
وفــي مــراكــز الــاعـبــن حتى يصل إلى
ال ـن ـت ـي ـجــة ال ـت ــي ي ــري ـ ّـده ــا م ــن دون أن
ي ـن ـجــح .أمـ ـ ٌـر آخ ــر ي ــؤث ــر ف ــي الـنـتــائــج،
ه ــو ت ــراج ــع م ـس ـتــوى ن ـج ــوم ال ـفــريــق،
أبــرزهــم إدم ــون ش ـحــادة ،ال ــذي اكتفى
ـدف واحــد ،في حني سجل
بصناعة هـ ٍ

ّ
الصفاء يحقق انتصاره األول
إميل رستم :القصة ليست ON/OFF
عبد القادر سعد
تـلـقــى ال ـص ـفــاء جــرعــة مـعـنــويــة بعد
ت ـح ـق ـيــق ف ـ ــوزه األول ع ـل ــى مـضـيـفــه
ال ـت ـض ــام ــن ص ـ ــور ب ـث ـنــائ ـيــة نـظـيـفــة
ضمن األسـبــوع التاسع مــن الــدوري
اللبناني لـكــرة ال ـقــدم .غ ــادر الصفاء
امل ــرك ــز األخـ ـي ــر ت ــارك ــا إي ـ ــاه لـلـبـقــاع.
لكن في الوقت عينه نجح منافساه
طرابلس والغازية في الفوز والتقدم
فــي الـتــرتـيــب .الـتـقــط الـصـفــاء بعض
أن ـف ــاس ــه ل ـك ــن م ــا زال يـ ـص ــارع عـلــى
الـ ـه ــرب م ــن الـ ـهـ ـب ــوط .ل ــم ي ـك ــن أك ـثــر
امل ـت ـشــائ ـمــن ف ــي الـ ـن ــادي ي ـتــوقــع أن
تكون حال الفريق بعد تسعة أسابيع
عـ ـل ــى انـ ـ ـط ـ ــاق ال ـ ـ ـ ـ ــدوري عـ ـل ــى ه ــذه
الشاكلة .الفريق البطل قبل سنوات
ّ
ي ـح ـت ــل املـ ــركـ ــز مـ ــا ق ـب ــل األخ ـ ـيـ ــر فــي
الترتيب ال ـعــام .سبع نـقــاط جمعها
ال ـص ـف ــاوي ــون م ــن أصـ ــل  27مـمـكـنــة.
ص ـح ـيــح أن ـ ــه خ ـس ــر ب ـع ــض ال ـن ـقــاط
ألخـطــاء تحكيمية ،لكن فــي النهاية
ح ـصــد س ـبــع ن ـق ــاط م ــن فـ ــوز وحـيــد
وأربع تعادالت وأربع خسارات.
أن ـه ــى ال ـص ـف ــاء امل ــوس ــم امل ــاض ــي في
امل ــرك ــز ال ـث ــال ــث ع ـل ــى رغـ ــم الـ ـظ ــروف
الصعبة الـتــي كــان يمر بها الفريق
ع ـلــى الـصـعـيــد املـ ـ ــادي .ح ـمــل جـنــود
مـجـهــولــون فــي ال ـن ــادي األمـ ــور على
عاتقهم والـتـقــوا مــع إرادة الالعبني
بـ ـ ـ ــأن يـ ـتـ ـم ـ ّـي ــز الـ ـ ـصـ ـ ـف ـ ــاء ع ـ ـلـ ــى رغـ ــم

الصعوباتٌ .
أمر ال يبدو أنه انسحب
على املــوســم الحالي فــي ظــل أخطاء
إدارية واستبعاد أشخاص وتحديدًا
م ــدي ــر ال ـف ــري ــق ي ــوس ــف بـعـلـبـكــي ما
أدى إل ــى «تــرك ـيــب» الـفــريــق بطريقة
خاطئة ،بحسب البعض .هي ليست
وجهة نظر إنما حقيقة ّ
يعبر عنها
املدير الفني إميل رستم في حديثه
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» .املـ ـ ــدرب ال ــوط ـن ــي أتــى
في مهمة إنقاذية إلــى الفريق ومعه
م ـس ــاع ــده وارطـ ـ ـ ــان غ ـ ــازاري ـ ــان ال ــذي

أثبت بدوره إمكانات تدريبية عالية
خ ـ ــال ت ـج ــرب ـت ــه مـ ــع ط ــرابـ ـل ــس قـبــل
سنتني.
خـلــف رسـتــم امل ــدرب الــرومــانــي تيتا
ف ــالـ ـي ــري ــو قـ ـب ــل نـ ـح ــو ال ـ ـش ـ ـهـ ــر .ق ــاد
الـ ـف ــري ــق فـ ــي ث ـ ــاث مـ ـب ــاري ــات حـتــى
اآلن فتعادل مــع الـســام زغــرتــا ومع
ط ــرابـ ـل ــس وخـ ـس ــر مـ ــن ال ـن ـج ـم ــة .لــم
ينجح رسـتــم وغ ــازاري ــان فــي قـيــادة
الـ ـف ــري ــق ن ـح ــو االنـ ـتـ ـص ــار األول إال
بعد ثــاث مـبــاريــات ،لكنهما نجحا
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أربعة أهداف وصنع هدفني في املوسم
املاضي.
على رغــم الغيابات الـتــي عــانــى منها
الفريق في بعض املباريات ،إال أن ذلك
ليس مبررًا لــأداء والنتائج ،فالفريق
َّ
الـ ـ ــذي ح ـ ــل ث ــان ـي ــا ق ـب ــل م ــوس ـم ــن ،لــم
ّ
يتغير عليه الـكـثـيــر ،بــل يـبــدو أفضل
ع ـلــى ص ـع ـيــد األس ـ ـمـ ــاء ،ف ـج ــراي ــا كــان
ي ـع ـت ـمــد ع ـل ــى الـ ـب ــرازيـ ـل ــي لـ ـي ــون ــاردو
دي أولـ ـيـ ـفـ ـي ــرا وشـ ـ ـ ــادي سـ ـك ــاف إل ــى
جــانــب أحـمــد املـصــري وحـمــزة الخير،
ّ
ً
وحـ ــل بـ ــدال مـنـهـمــا ال ـبــوس ـنــي مــاركــو
ميهايلوفيتش وولـيــد إسماعيل ،في
ً
حني أن السنغالي مسالي يلعب بدال
م ــن ال ـغــانــي مــاي ـكــل هـيـلـيـغـبــي ،فيما
ب ـقـ َـي ن ـيــاس وش ـح ــادة عـلــى الـطــرفــن،
ومــن خلفهما جــان جــاك يمني وعامر
محفوض والحارس مصطفى مطر.
مواجهة السالم املقبلة لن تكون أسهل
من مباراته مع الغازية ،إذ يستضيف
األنصار ،قبل لقاء طرابلس في املباراة
األخ ـي ــرة مــن مــرحـلــة ال ــذه ــاب .الفريق
لفوز ُيغنيه عن
الشمالي بات بحاجةٍ
ٍ
الدخول في حسابات البقاء والهبوط
قـ ـب ــل اإليـ ـ ـ ـ ـ ــاب ،خـ ـص ــوص ــا أن الـ ـف ــرق
املتأخرة في الترتيب تبدأ مبارياتها
بمواجهة فرق النخبة.

َ
وبقي العهد
بهدف وحيد،
الراسينغ
ٍ
ّ
خ ـل ـفــه بـ ـف ــارق األه ـ ـ ــداف ب ـعــد تـخــطــي
ش ـب ــاب ال ـس ــاح ــل بــالـنـتـيـجــة عـيـنـهــا.
«الـنـبـيــذي» كـ ِـســب عــودة نجمه حسن
مـعـتــوق إل ــى الـتـهــديــف ول ــو مــن ركـلــةِ
جــزاء ،فيما استعاد «األصفر» ّ
هدافه
م ــارت ــن تــوش ـيــف الـ ــذي أه ـ ــداه ال ـف ــوز.
فــي املـقــابــل ،نجح األن ـصــار فــي الفوز
ـدف
ع ـل ــى األخـ ـ ـ ــاء األه ـ ـلـ ــي ع ــال ـي ــه ب ـه ـ ٍ
واحــد أيضًا ّ
سجله السنغالي الحاج
ٍ
مــالــك تـ ــال ،عـلــى مـلـعــب مــديـنــة كميل
َ
منافسيه ،لم
شمعون الرياضية .كما
ُيـقـ ّـدم الفريق الــذي خــاض املـبــاراة من
دون جمهوره بسبب العقوبة ،أفضل
ـدف ان ـفــرد من
مـبــاريــاتــه ،فــاكـتـفــى ب ـهـ ٍ
خــالــه بــاملــركــز الـثــالــث ،محافظًا على
ف ـ ــارق ال ـن ـق ــاط ال ـث ـمــانــي م ــع الـنـجـمــة
والعهد.
الـصـفــاء مــن جانبه حقق ف ــوزه األول
فــي الـبـطــولــة عـلــى ح ـســاب الـتـضــامــن
ص ــور ب ـهــدفــي ال ـكــام ـيــرونــي إرن ـســت
أنــانــغ وح ـســن ال ـعــوطــة ،إال أن فــوزه
ل ــم ُي ـس ـع ـفــه ب ــالـ ـخ ــروج م ــن امل ــركــزي ــن
ّ
املهددين بالهبوط ،إثر تغلب طرابلس
ّ
بهدف
مضيفه البقاع الرياضي
على
ٍ
ّ
وح ـيــد ســجـلــه مـحـمــد مـقـصــود ،وهــو
الـفــوز األول أيـضــا للفريق الشمالي،
الذي يبدو أنه استعاد عافيته ،محققًا
أرب ــع نـقــاط فــي املـبــاراتــن املاضيتني،
ً
ُ
ومـسـجــا ثــاثــة أه ــداف ،فيما تراجع
البقاع إلى املركز األخير.
وك ــان الـشـبــاب الـغــازيــة أسـقــط السالم
زغرتا بهدفني من دون رد على ملعب
كفرجوز فــي النبطية .ويــديــن الفريق
الجنوبي بـفــوزه الـثــانــي فــي البطولة
إل ـ ــى حـ ـم ــزة س ــام ــي وجـ ـي ــان ك ـي ـكــي،
ُم ّ
سجال الهدفني.

ف ــي إحـ ـ ــداث ص ــدم ــة ف ـن ـيــة إيـجــابـيــة
تمثلت فــي ارت ـفــاع مـسـتــوى الفريق
وإن ل ــم ي ـك ــن بــال ـش ـكــل املـ ـطـ ـل ــوب .ال
شك أن الفريق في مــأزق .هــذا املــأزق
أو املشكلة كما يسميها رسـتــم هي
السبب وراء استالمه مهمة التدريب.
«ال ـق ـصــة لـيـســت  .ON/OFFاملـســألــة
تحتاج إلى عمل كبير» يقول رستم.
«املشكلة األساسية أننا نلعب بفريق
فاضّ .
مفرغ من الالعبني بطريقة لم
ٍ

ليسوا بمستواهم الحقيقي .سبب
ذلك أنهم كانوا يسيرون على السكة
ال ـخــاط ـئــة وبــال ـتــالــي ن ـح ــاول إع ــادة
األم ــور إلــى السكة الصحيحة وهــذا
ليس بالعمل السهل».
يـعــود رسـتــم فــي حــديـثــه إل ــى كيفية
تــولـيــف ال ـفــريــق« .أح ـيــانــا أكـ ــون أنــا
ّ
وورط ــان نفكر فــي الـفــريــق .نتساءل
كيف تم تفريغ الفريق بهذه الطريقة؟
كيف ذهــب ه ــؤالء الــاعـبــن» .ال شك
أن ال ـ ـصـ ــورة س ـت ـك ــون م ـخ ـت ـل ـفــة فــي
الصفاء في مرحلة اإليــاب .تعاقدات
عـ ـ ــدة س ـي ـش ـه ــده ــا الـ ـف ــري ــق إن ك ــان
على الصعيد األجنبي أو اللبناني.
فــالـفــريــق يـحـتــاج إل ــى تــدعـيـمــات كي
يتفادى الهبوط إلى الدرجة الثانية.
هذا األمر هو هاجس محبي الصفاء،
لكن املدير الفني للفريق يبدو واثقًا
ّ
ٌ
تأكيد
ويؤكد بأن الفريق لن يسقط.
ليس من باب الكالم ،بل انطالقًا من
خطة موضوعة لتدعيم الفريق على
جميع الصعد ،خصوصًا أن النادي
يعيش استقرارًا إداريًا في ظل تأمني
جميع مستلزمات العمل.
م ــرح ـل ـت ــان م ـت ـب ـق ـي ـتــان ع ـل ــى ن ـهــايــة
ال ـ ــذه ـ ــاب .س ــت نـ ـق ــاط م ـم ـك ـنــة يــأمــل
القيمون على النادي حصدها حني
يواجهون البقاع والراسينغ تواليًا.
مباراتان قبل فترة توقف طويلة قد
تالمس الخمسني يومًا قبل انطالق
اإلي ـ ـ ـ ــاب ب ـس ـب ــب مـ ـش ــارك ــة مـنـتـخــب
لبنان في كــأس آسيا .فترة ستكون
كافية ّ
للقيمني على الفريق ملعالجة
املشاكل الـعــديــدة الـتــي يعاني منها
الـفــريــق الس ـت ـعــادة مـكــانـتــه .فــاملــركــز
األخـ ـي ــر ال ي ـل ـيــق بــال ـص ـفــاء ال ـعــريــق
ال ــذي لــم يـخـ ّـيــم عليه شـبــح الهبوط
في أي فترة عاشها النادي في الكرة
اللبنانية.

شهدت هذه الجولة أول مباراة
من دون جمهور هذا الموسم
ٌ
فوز أول لطرابلس

قبل املواجهة املرتقبة بينهما ضمن
األس ـ ـبـ ــوع الـ ـع ــاش ــر ،ح ــاف ــظ الـنـجـمــة
ع ـلــى صـ ـ ــدارة ال ـ ـ ــدوري ب ـت ـغ ـلـ ّـبــه على

#

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1

النجمة

9

8

1

0

19

4

15

25

2

العهد

9

8

1

0

18

3

15

25

3

األنصار

9

5

2

2

16

9

7

17

4

اإلخاء األهلي عاليه

9

4

2

3

10

11

1-

14

5

شباب الساحل

9

3

2

4

12

11

1

11

6

التضامن صور

9

2

3

4

6

9

3-

9

7

الشباب الغازية

9

2

2

5

10

14

4-

8

8

السالم زغرتا

9

1

5

3

4

7

3-

8

9

طرابلس الرياضي

9

1

5

3

4

9

5-

8

10

الراسينغ بيروت

9

1

4

4

9

13

4-

7

11

الصفاء

9

1

4

4

6

17

11-

7

12

البقاع الرياضي

9

1

3

5

6

13

7-

6

أفـهـمـهــا» ،يضيف رسـتــم مستغربًا.
«كيف يتم االستغناء أو عدم تجديد
العقود مع العبني كوليد إسماعيل
ومحمد قــاســم ولــم يتم التعاقد مع
بـ ــدالء ل ـهــم؟ ك ـيــف يـمـكــن أن ُي ـعــرض
عليك العب كأكرم مغربي وال تتعاقد
معه؟ محمد جعفر أيضًا رحل .كانت
هناك الئحة من الالعبني من املمكن
أن تتم استعارتهم كالعب األنصار
ع ـ ــاء الـ ـب ــاب ــا والع ـ ـ ــب ال ـع ـه ــد غـ ــازي
حنينة ،لـكــن ه ــذا لــم يـحـصــل» يقول
رسـتــم ،مستغربًا طريقة التعاقدات
وتأليف الفريق قبل انطالق املوسم.
يــأمــل امل ــدرب اللبناني بــأن تتحسن
ال ـن ـت ــائ ــج« .خـ ـم ــس نـ ـق ــاط فـ ــي أربـ ــع
م ـ ـبـ ــاريـ ــات ،فـ ــي حـ ــن ج ـم ــع ال ـف ــري ــق
قبلها نقطتني فــي خمس مباريات.
نسعى إلــى إح ــراز نـقــاط فــي مرحلة
ال ــذه ــاب لـكــي يـتــم الـبـنــاء عليها في
اإليـ ـ ـ ــاب» .وح ـ ــول إذا م ــا كـ ــان هـنــاك
العـ ـب ــون ال ي ـق ــدم ــون ك ــل م ــا لــديـهــم
للفريق ،يقول رستم« ،هناك العبون

¶ يترقب جمهور السالم زغرتا بشكل
خاص والجمهور اللبناني بشكل
عام نتائج الصورة املغناطيسية التي
سيجريها اليوم حارس مرمى فريق
السالم زغرتا مصطفى مطر بعد
اصابته في لقاء فريقه مع الشباب
الغازية يوم السبت ،حيث خرج لقطع
كرة وسقوطه وحيدًا على أرض
امللعب .ويسود القلق من احتمال أن
تكون اإلصابة عبارة عن ضرر في
الرباط الصليبي ،ما سيبعد الحارس
عن فريقه الذي هو في ّ
أمس الحاجة
إليه ،في ظل الظروف الصعبة التي يمر
بها .كما سيغيب عن منتخب لبنان
في استحقاقه اآلسيوي ،حيث إن
مطر هو الحارس الثالث في التشكيلة
اللبنانية بعد مهدي خليل وعباس
حسن.
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¶ بعد صدور قرارات االتحاد اللبناني
لكرة القدم وخصوصًا تلك املتعلقة
بنادي األنصار ،من املفترض أن تكون
هناك ردة فعل من النادي على أكثر
من خط .فمن جهة ،سيكون هناك
تقديم طلب استئناف للعقوبات على
اعتبار أن األنصاريني يعتبرون أنها
مخالفة للقانون .وفي الوقت عينه،
علمت «األخبار» أن هناك محاوالت
للتهدئة من جانب مسؤولني في
النادي ومعالجة األمور ،الى جانب
النية لتقديم ورقة عمل يعتبرها
األنصاريون بداية لحل املشكالت.
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ّ
يتحضر النادي للتعاقد
مع العبين محليين وأجانب
خالل االنتقاالت الشتوية

األنصار ( )1 – 3على ملعب الصفاء
ليحسم الدوري بعدما كان يحتاج الى
تعادل فقط أمام غريمه اللدود .ويقود
شباب النجمة العب الفريق السابق
بالل فيلفل الذي له الفضل الرئيسي
في محافظة فريقه على اللقب.

استراحة
كلمات متقاطعة 3 0 3 0
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¶ استعاد فريق األنصار العبه عباس
عطوي «أونيكا» الذي دخل في الشوط
الثاني من لقاء فريقه مع اإلخاء األهلي
عاليه ،فكانت عودته خيرًا مع فوز
فريقه .لكن «األخضر» خسر جهود
العبه عالء البابا الذي تابع املباراة من
على املدرجات نتيجة ّ
تعرضه إلصابة.

3

أفقيا
 -1مــن ص ـحــاري أوسـتــرالـيــا – طــائــر وهـمــي كبير –  -2متحف ّ شهير فــي مدينة
اسطنبول التركية –  -3مؤسس روما األسطوري وأول ملوكها غذته ذئبة بحليبها
مع أخيه التوأم واحتضنه أحد الرعاة – قبر ورمس –  -4عيب – أصابهم الهواء من
شـ ّـدة العاصفة أو اللهيب من شدة النار –  -5ماركة سيارات – آلة موسيقية – -6
مدينة في بورما على نهر ايراوادي –  -7من الحيوانات – متشابهان –  -8للندبة –
أرمي الشراب من فمي – َ
أبع َد املوظف نهائيًا عن عمله ُفي الشركة –  -9لإلستدراك –
ّ
الحية –  -10والد يوسف وأخوته الذين تنسب إليهم أسباط إسرائيل
من الكائنات
اإلثنا عشر كما جاء في التوراة

عموديًا

 -1سياسي ومفكر سوري ورئيس حكومة راحل –  -2مدينة يابانية – ضمير متصل
–  -3كامل ومنجز – خــاط الثوب بواسطة آلــة الخياطة – جنس حشرات تمتص دم
اإلن ـســان –  -4طـ ّـمــاع يسعى الــى بـلــوغ غايته مهما كلفه األم ــر – نهر بــن منشوريا
وكوريا –  -5عائلة العب كرة قدم أملاني سابق – قبر الفرعون – ّ -6
يوسعان املكان أو
ُ
ُيباعدان الخطو – رجــل أسطوري إشتهر بالحماقة تنسب إليه بعض الـنــوادر – -7
للتفسير – من أسماء النسر – صرخة باألجنبية –  -8ساللة من البربر أسست دولة
ّ
بامللثمني –  -9بعد اليوم – نوع من الغناء وأحد فروع ثقافة
إسالمية في املغرب ُعرفوا
الهيب هوب الرئيسية –  -10موقع مطار بيروت – نسبة الى مواطن من بلد عربي

أفقيا

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.

1

 -1هوغو تشافيز –  -2يال – مرصبان –  -3ريال – حبر –  -4ملل – عاهد –  -5كد – الهاي – -6
ل ب ب ل – الرجل –  -7األلب – رس –  -8وحل – كينا –  -9نبوغي – صخر –  -10سعيد فريحة

عموديًا
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مشاهير 3030

حلول الشبكة السابقة

 -1هيراكليون –  -2واي – دب – ْ
غي – ّ -5
حبس –  -3غالم – بالوع –  -4ل ل ل ل ل – ّ
تم – ال – أكيد
ُ
ّ
–  -6شرح – هالي –  -7إصبع البنصر –  -8فبراير – أخي –  -9يا – جر – رح –  -10زنود الست

حل الشبكة 3029

شروط اللعبة

إعداد
نعوم
مسعود
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كــاتــب قـصــة مـغــربــي أص ــدر مــؤخــرا مـجـمــوعــة قصصية جــديــدة تحمل
عنوان « الشركة املغربية لنقل األموات « .من أعماله «علبة البندورة « و»
فضائح فوق الشبهات «
 = 2+3+4+6+5نهر فرنسي ■  = 10+11+9+7خــاف ثخني ■ = 8+3+1
حرف نداء للبعيد

حل الشبكة الماضية :سيرجيو راموس

¶ حافظ فريق شباب النجمة على لقب
بطولة لبنان بعد فوزهم أمس على

¶ تم تطبيق قرار منع حضور
الجمهور في لقاء األنصار واإلخاء
األهلي عاليه على ملعب املدينة
الرياضية ،حيث لم يتجاوز عدد
األشخاص الحاضرين في املنصة
الرئيسية العشرين شخصًا الى
جانب الزمالء اإلعالميني.
¶ حسم فريق البرج لقب بطل الذهاب
في الدرجة الثانية بعد فوزه على
اإلصالح البرج الشمالي ( )0 – 1على
ملعب صور في لقاء شهد حضورًا
جماهيريًا كبيرًا من جانب البرج ،رغم
أن املباراة خارج أرضه .ويحتل البرج
املركز األول برصيد  23نقطة أمام
غريمه شباب البرج بفارق أربع نقاط.
أما النهضة بر الياس فيحتل املركز
الثالث بفارق األهداف عن شباب
البرج.
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العالم

العالم

ٌ
ـ«ضامني أستانا»:
نشاط ل
ّ
نحو دفع ملفي
إدلب و«الدستورية»
سوريا

وجهة نظر

أردوغان بين الحليف االستراتيجي
والصديق الموثوق
إسطنبول ــ حسني محلي

تعطي موسكو «شريكتها» أنقرة كل الوقت الالزم الستعادة الزخم في
تنفيذ «اتفاق سوتشي» في إدلب ،وتتعاون معها وطهران على تشكيل
«اللجنة الدستورية» بما يترك باب التنسيق مفتوحًا مع المبعوث األممي
ستيفان دي ميستورا
تشير التصريحات التي خرجت عقب
لقاء الرئيسني الروسي والتركي على
هامش «قمة العشرين» في األرجنتني،
إل ـ ـ ــى أن ال ـ ـق ـ ـنـ ــوات ال ــدي ـب ـل ــوم ــاس ـي ــة
والـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة بـ ــن أن ـ ـقـ ــرة وم ــوس ـك ــو
سوف تشهد نشاطًا مكثفًا في الفترة
املقبلة ،لدفع تنفيذ «اتفاق سوتشي»
فــي إدل ــب ومـحـيـطـهــا ،بـعــد مطالبات
روسـ ـ ـي ـ ــة م ـ ـت ـ ـكـ ــررة بـ ــات ـ ـخـ ــاذ ت ــداب ـي ــر
تـعــزز الـهــدنــة ه ـنــاك .ورغ ــم التصعيد

عـلــى األرض ،ال ـتــزمــت مــوسـكــو بلغة
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون وال ـ ـش ـ ــراك ـ ــة م ـ ــع الـ ـج ــان ــب
التركي ،مع اإلشــارة إلى ضــرورة منع
ال ـه ـج ـم ــات الـ ـت ــي ت ـن ـط ـلــق مـ ــن ضـمــن
املنطقة «املنزوعة الـســاح» ،وذلــك في
مـقــابــل لهجة تصعيد تـجــاه الــوجــود
الـعـسـكــري األم ـيــركــي ف ــي شــرقــي نهر
الـ ـف ــرات .ال ـت ـصــريــح األوض ـ ــح ف ــي هــذا
ال ـ ـشـ ــأن جـ ـ ــاء مـ ــن ال ــرئـ ـي ــس ال ــروس ــي
فالديمير بوتني ،الــذي أعــرب عن أمله

اعتداء أميركي جديد في محيط التنف
استهدفت القوات األميركية املتمركزة في محيط منطقة التنف ،قوات
الجيش السوري في بادية حمص الشرقية ،بعدد من القذائف الصاروخية،
أمس .ونقلت وكالة «سانا» عن مصدر عسكري قوله إن «قوات التحالف
ً
األميركي اعتدت حوالى الساعة الثامنة ليال (أمس)
بعدة صواريخ على بعض مواقع تشكيالتنا في
جبل الغراب جنوب السخنة» مضيفًا إن األضرار
اقتصرت على املاديات.
وتشير املعلومات املتوافرة إلى أن القوات األميركية
أطلقت أكثر من عشرة صواريخ باتجاه دورية
للقوات السورية في منطقة جبل الغراب ،على
الحدود الشمالية الغربية ملنطقة الـ  55كيلومترًا
التي فرضها «التحالف الدولي» في محيط قاعدة
التنف .وتوضح أن القصف كان تحذيريًا ملنع
دخول الدورية إلى حدود «املنطقة اآلمنة» بعد
توقفها ملدة زمنية على خالف مسارها الروتيني.
(األخبار)

فــي أن تقوم وزارت ــا الــدفــاع واألجـهــزة
األمـنـيــة بـحــل «مـلــف إدلـ ــب» فــي أقــرب
وقــت ممكن .وذهبت وزارة الخارجية
الــروسـيــة إلــى اعـتـبــار االنـتـهــاكــات في
منطقة «خفض التصعيد» حول إدلب
لنسف «مسار أستانا» ،الذي
محاولة
ً
ُ
هوجم صراحة من الجانب األميركي.
ووفق التصريحات الروسية والتركية
املتقاطعة ،يتوقع أن يعقد الرئيسان
فالديمير بوتني ورجب طيب أردوغان
ل ـق ـ ً
ـاء ج ــدي ـدًا ح ــول ال ــوض ــع ف ــي إدل ــب
وم ـلــف «الـلـجـنــة ال ــدس ـت ــوري ــة» .وج ــاء
م ـق ـتــرح ال ـق ـمــة امل ـف ـتــرضــة ب ــدع ــوة من
ّ
الــرئــاســة الـتــركـيــة ،فيما تــرتــب وزارة
ً
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ــروسـ ـي ــة ل ـ ـقـ ــاء ث ــاث ـي ــا،
روس ـيــا إيــران ـيــا تــركـيــا ،عـلــى مستوى
ّ
وزراء ال ـخــارج ـيــة .ويـنـتـظــر أن يــركــز
االجتماع الــوزاري على ملف «اللجنة
الدستورية» ومحاولة إطــاق عملها
قبل نهاية العام الـجــاري .ويأتي هذا
النشاط لضامني «أستانا» بعد فشل
جولة املحادثات األخيرة في الوصول
إلــى تــوافـقــات حــول هــذه النقطة .كما
ي ـعـ ّـد م ـحــاولــة ج ــدي ــدة تـسـبــق انـتـهــاء
م ـه ــام امل ـب ـعــوث األم ـم ــي سـتـيـفــان دي
م ـي ـس ـتــورا ،الـ ــذي وع ــد مـجـلــس األم ــن
بتقديم إحاطة حول تشكيل «اللجنة»
أو حــول «األس ـبــاب واألطـ ــراف» الذين
ّ
عــط ـلــوا ه ــذا امل ـس ــار .وبـيـنـمــا تضغط
دول غربية لتحميل دمشق وحلفائها
امل ـســؤول ـيــة ال ـكــام ـلــة ع ــن ه ــذا الـفـشــل،
يسعى الجانب الروسي إلى مواصلة
الـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع دي مـ ـيـ ـسـ ـت ــورا ،حـتــى
األي ــام األخ ـيــرة مــن مـهــامــه .ويتقاطع
ال ـض ـغ ــط ال ـغ ــرب ــي ف ــي هـ ــذا امل ـل ــف مــع

رئيس «الهالل األحمر التركي» خالل افتتاح مدرسة
وورشة خياطة في خان شيخون (األناضول)

الفروف :لعبة
األميركيين الخاصة
باألكراد ال تراعي
حساسية المسألة
لدول المنطقة

مــا طــالــب بــه بـيــان لـ ــوزارة الـخــارجـيــة
تحميل املجتمع
ـرورة
َ
األميركية ،بـضـ َ
الــدولــي الحكومة السورية مسؤولية
تعطيل مسار «التسوية السياسية».
وزيــر الخارجية سيرغي الفــروف أكد
في معرض الــرد على بيان الخارجية
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ال ـ ـ ــذي اعـ ـتـ ـب ــر أيـ ـض ــا أن
صـيـغــة أس ـتــانــا «وص ـل ــت إل ــى طــريــق
مسدود» ،أن «الــدول الغربية لسنوات

ّ
طــويـلــة لــم ت ـقـ ّـدم أي مـقـتــرحــات بــنــاءة
بديلة ملا عملت عليه الدول الضامنة،
روسـيــا وتركيا وإي ــران ،فــي أستانا».
ّ
ورك ــز فــي تـصــريـحــات لـقـنــاة «روسـيــا
 »1الـتـلـفــزيــونـيــة ع ـلــى أن اإلجـ ـ ــراءات
األمـيــركـيــة فــي مـنــاطــق شــرقــي الـفــرات
«تنتهك الـقــرارات الدولية التي تشدد
عـ ـل ــى وحـ ـ ـ ــدة األراض ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـسـ ــوريـ ــة»،
موضحًا أن األميركيني هناك «يلعبون
لعبة خطرة خاصة باألكراد ،من دون
مــراعــاة حساسية هــذه املـســألــة ،ليس
ف ـق ــط لـ ـس ــوري ــا ،بـ ــل لـ ـلـ ـع ــراق وإي ـ ـ ــران
وتركيا».
التركيز الروسي على خطورة الخطط
األميركية في الشرق السوري ،يتماشى
والتعاون القائم مع أنقرة ،ال سيما أن
ً
األخـ ـي ــرة ت ـخ ــوض ن ـقــاشــا ط ــوي ــا مع
واش ـن ـطــن ح ــول مـصـيــر ش ــرق ال ـفــرات
والتعاون مع «وحدات حماية الشعب»
الكردية .وكانت «قمة العشرين» آخر
محطات تلك املـحــادثــات ،حيث التقى
الرئيس التركي رجــب طيب أردوغــان
ون ـظ ـي ــره األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد ت ــرام ــب،

لبحث مـلــف منبج وإدل ــب وغيرهما.
وع ـقــب ال ـل ـقــاء ،نـقـلــت وس ــائ ــل اإلع ــام
التركية عن أردوغــان تأكيده أن بالده
«ل ــن تـسـمــح» بـتـهــديــد أمـنـهــا مــن «أي
كيان» في شمال سوريا .ووفق وكالة
«األن ــاض ــول» ،تـعـ ّـهــد الــرئـيــس التركي
بـ«تخليص» تلك املنطقة من «احتالل
واضطهاد حزب العمال الكردستاني
اإلرهابي».
وكان املتحدث باسم الرئاسة الروسية
ديـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــري بـ ـيـ ـسـ ـك ــوف قـ ـ ــد أعـ ـ ـل ـ ــن أن
الــرئـيــس بــوتــن واملـسـتـشــارة األملانية
أنجيال ميركل بحثا «بشكل ّ
مفصل»
األوضـ ـ ـ ــاع ف ــي سـ ــوريـ ــا ،ع ـل ــى هــامــش
«قـمــة العشرين ،مضيفًا أن الجانبني
أكدا استمرارية العمل من أجل تشكيل
«ال ـل ـج ـن ــة ال ــدسـ ـت ــوري ــة» ع ـل ــى ض ــوء
توافقات «القمة الرباعية» التي عقدت
في إسطنبول .وذكر أن بالده «متفائلة
بخصوص تشكيل اللجنة الدستورية
فـ ــي أق ـ ـ ــرب وق ـ ـ ــت ،وأن ي ـت ـف ــق جـمـيــع
املمثلني عليها».
(األخبار)

العراق

ّ
ساعات حاسمة أمام عبد المهدي :سيناريو «المعركة البرلمانية» يت ــقدم
ُينتظر أن يحسم عادل عبد المهدي،
في الجلسة البرلمانية المنتظرة غدًا ،ما
ّ
تبقى من «كابينته» الوزارية .وفيما
تتضاءل إمكانية التوافق في غضون
الساعات المقبلةّ ،
يتقدم سيناريو الحسم
ّ
بالتصويت ،في ظل اطمئنان لدى فالح
ّ
الفياض إلى نيل حقيبة الداخلية
عـلــى أم ــل حـســم الـحـقــائــب الثمانية
امل ـت ـب ـق ـي ــة ،ي ـم ـض ــي رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء
العراقي ،عادل عبد املهدي ،الساعات
الـ ـ ـ ــ 24امل ـق ـب ـلــة ف ــي إج ـ ـ ــراء ات ـص ــاالت ــه
َ
م ـ ــع قـ ـ ـي ـ ــادت ـ ــي تـ ـح ــالـ ـف ــي «ال ـ ـب ـ ـنـ ــاء»
و«اإلصالح» ،لتقريب وجهات النظر،
ّ
وح ــل الـعـقــد الـشــائـكــة ،ال ـتــي ال تــزال
تـعـيــق إت ـم ــام «كــاب ـي ـن ـتــه» ال ــوزاري ــة،

ل ـكــن ذلـ ــك األم ـ ــل ي ـب ــدو ضـعـيـفــا إلــى
ّ
حد بعيد .وفقًا لقيادي في «الفتح»
ّ
تحدث إلى «األخبار» ،فإن «التمسك
ب ـ ــال ـ ــرأي س ـ ّـي ــد املـ ــوقـ ــف فـ ــي ال ــوق ــت
الراهن ،وما من أحد مستعد للتنازل
عـنــه ،وعـلـيــه ف ــإن الـكـتــل ستلجأ إلــى
َ
مرشحي
الـتـصــويــت ال ـسـ ّـري لحسم
َ
وعلى
وزارت ـ ــي الــداخـلـيــة وال ــدف ــاع»ّ .
هذا األســاس ،تبدي مصادر املرشح
لـحـقـيـبــة الــداخ ـل ـيــة ،فــالــح ال ـف ـيــاض،
ارتياحها ،خصوصًا وأن «القرار قد
ُحسم ،والتحشيد النيابي في ذروته
لصالح الفياض» ،مؤكدة أن «البناء»
حصر خياراته في رجــل واحــد ،وأن
ال ـح ــدي ــث ع ــن م ــرش ـح ــن آخ ــري ــن تــم
ط ــرح ـه ــم كـ ـب ــدائ ــل م ــن الـ ـفـ ـي ــاض «ال
أساس له من الصحة».
وفـ ــي ال ـس ـي ــاق ن ـف ـســه ،أكـ ــد «ائ ـت ــاف
دول ـ ـ ـ ــة ال ـ ـق ـ ــان ـ ــون» أن «الـ ـتـ ـص ــوي ــت
ب ــاألغ ـل ـب ـي ــة س ـي ـك ــون خ ــات ـم ــة ال ـحــل

ل ـخ ـ ّـاف ــات ال ـك ـت ــل ال ـس ـيــاس ـي ـ ــة ح ــول
م ـ ــرشـ ـ ّـح ـ ــي ال ـ ـح ـ ـقـ ــائـ ــب الـ ـ ـش ـ ــاغ ـ ــرة،
واملتوقع استكمال التصويت عليها
خ ـ ـ ــال األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع الـ ـ ـح ـ ــال ـ ــي» ،الف ـت ــا
ف ــي ت ـصــريــح مل ـت ـحـ ّـدثــه ب ـه ــاء الــديــن
ال ـن ــوري ،إل ــى أن «الـكـتــل السياسية
رف ـضــت ت ـجــزئــة عـمـلـيــة م ـنــح الـثـقــة،
سعيًا للتوافق على الجميع ،ومنعًا
َ
لإلبقاء على ملف حقيبتي الداخلية
والدفاع مفتوحًا لــإدارة بالوكالة».
وأضـ ـ ــاف أنـ ــه «إذا ل ــم ي ـت ـ ّـم ال ـتــوافــق
بني الكتل السياسية على مرشحي
ال ـح ـق ـي ـب ـتــن ،س ـي ـتــم طـ ــرح مــرشـحــي
الحقائب الوزارية للتصويت عليهم
أمام البرملان باألغلبية ودون توافق
مسبق» ،موضحًا أن «الـخــاف على
حقيبة وزارة العدل هو خالف داخل
امل ـ ـكـ ــون ال ـ ـكـ ــردي فـ ـق ــط ،بـ ــن ح ـ َ
ـزب ــي
االتـ ـح ــاد ال ــوط ـن ــي وال ــدي ـم ــوق ــراط ــي
الكردستاني».
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إزاء ذلك ،يعتصم تحالف «اإلصالح»،
وتحديدًا كتلة «سائرون» (املدعومة
مــن زعيم «التيار الـصــدري» مقتدى
ال ـ ـصـ ــدر) ب ــال ـت ـح ــذي ــر م ــن أن «ك ـســر
الـبـنــاء لـحــاجــز الـتــوافــق بــن الـصــدر
العامري لن
و(زعيم «الفتح» هادي)
ّ
ّ
يمر دون عواقب ،ويمكن أن تؤثر على

ّ
حذرت «سائرون»
من عواقب «كسر
التوافق» على
العملية السياسية

العملية السياسية برمتها» وفقًا ملا
أدلى به نواب في «سائرون» ،اتهموا
«البناء» بأنه «يسعى إلى فرض إرادة
معينة بــاســم األغـلـبـيــة ،مــا سيبعث
شعورًا سلبيًا لدى جماهيرنا بأنها
بــاتــت ّ
مهمشة ،بينما الـطــرف اآلخــر
سيكون له تأثير في الساحة» .هذه
التحذيرات ّ
ردت عليها مـصــادر من
«ال ـف ـت ــح» ب ــأن «ال ـش ــراك ــة ب ــن الـفـتــح
وســائــرون ليست بالقدر املــرســوم»،
أي أنها ليست متينة باملقدار الذي
ت ـ ّـم تـظـهـيــرهــا بــه ســاب ـقــا ،بــل أثبتت
األي ـ ـ ــام امل ــاض ـي ــة أن الـ ـخ ــاف ــات بـّـن
الجانبني «عميقة ج ـدًا» ،وأن «فــض
«ال ـشــراكــة لـيــس بــاألمــر املـسـتـبـعــد»،
وفقًا ملا نقلته وسائل إعــام محلية
عن تلك املصادر .والظاهر أن احتمال
االفـتــراق سيكون متقدمًا على غيره
فــي املــرحـلــة املقبلة ،الـتــي ستشهد ـ ـ
بحسب بعض التوقعات ـ ـ اشتباكًا

س ـيــاس ـيــا ع ـلــى م ـل ـفــات ع ــدة (أمـنـيــة
واقتصادية وخدمية ،)...حتى داخل
التحالف الواحد.
وينسحب األم ــر نفسه على «البيت
ّ
السني» ،الــذي ال تــزال قــواه مختلفة
ُ
ع ـلــى حـقـيـبــة الـ ــدفـ ــاع .وف ـي ـمــا ط ــرح
م ـ ـ ـجـ ـ ـ ّـددًا اس ـ ـ ــم ف ـي ـص ــل ال ـ ـجـ ــربـ ــا مــع
ت ـبــرئ ـتــه ق ـضــائ ـيــا م ــن االن ـت ـم ــاء إلــى
«ح ــزب ال ـب ـعــث» ،أع ـلــن خـمـســة عشر
نائبًا من «ائتالف الوطنية» (الجهة
ِّ
املــرشـحــة لـلـجــربــا) رفـضـهــم ترشيح
الــرجــل ،مطالبني عـبــد امل ـهــدي بعدم
«ال ـخ ـض ــوع ل ـلــرغ ـبــات الـشـخـصـيــة»
فــي الـقــائـمــة ،واخـتـيــار الشخصيات
الوطنية والكفوءة .وفي خضم ذلك،
ت ـتــواصــل ال ـت ـحــذيــرات املـ ّ
ـوج ـهــة إلــى
عبد املهدي من ّ
مغبة االستمرار في
تأجيل حسم «الكابينة» تحت طائلة
«انهيار الحكومة».
(األخبار)

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغــان ،بعد لقائه
الرئيس األميركي دونالد ترامب ،عالقات بالده بالواليات
املتحدة األميركية بـ«التحالف االستراتيجي» ،فيما قال
الرئيس الــروســي فالديمير بــوتــن بعد لقائه أردوغ ــان
إن تركيا «دولة صديقة موثوق بها» .بوتني الذي اعتبر
أنـبــوب الـغــاز بــن روسـيــا وتركيا «إثـبــاتــا واضـحــا على
استقاللية السياسة الخارجية التركية» ،لم يمنع أردوغان
م ــن ال ـحــديــث م ــع ت ــرام ــب ع ــن ال ــوض ــع ف ــي إدل ــب ومنبج
والشمال السوري عمومًا ،وهــي قضايا من اهتمامات
بوتني وأردوغان والرئيس اإليراني حسن روحاني ،قبل
ترامب الذي سيستضيف اليوم في واشنطن ممثلني عن
مصر والسعودية وأملانيا وفرنسا وبريطانيا واألردن
لبحث الــوضــع فــي ســوريــا .واكتسبت أق ــوال بوتني عن
تركيا وحديث أردوغــان عن التحالف االستراتيجي مع
واشنطن أهمية إضافية لتوقيتها بالتزامن مع املعلومات
التي تتحدث عن ضغوط أميركية على أنقرة إلقناعها أو
إجبارها على إلغاء صفقة صواريخ «أس  »400الروسية،
كما سبق لها أن ألغت عام  ،2015وتحت ضغوط مماثلة،
صفقة الصواريخ الصينية « .»HQ9وتحدثت املعلومات
أيضًا عن مساعي الكونغرس األميركي إللغاء أو تأخير
تسليم تركيا طائرات «أف  »35األميركية (ال تملكها اآلن
ســوى إســرائـيــل) ،علمًا أن تركيا مساهمة في تصنيع
هذه الطائرات .وتقول مصادر الكونغرس إن أميركا ال
يمكن لها أن تقبل بصفقة «أس  »400الروسية ،باعتبار
أن تــركـيــا عـضــو فــي حـلــف «ش ـمــال األط ـل ـســي» ،وهــذه
الصواريخ تتناقض مع أنظمة التسليح األطلسية .كما
يهدد الكونغرس ،بتحريض من اللوبي اليهودي ،بإلغاء
العديد من االتفاقيات املحتملة لتطوير وتحديث وبيع
تركيا طــائــرات «أف  »16ومــروحـيــات «سيكورسكي»
وص ــواري ــخ «ب ــات ــري ــوت» .ويــدفــع املــوقــف األم ـيــركــي هــذا
أنـقــرة لالستعجال فــي تنفيذ مـشــاريــع عملية لتطوير
الـصـنــاعــات العسكرية الـتــركـيــة ،بما فــي ذلــك الـطــائــرات
املـقــاتـلــة واملــروح ـيــات والــدبــابــات وامل ــدرع ــات والـطــائــرات
ّ
املسيرة التي يتم تصنيعها في تركيا من قبل شركة
يملكها سـلـجــوق ب ــاي ــراق ــدار ،الـصـهــر ال ـثــانــي للرئيس
أردوغان.
يعرف الجميع أن للفتور والتوتر بني أنقرة وواشنطن
العديد مــن األس ـبــاب ،مــن بينها الــداعـيــة فتح الـلــه غولن
املـقـيــم فــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة ،وعــاقــة تــركـيــا مــع إي ــران،
واس ـت ـمــرار الــدعــم األمـيــركــي لــوحــدات الـحـمــايــة الـكــرديــة
شــرق ال ـفــرات ،وهــو الــدعــم الــذي قــال عنه أردوغ ــان« :إن
ذل ــك ال يـلـيــق بــدولــة حليفة كــأم ـيــركــا» .ذل ــك فــي الــوقــت
الــذي ال تجد املعارضة أي تفسير لعدم إغــاق القواعد
األميركية ـ األطلسية املوجودة في تركيا ،وعددها عشر
قــواعــد ،أهـمـهــا قــاعــدة «إنـجــرلـيــك» الـقــريـبــة مــن الـحــدود
مــع ســوريــا وال ـعــراق ،وقــاعــدة «مــاالطـيــا» التي تتجسس
وتتنصت على كــل التحركات واالت ـصــاالت العسكرية
ف ــي إيـ ـ ــران وس ــوري ــا والـ ـع ــراق وج ـن ــوب روسـ ـي ــا .يــرى
اإلع ــام املـعــارض فــي كــل هــذه املعطيات تناقضًا بــارزًا
في سياسات الرئيس أردوغ ــان الــذي تحالف مع الــدول
الـغــربـيــة ،فــي مقدمها أمـيــركــا ،ومعها ال ــدول الخليجية
في سوريا ،ثم اضطر للتقارب مع روسيا وإيــران لحل
األزمة السورية ،بعد أن أصبح طرفًا مباشرًا فيها ،حيث
تخلت عنه ال ــدول الغربية ومعها السعودية والبحرين
واإلمــارات ومصر التي تحولت إلى دول معادية بعد أن
كانت إيران «العدو الطائفي الفارسي» كما كانت روسيا
العدو األكبر «الذي لواله لسقط النظام في سوريا» ،على
حد قــول املسؤولني األت ــراكّ .
يفسر ذلــك التوتر الخطير
بــن أنـقــرة وموسكو بعد إسـقــاط الطائرة الروسية في
 24تـشــريــن ال ـثــانــي /نــوفـمـبــر  ،2015ح ــن دف ـعــت كل
تلك التطورات أردوغ ــان في  27حــزيــران /يونيو 2016
لالعتذار من بوتني بما يتعلق بإسقاط الطائرة الروسية،
لـيـكــون ه ــذا االع ـت ــذار كــافـيــا لـفـتــح صـفـحــة جــديــدة في
العالقات الثنائية بعد القمة األولــى في  9آب /أغسطس
 .2016وسمح بوتني ،بعد هذه القمة بأسبوعني ،بدخول
القوات التركية إلى جرابلس في  24آب /أغسطس (وهو
الذكرى الـ  500لدخول السلطان سليم إلى مرج دابق عام

