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الحكومة تبحث في استدانة  12ألف مليار ليرة من مصرف لبنان بفائدة واحد في المئة

[]2

 100سنة
إلى الوراء
ّ
● الصرف التعسفي بـ«رعاية» وزارة العمل!
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● نقابات وهمية بال مطالب وال برامج!
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تحتجب «األخبار»
غدًا الخميس لمناسبة
عيد العمال

يحتفل عمال لبنان والعالم بعيدهم اليوم فيما يواجهون أوضاعًا شبيهة بأوضاع اسالفهم ...قبل  100عام ،بعدما تمكن رأس المال من إزالة الكثير من الحمايات التي سادت بعد الحرب العالمية الثانية (مروان طحطح)

ّ
عمال لبنان
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سياسة

سياسة

المشهد السياسي انطلقت أمــس ورش ــة مناقشة ال ـمــوازنــة ،على وقــع اعتراضات
مطلبية بدأت أمس مع اعتصامات العسكريين المتقاعدين ،وتستكمل بإضراب لثالثة أيام ،دعا إليه
االتحاد العمالي العام بدءا من الغد .وبالرغم من الهدوء الذي اتسمت به جلسة مجلس الوزراء أمس ،إال
أن ما رشح عن المداوالت ،أوحى بتباينات كبيرة في كيفية مقاربة مسألة خفض العجز ،في ظل استمرار
«حزب المصارف» في الحكومة في حمايتها من المساهمة في أي تصحيح مالي .السؤال المركزي ال
يزال هو نفسه :من ّ
يتحمل عبء تخفيض العجز؟

ّ
من يتحمل عبء
تخفيض العجز؟
الموازنة في الحكومة:

ّ
قدم وزير املالية علي حسن خليل ،إلى
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء أم ــس ،ت ـقــري ـرًا بــأبــرز
بنود مشروع موازنة عام  ،2019مبديًا
انفتاحه على كل االقتراحات .فكان أن
«سر» انخفاض كلفة َّ
كشف عن ّ
الدين
العام عن املتوقع .وأشــار إلى أنه بنى
أرقــامــه على إج ــراءات اتفق عليها مع
مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان ل ــاك ـت ـت ــاب ب ـس ـنــدات
الـخــزيـنــة بـقـيـمــة  12أل ــف مـلـيــار لـيــرة
على  10سنوات ،بفائدة واحد في املئة.
وسيؤدي هذا اإلجراء ،بحسب مشروع
املوازنة ،إلى انخفاض كلفة خدمة َّ
الدين
في عام  2019من  9700مليار ليرة إلى
 8312مليار لـيــرة ،أي مــا يـعــادل 1388
مليارًا ( 925مليون دوالر) .وبذلك تكون
كلفة خدمة َّ
الدين قد ارتفعت  98مليار
ل ـيــرة ف ـقــط ع ــن كـلـفـتـهــا ف ــي ع ــام 2018
( 8214مليار ليرة).
ُ
وبالرغم من أن هذه الخطوة ستسهم
فــي خـفــض الـعـجــز ،إال أن ربـطـهــا بما
سـبــق أن أعـلـنــه حــاكــم م ـصــرف لبنان
ريــاض سالمة ،في اللقاء الشهري مع

لجنة الرقابة على املصارف ومجلس
إدارة جمعية املصارف ،سيعني أن من
سيكتتب بالسندات هو مصرف لبنان،
ّ
ال املصارف .فقد أعلن سالمة حينها أن
ّ
رئيس الحكومة سعد الحريري ،أكد له
أنه لن يكون هناك أي زيــادة ضريبية
على املـصــارف فــي مــوازنــة عــام ،2019
ُ
ّ
وأن املصارف لن تجبر على االكتتاب
بسندات خزينة بفائدة منخفضة .مع

ُ
قرض مصرف
هل ي ِ
لبنان الدولة  12ألف
مليار ليرة بفائدة
واحد في المئة؟

ذل ــك ،يـبــدو أن اإلج ــراء ال ــذي تـطــرق له
خـلـيــل يـعـطــي م ـصــرف لـبـنــان هامشًا
لالتفاق مع املصارف لالكتتاب طوعيًا
بـهــذه الـسـنــدات .وإذا لــم يتحقق ذلــك،
فلن يكون أمــام «املــركــزي» ســوى طبع
امل ــزي ــد م ــن األوراق ال ـن ـقــديــة ،لتغطية
حجم االكتتاب ،مع ما يسببه ذلك من
تضخم في السوق.
وكانت الجلسة ،التي عقدت في القصر
ال ـج ـم ـه ــوري ،ق ــد بـ ــدأت ب ـمــداخ ـلــة من
رئيس الجمهورية ميشال عون ،شدد
فيها على ضرورة إقرار موازنة جدية
وبسرعة ،واضعًا لها أربعة أهداف:
 تحفيز االقتصاد. ال تؤثر سلبًا على الناس. تشمل اإلصالحات كل أبواب اإلنفاق. تعكس توجهات الدولة وسياساتهااملستقبلية.
ودعـ ـ ــا إلـ ــى «إعـ ـ ـ ــادة ال ـن ـظ ــر بـهـيـكـلـيــة
اإلدارات واملـ ــؤس ـ ـسـ ــات الـ ـت ــي بــاتــت
ضـ ــروريـ ــة مل ــواكـ ـب ــة الـ ـتـ ـط ــور ال ـت ـق ـنــي
واملـعـلــومــاتــي ،إضــافــة إلــى التوصيف

ّ
رئيس الجمهورية لموازنة تحفز االقتصاد وال تؤثر سلبًا على الناس (داالتي ونهرا)

الــوطـنــي واإلسـ ــراع فــي مكننة إدارات
الدولة».
أمــا رئـيــس الحكومة سعد الـحــريــري،
فاعتبر في مداخلته أن أرقــام املوازنة
ل ـنــاح ـيــة خ ـف ــض ال ـع ـج ــز غ ـي ــر كــاف ـيــة.
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه لـ ــم يـ ـع ــد ب ــاإلمـ ـك ــان
االستمرار في طريقة اإلنفاق نفسها،
م ـح ــددًا مـشــاكــل الـبـلــد بـثــاثــة أب ــواب،
هي الــرواتــب واألج ــور ،دعــم الكهرباء،
وخدمة َّ
الدين.

وق ـ ــدم خ ـل ـيــل ع ــرض ــا ب ـش ــأن ال ــروات ــب
وم ـ ـعـ ــاشـ ــات الـ ـتـ ـق ــاع ــد .ول ـ ـكـ ــي ي ـب ـ ّـن
ض ـخ ــام ــة ك ـل ـف ــة مـ ـع ــاش ــات ال ـت ـق ــاع ــد،
قارنها برواتب املوظفني الحاليني من
دون احتساب التعويضات املختلفة
والـ ـس ــاع ــات اإلض ــاف ـي ــة وك ـل ـفــة الـنـقــل
والـ ـنـ ـق ــل املـ ــؤقـ ــت .وخـ ـل ــص إل ـ ــى أن ـهــا
ّ
تشكل  72في املئة من إجمالي ما يدفع
فــي بند الــرواتــب واألج ــور ومعاشات
التقاعد .وأوضح خليل أنه أنجز عمله

في ما يتعلق بقطع الحساب ،وأحــال
قطوعات حسابات السنوات املاضية
عـلــى األمــانــة الـعــامــة ملجلس الـ ــوزراء،
وبالتالي لم يعد له عالقة باألمر.
أما في موضوع األمالك البحرية ،فقال
إنه يوجد  1068مخالفة ،وإن القانون
الــذي أقــر وبــدأ تطبيقه فــي عــام 2018
ستبدأ مفاعيله بالظهور في واردات
ه ـ ــذا الـ ـ ـع ـ ــام .هـ ــو ع ـ ــاد وأوضـ ـ ـ ــح بـعــد
الجلسة أنــه «يـمـكــن األم ــاك البحرية

ت ــأم ــن ن ـح ــو  1500م ـل ـي ــار ،ل ـك ــن ه ــذا
األمر ال يمكن حصوله في سنة .وقال
إنــه عند وضــع الـقــانــون كــانــت الفترة
خمس سنوات ،وبسبب تأخر إصدار
امل ــراس ـي ــم الـتـطـبـيـقـيــة ل ــم نـسـتـفــد في
عــام  ،2018لــذلــك حــددنــا الـحــد األدنــى
لـ ـ ـل ـ ــواردات امل ـتــوق ـعــة بـ ـ ــ 150إلـ ــى 220
مليار ليرة.
وفي امللخص الذي ّ
قدمه عن املوازنة،
اقـ ـت ــرح أن تـ ـك ــون هـ ـن ــاك إعـ ـ ـ ــادة نـظــر

بموضوع التدبير رقم  3للعسكريني،
ف ـص ـف ــق ل ـ ــه ع ـ ـ ــدد م ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ع ـلــى
هـ ــذا األمـ ـ ــر .وبـ ـ ــادر خ ـل ـيــل إلـ ــى ال ـقــول
إن ــه جــاهــز ك ــوزي ــر ل ـل ـمــال ع ـلــى إع ــداد
السيناريوهات املالية الالزمة ملعرفة
ق ـي ـمــة اق ـت ـط ــاع ن ـس ـبــة ع ـل ــى ال ــروات ــب
واألجـ ـ ـ ـ ــور فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـعـ ــام ضـمــن
الشطور املطروحة ،إال أنه أشار أيضًا
إلى أن موقفه السياسي يعترض على
ّ
ّ
وسجل خليل
املس بالرواتب واألجور.
مــوقـفــا عـلــى اع ـتــراضــات وزي ــر الــدفــاع
ال ـيــاس بــو صـعــب عـلــى امل ـ ّـس بــرواتــب
ال ـع ـس ـكــريــن ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن ــه تـحــدث
علنًا عــن املــوضــوع قبل مناقشته في
مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ،فــأج ــاب ــه ب ــو صعب
بأن االعتراض جاء بعدما أدرج خليل
ف ــي مـ ـش ــروع املـ ــوازنـ ــة بـ ـن ــودًا ت ـطــاول
الـعـسـكــريــن م ــن دون ال ـت ـش ــاور مـعــه،
لكونه الوزير املعني بهذا األمر.
وتحدث نائب رئيس مجلس الــوزراء
غسان حاصباني ،فأشار إلى وجوب
إج ـ ـ ـ ــراء خ ـص ـخ ـص ــة ج ــزئـ ـي ــة لـبـعــض
ال ـق ـط ــاع ــات ،داعـ ـي ــا إلـ ــى وضـ ــع سقف
لــاق ـتــراض وإشـ ــراك الـقـطــاع الـخــاص
ب ـم ـعــال ـجــة م ـش ـك ـلــة الـ ـ َّـديـ ــن وخ ــدم ـت ــه.
أمــا الــوزيــر سليم جريصاتي ،فطالب
ب ـق ـطــع ال ـح ـس ــاب م ــن عـ ــام  1993إل ــى
ال ـيــوم .وت ـحـ ّـدث عــن أخ ـطــاء فــي أرق ــام
س ـل ـس ـلــة الـ ــرتـ ــب ي ـج ــب تـصـحـيـحـهــا.
وط ـ ــال ـ ــب ب ـ ــأن ت ـ ـكـ ــون م ـ ــوازن ـ ــة 2019
ُ
ت ـح ـف ـي ــزي ــة ل ــاقـ ـتـ ـص ــاد ،وأن ت ـس ـهــم
فــي الـتــأثـيــر بـعـجــز الـحـســاب الـجــاري
(ال ـت ـعــامــات مــع الـ ـخ ــارج) .كــذلــك دعــا
إل ــى :حـمــايــة اإلن ـت ــاج الــوط ـنــي ،فــرض
رقابة مشددة على كلفة االستثمارات
العامة ،وضع قانون الستعادة األموال
املنهوبة ،معالجة مشكلة الالمساواة
ّ
بــن املـكــلــف املـلـتــزم تطبيق الضريبة
وبــن غير امللتزم (عــدم االستمرار في
نهج اإلع ـف ــاءات) ،زي ــادة الــرســوم على
إشغال األمــاك العامة البحرية ،إلغاء
امل ــؤس ـس ــات وامل ـج ــال ــس وال ـص ـنــاديــق
غـ ـي ــر املـ ـنـ ـتـ ـج ــة ،اع ـ ـت ـ ـمـ ــاد ال ـض ــري ـب ــة
ال ـت ـصــاعــديــة ع ـلــى ال ــدخ ــل واألرب ـ ـ ــاح،
زي ــادة التقديمات االجـتـمــاعـيــة ،إقــرار
ق ــان ــون ض ـم ــان ال ـش ـي ـخــوخــة ،تطبيق
قانون التوصيف الوظيفي.
من جهته ،طالب الوزير محمد فنيش
بأن تتضمن املوازنة مقاربة اقتصادية
ّ
شــام ـلــة ،وأل تـشـمــل اإلجـ ـ ــراءات عــددًا

خليل ّ
يرد على بطيش
أسهمت الورقة التي قدمها الوزير منصور بطيش (منشورة كاملة في الصفحة
ً
مساء،
نفسها) في إحداث سجاالت داخل مجلس الوزراء وخارجه .وقد غرد خليل
ّ ّ
أود أل أدخل في سجاالت قبل مناقشة أرقام املوازنة ،لكن
عبر تويتر ،قائال« :كنت
وألن الزميل منصور بطيش قد وزع مداخلته معتبرًا أنها في مقابل مشروع املوازنة
وتعليقًا عليها ،فإني أرده إلى ما شرحته مفندًا بالتفصيل كل البنود الواردة» .أضاف:
«لكن األهم ،وما يجب أن يعرفه الرأي العام ،أن اقتراح الوزير بطيش األساسي هو
فرض ضريبة إضافية  %3على كل املستوردات االستهالكية التي كانت موضع
رفض واضح من قبلي .وللكالم تتمة» .وفيما اعتبر بطيش أن هذه الضريبة تهدف
إلى حماية اإلنتاج الوطني ،اعترض وزراء عليها ،ومنهم الوزير محمد شقير ،الذي قال
إنها بمثابة زيادة  3في املئة على الضريبة على القيمة املضافة وستطاول كل الناس.
(األخبار)

كبيرًا من املتضررين .واعتبر أن ثمة
 3ح ـل ـق ــات ف ــي املـ ــوازنـ ــة ت ـح ـت ــاج إل ــى
تـصـحـيــح ،ه ــي دع ــم ال ـك ـهــربــاء وكلفة
ال ــروات ــب وك ـل ـفــة خــدمــة ال ـ َّـدي ــن ال ـعــام.
وش ــدد فنيش عـلــى ض ــرورة املــواء مــة
بـ ــن الـ ـسـ ـي ــاس ــات ال ـن ـق ــدي ــة وامل ــالـ ـي ــة.
وتساءل :أين أرباح املصرف املركزي؟
إذ إن القانون يفرض أن يحول  80في
املئة من أرباحه إلــى الخزينة العامة،
فـيـمــا ه ــو ف ــي ال ــواق ــع ال ي ـح ـ ّـول ســوى
 60مليار ليرة .كذلك ،طالب باعتماد
ال ـش ـف ــاف ـي ــة فـ ــي الـ ـتـ ـل ــزيـ ـم ــات ودرس
أوض ـ ــاع امل ــرف ــأ وال ــري ـج ــي وأوجـ ـي ــرو.
ودعا أيضًا إلى تزويد مجلس الوزراء
بنتائج املالية العامة لألشهر األربعة
األولى من هذه السنة وبكل أرقام سنة
.2018
الوزير عادل أفيوني ذهب إلى الدعوة
إل ــى إق ـ ــرار م ــوازن ــة اسـتـثـ ّنــائـيــة تــرفــع
الـنـمــو االق ـت ـص ــادي وت ـخــفــض العجز
امل ــال ــي ،لـكـنــه طــالــب أي ـضــا ب ــأن تـ ّ
ـؤمــن
الحماية للقطاع الـخــاص واملـصــارف
والبنك املركزي.
فــي امل ـقــابــل ،ت ـحـ ّـدث ال ــوزي ــر كـمـيــل بو
سليمان ،وهــو كــان محاميًا لشركات
تتعامل مع الدولة في إصــدار سندات
اليوروبوند ،عن إمكان خفض خدمة

الـ َّـديــن الـعــام بالعمالت األجنبية عبر
عملية تـقــوم بـهــا ال ــدول ــة مــع مصرف
لبنان.
أم ــا ال ــوزي ــرة ري ــا ال ـح ـســن ،فــاعـتـبــرت
أن امل ـش ـك ـلــة ال ـك ـب ـيــرة ه ــي ف ــي م ـيــزان
املدفوعات .وأشــارت إلى أن الخيارات
قليلة ،وأن «سيدر» يمكن أن يكون هو
ال ـح ــل .وأش ـ ــارت إل ــى ه ــروب أك ـثــر من
ملياري ونصف مليار دوالر من لبنان
ف ــي ال ـف ـت ــرة األخ ـ ـيـ ــرة ،بـنـتـيـجــة الـثـقــة
ُ
املفقودة ،داعية إلى أن تسهم املوازنة
في إعادة الثقة .وبعد أن اعتبر الوزير
صالح الغريب أن املشكلة الكبيرة هي
في خدمة َّ
الدين العام ،طالب بموازنة
استثمارية ملواجهة العجز التجاري.
ّ
وركــز على ضــرورة تخفيض الفوائد،
واعـتـبــر أن مـصــرف لبنان يملك دورًا
م ــؤث ـرًا ف ــي ه ــذا اإلط ـ ــار .ورأى الــوزيــر
جـ ـ ـب ـ ــران ب ــاسـ ـي ــل أن ـ ــه تـ ــوجـ ــد ف ــرص ــة
استثنائية إلقــرار موازنة استثنائية.
واقـ ـت ــرح سـلـسـلــة إج ـ ـ ـ ــراءات تـتـضـمــن
تخفيض خدمة َّ
الدين العام وترشيق
حـجــم ال ــدول ــة ولـجــم ال ـهــدر ومكافحة
التهرب الضريبي والتهريب .وطالب
ب ــأن ت ـك ــون أه ـ ــداف امل ــوازن ــة مــرتـبـطــة
باالقتصاد وخفض العجز التجاري.
(األخبار)

ّ
وزير االقتصاد معلقًا على مشروع الموازنة :لم يقارب مشكالتنا األساسية!
فــي مــا يــأتــي ،نــص املــداخ ـلــة الـتــي أدل ــى بها
وزيــر االقتصاد منصور بطيش في مجلس
ال ــوزراء أمــس ،تعليقًا على مـشــروع املــوازنــة
العامة ،والتي ّ
قدم فيها جزءًا من مالحظاته
على املشروع ،إضافة إلى اقتراحاته لخفض
ً
االنفاق وزيــادة اإلي ــرادات ،فضال عن مالمح
رؤيته لخطة النهوض االقتصادي.

تعليق على مشروع موازنة 2019
ال شك أن مشروع موازنة عام  2019املطروح علينا
تـضـمــن إجـ ـ ــراءات ج ـيــدة ومـطـلــوبــة ويـمـكــن الـبـنــاء
عليها ،لكنه لم يقارب مشكالت أساسية يتوجب
علينا التصدي لها .يتقدم هــذه املشكالت تباطؤ
الـنـمــو االق ـت ـصــادي وتـنــامــي الـعـجــز فــي حـســابــات
لبنان الخارجية وارت ـفــاع عــبء خدمة الـ ّـد ْيــن العام
على االقتصاد عموما واملالية العامة خصوصا.
وال بد من التوقف عند عبء الدين الخارجي بما هو
التزامات لبنان تجاه الخارج التي تندرج من ضمنها
ودائ ــع غير املقيمني ،والـتــي باتت الـفــوائــد املدفوعة
عليها تستنزف ج ــزءا مهما مــن الــدخــل الوطني
وتساهم في عجز ميزان املدفوعات.
إن غياب هذه املقاربة عن مشروع موازنة عام 2019
يجعله قاصرا عن تنفيذ ما وعدت به حكومتنا في
بيانها الوزاري .فاملوازنة هي األداة التي تستخدمها
ال ـح ـك ــوم ــة ل ـت ـن ـف ـيــذ سـ ـي ــاس ــات الـ ــدولـ ــة فـ ــي شـتــى
امل ـجــاالت ،وه ــذا مــا ينتظره منا املــواط ـنــون ،وليس

مجرد مشروع موازنة يطغى عليه الهم املحاسبي
وهاجس تخفيض العجز املالي كميا ،بمعزل عن
أي أهداف ورؤى سياسية واقتصادية واجتماعية.
هــذا النقاش ال يقتصر فقط على لبنان ،ال بل أنه
جار على أعلى املستويات الدولية ،وهــذا ما ملسته
م ــؤخ ــرا ف ــي واش ـن ـط ــن خـ ــال اج ـت ـم ــاع ــات الــرب ـيــع
للبنك الدولي ولصندوق النقد الــدولــي ،الــذي اعتبر
فــي تـقــريــره تحت عـنــوان «الــراصــد املــالــي» Fiscal
 Monitorأن الــديــن الـعــام واملــديــونـيــة عـلــى القطاع
الخاص واألســر ،باتا يمثالن مشكلة أساسية في
ظل توقعات باملزيد من الهبوط االقـتـصــادي ،مما
يفرض علينا التحرك سريعا الحتواء هذه الديون
وتخفيضها من أجل إيجاد الفسحة املالية الكافية
لالستثمار في النمو والحماية االجتماعية.
في هذا السياق ،يجري التركيز على ثالثة محاور
أساسية:
 -1تـحــويــل االن ـفــاق ال ـعــام نـحــو االسـتـثـمــار الــداعــم
للنمو الحقيقي ،عبر الحد من الهدر والفساد ،وعبر
إعادة النظر بالدعم غير الكفوء وغير املجدي.
 -2مـكــافـحــة ال ـت ـهــرب ال ـضــري ـبــي وت ـح ـســن إدارة
االصول العامة ،أي موجودات الدولة لرفع االيرادات.
 -3اعـتـمــاد ضــرائــب الــدخــل الـتـصــاعــديــة بـمــا فيها
الضرائب على االرث والربح العقاري.
وإذا ل ــم يـتـعــامــل م ـش ــروع م ــوازن ــة  2019م ــع هــذه
املحاور ،فمتى سيكون الوقت املناسب لذلك؟ أعتقد
أن الوقت قد حان .وال مناص من البدء فورا بوضع
رؤية شاملة تكون بمثابة خارطة طريق تسمح لنا

بمعرفة أوضــاعـنــا االقـتـصــاديــة واملــالـيــة والنقدية،
وبمعالجتها من اآلن وحتى نهاية  ،2022كي تضع
لبنان في مصاف الدول التي تخطط ملستقبلها.
إن مشروع موازنة  2019وتقرير وزير املالية املرفق
لــم يتضمنا مثل هــذه الــرؤيــة ،واأله ــم أن املـشــروع
يقوم على فرضيات تحتاج الى تدقيق وايضاحات.
سأكتفي بثالث مالحظات في هذا الشأن تحديدا:
 -1إن نتائج الفصل االول مــن الـعــام  2019تشي
باستمرار التباطؤ في نمو االقتصاد ،في حني ان
املشروع بني على نمو حقيقي بمعدل  %1,2للعام
 2019مع تضخم بنسبة  %1,7فقط .فكيف يمكن
استنادا الى هذه املعدالت أن يصل إجمالي الناتج
املحلي للعام  2019الى  89935مليار ليرة كما هو
متوقع فــي التقرير؟ وكيف سيلجم تنامي الدين
العام وخدمته ونسبتهما من اجمالي الناتج املحلي
في ظل معدالت الفوائد املرتفعة في السوق املحلي؟
وإلى أين ستصل هذه النسب في السنوات الثالث
املقبلة؟
تجدر االشارة الى أن مشروع املوازنة يلحظ اعتمادا
بـقـيـمــة  8312م ـل ـيــار ل ـيــرة لـتـســديــد ال ـف ــوائ ــد على
سـنــدات الحزينة فــي مقابل  8214مليار ليرة في
قانون موازنة عام  ،2018أي أن الزيادة في خدمة
الــديــن الـعــام بلغت  98مليار ليرة فقط ،علما أنها
كانت قد ارتفعت عام  2018بقيمة  1914مليار ليرة
مقارنة بالعام  .2017فما هي اآلليات التي اعتمدت
لحصر الزيادة في خدمة الدين العام بهذا املبلغ؟
 -2يقدر وزير املالية في تقريره املرفق العجز املحقق

في العام  2018بنحو  9816مليار ليرة (ما يوازي
 6,511مليار دوالر) .ويقدر أن يتراجع هذا العجز
الى  8887مليار ليرة عام ( 2019ما يوازي 5,895
مليار دوالر) ،ما يعني انخفاضا في العجز بقيمة
 929مليار ليرة (ما يوازي  616مليون دوالر).
الــافــت بــاملـقــابــل أن م ـشــروع قــانــون امل ــوازن ــة قــدر
الـعـجــز املــرتـقــب بـ ـ  5352مـلـيــار لـيــرة يـضــاف اليه
 2500مليار لـيــرة لــدعــم الـكـهــربــاء ،فيبلغ املجموع
 7852مليار ليرة .أي أن هناك فارقا بقيمة 1035
مليار ليرة بني تقرير وزير املالية ومشروع قانون
املوازنة .فمن أين أتى هذا الفارق وملاذا؟ وأي حساب
هو الصحيح ليبنى على الشيء مقتضاه؟
 -3ت ـقــدر االيـ ـ ـ ــرادات ف ــي م ـش ــروع ق ــان ــون امل ــوازن ــة
ب ـ ــ 18265مـلـيــار لـيــرة بــاملـقــارنــة مــع  18686مليار
ليرة في قانون موازنة  ،2018أي أن املشروع يتوقع
ايرادات أقل مما توقعه عام  ،2018علما أن االيرادات
املـحـقـقــة خ ــال  11ش ـهــرا مــن ال ـعــام  2018بلغت
 15051مليار ليرة .أتمنى أن يكون لدى وزير املالية
تفسير لذلك .وإذا كانت التوقعات للعام  2018غير
دقيقة ،فكيف يمكن أن نضمن دقتها لهذا العام؟
الهدف من هــذه املالحظات الثالث هو االشــارة الى
أن االرق ــام التي نتعامل معها في مشروع موازنة
 2019تحتاج الى مزيد من التدقيق .وهــذا يجعلنا
نتساءل عن السبب الذي يؤخر اعالن نتائج العام
 2018كلها ،علما أننا اليوم ننهي الشهر الرابع من
العام  .2019وللمناسبة ،نجدد املطالبة بــأن يقدم
وزيــر املالية ملجلس ال ــوزراء تقريرا فصليا أي كل

ثالثة اشهر عن أوضاع املالية العامة ونتائج تطبيق
املوازنة.
ونـ ـج ــدد اي ـض ــا ال ـت ـس ــاؤل ع ــن س ـبــب عـ ــدم إحــالــة
مـشــاريــع قـطــوعــات الـحـســاب الــى مجلس ال ــوزراء
حتى اآلن ،رغم معرفتنا أن نشر املوازنة مشروط
ب ــإق ــرار ه ــذه امل ـشــاريــع فــي مـجـلــس ال ـن ــواب .وهــذه
الـعـمـلـيــة ق ــد تـسـتـغــرق وق ـتــا يـبـقــى خــالــه قــانــون
امل ــوازن ــة معلقا مـمــا يــدعــونــا ال ــى الـخـشـيــة مــن أن
يتحول التأخير الى مبرر لنشر قانون املوازنة من
دون قطوعات الحساب على غــرار ما حصل في
الـعــامــن املــاضـيــن .لــذلــك ،نطالب بــإحــالــة مشاريع
قـطــوعــات الـحـســاب ال ــى مجلس الـ ــوزراء لدرسها
وإحالتها على مجلس النواب بالتزامن مع مناقشة
مشروع املوازنة.
ي ـبــدو جـلـيــا أن ـنــا نــواجــه مـشـكــات مـتـنــوعــة تحتم
علينا اعتماد خيارات مالية ونقدية تؤدي الى ضبط
العجز املــالــي ودعــم النمو وتحفيزه .وعليه نتقدم
باالقتراحات اآلتية:
 -1لجم التهرب الضريبي بكافة مندرجاته وأبوابه،
واملـ ـق ــدر وف ــق دراسـ ـ ــات ع ــدة ب ـحــوالــى  1,7مـلـيــار
دوالر ،أي ما يــوازي عجز الكهرباء حاليا ،ويعتبر
بمثابة جريمة مالية وفقا لقانون مكافحة تبييض
األم ــوال وتمويل االره ــاب رقــم  44الـصــادر بتاريخ
 .2015/11/24الالفت أن مشروع املوازنة يتضمن
 17مـ ـ ــادة ت ـت ـع ـلــق ب ـم ـنــح إعـ ـ ـف ـ ــاءات وت ـخ ـف ـي ـضــات
للمتخلفني عــن ســداد الـضــرائــب والـغــرامــات .وذلــك
ساهم في السنوات السابقة بتشجيع التهرب بدال

من لجمه .لذا يقتضي تشديد العقوبات على التهرب
الضريبي واعتباره جناية بموجب القوانني ،ووضع
آل ـيــات تـنـفـيــذيــة وات ـخ ــاذ إجـ ـ ــراءات فـعــالــة لتحسني
وتفعيل جباية الضرائب ،ال سيما:
• ضرائب الدخل على االرباح واألجور.
• الرسوم العقارية (الضريبة على األمالك املبنية،
الضرائب غير املتكررة ورسم االنتقال).
• الرسوم الجمركية.
• الضريبة على القيمة املضافة.
 -2إل ـغ ــاء ك ــل اإلعـ ـف ــاءات وال ـت ـســويــات الـضــريـبـيــة،
واعتماد نظام للحوافز مرتبط بأهداف اقتصادية
واج ـت ـمــاع ـيــة ت ـح ــدد ب ـمــراس ـيــم ي ـصــدرهــا مجلس
الـ ــوزراء بـنــاء عـلــى تــوصـيــات ص ــادرة عــن املجلس
األعلى لالقتصاد.
 -3تخفيض الـحــد األدن ــى مــن الـخـضــوع اإللــزامــي
للضريبة على القيمة املضافة من  100مليون إلى
 25مليون ليرة ووضــع آلية فعالة ملنع التهرب من
هذه الضريبة وضبط اإلستردادات.
 -4زيادة معدل الضريبة على فوائد الودائع من ٪7
إلى  ٪10كما ورد في مشروع قانون املوازنة.
 -5تطبيق رسم مؤقت بنسبة  ٪3على مدى ثالث
س ـنــوات ،يشمل جميع امل ـس ـتــوردات مــا ع ــدا امل ــواد
األولية واآلالت التي تستخدم في اإلنتاج املحلي ،على
أن يخصص جزء من هذه اإليــرادات لتنفيذ برامج
تحفيزية للقطاعات اإلنتاجية لتمكينها من منافسة
السلع املستوردة عند إزالة هذا الرسم .مع العلم أن
اإلتفاقيات التجارية التي وقــع عليها لبنان تسمح
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باتخاذ هذا االجراء في حاالت مشابهة لحالتنا.
 -6املباشرة فــورا بــدرس وضــع املعابر واتـخــاذ ما
يلزم من إجراءات لدى مديرية الجمارك بغية تفعيل
الــرقــابــة على املـعــابــر الشرعية ومكافحة التهريب
عبر املعابر الشرعية وغير الشرعية.
 -7م ـســاواة جميع املكلفني بضريبة الــدخــل أمــام
ال ـقــانــون ،بـشـمــول شــركــات األمـ ــوال عـلــى اخـتــاف
أنواعها بالضريبة التصاعدية على غرار ما ورد في
مشروع قانون املوازنة بالنسبة للمكلفني بضريبة
الرواتب واألجور وأرباح املهن التجارية والصناعية
وغ ـي ــر ال ـت ـج ــاري ــة ،ب ــذل ــك نـخـطــو بــات ـجــاه االص ــاح
الضريبي.
 -8فــرض ضريبة مرتفعة على أرب ــاح االمـتـيــازات
ال ـت ــي تـمـنـحـهــا الـ ــدولـ ــة ،وع ـل ــى اس ـت ـغ ــال ال ـث ــروات
واملوارد العامة واألمالك العمومية ،وعلى النشاطات
التي تضر بالبيئة والصحة العامة.
 -9زيادة رسوم إجازات العمل واإلقامة لألجانب.
 -10اتخاذ املـبــادرات الــازمــة لتحسني إدارة الدين
العام بما يؤدي إلى تخفيض كلفته خالل السنوات
املقبلة .وهذا يتطلب تنسيقا وثيقا بني السياسات
املالية والنقدية لتخفيض أسعار الفوائد وتقليص
الحاجة إلى التمويل بواسطة سندات الدين .ويمكن
أن يتم ذلك عبر أشكال مختلفة.
 -11إعادة ربط السياسات املالية والنقدية بحاجات
االقتصاد ونموه وتوزعه على شرائح املجتمع كافة،
وذلك استنادا إلى القوانني املرعية اإلجراء ال سيما
قانون النقد والتسليف.

 -12اإللتزام باملباشرة فورا بإعادة النظر بهيكلية
الدولة بغية تفعيلها وزيــادة إنتاجيتها وتحديثها
وتــرش ـيــد نـفـقــاتـهــا ،وذلـ ــك ب ـعــد دراس ـ ــة ال ـحــاجــات
بحيث يتم إلغاء املؤسسات واملجالس والصناديق
والهيئات التي ال حاجة لها.
 -13إعادة تنظيم مرفأ بيروت بهدف تحويله خالل
ستة أشهر على األكثر إلى مؤسسة عامة تخضع
للرقابة وتحول إيراداتها إلى الخزينة العامة.
 -14إعـ ــادة الـنـظــر بــال ـقــروض املــدعــومــة وبآلياتها
املعتمدة ،بما يعيدها إلى روحية استعمالها .ففي
ح ــال ــة الـ ـق ــروض الـسـكـنـيــة ،ي ـجــب أن ي ـك ــون الــدعــم
ْ
مخصصا لذوي الدخل املحدود حصرا .وفي حالة
القروض االستثمارية ،يجب أن يكون الدعم موجها
ن ـحــو زي ـ ــادة اإلنـ ـت ــاج وخ ـلــق ف ــرص ال ـع ـمــل والـقـيــم
املضافة.
مع اإلشــارة إلى أن كل دعم يجب أن يكون شفافا
وخاضعا لألصول النظامية املنصوص عليها في
قانون املحاسبة العمومية ،بحيث يظهر واضحا في
حسابات املوازنة.

ختاما
هذه االقتراحات هي على سبيل املثال ال الحصر.
فاملهم هو الوصول إلى موازنة للعام  2019تشكل
بداية جدية لإلصالح ،بهدف رفع املستوى املعيشي
ل ـل ـن ــاس ،وت ـن ـم ـيــة االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـح ـق ـي ـقــي وض ـم ــان
االستخدام األمثل للموارد وإعادة االنتظام العام إلى
عمل الدولة واملالية العامة.
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سياسة

سياسة

رسائل
إلى المحرر
المجلس المذهبي
ووقف المتين
تعقيبًا على التقرير املنشور في
«األخ ـ ـبـ ــار» أمـ ــس ،ت ـحــت ع ـنــوان
«مـ ـع ــرك ــة ج ـن ـب ــاط ال ـح ـق ـي ـق ـيــة:
س ـل ــب أوق ـ ـ ـ ــاف املـ ـ ـت ـ ــن» ،ج ــاء ن ــا
مــن أمــانــة س ـ ّـر املـجـلــس املذهبي
لـ ـط ــائـ ـف ــة امل ـ ــوح ـ ــدي ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ــدروز،
التوضيح اآلتي:
 -1سـ ـب ــق وأك ـ ـ ـ ــد ب ـ ـيـ ــان امل ـك ـت ــب
اإلعـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ــي مل ـ ـش ـ ـي ـ ـخـ ــة ال ـ ـع ـ ـقـ ــل
وامل ـ ـج ـ ـلـ ــس املـ ــذه ـ ـبـ ــي بـ ـت ــاري ــخ
 2019/4/19أن وق ـ ـ ــف دروز
املـتــن هــو وقــف خــاص بموجب
م ـض ـب ـط ــة وقـ ـفـ ـي ــة نـ ـظـ ـم ــت ع ــام
 1289ه ـج ــري امل ــواف ــق ف ـيــه عــام
 1872م ـيــادي وامل ـصــدق عليها
مــن قـبــل سـمــاحــة شيخي العقل
آنــذاك ،وأن إدارتــه يتوالها أبناء
ال ـب ـل ــدة م ــن خـ ــال ل ـج ـنــة تـشـكــل
ب ـقــرار مــن سـمــاحــة شـيــخ العقل
وبـ ـع ــد م ــواف ـق ــة ل ـج ـنــة األوقـ ـ ــاف
الـ ـع ــام ــة ،وفـ ـق ــا ألح ـ ـكـ ــام ق ــان ــون
تنظيم شــؤون طائفة املوحدين
ً
وبناء
الــدروز الصادر عام 2006
على عريضة توافقية موقعة من
األه ــال ــي ت ـق ـتــرح أس ـم ــاء وم ـهــام
كــل عـضــو ،وهــذا مــا يـســري على
ك ــاف ــة ل ـج ــان األوقـ ـ ـ ــاف ال ـخــاصــة
والـ ـع ــائ ــات ،وي ـت ــدخ ــل املـجـلــس
املــذهـبــي عـنــد الـخــاف وتعطيل
عمل اللجنة فيشكل لجنة مؤقتة
لضمان استمرارية عمل الوقف
وح ـفــظ حـقــوقــه وح ـق ــوق الـغـيــر.
وعـ ـ ـل ـ ــى هـ ـ ـ ــذا األسـ ـ ـ ـ ـ ــاس ش ـك ـلــت
اللجنة األخيرة.
 -2إن م ـ ــا ورد ف ـ ــي ال ـت ـح ـق ـيــق
تضمن وقائع ومزاعم وافتراءات
غـ ـي ــر ص ـح ـي ـح ــة ،ف ـل ـج ـن ــة وق ــف
دروز املتني هي من يتولى إدارة
واس ـت ـث ـم ــار الـ ـعـ ـق ــارات وتــوق ـيــع
عقود اإليجار وجباية عائداتها،
وتـنـفـقـهــا ف ــي ب ـل ــدة امل ـت ــن وفـقــا
لـ ـ ـ ــأصـ ـ ـ ــول ،وتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدد وح ـ ــده ـ ــا
امل ـص ــارف ال ـتــي سـيـتــم الـتـعــامــل
مـ ـعـ ـه ــا ،وذلـ ـ ـ ــك وف ـ ـقـ ــا ل ـل ـق ــوان ــن
املرعية اإلجراء.
 -3ننفي نفيًا قاطعًا تلقي اللجنة
االجتماعية في املجلس املذهبي
ل ـطــائ ـفــة امل ــوح ــدي ــن الـ ـ ـ ــدروز أي
ت ـبــرعــات م ــن أي ن ــوع كــانــت من
لجنة وقف دروز املتني كما يزعم
التحقيق املنشور.
 -4أم ــا ال ــدع ــاوی أمـ ــام الـقـضــاء،
ف ـ ــإن ـ ـن ـ ــا ن ـ ـ ــؤك ـ ـ ــد اسـ ـتـ ـق ــالـ ـيـ ـت ــه
وامتثالنا ألحـكــامــه ،وحقنا في
تقديم املراجعات وفقًا لألصول
القانونية.
 -5بعيدًا عــن مـحــاوالت التجني
واالفـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراء امل ـ ـعـ ــروفـ ــة األه ـ ـ ــداف
ً
والخلفيات التي تتناول كال من
سـمــاحــة شـيــخ الـعـقــل واملـجـلــس
املـ ــذه ـ ـبـ ــي لـ ـط ــائـ ـف ــة امل ــوح ــدي ــن
الـ ـ ـ ـ ــدروز وت ـ ـخـ ــرج عـ ــن األصـ ـ ــول
والـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــد ،ف ــإن ـن ــا م ـس ـت ـمــرون
بعملنا من أجل تحقيق الصالح
العام لجميع أبنائنا.
أمين سر المجلس المذهبي
المحامي نزار البراضعي

من المحرر
تستقبل «األخ ـب ــار» رســائــل ال ـقـ ّـراء
ع ـل ــى الـ ـعـ ـن ــوان اإلل ـك ـت ــرون ــي اآلتـ ــي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق الــرســالــة مــن أح ــد املــواضـيــع
املنشورة في «األخبار» ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.

تقرير

مقالة

ضريبة الفوائد إلى :%10
النموذج السويسري أجدى
من جملة ما هو مطروح
في مشروع موازنة
 ،2019رفع الضريبة على
الفوائد من  %7إلى .%10
يكاد هذا االقتراح يكون
الطرح الجدي الوحيد في
المشروع ،إال أنه أتى ناقصًا،
إذ ال ّ
مبرر ألن تكون هذه
الضريبة متدنية مقارنة
بضريبة دخل األفراد
والشركات .كذلك فإن هذه
تصاعدية ،أي
الضريبة غير ُ
إن النسبة نفسها تفرض
على صغار المودعين كما
على الكبار منهم .الذريعة
الرئيسية لهذه «المساواة»
المجحفة ،هي السرية
المصرفية .في سويسرا،
حيث «ملوك السرية»،
قانون أكثر عدالة ،ويمنح
الحزينة إيرادات إضافية
محمد وهبة
األزمة التي ّ
يمر فيها لبنان تستوجب
ت ـص ـح ـي ـحــا ضــري ـب ـيــا يـ ـع ـ ّـوض نــوعــا
مــن الخسائر واألع ـبــاء الـتــي ّ
تكبدها
االق ـت ـصــاد الـلـبـنــانــي بـشـقــي اإلن ـتــاج،
أي الشركات والعمال .فهوالء ّ
يقدمون
قيمة مضافة في االقتصاد الوطني،
خــافــا لــأمــوال املــودعــة فــي املـصــارف
والتي تقتصر اإلفــادة الوحيدة منها
عـلــى تـمــويــل الــديــن الـعــام املــربــح جـدًا
للمصارف ولكبار املودعني.
يـقــول الــوزيــر الـســابــق شــربــل نحاس،
إن «مـ ـل ــوك الـ ـس ـ ّ
ـري ــة امل ـص ــرف ـي ــة» فــي
س ــوي ـس ــرا ،ع ــرف ــوا ك ـيــف يـسـتـفـيــدون
منها .ففي سويسرا ،تخضع الفوائد
ل ـضــري ـبــة ب ـم ـع ــدل  ،%30إال أن ه ــذه
ال ـضــري ـبــة ال تـنـطـبــق ع ـلــى ادخـ ـ ــارات
املـ ــودعـ ــن إذا تـ ـن ــازل ــوا عـ ــن ال ـســري ــة

امل ـصــرف ـيــة (والـ ـتـ ـن ــازل ه ـنــا ال يـكــون
مـطـلـقــا ،ب ــل ي ـكــون لـسـلـطــة ال ـضــرائــب
فــي وزارة امل ــال وحــدهــا حــق االط ــاع
ـودع) .ففي الحالة
على مــا ُيجنيه املـ ـ ِ
الـثــانـيــة ،تحتسب أرب ــاح الـفــوائــد من
ُ
ض ـمــن ال ــدخ ــل الـ ـف ــردي الـ ــذي ت ـفــرض
ّ
موحدة تصاعدية وفق
عليه ضريبة

شطور .أما في لبنان ،فيخضع صغار
امل ــودع ــن وك ـب ــار امل ــودع ــن لـضــريـبــة
متساو.
متدنية وبشكل
ٍ
ـك ،أن ه ــذه الـضــريـبــة
ـ
ل
واألس ـ ــوأ م ــن ذ ً
منخفضة ،م ـقــارنــة بــالـضــرائــب التي
تـ ـط ــاول ال ـق ـط ــاع ــات امل ـن ـت ـج ــة ،س ــواء
ال ـ ـشـ ــركـ ــات أو الـ ـعـ ـم ــل« .كـ ـ ــل أشـ ـك ــال
اإلن ـتــاج فــي لـبـنــان تخضع لضريبة.
ب ـع ـض ـه ــا ت ـ ـصـ ــاعـ ــدي مـ ـث ــل ض ــري ـب ــة
الــدخــل عـلــى ال ــروات ــب واألج ـ ــور الـتــي
ت ـص ــل إل ـ ــى  %25وف ـ ــق االقـ ـت ــراح ــات
املقدمة ضمن مـشــروع مــوازنــة .2019
وبعضها اآلخ ــر غـيــر تـصــاعــدي مثل
ضــريـبــة األرب ــاح الـتــي جــرت زيــادتـهــا
في السنة املاضية من  %15إلى %17
والـتــي تلحقها ضريبة بمعدل %10
على توزيع األرب ــاح ،ليرتفع إجمالي
العبء الضريبي عليها إلى  .%25لكن
ضــريـبــة ال ـفــوائــد كــانــت  %5مـنــذ عــام
 2003حني استحدثت هذه الضريبة،
ثــم رف ـعــت ع ــام  2017إل ــى  %7وألـغــي
اإلعفاء الذي كان ممنوحًا للمصارف
عليها ،وباتت ُت َ
فرض على املصارف
ً
بدال من أن تحسم من ضريبة الدخل».
وطـ ـ ـ ــوال  14ع ــام ــا ك ــان ــت املـ ـص ــارف
بامتياز يعفيها من ضريبة
تحظى ُ
ال ـفــوائــد .وأل ـغ ــي ه ــذا االم ـت ـيــاز إبــان
ال ـب ـح ــث عـ ــن ت ـم ــوي ــل ك ـل ـف ــة سـلـسـلــة
الرتب والرواتبّ ،
فأقر مجلس النواب
ً
في نهاية  2017تعديال على القانون

يجب رفع ضريبة الفوائد
إلى معدالت ضريبية
مساوية للمعدالت
المفروضة على اإلنتاج

 64ي ـل ـغ ــي ه ـ ـ ــذا اإلع ـ ـ ـفـ ـ ــاء صـ ــراحـ ــة.
اس ـت ـع ـم ـلــت ضــري ـبــة ال ـف ــوائ ــد كـ ــأداة
ل ـت ـعــزيــز إيـ ـ ـ ــرادات ال ـخــزي ـنــةُ .
وع ـ ـ َّـدت
ّ
ه ــذه الـضــريـبــة وتـعــديــاتـهــا ت ـطــورًا
الفتًا في النظام الضريبي لتصحيح
ّ
الـ ـت ــرك ــز امل ــرت ـف ــع ف ــي الـ ـ ـث ـ ــروة ،لـكـنــه
بقي تصحيحًا ناقصًا يـســاوي بني
أصحاب الــودائــع الكبيرة وأصحاب
الودائع الصغيرة.
ان ـطــاقــا م ــن الـتـجــربــة الـســويـســريــة،
ّ
يعتقد نـحــاس أن األج ــدى بالسلطة
أن ت ــذه ــب ف ــي اتـ ـج ــاه تـصـحـيــح ذي
معنى اقتصادي واجتماعي ،فتعمد
إلى رفع ضريبة الفوائد إلى املعدالت
املوازية ملعدالت الضريبة على الدخل،
سواء كان أجرًا أو أرباحًا ،وأن ّ
تحدد
إع ـف ــاءات معينة مــن ه ــذه الضريبة.
ً
«من يضع أمواال في لبنان لالستفادة
من السرية املصرفية ،لن يهرب ،لكن
يجب أن نفرض عليه د ّفــع كلفة هذه
َّ
االسـ ـتـ ـف ــادة .وم ــن ي ـصــنــف «م ـعــت ـرًا»
ُيـفـتــح امل ـج ــال أم ــام ــه لــاس ـت ـفــادة من
اإلعفاء من هذه الضريبة مقابل رفع
ال ـس ــري ــة امل ـصــرف ـيــة ع ــن ح ـســابــاتــه»،
يقول نحاس.
في الواقع ،ليس األمر اختراعًا لبنانيًا،
لكن الــدول تفرض هــذه الضريبة بما
ينسجم مع رؤيتها االقتصادية .في
ل ـب ـنــان ال ـع ـكــس ي ـح ـصــل« .هـ ــذا الـبـلــد
ف ـيــه م ـس ـتــوى مــرت ـفــع م ــن ال ـتــركــز في
ال ــودا ّئ ــع ،وه ــذا األم ــر يـجــب أن يؤخذ
ك ـم ــؤشــر جـ ــدي ع ـلــى امل ـس ـت ــوى ال ــذي
ً
يعيشه املقيمون في لبنان ،فضال عن
أنه يقتضي أن يكون تسديد الضريبة
اسـتـنــادًا إلــى نــوع الــدخــل وطريقته»،
وفق نحاس.
وكدليل على ذلك ،يتطرق نحاس إلى
ال ــواق ــع ال ـح ــال ــي :إن ارتـ ـف ــاع م ـعــدالت
الفوائد زاد إي ــرادات ضريبة الفوائد،
لـكـنــه ّأدى أيـضــا إل ــى ات ـســاع الـفـجــوة
الضريبية .فمن كان يحصل على فائدة
بـمـعــدل  %5عـلــى ودي ـع ـتــه ب ــال ــدوالر،
يـبـقــى لــه مـنـهــا بـعــد اقـتـطــاع ضريبة
الـ ـف ــوائ ــد ب ـم ـع ــدل  %7ن ـح ــو %4.65
كـ«فوائد صافية» على الوديعة .لكن
بعد ارتفاع أسعار الفوائد بات املودع
يحصل على  %10مقابل وديعته ،ما
يبقي له بعد اقتطاع الضريبة %9.3
كـ«فوائد صافية».
وعلى سبيل املثال ،إن الوديعة بقيمة
 100أل ــف دوالر ستحصل مــن فــائــدة

دمشق وبيروت:
التدهور االقتصادي في بالد الحرب والسلم
هيام القصيفي
من زار دمشق في اآلونة االخيرة يدرك تمامًا تفاقم األوضاع
االقتصادية التي تترك آثــارهــا السلبية على الــواقــع املعيشي،
وم ــن ي ــراق ــب ت ـطــورات ـهــا الـسـيــاسـيــة وال ـع ـس ـكــريــة ،ي ـعــرف أن
سوريا اليوم رغم هدوء املعارك في شكلها الواسع والعريض،
وانسحاب عناصر «تنظيم الدولة اإلسالمية» ال تعيش على
إيقاع مستقبل موعود باالزدهار القريب.
َ
َ
وانتهاء داعش ،أن يجعال من سوريا
كان يمكن وقف املعارك
اليوم على طريق الخروج من أزماتها الطويلة ،وسنوات الحرب
الثمانية .لكن ما حصل هو العكس .فاملراوحة التي تعيشها
أخطر وأهــم من أي تطور إيجابي أو سلبي .ألنها دخلت في
نفق االنتظار الــذي سبق أن دخله لبنان لفترات طويلة خالل
سنوات الحرب ،مع دخول عامل أساسي ومختلف عن لبنان،
يتعلق بوجود دولتني أجنبيتني بموافقة رسمية على أرضها،
هما إيران ومعها حزب الله ،وروسيا ،وتضارب مصالحهما؛
ً
ف ـضــا ع ــن ال ــوج ــود ال ـع ـس ـكــري األم ـي ــرك ــي وم ـعــه الـفــرنـســي
والبريطاني ،والوجود التركي ،واالحتالل اإلسرائيلي للجوالن.
خطورة ما ّ
تمر به سوريا في الوقت الراهن ،أنها في اللحظة
التي كانت تستعد فيها ملرحلة اإلعمار ،وقد بدأ النظام يرفع
صوته ليفرض شروطًا على هوية شركات اإلعمار وأصحابها،
ظهر الخالف الروسي اإليراني ،وبدأت تتسرب انباء التجاذب
بـيـنـهـمــا عـلــى تـقــاســم امل ـصــالــح االسـتــراتـيـجـيــة عـلــى األرض
السورية ،في وقــت تتجه فيه موسكو أكثر فأكثر إلــى إظهار
عالقاتها الجدية مع إسرائيل .وبني محاوالت طرح تسويات
سياسية على بساط البحث ،تتحول سوريا أسيرة الستاتيكو
العسكري والسياسي ،والتجاذب اإلقليمي والدولي حولها من
تركيا والعراق ودول أوروبا ،إلى واشنطن التي رفعت مستوى
شروطها حول مصير نظامها وفرض عقوبات ملنع إعمارها
سريعًا ،فيما تنصرف إلى اإلعداد لصفقة القرن .ليضاف إلى
ذلــك الحصار االقتصادي ،الــذي تحدث عنه الرئيس السوري
ب ـشــار األسـ ــد م ـ ــرارًا ف ــي اآلون ـ ــة األخـ ـي ــرة ،واألزمـ ـ ــة املعيشية
واملرجحة للتفاقم ،مع دخــول عناصر جديدة في إطــار حملة
الضغوط الدولية ،ليس أقلها قرار األردن حظر استيراد أكثر
مــن  150صنفًا مــن املنتجات الـســوريــة ،رغــم تبريرات عمان
املتعلقة بمبدأ املعاملة باملثل ،لحجب سوريا بضائع أردنية.
على إيقاع االقتصاد الـســوري املترهل ،كــان لبنان يأمل قبل
أشـهــر ،فــي استعجال متسرع لــدى بعض الـقــوى األســاسـيــة،
أن تــرتــد عليه االنــدفــاعــة العربية واألوروب ـي ــة إلعـمــار ســوريــا،
فيكون منصة انـطــاق لهذه الحملة ،مستفيدًا مــن الشركات
الغربية ،أو العربية ،التي ستكون مقرًا له لتنطلق أعمالها إلى
سوريا ،ودخــول لبنان رسميًا وعبر شركات أو شخصيات،
على خط اإلعـمــار .وكذلك كــان ّ
يعول على أن يتحول اإلعمار
دافعًا أساسيًا للنازحني السوريني وعودتهم إلى بالدهم للعمل
واملشاركة في نهضتها ،ما يساهم تلقائيًا في خفض أعدادهم
فيه.

