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 1000ليرة

رأس المال

لماذا تجاهل الطاقة المتجددة االرخص؟

ّ
● باسل صلوخ
تركيبة الفساد
بعد الحرب
● غسان ديبة
درس من مليونيرات
أميركيين
17

ّ
المفاوضات مع العدو تتعقد
«سوليدير» غارقة في لملمة خسائرها 114 :مليون دوالر في 2018

[]4

[]3

قضية

انتخابات األطباء
األحزاب
تتنافس...
وتفوز
6
الحدث

السودان يدخل
العصيان
الشامل
«العسكري»
ّ
يصر على
المواجهة

استراتيجية مصر
في  7بلدان
[ 16ـ ]17

18

رياضة

دوري األمم
األوروبية
البرتغال
تعانق السماء

14

اليمن

فشل خطط
إبن سلمان
لـ«استعادة
الهيبة»

15

سوريا

رهان تركي على
تحييد الجبهات
ّ
الحساسة

ّ
عممت «المخابرات العامة» المصرية على «الخارجية» واإلعالم جملة من التوجيهات بخصوص  7دول وكيفية التعامل معها في المرحلة المقبلة (آي بي ايه)
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«القاهرة ـ ليكس»
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سياسة

سياسة

ّ
خيارات الحريري :التمسك بالتسوية
أم اصطفافات جديدة؟

تقرير

المشهد السياسي

الرئيس سعد الحريري معدومة .هجومات من داخل البيت الواحد ومحاوالت إلحراجه ثم إخراجه من التسوية
تبدو خيارات ّ
الرئاسية ،لكن كلها من دون خيارات بديلة .فهل يبقى الحريري على التسوية أم يجنح نحو اصطفافات جديدة يطمح إليها
المزايدون على وقع التوترات في اإلقليم؟
فراس الشوفي
تكاد ّ
مقدمات نشرات أخبار تلفزيون
املستقبل لــأسـبــوع املــاضــي تعكس
حـجــم األزم ــة الـتــي وص ــل إلـيـهــا حــال
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس سـ ـع ــد الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري وتـ ـي ــار
املستقبل .فمن الهجوم على الزميل
قاسم يوسف بسبب مـقــال ،إلــى الـ ّ
ـرد
عـلــى الـنــائــب ن ـهــاد املـشـنــوق وال ـلــواء
أشـ ـ ــرف ريـ ـف ــي ،تـ ـ ـ ّـوج ال ـت ـي ــار األزرق
املوقف الحريري عبر إعالمه الرسمي،
ّ
بالرد في مقدمة نشرة األخبار أمس
ّعلى ...اإلعالمي نديم قطيش ،بعدما
مل ــح إل ــى اح ـت ـمــال أن ي ـق ـ ّـدم الـحــريــري
استقالته من رئاسة الحكومة.
ًَ
وجاء موقف املستقبل حاسما لجهة

ّ
من المتوقع أن يزور الحريري عون
اليوم وبري قريبًا ألجل التفاهم
على استمرار التهدئة في البالد
ّ
«املقربون» من الحريري ،كما
أن يترك
ّ
سمتهم املـقـ ّـدمــة« ،ع ــرض تمنياتهم،
ول ـي ـت ــرك ــوا ل ــه (الـ ـح ــري ــري) أن يــأخــذ
قـ ـ ـ ــراره ،الـ ـ ــذي ل ــن ي ـك ــون ح ـت ـم ـاً عـلــى
ّ
ـاع
صـ ــورة تـلــك ال ـت ـم ـنــيــات» .وف ــي دف ـ ٍ
ضـ ــد أص ـ ـحـ ــاب االت ـ ـهـ ــامـ ــات مـ ــن أه ــل
البيت أنفسهم ،حــول أزمــة الحريرية
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ق ــال ــت املـ ـق ــدم ــة إن ـ ــه «ال
ال ـح ــري ــري ــة ال ـس ـيــاس ـيــة مـ ــأزومـ ــة وال
الـ ـح ــري ــري ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ...وال ـق ــائ ـل ــون
بــذلــك ي ـشــاركــون ف ــي ح ـمــات الطعن
ب ــال ـح ــري ــري ــة ،وي ـس ـي ـئ ــون إل ـ ــى سـعــد
الـحــريــري ...ويـسـ ّـوقــون لحشر ّ
السنة
فــي خــانــة اإلح ـبــاط وال ـتــراجــع كرمى
لعيون الباحثني عن أدوار».
لــن ي ـكــون ال ـه ـجــوم ال ــذي ي ـت ـعـ ّـرض له
ًَ
الحريري حــالـ ّـيــا مــن أهــل بيته أقسى
م ــن االع ـ ـتـ ــداء الـ ـ ــذي تـ ـع ـ ّـرض ل ــه ي ــوم

حزب الله طمأن الحريري بشكل غير مباشر إلى التزامه بالتسوية الرئاسية (مروان طحطح)

اختطف في اململكة السعودية وأجبر
على تقديم استقالته ،بعد إعالنه أمام
اب ــن سـلـمــان ع ــدم قــدرتــه عـلــى تفجير
لبنان بوجه حزب الله .وليست خافية
أه ـ ــداف هـ ــؤالء ال ـحــريــريــن امل ـبــاشــرة
وم ـحــاوالت الـظـهــور ب ــأدوار البطولة
في الدفاع عن «أهل ّ
السنة» واملزايدة
على الـحــريــري على خلفية التسوية
الرئاسية .لكن الصالونات السياسية
ت ـ ـضـ ـ ّـج ف ـ ــي ال ـ ـب ـ ــاد مل ـ ـ ـحـ ـ ــاوالت ف ـهــم
ّ
وسر الهجوم على
املواقف املتسارعة
ال ـح ــري ــري ومـ ـح ــاوالت إح ــراج ــه أم ــام
ً
شــارعــه ّأوال ،وأم ــام السعودية ثانيًا.

فهل تنحصر الحمالت على الحريري
ف ــي إطـ ــار املـ ــزايـ ــدات؟ أم أن املـطـلــوب
مـ ــن ف ــري ــق الـ ـح ــري ــري ــن امل ـت ـض ــرري ــن
م ــن تـســويــة الــرئــاســة وم ــن الـحـكــومــة
الجديدة تهيئة الـشــارع الصطفافات
سياسية جديدة على وقــع الضغوط
امل ـت ـع ــاظ ـم ــة فـ ــي اإلقـ ـلـ ـي ــم ضـ ــد إي ـ ــران
وسوريا وحزب الله؟
ًَ
ال ـت ـســويــة ال ــرئ ــاس ـي ــة ل ــم ت ـكــن س ـب ـبــا
لضعف الحريرية السياسية .بل على
ال ـع ـكــس م ــن ذل ـ ــك ،ل ــم ي ـكــن ال ـحــريــري
ليبحث عــن الـتـســويــة الــرئــاسـيــة لــوال
ال ـض ـعــف ال ـ ــذي أص ـ ــاب تـ ـي ــاره وت ـيــار

 14آذار بأكمله ،مع سلسلة الخسائر
ال ـتــي أصـيـبــوا بـهــا عـلــى وق ــع الـحــرب
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة .ث ـ ـ ّـم ج ـ ـ ــاءت االن ـت ـخ ــاب ــات
الـنـيــابـيــة ل ـت ـكـ ّـرس ض ـعــف الـحــريــريــة
السياسية ،إن فــي تــراجــع عــدد نــواب
ّ
كـتـلــة املـ ّسـتـقـبــل ،أو فــي وص ــول ستة
نواب سنة من أخصام الحريرية.
ولـ ـي ــس خ ــافـ ـي ــا أيـ ـض ــا أن ال ـت ـس ــوي ــة
ال ـ ــرئ ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة وتـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــده ـ ــا م ـ ـ ــا ب ـع ــد
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة ،ك ــان ــا أفـضــل
ال ـخ ـي ــارات بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـحــريــري،
الـ ـ ـ ـ ــذي ان ـ ـت ـ ـهـ ــى أعـ ـ ـظ ـ ــم أه ـ ـ ــداف ـ ـ ــه إلـ ــى
البحث عن كيفية العودة إلــى رئاسة

الحكومة ،وتحصيل بعض املوارد من
التفاهمات مع الوزير جبران باسيل...
وم ــع أن حــالــة اإلرب ـ ــاك تسيطر على
ال ـفــريــق الـلـصـيــق بــال ـحــريــري وع ــدم
م ـع ــرف ــة ه ـ ـ ــؤالء ب ـك ـي ـف ـيــة ّ
رد رئ ـيــس
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــات الـ ـت ــي
يتعرض لهاّ ،إل أن أجواء هؤالء ّ
ّ
ورد
ّ
ماض
الحريري
أن
دان
يؤك
املستقبل،
ٍ
فــي التسوية الــرئــاسـيــة وسيتجاوز
ّ
كـ ــل أم ـن ـي ــات ال ـس ــاع ــن إلـ ــى إح ــراج ــه
إلخـ ــراجـ ــه ،أو دف ـع ــه إلـ ــى الـتـصـعـيــد
بوجه عون .وبحسب املعلومات ،فإن
االت ـص ــال ال ــذي ج ــرى ب ــن الـحــريــري

ّ
شنكر واالنتخابات االسرائيلية يعقدان مفاوضات الحدود:
هل ينعقد «الدفاع األعلى» للرد على خرق الناقورة؟
وال ــرئ ـي ــس م ـي ـشــال ع ـ ــون ،بـمـنــاسـبــة
عـيــد الـفـطــر ،حـمــل إشـ ــارات إيجابية
على ضــرورة التهدئة اإلعالمية بني
امل ـس ـت ـق ـبــل والـ ـتـ ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـح ـ ّـر.
وفـيـمــا يـعــود ال ـحـ ّـريــري إل ــى نشاطه
الـ ـي ــوم ،ف ــإن امل ـت ــوق ــع أن يـ ــزور قصر
بعبدا بعد ظهر الـيــوم أو على أبعد
ت ـق ــدي ــر غ ـ ـدًا الـ ـث ــاث ــاء ،ل ـل ــوق ــوف مــع
ع ــون ّعـلــى آخ ــر ال ـت ـط ـ ّـورات ،كـمــا من
املـتــوقــع أن ي ــزور الـحــريــري الرئيس
ّ
فرئيس الحكومة يعتبر
نبيه ب ــريّ .
أن إنـ ـه ــاء م ـل ــف املـ ــوازنـ ــة خـ ــال هــذا
ّ
الشهر سيكون صعبًا ،في ظل أجواء
ّ
ً
فضال
التصعيد والتوتر في البالد،
ّ
عن انسحاب هذا االشتباك على ملف
الـتّـعـيـيـنــات ،ك ـمــا ح ـصــل ســاب ـقــا مع
ملف نواب حاكم مصرف لبنان.
وعلى الــرغــم مــن أن «القلق» مشروع
مــن أن إح ــراج الـحــريــري والتضييق
عليه قد يدفعه إلى إعادة االصطفاف
في معسكر القوات اللبنانية والحزب
ال ـت ـقــدمــي االش ـت ــراك ــي وش ـب ــه إح ـيــاء
ملعسكر  14آذار عـلــى وق ــع ال ـظــروف
ّ
اإلقليمية ،إل أن االشـتـبــاك الجزئي
مع باسيل ومزايدات فريق الحريري،
ال يلغيان أن التسوية الرئاسية هي
املـكـســب األك ـبــر بالنسبة إل ــى رئيس
ً
الـحـكــومــة ،مــع غـيــاب الـبــدائــل ،فضال
عــن أن الـثـقــة م ـف ـقــودة مــع قـطـبــي 14
آذار ،سمير جعجع ووليد جنبالط؛
فــاألول ال يخفي شماتته بالحريري
من االشتباك ّاألخير مع ًباسيل ،فيما
ال ـثــانــي ال ي ــوف ــر ف ــرص ــة الس ـت ـهــداف
ّ
ّ
الـ ـح ــري ــري إل وي ـس ـت ـغ ــل ـه ــا ،وي ـك ــاد
م ـض ـمــون ت ـغــريــداتــه يـشـبــه إل ــى حــدٍّ
بعيد تصريحات ا ّملـشـنــوق أو حتى
ك ـ ــام ق ـط ـي ــش .وم ـ ــؤخ ـ ـرًا ،ل ــم يـنـجــح
امل ـس ــار الـ ــذي حـ ــاول ج ـن ـبــاط فتحه
مـ ــع ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،عـ ـب ــر ال ـ ــوزي ـ ــر وائـ ــل
أب ــو فــاعــور ،ألس ـبــاب كـثـيــرة ،فماتت
مبادرات ّ
فك االشتباك مع أول تغريدة
لجنبالط حول بلدية شحيم.
مــن هـنــا ،يـبــدو حضن الــرئـيــس عون
أكثر اطمئنانًا للحريري من أي طرح
م ـع ــاك ــس ،خ ـص ــوص ــا أن ح ـ ــزب ال ـلــه
ن ـف ـســه ،وإن ب ـص ــورة غ ـيــر م ـبــاشــرة،
ط ـ ـمـ ــأن الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري ح ـ ـيـ ــال ت ـم ـ ّـس ـك ــه
ب ــالـ ـتـ ـس ــوي ــة الـ ــرئـ ــاس ـ ـيـ ــة وض ـ ـ ـ ــرورة
الحفاظ على االستقرار في البالد.

في انتظار عودة ديفيد
ساترفيلد إلى بيروت
الستكمال المباحثات حول
ترسيم الحدود ،طرأ ّ
تطوران
ّ
مهمان من شأنهما «تعقيد
مسار التفاوض» :االنتخابات
اإلسرائيلية المبكرة وتعيين
ْ
ديفيد ِشن ِكر مساعدًا لوزير
الخارجية األميركي ...فيما
يفترض أن تتحرك االتصاالت
الداخلية لعقد اجتماع في
المجلس األعلى للدفاع يدرس
التحركات اإلسرائيلية على
الحدود البرية
ميسم رزق
ع ـلــى أجـ ـن ــدة اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة ،ملف
ُي ـج ــاور امل ـل ـفــات ال ـحـ ّـســاســة ف ــي منطقة
الشرق األوسط ،هو ملف الترسيم البري
والبحري بني لبنان و «إسرائيل» .وأما
طريقة مقاربته (الـتــي عـ ّـبــر عنها ِكبار
املــوفــديــن األمـيــركـيــن أخ ـي ـرًا ،واختلفت
عن طريقة أسالفهم) ُ
فيراد منها ضرب
أكثر من عصفور بحجر واحــد ،األسمن
ب ـي ـن ـهــا ،ورقـ ـ ــة ي ـق ـ ّـدم ـه ــا ف ــري ــق دون ــال ــد
ترامب كإنجاز تحت عنوان «التفاوض
اإلسرائيلي ـ ـ اللبناني باعتباره خطوة
أولـ ــى ن ـحــو الـ ـس ــام» .ب ـه ــذه ال ـب ـســاطــة،
اخ ـت ـ َـص ــر وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـي ــرك ــي
مايك بومبيو إجابته عن ســؤال طرحه
معرض
مـســؤولــون لبنانيون عليه فــي ِ
اسـ ـتـ ـفـ ـس ــاره ــم عـ ــن املـ ــوقـ ــف األمـ ـي ــرك ــي
امل ـس ـت ـج ــد وامل ـ ــرون ـ ــة الـ ـت ــي أبـ ــداهـ ــا هــو
ومساعدوه خــال زياراتهم للبنان (22
آذار  .)2019لم يتأخر الفريق اللبناني
سمع الجواب في نقله إلى أصحاب
الذي ِ
الـشــأنَ ،
وزاد عليه شـعــورًا بــأن بومبيو
نفسه ُيريد أن يكون جــزءًا من الطبخة،
إذ ّ
يهيئ نفسه للترشح ملركز سيناتور
في مرحلة الحقة.
بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ــى ذلـ ـ ــك ،ب ـ ــدأ ف ـ ـ ّـك ال ـل ـغ ــز ال ــذي
ي ـ ِقــف وراء شـبــه االسـ ـت ــدارة األمـيــركـيــة
وال ـع ــودة عــن الـسـقــف الـعــالــي لـلـشــروط
ال ـت ــي رم ــاه ــا ســاتــرف ـي ـلــد وزم ـ ـ ــاؤه في
وج ــه امل ـع ـن ـيــن ب ـه ــذا امل ـل ــف ف ــي لـبـنــان،

مــن دون إغ ـفــال األط ـم ــاع األخـ ــرى الـتــي
ّ
تصب فــي مصلحة الـعــدو اإلسرائيلي،
وخــاصــة أن الـفـتــرة الـتــي سبقت زي ــارة
بــوم ـب ـيــو ل ـب ـي ــروت (وال ـ ـتـ ــي ب ـ ــدأ مـعـهــا
الـخـيــط اإلي ـجــابــي بــالـظـهــور) تخللتها
عـ ـ ّـدة أح ـ ــداث أكـ ــدت أن ب ـعــض األطـ ــراف
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن كـ ــانـ ــوا م ــؤي ــدي ــن ل ــأف ـك ــار
األميركية لجهة فصل الترسيم ّ
البري
عن البحري ،يتقدمهم رئيس الحكومة
سعد الـحــريــري .وتـبـ ّـن الحقًا أن هــؤالء
األط ـ ــراف ي ــري ــدون «اإلمـ ـس ــاك بمفاصل
ّ
وتولي التفاوض مع الجانب
هذا امللف َ
األميركي وفق ما يريده األخير ،لتقديمه
ك ـهــديــة لـصـهــر ت ــرام ــب ج ــاري ــد كــوشـنــر
الــذي َ
وعــد ُ
بمقابل ينعش االستثمار».
هذا ما كشفته مصادر مطلعة أكدت أن
«انتقال امللف الى رئيس مجلس النواب
نبيه ب ـ ّـري ،واع ـت ـمــاده مــن قـبــل الجانب
األمـيــركــي كمرجع للمباحثات ،أغضبا
ُ
هــؤالء األطــراف اللبنانيني ،لكن لم يكن
بإمكانهم إظ ـهــار اعـتــراضـهــم ،ال سيما
أن ّبري استطاع انتزاع موافقة أميركية
على اآللية التي وضعها لبنان للقبول
بــال ـت ـفــاوض ،عـلــى أن يـتــولــى امل ــوفــدون
األم ـي ــرك ـي ــون ن ـقــل الـ ـش ــروط الـلـبـنــانـيــة
الــى تل أبيب والـعــودة بإجابات عنها».
وف ـي ـمــا أع ـ ــادت املـ ـص ــادر تــأك ـيــد «ق ـبــول
الـعــدو ببعض الـبـنــود ،مــن ال ـتــازم بني
الـبـحــر وال ـب ـ ّـر وبـ ــدء ال ـت ـفــاوض بــرعــايــة
األم ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة وض ـي ــاف ـت ـه ــا ب ـح ـضــور

وس ـي ــط أمـ ـي ــرك ــي» ،ي ـب ـقــى ب ـن ــد «امل ـه ـلــة
الــزمـنـيــة ال ـتــي يــريــدهــا لـبـنــان مفتوحة
وتريدها إسرائيل محددة بستة أشهر».
وفيما كان من املفترض أن يعود نائب
م ـس ــاع ــد وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األم ـي ــرك ــي
لشؤون الشرق األدنى ديفيد ساترفيلد
إلــى بـيــروت لنقل مــوقــف إســرائـيــل ّ
مما
يتعلق بهذه النقطة ،بعد أن زار لبنان
ً
منذ أسـبــوعــن والـتـقــى كــا مــن رئيسي
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ومـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـن ـ ــواب ووزيـ ـ ــر
الخارجية« ،غاب الرجل وقال ّ
عدولي»،
ً
طـ ــرأ ت ـ ـطـ ـ ّـوران م ـه ـم ــان ت ـم ـثــا أوال فــي
تـغـيــرات ال ــداخ ــل اإلســرائ ـي ـلــي والــدعــوة
الــى انتخابات في أيلول املقبل ،وثانيًا
ف ــي اإلع ـ ــان ع ــن تـعـيــن م ــدي ــر بــرنــامــج
السياسة العربية فــي معهد واشنطن،
ديفيد شنكر ،رسميًا ،في موقع مساعد

يعتبر من
شنكر
ّ
لكيان
أقرب المقربين
ّ
العدو ومن المتشددين
جدًا في دعمه

(هيثم الموسوي)

وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـ ـ ــذي كـ ـ ــان يـشـغـلــه
ساترفيلد بالوكالة.
وم ـن ــذ ذلـ ــك الـ ـح ــن ،بـ ــدأ ال ـق ـلــق ال ـج ـ ّـدي
يساور املعنيني بملف التفاوض ،وبدأت
األسـ ـئـ ـل ــة ح ـ ــول م ـ ــدى انـ ـعـ ـك ــاس هــذيــن
التطورين على مسار التفاوض ومجمل
ما بلغته املحادثات .فاملسؤول الجديد
الــذي سيرث إدارة امللف مــن ساترفيلد
يـعـتـبــر م ــن أك ـث ــر امل ـط ـل ـعــن ع ـلــى املـلــف
ال ـل ـب ـنــانــي وم ـ ـعـ ــروف ع ـن ــه وق ــوف ــه إل ــى
جــانــب امل ـصــالــح اإلســرائ ـي ـل ـيــة .وم ــع أن
االنحياز صفة مالزمة ألغلب املسؤولني
األميركيني ،اال أن شنكر يعتبر من أقرب
ّ
املتشددين
املـقـ ّـربــن لكيان الـعــدو ومــن
جـ ـدًا ف ــي دع ـم ــه .وال يـمـكــن م ــع شخص
مـثـلــه أن تستمر ال ــوالي ــات املـتـحــدة في
ّادع ـ ـ ـ ــاء ال ـح ـي ــاد امل ـص ـط ـنــع م ــع ل ـب ـنــان،
بحسب امل ـص ــادر ،الـتــي تـخـ ّـوفــت مــن أن
ّ
يعقد «التفاوض على آلية التفاوض»،
ويعيد األمور الى النقطة الصفر.
ستحمله األيــام املقبلة
وفي انتظار ما
ِ
على صعيد هــذا املـلــف ،وع ــودة املوفد
ّ
ُ
(أيــا يكن ،ساترفيلد أو شنكر) ،تتركز
األن ـ ـظـ ــار ع ـل ــى ال ـت ـع ــدي ــات الـ ـت ــي ت ـقــوم
بـهــا «إس ــرائ ـي ــل» جـنــوبــا عـلــى ال ـحــدود
البرية قرب رأس الناقورة ،لجهة إنشاء
ـال بــرجــا للمراقبة داخــل
جيش االح ـتـ ّ
منطقة «متحفظ عليها» لبنانيًا (أي
أراض ت ـع ـت ـبــرهــا الـ ــدولـ ــة أرض ــا
إن ـه ــا
ٍ
ل ـب ـن ــان ـي ــة) ،إذ ن ـق ـلــت امل ـ ـصـ ــادر ذات ـه ــا
«اس ـت ـيـ ً
ـاء مــن ع ــدم ت ـحـ ّـرك الــدولــة حتى
اآلن في وجه التحركات اإلسرائيلية»،
وهـ ــو م ــا اس ـت ــدع ــى «إج ـ ـ ــراء ات ـص ــاالت
مع القيادات املعنية التخاذ الخطوات
امل ـن ــاس ـب ــة» .وفـ ــي هـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار ،عـلـمــت
«األخبار» أن قيادتي حزب الله وحركة
أمــل ناقشتا األمــرّ ،
وعبرتا عن انزعاج
واضــح ّ
مما يحصل في مقابل تقاعس
الــدولــة عــن القيام بواجبها ،علمًا بأن
«التحركات اإلسرائيلية ،وفــي حــال لم
تقابل بــأي ّ
رد ،قــد تصل إلــى حـ ّـد بناء
جــدار جديد تمامًا كالجدار االسمنتي
ال ــذي ّاستكملته إســرائـيــل فــي املناطق
املـتـحــفــظ عـلـيـهــا لـبـنــانـيــا ،بــاعـتـبــارهــا
مـحـتـلــة ،وخ ـ ّـســر لـبـنــان ورق ــة تـفــاوض
قـ ـ ــويـ ـ ــة» .وبـ ـحـ ـس ــب امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ،ف ــإن
القيادتني اتفقتا على إث ــارة املوضوع
وإجــراء االتصاالت الالزمة مع رئيسي
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة وال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة مـ ـ ــن أجـ ــل
انعقاد املجلس األعلى للدفاع واتخاذ
تــوجـهــات حــاسـمــة ومـنـعـهــا مــن فــرض
أم ــر واقـ ــع بـ ـ ّـري ج ــدي ــد ال ش ـ ّـك ف ــي أنــه
سينعكس سلبًا على الترسيم البحري.

في الواجهة

الحريري  -باسيل :النأي بالنفس عن ...البيزنس
خيارات اقليمية جذرية مستجدة حتى .ال حكومة
ال مبرر منطقيًا لسجاالت االيام
جديدة ،وال مصلحة ألحد في االنقالب على اآلخر
االخيرة بين تيار المستقبل والتيار
قبل احتساب الكلفة .ال تحتاج التعيينات االدارية
الوطني الحر .ال استحقاق وشيكًا
املرتقبة الى مثل هذا االشتباك بني تيار املستقبل
يتصارعان عليه ،هما اللذان ُي ّ
والتيار الوطني الحر ،ما داما يمثالن معًا نصاب
عدان
الغالبية الحكومية في مجلس الــوزراء ،ويمسكان
منذ عام  2016الحليفين االكثر
بالكتلتني الكبريني واالولـيــن في البرملان .رئيس
على
تيار املستقبل هو رئيس الحكومة ،ورئيس التيار
تضامنًا .االقوى إطباقًا ّ
السلطة .من حولهما يقل الحلفاء
الوطني هو الــوزيــر االول الــذي تكاد كلمته تكون
مــوازيــة لكلمة رئـيــس الـجـمـهــوريــة داخ ــل مجلس
ويتضاعف الخصوم
الوزراء عندما ال يحضر الرئيس.
الـفــريـقــان ال ـلــذان ابــرمــا تسوية  2016متفاهمان
على البقاء جنبًا الى جنب في الحكم .لكن ايضًا
نقوال ناصيف
في مواجهة معظم اآلخرين ،اذا كان من الضروري
ً
ال انـتـخــابــات رئــاسـيــة قــريـبــة .كــذلــك ال انتخابات اسـتـثـنــاء ح ــزب ال ـلــه .اض ــف عــامــا جــوهــريــا في
نيابية او بـلــديــة وال قــانــون جــدي ـدًا لــانـتـخــاب .ال هــذا التفاهم ،الــواقــع فــي قلب التسوية تلك ،انهما

شــريـكــان فعليان على قــدم امل ـســاواة تقريبًا في
ب ـيــزنــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة .م ـت ـف ـقــان ع ـلــى الـحـصــص
وامل ـك ــاس ــب واالس ـت ـث ـم ــار وال ـت ــوظ ـي ــف وال ـت ـطــويــع
والتلزيمات وتوفير التسهيالت وتـ ّ
ـوزع القطاعات
وت ـس ــوي ــة امل ـخ ــال ـف ــات وال ـت ـغ ـل ـغــل ف ــي ال ـش ــرك ــات
والشركاء واملصارف .شأن استئثارهما  -الى حد
كبير  -بما لكل منهما في كل مفاصل الدولة :في
املال واالقتصاد واالمن والقضاء واالدارة .ال يغفل
ذلك مواقع االفرقاء اآلخرين ذوي الشأن كالثنائي
الشيعي ووليد جنبالط ،وبنسبة اقل بكثير القوات
اللبنانية.
من اجل ذلك ،يمسي مستغربًا انفجار الخالفات
والسجاالت التي تعلو وتهبط بني تياري الحريري
وباسيل ،كانعكاس حتمي ملا يتكهن البعض انه
بــن مرجعيهما .فــي الــوقــت نفسه يظل البيزنس
بينهما فــي مـنــأى عــن كــل مــا ي ـحــدث .ال يـمــد اي

من افــرقــاء التيارين يــده ،او لسانه ،على مصالح
اآلخر او التشهير به ،أو ّ
التعرض له كرد فعل على
التناحر السياسي .كالهما يعرف مــا فــي ادراج
اآلخر من ملفات.
لـعــل االك ـثــر مــدعــاة لـلـعـجــب ،انـهـمــا بــاتــا يـمـثــان،
وخصوصًا منذ نتائج انتخابات  2018اكثر مما
رافــق مطلع العهد ،سابقة غير مألوفة في الحياة
السياسية اللبنانية .منذ اتفاق الطائف على االقل:
ان تــدور اللعبة السياسية برمتها ،في كل آليات
الحكم والسلطة ،من حولهما .ليسا في موقعني
متقابلني ،وال احدهما مــوال واآلخــر معارض ،بل
هـمــا حـلـيـفــان م ـس ــؤوالن مـبــاشــرة عــن «انـتـظــام»
السنوات الثالث االولى من والية رئيس الجمهورية،
حتى اآلن ،وتنظيم ادارتها.
م ــع ذلـ ــك يـنـتـمــي ك ــل م ـن ـه ـمــا ،ف ــي ن ـظــر شــري ـكــه،
ال ــى امل ـحــور االقـلـيـمــي ال ـعــدو ،املـنــاقــض ل ــه :رئيس

3

الجمهورية ووزيــر الخارجية ّ
تعدهما السعودية
حليفني لـحــزب الـلــه وتضعهما تــالـيــا فــي محور
ايــران ،وهــذه تــدرج الحريري في خانة السعودية
ما يحيله خصمًا في نزاع االستراتيجيا االقليمية
واملــذهـبـيــة .ال يـحــول ذلــك دون اسـتـمــرار تواصل
زعيمي التيارين مــع املـحــور الخصم .ألجــل ذلك
ثمة سياستان للديبلوماسية اللبنانية ال يعدو
مرورهما في مجلس ال ــوزراء كونه واهـنــاّ ،
يعبر
الرجالن عن كل منهما على طريقته ،شأن مواقف
رئيس الجمهورية ووزي ــر الخارجية مــن الحرب
السورية والنازحني ،ومواقف الحريري من الحرب
السعودية  -االيــرانـيــة فــي اكـثــر مــن مـكــان .اال ان
الـحــريــري وباسيل ال يتنافران كثيرًا .فــي وسع
احدهما ان يكون في آن رئيسًا للحكومة ووزيرًا
للخارجية ،واآلخــر ان يكون فــي آن ايضًا وزيـرًا
للخارجية ورئيسًا للحكومة.

ً
االعجب بــازاء ذلــك كله ،ان هذين الحليفني  -كال
على حدة  -هما اآلن اكثر من اي وقت مضى بال
حلفاء تقريبًا :للحريري مشكلة مزمنة مع حزب
الـلــه مرتبطة بــالـخـيــارات االقليمية  -بعدما بات
تجاهل ســاحــه موقفًا مــألــوفــا  -آخــر تجلياتها
تداعيات قمم مكة .ومشكلة مع جنبالط ارتبطت
تـ ــارة بــاسـتـبـعــاد الــزع ـيــم الـ ـ ــدرزي وط ـ ــورًا بـعــدم
الـحــاجــة ال ــى وجـ ــوده قــربــه ،خــافــا ملــا ك ــان عليه
جنبالط مع الرئيس رفيق الحريري كضرورة ال
ُيستغنى عنها ،واخيرًا بلغت شأنًا بلديًا صغيرًا
ّ
ما لبث ان تضخم في منطقة يتقاسمان النفوذ
عليها بعدما ُح ِس َب اقليم الخروب تاريخيًا في
عباءة املختارة .له مشكلة اقل مع القوات اللبنانية
التي ال يسعه االعتماد عليها فأضحت عبئًا ،بيد
انها تحتاج حتمًا الــى ان تلوذ به كي تحوز حدًا
ّ
ادنى من املكاسب ،اذ من دون ظهير سني يفقد

سمير جعجع تأثيره .الى ذلك كله ،ال يزال يجرجر
منذ تسوية  2016اذيال انقسام داخل تياره بني
مــؤيــديــن لـهــا وم ـع ــارضــن .اخ ـي ـرًا وض ــع الـنــائــب
نهاد املشنوق في منزلة الرئيس فؤاد السنيورة،
بإبعاده تمامًا عن دائرة القرار في التيار.
امــا باسيل ،فـحـ ّـدث وال حــرج :خــافــات مستمرة
مــع ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة مــن ف ــوق ال ـس ـطــوح ،احــالــت
مصالحة معراب من املاضي .ومع جنبالط بسبب
اصــراره على مقاسمته الشوف وعاليه ،والتوغل
في الثنائية الدرزية .ومع الرئيس نبيه بري تحمى
كلما اوحت انها بردت .ناهيك بتذمر واحتجاجات
داخـ ــل ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـح ــر واسـ ـتـ ـق ــاالت ،رغــم
امساكه بــه بـقــوة ،ومقدرته على الظهور ـ بحكم
موقعه الى جانب الرئيس أبي الحزب وفي النظام،
اقوى رئيس حزب لبناني.
ُ
م ــع ذل ــك ال ت ـف ـهــم ،ف ــي ال ـغ ــال ــب ،ال ــدواف ــع الفعلية

النفجار خالفات القطبني ،وجهًا لوجه او بواسطة
التيارين او بوسائط اعالمهما حتى .وال كذلك
مسارعة الطرفني الى تبديد اي انطباع بأن تسوية
 2016انهارت او توشك على السقوط ،ويصران
عـلــى ان ـهــا بــاقـيــة بـعــد ك ــل م ــا يــدل ـيــان ب ــه .احــدثــه
فــي االي ــام االخ ـيــرة انـهـمــا ق ــررا ،هــذه امل ــرة ،ولــوج
بــاب جديد في االشتباك الغامض ،هو «تحمية»
الشارع وتحريكه طائفيًا .كأن البالد خرجت من
ّ
الـنــزاع السني  -الشيعي ،كــي تستعيد تقليدها
التاريخي :إما املسيحيون في خطر اإلستهداف
ّ
ّ
السني لهم ،أو السنة ُيراد إعادتهم إلى الغنب الذي
كــانــوا عـلـيــه .وه ــو مــا قــد ي ـبـ ّـرر أحـيــانــا الحمالت
عـلــى ال ـحــريــري والـتـشـكـيــك ف ــي ادائـ ــه والـغـضــب
على صمته وتراخيه :مرة هو سامي الصلح عام
 ،1958وثانية هو امني الحافظ عام  ،1973وثالثة
هو شفيق الوزان عام .1983
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سياسة

سياسة
قضية اليوم

تقرير

«سوليدير» غارقة في لملمة خسائرها:
 114مليون دوالر في 2018
ال تزال «سوليدير» غارقة في لملمة أوضاعها المالية المتدهورة في محاولة لالبتعاد عن شفير الهاوية التي بلغتها في
السنوات الماضية .فرغم عقود البيع الجديدة ،والتسويات على عقود بيع عالقة ،وإعادة هيكلة الديون وخفض المصاريف...
تبدو أحوال الشركة مزرية ،مع تكبدها خسارة بقيمة  114مليون دوالر في  2018مقارنة مع خسائر بـ  122مليونًا في 2017
محمد وهبة

جمعية
عمومية ال
تحاسب
ِ

هذه السنة أيضًا ،بعد سنتني عجاف،
لــن يحصل َح َملة األسـهــم فــي الشركة
اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط
بـ ـي ــروت «س ــول ـي ــدي ــر» ع ـل ــى أي ق ــرش
كــأن ـص ـبــة أربـ ـ ـ ــاح .ف ـف ــي ن ـه ــاي ــة ،2018
سـ ّـجـلــت ال ـشــركــة خ ـســائــر بـقـيـمــة 114
مليون دوالر (قبل الضريبة) ،مقارنة
م ــع خـ ـس ــارة بـقـيـمــة  122م ـل ـيــونــا في
 .2017وج ـ ـ ــاءت هـ ــذه ال ـخ ـس ــائ ــر رغ ــم
سلسلة مــن اإلج ــراءات الـتــي اتخذتها
اإلدارة بهدف مللمة الخسائر املتراكمة
ف ــي مـيــزانـيــاتـهــا عـلــى م ــدى الـسـنــوات
املاضية الناتجة من ارتفاع مستويات
ال ــدي ــون ال ـق ـص ـيــرة األج ـ ــل ،ف ــي مـقــابــل
انـكـمــاش األص ــول الـقـصـيــرة األج ــل ،ال
بل ازدادت ّ
حدة التناسب السلبي بني
األمرين ،فارتفعت نسبة الديون مقابل
األص ـ ـ ــول م ــن ض ـع ـفــن ف ــي  2017إل ــى

لــم يسبق أن حاسبت الجمعية
الـعـمــومـيــة لـشــركــة «ســولـيــديــر»
اإلدارة على سوء عملها ،بل كان
ه ـ ّـم حـمـلــة األس ـهــم الـحــاضــريــن
الضغط على اإلدارة للحصول
على أنصبة أرب ــاح لــم يحصلوا
ع ـل ـي ـهــا فـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات ال ـث ــاث
األخيرة ،علمًا بأنه في السنوات
ال ـســاب ـقــة ك ــان ــت حـ ّـص ـت ـهــم من
األرب ــاح ضئيلة جـدًا .وال يتوقع
أن ي ـت ـغـ ّـيــر هـ ــذا األمـ ـ ــر ،رغـ ــم أن
ال ـش ــرك ــة غ ــارق ــة ف ــي الـخـســائــر
وفـ ـ ـ ــي األالعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــب امل ـح ــاس ـب ـي ــة
التجميلية على مــدى السنوات
املــاض ـيــة .وق ــد دع ـيــت الجمعية
الـعـمــومـيــة إل ــى االنـعـقــاد صباح
ال ـج ـم ـعــة  28حـ ــزيـ ــران ،2019
أو فــي صـبــاح االثـنــن  29تموز
 2019ف ــي حـ ــال عـ ــدم اك ـت ـمــال
الـنـصــاب ،أو صـبــاح االثـنــن 19
آب  2019إذا لم يكتمل النصاب.
وي ـت ـض ـمــن ج ـ ــدول أعـ ـم ــال هــذه
الجمعية مناقشة تقرير مجلس
اإلدارة ع ـ ــن أعـ ـ ـم ـ ــال ال ـش ــرك ــة
والبيانات املالية لعام .2018

في  2018بلغت ديون
سوليدير  750مليون دوالر
والفوائد السنوية  33مليونًا
ثالثة أضعاف في .2018
بـحـســب الـتـقــريــر املــالــي املـنـشــور على
م ــوق ــع ب ــورص ــة ب ـ ـيـ ــروت ،فـ ــإن الـكـلـفــة
اإلدارية في «سوليدير» انخفضت إلى
 29.7مليون دوالر فــي  ،2018مقارنة
مـ ــع  33.8م ـل ـي ــون ــا ف ــي  2017بـسـبــب
صرف عدد كبير من املوظفني ،ما ّأدى
إل ــى ت ــراج ــع قـيـمــة ال ــروات ــب واألجـ ــور
وم ـل ـح ـقــات ـهــا إل ـ ــى  15.9م ـل ـي ــون ــا فــي
 ،2018مـقــارنــة مــع  20.7مليون دوالر
في  ،2017وارتـفــاع اإلنفاق على إنهاء
عقود املوظفني إلى  7.6ماليني دوالر،
م ـق ــارن ــة م ــع  4.3م ــاي ــن .وكـ ــان الفـتــا
أن بند «مـصــاريــف أخ ــرى» ارتـفــع إلى
مليوني دوالر مقابل  177ألف دوالر.
كــذلــك ،انخفضت قيمة املــؤونــات التي
ات ـخ ــذت ـه ــا ال ـش ــرك ــة ل ـتـغ ـط ـيــة خـســائــر
املـ ـبـ ـيـ ـع ــات ب ـش ـك ــل أس ـ ــاس ـ ــي إل ـ ـ ــى 54
مليون دوالر مقارنة مــع  95.8مليون

شطبت الشركة سندات دين قيد التحصيل ،لكنها أخذت مؤونات على ديون مشكوك بتحصيلها (هيثم الموسوي)

دوالر ،فــي مقابل ارتـفــاع قيمة املبالغ
املشطوبة من امليزانية والتي ّ
سجلت
كخسائر على الشركة ،إلى  33.6مليون
دوالر مقارنة مع  14.4مليونًا.
وفــي عــام  ،2018كانت الشركة ال تــزال
تــدفــع كلفة فــوائــد باهظة .كــانــت قيمة
الـفــوائــد  33.9مـلـيــون دوالر فــي 2017
وباتت  33.6مليونًا في  .2018السبب

ي ـك ـمــن ف ــي أن ال ـش ــرك ــة ع ـل ـي ـهــا دي ــون
ق ـص ـي ــرة األج ـ ـ ــل ب ـق ـي ـمــة  122م ـل ـيــون
دوالر؛ منها حسابات مكشوفة بقيمة
 59.2مليون دوالر ،وتسهيالت قصيرة
األج ـ ـ ــل ب ـق ـي ـم ــة  62.9م ـل ـي ــون دوالر.
يترتب على هذه الديون فوائد بقيمة
 8.5م ــاي ــن دوالر ع ـلــى الـتـسـهـيــات
املـصــرفـيــة و 6.9مــايــن دوالر فــوائــد

على الحسابات املكشوفة .ويجب على
ال ـشــركــة أن ت ــدف ــع ف ــي  2018ن ـحــو 19
مليون دوالر لسداد األقساط املستحقة
على الديون الطويلة األجل.
تــأتــي ه ــذه الكلفة رغ ــم ارت ـفــاع أسـعــار
الفوائد ،ورغم أن الشركة قامت بعملية
إعادة هيكلة واسعة لديونها في 2017
وفي  .2018فعلى سبيل املثال ،اتفقت

الـ ـش ــرك ــة مـ ــع امل ـ ـصـ ــارف الـ ــدائ ـ ـنـ ــة ،فــي
السنة املاضية ،على تحويل تسهيالت
م ـصــرف ـيــة ق ـص ـي ــرة األجـ ـ ــل ب ـق ـي ـمــة 85
مليون دوالر إلى قروض طويلة األجل،
ً
فضال عن تحميل امليزانية دينًا جديدًا
بـقـيـمــة  95م ـل ـيــون دوالر ي ــدف ــع على
 8أقـ ـس ــاط ن ـص ــف س ـن ــوي ــة م ـت ـســاويــة
اعـتـبــارًا مــن  21تـشــريــن الـثــانــي .2018

القضاة»:
«نادي
ّ
ّ
مجلس القضاء لم يحقق االستقاللية ...جربونا
رضوان مرتضى
وبحسب التقرير ،فإن هذا القرض جاء
لتسوية قــرض قديم بقيمة  60مليون
دوالر ،ولـتـغـطـيــة ح ـســابــات مكشوفة
بقيمة  35مليون دوالر.
ال ـ ـ ـهـ ـ ــروب إل ـ ــى األمـ ـ ـ ـ ــام ه ـ ــو سـ ـم ــة مــن
سـ ـم ــات إدارة «س ــولـ ـي ــدي ــر» ال ـغ ــارق ــة
فــي ال ــدي ــون .فــالـتـقــريــر يـشـيــر إل ــى أنــه
بنتيجة عمليات إعــادة هيكلة الديون
واألص ــول ،تراجعت األص ــول الجارية
(الـقـصـيــرة األج ــل) إل ــى  140.4مليون
دوالر ف ــي  ،2018م ـق ــارن ــة م ــع 261.6
م ـل ـيــون دوالر ف ــي  ،2017ف ــي مـقــابــل
ان ـخ ـف ــاض امل ـط ـل ــوب ــات الـ ـج ــاري ــة إل ــى
 424.9مليون دوالر مقارنة مع 527.4
مليونًا .وهكذا باتت نسبة هذه الديون
إلــى األص ــول فــي  2018ثــاثــة أضعاف
السنة السابقة.
مقارنة مع ّضعفني في
ّ
وه ــذا امل ــؤش ــر يـعـ ّـبــر ع ــن ت ــدن ــي مــاءة
الـ ـش ــرك ــة امل ــالـ ـي ــة وع ـ ــن ق ــدرتـ ـه ــا عـلــى
ال ـســداد وق ـ ّـوة مبيعاتها .فـهــي ّ
أجـلــت
املستحقات عليها إلى سنوات مقبلة،
ل ـك ـن ـهــا أخ ـف ـق ــت ف ــي ت ـع ــزي ــز أصــول ـهــا
ال ـق ـص ـيــرة األج ـ ــل .وفـ ــي امل ـج ـم ــل ،فــإن
ديون الشركة بلغت في نهاية  2018ما
قيمته  750.7مليون دوالر ،مقارنة مع
 849.3مليونًا في .2017
وب ـ ـل ـ ـغـ ــت ق ـ ـي ـ ـمـ ــة الـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــون امل ـ ـش ـ ـكـ ــوك
بتحصيلها  186مليون دوالر ،مقارنة
مع  262مليون دوالر في السنة السابقة.
ّ
ويبرر التقرير هذا التراجع بأن الشركة
أجرت تسوية مع املشترين على سندات
تستحق في  2018وفي السنوات التالية
حتى عام  2021وتم االتفاق على شطب
ج ــزء مــن س ـنــدات دي ــن عــائــدة ملبيعات
خ ـمــس ق ـطــع أرض بـقـيـمــة  32مـّلـيــون
دوالر ،مقابل تسديد جزء آخر يوفر لها
تدفقات نقدية فــوريــة .وتشير مصادر
مطلعة إلــى أن التسويات فرضت على
ال ـش ــرك ــة ب ـس ـبــب م ـط ــال ـبــات املـشـتــريــن
بفرق األسعار التي انخفضت من أكثر
مــن  4000دوالر لـ«متر ال ـهــواء» القابل
للبناء إلى  1500دوالر ،ما أجبر الشركة
في ضوء مالءتها املالية املتدنية على
إجـ ـ ـ ــراء الـ ـتـ ـس ــوي ــات .وك ـن ـت ـي ـجــة ل ـهــذه
ال ـت ـســويــات ،تــراج ـعــت قـيـمــة الـسـنــدات
قيد التحصيل لــدى الشركة من 542.6
مليون دوالر إلى  295.2مليونًا.
ي ــذك ــر أن إي ـ ـ ـ ــرادات ال ـش ــرك ــة تــراج ـعــت
في عــام  2018إلــى  64.8مليون دوالر،
م ـقــارنــة م ــع  66.6م ـل ـيــونــا ف ــي الـسـنــة
الـســابـقــة ،وذل ــك يـعــود بشكل أســاســي
إل ــى تــراجــع إي ـ ــرادات األمـ ــاك املــؤجــرة
بقيمة  3.1مــايــن دوالر لتبلغ 56.8
مليون دوالر.

اعـ ـتـ ـك ــاف الـ ـقـ ـض ــاة م ـس ـت ـم ــر .تـشـخــص
األن ـظــار إلــى الجمعية العمومية التي
ُ
ت ـع ـق ــد الـ ـي ــوم لـ ـب ـ ّـت م ـص ـيــر االع ـت ـك ــاف
الــذي لــم تتوقف ردود الفعل املنقسمة
بشأنه .بني معترض كونه ُي ِّ
جمد عمل
ومؤيد يرى فيه األمل
املرفق القضائي،
ٍ
ال ــوح ـي ــد لـتـحـقـيــق م ـط ـلــب اسـتـقــالـيــة
القضاء .وانسحب االنقسام على قطاع
املحامني ،فبينهم من يشارك في الحملة
ُ ّ
الـ ـت ــي تـ ـش ــن ع ـل ــى الـ ـقـ ـض ــاة املـعـتـكـفــن
لـلــرجــوع عـنــه ،وبــن تجمع يـضــم نحو
 250م ـح ــام ـي ــا وم ـح ــام ـي ــة م ـنــاصــريــن
أصدروا بيانًا بعنوان« :لدعم استقاللية
القضاء واملحاكمة العادلة في لبنان».
ّ
ويعتقد ه ــؤالء أن اإلص ــاح ال يتحقق
عبر بيانات التهديد وال بانكفاء أي من
املهن عن القيام بدورها.
الـقـضــاة انـقـسـمــوا عـلــى أنفسهم حيال
التعامل مــع قضية االعـتـكــاف ،إذ يرى
املعترضون أنه يجب االكتفاء باملوقف
ال ــذي سـجــل حـتــى اآلن .أم ــا الــداع ـمــون
فيرون في التحرك فرصة حقيقية لنيل
استقاللهم املالي والسياسي .ويترافق
هذا االنقسام مع تحرك السلطات كافة
ف ــي ال ـب ــاد لــوقــف االع ـت ـك ــاف .ح ـتــى إن
رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي
ج ـ ــان ف ـه ــد ط ــال ــب الـ ـقـ ـض ــاة ب ــ«ت ـح ـ ّـم ــل
مسؤولياتهم والعودة إلى العمل».
فـ ـ ــي ج ـ ــدي ـ ــد الـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــاش ،لـ ـ ـج ـ ــوء قـ ـض ــاة
م ـ ـنـ ــاه ـ ـضـ ــن ل ـ ــاعـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــاف الـ ـ ـ ـ ــى ط ـ ــرح
مـجـمــوعــة ت ـس ــاؤالت ح ــول «ارت ـبــاطــات
الـ ـق ـ ّـيـ ـم ــن عـ ـل ــى االعـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــاف» .وي ـش ـيــر
امل ـعــارضــون لـلـتـحــرك ال ــى وج ــود «دور
خفي لحزب القوات اللبنانية في تحرك
«نــادي القضاة» الداعي إلى االعتكاف،
وأن هناك عالقة أكثر مــن عــاديــة تربط
أع ـض ــاء م ــن ال ـن ــادي بــالـنــائـبــن ج ــورج
ع ــدوان وج ــورج عـقـيــص» .ويـلـفــت أحــد
ال ـق ـض ــاة امل ـع ــارض ــن ل ـل ـت ـحــرك الـ ــى مــا
ح ـص ــل خـ ــال ال ـع ـش ــاء ال ـس ـن ــوي ال ــذي
أقامته «ممثلة «القوات» إيليان فخري
بحضور أعضاء من نادي قضاة لبنان،
ُ
حيث التقطت الصور مع النائب جورج
ُ
عـ ــدوان لــتـنـشــر عـلــى وســائــل الـتــواصــل
االجتماعي من دون تردد من القضاة»،
ً
مـتـســائــا« :أي ــن هــي االسـتـقــالـيــة التي
يـ ـتـ ـح ــدث ــون عـ ـنـ ـه ــا ،ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ال ـ ــذي
ُع ـ ّـن معظمهم فــي مــراكــزهــم بـنــاء على
ـاض آخ ــر قــال
تــوصـيــات سـيــاسـيــة؟» .ق ـ ٍ
لـ«األخبار»« :أال يحق لنا أن نسأل ملاذا
ج ـ ــورج ع ـق ـيــص وج ـ ــورج ع ـ ــدوان هـمــا
الوجهان النيابيان الوحيدان للقضاة
امل ـع ـت ـك ـف ــن؟ ملـ ـ ــاذا ت ــري ــد «ال ـ ـق ـ ــوات» أن
تخوض هذه املعركة وحدها؟ هل يهتم

ً
القواتيون فعال باستقاللية القضاة؟».
وبالطبع ،يسرد املعارضون لعمل نادي
القضاة مجموعة من األخبار عن لجوء
بعض الـقـضــاة املنتسبني إلــى الـنــادي،
ال ــى مــراجــع سـيــاسـيــة لـطـلــب مـنــاصــب،
وأن أح ــد أع ـضــاء ال ـنــادي أنــزلــت بحقه
ع ـقــوبــة م ــن امل ـج ـلــس ال ـتــأدي ـبــي بسبب
األخـ ـط ــاء الـجـسـيـمــة ال ـت ــي ُع ـث ــر عليها
فــي ق ــرارات ــه .وأن ل ــدى بعضهم حظوة
سياسية وامتيازات.
في املقابل ،ال يغيب عن بــال قضاة من
أعـ ـض ــاء ال ـ ـنـ ــادي أن ـه ــم ع ــرض ــة لـحـمـلــة
ت ـخــويــف .وي ـت ـحــدث ه ــؤالء عــن «حملة
هدفها إفشال هذا املشروع» ،مستغربني
«اسـ ـتـ ـنـ ـك ــار زم ــائـ ـه ــم ه ـ ــذه ال ـص ـح ــوة
املفاجئة للمطالبة باستقاللية القضاة،
من دون أن يستنكروا هذا السكوت الذي
عمره سنني» .وعن االتهام لهم بوجود
دور خـ ــاص ل ـف ــري ــق «ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات» ،ت ـقــول
مصادر «النادي»« :لقد دعونا الجميع
ممثلون عن
لحضور نــدوتـنــا ،وحضر
ّ
مـعـظــم األح ـ ـ ــزاب .وع ـنــدمــا ت ـبــنــت جهة
م ـشــروع ـنــا ،ه ــل ي ـجــب أن نـطـلــب منها
االبتعاد عنا؟» .وفي هذا السياق ،يقول
عقيص لـ«األخبار»« :أنا الوحيد
النائب
ّ
الــذي قلت إنــي أتـحـ ّـدث باسم  15نائبًا
نؤيد اقتراح قانون استقاللية السلطة
ال ـق ـض ــائ ـي ــة» ،م ــوض ـح ــا أن «ال ـ ـقـ ــوات»
تـتـبـنــى مـ ـش ــروع اس ـت ـقــال ـيــة ال ـق ـضــاء،
و«امل ـ ـن ـ ـطـ ــق ي ـ ـقـ ــول بـ ـح ــق الـ ـقـ ـض ــاة فــي
ّ
التجمع ضمن «ن ــادي قـضــاة لـبـنــان»».
وقال« :من الخطأ القول إننا نقدم رعاية
لــ«نــادي قضاة لبنان» ،والـصــواب أننا
نتبنى مشروع استقاللية القضاء».
ـاض م ـ ــن ال ـ ـنـ ــادي
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ق ـ ـ ــال ق ـ ـ ـ ـ ٍ
لـ ــ«األخـ ـب ــار» إن «رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة
ورئ ـ ـيـ ــس ال ـح ـك ــوم ــة ورئ ـ ـيـ ــس مـجـلــس
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب ضـ ـ ــد االع ـ ـ ـت ـ ـ ـكـ ـ ــاف .ولـ ـ ـ ــو ك ـنــا

مـ ـحـ ـس ــوب ــن ع ـ ـلـ ــى جـ ـ ـه ـ ــات س ـي ــاس ـي ــة
ل ـك ــان ت ــم اسـ ـت ــدع ــاء ال ـج ـم ـيــع وال ـط ـلــب
إلـيـهــم ِف ـ ّـك االع ـت ـكــاف» .ويـسـتـغــرب هــذا
القاضي ما يتردد عن تعيينهم بحظوة
ً
سياسية ،سائال« :ملاذا لم يشن القضاة
امل ـن ــاه ـض ــون ل ـن ــا ح ـم ـلــة ع ـل ـي ـنــا بــأنـنــا
جئنا بتزكية سياسية عند تعييننا.
مل ــاذا عـنــدمــا أسـسـنــا ه ــذا الـتـجـمــع ،قــرر
القضاة مهاجمتنا وعـ ّـبــروا عن
هــؤالء
ّ
انــزعــاجـهــم مــنــا ،وقـبــل ذلــك لــم ُيـحـ ِّـركــوا
املرجعيات السياسية
ساكنًا؟ هــذا ألن
ُ
منزعجة مـنــا كــونـنــا نــريــد بـنــاء قضاء
ُ
ّ
جيد ألبنائنا» .وأضــاف« :انتقدنا على
دعوتنا النواب لحضور ندوة قضائية.
ل ـكــن ن ـج ـيــب بــأن ـنــا ي ـجــب أن نـقــابـلـهــم
ّ
املشرعني».
لكونهم هم
ّ
ُ
ُّ
أم ــا ف ــي م ــا يـتـعــلــق بــالــتـهــم ال ـتــي تـكــال
ّ
لـقـضــاة فــي «نـ ــادي ق ـضــاة لـبـنــان» بـ ّـأن
مرجعيات سياسية ،وتحديدًا أنه
لهم ّ
تــردد أنــه ُعـ ِّـن بتزكية سياسيةُ ،يجيب
قاض آخر عليها بالقول« :نحن في بلد
ٍ
طائفي من رأســه حتى أخمص قدميه.
بحكم مــركــزي ،أنــا على عالقة مــع كافة
األطـ ـ ـ ــراف ،ل ـكــن أتـ ـح ـ ّـدى أن ي ــأت ــي أحــد
ويقول إني راعيت هذه الجهة أو تلك».