 .)1516كان هذا اللقاء بداية ملرحلة جديدة في العالقات
الــروس ـيــة الـتــركـيــة بـبـعــديـهــا الـثـنــائــي واإلق ـل ـي ـمــي .فقد
عــاد السياح الــروس إلــى تركيا (حــوالــى خمسة ماليني
ســائــح سـنــويــا) ،كما ع ــادت املنتجات الــزراعـيــة التركية
إلــى األســواق الروسية .ثم عــادت الشركات التركية إلى
ّ
ّ
نشاطها ال ـعــادي فــي روس ـيــا ،وه ــي نــفــذت وتـنــفــذ منذ
عام 1990مشاريع إنشائية زاد حجمها على  50مليار
دوالر ،مقابل  35مليار دوالر لحجم التبادل التجاري
ّ
السنوي بني الدولتني .ودشن الرئيسان بوتني وأردوغان
فــي الـ ــ 19مــن الشهر املــاضــي بتدشني القسم البحري
ألنبوب الغاز الروسي الذي سينقل سنويًا  32مليار متر
مكعب من الغاز من روسيا إلى تركيا ومنها إلى أوروبا.
وتستورد تركيا نحو  56في املئة من حاجتها من الغاز
مــن روس ـيــا ونـحــو  12فــي املـئــة مــن إي ــران .وج ــاء قــرار
أردوغــان بشراء صواريخ «أس  »400من روسيا ليثير
الكثير من التساؤالت في ما يتعلق بتناقضات السياسة
التركية ،ألن تركيا دولــة أطلسية ونظام التسليح فيها
أميركي ـ أطلسي ،ومن ثم ضد من ستستخدم تركيا
هــذه الـصــواريــخ؟ فقد تحولت إي ــران «الـعــدو التقليدي»
إلــى صديق فــي إطــار الـحــوار الــروســي التركي اإليــرانــي
مــن أجــل الحل السياسي لــأزمــة السورية عبر أستانا
وسوتشي ،على رغم تشكيك البعض بأهداف الرئيس
أردوغان ومخططاته ومشاريعه في سوريا.
وت ـت ـح ــدث امل ـع ـلــومــات بــاس ـت ـمــرار ع ــن م ـســاعــي أن ـقــرة
لـ«تتريك» الشمال السوري غرب الفرات ،حيث تتواجد
ال ـقــوات التركية مــع مــا ال يقل عــن  50ألــف عنصر من
الفصائل اإلسالمية املختلفة ،البعض منها تركمانية تم
تنظيمها من قبل الجيش التركي مباشرة .وكــان قادة
هــذه الفصائل قــد التقوا فــي ال ـ  19مــن الشهر املاضي
فــي مدينة الــراعــي غــرب جــرابـلــس مــع قـيــادات العشائر
التركمانية ،وأعـلــن املجتمعون عــن اختيار علم وطني
للتركمان وتشكيل مجلس تركماني سيتحمل مسؤولية
إدارة املناطق التركمانية غرب الفرات ،كما تدير املجالس
الكردية أمور مناطق شرق الفرات .وتستبعد املعلومات
أي مــواج ـهــة ،بــل حـتــى تــوتــر ،مــع «ال ـن ـصــرة» وأمـثــالـهــا،

يسعى بوتين عبر
خطة ذكية لكسب أنقرة
وإخراجها من الحلبة الغربية

باعتبار أنها مجموعات إسالمية ال ولن يفكر أردوغان
بـمـعــاداتـهــا طــاملــا أن ــه ي ـقــول إن ــه زع ـيــم األم ــة اإلســامـيــة
واملـسـلـمــن ،أي اإلســامـيــن فــي ســوريــا والـعــالــم أجمع.
فكل قيادات «اإلخــوان» الهاربة من بلدانها موجودة في
إسطنبول مع العشرات من وسائل اإلعالم املوالية لهم.
تدفع هذه املعطيات املتناقضة العديد من الديبلوماسيني
لطرح العديد من التساؤالت عن املوقف املحتمل للرئيس
بوتني مع استمرار الرفض أو التأخر التركي في تطبيق
اتفاق سوتشي في ما يتعلق بإدلب ،وبالتالي االستمرار
في مساعي أردوغــان لتتريك الشمال السوري وكسب
ود وتضامن ودعــم الـســوريــن املقيمني فــي تركيا ألي
مشروع تركي مستقبلي خــاص بالشمال الـســوري أو
سوريا عمومًا .هذا في حال خروج القوات التركية من
الـشـمــال ال ـس ــوري ،وه ــو مــا تستبعده بـعــض األوس ــاط
العسكرية التي تقول إنه حتى إن خرجت هذه القوات ـ
وهو ما تسعى وستسعى أنقرة لتأخيره ـ فإن السلطات
التركية ستترك خلفها من يمثلها في الداخل السوري
من عناصر الفصائل املختلفة واملدنيني الذين وظفتهم
تركيا خــال الفترة املاضية ،وهــذا مــا تتحدث عنه كل
املعلومات الواردة من مناطق وجود القوات التركية .وذلك
من دون أن يكون واضحًا بعد املوقف املحتمل للرئيس
بــوتــن ال ــذي ال ي ــدري أحــد كــم األوراق الـتــي يملكها في
مساوماته مع الرئيس أردوغان ،ليس فقط في ما يخص

إخراج الجيش التركي من سوريا ،بل أيضًا إلبعاد تركيا
عن حليفتها االستراتيجية واشنطن .وسينعكس ذلك
على عالقات روسيا االقتصادية الحالية واملستقبلية
مــع تــركـيــا ال ـتــي تـبـنــي أول مـفــاعــل ن ــووي بــاالت ـفــاق مع
روسيا ،وهو بقيمة  22مليار دوالر .ويتساءل البعض
في ما إذا ستكون سوريا ورقة للمساومة بني أردوغان
وبوتني الذي يسعى لضم تركيا إلى «منظمة شانغهاي»
ومجموعة «البريكس» ،ليساهم ذلك في كسب أنقرة إلى
جانبه ضمن خطة روسية ذكية تساهم في إخراج تركيا
مــن الحلبة األمـيــركـيــة الغربية الـتــي كــانــت كافية لرهن
إرادت ـهــا السياسية والعسكرية بانعكاسات ذلــك على
مجمل السياسات التركية ،الداخلية منها والخارجية،
منذ عام  ،1946ومن ثم انضمام تركيا لحلف «شمال
األطلسي» ومن بعده حلف بغداد ،واالعتراف بإسرائيل.
وعــاقــات أنقرة بإسرائيل ،هي األخ ــرى ،شهدت أخيرًا
سـلـسـلــة م ــن ال ـت ـنــاق ـضــات ال ـغــري ـبــة ،ف ـقــد ه ــدد وتــوعــد
الرئيس أردوغــان إسرائيل في كل مناسبة ،إال أنه عاد
وأرسـ ــل إلـيـهــا إش ـ ــارات ودي ــة عـبــر ل ـقــاءاتــه مــع ق ـيــادات
اللوبي اليهودي في أميركا .كما أمر بإسقاط الدعاوى
املقامة ضد الضباط اإلسرائيليني في املحاكم التركية،
بعد أن تبرعت تل أبيب بعشرين مليون دوالر لضحايا
سفينة مرمرة التي هاجمها الجيش اإلسرائيلي وهي
في طريقها إلى غزة نهاية أيار /مايو  .2010وسبق هذا
الـعــدوان بعدة أيــام قــرار الحكومة التركية يــوم  10أيــار/
مــايــو  2010بـعــدم اسـتـخــدام حــق الفيتو ضــد انضمام
إسرائيل ملنظمة «التعاون والتنمية العاملية» (،)OECD
ولحق بذلك في  5أيار /مايو  2016قرار تركي آخر بعدم
االع ـتــراض على فتح ممثلية إسرائيلية عسكرية في
مقر «األطلسي» في بروكسيل ،وهو ما اعتبرته أوساط
املعارضة محاوالت أردوغانية للحفاظ على عالقاته مع
إسرائيل التي لم تنقطع عالقاتها االقتصادية والتجارية
مع تركيا أبدًا.
ويبقى الرهان دائمًا على التناقضات املحتملة ملواقف
الرئيس أردوغــان الذي يعرف الجميع أنه ال ولن يتخلى
عــن مـشــروعــه الـسـيــاســي والـعـقــائــدي ال ــذي يـهــدف إلــى
أسلمة األمة والدولة التركية بكل مؤسساتها العسكرية
واألم ـن ـيــة والـقـضــائـيــة ،لـيـكــون هــو حــاكـمـهــا املـطـلــق من
دون أي معارضة ومهما كانت ،ألنه ال يريد ولن يسمح
بعد اآلن ألحــد أن يعرقل تنفيذ مخططاته ومشاريعه
الــداخ ـل ـيــة .وه ــي م ـشــاريــع ن ـتــاج أو ام ـت ــداد لـسـيــاســاتــه
الخارجية وخصوصًا اإلقليمية ،طاملا هو يتحدث بني
الحني واآلخ ــر عــن أحــام الخالفة والسلطنة العثمانية
التي تحمل في طياتها العديد من الحسابات التاريخية،
وجميعها مع روسيا وإيــران واملنطقة العربية ،وبالذات
سوريا والعراق اللذين كانا ضمن حدود الدولة العثمانية
حتى عــام  .1918ويــراهــن البعض على مــدى استعداد
الرئيس أردوغــان للتراجع عن كل ما قام ويقوم به في
ســوريــا واملـنـطـقــة ،وبــالـتــالــي لتغيير صـفـحــات الـتــاريــخ
التركي الــذي تحدث دائمًا عن عــداء روسيا السوفياتية
واإلمبراطورية لتركيا العثمانية والجمهورية التي كانت
وال ت ــزال خـنــدق الــدفــاع األول عــن «األطـلـســي» .ويــراهــن
آخـ ـ ــرون ع ـلــى اح ـت ـم ــاالت ال ـت ـخ ـلــي ع ــن ال ـف ـكــر ال ـتــركــي
العقائدي ،العثماني منه والجمهوري ،الذي كان يرى في
إيران «الفارسية الشيعية» الخطر األكبر بعد أن أفشلت
طـهــران املـشــروع التركي فــي ســوريــا ،ومــن خاللها في
الــربـيــع الـعــربــي ال ــذي أراد لــه أردوغ ــان أن يـســاعــده على
إحياء ذكريات الخالفة العثمانية من خــال استضافة
إسطنبول أسبوعيًا لفعاليات إسالمية إقليمية ودولية
يشترك فيها املئات من اإلسالميني من مختلف أنحاء
الـعــالــم .ويبقى الــرهــان على قــوة كــل مــن بوتني وترامب
وما يملكه كل منهما للتأثير في الرئيس أردوغان الذي
ً
أثبت طيلة  16عامًا من حكمه أنه ليس سهال ،كما أنه هو
اآلخر يملك العديد من األوراق التي يمكن أن يساوم بها
بوتني وترامب ،ومن دون أن يكون واضحًا مدى تأثير
هــذه األوراق فــي واشنطن وموسكو اللتني تتنافسان
فــي ســوريــا ،وعبرها فــي املنطقة ،التي بــات واضـحــا أن
أردوغان وعبر سياساته في سوريا بات العبًا أساسيًا
ف ـي ـهــا ،ف ــي ال ـب ــداي ــة بـفـضــل أم ـيــرك ــا وب ـعــده ــا بــالـضــوء
األخضر الروسي!
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الحدث

العربية،
استأنف محمد بن سلمان ،أمس ،جولته ّ
في أعقاب اختتام «قمة العشرين» ،التي ظل ولي
العهد قادرًا على التعامل مع أضرارها الجانبية.
لكن التحدي الحقيقي سيبدأ مع االستحقاقات
السياسية واالقتصادية الجدية ،التي ستجد
السعودية نفسها ملزمة بإرضاء حلفائها فيها،
وخصوصًا أن «التهديد» األميركي لم ينته بعد،
والطوق التركي ال يزال محيطًا بالرياض

استحقاقات ما بعد
«قمة العشرين»:
ثمن حماية ابن سلمان
إرضاء الحلفاء
تجاوز ولــي العهد السعودي ،محمد
بــن سلمان ،قطوع حـضــوره فــي «قمة
العشرين» ،من دون أن تعني خسائره
املـحـتـمـلــة ان ـت ـهــاء امل ـ ــأزق الـ ــذي وضــع
نفسه فيه منذ واقعة اغتيال الصحافي
ج ـمــال خــاشـقـجــي .ق ــراب ــة ع ـشــرة أي ــام
ّ
مرت على مغادرة ابن سلمان أراضي
اململكة ،لم تظهر خاللها مؤشرات إلى
محاوالت الستغالل غيابه في إحداث
تبدالت على مستوى هيكلية الحكم،
وهو ما يمنحه عنصر طمأنة داخليًا،
أقله على املدى املنظور .على املستوى
الخارجي ،وعلى الرغم من محاوالت
الــزعـمــاء الـغــربـيــن الـتـظــاهــر بــالـحــزم،
إال أن ح ــدي ــث امل ـص ــال ــح وال ـص ـف ـقــات
ّ
ظـ ــل غــال ـبــا ع ـلــى م ــا س ـ ــواه .م ــع ذل ــك،
فـ ــإن أمـ ـ ــام ولـ ــي ال ـع ـه ــد اس ـت ـح ـقــاقــات
س ـيــاس ـيــة واق ـت ـص ــادي ــة ي ـت ـعـ ّـن عليه
ّ
تخطيها تحت الضغط املتواصل من
ـوح فيه تركيا
الحلفاء ،فــي وقــت لــم ت ـ ِ
باستعدادها لقلب الصفحة.
ّ
وح ـ ـ ـ ـ ـ ــط ابـ ـ ـ ـ ــن س ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــان ،أم ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،ف ــي
مــوريـتــانـيــا ،ال ـتــي ك ــان قــد أع ـلــن أكبر
ائتالف معارض فيها رفضه الزيارة،
داع ـ ـي ـ ــا إل ـ ـ ــى ع ـ ـ ــدم اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال «س ـن ــد

إس ــرائـ ـي ــل ال ـ ـق ـ ــوي» .إال أن ال ــرئ ـي ــس
املــوريـتــانــي ،محمد ولـ ّـد عبد العزيز،
استقبل ولي العهد ،ووقع معه سلسلة
اتفاقيات بدا بعضها أشبه بمحاولة
الس ـت ـب ـقــاء والء ن ــواك ـش ــوط ،وتـعــزيــز
ان ـخ ــراط ـه ــا ف ــي امل ـع ـس ـكــر ال ـس ـع ــودي.
نموذج من ذلك ما كشفه وزير اإلعالم
ال ـس ـعــودي ،ع ــواد ال ـع ــواد ،مــن أن ابــن
سلمان قـ ّـرر إنشاء مستشفى جامعي
يحمل اسمه في العاصمة املوريتانية.
ومن موريتانياّ ،
توجه األمير الشاب
إلــى الـجــزائــر ،حيث يـجــري مباحثات
تتناول «رفع حجم التبادل التجاري،
وتوسيع الشراكة االقتصادية» ،وفق
م ــا أعـلـنــت الــرئــاســة ال ـجــزائــريــة الـتــي
تحاشت اإلشارة إلى موضوع أسعار
ّ
الـ ـنـ ـف ــط ،ع ـل ــى رغ ـ ــم أن ـ ــه ي ـش ــك ــل م ــادة
َ
خالفية بني الجانبني .وسبق وصول
ابن سلمان إصدار شخصيات إعالمية
وثقافية بيانًا رافضًا الستقبال «اآلمر
بجريمة فظيعة في حق خاشقجي»،
تـ ــوازيـ ــا م ــع دعـ ـ ــوة أح ـ ـ ــزاب م ـعــارضــة
إلــى عــدم استقبال «امل ـســؤول عــن قتل
أعداد هائلة من األطفال واملدنيني في
اليمن».

جذور جريمة قتل خاشقجي:
الصراع الوحشي داخل آل سعود

أجرى ّ
ولي العهد السعودي ،أمس ،مباحثات في نواكشوط مع الرئيس الموريتاني (أ ف ب)

هـ ــذه ال ـ ـصـ ــورة بـ ـ ــدا ،ي ـ َ
ـوم ــي الـجـمـعــة
والـسـبــت املــاضـيــن ،أنـهــا تــاحــق ابــن
سلمان في «قمة العشرين» أيضًا ،لكن
الزعماء الغربيني الذين حرصوا على
تجلية نـفــورهــم منها ظهر سلوكهم
أقرب إلى الحركات الدعائية منه إلى
الـتـعــامــل ال ـج ــدي .إذ لــو ك ــان فــي نية
هؤالء ،وفي ّ
مقدمهم الواليات املتحدة
وف ــرن ـس ــا وب ــري ـط ــان ـيــا ،م ـعــاق ـبــة ولــي
الـعـهــد ألمـكـنـهــم فـعــل ذل ــك مـنــذ زم ــن،
ّ
لكنهم ال يفتأون يغطون مماألتهم ابن

ّ
ُيتوقع أن تحاول السعودية
الدفع نحو اتفاق «غامض»
على خفض إنتاج النفط

ّ
سلمان بمظلة «العالقات التاريخية»
مع السعودية ،فيما ال تجد واشنطن
حرجًا في القول إنها تريد بقاء الرجل
ّ
و«نقطة ومــن أول الـسـطــر» .مظلة لن
تكون من دون ثمن طبعًا ،وخصوصًا
أن إدارة الــرئـيــس األم ـيــركــي ،دونــالــد
تــرامــب ،تعتمد فــي تنظيرها للداخل
األم ـيــركــي عـلــى ضـ ــرورة حـمــايــة ولــي

العهد على «فــوائــد» األخـيــر ملشاريع
الواليات املتحدة في املنطقة .في هذا
اإلطارُ ،يفترض أن تكشف املفاوضات
الـيـمـنـيــة ،املـنـتـظــر ان ـطــاق ـهــا أواس ــط
األس ـبــوع ال ـجــاري ،مــدى جــديــة الدفع
الغربي نحو إنهاء الحرب في اليمن،
ّ
ف ــي ح ــن ي ـش ــكــل االجـ ـتـ ـم ــاع املــرت ـقــب
ملنظمة «أوب ــك» فــي فيينا فــي املوعد
ن ـف ـســه م ـح ـطــة مـفـصـلـيــة ف ــي تـحــديــد
كيفية تعامل السعودية مع الضغط
األميركي عليها لناحية رفع إنتاجها
من النفط.
يـ ـ ــرى ال ـ ـخ ـ ـبـ ــراء املـ ـت ــابـ ـع ــون ل ـش ــؤون
«أوب ـ ـ ـ ــك» أن ال ـس ـع ــودي ــة واقـ ـع ــة بــن
نـ َـاريــن :االستمرار في زيــادة اإلنتاج،
م ــع م ــا يـعـنـيــه األمـ ــر م ــن انـعـكــاســات
سلبية على املــوازنــة السعودية التي
ي ـح ـتــاج تـحـقـيــق ال ـ ـتـ ــوازن فـيـهــا إلــى
ّ
سعر ال يقل عن  73دوالرًا للبرميل ،أو
املجازفة باستثارة غضب ترامب عبر
تخفيض اإلنـتــاج .مــا بــن الخيارين،
يـقـ ّـدر املحللون أن تلجأ اململكة إلى
نـ ــوع م ــن ال ـح ـي ـل ــة ،ع ـب ــر ال ــدف ــع نـحــو
اتخاذ قرار داخل «أوبك» بالتخفيض،
َ
م ـ ــن دون أن ُي ـ ـعـ ــلـ ــن ذل ـ ـ ــك ص ــراح ــة

ً
(يمكن املنظمة ،مـ ّثــا ،تعليل قرارها
ب ــان ـخ ـف ــاض م ـت ــوق ــع ف ــي م ـس ـتــويــات
الطلب) .لكن ،ومن أجل تحقيق هدفها،
ّ
يتعي على الرياض أن تقنع موسكو
ب ـت ـخ ـف ـيــض إن ـت ــاج ـه ــا هـ ــي األخـ ـ ــرى،
عـلـمــا ب ــأن روس ـيــا ال تـجــد ض ـي ـرًا في
انخفاض أسعار النفط ،وهو ما كان
قــد أعـلـنــه الــرئ ـيــس فــاديـمـيــر بــوتــن
ع ـنــدمــا وص ــف ت ــراج ــع األسـ ـع ــار إلــى
 60دوالرًا للبرميل بــأنــه كــان «رائـعــا
ل ـل ـغــايــة» .وع ـل ـي ــه ،ي ـب ــدو أن ــه ال ي ــزال
أمــام السعودية مفاوضات «صعبة»
مع الجانب الــروســي ،إال أن التوصل
ّ
ً
إلى اتفاق ال يظهر مستحيال ،في ظل
إعالن بوتني ـ ـ خالل «قمة العشرين»
ـ ـ ـ ـ أن ب ــاده س ـتــواصــل املـســاهـمــة في
خفض اإلنتاج.
مع ذلك ،وحتى لو ّ
توصلت السعودية،
ع ـبــر «أوبـ ـ ـ ــك» ،إلـ ــى اتـ ـف ــاق «غ ــام ــض»
ُيخليها من املسؤولية أمام ترامب ،إال
أنها لن تتمكن ـ ـ وفقًا ملراقبي «أوبك»
تحقيق ما تصبو إليه اقتصاديًا.
ـ ـ من
ّ
فشل متوقع من شأنه أن يزيد موقف
ّ
الرياض ضعفًا ،في ظل عملية ابتزاز
واضحة يمارسها الرئيس األميركي

تجاهها .وهــي عملية ال شــيء يحول
دون سلوكها مسارًا تصاعديًا ،بالنظر
إلى أن ثمة انقسامًا داخل املؤسسات
األميركية حول كيفية التعامل مع ابن
ّ
سلمان ،عاد وتجلى أول من أمس في
تسريب وكالة االستخبارات املركزية
ً
معلومات عن أنها رصدت  11اتصاال
بني ولي العهد واملستشار في الديوان
امللكي سعود القحطاني ،في الساعات
التي سبقت اغتيال خاشقجي وتلك
التي أعقبتها .وما يفاقم حجم املأزق
السعودي هو إصرار تركيا ـ ـ إلى اآلن
ـ ـ ـ ـ عـلــى إب ـقــاء قـضـيــة خــاشـقـجــي حية
أطــول فترة ممكنة ،واالستفادة منها
ّ
ف ــي م ــواج ـه ــة األمـ ـي ــر ال ـ ـشـ ــاب .ول ـع ــل
التصريحات التي أدلــى بها ،السبت،
الرئيس التركي ،رجب طيب إردوغان،
على هــامــش «قـمــة الـعـشــريــن» ،والتي
وص ــف فـيـهــا ت ـف ـس ـيــرات اب ــن سـلـمــان
لحادثة القنصلية بأنها «ال ُت ّ
صدق»،
م ـجــددًا أن مـطــالـبــة ب ــاده بتسليمها
ّ
امل ـت ــورط ــن ف ــي ق ـتــل خــاش ـق ـجــي ت ــدل
على أنه ليس لدى أنقرة حاليًا رغبة
في التهدئة.
(األخبار)

يقف وراء جريمة قتل جمال خاشقجي الوحشية صراع
على السلطة داخــل العائلة املالكة السعودية ،ساهم في
تـغــذيـتـهــا ج ـنــون ارت ـي ــاب وت ـهــور ول ــي الـعـهــد مـحـمــد بن
سلمان .فــي نهاية املـطــاف ،أدى هــذا الغضب الــرائــج في
الـ ـب ــاط امل ـل ـكــي إلـ ــى م ـق ـتــل أحـ ــد ص ـحــاف ـيــي «واش ـن ـطــن
بــوســت» وبتر أعضائه .بــدأت املشاهد االفتتاحية لهذه
ال ـعــداوة العائلية فــي يـنــايــر /كــانــون الـثــانــي  2015داخــل
جناح مستشفى كبار الشخصيات في الرياض ،بينما
كان امللك عبد الله على فراش املوت .ووفقًا لسعودي كان
في املستشفى آنذاكّ ،
فإن أبناء عبد الله وحاشيته ّأجلوا
ّ
لفترة وجـيــزة إبــاغ خليفته امللك سلمان بــأن املنية قد
وافت امللك – ربما كانوا يأملون في إحكام السيطرة على
أموال البالط امللكي والحفاظ على املناصب القوية ألفراد
العائلة من فرع امللك عبد الله.
وص ــف ل ــي ه ــذه ال ــدرام ــا الــواق ـع ـيــة س ـعــوديــون بـ ــارزون
وخبراء أميركيون وأوروبيون في سلسلة من املقابالت
ُ
جر َيت في الواليات املتحدة والخارج خالل األسابيع
التي أ ِ
التي تلت وفاة خاشقجي .كان لدى هذه املصادر معرفة
م ـبــاشــرة ب ــاألح ــداث ،ولـكـنـهــم طـلـبــوا ع ــدم الـكـشــف عن
هوياتهم ألن القضية تتعلق بمسائل دولـيــة حساسة.
تم التأكد ّمن صحة هــذه املعلومات عن طريق مصادر
أميركية مطلعة.
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إلـيـكــم الـخــاصـ
ُ َ
والسعوديون الذين راجعوا النتائج االستخباراتية :ق ِتل
امللكي في الرياض
خاشقجي على يد فريق أرسله البالط ُ ِّ
كــان جــزءًا من قــوة العمل السريع التي نظ َمت قبل هذه
الـعـمـلـيــة بـ ــ 18ش ـه ـرًا .م ـقــاالت خــاشـقـجــي االسـتـفــزازيــة
وعالقاته بقطر وتركيا جعلت ولــي العهد الــذي يستبد
بشكل متزايد يشعر باإلهانة ،وأصــدر أم ـرًا «بإعادته»
ُ
درك االستخبارات
في يوليو /تموز  ،2018وهو أمر لم ت ِ
األمـيــركـيــة مـعـنــاه إال بـعــد ثــاثــة أش ـهــر عـنــدمــا اختفى
خاشقجي في إسطنبول.
راقـبــت الــواليــات املتحدة هــذه الـحــرب الطاحنة عــن كثب.
أصبح صهر الرئيس ترامب ومستشاره جاريد كوشنر
م ـس ـت ـشــارًا م ـقــربــا م ــن اب ــن س ـل ـمــان .زار كــوش ـنــر ابــن
سلمان فــي أواخ ــر أكـتــوبــر /تشرين األول  2017خالل
رحلة خــاصــة .لــم يكشف أي مــن الطرفني عــن تفاصيل
ّ
محادثاتهما ،ولكن من الوارد أنهما ناقشا مكائد العائلة
ّ
املالكة .بعد مــرور أسـبــوع على زي ــارة كوشنر ،دبــر ابن
س ـل ـمــان م ــا يــرقــى إل ــى ان ـق ــاب داخ ـل ــي ي ــوم ال ــراب ــع من
نوفمبر /تشرين الثاني واعتقل أكثر من  200شخص
أعمال واحتجزهم في فندق
بني أمراء سعوديني ورجال َ َّ َ
ريتز كارلتون في الرياض .خطط أقرب املقربني من ابن
سلمان في البالط امللكي بعناية لهذه االعتقاالت.
َ
ت َص َّدر االبن الطموح للملك الراحل األمير تركي بن عبد
الله قائمة أعــداء ابــن سلمان في انقالب ريتز كارلتون،
وكــان قد أعــرب في وقــت سابق إلــى معارفه األميركيني
والـصـيـنـيــن ع ــن م ـخــاوفــه م ــن الـ ـق ــرارات امل ـت ـهــورة الـتــي
اتخذها ابن سلمان .ال يزال تركي رهن االحتجاز وتوفي
كبير مساعديه العسكريني اللواء علي القحطاني بسبب
احتجازه في الفندق في العام املاضي.

صراع على الخالفة

اليمن

ّ
واشنطن تسابق المفاوضات :حراك مكثف لتعزيز أوراق «التحالف»
عـ ـل ــى بـ ـع ــد أيـ ـ ـ ــام مـ ــن ان ـ ـطـ ــاق ج ــول ــة
ت ـ ـفـ ــاوض ـ ـيـ ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة بـ ـ ــن األطـ ـ ـ ـ ــراف
اليمنيني في السويدُ ،يفترض أن تبدأ
يوم الخميس املقبل ،تتخذ املؤشرات
الـسـيــاسـيــة واملـيــدانـيــة مـنـحـ ًـى سلبيًا
ال ي ـن ـبــئ ب ـم ـص ـيــر م ـخ ـت ـلــف لـلـجــولــة
الجديدة عما سبقها .لكن ،في الوقت
نفسه ،يمكن أن تكون تلك املؤشرات في
إطــار الضغوط املتضادة التي تسبق
الجلوس إلى الطاولة ،وخصوصًا أن
ً
ثمة دخــوال أميركيًا مباشرًا على خط
الترتيب للمشاورات املقبلة ،ما يشي
ب ــأن واش ـن ـطــن ق ــد ت ـك ــون انـتـق ـلــت من
مــربــع الــام ـب ــاالة إل ــى دائـ ــرة التكتيك
السياسي الهادف.
عـلــى امل ـس ـتــوى امل ـيــدانــي ،ع ــاد الـتــوتــر
ّ
إل ــى مــديـنــة ال ـحــديــدة (غـ ــرب) ،فــي ظــل
اسـتـمــرار الـحـكــومــة املــوالـيــة للرياض
في إطــاق املــواقــف التصعيدية حيال

الخطة األممية لتحييد ميناء املدينة.
واس ـتــأنــف ط ـيــران «ال ـت ـحــالــف» ،أمــس،
غاراته على الحديدة ،في وقــت أعلنت
ف ـيــه قـ ــوات ال ـج ـيــش الـيـمـنــي وال ـل ـجــان
الشعبية تنفيذ عملية ضد امليليشيات
املــدعــومــة إمــارات ـيــا فــي محيط منطقة
كيلو  ،16جنوبي شرقي املدينة .وأكد
م ـص ــدر ف ــي ت ـلــك الـ ـق ــوات أن الـعـمـلـيــة
«ح ـق ـق ــت أه ــدافـ ـه ــا بـ ـنـ ـج ــاح ،وك ـ ّـب ــدت
القوات املعادية خسائر بشرية كبيرة»،
وأسفرت عن «إحراق  3آليات عسكرية».
وت ــراف ــق ذل ــك م ــع تـنـفـيــذ س ــاح الـجــو
املـسـيــر ووحـ ــدة املــدفـعـيــة ف ــي الجيش
واللجان «عملية مشتركة» استهدفت
تجمعات القوات املوالية لـ«التحالف»
في الساحل الغربي ،و«حققت إصابة
مـبــاشــرة فــي صـفــوفـهــا» .وك ــان محيط
ال ـ ـحـ ــديـ ــدة قـ ــد شـ ـه ــد ،أول مـ ــن أمـ ــس،
مواجهات بني الطرفني ،عقب محاولة

امليليشيات املــدعــومــة إمــاراتـيــا التقدم
داخل املدينة.
هـ ــذه املـ ـ ـح ـ ــاوالت ،ال ـت ــي ل ــم ت ـص ــل ال ــى
حـ ـ ّـد ك ـس ــر الـ ـه ــدن ــة ،راف ـق ـه ــا اس ـت ـم ــرار
الجانب األميركي في محاولة تحسني

استأنف طيران «التحالف» ،أمس،
غاراته على الحديدة
ً
امل ــؤش ــرات االق ـت ـصــاديــة ،أم ــا بتعزيز
األوراق الـتـفــاوضـيــة للجبهة املــوالـيــة
ل ــ«ال ـت ـح ــال ــف» .ف ــي هـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار ،جــاء
اجتماع السفير األميركي لــدى اليمن،
مــاث ـيــو ت ــول ــر ،أم ـ ــس ،ب ـم ـحــافــظ الـبـنــك
املركزي املعني من ِق َبل الرئيس املنتهية
واليته ،محمد زمام ،في الرياض ،حيث
طالب زمــام بـ«استخدام قـنــوات البنك
امل ــرك ــزي لـجـمـيــع ال ـت ـح ــوي ــات املــال ـيــة

من وقفة تضامنية مطالبة بإنهاء العدوان السعودي ،شهدتها بيروت أمس (أ ف ب)

للمنظمات الــدولـيــة واإلقـلـيـمـيــة» ،في
حــن أعـلــن تــولــر أن بعثة مــن صندوق
النقد الدولي ستناقش ،هذا األسبوع،
مــع حكومة هــادي «السياسات املالية
والنقدية» .وكان زمام قد أعلن ،أول من

أمــس ،أن البنك املــركــزي ينتظر ودائــع
بقيمة ثالثة مليارات دوالر من مصادر
أجنبية ،مؤكدًا «(أننا) سنتخذ العديد
ّ
التحسن في سعر
من القرارات ليستمر
ّ
صــرف العملة الوطنية» .وهــو تحسن

يسود اعتقاد واســع فــي صنعاء بأنه
ناجم عن تكتكيات مقصودة تستهدف
االنقضاض على مطلب تحييد البنك
املركزي ،الذي يعتزم وفد «أنصار الله»
طرحه في مفاوضات السويد.
َ
الدفع األميركي نحو تلميع
ويصاحب
صـ ــورة «ال ـت ـحــالــف» والـ ـق ــوى املـحـلـيــة
ٌ
تأكيد متكرر على استمرار
املوالية له،
الدعم العسكري للسعودية واإلمارات،
ف ــي م ــا ق ــد ي ـك ــون م ـح ــاول ــة ل ـل ـشـ ّـد من
ع ـض ــد ال ــدولـ ـت ــن ق ـب ـيــل املـ ـف ــاوض ــات.
وف ــي آخ ــر تـجـلـيــات ذل ــك ال ــدع ــم ،أعـلــن
وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،م ــاي ــك
بومبيو ،أول من أمس ،أن بالده تعتزم
«االستمرار في البرنامج الذي ننخرط
ف ـيــه اآلن» ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن األزم ــة
اإلن ـس ــان ـي ــة وص ـل ــت إلـ ــى «م ـس ـتــويــات
خيالية» بحسب تعبيره.
(األخبار)

بدأت دسيسة القصر في مطلع يناير /كانون الثاني 2015
عندما تدهورت الحالة الصحية للملك عبد الله حيث قالت
ّ
تقارير إخبارية ّإن األطـبــاء شخصوه بمرض سرطان
الرئة في العام السابق .هرعت به طائرة هليكوبتر من
معسكره الصحراوي في روضة خريم إلى جناح كبار
الشخصيات في مستشفى الحرس الوطني في الرياض
محاطًا بأبنائه ومساعديه في القصر .عندما دخل امللك
في غيبوبة حاول الديوان امللكي أن ُيبقي مرضه القاتل
سرًا بينما كان يتكهن حول مآالت الخالفة ،بما في ذلك
احتمالية أن يصبح ابــن املـلــك ورئـيــس الـحــرس الوطني
متعب ملكًا.
ع ـنــدمــا وصـ ــل ولـ ــي ال ـع ـهــد آنـ ـ ــذاك األمـ ـي ــر س ـل ـمــان إلــى
املستشفى فــي  23يـنــايــر /كــانــون الـثــانــي وطــالــب« :أيــن
أخي؟» ،أخبره رئيس الديوان امللكي وحامي أموال العائلة
خالد التويجري ّأن عبد الله «يستريح» .الواقع ّأن عبد الله
كــان قــد توفي بالفعل وفقًا لسعودي كــان حــاضـرًا في
املستشفى حينئذ وطلب عدم ذكر اسمه .غضب سلمان
عندما علم بالحقيقة ،وترددت أصداء ضربات قوية في
الجديد رئيس الديوان
عندما صفع امللك ُ َ
ممر املستشفى ُ َ
امللكي املخلوع .اعت ِقل التويجري ونـ ِقــل إلــى فندق ريتز
كــارلـتــون فــي نوفمبر /تشرين الثاني  ،2017وهــو اآلن
تحت رهن ما يوصف باإلقامة الجبرية بعد سداد الجزء
األكبر من األموال التي اختلسها في عهد امللك عبد الله،

بحسب ما ذكرت املصادر السعودية.
ك ــان أف ـ ــراد الـعــائـلــة املــال ـكــة يـتـجـسـســون عـلــى بعضهم
البعض عندما بدأ الصراع على الخالفة يلوح في األفق.
وص ــف أح ــد أب ـنــاء املـلــك عـبــد الـلــه عملية الـتـنـصــت على
هــواتــف العديد مــن كـبــار األم ــراء .كما اشـتــرى معسكر
عـبــد الـلــه ج ـهــازًا صيني الـصـنــع يمكنه الـكـشــف سريًا
عن رموز الدخول للهواتف الواقعة في نطاق  100ياردة
من دون الحاجة للوصول إلــى الهواتف مباشرة .كانت
أجهزة املراقبة مخبأة في منافض السجائر وغيرها من
القطع املتناثرة حول القصور في الرياض من أجل التقاط
املؤامرات السياسية واإلشاعات.
أحد أعضاء الحاشية الذين ساعدوا امللك سلمان وابنه
محمد على تعزيز سلطتهم خالل تلك األشهر األولى كان
سعود القحطاني ،محام وعضو سابق في القوات الجوية
يميل للقرصنة اإللكترونية ووسائل اإلعالم االجتماعي.
كــان معسكر سلمان يشك في والء القحطاني في أول
األمر ألنه كان أحد مساعدي التويجري في البالط امللكي
منذ أوائ ــل العقد األول مــن الـقــرن الـحــالــي .وقــد ّ
تعرض
القحطاني لالستجواب والـضــرب فــي األي ــام األول ــى بعد
ّ
تــولــي سلمان مقاليد الحكم ،بحسب قــول شخص من
داخــل القصر .لكنه سرعان ما أثبت والءه البن سلمان
بقوة .بصفته مديرًا ملركز الدراسات والشؤون اإلعالمية
فــي ال ـبــاط املـلـكــي ،ك ــان الـقـحـطــانــي يـثـيــر هــواجــس ابــن
سـلـمــان ال ــدائ ــرة ح ــول مـنــافـســن محتملني ومخططني
النقالب متوقع .بدأ القحطاني بجمع أسلحة إلكترونية
الستخدامها بالنيابة عن ابن سلمان .في يونيو /حزيران
 ،2015اتـصــل الـقـحـطــانــي بمجموعة إيـطــالـيــة غامضة
ُ
ت ـعـ َـرف بــاســم «فــريــق الـقــرصـنــة» للحصول عـلــى أدوات
إنـتــرنــت ســريــة .فــي  29يــونـيــو /حــزيــران  ،2015راســل
ً
قائالّ :
«إن الديوان امللكي
القحطاني زعيم فريق القرصنة
السعودي (مكتب امللك) يــود أن يكون في تعاون مثمر
معكم وأن يطور شراكة طويلة واستراتيجية».
خ ـلــص امل ـح ـق ـقــون ال ـس ـع ــودي ــون واألم ـي ــرك ـي ــون إل ــى ّأن
القحطاني ،بصفته قائد العمليات املتعلقة باملعلومات،
ساعد في تنظيم جريمة قتل خاشقجي.
بدأ فريق امللك سلمان بلعب السياسة العائلية الصارمة
منذ األسبوع األول لتوليه السلطة .في أواخر يناير /كانون
الثاني ،عزل مرسوم ملكي اثنني من أبناء عبد الله ،تركي
َ
َ
كحاكمني إلم ــارت ـ ّـي الــريــاض
ومـشـعــل ،مــن منصبيهما
ومكة على التوالي .تركت اإلطاحة بهما جروحًا لم تلتئم.
ُ
نـ ِّـصـ َـب محمد بن سلمان ذو التاسعة والعشرين آنــذاك
َ
ُ
ِّ
وزي ـرًا للدفاع ،وعــن االبــن املــرن لوزير الداخلية السابق،
والـشـخــص ال ـقــوي واملـفـضــل ل ــدى وكــالــة االسـتـخـبــارات
املــركــزيــة األمـيــركـيــة محمد بــن نــايــف نــائـبــا لــولــي العهد
األمير مقرن ،ورئيسًا سابقًا متواضعًا لالستخبارات
السعودية.
أحكم ُسلمان وابنه محمد سيطرتهما في أبريل /نيسان
 .2015أ ِط َ
يح بمقرن كولي للعهد ليحل محله محمد بن
نايف (قدم امللك يختًا فاخرًا اسمه «سوالندج» يبلغ طوله
 280قدمًا كهدية وداع ملقرن بعد عام من عزله ،باإلضافة
إلى منحه امتيازات أخرى ،وفقًا لسعودي كان على اطالع
بهذه املعامالت) ،وأصبح ابن سلمان نائبًا لرئيس مجلس
الوزراء وانضم رسميًا إلى تسلسل الخالفة.
على رغم ّأن ّ ابن سلمان لم يكن يبلغ سن الثالثني حتى
ذلك الحني ،إل ّأنــه كان أميرًا ماكرًا بالفعل ،وقد ّ
شجعه
نائب ولي عهد اإلمــارات العربية املتحدة محمد بن زايد
وكبير مسؤولي االستخبارات اإلماراتية الشيخ طحنون
الذي زار يخت ابن سلمان مرارًا وتكرارًا في عطلة نهاية
ـال السنة األول ــى تـلــك .كــان ابــن سلمان قد
األس ـبــوع خـ ً
اكتسب سمعة فــي الــريــاض كشخص ســريــع الغضب،
حيث قام في صغره بترهيب مسؤول تسجيل األراضي
الذي كان يعيق نقل امللكية التي كان يريدها األمير الشاب
بإرسال رصاصة له كرسالة تحذير.
كان يفترض أن ينتبه املراقبون إلى عالمتي تحذير في
سبتمبر /أيلول  2015كشفتا ّأن ابن سلمان «كان أميرًا
سعوديًا يمكنه إعــادة إنعاش اململكة – أو إسقاطها في
الـهــاويــة» ،كما جــاء فــي أحــد العناوين الرئيسية إلحــدى
مقاالتي املنشورة عام  .2016سافر السفير األميركي
السابق لدي الرياض جوزيف ويستفال إلى جدة فيُ ذلك
الشهر ،حيث خطط ملقابلة محمد بن نايف ،ولكن أ َ
عيد
ُ
ً
رس ــل ملقابلة ابــن سلمان بــدال من
توجيهه في املطار وأ ِ
ذلك – كان ذلك بمثابة تلميح بشأن هوية من يدير األمور
حقًا .في الشهر ذاته ،زار مسؤول استخبارات سعودي
مكث في منصبه لفترة طويلة يدعى سعد الجبري مدير
«س ــي آي أي ــه» آن ــذاك ج ــون بــريـنــان فــي واشـنـطــن خــال
زيارة شخصية للبالد .الجبري ،مستشار مقرب ملحمد

ُ َ
صل الجبري
بن نايف ،لم يخبر سلمان عن تلك الرحلة .ف ِ
من عمله فور عودته للبالد ،واآلن يعيش في املنفى.
لم تكن تلك االجتماعات مؤامرة سرية كما تصورها ابن
سلمان .على مدى عدة أيام في مايو /أيار  ،2016التقى
األمير تركي بن عبد الله وأقرب مستشاريه رجل األعمال
الـسـعــودي ط ــارق عبيد بمجموعة مــن مـســؤولــي «ســي
آي أيــه» ووزارة الخارجية السابقني في جناح في فندق
«فورسيزونز» في حي جورجتاون .رافقهم املستشار
العسكري وحــامــي تــركــي وأب ـنــاء املـلــك الــراحــل عبد الله
اللواء علي القحطاني ،الرجل الذي سينتهي به الحال ميتًا
في نهاية املطاف بعد عام من الزيارة واحتجازه في فندق
ريتز كارلتون في الرياضُ.
جر َيت معه معارف تركي أيام
أ
وصف عبيد خالل مقابلة ِ
شهر مايو /أيار  2016في واشنطن على هذا النحو« :كان
الهدف من جولة االجتماعات هو الحصول على تقييم
استراتيجي حول وجهات النظر األميركية تجاه اململكة
ومـكــانـتـهــا مـ ّـن خ ــال مـســؤولــي الــدفــاع واألم ــن القومي
األميركيني املطلعني».
جاء ابن سلمان إلى واشنطن الشهر التالي في يونيو/
حـ ــزيـ ــران  2016ل ــاج ـت ـم ــاع ب ــال ــرئ ـي ــس ب ـ ـ ــاراك أوب ــام ــا
ومسؤولني آخرين .حتى ذلك الحني ،كانت اإلدارة محايدة
بشكل مدروس وسط التوتر املتصاعد في أوساط العائلة
يبدو كمسار تصادمي بني ولي
املالكة ،على رغم ما كان ُ
عج َب بالرسالة والطاقة التي
أ
العهد ونائبه .لكن أوباما ِ
جلبها ابن سلمان إلى أجندته اإلصالحية .وبعد زيارة
يونيو /حزيران ،كانت الواليات املتحدة تميل نحو املصلح
العصبي الشاب.
()...
ابـتـ ً
ـداء من ربيع عــام ّ  ،2017أنشأ السعوديون برنامجًا
سريًا لخطف املنشقني واحتجازهم فــي ّ مــواقــع سرية،
وف ـقــا ل ـخ ـبــراء أمـيــركـيــن وس ـعــوديــن مــطـلـعــن .اشتمل
البرنامج على «فريق نمور» خاص يعمل بالتنسيق مع
مركز الــدراســات والـشــؤون اإلعالمية فــي الـبــاط امللكي
برئاسة القحطاني .ساعد مستشار آخــر البــن سلمان
ُيدعى تركي الشيخ في اإلشراف على مواقع االستجواب،
وفقًا للخبراء األميركيني والسعوديني.
وقــد اكتسب االن ـقــاب الــداخـلــي ال ــذي ّدب ــره ابــن سلمان
زخمًا خالل العام املاضي ،حيث بدأ يخشى ولي العهد
ُ
على حياته .في يونيو /حزيران  ،2017خ ِل َّ َع محمد َبن
ُ
نايف من منصبه كولي للعهد بطريقة ُمـ ِـذلــة واست ِبدل
بــابــن سـلـمــان .فــي شـهــر نــوفـمـبــر /تـشــريــن الـثــانــي ،بعد
أس ـبــوع مــن زي ــارة كــوشـنــر ،اعـتـقــل اب ــن سـلـمــان أع ــداءه
امللكيني بــدءًا بتركي بن عبد الله واحتجزهم في فندق
ريتز كارلتون.
تم اعتقال عدة ناشطات سعوديات في مجال حقوق املرأة
في مايو /أيار  ،2018أي قبل شهر واحد فقط من إلغاء
ابن سلمان الحظر املفروض على قيادة النساء للسيارة.
يقول منتقدو ابن سلمان ّإن ولي العهد لم يرغب في أن
تحصل الناشطات على فضل إصالحاته .كانت إحدى
الناشطات مصدومة للغاية إزاء معاملتها القاسية لدرجة
ّ
أنـهــا حــاولــت االنـتـحــار ،وفقًا ألحــد الناشطني فــي مجال
ّ
َ
حقوق اإلنسان ،الــذي نقل أنها حاولت شق معصميها
بشفرة حالقة.