ّ
المودع عن السرية ّالمصرفية ،تقل معدالت
إذا تنازل
ِ
الضريبة على الفوائد التي يحصلها(هيثم الموسوي)

الـ ــ %4.65على ما قيمته  4650دوالرًا
سنويًا ،فيما تحصل على  9300دوالر
إذا كانت الفائدة  .%10أمــا إذا كانت
الــوديـعــة بقيمة مليون دوالر ،فإنها
س ـت ـح ـصــل ع ـل ــى  46500دوالر عـلــى
الفائدة املتدنية ،وعلى  93000دوالر
بعد ارتفاع الفائدة.
أيـ ـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ــدال ـ ــة فـ ـ ــي تـ ـ ــوزيـ ـ ــع ال ـ ـعـ ــبء
ال ـضــري ـبــي؟ أال يـفـتــرض أن أصـحــاب
الـ ـ ــودائـ ـ ــع ال ـك ـب ـي ــرة ي ـم ـك ـن ـهــم ت ـحـ ّـمــل
ض ــريـ ـب ــة أع ـ ـلـ ــى عـ ـل ــى دخـ ـ ــل يــأت ـي ـهــم
بسهولة ومــن دون أي قيمة مضافة
ف ــي االقـ ـتـ ـص ــاد؟ أال ي ـج ــب أن تــؤخــذ
ّ
إح ـصــاءات تــركــز الــودائــع بالحسبان
ب ـمــا أن ـه ــا ت ـش ـيــر إلـ ــى أن  %0.86من
م ــودع ــي امل ـ ـصـ ــارف ي ـم ـل ـك ــون ودائ ـ ــع
تفوق  87مليار دوالر مقابل  %59من
املودعني الذين يملكون نحو  1مليار
دوالر؟
امل ـس ــاواة بــن هــاتــن الـشــريـحـتــن من
امل ــودع ــن ظــالــم .ص ـغــار امل ــودع ــن هم
في غالبيتهم أجــراء في القطاع العام
والـ ّخــاص ومــن صـغــار الكسبة الذين
ً
ي ــدخ ــرون ج ــزءًا قـلـيــا مــن مداخيلهم
بـ ـه ــدف ت ــوفـ ـي ــر ال ـت ـع ـل ـي ــم ال ـج ــام ـع ــي
ألوالده ــم ،أو لالحتياط فــي مواجهة
األي ــام ال ـس ــوداء .فــي املـقــابــل ،إن كبار
املودعني ينفقون من الفوائد املحصلة

على ودائعهم على السياحة والسفر
وشراء السلع الكمالية الباهظة الثمن
وعـ ـل ــى رف ــاه ـي ـت ـه ــم امل ـط ـل ـق ــة الـ ـت ــي ال
ً
يحتاجون أصال ألن ينفقوا عليها من
عمليات تحويل امل ــال الـعــام إلــى مال
خــاص ،بل يكفيهم اإلنفاق عليها من
مداخيلهم.
هـ ـ ـ ـ ــذه ل ـ ـي ـ ـسـ ــت ث ـ ـ ـغـ ـ ــرة بـ ـسـ ـيـ ـط ــة ف ــي
ال ـن ـظ ــام ال ـض ــري ـب ــي ،ب ــل خ ـط ــأ ف ــادح
يـمـكــن مـعــالـجـتــه م ــن خ ــال الـنـمــوذح
الـســويـســري .لـكــن كـيــف يصبح األمــر
م ــع اق ـ ـتـ ــراح رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة سـعــد
ال ـح ــري ــري إع ـف ــاء املـ ـص ــارف م ــن هــذه
الضريبة ،أي إعادة االمتياز إليها؟
الـ ـح ــري ــري اقـ ـت ــرح ف ــي ورقـ ـ ــة م ـقـ ّـدمــة
للقوى السياسية ،أن يوافق على رفع
ال ـضــري ـبــة م ــن  %7إلـ ــى  %10مـقــابــل
إعـطــاء «حــق الحسم لـلـمـصــارف» ،أي
ح ــق ح ـس ـم ـهــا م ــن ض ــري ـب ــة األرب ـ ـ ــاح.
ب ـم ـع ـنــى آخـ ـ ــر ،ه ــو ي ـق ـت ــرح إع ـف ــاء ه ــا
مــن ه ــذه الـضــريـبــة الـتــي سيتحملها
ف ــي هـ ــذه ال ـح ــال ــة املـ ــودعـ ــون ح ـص ـرًا.
وإعفاء املصارف إلى جانب االمتناع
ع ــن تـشـطـيــر الـضــريـبــة بـحـســب قيمة
الــودائــع ،سـيــؤدي تلقائيًا إلــى زيــادة
ّ
في تركز الثروة بني شرائح املجتمع
ال ـل ـب ـن ــان ــي ،مـ ــا س ـي ـت ـيــح ل ـل ـم ـصــارف
ولـكـبــار املــودعــن مــن مــراكـمــة الـثــروة

ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ج ـ ـم ـ ـعـ ــوهـ ــا بـ ـفـ ـض ــل الـ ـنـ ـظ ــام
ال ـضــري ـبــي ال ـس ــائ ــد .سـيـحـصــل كـبــار
املودعني على مبالغ هائلة من الفوائد
املصرفية على أمــوالـهــم ،وخصوصًا
فــي ظــل ارت ـفــاع م ـعــدالت الـفــوائــد إلــى
أكـ ـث ــر مـ ــن  %18ع ـل ــى ودائـ ـ ـ ــع ال ـل ـيــرة
وأكثر من  %10على ودائع الدوالر في
بـعــض ال ـح ــاالت .ه ــذه املـبــالــغ سيعاد
توظيفها كــودائــع منتجة للفوائد…
وهـكــذا دوالـيــك .أمــا أصـحــاب الــودائــع
ال ـص ـغ ـي ــرة ،فـسـيـسـتـعـمـلــون ال ـنــاتــج
م ــن الـ ـف ــائ ــدة ع ـل ــى ودائـ ـعـ ـه ــم لـتـلـبـيــة
حــاجــات ـهــم األس ــاس ـي ــة امل ـت ـنــام ـيــة في
ظــل األوض ــاع الصعبة ،وستستنزف
الضريبة جزءًا من قدراتهم بما يؤدي
إلى استنزاف أصل ودائعهم.
فــي ظــل ه ــذا ال ــواق ــع ،ه ـنــاك مــن يقول
ّ
لـلـنــاس :سـنــزيــد تــركــز ال ـثــروة بــأيــدي
ّ
ال ـقــلــة وإف ـق ــار اآلخ ــري ــن! ُفــال ـهــدف من
ّ
اقـتــراح الحريري ،إذا ما أق ــر ،تجنيب
امل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــارف ت ـ ـسـ ــديـ ــد حـ ـ ّـص ـ ـت ـ ـهـ ــا م ــن
الـضــريـبــة ،مــا سـيـفـ ّـوت على الخزينة
مبلغًا يفوق  600مليون دوالر .وفي
املـ ـق ــاب ــل س ـ ُـي ـح ـ َّـم ــل املـ ـ ــودعـ ـ ــون كــامــل
قيمة هذه الضريبة ،بما َّ
تقدر قيمته
بنحو  1.3مليار دوالر تصيب صغار
املــودعــن باملعدل نفسه الــذي يصيب
كبار املودعني.

ما يحصل الـيــوم ،أن أوضــاع لبنان االقتصادية انقلبت دفعة
واح ــدة .أســاســا ،كــان يعيش منذ ثماني سـنــوات على إيقاع
الـحــرب السورية فــي قضايا اإلره ــاب والـنــازحــن .لكن العبء
االقـتـصــادي كــان أشــد وقعًا مــع إقـفــال املعابر الـحــدوديــة التي
كانت تصل لبنان بالدول العربية ،وازدياد أعداد النازحني .وكان
يأمل أن يؤدي تحسن وضع سوريا إلى استعادة لبعض من
نشاطه االقتصادي .لكن العكس حصل ،فال اإلعمار املوعود
ّ
حط رحاله في سوريا ،وال الشركات الغربية والعربية اندفعت
في مغامرة اقتصادية ،ما دامــت واشنطن دخلت في مرحلة
الـتـحــذيــر ال ـجــدي ل ــدول أوروبـ ــا مــن مغبة املـســارعــة إل ــى ضـ ّـخ
استثمارات في سوريا ،وبدء اإلدارة األميركية حملة تصعيد
العقوبات على إيران ،ما ينعكس حتمًا على وضعها في سوريا.
ال بل إن األزمة االقتصادية السورية املتفاقمة تدريجًاّ ،
ارتدت
على لبنان حتى فــي األم ــور اليومية اليومية بتنشيط حركة
تهريب املحروقات وكثير من البضائع من لبنان إلى سوريا،
ورفع الدعوات إلى تفعيل التصدير لسوريا من جانب حلفائها.
وترافقت هــذه اإلحـبــاطــات مــع انفجار املشكالت االقتصادية
واملعيشية في الرواتب واملوازنة ومشكالت اجتماعية بالجملة،
مع حملة مالية تتعلق بوضع الليرة ،بعد أزمات النفايات والبيئة
والكهرباء وتعثر تأليف الحكومة .هذا الوضع املرشح للتفاقم
ّ
في ظل تعثر إدارة األزمة االقتصادية ،بتعدد رؤوسها ،جعل
ً
لبنان أمام مشكلة لم يشهد لها مثيال حتى في أحلك سنوات
الـحــرب .إذ لم يبق أمامه ســوى النفط ّ
ليعول عليه ،وهــو ملف
طويل األمد الستخراج نتائجه ومفعوله اإليجابي ،فيما دخلت
أميركا وإسرائيل على الخط ،ووضع شروط محكمة حوله.
ال يملك لبنان من اإلحاطة االقتصادية الغربية سوى أمرين:
النازحون وسيدر املعلق على املوافقة األميركية واإلصالحات
املـنـتـظــرة فــرنـسـيــا ،وم ـســاعــدات واشـنـطــن للجيش .واألم ــوال
املتدفقة من الجهتني ،ال تنتج اقتصادًا مزدهرًا وال يضخان
ً
ّ
تصب في خانات
تفاؤال في الوسط االجتماعي ،ألن املساعدات
محددة ولــدى قــوى سياسية محددة ،وليس لتحسني الوضع
االقـتـصــادي الــذي ي ــزداد هشاشة .تقول إحــدى الشخصيات
السياسية الـبــارزة إن لبنان يعيش حاليًا في مثلث روســي -
أميركي وصيني ،في إطار التنافس على االستثمار السياسي
ً
واالقتصادي في لبنان .لكن الواقع أن هذا املثلث ليس معزوال
عن انحسار الضخ االقتصادي واملــالــي الخليجي ،ومعه آثار
القمة العربية االقتصادية ،وحتى الضخ اإليراني بفعل العقوبات
ً
األميركية ،وليس مـعــزوال عن سوريا التي تخضع للتجاذب
ذاته ،ما يجعل اقتصاد لبنان يرتبط بما يحصل عندها .لكن
هذا الجانب ال يبرر للسلطة القائمة ،وهي نفسها منذ سنوات،
أنها أغفلت املشكالت املحلية وتركتها تتفاقم ألشهر طويلة،
وتصبح جــزءًا مــن املشكلة االقتصادية العامة .فــا النفايات
وال الكهرباء وال الرواتب وال الفساد والهدر ملفات سورية أو
أميركية أو إيرانية .لكن املشكلة أن كالم املسؤولني عن حلول
لها في األيام األخيرة ،بات يشبه الكالم عن حل لحرب سوريا
وصفقة القرن والصراع العربي اإلسرائيلي.

تقرير

هل يقود العسكريون انتفاضة في القطاع الع ــام؟
ان ـت ـف ــاض ــة امل ـت ـق ــاع ــدي ــن ال ـع ـس ـكــريــن
فــي جولتها الـجــديــدة تكبر .الخطوة
ال ـت ـحــذيــريــة ف ــي  16ن ـي ـســان املــاضــي
ب ـق ـطــع ال ـط ــرق ــات ف ــي ب ـعــض امل ـنــاطــق
ان ـت ـق ـلــت ،أمـ ــس ،إل ــى ق ـلــب ب ـي ــروت مع
مـ ـح ــاص ــرة م ــرف ـق ــي املـ ــرفـ ــأ وم ـص ــرف
لبنان ،وستستمر بتصعيد تدريجي
ي ـت ـم ـثــل ب ـت ـط ــوي ــق م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء،
ومـ ــن ث ــم م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب ،وال ـت ــوج ــه
فــي الـيــومــن املـقـبـلــن «للتخييم» في
ً
س ــاح ــة ريـ ــاض ال ـص ـلــح ،وص ـ ــوال إلــى
«ال ـطــوفــان» ملــواجـهــة امل ـ ّـس بــالــرواتــب
التقاعدية وبالطبابة و«التجهيزات
ال ـع ـس ـك ــري ــة» .وال ـت ـع ـب ـي ــر اس ـت ـخــدمــه
املـ ـ ـتـ ـ ـظ ـ ــاه ـ ــرون ،ل ـ ــإش ـ ــارة إلـ ـ ـ ــى ع ــدم
وج ـ ــود س ـقــف لــان ـت ـفــاضــة ال ـت ــي «لــن
تتوقف مــا لــم تـصــدر إش ــارة واضحة
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نادر :أهدافنا
المقبلة ستبقى سرية،
ّ
علمًا بأن قصر بعبدا
ليس أحدها
إيجابية بسحب الحسم على رواتــب
العسكريني من التداول» ،بحسب قول
العميد املتقاعد مارون خريش.
بـ ـع ــض الـ ـضـ ـب ــاط املـ ـنـ ـض ــوي ــن ضـمــن
الـهـيـئــة الــوط ـن ـيــة ل ـقــدامــى امل ـحــاربــن

ب ــات ــوا ي ـقــدمــون أنـفـسـهــم ك ـق ــادة جــدد
للتحركات االجتماعية اسـتـنــادًا إلى
«وه ــرتـ ـن ــا» ،ب ـح ـســب تـعـبـيــر الـعـمـيــد
امل ـت ـقــاعــد س ــام ــي ال ــرم ــاح .والــاف ـتــات
املـ ــرفـ ــوعـ ــة ح ـم ـل ــت ع ـ ـب ـ ــارات جــام ـعــة
م ـث ــل «الـ ـشـ ـع ــب ي ــري ــد وق ـ ــف ال ـف ـس ــاد،
سـنــواصــل الـتـحــرك حـتــى ال يبقى أي
إذالل ل ـل ـم ــواط ــن» .وكـ ــان امل ـت ـقــاعــدون
الـعـسـكــريــون ق ــد وج ـه ــوا دعـ ــوات إلــى
جميع قـطــاعــات املــوظـفــن ،واألح ــزاب
الـسـيــاسـيــة ،ل ـل ـنــزول إل ــى ال ـش ــارع بال
أعـ ـ ــام ح ــزب ـي ــة ،ل ـي ــس مل ــؤازرتـ ـه ــم فــي
ت ـح ـ ّـرك ـه ــم ،ب ــل ل ـل ـم ـطــال ـبــة بــال ـح ـقــوق
املهدورة لكل الشعب اللبناني.
تحمس الرماح لوصف مكان التجمع
ب ــ«ســاحــة الــرب ـيــع ال ـل ـب ـنــانــي» ،معربًا
ع ــن ن ـيــة الـهـيـئــة الــوط ـن ـيــة الس ـت ـعــادة

م ـش ـهــد ال ـت ـن ـس ـيــق ال ـن ـق ــاب ــي ،بــالـنـظــر
ّ
إل ـ ــى أن م ــروح ــة املـ ـش ــارك ــة ت ـتــوســع،
وال سيما بعد انـضـمــام مـكــونــات من
الـحــراك املدني وأســاتــذة من الجامعة
اللبنانية.
الـتـخـفـيـضــات امل ـطــروحــة للعسكريني
ح ـس ــم م ــن  15إلـ ــى  %20م ــن ال ــرات ــب
التقاعدي ،حسم  %3من بدالت الطبابة
وإل ـ ـغـ ــاء «ال ـت ـج ـه ـي ــزات ال ـع ـس ـك ــري ــة».
ووف ــق ال ــرم ــاح ،ه ــذه الـتـجـهـيــزات هي
ع ـب ــارة ع ــن ب ــدل أل ـب ـســة وبـ ــدل ســائــق
وغيرها (متممات للراتب تشكل %50
منه) «وكــان يجب أن تدخل في صلب
ال ــراتــب الـتـقــاعــدي ،لـكــن لــم يدخلوها
بحجة أنـهــا ستضخم املـبـلــغ ،والـيــوم
يـ ــريـ ــدون أن يـ ـلـ ـغ ــوه ــا» .وف ـ ــي ال ـي ــوم
األول مل ـنــاق ـشــة م ـش ــروع امل ــوازن ــة في

مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ،ب ــدا شـ ــارع الـحـمــرا
ّ
مقطع األوص ــال ،إذ أقفل املتظاهرون
مداخل مصرف لبنان ،منذ السادسة
صباحًا ،ومنعوا املوظفني من دخوله،
وإن تسلل بعضهم بــاكـرًا .الـهــدف من
هذا التوقيت ،بحسب الرماح« ،اإلرباك
وتعطيل عمل املقاصة املالية العاملية».
بعدها ،سار املعتصمون أمام مصرف
ل ـب ـن ــان ف ــي ت ـظ ــاه ــرة ب ــات ـج ــاه ســاحــة
ري ـ ـ ــاض ال ـص ـل ــح وس ـ ــط ب ـ ـيـ ــروت إل ــى
مديرية الــواردات التابعة لــوزارة املال
في بشارة الخوري ،ومن ثم عادوا إلى
م ـكــان تجمعهم الــرئـيـســي .والتجمع
املركزي الثاني كان أمام مرفأ بيروت،
بــاع ـت ـبــاره «مـ ـغ ــارة ع ـلــي ب ــاب ــا وأك ـبــر
مـ ــزاريـ ــب الـ ـ ـه ـ ــدر» ،ك ـم ــا ق ـ ــال ال ـع ـم ـيــد
ّ
املتقاعد جــورج نــادر ،مشيرًا إلــى «أن

(هيثم
الموسوي)

ُ
أهدافنا املقبلة ستبقى سرية وتعلن
ّ
في حينه ،علمًا بأن قصر بعبدا ليس
أح ــد األهـ ـ ـ ــداف» .وت ـ ــوزع امل ـت ـقــاعــدون
فــرقــا ع ـلــى امل ــداخ ــل وم ـن ـعــوا الــدخــول
والـ ـخ ــروج م ــن امل ــرف ــأ وإلـ ـي ــه .وحـصــل
إشكال بني املعتصمني وأحد العناصر
ّ
في الجمارك الذي حاول اختراق املكان
ّ ّ
ب ـس ـي ــارت ــهّ ،إل أن امل ـج ـمــوعــة قـطـعــت
طريقه وتدخلت قوى األمن إلبعاده.
م ـ ـصـ ــادر ال ـه ـي ـئ ــة ال ــوط ـن ـي ــة ل ـق ــدام ــى
امل ـح ــارب ــن ن ـفــت م ــا ورد ع ـلــى مــواقــع
ّ
التواصل لجهة أن هناك وجهتي نظر
مختلفتني كليًا فــي صـفــوف العسكر
ّ
ّ
يصر على
املتقاعدين (أي أن البعض
ال ـخ ـط ــوات ال ـت ـص ـع ـيــديــة ال ـك ـب ــرى في
الـ ـش ــارع ،ف ــي ح ــن أن ال ـب ـعــض اآلخ ــر
يفضل اعتماد التصعيد التدريجي)،

بدليل أن خطة الهيئة هي التصعيد
التدريجي.
ه ـي ـئــة امل ـح ــارب ــن حـ ـ ـ ّـددت أرب ـ ــع طــرق
الس ـت ـع ــادة قـ ـي ــادة ال ــدول ــة هـ ــي :عــدم
االقـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراب م ـ ـ ــن رواتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب املـ ــوظ ـ ـفـ ــن
وتعويضاتهم ،رفع السرية املصرفية
عــن حـســابــات كــل املـتـعــاطــن بــالـشــأن
ّ
الـ ـ ـع ـ ــام ،إل ـ ـغـ ــاء الـ ـحـ ـص ــان ــات عـ ــن ك ــل
الناس ،وإقرار قانون ّاستعادة األموال
املـنـهــوبــة ،باعتبار أن ــه «يمكن تأمني
اإلي ــرادات للموازنة ولسد العجز من
خ ـ ــال ال ـت ـف ـت ـيــش ع ــن ط ـ ــرق تـخـفـيــف
الهدر والفساد».

إضراب عام!
ـواز ،قــرر اتـحــاد النقابات
على خــط م ـ ٍ
ال ـع ـم ــال ـي ــة ف ـ ــي املـ ــؤس ـ ـسـ ــات ال ـع ــام ــة

واملـ ـص ــال ــح امل ـس ـت ـق ـل ــة ،ع ـق ــب جـلـســة
طارئة عقدها برئاسة رئيس االتحاد
الـ ـعـ ـم ــال ــي ال ـ ـع ـ ــام ب ـ ـش ـ ــارة األس ـ ـمـ ــر،
اإلض ـ ـ ــراب الـ ـع ــام واإلق ـ ـفـ ــال الـ ـت ــام في
جميع املــؤسـســات الـعــامــة واملـصــالــح
ّ
املستقلة غ ـدًا وبـعــد غــد ،والسبت في
ّ
 4أيــار بالنسبة إلــى املؤسسات التي
تمارس عملها في هــذا الـيــوم .وأعلن
رف ـض ــه امل ـط ـلــق ل ـل ـم ـســاس ب ــال ــروات ــب
وال ـت ـق ــدي ـم ــات الـ ـخ ــاص ــة بــال ـعــام ـلــن
فـ ــي امل ــؤسـ ـس ــات الـ ـع ــام ــة وامل ـص ــا ّل ــح
امل ـس ـت ـق ـلــة واإلدارات ال ـع ــام ــة ك ــاف ــة،
ّ
تحت ّ
مسمى أو ظــرف أو ذريـعــة،
أي
وكذلك املساس بفوائد ديون الضمان
امل ـتـ ّ
ـوج ـبــة ف ــي ّ
ذم ــة ال ــدول ــة ،م ــا يـهـ ّـدد
تعويضات العمال».
(األخبار)
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على الغالف
يواجه ّ
عمال العالم اليوم أوضاعًا شبيهة بأوضاع أسالفهم قبل 100
عام .إذ نجح رأس المال في العقود األربعة الماضية في إزالة الكثير من
القانونية والحقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،التي
الحمايات
ّ
ّ
تمتع بها العمال في ظل الدولة الراعية وسياسات إعادة توزيع الدخل
الثانية .في لبنان ،كما في أكثرية
التي سادت بعد الحرب العالمية
والثروةّ ،
ّ
البلدان ،يتفشى العمل الالنظامي ،حيث العمال مكتومون ،ال يخضعون
للحد األدن ــى لــأجــور وأح ـكــام قــوانـيــن العمل والـضـمــان االجتماعي،

ويعملون لساعات طويلة (أو يعملون في أكثر من وظيفة) من دون
على أجور كافية ليعيشوابكرامة .تفيداإلحصاءات بأن العمالة
أن يحصلوا ّ
الالنظامية تشكل أكثر من نصف القوى العاملة في لبنان ،وأن نصف
ّ
يستفيدون من الضمان الصحي وتعويضات نهاية الخدمة ،وأن
ال
ال
العم
 %75من ّ
العمال ّغير مشمولين بأي نظام تقاعد(ضمان شيخوخة) ،وأكثر
من  %98من العمال ليسوا خاضعين ّلتأمين من مخاطر العمل واألمراض
المهنية ...في هذا السياق ،تهاوت حصة األجور من مجمل الناتج المحلي

ً
ـوال الى أقل من  %25اليوم.
من  %55قبل ّالحرب الى  %35بعدها ،وصـ
ّ
حصل هذا التحول الجارف لمصلحة زيادة حصة الريوع واألرباح ،وهو ما
ساهم ّفي زيادة التفاوتات االجتماعية بوتيرة سريعة ،ووفق آخر دراسة
الدخل في لبنان (ليديا أسود) شملت تصريحات ضريبة الدخل
على توزع
ّ
لعام  ،2014تبين أن  %10من السكان في لبنان يستحوذون على %55
من الدخل الوطني ،و %1منهم فقط يستحوذون على ّ %25منه .وأن
الـ  %10األكثر ً
ثراء يستحوذون على  %70من إجمالي الثروة الوطنية ،فيما

ّ
عمال ّ لبنان في عيدهم  100ســنة إلى الوراء

الصرف التعسفي
بـ«رعاية» وزارة العمل

القانون ال يحمي ...المصروفين
ُ
عندما وضع قانون العمل ،كان
الظرف عاديًا ،فلم يلحظ أنه يمكن أن
ّ
تمر ظروف «غير عادية» كالتي نعيشها
اليوم .بالد واقعة في أزمة اقتصادية
تلجأ معها المؤسسات إلى صرف ّ
عمالها
وإقفال أبوابها ،فيما ال يزال القانون
متوقفًا عند آخر تعديل عام .1970
في ظل هذا القانون الذي ال يحمل أيّ
عناصر حماية لألجراءّ ،
سرحت المؤسسات
العام الماضي آالف ّ
العمال ،وقفت وزارة
العمل إزاءهم موقف الساعي لـ«تحسين
شروط صرفهم» ،من دون اتخاذ أي
تدبير يحميهم من ّ
التعسف
راجانا حمية
 4000ش ـك ــوى ع ـمــل ف ــردي ــة م ــوج ــودة
اليوم أمــام مجالس العمل التحكيمية
في املحافظات الخمس .هذا الرقم هو
ّ
املوثقة ملن ُصرفوا ّ
تعسفًا
«الخالصة»
من أعمالهم العام املاضي ،وفي األشهر
ال ـث ــاث ــة األولـ ـ ــى م ــن ال ـس ـنــة ال ـج ــاري ــة،
ّ
فيما حققت وزارة العمل ،عــام ،2018
فــي  1793شـكــوى عمل فــرديــة وعملت
على حل الجزء األكبر منها عن طريق

الوساطة بني صاحب العمل واألجير.
يـ ـعـ ـن ــي ذلـ ـ ـ ــك أن الـ ـ ــرقـ ـ ــم «الـ ــرس ـ ـمـ ــي»
لـلـمـصــروفــن وص ــل ال ــى أق ــل مــن ستة
آالف ب ـق ـل ـيــل .إال أن هـ ــذا ل ـيــس الــرقــم
ال ـن ـهــائــي .ثـمــة جـيــش م ــن املـصــروفــن
ّ
م ـم ــن يـ ـح ــل ــون أمـ ــورهـ ــم «حـ ـبـ ـي ــا» مــع
صاحب العمل ،وال تعرف بهم مجالس
العمل وال ال ــوزارة الوصية .قبل ثالث
سنوات ،المست تقديرات أعداد هؤالء
عـتـبــة ال ـع ـشــرة آالف ،وف ــي ع ــام 2017
ح ــدود ال ـ ـ  11أل ـفــا .ال ـي ــوم« ،ال شــك في
أن األعــداد ستزيد» ،يقول الباحث في
ن ـشــرة «الــدول ـيــة ل ّـلـمـعـلــومــات» محمد
شمس الدين ،متوقعًا أن تناهز  15ألفًا.
وهــو رقــم يمكن تحصيله مــن إف ــادات
«ترك العمل» في الضمان .لكن ،العداد
ال يقف هـنــا .فهناك مــن ُيـصــرفــون في
كـ ــل ي ـ ــوم بـ ــا صـ ـخ ــب ،خ ـص ــوص ــا مــن
ال ـع ــام ـل ــن ف ــي ال ـق ـط ــاع ــات الـهــامـشـيــة
كالبناء والزراعة وغيرهما.
«ال ـ ــواق ـ ــع ح ــزي ــن .م ـن ــذ ث ـ ــاث س ـن ــوات
ال ــوض ــع ي ـ ــزداد س ـ ــوءًا» ،ت ـقــول رئـيـســة
دائــرة مراقبة عمل األجــانــب واملتابعة
مل ـل ــف املـ ـص ــروف ــن م ــارل ــن ع ـط ــا ال ـل ــه.
وتــوضــح« :ســابـقــا كـنــا نتلقى حــوالــى
 4ملفات أسبوعيًا ،أمــا اليوم فنتلقى
بــن  9و 10م ـل ـفــات» .ثـمــة مــؤشــر آخــر
ع ـلــى ازدي ـ ــاد ح ــدة األزم ـ ــة ،وه ــو عــدد
«طـلـبــات ال ـت ـشــاور» الـتــي تـقـ ّـدمــت بها
مؤسسات العام املاضي إلنهاء عقود
الـعــامـلــن لــديـهــا ،وق ــد بلغت  55طلب
تشاور .ثمة زحمة في طلبات الصرف،

المصروفون أمام القضاء
 2173هو عدد الشكاوى الفردية التي تنظر فيها غرف مجالس العمل التحكيمية في بيروت
أعوام سابقة.
اإلدارية ،منها  1009شكاوى جرى تسجيلها مؤخرًا ،فيما ُد ّورت البقية من
ٍ
ّ
العام املاضي ،بتت هذه الغرف  933حكمًا ( 410أحكام نهائية و 523حكمًا هي عبارة عن
قرارات شطب وتحويل إلى وزارة العمل) .أما في العام الحالي ،فلم ّ
يبت أي ملف إلى اآلن.
في غرف مجالس العمل التحكيمية في جبل لبنانّ ،
سجلت العام املاضي  1300شكوى ،فيما
ّ
وسجل نحو  430شكوى منذ مطلع العام الجاري.
شهد العام  2017تسجيل  1200شكوى،
وقد أصدرت غرف جبل لبنان العام املاضي نحو  700حكم ،ما يعني أن عدد الشكاوى
ّ ّ
يتم بته.
املقدمة هو ضعف عدد ما
غير أن أرقام بيروت وجبل لبنان ال يمكن تعميمها على بقية املناطق .في املحافظات الثالث
التي تحوي مجالس عمل تحكيمية يتراوح عدد امللفات بني  60وّ 150
كحد أقصى .ويعود
السبب إلى أن غالبية املصروفني ،إما أنهم ال يملكون ثقافة قانونية فتفوتهم املدة املسموحة
بشكوى ،وإما أنهم يجهلون بإجراءات التقاضي .كما أن الكثير من الشكاوى في هذه
للتقدم ّ
املناطق ُيحل «حبيًا» ،خصوصًا أن غالبية املؤسسات هناك تتخذ طابعًا عائليًا.

يمكن االسـتــدالل عليها مــن «تفرطع»
الـطـلـبــات ب ــن ج ـهــات ع ــدي ــدة .فمنهم
م ــن يـقـصــد االتـ ـح ــاد ال ـعـ ّـمــالــي ال ـع ــام،
ومنهم من يلجأ إلى االتحاد الوطني
لـ ـنـ ـق ــاب ــات ال ـ ـعـ ـ ّـمـ ــال واملـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ــن،
وآخرون يستشيرون املرصد اللبناني
ل ـح ـقــوق ال ـع ـ ّـم ــال وامل ــوظ ـف ــن .بحسب
آخ ــر رق ــم يـ ــورده امل ــرص ــد« ،يـسـتـحــوذ
الـ ـص ــرف الـتـعـسـفــي ع ـلــى  %47,8من
م ـج ـمــل االس ـ ـت ـ ـشـ ــارات الـ ـت ــي ت ــردن ــا».
فيما يشير كــاسـتــرو عبدالله ،رئيس
االت ـ ـحـ ــاد ال ــوط ـن ــي ل ـن ـق ــاب ــات ال ـع ـ ّـم ــال
واملستخدمني ،إلى أن «االتحاد وحده
أحـ ـص ــى  3آالف ح ــال ــة ص ـ ــرف ال ـع ــام
املــاضــي ،وبـحــدود  200شخص العام
الجاري».
ّ
«ال ـ ـصـ ــرف م ــن ال ـع ـم ــل ش ــغ ــال بـشـكــل
يــومــي» ،يـقــول بـشــارة األسـمــر ،رئيس
االت ـحــاد الـعـ ّـمــالــي ال ـعــامّ ،
مشبهًا دور
ّ
ـ«متعهدي دفن املوتى ،حيث
االتحاد ب
ّ
نعمل على تسوية أمور العمال تمهيدًا
إلرسالهم إلى بيوتهم»!

«تحسين» شروط الصرف
م ــن امل ـ ـ ــادة /50و م ــن ق ــان ــون الـعـمــل
تنطلق املــؤسـســات فــي رحلتها نحو
تسريح العاملني فيها ،إذ تمنح هذه
امل ـ ــادة «إج ـ ــازة» لـصــاحــب الـعـمــل
ل ـ ــ«إن ـ ـهـ ــاء ب ـع ــض أو كـ ــل ع ـقــود
ال ـع ـم ــل الـ ـج ــاري ــة ف ــي املــؤس ـســة
فــي ح ــال اقـتـضــت ق ـ ّـوة قــاهــرة أو
ظ ـ ــروف اقـ ـتـ ـص ــادي ــة أو ف ـن ـي ــة ه ــذا
اإلن ـهــاء ،كتقليص حجم املؤسسة ّ أو
استبدال نظام إنتاج بآخر ،أو التوقف
نهائيًا عن العمل» .أعطت هــذه املــادة
«ال ـ ـحـ ــق» ل ـص ــاح ــب ال ـع ـم ــل لــإم ـســاك
ب ــرق ــاب األج ـ ـ ــراء ل ــدي ــه ،إذ ل ـي ـســت كل
طـلـبــات ال ـت ـشــاور تـعـنــي أن املــؤسـســة
تعاني أزمــة مــاديــة .مع ذلــك ،استنادًا
ّ
وفره القانونّ ،
يتقدم صاحب
ملا
ال ـ ـع ـ ـم ـ ــل ب ـ ـط ـ ـلـ ــب ت ـ ـش ـ ــاور
لـ ـ ــدى وزارة ال ـع ـم ــل
ق ـ ـ ـبـ ـ ــل شـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ٍِـر م ــن
إع ـ ـ ـ ــام امل ــوظ ـف ــن
بالصرف ،على أن
ّ
ت ـحــقــق األخ ـيــرة
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـطـ ـ ـل ـ ــب
ب ــ«االطــاع على
م ـ ـ ـ ــوازن ـ ـ ـ ــة آخ ـ ــر
ث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاث
س ـ ـن ـ ــوات
لـ ـلـ ـم ــؤسـ ـس ــة
وإفـ ــادات األج ــراء»،
تـ ـ ـق ـ ــول ع ـ ـطـ ــا ال ـ ـ ـلـ ـ ــه .بـ ـع ــده ــا،
ي ـ ــأت ـ ــي ال ـ ـت ـ ـب ـ ـل ـ ـيـ ــغ ،وتـ ـ ـب ـ ــدأ ش ـ ـكـ ــاوى
ال ـع ـمــل ال ـف ــردي ــة ت ـن ـهــال ع ـلــى ال ـ ــوزارة
لـ ـتـ ـسـ ـجـ ـيـ ـلـ ـه ــا و«ت ـ ــوجـ ـ ـي ـ ــه ال ـ ـعـ ــامـ ــل
املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــروف لـ ـتـ ـق ــدي ــم شـ ـ ـك ـ ــوى أمـ ـ ـ ّـام
مجلس العمل التحكيمي لحفظ حقه
ضمن املهلة القانونية املسموح بها،
وهــي شهر فـقــط» .ال وظيفة لـلــوزارة،
شــروط
هـ ـن ــا ،سـ ـ ــوى «ت ـح ـســن
الصرف» ،بحسب وزير
العمل السابق سجعان
ال ـقــزي .لــذلــك ،غــالـبــا ما
يقبل املصروفون بالحل
ّ
«الحبي» في الوزارة ،ولو

األسمر ّ :االتحاد
كمتعهدي دفن
الموتى ...نعمل ّعلى
تسوية أمور العمال
تمهيدًا إلرسالهم
إلى بيوتهم!
تقبع الشكاوى
في مجالس العمل
التحكيمية نحو 6
سنوات رغم أنها تحمل
طابع «العجلة»!

أحيان كثيرة على حسابهم،
جاء في
ٍ
أولهما تحصيل ّ
الحد األدنى
لسببني:
ّ
فــي ظــل األزم ــة ،وثانيهما الـيــأس من
سلوك درب القضاء الطويل.

مجالس «التدوير»
«مــش عاجبك روح اتـشـكــى» .تنطبق
ه ـ ــذه الـ ـعـ ـب ــارة ع ـل ــى مـ ــا ي ـح ـص ــل فــي
دعاوى العمل الفردية التي تصل إلى
مـجــالــس الـعـمــل التحكيمية .فعندما
تفشل وســاطــة وزارة العمل ،ال يبقى
أمـ ـ ــام امل ـ ـصـ ــروف س ـ ــوى سـ ـل ــوك درب
ال ـق ـض ــاء .ل ـك ــن ،هـ ــذه دونـ ـه ــا س ـنــوات
ّ
طــوي ـلــة ،م ــا يـشــكــل مـخــالـفــة صريحة
ل ـل ـم ــادة  80م ــن ق ــان ــون ال ـع ـم ــل ال ـتــي
تنص على أن «مجالس العمل تنظر
بالقضايا املرفوعة أمامها بالطريقة
املستعجلة» ،كما ّ
شددت املادة  50على
أن «أمام مجالس العمل مهلة  3أشهر
للبت بالقضية املطروحة أمامها».
هـ ــذا م ــا ي ـن ــص ع ـل ـيــه الـ ـق ــان ــون .أم ــا
واقـعــا ،فــإن القضايا ّ
العمالية التي
تـحـمــل صـفــة االسـتـعـجــال تـقـبــع في
امل ـجــالــس بــن ث ــاث وس ــت س ـنــوات.
ي ـل ـف ــت املـ ـح ــام ــي قـ ــاسـ ــم كـ ــريـ ــم ال ــى
وصــول  1128شكوى ّ
عمالية فردية
إل ــى مـجـلــس الـعـمــل الـتـحـكـيـمــي في
بيروت عام  ،2019جرى تدويرها عن
ـوام سابقة ،إضافة الى
أعـ ٍ
نحو  1009شكاوى
ج ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ــدة .ف ــي

أنجل بوليغان
المكسيك

تستحوذ فئة الـ  %1األكثر ً
في ظل هذه
الثروة.
هذه
من
%40
على
ثراء
المؤشرات الخطيرة ،يجري اآلن التسويق لسياسات تقشفية ّ
بحجة تخفيض
العجز المالي ومنع االنهيار .هــذه السياسات المطروحة في مشروع
الموازنة وخارجها تحاول إلقاء الكلفة األكبر لألزمة على الطبقة العاملة،
وال سيما العاملين في القطاع العام والمتقاعدين ،الذين ّ يعيلون نحو
 300ألف أسرة في لبنان ،في حين يستمر تراكم الثروة وتركز الدخل لدى
«القلة السعيدة» المعفاة من أي عبء ضريبي جدي وحقيقي

ّ
تأخير البت إنكار للعدالة

أجبر عمال فرنسيون دولتهم على تعويضهم عن التأخير غير املبرر الذي
سلكته قضية صرفهم أمام مجلس العمل التحكيمي .لم يستطع هؤالء «بلع»
 3سنوات استغرقتها قضيتهم التي يفترض أنها تحمل طابع العجلة أمام
محكمة الشغل ،فتقدموا بدعوى في وجه الدولة طالبوا فيها بتعويضهم .وقد
صدر القرار عن املحكمة ّحينذاك بإدانة الدولة ،ألن ما فعلته محكمة الشغل
يشكل «إنكارًا للعدالة» .وعللت قرارها بأنه «عندما ال تستطيع الدولة وضع
وسائل وأدوات العمل الضرورية أمام العدالة لحسم النزاعات في آجال معقولة،
خصوصًا أن نزاعات الشغل تقتضي صدور أحكام سريعة ،فإن ذلك ّ
يعد إنكارًا
متقاض بني  3000و 4500يورو
للعدالة» .وقضت بإلزام الدولة تعويض كل
ٍ
بحسب الوقت الذي استغرقته القضية.

