 32صفحة

اإلثنين  24كانون األول 2018

العدد  3647السنة الثالثة عشرة
lundi 24 Décembre 2018 n o 3647 13ème année

رأس المال

 1000ليرة

 14.8مليار دوالر فقط
لالستثمار العام في ربع قرن

● نقوال سركيس
ليس بالتضليل نحمي
الثروة البترولية
● الحسابات القومية
االقتصاد يدخل
حالة الركود التضخمي
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ُ
من تشاطر باسيل وخطأ حزب الله الى «نقزة» بري وعناد «الستة»

وقائع حمل كاذب

[]2

األزمة تخرج
إلى الشارع
[ 4ـ ]5

من تظاهرة امس في بيروت (هيثم الموسوي)

سوريا

قضية
«الفراولة
«أبو الفقير»
اإلدمان بـ  500ليرة!

6

أميركي
انسحاب
ّ
بطيء «منسق»
مع أنقرة
14

فلسطين
«غرفة المقاومة»:
مسيرات الجمعة
المقبلة حاسمة
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سياسة

سياسة

3

قضية اليوم

وقائع حمل كاذب
ُ

أين المفاوضات الحقيقية؟

من تشاطر باسيل وخطأ حزب الله الى «نقزة» بري وعناد «الستة»

رفع اللقاء التشاوري سقفه تزامن مع استئناف الخالف على الحقائب الوزارية (هيثم الموسوي)

ابراهيم األمين
ما كاد األمــن العام لحزب الله السيد
حسن نصر الله ينهي خطابه في «يوم
الشهيد» ،قبل شهر وعشرة أيام ،حتى
اقتنع مــن بـيــده أمــر تأليف الحكومة
بأنه ال مناص من حل عملي يقوم على
قاعدة تمثيل اللقاء التشاوري للنواب
ّ
الـ ـس ــن ــة امل ـ ـعـ ــارضـ ــن ل ـل ــرئ ـي ــس سـعــد
ال ـح ــري ــري .بـعــد ذل ــك ب ـســاعــات ،ب ــدأت
االتـصــاالت تجرى على أســاس توفير
إخراج لهذا املطلب ،بما يضمن حقهم
ً
فــي التمثيل أوال ،وال يكسر الرئيس
سعد الحريري ثانيًا ،ويترك لرئيس
الجمهورية الـعـمــاد ميشال عــون أمر
اإلخراج ثالثًا.
ل ــم ي ـك ــن اح ـ ــد م ــن امل ـع ـن ـيــن بـتـشـكـيــل
الحكومة ينكر أن حــزب الـلــه قــال منذ
يقبل بحكومة
حــزيــران املــاضــي إنــه ال ّ
ال ت ـضــم مـمـثـلــن ع ــن «س ــن ــة  8آذار»،
وخصوصًا الحريري ووزير الخارجية
ج ـبــران بــاس ـيــل .لـكـنـهـمــا ،اع ـت ـقــدا ،عن
اقتناع أو عن مناورة ،بأن هذا املطلب
ليس شرطًا الزمًا ،وأنه يمكن تجاوزه
بحجة الظروف الدقيقة .وكان اتكالهم،
ضـ ـمـ ـن ــا ،عـ ـل ــى تـ ــراجـ ــع ال ـ ـحـ ــزب ألج ــل
سالمة البالد .لكن الذي حصل يومها،
أن باسيل ـ ـ على األقل ـ ـ ملس من خالل
اتـصــاالتــه شبه اليومية بقيادة حزب
الله أن املطلب ليس مناورة ،وأنه ال بد
من تحقيق التمثيل .ولذلك ،سارع الى
وضــع خطة طــوارئ ،تقوم على قاعدة
تــوف ـيــر املـتـطـلـبــات ال ـث ــاث ــة :الـتـمـثـيــل،
ع ــدم اس ـت ـفــزاز ال ـحــريــري وتــولــي عــون
اإلخراج.
ت ـب ـ ّـن ،ب ـعــد وقـ ــت ،أن بــاس ـيــل ك ــان قد
أعــد الئـحــة بــأسـمــاء مــن يعتقد بأنهم
يحاكون هذه التسوية الثالثية .وكان
األبـ ـ ـ ــرز لـ ــديـ ــه ،اس ـ ــم رئـ ـي ــس مــؤس ـســة
«ال ــدول ـي ــة لـلـمـعـلــومــات» جـ ــواد ع ــدرا،
وذلـ ـ ـ ـ ــك ،ان ـ ـطـ ــاقـ ــا م ـ ــن اقـ ـتـ ـن ــاع ــه ب ــأن

الحريري لن يقبل بأمرين:
ّ
ـ ـ ال حاسمة للتخلي عــن مقعد سني
لهؤالء.
ـ ـ ال قوية جدًا لتمثيل نواب اللقاء في
الحكومة.
لكن باسيل لــم يحتج الــى جهد كبير
إلقـنــاع الحريري بالتسوية .واألخير
ص ــار يــريــد أي حــل إلع ــان الحكومة،
علمًا بــأن وزي ــر الـخــارجـيــة لــم ينتظر
ً
ط ــوي ــا ل ـي ـس ـمــع م ــواف ـق ــة حـ ــزب ال ـل ــه،
وال سـيـمــا أن ق ـي ــادة ال ـح ــزب سمعت
مــواقــف بعض حلفائها ،ومــن بينهم
تيار «املردة» الذي رحب ممثله الوزير
يــوســف فـنـيــانــوس ب ــاألم ــر ،عـلـمــا بــأن
ع ــدرا ينحدر مــن منطقة الـكــورة التي
ت ـش ـهــد نـ ــزاعـ ــات ق ــوي ــة بـ ــن فــرن ـج ـيــة
وباسيل.
ع ـ ـنـ ــدهـ ــا ع ـ ـمـ ــد بـ ــاس ـ ـيـ ــل ال ـ ـ ـ ــى إب ـ ــاغ
امل ـ ـفـ ــاوضـ ــن مـ ــا قـ ـ ــال إنـ ـ ــه «ت ــوض ـي ــح
أسـ ــاسـ ــي» ،ف ـيــه أنـ ــه ي ــرف ــض ب ـق ــوة أن
يكون املخرج على شكل تنازل كتلته
عن مقعد من املقاعد الـ  ،11وأن تنازل
ال ــرئ ـي ــس عـ ــون ع ــن امل ـق ـعــد ال ـس ـنــي ال
يعني خــروج املقعد من حصة رئيس
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة .وش ـ ـ ــرع فـ ــي م ـ ـنـ ــاورات
م ـخ ـت ـل ـفــة ،م ــن إع ـ ـ ــادة امل ـق ـع ــد الـسـنــي
ال ــى ال ـحــريــري مـقــابــل اس ـت ــرداد وزيــر
مسيحي ،إلى توسيع الحكومة لتضم
وزيـ ــريـ ــن إض ــافـ ـي ــن يـ ـك ــون أح ــده ـم ــا
مسيحيًا مــن حـصـتــه واآلخـ ــر مسلمًا
من حصة الحريري ،الى فكرة مقايضة
عــدرا بحقائب وازنــة تضاف الى كتلة
لبنان القوي.
طبعًا ،لــم يـتــرك باسيل األم ــر يمر من
دون السعي الــى استغالل أكبر لهذه
املحاولة .فعاد إلى الحديث عن تركيبة
الحكومة من ناحية املقاعد والحقائب.
وأوحى بداية أنه يهتم حصرًا بإبعاد
امل ــرش ـح ــة ال ـق ــوات ـي ــة م ــي ش ــدي ــاق عــن
أح ــد امل ـقــاعــد امل ــارون ـي ــة .ول ــذل ــك ،عمد
الـ ــى ت ـقــديــم سـلـسـلــة م ــن امل ـق ـتــرحــات،

رفضها الحريري الــذي قــال إنــه التزم
مع «القوات اللبنانية» بما أرسلته من
الئحة بعد االتفاق على حصتها .لكن
ال ـحــريــري ع ــاد ونــاقــش أم ــر الـتـعــديــل،
وفق متطلبات أخرى.
ف ــي مـلــف ال ــوزي ــر ال ـس ـنــي ،أدى رفــض
ال ـ ـحـ ــريـ ــري الـ ـتـ ـخـ ـل ــي ع ـ ــن م ـق ـع ــد مــن
حصته ،سواء كان سنيًا أو مسيحيًا،
ورف ـضــه ف ـكــرة تــوسـيــع الـحـكــومــة الــى
 32وزي ـرًا ،ليحسم األمــر عند باسيل،
وأن ال ـح ــل ال ــوح ـي ــد ي ـك ــون م ــن خــال
تسمية وزي ــر سني مــن حصة رئيس
الجمهورية .وهنا عاد ليثبت ترشيح
جـ ـ ــواد عـ ـ ـ ــدرا ،وب ــاش ــر م ــع ال ـح ــري ــري
وحــزب الله ،ثم مع الرئيس نبيه بري
الـبـحــث عــن آلـيــة ل ــإخ ــراج .وعـهــد الــى

لم يخف بري قلقه من
تفاهم بين الحريري
وباسيل على ادارة األمور
بطريقة تتجاوزه
الـلــواء عباس إبراهيم إدارة العملية،
انطالقًا من ثابتتني:
ـ ـ أن اللقاء التشاوري يتمثل باسم من
خارج أعضائه الستة.
ـ ـ ـ ـ أن ي ـك ــون امل ــرش ــح ع ـض ـوًا ف ــي كتلة
الــرئـيــس ع ــون طــاملــا أن الــرئـيــس عــون
ق ـ ِـب ــل ال ـت ـخ ـلــي ع ــن امل ـق ـعــد ال ـس ـنــي من
حصته.
حتى هذه اللحظة ،كانت األمور تسير
بشكل منطقي .لكن الالفت أن استمزاج
رأي عدرا باملوضوع ،وتثبيت التفاهم
العام مع حزب الله والحريري وحتى

بـ ـ ــري ،ل ــم ي ـك ــن ي ـت ــم ب ـع ـلــم أو م ـعــرفــة
ن ــواب الـلـقــاء ال ـت ـشــاوري الــذيــن قبلوا
عـ ـل ــى مـ ـض ــض فـ ـك ــرة ت ــرشـ ـي ــح واحـ ــد
مــن خــارجـهــم .لكنهم كــانــوا يعتقدون
بــأن األمــر يكون بطريقة تتناسب مع
تصوراتهم ،وهــي تـصــورات جعلتهم
يـفـكــرون بمرشحني مــن الشخصيات
العاملة معهم .وكانت «الصدمة» ـ ـ كما
قال عضوان في اللقاء ـ ـ عند االجتماع
مع اللواء ابراهيم وتقديم األسماء ،إذ
خ ــرج الـنــائــب قــاســم هــاشــم بمظروف
فيه ورقة عليها اسم عدرا.
ع ـنــد ه ــذا ال ـح ــد ،كــانــت األم ـ ــور تسير
وف ــق مــا هــو م ـقــرر .ك ــان عـلــى الرئيس
بري ـ ـ قال إنه كان خــارج املفاوضات،
لـكـنــه ال يـمــانــع ف ــي تــرشـيــح عـ ــدرا إذا
كان في ذلك الخالص ألزمــة الحكومة
ـ ـ أن يتولى اإلخراج ،وهو من طلب الى
النائب هاشم وضــع اسمه ،مفترضًا،
ك ـم ــا اآلخ ـ ــري ـ ــن ،أن ـ ــه س ـي ـس ــاع ــد ح ــزب
الله و اللواء ابراهيم في اقناع اللقاء
التشاوري بالقبول بهذا املخرج.
ّ
ع ـ ــدرا ن ـف ـســه كـ ــان يــط ـلــع ع ـلــى نـتــائــج
امل ـش ــاورات شيئًا فشيئًا ،وك ــان األمــر
بــال ـن ـس ـبــة ال ـي ــه ي ـق ــوم ع ـلــى ف ـك ــرة انــه
ج ــرى ترشيحه ألس ـبــاب ع ــدة ،اهمها
انــه ال تــوجــد ع ــداوة بينه وبــن اللقاء
الـتـشــاوري ،وهــو ليس محسوبًا على
القوى السياسية البارزة حتى يقال انه
وديعة لغيرهم عندهم ،كما ان عالقاته
بمعظم القوى السياسية تتفاوت بني
الـجـيــدة واملـمـتــازة ،مــا يمنع ب ــروز اي
فيتو ،وأن قبوله بهذه املهمة سيكون
انطالقًا من كونه عنصر حل ال عنصر
اشـتـبــاك .لكن ع ــدرا ال ــذي يـعــرف بأمر
الشياطني في تفاصيل اي اتفاق ،سأل
املعنيني باألمر مرة ومرتني وأكثر ،عن
شكل اإلخ ــراج .وكــانــت أسئلته تتركز
حول شكل عالقته باللقاء التشاوري،
وح ــول موقعه داخ ــل الحكومة وعلى
اي كـتـلــة وزاريـ ـ ــة س ـي ـكــون مـحـســوبــا،

ب ــاالض ــاف ــة الـ ــى ك ــون ــه شـ ــدد ف ــي أكـثــر
مــن ات ـصــال عـلــى ان ــه لــن ي ـكــون وزي ـرًا
ص ــام ـت ــا ،وأن ل ــه مــوق ـفــه م ــن غــالـبـيــة
األمــور التي تطرح على جــدول اعمال
مجلس الــوزراء ،وقد يحصل كثيرًا ان
ال يوافق من رشحه او من وافــق على
ترشيحه ،على موقف من هذه القضية
او تـلــك ،وال سـ ّـيـمــا أن ع ــدرا يعبر عن
املـعـتــرضــن عـلــى ال ـس ـيــاســات الـعــامــة
املتبعة في البالد.
ظـلــت االم ــور تسير عـلــى ه ــذا النحو،
الى ان أعلن عن وجود اتفاق بأن يكون
عدرا مرشح اللقاء التشاوري ويجلس
ف ــي ت ـك ـتــل ل ـب ـن ــان ال ـ ـقـ ــوي .وف ـ ــي ه ــذه
النقطة ،بدأت اإلشكاالت:
ً
أوال :ع ـ ّـب ــر غ ــال ـب ـي ــة اع ـ ـضـ ــاء ال ـل ـق ــاء
التشاوري عن امتعاضهم من طريقة
اإلخـ ـ ــراج ،وأب ـل ـغ ــوا اح ـت ـجــاج ـهــم هــذا
الــى حــزب الله قبل اآلخــريــن .وطالبوا
بـتـعــديــات عـلــى طــريـقــة تمثيل ع ــدرا،
وإال فــإن النتيجة تـكــون بـفــرط اللقاء
وفـشــل هــذه الـتـجــربــة ،وسـيـكــون لذلك
األثـ ــر الـكـبـيــر عـلــى ح ــزب ال ـلــه قبلهم.
وقــال اعضاء في اللقاء «أال يكفي انه
تــم اس ـقــاط اس ــم ع ــدرا علينا مــن دون
التشاور معنا ،حتى يتم استخدامنا
جسرًا لوصوله الى الحكومة باسمنا
ً
من دون أن يكون ممثال صريحًا لنا؟».
ثانيًا :أعــد اللقاء ورق ــة عمل تتضمن
فــي واح ــد مــن بـنــودهــا (ال ـخــامــس) ان
ي ـكــون عـ ــدرا ،او االس ــم ال ــذي يـخـتــاره
ً
الرئيس عــون ،ممثال لهم فــي مجلس
ال ــوزراء ،وعضوًا في كتلتهم النيابية
والوزارية ،وأن «وزير اللقاء التشاوري
سـيـلـتــزم الـتـصــويــت حـســب تــوجـهــات
اللقاء».
هنا ،لم يقفل اللقاء التشاوري الباب
امام عالج معضلة تموضع عدرا داخل
الحكومة .ولكن أعضاء فيه عادوا الى
رفــع السقف ،بعدما بلغهم ان الوزير
باسيل يرفض ان يكون عدرا ممثلهم

وأن يرتبط تصويته داخــل الحكومة
بموقفهم .وأن وزيــر الخارجية يصر
على ان عــدرا هو الــوزيــر الرقم  11في
كـتـلــة ل ـب ـنــان ال ـق ــوي داخـ ــل الـحـكــومــة.
وت ـ ـبـ ــن الح ـ ـقـ ــا ان ب ــاسـ ـي ــل ل ـ ــم ي ـكــن
م ـت ـح ـم ـســا ألن ي ـل ـت ـقــي عـ ـ ــدرا أع ـض ــاء
اللقاء التشاوري قبل إعالن تبنيه من
قبل الرئيس عون ،لكنه لم يكن ليقدر
ع ـل ــى م ـن ـعــه م ــن االجـ ـتـ ـم ــاع ب ــال ـن ــواب
الستة.
ب ـع ــد ذل ـ ــك ،أدى ت ــدخ ــل وس ـ ـطـ ــاء ال ــى
اس ـت ـم ـهــال ال ـل ـقــاء ال ـت ـش ــاوري وعـ ــدرا،
وعدم اعالن الجانبني اي موقف نهائي
ً
مـ ــن ال ـ ـ ــذي س ـي ـح ـص ــل .ل ـك ــن ت ـف ـص ـيــا
إضافيًا طرأ ،يتصل بمحاولة البعض
اتهام عدرا بأنه كان العبًا في ما سمي
«م ــؤام ــرة بــاس ـيــل» ،وذلـ ــك خـطــأ وفـيــه
ظـلــم لـلــرجــل ،ال ــذي حــرص ط ــوال فترة
املـشــاورات على ان يكون مرشح الحل
ال مرشح الخالف ،وأبدى مرارًا رغبته
ب ــال ـخ ــروج م ــن هـ ــذا ال ـس ـب ــاق إذا كــان
سببًا في تفجير األزمة .وما تمهله في
اعالن موقف يومي الخميس والجمعة
املاضيني ،اال استجابة لطلب وسطاء
ك ــان ــوا يــواص ـلــون االت ـص ــاالت لتذليل
عقبة التمثيل .وإزاء إلحاح عــدرا على
ان يـكــون املـخــرج واضـحــا وال يتسبب
بمشكلة ألحد ،فقد أعدت جهة اساسية
في االتصاالت نصًا ـ ـ اطلع عليه معظم
املعنيني ـ ـ لـبـيــان يعلنه ع ــدرا ويعبر
ً
فيه عن «سروره بأن يكون ممثال للقاء
التشاوري في حــال اختياره» من قبل
الرئيس عون وأن «أكــون في الحكومة
ً
ممثال حصريًا للقاء التشاوري» على
«ان اكون من حصة رئيس الجمهورية»
وفــي االجـتـمــاعــات «أك ــون حيث يكون
وزراء الرئيس عون».
م ــا حـصــل ان رف ــع الـسـقــف م ــن جــانــب
ال ـل ـق ــاء الـ ـتـ ـش ــاوري ت ــزام ــن م ــع ب ــروز
عنصر آخر يتعلق باستئناف الخالف
ع ـلــى ال ـح ـقــائــب ال ـ ــوزاري ـ ــة .وفـ ــي هــذه
الـخــانــة ،عـ ّـبــر رئـيــس املجلس النيابي
عـ ــن غ ـض ـب ــه ج ـ ـ ــراء مـ ـح ــاول ــة بــاس ـيــل
تعديل التوزيع املتفق عليه للحقائب.
ووفــق املقترحات التي جــرى الـتــداول
ب ـهــا ،ك ــان ب ــري يـشـعــر ب ــأن بــاسـيــل ال
ي ــري ــد ح ـص ـرًا إب ـع ــاد م ــي ش ــدي ــاق عن
الحكومة ،بل أيضًا تصفية حسابات
داخــل كتلته مثل ابـعــاد الــوزيــر سليم
جريصاتي .لكن رئـيــس املجلس غير
املـهـتــم بـهــذه الـحـســابــات ،تــوقــف عند
سعي باسيل النتزاع حقيبتي البيئة
والـثـقــافــة مـقــابــل الـتـخـلــي عــن حقيبة
اإلعالم ،وبري ـ ـ مثل الحريري وباسيل
واآلخرين ـ ـ يعرف أن «قيمة» وزارتــي
ال ـب ـيـئــة وال ـث ـقــافــة ف ــي ه ــذه الـحـكــومــة
مــرتـبـطــة ب ــوع ــود مــؤتـمــر ب ــاري ــس ـ ـ ـ ـ 4
(س ـي ــدر) ال ـتــي تـشـمــل إن ـفــاق اك ـثــر من
 350مليون دوالر عليهما ،إضافة إلى
املوازنة الخاصة بكل منهما.
ص ـح ـي ــح ان ب ـ ـ ــري رد س ــريـ ـع ــا ع ـلــى
الحريري برفض اي تعديل على واقع
ال ـح ـق ــائ ــب والـ ـحـ ـص ــص ،ل ـك ــن رئ ـيــس
املجلس استفاق على «نـقــزة» أعادته
الـ ــى األي ـ ـ ــام األولـ ـ ـ ــى ،ف ـل ــم ي ـخ ــف قـلـقــه
م ــن ت ـف ــاه ــم ب ــن الـ ـح ــري ــري وبــاس ـيــل
عـلــى ادارة األمـ ــور بـطــريـقــة تـتـجــاوزه
كـمــا اآلخــريــن (وخـصــوصــا ان مقترح
تعديل توزيع الحقائب يطاول حقائب
مخصصة ل ــوزراء الـحــزب االشـتــراكــي
كما وزراء «القوات اللبنانية») .ولذلك،
أرفق بري رفضه التعديالت بتوصية
عـ ــاج ـ ـلـ ــة الـ ـ ـ ــى ال ـ ـنـ ــائـ ــب هـ ـ ــاشـ ـ ــم ،بـ ــأن
يـكــون هــو املـتـقــدم على اعـضــاء اللقاء
التشاوري في ما ّ
سمي «منع باسيل
من الفوز باملقعد السني».
عـلــى ه ــذا األسـ ــاس ،تــوجــه هــاشــم الــى

اجتماعات اللقاء التشاوري متحصنًا
بموقف بــري والسقف املــرتـفــع ،ليجد
ان اع ـض ــاء ال ـل ـقــاء ح ـص ـلــوا م ــن حــزب
الله على دعم ملوقفهم بالتشدد حيال
م ــوق ــع ت ـمــوضــع امل ــرش ــح ع ـ ــدرا داخ ــل
الحكومة .ولم يبخل احد من الالعبني،
بـمــن فيهم اعـضــاء الـلـ َقــاء الـتـشــاوري،
ف ــي اس ـت ـغــال ك ــل ال ـثــغــر ال ـتــي شــابــت
ع ـم ـل ـيــة االخ ـ ـ ـ ــراج ،ف ــي س ـي ــاق اط ــاح ــة
ترشيح عدرا ،وهذا ما حصل.
وحتى ساعة اعالن بيان اللقاء بسحب
ت ــرش ـي ــح ع ـ ــدرا ،كـ ــان الـ ـل ــواء ابــراه ـيــم
يـسـعــى بــالـتـفــاهــم م ــع ح ــزب ال ـلــه الــى
ايجاد مخرج مناسب للطرفني ،واتفق
صـبــاح الـجـمـعــة املــاضــي مــع الــرئـيــس
عون على أن يكون عدرا مندوب اللقاء
ال ـت ـش ــاوري ف ــي كـتـلـتــه ،ف ــي مـقــابــل ان
ُيس ِقط اللقاء عبارة او شرط الحصرية
الـتــي وردت فــي بـيــانــه .وعـنــدمــا أصـ ّـر
عون على باسيل بأنه يوافق على هذا
املخرج ،كان اللقاء التشاوري يحصد
من مكان آخر:
ع ـ ّـب ــر اعـ ـض ــاء ال ـل ـق ــاء الـ ـتـ ـش ــاوري عــن
انزعاجهم من طريقة التعامل معهم،
واس ـت ـفــادوا مــن رف ــض ع ــدرا ان يكون
عضوًا خالصًا في اللقاء ،لرفع سقف
االح ـت ـجــاج عـنــد ال ـح ــزب .وه ــم ارف ـقــوا
االحتجاج ،بمالحظات وجدت صداها
داخــل قيادة حــزب الله ايضًا ،لناحية
األخطاء التي رافقت عملية اخراج اسم
عدرا .فحسم حزب الله القرار بأن يترك
ل ـل ـن ــواب ال ـس ـتــة أمـ ــر اخ ـت ـي ــار املــرشــح
وموقعه وطريقة تمثيله وتموضعه.
كــان هــذا ال ـقــرار ،معطوفًا على موقف
ب ــري ،كــافـيــا لـيـقــرر ال ـل ـقــاء ال ـت ـشــاوري
رفض اي تفاوض على موقع مرشحه
فـ ــي الـ ـحـ ـك ــوم ــة .وأصـ ـ ـ ــر الـ ـلـ ـق ــاء عـلــى
حصرية تمثيل عدرا لهم في الحكومة
وعدم التحاقه بأي كتلة اخرى .ما أدى
عـمـلـيــا ال ــى الـنـتـيـجــة امل ـع ــروف ــة ،وهــي
تعطل املبادرة وتوقف الحل!

ُيشهد ألرك ــان الطبقة الحاكمة قدرتهم العالية على املـنــاورة.
إذ ال يكتفون بتجاهل احتجاجات الناس على الهريان القائمـ
وال تجاهل كل قواعد العمل العادية في اي دولــة فحسب ،بل
يقومون بكل انواع املناورات البعاد االنظار عن خططهم الفعلية
لكيفية ادارة الدولة في املرحلة املقبلة.
وعلمت «االخبار» انه منذ االتفاق على توزيع الحصص الوزارية،
ُ ِّ
وفــي الوقت الــذي شغل فيه «فيلم الــوزيــر املـلــك» ،كــان األركــان
يلتقون ويبحثون مباشرة ،ومن خالل مساعدين اساسيني،
في جدول اعمال الحكومة املقبلة .وتركز البحث على اآلتي:
اوال :ض ـم ــان ان ـج ــاز ب ـي ــان وزاري عـ ــام ي ــرك ــز ع ـلــى الـجــانــب
االقـتـصــادي ويحظى بتغطية عامة تتيح للحكومة الحصول
على الثقة قبل منتصف كانون الثاني املقبل.
ثــان ـيــا :ات ـف ــاق رئ ــاس ــي غ ـيــر قــابــل لـلـنـقــض ،ب ــإط ــاق م ـشــروع
الكهرباء وفق اعتماد مبدأ الشراكة بني القطاعني العام والخاص،
واالسـتـفــادة مــن تمويل مصرفي لعملية بناء معامل واعــادة
تحديث شبكة التوزيع ،على ان يجري ذلك بالتعاون مع الجهات
املانحة في الخارج .وأن يجري التفاوض مع شركات البواخر ملد

لبنان بالطاقة لعامني ونصف عام بعد خفض السعر.
ثانيا :اطالق حملة اعالمية وسياسية تشارك فيها كل القوى
(ينقل عن الرئيس سعد الحريري قوله ان الجميع موافق ،ما عدا
حزب الله) بهدف تحضير الــرأي العام لقرارات «غير شعبية»
تشمل مناقشة اقتراح تجميد دفع نحو  15في املئة من قيمة
الزيادات املقرة في سلسلة الرتب والرواتب.
ثالثا :اطالق ورشة تطبيق البنود املطلوبة من املؤسسات املالية
والـنـقــديــة الــدول ـيــة ،وم ــا يـفــرضــه بــرنــامــج بــاريــس –  4لصرف
التمويل ،وان يحصل ذلك بالتعاون مع مجلس النواب وخالل
فترة ال تتجاوز اواخر شباط املقبل.
رابعا :اقدام مصرف لبنان على اعتماد اجراءات طارئة هدفها
خـفــض كلفة الــديــن ال ـعــام خ ــال ال ـعــام  ،2019بغية تقليص
حــاجــات امل ـصــرف ال ــى الـعـمــات الـصـعـبــة ،مــا يسمح بــإعــادة
خفض اسعار الفوائد ،وتعزيز االستقرار النقدي ،وذلك قبل
نهاية اذار ،حتى ال تعمد مؤسسات التصنيف العاملية الى
وضع لبنان في مرتبة متدنية قد تنعكس تراجعا كبيرا في
قوة النقد الوطني.

بري :البعض ال يريد والدة الحكومة
ّ
ليس التعثر األخير الــذي أصــاب مسار تأليف الحكومة ،في
اليومني املاضينيّ ،
مجرد فرملة مؤقتة .إذ يبدو أن االتصاالت
ّ
أخذت إجازة طويلة قد تمتد الى ما بعد األعياد .فدراماتيكية
املشهد بعد فشل مبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال
عــون نتيجة محاولة وزيــر الخارجية جـبــران باسيل سحب
ّ
مرشح اللقاء التشاوري جواد عدرا ليكون من ّ
حصة رئيس
الـجـمـهــوريــة رس ــم عــامــات اسـتـفـهــام كـثـيــرة دفـعــت برئيس
مجلس النواب نبيه بـ ّـري إلى اعتبار ما حصل «غير بريء»
بحسب ما قــال لــ«األخـبــار» .وأبــدى بـ ّـري قلقًا كبيرًا إزاء «ما
ّ
ينتظر البلد في املرحلة املقبلة» ،معتبرًا أن «ما حصل يؤكد
وجود أطراف ال تريد للحكومة ّأن تولد باملطلق ،وأن املوضوع
على ما يبدو أكبر من ثلث معطل وحقائب وحصص» .ولفت
رئـيــس املـجـلــس إل ــى «وج ــود قطبة مخفية مــن طــريـقــة طــرح
توزير جواد عدرا ومن ثم التمسك به على اعتبار أنه من كتلة
الرئيس ،لكن مالمح هذه القطبة لم تتضح بعد ،وأن من الواجب
التنبه جيدًا ومراقبة ما يجري» .وربط ّبري التطورات األخيرة
في الداخل بما يجري في اإلقليم ،ملمحًا إلى أن ّ
«ثمة شيئًا
ّ
يحضر للبلد واملنطقة» ،وقــال إن «االنسحاب األميركي من

سوريا ال ُيمكن أن يكون من دون ثمن».
ّ
مــن جهة أخ ــرى ،علمت «األخ ـبــار» أن االقـتــراح الــذي تـقــدم به
الـحــريــري الــى مـعــاون األم ــن الـعــام لـحــزب الـلــه الـحــاج حسني
ً
الخليل بالحصول على وزارة املهجرين ب ــدال مــن «الشباب
والرياضة» أثــار استغراب الحزب ،علمًا بأن رئيس الحكومة
حــاول إقناع الخليل بهذا الطرح بالقول إن «الحزب معروف
بنزاهته وأمانته وقادر على ضبط هذه الوزارة والسرقة فيها»،
لكن جواب الخليل كان واضحًا بأن «الحزب ال عالقة له بملف
املهجرين وأن موضوع التفاوض بالحقائب ليس معنا ،فنحن
ّفوضنا الرئيس بـ ّـري بهذا األمــر وإن كنت تريد النقاش به،
فاذهب الى الرئيس بري».
من جهة أخرى ،وبعد تبادل التراشق اإلعالمي املنسوب إلى
مصادر كل من التيار الوطني الحر وحزب الله بشأن تحميل
كــل مــن الحليفني اآلخ ــر مـســؤولـيــة عــرقـلــة تــألـيــف الحكومة،
أصدر الحزب بيانًا أمس ليؤكد فيه أنه «للمرة األلف ال يوجد
مصادر في حزب الله أو مصادر قريبة منه» وأن «كل ما ينقل
عن املصادر ما لم يصدر عن جهة رسمية أو مسؤول محدد
في حزب الله باسمه ،ال يعنينا إطالقا وال قيمة له».
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سياسة

سياسة
على الغالف

األزمة تخرج إلى الشارع
ُّ
ت ــأث ــر الـ ُـم ـت ـظــاهــريــن ،ف ــي بـ ـي ــروت أم ــس،
ّبحركة السترات الصفر الفرنسية ،ال يعني
أن ّ
تحركهم غريب عــن الــواقــع اللبناني.
ف ـ ــاألوض ـ ــاع هــن ـ ُـا م ــأس ــوي ــة ،واألح ـ ـ ــوال
االقتصادية التي ت ّ
هدد الفئات ُ
همشة
الم
ُ ّ
ً
وأبناء الطبقة المتوسطة ،تشكل عبئًا ثقيال
على اللبنانيين .تداعى الشباب إلــى الشارع
والجنوب ،بمبادرة
في بيروت وطرابلس
منهم ،ومن دون أن يظهر ّأن لهم غطاءً
حزبيًا ،سقفهم المطالب المعيشية
ُ ِّ
ال ـت ـظ ــاه ــرات ال ـت ــي نــظ ـم ــت أم ــس في
ب ـيــروت وطــراب ـلــس وال ـج ـنــوب ،قــد ال
ً
ّ
ت ـك ــون دلـ ـي ــا ع ـلــى أن «ال ـ ـثـ ــورة» قد
ُ َّ
انطلقت ،ومن املمكن أن ال تعلق عليها
ٌ
ّآمال كبيرة لزلزلة أركان «النظام» .إال
أنها ،وباإلضافة إلى التظاهرة التي
ّ
نظمها ال ـحــزب الـشـيــوعــي اللبناني
في  16الشهر الـجــاري ،أســاس يمكن
املراكمة عليه ،ومــؤشــر إضــافــي على
حالة الحنق ُالعامة التي وصل إليها
أبناء الفئات املهمشة واملواطنون من
الـطـبـقــة املـتــوسـطــة .ه ــؤالء ُم ـه ـ ّـددون
بـ ـخـ ـس ــارة أب ـ ـسـ ــط حـ ـق ــوقـ ـه ــم ،وبـ ــأن
ّ
يتحملوا النتائج الكارثية لسقوط
ال ـن ـمــوذج االق ـت ـص ــادي املـعـتـمــد منذ
عقود .لم يعد أحـ ٌـد منهم بمنأى عن
ص ـعــوبــة امل ــرح ـل ــة ،وال ـج ـم ـيــع يشعر
شهر سابع ّ
ٌ
يمر على
بوطأة األزم ــة.
ال ـف ــراغ الـحـكــومــي ف ــي ال ـب ـلــد ،بسبب
ص ــراع ــات عـلــى مـقـعـ ٍـد زائـ ــد م ــن هنا
ـاك .ت ـ ـ ّضـ ــاف إل ــى
وتـ ـمـ ـثـ ـي ــل م ـ ــن هـ ـ ـن ـ ـ ُ
ال ــوض ــع ال ـس ـيــاســي املـ ـع ــق ــد ،ال ـحــالــة
االقتصادية ّ الخطيرةّ ،وما ُينشر من
تقارير تـحــذر لبنان بــأنــه يقف على

حافة االنهيار ،إن لم يكن قد دخل في
املسار الذي سيوصل في النهاية إلى
السقوط العظيمُ .معدالت البطالة في
لبنان هي شديدة االرتفاع ،إذ تصل
بعض الـتـقــديــرات إلــى تحديد نسبة
ال ـع ــاط ـل ــن م ــن ال ـع ـم ــل ب ــن ال ـش ـبــاب
بنسبة  ،%36وترتفع النسبة لتصل
إلى  %47في املحافظات البعيدة عن
ّ
العاصمة .الصورة سوداوية من كل
جوانبها ،وال تترك أي مجال لألمل،
ّ
ح ـتــى ولـ ــو ُح ــل ــت ال ـع ـقــد الـحـكــومـيــة
وان ـط ـل ـقــت «اإلص ـ ــاح ـ ــات» .فـثـمــة ما
ّ
يـشـبــه االق ـت ـن ــاع ال ـع ــام ب ـ ــأن الــوضــع
ّ
ل ــن ي ـت ـحـ ّـســن ،ط ــامل ــا أن ال ـس ـيــاســات
هـ ــي ن ـف ـس ـه ــا ،يـ ـج ــري ت ـن ــاق ـل ـه ــا مــن
حـكــومــة إل ــى أخـ ــرى ،ب ــوج ــود الـقــوى
ّ
الـسـيــاسـيــة عـيـنـهــا .ك ــل ه ــذه األم ــور،
دفعت بلبنانيني أمس ،وقبله في 16
كــانــون األول ،إلــى ال ـشــارعّ .
تحركات
بيروت وطرابلس والجنوب ،التزمت
سـقــف امل ـطــالــب املـعـيـشـيــة ومـحــاربــة
الفساد .الدعوات انطلقت عبر مواقع
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ،م ــن دون أن
يـ ـك ــون ل ـل ـت ـح ـ ّـرك ه ــوي ــة واضـ ـح ــة أو
تتبناه جهة سياسية ما .على الرغم
مــن ذل ــك ،تمكن املـنـظـمــون مــن حشد
عــدد ال بــأس بــه مــن املتظاهرين ،مع
ّ
خـ ـ ــذ ب ـع ــن االعـ ـتـ ـب ــار أن كـثـيــريــن
األ ّ
ُي ـفــض ـلــون االن ـت ـظ ــار إل ــى أن تتضح
ه ــوي ــة ال ـت ـح ــرك ومـ ـ ــآل األمـ ـ ـ ــور ،قـبــل
أن يـضـعــوا ثـقـتـهــم ب ــه وي ـنــزلــوا إلــى
الشارع.
املـ ـ ـتـ ـ ـظ ـ ــاه ـ ــرون أمـ ـ ـ ــس ت ـ ـنـ ــوعـ ــوا بــن
ُمـ ـ ـلـ ـ ـت ـ ــزم ـ ــن ح ـ ــزبـ ـ ـي ـ ــا ُ
وم ـ ـس ـ ـت ـ ـق ـ ـلـ ــن.
ت ــداع ــوا إل ــى الـتـظــاهــر عـبــر «تــويـتــر»
و«ف ــاي ـس ـب ــوك» ،م ــن دون اجـتـمــاعــات
تنسيقية ُمسبقة .لم يوجهوا تحركهم
ض ـ ّـد «ج ـهــة م ـســؤولــة» ُمـ ـح ـ ّـددة .و ّلــم
يـحـمـلــوا ش ـع ــارات م ــوح ــدة ،كـمــا أن ــه
ل ــم يـكــن لـتـحــركـهــم مـطــالــب واض ـحــة.

ّ
كـ ــل واح ـ ــد م ـن ـهــم صـ ــرخ بــال ـش ـعــار ـ ـ
ّ
ُ
ا ّمل ـط ـلــب ،الـ ــذي ي ـعــبــر ع ــن وج ـع ــه .إال
أن ـهــم ُمـجـمـعــون عـلــى نـقـطـتــن :ســوء
األوضـ ـ ـ ــاع االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،وم ــواج ـه ــة
الفساد.
انطلق املتظاهرون في بيروت ،ظهر
أمس ،من ساحة الشهداء نحو ساحة
ريـ ــاض ال ـص ـلــح ،حـيــث رم ــز السلطة
التنفيذية .كــانــت األم ــور هــادئــة إلى
أن ان ـط ـل ـقــت امل ــواجـ ـه ــات ب ــن بعض
املـتـظــاهــريــن وال ـقــوى األمـنـيــة ،بفعل
ت ـقـ ّـدم ع ــدد مــن ال ـش ـبــان فــي مـحــاولــةٍ
م ـن ـهــم إلزال ـ ـ ــة الـ ـح ــواج ــز ال ـحــديــديــة
ال ـفــاص ـلــة أمـ ــام ال ـس ــراي ــا الـحـكــومـيــة.
ع ـبــوات م ـيــاه ،تــدافــع ،دخـ ــان ...الـعـ ّـدة
ّ
«الـطـبـيـعـيــة» لـكــل ت ـظــاهــرة .املــواكـبــة
األم ـ ـن ـ ـيـ ــة مـ ـ ــن قـ ـب ــل عـ ـن ــاص ــر األمـ ـ ــن
ال ــداخـ ـل ــي وم ـ ــن ال ـج ـي ــش ال ـل ـب ـنــانــي
ـداد وع ـت ــاد
ل ـل ـت ـظ ــاه ــرةً ،ك ــان ــت ّب ـ ــأع ـ ـ ٍ
كبيرين .فـجــأة بــدا أن األم ــور تخرج
من تحت السيطرة :إشعال النار في
م ـس ـتــوع ـبــات ال ـن ـف ــاي ــات ع ـل ــى جـســر
بشارة الخوري ،مواجهة بني الجيش
واملـ ـتـ ـظ ــاه ــري ــن ع ـل ــى ج ـ ـ ـ ـ ّ
ـادة شـفـيــق
ّ
ال ـ ــوزان ،اع ـتــداء عـنــا ُصــر مــن الجيش
على الصحافيني واملصورين ،انتقال
ال ـت ـظــاهــرة م ــن وس ــط الـعــاصـمــة إلــى
شـ ـ ــارع الـ ـحـ ـم ــرا م ــع إقـ ـف ــال لـلـمـحــال
قبل أن تعمد
التجارية لبعض الوقتُ ،
القوى األمنية إلى تفريق املحتجني،
عودة قسم من املتظاهرين إلى ساحة
ريـ ـ ــاض ا ُلـ ـصـ ـل ــح ...ل ـي ـن ـت ـهــي ال ـن ـهــار
ّ
بتحول املتظاهرين إلى «فريقني».
ُ
أصدر «حزب سبعة» بيانًا يعلن
فقد ّ
ف ـي ــه أنـ ـ ــه ك ـ ــان مـ ــوجـ ــودًا ف ــي الـ ـش ــارع
«كمكون أساسي في تظاهرة رياض
ال ـص ـلــح وس ــاح ــة الـ ـشـ ـه ــداء ،ورف ـع ـنــا
الصوت عاليًا ،وأصررنا على سلمية
الـنـضــال .ونستنكر عمليات الشغب
ال ـتــي تـحـصــل فــي ش ــارع ال ـح ـمــرا ،مع

انطلقت التحركات في بيروت وطرابلس والجنوب ّ
ضد الوضع االقتصادي والفساد
(هيثم الموسوي)

اتهم الداعون إلى
التظاهرة «سبعة»
و«طلعت ريحتكم»
بإطالق الشتائم

ت ـف ـ ّـه ـم ـن ــا الـ ـك ــام ــل ل ــوج ــع امل ــواط ـن ــن
ال ـ ــذي ـ ــن وصـ ـ ـل ـ ــوا إل ـ ـ ــى حـ ــالـ ــة الـ ـي ــأس
ّ
والـغـضــب» .فــي حــن أن أحــد الــداعــن
إلــى الـتـظــاهــر ،الــزمـيــل علي مرتضى،
غ ـ ـ ّـرد ع ـلــى «ت ــويـ ـت ــر»ُ ،م ـت ـ ّه ـمــا «ح ــزب
سبعة وطلعت ريحتكم ،بأنهما أدخال
خ ـ ــال الـ ـتـ ـظ ــاه ــرةُ ،مـ ـك ـ ّـبـ ـرًا ل ـل ـصـ ّـوت،
ُمطلقني مــن خــالــه الشتائم .تدخلت
مانعًا إيــاهــم مــن استكمال مسعاهم
للفتنة بني املتظاهرين ( )...كان هناك
مجموعة من املتظاهرين مصنفني من
الحراك املدني ،وكانوا غاية في الرقي

واالحـتــرام ،رغم االختالف في النظرة
ّ
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ورك ـ ـ ـ ـ ــزوا ع ـل ــى امل ـط ــال ــب
املعيشية كما فعلنا نحن مناصري
األحزاب السياسية» .وأضاف مرتضى
ّ
إن «التظاهرة التي دعــا إليها بعض
نشطاء وسائل التواصل االجتماعي
انـتـهــت عـنــد الـســاعــة الـثــانـيــة ظ ـه ـرًا».
وأعلن تعليق التحركات إلــى ما بعد
انتهاء َ
عيدي امليالد ورأس السنة.
ً
ولكن مساء ،وبعدما عاد املتظاهرون
مــن شــارع الحمرا إلــى ساحة ريــاض
ُ
الصلح ،أعلنت املرشحة السابقة إلى
االنتخابات النيابية نعمت بدر الدين
«بدء املشاورات مع ناشطي «الحراك
املدني» ورواد التواصل االجتماعي،
لبحث إمـكــانـيــة اسـتـمــرار االحـتـجــاج
وال ـنــزول إلــى الـشــارع غ ـدًا (ال ـيــوم) أو
ف ــي ن ـهــايــة األس ـب ــوع لـيـعـلـنــوا بــدايــة
اعتصام مفتوح».
وف ـ ـ ــي ت ـ ـح ـ ـ ّـرك ب ـ ـ ــات أسـ ـب ــوعـ ـي ــا فــي
طرابلس ،اتجهت مسيرة من ساحة
ّ
التل إلى ساحة عبد الحميد كرامي،
ّ ُ
ردد املـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــون ف ـي ـه ــا ش ـ ـعـ ــارات
يتهمون فيها املـســؤولــن بالفساد،
ويـطــالـبــون بــرفــع الـظـلــم عــن املــديـنــة
وت ــأم ــن ف ــرص ال ـع ـمــل ل ـل ـش ـبــاب .ثـ ّـم
انطلقت ،فــي ش ــوارع مدينة امليناء،
مـسـيــرة دراجـ ــات ن ــاري ــة ،ض ـ ّـد الظلم
والفساد ومع الثورة.
أم ـ ـ ــا ف ـ ــي الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــوب ،فـ ـنـ ـظ ــم «ت ـ ـحـ ـ ّـرك
ش ـ ـبـ ــاب ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب» اعـ ـتـ ـص ــام ــا ع ـنــد
ّ
مثلث النبطية ـ ـ كـفــررمــان ـ ـ حبوش.
ه ـن ــا أيـ ـض ــا الـ ـص ــرخ ــة ن ـف ـس ـه ــا :ضــد
الـ ـفـ ـس ــاد واألوض ـ ـ ـ ـ ـ ــاع االقـ ـتـ ـص ــادي ــة،
ُ
وم ـطــال ـبــات بـتــوفـيــر املـ ــاء والـكـهــربــاء
وضمان الشيخوخة والطبابة .أهالي
ص ــور ش ــارك ــوا أي ـضــا فــي الـتـحــركــات،
فاعتصموا عند مدخل صور الشمالي.
وأص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت ن ـ ـ ـقـ ـ ــابـ ـ ــة امل ـ ـ ـصـ ـ ــوريـ ـ ــن
ال ـص ـح ــاف ـي ــن ،مـ ـس ــاء أم ـ ـ ــس ،ب ـيــانــا
استنكرت فيه «االعتداء الذي ّ
تعرض
لـ ـ ــه ب ـ ـعـ ــض املـ ـ ـص ـ ــوري ـ ــن مـ ـ ــن ضـ ــرب
للكاميرات خالل التحركات
وتكسير
ً
في بيروت» ،داعية إلى «فتح تحقيق
ّ
شفاف بما حصل»ّ .
وجددت تأكيدها
ّ
أن «امل ـ ـصـ ــوريـ ــن ل ـي ـس ــوا ط ــرف ــا فــي
األح ــداث ،وعـلــى الجميع أن يكونوا
تحت سقف القانون».
(األخبار)

تقرير

صراعات سياسية وإدارية تنهك أوجيرو
ال حديث عند موظفي أوجيرو سوى عن
أمرين :القلق على مصير الهيئة ،وهذا
ُي ـف ـتــرض أن رئـيـسـهــا ع ـمــاد كــريــديــة قد
بــدده بالتأكيد أن ال خوف على ديمومة
العمل ،والتوتر فــي العالقة بين اإلدارة
والموظفين ،وال ــذي ال ينكره كريدية.
لكن الخالف يتركز حول أسباب هذا التوتر.
هل يعود إلــى تداخل المصالح السياسية
بأعمال الهيئة ،أم بالسعي إلى رفع كفاءة
األداء أم بسعي اإلدارة إلى إحكام قبضتها
الحديدية؟

ّ
كريدية :مديرية الشبكات تشكل العمود الفقري للهيئة...
وتتأخر في إنجاز أعمالها (هيثم الموسوي)

إيلي الفرزلي
يـنـشــط مــوظ ـفــو هـيـئــة أوجـ ـي ــرو على
مواقع التواصل االجتماعي ّ
معبرين
عــن مستوى مــن االنـقـســام لــم تشهده
الهيئة يومًا .هذا التوتر ال يمكن عزله
ع ــن الـ ـخ ــوف ع ـلــى مـسـتـقـبـلـهــا وعـلــى
مستقبلهم الوظيفي .كما يـنــدرج في
إط ـ ــار ص ـ ــراع امل ـن ــاص ــب والـتـعـيـيـنــات
الـتــي ال تخضع ألي مـعـيــار علمي أو
تقني .فــي الهيئة ،يحكى عــن «غرفة»
ت ـتــم فـيـهــا عـمـلـيــة غــرب ـلــة األش ـخ ــاص
الــذيــن يحق لهم تـبـ ّـوء مــراكــز قيادية.
ولذلك ،يصبح عاديًا تحول املعارضني
للتوجهات السياسية لإلدارة إلى فئة
ّ
مهمشة.
م ـش ـك ـلــة أخ ـ ـ ــرى فـ ــي ال ـس ـي ــاس ــة ت ـبــرز
فــي أوج ـي ــرو .ص ــار معلنًا الـتــوتــر في
ال ـعــاقــة ب ــن رئـيـسـهــا ـ ـ ـ ـ امل ــدي ــر ال ـعــام
عماد كريدية وعضو مجلس إدارتها
ـ ـ مــديــر الشبكات ه ــادي أبــو فــرحــات،
كما الخالف بني كريدية ومدير املوارد
الـبـشــريــة ب ـســام ج ـ ــرادي .أب ــو فــرحــات
ه ــو مـ ـس ــؤول ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـحــر
ف ــي أوجـ ـي ــرو ،وج ـ ـ ــرادي ه ــو م ـسـ ّـؤول
تيار املستقبل فيها .الطرفان يمثالن
عـمـلـيــا ال ـقــوتــن األســاس ـي ـتــن الـلـتــن
كانتا خلف وصول كريدية إلى مركزه
(الرئيس سعد الحريري طــرح االســم،
وال ــوزي ــر ج ـب ــران بــاس ـيــل وافـ ــق عليه
ب ـعــدمــا ال ـت ـق ــاه) ،ف ــي غ ـم ــرة الـتـســويــة
الــرئــاسـيــة .طــريـقــة الـتـعـيــن ،ساهمت
ّ
عـمـلـيــا ف ــي رف ــع مـظــلـتــن سياسيتني

مهماته.
فوق رأس كريدية ،أثناء توليه ّ
ل ـكــن ه ــات ــن امل ـظ ـل ـتــن إذ ت ــؤم ــن ــان له
ال ــدع ــم ال ـس ـي ــاس ــي ،لـكـنـهـمــا تـشـكــان
ضغطًا عليه داخل الهيئة .أبو فرحات
وجرادي يملكان من القوة في أوجيرو
ما يــوازي قوته ،أو على األقل ما ّ
يحد
مـنـهــا .ل ــذل ــك ،سـعــى كــريــديــة ،عـلــى ما
يتردد في الهيئة ،إلى إقالة جرادي في
منتصف عــام  ،2017إال أنــه لم يتمكن
مــن السير بـقــراره نتيجة ضغوط من
«املستقبل» ،فاستعاض عنها بإجازة
إدارية ملدة أسبوعني.
بـقــي ج ـ ــرادي وب ـقــي الـبـعــض يعتبره
«عـ ــن» املـسـتـقـبــل ع ـلــى امل ــدي ــر ال ـع ــام،
وخـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ــا يـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ـم ـل ــف
التوظيف ،الذي يقول كريدية نفسه إن
كل الجهات استفادت منه .بالنتيجة،
يــؤكــد مــوظـفــون أن كــريــديــة صــار غير
قادر على ممارسة سلطته بالقدر الذي
يــريــده .وهــذا الحد مــن السلطة أكمله
أبو فرحات ،الذي يدير املديرية األكبر
في أوجيرو ،بالتوازي مع وجوده في
مجلس اإلدارة .وإضافة إلى ذلك ،فإن
فــي التيار رغبة حقيقيةُ ،يفترض أن
ُيترجمها في الحكومة املقبلة ،بفصل
منصبي رئيس أوجـيــرو عــن مديرها
العام ،كما كانت قبل أن يقرر الرئيس
الراحل رفيق الحريري جمعهما.
ي ـ ـ ـ ــؤدي ه ـ ـ ــذا ال ـ ـخ ـ ــاف إل ـ ـ ــى ت ـع ـط ـيــل
اجتماعات مجلس اإلدارة ،الذي انعقد
األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ،ب ـعــد غ ـي ــاب نحو
أربعة أشهر ،وكان أبرز بند على جدول
أعماله مكافآت نهاية العام ،علمًا بأن

تضارب صالحيات بين
كريدية وأبو فرحات:
من يراقب من؟

عــدم انعقاد املجلس ساهم في زيــادة
ّ
مـسـتــوى الـفــوضــى فــي الهيئة وعــطــل
الـصـفـقــات والـتـلــزيـمــات واملـنــاقـصــات
العامة التي تتطلب موافقة املجلس.
ّ
كما عطل ق ــرارات مرتبطة باملوظفني
وتــرف ـي ـع ـهــم .وبــال ـن ـت ـي ـجــة ،ف ـقــد سـلــك
ع ــدد م ــن ال ـص ـف ـقــات م ـس ــار الـتـجــزئــة،
بما يسمح بإمراره بقرار املدير العام.
ُ
وي ـضــاف إلــى ذلــك خلل فــي التراتبية
اإلدارية ـ ـ التنفيذية .فكريدية ،بصفته
رئـيــس مجلس اإلدارة واملــديــر الـعــام،
إن ـمــا ي ـم ــارس الــرقــابــة عـلــى عـمــل أبــو
ف ــرح ــات ف ــي مــديــريــة ال ـش ـب ـكــات ،لكنه
يـ ـش ــارك ــه الـ ـ ـق ـ ــرار فـ ــي املـ ـجـ ـل ــس .وف ــي
امل ـقــابــل ،ي ـمــارس أب ــو فــرحــات الــرقــابــة
على عمل املدير العام بوصفه عضوًا
ف ــي مـجـلــس اإلدارة ،ب ــال ــرغــم م ــن أنــه
م ـ ــرؤوس ـ ــه تـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــا .وه ـ ـ ـ ــذا ي ـ ــؤدي
إل ــى خ ـلــق ت ـض ــارب ف ــي الـصــاح ـيــات
ينعكس مزيدًا من التوتر في العالقة
بــن الـطــرفــن ويــؤثــر سلبًا عـلــى عمل
الهيئة.

ثمة من يجزم بأن كريدية يعيش بني
ثــاث فئات مــن املــوظـفــن :خصوم في
العلن ،مقربون في العلن ،لكنه ال يأمن
لهم ،إضافة إلى أولئك الذين «يريدون
املشهد نهائيًا.
السترة» وابتعدوا عن ّ
ونـتـيـجــة ل ـهــذا ال ـخ ـلــل ،فــضــل كــريــديــة
اللجوء إلى عدد كبير من املستشارين،
من بينهم الحلقة الضيقة التي يضع
فيها كــل ثـقـتــه ،وتـضــم تـحــديـدًا :فــدى
صقر ،كريستال أبي عاد ،وسيم سعد،
عماد معتوق والرا أبي شاهني.
كل ما يتردد ليس دقيقًا برأي كريدية.
هو ال ينكر وجــود خالفات مع بعض
امل ـ ــدي ـ ــري ـ ــن ،إال أن ـ ـ ــه يـ ــرفـ ــض رب ـط ـه ــا
بــالـسـيــاســة أو ب ـصــراع الـصــاحـيــات.
يـقــول إنـهــا مرتبطة حـصـرًا بمعايير
األداء والكفاءة ،مؤكدًا أنه بنتيجتها
ّ
يضيق «على كل املديرين وليس على
ْ
مديرية الشبكات وحدها ،لكن ملديرية
الشبكات وضع خاص كونها املديرية
ال ـت ــي ت ـضــم أك ـب ــر عـ ــدد م ــن املــوظ ـفــن
( 900موظف)» .وبالنسبة إلى كريدية،
«في أوجيرو لدينا الكثير من العمل،
ّ
والنمط املتبع هو نمط بطيء ،وأنا ال
يمكنني التأخير» .يقول إنــه يضغط
ع ـلــى أب ــو ف ــرح ــات ألن ــه «مـ ـس ــؤول عن
ّ
مديرية تشكل العمود الفقري للهيئة
وهـ ــي ال ـت ــي ت ـق ــوم ب ــأع ـم ــال الـصـيــانــة
والـ ـت ــركـ ـي ــب وهـ ـ ــي الـ ـت ــي تـ ـت ــأخ ــر فــي
إنجاز هذه األعمال» .أما ملاذا تتأخر؟
ف ـي ـك ـت ـفــي ك ــري ــدي ــة بـ ــاإلشـ ــارة إلـ ــى أن
«ه ــذا مــوضــوع ث ــان» ،طــارحــا عالمات
استفهام عن األسباب الفعلية.

هــل لــذلــك عــاقــة بـمـســألــة الـفـصــل بني
رئاسة الهيئة ومنصب املدير العام؟
«ال أه ـ ـتـ ــم ل ـ ـهـ ــذا املـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ــوع» ،ي ـق ــول
كريدية ،الذي يرفض اتهامه بالدخول
في صــراعــات سياسية ،مضيفًا :أكرر
ب ــأن ـن ــي ق ــري ــب مـ ــن س ـع ــد الـ ـح ــري ــري،
لكنني لـســت منغمسًا فــي السياسة:
ّ
«أذك ــر بــأن أول من أرسلته إلــى منزله
(إج ــازة إداري ــة) كــان بسام جــرادي من
ً
تيار املستقبل .وأنا أريد عمال ،ومن ال
يريد أن يعمل لن أتركه بحاله».
بعيدًا عن الخالفات مع املديرين ،يقر
كــريــديــة بــوجــود جــو مــن البلبلة بني
املوظفني .هــؤالء يقسمهم إلــى فئتني:
املوظف الــذي ينتظر تطبيق القانون
 ،431وتـحــديـدًا امل ــادة  49مـنــه (تنص
عـلــى إع ـطــاء الـتـعــويـضــات للموظفني
الذين ال ينضمون إلى شركة اتصاالت
لـبـنــان عـنــد إن ـشــائ ـهــا) لـيـحـصــل على
تعويضه ويذهب إلى بيته .وآخر يظن
ً
ف ـعــا ب ــأن ق ـ ــرارات ال ـسـمــاح للشركات
ال ـخ ــاص ــة اس ـت ـع ـم ــال ش ـب ـكــة ال ـفــاي ـبــر
أو قـ ــرار ت ـلــزيــم م ــد الـشـبـكــة أو عـقــود
الصيانة مع طرف ثالث قد يساهم في
إضعاف أوجيرو ،ويؤثر بالتالي على
عمله .للفئة الثانية يتوجه كريدية،
مـ ــؤك ـ ـدًا أن «اسـ ـتـ ـم ــراري ــة ال ـع ـم ــل فــي
أوجيرو مضمونة إذا قمنا بما يجب
ف ـع ـلــه .لــدي ـنــا ع ـمــل كـثـيــر ف ــي الـهـيـئــة،
وأجزم بأن حجم العمل حاليًا يكفينا
لـ  6أو  7سنوات ،لذلك لن أتهاون مع
من ال يريد أن يعمل».
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لماذا «تسبق» الغرب؟
عامر محسن
أذكر ّأن أحد أساتذتي (وهو الفيلسوف البريطاني مارك بيفر) ،حني كان يشرح
للطالب مقولة ميشال فوكو عن تشكيل ّ
«القوة» لخياراتنا ومفهومنا عن الحقيقة
وتأديبنا الذاتي ،حتى في املسائل التي نعتبرها «علمية» أو «موضوعية» ،كان
ّ
ّ
يستخدم املثال التالي :في عالم الرعاية ّ
الطبيةّ ،
الجميع يحذرك من التدخني وينهاك
ّ
عنه  -األطباء والخبراء ،الحكومة ،االعالم  -فهو يؤدي الى موتك باكرًا بالسرطان
ّ
حياتي
وأم ــراض القلب ،وه ــذا أس ــوأ مــا يمكن أن يحصل لــإنـســان؛ وهــو خـيـ ٌـار
ّ
بشكل غير عقالني (أن
يمكنك أن تتجنبه فيما كلفته ،من الناحية األخرى ،عالية
ٍ
بمرض مقعد) .ولكن ،كان بيفر يضيف،
عمر مبكر ،أو تصاب
تموت
ٍ
ٍ
بسكتة في ٍ
ّ
ّ
فإننا نعرف ايضًا ّأن السبب األساس ألمراض القلب اليوم ،واملرض الذي يؤثر على
ّ
ّ
ّ
ّ
ويقصر األعمار ،هو الضغط والتوتر ()stress
عدد من الناس ويقتل املاليني
أكبر ٍ
ّ
الذي يعاني منه أكثر الناس في الحياة الحديثة .وتحديدًا العمل املرهق والتنافس
ّ
املستمر والخوف الدائم ّمن الفشل وفقدان الوظيفة .مع ذلك ،ال أحد يقول لك أن ال
ّ
تعمل وأن تسترخي وتقلل انتاجك حفاظًا على صحتك وحياتك («ما بالك تعمل
ً
بنشاط وترتقي املراتب بطموح؟ هل انت مجنون؟ هل تريد أن تموت فجأة في
ّ
سن الخمسني؟»).

البيئة والسيارة الكهربائية
من املمكن تطبيق الفكرة ذاتها على العديد من «التوجيهات» التي تصدر الينا،
سلطات مختلفة ،حــول الـتـصـ ّـرف «الـقــويــم» أو «امل ـس ــؤول» ،مــن األخالقيات
مــن
ٍ
ً
االجـتـمــاعـيــة وص ــوال ال ــى مـســائــل مـثـ ّـل حـقــوق االن ـســان والـبـيـئــة ،وه ــي مدخلنا
الــى مــوضــوع الـيــوم .أنــا ال أقـصــد ،بالطبع ،التشكيك بأهمية الحفاظ على البيئة
والخطاب البيئي (وإن كنت ،بحد تعبير سالفوي جيجك ،ال أؤمن بالخطاب البيئي
الرومانسي على طريقة «األم غــايــا» ،الــذي يعتبر البيئة أمـرًا مفارقًا لالنسان -
ً
تفاعل معه  -وكامال في ذاته ،وواجبنا هو أن نتركها في حالتها
وليس في حالة
ٍ
ّ
ّ
«األصلية» وأن ال ّ
نمسها) ،النقطة هنا هي أنــه حتى في املـجــاالت التي ترمي -
ظاهريًا  -الى انقاذ الكوكبّ ،
فإن السياسات التي ّ
تسمي نفسها «بيئية» ،حني ّ
تمر
ّ
في حسابات ّ
السوق والــدول وتحظى باجماع املصالح الحاكمة ،تتحول بسهولة
ّ
الى ّ
عملية رأسمالية لها منطقها الخاص وال تخدم ،بالضرورة ،الهدف السامي
ً
ّ
ّ
ّ
يبرر وجودها .كنت ّ
الذي ّ
أكرر ،مازحًا ،أنه لو كان هدف الدول األوروبية فعال هو
ً
بدال من ّ
ذم النفط  -جعلوا معامل
بشكل ماس ،لكانوا -
الكربون
انبعاثات
خفض
ٍ
ً
وغيرها تحرق ّالنفط (السيئّ ،
امللوث) بدال من الفحم
واميركا
املانيا
في
الكهرباء
ٌ
الحجري الذي يستخدمونه بكثافة ،وهذا وحده كفيل بخفض انبعاثات الكربون
ُ
اجراء آخر  -فالفحم ّ
ُ
ملوث هائل ،وهو يحرق بكميات
وخدمة الكوكب أكثر من ّأي
ٍ
ضخمة النتاج الكهرباء .هذا لن يحصل ،والفحم ال يزال املصدر األول للطاقة في
ّ
الكثير من الدول الغربية ،ببساطة ألنه سيجبر هذه الدول على استيراد املزيد من
النفط ،وهو ما يحاولون تجنبه منذ السبعينيات ،والى زيادة العجز التجاري فيها
ً
(فيما الفحم مـ ٌ
ّ
ويؤمن استقالال في انتاج الطاقة؛
ـورد متوافر محليًا ورخيص
سنوات طويلة ،ولكن بعد
وقد تقوم ّاملانيا بالفعل بالغاء معامل الفحم فيها ُبعد
ٍ
أن تكون كل مناجم الفحم في البلد قد استنفدت وأغلقت ،وأصبحت البدائل أكثر
اقتصادية).
املسألة نفسها تحكم صعود «السيارة الكهربائية»« ،صديقة البيئة» .كنت أعرف
منذ زم ـ ٍـن ّأن الكثير مــن الــدعــايــة البيئية حــول الـسـيــارات الكهربائية فيه بعض
التضليل .لــن ندخل فــي نقاش تقني هنا ،ولكن مــادحــي الـسـيــارات الكهربائية
بأن الكهرباء «نظيفة» ّ
يوهمونك ّ
وأن ّ
محرك السيارة الكهربائية أكثر فعالية بكثير
ّ
من ّ
محرك سيارة البنزين (األول يحول ما يقارب الـ %90من الطاقة في البطاريات
الى حركة ،فيما محرك االحتراق الداخلي يهدر ثالثة أربــاع الطاقة في الغازولني
الذي يحرقه) .في الحقيقةّ ،
فإن االفتراض األول يتجاهل أن الكهرباء التي ّ
تزود
معمل يحرق
سيارتك ليست نظيفة وال مصدرها الطاقة املتجددة ،بل هي تنتج في
ٍ
الفحم أو الغاز على األرجــح .واالفتراض الثاني يخفي حقيقة ّأن حساب فعالية
ّ
املحرك الكهربائي في السيارة هو «املرحلة األخيرة فحسب»  -معمل الكهرباء
الذي ينتج الطاقة التي تـ ّ
ـزود سيارتك يحرق الفحم بفعالية خمسني في املئة ،ثم
تخسر نسبة معتبرة مــن هــذه الطاقة خــال نقلها الــى منزلك ،ثــم نسبة أخــرى
ّ
خالل شحن البطارية ،فال يكون الفارق في الفعالية كما ّ
يصورونه) .ولكنني ،فوق
ً
ّ
ّ
ّ
بالعملية بأكملها ،وهو يزعم بأن عملية
ذلك ،قرأت رقمًا مذهال ،يجعلك تشكك
ً
ّ
السيارة الكهربائية ،أص ــا ،تـلــوث أكثر بما ال يقاس مــن صنع سيارة
صناعة ّ ً
ّ
خاصة مع البطاريات الهائلة التي تستلزمها سيارات «الترف» الكهربائية
تقليدية،
اليوم («تسال» ،وبعدها «بي ام دبليو» وغيرها من كبار املاركات التي تتوجه الى
ّ
األثرياء)؛ حتى أن السيارة الكهربائية من هذه الفئة تحتاج الى أن تسير لخمسني
حسابات «متفائلة» حول طبيعة الطاقة الكهربائية،
ألف ميل (على األرجح وفق
ٍ
تعوض ّ
كالتي أعاله) فقط لكي ّ
التلوث البيئي الذي نتج عن صناعتها وانتاجها
تأكيد لهذه األرقام ،ووجدت تحقيقًا لـ«بلومبرغ» يعطي أرقامًا مقاربة:
(بحثت عن
ٍ
إن صناعة سيارة ببطارية صغيرة ،مثل «نيسان ليف» ّ -
يلوث بمقدار أن تقود
ّ ً
سيارة على الغازولني لخمسني ألف كيلومتر).
ّ
في الحقيقة ،أنا أجد أن ابتكار السيارة الكهربائية له مزايا أخرى ،ليس منها انقاذ
ً
التلوث من املدن (وهو هنا يعني نقل ّ
مثال ،نزع ّ
التلوث فعليًا ،من املدن
الكوكب.
وخفض
الكهرباء)،
انتاج
مراكز
هي
وفقيرة
طرفية
أماكن
ـى
ـ
ل
ا
والثرية
الكثيفة
ً
ّ
ٌ
ّ
التلوث السمعي عبر منع محركات االحـتــراق الداخلي  -هــذا أمــر يرفع حقيقة
من مستوى حياة الناس ،هل ّلكم أن تتخيلوا بيروت ،أو أي مدينة عربية أخرى
ّ
املحركات؟ وحتى «املوتسيكل» يسير
مزدحمة ،وقــد اختفت منها كــل أصــوات
ّ
ّ
بأزيز صامت؟ ّأما بالنسبة الى الحكومات التي طورتها وشجعت على صناعتها،
ّ ٍ
ـإن السيارة الكهربائية كانت سياسة بيئية تناسب االقتصاد السياسي لهذه
فـ
ّ
ٌ
قطاع ابتكاري جديد يشغل اآلالف ،ووسيلة لتقليل االعتماد على الخارج
ّالدول:

عبر استبدال النفط املستورد بالكهرباء التي تملك ًهذه البلدان منها فائضًا؛ وفي
ً
الــوقــت نفسه انــت تعرض على الـثـ ّ
«صديقًا
ـري سـ ّـيــارة فخمة وسريعة ،ويـكــون
ّ
ّ
يضحي بأسلوب حياته ورفاهياته ونمط استهالكه .بالطبع،
للبيئة» من غير أن
ّ
وهذه خالصة سنرجع اليها ،فإن حماية بيئتنا وكوكبنا ،وتأمني استمرار رفاه
البشرية ،ال يكون عبر استبدال سيارة فارهة تحرق الغازولني ،يقودها األثرياء في
الغرب ،بسيارة فارهة تسير على الكهرباء ،بل عبر إعادة النظر في نظام حياتنا
وحاجياتنا واستهالكنا (نموذج «الحياة الجيدة» الذي نسعى اليه) ،وفي ّ
توزع هذا
ّ
االستهالك على الناس في العالم .وأن نناقش ونحن واعــون لفكرة ّأن البشرية،

عبر التنظيم والتقنيات الحديثة ً ،تنتج اليوم أكثر مما يحتاجه أهل هذا الكوكب
ً
بحث
حتى يعيشوا ،جميعًا ،حياة آمنة كريمة  -من
دون أن نغتصب البيئة في ٍ
ُ
مزيد من األرباح ،وأن نهدر موارد ال تقاس من أجل تلبية االستهالك
محموم عن ٍ
الفائق ٍ ّ
ألقلية.