ّ
وحشي
جنون ارتياب

ّ
املزعج حول قصة التنافس العائلي هذه هو أنها ساعدت
في إثارة جنون االرتياب الذي أدى إلى وفاة خاشقجي.
وي ـبــدو أن العملية نظمت مــن قـبــل خلية خــاصــة داخــل
ال ـبــاط املـلـكــي حـيــث ك ــان الـقـحـطــانــي َمـشــرفــا رئيسيًا
وليس مــن قبل االسـتـخـبــارات .وهــذا ُيطم ِئن املسؤولني
األميركيني الذين ينظرون للحميدان وزميله رئيس جهاز
َ
األمن الداخلي (املباحث) عبد العزيز الهويريني كقوتني
َ
محتملتني تدفعان لالستقرار.
أوقف املدعي العام  18سعوديًا تحت ذمة هذه القضية،
مــن بينهم ضــابــط اسـتـخـبــارات ســابــق وأحـيــانــا حــارس
ش ـخ ـصــي البـ ــن س ـل ـم ــان ُي ــدع ــى م ــاه ــر مـ ـط ــرب اتـهـمــه
ّ
امل ـس ــؤول ــون ال ـس ـعـ ُـوديــون ب ــأن ــه قــائــد ال ـفــريــق ال ــذي قتل
خــاشـقـجــي .وق ــد ط ـ ـ ِـر َد كــل مــن الـقـحـطــانــي والـعـسـيــري
َ
منصبيهما ،وكــان القحطاني مــن بــن  17سعوديًا
مــن
فرضت عليهم وزارة املالية األميركية عقوبات بسبب
أدوارهم املزعومة في وفاة الكاتب.
تحكم عــائـلــة آل سـعــود بـيـ ٍـد دمــويــة أحـيــانــا .باعتبارها
حليف اململكة الرئيسي ،فعلى الواليات املتحدة االلتزام
ّ
لحق ضــررًا أكبر
بتهدئة هــذا الخالف العائلي قبل أن ُي ِ
بالسعودية والعالم.
(ديفيد أغناتيوس« /واشنطن بوست»)
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العالم

العالم

بريطانيا

فرنسا

ثمانية أيام أمام ماي إلنقاذ «بريكست» ...ومنصبها
ّ
السياسية
بينما تتوافق أغلب القوى
الفاعلة في بريطانيا  -بما فيها كتلة وازنة
من نواب حزب «المحافظين» الحاكم -
على ّ
تحدي مشروع االتفاق مع االتحاد
األوروبي في شأن «بريكست» الذي
توصلت إليه تيريزا ماي ،بدا أن رئيسة الوزراء
ستقاتل حتى اللحظة األخيرة دفاعًا عن
مشروعها (وبالضرورة عن منصبها).
وهي لذلك أطلقت فريقًا موسعًا من
المستشارين والخبراء لمحاولة التأثير في
أهواء النواب قبل التصويت (الحادي عشر
من كانون األول /ديسمبر) ...أقله للتقليل
من هامش الخسارة
لندن ــ سعيد محمد
تـ ـب ــدو رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـبــري ـطــان ـيــة،
تيريزا مــاي ،عــازمــة على القتال حتى
الـ ــرمـ ــق األخ ـ ـيـ ــر دفـ ــاعـ ــا عـ ــن مـ ـش ــروع
االتـفــاق ال ــذي توصلت إلـيــه أخـيـرًا مع
االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي ف ــي شـ ــأن تنظيم
خــروج بريطانيا من عضوية االتحاد
(«بريكست»).
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،ي ـت ــاق ــى ع ـ ــدد ك ـب ـيــر مــن

يعمل جيش من المستشارين
والخبراء الحكوميين للضغط
لمصلحة تمرير االتفاق
ّ
السياسية الفاعلة على رفض
الـقــوى
االت ـ ـف ـ ــاق ،ال س ـ ّـي ـم ــا ح ـ ــزب «الـ ـعـ ـم ــال»
املعارض والحزب القومي اإلسكتلندي
ّ
(يتولى إدارة اإلقليم الشمالي املتطلع
لالستقالل عن لندن) ،وكتلة وازنة من
نواب حزب «املحافظني» الحاكم ُيرجح
أنـ ـه ــا ت ـ ـجـ ــاوزت ث ـل ــث ت ـم ـث ـيــل ال ـح ــزب
فــي مـجـلــس ال ـع ـمــوم ،تــرفــض مـشــروع

ّ ّ
أرضية أنه ال يحقق
االتفاق علنًا على
«خروجًا» حقيقيًا أو يستعيد سيادة
ي ــراه ــا ه ـ ــؤالء ان ـت ـق ـلــت ذات يـ ــوم إل ــى
بروكسيل (في العام .)1973
وتـ ـتـ ـح ــدث أوس ـ ـ ـ ــاط مـ ـق ـ ّـرب ــة مـ ــن «10
داونينغ ستريت» (مقر رئاسة الوزراء
ف ـ ــي لـ ـ ـن ـ ــدن) ع ـ ــن انـ ـ ـط ـ ــاق جـ ـي ــش مــن
املستشارين والخبراء الحكوميني في
مهمات عاجلة للوصول إلى تفاهمات
م ـ ــع أك ـ ـبـ ــر عـ ـ ــدد مـ ـمـ ـك ــن م ـ ــن ال ـ ـنـ ــواب
واستمالتهم إلــى التصويت ملصلحة
ت ـمــريــر اتـ ـف ــاق م ـ ــاي .وال يـسـتـبـعــد أن
هـ ــؤالء يـمـتـلـكــون صــاح ـيــات لـتـقــديــم
صفقات تساعد موقف الرئيسة التي
قد تدفعها نتيجة حاسمة بالتصويت
ض ــد م ـش ــروع ـه ــا إل ـ ــى االس ـت ـق ــال ــة مــن
منصبها ،وربما الدعوة إلى انتخابات
جديدة ال تبدو حظوظ الحزب الحاكم
كبيرة بالفوز بها.
وم ــع أن أج ـ ــواء م ـقـ ّـر ال ــرئ ــاس ــة تــوحــي
بــإصــرار عـلــى املــواجـهــة ،فــإن ال أوهــام
لــدى أحــد مــن الفريق العامل فــي شأن
نـتـيـجــة الـتـصــويــت ،إذ ي ـبــدو الـتـفــاؤل
هــو االتـجــاه الغالب إلمكانية تحقيق
خسارة بهامش ّ
ضيق ّ
تبرر استمرار
م ــاي ف ــي مـنـصـبـهــا ،وم ــن ث ــم امل ـن ــاورة
ّ
وسياسيًا إلنقاذ معظم بنود
قانونيًا
اتفاقها ّالعتيد.
وقـ ــد ش ــن ــت ال ــرئ ـي ـس ــة ،وفـ ــق نصيحة
مستشاريها املقربني ،هجومًا لكسب
ّ
تضمن خطابًا مكتوبًا
العقول والقلوب
ّ
وجهته إلى الشعب ،ودعوة علنية إلى
ّ
االنتخابية
النواب للرجوع لقواعدهم
ً
واستمزاج مواقفها بدال من التصويت
سياسيًا ،وضغوطًا على قيادة حزب
املـحــافـظــن ب ـغــرض تــوجـيــه تعليمات
ص ــارم ــة لـنــوابـهــم بــدعــم اتـفــاقـهــا يــوم
ال ـت ـصــويــت خــوفــا م ــن ف ـق ــدان السلطة
ّ
«العمال».
ملصلحة حزب
ّ
ل ـكــن هـ ــذه ال ـج ـه ــود امل ـنــس ـقــة ال تـبــدو
إل ــى اآلن كــاف ـيــة الحـ ـت ــواء االن ـت ـق ــادات
ال ـش ــدي ــدة امل ــوج ـه ــة مل ـش ــروع االت ـف ــاق،
س ـ ـ ــواء مـ ــن امل ــؤي ــدي ــن أو امل ـع ــارض ــن
على حد ســواء .فجيريمي كوربن كان
واض ـح ــا بــرفـضــه امل ـش ــروع ف ــي جلسة
البرملان األسبوع املاضي ،وتبدو كتلة

فشل البرلمان في التصديق على اتفاق قد يكون فرصة إلعادة طرح فكرة استفتاء شعبي جديد (أ ف ب)

حـ ــزب ال ـع ـ ّـم ــال (امل ـخ ـتــرقــة م ــن الـيـمــن
عبر أنصار توني بلير) متماسكة في
أغلبها ح ــول رف ــض االت ـف ــاق ،ويلتقي
م ـع ـه ــا الـ ـق ــوم ـ ّـي ــون االس ـك ـت ـل ـن ــدي ــون،
وحـ ــزب الـل ـي ـبــرال ـيــن األح ـ ـ ــرار ،وح ــزب
الخضر وكــذلــك حــزب الديموقراطيني
املتحدين اإليرلندي الشمالي (الحليف
ال ـص ـغ ـيــر لـلـمـحــافـظــن ف ــي ال ـس ـل ـطــة).
وبحسبةٍ بسيطة فــإن مجموع هــؤالء
ت ـك ـف ــي إلس ـ ـقـ ــاط م ـ ـشـ ــروع الـ ـ ـق ـ ــرار مــن
دون الـحــاجــة إل ــى أصـ ــوات املـتـمــرديــن
املتزايدة في صفوف «املحافظني».
وكـ ـ ـ ــأن مـ ـ ــاي بـ ـح ــاج ــة إلـ ـ ــى مـ ــزيـ ــد مــن
املصاعب ،ليسرع «لنجدتها» الرئيس
األميركي دونالد ترامب الذي ّ
عبر عن
خيبة أمله من مشروع االتفاق ،إذ اعتبر
أن ــه «رب ـمــا جـ ّـيــد ملصلحة األوروب ـي ــن
لكنه ليس كذلك لبريطانيا» ،ومتوقعًا
ّ
عمليًا
أن يصبح فــي حـكــم املستحيل
تــوقـيــع ات ـفــاق ـيــات ت ـجــارة ثـنــائـ ّـيــة بني

ب ـ ــاده وامل ـم ـل ـكــة امل ـت ـح ــدة نـت ـيـجــة لــه.
وعلى رغــم نفي مكتب رئاسة الــوزراء
مل ـض ـمــون ت ـصــريــح ت ــرام ــب وال ـتــأك ـيــد
ع ـلــى أن «اإلع ـ ــان ال ـس ـيــاســي امل ــراف ــق
ملشروع االتفاق يحدد بوضوح امتالك
بريطانيا حــق الـتــوصــل إل ــى اتـفــاقــات
ّ
تـجـ ّ
ثنائية مــع أي مــن األط ــراف»،
ـاريــة
فـ ــإن ت ـصــري ـحــات ال ــرئ ـي ــس األم ـيــركــي
ّ
عـ ـ ـ ــززت مـ ــن م ــوق ــف «ال ـبــري ـك ـس ـت ـيــن»
املتعنتني الذين يرون في مشروع ماي
ّ
أق ـ ــل م ــن ن ـصــف «خـ ـ ــروج» وخ ـضــوعــا
ضمنيًا لهيمنة بروكسيل.
وزيـ ـ ــر الـ ـخ ــارج ـ ّـي ــة الـ ـس ــاب ــق ،ب ــوري ــس
جونسون ،ســارع إلــى البناء على هذا
التصريح ،والتحذير من «اتفاق سيء
تقودنا إليه ّ
السيدة ماي قد يكون عدم
التوصل إلى اتفاق أفضل منه» ،بينما
دعا وزير «بريكست» السابق ،ديفيس
ديـ ـفـ ـي ــس ،إل ـ ــى ع ـ ــدم ت ـح ــوي ــل ف ــات ــورة
ال ـط ــاق ال ـتــي بـلـغــت  39م ـل ـيــار جنيه

استرليني قبل التوافق على ترتيبات
محددة بخصوص التجارة والجمارك
ّ
الدولية.
البينية كما اتفاقات التجارة
وبالفعل فــإن اململكة املتحدة ستكون
فـ ــي خـ ـط ــر م ــواجـ ـه ــة أزمـ ـ ـ ــة ق ــان ــون ـ ّـي ــة
ّ
وإجرائية متسعة األبعاد نهاية آذار/
مارس املقبل إن فشلت في التوصل إلى
اتـفــاق لتنظيم خــروجـهــا مــن عضوية
االت ـحــاد األوروب ـ ــي .وق ــد يتسبب ذلــك
بأزمات لوجستية على نقاط الحدود
واملطارات ،كما انقطاعات في إمدادات
الـ ـغ ــذاء والـ ـ ـ ــدواء وت ــوق ــف ل ـل ـص ــادرات
ّ
البريطانية نحو ال ـقــارة األوروب ـ ّـي ــة –
الشريك التجاري األكـبــر للمملكة بما
يــزيــد عـلــى  %50مــن مـجـمــل تجارتها
مع العالم.
م ـه ـمــا ك ــان ــت نـتـيـجــة ال ـت ـصــويــت يــوم
الحادي عشر من الشهر الجاري ،فإنه
ال خــاف بني املراقبني على أن خريف
لندن الساخن سيتمخض بالضرورة

ّ
جذرية في شأن مستقبل
عن تحوالت
ّ
امل ـمـل ـكــة امل ـت ـحــدة والـ ـق ــارة األوروب ــي ــة
عمومًا ،ال سيما على املديني القصير
واملـ ـت ــوس ــط .ي ــأت ــي ذلـ ــك م ــع تــوق ـعــات
بانكماش الناتج القومي البريطاني
بنسب غير مسبوقة تتجاوز الخمسة
فــي امل ـئــة فــي ح ــال تنفيذ «بــريـكـســت»
وف ــق م ـشــروع م ــاي كـمــا ه ــو ،أو حتى
ّ
شكلية عليه.
بعد إجراء تعديالت
ومع ذلك فإن بعض املتفائلني يقولون
إن فـشــل ال ـبــرملــان فــي الـتـصــديــق على
االت ـفــاق قــد يـكــون فــرصــة إلع ــادة طرح
فكرة استفتاء شعبي جديد ُيعتقد أنه
سيكون ملصلحة االحتفاظ بعضوية
االتحاد األوروبي هذه ّ
املرة ،وقد يعيد
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حــزيــران /يونيو  2016الــذي تمخض
ع ــن غــالـبـيــة بـسـيـطــة مل ــؤي ــدي م ـغــادرة
بريطانيا عضوية االتحاد األوروبــي،
م ــا ت ـس ـبــب إلـ ــى ح ــد ك ـب ـيــر ف ــي األزمـ ــة
ال ـس ـيــاسـ ّـيــة ال ـخــان ـقــة ال ـت ــي تعيشها
البالد.
بينما يميل آخــرون إلــى االعتقاد بأن
ال ـ ـصـ ــدوع ال ــداخـ ـل ـ ّـي ــة ف ــي ب ـي ــت ح ــزب
املحافظني حــول «بــريـكـســت» تحديدًا
سـ ـت ــؤدي إل ـ ــى فـ ـق ــدان ــه ال ـغ ــال ـب ـ ّـي ــة فــي
ال ـبــرملــان مـمــا قــد يـفـتــح األف ــق الـقــريــب
على احتمالني أحالهما مـ ّـر :استدعاء
زعـيــم املـعــارضــة جيريمي كــوربــن إلى
تشكيل حـكــومــة تـحــالــف وطـنــي تدير
م ـس ــأل ــة «ب ــريـ ـكـ ـس ــت» ب ــرم ـت ـه ــا سـ ــواء
بإلغائه أو إعــادة التفاوض من حوله
ّ
بشرعية لم
على أســس جديدة مؤيدًا
تتمتع بحصة كــافـيــة منها الرئيسة
ال ـ ـحـ ــالـ ـ ّـيـ ــة ،أو خـ ـ ـس ـ ــارة شـ ـب ــه أكـ ـي ــدة
النتخابات عامة في مثل هذا التوقيت
الـســيء بالنسبة لـلـحــزب ال ــذي يشهد
«حربًا ّ
أهلية» سافرة بني مراكز قوى
متعددة داخله.
لـ ـن ــدن إذن ع ـل ــى م ـف ـت ــرق ط ـ ــرق ،وك ــل
ال ـخ ـيــارات قــائـمــة مــا لــم تـسـفــر جهود
مــاي وجـيــش مستشاريها عــن تغيير
ج ــذري ملصلحة م ـشــروع اتـفــاقـهــا مع
األوروب ـي ــن خــال ثمانية ّأي ــام تالية،
وهــو أمــر يشبه انـتـظــار معجزة تنقذ
الرئيسة من خسارة محتمة ملنصبها.

تقرير
ّ
ّ
ً
بوتين يتوقع استمرار «الحرب» :حكام كييف ال يريدون حال!
أسبوع مضى واألزمة بين روسيا
وأوكرانيا على حالها .وفق موسكو،
فإن «الحرب» ستستمر ما دام الفريق
الحاكم في كييف في السلطة .أما
أوروبيًا ،فيتواصل الحرص على التهدئة
وسط تجدد الحديث عن الوساطة
األلمانية ـ ـ الفرنسية
تجدد التوتر بني
بعد أسـبــوع مــن
ّ
البلدين الـجــاريــن ،لخص الرئيس
الــروســي ،فالديمير بــوتــن ،األزمــة
بني بالده وكييف بالقول« :الحرب
س ـت ـس ـت ـم ــر م ـ ــا دام ـ ـ ـ ــت ال ـس ـل ـط ــات
األوك ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة الـ ـح ــالـ ـي ــة ب ــاقـ ـي ــة فــي
الـ ـحـ ـك ــم» .وجـ ـ ــدد ب ــوت ــن ال ـت ـنــديــد
بـ«االستفزاز الذي قامت به ُ
السفن
الحربية األوكــرانـيــة الـثــاث» .وفي
خـتــام قـمــة «مـجـمــوعــة الـعـشــريــن»،
اتـ ـه ــم ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ــروس ـ ــي ال ـح ــزب
ال ـح ــاك ــم ف ــي ك ـي ـيــف بـ ــ«إط ــال ــة أمــد
النزاع» القائم بني البلدين منذ أربع
س ـن ــوات ،مضيفًا إن ــه «ال مصلحة
للسلطات األوكــران ـيــة الحالية في
تسوية النزاع ،وخصوصًا بوسائل
سلمية» .ورأى أن «من السهل دومًا
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ت ـب ــري ــر اإلخ ـ ـفـ ــاقـ ــات االق ـت ـص ــادي ــة
بالحرب» من خالل إلقاء املسؤولية
على «معتد خارجي».
وعـلــى الــرغــم مــن إلـغــاء القمة التي
كــان من املفترض إجــراؤهــا السبت
بـ ــن ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ــروس ـ ــي ون ـظ ـي ــره
األميركي دونالد ترامب ،بطلب من
األخ ـي ــر ،أوضـ ــح بــوتــن أن ــه التقى
تـ ــرامـ ــب عـ ـل ــى ه ــام ــش عـ ـش ــاء لـيــل
الجمعة في بوينس آيرس ،وشرح
خ ــال الـلـقــاء الـقـصـيــر الــوضــع بني
مــوسـكــو وكـيـيــف .وق ــال« :تحدثنا
املتعلقة
وقــوفــا .أجبت عن أسئلته
ّ
بالحادثة في البحر األسود» .وعلق
على سبب إلغاء اللقاء بالقول« :ال
أعـت ـقــد أن الــرئ ـيــس ت ــرام ــب يـخــاف
مـ ـ ــن شـ ـ ـ ــيء مـ ـ ـ ــا ،إنـ ـ ـ ــه ش ـ ـخـ ــص ذو
خبرة كبيرة ،شخص بالغ» .وكان
املـتـحــدث بــاســم الكرملني ديمتري
بـيـسـكــوف ،قــد ش ــدد أم ــس عـلــى أن
بالده «ترفض فرض شروط من قبل
واش ـن ـطــن لـعـقــد ل ـقــاء بــن الــرئـيــس
ال ــروس ــي ون ـظ ـيــره األم ـي ــرك ــي ،بما
فـ ــي ذلـ ـ ــك مـ ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ــال ـع ــاق ــات
ال ــروس ـي ــة ـ ـ ـ ـ األوكـ ــران ـ ـيـ ــة» ،مـشـيـرًا
إل ــى أن واشـنـطــن تـحـتــاج إل ــى هــذا
اللقاء مثلما تحتاج إليه موسكو.
وفي تعليق على اشتراط واشنطن
إطــاق ســراح البحارة األوكرانيني

املعتقلني بمضيق كيرتش كشرط
ل ـع ـقــد ال ـل ـق ــاء ب ــن ال ــرئ ـي ـس ــن ،قــال
بـيـسـكــوف« :ه ــذا لـيــس شــرطــا ،وال
يـمـكــن وض ــع ش ــروط مسبقة لهذا
اللقاء».
ف ــي األثـ ـ ـن ـ ــاء ،تـ ـج ــدد ال ـح ــدي ــث عــن
ال ــوس ــاط ــة األمل ــانـ ـي ــة ـ ـ ـ ـ ـ ال ـفــرن ـس ـيــة
لتسوية الوضع املتعلق في حادثة
بحر آزوف ،إذ نقلت وسائل إعالم
أن املـ ـسـ ـتـ ـش ــارة األمل ــانـ ـي ــة أن ـج ـيــا
ميركل ،اتفقت وبوتني على إجــراء

بوتين عن لقائه
بترامب :أجبت عن
أسئلته المتعلقة
بالحادثة

اتفقت ميركل مع بوتين على إجراء محادثات في إطار «مجموعة النورماندي» (أ ف ب)

مـ ـف ــاوض ــات رب ــاع ـي ــة حـ ــول األزمـ ــة
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى امل ـس ـت ـش ــاري ــن بــن
أوكرانيا وروسيا وفرنسا وأملانيا.
ه ــذه األن ـب ــاء أت ــت بـعــد لـقــاء بوتني
وم ـي ــرك ــل ف ــي األرجـ ـنـ ـت ــن ،أول من
أمـ ــس ،ك ـمــا طـلـبــت امل ـس ـت ـشــارة من
بوتني احتواء التوتر بني موسكو
وكـ ـيـ ـي ــف .وقـ ـ ـ ــال املـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم
امل ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــارة شـ ـتـ ـيـ ـف ــان سـ ـيـ ـب ــرت،
للصحافيني ،إن «املستشارة أعربت
مجددًا عن قلقها حيال التصعيد...
وال ـ ـتـ ــزام ـ ـهـ ــا فـ ــي مـ ــوضـ ــوع ح ــري ــة
ال ـحــركــة الـبـحــريــة ف ــي بـحــر آزوف.
ل ـقــد ات ـف ـقــت م ــع الــرئ ـيــس ال ــروس ــي
ع ـلــى إج ـ ــراء م ـح ــادث ــات الح ـق ــة في
إطـ ـ ـ ــار م ـج ـم ــوع ــة ال ـ ـنـ ــورمـ ــانـ ــدي».
وت ـض ــم «م ـج ـمــوعــة ال ـن ــورم ــان ــدي»
ً
ك ــا م ــن أملــان ـيــا وفــرن ـســا وروس ـيــا
وأوك ــرانـ ـي ــا ،وهــدف ـهــا الـسـهــر على
حـســن تنفيذ عملية ال ـســام التي
أط ـل ـق ـت ـهــا اتـ ـف ــاق ــات م ـي ـن ـســك ال ـتــي
وقعتها ال ــدول األرب ــع فــي شباط/
فبراير  .2015وأفاد املتحدث باسم
ال ـكــرم ـلــن أن ــه خ ــال ال ـل ـقــاء «أدل ــى
ال ــرئـ ـي ــس الـ ــروسـ ــي ب ـتــوض ـي ـحــات
م ـس ـه ـب ــة حـ ـ ــول هـ ـ ــذا الـ ـ ـح ـ ــادث فــي
الـبـحــر األسـ ـ ــود ،ش ــارح ــا ك ــل شــيء
بالتفصيل ،تمامًا كما فعل باألمس
خ ـ ــال ل ـق ــائ ــه ال ــرئـ ـي ــس ال ـفــرن ـســي

ُ
ّ
تمرد المواطنين يثير الخوف لدى ماكرون:
«السترات الصفراء» ال تتراجع
بات خيار فرض حالة
الطوارئ في فرنسا
مطروحًا ،بعد يوم من
التظاهرات الغاضبة رفضًا
إلجراءات اقتصادية
يراها إيمانويل ماكرون
«ضرورية»
ي ـقــف ال ــرئ ـي ــس ال ـفــرن ـســي إي ـمــانــويــل
م ــاك ــرون أمـ ــام مــوجــة غ ـضــب شعبي
م ـت ـص ــاع ــدة وغـ ـي ــر م ـس ـب ــوق ــة ،بـ ــدأت
على إثر زيــادة أسعار الوقود .زيادة
ي ــراه ــا «ح ــاك ــم اإللـ ـي ــزي ــه» ض ــروري ــة
«ملكافحة ّ
تغير املناخ» ،بعد تعهداته
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ح ـي ــال ال ـب ـي ـئ ــة .غ ـي ــر أن
«التمرد» ،كما وصفته رئيسة بلدية
الدائرة الثامنة في باريس ،اليمينية
جان دوستير ،أمس ،خرج عن دائرته
ال ـض ـي ـق ــة ،وات ـ ـسـ ــع ل ـي ـش ـمــل م ـطــالــب
ت ـت ـع ـلــق ب ــارتـ ـف ــاع ت ـكــال ـيــف املـعـيـشــة
بشكل عام ومطالب اجتماعية وأخرى
ً
سياسية .مطالب اتخذت أشكاال أكثر
ح ـ ـ ـ ّـدة ،كـ ــإحـ ــراق عـ ـش ــرات الـ ـسـ ـي ــارات
واسـتـهــداف بعض املحتجني «قــوس
النصر» ،ليكتبوا على واجهته عبارة:
«س ـت ـن ـت ـص ــر ال ـ ـس ـ ـتـ ــرات ال ـ ـص ـ ـفـ ــراء»،
فيما كتب آخــرون على «دار األوبــرا»:
«م ــاك ــرون = لــويــس ال ـســادس عـشــر»،
آخر ملوك فرنسا قبل الثورة.
هــذا الـحــراك الشعبي الــذي ّ
تفجر في
الـ ـ ـســابــع ع ـشــر م ــن ت ـشــريــن ال ـثــانــي/
نوفمبر ،وانتشر بسرعة كبيرة ،أدى
حتى أمــس إلــى مقتل ثالثة وإصابة
 133شخصًا ب ـجــروح ،وإل ــى توقيف
 378ع ـل ــى ذم ـ ــة ال ـت ـح ـق ـي ــق ،بـحـســب
حصيلة رسمية ،أمس ،فيما ال ُي ّ
رجح
امل ــراق ـب ــون أن تـتــوقــف االحـتـجــاجــات

قـ ــري ـ ـبـ ــا ،كـ ـم ــا ق ـ ـ ــال املـ ـتـ ـخ ـ ّـص ــص فــي
السياسة البيئية ،في معهد الدراسات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة فـ ــي ب ـ ــاري ـ ــس ،ف ــران ـس ــوا
ج ــوم ــن ،خ ـصــوصــا أن ال ـح ـكــومــة لم
ّ
تغير حتى اآلن موقفها.
يمثل هذا االضطراب ،األسوأ منذ عام
 ،1968التحدي األصعب الذي يواجهه
مــاكــرون منذ توليه رئــاســة ال ـبــاد ،إذ
ف ـت ــح ن ـق ــاش ــا س ـي ــاس ـيــا ،ب ــن الــرئ ـيــس
وحكومته من جهة ،واليسار واليمني
َ
املتطرفني مــن جهة أخ ــرى .ففيما أكد
مــاكــرون ،من بوينس آيــرس ،في ختام
ق ـم ــة «م ـج ـم ــوع ــة الـ ـعـ ـش ــري ــن» ،أنـ ــه لــن
يرضى «أبدًا بالعنف ألنه ال يمت بصلة
إلى التعبير عن غضب مشروع» ،اتهم
عدد من القادة ،بينهم القائد اليساري
جــان لــوك ميالنشون ،وزعيمة اليمني
املـ ـتـ ـط ــرف مـ ــاريـ ــن لـ ــوبـ ــن ،ال ـح ـك ــوم ــة،
بأنها هي من سمحت بحصول أعمال
العنف ،بهدف ضرب مصداقية غضب
شعبي تعجز عن تهدئته.

ووس ـ ـ ــط صـ ــرخـ ــات ب ـع ــض ال ــواق ـف ــن
ق ــرب شـ ــارع ال ـشــانــزل ـيــزيــه بـهـتــافــات
ط ــال ـب ــت مـ ــاكـ ــرون ب ــاالس ـت ـق ــال ــة ،قـبــل
ت ــوج ـه ــه إلـ ـ ــى حـ ـض ــور اجـ ـتـ ـم ــاع مــع
م ـس ــؤول ــي األم ـ ــن وكـ ـب ــار م ـســاعــديــه،
أم ـ ـ ــس ،ط ــال ــب مـ ـي ــانـ ـش ــون ول ــوب ــان
الرئيس باالستقالة ،وبحل البرملان،
وإجـ ــراء انـتـخــابــات مـبـكــرة .ورغ ــم أن
م ـث ــل هـ ــذا ال ـس ـي ـن ــاري ــو ل ــن ي ـت ــم عـلــى
األرج ـ ــح ،ك ــون م ــاك ــرون لــديــه أغلبية
ق ــوي ــة ف ــي الـ ـب ــرمل ــان ،وال ي ـ ــزال أمــامــه
ثالثة أعوام ونصف عام في السلطة،

يواجه ماكرون
مطالبات باالستقالة
وإجراء انتخابات مبكرة

إال أن ذلــك يــزيــد مــن الـضـغــوط عليه.
ّ
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ي ـحــثــه امل ـح ـت ـجــون على
الـ ـت ــراج ــع عـ ــن ق ـ ـ ــرار زيـ ـ ـ ــادة ض ــرائ ــب
ال ــوق ــود ،بــل ب ــات ُمـطــالـبــا باستفتاء
حــول السياسة البيئية والضريبية،
كـمــا دع ــا زع ـيــم الـجـمـهــوريــن ل ــوران
فوكييه ،من صفوف اليمني ،وبإطالق
حوار وطني مع «السترات الصفراء»
والنقابات واملنظمات غير الحكومية
ح ـ ـ ــول ال ـ ـ ـقـ ـ ــدرة ال ـ ـشـ ــرائ ـ ـيـ ــة وتـ ــوزيـ ــع
ال ـث ــروات وعـمـلـيــة اإلن ـت ـقــال البيئية،
ك ـم ــا دع ـ ــا ال ـس ـي ــاس ــي بـ ــونـ ــوا أم ـ ــون،
ً
فضال عن مطالبات أخــرى ،كتشكيل
لجان حول القدرة الشرائية ،كما طلب
زعيم الـحــزب «االشـتــراكــي» أوليفييه
فـ ــور ،وإع ـ ــادة ف ــرض ال ـضــري ـبــة على
الثروة ،كما دعا زعيم حركة «فرنسا
امل ـ ـت ـ ـمـ ــردة» ،ج ـ ــان ل ـ ــوك م ـي ــان ـش ــون،
مشيدًا بـ«تمرد املواطنني الــذي يثير
الخوف لدى ماكرون واألثرياء».
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

كتب متظاهرون على «دار األوبرا» :ماكرون = لويس السادس عشر (أ ف ب)

تقرير

باق في منصبه
الشرطة توصي بمحاكمة نتنياهو ...لكنه ٍ
(إيمانويل) ماكرون» الجمعة.
وكـ ــان الــرئ ـيــس ال ـفــرن ـســي ق ــد أبـلــغ
نـظـيــره ال ــروس ــي «وجـ ــوب الــدخــول
فــي مــرحـلــة ن ــزع فـتـيــل التصعيد»،
م ـ ـطـ ــال ـ ـبـ ــا ب ـ ـ ــ«ال ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــام ب ـ ـخ ـ ـطـ ــوات
ض ـ ـ ــروري ـ ـ ــة» ل ـت ـح ـق ـي ــق ذلـ ـ ـ ــك ،وف ــق
اإلل ـ ـي ـ ــزي ـ ــه .واسـ ـتـ ـبـ ـع ــد ال ـك ــرم ـل ــن
إمكانية أن تكون هناك أي وساطة
ب ــن روسـ ـي ــا وأوكـ ــران ـ ـيـ ــا لـتـســويــة
الوضع املتعلق بالحادثة األخيرة
في مضيق كيرتش .وأكد بيسكوف
أن «م ـي ــرك ــل ت ـح ــدث ــت ع ــن رغـبـتـهــا
فــي تسوية هــذا الــوضــع ،لكن كلمة
وساطة لم تذكر .وعلى األرجح هذا
غير ممكن ألن الحديث يــدور حول
ان ـت ـه ــاك ح ـ ــدود الـ ــدولـ ــة ،وتـحـقـيــق
قـضــائــي وإج ـ ــراءات قضائية بحق
املخالفني .ولذلك أعتقد أنه ال يمكن
ال ـح ــدي ــث ع ــن وس ــاط ــة مـ ـ ــا» .وذك ــر
بيسكوف أن ميركل وماكرون أبديا
أثناء اللقاء مع بوتني اهتمامًا بشأن
اإلفـ ـ ــراج ع ــن ال ـب ـح ــارة األوك ــران ـي ــن
الــذيــن تــم احـتـجــازهــم بـعــد خرقهم
ال ـحــدود الــروسـيــة .وأوض ــح بوتني
مليركل أن الحديث فــي هــذا الصدد
يدور حول «قرار املحكمة وإجراءات
ال ـت ـح ـق ـيــق ،ول ــذل ــك سـيـتـطـلــب ه ــذا
األمر بعض الوقت».
(األخبار ،أ ف ب)

أوصت الشرطة اإلسرائيلية بتقديم الئحة اتهام ضد
رئـيــس الحكومة بنيامني نتنياهو ،وزوجـتــه ســارة،
ملحاكمته على تهم الرشوة املوجهة إليه ،بخصوص
القضية التي تحمل رقم  .4000وشملت التوصيات
م ــال ــك ش ــرك ــة االتـ ـ ـص ـ ــاالت األرض ـ ـيـ ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
«بـ ـي ــزي ــك» ،شـ ـ ــاؤول إل ـيــوف ـي ـتــش ،وزوجـ ـت ــه إي ــري ــس،
وعــددًا من املسؤولني السابقني في الشركة ،ووزارة
االتـ ـص ــاالت .ب ـهــذه ال ـتــوص ـيــات ،ي ـكــون امل ـلــف 4000
هو الثالث الذي تقدم فيه الشرطة توصياتها بعدما
فعلت ذلك بخصوص امللفني  ،1000و .2000وتشتبه
الشرطة في هذا امللف ( )4000بأن نتنياهو عندما
كان وزيرًا لالتصاالت (إلى جانب رئاسته الحكومة)
عام  2015منح تسهيالت ضريبية إلليوفيتش مقابل
أن يعطيه األخير «تغطية صحافية ودودة» ،بصفته
مالك موقع «واال» اإلخباري.
وعلى رغــم توصيات الشرطة ،فــإن «قــانــون أســاس»
الحكومة يسمح لنتنياهو بمواصلة مهماته رئيسًا
إال إذا تمت إدانته جنائيًا بعد محاكمته على تفصيل
في محله ،األمر الذي يعني أنه ال يوجد لهذه التوصية
أي مفاعيل قانونية في هذه املرحلة .أيضًا ،من يملك
القرار الحاسم بتقديم الئحة اتهام ضد «بيبي» هو
املـسـتـشــار الـقـضــائــي لـلـحـكــومــة ال ــذي باستطاعته
رفــض توصية الـشــرطــة أو تبنيها .وحـتــى لــو تبنى
املـسـتـشــار ال ـتــوص ـيــة ،يستطيع نـتـنـيــاهــو مــواصـلــة
مهماته في منصبه ،لكن في هذه الحالة يمكن تقديم

حتى لو تبنى المستشار القانوني التوصية،
يستطيع نتنياهو مواصلة مهماته (أ ف ب)

استئناف أمام املحكمة العليا ،فيصبح القرار النهائي
لــديـهــاُ .وي ـش ــار إل ــى أن ه ــذه الـقـضـيــة أخ ــذت منحى
مختلفًا بعد أن تحول مستشار نتنياهو ،اإلعالمي
نير حيفتس ،واملدير العام لوزارة االتصاالت ،شلومو
ِفلبير ،إلــى «شـهــود مـلــك» ضــده فــي القضية .وكما
ُ
نـشــر ،بــن عــامــي  2012و 2017كــانــت هـنــاك عالقة
رشوة بني نتنياهو وإيلوفيتش ،سمحت ملقربي األول
التدخل على نحو سافر ويومي في مضامني «واال»،
بل تعيينات بعض الوظائف هناك.
ف ــي امل ـقــابــل ،ك ــان نـتـنـيــاهــو ،وم ــا زال ،يـنـفــي جميع
الشبهات ضــده ،ويغمز مــن جهة أنها نتيجة حملة
م ــدروس ــة ،مـشـيـرًا إل ــى أن ــه تــم تـحــديــدهــا وتسريبها
حتى من قبل أن تبدأ التحقيقات .كما شدد على أنه

ليس لتوصيات الشرطة أي مكانة قانونية .وأوضح
أنــه «لــم يفاجأ» من مضمون توصيات الشرطة ،بل
ربــط بــن توقيت نشر التوصيات وبــن إنـهــاء واليــة
قائد الشرطة ،روني الشيخ ،املتهم بأنه يقف وراء دفع
ملفات التحقيقات ضد نتنياهو إلى واجهة األحداث.
كذلك ،يــرى حــزب «الليكود» أن ملفات الفساد ضد
نتنياهو «فبركات» من جهات يسارية تسيطر على
مؤسسات الشرطة بهدف اإلطــاحــة بحكم نتنياهو
اليميني.
مع ذلك ،طالبت أحزاب املعارضة نتنياهو باالستقالة،
إذ أعلنت رئيسة «مـيــرتــس» ،تـمــار زنــدبــرغ ،عزمها
األربعاء املقبل تقديم مشروع قانون لحل الكنيست
وإجــراء انتخابات مبكرة على خلفية ملفات الفساد
ال ـتــي يـخـضــع رئ ـيــس الـحـكــومــة بسببها للتحقيق.
املوقف نفسه عبرت عنه رئيسة املعارضة ،تسيبي
ليفني ،التي دعت للعمل من أجل رحيل نتنياهو في
«أقرب وقت» ،قبل أن ِّ
يقوض سلطات إنفاذ القانون،
على حد تعبيرها .ودعــت ليفني إلــى حل الكنيست
وإج ــراء انـتـخــابــات مـبـكــرة .كــذلــك ،قــال رئـيــس حزب
«الـعـمــل» ،آفــي غـبــاي ،إن «نتنياهو أصبح عبئًا على
إسرائيل .يجب أن يستقيل .ال يمكن أن يكون رئيسًا
ل ـلــوزراء لــديــه الكثير مــن ش ــؤون الـفـســاد مــن حوله.
الشخص الذي يحركه هاجس الرعب بما سيقولون
ع ـنــه ف ــي وس ــائ ــل اإلع ـ ــام ال يـمـكـنــه أن ي ـق ــود دول ــة
إسرائيل».
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إعالنات

العالم

إعالنات
◄ وفيات ►
بسم الله الرحمن الرحيم
انتقلت الى رحمته تعالى الحاجة
دالل نجيب نصار
زوج ــة الـحــاج مــالــك محمد سعيد
صباح
والــدتـهــا املــرحــومــة الحاجة حياة
حب الله
أوالده ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـح ـ ــاج ك ـ ــري ـ ــم ،مـحـمــد
سعيد ،كامل
فرح زوجــة الدكتور حسني زريق،
فايزة
اشقاؤها حسني والحاج خليل
شقيقاتها املــرحــومــة ليلى زوجــة
املرحوم رفيق غدار
الـ ـح ــاج ــة اس ـ ـمـ ــاء زوج ـ ـ ــة ال ــوزي ــر
السابق انور صباح
س ـل ـمــى زوج ـ ــة امل ــرح ــوم االس ـت ــاذ
أحمد قبيسي،
عزيزة
فاطمة زوجة سميح بسما
هــدى زوج ــة الـحــاج سمير السيد
أحمد
تقبل التعازي في بيروت الثالثاء
واالربعاء  4و 5كانون االول 2018
في جمعية التخصص والتوجيه
العلمي ،قــرب أمــن الــدولــة ،الرملة
البيضاء ،من الساعة  3بعد الظهر
ً
مساء.
الى 6
اآلس ـف ــون :آل ص ـبــاح ،وآل نـصــار،
وآل حـ ــب ال ـ ـلـ ــه ،وآل زريـ ـ ـ ــق ،وآل
الـ ـقـ ـه ــوج ــي وآل سـ ــويـ ــد وعـ ـم ــوم
أهالي النبطية.