معارضون يتهمون
أعضاء النادي
باالنحياز السياسي
والسعي إلى مناصب

انقسام بين القضاة والمحامين حول االعتكاف وضغوط السلطة مستمرة (مروان بو حيدر)

يستعيد ه ــذا الـقــاضــي حــادثــة تسمية
زعيم الحزب االشتراكي وليد جنبالط
أحد القضاة ألحد املراكز خالل مقابلة
ّ
تلفزيونية .وإذ يقول هــذا القاضي إن
الـقــاضـيــة منتمية إل ــى ن ــادي الـقـضــاة،
ّ
يــؤكــد أن «الـقــاضـيــة اسـتـنـكــرت ّ تسمية
الــزع ـيــم ال ـ ــدرزي ل ـه ــا ،عـلـمــا بــأن ـهــا من
القضاة املشهود بنزاهتهم».
ـاض آخ ــر مــن «الـ ـن ــادي» انـتـقــد مــوقــع
قـ ٍ
ً
مجلس القضاء ودوره ،قائال «إنه يرمي
نفسه ال ـيــوم فــي أح ـضــان ُ السياسيني،
رمل .وسبب
فيما ملف مكافحة الفساد ف ِ
الفرملة هــو تــدخــل السلطة السياسية
ب ـق ـصــد ح ـم ــاي ــة قـ ـض ــاة ُم ـش ـت ـبــه فـيـهــم
لـكــونـهــم ت ـح ـ ّـول ــوا إل ــى خـ ـ ـ ّـدام ُمطيعني
ً
لـهــذه الـسـلـطــة» .وخـتــم ســائــا« :مــا هو
البديل من نادي قضاة لبنان؟ هل هناك
بــديــل ُي ـعـ ّـول عليه؟ لقد جـ ّـربـنــا مجلس
القضاء األعـلــى ألكثر مــن  40عامًا ولم
في امتحان االستقاللية .أعطونا
ينجح ُ
فرصة لنثبت العكس .قد ال ننجح ،لكن
يكفينا شرف التجربة».
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،يـ ـق ــول املـ ــديـ ــر ال ـت ـن ـف ـيــذي
ل ـل ـم ـف ـكــرة الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة ،املـ ـح ــام ــي نـ ــزار
صــاغ ـيــة ،لـ ــ«األخـ ـب ــار» ،إن «االس ـت ـفــراد
ب ــال ـق ــاض ــي وع ــزل ــه وم ـن ـع ــه م ــن ال ـك ــام
ك ــان ــت ال ــداف ــع وراء ق ـي ــام نـ ــادي قـضــاة
ّ
لـبـنــان» ،مشيرًا إلــى أن «الـقـضــاة بــدأوا
بخطوة ممتازة عندما عـقــدوا مؤتمرا
صحافيًا شــرحــوا لـلــرأي الـعــام املشاكل
ال ـت ــي ي ــواج ـه ــون ـه ــا» .وك ـش ــف صــاغـيــة
أن ال ـنــادي يتعرض لـحــرب مــن مجلس
ال ـق ـض ــاء األعـ ـل ــى ون ـق ــاب ـت ــي امل ـح ــام ــن،
مؤكدًا أن مجلس القضاء األعلى حاول
سحب العلم والخبر لجمعية القضاة
أكثر من مرة ،عبر وساطات مع وزيري
الــداخ ـل ـيــة ال ـســابــق وال ـح ــال ــي .وإذ أمــل
صاغية أن «يستكمل نادي قضاة لبنان
م ـس ـي ــرت ــه»ّ ،
رد ع ـلــى االتـ ـه ــام ــات الـتــي
ُ
ً
ت ـك ــال ض ــد نـ ــادي ق ـض ــاة ل ـب ـنــان ق ــائ ــا:
«يحكى أن بعض أعضاء النادي عليهم
شبهة تسييس ،هــذا ممكن ،وال يمكن
ّ
أن ي ـكــون ال ـن ــادي م ـنــزهــا بــالـكــامــل عن
وجــود قضاة لهم ارتباطات سياسية،
ّ
ل ـكــن الـهـيـئــة اإلداريـ ـ ـ ــة ،الـغــالـبـيــة منها
م ـع ــروف ــة بــاسـتـقــالـيـتـهــا ونــزاه ـت ـهــا».
ورأى أن الـتــركـيــز يـجــب أن يـكــون على
ال ـقــرارات الـتــي يتخذها الـقـضــاة االثنا
عشر في الجمعية التأسيسية للنادي،
الف ـت ــا الـ ــى أن الـ ـ ـق ـ ــرارات غ ـيــر مـسـ ّـيـســة
وتـبـغــي مـصـلـحــة ال ـق ـضــاء ف ــي الــدرجــة
االولـ ــى .وخـتــم صــاغـيــة بــالـقــول« :نحن
كـمـفـكــرة قــانــونـيــة ب ــدأن ــا مـنــذ  ١٢سنة
العمل لتكون جمعية كـهــذه مــوجــودة،
ّ
لكن الجمعية املــوجــودة الـيــوم تخطت
طموحاتنا».

تقرير

ّ
الصراف يعرض إدارة المعاينة الميكانيكية ...مجانًا!
لم تبادر وزارة الداخلية بعد إلى
إيجاد حل أو مخرج إلدارة المعاينة
الميكانيكية .لكن الجديد كان تقديم
شركة «جودة أبلوس» ،التي سبق أن
طعنت في نتيجة مناقصة تلزيم
«المعاينة» ،عرضًا إلدارة القطاع مجانًا،
إلى حين إجراء مناقصة جديدة .كيف
يمكن أن يسلك عرض كهذا طريقه إلى
التنفيذ؟ وهل يشكل دافعًا لتحريك هذا
ّ
المجمد منذ عام 2016؟
الملف

إيلي الفرزلي
ع ــام  ،2016فــي ذروة ال ـخــاف بشأن
مناقصة املعاينة امليكانيكية ،أوقف
م ـج ـل ــس ش ـ ـ ــورى ال ـ ــدول ـ ــة ت ـن ـف ـيــذهــا
ريثما يتخذ قــراره في أساس دعوى
اإلب ـطــال املـقــدمــة حينها مــن تحالف
«ج ــودة  -أب ـلــوس» (ع ــاد وأب ـطــل ،في
العام  2018قــرار مجلس إدارة هيئة
إدارة ال ـس ـيــر امل ــواف ـق ــة ع ـلــى نتيجة
املناقصة التي فاز بنتيجتها تجمع
.)SGS
كانت النتيجة املباشرة لهذا القرار
اسـ ـتـ ـم ــرار ش ــرك ــة «فـ ـ ـ ــال» الـ ـت ــي ك ــان
ع ـقــدهــا ق ــد ان ـت ـهــى بـ ـ ــإدارة املـعــايـنــة،
بحكم استمرارية املرفق العام.

حـيـنـهــا ،ك ـشــف امل ــدي ــر ال ـع ــام لـشــركــة
«جـ ـ ـ ــودة» ،ال ــوزي ــر ال ـس ــاب ــق يـعـقــوب
الصراف ،عن استعداد شركته إلدارة
امل ـع ــاي ـن ــة م ـج ــان ــا ،إذ ن ــص ال ـع ــرض
على أن تكتفي وزارة الداخلية بدفع
رواتــب املوظفني وشــراء قطع الغيار،
فيما تتكفل شركته باإلدارة ومراقبة
الجودة والصيانة من دون مقابل.
ع ـم ـل ـي ــا ،لـ ــم ي ـت ـغ ـيــر ش ـ ــيء م ـن ـ ُـذ ّ ذل ــك
الـتــاريــخ .ال نتيجة املناقصة نــفــذت،
وال مناقصة جديدة أطلقت ،وال حال
ّ
تحسن .بــل على العكس .ال
املعاينة
تـ ــزال ال ـشــركــة نـفـسـهــا تــديــر الـقـطــاع
من دون أي سند قانوني ،ومــن دون
أي احتمال لتحسن الخدمات ،علمًا
بــأن ملف املناقصة القديمة لم يقفل

ن ـهــائ ـيــا ب ـع ــد (ت ـق ــدم ــت ه ـي ـئــة إدارة
السير بطلب إعــادة محاكمة لم ُي ّ
بت
بعد).
الجديد أن وزارة الداخلية بدأت جديًا
ببحث الخيارات املمكنة ملعالجة هذا
امللف ،ومنها استعادة الدولة للقطاع
مــن الـشــركــة املـشـغـلــة ،علمًا ب ــأن هــذا
ال ـخ ـيــار ك ــان املـطـلــب األول لـنـقــابــات
السائقني ،منذ عام  ،2016خصوصًا
أن املــراكــز وامل ـعــدات ص ــارت ،منذ ما
قـبــل ذل ــك ال ـتــاريــخ ،مـمـلــوكــة مــن قبل
الـ ــدولـ ــة ،وال ي ــوج ــد م ـب ــرر لـتـقــاضــي
ال ـشــركــة الـحـصــة ال ـك ـبــرى م ــن ب ــدالت
املعاينة ،فيما ْ
األول ــى أن تبقى هذه
ال ـح ـص ــة ف ــي جـ ـي ــوب امل ــواطـ ـن ــن ،أو
تعود إلى الدولة بالكامل.

فـ ــي ذروة ت ـ ـجـ ـ ّـدد الـ ـنـ ـق ــاش ،أع ـ ــادت
ش ــرك ــة «ج ـ ـ ـ ــودة  -أبـ ـ ـل ـ ــوس» ت ـقــديــم
عــرضـهــا ال ـقــديــم ،فـتــوجـهــت بــرســالــة
رسمية ،مؤرخة في  ،2019/5/14إلى
وزيــرة الداخلية ريا الحسن ،تعرض
فـيـهــا «ت ـقــديــم إدارة م ــراك ــز املـعــايـنــة
امل ـي ـك ــان ـي ـك ـي ــة ع ـل ــى س ـب ـي ــل ال ـه ـب ــة».
ّ
ي ــرك ــز ال ـط ـل ــب ع ـل ــى ح ـق ـي ـقــة أن عـقــد
تلزيم املعاينة امليكانيكية قد انتهت
مدته فــي  2012/12/31وآلــت جميع
ال ـت ـج ـه ـي ــزات وامل ـ ـعـ ــدات إلـ ــى ال ــدول ــة
اللبنانية ،كما يذكر أن التمديد منذ
ذل ــك ال ـح ــن ح ـتــى ت ـم ــوز  ،2017كــان
يتم بقرارات من ّقبل مجلس الوزراء،
ما يعني أن املشغل يعمل منذ نحو
سـنـتــن م ــن دون أي س ـنــد قــانــونــي،
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لكن وفــق نظرية االستمرار في عمل
املرفق العام.
ولــذل ــك« ،وبــانـتـظــار إج ــراء مناقصة
ج ــدي ــدة ،ت ـعــرض الـج ـهــة املـسـتــدعـيــة
على وزارة الداخلية أن تتولى إدارة
هـ ــذا امل ــرف ــق ملـ ــدة ث ــاث ــة أش ـه ــر عـلــى
س ـب ـيــل ال ـت ـط ــوع وبـ ـ ــدون أي م ـقــابــل،
وذلك وفق اآلتي:
 تـــ ّـؤم ـ ـ ــن امل ـ ـس ـ ـتـ ــدع ـ ـيـ ــة ال ـت ـش ـغ ـي ــل
واإلش ــراف على كافة األعـمــال املالية
والهندسية وامليكانيكية واإلداري ــة
لهذا املشروع.
 تعمل على تدريب وتأهيل الفريقالعامل في املعاينة امليكانيكية.
 ت ـ ـس ـ ــدد الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــة أج ـ ـ ـ ـ ــور الـ ـعـ ـم ــالواملتعاقدين مباشرة.

الداخلية تدرس
العرض ...واألولوية
لمصير العمال

 ت ـس ــدد ال ــدول ــة ت ـكــال ـيــف الـصـيــانــةوت ــؤم ــن ال ـت ـج ـه ـيــزات ال ـت ــي تطلبها
الشركة».
هــل يمكن أن تــوافــق وزارة الداخلية
على هذا العرض؟ ال إجابة حتى اآلن
من قبل ال ــوزارة ،التي نقلت العرض
إلــى هيئة إدارة السير لــدرســه .لكن،
بحسب مصادر متابعة ،فإن املشكلة

األســاس ـيــة ف ــي ه ــذا ال ـع ــرض تتعلق
ّ
فبأي سند قانوني
بمصير العمال.
ستدفع الوزارة للعمال مباشرة؟ هل
سيتم إدخالهم إلى مالك هيئة إدارة
السير بعد توسيعه ،أم سيصار إلى
الجديد؟ في الحالة
نقلهم إلى املشغل
ّ
األولى ،هذه إجراءات معقدة وتحتاج
إل ــى مــراس ـيــم وق ــوان ــن ع ــدي ــدة .وف ّــي
الحالة الثانية ،سيكون على املشغل
أن ي ـت ـح ـ ّـم ــل ت ــوظـ ـي ــف  500مــوظــف
جــديــد ،مــع كــل مــا يتعلق بحقوقهم،
وال سيما منها الضمان االجتماعي.
ّ
يتحمل ذلك؟ بالنسبة
فهل يمكنه أن
إلى مصادر شركة «جودة  -أبلوس»،
فإن تفاصيل العرض يمكن أن تناقش
مع الوزارة ،مبدية موافقتها على أي

خـيــار ،إن كــان دفــع الـ ــوزارة مباشرة
للعمال أو الدفع من خالل الشركة بعد
ضمهم إلى مالكها ،على أن ينتقلوا
مجددًا إلى من يفوز باملناقصة .لكن
أال يمكن أن يؤدي حصر الهبة بثالثة
أشهر إلى تكرار تجربة «استمرارية
املرفق الـعــام» بعد هــذه املــدة ،بحيث
تتحول من العمل املجاني إلى العمل
املـ ـ ــدفـ ـ ــوع األجـ ـ ـ ـ ــر؟ تـ ــرفـ ــض مـ ـص ــادر
الشركة ذلــك ،مشيرة إلــى أن العرض
املقدم يفترض إنجاز املناقصة ضمن
مـهـلــة ال ـث ــاث ــة أش ـه ــر .ك ــذل ــك تكشف
املصادر عن استعداد الشركة لزيادة
هذه املدة إلى ستة أشهر على سبيل
املثال ،في حال طلبت وزارة الداخلية
ّ
ذلك ،مذكرة بأن األولوية تبقى إلنهاء

الوضع الراهن الشاذ.
ليست املناقصة الـجــديــدة هــي الحل
الوحيد .فخيار استعادة هذا املرفق
م ــن ق ـبــل ال ــدول ــة ه ــو خ ـي ــار م ـطــروح
ب ـجــديــة .ول ــذل ــك ،ف ــإن ال ـع ــرض املـقــدم
يمكن أن ُينظر إليه من هــذا املنظار،
أي ي ـم ـك ــن عـ ـن ــده ــا أن تـ ـك ــون ف ـت ــرة
الثالثة أشهر (أو الستة أشهر) فترة
انتقالية ،إلى حني تكون هيئة إدارة
السير جاهزة إداريًا وقانونيًا وتقنيًا
إلدارة هذا املرفق بنفسها.
ذلك ،ال يبدو بالنسبة إلى مصادر
كل ّ
امل ـش ــغ ــل ال ـح ــال ــي م ـق ـن ـعــة .بــالـنـسـبــة
إل ـيــه األمـ ــر ي ـح ـتــاج إل ــى سـلـسـلــة من
اإلجراءات القانونية املعقدة ،وأهمها
إيجاد حل النتقال العمال.
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مجتمع

مجتمع
قضية من بين  13ألف منتسب 3400 ،طبيب فقط شاركوا في انتخابات نقابة األطباء في بيروت أمس ،التي أسفرت عن فوز ساحق لالئحة مدعومة من
االنتخابية أن أكثر من  %60من األطباء لم يجدوا أنفسهم معنيين بتصويب
التيار الوطني الحر وحزب الله والقوات اللبنانية وحزب الكتائب .الوجه اآلخر للعملية ّ
الوضع المالي المتدهور للنقابة عبر الدفع الى خوض معركة انتخابية نقابية مستقلة خارجة عن عباءة االحزاب السياسية التي فتكت بالنقابة

أبرز المرشحين لعضوية المجلس
عدد المقترعين 3401

انتخابات األطباء :األحزاب تتنافس وتفوز
هديل فرفور
ب ــاك ــراُ ،ح ـس ـ َـم ــت ن ـتــائــج ان ـت ـخــابــات
ن ـق ــاب ــة األط ـ ـبـ ــاء ف ــي ب ـ ـيـ ـ ّـروت ،أم ــس.
ال ـفــوز الـســاحــق ال ــذي حققته الئحة
«ال ـن ـق ــاب ــة ت ـج ـم ـع ـنــا» (م ــدع ــوم ــة من
ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي الـ ـح ــر ،حـ ــزب ال ـلــه،
األجواء
الكتائب)،
الـقــوات اللبنانية وح ــزب
التي سبقت
ّ
االنتخابات أوحت ّأدى ،ب ــالـ ـت ــال ــي ،الـ ـ ــى فـ ـ ــوز م ــرش ــح
بمعركة «كسر
عظم» (األخبار)

ال ــائ ـح ــة ال ــدك ـت ــور شـ ــرف ب ــو شــرف
بـمـنـصــب ال ـن ـق ـيــب بــال ـتــزك ـيــة .فبعد
اإلع ـ ــان ع ــن ف ــوز الــائ ـحــة بأكملها
بـ ُمـجـلــس ال ـن ـق ــاب ــة ،ال ــراب ـع ــة ع ـصــرا،
على ّمنصب
وقـبـيــل بــدء التصويت
ُ
النقيب بلحظات ،انسحب املرشحان
ب ــاس ــم ب ــو م ــرع ــي ومـ ـ ـ ــروان الــزع ـبــي
ُليعلن فوز بو شرف.
ونــافـســت «النقابة تجمعنا» الئحة

«الطبيب أوال» ُ (مــدعــومــة مــن حركة
أمـ ـ ـ ــل وت ـ ـ ـيـ ـ ــار املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل والـ ـ ـح ـ ــزب
ال ـت ـق ــدم ــي اإلش ـ ـتـ ــراكـ ــي وقـ ـس ــم مـمــا
يـعــرف ب ـ «ح ــراك األط ـب ــاء») ،والئحة
ّ
ُ
«م ـس ـت ـقــلــون ن ـحــو ن ـقــابــة للطبيب»
(مدعومة من الحزب الشيوعي).
يـ ـت ــأل ــف مـ ـجـ ـل ــس الـ ـنـ ـق ــاب ــة م ـ ــن 15
مـ ـقـ ـع ــدًا :ث ـم ــان ـي ــة م ـن ـه ــا ل ـع ـضــويــة
املجلس ،وأربعة لصندوق التأمني

واإلع ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ــة ،وثـ ـ ـ ــاثـ ـ ـ ــة ل ـ ـص ـ ـنـ ــدوق
الـتـقــاعــد .وضـ ّـمــت الــائـحــة الـفــائــزة
 13مرشحًا فازوا جميعهم :ثمانية
لعضوية املجلس ،ثالثة لصندوق
التأمني واإلعــانــة واثنان لصندوق
التقاعد .وذهــب املقعدان املتبقيان
ال ــى ُمــرشـ َـحــي حــركــة أم ــل الــدك ـتــور
عـ ـم ــاد ص ـ ــوان ع ــن م ـق ـعــد ص ـن ــدوق
التقاعد ،والدكتور رامي األتات عن

تشرذم «أطباء الحراك»
بين منسحب ومعتكف
وعائد الى عباءة حزبه
 13ألــف طبيب منتسب ،س ـ ّـدد  9آالف
اشتراكاتهم ،واقترع منهم نحو 3400
فقط).
وف ّــق م ـصــادر مـطـلـعــة داخ ــل الـنـقــابــة،
فإنه لم يسبق للنقابة أن شهدت نسب
إقتراع أعلى« ،إال أنها ُع ّدت متدنية هذا
العام نظرا الــى حجم التوقعات التي
كــانــت ســائــدة ل ــدى غــالـبـيــة األط ـب ــاء».
ّ
إذ ّ أن التدهور املالي في النقابة الذي
وث ـقــه تـقــريــر مـسـتـشــار وزي ــر الصحة
ّ
قـبــل نـحــو شـهــر ك ــان يـجــب أن ُيـشــكــل
داف ـعــا لــأط ـبــاء ل ـخــوض االنـتـخــابــات
دفاعًا عن نقابتهم التي تعاني حاليا
م ــن «خ ـلــل ج ــوه ــري» ف ــي الـحـســابــات
و«ت ـ ـغ ـ ـيـ ــب عـ ـنـ ـه ــا أس ـ ـ ــس امل ـح ــاس ـب ــة
الـسـلـيـمــة وت ــواج ــه م ـخــاطــر تـعــريــض
ّ
مــوجــودات ـهــا لـلـضـيــاع وال ـس ــرق ــة» إل
أن أكـثــر مــن  %60مــن األط ـبــاء وجــدوا
أنفسهم غير معنيني بكل ذلك!
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،ك ـش ـفــت ال ـن ـت ــائ ــج ه ـشــاشــة
مجموعة «أطباء الحراك» الذين عجزوا
ع ــن خ ــوض مـعــركــة حقيقية وفـعـلـيــة،
ّ
واأله ـ ــم ُم ـس ـت ـقــلــة ،لـتـحـقـيــق م ــا كــانــوا
يطالبون به من إصالحات في النقابة.
إذ بدل توحيد جهودهم ،تشرذم هؤالء
وتــوزعــوا بــن منسحب ،ومعتكف عن
استكمال املـســار املطلبي ،وعــائــد إلى
عـبــاءة حــزبــه ،وأعـلـنــوا دعـمـهــم الئحة
أمل  -املستقبل  -االشتراكي.

 ...المستقبل والقوات يخسران في نقابة الشمال والنقيب شيوعي بالتزكية
محمد خالد ملص
فــازت الالئحة املــدعــومــة مــن تحالف
ال ـ ـعـ ــزم وامل ـ ـ ـ ــردة وال ـ ـكـ ــرامـ ــة وت ـجـ ّـمــع
اإلصالح والحزب الشيوعي والحزب
القومي بثالثة مقاعد من أصل أربعة
ف ــي ان ـت ـخ ــاب ــات ن ـق ــاب ــة األط ـ ـبـ ــاء فــي
الـشـمــال ،أم ــس ،فيما نــالــت الالئحة
التي دعمها تحالف تيار املستقبل
والـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة والـ ـجـ ـم ــاع ــة
اإلسالمية مقعدًا واحدًا فقط.
الـثــامـنــة ص ـبــاحــا ،فـتـحــت صـنــاديــق
اإلقـتــراع النتخاب األعضاء األربعة،
ومـ ــن بـيـنـهــم ال ـن ـق ـيــب ال ـ ــذي يقضي
العرف أن يكون مسيحيًا .وقد ترشح
الى هذا املنصب كل من الدكتور حنا
جرجس (املستقبل) ،واملرشح املنفرد
الدكتور بسام خوري .وكان مفترضًا

ان يـ ـ ـف ـ ــوز أحـ ــده ـ ـمـ ــا ب ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات
ع ـضــويــة امل ـج ـلــس لـيـنــافـســا مــرشــح
الئحة التحالف املنتمي الــى الحزب
ال ـش ـي ــوع ــي س ـل ـي ــم أب ـ ــي صـ ــالـ ــح .إال
خـســارتـهـمــا مـعــا ّأدت ال ــى ف ــوز أبــي
صالح بالتزكية.
م ــن أصـ ــل  2000مـنـتـســب لـلـنـقــابــة،
س ـ ـ ـ ّـدد  1266ط ـب ـي ـبــا اش ـت ــراك ــات ـه ــم
للمشاركة فــي العملية االنتخابية.
 802مـ ــن ه ـ ـ ــؤالء اق ـ ـتـ ــرعـ ــوا بـنـسـبــة
تجاوزت .%63
النقيب الـجــديــد ق ــال فــي ات ـصــال مع
«األخ ـ ـب ـ ــار» إن فـ ـ ــوزه «أتـ ـ ــى نـتـيـجــة
ت ـك ــات ــف س ـي ــاس ــي وجـ ـه ــد ن ـق ــاب ــي»،
واعـ ـ ـ ـدًا «ب ــال ــدرج ــة األول ـ ـ ــى بــالـعـمــل
على تعزيز وحــدة النقابة ،وحماية
الطبيب وحقوقه املــاديــة واملعنوية،
والعمل على انشاء نوع من الحصانة

القانونية لكل طبيب بغية حمايته
مــن الـتـجــريــح وال ـت ـط ــاول» .ورأى أن
فـ ــوز م ــرش ــح م ــن الـ ـح ــزب الـشـيــوعــي
فـ ــي ط ــرابـ ـل ــس« ،دل ـ ـيـ ــل ج ــدي ــد عـلــى
أنـهــا مدينة الـتـنــوع واإلنـفـتــاح على
ك ــل ال ـت ـي ــارات الـسـيــاسـيــة واملــدن ـيــة،
وليست مدينة لالرهاب».
وبحسب معلومات «األخـبــار» ،فقد
مورست ضغوطات سياسية كبيرة
من قبل تيار املستقبل على املرشح
م ـح ـم ــود ع ـل ــم ال ـ ــدي ـ ــن ،لــإن ـس ـحــاب
م ـ ــن امل ـ ـعـ ــركـ ــة قـ ـب ــل س ـ ــاع ـ ــات ق ـل ـي ـلــة
م ــن فـتــح ص ـنــاديــق اإلقـ ـت ــراع ،إال ان
األخـ ـي ــر أغـ ـل ــق ه ــات ـف ــه وفـ ـض ــل ع ــدم
ال ـ ــرد ع ـلــى االت ـ ـصـ ــاالت .ع ـلــم الــديــن
قــال ل ـ «األخ ـبــار» إن «مــا حصل كان
بمثابة تمنيات ،وليس ضغوطات»،
م ـش ـيــرا ال ــى أن ــه تــرشــح «كـمـسـتـقــل،

ّ
وش ــك ـل ـن ــا مـ ــع ع ـ ــدد مـ ــن امل ــرش ـح ــن
الئ ـح ــة الـ ـق ــرار امل ـس ـت ـق ــل» ،و«ك ــان ــت
املعركة ديمقراطية ،عبرنا خاللها
كباقي األطباء عن رأينا ومشاريعنا
املستقبلية للنقابة».
وت ـ ـ ـنـ ـ ــاف ـ ـ ـسـ ـ ــت ف ـ ـ ـ ــي االن ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــابـ ـ ــات
الئحتان« :العمل النقابي املستقل»
وضـ ـم ــت ج ــرج ــس مل ـن ـصــب الـنـقـيــب
والــدكـتــوريــن أحـمــد الـبــوش وناصر
األس ـ ـ ـعـ ـ ــد لـ ـلـ ـعـ ـض ــوي ــة (املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل
 ال ـ ـقـ ــوات  -الـ ـجـ ـم ــاع ــة) ،و«ال ـ ـقـ ــرارالنقابي املستقل» التي ّ
ضمت زياد
الـجـقــل وعـلــم الــديــن ويـحـيــى صالح
وعمر عبدالقادر الشهال للعضوية.
وأتـ ــت ال ـن ـتــائــج ع ـلــى ال ـش ـكــل االت ــي:
ص ــال ــح ( 396صـ ــوتـ ــا) ع ـل ــم ال ــدي ــن
( )384الشهال ( )374األسعد (.)338
ون ــال الـجـقــل  286صــوتــا ،وال ـبــوش

نسبة االقتراع تجاوزت
 ّ63في المئة ممن
سددوا اشتراكاتهم

 ،318وج ــرج ــس  ،298ف ـي ـمــا حصل
املرشح املستقل بسام الخوري على
 256صوتا .وشملت عملية االقتراع
انـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ث ـ ــاث ـ ــة أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء ل ـل ـج ـنــة
الـ ـتـ ـق ــاع ــد ،وق ـ ــد ف ـ ــاز األط ـ ـبـ ــاء كـلـيــم
حريكي وعامر حمزة وهاني لبدة.

نفايات السلطة

مرشحو «النقابة تجمعنا» المدعومة من حزب الله والتيار
الوطني الحر والقوات اللبنانية وحزب الكتائب

 %60لم يعنهم تصويب األداء النقابي

مقعد صندوق اإلعانة والتأمني.
األج ــواء التي سبقت االنتخابات ،في
ّ
ظ ــل األوض ــاع الـحــرجــة مــالـيــا وإداري ــا
التي تعانيها النقابة ،أوحت بمعركة
«كسر عظم» .ولكن ،خالفًا للتوقعات،
كانت نسبة االقـتــراع متدنية ج ـدًا .إذ
لــم تـتـجــاوز  %25مــن ع ــدد املنتسبني
َ
للنقابة ،ولم تتخط الـ %37ممن سددوا
اشتراكاتهم ويحق لهم االنتخاب! (من

على الحافة

ّ
ف ـ ــي ات ـ ـص ـ ــال م ـ ــع «األخـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــار» ،أك ـ ــد
النقيب بــو شــرف أن مطالب الـحــراك
«ه ــي مـطــالــب جـمـيــع األطـ ـب ــاء .إال ان
هـنــاك اختالفًا فــي الــرؤيــة الــى كيفية
ال ـت ـع ــاط ــي م ــع املـ ـش ــاك ــل الـ ـت ــي تـفـتــك
بالنقابة» .وقال إن العمل ُمع املجلس
الـ ـج ــدي ــد ذي االغـ ـلـ ـبـ ـي ــة امل ـن ـس ـج ـمــة
«م ــن شــأنــه حـكـمــا ان ي ـعــالــج االم ــور
ويـصـلــح املـشــاكــل االداري ـ ــة الـعــالـقــة».
وفيما اعتبر أن «السياسة هي التي
أوصلت الى هذه النتائج اإليجابية»،
شـ ـ ّـدد عـلــى أن «ال ـج ــو داخـ ــل الـنـقــابــة
سيبقى نقابيًا بحتًا ملصلحة الطبيب
ً
أوال ...وسنباشر اإلعداد لورشة عمل
إصالحية».
ت ـ ـ ـجـ ـ ــدر اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة الـ ـ ـ ـ ــى أن «حـ ـ ـ ـ ــراك
األطباء» كان يطالب ،إضافة الى رفع
املـعــاش التقاعدي املـحــدد ب ـ  600الف
لـ ـي ــرة وت ـح ـس ــن ش ـ ـ ــروط االسـ ـتـ ـف ــادة
م ـ ــن ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـل ـض ـمــان
اإلج ـت ـم ــاع ــي ،ب ــإق ــال ــة امل ــدي ــرة امل ــدي ــرة
الـعــامــة اإلداري ــة فــي النقابة ُاملدعومة
م ــن ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ــر وامل ـع ـي ـنــة،
بــرأيـهــم« ،خــافــا لـلـقــانــون واملـســؤولــة
بـ ـشـ ـك ــل مـ ـب ــاش ــر ع ـ ــن ت ـ ــده ـ ــور وض ــع
النقابة».

شرف لويس أبو شرف
وسيم خليل البيطار
برنارد جوزيف جرباقة
تغريد حسن حاج علي
أسامة نجيب شمص
يوسف بهجت الحداد
كريكور بروانت اجيديان

1445
1362
1333
1192
1173
1163
1113

مرشحو «الطبيب أوال» المدعومة من حركة امل وتيار
المستقبل والحزب اإلشتراكي
1103
جورج فيليب افتيموس
984
جورج عزيز الهبر
859
حسن موسى بسام
ماريان موسى نعمة مجدالني 839
725
أنيس شفيق أبي عكر
718
بدر وفيق زيدان
624
جان عبده أبي يونس
مرشحو المستقلين المدعومين من الحزب الشيوعي
علي حسن شمس الدين
جان الخوري انطونيوس
الحاج
محمد سامي الحاج
رافيبوزانت بانجاريان
شربل مارون عازار

624
481
460
448
416

حبيب معلوف
فــي انـتـظــار الـخـطــة الـتــي ستعلن عنها وزارة الـبـيـئــة ،اسـتـبــاقــا ألزم ــة النفايات
املتجددة ،ال بد من إبــداء مالحظات سيتم على أساسها تقييم ما يفترض أن
تقترحه الوزارة على مجلس الوزراء.
ً
أوالُ ،يفترض أن تتضمن االقتراحات شقًا استراتيجيًا للمرحلة املقبلة ،وآخر
يتعلق بالحالة الطارئة املستجدة اآلن في العاصمة واملناطق.
في الشق االستراتيجي ،لم ُيفهم بعد ما اذا كان سيتم طرح استراتيجية ادارة
النفايات ،كما ينص القانون رقم ( 80بتاريخ  )2018/10/10الذي منح الحكومة
(وزارة البيئة)  6اشهر  -تــم تجاوزها  -لعرض هــذه االستراتيجية ،ام سيتم
عرض خارطة طريق للوصول الى مثل هذه االستراتيجية (وهو الخيار األسلم
مبدئيًا) ،لفتح املجال أمــام املعنيني (وهــم كثر) للمشاركة في صياغتها ،األمر
الذي لم يحصل .إذ ال يبدو أن الــوزارة قد استعانت ،حسب علمنا ،بمن يعرف
بكيفية وضع هذه الخريطة وتحقيق االستراتيجية! اال اذا اعتبر خيار االستعانة
بخبير أجنبي لوضع استراتيجية شكلية وترجمتها الى العربية ،رفعًا ألي عتب
واستباقًا ألي نقد ،التزامًا بموجبات القانون! في وقت ال تزال الحكومة (ووزارة
البيئة) تعتمد على مجلس االنماء واالعمار الذي يعاني من حساسية مفرطة إزاء
أي نقاش عميق حول الخيارات االستراتيجية ،ويفضل العمل دائما في خطط
طــوارئ تحتاج الــى دراس ــات استشارية بسيطة وتلزيمات على الطلب ،مكررًا
خططه الفاشلة السابقة بردم البحر ،ومتذرعًا  -كالعادة  -بأنه ينفذ ما يطلبه
مجلس الوزراء.
وزارة البيئة اآلن في وضع ال تحسد عليه .صحيح انها ليست من وضع الخطة
الطارئة البالغة السوء (عــام  )2016التي تقضي بطمر النفايات على الشاطئ،
اال انها مسؤولة عن الفشل الــذي أوصلنا الى ما وصلنا اليه .فيما ال يــزال في
ال ــوزارة فريق العمل الفاشل نفسه الــذي أثبتت التجارب أنــه ال يعرف بقضايا
البيئة املعقدة أكثر من أي وزير «جديد» ،ولم يكن يومًا قادرًا على ممارسة دوره
في فضح اتجاهات الــوزراء أصحاب الصفقات .ولهذا فإن تغيير الــوزراء ،اذا لم
يكن «ثوريًا» ،لن يجدي طاملا بقيت «كيلة» املوظفني واملستشارين أنفسهم في
طاحون ال ــوزارة .والغريب أن في الــوزارة من يعتقد ،مخطئًا ،ان في امكانها ان
تعمل من دون ادارة ومن دون مدير عام ،او مع مدير يعمل بشكل معاد لقسم
من املوظفني ،من دون أن ّ
يبت أحد بأمره وباملخالفات واالرتكابات التي تدور
الشبهات فيها حوله وحول بعض املوظفني!
رغم ذلك كله ،ورغم أن وزارة البيئة لم تكن وراء وضع الخطة الطارئة اثر ازمة
العام  ،2015فــإن عليها واجــب درسها وتقييمها ،كــإجــراء ضــروري ومرحلي
وانتقالي قبل أن تقترح خطتها البعيدة املــدى .وعملية التقييم يجب أن تشمل
كل املرحلة السابقة ،أي منذ بدء التفكير بضرورة انتهاء مفاعيل الخطة الطارئة
األولى العام  ،1997والتعثرات املستمرة حتى يومنا هذا ،مرورا بتقييم ازمة العام
 ،2015الى تقييم أسس خطة العام  ،2016واملالحظات التي لم يأخذ بها أحد،
وهيمنة مجلس االنماء واالعمار على التخطيط ووضع دفاتر الشروط والتأهيل
والتلزيم واملراقبة… والنتائج الكارثية التي خلصنا اليها!
ورغم أن خطة طوارئ العام « 2016طارئة» وسيئة بكل املعايير ،اال أن لها قواعد
لم يتم احترامها ،يفترض بوزارة البيئة فتح تحقيق حولها ،ان لناحية طرق الردم
او لناحية طرق عمل املطامر ،او طرق تشغيل املعامل وتطويرها للفرز والتخمير،
ومخالفة شروط العقود لناحية التسليم ،وسوء تقدير الكميات واحتسابها...
الخ ،اضافة الى االجراءات املتعلقة بحسن الطمر لناحية التغليف وسحب الغازات
وكيفية املعالجة ،او لناحية معالجة العصارة وغيرها من االجراءات املطلوبة من
الشركات امللتزمة عمليات الجمع والفرز في املصدر.
وقد تأخرت وزارة البيئة في توجيه كتاب الى رئيس مجلس االنماء واالعمار
املهندس نبيل الجسر مؤخرا ،تطلب فيه بدء تفعيل فرز النفايات من املصدر
في أقضية جبل لبنان ،تطبيقًا للمادة  2من القانون  2018\80التي ّ
نصت على
ّ
وجوب تطبيق مبدأ االدارة املتكاملة للنفايات الصلبة (يشكل الفرز من املصدر
أحد أبرز عناصره) ،وإستنادًا الى عقدي كنس النفايات وجمعها ونقلها في
أقضية جبل لبنان بإستثناء قـضــاء جبيل ،الـلــذيــن وقعهما مجلس االنـمــاء
واالعمار مع مجموعتي «رامكو» و«معوض إده» عامي  2016و!2017
الجميع يعرف أن قــدرة استيعاب مطمر الجديدة يفترض أن تكون قد انتهت،
وأنه يتم التحايل على املساحات لشهر إضافي ،وان احدا لم يأخذ على محمل
الجد التحذيرات والدعوات الى االسراع في ايجاد حلول استراتيجية ،مما يرفع
من احتمال وجود نوايا مبيتة ،ال تزال مسيطرة منذ سنوات ،لتصبح الصفقات
أمرا واقعا ال بديل عنا .وكما في كل مرة ،سيأتي من يقول في اللحظة االخيرة
(التي لم تعد بعيدة) :ليس امامكم اال توسيع خطة الطوارئ واملزيد من الردم،
وتكبير مساحة االرض املردومة لصالح القوى السياسية املهيمنة في املناطق،
على حساب البيئة واألمــاك العامة ،مع كثير من الهدر في املــال العام .كما أن
ليس لديكم من حلول على املدى املتوسط والبعيد سوى املحارق!
انطالقا من كل ذلــك ،املرجح أن ال تتضمن الخطة التي تقدم بها وزيــر البيئة
الى مجلس الــوزراء اي اتجاه للمحاسبة واملراجعة للمرحلة السابقة ،مقترحا
في خطته «طبخة» فيها التخفيف والفرز والتخمير والطمر وتوسيع املطامر
ً
وصوال الى املحارق… مما يفسر عدم االهتمام مجددا بالحلول االستراتيجية،
في مقابل إرضاء اكبر عدد ممكن من املطالبني بكل شيء واي شيء ،السيما
املراهنني على قروض من «سيدر» النشاء محارق مكلفة جدا بكل املعايير!
كان الرهان أن يأتي وزيــر ثــوري ال صــوري الى وزارة البيئة كي يضع ملفات
البيئة الخطيرة على قاعدة استراتيجية وعلى سكة الحل .اال أن القوى السياسية
التي اختارت حقيبة البيئة رغم كل االخفاقات ،لم تتعلم من التجربة السابقة
أن مـقــاربــة الـقـضــايــا البيئية ال تـكــون عـلــى طــريـقــة الـجـمـعـيــات عـبــر الحمالت
الفولكلورية للنظافة! او على االرجح انها تعلمت درسا آخر يقول إن السياسة
في لبنان غنيمة ،كما كان يحصل دائما… ومن دون حساب!
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رياضة

رياضة
السلة اللبنانية

أخبار محلية

العشرة»
األندية «ال تحفظ ِ

مجموعة سهلة للبنان

أسـ ـ ـف ـ ــرت قـ ــرعـ ــة ت ـص ـف ـي ــات ب ـطــولــة
أمـ ــم آس ـي ــا ل ـك ــرة ال ـس ـلــة  ،2021عن
وقـ ـ ــوع ل ـب ـن ــان ف ــي م ـج ـم ــوع ــة سـهـلــة
نـسـبـيــا .وح ــل ل ـب ـنــان ف ــي املـجـمــوعــة
ال ــراب ـع ــة بــرف ـقــة ك ــل م ــن «ال ـب ـحــريــن،
الـهـنــد والـ ـع ــراق» .وض ـمــت املجموعة
األول ــى منتخبات «الفيليبني ،كوريا
ال ـج ـنــوب ـيــة ،إنــدون ـي ـس ـيــا وت ــاي ــان ــد»،
والثانية منتخبات «ماليزيا ،الصني،
الـيــابــان وتايبيه» ،والثالثة منتخبات
«هونغ كونغ ،نيوزيلندا ،أوستراليا وغوام» ،والخامسة «قطر ،السعودية ،سوريا
وإيـ ــران» ،فيما ضمت املجموعة الـســادســة منتخبات «األردن ،كازاخستان،
سريالنكا وفلسطني».

سابا وخوري خارج الضوء
حسين سمور
منذ حوالى الشهر ،لم تتوقف أخبار
ّ
اللبنانية.
االنـتـقــاالت فــي كــرة السلة
ف ــور انـتـهــاء مــوســم ( 2018ـ ـ ـ ـ ،)2019
بــدأ نــادي املريميني الشانفيل العمل
على تدعيم صفوفه ،لتتبعه األندية
األخ ـ ـ ـ ــرى س ــريـ ـع ــا .خـ ـ ــال األس ــابـ ـي ــع
امل ــاضـ ـي ــة ،ك ــان ــت األن ــدي ــة الـلـبـنــانـيــة
«ت ـ ـت ـ ـصـ ــارع» مـ ــن أج ـ ــل ال ـت ــوق ـي ــع مــع
الــاع ـبــن الـلـبـنــانـيــن ،قـبــل أن تفتح
مـ ـل ــف الـ ــاع ـ ـبـ ــن األج ـ ـ ــان ـ ـ ــب .ح ــاف ــظ
الرياضي ـ ـ بيروت على العبيه ،وفي
م ـقــدم ـهــم وائ ـ ــل عــرق ـجــي وامل ـخ ـضــرم
اسماعيل أحمد .األمر لم يكن مفاجئًا،
لكن املفاجأة الكبرى جاءت من ملعب
غــزيــر ،وتـحــديـدًا عندما أعلنت إدارة
الـ ـن ــادي األخ ـض ــر ال ـج ــدي ــدة بــرئــاســة
إيلي يحشوشي تخليها عن الالعب
صباح خ ــوري .األخـيــر لعب  12عامًا
بقميص نادي الحكمة ،حتى إنه رفض
الخروج من غزير في أصعب الظروف
ال ـتــي مــر بـهــا ال ـن ــادي ،وخــاصــة بعد
استقالة الرئيس التاريخي لـ«القلعة
الخضراء» أنطوان الشويري .مسيرة
صباح خــوري مع الحكمة كانت بني
( 2002ـ ـ  2007( ،)2005ـ ـ 2010( ،)2009
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ـ ـ  ،)2012و( 2015ـ ـ  .)2019لم يكن أكثر
املتشائمني يتوقع أن يـخــرج خــوري
بهذه الطريقة التي أقل ما يقال فيها
إنها «غير الئقة» ،بحق نجم وقف إلى
جــانــب ال ـن ــادي فـ ّـي أصـعــب ال ـظــروف،
وحتى إنه لم يتلق راتبه خالل فترات
طــويـلــة ،أو أنــه كــان يتقاضى الــراتــب
على دفعات متقطعة نتيجة الظروف
ال ـص ـع ـبــة ال ـت ــي م ــر ب ـه ــا ال ـ ـنـ ــادي فــي
السنوات األخيرة.
قــرار اإلدارة القــى ردود فعل غاضبة
ومـسـتـنـكــرة ،مــن قـبــل شــريـحــة كبيرة
مــن جـمــاهـيــر ال ـنــادي األخ ـضــر ،التي
اعتبرت انه ال يجوز أن ُيعامل صباح
خ ـ ــوري ب ـه ــذه ال ـط ــري ـق ــة ،ب ـعــد ك ــل ما
قــدمــه ل ـل ـنــادي ع ـلــى م ــدى ال ـس ـنــوات.
الــاعــب عبر عــن حــزنــه وغضبه على
القرار ،مؤكدًا أنه كان يتمنى أن ينهي
مـسـيــرتــه م ــع الـ ـن ــادي األخـ ـض ــر ،وأن
ال ي ـكــون خ ــروج ــه م ــن الـحـكـمــة بـهــذه
الـ ـط ــريـ ـق ــة .وع ـ ـ ــزت م ـ ـصـ ــادر م ـتــاب ـعــة
للملف أن ال ـقــرار باستبعاد خــوري،
واالعتماد على العبني صغار السن،
م ـق ــاب ــل ال ـت ـع ــاق ــد مـ ــع ث ــاث ــة الع ـبــن
أجانب ّ
مميزين ،بينهم والتر هودج،
كان قرارًا فنيًا خالصًا .باملقابل ،أكدت
مصادر لـ«األخبار» أن قرار استبعاد

خ ــوري ك ــان إداريـ ــا بــالــدرجــة األول ــى،
وذلك بسبب أن الالعب لم يشارك في
التحركات والتظاهرات التي نظمتها
اإلدارة ال ـح ــال ـي ــة (ل ـ ــم ت ـك ــن حـيـنـهــا
فــي مـنـصـبـهــا) ضــد اإلدارة السابقة
ـادي ال ـح ـك ـمــة ،وح ـت ــى إن الــا ّعــب
لـ ـن ـ ّ
ل ــم ي ــوق ــع ع ـلــى ال ـعــري ـضــة ال ـتــي وق ــع
عليها العبون في الـنــادي ،للمطالبة
برحيل اإلدارة السابقة ،وذلك بحسب
املصادر.
الـجـمـيــع يــذكــر املــوســم قـبــل املــاضــي،
حـيـنـهــا كـ ــان ال ـح ـك ـمــة ي ـعــانــي مــالـ ّـيــا
وإداري ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،لـ ـك ــن صـ ـب ــاح خ ـ ـ ــوري ق ــاد

أكدت مصادر لـ«األخبار»
أن قرار استبعاد خوري
كان إداريًا بالدرجة
األولى بخالف ما أشيع

مجموعة مــن الــاعـبــن صـغــار السن
للفوز على نادي املريميني ـ ـ الشانفيل،
ال ــذي كــان حينها مدججًا بالنجوم،
فــي مرحلة ربــع نهائي بطولة لبنان
ل ـك ــرة ال ـس ـل ــة .ح ـي ـن ـهــا قـ ــال خ ـ ــوري «
نــادي الحكمة هو منزلي ومسيرتي،
املال يأتي في آخر القائمة ،فأنا ألعب
للقميص» .كل التضحيات لم تشفع
لالعب بالبقاء ولو إداريًا أو مساعدًا
ف ـن ـي ــا فـ ــي ال ـ ـن ـ ــادي ،ل ـي ـط ــوي ص ـبــاح
خــوري صفحة الحكمة ،ويتطلع إلى
ً
م ـش ــوار ج ــدي ــد ،ل ــن ي ـكــون ط ــوي ــا في
كــرة السلة اللبنانية ،واألكيد أن فيه
غصة كبيرة.
خ ـ ــروج ص ـب ــاح خ ـ ــوري م ــن الـحـكـمــة
ّ
ب ـهــذه الـطــريـقــة يــذكــر بـمــا حـصــل مع
واح ــد مــن أفـضــل امل ــدرب ــن فــي لبنان
ف ــي ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة .ق ــاد بــاتــريــك
سابا نادي بيروت من دوري الدرجة
ال ـثــان ـيــة إل ــى دوري األض ـ ـ ــواء ،ومـنــذ
املوسم األول وصل بنادي بيروت إلى
املربع الذهبي ،ثم ّ
قدم مستوى ّ
مميزًا
في البطولة العربية التي استضافها
الـنــادي على ملعبه فــي الشياح (حل
فـ ــي املـ ــركـ ــز الـ ـث ــان ــي خـ ـل ــف اإلتـ ـح ــاد
السكندري املـصــري) .سابا نجح في
بناء تركيبة متماسكة وخاصة على

املستوى الدفاعي لناد حديث العهد
ف ــي دوري األضـ ـ ـ ــواء ،ح ـتــى إنـ ــه كــان
منافسًا محليًا وعــربـيــا مـنــذ املــوســم
األول ،ل ـك ــن هـ ــذا ل ــم ي ـش ـفــع ل ـل ـمــدرب
املـجـتـهــد ،فــأقـيــل فــي املــوســم األخ ـيــر،
ليتم الـتـعــاقــد مــع م ــدرب أجـنـبــي هو
الصربي ميودراغ بيريسيتش ،الذي
لم ينجح في أن ّ
يتوج باللقب املحلي.
وت ـ ــؤك ـ ــد مـ ـ ـص ـ ــادر سـ ـل ــوي ــة م ـتــاب ـعــة
ل ـلــدوري املـحـلــي أن بــاتــريــك ســابــا لم
يكن يستحق اإلقالة ،وخاصة أنه قاد
ال ـنــادي إلــى األض ــواء بسرعة كبيرة.
وكان سابا قد أقيل أيضًا من تدريب
منتخب لبنان األول ،بعدما قاده في
مــرحـلــة م ــن الـتـصـفـيــات املــؤه ـلــة إلــى
ك ــأس ال ـعــالــم .ف ــي تـلــك ال ـف ـتــرة ،نجح
ســابــا ف ــي إع ـ ــادة املـنـتـخــب إل ــى سكة
االن ـ ـت ـ ـصـ ــارات ف ــي ال ـت ـص ـف ـي ــات ،بـعــد
املـ ـسـ ـت ــوى ال ـض ـع ـي ــف ل ـل ـب ـن ــان تـحــت
ق ـي ــادة امل ـ ــدرب الـلـيـتــوانــي رام ــون ــاس
بوتاوتاس ،لكن هــذا أيضًا لم يشفع
ً
لــه ،فأقيل وعـ ّـن بــدال منه سلوبودان
سوبوتيتش ،ال ــذي لــم ينجح بــدوره
في قيادة املنتخب إلى نهائيات كأس
العالم .هي نتائج ال شك أنها تنصف
عمل امل ــدرب خــال فترته مــع بيروت
واملنتخب.

حلبي نائبًا لرئيس االتحاد اآلسيوي

انتخب رئيس االتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم الحلبي نائبًا أول لرئيس االتحاد
اآلسيوي للعبة ،لوالية تمتد على أربع سنوات ،وذلك في االنتخابات التي جرت
نهاية األسبوع في مدينة بنغلور الهندية .وبهذا بات الحلبي أول لبناني ّ
يتبوأ
مركز النائب األول لرئيس اتحاد أكبر قارة في العالم .والحلبي ،املولود في عام
 ،1968دخــل املعترك اإلداري الرياضي منذ سنوات عــدة ،وكــان رئيسًا فخريًا
لنادي املريميني الشانفيل (ديك املحدي) ،ثم رئيسًا فخريًا لنادي التضامن (ذوق
مكايل) فعضوًا في اللجنة اإلداريــة لالتحاد اللبناني لكرة السلة في  16كانون
األول عام  ،2016ثم رئيسًا لالتحاد بالتزكية في  28تموز من العام الفائت.