ّ
الصين :أن «تلحق وتتجاوز»

ّ
ّ
تشجع صناعة وتـبــنــي الـسـيــارات
اعـتـمــدت الـ ّـصــن ،منذ عـقـ ٍـد تقريبًا ،سـيــاسـ ٍـة
تقليص استيراد النفط ،استغالل
ألسباب شبيهة بدوافع دول الغرب:
الكهربائية
ٍ
ّ
كلهّ ،
فإن السيارة الكهربائية
فائض الكهرباء ،خفض التلوث في املدن .وفوق ذلك
ّ
تقدم امتيازًا ّ
مهمًا ملن ينوي دخول امليدان من موقع املبتدىء ،فصناعة السيارة
الكهربائية ،على ما تقول «تكنولوجي ريفيو» ،أكثر بساطة وال يحتاج الى ّ
محر ٍك
ّ
ـات جــديــدة ب ــأن تـنــافــس صــانـعــن مـكـ ّـرســن (امل ـحـ ّـرك
مـعــقــد ،وه ــو يسمح لـشــركـ ٍ
الكهربائي بسيط نسبيًا ،بينما من الصعب على شركة جديدة أن تنتج ّ
محرك
احتراق داخلي بفاعلية محركات «مارسيدس» و«تويوتا» ،التي تقف خلفها عقودٌ
ٍ
ّ
من األبحاث والتحسينات  -وهذا شكل دومًا حاجزًا أساسيًا أمام دخول سوق
ّ
ّ
ولكن ّ
بشكل أسرع وأكبر من
الصني ،على عادتها ،نفذت هذه الخطط
السيارات).
ٍ
دولة غربية ،حتى أصبح عدد السيارات الكهربائية التي تباع في الصني يوازي
أي ٍ
عدد مثيالتها التي تباع في باقي العالم بأسره.
إن ك ــان شـعــار خــروتـشـيــف خ ــال س ـنــوات املـنــافـســة األمـيــركـيــة  -السوفياتية
هــو «اللحاق والـتـجــاوز» ،وهــو كــان يعني اللحاق باالنتاج األميركي وتـجــاوزه -
تفوقها ّ -
باملعايير االقتصادية الرأسمالية نفسها التي بنت اميركا عليها ّ
فإن
ّ
ً
الـ ّـصــن هــي مــن حقق فعال هــذا الـهــدف .إن كانت املنافسة فــي هــذا العصر هي
حول «اتقان الرأسمالية» فإن رأسمالية الدولة التي نشأت في ّ
الصني قد أنجزت
ّ
أفكار «قديمة» عن الصني ونوعية
نموذجًا يصعب التغلب عليه .ملن ال يزال حبيس
ٍ
االنـتــاج فيها يصعب أن نشرح حجم النجاح االقتصادي والتقني الــذي عرفته
الصني في السنوات األخيرة ،وشواهده كثيرة :من البنى التحتية الى خلق وتنظيم
العشرات من املــدن الجديدة الــى بناء أضخم شبكة قطارات فائقة السرعة على
ً
الكوكب (خالل سنوات قليلة) ،وصــوال الى التكنولوجيا العسكرية والريادة في
مجاالت مستقبلية مثل الطاقة املتجددة والسيارات الكهربائية .قرأت احصائية
ٍ
فــي «واشنطن بــوســت» تزعم بــأن كمية االسمنت التي استخدمتها الصني في
ـوات فحسب ( )2013 - 2011تفوق كمية االسمنت التي استهلكتها
ثــاث سـنـ ٍ
أميركا طوال القرن العشرين ،أي تحديدًا في مرحلة بناء البلد ّ
وتوسعه وازدهاره
األسطوري.
ّ
ألنه يوضح ّ
تفوق «بيئة األعمال» التي نجحت
استخدمت مثال السيارة الكهربائية
الصني في خلقها ،وهي السبب الرئيسي خلف النمو والتوسع الهائل في البالد.
هناك شركة سيارات صغيرة نسبيًا اسمها «نيو» ،أتابعها منذ فترة ،هي لم تبدأ
بانتاج وبيع السيارات الكهربائية اال قبل أشهر (وهــي تنتج سيارات كهربائية
كبيرة وفخمة ،ومليئة ًبالزوائد والتقنيات على طريقة «تسال» األميركية ،ولكن
مجرد فكرة ،من ّ
بسعر أقل بكثير) .بداية ،حصلت «نيو» على تمويل ،وهي ّ
عدة
ٍ
ٍ
شــركــات تكنولوجية صينية ،مثل «تينسينت» و«بــايــدو»؛ فالحكومة الصينية
شركات
أجبرت الشركات الكبرى على تدوير أرباحها من خالل االستثمار في ّ ٍ
ٌ
محصور في التصميم ،وال تصنع اال
صاعدة .بدأت «نيو» كشركة صغيرة دورها
شركة حكومية ضخمة تصنع
عددًا محدودًا من القطع ،ولكنها وجدت شريكًا في
ٍ
السيارات ،ستقوم هي بادارة االنتاج وتصنيع تصاميم «نيو» بكلفة منخفضة.
مصنع فيها.
قرض من مدينة شانغهاي وحوافز لبناء
الشركة على ّ ٍ
ٍ
ثم حصلت ً
محلية لصنع البطاريات ستزود سياراتها بهذا املكون
ووجــدت شركة أخــرى
بسعر تنافسي .أكثر من ذلك ،تحتاج شركة مثل «تسال» لبناء شبكة
األساسي
ٍ
سيارات مستخدميها في طول البالد وعرضها فيما ،في ّ
الصني،
لشحن
كاملة
ٌ
شبكة ّ
«عامة» يمكن لشركة صغيرة مثل «نيو» أن تعتمد عليها .يمكن أن
توجد
ّ
ّ
نموذج لها في
نفصل أكثر ولكن النتيجة هي أن «نيو» تمكنت من إدخــال أول
ٍ
الدوالرات وخالل أقل من سنتني ،وهو
باستثمار ال يزيد على مئات ماليني
االنتاج
ٍ
ّ
ٌ
أمر من املستحيل تحقيقه في اميركا أو اوروبا ال بعد صرف مليارات كثيرة.

خاتمة

إن هــذا املزيج ،بني ســوق داخلي كبير وقاعدة صناعية واسعة ودور الـ ّـدولــة في
التوجيه وخلق الحوافز ،هو ما جعل أداء االقتصاد الصيني ّ
يتفوق في اللعبة
درجة تجعل التنافس معه صعبًا ،ومن هنا
الرأسمالية على أربابها الغربيني ،الى
ٍ
ّ
بدأ التوتر وبــوادر «الحرب التجارية»» (من قال لهم إن الرأسمالية هي منافسة
شريفة؟) .إن كانت املنافسة مع «الغرب» هي في مجاراته في التقنية واإلنتاج ،فإنّ
ّ
حققت ذلك بال ريب ،ولكن تواجه بيجينغ هنا مشكلتان ،قد ّ
ّ
نتوسع عن
الصني قد
الحديث عنهما في املستقبل .املشكلة األولى ،الواضحة ،هي في عداء النظام الدولي
ّ
ّ
ّ
الغربية.
املستمر ،ومنازعتها على األرباح ،ومنافستها لالحتكارات
لتوسع الصني
سبب رخاءك هو من قد يصبح ّ
أي أن السوق العاملي الذي ّ
عدوك وخصمك ،وهنا
ّ
يتغير السياق بالكامل.
أما املسألة األوســع ،فهي تشبه سؤال البيئة والسيارة الكهربائية أعــاه :إن كان
ّ
و«التفوق عليها» ،فهذا قد
هدف دول الجنوب هو تقليد املاكينة الرأسمالية الغربية
يكون ضروريًا لكي تتمكن من العيش في السوق الدولي ولكي تكون قادرًا على
ّ
الدفاع عن نفسك (الهدف األساس ملحاوالت «التحديث» في دول الشرق كان جسر
الهوة العسكرية التي تفصل الجيوش االوروبـيــة عن جيوشنا ،في التقنية وفي
ّ
ستصل،
التنظيم) .ولكن ،إن كان الهدف من «استبدال» الغرب هو استنساخه فأنت ّ
على األرجح ،الى املكان ذاته واملشاكل نفسها ونقاط الضعف ذاتها التي ولدتها
الرأسمالية الغربية .يقول آالن باديو ّإن أحد األخطاء الجوهرية في مسيرة االتحاد
السوفياتي هي ّأن قيادته حاولت  -على طريقة خروتشيف  -التنافس مع الغرب
و«تجاوزه» بمقاييسه ّ
املادية ذاتها (الدخل الفردي ،االستهالك ،النمو االقتصادي)
ً
ً
ّ
بدال من ّ
ّ
امللكية واالستهالك .إن لم
يقدم  -عن حق  -نموذجًا بديال عن مجتمع
ّ
ّ
تتمكن من استبدال النظام القائم ،في العمق ،فأنت ال تقدم نموذجًا ّ
متفوقًا ،بل
ً
جديد بأن االنتاج الحالي
نسخة محدثة عن النظام الحالي .يجب أن نتذكر من
ٍ
بسهولة ومع فائض .في
بتنظيم مختلف ،لتلبية حاجات الجميع
للبشرية يكفي،
ٍ
ٍ
ّ
املواجهة التي تقترب بني أميركا والصني ،نحن «مع الصني» بال شك ،وصعودها
هــو أملنا الوحيد لتخفيف سطوة اميركا علينا وعلى العالم؛ ولـ ٌكــن ،فقط حني
لنظام عاملي
يتبلور «طريق مختلف» لباقي دول الجنوب حتى تسلكه ،واحتمال
ٍ
«نموذج صيني».
يختلف عن الذي نعرفه ،يمكن عندها الحديث عن
ٍ
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رقم اليوم

قضية

ّ
ّ
ّ
«كالسيكية» باهظة مثل الهيرويين والكوكايين.
تسمى «بدائل الفقراء» نظرًا إلى تدني أسعارها مقارنة بأصناف
ّ
ّ
تتعدى
المخدرة ،يدخل كثير من األطفال دوامة اإلدمان ،في سن ال
بـ  500ليرة فقط ،ثمن حبة «الفراولة»
أقرانهم في مدارس األغنياء .التقديرات ،في
الحادية عشرة ...ال فرق في ذلك بين أطفال أحياء الفقراء وبين
ّ
ّ
مستمر» و«تتخطى السبعين ألفًا»
غياب اإلحصاءات ،تؤكد أن نسب المتعاطين في «ازدياد

«طبخات» جديدة تستهدف «ذوي الدخل المحدود»

«الفراولة» أبو الفقير :اإلدمان بـ  500ليرة!
الحشيش والكوكايني والهيرويني،
بدأت تغزو السوق اللبناني منذ عام
 ،2008واستفحلت فــي  2014بسبب
«تأثيرات األزمة السورية».

خرق «التقاليد»!

الـتـطـ ّـور األخـطــر ال يكمن فــي ازديــاد
ش ــري ـح ــة امل ــراهـ ـق ــن مـ ــن امل ـت ـعــاطــن
فحسب ،وإنـمــا فــي «خ ــرق املتعارف
عليه مــن تقاليد فــي عــالــم اإلدم ــان».
مـ ـس ــؤول دائـ ـ ــرة م ـكــاف ـحــة املـ ـخ ــدرات
ف ــي «ال ـه ـي ـئــة الـصـحـيــة اإلســام ـيــة»
علي جابر يوضح أن التعاطي «كان
ّ
يـقـتـصــر ف ــي ك ــل مــرحـلــة م ــن مــراحــل
اإلدمان على نوع واحد من املخدرات.
فتكون الحشيشة غالبًا في املرحلة
األولــى ،تليها الحبوب املهدئة ،وقد
ينتهي املتعاطي فــي مــراحــل الحقة
إلــى تعاطي الكوكايني والفري بايز
والـهـيــرويــن» .هــذه هــي «التقاليد».
ّ
العملية اليوم لم تعد على هذا
لكن
النحو .إذ أن املتعاطي بــات يتناول
«تشكيلة من املواد املخدرة في الوقت
نـفـســه» ،ك ــ«ال ـف ــراول ــة» و«الـســالـفـيــا»

ُ
ّ
العام الماضي  777مروجًا
وقف
أ
ً
ّ
تبين أن كال ّ منهم يبيع بضاعته
إلى ما ال يقل عن مئة شخص
و«السيمو» و«الكبتاغون» وغيرها.
ولـهــذا تداعيات خطيرة ذات شقني:
تأثير سلبي على صـ ّـحــة املتعاطي،
والتسريع في بلوغه املراحل األخيرة
من اإلدمان.

حشيش و«فراولة»

داريو
كاستيليوس ــ
المكسيك

رحيل دندش
ال إحـ ـ ـص ـ ــاءات دق ـي ـق ــة ح ـ ــول م ـع ـ ّـدل
انـتـشــار امل ـخ ــدرات فــي لـبـنــان .يشير
ال ـت ـق ــري ــر ال ــوط ـن ــي األول ع ــن وض ــع
املخدرات ،الذي ّ
أعده املرصد الوطني

ُ
للمخدرات ونشر العام املاضي ،إلى
 11ألفًا و 152موقوفًا الستخدامهم
املـ ـخ ـ ّـدرات بــن عــامــي  2013و.2016
ب ــاملـ ـق ــارن ــة م ـ ــع  ،2011سـ ـ ّـجـ ــل ع ــام
 2016وحـ ـ ــده ارتـ ـف ــاع ــا خ ـط ـي ـرًا فــي
ّ
أع ـ ــداد امل ــوق ــوف ــن بـقـضــايــا متعلقة

ب ــامل ـخ ــدرات ،بـلـغــت نـسـبـتــه  233في
املئة تحت سن الـ  18عامًا« .املخدرات
مصادرتها
األكثر شيوعًا التي تمت
ّ
هي الكبتاغون والكوكايني والقنب
واإلك ـس ـت ــاس ــي» .ه ــذا ف ــي م ــا يتعلق
باملوقوفني .أما نسب املتعاطني فإنها

ّ
ف ــي «ازديـ ـ ـ ــاد م ـس ـت ـمـ ّـر» و«ت ـت ـخــطــى
الـ ـسـ ـبـ ـع ــن أل ـ ـ ـفـ ـ ــا» وفـ ـ ـ ــق ت ـ ـقـ ــديـ ــرات
متابعنيُ .
ويـعــزى االرتـفــاع املتنامي
فــي نسب املتعاطني ،خصوصًا بني
الشباب ،إلى ظهور أصناف جديدة،
م ـخ ـت ـل ـف ــة ع ـ ــن تـ ـل ــك امل ـ ـعـ ــروفـ ــة م ـثــل

«ال ـت ـح ـ ّـدي ــات ال ـت ــي ت ــواج ــه امل ـ ــدارس
ّ
التنمر ،واألجهزة الذكية،
اليوم ثالثة:
والـ ـحـ ـشـ ـيـ ـش ــة» ،وفـ ـ ــق رئ ـ ـيـ ــس قـســم
الـطــب النفسي فــي مستشفى أوتيل
ّ
دي ــو ســامــي ري ـشــا .وه ــذا مــا يــؤكــده
تـقــريــر املــرصــد الــوطـنــي ال ــذي أشــار
إلــى ارتـفــاع مـعـ ّـدل انتشار استخدام
املـ ـخ ــدرات ب ــن ط ــاب املـ ـ ــدارس (بــن
 13و 15سـنــة) مــن  3,5فــي املـئــة عام
 2005إلى  4,7في املئة عام  .2011لكن
األخ ـط ــر أن ال ــدراس ــات امل ـتــوفــرة عن
ّ
امل ـخ ــدرات ،عـلــى قــلـتـهــا« ،تفتقر إلــى
الدقة» بحسب جابر .وتكفي العودة،
فــي هــذا الـسـيــاق ،إلــى أرق ــام الشرطة
القضائية الـتــي «سـ ّـجـلــت عــام 2017
مروجًا ّ
توقيف ّ 777
تبي بالتحقيق
ً
مـعـهــم أن ك ــا مـنـهــم يـبـيــع بضاعته
ّ
إل ـ ــى م ــا ال يـ ـق ــل ع ــن م ـئ ــة ش ـخ ــص»!
غياب الدقة ينطبق أيضًا على عدد
الوفيات الناجمة عن التعاطي .فقد
س ـ ّـج ـل ــت أرق ـ ـ ــام وزارة ال ـص ـح ــة بــن
 2012و 19« ،2016حالة وفاة ناتجة
ع ــن اسـ ـتـ ـخ ــدام م ـب ــاش ــر ل ـل ـم ـخــدرات
ك ــالـ ـج ــرع ــة ال ـ ـ ــزائ ـ ـ ــدة أو االنـ ـقـ ـط ــاع
املـفــاجــئ عــن امل ـخ ــدر» .إال أن الــواقــع

 2,32مليار

الوصفة بـ  10دوالرات
تظهر تـبــاعــا أص ـنــاف جــديــدة مــن امل ـخ ــدرات بــأسـمــاء و«طـبـخــات»
مختلفة ،ومع كل اكتشاف لــدواء له مفعول شبيه باملخدرات يبدأ
الطلب عليه بني املراهقني والشباب .اكزاناكس ،فاليوم ،ريفوتريل،
ليكسوتانيل ،ديــازيـبــام ،بنزكسول ،ب ــازوالم ،بــراكــس ،تــرامــال…
تطول الئحة األدويــة التي حظرت وزارة الصحة صرفها من دون
ّ
ّ
وصفة ّ
العالجية .لكن
طبية تجنبًا الستخدامها لغير أغراضها
ً
الـحـصــول عليها لـيــس مـسـتـحـيــا ،س ــواء عـبــر وصـفــة طـبـيــب ،أو
صيدلي ّ
ّ
يهرب األدويــة .تؤكد صاحبة إحدى الصيدليات
بواسطة
أن «هناك أطباء معروفني يكتبون وصفات أدوية مقابل  10دوالرات
فقط» .وتروي لـ«األخبار» أن شبانًا كثرًا يقصدونها لشراء أدوية
أعصاب يكون غالبًا الهدف منها التعاطي« .في إحدى املرات ،قصد
ً
صيدليتي أحد الشبان مرتني حامال في كل مرة الوصفة نفسها
مــن الطبيب نفسه .اتصلت بالطبيب ،فأجابني :الغبي ذهــب إلى
الصيدلية نفسها؟»!

دوالر

اللبناني المتوقعة
قيمة مبيعات ســوق الــدواء ّ
لعام  ،2022وفق تقديرات مؤشر  BMIالعالمي
حول األدوية والرعاية الصحية (business monitor
 .)internationalوكانت مبيعات األدوية قد ارتفعت
من  1,82مليار دوالر عام  2017إلى  1,91مليار عام
 ّ2018بزيادة نسبتها .%4.9
ُ
وتشكل كلفة ســوق الــدواء في لبنان نحو %3,5

من مجموع الناتج المحلي اإلجمالي ،وهي النسبة
األعلى في الشرق األوسط ،والسابعة في العالم.
ّ
وتوقع المؤشر أن يصل اإلنفاق على الرعاية الصحية
في لبنان ،بحلول عام  ،2022إلى  5.10مليارات دوالر،
في مقابل نحو  4.14مليارات عام  ،2017و 4,32مليار
عام .2018
(تصوير هيثم الموسوي)

أسعار ّ
خاصة في متناول الفقراء
بــن مجتمع املـتـعــاطــن يـمـكــن ال ـحـصــول عـلــى «الئ ـحــة األس ـعــار»
ّ
الخاصة بــاملــواد املـخـ ّـدرة األكثر انتشارًا .على سبيل املـثــال ،تباع
ّ
ّ
ثــاث حبات من الكبتاغون بـ  3.5دوالر .الحبة الــواحــدة من هذه
املادة كفيلة بجعل املتعاطي مستيقظًا ملدة  72ساعة .أما السالفيا
املنتشرة حديثًا (سالفيا ديفينوروم) ،أو نبتة «ماريا الراعية» كما
ّ
املكسيكيون ،فقد جــرى ضبطها للمرة األولــى في لبنان
يعرفها
ّ
ّ
كافية «لـلــف»  20سيجارة من السالفيا
ة
كمي
وتباع
.2016
عــام
ّ
بقيمة  30دوالرًا ،فيما تتمثل تأثيراتها بالهلوسة الشديدة التي
ّ
تمتد إلى نحو  20دقيقة وفقدان الذاكرة املؤقت .وأكثر ما يشجع
عليها أنه «ال يمكن اكتشافها بالفحص الطبي».
تقرير

أنــه ،العـتـبــارات اجتماعية وعائلية،
غــالـبــا مــا تـسـ ّـجــل الــوفـيــات الناجمة
عن التعاطي كحوادث «قضاء وقدر
وذبحات قلبية».
«ج ـ ــربـ ـ ـه ـ ــا م ـ ـ ــا بـ ـتـ ـعـ ـم ــل ش ـ ـ ـ ــي» ه ــي
ال ـع ـبــارة امل ـف ـتــاح إل ــى عــالــم اإلدمـ ــان.
وألن الحشيشة ليست فــي املتناول
دائمًا ،إما لصعوبة الحصول عليها
أو ل ـع ــدم الـ ـق ــدرة ع ـلــى دفـ ــع ثـمـنـهــا،
ّ
يلجأ التجار إلى «طبخات» جديدة
مستهدفني «ذوي الدخل املـحــدود»،
ومن بينهم الطالبّ .
فحبة «الفراولة»
التي تنتشر كثيرًا بني صغار السن
حــال ـيــا ت ـب ــاع ب ـ ــ 500ل ـي ــرة ف ـق ــط! كما
راج ــت الــ«ســالـفـيــا» ،أو الــ«سـيـســي»
ُ
ّ
ك ـ ـمـ ــا تـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرف ،بـ ـسـ ـع ــر مـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدن ،مــع
خــاصـيــة «م ـم ـيــزة» .إذ ال تظهر آثــار
لها في حال إخضاع املدمن لفحص
ط ـ ـبـ ــي .هـ ـ ـك ـ ــذا ،بـ ــأقـ ــل م ـ ــن دوالريـ ـ ـ ــن
يــوم ـيــا ،يــدخــل ّه ــؤالء عــالــم اإلدم ــان
باملهدئات واملنشطات واملهلوسات
ّ
ومسكنات اآلالم ،مدفوعني بأسباب
ع ــدة ت ـت ــراوح بــن ال ـف ـضــول وال ـفــراغ
والبحث عن تحقيق الــذات ومجاراة
ال ـك ـب ــار وال ـ ـهـ ــروب م ــن امل ـش ــاك ــل إلــى
تحسني القدرات الجنسية.
تـعــزو م ـصــادر متابعة ل ـ «األخ ـبــار»
االرتـ ـف ــاع امل ـل ـحــوظ ف ــي األرقـ ـ ــام إلّــى
«ارت ـ ـيـ ــاح امل ـت ـع ــاط ــي إلـ ــى فـ ـك ــرة أن ــه
لــن يـتـعـ ّـرض للتوقيف عـلــى اعتبار
أنـ ـ ــه م ــري ــض ولـ ـي ــس مـ ـج ــرم ــا ،وق ــد
يـ ـج ــد املـ ــدمـ ــن فـ ــي مـ ــراكـ ــز ال ـت ــأه ـي ــل
ّ
وامل ـ ـس ـ ـت ـ ـش ـ ـف ـ ـيـ ــات ف ـ ــرص ـ ــة ل ـي ـن ــظ ــف
جـسـمــه لـفـتــرة ثــم ي ـعــود بـعــدهــا إلــى
اإلدم ـ ـ ــان م ـس ـت ـع ـي ـدًا الـ ـل ــذة األولـ ـ ــى».
ولهذا يموت كثيرون ،وفق املصادر،
ب ـس ـبــب الـ ـ ــ«أوف ـ ــر دوز» ،خـصــوصــا
«أن املدمن املعتاد على كمية ّ
معينة

قبل الديتوكس ،أي تنظيف الجسم
م ــن ال ـس ـم ــوم ،س ـي ـعــود ب ـعــد عملية
ّ
الكمية نفسها
التنظيف إلــى تناول
مما ّ
يؤدي إلى خسارته حياته».
م ـحــاولــة اإلفـ ــات م ــن الـنـفــق تصبح
ّ
أك ـث ــر ص ـعــوبــة م ــع ال ـت ــوغ ــل داخ ـل ــه،
وي ـص ـب ــح ال ـ ـخـ ــاص ق ـب ــل «ال ـج ــرع ــة
ال ـ ـ ــزائ ـ ـ ــدة» أع ـ ـجـ ــوبـ ــة .حـ ـس ــن (اسـ ــم
م ـس ـت ـع ــار) ي ـخ ـضــع ح ــال ـي ــا ل ـل ـعــاج
ف ــي م ــرك ــز «إحـ ـي ــاء» ال ـت ــاب ــع للهيئة
ال ـص ـح ـي ــة اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة .ب ـ ــدأ «رح ـل ــة
اإلدم ــان» بحبوب ّ
مهدئة هــربــا «من
ال ـض ـغ ــوط ــات» جـ ــراء عـمـلــه مـمــرضــا
في أحد املستشفيات .اعتاد الحبوب
ّ
املهدئة إلى أن نصحه زميل له بحبة
«ترامال» .بعدها صار يطلب ما هو
أفعل« :الـفــراولــة» التي تحتوي على
ّ
مسكن «ترامادول» .بعدها «تفاقمت
حالتي إلى أن انتقلت إلى السيمو»،
وه ـ ـ ــو دواء س ـ ـعـ ــال يـ ـحـ ـت ــوي ع ـلــى
مادتي الكوديني واملورفني ،لينتهي
متعاطيًا الكوكايني والهيرويني.
هـ ــال (اس ـ ــم م ـس ـت ـعــار) ب ـ ــدأ ،أي ـضــا،
الــرح ـلــة ب ــ«حـ ّـبــة دواء» بـعــد إصــابــة
فــي قــدمــه أب ـطــأت أداءه خ ــال عمله
ً
نـ ــادال فــي مـلـهــى لـيـلــي .ع ــرض عليه
ُ
أح ــده ــم «ح ـبــة دواء ش ـع ــرت بعدها
بأني سوبرمان ،فصرت أعمل حتى
ال ـخــام ـســة ف ـج ـرًا م ــن دون إح ـســاس
بالنعاس أو التعب» .فهم أن املسألة
ّ
«فيها مخدرات» ،وظل يعتقد «أنني
ص ــاح ــب إرادة وب ــإم ـك ــان ــي ال ـتــوقــف
عـ ــن ت ـعــاط ـي ـهــا س ــاع ــة أش ـ ـ ـ ــاء» .لـكــن
الـتــراجــع «فــي غــايــة الـصـعــوبــة» .هي
امل ــرة الثانية الـتــي يـعــود فيها هالل
إلــى مركز «إحـيــاء» ،وربما لن تكون
األخيرة.

ّ
ّ
ّ
يبحثون عمن شغلهم
عمال مصروفون ّ

دعوى ــ «حزورة» أمام
مجلس العمل التحكيمي!

راجانا حمية
بحسب املادة األولى من قانون العمل اللبناني ،فإن ّ
«رب
العمل» هو «كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم
ب ــأي صـفــة كــانــت أج ـي ـرًا مــا فــي م ـشــروع صـنــاعــي أو
تجاري أو زراعي ( .»)...أما بحسب «العرف» اللبناني،
ّ
«يضيع» العمال «رب العمل» وال يعرفوا ،ال
فيحدث أن
ً
هم وال القانون ،إليه سبيال!
ه ــذه ه ــي ،بــالـضـبــط ،حـيـثـيــات دعـ ــوى مــرفــوعــة أم ــام
مجلس العمل التحكيمي منذ عــام  ،2014ولــم تجد
طريقها إلى الحل بعد ،لسبب «بسيط» ،هو ّأن أحدًا ال
يعرف «رب العمل» الذي ُرفعت الدعوى ضده!
القصة بدأت قبل سنوات في إحدى الحفريات العائدة
ملشروع استثماري خــاص في بـيــروت .بعد مباشرة
الحفر ،ظهرت مكتشفات أثرية ،فأوقفت املديرية العامة
لآلثار في وزارة الثقافة العمل ،على أن ترسل فريقًا
مــن األثــريــن للكشف على الحفرية ورفــع تقرير عن
قيمة املكتشفات .على أســاس ذلــك ،استعانت الدولة
اللبنانية باملعهد الفرنسي للشرق األدنــى ،وهو هيئة
علمية فرنسية ،لتسمية خبير أثري ...وهكذا كان .إذ
ّ
سمى املعهد خبيرة معتمدة كلفتها الدولة اإلشــراف
على الحفرية وتشكيل فريق العمل وإدارت ــه ،على أن
ّ
تتحمل الشركة ،صاحبة العقار ،التكاليف .بعد فترة
من العمل ،صرفت الخبيرة العاملني تحت إشرافها،
فرفع ستة منهم (ص ــاروا أربـعــة فــي مــا بعد) دعــوى
صرف أمام مجلس العمل التحكيمي عام  ،2014ولم
بت بها حتى اآلن لعدم القدرة على حل ّ
ُي ّ
«حزورة» من

ّ
هو ّ
«رب العمل» الــذي شغل هــؤالء :الــدولــة أم الشركة
صاحبة العقار؛ الخبيرة األثــريــة أم املعهد الفرنسي
الذي ّ
سماها؟
ّ
ّ
العمل التحكيمي،
املــدعــون ادع ــوا بــدايــة ،أمــام مجلس ّ
على الشركة مالكة العقار ،لكونها املكلفة من الدولة
تسديد تكاليف الحفر وأجور الفريق .بعد ذلك ،طلبوا
إدخــال الــدولــة اللبنانية في الــدعــوى ُ ،لكونها هي التي
ّ
كلفت الخبيرة التي شغلتهم .الحقًا ،أدخل في الدعوى
ُاملعهد الفرنسي للشرق األدنى الذي سمى الخبيرة ،ثم
أدخلت الخبيرة نفسها .مع ذلك ،لم تصل الدعوى حتى
شاف حول من هو «رب العمل».
اآلن إلى جواب
ٍ
يعيد أحد املحامني املتابعني للملف سبب «الضياع» إلى
سببني :أولهما أن الدعوى «سلكت مسارًا قانونيًا خاطئًا
بسبب ع ــدم دراي ــة الـعــامـلــن بــال ـقــوانــن» .وه ــذه ليست
مشكلة الـعــامـلــن ،إذ يـحــدث أن يضيع الـعــامــل فــي من
«يسوقه» ،خصوصًا في ظل هذه «الخلطة» .وثانيهما
آلية التعاقد في الدولة ،وتحديدًا في املديرية العامة لآلثار
وتعاطيها مع املكتشفات األثرية وآلية تكليف الخبراء
األث ــري ــن .وف ــي ه ــذا اإلطـ ــار ،ه ـنــاك نــوعــان مــن التعاقد
مع الــدولــة :إمــا أن يكون األجير موظفًا يتقاضى راتبه
م ـبــاشــرة ،أو مـتـعــاقـدًا بـمــوجــب عـقــد جـمــاعــي خــاضــع
للوساطة والتحكيم .لكن ،في الدعوى « -ال ـحـ ّـزورة» ،ال
هذه وال تلك .ما فعلته الدولة هنا أنها استنجدت بـ«طرف
ثالث» ،أي «شي قريب من مشاريع الخصخصة» .وهنا،
تعتبر الدولة نفسها في حل من أي التزام مع األجــراء
«املتروكني ملن كلفتهم الدولة القيام بأعمالها» ،من دون
أن تلزمهم الوفاء بالتزاماتها!
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رياضة

رياضة
ّ
ّ
ّ
الكرة اللبنانية أطلت المراهنات ّبرأسها مجددًا على كرة القدم اللبنانية .اختارت هذه المرة ساحتين جديدتين:
المرة كانت صارمةٌ .
النسائية .لكن المواجهة هذه ّ
ّ
طرد ومصادرة هواتف وتحقيق اتحادي.
الفوتسال والكرة
بين بيروت وبحمدون وسويسرا ،معركة جديدة تخوضها اللعبة في مواجهة «اآلفة األصعب»

ّ
محلية
أخبار
َّ
خطوتان موفقتان للنجمة
َ َ

خطت إدارة نادي النجمة خطوتني
َّ
موفقتني على الصعيد الفني .األولى
قضت بتعيني مدرب فريق الشباب وابن
النادي ،بالل فليفل ،مساعدًا للمدير
الفني موسى حجيج ،بعد استقالة املدرب
املساعد حسني حمدان .ورغم أن ابتعاد
حمدان ُي َع ّد خسارة للنجمة ،إال أن خيار
تعيني فليفل سيشكل تعويضًا ،نظرًا ملا
يتمتع به املدرب املساعد من خبرة.
الخطوة الثانية واألهم هي عودة املدرب
محمد إبراهيم إلى النادي ،وتسليمه
تدريب فريق الناشئني الذي ستبدأ بطولته
في السادس من الشهر املقبلُ .وي َع ّد
إبراهيم «قائد الجنود املجهولني» في
النادي على صعيد الفئات العمرية إلى
جانب فليفل ومدرب األشبال أمني عوالي.
فقد كانت لبصمات إبراهيم دورها في
السنوات املاضية على صعيد الفئات
العمرية في النجمة ،وبالتالي ستعطي
عودته زخمًا كبيرًا لهذا ّ
الخزان الرئيسي
من الالعبني.

مراهنات في مالعب الكرة

طريق «غير سالكة» بين بيروت وبحمدون وسويسرا
عبد القادر سعد

التصدي
االتحادي
األول كان في
مباراة ضمن
بطولة لبنان
لكرة الصاالت
(عدنان الحاج
علي)

عند الساعة الواحدة من ظهر أول من
أمــس السبت ،كــان فريقا زوق مصبح
واإلخاء األهلي عاليه يجريان حركات
ال ـت ـح ـم ـي ــة ،قـ ـب ــل مـ ـب ــاراتـ ـهـ ـم ــا ضـمــن
األس ـب ــوع الـثــانــي مــن دورة التصفية
ّ
النسائية فــي كرة
الــربــاعـ ّـيــة للبطولة
الـقــدم على ملعب بـحـمــدون .قبل ّهذا
ال ــوق ــت ب ـن ـحــو ن ـص ــف س ــاع ــة ،ت ـلــقــى
امل ــراق ــب ف ــي االتـ ـح ــاد ال ـل ـب ـنــانــي لـكــرة
القدم ومسؤول ملعب بحمدون سعيد
عـبــد ال ـخــالــق الـ ــذي ك ــان م ــوج ــودًا في
ً
ّ
صحية ،اتصاال إلبالغه
منزله لظروف

ب ــورود معلومات عــن وج ــود شخص
مــرت ـبــط ب ــأح ــد م ــواق ــع امل ــراه ـن ــات في
ملعب بـحـمــدون ،وأن امل ـبــاراة مدرجة
ّ
العاملية.
على أحد مواقع املراهنات
تـ ّ
ـوجــه عبد الخالق إلــى امللعب برفقة
ّ
أح ــد الـعـنــاصــر األم ـنــيــن ،حـيــث جــرى
وصودر هاتفه
التعامل مع الشخص،
ِ
ُ ّ
وس ــلـ ـم ــا الحـ ـق ــا ل ــات ـح ــاد
وه ــويـ ـت ــه،
اللبناني لكرة القدم.
لم تكن املرة األولى .قبلها بأسبوعني
كـ ـ ـ ــان امل ـ ـ ـسـ ـ ــرح فـ ـ ــي كـ ـ ـ ــرة ال ـ ـ ـصـ ـ ــاالت،
وتـ ـ ـح ـ ــديـ ـ ـدًا عـ ـل ــى مـ ـلـ ـع ــب الـ ـص ــداق ــة
ف ــي ل ـق ــاء ج ـمــع ن ـ ــادي  1875ال ـتــابــع
ل ـج ــام ـع ــة الـ ـق ــدي ــس ي ــوس ــف ون ـ ــادي

الجيش ضمن األسـبــوع التاسع من
دوري ال ـ ـصـ ــاالت .ف ــي هـ ــذه املـ ـب ــاراة
الـتــي كــانــت ُمــدرجــة أيـضــا عـلــى أحــد
ُ
ـدوب هذا
مــواقــع املــراه ـنــات ،ط ــرد مـنـ ُ
املــوقــع مــن مــدرجــات امل ـبــاراة وأخ ـ ِـرج
من امللعب ،وهذا أمر شاهده من كان
موجودًا ملشاهدة اللقاء .كانت لجنة
كـ ــرة الـ ـص ــاالت مـتـنـبـهــة لـلـمــوضــوع
بعد حــادثــة شهدتها مـبــاراة سابقة
ك ــان ــت ت ـج ـم ــع نـ ــاديـ ــي ب ـن ــك ب ـي ــروت
وطــراب ـلــس قـبــل أس ـب ــوع عـلــى ملعب
جــام ـعــة ال ـق ــدي ــس ي ــوس ــف .ف ــي هــذه
املباراة حصلت حادثة غريبة .كانت
النتيجة تشير إلــى تـقـ ّـدم فــريــق بنك

بـيــروت (ّ .)0-8
سجل فريق طرابلس
هدفه الوحيد في الثواني العشرين
األخ ـ ـيـ ــرة ،ف ــ«ان ـف ـج ــر» امل ـل ـعــب ومـعــه
املـ ــدرجـ ــات وال ـج ـم ـه ــور ،ك ـم ــا بـعــض
ال ــاع ـب ــن ال ــذي ــن ك ــان ــوا ي ـش ــاه ــدون
امل ـب ــاراة مــن عـلــى امل ــدرج ــات .الـفــرحــة
ّ
ليتبي
بهدف طرابلس كانت الفتة،
الحـقــا أن امل ـبــاراة كــانــت مــدرجــة على
مـ ــوقـ ــع مـ ــراه ـ ـنـ ــات عـ ــاملـ ــي وانـ ـتـ ـه ــاء
نتيجتها بتسجيل أكثر من ثمانية
أهـ ــداف كــانــت س ـت ـ ّ
ـدر أرب ــاح ــا كبيرة
على املراهنني.
ل ــم ت ـك ــن هـ ــذه امل ـ ـبـ ــاراة األول ـ ـ ــى ال ـتــي
ُت ـ َ
ـدرج على مــواقــع املــراه ـنــات .فاملرة
األولى كانت في لقاء زوق مصبح مع
فوجئت
اللويزة على ملعب األخـيــرِ .
لـ ـجـ ـن ــة ك ـ ـ ــرة ال ـ ـ ـصـ ـ ــاالت بـ ـم ــا ح ـ ــدث،
وات ـ ـخـ ــذت ح ـي ـن ـهــا إج ـ ـ ـ ــراءات ب ـهــدف
ّ
الحد من هذا األمر ،والعمل على عدم
ـاالت
ت ـك ــراره ف ــي م ـبــاريــات ك ــرة ال ـ ُّصـ َ
ـخــذت
فــي لبنان .وبـعــد هــذا اللقاء اتـ ِ
سلسلة إجراءات بصورة غير معلنة،
ب ـهــدف حـمــايــة بـعــض األن ــدي ــة وعــدم
التأثير سلبًا بصورة اللعبة ،بحسب
ما تحدثت بعض املصادر.
ّ
تصدت اللجنة
في األسبوع التاسع،
ُ
لهذا األمــر أيضًا ،حيث طــرد مندوب
مـ ــوقـ ــع امل ـ ــراهـ ـ ـن ـ ــات م ـ ــن املـ ـلـ ـع ــب ،مــا
أج ـبــر املــوقــع عـلــى سـحــب امل ـبــاراتــن
املدرجتني على صفحة املراهنات بني
نــاديــي الحرية صيدا والـلــويــزة على
ملعب الشويفات ،وجامعة القديس
يـ ــوسـ ــف م ـ ــع الـ ـجـ ـي ــش عـ ـل ــى م ـل ـعــب
الـصــداقــة( .ال يـكــون إدراج املـبــاريــات
على مواقع املراهنات ّ
سرًا ،بل تظهر
أس ـ ـمـ ــاء ال ـ ـفـ ــرق وت ـف ــا ّص ـي ــل ال ــره ــان
بوضوح عند أي متصفح للموقع).
منذ ذلــك الـحــن لــم ُت ـ َ
ـدرج أي مـبــاراة
ف ــي دوري ال ـف ــوت ـس ــال ع ـل ــى م ــواق ــع
امل ــراه ـن ــات ،بـحـســب مــا أك ــدت بعض
الجهات .لكن يبدو أنه اختير مسرح
آخر .بطولة السيدات .هنا كان ّ
تحرك
االتحاد اللبناني سريعًا أيضًا ،فكان
الحسم فــي مـبــاراة ال ــزوق مــع اإلخــاء
األه ـلــي عــالـيــه .بـعــد م ـصــادرة هاتف
مـ ـن ــدوب م ــوق ــع امل ــراهـ ـن ــات وهــوي ـتــه
وتسليمهما لالتحاد ،حضر املندوب
الحقًا إلى مقر االتحاد حيث ُو ِّج َهت
األس ـئ ـلــة إل ـيــه ،ل ـلــوقــوف عـلــى جميع
التفاصيل واملعلومات.
مـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـ ــن املـ ـعـ ـطـ ـي ــات ك ـش ـف ـهــا
امل ـنــدوب ،حيث تـبـ ّـن أنــه على عالقة
م ـبــاشــرة م ــع مــوقــع امل ــراه ـن ــات ال ــذي
يـ ـق ــع مـ ـ ـق ـ ـ ّـره ف ـ ــي سـ ــوي ـ ـسـ ــرا .ف ـخ ــال
امل ـب ــاراة وبـعــد م ـص ــادرة ال ـهــاتــف ،لم
ي ـن ـق ـطــع االت ـ ـصـ ــال م ــع امل ــوق ــع ال ــذي
ّ
استمر بإرسال األسئلة إلى املندوب،
للوقوف على تفاصيل اللقاء ،من دون
معرفة بتوقيفه ،وأصبح الهاتف في

ُ
أوقف مندوب شركة
في ملعب
مراهنات
ُ
بحمدون ،وسحب
هاتفه ّوهويته
الشخصية

عهدة االتـحــاد اللبناني لكرة القدم.
ت ـب ـ ّـن أن ال ــرق ــم س ــوي ـس ــري وان ـق ـطــع
االت ـ ـ ـصـ ـ ــال بـ ـع ــد أن أب ـ ـلـ ــغ امل ـ ـ ُسـ ــؤول
االتحادي املتصل بأن املندوب أوقف.
في هــذه اللحظة ُسحبت املـبــاراة من
على املــوقــع وانـقـطــع االت ـصــال ،وهو
ّ
األمر الذي أكد كل الشكوك.
ّ
فـ ــي االتـ ـ ـح ـ ــاد ،تـ ـب ــن أن امل ـ ـنـ ــدوب ال
عــاقــة لــه بلعبة كــرة الـقــدم ،وهــو من
ضمن مجموعة من املندوبني ملواقع
املـ ــراه ـ ـنـ ــات الـ ــذيـ ــن ي ـح ـص ـل ــون عـلــى
وظ ــائ ـف ـه ــم ،ب ـعــد ط ـلــب هـ ــذه امل ــواق ــع
مل ــوظ ـف ــن فـ ــي ب ـ ـلـ ــدان م ـخ ـت ـل ـفــة عـبــر
ُ
إع ــان ــات ت ـن ـشــر ف ــي أك ـثــر م ــن مــوقــع
ّ
عاملية.
إلكتروني ومــواقــع مراهنات
هي ليست املـبــاراة األولــى للمندوب.
فقبلها كــانــت هـنــاك مـبـ ُـاراتــان ضمن
الــدرجــة األولــى للرجال أدرجـتــا على
موقع املــراهـنــات وقــام املـنــدوب بنقل
تفاصيلها إلى املوقع حينها.
وب ـح ـس ــب ال ـت ـف ــاص ـي ــل ف ـ ــإن م ـن ــدوب
ال ـش ــرك ــة ي ـت ـقــاضــى م ـب ـلــغ  40ي ــورو
م ـقــابــل ك ــل مـ ـب ــاراة يـنـقـلـهــا ،بـمـعــدل
مباراتني شهريًاُ .
ويـحـ َّـول املبلغ ّإلى
حـ ـس ــاب م ـص ــرف ــي م ــن أوروبـ ـ ـ ـ ــا .ق ـلــة
املـ ـب ــاري ــات الـ ـت ــي ي ـغ ـط ـي ـهــا املـ ـن ــدوب
تـ ـشـ ـي ــر إل ـ ـ ــى وج ـ ـ ـ ــود ع ـ ـ ــدد آخ ـ ـ ــر مــن
املندوبني الذين جرى التعاقد معهم،
وهــم موزعون على مـ َّ
ـدرجــات مالعب
ك ــرة ال ـقــدم الـلـبـنــانـيــة ،وف ــي مختلف
ّ
الـ ـفـ ـئ ــات ،وه ـ ـ ــذا األم ـ ـ ــر أكـ ـ ـ ــده بـعــض
الـ ـجـ ـه ــات ،ب ـع ــد تـ ـك ــرر ح ـ ـ ــوادث ط ــرد
مندوبني ينقلون تفاصيل املباريات
من على املدرجات.
ّ
م ــا ي ــؤك ــد ذلـ ــك ،م ــا ح ـصــل م ــع مــديــر
نــادي الصفاء يوسف بعلبكي .فقبل
ان ـطــاق تـمــاريــن فــريـقــه عـلــى ملعبه،
ك ــان ــت ه ـن ــاك م ـ ـبـ ــاراة ض ـم ــن بـطــولــة
الدرجة الثانية ،وكان فريق هومنتمن
طــرفــا فـيـهــا .خ ــال الـلـقــاء ك ــان هناك
أحد املتفرجني ينقل تفاصيل املباراة
من تسديدات ورميات تماس وركالت
حرة وركنيات بشكل واضح من على
املـ ـ ــدرج ،وي ـت ـح ـ ّـدث ب ـصــوت مـسـمــوع
ملــن هــم مــوجــودون .تدخل البعلبكي
وطلب توضيحًا من ّ املشجع ملا يقوم
به ،فكانت اإلجابة أنه مندوب لوكالة
فرنسية تدفع له راتبًا شهريًا بقيمة
ّ
 $400وت ـكــل ـفــه ن ـقــل وق ــائ ــع ع ــدد من
املباريات .لكن بعد الكثير من األخذ
ّ
والردّ ،
تبي أن الشخص املوجود كان
يعمل ألحد مواقع املراهنات العاملية
ايضًا.
وع ـ ـ ـ ــادة مـ ــا ي ــدخ ــل امل ـ ـنـ ــدوبـ ــون إل ــى
امل ـ ـ ـبـ ـ ــاريـ ـ ــات كـ ـمـ ـشـ ـجـ ـع ــن ع ـ ــادي ـ ــن،
ويقومون بعملهم من على املدرجات،
بعد أن تكون املباراة قد أدرجت على
مواقع املــراهـنــات .وتؤكد مصادر أن
طرد املندوبني أو مصادرة هواتفهم
لبعض الــوقــت ،هــو أقـصــى مــا يمكن
القيام به اتحاديًا .فاالتحاد اللبناني
ال ي ـ ـحـ ــق لـ ـ ــه اس ـ ـت ـ ــدع ـ ــاء أش ـ ـخـ ــاص
واستجوابهم .حادثة بحمدون كانت
ً
استثناء ،حيث نجح فيها املسؤولون
م ــن ال ـح ـص ــول ع ـلــى ه ــوي ــة امل ـن ــدوب
وهاتفه ،ما أجبره على الحضور إلى
االت ـحــاد السـتــرجــاعـهـمــا ،وه ــو األمــر
الــذي أدى إلــى كشف املعلومات .لكن
هــذا ال يمكن أن يـحــدث دائ ـمــا .تأتي
هـ ــذه ال ـ ـحـ ــوادث ف ــي وقـ ــت جـ ــرى فيه
سابقًا الحديث عن مراهنات حصلت،
وأخرى تحصل في مختلف األلعاب،
بــانـتـظــار أن ي ـكــون ه ـنــاك قــوانــن أو
إجراءات واضحة حول هذا األمر.
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ّ
وتستعد مدرجاته الستقبال املشجعني مرة جديدة .امللعب الذي وصل إلى حافة الزوال قبل أن ُيتخذ القرار بإعادة
يستعيد ملعب بيروت البلدي عافيته تدريجًا،
ابتداء من مرحلة إياب الدوري اللبناني لكرة القدم .ويأمل ّ
ً
القيمون على امللعب أن يكون أول نشاط يستقبله هو تدريبات
تأهيله ،سيكون قادرًا على استقبال املباريات
املنتخب بعد عودته من معسكر البحرين التحضيري لنهائيات بطولة آسيا ( .)2019لكن هذا األمر قد يواجه صعوبة من الناحية اللوجستية ،لحاجة العشب ملزيد
باق بكل ما يحمله من ذكريات( .عدنان الحاج علي)
من العناية قبل أن يصبح جاهزًا .لكن األمر األهم أن ملعب بيروت البلدي ٍ

موعد نهائي قريب

يترقب الجمهور اللبناني لكرة القدم
الالئحة النهائية التي سيقدمها املدير
الفني ملنتخب لبنان في كرة القدم
املونتينيغري ميودراغ رادولوفتيش،
والتي ستتضمن أسماء الالعبني الـ23
ّ
الذين سيمثلون لبنان في كأس آسيا في
اإلمارات ،بدءًا من الخامس من الشهر
املقبل .وسيكون موعد  26الجاري التاريخ
ُ
النهائي لتسليم الالئحة ،حيث ستختار
من ضمن الئحة تضم نحو
األسماء ُ
 32العبًا ق ِّد َمت سابقًا .وكان املدرب
«رادو» قد أعلن مرارًا أن تشكيلة املنتخب
ستضم أسماء من رافقوا املنتخب خالل
التصفيات ،وكان لهم الدور في إيصاله
أهم بطولة ّ
إلى ّ
قارية .وهذا األمر يعني
أن التشكيلة شبه محسومة ،مع إمكانية
على األكثر
املفاضلة بني ثالثة أسماء ّ
الختيار أحدهم ،إضافة إلى ترقب مدى
إصابة الحارس عباس حسن ،وإذا ما
كان سيحضر مع املنتخب في آسيا أو ال.
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– لإلستفهام –  -6الراغب في الوصول الى مركز رفيع –  -7بلدة لبنانية جنوبية
نهار وليل –  -8عطوف وغفور – من الحيوانات –  -9عسل –
بقضاء بنت جبيل –
ّ
افاميا مبعثرة –  -10مغنية إشتهرت بضرب العود عاشت في الحجاز وعاصرت
عمر بن أبي ربيعة

عموديًا

 -1خالف أكثر – السفلة من الناس –  -2عاصمة أميركية – من الحبوب –  -3طعم الحنظل
عائلة ممثلة ومغنية ومنتجة تلفزيونية
– نسبة الى مواطنة من منطقة روسية – ُ -4
وراقصة أميركية مشهورة من أصول التينية تعتبر من الشخصيات األميركية املهمة
ّ
ّ
البري – -7
– قل ماء الينبوع –  -5دولة أميركية – مصيبة وحلول الشر –  -6الحمام
ُ
مساحة – جبل يشرف على إهدن في شمال لبنان – نوتة موسيقية –  -8جنب
مقياس
ّ
املبلط بصفائح الحجارة ُ
ويستعمل للمشاة – أقــوال مأثورة بني الناس – -9
الطريق
أنباء عربية –  -10من املعالم األثرية الهامة في غرناطة إسبانيا
ضد خالفهم – وكالة ً
ُيعتبر تحفة رائعة ومثاال لجمال العمارة اإلسالمية في األندلس
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شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
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كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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مشاهير 3048

حلول الشبكة السابقة

 -1انطوني ايدن –  -2نيبال – ّزبال –  -3جس – شناكل –  -4راوندوز – شر –  -5لن – طالبه –
 -6ان – أرباب –  -7كسل – مدة – ال –  -8ريادي – بطن –  -9ماميل – دوري –  -10ابن الرومي

حل الشبكة 3047

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

مخرج مصري بدأ حياته الفنية كمساعد مخرج مع يوسف شاهني وما
لبث ان أخرج أول أفالمه عام  1996بعنوان « يا دنيا يا غرامي «
ّ
 = 8+4+3+2خالف قديم ■  = 7+6+10يبيعه الجزار ■ 3+11+1+9+10+5
= رتبة عسكرية

حل الشبكة الماضية :ستيفن سبلبرغ

وأنهى حيدر تمارينه الفردية وفقًا
لتوصية طبيب املنتخب الدكتور ألفرد
خوري ،وسيلتحق بالتمارين الجماعية
بدءًا من اليوم .لكن هذا ال يعني أن حيدر
سيكون مشاركًا مع املنتخب في مباراته
الودية مع البحرين في  27الجاري ،وذلك
من أجل تعافيه تمامًا من اإلصابة بشكل
كامل.
ومن املفترض أن تكون املباراة الودية
خاتمة املعسكر اللبناني في املنامة ،حيث
تعود بعثة منتخب لبنان يوم الجمعة في
 28منه ،على أن يحصل الالعبون على يوم
راحة قبل أن تعود التدريبات في  30و31
الجاري ،ومن ثم في  2و 3كانون الثاني.
وتغادر البعثة اللبنانية إلى أبو ظبي في 4
منه ،لتكون حاضرة في حفل االفتتاح في
الخامس من كانون الثاني.
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رياضة

رياضة
ّ
األوروبية
الدوريات

كأس العالم لألندية

ّ
ّ
الريال يتألق خارجيًا ...ماذا عن الداخل؟

جولة المفاجآت في الـ«بريميرليغ»

حسين فحص
حسن رمضان
َحملت الجولة الثامنة عشرة من الدوري اإلنكليزي
ّ
املمتاز لكرة القدم الكثير من املفاجآت ،لعل أبرزها
خ ـس ــارة ث ــان ــي ال ـتــرت ـيــب ال ـع ــام مــانـشـسـتــر سيتي
أم ــام كــريـسـتــال ب ــاالس عـلــى أرض ملعب االت ـحــاد.
كبير
خسارة «السيتيزنز» جــاءت بسبب استهتار ّ
مــن الع ـبــي ال ـفــريــق بــالـخـصــم .لــم يـكــن أح ــد يـتــوقــع
خسارة السيتي في معقله ،وفي مثل هذه الظروف
من الــدوري (بعد فوز ليفربول قبل مباراة السيتي
على واتفورد بهدفني دون ّ
رد) .ماذا حدث للسيتي؟
وم ــا أس ـبــاب ه ــذه ال ـخ ـســارة؟ بالنسبة إل ــى امل ــدرب
بيب غ ــواردي ــوال ،لطاملا مـ ّـر بفترة هـبــوط (قصيرة
األمــد) مع كل الفرق التي ّ
دربها .على سبيل املثال،
ّ
في املوسم املاضي (املوسم الذي توج فيه السيتي
أمام ليفربول
بلقب الــدوري) ،خسر خسارة قاسية ّ
برباعية مقابل ثــاثــة أه ــداف .لــم يـتــوقــف السيتي
حـيـنـهــا ،ب ــل أك ـمــل املـسـيــر وتـ ـ ّـوج بــالـلـقــب .ك ــل هــذه
العوامل ال تبرر الخسارة أمام باالس ،خصوصًا أن

بداية جديدة

املباراة كانت على أرضه وبني جماهير السيتي .وما
ّ
يمكن أن يلقى الـضــوء عليه ،أن مانشستر سيتي
ّ
تمكن من افتتاح التسجيل ،ومــن الـنــادر أن يخسر
ّ
غــوارديــوال عندما يتقدم بالنتيجة .كل هــذا العمل
الجاد َوالشاق ،يحسب ملدرب كريستال باالس الذي
لم يخش من السيتي في االتحاد ،بل وقف بوجهه
وت ـمـ ّـكــن مــن تحقيق ث ــاث ن ـقــاط مـهـ ّـمــة لــه ك ـمـ ّ
ـدرب
لـكــريـسـتــال بـ ــاالس ،ومـهـ ّـمــة أي ـضــا لـفــريـقــه الـســابــق
لـيـفــربــول (ك ــان روي ه ــودس ــون ق ــد ّ
درب لـيـفــربــول
فــي ال ـســابــق) .مــن جـهـتــه ،اسـتـفــاد «ال ــري ــدز» كثيرًا
من خسارة السيتي ،حيث إنــه ابتعد اآلن بفارق 4
نقاط عن الفريق األزرق في مدينة مانشستر .ثماني
ع ـشــرة جــولــة ل ــم ي ــذق فـيـهــا أب ـن ــاء املـ ـ ـ ّ
ـدرب األملــانــي
يورغن كلوب طعم الهزيمة .أرقــام تحسب لكلوب،
ولـلـفــريــق ،ولـلـمـصــري مـحـمــد ص ــاح ال ــذي ك ــان قد
ّ
تصدر ترتيب الهدافني بـ 11هدفًا قبل مباراة أرسنال.
ّ
األخير عاد من جديد ليسير على سكة االنتصارات
ب ـعــد ت ـعـ ّـرضــه ل ـخ ـســارتــن مـتـتــالـيـتــن ف ــي الـ ــدوري
اإلنكليزي أمام ساوثهامبوتن وتوتنهام في كأس

هل هي النهاية؟

ّ
الــرابـطــة اإلنكليزية .تمكن فــريــق امل ــدرب اإلسباني
أوناي إيمري من حسم مباراته أمام بيرنلي بثالثة
أهدافّ ،
سجل منها املهاجم الغابوني بيير-إيمريك
ّ
أوباميانغ ثنائية ،ليعود ويتربع على عرش صدارة
ّ
الهدافني بـ 12هدفًا ،متخطيًا «أبو مكة» .لكن لم تنتهِ
الجولة بعد ،فقد ُمني املدرب اإليطالي ماوريتسيو
ساري بخسارة جديدة في الدوري .انهزم «البلوز»
أمــام ليستر سيتي بهدف دون ّ
ردّ ،
سجله املهاجم
اإلنكليزي جايمي فاردي في املباراة التي احتضنها
ملعب «سـتــامـفــورد بــريــدج» فــي لـنــدن .أسئلة عـ ّـدة

بكاء سافيتش

ميسي من جديد

ّ
اليوفي يحلق

ّ
توج نادي ريال مدريد اإلسباني بلقب
كــأس العالم لــأنــديــة ،بعد ف ــوزه على
مستضيف البطولة الـعــن اإلمــاراتــي
ٌ
بأربعة أهداف مقابل هدفٌ .
لقب ثالث
على التوالي جعل امليرينغي أكثر من
حقق هذه البطولة بواقع أربع مرات.
سنة أخرى يشاع ٌفيها انتهاء صالحية
ري ــال مــدريــد .سـنــة أخ ــرى يـتـ َّـوج فيها
امللكي ببطولة خ ــارج اإلط ــار املحلي.
ّ
رغــم ضآلة أهمية البطولة ،إل أن من
شأن التتويج بها إعطاء ريــال مدريد
جــرعــة مـعـنـ ّ
ـويــة لـتـصـحـيــح األوضـ ــاع
ّ
قبل بداية العام الجديد .يمر النادي
بأوقات صعبة على الصعيد املحلي،
ٍ
فـبـعــد م ــرور  17ج ــول ــة ،يـقـبــع ال ـنــادي
ف ــي امل ــرك ــز ال ــراب ــع ،مـبـتـعـدًا بـ ــ 8نـقــاط
عــن املـتـصــدر بــرشـلــونــة .لعب الرحيل
املـفــاجــئ لـلـمــدرب األس ـبــق زي ــن الــديــن
زيدان ،الدور األكبر في تراجع النادي
أخـيـرًا .بعد ثــاث سـنــوات ناجحة في
الـســانـتـيــاغــو بـيــرنــابـيــو ،رح ــل امل ــدرب
الفرنسي عــن القلعة الـبـيـضــاء ،تاركًا
وراءه ثالثة ألقاب دوري أبطال أوروبا.
ٌ
إرث ك ـب ـيـ ٌـر أث ـق ــل ك ــاه ــل املـ ـ ــدرب ال ــذي
خلفهُ ،ليقال جوليان لوبيتيغي قبل
استكماله نصف املــوســم .جــاء مـ ّ
ـدرب
فــريــق ٌال ـش ـبــاب ســانـتـيــاغــو سـ ــوالري.
ب ـ ــداي ـ ــة ق ــوي ــة ح ـق ـق ـهــا األرج ـن ـت ـي ـن ــي،
ت ـم ـث ـلــت ب ـس ـل ـس ـلــة ان ـ ـت ـ ـصـ ــارات .رغ ــم
ض ـع ــف امل ـن ــاف ـس ــن وعـ ـ ــدم تـشـكـيـلـهــم
امل ـق ـي ــاس ال ـح ـق ـي ـقــي لـ ـق ـ ّـوة امل ـن ـظــومــة،
ّ
يمتد لعام
بعقد
حظي ابن الـ  42عامًا
ٍ
 2023بعد أن حــاز ثقة رئيس النادي
فـلــورنـتـيـنــو ب ـيــريــز .ي ـعـ ّـد ه ــذا األخـيــر
أحــد أبــرز رؤســاء أندية كــرة القدم في
العصر الحديث .بالرغم من اهتمامه
ّ
ب ــال ــرب ــح ف ــي الـ ــدرجـ ــة األولـ ـ ـ ــى ،تـمــكــن
فـلــورنـتـيـنــو م ــن امل ــوازن ــة ب ــن إرض ــاء
الجماهير ،وملء خزينة النادي.