تقرير

تصر واشنطن على أن تتعهد بكين بشراء ّ
ّ
كميات من السلع األميركية (أ ف ب)

بكين وواشنطن:
هدنة تجارية مؤقتة ومشروطة!
بعد ٌ
حرب تجارية دامت ألشهر بين أكبر
اقتصادين في العالم ،أخيرًا أعلنت واشنطن وبكين
«هدنة مؤقتة» .هدنة تقضي بتعليق الواليات
المتحدة قرارها بزيادة الرسوم الجمركية على
الواردات الصينية لمدة ثالثة أشهر ،مقابل شراء بكين
المزيد من المنتجات األميركية

إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طـلــب ف ــادي مــوريــس اب ــو نـصــر وكيل
ملحم حسيب اب ــو نـصــر سـنــد ملكيه
بدل ضائع عن حصته في العقار 425
الناعمه.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية

يشغلها رمزي جلول ،االرضي يتألف
مــن شـقـتــن مــؤلـفــة كــل شـقــة مــن ثــاث
غـ ــرف نـ ــوم وص ــال ــون وسـ ـف ــرة وث ــاث
شــرفــات وح ـمــامــان ومـطـبــخ يسكنهم
م ـح ـم ــد الـ ــزي ـ ـنـ ــاتـ ــي م ـ ــن آل ال ـش ــام ــي
بموجب عقد بيع ،الطابق االول مؤلف
من ثالث شقق سكنية كل شقة مؤلفة
مــن ثــاث غــرف نــوم وصــالــون وسفرة
وم ـط ـبــخ وح ـم ــام ــات وثـ ــاث ش ــرف ــات،
االولى مشغولة من علي الدر والثانية
رم ـ ــزي ج ـم ــول وال ـث ــال ـث ــة ع ـلــي خـلـيــل،
ط ــاب ــق ث ــان ــي م ــؤل ــف م ــن ثـ ــاث شـقــق
تتألف كل شقة ذات مواصفات الشقق
فــي الـطــابــق االول مـشـغــولــة جميعها
مــن منى الـبـغــدادي بموجب عقد بيع
ممسوح.
مساحته 1 198 :م2
بدل التخمني /1.576.000/ :د.أ.
بـ ـ ـ ــدل ال ـ ـ ـطـ ـ ــرح  :ب ـ ـعـ ــض ال ـت ـخ ـف ـي ــض
 /559.918.35/د.أ.
ً
حدوده شماال :العقار رقم  ،723جنوبًا:
الـعـقــار رقــم  742و ،743شــرقــا :العقار
رقم  ،726غربًا :العقار رقم 723
تاريخ وموعد البيع :لقد تحدد نهار
ال ـخ ـم ـي ــس ال ـ ــواق ـ ــع فـ ــي 2019/1/24
الساعة العاشرة صباحًا موعدًا للبيع
باملزاد العلني أمام رئيس دائرة تنفيذ
صيدا.
شــروط البيع :على الراغب في الشراء
ان ي ــودع بــاســم رئـيــس دائ ــرة التنفيذ
قـبــل امل ـبــاشــرة بــاملــزايــدة فــي صـنــدوق
الخزينة او في أحد املصارف املقبولة
من الــدولــة مبلغًا مــوازيــا لبدل الطرح
أو أن ي ـق ــدم ك ـفــالــة م ـصــرف ـيــة تضمن
هذا املبلغ وعلى ان يتخذ محل اقامة
م ـخ ـتــارًا ل ــه ض ـمــن ن ـط ــاق ال ــدائ ــرة اذا
ل ــم يـكــن ل ــه مـقــامــا م ـخ ـتــارًا فـيــه وعـلــى
امل ـش ـت ــري اي ـ ـ ــداع ك ــام ــل ال ـث ـم ــن ورس ــم
الداللة خالل مهلة ثالثة أيام من تاريخ
صدور قرار االحالة واال تعاد املزايدة
بالعشر على مسؤوليته.
رئيس القلم
أحمد عبدالله
إعالن بيع باملعاملة 2018/210
مـحـكـمــة تـنـفـيــذ ع ـق ــود ال ـس ـي ــارات في
بيروت
بـ ــرئـ ــاسـ ــة ال ـ ـقـ ــاضـ ــي ج ـ ــوي ـ ــل ع ـي ـســى
الخوري

◄ خرج ولم يعد ►

ﻣﻦ

غادر العامل البنغالدشي
Ahad Miah
والعامل السوداني
Reyad Ahmad
من عند مخدومهما ,الرجاء ممن
يعرف عنهما شيئا اإلتصال على
الرقم 70/766733
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إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
ط ـلــب مـحـمــد ع ـلــي الـ ـج ــواد س ـنــد بــدل
ضائع للعقار  536قاقعية الصنوبر.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلبت ايـمــان يوسف معتوق ملوكلها
الياس جوزف باسيل شهادة قيد بدل
ضائع للعقار ّ 3/208
صباح.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ صيدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2015/387
غرفة الرئيس القاضي راني صادق
لبيع اسهم املنفذ عليه في العقار رقم
 724قناريت باملزاد العلني،
امل ـن ـف ــذ :االعـ ـتـ ـم ــاد امل ـص ــرف ــي ش.م.ل.
بوكالة املحامي مارون زين
املنفذ عليه :أحمد محمد غدار
السند التنفيذي :سـنــدات ديــن بقيمة
 /483.766.84/د.أ .عـ ـ ــدا الـ ـف ــوائ ــد
والرسوم واملصاريف.
ت ــاري ــخ تـبـلـيــغ االنـ ـ ـ ــذار2015/9/12 :
ت ــاري ــخ ق ـ ــرار ال ـح ـج ــز2015/12/14 :
تاريخ تسجيله 2015/12/21
تــاريــخ محضر الــوصــف2016/1/30 :
تاريخ تسجيله 2016/3/11
مـحـتــويــات الـعـقــار رق ــم  724قـنــاريــت:
ع ـب ــارة ع ــن قـطـعــة ارض ق ــائ ــم عليها
بناء مؤلف من سفلي وارضي وطابق
اول وطــابــق ثــانــي ،السفلي عـبــارة عن
ث ــاث شـقــق سكنية مــؤلـفــة مــن  2نــوم
وصالون وسفرة وشرفتان وحمامان
ومطبخ يشغلها السيد محمد شهاب
بـمــوجــب عـقــد بـيــع والـثــانـيــة والثالثة

ول

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

إعالن عن اجراء استدراج عروض
تعلن وزارة الثقافة  -املديرية العامة
للشؤون الثقافية ،عن اجراء استدراج
عـ ـ ــروض ل ـت ـلــزيــم اعـ ـم ــال الـتـنـظـيـفــات
ف ــي مـبـنــى امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة لـلـشــؤون
ال ـث ـقــاف ـيــة ،مـكــاتـبـهــا ومـسـتــودعــاتـهــا
وم ــرائ ـب ـه ــا ،وذلـ ــك ف ــي مـبـنــى ال ـ ــوزارة
الكائن في بيروت  -شارع مدام كوري -
بناية حطب  -مقابل فندق البريستول،
يوم الجمعة الواقع فيه 2018/12/14
الساعة العاشرة صباحًا.
ي ـ ـم ـ ـكـ ــن لـ ـ ـل ـ ــراغـ ـ ـب ـ ــن فـ ـ ـ ــي االش ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراك
بــاس ـتــدراج ال ـع ــروض ه ــذا ،الـحـصــول
عـلــى دف ـتــر ال ـش ــروط ال ـخ ــاص الـعــائــد
لـهــذا التلزيم مــن قلم املــديــريــة العامة
للشؤون الثقافية الكائن فــي الطابق
السابع.
تـ ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـب ــري ــد امل ـض ـمــون
املقفل او باليد مباشرة ،على ان تصل
ال ـ ــى ق ـل ــم امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة ل ـل ـشــؤون
الـثـقــافـيــة قـبــل الـســاعــة الـثــانـيــة عشرة
ظهرًا من اخر يوم عمل يسبق التاريخ
املحدد الجراء استدراج العروض.
مدير عام الشؤون الثقافية
د .علي قاسم الصمد
التكليف 2429

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب ابراهيم محمد فقيه بوكالته عن
صفيه احمد فقيه ملورثها احمد صالح
فقيه سندات بدل ضائع للعقارات 120
  244 - 212انصاريه.للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـلــب بـطــرس مـيـشــال غنيمه ملوكليه
رنـ ـ ــدا م ـح ـم ــود ال ـح ـس ـي ـنــي وم ـح ـمــود
محمد علي الحسيني سـنــدي تمليك
بدل ضائع للعقار  703محيليب.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني

8

ال ـف ـكــريــة .وت ـص ـ ّـر واش ـن ـط ــن ،أي ـضــا،
على أن تتعهد بكني بـشــراء ّ
كميات
ّ
«لــم تـحـ ّـدد بـعــد ،لكنها كبيرة جـدًا»
من السلع األميركية لتقليص الخلل
ال ـض ـخــم ف ــي املـ ـي ــزان ال ـت ـج ــاري بني
ً
الـبـلــديــن ،مـشـيــرة خـصــوصــا إل ــى أن
الـصــن سـتـبــدأ «عـلــى ال ـفــور» بـشــراء
منتجات زراعية أميركية.
وص ـ ـ ـ ـ ّـرح تـ ــرامـ ــب ل ـل ـص ـح ــاف ـي ــن فــي
الـطــائــرة الــرئــاسـيــة الـتــي كــانــت تقله

ف ـ ــي الـ ـ ــذكـ ـ ــرى الـ ـخ ــامـ ـس ــة ع ـش ــرة
لغيابه
عائلة
األمني عبد الله محسن
تتمنى أن تكون املبادئ التي بها
آمن ومن أجلها ناضل
ّ
حية في النفوس.

إعالن
تعلن كهرباء لبنان بــأن مهلة تقديم
ال ـ ـعـ ــروض ال ـع ــائ ــد ل ـت ـقــديــم وتــرك ـيــب
مجموعتي تـبــريــد ق ــدرة ال ــواح ــدة 80
طن تبريد في محطة الوسط التجاري
 ك ــوم ــرسـ ـي ــال ،مـ ــوضـ ــوع اس ـ ـتـ ــدراجال ـ ـعـ ــروض رقـ ــم ث4د 10239/ت ــاري ــخ
 ،2018/10/16ق ــد مـ ــددت لـغــايــة يــوم
الجمعة  2019/1/4عند نهاية الــدوام
الرسمي الساعة  11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
العروض املذكور اعاله الحصول على
نسخة من دفتر الشروط من مصلحة
ال ــدي ــوان ـ ـ ـ ام ــان ــة ال ـس ــر ـ ـ ـ ال ـطــابــق 12
(غ ــرف ــة  ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء لـبـنــان
ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر وذل ــك لـقــاء مبلغ قــدره
 /50 000/ل.ل.
علما بــأن العروض التي سبق وتقدم
ب ـهــا ب ـعــض امل ــوردي ــن ال تـ ــزال ســاريــة
املـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــول ومـ ـ ـ ــن امل ـ ـم ـ ـكـ ــن فـ ـ ــي م ـط ـلــق
االحــوال تقديم عــروض جديدة افضل
للمؤسسة.
تسلم ال ـعــروض بــالـيــد ال ــى أمــانــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/11/28
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2435

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب فــاروق ابراهيم طالب باالصالة
ع ــن ن ـف ـســه وملــوك ـل ـتــه ن ــادي ــا ابــراه ـيــم
طالب سندي تمليك بدل ضائع للعقار
 439زرارية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن

20
1

ّ
تعهدت  19من الدول
العشرين تطبيع اتفاق
باريس بشأن المناخ

◄ذكرى ►

إعالن قضائي
ت ــدع ــو امل ـح ـك ـم ــة االبـ ـت ــدائـ ـي ــة امل ــدن ـي ــة
ف ــي ص ـي ــدا ب ــرئ ــاس ــة ال ـق ــاض ــي محمد
ال ـ ـحـ ــاج عـ ـل ــي وعـ ـض ــوي ــة ال ـق ــاض ـي ــن
رودن ـ ـ ــي داكـ ـسـ ـي ــان وري ـ ـشـ ــار ال ـس ـمــرا
امل ـس ـت ــدع ــى ضـ ـ ــده ن ـص ــوح ــي ال ـح ــاج
محي الدين حشيشو واملجهول محل
االق ــام ــة ال ـح ـض ــور الـ ــى ق ـلــم املـحـكـمــة
الستالم نسخة عن اوراق الدعوى رقم
 2018/1623املقامة من شركة النسيم
العقارية ش.م.ل .بموضوع ازالة شيوع
على العقار  791من منطقة الوسطاني
العقارية والجواب خالل عشرين يومًا
من تاريخ النشر واال يتم ابالغكم بقية
االوراق والـ ـق ــرارات بــاسـتـثـنــاء الحكم
النهائي بواسطة التعليق على لوحة
اعالنات املحكمة.
رئيس القلم
سالم الغوش

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب محمد أحمد قنديل بوكالته عن
عبد الغني فــؤاد الشماع ملــورثــه فــؤاد
عبد الغني الشماع سند تمليك بدل
ضائع للعقار  25 /60مدينة صيدا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلبت جميلة حسني فاعور املرخصة
ل ـه ــا مـ ــن الـ ـق ــاض ــي امل ـ ـشـ ــرف ب ـمــوجــب
قـ ــرار م ــن مـحـكـمــة االب ـتــدائ ـيــة الـثــانـيــة
في جبل لبنان االفالسية عدد 16/99
بــالـحـصــول عـلــى س ـنــدات تمليك بــدل
عــن ضــائــع للعقار  1961اق ـســام  8و9
و E 10الشياح.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

اﻟﺪﺧﻮل ﻣﺠﺎﻧﻲ

@ilatk

تـ ّ
ـوصــل الرئيسان األميركي دونالد
ت ــرام ــب ،والـصـيـنــي شــي جــن بينغ،
إلـ ـ ــى ه ــدن ــة فـ ــي ال ـ ـحـ ــرب ال ـت ـج ــاري ــة
ال ـق ــائ ـم ــة ب ــن ب ـلــدي ـه ـمــا م ـن ــذ إع ــان
واشنطن فرض رسوم جمركية على
واردات صينية تـفــوق قيمتها 200
م ـل ـيــار دوالر .وهـ ــي ال ـخ ـط ــوة الـتــي
ّ
ردت عليها الـصــن بـفــرض ضرائب
على منتجات أميركية مستوردة ،ما
أشعل التوتر بني البلدين.
وف ـ ـ ـ ـ ـ ــي خ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــام قـ ـ ـم ـ ــة «مـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة
الـعـشــريــن» فــي بــويـنــس آيـ ــرس ،قــال
وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـص ـي ـن ــي وانـ ــغ
ي ـ ــي ،ب ـع ــد «ع ـ ـشـ ــاء عـ ـم ــل» اس ـت ـغــرق
أكـثــر مــن ساعتني بــن شــي وتــرامــب
ومـ ـسـ ـتـ ـش ــاريـ ـهـ ـم ــا ،أن ال ــرئ ـي ـس ــن
«توصال إلى اتفاق لوضع ّ
ّ
حد لفرض
رسـ ــوم جـمــركـيــة ج ــدي ــدة» .وأوض ــح
نــائــب وزي ــر الـتـجــارة الصيني وانــغ
شــوان ،في مؤتمر صحافي مشترك
ّ
م ــع وانـ ــغ ،أن واش ـن ـطــن «ت ـخــلــت عن
قرارها رفع الرسوم الجمركية من 10
في املئة إلى  25في املئة على بضائع
صـيـنـيــة بـقـيـمــة مـئـتــي مـلـيــار دوالر
(نـصــف الكمية اإلجـمــالـيــة) اعـتـبــارًا
من األول من كانون الثاني /يناير».
ّ
لكن البيت األبيض لم ينتظر كثيرًا
حتى يعود ويهدد بكني ويعلن عن
تفاصيل االتفاق املــرهــون ،إذ أكــد أن
ّ
هذا القرار «معلق» فقط ،وبالتحديد
ملدة تسعني يومًا.

وف ــي ح ــال ع ــدم الـتــوصــل إل ــى اتـفــاق
جــديــد خ ــال تـسـعــن يــومــا ،سترفع
واشنطن الــرســوم الجمركية مــن 10
إلــى  25فــي املـئــة .ووفــق بـيــان البيت
األبيض ،فإن واشنطن تسعى إلجراء
«ت ـغ ـي ـيــرات هـيـكـلـيــة ع ـلــى ال ـعــاقــات
التجارية مع بكني» ،ال سيما في ما
ّ
يـتـعــلــق بـمــا سـ ّـمـتــه «عـمـلـيــات النقل
القيصرية للتكنولوجيا» وامللكية

إل ــى ال ــوالي ــات املـتـحــدة بــأنــه «اتـفــاق
استثنائي» ،موضحًا أنــه «سيكون
لـ ـ ــه تـ ــأث ـ ـيـ ــر إي ـ ـجـ ــابـ ــي ك ـ ـب ـ ـيـ ــر» ع ـلــى
املزارعني األميركيني .بــدوره ،تحدث
الـنــاطــق بــاســم الـخــارجـيــة الصينية
عن اجتماع «ربح فيه الجميع».
ّ
شكل اللقاء بني ترامب وشي املحطة
األساسية في «قمة العشرين» التي
تمكنت خاللها االقتصادات الكبرى
مــن إنـقــاذ الظاهر فـقــط ،عبر إصــدار
بـيــان مـشـتــرك .وق ــال امل ـشــاركــون في
ه ـ ــذا الـ ـبـ ـي ــان إنـ ـه ــم «يـ ـشـ ـي ــرون إل ــى
املشاكل التجارية الحالية» من دون
إدانة الحمائية ،وهي صيغة اعتمدت
ل ـت ـج ـن ــب الـ ـح ــدي ــث ع ـ ــن ال ـح ـم ــائ ـي ــة
املتمثلة فــي شـعــار تــرامــب «أمـيــركــا
ً
أوال» بضغط من الرئيس األميركي.
وأك ــدت  19مــن ال ــدول العشرين أنها
«تـتـعـهــد الـتـطـبـيــق ال ـكــامــل» التـفــاق
باريس بشأن املناخ ،إذ إن الواليات
ّ
املتحدة ذكرت برفضها لهذا االتفاق.
تأكيده أن صندوق
كما جدد البيان ّ
الـنـقــد ال ــدول ــي يـمــثــل لـبـنــة األس ــاس
ف ـ ـ ــي شـ ـبـ ـك ــة األم ـ ـ ـ ـ ـ ــان االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي
العاملي ،ودعـمــه ماليًا لتعزيز دوره
داخـ ـ ــل الـ ـ ـ ــدول األعـ ـ ـض ـ ــاء .وس ــان ــدت
«االصالح الضروري ملنظمة التجارة
العاملية» .ودعت املجموعة إلى إعادة
تأهيل وتــدريــب الـعـمــال واملــوظـفــن،
إلدماجهم في التطور التكنولوجي،
الس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــرار ن ـ ـمـ ــو الـ ـ ــوظـ ـ ــائـ ـ ــف ف ــي
االقـتـصــاد الـعــاملــي وتجنب مزاحمة
التكنولوجيا ،إلى جانب الدعوة إلى
تحفيز االستثمار في البنى التحتية
ب ـم ـخ ـت ـل ــف ال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــات ال ـص ـح ـي ــة
والتكنولوجية والـنـقــل والصناعة،
ل ـت ـعــزيــز رف ــاه ـي ــة اإلن ـ ـسـ ــان .وق ــال ــت
إن الـ ـتـ ـج ــارة املـ ـتـ ـع ــددة واملـ ـتـ ـح ــررة
ل ــم تـحـقــق أه ــداف ـه ــا بـتـحـفـيــز الـنـمــو
االقتصادي العاملي وخلق مزيد من
فرص العمل.
(األخبار ،أ ف ب)

آل قرعوني وآل عسيران
ينعون إليكم ولدهم
فراس غسان قرعوني
والده :غسان مصطفى قرعوني
والدته :مروه توفيق عسيران
جده :توفيق عزيز عسيران
إخوته :ميرنا وجاسم
أعمامه  :عدنان وناصر ورمزي
عمتاه :مليا ولينا
خااله :عزيز وطارق عسيران
خاالته :سيسيليا ،رلى وآرليت
ت ـق ــام م ــراس ــم ال ــدف ــن ظ ـه ــر ال ـي ــوم
االث ـنــن  3كــانــون األول  2018في
جبانة بوابة الفوقا ـ ـ صيدا
تـقـبــل ال ـت ـعــازي لـلــرجــال والـنـســاء
قـ ـب ــل الـ ــدفـ ــن وب ـ ـعـ ــده وفـ ـ ــي األول
والـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي والـ ـ ـث ـ ــال ـ ــث ف ـ ــي ب ـن ــاي ــة
قرعوني ـ ـ مستديرة إيليا ـ ـ صيدا
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ت ـب ــاع ب ــامل ــزاد ال ـع ـل ـنــي ن ـه ــار االث ـنــن
فــي  2018/12/17اب ـتـ ً
ـداء مــن الساعة
 2:30بعد الظهر سيارة املنفذ عليها
جـ ــوزيـ ــان ج ــوزي ــف ال ـ ـخـ ــوري م ــارك ــة
نـيـســان  SENTRAمــوديــل  2014رقــم
ً
/468905/ب الخصوصية تحصيال
لــديــن طــالــب التنفيذ البنك اللبناني
للتجارة ش.م.ل .وكيله املحامي مازن
ك ـ ـيـ ــوان الـ ـب ــال ــغ  $/12321.76/ع ــدا
الـلــواحــق واملـخـمـنــة بمبلغ $/8676/
وامل ـ ـط ـ ــروح ـ ــة بـ ـسـ ـع ــر  $/6200/أو
م ــا ي ـعــادل ـهــا بــالـعـمـلــة الــوط ـن ـيــة وان
رسـ ـ ــوم م ـي ـكــان ـيــك ق ــد ب ـل ـغــت ح ــوال ــي
 /2300000/ل.ل.
ف ـع ـل ــى ال ـ ــراغ ـ ــب بـ ــال ـ ـشـ ــراء ال ـح ـض ــور
بــاملــوعــد امل ـحــدد ال ــى م ــرآب الـبـنــك في
ب ـي ــروت مـقــابــل نـقــابــة امل ـحــامــن قــرب
ال ـعــدل ـيــة مـصـحــوبــا بــالـثـمــن ن ـق ـدًا أو
شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2018/557
مـحـكـمــة تـنـفـيــذ ع ـقــود ال ـس ـي ــارات في
بيروت
بـ ــرئـ ــاسـ ــة ال ـ ـقـ ــاضـ ــي جـ ــويـ ــل ع ـي ـســى
الخوري
ت ـب ــاع ب ــامل ــزاد ال ـع ـل ـنــي ن ـه ــار االث ـنــن
فــي  2018/12/17اب ـتـ ً
ـداء مــن الساعة
 2:30بـعــد الـظـهــر سـيــارة املـنـفــذ عليه
ح ـســن عـ ــارف ب ــرو م ــارك ــة مــرسـيــدس
 C300موديل  2008رقــم /206645/و
ً
الـ ـ ـخـ ـ ـص ـ ــوصـ ـ ـي ـ ــة تـ ـ ـحـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــا لـ ــديـ ــن
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ ف ــرن ـس ـب ـن ــك ش.م.ل.
وكـيـلــه امل ـحــامــي م ــازن ك ـي ــوان الـبــالــغ
 $/15075/ع ــدا ال ـل ــواح ــق واملـخـمـنــة
بـمـبـلــغ  $/9000/وامل ـطــروحــة بسعر
 $/6300/أو م ــا ي ـعــادل ـهــا بــالـعـمـلــة
الــوط ـن ـيــة وال ي ـتــرتــب ع ـل ـي ـهــا رس ــوم
مكانيك.
ف ـع ـل ــى ال ـ ــراغ ـ ــب بـ ــال ـ ـشـ ــراء ال ـح ـض ــور
باملوعد املـحــدد الــى امل ــرآب العائد في
ب ـي ــروت م ـقــابــل ن ـقــابــة امل ـحــامــن قــرب
ال ـعــدل ـيــة م ـص ـحــوبــا بــال ـث ـمــن ن ـق ـدًا أو
شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2018/46
مـحـكـمــة تـنـفـيــذ ع ـق ــود ال ـس ـي ــارات في
بيروت
برئاسة القاضي
تباع بــاملــزاد العلني نهار االثـنــن في
 2018/12/17الساعة  3:30بعد الظهر
سـيــارة املنفذ عليه عمر سعيد نعيم
ماركة كيا  CERATOموديل  2010رقم
ً
/432350/ج الخصوصية تحصيال
لدين طالب التنفيذ بنك عوده ش.م.ل.
وك ـي ـل ــه امل ـح ــام ــي ان ـ ـ ــدره ن ـه ــرا ال ـبــالــغ
 $/7764.24/عــدا الـلــواحــق واملخمنة
بـمـبـلــغ  $/3810/وامل ـط ــروح ــة بسعر
 .$/2600/أو م ــا ي ـعــادل ـهــا بــالـعـمـلــة
الوطنية وان رسوم امليكانيك قد بلغت

حوالي /600.000/ل.ل.
ف ـع ـل ــى ال ـ ــراغ ـ ــب بـ ــال ـ ـشـ ــراء ال ـح ـض ــور
بــاملــوعــد امل ـحــدد ال ــى م ــرآب امل ــدور في
ب ـيــروت الكرنتينا مصحوبًا بالثمن
نقدًا أو شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
ألمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
ط ـل ــب ي ــوس ــف ف ـ ـ ــارس ال ـ ـحـ ــاج حـســن
مل ــوك ـل ــه ج ـ ــان ص ـع ــب ال ـ ـبـ ــراك س ـن ــدات
تمليك بدل ضائع بحصته بالعقارات
 412 ،635 ،641 ،639شليفا.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن
ألمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طـلـبــت جـمــانــه ع ـبــدو امل ـق ــداد ملوكلها
محمود صــالــح الــرفــاعــي سند تمليك
ب ــدل ض ــائ ــع بـحـصـتــه بــال ـع ـقــار 1153
بعلبك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن
ألمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
ط ـ ـلـ ــب عـ ـ ـب ـ ــاس ع ـ ـلـ ــي ش ـ ـكـ ــر س ـ ـنـ ــدات
تـمـلـيــك ب ــدل ض ــائ ــع بـحـصــص م ــورث
مــوك ـلــه مـحـمــد دي ــب اح ـم ــد الــديــرانــي
بالعقار  657قصرنبا ،ومــورث موكله
م ــرش ــد سـ ـع ــدون ال ــدي ــران ــي بــال ـع ـقــار
 708قصرنبا ،ومــورثــة موكله حورية
مــرشــد خنجر بالعقار  498قصرنبا،
ومــوكـلــه علي بــن حمد اسماعيل ابو
صابر الديراني بالعقار  495قصرنبا.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن
ألمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
ط ـل ــب م ـط ــان ــس ت ــرك ــي ض ــاه ــر مل ــورث
موكلتيه عطا مخايل شحود سندات
تمليك بدل ضائع بالعقارات  593القاع
البنجكية وبالعقارين  3 ،2تكميلي 1
و 12و 55وبالعقار رقم  1تكميلي 34
و 98القاع وادي الخنزير.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن
ألمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب خضر اسعد حمزه ملورث موكله
عـلــي خـلـيـفــه عـ ــوده سـنــد تـمـلـيــك بــدل
ضائع بالعقار  359الخضر.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
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ّ
هالة ّأنطوان كرباج تخيم علــى مهرجان المسرح اللبناني
فنون مشهدية

سبع تجارب تبشر بانطالقة جديدة وتراهن على الجمهور
نادين كنعان
انـتـظــر الـلـبـنــانـيــون م ـب ــادرة خــارجـيــة،
وت ـح ــدي ـدًا م ــن ح ــاك ــم إم ـ ــارة ال ـشــارقــة
سلطان بــن محمد الـقــاسـمــي ،لتنظيم
م ـ ـهـ ــرجـ ــان وط ـ ـنـ ــي خ ـ ـ ــاص ب ــاملـ ـس ــرح،
الـ ـقـ ـط ــاع ال ـث ـق ــاف ــي امل ـ ـهـ ـ ّـدد ك ـم ــا غ ـيــره
ف ــي هـ ــذه الـ ـب ــاد .أف ـض ــى االتـ ـف ــاق بني
«ال ـه ـي ـئــة ال ـعــرب ـيــة ل ـل ـم ـســرح» ووزارة
الثقافة اللبنانية قبل أشهر إلى والدة
«م ـه ــرج ــان ل ـب ـنــان الــوط ـنــي لـلـمـســرح»
الذي يديره املمثل رفيق علي أحمد .كما
ّ
تشكلت لجنة عليا لإلشراف والتنفيذ،
تتألف من مدير عام الشؤون الثقافية
علي الصمد ،وأمني ّ
السر عبيدو باشا،

استبعاد أسماء ونصوص ال تروق
لمعالي الوزير وخليته الرقابية
واألع ـض ــاء :فــائــق حميصي ،وإحـســان
صــادق ،ونعمة بــدوي ،ونقوال دانيال،
وبــديــع أبــو شـقــرا .أمــا لجنة املشاهدة
التي ّ
حددت العروض التي سنشاهدها
بـ ــدءًا م ــن الـلـيـلــة ( )20:00عـلــى خشبة
«م ـس ــرح امل ــدي ـن ــة» ،فـضـ ّـمــت املـســرحـيــة
ّ
علية الـخــالــدي ،واملـخــرج جــاك مــارون،
والصحافي جوزيف طوق.
ّ
املستمرة لغاية العاشر
الــدورة األولــى
من كانون ّ
األول ّ(ديسمبر) ،تحمل اسم
امل ـســرحــي وامل ـم ــث ــل الـلـبـنــانــي أن ـطــوان
ك ــرب ــاج ( 1935ـ راج ـ ــع م ـق ــال ال ـشــاعــر
زاهـ ـ ـ ــي وهـ ـب ــي فـ ــي الـ ـصـ ـفـ ـح ــة) ،فـيـمــا
ّ
ي ـتــألــف ال ـبــرنــامــج م ــن سـبـعــة ع ــروض
(راج ــع «ال ـبــرنــامــج») مـخـتــارة مــن بني

اإلنـتــاجــات الـتــي احتضنتها املـســارح
اللبنانية فــي األم ــس الـقــريــب ،على أن
تتبعها ندوات ونقاشات.
الـ ـب ــداي ــة س ـت ـك ــون مـ ــع «الـ ـبـ ـح ــر أي ـضــا
يـمــوت» ( )2018ألنـطــوان األشـقــر ،يليه
غـدًا الثالثاء «وه ــم» ( )2018لكارلوس
ش ــاه ــن ،ق ـبــل أن ي ـحــن دور «ال ـب ـيــت»
( 2018ـ األرب ـع ــاء) لـكــارولــن حــاتــم .في
 6ك ــان ــون ّ
األول (دي ـس ـم ـب ــر) ال ـحــالــي،
ّ
ّ
تقدم بيتي توتل مسرحيتها «فريزر»
( ،)2017تتبعها باتريسيا نـمــور في
الـيــوم الـتــالــي مــع «شخطة شخطتني»
( ،)2018ثم «حكي رجال» ( 2018ـ )12/8
للينا خوري ،فـ «الجنرال» ( 2016ـ )12/9
لسحر ّ
عساف .أما االحتفال الختامي،
فـسـيـضــم إل ــى جــانــب إعـ ــان الـفــائــزيــن
ع ــرض ــا خ ــاص ــا مـ ــن خـ ـ ــارج امل ـســاب ـقــة
ملسرحية «مأساتي» ( )2018لعصام بو
خالد ،على أن ُت ّ
قسم الجوائز على الفئات
ـراج،
التالية :أفضل تأليف ،وأفضل إخـ ّ
وأفـضــل سينوغرافيا ،وأفـضــل ممثل،
وأفضل ممثلة ،وأفضل تأليف موسيقي
ومؤثرات ،باإلضافة إلى جائزة «الهيئة
العربية للمسرح» ألفضل عملّ .
مهمة
ُ
اخـتـيــار الــراب ـحــن ســتـلـقــى عـلــى عاتق
أرب ــع أعـضــاء «ح ــرص» املنظمون على
أن يكونوا مسؤولي أقسام املسرح في
أرب ــع جــامـعــات لبنانية ،ه ــم :املخرجة
لـيـنــا أب ـيــض م ــن «ال ـجــام ـعــة اللبنانية
األمـيــركـيــة» ،واملـمـثــل وامل ـخــرج ميشال
ج ـبــر م ــن «جــام ـعــة ال ـقــديــس يــوســف»،
ولينا سعادة جبران من «جامعة الروح
ال ـق ــدس» (الـكـسـلـيــك) ،واملـمـثـلــة جوليا
ّ
قصار من «الجامعة اللبنانية» ،برئاسة
الشاعر والصحافي عبده وازن.
ف ــي اتـ ـص ــال م ــع «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،يــوضــح

أنطوان االشقر
ويارا زخور في
«البحر يموت
أيضًا» التي تفتتح
المهرجان الليلة

ّ
رفـيــق علي أحـمــد أن لجنة املشاهدة
ُان ـت ـقــت م ـســرح ـيــات مـحـلـيــة خــالـصــة
َ
أن ـت ـجـ ّـت خ ــال ال ـس ـن ـتــن املــاض ـيــتـ ْـن
وت ـ ــوخ ـ ــت «ال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ عـ ـل ــى م ـس ـتــوى
مـعـ ّـن مــن م ـقـ ّـومــات الـعـمــل املسرحي
ّ
ّ
«غنية
الجدي» ،فجاءت النتيجة باقة
ّ
ومنوعة» لناحية املواضيع (املشاعر
اإلن ـســان ـيــة ـ ـ ال ـع ــاق ــات ب ــن ال ـن ــاس ـ
الـصـعــوبــات والـضـغــوط االجتماعية
ـ ـ ـ س ـي ــاس ــة…) ،واألس ـ ـلـ ــوب ،وال ـن ــوع،
متأرجحة بني الواقع والخيال .لكن َ
لم
ُ
أنطوان كرباج على
أطلق اسم القدير
ّ
الـ ــدورة األولـ ــى؟ «كــنــا نــريــد أن نـكـ ّـرم
ّ
رواد املـ ّســرح اللبناني
فــي االنطالقة ّ
ّ
األح ـي ــاءّ ،غـيــر أن ـنــا فضلنا أال نعلي
السقف ألننا ال نزال في بداية املشوار.
وح ــن اق ـتــرح ـنــا اخ ـت ـيــار اس ــم واح ــد
فقط ،أجمعنا على كرباج الذي لطاملا
يقول علي أحمد،
كان مثلي األعلى»ّ ،
مضيفًا« :باختصار ،إنه من أيقونات
اللبنانية ،وراف ــق مرحلتها
الخشبة
ّ
الــذه ـب ـيــة ،كـمــا أن ــه مـمـثــل تلفزيوني
ً
ومـ ـس ــرح ــي اس ـت ـث ـن ــائ ــي ،فـ ـض ــا عــن
حضوره االجتماعي ومواقفه البارزة
على مختلف األصعدة».
وعن إطالق مهرجان مسرحي لبناني
فــي ظـ ّـل ت ـ ّ
ـردي وضــع املـســرح العربي
ّ
ع ـمــومــا وامل ـح ـل ــي خ ـص ــوص ــا ،ي ـشــدد
ّ
بطل مسرحية «الجرس» على أن هذا
ال ــواق ــع ه ــو ان ـعــاكــس طـبـيـعــي لـحــال
املنطقة ككل في ظل «تغييب مقصود
للثقافة العربية وكــل ما يمت للعقل
العربي بصلة ...هناك ّ
تعمد لتطييف
وت ـج ـه ـي ــل ش ـع ــوب ـن ــا وإبـ ـع ــاده ــا عــن
تــاري ـخ ـهــا وح ـضــارت ـهــا .ه ــذه ليست
ّنظرية مــؤامــرة ،بل واقــع مـعــاش» .إال
أنه يشير في الوقت نفسه إلى وجود
ـال من
«شباب يتمتعون بمنسوب عـ ٍ
ال ـطــاقــة وال ـح ـمــاس وال ـش ـغــف للعمل
ّ
على الخشبة وإنتاج الفن ولو باللحم
الـحــي .وه ــذا واض ــح فــي زي ــادة أعــداد

األعمال في السنوات األخيرة ،تزامنًا
مــع تــأسـيــس ف ـض ــاءات مـســرحـيــة في
أطراف بيروت وخارجها ،رغم الغياب
ش ـب ــه الـ ـت ــام لـ ـل ــدول ــة» .وب ـ ـ ــرأي رف ـيــق
ع ـلــي أح ـم ــد ،م ــن امل ـف ـيــد والـ ـض ــروري
م ـس ــان ــدة هـ ــذه ال ـت ـج ــارب ّ
وربـ ـم ــا في
املستقبل دعـمـهــا عــن طــريــق اإلنـتــاج
ّ
أيـ ـض ــا ،م ــؤكـ ـدًا أن ع ـل ــى أه ـ ــل املـهـنــة
«عــدم االنكفاء واالستسالم لإلحباط
واألوض ـ ــاع امل ــزري ــة ال ـحــال ـيــة» ،داعـيــا
ّ
ً
إلى «التحلق حول هذه التجربة ،آمال
ّ
مــن ط ــاب ومـحـ ّـبــي املـســرح املـشــاركــة
في الحدث».
تـبـقــى ه ـن ــاك ع ــام ــات اس ـت ـف ـهــام حــول
معنى ارتباط مهرجان املسرح اللبناني
دورهــا الفعلي
بــوزارة الثقافةً ،علمًا أن ً
مـ ـع ــدوم ،ت ـم ــوي ــا وب ــرم ـج ــة وتـنـظـيـمــا
ورسمًا للسياسات الثقافية .فاألرجح
أن ح ـضــورهــا ه ـنــا يـبـقــى ص ـ َـوري ــا ،إذ
تـشـتــرط الـجـهــة امل ـمــولــة ف ــي مـثــل هــذه
ال ـح ــاالت («الـهـيـئــة الـعــربـيــة للمسرح»
في الشارقة ،هنا) وجود شريك رسمي
لـهــا فــي ل ـب ـنــان .ول ــأس ــف ،ه ــذا يسمح
لـ ـل ــوزارة أن ت ـع ـ ّـوض بـطــريـقــة شـكـلـ ّـيــة
واسـ ـتـ ـع ــراضـ ـي ــة ،عـ ــن غ ـي ــاب ـه ــا امل ــدي ــد
وتقصيرها وانقطاعها عن دعم اإلنتاج
الـثـقــافــي فــي لـبـنــان ،ولـعــب دورهـ ــا في
خلق فضاءات التفاعل ،وإيصال الثقافة
إلـ ــى ال ـج ـم ـه ــور .وقـ ــد ت ـك ــون الـنـتـيـجــة
الــوحـيــدة لحضورها ال ـصـ َـوري املقحم
في «مهرجان املـســرح» ،هو خـ ّـوة األمر
ال ــواق ــع ،وم ـمــارســة الـكـيــديــة والــرقــابــة،
من خالل استبعاد األسماء واإلبداعات
والنصوص التي ال تروق ملعالي الوزير
ّ
وخليته الرقابية.

«مهرجان لبنان الوطني للمسرح» :بــدءًا من
اليوم لغاية  10كانون ّ
األول ـ  20:00ـ ـ «مسرح
املــدي ـنــة» (ال ـح ـمــرا ـ ـ بـ ـي ــروت) .ال ــدع ــوة عــامــة.
لالستعالم01/753010 :

البرنامج

«البحر يموت أيضًا» ــ أنطوان األشقر

اليوم < س20:00 :
ّ
تتوقف «البحر يـمــوت أيـضــا» ( 60د ـ
إخ ــراج أن ـط ــوان األش ـق ــر) عـنــد الـســاعــة
األخ ـ ـيـ ــرة م ــن حـ ـي ــاة ل ــورك ــا ( 1898ـ ـ
ّ
 .)1936إنها لحظة حاسمة ومصيرية
قضاها الشاعر اإلسباني قبل اغتياله
على يد الفاشيني في  19آب (أغسطس)
عام  ،1936حني لم يكن عمره يتجاوز
ال ـثــام ـنــة وال ـث ــاث ــن م ــن دون أن ُيـعـثــر
ّ
عـلــى جــثـتــه .انـطــاقــا مــن ه ــذه اللحظة
الـ ـت ــي تـ ـ ــوازي حـ ـي ــاة ال ـش ــاع ــر امل ــول ــود
ف ــي غــرنــاطــة بــأكـمـلـهــا ،يــرســم املـخــرج
واألك ــادي ـم ــي الـلـبـنــانــي س ـيــرة الـشــاعــر
الشهير ومحطات جوهرية من حياته
املطبوعة بالتأثيرات األنــدلـسـ ّـيــة .أنجز
األشـ ـق ــر ال ـع ـمــل تـلـبـيــة ل ـط ـلــب «امل ــرك ــز
الثقافي اإلسباني» (بـيــروت) ،استنادًا
إلى مقاطع مختارة من أربع من أشهر
مسرحيات لوركا ،هي« :بيت بيرناردا
ألبا» ( ،)1936و«عــرس الــدم» (،)1933
و«مــاريــانــا بـيـنـيــدا» ( ،)1927و«يــرمــا»
(.)1934

ً
غدا < س20:00 :

«البيت» ــ كارولين حاتم

«فريزر» ــ بيتي توتل

«شخطة شخطتين» ــ باتريسيا نمور

«حكي رجال» ــ لينا خوري

«الجنرال» ــ سحر ّ
عساف

«مأساتي» ــ عصام بو خالد

 < 12/5س20:00 :

 < 12/6س20:00 :

 < 12/7س20:00 :

20:00 < 12/8

 < 12/9س20:00 :

 < 12/10س20:00 :

ب ـع ــد «مـ ـ ـج ـ ــزرة» و«بـ ـسـ ـت ــان الـ ـك ــرز»
و«كيف كان العشا؟» ،أبصرت «وهم»
(أداء جـ ــوزيـ ــف زيـ ـت ــون ــي ،سـيــريـنــا
شامي ،كارول الحاج ،ووسام فارس ـ
كتابة إيفان فيريبايف ـ ترجمة /لبننة
جــوزيــف زيتوني) الـنــور هــذه السنة،
ُ
لــتـصـبــح الــراب ـعــة ال ـتــي تـحـمــل توقيع
املمثل واملخرج املسرحي والسينمائي
الـلـبـنــانــي ك ــارل ــوس ش ــاه ــن .يـغــوص
األخير مجددًا في املشاعر اإلنسانية
ً
والعالقات املتشابكة ،متناوال الحب
بــا مــواربــة ،وطــارحــا أسئلة صعبة.
ي ــروي العمل التجريبي قـ ّـصــة أربعة
أشـ ـخ ــاص نـ ــاهـ ــزوا ال ـث ـم ــان ــن (دانـ ــي
وأل ـ ـ ـبـ ـ ــرت وم ـ ــارغ ـ ــري ـ ــت وسـ ـ ــانـ ـ ــدرا)
تجمعهم صداقة قديمة .باختصار،
يـقـ ّـدم «وه ــم» حكاية أراده ــا صاحب
ال ـ ـنـ ــص األصـ ـ ـل ـ ــي الـ ـ ــروسـ ـ ــي إيـ ـف ــان
ف ـي ــري ـب ــاي ــف ( )1974م ــزيـ ـج ــا مــن
ّ
واملتخيل واملستعاد
املباشر الواقعي
من الذاكرة.

في  ،2007كتبت أرزة خضر مسرحية
«البيت» في لندن ّ
وقدمتها ضمن أسبوع
ّ
املسرحية على مسرح الـ «رويال
القراءات
ّ
كورت» في العام التالي ،ثم في تونس في
 ،2009قبل أن تحط في مهرجان PEN
 World Voices Festivalالنيويوركي
عام  .2010بعدها ،نشر النص في كتب
ُ
عـ ّـدة وترجم إلــى الفرنسية واإلنكليزية
واألملــان ـيــة وع ــرض فــي أملــانـيــا ()2014
ب ــإخ ــراج أك ـس ــل ك ـ ــراوس س ـنــة .2014
وفي بداية العام الحالي ،عــادت «البيت»
بنسخة ّ
مطورة وإخراج جديد (كارولني
َ
حــاتــم) .يحكي العمل قصة أخــتـ ْـن وأخ
يتنازعون على إرث والــدهــم بعد وفــاة
األم .ضمن قالب درام ــي سلس ،يظهر
التفاوت في تركيب الشخصيات ّ
جليًا،
لينشأ صــراع بني العقل والقلب ضمن
أجـ ــواء درامـ ـي ــة ،عــاكـســا وض ــع «الـبـيــت
اللبناني» اليوم« .البيت» من بطولة يارا
أبـ ــو حـ ـي ــدر ،وج ـي ـســي ي ــوس ــف خـلـيــل،
وطارق يعقوب.

ب ـعــدمــا ت ـنــاولــت مــواض ـيــع اجـتـمــاعـيــة
وحـ ـي ــاتـ ـي ــة واق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ب ــأسـ ـل ــوب
ك ــوم ـي ــدي ،ط ــرق ــت امل ـم ـث ـلــة وامل ـخــرجــة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة فـ ــي م ـس ــرح ـي ــة «فـ ــريـ ــزر»
ُ
ب ــاب ال ـعــاقــات األس ــري ــة وال ـ ّـغ ــرب ــة بني
أفـ ـ ــراد ال ـعــائ ـلــة الـ ــواحـ ــدة .ت ــول ــت بيتي
كـتــابــة ال ـنــص ،وتـشــاركــت الـبـطــولــة في
ه ــذه الـكــومـيــديــا الــواقـعـيــة مــع هــاغــوب
ديــرغــوغـسـيــان ،وهـشــام خ ـ ّـداج وجــاك
مخباط ،كما تـشــارك عبر «الشاشة»
مجموعة من الوجوه الشابة والجديدة.
ع ــن ف ـك ــرة امل ـســرح ـيــة ال ـت ــي اسـتـغــرق
ال ـع ـمــل عـلـيـهــا س ـنــة ون ـص ــف ال ـس ـنــة،
ّ
سبق أن قالت توتل ل ـ «األخ ـبــار» إنها
كــانــت فــي طريقها إل ــى الـشــارقــة حني
صـ ــادفـ ــت امـ ـ ـ ــرأة ب ـح ــوزت ـه ــا بـ ـ ـ ـ ّـرادات
ص ـغ ـيــرة ت ـح ــوي ط ـعــامــا تـحـمـلــه إلــى
ابنتها وأحفادها املغتربني« :هذه املرأة
املشابهة لكثيرات ...شعرت ّأن الفريزر
(ال ـثــاجــة) ليست مليئة بــالـطـعــام ،بل
بالحنان والشوق ّ
املكد َس ْي داخلها».