جبل لبنان ،نحو  450من أصل 1100
ّ
ـوام
ه ــي شـ ـك ــاوى «مـ ـ ـ ـ ــدورة» ع ــن أعـ ـ ـ ٍ
س ــابـ ـق ــة ،وك ــذل ــك الـ ـح ــال ف ــي ص ـيــدا
والنبطية وزحـلــة ولبنان الشمالي.
ـاب،
يـعــزو كــريــم ذلــك إلــى جملة أسـبـ ٍ
فــي مـقـ ّـدمـهــا الـنـقــص فــي ع ــدد غــرف
مـ ـج ــال ــس الـ ـعـ ـم ــل ال ـت ـح ـك ـي ـم ـي ــة فــي
ً
امل ـحــاف ـظــات .م ـث ــا ،ف ــي جـبــل لـبـنــان،
هناك ثالث غرف فقط ألكثر من 1200
شكوى سنويًا ،فيما الحاجة الى ما
بــن خمس وسبع غــرف .فــي بيروت
خـمــس غ ــرف ،تعمل أرب ــع مـنـهــا .في
ً
غرفة النبطية ،مـثــا ،تكمن املشكلة
فــي أن القاضي ال ــذي ي ــرأس مجلس
ال ـع ـم ــل ال ـت ـح ـك ـي ـمــي ه ــو ف ــي ال ــوق ــت
نفسه الرئيس األول ملحكمة النبطية
ورئيس محكمة االستئناف املدنية
ورئ ـي ــس الـهـيـئــة االت ـهــام ـيــة .وكــذلــك
غرف أخرى.
الحال في
ٍ
ثـمــة أس ـب ــاب أخ ــرى لـلـتــأخـيــر ،منها
ً
«مـ ـث ــا م ـطــال ـعــة مـ ـف ـ ّـوض ال ـح ـكــومــة
إلبــداء الــرأي التي تستغرق  3أشهر،
ث ــم  3أش ـه ــر أخـ ـ ــرى ت ــؤج ــل خــالـهــا
ال ـج ـل ـســات إلب ـ ــداء ال ـ ــرأي ب ـه ــا ،علمًا
بأنها استشارة غير ملزمة ،إضافة
الـ ـ ــى ال ـع ـط ـل ــة ال ـق ـض ــائ ـي ــة» بـحـســب
كـ ــريـ ــم .هـ ـ ــذه ت ـس ـع ــة أش ـ ـهـ ـ ٍـر ك ــام ـل ــة.
يـ ـض ــاف إل ـي ـه ــا غـ ـي ــاب أح ـ ــد أط ـ ــراف
الشكوى والجهل املبرر لدى األجراء
بــإجــراءات التقاضي والتبليغ ،كلها
عـ ــوامـ ــل ت ـط ـي ــل أم ـ ــد املـ ـح ــاكـ ـم ــة .مــن
هنا ،يشير كريم إلــى أن «مـعـ ّـدل ّ
بت
الشكاوى يبدأ بأربع سنوات ويمتد
إل ــى ح ــدود  6س ـنــوات فــي ح ــال كــان
األج ـيــر هــو مــن يـتــابــع ال ــدع ــوى ،أمــا
محام فقد تستغرق
في حــال وجــود ً ٍ
 3سـنــوات» ،فضال عن أن الكثير من
الــدعــاوى «تشطب فــي حــال التغيب
املتكرر ألحد األطراف».
ّ
ث ـ ـمـ ــة ج ـ ــان ـ ــب م ـ ــؤل ـ ــم آخـ ـ ـ ــر ي ـت ـع ــل ــق
ب ــالـ ـحـ ـصـ ـيـ ـل ــة ال ـ ـن ـ ـهـ ــائ ـ ـيـ ــة ل ـل ـح ـك ــم،
والـتــي غالبًا مــا تـصـ ّـب فــي مصلحة
أص ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاب ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــل .فـ ـ ـ ــي ت ـح ـق ـي ــق
ل ــ«امل ـف ـك ــرة ال ـقــانــون ـيــة» ،ع ــام ،2014
ّ
تبي أن ممثلي األجــراء في املجالس
ّ
«تحولوا إلــى أعضاء صامتني (…)
وقد صدرت قرارات كثيرة باإلجماع
مـ ــن دون أي اعـ ـ ـت ـ ــراض مـ ــن هـ ــؤالء

ً
( ،»)...وهـ ــو م ــا ي ـط ــرح تـ ـس ــاؤال عن
ممثلي األج ــراء الــذيــن يتم تعيينهم
ف ــي مـجــالــس ال ـع ـمــل ،إذ إن ـهــم «ج ــزء
مــن سياسة املحاصصة ،وقــد يكون
البعض منهم مـتــورطــا فــي مسايرة
أص ـح ــاب ال ـع ـم ــل» ،بـحـســب الـبــاحــث
والخبير االجتماعي غسان صليبي.

قانون العمل مشكلة مزمنة
لــن تتوقف أزمــة الـصــرف مــا دام هناك
أزمـ ـ ّـة ت ـه ـ ّـدد اق ـت ـصــاد ال ـب ــاد .الـصــرف
«شــغــال» في كل القطاعات ،الصناعي
واالعــامــي والـسـيــاحــي وغـيــرهــا .رغــم
ذلك ،قد تكون هذه مشكلة «آنية» ،أما
املشكلة «املستدامة» فتكمن في قانون
العمل الذي يفتقر إلى عناصر الحماية
لــأجــراء ،وال يــزال ،منذ خمسني عامًا،
ع ـل ــى ح ــال ــه ،ال ـل ـه ــم إال م ــن ت ـعــديــات
طفيفة« .وعدا عن كونه قديمًا وتفوته
الكثير من العناصر الحامية لحقوق
الفئات الضعيفة ،فقد صيغ في ظروف
ع ــادي ــة ،ول ــم يـلـحــظ إم ـكــان ـيــة حـصــول
ظـ ــروف اسـتـثـنــائـيــة كــال ـتــي نـشـهــدهــا
اليوم» ،يقول صليبي .من هنا الحاجة
«إما إلى تعديل القانون أو إلى إيجاد
عقد اجتماعي يدخل فيه كل األطراف،
ألن ّ
العمال غير قادرين على الدفاع عن
أنفسهم وحيدين» .وقد جرت محاوالت
في وزارة العمل لتعديل القانون ،وال
سيما املــادة « 50التي ليست ملصلحة
ال ـعـ ّـمــال» ،بحسب صـلـيـبــي ،الفـتــا إلــى
ّ
تتغير من
«صــوغ اقتراحات للتعديل
وزير عمل إلى آخر» ،والى تأليف لجنة
ثــاثـيــة فــي ال ـ ــوزارة لـتـعــديــل الـقــانــون،
«لـكـنـهــا مـنــذ م ــدة لــم تـجـتـمــع» .الـيــوم،
ثمة محاولة إلعــادة إحياء التعديالت
ع ـل ــى ال ـ ـقـ ــانـ ــون ،وي ـ ـت ـ ـ ّ
ـردد أن ال ــوزي ــر
الـحــالــي كميل أبــو سليمان فــي صــدد
االس ـت ـعــانــة بـمـنـظـمــة ال ـع ـمــل الــدول ـيــة
لصوغ التعديالت انطالقًا من مضمون
االتفاقيات الدولية .ولكن ،في انتظار
تـ ـل ــك الـ ـتـ ـع ــدي ــاتُ ،يـ ـفـ ـت ــرض بـحـســب
صـلـيـبــي إع ـ ــادة ال ــزخ ــم ال ــى ال ـحــركــات
الـنـقــابـيــة ،خـصــوصــا القطاعية منها.
فـهــذه األخ ـيــرة «هــزيـلــة وضـعـيـفــة إلــى
درجــة ال تستطيع معها حتى الــدفــاع
عن حقوق العاملني في القطاعات التي
تمثلها .وتكاد تكون غير موجودة».

مقال

النقابات ّ
العمالية في زمن النيولبرالية

ليس بداعي الرومانسية

ليا بو خاطر *
ّ
في بداية كل فصل ،أتطفل على طالبي الجدد ملعرفة مدى
اطــاعـهــم على قضايا الـعـمــال والـنـقــابــات ،بــداعــي الفضول
والرغبة بمناقشتهم حول املوضوع األقرب الى قلبي .معظم
هؤالء الطالب هم طالب علوم سياسية أو عالقات دولية؛ ولدى
طرح سؤال بسيط عن ماهية النقابات العمالية ،يسود صمت
ممزوج بضجر ،يكسره أحيانًا جواب واحد صحيح ،وغالبًا
ً
ما يكون خجوال .يختلف األمــر كليًا عندما ألـ ّـوح باألحرف
الثالثة إن .جي .أو .فيتحول الصف بسحر ساحر الى خلية
نحل ومــزايــدة حــول عمل هــذه املنظمات وأهــداف ـهــا ،وغالبًا
سيئاتها .لم يعد الطالب يصدمون حني يقال إن عمل تلك
املنظمات يرتكز على مفارقات تشبه تناقض «املغالومانيا
واملسيانية» ،الــذي وصــف به املــؤرخ الكبير اريــك هوبزباوم
السياسة الخارجية األميركية .ولكن ما سبب هذه املفارقة؟
هل يعود ذلك الى تأثير الجهات املانحة على إنتاج املعرفة؟ أو
هو يؤشر الى اندثار الحركة العمالية الى غير رجعة؟
لنعود خطوة الى الوراء .وفق ديفيد هارفي ،تحتم النيولبرالية
ــ ّ
بغض النظر عن املصلحة العامة ـ ـ أن تؤمن الدولة البيئة
الحاضنة لــرأس األم ــوال واالسـتـثـمــارات بغية تحقيق النمو
االق ـت ـصــادي املــرجــو (وبـحـســب الـنـظــريــة األســاس ـيــة يــؤدي
هــذا النمو الــى تحسني األوض ــاع املعيشية تلقائيًا للسكان
كافة ،مع العلم أن التاريخ أثبت أن هذه النظرية خاطئة) .ومن
هــذا املنطلق ،مــن املنطقي أن تقوم الــدولــة بتحييد النقابات
وإضعافها ،كونها تشكل عائقًا ،وبالتالي تحرر رأس املال
واالسـتـثـمــارات مــن أي كــابــح لــ"حــريــة االسـتـغــال" أو "حرية
تـحـقـيــق أربـ ــاح طــائ ـلــة" .ف ــي ال ـع ــراق الـ ــذي اعـتـبــرتــه نعومي
كالين حقل تجارب لتطبيق أقسى أشكال النيولبرالية ،نرى
كيف ّ
تمسك بول بريمر بقانون عمل صــدام حسني الكابح
للنقابات العمالية ال ـصــادر عــام  1987وال ــذي حــافــظ عليه
األمـيــركـيــون حتى عــام  ،2015ليتم االسـتـيــاء مــن ناحية
أخــرى على م ــوارد الـبــاد وتفشي االسـتـثـمــارات األميركية
ومنح الشركات األجنبية حقوق امللكية الكاملة في شركات
عــراقـيــة وخـصـخـصــة املــؤس ـســات ال ـعــامــة ،دون حـسـيــب أو
رقيب.
إن هــذه الحريات "السيئة" كما يقول كــارل بــوالنــي تترافق
مــع تــرويــج لـلـحــريــات "الـحـسـنــة" ،أي حــريــة التعبير وحــريــة
التنظيم ،ولـكــن كلتاهما ،الـحــريــات السيئة وتـلــك الحسنة،
تنبعان من املصدر عينه ،أي النيولبرالية الهادفة الى إضعاف
دور ال ــدول ــة و"تــوض ـي ـب ـهــا كــال ـب ـســاط ووض ـع ـهــا ف ــي زاوي ــة
الغرفة" .وبالتالي تترافق السياسات النيولبرالية مع تكاثر
املنظمات غير الحكومية التي تبشر بالحريات على طريقة
"سماسرة الديموقراطية" والحوكمة .وبوفق شيال كارابيكو،
ترتكز إحــدى الفرضيات على أن هــذه املنظمات تــروج لتلك
الحريات تمهيدًا لتحقيق مصالح املانحني وبسط سيطرتهم
ً
عـلــى املنطقة الـعــربـيــة ،مـثــا مــن خــال الـتـحــريــر السياسي
واإلصـ ــاحـ ــات ال ـس ـيــاس ـيــة امل ـ ـحـ ــدودة ال ـت ــي ت ــؤم ــن هيمنة
ً
الـشــركــات الغربية .وتشير نعومي كــايــن مـثــا الــى أن يو.
ّ
اس .ايد .جندت بعد غزو العراق أموالها لتحضير األرضية
املناسبة لتطبيق أبشع أنواع اقتصاد السوق.

واآلن لننظر حولنا .يهدف قــانــون العمل اللبناني الصادر
عــام  1947الــى تأمني البيئة الحاضنة ألصحاب الرساميل
وأص ـحــاب العمل لتحقيق أرب ــاح طــائـلــة ،مــن دون الـتــزامــات
لجهة حقوق العمال وإمكانية تجسيد هذه الحقوق :إن نظام
الترخيص املسبق إلنشاء النقابات ّ
يحد من حرية التنظيم،
ّ
وال يزال لبنان متخلفًا عن إبرام اتفاقية منظمة العمل الدولية
رقــم  87املتعلقة بالحرية النقابية وبحماية حــق التنظيم.
وتقتصر حماية قانون العمل للحرية النقابية على املادة 50
املتعلقة بصرف القيادات النقابية .غير أن تجربة تأسيس
نقابة عمال سبينس في  2015برهنت أن هذا النص ال يحمي
القيادات النقابية في فترات تأسيس النقابات.
ك ـم ــا س ـم ــح خ ـض ــوع االت ـ ـحـ ــاد ال ـع ـم ــال ــي الـ ـع ــام م ـن ــذ نـهــايــة
التسعينيات للتدخالت السياسية وعملية "تفريخ" النقابات
واالت ـح ــادات ،لتجميد األج ــور لفترة طويلة ()2011-1996
ولخفض الـضــرائــب على األرب ــاح وزيــادتـهــا على استهالك
األسر.
وبعدما نجحت هيئة التنسيق النقابية في انـتــزاع سلسلة
الرتب والرواتب عام  ،٢٠١٧استهدف إضعاف هيئة التنسيق
النقابية الى الحد من اعتراضها وتحركاتها .وتستعد الطبقة
السياسية اليوم إللغاء هذه السلسلة بهدف ترشيد النفقات
العامة ،بالتزامن مع حماية املصارف من أي ضرائب جديدة
ضرورية ،ما يعيدنا الى تفسير هارفي للنيولبرالية.
وفق هارفي ،أدت هذه النيولبرالية الى قيام تنظيمات بعيدة
كل البعد عن األحزاب السياسية والتنظيمات العمالية ،وهي
تتركز حول حركة املجتمع املدني األقل تسييسًا ،ما يفسر
تحييد النقابات العمالية اليوم .ففي لبنان ،يفيد بحث جديد،
قــامــت بــه م ــاري نــويــل أب ــي يــاغــي ولـيــا يـمــن ،ب ــأن  13%من
الشباب ينتمون حاليًا الى أحزاب سياسية .وتفسر شانتال
مــوف أن عــدم الـقــدرة على التحرك السياسي يعود الــى حد
كبير الى هيمنة اللبرالية .يبدو إذًا ،أن التعاطي مع النقابات
يعرفه
من باب الرومانسية ،وكأنها تنتمي الى زمن بعيد ال
ّ
طالبنا اليوم وال يكترثون له ،شيء ممنهج ومخطط له ،ويدل
مرة أخرى ،وفق هارفي ،على دور الحركة العمالية والصراع
الطبقي في مسألة أو إعادة تمركز سلطة النخبة.
باملناسبة ،رأيــت الـيــوم (أم ــس) فــي الصباح الباكر عشرات
الرجال في الستينيات ،اتضح أنهم عسكريون متقاعدون،
يتمركزون في الباحة الخلفية للمصرف املركزي مع الفتة
كبيرة "نريد دولــة القانون واملــؤسـســات" .اسـتــدرت وتابعت
طريقي على دراجـتــي الهوائية بحماسة أتمتم… هــا نحن
نـطــالــب بــدولــة مــن أم ــام امل ـص ــارف .نـطــالــب بــدولــة تــدافــع عن
عمالها وموظفيها وشعبها املأجور في وجه أصحاب العمل
واملصارف وإرشــادات البنك الدولي وصندوق النقد .نطالب
بــدولــة تـكــون معنا فــي الـصـفــوف األمــام ـيــة ضــد املـصــارف
ورأس املــال .وأعتقد أن الدولة التي نطالب بها هي املعلمون
والجنود واملوظفون والعمال الذين سيكونون على موعد مع
مواجهة النخبة الحاكمة عندما تقرر ،إن قررت ،أن يقتصر
التقشف على اقتطاع الرواتب وزيــادة الضريبة على الفقراء
دون ّ
املس باألغنياء .فليقرروا.
* باحثة زميلة في املجلس العربي للعلوم
االجتماعية
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على الغالف

ّ
 %98من العمال في لبنان بال حماية

 5وفيات و 6إصابات شهريًا في حوادث العمل

بيئة العمل في لبنان غير
آمنة ،فوفقًا إلحصاءات
«جمعية شركات الضمان
في لبنان» حتى أيلول/
سبتمبر ّ ،2018
يتبين أن
ً
 45.622عامال فقط من
مجمل ّ
العمال اللبنانيين
والمهاجرين يستفيدون
من بوليصة تأمين ّ
ضد
حوادث العمل واألمراض
المهنية ،أي ما يوازي %2.8
من مجمل العاملين بأجر أو
شبه األجر ،علمًا أن القانون
يفرض على أصحاب العمل
التأمين على جميع ّ
العمال
ّ
ضد هذه الحوادث

أﺳﺒﺎب ﺣﻮادث اﻟﻌﻤﻞ :اﻟﻮﻓﻴﺎت واﻹﺻﺎﺑﺎت
٧١

اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ورﺷﺔ ﺑﻨﺎء

١٣

ّ
تـقـ ّـدر «منظمة العمل الــدولـيــة» عدد
املـقـيـمــن ال ـنــاش ـطــن اق ـت ـصــاديــا في
لبنان في عام  ،2018بنحو مليونني
و 230ألــف عامل .فيما يشير «مسح
م ـيــزان ـيــة األسـ ــر ل ـع ــام  ،»2012وهــو
امل ـســح األح ـ ــدث ال ـص ــادر ع ــن «إدارة
اإلحصاء املركزي» و«البنك الدولي»،
إل ـ ــى أن  %72.3م ــن م ـج ـمــل ال ـق ــوى
العاملة (أي ما يساوي  1.613مليون
عامل في عام  )2018هم مستخدمون
شهريون أو مياومون أو على أساس
اإلن ـ ـتـ ــاج أو مـ ـت ـ ّ
ـدرب ــون أو يـعـمـلــون
ُ
لـ ـ ــدى أسـ ـ ــرهـ ـ ــم ،وي ـ ـف ـ ـتـ ــرض ق ــان ــون ــا
تسجيلهم فــي الضمان االجتماعي
والتأمني عليهم مــن ح ــوادث العمل،

ﺳﻘﻮط آﻟﺔ ّ
ﺣﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ

١١

اﻟﻤﺼﺪر :ﻗﻮى اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
)إﺣﺼﺎءات  -٢٠١٧ﻧﻴﺴﺎن/أﺑﺮﻳﻞ (٢٠١٩

فيفيان عقيقي

ﺳﻘﻮط )ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻟﻮﺣﺔ إﻋﻼﻧﻴﺔ /ﻋﻤﻮد ﻛﻬﺮﺑﺎء(

ّ
إل أن  %60.7منهم ( 979ألف عامل)
م ـ ـك ـ ـتـ ــومـ ــون وغـ ـ ـي ـ ــر مـ ـس ـ ّـجـ ـل ــن وال
ـأي ح ـمــايــة م ــن ّ
ي ـح ـظــون بـ ـ ّ
أي ن ــوع،
وه ــو م ــا ي ـتــوافــق نـسـبـيــا م ــع نسبة
ال ـع ـم ــال ــة ال ــان ـظ ــام ـي ــة ال ـت ــي ق ـ ّـدره ــا
الـبـنــك ال ــدول ــي فــي ع ــام  2010بنحو
 %56مـ ــن م ـج ـمــل ال ـ ـقـ ــوى ال ـع ــام ـل ــة،
وتشمل الغالبية الكبرى من ّ
العمال
األجـ ــانـ ــب والـ ـع ــام ــات ف ــي ال ـخــدمــة
ّ
املنزلية ،ونحو نصف العاملني في
ال ـق ـطــاع ال ـت ــرب ــوي وال ـج ـه ــاز املــدنــي
ف ــي ال ـق ـط ــاع الـ ـع ــام ،وأك ـث ــر م ــن ثلث
العاملني بأجر في القطاع الخاص.
هذه املعطيات ّ
تبي أن نسبة ّ
العمال
ّ
ّ
املحميني من حــوادث العمل تقل عن
 ،%2.8ورب ـم ــا أق ــل بـكـثـيـ ّـر ف ــي حــال
األخ ــذ بــالـحـسـبــان ع ــدم دق ــة األرق ــام

ً
الموت حرقًا وصعقًا وفرمًا ...وإهماال
ُت ّبي إحصاءات قوى األمن الداخلي أنه خالل السنتني املاضيتني مات ّ 3
عمال حرقًا ،و8
بصعقات كهربائية ،و 13سقطوا أثناء تركيب لوحات إعالنية أو صيانة أعطال كهربائية ،و7
علق شاله بـ«كومبرسور
آخرون عند قيامهم بتنظيف شرفات منزلية ،وكذلك توفي عامل ِ
الهواء» في أحد املعامل ،وآخر بسبب وقوع «سلك ونش» على رأسه ،و 10آخرون بسبب
ً
سقوط آلة ّ
حادة أو حائط دعم عليهم ،فيما قضى ّ 71عامال سقوطًا في ورش بناء...
ّ
تدل هذه النماذج على مدى وحشية بيئة العمل في لبنان ،إل أنها ّ
تمر من دون ّأي اكتراث.
فوزارة العمل عاطلة عن العمل في هذا املجال ،وهي ال تجد نفسها ّ
معنية بأكثر من «متابعة
الشكاوى التي قد تصلها» ،مع ما يشوب هذه املتابعة من انحياز في أحيان كثيرة لصالح
أصحاب العمل.
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ّ
ّ
بالعمال املهاجرين وظروف
املتعلقة
العمل التي يعانون منها.

 5وفيات و 6إصابات شهريًا
وفقًا إلحصاءات قوى األمن الداخلي
ُس ـ ّـج ــل ن ـح ــو  165حـ ـ ــادث ع ـم ــل بــن
عام  2017ومنتصف نيسان /أبريل
ً
ّ ،2019أدت إلـ ـ ــى وف ـ ـ ــاة  72ع ــام ــا
وإصــابــة  93آخــريــن .وخ ــال األشهر
ال ـث ــاث ــة األولـ ـ ــى م ــن ال ـع ــام ال ـحــالــي،
ً
توفي  15عامال وأصيب  19آخرون،
أي ب ـم ـع ـ ّـدل  5حـ ـ ــاالت وفـ ـ ــاة وأك ـث ــر
م ــن  6إص ــاب ــات ش ـه ــري ــا ،وهـ ــو يـعـ ّـد
رق ـمــا ك ـب ـي ـرًا بــالـنـسـبــة إل ــى اقـتـصــاد
شـبـيــه بــاالقـتـصــاد الـلـبـنــانــي يفتقر
للصناعة والزراعة وسالسل اإلنتاج
ّ
وتتركز  %70من العمالة في التجارة
وال ـق ـط ــاع ــات ال ـخ ــدم ـي ــة وال ــوس ــاط ــة
املالية ،في مقابل  %16.3في الزراعة
والصناعة ،و %13.7فــي اإلنـشــاءات
ّ
والنقل وأنشطة البريد واالتصاالت.
ّ
تتضمن هذه اإلحصاءات،
إلى ذلك ،ال
ّ
وف ـقــا لـشـعـبــة ال ـع ــاق ــات ال ـع ــام ــة في
ّ
العامة لقوى األمن الداخلي،
املديرية
«س ـ ــوى حـ ـ ــوادث ال ـع ـمــل ال ـت ــي جــرى
ّ
التبليغ عنها وسطرت فيها محاضر
نتيجة ّادعـ ــاء عــامــل مـصــاب أو أهــل
عامل متوفى ،وبالتالي هناك حاالت
أخرى ال ّ
يتم التبليغ عنها وال يعلم
ّ ً
أحــد بها ،خصوصًا أن هناك عماال
ّ
لـبـنــانـيــن وأج ــان ــب ال ي ـبــل ـغــون عن
ّ
يتعرضون لها خوفًا
الحوادث التي
من طردهم وفقدان عملهم ،أو خوفًا
مــن االعـتـقــال والترحيل بسبب عدم
قــانــونـيــة أوراق ـه ــم ،وكــذلــك ال تشمل
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دوالرًا أميركيًا هي القيمة
الوسطية التي دفعتها شركات
التأمين الخاصة حتى أيلول/
ّ
سبتمبر  ،2018لقاء التكفل
باستشفاء العاملين الذين
ّ
تعرضوا لحوادث عمل وهي
ال تشمل العامالت في الخدمة
المنزلية

هــذه اإلح ـصــاءات انـتـحــار العامالت
األجـنـبـيــات فــي الـخــدمــة املـنــزلـيــة ،أو
التصريحات التي تفيد بأن اإلصابة
ن ــاتـ ـج ــة ع ـ ــن حـ ـ ـ ــادث خـ ـ ـ ــارج ال ـع ـمــل
لــاس ـت ـفــادة م ــن ت ـقــدي ـمــات الـضـمــان
االج ـت ـمــاعــي ،ال سـ ّـيـمــا ف ــي ال ـحــاالت
ّ
التي يكون فيها ّ
متهربًا
رب العمل
من التأمني على ّ
العمال لديه».

دولة أصحاب العمل
ه ــذه الـحـمــايــة امل ـتــوافــرة لـعــدد قليل
ج ـ ـ ّـدًا م ــن ال ـع ـ ّـم ــال م ـج ـت ـ ّـزأة ،وهـ ــي ال
تقيهم مــن ّ
أي عـجــز مــؤقــت أو دائ ــم،
ّ
ّ
جزئي أو كلي قد يعيقهم عن العمل،
وكذلك ال تحمي أسرهم من املخاطر
االجـتـمــاعـيــة واالقـتـصــاديــة الـتــي قد
ّ
تترتب عليها ج ـ ّـراء تـعـ ّـرض العامل

املعيل لعجز أو وفــاتــه .ويـعــود ذلك
إلى امتناع السلطة السياسية ،منذ
 56ع ــام ــا وحـ ـت ــى ال ـ ـيـ ــوم ،ع ــن إقـ ــرار
مـ ــرسـ ــوم ي ـج ـي ــز بـ ـ ــدء الـ ـعـ ـم ــل ب ـف ــرع
طـ ـ ــوارئ ال ـع ـمــل واألمـ ـ ـ ــراض املـهـنـيــة
فـ ــي الـ ـصـ ـن ــدوق ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـض ـمــان
ّ
يتضمن أحكامًا
االجتماعي ،والــذي
ت ـت ـضـ ّـمــن ت ــداب ـي ــر إل ــزام ـي ــة لـلــوقــايــة
مــن ح ــوادث الـعـمــل ،وت ـقـ ّـدم الحماية
االجـتـمــاعـيــة واالق ـت ـصــاديــة للعامل
فــي ح ــال تـعـ ّـرضــه ل ـحــادث فــي عمله
ّ
ّ
وأدى إلــى تعطله عــن العمل مؤقتًا
أو بشكل دائـ ــم ،أو إصــابـتــه بمرض
م ـه ـنـ ّـي نـتـيـجــة ال ـق ـي ــام ب ـع ـم ـلــه ،عبر
ّ
الصحية الكاملة
تــأمــن التقديمات
وال ـت ـع ــوي ـض ــات ورات ـ ـ ــب دائـ ـ ــم يـقـيــه
العوز.
ي ـ ـقـ ــول رئ ـ ـيـ ــس م ـص ـل ـح ــة ال ـق ـض ــاي ــا
فـ ــي الـ ـصـ ـن ــدوق ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـض ـمــان
االجتماعي صــادق علوية« :ال شيء
يحول دون وضع فرع طوارئ العمل
واألمراض املهنية قيد التنفيذ سوى
ع ــدم وجـ ــود إرادة إلص ـ ــدار مــرســوم
ب ــدء تنفيذ الـقــانــون وتـحــديــد نسبة
االش ـ ـتـ ــراكـ ــات املـ ـفـ ـت ــرض ب ــأص ـح ــاب
العمل تسديدها .وهـنــا لـ ّـب املشكلة
ك ــون أص ـحــاب الـعـمــل غـيــر مــوافـقــن
على زيادة مساهمتهم باالشتراكات،
وي ـك ـ ّـررون الـحـ ّـجــة نفسها مـنــذ أكثر
مــن نـصــف ق ــرن ،وه ــي أن االقـتـصــاد
ال يحتمل وال يجوز تحميلهم أعباء
إضــاف ـيــة .لـكــن فــي امل ـقــابــل ،ي ـتـ ّـم تــرك
العامل لقدره كونه الحلقة األضعف،
فهو يبيع ّ
قوة عمله لصالح ّ
رب عمل
يراكم رأسماله ،ومــن دون الحصول
على ّ
أي حماية ،خصوصًا أن شركات
ّ
ال ـتــأمــن ال ت ـع ــوض ع ـنــه ،وف ــي حــال
دفـعــت التعويضات غالبًا مــا تكون
ضئيلة وضمن هوامش تحافظ على
ربحيتها» .ويتابع علوية« :قد تكون
حوادث العمل في لبنان أقل خطورة
مـ ـ ــن األم ـ ـ ـ ـ ـ ــراض املـ ـهـ ـنـ ـي ــة ال ـن ــاج ـم ــة
ع ــن ال ـع ـم ــل ،ال سـ ّـي ـمــا أن االق ـت ـصــاد
اللبناني يفتقر للصناعات الكبيرة
التي تشهد الحوادث الطارئة األكثر
خ ـ ـ ـطـ ـ ــورة ،ف ـ ــي ح ـ ــن أن ال ــوظ ــائ ــف
ّ
امل ـ ـتـ ــوافـ ــرة تـ ـت ــرت ــب ع ـل ـي ـهــا أم ـ ــراض
مــزمـنــة ودائـ ـم ــة ،مـثــل إص ــاب ــة عـ ّـمــال
معامل الترابة بالسرطان ونسيانهم،
ّ
أو ّ
تعرض موظفي املصارف واإلدارة
ألمراض مزمنة في الظهر ،أو ّ
تعرض
ع ـ ّـم ــال ال ـك ـه ــرب ــاء ل ـت ـش ـ ّـوه ــات دائ ـمــة
نتيجة عملهم أو ألم ــراض تنفسية
ّ
مختلفة ...علمًا أن كــل هــذه الحاالت
ـان ال ـ ــذي ال
يـلـحـظـهــا ق ــان ــون ال ـض ـم ـ ّ
ّ
مجرد
يحتاج ألي إعادة نظر ،وإنما
السماح بتطبيقه».
حاليًا تخضع حوادث العمل ألحكام
امل ـ ــرس ـ ــوم االش ـ ـتـ ــراعـ ــي رق ـ ــم 25 ET
الــذي ألقى مسؤولية التعويض عن
إصــابــات العمل على عــاتــق صاحب
الـ ـعـ ـم ــل ،وح ـ ـصـ ــر هـ ـ ــذه امل ـس ــؤول ـي ــة
ب ـب ـعــض األع ـ ـمـ ــال واملـ ـش ــاري ــع ال ـتــي
ت ـع ـ ّـد خ ـط ـيــرة بـطـبـيـعـتـهــا ،كــالـعـمــل
في املناجم واملقالع والبناء وورش
ح ـف ــر األتـ ــربـ ــة واس ـت ـث ـم ــار ال ـغ ــاب ــات
وأعمال الشحن والتفريغ والتنقيب
عن اآلثــار ،والــذي ُعـ ّـدل في عام 1983
ب ـمــوجــب امل ــرس ــوم االش ـت ــراع ــي 136
وتـضـ ّـمــن أحـكــامــا أكـثــر شمولية من
ّ
املـ ــرسـ ــوم الـ ـق ــدي ــم ،ت ـخ ـضــع ل ـه ــا ك ــل
اإلصـ ــابـ ــات امل ـف ــاج ـئ ــة ال ـن ــاج ـم ــة عــن
ع ــام ــل خ ــارج ــي وقـ ــد ت ـل ـحــق بــأجـيــر

مــرت ـبــط بـعـقــد اس ـت ـخ ــدام ،م ــع إب ـقــاء
مـســؤولـيــة الـتـعــويــض ع ــن إصــابــات
ال ـع ـم ّــل ع ـل ــى ع ــات ــق ص ــاح ــب الـعـمــل
فيتكفل بها مباشرة أو يـ ّ
ـؤمــن على
األج ـ ـ ـيـ ـ ــر ب ـ ـمـ ــوجـ ــب ب ــولـ ـيـ ـص ــة ضـ ــدّ
ح ـ ـ ــوادث ال ـع ـم ــل لـ ــدى ش ــرك ــة تــأمــن
ّ
خـ ّ
ـاص ــة .إل أن أح ـكــام امل ــرس ــوم 136
هـ ـ ــذه ب ـق ـي ــت دون تـ ـل ــك امل ـن ـص ــوص
عنها في قانون الضمان االجتماعي
ال ـص ــادر فــي ع ــام  ،1963س ــواء على
صعيد الفئات املشمولة بأحكامه أو
ّ
اإلص ــاب ــات املـغــطــاة أو التعويضات
املدفوعة.

نقابات وهمية بال مطالب وال برامج
«ليلة عيد العمال ّ
تعم العالم
التظاهرات والتحركات ،بينما
يحتفل به االتحاد العمالي
في لبنان في صالة ّ
مبردة،
ُ
تحجز صفوفها األولى
ّ
للسياسيين وممثليهم،
وينتهي بكوكتيل ،فيما
يغيب ّ
العمال عنه» .هذا
ما يختصر به أحد النقابيين
«العتاق» الوضع النقابي في
ّ
وعملية ًالتدجين التي
لبنان
خضع لها ،سائال «كيف لنا
ّ
كعمال أن نرفع الصوت في
وجه السلطة ،في حين أن
االحتفال يكون في كل سنة
برعاية أحد رؤسائها»

ّ
الصناعات الــورقـيــة فــي لبنان «املشكل
ّ
ويضم نحو 100منتسب»
من  3نقابات
وفق مصادر االتحاد.
التأثير الحزبي /املذهبي على االتحاد
العمالي العام ،ينسحب على هيئة مكتب
ّ
تضم  12عضوًا
املجلس التنفيذي ،التي
يـنـتـخـبـهــم امل ـج ـلــس ال ـت ـن ـف ـيــذي م ــن بني
أعضائه (املادة  21من القانون األساسي
ً
لـ ــات ـ ـحـ ــاد) ،ولـ ـك ــن «بـ ـ ـ ــدال مـ ــن ان ـت ـخــاب
أعضائها يجري تعيينهم أو تزكيتهم
باالتفاق بني األحزاب الثالثة األساسية
املـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـ ـل ــى االتـ ـ ـح ـ ــاد» .ان ـع ـك ــاس
الـتـطــويــع الـحــزبــي عـلــى حــركــة االتـحــاد،
ُيضاف إليه أن مورده املالي الوحيد هو
«الــدولــة اللبنانية الـتــي تمنحه سنويًا
 500مليون ليرة ،ارتفعت هذا العام إلى
مليار ليرة!» وفق معلومات «األخبار».
األمــر الــذي يطرح السؤال حول إمكانية
معارضة االتحاد للسلطة والحفاظ على
استقالليته.
مشكلة تمثيل االت ـحــاد الـعـمــالــي الـعــام
لــات ـحــادات الـنـقــابـيــة الـعـمــالـيــة (اتـحــاد
ات ـ ـحـ ــادات األج ـ ـ ـ ــراء) ،ت ـظ ـهــر ج ـلـ ّـيــا لــدى

إيلده الغصين

ّ
يضم االتحاد ّ
العمالي
 600نقابة في مقابل
انخفاض أعداد المنتسبين

وﻓﻴﺎت وإﺻﺎﺑﺎت
وﻓﻴﺎت

٢٤

إﺻﺎﺑﺎت

٣٤

وﻓﻴﺎت

٣٣

 ١٧ﺳﻮرﻳﴼ ،ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺎن ،ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎن

 ٢٥ﺳﻮرﻳﴼ ٣ ،ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ٣ ،أﺛﻴﻮﺑﻴﻴﻦ

 ٢٤ﺳﻮرﻳﴼ ٣ ،ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ،ﻫﻨﺪي،
ﺑﻨﻐﻼدﺷﻲ

إﺻﺎﺑﺎت

وﻓﻴﺎت

٤٠

١٥

ﻧﻴﺴﺎن  /أﺑﺮﻳﻞ

إﺻﺎﺑﺎت

اﻟﻤﺠﻤﻮع

١٩

 ٢٧ﺳﻮرﻳﴼ ٧ ،ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ
أﺛﻴﻮﺑﻴﺎن
 ١١ﺳﻮرﻳﴼ ٣ ،ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ،
ﺑﻨﻐﻼدﺷﻲ
 ١٥ﺳﻮرﻳﴼ،
 ٤ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ

وﻓﻴﺎت ٧٢

ّ
يـ ـ ـت ـ ــذك ـ ــر ال ـ ـن ـ ـق ـ ــاب ـ ــي الـ ـ ـعـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــق أيـ ـ ـ ــام
ال ـس ـب ـي ـع ـي ـن ـي ــات« ،حـ ـ ــن كـ ـ ــان ال ـع ـم ــال
ينزلون مع عائالتهم لالحتفال بالطبل
والزمر ويجوبون الشوارع في الحمراء
وســواهــا» .يستخدم ذاكــرتــه للمقارنة
مــع الــوضــع ال ــذي وصـلــت إلـيــه الحركة
الـنـقــابـيــة .وف ــق الـنـقــابــي نـفـســه ،حصل
الـ ـتـ ـح ـ ّـول ف ــي م ـش ـهــد ال ـع ـم ــل ال ـن ـقــابــي
الـعـمــالــي اع ـت ـبــارًا م ــن ع ــام  ،1993بعد
ّ
تــرخـيــص وزي ــر الـعـمــل حينها عبدلله االطـ ـ ــاع ع ـلــى الئ ـح ــة أعـ ـض ــاء املـجـلــس
األم ـ ــن ل ـس ـب ـعــة ات ـ ـحـ ــادات جـ ــديـ ــدة ،إذ ال ـت ـن ـف ـي ــذي لـ ــات ـ ـحـ ــاد ،أي االتـ ـ ـح ـ ــادات
«ت ـط ـ ّـور االت ـح ــاد الـعـمــالــي ال ـعــام مــن  9الـنـقــابـيــة الـ ـ ــ ،49ه ــذه االتـ ـح ــادات تحمل
ّ
ات ـ ـحـ ــادات ن ـقــاب ـيــة ف ــي  ،1970إلـ ــى  21أسـمــاء مـكـ ّـررة ومعظمها مشكل بالحد
ات ـح ــادًا ف ــي  ،1993وإل ــى  28ف ــي  1997األدنــى من النقابات ( 3نقابات لتشكيل
اس ـت ـم ـ ّـرت ه ــذه ال ـس ـيــاســة ح ـتــى وصــل اتـ ـح ــاد) ،وه ــي غــال ـبــا تـجـمـيـعــات ليس
العدد إلى  37اتحادًا نقابيًا في  »2000مــن راب ــط بينها مـثــل «ات ـحــاد النقابات
(زبيب وبدران .)2001 ،االتحاد العمالي العمالية لـلـخــدمــات الـعــامــة فــي لبنان»
ّ
يضم اليوم نحو  49اتحادًا (ي ـج ـمــع ن ـق ــاب ــات ع ـم ــال ش ــرك ــة ال ـتــرابــة
العام بات
وف ــق الئ ـح ــة االت ـ ـحـ ــادات األعـ ـض ــاء في الوطنية ،مستشفى أوتيل ديو والصناعة
املـجـلــس الـتـنـفـيــذي ل ـعــام  .2018تـضـ ّـم اإللـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرونـ ـ ـي ـ ــة).
وفــق تـقــديــرات مـصــادر االت ـحــاد «نحو «اتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد
 450ن ـق ــاب ــة ،أو ن ـح ــو  600ن ـق ــاب ــة إذا ال ـن ـقــابــات
احتسبنا معها نقابات أصحاب العمل
والحرفيني ،في مقابل انخفاض أعداد
امل ـن ـت ـس ـب ــن إل ـ ــى الـ ـنـ ـق ــاب ــات وال ـع ـم ــال
بشكل عــام» .االزدي ــاد املطرد في أعــداد
ً
الـنـقــابــات واالت ـح ــادات النقابية وبــدال
ً
من أن يكون عامال مساعدًا لتنشيط
الحركة النقابية ،يختصره النقابي
العتيق بالجملة التالية« :زاد الرأس
تـ ّ
ـورمــا والـجـســم ضـعـفــا» ،بالنسبة
إل ـي ــه «ك ـ ــان عـ ــام  1993حــاس ـمــا في
ان ـح ـســار ه ــام ــش ال ـحــركــة الـنـقــابـيــة
اللبنانية ،تلته فـتــرة تـجــاذبــات بني
َ
طرفي السلطة بني عامي  1993و،1997
انـتـهــت بـسـيـطــرة أحـ ــزاب األم ــر الــواقــع
على الحركة النقابية».
ضـعــف الـحــركــة الـنـقــابـيــة يــرتـبــط حكمًا
بمسار االتحاد العمالي العام في لبنان
الذي يحتكر تمثيل العمال ،هذا االتحاد
ي ـتــألــف م ــن م ـج ـلــس ت ـن ـف ـيـ ّ
ـذي «ي ـتــألــف
م ــن مـ ـن ـ َ
ـدوب ــن اث ـن ــن ع ــن ك ــل ات ـح ــاد
م ـن ـت ـســب» (امل ـ ـ ــادة  14م ــن ال ـقــانــون
األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي ل ـ ــاتـ ـ ـح ـ ــاد الـ ـعـ ـم ــال ــي
العام) ،وقانونه بذلك يساوي في
التمثيل بني االتحادات الفاعلة
ّ
الوهميةّ .فعلى
واالتـحــادات
سـ ـبـ ـي ــل املـ ـ ـ ـث ـ ـ ــال ،ي ـت ـم ــث ــل
اتـحــاد نـقــابــات موظفي
املـ ـص ــارف ف ــي لـبـنــان
«الـ ــذي ي ـضـ ّـم نحو
 9آالف مـنـتـســب»
بـ ـ ـعـ ـ ـض ـ ــوي ـ ــن ف ــي
التنفيذي،
املجلس
ّ
تمامًا كما يتمثل
اتـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــاد ع ـ ـم ـ ــال
أنجل بوليغان ــ المكسيك
وم ـ ـ ـس ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــي

إﺻﺎﺑﺎت ٩٣

المصدر :قوى األمن الداخلي (إحصاءات  - 2017نيسان/أبريل )2019

الدولة التي ال تكترث ّ
لعمالها
ّ
تعد وزارة العمل الجهة األولى املعنية بمتابعة قضايا ّ
العمال وتنظيم
العمل وتحسني ّ ظروفه تبعًا للقوانني املرعية واالتفاقيات الدولية التي
بالعمال .إل أن الوزارة لم ّ
ُتعنى ّ
تسجل في تقاريرها السنوية بني عامي
 2009و 2017سوى حادث عمل واحد في عام ّ .2017
يبرر مدير عام
الوزارة جورج أيضا األمر في اتصال مع «األخبار» بالقول إن «ال عالقة
لوزارة العمل بحوادث العمل .مش شغلتنا .املوضوع عند شركات
ّ
نتدخل في حال اشتكى أحد ّ
العمال من عدم التعويض له».
التأمني .نحن
في املقابل ،ال يملك الصندوق الوطني للضمان االجتماعي نظامًا خاصًا
ّ
صالحياته الراهنة
إلحصاء حوادث العمل باعتبارها «ال تدخل ضمن
نتيجة عدم تأسيس فرع طوارئ العمل واألمراض املهنية» ،وفقًا لرئيس
مصلحة القضايا في الصندوق صادق علويةّ .أما قوى ّاألمن الداخلي
فهي ال تقوم بفرز هذه الحوادث بطريقة آلية فور وقوعها ،إل أنها الجهة
الوحيدة التي تعاونت في توفير إحصاءات حول حوادث العمل في
لبنان ،وقد حصلت عليها «األخبار» ً
بناء على طلب ُو ّجه إلى املدير العام
اللواء عماد عثمان عبر شعبة العالقات ّ
العامةّ ،
وتفرغ لتنفيذه مجموعة
ّ
لقوى األمن الداخلي على مدار
من العناصر العاملني في ّ املديرية العامة ّ
أكثر من ثالثة أسابيع تم خاللها تفريغ كل املحاضر التي تعود إلى
عامي  2017و 2018وحتى منتصف نيسان /أبريل .2019

ّ
يضم بدوره 3
العمالية للنقل البحري»
نقابات فقط بمجموع نحو  150منتسبًا.
«اتحاد نقابات العاملني في زراعة التبغ
والتنباك» (يرأسه نائب رئيس االتحاد
العمالي الـعــام حسن فقيه) وهــو ليس
اتـ ـح ــاد أجـ ـ ــراء وم ـ ــع ذل ـ ــك ه ــو مـنـتـســب
لالتحاد العمالي العام« .اتحاد نقابات
مستخدمي وعمال البترول» مثال آخر
عـلــى االت ـح ــادات الــوهـمـيــة «إذ ال يوجد
بـتــرول وال عـمــال ب ـتــرول» وفــق مصادر
االت ـح ــاد الـعـمــالــي ال ـع ــام .األمـ ــر يصبح
أكثر طــرافــة مــع «اتـحــاد نقابات العمال
واملستخدمني فــي الـشـمــال» ( 4نقابات
حقيقية مــن أصــل  ،)23إذ «يـضـ ّـم نقابة
عمال صناعة صناديق الخشب للفاكهة
وال ـخ ـض ــار ،عـلـمــا أن امل ـه ـنــة ان ـقــرضــت،
ونقابة عمال كراسي الخيزران ونقابة
دهــانــي الــديـكــو والـلـيـسـتــرو وه ــي مهن
ّ
انـتـهــت وبـقـيــت نـقــابــاتـهــا» .وق ــد تشكل
بوجه اتحاد الشمال ،سياسيًا« ،اتحاد
ع ـمــال الـنـقــابــات الــوطـنـيــة فــي الـشـمــال»
وي ـض ـ ّـم ب ـ ــدوره ســائ ـقــن ل ـي ـســوا أجـ ــراء.
إلى ذلك ثمة «االتحاد اللبناني لنقابات
سائقي الـسـيــارات العمومية ومصالح
النقل» وهو اتحاد فئات خاصة وليس
أجـ ـ ــراء .ات ـح ــاد ن ـقــابــات ق ـط ــاع ال ـف ـنــادق
ودور التغذية والـلـهــو فــي لـبـنــان ،الــذي
«ي ـط ـلــق م ــواق ــف ض ــد ال ـع ـمــال األج ــان ــب
في لبنان واملزاحمة األجنبية ،في حني
أن املشكلة يجب أال تكون بني الضحايا
أنفسهم ،بل للمطالبة باملساواة وتأمني
األج ــر ال ـعــادل لجميع الـعـمــال ومنحهم
الحد األدنى والضمان».
املـشـكـلــة األبـ ــرز ال ـتــي أث ــرت عـلــى العمل
النقابي فــي لبنان ،يربطها النقابيون
ب ــ«ال ـض ـع ــف ال ـب ـن ـي ــوي ال ـت ــاري ـخ ــي فــي
ّ
قطاع الصناعة» ،وتشك ِله من مؤسسات
ّ
تضم أعدادًا كبيرة من العمال
صغيرة ال
وال تكون نــواة للتحركات والتمركزات
األسـ ــاس ـ ـيـ ــة لـ ـلـ ـعـ ـم ــال .ويـ ـ ـ ــرى ال ـب ــاح ــث
والخبير النقابي د .غـســان صليبي أن
«األزمـ ــة االقـتـصــاديــة بـحـ ّـد ذات ـهــا عائق
أم ـ ــام ال ـح ــرك ــة ال ـع ـمــال ـيــة وال ـ ـقـ ــدرة على
ّ
املطالبة ،ففي ظــل األزم ــة تصبح حجج
ّ
أصحاب العمل أقــوى لصرف عمالهم».
وب ــامل ـق ــارن ــة ب ـمــا وص ـل ــت إل ـي ــه ال ـحــركــة
النقابية فــي الـسـنــوات األخ ـي ــرة ،يـقــول:
«ال ش ــيء تـغـ ّـيــر عــن الـســابــق ،الضعف
م ـس ـت ـم ـ ّـر فـ ــي الـ ـح ــرك ــة ال ـن ـق ــاب ـي ــة،
فــال ـن ـقــابــات ال ـفــاع ـلــة ال يمكنها
ّ
الـ ـتـ ـش ــك ــل فـ ــي امل ــؤسـ ـس ــات
الـصـنــاعـيــة ال ـص ـغ ـيــرة...
ال ـع ـم ــل ال ـن ـق ــاب ــي غـيــر
ّ
م ـ ـنـ ــظـ ــم ف ـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع
ال ـ ـخـ ــاص» .ووف ــق
ورق ـ ـ ـ ـ ـ ــة ب ـح ـث ـي ــة
أعــدهــا صليبي
ّ
يتبي «أن %53
م ــن االتـ ـح ــادات
الـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـ ّـي ـ ـ ـ ــة
م ــذهـ ـب ـ ّـي ــة ،وه ــي
اتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات بـ ــا
وظيفة وال تـحـ ّـرك وال
م ـطــالــب وال ب ــرام ــج ،ما
خـ ــا بـ ـع ــض االت ـ ـح ـ ــادات
امل ـ ــذه ـ ـب ـ ـ ّـي ـ ــة أو ال ـ ـحـ ــزبـ ـ ّـيـ ــة
ال ـق ـط ــاع ـي ــة» .أم ـ ــا األسـ ـب ــاب،
وفـ ـ ــق ص ـل ـي ـب ــي ،ف ـه ــي «ج ـم ـلــة
من التراكمات والخلل البنيوي
ّ
فتحرك الناس يحتاج
والطائفية،
إل ــى فـهــم عميق لــأزمــة وق ــدرة على
الـ ـتـ ـح ـ ّـرك ،ف ـي ـمــا م ــواق ــف الـسـيــاسـيــن
ّ
والخبراء االقتصاديني تتبدل من يوم
إلى آخــر .لسنا بمستوى مواجهة أزمة
من هذا النوع ال على صعيد األفراد وال
النقابات وال املجتمع املدني» .ويضيف
«ث ـم ــة ت ـبــاعــد كـبـيــر ب ــن ح ـجــم امل ـعــا ّنــاة
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة الـ ـت ــي ن ـع ـي ـش ـهــا وت ــدن ــي
م ـس ـتــوى امل ــواج ـه ــة وال ـت ـح ـ ّـرك .يـجــري
ّ
التصرف وكأننا غير مقبلني على
ّ
انهيار ،وتقوم بعض التحركات
بالتظاهر من دون أفكار جديدة
للضغط واملطالبة».
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على الغالف