تعرض باتريك سابا للظلم عندما أقيل من تدريب بيروت والمنتخب اللبناني (مروان طحطح)

الكرة اللبنانية

«دودو» :ال جديد في المفاوضات
مع النجمة بشأن معتوق
عبد القادر سعد
خ ــرق خ ـبــر نـ ّـيــة الع ــب فــريــق الـنـجـمــة
وقــائــد منتخب لـبـنــان حـســن معتوق
تجديد عقده مع ناديه لثالث سنوات،
الـهــدوء ال ــذي طغى على عطلة نهاية
األسـ ـب ــوع ك ــروي ــا .ي ــوم أم ــس (األحـ ــد)
ك ــان ه ـنــاك حــديــث م ــن أك ـثــر م ــن جهة
ع ـ ــن أن مـ ـعـ ـت ــوق حـ ـس ــم أم ـ ـ ـ ــره وق ـ ــرر
تـجــديــد الـعـقــد م ــع الـنـجـمــة .خ ـبـ ٌـر بــدا
مـفــاجـئــا ف ــي ظ ــل امل ـع ـلــومــات ال ـ ــواردة
ـاد من
عــن أن توقيع معتوق مــع أي ن ـ ٍ
الصعب أن يحصل قبل نهاية الشهر
ال ـحــالــي ،وت ـحــدي ـدًا بـعــد خ ـتــام ال ــدور
نصف النهائي من منطقة غرب ّآسيا
في كــأس االتـحــاد اآلسـيــوي ،وتوضح
صورة العهد في املسابقة.
يــوســف محمد «دودو» ،وهــو صديق
ّ
م ـع ـت ــوق املـ ـ ـق ـ ــرب ،وامل ـ ـكـ ــلـ ــف مـ ــن قـبــل
الــاعــب إج ــراء املـفــاوضــات مــع األندية
ّ
املهتمة ،أكــد في حديث مع «األخبار»
أن مـ ــا ق ـي ــل عـ ــن ت ـج ــدي ــد ال ـع ـق ــد غـيــر
«ليس هناك جديد في عرض
صحيح.
ُ
النجمة ال ــذي ق ـ ّـدم أخ ـي ـرًا خ ــال شهر
رم ـض ــان وال ـ ــذي وج ــد م ـع ـتــوق أن ــه ال
يتناسب مع طموحاته» ،يقول محمد
لـ«األخبار».
وع ـل ـمــت «األخ ـ ـبـ ــار» أن ال ـن ـج ـمــة ق ـ ّـدم
عرضني حتى اآلن ،األول ال يرقى إلى
أن يكون عرضًا نظرًا إلــى الـفــارق بني
ّ
مــا قـ ّـدمــه الـنـجـمــاويــون وم ــا يـفــكــر به
م ـع ـتــوق .أم ــا ال ـثــانــي فـقــد ك ــان بقيمة
أكـبــر ،لـكــن أيـضــا لــم يـقــارب مــا يطلبه
ق ــائ ــد م ـن ـت ـخــب ل ـب ـن ــان ،وال ـ ـعـ ــرض لــم
يـكــن خياليًا كـمــا أشـيــع ســابـقــا .حتى
إن ع ــرض النجمة هــو أق ــل مــن عــرض

(عدنان الحاج علي)

«األخبار»
علمت
ّ
أن النجمة قدم
عرضين حتى اآلن

األنصار الذي تقدم به األخضر بعدما
رفع قيمة عرضه من  600ألف الى 700
ألف دوالر ،لكن معتوق ال يزال ّ
يتريث
في الرد على تلك العروض ،فهو حتى
اآلن يملك الكثير من الوقت من جهة،
وأن ن ــادي الـعـهــد لــم يــدخــل عـلــى خط
عرض لالعب
املفاوضات ولم يقدم أي
ٍ

بشكل رسمي من جهة ثانية.
ّ
ال ـع ـه ــد فـ ــي ه ـ ــذه الـ ـفـ ـت ــرة يـ ــركـ ــز عـلــى
مـ ـب ــارات ــه م ــع الـ ــوحـ ــدات األردنـ ـ ـ ــي فــي
ذهــاب نصف النهائي في  17الجاري
فــي عـ ّـمــان ،ولـيــس فــي وارد االنشغال
في أمور أخرى قبل املباراة الثانية مع
الوحدات في  24الجاري في بيروت.
مــن جـهــة أخـ ــرى ،يـتـ ّـجــه األن ـص ــار الــى
ح ـس ــم ه ــوي ــة املـ ــديـ ــر ال ـف ـن ــي ال ـجــديــد
ل ـل ـفــريــق هـ ــذا األس ـ ـبـ ــوع ،ب ـع ــد غــربـلــة
ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـس ـي ــر ال ــذاتـ ـي ــة مل ــدرب ــن
ُ
عرب وأجانب .وقد ط ِرح أكثر من اسم
كــاملـغــربــي مـحـمــد ال ـســاهــل وال ـســوري
نــزار محروس ،لكن مصادر أنصارية
ّ
ّ
أك ـ ــدت أن الـ ـق ــرار ل ــم يــت ـخــذ ب ـع ــد .فما
ي ـه ــم األنـ ـص ــاري ــن أن ي ـت ـنــاســب عـقــد
املــدرب مع امليزانية املوضوعة والتي
تـتــراوح بــن ستة وسبعة آالف دوالر
شهريًا وهــو املبلغ الــذي كــان يحصل
ع ـل ـيــه املـ ـ ــدرب األردن ـ ـ ــي ع ـبــد ال ـل ــه أبــو
ّ
يتحسبون أن يتم
زمع .فاألنصاريون
االت ـفــاق مــع م ــدرب قــد يطلب مساعدًا
لـ ــه ،وب ــال ـت ــال ــي س ـي ـف ــرض ذلـ ــك أع ـب ــاء
مــالـيــة إضــاف ـيــة .وع ـل ـيــه ،ف ــإن الـتــوجــه
لدى املسؤولني في النادي أن ال تكون
ال ـك ـل ـفــة أع ـل ــى م ــن ع ـش ــرة آالف دوالر
للمدرب الجديد ومساعده.
فــي النجمة ،ستتسارع هــذا األسبوع
وت ـ ـيـ ــرة امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات بـ ـه ــدف تــدع ـيــم
الفريق للموسم املقبل ،حيث إن هناك
أكـثــر مــن اســم على طــاولــة املسؤولني
ك ــاع ــب ف ــري ــق اإلخـ ـ ــاء األهـ ـل ــي عــالـيــه
أح ـم ــد ع ـط ــوي ،والعـ ــب ف ــري ــق الـبـقــاع
كالفن ضــو ،وســط منافسة مــن نــادي
األنـ ـص ــار ال ـ ــذي ت ـب ــدو ح ـظــوظــه أكـبــر
ّ
لضم الالعب.

قرعة غرب آسيا للناشئين
ّ
حل منتخب لبنان لكرة القدم للناشئني في املجموعة األولى لبطولة غرب آسيا
ُ
من  1تموز املقبل الى  11منه بمشاركة
(دون  15عامًا) التي ستقام في األردن ُ
ّ
تسعة منتخبات .وأسفرت القرعة ،التي اجريت في العاصمة األردنية عمان
أمــس األح ــد ،عــن وق ــوع لبنان مــع البحرين وســوريــا ،فيما ضـ ّـمــت املجموعة
ً
كال من :األردن ،فلسطني ُ
وعمان ،والثالثة :السعودية ،الكويت والعراق.
الثانية
ويلتقي فــي الـيــوم األول مــن منافسات دور املـجـمــوعــات فــي  1تـمــوز املقبل،
سوريا مع لبنان ( 16:00بتوقيت األردن) ،عمان مع األردن ( )19:00والعراق
مع السعودية ( )22:00على استاد األمير محمد في مدينة الزرقاء .وتستكمل
املنافسات في يومها الثاني في  3تموز ،فيلتقي البحرين مع سوريا (،)16:00
فلسطني مــع عمان ( ،)19:00والكويت مــع الـعــراق ( .)22:00فيما يلتقي في
اليوم الثالث واألخير من الدور األول في  5تموز ،لبنان مع البحرين (،)16:00
األردن مع فلسطني ( )19:00والسعودية مع الكويت ( .)22:00وسيلعب دور
املجموعات بنظام الدوري من مرحلة واحدة ،حيث سيتم تحديد مراكز الفرق
في املجموعات بعد الدور األول.
روجيه فغالي يحتفظ برالي جزين الثامن

احتفظ السائق روجيه فغالي
ّ
ومــاحــه ،جــوزيــف مـطــر ،على
سـ ـك ــودا فــاب ـي ــا «ار  »5بـلـقــب
رالـ ــي جـ ّـزيــن ال ـس ـنــوي الـثــامــن
الـ ــذي نــظ ـمــه الـ ـن ــادي الـلـبـنــانــي
للسيارات والسياحة ()ATCL
في محافظة الجنوب بمشاركة
 22سـ ـي ــارة وب ــرع ــاي ــة ات ـح ــاد
بلديات جزين .واحتل باتريك
ّ
نجيم وملحه تييري روحانا،
على ميتسوبيتشي النسر «ايفو  »9املركز الثاني بفارق  3دقائق و 17ثانية
عن األول ،وجــاء ميشال صليبي ومالحه رونــي مــارون على فــورد فييستا
«ار  »5في املركز الثالث بفارق  3دقائق و 34ثانية عن األول وبفارق  17ثانية
عن الثاني.

دﻋﻮة ﻟﺤﻀﻮر اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
ان ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻓﻴﻨﻴﺴﻴﺎ ﺑﻨﻚ ش٠م٠ل ٠ﻳﺪﻋﻮ ﺣﻀﺮات اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻟﺤﻀﻮر اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت،
ﺷﺎرع ﻓﻮش ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻤﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻇﻬﺮ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻴﻪ
 ٢٠١٩/٦/٢٨وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﺪاول ﻓﻲ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺎﻟﻲ:

 - ١ﺗﻼوة وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮي ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﻋﻦ اﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮف ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٨
 - ٢ﺗﻼوة وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻔﻮﺿﻲ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻦ اﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮف ﻟﻌﺎم ٢٠١٨

 - ٣اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ وﺣﺴﺎب اﻻرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠١٨واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺸﺄن ارﺑﺎح اﻟﻌﺎم ٢٠١٨
 - ٤اﺑﺮاء ذﻣﺔ رﺋﻴﺲ واﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ﻋﻦ اﻋﻤﺎل ﺳﻨﺔ ٢٠١٨
 - ٥ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت وﻣﺨﺼﺼﺎت رﺋﻴﺲ واﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة.

 - ٦اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻻﻋﻤﺎل اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻻﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ  ١٥٨و  ١٥٩ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻤﺎدة
 ١٥٢ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﺴﻠﻴﻒ

 - ٧ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺣﺪ ﻣﻔﻮﺿﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺼﺮف وﺗﺤﺪﻳﺪ اﺗﻌﺎﺑﻪ
 - ٨أﻣﻮر أﺧﺮى ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ او ﻃﺎرﺋﺔ

ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ ﺣﻀﻮر ﻫﺬه اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻨﻈﺎم
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺼﺮف وﻟﻜﻞ ﻣﺴﺎﻫﻢ ﺣﻖ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ او اﻧﺘﺪاب ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻨﻪ
ﻋﻠﻰ ان ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻤﺜﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎ وﻳﺤﻖ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ان ﻳﻄﻠﻌﻮا ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ
اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺸﺎر اﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ١٩٧ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن
اﻟﺘﺠﺎرة اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﺒﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎع.
ﻋﻦ ﻣﺠﻠـﺲ اﻻدارة
ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﻋﺎﺷﻮر
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة – اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
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رياضة

رياضة

دوري األمم األوروبية

روالن غاروس

البرتغال تعانق السماء
استحق
المنتخب
البرتغالي
الفوز
(أ ف ب)

تــواصـلــت عـقــدة املنتخب الهولندي
مع النهائيات .فبعد خسارة نهائي
ك ـ ــأس ال ـع ــال ــم ف ــي ث ـ ــاث م ـنــاس ـبــات
( 1974ـ  1978ـ  ،)2010خ ـس ــرت
هولندا نهائي دوري األمم األوروبية
هـ ـ ــذه امل ـ ـ ـ ــرة ،ف ـ ــي ن ـس ـخ ـت ـه ــا األولـ ـ ــى
أمــام املنتخب البرتغالي بهدف من
دون رد ،س ـج ـلــه م ـه ــاج ــم فــالـنـسـيــا
اإلسباني غونزالو غويديس .وبعد
هذه الخسارة ،يبقى رصيد منتخب
ّ
مجمدًا عند لقب أوروبــي
الطواحني
واحـ ــد ،وه ــو ك ــأس األمـ ــم األوروب ـي ــة
عام (.)1988
استحق املنتخب البرتغالي الفوز في
املباراة النهائية ،بعدما سيطر عليها

11

مـنــذ ال ـبــدايــة ،فخلق ال ـف ــرص ،وه ـ ّـدد
مرمى سيليسن في أكثر من مناسبة.
وب ـع ــد الـ ـف ــوز ب ـب ـطــولــة أوروبـ ـ ـ ــا ع ــام
 2016على حساب املنتخب الفرنسي،
دخــل البرتغاليون الـتــاريــخ لكونهم
املنتخب األول الذي يحقق لقب دوري
األمم األوروبية .واستفادت البرتغال
م ــن خ ـب ــرة الع ـب ـي ـهــا ال ــذي ــن يـقــودهــم
املـ ـخـ ـض ــرم ك ــري ـس ـت ـي ــان ــو رون ـ ــال ـ ــدو،
ّ
للتفوق على العبي هولندا الشبان،
ال ــذي ــن ال يـمـلـكــون خ ـب ــرة ك ـب ـيــرة في
املواعيد الكبرى .واستفادت البرتغال
أيضًا من عاملي االرض والجمهور،
ع ـل ــى اع ـت ـب ــار أن ال ـل ـق ــاء جـ ــرى عـلــى
ملعب «دراغاو» في بورتو.

تـ ــأثـ ــرت ه ــولـ ـن ــدا ب ـخ ــوض ـه ــا نـصــف
ن ـ ـهـ ــائـ ــي قـ ـ ـ ــوي ج ـ ـ ـ ـدًا مـ ـ ــع امل ـن ـت ـخ ــب
االن ـك ـل ـيــزي ،ول ـعــب  120دق ـي ـقــة يــوم
الـ ـخـ ـمـ ـي ــس امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ،فـ ـيـ ـم ــا ك ــان ــت

فاز المنتخب البرتغالي
بجائزة مالية قدرها
 10.5مليون يورو

البرتغال قــد تـجــاوزت سويسرا في
الــوقــت األصـلــي يــوم االرب ـعــاء ،أي إن
املنتخب البرتغالي كان له يوم راحة
إضافي.
وف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـفـ ــاص ـ ـيـ ــل ،ب ـ ـ ـ ــدأ امل ـن ـت ـخ ــب
البرتغالي اللقاء بصورة ّ
قوية ،فتوغل
بــرنــاردو سيلفا داخــل منطقة الجزاء
الهولندية في الدقيقة الثالثة ،ولكنه
ل ــم يـنـجــح ف ــي ت ـج ــاوز امل ــداف ــع ال ـقــوي
فيرجيل فان دايك .سيطر الهولنديون
ع ـلــى ال ـك ــرة ف ــي ال ـش ــوط األول ،ولـكــن
مــن دون فعالية تــذكــر ،حتى إنـهــم لم
ي ـن ـج ـحــوا ف ــي ال ـت ـســديــد ع ـلــى املــرمــى
طيلة  45دقيقة .مع انتصاف الشوط
تحرك البرتغاليون أكثرّ ،
فسدد أفضل

العب في العالم كريستيانو رونالدو
ك ـ ــرة قـ ــويـ ــة عـ ـل ــى مـ ــرمـ ــى س ـي ـل ـي ـســن،
حــول ـهــا فـ ــان داي ـ ــك إلـ ــى رك ـل ــة رك ـنـ ّـيــة.
ح ــاول رونــالــدو فــي أكـثــر مــن مناسبة
عبر التسديد من خــارج القوس ،ومن
خ ــال الــرأس ـيــات ،لكنه لــم يـنـجــح .في
الدقيقة ال ــ ،29جــاء ال ــدور على برونو
ف ـي ــرن ــان ــدي ــز ال ـ ــذي س ـ ـ ّـدد بـ ـق ــوة عـلــى
املرمى ،ولكن سيليسن تمكن من إنقاذ
أكـثــر مــن ك ــرة .وفــي الــدقــائــق األخـيــرة،
ح ـ ــاول بـ ــرنـ ــاردو سـيـلـفــا وس ـي ـم ـيــدو،
ولكن الــدفــاع الهولندي كــان حاضرًا،
لينتهي الشوط األول بنتيجة سلبية.
فـ ــي ال ـ ـشـ ــوط الـ ـث ــان ــي دخ ـ ــل املـنـتـخــب
ال ـه ــول ـن ــدي بـ ـص ــورة م ـغ ــاي ــرة .ح ــاول
جيورجينهو فاينالدوم التوغل داخل
الدفاعات البرتغالية ،ولكنه سقط في
فخ التسلسل .سيطرت هولندا نسبيًا
على منتصف امللعب ،ولـكــن مــن دون
خ ـطــورة ،فـكــان كريستيانو رونــالــدو
ورفاقه األخطر عبر الهجمات املرتدة،
حتى جاء الهدف من تسديدة قوية في
الدقيقة ال ــ 60عبر املهاجم البرتغالي
غونزالو غويديس .حاول الهولنديون
تعديل النتيجة ،ولكن ممفيس ديباي
ل ـ ــم ي ـن ـج ــح ف ـ ــي تـ ـح ــوي ــل ك ـ ــرة سـهـلــة
بــرأســه إل ــى ه ــدف عـنــد الــدقـيـقــة الـ ــ.65
وفي الدقائق األخيرة من عمر اللقاء،
سيطر كريستيانو رونالدو وزمــاؤه
ّ
عـلــى املـ ـب ــاراة ،وتـمــكـنــوا ضـبــط إيـقــاع
اللعب بالطريقة التي تناسبهم ،إلى
أن وصلوا للنهاية.
وإض ـ ــاف ـ ــة ال ـ ــى الـ ـ ـف ـ ــوز ب ــالـ ـلـ ـق ــب ،ف ــاز
املـنـتـخــب ال ـبــرت ـغــالــي ب ـجــائــزة مــالـيــة
قدرها  10.5ماليني يورو.
واحـ ـت ــل امل ـن ـت ـخــب اإلن ـج ـل ـي ــزي املــركــز
الثالث في النسخة األولــى من بطولة
دوري األمم ،بتغلبه بركالت الترجيح
( )5-6على املنتخب السويسري ،إثر
ان ـت ـهــاء الــزم ـنــن األص ـل ــي واإلض ــاف ــي
بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــادل الـ ـسـ ـلـ ـب ــي ،عـ ـل ــى إسـ ـت ــاد
دومــافــونـســو هنريكيز فــي البرتغال
أي ـ ـضـ ــا .وق ـ ـ ــدم امل ـن ـت ـخ ــب اإلن ـج ـل ـي ــزي
مـبــاراة قــويــة ،وكــان األفـضــل فــي أغلب
أوقـ ـ ــات امل ـ ـبـ ــاراة ،وح ــرم ـت ــه ال ـعــارضــة
التقدم بالنتيجة في ثالث مناسبات.
(األخبار)

ّ
نادال يعزز رقمه القياسي

أعلن نادي باريس سان جيرمان
ّ
الفرنسي ،أن نجمه البرازيلي نيمار،
ُ
الذي أصيب في كاحله األيمن في
صفوف منتخب بالده سيغيب عن
املالعب ألربعة أسابيع .وأرسل نادي
العاصمة الفرنسية طبيبني إلى
البرازيل لإلشراف على حالة نيمار،
ّ
فتبي أنه «يعاني من التواء حاد في
أربطة الكاحل األيمن من دون أن يكون
في حاجة إلى عملية جراحية» ،كما
ذكر سان جيرمان في بيان له .وأضاف:
ً
«عالج هذه اإلصابة يتطلب عمال
وقائيًا .ومن املتوقع عودة مهاجم
باريس سان جيرمان إلى املالعب في
غضون أربعة أسابيع» ،أي قبل انطالق
الدوري الفرنسي املقرر في  10آب/
أغسطس املقبل.

عزز اإلسباني رافايل نادال رقمه
القياسي في عدد ألقاب بطولة روالن
غاروس الفرنسية ،ثانية البطوالت األربع
الكبرى في كرة املضرب ،بتتويجه للمرة
الثانية عشرة والثالثة تواليًا ،بفوزه على
النمساوي دومينيك تييم (،)7-5( ،)3-6
( ،)1-6و( .)1-6وأصبح نادال أول العب
في التاريخ (بني الرجال والسيدات ،في
عصر االحتراف أو ما قبله) ،يحرز لقب
بطولة كبرى واحدة  12مرة ،متفوقا على
األوسترالية مارغريت كورت التي ّتوجت
بلقب بطولة أوستراليا  11مرة ،علمًا بأنها
تحمل الرقم القياسي املطلق في عدد ألقاب
البطوالت الكبرى لدى الالعبات ( 24موزعة
ما بني ما قبل عصر االحتراف وما بعده).
ورفع «املاتادور» اإلسباني البالغ  32عامًا،
رصيده في بطوالت الغراند سالم الى 18
لقبًا ،بفارق اثنني فقط عن حامل الرقم
القياسي السويسري روجيه فيدرر الذي
سقط أمامه في الدور نصف النهائي في
روالن غاروس ،وأثبت أنه بال منازع «ملك»
البطولة الفرنسية ومالعبها الترابية،
بتحقيقه فوزه الـ  93في  95مباراة
خاضها على املالعب الباريسية.
وفي مواجهة تييم املصنف رابعًا ،والذي
سبق له الفوز على نادال أربع مرات على
املالعب الترابية ،أثبت اإلسباني املصنف
ثانيًا ّ
علو كعبه وال سيما بعدما خسر
املجموعة الثانية بصعوبة ،ليشن هجومًا
بال هوادة على منافسه في املجموعتني
الثالثة والرابعة ،ويسمح له بالفوز بشوط
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مونديال السيدات 2019

عودة ناجحة إليطاليا ورقم قياسي برازيلي
حققت إيطاليا عودة موفقة الى كأس
العالم للسيدات التي غابت عنها منذ
( ،)1999وذلــك بفوزها على أستراليا
( )1-2في الجولة األولى من منافسات
املجموعة الثالثة ،للنهائيات الثامنة
املـقــامــة فــي فــرنـســا حـتــى الـســابــع من
تموز/يوليو.
وبـ ـع ــدم ــا ك ــان ــت ط ــرف ــا فـ ــي ال ـن ـس ـخــة
األولـ ــى ال ـتــي أقـيـمــت ف ــي ال ـصــن عــام
 1991ووص ـ ـلـ ــت ال ـ ــى رب ـ ــع ال ـن ـهــائــي
حيث خرجت على يــد الـنــروج (،)2-1
غــابــت إيـطــالـيــا ع ــن الـنـسـخــة الـتــالـيــة
عــام  1995ثم خرجت من الــدور األول
عام  ،1999قبل أن تغيب عن البطولة
فــي النهائيات األرب ــع التالية .وبــدت
إي ـط ــال ـي ــا ف ــي ط ــري ـق ـه ــا إل ـ ــى خ ـس ــارة
مباراتها األولــى بعدما أنهت الشوط
األول متخلفة أمــام أستراليا ،بهدف
ّ
سجلته سامانثا كير بعدما تابعت
ّ
ركلة جزاء سددتها بنفسها وصدتها
الحارسة الورا جولياني.
العـبــة يــوفـنـتــوس ب ــارب ــارا بونانسيا
فرضت نفسها نجمة اللقاء بإدراكها
الـتـعــادل فــي الــدقـيـقــة ( )56بـعــد خطأ
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فـ ــادح م ــن املــداف ـعــة األس ـتــرال ـيــة كلير
ب ــول ـك ـي ـن ـغ ـه ــورن ،ثـ ــم خ ـط ـف ــت ال ـف ــوز
بتسجيلها هــدفــا قــاتــا لــأوروبـيــات
مــن ركـلــة ح ــرة فــي الــدقـيـقــة الخامسة
م ــن ال ــوق ــت بـ ــدل الـ ـض ــائ ــع .وأشـ ـ ــادت
م ــدرب ــة إيـطــالـيــا ميلينا بيرتوليني
بالعباتها بالقول «لقد دفعنا باملزيد
م ــن امل ـه ــاج ـم ــات ف ــي الـ ـش ــوط ال ـثــانــي
ألنـ ـن ــا أردن ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـف ـ ــوز ،لـ ـك ــن ال ـف ـت ـي ــات
قادرات أيضًا على الدفاع وليس فقط
للتسجيل».
وأوضحت« ،خالل استراحة الشوطني،
قلنا إننا لم نلعب بالطريقة املناسبة
فـ ــي ال ـ ـشـ ــوط األول ،وإن ـ ـنـ ــا رض ـخ ـنــا
كثيرًا لطريقة لعب األسـتــرالـيــات .في
الـ ـش ــوط ال ـث ــان ــي ل ـع ـب ـنــا ب ـش ـكــل جـيــد
على الصعيد التكتيكي» ،معتبرة أن
«الـفــوز بــاملـبــاراة وبــدء البطولة بهذه
الـطــريـقــة هـمــا أم ــر مـهــم لـلـغــايــة على
الصعيد املعنوي ،أنا متأكدة من أننا
الفريق القوي في كأس العالم هذه».

فوز برازيلي بثالثية تاريخية
أن ـه ــت إي ـطــال ـيــا ال ـج ــول ــة األولـ ـ ــى في

أصبحت البرازيلية
كريستيان أكبر العبة
تسجل «هاتريك»
في كأس العالم

املــركــز الثاني بـفــارق األه ــداف خلف
ال ـب ــرازي ــل ،ال ـتــي حـقـقــت ب ــداي ــة قــويــة
ب ـفــوزهــا الـكـبـيــر ع ـلــى جــامــاي ـكــا في
غرونوبل ،بثالثية نظيفة سجلتها
كــري ـس ـت ـيــان ( 15و 50و ،)64راف ـعــة
رصـ ـ ـي ـ ــده ـ ــا الـ ـ ـشـ ـ ـخـ ـ ـص ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ــى 10
أه ــداف فــي ك ــأس الـعــالــم .وأصبحت
كــري ـس ـت ـيــان ( 34ع ــام ــا و 25ي ــوم ــا)،
أك ـب ــر الع ـب ــة ت ـس ـجــل «ه ــات ــري ــك» في
كــأس العالم ،متفوقة على أسطورة
املنتخب األميركي كــارلــي لويد (32

ع ــام ــا و 355ي ــوم ــا ض ــد ال ـي ــاب ــان في
نـهــائــي  .)2015حـتــى إن كريستيان
الـ ـت ــي ب ــات ــت أول ب ــرازي ـل ـي ــة تـسـجــل
ث ــاث ـي ــة ف ــي ال ـن ـه ــائ ـي ــات م ـن ــذ 1999
(بــريـتـيـنـيــا وس ـي ـســي ض ــد املكسيك
 ،)1-7تـ ـف ـ ّـوق ــت عـ ـل ــى كــري ـس ـت ـيــانــو
رون ــال ــدو نـجــم املـنـتـخــب الـبــرتـغــالــي
ويــوف ـن ـتــوس اإلي ـط ــال ــي ،أك ـبــر العــب
يسجل «هاتريك» في النهائيات عن
 33عامًا و 130يومًا ،وذلك في مباراة
ال ــدور األول ضــد إسبانيا ( )3-3في
نهائيات مونديال روسيا .2018
وكان بإمكان البرازيل التي تخوض
الـ ـنـ ـه ــائـ ـي ــات م ـ ــع مـ ـ ــارتـ ـ ــا ،الـ ـه ــداف ــة
التاريخية للبطولة ( ،)15أن تخرج
ب ـغ ـل ــة أك ـ ـبـ ــر ل ـ ــو ن ـج ـح ــت أن ــدريـ ـس ــا
أل ـف ـيــش ف ــي تــرج ـمــة رك ـل ــة جـ ــزاء في
الدقيقة  ،38لكنها اصطدمت بتألق
ال ـ ـحـ ــارسـ ــة الـ ـج ــام ــايـ ـكـ ـي ــة س ـي ــدن ــي
شنايدر .وكــانــت مـبــاراة عصر أمس
م ـم ـي ــزة ل ــاع ـب ــة الـ ــوسـ ــط فــورم ـي ـغــا
التي أصبحت حاملة الرقم القياسي
ف ــي عـ ــدد امل ـش ــارك ــات ف ــي امل ــون ــدي ــال
( 7ب ـف ــارق م ـشــاركــة أمـ ــام الـيــابــانـيــة
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أفقيا
ه ــوم ــاري س ـ ـ ــاوا) ،وأك ـب ــر الع ـب ــة في
ّ
لتتفوق
التاريخ ( 41عامًا و 98يومًا)
عـلــى األمـيــركـيــة كــريـسـتــي رامـبــونــي
( 40عامًا و 12يومًا في تموز/يوليو
 2015خالل مونديال كندا).
وف ــي م ـنــاف ـســات امل ـج ـمــوعــة الــراب ـعــة
الـ ـت ــي تـ ـض ــم األرج ـ ـن ـ ـتـ ــن والـ ـي ــاب ــان
وص ـي ـف ــة ب ـط ـلــة ال ـن ـس ـخ ــة امل ــاض ـي ــة،
خـ ـ ــرجـ ـ ــت إن ـ ـك ـ ـل ـ ـتـ ــرا م ـ ـن ـ ـت ـ ـصـ ــرة م ــن
مـبــاراتـهــا االفـتـتــاحـيــة لـلـمــرة األولــى
منذ  ،1995والثانية فقط من أصل 5
مشاركات (وصلت الى ربع النهائي
فـ ــي  1995و 2007و 2011وح ـل ــت
ثالثة في  ،)2015وذلــك على حساب
جارتها اسكتلندا ،الوافدة الجديدة
الـ ــى ال ـن ـه ــائ ـي ــات ال ـع ــامل ـي ــة ،بـهــدفــن
لنيكيتا باريس ( 14من ركلة جزاء)
وإيلني وايت ( ،)40مقابل هدف لكلير
إمسلي (.)79
وتـ ـ ّـوجـ ــت الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة بـلـقــب
 2015وه ــي ت ـب ــدأ م ـسـعــاهــا إلح ــراز
لقبها الــرابــع الـثــاثــاء ضــد تايالند
فــي املـجـمــوعــة الـســادســة الـتــي تضم
تشيلي والسويد وصيفة .2003

 -1لباس تقليدي ياباني ‒ من شعار الجيش اللبناني ‒  -2من أيــام األسبوع –
لقب أمبراطور اليابان –  -3ماركة ساعات – مجموعة إثنية من شبه القارة الهندية
ولغة من أقدم لغات
خصوصًا في سيريالنكا لهم عادات وتقاليد تاريخية عريقة ّ
الهند –  -4ورك – كلمة تركية تعني الحارس أو الشخص املكلف بإنارة الحارات
الصغيرة –  -5عائلة صحافي وسياسي لبناني راح ــل أنـشــأ جــريــدة الرقيب في
البرازيل – للتعريف – ّ
حية زعم العرب أنها تطير –  -6أخذ ناحية اليمني في السير–
 -7إرتفع النبات – أصلح العمل – ثوبك ولباسك –  -8لعاب الفم – من األزهار – -9
مصباح – بحر –  -10مدينة في اململكة العربية السعودية

عموديًا

ّ
ومغنية لبنانية –  -2يقاتل – لــون زهــري باألجنبية –  -3عــون وغــوث –
 -1فنانة
حرف نصب – ياقة القميص –  -4منخفضات بني الجبال والتالل عبارة عن مسالك
للسيول والــريــاح – جــرذ باألجنبية –  -5وشــى – آلــة أو وعــاء ذو سعة ّ
معينة من
ُ
 -6عائلة شاعر أميركي
حديد أو خشب يستعمل للسوائل أو الحبوب كقيمة وزن – ّ
ّ
ّ
راحل من أعظم شعراء بالده إستعمل التعابير الشعبية وتغنى بالحرية والحب –
ّ
سنور – -8
يحمله كل انسان –  -7إسم حمله سبعة من أباطرة جرمانيا والنمسا –
جنس توت شهير – مدينة تركية على بحر ايجه –  -9جوابي على السؤال – مسح
يديه ووجهه بالتراب للصالة –  -10ماركة سيارات

أفقيا

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.

1

 -1عادل كرم ‒ فك ‒  -2موناليزا ‒  -3در ‒ ميم ‒ ملس ‒  -4إيمان ‒ بويك ‒  -5ارتحششتا ‒ -6
شل ‒ تور ‒ ّ
أرد ‒  -7راسني ‒ ّ
بحار ‒  -8فن ‒ بط ‒ نا ‒  -9فري ‒ رصيف ‒  -10حرب الخليج

عموديًا
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مشاهير 3178

حلول الشبكة السابقة

 -1عمر الشريف ‒  -2اودي ‒ ال ‒ ُرح ‒  -3دن ‒ ما ‒ سفير ‒  -4المارتني ‒  -5كلينتون ‒ را ‒
 -6ريم ‒ حر ‒ بصل ‒  -7مز ‒ بش ‒ بطيخ ‒  -8الوشاح ‒ فل ‒  -9ميتران ‒  -10كاسكاد رانج

حل الشبكة 3177

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ُ
أول سالطني الدولة اململوكية من أصل تركماني .ن ّصب سلطانًا على
مصر في عام  1250بعد أن تزوجته وتنازلت له عن العرش شجرة الدرّ
سلطانة مصر
ّ
 = 2+1+4+3خالف الــذل ■  = 8+7+6+5راقصة مصرية ■ = 11+9+10
لقب تركي

حل الشبكة الماضية :اميلي دكنسون

واحد فقط في كل منهما ،في مباراة
استغرقت ثالث ساعات ودقيقة واحدة.
وكانت األوسترالية أشلي بارتي قد
ّتوجت السبت بلقب بطولة روالن غاروس
للسيدات ،بعد التغلب في النهائي
على التشيكية ماركيتا فوندروسوفا،
بمجموعتني دون رد بواقع ( ،)1-6و(،)3-6
في غضون  70دقيقة.

بابوش ومالدينوفيتش تحرزان
لقب الزوجي

ّ
الفرنسية كريستينا مالدينوفيتش
ّتوجت
بلقب بطولة روالن غاروس ،ثانية البطوالت
األربع الكبرى في كرة املضرب ،في فئة
زوجي السيدات برفقة املجرية تيميا
بابوش .وتفوقت بابوش ومالدينوفيتش
التي ستصبح اليوم املصنفة األولى عامليًا
في الزوجي ،على الصينيتني دوان ينغيينغ
وجانغ سايساي ( )2-6و( .)3-6وهي املرة
الثالثة التي ّ
تتوج فيها مالدينوفيتش بلقب
بطولة غراند سالم بعد روالن غاروس
 2016مع مواطنتها كارولني غارسيا،
وبطولة أوستراليا املفتوحة  2018مع
بابوش .وخسرت مالدينوفيتش وبابوش
ثالث مباريات نهائية في البطوالت الكبرى،
وذلك في ويمبلدون اإلنكليزية ،2014
وفالشينغ ميدوز األميركية  ،2018وبطولة
أوستراليا املفتوحة مطلع العام الحالي.
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عامر محسن

من حاجاتها الغذائية ،ولــوال أن حاجاتها
إلــى االستيراد بسيطة نسبة إلــى حجمها،
لكان الوضع هناك مختلفًا من زمـ ٍـن بعيد.
ع ـل ــى س ـب ـيــل امل ـ ـثـ ــال ،ح ـج ــم االسـ ـتـ ـي ــراد فــي
ٌ
إيران مذهل في صغره ،بالنسبة إلى حجم
ّ
الـبـلــد واس ـت ـهــاك امل ــواط ــن فـيــه  -حــتــى مع
األخذ في االعتبار أن الكثير من االستيراد
بشكل «غير رسمي» عبر التهريب.
يجري
ٍ
ّ
دوالر
مليار
الخمسني
يقارب
الرسمي
الرقم
ٍ
سـنــويــا لـبـلـ ٍـد فـيــه ثـمــانــون مـلـيــون مــواطــن.
ّ
للمقارنة فــإن لبنان ،وهــو أصغر من إيــران
بعشرين م ـ ّـرة ،يستورد بحوالى العشرين
مليارًا .بمعنى آخر ،لو كانت إيــران تحتاج
إل ــى مـئــات م ـل ـيــارات الـ ـ ــدوالرات سـنــويــا من
ال ـع ـم ـلــة الـ ّـص ـع ـبــة ف ـقــط ل ـكــي ي ــأك ــل ال ـنــاس
بشكل طبيعي ،لكانت العقوبات
ويعيشوا
ٍ
قد ّ
سببت مجاعة منذ زمن.
ّ
روح ــان ــي يـقــول إن ب ــاده قــد تعتمد قريبًا
نـ ـظـ ــام «اق ـ ـت ـ ـصـ ــاد الـ ـ ـح ـ ــرب» ل ـل ـت ـع ــام ــل مــع
العقوبات الجديدة ،وبعض ّ
التجار يقولون
إن سـيــاســة «ص ـفــر صـ ـ ــادرات» ق ــد ال يـكــون
ً
تـطـبـيـقـهــا س ـه ــا ع ـلــى س ـل ـ ٍـع إي ــران ـي ــة غير
ّ
تتبع
النفط (كالبتروكيمياويات) ال
يمكن ّ
ّ
حــركـتـهــا ومـبـيـعـهــا بــالـشـكــل ذاتـ ــه .إل أن ــه،
ّ
لــو وص ـلــت األمـ ــور إل ــى درج ــة الـخـطــر ،فــإن
اإلي ــرانـ ـي ــن ي ـف ـه ـمــون ش ـ ــروط ال ـل ـع ـبــة وهــم
ً
«سيفعلون شيئًا مــا» ،وال أحد عاقال يقبل
بأن يجلس في سكون فيما ّ
يتم خنقه.
ٍ

الهزيمة
األيديولوجي
فــي األيديولوجيا والـخـطــاب
ٌ
ّ
مقولة أتذكرها على الدوام ،قالها صديق لي
نقاش أعتقد أنه
سنوات طويلة ،خــال
منذ
ٍ
ٍ
كــان عــن البريسترويكا وال ـت ـيــارات ّاملحدثة
ً
فجأة ،أنه ّ
ضد
في املاركسية .أعلن محاوري،
ّ
حيث املبدأ ،كمنهجية،
فكرة «اإلصــاح» من
ّ
ّ
وفي ّ
سياق تقريبًا ،وأنــه يعتبر أن خلف
أي
ٍ
ّ
ك ــل حملة «إصــاح ـيــة» أهــدافــا مشبوهة أو
ّ
أج ـن ــدة خ ـفــيــة .ك ــان ًه ــذا ال ـق ــول ص ــادم ــا في
«رج ـعـ ّـي ـتــه» ،خ ـ ّ
ـاص ــة فــي زم ــن التسعينيات
ً
(زمن املراجعات و«التحديث») ،فأردف قائال:
«إن أفضل طريقةٍ ألن ّ
ّ
نظريةٍ ما هي في
تدمر
أن ت ـ ّ
ـروج لها بحسب مفهومك أنــت عنها».
ّ
ه ــذا ،تـقــريـبــا ،هــو مــا حـصــل لـلـعــروبــة ،أقــلــه
منذ رحيل جمال عبد الناصر واالنقالب ،من
ّ
الناصرية في مصر.
داخل النظام ،على
ّ
ّ
املـســألــة هــي أن املـفــاهـيــم امل ـت ـعــددة للعروبة
ٌ
م ـ ــوج ـ ــودة ومـ ـتـ ـج ــاورة م ـن ــذ نـ ـش ــأة ال ـف ـكــرة
الـقــومـ ّـيــة فــي هــذه األرض .كــانــت هـنــاك ،منذ
الـ ـب ــدء ،ع ــروب ــة م ـحــاف ـظــة وع ــروب ــة «إث ـن ـيــة»
ّ
وعروبة توالي البريطانيني ،وقبل ذلــك كله
مـشـ ٌ
ّ
ّ
فرنسية.
عربية» برعاية
ـروع لـ«مملكة
ب ــامل ـع ـن ــى األعـ ـ ـم ـ ــق ،الـ ـع ــروب ــة هـ ــي س ـيــاســة
ّ
حتمية ،والسؤال دومًا ّهو حول الشكل الذي
ستأخذه .املقصد هو أننا ،كعرب ،سنعيش
بعضنا البعض ومــع بعضنا البعض
حــول ّ
سواء كنا في دولة واحــدة أو خمسني دولة،
ألسباب جغرافية وتاريخية ليست في يدنا.
ّ
فــي عـصــر الـتـجــزئــة الـقــائــم ،ف ــإن أي سياسة
يعتمدها بـلــدك ه ــي ،بــال ـضــرورة« ،سياسة
ع ــرب ـي ــة» :خـ ـي ـ ٌـار يـ ـح ـ ّـدد دورك وم ـك ــان ــك في
ّ
اإلقـلـيــم .حــتــى الـحــركــات «االنـعــزالـيــة» ،التي
ّ
ات
تقوم على رفض العروبة أو تكريس هوي ٍ
أصغر أو تأبيد التجزئة ،في لبنان والخليج
وال ـ ـع ـ ــراق وغـ ـ ـي ـ ــره ،لـ ــم ت ـك ــن ي ــوم ــا ح ــرك ــات
«استقاللية» أو «انعزالية» بالفعل؛ بل كان
ّ
«الـ ـق ــرار الــوط ـنــي امل ـس ـت ـقــل» ي ـمـ ّـر دومـ ــا عبر
شبكةٍ من التحالفات الخارجية واإلقليمية،
ترعاه وتدعمه ّ
ضد أجنحةٍ أخــرى .من هنا،
ّ
فإن أميركا ،حني تريد أن تهيمن ،سيناسبها
أيضًا أن تكون هناك «رابطة عروبية» تجمع
ّ
ّ
األنظمة التابعة وتنظم إيقاع السياسة في
اإلقليم.
ّ
م ـي ــزة ال ـن ــاص ـ ّ
ـري ــة ل ــم ت ـكــن ف ــي أن ـه ــا تنتمي
إل ــى «ال ـع ــروب ــة ال ـث ـ ّ
ـوري ــة» ،فـقــد كــانــت هـنــاك
ّ
ح ــرك ــات أخ ـ ــرى ف ــي هـ ــذا الـ ـت ــي ــار ّوبـعـضـهــا
كانت
وص ــل أيـضــا إل ــى الـحـكــم ،بــل فــي أن ـهــا ّ
الـتـ ّـيــار الـعــروبــي الوحيد الــذي تـحـ ّـول ،حقًا،
إل ــى ح ــرك ــةٍ شـعـبـ ّـيــة ل ـهــا حــاض ـنــة وشــرعـ ّـيــة
(وإن كانت مرتبطة عضويًا وبشكل لصيق
بالدولة وبرعايتها) ،وهذه الشرعية ّ
مكرسة
امتدادات خارجها« .العروبة
في مصر ومع
ٍ
الحقيقية» من هذا املنظار ،ال يمكن أن تكون
حليفة لالستعمار ،وال تـكـ ّـرس تراتبية في
الـثــروة واملكانة بــن الـنــاس ،وال هــي مفهوم
ـود ف ـح ـســب ع ـب ــر ال ـت ـض ـ ّ
«إثـ ـ ـن ـ ــي» ،مـ ــوجـ ـ ٌ
ـاد،
ّ
ع ـلــى طــري ـقــة «أن ـ ــا وأخ ـ ــي ع ـلــى ابـ ــن ع ــم ــي».
ّ ّ
«ال ـعــروبــة الـحـقـيـقـيــة» تـعـنــي أســاســا أن كــل
ّ
الـعــرب مـتـســاوون ،وأن هدفهم املشترك هو
ّ
ّ
ّ
التحرر من التخلف ومن
التحرر (باملعنيني،
ّ
الحالة االستعمارية في العالم) .وأن ثروات
العرب وقضاياهم هي ٌ
ملك مشترك لهم  ّ -من
فط
األسباب التي كانت تثير جنون أنظمة الن ّ
تجاه عبد الناصر ،قبل السياسات ،هي أنه
ّ
ك ــان يـحـمــل خـطــابــا ،أقــلــه حـتــى سـنــة ،1967
يعيد النظر في تقسيم الحدود والثروة على
املستوى العربي ،كما على املستوى الداخلي
ّ
لكل بلد ،ويسخر من فكرة أن تحتكر بضع
ّ
عائالت في الخليج جل ثروة العرب.
ٍ
ل ـه ــذه األس ـ ـبـ ــاب ،ن ـ ـكـ ـ ّـرر ،ال ي ـم ـكــن ل ـل ـعــروبــة
ّ
«ال ـ ـثـ ــوريـ ــة» أن تـ ـك ــون إل ك ـح ــرك ــة شـعـبـ ّـيــة
ّ
ّ
تفعل في التاريخ ،ال «نصًا خطابيًا» يكرره
ّ
م ـثــق ـفــون وال أح ــزاب ــا م ـج ـ ّـوف ــة وال أدل ــوج ــة
ّ
الناصرية هذه
لنظام حاكم .وحــن خسرت
ٍ
ّ
الصفة خسرت العروبة إمكانها التحرري.
وهـ ــذا ح ـصــل بــال ـتــدريــج ول ـي ــس ف ــي لـحـظــةٍ
ّ
نتخيل أحيانًا :خسارة الحرب،
واحــدة كما
كبح املشروع الناصري ومحاصرته ،األزمة
االقـتـصـ ّ
ـاديــة ثــم ،فــي النهاية« ،االن ـقــاب من
ـن حــركــة شعبية
ال ــداخ ــل» .والـ ـس ــادات لــم ي ـ ِ
بديلة وال هــو أراد ذلــك؛ وهــذه مــن األسباب
التي تجعل الرئيس املصري الحالي منتجًا
«سـ ــاداتـ ـ ّـيـ ــا» خ ــال ـص ــا ،وال ع ــاق ــة ل ــه بـعـبــد

ّ
قصة نجاح
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ال ـنــاصــر (ع ـب ــد ال ـن ــاص ــر ،ع ــدا ع ــن سـيــاسـتــه
جيش يخترقه النفوذ
االجتماعية ،خرج من
ٍ
بريطانيا ُ
ويخرجها من
البريطاني ّ ليواجه ّ
ّ
مصريًا
تخيلوا لــو أن ــه كــان ضابطًا
مـصــر.
ّ
تآمر مع رؤسائه البريطانيني حتى يسلموه
الحكم ،فتفهمون الفارق).
خ ـ ـ ــارج إط ـ ـ ــار الـ ـتـ ـح ـ ّـرر واملـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاواة ،تـصـبــح
ال ـع ــروب ــة ش ـي ـئــا آخ ـ ــر :كـ ــام م ـع ـس ــول ،ت ــراث
وتقاليد ،أساطير تاريخية ،وفكرة «التضامن
العربي» التي سادت في العقود األخيرة هي
مــن نمط الـتـعــاون االعـتـيــادي ال ــذي يفترض
به أن يجري بني أي مجموعة دول متجاورة
(هــذا إذا افترضنا أن «التضامن» مع أنظمة
ً
ّ
عدوة هو ٌ
أمر محمود أصال) .من دون ترجمةٍ

لو وصلت ّاألمور إلى درجة
الخطر ،فإن اإليرانيين
يفهمون شروط اللعبة،
وهم «سيفعلون شيئًا ما»

على أرض الواقع واملجتمع ،ال تعني األفكار
وال ـهــويــات شـيـئــا كـثـيـرًاّ ،
وإي ـ ــاك أن تفترض
ّ
ّ
التزامات
«ألننا عــرب» ،فــإن ذلــك يفرض
أنــه،
ٍ
ّ
مــا أو تــوقـعــات مــن أح ــد .فــي عــالــم الـعــاقــات
الدولية واملصالح ،الدم يصبح ً
ماء بسهولة.
ّ
ّ
األيديولوجيات ،ليست املشكلة في
وفي كل
ّ
ّ
أن تتكلم عن بديهية مشروعك أو «الحتمية
التاريخية» أو أن التاريخ سيأخذك ،وحــده،
ّ
التي
إل ــى حـيــث تــريــد (وكـ ــل ه ــذه األســاط ـيــر ً
تــؤســس لـهــويـتــك أو تـعـطــي الـجـمــاهـيــر ثـقــة
ف ــي ال ـن ـص ــر) ،امل ـش ـك ـلــة ه ــي أن تـ ـص ـ ّـدق هــذه
املقوالت وتعتمد عليها .حني تتأمل الحركات
ّ
السياسية التي تمكنت من النجاح والصمود
حـ ــول ال ـع ــال ــم (مـ ــن ال ـ ـثـ ــورات ال ـي ـًس ــاري ــة إلــى
أكـثــر الـحــركــات الدينية طـهــوريــة) أنــت تجد
دومــا ،خلف الشعارات ،شخصًا أو مجموعة
أشخاص لديهم عقل تكتيكي ويعرفون كيف
يعمل العالم وكيف تبني حركة وتراكم.