ف ــي ش ـب ــاط (فـ ـب ــراي ــر)  ،2018ع ــادت
امل ـم ـث ـلــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة بــاتــري ـس ـيــا ن ـمــور
إل ـ ـ ــى الـ ـخـ ـشـ ـب ــة بـ ـم ــون ــول ــوج م ـت ــرج ــم
للكاتبة الفرنسية ـ االيطالية كارلوتا
ك ـل ـي ــري ـش ــي ،ت ـح ــت عـ ـن ــوان «ش ـخ ـطــة
شخطني» (ترجمة وتمثيل باتريسيا
نـمــور ،إخ ــراج نمور وكــالــن برنوتي).
في  ،2013شاهدت نمور مسرحية ce
 soir j’ovuleفي أفينيون الفرنسية،
وأغـ ــرمـ ــت بـ ـه ــا ،وب ـ ـ ــدأت ال ـت ـف ـك ـيــر فــي
تقديمها على املسرح.
تواجه النساء ضغوطًا اجتماعية
عادةّ ،
هائلة تتعلق بضرورة الزواج واإلنجاب
ونوع الجنني وغيرهاّ .
لكن الكارثة ستقع
حني ال يحصل الحمل ،وهذا هو تحديدًا
جــوهــر ال ـع ــرض .إذ يـتـمـحــور «شخطة
ش ـخ ـطــن» حـ ــول امـ ـ ــرأة ف ــي منتصف
الـثــاثـيـنــات ،مـتـحـ ّـررة ومستقلة ماديًا
وم ـع ـنــويــا ،تـسـتـعــرض مـعــانــاتـهــا على
مختلف املستويات بسبب محاوالتها
ّ
املتكررة لإلنجاب.

م ـن ــذ ان ـطــاق ـت ـهــا ف ــي ّ
األول م ــن آذار
(م ـ ـ ـ ـ ــارس)  ،2018ح ـ ـصـ ــدت «ح ـك ــي
رج ـ ـ ـ ـ ـ ــال» (إخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج لـ ـيـ ـن ــا خ ـ ـ ـ ـ ــوري ـ ـ
سـيـنــوغــرافـيــا حـســن ص ــادق) أص ــداء
إيجابية .بعد عشر سنوات على والدة
مسرحية «حكي نسوان»ِ ،تلج خوري
عــالــم ال ــرج ــال ف ــي م ـحــاولــة الكـتـشــاف
أسـ ـ ــرارهـ ـ ــم ،ورغـ ـب ــاتـ ـه ــم ،وأفـ ـك ــاره ــم،
وأوجاعهم ،وهواجسهم ...على املسرح
ً
تلعب دور مخرجة ّ
تعد عمال عن رجال
«يجرؤون على التكلم والتعبير» .هذه
امل ـ ّـرة ،غـ ّـيــرت لينا عادتها ولــم تقتبس
ّ
ال ـن ــص ،إن ـم ــا ت ـعــاونــت ف ــي كـتــابـتــه مع
الجنس اآلخر ،وتحديدًا مع رامي طويل
وفؤاد يمني الذي شارك في التمثيل مع
غـبــريــال ي ـمـ ّـن ،وط ــارق تـمـيــم ،وطــونــي
معلوف ،وجوزف زيتوني .الواقعية هنا
تدفع إلــى تغيير نظرتهم تجاه الرجل
وإع ـ ـ ــادة تـقـيـيــم أول ـئ ــك امل ـح ـي ـطــن بهم
يوميًا؛ باملختصر تشكيل رؤية جديدة
إلى هذا الواقع.

فـ ــي  ،1968ح ـ ـ ــاول الـ ـش ــاع ــر وال ـك ــات ــب
املـ ـس ــرح ــي ال ـل ـب ـن ــان ــي ال ـ ــراح ـ ــل ع ـص ــام
م ـ ـح ـ ـفـ ــوظ ( 1939ـ ـ ـ ـ  )2006ت ـق ــدي ــم
م ـس ـ ُـرح ـي ــة بـ ـعـ ـن ــوان «الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــرال» ،غـيــر
ّ
أن ـ ـ ـ ــه أرغـ ـ ـ ـ ــم عـ ـل ــى اسـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــدال االس ـ ـ ـ ــم بـ ـ
ّ
«الديكتاتور» .يعد العمل من النصوص
املرجعية في املسرح اللبنانيّ ،
تطرق إلى
ّ
الفرد والسلطة العادلة في ظل االنقالبات
العسكرية التي شهدها العالم العربي في
الستينيات ،وقـ ّـدمــه على املـســرح يومها
قبل أنطوان كرباج وميشال نبعة .ارتأت
املـمـثـلــة واملـخــرجــة سـحــر عـ ّـســاف إحـيــاء
ـرال»،
املسرحية باسمها األصـلــي «الـ
جـنـ ً
مستبدلة أحــد الـبـطـ َـلـ ْـن بــأنـثــىُ ،
ومـجــريــة
بعض الـتـعــديــات على الـقـصــة .شاركت
ّ
عساف في التمثيل ،وساعدت في كتابة
بعض فواصل العمل املليء باالستعارات
والتشبيهات املستقاة من واقعنا .يؤدي
ّ
راف ــي فـغــالــي دور الـحــاكــم امل ــوه ــوم بــأنــه
مـنـقــذ الـبـشــريــة ،فـيـمــا تـلـعــب سـحــر دور
خادمه «سعدون».

خ ـ ـ ــارج إط ـ ـ ــار املـ ـس ــابـ ـق ــة ،وقـ ـب ــل ت ــوزي ــع
ال ـجــوائــزُ ،يـخـ ّـصــص املـهــرجــان فــي ليلته
األخـيــرة مساحة ملسرح الــدمــى .منفردة
على الخشبة ،ت ـ ّ
ـؤدي الدمية اإلسفنجية
الهستيرية (تصنيع :وليد دكــروب ـ أداء
ً
وتحريك :رشاد زعيتر) مونولوغًا طويال
وساخرًا ،يحمل في ّ
طياته نقدًا سياسيًا
ّ
واج ـت ـمــاع ـيــا الذعـ ـ ــا .اس ـت ـن ــادًا إلـ ــى نــص
يمكن وصفه بالسهل املمتنع والعميق،
سعيد ســرحــان وعـصــام بــو خالد
كتبه ّ
الذي تولى اإلخراج ،تستعرض الدمية في
ع ــرض «مــأســاتــي» مـشــاكـلـهــا الصغيرة
مـنـهــا وال ـك ـب ـيــرة ،وتـحـكــي سـيــرتـهــا التي
تتقاطع تفاصيلها مــع مآسينا الفردية
ّ
ّ
و«التقرحات
والعامة ،على شاكلة الغباء
الفكرية» واألحالم الكبيرة املتهاوية أمام
اإلحـبــاط والــواقــع والـظــروف االجتماعية،
ُ
وامل ّ
من دون أن ننسى جدلية ُامل ّ
خير
سير
الفلسفية .بساطة النص ،ترافقها بعض
األكـ ـسـ ـس ــوارات ك ـشــريــط ح ـ ــذاء م ـحـ ّـرك
الدمى والخنجر...

«وهم» ــ كارلوس شاهين

األخ
*
األكبر
زاهي وهبي **

َّ َ
ّ
ٌ
ه ــذا ّرج ــل كـنـبـيــذ األدي ـ ــرة كــلـمــا تـعــتــق
ّ
َ
َ
وتخضرم كلما ازداد سحرًا وتوهجًا،
ِّ
اللبناني أشبه بخمير ٍة
وهو في اإلبداع
ُ
عمل مسرحي،
أي
في
ه
حضور
مباركة،
ٍ ُ ِّ
سينمائيٌ ،إذاعــي أو تلفزيوني يشكل
قيمة ُمضافة له (للعمل) ،وبطاقة عبور
نحو التصفيق قبيل إسدال الستارة أو
إطفاء الشاشة .وجهه َيعلق في الذاكرة،
ُ
وب ـص ـم ــة ص ــوت ــه ال تـ ـمـ ـح ــى ،وع ـي ـن ــاه
عالمتا استفهام دائمتا الشك والسؤال،
ساخر أحيانًاٌ ،
ٌ
ٌ
آسر على
ساحر،
وأداؤه
ٌ
ُ
الـ ـ ــدوام .إن ــه بـبـســاطــة :مـمـثــل ال ينسى
اختصاره وتكثيف
وال يتكرر .ال يمكن
ُ
تجربته في سطور مهما كثرت وطالت.
فالبحر ال ُيمأل بقارورة!
واح ـ ـ ـ ـ ـ ٌـد م ـ ــن جـ ـي ــل الـ ـ ـ ـ ـ ــرواد ال ـط ـل ـي ـعــن
ومؤسسي الحركة املسرحيةِ الحديثةِ
ف ــي ل ـب ـن ــان وال ـ ــوط ـ ـ ِـن الـ ـع ــرب ــي ،ي ـج ـمـ ُـع
ـان ك ُـث ـي ـرًا فــي
بـ ــن أمـ ــريـ ــن ال ي ـج ـت ـم ـع ـ ِ
ـدة وه ـم ــا :ال ـث ـقــافــة العميقة
ق ــام ــةٍ واحـ ـ ُ
وال ـن ـج ــوم ـي ــة الـ ـع ــريـ ـض ــة .فـ ــا ث ـقــاف ـتــه
ّ
املصقولة بنار التجربة جعلته يحلق
ب ـع ـي ـدًا م ــن عـ ـم ــوم الـ ـن ــاس وه ـمــوم ـهــم
وت ـط ـل ـع ــات ـه ــم وم ـش ــاك ـل ـه ــم ال ـي ــوم ـي ــة.
ّ
النشط املشغول
النقابي امللتزم
فـكــان
ِ
بقضايا زمــائــه مــن «أبـنــاء ال ـكــار» ،وال
جماهيريته الـبــاهــرة جعلته يــرمــي ما
فــي جعبته مــن ذخــائــر نفيسة حملها
م ـعــه م ــن ت ـجــرب ـتــه امل ـســرح ـيــة الـغـنـيــة،
بــدءًا من «سطيحة» البيت في ضيعته
ال ـك ـســروان ـيــة زب ــوغ ــا (ق ـض ــاء املـ ــن في
ّ
محافظة جبل لبنان) حيث تشكل الحلم
ّ
جنينًا فــي «لـعـبــة» ل ــأت ــراب وال ـخ ــان،
مرورًا باملسرح الحديث مع رائده منير
أبو دبس وكالسيكيات املسرح العاملي
ً
بمقاربات ورؤى تجريبية ،وصوال إلى
ح ـضــوره املـتـمـيــز فــي م ـســرح األخــويــن
الرحباني ،وما تالها من أعمال عرفت
ن ـجــاحــا شـعـبـيــا الف ـت ــا ك ـمــا ال ـح ــال مــع:
أم ـ ــرك س ـي ــدن ــا ،ب ــرب ــر آغ ـ ــا ،ص ـيــف ٨٤٠
وحكم الرعيان وسواها.
ٌ
نــافــل أن تـكــريــم رائ ــد كــأن ـطــوان كــربــاج
(الـ ــذي أدرك غ ــداة نـكـســة ع ــام  ١٩٦٧أن
ّ
ال ـ ـفـ ــن ال ي ـم ـكــن أن ي ـن ـف ـصــل عـ ــن واقـ ــع
امل ـج ـت ـم ــع وال ـ ـ ـنـ ـ ــاس ،فـ ـت ــرك ال ـت ـج ــري ــب
وم ـخ ـت ـب ــره الـ ـح ــدي ــث إلـ ـ ــى أع ـ ـمـ ــال فــي
ص ـل ــب ال ـع ـم ــل ال ـن ـض ــال ــي) ه ــو ت ـكــريــم
للمسرح نفسه ،وإعادة اعتبار للخشبة
ً
(الذهبية) اللبنانية والعربية متجسدة
ٍّ
مسرحي من قماشة نفيسة نــادرة.
في
ّ
ُي ــذك ــرن ــا حـ ـض ــوره ب ـم ــا ي ـم ـكــن لـلـفـعــل
امل ـ ـسـ ـ ّـرحـ ــي أن يـ ـت ــرك ــه ف ـ ــي م ـت ـفــرج ـيــه
ومـتـلــقـيــه ،وتـحـمـلـنــا ن ـبــرة صــوتــه إلــى
ف ـض ــاءات ال تـسـعـهــا إال س ـمــاء املـســرح
املــرفــوعــة عـلــى أع ـمــدة مــن ع ــرق املـهـنــة،
عــرق املـمـثــل املـتــوتــر امل ـشــدود مـثــل وتــر
الـقــوس لحظة انـطــاق الـسـهــم ،الـنــازف
روح ــه أث ـنــاء ال ـعــرض ،الـبــاحــث كــل مــرة
ع ـ َّـم ــا ي ـج ـع ــل ج ـ ـ ــذوة ال ـ ـنـ ـ ّـص وامل ـن ـص ــة
ّ ً
ّ
متقدة على الــدوام .وكيف لها أل تفعل
ّ
ما دامت جمرة الــروح متقدة رغم رماد
الـحــروب والـخــراب والعمر املــديــد الــذي
جعله صاحبه بــأدواره املختلفة أعمارًا
ُ
ُ
ال ت َع ُّد وال تحصى.
نـكـتــب ع ــن واحـ ــد م ـت ـعــدد ،وع ــن ثــابــت
ٌ
متعدد في
مـتـحـ ّـول .واح ـ ٌـد فــي ت ـفـ ّـرده،

أنطوان كرباج

مــوهـبـتــه ،ثــابـ ٌـت فــي مـبــادئــه والـتــزامــه
ومـ ـهـ ـنـ ـيـ ـت ــه ،ومـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ـ ِّـول فـ ـ ــي أدواره
ّ
وش ـخ ـص ـيــاتــه وأعـ ـم ــال ــه ال ـت ــي تـشــكــل
مـ ــع أع ـ ـمـ ــال نـ ـظ ــرائ ــه ع ـ ـمـ ــارة املـ ـس ــرح
اللبناني املـعــاصــر .وحــن َنــذكــر رعيل
املــؤسـســن ،نــذكــر أعـمــدة رفـ َـعــت سماء
اإلب ـ ـ ــداع ع ــال ـي ــا ،أعـ ـم ــدة م ــن ل ـحــم ودم
وأحــام ورؤى طليعية ّ
سباقة ،حملت
َّ
أكتاف ما كلت
املسرح ومشاغله على
ٍ
وال هــانــت .وأن ـطــوان كــربــاج واح ـ ٌـد من
ً
أبرزها وأجملها ،تـ ُـارة يرتقي ُ بنا إلى
ِّ
األع ــال ــي الـشــاهـقــة امل ـشـ ِـرفــة وامل ـشــرفــة،
وطورًا يغوص بنا إلى أعماق سحيقة
ّ
ثرية كمناجم األملــاس والذهب ،أعماق
أغوارها غير َأبي الفنون
ال يجيد سبر
َّ
جميعها ،وبأيدي ُصناعه امل َه َرة الذين
ومثاله.
هم على صورة كرباج ِ
أن ي ـك ـ ِّـرم م ـهــرجــان امل ـس ــرح الـلـبـنــانــي
ف ــي دورت ـ ـ ــه األول ـ ـ ــى م ـســرح ـي ــا بــرت ـبــةِ
«ال ـ ـكـ ــربـ ــاج» ك ـم ــا يـ ـن ــادي ــه أصـ ــدقـ ــاؤه
وزمـ ـ ــاؤه ،وأن تـحـمــل ه ــذه االنـطــاقــة

ٌ
واحد في ّ
تفرده،
ٌ
متعدد في موهبته،
ٌ
في مبادئه،
ثابت
ِّ
ومتحول في أدواره
وشخصياته وأعماله

التي طال انتظارها اسم الكرباج ،فهذا
يـعـنــي أن امل ـس ــرح ُي ـك ـ ِّـرم ن ـف ـســهُ ،ي ـكـ ِّـرم
املوهبة والشغف والتجربة والخبرة
واملـ ــراس واإلصـ ــرار ومـغــالـبــة الـتــاريــخ
ـان أش ـبــه
وال ـج ـغ ــراف ـي ــا م ـع ــا ف ــي أوط ـ ـ ـ ـ
ً ٍ َّ
بالرمال املتحركةُ ،
وي ِّ
كرم ذاكرة معتقة
في بالد مصابة بمرض فقدان الذاكرة
ح ـي ــال عــامــات ـهــا ال ـف ــارق ــة ومـبــدعـيـهــا
ال ـ ـك ـ ـبـ ــار الـ ـ ــذيـ ـ ــن تـ ـت ــركـ ـه ــم وحـ ـي ــدي ــن
م ـس ـتــوح ـشــن ع ـل ــى ق ــارع ــة ال ـت ـجــاهــل
وال ـ ـن ـ ـس ـ ـيـ ــان ،ف ـي ـم ــا ي ـك ـت ـ ُف ــي «حـ ـ ـ ـ ّـراس
ال ــذاك ــرة» الــرس ـم ـيــون (وامل ـف ـت ـ َـرض ــون)
بحفالت االستقبال املضجرة ،وبتقيؤ
ال ـخ ـطــابــات ال ـبــاه ـتــة امل ـك ـتــوبــة بــأقــام
«املستشارين» البائسة.
ت ـك ــري ــم أن ـ ـطـ ــوان كـ ــربـ ــاج ب ـ ـشـ ــارة أم ــل
ورجــاء بأن هذا املهرجان يبدأ مشوار
األل ــف ميل بخطوة تـبــدو طريقها في
ً
لحظة تكريم الكرباج مضاءة بالحب
َ
ّ
والـ ـتـ ـق ــدي ــر لـ ـه ــذا الـ ـع ــل ــم ال ـ ـ ــذي جــســد
عشرات الشخصيات واألدوار ،وحمل
مــن األس ـم ــاء مــا ي ـنــوء بــه رج ــل واح ــد،
َّ
وظ ـ ــل األخ األك ـ ـبـ ــر والـ ـنـ ـج ــم األجـ ـم ــل:
أنطوان كرباج.
ِّ
َُ
* ُســطـ َـرت هــذه الكلمة كافتتاحية للكتيب
الـخــاص بــالــدورة األول ــى ل ـ «مـهــرجــان لبنان
الــوطـنــي لـلـمـســرح» الـتــي تحمل اســم الــرائــد
املـســرحــي أن ـط ــوان ك ــرب ــاج ،ب ـنـ ًـاء عـلــى طلب
من مدير املهرجان الفنان رفيق علي أحمد
وزوج ــة أن ـطــوان كــربــاج الـسـيــدة لــور غريب،
ولـكــن ِلـ ـ «س ـبـ ٍـب م ــا» طــالـهــا مـقــص «الــرقـيــب
الثقافي» قبيل دفعها إلى املطبعة!
** شاعر وإعالمي لبناني

اإلثنين  3كانون األول  2018العدد 3629

«الخروف السعيد» يجمع العائلة على ّ
حب السينما

سيعاد عرض «الفيل الملك» الذي القى نجاحًا الفتًا العام الماضي

زينب حاوي
في «عجقة» املهرجانات الثقافية والتجارية
ّ
ُ
ال ـت ــي ت ـغ ــرق بـ ـي ــروت ،ي ـط ــل ل ـل ـمــرة األول ــى
«م ـهــرجــان أف ــام الـعــائـلــة» (م ــن  7ال ــى 31
كانون األول /ديسمبر) ،من تنظيم شركة
«مـيــم لــإنـتــاج الـثـقــافــي» .عبر مــروحــة من
ّ
األفــام املختارة لألطفال ،يوفر املهرجان
فسحة مــن الترفيه املـمــزوج بالقيم الفنية
والثقافية .الشركة التي أخرجت عام 2015
فيلم التحريك «أميرة الــروم» ،تبعه شريط
«العودة» (إنتاج إيراني ـ لبناني) ،و«الفيل
ضــي إي ــرادات
املـلــك» ال ــذي حصد الـعــام املــا ّ
عالية في السينما اللبنانية ،تنظم مهرجانًا
مخصصًا ألفالم العائلة.
ّ
عـلــى م ــدى  25يــومــا ،سـيــدشــن املـهــرجــان
فـعــالـيــاتــه عـلــى كــافــة األراض ـ ــي الـلـبـنــانـيــة،
ضمن رسالة واضحة وصريحة :االبتعاد
عن النفس التجاري ،واالعتناء بمحتوى له
قيمته الفنية واإلنسانية .من لبنان ،وإيران،
وه ــول ـن ــدا ،وف ـن ـل ـنــدا ،وإي ـط ــال ـي ــا ،وفــرن ـســا،
وتركيا ،وكازاخستان ،واليابان ،اختارت
لجنة متخصصة فــي الشركة حــوالــى 12
فيلمًا لــأطـفــال ،نــالــت جــوائــز تكريمية أو
ّ
رش ـحــت لـجــوائــز عــاملـيــة ،لـتـكــون حــاضــرة

في املهرجان .وفيما الحصة األكبر تذهب
بإتجاه إيــران ( 6أفــام) مع عرض ألعمال
ت ـح ــري ــك ودرام ـ ـ ـ ــا م ــن ض ـم ـن ـهــا «ال ـل ــوح ــة
الـعـجـيـبــة» ،و«ال ـخ ــروف ال ـه ــارب» ،سيضم
املـ ـه ــرج ــان أف ــام ــا تـ ـن ــدرج ض ـم ــن أن ـم ــاط
املـغــامــرة والــدرامــا التوثيقية مثل« :النسر
الذهبي» (كازاخستان) 5« ،ليرات» (الهند)،
«رحلة اليوم الطويل» (اليابان)« ،بينوكيو»
(إيطاليا)« ،زرافتي» (هولندا)« ،كرة الفراء
ال ـخــارقــة» (ف ـن ـل ـنــدا) ،ال ــى جــانــب انـتــاجــات
شــركــة «مـيــم» الـتــي عــرضــت فــي السنوات
املاضية.
اخـ ـتـ ـي ــرت األع ـ ـمـ ــال الـ ـت ــي ت ـح ـمــل «ق ـي ـمــا
إنـســانـيــة» ،وف ــق مــا ق ــال رئـيــس املـهــرجــان
وامل ـ ــدي ـ ــر ال ـ ـعـ ــام لـ ـش ــرك ــة «م ـ ـيـ ــم» ع ـب ــاس
ش ـ ــرارة .تـعـمــد الـقــائـمــون عـلــى املـهــرجــان،
انتقاء األعـمــال مــن بـلــدان مختلفة الثقافة
واالن ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاءات ،لـ ـك ــن ت ـج ـم ـع ـهــا ع ـنــاصــر
م ـش ـت ــرك ــة ،إذ ي ـك ـت ـنــف ك ـل ـه ــا م ـضــامــن
إنسانية كقصة التعاطف مــع املـشـ ّـرديــن،
ّ
والتعرف الى اآلخر،
وبث الثقة في النفس،
وأنماط حياته .ركز شــرارة ،على خاصية
التمسك بالهوية ،بخالف ما تنتجه ّ
ّ
وتروج
له «الثقافة الهوليوودية» ،التي تنتج عنها
«سـلــوكـيــات وأف ـعــال» تــريــد تنميط الحياة

الـ ـبـ ـش ــري ــة ،ب ـش ـك ــل مـ ـ ّـوحـ ــد فـ ــي ال ـل ـب ــاس،
والـطـعــام ،وحـتــى التفكير .مــروحــة األفــام
املـعــروضــة ،تـهــدف إلــى تعريف املشاهد/ة
إلــى حيوات آخــريــن ،وكيفية عيشهم ،ولو
غابت املشتركات فيما بينهم .ويرى شرارة
ّأن هــذه األعمال ّ
تعبر عن هويات بلدانها،
وال تذوب في املصنع الهوليوودي ،وبالتالي
ّ
ّ
بالتعرف
تشكل فرصة للجمهور اللبناني
إلــى الخصوصيات الثقافية واالجتماعية
في كل بلد.
إذًا ،س ـت ـن ـط ـلــق ال ـ ـعـ ــروض فـ ــي الـ ـص ــاالت
اللبنانية فــي الـبـقــاع ،وب ـي ــروت ،والـجـنــوب،
وال ـ ـش ـ ـمـ ــال .وإذا لـ ــم تـ ـت ــواف ــر ال ـ ـصـ ــاالت
السينمائية ،ستخصص قاعات للعروض
ك ـم ــا س ـي ـح ـصــل فـ ــي الـ ـه ــرم ــل ،وم ـس ــرح
«رسـ ـ ــاالت» (ال ـغ ـب ـيــري) .األفـ ــام املـخـتــارة
ُدب ـل ـجــت إل ــى الـعــربـيــة الـفـحـصــى (خــاصــة
األف ـ ــام ال ـهــول ـنــديــة وال ـف ـن ـل ـنــديــة) ،وأخ ــرى
إلــى اللهجة العامية الـســوريــة ،خاصة تلك
التي تحمل طابعًا كوميديًا .يــرى شــرارة،
أنـ ــه رب ـم ــا ي ـص ـعــب ع ـل ــى ال ـط ـف ــل ،مـتــابـعــة
الـتـ ّـرجـمــة الـعــربـيــة أس ـفــل ال ـشــاشــة ،فـكــان
الحل بالدبلجة إلى العربية ،كي يفهم سياق
األحداث بشكل جيد .وهذا األمر ـ كما يقول
ـ كان يحيط به وجهانّ :
األول سلبي ،ألنه
أبـعــد املـشــاهــد عــن اإلط ــاع عــن كـثــب على
أنماط الثقافية واالجتماعية لهذه البلدان.
لـكــن ف ــي امل ـقــابــل مـنـحـتــه الــدبـلـجــة فــرصــة
أســاس ـيــة لـلـفـهــم وال ـتــرك ـيــز ف ــي سـيــاقــات
األفـ ـ ــام .يــأتــي «م ـه ــرج ــان أفـ ــام الـعــائـلــة»
ضمن سلة إنتاجات تتماشى بالتوازي مع
صناعة األف ــام األنيميشن ،والوثائقيات
التي تتوالها الشركة ،إلــى جانب الجهود
التي تسعى إلــى تعزيز ثقافة الـقــراءة لدى
الناشئة واألط ـفــال ،عبر التشبيك مــع دور
نشر لبنانية وخارجية.
«مهرجان أفــام العائلة» :مــن  7إلى
 31كانون األول (ديسمبر) في كافة
الصاالت اللبنانية.
لالستعالم01/450134 :
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مهرجان أفالم المقاومة
عودة إلى لبنان
بعد غياب  8سنوات ،يعود «املهرجان
الدولي ألفالم املقاومة» في دورته الـ
 15إلى لبنان بعد اختتام فعالياته
في إيرانُ .يستهل البرنامج اليوم
( )18:45بعرض فيلم «أحداث
الظهيرة» بحضور مخرجه محمد
حسني مهدويان (الصورة) في مسرح
«الجمعية اللبنانية للفنون ـ رساالت»
(املركز الثقافي لبلدية الغبيري ـ بئر
حسن) ،يليه غدًا الثالثاء عرض «سرو
تحت املاء» لباشه آهنكر في سينما
« »2000 AKفي صور (جنوبًا ـ .)18.45
في اليوم التالي ،يستضيف مسرح
«رساالت» شريط «مضيق أبو غريب»
( )18:45لبهرام تولكي ،قبل الختام
يوم الخميس عرض ومناقشة فيلم
«إمبراطورية جهنم» لبرويز شيخ
طادي ( )14:00مع منتجه ومدير
املهرجان محمد خزاعي ،في ذات املكان
والتوقيت.
من اليوم لغاية  6كانون ّ
األول ـ  18:45ـ
مسرح «رساالت» (بئر حسن) وسينما «AK
( »2000صور) .لالستعالم78/839532 :
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يوميات ناقصة

ُ
ميراث الخائف

ُ
وباب ُه ُ
السماء ُ ،
ُ
الريح،
سقف ملجئي
ُ
ولست خائفًا.
...
مع ذلك
ُّ
ُ
َ
(أصحابي املرتابون)
األصحاب
ال َيكف
عن سؤالي
فل
عن
موضع ال ِق ِ
ِ
ُ
َ
ّ
الخفي ِة التي ُأ ِّ
والك َّـو ِة
املفتاح
خب ُئ فيها
َ
وكلمة ِّ
سر امليراث.
 :أصحابي ّ
الطيبون...
ّ
ربما معهم الحق أصحابي.
ّ
ُّ
ّ
ُ
صوص ...معهم كل الحق.
أصحابي الل
ً
ُ
فهمّ ،أوال وأخيرًا ،يريدون أن يعرفوا
َ َّ َ
َ
َ
أين أخفي مطمورة ذهبي ،وأ ِدلة
جرائميَ ،...و قلبي؟
 :أصحابي ّ
القديسون...
2018/11/6
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في
العدد

ﻣﺜﺎل ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن و }ﺳﻴﺪروس اﻧﻔﺴﺖ ﺑﻨﻚ{
ﺣﺼﻠﺖ  ٦ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺜﻴﺮة ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻟﺤﺎﻛﻢ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ  ٢٤أﻳﺎر /ﻣﺎﻳﻮ  ٢٠١٧وﺑﻌﺪه

ﻗﺎم اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺑﺒﻴﻊ ﺳﻨﺪات ﺧﺰﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ »ﺳﻴﺪروس اﻧﻔﺴﺖ ﺑﻨﻚ« ﺑﻘﻴﻤﺔ  ١٠٩٫٨ﻣﻠﻴﺎرات ﻟﻴﺮة
ﺛﻢ اﺷﺘﺮاﻫﺎ ﻣﻨﻪ ﻓﻮرﴽ ﻓﻲ اﻟﻠﺤﻈﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺑﻠﻐﺖ  ١٦٦٫٩ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة ،وﻣﻨﺤﻪ رﺑﺤﴼ ﻣﺠﺎﻧﻴﴼ ﻣﻦ دون أي ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺑﻘﻴﻤﺔ  ٥٧٫١ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة ،أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل  ٣٨ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

)اﻷرﻗﺎم ﺑﻤﻠﻴﺎرات اﻟﻠﻴﺮات(

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ

ﺳﻨﺪات ﺧﺰﻳﻨﺔ ﺑﺎﻋﻬﺎ
ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن إﻟﻰ
»ﺳﻴﺪروس«

ﺳﻨﺪات ﺧﺰﻳﻨﺔ اﺷﺘﺮاﻫﺎ
ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻦ
»ﺳﻴﺪروس«

ﻗﻴﻤﺔ اﻷرﺑﺎح اﻟﻔﻮرﻳﺔ
اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ

ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ )(٪

ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ
٢٠١٧-٣-٢٣

٩٫٠

١٢٫٠

٣٫٠

٪٣٣٫٧٠

٢٠١٧-٣-٣٠

٩٫٤

١٤٫٠

٤٫٦

٪٤٩٫٥٦

٢٠١٧-٥-١١

٢٢٫٠

٣٨٫٤

١٦٫٤

٪٧٤٫٦٠

02
حكمت غصن

تراجع حظوظ
هجرة الطالب

04
إياد الخليل

السياسة كحقل
لتغيير ميزان
القوى االجتماعي

05
نقوال سركيس

تناقضات مستشار
من الدرجة األولى

ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ
٢٠١٧-٦-٨

١٣٫٤

٢٣٫٤

١٠٫٠

٪٧٤٫٦٠

٢٠١٧-٧-٦

١٠٫١

١٧٫٧

٧٫٦

٪٧٤٫٦٠

٢٠١٨-١-١١

٤٥٫٩

٦١٫٤

١٥٫٥

٪٣٣٫٧٠

نصف القوى
العاملة مهدور

اﻟﻤﺠﻤﻮع

١٠٩٫٨

١٦٦٫٩

٥٧٫١

٪٥٢٫٠

08
غسان ديبة

									

المصدر :معلومات خاصة

تصميم :سنان عيسى

06
نجيب عيسى

تثبيت سعر الصرف
الدنمارك  VSلبنان

حقيقة الهندسة المالية :من يحاسب حاكم مصرف لبنان؟

ّ
يقدم مصرف لبنان هندساته
ّ
وعملياته الجارية
المالية
مع المصارف التجارية على
أنها ّ
الرد المناسب والضروري
على الضغوط التي ّ
تتعرض
لها الليرة .فهل هي كذلك
ّ
حقًا؟ بعض هذه العمليات
قد يكون ّ
مبررًا ،ألي سبب
كان ،ولكن بعضها اآلخر
وفق ما
ليس كذلك إطالقًاّ ،
تكشفه معلومات موثقة.
في ما يأتي مثال أو نموذج
عن ّ
عمليات تجري بين البنك
المركزي و«سيدروس إنفست
بنك» ،تنطوي على «شبهات»
كثيرة ،وأسفرت حتى اآلن عن
أرباح مجانية فورية ومن
دون أي مقابل ،على حساب
المال العام ،بقيمة تجاوزت
 57مليار ليرة ،أو ما يعادل 38
مليون دوالر ّ
عدًا ونقدًا

ف ــي س ـيــاق مـتــابـعــة ال ـه ـنــدســات املــال ـيــة الـتــي
يجريها البنك املركزي مع املصارف التجارية،
ّ
ت ـمــك ـنــت «األخ ـ ـبـ ــار» م ــن رصـ ــد وت ــوث ـي ــق 6
ّ
ع ـم ـلــيــات م ـث ـيــرة ف ــي مــواقـيـتـهــا وطبيعتها
وطريقة إتمامهاّ ،
تخص «سيدروس إنفست
بنك» ،بدأت في آذار /مارس من العام املاضي،
في ذروة الحملة لتجديد والية حاكم مصرف
ّ
واستمرت حتى كانون
لبنان رياض سالمة،
الثاني /يناير من هذه العام ،في ذروة األزمة
التي أعقبت احتجاز رئيس الحكومة سعد
الـحــريــري فــي الـسـعــوديــة وه ــروب نحو 2.7
مليار دوالر من الودائع إلى خارج لبنان!
ل ـه ــذه ال ـع ـم ـل ـيــات ق ـ ّـص ــة ال ب ـ ّـد م ــن س ــرده ــا.
ّ
يعرف «سـيــدروس إنفست بنك» عن نفسه
ّ
عـلــى مــوقـعــه عـلــى اإلن ـتــرنــت بــأنــه «تــأســس
ف ــي ب ـي ــروت ع ــام  2011م ــن قـبــل اث ـنــن من
املصرفيني ،هما فادي العسلي ورائد خوري،
اللذان ّقررا العودة للعمل في لبنان ،وإنشاء
ّ
ّ
متخصصة ب ــإدارة الـثــروات
مؤسسة مالية
والشخصية».
العائلية
ً
ما يجب معرفته بداية ،أن خوري ُع ِّي وزيرًا
حصة ّ
لالقتصاد والتجارة من ّ
التيار الوطني
ّ
الحر في الحكومة األولى بعد انتخاب رئيس
ّ
الجمهورية ميشال عــون .وفي كانون األول/
ديسمبر مــن ع ــام  ،2016أعـلــن «س ـيــدروس
إنفست بنك» انتخاب العسلي محل خوري
فــي رئــاســة مـجـلــس اإلدارة ،وس ــرع ــان ُعـ ِّـن
ال ـع ـس ـلــي أي ـض ــا بـصـفــة م ـس ـت ـشــار لــرئـيــس
الجمهورية للشؤون العربية.

ال يـقـتـصــر األم ـ ــر ع ـلــى خ ـ ــوري وال ـع ـس ـلــي،
فابنة رئيس الجمهورية ومستشارته ميراي
عــون ،كانت تشغل منصبًا إداري ــا في البنك،
وه ـ ــي ّأدت دورًا رئ ـي ـس ــا ف ــي ص ـعــوده ـمــا
ّ
تضم قائمة
األخير .ووفق السجل التجاري،
املساهمني النائب السابق عن ّتيار املستقبل
غازي يوسف ،وهو عضو في مجلس اإلدارة
أيضًا .وفي عام  ،2015استحوذ «سيدروس
إنفست بنك» على «ستاندرد تشارترد بنك»
في لبنان ،وأنشأ بنكًا جديدًا هو «سيدروس
ب ـن ــك» ،وضـ ـ ّـم إل ــى ق ــاع ــدة مـســاهـمـيــه نـقــوال
ّ
جمعية ّ
ّ
تجار بيروت الذي
الشماس ،رئيس
ّ
خاض االنتخابات األخيرة على الئحة التيار
الوطني ّ
الحر في األشرفية ،بعدما كان يسعى
ّ
ّ
لالنضمام إلى الئحة تيار املستقبل ،في ظل
القانون االنتخابي السابقّ .
وعي «سيدروس
بنك» محاميًا له هو شفيق أبي اللمع ،الصهر
السابق لحاكم مصرف لبنان ووسيطه في
ّ
العمليات.
الكثير من
فــي بــدايــة عــام  ،2017انطلقت حملة واسعة
للضغط مــن أج ــل الـتـجــديــد لــريــاض سالمة
لوالية خامسة ُمتتالية ُ(ع ِّي ّ
للمرة األولى في
ّ
عــام  ،)1993وذلــك قبل أشهر عــدة من نهاية
واليته الرابعة .وجاءت هذه الحملة بعد ترويج
مـعـلــومــات عــن نـ ّـيــة رئـيــس الـجـمـهــوريــة طــرح
بديل لسالمة .وفــي ذروة املساومات لفرض
ال ـت ـجــديــد ،ت ـق ـ ّـدم «سـ ـي ــدروس إنـفـســت بـنـ ّـك»
بتاريخ  13شباط /فبراير  2017بكتاب خطي
من سالمة يطلب منه تخصيصه بـ«هندسة

ّ
مالية مناسبة» ليتمكن من دعم «سيدروس
ُ
ُ
بنك» ،وتغطية خسائره املتراكمة املسجلة في
حساباته لـعّــام  2015والبالغة  14.8مليون
دوالر ،واملتوقع أن تبلغ  71.3مليون دوالر في
عام  ،2019في ضوء استراتيجيته ّ
التوسعية
الــرامـيــة إل ــى زي ــادة ودائ ـعــه بقيمة  1.2مليار
دوالر فــي  3س ـنــوات .ونتيجة الـضـ ّـجــة التي
أثارها هــذا الطلب ،أحــال سالمة الكتاب على
مديرية الشؤون القانونية في مصرف لبنان،
التي ّردت في  3آذار /مارس  ،2017معتبرة أن
«الطلب غير قانوني» ،إذ «إن املهمات املنوطة
بمصرف لبنان ،بموجب القوانني النافذة ،هي
تأمني السيولة للمصارف ،عند الحاجة ،وفقًا
خاصة (ضـمــانــات ،)...وليس ّ
لشروط ّ
تعدي
ّ
ذلــك إلــى تعزيز األم ــوال الخاصة للمصارف
وتأمني مالءة هذه األخيرة».
ظن املتابعون أن األمــر انتهى عند هذا ّ
الحد،
وأن سالمة أوجــد مخرجه باللجوء إلى طلب
ال ــرأي القانوني كي ّ
يبرر رفضه االستجابة
ل ـط ـلــب «سـ ـ ـي ـ ــدروس إن ـف ـس ــت ب ـ ـنـ ــك» ،ول ـكــن
ّ
املعلومات املوثقة تكشف أن حاكم مصرف
لبنان لم يلتزم هذا الرأي ،وبدأ اعتبارًا من 23
آذار /مارس بإجراء ّ
عمليات ّ
سرية مع البنك،
ِّ َ
ُوثقت  6منها ،آخرها في كانون الثاني /يناير
املــاضــيّ ،
وأدت حتى اآلن إلــى منحه أربــاحــا
ّ
ّ
ّ
مجانية فورية من املال العام ،دون أي مقابل،
تجاوزت قيمتها املرصودة  57مليار ليرة (38
مليون دوالر).
جرت العمليات األولى والثانية والثالثة في آذار/

مارس وأيار /مايو من عام  ،2017أي قبل أيام
من التجديد لسالمة في جلسة مجلس الوزراء
ّ
العمليتان
املنعقدة في  24أيار /مايو .وجرت
الرابعة والخامسة بعد التجديد مباشرة في
حزيران /يونيو وتموز /يوليو من العام نفسه،
فيما جرت العملية األخيرة في الشهر األول
من هذا العام.
جميع هــذه العمليات جــرت وفــق الطريقة
ّ
اآلت ـيــة :ق ــام الـبـنــك املــركــزي فــي ك ــل عملية
بـبـيــع «س ـي ــدروس إنـفـســت ب ـنــك» سـنــدات
خــزي ـنــة (ب ـلــغ مـجـمــوعـهــا ال ـتــراك ـمــي نحو
 109.8مليار لـيــرة) ،وفــي اللحظة نفسها
(باملعنى الحرفي ،أي في الساعة نفسها)
أع ــاد البنك املــركــزي ش ــراء هــذه السندات
بسعر يــوازي  %152من سعر البيع (بلغ
مجموعها الـتــراكـمـ ّـي نـحــو  166.9مليار
ل ـيــرة) ،وبــالـتــالــي حــقــق البنك ربـحــا مــن ال
شيء ،مثل السحر تمامًا!
مهم كي تكتمل ّ
يبقى تفصيل ّ
القصة ،فقد
ّ
حــقــق البنك أربــاحــا فــي عــام  2017مــن هذه
العمليات بقيمة تتجاوز  42مليار ليرةّ ،
ّ
ووزع
أنصبة أرباح عن نتائج العام نفسه بقيمة 32
مليار لـيــرة! أي إن مــا كسبه مــن «الهندسة
املالية املناسبة» ذهــب إلــى جيوب املساهمني
وليس لتغطية خسائر وتنفيذ استراتيجية
ّ
التوسع كما زعم البنك في طلبه األصلي .األمر
كــان أفــدح من ذلــك وأكثر وقــاحــة .وهــذا ليس
سوى مثال أو نموذج ّ
عما يجري من دون أي
مساءلة أو حساب.
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حظوظ هجرة الطالب إلى الخارج

مالمح فصل جديد من أزمة «النموذج»
حكمت غصن
ّ
كـ ـ ــل س ـ ـنـ ــة ،ي ـس ـت ـع ـ ّـد عـ ـ ــدد ك ـب ـي ــر مــن
ّ
ال ـ ـطـ ــاب فـ ــي ل ـب ـن ــان مل ـ ـغـ ــادرة ال ـب ــاد
ب ـهــدف اسـتـكـمــال التحصيل العلمي
ف ــي الـ ـخ ــارج ،وذل ــك بــالـطـبــع بـعــد أن
ي ـك ــون ــوا ق ــد اص ـط ـف ــوا ع ـل ــى أبـ ــواب
السفارات ألشهر قبل الحصول على
«التأشيرة» .ليس هذا سوى مظهر
على الشباب اللبناني
واقع مفروض َ
منذ عقود ،إذ ُيدفع قسم كبير من جيل
ل ـتــرك وط ـنــه بـكـثــافــة ،ب ـهــدف تحقيق
ط ـ ـمـ ــوحـ ــات اس ـ ـت ـ ـك ـ ـمـ ــال ال ـت ـح ـص ـي ــل
الـعـلـمــي وال ـت ـخـ ّـصــص ف ــي ال ــدراس ــات
العليا ،وبالطبع محاولة توفير فرص
عمل فــي ال ـخــارج ،أو ّ
(رب ـمــا) تحسني
ّ
الـ ـش ــروط لـلـعـمــل ف ــي ل ـ ُب ـنــان ،ف ــي ظــل
هـ ــذا ال ـن ــزف ال ـب ـش ــري امل ـت ـع ــاظ ــم .لقد
شـهــدت ه ــذه الـحــركــة ازديـ ــادًا الفتًا
ّ
ف ــي ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة ،إل أنـهــا
ب ــات ــت م ــوض ــع تـ ـس ــاؤل نـتـيـجــة
ّ
التغيرات الكبيرة التي يشهدها
ال ـعــالــم واألزمـ ـ ــات االقـتـصــاديــة
والسياسية في الغرب تحديدًا.
ف ـمــا ه ــي أف ــق ه ــذه ال ـح ــرك ــة ،ومــا
س ـ ـي ـ ـكـ ــون االن ـ ـع ـ ـك ـ ــاس ع ـ ـلـ ــى واقـ ـ ــع
الشباب في لبنان؟

ً
أع ـ ـ ــوام دراس ـ ـيـ ــة م ـ ـثـ ــا) ،خ ـصــوصــا
ّ
أن ه ـ ـ ــذه ال ـع ـم ـل ـي ــة بـ ــاتـ ــت م ـنــظ ـمــة
ب ـش ـك ــل سـ ـه ــل ن ـس ـب ـي ــا عـ ـب ــر م ــوق ــع
CampusFrance
ال ـ ــرسـ ـ ـم ـ ــي الـ ـت ــاب ــع
ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
الفرنسية،

وجهة الطالب؛ األقطاب عديدة
ومختلفة

تـشـ ّـكــل ال ــدول األوروب ـي ــة ،وال ّ
سيما
فــرنـســا ،الــوجـهــة األهـ ـ ّـم لـلـطــاب في
ل ـب ـنــان ،وذلـ ــك ألس ـب ــاب عـ ـ ّـدة أهـ ّـمـهــا
ال ـن ـظــام الـتـعـلـيـمــي وت ـشــابــه املـنـهــج
بني الجامعة اللبنانية والجامعات
الفرنسية الرسمية (نظام  ،)LMDما
ّ
يسهل عملية االنـتـقــال دون عقبات
تذكر (كمعادلة الشهادة أو خسارة

أنجل بوليغان ــ المكسيك

a

وب ـ ــات الـ ـط ــاب ي ـت ـنــاق ـلــون ـهــا كـثـيـرًا
ويكتسبونها مـ ّـمــن سـبـقـهــم .أضــف
الـ ـلـ ـغ ــة والـ ـكـ ـلـ ـف ــة املـ ـقـ ـب ــول ــة ن ـس ـب ـيــا
للتحصيل العلمي في فرنسا (خارج
ال ـعــاص ـمــة ب ــاري ــس وعـ ــدد م ــن امل ــدن
ً
كستراسبورغ مثال).
مـ ـ ــن ال ـ ــوجـ ـ ـه ـ ــات املـ ـ ـع ـ ــروف ـ ــة أيـ ـض ــا،
ّ
ال ــوالي ــات املــت ـحــدة األمـيــركـيــة
ّ
واململكة املــتـحــدة ،وهما
ف ــي غــال ّـبـيــة ال ـح ــاالت
ت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــثـ ـ ـ ــان وجـ ـ ـه ـ ــة
طـ ــاب ال ـجــام ـعــات
الـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــي تـ ـعـ ـتـ ـم ــد

النظام اإلنغلوسكسوني (كالجامعة
األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي بـ ـي ــروت وال ـجــام ـعــة
اللبنانية األمـيــركـيــة) ،وذل ــك نتيجة
سهولة التبادل األكاديمي كما اللغة.
ال ـجــديــر بــالــذكــر ،أن وج ـهــة الـطــاب
إل ـ ــى روسـ ـي ــا عـ ـ ــادت ل ـت ـت ـصــاعــد فــي
اآلون ـ ـ ــة األخ ـ ـيـ ــرة ب ـع ـ ّـد أن تــراج ـعــت
لـفـتــرة (لكنها لــم تـتــوقــف باملطلق)،
خ ـص ــوص ــا م ــع عـ ـ ــودة ب ــرام ــج امل ـنــح
ال ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة وتـ ـ ـص ـ ــاع ـ ــد وتـ ـي ــرتـ ـه ــا
بــالـتــزامــن مــع الـصـعــود االقـتـصــادي
والـ ـسـ ـي ــاس ــي لـ ـ ـ ــدول ال ـ ـشـ ــرق وعـ ــدد
م ـ ــن دول أوروب ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـش ــرقـ ـي ــة (م ـث ــل
ب ــاروسـ ـي ــا) .وال ــاف ــت ف ــي ال ـس ـيــاق
نفسه ،بداية بروز ّ
توجه طالبي نحو
الصني التي سطع نجمها في العلوم
والتكنولوجيا والصناعة ،وذلك عبر
تقديم عــدد مــن املـنــح .وأيـضــا يوجد
ّ
تـ ّ
ـوج ــه ط ــاب ــي ن ـحــو ك ــوب ــا ل ــدراس ــة
ّ
الطب بشكل رئيس.