ّ
كل عام ،يحتفل العالم بهدوء بما ّ
يسمى «اليوم العالمي للسالمة والصحة في
قبل  3أيام ،وفي  28نيسان من ُ
ّ
مكان العمل» ،تصدر الدراسات وترفع التوصيات والثابت الوحيد من عام الى عام ،أرقام مأساوية تبين انخفاض
مستوى السالمةّ ،
وتردي وضع الصحة في أماكن العمل حول العالم .آالف ّ
العمال يموتون يوميًا بسبب أمراض
مهنية ،وجسدية ،ونفسية ،تفتك بالقوى العاملة على اختالف المهن والوظائف .الحقوق ّ
العمالية والقيم
اإلنسانية ُتنسف كل يوم لكي تبقى األسواق التنافسية مفتوحة ّ
وحرة

ُ
أكثر من مليونين ونصف مليون يقتلون سنويًا

الموت من العمل
صباح أيوب
عـنــدمــا ّ
تنبهت شــركــة «فــوكـسـكــون»
العمالقة لتصنيع الهواتف املحمولة
إلى أن ّ
عمالها في الصني ينتحرون
بـسـبــب ض ـغــط ال ـع ـمــل ( 18مـحــاولــة
ان ـت ـح ــار ع ـ ــام  ...)2010ق ــام ــت ب ـمـ ّـد
ِش ـبــاك تـحــت شــرفــات غــرفـهــم! تقول

هـ ــذه الـ ـح ــادث ــة ال ـك ـث ـيـ ّـر ع ــن الـعـصــر
الحديث و«نظامه املشغل» ّ
وعما آلت
ّ
العمال بعملهم وطريقة
إليه عالقة
تعريف املجتمعات للعمل والعامل.
حادثة «فوكسكون» ليست الوحيدة
ب ــل عـ ّـي ـنــة ع ـمــا ي ـح ــدث وي ـت ـك ــرر في
أماكن العمل منذ فترة طويلة.
زم ــن ال ـع ـبــوديــة ل ــم ي ـن ـتــهِ  ،ع ـكــس ما

العنف الجندري
شكل آخر من أشكال ظروف العمل املأساوية هو العنف الجسدي والنفسي الذي
يتعرض له ّ
ّ
ّ
يتعرضن بشكل أكبر من الرجال
العمال ّ في مكان عملهم .النساء
ّ
للتحرش اللفظي والجسدي والجنسي كما تشير
وباستمرار وفي كل بقاع األرض
األرقام .علمًا ّأن التبليغ عن التحرش ليس مألوفًا بعد واألرقام الواردة في التقارير
الرسمية هي أقل بكثير مما يحصل على أرض الواقع.
تعريفًا« :العنف الجندري هو ّأي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه ،أو
يرجح أن يترتب عليه ،أذى أو معاناة للمرأة ،سواء كان من الناحية النفسية أو الجسدية
أو الجنسية ،بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل ،أو القسر أو الحرمان التعسفي
من الحرية ،سواء كان ذلك في الحياة الخاصة أو العامة» (إعالن األمم املتحدة.)1993 ،
املشكلة تبقى في غياب القوانني الواضحة امللزمة في هذا الشأن ،واالكتفاء باعتماد
عدد قليل نسبيًا من املؤسسات قواعد وشرعات عمل أخالقية خاصة بها ّ
تحدد كيفية
ّ
التحرش والعنف في مكان العمل.
التصرف تجاه حاالت

ُيـ ّ
ّ
الحر» .االستعباد،
ـروج له «العالم
وفــق الــوقــائــع واألرقـ ــام ،مــا زال هنا،
وال ـ ـعـ ـ ّـمـ ــال ،ح ـت ــى ف ــي ع ـص ــر ال ــذك ــاء
االص ـ ـط ـ ـن ـ ــاع ـ ــي ،يـ ـ ـم ـ ــوت ـ ــون ب ـس ـب ــب
أعـ ـم ــالـ ـه ــم وأث ـ ـ ـنـ ـ ــاء ت ــأديـ ـتـ ـه ــم ل ـه ــا!
أوض ـ ــاع ال إن ـســان ـيــة ت ــراف ــق مــراحــل
اإلن ـ ـ ـتـ ـ ــاج ك ـ ــاف ـ ــة :ض ـ ـغـ ــوط ج ـس ــدي ــة
تـ ـسـ ـب ــب اض ـ ـ ـطـ ـ ــرابـ ـ ــات فـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدورة
ال ــدم ــوي ــة ،أمـ ـ ــراض س ــرط ــان ـي ــة ،قلق
م ــزم ــن واكـ ـتـ ـئ ــاب ،ظ ـلــم ف ــي األج ـ ــور،
ع ـن ــف وت ـ ـحـ ـ ّـرش وت ـم ـي ـيــز عـنـصــري
وجـنــدري… ال شــيء في واقــع العمل
ّ
الـ ـ ـي ـ ــوم يـ ـ ـ ــدل عـ ـل ــى أن امل ـج ـت ـم ـع ــات
أي ّ
الحديثة حققت ّ
تقدم إنساني في
ّ
تحصيل الـحـقــوق وحـمــايــة الـعــمــال.
ّ
كــل مــا انتزعته الـنـقــابــات واألح ــزاب
ّ
مــن مكتسبات للعمال عبر التاريخ
ُينسف كل يوم.
 7500عــامــل يـمــوتــون يــومـيــا بسبب
العمل الذي ّ
ٌ
مفجع ّ
يمر
يؤدونه ،رقم
وس ــط صـمــت نـقــابــي وتـجــاهــل عــام،
علمًا أنــه ال يحصي ســوى الـحــاالت
َّ
ّ
الفعلي
املسجلة ،أي إن عدد الضحايا
هو أكبر بكثير والكارثة أضخم مما
تـصـ ّـوره بعض املنظمات الحقوقية
وال ـن ـق ــاب ــات ال ـع ـمــال ـيــة .ك ــارث ــة ب ــدأت
م ـنــذ أن أرس ـ ــى ال ـن ـظ ــام الــرأس ـمــالــي
مـفـهــومــا ج ــدي ـدًا لـلـعـمــل ال ي ــرى فيه
سوى عملية ربحية ّ
ضيقة في سوق
تنافسية كبيرة.

اﻟﺘﺤﺮش اﻟﺠﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ

أﻣﺮاض ُﻣﻌﺪﻳﺔ

ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت
ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ
اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ

٪٤٦

ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت
اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ

٪٥٠-٤٠

ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ واﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ
ﻗﻄﺎع اﻷﻗﻤﺸﺔ واﻟﻤﻼﺑﺲ
اﻟﻬﻨﺪ وﺑﻨﻐﻼدش

٪٦٠

2,78

مليون وفاة
في حوادث عمل سنويًا
حول العالم
من ضمنها
 2,4مليون وفاة بسبب
أمراض مرتبطة بالعمل
و 380,500ألف وفاة
في حوادث مباشرة

2/3

من وفيات
حوادث العمل
في العالم
تتركز في آسيا

اﻟﻮﻓﻴﺎت ﺑﺎﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ

ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت
اﻟﻴﺎﺑﺎن ،ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ،ﻓﻴﻠﻴﺒﻴﻦ،
ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

٪٤٠-٣٠

املنافسة املفتوحة ال ترى في ّ
العمال
ســوى «كلفة» يجب تخفيضها إلى
حـ ّـدهــا األدن ـ ــى .ك ـيــف؟ تقليص عــدد
الـ ـع ـ ّـم ــال ع ـل ــى حـ ـس ــاب زي ـ ـ ــادة دوام
ّ
العمل ،ضغوطات في اإلنتاج تتحكم
ب ـه ــا حـ ــاجـ ــات ال ـ ـسـ ــوق امل ـ ـتـ ــزايـ ــدة ال
القوانني ّ
العمالية وال حتى املنطق،
إهـ ـم ــال حـ ـق ــوق الـ ـع ـ ّـم ــال األس ــاس ـي ــة
مـثــل ال ـحـ ّـد األق ـصــى لـســاعــات العمل
العمل
والحد األدنى لألجور ،ظروف ّ
ال ـص ـح ـيــة ،أي ـ ــام ال ـع ـطــل امل ـس ـت ـحــقــة،
إجــازات األمومة ،اإلجــازات املرضية،
ال ـض ـمــان ال ـص ـحــي ،الـتـعــويـضــات…
يـعـمــل مــايــن ال ـعـ ّـمــال ح ــول الـعــالــم
اليوم بأدنى من حقوقهم القانونية
وبـ ـظ ــروف غ ـيــر م ــؤات ـي ــة ل ـت ــأدي ــة أي
م ـهــام إنـتــاجـيــة ،تـلــك ال ـظ ــروف الـتــي
ّ
تتسبب ،في النهاية ،بقتلهم.
ّ
ت ـ ـت ـ ـه ـ ــدم امل ـ ـص ـ ــان ـ ــع ع ـ ـلـ ــى رؤوس
العاملني فيها ،فال ّ
تعوض الشركات
ّ
امل ـش ــغ ـل ــة (شـ ــركـ ــات ض ـخ ـمــة تـحـقــق
أربـ ــاحـ ــا س ـن ــوي ــة ب ــاملـ ـلـ ـي ــارات) كـمــا
ي ـجــب ع ـلــى أه ــل ال ـض ـحــايــا أو على
املـصــابــن ،وال ّ
تغير حتى مــن نمط
ّ
استعبادها للناجني أو تحسن من
ظروف عملهم ،كما حصل ويحصل
في مصانع بنغالديش ومثيالتها.
غـ ــرف م ـك ـت ـظــة ال ت ـس ـتــوفــي ّأي ـ ــا مــن
ال ـشــروط الـصـحـيــة لـلـعـمــل ،ســاعــات
طويلة من العمل املتواصل ،احتكاك

أﻣﺮاض أﺧﺮى

٪١

٪١٣

٪٩

٪١

٪٢٦

٪١٧

أﻣﺮاض اﻟﺠﻬﺎز
اﻟﺘﻨﻔﺴﻲ

٪٢

ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ واﻟﻌﺎﻣﻼت
روﺳﻴﺎ
أﻣﺮاض اﻟﺪورة اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ـ  ،٢٠١٧ﻣﺮﻛﺰ أﺑﺤﺎث إدﻳﺴﻮن اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ،
ﻫﻴﻨﺮﻳﺘﺶ ﺑﻮل

أﻣﺮاض اﻟﺠﻬﺎز
اﻟﻬﻀﻤﻲ

أﻣﺮاض ﺳﺮﻃﺎﻧﻴﺔ

ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ واﻟﻌﺎﻣﻼت
٪٢١
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة

٪١٨

أﻣﺮاض اﻟﺠﻬﺎز
اﻟﺒﻮﻟﻲ اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻲ

٪٣١

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻌﻬﺪ  Work Safety and Health Instituteﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻔﻨﻠﻨﺪﻳﺔ
و»ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ«  -أﻳﻠﻮل ٢٠١٧

ﻇﺮوف ﻋﺼﺒﻴﺔ
وﻧﻔﺴﻴﺔ

م ـب ــاش ــر م ــع مـ ـ ــواد س ـ ّ
ـام ــة م ــن دون
إجـ ــراء ات وقــائـيــة ،ضـغــوط لتسليم
ال ـس ـلــع ف ــي ال ــوق ــت املـ ـح ــدد… بـيـئــة
العمل هي نفسها في معظم مصانع
البلدان الفقيرة التي تشرف عليها
شركات ضخمة.
ي ـ ـ ــرى الـ ـبـ ـع ــض أن املـ ـشـ ـكـ ـل ــة ت ـع ــود
ف ــي األس ـ ـ ــاس إلـ ــى أنـ ـ ــه ،م ـن ــذ أواخـ ــر
ال ـ ـث ـ ـمـ ــان ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــات ،ب ـ ـ ـ ــدأ االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد
ال ــرأس ـم ــال ــي ي ـضــع م ـعــاي ـيــر جــديــدة
لـ ـلـ ـعـ ـم ــل ال ت ـ ـ ــراع ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـ ــوى ه ـ ــدف
مــراكـمــة األرب ــاح وال ـفــوز فــي السباق
الـتـنــافـســي .نقلت الـشــركــات الكبرى
مصانعها إل ــى ب ـلــدان فـقـيــرة ،أجــور
اليد العاملة فيها متدنية ومراقبة
تطبيق قــوانــن الـعـمــل شـبــه غائبة،
ال ـب ـي ـئ ــة األم ـ ـثـ ــل ل ـت ـس ـت ـع ــرض فـيـهــا
الشركات الكبرى عضالتها غير آبهة
باألثمان البشرية.
ومن املعايير الجديدة التي وضعها
النظام الرأسمالي أيضًا أنه لم يعد
مـطـلــوبــا مــن املــديــر امل ـس ــؤول املـعـ ّـن
أن يـ ـك ــون م ـل ـ ّـم ــا ب ـت ـفــاص ـيــل ال ـع ـمــل
وم ــراح ــل اإلن ـتــاج وكـيـفـيــة التنفيذ،
ّ
بــل ب ــات عـلـيــه فـقــط أن يـطـ ّـبــق خطة
مــؤلـفــة مــن ش ــروط وأرقـ ــام لتحقيق
الــربــح ال ـس ـنــوي امل ـط ـلــوب وزي ــادت ــه.
ّ
خطة املدراء الجدد ال تلحظ ،طبعًا،
ّ
أي جــانــب واق ـعــي ـ إنـســانــي يتعلق
ّ
ب ـم ــدى قـ ــدرة ال ـع ــم ــال ع ـلــى تـحـقـيــق
ّ
العمال
الرقم املطلوب .يذكر بعض
في شهاداتهم العلنية القليلة بأنه
خــال فترة ال ــذروة ،أي قبيل املوعد
امل ـ ـحـ ــدد إلن ـ ـهـ ــاء ك ـم ـي ــة ض ـخ ـم ــة مــن
الـسـلــع (ت ـح ـ ّـدده ال ـســوق التنافسية
أيـ ـض ــا) ُي ـط ـل ــب م ــن الـ ـع ـ ّـم ــال زي ـ ــادة
إن ـتــاج ـهــم ب ـطــري ـقــة ال تـسـمــح حتى
بالنوم أليام متواصلة!
ّ
«يصبح العامل أكثر فقرًا كلما أنتج
ّ
ثـ ــروة أك ـث ــر ،كــل ـمــا زاد إن ـتــاجــه ق ـ ّـوة
واتساعًا .يصبح العامل حتى سلعة
ّ
أرخص كلما زاد ما ينتجه من السلع.
إن انخفاض قيمة العالم اإلنساني
ت ــزداد فــي تناسب مباشر مــع زيــادة
عالم األشياء» ،ترى املاركسية.
املــوت ال يصيب فقط ّ
عمال املصانع
في الدول النامية أو الدول الصناعية
الكبرى بل يمكن أنً يــرى كل عامل/
موظف نفسه ضحية للعمل املفروض
عليه وف ــق املـعــايـيــر الـتــي وضعتها
الــرأسـمــالـيــة .عـ ّـمــال «املـكــاتــب» أيضًا
غير مستثنني مــن األم ــراض املهنية
(ال ـ ـج ـ ـسـ ــديـ ــة والـ ـنـ ـفـ ـسـ ـي ــة) وإه ـ ـ ـ ــدار
ح ـق ــوق ـه ــم وإج ـ ـبـ ــارهـ ــم ع ـل ــى ت ــأدي ــة
أعـمــالـهــم فــي ج ـ ّـو ضــاغــط يالحقهم
حتى إلى منازلهم بعد انتهاء الدوام
وإل ــى «عطلهم» فــي معظم األحـيــان.
حتى الشركات الكبرى ذات املباني
النظيفة التي ال تتهدم على رؤوس
ع ـ ّـم ــال ـه ــا ،ال ت ــراع ــي شـ ـ ــروط الـعـمــل
ّ
الـسـلـيـمــة إذ إن مــن يـتـحــكــم بــوتـيــرة
العمل وظ ــروف الـعـ ّـمــال ليس املدير
وال حتى صاحب الشركة بل حاجة
مفتوحة فــي األس ــواق إلنـتــاج املزيد
ّ
في وقت قصير وبتكلفة أقل.

اضطرابات العمل النفسية
إلـ ـ ــى األمـ ـ ـ ـ ــراض ال ـج ـس ــدي ــة ال ـقــات ـلــة
(أمــراض الــدورة الدموية واألمــراض
الـ ـ ـس ـ ــرط ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ،أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز
ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـسـ ــي…) تـ ـ ـض ـ ــاف األمـ ـ ـ ـ ــراض
ال ـن ـف ـس ـي ــة الـ ـت ــي ت ـس ـب ـب ـهــا ض ـغ ــوط
ّ
الـعـمــل امل ـتــزايــدة ،قـلــق مــزمــن وتــوتــر
واك ـت ـئ ــاب ي ـ ــؤدي إلـ ــى االن ـت ـح ــار في
م ـع ـظ ــم األحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان .لـ ـك ــن ال ـ ـعـ ــالـ ــم مــا
زال يـجـهــل نـسـبــة اإلصـ ــابـ ــات بتلك
األمراض ومدى تأثيرها الفعلي ،ألن
الـعـ ّـمــال ،فــي أغلب األحـيــان يجهلون
أن سبب اضطراباتهم النفسية هو
عملهم ،يساعد على ذلك عدم اعتراف
أص ـح ــاب ال ـع ـمــل وش ــرك ــات الـتــأمــن
وال ـض ـمــان ب ـكــون تـلــك االض ـطــرابــات
ال ـن ـف ـس ـيــة «أم ـ ــراض ـ ــا» ف ــي األس ـ ــاس.
أضــف إلــى ذلــك عــدم تقديم املوظفني
ش ـ ـ ـكـ ـ ــاوى حـ ـ ـ ــول عـ ـلـ ـلـ ـه ــم ال ـن ـف ـس ـي ــة
وتسجيلها لدى املسؤولني في مكان
ّ
عملهم ألسباب كثيرة تتعلق بعدم
الــدرايــة الكافية لحاالتهم ،والخجل
والخوف.

ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻌﻤﻞ
 • ٣,٠٢٪ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺪﻣﻮﻳﺔ
ﻣﻦ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ • ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺳﺮﻃﺎﻧﻴﺔ
• ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﺴﻲ

٪١٢,٩٩
ﻣﻦ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
• ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺪﻣﻮﻳﺔ
• ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺳﺮﻃﺎﻧﻴﺔ
• ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﺴﻲ

آﺳﻴﺎ

٢٧٢
أﻟﻒ

أوروﺑﺎ

١١
أﻟﻒ

أﻣﻴﺮﻛﺎ

٢٤٫٦٠٠
أﻟﻒ

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

٪٥,١٢
ﻣﻦ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

٧٢
أﻟﻒ
أوﻗﻴﺎﻧﻴﺎ

١٫٠٠٠

٪٥,٥١
ﻣﻦ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
• ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺳﺮﻃﺎﻧﻴﺔ
• ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺪﻣﻮﻳﺔ
• ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﺴﻲ

٪١٧,٣٩
ﻣﻦ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
• ﺃﻣﺮﺍﺽ ﻣﻌﺪﻳﺔ
• ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺪﻣﻮﻳﺔ
• ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺳﺮﻃﺎﻧﻴﺔ

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻌﻬﺪ  Work Safety and Health Instituteﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻔﻨﻠﻨﺪﻳﺔ و»ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ«  -أﻳﻠﻮل ٢٠١٧

قبلة الحياة
صورة ( Kiss Of Lifeقبلة
ّ
للمصور األميركي روكو
الحياة)
مورابيتو التي حصلت على جائزة
بوليتزر في عام  .1968يظهر في
الصورة العامالن راندال شامبيون
وجاي دي تومسون خالل قيامهما
بأعمال صيانة وتصليح عطل
كهربائي ،حني ّ
تعرض شامبيون
لصعقة كهربائية ّ
بقوة  4آالف
ّ
فولت ّأدت ّإلى توقف قلبه فورًا
وبقائه معلقًا في الهواء بأحزمة
األمان ،وهو ما سمح لزميله
بإسعافه من خالل
تومسون ّ
إمداده بالتنفس االصطناعي إلى
حني عودة النبض إلى شرايينه،
ً
فحمله على أكتافه وصوال إلى
األسفل حيث ّ
مدده على األرض
ّ
وأمده باإلسعافات األولية
وضربات القلب وأنقذ حياته.
ومن بعدها عاش شامبيون 35
سنة إضافية.

• ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺳﺮﻃﺎﻧﻴﺔ
• ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺪﻣﻮﻳﺔ
• ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﺴﻲ
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رياضة

رياضة

ً
ّ
دوري أبطال أوروبا يحل نادي ليفربول اإلنكليزي ضيفًا ثقيال على برشلونة اإلسبانيي
في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم (الليلة الساعة 22:00
بتوقيت بيروت) .مباراة بعناوين كثيرة ،ولكن يبقى شعار المواجهة بين الهولندي
فيرجيل فان دايك واألرجنتيني ليونيل ميسي هو األقوى

السلة اللبنانية
يستقبل نادي بيروت لكرة السلة نادي الرياضي ـ ـ بيروت في
المباراة الثالثة من سلسلة نهائي بطولة لبنان (الساعة 18:00
بتوقيت بيروت) على ملعب الشياح .النتيجة متعادلة بمباراة
لمثلها ،ويفوز بلقب البطولة من يحقق  4انتصارات من
أصل  .7المعركة بين الناديين مستمرة ،ويبرز فيها الصراع
التكتيكي بين المدربين ميودراغ بيريسيتش وأحمد فران

ميسي  Xفان دايك
ٌ

ّ
معركة فردية قد تقرر مصير الحرب!

سلسلة النهائي...

مواجهة تكتيكية
بين فران وبيريسيتش
حسين سمور
في املوسم الثاني له بدوري األضواء،
فـ ــرض ن ـ ــادي بـ ـي ــروت ن ـف ـســه مـنــافـســا
ش ــرس ــا ع ـل ــى ل ـق ــب ال ـب ـط ــول ــة .الـ ـن ــادي
ال ـب ـيــروتــي ال ـجــديــد وص ــل ف ــي املــوســم
املــاضــي إلــى نصف النهائي ،كما قدم
بطولة عربية أكـثــر مــن ّ
مميزة أخـيـرًا،
وها هو اليوم ينافس الرياضي بيروت
صاحب الخبرة الطويلة في النهائيات
على لقب بطولة لبنان بعدما نافس
على جميع األلقاب املحلية.
حقق بـيــروت الـفــوز األول فــي سلسلة
النهائي على أرضية ملعبه في الشياح
( 86ـ  ،)72ثــم عــاد وخـســر فــي امل ـبــاراة

سيلجأ المدربان إلى تغيير
الخطط في المباراة الثالثة
ال ـثــان ـيــة ع ـلــى أرضـ ـي ــة م ـل ـعــب صــائــب
ســام في املـنــارة بنتيجة قاسية ( 95ـ
 .)75في املـبــاراة األولــى ،تفوق بيروت
دفاعًا وهجومًا ،وخاصة مع تألق علي
ح ـيــدر وال ــاع ــب ال ـجــورجــي املـخـضــرم
ن ـي ـك ــول ــوس .اع ـت ـمــد املـ ـ ــدرب ال ـصــربــي
مـ ـي ــودراغ بـيــريـسـيـتــش عـلــى تشكيلة
م ـت ـج ــان ـس ــة ،ل ـع ــب ع ـل ــي حـ ـي ــدر تـحــت
الـسـلــة ،واسـتـفــاد مــن ق ــدرة نيكولوس
ع ـل ــى ال ـت ـس ــدي ــد مـ ــن خ ـ ـ ــارج الـ ـق ــوس،
واالخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراق مـ ــن ال ـ ـخ ـ ــارج لـتـسـجـيــل
النقاط السهلة .في املـبــاراة األولــى ،لم
يعتمد بيريسيتش كثيرًا على جاسنت
دانـتـمــون ف ـشــارك نـيـكــولــوس وكــريــس
كــراوفــورد ،مع علي حيدر ورالــف عقل

ونجحوا فــي تحقيق املـطـلــوب .خطط
امل ـ ـ ـ ــدرب ب ـي ــري ـس ـي ـت ــش ع ـط ـل ــت خـطــط
مدرب الرياضي أحمد فران على ملعب
ال ـش ـي ــاح ،ف ـلــم ي ـق ــدم اس ـمــاع ـيــل أحـمــد
امل ـس ـتــوى امل ـط ـل ــوب ،ك ـمــا ُوضـ ــع وائ ــل
ع ــرق ـج ــي ت ـح ــت ال ـض ـغ ــط ،وظ ـه ــر هــذا
األمـ ــر بــاع ـتــدائــه عـلــى رالـ ــف عـقــل قبل
نهاية اللقاء بعدما تمكن األخـيــر من
إيقافه ،والحد من خطورته في معظم
فترات اللقاء.
ف ــي املـ ـب ــاراة ال ـثــان ـيــة ،ت ـبــدلــت األمـ ــور،
ن ـج ــح مـ ـ ــدرب ال ــري ــاض ــي أحـ ـم ــد ف ــران
ف ــي إيـ ـج ــاد ال ـح ـل ــول ل ـت ـع ـط ـيــل خـطــط
امل ــدرب الـصــربــي بيريسيتس .اعتمد
فــران على نظام امل ــداورة بني الالعبني
بصورة كبيرة ،وهو األمر الذي ساهم
ف ــي إب ـع ــاد اإلرهـ ـ ــاق ع ــن الع ـب ــي ن ــادي
الرياضي ،مقابل تعب العبي بيروت.
وم ـن ــذ الـ ـب ــداي ــة ،بـ ــدا ف ــري ــق الــريــاضــي
بـكــامــل تــركـيــزه تـحــت أن ـظــار جمهوره
الــذي وضــع ضغطًا كبيرًا على العبي
نـ ـ ــادي ب ـ ـيـ ــروت .رد فـ ـ ــران ع ـل ــى خـطــط
بـيــريـسـيـتــش ،فــأب ـعــد ع ـلــي ح ـي ــدر من
ت ـح ــت الـ ـسـ ـل ــة ،وه ـ ــو األم ـ ــر ال ـ ــذي أث ــر
سلبًا على معدل تسجيل العب ارتكاز
بيروت .ابتعاد علي حيدر عن املنطقة
الـ ـت ــي ي ـح ـب ـه ــا ،ل ــم ي ـج ـعــل زم ـي ـل ــه فــي
الفريق نيكولوس يستفيد من املساحة
الـتــي يصنعها لــه ح ـيــدر ،فـلــم يتمكن
مــن االخ ـتــراق كـثـيـرًا ،كما أن التسديد
مــن خ ــارج الـقــوس لــم يـكــن نــاجـحــا في
مباراة املنارة .وفي هذا اللقاء بدا رالف
عقل بعيدًا عن مستواه ،كذلك جاسنت
دانتمون.
نجحت خطة بيريسيتش في املباراة
األول ـ ــى ،ف ــرد عـلـيــه ف ــران فــي الـثــانـيــة.

حسين فحص

الصراع قوي بين الالعبين (سركيس يرتسيان)

املـ ـب ــاراة ال ـثــال ـثــة س ـت ـكــون مـهـمــة ج ـدًا
ل ـل ـفــري ـقــن .وضـ ــع ف ـ ــران ل ـع ـلــي حـيــدر
ونيكولوس تحت الضغط ،ربما يجبر
بـيــريـسـتــش ع ـلــى إع ـط ــاء ض ــوء أكـبــر
لجاسنت دانتمون ،وبالتالي ستكون
طــري ـقــة ل ـعــب ب ـي ــروت ســري ـعــة ،وه ــذه
مـخــاطــرة حقيقية ،ألن هــذا األسـلــوب
يحبه الرياضي ،كون تشكيلته سريعة
ه ــي األخـ ــرى ويـمـكـنــه االس ـت ـف ــادة من
الـهـجـمــات امل ــرت ــدة ،ول ـكــن هـنــا تلعب
األمـ ـ ــور ع ـلــى ال ـج ــزئ ـي ــات ،وإذا نجح
دان ـت ـمــون ف ــي الـتـسـجـيــل م ــن ال ـخــارج

واالختراق ،فسيشكل خطرًا على دفاع
الــريــاضــي ،ويـفـتــح امل ـجــال واملـســاحــة
أمام زمالئه .من الخطط األخرى التي
رب ـم ــا ي ـل ـجــأ إل ـي ـهــا بـيــريـسـيـتــش هي
إعطاء دور كبير لكريس كراوفورد مع
علي حيدر ونيكولوس ،ومعهم رالف
عقل ،كما في املباراة األولى .كراوفورد
قادر على التسديد من خارج القوس،
ون ـي ـكــولــوس وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن كــونــه
الع ــب ارتـ ـك ــاز يـمـكــن أن يـسـتـفـيــد من
الـلـعــب مــن ال ـخ ــارج ،عـلــى أن يسحبا
دف ــاع الــريــاضــي إلــى الـخــارج ليتمكن

عـلــي حـيــدر مــن الـتـحــرر تـحــت السلة،
وب ــال ـت ــال ــي أخ ـ ــذ دوره .ع ـل ــى الـجـهــة
امل ـق ــاب ـل ــة ،ال ش ــك أن فـ ـ ــران سـيـعـتـمــد
على دفاعه القوي ،على قاعدة أن من
ي ــداف ــع ج ـي ـدًا ي ـهــاجــم ج ـي ـدًا .سيلعب
بإسماعيل أحـمــد وج ــان عـبــد الـنــور،
وم ـع ـه ـمــا وائ ـ ــل عــرق ـجــي ودوم ـي ـن ـيــك
جــون ـســون وج ــاس ــن ب ــراون ـل ــي .على
الورق ،تبدو تشكيلة مدرب الرياضي
أح ـم ــد فـ ــران أف ـض ــل ،وخ ـي ــارات ــه على
م ـقــاعــد الـ ـب ــدالء أف ـض ــل ه ــي األخ ـ ــرى.
وكما في املباراة األخيرة التي جمعت

ال ـفــريـقــن ،سـيـكــون لـلـمـعـنــويــات دور
كـبـيــر ف ــي املـ ـب ــاراة ،فــالــريــاضــي دخــل
امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ال ـث ــان ـي ــة وال ــرغـ ـب ــة ظ ــاه ــرة
على العبيه بتحقيق الـفــوز ،وهــو ما
حصل .الرياضي يمتلك الحافز اليوم،
وخاصة أنه إذا فاز على أرض الشياح
فسيكون قد خطا خطوة كبيرة نحو
ال ـل ـق ــب ،ومـ ــن ج ـه ـتــه ي ـم ـت ـلــك ب ـي ــروت
الرغبة كونه يريد الحفاظ على عامل
األرض ،م ــن أج ــل ج ــر الــريــاضــي إلــى
مـبــاراة رابـعــة فــي امل ـنــارة ،يكون فيها
صاحب األرض تحت الضغط.

كأس االتحاد اآلسيوي

خيبات النجمة تتوالى بسقوطه اآلسيوي
علي زين الدين

الجهاز الفني مطالب بعمل كبير (عدنان الحاج علي)

ّ
انـ ـتـ ـه ــت آمـ ـ ـ ــال ال ـن ـج ـم ــة ب ــال ـت ــأه ــل
إل ــى ن ـصــف ن ـهــائــي ٌك ــأس االت ـحــاد
اآلس ـ ـي ـ ــوي .خـ ـ ـس ـ ــارة هـ ــي ال ـثــال ـثــة
ت ــوالـ ـي ــا ل ـل ـف ــري ــق أمـ ـ ـ ــام الـ ــوحـ ــدات
األردني بهدفني دون رد على ملعب
مــديـنــة كميل شـمـعــون الــريــاضـيــة،
ض ـم ــن الـ ـج ــول ــة الـ ـخ ــامـ ـس ــة ،أب ـقــت
«الـ ـ ـنـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــذي» فـ ـ ــي أسـ ـ ـف ـ ــل ت ــرت ـي ــب
املجموعة األولى من دون أي نقطة،
وال أي هدف .هي املرة األولى التي
هدف
يفشل فيها النجمة بتسجيل
ٍ
مباريات
واحد على األقل بعد ثالث
ٍ
ٍ
ّ
آس ـيــويــة ،فـحــتــى فــي نـسـخــة 2015
ال ـتــي خ ــرج مـنـهــا الـنـجـمــة بـنـقـطــةٍ
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ّ
واح ــدة ،تمكن مــن تسجيل هدفني
ٌ
موسم
املباريات الثالث األولى.
في َ
ل ــم ي ـبــق مـنــه س ــوى املـنــافـســة على
ّ
املحلية
لقب كأس لبنان ،واملواجهة
املقبلة ستكون أمام األنصار.
مـ ـ ــن أول رك ـ ـن ـ ـيـ ــةٍ ح ـ ـصـ ــل ع ـل ـي ـهــا
ال ــوح ــدات ،سـ ّـجــل ال ـض ـيــوف هــدف
ّ
التقدم في الدقيقة الخامسة ٌ برأسيةٍ
عبر سعيد املــرجــان .ركنية جــاءت
أمير
بعد خطأ من الظهير األيسر ٌ
ال ـح ـصــري بـتـمــريــر ال ـك ــرة ،وه ــدف
ّ
تكبده الفريق بتغطيةٍ ضعيفة من
الظهير األيمن علي حمام .األخير
حــاول تسجيل التعادل بتصويبة
قوية ارتدت من القائم األيسر ملرمى
ال ـ ــوح ـ ــدات ،وزم ـي ـل ــه ق ــاس ــم ال ــزي ــن

ـان بعد
أن ـق ــذ ال ـف ــري ــق م ــن ه ـ ـ ٍ
ـدف ث ـ ـ ٍ
ـئ م ــن ال ـح ــارس علي
ـروج خ ــاط ـ ٍ
خــ ٍ
السبع .ال محاوالت حسن معتوق
عـلــى الـجـهــة الـيـســرى نـجـحــت ،وال
تسديدات نــادر مطر وأبــو بكر املل
أص ــاب ــت املـ ــرمـ ــى .ال ـن ـج ـمــة سـيـطــر
على أغلب مجريات الشوط األول،
لـكــن العـبـيــه ل ــم يـسـتـغـلــوا الـفــرص
التي حصلوا عليها .مقابل ركنية
الــوحــدات ،كــان للنجمة  12مثلها،
والـتـســديــدات ال ــ 16لــم تصل سوى
اثنتني منها إلى الحارس عبد الله
الفاخوري.
امل ـ ـ ـ ـ ــدرب مـ ــوسـ ــى حـ ـجـ ـي ــج تـ ـس ـ ّـرع
بإشراك املهاجم حسن املحمد على
ح ـســاب امل ــداف ــع األوس ـت ــرال ــي أنتي

بكماز مطلع الشوط الثاني .خسر
ال ـفــريــق إدري ـس ــا ن ـيــانــغ ف ــي وســط
امل ـل ـعــب ب ـعــد ع ــودت ــه إلـ ــى ال ــدف ــاع،
ّ
ول ــم تـفـلــح خــطــة املـ ــدرب بمشاركة
أب ــو بـكــر امل ــل خـلــف املـهــاجـمــن ،بل
ّ
تـمــكــن الـضـيــوف مــن الــوصــول إلــى
مناسبات
منطقة النجماويني في
ٍ
عدة قبل تسجيل صالح راتب هدفًا
ثــانـيــا فــي الــدقـيـقــة  .66الـفــريــق بــدا
مــرهـقــا ف ــي رب ــع ال ـســاعــة األخ ـي ــرة،
ومشكالته أصبحت أكثر وضوحًا.
ٌ
ع ـمــل كـبـيـ ٌـر يـنـتـظــر ال ـج ـهــاز الفني
فـ ــي املـ ــوسـ ــم املـ ـقـ ـب ــل عـ ـل ــى صـعـيــد
ّ
ال ـت ـعــاقــدات واالس ـت ـغ ـن ــاءات ،حتى
ّ
يتمكن النجمة من املنافسة فعليًا
للصعود إلى منصات التتويج.

خـســر الـنـجـمــة م ــرت ــن .بالنتيجة،
ُ
وبالعقوبات التي ستفرض عليه
مــن ِقـبــل االت ـحــاد اآلس ـيــوي .بعض
املـشـجـعــن ح ــاول ــوا ال ــوص ــول إلــى
ـدات ورمـ ــوا
مـ ـ ــدرج ج ـم ـه ــور الـ ــوحـ ـ ّ
عليهم املـقــاعــد قـبــل تــدخــل الـقــوى
األمنية« .الشماريخ» أشعلت مدرج
األلـ ـت ــراس ،وع ـب ــوات امل ـيــاه وصلت
إلى أرض امللعب بعد نهاية املباراة.
ُب ـق ـ َـي ل ـل ـفــريــق ثـ ــاث مـ ـب ــاري ــات لــن
ت ّ
غير من واقع أن موسمه اآلسيوي
انتهى ،واملواجهتان املقبلتان مع
هـ ــال الـ ـق ــدس الـفـلـسـطـيـنــي ف ــي 3
بتحضير
و 6أيار ستكونان أشبه
ٍ
للمواجهة مع األنصار في العاشر
من الشهر عينه.

ّ
ف ـ ــي غ ـ ـضـ ــون ثـ ــاثـ ــة مـ ـ ــواسـ ـ ــم ،ت ـم ــك ــن
املـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـدرب األمل ـ ــان ـ ــي يـ ــورغـ ــن كـ ـل ــوب مــن
بلوغ الــدور نصف النهائي من دوري
أب ـط ــال أوروب ـ ــا ف ــي مـنــاسـبـتــن .كــانــت
األولـ ـ ـ ــى ال ـ ـعـ ــام املـ ــاضـ ــي ،ح ـي ــث أطـ ــاح
روما في مبارا ٍة «تراجيدية» مع ذئاب
العاصمة ،ليخسر بعدها النهائي أمام
ّ
ريال مدريد بفعل سوء الخط الخلفي
(الدفاع وحارس املرمى) .اليوم ،يطمح
ً
كـلــوب لبلوغ النهائي م ـ ّـرة أخ ــرى من
ّ
برشلونة ،في االختبار األصعب
بوابة
ً
الــذي يقف عقبة أمــام الــريــدز لتحقيق
اللقب األوروبي.
ٌ
ّ
مـ ـ ـب ـ ــاراة ع ــاط ـف ـي ــة ي ـع ـي ـش ـه ــا ك ـ ــل مــن
فـيـلـيـبــي كــوتـيـنـيــو ول ــوي ــس س ــواري ــز
عند مواجهتهم للمرة األولــى فريقهم
الـســابــق ليفربول فــي م ـبــارا ٍة رسمية.
بعد رحـيــل ســواريــز ،دخــل ال ـنــادي في
أزم ـ ــةٍ حـقـيـقـيــة ب ـعــدمــا خ ـلــف املـهــاجــم
األورغ ــوي ــان ــي ال ـعــديــد م ــن املـهــاجـمــن
ال ــذي ــن ل ــم ي ــرق ــوا ل ـل ـح ـفــاظ ع ـل ــى إرث
«ال ـب ـي ـس ـتــول ـيــرو» .م ــع ك ـل ــوب ،تــاشــت
آث ــار س ــوء سـيــاســة ال ـش ــراء ،حـيــث كــان
ل ـ ـل ـ ـمـ ـ ّ
ـدرب األمل ـ ــان ـ ــي نـ ـظ ــرة ث ــاقـ ـب ــة فــي
ّ
ال ــاع ـب ــن ال ــذي ــن ج ـل ـب ـهــم ،إذ اس ـت ـغــل
األمـ ـ ـ ـ ـ ــوال املـ ـت ــرتـ ـب ــة م ـ ــن ع ـم ـل ـي ــة ب ـيــع
كوتينيو إلى برشلونة إلبرام صفقات
ن ـق ـل ــت الـ ـف ــري ــق إل ـ ــى م ـس ـت ــوى م ـغــايــر
تمامًا .العبون كالبرازيليني فابينيو
مـ ــن م ــون ــاك ــو وأل ـ ـي ـ ـسـ ــون ب ـي ـك ـي ــر مــن
روما ،ساهما في تقديم إضافة كبيرة
ّ
لعمق الفريق ،غير أن األثر األكبر كان
للمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك،
صاحب الفضل األكبر في تعاظم قوة
ليفربول هذا املوسم.