تحت الحصار

ّ
ما أقوله هو أن ما يجري مع إيــران اليوم،
ّ
لــو كــانــت إي ــران  -افـتــراضــا  -دول ــة عــربــيــة،
كــان سيجري بحذافيره ،وموقف األنظمة
م ــن «إي ـ ــران ال ـعــربـ ّـيــة» س ـي ـكــون ،بــالـضـبــط،
كـمــوقـفـهــا اآلن .الـطــريــف حــن «تستبشر»

ـرب قــادمــة ضـ ّـد إيــران هو
ّهــذه
األنظمة بـحـ ٍ
ّ
ً
أنهاّ ،أوال ،تعتقد عن خطأ بأن الحرب هي
«نهاية الطريق» وخالصها من «متاعبها»،
يمكن أن يـتـكـ ّـرر في
وأن سـيـنــاريــو ب ـغــداد
ّ
ّ
ط ـه ــران ال ـش ـهــر ال ـق ــادم (ألن ـه ــا ال تـفـهــم أن
ـرب واح ــدة
دخ ــول ب ـغ ــداد ل ــم يـكـ ًـن ول ـيــد ح ـ ٍ
ـوات م ــن ضــرب
ح ــاس ـم ــة ،ب ــل ت ـك ـل ـيــا ل ـس ـن ـ ٍ
النظام وحـصــاره وكسر شرعيته) .ثانيًا،
ه ــي تـعـتـقــد أن دون ــال ــد ت ــرام ــب يـشــاركـهــا
نظرتها إلــى الـعــالــم ،وعـقــدهــا ومخاوفها،
ّ
ك ـ ــأن الـ ـح ــرب ال ـخ ــارج ـ ّـي ــة ه ــي ف ــي أم ـيــركــا
ّ
ّ
مسألة هينة ،وكأن ترامب ال يخوض حاليًا
حربًا تتصاعد مع الصني ،هي أكثر أهمية
بمراحل من مجريات الخصومة مع إيران،
ّ
ّ
للتورط في
وأن الوقت قد ال يكون مناسبًا
حرب جانبية غير مأمونة العواقب.
ٍ
هـ ـن ــاك مـ ـث ــال ق ــد ي ــوض ــح ب ـع ــض م ــا ج ــرى
داخـ ـ ــل امل ــؤسـ ـس ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة فـ ــي األش ـه ــر
املاضية .الرئيس األميركيً ال يمكنه (وال
ّ
ّ
يـ ـح ــق ل ـ ــه) أن ي ــرس ــم خ ــط ــة ل ـل ـح ــرب ،ك ــأن
غارات هنا وهنا وأن تضربوا
يقول« :أريد
ٍ
ه ــذه األهـ ــداف ب ـهــذه ال ـطــري ـقــة» .هــو يخبر
ال ـج ـن ــراالت ب ــأه ــداف ــه الـسـيــاسـيــة (اح ـتــال
ً
ـة» ن ـظــام عــدو)
دول ــة م ــا ّ ،م ـثــا ،أو «مـعــاقـبـ ً
وهـ ــم يـ ـق ــدم ــون ل ــه م ـج ـم ــوع ــة م ــن الـخـطــط
واالح ـت ـم ــاالت الـعـسـكــريــة ال ـتــي يـمـكــن لهم
تنفيذها مــن أجــل تحقيق أهــدافــه .النكتة
ّ
إن الـجـنــرالت ّ
يقدمون
القديمة هنا تـقــول
ـط إلـ ــى ال ــرئ ـي ــس :واحـ ــدة
دوم ـ ــا ثـ ــاث خ ـط ـ ٍ
ضخمة إلــى درج ــةٍ هــائـلــة ،تستلزم م ـ َ
ـوارد
وج ـنــودًا أكـثــر بكثير مــن الـحــاجــة ،وثانية
صغيرة إلــى درجــةٍ تبدو غير كافية وغير
ّ
مأمونةّ .
ثم ،في املنتصف ،يضعون الخطة
ً
التي يريدون للرئيس فعال أن «يختارها».
ولـكــن ،حــن يطلب الرئيس مــن الجنراالت
ـرب هــم بالفعل ال
البحث فــي احـتـمــاالت ح ـ ٍ
يريدون خوضها ،ويرونها صعبة ومكلفة
وغـ ـي ــر ضـ ـ ــروريـ ـ ــة ،وقـ ـ ــد تـ ـك ــون نـتـيـجـتـهــا
خسارة الكثير من الجنود أو إغراق سفن،
وأن تـقـضــي ال ـس ـن ــوات املـتـبـقـيــة لـتـقــاعــدك
وأنــت تدير حربًا وتتلقى الـلــوم واإلحــراج
ّ
وت ـح ــاول الـتـحــكــم بــالـفــوضــى (ك ـمــا حصل
ألسالفك أيام حرب العراق) ،فإن الجنراالت
ق ــد ي ـق ـ ّـدم ــون ب ـب ـســاطــةٍ ث ــاث خ ـطــط تـكــون
ّ
كلها «صعبة» و«غير مرغوبة».
ّ
ولكن اللعبة الحقيقية مع إيران تجري على
ُ
ـرب واح ــدة؛
امل ــدى الـبـعـيــد ،وال تـحـســم ب ـحـ ٍ
والحرب ،مثل الحصار االقتصادي ،ليست
إال وسيلة لتحقيق هدف أبعدّ .أول ما ّ
يتم
ٍ
ـام تــرمــي
اس ـت ـه ــداف ــه ف ــي م ــواج ـه ــة م ــع ن ـظ ـ ٍّ
إلــى إسـقــاطــه هــو الـشــرعـيــة الشعبية التي
ّ
«الشرعية» هي ما يجعل الناس
يمتلكها.
يـقـفــون مــع حكومتهم فــي حــالــة الـحـصــار،
ّ
ويتحملون الضيق مــن غير أن يضغطوا

على النظام ويطالبوه برفع العقوبات ّ
بأي
ً
ثمن (في املقابل ،أنا أجد نفسي ،مثال ،أقف
فــي الـجــانــب املـخــالــف للحكومة اللبنانية
فــي أك ـثــر امل ــواق ــف واملــواج ـهــات الـخــارجـيــة
ّ
الـتــي تـمـ ّـر بـهــا؛ حــتــى أنـنــي لــم أع ــد أكـتــرث
لنتائج املنتخب الوطني لكرة الـقــدم ومن
ً
املمكن أن أقــف بسهولةٍ  ،مــع الـعــراق مثال،
ضـ ـ ّـده) .الـشــرعـ ّـيــة هــي مــا يــدفــع املخططني
العسكريني األميركيني إلى االفتراض بأن
الشعب سيقاتل مــع دولـتــه لــو حصل غـ ٌ
ـزو
ّ
خـ ــارجـ ـ ّـي ،وحـ ــن ت ـض ــرب شــرع ـيــة الــن ـظــام
يصبح سقوطه مسألة أسهل بكثير .هناك
طريقان ،فعليًا ،لتحقيق هذا الهدف :أن تهزم
ّ
النظام عسكريًا ،فتذله أمام شعبه وتدفعه
إلــى سلسلة مــن الـت ـنــازالت الـسـيــاسـ ّـيــة ،أو
أن تمنعه مــن تـقــديــم الـخــدمــات األســاسـيــة
ملواطنيه ،وتجبرهم على العيش في حالة
أزمــة (أو مجاعة) .لو شئنا التبسيط ،فإن
الـحـصــار وال ـحــرب يـسـتـهــدفــان الــدعــامـتــن
األس ــاس ـي ـت ــن ل ـشــرع ـيــة ال ـن ـظ ــام ف ــي إيـ ــران
(وأي نظام أو حركة في سياقنا) :النجاح
السياسي والعسكري ،ومنظومة الرعاية
االج ـت ـمــاع ـيــة .أي ،بـتـعــابـيــر أخـ ــرى ،نـجــاح
نـظــام ال ـثــورة اإلســامـيــة فــي الـحـفــاظ على
س ـي ــادة الـبـلــد واس ـت ـقــالــه (ب ـعــد مـئــة سـنــةٍ
على األقــل مــن «اإلذالل الـقــومــي» ،تـبــدأ من
أواسط القرن التاسع عشر) ،وخروجه من
الحرب والضغوطات من دون تنازل .ومن
جـهــةٍ أخ ــرى ،قــدرتــه على اسـتـخــدام الـثــروة
الــوطـنـيــة لـتــأمــن مـسـتــوى مـعـيـشــةٍ مقبول
لغالبية الشعب ،وتعليم الفقراء ودعمهم.
ّ
حــتــى تـفـهــم ه ــذه ال ـف ـكــرة ،يـجــب أن تـعــرف،
ً
مثال ،كيف كان شكل الريف اإليراني حتى
سـبـعـيـنـيــات ال ـق ــرن املــاض ــي (يـنـقــل امل ـ ّ
ـؤرخ
اندرو سكوت كوبر عن زائر أميركي فزعه
ّ
م ــن درج ـ ــة ال ـف ـقــر وال ـت ـخ ــل ــف وال ـ ّـج ـه ــل فــي
أريـ ــاف أي ـ ــران ،ح ـيــث أغ ـلــب ال ـن ــاس أمـ ّـيــون
وشـ ـب ــه أق ـ ـنـ ــان ،والـ ـكـ ـه ــرب ــاء ل ــم ت ـص ــل إل ــى
أك ـث ــر األريـ ـ ـ ــاف .إلـ ــى درج ـ ــة أن زع ـي ـم ــا فــي
على
إح ــدى ال ـق ــرى ،بـعــد أن شــاهــد فـيـلـمــا
ً
شاشة للمرة األولى في حياته ،أقام مأدبة
للممثلني ،مقتنعًا بأنهم سيخرجون من
الشاشة لتلبية الدعوة ،فيما قام أهل قرية
أخ ـ ــرى ب ـك ـســر ال ـش ــاش ــة ح ــن ش ــارك ــوا فــي
مطاردة تجري في الفيلم .املشكلة أن هذه
املشاهدات ليست من زمن الثالثينيات أو
األربعينيات ،بل من عام .)1967
من هنا ،يفهم الحكام في إيــران أن خسارة
ٌ
ٌ
الثمن ،ال
حـ ٍ
ـرب هي أمــر ممنوع .مهما كــان ُ
يمكن أن تخرج خاسرًا من الحرب إن فرضت
ّ
عـلـيــك .وم ــن ٌج ـهــةٍ أخـ ــرى ،ف ــإن أك ـثــر جهود
ّ
موجهة للتعامل مع الحصار وآثاره
الدولة
ٌ
ّ
ملكان آخر ،ولكن
موضوع
هذا
ة.
االقتصادي
ً ٍ
ل ــوال أن إي ـ ــران تـنـتــج أصـ ــا أك ـثــر م ــن %85

ّ
ـي ل ـب ـن ــان ،هـنــاك
ع ـلــى امل ـس ـت ــوى امل ـح ــل ــي ،ف ـ ّ
ديـنــامـيــات مـشـ ّـابـهــة .أذك ــر أن ـنــي ق ــرأت منذ
فتر ٍة تعليقًا ملثقف عربيّ ،
يكرر فيه الالزمة
املعهودة حول أن «إسرائيل هزمتنا» وأننا
حــاول ـنــا امل ــواج ـه ــة وف ـش ـل ـنــا ،إلـ ــخ .فــوجــدت
ّ
ّ
نفسي أفــكــر :ه ــذا لـيــس صحيحًا بــالــتـمــام،
ّ
لدينا تجربة مخالفة فــي لـبـنــان ٌ .تكلم عن
نفسك يا أخــيٌ .
بلد صغير وظــروف صعبة
ول ـك ـن ـنــا هــزم ـنــا إس ــرائـ ـي ــلّ ،م ــرت ــن ،ونـقــف
الـيــوم منها موقف الـعـ ّ
ـدو الــنــد ،وهــذا ليس
ً
مستحيال .باملعنى العسكري البحت ،وهذه
ّ
أمـ ـ ٌ
ـور لــن يــذكــرهــا لــك أعـ ـ ــداؤك ،ف ــإن تجربة
ٌ
ٌ
ّ
«حزب الله» فيها تــدرج مثير للدهشة .كما
ّ
ّ
ـش
ه ــو م ـع ــروف ،م ــن الــص ـعـ ّـب عـلــى أي جـيـ ٍ
أو قـ ــوة ع ـس ـكــريــة أن ت ـغ ــي ــر ف ــي عـقـيــدتـهــا
وتنظيمها وطريقة قتالهاّ .
أي عملية من

ّ
المهم هو ،حين ُيطبق
عليك األعداء ،أن تفهم
وأولوياتك،
شروط المعركة
ّ
ولماذا تقاتل ولماذا الصمود

ّ
هـ ــذا ال ــن ــوع ت ـس ـت ـلــزم ،ح ـتــى ف ــي ال ـج ـيــوش
ً
املحترفة ،زمنًا طويال وموارد كبيرة وفترة
ّ
تعل ٍم مكلفة.
ً
تـخـ ّـيــل أن ت ـكــون تنظيمًا مـقــاتــا صـغـيـرًا،
ّ
تعود على طــول التسعينيات على خوض
ّ
حــرب مـقــاومــةٍ مــن نمط مـحــدد ضــد املحتل
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي .حـ ـ ـ ٌ
ـرب ل ـه ــا سـ ـي ــاق ج ـغــرافــي
وعسكري محدود وأهداف واضحة وتأثير
م ـع ـ ّـن ت ــري ــد أن ت ـحــدثــه ف ــي ال ـخ ـص ــم .بعد
التحرير ،عام  ،2000أصبحت ّ
املهمة أصعب
ّ
تحو ٍل كامل ،إذ
بما ال يقاس ،وتحتاج إلى
ص ــار لــزامــا عـلــى ه ــذا الـتـنـظـيــم أن يؤسس
معادلة «ردع» مع كامل املنظومة العسكرية
ّ
تمتد على طول
ـرب
الصهيونية ،ووف ــق ح ـ ٍ
وعرض لبنان وفلسطني (إسرائيل لم تدخل
حرب  ،2006في نهاية األمر ،إال ألنها كانت
ّ
بشكل
متيقنة من أنها ستهزم «حزب الله»
ٍ
كــامــل ،وتـصــريـحــات املـســؤولــن الصهاينة
ّ
في بداية الحرب تؤكد ذلــك) .بعد ذلــك ،في
ّ
سوريا ،احتاج هذا التنظيم إلى «التحول»
من جديد ،هذه املـ ّـرة لخوض معارك كبيرة
على ميادين واسعة ،وفي الصحارى واملدن
ّ
ّ
التحوالت قد جرت
وأرياف بعيدة .كل هذه
ّ
انسيابي وسهل ،و«حزب الله» ليس
بشكل
ٍ
وحده هنا ،إذ أصبح له نظراء في فلسطني

ّ
واليمن والعراق وإيران ،كل خبر ٍة يكتسبها
ّ
ّ
أحـ ــدهـ ــم ي ـت ـش ــارك ـه ــا ال ـج ـم ـي ــع ،وك ـ ـ ــل ق ـ ــو ٍة
يراكمها واحدهم هي ّ
قوة لآلخر.
ولـ ـك ــن ،ه ـن ــا أيـ ـض ــا ،لـ ـ ّـب امل ـس ــأل ــة ل ـي ــس فــي
الـســاح وال ـصــواريــخ .وهـنــا تـحــديـدًا يكمن
الفارق بني امليليشيا وبني الحركة الشعبية.
امليليشيا لديها سالح ،ولكنها تختفي مع
أول هــزيـمــة عـسـكــريــة ،وت ـكــون الـهــزيـمــة في
حالتها أسهل (ألن ال حاضنة حولك تدافع
أسرع،
عنك) ،وأعضاؤها يستسلمون
ٍ
بشكل ّ
إذ ال مجتمع وقـيــم تحيط بهم وتحضهم
ّ
على الصمود وتنهاهم عن التسليم .حتى
باملعنى التاريخي ،تكون هزيمة امليليشيا
مستدامة ،ويصبح تاريخها مـ ّ
ـذمــة ،ولكن
ّ
ّ
ُ
من يعش في نفوس الــنــاس ،حتى لو هــزم،
ّ
حية وال ّ
تظل ذكراه ّ
بد أن يخرج  -ولو بعد
عقد أو أكثر  -من يستوحي منه ويستكمل
ٍ
طريقه .فهم «حــزب الله» هــذا ال ـ ّـدرس ّ
جيدًا
ّ
وأن الهدف األساسي هو في
منذ بداياتهّ ،
أن تـسـتـقـطــب ال ــن ــاس وت ـت ـحــول إل ــى حــركــة
شعبية مـكـ ّـرســة ،فهنا رأسـمــالــك الحقيقي
وهؤالء هم من سيدافع عنك ويحتمل معك
ّ
وي ـكــون «خ ــزان ــك» الـتـطـ ّـوعــي .أن ــت قــد تبدأ
صغيرًا و«نخبويًا» و«محترفًا» ،وفــي ٍّ
جو
ّ
تتوجه إلى
معاد ،ولكن هدفك األول هو أن
ّ ٍ
الــنــاس وتستقطبهم وتتحول بسرعةٍ إلى
ّ
حالةٍ شعبية منظمة.
ّ
ـاش م ــع أصـ ــدقـ ــاء ،ل ــخ ــص أح ــده ــم
ف ــي نـ ـق ـ ٍ
ّ
امل ـس ــأل ــة ب ـش ـكـ ٍـل واض ـ ــح ،وه ــو أن عـنــاصــر
شعبية «حــزب الـلــه» اثـنــان ،ال ثــالــث لهما:
االنتصارات العسكرية ،وشبكة التضامن
االجتماعي التي أقامها (من خزانات املياه
ال ـت ــي ك ــان ــت ت ــوض ــع ف ــي أح ـي ــاء الـضــاحـيــة
ً
ف ــي ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات وص ـ ـ ــوال إلـ ــى املـ ـ ــدارس
ومــؤسـســات الــدعــم والـتــدريــب وال ـقــروض).
لــو خـســرت املـقــاومــة هــذيــن العنصرين ،أو
أحــدهـمــاّ ،فهنا يـبــدأ الـتـهــديــد لشرعيتها،
ـيء آخـ ـ ـ ــر .حــن
بـ ـغ ــض ال ــنـ ـظ ــر عـ ــن أي شـ ـ ـ ـ ٍ
ن ـقــول «الـشـعـبـيــة» ه ـنــا ،نـحــن ال نقصدها
بمعنى «الـعــاقــات الـعـ ّ
ـامــة» ( ،)PRأو كما
ي ـت ـ ّـم اس ـت ـخــدام ـهــا ف ــي اإلعـ ـ ــام وال ــدع ــاي ــة،
ً
ّ
ب ــل بـمـعـنــى أن ال ـن ـصــر ال ـع ـس ـك ــري ،م ـثــا،
ّ
يستقطب الـنــاس إلــى جــانـبــك ،ويشجعهم
عـلــى املــراه ـنــة عـلـيــك ،ويـعـطـيـهــم نـجــاحــات
م ـح ـســوســة ومـ ـ ّ
ـاديـ ــة تــدف ـع ـهــم إلـ ــى تـحـ ّـمــل
الـ ـصـ ـع ــوب ــات مـ ـع ــك .وح ـ ــن نـ ـق ــول «ح ــرك ــة
شـ ـعـ ـب ـ ّـي ــة» ،ف ـن ـح ــن ن ـع ـن ــي ذلـ ـ ــك ب ــامل ـف ـه ــوم
«ال ـ ـحـ ــديـ ــث» ل ـل ـك ـل ـم ــة ،أي ج ـم ــاع ــة ك ـب ـيــرة
ٌ
تنظيم وتـطـ ّـوع وتعمل نحو أهــداف
فيها
ّ
ّ
مـحـ ّـددة .ليست أي جماعة حــركــة شعبية،
واألف ـ ـ ـكـ ـ ــار وال ـ ـهـ ــويـ ــات والـ ـق ــومـ ـي ــات ه ــي،
باملعنى السياسي ،مـجـ ّـرد «أس ـمــاء» حتى
تنزل إلى ميدان الفعل واملجتمع.
اإلسرائيليون واألميركيون ،هنا ،يفهمون
هذا الواقع ّ
جيدًا ،ومن هنا هم يستهدفون
ّ
«ح ـ ـ ــزب الـ ـ ـل ـ ــه» ،ع ـل ــى الـ ـ ـ ـ ـ ــدوام ،ع ـب ــر هــاتــن
ال ـج ـب ـه ـتــنّ :إمـ ــا تـحـقـيــق هــزي ـمــة عـسـكــريــة
فــاصـلــة ،وه ــم لــن يــدخـلــوا حــربــا مــن جديد
قبل أن يضمنوا نتيجتها ،أو عبر «تجفيف
م ـص ــادر ت ـمــوي ـلــه» وع ــزل ــه داخـ ــل املـجـتـمــع.
ّ
حتى اإلعــام ليس ميدانًا باألهمية ذاتها،
وقـ ــدراتـ ــه ف ــي ال ـن ـه ــاي ــة م ـ ـحـ ــدودة :أنـ ــت لــن
ّ
ت ـت ـمــكــن ،م ـه ـمّــا م ــارس ــت م ــن ال ــدع ــاي ــة ،من
تغيير رأي الــنــاس الــذيــن يعرفون املقاومة
بـ«التجربة املـبــاشــرة» ،ويعنيهم التحرير
شخصيًاّ .أما الجمهور خارج ّ
الساحة ،فهو
ً
لن تصل إليه أصال رسالة املقاومة ويحتكره
اإلع ــام املهيمن ،وال مـبــاراة  -أســاســا  -بني
«إعالم املقاومة» ٌ وإعالم أعدائها في املوارد
وال ـق ــدرات (وقـ ّـلــة مــن ال ـنــاس ،فــي ّ
أي مكان،
ّ
ستشكك برواية اإلعالم السائد من حولها،
ّ
وت ـب ـح ــث وت ـش ــك ــك وت ـس ـت ـك ـشــف ب ـح ـثــا عــن
الحقيقة ،وتبني قناعاتها بنفسها).
ظــروف الحصار وأهــدافــه تتشابه تاريخيًا
وإن اخـ ـتـ ـل ــف ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،والـ ـ ـح ـ ــرب ت ـج ــري
عـلــى امل ــدى الـبـعـيــد .امل ـهـ ّـم ه ــو ،حــن ُيطبق
ع ـل ـيــك األع ـ ـ ـ ــداء ،أن ت ـف ـهــم شـ ـ ــروط امل ـعــركــة
وأولوياتك ،وملاذا تقاتل وملاذا ّ
الصمود .قد
ّ
منطقيًا ،والقوى
ال يبدو املشهد من الخارج
ـراص ــة ضـ ـ ّـدك أك ـبــر وأق ـ ــوى وأك ـث ــر ث ــراءً
امل ـت ـ ّ
ّ
ّ
منك بكثير .ولكن هؤالء الناس أنفسهم قد
ّ
مروا بمراحل أصعب ،وكانوا وحيدين أكثر
وضـعـفــاء أك ـثــر .هــم ال ـيــوم لـيـســوا وحــدهــم،
ّ
ومن ذاق  -جماعيًا  -طعم التحرير ،ومعنى
ّ
أن يكون نـ ّـدًا له بـ ٌ
ـأس يخيف كــل أعــدائــه ،لن
ّ
يرجع إلى الوراء بأي ثمن.
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«عبد الفتاحان»
محمد سيد رصاص *
فوجئ السودانيون أثناء زيارة رئيس «املجلس العسكري االنتقالي» الفريق عبد الفتاح البرهان
للقاهرة يــوم  26أيــار /مايو ،بأدائه التحية العسكرية للرئيس املصري عبد الفتاح السيسي
في قصر االتحادية .ليس معتادًا ،في البروتوكوالت ،أن تلقى التحية العسكرية من شخص
يرأس مجلسًا عسكريًا يملك الصالحيات السيادية والتنفيذية والتشريعية لرئيس دولة أخرى،
وخاصة أن األخير كان يلبس البزة املدنية .أثار املشهد حساسية سودانية ،كما ّ
عبرت عنها
مقاالت في الصحف وفي وسائل التواصل االجتماعي ،استيقظت بفعل تراكمات تاريخية بني
السودانيني واملصريني ،تشبه ما هو قائم بني اللبنانيني والسوريني وبني األوكرانيني والروس.
لم يفعلها اللواء جعفر النميري أمام جمال عبد الناصر ،وال أمام أنور السادات ،رغم ّأن أغلب
زياراته ملصر كان يرتدي خاللها البزة العسكرية ،وقد كان عبد الناصر قدوته ،وكان السادات
منقذه ومعيده للسلطة بعد اعتقاله عقب انقالب  22 - 19تموز /يوليو  1971الذي قام به الرائد
هاشم العطا بدعم من الحزب الشيوعي السوداني .عبد الفتاح البرهان في وضــع آخــر :هو
يشعر بوحدة حال مع عبد الفتاح السيسي ،وبأن مسيرة األخير قدوة له ،وهو يطمح إلى السير
على منواله .ليس هناك فقط ّ
توحد في االسمني ،بل هناك توحد في طريقة صعودهما للمركز
األول في بلدي وادي النيل .ضابط مغمور يصعد في ربع الساعة األخير نحو مركز رئيسي
في القيادة العسكرية :السيسي في آب  2012بعد إقالة الرئيس محمد مرسي للمشير حسني
طنطاوي من منصب وزيــر الدفاع ،والبرهان في شباط /فبراير  2019نحو منصب املفتش
املنصب
العام للقوات املسلحة السودانية بمرسوم أصدره الرئيس عمر البشير .االثنان امتلكا
َ
َ
معسكرين متعادلي
السياسي األول في البلدين ،بفعل أزمة نتجت من استعصاء توازني بني
القوى ،أي معسكر جماعة اإلخوان املسلمني الحاكمة في مصر منذ يوم  30حزيران /يونيو
 2012في مواجهة معسكر بقايا نظام حسني مبارك ومن التحق باملعسكر األخير من قوى
معارضة سابقًا لحسني مبارك هي أصبحت متضررة ومتخاصمة وكارهة لحكم اإلخوان
املسلمني مثل (جبهة اإلنقاذ الوطني :محمد البرادعي  -حمدين صباحي  -حسام عاشور -
حزب الوفد) و(جماعة  6أبريل) بقيادة أحمد ماهر ،وأيضًا في السودان معسكر نظام عمر
البشير في مواجهة قــوى املعارضة املتحدة ضــده منذ بــدء ثــورة  18كانون األول /ديسمبر
 .2018في القاهرة  30حزيران /يونيو  3 - 2013تموز /يوليو  2013وفي الخرطوم 11 - 6
نيسان /أبريل  2019كان هناك استعصاء توازني بني املعسكرين املتجابهني ليأتي «املنقذ» من
الجيش الذي يكسر بحركة انقالبية عسكرية هذا التوازن ويأخذه ضد أحد الطرفني ،ثم يبدأ
ّ
بعد ذلك بالتخلص من رافعيه إلى املركز األول أو ممهدي الطريق له أو الذين وفروا له املظلة،
لينفرد أخيرًا وحده في قمة القرار.
على هذا الصعيد ،هناك مثال كالسيكي هو لويس بونابرت الذي عالج حالته كارل ماركس في
كتابه« :الثامن عشر من برومير لويس بونابرت» .شخص بال مواهب ،ال يملك ميزة سوى أنه
ابن أخي نابليون بونابرت ،يقفز إلى واجهة املشهد السياسي بفعل تلك امليزة في لحظة انسداد
ُتوازني عقب ثورة شباط /فبراير  1848بني القوى الجمهورية الثائرة على قوى النظام امللكي
املطاح في تلك الثورة .منذ أيار ينقسم الجمهوريون بني (اشتراكيني) وبني قوى (الناسيونال)
التي هي قــوى برجوازية .امللكيون ينقسمون بني (الشرعيني) من أنصار آل بوربون الذين
أطاحتهم ثورة  ،1789ثم ُبعد عودتهم إلى السلطة عام  1815على حراب الجيوش األجنبية التي
هزمت نابليون بونابرت ،أطيحوا في ثورة  1830ملا أرادوا الحكم بطريقة ما قبل يوم  14تموز/
يوليو  ،1789وبني (األورليانيني) من أنصار آل أورليان الذين أتى منهم امللك لوي فيليب عام
1830قبل أن تطيحه ثورة  .1848أمام انقسامات املعسكرين ،الجمهوري وامللكي فيما بينهما،
يظهر لويس بونابرت كالشهب الخاطف ويفوز يوم انتخابات  10كانون األول /ديسمبر 1848
بأغلبية كبيرة عبر اقتراع شعبي على منصب رئاسة الجمهورية .كان التأييد األساسي له من
الفالحني ،ولكن أيضًا دعمه في االنتخابات ملكيون مثل (تيير) زعيم معسكر األورليانيني
ورئيس وزراء سابق عند لوي فيليب .في عام  1849يصبح (تيير) زعيم املعارضة الرئيسي
ضد لويس بونابرت بعد فوز امللكيني بأغلبية مقاعد الجمعية التشريعية .لم يستطع امللكيون
استغالل الغالبية البرملانية لتقييد رئيس الجمهورية وال استغاللها مــن أجــل تهيئة الجو
السياسي ملناخ جديد يساعد على إطاحته ،بل حصل العكس عندما قام رئيس الجمهورية
في يوم  2كانون األول /ديسمبر  1851بانقالبه على الجمعية التشريعية ،حيث اعتقل النواب
ً
استفتاء شعبيًا ظهر فيه
املعارضني وفرض حالة الطوارئ والرقابة على الصحف ،ثم أجرى
بمقبولية شعبية على ما فعله في انقالبه ،ثم دعا في الشهر الحادي عشر من  1852الستفتاء
شعبي أصبح ،على إثــره ،إمـبــراطــورًا باسم نابليون الثالث ،في يــوم الــذكــرى السنوية األولــى
النقالب  2كانون األول /ديسمبر .1851
ّ
يسمي ماركس هــذه الحالة «البونابرتية» ،وهــي تكرار لحالة قــام بها نابليون بونابرت ،بعد
عودته من مصر ،بانقالبه العسكري في الثامن عشر من برومير 9 /تشرين الثاني /نوفمبر
ً ً
 ،1799أصبح بعدها (قنصال أوال) لفرنسا ّثم إمبراطورًا عام  .1804يصف ماركس االنقالبني
البونابرتيني باآلتي« :يقول هيغل في مكان (مــا) إن جميع األحــداث والشخصيات العظيمة
تظهر ،إذا جاز القول ،مرتني .وقد نسي أن يضيف :املرة األولى كمأساة واملرة الثانية كمسخرة».
بالتأكيد ،ليست تجربة السيسي مشابهة لنابليون ،بل البن أخيه ،وهناك تشابه مدهش بني
السيرتني ،ظهور مفاجئ ،ثم صعود نحو األعلى مثل الصاروخ الذي يتخلص من حموالته على
مراحل كلما صعد أكثر لفوق .انتهت مسيرة لويس بونابرت بهزيمة عسكرية فرنسية مدوية
أمــام األملــان عام  1870في معركة سيدان ،ولم تنفجر فرنسا بعده فقط في أحــداث كومونة
باريس ،بل ّ
أصر األملان على إعالن الوحدة األملانية من قصر فرساي بباريس عام .1871في
السنوات األولــى لحكمه ،ظهر لويس بونابرت كأحد أقــوى رجــاالت أوروب ــا ،وتحسن الوضع
ديسمبر
االقتصادي الفرنسي ،ولكن بلد الثالث ثورات ظهر في فترة ما بعد  2كانون األول/
ّ
 1851وكأنه يحوي مجتمعًا قد استقال من السياسة بعد فشل تجاربه الثورية الثالث وسلم
مصيره راضيًا لشخص بال موهبة.
هنا ،يطمح عبد الفتاح البرهان إلى تكرار تجربة عبد الفتاح السيسي ،وليس بعيدًا أن يكون
خليفة حفتر يملك الطموح نفسه ،وربـمــا كذلك عسكري جــزائــري «مــا» فــي مرحلة مــا بعد
بوتفليقة .يشجع هــؤالء جـ ّـو إقليمي ،يتركز في الخليج ،وجـ ّـو دولــي في واشنطن واالتحاد
األوروبـ ــي ،وفــي موسكو وبـكــن .يـبــدو أنــه كما اتـحــدت لـنــدن وبــاريــس وواشـنـطــن وموسكو
فــي الخمسينيات والستينيات على منع «الــوحــدة الـعــربـيــة» ،هـنــاك اتـحــاد مماثل على منع
«الديموقراطية» في املنطقة العربية.

* كاتب سوري
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فشل خطط ابن سلمان لـ«استعادة الهيبة»:

جبهة مفتوحة في ريف حماه الشمالي

ّ
رهان تركي على تحييد الجبهات الحساسة

قوات صنعاء تعزز مكاسبها على الحدود
أراد ولي العهد
السعودي ،محمد بن
سلمان ،تحويل عيد الفطر
إلى مناسبة الستعادة
قواته هيبتها على الحدّ
الجنوبي ،لكن خططه
سرعان ما باءت بالفشل ،مع
الهجمات المضادة التي
ّ
واللجانَ على
الجيش
ها
شن
ّ
محاور عديدةُ ،معزز َين
مكاسبهما ،ومضاعفين
خسائر جنود المملكة
وحلفائها
صنعاء ـــ رشيد الحداد
لـ ــم تـ ـه ــدأ ج ـب ـه ــات ال ـ ـحـ ـ ّـد ال ـج ـنــوبــي
ل ـل ـم ـم ـل ـكــة ط ـي ـل ــة أي ـ ـ ــام ع ـي ــد ال ـف ـط ــر،
ال ألن ق ـ ـ ـ ـ ـ ــوات الـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــش الـ ـيـ ـمـ ـن ــي
والـلـجــان الشعبية أرادت ـهــا أن تكون
جـبـهــة ســاخ ـنــة ،ب ــل ألن ول ــي الـعـهــد
السعودي ،محمد بن سلمان ،يخطئ
دومـ ــا ت ـق ــدي ــرات امل ـع ــرك ــة ،وال يجيد
ح ـس ــاب ــات ـه ــا .فـ ــي أع ـ ـقـ ــاب ق ـم ــم مـكــة
الثالث ،أمر ابن سلمان ،الــذي يشغل
ّ
أي ـض ــا م ـن ـصــب وزي ـ ــر الـ ــدفـ ــاع ،بـشــن
أوس ــع عملية عـسـكــريــة فــي املـنــاطــق
الحدودية ،ليعقب ذلك ترويج وسائل
إعالم اململكة عشية عيد الفطر لحملة
واسعة سيطلقها الجيش السعودي
فــي جـيــزان ونـجــران وعـسـيــر ،تــوازيــا
مع زيــارة قصيرة ومحدودة النطاق
ق ـ ــام ب ـه ــا اب ـ ــن س ـل ـم ــان إل ـ ــى نـ ـج ــران.
وه ــي زي ــارة قــوبـلــت بــأخــرى مماثلة
ل ــوزي ــر ال ــدف ــاع ف ــي ح ـكــومــة اإلن ـق ــاذ
ف ــي ص ـن ـعــاء ،مـحـمــد ال ـعــاط ـفــي ،إلــى
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مشارف املدينة ،شارك خاللها قوات
الـجـيــش والـلـجــان فــي مـحــور نـجــران
ّ
اح ـت ـفــاالت عـيــد ال ـف ـطــر ،واط ـل ــع على
س ـي ــر امل ـ ـعـ ــارك ،ف ــي خ ـط ــوة وصـفـهــا
املتحدث باسم «أنصار الله» ،رئيس
وف ـ ــده ـ ــا ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوضـ ــي ،م ـح ـم ــد ع ـبــد
ّ
املعبرة
الـســام ،بـ«الرسالة الوطنية
عن إرادة الشعب اليمني في مواجهة
عــدوان غاشم وحصار ظالم ابتدأته
امل ـم ـل ـكــة ،وم ـس ـت ـمــرة ف ـيــه إل ــى جــانــب
اإلمارات بدعم أميركي سافر».
التصعيد في جبهات ما وراء الحدود
قوبل بتصعيد مماثل ،استطاع خالله
ّ
التصدي لعشرات
الجيش واللجان
ّ
الـ ـهـ ـجـ ـم ــات ال ـ ـتـ ــي ش ــنـ ـتـ ـه ــا ال ـ ـقـ ــوات
السعودية والتشكيالت املوالية لها،
لـيـتـمـكـنــا إثـ ــر ذلـ ــك م ــن االن ـت ـق ــال من
حــالــة ال ــدف ــاع إل ــى ال ـه ـجــوم بـمــرونــة
عــال ـيــةُ ،
وي ـك ـ ّـب ــدا ال ـج ـيــش ال ـس ـعــودي
ُ
وح ـل ـفــاءه خـســائــر ف ــادح ــة ،ويـحـقـقــا
تـ ـق ــدم ــا كـ ـبـ ـيـ ـرًا فـ ــي م ـ ـحـ ــور ن ـ ـجـ ــران،
بـعـمـلـيــات هـجــومـيــة واس ـع ــة أرب ـكــت
خصومهما ،وأسـقـطــت حساباتهم،
قبل أن تنتهي فجر يــوم عيد الفطر
بسيطرتهما على  20موقعًا سعوديًا.
ووفقًا للمتحدث باسم قوات صنعاء،
الـعـمـيــد يحيى ســريــع ،ف ــإن هجمات
ن ـجــران انـطـلـقــت مــن ثــاثــة م ـســارات:
األول من اتجاه الصوح ،والثاني من
ات ـجــاه غ ــرب ال ـســديــس ،وال ـثــالــث من
قـبــالــة ال ـســديــس .وأشـ ــار ســريــع إلــى
أن «ال ـقــوات املـعــاديــة أصيبت بحالة
ذع ــر وه ـلــع» ،مـتـحـ ّـدثــا عــن «أك ـثــر من
م ـئ ـتــن م ــن ع ـنــاصــرهــا س ـق ـطــوا بني
صريع وجريح ،كما ّ
تم أسر عدد آخر،
ّ
فيما الذ مــن تـبــقــى بــال ـفــرار ،تــاركــن
مواقعهم وأسلحتهم» .ولـفــت ،كذلك
إلى «تمكن قوات الجيش واللجان من
تدمير وإعطاب أكثر من عشرين آلية
ومدرعة ،واغتنامهما أسلحة وعتادًا
عسكريًا كبيرًا» .وأضاف أن «طائرات
ال ـ ـعـّ ــدوان ح ــاول ــت إسـ ـن ــاد مــرتــزق ـتــه
بشنها أكثر من  75غارة جوية ،إال أن

محاوالتها باءت بالفشل».
وع ـلــى رغ ــم الـخـيـبــة امل ـس ـي ـطــرة على
ال ـ ـقـ ــوات ال ـس ـع ــودي ــة وح ـل ـفــائ ـهــا فــي
الـ ـ ـح ـ ـ ّـد الـ ـجـ ـن ــوب ــي ،إال أن مـ ـص ــادر
عـ ـسـ ـك ــري ــة ف ـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة ص ـن ـع ــاء
أك ـ ـ ــدت ،لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» ،أن «ال ـ ـعـ ــدوان
ي ــدف ــع ب ـت ـع ــزي ــزات إل ـ ــى ج ـ ـيـ ــزان ،فــي
مـ ـح ــاول ــة ل ـت ـع ــوي ــض خـ ـس ــائ ــره فــي
نـجــران عشية عيد الـفـطــر» ،مضيفة
أن «ق ـ ـ ــوات ال ـج ـي ــش والـ ـلـ ـج ــان ،كـمــا
ّ
لصد الهجوم السابق،
كانت جاهزة
ســوف تتصدى ألي عملية عسكرية
ُ
جــديــدة ،وت ـحـ ّـول جـيــزان إلــى محرقة
ل ـق ــوات ال ـع ــدو ال ـس ـع ــودي واملــرتــزقــة
املـ ـتـ ـع ــددي ال ـج ـن ـس ـي ــات» .وأش ـ ــارت
امل ـ ـص ـ ــادر إلـ ـ ــى أن «ق ـ ـ ـ ــوات ال ـج ـيــش
واللجان صـ ّـدت ،أول من أمــس ،زحفًا
واس ـع ــا ملــرتــزقــة ال ـج ـيــش ال ـس ـعــودي
ع ـل ــى م ــواق ــع ال ـج ـي ــش والـ ـلـ ـج ــان مــن

ثالثة مـســارات في صحراء األجاشر
قبالة نـجــران» ،كما تـصـ ّـدت لـ«زحف
(آخـ ـ ـ ـ ــر) ف ـ ــي صـ ـ ـح ـ ــراء الـ ـبـ ـق ــع ق ـب ــال ــة
نجران» أيضًا ،ولثالث في الشرفة في

تدفع الرياض بمزيد من القوات
السودانية والقوات الموالية
لهادي إلى الحدود
املنطقة نفسها ،انطلق مــن مسارين
وش ــارك ــت ف ـيــه ال ـط ــائ ــرات ال ـحــربـيــة،
دون أي تـ ـق ــدم» .وع ـل ــى مـحــور
«م ــن ّ
عسير ،كثف «التحالف» غاراته خالل
ً
ُ
حاوال إسناد قواته
األيام املاضية ،م ِ
ال ـتــي فـشـلــت ف ــي ال ـت ـقــدم نـحــو منفذ
علب عــدة م ــرات ،فيما تمكنت قــوات
الجيش واللجان مــن صـ ّـد الهجمات

ك ـ ــاف ـ ــة ،وال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ عـ ـل ــى م ـكــاس ـب ـهــا
ال ـع ـس ـكــريــة ع ـل ــى األرض .وبـحـســب
مـصــادر عسكرية ،فقد أفشلت قــوات
صـ ـنـ ـع ــاء أ ّك ـ ـثـ ــر م ـ ــن أرب ـ ـ ـ ــع ه ـج ـم ــات
واس ـع ــة شــنـتـهــا الـ ـق ــوات الـسـعــوديــة
والتشكيالت املوالية لها قبالة علب
وق ـبــالــة أب ـ ــواب ح ــدي ــد ،مــوض ـحــة أن
بـعــض تـلــك الـهـجـمــات اسـتـمـ ّـر ألكثر
من  12ساعة.
ومـ ـ ـ ـ ــع تـ ـ ـع ـ ــاظ ـ ــم خـ ـ ـس ـ ــائ ـ ــر الـ ـجـ ـي ــش
السعودي ،التي ارتفعت إلى أكثر من
ً
 70قـتـيــا خ ــال األســاب ـيــع املــاضـيــة،
ت ــدف ــع الـ ــريـ ــاض ب ـم ــزي ــد م ــن ال ـق ــوات
السودانية والقوات املوالية للرئيس
املـنـتـهـيــة والي ـت ــه ع ـبــد رب ــه مـنـصــور
هــادي إلــى جبهات الـحــدود ،لكن من
دون نـتـيـجــة .وف ــي ه ــذا اإلطـ ــار ،أفــاد
م ـصــدر عـسـكــري فــي مـحــافـظــة حجة
بأن «قــوات الجيش واللجان تمكنت

تقرير

ّ
ّ
واشنطن تمهد لضم مستوطنات الضفة :إلسرائيل «الحق» في ذلك
يحيى دبوق
إعــان سفير واشنطن لدى تل أبيب ،ديفيد
ف ــري ــدم ــان ،أن إلس ــرائـ ـي ــل الـ ـح ــق ف ــي ض ـ ّـم
أج ــزاء مــن الـضـفــة امل ُـحـتـلــةُ ،ي ـعـ ّـد واح ــدة من
الخطوات األميركية امل ّ
مهدة لـ«صفقة القرن».
«اإليـضــاح» الخجول الـصــادر عن الخارجية
ّ
بل
األميركية ال يحدث فرقًا وال يغير شيئًاً ،
جاء مؤكدًا ملوقف فريدمان ،وإن أوحى شكال
بالرفض .في حديثه إلى صحيفة «نيويورك
تايمز» ّالسبت املاضي ،قال فريدمان« :أعتقد
أنه في ظل ظروف معينة ،إلسرائيل الحق في
االحتفاظ ببعض الضفة ،لكن من غير ّ
املرجح
أن تحتفظ بها كلها» .هذا املوقف يتطابق مع
وعود رئيس حكومة العدو بنيامني نتنياهو
االنتخابية ،ببدء ّ
ضم املستوطنات اليهودية
ّ
في الضفة ،وربما يمهد أيضًا الطريق لتنفيذ
هذه الوعود ،وهي الخطوة التي تعتبر ،وفق
الصحيفة األميركية« ،ضربة قاتلة» للعملية
السياسية القائمة على «حل الدولتني».
كالم فريدمان ،الــذي يعطي إسرائيل «الحق
املـ ـش ــروع» ف ــي ض ـ ّـم أجـ ـ ــزاء م ــن ال ـض ـف ــة ،ال

يرفض «حق إسرائيل
يلغي في املقابل ،وال ّ ّ
املشروع» أيضًا في ضم كل الضفة إن أرادت
ذل ــك ،وإن لــم َي ـ ِـرد هــذا على لسانه مباشرة،
إذ ق ــال إن ت ـقــدي ـرًا مـتـكـ ّـونــا لــديــه يـفـيــد بــأال
ّ
بالضم الكلي .مع ذلك ،رفض السفير
ترجيح
األم ـي ــرك ــي ال ـك ـشــف ع ــن م ــوق ــف إدارتـ ـ ــه في
حال ّ
قرر نتنياهو الوفاء بوعوده االنتخابية،
وأضــاف أن آخر ما يحتاج إليه العالم «دولة
فلسطينية فاشلة بني إسرائيل واألردن» ،في
إشارة واضحة إلى رفض الدولة الفلسطينية
في الضفة .وتابع فريدمان أن إدارة (الرئيس
السابق بــاراك) أوباما ،في رفضها ممارسة
«الـفـيـتــو» والـسـمــاح ب ـمــرور ق ــرار أمـمــي عــام
 2016ي ــدي ــن امل ـس ـت ــوط ـن ــات اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
ويعتبرها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي،
أع ـطــت «شــرعـيــة ّ
الدعـ ــاء الفلسطينيني بــأن
الضفة الغربية وال ـقــدس الشرقية بأكملها
تابعتان لهم».
فـ ــي املـ ـ ـ ـ ـ ــوازاة ،ك ـ ــان الفـ ـت ــا فـ ــي «اإلي ـ ـضـ ــاح»
ال ـصــادر عــن الخارجية األميركية أنــه اتخذ
شكل تسريب لإلعالم األميركي على لسان
مسؤول رفيع في «الخارجية» طلب عدم ذكر

اسمه ،وأنــه جــاء خاليًا من أي إشــارة رفض
مباشرة لحديث فــريــدمــان ،إذ اقتصر على
تكرار أن «السياسة األميركية لم تتغير تجاه
املستوطنات» ،لكنه ترك الباب مفتوحًا على
إمكانية التغيير ،عبر االكتفاء بنفي أن تكون
«إســرائـيــل قــد قــدمــت أي خطة لـضـ ّـم أحــادي
ال ـجــانــب ألي ج ــزء مــن الـضـفــة الـغــربـيــة إلــى
الــواليــات املتحدة ،كما أنــه ال تجري مناقشة
األمر حاليًا».
بــن التأكيد وشـبــه النفي ثــم إع ــادة التأكيد

وصف أردان ما ورد في
مقابلة فريدمان بأنه
وجهة نظر إدارة ترامب
لسلة مكاسب إسرائيلية مقبلة في «صفقة
ال ـقــرن» ،الـتــي يـبــدو أن مــوعــد إعالنها ّ
تأجل
إلى ما بعد االنتخابات اإلسرائيلية الجديدة،
تـكـشــف واش ـن ـطــن تـبــاعــا ب ـنــود «الـصـفـقــة»،
بالفلسطينيني ،الذين
وتحديدًا في ما يتعلق
ُ
َّ
يراد إسكاتهم بالدعم املالي الكبير املقدم من

الــدول الخليجية ،من أجــل تحسني وضعهم
املـعـيـشــي املـ ـت ـ ّ
ـردي نـتـيـجــة االحـ ـت ــال ،على
األرض
أن يتنازلوا عــن معظم مــا تبقى مــن
ّ
الفلسطينية في الضفة إلسرائيل ،ويتخلوا
أيـضــا عــن حقهم فــي إقــامــة دول ــة ،وإن على
جزء محدود من الضفة.
وفـ ـ ــي م ــوق ــف الف ـ ـ ــت ،وصـ ـ ــف وزي ـ ـ ــر األمـ ــن
الــداخـلــي اإلســرائـيـلــي ،غلعاد أردان ،مــا ورد
فــي مقابلة فــريــدمــان بــأنــه وجـهــة نظر إدارة
الرئيس دونالد ترامب ،معتبرًا أن هذه الرؤية
«هي الوحيدة التي ربما ستؤدي إلى التغيير،
وتــدفــع الفلسطينيني إلــى إدراك أن مقاطعة
إسرائيل والــواليــات املتحدة ،ودعــم اإلرهــاب
والتحريض لن تحقق لهم أي إنجاز ،وهم من
سيخسر بشكل خاص من رفض السالم».
وال ـجــديــر بــالــذكــر أن نتنياهو ق ــال ل ــ«راديــو
ال ـج ـيــش اإلس ــرائ ـي ـل ــي» ،ف ــي ن ـي ـســان /أبــريــل
املــاضــي ،إن خطوة اعـتــراف تــرامــب بسيادة
إســرائ ـيــل عـلــى ال ـجــوالن (ال ـس ــوري املحتل)
تظهر أن من املمكن ّ
ضم مستوطنات الضفة
فــي إط ــار عملية تــدريـجـيــة ،مـسـتــدركــا بأنه
ّ
يفضل أن يقوم بذلك باعتراف أميركي.

م ــن إف ـش ــال عـمـلـيــة عـسـكــريــة واسـعــة
نـفــذتـهــا قـ ــوات س ـع ــودي ــة ،بـمـشــاركــة
قــوات سودانية و 7ألوية من القوات
املــوالـيــة لـهــادي ،على صـحــراء ميدي
قـبــالــة ج ـي ــزان»ُ ،مـبـ ّـيـنــة أن «العملية
بـ ــدأت فـجــر الـجـمـعــة ،واس ـت ـمــرت 20
س ــاع ــة م ــن اتـ ـج ــاه ال ـش ـم ــال وال ـغ ــرب
والـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــوب ،وبـ ـ ـع ـ ــرض يـ ـتـ ـع ــدى 40
ك ـي ـل ــوم ـت ـرًا» ،إال أن ـ ــه «ت ـ ــم ال ـت ـصــدي
للمهاجمني ،وقـتــل وج ــرح العشرات
م ـن ـه ــم وأسـ ـ ـ ــر ع ـ ـ ــدد آخـ ـ ـ ــر ،وت ــدم ـي ــر
وإعـ ـط ــاب آل ـي ــات م ـت ـنــوعــة ،واغ ـت ـنــام
أسلحة متنوعة».
وردًا ع ـل ــى ه ـج ــوم صـ ـح ــراء م ـي ــدي،
اقـتـحـمــت ق ــوات صـنـعــاء ع ــدة مــواقــع
ل ـل ـج ـي ــش ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي شـ ــرقـ ــي ج ـبــل
ال ـ ـ ـ ــدود ،وسـ ـيـ ـط ــرت ع ـل ـي ـهــا أول مــن
أم ــس .كـمــا نـفــذ س ــاح الـجــو املسير،
التابع للقوات الجوية ،هجمات على
مطار جيزان أمس األحــد ،استهدفت
م ــراب ــض الـ ـط ــائ ــرات م ــن دون ط ـيــار
ومـحـطــاتـهــا .وف ــي تعليقه عـلــى تلك
الهجمات ،قال الناطق باسم «أنصار
الله» إن «وضع مطارات دول العدوان
ف ـ ــي مـ ــرمـ ــى ال ـ ـن ـ ـيـ ــران وإغـ ــاق ـ ـهـ ــا أو
إصــابـتـهــا بــالـشـلــل هــو أق ــرب الـطــرق
ّ
لفك الحصار عــن مطار صنعاء ،في
ظل تقاعس األمم املتحدة عن فعل أي
شــيء بشأن الحصار املـفــروض على
املطار ،وتراجعها عن الجسر الجوي
الـطـبــي ل ــأم ــراض املستعصية ،ومــا
نجم عن ذلك من مآس إنسانية».
وبالتزامن مع تقدمها في جبهات ما
وراء ال ـحــدود ،حققت ق ــوات الجيش
والـ ـلـ ـج ــان ت ـق ــدم ــا م ـ ــوازي ـ ــا فـ ــي ع ــدد
م ــن ج ـب ـهــات ال ــداخ ــل ،ح ـيــث تمكنت
منتصف األسبوع املاضي من تعزيز
سيطرتها في جبهة البقع ،وسيطرت
ع ـل ــى  26م ــوق ـع ــا فـ ــي م ــدي ــري ــة خــب
وال ـش ـع ــف ،ب ـمــا ي ـع ــادل أك ـث ــر م ــن 40
كـيـلــو م ـت ـرًا مــربـعــا ،فــي وق ــت ال تــزال
فـيــه جـبـهــات الـضــالــع تـشـهــد مـعــارك
كر ّ
ّ
وفر.