أسباب الرحيل معروفة

ّ
إن أسـبــاب هـجــرة الـشـبــاب والـ ّطــاب
ف ــي ل ـب ـنــان ،ك ـمــا أس ـب ــاب تـضــخـمـهــا
ف ــي اآلونـ ـ ــة األخ ـ ـيـ ــرة ،م ـع ــروف ــة وقــد
ُ
ت ـخ ـت ـصــر ب ــأزم ــة ال ـن ـظ ــام الـلـبـنــانــي
واق ـت ـص ــاد الـ ـب ــاد امل ـت ـه ــاوي بنحو
خـ ـطـ ـي ــر ،وال س ـ ّـيـ ـم ــا فـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات
ً
ّ
لتطور
األخـيــرة ،مــا ينعكس تكبيال
ّ
التعليم والعلم في لبنان ،وال سيما
ف ــي ال ـجــام ـعــة الـلـبـنــانـيــة الــرس ـم ـيــة،
الـتــي تـتـعـ ّـرض لتدمير ُممنهج منذ
ّ
الخاصة
سنوات ،ملصلحة الجامعات
الـتــي ت ـ ّ
ـدر الــربــح لبعض رج ــال املــال
وامل ـصــارف عبر الـقــروض والـفــوائــد،
وتـحـصــر التعليم فــي طبقة ّ
معينة
م ــن ال ـط ــاب وت ـح ــرم ال ـف ـئــات األك ـثــر
ّ
ً
ّ
ضعفًا وأقل دخال .أضف إلى ذلك ،أن
الدراسات العليا ،وال ّ
سيما في علوم
املـ ــادة والـطـبـيـعــة ،تـعــانــي م ــن قـيــود
ضخمة نتيجة ّ
شح التمويل البحثي
وغياب التكنولوجيا الضرورية في
ل ـب ـنــان ،م ــا ي ـف ــرض ع ـلــى أط ــروح ــات

ال ـ ــدك ـ ـت ـ ــوراه ،فـ ــي أحـ ـس ــن األح ـ ـ ـ ــوال،
أن ت ـك ــون ض ـمــن ب ــرام ــج ت ـع ــاون مع
ّ
املتقدمة .وفي الوقت
جامعات الدول
ن ـف ـس ــه ،ي ــدف ــع ه ـ ــذا ال ـض ـع ــف ط ــاب
املــاج ـي ـس ـت ـيــر ن ـح ــو الـ ـغ ــرب لـتـنـفـيــذ
ّ
التخرج في مختبرات أكثر
مشاريع
ت ـطـ ّـورًا وإي ـجــاد أطــروحــات دكـتــوراه
ّ
ّ
ممولة كليًا.
ّ
إن االنخفاض املخيف لفرص العمل
في لبنان ،بما يعنيه ذلك من تدمير
آلفـ ــاق ال ـش ـبــاب ب ـب ـنــاء ح ـيــاة كــريـمــة
وم ـس ـت ـق ـ ّـرة ف ــي وط ـن ـه ــم ،ي ــدف ــع إل ــى
البحث عن مـســارات الهجرة لتأمني
الـحــاجــة إلــى عمل ورات ــب ،وتحقيق
دور اجـتـمــاعــي ومـعـنــوي يطمحون
ّ
إل ـيــه (م ــا ال ي ـقــل أهـ ّـم ـيــة ع ــن الــراتــب
والــرعــايــة االجـتـمــاعـيــة والـصـ ّـحـيــة).
ّ
وما زاد من حركة هجرة الطلب في
الفترة األخيرة ،اإلغالق شبه الكامل
لفرص الهجرة إلى الغرب بحثًا عن
ع ـمــل ب ـعــد ال ـت ـخ ـ ّـرج م ــن ال ـجــام ـعــات
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،وهـ ـ ــذا دف ـ ــع ال ـك ـث ـيــر مــن
الـ ـشـ ـب ــاب إل ـ ــى االلـ ـتـ ـف ــاف ع ـل ــى ه ــذه
ّ
ّ
والتخرج
القيود عبر الرحيل املبكر
م ــن جــام ـعــات غــرب ـيــة ل ــزي ــادة فــرص
إي ـج ــاد عـمــل ف ــي ت ـلــك ال ـب ــاد .وعـلــى
الهامش ،ال يمكن اإلنكار أن عــددًا ال
بــأس به من الطالب يسعى للرحيل
إل ـ ـ ــى ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج هـ ــربـ ــا م ـ ــن ال ـض ـغ ــط
االج ـت ـم ــاع ــي والـ ـي ــوم ــي ف ــي ل ـب ـنــان،
الناتج مــن ارتـفــاع كلفة الـحـيــاة ،في
ّ
ظل غياب البنية التحتية والخدمات
ّ
والتنظيم واألمن واألمان ،كما تفكك
الـعــاقــات االجـتـمــاعـيــة واإلنـســانـيــة،
ّ
ما ّ
ّ
املستمر،
يؤدي إلى القلق والتوتر
ك ـمــا األمـ ـ ــراض ال ـج ـســديــة واألزم ـ ــات
النفسية واالجتماعية.

ّ
ًّ
هل يشكل الرحيل حل جذريًا؟

ّ
إن اسـتـمــرار حــركــة الرحيل بشكلها
الـ ـ ـح ـ ــال ـ ــي وس ـ ـهـ ــول ـ ـت ـ ـهـ ــا ال ـن ـس ـب ـي ــة
ووت ـي ــرت ـه ــا امل ــرت ـف ـع ــة ،بـ ــات مــوضــع
ت ـ ـ ـسـ ـ ــاؤل وشـ ـ ـ ـ ـ ّـك ب ـ ـعـ ــد أزمـ ـ ـ ـ ــة 2008

رفع رسوم التسجيل على الطالب
األجانب في فرنسا
ّ
في إطار سياسات تكبيل حركة الهجرة بهدف التعلم ،نشرت صحيفة
«لــو موند» الفرنسية يــوم االثنني  19تشرين الثاني /نوفمبر املاضي
ّ
ّ
صت
تقريرًا بعنوان «جامعات :على الطلب األجانب أن يدفعوا أكثر» ،ولخ ّ
فيه استراتيجية رئيس وزراء فرنسا الحالي إدوار فيليب «الجذابة
ّ
للطلب األجــانــب» ،التي أعلنها خــال اللقاء الجامعي للفرنكوفونية،
ّ
والتي تقضي برفع رســوم التسجيل الجامعية السنوية على الطلب
خارج االتحاد األوروبي من  170يورو إلى  2770يورو ملرحلة اإلجازة،
ومن  243يورو إلى  3770يورو ملرحلة املاجيستير ،ومن  380يورو إلى
 3770يورو ملرحلة الدكتوراهّ .
وعبر فيليب عبر حسابه على تويتر عن
ّ
استراتيجيته التي «ستجعل جاذبية فرنسا قائمة على الخيار
«ثورية»
ً
املجانية» على حدّ
بدال من شبه ّ
الحقيقي والرغبة الحقيقية واالمتياز
قولهّ ،ثم أضاف في تغريدة الحقة ّأن «الطالب األجنبي الثري يأتي إلى
فرنسا ويدفع الرسوم نفسها التي يدفعها الطالب الفرنسي األقل ً
ثراء،
الذي تقطن أسرته في فرنسا منذ سنوات وتعمل وتدفع الضرائب .هذا
ً
غير عــادل» ُ .مضيفًا هاشتاغ بعنوان «أهــا بكم في فرنسا»ّ .إن هذه
واملصحوبة بشعارات متناقضة مع حقيقتها ،ال
السياسات ّ املجحفة ّ
ّ ّ
عما كان متوقعًا :إفالس النيوليبرالية واملركز الغربي ،وتفاقم
تعبر إل
أكبر للتناقضات ،وكسر نمط العالقات التي سادت ّإبان حقبة العوملة،
وضغط وانفجارات اجتماعية أكبر في دول األطراف التابعة.

عـ ـب ــر مـ ــوقـ ــع  CampusFranceفــي
ً
مــرح ـلــة املــاج ـي ـس ـت ـيــر م ـث ــا (مـ ــن 10
اخـتـصــاصــات إل ــى  ،)7وبــالـطـبــع قد
ّ
يستمر ه ــذا التقييد بنحو مباشر
ّ
أو غ ـيــر م ـبــاشــر ،ف ــي ظ ــل ط ــروح ــات
ال ـس ـل ـط ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة اآلخـ ـ ـ ــذة بــرفــع
معايير وشروط انتساب الطالب إلى
االخـتـصــاصــات ،كما بــزيــادة شــروط
فتح االختصاصات وفقًا للعدد .ومن
ّ
جانب آخر ،إن خفض تمويل البحوث
سينعكس بــال ـضــرورة صـعــوبــة في
إي ـجــاد مـنــح ألط ــروح ــات الــدك ـتــوراه،
م ــا سـيــدفــع ع ــددًا مـهـ ّـمــا م ــن الـطــاب
الـلـبـنــانـيــن إل ــى ال ـع ــودة إل ــى الـبــاد
ّ
م ــن دون ت ـح ـق ـيــق ك ـ ــل ط ـمــوحــات ـهــم
فـ ــي ال ـت ـح ـص ـي ــل األك ـ ــاديـ ـ ـم ـ ــي ،وم ــن
امل ـم ـك ــن أن ي ـ ـ ـ ّ
ـؤدي ذل ـ ــك إل ـ ــى خـفــض
التعاون املشترك بني جامعات لبنان
وجــام ـعــات ال ـغ ــرب ،بـمــا قــد ينعكس

االق ـت ـص ــادي ــة ف ــي الـ ـغ ــرب ،وم ــا نجم
ع ـن ـه ــا مـ ــن انـ ـعـ ّـك ــاس ــات س ـل ـب ـيــة فــي
ال ـق ـط ــاع ــات ك ــاف ــة .ف ـ ــإذا اع ـت ـبــرنــا أن
ّ
الهجرة حل مطروح لفتح األفق أمام
ّ
مستقبل ال ـش ـبــاب ،ف ــإن أح ــد أبــوابــه
أغلق ُبعيد األزمة ،وهو باب الهجرة
بحثًا عن عمل في الغرب.
ال ـيــوم ،بعد تـطـ ّـور األزم ــة وتفاقمها
ّ
ّ
ف ــي ظ ـ ــل غـ ـي ــاب أي ح ـ ــل جـ ـ ــذري مــن
منطلق ليبرالي ،بدأت النيران تلتهم
الـقـطــاع األكــادي ـمــي وال ـت ــرب ــوي .هــذا
االنـ ـعـ ـك ــاس ال ـس ـل ـبــي لـ ــأزمـ ــة ،ال ــذي
يــ ّ
ـؤدي إل ــى تـقـيـيــد ال ـت ـط ـ ّـور العلمي
فـ ــي ال ـ ـغـ ــرب وت ـك ـب ـي ـل ــه ،سـيـنـعـكــس
بـ ـ ــال ـ ـ ـضـ ـ ــرورة ع ـ ـلـ ــى ح ـ ــرك ـ ــة هـ ـج ــرة
ال ـطــاب مــن لـبـنــان ومـخـتـلــف ال ــدول
امل ـم ــاث ـل ــة ،وق ـ ــد ب ـ ــدأ ذل ـ ــك بــال ـظ ـهــور
ع ـب ــر خ ـف ّــض عـ ـ ــدد االخ ـت ـ ّص ــاص ــات
التي يحق للطالب أن يترشح إليها

عـ ـل ــى عـ ـ ــدد أطـ ـ ــروحـ ـ ــات الـ ــدك ـ ـتـ ــوراه
امل ـش ـتــركــة امل ـ ّ
ـرج ــح أن تـنـخـفــض في
هذه الحالة.
ّ
وفـ ـ ــي ج ـ ــوان ـ ــب أخ ـ ـ ـ ــرى ،إن ارت ـ ـفـ ــاع
نـســب الـبـطــالــة ف ــي ال ـغ ــرب ،وتــراجــع
ف ـ ــرص الـ ـعـ ـم ــل ،س ـي ـن ـع ـك ـســان سـلـبــا
عـلــى فــرصــة اس ـت ـقــرار املـغـتــربــن في
هــذه الـبــاد ،ولكن األخطر يكمن في
صعود الحركات القومية واليمينية
ّ
املتطرفة ،كمظهر من مظاهر األزمــة
االق ـت ـصــاديــة والـسـيــاسـيــة الـغــربـيــة،
مــا يمكن أن ي ـ ّ
ـؤدي إل ــى تقييد أكبر
لحركة الهجرة.

خالصة

ّ
ّ
إن األسباب املذكورة آنفًا ،تنذر بأن
منفذًا مــن منافذ الـشـبــاب فــي لبنان
بات ّ
مهددًا باإلغالق ،وهذا أحد أوجه
لالقتصاد اللبناني
االرتباط الدائم
ّ
باالقتصاد الغربي ،وتأثره السلبي
ّ
ب ــه ،حـيــث إن تــراجــع ف ــرص الـهـجــرة
سيتزامن مــع ارت ـفــاع نسب البطالة
في لبنان بشكل رهيب ،كما ارتفاع
نسبة انغالق األفق وبالتالي اليأس،
ومـ ــا يـتـبـعــه م ــن أزمـ ـ ــات اجـتـمــاعـيــة
ّ
ّ
ستؤدي إلى تفكك املجتمع
ونفسية
وت ــدم ـي ــره بـشـكــل أك ـب ــر .ووفـ ــق عــالــم
النفس السوفياتي ألكسندر لوريا
«إذا ان ـ ـهـ ــارت صـ ـ ــورة امل ـس ـت ـق ـبــل أو
ال ـه ــدف امل ــاث ــل أم ـ ــام ال ـع ــن وال ـع ـقــل،
ّ
ويتخبط نشاطه،
ينهار عقل اإلنسان
ّ
ف ـي ـس ــود ع ــامل ــه ال ـت ـف ــك ــك وال ـف ــوض ــى
العاطفية والفكرية».
تـ ـكـ ـش ــف م ـ ـسـ ــألـ ــة ه ـ ـ ـجـ ـ ــرة ال ـ ـطـ ــاب
وآفاقها جانبًا من الجوانب املظلمة
للمنظومة املتناقضة في لبنان ،أي
النظام اللبناني الرأسمالي التابع،
ّ
القائم على مراكمة الثروات في يد قلة
قليلة على حساب املجتمع بأكمله،
والـ ــريـ ــع م ـق ــاب ــل ت ــدم ـي ــر ال ـق ـط ــاع ــات
ُ
املنتجة ،وتصدير الشباب والطاقات
ّ
الـبـشــريــة مـقــابــل اس ـت ـيــراد ك ــل شــيء
آخ ـ ـ ــر ...وال ت ـب ــدو الـ ـخـ ـي ــارات كـثـيــرة
فــي ظــل األزمـ ــة الـقــائـمــة ال ـي ــوم ،فـ ّـإمــا
التغيير نحو النقيض االقـتـصــادي
والسياسي الذي يقوم على التوزيع
ُ
ال ـع ــادل لـل ـثــروة واالق ـت ـصــاد املـنـتــج،
وعـ ـ ـل ـ ــى بـ ـ ـن ـ ــاء دولـ ـ ـ ـ ــة قـ ـ ـ ّـويـ ـ ــة قـ ـ ـ ــادرة
عـلــى تــأمــن الـعـلــم وال ـ ــدور والـقـيـمــة
ألبـ ـن ــائـ ـه ــا ،وإيـ ـ ـج ـ ــاد فـ ـ ــرص ال ـع ـمــل
وتوفير األمان والرعاية االجتماعية
والخدمات لشعبهاّ ،
وإمــا املزيد من
ّ
التفكك والفوضى واالنهيار.

مؤشر

كيف نقيس فعالية احتياطي العمالت الصعبة الحقيقي؟
علي هاشم
يظهر حجم االحتياطي من العملة الصعبة لدى املصرف املركزي
ّ
في كثير من التقارير االقتصادية ،كمؤشر ّقوة في سياق الترويج
لجهود مصرف لبنان في الحفاظ على سعر الصرف ومتانة النظام
ّ
املالي .عمليًا ،يشكل هذا االحتياطي حجم السيولة بالعملة الصعبة
التي يحتفظ بها مصرف لبنان من ودائــع املـصــارف لديه ،والتي
ّ
تسمح له بالتدخل في السوق لتوفير الــدوالر والحفاظ على سعر
ّ
الصرف ،الذي يقوم بتثبيته منذ التسعينيات .وبينما يركز اإلعالم
على حجم االحتياطي الضخم لإلشارة إلى قدرة النظام املالي على
الصمود في وجه الضغوط املختلفة ،أصبح من البديهيات تقديس
فكرة العمل الدائم على مراكمة هذا االحتياطي بأي ثمن ،وصار من
ّ
الطبيعي التركيز على نسبة ّ
وأهميتها المتصاص
نموه السنوية
ّ
ّ
الصدمات من دون النظر إلى فعالية هذا النمو الحقيقية أو حتى
كلفته!
عمليًا ،ال يوجد كثير من املنطق في مقاربة ّ
فعالية هذا االحتياطي
من خالل قراءة حجمه كرقم أو حجم ّ
كنسبة ،على
نموه السنوي
ّ
االقتصادية اللبنانية .فــإذا سلمنا -
طريقة الكثير مــن النشرات
بمنطق سياسة املصرف املركزي ُاملعلنة ّ -
بأن الهدف الفعلي من
هذا االحتياطي هو ّ
التحوط ملستوى الطلب على الدوالر مقابل العملة
ّ
املحلية خالل األزمــات أو الفترات الضاغطة ،فاملنطق االقتصادي
يفرض قراءة هذا الرقم كنسبة من إجمالي الكتلة النقدية بالليرة،

ّ
خصوصًا أن الطلب على الدوالر يتأثر حكمًا بحجم الكتلة النقدية
املتوافرة بالليرة اللبنانية في مقابله .وبدل التركيز على حجم نموّ
االحـتـيــاطــي نفسه ،ينبغي النظر إلــى ت ـحـ ّـوالت نسبته مــن الكتلة
النقدية بالليرة .وتبرز ّ
أهمية هذه املقاربة أكثر وأكثر بالتذكير بأن
على حساب
زيادة هذا االحتياطي من خالل الهندسات املالية جرى ّ
خلق كتلة نقدية كبيرة بالليرة ُاللبنانية في السوق .فهل حققت هذه
ً
الزيادة في االحتياطي الهدف املعلن منها فعال؟
ّ
وأيلول /سبتمبر  ،2018تمكن املصرف
بني آب/
أغسطس ّ 2016
ً
املــركــزي فـعــا  -وكـمــا يبشر دائـمــا  -مــن زي ــادة االحـتـيــاطــي من
العمالت األجنبية لديه مــن  40.73مليار إلــى  43.5مليار دوالر،
أي بــزيــادة نحو  2.77مليار دوالر ،بفضل الهندسات والعمليات
ّ
املستمرة منذ ذلك الوقت ،التي تقوم على منح أرباح
االستثنائية
وفوائد ضخمة في مقابل امتصاص العملة الصعبة من السوق.
لكن نتيجة هذه الهندسات والعمليات االستثنائية التي ّأدت الى ّ
نمو
ُ ّ
هذا االحتياطي ،ضخت سيولة بالليرة اللبنانية في السوق ،ما ّأدى
إلى تضخيم الكتلة النقدية  M3بنحو  13.2مليار دوالر .وبالتالي،
بينما يراجع اللبنانيون في نشرات األخبار ّ
نمو قيمة االحتياطي
ُ
«املطمئنة» بفضل الهندسات «االستباقية» ،يغفلون عــن تراجع
نسبة ّاالحتياطي مقابل الكتلة النقدية بالليرة من  32إلى .%30
ّ
السياسات التي ركــزت على مراكمة هــذا االحتياطي
فهل حققت
ُ
األهــداف الرسمية املعلنة؟ وإذا أردنــا مقارنة قيمة االحتياطي مع
ّ
يتضمن األموال املودعة
مستوى الـ  M1للكتلة النقدية بالليرة ،الذي

ّ
ّ
غب الطلب واملتداولة وتشكل مصدر الطلب األكثر مرونة وسرعة،
يمكن الـقــول إن نسبة تغطية االحـتـيــاطــي لـهــذه األم ــوال انخفض
ّ
خالل الفترة نفسها من  6.3إلى  5.8مـ ّـرات ،وهو ما يؤشر أيضًا
على انخفاض فعالية هذا االحتياطي بمعزل عن أرقام ّ
النمو التي
ُي َ
تداول بها.
وبمعزل عــن ّعــدم تطابق أه ــداف سياسة مراكمة االحتياطي مع
النتائج التي حققتها ،لم ّ
تمر هذه السياسات من دون ترتيب كلفة
ّ
باهظة على كل اللبنانيني ،سواء من خالل الفوائد واألرباح الخيالية
التي حازتها املصارف في مقابل االشتراك في دورات الهندسات
والعمليات االستثنائية املتتالية ،ومــن بينها فوائد وأرب ــاح فورية
ّ
تحققت بـمـجـ ّـرد تنفيذ عمليات ســريـعــة .وعـبــر إلـقــاء كلفة على
ّ
اللبنانيني من خــال مساهمة كل هــذه العمليات في رفــع الفوائد
التي تتقاضاها املصارف من عمليات التسليف ،خصوصًا في ظل
توظيفها كميات معتبرة من سيولتها في عمليات مصرف لبنان.
أخـيـرًا ،يتعاطى اإلعــام مع االحتياطي من العمالت الصعبة كما
يتعاطى مع أي موجودات نملكها في مواجهة األزمــات .بينما هي
ّ
الواقع احتياطات متأتية من توظيفات مصرفية بالعملة الصعبة
ّ
ل ــدى م ـصــرف ل ـب ـنــان ،أي أن ـهــا ديـ ــون وم ـتــوج ـبــات عـلــى مـصــرف
ّ
ّلبنان بــالــدوالر حتى لو استعملها في عملياته في الـســوق .وفي
ّ
الخاصة لدى مصرف لبنان
كل الحاالت ،إن توظيفات املصارف
ّ
تتأتى بدورها من ودائع ّ
خاصة ،وستكون بدورها عرضة للطلب
ّ
ّ
والتحول خالل الفترات الحساسة.
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اقتصاد السوء

الهجوم الطبقي على األجور
محمد زبيب
ليس مستغربًا أو مفاجئًا أن تخرج أصوات ناعقة ،في ذروة «األزمة» الراهنة ،تدعو إلى تخفيض
ّ
معاشات املوظفني واملتقاعدين في إدارات الدولة وهيئاتها التعليمية وأسالكها العسكرية واألمنية
ّ
ّ
والعودة إلى سياسة تجميد األجور في القطاعني ّ
والخاص .ففي كل زمان ومكان ،عندما
العام
ّ
يواجه رأس املال مخاطر أو ضغوط أو توقعات بانخفاض األرباح أو طروحات بزيادة االقتطاعات
ّ
سيتحرك «غــربــان الـســوق» ويشيعون الخطاب اإلعــامــي ،الــذي يدعو إلى
الضريبية املباشرة،
ّ
ّ
«التقشف» بوصفه «العالج» أو «العملية الجراحية» التي ال ّ
مفر منها للخروج من األزمــات ،كل
األزمات ،من أي نوع كانت.
ّ
تستند هذه األصوات إلى «نظرية» شائعة ،تعرف «التقشف» (بسذاجة مطلقة) على أنه تقليص
«طوعي» أو «قمع مالي» ،يهدف إلى تخفيض األجور واألسعار واإلنفاق ّ
العام كشروط الستعادة
ّ
«التنافسية» و«التوازن» في االقتصاد واملالية ّ
العامة .وتقوم هذه «الفكرة» كلها على مقولة دارجة ،ال
محدد لهاّ ،
معنى واضح أو ّ
ّ
أن«املهم اآلن وفورًا هو املحافظة على الثقة» ،أي ثقة أصحاب رأس
تردد
املال أنهم سيواصلون جني املزيد من العوائد املرتفعة واملجزية على توظيفاتهم واستثماراتهم
ّ
الشك والهروب وتركنا
ومضارباتهم ومشاريعهم وتجاراتهم ،ألن البديل عن هذه «الثقة» هو
نواجه وحدنا مصيرنا املشؤوم.
ّ
ّ
وفق دعاة التقشف ،ال يمكن الخروج من أي أزمة اقتصادية أو مالية أو نقدية ،إل عبر تقليص
ّ
ّ
ّ
حجم الدولة والحد من قدرتها على التدخل في إعادة توزيع الدخل .فالدولة «املتدخلة» هي «املرض»
ّ
ّ
«تشوه األســواق» وتقضي على حوافز املبادرة
الذي يجب القضاء عليه في كل األحــوال ،كونها
العام هو من عوارض الورم ،الذي ّ
الفردية .وبرأيهم ،أن ارتفاع اإلنفاق ّ
يؤدي إلى مزاحمة القطاع
ّ
ّ
الخاص على رأس املال نفسه ومصادر التمويل ويزيد العجز املالي والدين ويقلص االستثمار
ُ
املنتج ...وهكذا! من دون إضافة أي شرح أو تعليل يقوم على الربط بني السبب والنتيجة ،ومن دون
ّ
ّ
أدلة ّ
تبي لنا أين نجح هذا التقشف؟ وكيف؟ وفي أي ظروف؟ فاألساس
االضطرار إلى تقديم أي
ّ
ّ
الذي تقوم عليه فكرة التقشف ال يتصل بـ «األزمة» ،أيًا كانت ،وإنما هو أساس أيديولوجي يقوم
ّ
ّ
الخاص
على كره أي نوع من أنواع الدولة ،كلما تجاوز دورها وظيفة حارس (بوليس) رأس املال
والداعم له والضامن لربحيته وتراكمه الالنهائي.
ّ
ّ
بهذا املعنى ،سيكون متوقعًا أن يوصي صندوق النقد الدولي بـ «التقشف» ،كونه ينتمي فكريًا إلى
ّ
ّ
هذه األيديولوجيا ،وسيكون متوقعًا أكثر أن يتلقف رئيس غرفة التجارة محمد شقير أو رئيس
ّ
جمعية ّ
تجار بيروت نقوال ّ
الشماس أو أي مصرفي أو مضارب أو صاحب عمل هذه التوصية
ّ
وتحويلها إلى مطلب يرمي إلى تخفيض األجور في القطاع العام بذريعة تخفيض عجز املوازنة،
وبذريعة أن كلفة سلسلة الرتب والرواتب ،التي ّ
أقرت في العام املاضي ،لم تكن «محسوبة» ،وقد
ّ
ّ
للتحمل ...ولكن املستغرب واملفاجئ هو أن يلقى هذا املطلب صدى
رتبت أعباء ضخمة غير قابلة
ّ
واسعًا لــدى أوســاط من املجتمع والنخب ،ويجاهر بعض ممثلي األحــزاب في السلطة بتأييده،
كرئيس ّتيار املستقبل سعد الحريري ورئيس ّ
التيار الوطني ّ
الحر جبران باسيل ،أو أن يعيد
ّ
البعض إنتاجه كشرط من شــروط «مساومة» مطلوبة أو «تسوية» تاريخية ال بد منها لتوزيع
وتحمل املسؤولية املشتركة إزاء ما ّ
الخسائر بني الجميع ّ
يهددنا!
ّ
«التقشف» يعني ،في آن واحــد ،تخفيض عجز املــوازنــة ّ
العامة والــديــن العامّ
في الــواقــع ،إذا كــان
وتحفيز ّ
النمو االقتصادي وزيادة عرض الوظائف وتكبير الدخل ...فهو لم ينجح في أي مكان أو
ّ
ّ
زمان ُج ّرب فيه ،بل بالعكس تمامًا ،فجميع التجارب تفيد أن «التقشف» يؤدي إلى أزمات إضافية
ّ
ّ
أشد وطأة على الدولة واملجتمع واالقتصاد ،ويزيد عدم املساواة ويركز الدخل والثروة لدى عدد
قليل من الناس غير القادرين على استهالك القسم األكبر ّ
مما يجنوه ويستحوذون عليه ،إذ إن
ّ
«التقشف» يصيب (قبل أي شيء آخر) من يحتاجون إلى إنفاق الدولة لحمايتهم ورفع مستوى
عيشهم وتمكينهم وإشراكهم في الناتج االجتماعي.
هــذا على صعيد عـ ّ
ـامّ ،أمــا فــي حالة لبنان ،فاملثل الشائع يقول «مــن جـ ّـرب املـجـ ّـرب يكون عقله
ّ
ّ
ّ
ّ
مخرب» .إذ إن الحكومة اللبنانية جربت السياسات التقشفية ،بأشكال مختلفة ومتنوعة ،منذ عام
ّ
 1998حتى اليوم ،وعمدت إلى تجميد األجور ألطول فترة في تاريخ لبنان الحديث ،منذ عام 1996
ّ
ّ
الخاص النظامي ،وعام 2017
حتى عام  ،2012عندما اضطرت إلى تصحيح األجور في القطاع
ّ
عندما اضطرت إلى تعديل سلسلة الرتب والرواتب في مالكات القطاع العام وتصحيح معاشات
ّ
«التقشف» و«تجميد األجور» ،بلغ ّ
متوسط العجز في املوازنة
التقاعد .ففي تلك الفترة ،أي فترة
ّ
ّ
ّ
العامة  %12من الناتج املحلي اإلجمالي ،وبلغ  %17.8في عام  ،2001ووصل الدين العام الحكومي
ّ
إلى ذروة  %180من الناتج املحلي اإلجمالي في عام  ،2006أي أنه كان عند مستوى أعلى بكثير
ّ
من مستواه في نهاية عام  %148.5( 2017من الناتج املحلي اإلجمالي).
ّ
ّ
ملوظفي القطاع ّ
العام كنسبة من الناتج املحلي اإلجمالي مرتفعة
ليس صحيحًا أن «فاتورة األجور»
باملقارنة مع دول مماثلة للبنان ،وفق اعتراف البنك الدولي نفسه في أحدث تقاريره ،الذي يشير
ّ
يسميه بهذا االسم) ّأدى إلى «تخفيض النفقات الرأسمالية ّ
«التقشف» (من دون أن ّ
العامة
إلى أن
ّ
ّ
ّ
ّ
وحد من النمو املحتمل» .وأدى غياب الحيز املالي إلى جانب االفتقار إلى امليزانيات الرسمية بني
ّ
العام على املشاريع الرأسمالية ،إذ بلغ ّ
عامي  2005و 2016إلى انخفاض حاد في اإلنفاق ّ
متوسطه
ّ
ّ
نحو  %1.6فقط من الناتج املحلي اإلجمالي خالل العقد املاضي« ،وهو مستوى يقل كثيرًا مقارنة
بالبلدان األخرى .ونتيجة لذلك ،تدهورت شبكة البنية التحتية وجودتها ،ال ّ
سيما النقل وإمدادات
املياه والكهرباء ،وهي خدمات ّ
مهمة لرفاه السكان .وعــاوة على ذلكّ ،أدى انخفاض االستثمار
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
العام في هذه القطاعات إلى التأخر في سد الحاجات مما أدى إلى انخفاض في النمو االقتصادي
ّ
وتدهور عام في الظروف املعيشية».
ّ
إذًا ،هذا ما يفعله «التقشف» ،وهذا ما ُج ّربه لبنان على مدى زمني طويل ،فهو ّأدى إلى تراجع
ّ
ّ
ّ
حصة األجور من الناتج املحلي اإلجمالي إلى أقل من  ،%25وهي من أدنى الحصص على الصعيد
ّ
ّ
ّ
العاملي .وأدى إلى ارتفاع مستوى «الحرمان» ،وأدى إلى زيادة سيطرة نسبة الـ  %1من السكان
على أكثر من نصف الودائع وربــع الدخل و %40من مجمل الثروة ،في حني أن على  %99من
ّ
السكان ّ
تدبر أمرهم بالفتات املتبقي ،والذي يتضاءل باطراد.
ال ّ
شك أن هناك أزمة في «القطاع ّ
العام» ،ولكنها ليست أزمة كلفة أو فاتورة األجور بل أزمة اقتصاد
ّ
ّ
سياسي .وال شك أن هناك حاجة ملحة إلى «تسوية» تعيد توزيع الخسائر ،ولكن مدخلها هو
ّ
النظام الضريبي وليس األجــور ،فمن يطالب بالتقشف وتخفيض األجــور هو نفسه الــذي بقي
ّ
ّ ّ
ّ
معفيًا من أي عبء ضريبي حقيقي على أرباحه املحققة ،وهو الذي حقق كل األرباح من تمويل
ّ
ّ
ّ
عجز املوازنة العامة وزيادة الدين العام ورفع األسعار ،وهو الذي يعرض اآلن أن يحل محل الدولة
درة لألرباح ...لذلك ،فإن شعار ّ
في توفير الخدمات ُامل ّ
«شد األحزمة» على الجميع سيبدو مغريًا
ّ
دائمًا وجاذبًا ،ولكنه شعار مخادع ،ومشكلته أنه يفترض أننا جميعًا نلبس السراويل نفسها
ّ
يقرر كيف ّ
ونتمتع بالخصر نفسه ،في حني أن ميزان القوى هو الذي ّ
وكم ومن سيشد حزامه،
ٌ ّ
وال ضرورة لتقديم البرهان على أن هذا امليزان مختل كليًا ملصلحة الرابحني دائمًا على حساب
الخاسرين دائمًا.
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ّ
السلطة والمال في مواجهة الشعب والعمال []2/2
السياسة كحقل لتغيير ميزان القوى االجتماعي

ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
وﻓﻖ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي )(٢٠٠٩ – ١٩٩٧
اﻟﺰراﻋﺔ

٪٩
٪٦٫٣

إياد الخليل
أستاذ جامعي ،وباحث في
االقتصاد السياسي
«إن األخطاء الجسيمة التي تعاني
منها بيئتنا االقتصادية تكمن
في الفشل في توفير العمل
ّ
التعسف وانعدام
للجميع ،وفي
المساواة في توزيع الثروة
والمداخيل في المجتمع».
جون ماينار كينز – في أعقاب االنهيار
االقتصادي الكبير في العام 1929

ّأدت الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــات االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
ُ
الـنـيــولـيـبــرالـيــة امل ـع ـت ـمــدة م ـنــذ عــام
 1993إلى ضرب القطاعات اإلنتاجية
كالصناعة والزراعة والتكنولوجيا
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــادرة عـ ـل ــى خـ ـل ــق ف ـ ـ ــرص ع ـمــل
ُم ـ ـس ـ ـتـ ــدامـ ــة وك ـ ــافـ ـ ـي ـ ــة السـ ـتـ ـيـ ـع ــاب
ال ـق ــوى ال ـعــام ـلــة .فـتــراجـعــت حصتا
ً
التصنيع والــزراعــة املتدنية أصــا،
ّ
من  %19من الناتج املحلي في عام
 1994إلــى  %8.5في عــام  2017وفق
البنك الــدولــي .فيما طغت املداخيل
الــري ـع ـيــة ف ــي االق ـت ـص ــاد ،وامل ـتــأت ـيــة
م ــن ت ــوظ ـي ــف األمـ ـ ـ ــوال ف ــي األوراق
املالية وسندات الخزينة وشهادات
اإليــداع واملضاربات العقارية ،على
حساب املداخيل املتأتية من العمل
الحقيقي.
ومن أبرز مؤشرات طغيان املداخيل
الريعية ،ازديــاد وزن الفوائد نسبة
ّ
إلـ ــى ال ـن ــات ــج امل ـح ــل ــي م ــن  %11فــي
بداية التسعينيات إلى  %22حاليًا
(وف ــق حـســابــات عـبــد ا ّلـحـلـيــم فضل
الله) ،إلى جانب التضخم الكبير في
أسـعــار ال ـع ـقــارات .بينما انخفضت
حصة مداخيل ّ
ّ
العمال من  %40في
عام  1992إلى  %25في عام  ،2012قبل
الـتـصـحـيــح األخ ـي ــر ل ــأج ــور .أضــف
إل ــى ذلـ ــك ،اس ـت ـف ـحــال ال ـب ـطــالــة عند
الشباب ووصولها إلــى نحو ،%35
وضعف شبكات األمان االجتماعي،
ّ
وارتـ ـ ـف ـ ــاع حـ ـ ـ ّـدة الـ ــام ـ ـسـ ــاواة حــتــى
أصـبــح لـبـنــان مــن ال ـب ـلــدان الخمسة
األس ـ ــوأ ف ــي ال ـعــالــم لـنــاحـيــة تـ ّـوزيــع
الثروة .مع ما تعنيه هذه املؤشرات
الـ ـخـ ـطـ ـي ــرة ،ل ـج ـه ــة ضـ ـ ــرب روحـ ـي ــة
العقد االجتماعي الــذي تـقــوم عليه
الـ ــدولـ ــة ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة ال ـحــدي ـثــة،
دولة الرعاية االجتماعية.

يستكمل الكاتب في الجزء الثاني من مقاله
والظروف والسياسات التي
استعراض العوامل
ّ
ساهمت في إضعاف العمال وإقصائهم لمصلحة
تحالف السلطة والمال ،الذي يهدد اليوم بوقف
سلسلة الرتب والرواتب وتدفيعهم مجددًا كلفة
تسخير المال العام في خدمة لوبي الهيئات
االقتصادية والمصارف
ّ
اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻮﺳﻄﻲ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺪد اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎن
٣٥٫٧٠٠

٢٦٫٦٠٠
٢٢٫٠٠٠

١٢٫٥٠٠

١٩٩٠-١٩٧٥

١٩٩٥-١٩٩١

٢٠٠١-١٩٩٦

٢٠٠٧-٢٠٠٢

اﻟﻤﺼﺪر :ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ وأزﻣﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن  -ﻧﺠﻴﺐ ﻋﻴﺴﻰ

السياسات االقتصادية
النيوليبرالية
• تقليص دور الدولة وضرب قدراتها
املالية :عمدت السلطة التي استلمت
زمام الحكم منذ عام  1993إلى تحجيم
الدولة في االقتصاد وإضعاف قدراتها
املــالـيــة تـمـهـيـدًا لخصخصة مرافقها
ال ـعـ ّ
ـامــة ،انـسـجــامــا مــع األيــديــولــوجـيــة
ّ
الـنـيــولـيـبــرالـيــة .فـخــفـضــت ال ـضــرائــب
عـلــى األربـ ــاح بـشـكــل كـبـيــر ،بـحـيــث لم
تعد تتجاوز نسبة  ،%10بعد أن كانت
تصل إلــى  %50في الشطور املرتفعة.
وذلـ ــك ف ــي وق ــت كــانــت ال ــدول ــة بــأمـ ّـس
ال ـح ــاج ــة إلـ ــى اإليـ ـ ـ ـ ــرادات ف ــي مــرحـلــة
ّ
العامة
إعــادة اإلعمار وتأهيل املرافق
والبنية التحتية التي ّ
دمرتها الحرب!

ّأدى ذلــك إلــى شـ ّـح كبير فــي اإلي ــرادات
ّ
الضريبية نسبة إلــى الناتج املحلي،
ّ
تتعدى نسبة  %14حاليًا،
إذ باتت ال
ّ
وه ـ ــي م ــن ب ــن املـ ـ ـع ـ ــدالت األدنـ ـ ــى فــي
ال ـع ــال ــم .وب ــال ـت ــال ــي أص ـب ـحــت ال ــدول ــة
عــاجــزة عــن تــوفـيــر ال ـخــدمــات الـعـ ّ
ـامــة
األســاسـيــة ملواطنيها (كـهــربــاء ومياه
وصـ ـ ـ ــرف ص ـ ـ ـحـ ـ ــي )...وبـ ـنـ ـي ــة تـحـتـيــة
حديثة يحتاجها ّ
أي اقتصاد عصري.
ّ
وي ـحــل لـبـنــان ال ـي ــوم ،فــي املــرتـبــة 113
بــن  137ب ـل ـدًا لـنــاحـيــة نــوعـيــة البنية
التحتية ،أي فــي أدن ــى املــراتــب عامليًا
بعد بنغالدش ومالي ،أو بمعنى آخر
فــي م ـصــاف ال ـب ـلــدان الـفــاشـلــة .مــع ما
يعنيه ذل ــك مــن ارت ـف ــاع كـلـفــة اإلن ـتــاج
(الـ ـكـ ـه ــرب ــاء واالتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت والـ ـنـ ـق ــل)،
وتراجع تنافسية اإلنتاج اللبناني.