ٌ
م ـب ــاراة صعبة تنتظر الـفــريـقــن .رغــم
إعـ ـ ـط ـ ــاء تـ ـك ــام ــل م ـن ـظ ــوم ــة ل ـي ـف ــرب ــول
تـ ـف ـ ّـوق ــا ط ـف ـي ـفــا ع ـل ــى ال ـ ـ ـ ــورق ،يـكـتـفــي
ب ــرش ـل ــون ــة بـ ــوجـ ــود ل ـي ــون ـي ــل مـيـســي
ٌ
ّ
سيحدد
مليل الكفة ملصلحته .م ـبــاراة
مـصـيــرهــا أس ـل ــوب امل ــدرب ــن بــالــدرجــة
الدنيا ،ونتيجة املعركة التي ستسفر
عنها املواجهة املرتقبة بــن فــان دايــك
ومـيـســي .فـهــل يستطيع فيرجيل فــان
دايك إيقاف ليونيل ميسي؟
ً
ال ش ــك ب ــأن ــه ال ـ ـسـ ــؤال األكـ ـث ــر تـ ـ ــداوال
حول القمة املرتقبة .املدافع الهولندي
يـحـظــى بــاهـتـمــام كـبـيــر مــن الصحافة
األداء الـعــالــي
الـعــاملـيــة أخ ـي ـرًا فــي ظــل ّ
الذي يقدمه ،ما يجعله يصنف كأفضل
مــدافــع فــي الـعــالــم فــي نظر الـعــديــد من
النقاد.
رغ ــم أدائـ ــه الـعــالــي أخ ـي ـرًا ،يمتلك فــان
داي ــك ذك ــري ــات سـ ّـيـئــة فــي ال ـكــامــب نــو،
وذلــك بعدما مني بخسارة مدوية في
مــوســم  ،2014-2013عندما كــان العبًا
ضـمــن ص ـفــوف سـيـلـتــك االسـكـتـلـنــدي.
تـفــوق برشلونة حينها بستة أهــداف
مـقــابــل ه ــدف واح ــد ،سـجــل الـبــرازيـلــي
نيمار دا سيلفا منها الهاتريك األول
ً
ف ــي مـسـيــرتــه م ــع بــرش ـلــونــة ،مستغال
غ ـ ـيـ ــاب لـ ـي ــونـ ـي ــل مـ ـيـ ـس ــي ع ـ ــن الـ ـلـ ـق ــاء
ب ــداع ــي اإلصـ ــابـ ــة .ب ـع ــده ــا ،ل ــم ينتظر
ال ـهــول ـنــدي ك ـث ـي ـرًا لــان ـت ـقــال إل ــى أحــد
الفرق الكبرى في أوروب ــا ،فبعد تألقه
م ــع ســاوث ـهــام ـب ـتــون ،حـ ــاول لـيـفــربــول
التعاقد معه صيف  2017دون جدوى،
غ ـي ــر أن ـ ــه اسـ ـتـ ـط ــاع ع ـ ــام  2018حـســم
ال ـص ـف ـق ــة مـ ـق ــاب ــل  85مـ ـلـ ـي ــون يـ ـ ــورو،
ل ـي ـص ـبــح فـ ــان داي ـ ــك أغ ـل ــى م ــداف ــع فــي
تاريخ كرة القدم.
فـ ــرض فـ ــان دايـ ـ ــك ن ـف ـســه هـ ــذا امل ــوس ــم

فاز فان دايك بجائزة أفضل العب في إنكلترا (بول إيليس ــــ أ ف ب)

ك ــأح ــد أف ـض ــل مــداف ـعــي ال ـع ــال ــم ،بفعل
األداء ال ـثــابــت الـ ــذي ظـهــر عـلـيــه طيلة
ٌ
ـال نــال
امل ــوس ــم م ــع ل ـي ـف ــرب ــول .أداء ع ـ ـ ٍ
ع ـل ـيــه املـ ــدافـ ــع ال ـه ــول ـن ــدي ف ــي ن ـهــايــة
املطاف جائزة أفضل العب في الدوري
ّ
متفوقًا على كل من زميله
اإلنكليزي،
ال ـس ـن ـغ ــال ــي سـ ــاديـ ــو مـ ــانـ ــي ،وث ــاث ــي
مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـتــي رحـ ـي ــم سـتــرلـيـنــغ
وبيرناردو سيلفا وسيرجيو أغويرو،
والع ـ ــب تـشـيـلـســي الـبـلـجـيـكــي إيــديــن
ه ــازارد .صالبة فــان دايــك الدفاعية لم
ّ
تتجل أوروبيًا فقط ،إذ ساعد ليفربول
لـلـمـنــافـســة ع ـلــى الـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي،
بعدما ساهم في الحفاظ على نظافة
شباك فريقه في  19مباراة في الدوري
ٌ
شباك نظيفة في الكامب
هــذا املــوســم.
نــو ،قد تعطي األفضلية لرجال كلوب
في مباراة اإلياب للتأهل إلى النهائي.
تراجع برشلونة في السنوات القليلة
امل ــاضـ ـي ــة ع ـل ــى ال ـص ـع ـي ــد األوروبـ ـ ـ ـ ــي.
مشاكل فنية كثيرة عصفت بالفريق،
ك ــان ــت ن ـت ـي ـجــة لـ ـس ــوء إدارة الـ ـن ــادي

ساهم فان دايك في
الحفاظ على نظافة
شباك فريقه في 19
مباراة في الدوري
هذا الموسم

ألسـ ـ ـ ــواق االن ـ ـت ـ ـقـ ــاالت ،ف ـت ــم اس ـت ـق ــدام
العبني مقابل أسعار باهظة على غرار
الفرنسي عثمان ديمبيلي ،والبرازيلي
فيليبي كوتينيو ،من دون نجاح يذكر
لــاع ـبــن .م ــدرب ــون كـثــر ت ــوات ــروا على
ال ـك ــام ــب ن ــو م ــن دون وجـ ـ ــود فـلـسـفــة
الـ«تيكي تاكا» لديهم ،كل هذا أدى إلى
فـقــدان الفريق بعضًا مــن وهـجــه الــذي
كــان عليه فــي الـسـنــوات املــاضـيــة .رغم
ذل ــك ،ك ــان ال ـن ــادي اإلس ـبــانــي منافسًا
دائ ـم ــا ع ـلــى األلـ ـق ــاب امل ـح ـل ـيــة ،بفضل
مــا صنعته أقـ ــدام الع ـبــه األرجـنـتـيـنــي
لـيــونـيــل مـيـســي م ــن س ـح ـ ٍـر ف ــي الـعـقــد
الثالث من عمره.
ّ
قبل كل مـبــاراة ،يشكل ميسي الخوف
األك ـب ــر لـلـمـنــافـســن ،وذل ــك مل ــا يمتلكه
ـات
الـ ــاعـ ــب األرج ـن ـت ـي ـن ــي مـ ــن إمـ ّـك ــان ـ ٍ
هجومية كبيرة .العبون كثر قللوا من
إمكانات الالعب األرجنتيني على غرار
ج ـيــروم بــواتـيـنــغ وكــريــس سمولينغ،
ّ
متوعدين بإيقافه ،فكان الـ ّ
ـرد حاضرًا
ٌ
ف ــي امل ـل ـعــب .أمـ ــر حـ ــاول تـحــاشـيــه فــان
داي ـ ــك ع ـنــد س ــؤال ــه ع ــن كـيـفـيــة إي ـقــاف
مـ ـيـ ـس ــي ،حـ ـي ــث كـ ـ ــان جـ ــوابـ ــه بـسـيـطــا
للغاية .ال أعرف.
أخ ـ ـي ـ ـرًا ،كـ ـس ــر ب ــرشـ ـل ــون ــة ل ـع ـن ــة دور
ـوات مــن
الـ ـثـ ـم ــانـ ـي ــة بـ ـع ــد ٍّث ـ ـ ــاث س ـ ـ ـنـ ـ ـ ٍ
ٌ
إقصاء لكل من ليون الفرنسي
املعاناة.
ومانشستر يونايتد اإلنكليزي وصل
بــالـفــريــق إل ــى الـ ــدور نـصــف الـنـهــائــي،
ل ـي ــواج ــه م ـنــاف ـســا «ج ـ ـ ّـدي ـ ــا» أكـ ـث ــر مــن
سابقيه .نهائي مبكر يعيشه برشلونة
ّ
سيمهد بدرجة كبيرة إلى التتويج في
ّ
نهاية املطاف إذا ما تمكن من تجاوز
الـلـيـفــر ،ال ــذي سيسعى ب ــدوره جــاهـدًا
ل ـت ـح ـق ـيــق مـ ــا ع ـج ــز ع ـن ــه فـ ــي امل ــوس ــم
السابق.
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«االحتمال األفضل»

أكثر من مجرد أفهام شخصية

علي عباس
ت ــروي «مـلـحـمـ ُـة جـلـجــامــش» األس ـطـ ّ
ـوريــة
ّ
ُ
ينحدر من
أن جلجامش ملك أورك الــذي
َ
ّ
بشري ٍّ
ٍّ
وأم سماوية ،جــال مع صديقه
أب
ٍ
للبحث عن معنى
في
أنكيدو
األثير
رحلةٍ
ِ
ُ
ُ
ل ــوج ــوده؛ وع ــن سـبـيـ ٍـل يـجـعــل م ـنــه اسـمــا
ً
ُ
حياة ّ
أبديةَ .
قام ،في سبيل
يهبه
خالدًا أو

ذلك ،بقطع غابات األرز التي كانت تقطنها
ّ
َ
َّ
ّ
التخريبي ُيخلد
«اآللـهــة»؛ عل هذا العمل
َ
ـزواج م ــن إل ـه ــة الـخـصـ ِـب
ذكـ ـ ــراه .رف ــض ال ـ ـ ـ
ّ
َ
ع ـش ـت ــار ،وق ـت ـ َـل ثـ ـ َ
ـور آن ــو املـ ـق ــدس .غ ــاص
فــي أع ـمــاق بـحــر دمل ــون (الـبـحــريــن حــالـ ّـيــا)
َ
شب النضارة والشباب األبـ ّ
ليقتلع ُع َ
ـدي.
ّ
ّ
كله لم ُيجد نفعًا .عادَ
لكن شيئًا من ذلك
َ ِ
ّ ُ
َ
ُ
ال ــرج ــل م ـجــه ـدًا قـ ِـل ـقــا؛ ومـ ــات ف ــي مملكته
َ
شاغر الوفاض من املعنى،
العظيمة أورك؛
ّ
وخ ـلـ ّـيــا مــن ف ـكــر ٍة وج ــودي ــةٍ يـنـتـمــي إليها
ُ
ّ
َ
ُّ
البشري خصبًا
بكله .لطاملا كــان الخيال
ُ
األساطير التي تسكن هواجسه؛
رسم
في
ِ
بينةٍ ِ ُي ّ
بطريقةٍ ّ
ِّ
املعرفي
عبر عن قلقنا
وهو
ً
األك ـثــر بــدائـ ّـيـ َـة وح ـض ــورًا« :م ــا هــو َمعنى
ُ
ُ
ُ
ُ
البكر
نصل إليه؟» .السؤال
وجودنا ،وكيف ِ
ُ
حساسيته يومًا؛ وال أمله .وفي
هذا لم ُّيفقد َ
ـول» تحديدًا؛ فقد
ـ
ص
ـو
ـ
ل
ا
ـف
مــا يخص «كـيـ
ِ
ُ
اختالف
املعتقدات ،على
في
ِ
ّ
وجد اإلنسان ّ
ّ
أنــواع ـهــا ،وًب ـغــض الــن ـظـ ِـر عــن صــوابــيـتـهــا
ُ
ّ
السؤال
البشريةِ ؛ ّأمــا
للنفس
طبعًا ،را
حــة ٌ ِ
َ
َ
الــدائـ ُـم َ
فهو قلق دائ ــم .كانت تلك املعادلة
ِّ
َ
البشري ُمذ كان.
األكثر رسوخًا في العقل
َ
وفي حني لم ينتصر ِ ُ
السؤال
ي
ق
منط
أحد
ِ
ِ
ِ
ّ
ينفك هذا
التسليم على اآلخر يومًا ،لم
أو
ِ
ُ
ُ
ُّ
بعقالنيته املحدودة ُ
ّ
حاول
ي
املعتد
الكائن
ِ
َََ
منطقة األشياء تحت سقف فهمه وإدراكه.
ً
ُّ ُ
ّ
فطري فعال،
التسليم
«التدين» إذًا بمعنى
ٌّ ِ
ُّ ُ
ٌ
ُّ
بدور ِه تمرد فطري على استفزاز
والسؤال
ِ
التسليم.

ّ
الوجودية
اإلجابات

ً
ُ
ُ ّ
كـ ــل م ــا ُ ًي ـسـ ّـمــى «ديـ ـن ــا» ي ـك ـت ـنــز إج ــاب ــة أو
ّ
مجموعة من اإلجابات الوجودية الشافية
ُ
يفهم ُه املؤمنون تقليدًا) .فــي حني
(هـكــذا
ّ
ي ـف ـه ـمـ ُـه امل ـت ــدي ـن ــون الـ ـح ــرك ــي ــون تـنـظـيـمــا
ّ
للوصول
لعملية الـســؤال فحسب؛ سعيًا
ُ
ّ
إلى الحقيقة السيالةِ  ،أو بعضها .الفارق
ٌ
َ
ب ــن ال ـن ـظ ــرت ــن مـ ـه ــول ح ــرف ـ ّـي ــا ،واألولـ ـ ــى
ُ
ّ
ُ
ُ
أكثر رواجــا بما ال يقاس من
(التقليدية)
ُ
بيئات
الـثــانـيــة ،الـتــي تـكــاد تـنـعــدم إال فــي
ٍَ
َ
ـوي ــة .يـ ـك ـ ُ
ـاد املـ ـت ـ ّ
ن ـخ ـب ـ ّ
ـديـ ـن ــون ال ـح ــرك ـ ّـي ــون
ّ
َ
ُ
ـؤال ال
يـ ـج ــزم ــون ب ـ ــأن ال ـل ــه ي ـن ـت ـصــر لـ ـلـ ـس ـ
ِ َّ
البشري
صقل كائنه
لإلجابة ،ويرمي إلى
ِ
ـث
ـ
ـ
ت
أ
ـي
ـ
ف
ـه،
ـ
ت
األثـ ـي ـ ِـر ،طـ ــوال ح ـي ــا
ـون ال ـب ـحـ ُ ِ
ِ
ـن َي ـغ ــرق
ال ـش ـ ّـي ـ
ـق والـ ـش ـ ّـائ ــق ه ـ ــذا .ف ــي حـ ـ ِ
ّ
التقليديون حتى رؤوسـهــم فــي طمأنينة
ً
الـ ـ ـج ـ ــواب؛ وه ـ ــو مـ ــا ي ـن ـع ـك ـ ُـس فـ ـع ــا عـلــى
دافـعـ ّـيـتـهــم لـلـتـ ُّ
ـديــن نـفـســه؛ لـ ُـيـصـبــح أق ـ َ
ـرب
ُ
ُ
َ
ـس منه إلــى فهم فلسفةِ
ـرار املـ ُ ِ
ـؤنَّـ ِ
إلــى الـتـكـ ِ
ّ
الديني املكرر.
الفعل
ُ
قـ ـ ــد ي ـ ـ ـكـ ـ ــون اص ـ ـ ـطـ ـ ــاحـ ـ ــا« :الـ ـ ـح ـ ــرك ـ ـ ّـي ـ ــن»
ّ
ّ
ـه؛
و«ا ُلـتـقـلـيــديــن» ٌغ ـيـ َـر مـنـصـ ٍ
ـف ب ـ ُحــد ذات ـ ُ
ّ
ُ
ُ
ٌّ
قصد منه التزكية
لكنه داللــي صــرف ال ي َ
أو ال ـت ــوه ــن .وب ـع ـي ـدًا ب ـع ــض الـ ـش ــيء عــن
َ
ه ــذي ــن ،ت ـن ــام ــى تـ ـ ّـيـ ــاران آخـ ـ ــران ُم ـل ـ ِـف ـت ــان:
ُ
ّ
ُ
أول ــهـ ـم ــا ي ـت ـص ــال ــح م ــع فـ ـك ــرة ال ــاج ــواب
بطمأنينةٍ ّ
لقلق ٌالسؤال
ينتمي
تام ُة؛ وال
ِ
ّ ُ
ً
ّ
مقبولة لديه،
أص ــا؛ ُ العبثية الــوجــوديــة
ِّ
ّ
والقيمة للحظة واستغاللها بألذ طريقةٍ
ُممكنة .وهم إذ ال يعبؤون بالسؤال نفسه؛
َ
ال يــولــون أدنــى أهـمـ ّـيــةٍ ملناقشة اإلجــابــات
ّ
الدينية الرائجة.
ـار ث ــان شـبــه َع ـقـ ٍّ
فــي حــن يـتـنــامــى ت ـ ّـي ـ ٌ
ـدي؛
ٍ
بـ ــدأ ي ـل ـقــى رواجـ ـ ــا م ـت ــزاي ـدًا ف ــي األوس ـ ـ ّـاط
ُ
ـابــة وذائـقـتـهــا الـجــريـئــة؛ وب ـ َ
الـشـ ّ
ـات ُيـمــثــل
ّ ً
ً
ُ
ُّ
ظ ــاه ــرة فـعـلــيــة ت ـضــم مــن يـمـيــل إل ــى خلق
مـ ـنـ ـظ ــومـ ـت ــه ال ـ ـف ـ ـكـ ـ ّ
ـريـ ــة بـ ـشـ ـك ـ ٍـل ش ـخ ـص ـ ّـي
ّ
ُ
ُ
ص ــرف ،أو حــتــى طـقــوســه أحـيــانــا .وبلغةٍ
ُ
ُ
ّ
ّ
نتحدث عن فئة تمتلك ُجرأة
تقنيةٍ ؛ نحن
ّ
ص ـنــاعــة أدي ــان ـه ــا أو مــذاه ـب ـهــا ال ـخــاصــة،
ّ
الشخصية للدين
أفهامها
ولـيـ َـس ُمـجـ ّـر َد
ٌ
ُ
ُ
ٌ
يفصل جزءًا
كبير
أو املذهب؛ وهو مفترق
ِ
مــن ال ـشــارع عــن املــؤسـســات الــديـنـ ّـيــة؛ بما
ـاو ُز عـ ُ
لــذلــك وعـلـيــه« .ديـ ـ ٌـن» قــد ال ي ـت ـجـ َ
ـدد

(إيشارا كوديكارا  -أ ف ب)

ّ ُ
ُ
نتحدث عن فئة تمتلك
ُنحن
صناعة ّأديانها أو
جرأة
ٍ
مذاهبها الخاصة
يرزح ٌ
جزء كبير من الخطاب
ّ
عبث
ُالديني اليوم تحت ٍ
حرج في طرح ومناقشة
م ٍ
مسائل بائدة

ُمعتنقيهِ ال ـفـ َ
ـرد الــواحــدّ ،أو بضعة أفــراد
ُ
َ
َ
ممن ينقادون لرأيه ويتأثرون به .ويميل
ه ـ ـ ــؤالء إلـ ـ ــى ق ــولـ ـب ــة م ـع ـت ـق ــدات ـه ــم بـحـيــث
ّ
الفقهية (وإن
يرتاحون لها ،وكذلك آرائهم
ّ
لــم ُي ـغ ــادروا عناوينهم الــديـنـ ّـيــة الـعــامــة).
ولـهــم آراء شـخـصـ ّـيــة حــاسـمــة فــي مسائل
ك ــال ـع ــاق ــات ،الـ ـ ـ ــزواج الـ ـث ــان ــي ،امل ــأك ــوالت
ً
ّ
املحرمة ،فضال عن أفهامهم
واملشروبات
ّ
ّ
املستقلة ملحاور عقدية رئيسة؛ كالوحي،
ُ
العصمة ،العالم اآلخــر ...إلخ؛ وي ّ
صرحون
غالبًا باالختالف في هذه املسائل .امللفت
ّ
أن أثـ ـ ــر هـ ـ ــذه ال ـ ـتـ ـ ّ
ـديـ ــن الـ ـشـ ـخـ ـص ـ ّـي ي ـك ــاد
للتعبدُ
ّ
ّ
ُيعطي الطمأنينة النفسية ذاتها
م ــع ال ـج ـمــاعــة؛ ب ــل ُ
ور ّبـ ـم ــا ي ـت ـفـ ّـوق عليها
ّ
ـاحـبــهِ بــال ـفــرادة الـعـقــديــة أو
بــإحـســاس صـ ِ
ّ
التفريغ ّ
ّ
اخلي
الد
من
اللون
الطقوسية .هذا
َ ّ ٌ
ٌ
ّ
ّ
للفكرة الدينية ظاهرة بحد ذاتها؛ حرية
بالتفكيك والدرس.

ّ ُ
الدين للفرد أم للجماعة؟

َ ُ
ّ
منطقي :هل
ما
سبق يوصلنا إلــى سـ ٌ ٍ
ـؤال ّ ٌ
ُ
فردية لتحقيق
تجربة
،
جوهره
في
،
الدين
ِ
ٌ
ال ـ ـسـ ــام الـ ـ ــذاتـ ـ ـ ّـي ،أم حـ ــاجـ ــة اج ـت ـم ــاع ـ ّـي ــة
بـغــرض األم ــن الـفـكـ ّ
ـري والـ ُّـسـلــوكـ ّـي الـ َـعــام؟
ُ
ُ ُّ َ
ّ
مق التجربةِ الدينية
وهل يؤثر ذلك على ُ ع ّ ِ
ن ـف ـس ـه ــا؟ ال ـح ـق ـي ـق ــة أن اإلجـ ــابـ ــة لـ ــم تـكــن
يومًا بالسهولة التي قد تبدو عليها في
ّ
ّ
ماثل
سياق ُم
تقليدية .وفي
دينيةٍ
مقاربةٍ
ٍ
ٍ
طـ َ
ـرح الفيلسوف وعــالــم النفس التربوي
األمـ ـي ــرك ــي ول ـي ــم ج ـي ـمــس (،1910_1842
وامل ـنــاهــض الـعـنـيــد لـلـمــؤسـســات الــديـنـ ّـيــة
ً
ً
ّ
الكنسية آنذاك) فكرة جديرة
والتنظيمات
ّ
ّ
ب ــال ــن ـق ــاش؛ ت ـت ـم ـحــور حـ ــول «ال ـص ــاح ــي ــة
ُ
ُ
ّ
ّ
الدينية أو انشقاقاتها
النفسية» لــأطــر
ّ
املذهبية.
ُ
َ
ابتعد فــي كتابه «الـ ّـصــور املختلفة
الـ ّـرجــل
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عامر محسن
لـلـتـجــربــة الــدي ـنـ ّـيــة» (1902م) عــن مناقشة
ّ
ّ
العلمية»
«الصحة
املوضوع من حيث مبدأ
ّ
َ
ـاول
ـ
ـ
ـ
ح
ـا
ـ
ـ
م
ـ
ـ
إن
ـي»؛
ـ
ـ
خ
أو «ال ـ ـث ـ ـبـ ــوت ال ـ ـتـ ــاري ـ ـ
ُ
م ـمـ ّ
ـاس ـتــه ك ـت ـجــربــةٍ تـنـسـًجـ ُـم أو ت ـت ـعــارض
مــع الـهــدف األكـثــر أصــالــة فــي عــالــم البشر:
ّ
ّ ّ ُ
ُ
مذهب
«الـبـقــاء».
ٌ
بمعنى :هــل الٌــتــديــن (والت ّ
ضمنًا) تـجــربــة مـســاعــدة على بـقــاء الــنــوع
ُ ّ ٌ
هددة له؟
البشري؛ أم م
ُ
ـؤال ف ــي ح ـ ّـدت ــهِ وبــدائـ ّـي ـتــه؛ ُيـعـيــدُ
ه ــذا الـ ـس ـ
ِ
ّ
َ
ُ
ُّ
التدين أو التمذهب إلــى خانة
البحث عن
ُ
ّ
ُ
«ال ـ ـصـ ــاحـ ــيـ ــة»؛ وي ـ ـ ـلـ ـ ــزم الـ ـق ــائـ ـم ــن ع ـل ـيــهِ
ب ـم ـس ـتــوى م ــن ال ـت ـنــاف ـسـ ّـيــةِ ل ـت ـقــديــم رؤيـ ــةٍ
ّ
معرفيةٍ تـجـ ُ
ـدر بالبقاء واالسـتــدامــة (وهــو
ُ
بـ ــرأيـ ــه مـ ــا ال يـ ـحـ ـص ــل فـ ــي أك ـ ـثـ ــر ج ــوان ــب
ّ
ّ
التقليدي).
الديني
الخطاب
السؤال من حيث
عن
اإلجابة
معرض
وفي
ّ ً
ً
ـردي ــة أو تسليمًا
ك ــون «ال ــدي ــن» ت ـجــربــة ف ـ
َ
ّ
ّ
املتدينون أنفسهم حول
جماعيًا؛ اختلف
َ
ّ
الفردي وأشرعَ
ُ
ّ
ذلك؛ بني من أكده في اإلطار
ّ
ّ
التنوع؛
في
غاية
ف»
قنوات
«عرفانُ وتصو ٍ
ٍ
ّ
ُ ِ ّ
ّ
تفيد أن ال ـطـ ُـرق إلــى الـلــه بـفــردانــيــة الــنــاس
و«ع ـ ـ ــدد أن ـ ـفـ ــاس الـ ـخ ــائ ــق» .وم ـ ــن حـ ـ ـ ّـد ُ
ده
ك ـن ـظ ــام اج ـت ـم ــا ِع ـ ٍّـي ُعـ ـصـ ـب ـ ٍّ
ـوي ،ي ـص ـ ُّـب فــي
ٍ
سيطرة الـقـ ّـوى الحاكمة على املجتمعات،
ُ
كـمــا أمل ـ َـح اب ــن خ ـل ــدون ف ــي الـفـصــل الـثــالــث
َ
ّ
م ــن م ـق ـ ّـدم ـت ــه ال ـش ـه ـي ــرة؛ حـ ــن تـ ـح ــدث عــن
نظرية العصبة في ّ
ّ
شد أواصر املجتمعات
واس ـت ـت ـب ــاب ن ـظ ــام ال ـح ـكــم (وم ـ ــن ضـمـنـهــا
العصبة الــديـنـ ّـيــة ،الـعــرقـ ّـيــة ،املـنــاطـقـ ّـيــة.)...،
هذا إلى جانب «جامعي اآلراء» املعتادين؛
الذين يجهدون للمواء مة بني كل الخيارات
ً
ُ ّ ُ
الدين من منظورهم ظاهرة
املتاحة؛ فيكون ّ ً
ً
واجتماعية في آن.
فردية
ّ
ّ
ـس ف ـق ــد ً خـ ـل ـ َـص إلـ ــى أن ال ــدي ــن،
أمـ ـ ــا ج ـي ـمـ ً
ّ
ّ
ُ
لـيـكــون حــالـ ًـة حــيــة ً ل ــدى معتنقه ،ال ب ــد أن
َ
ّ
ّ
عمليات
فردية من ِألفها في
يكون تجربة
البحث عن األسئلة الــوجـ ّ
ـوديــة؛ إلــى يائها
فــي بـنــاء الـقـنــاعــات وم ــا يــرتـكــز عليها من
ّ
ّ
ّ
عملية .ورأى أن الحياة
سلوكيات وأخالق
ّ
ّ
املتفرعة عن خطاب طبقة الكهنوت
الدينية
ّ
أو االنصياع ملا يعيشه املجتمع ،ما هو إل
ٌ
ٌ
ممجوج ال ُي ُ
نتج سلوكًا شريفًا إال
تقليد
ّ
ّ
ـوف مــن وعـيـ ِـد املــرويــات الدينية
ـدر الـخـ ِ
بـقـ ِ
ّ
تتحدث عن عقوبة املخالفني .وبعبار ٍة
التي
ً
ّ
ـإن الـتـ ّ
ـديــن حينها يخسر
أك ـثـ َـر ُم ـبــاشــرة ف ـ
«م ــا ه ــو أص ـل ـ ٌّـي وح ـق ـي ـق ـ ّـي»؛ ويـنـقـلــب إلــى
ّ
جوهرها
عقيمة
«طقوسية
عمياء وعادات ُ
ّ
ُ
ّ
قطة؛
غاية
ميت»؛ َوالرَأي لجيمسً .
هذه الن ّ
ّ
ّ
فردية يتجذ ُر
حظ كونهِ حالة
بل
أن الـ ّـديــن
ِ
ّ
ُ
َ
بـشـكـ ٍـل أك ـثــر عـمـقــا .وف ــي حــن أن االع ـتــداد
بالفهم وال ــرأي ال ـفـ ّ
ـردي فــي عصر الحداثة
َ
ُ
ُ
ّ
ه ــذا قــد َب ـلــغ مـسـتــوى ال ت ـقــيــده الـسـلـطــات
ّ
الدينية أو األفهام املــوروثــة؛ فإننا بالفعل
ّ
ـان
أم ـ ـ ــام ظـ ـ َـاهـ ــر ٍة ّ ح ـق ـي ـ ُق ــي ــةٍ ّل ـص ـن ــاع ــة أدي ـّـ ـ ٍ
ـام خــاصــةٍ
وم ــذاه ــب ف ــردي ــة؛ ال م ـج ــرد أف ـه ـ ُ ٍ
ض ـمــن األديـ ـ ــان واملـ ــذاهـ ــب .املـ ـن ــاخ ال ـعــاملـ ُّـي
ّ
ّ
ُ
املعرفية
الفردانية
يضرب عميقًا في دعــم
ٌ
ّ
ّ
ٌّ
ضخم
نوعي
والسلوكية؛ وفي هذا تحول
ّ
ّ
فــي خ ــط ال ـت ـطـ ّـور الــزمـنــي ل ــأدي ــان؛ بـغــض
ّ
كمه اآلن طبعًا.
النظر عن ُ
ُ
ّ
يـ ـ ـ ــرى بـ ـ ـع ـ ــض ال ـ ـ ـ ـ ّـدارس ـ ـ ـ ــن أن ُمـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل
املــؤسـســات الــديـنـ ّـيـ ّـةُ ،وإن فيما بـعـ َـد األمـ ِـد
املـنـظــور ،ي ـكـ ُ
ـدرتـهــا على
ـاد يـتـ
ـوقــف عـلــى قـ ِ
َ
ُ
َ َ َ
ـود
اإلشـ ــراف وامل ـس ــاع ــدة فــي تــرشـيــد الـجـهـ ِ
ّ
للبحث عن طريقها إلى
واألذواق الفردية
ِ
ِ
ّ
ـاء» م ــا .وأن تـمــوضــع «رج ــال املعرفة
«س ـم ـ ٍ
ال ــدي ـن ـ ّـي ــة» م ــا ب ــن اإلنـ ـس ــان امل ــؤم ــن وإل ـه ــهِ
َ
ستقر إلى ٍّ
َ
ٍّ
بات َ
وليس من
حد بعيد،
غير ّ ُم
ّ
ّ
املعلوم أنها ظاهرة سلبية إن تم ترشيدها
ّ
ّ
لتطوير الـنـبـ ّـوات ال ـفـ ّ
ـرديــة .غـيـ َـر أن املــؤكـ َـد
ّ
ـات
حـســاسـيــة (وخـ ـط ــورة) الـعـمــل عـلــى آلــيـ ٍ
ّ
ّ
الدينية
مركزيةٍ تستطيع قيادة املعرفة
ال
ّ
وتنضيج «االجـتـهــاد ال ـفــردي»؛ وأن تكون
ً
ً
فــاعـلــة وق ـ ــادرة عـلــى مــواكـبــة بـيـئــة املـعــرفــة
ال ـت ــي ت ـن ـف ـجـ ُـر ف ــي كـ ـ ّـل اتـ ـج ــاه .ي ـ ــرزح ج ـ ٌ
ـزء
ّ
عبث
الديني اليوم تحت
كبير من الخطاب
ٍ
ُ
ـرج فــي طــرح ومـنــاقـشــة مـســائــل بــائــدة.
م ـحـ ٍ
ُ ُ
ّ
ـن يمكن للميالني إلــى االسترخاء
وفــي حـ ِ
ّ
التحديات
املعرفي مـجـ ّـرد إنـكــار مثل هــذه
ّ
وبـعـ ّ
ـديــاتـهــا؛ ف ــإن انـتـشــار ال ـظــاهــرة اآلنـفــة
َ
وقت ،ال أكثر.
بات مسألة
ٍ
* باحث وأستاذ حوزوي

«املعرفة قـ ّـوة» باملعنى الفعلي املباشر ،وليس املـجــازي فقط .الكثير من
والتراتبيات االجتماعية يقوم على الفارق في
النشاط البشري والتبادالت
ًّ ّ
ّ
ّ
فرد وآخــر .قرأت مــرة أنــه ،في عالم البيع والتسوق ،فإن امليزة
املعرفة بني ٍ
ّ
األس ــاس التي يمتلكها املتجر فــي التفاوض مــع الزبائن هــو أنــه يعلم ما
ال يعلمون :سعر القطعة األصلي وكلفتها الحقيقية وقيمتها في متاجر
أخــرى .من هنا ،يقوم ّ
فن ًالبيع منذ ّ القدم على استغالل هذا «الفارق في
ّ
املعرفة» ،فيضع املتجر الفتة يراها كل من ّ
يمر في الشارع ،يزعم فيها بأنه
ً
ّ
ّ
ّ
و«ليوم واحد» ،حتى يحفزك على الدخول
يقدم «حسمًا استثنائيًا» ،مثال،
ٍ
ّ
ّ
ٌ
و«اقتناص الفرصة» والشراء .هذا النوع من التسويق ممكن فقط ألن البائع
يعرف أنك ال تعرف سعر ّ
متجر على بعد شارعني ،أو
السلعة ذاتها في
ٍ
ّ
ّ
ّأنها ستكون أرخص غدًا ّ
مما هي عليه اليوم؛ فحني يخبرك البائع بأنه يقدم
لك «حسمًا استثنائيًا» و«لفتر ٍة مـحــدودة» ،فأنت ستميل إلــى التصديق
ً
ّ
املتاجر
(لهذا ّالسبب ،في السنوات املاضية ،كانت االنترنت وباال على أرباح ّ
التقليدية ،تحديدًا ألن هذا التفاوت في املعرفة بني البائع والشاري ّيتقلص
ّ
مكان
التسوق اإللكتروني ،فالزبون يقدر على مراقبة األسعار في كل
مع
ٍ
ّ
ومقارنتها قبل أن يـقــرر الـشــراء ،وال يعود التاجر ق ــادرًا على استغالل
أجهزة
«غــالــة الجهل» عند ّاإلنـســان الـعــادي للحصول على ربـ ٍـح أعـلــى).
َ
سلطات واسعة أو جحافل
املخابرات يخافها الكل ويهابها ال ألنها تملك
ٍ
من العسكر ،بل ألنها تعرف أكثر من الجميع (وعن الجميع).
الكثير من املناورات واألكاذيب والنفاق السياسي الذي يجري حاليًا في
ُ ّ
السياسية واإلعالم
لبنان وسيتزايد خالل الفترة املقبلة ،وتسخر له الحلبة
ّ
خط ٍة اقتصاديةّ
ويدخل في نقاشات الناس ومخاوفهم ،يهدف إلى تسويق
ّ
«تقش ّفية» معروفة سلفًا ،وتقديمها على أنها «االحتمال األفضل» .وهذا
«ال ـع ــرض» ال ــذي يـجــري أمــامـنــا (وعـلـيـنــا) يـقــوم بــالـكــامــل عـلــى استغالل
«ال ـفــارق فــي املـعــرفــة» بــن املــواطـنــن والـسـلـطــة ،بــن مــالــك املـصــرف ودافــع
الضرائب البسيط ،ورهان األقوياء في لبنان هو ّأن السياسات املالية هي
موضوع ٌ
ٌ
ّ
ستقرر شكل حياته
بعيد عن اهتمام اإلنسان العادي (وإن كانت
ّ
ومستقبل أوالده) ،وأنهم قــادرون ،عبر سطوتهم في السياسة واملجتمع
ّ
واإلع ـ ــام ،عـلــى تضليل امل ــواط ــن وتـشــويـشــه وتـخــويـفــه حــتــى ال يسائل
ُ
«الحلول» التي سوف تفرض  -في نهاية األمر  -من فوق.
الخديعة
ّ
إن كنت شابًا لبنانيًا في مقتبل الحياة ،يجب أن تعرف أنه لم يكن هناك يومًا
ٌ
سبب أفضل للهجرة من اآلن ،وهذا ال عالقة له بحسابات النجاح والسعادة
ّ
(فهذه ،على املدى البعيد ،ال يمكن ألحد أن يتنبأ بها) ،بل بسبب عنصر
ّ
حتى ّ
نبسط ،سوف يكون
اإلهانة واإلذالل في املصير الذي يحضرونه لك:
ّ
ظروف اقتصادية بائسة،
في
وتكدح لعشرين عامًا قادمة،
ٍ
عليك أن تعمل ٌ
ّ
ّ
لهدف وحيد ،هو دفــع الدين
حتى يذهب قسط كبير من جناك وجهدك
ٍ
العام وفوائده إلى املصارف ُومقرضي ّالدولة .املسألة أصبحت واضحة؛
شهور تقول بوضوح
تصدر منذ
ٍ
التصريحات والتأكيدات واإلشارات التي ّ
ّإن املدينني ســوف يعزلون عن عملية «التقشف» وإن الدين العام سوف
ً
ُيدفع كــامــا ،وإننا أيضًا لسنا بصدد إصــاح ضريبي حقيقي ،يبحث
عن العائدات لدى الفئات ّ
الثرية ّالتي ُص ّمم نظامنا الضريبي على قياسها،
كخيار أخير (ال ملصلحة املــواطــن ،بل
إل
وتخفيض العملة غير
ٍ
ٍ
مطروح ّ
أساسًا ألن هبوط قيمة الليرة يؤثر سلبًا على استثمارات كبار املودعني
ومديني ّالدولة ،وعلى قيمة السوق العقاري).
سبيل واحد لـ«إصالح» مالية الدولة :خفض
هذا ،منطقيًا ،ال يترك سوى
ٍ
خدمات ّ
عامة ،ورفع الضرائب والرسوم
من
تبقى
اإلنفاق على الرواتب وما
ٍ
ُ
التي تجبى من عموم املواطنني .بكلمات أخرى ،سوف ُيحكم عليك (إن كنت
أجنبيًا» ًفي البلد أو تملك موقعًا
من محدودي الدخل وال تتقاضى «راتبًا ً
الله  -نسبة كبيرة من دخلك ،تستنزف
محظيًا) أن تدفع  -إلــى ما شــاء ٌ
خدمات
شكل
(على
إليك
ترجع
لن
ـوال
راتبك ومستوى حياتك ،وهــذه أمـ
ٍ
وتعليم واستثمار وبنى ّ
تحتية) ،بل هي تذهب أساسًا لدفع ّالدين املتراكم
ّ
وقت
وفــوائــده أو ،بتعابير أدقّ ،في محاولة الستدامة هــذا النظام ألطــول ٍ
ٌ
محكوم عليه بالجمود
سياق
ممكن .أكثر من ذلك ،هذا كله سيجري في
ٍ
ّ
االقـتـصــادي ،فال إنفاق عامًا فيه وال استثمار ولكن ،حتى وأنــت تعاني
من البطالة ،فلسوف ّ
استهالك للوقود أو
تسدد حصتك من الدين مع كل
ٍ
الهاتف ،أو حتى سيجارة «التنفيس» عن حيا ٍة صعب ٍة وقاهرة .إن كنت من
الذين «يعمل النظام لصالحهم» وليس العكس ،فالحياة في لبنان جميلة
ولكن ،إن كنت من األغلبية التي ستدفع الـفــاتــورة ،فالسيناريو أعــاه ال
يبدو مغريًا ملن يبني مستقبله (واملسألة قبل أن تكون ّ
مادة وحسابات هي
مسألة مبدأ ،قد ال تكون عندي مشكلة في أن يصيبني الفقر لو شاء القدر،
ولكن ال أحد ّ
يحب أن يكون «الحمار» في املعادلة).
ُ
هذه هي الصفقة التي تعرض على اللبنانيني ،والتي يتم التفاوض عليها
ّ
الدولية ،مهما حاولوا تجميلها
حاليًا مع «الجهات املانحة» واملؤسسات
وتسويقها وتقديمها على أنـهــا «الـخـيــار الــوحـيــد» ،مــع تخويفنا مــن ّأي
َ
ّ
تحتج أو تفاوض ،وقد يحاول املوظفون
املستهدفة قد
بديل .بعض الفئات
أو العسكريون أو غيرهم املطالبة بحماية ما من هذه اإلج ــراءات ،وسيتمّ
دافعي الضرائبٌ ،ولكن الخطوط العامة ملا ُيرسم
وضع املوظفني في وجه ّ
معروفة سلفًا .خطاب «التقشف» فيه تضليل هنا ،فليس لدى الدولة إنفاق
استثماري حقيقي يمكن خفضه ،أو أمالك يمكن بيعهاّ ،
والدعم (الذي كان
مقداره بسيطًا) على أغلب املــواد قد ّتم رفعه على ّ
مر السنوات املاضية.
سنويًا
يوجد دعم الكهرباء ،وقد ُحسم ّأن فاتورة بقيمة تقارب األلف مليار
ٌ
ً
ستنتقل إلــى عاهل املواطنني ،واالتـصــاالت واإلنترنت هي أصــا وسيلة

تكسب الدولة من تخصيصها وبيعها .ما يجري
لجباية الضرائب ،ولن ّ
هو ليس «إصالحًا» أو تقشفًا ،بل تجذير للنهج الحالي الذي أفلس البلد
االستثمار في املجتمع وجعل لبنان،
وأفقر املجتمع :استقالة الدولة من
ً
بمواطنيه ّ
وعماله ونظامه السياسي ،رهينة وخادمًا لدى من يملك سندات
ّالدين العام.
َّ
الدين والحرية

يقول املـ ّ
مفهوم الديمقراطية عند
ـؤرخ األميركي دونالد ليفينغستون ّإن
ّ
ّ
ّ
املركزية،
تــومــاس جيفرسون كــان يقوم على الـحــد مــن تسلط الحكومة
والسبيل عنده ّ
للحد من سطوة ّالدولة هو في كبح قدرتها على اإلنفاق،
مجتمع أميركي
وبــاألخـ ّـص على االسـتــدانــة .وجــد جيفرسون نفسه في
ٍ
يشبه لبنان اليوم إلى ٍّ
ّ
ّ
حد ما :طبقة مالية فاسدة ،سياسيون من السهل
ّ
الخاصة بنظرتهم إلى إدارة البلد .في
التأثير عليهم ،وتختلط
مصالحهم ّ
ّ
فكر جيفرسونّ ،
ّ
فإن الحل الوحيد هو ليس في أن تجرب أن
سياق كهذا،
ٍ
ّ
تخرج بدولة كفوءة وفاضلة من وسط قطيع من الضباع ،بل هو في أن ّ
تحد
ٍ
ٍ
ٍ
ّ
من نفوذ هــؤالء وقدرتهم على إنفاق الثروة الوطنية والتحكم بمستقبل
األجيال القادمة .من هنا ،كانت ّ
ّ
استمرت حتى
الجفرسونية» (التي
«الدولة
ً
استبدلتها «الديمقراطية اللينكولنية» ،األكثر دولتية ومركزية) نظامًا فيه
بعشرات ماليني الدوالرات ،وأغلب
دولة فيديرالية ضعيفة للغاية ،ميزانيتها
ّ
القوانني والضرائب تجري على املستوى املحلي .كان املواطن ،تقريبًا ،ال
يدفع ّأي ضرائب ،وال واجبات حقيقية عليه تجاه ّ
«الدولة» ،وأكثر الضرائب
ّ
ُ
ومؤقتة ولهدف ّ
ّ
محدد ،ويتم التصويت عليها.
محلية
فرض تكون
التي ت
ٍ
ّ
تمثيل ّ
فعلي في العاصمة،
مع ذلك كله ،كان املواطن ّيحصل أيضًا على
ٍ
واشنطنّ ،
ممثل لكل  30ألف مواطن (النسبة اليوم هي أقرب إلى
بمعدل
ٍ
ّ ّ
هذا املواطن «الجفرسوني» ،بحسب ليفينغستون،
ممث ٍل لكل  800ألف).
ًّ ّ
كان «أكثر املواطنني حرية حتى ذلك الوقت ،ومنذ ذلك الوقت» (خذوا بعني
ّ
مؤرخًا «نيو-كونفدراليًا» ،يتعاطف مع
االعتبار أن ليفينغستون يعتبر ّ
ّ
الجنوب في الحرب األهلية .ولكن ،لو دققتم ،سوف يدهشكم عدد املؤرخني
األمـيــركـيــن املــرمــوقــن الــذيــن ي ـن ـحــازون ،ب ــدرج ـ ٍِة أو بــأخــرى ،إل ــى موقف
ّ
الجنوب وملكي العبيد).
م ــن أهـ ـ ّـم وص ــاي ــا ج ـي ـفــرســون ،يـ ــروي لـيـفـيـنـغـسـتــون ،ه ــو أن ال ُيـسـمــح
ّ
ّ
ـات حــتــى ال ُيجبر
للحكومة بــاإلفــراط فــي االسـتــدانــة ،ون ــادى بإيجاد آلــيـ ٍ
ٌ
جيل من األميركيني على دفع ثمن اإلسراف والفساد الذي مارسه الجيل
الــذي سبقه .هذه الحالة ،تحديدًا ،هي التي يواجهها من يدخل اليوم إلى
سوق العمل في لبنان .لن نقدم هنا مرافعة في االقتصاد وملحمد زبيب
ُ
سلسلتان من املـقــاالت ،واحــدة نشرت في تشرين األول  2018والثانية
ّ
ـاب تـكـ ّـون الــديــن العام
فـ
ـي كــانــون الثاني مــن الـعــام الـحــالــي ،تشرح بــإسـهـ ٍ
ّ
والنظام املالي الذي يحكمنا منذ الحرب ،وتعرض الحلول الكثيرة املمكنة
يتم طرقها .مع ذلك ،هناك  -حني ّ
ملشكلة ّالدين العام والتي ال ّ
نتحدث عن
ٌ
ٌ
الدين العام واملسؤولية عنه  -رقم واحد يجب أن تبقوه في ذاكرتكم.%7 :
سبعة باملئة هي نسبة اإلنفاق على إعمار البلد بعد الحرب (بنى تحتية،
قرن
تنمية ،إلخ) من مجمل إنفاق الدولة اللبنانية خالل ما يقارب الربع ٍ
تلت الحرب األهلية (والرقم من مقالة زبيب« ،اإلعمار الزائف ومشروعه
العقاري» 22 ،تشرين األول  .)2018سوف ّ
يتم رهن مستقبلنا ،حرفيًا،
ٌ
ُ
ديون لم تنفق علينا ،راكمتها نخبة فاسدة ،متواطئة ،واستخدمتها
لدفع
ٍ
ً
مالي غير منتجّ ،
لبناء نظام ّ
يسهل االستيراد ويبني اقتصادًا كامال حول
ٍ
الدين.
تدوير
ٌ
ّ
ما نريد قوله هنا هو ّ
ٌّ
سياسي في
سؤال الدين العام والتقشف هو سؤال
أن
ً
مسألة اقتصادية ّ
ّ
ومالية .حني يصل تحالف ّالدين
الجوهر ،قبل أن ّيكون
ّ
ّ
واملصارف إلى الشكل األخطبوطي الذي اتخذه في لبنان ،فإن ما يوضع
ّ
ّ
املحك هو ليس سياستنا ّ
املالية ،بل ّ
مفهوم
السياسية وأي
حريتنا
على
ٍ
ّ
ل ــإرادة ّالشعبية أو السيادة .توجد ألــف وسيل ٍة لتخفيض الــديــن وإلغائه
قانون
(من التوقف ببساطة عن ّالدفع إلى وسائل «قانونية» ،مثل إصدار
ٍ
بتحويل الدين إلى سندات بال ّفائدة ،أو إقــرار ضريبة بقيمة  %90على
فوائد السندات ،إلخ) ولكن هذه كلها لن يجري طرحها ألسباب «سياسية»
فحسب ،وليس لحسابات االقتصاد والصالح العام .أن ّ
تتم حماية أرباح
املـضــاربــن وأصــولـهــم هــو املـفـهــوم ال ــذي يـتـ ّـم تــرويـجــه الـيــوم عــن «الخيار
األفضل» ،وكل ما عدا ذلك  -عندهم  -هو «الكارثة».
خاتمة
لم ينجح الجانب السياسي من «مشروع الحريري» بالكامل في تحويل
لبنان إلى دولـ ٍة أخرى في حلقة «االعتدال العربي» ،وذلك ببساطة بسبب
وجــود االحـتــال اإلسرائيلي واملـقــاومــة؛ ّ
ولكن الجانب املالي من مشروع
استتباع لبنان قد ّ
مر من دون مقاومة .من أقوى األسلحة التي تمتلكها
ّ
السلطة ضـ ّـدك هــو بعدك عــن شــؤون الــدولــة ًوتفاصيل الحكم ،وإمكانية
ّ
ّ
التقرير عنك حتى في قضايا تسير ،مباشرة ،ضـ ّـد مصلحتك .إن كنا
سنترك إدارة هذه القضايا للنخب و«الخبراء» الذين أداروها طوال العقود
املاضية ،فنحن نحكم على غالبية الشعب بــأن يسحقها نظام التراتبية
واملصالح الذي تم إرساؤه بعد الحرب األهلية .هذا يعني أن تغوص الفئات
الفقيرة أكثر في الفقر والجهل ،وأن يصبح الفساد (بأشكاله) هو الوسيلة
الوحيدة لالرتقاء ،وأن نقبل بدور الخدم األزليني ملن أقرض الخزينة  -منذ
ً
ّ
ّ
استرد ٌه أضعافًا ،وهو يريد املزيد .حتى انتظار
ثالثة أو أربعة عقود  -ماال
ّ
نظام أفضل على
الخراب واالنهيار هنا
(وهو ً احتمال جدي) على أمل بناء ٍ
ّ
أنقاض القديم هو ليس حل ،فإن أنت لم تأخذ زمام أمرك ،سيكون النظام
جاهزًا على الدوام إلعادة تشكيل نفسه ،وسيكون هناك دائمًا «حريري»
جديد.
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العالم

العالم

السودان

الجزائر

ّ
قايد صالح يحذر من الفراغ الدستوري:
لتعجيل انتخابات الرئاسة

مفاوضات «المجلس السيادي» في طريق مسدود:

«العسكري» يهدد بـ«الحسم»

مع وصول المفاوضات بين «المجلس
العسكري االنتقالي» وقوى «إعالن
الحرية والتغيير» إلى طريق مسدود،
بدأت لهجة التهديد والوعيد تطغى
على خطاب األول ،فاتحة الباب أمام
تصعيد خطير قد ّيقدم عليه
«العسكري» في ظل استعجاله حسم
األمور لمصلحته .في المقابل ،ال يبدو
التحالف المعارض ،الذي افتتح مسار
التنازالت بقبوله مبدئيًا اشتراك العسكر
في الحكم ،في أفضل أحواله ،بالنظر إلى
الخالفات التي تهدد بيته الداخلي
الخرطوم ـــ األخبار
بعد فشل اجتماعه الثالث مع قوى
«إعـ ــان الـحــريــة والـتـغـيـيــر» ،يسعى
«املجلس العسكري االنـتـقــالــي» ّإلى
إنـهــاء مظاهر االحـتـجــاجــات ،وفــض
التظاهرات ،وفتح الطرق والجسور
واملسارات ،في منطقة القيادة العامة
للجيش واملناطق املجاورة لها ،وهو
ما أعلنه في خطابني :األول للناطق