يبدو األفق مفتوحًا
أمام استمرار جولة المعارك
التي تدور على خطوط
التماس بين كرناز ومحردة
في ريف حماة الشمالي،
بوجود دعم تركي لغرفة
عمليات تحمل اسم «الفتح
المبين» ،في مسعى إلبعاد
الزخم العسكري عن جبهات
سهل الغاب ومحيط جسر
الشغور ّ
الحساسة

مقتل جندي
تركي في
محيط تل
رفعت
أعلنت وزارة الدفاع التركية،
أمس ،مقتل أحد جنودها
وإصابة خمسة آخرين في
هجوم في شمال سوريا.
وأوضحت ،في بيان ،أن
وحدة من قواتها ّ
تعرضت
لصاروخ مضاد للدبابات
في محيط منطقة تل رفعت
في ريف حلب الشمالي،
مضيفة أنه تم «الرد بنيران
انتقامية» على موقع إطالق
الصاروخ.
(األخبار)

تـتـحــول امل ـعــارك ال ــدائ ــرة فــي ري ــف حماة
الشمالي إلــى جبهة مفتوحة ،تستقطب
ً
َ
جانبي خطوط
ثقال عسكريًا كبيرًا على
ّ
التماس هناك ،ما يحد من زخم العمليات
في مناطق أخرى .األيام القليلة املاضية
ش ـه ــدت ت ـغ ـي ـيــرات ســري ـعــة ف ــي خــريـطــة
ال ـس ـي ـطــرة ،تـضـمـنــت ان ـس ـحــاب الـجـيــش
الـســوري مــن عــدة مــواقــع ،وعــودتــه إليها
الحقًا ،فيما ال تزال مواقع أخرى ،دخلتها
الفصائل املسلحة في أول أيام هجومها،
منطقة عمليات عسكرية ،ال تثبيت فيها
ّ
ألي م ــن ال ـط ــرف ــن .وح ـت ــى وق ــت مـتــأخــر
م ــن ل ـي ــل أمـ ـ ــس ،ك ـ ــان ال ـج ـي ــش مـسـيـطـرًا
عـلــى بـلــدة الـجـلـمــة ،الــواقـعــة عـلــى طريق
مـحــردة ـ ـ السقيلبية ،بعدما استعادها
َ
ـاوال الـتـقــدم شــرقــا نحو تل
صـبــاحــا ،م ـحـ ِ
ملح والجبني .االنسحاب من البلدة أول
من أمس جاء بعد هجوم عنيف الئتالف
الفصائل املسلحة ،بمشاركة وازن ــة من
ّ
«ه ـي ـئــة ت ـحــريــر الـ ـش ــام» ،تـخــلـلــه تفجير
عــربــة مفخخة يـقــود ّهــا انـتـحــاري .وعلى
رغم االستهداف املكثف من ِق َبل الجيش
ملنطقة تل ملح ،فإنها ال تزال خط تماس
يشهد َك ّرًا ّ
وفرًا ،ربطًا بوصول التعزيزات
َ
ونشاط سالحي املدفعية والطيران.
وإلـ ّـى جانب التطورات على هــذا املحور،
ســخـنــت الـفـصــائــل املسلحة أم ــس جبهة
جـ ــديـ ــدة ،فـ ــي مـ ـح ــاول ــة ل ــاسـ ـتـ ـف ــادة مــن
ال ـض ـغ ــط املـ ـي ــدان ــي ف ــي م ـح ـيــط ت ــل مـلــح
والـجـبــن ،وحـ ّـركــت قواتها باتجاه بلدة
الـقـصــابـيــة وأط ـ ــراف ك ـفــرن ـبــودة .وخ ــال
وقت قصير من بداية الهجوم (في ساعات
ال ـن ـهــار األخـ ـي ــرة) أج ـ َـب ــرت ق ــوة دفــاع ــات
الـجـيــش الـفـصــائــل عـلــى وق ــف تـحــركـهــا،
واالنـ ـسـ ـح ــاب إل ـ ــى الـ ـخـ ـط ــوط ال ـخ ـل ـف ـيــة.
وبالتوازي ،لم تهدأ جبهة ريف الالذقية
الشمالي خــال الـيــومــن املــاضـيــن ،بعد
ّ
هـجــوم مـضــاد تـعــاضــدت فيه جـهــود كل
من «الجبهة الوطنية للتحرير» و«هيئة
تحرير الشام» والفصائل العاملة ضمن
«غرفة عمليات ّ
وحرض املؤمنني» ،وعلى
رأسها «حراس الدين» و«أنصار الدين».
وتشير املعطيات امليدانية املتوافرة إلى

استعاد الجيش السيطرة على بلدة الجلمة الواقعة على طريق محردة ـــ السقيلبية (أ ف ب)

لم تهدأ جبهة ريف
الالذقية الشمالي خالل
اليومين الماضيين

ّ
أن الضغط ال ــذي تـنــفــذه الفصائل تحت
رايـ ــة «غ ــرف ــة عـمـلـيــات ال ـف ـتــح امل ـب ــن» قد
يمتد على فـتــرة زمنية طـ ّـويـلــة ،بوجود
َ
غ ـط ــاء ت ــرك ــي ص ــري ــح ،ت ـم ــث ــل ف ــي الــدعــم
ال ـلــوج ـس ـتــي واالسـ ـتـ ـخـ ـب ــاري وخ ــدم ــات
اإلسعاف إلى املستشفيات التركية ،وغير
ذلك .وهو ما ّ
رد عليه الجيش باستهداف
محيط نـقــاط املــراقـبــة التركية غير مـ ّـرة،
كــان آخرها قصفًا مدفعيًا طــاول النقطة
الواقعة في محيط بلدة مورك.
وليس قرار أنقرة التركيز على هذا املحور
خ ـيــارًا طــارئــا أو مـسـتـجـدًا .فمنذ دخــول
الـجـيــش إل ــى عـمــق سـهــل ال ـغ ــاب ،وفـشــل
الفصائل هناك في استعادة ما خسرته
ل ـصــال ـحــه ،ح ــاول ــت ال ـت ـق ــدم ع ـلــى مـحــور

الحماميات والجبني وتــل ملح ،ولكنها
فشلت في تحقيق خرق ميداني لدفاعات
الـجـيــش .ومــع الـتــوجــه الـتــركــي للخوض
في الخيارات امليدانية إلى مدى أبعد ،تم
ترتيب أوراق العمليات بمشاركة الفتة
من فصائل محسوبة مباشرة على أنقرة،
م ـثــل «ال ـج ـب ـهــة ال ـشــام ـيــة» ال ـت ــي ل ــم تكن
موجودة على خطوط تماس ريفي حماة
وإدلب قبل ذلك .وباالستفادة من مخزون
ال ـصــواريــخ امل ـض ــادة ل ـل ــدروع ،وحـضــور
ثقل عسكري لــ«تـحــريــر ال ـشــام» ،تمكنت
الفصائل من اخـتــراق خط دفــاع الجيش
هناك ،لتبدأ جولة املعارك األخيرة .ويبدو
مـكــان العمليات هـنــاك وتوقيتها خيارًا
تركيًا بامتياز ،يراعي مآل املحادثات عبر
القنوات املفتوحة مع الجانب الروسي ،إذ
يتيح التركيز على محيط جيب كفرزيتا
ـ ـ ـ الـلـطــامـنــة ـ ـ ـ مـ ــورك إب ـع ــاد املـ ـع ــارك عن
م ـنــاطــق م ـت ـقــدمــة وح ـس ــاس ــة م ـثــل سهل
الـغــاب ومحيط كباني وجـســر الشغور.
ويتوقع أن تتواصل االشـتـبــاكــات هناك
بــوت ـيــرة كــافـيــة فــي م ـحــاولــة ملـنــع إطــاق
عـمـلـيــات جــديــدة مــن جــانــب الـجـيــش في
م ـحــاور أخـ ــرى ،وه ــو مــا قــد يـفـضــي إلــى
تـ ّ
ـوس ــع دائ ـ ــرة املـ ـع ــارك ،إن بـقـيــت أج ــواء
املحادثات الروسية ـ ـ التركية على حالها.
(األخبار)

تقرير

«الحرب» على النسوية السعودية« :أساور» للطليقات ...و«انفرادي» للباقيات
بعدما اضطرت إلى
إطالق سراح عدد من
الناشطات تخفيفًا
للضغوط الحقوقية
عليها ،أبت سلطات
المملكة إال أن تالحق
الطليقات بأساور
إلكترونية .أما الباقيات
خلف القضبان ،فما زلن
يقاسين صنوف التعذيب،
فيما تقبع بعضهن في
العزل االنفرادي منذ أشهر،
مثلما هو حال المعتقلة
نسيمة السادة
سناء أحمد إبراهيم
تنقضي ،فــي ه ــذه األيـ ــام ،سـنــة كاملة
ُ
على اعتقال ناشطات سـعــوديــات ز ّج
ّ
بـهــن فــي الـسـجــون مــا بــن أي ــار /مايو
وتـمــوز /يوليو مــن عــام  ،2018بتهمة
«العمالة ألطــراف أجنبية» ،وذلك على

خـلـفـيــة مـمــارسـتـهــن ن ـشــاطــات داع ـيــة
إلى إقرار حقوق املرأة .في آذار /مارس
امل ـ ــاض ـ ــي ،أطـ ـلـ ـق ــت الـ ـسـ ـلـ ـط ــات سـ ــراح
ّ
ثـ ــاث م ــن هـ ـ ــؤالء ،هـ ــن رق ـي ــة امل ـح ــارب
وع ــزي ــزة ال ـيــوســف وإي ـم ــان الـنـفـجــان،
ب ـعــدمــا أب ـق ـت ـهــن شـ ـه ــورًا ت ـحــت ســوط
ال ـت ـعــذيــب واالنـ ـتـ ـه ــاك ــات ال ـت ــي بـلـغــت
حـ ّـد االع ـتــداء الجنسي .وبعد شهرين
م ــن ذل ـ ــك ،أف ــرج ــت ال ـس ـل ـط ــات ،أي ـض ــا،
ّ
عــن أرب ـ ٍـع أخــريــات ،هــن هتون الفاسي
وأم ــل الـحــربــي ومـيـســاء املــانــع وعبير
النمنكاني ،إال أنـهــا أبقتهن مـقـ ّـيــدات
ّ
ـة ،وم ـن ـع ـت ـهــن من
ب ــأس ــاور إل ـك ـت ــرون ـي ـ ْ
الـ ـح ــدي ــث عـ ـ ّـمـ ــا ع ــاي ــشـ ـن ــه فـ ــي سـجــن
الحائر ،وفي توقيفات املباحث العامة
السيئة الصيت.
ْ
ّ
وإذا كان البعض منهن قد ِنلن إفراجًا
مشروطًا و /أو مؤقتًا ،في محاولة من
السلطات المتصاص الغضب املتنامي
إزاء حـمــات االعـتـقــال الـتــي تصاعدت
ّ
مذ تعززت سلطات ولـ ّـي العهد محمد
ب ـ ــن سـ ـلـ ـم ــان ،ف ـ ــإن أخ ـ ــري ـ ــات م ـ ــا زل ــن
يـقــاســن مـ ــرارة االع ـت ـقــال ،مــن دون أن
ّ
ُت َّ
وجه إليهن اتهامات أو ُيعرضن على
محاكمة .من بينهن الكاتبة والناشطة
نسيمة ال ـس ــادة ،الـتــي اعتقلت فــي 31
ت ـم ــوز /يــولـيــو  ،2018وال تـ ــزال تقبع
ـ ـ وحــدهــا دون رفيقاتها ـ ـ فــي الـعــزل
االنـ ـف ــرادي ف ــي سـجــن مـبــاحــث الــدمــام
منذ أشهر ،حيث ُت َ
حرم أدنى موجبات

الصحة والسالمة.
ي ـبـ ّـن مــوســى الـ ـس ــادة ،ن ـجــل املعتقلة
امل ـق ـيــم خـ ــارج الـ ـب ــاد ،ف ــي ح ــدي ــث إلــى
ـار» ،أن ه ــذه هــي امل ــرة الثانية
«األخـ ـب ـ َ
ال ـتــي ُي ــدف ــع فـيـهــا بــوالــدتــه إل ــى الـعــزل
االنـفــرادي ،موضحًا أن املرحلة األولى
ّ
امتدت ألربعة أشهر بني آب /أغسطس
وك ـ ــان ـ ــون األول /ديـ ـسـ ـمـ ـب ــر ،2018
ّ
مضيفًا أن ّأم ــه لــم تلبث أن بقيت أقــل
م ــن ش ـهــر م ــع م ـع ـت ـ ُقــات أخ ــري ــات في
السجن العام حتى أعيدت مجددًا إلى
«االنفرادي» ،لتبدأ في كانون الثاني/
يـنــايــر  2019املــرح ـلــة الـثــانـيــة ال ـتــي ال
تزال مستمرة ،في محاولة لكسر إرادة
ّ
ال ـس ــادة ،ال ـتــي لــم تـتـخــل عــن نشاطها
ح ـت ــى خ ـل ــف ال ـق ـض ـب ــان ،ح ـي ــث كــانــت
«ت ـحـ ّـرض» رفيقاتها على «املـقــاومــة».
يقول موسى إن «والــدتــي منهكة جدًا
م ــن الـ ـع ــزل االن ـ ـف ـ ــرادي» ،م ـت ـحــدثــا عن
تـعــذيــب ج ـســدي ونـفـســي تـعـ ّـرضــت له
شـمــل الـصـعــق الـكـهــربــائــي ،والـتـهــديــد
ب ــاالغ ـت ـص ــاب ،واالن ـت ـق ــام م ــن الـعــائـلــة
واألقارب.
ي ـضــاف إل ــى ذل ــك ،بـحـســب مــوســى ،أن
نسيمة تعيش مـعــانــاة نفسية كبيرة
بسبب ابـتـعــادهــا عــن أطـفــالـهــا ،الــذيــن
يـ ـك ــاب ــد ب ـع ـض ـه ــم أوض ـ ــاع ـ ــا ص ـح ـيــة
ص ـع ـبــة .ي ـل ـفــت ،ف ــي هـ ــذا اإلط ـ ـ ــار ،إلــى
ح ــال ــة ش ـق ـي ـقــه م ـص ـط ـفــى ( 16س ـن ــة)،
ال ــذي يـعــانــي نقصًا ح ــادًا فــي السمع،

وهو «يأمل خروج أمه من السجن قبل
موعد عملية زراعة القوقعة» .األصعب
م ـمــا ت ـق ــدم ،أن نـسـيـمــة ك ــان ــت املـعـيـلــة
ّ
ـرض
ال ــوحـ ـي ــدة ألس ــرتـ ـه ــا ،ف ــي ظ ـ ــل م ـ ٌ
زوجها املصاب بفقدان الذاكرة .مرض
يـنـعـكــس س ـل ـبــا ع ـلــى ح ــال ــة الـنــاشـطــة
املـعـتـقـلــة ،بــالـنـظــر إل ــى أن ـهــا مـحــرومــة
التواصل إال مع زوجها ،وهــذا األخير
ال يستطيع استيعاب ما تنقله إليه أو
َ ّ
تذكره« ،ما يزيد الواقع سوءًا».
فـ ـ ــي ت ـع ـل ـي ـق ــه ع ـ ـلـ ــى ح ـ ــال ـ ــة امل ـع ـت ـق ـل ــة
نسيمة السادة ،يلفت رئيس «املنظمة
األوروبية السعودية لحقوق اإلنسان»،
ع ـ ـلـ ــي ال ـ ــدبـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــي ،ف ـ ــي ح ـ ــدي ـ ــث إلـ ــى
ّ
«األخـبــار» ،إلــى أن السلطات تجاوزت
حتى القوانني املحلية في ممارستها

ّ
ال ـت ـن ـك ـيــل بـ ـح ــق الـ ـ ـس ـ ــادة ،م ـش ـي ـرًا فــي
هـ ــذا اإلطـ ـ ــار إلـ ــى أن األخـ ـي ــرة «قـضــت
نـحــو  80بــاملـئــة مــن م ــدة االع ـت ـقــال في
املـحـبــس االنـ ـف ــرادي ،فــي شـكــل يعكس
مستوى القسوة لدى جهاز رئاسة أمن
الدولة» ،متابعًا أن «القوانني املحلية ال
تسمح بتأخير املحاكمات أكثر مــن 6
أشهر إال بقرار قضائي ،لكن املعتقلة
تجاوزت تلك املــدة» .يرى الدبيسي أن
الـتـعــامــل مــع «ال ـت ـيــار الـنـســوي أصبح
ّ
عارًا على السعودية»ُ ،مذكرًا بأنه لوال
«الضغوط الدولية ملا عمدت الرياض
إلـ ـ ــى نـ ـق ــل م ـح ــاك ـم ــة الـ ـنـ ـش ــاط ــات مــن
املحكمة الجزائية املتخصصة بقضايا
اإلرهاب ،إلى املحكمة الجزائية ،بهدف
إزاحة الحرج عن نفسها».

إذا كانت
البعض قد
ِن ْلن إفراجًا
مشروطًا و/
أو مؤقتًا،
فإن أخريات ما
ّ
زلن يقاسين
َ
مرارة االعتقال
(أمنستي)
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االستراتيجية المصرية في التعاطي مع «الملفات الساخنة» لـ  7دول

حصلت «األخبار» على وثائق أرسلها جهاز «المخابرات العامة» المصرية
إلى وزارة الخارجية وإدارات إعالميةُ ،م ِّ
حددًا فيها التوجيهات والتنبيهات
التي ّ
تخص الملفات الخارجية لسبع دول ،منها ما هو مشتعل ميدانيًا

مثل سوريا واليمن وليبيا ،ومنها ما يشهد حراكًا شعبيًا واضطرابًا سياسيًا
كالسودان والجزائر ،وثالثها على خط تماس ومواجهة مثل قطر وتركيا.
الم ّ
هذه ُ
حددات وضعها مدير المخابرات اللواء عباس كامل ،بمتابعة من

الرئاسة ،قبل أن تصل إلى «الخارجية» لتعمل بها .وعلى رغم أنها ّ
تعين بلغة كان الملف الفلسطيني غائبًا عن «االستراتيجية» ،فذلك يعود إلى أنه ملف
ً
تتابعه ،بل تديره مباشرة ،المخابرات ،وليس لألذرع األخرى صلة به ،إال في
حازمة ما يجب وما ال يجب ،إال أنها تبقى قابلة للتعديل وإعادة التوجيه
حدود البيانات المتكررة المضمون
وفق المتغيرات اإلقليمية والدولية ،وبما يخدم األجندة المصرية .ولئن

«المخابرات العامة» تحدد أولــويات الخارجية واإلعالم
سوريا :تركيز على «األطماع» التركية واإليرانية والتغيير الديموغرافي
ش ــددت االسـتــراتـيـجـيــة ُاملـ َ
ـرس ـلــة إلــى
«الـ ـخ ــارجـ ـي ــة» ع ـل ــى «إب ـ ـ ـ ــراز أه ـم ـيــة
سوريا ملصر ،بتسليط الضوء دائمًا
ع ـلــى ال ـت ــاري ــخ امل ـش ـت ــرك وال ـع ــاق ــات
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـج ـم ــع بــن
البلدين ،وضرورة الحفاظ على وحدة
األراضي السورية ،مع الترويج لدعم
خ ـي ــارات ال ـش ـعــب الـ ـس ــوري ،ل ـكــن مع
رفض أي تدخل خارجي في شؤونه...
وضـ ــرورة انـسـحــاب أش ـكــال الــوجــود
األجنبي كافة» ،مع «االهتمام بإبراز
الجهود والتحركات (املصرية) ...مع
مختلف األطراف اإلقليمية والدولية

سوريا في مجال مكافحة اإلرهــاب،
ّ
وال سـيـمــا ف ــي ظ ــل «م ـخ ــاط ــر ع ــودة
امل ـق ــات ـل ــن األجـ ــانـ ــب ع ـق ــب تـضـيـيــق
الخناق عليهم في سوريا والعراق».
كذلك ،جرى التشديد على «استعادة
سـ ــوريـ ــا م ـح ـي ـط ـهــا الـ ـع ــرب ــي لـقـطــع
الطريق أمــام محاوالت بعض الدول

اإلق ـل ـي ـم ـيــة ل ـت ـعــزيــز وجـ ــودهـ ــا عـلــى
الساحة الـســوريــة ،كــإيــران وتركيا»،
م ـ ــع الـ ـت ــركـ ـي ــز عـ ـل ــى دور األخ ـ ـيـ ــرة
«الـ ـسـ ـلـ ـب ــي ...ودع ـم ـه ــا الـتـنـظـيـمــات
اإلرهابية ،وتسهيل عملية انتقالهم
إلــى مناطق توتر أخــرى ،إلــى جانب
أط ـم ــاع ـه ــا ال ـت ــاري ـخ ـي ــة فـ ــي س ــوري ــا

وعـ ـمـ ـلـ ـي ــات الـ ـحـ ـش ــد ض ـ ــد األكـ ـ ـ ـ ــراد،
وم ـس ــاع ـي ـه ــا ل ـت ـغ ـي ـي ــر الـ ـه ــوي ــة فــي
املـ ـن ــاط ــق الـ ـخ ــاضـ ـع ــة ل ـس ـي ـطــرت ـهــا،
وت ـ ـعـ ــزيـ ــز وضـ ـعـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــرك ـ ـمـ ــان فــي
مـ ـن ــاط ــق ن ـ ـفـ ــوذهـ ــا» .وفـ ـ ــي االتـ ـج ــاه
ن ـ ـف ـ ـسـ ــه ،أوص ـ ـ ـ ـ ــت االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة
ب ــالـ ـتـ ـح ــذي ــر م ـ ــن «ت ـ ـنـ ــامـ ــي الـ ـنـ ـف ــوذ

اإلي ـ ــران ـ ــي ف ــي امل ـن ـط ـق ــة ،إل ـ ــى جــانــب
تـحــركــات طـهــران لتحقيق أطماعها
اإلقـلـيـمـيــة وفـ ــرض سـيـطــرتـهــا على
سوريا ،بهدف حماية خط اإلمدادات
من طهران حتى بيروت ،إلــى جانب
مــواص ـلــة مـســاعـيـهــا لـنـشــر الـتـشـيــع
فــي املنطقة لتنفيذ م ـشــروع الـهــال
الـشـيـعــي ،وك ــذل ــك عـمـلـيــات التغيير
الــديـمــوغــرافــي للسكان وخــاصــة في
القلمون».
محيط دمشق ومنطقة
ّ
فــي املـقــابــلّ ،
وجـهــت بــ«تـجــنــب إبــراز
املواقف السلبية لسوريا إزاء مصر،
وت ـ ــروي ـ ــج اإلعـ ـ ـ ــام الـ ـ ـس ـ ــوري أخ ـي ـرًا
مل ـس ــؤول ـي ــة م ـص ــر عـ ــن أزم ـ ـ ــة ال ـن ـفــط
الـتــي تــواجـهـهــا دمـشــق عـلــى خلفية
منع مصر عـبــور سفن تحمل نفطًا
إل ـ ــى س ــوري ــا ع ـب ــر قـ ـن ــاة ال ـس ــوي ــس،
م ـ ــع عـ ـ ــدم تـ ـ ـن ـ ــاول امل ـ ــوق ـ ــف املـ ـص ــري
ص ــراح ــة تـ ـج ــاه عـ ـ ــودة س ــوري ــا إل ــى
ال ـج ــام ـع ــة ال ـع ــرب ـي ــة ،أو امل ــوق ــف مــن
تـطـبـيــع ال ـعــاقــات م ــع دم ـش ــق( ،ب ــل)
االكتفاء بتناول املوقف املصري في
إط ـ ــار حـ ـي ــادي بــال ـتــرك ـيــز ع ـلــى دعــم
خـ ـي ــارات ال ـش ـعــب الـ ـس ــوري وال ــدف ــع
ب ــاتـ ـج ــاه تـ ـس ــوي ــة األزم ـ ـ ـ ـ ــة» ،وح ـت ــى
«تجنب التعليق على قــرار الرئيس
األمـيــركــي (دونــالــد تــرامــب) الخاص
باالنسحاب مــن ســوريــا وتـطــوراتــه،
وكذلك تجنب إبــراز األدوار السلبية
التي سبق قيام بعض الدول العربية
ب ـه ــا ،ك ــال ـس ـع ــودي ــة واألردن ،داخ ــل
س ــوري ــا ،بــدعــم ج ـمــاعــات امل ـعــارضــة
املسلحة» .أيـضــا ،أوصــت املخابرات
بـ«عدم تسليط الضوء على نجاحات
القوى الكردية امليدانية ،بل التركيز
ع ـل ــى إب ـ ـ ــراز أوجـ ـ ــه الـ ـخ ــاف بـيـنـهــم
وب ـ ــن ال ـن ـظ ــام ف ــي ض ـ ــوء مـطــالـبـهــم
االنفصالية ،بما يشكل خطورة على
وح ــدة األراضـ ــي ال ـســوريــة» ،وأخـيـرًا
«إبــداء التخوف من تأثير العقوبات
األمـيــركـيــة واألوروب ـ ـيـ ــة( ...ال ـت ــي) قد
تـسـهــم ف ــي خ ـلــق مــوجــة ج ــدي ــدة من
ال ـل ـجــوء وال ـه ـجــرة إل ــى دول ال ـجــوار
وأوروبا».

في امللف اليمني ،أكدت استراتيجية
«املـخــابــرات العامة» «مساندة مصر
ل ـل ـج ـه ــود األمـ ـمـ ـي ــة والـ ــدول ـ ـيـ ــة لـحــل
األزم ـ ـ ـ ــة ال ـي ـم ـن ـي ــة سـ ـي ــاسـ ـي ــا ،ودعـ ــم
ال ـت ـفــاه ـمــات املـنـبـثـقــة م ــن م ـش ــاورات
الـ ـس ــوي ــد» .وأوص ـ ـ ــت ب ــال ـح ــدي ــث عــن
ً
«ال ـح ـفــاظ عـلــى وح ــدة الـيـمــن شـمــاال
وج ـنــوبــا بــاع ـت ـبــاره جـ ــزءًا ال يـتـجــزأ
مـ ــن األمـ ـ ـ ــن الـ ـق ــوم ــي ال ـ ـعـ ــربـ ــي» ،مــع
ال ـت ــرك ـي ــز إع ــامـ ـي ــا وس ـي ــاس ـي ــا عـلــى
«س ــام ــة امل ــوق ــف املـ ـص ــري ونــزاه ـتــه
ت ـ ـجـ ــاه األزم ـ ـ ـ ـ ــات الـ ـع ــربـ ـي ــة ،خ ــاص ــة
ال ـي ـم ـن ـي ــة( ،وه ـ ـ ـ ــي) دعـ ـ ــم ال ـج ـي ــوش
الوطنية ،وتبني الحلول السياسية
ومـكــافـحــة الـتـنـظـيـمــات اإلره ــاب ـي ــة».
وأوصت املخابرات ،وزارة الخارجية،
بالتشديد عـلــى «ال ــدور امل ـصــري في
ح ـمــايــة ح ــري ــة امل ــاح ــة ال ـب ـحــريــة فى
مياه البحر األحمر وقناة السويس»،
ّ
ووجهت بالحديث عن «املشاركة في
ق ــوات الـتـحــالــف ال ـعــربــي» عـلــى أنها
«تـنـفـيــذ ل ـق ــرارات مـجـلــس األم ــن ذات
الصلة باألزمة» ،إلى جانب الترويج
ل ـ ــ«الـ ــدور امل ـص ــري ف ــي رف ــع امل ـعــانــاة

ألطماع الرئيس التركي في املنطقة،
ورغبته في إحياء الدولة العثمانية»،
ً
فضال عن «إب ــراز التعاون بني أنقرة
وطـ ـه ــران وت ـعــزيــز ن ـف ــوذ ك ــل منهما
في ســوريــا ،ما ّ
يقوض الحفاظ على
وحـ ـ ــدة األراضـ ـ ـ ــي الـ ـس ــوري ــة ويـمـهــد
لتقسيمها» ،وذل ــك ضـمــن «الـتــركـيــز
على دعم تركيا لإلرهاب ،واستثمار
قـ ــرب ـ ـهـ ــا مـ ـ ــن م ـ ـنـ ــاطـ ــق الـ ـ ـص ـ ــراع ـ ــات،
ك ـس ــوري ــا وال ـ ـعـ ــراق ،إلظ ـه ــار نفسها
كـ ـح ــد فـ ــاصـ ــل ب ـ ــن إرهـ ـ ـ ـ ــاب الـ ـش ــرق
األوســط ودول أوروب ــا ،وهــو يتنافى
مــع فتحها أراضـيـهــا مل ــرور املقاتلني
األجــانــب وإقــامــة عــاقــات اقتصادية
مـعـهــم كـتـهــريــب امل ـش ـت ـقــات النفطية
واآلثار» ،لكن مع تجنب «الخوض في
أي مــواقــف أو تصريحات إلردوغ ــان

بشأن القيادة السياسية املصرية ،أو
إقحام املسؤولني املصريني في ذلك».
وف ــي مــا يتصل بــاألزمــة الخليجية،
أكدت االستراتيجية «استمرار تمسك
ال ـ ـ ــدول األرب ـ ـ ــع (مـ ـص ــر وال ـس ـع ــودي ــة
واإلمـ ـ ـ ــارات وال ـب ـح ــري ــن) بـمــوقـفـهــا...
ف ــي ظ ــل رف ــض ق ـطــر تـنـفـيــذ املـطــالــب
ال ـ ـ  13واس ـت ـم ــراره ــا ف ــي سـيــاسـتـهــا
الـ ــداع ـ ـمـ ــة لـ ـ ــإرهـ ـ ــاب وال ـ ـتـ ــدخـ ــل فــي
الشؤون الداخلية للدول ،مع ضرورة
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــار مـ ــوقـ ــف دول امل ـق ــاط ـع ــة
ملـكــافـحــة اإلرهـ ــاب فــي الـبـنــاء عـلـيــه...
وال سيما مع توظيف الدوحة ضعف
م ــواق ــف ال ـق ــوى الــدول ـيــة واإلقـلـيـمـيــة
ملواصلة رفــض تنفيذ املطالب» .وإذ
أوص ــت بــ«تـجـنــب ت ـنــاول اإلجـ ــراءات
ُ
امل ـت ـخ ــذة م ــن ال ـج ــان ــب ال ـق ـط ــري ضد

دول املقاطعة العربية في املؤسسات
واملنظمات الدولية ،كمحكمة العدل
الــدول ـيــة واالتـ ـح ــاد ال ـعــاملــي لـلـبــريــد،
إلـ ــى ج ــان ــب م ــا يـ ـت ــردد حـ ــول وج ــود
ـاع ل ـح ــل األزم ـ ـ ـ ــة» ،شـ ـ ــددت عـلــى
مـ ـس ـ ٍ
«العمل على فضح دور قطر في دعم
أن ـش ـطــة ال ـج ـمــاعــات اإلره ــاب ـي ــة على
ال ـس ــاح ــة األف ــري ـق ـي ــة وت ـغ ـل ـغ ـل ـهــا فــي
دول ...مثل الصومال والـســودان ،مع
إبراز التأثيرات اإليجابية للمقاطعة
العربية إزاء تحجيم النشاط القطري
الـ ـه ــدام ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،وتـ ـن ــاول تــأثـيــر
املقاطعة على األوضــاع الداخلية في
ال ــدوح ــة ،وال ـتــرك ـيــز ع ـلــى مساعيها
الختراق الداخل املصري عقب 2011
واستهدافها للدولة املصرية ودعمها
الـجـمــاعــات اإلرهــابـيــة ،وإب ــراز عالقة

ال تتطرقوا إلى َ
الدورين السعودي واألردني مع المسلحين (آي بي ايه)

تجاهلوا حديث اإلعالم السوري
عن دورنا في أزمة الوقود
لحل األزم ــة سياسيًا ،تأسيسًا على
مخرجات جنيف وال ـقــرارات األممية
ذات ال ـص ـل ــة ،وك ــذل ــك دعـ ــم ال ـج ـهــود
األمـ ـمـ ـي ــة الـ ــراه ـ ـنـ ــة ل ـت ـش ـك ـي ــل لـجـنــة
إلعــداد دستور جديد للبالد» .كذلك،
ذكـ ـ ــرت ورقـ ـ ــة «امل ـ ـخـ ــابـ ــرات ال ـع ــام ــة»
االسـتــراتـيـجـيــة «رفـ ــض أي أج ـنــدات
انفصالية ،مع إبراز الدور الذي تقوم
به بعض القوى الدولية واإلقليمية
لـ ــدعـ ــم الـ ـق ــومـ ـي ــات األخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ك ــدع ــم
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وفــرن ـســا ال ــراه ــن
لألكراد ،ودعم تركيا للتركمان» ،ومن
جـهــة أخ ــرى «الـتــرحـيــب باستضافة
مصر لالجئني السوريني ،مع أهمية
عودة من يستطيع منهم إلى بالدهم،
في إطار استعادة االستقرار».
وفــي مــا يشابه املــوقــف مــن الجزائر
وال ـ ـي ـ ـمـ ــن ودول أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ت ـم ـس ـكــت
االستراتيجية بالتركيز على «دعــم
الـ ـجـ ـي ــوش ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ف ـ ــي م ـح ــارب ــة
اإلره ـ ــاب ،وال ـث ـنــاء عـلــى دور النظام
بشأن ذلك» ،األمر الذي يخدم الرواية
امل ـصــريــة امل ـع ـتــادة عــن دور الجيش
وكــونــه خـطــا أح ـمــر فــي ال ــداخ ــل ،مع
إبــراز ترحيب القاهرة بالتعاون مع

تركيا :حقوق األكراد وأسلمة الدولة
قطر :فضح دور الدوحة في دعم اإلرهاب
ّ
جـ ــاء ال ـت ـعــاطــي امل ـص ــري م ــع كـ ــل من
تركيا وقطر من زاوية واحدة تقريبًا،
هي عالقة البلدين بجماعة «اإلخوان
امل ـس ـل ـم ــون» ال ـت ــي ح ـظــرت ـهــا ال ــدول ــة
وت ـ ــرى أن ـه ــا ف ــي م ــواج ـه ــة مـفـتــوحــة
م ـع ـهــا .ف ـفــي امل ـل ــف ال ـت ــرك ــي ،أوص ــت
«امل ـخــابــرات ال ـعــامــة» بــالـتــركـيــز على
«ال ـت ـس ـه ـيــات ال ـت ــي يـمـنـحـهــا نـظــام
(الـ ــرئ ـ ـيـ ــس رجـ ـ ــب ط ـ ـيـ ــب) إردوغ ـ ـ ـ ــان

ل ـت ـن ـظ ـي ــم جـ ـم ــاع ــة اإلخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان ...مــع
اسـ ـتـ ـم ــرار ال ـت ـن ـظ ـيــم ف ــي ال ـت ـحــريــض
الـ ـص ــري ــح ضـ ــد ال ـ ــدول ـ ــة املـ ـص ــري ــة»،
إض ــاف ــة إل ــى مــواص ـلــة «ات ـه ــام تركيا
بالتدخل في الشأن املصري» ،ولذلك،
ي ـجــب ال ـت ــدخ ــل امل ـق ــاب ــل ب ـ ــ«إبـ ــراز ما
يتعرض له األكراد من ظلم في تركيا،
ومعاملتهم كأقلية ،واالع ـت ــداء على
حقوقهم ،والتركيز على حاالت تقييد

الحريات (هـنــاك) ،وال سيما الفصل
من العمل واالعتقاالت واملحاكمات...
بتهمة االنـتـمــاء إلــى حــركــة فتح الله
غولن».
فـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ـ ــت نـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـس ـ ـ ــه ،اع ـ ـت ـ ـم ـ ــدت
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ف ــي م ــواج ـه ــة أن ـقــرة
على «إبــراز توجه الدولة هناك نحو
التأسلم في ظل حكم إردوغ ــان ،رغم
علمانية الدولة والدستور ،والترويج

السودان :التزام الحياد
ليبيا :الدعم لحفتر
الجزائر :مع خطة الجيش

(آي بي ايه)

ّ
تجنبوا الحديث عن عمليات «التحالف» وأثرها في تدهور األوضاع (آي بي ايه)

اليمن :ال انتقاد للحوثيين ولإلمارات
اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة ...ع ـب ــر اس ـت ـق ـب ــال كــافــة
اليمنيني دون تمييز لتلقي العالج
ف ــي املـسـتـشـفـيــات امل ـص ــري ــة ،وأي ـضــا
تسهيل إجـ ــراءات دخــولـهــم ،وتقديم
املساعدات اإلنسانية».
وش ــددت االستراتيجية على التمسك
بـ«إيالء مهمات حفظ األمــن ومكافحة
ال ـت ـن ـظ ـي ـم ــات اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة فـ ــي ال ـي ـمــن
كـ«القاعدة» و«داعــش» إلى املؤسسات
الـحـكــومـيــة األم ـن ـيــة وال ـع ـس ـكــريــة ،وال
سيما فــي ظــل سـعــي تـلــك التنظيمات
إل ـ ــى ت ـع ــزي ــز نـ ـف ــوذه ــا ع ـل ــى ال ـس ــاح ــة
ال ـي ـم ـن ـيــة م ـس ـت ـث ـمــرة ت ـع ـق ــد األزمـ ـ ـ ــة».
كذلك دعت إلى التحذير من «سلبيات
ّ
أي وج ــود مستقبلي ل ـق ــوات أجنبية
ع ـل ــى أراض ـ ـ ـ ــي ال ـي ـم ــن بـ ــدعـ ــوى حـفــظ
األمـ ــن ،فــي ض ــوء األه ـم ـيــة الـجـغــرافـيــة
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ل ـل ــدول ــة امل ـط ـل ــة عـلــى
م ـض ـي ــق ب ـ ــاب امل ـ ـنـ ــدب وم ـ ـيـ ــاه ال ـب ـحــر
األحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــر ...وس ـ ـعـ ــي ال ـ ـقـ ــوى ال ــدولـ ـي ــة
ّ
ل ـض ـم ــان ت ـحــك ـم ـهــا فـ ــي مـ ـي ــاه ال ـب ـحــر
األح ـمــر» .وف ــوق ذل ــك ،جــرت التوصية
بالحديث عن «املـشــروع اإلخــوانــي في
اليمن ،وإسهام تطورات األزمة اليمنية

ّ
تجنبوا الحديث عن
مساعي حل األزمة
مع «الرباعي»

ق ـط ــر بــال ـش ـخ ـص ـيــات املـ ــدرجـ ــة عـلــى
قــوائــم اإلرهـ ــاب الــدول ـيــة» مــن جميع
الجنسيات.
وحـ ــول م ــا سـ ّـم ـتــه «الـ ـت ــورط الـتــركــي
وال ـق ـطــري ف ــي دع ــم اإلره ـ ـ ــاب» ،دعــت

فــي خــدمــة تـطـلـعــات الـتـنـظـيــم الــدولــي
اإلرهابي بشأن السيطرة على الحياة
السياسية املستقبلية» في البالد ،وهو
ما يتساوق مع املوقف اإلماراتي.
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،ن ـ ّـب ـه ــت امل ـ ـخـ ــابـ ــرات إل ــى
«تـ ـجـ ـن ــب ت ـ ـنـ ــاول س ـل ـب ـي ــات ع ـم ـل ـيــات
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــالـ ـ ــف» ،ع ـ ـلـ ــى رغـ ـ ـ ـ ــم إق ـ ـ ــراره ـ ـ ــا
بــإس ـهــام تـلــك الـعـمـلـيــات «ف ــي تــدهــور
األوضـ ـ ـ ـ ــاع» ،وأيـ ـض ــا «ت ـج ـن ــب ان ـت ـقــاد
دور الـحـكــومــة الـشــرعـيــة الـيـمـنـيــة ،أو
إبــراز ضعف نفوذها فــي «املحافظات
املـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــررة» ،وعـ ـ ـ ـ ــدم ال ـ ـت ـ ـعـ ــرض لـ ـ ــدور
اإلمـ ـ ـ ــارات ف ــي امل ـح ــاف ـظ ــات الـجـنــوبـيــة
ودعـمـهــا امليليشيات املـسـلـحــة خــارج
ن ـ ـطـ ــاق الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــة ...واق ـ ـت ـ ـصـ ــار تـ ـن ــاول
ال ــدور السلبي إلي ــران فــي الـيـمــن على
ال ـجــانــب ال ـخ ـب ــري» .أم ــا األك ـث ــر إث ــارة
ل ــان ـت ـب ــاه ،ف ـهــو ال ـتــوص ـيــة بــ«تـجـنــب
توجيه انتقادات مباشرة إلــى جماعة
ال ـحــوث ـيــن ...وع ــدم تضخيم الــدوريــن
الـسـعــودي واإلم ــارات ــي ،مــع ت ـنــاول أي
تطورات بصورة خبرية دون التطرق
إل ــى ت ـف ـص ـيــات ...أو مــواقــف األط ــراف
الداخلية واإلقليمية تجاه األزمة».

استراتيجية املخابرات إلى «التركيز
عـ ـل ــى ال ـ ــوق ـ ــائ ـ ــع امل ــرتـ ـبـ ـط ــة ب ـض ـبــط
أس ـل ـح ــة أو م ـ ـ ــواد م ـت ـف ـج ــرة م ـهــربــة
إل ــى ال ــداخ ــل ال ـل ـي ـبــي ،وتــأك ـيــد خــرق
الـقــرارات األممية بشأن حظر توريد
األس ـ ـل ـ ـحـ ــة امل ـ ـ ـفـ ـ ــروض عـ ـل ــى ل ـي ـب ـيــا،
إل ــى ج ــان ــب أه ـم ـيــة رب ــط الـتـحــركــات
الـسـيــاسـيــة ألن ـقــرة فــي املـلــف الليبي
باستمرار دعمها لإلرهاب ورغبتها
ف ــي اس ـت ـغــال ت ــده ــور األوضـ ـ ــاع في
الداخل لتحقيق مصالحها ،مع إبراز
دور قطر السلبي في األزمة السورية
وقـيــامـهــا بــدعــم وتـمــويــل الجماعات
اإلرهــابـيــة (هـنــاك) بما أدى إلــى قتل
وتشريد آالف السوريني ،وتحميلها
مسؤولية الدمار الذى لحق بالشعب
السوري».

جاء السودان في أولوية االستراتيجية الخارجية التي وضعتها «املخابرات العامة» لوزارة
الخارجية ووسائل اإلعالم ،بادئة بتأكيد «حرص مصر الدائم على استقرار السودان في
ضوء العالقات التاريخية واالستراتيجية ...ودعم خيارات الشعب السوداني استنادًا إلى
ثوابت سياسة مصر املتمثلة في عدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول األخرى ،مع التركيز
على أهمية تكاتف الجهود اإلقليمية والدولية ملساعدة السودان في تجاوز املوقف الراهن».
ولذلك ،على الــوزارة «التزام الحيادية واملهنية وعــدم اإلســاءة إلى أي أطــراف سودانية ...مع
إمكانية البدء بشكل متدرج وم ــدروس في استضافة شخصيات سودانية من مختلف
القوى السياسية في املنابر اإلعالمية املصرية ،مع مراعاة مبدأ الــرأي والــرأي اآلخــر ،وبما
يدعم التوجه املصري في استضافة ملتقى حوار للقوى السياسية السودانية» ،والتنبيه
حاليًا إلى «عــدم التطرق إلى القضايا الخالفية ،وال سيما منطقة «حاليب وشالتني» ،مع
تجنب التغطية اإلعالمية ألي جهود أو زيارات ملسؤولني مصريني (إلى هناك) خالل املرحلة
الحالية».
أما في الشأن الليبي ،فتضمنت االستراتيجية التشديد على أن «العمليات العسكرية للجيش
الوطني الليبي (قــوات املشير خليفة حفتر) في املنطقة الغربية تأتي في إطــار استكمال
جهود اإلره ــاب والتأسيس الستكمال املـســار السياسي ...مــع إب ــراز سالمة الــرؤيــة التي
طاملا أكدتها مصر في مختلف املحافل حــول األولــويــة القصوى الستعادة الــدولــة الليبية
والحفاظ على وحدتها واستقرارها و( )...مكافحة اإلرهاب وامليليشيات املتطرفة» .ولذلك،
على «الـنـشــرات والـصـحــف القومية املـصــريــة تغطية ت ـطــورات املــوقــف الــراهــن فــي املنطقة
الغربية ،وتبني عناوين ومعالجات مؤيدة للجيش الوطني الليبي ،وإبراز خطورة امليليشيات
اإلخوانية واملتطرفة والدورين القطري والتركي في زعزعة استقرار ليبيا منذ عام .»2011
ُ
أيضًا ،طلب من «الخارجية» تسهيل اللقاءات التلفزيونية مع حفتر واللواء أحمد املسماري
(املتحدث الرسمي لقواته) على الفضائيات الرئيسة الرسمية والخاصة ،مع «إبراز موقف
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ،باعتباره البرملان الشرعي الوحيد املنتخب حتى
اآلن ...ويؤكد شرعية العمليات العسكرية للجيش الليبي ،وإبراز خطورة تزايد الدعم التركي
والقطري واإليراني املوجه إلى إرهابيي املنطقة الغربية ،وكثافة انتقال املقاتلني األجانب إلى
مناطق الصراع الليبي عبر تركيا وما تمثله من محاولة تحويل الساحة الليبية إلى ميدان
ســوري جديد ،وارتباطات امليليشيات التابعة لحكومة الــوفــاق (فــي طرابلس) بالعناصر
والكيانات اإلرهابية ،واالستفادة من البيانات التي يقوم املتحدث باسم الجيش (املسماري)
بنشرها يوميًا منذ بداية العمليات في تبني املواقف الرسمية عما يحدث في ليبيا».
فــي املـقــابــل ،ح ــذرت االستراتيجية مــن اإلش ــارة إلــى «ميليشيات حكومة الــوفــاق الوطني
بأنها سلطة شرعية أو قوات نظامية ،مع تجنب أي موضوعات تتعلق بالدعم العسكري
ً
الخارجي املقدم إلى الجيش الوطني (حفتر) ،وخاصة الفرنسي واإلمــاراتــي ...فضال عن
ضــرورة عــدم التعاطي مع املجلس الرئاسي الليبي على أنــه جــزء من الحل ،والتركيز في
املقابل على أنه جزء من املشكلة بحكم التحالفات التي يرعاها حاليًا لجماعات وتنظيمات
إرهابية واضحة ،وتسخيره موارد الدولة التي يسيطر عليها مليليشيات مصراتة وطرابلس،
ً
واستدعائه الواضح التدخل الخارجي ،فضال عن تصعيد أقطاب املنطقة الغربية مواقفها
العدائية املباشرة وغير املباشرة ضد مصر».
بــاالنـتـقــال إلــى الـجــزائــر ،ش ــددت تعليمات املـخــابــرات على «التغطية اإليـجــابـيــة املتواصلة
للمواقف التي يتخذها الجيش الجزائري ،واالستفسار املستمر عن أسباب إصــرار عدد
من التيارات على الخروج عن الدستور والخطوات التي يقررها لتنظيم املرحلة االنتقالية،
رغم أنها تتيح إجراء االنتخابات بسرعة في يوليو (تموز)  ،2019مع تأكيد أن هذا اإلصرار
يؤدي بالضرورة إلى سيناريوات الفوضى ،وتوصيل رسائل تؤكد ثبات املوقف املصري
ً
حيال األوضاع في الجزائر ،وذلك بالتركيز على حرص مصر قيادة وحكومة وشعبًا على
الحفاظ على استقرار الجزائر بشكل خاص ،ومنطقة املغرب العربي بشكل عام ،ملا لذلك
من تأثيرات مباشرة على األمن القومي املصري ...وثقة مصر في قدرة الجيش والشعب
الجزائري على عبور املرحلة الدقيقة الراهنة بشكل ُيلبي تطلعات الشعب الجزائري ،والتأكيد
على عمق العالقات التاريخية».
ولذلك ،حذرت االستراتيجية من «الطعن في نيات أو عدالة املطالب التي رفعتها التظاهرات
فى الجزائر ،والتناول املوضوعي لها كمعادلة بني شرعية تلك املطالب في إزاحــة النظام
الجزائري السابق من جانب ،ومحاولة بعض األطراف استخدام ذلك في تنفيذ سيناريوات
الفوضى من جانب آخر ،مع عدم الخوض في أي مواقف أو تصريحات للقيادة السياسية
ُ
املصرية أو للحكومة تتعلق باألحداث الجزائرية ،حتى ال تفسر بشكل يؤثر على العالقات
الثنائية ،وخاصة على املستوى الشعبي ،وال سيما مع اقتراب توافد الجماهير الجزائرية إلى
مصر لحضور مباريات كأس األمم األفريقية في يونيو (حزيران)» الجاري.
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الحدث دخل السودان ،أمس ،في العصيان المدني الشامل
الذي دعا إليه قادة الحراك الشعبي حتى إسقاط العسكر
وتسليم السلطة إلــى المدنيين ،فيما يـبــدو المجلس
العسكري ّ
مصرًا على التصعيد ،بتجاهل شــروط قوى
«الحرية والتغيير» للتفاوض ،في إطار الوساطة اإلثيوبية
الم َّ
ُ
رحب بها من الطرفين

السودان يدخل
الشامل:
العصيان
«العسكري» يصرّ
على المواجهة
ّ
ف ـ ــي ظ ـ ـ ــل وس ـ ــاط ـ ــة إثـ ـي ــوبـ ـي ــة ت ـب ــدو
آي ـ ـلـ ــة لـ ــان ـ ـه ـ ـيـ ــار ،ي ـ ـقـ ــودهـ ــا رئ ـي ــس
ال ــوزراء آبــي أحمد منذ يــوم الجمعة
امل ــاض ــي لـ ــرأب ال ـص ــدع ب ــن املجلس
ال ـع ـس ـك ــري وت ـح ــال ــف ق ـ ــوى «إع ـ ـ ّـان
الحرية والتغيير» ،بعد مجزرة فض
االع ـت ـص ــام اإلث ـن ــن امل ــاض ــيُ ،يـخـ ّـيــم
ٌ
شلل على الحياة العامة في السودان،
مع بداية أسبوع العمل صباح أمس،
ح ـي ــث ان ـط ـل ــق أول أيـ ـ ــام ال ـع ـص ـيــان
املــدنــي ال ــذي دع ــا إلـيــه ق ــادة الـحــراك
الشعبي إلسقاط املجلس العسكري،
بتجاوب كبير من املؤسسات العامة
وال ــوزارات والقطاعات الحيوية في

ً
ال ــدول ــة ،فـضــا عــن أغـلــب مؤسسات
القطاع ُ الخاص املصرفية والخدمية.
ومـ ــن امل ـ ـقـ ـ ّـرر أال ي ـن ـت ـهــي ال ـع ـص ـيــان
ال ـش ــام ــل إال ب ـق ـي ــام ح ـك ــوم ــة مــدنـيــة
وبــإذاعــة «بـيــان تسلم السلطة» عبر
ال ـت ـل ـفــزيــون الـ ـس ــودان ــي ،وهـ ــو م ــا ال
ُيـ ـب ــدي «ال ـع ـس ـك ــري» اسـ ـتـ ـع ــداده لــه
ح ـت ــى اآلن ،ب ــال ـن ـظ ــر إل ـ ــى ت ـجــاه ـلــه
ش ـ ــروط قـ ــوى «ال ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـيــر»
لـ ـلـ ـع ــودة إل ـ ــى طـ ــاولـ ــة املـ ـف ــاوض ــات،
ومن بينها االعتراف بوزر الجريمة
وتأليف لجنة تحقيق دولية لبحث
مالبساتها ،ورفــع الحصار وسحب
املـظــاهــر الـعـسـكــريــة ،وإطـ ــاق ســراح

«الـ ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـي ــر» ل ـل ــدخ ــول فــي
مفاوضات ،كما وصفها رئيس حزب
«املــؤت ـمــر ال ـس ــودان ــي» ،ال ـق ـيــادي في
قوى «الحرية والتغيير» عمر الدقير،
ّ
ف ــي ظـ ــل «ح ـم ـل ــة اعـ ـتـ ـق ــاالت واس ـع ــة
ض ـ ــد الـ ـن ــاشـ ـط ــن وال ـس ـي ــاس ـي ــن…
ومـحــاولــة للقفز على دم الـشـهــداء».
ث ــانـ ـي ــا ،ع ـب ــر ال ـس ـع ــي لـ ـط ـ ّـي صـفـحــة
جــري ـمــة االع ـت ـص ــام بـلـجـنــة تـقـ ّـصــي
ّ
حـقــائــق ،ألـفـهــا الـنــائــب الـعــام الوليد
محمد ،بحسب ما أعلنت «املفوضية
القومية لحقوق اإلنسان» (رسمية)،

يعمل «العسكري»
في عدة اتجاهات،
سياسيًا وعلى األرض،
إلفشال العصيان

ً
ً
أعلن قادة الحراك «جدوال ثوريًا» وصوال إلى جمعة «مواكب الشهداء» (أ ف ب)

امل ـع ـت ـق ـل ــن الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــن ،وح ـم ــاي ــة
ال ـح ــري ــات ال ـع ــام ــة وح ــري ــة اإلع ـ ــام،
ورفع الحظر عن خدمة اإلنترنت.
وب ـي ـن ـم ــا أص ـ ـ ــدر «تـ ـجـ ـم ــع امل ـه ـن ـيــن
ال ـ ـسـ ــودان ـ ـيـ ــن» بـ ـي ــان ــا ب ـ ــ«ال ـ ـجـ ــدول
الـ ـث ــوري األسـ ـب ــوع ــي» ،ل ــ«اس ـت ـك ـمــال
اإلض ـ ـ ـ ـ ـ ــراب وم ـ ــواصـ ـ ـل ـ ــة الـ ـعـ ـصـ ـي ــان
حـتــى إس ـقــاط املـجـلــس وميليشيات
الـجـنـجــويــد»ُ ،م ـتـ ِّـوجــا إي ــاه بمواكب
في األحياء واملناطق باسم «مواكب
الشهداء» يوم الجمعة املقبل ،يعمل
«ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري» ف ـ ــي عـ ـ ــدة اتـ ـج ــاه ــات
ً
على األرض إلفـشــال العصيان :أوال
م ــن خـ ــال ح ـم ـلــة ق ـمــع ت ـلــت م ـجــزرة

االعـ ـتـ ـص ــام ،ت ـس ـت ـهــدف مـتـظــاهــريــن
يـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاول ـ ـ ــون نـ ـ ـص ـ ــب حـ ـ ـ ــواجـ ـ ـ ــز ف ــي
ال ـطــرقــات ،ليرتفع ع ــدد القتلى منذ
امل ـ ـجـ ــزرة إل ـ ــى  ،118آخـ ــرهـ ــم أرب ـع ــة
أم ــس (أحــدهــم فــي مــديـنــة الـخــرطــوم
بحري ،وثالثة في مدينة أم درمان)،
ق ـ ـت ـ ـلـ ــوا بـ ـ ــرصـ ـ ــاص قـ ـ ـ ـ ــوات «ال ـ ــدع ـ ــم
السريع» ،التي يرأسها نائب رئيس
ا ُمل ـ ـ ّج ـ ـلـ ــس ،مـ ـحـ ـم ــد ح ـ ـ ـمـ ـ ــدان دق ـ ـلـ ــو،
امللقب بـ«حميدتي» ،وثانيًا بحملة
اع ـت ـقــاالت طــالــت ع ــددًا مــن املوظفني
بسبب مشاركتهم في اإلض ــراب ،من
بينهم موظفون في شركة الكهرباء
وب ـنــك الـ ـس ــودان وم ـط ــار ال ـخــرطــوم،

بـعــدمــا ك ــان «حـمـيــدتــي» قــد هـ ّـددهــم
ب ــالـ ـط ــرد م ـ ــن وظ ــائـ ـفـ ـه ــم األس ـ ـبـ ــوع
املاضي ،إضافة إلى حملة اعتقاالت
طــالــت ق ــادة الـعـصـيــان امل ــدن ــي ،مثل
القيادي في قوى «الحرية والتغيير»
محمد عصمت ،أحــد قــادة اإلضــراب
فــي بنك ال ـســودان ،عقب اللقاء الــذي
ج ـمــع قـ ــادة ال ـت ـحــالــف املـ ـع ــارض مع
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس اإلث ـ ـيـ ــوبـ ــي م ـ ـبـ ــاشـ ــرة فــي
الـخــرطــوم ،واألم ــن الـعــام لـ«الحركة
الشعبية لتحرير الـســودان – جناح
عـ ـق ــار» خ ـم ـيــس جـ ـ ــاب ،وامل ـت ـح ــدث
باسم الحركة مـبــارك أردول ،وثالثًا
إغالق املشافي الحكومية والخاصة،

ب ـه ــدف تــول ـيــد وضـ ــع ك ــارث ــي يقلب
الــرأي الـعــامُ ،
ويمثل تهديدًا مباشرًا
ل ـح ـيــاة امل ــرض ــى وامل ـص ــاب ــن ،بينما
يحرص قــادة الـحــراك على استثناء
بعض الخدمات من العصيان ،مثل
الـكـهــربــاء وامل ـيــاه ،وأق ـســام الـطــوارئ
ف ـ ــي امل ـ ـس ـ ـت ـ ـش ـ ـف ـ ـيـ ــات ،إض ـ ــاف ـ ــة إلـ ــى
استثناء البقاالت الصغيرة واملخابز
في األحياء السكنية.
أمــا سياسيًا ،فيستمر «العسكري»
فــي مـحــاولــة الـتـمـلــص مــن الجريمة
ً
داخ ـل ـي ــا وخ ــارجـ ـي ــا :أوال م ــن خ ــال
الـ ـت ــرحـ ـي ــب ب ــال ــوس ــاط ــة اإلث ـي ــوب ـي ــة
ّ
وتــوجـيــه دع ــوة «مـخـتــلــة» إل ــى قــوى

ال يـ ـث ــق بـ ـه ــا قـ ـ ـ ــادة ال ـ ـح ـ ــراك ال ــذي ــن
ي ـط ــال ـب ــون ب ـل ـج ـنــة ت ـح ـق ـيــق دولـ ـي ــة،
كما سبق أن أكــد نائب رئيس حزب
ّ
«األم ـ ـ ـ ــة» ،إب ــراهـ ـي ــم األم ـ ـ ــن ،ف ــي ظ ــل
اس ـت ـمــرار الـعـسـكــر فــي رف ــض تحمل
مـســؤولـيــة الـهـجــوم وت ـبــريــره فــي آن
واح ـ ــد ،تـ ــارة بــأنــه اس ـت ـهــدف «ب ــؤرة
إجرامية» بجوار مقر االعتصام ،قبل
أن تتطور األحداث ويسقط قتلى من
املعتصمني ،وتــارة أخــرى بالزعم أن
«ه ـنــاك مــن ينتحل شخصية أف ــراد
ال ــدع ــم ال ـســريــع وي ـ ـ ّ
ـروع املــواط ـنــن»،
واتـ ـه ــام قـ ــوى «ال ـح ــري ــة والـتـغـيـيــر»
بالوقوف وراء أولئك العناصر بهدف
«حميدتي»
نسب جرائمهم إلى قوات
َ ْ
طل
لتشويه سمعتها .وبينما لم تن ِ
ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـحـ ـ ـج ـ ــج عـ ـ ـل ـ ــى املـ ـحـ ـتـ ـج ــن،
أعـ ـل ــن امل ـج ـل ــس إعـ ـف ــاء م ــدي ــر دائ ـ ــرة
االسـتـخـبــارات فــي «الــدعــم السريع»،
الـلــواء محمد عبد الله ،من منصبه،
وتعيني العميد مضوي حسني خلفًا
له ،من دون ذكر األسباب.
(األخبار)

تقرير

جوبا تحت وطأة االبتزاز األميركي:

راعية
واشنطن
ّ
االنفصال وعدوته

تبدو جنوب الـســودان ،الدولة الحديثة ال ــوالدة ،في حالها اليوم،
نموذجًاواضحًالماقدتفضي إليه الرعاية األميركية لتجارب االنفصال.
تحت أزمة اقتصادية ،تعيش مضاعفات صراع
فالدولة التي ترزح ّ
سياسي وعسكري عززته الواليات المتحدة بنفسها طوال سنوات،
ليصبح في النهاية سبب الخالفات المتصاعدة بين واشنطن وجوبا،
بعد سنوات من ّ
الود الذي انقلب أخيرًا إلى نوع من االبتزاز
جوبا ــ أتيم سايمون
ش ـ ـهـ ــدت ع ـ ــاق ـ ــات ج ـ ـنـ ــوب الـ ـ ـس ـ ــودان
بالواليات املتحدة األميركية تراجعًا
ك ـب ـي ـرًا خ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات امل ــاضـ ـي ــة ،ال
سيما إثر النزاع املسلح بني الحكومة
واملعارضة عــام  ،2013إلــى أن وصلت
ح ـ ـ ّـد ف ـ ــرض عـ ـق ــوب ــات مـ ـب ــاش ــرة عـلــى
مسؤولني في الحكومة والجيش ،بعد
أعوام على االنفصال عن السودان في
ح ــزي ــران /يــون ـيــو  ،2011ح ــن كــانــت
واشنطن تمثل الداعم الرئيس ملتمردي
«الحركة الشعبية لتحرير الـســودان»

(ال ـحــزب الـحــاكــم فــي جـنــوب الـسـ ُـودان
حاليًا) .دعم سياسي وعسكري أدرج
ف ــي إط ـ ــار «مـ ـس ــان ــدة امل ـه ـ ّـم ـش ــن» فــي
جنوب السودان في مواجهة األنظمة
املتعاقبة منذ اندلعت الحرب األهلية
ع ـ ــام  ،1983واسـ ـتـ ـم ـ ّـر ح ـت ــى تــوق ـيــع
اتـفــاق ســام بــن الحكومة و«الـحــركــة
الشعبية» فــي كــانــون الـثــانــي /يناير
ع ــام  ،2005عـنــدمــا مــارســت واشنطن
ضغوطًا مكثفة على الحكومة للقبول
باالتفاق الذي ينتهي بإقامة استفتاء
يختار فيه شعب جنوب الـســودان ما
بني الــوحــدة واالنـفـصــال .بذلك ،لعبت

الواليات املتحدة دورًا كبيرًا في الدفع
باتجاه االنفصال ،وهي ُت ّ
عد من أوائل
الــدول التي اعترفت بالدولة الجديدة
رسميًا ،وقــدمــت لها مساعدات مالية
ُ
ضخمة تـقــدر ب ــ 11مليار دوالر لبناء
ب ـل ــد ج ــدي ــد ب ـع ــد عـ ـق ــود مـ ــن ال ـح ــرب
األه ـل ـي ــة الـ ـت ــي ق ـض ــت ع ـل ــى األخ ـض ــر
واليابس.
ل ـكــن ب ـعــد سـ ـن ــوات م ــن ال ــدع ــم املــالــي
وال ـس ـي ــاس ــي ،ق ـل ـبــت واش ـن ـط ــن ظـهــر
املـجــن لحليفتها ،بــدعــوى أن املبالغ
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ــم ت ـخ ـص ـي ـص ـه ــا ل ـل ـت ـن ـم ـيــة
ّ
وب ـ ـنـ ــاء املـ ــؤس ـ ـسـ ــات لـ ــم تـ ــوظـ ــف فــي
امل ـ ـسـ ــار امل ـ ـط ـ ـلـ ــوب .يـ ـ ـ ــدور الـ ـح ــدي ــث،
ف ــي هـ ــذا اإلط ـ ـ ــار ،ع ــن ف ـس ــاد الـنـخـبــة
السياسية الـتــي حـ ّـولــت تلك األم ــوال
إلـ ــى ح ـســابــات ـهــا ال ـخ ــاص ــة ف ــي دول
ش ـ ـ ــرق أفـ ــري ـ ـق ـ ـيـ ــا ،وتـ ـع ــامـ ـل ــت م ـع ـهــا
باعتبارها تعويضًا عن رهق سنوات
ً
ال ـك ـف ــاح امل ـس ـل ــح ،بـ ـ ــدال م ــن إن ـفــاق ـهــا
على مشروعات التنمية والخدمات.
بــالـنـسـبــة إل ــى سـفـيــر واش ـن ـطــن لــدى
جوبا ،توماس هوشيك ،فإن العالقة
ت ــراج ـع ــت بـسـبــب ال ـف ـس ــاد وال ـص ــراع
السياسي على السلطة ،مــا قــاد إلى
انـ ـ ــدالع «الـ ـح ــرب املـفـتـعـلــة للتغطية
ع ـلــى إخ ـف ــاق ــات الـ ـق ــادة الـسـيــاسـيــن،
وق ـ ـصـ ــورهـ ــم ف ـ ــي ت ـح ـق ـي ــق ال ـت ـن ـم ـيــة
واالس ـ ـت ـ ـقـ ــرار» .وي ـ ــرى ه ــوش ـي ــك ،فــي
تصريحات إلى «األخبار» ،أن «تحقيق
االستقرار في العالقات يتطلب إعادة
الـســام ،إلــى جانب مكافحة الفساد،
ومـ ـح ــاسـ ـب ــة ج ـم ـي ــع امل ـ ـتـ ــورطـ ــن فــي
االنتهاكات املرتبطة بالحرب األخيرة
أمام املحكمة الهجني».