• السياسة النقدية :أيـضــا ،اعتمدت
الـسـلـطــة سـيــاســة نـقــديــة جـعـلــت من
تـثـبـيــت سـعــر ص ــرف ال ـل ـيــرة الـهــدف
ش ـب ــه ال ــوحـ ـي ــد لـ ـه ــا .وعـ ـل ــى أه ـ ّـم ـي ــة
اس ـت ـق ــرار س ـعــر صـ ــرف ال ـل ـي ــرة بعد
االن ـ ـه ـ ـيـ ــارات ال ـك ـب ـي ــرة فـ ــي قـيـمـتـهــا
خ ــال ع ـق ــدي الـثـمــانـيـنـيــات وب ــداي ــة
ّ ّ
التسعينيات .إال أن هــذه السياسة
ّ
أت ــت ُمـك ـل ـفــة جـ ـ ـ ّـدًا ،ف ــي ظ ــل اقـتـصــاد
صغير ومفتوح ،لناحية ّ
حرية حركة
رؤوس األم ــوال الــداخـلــة والـخــارجــة،
وعــبء العجزين التوأمني الكبيرين
ّ
العامة وامليزان التجاري.
في املوازنة
ّ
وبطبيعة الحال ،أدى ذلك إلى ارتفاع
ّ
نسبي فــي م ـعـ ّـدالت الـفــائــدة املحلية
نسبة إلى أسعار الفائدة الخارجية
لزيادة الطلب على الليرة ،واستقطاب
الــودائــع بالعمالت الصعبة لتعزيز
احتياطي املـصــرف املــركــزي .إذ بلغ
ّ
املعدل الوسطي للفائدة على سندات
ال ـخ ــزي ـن ــة ب ــال ـل ـي ــرة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ذات
استحقاق السنتني ،بني عامي 1993
و ،2003ن ـح ــو  .%17.5ب ـي ـن ـمــا بـلــغ
ّ
متوسط الفائدة املدينة ،بــن عامي
 1993و ،2017ن ـح ــو  %13.5وف ــق
البنك الدولي باملقارنة مع  %9.7في
األردن و %9فــي الكيان اإلسرائيلي
خالل الفترة نفسها.
انـعـكــس ذل ــك سـلـبــا عـلــى الـقـطــاعــات
اإلنـ ـت ــاجـ ـي ــة (الـ ـصـ ـن ــاع ــة وال ـ ــزراع ـ ــة
والتكنولوجيا) نتيجة ارتفاع كلفة
الـ ـ ـق ـ ــروض ،وتـ ـ ّ
ـوجـ ــه ال ـ ــودائ ـ ــع نـحــو
الـ ـت ــوظـ ـي ــف ف ـ ــي سـ ـ ـن ـ ــدات ال ـخ ــزي ـن ــة
وشهادات اإليداع ذات املردود املرتفع
نسبيًا ،من دون بــذل أي جهد يذكر.
ّ
بحيث تشكل توظيفات املصارف في
سـنــدات الخزينة وش ـهــادات اإلي ــداع
ل ــدى م ـصــرف لـبـنــان نـحــو  %62من
مجمل توظيفاتها ،فيما ال تتجاوز
ت ـس ـل ـي ـفــات ـهــا إل ـ ــى ق ـط ــاع ــي ال ــزراع ــة
وال ـص ـنــاعــة وال ـخ ــدم ــات التعليمية
ال ـ ـ  %4مــن مـجـمــل تــوظـيـفــاتـهــا وفــق
مصرف لبنانّ .أما باقي التسليفات
ّ
ف ـي ـت ــوزع ب ــن ال ـت ـج ــارة وال ـخ ــدم ــات
وال ـق ـط ــاع ال ـع ـق ــاري ال ـ ــذي اسـتـحــوذ
ع ـلــى حـ ّـصــة ك ـب ـيــرة م ــن الـتـسـلـيـفــات
إلــى القطاع الـخـ ّ
ـاص ،باإلضافة إلى
التسليفات إلى الخارج.
ُ
• الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــري ـ ــر املـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــرط ل ـ ـل ـ ـت ـ ـجـ ــارة
ال ـخــارج ـيــة :بـعــد ال ـحــرب اللبنانية،
ّ
حرر لبنان ّ التجارة الخارجية بشكل
ك ــام ــل وخ ــف ــض ال ــرس ــوم الـجـمــركـيــة
بـشـكــل ج ــذري مـنــذ ع ــام  ،2000وقــد
ُ
ّ
رت ــب ه ــذا الـتـحــريــر امل ـفــرط للتجارة

ال ـخــارج ـيــة أث ـ ـرًا سـلـبـيــا ك ـب ـي ـرًا على
قـ ـط ــاع ــي الـ ـصـ ـن ــاع ــة والـ ـ ـ ــزراعـ ـ ـ ــة .إذ
أغ ــرق ــت األسـ ـ ــواق بــالـسـلــع الــزراع ـيــة
والـصـنــاعـيــة ال ـجــاهــزة لــاسـتـهــاك،
ف ــي ح ــن ك ــان ــت امل ـص ـل ـحــة الــوطـنـيــة
تقتضي حماية الــزراعــة والصناعة
– مـ ــع مـ ــراعـ ــاة م ـص ـل ـحــة املـسـتـهـلــك
ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــانـ ــي ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــت ن ـ ـف ـ ـسـ ــه –
وخصوصًا بعد انتهاء الحرب التي
ّ
دم ـ ــرت امل ـصــانــع وامل ـع ــام ــل والـبـنـيــة
التحتية ،وذلك إسوة بمعظم البلدان
فــي طــور التنمية االقـتـصــاديــة ،ومن
أبـ ـ ــرز األم ـث ـل ــة ع ـل ــى ذل ـ ــك م ــا ُي ـع ــرف
بالنمور اآلسيوية (كوريا وماليزيا
وتايالند.)...

ّ
يعيش  258مليون شخص ،أو  %3.4من سكان العالم،
خ ــارج بـلــدانـهــم األســاس ـيــة وف ــق تـقــريــر الـهـجــرة العاملية
لعام  ،2018بحيث ارتفع عدد املهاجرين في العالم ثالثة
أض ـعــاف مــا ك ــان عليه فــي ع ــام  ،1970وتـسـ ّـجــل بـلــدان
املنطقة العربية ّ
التغيرات األكثر دراماتيكية على مستوى
العالم.
ّ
تشير بيانات األمم املتحدة إلى أن الكويت تحل في املرتبة
األول ــى لناحية ّ
التغيرات األكـبــر بنسبة املهاجرين منها
ّ
وإليها ،بحيث ارتفعت هــذه املـعــدالت بنسبة  %20.5بني
عامي  2000و ،2017إذ انتقلت ّ
حصتها في جركة الهجرة
العاملية من  %55إلى  %76خالل هذه الفترة .تليها عمان
بنسبة  ،%17.2ومن ّثم لوكسمبورغ بنسبة ّ .%13.2أما
املرتبة الرابعة فكانت من نصيب السعودية التي ارتفعت
مـعـ ّـدالت الهجرة فيها بنسبة  ،%11.6تليها سنغافورة
بنسبة  ،%11.4وم ــن ث ـ ّـم اإلمـ ــارات بنسبة ّ .%10.9أمــا
املرتبة السابعة فكانت من نصيب لبنان ،بحيث ارتفعت

م ـعـ ّـدالت الـهـجــرة فـيــخ بــن عــامــي  2000و 2017بنسبة
ً
ّ
كحصة من حركة
 ،%10.5منتقال من نسبة  %21من
العاملية في عام  2000إلى  %32في عام .2017
الهجرة ّ
ّ
تحلل مجلة التنمية والتمويل الصادرة عن صندوق النقد
الدولي في عدد كانون ّ
األول /ديسمبر  ،2018هذه األرقام،
ً
ّ
وتشير إلــى أن الـهـجــرة الــدولـيــة تتخذ أش ـكــاال مختلفة،
فــامل ـهــاجــرون االق ـت ـصــاديــون ي ـغ ــادرون طــوعــا بـحـثــا عن
عمل ،في حني ُيجبر الالجئون على الفرار بسبب النزاع
والعنف .ولكن يبقى العمل هو الدافع الرئيسي للهجرة.
بحيث يشكل ّ
العمال املهاجرون ثلثي املهاجرين ّالدوليني،
وينتقل معظمهم إلى البلدان املرتفعة الدخل ،متوقعني أن
ّ
ّ
والصحة،
تحقق لهم الهجرة مكاسب في الدخل والتعليم
وأن تسهم التحويالت املالية التي يرسلونها إلى بلدانهم
األم ،وبلغت  613مليار دوالر في عام  ،2017في توفير
مصدر ثابت لدخل أسرهم .في مقابل  %26هاجروا من
بالدهم أو نزحوا ضمنها بسبب النزاعات.

انعكست هذه السياسات االقتصادية
الـنـيــولـيـبــرالـيــة انـخـفــاضــا كـبـيـرًا في
ح ـ ّـص ــة الـ ـقـ ـط ــاع ــات اإلنـ ـت ــاجـ ـي ــة فــي
ّ
املحلي .وال ّ
سيما التصنيع
الناتج
( )manufacturingالــذي انخفض من
ّ
 %12.7نسبة إلى الناتج املحلي في
ع ــام  1994إل ــى  %5ف ــي ع ــام ،2017
وفق البنك الدولي ،وتراجعت ّ
حصة
ّ
ال ــزراع ــة نـسـبــة إل ــى ال ـنــاتــج املـحــلــي
م ــن  %6.5إلـ ــى  %3.5خـ ــال الـفـتــرة
ن ـف ـس ـهــا .وي ـف ـيــد ن ـج ـيــب ع ـي ـســى في
كتاب «ســوق العمل وأزمــة التشغيل
ف ــي ل ـب ـنــان» أن نـسـبــة ال ـعــام ـلــن في
قطاعي الصناعة والزراعة انخفضت
نحو  %23بني عامي  1992و .2009إذ
انخفض عدد العاملني في الصناعة
من  182.6ألف عامل إلى  154.5ألف
بني عامي  1997و ،2007كما انخفض
عدد العاملني في الزراعة من 111.8
ألـ ـ ــف عـ ــامـ ــل إلـ ـ ــى  80.8ألـ ـ ــف خ ــال
الفترة نفسها .واألخطر من ذلك هو
ان ـخ ـف ــاض م ـج ـم ــوع عـ ــدد ال ـعــام ـلــن
ف ــي ج ـم ـيــع ال ـق ـط ــاع ــات ال ـت ــي تشمل
الزراعة والصناعة والبناء والتجارة
وال ـ ـخـ ــدمـ ــات والـ ـنـ ـق ــل وامل ـ ــواص ـ ــات
واإلدارة ال ـعـ ّ
ـامــة والــوســاطــة املــالـيــة
والتأمني من  1246.2ألــف عامل إلى
 1118.4ألــف عــامــل بــن عــامــي 1997
و !2007وه ــو م ــا يـنـعـكــس بــالـتــالــي
ارتـ ـف ــاع ــا فـ ــي م ـس ـت ــوي ــات ال ـب ـط ــال ــة.
ً
فضال عن أن  %56من مجموع القوى
الـعــامـلــة الـفـعـلـيــة تـعـمــل فــي الـقـطــاع
غ ـيــر ال ـن ـظــامــي (ول ـي ــس بــال ـضــرورة
غ ـي ــر الـ ـش ــرع ــي) أي غ ـي ــر ال ـخ ــاض ــع
للمراقبة من السلطات الرسمية كون
املؤسسات غير ُم ّ
ّ
سجلة في السجل
التجاري ،وثلث هذه القوى العاملة
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واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﻘﻞ واﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﻤﻮاﺻﻼت
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
واﻹدارة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻤﺼﺪر :ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ وأزﻣﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن  -ﻧﺠﻴﺐ ﻋﻴﺴﻰ

ت ـع ـم ــل ب ــأج ــر وال ـث ـل ـث ــن لـحـســابـهــا
ّ
الخاص ،وذلك وفقًا لدراسة صادرة
عن البنك الدولي في عام  .2010وهو
ما يعني أنها قوى عاملة غير محمية
باألطر القانونية والتنظيمية كنظام
الضمان االجتماعية ،وال تستفيد من
التأمينات االجتماعية والصحية.

البطالة والهجرة
إل ــى ذلـ ــك ،تـشـيــر ال ـت ـقــديــرات إل ــى أن
ّ
نـسـبــة ال ـب ـطــالــة الـفـعـلـيــة ال ت ـقــل عن
احتساب البطالة
 ،%20وذلك من دون
ّ
املـحـبـطــة والـبـطــالــة املـقــنـعــة ،وتصل
هذه النسبة إلى  %35لدى الشباب،
م ــا ّأدى إل ــى ارت ـف ــاع ال ـه ـجــرة ضمن
هـ ــذه ال ـف ـئ ــة ،وخ ـص ــوص ــا ب ــن ذوي
ال ـك ـفــاءات والـتـعـلـيــم الـعــالــي (هـجــرة
األدم ـغــة) .يـقـ ّـدر عــدد املهاجرين بني
عامي  1992و 2007بنحو  466ألف
ّ
املعدل الوسطي
مهاجر .والالفت أن
السنوي لعدد املهاجرين ارتفع بعد
انتهاء الـحــرب ،فبعد أن كــان يــوازي
 12.500ع ــام ــل س ـن ــوي ــا ب ــن عــامــي
 1975و ،1990ارتـ ـف ــع إلـ ــى  22أل ــف
ً
عامل بني عامي  1991و 1995وصوال
إل ــى  35.700عــامــل بــن عــامــي 2002
و ،2007وفــق اإلح ـصــاءات املـحــدودة
امل ـت ــواف ــرة .يـمـكــن ال ــزي ــادة السكانية
ّ
أن ّ
تفسر جزءًا من زيادة الهجرة ،إل
أن األوضــاع االقتصادية قد تكحون
ال ـس ـبــب الــرئ ـي ـســي األكـ ـث ــر تــرجـيـحــا
لذلك.

الحاجة إلى عقد اجتماعي جديد

أﺑﺮز ّ
ﺗﻐﻴﺮات اﻟﻬﺠﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
٢٠٠٠

اﻟﺒﻨﺎء

نقوال سركيس
باحث ومستشار في قضايا البترول

التأثيرات على القوى العاملة

رسم بياني

لبنان في المرتبة السابعة في حركة الهجرة العالمية!

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
واﻟﻄﺎﻗﺔ

٢١

ﻟﺒﻨﺎن

اﻟﻤﺼﺪر :اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة

فـ ـ ــي الـ ـحـ ـصـ ـيـ ـل ــة ،أقـ ـ ـص ـ ــى ت ـح ــال ــف
الـسـلـطــة وامل ــال أكـبــر وأه ـ ّـم شريحة
اجتماعية ،أي الـعـ ّـمــال ،ويـهـ ّـدد هذا
الـ ـتـ ـح ــال ــف ي ــومـ ـي ــا ب ــوق ــف سـلـسـلــة
الرتب والرواتب عنهم .في حني أنه
ّ
ّ
العام في مصلحة لوبي
سخر املال
ال ـه ـي ـئــات االق ـت ـصــاديــة وامل ـص ــارف،
ع ـب ــر ال ـ ـثـ ــروات الـ ـت ــي راكـ ـم ــوه ــا مــن
فــوائــد الــديــن ال ـع ـ ّ
ـام ،وتـبـلــغ كلفتها
ال ـت ــراك ـم ـي ــة ن ـح ــو  77م ـل ـي ــار دوالر
بني عامي  1993و ،2017وذلــك على
حساب تمويل البنية التحتية التي
ّ
ـوفــر الـخــدمــات الـعـ ّ
ـامــة األســاسـيــة،
تـ
ّ
العامة
بما ّأدى إلــى انهيار املــرافــق
من كهرباء ومياه وصــرف صحي...
كما انهيار العقد االجتماعي الذي
يعطي الشرعية للسلطة الحاكمة،
ب ـح ـيــث بـ ــات ل ـب ـنــان ب ـحــاجــة مـ ّ
ـاســة
إل ــى عـقــد اجـتـمــاعــي حقيقي يهدف
إلـ ـ ـ ــى تـ ــوف ـ ـيـ ــر فـ ـ ـ ــرص ال ـ ـع ـ ـمـ ــل الـ ـت ــي

مناقشة
المتاجرة بالنموذج البترولي النرويجي

تناقضات مستشار من الدرجة األولى

١٩٩٧
٪١٤٫٧
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تـ ّ
ـؤم ــن الـعـيــش ال ـكــريــم لـلـمــواطـنــن،
وتوفير شبكات األمــان االجتماعية
والتغطية الصحية للجميع.
باعتماد نظام ضريبي
ويبدأ ذلــكّ ،
تصاعدي يحقق بعضًا من العدالة
االجـتـمــاعـيــة ويـ ّ
ـؤمــن امل ــوارد املالية
الـكــافـيــة لـتـحــديــث الـبـنـيــة التحتية
وتـ ــوف ـ ـيـ ــر الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات األسـ ــاس ـ ـيـ ــة.
ً
فـضــا عــن ض ــرورة خـفــض مـعـ ّـدالت
الـ ـف ــائ ــدة ل ـت ـش ـج ـيــع االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات
ف ــي ال ـق ـطــاعــات اإلن ـتــاج ـيــة وخـفــض
ك ـل ـف ــة ال ـ ــدي ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ـ ّ
ـام .وك ـ ـمـ ــا ي ـق ــول
ّ
كـيـنــز ،يـتـعـ ّـن عـلــى ال ــدول ــة الـتــدخــل
فــي سـبـيــل خـفــض م ـع ـ ّـدالت الـفــائــدة
وتحقيق مستوى االستثمار األمثل
ّ
وتــوج ـي ـهــه ض ـمــن خــطــة اجـتـمــاعـيــة
شاملة لالستثمار في سبيل توفير
ال ـع ـم ــل ل ـل ـج ـم ـيــع .وهـ ـ ــذا م ــا فـعـلـتــه
بـلــدان شــرق آسيا (كــوريــا ،تايالند،
م ــال ـي ــزي ــا) ،خ ــال ق ـفــزت ـهــا الـنــوعـيــة
ّ
مــن اق ـت ـصــادات فـقـيــرة متخلفة إلــى
ّ
ومتقدمة تنافس
اقتصادات حديثة
كبرى اقتصادات العالم .وأيضًا ،ال
ب ـ ّـد م ــن إعـ ــادة ت ــوزي ــع ع ــادل للدخل
وال ـث ــروة مــن خ ــال ه ــذه اإلجـ ــراء ات
وغ ـيــرهــا .وس ـي ـكــون ذل ــك ض ــروري ــا،
لـ ـ ـي ـ ــس فـ ـ ـق ـ ــط لـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق الـ ـ ـع ـ ــدال ـ ــة
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وامل ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاواة ،ب ـ ــل مــن
الـنــاحـيــة االق ـت ـصــاديــة أي ـضــا ،وذلــك
لـتـعــزيــز مــداخ ـيــل ال ـعـ ّـمــال والـطـبـقــة
الــوس ـطــى وال ـف ـق ــراء ال ــذي ــن يـنـفـقــون
غ ــال ـب ـي ــة دخـ ـلـ ـه ــم ،وهـ ـ ــو مـ ــا يـ ـ ـ ّ
ـؤدي
إل ــى رف ــع الـطـلــب وان ـت ـعــاش الـحــركــة
ً
االقـتـصــاديــة ،بــدال مــن تكديس هذه
الـ ـث ــروة ف ــي ال ـح ـس ــاب ــات امل ـصــرف ـيــة
ّ
بحيث ال ّ
تقدم بل ّ
ربما تؤخر!
فـ ـ ــي ال ـ ـن ـ ـهـ ــايـ ــة ،ال تـ ـكـ ـم ــن امل ـش ـك ـل ــة
األســاسـيــة فــي الحلول االقتصادية
وال ـت ـق ـن ـيــة ،ب ــل ف ــي ال ـس ـيــاســة الـتــي
يـ ـسـ ـتـ ـطـ ـي ــع مـ ـ ــن خـ ــال ـ ـهـ ــا ال ـ ـعـ ـ ّـمـ ــال
واملـ ــؤم ـ ـنـ ــون ب ــال ـت ـغ ـي ـي ــر ال ـح ـق ـي ـقــي
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل لـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــر مـ ـ ـ ـي ـ ـ ــزان ال ـ ـقـ ــوى
ّ
ملصلحتهم كي يتمكنوا من تحقيق
هذه السياسات .وكما يقول روسو
فــي ك ـتــاب «الـعـقــد االج ـت ـمــاعــي» أنــه
ّ
«يمكن للناس أن يتحدوا ويديروا
الـطــاقــات الـتــي يمتلكونها للحفاظ
ّ
على كيانهم ،وأن يولدوا بتكتالتهم
ّ
قــوى يمكنها التغلب على العقبات
وامل ـق ــاوم ــة ،عــن طــريــق تـحــريــك هــذه
القوى ودفعها إلى العمل والتنسيق
سوية».

ال ّ
تمر مناسبة ملناقشة مسيرة البترول والغاز في لبنان من دون
أن ينبري أحــد املسؤولني عن هــذا القطاع إلــى تكرار املغالطات،
التي ترمي إلــى تبرير وتغطية االنـحــرافــات التي حصلت حتى
اآلن .آخــر مناسبة كــانــت فــي ن ــدوة ُعـقــدت فــي املجلس النيابي
في  5تشرين الثاني /نوفمبر املاضي ،تحت عنوان «نحو رؤية
وطنية لقطاع النفط والغاز في لبنان :األهداف والوسائل» ،شارك
فيها الـنــائــب يــاســن جــابــر ورئـيــس هيئة إدارة قـطــاع الـبـتــرول،
واملحاضرون فاروق القاسم وغازي وزني وربيع ياغي وخضر
علوش وكاتب هذه األسطر.
مواضيع الساعة،
ـم
ـ
ه
أ
ـول
ـ
ح
النقاش
كــان من الطبيعي أن يــدور
ُ
وفــي طليعتها شــروط دورة التراخيص الـجــديــدة املرتقبة ملنح
حقوق التنقيب واإلن ـتــاج ،ومشاركة الــدولــة ،ومشاريع القوانني
األرب ـعــة قيد ال ــدرس فــي املجلس النيابي ،وعـلــى رأسـهــا إنشاء
َ
مستغربًا أن يحتدم النقاش بشكل
شركة نفط وطنية .ولم يكن
ّ
الفعلية في األنشطة البترولية ،نظرًا
خاص حول مشاركة الدولة ّ
إلــى املوقع املـحــوري الــذي تحتله هــذه املشاركة بني مستلزمات
وج ــود شــركــة وط ـن ـيــة ،وف ــي ال ـعــاقــات مــع ال ـشــركــات األجنبية
ومراقبة ّ
عملياتها وحساباتها ،ضمن إطار نظام تقاسم اإلنتاج
الــذي نـ ّـص عليه القانون البترولي  .2010/132يضاف إلــى ذلك
التناقض القائم حول هذه النقطة الجوهرية بني القانون البترولي
واملرسوم  ،2017/43الذي ّ
شوه ّ
وزور القانون ،إذ ّ
نص في املادة
 5على أن الدولة «لــن تشارك في جولة التراخيص األول ــى» ،ما
أفضى إلى تلزيم الرقعتني  4و 9في مطلع هذا العام من دون هذه
املشاركة ولو كاحتمال.
ّ
مـنــذ أك ـثــر مــن عـشــر س ـن ــوات ،يـتــولــى املـهـنــدس الـنــرويـجــي من
أصل عراقي فاروق القاسم دورًا أساسيًا كمستشار في رسم
وتنفيذ سياسة البترول والغاز في لبنان .كان ال ّبد من سماع
رأيه والتحاور ُاملباشر معه ،في الندوة املذكورة ،حول االنحرافات
والتناقضات املـشــار إلـيـهــا .ال ّ
سيما أن الـقــاســم يعمل (ع ــادة)
ّ
بعيدًا من األض ــواء ،ومــن الـنــادر جــدًا أن يشارك في الـنــدوات أو
ّ
للمرة األولى عندما
يظهر في وسائل اإلعالم .الالفت أنه فعل ذلك ً
نشر في  13كانون الثاني /ديسمبر  2018مقاال في «األخبار»
ّ
«تعليقات لتسيير الحوار في قطاع البترول :فلنتأكد
تحت عنوان
من وجــود النفط ّأو ًال» .وجــاء مضمونه بمثابة ّ
رد على رسالة
مفتوحة ّ
وجهها كاتب هذه األسطر لفخامة رئيس الجمهورية
ونشرت في الصحيفة نفسها قبل ذلك بأسبوع واحد ،وقد كان
ُهدف الرسالة لفت نظر رئيس الجمهورية إلى مخاطر التدابير
ّ
املتخذة الستثمار الثروة املوعودة في املياه اللبنانية ،بما في ذلك
تزوير القانون البترولي ،ومنح التأهيل املسبق لشركات مارقة
ّ
دوالرًا ...إلخ.
وأخرى وهمية ،ال يتجاوز رأسمال إحداهاّ ّ 1.290
وكان مقال القاسم بمثابة تبرير ،من دون أي تحفظ ،لكل التدابير
ّ
التي ّتم اتخاذها ،وبمثابة «ثناء» على املسؤولني عن هذا القطاع
ُ
وتشجيع لهم للمضي قدمًا على الطريق نفسه.
ُ
ُ
ناقشت آراء القاسم في مقال نشر في «األخبار» تحت
سبق أن
ّ
عنوان «البترول والغاز في فخ تزوير القانون» في  24شباط/
ّ
فبراير  .2018لذلك ،سأركز هنا على موضوع مشاركة الدولة
في أنشطة البترول ،كونه املوضوع الذي كان له النصيب األكبر
في أعمال ندوة البرملان األخيرة .إذ كان الفتًا جدًا ّ
التغير املفاجئ
في رأي القاسم حول جدوى وضرورة مشاركة الدولة املباشرة
املفاجأة
في استثمار البترول والغاز عبر شركة وطنية .وكانت ً
عـنــدمــا ق ــال ال ـقــاســم ص ــراح ــة إن ــه إذا صـ ّـمــم لـبـنــان ف ـعــا على
ّ
املـشــاركــة ،فإنه يتمنى شخصيًا «أن ال تتجاوز هــذه املشاركة
نسبة !»%5
هـنــاك أس ـبــاب ع ـ ّ ّـدة لــوصــف ه ــذا الـتـصــريــح بــاملـفــاجــئ ،فموقفه
الجديد يناقض كليًا ما كان قد كتبه في مقاله السابق املنشور
فــي «األخ ـب ــار» ،وفـ ّـســر فـيــه مـعــار ّضـتــه ملـبــدأ املـشــاركــة وإنـشــاء
شركة نفط وطنية ،ودعا إلى أن يتولى ّ
متعهد أجنبي التنقيب عن
ّ
البترول والغاز ،وأن تنتظر الدولة حتى حصول اكتشافات واعدة
تكفي لتأمني اإلنـتــاج ملــدة عشرين سنة على األق ــل ،قبل إقــرار
مشاركتها ،باإلضافة إلــى شــروط تعجيزية واعتباطية أخــرى،
من نظمه وتلحينه ،ال تستند إلى ّأي منطق اقتصادي ،وال وجود
ملثيلها في سائر بلدان العالم.
ُ
واألهم ،هو التناقض ّ
ّ
ينصح به لبنان
التام بني ما
السبب الثاني
وب ــن مــا ت ـ ّـم تحقيقه فــي ال ـنــرويــج ،حـيــث بـنــى ال ـقــاســم خبرته
ّ
تكون مشاركة
وتجربته .ففي حالة لبنان ،فهو يتمنى اآلن أن ّ
ّ
الدولة بنسبة  %5فقط ال غير ،بعدما كان قد حــذر بشدة ،في
مقاله قبل عشرة أشهر ،من مساوئ مثل هذه املشاركةّ .أما في
حالة النرويج ،ففي كتابه «النموذج البترولي النرويجي» (الذي
ص ــدرت تــرجـمـتــه إل ــى الـعــربـبــة فــي ال ـكــويــت ع ــام  2010ضمن
سلسلة «عالم املعرفة»)ّ ،
فسر القاسم بإسهاب الجهود الضخمة
ّ
ال ـتــي بــذلـهــا ه ــذا الـبـلــد ل ـحــث ال ـشــركــات األجـنـبـبــة عـلــى الـقـبــول
بمشاركة الــدولــة في األنشطة البترولية ،كما ّ
فسر ملــاذا وكيف

ً
كانت هذه املشاركة عامال أساسيًا في تدريب الكوادر الوطنية
وتطوير الشركة الوطنية «ستاتويل» ،التي انطلقت من العدم كي
العاملية.
تصبح واحدة من أكبر الشركات
ّ
ّ
هناك تناقض آخر في أقوال القاسم يتعلق بتحمل عبء ومخاطر
نفقات التنقيب .فقد ّادعــى في مقاله السابق في «األخـبــار» أنه
«يقتضي على الدولة ،في حال مشاركتها في األنشطة البترولية
( )State Participationأن ت ـسـ ّـدد حـ ّـصـتـهــا مــن االسـتـثـمــار
وتـتـحـ ّـمــل مـخــاطــر ف ـقــدان ه ــذه املـبــالــغ فــي ح ــال الـفـشــل» (هـكــذا
حرفيًا)! وهذه مغالطة ،من املستغرب أن تصدر عن املستشار
ّ
شكلت الــازمــة التي يـ ّ
ـرددهــا بعض املسؤولني
املــذكــور ،ولكنها
الـلـبـنــانـيــن .وال ش ـ ّـك أن ال ـقــاســم يـعـلــم ّأن واحـ ــدة م ــن الــركــائــز
ّ
املتعهد األجنبي ّ
يتحمل
األساسية لنظام تقاسم اإلنتاج هي أن
ّ
وحده نفقات ومخاطر التنقيب ،وأن الطرف الوطني يحتفط بحق
الدخول كشريك بنسبة ّ
معينة عند حصول اكتشاف تجاري.
في هذه الحالة فقط ّ
ّ
يسدد الطرف الوطني حصته من النفقات
يسمى ّ
للطرف األجنبي وفق آلية ما ّ
الحصة املحمولة (Carried
 .)interestهذا ما تفعله عشرات الدول التي تمارس نظام تقاسم
اإلنتاج منذ أكثر من نصف قرن .وهذا تمامًا ما فعلته النرويج،
وهو تمامًا ما ّ
يفسره القاسم نفسه في كتابه املذكور ،إذ يرد
(في الصفحة  )44أن «مشاركة النرويج بدأت بنسبة ،»%17.5
،)51
قبل أن ترتفع الحـقــا (كـمــا يشير إلــى ذلــك فــي الصفحة ّ
ويكتب حرفيًا« :بدأت الشركة الوطنية ستاتويل تشارك في كل
القطع بنسب لم تقل عن  %50من الحصص .باإلضافة إلى ذلك
كان بإمكان الشركة أن ترفع ّ
حصتها ،في حالة إعالن اكتشاف
تجاريّ ،إلى ما بني  %70و %80وفقًا لحجم االكتشاف .هكذا،
ووفــق كــل االتفاقيات كانت ستاتويل محمولة ( )Carriedمن
الشركات األخــرى طوال فترة التنقيب .ويعني هذا أن الشركات
األخرى كانت تدفع ّ
حصة ستاتويل من نفقات التنقيب على أمل
استرجاع هذه املبالغ في حالة تحقيق اإلنتاج».
ّ
حــاول القاسم في مقاله السابق في «األخـبــار» أن يطمس كليًا
تجربة النرويج في تطبيق نظام املشاركة ،عندما كانت تفتقر
إلى الرساميل والتكنولوجيا وتحتاج ملشاركة شركات أجنبية
كبرى ،تمامًا كما هي الحال في لبنان اليوم ،وفي سائر البلدان
ّ
األخ ــرى الـتــي تـبــنــت نـظــام تـقــاســم اإلن ـت ــاج .عملية الـطـمــس هــذه
أخذت شكل التأكيد على «أن التجربة النرويجية كانت وال تزال
ّ
ّ
من
مبنية على نظام االمتياز ،بعد تحويرات وتطويرات مهمة»ً ّ ،
دون أدنــى إشــارة إلى تجربة املشاركة التي يثني عليها مطوال
وت ـك ــرارًا فــي كـتــابــهُ ،ويـظـهــر مساهمتها الـحــاسـمــة فــي تطوبر
الكوادر والطاقات الوطنية .فهل نسي القاسم ما كتبه في كتابه؟
ّ
أحسنا الظن ،في مشورته التي ّ
يقدمها
وملاذا هذا «السهو» ،إذا
إلــى اللبنانيني عــن مــوضــوع املـشــاركــة؟ وهــذا بيت القصيد في
تناقضات املستشار املذكور الذي ّ
يكرر بعض املسؤولني أقواله.
يـنـطــوي املــوقــف الـجــديــد لـلـقــاســم (ف ــي ال ـن ــدوة الـبــرملــانـيــة) على
حصتها بنحو ّ %5
«مكرمة» للدولة بتحديد ّ
كحد أقصى في
ّ
ّ
حــال تبني نظام املشاركة ،ما يطرح الـســؤال :ملــاذا هــذه الحصة
التعيسة لبلد هو صاحب ومالك الثروة ،والتي تكاد تشبه الصدقة
بــاملـقــارنــة مــع مــا ج ــرى وي ـجــري فــي ّســائــر ب ـلــدان الـعــالــم؟ وهــي
قياسًا لحصة « %10على األقل» ،التي يمنحها املرسوم
تعيسة
ّ
ّ
 2017/43لكل شركة غير مشغلة تـشــارك فــي الحصول على
املارقة والشركات
حقوق التنقيب واإلنتاج ،بما في ذلك الشركات ُ
ّ
الوهمية التي ّتمت املواففة رسميًا على تأهيلها املسبق .ال بل إن
ّ
ّ
حصة الـ  %5التي «يتمناها» هذا املستشار (ولسان حاله يقول:
ّ
أمــرنــا لـلــه!) هــي أتعس باملقارنة مــع حصة « %50على األقــل»،
ّ
التي كانت تتمتع بها «ستاتويل» ،الشركة الوطنية في النرويج،
قبل أكثر من ثالثة عقود ،عندما كانت بحاجة ّملشاركة شركات
أجنبية لتطوير طاقاتها ،وقبل أن تستغني كليًا عن مشاركة
هذه الشركات.
أخيرًا وليس آخ ـرًا ،تبرز عالمات استفهام كبيرة حــول دوافــع
املستشار فاروق القاسم وأسباب مغالطاته وتناقضاته .فما هي
يلعبه في لبنان (كمستشار من الدرجة
العالقة بني الــدور الذي
ّ
األولى ألصحاب الربط والحل في مسيرة البترول والغاز) ،وبني
التعاون الوثيق القائم منذ سنوات بني لبنان والنرويج في هذا
املـجــال ،وتــرديــد املسؤولني عندنا أنهم يستوحون مــا يقومون
العالقة
به من «النموذج البترولي النرويجي» .التساؤل عن هذه
ّ
يفرض نفسه بشكل بديهي ألنه من املعروف أن القاسم احتل
مناصب عالية في تطوير قطاع البترول والغاز النرويجي قبل أن
ّ
ّ
الخاص .فهل هو يمارس
يتقاعد ويتجه إلى العمل االستشاري
ّ
ّ
مسؤولياته
الخاص ،بغض النظر عن
في لبنان دور هذا املستشار
السابقة في النرويج وبغض النظر أيضًا عن «الوصايا العشر»
1971؟
التي قامت عليها سياسة النرويج ّالبترولية منذ ُ
تفسر التناقضات املشار إليها،
تحتاج هذه األسئلة إلى أجوبة
ّ
ّ
وتـبـ ِّـدد الضباب الــذي يلف شتى أوجــه مسيرة البترول والغاز
عندنا .أجــوبــة ال بـ ّـد منها لوضع حـ ٍّـد لعملية التضليل املذهلة،
التي ال مثيل لها ّفي أي بلد من بلدان العالم األكثر فسادًا ،وال
يمكنها أن ّ
تؤدي إل إلى النهب وتبديد ثروة موعودة يبني عليها
اللبنانيون الكثير من اآلمال.
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أزمة التشغيل في لبنان نصف القوى العاملة مهدور

ّ
فمعدالت
أزمــة التشغيل فــي لبنان ليست أزمــة طــارئــة.
البطالة بقيت عند مستويات مرتفعة ط ــوال الفترة
ّ
كمتوسط سنوي) .وأخذ هذا
( 0102 -7991نحو %01
ّ
ّ
المعدل يرتفع بعد  ،0102ويـقــدره البنك الــدولــي في
الوقت الحاضر بنحو  %02من مجموع القوى العاملة.
وكانت ّ
معدالت البطالة (وال تزال) أعلى بكثير عند الفئات
ّ
الشابة وذات المستويات التعليمية المرتفعة .لكن أزمة

البطالة السافرة ما هي ّإل الجانب الظاهر من أزمــة ّ
أعم
وأشمل تعاني منها سوق العمل في لبنان .أزمة ُمزمنة،
ّ
متماد لرأس المال البشري في مسارب الهجرة
تتمثل بهدر
ٍ
والبطالة السافرة والبطالة الجزئية وسوء استخدام المهارات
ّ
ُ
تقريبية قمنا بها (في كتاب
المكتسبة .ووفق حسابات
«سوق العمل وأزمة التشغيل في لبنان  -اقتصاد المعرفة
كمدخل الستراتيجية الـخــروج من األزم ــة» ،صــدر عن دار

ّ ّ
ّ
تبين أن هذا الهدر ال يقل عن  %05من مجموع
الفارابي)،
القوى العاملة اللبنانية المقيمة والمهاجرة.
الرئيسية لهذه األزمة ،أجرينا
لكي نستطيع تحديد األسباب
ّ
ّ
الفعلية التي يلعبهاكل عامل من العوامل
تقييمًا لألدوار
ّ
األكـثــر تأثيرًا فــي حركة ســوق العمل ،وال سيما :أنظمة
ّ
ساتية
المؤس
التعليم والتدريب ،العمالة غير اللبنانية ،األطر
َ
ّ
التشريعية والتنظيمية ،مستويات ّ
النمو االقتصادي ،الية

ّ
وتوصلنا إلى الخالصة
اشتغال سوق العمل نفسها.
التالية :إن هذه العوامل ،منفردة أو مجتمعة ،ليست
هي المساهمة الرئيسية في أزمة التشغيل ّ
الحادة ،ألنها
ّ
ليست أزمة ظرفية أو تقنية أو قطاعية ،وإنما هي من
طبيعة بنيوية ترتبط عضويًا بطبيعة االقتصاد اللبناني
ّ
ككل ونمط اشتغاله في مرحلة ما بعد الحرب األهلية.
نمو هذا االقتصاد أصبح يعتمد إلى ٍّ
إذ ّأن ّ
حد بعيد

ّ
على التدفقات المالية الخارجية ،الخاضعة بدورها
ّ
واالقتصادية في
واألمنية
السياسية
األوضاع
بات
لتقل
ّ
بلدان ّالمصدر وفــي لبنان نفسه .و ّهــذه التدفقات
ال تتحكم فقط بمستويات ّ
النمو ،وإنما أيضًا بالبنية
القطاعية لالقتصاد .فالجزء األعـظــم منها يذهب
لالستثمار في نشاطات اقتصادية ريعية ،كالعقارات
واألدوات المالية (سندات خزينة وغيرها) ،أو لتمويل

االستراتيجية البديلة :اقتصاد المعرفة هو الحل
امل ـعــال ـجــة ال ـنــاج ـعــة ألزمـ ــة الـتـشـغـيــل،
ال ـت ــي ي ـعــانــي مـنـهــا ل ـب ـن ــان ،ي ـ ُجــب أن
ال تقتصر عـلــى الـسـيــاســات املـسـ ّـمــاة
«س ـ ـيـ ــاسـ ــات س ـ ـ ــوق ال ـ ـع ـ ـمـ ــل» .ف ـه ــذه
الـسـيــاســات هــي ع ـبــارة عــن مجموعة
م ــن الـ ـب ــرام ــج امل ـ ّ
ـوجـ ـه ــة ل ــ«ت ـن ـش ـيــط»
ال ـس ــوق .وف ــي الـحــالــة الـلـبـنــانـيــة ،فــإن
هذه البرامج ،على ّ
أهميتها ،لن تعالج
ّ
م ـصــادر األزم ــة الـبـنـيــويــة ،حــتــى ولــو
ت ــراف ـق ــت م ــع ع ـم ـل ـيــة إصـ ـ ــاح أنـظـمــة
التعليم والتدريب ،وإجراءات لتنظيم
االعتماد على اليد العاملة األجنبية...
وب ــال ـت ــال ــي ،ال بـ ـ ّـد أن ت ــوض ــع بــرامــج
«الـتـنـشـيــط» فــي سـيــاق استراتيجية
أش ـم ــل ل ـل ـت ـحـ ّـول م ــن ن ـمــط ّ االق ـت ـصــاد
الحالي إلى نمط آخر ،يوفر األرضية
ّ
الصالحة للتغلب على العجز البنيوي

ّ
الكاتب في مقاله أبرز النتائج التي استخلصها
م
يقد
من بحث ّ
أعده أخيرًا ،بدعم من الجامعة اللبنانية،
ونشره في كتاب صادر عن دار الفارابي تحت عنوان
«سوق العمل وأزمة التشغيل في لبنان  -اقتصاد
كمدخل الستراتيجية الخروج من األزمة».
المعرفة
ّ
ويقترح التحول إلى نمط اقتصادي آخر يقوم على
االستخدام األمثل لرأس المال البشري
ال ــذي يعاني منه الطلب على القوى
العاملة اللبنانية ،ويكون قــادرًا على
إطالق عملية نمو اقتصادي مستدام،
ّ
ع ـلــى ق ــاع ــدة ب ـن ـيــة إن ـتــاج ـيــة مـحــلـيــة
أكـثــر متانة وأق ــل تـعـ ّـرضــا للصدمات

الخارجية وأكثر قــدرة على املنافسة
ّ
ف ــي األسـ ـ ـ ــواق امل ـح ــل ـي ــة وال ـخ ــارج ـي ــة.
ف ــال ـن ـم ــط االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،الـ ـق ــائ ــم عـلــى
نـ ـش ــاط ــات ك ـث ـي ـفــة االس ـ ـت ـ ـخـ ــدام لـلـيــد
ال ـع ــام ـل ــة ال ــرخـ ـيـ ـص ــة ،ك ـم ــا هـ ــو ح ــال

 4محاور لالنتقال
إلى النمط االقتصادي الجديد
إن اسـتــراتـيـجـيــة االن ـت ـقــال إل ــى نمط
اق ـت ـصــادي بــديــل ال يمكن أن تخرج
ّ
إل ـ ــى ح ـ ّـي ــز الـ ــواقـ ــع فـ ــي ظ ـ ــل ال ـن ـظــام
الـ ـسـ ـي ــاس ــي االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي الـ ـس ــائ ــد،
ال ــذي أن ـتــج أزم ــة الـتـشـغـيــل نفسها.
ّ
فمثل هذه االستراتيجية تتطلب أن
ّ
ّ
يسمى «دولة
تتحول الدولة إلى ما
ِّ
التي تلعب دور املخطط
تنموية» ،أي ّ
ّ
واملـ ّ
ـوجــه واملـحــفــز واملـنـ ّـســق واملــؤطــر
ّ
والناظم للمبادرات الخاصة.
ول ـكــن ،حـتــى لــو س ــارت األمـ ــور على
ّ
ّ
التحول
ما يرام في هذا االتجاه ،فإن
إلــى اقتصاد املعرفة يحتاج إلــى ما
ّ
ال يـقــل عــن عـشــر س ـن ــوات .لــذلــك فــإن
ّ
االه ـت ـم ــام ي ـجــب أن ي ـتــركــز ف ــي هــذه
ّ
الفترة على رصد ما يمكن أن يترتب
من انعكاسات على سوق العمل ،عبر
تحديد  4محاور رئيسة لإلجراءات
الواجب اعتمادها.

تعزيز مرتكزات اقتصاد المعرفة
املـ ـ ـطـ ـ ـل ـ ــوب ،ه ـ ـنـ ــا ،مـ ـع ــالـ ـج ــة وج ـ ــوه
ال ـت ـق ـص ـيــر ال ـح ـك ــوم ــي ع ـل ــى صـعـيــد
مــرت ـكــزات اق ـت ـصــاد امل ـعــرفــة األرب ـعــة
(التعليم والتدريب ،البنية التحتية
للمعلومات ،أنظمة االبتكار ،الحوافز
االق ـت ـص ــادي ــة وال ـن ـظ ــم امل ـ ّ
ـؤس ـس ـي ــة).
وبــال ـتــالــي ،إخـ ــراج االسـتــراتـيـجـيــات
ّ
واملخططات من األدراج وتطويرها
وتنفيذ مندرجاتها.