قوى «الحرية والتغيير»:
«العسكري» يريد خلق بلبلة
بحديثه عن فتح الطرق
الرسمي باسمه الفريق شمس الدين
ك ـبــاشــي ،أع ـلــن ف ـيــه أن ــه ل ــن يـتـهــاون
مــع الـظــواهــر الـســالـبــة ،وأن ــه يرفض
تفتيش املعتصمني مــن ِقـ َـبــل جهات
غير مختصة ،في إشارة إلى اللجان
الشعبية الطوعية الـتــي تعمل على
تــأمــن ســاحــات االعـتـصــام .والثاني
لنائب رئيس املجلس ،محمد حمدان
دقلو ،امللقب بـ«حميدتي» ،هـ ّـدد فيه
ً
بـحـســم الـفــوضــى ق ــائ ــا« :ال فوضى
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ب ـع ــد ال ـ ـي ـ ــوم» ،واسـ ـتـ ـخ ــدم عـ ـب ــارات
اس ـت ـف ــزازي ــة م ــن سـبـيــل «إن للصبر
حــدودًا» ،متهمًا قوى «إعالن الحرية
والتغيير» بعدم الصدق ،على اعتبار
أن ـهــا ق ـفــزت إل ــى مـطــالــب غـيــر متفق
عـلـيـهــا ،ف ــي إش ـ ــارة إل ــى إعــان ـهــا أن
األولــويــة هــي لتحديد كافة الهياكل
االن ـت ـقــال ـيــة وص ــاح ـي ــات ك ــل مـنـهــا.
وجدد «حميدتي» تأكيد ما سبق أن
نفته قــوى «الحرية والتغيير» عقب
االجـتـمــاع األخ ـيــر ،مــن أنـهــا التزمت
لــ«املـجـلــس الـعـسـكــري» ف ـتـ َـح الـطــرق
ً
وم ـمــرات الـقـطــار ،قــائــا إنـهــا حــددت
مــوعـدًا لــذلــك ثــم نكثت عـهــدهــا .وفي
َ
ض ــوء مــا ت ـقــدم ،طــالــب ق ــادة الـحــراك
بتشكيل وفــد موحد في املفاوضات
الجارية مع «العسكري» ،وبتفويض
مكتوب من قوى «الحرية والتغيير»،
يخف فيه تمسكه برئاسة
في وقت لم
ِ
«املجلس السيادي».
في مقابل ذلك ،واجهت قوى «الحرية
والتغيير» تلك الـتـهــديــدات بالدعوة
إلــى مسيرة مليونية اليوم األربعاء،
وأصــدرت عــددًا من البيانات الداعية
إل ــى االح ـت ـجــاجــات ،وتــوس ـيــع نـطــاق
االعـ ـتـ ـص ــام ــات ،وال س ـي ـمــا امل ـف ـتــوح
م ـن ــذ ال ـ ـسـ ــادس م ــن ن ـي ـس ــان /أب ــري ــل
أم ــام م ـقــرات ال ـج ـيــش .ورأى «تـجـ ّـمــع
املهنيني السودانيني» ،املنظم الرئيس
لالحتجاجات ،أن املجلس العسكري
ل ـ ـيـ ــس جـ ـ ـ ـ ــادًا فـ ـ ــي تـ ـسـ ـلـ ـي ــم ال ـس ـل ـط ــة
للمدنيني ،فيما لــم يبد «العسكري»
أي عالمة على استعداده للتخلي عن
السلطة املطلقة .وقال املتحدث باسم
«الـتـجـمــع» ،محمد نــاجــي األص ــم ،إن
«الزمن قد تطاول ،ومع تطاول الزمن
صالحيات املجلس العسكري تتمدد،
وهذه خطورة كبيرة جدًا على الثورة
السودانية» ،فيما اعتبر أحد أعضاء
قوى «إعالن الحرية والتغيير» ،خالد
عمر ،أن لـ«املجلس العسكري فرصة
ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي الـ ــدولـ ــة ال ـت ــي نـعـمــل
عـلـيـهــا ...ولـكــن قــد يـقــودنــا إل ــى خطر
ُ
االن ـح ــراف إل ــى مــا ال تـحـمــد عـقـبــاه».
وفـ ــي ح ــدي ــث إلـ ــى «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،ات ـهــم
األصـ ـ ــم ،ف ــي ح ــدي ــث إلـ ــى «األخ ـ ـبـ ــار»،

ّ
شددت قوى «التغيير» على أن فض االعتصام مرتبط بتسليم السلطة للمدنيين (األناضول)

املجلس العسكري ،بـ«املماطلة حتى
ينفرد بالسلطة» ،موضحًا أنه «يريد
تدعيم سلطته من خالل اتخاذ قرارات
ليست من صالحياته» .وحــول نقاط
الخالف في املفاوضاتَ ،أشار إلى أن
«القضية األساسية هي ِلــن ستكون
السلطة ،للمدنيني أم العسكريني؟».
ّ
وف ـ ـ ــي ظ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـصـ ـ ــراع امل ـ ـح ـ ـتـ ــدم بــن
«العسكري» وقــوى «التغيير» ،تبرز

خالفات داخــل األخـيــرة نفسها ،كما
بـ ــدا ف ــي ت ـشــديــد «ال ـج ـب ـهــة ال ـثــوريــة
السودانية» على حقها في التمثيل
العادل ،وقولها إن الرؤية السياسية
ُ
التي ق ِّد َمت إلى «املجلس العسكري»
واملقترحات أمر غير متفق عليه ،وال
ُيمثل «ن ــداء ال ـســودان» وال «الجبهة
ال ـث ــوري ــة» (أك ـ ــدت ف ــي ال ــوق ــت نفسه
ت ـم ـس ـك ـهــا ب ـم ـي ـث ــاق «ق ـ ـ ــوى ال ـح ــري ــة

والتغيير») .أيضًا ،كان لرئيس حزب
«األم ـ ــة ال ـق ــوم ــي» ،الـ ـص ــادق امل ـهــدي،
رأي آخـ ــر ،إذ اعـتـبــر ف ــي مـقــابـلــة مع
قـ ـن ــاة «الـ ـع ــربـ ـي ــة» الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،أن ــه
ُ
«يحمد للجيش أنه حمى االعتصام
مــن امل ـش ــروع ال ــدم ــوي» ،مـعـتـبـرًا أنــه
«ال ُي ــري ــد أن ي ـح ـك ــم» ،لـكـنــه رأى أن
«مفاوضات املرحلة االنتقالية بدأت
ب ـش ـكــل خ ــاط ــئ» ،وأن «امل ـف ــاوض ــات

بـشــأن املـجـلــس الـسـيــادي ك ــان يجب
أن ت ـ ـبـ ــدأ بـ ـمـ ـن ــاقـ ـش ــة ص ــاحـ ـي ــات ــه،
وي ـ ـجـ ــب االت ـ ـف ـ ــاق عـ ـل ــى ص ــاح ـي ــات
مجلس السيادة السوداني ،وبعدها
ال ـ ـت ـ ـم ـ ـث ـ ـيـ ــل» .وأض ـ ـ ـ ـ ــاف أن «ه ـي ـك ــل
املرحلة االنتقالية ينبغي أن يتكون
م ــن س ـل ـط ــات سـ ـي ــادي ــة وت ـشــري ـع ـيــة
وتنفيذية وقضائية».
فـ ــي االتـ ـ ـج ـ ــاه نـ ـفـ ـس ــه ،يـ ـح ـ ّـم ــل بـعــض
املحللني املؤيدين لـ«العسكري» قوى
«الـحــريــة والـتـغـيـيــر» مـســؤولـيــة تــأزم
الــوضــع ،معتبرين أن الـشــد والـجــذب
ب ـي ـن ـهــا وب ـ ــن امل ـج ـل ــس «طـ ـغ ــى عـلـيــه
طابع أيديولوجي» مثلما يرى املحلل
السياسي حسن الساعوري في حديث
إلى «األخبار» ،معتبرًا أن «واحدة من
مشاكل األيديولوجيني أنهم يريدون
أن يكون اآلخرون على صورتهم» ،في
إشارة إلى أن قوى «الحرية والتغيير»
ُ
تحركها أيديولوجية يسارية« ،بينما
يبحث السياسيون دائمًا عن التسوية
وامل ـس ــاوم ــة وال ــوص ــول لـحــل وس ــط».
وف ـ ــي مـ ــا ي ـش ـب ــه تـ ـب ــريـ ـرًا ل ـت ـه ــدي ــدات
«ال ـع ـس ـك ــري» ،يـعـتـقــد ال ـس ــاع ــوري أن
«املجلس يواجه ضغوطًا ،وال ُيمكنه
أن ي ـظــل ُي ـط ـلــق ال ــوع ــود ف ــي ال ـه ــواء،
ك ــوع ــده بـفـتــح ال ـط ــرق وم ـمــر الـقـطــار،
ويـظــل عــاج ـزًا ،ويصبح الـقــانــون بيد
األفراد».
لكن قوى «الحرية والتغيير» تعتبر
أن «العسكري» يريد «خلق بلبلة بني
املعتصمني بحديثه عن فتح الطرق
وإزالة الحواجز واملتاريس» ،بحسب
مــا قــال األص ــم ،منبهًا خــال مؤتمر
ص ـحــافــي أم ــس إل ــى أن «ال ـخ ـي ــارات
يستمر
مـفـتــوحــة ألن ال ـت ـفــاوض ل ــن
ّ
لــأبــد» .وخ ــال املؤتمر نفسه ،حــذر
القيادي في التحالف املعارض ،خالد
يــوســف« ،الـعـسـكــري» ،مــن «محاولة
تكرار تجربة النظام السابق» ،فيما
أكــد القيادي مدني عباس مدني أن
الشعب السوداني «انتصر على نظام
البشير الـبــاطــش ،ولــن تـجــدي معنا
لغة التخويف» ،واتهم «العسكري»
ب ــأن ــه «أول م ــن ق ــام بــالـتـصـعـيــد من
خالل مؤتمراته الصحافية».

يتجه رئيس أركان الجيش
الجزائري نحو تغييرات في
خريطة طريق المرحلة
االنتقالية وفق المسار
الدستوري ،لإلسراع في
الوصول إلى انتخابات رئاسية
تقي البالد تداعيات فراغ
محتمل مع نهاية فترة
الرئيس المؤقت .وفيما
ّ
يحذر من اختراقات تدفع
إلى رفض جميع المبادرات،
يسعى إلى تلبية بعض
مطالب الحراك الشعبي
بمالحقة من ّ
سماهم
«العصابة» في الوقت بدل
الضائع
ُي ـ ـص ـ ـ ّـر رج ـ ـ ــل املـ ــرح ـ ـلـ ــة ف ـ ــي ال ـ ـجـ ــزائـ ــر،
رئـ ـي ــس أركـ ـ ـ ــان ال ـج ـي ــش ق ــاي ــد ص ــال ــح،
على اسـتـمــرار املـســار الــدسـتــوري الــذي
تــرفـضــه امل ـعــارضــة وال ـح ــراك الشعبي،
ّ
الع ـ ـت ـ ـبـ ــارات كـ ـثـ ـي ــرة ،لـ ـع ــل أه ـم ـه ــا أن ــه
أوصــل مــن يوصفون ب ــ«رمــوز النظام»
إلــى الرئاسة والحكومة إلدارة املرحلة
االنتقالية .لكن قايد صالح له اعتبارات
أخــرى تحدث عنها أمــس ،في كلمة في
املـنـطـقــة الـعـسـكــريــة ال ـخــام ـســة ،تتعلق
بتفادي الفراغ الدستوري املحتمل بعد
انتهاء مدة الرئيس املؤقت ،عبد القادر
بـ ــن صـ ــالـ ــح ،امل ـ ـحـ ــددة وف ـ ــق ال ــدس ـت ــور
بثالثة أشهر ،بحسب املادة  ،102إذا لم
ُت َ
جر خاللها انتخابات رئاسية.
وبلهجة غير مسبوقة وأكثر وضوحًا،
ّ
حـ ـ ـ ـ ــذر ق ـ ــاي ـ ــد ص ـ ــال ـ ــح مـ ـ ــن أن الـ ـ ـف ـ ــراغ
الـ ـ ــدس ـ ـ ـتـ ـ ــوري هـ ـ ــو أحـ ـ ـ ــد «املـ ـخـ ـطـ ـط ــات
املعادية» ،الرامية إلى «الزج بالبالد في
متاهات الفوضى وزعزعة استقرارها»،
ّ
م ــذك ـرًا ب ــأط ــراف سـبــق أن ت ـحــدث عنها
من دون تسميتها ،عملت على اختراق

امل ـس ـي ــرات الـشـعـبـيــة بــال ـقــول إن «ه ــذه
ُ َ
األزمـ ــة افــتـ ِـعــلــت بـهــدف زرع ب ــذور عــدم
االسـتـقــرار فــي الـجــزائــر ،مــن خــال خلق
ب ـي ـئــة م ـنــاس ـبــة ل ـل ـف ــراغ ال ــدسـ ـت ــوري»،
مـعـتـبـرًا أن «ه ـ ــؤالء ال ــذي ــن سـ ّـب ـبــوا عن
قصد نـشـ َ
ـوب هــذه األزم ــة ،هــم أنفسهم
مــن يحاولون الـيــوم اخـتــراق املسيرات،
ّ
ويلوحون بشعارات مشبوهة ومغرضة
يحرضون من خاللها على عرقلة كافة
امل ـب ــادرات الـبـنــاءة الـتــي تكفل الـخــروج
من األزمــة» .ولتفادي حالة الفراغّ ،
مهد
قايد صالح ،أمــس ،لتغيير في خريطة
الـ ـط ــري ــق ضـ ـم ــن امل ـ ـسـ ــار الـ ــدس ـ ـتـ ــوري،
بدعوته إلى تنظيم «انتخابات في أقرب
وقت ممكن» ،في إشارة إلى عدم تمسكه
بموعد الــرابــع من تموز /يوليو املقبل
إلجراء االنتخابات ،الذي كان قد حدده
الرئيس املؤقت عبد القادر بن صالح.
وحتى تنظيم الرئاسيات ،التي اعتبرها
«الحل األمثل للخروج من األزمة» ،يتجه
قــائــد الـجـيــش فــي الــوقــت ب ــدل الضائع
إل ــى تلبية بـعــض مـطــالــب املتظاهرين
املتعلقة بمحاسبة الـفــاســديــن ورج ــال
األع ـم ــال ،خـصــوصــا مـنـهــم رم ــوز نظام

الــرئ ـيــس عـبــد ال ـعــزيــز بــوتـفـلـيـقــة ،التي
جددوها أمس بشعارات غير مسبوقة
مـ ــن س ـب ـي ــل «الـ ـشـ ـع ــب ي ــري ــد م ـحــاس ـبــة
(رئيس الوزراء السابق أحمد) أويحيى
و(شقيق الرئيس السابق ومستشاره)
ال ـس ـع ـيــد (ب ــوت ـف ـل ـي ـق ــة)» ،ف ــي م ـس ـيــرات
ط ـل ـب ــة الـ ـجـ ــام ـ ـع ــات األسـ ـبـ ــوعـ ـيـ ــة (ك ــل
ثــاثــاء) .ويـتــزامــن ذلــك مــع حملة بــدأت
قبل أسبوعني ،مستهدفة وزراء سابقني
وحاليني وبرملانيني سبق أن وصفهم
رئـ ـي ــس األرك ـ ـ ـ ــان بـ ــ«الـ ـعـ ـص ــاب ــة» ،وم ــن

من المحتمل أن
تشمل حملة مكافحة
الفساد السعيد
بوتفليقة بعد أويحيي

يتجه قائد الجيش في الوقت بدل الضائع إلى تلبية بعض مطالب المتظاهرين (أ ف ب)

َ
بينهم أويـحـيــى ،ال ــذي َمــثــل أم ــس أمــام
قاضي التحقيق ملحكمة سيدي أحمد
للتحقيق معه بتهمة تبديد املال العام
ومنح امـتـيــازات غير مشروعة .وسبق
أوي ـح ـيــى إل ــى املـحـكـمــة ،أول م ــن أم ــس،
الرئيس السابق لألمن الوطني ،اللواء
املتقاعد عبد الغني هامل ،بتهم أنشطة
غير مشروعة ،واستغالل النفوذ ،ونهب
ال ـع ـق ــارات ،وس ــوء اس ـت ـخــدام الــوظـيـفــة،
وأيضًا املحافظ السابق لبنك الجزائر
ووزي ــر املالية الحالي فــي حكومة نور
الدين بدوي ،محمد لوكال ،الذي يواجه
تهمًا تتعلق بقضايا تبديد املال العام
ومنح امتيازات غير مشروعة.
فــي ض ــوء ذل ــك ،أك ــد قــايــد صــالــح دعمه
لهذه الحملة أمــسّ ،
مقدمًا «الضمانات
الكافية للجهات القضائية لكي تتابع...
دون ق ـي ــود وال ضـ ـغ ــوط ــات» ،ل ـك ـنــه لم
ي ـخــف دوره ف ــي ف ـت ــح م ـل ـف ــات ال ـف ـســاد
ب ــال ـك ـش ــف عـ ــن أنـ ـ ــه قـ ـ ــدم إلـ ـ ــى الـ ـع ــدال ــة
مـ ـعـ ـل ــوم ــات م ـ ــؤك ـ ــدة ع ـ ــن ع ـ ــدة م ـل ـفــات
ثـقـيـلــة ك ــان ــت ب ـح ــوزة م ـصــالــح ال ــدف ــاع
الــوط ـنــي ،واط ـلــع عليها هــو شخصيًا.
ومــن املحتمل أن تشمل حملة مالحقة
الفسادين ،التي قــال قايد صالح عنها
إنـهــا «ال ت ــزال فــي بــدايــات ـهــا» ،السعيد
بوتفليقة ،بعدما جرت ،أمس ،انتخابات
حـ ـ ـ ــزب «جـ ـبـ ـه ــة الـ ـتـ ـح ــري ــر ال ــوطـ ـن ــي»
ال ـ ـ ــذي ي ـن ـت ـمــي إلـ ـي ــه ش ـق ـي ـقــه ال ــرئ ـي ــس
املـسـتـقـيــل ،وف ــاز فـيـهــا مـحـمــد جميعي
أمينًا عــامــا ،عقب جلسات عــدة شهدت
نقاشات أكد فيها األعضاء رفضهم كل
«الــوجــوه القديمة املــرفــوضــة شعبيًا».
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب ع ـ ـضـ ــو الـ ـلـ ـجـ ـن ــة املـ ــركـ ــزيـ ــة
ل ــ«ال ـج ـب ـه ــة» ،مـحـمــد ج ـم ـي ـعــي ،يعتبر
سـعـيــد بوتفليقة «الــرك ـيــزة األســاسـيــة
لـلـقــوى غـيــر الــدسـتــوريــة» الـتــي تتكون
م ــن مـسـتـشــاريــن ف ــي ال ــرئ ــاس ــة ووزراء
اتـخــذوا الـقــرارات باسم بوتفليقة طول
مرحلة مرضه ،وبرأ جميعي «مناضلي
وإطـ ـ ـ ـ ـ ــارات ج ـب ـه ــة الـ ـتـ ـح ــري ــر ال ــوط ـن ــي
ومؤسسات الدولة» ،باعتبارهم «كانوا
ضحية لهذه القوى غير الدستورية»،
ال ـتــي عـمـلــت عـلــى تهميش الـعــديــد من
امل ـس ــؤول ــن ف ــي الـ ـح ــزب ،وت ــدخ ـل ــت في
إدارتـ ـ ــه ،كـمــا أك ــد م ـســؤولــو ال ـح ــزب في
وقت سابق.
(األخبار)

تقرير

ّ
تركيا وهجوم طرابلس :هل ينتهي التحفظ؟
في حربها ّ
ضد المشير خليفة حفتر،
لم تجد حكومة الوفاق حلفاء
ّ
كثرًا ،فحتى القوى الغربية التي أدت
حاسمًا في تشكيلها ،بدت كما
دورًا ّ
لو أنها تخلت عنها .إلى جانب دعم
إيطاليا وبريطانيا َّ
َ
النسبيين ،فإن داعمي
َ
«الوفاق» البارزين هما قطر ،وتركيا
التي تؤدي أدوارًا «مشبوهة» تجعلها
في مرمى أسهم محور خليفة حفتر
على نحو شبه يومي
خـ ــال االج ـت ـم ــاع الـتـقـيـيـمــي لـحــزب
«ال ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـيــة» ،الـ ــذي انـتـهــى
ي ــوم األح ــد الـفــائــت ،تـحــدث الرئيس
ال ـت ــرك ــي ،رج ــب ط ـيــب أردوغ ـ ـ ــان ،عن
م ـخ ـت ـلــف املـ ـلـ ـف ــات اإلق ـل ـي ـم ـي ــة ال ـتــي
تـهـ ّـم تركيا ،ومــن بينها ليبيا .ومن

ضمن ما ورد في حديثه ،اعتباره أن
ليبيا صــارت ساحة لـ«سيناريوات
مظلمة تستهدف املنطقة» ،ورأى أنه
توجد «حكومة تتلقى شرعيتها من
الشعب ،ومــن جهة أخــرى ديكتاتور
م ــدع ــوم م ــن أوروبـ ـ ــا وب ـع ــض ال ــدول
ال ـع ــرب ـي ــة» ،وخ ـت ــم بــال ـت ـشــديــد عـلــى
ّ
أن بــاده «ستستنفر كــل إمكاناتها
إلف ـش ــال ت ـحــويــل لـيـبـيــا إل ــى ســوريــا
جديدة».
بشكل ينسجم مع حديث أردوغ ــان،
تـعـمــل تــرك ـيــا م ـنــذ أع ـ ــوام ع ـلــى دعــم
املـ ـح ــور املـ ـع ــادي ل ـح ـف ـتــر ،ع ـبــر عــدد
مـ ـ ــن الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــات ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة
والعسكرية .أثناء حملتها للسيطرة
ع ـل ــى بـ ـنـ ـغ ــازي ،ق ــال ــت قـ ـ ــوات حـفـتــر
إنـهــا وج ــدت م ــواد متفجرة وأخ ــرى
تستخدم ألغ ــراض عسكرية جــاءت
من تركيا .لكن لم يكن ذلك إال بداية
لسلسلة من األخبار املشابهة .بداية
ال ـ ـعـ ــام املـ ــاضـ ــي ،أوق ـ ـفـ ــت ال ـس ـل ـطــات
اليونانية باخرة قرب جزيرة كريت
ت ــرف ــع ع ـل ــم تـ ـن ــزانـ ـي ــا ،وقـ ــالـ ــت إن ـهــا

َ
ميناء ي مرسني
تحمل شحنات من
وإسـ ـكـ ـن ــدرون ــة ،وحـ ـ ـ ـ ّـددت وجـهـتـهــا
جيبوتي وعمان ،لكنها كانت عمليًا
تـتـجــه إل ــى م ـي ّـنــاء م ـصــراتــة الـلـيـبــي
وفــق أوامــر تلقاها طاقمها .وتحمل
الـ ـب ــاخ ــرة صـ ــواعـ ــق وأدوات يـمـكــن
استخدامها عسكريًا ومدنيًا ،سواء
مناجم.
في حروب أو في
ُ
بـ ــدايـ ــة ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام ،ض ـب ـط ــت أي ـضــا
فـ ــي مـ ـيـ ـن ــاءي مـ ـص ــرات ــة وال ـخ ـم ــس،
غــرب ليبيا ،شحنتان مــن األسلحة.
تداولت أوســاط خليفة حفتر الخبر
بـ ـكـ ـث ــاف ــة ،واعـ ـتـ ـب ــرت ــه ح ـل ـق ــة أخـ ــرى
فــي سلسلة دع ــم تــركـيــا مليليشيات
ف ــي غ ــرب الـ ـب ــاد ،ض ـمــن مـشــروعـهــا
لـ ـتـ ـمـ ـكـ ـيـ ـنـ ـه ــم .لـ ـ ـك ـ ــن ،الح ـ ـ ـقـ ـ ــا ،ق ــال ــت
س ـل ـط ــات املـ ـيـ ـن ــاء ي ــن إن ال ـش ـح ـنــات
تتكون أساسًا من مسدسات صوت
وم ـت ـف ـج ــرات ص ــوت ـي ــة ،وي ـظ ـهــر ذلــك
ُع ـل ــى ن ـح ــو ج ـل ــي ف ــي الـ ـص ــور ال ـتــي
نـ ـش ـ َـرت مل ـح ـتــوى الـ ـح ــاوي ــات ،حيث
تـشـمــل م ـس ــدس ــات م ــن طـ ــراز «إك ــول
 )29 EKOL( »29وذخــائــر مــن طــراز

«أوزكـ ـ ـ ــرسـ ـ ـ ــان» ( .)ozkursanوم ــن
الـ ـج ــدي ــر اإلش ـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى م ــا ورد فــي
التقرير األخير للجنة األممية ملراقبة
حـظــر تـصــديــر األسـلـحــة إل ــى ليبيا،
حيث أش ــار إلــى ازدي ــاد الطلب على
هــذا الـنــوع مــن األسلحة ،خاصة في
ج ـنــوب ليبيا وش ـمــال ت ـشــاد ،وذلــك
بغرض الحماية ،نظرًا لتزايد نشاط
التنقيب غـيــر الـشــرعــي عـلــى الــذهــب
واملـ ـ ـع ـ ــادن ال ـن ـف ـي ـســة .وأش ـ ـ ــار أي ـضــا
إلى إمكانية إدخــال تغييرات عليها
لجعلها ق ــادرة على إطــاق رصــاص
حقيقي.
أم ــا آخ ــر الـشـحـنــات املـثـيــرة للجدل،
ف ـك ــان ــت ت ـح ـمــل ع ـ ــددًا م ــن ال ـع ــرب ــات
امل ــدرع ــة وس ـ ـيـ ــارات م ـص ـف ـحــة ،وقــد
وصلت إلى ميناء الخمس بداية هذا
الـعــام مــن تــركـيــا .حينها ،احتجزت
ّ
تحتج
سلطات امليناء الشحنة ،ولم
عليها فقط جماعة حفتر ،بل كذلك
املـ ـيـ ـلـ ـيـ ـشـ ـي ــات الـ ـط ــرابـ ـلـ ـسـ ـي ــة ال ـت ــي
كــانــت حينها على خــاف مــع وزيــر
الــداخ ـل ـيــة ال ـجــديــد فـتـحــي بــاشــاغــا،

ح ـيــث اع ـت ـبــرت أن «م ـشــاري ـعــه غير
ّ
واض ـح ــة» ،وأن ــه يـعـمــل عـلــى حــلـهــا.
فيما بعد ،قــال باشاغا إن العربات
مـ ّ
ـوجـهــة إلــى وزارت ــه بصفة رسمية
ك ـم ـس ــاع ــدة م ــن ت ــرك ـي ــا .وف ـ ــي واق ــع
األمـ ـ ـ ـ ـ ــر ،ورغـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـجـ ـ ــدل اإلع ـ ــام ـ ــي
وال ـت ـن ــدي ــد ،ف ــإن ال ـش ـح ـنــة ال تعتبر
خرقًا للحظر الدولي ّ ،حيث ال تحمل
أسلحة قاتلة ،وقد تلقى حفتر أيضًا
ـ ـ وال يزال ـ ـ عربات «تايغر» إماراتية

ّ
من أهم أسباب تحفظ
تركيا عن تقديم دعم
عسكري ،حذرها إزاء
ميليشيات طرابلس
ّ
تركيا تفضل مساندة الميليشيات الثورية المتشددة ،وتلك المنتمية إلى مدينة مصراتة (أ ف ب)

مصفحة ،ويستخدمها في عملياته.
هــذا الدعم التركي ،الــذي يحمل قيمة
دعائية ملـحــور حفتر أكـثــر مــن قيمته
الفعلية ،ال يعني أن حكومة الــوفــاق
ال ت ـس ـعــى إلـ ــى ت ـح ـص ـيــل م ـس ــاع ــدات
ع ـس ـك ــري ــة ت ــركـ ـي ــة .ف ـم ـنــذ تــأسـيـسـهــا
ودخــولـهــا طرابلس بــدايــة عــام ،2016
ت ــدع ــو الـ ـحـ ـك ــوم ــة إلـ ـ ــى رفـ ـ ــع ال ـح ـظــر
ال ـع ـس ـك ــري ع ـل ـي ـه ــا ،وذلـ ـ ــك بـصـفـتـهــا
جهة شرعية تحظى بــاعـتــراف دولــي
(حـ ـفـ ـت ــر أي ـ ـضـ ــا ي ـط ـل ــق م ـ ــن نــاح ـي ـتــه
دعوات مماثلة) .نهاية العام املاضي،
وبــدايــة هــذا الـعــام ،صـ ّـعــدت «الــوفــاق»
مــن زخــم عالقاتها مــع تــركـيــا ،بهدف
أساسي هو تحصيل أشكال مختلفة
مــن الــدعــم الــدبـلــومــاســي والـعـسـكــري
وال ـلــوج ـس ـتــي .وفـ ــي ت ـشــريــن ال ـثــانــي
م ــن الـ ـع ــام امل ــاض ــي ،اس ـت ـق ـبــل رئـيــس
الحكومة فــائــز ال ـســراج ،وزي ــر الــدفــاع
التركي خلوصي أك ــار ،فــي طرابلس،
وح ـضــر االج ـت ـمــاع أي ـضــا مـســؤولــون
أم ـن ـي ــون وع ـس ـك ــري ــون م ــن الـجـهـتــن.
بعد ذلــك بشهر ،زار وزيــر الخارجية

ال ـ ـتـ ــركـ ــي ،مـ ــولـ ــود جـ ــاويـ ــش أوغـ ـل ــو،
طرابلس ،حيث التقى السراج ورئيس
املجلس األعلى للدولة خالد املشري،
وعـ ــددًا آخ ــر م ــن امل ـس ــؤول ــن .وج ــاءت
تلك الــزيــارة بعد يومني من استقبال
باشاغا في إسطنبول .لكن ،على عكس
مــا كــانــت تتمنى حـكــومــة ال ــوف ــاق ،لم
ُيظهر األتــراك رغبتهم في تقديم دعم
ّ
ّ
عسكري مباشر
لليبيني ،حيث ركزوا
على الجوانب الدبلوماسية ،مثل دعم
خ ـطــة امل ـب ـعــوث ال ــدول ــي ،وال ــدع ــم في
البنى التحتية الصحية والتعليمية،
املعلومات االستخبارية.
وتبادل
ّ
رغ ــم ه ــذا ال ـت ـحــفــظ ف ــي ت ـقــديــم الــدعــم
ال ـع ـس ـك ــري ،تـسـتـقـبــل تــرك ـيــا جــرحــى
وقيادات من تنظيمات مثيرة للجدل،
ومن أبرز هؤالء مقاتلون من «مجلس
ش ـ ــورى م ـج ــاه ــدي درنـ ـ ــة» و«م ـج ـلــس
استقبلت
شــورى ثــوار بنغازي» ،وقد
ّ
ســاب ـقــا إب ــراه ـي ــم ال ـج ـض ــران املـصــنــف
على قائمة الـعـقــوبــات الــدولـيــة ،نظرًا
ل ـ ـ ــدوره ف ــي اإلضـ ـ ـ ــرار ب ـق ـط ــاع ال ـن ـفــط.
وه ــي تحتضن حــالـيــا الـشـيــخ صــادق

الغرياني ،الذي يناصب حفتر العداء
وتعتبره تنظيمات عسكرية مرجعًا
دينيًا لها ،وكذلك عبد الحكيم بلحاج
ّ
وتحول
الذي أسهم في إسقاط القذافي
إلى رجل أعمال.
ّ
ّ
ولعل من أهم أسباب تحفظ تركيا عن
تقديم دعم عسكري لحكومة الوفاق،
ح ــذره ــا إزاء ّ م ـي ـل ـي ـشـيــات طــراب ـلــس
الـتــي ال تتبنى منهجًا أيديولوجيًا
واض ـح ــا ،وطـ ــردت ســابـقــا تشكيالت
متشددة مساندة لـ«حكومة اإلنقاذ»
كانت تسيطر على طرابلس .وتركيا
ّ
تفضل مساندة امليليشيات الثورية
املـتـشــددة ،وتلك املنتمية إلــى مدينة
مـ ـص ــرات ــة ،وبـ ــدخـ ــول ه ـ ــذه األخـ ـي ــرة
إلـ ـ ـ ــى ج ـ ـب ـ ـهـ ــات طـ ــراب ـ ـلـ ــس ملـ ـس ــان ــدة
حـ ـك ــوم ــة الـ ـ ــوفـ ـ ــاق ف ـ ــي ص ـ ـ ـ ّـد ه ـج ــوم
ّ
قد تتخلى أنقرة ،ولو جزئيًا،
حفترّ ،
ع ــن تـحــفـظ ـهــا ،خ ـصــوصــا أن ــه ب ــدأت
تـبــرز بالفعل أخـبــار غير مــؤكــدة عن
إرسـ ــال ـ ـهـ ــا م ـس ـت ـش ــاري ــن ع ـس ـكــريــن
وطائرات ّ
مسيرة إلى مصراتة.
(األخبار)
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العالم

الحدث

تقرير

ُ
كاراكاس تسقط االنقالب:

ّ
مسقط تطيح شبكة تجسس تديرها دبي

ُ
حرب باردة بين عمان واإلمارات

َ
ْ
المؤسسة العسكرية ليست طوع واشنطن
خاضها خوان
محاولة انقالب فاشلة
ً
غوايدو أمس ،لم تكن إال دليال جديدًا على
قصوره ،ومن ورائه واشنطن ،في بسط
سيطرتهما على فنزويال .إال أن الداللة
األخرى التي أكدتها محاولة االنقالب
هذه ،جهل غوايدو واإلدارة األميركية
أو تجاهلهما لواقع فنزويال ،وخصوصًا
المؤسسة العسكرية فيها
فوز دو إيغواسو ـــ علي فرحات
بـ ـ ـخ ـ ــاف امل ـ ـ ـ ـ ــرات ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة ،ك ــان ــت
واش ـن ـط ــن تـ ـع ـ ّـول ك ـث ـي ـرًا ع ُـل ــى خـطــة
ِّ
االنـقــاب العسكري الـتــي خــطــط لها
ب ـع ـنــايــة ف ــائ ـق ــة .خ ـطــة ك ــان ــت تـهــدف
إلى افتعال عنصر املفاجأة املقرونة
بـ ـمـ ـش ــاه ــد ذات دالالت ع ـس ـك ــري ــة
وسيادية ،فيما اقتضت أن ُيستفاد
مــن املـجـمــوعــة الـعـسـكــريــة امل ـحــدودة
الـتــي اسـتـطــاع خ ــوان غــوايــدو إقناع

ّ
توعد مناصرو مادورو
بمواجهة الحرب المفروضة
على الثورة البوليفارية
ق ــادت ـه ــا ب ـم ـســانــدتــه ف ــي ق ـلــب نـظــام
الـ ـحـ ـك ــم .امل ــرحـ ـل ــة األول ـ ـ ـ ــى تـقـتـضــي
إرسال جزء من هذه القوة إلى منزل
الــزع ـيــم املـ ـع ــارض ل ـيــوب ـلــدو لــوبـيــز،
وإطــاق سراحه من اإلقامة الجبرية
ثـ ــم الـ ـت ــوج ــه إلـ ـ ــى قـ ــاعـ ــدة ك ــارل ــوت ــا
العسكرية في كــاراكــاس .أما املرحلة
الـثــانـيــة ،فـتـفـتــرض اح ـتــال الـقــاعــدة

ُ
امل ـه ـج ــورة أس ــاس ــا ،ال ـت ــي تـسـتـخــدم
في أعمال الصيانة ،بينما تتمحور
ُ
امل ــرح ـل ــة ال ـثــال ـثــة ال ـت ــي ت ـ َـع ـ ّـد األهـ ــم،
حول إعــان خــوان غوايدو السيطرة
ع ـل ــى األمـ ـ ـ ــور ب ـم ـش ـه ــدي ــة ع ـس ـكــريــة
الفـتــة ،وإل ــى جانبه لــوبـيــز ،لإليحاء
ب ـ ــأن ال ـ ـبـ ــاد قـ ــد خ ـض ـع ــت ل ـس ـي ـطــرة
املعارضة.
ل ـ ـ ــم ت ـ ـ ـمـ ـ ـ ّـر سـ ـ ــاعـ ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى بـ ـ ـ ـ ــدء ه ـ ــذا
ال ـس ـي ـن ــاري ــو ،ح ـت ــى خ ـ ــرج م ـه ـنــدس
االنقالب ،السناتور األميركي ماركو
الشعب
روبيو ،ليكمل محاولة إيهام
ّ
الفنزويلي وقطاعاته األمنية ،فهنأ
صديقه غوايدو ،ونشر تغريدة الفتة
قال فيها إن «مصير الوطن وشعبه
بـ ــات ب ــن ي ــدي ــك ،ل ـقــد ح ــان ــت لحظة
الحرية إلنقاذ بلدك ونيل حريتك».
إال أن مـ ـص ــدرًا إع ــام ـي ــا ق ــري ـب ــا مــن
املعارضة أكد ،لـ«األخبار» ،أن «أسوأ
ت ــوقـ ـع ــات واشـ ـنـ ـط ــن لـ ــم تـ ـص ــل إل ــى
الحقيقة املرة التي ّ
تجرعها غوايدو
وم ــن خـلـفــه ،ف ــاألج ــواء كــانــت توحي
ب ــأن ه ــذه ال ـصــدمــة سـتـحـقــق إربــاكــا
داخ ـ ــل ال ـن ـظ ــام ال ـح ــاك ــم ومــؤسـسـتــه
ال ـع ـس ـك ــري ــة ،ك ــذل ــك س ـت ـف ـتــح ال ـب ــاب
واسـ ـع ــا أمـ ـ ــام م ـن ــاص ــري امل ـع ــارض ــة
ّ
للتوجه إلى القاعدة العسكرية ،لكن
القطاعات الشعبية املعارضة فقدت
الـثـقــة بزعيمها امل ـت ـهـ ّـور ،مــا دفعها
إلــى التأني فــي الـتـحـ ّـرك» .املشهد لم
يكن كــذلــك داخ ــل األروق ــة العسكرية
ُّ
املــوالـيــة مل ــادورو ،حيث اتـخــذ الـقــرار
الـنـهــائــي بــاملــواجـهــة .ســاعــات قليلة
كـ ـ ــانـ ـ ــت كـ ـفـ ـيـ ـل ــة بـ ـكـ ـش ــف االن ـ ـ ـقـ ـ ــاب
الوهمي ،واعتقال الضباط والجنود
املـ ـش ــارك ــن الـ ــذيـ ــن أك ـ ــد أكـ ـث ــره ــم أن
مشاركتهم ج ــاءت ب ـنـ ً
ـاء عـلــى أوام ــر
ُ َّ
غير واضحة ،وأنهم لم يبلغوا بأي
عملية انقالب على حكومة مادورو.
ُ
حني أشيع نبأ االنقالب ،الذي نشره

العالم

كانت الخطة تهدف إلى افتعال عنصر المفاجأة المقرونة بمشاهد ذات دالالت عسكرية (األناضول)
وزي ــر اإلع ــام ودع ــا فيه الشعب إلى
مـســانــدة الـجـيــش فــي حـمــايــة الـبــاد
من الفوضى ،احتشد عشرات اآلالف
م ــن م ـنــاصــري الــرئ ـيــس الـفـنــزويـلــي،
نـ ـيـ ـك ــوالس م ـ ـ ـ ـ ــادورو ،أم ـ ـ ــام ال ـق ـصــر
الرئاسي في ميرا فلوريس ،وجابوا

شوارع كاراكاسّ ،
منددين بما ّ
سموه
«االن ـقــاب األمـيــركــي ـ ـ الكولومبي»،
ومـ ـ ـت ـ ــوع ـ ــدي ـ ــن ب ـ ـمـ ــواج ـ ـهـ ــة ال ـ ـحـ ــرب
املفروضة على الـثــورة البوليفارية.
الرئيس مــادورو ،في أول تغريدة له
بعد محاولة االنقالب ،أكد أن القيادة

العسكرية متماسكة ووفـيــة للوطن
ولـ ـل ــدسـ ـت ــور ،داع ـ ـيـ ــا أنـ ـ ـص ـ ــاره إل ــى
االلـتـفــاف حــولـهــا إلف ـشــال املــؤامــرات
عـلــى ب ــاده .خـطــابــه ب ــدا هــادئــا أمــام
عــاصـفــة ي ـقــول األم ـن ـيــون إن ـهــا مـ ّـرت
ب ـ ـسـ ــام عـ ـل ــى ك ـ ـ ــاراك ـ ـ ــاس ،وان ـت ـه ــت

بهزيمة قاسية لواشنطن وبوغوتا.
م ـ ـ ـحـ ـ ــاولـ ـ ــة االنـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــاب اسـ ـ ـت ـ ــدع ـ ــت،
أيـضــا ،ردود فعل إقليمية ودولـيــة،
أب ـ ــرزه ـ ــا املـ ــوقـ ــف اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي الـ ــذي
ع ــارض االن ـق ــاب ،داع ـيــا إل ــى إج ــراء
ان ـت ـخ ــاب ــات ن ــزي ـه ــة ،تــاف ـيــا لـلـمــزيــد
ّ
مــن االض ـط ــراب ــات .كــذلــك ،أدانـ ــت كــل
ّ
التعرض لألمن
مــن بوليفيا وكــو ّبــا
ال ـف ـنــزوي ـلــي ،وح ــث ــت امل ـك ـس ـيــك على
ً
ف ـت ــح أفـ ــق ال ـ ـحـ ــوار ب ـ ــدال م ــن تــوتـيــر
الـ ـب ــاد ووض ـع ـه ــا أمـ ـ ــام مـنـعـطـفــات
خطيرة .أما البرازيل ،فقد دعت على
ل ـســان رئـيـسـهــا جــايـيــر بــولـسـنــارو،
إلى اجتماع عاجل من أجل التباحث
فــي ت ـط ـ ّـورات ف ـنــزويــا ،فـيـمــا علمت
«األخـ ـ ـب ـ ــار» أن الـ ـقـ ـي ــادة الـعـسـكــريــة
ال ـب ــرازي ـل ـي ــة أع ــرب ــت ع ــن اسـتـيــائـهــا
الـ ـش ــدي ــد مـ ــن تـ ـص ـ ّـرف ــات ال ـح ـكــومــة
الـبــرازيـلـيــة حـيــال املـلــف الفنزويلي،
وح ـ ــذرت وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة أرنـسـتــو
آراووج ــو من التماهي مع واشنطن
في أي عمل عدائي ضد كاراكاس.
ي ـ ـ ــرى أسـ ـ ـت ـ ــاذ ال ـ ـع ـ ـلـ ــوم ال ـس ـي ــاس ـي ــة
األميركي ،إيــان بريمر ،أن واشنطن
فـ ـشـ ـل ــت ،خ ـ ـ ــال األشـ ـ ـه ـ ــر امل ــاضـ ـي ــة،
ف ــي إس ـق ــاط الــرئ ـيــس م ـ ــادورو ال ــذي
ي ـت ـم ـتــع ب ــدع ــم ك ــام ــل م ــن املــؤس ـســة
العسكرية ،معتبرًا أن «محاوالتها
امل ـس ـت ـم ــرة س ـت ـب ــوء ب ــال ـف ـش ــل مـ ــا لــم
تكسب هــذه املــؤسـســة إلــى جانبها،
من خالل رعاية نفوذها ومصالحها
ف ــي املــرح ـلــة امل ـق ـب ـلــة» .حــديــث تـقــول
املؤسسة العسكرية الفنزويلية إنه
يـقــارب نصف الحقيقة فــي الــوقــوف
إلـ ــى ج ــان ــب ال ـشــرع ـيــة الــدس ـتــوريــة؛
لكونه ال يراعي التجربة العسكرية
ال ـف ـن ــزوي ـل ـي ــة الـ ـت ــي لـ ــم ت ـت ـغ ـ ّـي ــر ول ــم
األوقــات ،وال بفعل
تتأثر في أصعب ّ
اإلغ ـ ــراءات الـتــي تــدفـقــت عليها منذ
اندالع األزمة.

ك ـش ـف ــت مـ ـعـ ـل ــوم ــات ح ـص ـل ــت ع ـل ـي ـهــا
«األخ ـب ــار» عــن نـشــاط إم ــارات ــي دؤوب
ضـ ـ ــد سـ ـلـ ـطـ ـن ــة ع ـ ـ ـمـ ـ ــان ،قـ ـ ــوامـ ـ ــه ع ـمــل
اس ـت ـخ ـبــاري تـنـشــط ف ـيــه األجـ ـه ــزة في
دبــي وأب ــو ظبي ضــد مسقط .ويظهر،
كما تفيد امل ـصــادر ،أن السلطنة التي
باتت تخوض ما يشبه الحرب الباردة
َ
َ
(بجناحي إمــارتــي أبو
مع اإلماراتيني
ظ ـبــي ودبـ ــي ف ـق ــط) ،وت ــواج ــه تـصــاعــد
الـ ـ ـخ ـ ــاف ـ ــات ال ـ ـصـ ــام ـ ـتـ ــة م ـ ـنـ ــذ األزمـ ـ ـ ــة
الخليجية ،قــد وجـهــت ضــربــات أمنية
موجعة إلى حركة التجسس اإلماراتية
الواسعة وتغلغلها.
ّ
وف ــي الـتـفــاصـيــل ،فـقــد تـمــكـنــت أجـهــزة
األمــن ُ
العمانية قبل مـ ّـدة من الحصول
ّ
ع ـل ــى م ـع ـل ــوم ــات ع ــن ش ـب ـكــة تـجــســس
إماراتية تنشط ضد السلطنة .وقادت
هــذه املعلومات إلــى انكشاف تفاصيل
الشبكة وتحديد أسماء جميع األفــراد
وال ـشــركــات املـتـعــاونــة معها وتوقيف
أفرادها ،وفق مصادر مطلعة .الحادثة
كـشـفــت لــأج ـهــزة ال ـع ـمــان ـيــة أن حــاكــم
دب ـ ــي ،م ـح ـمــد ب ــن راشـ ـ ــد ،كـ ــان يـتــدخــل

شـخـصـيــا ف ــي م ـلــف ال ـش ـب ـكــة ،م ــا فتح
الباب على توتر كبير بني الطرفني .إذ
أقــدمــت سلطات مسقط على مواجهة
أبـ ـ ــو ظـ ـب ــي ب ــاملـ ـعـ ـل ــوم ــات الـ ـت ــي ب ــات ــت
ب ـحــوزت ـهــا ،عـبــر رس ــال ــة تـهــديــد ّ
تخير
السلطات اإلمــارات ـيــة بــن فضح امللف
وإخراجه إلى العلن أو تزويد أبو ظبي
السلطنة بــأسـمــاء جميع الجواسيس
القدامى والجددّ .
الــرد اإلمــاراتــي ،تمثل بفتح ابــن راشــد
إثـ ــر ذلـ ــك خ ــط اتـ ـص ــال م ــع امل ـســؤولــن
ُ
َ
ميناء ي الدقم وصحار
العمانيني في
(امل ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــن لـ ـلـ ـم ــوان ــئ اإلم ـ ــاراتـ ـ ـي ـ ــة)
الس ـ ـتـ ــدراج ـ ـهـ ــم وت ـ ـقـ ــديـ ــم ع ـ ـ ــرض ل ـهــم
بعرقلة تطوير امليناءين ،مقابل رشى
س ـخ ـيــة ت ـض ـم ـنــت م ـن ـح ـهــم الـجـنـسـيــة
مبان سكنية وسيارات
اإلمــاراتـيــة مع
ٍ
وم ـب ــال ــغ م ــال ـي ــة .وسـ ــط هـ ــذه األجـ ـ ــواء،
وك ـم ــا تـفـيــد املـ ـص ــادر ،ع ـقــد الـسـلـطــان
قــابــوس بــن سعيد اجـتـمــاعــات بعيدة
ع ــن األضـ ـ ـ ــواء م ــع ب ـع ــض ال ـح ـك ــام فــي
اإلماراتِ ،م َّمن هم على خالف مع حكام
أبو ظبي ودبي.