ـوات من الغياب عن املنافسة
بعد سـنـ ٍ
أوروبـ ّـيــاّ ،
عي بيريز جوزيه مورينيو
خ ـل ـف ــا لـ ـلـ ـم ــدرب ال ـت ـش ـي ـل ــي م ــان ــوي ــل
بيليغريني عــام ّ .2010أدت شخصية
البرتغالي دورًا كبيرًا في إعادة الريال
إل ـ ــى ال ــواجـ ـه ــة األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ،أكـ ـث ــر مــن
تكتيكات البرتغالي نفسها .باحتوائه
لغرف املــابــس ،واستقطابه لألسماء
الـتــي تـخــدم أسـلــوبــه ،تمكن مورينيو
من الوصول بريال مدريد إلى األدوار
املتقدمة ،بعد أن كان يخرج من األدوار
األول ـ ـ ـ ــى فـ ــي تـ ـل ــك ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة .نــرج ـس ـيــة
م ــوري ـن ـي ــو ان ـق ـل ـبــت ع ـل ـيــه ف ــي ن ـهــايــة
امل ـطــاف لـيـخــرج مــن الــريــال ع ــام 2013
بـعــد ات ـفــاق تـســويــة مــع بـيــريــز .تــواتــر
بـعــد جــوزيــه ع ــدد مــن امل ــدرب ــن الــذيــن
ت ـفــاوتــت ن ـســب نـجــاحـهــم بـنـهــايــة كل
موسم ،حتى جاء صانع أمجاد الريال
زين الدين زيــدان ،خلفًا للمدرب املقال
رافاييل بينيتيز ،وذلك عام .2016
رغم التألق الكبير أوروبيًا ،والسيطرة
املـ ـطـ ـلـ ـق ــة عـ ـل ــى دوري األبـ ـ ـط ـ ــال فــي
السنوات الثالث املاضية ،عانى ريال
مــدريــد األمـ ّـريــن محليًا .فــاز امليرنغي
ب ــ 33لـقــب دوري مـنــذ بــدايــة البطولة.
جاء  27منها بني عامي  1929و2000
بـمـعـ ّـدل  ،%38فـيـمــا ج ــاء  6مـنـهــا بني
ع ــام ــي  2000و 2017ب ـم ـع ــدل .%35
الـ ـسـ ـب ــب ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ف ـ ــي ذل ـ ـ ــك ي ـع ــود
لبرشلونة ،منافس الريال األول محليًا
في األلفية الجديدة .بروز قوة النادي
الـكـتـلــونــي فــي عـصــر لـيــونـيــل ميسي،
جـ ـع ــل م ـ ــن امل ـس ـت ـح ـي ــل عـ ـل ــى الـ ــريـ ــال
املنافسة على كافة الجبهات ،ما جعل
َّ
النادين يتقاسمان البطوالت بينهما
ب ــال ـت ـف ــاوت ت ـب ـعــا مل ـج ــري ــات ك ــل ع ــام.
يعتبر ريــال مدريد أحد أغنى األندية
فــي ال ـعــالــم ،لـكــن ال ـحــال لــم يـكــن كذلك
دائمًا .خالل فترة حكم الرئيس السابق
لورنزو سانز ،عانى ريال مدريد ماليًا،
لـيـفــوز بلقب الـ ــدوري مــرتــن فـقــط في

العقد األخير من األلفية السابقة .مع
تــولــي فلورنتينو بيريز زم ــام األمــور
ع ــام  ،2000سـ ـ ّـدد ّدي ــون ــا بـقـيـمــة 300
مليون دوالر ،وضخ الكثير من األموال
لـيـعــود ال ــري ــال إل ــى مــركــزه الطبيعي.
ي ــرت ـب ــط نـ ـج ــاح أي نـ ـ ــادي م ــن ع ــدم ــه،
باالستقرار املــادي واإلداري ،حيث إن
أك ـثــر امل ــدرب ــن نـجــاحــا مــع ال ــري ــال في
القرن الجديد ،وهم جــوزي مورينيو،
كــارلــو أنشيلوتي وزيــن الــديــن زيــدان،
يعان فيه النادي
جــاؤوا في عصر لم
ِ
أزمات مالية.
من
ٍ
في حقبة بيريز ،لم يعد التركيز على
ال ــدوري املحلي مهمًا كما هــو الحال

في ّعهد فلورونتينو بيريز
انصب االهتمام على بطولة
دوري أبطال أوروبا

في آخر  8سنوات
ُ
ت ِّو ًج ريال مدريد
بطال للدوري
المحلي مرتين
فقط (أ ف ب)

عـلــى دوري أب ـط ــال أوروبـ ـ ــا ،الـبـطــولــة
األشهر في عالم املستديرة بعد كأس
ً
العالم مباشرة ،وذلك ملا يحمله دوري
األبطال من مكاسب مادية وتسويقية
جـ ـم ــة .ظ ـه ــر اإلل ـ ـحـ ــاح واض ـ ـحـ ــا عـلــى
ً
بيريز لجلب ذات األذنــن مــرة عاشرة
إلــى قلعة البرنابيو ،وكــان لــه مــا أراد
عام  2013عندما أنسى إنجاز املدرب
ك ــارل ــو أنـشـيـلــوتــي خـيـبــات الـسـنــوات
ُ
امل ــاضـ ـي ــة .ف ــي آخـ ــر  8س ـ ـنـ ــوات ،تـ ـ ِّـوج
ً
ري ـ ــال م ــدري ــد ب ـط ــا لـ ـل ــدوري املـحـلــي
مــرتــن فـقــط ،رق ـ ٌـم ضعيف ال يتناسب
مع حجم الفريق نظرًا لكون املنافسة
بني ناديني فقط في إسبانيا .غير أن
األلقاب األوروبية الكبرى األربعة التي
ّ
حققها في الفترة َّنفسها ،غطت على
الفشل املحلي ليصنف الجيل الحالي
كأحد أملــع األجـيــال فــي تــاريــخ النادي
اإلسباني.

سبوت اليت

فوز الكبار

خالل مباراة نادي التسيو أمام كالياري،
لم يتمالك العب فريق العاصمة الصربي
سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش نفسه،
وبكى بعد أن ّ
سجل هــدف الفريق األول،
وهــدفــه الـشـخـصــي األول مـنــذ  90يــومــا.
وي ـع ـت ـبــر ســاف ـي ـتــش م ــن ب ــن أب ـ ــرز ثــاثــة
العبني فــي فريق النسور ،إلــى جانب كل
م ــن امل ـهــاجــم اإلي ـطــالــي ش ـيــرو إيموبيلي
وصــانــع األلـعــاب اإلسباني لويس البرتو،
الـثــاثــي ال ــذي كــان مــن بــن أفـضــل العبي
ّ
ال ــدوري املــوســم املــاضــي .وتـمــكــن الفريق
من االنتصار على كالياري بثالثة أهداف
مقابل هدف.

ّ
تـ ـم ــك ــن الـ ـثـ ـن ــائ ــي األملـ ـ ــانـ ـ ــي ب ــوروسـ ـي ــا
دورت ـ ـمـ ــونـ ــد مـ ـتـ ـص ـ ّـدر ال ـت ــرت ـي ــب ال ـع ــام
وبايرن ميونيخ ثاني الترتيب من تحقيق
االنـتـصــار فــي مباراتيهما أمــام كــل من
بــوروسـيــا مونشنغالدباخ وآينتراخت
ّ
وسجل لدورتموند كل من
فرانكفورت.
نـجـمــي الـفــريــق ه ــذا املــوســم اإلنـكـلـيــزي
جايدن سانشو ومــاركــو رويــس .بينما
سـ ـ ّـجـ ــل املـ ـخـ ـض ــرم الـ ـف ــرنـ ـس ــي ف ــران ــك
ري ـبــري هــدفــن إضــافــة إل ــى ه ــدف آخــر
ّ
سجله الظهير البرازيلي رافينيا لبايرن
مـ ـي ــونـ ـي ــخ .وي ـس ـت ـم ــر دورتـ ـ ـم ـ ــون ـ ــد فــي
الصدارة برصيد  42نقطة بعيدًا بفارق
ست نقاط عن البايرن.

أعلن نــادي برشلونة اإلسباني ،متصدر
الـتــرتـيــب ال ـعــام فــي إسـبــانـيــا ،أن مــدافـعــه
الفرنسي صامويل أومتيتي سيعود قبل
نهاية الشهر الحالي إلى إقليم كاتلونيا،
وذل ــك الستكمال عــاجــه مــن آالم الركبة
اليسرى الــذي بــدأ فــي قطر قبل أسابيع.
وخــاض املدافع البالغ من العمر  25عامًا
وامل ـتـ َّـوج مــع منتخب ب ــاده فرنسا بلقب
م ــون ــدي ــال  2018فـ ــي روس ـ ـيـ ــا ،ث ـمــانــي
م ـب ــاري ــات ف ـقــط م ــع فــري ـقــه ه ــذا امل ــوس ــم،
وذلك بسبب األلم املتكرر الذي يعاني منه
منذ أشهر في الركبة اليسرى .ولم يحدد
النادي متى سيكون أومتيتي قادرًا على
القيام بالتمارين واللعب من جديد.

ّ
المعاناة تقرب جماهير اسكتلندا من فلسطين

 80مليون لبيبي
ف ـشــل فــريــق ال ـعــاص ـمــة اإلي ـطــال ـيــة روم ــا
ب ــوق ــف زح ـ ــف ف ــري ــق ال ـس ـي ــدة ال ـع ـجــوز
يــوفـنـتــوس نـحــو الـلـقــب الـثــامــن لــه تواليًا
ّ
ف ــي الـ ـ ـ ــدوري اإليـ ـط ــال ــي .وت ـم ــك ــن رف ــاق
ال ـب ــرت ـغ ــال ــي كــري ـس ـت ـيــانــو رونـ ــالـ ــدو مــن
تحقيق الفوز على ذئاب العاصمة بهدف
دون ّ
رد ّ
سجله املهاجم الكرواتي ماريو
ماندزوكيتش ،في املباراة التي احتضنها
ملعب الـ«بيانكونيري» «آليانز ستاديوم».
وه ــو االن ـت ـصــار ال ـس ــادس ع ـشــر ألب ـنــاء
امل ــدرب اإليـطــالــي ماسيميليانو أليغري
في الدوري من أصل  17مباراة خاضها
الفريق حتى اآلن (تـعــادل وحيد للفريق
أمام بولونيا).

عودة أومتيتي

بياتيك في الصدارة
عـ ـ ـ ّـزز امل ـه ــاج ــم ال ـب ــول ـن ــدي كــري ـس ـتــوف
بياتيك ،مركزه في صدارة ترتيب هدافي
ّ
ويتصدر
الدوري اإليطالي لهذا املوسم.
مـهــاجــم ن ــادي ج ـنــوى تــرتـيــب الـهــدافــن
ّ
وسجل بياتيك هدفه
برصيد  13هدفًا.
ال ـثــالــث عـشــر ف ــي الـ ـ ــدوري ،ف ــي امل ـب ــاراة
األخيرة للفريق أمام أتالنتا على ملعب
«ب ـي ــرغ ــام ــو» .واب ـت ـع ــد ب ــذل ــك ع ــن ثــانــي
هـ ّـدافــي ال ــدوري ،البرتغالي كريستيانو
رون ــال ــدو ب ـف ــارق هــدفــن (رون ــال ــدو 11
هــدفــا) .ويعتبر املـهــاجــم الـبــولـنــدي من
بني أبرز األسماء التي ملعت في الدوري
هذا املوسم ،وأصبحت محط أنظار أكبر
النوادي األوروبية.

يمكن طــرحـهــا ،مــن بينها :مل ــاذا اش ـتــرى تشيلسي
حــارس مرمى أتلتيك بلباو كيبا أريــازابــاالغــا بـ70
مليون باوند؟ حارس املرمى اإلسباني ال ّ
يقدم ً
أداء
جـيـدًا مــع الـفــريــق .أه ــداف غير مـبــررة تــدخــل مرمى
تشيلسي فــي كــل م ـب ــاراة .لـكــن ّ
رب ـمــا لـلـ ّـرقــم الكبير
الــذي جــاء فيه إلــى قلعة الـبــريــدج ،تأثير فــي أدائــه،
وم ــن املـمـكــن أن يستعيد مـسـتــواه ال ــذي ك ــان عليه
ّ
يشتر مهاجمًا
في إسبانيا .تشيلسي حتى اآلن لم
ِ
ذا رق ــم  9م ـمـ ّـي ـزًا ،يستطيع أن ي ـحـ ّـول ال ـفــرص إلــى
أهداف .ألفارو موراتا أصبح خارج الخدمة ،وليس
باملهاجم الذي يمكنه أن يصنع الفارق.
خالصة ما ّ
تقدم ،أن املستفيد ّ
األول من هذه الجولة
هــو فــريــق لـيـفــربــول .ص ــدارة عــن ج ــدارة واستحقاق،
ـال مــن الـهــزائــم حتى اآلن ،وقــد تـكــون هذه
وسـجــل خ ـ ٍ
السنة حمراء ،بعد أن غاب هذا اللون عنها لسنوات
عديدة .وسيفي حينها يورغن كلوب بوعده حني قال:
«لــدي ثالث سنوات لتحقيق اللقب» ،وها هي السنة
الثالثة ،يسير فيها على الخطى الثابتة والــواثـقــة،
للظفر بلقب الـ«بريميرليغ».

ّ
ّ
متصدر
تمكن الفريق الكاتالوني برشلونة
الترتيب العام من الفوز على سيلتا فيغو
صاحب املركز العاشر بهدفني دون رد،
ضمن الجولة الـ 17من الدوري اإلسباني.
وشهدت املباراة تسجيل كل من الفرنسي
عـثـمــان ديـمـبـيـلــي واألرجـنـتـيـنــي ليونيل
ميسي هــدفــي امل ـبــاراة .وهــي امل ــرة الثالثة
تواليًا التي ّ
يسجل فيها ميسي في الليغا،
حيث ّ
سجل في املباراتني السابقتني أمام
كل من إسبانيول وليفانتي .وهو الهدف
الـســادس مليسي في آخــر ثــاث مباريات
له في الدوري اإلسباني .ويستمر البرسا
في الصدارة برصيد  37نقطة.

حقق نادي فيورنتينا الفوز على ميالن
عـلــى مـلـعــب س ــان س ـيــرو ضـمــن الـجــولــة
الـســابـعــة ع ـشــرة م ــن ال ـ ــدوري اإلي ـطــالــي.
ّ
ت ـمــكــن «ال ـف ـي ــوال» م ــن االن ـت ـصــار بـهــدف
دون ّ
ردّ ،
سجله الجناح اإليطالي الشاب
فيديريكو كييزا .ومع نهاية املباراة ،بدأت
األحاديث عن إقالة املدرب الحالي للميالن
ج ـي ـنــارو غ ــات ــوزو ،ب ـعــد ت ــراج ــع الـفــريــق
إل ــى املــركــز الـخــامــس .وم ــن بــن األسـمــاء
املطروحة خلفًا لغاتوزو ،مــدرب أرسنال
الـســابــق آرس ــن فينغر .الـجــديــر بالذكر
ّ
يسجل أي هدف
أن ميالن لم يستطع أن
خالل املباريات الثالث األخيرة.

حـقــق امل ــدرب الـجــديــد ل ـنــادي مانشستر
يـ ــونـ ــاي ـ ـتـ ــد ،ال ـ ـنـ ــروي ـ ـجـ ــي أولـ ـ ـ ـ ــي غ ــون ــر
ســول ـس ـكــايــرّ ،أول ف ــوز ف ــي أول م ـبــاراة
ّ
لــه مــدربــا لــ«الـشـيــاطــن الـحـمــر» .وتمكن
اليونايتد من االنتصار بنتيجة خمسة
أهــداف مقابل هدف واحــد على كارديف
املرة األولى التي ّ
سيتي .وهي ّ
يسجل فيها
الـيــونــايـتــد خـمـســة أهـ ــداف خ ــال م ـبــاراة
واح ــدة منذ أن كــان امل ــدرب االسكتلندي
أليكس فيرغيسون يدرب الفريق (املباراة
أمام ويست بروميتش ألبيون ،التي انتهت
بــال ـت ـعــادل  ،5-5وه ــي املـ ـب ــاراة األخ ـي ــرة
لفيرغيسون مع مانشستر يونايتد).
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مدرب جديد
أشار نادي ليل الفرنسي األحد املاضي،
ً
نقال عن لسان املدير الرياضي اإلسباني
ناد
للفريق لويس كامبوس ،إلــى أن أي ٍ
يرغب في التعاقد مع نجم الفريق األول
العاجي نيكوال بيبي ،سيكون مضطرًا
إلــى دفــع مبلغ  80مليون ي ــوروّ .
ويقدم
العاجي البالغ مــن العمر  23عــامــاً ،
أداء
ّ
جيدًا مع الفريق الفرنسي الشمالي هذا
املــوســم ،حيث سجل  12هــدفــا ،ليحتل
املركز الثاني في ترتيب الهدافني ،بفارق
هدف واحد ،خلف كيليان مبابي مهاجم
باريس سان جيرمان.

ّ
عي نادي باير ليفركوزن الهولندي بيتر
بوس مدربًا له بعد إقالة األملاني هايكو
هــرلـيــش مــن منصبه فــي الـفــريــق الــذي
يحتل املركز التاسع في ترتيب الدوري
األملاني لكرة القدم .وكان ليفركوزن قد
خـســر أربـ ــع م ـبــاريــات م ــن أص ــل س ـ ّـت،
إال أن أداءه تحسن تدريجًا فــي الفترة
امل ــاضـ ـي ــة ،وف ـ ـ ــاز فـ ــي ث ـ ــاث م ـب ــاري ــات
م ــن األربـ ــع األخ ـي ــرة ال ـتــي خــاضـهــا في
ال ـب ــون ــدس ـل ـي ـغ ــا ،وبـ ـل ــغ دور ال ـ ـ ـ  32فــي
مسابقة الدوري األوروبي «يوروبا ليغ»
متصدرًا للمجموعة األولى.

زهراء ّرمال
ع ـلــى ض ـف ــاف ن ـهــر ك ــاي ــد غ ــرب ـ ّـي الـ ٌسـهــول
الــوس ـطــى اإلسـكـتـلـنــديــة ،تـقــع مــدي ـنــة تــدعــى
غالسكو .املدينة املزدهرة التي باتت إحدى
أكبر مدن اململكة املتحدة ،كانت في ما مضى
مـســرحــا لـلـخــافــات الـطــائـفـ ّـيــة ،الـتــي ال تــزال
تداعياتها مستمرة حتى الـيــوم .ولعل أبــرز
تمظهرات الـخــاف تبرز فــي الندية الكبيرة
بــن نــاديــي ريـنـجــرز وسلتيك .األخـيــر الــذي
استقر أسالفه املؤسسون في غالسكو منذ
القرن الثامن عشر ،يشتهر بجمهوره الداعم
لفلسطني واملناصر لقضايا املستضعفني.
ل ـك ــن ك ــي ي ـع ــي ال ـع ــال ــم س ـب ــب ت ـع ــاط ــف ه ــذا
الجمهور مع الشعب الفلسطيني ،ال بـ ّـد من
الغوص في التفاصيل.
ُ
ت ـن ـشــد جـمــا ًهـيــر سـلـتـيــك خ ــال م ـبــاريــات
ُ
الـفــريــق أغـنـيــة شعبية إيــرلـنــديــة كـتـبــت في
سبعينيات ال ـقــرن املــاضــي تــدعــى «حـقــول
ّ
تتحدث األغنية عن قصة عائلة
اآلثينري».
ُ
ُ
نزعت منها أراضيها وت ُركت للجوع بسبب
املـجــاعــة اإليــرل ـنــديــة ،ثــم أل ـقــي الـقـبــض على
«مايكل» رب العائلة ألنــه ســرق الطعام من
ُ
الشخص الذي نزع أرضه منه ،لتترك زوجته
إلعــالــة نفسها وطفلها .املشهد املــأســاوي
ّ
ال ــذي تعرضه األغـنـيــة يلخص زمـنــا أســود
شهدته إيرلندا ،حني أصيبت في منتصف
ال ـقــرن الـثــامــن عـشــر بـمــا ع ــرف بــ«مـجــاعــة
البطاطا» .اعتمد ثلث سكان ايرلندا على أكل

البطاطا واعتمادها ً
غذاء ،بسبب الفقر املدقع،
إال ّأن آف ــة زراع ـيــة ضــربــت أوروبـ ــا وأتلفت
امل ـح ـصــول .وكــانــت ايــرل ـنــدا تـعـيــش مـعــانــاة
واضـطـهــادًا أوقـعـتـ ُـه األقلية البروتستانتية
على األكثرية الكاثوليكية في القرنني السابع
عشر والثامن عشر ،إذ ُم َ
نع الكاثوليك من
ت ـم ـلــك األراضـ ـ ـ ــي ومـ ــن ال ـت ـع ـل ـيــم ومـ ــن حــق
االنـ ـتـ ـخ ــاب .وب ـع ــدم ــا ص ـ ـ ــودرت األراضـ ـ ــي
الــزراعـ ّـيــة الخصبة ليستغلها اإلقطاعيون
ُ َ
البريطانيون ،تركت لإليرلنديني مساحات
زراعـيــة صغيرة ،لم يتمكنوا إال من زراعــة
ال ـب ـطــاطــا ف ـي ـهــا ،ال ـت ــي ت ـحــولــت الح ـق ــا إلــى
مصدر رئيسي لغذائهم .هكذاّ ،
سببت اآلفة
ٍّ
الزراعي ًة خسارة املحصول في عدة مواسم،
مـسـبـبــة وفـ ــاة مـلـيــون ون ـصــف مـلـيــون من
السكان بسبب الـجــوع واألم ــراض ،وهجرة
مليون آخر إلى العديد من األماكن ،ومنها
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة وبــريـطــانـيــا.
هرب الكثيرون إلى اسكتلندا واستقروا في
ّ
ودونية
غالسكو ،لكنهم عوملوا بعنصرية
بسبب انتمائهم إلــى الكنيسة الكاثوليكية
ب ــدل الـبــروتـسـتــانـتـيــة ح ـي ـن ـهــا .إال أن ــه في
عــام  ،1887قــرر راهــب ايرلندي كاثوليكي
يــدعــى أن ــدرو كـيــريـنــز ،تــأسـيــس ن ــادي كــرة
قــدم للتخفيف من وطــأة الفقر في مجتمع
امل ـهــاجــريــن اإلي ــرل ـن ــدي ــن ،وذلـ ــك ع ـبــر جمع
ّ
لجمعية «والـفــريــد الـخـيــريــة» ،التي
األم ــوال
ّ
تزودهم بالطعام .ومن رحم الحرمانُ ،انطلق
َ
مـشــوار نــادي سلتيك .تلك الطبقة املعدمة

تعرض نادي سلتيك للعقوبات أكثر من ّ 8
مرات (ارشيف)

الـتــي تــذوقــت طـعــم ال ـبــؤس وامل ـ ــرارة ،تعرف
شـعــور أن ُيسلب امل ــرء أبـســط حقوقه وأن
يتعرض لالضطهاد .هكذا ،جعلت جماهير
الـنــادي قضايا املظلومني قضاياها أيضًا،
وتعاطفت مــع الفلسطينينيّ ،
ألن قصتهم
تتشابه مع قصة أجدادهم.
«نحن نقف مع فلسطني .فلتتوقف املجازر
الجماعية ،لتتوقف جرائم الصهاينة» .هذه
الكلمات رفعتها الجماهير لدى مواجهتها
ف ــري ــق «ه ـب ــوئ ـي ــل ب ـئ ــر الـ ـسـ ـب ــع» ،ف ــي إط ــار
تصفيات بـطــولــة دوري أب ـطــال أوروبـ ــا في

العام ما قبل املاضي .اعتبر الجمهور املباراة
لشعب
فرصة مؤاتية للتعبير عن دعمهم
ٍ
ُس ــرق ــت أرض ـ ــه ق ـس ـرًا ب ـف ـعــل االن ـت ـهــاكــات
َ
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــةُ ،م ــت ـ َـح ـ ّـدي ــن ب ــذل ــك االتـ ـح ــاد

األوروب ــي لكرة القدم (اليويفا) ،الــذي يمنع
التظاهرات السياسية في املباريات (كما هو
موضح في املــادة  16من الئحة العقوبات).
من بقع ٍة صغيرة في غالسكو ،أرادوا إخبار
الفلسطينيني أنهم غير منسيني .وبطبيعة
الـ ـح ــال ،ف ــاالت ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي ق ــرر مـعــاقـبــة
النادي ،ربما غاب عن االتحاد ّأن السياسة

اقـتــرنــت بــالـكــرة مـنــذ نـشــأتـهــا األولـ ــىّ ،
وأن
امل ــدرج ــات لـطــاملــا كــانــت م ــاذًا للتعبير عن
اآلراء السياسية ،وغـيــر السياسية دونما
خوف من القمع أو االعتقال .لكن الجمهور
االسكتلندي كانت لــه كلمته ،ليطلق حملة
ت ـب ــرع ــات لـلـفـلـسـطـيـنـيــن ردًا ع ـلــى تـغــريــم
ال ـ ـنـ ــادي ب ـس ـبــب رف ـع ـه ــم أعـ ـ ــام فـلـسـطــن.
تـتـكــرر مـشــاهــد الـتـضــامــن كـثـيـرًا ،وتـلــك لم
تكن املرة األولــى التي يتعرض فيها النادي
للغرامة املالية ،إذ عوقب الفريق  8مرات في
األع ــوام الـسـتــة املــاضـيــة لــأسـبــاب نفسها،
يثن من عزيمة االسكتلنديني.
ولكن ذلك لم ِ
ول ـي ــس الـفـلـسـطـيـنـيــون ف ـقــط م ــن يـحـظــون
بالتضامن مــن جمهور سلتيك ،إذ يــؤازر
األخ ـيــر ال ـش ـعــوب ال ـتــي ي ــرى أن ـهــا مظلومة
ومستضعفة .مشواره في رفض االضطهاد
ّ
مر بدعم إقليم كتالونيا املطالب باالستقالل
عن إسبانيا ،والتضامن مع شعب جنوب
افريقيا فــي نضاله ضــد التطهير العرقي،
ً
وصوال إلى الترحيب بالالجئني السوريني.
وتـ ّـم تقدير جمهور سلتيك الـعــام املاضي،
إذ اختاره االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)
لـيـفــوز بـجــائــزة أفـضــل جـمـهــور فــي الـعــالــم.
الجمهور الــذي ال يعرف حــواجــز جغرافية
َ
مرارة االستعمار
وال فروقات ثقافية ،خ َبر
ّ
وجــور االستبداد .أيــام القهر ولــت بالنسبة
إلى االسكتلنديني ،إال ّأن شعوبًا أخــرى ما
زال ــت ت ــرزح تحت الظلم .وهــا هــي جماهير
سلتيك تناديها ،لستم وحدكم ،نحن معكم.
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َ
َ
مقالة في الحضارة العربية اإلسالمية [ :]2نهضة الكتبة
حسن الخلف *
حينما شــاء الخليفة العباسي الثاني أبو
جعفر املـنـصــور أن يبني بـغــداد فــي مطلع
ال ـع ـص ــر الـ ـعـ ـب ــاس ــي ،ج ـم ــع ث ــاث ــة مـ ــن أه ــم
منجمي عصره سنة 762م لتصميم خريطة
أبراج سماوية للمدينة الجديدة .كان هؤالء
املنجمون هــم :الفارسي نوبخت األه ــوازي
(ت 775م) الــذي سيتولى أوالده مناصبهم
كمنجمني وفلكيني عند األس ــرة العباسية
للمئة عام الالحقة ،وثانيهم ماشاءالله بن
أثرى الفارسي (ت 815م) الذي يعرف أيضًا
بميشى بن أثرى اليهودي ،وكان خراساني
األصل ممن ولدوا وماتوا في البصرة وترك
سـمـعــة فلكية ج ـيــدة ،فـكـ ّـرمــه ال ـغــرب الحقًا
بـتـسـمـيــة ف ــوه ــة ب ــرك ــان ع ـلــى س ـطــح الـقـمــر
باسمه ،أمــا ثالثهم ،فكان إبراهيم الفزاري
(ت 777م) وهـ ــو ال ـع ــرب ــي ال ــوح ـي ــد بينهم
(.)p15 ,2007 :Saliba
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لــديـنــا مــاحـظـتــان هـنــا .األول ــى هــي أن كــا
مــن نوبخت ومــاشــاءالـلــه كانا على األغلب
ي ـح ـمــان ال ـث ـقــافــة ال ـفــارس ـيــة وال ـســريــان ـيــة،
وذلـ ـ ــك النـ ـح ــدارهـ ـم ــا ب ــاألص ــل م ــن مـنـطـقــة
األهواز اآلرامية ،وهناك احتمال كبير أنهما
أيضًا كانا من أســر تتوارث هــذه العلوم أو
صنعة التنجيم .يتوافق هــذا مــع السردية
الشائعة أن الـحـضــارة العربية اإلسالمية
قامت على أكتاف سكان املراكز الحضارية
النشطة للعصر الكالسيكي املتأخر كالهالل
ال ـخ ـص ـيــب ،إيـ ـ ــران ،مـ ـص ــر ...إلـ ــخ .املــاحـظــة
الـثــانـيــة ه ــي أن الـخـلـفـيــة الـجـيــو-سـيــاسـيــة
واإلث ـن ـي ــة ل ـكــا ال ـعــاملــن تـتـفــق م ــع فــرضـيــة
ديميتري غوتاس أن الثورة العباسية قامت
على عناصر ساسانية معادية أو غريبة عن
التجربة البيزنطية األرثوذكسية ،ما ّ
يقوي
هذه الفرضية (راجع الجزء األول).
لكن م ــاذا عــن ال ـفــزاري وهــو الـعــالــم العربي
الوحيد بينهم ،يتساءل هنا جورج صليبا؟
من أين له هذه املعرفة العلمية املتقدمة وهو
العربي الذي يفترض أنه ال ينتمي إلى تراث
علمي غني ،خاصة أننا نتحدث عن حدث
ج ــرى ف ــي مـطـلــع ال ـع ـصــر ال ـع ـبــاســي ،ال ــذي
يفترض أنــه أطـلــق للتو مـشــاريــع الترجمة
والـنـهـضــة العلمية اإلســام ـيــة .كـيــف لحق
الـفــزاري أن يتعلم ويقف على قــدم املساواة
م ــع ع ـل ـمــاء املـجـتـمــع ال ـســاســانــي ال ـســابــق؟
ومــاذا لو علمنا أن الفزاري قد اقترن اسمه
بعالم آخــر هــو يعقوب بــن ط ــارق (ت 796م
ببغداد) ،وقد ترجما معًا كتاب السندهند
الفلكي من السنسكريتية ،واشتركا معًا في
ً
تــألـيــف كـتــاب «طــريــق األفـ ــاك» ،فـضــا عما
نـســب إل ــى ال ـف ــزاري مــن تصميم أس ـطــرالب
جديد ،وتأليفه كتاب زيج سيعرف باسمه.
وال ــزي ــج هــو ج ــداول بـيــانــات وأرقـ ــام فلكية
مل ـعــرفــة ح ــرك ــات ال ـك ــواك ــب وس ـي ــر ال ـن ـجــوم
ليعينهم على استخراج التقويم السنوي
لجمع الخراج (راجع «القاموس املحيط»).
ظ ـه ــور ال ـ ـفـ ــزاري ك ـعــربــي ف ــي هـ ــذه الـحـقـبــة
املبكرة ،كعالم ومترجم ،ال يتوافق والفكرة
الـ ـس ــائ ــدة عـ ــن سـ ـ ـي ـ ــرورة حـ ـض ــارتـ ـن ــا .لـكــن
ال ـف ــزاري لــم يـكــن الـعــربــي الــوحـيــد فــي هــذه
ال ـف ـت ــرة امل ـب ـك ــرة وفـ ــق الـ ـس ــردي ــة ال ـشــائ ـعــة،
إن ـم ــا كـ ــان ه ـن ــاك ع ــرب ــي آخـ ــر ه ــو ع ـلــي بن
زيـ ــاد الـتـمـيـمــي الـ ــذي تــرجــم زي ــج شـهــريــار
م ــن ال ـف ــارس ـي ــة ل ـل ـعــرب ـيــة (,2007 :Saliba
ً
 ،)p16ف ـضــا عــن آخ ــري ــن .إن ه ــذه األع ـمــال
والشخصيات العلمية تشير بوضوح إلى
أنه في مطلع العصر العباسي أي منتصف
ً
القرن الثامن امليالدي ،كان هناك أصال طبقة
ّ
ومجربة ،موروثة من
علمية عربية ناضجة
العصر األمــوي! يخبرنا صليبا أنه لم يمر
ســوى أقــل مــن قــرن قبل أن تظهر ترجمات
دقيقة جدًا ومعقدة ألصعب نصني علميني
يونانيني ،كترجمة الحجاج بن مطر (عاش
ببغداد حوالى 830م) ،لكتابي «العناصر»
إلقليدس و«املجسطي» لبطليموس (انتهى
من ترجمة األخير عام 829م) (,2007 :Saliba
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كانت هذه الترجمات أيضًا كاملة ومتطورة
وبلغة علمية سليمة ويستحيل تحقيقها
بجيل واح ــد أو اثـنــن ،فمن املــؤكــد أنــه كان
ه ـنــاك ط ـب ـقــات م ــن امل ـتــرج ـمــن ق ـبــل ح ــدوث
ال ـث ــورة الـعـبــاسـيــة ل ــم تـصــل أخ ـبــارهــا إلــى
الجمهور غير املتخصص ،فـصــدق مقولة
بــدايــة الثقافة العلمية العربية مــع صعود
الدولة العباسية .لكن لنعد لسؤالنا السابق:
كيف ومل ــاذا اهتم عــرب الـقــرن السابع أثناء

الـحـقـبــة ال ــراش ــدي ــة واألم ــوي ــة بــال ـع ـلــوم؟ ما
دوافعهم وما هي املشاكل التي صادفتهم،
فــأجـبــرتـهــم عـلــى ط ــرق دروب الـعـلــم؟ لنبدأ
بالصالة.

العصر شرارة العلم
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ـن كـ َـتـ ً
ـابــا
«إن ُ ال ـ ً َّـص ــاة ك ــان ــت ع ــل ــى ال ــؤ ِم ـ ِـن ـ ِ
َم ْوقوتا» ،سورة النساء،
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«حاف ُظوا َع َلى َّ َ َ
َ
ات والصل ِة الوسطى
ُ ِ
الصلو ِ
َّ َ
َ
َ
ُ
ان ِتني» ،سورة البقرة.
وقوموا ِللهِ ق ِ
ت ـ ـفـ ــرض اآلي ـ ـ ـتـ ـ ــان عـ ـل ــى املـ ـسـ ـلـ ـم ــن إق ــام ــة
الـصـلــوات فــي مــواعـيــدهــا خــاصــة الوسطى
(ف ـ ّـس ــره ــا أغ ـلــب ج ـم ـهــور املـسـلـمــن بـصــاة
الـعـصــر) .يـقــول ج ــورج صليبا إن املجتمع
اإلســامــي األول فــي مـكــة واملــديـنــة لــم يجد
صـعــوبــة فــي تـحــديــد مــوعــد ص ــاة العصر،
حـيــث ك ــان ي ـحــدد وقـتـهــا بـمـعــادلــة بسيطة
وه ـ ــي قـ ـي ــاس ظ ــل اإلن ـ ـسـ ــان لـ ـيـ ـع ــادل ط ــول
قــامـتــه ،ليمتد الــوقــت امل ـتــاح لـلـصــاة حتى
يصل طول ظل قامة الرجل مرتني .لكن ما إن
استوطن املسلمون دمشق في القرن السابع
املـيــادي عقب الـفـتــوحــات ،واجـهــوا مشكلة
مـعــرفــة وق ــت ال ـصــاة فـيـهــا ،ألن ــه فــي بعض
أيام السنة لم يكن الظل يعادل طول القامة،
ً
كما في الشتاء حيث يكون الظل طويال.
ّ
سبب ذلك حرجًا دينيًا وفكريًا لهذا املجتمع
الفتي املنتصر حديثًا في الهالل الخصيب.
هنا أجـبــرت الـصــاة الــوسـطــى وهــي فرض
دي ـن ــي بـسـيــط املـسـلـمــن ع ـلــى ال ـل ـجــوء إلــى
ال ـع ـل ــم ،الك ـت ـش ــاف م ـع ــادل ــة عـلـمـيــة جــديــدة
تـسـمــح لـهــم بـمـعــرفــة أوق ـ ــات ال ـص ــاة بــدقــة
أينما أقاموا وفي كل فصول السنة .املشكلة
أن العلوم اليونانية للعصر الذهبي وتلك
البيزنطية والساسانية لم تواجه مثل هذه
املعضلة العلمية ،فما كانت لديها أجوبة
جاهزة لها.
من هذه اللحظة املبكرة للدولة اإلسالمية،
ب ـ ــدأت ع ـج ـلــة ال ـج ـهــد ال ـع ـل ـمــي بــال ـتــدحــرج،
وم ــن حــاجــة رجـ ــال ال ــدي ــن ودع ـم ـهــم .يمكن
أن نتخيل كيف تكاتفت الجهود من القرن
األول ال ـه ـج ــري ،ب ــن أهـ ــل ال ـع ـلــم م ــن عــرب
وسـ ــريـ ــان وف ـ ــرس ل ـل ـب ـحــث ف ــي ال ـج ـغــراف ـيــا
الــريــاضـيــة الـتــي فتحت لـهــم أب ــواب ــا علمية
تـشـمــل الــريــاض ـيــات وع ـلــم ال ـف ـلــك وح ـســاب
املثلثات واملثلثات الكروية القائمة الزاوية
وأســال ـيــب ج ــدي ــدة ف ــي اإلس ـق ــاط الــريــاضــي
(م ــن مـحــاضــرة ل ـجــورج صليبا فــي مكتبة
اإلسكندرية سنة .)2010
ُ
ستتراكم هــذه الجهود حتى توصلنا إلى
ال ـع ــال ــم ال ـع ـبــاســي ح ـبــش ال ـح ــاس ــب (الـ ــذي
عاش حوالى سنة 850م في بغداد) ،والذي
طور وظائف جديدة لألسطرالب في قياس
املسافة من مكة ألي نقطة على وجه األرض،
والذي تحول بدوره إلى األسطرالب املسطح
أو أس ـ ـطـ ــرالب ح ـب ــش الـ ـ ــذي ح ـ ــدد ل ـه ــم فــي
النهاية مواعيد الصالة بدقة (,2007 :Saliba
 .)p19طبعًا املتطلبات اإلسالمية لم تقتصر
على مسألة تحديد موعد الصالة بدقة ،إنما
ّ
تعدتها إلى متطلبات دينية أخرى تحتاج
العلم ،كتقسيم اإلرث ،وتحديد نسبة الخراج
والضريبة كما يحددها الشرع وهذه كلها
تحتاج إلى علوم رياضية وحتى فلكية.
يـمـكــن االس ـت ـن ـت ــاج م ـمــا ت ـق ــدم أن املـجـتـمــع
اإلس ــام ــي وف ـق ـه ــاءه األولـ ـ ــن أدرك ـ ـ ــوا منذ
الوهلة األولــى قيمة العلوم ،فلم يقمعوها،
بـ ــل ملـ ــن ال يـ ـ ـ ــدري ،ل ـق ــد تـ ـط ــور األمـ ـ ــر حـتــى
خرج أغلب العلماء الطبيعيني من صفوف
الفقهاء أنفسهم .بمعنى :لم تأت الحضارة
وف ــق س ـي ـنــاريــو ح ــب ال ـع ـلــم لـلـعـلــم أو وفــق
نظرية أن احتكاك (العرب البرابرة بالفرس
املتحضرين) هو من أنشأ هذه الحضارة ،أو
أن العلم جاء رغم أنف الفقهاء ،كما ُت ّ
صور
لنا السردية الشائعة!

أول الدنانير
س ـن ـن ـت ـقــل إل ـ ــى خـ ـط ــوة أخـ ـ ــرى ف ــي م ـس ـيــرة
ال ـ ـعـ ــرب ن ـح ــو بـ ـن ــاء ح ـض ــارت ـه ــم ،إذ تـنـقــل
لـنــا كـتــب ال ـت ــراث عــن حــادثــة مـثـيــرة دفعت
الـنـخـبــة ال ـحــاك ـمــة ه ــذه املـ ــرة إل ــى تــوظـيــف
العلوم ألغــراض استراتيجية ،وذلك عندما
أدركـ ــت الـخــافــة اإلســام ـيــة فــي عـصــر عبد
املـلــك بــن م ــروان (685م 705-م) فــي دمشق،
أن الكرامة العقائدية واستقاللية الخالفة
املالية مرهونة بالدنانير البيزنطية ذات
ُ
ال ـ ــوزن الــذه ـبــي امل ـض ـب ــوط ،ال ـتــي ت ـســك في
القسطنطينية ،ويتم تداولها بني كل األمم
كأساس للتعامل.

لـهــم ش ـجــرة ع ــادي ــة ،إن لــم يــدخــل فــي اســت
هــذا عــود منكم فــا تخفنه» (كـتــاب ال ــوزراء
والكتاب ص .)2007 :Saliba( ،)40-39
ق ـصــد جـمـيــل أن ال خ ــوف م ــن ال ـح ـجــاج إن
لــم يخن أحــد الكتبة طبقته املهنية فيقبل
تعريب الــديــوان .رغــم أن نص الجهشياري
ي ـح ـم ــل زادان فـ ـ ـ ــروخ مـ ـس ــؤولـ ـي ــة ت ـعــريــب
الديوان ،لكن الكتبة العرب (أو املستعربني)
املـعــاصــريــن ك ـ ــاإلداري األمـ ــوي الـكـبـيــر عبد
الحميد الكاتب (قتل في مصر 750م) ،وهو
مــن أول مــن ارت ـقــى بــالـعــربـيــة كـتــابــة يمنح
هــذا الـشــرف لصالح بــن عبد الرحمن الــذي
ح ــاول ــت الـنـخـبــة ال ـفــارس ـيــة ثـنـيــه ورشــوتــه
حتى ال يعرب الديوان للحالج ،فرفض وقال
فـيــه عـبــدالـحـمـيــد ال ـكــاتــب« :ل ـلــه در صــالــح،
ما أعظم منته على الكتاب» (فهرست ،ابن
النديم ص.)338

بـ ـ ـ ــدأت امل ـش ـك ـل ــة حـ ــن رفـ ـ ــض اإلم ـ ـبـ ــراطـ ــور
ال ـب ـيــزن ـطــي جــوس ـت ـن ـيــان ال ـث ــان ــي ف ــي فـتــرة
حكمه األولــى (685م – 695م) قبول الكتابة
اإلسالمية الجديدة على صــدور الطوامير
ال ـ ـتـ ــي كـ ــانـ ــت ت ـ ــرده ـ ــم م ـ ــن م ـ ـصـ ــر .ص ـ ــدور
الطوامير هــذه كانت صحائف مــن البردي
وكان عليها سابقًا مقوالت مسيحية ،فأمر
عـبــد امل ـلــك بمسحها وك ـتــابــة «ق ــل ه ــو الـلــه
أحد» وذكر النبي مع التاريخ (يرى صليبا
أن البسملة التي كتبها عبد امللك على هذه
ّ
الصحائف هي التي استفزت اإلمبراطور).
رد اإلمـ ـب ــراط ــور ب ـت ـهــديــد ال ـخ ـل ـي ـفــة ،إن لم
ُيــزل هــذه املقولة ،فإنه سينقش على النقد
الـبـيــزنـطــي مــا ال يـســر املـسـلـمــن .فـهــم عبد
امللك ضعف الخالفة املالي وانكشافها أمام
ّ
الــروم ،فاتخذ قــرارًا ثوريًا بتعليم املسلمني
صـنـعــة صـهــر الــذهــب وخ ـلــط امل ـع ــادن لسك
ً
دي ـ ـنـ ــار ع ــرب ــي ب ـ ـ ــدال مـ ــن اس ـت ـع ـم ــال ال ـن ـقــد
البيزنطي ،فكان لهم ذلــك (كتاب «األوائ ــل»
ألبو هالل العسكري ،ص .)125أشــرف على
هذا املشروع ابن عم الخليفة خالد بن يزيد،
الـ ــذي ك ــان ل ــه ول ــع ف ــي الـكـيـمـيــاء ،وت ــم سك
أول نقد إســامــي .يضيف ابــن الـنــديــم هنا
معلومة إضافية هي أن نص ابن يزيد كان
أول مــا ترجم مــن اليونانية والقبطية إلى
العربية (.)p45 ,2007 :Saliba
ً
ل ـت ـح ـل ـيــل هـ ـ ــذا ال ـ ـحـ ــدث يـ ـب ــدو لـ ــي أوال أن
اإلمـ ـب ــراط ــور كـ ــان م ـح ـقــا ع ـل ــى األغـ ـل ــب فــي
غضبه ،لكن في ذات الوقت كانت خطوة عبد
امللك فــي تلبية احتياجات الــدولــة العربية
خلط املعادن وسك
اإلسالمية وتعلم أسرار
ّ
العملة خطوة ثــوريــة ،إذ حققت للمسلمني
ً
استقالال ماليًا ونقدًا موزونًا سيتم تداوله
عامليًا ،ولــم تكن هــذه الخطوة يسيرة ،فقد
استغرق إنجازها قرابة أربعة أعوام (يراجع
مقال أنيس األبيض في صحيفة «الحياة» 8
شباط .)2014

الطفرة الحضارية ،نظرية صليبا

تعريب الدواوين ،فتح الفتوح
سيكون تعريب الــدواويــن الخطوة الكبرى
ن ـح ــو خ ـل ــق ث ـق ــاف ــة ع ـل ـم ـيــة ع ــربـ ـي ــة ،وجـ ــاء
ال ـت ـعــريــب م ــن حــاجــة ال ـخــافــة الـسـيــاسـيــة،
حسب ســرديــة ابــن النديم (ت 990م) ،التي
ع ـبــر عـنـهــا ض ـم ـنــا .ت ـبــدأ ال ـق ـصــة م ــن ع ــراق
الـ ـحـ ـجـ ــاج ب ـ ــن يـ ــوسـ ــف ال ـث ـق ـف ــي (694م –
714م) ،إذ كــان هناك نخبة إداري ــة فارسية
مـتـخـ ّـصـصــة ب ـش ــؤون ال ــدي ــوان ال تـقـبــل أن
ي ـنــاف ـس ـهــا ال ـ ـعـ ــرب ،ف ـل ــم ي ـق ـب ـلــوا ن ـق ـلــه إل ــى
العربية ،فمتى تعرب الديوان ،صار متاحًا
ألبناء العرب ،وزاحموا به الفرس على آخر
موقع قوي لهم في هرم الدولة.
ي ـظ ـهــر م ـ ــدى االحـ ـتـ ـك ــار الـ ـف ــارس ــي ألع ـم ــال
الــديــوان عبر حــرص كل من زادان فــروخ بن
بيري كبير الكتبة ،وول ــده مــردنــاشــاه على
م ـنــع امل ــوظ ــف ال ـف ــارس ــي امل ـس ـت ـعــرب صــالــح
بــن عبد الرحمن (وك ــان مولى لبني تميم)
املقرب من الحجاج من تنفيذ رغبة الوالي
بترجمة ال ــدي ــوان .يظهر مــن سـيــاق حديث
فروخ قوة موقفه إذ تباهى أمام صالح بأن
الحجاج غير قــادر على التفريط به بقوله:
«هــو إلـ ّـي أحــوج مني إلـيــه ،ألنــه ال يجد من
يكفيه حسابه غيري» (الفهرست ،ص ،)338
(.)2007 :Saliba
لكن تشاء الظروف أن يقتل زادان فروخ بن
بـيــري فــي ث ــورة ابــن األشـعــث حــوالــى 704م
فكان ذلــك خـســارة ال تعوض بالنسبة إلى
الــديــوان ،فيتدارك الحجاج حــراجــة املوقف
ويــأتــي بـصــالــح ويـحـقــق م ـعــه ،لـيـعـتــرف له
األخـيــر بـمــؤامــرة موظفي الــديــوان ،فيمهله
ال ـح ـج ــاج وق ـت ــا ل ـي ـع ـ ّـرب الـ ــديـ ــوان .تــدخـلــت
طبقة موظفي الديوان الفارسية مرة أخرى
وسعت لثني صالح ورشوته بمبلغ هائل،
لكن صالح أصر على موقفه ،فتم للحجاج
ما ُيريد (.)p45 ,2007 :Saliba
ما أنجز في العراق انتقل إلى الشام عندما
أراد عبد امللك تعريب دواوينها من الرومية
(أي اليونانية) ،وطـلــب مــن كاتبه منصور
بن سرجون أن يقوم باملهمة ،فتراخى ابن
سرجون وتثاقل حتى مات الخليفة .فتأخر
تعريب ديــوان الشام حتى عصر هشام بن
عبد امللك (724م – 743م) ،عندما تطوع أبو
ثابت سليمان بن سعد مولى حسني وكان
كاتبًا عند عبد امللك لتعريبه (,2007 :Saliba
( )p45الفهرست ،ص .)339

ما هي علوم الديوان؟
بالنسبة إلــي لم يشرح أحــد أهمية تعريب

الـ ــديـ ــوان كـ ـج ــورج ص ـل ـي ـبــا ،إذ ك ــان ــت تـمــر
ب ـنــا ه ــذه ال ـخ ـطــوة ال ـهــائ ـلــة ف ــي حـضــارتـنــا
م ــرور ال ـك ــرام ،ون ــردده ــا كــالـبـبـغــاوات دون
أن ن ـعــي م ــا ت ـع ـنــي .ت ـعــريــب ال ــدي ــوان ال ــذي
قصده ابن النديم ولم يكن واضحًا فيه هو
تعريب ديــوان الحساب ال ديــوان السجالت
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ال ـ ـ ــذي ي ـح ـف ــظ أس ـ ـمـ ــاء ال ـج ـنــد
ومعايشهم ،كما يخبرنا الجهشياري (ت
943م ببغداد) .ديــوان السجالت واملعايش
هــو الــديــوان ال ــذي أنـشــأه عمر بــن الخطاب
ً
(634م – 644م) ،وكــان أصــا بالعربية ،أما
ديــوان الحساب املخصص لوجوه األمــوال،
فـكــان بــالـفــارسـيــة (ك ـتــاب ال ـ ــوزراء والـكـتــاب
للجهشياري :ص.)2007 :Saliba( ،)38
كان يفترض من ديــوان الحساب أن يشرف
عـلــى حـســاب ال ـخــراج ونـسـبـتــه ،فـكــان يقوم
بعمليات تحتاج مـهــارات حسابية ّ
معينة
ملسح األم ــاك واألراض ــي العقارية ،وإعــادة
ً
م ـس ـح ـهــا ف ــي ح ـ ــال ت ـحــول ـهــا إلرث .ف ـضــا
ع ــن ح ـس ــاب ال ــوق ــت ف ــي ال ـس ـن ــة الـشـمـسـيــة
ُ
م ــن م ــوظ ــف الـ ــديـ ــوان مل ـع ــرف ــة م ـت ــى تـجـبــى
ال ـضــرائــب ،وك ــان عـلــى ه ــذا املــوظــف أن يلمّ
بـعـلــوم ال ـفـلــك لـيـنـ ّـســق ب ــن حـســابــه للسنة
ً
الشمسية والقمرية وهو لم يكن أمرًا سهال،
إضافة إلــى واجبه في معرفة كيفية إعــادة
تــوزيــع ال ـع ـطــاء عـقــب تــوزيــع اإلرث ،وحفر
القنوات ،والصفقات التجارية وغيرها.
ّ
ً
كــل ه ــذا ك ــان ع ـمــا شــاقــا ويـتـطــلــب تــدريـبــا
ّ
وتـعــلـمــا ،وشـمـلــت عملية تــأهـيــل اإلداري ــن
إصدار «كراسات» لتعليم العلوم االبتدائية
بالعربية ،لهؤالء املوظفني الجدد أو الكتاب
كـمــا ك ــان يـطـلــق عـلـيـهــم .ورغ ــم ف ـقــدان أكثر
هذه الكراسات ،وصلنا بعضها ،مثل كتابي
أب ــو ال ــوف ــا ال ـبــوزن ـجــي (ت 998م) املـعـنــون:
«فيما يحتاج إليه الكتاب والعمال في علم
ال ـح ـس ــاب» و«ف ـي ـم ــا ي ـح ـتــاج إل ـي ــه الـصــانــع
من أعمال الهندسة» (.)p56 ,2007 :Saliba
ويمكن رؤيــة نسخة بديعة للكتاب الثاني
مــن  40ورقــة مرفقة بالرسومات واألشـكــال
الـهـنــدسـيــة التعليمية بــالـلــون األح ـمــر في
مكتبة «أيا صوفيا» في إسطنبول.
وحـ ـت ــى ن ــأخ ــذ فـ ـك ــرة أوض ـ ـ ــح عـ ــن نــوع ـيــة
الـ ـعـ ـل ــوم وامل ـ ـ ـهـ ـ ــارات الـ ـت ــي ك ـ ــان يـحـتــاجـهــا
موظف الديوان الذي تباهى به زادان فروخ،
يرجعنا صليبا إل ــى كـتــاب «أدب الـكــاتــب»
البــن قتيبة (ت 889م ببغداد) الــذي عاصر

نهاية مرحلة ترجمة الــديــوان ،إذ يقول عن
واجبات موظف الديوان:
«ال بـ ــد لـ ــه مـ ــع ك ـت ـب ـنــا ه ـ ــذه مـ ــن ال ـن ـظ ــر فــي
األش ـ ـكـ ــال مل ـس ــاح ــة األرض ـ ـ ـ ــن ،ح ـت ــى ي ـعــرف
املثلث القائم الزاوية ،واملثلث الحاد ،واملثلث
املـ ـنـ ـف ــرج ،وم ـس ــاق ــط األحـ ـ ـج ـ ــار ،وامل ــرب ـع ــات
املختلفات ،والقسي واملــدورات ،والعمودين،
ويمتحن معرفته بالعمل في األرضني ال في
الــدفــاتــر ،فــإن املخبر ليس كاملعاين ،وكانت
العجم تقول (من لم يكن عاملا بإجراء املياه،
وحفر فرض املشارب وردم املهاوي ومجاري
األيام في الزيادة والنقص ،ودوران الشمس
ومطالع النجوم وحــال القمر فــي استهالله
وأفعاله ،ووزن املوازين ،وذرع املثلث واملربع
واملختلف الزوايا ،ونصب القناطر والجسور
والدوالي والنواعير على املياه ،وحال أدوات
الصنائع ودقائق الكتاب» (ص .)13-12
كـ ـم ــا ي ـ ـ َ
ـاح ـ ــظ ،انـ ـشـ ـغ ــل م ــوظـ ـف ــو الـ ــديـ ــوان
والـكـتــاب بخط املــؤلـفــات العلمية العملية،
لتنظيم إنتاج الثروة وتوزيعها بعدالة وفق
فهمهم ومـتـطـلـبــات شــريـعـتـهــم .تـطــور هــذا
األمــر وأدى ذلــك بموظفي الــديــوان أنفسهم
إل ــى اب ـت ـكــار ع ـلــوم ج ــدي ــدة م ـثــل مـحـمــد بن
موسى الخوارزمي (ت 850م ببغداد) ،الذي
وضع علم الجبر والذي قال في مقدمة كتابه
«امل ـخ ـت ـصــر ف ــي ح ـس ــاب ال ـج ـبــر وامل ـقــاب ـلــة»
ّ
ال ـتــالــي« :أل ـف ــت م ــن ك ـتــاب الـجـبــر واملـقــابـلــة
كـتــابــا مختصرًا حــاص ـرًا للطيف الحساب
وجـلـيـلــه مل ــا ي ـلــزم ال ـن ــاس م ــن ال ـحــاجــة إلـيــه
في مواريثهم ووصاياهم وفي مقاسمتهم
وأحكامهم وتجارتهم وجميع ما يتعاملون
ب ــه بـيـنـهــم م ــن م ـس ــاح ــات األرضـ ـ ــن وك ــري
األن ـهــار والـهـنــدســة وغـيــر ذل ــك مــن وجــوهــه
وفنونه» (من مقدمة الكتاب).

أزمة تعريب الدواوين
قـ ـب ــل أن نـ ـسـ ـت ــرس ــل ،يـ ــاحـ ــظ ص ـل ـي ـب ــا أن
العباسيني املتهمني بــأنـهــم ج ــاؤوا بـثــورة
خ ــراس ــان ـي ــة ف ــارسـ ـي ــة (750م) ل ــم يـ ـع ــادوا
أو يــوق ـفــوا عـمـلـيــة ال ـت ـعــريــب ال ـت ــي أض ــرت
بــالـنـخـبــة ال ـفــارس ـيــة ،بــل فـتـحــوا املــزيــد من
األب ــواب لتعريب العلوم ورفــع شــأن اآلداب
العربية .للمؤرخ املصري املبدع محمد عبد
ال ـحــي ش ـع ـبــان رأي طــرحــه ب ـك ـتــاب نـشــرتــه
جــام ـعــة ك ـم ـبــردج ع ــام  ،1970ي ــرى ف ـيــه أن
النخبة الخراسانية كــان الكثير منهم من

أبناء وأحـفــاد الجنود العرب الذين فتحوا
خراسان في القرن السابع والثامن.
يقول شعبان إن معظم هؤالء الخراسانيني
ان ـح ــدر م ــن ال ـكــوفــة ،إذ أل ـقــى بـهــم الـحـجــاج
ع ـلــى الـجـبـهــة ال ـشــرق ـيــة لـتــوسـعـتـهــا ،األم ــر
ال ــذي اعـتـبــرتــه ال ـتــواريــخ الشيعية مــؤامــرة
إلضعاف الكوفة كقاعدة الشيعة األهــم في
حينها ،بتفريق شبابها على الجبهات .لذا،
لم تكن عملية نقلهم ّ
هينة ،إذ بذل الحجاج
ب ــن ي ــوس ــف ال ـث ـق ـفــي ج ـه ـدًا ك ـب ـي ـرًا لـتــوطــن
ه ـ ـ ــؤالء هـ ـن ــاك وت ـح ــوي ـل ـه ــم لـ ـق ــوة م ـقــات ـلــة
تــوسـعـيــة لــإمـبــراطــوريــة الـعــربـيــة الــواعــدة
( .)1970 :Shabanأي ــا ك ــان الـتـكــويــن اإلثـنــي
لرجال الـثــورة العباسية ،فــإن ما حصل أن
العباسيني جنوا ثمار ما بــدأه قبل خمسة
عـ ـق ــود والـ ـ ــي ال ـ ـعـ ــراق الـ ـق ــوي ال ـح ـج ــاج بــن
يوسف الثقفي ،وخلفاء دمشق عبد امللك بن
مروان وابنه هشام.

ّ
ما ترتب عن التعريب

فتحت عملية تعريب ال ــدواوي ــن للمجتمع
العربي املسلم وكل من فهم هذه اللغة أبوابًا
واسعة للتراث العلمي السابق في املنطقة،
فـتـطــورت الـعــربـيــة بحكم تـحــولـهــا مــن لغة
ّ
قــرآن ومعلقات شعرية وأســاطـيــر ومالحم
إلـ ــى ل ـغــة عـمـلـيــة عـلـمـيــة أي ل ـغــة دواويـ ـ ــن.
ويمكن اآلن فقط أن نفهم أفضل كيف نجح
مترجمو القرن التاسع امليالدي ممن مروا
معنا ،كــالـفــزاري ويعقوب بــن ط ــارق وعلي
بن زياد التميمي والحجاج بن مطر وحنني
ب ــن إس ـح ــاق وب ـق ـيــة رجـ ــال ع ـصــر املـنـصــور
والرشيد واملأمون ،في ترجمة هذه العلوم
امل ـع ـقــدة لـلـعـصــر ال ـيــونــانــي الــذه ـبــي بلغة
عربية سليمة وناضجة.
ل ــم يـكــن الـتـعــريــب ضــربــة صـغـيــرة للنخبة
الـســاســانـيــة/الـبـيــزنـطـيــة ال ـقــدي ـمــة ب ــل كــان
الـ ـك ــاب ــوس ال ـ ـ ــذي ح ـ ــاول ـ ــوا م ـن ـع ــه ح ـت ــى ال
يزاحمهم ال ـعــرب .يخبرنا الجهشياري أن
دهاقنة وكتبة بابل (قصد الـعــراق) راعهم
تولي الحجاج أمر العراق ،فاجتمعوا عند
جـمـيــل ب ــن بـصـبـهــرى وكـ ــان ح ــازم ــا مقدمًا
فيهم ،وناقشوا موضوع التعريب .فقال لهم
جميل« :ما أحسن حالكم إذ لم تبتلوا معه
ً
بكاتب منكم ،وضرب لهم مثال مشهورًا :إن
فأسًا ألقيت بني الشجر ،فقال بعض الشجر
لبعض ،مــا ألقي هــذا هــا هنا لخير ،فقالت

علوم الديوان
لم تكن لتجيب
عن أسئلة
المسلمين
األولى
بخصوص
طريقة حساب
تحدد وقت
صالة العصر
وسك العملة
خلق العرب
بدخولهم
الديوان
منافسة
أجبرت النخبة
األعجمية
القديمة على
االستثمار
بتعليم أبنائهم
العلوم العليا
اليونانية

بالنسبة إلى العرب حول التعريب عدد كبير
مــن أبنائهم وغيرهم مــن رجــال سيف لقلم
(ويالحظ هنا أن الفتوحات تقريبًا توقفت)،
لكن هــذا ال يعني أنــه سيخرج تلقائيًا من
بني هــؤالء املتعلمني الجدد بعلوم اإلدارة،
علماء يسبقون عصرهم ،ألن علوم الديوان
التي تقدم ذكرها لم تكن هي نفسها «العلوم
العليا» للعصر اليوناني الذهبي التي كانت
ُ
ُ
قد أهمل أغلبها ،والتي ستمكن حضارتنا
من البناء عليها وتطويرها لعلوم جديدة.
كـمــا أن عـلــوم ال ــدي ــوان لــم تـكــن لتجيب عن
أسئلة املسلمني األول ــى بخصوص إيجاد
طــري ـقــة ح ـس ــاب فـلـكـيــة ت ـح ــدد وقـ ــت صــاة
العصر ،وسك العملة وخلط املعادن.
يـ ـ ــرى ص ـل ـي ـبــا أن امل ـن ــاف ـس ــة الـ ـت ــي خـلـقـهــا
الـعــرب بدخولهم الــديــوان ،أجـبــرت النخبة
الديوانية األعجمية القديمة من فرس وروم
وســريــان على االسـتـثـمــار بتعليم أبنائهم
ال ـع ـل ــوم ال ـع ـل ـيــا ال ـي ــون ــان ـي ــة ،وال ـت ـخ ـصــص
بحقول جديدة معقدة ونادرة وذلك ليظلوا
مفيدين للدولة ،باعتبارها رب العمل األكبر
واألضمن .استثمار موظفي الديوان العرب
بالعلوم العليا اليونانية عبر أبنائهم لم
يكن متاحًا للجميع في البداية ،ألن أغلبهم
ال يفقه اليونانية ،ولــم يكونوا بالضرورة
من ِعلية قومهم ،ولم تحتج علوم الديوان،
لتلك العلوم العليا عامة.
أم ــا أب ـنــاء الـنـخــب األعـجـمـيــة ،فـكــان الكثير
مـنـهــم م ــن أس ــر غـنـيــة أو عـلـمـيــة وديــوان ـيــة
عريقة يتوفر بني صفوفها من يتقن قراءة
الـيــونــانـيــة أو الـســريــانـيــة أو الـفــارسـيــة إن
ً
ل ــم ي ـكــن أص ـ ــا بـعـضـهــا ل ـغــات ـهــم األم .كما
أن الـ ـ ـع ـ ــودة ل ـل ـع ـل ــوم ال ـع ـل ـي ــا ك ـ ــان حـقـيـقــة
ع ـمــل ب ـف ـكــرة شــائ ـعــة م ـنــذ ال ـق ــرن ال ـس ــادس
عـلــى األق ــل ،حــن أوص ــى الـعــالــم الـســريــانــي
ســرج ـيــس ال ــراس ـع ـي ـن ــي ،ب ــأن ــه م ــن أراد أن
يتعمق في فهم مسألة علمية ما ،فما عليه
إال العودة ألمهات الكتب العلمية اليونانية
تلك (.)p60 ,2007 :Saliba
أجــواء املنافسة البيرقراطية والطبقية تلك
ب ــن ال ـع ــرب والـ ـف ــرس وال ـس ــري ــان ق ــد تـكــون
ال ـس ـبــب ب ـظ ـهــور ظ ــاه ــرة ال ـش ـعــوب ـيــة ،وهــو
ن ـفــور األع ــاج ــم م ــن ال ـع ــرب ،ال ــذي ق ــد يـكــون
أص ـلــه امل ـبــاشــر ت ـعــريــب الـ ــدواويـ ــن .إن كــان
هذا صحيحًا ،فهذا يعني أن هذه الظاهرة
كانت نخبوية ولم تكن حالة شعبية عامة
بني القوم ،وإنما كانت صراعًا على مــوارد
الـ ــدولـ ــة .ش ـك ـلــت امل ـنــاف ـســة ال ـت ــي ب ـ ــدأت في
العصر األموي ال العباسي ،في رأي صليبا،
سببًا في تطور العلوم ووسيلة لعودة أبناء
الـنـخـبــة الـقــديـمــة لـقـمــة ال ـه ــرم االجـتـمــاعــي.
ً
وفعال عاد أبناء هذه النخبة القديمة وتعزز
وض ـع ـهــم م ــع ان ـت ـصــار الـ ـث ــورة الـعـبــاسـيــة،
واحتلوا بعد جيلني تقريبًا مناصب عليا
تـفــوق مـكــانــة مـنــاصــب آبــائـهــم الـقــديـمــة في
ال ـ ــدي ـ ــوان .فـ ـب ــرزت ظ ــاه ــرة األس ـ ــر الـعـلـمـيــة
اإلداريــة مثل ساللة بختيشوع الذين ظلوا
يتوارثون طبابة البالط العباسي على مدى
قرن ،ولدينا أسرة نخبوية أخرى هي أسرة
نوبخت الفلكية ،وهناك أيضًا أســرة أوالد
مــوســى بــن شــاكــر الـتــي صـعــدت لتنافس -
وهــم باألصل أبناء قاطع طريق خراساني
مـشـهــور عـهــد لـلـمــأمــون بتربية أب ـنــاءه في
بالطه فخرجوا علماء  -وهكذا.
األج ـ ــواء الـعـلـمـيــة الـتـنــافـسـيــة ال ـح ــادة على
مـ ـن ــاص ــب ال ـ ــدول ـ ــة وريـ ـعـ ـه ــا فـ ــي امل ـج ـت ـمــع
الـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــاس ـ ــي ،ه ـ ـ ــي م ـ ـ ــن س ـ ــرع ـ ــت ب ـت ــرج ـم ــة
ال ـن ـص ــوص ال ـق ــدي ـم ــة وت ـح ـل ـي ـل ـهــا ون ـقــدهــا
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وت ـعــدي ـل ـهــا .الـتـفـسـيــر وال ـت ـح ـل ـيــل ،وم ــن ثم
النقد والتعديل ،معناه إنتاج علوم جديدة،
وكما يحدث مع كل تجربة حضارية كبرى،
هناك طفرات علمية ،فكانت مرحلة الطفرة
العلمية العباسية (.)2007َ :Saliba
لكن كما هــو متوقع لــم تبق العلوم العليا
ح ـك ـرًا عـلــى أب ـن ــاء الـنـخـبــة ال ـقــدي ـمــة ،فــدخــل
أب ـنــاء ال ـعــرب وال ـبــربــر والـصـقــالـبــة وال ـتــرك
والقشتاليني لــدراسـتـهــا وفهمها واإلب ــداع
فيها حالهم حال إخوانهم السريان والفرس
واآلخرين .وهذا ّ
يفسر ظهور الكندي وجابر
بــن حـيــان وال ــزه ــراوي واب ــن النفيس وابــن
الهيثم وال ـفــزاري وغيرهم ،لكن الطريق لم
ً
يكن سهال في أجــواء املنافسة خاصة ممن
انـ ـح ــدر م ــن أص ـ ــول ص ـن ـفــت كـهــامـشـيــة بال
سند.
لنأخذ مثال املترجم العربي الكبير حنني
بــن إس ـحــاق (ت 873م ب ـب ـغــداد) كـمــا يــروي
ابـ ـ ــن أبـ ـ ــي إص ـي ـب ـع ــة (ت 1270م بـصـلـخــد
م ــن أرض الـ ـش ــام) ،وه ــو م ــن طـبـقــة الـعـبــاد
النسطورية املسيحية مــن مدينة الحيرة.
العباد جــاء كثير منهم مــن شــرق الجزيرة
العربية (البحرين الكبرى) ،واشتهر هؤالء
بالتجارة والصيرفة.
ّ
ورد حنني على يوحنا بن ماسويه طبيب
الخليفة وأح ــد أه ــم الـشـخـصـيــات العلمية
ب ـب ـغــداد طـلـبــا لـتـعـلــم ال ـط ــب .رغ ــم الــراب ـطــة
املسيحية بــن االثـنــن ،رفــض ابــن ماسويه
ّ
تـطــفــل م ــن ه ــم م ــن أم ـث ــال ب ــن إس ـح ــاق على
عالم الطب ،فامتنع عن تعليمه .يرجع ابن
أبي أصيبعة ذلك إلى كون األخير من أبناء
الصيارفة .الخلفية التجارية لحنني نفرت
ابن ماسويه املنحدر من مدينة جنديسابور
الـ ـف ـخ ــورة ب ـت ــراث ـه ــا ال ـط ـب ــي م ـن ــه .ن ـه ــر اب ــن
مــاســويــه حنينًا ألن ــه أل ــح عـلـيــه بــاألسـئـلــة،
فصاح به« :ما ألهل الحيرة ولتعلم الطب؟
صر إلى فالن من قرابتك يهب إليك خمسني
دره ـم ــا تـشـتــري فـيـهــا قـفــافــا ب ــدره ــم ..فــإنــه
أع ــود عـلـيــك مــن ه ــذه الـصـنــاعــة ،ثــم أم ــر به
فأخرج من داره ،فخرج حنني باكيًا مكروبًا»
(عيون األنباء في طبقات األطباء ،ص)206
لــم يستسلم حـنــن رغ ــم ش ـعــوره بــاإلهــانــة،
فاختفى عن األنظار سنتني أو أكثر ،قضاها
يــدرس اللغة اليونانية في بالد الــروم .وملا
عاد ،عاد متخفيًا حتى أثبت للجميع قدراته
الـلـغــويــة الـبــارعــة كمترجم ونــاقــل محترف
لـلـعـلــوم الـيــونــانـيــة الـصـعـبــة إل ــى الـعــربـيــة،
ّ
فقدرته بـغــداد واشتهر بها وأســس بــدوره
ســالــة طبية إداريـ ــة مــن املـتــرجـمــن ليبدع
وينافس اآلخرين.