ّ
شهدت العالقات تراجعًا في ظل إدارة أوباما الذي
ألقى خطاب االعتراف بعد االنفصال (من الويب)

تطالب سلطات
جنوب السودان اإلدارة
األميركية الحالية
بعدم التخلي عنها

دبلوماسيًا ،شهدت العالقات تراجعًا
ّ
ملحوظًا أيضًا في ظل إدارة الرئيس
الـســابــق ب ــاراك أوبــامــا ،الـتــي تتهمها
بالسعي إلــى «إسـقــاطـهــا» ،من
جــوبــا ّ
خ ـ ــال ت ـب ــن ــي سـ ـي ــاس ــات تـ ـه ــدف إل ــى
ع ــزلـ ـه ــا عـ ـل ــى املـ ـسـ ـت ــوي ــن اإلق ـل ـي ـم ــي
ُوالــدولــي ،إضافة إلــى عقوبات فردية
فرضت على بعض القادة العسكريني
ف ــي ال ـح ـكــومــة ،وعـ ــدد م ــن املـســؤولــن
السياسيني الــذيــن تتهمهم واشنطن
بعرقلة جهود السالم .من هنا ،تطالب
ج ــوب ــا اإلدارة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ال ـحــال ـيــة

بـ ـع ــدم ال ـت ـخ ـلــي ع ـن ـه ــا ،واالسـ ـتـ ـم ــرار
فــي مـســاعــدتـهــا لـلـخــروج مــن الـحــرب
واألزم ــة االقـتـصــاديــة ،وهــو مــا يشدد
عليه املتحدث باسم وزارة الخارجية،
ماوين ماكول أريـيــك ،في تصريحات
إلـ ـ ـ ــى «األخ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــار» ،م ـ ـش ـ ـي ـ ـرًا إلـ ـ ـ ــى أن
واش ـن ـطــن لـعـبــت «دورًا أســاس ـيــا في
م ـس ــاع ــدة ش ـعــب ج ـن ــوب الـ ـس ــودان ال
يمكن تجاهله» .ويناشد أرييك إدارة
ال ــرئ ـي ــس دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب «م ــراج ـع ــة
مواقفها ،والعدول عن سياسة فرض
الـعـقــوبــات مــا دام ــت سـلـطــات جنوب
ال ـس ــودان تـ ّعـمــل عـلــى تنفيذ اتفاقية
الـســام» املوقعة في أيـلــول /سبتمبر
 ،2018مـشـ ّـددًا على أهمية «اسـتـمــرار
الحوار بني جوبا وواشنطن لتجاوز
الـعـقـبــات ال ـحــال ـيــة ،وال ـع ـمــل م ــن أجــل
ع ــودة ال ـصــداقــة الـقــديـمــة ال ـتــي كانت
ت ــرب ــط ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن» .ل ـكــن ال ــوالي ــات
املـتـحــدة كــانــت قــد أب ــدت تحفظًا على
اتـ ـف ــاق الـ ـس ــام ن ـف ـس ــه ،م ـع ـت ـب ــرة أن ــه
ّ
ل ــن ي ـقــود إل ــى وق ــف الـ ـح ــرب ،ف ــي ظــل
الـ ـع ــداء الـ ـص ــارخ ب ــن الــرئ ـيــس سلفا
كير مـيــارديــت وزعـيــم املـعــارضــة ريك
م ـش ــار ،األمـ ــر الـ ــذي تـتــوقــع واشـنـطــن
أن ي ـقــود إل ــى انـهـيــار الـتـســويــة .وفــي
ضوء ذلــكُ ،تواصل تهديداتها بوقف
املساعدات املقدمة في شتى املجاالت
في حال استمرت الحكومة في ارتكاب
االنتهاكات ،وإعاقة إيصال املساعدات
اإلنسانية إلى املتضررين من الحرب.
والـ ـج ــدي ــر ذك ـ ـ ــره ،ه ـن ــا ،أن ال ــوالي ــات
املـتـحــدة أسـهـمــت فــي إن ـجــاز ع ــدد من
املشروعات في الـبــاد ،بينها تشييد
الـطــريــق الــرابــط بــن الـعــاصـمــة جوبا

ودول ــة أوغ ـنــدا ،إلــى جــانــب بـنــاء عدد
من املدارس واملرافق الصحية.
وي ــرى املحلل السياسي والـكــاتــب في
صحيفة «سودان بوست» ،فرانسيس
مـيـيــك ،فــي حــديــث إل ــى «األخـ ـب ــار» ،أن
«العالقات الدبلوماسية مع الواليات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة تـ ــراج ـ ـعـ ــت بـ ـسـ ـب ــب ان ـ ـ ــدالع
ال ـ ـحـ ــرب األهـ ـلـ ـي ــة ،ن ـت ـي ـجــة ل ـخ ــاف ــات
الحركة الشعبية» ،الحليف التاريخي
ّ
ل ــواشـ ـنـ ـط ــنُ ،م ـ ــذكـ ـ ـرًا ب ـ ــأن «الـ ــواليـ ــات
املتحدة كانت قد لعبت دورًا رئيسًا في
تحقيق الـســام فــي الـســودان فــي عهد
الــرئـيــس ب ــوش االب ــن ،واسـتـمــرت تلك
ال ـعــاقــة خ ــال عـهــد الــرئ ـيــس أوبــامــا،
الـ ــذي أل ـق ــى خ ـط ــاب االعـ ـت ــراف بــدولــة
ج ـن ــوب ال ـ ـسـ ــودان ،وال ـ ــذي تـعـهــد فيه
ش ـكــال امل ـســاعــدة كــافــة ،التي
بـتـقــديــم أ ُ
تـســاعــد الــق ـطــر الــول ـيــد عـلــى الـسـيــر»،
مضيفًا أنه على «رغم اآلمال العريضة
التي وضعتها واشنطن على جنوب
ال ـســودان بعد نيله االسـتـقــال ،إال أن
بعض املراكز القريبة من مراكز صنع
القرار األميركي كانت قد ّ
تنبأت بفشل
الـ ــدولـ ــة» .وي ـع ــزو «ت ــراج ــع ال ـعــاقــات
وتــوتــرهــا إل ــى ت ـنــاســي قـ ــادة الـحــركــة
الشعبية الدور الذي لعبته واشنطن»
فــي االنـفـصــال ،وهــو مــا جعل األخيرة
«تـ ـشـ ـع ــر ب ـ ــاألس ـ ــف م ـ ــن س ـ ـلـ ــوك ق ـ ــادة
الحركة ،الذين باتوا يتهمونها بأنها
تسعى إلطــاحــة الحكومة منذ انــدالع
الحرب عام  .»2013وهو اتهام سرعان
مــا تعود الحكومة إلــى االعـتــذار عنه،
داعية إلى فتح صفحة جديدة ،مثلما
فـعــل الــرئـيــس سلفا كـيــر فــي أكـثــر من
مناسبة.
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طهران تستبق زيارة ماس:
ّ
لن نمدد مهلة الشهرين
حركة دبلوماسية كثيفة
في إيران ،تسير بالتوازي
مع حركة رسائل الجهوزية
العسكرية ،آخرها الكشف
عن منظومة دفاع جوي
جديدة متطورة .وإلى
طهران ،قبيل انطالق
الوساطة اليابانية ،يصل وزير
األلماني ،كرسول
الخارجية ً
أوروبي حامال في جعبته
مسعى دونه عقبات
للتهدئة اإلقليمية وإنقاذ
االتفاق النووي
تـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل ط ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــران ،ال ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوم ،وزي ـ ـ ــر
الخارجية األملــانــي هايكو مــاس الــذي
يـلـتـقــي الــرئ ـيــس ح ـســن روح ــان ــي ،في
ـارة ينظر إليها املراقبون باهتمام،
زيـ ُ
ك ـمــا أعـ ـ ـ ّـد ل ـهــا ب ــزي ــارة قـ ــام ب ـهــا مــديــر
القسم السياسي في وزارة الخارجية
األملــانـيــة وأح ــد أهــم مستشاري مــاس،
يـنــز بـلــوتـنــر ،قـبــل أس ـبــوعــن .الـتـحـ ّـرك
الدبلوماسي األملــانــي ،املـنـ ّـســق مــع كل
م ــن لـ ـن ــدن وب ـ ــاري ـ ــس ،ي ــأت ــي ف ــي وق ــت
ّ
يتصاعد التوتر بني طهران وواشنطن،
بـعــد تـشــديــد األخ ـيــرة ضغوطها على
إيــران ،فيما يـ ّ
ـرد اإليرانيون بالتلويح
ب ــال ـخ ــروج م ــن االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي ،منذ
اإلعــان عن تخفيف بعض القيود مع
مهلة  60يومًا بدأت قبل شهر .الخروج
مـ ــن االت ـ ـفـ ــاق ل ـي ــس وح ـ ــده مـ ــا يـمـلـكــه
اإليرانيون من أوراق بوجه األوروبيني
يريدون االتفاق بوصفه ضمانة
الذين
ّ
أم ـن ـي ــة ،ل ـكــنـهــم ي ــري ــدون ــه ،بـحـســب ما
تقول طهران ،منحة مجانية بال تنفيذ
االلتزامات العملية األساسية املقابلة،
أي مـ ـف ــاعـ ـي ــل االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
والتجارية ،خوفًا من ّ
تحدي الواليات
ّ
املـتـحــدة .تـلـ ّـوح طـهــران ب ــأوراق ال تقل
ّ
خطورة عن تحللها من االتفاق ،بينها
ّ
اآلالف من الالجئني
التخلي عن مئات
ّ
ّ
األفـغــان الــذيــن مــن املــرشــح أن يتخذوا
أوروب ـ ـ ـ ـ ــا وج ـ ـهـ ــة ل ـل ـج ــوئ ـه ــم الـ ـت ــال ــي،
إضــافــة إل ــى التخفيف مــن إجــراءات ـهــا
ّ
األمنية املتعلقة بمنع عمليات تهريب
املخدرات من أفغانستان إلى أوروبا.
الواليات املتحدة ،من جهتها ،تواصل

ضغوطها على أوروبا كي ال تتجاوز،
ف ــي تـطـبـيــق آل ـيــة ال ـت ـبــادل امل ــال ــي ،إلــى
الجوانب املشمولة بالحظر ،وأن تبقى
مـحـصــورة فــي ت ـبــادل األدويـ ــة وامل ــواد
الغذائية .وقد بدت الزيارات األوروبية
األخـ ـي ــرة ل ـكــل م ــن ال ــرئ ـي ــس األم ـيــركــي
دونالد ترامب ،ووزير خارجيته مايك
ً
بومبيو ،في سياق هذه املساعي ،أمال
في تعزيز الحملة على إيران وتحقيق
أعلى مستوى ممكن من الضغوط .إزاء
ذل ــك ،يـعـ ّـبــر األوروب ـ ـيـ ــون ،وخـصــوصــا
دول الـ ـت ــرويـ ـك ــا ب ــري ـط ــان ـي ــا وأمل ــان ـي ــا
وفـ ــرن ـ ـسـ ــا ،ع ـ ــن ت ـم ـ ّـس ـك ـه ــم ب ــاالتـ ـف ــاق
والـسـعــي للحفاظ عـلـيــه ،بينما يبدو
ّ
التردد جليًا عند بحث توسيع العمل
بآلية التبادل «إنستكس» ،في ترجمة
لـلـتـنــاقــض ال ــذي يعيشه األوروب ـي ــون
ب ـ ــن رغـ ـبـ ـتـ ـه ــم ف ـ ــي ت ـط ـب ـي ــق االت ـ ـفـ ــاق
والحرص على عدم إغضاب واشنطن.
مـ ــن امل ـن ـت ـظ ــر أن ت ـح ـم ــل زيـ ـ ـ ــارة م ــاس
ال ـي ــوم ن ـتــائـ ّـج حــاس ـمــة ع ـلــى مـسـتــوى
امل ـل ــف ،ت ـتــوقــف عـلــى طـبـيـعــة الــرســالــة
الـ ـت ــي ي ـح ـم ـل ـهــا وقـ ـ ـ ــدرة ط ـ ـهـ ــران عـلــى
التجاوب معها ،خصوصًا أن ضغوط
طـهــران وواشـنـطــن بلغت لــدى أوروب ــا
الـعــالـقــة فــي املـنـتـصــف مبلغًا يتطلب
ّ
تتضمن
حسم املــواقــف .ورسالة مــاس
بحسب ما يستشف من التصريحات

ظريف :على
األوروبيين تطبيع
العالقات االقتصادية

األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة تـ ــأك ـ ـي ـ ـدًا ع ـلــى
التمسك بــاالتـفــاق ال ـنــووي ،ومحاولة
إلث ــارة الـقـضــايــا ال ـخــارجــة عـنــه لغاية
الـتـخـفـيــف م ــن ال ـض ـغ ــوط األم ـيــرك ـيــة،
والتي ترفض طهران التفاوض عليها
مع األميركيني :البرنامج الصاروخي
والدور اإلقليمي.
وستحمل جعبة ماس أكثر من رسالة،
خ ـصــوصــا أن ال ــزي ــارة شـمـلــت األردن
ث ــم ال ـع ــراق ف ــاإلم ــارات ال ـتــي سـمــع من
وزي ــر خــارجـيـتـهــا ،عـبــد الـلــه بــن زاي ــد،
أم ــس ،طلبًا الفـتــا وه ــو أن «أي اتـفــاق
مستقبلي م ــع إيـ ــران يـجــب أن يشمل

دول املنطقة ،بحيث تكون طرفًا فيه».
ّ
املوسع ليشمل
وأعطى جدول األعمال
ً
دوال أخــرى (ليس مــن بينها الرياض
وهــو مــا يـعــود على األرج ــح إلــى سوء
الـعــاقــة مــع بــرلــن) ،انطباعًا بمسعى
ّ
للتهدئة في املنطقة ،أكـ ّـد عليه الوزير
األملاني أمس خالل الشق اإلماراتي من
جولته.
وف ـ ـ ــي ط ـ ـ ـهـ ـ ــران ،اسـ ـتـ ـب ــق اإليـ ــران ـ ـيـ ــون
ّ
الضيف األملاني بموقف متصلب عبر
تأكيد أمني «مجمع تشخيص مصلحة
الـنـظــام» ،محسن رضــائــي ،أن املجلس
األعـلــى لــأمــن الـقــومــي لــن يـمـ ّـدد مهلة
الـشـهــريــن املـمـنــوحــة ألطـ ــراف االت ـفــاق
النووي.
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ش ـ ـ ـ ّـدد وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
اإليـ ــرانـ ــي م ـح ـمــد ج ـ ــواد ظ ــري ــف ،على
ضـ ـ ــرورة أن يـعـمــل األوروبـ ـ ـي ـ ــون على
«ت ـط ـب ـيــع ال ـع ــاق ــات االق ـت ـص ــادي ــة مــع
إي ــران ،وعليهم أن ي ــردوا على السؤال
وهــو :أي إج ــراءات قاموا بها لتطبيع
هذه العالقات؟» .ورأى في سؤال حول
زي ـ ــارة م ــاس بــال ـتــزامــن م ــع ان ـت ـقــادات
أوروبية لطهران أن األوروبيني «ليسوا
ّ
ف ــي م ــوق ــع يــؤه ـل ـهــم الن ـت ـق ــاد إيـ ـ ــران»،
م ـض ـي ـفــا« :ب ـع ــض الـ ـ ــدول م ـثــل أملــان ـيــا
أوقفت بيع األسلحة للسعودية والتي
ت ـس ـت ـخ ــدم ل ـق ـص ــف شـ ـع ــوب امل ـن ـط ـقــة،
إال أن بـعــض الـ ــدول األخـ ــرى لــم تفعل
ذل ــك ،وعـلــى الـعـمــوم ف ــإن الـغــرب سمح
لــأن ـظ ـمــة االسـ ـتـ ـب ــدادي ــة ف ــي املـنـطـقــة
بارتكاب الجرائم ومن الضروري طرح
ه ــذه ال ـق ـضــايــا» .واسـتـبـعــد ظــريــف أن
يـنـقــل ال ــوزي ــر األمل ــان ــي رس ــال ــة خــاصــة
إلـ ــى إيـ ـ ـ ــران ،ف ــي إش ـ ـ ــارة إلـ ــى ال ـجــانــب
األمـيــركــي ،موضحًا أن «أملــانـيــا تتابع
دور الترويكا األوروبية».
فـ ـ ــي غـ ـ ـض ـ ــون ذلـ ـ ـ ـ ــك ،وب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــوازي مــع
الــرســائــل الــدبـلــومــاسـيــة ،أزاح الجيش
اإليـ ــرانـ ــي أمـ ــس ال ـن ـق ــاب ع ــن مـنـظــومــة
« 15خ ـ ـ ـ ــرداد» لـ ـل ــدف ــاع ال ـ ـجـ ــوي .وق ــال
وزيـ ـ ــر الـ ــدفـ ــاع ال ـع ـم ـيــد أم ـي ــر حــات ـمــي،
إن امل ـن ـظ ــوم ــة ي ـم ـك ـن ـهــا ك ـش ــف أه ـ ــداف
كاملقاتالت والطائرات املسيرة على بعد
 150كلم ومتابعتها على بعد  120كلم
ومتابعة أهــداف متخفية على بعد 85
كلم واالشـتـبــاك معها وتــدمـيــرهــا على
بـعــد  45ك ـلــم .وأف ـ ــاد ب ــأن « 15خـ ــرداد»
لديها منصات إطالق مستقلة تستخدم
ص ــواري ــخ «ص ـيــاد  ،»3ومـ ــزودة ب ــرادار
ق ـ ــادر ع ـلــى ك ـشــف وم ـتــاب ـعــة  6أهـ ــداف
فــي آن واالشـتـبــاك مــع  5أه ــداف أخــرى،
وتستغرق جاهزيتها أقل من  5دقائق.
(األخبار)

وزير الدفاع اإليراني :منظومة « 15خرداد» قادرة على كشف ومتابعة  6أهداف في آن واالشتباك مع  5أخرى
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إعالنات
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تحليل إخباري

خيار تركيا الصعب« :أس  »400أم «أف »35؟
إسطنبول ــــ حسني محلي
بعد يوم من تصريحات الرئيس التركي رجب طيب
صواريخ
إردوغان ،الخميس املاضي ،بأن «موضوع
ّ
أس  400قد حسم واإلج ــراءات مستمرة لتسلمها
في موعدها» ،فوجئ الجميع بتصريحات سيرغي
تـشـيـمــزوف ،رئ ـيــس الـشــركــة الــروس ـيــة ال ـتــي تقوم
بتصنيع «أس  ،»400إذ قــال إن «عمليات تسليم
منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الروسية إلى
تركيا ستبدأ خــال شـهــريــن» ،مــن دون أن ّ
يحدد
ّ
املــوعــد بــدقــة .وأش ــار تـشـيـمـ ّـزوف إل ــى االنـتـهــاء من
تــدريــب الـطــواقــم التركية املكلفة بنصب وتشغيل
«أس  ،»400وقال« :لقد ّ
سدد الجانب التركي الدفعة
األولــى من قيمة الصواريخ ،ونحن بــدورنــا انتهينا
من تصنيع كل املعدات الالزمة للصواريخ» .وجاءت
أقــوال تشيمزوف لتشير إلى أزمــة جدية بني أنقرة
وواش ـن ـط ــن ف ــي م ــوض ــوع «أس  ،»400ح ـيــث أبـلــغ
وزيــر الدفاع األميركي بالوكالة ،باتريك شاناهان،
نظيره التركي ،خلوصي آكار ،إلغاء برنامج التدريب
للطيارين األتــراك األربعة ،وأنــه سيطلب منهم ومن
طــواقــم الـصـيــانــة وفـيـهــا  42مــن الـعـســاكــر األت ــراك،
مغادرة القاعدة نهاية تموز /يوليو املقبل.
ق ــرار واشـنـطــن يـعـ ّـد تـحـ ّـديــا جـ ّـديــا سـيــواجــه أنقرة
ال ـتــي سـتـشـتــري  100طــائــرة «أف  »35بـقـيـمــة 9
مليارات دوالر ،على أن يلحق بذلك قرارها شراء
صــواريــخ «بــاتــريــوت» األمـيــركـيــة فــي حــال االتـفــاق
على الـسـعــر .ثـ ّـمــة عـشــرات مــن التصريحات التي
أدل ــى بـهــا إردوغـ ـ ــان وامل ـس ــؤول ــون األتـ ـ ــراك ،خــال
األشهر القليلة املاضية ،أكدوا فيها إصرارهم على
شراء «أس  .»400في مقابل ذلك ،يبدو أن واشنطن
لن تتراجع عن قــرار الـ ّ
ـرد على املوقف التركي في
ّ
حال تسلم أنقرة الصواريخ ونصبها في املناطق
الـجـنــوبـيــة الـقــريـبــة م ــن س ــوري ــا ،ف ـهــذا يـعـنــي أنـهــا

سـتـكــون قــريـبــة م ــن إس ــرائ ـي ــل ،وبــال ـتــالــي قـبــرص
ّ
توترًا ّ
جديًا بسبب
التي تشهد عالقاتها مع أنقرة
عمليات التنقيب التي تقوم بها السفن التركية في
املياه اإلقليمية لجمهورية قبرص ،التي ال تعترف
بـهــا تــرك ـيــا ،فـيـمــا تـسـيـطــر األخ ـي ــرة عـلــى الشطر
الـشـمــالــي مــن الـجــزيــرة املـسـ ّـمــاة جـمـهــوريــة شمال
قبرص التركية .وكان إردوغان قد ّ
هد ّد القبارصة
ال ـي ــون ــان ـي ــن ،وقـ ـ ــال ع ـن ـهــم إنـ ـه ــم «ي ــوقـ ـع ــون عـلــى
اتفاقيات مع شركات أميركية وهــو ما ال تعترف
به تركيا أبدًا» .وأصدرت وزارة الخارجية التركية،
بدورها ،بيانًا هـ ّـددت فيه بالتدخل لحماية حقوق
ّ
سيتحولون إلى
القبارصة األتراك ،الذين يبدو أنهم
ورقــة جديدة في املساومات ،بل وربما الصفقات
املحتملة حتى نهاية تموز /يوليو ،وهو موعد طرد
الطيارين األتــراك من الــواليــات املتحدة ،أي قبل أو
بعد أيام من وصول صواريخ «أس  »400الروسية
إلى تركيا ،بحسب كالم تشيمزوف.
وجــاءت أقــوال مساعد وكيل الخارجية األميركي،
ماثيو باملر ،أمــس ،لتعكس مــدى ّ
جدية التهديدات
التركية في موضوع قبرص ،إذ ناشد تركيا «وقف
عمليات التنقيب قرب قبرص» ،وقــال إن «قبرص
ح ـل ـيــف اس ـتــرات ـي ـجــي ألم ـي ــرك ــا ال ـت ــي ت ــول ــي شــرق
ّ
املتوسط ّ
أهمية كبيرة ،وألميركا  10سفن
األبيض
حربية و 130طائرة مقاتلة في املنطقة» .في الوقت
ذاتـ ــه ،ي ـعــرف الـجـمـيــع أن لـبــريـطــانـيــا قــاعــدتــن في
الجزيرة التي ّ
طورت أخيرًا عالقاتها العسكرية مع
إسرائيل ،الجهة الوحيدة التي تملك طــائــرات «أف
 »35التي تستطيع «أس  »400إسقاطها.
ومع استمرار الرهان على املساومات التركية مع
واش ـن ـطــن وم ــوس ـك ــو ،ح ـيــث س ـي ـشــارك إردوغـ ــان
فــي  28الـشـهــر ال ـجــاري فــي قـ ّـمــة «الـعـشــريــن» في
ً
الـيــابــان ،يــدرك الجميع أنــه ليس سهال على أنقرة
ّ
أن تــوتــر عالقاتها مــع واشنطن بــاسـتـمــرار ،طاملا

أنها تدعم «وحــدات الحماية الكردية» في سوريا،
ّ
وتطور عالقاتها مع السعودية واإلمارات ومصر،
ّ
أع ــداء إردوغـ ــان ال ــذي ي ـهــدده األمـيــركـيــون بــإعــان
«اإلخوان» تنظيمًا إرهابيًا ،كما ّ
يهددون تركيا في
ّ
تستمر أنـقــرة فــي عالقاتها
مــوضــوع إي ــران الـتــي
معها رغــم ق ــرارات املقاطعة األميركية .يأتي ذلك
ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي ب ــدأ ف ـيــه ك ـث ـي ــرون ف ــي ال ــوالي ــات
ّ
واشنطن
املـتـحــدة الـحــديــث عــن تــوتــر محتمل بــن
ّ
وأنقرة ،بعد انتخابات  23حزيران /يونيو املحلية
في إسطنبول ،وخصوصًا إذا خسرها إردوغــان
مع استمرار األزمة املالية الخطيرة التي ال يمكنه أن
يعالجها إال بالدعم األميركي ،إن كان عبر صندوق
النقد الدولي أو البنك الدولي أو املؤسسات املالية
األمـيــركـيــة والـعــاملـيــة الـتــي تنتظر إش ــارة الــرئـيــس
دونالد ترامب ،الذي يبدو واضحًا أنه يملك العديد
من األوراق في حربه النفسية ضد الرئيس التركي.
فقد اضطر األخير في  12تشرين األول /أكتوبر
املاضي ،بعد اتصال هاتفي من ترامب ،إلى إخالء
سبيل القس األميركي أندرو برونسون ،الذي كان
ً
معتقال منذ تموز /يوليو  2016بتهمة التجسس
واإلرهاب (املقصود به العالقة مع الداعية فتح الله
غــولــن) .وكــان تــرامــب ،فــي تغريدته على «تويتر»،
قــد ه ـ ّـدد بـفــرض عـقــوبــات اقـتـصــاديــة كـبـيــرة ضـ ّـد
تركيا في حــال رفضها إخــاء سبيل برونسون،
علمًا بأنه سبق إلردوغــان أن قال إنه سيبقى في
الـسـجــن طــاملــا هــو فــي الـسـلـطــة .وش ـهــدت عــاقــات
إردوغان حالة مماثلة في  29أيار /مايو
ترامب مع
ُ
امل ــاض ــي ،عـنــدمــا أخ ـلــي سـبـيــل امل ــواط ــن األمـيــركــي
ال ـتــركــي س ــارك ــان كــول ـكــا ،ال ــذي ك ــان ف ــي السجن
بتهمة الـعــاقــة بـفـتــح ال ـلــه غــولــن ،وه ــي مــن أخطر
التهم التي ّ
يتعرض لها أي شخص في تركيا.
ويبقى الــرهــان على عامل الــزمــن بالنسبة إلــى كل
األطــراف ،وخصوصًا الرئيسني ترامب وإردوغــان،

ألن الجميع يرى أن املنطقة خالل الشهرين املقبلني ـ ـ
أي حتى نهاية تموز /يوليو ـ ـ ستشهد ّ
تطورات مثيرة
بانعكاساتها على العالقات التركية ـ ـ األميركية،
الـتــي ستواجه االمـتـحــان األخـطــر فــي تاريخها ،ما
سيضع الطرفني وجهًا لوجه أمــام قــرارات حاسمة
ً
سـتـحـ ّـدد مصير ه ــذه الـعــاقــات ومستقبلها أوال،
وتــالـيــا مصير إردوغ ـ ــان ومستقبله ،ال ــذي يعرف
ً
الجميع أن بـقــاءه فــي السلطة لــن يـكــون سـهــا أبـدًا
في حال الغضب األميركي ،الذي طاملا أطاح زعماء
سابقني بمن فيهم رئـيــس ال ــوزراء األسـبــق عدنان
مندرس (أطاحه العسكر ،على الرغم من أنه خالل
حكمه لتركيا ،للفترة بني عامي  1950و ،1960خدم
كل املشاريع األميركية ،تركيًا وإقليمًا ،ولــم يفعل
األميركيون أي شيء ملنع العسكر من إعدامه).
ك ــل ذل ــك م ــن دون أن يـهـمــل الـبـعــض ال ـحــديــث عن
سيناريوات أخرى ّ
تحدد مسار تركيا ومصيرها
ومستقبلها بعيدًا من الفلك األميركي ،بالتنسيق
والتعاون مع العدو التقليدي والتاريخي قيصريًا
وســوف ـيــات ـيــا وش ـيــوع ـيــا :مــوس ـكــو ،ب ـعــدمــا أثـبـتــت
السنوات األخيرة إمكانيات مثل هذا االحتمال ملا
للعالقات التركية ـ ـ الــروسـيــة مــن أبـعــاد تكتيكية
واس ـتــرات ـي ـج ـيــة م ـهـ ّـمــة ج ـ ـ ّـدًا ف ــي ج ـم ـيــع امل ـج ــاالت
الـسـيــاسـيــة واألم ـن ـيــة واالق ـت ـصــاديــة والـعـسـكــريــة.
ف ـتــرك ـيــا ت ـس ـت ــورد  ٪ 60م ــن اح ـت ـيــاجــات ـهــا مــن
ال ـغــاز مــن روس ـيــا ،الـتــي تــرســل سـنــويــا  6ماليني
مــن مــواطـنـيـهــا لـلـسـيــاحــة فــي تــركـيــا ،حـيــث تبني
ً
روس ـي ــا م ـفــاعــا ن ــووي ــا بـقـيـمــة  24مـلـيــار دوالر.
نـصــب ص ــواري ــخ «أس  »400فــي تــركـيــا سيكون
إث ـبــاتــا عـمـلـيــا ملـتــانــة ال ـعــاقــات امل ــذك ــورة وقـ ّـوت ـهــا،
وإال فــإنـهــا سـتــواجــه مـشـكــات جـ ّـديــة ،أواله ــا في
إدلــب ثم غــرب الـفــرات فسوريا عمومًا ،كما جرى
بعد إسقاط األتــراك الطائرة الروسية في تشرين
الثاني /نوفمبر .2015

إن ـت ـق ـل ــت إلـ ـ ــى رحـ ـم ــة الـ ـل ــه ت ـعــالــى
املرحومة
الحاجة كاملة كامل جابر (ام فياض)
أرملة الحاج محمد فياض حمزة
أوالده ـ ـ ــا  :فـ ـي ــاض ،هـ ـش ــام ،ج ـمــال،
مصطفى وبالل
بناتها  :صفية ،ردينة ،غادة ،ندى،
ريما ولورنس
شقيقاها  :علي وسليمان
أصـ ـه ــرتـ ـه ــا  :مـ ــوسـ ــى الـ ـ ــدقـ ـ ــدوق،
الــدك ـتــور ن ــورال ــدي ــن أح ـم ــد ،عــدنــان
علي حمزة،
الدكتور علي يونس ومحمد رحال
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ي ــوم
ال ـث ـل ـث ــاء  11حـ ــزيـ ــران ف ــي جـمـعـيــة
التخصص والتوجيه العلمي ،قرب
مبنى امن الدولة من الساعة الثالثة
ً
مساء.
حتى السادسة
اآلس ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــون آل حـ ـ ـم ـ ــزة ،آل ج ــاب ــر
وأن ـس ـب ــاؤه ــم وع ـم ــوم أه ــال ــي بـلــدة
كفرحتى.

بسم الله الرحمن الرحيم
"يــا أيتها النفس املطمئنة ارجعي
إل ــى رب ــك راض ـيــة مــرضـيــة فادخلي
في عبادي وادخلي جنتي"
ّ
العلي العظيم
صدق الله
انتقلت إلى رحمة الله تعالى
الحاجة أميرة حسني رشيد كنعان
زوج ــة ال ـحــاج ع ـبــاس شـمــص (أبــو
طالل)
أوالدهـ ــا :مـحـمــد ،ط ــال ،غـيــث ،مــي،
غادة ،راغدة ،بثينة
ِّ
ُصلي عليها بعد ظهر أمس األحد،
حيث ووريت الثرى في بلدة بوداي.
لها الــرحـمــة ولـكــم مــن بعدها طول
البقاء

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

تقرير

هانت يأمل إعادة التفاوض مع األوروبيين بشأن «بريكست»
وسط فوضى «بريكست»
واستقالة تريزا ماي ،بسبب فشلها في
تمرير اتفاق خروج بالدها من االتحاد
األوروبي ،أو الحصول على تنازالت،
خرج وزير الخارجية البريطاني ليعلن
«يعاودوا
أن األوروبيين يمكن أن
ِ
التفاوض بشأن االتفاق» ،مرتكزًا بذلك
على محادثة أجراها مع أنجيال ميركل
أع ـلــن وزي ــر ال ـخــارج ـيــة الـبــريـطــانــي
ج ـي ــري ـم ــي هـ ــانـ ــت ،أح ـ ــد امل ــرش ـح ــن
لخالفة رئيسة الــوزراء تيريزا ماي،
أنـ ــه م ـق ـت ـنــع بـ ــأن إع ـ ـ ــادة ال ـت ـف ــاوض
بشأن خــروج بريطانيا من االتحاد
األوروب ـ ـ ــي ـ ـ ـ «بــري ـك ـســت» ـ ـ ـ مـمـكـنــة،
ّ
لـتـجــنــب ح ـصــول ال ـخ ــروج م ــن دون
اتفاق ،مرتكزًا على محادثة أجراها
مـ ــع املـ ـسـ ـتـ ـش ــارة األمل ــانـ ـي ــة أن ـج ـيــا
مـ ـي ــرك ــل ،تـ ـص ـ ّـب فـ ــي ه ـ ــذا االت ـ ـجـ ــاه.
ـث مـتـلـفــز ،أك ــد ه ــان ــت أن
وف ــي ح ــدي ـ ٍ
ميركل قالت إنه «مع رئيس الوزراء
ال ـ ـجـ ــديـ ــد ،نـ ـح ــن (الـ ـ ـ ـ ــدول الـ ـ ـ ـ ــ 27فــي
االت ـح ــاد) نــريــد دراسـ ــة ك ــل الـحـلــول
ال ـتــي س ـت ـق ـتــرحــون ـهــا» ،م ـشُـي ـرًا إلــى
أن امل ـ ـحـ ــادثـ ــة مـ ــع مـ ـي ــرك ــل أج ــري ــت
عـلــى هــامــش الــذكــرى الـ ــ 75لـ ـ «إنــزال
ـت أنــه
ال ـن ــورم ــان ــدي» .وأضـ ــاف هــانـ ّ
«م ـتــأكــد ت ـمــامــا م ــن أن ــه إذا تـبــنـيـنــا
املـقــاربــة الـجـيــدة فــي هــذا املــوضــوع،
ف ـس ـي ـكــون األوروبـ ـ ـي ـ ــون مـسـتـعــديــن
ل ـل ـت ـفــاوض» ،فـيـمــا لــم ي ـحـ ّـدد إذا ما
ك ــان يـعـنــي إعـ ــادة ال ـت ـفــاوض بـشــأن

ات ـفــاق ال ـخــروج ال ــذي تــوصـلــت إليه
ل ـن ــدن وب ــروك ـس ــل ورف ـض ــه ال ـبــرملــان
البريطاني ـ ـ والــذي ال تنوي الــدول
الـ 27تنقيحه ـ ـ أو يشير إلى اإلعالن
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ــرس ـ ــم م ــام ــح
العالقة ما بعد «بريكست».
ون ـق ــل ه ــان ــت ع ــن م ـيــركــل قــول ـهــا إن
ال ـ ـقـ ــادة األوروب ـ ـي ـ ــن «ق ـ ــد ي ـكــونــون
ّ
مـنـفـتـحــن» ع ـلــى ح ــل تـقـنــي ملـســألــة
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدود اإليـ ـ ــرل ـ ـ ـنـ ـ ــديـ ـ ــة ،وهـ ـ ـ ــو م ــا
تعتبره بروكسل في الوقت الراهن
غ ـي ــر واق ـ ـعـ ــي .ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،ل ــم تـشــأ
مـتـحــدثــة بــاســم الـحـكــومــة األملــانـيــة
ال ـتـعـل ـيــق ع ـلــى كـ ــام ه ــان ــت ،لـكـنـهــا
ّ
ذكـ ــرت بــأنــه إث ــر االج ـت ـمــاع ال ـطــارئ
ُ
للمجلس األوروبـ ــي ،ال ــذي عـقــد في
ال ـ ـ ــ 11م ــن ن ـي ـس ــان /أب ــري ــل امل ــاض ــي
ف ــي ب ــروكـ ـس ــل ،أع ـل ـن ــت امل ـس ـت ـش ــارة
أن «اتـ ـف ــاق الـ ـخ ــروج س ـي ـطـ ّـبــق ولــن
يـتـغـ ّـيــر ،ويـمـكـنـنــا بــالـطـبــع مناقشة
العالقات املستقبلية» بني بريطانيا
واالتحاد األوروبي.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أك ـ ــد ك ـب ـي ــر م ـف ــاوض ــي
االتـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون
«ب ــري ـك ـس ــت» ،مـيـشـيــل بــارن ـي ـيــه ،أن
بروكسل «لــن تتفاوض مــع القيادة
املقبلة لحزب املحافظني على اتفاق
جــديــد لـتـنـظـيــم ان ـس ـحــاب ل ـنــدن من
ال ـت ـك ـت ــل» ،مـ ـش ــددًا ع ـل ــى أن الــزع ـيــم
املقبل للحزب لن يكون أمامه سوى
ق ـب ــول االتـ ـف ــاق املـ ـط ــروح ح ــال ـيــا ،أو
إل ـ ـغـ ــاء االن ـ ـس ـ ـحـ ــاب أو االنـ ـسـ ـح ــاب
مــن دون ات ـف ــاق ،والـ ــذي سـتـكــون له
تـ ـبـ ـع ــات ص ـع ـب ــة عـ ـل ــى ل ـ ـنـ ــدن .وف ــي
ـات نـقـلـتـهــا صـحـيـفــة «ذي
ت ـصــري ـحـ ٍ
ت ـل ـي ـغ ــراف» ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة ،أول مــن
أمس ،قال بارنييه إن هوية املرشح

ّ
ميركل :األوروبيون «قد يكونون منفتحين» على حل تقني لمسألة الحدود (أ ف ب)

ّ
تعهد جونسون
بأنه لن يدفع
فاتورة «بريكست» في
ََ
حال خلف ماي

الـ ـ ـ ــذي س ـي ـخ ـل ــف م ـ ـ ــاي ف ـ ــي زع ــام ــة
«املـ ـح ــافـ ـ ّظ ــن» ورئـ ــاسـ ــة ال ـح ـكــومــة
«لـ ـ ــن تـ ـم ــث ــل فـ ــارقـ ــا فـ ــي مـ ــا ي ـت ـع ـلــق
ب ـخ ـطــة ان ـس ـح ــاب لـ ـن ــدن» ،مــوضـحــا
أن اتـ ـف ــاق الـ ـخ ــروج ال ـ ــذي تــوصـلــت
إلـ ـي ــه مـ ـ ــاي مـ ــع ب ــروكـ ـس ــل ورفـ ـض ــه
ال ـبــرملــان ال ـبــري ـطــانــي ،هــو «االت ـفــاق
الوحيد الــذي يمكن إبــرامــه» .ووفقًا
للصحيفة ،ف ــإن بــروكـســل مستعدة
إلعـ ــادة صـيــاغــة اإلعـ ــان الـسـيــاســي
الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـضـ ــع أسـ ـ ـ ــس املـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات

الـتـجــاريــة املـسـتـقـ ّبـلـيــة بـيـنـهــا وبــن
لندن ،وذلك إذا خففت األخيرة ّ
حدة
بعض القضايا ذات
موقفها حيال
ّ
الصلة ،واختارت تبني عالقة أوثق
مع االتحاد.
وفــي هــذا السياق ،يبدو أن املرشح
األوف ــر حـظــا لـخــافــة م ــاي ،بــوريــس
جـ ـ ــونـ ـ ـسـ ـ ــون ،قـ ـ ــد أخـ ـ ـ ــذ ب ـن ـص ـي ـح ــة
الــرئـيـ ّـس األمـيــركــي دونــالــد تــرامــب،
إذ ح ـ ــذر أمـ ــس م ــن أنـ ــه إذا أص ـبــح
رئيسًا للوزراء ،فسيرفض أن تدفع
بـ ـ ـ ــاده فـ ـ ــاتـ ـ ــورة «ب ــريـ ـكـ ـس ــت» إل ــى
حــن موافقة بروكسل على شــروط
أفـ ـض ــل ل ــان ـس ـح ــاب .وف ـ ــي م ـقــاب ـلــة
مــع صـحـيـفــة «ذي ص ـنــداي تــايـمـ ّـز»
قال جونسون ،املؤيد للخروج ،إنه
«ينبغي على ّ أصدقائنا وشركائنا
أن يـفـهـمــوا أن ـن ــا سـنـحـتـفــظ بــاملــال
إل ـ ـ ــى أن نـ ـحـ ـص ــل عـ ـل ــى مـ ــزيـ ــد مــن
الـ ـ ــوضـ ـ ــوح ب ـ ـشـ ــأن ال ـ ـطـ ــريـ ــق ال ـ ــذي
مضيفًا أنــه «فــي اتفاق
سنسلكه»،
ّ
ج ـيــد ،امل ــال م ـحــفــز م ـم ـتــاز ومـسـ ّـهــل
ج ـيــد جـ ــدًا» .وي ـن ـ ّـص االت ـف ــاق ال ــذي
أبرمته ماي مع االتحاد األوروبــي،
ورفـضــه الـبــرملــان الـبــريـطــانــي ،على
أن ت ـسـ ّـدد ل ـنــدن االل ـت ــزام ــات املــالـيــة
ّ
تعهدت بها بموجب املوازنة
التي
ّ
الحالية املتعددة السنوات ( 2014ـ ـ
 ،)2020والـتــي تغطي أيـضــا الفترة
االنـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـ ـنـ ـ ّـص ع ـل ـي ـهــا
االتـ ـف ــاق .وال ي ـح ـ ّـدد االتـ ـف ــاق قـيـمــة
هذه الفاتورة بل كيفية احتسابها.
وقـ ّـدرت الحكومة البريطانية قيمة
املبلغ بما بني  40و 45مليار يورو،
ّ
وهـ ــي أرق ـ ـ ــام ل ــم ي ــؤك ــده ــا االتـ ـح ــاد
األوروبي.
(األخبار ،أ ف ب)
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بسم الله الرحمن الرحيم
(يــا أيتها النفس املطمئنة ارجعي
إل ــى رب ــك راض ـيــة مــرضـيــة فادخلي
في عبادي وادخلي جنتي)
صدق الله العظيم
النائب عبد الرحيم مراد
الوزير حسن مراد
وعموم أهالي غزة
ينعون بمزيد من الرضى والتسليم
بقضاء الله وقدره فقيدتنا الغالية
املرحومة
الحاجة أسماء يوسف هزيمه
(أم وفيق)
أب ـنــاؤهــا :امل ــرح ــوم وف ـيــق ،األسـتــاذ
غازي واألستاذ جميل
بناتها :الحاجة أم حسني (منيرة)
زوجــة معالي األستاذ عبد الرحيم
مراد
الـ ـح ــاج ــة أم خ ــال ــد (لـ ـيـ ـل ــى) زوج ــة
الحاج محمود أبو ناصيف
ُ
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ي ــوم
االثنني الواقع فيه  10حزيران 2019
مــن الـســاعــة ال ـحــاديــة عـشــرة لغاية
ال ـثــام ـنــة م ـس ــاء ف ــي م ـن ــزل س ـعــادة
النائب عبد الرحيم مراد.
للفقيدة الرحمة ولكم طول البقاء

تـتـقــدم مــؤسـســة عــامــل الــدولـيــة من
أسرة الفقيد
الزميل توفيق راشد حيدر
م ـ ـسـ ــؤول مـ ــركـ ــز عـ ــامـ ــل فـ ــي ال ـع ــن
الصحي  -التنموي بأحر التعازي
أوالده :ريان ،كيرا
والدته :شاهينة هولو حيدر
أشقاؤه :حويشان ،حيان ،محمد
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي ل ـل ــرج ــال وال ـن ـســاء
الثاني والثالث اليوم اإلثنني وغدًا
الثالثاء  10و 11حــزيــران  2019في
مـنــزل املــرحــوم راش ــد حـيــدر الكائن
ف ــي س ــاح ــة ال ـق ـن ــاي ــة – ب ـع ـل ـبــك مــن
الساعة  12ظهرًا ولغاية الساعة 7
مساء
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◄ إعالنات رسمية ►
اعالن مزايدة من دائرة تنفيذ اميون
الرئيس اميل عازار
املـ ـنـ ـف ــذ :س ـل ـم ــى س ــام ــي واوي وك ـي ـل ـهــا
املحامي ادوار جريج املنفذ ضدهم :ورثة
نــزهــه يـعـقــوب ال ـص ــراف زوج ــة جــرجــس
مــوســى داغـ ــر ال ـح ــاج وهـ ــم :ه ـنــاء ومـنــى
ونـهــى وزاك ــي ويعقوب جــرجــس موسى
ً
داغر الحاج – من عابا اصال ومجهولي
املقام حاليًا.
بــاملـعــامـلــة  2014/416امل ـقــدمــة بموجب
حكم ازال ــة الشيوع الـصــادر عــن محكمة
اميون برقم  /34/تاريخ .1979/11/23
ت ــاري ــخ الـتـنـفـيــذ ،2016/10/05 :تــاريــخ
مـحـضــر ال ــوص ــف ،2018/11/9 :تــاريــخ
تسجيله2019/1/15 :
ت ـط ــرح الـ ــدائـ ــرة لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي:
ال ـع ـق ــار  /209/ع ــاب ــا س ـل ـيــخ مـســاحـتــه
ً
/2932/م 2ح ـ ــدوده الـ ـعـ ـق ــارات ش ـم ــاال:
 ،208جـنــوبــا ،210 :شــرقــا– 212 – 210 :
 215وغربًا .368 :التخمني وبــدل الطرح:
 $/87960/والـعـقــار  /211/عــابــا سليخ
مـســاحـتــه /1940/م 2حـ ــدوده الـعـقــارات
ً
شـمــاال  ،368 – 210جنوبًا – 217 – 215
 ،362 - 361شرقًا 217 – 215 – 210 :وغربًا
 .368 – 366 – 362التخمني وبدل الطرح:
.$/58200/
مـ ــوعـ ــد امل ـ ـ ــزاي ـ ـ ــدة وم ـ ـكـ ــان ـ ـهـ ــا :الـ ـث ــاث ــاء
 2019/6/25ال ـســاعــة  12:30ظ ـه ـرًا ام ــام
رئاسة الدائرة بمحكمة اميون وللراغب
باملزايدة تأمني بدل الطرح واتخاذ مقام
ل ــه ضـمــن ن ـطــاق ال ــدائ ــرة اذا ك ــان مقيمًا
محام وعلى املشتري
خارجها او توكيل
ٍ
زيادة عن الثمن رسم التسجيل والداللة.
مأمور التنفيذ
سيدة الخوري
إعالن صادر عن الغرفة االبتدائية األولى في
الشمال
بالدعوى رقم 2019/248
غرفة الرئيس الياس الشيخاني
بتاريخ  2019/5/8تقدم املستدعي فوزي
ال ـي ــاس ب ــال ــش بــوكــالــة امل ـحــامــي ج ــورج
ن ـص ــار ب ــاس ـت ــدع ــاء امـ ـ ــام هـ ــذه املـحـكـمــة
يطلب فيه شطب اشــارة الدعوى املقدمة
امام حاكم صلح الكورة برقم  593تاريخ
 1940/8/13ب ـمــوضــوع قـيــد  200سهم
ع ـلــى اس ــم ورثـ ــة يــاس ـمــن ن ـقــوال ال ـيــاس
ع ـبــود ش ــاه ــن ،املـسـجـلــة بــال ـيــومــي رقــم
 696تــاريــخ  ،1940/8/13وشطب اشــارة
الدعوى املقدمة امام هذه املحكمة بتاريخ
 1941/10/29بموضوع قيد  175سهمًا
على اسم الورثة املذكورين اعاله ،املسجلة

باليومي رقم  743تاريخ  ،1941/11/3عن
صحيفة الـعـقــارات رقــم  986و 987و993
من منطقة كفرعقا العقارية سندًا ألحكام
املــادة  512أ.م.م .لذلك فلكل ذي مصلحة
ولكل متضرر تقديم مالحظاته الخطية
على هذا االستدعاء خالل مهلة عشرين
يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلبت نــدى ف ــؤاد الـخــراط وكيلة ريمون
عـمــور ضــاهــر ملــورثـتــه روز نـصــر نصار
سـ ـن ــدي ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـقــاريــن
 2131 ،1160رمحاال.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طـ ـل ــب م ـح ـم ــد اح ـ ـمـ ــد ك ــري ــدي ــه بـصـفـتــه
مفوض بموجب محضر اجتماع مجلس
ادارة شركة عاليه تروست ش.م.ل .تاريخ
 2019/5/17سـ ـن ــدات ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل عــن
ضائع للعقارات ،4098 ،541 ،540 ،539
 4877 ،4876 ،4875عاليه.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طـ ـل ــب نـ ـجـ ـي ــب نـ ـعـ ـي ــم بـ ـج ــان ــي ب ـص ـف ـتــه
الشخصية سند تمليك بــدل عــن ضائع
للعقار  4/1035الكحالة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
اعالن رقم /561ص 2019
تجري بلدية امليناء للمرة الثانية في تمام
الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس
الواقع في 2019/6/20
بطريقة املناقصة العمومية التلزيمات
التالية:
 – 1ت ـلــزيــم شـ ــراء أل ـب ـســة وأح ــذي ــة لـلـعــام
.2019
 – 2تلزيم شراء مختلف املواد لزوم ورش
البلدية للعام .2019
 – 3تلزيم تنفيذ اشـغــال تأهيل وتزفيت

مختلف شوارع مدينة امليناء للعام .2019
 – 4ت ـل ــزي ــم شـ ـ ــراء وصـ ـي ــان ــة ق ـط ــع غ ـيــار
ال ـك ـه ــرب ــاء وص ـي ــان ــة ش ـب ـكــة االن ـ ـ ـ ــارة فــي
الطرقات العامة للعام .2019
ُ
والـتــي نـ ِـشــرت فــي الـجــريــدة الرسمية في
العدد رقم  25تاريخ .2019/5/30
على املتعهدين الــراغـبــن بــاالشـتــراك في
امل ـن ــاق ـص ــة ال ـع ـمــوم ـيــة اي ـ ـ ــداع عــروض ـهــم
م ـخ ـتــومــة ب ــال ـب ــري ــد امل ـض ـم ــون او بــالـيــد
وتـقـبــل ال ـع ــروض لـغــايــة الـســاعــة الثانية
ع ـش ــرة م ــن اخـ ــر يـ ــوم ع ـمــل ي ـسـبــق ال ـيــوم
املحدد للتلزيم.
يــوضــع ال ـع ــرض ف ــي غــافـيــن مختومني
يتضمن االول كــافــة املستندات املطلوبة
في دفتر الشروط ويتضمن الثاني عرض
األس ـ ـعـ ــار وي ــذك ــر ع ـل ــى ظ ــاه ــر ك ــل غ ــاف
مــوضــوع محتوياته ومــوضــوع الصفقة
والتاريخ املحدد إلجرائها واسم العارض.
يــوضــع ال ـغــافــان ف ــي غ ــاف ثــالــث بــاســم
بلدية امليناء لجنة املناقصات وال ُيذكر
عـ ـل ــى ظـ ــاهـ ــر ال ـ ـغ ـ ــاف س ـ ـ ــوى م ــوض ــوع
الصفقة والـتــاريــخ املـحــدد إلجرائها دون
ايــة عـبــارة او اش ــارة مميزة اخ ــرى كاسم
العارض او عنوانه.
يـمـكــن االط ـ ــاع ع ـلــى دف ـتــر الـ ـش ــروط في
اوق ــات ال ــدوام الــرسـمــي فــي قلم الهندسة
والدائرة االدارية.
امليناء في 2019/6/7
رئيس بلدية امليناء
عبد القادر علم الدين

22

اإلثنين  10حزيران  2019العدد 3777
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تلفزيون

حصاد رمضان 2019

تلفزيون
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مصطفى
الخاني في
مشهد من
العمل

ممثلون لبنانيون سطعوا هذا الموسم
عبدالرحمن جاسم

َّ
في حصيلة السباق الدراميّ ،الكثير من المسلسالت ،لكن قلة من النجوم اللبنانيين .مع هذا ،يمكن اإلشارة إلى أن هناك مجموعة من األسماء التي يمكن المراكمة والمراهنة
و«مسابقات ملكات /ملوك الجمال» و«الجغل الوسيم ذي
عليها لتكون نجوم أداء بكل ما للكلمة من معنى خارج معادلة «عمليات التجميل» و«عارضي /عارضات األزياء»ّ ،
العضالت» و«المؤدية صاحب الـ .»Curvesاألسماء التي سنتحدث عنها هي لممثلين حرفتهم األساسية قبل أي شيء أنهم «ممثلون» ،ومن هنا يأتي إبداعهم

عايدة صبرا وجوليا ّ
قصار وأنجو ريحان

محمد عقيل

إيلي نجيم وغابريال ّ
يمين

مسلسل «إنتي مين؟»

مسلسل «الهيبة ـ الحصاد»

مسلسل «الكاتب»

وقفة الحبكة الرتيبة للقصة ،االعتماد على لغة ابن عربي بدل خلق لغة جديدة مستوحاة من رؤيته ،وعدم الجرأة في تسمية الخطاب المكفر له ...كلها
عوامل جعلت من مسلسل «مقامات العشق» ّ
مخيبًا آلمال كل من أراد مشاهدة حياة ابن عربي الروحية ونظرته الصوفية واالطالع على الصراع السياسي
والعقائدي لعصره

ّ
ملع الثالثي في مسلسل «إنتي مني» ،حتى إنهن خطفن األضواء من
جميع شخصيات املسلسل .ربما وحده نقوال دانيال صمد أمام هذه
الشخصيات اآلخذة .عايدة صبرا (الصورة) واحدة من أهم ممثالت
اإليماء ومدربات التمثيل في لبنان .لذلك لم يكن غريبًا عليها أن تشد
األضواء من حولها ،ما ينهك عايدة في املعتاد هو ذاته ما تعرضت
ُ
له في املسلسل :إصــرار ّ املخرجني /كتاب الدراما على حصرها في
أدوار معينة ،مع العلم أنها واحدة من أهم ممثالت جيلها وما بعده.
جوليا قـ ّـصــار بــدورهــا واح ــدة مــن أهــم ممثالت املـســرح فــي لبنان،
واألداء املسرحي ال ــذي مارسته فــي املسلسل كــان ممتعًا ومسليًا،
وهو ما تحتاج له الشاشات العربية .األمر نفسه ينسحب على أنجو
ريحان التي تمتلك حرفة عالية تجعلها في أغلب مشاهدها قادرة
على «سحب البساط» من تحت جميع من هم في مشهدها

يمكن اعتبار محمد عقيل نوعًا من إعادة االعتبار للممثل اللبناني
«ال ــرج ــل» ب ـع ـي ـدًا ع ــن «ال ـف ــذل ـك ــات» و«ع ــارض ــي األزي ـ ـ ــاء» و«مـمـثـلــي
العضالت» الــذيــن تسيدوا املسلسالت اللبنانية منذ أع ــوام .عقيل
القادم من خلفية مسرحية ،يتمتع بخبرة كبيرة من خالل مشاركات
في أعمال عدة مثل «منمنات تاريخية» (لسعد الله ونوس)؛ وفيلمي
«ب ــاب ال ـش ـمــس» (ل ـي ـســري نـصــر ال ـل ــه) ،و«أشـ ـب ــاح ب ـي ــروت» (غـســان
سلهب) .برز أداء عقيل في مسلسل «الهيبة» بشخصية «الختيار»
ـات» و« ّخــزعـبــات» املسلسل .كــان عقيل
بعيدًا عــن كــل «االسـتـعــراضـ ّ
كما يجب أن يكون ،وربما تأثر صناع املسلسل بأدائه في مسلسل
«بيروت واو» للمخرج والكاتب فادي ناصر الدين الذي ّ
قدمه بطريقة
جميلة وفي شخصية مشابهة لشخصيته في مسلسل «الهيبة» وإن
بنكهة مختلفة (نظرًا إلى طبيعة الدور).