أقدمت سلطات
مسقط على مواجهة
أبو ظبي بالمعلومات
التي باتت بحوزتها

وبحسب املصادر الخليجية ،فإن ملف
الصراع بني مسقط وأبو ظبي يأتي في
سـيــاق أشـمــل ،حيث يـقــود ولــي العهد
مـحـمــد ب ــن زايـ ــد ه ـجــومــا ّ ع ـلــى ك ــل من
تركيا وقطر ُ
وع ـمــان ،سخر لــه النظام
ً
امل ـص ــرف ــي ف ــي اإلمـ ـ ـ ـ ــارات .وفـ ـض ــا عــن
الخالف السياسي بني ابن زايــد وهذه
الدول ،فإن األخير على ما يبدو يتشدد
ف ــي مـقــاطـعــة ال ـب ـلــدان ال ـثــاثــة تـجــاريــا

اكتشفت األجهزة العمانية أن ابن راشد كان يتدخل شخصيًا في ملف الشبكة (أ ف ب)

بما يتجاوز مقاطعة قطر املعلنة إلى
ال ـح ـ ّـد م ــن ال ـت ـع ــاون االق ـت ـص ــادي .وقــد
عـمــد ج ـهــاز امل ـخــابــرات اإلم ــارات ــي إلــى
ت ـس ـخ ـيــر الـ ـنـ ـظ ــام املـ ـص ــرف ــي لـتـحــديــد
ه ــوي ــة ال ـش ــرك ــات ال ـت ـج ــاري ــة وال ـت ـجــار
ال ــذي ــن ي ـت ـعــام ـلــون م ــع دول م ـج ــاورة،
على رأسها قطر وتركيا ُ
وعمان .وتفيد
امل ـع ـل ــوم ــات بـ ــأن األجـ ـه ــزة اإلم ــارات ـي ــة
تستخدم منذ العام املاضي «أساليب
م ـل ـت ــوي ــة» ل ــإيـ ـق ــاع بـ ـه ــذه الـ ـش ــرك ــات،
ف ـقــد ان ـت ـحــل وك ـ ــاء ال ـن ـظ ــام امل ـصــرفــي
فــي اإلم ـ ــارات صـفــة ت ـ ّـجــار ،وتــواصـلــوا
مــع بعض الـشــركــات فــي ال ــدول الثالث
طــالـبــن مـنـهــا ت ـحــويــل شـحـنــاتـهــا من
اإلمارات وإليها مقابل عموالت مجزية.
وف ــي ح ــال مــواف ـقــة ال َـج ـهــة امل ـخــاطـبــة،
ُتـلـغــى الـصـفـقــة ُ
وي ــوض ــع َ ال ـك ـيــان على
«ق ــائ ـم ــة امل ــراقـ ـب ــة» ُ
وي ـخ ــض ــع لـتــدابـيــر
مــراقـبــة صــارمــة قــد تـصــل إل ــى توقيفه
عن العمل.
وبـ ـ ــال ـ ـ ـعـ ـ ــودة إلـ ـ ـ ــى شـ ـبـ ـك ــة ال ـت ـج ـس ــس
اإلم ــاراتـ ـي ــة ،ف ــإن اب ــن راش ـ ــد ،ف ــي إط ــار
تـ ـجـ ـنـ ـي ــده لـ ـلـ ـمـ ـس ــؤول ــن ف ـ ــي املـ ــوانـ ــئ
ال ـع ـم ــان ـي ــة واس ـ ـتـ ــدراج ـ ـهـ ــم ،ع ـم ــد إل ــى
األسـ ـل ــوب اآلن ـ ــف ،وه ــو أس ـل ــوب سبق
أن اسـتـخــدمـتــه امل ـخ ــاب ــرات اإلمــارات ـيــة
لــإي ـقــاع بـعـ َمــاء م ـخــابــرات م ــن بـلـ َـدان
مختلفةُ ،يعتقل إثرها العنصر وتؤخذ
معلومات منه عــن بلده مقابل إطــاق
ســراحــه .لكن الجهد اإلم ــارات ــي ّ
برمته
ان ـت ـه ــى إل ـ ــى ف ـش ــل ب ـع ــد ك ـش ــف ج ـهــاز
امل ـخــابــرات الـعـمــانــي شبكة التجسس
وتوقيف أفرادها.
يــذكــر أن «األخ ـبــار» نـشــرت فــي تموز/
يــولـيــو املــاضــي ضـمــن مـلــف «اإلم ــارات
ليكس» برقيات من السفارة اإلماراتية
لدى مسقط ،توضح حنق أبو ظبي على
ما تعتبره انحياز مسقط إلى الدوحة
في األزمة الخليجيةَ ،
وي ِرد فيها« :ال بد
لنا من تحرك باتجاه السلطنة لثنيها
بالترغيب أو الترهيب».
(األخبار)

سوريا

احتجاجات دير الزور تختبر نفوذ «قسد» ...ورقتا النفط والعشائر العربية
وسط رهانات محلية وإقليمية على
استثمار النفط ،ودور العشائر العربية
في الصراع على مستقبل منطقة
الجزيرة السورية ،تبدو «قوات سوريا
الديموقراطية» ،ومن خلفها
قيادتها السياسية ،أمام اختبار جديّ
يحمل تحديات قد تتخطى ما ّ
مر في
مرحلة الحرب الساخنة ضد «داعش»،
كما قد ّ
تهدد هيكلها الحالي
دير الزور ـــ األخبار
ل ــم ت ـخ ــرج االح ـت ـج ــاج ــات الـشـعـبـيــة
ال ـت ــي ت ـش ـهــدهــا أري ـ ـ ــاف ديـ ــر الـ ــزور
منذ أكثر من عشرة أيــام ،عن سياق
م ــوج ــة ال ـغ ـض ــب ال ـش ـع ـبــي ف ــي تـلــك
املـنــاطــق ،والـتــي ب ــدأت مـنــذ سيطرة
«ق ـ ـ ـ ــوات سـ ــوريـ ــا ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة»
عـلـيـهــا ،ول ــم ت ـن ـتــهِ ب ــإع ــان «هــزيـمــة
داع ـ ـ ــش» ال ـع ـس ـك ــري ــة ف ــي الـ ـب ــاغ ــوز.
جــولــة واح ــدة فــي أري ــاف ديــر الــزور
ّ
لتلمس
الشمالية والـغــربـيــة ،تكفي
ن ـ ـ ـشـ ـ ــاط خـ ـ ــايـ ـ ــا ت ـ ــابـ ـ ـع ـ ــة لـ ـجـ ـه ــات

مـتـعــددة :الـعـبــارات املــؤيــدة لتنظيم
ّ
«داع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش» ت ـ ـغـ ــطـ ــي ج ـ ـ ـ ـ ـ ــدران قـ ــرى
ّ
دي ـ ــر ال ـ ـ ــزور مـ ـت ــوع ــدة بـ ـق ــرب ع ــودة
التنظيم ،و«الـحـســاب الـعـسـيــر» ملن
نشط ض ـ ّـده .كــذلــك ،تحضر عـبــارات
ٌ
م ـن ــاص ــرة لـفـصــائــل «درع ال ـف ــرات»،
وأخ ـ ــرى م ــؤي ــدة لـلـجـيــش ال ـس ــوري،
ّ
خاصة في ريــف الحسكة الجنوبي
املتصل جغرافيًا بــريــف ديــر ال ــزور.
ّ
ول ـ ـعـ ــل س ـي ـط ــرة «ق ـ ـسـ ــد» ال ـســري ـعــة
على تلك املنطقة ،وتجنيدها عــددًا
مـ ــن س ـك ــان ـه ــا فـ ــي ص ـف ــوف ـه ــا ،أتـ ــاح
املجال أمام نشاط أفراد تلك الخاليا
ل ـضــرب اس ـت ـقــرار ن ـفــوذ «ق ـس ــد» من
ً
الـ ــداخـ ــل ،وهـ ــو م ــا ق ــد ي ـفـ ّـســر م ـثــا،
التفجيرات املـتـكــررة التي تشهدها
املنطقة هناك.

احتكار النفط ...وغياب
الخدمات
ورغم أن التظاهرات حملت طابعًا
خ ــدمـ ـي ــا ح ـ ــن ا نـ ـطـ ـلـ ـق ــت ف ـ ــي ب ـل ــدة
ال ـب ـص ـيــرة ،إال أن ـهــا ع ــادت ورفـعــت
م ـ ـطـ ــا لـ ــب س ـ ـيـ ــا س ـ ـيـ ــة ،ب ـ ــا لـ ـ ـت ـ ــوازي
م ــع ت ـ ّ
ـوس ـع ـه ــا ن ـحَــو قـ ــرى وب ـل ــدات
وا س ـ ـ ـعـ ـ ــة فـ ـ ــي ر يـ ـ ــفـ ـ ــي د يـ ـ ـ ــر ا لـ ـ ـ ــزور
الـشــرقــي والـغــربــي ،وال سـيـمــا بعد
ق ـتــل «ق ـس ــد» أرب ـع ــة مــدن ـيــن خــال
م ــداه ـم ــة م ـن ــزل ف ــي ق ــري ــة ص ـف ـيــان.
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تحسن واقع الخدمات في أرياف دير الزور (أ ف ب)
تهيمن «قسد» على إنتاج النفط من دون أن ّ

وسرعان ما تحولت االحتجاجات
إلـ ـ ـ ـ ــى إض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراب ش ـ ـعـ ـ ـب ـ ــي ل ـ ـس ـ ـكـ ــان
ُالـبـصـيــرة وال ـب ـلــدات الـتــابـعــة لـهــا،
أ ُغـ ِـل ـ ِقــت خــالــه امل ـحــات الـتـجــاريــة،
وقـ ـط ـ َـع ــت ط ــري ــق ال ـح ـس ـك ــة ـ ـ ـ ـ ـ دي ــر
الــزورُ ،
ومنع دخــول صهاريج نقل
ال ـن ـفــط ال ـق ــادم ــة م ــن ال ـح ـس ـكــة إلــى
حقول دير الزور ،في محاولة لرفع
منسوب الضغط على «قسد».
وت ـ ـ ـ ـ ــروي عـ ـ ـ ــدة م ـ ـ ـصـ ـ ــادر أن س ـبــب
االحـ ـتـ ـج ــاج ــات ال ــرئـ ـي ــس ،تـهـمـيــش
قـيــادة «قـســد» لـ «مجلس ديــر الــزور
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري» وك ـ ـ ـبـ ـ ــار مـ ـس ــؤولـ ـي ــه،
وخ ــاص ــة رئـيـســه أح ـمــد أب ــو خــولــة،
وعـ ــدم ت ـقــديــرهــا ل ـس ـقــوط أك ـث ــر مــن
 400من عناصره في معارك هجني
وال ـ ـ ـبـ ـ ــاغـ ـ ــوز ،كـ ـم ــا اس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــاؤه مــن
احـتـفــال «إع ــان الـنـصــر» العسكري
عـلــى «داعـ ــش» ال ــذي أق ـيــم فــي حقل
ال ـع ـم ــر ال ـن ـف ـط ــي .وت ــؤك ــد املـ ـص ــادر
ذات ـ ـهـ ــا أن «كـ ـ ــل ت ـض ـح ـي ــات س ـك ــان
امل ـن ــاط ــق ل ــم ي ــره ــا م ـس ــؤول ــو قـســد،
ال ــذي ــن ي ــواص ـل ــون حـمـلــة اع ـت ـقــاالت
تـعـسـفـيــة ب ـحــق س ـك ــان أريـ ـ ــاف ديــر
ال ـ ــزور» .وت ـض ـيــف أن ت ـلــك املـنــاطــق
تعاني من فوضى أمنية ،مع تراخي
«قـســد» فــي الـتـعــامــل مــع اللصوص
وقطاع الطرق الذي ينشطون بشكل
م ـل ـح ــوظ هـ ـن ــاك .وتـ ـش ــرح امل ـص ــادر

أن «م ــن األس ـب ــاب الــرئـيـســة للنقمة
الـشـعـبـيــة ،هيمنة قـســد عـلــى إنـتــاج
ال ـن ـفــط ،ف ــي م ـقــابــل ع ــدم تحسينها
واقـ ـ ـ ــع ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ف ـ ــي أري ـ ـ ـ ــاف دي ــر
ال ــزور التي دخلتها منذ قــرابــة عام
ونـصــف ع ــام ،السـيـمــا مــع االنـقـطــاع
التام للكهرباء واملياه وعدم تشغيل
ش ـب ـكــات ّ
ري األراض ـ ـ ــي ال ــزراعـ ـي ــة»،
وه ــذا مــا رفــع نسبة املـنـخــرطــن في
االحتجاجات.
وتشرح مصادر «األخبار» أن «قسد»
ُ
ت ـ ـهـ ـ ّـرب ال ـن ـف ــط ع ـب ــر ص ـه ــاري ــج إل ــى
مناطق سيطرة الفصائل املدعومة
مــن تــركـيــا ،مــن خ ــال تـجــار وسـطــاء
ّ
خاصة ،وتبيع البرميل
وعبر معابر
الواحد بنحو  55دوالرًا ،فيما رفعت
سعر ليتر البنزين املكرر محليًا في
ريف دير الزور من  65إلى  150ليرة
س ــوري ــة ،ولـيـتــر املـ ــازوت مــن  50إلــى
 140لـيــرة .وتكشف املـصــادر أن هذا
التهريب يلقى ترحيبًا وتشجيعًا من
الـجــانــب األم ـيــركــي ،ال ــذي يطلب في
املقابل منع إيـصــال املـحــروقــات إلى
مناطق سيطرة الحكومة السورية.
وفــي السياق نفسه ،قــام عناصر في
«الـتـحــالــف ال ــدول ــي» ب ـطــرد ورش ــات
ح ـكــوم ـيــة م ــن ح ـقــل ال ـع ـمــر الـنـفـطــي
ومعمل «كونيكو» للغاز ،كانت تقوم
بعمليات إصــاح اسـتـعــدادًا لتمرير

النفط والغاز ملناطق سيطرة دمشق،
م ــن ط ــري ــق ال ـت ـع ــاق ــد م ــع مـتـعـهــديــن
مدنيني.

خوف من «استثمار» العشائر
ترى أوساط «قسد» أن تلك التطورات
أت ــت بـتـحــريــض م ــن «خ ــاي ــا داع ــش
ودرع الفرات» بهدف زعزعة استقرار
املـنـطـقــة وتــألـيــب األه ــال ــي ،مستندة
تصريحات صدرت منذ
في ذلك إلى
ّ
أيام عن القيادي املنشق طالل سلو،
قال فيها إن تحالف «قسد» سينهار،
ّ
املكون العربي ستكون له كلمة،
وإن
ول ـ ـ ــن يـ ــرضـ ــى ت ـه ـم ـي ـش ــه امل ـس ـت ـم ــر،
مـقــابــل الهيمنة الـكــرديــة العسكرية
واالقتصادية .وفي هذا السياق ،نشر
«املجلس األعلى للقبائل والعشائر
ال ـســوريــة» ،املــدعــوم مــن تــركـيــا ،عبر
ص ـف ـح ــات ــه عـ ـل ــى مـ ــواقـ ــع الـ ـت ــواص ــل
االج ـت ـم ــاع ــي ،أن «ل ـ ـقـ ـ ً
ـاء ج ـم ــع ق ــادة
فصائل املنطقة الشرقية املنضوين
تـ ـح ــت رايـ ـ ـ ــة الـ ـجـ ـي ــش ال ــوطـ ـن ــي مــع
مـ ـس ــؤول ــن أت ـ ـ ـ ــراك ،ل ـت ـش ـك ـيــل جـســم
ع ـس ـك ــري ج ــدي ــد ل ـت ـحــريــر مـحــافـظــة
دي ــر الـ ـ ــزور» ،فــي م ـ ـ َـوازاة زيـ ــارة وفــد
من املجلس الرئاسة التركية ،حيث
التقى نائب الرئيس فؤاد أقطاي.
وال تخفى خشية «قسد» من امتداد
االح ـت ـج ــاج ــات إلـ ــى ال ــري ــف ال ـغــربــي

القريب مــن الــرقــة ،مــا يعني احتمال
ّ
تمددها إلى أريــاف الرقة ،وال سيما
ت ـ ــل أب ـ ـيـ ــض الـ ـق ــريـ ـب ــة م ـ ــن ال ـ ـحـ ــدود
التركية ،وهــو مــا يفتح املـجــال أمــام
تـ ـح ــويـ ـلـ ـه ــا إلـ ـ ـ ــى ص ـ ـ ـ ــدام عـ ـسـ ـك ــري،
خصوصًا في ضوء تواتر املعلومات
عــن وجــود خاليا عسكرية مدعومة
تــركـيــا ،قــد تستثمرها األخ ـيــرة ضد
«قـ ـس ــد» .ه ــذا ال ـخ ــوف دف ــع األخ ـيــرة
إلــى السعي لــدى «التحالف» وطلب
وس ـ ــاطـ ـ ـت ـ ــه م ـ ـ ــع ش ـ ـ ـيـ ـ ــوخ ووج ـ ـ ـهـ ـ ــاء
العشائر في أرياف دير الزور ،لوقف
االحـ ـتـ ـج ــاج ــات واح ـ ـتـ ــوائ ـ ـهـ ــا ،وه ــو
ً
م ــا حـصــل ف ـع ــا ،بـعــدمــا الـتـقــى وفــد
مــن «ق ـســد» وآخ ــر مــن «مـجـلــس ديــر

طرد «التحالف»
أخيرًا ورشًا حكومية
من حقل العمر
ومعمل «كونيكو»

الزور املدني» وجهاء عشائر املنطقة
ف ــي ب ـل ــدة ال ـك ـس ــرة .وت ـن ـقــل م ـصــادر
ع ــن ب ـع ــض م ــن حـ ـض ــروا االج ـت ـم ــاع
قولهم إن الوجهاء حـ ّـددوا مجموعة
م ـ ــن املـ ـط ــال ــب ل ـل ـع ـم ــل عـ ـل ــى ت ـهــدئــة
األه ـ ــال ـ ــي وإيـ ـ ـق ـ ــاف االحـ ـتـ ـج ــاج ــات،
ي ـم ـك ــن ت ـل ـخ ـص ـي ـهــا بـ ـ ـ ــ«اإلف ـ ـ ــراج عــن
ك ــاف ــة املـعـتـقـلــن ووق ـ ــف االع ـت ـق ــاالت
ال ـت ـع ـس ـف ـي ــة ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى وق ــف
التعامل السيئ مع أهالي ريــف دير
ال ـ ــزور ف ــي ك ــل م ــن الـحـسـكــة وال ــرق ــة،
وإل ـغ ــاء التجنيد اإلج ـب ــاري لشباب
دي ــر ال ــزور واالك ـت ـفــاء بــالــراغـبــن في
ال ـت ـطــوع ،وص ــرف حـ ّـصــة م ــن النفط
إلع ـ ـ ـ ــادة تـ ـخ ــدي ــم الـ ـبـ ـن ــى ال ـت ـح ـت ـيــة،
وم ـ ــراع ـ ــاة ث ـق ــل امل ـ ـكـ ــون ال ـع ـش ــائ ــري
والعربي».
هذه التطورات تدفع قادة «قسد» إلى
الحرص على تطويق االحتجاجات
ومـ ـن ــع امـ ـت ــداده ــا إل ـ ــى ريـ ـف ــي ال ــرق ــة
وال ـح ـس ـكــة ال ـج ـن ــوب ــي .وقـ ــد تفضي
الحـقــا إل ــى والدة مـقـتــرحــات إلعـطــاء
املكون العربي حضورًا أكثر فاعلية،
ف ــي م ـح ــاول ــة ل ـض ـمــان ب ـقــائــه داخ ــل
هيكلها العسكري والـسـيــاســي ،وال
سيما أن الحديث عــن دور العشائر
ّ
شرقي الفرات بات جزءًا
في مستقبل
ال يتجزأ من أدبيات مسؤولي الدول
املعنية بامللف السوري.
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طهران واألوروبيون :غموض يكتنف مصير اآللية المالية
طهران ــ محمد خواجوئي

من الواضح أن طهران غير
راضية عن سلوك األوروبيين
تجاه ملف الحفاظ على
االتفاق النووي .اآللية المالية
لاللتفاف على ّالعقوبات
بواقعها المتعثر اآلن غير
مقنعة إليران ،ما يهدد بردّ
فعل إيراني غير معروف
مداه بعد ،لكن إشارات
عليه صدرت من أكثر من
مسؤول إيراني وسط التوتر
الذي فرضه تغليظ واشنطن
للعقوبات

ب ـع ــد ان ـس ـح ــاب الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة،
قـبــل نـحــو ع ــام ،مــن االت ـفــاق الـنــووي
مــع إي ــران ،انـتـقــدت ال ــدول األوروب ـيــة
الـثــاث ،أملانيا وفرنسا وبريطانيا،
ال ـق ــرار األح ـ ــادي لـلــرئـيــس األمـيــركــي
دون ــال ــد ت ــرام ــب ،وأكـ ــدت بـقــاء هــا في
االت ـف ــاق ،وأب ــدت جــاهــزيـتـهــا إليـجــاد
آلية للتبادل االقتصادي بشرط عدم
ان ـس ـح ــاب ط ـه ــران م ــن ال ـص ـف ـقــة .أمــا
إيران ،فقد فضلت ،من خالل الحفاظ
ّ
الحد
على عالقاتها مع األوروبـيــن،
م ــن ت ـقــارب ـهــم م ــع واش ـن ـطــن ضــدهــا،
وأن تتمكن من إيجاد سبيل لخفض
آثـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـض ـ ـغـ ــوطـ ــات ال ـ ـنـ ــات ـ ـجـ ــة مــن
الـع ـقــوبــات األم ـيــرك ـيــة .لـكــن الـتـفــاؤل
آخ ــذ ب ــال ـت ــراج ــع اآلن ش ـي ـئــا فـشـيـئــا،
حيث طفت إلى السطح شكوك كثيرة
ف ــي «ج ـ ــدوى» ال ـت ـعــاون االق ـت ـصــادي
بني إيران وأوروبا.
فمع مضي وقت طويل على الوعود
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ،الـ ـع ــدي ــد م ــن ال ـش ــرك ــات
األوروبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة ،بـ ـم ــا فـ ـيـ ـه ــا «ت ـ ــوت ـ ــال»
و«بيجو» ،القلقة من خسارة السوق

حتى قبل العقوبات كانت أوروبا
تملك حصة متواضعة من التبادل
التجاري مع إيران (أ ف ب)
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أفقيا
 -1رائعة ليوناردو دافنتشي موجودة اليوم في متحف اللوفر في باريس –  -2خليط
ّ
ونضم – قوات مشاة
سريع اإلشتعال أو مادة متفجرة – ماركة سيارات –  -3نجمع
البحرية األميركية –  -4صوت البقر – مدينة فرنسية –  -5إسم لكوكب إفتراضي
ذاع صيته عام  -6 – 2012شخصية ّ
مصاص الدماء في األفالم السينمائية – جنس
ّ
ّ
وتحسر – ضمير
حيات خبيث جدًا –  -7للندبة – بحر – خالف غروب –  -8أسف
منفصل – دق الجرس –  -9ماركة مفاتيح عاملية – يصيح التيس –  -10إسم بوذا في
ُالصني – مدينة قديمة في فلسطني هي القسم الشمالي الجبلي من الضفة الغربية
تعرف أيضًا بجبال نابلس

عموديًا

 -1م ــؤرخ عــربــي تونسي وفيلسوف إجتماعي مــن أع ــام زمــانــه فــي اإلدارة والسياسة
والـقـضــاء واألدب والـعـلــوم –  -2عائلة موسيقي فرنسي راح ــل إم ـتــازت أعـمــالــه بنزعة
رومنطيقية زاخ ــرة بــالـتــراث الـفــولـكـلــوري – جـهــاز كهربائي يبث األخ ـبــار واملوسيقى
–  -3مدينة ســوريــة – إســم مــوصــول –  -4متشابهان – اإلســم األول لفنان مشهور من
العض – ماركة ألبسة
بورتوريكو يغني البوب باإلسبانية واإلنكليزية – للنفي –  -5أثر ّ
رياضية مشهورة –  -6أعظم أبـطــال اإللـيــاذة – مدينة فرنسية –  -7قــل وجــوده – بلدة
لبنانية في قضاء البترون –  -8لحن يؤديه مغنيان – أغلظ أوتار العود –  -9أقترب منك
– مدينة لبنانية –  -10أرخبيل بريطاني في املانش ُيعرف بإسم شانل أيلندز

أفقيا

ّ
األمـيــركـيــة ،رحـلــت عــن إي ــران ،وقلما
تجد شركة جــاهــزة لتقبل بمجازفة
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار فـ ــي إي ـ ـ ـ ــران .وم ـ ــن جـهــة
أخـ ــرى ،اآلل ـيــة ال ـتــي قــدمـتـهــا أوروب ــا
ل ـل ـت ـع ــاون االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي مـ ــع ط ـه ــران
ل ــم ت ــوض ــع ب ـع ــد م ــوض ــع ال ـت ـط ـب ـيــق،
فـيـمــا يـعــرب امل ـســؤولــون اإليــران ـيــون
ع ـ ــن تـ ـ ّ
ـذمـ ــرهـ ــم م ـ ــن ه ـ ـ ــذه الـ ـ ـظ ـ ــروف.
وف ــي الــوقــت ذات ــه ،امل ــواق ــف السلبية
لـبـعــض امل ـس ــؤول ــن األوروب ـ ـيـ ــن في
شأن البرنامج الصاروخي اإليراني
وسـيــاســة إي ــران فــي املنطقة (وحتى
االتـ ـ ـف ـ ــاق الـ ـ ـن ـ ــووي ك ـم ــا فـ ــي امل ــوق ــف
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر ل ـل ـس ـف ـي ــر ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي لـ ــدى
واشنطن) جعلت التحديات تتصدر
املناخ العام للعالقات.
وكان االتحاد األوروبــي قد وعد ،في
أيلول /سبتمبر  ،2018بأن يستحدث
آلية مالية خاصة للمضي قدمًا في
ـاف على
ال ـت ـجــارة م ــع إيـ ــران واالل ـت ـف ـ ُ
ال ـع ـقــوبــات .لـكــن وض ــع اآلل ـيــة أرج ــئ
ّ
مـ ــرارًا إل ــى أن أعـلـنــت ك ــل مــن فرنسا
وأملــان ـيــا وبــريـطــانـيــا ف ــي  31كــانــون
الـ ـث ــان ــي /ي ـن ــاي ــر املـ ــاضـ ــي عـ ــن آل ـيــة
ّ
سميت «أداة دعم التبادل التجاري»

نتائج اللوتو اللبناني
كلمات متقاطعة 3 1 4 8

1

◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►

تقرير

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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مشاهير 3148

حلول الشبكة السابقة

1

 -1أفالطون – اش ّ –  -2عراقي – فيصل –  -3اينونو – دنا – ّ -4لد – جب – ال –  -5املهاتما – -6
إبل – لو –  -7لطخهما – تاج –  -8نوفاليس – رز – ُ -9يالم – تنب –  -10ليشتنشتاين

عموديًا
ّ
 -1أعالي النيل –  -2فريد – بطولي –  -3الن – الخفاش –  -4أقوال – هامت –  -5طني – معمل –
 -6وجه – ايتش –  -7نف – بال – سبت –  -8يد – توت – نا –  -9أصنام – آر –  -10شالالت جزين

حل الشبكة 3147

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

أديبة وكاتبة فلسطينية ومحررة صحفية في جريدة الرياض .لها مجموعة من
القصص القصيرة وقد حازت على املركز األول في هذا املجال في مسابقة ملتقى
أبها الثقافي
 = 8+7+6+9+5+4من فقد زوجته ■  = 3+10+2من األشجار ■  = 6+1+11خالف عسر

حل الشبكة الماضية :ادوارد سنودن

ج ــرى م ـســاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لإلصدار الرقم  ،1713وجــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة 41 - 37 - 28 - 10 - 8 - 2 :الرقم
اإلضافي40 :
امل ـب ـل ــغ املـ ـت ــراك ــم ل ـس ـح ــوب ــات ال ـف ـئ ــة األولـ ـ ــى:
 642,142,591ل.ل.
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة0 : عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :¶ المرتبة الثانية (خمسة أرق ــام مــع الرقم
اإلضافي):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة0 : عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 58,221,810ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة19 :شبكة الـجــائــزة اإلف ــرادي ــة لـكــل شـبـكــة3,064,306 :ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 58,221,810ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 938 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 82,070 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 124,800,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 15,600 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولــى واملنقولةللسحب املقبل794,974,842 :
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل129,024,566 :
نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1713وجاءت
النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح60076 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 75,000,000 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل ورقة0 :¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.0076 :
 الجائزة اإلفرادية 900,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.076 :
 الجائزة اإلفرادية 90,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.76 :
 الجائزة اإلفرادية 8,000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل75,000,000 :
ل.ل.
نتائج يومية
ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب «يــومـيــة» رق ــم 820
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة245 :
• يومية أربعة4527 :
• يومية خمسة13942 :

(Instrument for supporting trade
 .)exchangesوتعمل اآللية املعروفة
اخـتـصــارًا بـ «إينستكس» كمؤسسة
َ
وس ـي ـط ــة ي ـم ـكــن إيـ ـ ـ ــران م ــن خــال ـهــا
أن تـحـتـفــظ بـعــوائــد صــادرات ـهــا إلــى
أوروبـ ــا عـلــى هـيـئــة قـيـمــة ائـتـمــانـيــة،
واالس ـت ـف ــادة مــن ه ــذا االئ ـت ـمــان عند
ال ـ ـ ـضـ ـ ــرورة لـ ـلـ ـش ــراء مـ ــن الـ ـش ــرك ــات
األوروبية ،لذلك فإن األموال ال يجري
تبادلها نقدًا بني إيران وأوروبــا ،بل
يجري تناقل قيمتها االئتمانية.
كان املتوقع بداية أن يكون التعاطي
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي بـ ــن إي ـ ـ ـ ــران وأوروب ـ ـ ـ ــا
ً
شامال ،وال سيما في مجال التبادل
املـصــرفــي ،لـكــن األوروب ـي ــن حـصــروا
األداة املــالـيــة الـخــاصــة فــي املـجــاالت
الـ ـت ــي ال ت ـش ـم ـل ـهــا الـ ـعـ ـق ــوب ــات ،مـثــل
ّ
ً
بناء على ذلــك ،يظل
الغذاء وال ــدواء.
الـ ـتـ ـح ــدي ق ــائـ ـم ــا فـ ــي شـ ـ ــأن جـ ــدوى
اآلل ـيــة فــي ض ــوء ت ـخــوف الـكـثـيــر من
الـ ـش ــرك ــات األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة وق ـل ـق ـه ــا مــن
التعامل مع إيران بسبب العقوبات.
ال ـه ـي ـك ـل ـي ــة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ل ـل ـب ـل ــدان
األوروبية مرتبطة كثيرًا باالقتصاد
األميركي ،وال تتوافر لديها إمكانية

المسؤولون
يعرب
ّ
اإليرانيون عن تذمرهم
من هذه الظروف

الـ ـعـ ـم ــل ب ـ ـص ـ ــورة م ـس ـت ـق ـل ــة ب ـش ـكــل
يــذكــر .وتركيبة الـشــركــاء التجاريني
إليــران تظهر أن أوروبــا تملك حصة
م ـت ــواض ـع ــة م ــن الـ ـتـ ـب ــادل ال ـت ـج ــاري
م ــع إي ـ ـ ــران .وح ـت ــى ق ـبــل االن ـس ـحــاب
األمـيــركــي مــن االت ـفــاق ال ـن ــووي ،فــإن
 %14من الصادرات اإليرانية فحسب
كانت تذهب إلى أوروبا ،ونحو %20
من الواردات اإليرانية كانت تأتي من
هــذه الـقــارة ،بينما تستحوذ الصني
بـمـفــردهــا عـلــى  %33مــن ال ـصــادرات
و %30من الواردات اإليرانية.
اتـ ـخ ــذ االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي م ــواق ــف
سياسية قــويــة فــي مــا يخص إعــادة
ال ـع ـقــوبــات ،لـكـنــه تـكــاســل فــي مـجــال
اإلج ـ ـ ــراء ات الـتـطـبـيـقـيــة ملــواجـهـتـهــا،
م ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ّـد األقـ ـ ـ ـص ـ ـ ــى كـ ــال ـ ـقـ ــوانـ ــن
امل ـع ــرق ـل ــة و«سـ ــوي ـ ـفـ ــت» األوروب ـ ـ ـ ــي،
إلــى الـحــد األدن ــى مـثــل اآلل ـيــة املالية
الخاصة ( )SPVوآلية «إينستكس»
املالية
( )INSTEXالتي تشبه اآللية ّ ُ
تصرف
اإلنسانية الخاصة (.)HSPV
االتحاد األوروبــي هــذا ،وعــدم وفائه
بتعهداته والوعود التي قطعها ،وال
سـيـمــا ف ــي ال ـح ـقــل االق ـت ـص ــادي ،زاد
القناعة في إيران بأنه واعتقادًا منه
بــأن طـهــران لــن تنسحب نهائيًا من
االتـفــاق الـنــووي فــي مطلق األحــوال،
أص ـ ـبـ ــح غـ ـي ــر جـ ــاهـ ــز لـ ــدفـ ــع أثـ ـم ــان
م ــواجـ ـه ــة الـ ـعـ ـق ــوب ــات ،وف ـ ــي ال ــوق ــت
ذاته يحتفظ بمزايا ومنافع االلتزام
اإليراني باالتفاق.
وكـ ـ ــان وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة اإليـ ــرانـ ــي،
مـحـمــد ج ــواد ظ ــري ــف ،ق ــد أع ـلــن قبل
أي ـ ـ ـ ــام أن ال ـ ـت ـ ـح ـ ـض ـ ـيـ ــرات فـ ـ ــي شـ ــأن
«إي ـن ـس ـت ـك ــس» ج ــاري ــة ف ــي طـ ـه ــران،
ويـقــع ال ــدور اآلن عـلــى أوروب ــا لتفي
بتعهداتها .وهــدد الــدول األوروبـيــة
ـف ب ــوع ــوده ــا
ض ـم ـنــا ب ــأن ــه إن ل ــم تـ ـ ِ
وال ـتــزامــات ـهــا ،ف ــإن إيـ ــران «ل ــن تبقى
ب ــان ـت ـظ ــاره ــا» .ك ــذل ــك ه ــاج ــم املــرشــد
علي خامنئي ،األوروبيني ،في كلمة
أل ـق ــاه ــا ق ـبــل أس ــاب ـي ــع ،وصـ ــف فـيـهــا
اآللية املالية التي وعدت بها أوروبا
بأنها «أشبه باملزحة».

ب ـم ــزي ــد مـ ــن االس ـ ـ ــى وال ـت ـس ـل ـيــم
بقضاء الله تعالى
ننعى اليكم وفاة فقيدنا
املرحوم هشام صالح عسيران
زوجته :فاطمة الخطيب
أوالده :طارق زوجته رنا محمد
املوسوي ،جاد ،ساري
اشقاؤه :املرحوم نظام ،املرحوم
عصام وحسام
شـ ـقـ ـيـ ـق ــات ــه :امل ـ ــرح ـ ــوم ـ ــة اكـ ـ ـ ــرام
وامل ــرح ــوم ــة الـ ـه ــام وامل ــرح ــوم ــة
انعام ووسام وسالم واملرحومة
زينب.
اب ـن ــاء شـقـيـقــه :ص ــاح عـسـيــران
وم ـ ـ ـح ـ ـ ـمـ ـ ــد عـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــران ورب ـ ـ ـيـ ـ ــع
عسيران.
الدفن اليوم الثالثاء 2019/4/30
بـ ـع ــد صـ ـ ــاة الـ ـظـ ـه ــر فـ ــي م ــدف ــن
الباشورة.
ت ـ ـق ـ ـبـ ــل الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــازي ع ـ ـ ــن روح ـ ـ ــه
ال ـط ــاه ــرة ق ـبــل وب ـعــد ال ــدف ــن في
منزل الفقيد منطقة مــار الياس
شارع بيت الدين بناية التاج.
ك ـمــا تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ع ــن روح ــه
الطاهرة في جمعية التخصص
وال ـ ـتـ ــوج ـ ـيـ ــه الـ ـعـ ـلـ ـم ــي ال ــرمـ ـل ــة
البيضاء قرب مبنى امن الدولة
يــوم االرب ـعــاء الــواقــع فــي  1أيــار
ً
مساء.
من الساعة  3وحتى 6
ل ـل ـف ـق ـيــد ال ــرحـ ـم ــة ولـ ـك ــم األجـ ــر
والثواب
اآلسـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــون :آل ع ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــران ،آل
الخطيب ،آل املوسوي.

انـ ـتـ ـقـ ـل ــت ال ـ ـ ــى رحـ ـمـ ـت ــه ت ـع ــال ــى
املرحومة
الحاجة جميلة محمد حمادة
أرمـ ـل ــة املـ ــرحـ ــوم الـ ـح ــاج مـحـمــد
حسني جعفر
اوالدها :حسان (وزارة الصحة)
ويوسف وحسني وعفيف جعفر
اشقاؤها :املرحوم مرعي وحسن
وعلي حماده
اصهرتها :املرحوم الحاج زهير
زهري والسيد عدنان الحسيني
ووريـ ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـثـ ـ ــرى فـ ـ ــي الـ ـنـ ـج ــف
االشرف
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي يـ ــوم الـخـمـيــس
امل ـ ـ ــواف ـ ـ ــق  2اي ـ ـ ـ ــار فـ ـ ــي ج ـم ـع ـيــة
الـتـخـصــص والـتــوجـيــه العلمي
– الـ ـجـ ـن ــاح قـ ـ ــرب م ــدي ــري ــة ام ــن
الدولة من الساعة الثالثة حتى
السادسة عصرًا.
وت ـ ـقـ ــام ذك ـ ـ ــرى االسـ ـ ـب ـ ــوع ن ـه ــار
االحد املوافق  5ايار في حسينية
بلدة ياطر الساعة العاشرة.
اآلسـ ـ ـف ـ ــون :ح ــرك ــة أم ـ ــل وع ـم ــوم
اهالي بلدتي ياطر والقماطية
إنا لله وإنا اليه راجعون

21

إعالن
ص ـ ـ ــادر عـ ــن م ـح ـك ـم ــة ص ـغ ـب ــن امل ــدن ـي ــه
(الرئيس التقي)
ب ـم ـع ــام ـل ــة االحـ ـ ـ ـ ـ ــوال ال ـش ـخ ـص ـي ــه رق ــم
 2019/27امل ـقــدمــه م ــن امل ـس ـتــدعــي علي
حـ ـس ــن شـ ـ ــرف وال ـ ـ ـ ــذي ادل ـ ـ ــى ف ـي ـه ــا أن ــه
أثـ ـن ــاء االج ـت ـي ــاح االس ــرائ ـي ـل ــي ب ـتــاريــخ
 1985/2/27توفي املرحوم والده حسن
علي شــرف وبسبب غيابهم عــن البلدة
حـيـنـهــا ك ـلــف م ـخ ـتــار م ـش ـغــرة بتنظيم
وثيقة وفــاة لوالده ومنذ فترة تبني انه
تاريخ وفــاة والــده في سجالت النفوس
هو  1997/2/10وطلب تصحيح تاريخ
وفــاة والــده حسن علي شرف من تاريخ
 1997/2/10الى .1985/2/27
ف ـمــن ل ــه اعـ ـت ــراض ع ـلــى ذلـ ــك ان يـتـقــدم
باعتراضه ضمن مهلة عشرين يومًا من
تاريخ نشر هذا االعالن وتعليق نسخه
عنه على لوحات اعالنات املحكمه واال
يعتبر كل تدبير بعد انتهاء هذه املهلة
نافذًا حتى القرار النهائي.
رئيس القلم
أحمد مصطفى
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
في املعاملة التنفيذية رقم 2018/422
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ :ح ـســن ح ـســن بــوكــالــة
املحامي رفيق حمدان
املنفذ عليهم :سليم معلم ورفاقه
السند التنفيذي :الحكم الصادر بتاريخ
 2018/4/5بالرقم  2018/35عن جانب
محكمة بداية النبطية واملتضمن اعتبار
العقار  357من منطقة كفررمان العقارية
غير قــابــل للقسمة عينًا وطــرحــه للبيع
باملزاد العلني على اساس سعر الطرح
وتوزيع الثمن وفق مندرجات الحكم.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2018/6/25 :
تاريخ تبليغ االنذار2018/10/3 :
العقار املوصوف:
 2400سهمًا من العقار  357من منطقة
كـ ـف ــررم ــان ال ـع ـق ــاري ــة عـ ـب ــارة ع ــن ارض
بـ ـع ــل س ـل ـي ــخ ت ـ ـ ــزرع حـ ـب ــوب وص ــال ـح ــة
للبناء ،يحده غربًا تصوينة من الحجر
ال ـص ـخ ــري ت ــاب ـع ــة ل ـل ـع ـقــار امل ـ ـجـ ــاور لــه
وج ـنــوبــا ي ــوج ــد ق ـبــو او ب ــرك ــة ويــوجــد
ضـمـنــه اح ـج ــار قــدي ـمــة ال ـع ـهــد م ــن نــوع
البازيلت القديمة.
مساحته 2240 :م2
التخمني 224000 :د.أ.
الطرح بعد التخفيض 132702 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
الــواقــع فيه  2019/5/30الـســاعــة 11:00
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
الـعـقــار املــوصــوف اع ــاه ،فعلى الــراغــب
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم المر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة
له ضمن نطاقها واال ّ
عد مقامًا مختارًا
ً
ل ــه م ــا ل ــم ي ـك ــن م ـم ـث ــا ب ـم ـح ــام ،وعـلـيــه
االط ــاع عـلــى قـيــود الصحيفة العينية
للعقار املـطــروح ودف ــع الثمن والــرســوم
ض ـم ــن امل ـه ـل ــة ال ـقــانــون ـيــة ت ـحــت طــائـلــة
متابعة التنفيذ على عهدته.
مأمور التنفيذ
فاطمة سلهب
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
في املعاملة التنفيذية رقم 2018/736
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ :ح ـســن ح ـســن بــوكــالــة
املحامي رفيق حمدان.
امل ـن ـفــذ عـلـيـهــم :أم ــن ال ـبــراه ـيــم فــرحــات
ورفاقه
السند التنفيذي :الحكم الصادر بتاريخ
 2018/1/16بالرقم  2018/2عن جانب
محكمة بداية النبطية واملتضمن اعتبار
العقار  841من منطقة كفررمان العقارية
غير قــابــل للقسمة عينًا وطــرحــه للبيع
باملزاد العلني على اساس سعر الطرح
وتوزيع الثمن وفق مندرجات الحكم.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2018/11/19 :
تاريخ تبليغ االنذار2019/2/16 :
العقار املوصوف:

 2400سهمًا من العقار  841من منطقة
كفررمان العقارية عبارة عن قطعة ارض
صـخــريــة ال بـنــاء عليها ويــوجــد طريق
غير شرعية "طريق سيارة" منفذة على
ارض الواقع وغير موجودة على االفادة
العقارية.
مساحته 5060 :م2
التخمني 632500 :د.أ.
بدل الطرح بعد التخفيض 537625 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
الــواقــع فيه  2019/5/30الـســاعــة 11:00
ظهرًا امام رئيس دائرة النبطية.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
الـعـقــار املــوصــوف اع ــاه ،فعلى الــراغــب
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم المر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة
له ضمن نطاقها واال ّ
عد مقامًا مختارًا
ً
ل ــه م ــا ل ــم ي ـك ــن م ـم ـث ــا ب ـم ـح ــام ،وعـلـيــه
االط ــاع عـلــى قـيــود الصحيفة العينية
للعقار املـطــروح ودف ــع الثمن والــرســوم
ض ـم ــن امل ـه ـل ــة ال ـقــانــون ـيــة ت ـحــت طــائـلــة
متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن ايوب

التنفيذي ومــرفـقــاتــه وات ـخــاذ مـقــام لكم
ضمن نطاقها والـجــواب بمهلة  10ايام
م ـه ـلــة االن ـ ـ ــذار و 20ي ــوم ــا م ـه ـلــة الـنـشــر
وب ــان ـق ـض ــائ ـه ــا ي ـع ـت ـب ــر كـ ــل ت ـب ـل ـي ــغ لــك
ضمن نطاقها صحيحًا ويصار ملتابعة
التنفيذ حتى آخر املراحل.
مأمور التنفيذ
شادي ديب

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

إعالن قضائي
بتاريخ  2018/6/26صــدر عــن املحكمة
االبـ ـت ــدائـ ـي ــة امل ــدن ـي ــة ف ــي صـ ـي ــدا "غ ــرف ــة
ال ــرئ ـي ــس ف ــرن ـس ــوا الـ ـي ــاس" ق ـ ــرار سجل
بــرقــم  2018/47تــاريــخ  2018/6/26في
ال ــدع ــوى امل ـق ــدم ــة م ــن ال ـش ــرك ــة الـعــاملـيــة
لالستثمار واالبداع "حلى" ش.م.م .بوجه
املــدعــى عليهم اي ـمــان ح ـمــدان ورفــاقـهــا
والـ ـ ـ ـ ــذي قـ ـض ــى بـ ـشـ ـط ــب سـ ـج ــل االس ـ ــم
التجاري  Almeraمــن السجل التجاري
في النبطية والزام الجهة املدعى عليها
ب ــات ــاف ك ــل االش ـ ـ ـ ــارات ع ــن ال ـيــاف ـطــات
واالعالنات وفي االوراق وعلى البضائع
الـ ـت ــي ت ـت ـض ـم ـن ـهــا الـ ـع ــام ــة ال ـت ـج ــاري ــة
م ــوض ــوع ال ــدع ــوى وذل ــك ايـنـمــا وج ــدت
واغالق كل املواقع االلكترونية ووسائل
ترويج املاركة املقلدة واالمتناع عن اي
عمل يعد بمثابة مزاحمة غير مشروعة
وذلك خالل شهر من تاريخ النشر.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن تبليغ سندًا الحكام املادة  409أ.م.م.
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس
باملعاملة التنفيذية رقم 2019/49
للمنفذ عليه :محمد علي سلطان العشي
السعدي
بمقتضى املعاملة التنفيذية2019/49 :
املنفذة بوجهك مــن املنفذ :بنك بيروت
ش.م.ل .بوكالة املحامي جوزيف شحاده.
يقتضي حـضــورك لقلم الــدائــرة بــالــذات
او بالواسطة القانونية الستالم االنذار

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

تعلن مؤسسة عامل الدولية ،املصيطبة ،شارع داوود أبو شقرا ،مبنى عامل
عن فتح باب التقديم ملناقصة أدوية
املوضوع :رشاء أدوية لزوم مؤسسة عامل الدولية
تدعو مؤسسة عامل الدولية رشكات االدوية املستوردة  /املوزعة املشاركة يف هذه
املناقصة يف لبنان.
رشوط ومستندات املناقصة:
يتوجب عىل الرشكات املهتمة يف خوض هذه املناقصة التق ّدم الستالم دفرت الرشوط
العام والخاص من الساعة العارشة صباحاً حتى الثالثة بعد الظهر ،وذلك كل أيام
األسبوع ما عدا السبت واألحد ما بني  2أيار  2019ولغاية  10أيار  ،2019من مركز
مؤسسة عامل الرئييس ،املصيطبة ،شارع داوود أبو شقرا ،مبنى عامل ،الطابق الثاين
لدى السيدة ديانا الكعيك.
تقديم العروض النهائية:
يجب عىل الرشكات التي تود املشاركة يف املناقصة تقديم امللف كامالً مع عروض
األسعار يف مهلة محددة يجب أن يتم تسليمها مبارشة إىل مكتب املؤسسة ،عىل
العنوان املذكور أعاله لغاية  16أيار  ،2019قبل الساعة م.03:30

مؤسسة عامل الدولية
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ثقافة وناس