حضارة عربية إسالمية
قــد تعطينا هــذه القصة صــورة عــن طبيعة
امل ـنــاف ـســة ،فـبـعــد قــرنــن م ــن ال ـف ـتــح ل ــم يعد
م ـجــديــا ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى م ــن ه ــو عــربــي ومــن
هو أعجمي ،ألن املنافسة الطبقية واملهنية
كانت بني أبناء الطائفة واإلثنية الواحدة.
طبقة الكتبة الـفــرس كــانــت قــوة اجتماعية
م ـت ـمــاس ـكــة ن ـس ـب ـيــا أمـ ـ ــام األق ـل ـي ــة ال ـعــرب ـيــة
الحاكمة .لكن التعريب واألسـلـمــة ،خلطت
األوراق ،وظ ـهــرت بـتـعــاقــب األج ـي ــال مــراكــز
قـ ـ ــوى وعـ ـصـ ـبـ ـي ــات ج ـ ــدي ـ ــدة ،عـ ــابـ ــرة لـخــط
املواجهة األول بني ما هو فارسي مجوسي
وع ــرب ــي مـسـلــم وس ــري ــان ــي مـسـيـحــي .فــولــد
ً
هـ ـن ــاك م ـج ـت ـمــع ج ــدي ــد يـ ـع ــرف ن ـف ـســه أوال
بثقافته اإلســامـيــة الـتــي تحكم أخالقيات
ومسار تطوره العلمي كما رأينا عبر هذا
السرد .فرضت اللغة العربية التي طورتها
علوم الترجمة من الديوان وما بعده لتصير
لغة العلم واألدب مــن إشبيلية لسمرقند،
حتى صــار لــزامــا على كــل عــالــم إن شــاء أن
يـقــرأ آخ ــر الـنـظــريــات العلمية ،أو أن يـقــرأه
ال ـع ــال ــم آنـ ـ ــذاك بـ ــأن ي ـك ـتــب بــال ـعــرب ـيــة ،كما
يفسر جــورج صليبا هوية هذه الحضارة.
ال ـه ــوي ــة ال ـعــرب ـيــة اإلس ــام ـي ــة وح ـم ـلــة ل ــواء
هــذه الـحـضــارة كما رأي ـنــا ،مــن قلبها خرج
أبـنــاؤهــا مــن مسيحيني وي ـهــود ومـجــوس،
وع ـجــم وع ــرب ومـسـلـمــن وثـ ّـب ـتــوا أركــانـهــا
ّ
وعمروا بنيانها.
يعلمنا جورج صليبا ومن قبله ابن النديم
مما تقدم أال بديل لنا عــن الــدولــة ،مشروع
الدولة النهضوية املستقلة ،سابقًا وحاليًا.
ويـلـفــت انتباهنا إل ــى دراس ــة تــاريـخـنــا من
زاويــة تطور علومها ال التعميمات األدبية
وال ـط ــائ ـف ـي ــة ل ـت ـق ـي ـيــم أه ـم ـي ــة ت ـل ــك ال ـح ـقــب
والسالالت .ولنا إلى ذلك عودة.
* كاتب عراقي
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سوريا «أنــا ســأغــادر ...سوريا لــك» ،هذا ما قاله الرئيس األميركي
لنظيره التركي خالل المكالمة الهاتفية قبل األخيرة ،وفق
تسريبات إعالمية أميركية .هذه الجملة ّ
تكرست الحقًا في
حديث دونالد ترامب عن «انسحاب ّ
منسق ...وبطيء» للقوات
األميركية ،بين بالده وتركيا ،وتعكس تصورًا أوليًا عن المسار
المرتقب في شمال شرق سوريا خالل األشهر المقبلة

انسحاب أميركي بطيء...
ّ
و«منسق» مع أنقرة

خطوة تركية أولى
لـ«ملء الفراغ»
م ـ ـنـ ــذ إعـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـب ـ ـيـ ــت األب ـ ـ ـيـ ـ ــض عــن
خطط «االنـسـحــاب السريع» للقوات
األميركية من سوريا ،كان الغموض
س ـيــد امل ــوق ــف لـ ــدى م ـع ـظــم األط ـ ــراف
ال ــدول ـي ــة وامل ـح ـل ـيــة امل ـع ـنـ ّـيــة بمصير
شـ ــرق ال ـ ـفـ ــرات؛ وح ـت ــى ت ــرك ـي ــا ،الـتــي
ت ـ ـب ـ ـ ّـن الح ـ ـق ـ ــا أن رئ ـ ـي ـ ـس ـ ـهـ ــا رجـ ــب
ط ـيــب إردوغـ ـ ـ ــان ،ك ــان أول م ــن سمع
ُ
«ب ـشــرى» االنـسـحــاب فــي اتـصــال مع
ن ـظ ـي ــره األمـ ـي ــرك ــي دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب،
ّ
بـ ـ ــدت م ـش ــك ـك ــة بـ ــدايـ ــة فـ ــي ال ـخ ـط ــوة
األم ـي ــرك ـي ــة ،ت ـحــت وطـ ــأة «مـمــاطـلــة»
أميركية سابقة .وخالل األيام القليلة
املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،وب ـي ـن ـم ــا ظـ ـه ــرت «قـ ـ ــوات
س ــوري ــا الــدي ـمــوقــراط ـيــة» ف ــي مــوقــف
الباحث عن ُمجير يقي مخاطر غياب
ّ
املظلة األميركية ،تعززت لهجة أنقرة

اإليجابية حـيــال الخطط األميركية،
ّ
ليتكلل ذلــك أمــس فــي مكاملة هاتفية
ج ــدي ــدة ج ـمـعــت إردوغـ ـ ـ ــان وت ــرام ــب.
مـ ـك ــامل ــة أمـ ـ ـ ــس ،وفـ ـ ــق م ـ ــا أع ـ ـلـ ــن عـبــر
ص ـف ـحــات الــرئ ـي ـســن ع ـلــى «تــوي ـتــر»
قبل بياني الرئاستني ،تشير إلــى أن
الخط العام الذي ستنتهجه الواليات
امل ـت ـح ــدة ف ــي عـمـلـيــة س ـحــب قــوات ـهــا
م ــن ش ـمــال ش ــرق س ــوري ــا ،سيستند
ب ـش ـكــل رئ ـي ـس ــي ع ـل ــى ال ـت ـن ـس ـيــق مــع
ال ـجــانــب ال ـت ــرك ــي ،الـ ــذي ي ـف ـتــرض أن
«يـ ـم ــأ ال ـ ـ ـفـ ـ ــراغ» .وب ـك ـل ـم ــات ت ــرام ــب
نفسه ،فقد تطرقت املحادثة الهاتفية
«املثمرة» إلى نقاش «انسحاب بطيء
وم ـنـ ّـســق ب ــدق ــة» ل ـل ـقــوات األم ـيــرك ـيــة.
هـ ـ ــذا االنـ ـسـ ـح ــاب «امل ـ ـنـ ـ ّـسـ ــق» سـيـتــم
وف ــق ب ـي ــان ال ــرئ ــاس ــة ال ـتــرك ـيــة أم ــس،

ّ
من تظاهرة في القامشلي ،أمس ،طالبت بتدخل الجيش السوري في وجه التهديدات التركية (أ ف ب)

عـ ـب ــر «ال ـت ـن ـس ـي ــق بـ ــن ال ـع ـس ـكــريــن
والدبلوماسيني ومسؤولني آخرين...
لتجنب فــراغ قــد ينجم عــن استغالل
لــان ـس ـحــاب (األمـ ـي ــرك ــي)» ،م ــن دون
أن يـ ـح ــدد الـ ـبـ ـي ــان ال ـج ـه ــة الـ ـت ــي قــد
تـسـتـغــل هـ ــذا االنـ ـسـ ـح ــاب .ورغ ـ ــم أن
تـفــاصـيــل ه ــذا «االن ـس ـحــاب املـنـ ّـســق»
ت ـت ـض ـم ــن إشـ ـك ــالـ ـي ــات ع ـ ـ ــدة ،بـيـنـهــا
م ـص ـيــر «وحـ ـ ـ ــدات ح ـم ــاي ــة ال ـش ـعــب»
ال ـكــرديــة امل ــوج ــودة فــي تـلــك املناطق

وهوية القوات التي ستدخلها مكان
األم ـيــرك ـيــن ،ف ــإن تـصــريـحــات أنـقــرة
الرسمية تشير إلى ارتياح كبير تجاه
امل ـس ــار املـسـتـجــد م ــع واش ـن ـطــن .ولــم
تخف األوســاط املقربة من السلطات
الـتــركـيــة سـعــادتـهــا بــاسـتـقــالــة بريت
م ـ ــاكـ ـ ـغ ـ ــورك مـ ـ ــن مـ ـنـ ـص ــب املـ ـبـ ـع ــوث
الــرئــاســي األم ـيــركــي إل ــى «الـتـحــالــف
الــدولــي» ،الــذي تعتبره أنـقــرة واحـدًا
م ــن أهـ ــم ال ـش ـخ ـص ـيــات ال ـت ــي دعـمــت

«ال ـ ـ ـ ـ ــوح ـ ـ ـ ـ ــدات» ال ـ ـ ـكـ ـ ــرديـ ـ ــة وأس ـ ـسـ ــت
لـبــرنــامــج تسليحها وت ـمــددهــا على
ط ــول الـ ـح ــدود ال ـس ــوري ــة ـ ـ ـ ـ الـتــركـيــة.
وأتـ ــت اس ـت ـقــالــة م ــاك ـغ ــورك ق ـبــل مــدة
قـ ـصـ ـي ــرة عـ ـل ــى انـ ـتـ ـه ــاء واليـ ـ ـت ـ ــه فــي
املنصب؛ واعتبرها الرئيس األميركي
أن ـه ــا م ـح ــاول ــة اس ـت ـع ــراض ال طــائــل
منها ،فيما رأى املبعوث السابق في
رسالة استقالته التي نقلت صحيفة
«نيويورك تايمز» مقتطفات منها ،أن

تحليل إخباري

ٌ
نتنياهو وأيزنكوت عن «قرار ترامب» :تهدئة المخاوف ...وكبت للغضب
علي حيدر
تحاول قيادة العدو برأسيها السياسي والعسكري
تهدئة امل ـخــاوف فــي الــداخــل اإلســرائـيـلــي ،نتيجة
قرار الرئيس األميركي دونالد ترامب باالنسحاب
من سوريا .وأبرز من تصدى لهذه املهمة كل من
رئـيــس أرك ــان الـجـيــش غ ــادي أيــزن ـكــوت ،ورئـيــس
الوزراء بنيامني نتنياهو .إال أن مساعيهما قد ال
تحقق املطلوب منها ،خصوصًا أنهما لم ينكرا
املحطة املفصلية التي ينطوي عليها هــذا القرار،
بل إن التدقيق في ما أدليا به من مواقف يؤكد ما
يحاوالن التخفيف من وتيرته.
م ـحــاولــة أيــزن ـكــوت أت ــت خ ــال مــؤتـمــر «الـجـيــش
واملجتمع اإلسرائيلي» الذي ينظمه املركز املتعدد
امل ـج ــاالت فــي هــرتـسـيـلـيــا ،حـيــث دع ــا إل ــى «عــدم
املـبــالـغــة» ،لكنه لــم يتمكن مــن تـجــاهــل الــرســائــل
والتداعيات التي ينطوي عليها هذا القرار ،مقرًا
بــأنــه «ح ــدث جــوهــري وم ـهــم» .وم ــع أن ــه لــم يقدم
جــديـدًا فــي توصيف هــذا املستجد الــذي يتصل
بالبيئة اإلقليمية املباشرة للكيان الصهيوني ،إال
أن صدور هذا املوقف على لسان رأس املؤسسة
الـعـسـكــريــة ،يكشف عــن الـتـقــويــم املـهـنــي فــي تل
أبيب ملفاعيل الخطوة األميركية على املـعــادالت
اإلقليمية ومعادالت الصراع مع إسرائيل.
أت ــى مــوقــف أي ــزن ـك ــوت ،الـ ــذي حـ ــاول ال ـج ـمــع بني
اإلقرار بخطورة الحدث ومفصليته وبني ضرورة
عدم الهلع ،بعدما عكست الساحتان السياسية
واإلعــامـيــة حالة الخيبة والــذهــول والصدمة من
ً
أصــل الـقــرار وتوقيته وسياقاته ،فضال عــن أنه
صــدر مــع تجاهل تــام لــاعـتـبــارات اإلسرائيلية.

ومــا ساهم في تأجيج حالة الخيبة في تل أبيب
أن م ـفــاع ـيــل هـ ــذه ال ـخ ـط ــوة ح ـض ــرت ب ـق ــوة فــي
وسائل اإلعــام وعلى ألسنة العديد من الخبراء
واملعلقني والسياسيني ،وسبق أن تناولها العديد
من املسؤولني ،ومن ضمنهم نتنياهو الذي شرح
أمام املسؤولني األميركيني حجم املصالح األمنية
والسياسية الكامنة في بقاء القوات األميركية في
سوريا.
في السياق نفسه ،حاول أيزنكوت اإليحاء بأن أداء
إسرائيل العمالني كان بمعزل عن تواجد القوات
األميركية« ،منذ سنوات ونحن نتعامل مع هذه
الجبهة وحدنا» ،لكنه تجاهل أيضًا التفصيل في
مفاعيل االنسحاب على املستويني االستراتيجي
والسياسي ،خصوصًا أن هــذا االنسحاب يرفع
الحاجز الذي يحول دون التواصل الجغرافي بني
أط ــراف مـحــور املـقــاومــة مــن ط ـهــران إل ــى دمشق
فلبنان ،وهو مطلب إسرائيلي ملح ملا قد يترتب
من نتائج عسكرية وأمنية واستراتيجية.
عليه ٌ
وت ـجــاهــل ،أي ـضــا ،لـلــرســائــل الـتــي يـنـطــوي عليها
االن ـس ـحــاب ال ـتــي ح ـضــرت وس ــوف تـحـضــر في
وع ــي وحـســابــات مـحــور امل ـقــاومــة ،ومــؤشــر إلــى
امل ــزي ــد م ــن ال ـت ــراج ــع األم ـي ــرك ــي ع ـلــى امل ـس ـتــوى
اإلقليمي الذي ستكون له مفاعيله على معادالت
الصراع ،انطالقًا من أن النفوذ األميركي هو جزء
من معادلة الردع اإلسرائيلية ،وهي حقيقة يسلم
ً
بها كبار القادة اإلسرائيليني والخبراء فضال عن
أن الواقع ينطق بها.
إل ــى ذلـ ــك ،ان ـت ـقــد أي ــزن ـك ــوت أي ـضــا ال ــدع ــوات إلــى
استخدام قوة مفرطة في مقابل عمليات املقاومة
ع ـلــى جـبـهــة ف ـل ـس ـطــن ،وب ـ ـ ّـرر ذل ــك بــوص ـفــه أنــه

«نهج خاطئ» ،مضيفًا« :أنا أؤمن بالدمج ما بني
النظرية العسكرية واملدنية التي تخدم املصلحة
اإلســرائـيـلـيــة» .وه ــو مــوقــف تتبناه املؤسستان
العسكرية واالستخبارية انطالقًا من تقدير أن
توسيع دائرة القمع ستؤدي إلى انفجار انتفاضة
واسـعــة وتــرفــع وتـيــرة املـقــاومــة وتــوســع دائرتها.
ومما يؤشر إلى هذه املخاوف ما أعلنه أيزنكوت
أي ـض ــا ،ف ــي املـنــاسـبــة نـفـسـهــا ،ع ــن أن إســرائـيــل
«تـعـتـقــل كــل سـنــة  3000مـهــاجــم ونـنـقــذ مـئــات
األرواح».

أراد نتنياهو تخفيف منسوب
القلق والخيبة الذي يتفاعل
في األوساط اإلسرائيلية
ومن الطبيعي أن ال يتجاهل أيزنكوت الوضع في
قطاع غزة ،الذي وصفه بـ«املعقد جدًا» .ولفت إلى
أن إسرائيل ال تستطيع ردع دول ومنظمات عن
التعاظم التقليدي (في إشــارة إلى تطوير قدرات
امل ـقــاومــة) ،مــؤكـدًا أن إســرائـيــل تنفذ الكثير من
العمليات ملنع وصول وسائل قتالية متطورة إلى
داخل القطاع.
في اإلطار نفسه ،عمد نتنياهو أيضًا إلى محاولة
احـتــواء مفاعيل هــذه الخطوة األميركية ،بعدما
فشلت – حتى اآلن  -مـحــاوالت ثني ترامب عن
تنفيذ ه ــذا ال ـق ــرار ،وف ــي ه ــذه القضية أكـثــر من
رسالة وداللة:
أول مــا يلفت مــن ردود فعل نتنياهو املنسوب
املنخفض من اعتراضه ،على رغم اإلجماع على

كــون مــا حصل هــو سلبي جـدًا إلســرائـيــل ،وفي
أنــه ملصلحة محور املقاومة .لكن يبدو أن هناك
حسابات وعــوامــل كبحت نتنياهو عــن التعبير
الـصــريــح عــن الـغـضــب ،وه ــو مــا ي ـبــرز فــي كــام
أحــد وزراء الحكومة ،كما نقل املعلق السياسي
بن كسبيت« :تصور ماذا كان ليفعل (نتنياهو)
ألوبــامــا» لــو أنــه مــن اتخذ مثل هــذا الـقــرار «لكان
ذه ــب لـ ُـيـلـقــي كـلـمــة أمـ ــام مـجـلـســي ال ـكــون ـغــرس،
ولكان ّ
حرض آيباك وإدلسون واللجنة الرئاسية
(للمنظمات اليهودية) وكل من أمكن ضد أوباما.
ولـ ـك ــان قـ ــال إنـ ــه ُي ـل ـحــق ض ـ ــررًا م ـب ــاش ـرًا بــأمــن
أمكن لبيبي (نتنياهو) فعله
إســرائـيــل ...كــل مــا ّ
هــو اتـصــال هاتفي مـهــذب مــع الرئيس واإلعــان
أن إسرائيل ستواصل العمل في سوريا لضمان
أمـنـهــا ب ــدع ـ ٍـم أم ـي ــرك ــي» .وه ــو م ــا يــؤكــد حــراجــة
ودقة الوضع الذي يملي على قيادة إسرائيل أداء
مضبوطًا ومدروسًا إلى هذا املستوى.
وذه ـ ــب ن ـت ـن ـيــاهــو خـ ــال ج ـل ـســة ال ـح ـك ــوم ــة إلــى
توجيه رسائل نحو الداخل والخارج ،بالقول إن
«إســرائ ـيــل سـتــواصــل سياساتها بالعمل ضد
التمركز اإليــرانــي فــي ســوريــا» .فــي الــداخــل ،أراد
تخفيف مـنـســوب الـقـلــق والـخـيـبــة ال ــذي يتفاعل
في األوساط اإلسرائيلية .وعلى القاعدة نفسها،
عمد أيضًا إلــى رفــع مستوى االنــدفــاعــة بالقول:
«فــي حــال ال ـضــرورة ،سنوسع نشاطنا هـنــاك».
ونحو ال ـخــارج ،هــدف مــن وراء هــذه املــواقــف إلى
محاولة التأثير فــي حسابات وتـقــديــرات محور
املقاومة الذي سيدرس هذه الخطوة ومفاعيلها،
وكيف يمكن االستفادة منها ،وما تنطوي عليه
من رسائل.

قرار ترامب االنسحاب كان «صدمة...
ً
وانـقــابــا كــامــا على السياسة التي
قــدمــت لـنــا» ،مضيفًا إن ال ـقــرار «تــرك
التحالف فــي حــالــة قـلــق ،وشــركــاء نــا
فـ ـ ــي املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارك ف ـ ــي حـ ــالـ ــة إح ـ ـ ـب ـ ــاط».
انسحاب ماكغورك الذي تال استقالة
جــايـمــس مــاتـيــس مــن وزارة الــدفــاع،
أري ــد ل ــه أن ي ـكــون «اح ـتـجــاجـيــا» في
وجــه سياسة تــرامــب ،غير أن األخير
ال يـ ـح ــاول «ت ـج ـم ـي ــل» قـ ــراراتـ ــه عـبــر

القنوات الدبلوماسية ،وعلى العكس
أعلن أن نائب وزيــر الدفاع املستقيل
ب ــات ــري ــك شـ ــانـ ــاهـ ــان ،س ـ ــوف ي ـتــولــى
مهمات الوزارة بالوكالة مطلع العام
املقبل ،وهــو ما سيخرج ماتيس من
م ـن ـص ـبــه ق ـب ــل ش ـه ــري ــن ع ـل ــى امل ــوع ــد
املفترض ملغادرته.
وت ـ ــأت ـ ــي ه ـ ـ ــذه ال ـ ـت ـ ـط ـ ــورات ال ــافـ ـت ــة
بالتزامن مع تعزيز الجيش التركي
ق ــوات ــه ف ــي عـ ــدد م ــن الـ ــواليـ ــات ق ــرب
الحدود السورية ،ووصــول تعزيزات
إضافية لقوات الجيش السوري إلى
م ـنــاطــق دي ــر ال ـ ــزور .وب ـي ـن ـمــا عـ ّـبــرت
أنقرة عن ارتياحها ملجريات األمــور
وفـ ـ ــق الـ ـت ــوج ــه األمـ ـي ــرك ــي ال ـج ــدي ــد،
ل ــم يـ ـخ ــرج م ــن حـلـيـفـتـيـهــا مــوسـكــو
وطهران أي تعليق حول «االنسحاب
امل ـن ـ ّـس ــق» ال ـ ــذي ت ـح ــدث ع ـنــه تــرامــب
وإردوغان .وتحدثت أوساط إعالمية
مقربة من القوى الكردية في الشرق
الـ ـ ـس ـ ــوري ،عـ ــن مـ ـح ــادث ــات يـجــريـهــا
مـ ـس ــؤول ــون روس مـ ــع م ـم ـث ـلــن عــن
«قـ ــوات س ــوري ــا الــدي ـمــوقــراط ـيــة» في
موسكو ،من دون أن يخرج أي تأكيد
رسمي من الطرفني.
ّ
بـ ـ ـ ــدورهـ ـ ـ ــا ،لـ ـ ــم ت ـ ـعـ ــلـ ــق دمـ ـ ـش ـ ــق ع ـلــى
مـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــدات ال ـ ـت ـ ـن ـ ـس ـ ـيـ ــق ال ـ ـتـ ــركـ ــي
األميركي املرتقب ،إال أن الالفت أمس،
كــان عــودة التوتر إلــى بعض خطوط
التماس في محيط املنطقة «املنزوعة
الـســاح» فــي محيط إدل ــب ،بعد فترة
من الـهــدوء النسبي .وبينما تحدثت
أوسـ ـ ــاط م ـع ــارض ــة ع ــن ج ـه ــود تـقــوم
بها االستخبارات التركية لتحضير
املناطق املحيطة بالطريقني الدوليني،
حماة ـ ـ حلب والالذقية ـ ـ حلب ،ملرحلة
مفترضة تتضمن عــودة حركة النقل
عبرهماّ ،
حيدت تطورات شرق الفرات
الـضــوء عــن تنفيذ «ات ـفــاق سوتشي»
ف ـ ــي إدل ـ ـ ـ ــب .ولـ ـ ــم يـ ـع ــد الـ ـح ــدي ــث عــن
الـتــزام أنقرة بتنفيذ االتـفــاق وسحب
«التنظيمات اإلرهابية» نقطة ساخنة
تـتـطــرق إلـيـهــا الـتـصــريـحــات املعنية
بــامل ـلــف الـ ـس ــوري ،ك ـمــا ح ــال م ـب ــادرة
«اللجنة الدستورية».
(األخبار)
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علي مملوك في القاهرة مجددًا
بـ ـع ــد ع ــام ــن وشـ ـه ــري ــن عـ ـل ــى الـ ــزيـ ــارة
األخـ ـي ــرة املـعـلـنــة لــرئ ـيــس مـكـتــب األم ــن
الــوط ـنــي ال ـس ــوري ال ـل ــواء عـلــي مـمـلــوك،
إل ـ ــى مـ ـص ــر ،ك ـش ـفــت دمـ ـش ــق ع ــن زي ـ ــارة
ج ــدي ــدة ح ـم ـلــت األخـ ـي ــر أول م ــن أم ــس
إلــى الـقــاهــرة ،تلبية لــدعــوة مدير جهاز
املخابرات العامة املصرية عباس كامل.
اإلع ــان الــرسـمــي عــن ال ــزي ــارة ج ــاء عبر
وك ــال ــة األن ـب ــاء ال ـســوريــة (س ــان ــا) ،الـتــي
أشارت إلى أن اللقاء ّ
تطرق إلى «مختلف
ال ـق ـضــايــا ذات االه ـت ـم ــام امل ـش ـت ــرك ،بما
فــي ذل ــك الـقـضــايــا الـسـيــاسـيــة واألمـنـيــة
وجهود مكافحة اإلرهاب».
بدورها ،طلبت السلطات املصرية أمس،
بحسب معلومات «األخبار» ،من جميع
وسائل اإلعالم املحلية عدم التطرق إلى
ُ
الــزيــارة الـتــي فــرضــت عليها أج ــواء من
ال ـس ـ ّـري ــة ال ـكــام ـلــة ،خ ـصــوصــا أن ملفها
يـ ــدار م ــن قـبــل مــديــر امل ـخ ــاب ــرات الـعــامــة
بإشراف مباشر من الرئيس عبد الفتاح
ال ـس ـي ـســي .ووف ـ ــق امل ـع ـل ــوم ــات امل ـتــاحــة،
لــم يـتـ ّـم إب ــاغ ق ـيــادات جـهــاز املـخــابــرات
باللقاء قبل موعد انعقاده ،ولــم يخرج
عنه الحقًا أي تفاصيل.
زي ــارة مـمـلــوك إل ــى الـقــاهــرة هــي الثانية
املعلنة منذ العام ( 2011األولى كانت في
منتصف تشرين األول من العام ،)2016
ُ
مــن بــن جملة زيـ ــارات أخ ــرى كـشــف عن
واح ــدة منها (آب مــن ال ـعــام  )2015بعد
أشهر على حدوثها .وتعد من املحطات
الالفتة التي حملت رئيس مكتب األمــن
الوطني السوري ،خالل السنوات السبع
املــاض ـيــة ،إل ــى ع ــدة دول بينها إيطاليا
والـسـعــوديــة .وال تنفصل ه ــذه الخطوة
عــن مسار العالقة األمنية الناشطة بني
دمشق والقاهرة ،والتي ساهمت سابقًا
في حلحلة عدة عقد ميدانية وأمنية .كما
أنها تحمل طابعًا سياسيًا هامًا ،لكونها
تأتي ضمن مسار نشط يهدف في نهايته
إلــى ترميم الـعــاقــة الـســوريــة ـ ـ العربية.
وهــو مـســار بــاتــت محطاته مـتـعــددة في

تحمل الزيارة طابعًا مهمًا
ضمن مسار ترميم العالقة
السورية ـــ العربية

الفترة األخيرة ،وتنوعت بني مطالبات
بــرملــان ـيــة ف ــي ع ــدة دول عــرب ـيــة ب ــإع ــادة
ال ـع ــاق ــات الــديـبـلــومــاسـيــة م ــع ســوريــا،
ّ
وسرية إلى دمشق
وبني زيــارات معلنة
ك ــان آخــرهــا زيـ ــارة الــرئ ـيــس ال ـســودانــي

عمر البشير ،قبل نحو أسبوع.
وعلى رغــم بقاء تفاصيل زي ــارات مملوك
املاضية إلى مصر خارج اإلطار اإلعالمي،
إال أن الــدور املصري في امللفات السورية
ت ـ ـطـ ـ ّـور ب ـع ــده ــا ب ـش ـك ــل الف ـ ـ ــت ،إذ لـعـبــت
الـ ـق ــاه ــرة دور ال ــوس ــاط ــة فـ ــي ال ـت ــوص ــل
الت ـفــاقــات «خ ـفــض الـتـصـعـيــد» فــي قطاع
م ــن ال ـغــوطــة الـشــرقـيــة وف ــي ري ــف حمص
ال ـش ـمــالــي .وت ــأت ــي ه ــذه ال ــزي ــارة األخ ـيــرة
مل ـم ـل ــوك ف ــي وقـ ــت ف ـت ــح ف ـي ــه ق ـ ــرار الـبـيــت
األبيض األخير بسحب القوات األميركية
من سوريا ،الرهانات على مصير املنطقة
الشرقية ،والتي تتمتع مصر مع حلفائها
من الــدول العربية ،بعالقات جيدة بعدد
من القوى الناشطة فيها.
(األخبار)

العراق

ترحيل عقدة الداخلية إلى العام المقبل :حظوظ الفياض ترتفع مجددًا
ينتظر أن يستكمل
التصويت
البرلمان ،اليوم،
ّ
على ثالث على األقل من
الحقائب الوزارية الشاغرة،
بموجب اتفاق بين
«البناء» و«اإلصالح» .اتفاق
لم ّ
يمتد ـ ـ إلى اآلن ـ ـ إلى
َ
حقيبتي الداخلية والدفاع،
حصوله
لكنه ال ُيستبعد
ّ
العام المقبل ،في ظل
ظهور ليونة في موقف
المعسكر الرافض لترشيح
فالح الفياض
جديد للتصويت على الشواغر
موعد
ُ
ال ــوزاري ــة ض ــرب ظـهــر ال ـي ــوم .رئــاســة
الـ ـ ـب ـ ــرمل ـ ــان أدرج ـ ـ ـ ـ ــت بـ ـن ــد اس ـت ـك ـم ــال
«الكابينة» على جــدول األعـمــال ،إلى
جــانــب بـنــد ال ـق ــراءة الـثــانـيــة ملـشــروع
املوازنة االتحادية لعام  .2019جلسة
الـ ـي ــوم ال تـ ـ ــزال «م ـج ـه ــول ــة امل ـص ـيــر»
وفــق مـصــادر نيابية محسوبة على
«تحالف البناء» ،لكن مصادر أخرى
من التحالف عينه تأمل تنفيذ االتفاق
«األول ـ ـ ـ ــي» م ــع «ت ـح ــال ــف اإلص ـ ـ ــاح»،
والـقــاضــي بتمرير ثــاثــة حقائب من
أصل خمس ،على أن ُت َّ
مرر الحقيبتان
الخالفيتان ،أي الداخلية والدفاع ،في
الجلسة األولى من العام املقبل.

يـنـ ّـص االت ـفــاق املــذكــور ،وفــق مصادر
مـ ـ ــن «ال ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــاء» و«اإلص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح» ع ـلــى
تمرير حقيبة التربية،
ال ـســواء ،على
ّ
بـعــد اس ـت ـبــدال مــرشـحــة األم ــن الـعــام
لـ«املشروع العربي» خميس الخنجر،
ص ـبــا ال ـط ــائ ــي ،بـمــرشـحــة أخـ ــرى هي
شـ ـيـ ـم ــاء خ ـل ـي ــل الـ ـحـ ـي ــال ــي ،عـ ـل ــى أن
ُ
ت ـس ـن ــد ح ـق ـي ـبــة ال ـه ـج ــرة وامل ـه ـجــريــن
ّ
«املكون املسيحي» ،وتحديدًا إلى
إلى
نوفل بهاء موسى ،وفق ما أفــادت به
بعض املـعـلــومــات .أمــا حقيبة الـعــدل،
فتنقسم امل ـص ــادر فــي تــوقـعــاتـهــا في
شأنها .إذ يقول فريق داخــل «البناء»
إن ال ـن ـقــاشــات ال تـ ــزال مـسـتـمــرة بني
«االت ـ ـح ـ ــاد ال ــوطـ ـن ــي ال ـك ــردس ـت ــان ــي»
و«الحزب الديموقراطي الكردستاني»
الن ـت ـقــاء ع ــدد مــن املــرش ـحــن ،تمهيدًا
لـقـيــام عـبــد امل ـهــدي بــاخـتـيــار أحــدهــم،
وب ــالـ ـت ــال ــي مـ ــن غ ـي ــر امل ـم ـك ــن ت ـمــريــر
الحقيبة اليوم ،فيما يذهب فريق آخر
من «البناء» ومعه «اإلصــاح» إلى أن
الحزبني الكرديني طرحا ،بالفعل ،على
عبد املهدي خمسة أسماء كي يختار

يؤكد ّ
مقربون من
الفياض أن «ال مشكلة
لدى النجف في
ترشيحه»

أحــدهــا ،ويعرضه على التصويت في
جلسة اليوم.
بالنتيجة ،قد يتمكن رئيس الحكومة،
ع ـ ــادل ع ـبــد املـ ـه ــدي ،الـ ـي ــوم ،م ــن مــلء
حقيبتني أو ثــاث ،ليبلغ بذلك عــداد
«كابينته»  19أو  20وزيـ ـرًا مــن أصل
 ،22وي ـ ـعـ ــود الـ ـنـ ـق ــاش م ـ ـج ـ ـ ّـددًا إل ــى
َ
دائ ـ ـ ـ ّـرة ع ـق ــدت ــي ال ــداخ ـل ـي ــة والـ ــدفـ ــاع،
ومرش َحيهما فالح الفياض وفيصل
الجربا .في هذا اإلطار ،تؤكد مصادر
«البناء» أن «الفياض ال يزال مرشحًا
وحـيـدًا لـلــداخـلـيــة» ،نافية فــي حديث
إل ــى «األخـ ـب ــار» أن ي ـكــون الـسـبــب في
ذلك «سياسيًا» حصرًا ،بل هو أيضًا
«إيـمــان بــأن الــرجــل كـفــوء وق ــادر على
إدارة املـ ـلـ ـف ــات األمـ ـنـ ـي ــة فـ ــي الـ ـب ــاد
بـطــريـقــة مهنية وحــرف ـيــة» .وتضيف
امل ـ ـصـ ــادر أن رئـ ــاسـ ــة ال ـت ـح ُــال ــف «ل ــم
تقتنع بالخيارات البديلة امل َّ
قدمة من
ّ
التمسك
الكتل السياسية» ،ولــذا فــإن
بالفياض ،وإن كــان سياسيًا وسعيًا
لـلـحـفــاظ عـلــى «ص ــاب ــة امل ــوق ــف» ،إال
أنــه مرتبط كــذلــك بالعجز عــن إيجاد
خيار آخــر .في املقابل ،تبدي مصادر
مــن «اإلص ـ ــاح» لـيــونــة مـسـتـجــدة في
املوقف من الفياض ،الفتة في تصريح
إلــى «األخـبــار» إلــى أن «إص ــرار البناء
على خياره دفع ببعض قادة التحالف
إلى إعــادة النظر في املوقف ،من دون
أن يـكــون ذلــك تــراجـعــا ،إنـمــا محاولة
إلي ـجــاد مـســاحــة مـشـتــركــة مــع الـقــوى
األخرى» ،مضيفة أن «الجلسة التالية
قد تشهد تصويتًا على الفياض ،وقد
ُي ـم ـ َّـرر أي ـض ــا ،خـصــوصــا وأن املــوقــف
تجاهه بات أكثر مرونة مما مضى».
ً
وات ـ ـصـ ــاال ب ـع ـقــدة ال ـف ـي ــاض ،ت ـت ـجـ ّـدد

ال ـت ـســاؤالت ح ــول مــوقــف «املرجعية
ال ــديـ ـنـ ـي ــة الـ ـعـ ـلـ ـي ــا» (آيـ ـ ـ ــة ال ـ ـلـ ــه عـلــي
ال ـس ـي ـس ـتــانــي) م ــن ت ــرش ـي ــح ال ــرج ــل
لـحـقـيـبــة الــداخ ـل ـيــة .م ـص ــادر مـقــربــة
م ـ ــن ال ـ ـف ـ ـيـ ــاض تـ ــؤكـ ــد أن «الـ ـنـ ـج ــف
راضية عنه ،وما من مشكلة حوله»،
مستشهدة على ذلــك بما تقول إنها
«رســائــل شـفــويــة تــم تـبــادلـهــا أخـيـرًا
ب ــن م ـقــربــن م ــن ال ـف ـي ــاض وآخ ــري ــن
من مكتب السيستاني ،حملت نفيًا
مــن أن يـكــون لــأخـيــر أي فيتو على
ترشيح األول» .وعـلــى النقيض من
ذل ــك ،تــرى مـصــادر حكومية مطلعة
أن «النجف ال تحبذ الفياض ألسباب

متعلقة بها» ،مضيفة أن عبد املهدي
«ب ــات مـحــرجــا بــن الـنـجــف وطـهــران
ف ــي ق ـض ـيــة ال ـف ـي ــاض ،وهـ ــو ي ـحــاول
تـ ــدويـ ــر ال ـ ــزواي ـ ــا فـ ــي ه ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار»،
سعيًا لـلـخــروج مــن األزم ــة .ومــا بني
ال ـق ــراء ت ــن ،ي ـبــدو أن ع ـقــدة الـفـيــاض
ُ ّ
لــن ت ـحــل قـبــل نـهــايــة ال ـعــام الـحــالــي،
ّ
ف ــي ظ ــل ان ـش ـغــال ال ـق ــوى السياسية
ب ــأزم ــة ان ـت ـخــابــات رؤس ـ ــاء مـجــالــس
ّ
امل ـحــاف ـظــات ،وال ـتــي ولـ ــدت م ـشــادات
واتهامات حرفت بوصلة االشتباك
السياسي من امليدان الحكومي إلى
ميدان املحافظات.
(األخبار)

أمام كنيسة
القديس يوحنا
في مدينة
قرقوش في
نينوى (أ ف ب)
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العالم

العالم

فلسطين

ّ
«غرفة المقاومة» :الجمعة المقبل حاسم والرد جاهز
أصدرت فصائل المقاومة
في غزة بيانًا هددت فيه
باستعدادها لخوض جولة
جديدة من المواجهة جراء
تعمد العدو استهداف
المدنيين .أبلغت بذلك
القاهرة التي سترسل وفدًا
على وجه السرعة إلى
القطاع لتلقي التحقيقات
الفلسطينية عن أحداث
الجمعة األخير ،على أن
الجمعة المقبل سيكون
موعد االختبار الفعلي
غزة ــــ هاني إبراهيم
ع ـ ـل ـ ــى م ـ ـ ـ ـ ــدى الـ ـ ـي ـ ــوم ـ ــن املـ ــاض ـ ـيـ ــن
وامل ـ ـ ـصـ ـ ــريـ ـ ــون ُيـ ـ ـ ـج ـ ـ ــرون «ات ـ ـ ـصـ ـ ــاالت
موسعة» مع قيادة الفصائل في غزة
ملنع وقوع تصعيد أو مواجهة عسكرية
مقبلة ،بعدما أبلغت حركتا «حماس»
و«الجهاد اإلسالمي» القاهرة مباشرة
وبوضوح أن األسبوع الجاري سيكون
«اخ ـت ـبــارًا حقيقيًا لـلـتـفــاهـمــات» ،وأن
«األدوات الخشنة ملـسـيــرات ال ـعــودة»
س ـت ـعــود ب ـق ــوة وبــأســال ـيــب مـخـتـلـفــة.
أم ــا امل ـصــريــون ،كـمــا ينقل مـصــدر في
امل ـق ــاوم ــة إلـ ــى «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،فـضـغـطــوا
على الفصائل لــ«ضـبــط الـنـفــس» ،مع
«تقديم الدالئل التي تثبت أن االحتالل
اسـ ـتـ ـه ــدف ش ـ ـهـ ــداء ال ـج ـم ـع ــة األخ ـي ــر
خارج املنطقة العازلة التي تم االتفاق
عـلـيـهــا واملـتـمـثـلــة بــأقــل م ــن  300متر
قرب السلك الفاصل».
فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــت ن ـ ـف ـ ـس ـ ــه ،ن ـ ـق ـ ــل ج ـ ـهـ ــاز
«امل ـخ ــاب ــرات ال ـع ــام ــة» املـ ـص ــري ،ال ــذي
ي ـقــوم عـلــى الــوســاطــة ،إل ــى «ح ـمــاس»
رســائــل تـفـيــد ب ــأن ال ـعــدو أبـلـغـهــم أنــه
مــا زال ملتزمًا التفاهمات التي اتفق
عليها مطلع الشهر املــاضــي ،وأن ــه ال
يرغب فــي التصعيد على جبهة غــزة.
لكن ماذا يعني االستهداف بالقناصة

م ــن ع ـل ــى هـ ــذا ال ـب ـع ــد ع ـل ــى الـ ـح ــدود؟
يــوضــح امل ـص ــدر أن امل ـصــريــن أرادوا
خ ــال حــديـثـهــم م ــع «ح ـم ــاس» الــربــط
ما بني أحداث الضفة املحتلة األخيرة
وإم ـك ــان ـي ــة تــأث ـيــرهــا ف ــي الـتـفــاهـمــات
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة بـ ــال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ،لـ ـك ــن ال ـح ــرك ــة
«رف ـض ــت ذل ــك وأكـ ــدت أن الـتـفــاهـمــات
تخص غــزة اآلن» ،وهــو مــا تــزامــن مع
تصريح قــائــد «ح ـمــاس» فــي الـخــارج،
مــاهــر ص ــاح ،ب ــأن «عـجـلــة العمليات
الـ ـن ــوعـ ـي ــة فـ ــي الـ ـضـ ـف ــة قـ ــد ان ـط ـل ـق ــت،
وس ـت ـع ـيــد إلـ ــى امل ـس ـتــوط ـنــن وج ـنــود
االحتالل أيام عياش وأبو الهنود».
على ذل ــكُ ،يتوقع أن يصل وفــد أمني
مـ ـص ــري ال ـ ـيـ ــوم (اإلث ـ ـ ـنـ ـ ــن) إلـ ـ ــى غ ــزة
لـ ــ«مـ ـت ــابـ ـع ــة االن ـ ـت ـ ـهـ ــاك اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي
األخ ـ ـيـ ــر» ،إذ سـيـسـتـلــم م ــن امل ـقــاومــة
دالئل تؤكد أن العدو تعمد استهداف
الـشـهــداء مــن دون أن «يـشـكـلــوا خطرًا
ع ـل ــى جـ ـن ــوده أو ح ـت ــى ي ـق ـت ــرب ــوا مــن
املنطقة العازلة» .ويأتي ذلك بعد يوم
على بيان «الغرفة املشتركة للمقاومة»
ف ــي غـ ــزة وص ـف ــت ف ـي ــه م ــا حـ ــدث ي ــوم
الجمعة بأنه «جريمة متكاملة األركان،
واس ـت ـه ـتــار واضـ ــح م ــن ال ـع ــدو بــدمــاء
أبناء شعبنا الغالية» .وأضاف البيان
أم ـ ــس« :ع ـن ــدم ــا يـتـعـلــق األم ـ ــر بــدمــاء
شـعـبـنــا وآالم ـ ــه وج ــراح ــات ــه وان ـت ـهــاك
كــرامـتــه ،فــا األم ــوال وال الكهرباء وال
امل ــاء وال حـتــى قـطــع ال ـه ــواء يـمـكــن أن
يوقفنا عن القيام بواجبنا ،ويبدو أن
العدو قد اشتاق لجوالت قتال وردود
قاسية من املقاومة تؤدبه وتوقفه عند
حده».
ردًا عـلــى املـطــالـبــة امل ـصــريــة بتوثيق
ت ـ ـع ـ ـمـ ــد االحـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــال قـ ـ ـت ـ ــل وإصـ ـ ــابـ ـ ــة
املتظاهرين خارج «املنطقة العازلة»،
قالت «غرفة عمليات املقاومة»« :لقد
ت ـب ــن ل ــدي ـن ــا ب ـع ــد ال ـف ـح ــص الــدق ـيــق
لــوقــائــع ال ـجــري ـمــة الـصـهـيــونـيــة بــأن
جـمـيــع ال ـش ـه ــداء ق ــد ت ــم اسـتـهــدافـهــم
ع ـلــى ب ـعــد  600-300م ـتــر م ــن الـسـلــك
ال ــزائ ــل ،كـمــا كــانــت معظم اإلصــابــات
على بعد  300-150متر ،مــا يؤكد أن
هناك تعمدًا واضحًا في قنص جميع
الشهداء والجرحى» .جراء ذلك ،قررت
«الـ ـغ ــرف ــة» أن «ي ـ ــوم ال ـج ـم ـعــة املـقـبــل
سـيـكــون حــاسـمــا ف ــي اخ ـت ـبــار سـلــوك
ونوايا العدو الصهيوني تجاه أبناء

شعبنا فــي مـسـيــرات ال ـع ــودة ،وإنـنــا
م ـص ـ ّـرون عـلــى حـمــايــة أب ـنــاء شعبنا
الفلسطيني ،ولــدى ٌالغرفة املشتركة
ٌ
ٌ
ردود جاهزة وقاسية يحدد مسارها
وشكلها وتوقيتها سلوك العدو على

ترى أوساط حمساوية
حل «التشريعي» مرتبط
أن
ّ
بـ«تخوفات عباس»

األرض ،وإن غدًا لناظره قريب».
مـ ـي ــدانـ ـي ــا ،وف ـ ــي إشـ ـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى ج ــدي ــة
ال ـ ـتـ ــوجـ ــه بـ ـ ـع ـ ــودة ال ـ ـض ـ ـغـ ــط ،أط ـل ـق ــت
«وحــدات البالونات» ليلة أمــس دفعة
م ــن ال ـب ــال ــون ــات الـ ـح ــارق ــة وامل ـف ـخ ـخــة
ال ـتــي انـفـجــر ع ــدد مـنـهــا ف ــوق املــواقــع
العسكرية اإلسرائيلية ومستوطنات
«غـ ــاف غ ـ ــزة» ،م ــا أدى إل ــى اسـتـنـفــار
كبير لــدى جيش الـعــدو على الحدود
ً
مـ ـح ــاوال تـفـجـيــر ال ـب ــال ــون ــات ال ـت ــي لم
تنفجر.

فـ ـ ـ ــي شـ ـ ـ ـ ــأن مـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــل ،أكـ ـ ـ ـ ــد رئ ـ ـيـ ــس
أركـ ــان الـجـيــش اإلســرائ ـي ـلــي ،غــادي
أيــزنـكــوت ،أنــه «ال يــوجــد أي جندي
إســرائـيـلــي داخ ــل غ ــزة» بـعــد حــادثــة
خــان ـيــونــس األخـ ـي ــرة ،م ـش ــددًا على
أن ال ـج ـي ــش «يـ ـب ــذل جـ ـه ــودًا كـبـيــرة
ملنع دخــول األسلحة املتطورة» إلى
ال ـق ـط ــاع .وأضـ ـ ــاف أي ــزن ـك ــوت خــال
«مؤتمر هرتسيليا األمني» صباح
أم ــس« :ضــربـنــا امل ـئــات مــن األه ــداف
هناك لذلك تجد حماس نفسها في

بيان الفصائل:
يبدو أن العدو
اشتاق لجوالت
قتال وردود
قاسية تؤدبه
وتوقفه عند
ّ
حده (أ ف ب)

تركيا

دافـ ـ ــع ال ــرئ ـي ــس الـ ـت ــرك ــي ،رج ـ ــب طـيــب
إردوغـ ـ ــان ،عــن سـيــاســة حــزبــه الـحــاكــم
(ال ـعــدالــة والـتـنـمـيــة) مـنــذ مجيئه إلــى
الـسـلـطــة ف ــي ع ــام  .2002وف ــي خـطــاب
اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــرض ف ـ ـيـ ــه إن ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــازات ف ــري ـق ــه
السابقة ،وال سيما في العام املاضي،

اليمن

انطالق آلية المراقبة ّاألممية

«أنصار الله» تتطلع إلى المرحلة التالية

مع وصول فريق المراقبة
األممي إلى مدينة الحديدة،
تنطلق عمليًا اآللية التي ّ
تم
االتفاق عليها في مشاورات
ُالسويد ،والتي ُيفترض أن
تخرج المدينة من دائرة النزاع.
خطوة أولى بدأت «أنصار
الله» ً
باإلعداد ِلما بعدهاَ ،
واضعة نصب عينيها هدفي
إخراج القوات األجنبية وإبطال
الفصل السابع
ّ
بـعـّـد أق ــل مــن أرب ــع وعـشــريــن ســاعــة على
تبني مجلس األمــن الدولي القرار ،2451
الذي ّ
أقر نشر مراقبني أمميني في مدينة
الحديدة لإلشراف على عملية وقف إطالق
النار واالنسحاب العسكري ،وصل رئيس
«لجنة تنسيق إعادة االنتشار» ،الجنرال
ال ـه ــول ـن ــدي امل ـت ـقــاعــد ب ــات ــري ــك كــام ـيــرت،
إلــى اليمن ،تمهيدًا لبدء عمل فريقه يوم
األربعاء املقبل .انطالقة منتظرة ُيتوقع أن
تفتح الباب أمام خطوات أكثر تقدمًا على
طريق تنفيذ تفاهمات السويد ،بما ّ
يمهد
النعقاد جولة تفاوضية جديدة ستعكس
ح ـت ـمــا م ــوازي ــن الـ ـق ــوى ال ـحــال ـيــة املــائ ـلــة
ملـصـلـحــة ال ـج ـب ـهــة امل ـنــاه ـضــة ل ـل ـع ــدوان،
على رغــم اجـتـهــاد السعودية واإلم ــارات
وحلفائهما في تصدير تفسيرات منافية
للواقع.
وأعـلــن الناطق باسم األمــن الـعــام لألمم
امل ـت ـحــدة ،سـتـيـفــان دوج ــاري ــك ،أمـ ــس ،أن
«لجنة التنسيق»ّ ،
املكونة من ستة أعضاء
ّ
مــوزعــن مناصفة بــن الـطــرفــن ،ستعقد
أول اجتماع لها في الـ 26من كانون األول/
ديسمبر الجاري .وسيعقب هذا االجتماع
زي ـ ــارة ي ـقــوم بـهــا رئ ـيــس الـلـجـنــة ،الـيــوم
اإلثنني ،إلى ميناء الحديدة ،التي وصلها
األحد قادمًا من العاصمة صنعاء .والتقى
كــامـيــرت ،فــي صـنـعــاء ،مـنــدوبــي حكومة
اإلن ـق ــاذ ف ــي «لـجـنــة الـتـنـسـيــق» بــرئــاســة
ال ـ ـلـ ــواء ع ـل ــي امل ــوشـ ـك ــي .وسـ ـب ــق ال ـل ـقــاء
م ــع املــوش ـكــي ورف ــاق ــه اج ـت ـمـ ٌ
ـاع ف ــي عــدن

بــن كــامـيــرت ومـمـثـلــي حـكــومــة الرئيس
املنتهية واليته ،عبد ربه منصور هادي،
في اللجنة ،والذين يرأسهم العقيد صغير
بن عزيز .وكان الجنرال الهولندي وصل
ّ
أول م ــن أم ــس إل ــى عـ ــدن ،ف ــي وق ــت حــط
مساعدوه البالغ عددهم ستة (أربع نساء
ورجالن) في صنعاء.
وج ـ ــاءت ل ـق ــاءات كــام ـيــرت الـيـمـنـيــة بعد
س ـ ــاع ـ ــات م ـ ــن وص ـ ـ ـ ــول فـ ــريـ ــق امل ــراقـ ـب ــة
ّ
األم ـ ـمـ ــي ،املـ ــؤلـ ــف م ــن  30ع ـن ـص ـرًا ،إل ــى
مدينة الـحــديــدة ،يــوم الجمعة .وأوضــح
عـضــو وف ــد صـنـعــاء ال ـت ـفــاوضــي ،حميد
تابع
عاصم ،أن الفريق املذكور إنما هو ّ
لـ«لجنة األمــم املتحدة للرصد والتحقق
وال ـت ـف ـت ـيــش» ،ال ـتــي كــانــت مـتـمــركــزة في
ّ
جيبوتي حيث تتولى تفتيش الشحنات
املـتـجـهــة إل ــى الـيـمــن .وأشـ ــار عــاصــم ،في
تصريح إلى «األخبار» ،إلى أن نقل اللجنة
إلى مؤسسة موانئ البحر األحمر ،التي
ّ
تتولى إدارة ميناء الـحــديــدة وتشغيله،
ّ
«سيسهل حركة وصول السفن إلى موانئ
الحديدة ،وينهي التعقيدات واإلجــراءات
التي كانت تعيق ذلك ،كما وأنه سيخفف
تكلفة النقل» .واملقصود بتلك التعقيدات
أن تفتيش السفن في جيبوتي ،أو إيقافها
م ــن ِق ـ َـب ــل بـ ـ ــوارج «ال ـت ـح ــال ــف» ف ــي امل ـيــاه
اإلقليمية اليمنية ،ك ــان ّ
يكبد الشركات
املستوردة خسائر فادحة قد تصل إلى ما
بــن  5آالف و 10آالف دوالر عــن كــل يوم
تأخير للشحنة الواحدة ،مع اإلشارة هنا

ّ
يتكون فريق المراقبة
األممي من  30عنصرًا
انتقلوا من جيبوتي
إلى الحديدة

تشغيل ميناء رأس
أيـضــا إلــى أن إع ــادة ّ
عـيـســى الـنـفـطــي سـتـخــفــف ال ـض ـغــط عن
ميناء الحديدة بنسبة  ،%50مع ما يعنيه
األمــر من رفــع الطاقة اإلنتاجية لألخير،
وتقليص الخسائر التي كانت تنجم عن
ّ
تأخر ّ
رسو السفن فيه.
وتــرافــق انـتـقــال الـجـنــرال الـهــولـنــدي إلــى
ال ـحــديــدة مــع تسجيل خ ــروق ــات للهدنة
املعلنة فــي املحافظة منذ فجر الثالثاء
امل ــاض ــي .وأشـ ــار الـنــاطــق بــاســم الجيش
اليمني واللجان الشعبية ،يحيى سريع،
إلى أن «مرتزقة العدوان يستغلون التزام
قــوات الجيش واللجان بضبط النفس»،
متحدثًا عن « 47خرقًا خالل الساعات الـ24
املــاضـيــة ،بــالـتــزامــن مــع تحليق الطيران
الحربي واالستطالعي في أجواء املدينة،
وطـيــران األباتشي فــوق الــدريـهـمــي» ،في

يزور باتريك كاميرت ميناء الحديدة ،قبل أن يبدأ اجتماعات «لجنة التنسيق» األربعاء (أ ف ب)

حني اتهمت القوات املوالية لـ«التحالف»،
«أنـ ـص ــار الـ ـل ــه» ،ب ــ«ال ـس ـعــي إلـ ــى تفجير
األوضاع من جديد» ،والدفع نحو «انهيار
اتفاق وقف إطالق النار» .وعلى رغم تلك
الـخــروقــات واالت ـهــامــات املـتـبــادلــة ،إال أن
الهدنة حافظت على تماسكها ،بعدما لم
َ
ت ُدم املواجهات التي اندلعت شرق املدينة
أكثر من ساعة عاد على إثرها الهدوء إلى
محيط مركز املحافظة ،وفق ما أفادت به
مصادر محلية «األخبار».
وي ـف ـتــح اس ـت ـم ــرار ال ـت ـهــدئــة ع ـلــى جبهة
الساحل الغربي ،توازيًا مع انطالق آلية
املراقبة األممية ،الباب على االنتقال إلى
مرحلة أشمل ُينتظر أن تبحث الترتيبات
األمنية والسياسية على مستوى اليمن
ّ
ك ـ ـكـ ــل .م ــرح ـل ــة ت ـس ـت ـع ـ ّـد «أن ـ ـصـ ــار ال ـل ــه»
ـال وأوراق تفاوضية
لدخولها بسقف عـ ٍ
قــويــة ،بعدما استطاعت تـجــاوز «قطوع
ّ
الحديدة» بأقل الخسائر املمكنة ،حائلة
دون س ـقــوط املــدي ـنــة الـســاحـلـيــة بــأيــدي
«التحالف» والقوى املحلية املوالية لها.
ّ
ولعل ذلك هو ما يؤكده إعالن عضو وفد
صنعاء التفاوضي ،عبد امللك العجري ،أن
«الوفد الوطني سيضع نصب عينه (في
املــرحـلــة املقبلة) إخ ــراج اليمن مــن تحت
البند السابع والوصاية الدولية» ،الفتًا
إلى أن الوفد «حرص ،في خالل مشاورات
السويد ،على إدراج بندين أساسيني في
اإلطار السياسي ،وهما انسحاب القوات
األجنبية ،ورفــع اليمن مــن تحت الفصل
ال ـســابــع» .فــي امل ـقــابــل ،ال تـجــد الحكومة
املوالية لـ«التحالف» ،التي بدا امتعاضها
واضحًا عقب إرغامها من ِق َبل السعودية
على قبول اتفاق الحديدة ،سوى التمسك
ُ
بالقرار  ،2216على رغم أن األخير طويت
صفحته عمليًا بصدور القرار  ،2451فيما
تـتـمـ ّـســك ال ــري ــاض وأبـ ــو ظ ـبــي بــالــازمــة
القائلة إن ضغطهما العسكري هو الذي
ّ
حمل «أنصار الله» على الركون إلى الحل
ال ـت ـفــاوضــي .الف ـتــات إعــامـيــة تستهدف
التغطية على حقيقة أن «التحالف» يجد
نـفـســه ،بـعــد ث ــاث س ـنــوات ونـصــف سنة
من إطالق «عاصفة الحزم» ،مجبورًا على
ال ـنــزول عــن الـشـجــرة ،مــع وص ــول الحرب
إل ــى طــريــق م ـس ــدود ،واشـ ـت ــداد الضغط
الدولي في اتجاه إيقافها.
(األخبار)

تحليل إخباري

إردوغان يراهن على «دبلوماسية التجارة»:
«بؤر الوصاية» ال تريد تركيا قوية
استعرض الرئيس التركي،
في خطاب أمس ،إنجازات
حكوماته المتعاقبة في
االقتصاد ،مطلقًا رهانًا على
ما سماها «دبلوماسية
التجارة» .وتوقع أن يكون
« 2019عامًا مميزًا»،
متحدثًا عن قوى خارجية
وداخلية ال تريد نهضة بالده

موقف صعب يجبرها على التوجه
إلـ ـ ــى م ـ ـس ـ ـيـ ــرات الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودة» .ون ـق ـل ــت
ص ـح ـي ـفــة «هـ ــآرتـ ــس» ع ـن ــه اع ـت ــراف ــا
بــأنـهــم ف ــي الـجـيــش «ل ــم نـتـمـكــن من
تــوفـيــر ش ـعــور جـيــد بــاألمــن لسكان
غ ـ ـ ـ ــاف غ ـ ـ ـ ـ ــزة ،وق ـ ـ ـ ــد تـ ـ ـض ـ ــررن ـ ــا م ــن
الوسائل البدائية التي استخدمت
ض ـ ــدن ـ ــا( ...ل ـ ـكـ ــن) اسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـق ــوة
امل ـفــرطــة ف ــي غ ــزة س ــوف تـنـتــج منه
مشكلة أكـثــر تعقيدًا وص ـعــوبــة ...ال
يـجــب أن تخضع قـ ــرارات اسـتـخــدام
القوة للعاطفة».
على الصعيد السياسي ،واجــه قرار
رئيس السلطة الفلسطينية ،محمود
ع ـب ــاس ،ح ــل «امل ـج ـلــس الـتـشــريـعــي»
(ال ـبــرملــان) رفـضــا فصائليًا واسـعــا،
ووصفه بأنه رفض لخيار املصالحة،
والتـفــاق الفصائل األخـيــر الــذي دعا
إلجراء انتخابات فلسطينية شاملة
ت ـش ـمــل «امل ـج ـل ــس ال ــوط ـن ــي ملـنـظـمــة
التحرير» و«التشريعي» والرئاسة
ب ــالـ ـت ــزام ــن .وكـ ــانـ ــت «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» قــد
كـ ـشـ ـف ــت (راج ـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـع ـ ــدد  3547فــي
 )2018/8/24أن أعضاء في «املجلس
املـ ـ ــركـ ـ ــزي» أب ـل ـغ ـه ــم ع ـ ـبـ ــاس بـنـيـتــه
ح ــل امل ـج ـلــس قــري ـبــا ع ـلــى أن ت ـحـ ّـول
ص ــاحـ ـي ــات «الـ ـتـ ـش ــريـ ـع ــي» وك ــذل ــك
«املجلس الوطني» إلى «املركزي».
ل ـكــن مـ ـص ــادر م ـقــربــة م ــن «ح ـم ــاس»
ت ــرى أن خ ـطــوة ع ـبــاس املـعـلـنــة أول
مـ ــن أم ـ ـ ــس ،ت ــأت ــي ل ـت ـع ـك ـيــر ال ـج ــول ــة
الخارجية التي يجريها القيادي في
«ح ـم ــاس» م ـح ـمــود ال ــزه ــار بصفته
رئ ـيــس «ال ـك ـت ـلــة ال ـبــرملــان ـيــة للحركة
ف ــي ال ـت ـشــري ـعــي» ،وال ـج ــول ــة الـتــالـيــة
لرئيس املكتب السياسي إسماعيل
هنية نهاية الشهر الجاري ،في ضوء
خشية عباس من أن «حماس» تسعى
إل ــى ال ـح ـصــول عـلــى تـمـثـيــل الشعب
الفلسطيني خارجيًا بما يهدد آخر
األوراق لــديــه أم ــام ّاملجتمع الــدولــي.
وفي هذا السياق ،عقب نائب األمني
ال ـعــام لــ«الـجـبـهــة الشعبية لتحرير
فـلـسـطــن» ،أب ــو أحـمــد ف ــؤاد ،بالقول
إن قـ ــرار ح ــل ال ـت ـشــري ـعــي «سـيــاســي
وال عــاقــة لــه بــاعـتـبــارات قــانــونـيــة...
نـتـســاءل عــن تــوقـيــت ه ــذا ال ـقــرار في
ظ ــل امل ـش ــاري ــع األم ـي ــرك ـي ــة لتصفية
القضية الفلسطينية».
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أطلق جملة مواقف متفائلة بمستقبل
ال ـبــاد االق ـت ـص ــادي ،رغ ــم األزمـ ــة التي
تـعــانـيـهــا تــرك ـيــا م ـنــذ ان ـه ـيــار الـعـمـلــة
امل ـح ـل ـيــة ق ـب ــل أشـ ـه ــر ،م ــركـ ـزًا ع ـل ــى مــا
س ـمــاهــا «دب ـلــومــاس ـيــة ال ـت ـج ــارة» في
سـيــاســة أن ـقــرة الـخــارجـيــة .وف ــي كلمة
ل ــه أث ـن ــاء اج ـت ـمــاع «مـجـلــس الـعــاقــات
االق ـت ـصــاديــة ال ـخــارج ـيــة» ال ـتــركــي في
إسطنبول ،خاطب إردوغان الحاضرين
بالقول «عندما تذهبون إلى العاصمة
الـسـنـغــالـيــة داك ـ ــار ،ت ـشــاهــدون أح ــدث
مطار في غرب أفريقيا بناه املقاولون
األت ـ ـ ــراك ال ــذي ــن ب ـن ــوا م ـنــذ مـ ــدة أيـضــا
صــالــة ريــاضـيــة مغلقة رائ ـع ــة» .وقــال
إن أحــواض بناء السفن التي تمتلكها
ال ـبــاد أنـتـجــت سـفـنــا ضـخـمــة للطاقة
تـ ّ
ـزود الـعــالــم بــالـكـهــربــاء وه ــي تشرف
حاليًا على بناء  4سفن لباكستان في
إطار مشروع «ميلغام» بقيمة تتجاوز
املليار دوالر.
وخ ـصــص ج ــزءًا مــن خـطــابــه للحديث