يمكن اعتبار إيلي نجيم وغابريال ّ
يمني (الصورة) سببًا رئيسًا في
ً
جعل مسلسل «الكاتب» محتمال للمشاهدة .ضغط األحداث وطبيعة
ّ
القصة والشخصيات الرئيسية جعلت املسلسل «مغمًا ومنهكًا» في
شهر الـصـيــام .ورغ ــم م ـهــارات نجمي العمل بــاســل خـيــاط ومجدي
املسلسل العشر األواخــر)،
مشموشي (ظهر بكثافة فقط في حلقات
ّ
َّ
إال أنه يمكن القول بأن الكاتبة ريم حنا لم توفق في جعل املسلسل
ّ
يسير بنمط «محتمل» لوال وجود نجيم ويمني .يخفف نجيم ويمني
من «وطأة» ثقل األحداث والنمط البوليسي للمسلسل .ينجح ّ
يمني
في تقديم شخصية «محببة وشــريــرة» في آن .أمــا نجيم الــذي نال
فرصته الكبرى مــع املخرجة واملسرحية عــايــدة صبرا فــي عــدد من
أعمالها ،فقد ّ
قدم أوراق اعتماده ليكون في طليعة مستحقي األدوار
الجيدة في األعمال الرمضانية (أو سواها) املقبلة.

فادي أبي سمرا

ندى أبو فرحات

ستيفاني صليبا

مسلسل «دقيقة صمت»

مسلسل «بيروت واو»

مسلسل «دقيقة صمت»

َّ
كثيرون يمكن أن يراهنوا على أن العمل في مواجهة نجوم مثل عابد
ً
فهد واملتجدد خالد القيش ليس سهال أبدًا .لكن فادي أبي سمرا أثبت
أنه قادر على أن يؤدي كما الكبار .كان أبي سمرا قد ّقدم أداء جيدًا في
شخصية «الشرير» في مسلسل «الهيبة» العام الفائت ،وإن كان النص
«منهكًا» خصوصًا فــي الحلقات األخـيــرة .هــذا ال ــدور كــان فاتحة خير
فقدم هذا العام دورين وإن كانا مختلفني إلى ٍّ
عليهّ ،
حد كبير .نجح املمثل
اللبناني في تقديم شخصية أدهم في مسلسل «دقيقة صمت» بطريقة
تليق بالشخصية ،وإن المه البعض خاطئًا على إظهار الشخصية على
َّ
أنها «ضعيفة»؛ مع العلم أن الشخصية هي طبيعتها «هـكــذا» ،ولهذا
يجب تأديتها بهذه الطريقة .أداء أبــي سمرا املتنوع واملختلف يمكن
املراكمة عليه في مسلسالت وأدوار أهم وأكبر بالتأكيد.

ه ــي تـخـتـلــف اخ ـتــافــا ج ــذري ــا ع ــن ن ــدى أب ــو ف ــرح ــات ف ــي مسلسل
ً
ً
«الكاتب» .في «بـيــروت واو» ،نجد نــدى حــرة ،وأكثر جــرأة ،تمتلك
ناصية الــدور ،فيما تبدو مـ ًتــرددة خائفة في أغلب مشاهدها في
«الكاتب» .تمتلك ندى موهبة كبيرة ،وقد أثبتتها مرارًا على خشبة
امل ـس ــرح .مــع ه ــذا ،يـخـفــت أداؤهـ ــا فــي بـعــض األدوار التلفزيونية
أحـيــانــا ،وم ــن دون أي سـبــب مـنـطـقــي .أم ــا فــي «ب ـيــروت واو» ،فقد
ً
ً
آن
شاهدنا املمثلة اللبنانية تقدم أداء جميال سهال وممتنعًا في ٍ
حتى في لحظات خوفها بدت هي هي ،فيقتنع املشاهد بأنه ليس
أمام ممثلة ،بل أمام هذه الشخصية املقاربة لفكرة الـgirl next door
الفكرة األكثر شيوعًا في الدراما /السينما الغربية منذ تسعينيات
القرن املاضي.

َّ
طبعًا يجب اإلش ــارة إلــى أن املمثلة الجميلة لــم تلغ االعـتـمــاد على
جمالها في دورها في «دقيقة صمت»؛ لكن إصرارها على «التمثيل»
ً
بدال من التركيز على جمالها يمكن اإلشادة به كثيرًا .قدمت صليبا
أداء جيدًا العام الفائت عند مشاركتها في املسلسل املصري «فوق
السحاب» (مــع املـخــرج رؤوف عبد العزيز وبطولة هاني سالمة).
وه ــو ربـمــا مــا رشـحـهــا لـتـقــديــم أداء جـيــد فــي «دقـيـقــة صـمــت» هــذا
ال ـع ــام .عــانــت صليبا فــي ال ـبــدايــة بــالـتــأكـيــد أم ــام ممثلني كـبــار في
«دقيقة صمت» فــي املشاهد التي جمعتها بهم ،خصوصًا أندريه
تقريبًا)؛ لكنها سرعان
سكاف (بحكم أن أغلب مشاهدها كانت معه
ّ
ما انسجمت وخفت ذلك «الـفــارق» وبــدا كما لو أنها في «محيطها
الطبيعي» وهو ٌ
أمر يعد بالكثير بالتأكيد.

ُ
َ
عن مسلسل «مقامات العشق» :أن تلبس آخر وجهك القميء
علي أحمد الديري *
«مـ ـق ــام ــات الـ ـعـ ـش ــق» (ك ـت ــاب ــة مـحـمــد
ال ـب ـط ــوش ـ ـ ـ وإخ ـ ـ ــراج أح ـم ــد إبــراه ـيــم
أحـ ـم ــد -إنـ ـت ــاج  mr7م ـف ـيــد ال ــرف ــاع ــي
لـصــالــح تـلـفــزيــون «أبــوظ ـبــي») حسب
توصيفه الــرسـمــي مسلسل تاريخي
ي ــروي س ـيــرة مـحــي الــديــن اب ــن عــربــي
في ثالثني حلقة .شاهدت العمل خالل
ش ـه ــر رم ـ ـضـ ــان ،وك ـ ـ ــان م ـخ ـي ـبــا ألف ــق
تــوق ـعــي .ك ـنــت أت ــوق ــع أن ي ـقــدم سـيــرة
ابن عربي من خالل الصراع السياسي
والعقائدي لعصره الــذي عاشه على
ام ـتــداد الـعــالــم اإلســامــي فــي تقلباته
التي تركت آثــارهــا في كتاباته ،أو أن
يقدم حياة ابن عربي الروحية ونظرته
الصوفية في صياغة معاصرة.
م ــا ك ـن ــت أن ـت ـظ ــر أن أس ـم ــع م ــا ق ــرأت ــه
وكتبت عنه فــي مصنفات ابــن عربي
ط ــوال خمسة عـشــر عــامــا مــن عالقتي
امل ـع ــرف ـي ــة ب ـ ــه .ك ـن ــت م ـت ـش ــوق ــا لـقـصــة
ت ـق ــدم اب ــن ع ــرب ــي ف ــي ص ـيــاغــة تعطي
ل ـ ــه ح ـ ـض ـ ــورًا ف ـ ــي سـ ـي ــاقـ ـن ــا الـ ـع ــرب ــي
ً
واإلســامــي امل ــأزوم ،على النحو مثال
ال ــذي قــدمـتــه ألـيــف شــافــاك لشخصية
جالل الدين الرومي في رواية «قواعد
ال ـع ـش ــق األربـ ـ ـع ـ ــون» ب ـح ـيــث تـحــولــت
شخصية جالل الدين الرومي وشمس
ال ـت ـبــريــزي لـعـمــل ج ـمــاه ـيــري اخ ـتــرق
مختلف األوسـ ــاط واألذواق ،أو على
الـنـحــو ال ــذي قــدمـتــه ال ــدرام ــا التركية
ملــؤســس الــدولــة العثمانية (قـيــامــة آل
ط ـغ ــرل) حـتــى ص ــار ط ـغــرل شخصية
شعبية محبوبة ،وربما يكون جزءًا من
نجاحه يـعــود إلــى قــدرتــه على تقديم
شـخـصـيــة اب ــن ع ــرب ــي كـ ُـمـلـهــم للبطل
املؤسس لإلمبراطورية العثمانية.
مع األسف الشديد ،لم ينجح مسلسل
«مـقــامــات الـعـشــق» فــي أن يفعل ذلــك،
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن املـ ـق ــام الـسـيــاســي
والثقافي والديني الذي نعيشهّ ،
مهيأ
لتقديم شخصية ابــن عــربــي ورؤيـتــه
الـ ـص ــوفـ ـي ــة .لـ ـق ــد أخـ ـف ــق هـ ـ ــذا ال ـع ـمــل
الدرامي في أن يجعلنا نعشقه ،لثالثة
أسباب فيما أرى ،ال عالقة لها بطاقم
التمثيل ،فنجوم املسلسل في املجمل
قاموا بأداء أدوارهم املرسومة بإتقان

ع ــال ــي امل ـس ـت ــوى .وق ــد ب ــرع ــت نـســريــن
ط ــاف ــش ف ــي تـمـثـيــل شـخـ ُصـيـتـهــا كما
ُ
كـتـبــت ف ــيُ الـسـيـنــاريــو ون ـط ــق لغتها
ً
الفصحى نطقًا جميال سلسًا ،كما فعل
ذلــك أيـضــا مصطفى الـخــانــي بــإجــادة
ك ـب ـي ــرة فـ ــي ت ـم ـث ـيــل ش ـخ ـص ـيــة شـيــخ
ح ــام ــد .م ــا ه ــي األس ـب ــاب ال ـتــي حــالــت
دون نجاح هذا املسلسل التاريخي؟
أرى هـ ـن ــاك ث ــاث ــة أسـ ـ ـب ـ ــاب :ال ـح ـب ـكــة
الــرتـيـبــة لـلـقـصــة ،االع ـت ـمــاد عـلــى لغة
كتب ابــن عربي بــدل خلق لغة جديدة
مستوحاة من رؤيته ،وعدم الجرأة في
تسمية الخطاب املكفر البن عربي.
حسنًا فعل كاتب السيناريو في خلق
ح ـكــايــة غ ـيــر تــاري ـخ ـيــة ،ل ـكــن الـحـبـكــة
ل ــم ت ـت ــوف ــر ف ـي ـهــا ع ـن ــاص ــر ال ـت ـشــويــق
وال حـكــايــات فــرعـيــة ت ـتــوازى مــع زمــن
الحكاية الرئيسية ،لتصب في النهاية
ف ـي ـهــا .ت ـ ّـمــت ص ـيــاغــة ال ـس ـي ـنــاريــو في
قصة ُمبسطة ،ال بسيطة ،األع ــداء في
م ـم ـل ـكــة «أرغ ـ ـ ـ ــون» ُي ـح ـي ـكــون م ــؤام ــرة
ع ـلــى ال ـع ــال ــم اإلسـ ــامـ ــيُ ،يـ ــريـ ــدون أن
ينفدوا لــه مــن الــداخــل لتدمير خطاب
الـتـســامــح «امل ـف ـتــرض» ،وقـتــل العلماء
وإش ـع ــال خ ـطــاب الـتـكـفـيــر ،فيرسلون
(ســت الحسن) الفائقة الجمال للعمل
م ــع (مـ ــارتـ ــل) امل ـت ـخ ـفــي ت ـح ــت ع ـب ــاءة
رج ــل دي ــن مـسـلــم م ـت ـشــدد ،فــي مدينة
مــرسـيــة حـيــث يـعـيــش عـلــي بــن عربي
وهــي املدينة التي شهدت والدة ابنه
محيي الدين ابن عربي .تدور األحداث
بـشـكــل ب ــارد وب ـط ــيء وم ـمــل ب ــن هــذه
ال ـش ـخ ـص ـي ــات خـ ـ ــال خ ـم ـس ــن ع ــام ــا
بــن مــرسـيــة وقــرطـبــة ومـكــة ودمـشــق،
ويتخلل ذلك عرض ملقوالت ابن عربي
على لسان ست الحسن التي تحولت
إلـ ــى م ــري ــدة ت ـع ـشــق وال ـ ــد ابـ ــن عــربــي
عشق فـنــاء ،فــا تعود تــرى فــي العالم
محبوبًا غيره.
يـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ ح ـ ــام ـ ــد أتـ ـب ــاع ــه
امل ـت ـطــرفــن بـشـكــل ف ــاق ــع وم ـبــالــغ فيه
إلثارة الرأي العام ضد والد ابن عربي
ويسعى عبرهم لقتلهُ ،يـصــاب بسهم
غــادر ،لكنه ينجو في مشهد تمثيلي
ب ــارد يفتقد ألدن ــى متطلبات اإلقـنــاع
والـحــرفـيــة ،كــأنــك تـشــاهــد مـشـهـدًا في
السبعينيات حـيــث ال تقنيات تأخذ

قلب املشاهد إلى أعلى درجات التوتر
والتشويق واإلقناع.
ُ
ت ـمــط م ـح ــاوالت قـتــل اب ــن عــربــي األب
واالبــن طــوال خمسني عامًا على مدى
ثالثني حلقة .والشيخ حامد يفشل في
التمكن من إنجاز مهمة القتل .وعلى
ال ــرغ ــم م ــن ان ـح ـيــاز س ــت ال ـح ـســن إلــى
جانب ابن عربي ،فإن الحبكة بمبررات
غير قوية تجعل مهمة كشف حقيقة
الشيخ حامد غير ممكنةُ .يهزم الشيخ
ح ــام ــد ف ــي ال ـح ـل ـقــة ال ـث ــاث ــن ،وي ـقــدم
ل ـن ــا خ ــاص ــة وع ـظ ـي ــة رك ـي ـك ــة لـعـمـلــه
ط ــوال الـحـلـقــات ال ـثــاثــن ،فــي صيغة
مونولوج داخلي يقول فيه «ال سبيل
لــك يــا مــارتــل (شـيــخ حــامــد) عـلــى ابــن
عــربــي ،الــرجــل يــدعــو للحب والـحــريــة
وأن ــت تــدعــو لـلـكــره وال ـت ـطــرف .الـحــب
وال ـح ــري ــة ي ـع ـن ـيــان ال ـس ــام وال ــرخ ــاء،
وال ـ ـس ـ ــام ي ـع ـن ــي ال ـت ـح ـض ــر وال ـع ـل ــم
والفلسفة واالزدهـ ــار ،وهــذا مــا يغري
ّ
من يطلع على فلسفته».

ّ
تجاهل المسلسل أن
ابن عربي واجه التكفير
والتوظيف السياسي للدين
ال شــيء فــي حبكة القصة ُيشير إلى
وجــود عقدة في خطابنا وال علمائنا
وال فــرقـنــا الـكــامـيــة وال حـكــامـنــا وال
إشارة إلى التوظيف السياسي للدين
وص ـن ــاع ــة خـ ـط ــاب ال ـت ـك ـف ـيــر م ــن قـبــل
الخلفاء ورجــال امللل والنحل والــدول،
في حني أن الحقيقة التاريخية التي ال
ج ــدال فيها تـقــول إن ابــن عــربــي واجــه
في مسيرته عقدة التكفير والتوظيف
ال ـس ـي ــاس ــي لـ ـل ــدي ــن ،وواج ـ ـهـ ــت كـتـبــه
م ـص ـي ـرًا أش ــد عـنـفــا ب ـعــد تـشـنـيــع ابــن
تيمية عليه .لقد تجاهل السيناريو
كل ذلك وفضل أن ُيلبس اآلخر (الشيخ
حـ ــامـ ــد) وجـ ـهـ ـن ــا الـ ـقـ ـم ــيء (ال ـت ـك ـف ـيــر
والتقتيل).
ً
خطاب ابن عربي الصوفي ٌيقدم حال
لتفكيك االنغالقات التي سببتها عقدة
التكفير النابتة في بيئتنا وثقافتنا
الـتــراثـيــة .وه ــذا مــا حــاولــت توضيحه

فــي كـتــابــي ال ـص ــادر ه ــذا ال ـعــام «مل ــاذا
ن ـك ـفــر؟ اب ــن عــربــي م ــن ع ـنــف األس ـمــاء
إلــى نفس الــرحـمــن») .تقول لنا حبكة
مسلسل «مقامات العشق» هناك فقط
مــؤامــرة على الـعــالــم اإلســامــي وعلى
حضارتنا ،تريد تدميرنا من الداخل
وإخ ــراجـ ـن ــا م ــن األنـ ــدلـ ــس ،بــإض ـعــاف
الفكر النير الذي مثله ابن عربي وابن
رشد.
ليس هناك غير الشيخ حامد في هذه
امل ــؤام ــرة وتــابـعــن لــه ط ــوال الحلقات
ال ـث ــاث ــن ،وال ُي ـق ـتــل س ــوى واحـ ــد من
أتـبــاعــه فــي الـحـلـقــات األول ـ ــى ،ويبقى
تابعه الثاني معه من دون أن يكتشفه
حـتــى الـحـلـقــة ال ـثــاثــن .ال تـتـطــور أي
شخصية تـطــورًا طبيعيًا .حتى ست
الحسن فــي تحوالتها ،اعتمد املؤلف
ع ـلــى ل ـح ـظــة ال ـه ــداي ــة ال ــداخ ـل ـي ــة على
طريقة «ثــم اهـتــديــت» ولـيــس الـصــراع
الداخلي .الصراع في حبكة السيناريو
ال ت ــوت ــر ف ـيــه وال ت ـغ ـيــر وال ن ـمــو وال
تعقيد ،صــراع بسيط بني شخصيات
الـ ـخـ ـي ــر ف ـي ـه ــا ي ـب ـل ــغ حـ ــد الـ ـس ــذاج ــة،
وش ـخ ـص ـي ــات الـ ـش ــر ف ـي ـهــا ي ـب ـلــغ حــد
التجذر املطلق.
ال ُيـقـتــل أح ــد مــن ه ــذه الشخصيات،
ف ـك ـيــف ت ــري ــد أن ت ـش ـ ّـد امل ـش ــاه ــد على
مــدى ثــاثــن حلقة وال أحــد ُيقتل من
الشخصيات الرئيسية؟ حتى مشهد
ال ـح ــرق الـ ـب ــارد الـ ــذي دب ــرت ــه م ــن غير
قـ ـص ــد سـ ــت الـ ـحـ ـس ــن ل ـل ـش ـي ــخ ح ــام ــد
ينتهي بنجاته ،وتـشــوه وجهه وفقد
إحدى عينيه ،فأصبح قبيحًا ليحاكي
شـخـصـيــة ال ـشــريــر ال ـتــي يـسـتــدل بها
األطـ ـف ــال ع ـلــى ال ـشــر م ــن ش ـك ـلــه .ربـمــا
يـكــون هـنــاك معنى ضمني ح ــاول من
خ ــال ــه ك ــات ــب ال ـس ـي ـنــاريــو اسـتـحـيــاء
ت ـم ـث ـي ــل الـ ـشـ ـك ــل الـ ـنـ ـمـ ـط ــي ل ـل ـم ـف ـتــي
الوهابي املتشدد.
يقول لنا سيناريو «مقامات العشق»
بشكل س ــاذج ،سنجد الـحــل ويتحقق
الوعي بمجرد أن نكتشف الجاسوس
صاحب املؤامرة .وهذا ما وقع للجارية
«ش ـقــاء» الـتــي أرسـلـهــا «م ــارت ــل» البــن
ع ــرب ــي لـقـتـلــه ب ــال ـ ُـس ــم .وح ــن اكـتـشــف
أمرها ،قال لها ابن عربي بعدما ّ
وجه
لـهــا الـنـصــائــح واإلرش ـ ـ ــادات« :الـشـيــخ

ح ــام ــد ل ـيــس س ــوى ج ــاس ــوس أرس ـلــه
ق ــوم ــه م ـنــذ خ ـم ـســن ع ــام ــا ك ــي ي ــوزع
الفتنة بني أتباع هذا الدين» .فما كان
منها إال أن تخلت عن خطاب التشدد
ونظرتها التكفيرية لبيت ابــن عربي،
وذهبت تحمل خطاب الهداية واليقظة
ملواجهة الشيخ حــامــد ،لتقول لــه قبل
ُ
فعلت ما أمرتني به
أن يصفعها« :لقد
(دس السم البــن عربي) وهــو مخالف
للشرع».
ل ـ ــم ي ـن ـج ــح كـ ــاتـ ــب الـ ـسـ ـيـ ـن ــاري ــو فــي
خ ـل ــق ل ـغ ــة ج ــدي ــدة يـ ـق ــدم ف ـي ـهــا اب ــن
عربي .في أغلب الـحــوارات تشعر أن
اللغة مـحــررة مــن كتب ابــن عــربــي أو
ه ــي نـفـسـهــا ،طــويـلــة ال تـنــاســب لغة
ُ
الـشــاشــة ،وتشعر املتلقي أنــه يسمع
ل ـغــة ال يـفـهـمـهــا ،ك ـمــا ه ــو األم ـ ــر في
املـنــاظــرة الـتــي ج ــرت فــي دمـشــق بني
الشيخ حامد وابن عربي واستغرقت
م ــا ي ـقــرب م ــن ال ــدقــائــق ال ـسـبــع حــول
ف ـ ـكـ ــرة وح ـ ـ ـ ــدة ال ـ ـ ــوج ـ ـ ــود والـ ـحـ ـل ــول
والـ ـ ـح ـ ــدود ،ل ـغ ــة م ــن نـ ـ ــوع« :أف ـل ـيــس
فــي هــذا تحلل مــن ال ــرس ــوم؟»« ،أقــول
هــذا مــدعــاة للعلم وسـعــة األف ــق دون
ت ـح ـلــل م ــن ال ـ ــرس ـ ــوم»« ،مـ ــن ل ــم يقف
على إشــارتـنــا ،لــم تــرشــده عبارتنا».
ه ــذه ل ـغــة ال ـس ـي ـنــاريــو ح ــن تــريــد أن
ت ـقــدم أف ـك ــار اب ــن ع ــرب ــي .ل ـغــة مغلقة
ع ـلــى امل ـت ـل ـقــي وع ـل ــى عـ ـص ــره ،وحــن
ي ــري ــد ال ـس ـي ـنــاريــو أن ُي ـس ـقــط أف ـكــار
ابــن عربي على الحاضر ،فإنه يعمد
إل ــى ل ـغــة فــاق ـعــة ال ــوع ــظ والـتـبـسـيــط
وال ـ ـتـ ــوج ـ ـيـ ــه ،كـ ـم ــا ف ـ ــي خ ـ ـطـ ــاب اب ــن
عربي في الحلقة األخيرة وهو يعظ
الجارية «شقاء»« :أيهما أفضل لبالد
اإلســام ،الحرب أم السلم؟ اعلمي أن
ت ـطــور ال ـب ـلــدان وازدهـ ـ ــار حـضــارتـهــا
ي ـكــون أوقـ ــات ال ـس ـلــم ،الـعـلــم والـبـنــاء
وازده ــار الفلسفة والـحـضــارة بكافة
أشكالها تكون في أوقات السلم» .لقد
ت ـجــرأ كــاتــب الـسـيـنــاريــو عـلــى إع ــادة
ت ــرك ـي ــب أح ـ ـ ــداث ت ــاري ـخ ـي ــة وت ـقــديــم
وتأخير مراحل زمنية من حياة ابن
عربي ،لكنه لم يتجرأ على خلق لغة
معاصرة تمثل رؤية ابن عربي.
* كاتب بحريني ،باحث في شؤون التكفير
والعالقة باآلخر
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

ّ
َّ
كلما وكلما...

صورة
وخبر

ّ
وثقـت إحصـاءات نشـرها صندوق األمم المتحدة للسـكان أخيـرًا  2205حاالت إصابة
بفيـروس اإليـدز فـي لبنـان 205 ،منهـا ُسـجلت فـي عـام  ،2017فـي ظـل اسـتمرارًا
ّ
للحـد مـن انتشـار األمـراض المنقولـة جنسـيًا،
الجهـود الحثيثـة وطنيـا وعالميـا
ّ
ّ
ومـن بينهـا فيـروس نقـص المناعـة المكتـب المسـبب للـ«إيـدز» .لكن فيينـا ودعت
أخيـرًا حدثـا مميـزًا خاصـا بجمـع ّ
التبرعـات لمسـاعدة المتعايشـين مـع الفيـروس
أو المصابيـن بـه علـى إكمـال حياتهـم بشـكل طبيعـي .تحـت عنـوان ،Life Ball
احتضنـت العاصمـة النمسـاوية الـدورة السادسـة والعشـرين واألخيرة من النشـاط
الـذي ّ
يعـد األضخـم مـن نوعـه فـي العالـم ،واسـتطاع منذ عـام  1993جمـع أكثر
 30مليـون يـورو لمسـاندة األشـخاص حـول العالـم .أمـا السـبب ،فهـو تراجـع حجـم
ّ
التبرعـات وفـق مـا أكـد أحـد المؤسسـين ،خبيـر الماكيـاج السـابق غيـري كيسـلر.
(جـو كالمـار ـــ أ ف ب)

أالقي زيك فين يا علي؟
كتاب في «النمر»
بعد النجاح الالفت لـ «أالقي زيك
فني يا علي؟» ،تشهد «دار النمر
للفن والثقافة» (كليمنصو) ،يوم
الخميس املقبل ،توقيعًا لكتاب يحمل
االسم نفسه وهو عبارة عن نص
املسرحية للكاتبة واملمثلة رائدة طه
(الصورة) واملخرجة لينا أبيض.
تستعيد املسرحية الكفاح الفلسطيني
ّ
املسلح في السبعينيات ،من خالل
ذكريات «الطفلة» رائدة (الصورة)
عن تلك املرحلة وعن ياسر عرفات
بعد استشهاد والدها على أيدي
اإلسرائيليني إثر فشل عملية اختطاف
طائرة السابينا.
إطالق كتاب «أالقي زيك فني يا علي؟»:
الخميس  13حزيران (يونيو) الحالي ـ
ً
مساء ـ «دار النمر
الساعة السادسة والنصف
للفن والثقافة» (شارع أميركا ـ كليمنصو ـ
بيروت) .لالستعالم01/367013 :

َ ّ
ّ َ ّ
ّ
ُ
َ َ
جرح ينزف
كلما
تأل ُت /كلما بكيت /كلما شكوت ِمن ٍ
وال ُ
تجد له ضمادًا،
ّ
َ
ضائقة عقل،
فؤاد أو
ضائقة..
وقعت في
كلما
ِ
ِ
ٍ
ضائقة ٍ
ّ َ
َ
َ
كلما ِخ َ
ُ
يسمع
وصرخت« :يا اللـ ُـه ،أنجدني!» فال
فت
َ
ُ
صاحب ،أو ُ
ٌ
ناطور مقبر ٍة ،أو
سبيل ،أو
عابر
صرخت َك
ٍ
ّ
«الل ــه»،
ّ
ّ
ّ
كلما وكلــما وكل ــما...
َ
َ
َ
َ
ُّ
وعينيك
وأحشائك
وتحت َك
فوقك
حولكِ ،من
يهب ِمن
ِ
وما بني َ
يديك وقدميك،
َ
ُ
ُّ
عران
آالف القضا ِة
آالف ِ
ِ
وار ِ
ض والز ِ
والشهود والق ِ
َّ
ال ُـم َـحلفني
َ َّ َ َ
َ
وآل َ
وك ،وأسالوا َ
َ
دمك ودمعتك،
(أولئك الذين خـوفوك،
ََ
َ
َ
وأوقعوك في ال َـمها ِل ِك والضائقات)
جراح َك،
ونكؤوا
َي ّ
وبياض
وأناقتهم ،وابتساما ِتهم،
بكامل براء ِتهم،
هبون
ِ
ِ
ِ
ّ
وضمائرهم،
وأنيابهم
قفازا ِتهم
ِ
ِ
ْ
ُ
ويسألونك (يسألون ْ
َ
كمن ال يعرف ولم يعرف):
أيها الوغد!
ّ ُ
ُ
ُ
ّأيها األفاق ،السفيه ،الكاذب ،الوغد..
ّ
ُّ
من َ
أين تأتي بكل هذه الت ّـرهات؟
ِ
.. ..
ّ
انتهت القصة!
َ
العواء والضحكْ
َ
يواصلون
هم
ُ
َْ
َ ُ
واصل دمعتك.
وأنت ت ِ
انتهت!...
2018/7/29
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الم َّ
الم ِّ
تجددة في عام  - »2018الوكالة الدولية للطاقة ُ
المصدر :تقرير «تكلفة توليد الطاقة ُ
		
تجددة

تصميم :سنان عيسى

درس من مليونيرات
أميركيين

ِّ
ُ
خطط الكهرباء :الطاقة المتجددة أقل كلفة من الوقود األحفوري
ِّ
تمثل المخاطر البيئية
المتعاظمة ،وال ّ
ُ
سيما
باحث في مجال الطاقة -
ّ
معهد عصام فارس في
التلوث على أنواعه ،إحدى
أهم ِّ
ّ
الجامعة األميركية في بيروت
التحديات التي تواجه
المجتمعات ،ومنها المجتمع ل ــم ت ـعــد أزمـ ــة ت ـغـ ّـيــر امل ـن ــاخ م ـج ـ ّـرد ّشـعــار
مــوس ـمــي تـطـلـقــه ال ـج ـم ـع ـيــات وامل ـنــظ ـمــات
اللبناني .ولكن ،على الرغم
من تزايد وعي هذه المخاطر ،البيئية مــن فـتــرة إلــى أخ ــرى .فـمــن اقـتــراح
ع ـض ــو ال ـك ــون ـغ ــرس األمـ ـي ــرك ــي أوك ــازي ــو
ال تزال الخطط الرامية إلى
ك ــورتـ ـي ــز وال ـس ـي ـن ــات ــور إي ـ ــد مـ ــاركـ ــي فــي
ّ
الــواليــات املتحدة األميركية حــول «االتفاق
معالجة «أزمة الكهرباء»
األخـضــر الـجــديــد» (،)New Green Deal
ترتكز إلى استهالك المزيد
إلــى انـتـخــابــات االت ـحــاد األوروبـ ــي األخـيــرة
من الوقود األحفوري إلنتاج
الـ ـت ــي أفـ ـ ـ ــرزت أص ـ ــوات ـ ــا «خ ـ ـ ـضـ ـ ــراء» ،إل ــى
اح ـت ـش ــاد م ـئ ــات اآلالف م ــن امل ـت ـظــاهــريــن
الطاقة الكهربائية ،في حين
أن التقارير الحديثة تشير إلى أن فــي ل ـنــدن أث ـنــاء زيـ ــارة الــرئ ـيــس األمـيــركــي
ّ
دونالد ترامب إلــى اململكة املتحدة للتنديد
الم ِّ
كلفة إنتاج الطاقة ُ
ُ
ّ
تجددة
ّ
بالتغير املناخي،
بتصريحاته امل ّستخفة
ّ
ّ
ر
التطو
كــلـهــا أحـ ــداث ت ــدل عـلــى أن األخ ـيــر أصبح
ّ
باتت أقل بفعل ُ
ج ــزءًا ال يـتـجـ ّـزأ مــن اسـتــراتـيـجـ ّـيــات ال ــدول
التكنولوجي ،وباتت تمثل
ُ
ّ
والحمالت السياسية للعقود املقبلة .حتى
خيا ّرًا مناسبًا لبلد مثل لبنان
كـبــرى شــركــات الـنـفــط الـعــاملـيــة الـتــي عــادة
ّ
يتمتع بأيام ُمشمسة في
تفضل تكديس األرب ــاح وزي ــادة رأس املال
في أسرع فترة استثمارية ُممكنة ،غير آبه ٍة
معظم السنة ،وبسرعة رياح
بالتداعيات البيئية ،أصبحت ّ
تحول جزءًا
مناسبة إلنتاج الطاقة منها
غير قليل مــن استثماراتها نحو الطاقات
مارك أيوب

ُامل ّ
تجددة ،وال ّ
سيما تلك التي ّ
تؤمن أجواء
ّ
تقل ّ
ربحية عن النفط والغاز.
استثمارية ال

ّ
لم تعد املخاطر البيئية ُوحدها التي تحفز
زيادة االهتمام بالطاقة امل ِّ
تجددة ،بل أصبح
ّ
هناك املزيد من األدلــة على وجــود «جــدوى
اقتصادية» أيضًاّ ،وهــو ُما أظهرته دراســة
الــوكــالــة الــدولـيــة للطاقة املـتـ ُجـ ّـددة IRENA
ح ـ ــول أس ـ ـعـ ــار الـ ـط ــاق ــات امل ـ ـت ـ ـجـ ـ ِّـددة ل ـعــام
 .2018تــرت ـكــز هـ ــذه الـ ــدراسـ ــة إلـ ــى خـ ـ ّـزان
معلومات وأسـعــار لنحو  17ألــف مشروع
ط ــاق ــة ُمـ ـتـ ـج ـ ِّـددة ح ـ ــول الـ ـع ــال ــم ،بـمـجـمـ ِّـوع
طــاقــوي يـ ــوازي  1,700غ ـي ـغــاواط ويـغــطــي
نـصــف املـشــاريــع املــوضــوعــة عـلــى الشبكة
فـ ّـي ع ــام ُ  .2018شملت ال ــدراس ــة مـصــادر
الــطــاقــة املـتـجـ ِّـددة الـتــالـيــة :الـطــاقــة الشمسية
ال ـفــوتــوفــول ـ ُطــائ ـيــة ( ،)Solar PVال ـطــاقــة
ّ
الـشـمـسـيــة امل ــرك ــزة ( ،)CSPطــاقــة الــريــاح
عـلــى ال ـبـ ّـر ،طــاقــة الــريــاح فــي الـبـحــر ،الطاقة
ال ـك ـهــرومــائ ـيــة ( ،)Hydropowerال ـطــاقــة
الحيوية ( )Bioenergyوالـطــاقــة الـحــراريــة
األرض ـي ــة ( .)geothermalوخـلـ ّصــت إلــى
ـاج م ـح ـ ُـوري م ـف ــاده أن ك ــل ُأس ـعــار
اس ـت ـن ـتـ ٍ
الكهرباء املنتجة من الطاقات امل ِّ
تجددة
مبيع
انخفضت فــي عــام  ،2018وأن ــه فــي معظم
بلدان العالم ،أصبحت أسعار هذه الطاقات
األدنى واألرخص بني مصادر إنتاج الطاقة
املـتــوافــرة بــاملـقــارنــة مــع الــوقــود األح ـفــوري.
االستنتاج اآلخر ّ
املهم هو أن طاقتي الرياح
على ّ
البر والشمسية الفوتوفولطائية (وهما
ُ
مصدران متاحان في لبنان ومعظم بلدان
ّ
املـنـطـقــة) سـتـشــكــان ب ــدءًا مــن ع ــام 2020

أرخـ ـ ــص مـ ـص ـّـدري ــن ل ـل ـط ــاق ــة ال ـك ـهــربــائ ـيــة
باملقارنة مع كل مصادر الوقود األحفوري
ّ
الـبــديــل وامل ـنــافــس ،وم ــن دون أي مـحــفــزات
مالية على صعيد صنع السياسات ،وهو
ّ
سيستمر مــن عــام  2020وصــاعـدًا،
واق ــع
ّ
ّ
مستفيدًا مــن عــوامــل عــدة أبــرزهــا :التطور
التكنولوجي في تصنيع ّ
املعدات ما ينعكس
ّ
على كلفة التركيب اإلجمالية ،التنافسية في
تأمني ّ
املعدات بأرخص األسعار ،وانخفاض
م ـخــاطــر ال ـت ـمــويــل م ــا يـنـعـكــس ع ـلــى كلفة
االستثمار.
ُ
تظهر أرق ــام بنك املـعـلــومــات عــن املشاريع
التي ستوضع على الشبكة في عام 2020
أن  %83م ــن م ـشــاريــع ال ـطــاقــة الشمسية
الفوتوفولطائية ستكون أرخــص من سعر
الـكـلـفــة الـتـشـغـيـلـيــة لـنـحــو ُ 700غ ـي ـغــاواط
( 700ألف ميغاواط) من الطاقة املنتجة من
الوقود األحفوري ،وبمتوسط سعر مبيع أو
إنتاج يبلغ  4.8سنت /كيلواط ساعة .كما
أن  %77من مشاريع طاقة الرياح على ّ
البر
ستكون أرخص من سعر الكلفة التشغيلية
لنحو ُ 900غيغاواط ( 900ألــف ميغاواط)
مــن الطاقة املنتجة مــن الــوقــود األحـفــوري،
وبـمـتـ ّ
ـوســط سعر مبيع أو إنـتــاج يبلغ 4.5
سنت/كيلواط ساعة.
ّ
يتوقع التقرير أيضًا أنه بحلول عام ،2020
س ـي ـتـ ّـم اس ـت ـب ــدال ن ـحــو  %40م ــن مـعــامــل
اإلنتاج العاملة على الفحم الحجري بطاقات
ُم ِّ
تجددة من املصادر الستة املذكورة أعاله.

ف ـفــي  2018وح ــده ــا ،ت ـ ّـم وض ــع ن ـحــو 60
غـيـغــاواط جــديــدة مــن معامل إنـتــاج الطاقة
الشمسية الفوتوفولطائية ّ
بمعدل كلفة إنتاج
عاملية توازي  8.5سنت /كيلواط ساعة ،أي
 %13أقل من أسعار  ،2017و %77أقل من
أسعار ما بني  2010و .2018من ناحيتها،
بلغت طاقة معامل اإلنـتــاج من الــريــاح على
الـبـ ّـر نحو  45غـيـغــاواط فــي ّ 2018
بمعدل
كلفة إنتاج عاملية توازي  5.6سنت/كيلواط
ساعة ،أي  %13أقل من أسعار .2017
أض ــف إل ــى ذلـ ــك ،ي ـت ـبـ ّـن م ــن خ ــال الــرســم
البياني أعاله أنه منذ  2010وحتى ،2018
أصبح ّ
معدل كلفة اإلنتاج العاملية (Global
 )LCOEل ـل ـطــاقــات ال ـح ـيــويــة ( 6.2سـنــت/
كـيـلــواط ســاعــة) ،ال ـحــراريــة األرض ـيــة (7.2
سـنــت/كـيـلــواط ســاعــة) ،الكهرومائية (4.7
سنت/كيلواط ساعة) ،الرياح في ّ
البر (5.6
س ـن ــت/ك ـي ـل ــواط س ــاع ــة) وفـ ــي ال ـب ـحــر (13
س ـن ـتــا/ك ـي ـلــواط س ــاع ــة) ،ف ــي ح ــن ت ـت ــراوح
كلفة إن ـتــاج الـطــاقــة مــن الــوقــود األح ـفــوري
بني ّ
الحدين األقصى واألدن ــى17.4 – 4.9 ،
س ـن ــت/ك ـ ُي ـل ــواط س ــاع ــة ،وفـ ــق ال ـب ـل ــد ون ــوع
ال ـف ـيــول ِّامل ـس ـت ـخــدم ،م ــن دون ال ـق ــدرة بعد
على تخطيها وكسر األسعار الدنيا .فيما
ّ
الـطــاقــة الشمسية الفوتوفولطائية تمكنت
عام  ،2014في حني ال
من املنافسة بدءًا من
ُ ّ
تزال الطاقة الشمسية املركزة تحتاج لبضع
ّ
سنوات لتتمكن من دخول مروحة األسعار
التنافسية.
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االقتصاد السياسي للفساد بــعد الحرب
ّ
باسل صلوخ
أستاذ مساعد في مادة العلوم
السياسية  -الجامعة اللبنانية
األميركية
مــن يـسـعــى لـفـهــم املــالـيــة ال ـعـ ّ
ـامــة في
مرحلة ما بعد الحرب في لبنان هو
َ
ّ
يتحسس طريقه في
كمن يحاول أن
ـور في
الـ ـظ ــام .ف ـمــا م ــن ب ـص ـيــص ن ـ ـ ٍ
ن ـهــايــة ال ـن ـفــق ،م ـج ـ ّـرد ظ ــام ُم ـطـ ِـبــق.
وب ــات انـتـظــار ص ــدور مــوازنــة 2019
أشبه بالجلوس في غرفة ســوداء ال
ّ
يدري أحد متى يكون الخروج منها.
ّ
غ ـ ــض ص ــان ـع ــو ال ـ ـقـ ــرار ال ـ ـطـ ــرف عــن
ُ
ّ
جرعة اإلصالحات الصحية املمكنة
ال ـ ـتـ ــي نـ ـ ـ ــادى بـ ـه ــا االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــون،
ـاش
وعـ ــوضـ ــا عـ ــن ال ـ ــدخ ـ ــول فـ ــي نـ ـق ـ ٍ
شمولي وصــادق حــول نــوع املوازنة
ال ـتــي تـحـتــاج لـهــا ال ــدول ــة اللبنانية
للخروج من َّ
الدوامة املالية والنقدية،
ّ
اعتمدوا سياسة التسريبات لجس
نـبــض األرض ـي ــة الـشـعـبـيــة املـحــابـيــة
ّ
لـلـنـخـبــة الـسـيــاسـيــة ف ــي ظ ــل ّوج ــود
خ ـش ـي ــة مـ ــن ت ـ ـمـ ـ ّـردهـ ــا .ل ـق ــد فــض ـلــت
النخبة السياسية واالقتصادية أن
تـبـتـعــد ع ــن اإلصـ ــاحـ ــات الـهـيـكـلـيــة
ال ـت ــي م ــن شــأن ـهــا أن ت ـع ـيــد تــوجـيــه
االقـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاد ال ـ ــريـ ـ ـع ـ ــي إلـ ـ ـ ــى م ـن ـطــق
اإلنتاجيةّ ،
الوحيد
وربما االستثناء
ّ
هو ضريبة  %2على الــواردات كافة،
ّ
والسيارات الصديقة
ما عدا األدويــة
للبيئة واآلالت الصناعية ،وضريبة
 %5إل ـ ــى  %20ع ـل ــى م ـج ـم ــوع ــة مــن
ُ
الــواردات املختارة لحماية املنتجات
ّ
ّ
املحلية .لقد تحولت النقاشات في
تمرين حسابي
مجلس ال ــوزراء إلــى
همه تعديل الـبـنــود ،بما ي ٍـ ّ
ّ
ـؤدي إلى
خـ ـف ــض ن ـس ـب ــة الـ ـعـ ـج ــز امل ـ ــال ـ ــي إل ــى
ّ
إجمالي الناتج املحلي من  %11لعام
 2018إلى أقل من  %8في سبيل بلوغ
«نشوة سيدر» – يستهدف مشروع
م ــوازن ــة  2019نـسـبــة عـجــز طموحة
ت ـصــل إلـ ــى  %7.5إلج ـم ــال ــي ال ـنــاتــج
ّ
املحلي.
واأل ّثـ ـ ـ ـ ــر اإلي ـ ـجـ ــابـ ــي الـ ــوح ـ ـيـ ــد ال ـ ــذي
ت ـم ــخ ــض ع ــن م ـل ـح ـمــة امل ـ ــوازن ـ ــة هــو

a

ُم ـش ــاب ــه :الـ ــرواتـ ــب وم ـل ـح ـقــات ـهــا في
الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـعـ ــام ح ـ ّـص ـت ـه ــا  %35مــن
اإلنفاق الحكومي ،مقابل  %10لدعم
الكهرباء %32 ،لخدمة َّ
الد ْين ،و%18
ل ـل ـن ـف ـقــات ال ــرأس ـم ــال ـي ــة واإلعـ ــانـ ــات
وغيرها من النفقاتّ .أما
الحكومية ّ
ُ
الرصيد املتبقي فهو  %5من إجمالي
اإلن ـ ـفـ ــاق ال ـح ـك ــوم ــي (ي ـش ـم ــل ال ــدع ــم
َّ
الحكومي ملنظمات املجتمع املدني)
أو مبلغ  800مليون دوالر أميركي.
إن مجموع اإلن ـفــاق الحكومي لعام
 2018بلغ نحو  16مليار دوالر مقابل
إيرادات تصل قيمتها إلى  11مليارًا،
ليكون العجز في ميزانية عام 2018
ّ
عـنــد  5مـلـيــارات دوالر ،أقــلــه ه ــذا ما
َ
تأمله الحكومة اللبنانية.
نعم إن االقـتـصــاد السياسي يذهب
إلــى مــا هــو أبعد مــن مــوازنــة الــدولــة،
ّ
وي ـ ـم ـ ـضـ ــي فـ ـ ــي كـ ـيـ ـن ــونـ ـت ــه فـ ـ ــي ظـ ــل
توليفة املصالح السياسية واملادية
والزبائنية القائمة  -وهنا الطائفية
هي بالطبع الشكل الظاهر له.
وتـ ـظـ ـه ــر مـ ـخ ــال ــب ه ـ ـ ــذا االقـ ـتـ ـص ــاد
الـسـيــاســي ال ـبــديــل بـشـكـ ٍـل ج ـلـ ّـي في
األرق ـ ـ ــام ال ـت ــي تـ ـ ّـم ت ــداولـ ـه ــا م ــؤخ ـرًا
ف ــي م ـحــاولــة إلي ـج ــاد ال ـط ــري ــقّ ،إم ــا
لرفع مستوى إي ــرادات الــدولــة ّ
وإمــا
ً
ل ـت ـخ ـف ـي ــض اإلن ـ ـ ـفـ ـ ــاق .خـ ـ ـ ــذوا م ـث ــا
ُ
حـ ـج ــم اإليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات غـ ـي ــر امل ـك ـت ـس ـب ــة
الــذي يتراكم مــن مجموعة مصادر.
ّ
ّ
«جمعية
فتقدر مجموعة خبراء من
مـ ـص ــارف ل ـب ـن ــان» ح ـجــم اإلي ـ ـ ــرادات
ُ
غ ـي ــر امل ـك ـت ـس ـبــة ب ـن ـحــو  4م ـل ـي ــارات
دوالر ف ــي ال ـع ــام 1.7 :م ـل ـيــار دوالر
م ــن الـخـســائــر الـفـنـيــة وغ ـيــر الفنية
ف ــي ق ـط ــاع ال ـك ـه ــرب ــاء 1.15 ،مـلـيــار
ّ
التهرب
دوالر مــن الخسائر نتيجة
م ــن ال ـض ــري ـب ــة 200 ،م ـل ـي ــون دوالر
م ــن ال ـخ ـســائــر نـتـيـجــة ال ـت ـه ـ ّـرب مــن
دفع رسم التسجيل العقاري ورسم
االن ـ ـت ـ ـقـ ــال 500 ،م ـل ـي ــون دوالر مــن
الـخـســائــر نـتـيـجــة ال ـت ـهـ ّـرب م ــن دفــع
الـ ـض ــرائ ــب ع ـل ــى ال ـس ـل ــع والـ ــرسـ ــوم
ً
الـجـمــركـيــة ،ف ـضــا ع ــن  200مـلـيــون
دوالر م ــن اإلعـ ـ ـف ـ ــاء ات ال ـضــري ـب ـيــة،
و 300م ـل ـي ــون دوالر م ــن إي ـ ـ ــرادات
ُ
ّ
االت ـ ـص ـ ــاالت اإلض ــافـ ـي ــة امل ـح ـت ـم ـلــة.