ثقافة وناس

فنون مشهدية

صموئيل بيكيت في بيروت ...تجربة متعددة الوسائط واألصوات

هاشم عدنان :كل هذا الصخب على مشارف «النهاية»
مسرحية «يا ويلي
النهاية» التي تنطلق
مساء الغد ،وتستمر حتى
 5أيار (مايو) ،هي قراءة
معاصرة لبيكيت على
صعيد اإلخراج والترجمة
التي نقلت إلينا المناخات
العبثية بوقع محلي.
يستعيد المخرج اللبناني
مجموعة من أعمال
ضمن
الكاتب اإليرلندي ّ
أجواء قاتمة ومكثفة
تحمي ّالوقع الداخلي
والمتوتر لمونولوغات
شخوص تألقت في
أدائها ،إلى جانب المخرج
والمترجم ،كارول عبود
وساسين كوزلي
روان عز الدين
نقل هاشم عدنان أصــوات صموئيل
ـى م ـنــزل قــديــم فــي ب ـيــروت.
بيكيت إل ـ ّ
ّ
مهجورًا
ـل
ـ
ظ
وفضاء
رة،
مقش
جــدران
ّ
ل ـ ـف ـ ـتـ ــرة ،ه ـ ــو اآلن مـ ـس ــاح ــة م ـك ــث ـف ــة
ّ
العبثية
لـلـنـصــوص وامل ــون ــول ــوغ ــات
للمسرحي اإليرلندي .بهذا يستكمل
امل ـخ ــرج الـلـبـنــانــي م ـ ّـد خ ـيــوط الـنــص
إلــى البيئة املـحـلـ ّـيــة ،بــاخـتـيــاره جــزءًا
منسيًا من البيئة العمرانية نفسها،
تحديدًا بيت «مانشن» (زقاق البالط)
ّ
القديم ،داخــل حـ ّـي يحمل كــل معاني
ال ـه ـجــر .خ ـي ــار س ـي ـنــوغــرافــي ل ــم يــرد
عدنان التنازل عنه ،وال التغيير من
مــام ـحــه بــاس ـت ـث ـنــاء ق ـمــاشــة س ــوداء
مسدلة ،وطــاولــة مستطيلة ال تتسع
بالكفني،
إال لرؤوس مطأطأة ومخبأة
ّ
ولـ ـك ــرس ــي ،ف ــي ال ـ ــزاوي ـ ــة ،ال ي ـتــوقــف
ّ
ّ
متيبس
عــن ال ـهــز تـحــت جـســد ام ــرأة
ومـ ـ ـت ـ ــروك .ال ـ ـيـ ــوم ،ي ـس ـت ـك ـمــل ع ــدن ــان
ّ
الخاصة ،بعد عمله لسنوات
تجربته
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ّ
تحولت
مــع «فــرقــة زق ــاق» املسرحية.
التجربة الفردية للمسرحي اللبناني
إلى ورشة جماعية دعا إليها فنانني
م ـت ـعـ ّـددي ال ــوس ــائ ــط ،بــاإلضــافــة إلــى
تعاونه مع املترجم «ديك الجن» .هنا،
يصبح العمل الجماعي البيئة األمثل
لـفـتــح ح ــوار س ـيــاســي ،ج ـمــالــي ،فني
ّ
يظهر
يعلنه عــدنــان فــي مانيفستو
ّ
ّ
كخلفية ملسرحية
عـنــاصــر م ـت ـعـ ّـددة
«ي ـ ــا ويـ ـل ــي ال ـن ـه ــاي ــة» الـ ـت ــي يـسـتـمــرّ
عرضها حتى  5أيار (مايو) :الخراب
واملدينة والعودة إلى البدايات واللغة
بــوصـفـهــا م ـســرحــا لـبـحــث مـتــواصــل
حول ّ
هويات جماعية ضمن نصوص
غ ـ ــارق ـ ــة ف ـ ــي ال ـ ـ ــداخ ـ ـ ــل .ف ـ ــي تــرج ـم ـتــه
ملـ ـس ــرحـ ـي ــات ب ـي ـك ـي ــت الـ ـقـ ـصـ ـي ــرة مــن
السبعينيات والثمانينيات ،استنطق
املـتــرجــم «دي ــك الـجــن» إيـقــاعــا ،ووقعًا
موسيقيًا محليًا وخــاصــا لشخوص
بـ ـيـ ـكـ ـي ــت الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـتـ ـج ـ ّـس ـ ّـد ح ـي ــرت ـه ــا
بــالـعـطــب ال ـج ـســدي ،بـتــوقــف الحركة
والـعـجــز أم ــام املـصــائــر الـبـشــريــة .أمــا
اإلخـ ـ ـ ــراج ،فـيـتـلـقــى هـ ــذا االس ـت ـن ـطــاق
ال ـص ــوت ــي .إذ يـعـطـيــه امل ـس ــاح ــة لكي
ّ
ـوتــره وت ـ ّ
ـردده وصخبه
ينضح بكل تـ
الــداخ ـلــي امل ـش ـحــون الـ ــذي تـتــألــق في
أدائ ــه ك ــارول عـبــود وســاســن كوزلي
وهاشم عدنان واملترجم نفسه .ماذا
تعني اسـتـعــادة رائ ــد مـســرح العبث،
وت ـقــديــم أع ـمــالــه ف ــي ب ـي ــروت ال ـي ــوم؟
ّ
ل ـعــل ال ـعــوالــم املـغـلـقــة ،وامل ـش ـ ّـرع ــة في
الــوقــت نفسه عـلــى سـيــل مــن نهايات
ال ت ـح ـت ـم ـل ـهــا ال ـج ـم ـج ـم ــة هـ ــي ال ـتــي
تأتينا بــاإلجــابــة ،حــن يصير الكالم
هــذرًا ،وتخبطًا ،وأصــواتــا ،وهلوسة،
ال تـحـتــاج إل ــى فــم أو لـســان أو سبب
ملموس لكي تتناهى إلى مسامعنا.
هكذا فــإن أعـمــال بيكيت التي جــاءت
م ـحـ ّـمـلــة ب ـهــواجــس ال ـح ــرب الـعــاملـ ّـيــة
الـ ـث ــانـ ـي ــة ،وإن لـ ــم ي ـك ــن ذلـ ـ ــك بـشـكــل
م ـب ــاش ــر ،ت ـج ــد م ـك ــان ـهــا ف ــي ب ـي ــروت
املحاطة باملوت والــرازحــة تحتل ثقل
حروبها ،وفــق عــدنــان .كــأن بعث تلك
األعـ ـم ــال ّ الـكــاسـيـكـيــة ت ــأت ــي كــدعــوة
إلى التوقف أمام موكب املوت الكبير،
ّ
وأمام النهايات املحتمة .يضم عرض
«يــا ويـلــي النهاية» خمسة نصوص
ومــونــولــوغــات لبيكيت هــي «هيديك
امل ـ ّـرة» ( ،)1975و«مـفــاصــل ترتعش»،
و«مـ ــش أنـ ــا» ( ،)1972و«ف ــاص ــل ديــر
ّ
ّ
القمر» ( )1980و«ضــلــك عــم تهزيال»

كارول عبود والمترجم وساسين كوزلي وهاشم عدنان في «يا ويلي النهاية» (كوستانس فالم)

( .)1980رغــم غنى تجربته الكتابية
ب ــن ال ـش ـع ــر وال ـن ـث ــر وامل ـ ـسـ ــرح ،ثـ ّـمــة
انطباع سائد بأن بيكيت كأنما كتب
نصًا مسرحيًا واحدًا طوال حياته ،أو
أن نتاجه املكتوب جــاء تنويعًا على
هــذا الـنــصّ .أمــا أعماله األخـيــرة ،فقد
تخففت من السياق الدرامي،
كانت ّقد ّ
يسهل تدفقها كمونولوغات تائهة
ما

مسرحيات قصيرة ،هي:
خمس
ّ
«هيديك المرة» ،و«مفاصل
و«مش أنا»ّ ،و«فاصل دير
ترتعش»ّ ،
القمر» و«ضلك عم تهزيال»
حول النهايات واملوت في املسرحية.
ي ـس ـت ـث ـمــر اإلخـ ـ ـ ـ ــراج ال ـ ـعـ ــام فـ ــي ه ــذه
املساحة املتداخلة من األصــوات ومن
شخوص مصابة بمرض الــزمــن .أما
ّ
خمسة مــونــولــوغــات إلــى
خـيــار ض ــم ّ
الـعـمــل ،والـتـنــقــل فـيـهــا بــن املـشــاهــد،
فـ ـتـ ـص ـ ّـب ف ـ ــي الـ ـنـ ـه ــاي ــة ،ب ـ ــذك ـ ــاء ،فــي
أسلوب بيكيت ومناخاته وحواراته
ال ـع ـب ـث ـي ــة ضـ ـم ــن م ـس ــرح ـي ــة واحـ ـ ــدة

تبدو كما لو أنه كتبها هكذا بنفسه.
ّ
عـ ــدنـ ــان ي ـس ـت ـه ــل ال ـع ـم ــل مـ ــن مــدخــل
املبنى الـبـيــروتــي الـقــديــم بمقطع من
نــص «مـفــاصــل تــرت ـعــش» .يصطحب
ّ
املتفرجني إلــى الــداخــل« :قــاعــد بليلة
ع ـطــاول ـتــو وراس ـ ــو ب ــن إي ــدي ــه شــاف
ح ــال ــو قـ ــام وراح ...ل ـح ــد م ــا بـعــديــن
هوي كمان انطفى ...بعدين راح بلش
يروح» كأن هذه الرحلة التي ّ
يمر بها
شخص ينزلق إلى موته ويبقى واعيًا
ل ــه ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ه ــي اس ـت ـهــال،
ع ـل ــى لـ ـس ــان ال ـ ـ ـ ــراوي ل ـك ــل ش ـخــوص
املسرحية ،بما فيها نفسه والصوت
الــذي يخرج مــن مكان مــا .هنا يلتزم
َ
طرح بيكيت لـ «هيديك ّ
املرة»
اإلخراج
وت ـ ـصـ ـ ّـوره ل ـثــاثــة أصـ ـ ــوات مختلفة
ّ
تـ ـش ــك ــل ف ـ ـتـ ــرات م ـخ ـت ـل ـفــة مـ ــن ح ـي ــاة
الرجل (ساسني كوزلي) بني الكهولة
والطفولة ،فيقترح اللهجة البقاعية،
والـهـمــس ،والطبقة املرتفعة للفصل
ب ـ ــن األصـ ـ ـ ـ ـ ــوات /األزم ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـث ــاث ــة.
أصـ ـ ـ ـ ــوات ت ـ ـخـ ــرج م ـ ــن مـ ــاضـ ــي رج ــل
بيكيتي بامتياز .وجهه الذي ينعكس
(ضمن فيديو) على القماشة السوداء
(سينوغرافيا :دافيد حبشي وحسني

ن ـخــال) ،يعبث بــالــوقــت وبــالــذكــريــات
ال ـح ـق ـي ـق ـيــة وامل ـت ـخ ـي ـل ــة ،وب ـح ـض ــور
ال ــرج ــل الـ ــذي ي ـت ـفــادى ال ـحــاضــر ،إمــا
باتجاه املاضي ،وإما عبر الزحف إلى
النهاية .يعتمد الطرح اإلخراجي على
اإلضــاءة ،واملوسيقى (رامــي الصباغ
وس ـ ـ ـ ــارة ص ـ ـح ـ ـنـ ــاوي) ،ل ـل ـع ـب ــور بــن
(دراماتورجيا :عدنان،
املونولوغات
ّ
ّ
املتفرج
صحناوي واملترجم) .يتنقل
بني مشهد وآخــر ،من رأس إلى رأس،
واللغة هي الهالة األساسية التي يبرع
عــدنــان فــي ّ إخــراجـهــا ضمن مناخات
داكنة ومكثفة تحمي الوقع الداخلي
لألصوات .السكون ال ّ
يحركه إال سيل
م ــن ال ـه ــذر وال ـت ـه ـي ــؤات ،ت ـحــدي ـدًا في
مونولوجات كارول عبود التي تألقت
ّ
ّ
بـتــأديــة «ضــلــك عــم ت ـهــزيــا» ،و«مــش
أن ـ ــا» ال ـ ــذي يـسـتـحـضــر س ـي ــرة امـ ــرأة
وجدت نفسها فجأة في السبعني من
ّ
يتجسد امل ــوت فــي نوع
عـمــرهــا .هنا
ال ـت ـش ـظــي ال ـج ـس ــدي ،ع ـبــر تـمـثـيــات
تطالعنا على شاشات مختلفة ،منها
هــاتــف محمول بيد ك ــارول« .مــا عاد
فــي ل ــزوم لـلـحـكــي» يـ ـ ّ
ـردد ال ـق ــارئ في
مشهد مــن «فــاصــل ديــر الـقـمــر» الــذي
يؤديه ساسني كوزلي واملترجم على
طــاولــة واح ــدة .خـيــاالن أو تجسيدان
َ
لشخص واح ــد .يجلسان متقابلني،
ـارئ (امل ـت ــرج ــم) ي ـق ــرأ ،وكـلـمــا أراد
ال ـق ـ ّ
الـ ـت ــوق ــف أو إغـ ـ ــاق ال ـك ـت ــاب قــاطـعــه
املستمع (كــوزلــي) بضربات متتالية
على الطاولة .ومع هذا ،ال يبقى هناك
مــا يـقــال ،ألن «ال ـكــام املـبــاح انتهى».
يمشي اإلخراج مع الصوت مع إيقاعه
ّ
وتدفقه ،وفــق الترجمة حافظت على
سياقات
عوالم بيكيت ،مقترحة لها
ّ
ومـ ـف ــردات مـحـلـ ّـيــة م ــن خ ــال الـتـنــقــل
ب ــن الـلـبـنــانـيــة وال ـف ـص ـحــى .وبــرفـقــة
الـ ـع ــرض ،دع ــا ع ــدن ــان م ـج ـمــوعــة من
الفنانني إلــى إنـجــاز تجهيزات فنية
(ص ــوت ،فـيــديــو )...خــال فـتــرة العمل
ع ـلــى امل ـســرح ـيــة ،ه ــم داف ـي ــد حـبـشــي،
وس ــارة صـحـنــاوي ،ورام ــي الـصـبــاغ،
وجـنــى طــرابـلـســي ،وكونستانز فالم
وهاشم عدنان ،والريسا فون بالنتا،
وحسني نخال.
«يا ويلي النهاية» :من  2إلى  5أيار (مايو)
نشن» (زقاق البالط ـ بيروت) ـ الدخول
ـ َ«م ِ
مـجــانــي ـ الـحـجــز لـلـعــرض املـســرحــي على
ihjoz

َ
اإليرلندي الذي اعتنق العبث فلسفة حياة

محمد ناصر الدين
تـحـتــل أع ـم ــال اإلي ــرل ـن ــدي صـمــوئـيــل
بـيـكـيــت مــوق ـعــا ف ــريـ ـدًا فـ ــوق خــارطــة
األدب ال ـعــاملــي .م ـســرح بـيـكـيــت ـ كما
رواي ــات ــه ـ أش ـبــه ب ـمــونــولــوج داخ ـلــي
ضـخــم ،ينتصر فـيــه الـعــالــم الــداخـلــي
ل ــإنـ ـس ــان عـ ـل ــى الـ ـع ــال ــم الـ ـخ ــارج ــي.
وم ــن داخ ــل األصـ ــوات امل ـت ـعــددة لهذا
املــونــولــوج ،تنبثق شخصيات تثير
وتدهش وتضع أقدامها بثبات وثقة
ع ـلــى املـ ـس ــرح .ق ـلــة ه ــم ال ـك ـت ــاب مـثــل
بيكيت الذين حكموا بـضــرورة هجر
لـغـتـهــم األم م ــن أجـ ــل اب ـت ـك ــار كـتــابــة
جديدة (كتب بيكيت قسمًا كبيرًا من
أعماله بالفرنسية) .قد ُيظلم مسرح
بيكيت حني ُينعت بـ «مسرح الفكرة
امل ـجــردة» ،ألن عمله املسرحي يشهد
عـ ـل ــى ال ـ ـبـ ــؤس والـ ـ ــوحـ ـ ــدة املـ ـ َ
ـازمـ ــن
ل ـ ـل ـ ـشـ ــرط اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــانـ ـ ــي ،والـ ـصـ ـع ــوب ــة
الـجــذريــة للكينونة أو الـفـعــل .عبثية
ب ـي ـك ـي ــت ال تـ ـن ــاف ــي أن ـ ـ ــه ي ـب ـح ــث فــي
كتابته عن املواجهة ومقاومة البؤس
واالنـ ـس ــاخ وت ـس ــرب ال ــزم ــن .ك ـمــا أن
الــدعــابــة ت ـكــاد ت ـكــون األصـ ــل الـثــابــت
ف ــي ع ــال ــم بـيـكـيــت املـ ـج ـ ّـرد واملـمـتـلــئ
بالهامشيني مــن املتسكعني والـ ّ
ـرحــل
واملـ ـنـ ـفـ ـي ــن وامل ـ ـه ـ ـ ّـرج ـ ــن والـ ـعـ ـج ــزة
وامل ـ ــرض ـ ــى امل ــرب ــوط ــن إلـ ـ ــى ال ـح ـي ــاة
بخيط رقيق ،خيط هذرهم وعبثهم.
الـكـتــابــة ل ــدى بـيـكـيــت أق ــرب إل ــى لغة
الـ ـشـ ـع ــر ،ف ـخ ـل ــف الـ ـط ــرف ــة أو ال ـ ُـب ـع ــد
ُ
ال ـن ـف ـســي ت ـس ـم ـع ـنــا ص ــوت ــا م ـت ـف ــردًا:
ت ـش ـكــل ال ـل ـغ ــة الـ ـع ــام ــل ال ــرئـ ـي ــس فــي
الــدرامــاتــورج ـيــا ...عــامــل مـهــدد دائمًا
ّ
واإلم ـح ــاء فــي الـعــدم،
بـفـقــدان املـعـنــى
لكنها لغة دائمة االنبعاث (حتى في
العري املطلق ألعماله األخيرة) لتعلن
عن الرغبة في العيش.
ي ـع ـت ـبــر ب ـي ـك ـيــت الـ ـث ــال ــث ف ــي ث ــال ــوث
«غ ــرب ــاء» ص ـن ـعــوا امل ـس ــرح الطليعي
فـ ـ ــي بـ ـ ــاريـ ـ ــس ال ـ ـ ـقـ ـ ــرن امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ،هــو
ويوجني يونيسكو وجــورج شحادة.
ول ـئــن ألـهـمــت تــاعـبــات أل ـفــرد جــاري
اللفظية يونيسكو ،وأرخ ــت غنائية
لــوركــا بظاللها على أعـمــال شـحــادة،
فــإن البصمة الــواضـحــة الـتــي طبعت
الحوار الداخلي في أعمال بيكيت هي
من إرهاصات لقائه بمواطنه الكبير
جيمس جويس في عشرينيات القرن
ّ
وتعرفه إلى العوالم الداخلية
املاضي

ال ـت ــي يـبـتــدعـهــا ج ــوي ــس ف ــي رائـعـتــه
«ع ــول ـي ــس» .ول ــد ج ــوي ــس ع ــام ١٩٠٦
ف ــي ض ــاح ـي ــة ف ــوكـ ـس ــروك امل ـي ـس ــورة
فــي دبـلــن ،وهــو االب ــن الـثــانــي لعائلة
بروتستانتية محافظة .منذ العاشرة
مــن عـمــره ،سيقصد الفتى صموئيل
«ترينيتي كــولــدج» ـ أقــدم جامعة في
إيــرلـنــدا ـ ـ لـلــدراســة .هـنــاك ،سيتعرف
إل ـ ـ ــى أعـ ـ ـم ـ ــال الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــن رون ـ ـسـ ــار
وراس ــن وكــورنـ ّـي ولـيــون بــول فــارج.
وفي دروس اإليطالية ،سيتعرف إلى
أع ـمــال ب ـي ـتــرارك وآري ــوس ــت ودان ـتــي.
ب ـعــد ل ـقــائــه ب ـجــويــس وب ـم ـش ــورة من
ه ــذا األخ ـيــر ،نـشــر بيكيت ع ــام ١٩٢٩
ً
عمال نقديًا أوليًا يتناول فيه أعمال
دانتي وبرونو وفيكو وجويس .وفي
السنة ذاتها ،سينشر عمله القصصي
األول  Assumptionفي دورية أميركية
ت ــدي ــره ــا ال ـن ــاق ــدة األم ـي ــرك ـي ــة أوج ــن
جوالس .عام  ،١٩٣٢ينتقل بيكيت إلى
باريس ،حيث ينجز ترجمة لـ «املركب
ال ـس ـك ــران» لــرام ـبــو إل ــى اإليــرل ـنــديــة،
ولترى أولى رواياته «مورفي» النور
ع ــام  ١٩٣٨بـعــد  ٣٦رســالــة رف ــض من
ِقـ ـب ــل الـ ـ ـ ــدور الـ ـب ــاريـ ـسـ ـي ــة .سـيـنـتـظــر
بـيـكـيــت ف ـتــرة طــويـلــة لـيـعــرف شـهــرة
،١٩٥٣
مسرحية تـجــوب اآلفـ ــاق :ع ــام
ّ
رائـعـتــه «فــي انـتـظــار غ ــودو» ستشق
ط ــريـ ـقـ ـه ــا لـ ـلـ ـمـ ـس ــرح ع ـ ـبـ ــر امل ـ ـخـ ــرج
روج ـيــه بـلــن وت ـعــرف رواج ــا منقطع
النظير ،كما سيشهد عرضها معارك
بــالـلـكـمــات ب ــن امل ـشــاهــديــن ،لتعتبر
نـقـطــة ت ـح ـ ّـول م ــن امل ـس ــرح الـتـقـلـيــدي
إلـ ــى املـ ـس ــرح الـ ـح ــدي ــث ...ت ـب ــدأ معها
ّ
وتكر
مسيرة بيكيت ككاتب درام ــي،
س ـب ـحــة األع ـ ـمـ ــال الـ ــدرام ـ ـيـ ــة ،إض ــاف ــة
إلــى نصوص نثرية وقصصية عــدة.
ـف ب ـي ـك ـي ــت أيـ ـض ــا اه ـت ـم ــام ــه
لـ ــم يـ ـخ ـ ِ
بالعالقة بني الكلمة والصورة ،فكتب
لـلـتـلـفــزيــون م ـق ـطــوعــات ع ــدي ــدة مثل
«ثــاث ـيــة األشـ ـب ــاح» ( ،)١٩٧٧و«ل ـكــن
ال ـغ ـيــوم» ( ...)١٩٧٧أث ـنــاء إقــامـتــه في
بــاريــس إب ــان ان ــدالع الـحــرب العاملية
ال ـث ــان ـي ــة ،ان ـض ــم ب ـي ـك ـيــت إلـ ــى خـلـ ّـيــة
س ــري ــة ل ـل ـم ـقــاومــة ال ـفــرن ـس ـيــة تـسـ ّـمــى
«غلوريا» ليتولى ترجمة املعلومات
من اإلنكليزية لهذه الخلية ولتكافئه
الحكومة الفرنسية بصليب الحرب
بعد هزيمة أملانيا الـنــازيــة .سنوات
مــا بعد الـحــرب ،ستشهد غ ــزارة لدى
بيكيت في نشر القصص والقصائد

فـ ـ ــي دوري ـ ـ ـ ـ ـ ــات بـ ــاري ـ ـس ـ ـيـ ــة م ــرم ــوق ــة
مـ ـث ــل «دف ـ ــات ـ ــر الـ ـ ـف ـ ــن» ،و«فـ ــون ـ ـتـ ــن»،
«ترانزيسيون» و«األزمنة الحديثة»...
ّ
دوري ــات جمعت كتابًا وفنانني مثل
اندريه بروتون ،وبول إيلوار ،وجورج
دوتـ ــويـ ــت ،وج ـ ــان بـ ــول س ــارت ــر ممن
سيشترك معهم بيكيت في نقاشات
ف ــي ص ـم ـيــم ال ـث ـقــافــة واألدب وال ـف ــن،
وي ـت ـكـ ّـرس بـيـكـيــت كــاتـبــا ف ــي املـســرح
وال ـس ـي ـن ـم ــا وال ـت ـل ـف ــزي ــون والـ ــراديـ ــو
ُ
وت ـ ـع ـ ــرض م ـس ــرح ـي ــات ــه ف ـ ــي ج ـه ــات
الـ ـع ــال ــم األرب ـ ـ ـ ــع .ح ـق ـبــة ال ـس ـت ـي ـن ـيــات
ستنطبع بـفــوز بيكيت بالعديد من

يشهد على
عمله المسرحي
َ
البؤس والوحدة المالزمين
للشرط اإلنساني

ديك الجن:
هناك
طبقتان
في نصوص
بيكيت:
طبقة
ّ
ميتافيزيقية
وطبقة
ّ
رثائية

الـجــوائــز األدبـيــة ّ
أهمها «نــوبــل» عام
ّ
 .١٩٦٩بعد سنوات ،وكلما اقتربنا من
تاريخ وفاته عام  ،١٩٨٩اتجهت كتابة
بـيـكـيــت ن ـحــو األسـ ـل ــوب املـيـنـيـمــالــي
والتجريبيّ .
تلونت بتيمات تضفي
عليها طــابـعــا مــن ال ـظــرف والـتـشــاؤم
وتكثر فيها «حفريات» بيكيت األثيرة
ح ـ ــول ال ــوق ــت واالنـ ـتـ ـظ ــار وال ــوح ــدة
واليأس واألمل ،حيث ينتشل بيكيت
اإلنساني ًمن مشاكله الثانوية
الواقع
ً
ويقدمه لعبة حية مضغوطة كمارد
ف ــي ق ـم ـقــم .ق ــد ي ـك ــون م ـس ــرح بيكيت
صعبًا ،وهــذا ما يقوله بيكيت نفسه

حول عمله األهم «في انتظار غودو»:
«إننا أمام عمل يقدم تعبيرًا صريحًا
مـبــاشـرًا ،فــإن أنـتــم عـجــزتــم عــن فهمه
وإدراكه ،فالعيب فيكم وليس فيه .وما
ذلــك إال ألنـكــم تـعـ ّـودتــم أن ت ــروا شكل
ً
العمل الفني منفصال عن مضمونه.
ّ
تعودتم أن تتلقوا املضمون من غير
أن ت ـك ــاب ــدوا ت ـجــربــة ال ـش ـك ــل» .نقطة
ان ـطــاق بيكيت تــأتــي مــن ت ـحــت ،من
الــواقــع ،فتبلغ بــه بفعل عمق النظرة
وش ـمــول ـهــا وبـســاطـتـهــا امل ــؤذي ــة حـ ّـد
ال ـت ـجــريــد وال ــام ـن ـط ــق بـحـيــث يـبــدو
الـ ـتـ ـج ــري ــد أشـ ـ ـ ـ ّـد الـ ـفـ ـن ــون ال ــواق ـع ـي ــة
وأكثرها ّ
تعصبًا للحقيقة اإلنسانية
في كل زمان ومكان .املسرحي الراحل
ع ـص ــام م ـح ـف ــوظ ال ـ ــذي قـ ــدم تــرجـمــة
«في انتظار غودو» للمرة األولى إلى
الـعــالــم الـعــربــي عـلــى خشبة «مـســرح
ب ـي ــروت» ع ــام ( ١٩٦٧إخـ ـ ــراج شكيب
خوري ـ بطولة روجيه عساف ونبيه
أبــو الحسن وشكيب خ ــوري ورينيه
شـ ـم ــال ــي) قـ ـ ــال عـ ــن ب ـي ـك ـي ــت« :ي ـق ــول
ّ
يونيسكو إن املسرح قبله لم يكن غير
ّ
بــولـيـســي ،وي ـقــول بيكيت إن املـســرح
قبله كــان سيكولوجيًا في أحسن ما
كانه .لكن السيكولوجي والبوليسي
والواقعي لم يكن كافيًا للتعبير عن
حـقـيـقــة ال ـع ـصــر ،وكـ ــان امل ـس ــرح على
وشك أن يعود إلى الوراء لعدم قدرته
ع ـل ــى املـ ـش ــارك ــة ح ـت ــى جـ ـ ــاء بـيـكـيــت
ورفــاقــه ،فــأعــادوه على قدميه بعدما
كان واقفًا على رأسه ،عكس ما ُي ّ
خيل
لكثيرين».

البرنامج
يشتمل بــرنــامــج «يــا ويـلــي النهاية»
في «منشن» (زقاق البالط ـ بيروت)
على أنشطة ّ
متنوعة هي:
ـ من  2حتى  5أيار ـ الساعة :20:30
عرض «يا ويلي النهاية» مقتبس من
أرب ــع مـســرحـ ّـيــات قـصـيــرة لبيكيت
(لبننة منشورات «صنوبر بيروت»
ّ
«مش
تحت عناوين« :هيديك املــرة»ّ ،
أن ــا»« ،فــاصــل ديــر الـقـمــر»« ،وضــلــك
عم ّ
بتهزيال») يحمل توقيع املخرج
ّ
هــاشــم عــدنــان وأداء ك ــارول عــبــود،
وهــاشــم ع ــدن ــان ،وســاســن كــوزلــي
وديك الجن مترجم بيكيت.
ـ  2أي ـ ــار ـ ال ـس ــاع ــة  4ب ـعــد ال ـظ ـهــر:
ح ـل ـق ــة ن ـ ـقـ ــاش «م ـ ـشـ ــاويـ ــر ـ ح ــول
امل ـ ـ ّسـ ــرح وامل ـ ـس ـ ــار» تـ ـط ــرح أس ـئ ـلــة
املسرحي وراهنيته
تتعلق بالعرض
ّ
وشـكـلــه بـمـشــاركــة ك ــل م ــن :أســامــة
ح ــال ،أوريـلـيــان زوق ــي ،وعـمــر أبي
ع ـ ـ ــازار ،ح ـن ــان الـ ـح ــاج ع ـلــي ـ يــديــر
النقاش هاشم عدنان.
ـ  3أيار ـ الساعة  4بعد الظهر :حلقة
نقاش (قديش عقدة الكالم عاللغة)
حـ ـ ــول الـ ـلـ ـغ ــة ورغـ ـبـ ـتـ ـن ــا بــال ـك ـتــابــة
والـ ـ ـق ـ ــراءة بــال ـعــام ـيــة وال ـص ـع ــوب ــات
الـتــي تتخلل هــذه العملية والحلول
املقترحة بمشاركة :سحر مندور،
جنيد سري الدين ،سوزان أبو غيدا،
آن ــا ايــريــارتــي ـ تــديــر الـنـقــاش هالة
البزري.
ـ  4و 5أي ــار ـ مــن الـعــاشــرة صباحًا
حـتــى ال ــواح ــدة بـعــد الـظـهــر :مشغل
تــرج ـمــة ب ــال ـت ـع ــاون م ــع م ـن ـشــورات
«صنوبر بيروت» حول استكشاف
اإلم ـك ــان ـي ــات ال ـكــام ـنــة داخـ ــل بعض
ال ـن ـص ــوص ال ـي ــون ــان ـي ــة والــات ـي ـن ـيــة
والفارسية والفرنسية واإلنكليزية
والسبل املشروعة وغير املشروعة
لـ ـلـ ـت ــرجـ ـم ــة ل ـل ـغ ـت ـن ــا ان ـ ـطـ ــاقـ ــا مــن
النصوص املذكورة.
ـ  5أيار ـ الساعة  4بعد الظهر :توقيع
كتاب «كيف الحال» (بيكيت ـ )1961
آخر إصــدارات منشورات «صنوبر
ب ـ ـيـ ــروت» ّب ـح ـض ــور امل ـت ــرج ــم دي ــك
الجن .تتخلل التوقيع قراءات ملقاطع
من النص وتجهيز صوتي.

ّ
بيكيت اللبناني ديك الجن مصغيًا الى نبض اللغة
عالمة فارقة في عالم دور النشر اللبنانية والعربية
كــان إنشاء «صنوبر بـيــروت» عــام  ٢٠١٤وترجمة
كتاب «رســول العري» لفؤاد حبيش .الــدار أسستها
هالة البزري مع شقيقها وياسمين طعان لتنضم
إليهم المصممة والرسامة اللبنانية جنى طرابلسي.
يضع هــذا الـمـشــروع المتكامل على رأس أولــى
أولــويــاتــه عــدم تـحــول الكتاب إلــى منتج تجاري
يتحكم بقيمته منطق البيع والشراء أو انضمامه
إلى القائمة الصغرى أو الكبرى إلحدى الجوائز ،بل
بالنظر إلى النصوص جماليًا مثل َ«صرح من الكالم
المعروض َعلى الطبيعة البشرية بشكل مطلق،
كمحاولة لخلق عالم ،كما يوضح ديك الجن الذي
نقل خمسة من أعمال صموئيل بيكيت (1906ـ ـ
 )1989إلــى العربية هــي« :رفـقــة» (« ،)٢٠١٤شر
قــول ونظر» (« ،)٢٠١٤إلــى األعسر ســر» (،)٢٠١٤
«م ـفــاصــل تــرت ـعــش» ( )٢٠١٤و«ك ـيــف ال ـحــال»

( ،)٢٠١٨المترجم كتب في آخر كل ترجمة «نقلت
آثار بيكيت إلى العربية على مناهج لغوية أربعة
هي نهج العامة صرفًا ،ثم نهج العلماء صرفًا،
ثم النهج المتناوب وهو أن يتتابع النهجان بتواتر
يقرره النص ،ثم النهج المخضرم وهو أن يصهر
النهجان في تالوة واحــدة» .نحن إذًا أمام نظرية
متكاملة في الترجمة .ولئن بدت نصوص بيكيت
أقرب إلى قصيدة النثر في «إلى األعسر سر» ،يالحظ
االهتمام الخاص للشاعر أنسي الحاج بهذا العمل
وبغيره .فتسييل لغة بيكيت ولبننتها في األعمال
األخـّـرى ونقلها إلــى لغة الـشــارع والـنــاس ،ال تجعل
العبث راهنًا فحسب ،بل تعطي للنصوص
معلم
ً
م ــدى هــائــا فــي التلقي وال ـتــأويــل والمسرحة
وإعــادة صقل اللغة بــروح جديدة .من هنا كان
الحوار مع «ديك الجن» ،الذي أجابنا عن أسئلتنا بما
يشبه مناهجه األربعة في ترجمة بيكيت

¶ كيف انطلقت فكرة ترجمة أعمال غير معروفة لبيكيت
لـلـقــارئ الـعــربــي؟ وه ــل املـعـيــار الـفـنــي هــو ال ــذي ّ
رج ــح هــذه
األعمال على غيرها؟
ّ
 في فــرق كبير بني العمل الثقافي والعمل الفني.ُالـعـمــل الـثـقــافــي بـيـنـظــر إل ــى ال ـن ـصــوص م ــن خــال
أطــر متل الـســوق ،وال ـقــارئ ،والجمهور ومــا ُي ـ ُ
ـدرك،
ّ
ُّ
وال ـكــاتــب وم ــا ُي ـ ّم ــث ــلّ ...أم ــا الـعـمــل ال ـفــنــي فبينظر
للنصوص على أنـهــا صــرح مــن الـكــام مـعــروض ع
الطبيعة الـبـشـ ّ
ـريــة بشكل مـطـلـ ّـق ،كـمـحــاولــة لخلق
عــالــم .وبالتالي ،فــي العمل الـفــنــي ،النص بيفرض
ح ــال ــه وب ـع ــدي ــن بـيـجــي الـ ــ«كـ ـي ــف» .م ــا ف ــي «ك ـيــف»
ّ
ّ
ثقافية بتكون هيي
حيثية
مهيمن ،يعني مــا فــي
اإلطار وبيجي النص بيقعد عاقل مطرحه بقلبها.
¶ لــو أردن ــا تقديم مــا يشبه الـبــورتــريــه لــأعـمــال الخمسة
املترجمة ،ماذا يمكننا القول بخصوصها؟
 كانت الخمسينات عند بيكيت مرحلة روايات األنا،و َكــان «كيف الـحــال» مسك الختام بني هالروايات،
َ
هجر بيكيت النص النثري
ونحر األنــا .من بعدها ّ
مـ ّـدة عشرين سنة تقريبًا .ملــا رجعله ،صــوب نهاية

ّ
حياته ،ألــف أربعة نصوص استكشف فيها أسرار
ّ
الحي الناطق متى ما انتزعت
شو بيحصل للكائن
ّ
عنه صفة األنــا .شو آدم بال أنــا؟ بـ «رفـقــة» ،صوت،
ون ــور طــالــع مــن ال ـصــوت .ب ـ «ش ـ ّـر قــول ون ـظــر»ّ ،
وج
آلهة املــوت .بـ «إلى
مريم الـعــدرا ،وابتسامتها قـ ّـدام
ّ
األعسر ســر» منروح ألبعد ،ما بيفضل من أساس
ّ
البشرية كلها ّإل تعويذة ّ
شريرة ،يمكن تكون هيي
ً
الـلــي أص ــا خلقت عــاملـنــا ،وكــانــت سبب الـشــر فيه.
ً
ّ
وبــ«مـفــاصــل تــرّتـعــش» ،وأخ ـي ـرًا ،بيبطل أص ــا في
ّ
وبتبلش تبيّ
كائن ّ
حي .بيصفي في واحد مرحوم،
معه طريق الرحمة.
¶ ورد ف ــي تـصــديــر «رف ـق ــة» و«ش ـ ـ ّـر ق ــول ون ـظ ــر» و«إل ــى
األعـســر ِســر» أن الشاعر الــراحــل أنسي الـحــاج شــارك في
قراءة النصوص .ما كان دور أنسي بالتحديد؟
ّ
ّ
محبته
يحب الشعر أكتر من
 األستاذ أنسي كانلـنـفـســه .رض ــي يـقــرا ّهــالـنـصــوص مـعــي ويعطيني
إمـبــريـمــاتــور ،مـفــاده إن ــي مــش نــاشــر شــي ه ـ ّـوي ما
كتير،
قـبــل فـيــه .رض ــي ،مــع إن ــو ك ــان يــأ
ســف عـلـيــي ّ ً
ّ
محبة
العامية .رضي
ليش رامي حالي هالرمية ع
بالشعر.

¶ يوصف مسرح بيكيت بمسرح التجريد .هــل يتوافق
التجريد مع اللغة العامية وهي لغة حسية َ
نقلت بعضًا من
أعماله إليها؟
 ل ـغــة بـيـكـيــت امل ـســرحـ ّـيــة لـغــة حـ ّـسـ ّـيــة ك ـت ـيــر ،ج ـ ّـدًا.ّ
ّ
ّ
االجتماعية إي ،لكن مفعمة
الحيثيات
مجردة من
بوقائع حياة الجسد (أكل وشرب وحركة وتوابعه)
والروح (أمل وسخط وذاكرة وتوابعه).
¶ هل نجحت الترجمة في إعادة خلق عالم بيكيت ولغته
نقلهما إلى العامية اللبنانية ،وكيف كان وقع الترجمة
عند ّ
على املتلقني؟
النجاح ،فأنتم أدرى ،والله أعلم .الوحيدين
 ّأما عنِ
ال ـلــي ك ــان عـنــدهــن تـعـلـيــق ع م ــوض ــوع فـصـحــى أو
ّ
عــامـ ّـيــة ،كــانــوا صـحــاب املـصـلـحــة :صحفيني كــتــاب
ن ــاق ــدي ــن إل ـ ـ ــخ .ال ـج ـم ـه ــور ت ـف ــاع ــل مـ ــع ال ـن ـص ــوص
ّ
وشاعريتها.
¶ «إلى األعسر ِسر» مترجمة بالكامل للفصحى« ،مفاصل
ترتعش» للعامية ،واألعمال األخــرى َ
بني بني .هل من رؤية
معينة العتماد العامية أو الفصحى كلغة للترجمة؟

ّ
ميتافيزيقية
 في طبقتني بنصوص بيكيت ،طبقةّ
رثائية .واحدة بدها فصحى وواحدة بدها
وطبقة
ّ
عامية .الفرق كان واضح وفارض نفسه ع املترجم.
ّ
¶ هــل اطلعت على ترجمات أخــرى لبيكيت ،مثل ترجمة
ً
عصام محفوظ لـ «في انتظار غودو» مثال؟
 ما ُقرأت شيئًا ُ
أذكر ُه.
¶ الـكـتــب صـ ــادرة عــن «صـنــوبــر ب ـي ــروت» وف ــق رؤي ــة في
العناوين واألغلفة والترجمة مختلفة عن السائد واملألوف.
ما هي هذه الرؤية؟
ّ
 هالة (البزري) هيي من ّأسس الدار ،ونحنا ما كناّ
إل رفــاقـهــا ،أنــا وياسمني (ط ـعــان) .وبعدين دغــري
ّ
انضمت إلنا جنى طرابلسي ،وخلقت شكل كتابنا.
ّ
ّ
ّ
منحبها كلنا.
«صنوبر بيروت» ما بتنشر إل كتب
شو يعني؟ يعني منحس بجمالها ،ومنعتقد إنها
بتعيش مية سنة وش ـ ّ
ـوي ،وجنى راسـمــة الغالف،
وهالة موافقة ع النص .هيدا عندنا ّ
هوي الحبّ.
َ
ابتكرت معجمًا لغويًا صغيرًا عند الترجمة للعامية
¶ كأنك

لتسهيل الـقــراءة وتعويض الحركات الخاصة بالفصحى،
هــل ه ــذا ن ــوع مــن ال ـس ـتــانــدارد أو املـقــايـيــس ال ـتــي يمكننا
اعتمادها عند نقل أي نص إلى العامية؟
ّ ّ
كل .هيدي ّكلها إشيا ّ
خاصة بترجمتي أنا
 أل ثمّ
ّ
املشرعني
لكتب معينة .مش معروضة ّكستاندرد.
عندي إجالل كبير إلهن بس مني أحدهن.
¶ هل ما زال بيكيت راهنًا اليوم بعد ثالثني عامًا من وفاته؟
 بيكيت أل مــا عــاد راه ــن ،رحــل .بــس النصوص ياصاحبي الكريم معها مدى كبير ،هائل.
¶ اختيار كاتب صعب مثل بيكيت وترجمته إلى العامية
في نوع من تسييل لغته لتكون أقرب للغة الشارع والناس،
هل هو استفزاز للعقول الكسولة والوجبات الجاهزة في
الثقافة واألدب؟
ً
ُ
َ
 أنا ال ُّأحبّ اإلستفزاز .وال أحمل رسالة .أرى ،كما
َ
أنت ترى ،إنو ّفي كسل فكري من جهة ،ومقابيله
ّ
ّ
في أغذية محضرة بتسهل استمرارية هالكسل،
ويمكن هيي اللي أوجدته .بس ما عندي ّ
أي أمل
واجــه هالحالة وصــارعـهــا .مساقبة إنــو رغباتي

بتبعدني عنها .بقول الحمدلله.
¶ ماذا عن العمل الفني املشترك مع هاشم عدنان؟
ّ
 أل ـ ــف ه ــاش ــم ع ــدن ــان ف ــري ــق اش ـت ـغــل ان ـط ــاق ــا منّ
مسرحيات كنت أنا مترجمها .الفريق حس باإللفة
ّ
وجسدها.
اللي بني عالم بيكيت وعاملنا.
¶ هل من أعمال أخرى قادمة؟
ّ
 ف ــات ــح م ـش ـغــل ت ــرج ـم ــة .ع ــم ن ـحـ ّـضــر تــرج ـمــاتعـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة ،ألف ـ ـ ـ ــاط ـ ـ ـ ــون ،ولـ ـ ـي ـ ــوح ـ ــن ـ ــا ال ـ ـ ــرس ـ ـ ــول،
ولـ ـسـ ـبـ ـيـ ـن ــوزا ،ولـ ـص ــديـ ـقـ ـن ــا ا ّلـ ـحـ ـبـ ـي ــب ش ــري ــف
م ـج ــدالن ــي ،وك ـم ــان مل ــار يــوحــنــا الـصـلـيـبــي ،في
عنده لطائف رائعة ّ
ّ
وحب ،عم
سماها كالم نور
نترجمها .وشــاء ت األقــدار إني بالصدفة عثرت
ـام بها ُ
ع مخطوطة لترجمة ،قـ َ
أحدهم ،هاي عم
بحكيك بــالـقــرن الـتــاســع عـشــر ،لــروايــة للماركي
ّ
دو ســاد إسمها «أيــام فـلــورابــا» .وهــاي األصــل
الـفــرنـســي مـنـهــا م ـف ـقــود ّ .ب ــس عـثــرنــا ع تــرجـمــة
للغتنا ،وإن شالله بتتحقق وبتنتشر.
محمد...
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

ِآخ ُر ما ُيرى

ّ
 :اللـ ـ ُـه أكبر! ..ماذا أرى؟
وب َط َ
أكبر!َ ..
أنت َترى دمعتيُ ،
ّ :الل ُه ُ
ني قلبي.
ّ
ّ
آخ َر ما سوف أراه:
وأما أنا فال أرى إل ِ
َ َ َ
َ
خنجر ْك.
عة
ول
،
عينيك
حكة
ض
ِ
ِ
ّ
 ...وأرى الل ــه.
ُ
أراه ساكتًا  ,سعيدًاَ ،و أكبر.
2018/1/13

ُ
ْ
ّ
ُ
غلطة «حب»...

صورة
وخبر

ُ
َ
هو قال لي  :أ ِح ُّـبك.
يت ما َ
وص ّد ُ
وأنا َأ ّد ُ
عليَ ،
كان فرضًا َّ
قت
َّ
محبته.
ُ ُ
ّ
صد ُ
وقلت  :أ ِح ُّبك.
قت
ّ ُ ُ
قت ..وذ ِبـحت.
صد
..
ال! َ
املالم ُـة ليست َّ
علي؛ حتى وال علي ِه أيضًا.
ُ
املالمة علىُ :
«ح ّْب.»...
2018/1/14

شـهدت شـوارع مدينـة كانتارانـاس الهندوراسـية ،أخيـرًا ،حدثـا ّ
مميـزًا شـارك
ّ
فيـه  55فنانـا مـن سـبع دول ،وجـذب آالف المواطنيـن والـزوار .شـملت
الفعاليـات أنشـطة ّ
عـدة ،أبرزهـا رسـم الجداريـات الضخمـة التـي ّزينـت أبنيـة
ّ
عـدة فـي المدينـة الواقعـة علـى بعـد  20كيلومتـرًا إلـى الشـمال الشـرقي
مـن العاصمـة تيغوسـيغالبا( .أورالنـدو سـييرا ـــ أ ف ب)

ويل نال�اية
ي� ي

Oh to End

عرض مسرحي • تجهيز ف ّني
حلقات نقاش • مشغل ترجمة • توقيع كتاب

 5—2أيار

َم ِ
نشن ،زقاق البالط

عرض مسرحي
 ٨:٣٠مسا ًء

لبنان» تابع
«تلفزيون
المستشار ّ
ورط ...الوزير!
ّ ّ
تبي أن البلبلة األخيرة التي حصلت
بني وزارة اإلعالم و«تلفزيون لبنان»،
يقف وراءها مستشار وزير اإلعالم
جمال الجراح ،الذي استغل فترة غياب
الوزير في باريس ملناقشة رسالة
دكتوراه خاصة به ،ليطرح أفكارًا
لإلنتاج التلفزيوني على املحطة
الرسمية (كان قد أعلم الوزير برؤوس
أقالمها!) منها تسليم برنامج رمضاني
يومي ملقدم البرامج ميشال قزي بكلفة
عالية وجوائز سيارات وغيرها من دون
أن يعرف شيئًا عن إمكانات التلفزيون
ّ
غير املهيأة لذلك .وعندما أدرك قزي أن
املسألة ارتجال خالص ،اعتذر وعاد الى
تصوير برنامج رمضاني لتلفزيون
«املستقبل» .وال تزال البلبلة حاضرة
في تلفزيون لبنان بسبب ّسفر الوزير
وغياب مجلس إدارة قيل إنه بات قاب
قوسني أو أدنى...

نصوص لـ ِ صموئيل بكت

إخراج :هاشم عدنان
عبود
أداء:كارول ّ
هاشم عدنان
ساسين كوزلي
المترجم

ترجمة منشورات صنوبر بيروت

تجهيز ف ّني جماعي

 ١١صباحاً  ٤ -بعد الظهر

مع :دافيد حبشي
كونستانز فالم
ساره صحناوي
الصباغ
رامي ّ
جنى طرابلسي
الريسا ڤون پالنتا
حسين نخال
الدخول مجاني
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