عن إنـجــازات املستثمرين األتــراك هذه
فــي ال ـخ ــارج وأه ـم ـيــة ال ـق ـطــاع ،مشيدًا
بالشركات التي تنفذ «مشاريع تدعو
إلى االعتزاز في بلدان عديدة ،بدءًا من
أفــري ـق ـيــا ح ـتــى روس ـي ــا وكــازاخ ـس ـتــان
والـبـلـقــان وغـيــرهــا مــن امل ـنــاطــق» .كما
تـ ـط ــرق إل ـ ــى ال ـص ـن ــاع ــات ال ـع ـس ـكــريــة،

أشاد بالصناعات العسكرية التي
باتت تعتمد عليها بعض الدول
مـنــوهــا ب ــأن ب ـلــدانــا عـ ـ ّـدة تـعـتـمــد على
الــذخــائــر وامل ــرك ـب ــات الـعـسـكــريــة الـتــي
تنتجها شركات الصناعات الدفاعية
التركية «من باكستان حتى الكويت»،
ومتحدثًا عما وصفه بـ«زيادة التأثير
ف ــي دب ـلــومــاس ـيــة ال ـت ـج ــارة ع ـلــى غ ــرار
املجاالت األخرى» .ودعا إلى «نقل قوة
االق ـت ـصــاد ال ـتــركــي إل ــى جـمـيــع أنـحــاء

العالم ،انطالقًا مــن املناطق القريبة».
وت ـطــرق إل ــى زيـ ــارة الــرئـيــس اإليــرانــي
حسن روحاني األخيرة لتركيا وفرص
االس ـت ـث ـمــار ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن روحــانــي
التقى رجــال األعمال األتــراك في قصر
ت ـش ــان ـق ــاي ــا ب ــال ـع ــاص ـم ــة أن ـ ـقـ ــرة ،عـلــى
هــامــش ال ــزي ــارة .واع ـت ـبــر أن اقـتـصــاد
بــاده بات اليوم «أكثر ديناميكية من
قـبــل ،وب ـمــرونــة ذات ق ــدرة عــالـيــة على
املناورة».
واس ـت ـع ــرض الــرئ ـيــس ال ـتــركــي أرقــامــا
حــول االقـتـصــاد وإن ـج ــازات حكوماته
املتعاقبة ،الفتًا إلــى أنــه «عندما بدأنا
املـ ـش ــوار ع ــام  2002ك ــان ــت صــادرات ـنــا
 36مليار دوالر ،أمــا اآلن فوصلت إلى
 170مليار دوالر» .وأشار إلى أن أنقرة
اجتذبت استثمارات مباشرة بني عامي
 1975و 2002بقيمة  15مليار دوالر،
بينما في األعــوام الـ  16األخيرة (حكم
«ال ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـيــة») بـلــغ ه ــذا الــرقــم
 201مـلـيــار دوالر .وع ـ ّـرج عـلــى األزم ــة

استعادة صرواح :هجوم استباقي برسائل سياسية
لقمان عبد الله
املالية واالقتصادية في البالد ،مشيدًا
بالخطوات الحكومية في مواجهتها،
إذ إن س ـع ــر ص ـ ــرف الـ ـلـ ـي ــرة ال ـتــرك ـيــة
«ش ـه ــد ت ـح ـس ـنــا ب ـن ـس ـبــة  20ف ــي امل ـئــة
مقارنة بأواخر آب /أغسطس» ،ضمن
سياسة تهدف إلى «ضمان االستقرار
بـ ــالـ ــدرجـ ــة األول ـ ـ ـ ـ ــى ،وم ـ ــن ثـ ــم خـفــض
الـتـضـخــم وع ـجــز ال ـح ـســاب ال ـج ــاري».
ّ
وعبر عن ثقته في املرحلة املقبلة ،وقال
«م ــع الـتـحـســن ال ــذي تـشـهــده األس ــواق
املالية والتوقعات ،سيحقق اقتصادنا
صعودًا قويًا» ،متوقعًا أن «عــام 2019
سيكون عامًا مـمـيـزًا» .ورأى إردوغ ــان
أن بالده تعرضت «لهجمات من طرف
خصومها في الخارج الذين ال يريدون
ل ـهــا أن ت ـ ــزداد ق ـ ــوة» ،إلـ ــى ج ــان ــب مــن
وصفهم بـ«بؤر الوصاية» في الداخل.
وش ــدد عـلــى أن ــه «ل ـيــس ه ـنــاك أي قــوة
فانية تستطيع إيقاف نهضتنا ،طاملا
أبعدنا التشاؤم واليأس عن بالدنا».
(األخبار ،األناضول)

اس ـت ـعــادت ق ــوات الـجـيــش الـيـمـنــي وال ـل ـجــان الشعبية،
األسبوع املاضي ،قرابة  % 90من مديرية صرواح في
محافظة مأرب ،بما في ذلك معسكر كوفل ،أي ما تعادل
مساحته  34كيلومترًا مربعًا .تطور يكتسب أهميته
من امليزات االستراتيجية ملحافظة مــأرب ،املتمثلة في
ّ
كونها تشكل عقدة وصل بني العديد من املحافظات،
ّ
ً
وتمثل معبرًا هامًا إلــى صنعاء ،فضال عن احتوائها
خـ ّـزان الغاز املنزلي األســاســي في اليمن ،والــذي تعود
عائداته منذ بداية الحرب إلى خزينة الجناح «اإلخواني»
املحسوب على الرياض.
ُ
ّ
يضاف إلى ما تقدم ،أن مأرب تعد املعقل الرئيس لحزب
«التجمع اليمني لإلصالح» (إخــوان مسلمون) ،ومنها
يـمــارس دوره السياسي واألم ـنــي بــاســم «الـشــرعـيــة»،
وهي ّ
املقر الثاني لنائب الرئيس علي محسن األحمر،
الــوك ـيــل ال ـتــاري ـخــي املـتـبـقــي لـلـسـعــوديــة م ــن املـنـظــومــة
الحاكمة سابقًا ،والذي تعتمد عليه الرياض في عملية
إحـكــام سيطرتها على املـحــافـظــة .وانـطــاقــا مــن ذلــك،
تولي اململكة ،املحافظة الواقعة شرق اليمن ،والتي يمكن
ّ
القول إنها تمثل شعرة معاوية في عالقتها مع «إخوان

اليمن» ،عناية خاصة ،حتى أن مأرب تكاد تكون املنطقة
الوحيدة التي تقدم لها السعودية مساعدات حقيقية،
وتشتغل على تطوير بنيتها التحتية ،بخالف املناطق
األخ ــرى الـتــي ال يتجاوز العمل اإلغــاثــي فيها الجانب
الدعائي.
وعلى خــاف الجبهات األخ ــرى ،بقيت جبهات مــأرب
ونـهــم متوقفة منذ مــا يـقــرب مــن سنة ونـصــف سنة،
بفعل تفاهمات قبلية بني قبائل مأرب وقبائل صنعاء،
وأخرى ميدانية بني قيادات من «أنصار الله» وقيادات
من «اإلصالح» ،الذي بات تيار واسع داخله على قناعة
ب ــأن ال ـحــرب ال يـمـكــن أن ت ـصـ ّـب فــي مصلحة الـحــزب
خصوصًا واليمن عمومًا .وقد أفلحت تلك التفاهمات
فــي إرس ــاء ن ــوع مــن االس ـت ـقــرار واألمـ ــان فــي محافظة
م ــأرب ،وهــو مــا جــاء اإلنـجــاز األخـيــر للجيش واللجان
فــي صــرواح للتذكير بــه ،والتنبيه إلــى أن حالة الهدوء
إنما يعود نفعها على جميع األطراف ،فيما ستنعكس
خسارتها سلبًا على الجميع أيضًا .وفي هذا السياق،
ّ
وجه القيادي في «أنصار الله» ،محمد البخيتي ،عقب
السيطرة على صــرواح ،رسالة إلــى قيادة «اإلصــاح»،
دعاها فيها إلــى «الصلح والـحــوار وحقن الــدمــاء ونبذ
الفرقة وإصــاح ذات البني» ،معتبرًا أن «العدو واحــد»،

وأن «استمرار الحرب بني الجانبني يسعد أعداء البلد».
من جهة أخرى ،جاء تحرك الجيش واللجان في صرواح
بـعــد م ــا ب ــدا أن ــه اس ـت ـعــداد لــان ـقــاب عـلــى الـتـفــاهـمــات
امليدانية في جبهات شرق صنعاء ،في أعقاب الزيارة
التي قــام بها رئيس الهيئة العليا ل ــ«اإلصــاح» محمد
اليدومي ،واألمني العام للحزب عبد الوهاب اآلنسي ،إلى
اإلمارات منتصف الشهر املاضي ،والتي ّ
تعهدا خاللها
لــولــي عهد أبــو ظبي محمد بــن زاي ــد ،بتفعيل جبهات
ّ
م ــأرب ون ـهــم .وعـلـيــه ،مــثــل الـ ّهـجــوم نــوعــا مــن التحرك
االستباقي ،خصوصًا في ظل عمليات تحشيد كبيرة
بدأها الطرف اآلخر استعدادًا إلعادة تفعيل جبهة نهم،
بعد خـســارة جبهة الساحل الغربي ،والـتــي ُينتظر أن
تتوقف فيها العمليات العسكرية بشكل كامل بموجب
ات ـفــاقــات ال ـســويــد .وف ــي ه ــذا اإلط ـ ــار ،تـفـيــد املـعـلــومــات
بأنه في حال نجحت عملية وقف إطــاق النار وإعــادة
االنتشار في الحديدة ،فإن «التحالف» سيعمل على نقل
عشرات اآلالف من املقاتلني الجنوبيني (ألوية العمالقة)
َ
مــن الـســاحــل إل ــى جـبـهــتــي نـهــم ومـ ــأرب املـتـجــاورتــن.
تـكـتـيــك مـنـتـظــر وق ــوع ــه ي ـس ـت ـهــدف اإلبـ ـق ــاء ع ـلــى نــار
الحرب مشتعلة وإن بوتيرة منخفضة ،حتى ال تفقد
املنظومة السياسية واإلعالمية املؤيدة الستمرار الحرب

تماسكها ومبرر وجودها ،خصوصًا أن كثيرين من
صفوفها بدأوا يعيدون حساباتهم ،ويتواصلون علنًا
مع حكومة اإلنقاذ للعودة إلى البالد.
ّ
مع ذلك ،يستبعد الخبراء أن تشكل جبهات مأرب ونهم
تـهــديـدًا لصنعاء مــن الـجـهــة الـشــرقـيــة ،بسبب املـيــزات
الجغرافية وامليدانية وحتى القبلية للمنطقة ،والتي تعطي
األفضلية لقوات حكومة اإلنـقــاذ .والدليل على ذلــك أن
الهجوم على مديرية صرواح تم بشكل مكشوف وعلني
مــن خ ــال أرب ـعــة م ـســارات جـغــرافـيــة مختلفة ،وحقق
أهــدافــه فــي غضون ســاعــات قليلة مــن دون أن يتمكن
سالح جو «التحالف» من إيقافه .والجدير ذكره ،هنا ،أن
املعركة األولى في جبهة نهم ،والتي انطلقت تحت شعار
«قادمون يا صنعاء» واستمرت أكثر من سنةُ ،وصفت
بــ«مـعــركــة الـتـبــاب» ،كتعبير عــن الـتـضــاريــس الصعبة
واملعقدة فيها ،وقد استطاع الجيش واللجان في خاللها
ّ
هزم القوات الغازية ،التي شكل انهيارها صفعة مدوية
ُ َّ
للجانب السعودي ،وانتكاسة للقوى املحلية ممثلة في
حــزب «اإلصـ ــاح» بـقـيــادة علي محسن األح ـمــر ،الــذي
ُ
نقل عنه فــي إطــار شحن همم العسكريني للقتال أنه
في حــال «لــم ندخل صنعاء من نهم ،فمصيرنا املوت
في املنافي».
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العالم

العالم

السودان

كيوسك الصحافة

دول خليجية تدخل على الخط

ّ
ّ
االجتماعية لحركة «السترات الصفر»
الخلفيات

«احتجاجات الخبز» تتواصل

من «برنامج تدريبي»
في أنقرة ،للعاملين
في دار «ششر»
لألطفال المعوقين
في الخرطوم
(األناضول)

بينما تــتــواصــل االحــتــجــاجــات المطالبة
بإسقاط النظام ،دخلت دول خليجية على
خط األزمة في السودان ،ما دفع نشطاء
إلى مهاجمتها ورفض محاولتها تمكين
نظام عمر البشير
الخرطوم ــ مي علي
سـ ـ ـ ــاد هـ ـ ـ ـ ــدوء حـ ـ ـ ــذر فـ ـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة
السودانية الخرطوم ،في خامس أيام
االحتجاجات املطالبة برحيل حكومة
الــرئـيــس عـمــر الـبـشـيــر ،رغــم اسـتـمــرار
املـحـتـجــن فــي قـطــع بـعــض أحـيــائـهــا،
فيما انتقلت االحتجاجات إلى مدينة
أم روابـ ـ ــه ،ف ــي واليـ ــة ش ـمــال ك ــردف ــان،
حيث أصيبت أول ام ــرأة بالرصاص
الحي ،كما أصيب شخصان آخران ،تم
نقلهما إلى الخرطوم لتلقي العالج.
ورغـ ـ ـ ـ ــم اس ـ ـت ـ ـم ـ ــرار م ـ ـظـ ــاهـ ــر األزمـ ـ ـ ــة
االقتصادية ممثلة في طوابير الخبز

أكدت القوات المسلحة ،في بيان،
التفافها خلف قيادة البشير
وال ــوق ــود ،إال أن قـطــر ق ـ ّـدم ــت عــرضــا
لــدعــم ن ـظــام الـبـشـيــر ،وأع ـلــن أمـيــرهــا
ت ـم ـيــم ب ــن ح ـم ــد آل ث ــان ــي جــاهــزي ـتــه
ل ـت ـق ــدي ــم ال ـ ـعـ ــون لـ ـلـ ـس ــودان ل ـت ـجــاوز
الـ ـ ـظ ـ ــروف الـ ـت ــي يـ ـم ــر بـ ـه ــا ،مـ ــا أثـ ــار
ردود أفـعــال واسـعــة واسـتـيـ ً
ـاء وسط
ق ـط ــاع ــات واسـ ـع ــة م ــن ال ـس ــودان ـي ــن.
ورغ ـ ـ ــم ع ـ ــدم ك ـش ــف ت ـف ــاص ـي ــل ونـ ــوع
املـ ـس ــاع ــدات ال ـت ــي ب ـص ــدد تـقــديـمـهــا،
إال أن ناشطني شـنــوا هجومًا عنيفًا
على شخص تميم بن حمد ،مطالبني

إي ــاه بـعــدم تـقــديــم امل ـســاعــدات ووقــف
املنح املالية التي يضخها في خزينة
النظام ،ليسخرها في تمكني حكمه.
وف ــي مـنـحــى ذي ص ـلــة ،أكـ ــدت وزارة
الخارجية البحرينية ،أول من أمس،
تضامن املنامة مع الخرطوم ،معلنة
في بيان أن «البحرين ّ
تقدر الجهود
امل ـبــذولــة مــن ال ـس ــودان وق ـيــادتــه ،من
أجـ ــل ت ـعــزيــز األم ـ ــن والـ ـسـ ـل ــم» .كــذلــك
ت ـل ـق ــى ال ـب ـش ـي ــر دع ـ ـمـ ــا م ـع ـن ــوي ــا مــن
نظيره في جنوب السودان ،سلفاكير
ميارديت ،الــذي أعــرب «عــن ثقته بأن
ال ـ ـس ـ ــودان ب ـح ـك ـمــة قـ ـي ــادت ــه ون ـضــج
شعبه سياسيًا ،سيعبر هذه األزمة».
في املقابل ،استدعت وزارة الخارجية
السودانية ،سفير دولة الكويت ،على
خلفية طـلــب ال ـس ـفــارة مــن املــواطـنــن
ال ـك ــوي ـت ـي ــن ع ـ ــدم زيـ ـ ـ ــارة الـ ـ ـس ـ ــودان،
ومطالبة الكويتيني املــوجــوديــن في
ّ
بالتقيد بتعليمات الجهات
السودان
األمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ،واالب ـ ـت ـ ـع ـ ــاد ع ـ ــن م ـن ــاط ــق
الـتـجـمـهــر وال ـت ـظ ــاه ــرات ،لـكــن سفير
ال ـك ــوي ــت ،أوضـ ــح لــوك ـيــل ال ـخــارج ـيــة
السودانية أن اإلج ــراء لم ُيقصد منه
أي إشارات ذات أبعاد سياسية ،إنما
تـنـبـيــه امل ــواط ـن ــن ال ــذي ــن ي ــأت ــون إلــى
السودان من دون علم السفارة ،علمًا
بأن السفارة السعودية في الخرطوم
ّ
حذرت رعاياها أيضًا من الوجود في
م ـنــاطــق االح ـت ـج ــاج ــات ،ف ــي تـغــريــدة
على «تويتر».
عـ ـل ــى املـ ـسـ ـت ــوى املـ ـ ـي ـ ــدان ـ ــي ،ش ـه ــدت

األع ـل ــى ل ـل ـق ــوات امل ـس ـل ـحــة (الــرئ ـيــس
الـ ـبـ ـشـ ـي ــر) ،فـ ـمـ ـخ ــرج ــات االجـ ـتـ ـم ــاع
املسلحة ،الذي
الــدوري لقادة القوات
ُ
ان ـع ـقــد ظ ـهــر أمـ ــس ،وال ـ ــذي خـ ّـصــص
مل ـن ــاق ـش ــة األحـ ـ ـ ـ ــداث الـ ـت ــي ت ـش ـهــدهــا
الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاد ،ق ـ ـطـ ــع الـ ـ ـط ـ ــري ـ ــق أمـ ـ ـ ـ ــام أي
فــرضـيــات عــن إمكانية ن ــزول الـقــوات
امل ـس ـل ـح ــة إل ـ ــى الـ ـ ـش ـ ــارع ،وت ــأي ـي ــده ــا
لـ ـح ــرك ــة االحـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاج ـ ــات ،إذ أك ـ ــدت
الـ ـق ــوات املـسـلـحــة «ال ـت ـفــاف ـهــا خـلــف»
قيادتها ،وحرصها على مكتسبات

الشعب ،وسالمة املــواطــن ،كما أكدت
عملها ضمن منظومة أمنية واحــدة
ومـ ـتـ ـج ــانـ ـس ــة (ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوات امل ـس ـل ـح ــة،
ال ـش ــرط ــة امل ـ ــوح ـ ــدة ،ال ــدع ــم ال ـســريــع
وق ــوات جهاز األم ــن) ،فــي إش ــارة إلى
الحديث ال ــذي دار حــول قفل الـقــوات
املـسـلـحــة ال ـطــرق امل ــؤدي ــة إل ــى مدينة
عطبرة ،شمال السودان ،ومنع قوات
الدعم السريع من دخول املدينة.
إل ــى ذل ــك ،أدانـ ــت جمعية الـجــراحــن
الـ ـس ــودانـ ـي ــة ،أمـ ـ ــس ،ال ـع ـن ــف امل ـف ــرط

ال ــذي تـقــابــل بــه الـسـلـطــات املـسـيــرات
السلمية ،معلنة في بيان انتماءها
إلـ ــى ج ـم ـيــع امل ـه ـن ـيــن ال ـس ــودان ـي ــن،
وتأييدها لهم في جميع خطواتهم،
فيما أعلنت لجنة األط ـبــاء املركزية
عــن إض ــراب مفتوح لجميع األطـبــاء
عـ ــن «ال ـ ـ ـحـ ـ ــاالت الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاردة» ،وإعـ ـ ــان
حـ ــالـ ــة الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوارئ ،وتـ ـك ــري ــس جـهــد
األطباء ملعالجة املصابني ،وتطبيب
الـ ـ ـج ـ ــرح ـ ــى ،فـ ـ ــي أق ـ ـ ـسـ ـ ــام ال ـ ـ ـطـ ـ ــوارئ
والعيادات امليدانية.

تقرير

ّ
انحدار النفط يوحد المنتجين العرب :لزيادة التخفيض إذا لم ينجح االتفاق
ألقى انحدار أسعار
النفط بثقله على
اجتماع المنتجين
العرب ،في الكويت،
وسط تمسك متزايد
باتفاق خفض
اإلنتاج ،وحديث عن
إمكانية تعديله إذا
لم يعد «التوازن»
إلى األسواق مطلع
العام المقبل

ي ــدف ــع الـ ـت ــراج ــع الـ ـح ــاد ف ــي أس ـع ــار
الـنـفــط الـ ــدول املـنـتـجــة إل ــى التمسك
باتفاقية التخفيض املتفاهم عليها
بني املنتجني من املنظمة وخارجها،
وربما تجديد االتفاقية أو تعديلها
بـمــا هــو أكـثــر زي ــادة مــن االت ـف ــاق أي
 1,2مليون برميل يــومـيــا .ويضغط
ت ــراج ــع س ـعــر بــرم ـيــل ال ـن ـفــط عــاملـيــا
على األس ــواق والـبــورصــات العربية
التي تشهد هبوطًا في معظم البلدان
الخليجية .وأم ــس ،خيمت سياسة
تـخـفـيــض اإلنـ ـت ــاج امل ـن ـت ـظــرة مطلع
الـ ـع ــام امل ـق ـب ــل ع ـل ــى اج ـت ـم ــاع الـ ــدول
العربية امل ـصــدرة للبترول «أواب ــك»
في الكويت ،برئاسة اإلمارات للدورة.
االجتماع ،الذي حضره وزير الطاقة
ّ
الـ ـقـ ـط ــري س ـع ــد ال ـك ـع ـب ــي ،ذك ـ ـ ــر فـيــه
ُ
نظيره اإلمــاراتــي ،سهيل املــزروعــي،
باالتفاق بني «أوب ــك» واملنتجني من
خارجها بقيادة روسيا والذي يمتد
لستة أشـهــر مــن بــدايــة الـعــام املقبل،
بنسبة  3فــي املـئــة ل ــدول «أوب ــك» و2
في املئة للبلدان من خــارج املنظمة.

أوريليان ديلبيرو
ّ
الحضرية في
في هذا املقال ،يتناول األستاذ في معهد الدراسات
باريس ،أوريليان ديلبيرو ،بعض التحاليل السائدة عن حركة
ّ
نقديًا بما يتوافر من معطيات بشأن
السترات الصفر ،ويقارن نتائجها
ّ
ّ
املجالية في فرنسا والتركيبة االجتماعية للمنخرطني في
التفاوتات
الحركة.

ّ
الحضرية؟
مراكز المدن في مواجهة األحزمة شبه

الطرق الرئيسية في العاصمة تثبيت
ن ـقــاط ل ـعــدد م ــن ال ـس ـي ــارات الـتــابـعــة
لقوات الدعم السريع والجيش .كذلك
ش ـن ــت ق ـ ـ ــوات األم ـ ـ ــن ح ـم ـل ــة تـفـتـيــش
واعتقاالت واسعة ،طاولت عــددًا من
أحياء العاصمة ،واعتقل على أثرها
عدد من الناشطني .ويبدو أن التفاف
عــدد مــن قــادة الـقــوات املسلحة خلف
املحتجني ،فــي بــدايــة االحـتـجــاجــات،
فــي عــدد مــن امل ــدن ،وتــوفـيــر الحماية
لـلـمـتـظــاهــريــن ،أثـ ــار حـفـيـظــة الـقــائــد

ورغم إبداء املزروعي تفاؤله باالتفاق
وبـقــدرتــه على إع ــادة «ال ـت ــوازن» إلى
السوق في الربع األول من  ،2019فإنه
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أشار إلى أنه «إذا لم تكف تخفيضات
إن ـتــاج الـنـفــط املـتـفــق عليها سيعقد
املـ ـنـ ـتـ ـج ــون ...اج ـت ـم ــاع ــا اسـتـثـنــائـيــا

أبدى وزيرا العراق واإلمارات تفاؤلهما بتحسن األسعار قريبًا (أ ف ب)

وسيفعلون ما هو ضروري لتحقيق
التوازن في سوق الخام» .من جهته،
ع ـ ّـب ــر وزي ـ ـ ــر ال ـن ـف ــط الـ ـع ــراق ــي ثــامــر
الغضبان ،عن رغبة بالده في تمديد
اتفاق خفض اإلنتاج ،مبديًا تأييده
لـتــوقـعــات وزي ــر ال ـطــاقــة ال ـس ـعــودي،
خالد الفالح ،بشأن إمكانية تجديد
االت ـف ــاق ،فــي االج ـت ـمــاع املــرتـقــب بني
«أوب ــك» واملنتجني مــن خــارجـهــا في
املقبل لتقييم اتفاق
نيسان /أبــريــل
ّ
الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــض .وتـ ـ ــوقـ ـ ــع أن تـت ـح ـســن
األسعار قريبًا ،إذ إنه «لم يعد هناك
خزين كبير في السوق ،وعليه نحن
متفائلون بأن هذا االنحدار السريع
(لألسعار) سوف يتوقف».
أمــا مندوب السعودية لــدى «أوبــك»،
أدي ـ ـ ـ ـ ــب األع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــى ،ف ـ ـ ــأش ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ــى أن
«الفائض في السوق النفطية تراجع
إل ــى  37م ـل ـيــون بــرم ـيــل ف ــي تـشــريــن
ال ـث ــان ــي /نــوف ـم ـبــر م ــن  340مـلـيــونــا
ف ــي ك ــان ــون ال ـث ــان ــي /ي ـنــايــر .»2017
وغ ـم ــز وزيـ ــر ال ـطــاقــة ال ـق ـطــري سعد
الكعبي من قناة السعودية ،معتبرًا

انتقد الكعبي ضخ
السعودية كميات نفط
«ال مبرر لها»
أن «الفترة الحالية وقت صعب على
أس ـع ــار وسـ ــوق ال ـن ـفــط ال ـخ ــام حــول
العالم» ،ألنه «تم ضخ كميات كبيرة
لم يكن لها مبرر في السنة املاضية».
ولدى سؤال الكعبي عما إذا ما كانت
ال ـس ـع ــودي ــة م ـق ـص ــودة بـتـصــريـحــه،
أجــاب «الـســوق واضــح ،ومـعــروف أن
هـنــاك كـمـيــات كـبـيــرة تــم ضخها من
دول عـ ــديـ ــدة ،ودول م ـ ـعـ ــدودة عـلــى
األص ــاب ــع لــدي ـهــا هـ ــذه اإلم ـك ــان ـي ــات،
منها السعودية وغيرها».
(األخبار ،رويترز)

ً
ّ
ّ
الكاريزمية ،جرى
اإلعالمية لبعض وجـ ُـود الحركة
بناء على التدخالت
ســريـعــا رب ــط الـسـتــرات الـصـفــر بــالـسـكــان «املـبـعــديــن» فــي األحــزمــة شبه
ّ
الـحـضـ ّ
ـريــة والـضــواحــي املحيطة بــاملــدن .ال أحــد ينكر أن التعويل على
ال ـسـ ّـيــارات يـتــزايــد عـنــد االبـتـعــاد عــن مــراكــز امل ــدن ،وتـعـنــي الـحـيــاة شبه
ً
واستعماال أكبر للمركبات ّ
ّ
اآللية.
الحضرية رحالت أطول
ُ
ّ
ّ
هــذا األمــر ليس وليد الصدفة أو الـحــظ .فمن جهة ،شجع االستقرار في
ّ
الحضرية نهاية الثمانينيات والتسعينيات ـ بعبارة أخرى،
املناطق ّ شبه
ُ
ّ
ّ
الالمركزية في التخطيط ـ من طرف العمد الذين كانوا تواقني
بعد تبني
ّ
إلى تنمية بلداتهم مهما تطلب األمر ،حتى لو كان ذلك يعني تخصيص
تجارية ،وخدمات ّ
ّ
ّ
عامة كبرى في الضواحي التي
سكنية ،مراكز
أراض
ٍ
صارت منفصلة عن بعضها.
ّ
سياسية على نحو سمج،
لذلك ،بــدل السعي الستغالل الحركة ملصالح
ّ
ّ
ربـمــا كــان يجب على املـســؤولــن فــي املستويني الــوطـنــي واملـحـلــي البدء
ّ
بمسؤوليتهم عــن خلق املشكل .مــن ناحية أخ ــرى ،تــوجــد طرق
بــاإلقــرار
ّ
ع ــدي ــدة وم ـع ــقــدة ت ـتــأســس ب ـهــا املـ ـن ــازل (والـ ـش ــرك ــات) ف ــي امل ـنــاطــق شبه
ّ
ّ
الريفية للمدن الكبرى :االنتقال خارج مراكز املدن
الحضرية والحواشي
يكون دائمًا نتاج خليط بني االختيار واالضطرار.
وبالفعلّ ،
تشدد دراسات حديثة على ّ
ّ
ّ
االجتماعية وسيولة
الخلفيات
تنوع
ّ
ّ
املسارات السكنية لدى سكان املناطق شبه الحضرية ،وهو ما يتناقض
ّ
ّ
على «اإلبعاد» و«التوطني» .فرنسا شبه
جذريًا ّمع التحليالت التي تشدد ّ
ّ
ّالحضرية ليست حديقة حيوانات! إنها نابضة بالحياة ،نشطة ،ومتنوعة.
ّ
إنـهــا تخلق وظــائــف أكثر مـ ّـن مــراكــز املــدن ،ويشمل ذلــك قطاعات تتطلب
درجــة عالية مــن الـكـفــاءة .إنـهــا تشمل ـ ـ كما يمكن املالحظة عبر ممثلي
ً
ّ
ّ
تنفيذيني ُم َّ
كرسني ،وكذلك عماال
الكاريزميني ـ ـ مديرين
السترات الصفر
ّ
االجتماعي؛ أصحاب متاجر صغيرة اجتذبتهم كلفة
السكن
انتقلوا من
ّ
ّ
نسبيًا؛ متقاعدين يرغبون في أسلوب حياة
األراضي والعقارات املتدنية
ّ
العائلية.
هادئ ،وإطارات شابة تحتاج سكنًا يتوافق مع مخططاتها
ّ
الحضريني معدل دخل سنويّ
ّ
الوطني ،يجني السكان شبه
على املستوى
ّ( 20.975يورو) أعلى من سكان مراكز املدن ( 19.887يورو) .املشكل الوحيد،
ّ
ّ
وتنوعها ـ ـ وحتى «نضجها» ـ ـ ال تزال الفضاءات شبه
حيويتها
أنه رغم
ّ
ّ
الحضرية تحظى بسمعة سيئة .منذ التسعينيات ،وتماشيًا مع التوجه
ِّ َ
ّ
ّ
حصري
السياسي الــذي يـشـ ّـدد على االسـتــدامــةُ ،حللت على نحو شبه
ّ
ّ
ّ
ّ
ازدرائية :تهديد الحياة الحضرية (املدينية) ،التبعية تجاه
من مناظير
ّ
ّ
ّ
واملشهدي.
الهندسي
البيئي ّة ،وحتى القبح
السيارات ،تهديد االستدامة
ّ
بالذنب في تغذية غضب
للشعور
زة
املحف
ة
املأساوي
ساهمت هذه الرؤى
ّ
املسؤولني املنتخبني وسكان تلك املناطق ،الذين تمثل السترات الصفر
تعبيرًا واضحًا عنهم.

ّ
تـبــنــى ه ــذا الـخـطــاب ع ــدد مــن ال ــوج ــوه الـسـيــاسـ ّـيــة الــوطـنـ ّـيــة ،عـلــى غــرار
لوران فوكييه – وهو موقف غريب يشمل في اآلن ذاته ،النظر في إعادة
ّ
االجتماعي الذي تستفيد منه العائالت األكثر حاجة كنوع من
التوزيع
ّ
مجالي تخدم صالح األقاليم
«املساعدة» ،بينما يطالب بإعادة توزيع
ّ
األكثر حرمانًا ،كما لو أن هذه األخيرة توجد وحدها ،أي باستقالل عن
سكانها.

فرنسا ذات االمتيازات في مواجهة المناطق ُ
المهملة؟

ّ
ّ
أخ ـي ـرًا ،حــلــل ع ــدد مــن املعلقني حــركــة الـسـتــرات الصفر باعتبارها نتاج
ّ
األفضليةّ ،على نحو
مقاربة «ذات سرعتني» للسياسة العامة التي تعطي
املدينية على حساب ّ
ّ
ّ
بقية البالد .وبالفعل ،مثل تركيز
منهجي ،للفضاءات
ّ
أدوات التنمية املجالية حول املدن الكبرى نزعة ملحوظة خالل العشريتني
ّ
حضري كبرى ،ســواء في
املاضيتني .استفادت املــدن من مشاريع تجديد
مــراكــزهــا (مـحـطــات وخ ـطــوط ق ـط ــارات) أو فــي األح ـيــاء الـتــي تستهدفها
ّ
ّ
الحضري) وفي الضواحي القريبة (األقطاب
الحضرية (التجديد
السياسة
ّ
التنافسية).
ّ
لـكــن ،ظـهــرت ه ــذه الـنــزعــة بـعــد خمسة عـقــود مــمــا يسمى سـيــاســات «إع ــادة
املجالي» الهادفة إلى احتواء ّ
ّ
نمو منطقة باريس وإحياء «الصحراء
التوازن
ّ
الـفــرنـسـ ّـيــة» عـبــر الــامــركــزيــة .ع ــاوة عـلــى ذل ــك ،يـتــواصــل ات ـخــاذ اإلجـ ــراءات
الهيكلية التي ّ
ّ
ّ
ّ
تنافسيتها
تكبل
الريفية ملعالجة املعوقات
ملصلحة الفضاءات ّ
ً
ّ
ّ
املجالية .لم يكن تدخل الدولة مكتمال وحاسمًا في «الفضاء بني اإلقليمي»

ّ
ّ
حساب
على
ة
التبسيطي
اآلراء
نشر
د
يهد
ّ
الحقيقية
التحليل بالقفز على الرهانات
َّ
املشكل مــن بـلــدات صغرى ومتوسطة ،وبــدرجــة أقــل ،مــن حــواشــي التكتالت
الكبرى.
م ــع ذلـ ــك ،ال ت ــوج ــد ت ـلــك املـ ـج ــاالت ف ــي وض ــع إه ـم ــال س ـيــاسـ ّـي واج ـت ـمــاعـ ّـي:
ً
ّ
لها تمثيل قـ ّ
الحضرية
ـوي في البرملان (أكـثــر ،مثال ،من ضواحي التكتالت
ّ
الكبرى) ،تعززت هياكل اإلدارة والتخطيط بها عبر تشريعات جديدة ،تشهد
محركات ّ
ّ
مالية ّ
مواطنية عديدة وحتى ّ
مهمة رغم وجود تقييدات
مبادرات
ّ
األوروبي ،عقود تخطيط ،وآليات إعفاء
متزايدة عليها (مساعدة من ّاالتحاد
ّ
ضريبي) .املشكلة الحقيقية ،أنه لم ّ
ّ
تكرس لها قط سياسات مخصوصة.
ّ
ّ
بــذلــك ،رك ــز عمل الحكومة فــي املـنــاطــق شبه الـحـضــريــة على مـ ُحــاربــة مسار
الـتـمـ ّـدد الـحـضـ ّ
ـري ،مــا خلق تهديدًا بإغفال الـفـضــاءات الـتــي خلقت بسببه.

ّ
ّ
ّ
بروليتاريين؟
بوهيميون) في مواجهة
(بورجوازيون ـــ
«بوبو»

ال ـتــزم اإلع ــام الـصـمــت بــدرجــة كـبـيــرة ح ــول الـطــابــع االجـتـمــاعـ ّـي لحركة
ّ
امليدانية األولــى إلظهار
السترات الصفر .وتنزع الشهادات والــدراســات
ّ
تحدر أغلب املنخرطني النشطني في االحتجاجات من الطبقة الوسطى
ّ
والفئات املندمجة من الطبعة العاملة :ممرضات ،مختصون اجتماعيون،
ّ
ّ
ّ
صناعيون،
تقنيون
م ــدرس ــون ،موظفو بـلــديــات مــن الــدرجــة الــوسـطــىّ ،
مــوظـفــو مـبـيـعــات ،مـحــاسـبــون فــي شــركــات ،إل ــخ .تـمــثــل ه ــذه املـهــن التي
ّ
ّ
إجمالي الوظائف – وهو رقم متزايد.
تسمى «وسطى» ربع عدد
ّ
ّ
على امـتــداد العشريتني املاضيتني كــان دخــل هــؤالء وقدرتهم الشرائية
ّ
ّ
نسبيًا ،مع ذلــك ،بقوا ّ
الضريبية
معرضني ملخاطر السياسة
مستقرين
ّ
وحالة االقتصاد ،بما في ذلك تقلب أسعار املحروقات التي كانت شرارة
ّ
انطالق االحتجاجات .لكن هذه األخيرة ال تزيد على كونها شرارة :بقيت
حـ ّـصــة املـصــاريــف املرتبطة بالسيارة مستقرة منذ التسعينيات ،على
عكس املصاريف املرتبطة بالسكن على سبيل املثال (التي تشهد تصاعدًا
مستمرًاّ ،
خاصة في مراكز املدن).
ّ
ّ
بكثير من
ال
تمثل املـحـ ّـروقــات وضــرائـبـهــا إال ربــع تلك املـصــاريــف ،أق ــل ّ
ّ
الحصة املخصصة للتأمني والصيانة .لذلك تبدو االنتفاضة متجذرة في
ّ
ّ
الضريبي
الشرائية وإجحاف الثقل
شعور مزدوج بتنامي ضعف القدرة
ّ
ّ
الذين
ني
الفرنسي
خمس
يؤخذ
ال
ـك،
املسلط على األس ــر .عــاوة على ذلـ
ّ
ال ي ـقــودون ال ـس ـيــارات فــي االع ـت ـبــار .ال يمكن اخـتـصــار ه ــؤالء فــي أنـهــم
ّ
ّ
«بوبو» (بــورجـ ّ
حضريون ،إذ ينتمي أغلبهم إلى
بوهيميون)
ـوازيــون -
أسر ّ
ّ
فتية تفتقر إلى العمل والكفاءات وال تستطيع تحمل تكاليف عربة
ّ
ّ
يخلق تمايزًا
العمومي .لكن ،ما
آلية ،ولذلك هم «رهائن» بالكامل للنقل
ّ
ً
داخل الطبقات العاملة هو إمكان تحصيلها عمال كثيرًا ما يمثل شرطًا
ّ
ضروريًا المتالك سيارة.
ّ
املستفيدين مــن إجـ ــراءات اإلعــانــة عـلــى التنقل
ه ــذه األس ــر هــي مــن بــن ّ
ّ
الــذي سارعت الحكومة بسنها ،لكن كل شيء يشير إلى عدم انخراطها
في التظاهرات على نحو واسع! إضافة إلى ذلك ،كان يمكن ّأن تلقي تلك
عبر ّ
ضارة على السترات الصفر التي ّ
اإلجراءات بآثار ّ
عدة ممثلني لها عن
ّ
رفضهم ملساواتهم بـ«متلقي املساعدات» الذين تقدم لهم الدولة إعانات.

ّ
ّ
ً
وتوفر سياسات النقل مثاال صاعقًا لهذا املوضوع غير املعترف به :بما أنها
ّ
وضعت تاريخيًا لتحسني النفاذ إلى مراكز املدن لكسر عزلة الضواحي ،كانت
ّ
ّ
فعالية في تيسير تنقالت الناس في األطراف.
تلك السياسات أقل
ّ
أما في البلدات الصغرى واملتوسطة ،التي ال تزال أبعد من أن تكون «ضحية»
للعوملة ،فغالبًا مــا تكون الحلول املقترحة مستنسخة عــن تلك املستخدمة
ّ
ّ
املحلية .لذلك ،عوض شن
مالئمة للسياقات
في املدن الكبرى ،وبالتالي ّ غير ّ
ّ
املظلومية ،يتمثل الـحــل فــي خلق ظــروف تسمح بوضع
املعركة على أرض
ّ
ّ
املحلي ،على املوائمة بني
تجديدية ق ــادرة ،فــي املستوى
وتنفيذ سياسات
ّ
ّ
ّ
البيئي.
االقتصادية ،والتوازن
السكني ،القيود
الخيار
ّ
التبسيطية وغـيــر املـسـنــودة عـلــى أي ــدي من
فــي الـنـهــايــة ،ي ـهـ ّـدد نـشــر اآلراء
ّ
عينوا أنفسهم خبراء حــول السترات الصفر ،على حساب التحليل والجدل
ّ
املـسـنــوديــن بحجج ،بالقفز على الــرهــانــات الحقيقية ،وربـمــا الـقـضــاء على
زخ ــم الـحــركــة .وض ــع «ال ـس ـ ّـواق شـبــه الـحـضـ ّ
ـريــن» فــي مـقــابــل «س ـكــان مــراكــز
املدن أصحاب االمتيازات»« ،الفقير ّ
الجيد» مقابل «الفقير السيئ» ،واألقاليم
ّ
مقابل الفضاءات «املهملة» ـ على غرار ما فعله بعض املعلقني
«املستفيدة» ّ
ّ
ضمنيًا ـ قد يوفر إطــار قــراءة مطمئن يخفض عدد من يستحقون املساعدة
ّ
دون أن يحل مشاكلهم.
(ترجمة بتصرف)
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◄ إعالنات رسمية ►

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة رقم 2015/1760
امل ـن ـفــذ :ب ـنــك ل ـب ـنــان وامل ـه ـجــر ش.م.ل.
وكيله املحامي جورج بو زامل
املنفذ عليهم:
 - 1ش ــرك ــة ال ـف ــراب ــي ل ــادوي ــة الـطـبـيــة
ش.م.م - .ال ـح ــدث  -ح ــي االم ـي ــرك ــان -
خلف محالت االفندي بناية غاردينيا
الطابق االول.
 - 2عادل عارف عمشه وفاطمة محمد
جبق  -بشامون  -حي املــدارس جانب
مدرسة ايليت بناية الرابية الخضراء
 الطابق الثاني.السند التنفيذي :عقد وكشف حساب
ً
م ــع ش ـه ــادة ت ــأم ــن ع ـق ــاري تـحـصـيــا
ملبلغ  /106231/دوالر اميركي ومبلغ
 /60437/لـيــرة لبنانية ع ــدا الـفــوائــد
واللواحق.
تاريخ قرار الحجز2015/11/18 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ل ــدى ام ــان ــة الـسـجــل
العقاري2015/11/19 :
الـعـقــار امل ـط ــروح لـلـبـيــع :كــامــل القسم
 8ب ـل ــوك  Aم ــن ال ـع ـقــار  4068ال ـحــدث
ال ـعــائــدة ملكيته للمنفذ عـلـيــه عــادل
عـ ـ ـ ــارف ع ـم ـش ــه مـ ـح ــل طـ ــابـ ــق ارض ـ ــي
ض ـم ـن ــه حـ ـم ــام ي ـت ـب ــع لـ ــه م ـت ـخ ــت فــي
املـيــزانــن ضمنه حـمــامــن ومـطـبــخ له
موقف سيارة رقم  8بلوك  Aمساحته
 263م.م .تقريبًا .حق مختلف .خاضع
لنظام ادارة العقار وتعديله .يشترك
بملكية القسمني رقــم  1و A 3وكــل ما
ورد عليهما.
ق ـي ـم ــة الـ ـتـ ـخـ ـم ــن/460250/ :دوالر
أميركي.
ق ـ ـي ـ ـمـ ــة ال ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــرح بـ ـ ـع ـ ــد الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــض:
 /202995.70/دوالر اميركي.
ت ــاري ــخ ومـ ـك ــان املـ ــزايـ ــدة :وقـ ــد تـحــدد
مـ ـ ــوعـ ـ ــد امل ـ ـ ـ ــزاي ـ ـ ـ ــدة ن ـ ـ ـهـ ـ ــار االربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاء
 2019/1/16الـســاعــة الـحــاديــة عشرة
صباحًا امام رئيس دائرة تنفيذ بعبدا
في قصر عدل بعبدا املبنى الجديد.
ش ـ ــروط امل ـ ــزاي ـ ــدة :ف ـع ـلــى الـ ــراغـ ــب فــي
الشراء وقبل املباشرة باملزايدة ايداع
مبلغ مــواز لثمن الـطــرح فــي صندوق
ال ـخ ــزي ـن ــة او مـ ـص ــرف م ـق ـب ــول بــاســم
رئـيــس دائ ــرة تنفيذ بـعـبــدا او تقديم
كفالة مصرفية تضمن املبلغ واتخاذ
محل اقــامــة ضمن نـطــاق الــدائــرة كما
عـلـيــه وب ـخــال ثــاثــة اي ــام مــن صــدور
قرار االحالة ايــداع الثمن تحت طائلة
اعـ ـ ــادة املـ ــزايـ ــدة ب ــزي ــادة ال ـع ـشــر على
مسؤوليته كما عليه وبخالل عشرين
يومًا تلي االحالة دفــع الثمن ورســوم
الداللة  %5والتسجيل.
رئيس القلم انطوان الحلو
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
غرفة الرئيس طانيوس الحايك
رقم املعاملة2017/1544 :
املنفذ :خاجيك نيكولي طوركوميان
وكـيـلـتــه االسـ ـت ــاذة زي ـنــة نـ ــون ،املـنـفــذ
عليه :جوزف أبو حيدر علما
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :حـ ـك ــم م ـح ـك ـمــة
االس ـت ـئ ـنــاف املــدن ـيــة رق ــم 2014/441
ت ــاري ــخ  2014/6/26املـتـضـمــن مبلغ
/49500/د.أ .ع ــدا ال ــرس ــوم وال ـفــوائــد
والنفقات.
تاريخ محضر الوصف،2017/11/6 :
تاريخ تسجيله.2018/1/29 :
املـطــروح للبيع 800 :سهم مــن املقسم
 1الـ ـعـ ـق ــار  /780ع ـل ـمــا وه ـ ــو فـسـحــة
سماوية ومطبخ ودرج حجري وهو
ق ــدي ــم ال ـع ـه ــد م ـس ــاح ـت ــه  13م 2ب ــدل
طرحه /650د.أ.
 800سهم من املقسم  - 2العقار /780 /
عـلـمــا ي ـح ـتــوي ع ـلــى غــرف ـتــن للسكن
وش ــرف ــة مـســاحـتــه  95م 2ب ــدل طــرحــه
 4949د.أ.
 800س ـهــم م ــن امل ـق ـســم  - 3ال ـع ـق ــار /
 780علما يحتوي على غــرفــة واحــدة
لها نوافذ حديد مساحته  95م 2بدل
طرحه  4749د.أ.
 800سهم من املقسم  - 4العقار780 /
عـلـمــا  -وه ــو فـسـحــة س ـمــاويــة ودرج
مساحته  9م 2بدل طرحه  300د.أ.

 800س ـه ــم م ــن امل ـق ـس ــم  - 5ال ـع ـق ــار/
 780علما  -يـتــألــف مــن غــرفــة للسكن
مساحته 6م 2بدل طرحه  225د.أ.
 800سهم من املقسم  - 6العقار780 /
علما -يتألف من سطح مساحته  5م2
بدل طرحه  468د.أ.
 800سهم من املقسم  - 7العقار 780 /
علما -يـتــألــف مــن سطح مساحته 95
م 2بدل طرحه /2376/د.أ.
 1200سهم من العقار  610علما وهو
قـطـعــة ارض م ــزروع ــة زي ـتــون ويمكن
الوصول اليها عبر طريق ترابية وهو
محاز لهذه الطريق مساحته  1571م2
بدل طرحه /70695د.أ.
 1200سهم  -العقار  351علما قطعة
ارض م ـ ــزروع ـ ــة زي ـ ـتـ ــون بـ ـعـ ـي ــدة عــن
الـ ـط ــري ــق ال ـ ـعـ ــام حـ ــوالـ ــي  50م لـيــس
لـهــا طــريــق وتـقــع خـلــف جــامــع البلدة
م ـ ـسـ ــاح ـ ـتـ ــه  1300م 2ب ـ ـ ـ ــدل ط ــرح ــه
/39000د.أ.
م ــوع ــد املـ ــزايـ ــدة وم ـك ــان ـه ــا :االربـ ـع ــاء
 2019/1/23الساعة  2:00امام رئيس
دائ ــرة تنفيذ زغــرتــا لـلــراغــب بالشراء
وق ـب ــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة دفـ ــع بــدل
الطرح بموجب شك مصرفي مسحوب
على مصرف لبنان المر رئيس دائرة
تنفيذ زغرتا واالطالع على الصحيفة
ال ـع ـي ـن ـي ــة ل ـ ـل ـ ـع ـ ـقـ ــارات ودف ـ ـ ـ ــع رس ـ ــوم
التسجيل والداللة البالغة .%5
مأمور التنفيذ
جبور نمنوم
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
باملعاملة التنفيذية رقم 2017/1173
امل ـن ـف ــذ :ج ــرج ــس س ـل ـي ـمــان ع ـ ــون ،حل
محله بالتنفيذ املشترك بالحجز ايلي
انطوان رفول ،وكيله املحامي جوزيف
ع ـب ــدو ،امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه :يــوســف طـنــوس
ميالن من بحويتا مقيم في شكا حي
البالط – بناية وسام املسيح ط.1
السند التنفيذي :استنابة مــن دائــرة
تـنـفـيــذ املـ ــن رقـ ــم  2009/479تــاريــخ
 2011/3/14وامل ـت ـض ـم ـن ــة م ـتــاب ـعــة
التنفيذ على العقار  133صخرة.
تاريخ محضر الوصف،2011/12/8 :
تاريخ تسجيله.2012/2/28 :
امل ـ ـطـ ــروح ل ـل ـب ـيــع :ك ــام ــل ال ـع ـق ــار 133
صـ ـخ ــرة وه ـ ــو ق ـط ـعــة ارض م ـش ـجــرة
زيـ ـ ـت ـ ــون ،قـ ـس ــم م ـن ـه ــا ح ــدي ــث ال ـع ـهــد
والقسم االخر قديم العهد وتصل اليه
عبر طريق ترابية متفرعة عن طريق
مزفت بعرض  4م ومساحته 42521م.2
ً
حـ ـ ــدود الـ ـعـ ـق ــار :شـ ـم ــاال ال ـع ـق ــار 134
وطريق عام يشكل حدود منطقة دير
ن ـبــوح ال ـع ـقــاريــة ،جـنــوبــا طــريــق ع ــام،
شرقًا العقار  134وطــريــق عــام يشكل
ح ـ ــدود مـنـطـقــة ديـ ــر ن ـب ــوح ال ـع ـقــاريــة
غربًا العقارات  132و 299و.300
م ــوع ــد املـ ــزايـ ــدة وم ـك ــان ـه ــا :االربـ ـع ــاء
فــي  2019/2/27الـســاعــة  14:30بعد
الظهر امام رئيس دائرة تنفيذ زغرتا
بمحكمة زغرتا ،التخمني1169327.5 :
د.أ.
بدل الطرح املخفض 254424 :د.أ.
لـ ـل ــراغ ــب بـ ــال ـ ـشـ ــراء وق ـ ـبـ ــل املـ ـب ــاش ــرة
بــاملــزايــدة دف ــع ب ــدل ال ـطــرح بصندوق
م ــال زغــرتــا او بـمــوجــب شــك مصرفي
م ـس ـحــوب المـ ــر رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة تنفيذ
زغــرتــا واتـخــاذ مقامًا لــه ضمن نطاق
ال ـ ــدائ ـ ــرة او ت ــوك ـي ــل م ـح ــام ــي وع ـل ـيــه
االطالع على قيود الصحيفة العينية
للعقار موضوع املزايدة وعليه زيادة
ع ـ ــن الـ ـثـ ـم ــن دف ـ ـ ــع رسـ ـ ـ ــوم ال ـت ـس ـج ـيــل
والداللة . %5
مأمور التنفيذ
جبور نمنوم
إعالن
عن تلزيم تنظيف املقر العائد لوزارة
البيئة والدائرة االقليمية في محافظة
البقاع للعام 2019
بطريقة استدراج عروض
ف ــي ت ـم ــام ال ـســاعــة ال ـع ــاش ــرة م ــن يــوم
ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع فـيــه  8مــن شـهــر ك2
مــن الـعــام  ،2019تـجــري وزارة البيئة

فــي مـقــرهــا الـكــائــن فــي وس ــط بـيــروت
 مباني اللعازارية  -الطابق السابعدائ ـ ـ ــرة ال ـ ـشـ ــؤون الــوظ ـي ـف ـيــة وامل ــال ـي ــة
وال ـ ـلـ ــوازم ،اسـ ـت ــدراج عـ ــروض لتلزيم
تنظيف املقر العائد لها للعام 2019
ف ــي ال ـط ــاب ـق ــن ال ـس ــاب ــع والـ ـث ــام ــن مــن
الـ ـعـ ـن ــوان امل ـ ــذك ـ ــور اعـ ـ ـ ــاه ،وال ـ ــدائ ـ ــرة
االقليمية في محافظة البقاع.
ال ـت ــأم ــن امل ــؤق ــت/2.000.000/ :ل.ل.
(فقط مليوني ليرة لبنانية).
ت ـقــدم ال ـع ــروض وف ــق ن ـصــوص دفـتــر
الشروط الخاص الــذي يمكن االطــاع
عـلـيــه م ــن مـصـلـحــة الـ ــديـ ــوان  -دائ ــرة
ال ـش ــؤون االداريـ ـ ــة وال ـتــوث ـيــق  -الـقـلــم
الـ ـع ــام غ ــرف ــة ( )35 - 7ف ــي امل ــدي ــري ــة
العامة للبيئة.
ي ـجــب ان ت ـصــل الـ ـع ــروض الـ ــى الـقـلــم
العام في مصلحة الديوان قبل الساعة
الثانية عشرة من يــوم االثنني الواقع
فيه  7من شهر ك.2019 2
م ــاح ـظ ــة :اذا ص ـ ــادف ن ـه ــار الـتـلــزيــم
املذكور اعاله يوم عطلة رسمية يعتبر
يــوم العمل الــذي يليه مــوعـدًا لجلسة
التلزيم.
طارق الخطيب
وزير البيئة
التكليف 2647
إعالن
ت ـجــري الـجــامـعــة الـلـبـنــانـيــة مناقصة
عامة لتلزيم اعمال التنظيفات لصالح
كلية الفنون الجميلة والعمارة الفرع
الـ ـث ــان ــي عـ ـل ــى اسـ ـ ـ ــاس سـ ـع ــر ي ـق ــدم ــه
العارض ،في االدارة املركزية للجامعة
اللبنانية املبنى الــزجــاجــي  -املتحف
يـ ــوم الـ ـث ــاث ــاء ب ـت ــاري ــخ 2019/1/22
الساعة 16.00
تقدم العروض لالشتراك في املناقصة
العامة وفق دفتر الشروط الذي يمكن
الـحـصــول عليه لــدى امــن ســر الكلية
الـ ـفـ ـن ــون ال ـج ـم ـي ـلــة وال ـ ـع ـ ـمـ ــارة ال ـف ــرع
الثاني.
تقدم طلبات االشتراك الى قلم الدائرة
االداري ــة املشتركة في االدارة املركزية
قبل الـســاعــة الثانية عـشــرة ظـهـرًا من
اخ ــر ي ــوم ع ـمــل يـسـبــق ال ـي ــوم امل ـحــدد
الجراء املناقصة.
بيروت في  19كانون االول 2018
رئيس الجامعة اللبنانية
فؤاد ايوب
التكليف 2631
اعالن
ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ  2018/12/12ص ـ ـ ــدر عــن
م ـح ـك ـم ــة ت ـن ـف ـي ــذ ع ـ ـقـ ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات
واالليات في بيروت برئاسة القاضي
جــويــل عيسى الـخــوري بــابــاغ املنفذ
عليه محمد عــدنــان املـصــري بالطرق
ً
االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة عـ ـم ــا ب ــاحـ ـك ــام امل ـ ــادة
 409أ.م.م .االن ـ ـ ــذار االجـ ــرائـ ــي وطـلــب
الـتـنـفـيــذ وم ــرب ــوط ــاتــه وق ـ ــرار الـحـجــز
عـلــى الـسـيــارة رق ــم /587308/ج نــوع
هـ ـ ـي ـ ــون ـ ــداي ص ـ ـ ـ ــادر ب ــاملـ ـع ــامـ ـل ــة رق ــم
 2017/1374امل ـقــدمــة م ــن ب ـنــك لـبـنــان
واملهجر ش.م.ل .بوكالة املحامي زياد
س .شبلي وعليه تدعوكم هذه الدائرة
الحضور شخصيًا أو بواسطة وكيل
قــانــونــي لتبلغ االوراق امل ـشــار اليها
خالل ثالثة اسابيع من تاريخ النشر.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
شطب شركة محدودة املسؤولية
صــادر عن امانة السجل التجاري في
جبل لبنان
بـتــاريــخ  2018/12/19وب ـنــاء للطلب
تـ ـق ــرر ش ـط ــب ق ـي ــد ش ــرك ــة ت ـش ــاوم ــن
ش.م.م .من السجل التجاري والكائنة
ف ــي ال ـب ــوش ــري ــة وامل ـس ـج ـلــة ب ــرق ــم عــام
 2031835بـعـبــدا الصـحــابـهــا ال ـســادة
ف ــادي طــانــوس عـيــد ول ــوال طــانـيــوس
عيد ومارك رودولف بول نزارت .فعلى
ك ــل ذي مـصـلـحــة ان ي ـق ــدم اع ـتــراضــه
ومالحظاته خالل مهلة عشرة ايام من
تاريخ اخر نشر.