ّ
المؤسسات
دعم
وتنمية ّ
والمتوسطة
الصغيرة

إن الــوضــع الــراهــن لـهــذه املـ ّ
ـؤسـســات
ّ
وبرامج الدعم املشتتة واملجتزأة التي
تستهدفها ،من ِقبل جهات حكومية
وغ ـيــر حـكــومـيــة مـتـفــرقــة ،يـجـعــل من
ال ـض ــروري الـعـمــل عـلــى ب ـلــورة رؤيــة

مستقبلية شاملة ومتكاملة لتنمية
ّ
املؤسسات.
هذه

ّ
إصالح سياسات االقتصاد الكلي

إن السياسات الخاصة ،الرامية إلى
ت ـعــزيــز م ــرت ـك ــزات اق ـت ـص ــاد امل ـعــرفــة
ودعم وتنمية ّ
مؤسساته اإلنتاجية،
ّ
ال ت ـ ّح ــق ــق ب ــذات ـه ــا ال ـن ـم ــو امل ـس ـت ــدام
امل ــوف ــر ل ـفــرص الـعـمــل املـطـلــوبــة ،وال
س ـ ّـي ـم ــا ف ــي ظ ــل ال ـس ـي ــاس ــات املــال ـيــة
ّ
واملؤسسية
والنقدية واألطر اإلدارية
الحالية ،ما يقتضي إرساء اإلصالح
في هــذا املجال على مرتكزات أربعة
رئيسية:
• الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـي ـ ـ ــط االقـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادي
واالجتماعي الشامل والقطاعي :أي
التخطيط الديموقراطي القائم على
املـشــاركــة الفعلية بــن القطاع الـعـ ّ
ـام
ّ
الخاص وقطاعات املجتمع
والقطاع
ّ
امل ــدن ــي ،وال ســي ـمــا مـنـهــا الـنـقــابــات
ال ـعـ ّـمــال ـيــة .م ــا يـسـتــدعــي اس ـت ـحــداث
وزارة للتخطيط.
ّ
• سياسة مالية تتمتع بـقــدر كبير
مــن الـفـعــالـيــة االقـتـصــاديــة والـعــدالــة
االجتماعية ،تقوم على نظام ضريبي
ّ
محفز للنشاطات اإلنتاجية والجــم
لـلـنـشــاطــات الــريـعـيــة ،وم ـت ــوازن بني
الـضــرائــب غير املـبــاشــرة والضرائب
املـ ـب ــاش ــرة ،وأكـ ـث ــر ت ـص ــاع ــدي ــة عـلــى
ال ــدخ ــل وال ـ ـ ـثـ ـ ــروات .وي ـت ـع ـ ّـن إق ـف ــال
م ــزاري ــب الـ ـه ــدر وال ـف ـس ــاد وتــرش ـيــد
اإلنـفــاق الـجــاري وتخفيض ّ
تدرجي
ألسـ ـع ــار الـ ـف ــائ ــدة ،وزيـ ـ ـ ــادة اإلن ـف ــاق
االس ـت ـث ـم ــاري ع ـل ــى ت ـط ــوي ــر الـبـنـيــة
ّ
العامة.
التحتية واملرافق
ّ
• س ـي ــاس ــة ن ـق ــدي ــة ت ـح ــف ــز اإلنـ ـت ــاج
ّ
املحلي القابل للتبادل على الصعيد
الدولي .ما يستدعي اعتماد املرونة

ف ــي ت ـحــديــد س ـعــر الـ ـص ــرف للعملة
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ،ب ـم ــا ي ـش ـ ّـج ــع ا ّل ـت ـصــديــر
وي ـل ـجــم االس ـت ـي ــراد وي ـخــف ــض كلفة
مدخالت اإلنتاج املستوردة.
• االس ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــدام األم ـ ـ ـثـ ـ ــل ل ـ ـل ـ ـمـ ــوارد
ال ـط ـب ـي ـع ـي ــة ،وال س ـ ّـيـ ـم ــا األراضـ ـ ـ ــي
الــزراع ـيــة (تـنـفـيــذ «ال ـخ ـطــة الشاملة
لترتيب األراضـ ــي») ،الـثــروة املائية،
والـ ـث ــروة الـبـتــرولـيــة ال ــواع ــدة ،الـتــي
يـ ـت ـ ّ
ـوج ــب ت ـح ــوي ـل ـه ــا إلـ ـ ــى «وقـ ـ ـ ــود»
ّ
لعملية التحول إلى اقتصاد إنتاجي
قائم على املعرفة.
ّ
الخاص.
• تأطير نشاطات القطاع
وإبقاء حرية املبادرة الفردية ضمن
أطر ّ
مؤسسية تضمن عدم خروجها
ّ
ع ـ ّـم ــا ت ـق ـت ـض ـيــه امل ـص ـل ـح ــة الـ ـع ــام ــة.
ّ
مـ ــا ي ـت ـط ــل ــب م ـك ــاف ـح ــة االحـ ـتـ ـك ــارات
واملـ ـم ــارس ــات االح ـت ـك ــاري ــة ،وإع ـ ــادة
هـيـكـلــة ال ـن ـظ ــام امل ـص ــرف ــي ،وإن ـش ــاء
سـ ـ ـ ــوق مـ ــال ـ ـيـ ــة فـ ـعـ ـلـ ـي ــة .وت ـش ـج ـي ــع
االستثمارات األجنبية املباشرة في
القطاعات التي تحظى باألولوية في
خـطــط التنمية الــوطـنـيــة ،وتـنـطــوي
ّ
املتقدمة.
على نقل وتوطني التقنيات

تطوير سياسات سوق العمل

ي ـس ـت ـغ ــرق ال ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـول إلـ ـ ــى االقـ ـتـ ـص ــاد
الـجــديــد ،فــي حــال تــوفــرت لــه الـشــروط
ّ
املطلوبة ،ما ال يقل عن عقد من الزمن ،ما
البنيوي للخلل
يعني أن زوال الجانب ّ
ف ــي س ــوق ال ـع ـمــل ،امل ـت ـمــثــل بـمـنـســوب
الـهــدر املرتفع فــي رأس امل ــال البشري،
سيأخذ طابعًا ّ
تدرجيًا .حتى أن بعض
وجوه الخلل في سوق العمل قد تزداد
حـ ـ ّـدة خ ــال م ـس ـيــرة ال ـت ـح ـ ّـول .نـعـنــي،
بشكل رئيسي ،تـعـ ّـرض العمالة األقــل
مهارة لفقدان وظائفها ،نتيجة لدخول
ال ـت ـق ـن ـيــات امل ـت ـق ـ ّـدم ــة إلـ ــى ال ـق ـطــاعــات

النمط االقتصادي اللبناني الحالي،
ل ـيــس ق ـ ــادرًا ع ـلــى تــول ـيــد ف ــرص عمل
كافية ومجزية ألفواج القادمني الجدد
إلى سوق العمل .ولذلك ،عليه إطالق
ن ـشــاطــات عــال ـيــة اإلن ـتــاج ـيــة ،تعتمد
على املعرفة العلمية والتكنولوجية
املـ ـتـ ـق ـ ّـدم ــة ب ــوص ـف ـه ــا ع ــام ــل اإلنـ ـت ــاج
الـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــي .ب ـ ـع ـ ـبـ ــارة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ع ـلــى
ّ
يتحول إلى ما
االقتصاد في لبنان أن
يمكن تسميته «اقتصاد معرفة».
ال يـ ـعـ ـن ــي اقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد املـ ـ ـع ـ ــرف ـ ــة ف ـقــط
االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدام ال ـ ـك ـ ـث ـ ـيـ ــف ل ــإنـ ـت ــرن ــت
والـهــاتــف املـحـمــول وال ـحــاســوب ،كما
هــو شــائــع ،بــل هــو ي ـقــوم عـلــى إنـتــاج
ون ـش ــر واسـ ـتـ ـخ ــدام ك ـث ـيــف لـلـمـعــرفــة
الـعـلـمـيــة والـتـكـنــولــوجـيــة ف ــي جميع
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــات ،وتـ ـلـ ـع ــب امل ـ ـعـ ــرفـ ــة دور

الـ ـت ــي ت ـع ـمــل ف ـي ـه ــا .وزوال ال ـخ ـلــل
ال ـب ـن ـي ــوي ب ـح ـ ّـد ذات ـ ـ ــه ،ال يـعـنــي
بــالـضــرورة اسـتـمــرار الـتــوازن
بـ ــن ال ـ ـعـ ــرض وال ـط ـل ــب
ف ـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـ ـ ــوق الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل.
فـ ـه ــذه األخ ـ ـيـ ــرة تـبـقــى
ع ـ ـ ــرض ـ ـ ــة الخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاالت
ب ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي
كالبطالة االحتكاكية،
وبـ ـعـ ـضـ ـه ــا ظـ ــرفـ ــي أو
ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارئ ،وب ـ ـع ـ ـض ـ ـهـ ــا
اآلخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ك ـ ــالـ ـ ـبـ ـ ـط ـ ــال ـ ــة
التكنولوجية الناتجة
عن تغيير موضعي في
التقنيات املستخدمة
فـ ــي أح ـ ــد ال ـق ـط ــاع ــات.
ل ــذل ــك مـ ــن ال ـ ـضـ ــروري
ب ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــورة س ـ ـي ـ ــاس ـ ــات
تـهــدف إل ــى «تنشيط»
س ــوق الـعـمــل .ويــدخــل
في هذا اإلطار:
• تـ ـ ـط ـ ــوي ـ ــر آلـ ـ ـي ـ ــات
اشتغال ســوق العمل.
وفـ ـ ـ ــي امل ـ ـ ـقـ ـ ــام ّ
األول،
ّ
يتوجب توفير قاعدة
مـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــات ش ــامـ ـل ــة
ودقـ ـيـ ـق ــة ح ـ ــول س ــوق
العمل .ومن العار بهذا
ال ـخ ـصــوص أن يبقى
لـبـنــان الـبـلــد الــوحـيــد
ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــالـ ــم الـ ـ ـ ــذي ال
يجري تعدادات دورية
ّ
ل ـس ــكــان ــه .وفـ ــي امل ـقــام
ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،وفـ ـ ــي ض ــوء
ق ـ ــاع ـ ــدة امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات
العتيدة ،يجب العمل
ع ـل ــى ص ـ ــوغ وت ـن ـف ـيــذ
م ـج ـمــوعــة /مـنـظــومــة
ال ـ ـ ـبـ ـ ــرامـ ـ ــج ال ـ ـت ـ ــي مــن
شـ ـ ــأن ـ ـ ـهـ ـ ــا امل ـ ـ ـ ــواء م ـ ـ ـ ــة
ال ـ ـكـ ـ ّـم ـ ـيـ ــة والـ ـن ــوعـ ـي ــة
بــن ال ـعــرض والـطـلــب
فـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـ ــوق ال ـ ـع ـ ـمـ ــل.

ّ
النمو
املـحـ ّـرك الرئيسي فيه لتحقيق
االقتصادي ،وتصبح املوارد البشرية
ّ
املؤهلة وذات املهارات العالية األصول
األكثر قيمة فيه.
يملك لبنان الكثير من ّ
املقومات التي
ّ
ت ـمــك ـنــه م ــن ال ـل ـح ــاق ب ــرك ــب اق ـت ـصــاد
املعرفة .فبلدان كسنغافورة وإيرلندا
وفـنـلـنــدا ل ــم ت ـكــن ،قـبــل شــروع ـهــا في
ّ
التحول إلى هذا النوع من االقتصاد،
تملك من هذه املقومات أكثر ما يملكه
ل ـب ـنــان؛ نــاهـيــك ع ــن ال ـق ـطــاع ال ـخـ ّ
ـاص
ال ـل ـب ـن ــان ــي ال ــدي ـن ــام ـي ـك ــي،
واالنفتاح التاريخي على
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ـ ــارج،
وانـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـش ـ ـ ــار
الـلـبـنــانـيــن
ف ـ ـ ـ ــي مـ ـخـ ـتـ ـل ــف

أن ـحــاء الـعــالــم .وق ــد خلصت دراس ــات
وت ـق ــاري ــر عـ ـ ّـدة ( )IDALإل ــى أن هــذه
ُ
ّ
كسب لبنان مزايا تنافسية
املقومات ت ِ
حـقـيـقـيــة ،تـتـيــح لــه الـكـثـيــر مــن فــرص
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ال ـ ــواع ـ ــدة ف ـ ــي مـخـتـلــف
الـقـطــاعــات اإلنـتــاجـيــة ذات املـكـ ّـونــات
امل ـع ــرف ـي ــة ال ـع ـل ـم ـيــة وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة
ّ
املتقدمة.
ما الذي ينقص لبنان من أجل تحويل
هذه اإلمكانات والفرص إلى إنجازات
ملموسة على األرض؟ إن ــه ،تحديدًا،
تلعبه
الـ ــدور امل ـف ـقــود ِّال ــذي يـج ّــب أن ّ
ـوجـ ــه وم ـحــفــز
الـ ــدولـ ــة ك ـم ـخ ــط ــط ومـ ـ
ّ
ومـنـ ّـســق وم ــؤط ــر ونــاظــم لـلـمـبــادرات
ّ
الخاصة.
في السنوات األخيرة ،كثرت املبادرات
ال ـ ـ ـخـ ـ ـ ّ
ـاصـ ـ ــة ف ـ ـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ف ـ ـ ــي مـ ـج ــال

أنجل بوليغان ــ المكسيك

إن ـش ــاء ودعـ ــم امل ـ ّ
ـؤس ـس ــات الـصـغـيــرة
وامل ـتـ ّ
ـوس ـطــة بـشـكــل عـ ــام ،وال ـشــركــات
ّ
التكنولوجية الناشئة بشكل خاص.
ولـكــن هــذه امل ـب ــادرات ،على ّ
أهميتها،
ب ـق ـي ــت مـ ـ ـح ـ ــدودة األث ـ ـ ــر فـ ــي تـشـكـيــل
قاعدة متينة النطالق عملية التنمية
امل ـن ـشــودة املــرت ـكــزة إل ــى ال ـت ـحـ ّـول إلــى
اقتصاد املعرفة ،وذلــك بسبب قصور
الحكومات فــي لبنان عــن لعب الــدور
الناقص .ويظهر هــذا القصور بشكل
واض ــح فــي م ـجــال املـنـظــومــة البيئية
املناسبة لنمو الشركة التكنولوجية
الناشئة .فعدم توفير البنية التحتية
املــاديــة والعلمية والـقــانــونـيــة ،وعــدم
ّ
تحمل القدر الكافي من أعباء املخاطر
الـ ـت ــي ت ـت ـع ـ ّـرض ل ـه ــا ه ـ ــذه ال ـش ــرك ــات
يفسر إلى ٍّ
بسبب طبيعتهاّ ،
حد بعيد

ومروحة هذه البرامج واسعةّ ،
أهمها
إنـ ـش ــاء ش ـب ـكــة م ــن م ـكــاتــب الـتـشـغـيــل
ّ
ت ـغ ــط ــي ج ـم ـيــع امل ـن ــاط ــق ال ـل ـب ـنــان ـيــة،
ّ
ومـ ّـدهــا بالعناصر الـبـشــريــة املــؤهـلــة
والـ ـ ـكـ ـ ـف ـ ــؤة والـ ـتـ ـجـ ـهـ ـي ــزات
امل ـ ـ ـ ـ ــادي ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـحـ ـ ــدي ـ ـ ـثـ ـ ــة.
وت ـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــع م ـ ـ ــروح ـ ـ ــة
بـ ــرامـ ــج تـ ــدريـ ــب ال ـق ــوى
الـعــامـلــة ورف ــع مستوى
أدائها .وتطوير مناهج
ال ـ ـتـ ــدريـ ــب وت ـن ــوي ـع ـه ــا
بحيث تشمل املزيد من
ّ
التخصصات واملهارات
التي يحتاج إليها سوق
العمل .وإنشاء منظومة
أعالم حول سوق العمل.
واس ـ ـ ّـت ـ ـ ـحـ ـ ــداث ب ـ ــرام ـ ــج
للتدخل الظرفي الطارئ
ل ـ ـتـ ـ ّـوف ـ ـيـ ــر ف ـ ـ ـ ــرص ع ـم ــل
مؤقتة وظرفية ملعالجة
األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث امل ـ ـفـ ــاج ـ ـئـ ــة
والـ ـ ـ ـط ـ ـ ــارئ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي م ــن
شــأن ـهــا زي ـ ــادة م ـعـ ّـدالت
ال ـ ـب ـ ـط ـ ــال ـ ــة فـ ـ ـ ــي ب ـع ــض
األوق ـ ــات وامل ـن ــاط ــق .أمــا
في املقام الثالث ،فيجب
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ع ـ ـلـ ــى ت ــرش ـي ــد
االع ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاد ع ـ ـلـ ــى الـ ـي ــد
الـعــامـلــة غـيــر اللبنانية
ّ
ب ــاتـ ـخ ــاذ إجـ ـ ـ ـ ــراءات مــن
شأنها إزاحة منافستها
لليد العاملة اللبنانية
وإزال ـ ـ ــة ال ـض ـغ ــوط الـتــي
ُ
تـحــدثـهــا عـلــى مستوى
األجور.
• توفير ظروف العمل
ال ـ ـ ــائ ـ ـ ــق ،ع ـ ـبـ ــر إعـ ـ ـ ــادة
النظر على نحو جذري
ب ــالـ ـق ــوان ــن واألن ـظ ـم ــة
ّ
املـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــلـ ـ ـق ـ ــة ب ــالـ ـعـ ـم ــل
وبـ ـ ـ ـ ـ ــرامـ ـ ـ ـ ـ ــج ال ـ ـ ـتـ ـ ــأمـ ـ ــن
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ال ـق ــائ ـم ــة
فـ ــي الـ ــوقـ ــت ال ـح ــاض ــر،

م ـح ــدودي ــة ن ـم ـ ّـوه ــا ،إن ك ــان لـنــاحـيــة
الـعــدد والحجم أم لناحية القطاعات
اإلنـتــاجـيــة الـتــي تعمل فـيـهــا .ذل ــك إن
ع ــدم تــوف ـيــر الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة يجعل
نسبة فـشــل الـنـشــاطــات الـقــائـمــة على
امل ـ ـعـ ــارف ال ـع ـل ـم ـيــة وا ّل ـت ـك ـنــولــوج ـيــة
عــالـيــة .وف ــي ح ــال تـســنــى لـهــا تـجــاوز
امل ــراح ــل األول ـ ــى لـلـتــأسـيــس بـنـجــاح،
تجد الكثير من الشركات أنها مجبرة
بعد ذلك ُعلى الهجرة إلى الخارج أو
تحويل امللكية إلــى شــركــات أجنبية،
ً
ه ــذا إن لــم تـكــن أص ــا تعمل لحساب
شــركــات أجـنـبـيــة .وعـلـيــه ،بـقــي تأثير
هـ ــذه املـ ـ ـب ـ ــادرات م ـ ـحـ ــدودًا ع ـل ــى ن ـمـ ّـو
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد وتـ ـ ـن ـ ـ ّـوع ـ ــه ،وع ـ ـلـ ــى خ ـلــق
ف ــرص ع ـمــل وف ـي ــرة تـسـتــوعــب أف ــواج
ّ
الخريجني.

والـ ـت ــي ف ـش ـلــت ف ــي ح ـم ــاي ــة ال ـع ـ ّـم ــال
م ــن ال ـت ـعـ ّـســف وال ـت ـم ـي ـيــز وامل ـخــا ّطــر
االقـتـصــاديــة ،وشـ ّـجـعــت على تفشي
ّ
العمالة الالنظامية ،ولم تعد تغطي
ســوى قسم من العاملني في القطاع
الـنـظــامــي .وتـسـتــدعــي إعـ ــادة النظر
هـ ــذه ،إص ـ ــدار ق ــان ــون ج ــدي ــد للعمل
ّ
يأخذ باملعايير التي ّ
حددتها منظمة
العمل الــدولـيــة واالت ـفــاقــات الدولية
بخصوص عالقات العمل وظروف/
ب ـي ـئ ــة مـ ـم ــارس ــة ّ الـ ـعـ ـم ــل .وم ــأس ـس ــة
عـمــل لـجـنــة امل ــؤش ــر واع ـت ـمــاد آلـيــات
محددة لتعديل ّ
ّ
الحد األدنى لألجور،
وت ـص ـح ـيــح األجـ ـ ــور رب ـط ــا بــارت ـفــاع
م ـس ـت ــوي ــات األس ـ ـعـ ــار واإلن ـت ــاج ـي ــة.
ّ
ّ
موحد للتغطية
والتحول إلى نظام
ال ـص ـح ـيــة ي ـش ـمــل ج ـم ـيــع املــواط ـنــن
َّ
ّ
العامة ،واالنتقال
ويمول من املوازنة
من نظام تعويض نهاية الخدمة إلى
ن ـظــام ت ـقــاعــدي يـشـمــل جـمـيــع أف ــراد
ال ـق ــوى ال ـعــام ـلــة ،واس ـت ـح ــداث نـظــام
للتعويض عن البطالة.
• تـفـعـيــل األطـ ــر املـ ّ
ـؤس ـســات ـيــة ،عبر
العمل على إعادة هيكلة وزارة العمل
وامل ـ ّ
ـؤسـ ـس ــة ال ــوط ـن ـي ــة ل ــاس ـت ـخ ــدام
وتـ ــزويـ ــده ـ ـمـ ــا ب ـ ـ ــامل ـ ـ ــوارد ال ـب ـش ــري ــة
ّ
وامل ــادي ــة ،الـتــي تمكنهما مــن القيام
ب ــدورهـ ـم ــا ع ـل ــى ال ــوج ــه ال ـص ـح ـيــح.
وكـ ــذلـ ــك إع ـ ـ ـ ــادة ه ـي ـك ـل ــة الـ ـصـ ـن ــدوق
ال ــوط ـن ــي ل ـل ـض ـمــان االج ـت ـم ــاع ــي أو
إنشاء هيئةّ /
مؤسسة أخرى بديلة،
لالنتقال إلى نظام التغطية الشاملة
املـ ّ
ـوحــد ونـظــام املعاشات التقاعدية
الشامل ونظام تعويضات البطالة.
* يحمل نجيب عيسى شهادة دكتوراه دولة
ّ
في العلوم االقتصادية ودبلوم في علم السكان
من جامعة ّباريس األولىّ .درس في الجامعة
اللبنانية وتولى إدارة معهد العلوم االجتماعية
وعـ ـم ــادة كـلـيــة ال ـع ـلــوم االق ـت ـص ــادي ــة وإدارة
األعمال ،وعمل بصفة خبير استشاري ّ لدى
ّ
منظمات دولية عـ ّـدة ،وله الكثير من املؤلفات
في قضايا التنمية والتشغيل.

اسـتـهــاك سـلــع وخ ــدم ــات ،م ـس ـتــوردة بمعظمها.
وبذلك تكون النشاطات التي تنمو ّإما قليلة االستيعاب
للقوى الـعــامـلــةّ ،
وإم ــا نـشــاطــات خدماتية متدنية
ّ
اللبناني المستوى المعيشي
اإلنتاجية ،ال ّتؤمن للشباب ّ ً
الالئق ،فيفضل البقاء متعطال من العمل بانتظار أن
يأخذ طريقه إلى الهجرةُ ،ويستعاض عنه بتشغيل غير
اللبنانيين على نطاق واسع

رؤية الحكومة وبرنامج «سيدر»
خلق  75ألف وظيفة فقط!
ّقدمت الحكومة املستقيلة إلى مؤتمر «سيدر» ورقة بعنوان «رؤية الحكومة اللبنانية لالستقرار
ّ
العمل» .وكما درجت عليه الحكومات التي سبقتها منذ مطلع التسعينيات ،رأت
والنمو وفرص
ّ
النمو االقتصادي ،بحدّ
املتعلق بالبطالة فقط في أزمة التشغيل ،واعتبرت أن ّ
الحكومة الجانب
ذاتهّ ،
يؤدي تلقائيًا إلى القضاء على هذه الظاهرة ،وفي هذا السياق ّ
تضمنت الرؤية ّفكرة رئيسة،
ّ
ّ
مفادها أن نمو التشغيل ال يمكن أن يتحقق في املدى القصير ،على نحو ملموس ،إل من خالل
ّ
الخاص على خلق
ارتفاع كبير في مستوى اإلنفاق االستثماري الحكومي ،ألن طاقة القطاع
فرص عمل ،من خالل زيادة النشاط واالستثمار ،تبقى في هذا األمد محدودة .ما يعني ضمنًا،
أن االلتزام ّبمندرجات مؤتمر «سيدر» من شأنه ،في املدى األبعد ،خلق فرص عمل أكثر .فهل
ً
هذا ما نتوقعه فعال من تأثيرات مؤتمر «سيدر» على التوظيف؟

ّ
التأثير المتوقع لبرنامج اإلنفاق االستثماري على البنية التحتية

ّ
تقديرات البنك الــدولــي التي تقول إن كــل مليار دوالر من اإلنفاق
تستند الــرؤيــة الرسمية إلــى
ّ
االستثماري على البنية التحتية يولد ،مباشرة وغير مباشرة 50 ،ألف فرصة عمل .وإذا افترضنا
أن الطاقة االستيعابية لإلنفاق االستثماري الحكومي ّيمكن أن تصل إلى  1.5مليار دوالر في
السنة ،فيكون مجموع فرص العمل التي يمكن أن تتولد من البرنامج بجميع مراحله  75ألف
وظيفة فقط .من جهتنا ،يمكننا التأكيد أن معظم فرص العمل ،التي سيولدها هذا البرنامج ،هي
ّ
مؤقتة ومنخفضة اإلنتاجية (على أساس أن ّ
حصة األجور من مجموع اإلنفاق هي  ،%30أي
ّ
متوسط األجر الشهري للعامل ال يزيد عن  500دوالر) ،ما يجعلها ال تتناسب مع طموحات
إن ّ
ومتطلبات الشباب اللبناني ،وسيكون أكثرها من نصيب اليد العاملة غير اللبنانية ،وستكون
ّ
مساهمتها متواضعة في التخفيف من ّ
حدة أزمة التشغيل .وهذا ما تؤكده النتائج التي أسفرت
عنها خطة إعادة اإلعمار في التسعينيات.

ّ
ّ
التأثير المتوقع لرؤية الحكومة ككل

إن الخطط واألوراقّ ،
تضمنت أيضًا ّ
ّ
تعهدات بإجراء
املقدمة إلــى مؤتمرات بــاريــس السابقة،
ّ
إصــاحــات مالية وتحسني بيئة األعـمــال للقطاع الـخــاص ومحاربة الفساد ...إل ــخ ،وهــذا يطرح
ً
تساؤال عن قــدرة الحكومة املقبلة (التي ستكون من طينة سابقاتها) على الوفاء ّ
بتعهداتها.
لكنّ ،
بحد ذاته ،ومهما كانت ّ
النمو ّ
بغض النظر عن هذا األمر ،فإن اعتبار الحكومة أن ّ
معدالته
ّ
مرتفعةّ ،يــؤدي بالضرورة إلــى معالجة الخلل الكبير في ســوق العمل ،هو اعتبار خاطئّ ،ألن
األمر يتعلق بنوعية القطاعات التي يأتي منها ّ
النمو .وبهذا الخصوص ،تحيلنا الرؤية إلى خطة
ماكينزي التي ُعهد إليها ّ
مهمة وضع استراتيجية تنويع قطاعات اإلنتاج والخدمات .والسؤال
الذي يطرح نفسه هوّ عن مدى التنسيق واملواءمة القائمني بني مندرجات الرؤية الحكومية في
مؤتمر «سيدر» وخطة ماكينزي ،التي ال تــزال في األدراج ،وال نعرف إلــى ّأي مــدى أخــذت في
االعتبار السبب الرئيسي ألزمة التشغيل في لبنان وخصائص الوافدين الجدد إلى سوق العمل،
في تحديد القطاعات التي يجب أن تحظى باألولوية في مجال االهتمام والتحفيز والسياسات
للتحفيز.
املقترحة
ّ
بانتظار نشر ّخطة ماكنزي ،وفي حال وضعت رؤية الحكومة ملؤتمر «سيدر» موضع التطبيق،
يمكننا أن نتوقع بعض االنتعاش في سوق العمل .إذ إن إجراءات ،كتحسني أوضاع البنية التحتية
ّ
واملرافق ّ
والتوسع في البرامج الحالية
العامة واإلصــاح الضريبي وخفض سعر الفائدة ...إلــخ،
ّ
لدعم ّ
مؤسسات اإلنتاج ...من شأنها العمل على التخفيف من كوابح نمو القطاعات اإلنتاجية
ّ
القائمة ،وتخفيض جزء من تكاليف اإلنتاج غير املرتبطة باألجور ،فتسهل بالتالي إمكانية جعل
مستويات األجور تواكب ارتفاع مستويات أسعار االستهالك .وإذا جرى اعتماد نظام تغطية
ّ
تعويض نهاية الخدمة إلــى نظام ضمان معاش
صحية يشمل جميع املواطنني واالنتقال من ّ
تقاعدي يشمل جميع أفراد القوى العاملة ،فذلك كله ،يجعل قسمًا من الوافدين الجدد إلى سوق
العمل ،والذين ال يجدون طريقهم إلى الهجرة ّ ،يقبلون باالنخراط في سوق العمل على الرغم من
ّ
وسيتعزز أكثر انخراط الفئة املذكورة في
أن مستويات األجور ال تتوافق تمامًا مع تطلعاتهم.
ّ
سوق العمل إذا لجأت الحكومة إلى توسيع دائرة تدخالتها املباشرة في هذه السوق ،وتحسني
ّ
نوعية هذه التدخالت ،وعملت على اتخاذ اإلجراءات الالزمة ،منها:
ّ
للمؤسسات اإلنتاجية ،تهدف إلى تخفيف تكاليف اليد العاملة
• تنفيذ برامج حوافز وإعانات
ّ
عن كاهلها (تخفيضات ضريبية ،مخصصات مالية لدعم األجور...إلخ) .وبهذا الخصوص قد
تعمد الحكومة إلى املباشرة في تنفيذ املشروع الذي ّ
أقر في عام  2014تحت مسمى «دعم أول
فرصة عمل للشباب».
الكمي والنوعي لبرامج تنمية ّ
• التحسني ّ
املؤسسات الصغيرة ،التي تسعى إلى خلق وظائف
ّ
ّ
في قطاع العمل للحساب الخاص (برامج قروض صغيرة بشروط ميسرة ،وحزمة من الخدمات
املرافقة :تقديم املعلومات واالستشارات ّالفنية والقانونية واإلدارية ...إلخ).
• استحداث وتنشيط برامج التنمية املحلية في إطار البلديات.
• تنظيم االعتماد على اليد العاملة غير اللبنانية.
ّ
ّ
للتحول إلى نمط ّ
ّ
نمو جديد ،ال يمكن لكل ذلك أن يساهم إل ببعض
لكن ،في غياب استراتيجية
االنخفاض في ّ
ّ
معدالت البطالة ،وال سيما في شرائح القوى العاملة األقل تعليمًا ومهارة واألقل
إنتاجية .أما بقية القادمني الجدد إلى سوق العمل ،وهم األكثر تعليمًا ومهارة واألكثر إنتاجية،
فسيبقون ضحية للبطالة بانتظار إيجاد فرصة عمل في الخارج.
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تثبيت سعر الصرف :الدنمارك  vsلبنان
«الدنماركيون ّ
يحبون مصرفهم المركزي»
آناليس رايلز

ف ــي ع ـيــد االس ـت ـق ــال ،ن ـشــر مـصــرف
لبنان إعالنًا جاء في نهايته أن «ليرتك
ّ
بتنهز» .وبهذا أخذ املصرف
ثابتة وما
املـ ــركـ ــزي س ـع ــر ال ـ ـصـ ــرف إل ـ ــى أع ـلــى
مستوى رمزي له عبر ربطه باالستقالل نفسه .فإلى
اآلن كــان سعر الـصــرف الـثــابــت مقياسًا لنجاحات
حكومات ما بعد الحرب ونجاح خطط إعادة اإلعمار
وبرهان على ّ
تفوق منطق رأس املال الجديد ،الذي أتى
ليستبدل «فوضى امليليشيات»ّ ،ولكن روي ـدًا رو ّيـدًا
أصبح ّرمزًا لثبات نظام الطائف كله وأصبح التخلي
عنه تخليًا عن النظام ّ
برمته.
ال بــأس ،فتاريخيًا ،قــام بعض البلدان بربط تثبيت
العملة أو استقرار األسعار مع أمور وطنية جوهرية،
ّ
بسبب تجارب مع التضخم وانهيار العملة في مرحلة
ّ
معينة من تاريخها .التجربة املثلى هي في أملانيا.
فـبـعــد ال ـح ــرب الـعــاملـيــة األول ـ ــى ،ف ــي عـهــد جـمـهــوريــة
ّ
فايمارّ ،
تعرضت أملانيا ألســوأ حــدث تضخمي في
الـتــاريــخ الـحــديــث ،حيث تسارعت األسـعــار وتدهور
سـعــر امل ــارك إل ــى الـ ــدوالر مــن  4.2فــي  1914إل ــى 4
ّ
تــريـلـيـُـون ف ــي خــريــف  !1923وأدى ذل ــك الـتـضــخــم
فوق املفرط إلى َت ّ
غير كبير في العالقات االجتماعية
وانهيار الطبقة املتوسطة ،ما زاد من درجة الصراعات
السياسية وتزعزع االستقرار االجتماعيّ ،
وأدى ،مع
الكساد العظيم في  ،1929إلــى وصــول النازيني إلى
السلطة عام  .1933ولضمان عدم تكرار تلك األزمة،
ُب َ
البوندسبنك بعد الحرب على أســس ُمحافظة،
ني
ّ
ّ
استقرار األسعار وقــوة املارك
بحيث احتلت أهــداف ّ
األولــويــة .وفــي آخــر تجليات هــذا ال ـحــذر ،أو الــرهــاب
مــن الـتـضـ ّـخــم ،تـ ّ
ـأســس املـصــرف املــركــزي األوروب ــي
عـلــى أس ــس الـبــونــدسـبـنــك نـفـسـهــا وك ــان م ـقـ ّـره في
فرانكفورت ليكون تحت األعني الساهرة لألملان.
املثال اآلخر هي الدنمارك ،فمنذ عام ّ 1982تم تثبيت
الكرون تجاه املارك ّثم تجاه اليوروّ ،
وتمت املحافظة
على هذا التثبيت حتى بعد اهتزازات أزمة  .2008لكن
التثبيت يذهب في أصوله إلــى أبعد من هــذه الفترة.
فــي خطابه فــي  4تـمــوز /يوليو املــاضــي أعــاد حاكم
املصرف الرس روده التذكير ببدايات املصرف بعد
الحروب النابوليونية ،حني خسرت الدنمارك الحرب
وزادت الديون وتـ ّـم طبع العملة فــزادت أسعار بعض
بنسبة  ،%300ولــذلــك ت ـ ّـم تأسيس
امل ــواد الـغــذائـيــة ّ
امل ـص ــرف لــوقــف ك ــل هـ ــذا .وف ــي  1982ك ــان ال ـقــرار
ّ
سياسيًا حيث اتفق من كان يشكل الحكومة آنذاك
«بعدم استعمال خفض العملة كسياسة اقتصادية».
بــالـتــالــي ،وم ـقــارنــة مــع أملــانـيــا وال ــدن ـم ــارك ،يمكن أن
نـتـفـ ّـهــم م ـحــاولــة امل ـصــرف امل ــرك ــزي الـلـبـنــانــي إقــامــة
هذا الربط بني النظام وقيمة العملة وبني االستقالل
وقيمة العملة .لكن قبل الذهاب أكثر نحو مضمون
هذا الربط وما يعنيه بالنسبة إلى لبنان ،نحتاج إلى
التأكيد على بعض األمور:
ّأو ًال ،على رغم أن الحفاظ على قيمة العملة كانت أهمّ
ّ
أه ــداف مـصــرف لبنان عند قـيــامــه ،إل أن املصرف
لم َ
يتنب التثبيت كوسيلة للحفاظ على قيمة العملة.
ولـلـمـفــارقــة أن لـبـنــان ك ــان الـبـلــد الــوحـيــد فــي الـعــالــم
ّ
متحرك أو
منذ عــام  1950الــذي اتبع سعر صــرف
عائم بشكل مستمر خالل مرحلة «بريتون وودز»
بني عامي  1947و ،1971والتي ّ
نصت على اعتماد
أسعار الصرف الثابتة( ،كندا أيضًا لم تلتزم ولكن
فقط بــن عــامــي  1950و !)1962وبالتالي (ولبنان
كان ّ
السباق في ذلك) ،ليس هناك قانون ثابت حول
التثبيت أو عدمه حتى فــي البلدان التي تضع قيمة
العملة كهدف لسياساتها.
ثانيًا ،ثبات سعر الصرف ليس هو الهدف النهائي
ّ
ألي اقتصاد ،وال هو مؤشر على ّقوته كما يعتقد
كثيرون .حتى في الدنمارك ،كان للتثبيت أثر سلبي
على ّ
النمو بني عامي  2008وُ 2012بعيد األزمة املالية
في أوروبا.

يطرح الكاتب ثالثة مداخل إلنتاج البديل وتحقيق
المساومة المطلوبة :تغيير النظام الضريبي ليستهدف
والريع وليس العمل ،واستخدام الضريبة على
األرباح
ُ
القيمة المضافة لدوزنة االستهالك وميزان المدفوعات،
وتحويل الموارد من االقتصاد الريعي إلى االقتصاد
ُ
المنتج ...وهكذا يمكن الوصول إلى االستقرار النقدي
والتوازن في االقتصاد
ّ
ّ
ثــالـثــا ،لـيــس ك ــل ال ـب ـلــدان ال ـتــي ثـبــتــت سـعــر الـصـ ّـرف
التخلي
البلدان انتهت إلــى
حافظت عليه .كثير مــن
ّ
ّ
عـنــهّ .
وربـمــا األه ـ ّـم ،أنــه ليس كــل الـبـلــدان الـتــي تخلت
عن التثبيت حصل ذلك ّإبان أزمة أو انهيار ،بل كان
«خروجًا» نحو مرونة أكبر .ففي دراســة لـ  51حالة
كهذه ،برهن االقتصاديان باري إيكنجرين وآندرو
روز عـلــى أن ه ــذه ال ـب ـلــدان اسـتـطــاعــت ال ـخ ــروج من
التثبيت نحو أوضاع أخرى ،حيث بقيت قيمة العملة
على حالها أو حصلت زيادة في قيمتها.
ّ
ال للتقشف ...ال لتحميل األجور كلفة «اإلصالح»
ّ
األه ـ ّـم مــن كــل ه ـ ّـذا ،لــم يكن للتثبيت فــي الــدنـمــارك
كلفة اقتصادية إل عابرة ،بل كانت هذه السياسة
ُمتماهية مع ّ
النمو االقتصادي وثبات ّ
حصة األجور
ّ
ّ
ونمو الصناعة التصديرية وتدني الفوائد بشكل
ّ
ّ
ّ
ّ
عام وعدم نمو الدين العام .أما في لبنان
ّ
فمنذ عــام  ،1993تــاريــخ بــدء التحول
نـ ـح ــو الـ ـثـ ـب ــات فـ ــي سـ ـع ــر الـ ـص ــرف
ّ
 ،1997وح ــت ــى اآلن
ال ــذي اب ـت ــدأ ف ــي ُ
تراجع االقتصاد املنتج ،وتراجع
التصديرّ ،
وتم تجميد األجور
ل ـ ـف ـ ـتـ ــرات طـ ــوي ـ ـلـ ــة ،وزاد
عـ ــدم املـ ـ ـس ـ ــاواة ،وأن ـش ــئ
ُاالقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاد الـ ــري ـ ـعـ ــي
املعتمد على تصدير
ال ـع ـم ــال ــة واس ـت ـي ــراد
الرأسمال ،وارتفعت
أسـ ـع ــار األصـ ــول
العقارية والسلع
غ ـ ـ ـيـ ـ ــر ال ـ ـقـ ــاب ـ ـلـ ــة
لـ ـلـ ـتـ ـب ــادل ،وك ـ ــان
االستقرار النقدي
دائ ـ ـ ـمـ ـ ــا ع ـ ـلـ ــى حـ ـ ّـد
السكني ،وارتفع
ال ــدي ــن ال ـع ـ ّ
ـام
ب ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــب
ارت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع
الفوائد الحقيقية،
وم ــا «امل ـع ــرك ــة» األخ ـي ـ ّـرة بني
املصرف ووزارة املالية إل خير
مثال على ذلــك .إذًا األمــر ليس
التثبيت فــي ذات ــه بــل مــا هي
آثاره االقتصادية .هكذا يجب
أن ّ
يتم الحساب.
ّ
أم ـ ــران م ـهــمــان أي ـضــا لـلـمـقــارنــة.
تـ ــرافـ ــق ال ـت ـث ـب ـي ــت فـ ــي ل ـب ـن ــان مــع
خ ـفــض ال ـض ــرائ ــب ع ـلــى األربـ ــاح
والـ ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ــروةّ .أمـ ـ ـ ـ ــا فــي
ال ــدن ـم ــارك ،فيرفض
ال ـ ــدنـ ـ ـم ـ ــاركـ ـ ـي ـ ــون
ُخفض الضرائب
املـ ـ ـ ـ ــرت ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــة
وي ـع ـت ـبــرون ـهــا
الـ ـثـ ـم ــن الـ ــذي
يـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــب أن
يــدف ـعــوه

أنجل بوليغان ــ المكسيك

لـلـشـعــور ب ــامل ـس ــاواة االج ـت ـمــاع ـيــة ك ـمــا بــال ـس ـعــادة!
كما ترافق هذا التثبيت في لبنان أيضًا مع تقديس
امل ـصــارف وض ـ ّـخ األرب ــاح إليها مــن دون أي اعتبار
لتأثير ذلك في ّ
النمو أو على الدين ّ
العام أو على توزيع
الدخل والثروة .لن أزيد هنا بل أريد أن استشهد من
خطاب الرس روده حــن قــال« :بالنسبة إلــى العديد
من الناس ،وأنا من ضمنهم ،فإن األزمة املالية جعلت
األم ــر واضـحــا للغاية ،إذ إنـنــا أنشأنا نظامًا تجني
فيه امل ـصــارف املـكــاســب فــي األوق ــات الـجـ ّـيــدة ،ولكن
ع ـ ـنـ ــدمـ ــا تـ ـس ــوء
األمـ ـ ـ ـ ـ ــور ي ــدف ــع
املجتمع ودافعو
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـ ــرائـ ـ ـ ـ ـ ــب
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـ ــات ـ ـ ـ ـ ـ ــورة.
بـ ـعـ ـب ــارة أخـ ـ ــرى،
ف ـ ـ ـ ـ ــي األوقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ّـي ـ ـ ــدة ل ــديـ ـن ــا
ال ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــة وف ــي
األوق ـ ـ ـ ـ ـ ــات ال ـع ـص ـي ـب ــة

لدينا االشتراكية ...ال ينبغي أن يدفع دافعو الضرائب
ثمن روح املغامرة عند املصارف» .هذا هو الفرق بني
مـصــرف يـحــافــظ عـلــى ثـبــات الـنـقــد ولـكــن يبقي على
مـســافــة بـيـنــه وب ــن مــن امل ـف ـتــرض أن يــراق ـب ـهــم ،وبــن
مصرف مركزي يضع االقتصاد في خدمة الرأسمال
املالي.
اليوم أصبحنا على مفترق طــرق ،واملسألة املطروحة
هــي كيف نحافظ على االسـتـقــرار النقدي؟ والـســؤال
األهـ ّـم من هي القوى االجتماعية التي يجب أن تحمي
ال ـل ـيــرة؟ واق ــع ال ـيــوم أن ال ـتــروي ـكــا (ال ــدول ــة وامل ـصــرف
املــركــزي وامل ـص ــارف) الـتــي حـمــت الـلـيــرة مـنــذ 1993
ّ
تتفكك أواصر تحالفها ،كما أن الظروف املوضوعية لم
ّ
ك .وهنا علينا الذهاب
تعد تساعدها حتى إن لم تتفك ّ
أبعد من هذه الترويكا وإشراك كل اللبنانيني في هذه
الـحـمــايــة .لـكــن مــا يـلــوح فــي األف ــق غـيــر ذل ــك ،فاليمني
ّ
االقتصادي بدأ يشيع الحاجة إلى التقشف وتحميل
ّ
األجور في القطاعني ّ
والخاص الكلفةُ .وهذا يعني
العام
االستمرار في سياسة تحميل املداخيل املتأتية من
العمل كلفة النموذج االقتصادي الذي ُبني بعد الحرب.
البديل والمساومة المطلوبة
ّ
أمــام استمرار األحــزاب الحاكمة في تبنيها طروحات
اليمني االقتصادي التي لن تجدي نفعًا ال اقتصاديًا
وال اجـتـمــاعـيــا ،بــل س ـت ـ ّ
ـؤدي إل ــى مــزيــد مــن الـتــدهــور،
على القوى ّ
املتقدمة في املجتمع وعلى رأسها اليسار
ّ
والقوى الجديدة املدنية وبعض الرأسماليني وممثليهم
الذين يريدون اقتصادًا عصريًا أن يحتضنوا مشروعًا
تـ ـظـ ـه ــر م ــامـ ـح ــه
وت ـت ــاب ـع ــه الــزم ـنــي
كالتالي:
ف ــي املــرح ـلــة األول ــى
يـ ـت ـ ّـم ت ـغ ـي ـيــر ال ـن ـظ ــام
الـ ـض ــريـ ـب ــي فـ ــي شـكــل
ً
جذري ،بديال عن مشاريع
ّ
ّ
الـ ـتـ ـق ــش ــف ض ـ ـ ــد ال ـع ـم ــل،
بـحـيــث ت ــوض ــع ال ـضــرائــب
حـيــث ال ـث ــروة واملــداخ ـيــل العالية
وحـيــث تــراكـمــت ال ـثــروات فــي ال ــ25
سنة املاضية من أرباح وريع وفوائد.
ك ـمــا ت ــوض ــع ال ـضــري ـبــة ع ـلــى األرب ـ ــاح
واملـ ــداخ ـ ـيـ ــل فـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــارج .ف ــاالق ـت ـص ــاد
اللبناني أصـبــح ينقسم إلــى قـطــاع «داخ ـلــي» وإلــى
ّ
يتمتع ّ
بمعدالت مداخيل
قطاع «خــارجــي» ،واألخير
أعلى من املداخيل الداخلية .فهذا «االقتصاد املزدوج»
أصبح واقعًا .وكما ال يمكن تحليل االقتصاد اللبناني
من دون أخذ هذه البنية في االعتبار ،ال يمكن وضع
السياسات أو إيجاد الحلول ملعضالته من دونها.
فُــي املــرح ـلــة ال ـثــان ـيــة ي ـتـ ّـم اس ـت ـع ـمــال ضــري ـبــة القيمة
املضافة بتوسيع نطاق ّ
معدالتها ورفعها فيشكل ّ
تتم
فيها زيادة مداخيل املالية ّ
العامة ،و«دوزنة» االستهالك
وميزان املدفوعات مع حاجات التوازن في االقتصاد
ّ
ككل.
فــي املرحلة الثالثة ،وبعد ضمان االسـتـقــرار النقدي،
ّ
تتم إقــامــة سياسة صناعية عبر ُتحويل امل ــوارد من
االقتصاد الريعي إلــى االقتصاد املنتج ،وذلــك كبداية
ملرحلة االنتقال من النموذج القديم إلى اقتصاد أكثر
عـصــريــة وديـنــامـيـكـيــة لــرفــع مـسـتــوى املـعـيـشــة لــدى
اللبنانيني على املدى الطويل األمد.
إن الهدف النهائي ألي إصــاح اقتصادي في لبنان
ال يمكن فقط أن يكون استعادة االستقرار إلى مالية
الدولة أو إلى ضمان ثبات سعر الصرف .إذ إن عكس
آثــار سياسات ما بعد الحرب يجب أن يحصل عبر
فـ ّـك االرت ـبــاط بــن املـصــالــح الطائفية التوزيعية وبني
املصالح املالية من جهة ،وبــن مالية الدولة و«ســوق»
سعر الصرف من جهة أخرى .كما ّ
يمر عبر تحويل
امل ـه ــارات الـكــامـنــة ل ــدى ال ـقــوى الـعــامـلــة نـحــو اقتصاد
ينهي سيطرة األرستقراطية املالية؛ فاستمرار هذه
السيطرة هو الذي ّ
يهدد ليس فقط االستقرار النقدي
ّ
بل أيضًا الرفاه االقتصادي لألجيال الشابة والقادمة.