أمني السجل التجاري في جبل لبنان
ليليان متى

أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف

إعالن
شطب شركة محدودة املسؤولية
صــادر عن امانة السجل التجاري في
جبل لبنان
بـتــاريــخ  2018/12/19وب ـنــاء للطلب
تـقــرر شـطــب قـيــد شــركــة انترسكشنز
ش.م.م .من السجل التجاري والكائنة
فــي ســاحــل علما واملسجلة بــرقــم عام
 33851ب ـع ـب ــدا الص ـح ــاب ـه ــا الـ ـس ــادة
نـجـيــب نـبـيــه زوي ــن وان ـط ــوان جــوزف
بـ ــرهـ ــوش وفـ ـ ـ ــادي ج ـ ـ ــوزف ب ــره ــوش.
فـ ـعـ ـل ــى كـ ـ ــل ذي مـ ـصـ ـلـ ـح ــة ان يـ ـق ــدم
اعـ ـت ــراض ــه وم ــاح ـظ ــات ــه خـ ــال مـهـلــة
عشرة ايام من تاريخ اخر نشر.
أمني السجل التجاري في جبل لبنان
ليليان متى

إعالن
ألمانة السجل العقاري في الشوف
طـلــب عــاطــف حليم ذب ـيــان اح ــد ورثــة
حليم سلمان ذبيان سندي ملكية بدل
ضائع للعقارين  2348و 2578مزرعة
الشوف.
للمعترض مراجعة االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية

إعالن
شطب مؤسسة تجارية
صــادر عن امانة السجل التجاري في
جبل لبنان
بـتــاريــخ  2018/12/17وب ـنــاء للطلب
تـ ـق ــرر ش ـط ــب ق ـي ــد م ــؤس ـس ــة ك ـب ــري ــال
مـعـلــوف الـتـجــاريــة الـكــائـنــة فــي ضهر
الصوان واملسجلة برقم خاص 10954
ب ـع ـب ــدا الص ـح ــاب ـه ــا ال ـ ـسـ ــادة ك ـبــريــال
ودي ــع مـعـلــوف وإزابـ ـي ــل م ــاري ش ــارل
كــري ـمــونــا .فـعـلــى ك ــل ذي مـصـلـحــة ان
يـ ـق ــدم اعـ ـت ــراض ــه وم ــاح ـظ ــات ــه خ ــال
مهلة عشرة ايام من تاريخ اخر نشر.
أمني السجل التجاري في جبل لبنان
ليليان متى
إعالن
ألم ـ ــان ـ ــة الـ ـسـ ـج ــل ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري بـبـعـلـبــك
الهرمل
طلب صــاح احمد رعــد ملــورث موكله
ديب سعيد مشيك سندات تمليك بدل
ضائع بحصته بالعقار 1384 – 1365
–  1386بوداي.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن
ألم ـ ــان ـ ــة الـ ـسـ ـج ــل ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري بـبـعـلـبــك
الهرمل
ً
طلب احمد علي موسى بصفته وكيال
سند تمليك بدل ضائع بحصة البائع
هزاع ابراهيم شكر بالعقار  576النبي
شيت.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن
ألم ـ ــان ـ ــة الـ ـسـ ـج ــل ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري بـبـعـلـبــك
الهرمل
طلب طـنــوس يــوســف الـفـخــري ملوكله
جوزف سمعان العاقوري سند تمليك
بدل ضائع بحصته بالعقار  701دير
االحمر.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن
ألم ـ ــان ـ ــة الـ ـسـ ـج ــل ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري بـبـعـلـبــك
الهرمل
ط ـل ـبــت س ـن ـيــه ع ـب ــاس ش ـك ــر لـنـفـسـهــا
س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك بـ ــدل ض ــائ ــع بـحـصـتـهــا
بالعقار  3192النبي شيت.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن
ألم ـ ــان ـ ــة الـ ـسـ ـج ــل ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري بـبـعـلـبــك
الهرمل
ط ـلــب ع ـبــدال ـلــه ع ـلــي اب ــراه ـي ــم ال ـحــاج
لـ ـنـ ـفـ ـس ــه س ـ ـنـ ــد تـ ـمـ ـلـ ـي ــك بـ ـ ـ ــدل ض ــائ ــع
بحصته بالعقار  3128شمسطار.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا

إعالن
ص ـ ـ ـ ـ ــادر ع ـ ـ ــن دائ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ صـ ـي ــدا
باملعاملة التنفيذية رقــم 2016/136
غرفة الرئيس راني صادق لبيع اسهم
املنفذ عليها في القسم رقــم 440 /39
عبرا باملزاد العلني.
امل ـ ـن ـ ـفـ ــذ :ب ـ ـنـ ــك االعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاد ال ـل ـب ـن ــان ــي
لــاسـتـثـمــار ش.م.ل .وك ـي ـلــه املـحــامــي
خالد لطفي
املنفذ عليها :جيهان عدنان املجذوب
الصباغ
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ال ـ ـقـ ــرار الـ ـص ــادر
ع ــن ال ـل ـج ـنــة ال ـق ـضــائ ـيــة ال ـن ــاظ ــرة في
الخالفات الناشئة عن تطبيق قوانني
اإلسكان.
تاريخ تبلغ االنذار2016/6/16 :
تاريخ قرار الحجز 2016/8/2 :تاريخ
تسجيله 2016/8/10
تاريخ محضر الوصف2016/12/16 :
تاريخ تسجيله 2017/1/28
محتويات القسم رقم  /440 / 39عبرا
هو عبارة عن شقة سكنية مؤلفة من
مـمــر وحـمــامــان ومـطـبــخ وث ــاث غــرف
وثالث شرفات.
مساحته/ 135 :م2
بدل التخمني /2400 :سهمًا101.250 :
د.أ.
ب ــدل ال ـطــرح املـخـفــض /2400 :سهمًا:
 57.712.5د.أ.
حدود العقار رقم /440عبرا:
ً
شماال :العقار رقم  502جنوبًا :العقار
441
شرقًا :امالك عامة غربًا :امالك عامة
تــاريــخ ومـكــان البيع :لقد تحدد نهار
ال ـخ ـم ـي ــس الـ ــواقـ ــع فـ ــي 2019/1/17
الساعة العاشرة صباحًا موعدًا للبيع
بـ ــاملـ ــزاد ال ـع ـل ـن ــي أمـ ـ ــام رئـ ـي ــس دائ ـ ــرة
التنفيذ في صيدا.
شروط البيع :على الراغب في الشراء
ان يــودع بــاســم رئـيــس دائ ــرة التنفيذ
ف ــي ص ـي ــدا ق ـب ــل املـ ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة
فـ ــي ص ـ ـنـ ــدوق ال ـخ ــزي ـن ــة او فـ ــي أح ــد
امل ـص ــارف املـقـبــولــة مــن ال ــدول ــة مبلغًا
موازيًا لبدل الطرح أو أن يقدم كفالة
مصرفية تضمن هذا املبلغ وعليه ان
يـتـخــذ مـحــل اق ــام ــة م ـخ ـتــارًا ل ــه ضمن
نطاق الدائرة اذا لم يكن له مقامًا فيه
واال اعتبر قلم الــدائــرة مقامًا مختارًا
لــه وعـلــى املـشـتــري اي ــداع كــامــل الثمن
ورسم الداللة خالل مهلة ثالثة أيام من
تاريخ صــدور قــرار االحــالــة واال تعاد
املزايدة بالعشر وعلى مسؤوليته.
رئيس القلم
أحمد عبد الله
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ جزين
برئاسة القاضي ايهاب بعاصيري
تـ ـط ــرح ه ـ ــذه ال ـ ــدائ ـ ــرة ل ـل ـب ـيــع ب ــامل ــزاد
العلني كامل  /2400/سهم في العقار
رق ــم /446كـ ـف ــرح ــون ــة ،ل ـع ــدم قــابـلـيـتــه
للقسمة بني الشركاء وذلك باالستنابة
القضائية رقم .2018/6
طالب التنفيذ :ايلي حكمت الحداد
امل ـن ـفــذ عـلـيـهــم - :امل ـ ــازا ي ـع ـقــوب غـنــام
الحداد
 وديعة يعقوب غنام الحداد اميل الياس رزق اللهالـسـنــد الـتـنـفـيــذي :اسـتـنــابــة قضائية
ص ــادرة عــن دائ ــرة تنفيذ صـيــدا برقم
 2017/528تاريخ 2018/2/2
تاريخ التنفيذ2017/7/13 :

تاريخ تبلغ االنذار2017/11/21 :
تاريخ قرار الحجز2018/1/11 :
تاريخ تسجيله2018/1/29 :
تاريخ محضر الوصف2018/2/16 :
تاريخ تسجيله2018/4/13 :
العقار رقم /446كفرحونة:
محتوياته :ارض بعل مغروسة تفاح
وع ـ ــري ـ ــش ض ـم ـن ـه ــا ب ـ ـنـ ــاء م ـ ــن ح ـجــر
مسقوف باطون مؤلف من اربعة غرف
للسكن ودار ومطبخ وحمام ومنافع
وتـتـخـيــة ي ـقــع ف ــي وس ــط ال ـب ـلــدة غير
صالح للسكن.
مساحته 340 :م.م.
حــدوده :غربًا طريق – شرقًا طريق –
ً
شماال طريق – جنوبًا طريق زفت.
بدل تخمينه 38600 :د.أ.
بدل طرحه 38600 :د.أ.
تعقد جلسة املــزايــدة العلنية في مقر
مـحـكـمــة جــزيــن عـنــد ال ـســاعــة الـثــانـيــة
عشرة من ظهر يوم الثالثاء الواقع في
.2019/1/29
عـلــى ك ــل راغ ــب ب ــاالش ـت ــراك بــاملــزايــدة
أن يـ ــودع بــاســم رئ ـيــس دائـ ــرة تنفيذ
جزين ،قبل املباشرة بها لدى صندوق
الـخــزيـنــة أو اح ــد امل ـص ــارف املـقـبــولــة،
مـبـلـغــا م ــوازي ــا ل ـبــدل ال ـط ــرح أو يـقــدم
ك ـف ــال ــة م ـصــرف ـيــة ت ـض ـمــن هـ ــذا املـبـلــغ
وأن ي ـع ــن م ـق ــام ــا م ـخ ـت ــارًا ل ــه ضـمــن
نطاق دائ ــرة تنفيذ جزين واال اعتبر
قلمها مقامًا لــه .وعلى املشتري الذي
تــرســي عـلـيــه امل ــزاي ــدة أن ي ـقــوم بــدفــع
ً
ال ـث ـمــن ك ــام ــا خـ ــال ث ــاث ــة اي ـ ــام تلي
قرار االحالة ورسم داللة قدره خمسة
باملئة تحت طائلة اع ــادة البيع على
عهدته.
رئيس قلم دائرة التنفيذ
بتريسيا بو راشد
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
غرفة الرئيس
ّ
ي ـب ــل ــغ الـ ــى امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ــه :مل ـي ــاء اح ـمــد
ناصر
ً
ع ـ ـمـ ــا بـ ــأح ـ ـكـ ــام املـ ـ ـ ـ ــادة  409أص ـ ــول
مـ ـح ــاكـ ـم ــات م ــدنـ ـي ــة ت ـع ـل ـم ـك ــم دائـ ـ ــرة
تنفيذ بيروت بــأن لديها في املعاملة
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة رقـ ــم  2018/1122ان ـ ــذارًا
ت ـن ـف ـي ــذي ــا م ــوج ـه ــا ال ـي ـك ــم مـ ــن طــالــب
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ اس ـ ـم ـ ـهـ ــان ال ـ ـح ـ ــاج ح ـس ــن،
وناتجًا عن طلب تنفيذ الحكم الصادر
الشرعية الجعفرية فــي بـيــروت ،قــرار
رق ــم  /44تــاريــخ  ،2018/5/14وعليه
تدعوكم هــذه الــدائــرة للحضور اليها

شخصيًا أو بــواسـطــة وكـيــل قانوني
الس ـتــام االنـ ــذار الـتـنـفـيــذي واالوراق
امل ــرف ـق ــة بـ ــه ،ع ـل ـمــا بـ ــأن ال ـت ـب ـل ـيــغ يـتــم
قانونًا بانقضاء مهلة عشرين يومًا
على نشر هــذا االع ــان ،وعلى تعليق
نسخة عنه وعــن االن ــذار املــذكــور على
ل ــوح ــة االعـ ــانـ ــات لـ ــدى دائـ ـ ــرة تنفيذ
بـ ـي ــروت ،ويـ ـص ــار ب ـعــد ان ـق ـض ــاء هــذه
املهلة ومهلة االنذار التنفيذي البالغة
خ ـم ـســة أي ـ ـ ــام ،ال ـ ــى م ـتــاب ـعــة الـتـنـفـيــذ
ً
بحقكم اصوال حتى الدرجة االخيرة.
في 2018/12/21
مأمور تنفيذ بيروت
حسني عاكوم
إعالن قضائي
يدعو قلم محكمة االستئناف املدنية
فــي الـنـبـطـيــة املـسـتــأنــف عـلـيـهــم ورثــة
املــرحــوم وديــع ابــو متى وهــم :زوجته
مــريــم طــان ـيــوس سـلـيــم واوالده دنـيــا
وجـ ــرجـ ــي وشـ ــاهـ ــن وديـ ـ ــع اب ـ ــو مـتــى
الحضور اليه الستالم اوراق الدعوى
االسـتـئـنــافـيــة رق ــم  2018/472املقامة
من القاضي ريــاض ابو غيدا بواليته
ال ـج ـب ــري ــة ع ـل ــى ابـ ـن ــه الـ ـق ــاص ــر م ـكــرم
ب ـمــوضــوع ازال ـ ــة ش ـي ــوع ،وعـلـيـهــم ان
يـ ـتـ ـخ ــذوا م ـح ــل اقـ ــامـ ــة ض ـم ــن ن ـطــاق
املحكمة ما لم يكونوا ممثلني بمحام
ي ـعــد مـكـتـبــه م ـقــامــا م ـخ ـتــارًا ل ـهــم واال
جاز ابالغهم االوراق بواسطة رئيس
القلم والتعليق على لوحة االعالنات
وذلك بخالل عشرين يومًا تلي النشر.
رئيس القلم
علي ابراهيم
اعالن
صادر عن محكمة زغرتا املدنية
رقم امللف2018/604 :
الـ ـ ـ ــى املـ ـ ــدعـ ـ ــى عـ ـلـ ـيـ ـه ــا :ان ـ ـي ـ ـسـ ــة فـ ــرح
االميوني قره باش – مجهولة االقامة
تدعوك هذه املحكمة للحضور بالذات
او بالواسطة القانونية لتبلغ الحكم
الصادر بحقك برقم قرار  /71/تاريخ
 2018/10/31بــالــدعــوى امل ـقــدمــة من
ب ــرب ــر الـ ـي ــاس الـ ـج ــوخ ــدار ب ـمــوضــوع
حــق م ــرور عـلــى الـعـقــار فــي 289 ،288
كـفــرحــاتــا وذل ــك خــال مهلة شـهــر من
تاريخ هذا النشر.
رئيس القلم
جبور نمنوم
من امانة السجل العقاري في صور
طـ ـل ــب امل ـ ـحـ ــامـ ــي اسـ ـم ــاعـ ـي ــل ف ـي ــاض

ملــوكـلـتــه لـطـفـيــه نـعـيــم عـبــد عـلــي عبد
ع ـلــي الـ ـ ــوارد اس ـم ـهــا ع ـلــى الصحيفة
الـ ـعـ ـق ــاري ــة ل ـط ـف ـي ــه ن ـع ـي ــم عـ ـب ــد عـلــي
سـنــدات تمليك بــدل ضــائــع للعقارات
 583و 823و 546عـيـتـيــت وملــورث ـهــا
ابـ ــراه ـ ـيـ ــم م ـح ـم ــد ال ـس ــاح ـل ــي س ـن ــدي
تمليك بدل ضائع للعقارين  184برج
رحال و 1050العباسية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
اعالن
من امانة السجل العقاري في صور
طلبت نجات عبد النعيم ملورثها عبد
قاسم النعيم سند تمليك بدل ضائع
للعقار  420بافليه.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
اعالن
من امانة السجل العقاري في صور
طـلــب عـلــي ص ــاح ش ــور سـنــد تمليك
بدل ضائع للعقار  45طورا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
اعالن
من امانة السجل العقاري في صور
طلب املحامي توفيق عسيران ملوكله
امني امني منصور سندي تمليك بدل
ضائع للعقارين  1030و  818بازورية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
تعلن كـهــربــاء لـبـنــان عــن رغـبـتـهــا في
إجراء استدراج عروض الجراء مزايدة
لبيع م ــواد غـيــر صــالـحــة لالستعمال
في مديرية التوزيع في املناطق.
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
ب ــاس ـت ــدراج الـ ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه
ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـ ـلـ ــى نـ ـسـ ـخ ــة مـ ـ ــن دفـ ـت ــر
الشروط من مصلحة الــديــوان ـ ـ امانة
السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة  ،)1223مبنى
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر وذلك لقاء
مبلغ قدره /20 000/ل.ل.
تسلم ال ـعــروض باليد إلــى امــانــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة – املصلحة املالية االقليمية في محافظة بعلبك الهرمل  -دائرة خدمات املكلفني الواردة
أسماءهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بعلبك  -دورس مبنى مستشفى دار األمل سابقًا.
ً
لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة
صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة
املالية:
رقم البريد املضمون
رقم املكلف
اسم املكلف
شركة الرمح وشريكه

1950336

RR192505552LB

شركة  WOODللتجارة واالستيراد والتصدير سويدان اكرم ناصر الدين وشركاه

2673601

RR192505566LB

علمًا إن آخــر موعد لتقديم العروض
هو نهار الجمعة الواقع في 2019/2/1
عـنــد نـهــايــة ال ـ ــدوام الــرس ـمــي الـســاعــة
 11:00قبل الظهر.
بيروت في 2018/12/20
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2648
إعالن قضائي
ت ــدع ــو م ـح ـك ـم ــة الـ ـغ ــرف ــة االبـ ـت ــدائـ ـي ــة
الـثــانـيــة فــي الـبـقــاع – زح ـلــة ،برئاسة
ال ـق ــاض ـي ــة ن ـ ـ ــوال ص ـل ـي ـبــا امل ـس ـتــدعــى
ضدهم :خيره واحمد وهدية وبدرية
محي الدين طعمة املقيمني سابقًا في
البيرة – قضاء راشيا واملجهولي محل
اإلقــامــة حاليًا للحضور شخصيًا او
بواسطة مــن ينوب عنهم قانونًا الى
قـلــم املـحـكـمــة فــي زح ـلــة ،لتبلغ اوراق
الدعوى املقدمة من املستدعي حسني
ع ـم ــر حـ ـم ــزة ب ــوك ــال ــة املـ ـح ــام ــي اي ـلــي
ن ـكــد الـ ـخ ــوري املـسـجـلــة بــرقــم اس ــاس
 2018/562تاريخ الورود 2018/2/18
والذي يطلب بموجبها:
اب ـ ـ ــاغ امـ ــانـ ــة الـ ـسـ ـج ــل ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري فــي
البقاع لوضع اشــارة االستدعاء على
الصحيفة العينية للعقار رقم /1058/
من منطقة راشيا ضهر االحمر.
وقسمة العقار عينًا فيما بني الشركاء
ً
اذا ك ــان ق ــاب ــا لـلـقـسـمــة واال قسمته
جبرًا عــن طريق بيعه بــاملــزاد العلني
بعد تعيني خبير للكشف على العقار
وتحديد قيمة حصة كل شريك.
وت ــدري ــك امل ـس ـتــدعــى ضــدهــم الــرســوم
واملصاريف واألتعاب وكافة اللواحق.
للمستدعى ضــدهــم املــذكــوريــن مهلة
ع ـشــريــن ي ــوم ــا م ــن ت ــاري ــخ آخـ ــر نـشــر
التخاذهم محل اقامة معروف ضمن
اطـ ـ ــار امل ـح ـك ـمــة واال ي ـص ــار ابــاغ ـهــم
جـمـيــع االوراق وال ـ ـقـ ــرارات بــواسـطــة
رئيس القلم باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
راغب شحادي
إعالن ألمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
ط ـلــب ب ـش ــارة م ـطــانــوس ن ـصــر مل ــورث
مــوك ـلــه ورث ـ ــة ج ــرج ــس م ــوس ــى داود
عـ ـ ــردو ن ـص ــر الـ ـل ــه وامل ـ ـعـ ــروف ب ــورث ــة
ج ـ ــرج ـ ــس داود ع ـ ـ ـ ـ ــردو ن ـ ـصـ ــر الـ ـل ــه
واملـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروف اي ـ ـضـ ــا ب ـ ــورث ـ ــة ج ــرج ــس
موسى داود نصر الله سندات تمليك
بدل ضائع بحصته بالعقارات،2343 :
،1270 ،2930 ،1031 ،2535 ،1611
،3340 ،1134 ،3347 ،1549 ،695 ،2499
،606 ،1025 ،1120 ،2931 ،2546 ،2550
،2921 ،1501 ،1486 ،1617 ،1569 ،612
 1450 ،2394راس بـعـلـبــك ال ـشــرقــي.
وبـحـصـتــه ب ــال ـع ـق ــارات ،1379 ،3347
،2693 ،1568 ،6161 ،7521 ،524 ،2018
 2608راس بعلبك الـسـهــل .وبحصته
بــالـعـقــارات ،1224 ،572 ،1105 ،1198
 1264 ،1097راس بعلبك وادي – فعرا.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة بعلبك
ابراهيم همدر
التكليف 2528

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة – مالية محافظة بعلبك الهرمل  -دائرة خدمات املكلفني الواردة أسماءهم في الجدول
أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بعلبك  -دورس مبنى مستشفى دار األمل سابقًا.
ً
لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة
صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة
املالية:
اسم املكلف
همام احمد فرحات

رقم املكلف
583164

رقم البريد املضمون
RR192503335LB

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

تاريخ الزيارة الثانية
2018/10/01

تاريخ اللصق
2018/10/12

رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة بعلبك
ابراهيم همدر
التكليف 2528

◄ للبيع ►
مـعــروض للبيع  ،مقعدين حفر (خشب
شرقي)
سعر مغر جدًا $ 400
لالتصال 03/204901

◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة البنغالدشية
NIPA AKTER
مكان عملها ولم تعد ،فالرجاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم70/738889 :
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اإلثنين  24كانون األول  2018العدد 3647

اإلثنين  24كانون األول  2018العدد 3647

ثقافة وناس

ثقافة وناس
على الشاشة

سينما
نور وصوما
في سيرالنكا

في مناسبة يوم
المهاجرين العالمي،
احتضنت «متروبوليس
أمبير صوفيل» (األشرفية)
األسبوع الماضي شريطًا
بدعم من منظمة العمل
الدولية« .شكرًا صوما»
( 55د ـ ـ  )2018وثائقي
حمل توقيع المخرجة
اللبنانية التي تأمل أن
يساعد عملها في «تغيير
المواقف ويؤدي إلى
تحسينات حقيقية.
لقد شاركت صوما ونور
قصتهما ًبشجاعة مع
العالم ،أمال في إلهام
التغيير» .يهدف الشريط
إلى تغيير النظرة السائدة
ّ
والعمال
إلى العامالت
المنزليين المهاجرين.
على أن يعرض الحقًا في
المدارس والجامعات في
عدد من الدول العربية

«شكرًا صوما» ...والشكر موصول بنظام الكفالة!

منذ ثــاثــن عــامــا و«صــومــا» تقيم مع
العائلة .تغسل الصحون منذ ثالثني
عامًا ،وتمسح الغبار منذ ثالثني عامًا.
ال يمكنها أن تتقاعد ،وال يوجد تقييم
عــادل ألجرها ،وال تعويض لديها في
الضمان االجتماعي .وغالبًا ،بما أننا
فــي لبنان ،يمكننا أن نفترض ،أن في
ال ـح ـ ّـي حـيــث ت ـق ـيــم ،ثـمــة م ــن ّ
يسميها
«ال ـ ـس ـ ـيـ ــرالن ـ ـك ـ ـيـ ــة» ،أو «س ـي ــرالن ـك ـي ــة
آل كـ ـ ــذا» .ت ـع ــرف م ــن ل ـب ـنــان ال ـقــذائــف
وت ـتــذكــر ال ـح ــرب .ل ــم ت ــر أرز ال ـب ــاروك،
ولم تتناول الكبة النية مع العرق على
ضـفــاف الـنـهــر .لــم يعد يــوجــد نهر في
لـبـنــان .وال بـحــر قــريــب مــن الـجـبــل وال
ال ـع ـكــس .تـقـيــم ف ــي امل ـن ــزل وت ـع ـمــل في
امل ـنــزل ،وحياتها كلها هنا فــي سجن
امل ـ ـنـ ــزل .ال ـع ــائ ـل ــة الـ ـت ــي ت ـس ـكــن مـعـهــا
طـيـبــة .املـ ــدام وب ــاب ــا ون ــور وح ـم ــودي.
ول ـك ـن ـهــم ل ـي ـســوا أه ـل ـهــا ف ــي ال ـن ـهــايــة.
صــار عمرها  57عــامــا ،ولديها أحفاد
تتحدث معهم عبر وســائــط الفيديو،
ول ـك ـن ـهــا ت ـق ـيــم ه ـن ــا ف ــي ل ـب ـن ــان ،وه ــو
ليس مكان عيشها في األصــل .والدها
ووالــدتـهــا مسنان .وغــالـبــا ،ال يعرفان
ال ـك ـث ـيــر ع ــن ِع ـق ــد ال ـت ـف ــوق ف ــي ل ـب ـنــان،
ـام ـلــة إلــى
وع ــن ت ـحــول ال ــدف ــاع ع ــن ال ـعـ ِ
مــوضــة ،وعــن «األش ــاوس» الناشطني،
وعن الجمعيات األهلية التي «تملي»
عـ ـل ــى الـ ـصـ ـح ــافـ ـي ــن والـ ـصـ ـح ــافـ ـي ــات
م ــا ي ـك ـت ـب ــون ــه ،وكـ ـي ــف ي ـق ــول ــون ــه ،عــن
العبودية واملــرأة و«تــأخــر» الشرق عن
«ركب» الحضارة .من هنا ،يمكن القول
إن النقطة اإليجابية األول ــى فــي فيلم
«شكرًا صوما» ( 55د ـ ـ  )2018لكارول
م ـن ـصــور ،ه ــي «ص ــوم ــا» .ف ـهــي تـعــرف
ّ
يتخيله «الناشطون»
أكثر بكثير مما
بجهد على ملء عقولهم
الذين يعملون
ٍ
بالـ«الحضارة» ،وبتعلم الحضارة ،من
م ــراج ــع لـيـســت صــاح ـبــة ت ـجــربــة أكـثــر
منهم ،أو فهمًا ،إنما هي مراجع تعتقد

«ثورة الفالحين» بارقة أمل للدراما اللبنانية؟
عدي رعد *

العامالت المنزليات بعدسة كارول منصور
أحمد محسن

تلفزيون
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أنها تملك «مفاتيح» الحضارة .وهي
مفاتيح «بـيـضــاء» طبعًا .ويمكننا أن
نـســأل صــومــا وأهـلـهــا وجـيــرانـهــم عن
الـكــولــونـيــالـيــة وع ــن آل ـيــة «اس ـت ـجــرار»
ال ـح ـضــارة! فــي ه ــذا الـسـيــاق ،يـجــب أن
يشاهد شريط «شـكـرًا صــومــا» ،أو أي
ش ــري ــط م ــن ذات ال ـص ـن ــف .ال يـنـبـغــي
إهـ ـم ــال هـ ــذه الـ ـنـ ـق ــاط ،ونـ ـق ــاط أخ ــرى
كـ ـثـ ـي ــرة ،عـ ـن ــدم ــا نـ ـتـ ـح ــدث عـ ــن وض ــع
الـعــامـلــة األجـنـبـيــة .وف ــي لـبـنــان يجب
االنطالق من أرضية صحيحة ،وليس
من الهواء .من حقيقة الظلم والتمييز
ونظام الكفالة ،في مــوازاة «التمييع»،
الـ ـ ــذي م ــارس ـت ــه وتـ ـم ــارس ــه جـمـعـيــات
ون ــاش ـط ــون وح ـك ــوات ـي ــة ،يـسـتـثـمــرون
بسفاهةٍ في األزمة.
يـقـتــرح الـفـيـلــم ،حـتــى مــرحـلــة متأخرة
جدًا منه ،سردية تقريبًا معروفة .عائلة
بنكهة بــورجــوازيــة ،أفــرادهــا ّ
طيبون،
وتقيم معهم العاملة ،منذ ثالثني عامًا.
ّ
ّ
الطيبون العاملة .وحتى اآلن،
ويحب
كــل شــيء «طبيعي» .فهي «إنـســان في
الـنـهــايــة» ،ويمكن أن ّ
يحبونها ،حتى
ّ
ولــو أنها «تعمل لديهم» .سيحبونها
إلى درجة أن نور ،االبنة املدللة للعائلة،
تقرر الــذهــاب إلــى سيرالنكا ،للتعرف
إل ــى ح ـيــاة «ص ــوم ــا» ،وإلـ ــى عــائـلـتـهــا.
س ـت ـك ـت ـشــف هـ ـن ــاك أن امل ـ ـنـ ــزل «ل ـي ــس
كاملنازل في دول العالم الثالث» ،كما
توقعت ،وأن كل شــيء «مــرتــب» .لفتها
أيضًا أنها وجدت «كتبًا ودفاتر» .كتب
ودفاتر في سيرالنكا ،ليس فيلة فقط.
وال ـح ــق ،قـبــل إط ــاق الـتـهــم املتعسفة،
أن هذا ليس ّ
ضد نــور ،وهــذه إيجابية
أخــرى فــي الفيلم .شجاعة االبـنــة على
االعـ ـت ــراف ،وق ـبــل ذل ــك امل ــواج ـه ــة ،وإن
كـ ــان ال ـش ـكــل ال ـ ــذي ي ـق ـتــرحــه ال ـشــريــط
ً
ً
ف ــي ال ـبــدايــة لـلـمــواجـهــة ش ـكــا هــزيــا.
لكن ما هو ّ
محير ،ملــاذا يــدور الشريط
ح ــول نـ ــور ،ول ـيــس ح ــول ص ــوم ــا .وإن
كانت اإلجابة ـ ـ مهما حاولنا التنصل
منها ـ ـ تقفز بوضوح إلى أمامنا ،على

نـحـ ٍـو ال يمكن تـجــاهـلــه .مــركــزيــة نــور،
باملقارنة مع «صــومــا» ،كما هي حال،
مــركــزيــة رأس امل ـ ــال ،ع ـنــد م ـقــاربــة أي
مسألة طبقية .فــرأس املــال ليس درسًا
محفوظًا ،أو معادلة اختبارية ،بل هو،
كـمــا يسميه حـمـيــد دبــاشــي «مختلط

ال يمكن تحميل نورُ ،
الم ّ
حبة لصوما
وزر عالقة شائكة ومعقدة
وطويلة ،بين رأس المال والعامل

صوما مع
حفيدتها

أيـ ــديـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــا» ،وه ـ ــو بـ ــذلـ ــك ج ــاه ــز
للهيمنة على أي ثقافة .حتى أنــه ،في
حديث مشترك بني نور وصوما ،هناك
قــرب املعبد الـبــوذي الكبير ،تمازحها
«من مالك» .وكأن هذا
العاملة بالقولِ ً :
املــال ،يبقى مــاال مشروطًا ،وليس حقًا
عمل.
مكتسبًا أو أجرًا على ُ
ال يمكن تحميل ن ــور ،املـحـ ّـبــة لصوما
حـ ـب ــا صـ ــادقـ ــا وواضـ ـ ـح ـ ــا وزر ع ــاق ــة
شــائ ـكــة وم ـع ـق ــدة وط ــوي ـل ــة ،ب ــن رأس
املال وبني العامل ،بني النزعة البيضاء
وبني ضحاياها .ال يمكن تحميل فرد

ً
واحــد عــبء هــذه املباحث ،خــاصــة وأن
نور ،حاولت وأعلنت في نهاية الفيلم،
أن «األمــور ّ
تغيرت بعد رحلتها» .وأن
لصوما حياة يجب أن تكون مختلفة.
لـكــن ،يـجــب أن نـتــذكــر أن ــه مـنــذ ثالثني
ع ــام ــا و«صـ ــومـ ــا» ت ـق ـيــم م ــع ال ـعــائ ـلــة.
ت ـغ ـســل ال ـص ـح ــون م ـنــذ ث ــاث ــن عــامــا،
وتـمـســح ال ـغ ـبــار مـنــذ ثــاثــن عــامــا .ال
يمكنها أن تتقاعد ،وال يــوجــد تقييم
ع ـ ــادل ألجـ ــرهـ ــا ،وال ت ـع ــوي ــض لــديـهــا
فـ ــي الـ ـضـ ـم ــان االجـ ـتـ ـم ــاع ــي .وال أح ــد
فــي الـشــريــط ســألـهــا عــن رأي ـهــا فــي كل
ه ــذا .إنـمــا سئلت عــن «الـطـفــولــة» ،كما
ل ــو أن ع ـل ـي ـنــا أن ن ـك ـت ـشــف أنـ ــه كــانــت
لديها طفولة ،أم أن هذا ليس معروفًا.
وت ـحــدثــت ك ـث ـي ـرًا ع ــن امل ــدرس ــة ،كــأنـنــا
يجب أن نفاجأ هـنــا ،أنــه كــانــت لديها
مــدرســة ،وأن لديها زوجــا ،أحبته منذ
ك ــان ــت ط ـف ـلــة ،وأنـ ــه اس ـت ـغ ـل ـهــا ،وص ــار
سكيرًا .منذ ثالثني عامًا ،وهي تعاني
من أشياء أخــرى ،ويجب أن تسأل عن
رأي ـه ــا ف ـي ـهــا .ش ـك ـرًا «ص ــوم ــا» وه ـكــذا
ي ـن ــادون ـه ــا م ـن ــذ ث ــاث ــن ع ــام ــا .ول ّـكــن
عـلـيـنــا أن نـنـتـبــه أن «ص ــوم ــا» تفضل
ً
اسـ ـمـ ـه ــا األص ـ ـلـ ــي وإن كـ ـ ــان ط ــوي ــا،
وأنـهــا ال تحب أن يـقــال لها «صــومــا».
وال يمكننا أن نـعــرف ،أو نفترض ،أو
نجيب عنها .ورغ ــم التغيير الشجاع
الـ ـ ـ ــذي تـ ـعـ ـت ــرف ب ـ ــه نـ ـ ـ ــور ،ف ـ ــي ن ـه ــاي ــة
الــرحـلــة االسـتـشــراقـيــة إل ــى سيرالنكا،
حــن تـقــول إن ه ــذه ليست ح ـيــاة ،وأن
ص ــوم ــا ال ي ـج ــب أن تـ ـك ــون م ـض ـطــرة
ـاءت مـعــاكـســة
ل ـكــل هـ ــذا .ال ـخــاصــة جـ ـ ً
لالعتراف الشجاع ،خاصة أن صوما،
ت ـعــود إل ــى ل ـب ـنــان ،لـتـغـســل الـصـحــون
وتمسح الغبار وتتابع الحياة نفسها
التي تستمر منذ ثالثني عامًا .ولنكن
ً
قليال ،و«متعوملني» إلى ّ
حد
إيجابيني
ّ
بسيط :صوما تحب العائلة والعائلة
ً
ت ـحـ ّـب ـهــا .وه ـ ــذا «أشـ ـف ــى حـ ـ ــاال» رب ـمــا.
ماذا عن البقية؟ شكرًا صوما ،والشكر
موصول بنظام الكفالة!

ح ـص ــد م ـس ـل ـســل «ث ـ ـ ــورة ال ـف ــاح ــن»
» (حـ ــوار كـلــوديــا مــرشـلـيــان ،إخ ــراج
فيليب أسـ ّمــر ،إنـتــاج «إيـغــل فيلمز»
لجمال سنان) متابعة غير مسبوقة
وحيزًا كبيرًا من يوميات املشاهدين
فــي لـبـنــان ،ملــا تميز بــه مــن ضخامة
فــي اإلن ـتــاج ،وإخ ــراج جميل وحشد
مـ ـ ـ ــن املـ ـ ـمـ ـ ـثـ ـ ـل ـ ــن ل ـ ـه ـ ــم ج ـ ـم ـ ـهـ ــورهـ ــم
الـ ـع ــري ــض .ت ـم ـ ّـيــز امل ـس ـل ـســل بـجـمــال
الديكورات وضخامتها وكمية إبهار
كـبـيــرة وصـلــت حــد املـبــالـغــة .يسجل
ل ـل ـم ـس ـل ـســل ومل ـن ـت ـج ــه هـ ـ ــذه ال ـن ـق ـلــة
النوعية في كلفة اإلنتاج في الدراما
ّ
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة رغـ ـ ــم أن ذلـ ـ ــك م ـح ـفــوف
باملخاطر وبالتأكيد لن يرد كلفته .إال
َ
غامر وربح الرهان وفرض
أن املنتج
على الجميع سقوفًا جديدة لإلنتاج
تحترم عقل املشاهد وذكاءه وتحترم
قيمة الدراما اللبنانية ،مع تسجيل
ّ
أن «مركز بيروت لإلنتاج» قد سبقه
إلى ذلك حني سخا في إنتاج مسلسل
«الغالبون  .»2-1بالعودة إلى «ثورة
الفالحني» ،ال بـ ّـد من البدء بتشريح
العمل عبر تـنــاول عناصره التالية:
النص ،اإلخــراج ،املوسيقى ،الديكور
واملالبس ،املونتاج واملمثلون.
ّ
تميزت كلوديا مرشيليان بتسجيل
الخيبة تلو األخرى ،وبظاهرة ترافق
أغـلــب أعـمــالـهــا تتلخص فــي ارتـفــاع
س ـقــف ال ـتــوق ـعــات ح ــن اإلعـ ـ ــان عن
العمل وانخفاضها حني مشاهدته.
وهذه الزمة ال أعلم من املسؤول عنها:
هل هو اإلعالن املبالغ فيه أو اللجوء
إل ــى ذل ــك لـ ـض ــرورات ال ـت ـســويــق؟ في
ّ
«ث ــورة الـفــاحــن» ،وكما ُيستدل من
اسمه ،يذهب تفكيرك إلى استحضار
ّ
طانيوس شاهني وثورته .تعتقد بأن
املسلسل سيتناول حقبة ّ
مهمة من
تاريخ لبنان .كيف يا ترى سيتناول
املـ ـسـ ـلـ ـس ــل م ــابـ ـسـ ـه ــا ،حـ ــوارات ـ ـهـ ــا،
مفرداتها ،ولهجتها؟ فإذا باملسلسل
ال عــاقــة ل ــه بـطــانـيــوس شــاهــن وال
بعصره .هو فقط استعار
بثورته وال
ّ
منه االســم .حتى إنــه لم يستعر منه

باسم مغنية
في العمل

بـيـئـتــه أو أجـ ـ ــواءه ،ف ـصــار املسلسل
عبارة عن حكايات الجدات عن ظلم
ال ـب ـي ــك واإلقـ ـط ــاع ــي .ت ـم ـ ّـر ال ـح ـل ـقــات
الطويلة من دون أن تندلع تلك الثورة
وتنتظر ،وتنتظر ،وتنتظرُ ...يذبح
ال ـف ــاح ــونُ ،ي ـغ ـت ـص ـبــونُ ،ي ـش ـن ـقــون،
ُيـنـكــل بـهــم وال تـنــدلــع الـ ـث ــورة .متى
ستندلع هذه الثورة إذن؟
ّ
ربـ ـم ــا ل ــن ت ـن ــدل ــع ألن ال ـف ــاح ــن قــد
أبـ ـي ــدوا ع ــن ب ـك ــرة أب ـي ـهــم ول ــم يتبق
منهم مــن سـيـقــوم بـهــذه ال ـث ــورة؟ أو
ربما عدد الحلقات الكبير ( 60حلقة)
فـ ـ ــرض هـ ـ ــذه «املـ ـطـ ـمـ ـط ــة» لـتـقـتـصــر
أحــداث املسلسل على قصص الحب
املـ ـتـ ـط ــاي ــرة مـ ــن كـ ــل ح ـ ــدب وص ـ ــوب،
تـ ـسـ ـي ــر بـ ـ ـب ـ ــطء وت ـ ـت ـ ـكـ ــرر م ــواقـ ـفـ ـه ــا
وح ــواراتـ ـه ــا ،واس ـت ـعــارت ـهــا أحـيــانــا
ملــواقــف وح ـ ــوارات مــن أع ـمــال أخــرى
كما في مشهد امتناع الفالحني عن
تـلـبـيــة دع ــوة الـبـيــك (ن ـق ــوال دان ـي ــال)
للتحاور معهم .فهو مأخوذ بفكرته
وحـ ـ ـ ـ ــواره مـ ــن م ـس ــرح ـي ــة «نـ ــاطـ ــورة
املفاتيح» لألخوين الرحباني ،حتى
ّ
إن امل ـم ـثــل ن ـق ــوال دانـ ـي ــال ح ـ ــاول أن
ّ
يقلد أداء الكبير انـطــوان كــربــاج في
ّ
املشهد .في كل األحــوال ،لو لم يتلط
الـنــص وراء اس ــم «ث ــورة الـفــاحــن»،
ملــا كــانــت كــل ه ــذه املـحــاكـمــة ل ــه ،ومــا
كان يجب علينا تحميل األمور أكثر
م ـم ــا ت ـح ـت ـمــل .وربـ ـم ــا ك ـن ــا اكـتـفـيـنــا
ّ
بالتكهن بــأن السيد سنان طلب من
ً
السيدة كلوديا قائال :فيكي تكتبيلنا
م ـس ـل ـســل م ـت ــل «ح ــري ــم ال ـس ـل ـط ــان»؟
فــأجــاب ـتــه :ط ـب ـعــا ،وكـ ــان ل ــه م ــا أراد.
(أقـ ـ ــول ربـ ـم ــا) .ف ــي ك ــل األحـ ـ ـ ــوال ،لو
اكتفى املسلسل بعدد  30حلقة فقط،
كــان ليكون أفضل من حيث الحبكة
وتكثيف األحداث.
ّ
يخص اإلخراجّ ،
يكرس فيليب
في ما
أسمر نفسه يومًا بعد يــوم مخرجًا
مــن الـعـيــار الـثـقـيــل .جميل ال ـصــورة،
أنـ ـي ــق اإلضـ ـ ـ ـ ــاءة ،رشـ ـي ــق ال ـت ـق ـط ـيــع.
فـ ـيـ ـلـ ـي ــب أسـ ـ ـم ـ ــر مـ ـ ـخ ـ ــرج كـ ـبـ ـي ــر مــن
لبنان .أمــا املوسيقى ،فكانت رائعة
ومناسبة جـدًا ألج ــواء العمل .شكرًا
إي ــاد الــري ـمــاوي .وعـنــد الـتــوقــف عند

الــديـكــور واملــابــس ،ال بــد مــن الثناء
ع ـل ــى ع ـم ــل األسـ ّـ ـت ـ ــاذ نـ ـص ــري ط ــوق
وعلى براعته وفنه الراقي .لقد أبهرنا
بجمال ديكوراته ومطابقتها للعصر
ال ـ ــذي ت ـ ــدور ف ـي ــه أح ـ ـ ــداث امل ـسـل ـســل.
ك ــان ــت ديـ ـك ــورات ــه س ــاح ــرة وم ـب ـهــرة
ووا ّض ــح الـسـخــاء اإلن ـتــاجــي عليها.
إال أن ــه وق ــع فــي املـبــالـغــة ،فـ ـ «الــزائــد
أخــو الناقص» كما نقول بالعامية.
«التعجيق» الذي كان في الديكورات
من حيث كمية األكسسوارات ،مبالغ
ف ـيــه جـ ـ ـدًا .ف ـك ـنــا ن ـب ــذل ج ـه ـدًا كـبـيـرًا
لنكتشف وجــود املمثل بني الثريات
والشمعدانات واللوحات والشموع.
فال يعقل أن تحتوي غرفة في قصر،
على كل هــذه التحف والشمعدانات
واألك ـس ـس ــوارات ،ألنـهــا فــي الحقيقة
تحتاج إلى جيش من الخدم لنفض

جوهرة المسلسل هو الممثل
فادي ابراهيم بأدائه المخيف
والمشوق
ال ـغ ـبــار عـنـهــا .وه ــذا لـيــس منطقيًا،
إضافة إلى طغيانها على كل عناصر
املشهد األخ ــرى (املمثلني ،اإلض ــاءة،
حــركــة ال ـك ــام ـي ــرا )...كــأن ـنــا ف ــي محل
لبيع االنتيكا ال في قصر.
ً
أما املالبس فلها بحث آخر .أوال ،ال أعلم
إذا كــانــت الـسـيــدة لــوســي جرتيديان
ّه ــي م ـ ّـن ق ــرر اع ـت ـمــاد ه ــذه األزي ـ ــاء أو
أن ـهــا نــفــذت رغ ـبــة ص ـنــاع ال ـع ـمــل .في
ك ــل األحـ ـ ــوال ،زادت األزي ـ ــاء م ــن غــربــة
املـسـلـســل عــن بـيـئـتـنــا ،فاستحضرت
أزي ــاء أوروب ــا فــي الـقــرن التاسع عشر
وأصـ ـبـ ـحـ ـن ــا كـ ـم ــن يـ ـش ــاه ــد مـسـلـســل
«الكونت دو مونتي كريستو» ،وليس
مسلسل «ثورة الفالحني» .وهذا األمر
ّ
يدعو لالستغراب .ومما زاده بلة هو
إج ــاب ــة ب ـطــل امل ـس ـل ـســل امل ـم ـثــل بــاســم
مغنية فــي مـعــرض إجــابـتـ ّـه على هذا
السؤال مع هشام حــداد بأنهم أرادوا
أن يظهر املسلسل «بأجمل ص ــورة»،
ّ
ّ
وبأن هناك مبررًا لذلك وهو أن العائلة

ث ــري ــة وبــإم ـكــان ـهــا اس ـت ـي ــراد املــابــس
مــن لـنــدن! ومــرت اإلجــابــة مــن دون أي
تعليق أو استهجان.
ّ
ربما قد فات مصممة األزياء أن لبنان
فــي تـلــك الـحـقـبــة ك ــان يشتهر بــأزيــاء
نسائه الجميلة ،املصنوعة من الحرير
ال ـ ـخـ ــالـ ــص وم ـ ـ ــن ق ـ ـمـ ــاش ال ــدم ـس ـك ــو
وب ــال ـط ــرط ــور .وك ــان ــت أه ــم صـ ــادرات
لبنان إلى العالم في حينها هو الحرير
امل ـص ـنــوع ف ــي ق ــرى ل ـب ـنــان .ملـ ــاذا هــذا
الـفــرق الكبير فــي الشكل بــن مالبس
البيك ومالبس أبنائه؟ هل الثوار في
ذلك الزمن كانت هكذا مالبسهم؟ أين
ً
ذهبتم بــالـشــروال وال ـل ـبــادة؟ أو مثال
كــان «ن ــورس» الـثــائــر قــد شــاه ّــد فيلم
 Pirates of the Caribbeanوتأثر بزي
بطله فلبس مثله! ناهيك عن سوالف
كارلوس عازار التي تتطابق تمامًا مع
املوضة التي كانت رائجة في أوروبا،
وم ـس ـت ـح ـي ــل أن تـ ـك ــون هـ ــي نـفـسـهــا
الرائجة فــي لبنان فــي ذلــك الــزمــن ،ملا
كــان سيتطلب األمــر لتنفيذها نحاتًا
ال حـ ــاقـ ــا .م ــاح ـظ ــة ع ـل ــى ال ـه ــام ــش:
ّ
تمكن «فايز» من املحافظة على شكل
سوالفه كما هي أثناء فترة اختفائه
وعـ ـيـ ـش ــه ف ـ ــي الـ ـ ـغ ـ ــاب ـ ــات ،وف ـ ـ ــي ب ـيــت
مهجور مشردًا (سبحان الله).
لو أن املسلسل أبرز لنا األزياء اللبنانية
ّ
في ذلك العصر ،لكان ذلك شكل إضافة
جمالية على املسلسل ،وملا كنا شعرنا
بغربته عن بيئتنا وتاريخنا .لكن هذا
ّ
ال يمنع من القول بــأن األزي ــاء جميلة
جدًا وتدل على حرفية السيدة لوسي.
ّ
ّ
إال أن امل ــون ـت ــاج ك ــان ال ـع ــل ــة ال ـك ـبــرى.
ف ــا ي ـجــوز ملـسـلـســل ب ـهــذه الـضـخــامــة
أن تـمـ ّـر بــه أخـطــاء فــي املــونـتــاج بهذه
الـطــريـقــة غـيــر االح ـتــراف ـيــة .ه ــل يعقل
قطع املوسيقى بهذا الشكل بني مشهد
وآخ ـ ــر؟ه ـ ــل ي ـع ـق ــل اسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـف ــاي ــد
(إظالم) لالنتقال بني مشهد وآخر في
مسلسل ب ـهــذه الـضـخــامــة؟ هــل يعقل
اسـتـخــدام ص ــورة الـقـصــر مــن الـخــارج
املـصـنــوعــة بطريقة الـغــرافـيـكــس ومــن
«النوعية الرديئة» لالنتقال من مشهد
ً
إلى آخر؟ مثال :هل املشاهد لن يعرف
أنه انتقل إلى القصر بعد مشهد يدور

فــي الـغــابــة ،إال إذا وضـعـنــا لــه صــورة
القصر (الغرافيكس) ،إضافة إلى قطع
املوسيقى بطريقة البتر فــي مشاهد
كثيرة؟!
أخيرًا ،بخصوص األداء ،فقد أجاد كل
املمثلني أدوارهم ويستحقون التهنئة،
ّ
وهـ ــذا يـثـبــت أن امل ـم ـثــل ال ـل ـب ـنــانــي لو
ت ـ ــواف ـ ــرت ل ـ ــه ال ـ ـظ ـ ــروف ال ـص ـح ـي ـح ــة،
سيبدع وسيقدم أجمل ما عنده .لكن
ال بد من التوقف عند تميز أداء بعض
امل ـم ـث ـلــن ،أول ـه ــم ب ــاس ــم مـغـنـيــة ال ــذي
خــرج مــن رتــابـتــه ّ املـعـهــودة فــي األداء،
وي ـم ـكــن الـ ـق ــول إن ـ ــه وصـ ــل إلـ ــى ال ـسـ ّـر
الذي يجعل املمثل يتلبس الشخصية
ّ
السر هو الخروج
التي يؤديها وهــذا
من ال ــذات .باسم أصبح في مسلسلي
«ثـ ـ ــورة ال ـف ــاح ــن» و«ت ــانـ ـغ ــو» بــاســم
جــدي ـدًا .ممثل مـحـتــرف ،وأداء مشوق
جـ ـ ـ ّـب كـ ــل أدائ ـ ـ ـ ــه الـ ـس ــاب ــق الـ ـ ــذي ك ــان
على طريقة «شــوفــونــي مــا أحــانــي»،
وأص ـ ـبـ ــح ي ـس ـت ـح ــق لـ ـق ــب الـ ـنـ ـج ــم عــن
جــدارة .أما جوهرة «ثــورة الفالحني»،
ف ـه ــو امل ـم ـث ــل ال ـق ــدي ــر فـ ـ ــادي اب ــراه ـي ــم
بــأدائــه املخيف وامل ـشــوق ،إضــافــة إلى
أداء كارلوس عازار الجميل والصادق
أظهرت ورد الخال بما
واملـتــزن ،فيما ّ
ال يـقـبــل ال ـشــك أن ـه ــا وح ـشــة الـشــاشــة
بقدراتها املتميزة وإحساسها الرائع.
ه ــي تـكــرســت نـجـمــة ،صــاحـبــة ق ــدرات
خ ــارق ــة .كـمــا يـمـكــن الـتــوقــف عـنــد أداء
الـقــديــرتــن وف ــاء طربية وهـنــد طاهر،
ونقوال دانيال وتقال شمعون وختام
ال ـل ـح ــام وبـ ــراعـ ــة م ــاريـ ـن ــال ســرك ـيــس
وفيفيان انـطــونـيــوس وس ـمــارة نهرا.
كلمة حق تقال ،جميع املمثلني أجادوا
أدوارهم وأثبتوا جدارتهم رغم بعض
املالحظات العابرة على بعضهم .في
الـخــاصــة «ث ــورة الـفــاحــن» مسلسل
إيـجــابـيــاتــه أك ـثــر م ــن سـلـبـيــاتــه ،وهــو
بارقة أمل للدراما اللبنانية من ناحية
رفـ ــع س ـق ــوف اإلن ـ ـتـ ــاج أو م ــن نــاحـيــة
النوعية.
* ممثل لبناني
«ث ــورة الـفــاحــن» :مــن األح ــد حتى الثالثاء
بعد النشرة املسائية على lbci
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
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اللهم  :عطفك و ُ ِنسيانك!...

ُت َ
عرف مدينة تورون
البولندية بأسماء
كثيرة ،على رأسها
تسمية «مدينة
الزنجبيل» .هنا،
تعرض القوالب
الخشبية لخبز هذا
الكعك التقليدي
في «متحف
الزنجبيل» .ويعود
هذا التقليد إلى
العصور الوسطى
حين بدأ استيراد
البهارات والمنكهات
من الهند والشرق
األوسط .وحتى
اليوم ،ما زال هذا
«البيزنس» مزدهرًا
في «مدينة
المالئكة» ،مع
توافر عشرات
المخابز والمحالت،
وحتى المحالت
الخاصة بخبز الزنجبيل
(أ ف ب ـــ ووجتيك
رادوانسكي)
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استسقاء اليائسين»
«صالة
ِ

ليالي العيد في حمانا :ورش عمل وأغاني الميالد

«إرث وطني»:
فلسطين 3D

«طنجرة ضغط»:
روك في مار مخايل

بني  10و 26كانون الثاني (يناير)
املقبلّ ،
تقدم «دار النمر للفن
والثقافة» معرض «إرث وطني»
لـ «تصوير فلسطني»( (�Visual
 )izing Palestineومروان رشماوي
(الصورة) .من وحي سلسلة
خرائط ّ
مفصلة من فترة االنتداب
ّ
البريطاني ،يقدم التجهيز
الرئيسي لقطات ثالثية األبعاد
ملدن وبلدات فلسطني الكبرى
ّ
التجهيز
حوالى عام  .1947يتكون ُ ّ
من أكثر من  30قطعة  3Dاشتقت
من الخرائط األصلية والبيانات
الطوبوغرافية من وكالة «ناسا»،
باإلضافة إلى مطبوعات من
سلسة خرائط طوبوغرافية من
األربعينيات ،وغيرها من أعمال
«تصوير فلسطني» ،بما فيها منصة
 Palestine Open Mapsاإللكترونية
الستكشاف خرائط فلسطني
السابقة والحالية.

تعود فرقة «طنجرة ضغط»،
غدًا الثالثاء إلى «توتا» (مار
مخايل ـ بيروت) ،حيث تحيي
حفلة في املكان الذي ّ
شرع أبوابه
العام املاضي .فرقة الروك الشابة
التي أبصرت النور في سوريا في
عام  2008وتستكمل مشروعها
ّ
ستقدم في
في بيروت منذ ،2011
ّ
السهرة املرتقبة برنامجًا منوعًا
يستند أساسًا إلى
أعمالها الخاصة التي يعرفها
ّ
الجمهور ّ
و«تعبر عن
جيدًا،
املشاغل والهموم السياسية
واالجتماعية» على ّ
حد تعبيرها.
«طنجرة ضغط» مؤلفة من ثالثة
موسيقيني ،هم :صاحب املشروع
خالد عمران (باص ،وغناء ـ
الصورة) ،وطارق خلقي
(غيتار ،وغناء) ،وداني شكري
(درامز).

من  10حتى  26كانون الثاني ـ «دار
النمر» (كليمنصو ـ بيروت) .لالستعالم:
01/367013

حفلة «طنجرة ضغط» :غدًا الثالثاء ـ
ً
مساء ـ مقهى
الساعة التاسعة والنصف
وحانة «توتا» (مار مخايل ـ بيروت).
لالستعالم03/894928 :

تخيم أجواء األعياد على «بيت الفنان» في حمانا .بدءًا من  27حتى 29
كانون األول (ديسمبر) ،تنطلق «ليالي العيد» في حمانا للسنة الثانية
على التوالي ،بسلسلة أنشطة فنية وورش حرفية وريسيتال ميالدي.
في  27من الشهر الحالي ،تقدم الفنانة يارا بستاني (الصورة) ورشة
ّ
العمرية )9 - 6 :عبر استخدام األلعاب واالرتجال
رقص إبداعي (الفئة
كمهارات لتطوير الخيال وكحافز الستكشاف الحركة والرقص واللعب.
ّ
املصممة ابتسام ديب ورشة عمل لألطفال (الفئة
وفي  28منه ،تقدم
ّ
العمرية )9-12 :تستكشف تقنيات إبداعية لخلق حرف جميلة من
األوراق املعاد تدويرها والزهور البرية وعناصر أخرى من الطبيعة .أما
في  28كانون األول ،فسنكون على موعد مع ريسيتال ميالدي تقدمه
جوقة «سينكوب» ( 8مساء ـ دار الفرح ّ
حمانا) .تأسست الجوقة عام
 2010على يد فنانني محترفني في مجال املوسيقى والغناء ومهتمني
بدمج املوسيقى الكالسيكية باملعاصر والحديث منها .والختام يوم 29
مساء) مع ثالثي دونا خليفة وضيوفهاّ .
ً
يقدم تريو
كانون األول (8:30
ّ
دونا خليفة املؤلف من نضال أبو سمرة على البيانو والساكسفون،
ً
سامر زغير على الطبول ،ودونا خليفة غناء وعلى الباص ،أجمل
املقطوعات املوسيقية .وقد دعت دونا ،خصيصًا للمناسبة ،عددًا من
املوسيقيني/ات الضيوف ملرافقة الثالثي في إحياء هذه السهرة املميزة.
«ليالي العيد في حمانا» :من  27حتى  29كانون األول ـ «بيت الفنان» حمانا ـ
الدخول مجاني ـ األماكن محدودة والحجز ضروري ـ لالستعالم عبر واتساب:
 76907348ـ ـ ـ info@hah-lb.org

سهرتان مع «غاراباال»
ً
إحياء للتراث األرمني
بدءًا من  11كانون الثاني
َ
(يناير) املقبل ،وعلى مدى ليلت ْي
َ
متتاليت ْي ،تضرب «غاراباال»
موعدًا مع الجمهور في «مترو
املدينة» (الحمرا) .تعيد الفرقة
التي انطلقت في  2011إحياء
املوسيقى الشعبية األرمنية
ّ
املتفردة ،ساعية إلى
بطريقتها
مزج أنماط مختلفة الستعادة
وتحديث ّأغنيات راسخة في
الذاكرة .لكنها في الوقت نفسه
تحتضن ثقافات أخرى عبر
دمجها في أعمالها كالجاز
واملوسيقى الغجرية وغيرهما.
ً
تضم «غاراباال» كال من :هراغ
كاراكشيان ،وألني ناكاشيان،
وهاتشيغ ـ هراغ دمرجيان ،وآرام
بابازيان ،وسيبوه عنتابليان،
وهاغوب حرفوشان ،وشاهان
كيالغبيان (الصورة).
الجمعة والسبت  11و 12كانون الثاني ـ
ً
مساء ــ«مترو
الساعة التاسعة والنصف
املدينة» (الحمرا ـ بيروت) .لالستعالم:
76/309363
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في
العدد

ُ ّ
اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ) - (2017-1992ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺪوﻻرات
اﻟﻌﻘﻮد
14795.84
10272.26
5671.96

02
نقوال سركيس

ﻣﺠﻤﻮع ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﻮد
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻨﺠﺰة
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ

ليس بالتضليل نحمي
ثروتنا البترولية

04
إدارة اإلحصاء المركزي

مرحلة الركود
ّ
التضخمي
ﻣﺘﻨﻮع

اﻟﺰراﻋﺔ
واﻟﺮي

اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
اﻟﺼﻠﺒﺔ

اﻟﺼﺮف
اﻟﺼﺤﻲ

ﻣﻴﺎه اﻟﺸﺮب

اﻟﺼﺤﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻟﻨﻘﻞ

١٠٦١٫٤٥
٧٨٢٫٧٩
٤٢٤٫٥٤

٥٤٣٫٤٨
١١٣٫٧٧
٣٩٦٫٧٧

٣١٢١٫٣٣
٢٥٣١٫٢٣
٣٣٫٦٠

١١٢٦٫٤٠
٣٥٥٫٤٠
٥٧١٫٧١

١٤٢٩٫٦٥
٧١١٫٥٨
٩٥٧٫٧٤

٣٧١٫٢٢
٢٨٨٫١٩
٢٤٢٫٩٦

١٣٤٠٫٨٦
١٠٥٢٫٦٦
٥٧٥٫٧٢

٣٥٢١٫٩٣
٢٢٠٣٫٨٠
١١٤٦٫١٣

اﻻﺗﺼﺎﻻت

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

٧٩٨٫٧٧
٧٩٨٫٧٧
٣٣٫٢٦

١٤٨٠٫٧٥
١٤٣٤٫٠٧
١٢٨٩٫٥٣

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ إﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر ) (٢٠١٧-١٩٩٢ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺪوﻻرات  /ﺗﺸﻤﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت وﻗﺮوض
واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب واﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻫﺒﺎت وﺿﻌﺖ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺼﺎدر ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺑﻨﺤﻮ  62.4%ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ
اﻟﻬﺒﺎت

3.643

29%

ﻣﺼﺎدر
أﺧﺮى

12.548
71%

اﻟﻘﺮوض

8.895

37.6%

اﻟﺒﻨﻚ
اﻷوروﺑﻲ
ﻟﻠﺘﺜﻤﻴﺮ

11.9% 11.8% 11% 8.8%

اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

اﻷرﻗﺎم ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺪوﻻرات

								

اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻟﻺﻧﻤﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

رؤيا للبنان 2050
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مارك أيوب

تخزين ّالطاقة
ُ
المتجددة:
التوق إلى الريادة

18.9%

اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ

المصدر :تقرير مجلس اإلنماء واإلعمار ()2017

05
روي بدارو

تصميم :سنان عيسى

08
غسان ديبة

كيف ّ
يتغير العالم؟

ّ
 14.8مليار دوالر فقط لالستثمار العام في ربع قرن

ضآلة اإلنفاق االستثماري
على مدى ربع قرن،
مضاف إليها ّتوزيع
العقود المنفذة
تبعًا للمصالح الكامنة
في عقود المقاولة
والتمويل والتشغيل ،هما
العامالن األكثر وضوحًا
في تقرير مجلس اإلنماء
واإلعمار .وفي حساب
ّ
بسيطّ ،
متوسط
يتبين أن
اإلنفاق االستثماري ّ
العام
بين عامي  1992و2017
بلغ نحو  600مليون دوالر
سنويًا ،ما يعني أن الدولة
لم تنفق سوى 150
دوالرًا على الفرد سنويًا
في مجاالت تجهيز البنية
التحتية والخدمات ّ
العامة

محمد زبيب
ب ــن ع ــام ــي  1992و ،2017أن ـج ــز مجلس
اإلنماء واإلعمار مشاريع بقيمة  10.3مليار
دوالر ،وهناك مشاريع ال تــزال قيد التنفيذ
بقيمة  4.5مليار دوالر ،أي أن مجمل العقود
ّ
ّ
التي نفذها وينفذها املجلس منذ ربــع قرن
ّ
لم تتجاوز قيمتها  14.8مليار دوالر .وتمثل
هذه القيمة معظم استثمارات الدولة ،أو قيمة
األصــول ّ
العامة الجديدة التي خلقتها .وهي
ّ
ّ
قيمة منخفضة جدًا بكل املقاييس ،وتفسر
أح ــد أهـ ـ ّـم األسـ ـب ــاب وراء ت ــراج ــع ال ـخــدمــات
ّ
العامة وتدهور التجهيزات املختلفة وضعف
قطاعات اإلنتاج واملعرفة.
لقد أنفقت الحكومة بني عامي  1993و2017
أكثر مــن  216مليار دوالر ،وراكـمــت ديونًا
ّ
بقيمة  85مليار دوالر حــتــى اآلن ،إال أنها
لم ُت ّ
خصص سوى  %6.8من إنفاقها ّ
العام
لتجهيز الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة وصـيــانـتـهــا وبـنــاء
املرافق الالزمة لتوفير الخدمة ّ
العامة ،في حني
ّ
خصصت ثلث إنفاقها لخدمة الــديــن العامّ
ّ
(ّ 77مليار دوالر حتى نهاية عام .)2017
ي ـت ــول ــى م ـج ـلــس اإلن ـ ـمـ ــاء واإلعـ ـ ـم ـ ــار مـعـظــم
ّ
امل ـشــاريــع ال ـتــي تـنــفــذهــا ال ــدول ــة ،مـبــاشــرة أو
بالشراكة مــع القطاع ال ـخـ ّ
ـاص ،فــي مجاالت:
البنية التحتية األساسية (الكهرباء ،الهاتف،
ال ـن ـق ــل...إل ــخ) وال ـخــدمــات األســاس ـيــة (امل ـيــاه،
الـصــرف الـصـ ّـحــي ،الـنـفــايــات ...إلــخ) ومرافق
ّ
والصحة واملباني الحكومية ،وأيضًا
التعليم

ّ
يتولى بعض املشاريع في ترتيب األراضــي
وح ـم ــاي ــة ال ـب ـي ـئــة والـ ـ ـ ـ ّ
ـري ال ـ ــزراع ـ ــي ،وك ــذل ــك
بعض البرامج ّ
املوجهة إلــى فئات اجتماعية
وقطاعات مـحـ ّـددة ...وبالتالي ،تعكس عقود
املجلس اإلنفاق االستثماري بدرجة كبيرة،
كما تعكس ّ
توجهات الحكومة وسياساتها
ّ
االجتماعية واالقتصادية ،وتمثل أداة قياس
مناسبة لدرجة فشل أو نجاح هذه ّ
التوجهات
والسياسات.
ّ
لعبت السياسات التقشفية دورًا حاسمًا في
تقليص اإلنـفــاق االسـتـثـمــاري لـلــدولــة ،ولكن
الــافــت فــي تقرير مجلس اإلنـمــاء واإلعـمــار
عن ّ
تقدم العمل لعام  2017أن التمويل كان
متاحًا دائـمــا لــزيــادة هــذا الـنــوع مــن اإلنـفــاق،
ولـكــن الـسـيــاســات لــم تـ ُكـ ّـن تـحـ ّـبــذ ذل ــك ،فقد
بلغ التمويل الخارجي املحقق لبرنامج إعادة
اإلع ـم ــار مـنــذ ع ــام  1992نـحــو  12.5مليار
دوالر ،منها  3.6مليار دوالر هبات ()%29
و 8.9مليار دوالر قــروض ّ
ميسرة (.)%71
تشمل هــذه القيمة اتفاقيات الـقــروض التي
وافـ ـق ــت عـلـيـهــا ال ـح ـكــومــة وص ـ ـ ــادق عليها
ّ
الهبات التي ُوضعت
مجلس النواب واتفاقيات ِ
قيد التنفيذ بموجب مــراسـيــم حكومية .ال
ّ
يبي تقرير املجلس قيمة ّ اتفاقيات القروض
ّ
ّ
وال ـه ـبــات غـيــر امل ـنــفــذة ،إل أن ــه ي ـبــن أن 5.7
مليار دوالر فقط من التمويل ّالخارجي ّتم
تخصيصها للمشاريع التي يتولى تنفيذها
املجلس ،أي ثلث قيمة مجمل املشاريع .وهذا
يـعـنــي أن  9.1مـلـيــار دوالر فـقــط م ــن قيمة

مـشــاريــع اإلع ـم ــار ج ــرى تـمــويـلـهــا بــواسـطــة
الضرائب التي سـ ّـددهــا املقيمون فــي لبنان،
وال ـتــي بـلــغ مجموعها أكـثــر مــن  144مليار
دوالر بني عامي  1992و.2017
استاثرت الطرقات بربع اإلنفاق االستثماري
( )%23.8ف ــي هـ ــذه ال ـف ـت ــرة ،وب ـل ـغــت قيمة
املشاريع عليها نحو  3.5مليار دوالر ،منها
 1.1مليار دوالر ّ
ممولة بـقــروض خارجية.
يجر إنجاز أي مشروع إلقامة نظام نقل
ولم ّ ِ
ّ
ـام مشترك يخفض الخسائر الناجمة عن
عـ
اإلف ـ ــراط فــي اس ـت ـخــدام ال ـس ـ ّـي ــارات الـخـ ّ
ـاصــة
واستهالك الوقود وازدحام السير والحوادث
واألضـ ــرار الجسيمة على الـصـ ّـحــة والبيئة.
ويجري اآلن في إطــار مشاريع «باريس »4
عــرض تنفيذ املــزيــد مــن مـشــاريــع الطرقات
املكلفة ،تماشيًا مع السياسات التي تمليها
ّ
مـصــالــح املـقــاولــن وم ــاك األراضـ ــي وتـ ّـجــار
ّ
السيارات والوقود.
ّ
وحــلــت عـقــود الـنـفــايــات الصلبة فــي املرتبة
ال ـثــان ـيــة ،وبـلـغــت قـيـمـتـهــا  3.1مـلـيــار دوالر
ّ
( ،)%21نــفــذت منها عـقــود بأكثر مــن 2.5
مليار دوالر وال تزال هناك عقود قيد التنفيذ
بـقـيـمــة  590م ـل ـيــون دوالر .وت ـع ــود معظم
هــذه الـعـقــود ملـشــاريــع املـطــامــر وردم البحر،
ً
ف ـضــا عــن ع ـقــود ال ـشــراكــة م ــع «ســوكـلــن»
حاليًا .ويجري اآلن
سابقًا ،وشركات أخرى ّ
ط ــرح مـشــاريــع جــديــدة تكلف مـئــات ماليني
ال ـ ـ ـ ــدوالرات إلن ـش ــاء م ـح ـ ّـارق بــال ـشــراكــة مع
ّ
الخاص أيضًا .وتدل التجربة إلى فشل
القطاع

ً
ُهــذه العقود فـشــا ذريـعــا ،كــون السياسات
ّ
ّ
املحفزة لالستهالك ال تشجع على التخفيف
من النفايات بل بالعكس تزيدها ،كما أنها ال
ّ
تشجع على الفرز وإعادة التدوير.
ّ
ونالت عقود مشاريع الكهرباء على الحصة
الثالثة األكبر من مجمل اإلنفاق االستثماري،
إذ بلغت قيمتها مليار و 480مليون دوالر،
االستثمارات
وعلى الرغم من عدم كفاية ّ هذه
ّ
ل ـتــأمــن ال ـكّ ـهــربــاء وال ـت ـخــلــص م ــن م ــول ــدات
األحـ ـي ــاء ،إل أن مـجـلــس اإلنـ ـم ــاء واإلع ـم ــار
ّ
ال يـنــفــذ حــالـيــا أي م ـشــروع لــزيــادة ال ـقــدرات
ّ
اإلنتاجية لدى مؤسسة كهرباء لبنان ،وهذه
ّ
ّ
الخاص.
املهمُة باتت متروكة للقطاع
لقد أنفقت مبالغ ال بــأس بها على مشاريع
مياه الشرب والري ( 1.9مليار دوالر) ومرافق
ّ
الصحي
والصرف
التعليم ( 1.3مليار دوالر) ّ
( 1.1مليار دوالر) ومبالغ أقــل بكثير على
ّ
الصحة ( 371مليون دوالر) وترتيب
مرافق
األراضي والبيئة ( 137مليون دوالر).
ماذا كانت النتيجة؟ تراكمت أزمات الكهرباء
ّ
الصحي وتراجعت نوعية
واملـيــاه والـصــرف
الـطــرقــات واالخـتـنــاقــات امل ــروري ــة وتــدهــورت
البيئة واألراضــي الزراعية وقطاعات اإلنتاج
وانخفضت جودة التعليم والخدمات الصحية
ال ـع ـ ّـامــة .ملـ ــاذا؟ وف ــق تـقــريــر مـجـلــس اإلن ـمــاء
واإلعـ ـم ــار ال يـكـمــن الـسـبــب ف ــي االسـتـثـمــار
ّ
العام بل في ضآلته وسوء توزيعه وتجييره
ّ
فــي خــدمــة مـصــالــح خــاصــة ،كـمــا يكمن في
السياسات ّ
العامة والفساد واملحاصصة.
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سياسة البترول الوطنية

الـ ـن ــرويـ ـج ــي» .ودل ـي ـل ـه ــم ع ـل ــى ذ ّل ــك
ّ
اتفاق التعاون البترولي الفني
القائم بني البلدين منذ عام
 ،2006الذي ّ
يجدد كل ثالث
س ـنــوات مــن دون انـقـطــاع،
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدورات الـ ـت ــدريـ ـبـ ـي ــة
ال ـ ـتـ ــي يـ ـق ــوم ــون بـ ـه ــا فــي
النرويج في إطار االتفاق
امل ـ ـ ـ ــذك ـ ـ ـ ــورُ ،إض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة إل ـ ــى
الـ ــزيـ ــارات امل ـت ـعــاق ـبــة إلــى
لبنان لخبراء نرويجيني
ال يـ ـ ـع ـ ــرف الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــون
أسـ ـم ــاء ه ــم وال وج ــوه ـه ــم،
بـ ــاس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــاء ال ـ ـج ـ ـيـ ــولـ ــوجـ ــي
ف ــاروق الـقــاســم ال ــذي لــم يـظـهــر إلــى
ّ
العلن إل في مطلع هذا العام.
ال ـ ـ ـغـ ـ ــريـ ـ ــب والـ ـ ـعـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــب ف ــي
امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع أن
املـ ـق ــارن ــة بــن

ليس بالتضليل نحمي الثروة الموعودة
ّ
يلخص هذا المقال أبرز المخاطر التي تعترض مسيرة
البترول في لبنان انطالقًا من التجربة القائمة ،التي
تنطوي على ّتزوير واضح للقانون البترولي بهدف
إخراج الدولة كليًا من هذا القطاع وتركه لقمة
سائغة لعدد من الشركات ورعاتهم السياسيين

نقوال سركيس
باحث ومستشار في قضايا البترول
نتيجة النعدام املساء لة واملحاسبة،
ّ
يتضح يــومــا بعد يــوم أن القائمني
ع ـلــى م ـس ـيــرة ال ـب ـت ــرول والـ ـغ ــاز فــي
ّ
مستعدين لتصحيح
لبنان ليسوا
األخ ـ ـطـ ــاء واالنـ ـ ـح ـ ــراف ـ ــات ،الـ ـت ــي ت ــمّ
ّ
ارت ـ ـكـ ــاب ـ ـهـ ــا حـ ــتـ ــى اآلن ،والـ ـ ـت ـ ــي ال
ّ
يمكنها أن تـقــود إل إلــى هــدر ثــروة
مــوعــودة ي ـعـ ّـول عليها اللبنانيون
مل ـس ـت ـق ـب ـل ـهــم وم ـس ـت ـق ـب ــل أوالدهـ ـ ـ ــم.
ّ
ذل ــك ألن ال ـتــداب ـيــر امل ــت ـخ ــذة إلج ــراء
دورة تراخيص جديدة ملنح حقوق
ت ـن ـق ـيــب وإن ـ ـتـ ــاج ت ـس ـيــر ع ـل ــى نـهــج
الـ ـ ـ ـ ـ ــدورة األولـ ـ ـ ـ ـ ــى ،وت ـ ـن ـ ـطـ ــوي ع ـلــى
امل ـغ ــال ـط ــات وال ـ ـت ـ ـجـ ــاوزات نـفـسـهــا،
ال ب ـ ــل إن الـ ـبـ ـع ــض ال يـ ـ ـت ـ ــورع عــن
املعارضة العلنية لتصحيح املسار
وم ـ ـنـ ــاه ـ ـضـ ــة إج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ت ج ــوه ــري ــة
ف ــي ط ـل ـي ـع ـت ـهــا إنـ ـش ــاء ش ــرك ــة نـفــط
وطنية ومـمــارســة املجلس النيابي
لصالحياته التشريعية والرقابية.
لـ ــم ي ـع ــد ث ـ ّـم ــة ح ــاج ــة لـ ـلـ ـع ــودة إل ــى
أخ ـ ـ ـطـ ـ ــاء وانـ ـ ـ ـح ـ ـ ــراف ـ ـ ــات ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات
الـ ـط ــويـ ـل ــة املـ ــاض ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي س ـب ـقــت
اإلش ـ ــارة إلـيـهــا بــإس ـهــاب عـلــى هــذه
الصفحاتّ ،إل أنه ال ّ
بد من التركيز
هنا على أبرز املخاطر في مواضيع
الـســاعــة ،والـتــي يمكن إيـجــازهــا في
النقاط التالية:

 5من املرسوم  2017/43التي ّ
نصت،
خــافــا لـلـقــانــون ،عـلــى عــدم مشاركة
الـ ــدولـ ــة فـ ــي األنـ ـشـ ـط ــة ال ـب ـت ــرول ـي ــة.
وثـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــا ،ب ـ ـت ـ ـمـ ــريـ ــر االتـ ـف ــاقـ ـيـ ـت ــن
ّ
الخاصتني بالتنقيب واإلنـتــاج في
الــرقـعـتــن  4و 9مــن دون عرضهما
ع ـل ــى امل ـج ـل ــس ال ـن ـي ــاب ــي ل ـل ـتــدق ـيــق
وامل ـ ــواف ـ ـق ـ ــة .ه ـ ـ ــذا م ـ ــع الـ ـت ــذكـ ـي ــر أن
مشروع املرسوم التطبيقي املذكور
ّ
السرية
قــد أحـيــط بأعلى درج ــة مــن
خــال م ـ ّـدة قــاربــت ثــاثــة أع ــوام قبل
ّ
املصادقة عليه في غفلة ،وذلــك كله
ّ
مــن دون أدن ــى مـنــاقـشــة وحــتــى من
دون إع ـط ــاء الـ ـ ــوزراء ال ــوق ــت ال ــازم
لقراء ته ،ناهيك عن ضــرورة معرفة
ما ُأدخل عليه من تعديالت ّ
شوهت
مبادئ جوهرية قام عليها القانون.
كــان ّمــن املمكن تفسير هــذا الوضع
املجلس
لــو كــنــا فــي بلد ُيعتبر فيه
ّ
النيابي مـجـ ّـرد فولكلور .أمــا وأننا
ّ
حتى إشعار آخر في بلد ديموقرطي
ّ
يشكل فيه املجلس النيابي السلطة
الـ ـتـ ـش ــريـ ـعـ ـي ــة الـ ـ ــوح ـ ـ ـيـ ـ ــدة ،وأع ـ ـلـ ــى
سلطة رقابية تسهر على مصلحة
املواطنني ،فال يمكن وصف ما حدث
ّ
إل بــان ـت ـهــاك ال ـق ــان ــون وال ــدس ـت ــور،
واسـ ـتـ ـب ــاح ــة امل ـ ـ ــال الـ ـ ـع ـ ـ ّ
ـام وحـ ـق ــوق
املواطنني.
ّأم ــا ال ـجــدل ح ــول تـحــديــد األول ــوي ــة،
ب ــن ال ـح ـكــومــة وامل ـج ـل ــس ال ـن ـيــابــي،
في عقد اتفاقيات استثمار البترول
والغاز ،فليس له كبير معنى ،إذ إنه
ال يــوجــد ت ـع ــارض ب ــن االث ـن ــن ،بل
يــوجــد تكامل بــن سلطة تشريعية
ّ
ت ـس ــن ال ـق ــوان ــن وت ــراق ــب تـنـفـيــذهــا،
وأخـ ـ ــرى ت ـن ـف ـيــذيــة ت ـق ــوم بــوضـعـهــا
م ــوض ــع ال ـت ـن ـف ـيــذ ف ــي اإلطـ ـ ــار ال ــذي
تــرسـمــه األولـ ــى .وال يـمـكــن أن ينكر

استرجاع المجلس النيابي
لصالحيات أساسية ُسلبت منه
يشير الجدل الدائر في إطار اللجان
ال ـن ـيــاب ـيــة املـعـنـيــة وخ ــارج ـه ــا حــول
ّ
املخولة ملنح حقوق تنقيب
السلطة
ّ
وإنتاج ،إل أن البعض ما زال يعتبر
أن ال ـج ـه ــة املـ ـس ــؤول ــة ع ــن ذ ّلـ ــك هــي
الـحـكــومــة ،وأن الـعـقــود املــوق ـعــة مع
ال ـش ــرك ــات ال ـع ــام ـل ــة ال ت ـح ـت ــاج إل ــى
م ـصــادقــة الـسـلـطــة ال ـت ـشــري ـع ـيــة .ما
يـعـنــي اس ـتـمــرار الــوضــع ال ــذي ســاد
خ ـ ــال دورة الـ ـت ــراخـ ـي ــص األول ـ ـ ــى،
ّ
ً
والـ ـ ــذي اتـ ـس ــم ب ـش ـكــل خ ـ ــاص :أوال،
ّ
بقيام بعض موظفي وزارة الطاقة
بتزوير القانون البترولي عبر املادة

a

ّ
ه ــذه الـبــديـهـيــات إل مــن ي ـخــاف من
ال ـق ــان ــون وم ــن ال ــرق ــاب ــة ع ـلــى حسن
تنفيذه.

ّ
سد الثغرات في القانون
والمراسيم

بمناسبة مناقشة مشروع القانون
ّ
الخاص باستثمار البترول والغاز
على الـيــابـســة ،يـبــدو مــن الـضــروري
تـ ـشـ ـكـ ـي ــل لـ ـجـ ـن ــة ن ـ ـيـ ــاب ـ ـيـ ــة خـ ـ ّ
ـاصـ ــة
ّ
ت ـ ـتـ ــولـ ــى ،ب ــال ـت ـن ـس ـي ــق مـ ــع ال ـل ـج ــان
امل ـع ـن ـي ــة األخـ ـ ـ ـ ــرى ،الـ ـقـ ـي ــام بـ ـج ــردة
ّ
كاملة لشتى الـثـغــرات الـتــي تشوب
ّ
القانون  2017/132الخاص باملوارد
الـ ـبـ ـت ــرولـ ـي ــة ف ـ ــي املـ ـ ـي ـ ــاه الـ ـبـ ـح ــري ــة،
والتناقضات بني أحكام هذا القانون
التطبيقية من
مــن جـهــة واملــراس ـيــم
ّ
جهة ثانية .وذلك بهدف تجنب هذه
الـثـغــرات والتناقضات فــي القانون
الـجــديــد ،ع ــاوة عـلــى قــانــون خـ ّ
ـاص
يـصـ ِّـحــح االن ـحــرافــات والـتـنــاقـضــات
ّ
الـ ـ ـت ـ ــي حـ ـصـ ـل ــت ح ـ ــت ـ ــى اآلن ،وفـ ــي
طليعتها وباإليجاز:
ً
أوال ،إلـ ـغ ــاء امل ـ ـ ــادة  5م ــن امل ــرس ــوم
ّ
 2017/43التي تشل دور الدولة في
األنشطة البترولية.
ثــانـيــا ،إل ـغــاء امل ــادة  16مــن املــرســوم
نفسه الـتــي تعطي ّ الــدولــة ،وبشكل
مهني ومـخـجــل ،حــق «طـلــب» تعيني
مـ ـج ـ ّـرد «م ـ ــراق ـ ــب» ف ــي لـ ـج ــان إدارة
الشركات األجنبية العاملة ،عوضًا
ع ــن مـ ـش ــارك ــة الـ ــدولـ ــة ال ـف ـع ـل ـيــة فــي
م ــراح ــل ص ـن ــاع ــة الـ ـبـ ـت ــرول والـ ـغ ــاز
كافة.
ثالثًا ،عــدم دمــج مراحل االستطالع
واالستكشاف واإلنـتــاج في اتفاقية
ُ
واحدة تعقد ملا يقارب أربعني سنة،
وذل ـ ـ ــك خ ــاف ــا ل ـل ـق ــان ــون واألعـ ـ ـ ــراف

ّ
ُّ
املتبعة في كل أنحاء العالم.
رابـ ـ ـع ـ ــا ،إعـ ـ ـ ــادة ال ـن ـظ ــر فـ ــي تـقـسـيــم
املنطقة االقـتـصــاديــة إلــى عشر رقع
ّ
ّ
متوسط مساحتها عن
فقط ،ال يقل
 1,900كلم مربع ،أي خمسة أضعاف
مــا هــو عـلـيــه فــي إســرائ ـيــل ،وأربـعــة
أض ـ ـ ـعـ ـ ــاف ال ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـد األق ـ ـ ـصـ ـ ــى ل ـل ــرق ــع
املمنوحة فــي القسم النرويجي من
بـحــر الـشـمــال ال ــذي تـفــوق مساحته
 105مـ ـ ـ ّـرات ك ــام ــل م ـســاحــة املـنـطـقــة
االقتصادية الخالصة عندنا.
خامسًا ،ضرورة االقتداء بما ّ
يتم في
ّ
التمهل في
النرويج وغيرها لجهة
تلزيم رقــع جــديــدة ،بانتظار نتائج
الحفر في الرقع التي سبق تلزيمها،
وم ـعــرفــة اح ـت ـم ــاالت وجـ ــود مـكــامــن
ج ـيــولــوج ـيــة واع ـ ـ ــدة ف ــي تــرك ـي ـبــات
أخ ـ ـ ــرى ق ــريـ ـب ــة مـ ـنـ ـه ــا .فـ ــي حـ ــن أن
ال ـت ـسـ ّـرع ف ــي تـلــزيــم ال ــرق ــع الـثـمــانــي
الـبــاقـيــة ،يعني الـتـسـ ّـرع العشوائي
ّ
تمتد على
فــي االرتـبــاط بالتزامات
أربعة عقود ،والتفريط باحتماالت
ال ـ ـ ـح ـ ـ ـصـ ـ ــول عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـ ـك ـ ــاس ـ ــب أكـ ـب ــر
وشـ ــروط أف ـضــل ل ـلــدولــة .خصوصًا
ّ
أن امل ـع ـط ـي ــات ال ـج ـيــولــوج ـيــة ال ـتــي
تـُمـلـكـهــا ال ــدول ــة ح ــول االك ـت ـشــافــات
املمكنة في لبنان ،ال يمكن مقارنتها
بما تملكه الشركات العاملية.

ّ
وطنية
إنشاء شركة نفط

ُ
سـ ـن ــوات وس ـ ـنـ ــوات ط ــوي ـل ــة ه ـ ــدرت
وف ــرص ثـمـيـنــة ضــاعــت مــن دون أن
ُي ـق ـ ِـدم لـبـنــان عـلــى مــا أقــدمــت عليه،
ّ
منذ مطلع القرن املاضي ،كل الدول
ّ
األوروب ـ ـيـ ــة ،ث ـ ّـم ك ــل الـ ــدول الـنــامـيــة،
ّ
ـدول ال ـع ــرب ـي ــة مــن
ب ـم ــا ف ـي ـهــا كـ ــل الـ ـ ـ ُ
ُدون اس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــاء ،امل ـ ـنـ ـ ِـت ـ ـجـ ــة وغ ـي ــر
املـ ـن ـ ِـتـ ـج ــة لـ ـلـ ـبـ ـت ــرول وال ـ ـغ ـ ــاز (ب ـم ــا
ف ـي ـهــا إق ـل ـي ــم ك ــردسـ ـت ــان الـ ـع ــراق ــي)،
أي إن ـش ــاء شــركــة ن ـفــط وط ـن ـيــة ،أو
ّ
أحيانًا شركات ّ
عدة .كل هذه الدول،
ص ـنــاع ـيــة ك ــان ــت أو ن ــام ـي ــة ،أدركـ ــت
مـ ـن ــذ عـ ـ ـش ـ ــرات الـ ـسـ ـن ــن م ـ ــا ي ـم ـل ـيــه
ّ
ّ
الحس السليم ،أي إن شركات
مجرد
ّ
النفط الوطنية هي أداة ال بد منها
لـ ـلـ ـتـ ـح ـ ّـرر مـ ــن ال ـه ـي ـم ـن ــة األج ـن ـب ـي ــة
ّ
ولتنفيذ سياسة مستقلة تتماشى
ّ
ومـتـطــلـبــات املـصـلـحــة الــوطـنـيــة في

مـخـتـلــف مــراحــل اإلن ـت ــاج والـتـكــريــر
وال ـن ـقــل وال ـتــوزيــع والـبـتــروكـيـمـيــاء
وتــدريــب ال ـكــوادر الوطنية الــازمــة.
ّ
كــل ـهــا أدركـ ـ ــت ذلـ ــك وت ـص ـ ّـرف ــت عـلــى
ه ــذا األسـ ـ ــاس ،ان ـطــاقــا م ــن فــرنـســا
ّ
عــام  1928إلــى كــل ال ــدول األوروبـيــة
األخ ــرى ،وانطالقًا من املكسيك عام
ّ
 1938إل ــى ك ــل ال ـب ـل ــدان املـسـتـعـ َـمــرة
سابقًا في مختلف أنحاء املعمورة.
ّ
كلها باستثناء… لبنان!
وغـنـ ّـي عــن الـقــول إن هــذا االستثناء
ال ي ـع ــود س ـب ـبــه ل ـج ـهــل الـلـبـنــانـيــن
مل ــا ي ـج ــري ف ــي ال ـع ــال ــم ،أو لجهلهم
ألبسط مستلزمات تطوير صناعات
ومــرافــق أولية من مرافق االقتصاد
الوطني .السبب هو أن هدف بعض
القائمني على هذا القطاع ال عالقة له
بمصلحة
ال باالقتصاد الوطني وال
ّ
املـ ــواط ـ ـنـ ــن .والـ ـ ـح ـ ــال أن م ـصــن ـعــي
ال ـت ـكــريــر ف ــي ال ــزه ــران ــي وطــراب ـلــس
عاطالن عن العمل منذ قرابة أربعة
ّ
عقود وأن لبنان يستورد كل قطرة
م ــن املـ ـح ــروق ــات ال ـت ــي يـسـتـهـلـكـهــا،
وأن صناعته البتروكيمائية شبه
مـ ـع ــدوم ــةّ .أم ـ ـ ــا مـ ــوضـ ــوع م ـش ــارك ــة
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة فـ ـ ــي مـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع ال ـت ـن ـّق ـي ــب
ّ
واإلنتاج عبر شركة وطنية تمثل كل
اللبنانيني ،فما زال يصطدم بحجج
ّ
ً
أقلها أنه ال ّ
بد ّأوال من
هجينة ليس
ّ
اكـتـشــاف ال ـب ـتــرول وال ـغ ــاز بـكــمـيــات
ت ـج ــاري ــة ،يـضـيــف إل ـي ـهــا املـسـتـشــار
الـنــرويـجــي مــن أصــل عــراقــي فــاروق
الـقــاســم ،أن هــذه االكـتـشــافــات يجب
أن تكون كافية لتأمني اإلنـتــاج ّ
ملدة
أكـثــر مــن عـشــريــن سـنــة ،إضــافــة إلــى
شـ ـ ــروط أخـ ـ ــرى ال ت ـس ـت ـنــد إل ـ ــى ّ
أي
منطق اقـتـصـ ّ
ـادي أو أي تجربة في
البلدان األخرى ،بما فيها النرويج!

خدعة اتباع النموذج البترولي
النرويجي
من أغــرب وأعجب ما يلفت االنتباه
في مسيرة البترول والغاز في لبنان
ّ
أن بعض املسؤولني عن هذا القطاع
يــــ ّ
ـرددون م ـن ــذ سـ ـن ــوات ط ــوي ـل ــة أن
ّ
التدابير املتخذة الستثمار الثروة
الـ ـبـ ـت ــرولـ ـي ــة املـ ـ ــوعـ ـ ــودة م ـس ـت ــوح ــاة
م ـمــا ُي ـس ـ ّـم ــى «الـ ـنـ ـم ــوذج ال ـب ـتــرولــي

أنجل بوليغان ــ المكسيك

ما حصل في النرويج ومــا يحصل
ّ
ع ـنــدنــا تـ ــدل ل ـيــس ع ـلــى ت ـبــاعــد ،بل
ّ
عـ ـل ــى تـ ـن ــاق ــض ت ـ ـ ـ ــام ب ـ ــن س ـي ــاس ــة
وتجربة النرويج من جهة ومسيرة
البترول والـغــاز في لبنان من جهة
ّ
ثانية .تناقض كلي ،خصوصًا حول
أم ــور ونـقــاط جــوهــريــة كالشفافية،
وم ـ ـشـ ــاركـ ــة الـ ـ ــدولـ ـ ــة ف ـ ــي األن ـش ـط ــة
الـ ـبـ ـت ــرولـ ـي ــة ،وإنـ ـ ـش ـ ــاء ش ــرك ــة نـفــط
وطـ ـنـ ـي ــة ،ونـ ـظ ــام ت ـق ــاس ــم اإلنـ ـت ــاج،
ودور املجلس النيابي ،والحوكمة
إل ـ ـ ــخ ...وقـ ــد س ـب ـقــت اإلش ـ ـ ــارة مـ ــرارًا
وتـ ـك ــرارًا إل ــى ه ــذه ال ـت ـنــاقــض ،كما
طـ ــرحـ ــت األس ـ ـئ ـ ـلـ ــة ح ـ ــول ـ ــه ،أس ـئ ـل ــة
مـ ــا زالـ ـ ـ ــت مـ ــن دون ّ
أي جـ ـ ـ ــواب أو
ّ
تفسير رسـمــي حــتــى اآلن .ال بــل إن
ّ
التفسيرات الـتــي تــم تكليف السيد
ف ـ ـ ــاروق الـ ـق ــاس ــم ب ــإع ـط ــائ ـه ــا زادت
الغموض غموضًا بسبب املغالطات
والتناقضات التي وقع فيهاّ ،
جراء
ما كتبه في «األخبار» من جهة ،وما
ً
حصل فعال في النرويج ،وما كتبه
ش ـخ ـص ـيــا ف ــي ك ـت ــاب ــه «ال ـن ـم ــوذج
البترولي النرويجي» من جهة
ث ــان ـي ــة (راجـ ـ ـ ــع «األخـ ـ ـب ـ ــار»
تـ ـ ــاريـ ـ ــخ  3كـ ـ ــانـ ـ ــون األول
.)2018
أخـ ـي ــرا ال آخـ ـ ـ ـرًا ،ن ـطــرح
األس ـ ـ ـئ ـ ـ ـلـ ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة:
نـ ـظـ ـرًا إلـ ــى ال ـت ـنــاقــض
فـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاس ـ ـ ــات
ّ
الـ ـبـ ـت ــرولـ ـي ــة ف ـ ــي ك ــل
من النرويج ولبنان،
ملـ ــاذا االس ـت ـم ــرار في
التأكيد على أن لبنان
يـ ـسـ ـت ــوح ــي س ـي ــاس ـت ــه
م ــن الـ ـنـ ـم ــوذج ال ـب ـتــرولــي
ّ
ال ـ ـ ـنـ ـ ــروي ـ ـ ـجـ ـ ــي؟ وب ـ ـ ـعـ ـ ــد ك ـ ــل
دورات التدريب في النرويج،
أل ـ ــم يـ ـس ــأل أو يـ ـتـ ـس ــاء ل بـعــض
الـقــائـمــن عـلــى سـيــاســة الـبـتــرول
والغاز في لبنان ملاذا تشارك الدولة
ف ــي األن ـش ـطــة ال ـب ـتــرول ـيــة وتـسـيـطــر
ُ
عليها في النرويج ،وتمنع عن ذلك
في لبنان؟ وملــاذا تـ ّـم إنشاء الشركة
الوطنية «سـتــاتــويــل» فــي النرويج
ُ
وت ـب ــذل الـجـهــود ملـنــع إن ـشــاء شركة
وطنية في لبنان؟ وملــاذا تناقضات
ال ـس ـيــد فـ ـ ــاروق ال ـق ــاس ــم حـ ــول هــذه
األم ــور وغـيــرهــا ،حـســب مــا إذا كــان
يكتب ّ
لقراء خارج لبنان أو إذا كان
ي ـت ـحـ ّـدث أو «ي ـن ـصــح» الـلـبـنــانـيــن؟
هــذا غيض مــن فـيــض ،أمثلة كثيرة
أخـ ـ ـ ـ ــرى ت ـ ـن ـ ـطـ ــوي عـ ـلـ ـيـ ـه ــا م ـس ـي ــرة
البترول والغاز عندنا من ألفها إلى
يائها.
ّ
إن ل ــم ي ـكــن مـمـكـنــا اع ـت ـبــار ك ــل هــذا
ً
تـ ـضـ ـلـ ـي ــا ،فـ ـكـ ـي ــف ي ـ ــا ت ـ ـ ــرى ي ـك ــون
التضليل؟
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لم تكن بورصة بيروت بمنأى عن التراجع الذي
ّ
أصاب مختلف املؤشرات املالية واالقتصادية في
الفترة األخيرة ،لكونها تحمل ببنيتها العوامل التي
ّ
تجعلها تتأثر بــاألزمــة الحالية بـقـ ّـوة .منذ نشأة
بورصة بيروت ،تسيطر قطاعات املصارف ومواد
الـبـنــاء والـتـطــويــر ال ـع ـقــاري (ســولـيــديــر تـحــديـدًا)،
ّ
على األسهم املتداولة فيها ،وهو ما ّ
يفسر تأثرها
تلقائيًا باملشاكل التي تطاول اليوم القطاع العقاري
والثقة بسالمة ّ
نمو القطاع املصرفي.
ّ
ّ
تعد رسملة ســوق البورصة أحــد املــؤشــرات الذي
تعتمده األسواق الحتساب قيمة إجمالي األسهم
املتداولة في البورصة في أي وقــت .وبشكل عام،
ً
ّ
املؤشر عن ّ
ّ
تحول على مستوينيّ :أوال
يعبر هذا
في تغيير القيمة السوقية لألسهم املتداولة وفق
عــوامــل الـعــرض والـطـلــب عليها ،وثــانـيــا فــي قيمة
األسـهــم الجديدة التي تضاف إلــى ســوق األسهم

بفعل تأسيس شــركــات جــديــدة أو إضــافــة أسهم
جديدة إلى الشركات القائمة.
بــدأت ع ــوارض األزم ــة تظهر فــي بــورصــة بيروت،
وتتطور مع ّ
ّ
تطورها ،بحيث برزت ضغوط كبيرة
على مستوى العرض مع انسحاب عدد كبير من
الالعبني من سوق بورصة بيروت ،وفقدان الثقة
ّ
بـمــؤشــرات القطاعات التي تسيطر على األسهم
ً
املـتــداولــة فــي الـبــورصــة .فضال عــن أن امتصاص
الـسـيــولــة م ــن ِق ـبــل امل ـص ــرف امل ــرك ــزي عـبــر خلق
أرب ــاح استثنائية مــن تــوظـيـفــات امل ـصــارف لــديــه،
كــان يـ ّ
ـؤدي دورًا في رفــع الفوائد ،وبالتالي زيــادة
جاذبية توظيف السيولة في الودائع املصرفية بدل
البورصة .كذلك ساهمت
املراهنة على أرباح أسهم ّ
ّ
الكارثية
فــي زي ــادة هــذه الـضـغــوط كــلـهــا ،النتائج
ّ
ميزانيات سوليدير لسنة  ،2017التي أظهرت
في
وجود خسائر بقيمة  118.5مليون دوالر وديونًا
تناهز  860مليون دوالر.
عـلــى مـسـتــوى الــرس ـم ـلــة ،ب ــدأ م ـســار ال ـه ـبــوط في

بورصة بيروت منذ شباط /فبراير  ،2017إذ انخفضت
من  12.41مليار دوالر إلى  11.4مليار في كانون ّ
األول/
ديـسـمـبــر  .2017ومـنــذ نـيـســان /أبــريــل امل ــاض ــي ،بــدأت
ّ
تسجل الـتــراجــع األط ــول واألكـثــر ح ـ ّـدة لـهــا ،إذ انخفض
ّ
مؤشر رسملة سوق البورصة من  11.79مليار دوالر
ّ
فــي نـيـســان /أبــريــل إلــى  9.66مـلـيــار دوالر حــتــى بــدايــة
كــانــون ّ
األول /ديـسـمـبــر ال ـحــالــي .بمعنى آخ ــر ،شهدت
البورصة خالل تسع أشهر فقط خسائر توازي قيمتها
نحو  %18مــن إجمالي قيمة األسـهــم امل ـتــداول بها في
مختلف القطاعات.
ّ
تعد بورصة بيروت ثاني أقدم بورصة في منطقة الشرق
األوس ــط وش ـمــال أفــريـقـيــا ،وه ــي ّتحتفل خ ــال سنتني
بمرور مئة عــام على تأسيسها ،إل أنها ال تــزال بعيدة
عن لعب أي دور إيجابي في االقتصاد اللبناني ،نظرًا
لغياب أي شركة خدماتية أو سياحية أو صناعية عن
الئحة الشركات التي ُي َ
تداول بأسهمها ،ولغياب أي دور
لها في توفير التمويل للمشاريع املنتجة من خالل سوق
األسهم.

فاملشاكل الـتــي تـطــاول حجم الــرسـمـلــة ،ال ـيــومّ ،
تعبر عن
ُ
ربط القطاعات املهيمنة على األسهم املتداولة في البورصة
ّ
بطبيعة النموذج االقتصادي والقطاعات التي أراد صناع
القرار أن تكون «ريادية» .وقد ّأدت هذه املشاكل البنيوية إلى
الحقيقي،
تقليص فعالية البورصة ودورها في االقتصاد ّ
مع تراجع نسبة رسملتها من إجمالي الناتج املحلي إلى
مستويات راوحت بني  %22و %23في السنوات الخمس
األخيرة ،بينما تبلغ هذه النسبة  %40في البلدان ّ
املتوسطة
الدخل ،وتتجاوز  %59في األردن و %61في املغرب وفق
أرقام البنك الدولي.
ودورهــا اليوم
ال يمكن القول إن مشكلة بورصة بيروت ّ
قابلة للمقاربة بمعزل عــن مشكلة أعمق تتعلق بطبيعة
الـنـمــط االق ـت ـصــادي ال ـســائــد فــي ل ـب ـنــان .الـبـحــث عــن دور
ال ـبــورصــة وقــدرت ـهــا عـلــى لـعــب دور الــوسـيــط فــي توجيه
ً
الرساميل باتجاه منتج ،يقتضي البحث ّأوال عن سياسات
ق ــادرة عـلــى تحفيز هــذا الـنــوع مــن الـنـشــاط االقـتـصــادي.
ّ
وبالتالي ،من املمكن اعتبار هذه املؤشرات عارضًا ملشكلة
مسببًا ّ
ّ
أهم ،ال ّ
جذرية ّ
بحد ذاته.
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في مواجهة الحكومة العتيدة
محمد زبيب
ُ
عدم تشكيل الحكومة ،هو دليل إضافي على عجز القوى املسيطرة عن إدراك املخاطر التي
ّ
تهدد املجتمع اللبناني ،وبالتالي عدم ّ
ّ
أهليتها إلدارة األزمة القائمة .أما ُ تشكيل الحكومة
ُ
املنتظرة ،اآلن أو بعد حني ،فسيكون سببًا آخر للقلق ،إذ أن اإلجراءات املقترحة لتخفيض
ّ
ّ
العجز املالي تتجه إلى تحميل فئات الدخل األدنى واملتوسط القسط األكبر من كلفة شراء
املزيد من الوقت بأثمان باهظة.
ّ
لقد دخل االقتصاد اللبناني في حالة ركــود تضخمي ُيخشى أن تكون طويلة املــدى ،إذ
ّ
مستمر في ّ
معدل ّ
ّ
النمو االقتصادي وتنامي البطالة
يترافق ارتفاع التضخم مع انخفاض
وتراجع الهجرة وصافي التحويالت الخارجية وزيــادة العجزين التوأمني املالي والجاري،
وبالتالي زيادة املديونية الداخلية والخارجية.
ّ
سجل الرقم القياسي ألسعار االستهالك ،الذي ُت ّ
املؤشرات الصادرة أخيرًاّ ،
عده إدارة
وفق
الثاني /نوفمبر املاضي
تشرين
في
%5.83
بنسبة
سنويًا
ارتفاعًا
ـزي،
ـ
ك
ـر
ـ
مل
ا
ـاء
ـ
ص
ـ
اإلح
ّ
باملقارنة مع الشهر نفسه من العام املاضي .وواصل ّ
نمو الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي
ُ ّ
سجل ّ
معدل ّ
توقع أن يكون قد ّ
نمو
تباطؤه ،وانخفض إلى  %0.6فقط في عام  ،2017وي
أدنــى في هــذا الـعــام ،نظرًا لتكاثر األخـبــار ّ
السيئة في السوق العقارية وتعاظم الضغوط
ّ
املدفوعات
النقدية واملالية وتضخم املخاطر املصرفية وارتفاع العجز التجاريّ وعجز ميزان
ّ
ّ
ّ
الناتج املحلي
تخفيض
توقعاته لنمو ّ
وتباطؤ نمو الودائع .وكان البنك الدولي قد عمد إلى ّ
ّ
اإلجمالي في هذا العام من  %1.8إلى  ،%1علمًا أن توقعاته للنمو أعلى من توقعات إدارة
اإلحصاء املركزي .وكذلك عمدت وكالتا التصنيف «موديز» و«فيتش» إلى تعديل نظرتهما
ّ
«مستقرة» إلى «سلبية» ،وهو اتجاه تسير عليه
املستقبلية إلى األوضــاع في لبنان من
ّ
كل وكاالت التصنيف الدولية ،التي بدأت ّ
بتخفيض درجة التصنيف السيادي للدولة
ح
تلو
ّ
ّ
ّ
اللبنانية واملصارف املحلية إلى مرتبة مخاطر التوقف عن سداد الدين ،وهذا االتجاه يمثل
ّ
حجة ّقوية في أسواق الدين لرفع عالوة هذه املخاطر ،وبالتالي مواصلة رفع أسعار الفائدة
وجني عوائد مرتفعة على توظيفات الودائع ورأس املال املصرفي بما يتجاوز كثيرًا نموّ
الفعلية (الرائجة في
الدخل (األجــور واألربــاح) في االقتصاد .لقد ارتفعت أسعار الفائدة
ّ
السوق) منذ إطالق الهندسات املالية في النصف الثاني ّمن عام  ،2016وحققت املصارف
وكبار مودعيها عائدًا فوريًا بنسبة تفوق الـ %40على كل دوالر جرى توظيفه لدى البنك
املركزي ،كما دفعت الضغوط على سعر صرف الليرة إلى استخدام أدوات نقدية مرتفعة
الكلفة وشديدة التأثير ،انطوت على «مصادرة» السيولة بالليرة والعمالت األجنبية وتقييد
حــريــة التحويل بــن الـعـمــات وبــن لبنان وال ـخــارج ،وذل ــك عبر إغ ــراء شــرائــح واسـعــة من
ّ
ّ
املتوسطة واملتدنية القيمة إلبقاء ودائعهم بالليرة وإطالة آجال استحقاقها
أصحاب الودائع
ّ
في مقابل فوائد سخية ،وصلت في بعض الحاالت إلى أكثر من  %25إذا كانت الوديعة
بالدوالر وجرى تحويلها إلى الليرة وتجميدها ألكثر من سنة .كذلك ،جرى إغراء العديد
لتحويل قروضهم إلى الدوالر في مقابل فائدة تقارب الصفر ،وهو
من املقترضني بالليرة
ّ
ّ
ّ
السخية
ما يزيد مخاطر التعثر في ظل أي انخفاض في سعر صرف الليرة .هذه الفوائد
ّ
ّ
يمولها مصرف لبنان عبر املــال الـعــام ،وهــو نجح أخيرًا بفرض زيــادة سعر الفائدة من
 %7.46إلى  %10.50على سندات الخزينة بالليرة التي تصدرها وزارة املال لتمويل ّ عجز
املالية ّ
العامة ،ما يعني أن خدمة الدين ّ
العام سترتفع في العام املقبل وحده بما ال يقل عن
 1000مليار ليرة ،وستستنزف أكثر من نصف إيرادات املوازنة والخزينة وستزيد العجز
واملديونية إلى مستويات أعلى بكثير من املستويات الحالية.
ّ
ّ
كل هذه املؤشرات ،وهي على سبيل املثال ال الحصر ،تفيد أن األزمة القائمة ليست ظرفية
بل بنيوية ،وهي تكمن في النموذج االقتصادي نفسه واقتصاده السياسي واملصالح التي
ّ
ّ
ترسخت فيه على مدى ربع القرن املاضي ،ســواء على صعيد تراكم رأس املــال وتركزه
ّ
ُ
أو تراكم السلطة وتركزها .ومــا يحصل الـيــوم ،وي ــراد له أن يتبلور أكثر في السياسات
الحكومة العتيدة ،هو محاولة يائسة للمحافظة على هذا النموذج ألطول
التي ستناقشها
ّ
وقت ممكن ،وبما يحقق املزيد من املكاسب لعدد قليل جـ ّـدًا من الالعبني املهيمنني على
الدولة واالقتصاد .وهذه املحاولة تقوم بشكل واضح على زيادة الكلفة املترتبة على املال
ّ
العام ،وبالتالي على حساب دخل املقيمني واستهالكهم وحاجاتهم ،وتحويل األزمــة إلى
ّ
ّ
أزمة قطاع عام ،فيما هي أزمة قطاع خاص بامتياز ،يعاني من سطوة مصالح املصرفيني
ّ
ّ ّ
وملك األراضي ّ
وتجار البناء واملقاولني ومن لف لفهم.
واملستوردين
ّ
ّ
هـنــاك حقيقة ال يمكن ال ـهــروب منها ،وهــي تفسر الكثير مــمــا يـجــري ال ـيــوم .فالنموذج
االقتصادي الذي نشأ وترعرع وكبر منذ تسعينيات القرن املاضي ،قام على آلية ُم ّ
حددة
ّ
ً
وواضحة :بدال من زيادة اإلنتاج في االقتصاد املحلي ،وخلق فرص العمل وتعظيم الدخل
ملصلحة رفــع مستوى الرفاهية فــي املجتمع ،جــرى تشجيع
وال ـثــروة وإع ــادة توزيعهما
ّ
هجرة القوى العاملة املاهرة واملتعلمة طمعًا في الحصول على تحويالتها ،التي تظهر في
الحسابات القومية كهدايا بال مقابل ،في حني أنها ّ
تجسد أحد أكبر مصادر النزف في
ّ
االقتصاد اللبناني .كما جرى تشجيع تدفق االستثمار األجنبي املباشر وتوجيهه نحو
املضاربات املالية والعقارية ،عبر إعفاء أرباح الفوائد وتجارة السندات واألسهم والعقارات
ّ
ّ
خارجية ضخمة،
فعلي .لقد نجحت هــذه اآللية باجتذاب تدفقات
من أي عــبء ضريبي
ّقدرها البنك الدولي بأكثر من  280مليار دوالر بني عامي  1993وّ ،2017إل أنها لم توجهّ
ُ
لالستثمار ،بل ّ
واالستيراد ،إذ بلغ العجز التجاري املتراكم
مولت اإلفــراط في االستهالك
ُ
ّ
ّ
نحو  261مليار دوالر ،وغ ــذت مـضــاربــات عقارية ق ــدر حجمها بأكثر مــن  170مليار
دوالر (املبيعات العقارية في هذه الفترة) .واعتمدت هذه اآللية على املصارف لتحويل هذه
ّ
ّ
ّ
والخاصة،
التدفقات إلى زيادة في الودائع وتوظيف هذه ّالودائع في تضخيم املديونية العامة ُ ّ
التي تبلغ اليوم  4أضعاف مجمل الناتج املحلي السنوي ،وتستأثر بربع الدخل املحقق.
ّ
ّ
ّ
منذ عام ،2011
هذه ّ اآللية تواجه مشكلة جدية ،إذ يسجل ميزان املدفوعات عجزًا مستمرًا ّ
نزف
ويقدر أن يبلغ العجز في هذا العام وحده أكثر من  5مليارات دوالر ،وهذا يدل على ٍ
متصاعد للعمالت الصعبة ،إذ أن ميزان املدفوعات يشير بطريقة ما إلى أن حجم األموال
ٍ
الخارجة من لبنان يفوق بكثير حجم األموال الداخلة إليه ،وهذا يظهر بوضوح من خالل
ّ
املؤشرات األخيرة ،التي تفيد باستمرار انخفاض صادرات الخدمات ،وال ّ
سيما السياحة،
ّ
وصافي التحويالت وكذلك انخفاض االستثمار األجنبي إلى أقل من  %4من مجمل الناتج
ّ
املحل ّي.
ّ
ال تــدل هذه املــؤشــرات إلى أن األزمــة محصورة بسعر صرف الليرة ،بل هي أزمــة تمويل
للنموذج بـ ّ
ـرمـتــه ،وبالتالي تـقــوم املـحــاولــة ،الـتــي يتنظر تنفيذها تشكيل الحكومة ،على
ّ
ُ
التضحية مجددًا بفرصة تصحيح هذا النموذج بطريقة مدارة ،وتركه يستفحل أكثر من
ّ
التقشف وتقليص حجم القطاع ّ
العام وإخراج
خالل اإلمعان في الذهاب إلى املزيد من برامج
الدولة نهائيًا من دائرة التأثير في االقتصاد.
هذا ما يجري طرحه اآلن كبرنامج عمل للحكومة العتيدة ،وهذا ما ّ
يتوجب علينا مواجهته.
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الحسابات القومية لعام 2017

ّ
االقتصاد اللبناني في حالة ركود تضخمي
الناتج المحلي اإلجمالي
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
باألسعار الحالية (بملياراصت الليرات اللبنانية)
باألسعار الثابتة لعام 2010

31,877

32,396

33,238

37,497

44,061

53,482

60,414 57,918

70,651 66,678

72,806

75,336

77,243

80,491

39,024

40,096

40,778

44,587

48,711

53,609

58,449 57,918

61,612 60,039

62,772

63,033

64,045

64,399

نسبة التغير الحقيقي ( من سنة إلى سنة)

2.7

1.7

9.3

9.2

10.1

8.0

0.9

2.7

2.6

1.9

0.4

1.6

0.6

نسبة التغير باألسعار (من سنة إلى سنة)
نسبة التغير اإلجمالية باألسعار الحالية
مؤشر الحجم ( سنة االرتكاز )2010

-1.1

0.9

3.2

7.6

10.3

0.2

3.4

7.4

3.3

1.1

3.0

0.9

3.6
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باألسعار الحالية (بمليارات الليرات) 2017 2016 2015 2014 2013
80,491 77,243 75,336 72,806 70,651
الناتج المحلي اإلجمالي
-60
-1,233 -767
-870
-329
صافي الدخل الخارجي
80,431 76,010 74,569 71,936 70,322
الناتج القومي اإلجمالي
1,833 3,695 5,115 3,558 2,414
صافي التحويالت من الخارج
الناتج القومي اإلجمالي المتاح 82,264 79,705 79,684 75,494 72,736
لم ُ
ينم االقتصاد اللبناني في العام
ّ
امل ـ ــاض ـ ــي إل ب ـن ـس ـب ــة  ،%0.6وف ــق
الحسابات القومية لعام  ،2017التي
أع ـل ـن ـت ـهــا إدارة اإلح ـ ـصـ ــاء امل ــرك ــزي
أخـ ـيـ ـرًا .ه ــذا املـ ـع ـ ّـدل ال ـهــام ـشــي ال ــذي
يـ ـع ــادل الـ ــركـ ــود ،ك ـمــا وص ـف ــه تـقــريــر
ص ــادر عــن قـســم الـبـحــوث فــي «بـلــوم
بنك» ،هو أقــل بأكثر من النصف من
ال ـت ـقــديــرات ال ـتــي اعـتـمــدهــا صـنــدوق
النقد الدولي ( )%1.5والبنك الدولي
( )%1.7للعام نفسه .وهــو أقــل أيضًا
من ّ
ّ
النمو ُامل ّ
سجل في عام 2016
معدل
( )%1.6وي ـق ـت ــرب م ــن م ـع ــدل الـنـمــوّ
ّ
املحقق فــي  )%0.4( 2015ال ــذي ّ
يعد
األدنـ ــى ف ــي ال ـس ـنــوات ال ـ ــ 13مــاضـيــة.
وه ــو كــذلــك أق ــل بكثير مــن مـتـ ّ
ـوســط
ُ
الـ ـنـ ـم ـ ّـو امل ـ ـسـ ـ ّـجـ ــل فـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة ال ـت ــي
تـتـنــاولـهــا ه ــذه ال ـح ـســابــات (-2005
 )2017والذي بلغ .%4
ّ
يـعـكــس ه ــذا ال ـت ـقــديــر امل ـت ــدن ــي مل ـعـ ّـدل
ّ
النمو الحقيقي تفاقم الضغوط التي
يواجهها االقتصاد اللبناني منذ عام
 .2011فـقــد بـقــي ال ـن ـمـ ّـو ضـعـيـفــا على
م ــدى الـسـنــوات الـسـبــع املــاضـيــة ،على
ُ
الــرغــم مــن ال ـه ـنــدســات املــال ـيــة املـكـلـفــة
والحوافز التي ّ
قدمها مصرف لبنان
لتحفيز اإلقـ ــراض الـسـكـنــي عـبــر دعــم
ال ـفــوائــد وزي ـ ــادة ع ــرض ال ـن ـقــود .ففي
الـسـنــوات السبع املاضية لــم يتجاوز
ّ
ّ
النمو الحقيقي  %1.5سنويًا،
متوسط
ّ
ّ
وفي املقابل سجل عدد السكان زيادة
اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ب ـن ـس ـبــة  ،%40.2مـ ــن 4
ماليني و 337ألف نسمة في عام 2010
إلــى  6ماليني و 82ألــف نسمة في عام
ّ
 ،2017وف ــق ت ـقــديــرات شعبة الـســكــان
ّ
ّ
في األمم املتحدة .وهذا يعني تقلصًا
ّ
فــي الــدخــل قـيــاســا إل ــى ع ــدد الـســكــان،
وت ــراجـ ـع ــا ف ــي ال ـن ـش ــاط االق ـت ـص ــادي
واالسـتـثـمــار ،وبالتالي انخفاضًا في
خـلــق الــوظــائــف وزي ـ ــادة ف ــي الـبـطــالــة
والفقر.
ّ
تـشـيــر ال ـتــوق ـعــات ف ــي ع ــام  2018إلــى
اس ـت ـمــرار ت ــراج ــع ال ـن ـمـ ّـو االق ـت ـصــادي
وتزايد الضغوط ،وهو ما ّتتفق عليه
ّ
كــل مصادر البيانات واملــؤشــرات ،وال
ّ
ســيـمــا الـبـنــكّ ال ــدول ــي ،ال ــذي عـمــد إلــى
ّ
للنمو ُامل ّ
سجل في
تخفيض توقعاته
ه ــذا ال ـع ــام إل ــى ( %1ع ـل ــى أسـ ــاس أن
االق ـت ـصــاد الـلـبـنــانــي سـ ّـجــل فــي الـعــام
املـ ــاضـ ــي م ـ ـعـ ـ ّـدل نـ ـم ـ ّـو ب ـن ـس ـبــة %1.7

ول ـيــس  %0.6كـمــا بـ ّـيـنــت الـحـســابــات
ال ـ ـقـ ــوم ـ ـيـ ــة) ،وهـ ـ ـ ــذا ي ـع ـن ــي أن ه ـن ــاك
ّ
النمو الحقيقي قد
احتمال أن يـكــون
ّ ً
ّ
معدال ّسلبيًا في عام  ،2018وال
سجل
سـ ّـي ـمــا أن م ــؤش ــر أس ـع ــار االس ـت ـهــاك
ال ـص ــادر عــن إدارة اإلح ـص ــاء املــركــزي
لشهر تشرين الثاني /نوفمبر 2018
س ـ ّـج ــل ارت ـف ــاع ــا بـنـسـبــة  %5.83على
أسـ ـ ــاس س ـ ـنـ ــوي ،وهـ ـ ــو أعـ ـل ــى نـسـبــة
ّ
ارتـفــاع منذ عــام  ،2013وي ــدل على أن
اللبناني قد دخل في مرحلة
االقتصاد ّ
ركـ ــود ت ـضــخ ـمــي ،إذ تــرت ـفــع األس ـعــار
ويتباطأ الـنـمـ ّـو فــي الــوقــت نفسه ،ما
يساهم في زيادة ّ
حدة الالمساواة في
ّ
تــوزيــع الــدخــل ،نـظـرًا إلــى زي ــادة تركز
املكاسب لــدى عــدد قليل مــن الالعبني
االق ـت ـصــاديــن ،ال سـ ّـيـمــا ف ــي مـجــاالت
االس ـت ـيــراد والـطـلــب االسـتـهــاكــي ،في
حني أن بقية الناس ّ
يتم استبعادهم
وزيادة كلفة معيشتهم.

انخفاض ّ
حصة الفرد من الناتج

ق ـ ّـدرت إدارة اإلحـصــاء املــركــزي قيمة
ّ
الـنــاتــج املـحــلــي اإلجـمــالــي باألسعار
الـجــاريــة فــي ع ــام  2017بنحو 80.5

تريليون لـيــرة ( 53.4مليار دوالر)،
وهـ ــو أع ـل ــى م ــن ت ـق ــدي ــرات ص ـنــدوق
الـنـقــد ال ــدول ــي ( 51.5مـلـيــار دوالر)
وقـ ــريـ ــب ج ـ ـ ـ ّـدًا مـ ــن تـ ـق ــدي ــرات ال ـب ـنــك
ال ـ ــدول ـ ــي ( 53.6م ـل ـي ــار دوالر) .إال
أن قـيـمــة ه ــذا ال ـنــاتــج بــأس ـعــار عــام
ّ 2010ال ـثــاب ـتــة (أي ب ـعــد ت ـنــزيــل أثــر
التضخم) تتراجع إلى  64.4تريليون
ل ـ ـيـ ــرة ( 42.7مـ ـلـ ـي ــار دوالر) وه ــي
أعـ ـل ــى ب ـن ـس ـبــة  %11ف ـق ــط عـ ــن ع ــام
 2010األس ــاس ( 38.4مليار دوالر).
وباالستناد إلــى تقديرات ّ
نمو عدد
ّ
ال ـس ــك ــان ب ــن ع ــام ــي  2010و،2017
ف ــإن حـ ّـصــة ال ـفــرد مــن مجمل الناتج
ّ
املحلي باألسعار الجارية تراجعت
مــن  8858دوالرًا فــي ع ــام  2010إلــى
 8778دوالرًا في عام  ،2017وتراجعت
أكثر بأسعار عــام  2010الثابتة ،من
 8858دوالرًا إلــى  7023دوالرًا .وهذا
التراجع في ّ
حصة الفرد يصبح أكثر
ّ
ف ــداح ــة ن ـظ ـرًا إل ــى حـ ــدة الــام ـســاواة
فـ ـ ــي تـ ـ ــوزيـ ـ ــع الـ ـ ــدخـ ـ ــل بـ ـ ــن الـ ـفـ ـئ ــات
االج ـت ـم ــاع ـي ــة فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ،إذ تـفـيــد
الـبـحــوث األخ ـيــرة أن ال ـ ــ %10األعـلــى
ً
دخال يستحوذون وحدهم على %57
مــن الــدخــل ( ،)WID WORLDوهــذا
يـقـتـصــر ع ـلــى الـلـبـنــانـيــن الـبــالـغــن
ّ
يصرحون عن مداخيلهم لدى
الذين
ال ــدوائ ــر الـضــريـبـيــة فــي وزارة امل ــال،
وال يـشـمــل «امل ـك ـتــومــن» ،وال ّ
سيما
العاملني فــي الـقـطــاع غير الرسمي،
وأك ـث ــري ــة ال ـعـ ّـمــال
وك ــذل ــك الــاج ـئــن ّ
األجانب ،الذين يصنفون من الفئات
ّ
األكـثــر فـقـرًا ،والــذيــن شــكـلــوا املصدر
ّ
األس ــاس ــي ل ــزي ــادة ع ــدد ال ـســكــان في
الفترة املذكورة.

االستهالك  %105من الناتج

تقول إدارة اإلحـصــاء املــركــزي إن ّ
نمو
ّ
الـ ـن ــات ــج املـ ـح ــل ــي اإلجـ ـم ــال ــي فـ ــي ع ــام
 2017ك ـ ــان م ــدف ــوع ــا ب ـش ـكــل رئـيـســي
بــزيــادة اإلنـفــاق االستهالكي النهائي
لــأســر ،ال ــذي ســاهــم فــي مـعـ ّـدل النمو
بـ 3.6+نقطة مئوية ،ما ّأدى إلى زيادة
استيراد السلع (مساهمة بـ 2.8-نقطة
مـ ـئ ــوي ــة) ،ب ـس ـبــب ارت ـ ـفـ ــاع ال ـط ـل ــب فــي
اق ـت ـصــاد يـعـتـمــد إل ــى ح ـ ّـد كـبـيــر على
االستيراد من الخارج .وهذه الظاهرة
ليست طارئة أو جديدة ،بل هي ّ
سمة
من سمات النمو االقتصادي منذ فترة
طويلة ،إذ تفيد البحوث مــن مصادر
مختلفة أن االستهالك وليس اإلنتاج
ّ
ّ
هو ّ
النمو في لبنان .فقد شكل
محرك
ال ـع ـج ــز الـ ـتـ ـج ــاري (سـ ـل ــع وخ ــدم ــات)
ّ
نـ ـسـ ـب ــة  %25مـ ـ ــن الـ ـ ـن ـ ــات ـ ــج املـ ـح ــل ــي
اإلجـمــالــي ،وهــي نسبة ال ت ــزال ضمن
املتوسط ُامل ّ
ّ
سجل للفترة من  2010إلى
ُ
ّ
ّ
النسبة املسجلة
 ،2017وهــي أقــل مــن
ّ
في عام  ،)%27( 2011ولكنها أعلى من
النسبة ُامل ّ
سجلة في عام .)%19( 2015
وفــق الحسابات القومية لعام ،2017
ارت ـف ـع ــت واردات ال ـس ـلــع وال ـخ ــدم ــات
ب ــاألس ـع ــار ال ـحــال ـيــة م ــن  23.9مـلـيــار
دوالر إلى  25.9مليار دوالر ،في حني
تراجعت ص ــادرات السلع والخدمات
من  12.9مليار دوالر إلى  12.7مليار
دوالر ،وبـ ـل ــغ ال ـع ـج ــز ب ــن ال ـ ـ ـ ــواردات
والـ ـص ــادرات نـحــو  13.2مـلـيــار دوالر
باملقارنة مــع  11مليار دوالر فــي عام
 .2016إن ه ـ ــذه ال ـ ــزي ـ ــادة ف ــي ال ـع ـجــز
ال ـت ـج ــاري ت ـعـ ّـبــر ع ــن مـنـحــى مـسـتـمـ ّـر
منذ سـنــوات طــويـلــة ،ومـصــدر رئيس
الس ـت ـنــزاف الـعـمــات الـصـعـبــة ،وهــذه

ّ
ﺣﺼﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
٪٢٠

٪١٠

٪١٥

٪٠

٪٥

اﻟﺘﺠﺎرة وإﺻﻼح اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت

١٣٪

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ

١٥٪

ﺗﻌﻠﻴﻢ وﺻﺤﺔ وﺧﺪﻣﺎت أﺧﺮى

١٤٪

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻻﺳﺘﺨﺮاج واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ

١١٪

اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ

١٠٪

اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻔﻨﺎدق واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ واﻻﺗﺼﺎﻻت

٩٪

اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻧﺎﻗﺺ اﻹﻋﺎﻧﺎت

٧٪

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

٨٪

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ واﻹدارﻳﺔ

٧٪

إﻧﺸﺎءات

٤٪
٣٪

اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺤﺮاﺟﺔ وﺻﻴﺪ اﻷﺳﻤﺎك

ُ
النتيجة تدحض االدع ــاءات املـتـكـ ّـررة
ح ــال ـي ــا ع ــن أن إق ـ ـ ــرار ال ـ ــزي ـ ــادات عـلــى
األج ــور ومـعــاشــات الـتـقــاعــد فــي إطــار
سلسلة الرتب والرواتب هي املسؤولة
ع ـ ـ ــن زي ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ال ـ ـط ـ ـلـ ـ ّـب االس ـ ـت ـ ـهـ ــاكـ ــي
وال ـض ـغ ــوط ال ـت ـضــخ ـم ـيــة ،إذ أن هــذه
ال ــزي ــادات لــم يـبــدأ تــأ ُثـيــرهــا فعليًا إال
في عام  ،2018كونها أ ّقرت في مجلس
النواب في أواخــر شهر آب /أغسطس
من عام  ،2017وبدأ تطبيقها تدرجيًا
فــي األشـهــر الثالثة األخـيــرة مــن العام
املــذكــور ،وبــالـتــالــي يـفـتــرض أن يكون
أث ـ ــره ـ ــا م ـ ـ ـحـ ـ ــدودًا عـ ـل ــى الـ ـحـ ـس ــاب ــات
القومية لعام .2017
ـام والـ ـخ ـ ّ
ارتـ ـف ــع االسـ ـتـ ـه ــاك ال ـ ـعـ ـ ّ
ـاص
بنسبة  ،%4من نحو  51.5مليار دوالر
في عام  2016إلى  56مليار دوالر في
عام  ،2017وارتفعت ّ
حصة االستهالك
ّ
مــن مجمل الـنــاتــج املـحــلــي مــن %101
 ،%105أي أن االس ـت ـهــاك يـفــوق
إل ــى ُ
ّ
محليًا بنحو  2.6مليار
نتج
امل
الدخل
ّ
ـؤشــر ُي ّ
عبر عن إحدى
دوالر!ً ،وهــذا املـ
ال ـس ـمــات الــرئ ـي ـســة ل ــأزم ــة الـبـنـيــويــة
في االقتصاد اللبناني ،والتي يجري
اخ ـت ـصــارهــا بـمـقــولــة إن املـقـيـمــن في
لـبـنــان يـعـيـشــون بـمـسـتــوى أع ـلــى من
دخلهم.
ّ
ال ي ـق ـت ـصــر حـ ـس ــاب الـ ـن ــات ــج امل ـح ــل ــي
اإلجـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي عـ ـ ـل ـ ــى االس ـ ـت ـ ـخ ـ ــدام ـ ــات
االسـتـهــاكـيــة ،إذ هـنــاك أيـضــا تكوين
ـام والـ ـخ ـ ّ
رأس املـ ــال ال ـثــابــت الـ ـع ـ ّ
ـاص،
وتـ ـب ـ ّـن ال ـح ـس ــاب ــات ال ـقــوم ـيــة أن هــذا
البند ّ
قدر بنحو  10.6مليار دوالر ،ما
يعني أن االقتصاد اللبناني احتاج في
عام  2017إلى نحو  13.2مليار دوالر
كــدخــل إض ــاف ــي م ــن خـ ــارج االقـتـصــاد
ّ
املـ ـح ــل ــي ،وه ـ ــو مـ ــا ي ـع ـ ّـب ــر ع ـن ــه عـجــز
الـحـســاب ال ـجــاري (صــافــي العمليات
ب ــن ل ـب ـنــان والـ ـخ ــارج) وال ـ ــذي يعتبر
أيـضــا سـ ّـمــة رئيسة مــن سـمــات األزمــة
الـبـنـيــويــة ف ــي ال ـن ـم ــوذج االق ـت ـصــادي
ّ
ويفسر جانبًا من الضغوط
اللبناني،
يتعرض لها ،وال ّ
ّ
سيما الضغوط
التي
على سعر صرف الليرة.

التعريف اآلخر الرتفاع أسعار
الفائدة

ّ
ال يـ ـب ـ ّـن ال ـن ــات ــج امل ـح ــل ــي اإلج ـم ــال ــي،
تجميعي لإلنتاج ،إال إنتاج
كمقياس ُ
الــوحــدات املقيمة ُدا ْخــل حــدود الدولة
(بمعزل عن هوية املنتجني) ،وبالتالي
ّ
األنشطة اإلنتاجية
فهو ال يشمل كــل
ّ
ّ
ل ـل ـس ــك ــان ،الـ ـت ــي ي ـت ـحــقــق ج ـ ــزء مـنـهــا
فــي ال ـخ ــارج ،وال يــأخــذ فــي الحسبان
األنـشـ ّطــة اإلنـتــاجـيــة فــي الــدولــة ،التي
ي ـت ـح ــق ــق جـ ـ ــزء م ـن ـه ــا ب ــواسـ ـط ــة غـيــر
املقيمني.
يـ ـع ـ ّـد ال ــدخ ــل ال ـق ــوم ــي أكـ ـث ــر ت ـحــدي ـدًا
ّ
للدخل مــن الـنــاتــج املـحــلــي اإلجـمــالــي.
ُ
ويـحـتـ َـســب الــدخــل الـقــومــي اإلجـمــالــي
ع ـب ــر إض ــاف ــة ص ــاف ــي ال ــدخ ــل األول ـ ــي
ّ
ال ـخ ــارج ــي إل ــى قـيـمــة ال ـنــاتــج املـحــلــي
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رؤيا للبنان عام  2050مسألة حياة أو موت
اإلج ـم ــال ــي ،أي ال ــدخ ــل األولـ ــي ُ الـ ــوارد
إلــى الــدولــة مــن األف ــراد غير املقيمني،
األول ـ ـ ــي ال ـ ـصـ ــادر عــن
ن ــاق ـص ــا ال ــدخ ــل ُ
الـ ــدولـ ــة إلـ ــى غ ـي ــر امل ـق ـي ـم ــن .ويـشـمــل
ص ــاف ــي الـ ــدخـ ــل األولـ ـ ـ ــي ت ـعــو ُي ـضــات
ُ
العاملني ّالتي تدفع إلى غير املقيمني
والتي يتلقاها االقتصاد ،كذلك يشمل
ّ
ال ـجــزء مــن الــدخــل األولـ ــي ال ــذي يــولــد
ّ
داخــل الدولة ويتجه إلى وحــدات غير
ُمـقـيـمــة ،مـثــل ال ـفــائــدة الـتــي تــدفــع إلــى
ال ــدائـ ـن ــن ال ـخ ــارج ـي ــن أو ال ـع ــائ ــدات
ُ
ا ُلـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ــدفـ ـ ــع ملـ ــال ـ ـكـ ــي األس ـ ـ ـهـ ـ ــم غ ـيــر
املقيمني .وباختصار ،الدخل القومي
اإلج ـمــالــي ي ـس ــاوي (=) قـيـمــة الـنــاتــج
ّ
املحلي اإلجمالي ،زائد ( )+تعويضات
الـعــامـلــن ودخ ــل املـمـتـلـكــات مــن بقية
العام ،ناقص ( )-تعويضات العاملني
ودخ ـ ــل امل ـم ـت ـل ـكــات إل ــى بـقـيــة ال ـعــالــم.
وتجدر اإلشارة إلى أن هذا الحساب ال
يشمل التحويالت الخارجية الجارية
من الدولة وإليها ،وال ّ
سيما تحويالت
املغتربني.
فــي ال ـعــام امل ــاض ــي ،وك ـمــا فــي األع ــوام
سجل صافي الدخل ّ
السابقةّ ،
األولــي
الـ ـخ ــارج ــي ق ـي ـم ــة س ـل ـب ـيــة ب ـل ـغ ــت 40
مليون دوالر باملقارنة مع  800مليون
دوالر في عام  ،2016وهذه التقديرات
تـفـيــد ب ــأن قـيـمــة ال ــدخ ــل ّ
األول ـ ــي ال ــذي
ّ
أعلى
يحققه غير
املقيمني فــي لبنان ّ
مــن قيمة الــدخــل ّ
األول ــي ال ــذي يحققه
ُ
املـ ـقـ ـيـ ـم ــون فـ ــي ال ـ ـخ ـ ــارج ،أو بـمـعـنــى
والعاملون
أوضح ،يأخذ املستثمرون
ّ
ً
في بقية العالم دخال أوليًا ُمحققًا في
ّ
لـبـنــان أك ُـثــر م ــن ال ــدخ ــل األول ـ ــي ال ــذي
يــأخــذه املـقـيـمــون فــي لـبـنــان مــن بقية
العالم.
انطالقًا من ذلكّ ،
تقدر إدارة اإلحصاء
املـ ــركـ ــزي ال ــدخ ــل ال ـق ــوم ــي اإلج ـم ــال ــي
ّ
ً
بـقـيـمــة أق ــل قـلـيــا م ــن ال ـنــاتــج املـحــلــي
اإلجمالي.
ي ـع ـي ــد ال ـخ ـب ـي ــر االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ش ــرب ــل
قـ ـ ـ ــرداحـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ــراج ـ ـ ــع االس ـ ـت ـ ـث ـ ـم ـ ــارات
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة إلـ ـ ـ ــى «وقـ ـ ـ ـ ــف الـ ـ ـق ـ ــروض
الـسـكـنـيــة امل ــدع ــوم ــة م ــن ق ـبــل مـصــرف
لبنان والـتــي كــان القسم األكـبــر منها
ّ
ي ــوظ ــف ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ـع ـق ــاري س ــواء
م ــن خـ ــال ش ـ ــراء الـ ــوحـ ــدات الـسـكـنـيــة
مــن ِقـبــل املغتربني أو عبر االستثمار
ف ــي م ـش ــاري ــع عـ ـق ــاري ــة» ،ف ـي ـمــا يـفـ ّـســر
ّ
ارت ـفــاع قيمة الــدخــل املــولــد فــي لبنان
لـصــالــح غـيــر املقيمني ب ــ«تــرافــق وقــف
القروض مع بدء ارتفاع أسعار الفائدة
الـخــارجـيــة وأزمـ ــة الــرئـيــس الـحــريــري
وما تبعهما من هروب للودائع ما دفع
إلى رفع أسعار الفائدة لجذب األموال
ّ
مجددًا».

ّ
تقلص التمويل الخارجي ُ
المتاح
لالقتصاد اللبناني

ال ُي ـع ـ ّـب ــر ال ــدخ ــل ال ـق ــوم ــي اإلج ـم ــال ــي
أ ُي ـ ـضـ ــا ع ـ ــن م ـج ـم ــل ال ـ ــدخ ـ ــل ال ـق ــوم ــي
ّ
املتاح لالستخدامات النهائية محليًا

(االس ـ ـت ـ ـه ـ ــاك وت ـ ـكـ ــويـ ــن رأس امل ـ ــال
وتمويل العجز الـتـجــاري) ،وذل ــك ألن
جــزءًا منه ّ
يحول إلى الخارج من دون
ال ـح ـصــول عـلــى أي ش ــيء فــي ا ُملـقــابــل،
كــالـنـقــود الـتــي يرسلها غـيــر املقيمني
إلعالة أســر ُمقيمة .وهــذه التحويالت
ُ
ت ـس ـ ّـم ــى ال ـت ـح ــوي ــات الـ ـج ــاري ــة ،وف ــي
ال ـح ــال ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،ت ــأت ــي بمعظمها
ُمــن اللبنانيني املغتربني إلــى أسرهم
امل ـق ـي ـم ــة ف ــي ل ـب ـن ــان ،وهـ ـ ــي ،ع ـل ــى م ـ ّـر
السنوات ،أعلى من قيمة التحويالت
ال ـ ـجـ ــاريـ ــة ال ـ ـتـ ــي ي ــرسـ ـلـ ـه ــا األج ُـ ــانـ ــب
العاملون في لبنان إلى أسرهم املقيمة
ّ
في بلدانهم .إل أن الحسابات القومية
ّ
لعام  ،2017تبي أن صافي التحويالت
م ــن وإلـ ــى لـبـنــان ب ــدأ ي ـتــراجــع ب ـحـ ّـدة،
وهـ ــو م ــا ي ـف ـ ّـس ــر أي ـض ــا ج ــان ـب ــا مـهـ ّـمــا
مــن الـضـغــوط الـتـمــويـلـيــة لــاقـتـصــاد،
إذ بـ ّـيـنــت إدارة اإلح ـص ــاء امل ــرك ــزي أن
صــافــي الـتـحــويــات انـخـفــض مــن 3.4
م ـل ـيــار دوالر ف ــي ع ــام  2015إل ــى 2.4
مليار دوالر في عام  2016ومن ّ
ثم إلى
 1.2مليار دوالر في عام ّ .2017
يـشــرح قــرداحــي أن هــذا ُيـعـ ُّـد «مـ ُـؤشـرًا
ّ
إلــى تقلص التمويل الخارجي املتاح
ل ــاق ـت ـص ــاد ال ـل ـب ـن ــان ــي ،ال ـ ــذي يـعـتـمــد
بشكل رئيسي على التحويالت املالية
للمغتربني اللبنانني لتمويل استهالك
ّ
إضافيًا
األسر ،بما يشكل عامل ضغط
ّ
ع ـلــى األسـ ــر نـتـيـجــة زي ـ ــادة الـتـضــخــم
وتــراجــع م ـصــادر تـمــويـ ُـل استهالكها
لـ ـلـ ـسـ ـل ــع والـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات امل ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــوردة
بغالبيتها» .ويتابع قــرداحــي «أيضًا
ّ
ّ
العام
تبي نسبة االستهالك النهائي
ّ
والخاص املرتفعة أن االقتصاد يعتمد
بشكل كبير على االسـتـيــراد ،وارتفاع
ّ
هــذه النسبة تــؤكــد أنــه بــات اقتصادًا
ً
أكثر استهالكيًا وأقل إنتاجية ،وعامال
أســاسـيــا فــي تـ ّ
ـوســع الـعـجــز الـتـجــاري
ال ــذي ارت ـفــع إل ــى  %25فــي ع ــام 2017
وفقًا لإلحصاء املركزي».

ارتداد الهندسات المالية على
االقتصاد!
يربط قسم البحوث في «بلوم بنك»
أداء االقتصاد اللبناني الذي يصفه
بـ«املهزوز» بـ«تراجع القيمة املضافة
ل ـق ـطــاع ال ـخ ــدم ــات امل ــال ـي ــة .فـبـعــد أن
شهد هذا القطاع ّ
نموًا استثنائيًا في
عــام  2016نتيجة هندسات مصرف
ّ
النمو
لبنان املالية ،ساهم في تعزيز
ّ
االق ـت ـص ــادي بـنـسـبــة  .%1.6إل أنــه
ّ
ل ــم ي ـت ـمــكــن م ــن ا ّل ـح ـف ــاظ ع ـلــى أدائـ ــه
واألرباح التي حققها من الهندسات
في عــام  ،2017ما ّأدى إلــى تسجيله
ان ـخ ـف ــاض ــا ب ـن ـس ـبــة  ،%6وبــال ـتــالــي
املساهمة بنسبة  %0.5في انكماش
ّ
ن ـ ـمـ ـ ّـو ال ـ ـنـ ــاتـ ــج امل ـ ـحـ ــلـ ــي اإلجـ ـم ــال ــي
الـحـقـيـقــي» ،ويـخـلــص تـقــريــر «بـلــوم
بنك» إلى أن «الهندسات املالية كان
ّ
مضاد على االقتصاد في
لها تأثير
عام .»2017

ّ
مكونات اإلنفاق اإلستهالكي نسبة
الى الناتج المحلي
مجمل اإلنفاق النهائي
استهالك األسر النهائي
االستهالك الحكومي

105%
91.9%
13.1%

تكوين رأس المال الثابت

الخاص 17.9%
العام 1.5%

19.4%

الصادرات

خدمات 16.3%
سلع 7.5%

23.9%

واردات

سلع 36.7%
خدمات 11.9%

48.6%

روي بدارو
مستشار رئيس حزب القوات اللبنانية للشؤون االقتصادية
يدرك الجميع أننا في عالم معولم ،ولكن الوعي بأسباب العوملة
وتداعياتها ليس مفهومًا على ّ
ً
وبناء لفهمي
حد ســواء عامليًا.
االقتصادي أصبح
املتواضع ،تثبت العوملة أن مفهوم االستقالل ّ
باليًا وأن مزيجًا من املواطنة و«املستهالكية» حل مكان املفهوم
القديم للمواطنة الصرف.
يدفع السعي وراء السعادة الـنــاس ،الـيــوم ،إلــى االنتقال إلــى أي
مكان يستطيعون الوصول إليه في العالم لتلبية حاجاتهم .وهذا
هو السبب الحقيقي للهجرة من أميركا الجنوبية إلى الشمالية
ومن إفريقيا أو أفغانستان إلى أوروبا ،وأخيرًا من سوريا إلى
لبنان ،بغض النظر عــن الــدوافــع االقـتـصــاديــة أو السياسية أو
األمنية .وينتقل الناس من املواطنة إلى مفهوم أكثر جاذبية ،أال
وهو مزيج من املواطنة والنزعة االستهالكية حيث يبحث األفراد
عن أفضل الخدمات التي ّ
تقدمها الدول شرط أن يكونوا قادرين
على العثور على طريقة للهجرة إلى مالذات جديدة.
إلى األمام وإلى األعلى
ّ
يـهــاجــر الـلـبـنــانـيــون إل ــى الـعــالــم امل ـت ـقــدم ألنـهــم غـيــر راض ــن عن
ّ
واألولى للحكومات في كل البلدان،
أوضاعهم .فاملهمة األساسية ّ
ال ّ
سيما في الدول الناشئة ،تتمثل في تحقيق الرخاء والسعادة
ً
ملواطنيها .ولـكــن ع ــددًا قليال مــن ال ــدول النامية يفعل ذلــك عبر
اعتماد الدول الناجحة كمقياس ومحاولة ّ
سد الفجوة بني مستوى
ّ
املعيشة لديها ومستوى املعيشة في العالم املتقدم.
وكــان لتالشي املسافة والــوقــت ،عواقب ليس فقط على التبادل
التجاري ،بل أكثر وأوضــح على الفرد ،بسبب االنتشار الواسع
الستخدام التكنولوجيا ،كاإلنترنت والهواتف الذكية ،الذي ربط
بني املواطنني العامليني .وهنا تحديدًا حيث أرى العوملة أكثر فعالية
ووضوحًا.
العوملة لها تأثير هائل على السياسة واالقتصاد .ومصير مجمل
البلدان الصغيرة ،مثل لبنان ،هو اليوم على املحك .فكيف يمكن
لالقتصادات الصغيرة الصمود واالستمرار ضمن اقتصاد عاملي
حيث التعليم والبنية التحتية والتكنولوجيا واألس ــواق والدفاع
والـقــوانــن وال ـ ّق ــرارات التنظيمية  -وجميع الـخــدمــات الحكومية
األخرى  -تتطلب رؤيا واستثمارات ،بعيدة املدى ،تفوق طاقاتها؟
لذلك علينا أن نعترف بأن لبنان ليس سوى قطعة صغيرة في
اللوحة العاملية ،وبالتالي يحتاج إلى إعــادة تشكيل نفسه ليجد
مكانًا ّ
مميزًا له في الخريطة اإلقليمية والدولية بطريقة أو بأخرى.
السؤال الرئيسي الذي يجب طرحه هو كيف يمكن وضع لبنان
ّ
الخاصة
في أعلى مدار فلكي ممكن؟ اإلجابة هي بأن نبدأ بالقيم
ُ
بنا .ففي عملية بناء األمــم ،تعتبر القيم الركائز األساسية التي
تقوم عليها األمم.
ولكن لــأســف ،فــي أعـقــاب حــرب ( )1990 - 1975واالحـتــاالت
التي تلتها ،تراجعت قيمنا مــن قيم كنا نتشاركها سابقًا مع
الدول الناجحة في العالم ّ
الحر إلى قيم نتشاركها حاليًا مع الدول
الفاشلة .ومــن أجــل معالجة هــذا الوضع ،يحتاج لبنان إلــى جيل
مختلف من القادة وطريقة جديدة في الحكم السياسي تجمع بني
السلطة واملسؤولية .ففي لبنان اليوم ،يتقاسم الكثيرون السلطة،
وبــالـتــالــي ال ّ
يتحمل أحــد املـســؤولـيــة .وينتج عــن ذلــك حكومات
ّ
غير خاضعة للمساءلة  -إذا ما تم تشكيلها  -وزيادة في الهدر
والفساد .فالفساد أصبح جزءًا ال يتجزأ من مشهدنا الثقافي.
نـحـتــاج إل ــى جـيــل جــديــد مــن ال ـقــادة لــربــط ال ـبــاد بقيم إنسانية
ّ
أســاس ـيــة ،وه ــي قـيــم تـشــكـلــت م ــع م ــرور ال ــوق ــت عـلــى ي ــد أعـظــم
الفالسفة وأملــع الـعـقــول .ويجب أن تكون هــذه القيم فــي صميم
املواطنة من اليوم ّ
األول ،وأن ّ
يتم إرســاؤهــا من الطفولة املبكرة
ً
سيستغرق وقتًا
وصوال إلى الجامعة .وأنا مدرك تمامًا بأن األمر
ّ ّ
ّ
الخاص بنا ،إل أنه السبيل
وجهدًا كبيرين إلعادة بناء نظام القيم
الوحيد لوضع أجيالنا املقبلة على املسار الصحيح .إنها مسألة
حياة أو موت.
اإلصالح الحقيقي
ّ
وبـنـ ًـاء على مــا سبق ،يمكن أن يتمتع االقتصاد ببيئة مواتية
للغاية وحافلة بــاإلمـكــانــات ،مــا سيتيح لنا إع ــادة التفكير في
نموذج اقتصادي شامل جديد .ويعني «االقتصاد السياسي
الجديد» الــذي أدافــع عنه في كتابي Un Projet Une Nation
(م ـشــروع أم ــة :لـبـنــان ال ـغــد) ،بـنــاء مجتمع حـيــث الـنـمـ ّـو يكتمل
عــن طريق إش ــراك الجميع ،وحيث الــامـســاواة تنخفض ليس
بسبب السياسات اإللزامية غير العادلة التي تـ ّ
ـؤدي إلى هروب
الرساميل ،بل عبر ضرائب عادلة ومتجانسة ّ
ونمو متوازن.
فأنا أدافع عن اقتصاد ذكي يحمل فرصًا متساوية ،وليس عن
رفاهية غير خاضعة للمساءلة .فعلى الجميع ّ
تحمل املسؤولية
والقيام بدورهم في ّ
نمو هذا املشروع املستقبلي.

إن الـهــدف مــن كــل ذلــك هــو تـفــادي أن يـتـحـ ّـول لبنان إلــى دولــة
ً
يمكن االستغناء عنها ،وجعله بدال من ذلك ،بلدًا يحمل رسالة
ّ
ومهمة واضحة لتعزيز قيم الحرية والتسامح واملسؤولية تجاه
البشر .فهل نحن ق ــادرون على بــذل هــذا الجهد والـتـحـ ّـول إلى
مثال تحتذي به دول منطقتنا وغيرها من مناطق العالم؟ هذه
بالضبط املسألة التي يجب أن ّ
تتطرق إليها أية قيادة جديدة.
لدى لبنان أيضًا فرصة فريدة من نوعها ليصبح دولة رائدة في
ّ
مد الجسور بني املسيحية واإلسالم .فبلدنا لديه تجربة عملية
وشعب قادر على مناصرة هذا الهدف النبيل .لذلك دعونا نضع
هذا الهدف كأولوية سياسية على أجندتنا الوطنية.
علينا أيضًا أن نعيد هندسة النظام السياسي واالقتصادي
برمته ،بــدءًا من تحديد ّ
ّ
مهمة الدولة الجديدة ودورهــا .فما هو
الغرض من وجود الدولة؟ هو تحرير شعبها من القيود الكثيرة
التي ّ
تكبله ،وليس سجنه في قوانني بالية وغير عــادلــة .وبعد
إجماع على التغييرّ ،سنحتاج إلى تنظيم ورش عمل وطنية
بناء ّ
حول كل القضايا التي تؤثر على الحياة اليومية للمواطنني ،مثل
القوانني املالية وعملية وضع املوازنة وقانون العمل وصناديق
التقاعد ،إلخ ،وذلك من أجل تحويل لبنان إلى دولة حديثة ّ
تلبي
احتياجات شعبها .فالعالم يسير أسرع من التشريع الذي يقوم
به ّنوابنا  -أسرع بكثير مما يمكن للعديد من العقول ّ
تخيله -
سرعته اضطراديًا يومًا بعد يوم.
وستزيد ّ
علينا أن نحقق اإلص ــاح بـهــدف الـحـ ّـد مــن الــام ـســاواة ورفــع
مـسـتــويــات املعيشة واألهـ ـ ّـم خــدمــة الـبـشــريــة .ويـجــب أن يـعـ ّـزز
نظامنا التعليمي التفكير الـنـقــدي ب ــدءًا مــن سـ ّـن مـبـكــرة ،وأن
ّيسعى إلــى بناء فــرد مسؤول تجاه مواطنيه ومتسامح تجاه
كل البشر بغض النظر عن جنسيتهم أو دينهم أو جنسهم أو
عرقهم أو ميولهم الجنسية.
يجب أن يسعى اقتصادنا فــي املستقبل القريب إلــى تقليص
اعتماده على الصادرات إلى الدول العربية ،كجزء من ّ
تحركنا
نـحــو مــزيــد مــن االسـتـقــال الـسـيــاســي واالق ـت ـصــادي .فــوجــود
حــدود بـ ّـريــة واح ــدة لـلـصــادرات عبر ســوريــا يجعلنا مرتهنني
سـيــاسـيــا ،وبــالـتــالــي اقـتـصــاديــا ،للنظام ال ـســوري .لــذلــك ،يجب
املعرفة،
أن نستهدف خــدمــات ذات قيمة مضافة فــي اقتصاد
ّ
ستكون قابلة للتصدير ليس فقط عبر حدودنا ولكن في كل
أنحاء العالم عبر الطرق السريعة للمعلومات.
ف ــي ال ــرب ــع امل ـق ـبــل م ــن ال ـق ــرن ال ـح ــال ــي ،يـنـبـغــي عـلـيـنــا الـسـعــي
إلــى تحقيق معدل ّ
نمو ّ ذاتــي ( )endogenousأعلى مــن ،%6
واستهدافه من أجل التغلب على النظرة القاتمة ملسارنا الحالي.
وهذا أمر ممكن ،شرط أن نوافق على ضرورة إصالح نظامنا
ّ
بالكامل كما لو كنا نبدأ من الصفر.
ونبدأ
يجب أن نقوم بدور نشط في الثورة الصناعية الرابعةّ ،
في بناء قدراتنا من أجــل الـثــورة الخامسة ،فعلينا أن نتوقع
دائـمــا مــا هــو أبـعــد مــن الـشــيء الكبير الـتــالــي ،ال أن نعلق في
املــاضــي والـحــاضــر .فالحكم يعني التخطيط للمستقبل مع
تخفيف املخاطر وتحضير أنفسنا ملواجهة أيــة أوضــاع غير
ّ
ّ
مستقرة وواض ـحــة .لــذلــك دعــونــا نــركــز على مــا يجعلنا بلدًا
ّ
ال غنى عنه للمنطقة والعالم .ودعونا نفكر خــارجّ صندوقنا
الـقــديــم ،واالنـتـقــال مــن معتقداتنا الـقــديـمــة ،والـتـطــلــع نـحّــو ما
هو أبعد من املستقبل .فهذه قفزة نوعية يجب أن نحققها،
قفزة تحصل في أذهاننا بشكل رئيسي :فنحن بحاجة إلى
خلق طريقة جديدة للتفكير املستقبلي وثقافة ّ جديدة للبنان.
وهــذه رؤيــا ضــروريــة ملستقبل بلدنا ،ليس أقله ألولئك الذين
سيخلفونناُ .
ّ
أفــكــر فــي الفقر املــدقــع فــي عـكــار ووادي البقاع الشمالي ،وفي
أمــاكــن عـ ّـدة أخــرى فــي لبنان ،فأشعر بعبء عــدم توفير بديل،
وترك العديد من املواطنني يجبرون على اللجوء إلى أنشطة غير
مشروعة مــن أجــل عيش حـيــاة كريمة .نحن نــدفــع ثمن قصر
نظرنا الجماعي وعدم قدرتنا على إعطائهم الفرص تشاركنا
الرخاءّ .
ّ
ّ
ّ
أفكر في كل العنف املمارس ضد أطفالنا وزوجاتنا .أفكر في
عائالتهم بحثًا عن وظائف.
الذين يهاجرون بعيدًا من
شبابنا
ّ
أفـ ّـكــر فــي كـ ّـل الـعـ ّـمــال ّ
ورواد األع ـمـ ّـال وك ــل العاطلني ّعــن العمل
ّ
مناطق لبنان وكل األعمار
واملعوقني واملسنني والشباب ،من كل
ّ
ّ
وكل األديان واملعتقدات الذين يعانون من قلة االحترام والكرامة
في حياتهم اليومية.
لقد حان الوقت لدخول ّ عصر التنوير .وهــذا ليس حلمًا ينتاب
أحــد أعضاء النخبة ّاملثقفة في هــذا البلد ،بل معركة بــدأت قبل
سنوات عـ ّـدة ولــن تتوقف أب ـدًا ،ما دام هناك أمــل في تعزيز قيم
الحرية واإلنسانية والكرامة وهزيمة العنف والجهل والفقر.
ّ
* هذا املقال يمثل رأيي الشخصي وال ُيلزم بالضرورة حزب
القوات اللبنانيةّ .
وأتأمل منه فتح نقاش موضوعي للتقارب
وليس للفراق واالفتراق.
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ّ
لبنان األخضر أغلى عشر مرات
من العالم األخضر
ّ
ﺗﻄﻮر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن )(٢٠١٧ - ٢٠١٠

فيفيان عقيقي
٧٦٫٣٤

٣٥٦
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ )ﻛﻴﻠﻮواط/ﺳﺎﻋﺔ(

٣٥٢
٥٢٨٤٦

٥٨٫١١ ٣٠١

ﻛﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات )ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺪوﻻرات(
ﻋﺪد ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ

٣٥١٨٥
٣٤٫١٢ ١٧٠
١١٥

١٦١٦٩
١٧٫٠٨

اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ
٪١٧ | ٦٫٠٨

ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻻ ﺗﺒﻐﻰ اﻟﺮﺑﺢ ٪٤ | ١٫٢٨

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺮﺑﻮي ٪٦ | ٢٫٢٦

ّ
مهمة صعبة وليست مستحيلة

ﺗﻮزع اﻟﻘﺪرة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ وﻓﻘﴼ ﻟﻸﻗﻀﻴﺔ )ﻛﻴﻠﻮ واط | (٪
ﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎن ٪٣٩
اﻟﺒﻘﺎع ٪١٩
اﻟﺠﻨﻮب ٪١٤
ﺑﻴﺮوت ٪١١
ﺑﻌﻠﺒﻚ ــ اﻟﻬﺮﻣﻞ ٪٦
اﻟﺸﻤﺎل ٪٦
اﻟﻨﺒﻄﻴﺔ ٪٤
ﻋﻜﺎر ٪١

ﻋﺎﻟﻴﻪ
٪٤ | ١,٤٤١

راﺷﻴﺎ
٪٠٫١ | ٢٧
اﻟﻤﻨﻴﺔ اﻟﻀﻨﻴﺔ
٪٠٫١ | ٣٤
ﻃﺮاﺑﻠﺲ
٪٠٫٥ | ٢٣٩

ﻛﺴﺮوان
٪٧ | ٢,٥٦٧

ﺑﻌﺒﺪا
٪٣ | ١,٠٨٤

اﻟﺸﻮف
٪٤ | ١,٥٠١

اﻟﻤﺘﻦ
٪١٠ | ٣,٤٦٨

ﺻﻴﺪا
٪١١ | ٣,٨٥٦

زﺣﻠﺔ
٪١٦ | ٥,٧١٤
اﻟﺒﻘﺎع اﻟﻐﺮﺑﻲ
٪٣ | ١,٠٢٦
ﺑﻌﻠﺒﻚ
٪٥ | ١,٨١٧

ﺟﺒﻴﻞ
٪١١ | ٣,٦٥٩

ﺻﻮر
٪٣ | ١,٠٠٣
اﻟﻬﺮﻣﻞ
٪١ | ٣٦٠

ﺑﻴﺮوت
٪١١ | ٤,٠٠٠

زﻏﺮﺗﺎ اﻟﺒﺘﺮون
اﻟﻨﺒﻄﻴﺔ
٪٢ | ٥٦٠ ٪١ | ٤١٣
٪٢ | ٧٣٥
اﻟﻜﻮرة ﻣﺮﺟﻌﻴﻮن ﺑﻨﺖ ﺟﺒﻴﻞ
ﺑﺸﺮي
٪٠٫٥ | ١٨٠ ٪١ | ٣١١ ٪٢ | ٥٨٦
٪٠٫٥ | ١٧٩

ﺟﺰﻳﻦ
٪٠٫١ | ٤٢

ﻋﻜﺎر
٪١ | ٤٧٦
ﺣﺎﺻﺒﻴﺎ
٪٠٫٥ | ١٧٣

ّ
العام ملجلس الطاقة العاملي،
في أيلول  ،2018وعلى هامش لقاء مع األمني
كريستوفر فراي ،أعلن رئيس ُ الحكومة سعد الحريري هدفًا جديدًا للدولة
حصة الطاقة امل ّ
اللبنانية ،هو رفع ّ
تجددة إلى  %30من مجمل ّمزيج استخدامات
الطاقة ّ
األولية ،بحلول عام  .2030وتنوي الحكومة إطالق خطة طريق لتحقيق
الهدف املنشود في الربع الثالث من عام .2019
ّ
هذا الرقم ّال ُيستهان به ،وفقًا للباحث في مجال الطاقة مارك أيوب ،وهو يشكل
ّ
تحديًا لكل ّ
مؤسسات الدولة من دون استثناء ،خصوصًا أنها بعد ُمرور 7
ّ
َ
ّ
سنوات على التزامها في مؤتمر كوبنهاغن رفع حصة مصادر الطاقة املتجددة
ّ
من  3إلى  ،%12لم تتمكن إال من الوصول إلى .%3.4
تحقيق هذا الهدف ليس باألمر املستحيل ،وفقًا أليوب ،على الرغم من أنه ّ
مهمة
ّ
ُصعبة تتطلب تغييرًا في استراتيجية العمل واإلسراع بوتيرة مناقصات الطاقة
امل ّ
ومشاريعها ،بالتوازي مع مشاريع معامل الغاز
تجددة من الشمس والرياح
ُ
ّ
الطبيعي .ويحتم بلوغ هذه النسبة ّاملضي قدمًا في إنجاز مشاريع مركزية
ملعامل إنتاج ضخمة على الطاقة الشمسية أو  Solar farmsتفوق قدرتها
الـ 500ميغاواط ،وربما وصلت إلى  1000ميغاواط ،وذلك في مناطق جغرافية
داخلية مثل سهل البقاع .وينبغي العمل أيضًا على تحسني وضع شبكتي
تدرجية ،ما يسمح باستيعاب ّ
توزيع الطاقة الكهربائية ونقلها بطريقة ّ
الكميات
ُاملنتجة من الطاقة ُامل ّ
تجددة ووصلها مباشرة بالشبكة.

٢٠١٤

-

اﻟﺰراﻋﺔ
٪١٠ | ٣٫٥٣

٢٠٠

٢٠١٥

-

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
٪٣١ | ١٠٫٧٨

٤٠٠

٢٠١٦

-

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم
٪٩ | ٣٫٣١

٦٠٠

٢٠١٧

-

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ
٪٤ | ١٫٥٠

٨٠٠

٢٠١٨

-

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎري
٪١٩ | ٦٫٧٢

١٠٠٠

٢٠١٩

-

ﺗﻮزع اﻟﻘﺪرة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ وﻓﻘﴼ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت )ﻣﻴﻐﺎ واط | (٪

١٢٠٠

٢٠٢٠

ّ
 : Flow Batteryاﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت اﻟﻤﺘﺪﻓﻘﺔ
 : Advanced Lead-Acidﺑﻄﺎرﻳﺎت اﻟﺮﺻﺎص اﻟﻤﻐﻤﻮرة
 : Lithium Ionاﻟﻠﻴﺜﻴﻮم – أﻳﻮن
 : CAESﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻬﻮاء اﻟﻤﻀﻐﻮط
 : Sodium Metal Halideﻣﻌﺪن ﻫﺎﻟﻴﺪ اﻟﺼﻮدﻳﻢ
ّ
 : Pumped Storageﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﺒﺮ ﺿﺦ اﻟﻤﻴﺎه

مارك أيوب
باحث في مجال الطاقة ـ ـ ّمعهد
عصام فارس للسياسات العامة
والشؤون الدولية في الجامعة
األميركية في بيروت
ب ــن م ـط ــرق ــة ق ـم ــم املـ ـن ــاخ املـتـتــالـيــة
وت ـ ــداعـ ـ ـي ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــا الـ ـ ـض ـ ــاغـ ـ ـط ـ ــة ع ـل ــى
س ـيــاســات الـ ــدول ب ـهــدف التخفيف
م ـ ــن انـ ـبـ ـع ــاث ــاتـ ـه ــا املـ ـ ـت ـ ــزاي ـ ــدة (م ــن
ث ــان ــي أوكـ ـسـ ـي ــد الـ ـك ــرب ــون ال ـن ــاج ــم
ع ــن احـ ـت ــراق ال ــوق ــود األح ـ ـفـ ــوري)،
وس ـنــدان الـحــاجــة إل ــى تــأمــن األمــن
ال ـ ـطـ ــاقـ ــوي واسـ ـ ـت ـ ــدام ـ ــة مـ ـ ـص ـ ــادره،
يطوي عام  2018صفحاته األخيرة
على ضوء ّ
تحوالت كثيرة في مجال
ّ
ُ
الـطــاقــة .فعصر الـنـفــط أو مــا ســمــي
ـدر وح ـي ـ ٍـد،
ال ــذه ــب األس ـ ـ ــود ،ك ـم ـص ـ ٍ
ل ـتــأمــن ح ــاج ــات الـ ــدول واس ـتــدامــة
ّ
الـطــاقــة فيها ول ــى إل ــى غـيــر رجـعــة،
وع ـلــى الــرغــم مــن بـقــائــه أك ـبــر وأه ــمّ
مصدر من مصادر الطاقة للعقدين
ّ
امل ـق ـب ـلــن ،إل أن ــه سـيـصـعــب علينا
رؤيـ ــة أس ـع ــار خـيــالـيــة لـلـبــرمـيــل أو
ن ـ ـشـ ــوب حـ ـ ـ ــروب عـ ـل ــى حـ ـق ــل ن ـف ــط.
فـ ُـي مـقــابــل ذل ــك ،ي ـبــرز نـجــم الـطــاقــة
املـ ـتـ ـج ـ ّـددة ،وخ ـص ــوص ــا الـشـم ّـسـيــة
والهوائية منها ،وتشير التوقعات
ّ
إل ـ ــى أن ـه ـم ــا س ـي ـش ــك ــان م ـع ـ ُـا نـحــو
 %50مــن مـجـمــل الـكـهــربــاء املنتجة
عام .2050
ُ
لـقــد شـهــد م ـجــال ال ـطــاقــة امل ـت ـجـ ّـددة
تـ ـ ـق ـ ـ ّـدم ـ ــا تـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا مـ ـتـ ـس ــارع ــا
وان ـخ ـفــاضــا مـلـحــوظــا ف ــي األس ـعــار
خ ــال ال ـس ـن ــوات الـقـلـيـلــة املــاض ـيــة،
وس ــاه ـم ــا ف ــي ربـ ــط ك ـم ـ ّـي ــات كـبـيــرة
َ
م ــن طــاقــتــي الـشـمــس وال ـه ــواء على
شـ ـبـ ـك ــات ال ـ ـتـ ــوز ُيـ ــع وال ـ ـن ـ ـقـ ــل .يـبـلــغ
حـ ـج ــم الـ ـط ــاق ــة امل ـ ـت ـ ـجـ ــددة امل ـث ـ ّـب ـت ــة
نحو  5700غيغاواط ،تحظى
عامليًا
ّ
الـطــاقــة الشمسية بالنسبة األعلى
ّ
مـنـهــا بـنـحــو  ،%10فـيـمــا ال تـشــكــل،

لـلـمـفــارقــة ،أك ـثــرُ م ــن  2إل ــى  %3من
مجمل الطاقة املنتجة فـقــط .وسط
هذا الفرق ،تبرز ّ
أهمية الحلول التي
تعتمد على تخزين الطاقة (Energy
 )Storageخ ــال الـنـهــار ،عـلــى شكل
ّ
بطاريات ،الستخدامها خالل الليل
ّ
(نـ ـظـ ـرًا إلـ ــى طـبـيـعـتـهــا امل ـت ـقــط ـعــة)،
ومساهمتها في ردم الـ ّـهــوة بني ما
ً
هــو مـثـ ّـبــت ومــا هــو ُمـسـتـخــدم فعال
وامل ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ــى ش ـب ـكــة م ـت ــوازن ــة
ّ
وفعالة.
ح ــال ـي ــا ،يـ ـت ــراوح س ـعــر ال ـك ـي ـلــوواط
ُس ــاع ــة م ــن ال ـط ــاق ــة ال ـش ـم ـس ـيــة غـيــر
ّ
امل ـ ـخـ ــزنـ ــة بـ ــن  3.6و 4.6س ـن ـتــات
ل ـل ـك ـي ـل ــوواط ال ـ ــواح ـ ــد ،ع ـل ـم ــا بــأنــه
سـ ّـجــل م ـس ـتــويــات أدنـ ــى ف ــي بعض
م ـنــاق ـصــات ال ـب ـلــدان املـ ـج ــاورة مثل
اإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات والـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة ومـ ـص ــر
ّ
واألردن ،وصـ ـل ــت إل ـ ــى أق ـ ـ ــل مـ ــن 3
سـنـتــات لـلـكـيـلــوواط /ســاعــة ،وهــو
ّ
ما يدل على أن هذه التقنية أثبتت
ف ـع ــال ـي ـت ـه ــا االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة وب ـ ـ ــدأت
تنافس معامل الـغــاز الطبيعي في
كثير من األحيان.
وإذا مــا أضفنا سعر التخزين إلى
ه ــذه األرقـ ــام ،وال ــذي ي ـتــراوح راهـنــا
بـ ــن  11و 14س ـن ـت ــا ل ـل ـك ـي ـل ــوواط/
س ـع ــر اإلج ـم ــال ــي
س ــاع ــة ،ي ـص ـبــح ال ـ
ُ ّ
لـلـطــاقــة الـشـمـسـيــة امل ـخــزنــة بــن 15
و 19سـنـتــا لـلـكـيـلــوواط /ســاعــة ،ما
يفقدها تنافسيتها ُ مــن جــديــد .لــذا،
ّ
التحول الجوهري املنتظر في 2019
ّ
والـسـنــوات الــاحـقــة ،هــو أن يتمكن
السعر اإلجمالي للطاقة الشمسية
م ــن مـنــافـســة سـعــر ال ـغ ــاز الطبيعي
ال ــذي ي ـت ــراوح ب ــن  4و 7.4سـنـتـ ّـات
للكيلوواط /ساعة ،وهو أمر متوق ٌع
العتبارات ّ
عدة نسرد أبرزها.
ـع ،شـهــدت أسـعــار تخزين
فــي الــواقـ ُ
ال ـ ـط ـ ــاق ـ ــة امل ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ّـددة انـ ـخـ ـف ــاض ــا
مـ ـلـ ـح ــوظ ــا ،مـ ـن ــذ عـ ـ ــام  ،2010ب ـلــغ
 ،%80نتيجة لعوامل عـ ّـدة ،أبرزها
ارت ـ ـفـ ــاع ن ـس ـب ــة االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات فــي

-
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٢٠١٣

هنا ،تحتاج السوق إلى زيادة القدرة
اإلن ـتــاج ـيــة بـنـحــو  65م ـي ـغــاواط في
خــال ثــاث سـنــوات ،أي إنـتــاج 21.7
ّ
م ـي ـغ ــاواط س ـن ــوي ــا ،وهـ ــو م ــا يـشــكــل
ض ـع ـف ــي ال ـ ـ ـقـ ـ ــدرة اإلنـ ـت ــاجـ ـي ــة ال ـت ــي
أدخ ـل ــت ف ــي ع ــام  2017وتـبـلــغ 11.6
ميغاواط.
ّ
فهل يتمكن لبنان من تحقيق أهدافه؟
بــاملـقــارنــة مــع ع ــام  ،2010انخفضت
كلفة تركيب الطاقة الشمسية نحو
 7م ـ ّـرات ،مــن أكـثــر  7آالف دوالر إلى
ّ
 1.5ألـ ــف دوالر ل ـك ــل ك ـي ـل ــوواط في
نهاية  .2017وفي مقارنة مع أسعار
عــام  ،2011كــان أي استثمار بقيمة
ً
 100أل ــف دوالر كـفـيــا بـتـطــويــر 14
كيلوواط ،في مقابل  65كيلوواط في
عام .2017
لكن ،على الرغم من هــذا االنخفاض
فــي أس ـعــار الـطــاقــة الـشـمـسـيــة ،الــذي
جـعـلـهــا ف ــي م ـت ـن ــاول عـ ــدد أك ـب ــر من
ّ
املستخدمني ،إل أنــه بقي محصورًا
ب ـ ـشـ ــرائـ ــح اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وق ـ ـطـ ــاعـ ــات
اق ـت ـص ــادي ــة م ـع ـ ّـي ـن ــة ،ول ـ ــم يـ ـ ـ ِّ
ـؤد إل ــى
محافظة ه ــذا الـقـطــاع عـلــى الــوتـيــرة
نـفـسـهــا ل ـن ـمـ ّـو املـ ـش ــاري ــع ،إذ سـ ّـجــل
عــام  2017مـعـ ّـدل ّ
نمو عــدد املشاريع
األدنــى منذ عــام  ،2010إذ بلغ ،%33
بعد أن وصل إلى مستوياته األعلى
في عام  2013مع ّ
نمو بنسبة .%86
ُ
فــي ال ــواق ــع ،ت ـ َـع ـ ّـد كـلـفــة إن ـتــاج الـطــاقــة
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هي الزيادة
ّ
التي حققها لبنان
في إنتاج الطاقة
ّ
المتجددة
من مصادرها
بين عامي
2017-2010
من أصل %9
ّ
تعهد بزيادتها
بين عامي
2020-2010

الشمسية ُمرتفعة في لبنان .إن كلفة
امل ـش ــاري ــع ال ـس ـك ـن ـيــة وال ـت ـج ــاري ــة ،أي
املـشــاريــع ذات الـقــدرة اإلنتاجية التي
ّ
ّ
تـقــل عــن  100كـيـلــوواط وتـشــكــل نحو
 %93.5م ــن م ـج ـمــل م ـش ــاري ــع الـطــاقــة
الشمسية في لبنان ،تصل إلى عشرة
أضعاف ّ
املعدل العاملي .ووفقًا ملنظمة
ّ
ّ
الـ ـط ــاق ــة امل ـ ـت ـ ـجـ ــددة الـ ـع ــاملـ ـي ــة ،ي ــول ــد
الكيلوواط الواحد ما بني 1600-1400
كيلوواط/ساعة سنويًا ،ما يعني أن
كـلـفــة ال ـك ـي ـلــوواط/ســاعــة ال ــواح ــد في
لبنان ت ــراوح بــن  1.03و 1.10دوالر،
في مقابل  10سنتات عامليًا.
ل ـك ــن ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ذلـ ـ ــك ،اس ـت ـطــاع
مستخدمو الـطــاقــة الشمسية خفض
كلفة فــاتــورة الـطــاقــة واس ـت ــرداد كلفة
ّ
ـاراتـهــم فــي أق ــل مــن  6سـنــوات،
اسـتـثـمـ ّ
وهــو مــؤشــر على فعالية هــذا املصدر
وال ـ ـجـ ــدوى االق ـت ـص ــادي ــة لــاسـتـثـمــار
ً
فيه ،فضال عن القيمة املضافة وفرص
العمل التي أدخلها إلى االقتصاد في
ّ
ل ـب ـنــان ،وه ــو م ــا يـتـطــلــب تـغـيـيـرًا في
استراتيجية العمل الحالية.
فوفقًا لتقرير بــرنــامــج األم ــم املتحدة
اإلنـمــائــي ،يسيطر القطاع الصناعي
عـ ـل ــى سـ ـ ــوق الـ ـط ــاق ــة ال ـش ـم ـس ـي ــة ،إذ
يـسـتـحــوذ عـلــى  10.78م ـي ـغــاواط من
مجمل الطاقة املنتجة ،أي نحو %31
مـ ــن م ـج ـم ــل إنـ ـت ــاجـ ـه ــا ،فـ ــي حـ ــن أن
ال ـق ـطــاع ال ـصـ ّـحــي سـ ّـجــل أع ـلــى نسبة
ن ـم ـ ّـو ف ــي الـ ـق ــدرة اإلن ـتــاج ـيــة ف ــي عــام
 2017بنحو  ،%240إذ ارتفعت القدرة
اإلن ـتــاج ـيــة ل ــأل ــواح الـشـمـسـيــة الـتــي
ت ـن ـشــرهــا املـسـتـشـفـيــات ع ـلــى أسـطــخ
مبانيها من  0.43إلى  %1.5بني عامي
 2016و .2017ويـعــود ذلــك إلــى الوفر
ال ــذي يـقـ ّـدمــه هــذا املـصــدر فــي فــاتــورة
الطاقة.
ّ
ّ ُأمــا لناحية ت ــوزع الطاقة الشمسية
املـنـتـجــة عـلــى الـقـطــاعــات واألنـشـطــة
ّ
االقتصادية ،فيحل القطاع الصناعي
ً
أوال ب ـن ـس ـبــة  ،%31وي ـل ـي ــه ال ـق ـطــاع
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري ب ـن ـس ـبــة  ،%19ومـ ـ ــن ث ــمّ
املساكن بنسبة  ،%17والزراعة ،%10
والقطاع العام  ،%9والقطاع التربوي
 ،%6واملستشفيات ّ .%4أمــا لناحية
ّ
ح ـ ّـص ــة كـ ــل م ــن هـ ــذه ال ـق ـط ــاع ــات من
ّ
مجمل االستثمارات أو حصتها من
اإلنفاق للحصول على أنظمة الطاقة
الشمسية ،فتبلغ  %26للمساكن التي
تـتـكـ ّـبــد الـكـلـفــة األع ـل ــى ،ون ـحــو %20
لـلـقـطــاع ال ـص ـنــاعــي ،و %19للقطاع
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري ،و %13الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـع ــام،
فيما تبلغ ّ
حصة الــزراعــة نحو ،%8
والتربية  ،%6واملستشفيات .%4
إلى ذلك ،كان لقطاع الطاقة الشمسية
أث ــر ف ــي تــولـيــد ف ــرص عـمــل جــديــدة.
بــن عــامــي  2008و 2017ارتـفــع عدد
الـ ـش ــرك ــات الـ ـت ــي ت ـع ـمــل ف ــي تــركـيــب
الطاقة الشمسية من  7إلى  61شركة،
وهي ساهمت بخلق نحو  670فرصة
عمل جــديــدة ،بمعدل  11وظيفة في
ّ
كـ ــل ش ــرك ــة .ع ـل ـمــا أن هـ ــذا ال ــرق ــم قد
شركات
يــرتـفــع ،خصوصًا أن هـنــاك
ّ
ّ
عدة لم تشارك في املسح .وقد نفذت
ه ــذه ال ـش ــرك ــات  1428م ـشــروعــا بني
عامي  2010و 2017بقيمة  76مليون
دوالر ( %55منها قروض مدعومة)،
أي بمعدل  53مليون دوالر للمشروع
الــواحــد ،مــع اإلش ــارة إلــى أن %93.5
مــن مجمل ه ــذه امل ـشــاريــع ،مشاريع
صـغـيــرة تنتشر فــي غالبيتها على
أس ـط ــح املـ ـن ــازل واملـ ــراكـ ــز ال ـت ـجــاريــة
وامل ـس ـت ـش ـف ـي ــات ،وال ت ــزي ــد قــدرت ـهــا
اإلنتاجية على  99ميغاواط ،وهي ال
تنتج أكثر من  %41من مجمل الطاقة
ّ
الشمسية املولدة.
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ب ــن ع ــام ــي  2010و ،2017اس ـت ـطــاع
ل ـب ـن ــان زي ـ ـ ـ ــادة إنـ ـت ــاج ــه مـ ــن ال ـط ــاق ــة
ّ
املتجددة أكثر من ّ 106
مرات ،إذ ارتفع
من  0.5إلى  53غيغاواط/ساعة ،وذلك
عبر إنشاء مشاريع الطاقة الشمسية
التي رفعت قدرته اإلنتاجية من أقل
من  0.33ميغاواط إلــى  35ميغاواط،
وه ـ ـ ــي أسـ ـهـ ـم ــت ب ـت ـق ـل ـي ــص فـ ــاتـ ــورة
دوالر ،وفقًا
الطاقة بنحو  27.8مليون
للتقرير السنوي عن الطاقة ُامل ّ
تجددة
في لبنان ،الذي يصدره برنامج األمم
ّ
املتحدة اإلنمائي.
ّ
ّ
ال ش ــك فــي أن ه ــذا ال ـت ـطــور مـلـحــوظ،
كاف لوفاء لبنان بالتزاماته
لكنه غير ٍ
ال ـتــي عـقــدهــا فــي مــؤتـمــر كوبنهاغن
ّ
للتغير املـنــاخــي فــي عــام  ،2009حني
ت ـعـ ّـهــدت ال ـح ـكــومــة الـلـبـنــانـيـ ُـة زي ــادة
قدرتها اإلنتاجية من الطاقة امل ّ
تجددة
إلى  100ميغاواط بحلول عام ،2020
وب ــال ـت ــال ــي رفـ ــع حـ ّـص ـت ـهــا م ــن مــزيــج
إم ـ ـ ــدادات ال ـطــاقــة األولـ ـي ــة إل ــى .%12
بعد مرور أكثر من ثلثي هذه الفترة،
أي في عــام  ،2017ال تــزال ّ
حصة هذه
املصادر الخضراء تراوح نسبة %3.4
من مجمل مزيج الطاقة ،مع العلم أن
ن ـحــو  %3ه ــي م ــن طــاقــة امل ـي ــاه الـتــي
تــدخــل ضـمــن مــزيــج إم ـ ــدادات الطاقة
األولـيــة منذ عـقــود ،ونحو  %0.4هي
مــن مـشــاريــع الـطــاقــة الشمسية التي
بدأت تنتشر منذ عام .2010
م ـ ـ ــا ي ـ ـع ـ ـنـ ــي أن ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ل ـ ـ ــم ي ـن ـج ــح
ب ــرف ــع ح ـ ّـص ــة ال ـط ــاق ــة املـ ـتـ ـج ـ ّـددة من
مـجـمــل إمـ ـ ــدادات ال ـطــاقــة األول ـي ــة إال
بنسبة  %0.4منذ عــام  ،2009وعبر
استثمارات بقيمة  76مليون دوالر،
 %55منها قروض مدعومة.
ّ
ع ـم ـل ـيــا ،لـيـتـمــكــن ل ـب ـنــان م ــن ال ــوف ــاء
ّ
ب ــااللـ ـت ــزام ــات الـ ـت ــي ت ـع ــه ــد ب ـه ــا فــي
مؤتمر كوبنهاغن ،أي زي ـ ُـادة قدرته
اإلنـ ـت ــاجـ ـي ــة مـ ــن الـ ـط ــاق ــة املـ ـتـ ـج ـ ّـددة
ووضـ ـ ـ ــع  100م ـ ـي ـ ـغـ ــاواط إض ــاف ـي ــة
ع ـل ــى ال ـش ـب ـك ــة ب ـح ـل ــول ع ـ ــام ،2020
ّ
يتطلب األمر إنشاء ُ املزيد من حقول
ّ
ومشاريع الطاقة املتجددة ،وتوليد
 160غ ـي ـغــاواط/ســاعــة ،أي أك ـثــر من
ثالثة أضـعــاف مــا ينتجه الـيــوم .من
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ه ــذه ال ـت ـق ـن ـيــات ب ـعــد س ـط ــوع نجم
ال ـسـ ّـيــارات الكهربائية (Electrical
 ،)Vehiclesم ــا س ــاه ــم ف ــي ال ـت ـقـ ّـدم
ال ـت ـك ـنــولــوجــي ال ـســريــع وال ــوص ــول
ُ ّ
وي ـتــوقــع أن
إل ــى أس ـعــار تـنــافـسـ ّـيــة.
ت ـش ـه ــد هـ ـ ــذه األسـ ـ ـع ـ ــار ان ـخ ـف ــاض ــا
إضافيًا بنحو  ،%50مع حلول عام
 ،2030نظرًا إلى ما نشهده اليوم من
ّ
ّ
هيكلية األســواق ،ونشوء
تغير في
نماذج اقتصادية وحوافز تمويلية
ّ
تشجع املضي في مشاريع تخزين
ُ
ّ
الطاقة املتجددة.

ّ
من جهة أخرى ،تتسم هذه املشاريع
ُ
بطابع جيوسياسي ،كونها تسهم
فـ ــي ت ــأم ــن األم ـ ـ ــن الـ ـط ــاق ــوي الـ ــذي
تـ ـطـ ـم ــح دول عـ ـ ـ ـ ّـدة إل ـ ـ ــى ت ـح ـق ـي ـق ــه،
ُ
بـ ـحـ ـي ــث ت ـ ـص ـ ـبـ ــح م ـ ـ ـصـ ـ ــادر ت ــأم ــن
ّ
الطاقة متنوعة ومتاحة على األمد
ال ـب ـع ـيــد وذات ج ـ ــدوى اق ـت ـصــاديــة.
ُإن االع ـت ـم ــاد ع ـلــى ت ـخــزيــن ال ـطــاقــة
املـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ـ ّـددة فـ ــي ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات امل ـق ـب ـلــة
ّ
ّ
التزود بالطاقة
سيؤمن استمرارية
الكهربائية والـحـصــول على شبكة
ّ
ومستقرة تتناسب مــع حجم
مــرنــة
ً
ال ـط ـلــب ،ف ـضــا ُ ع ــن ال ـت ـنـ ّـبـ ُـه ملـخــاطــر
االن ـق ـط ــاع ــات امل ـفــاج ـئــة وامل ـســاه ـمــة
في تخفيف االنبعاثات بما يتالء م
وقمم املناخ.
يـ ـبـ ـل ــغ إج ـ ـمـ ــالـ ــي طـ ــاقـ ــة بـ ـط ــاري ــات
ال ـت ـخــزيــن امل ـثـ ّـب ـتــة خ ــال ع ــام 2017
نحو  1.9غيغاواط ،بارتفاع بنسبة
 %4.6ع ــن ع ــام  ،2016وت ـت ـصـ ّـدرهــا
ّ
كوريا الجنوبية ،فالواليات املتحدة
األم ـيــرك ـيــة وال ـي ــاب ــان .ووف ــق شبكة
ب ـل ــوم ـب ــرغ ل ـل ـط ــاق ــة ،س ـي ـن ـمــو ق ـطــاع
الـتـخــزيــن ب ـق ــدرة  942غ ـي ـغــاواط أو
مــا ي ـعــادل  2857غ ـي ـغــاواط /ســاعــة
ب ـ ـح ـ ـلـ ــول عـ ـ ـ ــام  ،2040وسـ ـيـ ـج ــذب
اسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــارات ت ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـدر بـ ـقـ ـيـ ـم ــة 1.2
تريليون دوالر.
ّأم ــا مـنـطـقــة شــرقــي امل ـت ـ ّ
ـوس ــط ،فمن
ّ
امل ـتــوقــع أن تـكــون ثــانــي أكـبــر ســوق
مل ـ ـشـ ــاريـ ــع ال ـ ـت ـ ـخـ ــزيـ ــن ،بـ ـع ــد بـ ـل ــدان
آس ـي ــا ال ـج ـنــوب ـيــة ،ن ـظ ـرًا إل ــى تــوافــر
ع ـ ــوام ـ ــل م ـ ـح ـ ـفـ ــزة ،ومـ ـنـ ـه ــا ال ـط ـل ــب
ا ُملـ ـ ـت ـ ــزاي ـ ــد عـ ـل ــى م ـ ـشـ ــاريـ ــع الـ ـط ــاق ــة
امل ّ
ّ
ّ
وتطور األطر
والتنافسية
تجددة
القانونية.
ف ــي ع ــال ــم ي ـت ــوق إل ــى ال ــوص ــول إلــى
أ ُك ـ ـبـ ــر ك ـ ّـمـ ـي ــة ُمـ ـمـ ـكـ ـن ــة م ـ ــن الـ ـط ــاق ــة
ّ
املـتـجـ ّـددة ،تشكل تقنيات التخزين
ّ
ج ــزءًا ال يـتـجــزأ مــن مستقبل قطاع
الـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــة ،وسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــؤدي دورًا بـ ـ ـ ــارزًا
ُ
ومـ ـ ـح ـ ـ ّـرك ـ ــا أسـ ــاسـ ـ ّـيـ ــا ف ـ ــي الـ ـتـ ـح ـ ّـول
الـطــاقــوي نحو عــالــم أكـثــر استدامة
وأقـ ـ ـ ــل إنـ ـت ــاج ــا لـ ـلـ ـك ــرب ــون .وي ـب ـق ــى
ّ
تحد ّي السعر ،إذا انخفض كما ّهو
متوقع في السنوات املقبلة ،مؤشرًا
عـلــى قــدرت ـنــا عـلــى تــأمــن الـكـهــربــاء
َ
مــن طــاقــتــي الـشـمــس وال ـه ــواء حتى
عـنــد غـيــاب أشـعــة الـشـمــس وهـبــوب
الرياح.

ّ
ّ
ﺗﻮزع إﻣﺪادات اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺨﺰﻧﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻓﻲ ﻋﺎم  ٢٠١٧ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪان )ﻣﻴﻐﺎواط(
ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻠﺪان
اﻟﻌﺎﻟﻢ
أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ

اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة

أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

اﻟﻴﺎﺑﺎن

ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ

اﻟﻤﺼﺪرHIS Markit :
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ماركس ضد سبنسر
غسان ديبة

ّ
كيف يتغير العالم :دروس من «اإليكونوميست»
«المسألة المركزية هي أننا ّ
نتحول إلى
بلوتوقراطية ...لدينا عدد هائل من األثرياء
الذين أقنعوا أنفسهم بأنهم أغنياء ألنهم
أذكياء وبناؤون .وهم ال ّ
يحبون الدولة وال
ّ
يحبون دفع الضرائب»
بول فولكر

ع ـنــدمــا ي ـك ــون ال ـع ــال ــم ج ــاهـ ـزًا ل ـل ـثــورة
أو لـلـتـغـيـيــر أو ح ـتــى التـ ـب ــاع ن ـمــوذج
( ّ )paradigmج ــدي ــد ،ي ـص ـبــح األم ــر
واضحًا في كل مكان ،وتتزامن أحداث
أو أفكار من دون أن تكون ّ
منسقة أو مشغولة سوية.
ّ
الـيــوم ،يعيش العالم لحظة كهذه :الرأسمالية تترنح
ّ
كما فـقــدت بريقها ولــم تعد بالنسبة
بــأزمــات ع ــدةّ ،
«الحل النهائي» الذي ّتم تسويقه بقوةّ
إلى الكثيرين
في الثالثني السنة املاضية .واأله ـ ّـم من ذلــك ،أن من
فـقــد «اإليـ ـم ــان» بــالــرأسـمــالـيــة لـيــس فـقــط بـعــض من
عاشوا مرحلة الحرب الباردة والصراع العاملي الكبير
بــن الرأسمالية واالشـتــراكـيــة ،بــل األجـيــال الجديدة،
أو م ــا ُي ـسـ ّـمــى بــاأللـفـيــن ( )millenialsال ــذي ــن بــدأ
بعضهم يرى في االشتراكية خيارًا ليس بالضرورة
ً
أيديولوجيًا ،بل خيارًا بديال عن نظام ّيبدو لهم أكثر
وأكثر أنه ال ولن يلبي حاجاتهم وتطلعاتهم املادية،
كما أنه يعيق ّ
تقدمهم في املجتمع.
فاليوم ،بعد سنوات على وعد ريغان وثاتشر جيل
ال ـش ـبــاب ف ــي ذل ــك ال ــوق ــت بــأن ـهــم م ــن اآلن فـصــاعـدًا
س ـي ـكــونــون رأس ـمــال ـيــن صـ ـغ ــارًاّ ،وأن مستقبلهم
ليس مــع «االشـتــراكـيــة» القديمة ،يتطلع ،وللمفارقة،
الكثير مــن األلـفـيــن أن يـكــونــوا فــي حـ ّـدهــم األقصى
بروليتاريني ،ألن وضعهم الحالي هو بالفعل أسوأ
مــن طبقة األم ــس الـعــامـلــة .بالتحديد يــواجــه الكثير
منهم مصير االلـتـحــاق بما ّ
البعض بطبقة
يسميه
ّ
«البريكاريا» ( )precariatأو ّ
العمال واملوظفني الذين
وضـعـهــم مــزعــزع وم ــن دون يـقــن وي ـس ــوده فـقــدان
الرابط بني اليوم والغد؛ وهي الطبقة التي اعتبرها جاي
ستادينغ في كتابه بالعنوان نفسه« :الطبقة الجديدة
الخطيرة» .كما أن معضلة األلفيني اليوم هي ليست
مع املستقبل الغامض فقط بل مع املاضي األفضل.
فهم عندما ينظرون إلى املاضي يرون أن آباءهم ّهم
أفضل منهم اقتصاديًا .في هذا اإلطار ،أوردت مجلة
اإليكونوميست أنه في استطالع للرأي في 36 ،2017
في املئة فقط من األملــان و 24في املئة من الكنديني
و 9في املئة من الفرنسيني يعتقدون أن الجيل القادم
سيكون أفـضــل اقـتـصــاديــا مــن أتــرابــه .وفــي دراســة
أكثر علمية وآنية لباحثني في االحتياطي الفدرالي
األميركي ُنشرت مؤخرًا ّ
تبي أن األلفيني لديهم أنماط
االس ـت ـهــاك نـفـسـهــا مـثــل آبــائ ـهــم وأج ــداده ــم ولـكــن
بمداخيل وثروات أقل؛ وأن املشكلة األساسية تكمن
في أنهم دخلوا إلى الحيز االقتصادي على أثر أزمة
 2008الـتــي أنـتـجــت أس ــواق عـمــل ضعيفة وأس ــواق
ّ
متشددة ففقدوا بعضًا مما أتــاح ألسالفهم
ائتمان
الدخل واالستهالك ّالعاليني.
كـيــف ُيـسـتـجــاب ل ـكــل ه ــذا سـيــاسـيــا؟ ي ـطــرح اليمني
ً
ّ
املـتـطـ ّـرف الشعبوي حـلــوال كارثية لهذا الـتــرنــح ،من
ّ
الــواليــات املتحدة إلــى أوروب ــا مــرورًا بالهند وأميركا
الــات ـي ـن ـيــة ،وي ــأخ ــذ م ـُعــه ّاألل ـف ـي ــن إلـ ــى الـعـنـصــريــة
والـكــراهـيــة والـعـنــف املـنــظــم السياسي واالجتماعي
وحتى الجندريّ .أما اليسار اآلن ،وبعد
ّ
ـأخــر زمـنــي ،بــدأ ي ـ ّ
ـرد ،ونــرى ذلــك في
تـ
صـعــود حــزب الـعـ ّـمــال البريطاني إلى
ح ـيــويــة ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة االش ـتــراك ـيــة
ّ
فـ ــي الـ ـ ــواليـ ـ ــات املـ ــت ـ ـحـ ــدة .وقـ ـ ــد ج ــاء
بـيــان «األمـمـيــة الـتـقــدمـيــة» ال ــذي رعــاه
فــاروفــاكـيــس وس ــان ــدرز ليعلن «لقد
ّ
ليشكل ّ
التقدميون حركة
آن األوان
ش ـع ـب ـيــة م ــن أج ـ ــل الـ ـع ــدال ــة ال ـعــامل ـيــة
ولحشد ّ
العمال والنساء وكــل الذين
بـ ــا مـ ـ ـق ـ ــدرات ح ـ ــول الـ ـع ــال ــم خـلــف
رؤي ــة مـشـتــركــة مــن الــديـمــوقــراطـيــة
واالزدهار واالستدامة والتضامن».

يستنتج هذا المقال المالمح األساسية لألزمة في
مانيفستو الليبرالية التي نشرته
الرأسمالية الحديثة وفق
ّ
ّ
ويبين أن أشد المدافعين عن
مجلة اإليكونوميست،
ّ
بدأوا اآلن يتحدثون عن وجود خطب فيها
الرأسمالية
ّ
ويطرحون مهمة إنقاذها
مانيفستو الليبرالية
لكن لنرى عمق األزمــة وتأثيرها الفكري ،علينا أن
نقرأ ليس فقط ما يحدث في السياسة من صعود
الـيـمــن الـشـعـبــوي أو ّ
رد الـيـســار ،بــل مــا يـحــدث مع
أيديولوجيي الرأسمالية .من الواضح أنهم في حالة
دفاع عن النفس .الالفت للنظر ،أن اإليكونوميست،
ّ
ال ـتــي شــكـلــت تــاري ـخ ـيــا ،م ـنــذ  ،1843مـعـقــل الـفـكــر
ال ــرأس ـم ــال ــي ،أط ـل ـقــت مــانـيـفـسـتــو «إع ـ ـ ــادة اخ ـت ــراع
الليبرالية للقرن الـ »21في عيدها الـ ،175كما نشرت
ً
مقاال عنونته «الثورة الرأسمالية القادمة» .األمــران،
يـعـطـيــان انـطـبــاعــا ّأول ـيــا أن شيئًا مــا لـيــس عـلــى ما
يــرام وأن الليبرالية التقليدية تدعو إلــى ّالثورة على
م ــا ه ــو قــائــم اآلن ،وه ــذا أم ــر يـجــب ال ـتــوقــف عـنــده.
تـقــول اإليـكــونــومـيـســت فــي ّ
مقدمتها للمانيفستو
«أن معضلة الـلـيـبــرالـيــة الــرئـيـسـيــة أنـهــا فــي خضم
لحظة الـنـصــر الـتــي عاشتها عـقــب انـهـيــار االتـحــاد
ال ـســوف ـيــاتــي ،أض ــاع ــت ِقـ َـيـمـهــا األســاس ـيــة».
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ذلـ ــك ،فــإن ـهــا تــذهــب
إلى عمق األزمــة اليوم من حيث
ك ـش ــف ال ـ ـهـ ـ ّـوة ال ـت ــي تـفـصــل
بــن الـنـخــب الـحــاكـمــة وبــن
خـ ـط ــابـ ـه ــا وب ـ ـ ــن الـ ــواقـ ــع

أنجل بوليغان ــ المكسيك

املعاش من ِقبل الغالبية .ونظرة اإليكونوميست إلى
هذا األمر يمكن وضعها ومناقشتها كالتالي:
ّ
ّأو ًالّ ،
تحول الرأسمالية إلى نظام ال يتسم بالجدارة ،أي
أن الجدارة واملهارات والعمل ّ
الجاد ،التي من املفترض
وفق النظرية الليبرالية التقليدية أن توصل صاحبها
إلــى نهل ثمارها ،لــم تعد هــي األس ــاس فــي التفريق
بني األفراد في الدخل والثروة .وهذا ينهش في روح
الرأسمالية .فكم مــن ّ
محبذ لالشتراكية سمع من
مناقشيه ،كخطهم ّ
األول في الدفاع عن الرأسمالية،
بــأنـهــا أفـضــل نـظــام اقـتـصــادي يـ ّ
ـؤمــن الـتـمــاهــي بني
ّ
هذه الخواص الفردية وبني املنافع املفترض أن تتأتى
منها؟ تقول اإليكونوميست «إن النخب الليبرالية
الـحــاكـمــة تـقـنــع نـفـسـهــا أ ّن ـهــا تـحـكــم نـظــامــا جــديـرًا
ممتازًا ،وأنها استحقت كل االمتيازات التي تحصل
القدر من الوضوح..
عليها .ولكن الحقيقة ليست بهذا ّ
(كما) أن الطبقة الحاكمة تعيش في فقاعة .فأفرادها
يذهبون إلى الجامعات نفسها
ويـتـصــاهــرون فــي مــا بينهم
وي ـ ـع ـ ـي ـ ـشـ ــون ف ـ ــي األمـ ـكـ ـن ــة
نفسها».
ثانيًا ،وحتى قبل أن ّ
يتم الحكم
ّ
على كون الرأسمالية تتسم بالجدارة
أم ال ،فإنها لم تعد تنتج الثمار الكافية
ألكثر الناس .وهذا األمر ينهش في
جـســد الــرأسـمــالـيــة.
ف ـ ــإح ـ ــدى خ ـ ــواص
الــرأسـمــالـيــة ،وأه ـ ّـم
ن ـقــاط ال ــدف ــاع عنها
أيضًا ،أنها نظام ّ
نموي
ال يـسـتـكــن ف ـهــو يـسـتـمـ ّـر

ّ
ّ
ستوزع على الجميع
ويستمر في تكبير الكعكة التي
ّ
وإن كان هذا التوزيع يتم بغير مساواة التي تصبح
فقط عندها مقبولة .وبالطبع إن مقدرة الرأسمالية
ه ــذه ع ـلــى إن ـت ــاج َالـ ـث ـ َـروة بـشـكــل غ ـيــر م ـس ـبــوق في
الـتــاريــخّ ،أول مــن لـ َـحــظـ ُـه كــان املانيفستو الشيوعي.
ت ـقــول اإليـكــونــومـيـســت ف ــي بـيــانـهــا ف ــي ه ــذا اإلط ــار
«بعيدًا عن السلطة ،إن أكثرية الناس يقبلون ّ
بنمو
رفــاهـهــم امل ــادي ب ــدالًا مـنـهــا .ولـكــن فــي ظــل مــراوحــة
ّ
اإلنتاجية مكانها وعلى إثر التقشف املالي الحكومي
ّ
الذي تبع األزمة املالية في  ،2008حتى هذا الوعد قد
ّتم اإلخالل به في كتير من األوقات».
ثالثًا ،االعتراف بالصراع بني الطبقات في الرأسمالية
تحيد الرأسمالية
وفي ما قبلها .وهذا يحدث عندما
ّ ّ
عــن «مـثــالـهــا» الـتـنــافـســي ،وتــذهــب املـجــلــة حــتــى إلــى
الطبقي»
ح ـ ّـد تـبـيــان
دورهـ ــا هــي فــي ه ــذا «ال ـص ــراع ّ
ً
ً
ُقبال ومستقبال .في هــذا اإلط ــار ،تعتبر املجلة أنها
أنشئت من أجــل محاربة «قــوانــن ال ـ َ
ـذرة» التي كانت
تضع عوائق على استيراد الحبوب إلى بريطانيا وهو
يعني وقوفها إلى جانب الفقراء في تلك الفترة .تقول
ُ
بالتحديد« :لقد خلقنا من أجل أن نأخذ صف الفقراء
ضد الطبقة العليا ( )gentryالتي كانت مصالحها
مرتبطة بــزراعــة ال ــذرة» .بغض النظر عــن أن صــراع
اإليكونوميست في تلك الفترة ّ
ضد قوانني الذرة هو،
كما بـ ّـن مــاركــس ،وقــوفـهــا إلــى جــانــب الـبــورجــوازيــة
ّ ّ
ضد ملكي األرض ،ومن أجل
الصناعية الصاعدة
الحرة ّ
التجارة ّ
ضد ّالحمائية وليس خدمة للفقراء كما
ّ
ّ
املجلة اليوم ،إل أنه من ّ
املهم أن نقرأ ما تضيفه
عي
تد ّ
ّ
املجلة «واليوم واتباعًا للرؤية نفسها ،فإن الليبراليني
يـجــب أن يـكــونــوا إلــى جــانــب الـبــريـكــاريــا ضـ ّـد طبقة
النبالء»! والجدير باالهتمام أنها استعملت للنبالء
كلمة ال ــ( )patriciansوهو ما ُعرفت به طبقة النبالء
الحاكمة في أوائل عصر اإلمبراطورية الرومانية.
رابعًا ،انحياز الرأسمالية عن «مثالها» الــذي أرســاه
آدم سـمـيــث وس ـي ـطــرة االحـ ـتـ ـك ـ ّـارات عـلـيـهــا .طبعًا
اإليكونوميست هنا تذهب إلى خط الدفاع األخير عن
الرأسمالية وتحاول أن تقول إن املعضلة اليوم ليست
فــي الرأسمالية فــي حـ ّـد ذاتـهــا بــل فــي االنـحــراف عن
الرأسمالية التنافسية .في هــذا اإلط ــار ،تــورد بعض
املعطيات التي تعطينا االنطباع أن الرأسمالية دخلت
ً
فعال مرحلة جديدة من الرأسمالية االحتكارية .فمنذ
 1997زادت درج ــة الـتــركـيــز فــي ثـلـثــي الـصـنــاعــات
األميركية ُ
وعشر االقتصاد تسيطر فيه  4شركات
على ثلثي السوق .كما أن الشركات نتيجة أرباحها
مرة ّ
العالية تسبح بالنقد أكثر من أي ّ
كمعدل عام في
الخمسني سنة املاضية .وتحتسب اإليكونوميست
أن ّ
كمية األربــاح غير الطبيعية في العالم تبلغ 660
مليار دوالر أميركي.
اعتقد ريغان وثاتشر (اللذين ّأيدتهما اإليكونوميست)
أن تحطيم النظام الليبرالي التقليدي الذي أخذ شكل
الكينزية ودولة الرفاه االجتماعيّ في القرن العشرين
ّ
واستبداله بالنيوليبرالية سيحطم االشتراكية ،لكنه
انتهى بدفع الرأسمالية إلى أكثر أزماتها عمقًا .بعض
مــن ّ
مؤيديها مثل عــالــم الـقــانــون ٌ األمـيــركــي املحافظ
َ
ريتشارد بوزنر يقول إنها «فشل للرأسمالية» وهو
عـنــوان كتابه حــول أزمــة  ،2008كما أن بــول فولكر
1979
محافظ االحـتـيــاطــي الـفــدرالــي األمـيــركــي بــن ّ
و ،1987الــذي يمكن القول عنه إنــه مهندس كل
الحقبة النيوليبرالية إذ إن سياساته النقدية هي
األميركية
التي أطلقتها ،يقول إن الرأسمالية
ّ
ّ
تتحول إلــى بلوتوقراطية أو حكم األقلية.
ً
وكل هذا االعتراف باألزمة ليس تفصيال،
فأكثر املــدافـعــن عنها بـشــراســة ،مــا عدا
بعض الكهنة األكــاديـمـيــن والسطحيني
م ــن ال ـع ـمــوم ،يـعـتــرفــون أن ه ـ ّنــاك خطبًا
مــا فــي الــرأسـمــالـيــة عـلــى األق ــل كـمــا هي
الـيــوم .املسألة في النهاية ليست هنا بل
ف ــي ال ـخ ــوف م ــن ت ـح ـ ّـول ه ــذه األزم ـ ــة في
الرأسمالية إلى أزمة الرأسمالية ،وهذا ما
يحاول املدافعون عنها أن يمنعوه ومنهم
اإليكونوميست.