«التحليل الجنائي» ،الذي ّ
تم إجراؤه
على اإلنفاق الحكومي خالل العقود
ُ
املـ ـنـ ـص ــرم ــة ،وال ـ ـ ــذي ك ـش ــف تــركـيـبــة
ال ـف ـســاد ال ـتــي ق ــام عـلـيـهــا االقـتـصــاد
الـسـيــاســي الـلـبـنــانــي ف ــي مــرحـلــة ما
ّ
بعد الحرب .إن هذا التحليل يكشف
عــن مــا يـسـيــر فــي أوردة االق ـت ـصــاد،
ويـقــول لنا مــن هــم الـخــاســرون ومن
هم الرابحون في امليدان االقتصادي
االج ـت ـم ــاع ــي خـ ــال ال ـع ـق ــود الـثــاثــة
األخيرة.
ووفق أحد التقديرات ،فمن أصل 216
مليار دوالر مبلغ اإلنفاق الحكومي
م ــا ب ــن  1993و ،2017بـلـغــت قيمة
خــدمــة ال ـ َّـد ْي ــن مبلغ  77مـلـيــار دوالر
(أو  ،)%35.6مقابل  46مليار دوالر

عندما ّ
تتحدث النخبة
السياسية واالقتصادية
الفساد على
عن آثار
ّ
تتناسى
ّالمالية العامة،
ّ
أنه الزيت الذي «يشحم»
الميثاق االقتصادي-
السياسي الذي على
أساسه ّ
تم تقاسم
السلطة في مرحلة
ما بعد الحرب

للرواتب واألجور (أو  ،)%21.29و20
َّ
ملؤسسة كهرباء
مليار دوالر كدعم
لـ ـبـ ـن ــان (أو  ،)%9.25و 19م ـل ـيــار
دوالر لــرواتــب وتعويضات التقاعد
(أو  .)%8.79بالنسبة إل ــى اإلن ـفــاق
ال ـح ـك ــوم ــي ف ــي ع ـ ــام  ،2018تـكـشــف
األرقــام عن واقـ ٍـع اقتصادي سياسي

وي ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـدر صـ ـ ـن ـ ــدوق الـ ـنـ ـق ــد الـ ــدولـ ــي
حـ ـج ــم االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي غ ـيــر
ُ
ال ـن ـظ ــام ــي ،غ ـي ــر امل ـم ـت ـث ــل ل ـلــواجــب
الـ ـض ــريـ ـب ــي ب ـ ـ ـ ـ ـ ــ %31.6م ـ ــن ال ـن ــات ــج
اإلجـمــالــي سـنــويــا ،بــن عــامــي 1991
و .2015كـ ــانـ ــت هـ ـ ــذه ال ـن ـس ـب ــة فــي
أع ـل ــى م ـس ـتــويــات ـهــا ف ــي عـ ــام 1991
ّ
( %36.7من إجمالي الناتج املحلي)
وانـخـفـضــت إل ــى أدن ــى مستوياتها
( )%24.6في عــام  ،2010لترتفع من
جــديــد إلــى  %29.2أو مــا يـعــادل 14
مليار دوالر أميركي في عــام .2015
ٌ
ّ
إن هذه األرقام مثيرة للعجب لدولةٍ
ّ
ي ـصــل ع ــدد ســكــان ـهــا إل ــى  6مــايــن
نـ ـسـ ـم ــة (م ـ ـ ــن ض ـم ـن ـه ــم ال ــاجـ ـئ ــون
ب ـم ـخ ـت ـل ــف أط ـ ـيـ ــاف ـ ـهـ ــم) وإجـ ـم ــال ــي
ّ
ناتج محلي بلغ  56.6مليار دوالر
أميركي في عام .2018
ويـقـ ّـدر رئيس لجنة اإلدارة والعدل
في املجلس النيابي ،النائب جورج
عـ ـ ـ ـ ــدوان ،ق ـي ـم ــة ال ـ ـت ـ ـهـ ـ ّـرب ال ـس ـن ــوي
الشرعي من الرسوم الجمركية عند
 700م ـل ـيــون دوالر أم ـي ــرك ــي .وهـنــا
نقول شرعي ألنــه يبدو أن الجميع
ّ
ي ـعــرف أن غــالـبـيــة الـ ـ ــواردات تــدخــل
ّ
بفواتير غير دقيقة ،إما عبر الثغرة
ال ـ ـسـ ــوداء أي م ــرف ــأ بـ ـي ــروت ،أو مــن
خ ــال الـتـهــريــب عـبــر ال ـطــرق الـبـ ّـريــة
على طول الحدود اللبنانية .ويشير
ّ
عـ ــدوان إل ــى أن بــالــرغــم مــن تحقيق
قطاع االتصاالت أرباحًا بقيمة 14.5
م ـل ـيــار دوالر خ ــال ال ـع ـقــد األخ ـي ــر،
ّ
إل أن ــه ل ــم ي ـصــل مـنـهــا إل ــى خــزيـنــة
ُ
ّ
الدولة إل  10مليارات ،حيث اعتبر
ُ
الــرصـيــد املـتـبـقــي نـفـقــات تشغيلية.
وحـتــى فــي امل ــوازن ــة امل ــذك ــورة أعــاه
الواضحة جدًا ،يبقى نحو  %20من
اإلنفاق العام خارج نطاق اإلشراف
ال ـب ــرمل ــان ــي ،وه ــو ع ـب ــارة ع ــن أم ــوال
َّ
ُم ّ
خصصة َّ
ملؤسسات الدولة املوزعة
على خطوط املحسوبية الطائفية.
ّ
وب ـ ـ ـ ــذل ـ ـ ـ ــك ت ـ ـ ـشـ ـ ــكـ ـ ــل االق ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادات
السياسية املــوازيــة املوضحة أعــاه
ـج
م ـ ــرآة القـ ـتـ ـص ـ ٍ
ـاد ر َّي ـع ــي غ ـي ــر مـنـتـ ٍ
تأصلت ج ــذوره في
ـوازن،
وغـيــر م ـتـ ٍ
مــرح ـلــة م ــا ب ـعــد ال ـح ــرب الـلـبـنــانـيــة
ـدور
الـتــي اضـطـلـعــت فـيـهــا الــدولــة ب ـ ٍ

تـ ـ ـش ـ ــويـ ـ ـه ـ ــي مـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــزي.
ف ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ّـولـ ـ ـ ـ ــت ون ـ ـ ـف ـ ـ ـخـ ـ ــت
ال ـ ـ ـتـ ـ ــزامـ ـ ــات زب ــائـ ـنـ ـي ــة،
وجـ ّـمــدت الــرواتــب  -في
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـخ ـ ــاص مــن
ع ــام  1996وح ـت ــى عــام
 ،2012وفـ ـ ـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع
الـ ـع ــام م ـن ــذ عـ ــام 1998
 ومـ ــن ثـ ـ ّـم رف ـع ــت هــذهاألخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــرة ف ـ ـ ـ ـ ــي ع ـ ـ ــام
 2017ألسـ ـب ــاب أهـ ّـم ـهــا
ال ـ ــدواع ـ ــي االن ـت ـخــاب ـيــة
الـ ـشـ ـعـ ـب ــوي ــة ،م ـ ــن دون
ال ـ ـن ـ ـظـ ــر فـ ـ ــي ت ـب ـع ــات ـه ــا
املـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة .وف ـ ـ ــرض ـ ـ ــت
ض ــرائ ــب رج ـع ـي ــة عـلــى
األرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ،وح ـ ـ ـظـ ـ ــرت
األربــاح
الضرائب على ّ
الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــاري ـ ــة ،وح ـ ــف ـ ــزت
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ب ـس ـن ــدات
ال ـ ـخـ ــزي ـ ـنـ ــة وال ـ ـ ــودائ ـ ـ ــع
امل ـ ـصـ ــرف ـ ـيـ ــة ب ـ ـم ـ ـعـ ـ ّـدالت
فائدة مرتفعة ،وعاقبت
الـ ـقـ ـط ــاع ــن ال ـص ـن ــاع ــي
ّ
وال ـ ـ ـ ـ ــزراع ـ ـ ـ ـ ــيّ .أدى ك ـ ـ ـ ــل ذل ـ ـ ـ ــك إلـ ــى
َّ
ْ
تـفــاقــم الـعـجــز املــالــي وال ــدي ــن الـعــام
ـدر ف ــي ال ـتــدف ـقــات الـنـقــديــة
وإلـ ــى هـ ـ ٍ
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة  -املـ ـ ـق ـ ـ ّـدرة ب ـن ـح ــو 280
مليار دوالر مــا بــن  1993و- 2018
على فــاتــورة واردات بلغت قيمتها
 317مليار دوالر ،مقابل  55مليار
دوالر للصادرات في الفترة نفسها.
ّ
وكانت النتيجة أن تركزت الثروات
في أيدي حفنة من أشخاص فائقي
ال ـ ـثـ ــراء :أقـ ــل م ــن  %10م ــن مـجـمــوع
ّ
ال ـســكــان ي ـس ـي ـطــرون ع ـلــى أك ـثــر من
 %55من الدخل الوطني ،و %70من
إجمالي الثروة (املالية والعقارية)،
و %90من الودائع املصرفية.
واملـثـيــر لـلـسـخــريــة هــو أن ــه عندما
ت ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـدث الـ ـنـ ـخـ ـب ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة
واالقتصادية عن آثــار الفساد
وال ـ ـت ـ ـهـ ـ ّـرب ال ـض ــري ـب ــي عـلــى
امل ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ّ
ـام ـ ـ ــة ،يـ ـك ــون
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدي ـ ـ ــث فـ ـ ـ ــي امل ـ ـط ـ ـلـ ــق
ّ
وتتناسى أن الفساد هو
ّ
ال ــزي ــت الـ ــذي «ي ـشــحــم»

امليثاق االقتصادي-السياسي الذي
على أساسه ّ
تم تقاسم السلطة في
ُ
مرحلة ما بعد الحرب ،أو ما يعرف
ب ـ ــات ـ ـف ـ ــاق الـ ـ ـط ـ ــائ ـ ــف.
ّ
وواق ـ ــع ال ـح ــال أن ــه
تـ ـ ـ ـ ـ ّـم وضـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـيـ ــد
ع ـل ــى امل ـ ّ
ـؤس ـس ــات
ّ
العامة في مرحلة
ما بعد الحرب
وت ـح ــوي ـل ـه ــا
إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
م ـ ـ ــا

يـ ـس ـ ّـمـ ـي ــه ريـ ـ ـن ـ ــود لـ ـ ـن ـ ــدرز «مـ ـع ــاق ــل
االم ـت ـيــاز» ()bastions of privilege
ل ـ ـ ــزب ـ ـ ــائ ـ ـ ــن الـ ـ ـنـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــة ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة
السـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدامـ ـ ـه ـ ــا ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأداة لـ ـتـ ـم ــري ــر
مـخـتـلــف أش ـك ــال ال ـف ـســاد ف ــي دول ــة
«املـ ـح ــاصـ ـص ــة»( .)1وي ــأت ــي نتيجة
ـام
ـاع عـ ٍ
ذلــك ب ــروز ٌالطائفية ّ فــي قـطـ ٍ
عضوي واملحسوبيات
يشوبه فساد
والـ ـتـ ـش ـ ّـوه ــات ع ـل ــى أش ـك ــال ـه ــا (.)2
وبـعــد ،هــل هناك مــن يعرف الحجم
الـحـقـيـقــي لـلـقـطــاع الـ ـع ــام؟ ت ـت ــراوح
األرقــام غير الرسمية بني  310آالف
و  400ألفّ .
وأما عن التفاوت الكبير
ف ــي م ـع ــاش ــات ال ـت ـق ــاع ــد والـ ــرواتـ ــب
فـ ـ ــي ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ،ف ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـدث وال
ُ
ح ــرج .فـهــل هــي ت ـحـ َّـدد على
أس ــاس ال ـج ــدارة أو
الزبائنية؟
ّ
ع ـ ــل ـ ــق م ـ ـ ـ ّـرة

اقتصاد السوء

التأجيل هو البرنامج الوحيد
ّ
املفكر املاركسي والناشط السياسي
اإليطالي الكبير أنطونيو غرامشي
ً
قائال إن «بــن ّالخنوع والـقـ ّـوة شيء
هو الفساد/الغش (نجده في الحاالت
التي يصعب فيها ممارسة الهيمنة،
وح ـي ــث ي ـك ــون ف ــي اس ـت ـخ ــدام ال ـقــوة
مخاطرة كبرى)»( .)3وخالل النقاش
ال ـص ــاخ ــب الـ ـ ــذي دار حـ ــول م ــوازن ــة
ّ
 ،2019زاد اط ــاعـ ـن ــا ع ـل ــى تــركـيـبــة
الفساد التي ّ
تأصلت في اقتصادنا
ُامل ّ
سيس فــي مرحلة مــا بعد الحرب.
فهو فساد يدفع فــاتــورة االستهالك
ُ
امل ـفــرط وال ـغ ــرور فــي اقـتـصــاد الـقــرن
ُ
الحادي والعشرين غير املنتج .كما
أنــه الضمانة الستمرارية االقتصاد
ُ
املـ ـس ـ ّـي ــس ،وهـ ــو ال ـ ــذي ي ـع ـيــد إن ـتــاج
الــزبــائـنـيــة الـطــائـفـيــة كـ ــأداة لتعبئة
ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة ال ـش ـع ـب ـي ــة .وفـ ـيـ ـم ــا بـ ــدأت
ال ـن ـخ ـبــة ال ـس ـيــاس ـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة
ت ـن ـف ــد مـ ــن ال ـ ـخ ـ ـيـ ــارات امل ــالـ ـي ــة ،وق ــد
َ
َب ــل ـ َـع ــت وإن بـ ـم ــرارة ح ـ ّـب ــة اإلصـ ــاح
االقـتـصــادي ،كيف ســوف تبقي على
أي توازن
قبضتها السياسية؟ وعبر ّ
بني املوافقة واإلكــراه سيتحقق ذلك،
فيما قد بــدأ عــدد متزايد من الناس
يـشـعــر بــألــم ال ـخ ـيــارات االقـتـصــاديــة
ُ ّ
الصعبة ولكن املحتمة؟ وما سيكون
ّ
دور ج ــن الطائفية يــا ت ــرى فــي هــذه
العملية؟ فــي ظــل هــذا الــواقــع ،يبدو
ـروع م ـ ــوازن ـ ــة  2019أن ـه ــم
مـ ــن م ـ ـشـ ـ ّ
اخـتــاروا التأني وانتظار ما تحمله
«م ــان ــا» م ـشــاريــع اسـتـكـشــاف النفط
والغاز ،كما وحلم الخصخصة!
بالتعاون مع املركز اللبناني للدراسات
1- Leenders, R. 2012. Spoils of
Truce: Corruption and StateBuilding in Postwar Lebanon.
Cornell University Press.
2- Salloukh, B. 2019. Taif and
the Lebanese State: The Political
Economy of a Very Sectarian
Public Sector. Nationalism and
Ethnic Politics, 25.
3- Anderson, P. 2019. «Bolsonaro’s
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ّ
أكد حاكم مصرف لبنان في لقائه الشهري
مــع جـمـعـ ّـيــة امل ـص ــارف أن امل ـص ــارف غير
ّ
«تحمل االكتتاب بفوائد خارج
قادرة على
ّ
آلـ ّـيــات الـســوق» ،وذلــك ردًا على ســؤال عن
إص ــدار سـنــدات خزينة بالليرة اللبنانية
بفائدة  ،%1والذي أعلن عنه سابقًا وزير
املال علي حسن خليل .كان هذا التصريح
كــافـيــا لـلــداللــة بشكل حــاســم عـلــى تـشـ ُّـدد
ال ـح ــاك ــم ف ــي م ـنــع أي مـ ـ ّـس بـكـتـلــة أربـ ــاح
املـصــارف املتأتية مــن خدمة الـ َّـد ْيــن العام،
بمعزل عــن مصير االكـتـتــاب نفسه الــذي
قد ّ
يتم عبر استحواذ مصرف لبنان على
ُ
السندات ونقل خسارة الفوائد املنخفضة
ّ
ميزانيته .ومــع ذلــك ،كــان ّ
مجرد طرح
إلــى
احتمال مشاركة املـصــارف فــي االكتتاب
كافيًا الستفزاز وكالة «موديز» االئتمانية،
الـ ـت ــي اعـ ـتـ ـب ــرت فـ ــي تـ ـق ــري ــر خ ـ ـ ـ ّ
ـاص عــن
املــوضــوع أن هــذا االكتتاب سيكون حدثًا
ائتمانيًا سلبيًا للمصارف التي ستشارك

ب ــه ،ح ـيــث سـ ـت ــزداد حـ ـ ّـدة ال ـض ـغــوط على
ّ
ربحيتها.
صـحـيــح أن امل ـص ــارف ش ـهــدت ف ــي الـفـتــرة
املــاض ـيــة ارت ـفــاعــا فــي كـلـفــة فــوائــد الــودائــع
ّ
لديها ،وهو ما غــذاه التسابق املحموم على
استقطاب الودائع لتوظيفها في الهندسات
ُ
املــال ـيــة ذات امل ـ ــردود املــرت ـفــع ل ــدى مـصــرف
ً
لبنان .وهذا ما اعتبره التقرير عامال يزيد
الـضـغــوط الـتــي تـتـعـ ّـرض لها امل ـصــارف في
الفترة األخـيــرة .مع العلم أن ارتفاع الفوائد
ً
ـا إل ــى ال ـح ـ ّـد م ــن م ـتـ ّ
ـوســط الـعــائــد
ّأدى ف ـعـ
عـلــى امل ــوج ــودات لــديـهــا (أي نسبة األرب ــاح
من إجمالي املــوجــودات) ،لكن ذلــك ال يعني
أن امل ـ ـصـ ــارف ك ــان ــت ت ـت ـكـ ّـبــد أي خـســائــر
ّ
خــال هــذه الفترة ،بما يمكن أن يؤثر على
امل ــاءة أو حـجــم أمــوالـهــا الـخـ ّ
ـاصــة وغيرها
ُ ّ
ّ
من املــؤشــرات املتعلقة باملخاطر االئتمانية
ّ
الخاصة بها.
ّ
وبينما تركز موديز على أثر االرتفاع األخير
ّ
في الفوائد ،تتجاهل كليًا االرتفاع الهائل في
نسبة األرباح التي كانت تجنيها املصارف

مــن امل ــال ال ـعــام خ ــال الـسـنــوات الـثــاث
املــاضـيــة ،بفعل تبعات األزم ــة نفسها،
م ــن خ ــال ارتـ ـف ــاع ع ــوائ ــد تــوظـيـفــاتـهــا
ّ
ف ــي م ـصــرف لـبـنــان (مــث ـلــت  %52من
مجمل موجوداتها لغاية نهاية ،)2018
وارت ـفــاع الـفــوائــد على سـنــدات الخزينة
ّ
اللبنانية (تمثل  %12من موجوداتها)،
ّ
وهو تحديدًا ما يــدل على الفرص التي
اسـتـفــاد منها الـقـطــاع املـصــرفــي خالل
ّ
األزمة من دون أن ّ
يتحمل حتى اآلن ّأي
ُ ّ
جزء ُمعتبر من املعالجات املتعلقة بها.
مصرف لبنان يمتنع عن نشر تفاصيل
ّ
العوائد التي ّ
يقدمها في مقابل كل بند
من توظيفات املـصــارف لديه ،ويكتفي
ب ـن ـشــر م ـت ـ ّ
ـوس ــط ال ـع ــائ ــد ب ـش ـكــل ع ــام
ل ــودائ ــع امل ـص ــارف ب ــال ــدوالر األمـيــركــي
ّ
املتوسط يشمل
لديه .مع العلم أن هــذا
ً
مـثــا االحـتـيــاطــي اإلل ــزام ــي للمصارف
ّ
الـتــي تـنــال عليه فــوائــد متدنية تـتــراوح
ب ــن  %2و( %3ال ُي ـف ـت ــرض أن تـنــال
عليه أي فــوائــد) ،ويمكن الستثناء هذا

ال ـب ـنــد ت ـح ــدي ـدًا أن ُي ـظ ـهــر ن ـس ـبــا أعـلــى
بكثير لعوائد املصارف من توظيفاتها
األخ ـ ـ ـ ــرى فـ ــي مـ ـص ــرف لـ ـبـ ـن ــان خ ــال
السنوات الثالث املاضية.
ُ
ومــع ذلــك ،تظهر األرق ــام التي ينشرها
ّ
متوسط العائد على
مصرف لبنان أن
ت ــوظ ـي ـف ــات امل ـ ـصـ ــارف ب ـ ــال ـ ــدوالر لــديــه
ارت ـفــع تــدريـجـيــا ،وبـفـضــل الـهـنــدســات
املــالـيــة ،مــن  %2.83فــي كــانــون الثاني/
يناير  2016ولغاية  %6.02فــي شهر
شباط /فبراير املاضي .وبالتالي تكون
املـ ـص ــارف ق ــد رف ـعــت خ ــال ال ـس ـنــوات
ّ
متوسط عــوائــد توظيفاتها
الـثــاث مــن
لـ ــدى املـ ـص ــرف ب ـن ـس ـبــة  ،%213عـلــى
ال ــرغ ــم م ــن أن ه ـ ــذا املـ ـت ـ ّ
ـوس ــط يـشـمــل
ُ
ال ـف ــوائ ــد املـنـخـفـضــة ع ـلــى االحـتـيــاطــي
اإلل ـ ــزام ـ ــي .وخـ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات ال ـث ــاث،
س ــاه ــم ه ــذا االرتـ ـف ــاع (ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
ارتـفــاع فــوائــد قــروض القطاع الخاص)
ّ
متوسط عوائد املصارف على
في رفع
مجمل توظيفاتها بالدوالر من %4.66
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في بداية  2016إلــى  %6.5لغاية شهر
شباط /فبراير املاضي.
ت ـخ ـت ـل ــف هـ ـ ــذه الـ ـ ـص ـ ــورة ج ـ ـ ّ
ـذري ـ ــا عــن
الصورة التي عرضها تقرير «موديز»
ع ــن ال ـق ـط ــاع امل ـص ــرف ــي ب ــوص ـف ــه أح ــد
ضحايا الضغوط املالية فــي األس ــواق،
مــن دون أن يـكــون مستفيدًا أو العبًا
أســاسـيــا فــي إط ــار اإلج ـ ــراءات الـتــي تـ ّـم
ّ
ّ
ّ
املحصلة،
اتخاذها حتى اآلن .إنما في
ّ
تعبر «مــوديــز» من خــال تقريرها عن
ّ
أولويات ومصالح واضحة ،تدفع الوكالة
ُ ّ
إلى التحذير من أي ّ
مس بالبند املتعلق
ّ
ّ
ميزانية الدولة ،حتى لو
بخدمة َّالد ْين في
لــم ّ
يتم اإلع ــان بعد عــن صيغة تمويل
سـ ـن ــدات ال ـخ ــزي ـن ــة ب ـف ــائ ــدة  .%1وم ــن
ُ
املحتمل أن يكون التقرير نفسه محاولة
ُ
للتأثير على الصيغ املحتملة لتمويل
هــذه الـسـنــدات ،لتجنيب املـصــارف هذا
ال ـن ــوع م ــن ال ـتــوظ ـي ـفــات ،خ ـصــوصــا أن
ـاف لـلـضـغــط على
تـحــذيــر «م ــودي ــز» ك ـ
ٍّ
مراكز القرار بشكل مؤثر.

محمد زبيب
ُ
لم تسدل الستارة بعد على مشروع قانون موازنة عام  ،2019بل إن املواقف وردود الفعل والضغوط
واالعتراضات ،التي أعقبت إقرار املشروع في جلسة مجلس الوزراء في  27أيار /مايو املاضي ،تدفع
إلى االعتقاد أن الجلسات العشرين التي َّ
خصصتها الحكومة ملناقشة هذا املشروع ،واملفاوضات
الجانبية التي سبقتها ورافقتها ،لم تكن كافية للتوافق عليه وحسم الخيارات فيه ،وبالتالي لم
تسفر هذه الجلسات الطويلة عن أي «برنامج عمل مشترك» جديد ،يختلف عن البرنامج القائم،
املعهود وعديم املسؤولية ،أي اللجوء َّ
مجددًا إلى تأجيل املواجهة مع االستحقاقات الداهمة والسعي
ّ
ّ
ّ
إلى شراء املزيد من الوقت ،ولو ّبكلفة باهظة جدًا ،والبحث عمن سيتحمل هذه الكلفة من مستوى
عيشه أو من مستوى دخله ...وكل ذلك في انتظار «عجيبة» ما أو «صدفة» أو الرهان على ّ
متغيرات
وظروف وعوامل خارجية على قاعدة املثل الشائع عن «شراء السمك في البحر».
ّ
باختصار ،يمكن إعادة ترتيب ما حصل حتى اآلن وفق التسلسل الزمني اآلتي:
ـ ـ في تشرين األول /أكتوبر عام  ،2017وبعد سنة من انتخاب رئيس الجمهورية ميشال عون،
صادق مجلس النواب على أول قانون للموازنة ّ
ّ
مستمر منذ عام ّ .2006تم نشر
العامة بعد انقطاع
ّ
ّ
هذا القانون في الجريدة الرسمية بعد انقضاء سنته ،وبالتالي صالحيته ،وتم تبرير املصادقة
ّ
بأنه ّ
مجرد إشارة إلى عودة االنتظام العام إلى عمل الدولة بعد
عليه ،من دون أي نقاش فعلي له،
 11عامًا من اإلنفاق وجباية اإليرادات خالفًا ألحكام الدستور وقانون املحاسبة العمومية .يومها،
اقتصر التوافق على السماح بإمرار قانون املوازنة من دون حسم مسألة حسابات الدولة املالية
النهائية العالقة منذ عام  ،1993فمنحت الحكومة مهلة إضافية إلنجاز هذه الحساباتّ ،
وتم تعليق
الدستور بذريعة الظروف القاهرة .ويومها أيضًاّ ،تم اإلعالن عن أن هذه الحكومة ليست حكومة
العهد األول ــى ،وأن موازنتها لعام  2017ليست املــوازنــة املنشودة ،فكان ال بـ ّـد من انتظار نتائج
انتظار نتائج
االنتخابات النيابية التي ستجرى في العام التالي (في أيــار /مايو  ،)2018وكذلك ُ
التحضيرات الجارية في حينه لعقد اجتماع «باريس «( »4سيدر») ونتائج ُالدراسة التي ل ّزمت إلى
موازنة عام
شركة «ماكينزي» لوضع الخطة االقتصادية للدولة اللبنانية .بمعنى ما ،قـ ِّـدم قانون
ُ
ً
 2017بوصفه عمال شكليًا ال أكثر وال أقل ،وال ينطوي على أي برنامج عمل جديد للمرحلة املقبلة.
على قانون موازنة عام  2018بمادة
ـ ـ في نهاية آذار /مارس من العام التالي ،صادق مجلس النواب ُ
وحيدة ومــن دون أي نقاش فعليُ ،مـكـ ِّـررًا املخالفة الدستورية املتمادية ،إذ تـ ّـم نشر القانون في
للمرة الثانية ،من دون إقرار قطع الحساب عن السنوات املاضية ،وبقيت ّ
الجريدة الرسميةّ ،
الحجة
ِّ
نفسها ،أي أن هذا القانون ال يعبر عن برنامج الحكومة العتيدة التي ستنبثق عن االنتخابات
هي
النيابية ُاملـقـ َّـررة بعد شهر تقريبًا ،بل هو ّ
شكلية ألحــد شــروط انعقاد اجتماع
استجابة
د
مجر
ُ
باريس والحصول على قروض خارجية جديدة ملواجهة العجز املتراكم في ميزان املدفوعات ،والذي
يضغط ّ
بقوة على سياسة تثبيت سعر صرف الليرة إزاء الدوالر.
ـ ـ بعد أيام قليلة ،في  6نيسان /أبريل من العام نفسه ،انعقد اجتماع باريس املوعود ،وعلى عكس
َ
لحكومة ما قبل
املزاعم بتأجيل حسم الخيارات في قانوني املوازنة للعامني
 2017و ،2018أصبح ُ
َّ
ّ
االنتخابات النيابية «رؤية لالستقرار والنمو وفرص العمل» ،جددت عبرها االلتزام املطلق بحماية
الدائنني من أي ّ
عمليات ّ
«قص شعر» أو «إعادة ّهيكلة» أو «جدولة» وضمان مواصلة تسديد الفوائد
ّ
ّ
مواعيدها املستحقة كأولوية تتفوق على كل أولويات الدولة ،كذلك أعلنت الحكومة في «رؤيتها»
في
ُ
ّ
خبراء صندوق النقد الدولي ،والرامية إلى تخفيض
اقترحها
التي
ف
التقش
بوصفة
طلق
امل
التزامها
ّ
نسبة العجز املالي من ّ  %8.8من مجمل الناتج املحلي ّفي عام  2017إلى أقل من  %3.8في عام
 ،2022أي ّ
َّ
وتضمنت
بمعدل ال يقل عن  %1من مجمل الناتج املحلي سنويًا على مدى  5سنوات.
ّ
هــذه الوصفة منذ البداية خريطة طريق تــؤدي إلــى تخفيض اإلنـفــاق العام عبر تقليص األجــور
ومعاشات التقاعد والتقديمات االجتماعية ومواصلة تجميد اإلنفاق االجتماعي واالستثماري
وإلغاء دعم أسعار الكهرباء تدريجيًا ،وعبر تحصيل املزيد من اإليرادات من خالل النظام الضريبي
القائم من دون أي تعديل ،مع التركيز على إمكانية زيادة الضرائب على االستهالك ،وال ّ
سيما زيادة
ُ
الضريبة على القيمة املضافة ورسوم استهالك البنزين.
ـ ـ في أيار /مايو من العام نفسه ،وبعد شهر من اجتماع «باريس  ،»4حصلت االنتخابات النيابية
ُ
وأسفرت عن التجديد للقوى السياسية نفسها ،التي كانت تسيطر على الدولة منذ عام 2005
وانهيار الوصاية السورية املباشرة على لبنان .ولكن تشكيل الحكومة األولــى بعد االنتخابات
ّ
استغرق  9أشهر ،وعندما تشكلت أخيرًا في مطلع العام الـجــاري ،كانت على غــرار الحكومات
ّ
االئتالفية السابقة ،لكنها كانت ُمضطرة هذه املرة إلى حسم خياراتها في ّمشروع قانون موازنة
ّ
مسؤولياتها
عام  ،2019ولم يكن ُممكنًا للقوى الفائزة باالنتخابات أن تواصل هروبها والتملص من
ّ
الح َجج السابقة ،لكنها لجأت إلى املماطلة حتى نهاية نيسان /أبريل املاضي ،عندما
باستخدام ِ
ّ
فشلت في التوافق على وضع مشروع «أكثر ُ موازنة تقشفية في تاريخ لبنان» قبل طرحه على
مجلس الوزراء ،إذ إن البرنامج الوحيد الذي طرح على هذه القوى هو البرنامج الذي عرضه وزير
املــال علي حسن خليل في اجتماع ُعقد في منزل رئيس الحكومة سعد الحريري في منتصف
نيسان /أبريل ،والــذي ّ
تضمن مقايضة تقضي بخفض األجــور ومعاشات التقاعد والتقديمات
االجتماعية للعاملني في القطاع العام بقيمة تصل إلــى مليار دوالر ،في مقابل زيــادة الضريبة
وخفض كلفة خدمة َّالدين العام بقيمة  500مليون
على املودعني بما قيمته نصف مليار دوالرُ ،
دوالر ،باإلضافة إلــى خفض اإلنفاق الجاري املتبقي بنسب متفاوتة ومواصلة تجميد اإلنفاق
ّ
ـروض «سيدر» والشراكات مع القطاع
االستثماري بحجة تمويل مشاريع البنية التحتية عبر قـ ّ
الخاص .هذه املقايضة املطروحة وضعت القوى السياسية كلها أمام املفاضلة التي تخشاها ،ففي
لحظة التضارب بني املصالح السياسية واملصالح املالية ،كان عليها أن تختار ّإما التضحية بهذه
وإمــا التضحية بتلك .وفي الحصيلةَّ ،
ّ
تبي أنها غير قــادرة على الحسم ،فاضطرت إلى مواصلة
التأجيل ورمي الكرة في ملعب مجلس الوزراء وإمرار املزيد من الوقت.
ـ ـ لم ينجح مجلس الوزراء بدوره ،فعمد َّ
مجددًا إلى الهروب عبر ّاعتماد مقاربة محاسبية عشوائية
َّ
للوصول إلى نسبة عجز ال تتجاوز  %7.8من مجمل الناتج املحل ِّي لعام  ،2019ليتبي أن ما توصل
ـرادات ال يحقق الهدف ،أي أن اإلجــراءات ُب ِنيت
إليه من تخفيضات على اإلنفاق وزيــادات على اإليـ ّ
على نتائج وهمية ،إذ ّتم تضخيم تقديرات الناتج املحلي اإلجمالي لهذا العام ،وجرت قصقصة
ّ
مستمرة
بعض النفقات من هنا وهناك من دون أي برنامج واضح ،وهو ما دفع إلى احتجاجات
في القضاء والجامعة اللبنانية ،وحصلت معظم التخفيضات الفعلية في اإلنفاق االستثماري وعبر
ِّ
مراكمة املتأخرات الواجبة السداد وعدم لحظ كل االعتمادات املطلوبة في أرقام املشروع ،وكذلك عبر
زيادة الضريبة على ربح الفوائد وفرض رسم بنسبة  %2على املستوردات ،وهذه اإلجراءات هي
التي سيدور النقاش حولها في مجلس النواب من اآلن وصاعدًا.
هــذا التسلسل الزمني ُي ِّ
عزز االعتقاد أن مشروع موازنة عــام  2019ال يــزال خــارج التوافق الذي
ُ ّ
ِّ
ّ
للمضي قدمًا في إدارة األزمة وتوازنات املصالح التي تهددها.
تحتاج إليه القوى املمثلة في الحكومة
فها هو ّ
التيار الوطني ّ
الحر ُيعلن أن هذه املوازنة ليست موازنته .وحزب الله يقول إنه لن يصمت
في مجلس النواب كما صمت في مجلس الوزراء .والقوات اللبنانية ترفض جهارًا التخفيض الذي
الجمعيات .وحركة أمل ّ
ّ
وتيار املستقبل ِّ
يعبران عن الخشية من تحميلهما
طاول التحويالت إلى
ِوزر هذا املشروع ،الذي قد يصادق عليه مجلس النواب ولكن بعد توبيخ شديد وإقرار من الجميع
بأن العجز الفعلي سيكون أعلى بكثير وأن آثــاره االنكماشية على االقتصاد ستكون مؤملة وأن
اآلفاق ستبقى سلبية...
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ّ
تستعيد الدولة اللبنانية ماء وجهها تجاه مؤسسات  .2019وهي ستتمكن بعد ذلك من االستمرار كما
التصنيف الدولية ،عندما ّ
تطبق برنامج التقشف هي ،أي دون إصالح فعلي لإلدارة العامة ،ودون أن
في اإلنــفــاق العام الــذي كانت باكورته موازنة تؤدي ّ
أي دور في التحويل الصناعي للبنان .أي إن

الهدف من برنامج التقشف ضمان استمرارية الدولة الوصفات البديلة منها .وفي الجزء الثاني واألخير،
المقال ،يستعرض المقال ًهيكلية اإلنفاق العام في لبنان
اللبنانية الفاشلة .في الجزء األول من هذا ّ
ّ
تم استعراض األســس النظرية لوصفة التقشف ويقترح برنامجًا بديال

ّ
البرنامج البديل من الـتقشف
كيف نحمي الشعب من خفض اإلنفاق العام

البر داغر
أستاذ العلوم االقتصادية وإدارة
األعمال  -الجامعة اللبنانية
ينقسم اإلنفاق العام في مشروع موازنة
 2019إلــى خدمة الـ َّـديــن ( )%32وأجــور
املــوظ ـفــن وامل ـت ـقــاعــديــن ( )%36ودع ــم
الكهرباء ( )%11والنفقات التشغيلية
واالستثمارية (( )%19األخبار ـ .)4/17
وكان اإلنفاق َّ
املقدر  17.4مليار دوالر،
واإليرادات املقدرة  12مليار دوالر.
وكـ ــان اإلنـ ـف ــاق ع ـلــى روات ـ ــب املــوظـفــن
واملـ ـتـ ـع ــاق ــدي ــن واألج ـ ـ ـ ـ ـ ــراء وأجـ ــورهـ ــم
ق ــد ب ـل ــغ ف ــي مـ ــوازُنـ ــة  2017ن ـحــو 3.6
م ـل ـي ــارات دوالر .وأضـ ـي ــف إل ـي ـهــا 425
مليون دوالر عام  2018بسبب توظيف
آالف األشـ ـخ ــاص ال ـج ــدد ف ــي األس ــاك
األمـنـيــة والـعـسـكــريــة واملــدنـيــة (زبـيــب،
م ـل ـحــق رأس املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال .)12/17-وبـلـغــت
حـصــة ال ــروات ــب واألجـ ــور فــي األس ــاك
العسكرية واألمـنـيــة فــي مــوازنــة 2018
نحو  %67من مجموع الرواتب .وذهب
 %19م ــن هـ ــذا امل ـج ـم ــوع إلـ ــى الـهـيـئــة
التعليمية ،و %14منه إلى مالك اإلدارة
العامة.
ومثلت تعويضات نهاية الخدمة في
 2018م ــا يـ ـ ــوازي  587م ـل ـيــون دوالر.
وبلغت معاشات التقاعد  1535مليون
دوالر خــال السنة نفسها .ويستفيد
منها نحو  103آالف شخص ،منهم 30
ألف متقاعد عسكري (األخبار ـ .)4/17
وهناك  310آالف أسرة تعيش من دخل
أفرادها في القطاع العام (ملحق رأس
املال ـ .)4/15
وقــد أهمل برنامج التقشف الحكومي
دور اإلن ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى األجـ ـ ـ ــور ك ـم ـح ـ ّـدد
للطلب والنمو ،واستهدف التقديمات
في ميداني التعليم والصحة ،وصرف
النظر عــن خفض املــوازنــة التشغيلية
لـ ـل ــدول ــة ،وغ ـ ـ ــاب ع ـن ــه اإلنـ ـ ـف ـ ــاق ال ـع ــام
االستثماري باملعنى الكينزي للكلمة.

اإلنفاق العام على األجور
ال ي ـ ــرى ال ـن ـي ــو-ك ــاس ـي ـك ـي ــون األج ـ ــور
إال كعنصر كـلـفــة .وق ــد حـ ّـمـلــوا ارتـفــاع
األجـ ـ ـ ـ ـ ــور ،ب ـس ـب ــب س ـ ـطـ ــوة الـ ـنـ ـق ــاب ــات
ف ــي م ـط ـلــع ال ـس ـب ـع ـي ـن ـيــات ،مـســؤولـيــة
ان ـخ ـفــاض االس ـت ـث ـمــار .وف ــي الـنـظــريــة
النيو-كالسيكية يكفي أن تكون األجور
مرنة ،أي قابلة للخفض ّبقدر ما يشاء
أرباب العمل ،حتى يتحقق االستخدام
الـكــامــل لـلـقــوى الـعــامـلــة (الفـ ــوا والن ــغ،
 .)2018وينبغي بالنسبة إليهم تحرير
األج ــور مــن كــل الـعــوامــل التي تجعلها
غ ـيــر م ــرن ــة .وأهـ ـ ـ ّـم ه ــذه ال ـع ــوام ــل دور
النقابات واإلن ـفــاق الحكومي السخي
لجهة تعويضات البطالة.
وق ــد اق ـت ــرن الـتـقـشــف ف ــي امل ــوازن ــة في
ال ـ ـغـ ــرب ب ـس ـي ــاس ــات أج ـ ـ ــور مـتـقـشـفــة.
وعملت الدول الغربية على مدى العقود
األرب ـع ــة املـنـصــرمــة عـلــى تحجيم دور
النقابات وخفض تعويضات البطالة.
وأدى ذلك إلى خفض األجور وحصتها
في الناتج .وفي حالة الواليات املتحدة
بـقـيــت األج ـ ــور حـتــى يــومـنــا ه ــذا على
مــا كــانــت عليه بالقيمة الحقيقية في
سبعينيات ال ـقــرن املــاضــي .وارتـفـعــت
خـ ــال ال ـف ـت ــرة نـفـسـهــا ح ـصــة الـ ـ ـ %10
األك ـث ــر ث ـ ـ ً
ـراء ب ـم ـقــدار خـمـســة أض ـعــاف

(إيفانز وسويل.)26 :2013 ،
ال تـعـتــرف الـنـظــريــة النيو-كالسيكية
بــوجــود بـطــالــة ،ول ــو بلغت معدالتها
أكثر من  %10من القوى العاملة .وحني
احتاج النيو-كالسيكيون لتفسير تفاقم
الـبـطــالــة بـعــد  2008فــي ال ـغــرب ،فإنهم
وصـفــوهــا بــأنـهــا إراديـ ــة (،)voluntary
أي ناتجة مــن رفــض املتقدمني للعمل
ل ــأج ــور امل ـق ـتــرحــة ل ـه ــم .وق ــال ــوا إنـهــا
تعكس تفضيل العاملني هؤالء للحياة
الرغيدة من دون عمل (( )farnienteالفوا
والن ـ ــغ .)201 :وق ـ ــال ك ـي ـنــز إن نـظــريــة
سوق العمل النيو-كالسيكية هي ،بني
هـ ـ ــذه املـ ــدرسـ ــة،
ك ـ ــل م ـ ــا ح ـق ـق ـتــه
مـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ــاة
األضعف واألكثر
ل ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــة.
وي ـ ـ ــرى ال ـب ــاح ـث ــون
ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــار امل ـ ـ ـ ــا-
ب ـ ـعـ ــد كـ ـيـ ـن ــزي أ ن
الـ ـطـ ـل ــب عـلــى
الـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــل ال
ّ
يتحدد في سوق
ً
ال ـع ـم ــل ب ـ ـنـ ــاء عـلــى
حــركــة األجـ ـ ــور ،ب ــل في
س ــوق الـسـلــع وال ـخــدمــات.
أي يـكــون محكومًا بمستوى
الـ ـطـ ـل ــب اإلج ـ ـمـ ــالـ ــي.
واسـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــدوا إل ـ ـ ــى
إس ـ ـ ـهـ ـ ــامـ ـ ــات ك ــال ـس ـك ــي
( )Kaleckiلتبيان أن ارتفاع
األجور يرفع الطلب اإلجمالي
وأرب ـ ـ ـ ـ ــاح املـ ــؤس ـ ـسـ ــات ،وي ـش ـجــع
ه ـ ــذه األخـ ـ ـي ـ ــرة ع ـل ــى االس ـت ـث ـم ــار.
وبـلــوروا في نهاية املطاف مقاربة
تقف على طــرف نقيض مــن املقاربة
الـنـيــو-كــاسـيـكـيــة وتــربــط بــن ارت ـفــاع
األجور وارتفاع الطلب على العمل لدى
املؤسسات اإلنتاجية وارتفاع معدالت
النمو (الفوا والنغ.)209 :
وه ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاك اخ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاف جـ ـ ـ ــوهـ ـ ـ ــري آخ ـ ــر
بـ ــن امل ـق ــارب ـت ــن يـ ـتـ ـن ــاول دور هـيـكــل
املؤسسات القائم الذي يحكم مستوى
األجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور ،مـ ـ ــن م ـ ـثـ ــل دور الـ ـنـ ـق ــاب ــات
ووج ــود حــد أدن ــى لــأجــور ،إل ــخ .وهي
عـنــاصــر ي ـســيء وج ــوده ــا إل ــى مــرونــة
األجـ ــر ف ــي امل ـقــاربــة الـنـيــو-كــاسـيـكـيــة،
وينبغي إزالـتـهــا .أمــا فــي املـقــاربــة املــا-
بعد كينزية ،فــإن وج ــود عناصر عدم
املـ ــرونـ ــة هـ ــذه شـ ــأن ج ـي ــد ،ألنـ ــه يكبح
مقدرة املؤسسات على خفض األجور.
وهــو يمنع بذلك الطلب اإلجمالي من
االنخفاض ويتيح للمؤسسات أن تزيد
أربــاح ـهــا واسـتـثـمــاراتـهــا وتـسـهــم في
تحقيق العمالة الكاملة (الف ــوا والنــغ:
 .)211وباختصار شديد ،إن أفضل ما
تقوم بــه الــدولــة فــي املـقــاربــة الكينزية،
تشجيع نشوء النقابات ،ألن ذلك يمنع
أرب ــاب العمل مــن الـنــزول بــاألجــور إلى
مـسـتــويــات ت ـضــرب الـطـلــب اإلجـمــالــي
وتنشئ كسادًا اقتصاديًا.
ّ
لقد شكل اإلنفاق على الرواتب واألجور
ثلث اإلنفاق العام في املوازنة في لبنان
على مدى ربع القرن األخير .وفي 2017
ح ـص ــل ال ـع ــام ـل ــون ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ـع ــام
على تصحيح ألجــورهــم بعد أن كان
قــد مـضــى ع ـشــرون عــامــا عـلــى إق ــرار
السلسلة .والتزمت الدولة في مؤتمر
س ـي ــدر ف ــي ن ـي ـســان  2018تخفيض
العجز في املوازنة كنسبة من الناتج
بمعدل  %1كــل سنة .لكن العجز في

املوازنة ارتفع في  .2018وأحــد أسباب
ذلـ ـ ــك ت ــوظ ـي ــف  10آالف ش ـخ ــص فــي
ال ـق ـطــاع الـ ـع ــام ،ك ـمــا سـبـقــت اإلشـ ـ ــارة،
نصفهم عـسـكــريــون ،وال ـن ـصــف اآلخــر
ِّ
مدنيون ُوظفوا في قطاع التعليم وفي
هيئة أوجيرو (تقرير .)5/23 ،وقد بات
املطلوب إجراء خفض يمثل  3أضعاف
م ــا كــانــت ال ـح ـكــومــة ق ــد ال ـتــزم ـتــه أم ــام
الدائنني األجانب.
ُّ
واتـ ـف ــق عـلــى ت ــوزي ــع ال ـخ ـفــض ،بحيث
ّ
يـ ـس ــدد املـ ــودعـ ــون ف ــي امل ـ ـصـ ــارف 500
مليون دوالر ضريبة ربح على الفوائد،
ّ
وتخفض روات ــب العاملني فــي القطاع
العام ومعاشات التقاعد والتقديمات
االج ـت ـمــاع ـيــة بـقـيـمــة م ـل ـيــار دوالر،
وتـ ـض ــاف إلـ ــى ذلـ ــك تـخـفـيـضــات
تـطــاول اإلن ـفــاق االستثماري
وال ـت ـش ـغ ـي ـلــي ب ـق ـي ـمــة 500
م ـل ـي ــون دوالر (زبـ ـي ــب،
ملحق ـ .)5/13
جلسة /5 /27
وفي
ُ
 ،2019أق ـ ـ ـ ـ ّـرت

املــوازنــة بحيث لــم يحصل اقتطاع من
الــرواتــب كما كــان مقترحًا فــي مشروع
ُ
املوازنة األول .واكتفي بتخفيض منح
التعليم للمستفيدين من القطاع العام.
وجـ ــرى ال ـتــراجــع ع ــن إج ـ ــراءات خفض
الـ ــرواتـ ــب ب ـس ـبــب غ ـض ـبــة امل ـت ـقــاعــديــن
العسكريني على وجه الخصوص الذين
هاجموا السرايا الحكومية.
ل ـكــن هـ ــذه األم ـ ــور س ـت ـعــود م ــن جــديــد
إلــى بساط البحث ّ في املــوازنــة التالية،
خصوصًا أن املتوقع ازديــاد االنكماش
االق ـت ـصــادي ال ــذي سيقلص اإليـ ــرادات
الحكومية ويزيد عجز املوازنة.
وكان البنك الدولي قد أعد تقريرين عن
مــوضــوع األج ــور فــي  2012و 2013في
مناسبة التحركات العمالية إلقرار
سـلـسـلــة ال ــرت ــب والـ ــرواتـ ــب.
وات ـ ـخـ ــذ م ــوق ـف ــا مـنــاهـضــا
بشدة لرفع روات ــب القطاع
العام (البنك الدولي2012 ،
و .)2013
وت ـج ــدر اإلش ـ ـ ــارة إلــى
ّ
أن مـ ـت ــوس ــط ال ــدخ ــل
الـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــري لـ ـنـ ـح ــو 80
بــامل ـئــة م ــن ال ـعــام ـلــن في
لبنان كان  639ألف ل.ل .على
ام ـت ــداد حـقـبــة م ــا بـعــد ال ـحــرب،
وف ـ ـقـ ــا السـ ـتـ ـقـ ـص ـ َ
ـاء ي ــن أج ــراهـ ـم ــا
الباحثان كسباريان عــام  2001وعــام
( 2007كسباريان 81 :2009 ،و .)86أي
ّ
املتوسط كان يساوي  425دوالر
أن هذا
شهريًا.

استهداف التقديمات في
ميداني التعليم
والصحة
وتـظـهــر تجربة
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو-

أنجل بوليغان
المكسيك

[]2

ّ
ليبرالية منذ أربعة عقود أن التراجع
فــي التقديمات االجتماعية للدولة لم
ً
يكن عامًا وشامال .وقد انخرطت الدول
األوروب ـي ــة كفرنسا وأملــانـيــا وهــولـنــدا
وال ـســويــد ف ــي خـصـخـصــة املــؤسـســات
ال ـعــامــة ،األم ــر ال ــذي انـعـكــس تسريحًا
لـلـعــديــد م ــن الـعــامـلــن فـيـهــا وازدي ـ ــادًا
في معدل البطالة .لكن الــدولــة فرضت
ضرائب تصاعدية على هذه املؤسسات
التي يفترض أن تنافسيتها قد زادت،
م ـ ّـول ــت ب ـه ــا ال ـس ـي ــاس ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة.
وفرنسا كانت نموذجًا لرفض تخلي
النخبة السياسية عن دور الــدولــة في
الرعاية االجتماعية .وذلــك على األقــل
حتى عهد الرئيس الحالي إيمانويل
مـ ــاكـ ــرون .وهـ ــي ك ــان ــت تـنـفــق ف ــي آخــر
التسعينيات  %29.5من الناتج القومي
ع ـلــى ال ـس ـيــاســة االج ـت ـمــاع ـيــة (إي ـفــانــز
وســويــل .)32 :ولــم يرتفع الـتـفــاوت في
الدخل فيها على شاكلة ما حصل في
الواليات املتحدة ،بل بقيت األمور كما
كانت في .1973
ويرى الخبراء العاملون في املؤسسات
ّ
ال ــدول ـي ــة أن ن ـظ ــام ال ـت ـقــاعــد الـلـبـنــانــي
سـخــي عـلــى شــريـحــة مــن املستفيدين،
ه ــم م ــوظ ـف ــو ال ـق ـط ــاع الـ ـع ــام (ض ــاه ــر،
مـلـحــق رأس امل ــال ـ ـ  .)5/20ويـعـقــدون
مقارنة مــع مــن ليس لهم نـظــام تقاعد
ّ
ّ
في القطاع الخاص املنظم وغير املنظم.
ويقارنون ما يحصل عليه املتقاعد في
ّ
الـقـطــاع ال ـخــاص امل ـنــظــم ،أي تعويض
نهاية الخدمة مــن الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي ،وما يحصل عليه
املتقاعدون من القطاع العام.
وه ــم يـ ـب ـ ّـررون ن ـســف ال ـن ـظــام الـحــالــي
لـلـتـقــاعــد بــالـعـمــل ع ـلــى تــوس ـي ـعــه ،أي
إحــال بديل له يشمل  %90من القوى
العاملة .لكنهم يذكرون في الوقت عينه
أن ثمة مـشــروع قــانــون فــي هــذا اإلطــار
ّ
م ـعـ ُـطــل وم ـج ـ ّـمــد ف ــي مـجـلــس ال ـن ــواب.
أي نــزيــل مــا هــو مــوجــود مــن دون أيــة
ض ـمــانــة ب ــإم ـك ــان إح ـ ــال ن ـظ ــام أفـضــل
ّ
محله .يدخل هذا في إطار ما دأبت عليه
املؤسسات الدولية منذ أربعة عقود في
عالقتها مع البلدان النامية ،أي تفكيك
مــؤسـســات دول ــة الــرعــايــة واحـ ــدة بعد
أخرى َ كلما سنحت الفرصة لذلك.
وه ـ ــدف تـقـلـيــص ت ـقــدي ـمــات ص ـنــدوق
تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية إلى
إلغاء أي امتياز يتمتع به هؤالء مقارنة
ب ــأس ــات ــذة ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـع ــال ــي ال ـخ ــاص.
وتناول النقاش على وجه الخصوص
م ـس ــاه ـم ــة ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ف ـ ــي األق ـ ـسـ ــاط
املــدرسـيــة .وهــي تشكل نسبة فقط من
م ـج ـمــوع م ــا يـ ـس ــدده األه ـ ــل كــأق ـســاط.
وهـ ــي بـ ــدت ل ـل ـب ـعــض ع ــال ـي ــة .وتـسـهــم
الدولة بهذه الطريقة في تأكيد حضور
امل ــؤس ـس ــات الـتـعـلـيـمـيــة ذات ال ـج ــودة
ال ـن ـس ـب ـيــة .وه ـ ــذا أحـ ــد ع ـنــاصــر ت ـنـ ّـوع
الـنـظــام التعليمي اللبناني .وهــو أمر
تنص عليه امل ــادة ( )10مــن الــدسـتــور.
وانسحاب الدولة من الدعم الذي توفره
للتعليم سيسهم فــي تــراجــع أوض ــاع
مؤسساته وزوال أحد أسباب ّ
تميزه.
وخ ـ ــاض ال ـب ـعــض ح ــرب ــا شـ ـع ــواء ضد
الجامعة اللبنانية ،كــان الـهــدف منها
إح ـ ـ ـ ــال ص ـ ـ ـ ــورة س ـل ـب ـي ــة عـ ـنـ ـه ــا ل ــدى
األس ـ ــات ـ ــذة أن ـف ـس ـهــم والـ ـ ـط ـ ــاب .وذل ــك
خدمة للمؤسسات الجامعية األهلية
والـ ـخ ــاص ــة الـ ـت ــي ت ـن ـش ــأ وتـ ــرغـ ــب فــي

وضــع اليد على حصة أكبر مــن طالب
الجامعة اللبنانية.

الخفض المحدود للموازنة
التشغيلية للدولة
وق ـ ــد أش ـ ـ ــارت األب ـ ـحـ ــاث ال ـن ـظ ــري ــة إل ــى
ن ــوع ــن م ــن االس ـت ـقــال ـيــة لـ ــدى ال ــدول ــة
واإلدارة العامة .تعني األولى قدرة هذه
األخيرة على اعتماد مشاريع تتناقض
م ــع م ـصــالــح ال ـق ــوى ال ـن ــاف ــذة .وتـعـنــي
الثانية عدم ّ
تعرضها ألية محاسبة من
قبل املجتمع .وقــد وصــف بيتر إيفانز
هذا النوع الثاني في معرض توصيفه
ل ـل ــدول ــة ال ـن ـ ّـه ــاب ــة ()predatory state
ً
(إيفانز .)1992 ،وكان مذهال أن يحاول
وزير بقرار منه نقل ملكية قطاع بأكمله
إلــى القطاع الخاص .وهــو األهــم لجهة
املداخيل التي يوفرها للخزينة.
وي ـس ـت ـخــدم ال ـب ــاح ـث ــون اسـ ــم «اإلدارة
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة املـ ـحـ ـتـ ـل ــة م ـ ــن ال ـ ـل ـ ـصـ ــوص»

( )kleptopatrimonialحــن تصبح كل
خدمات اإلدارة العامة معروضة للبيع.
ُ
وت ـن ـش ــر ال ـص ـح ــف وق ــائ ــع ال تـحـصــى
ع ــن اس ـت ـخ ــدام امل ــوظ ـف ــن الـحـكــومـيــن
مواقعهم للحصول على مداخيل غير
قــانــون ـيــة .وه ــو م ــا أثـبـتـتــه املــاح ـقــات
األخ ـيــرة فــي التربية والـقـضــاء واألمــن
الداخلي واالتصاالت وغير ذلك.
وقـ ـ ــد فـ ـض ــح الـ ـنـ ـق ــاش حـ ـ ــول املـ ــوازنـ ــة
وقائع تناولت الهدر في استخدام املال
ال ـع ــام ك ــان لـهــا وق ــع مـشــابــه لفضائح
ويـكـيـلـيـكــس .وأظ ـه ــر م ـش ــروع مــوازنــة
 2019أن ــه ُرصـ ــد ف ــي إحـ ــدى ال ـ ــوزارات
نحو  20مليون دوالر لـلــوازم املكتبية
وال ـقــرطــاس ـيــة وال ـ ـلـ ــوازم املـتـخـ ّـصـصــة
و 28م ـل ـي ــون ل ــإع ــان ــات و 4مــايــن
ل ــأعـ ـي ــاد وال ـت ـم ـث ـي ــل ون ـ ـحـ ــو خـمـســة
م ــاي ــن ك ـم ـكــافــآت و 22م ـل ـيــون دوالر
كتقديمات زواج ووالدة ووفــاةُ .
ورصد
أخيرًا  250مليون دوالر كنفقات طارئة

واستثنائية (مقابلة .)5/23 ،وأظهرت
الـتـحـقـيـقــات الـصـحــافـيــة أن مـســؤولــي
وزارة االت ـ ـصـ ــاالت أن ـف ـق ــوا خـ ــال عــام
واحـ ــد  661مـلـيــون دوالر ّكـمـصــاريــف
تشغيلية واسـتـثـمــاريــة مــثـلــت %42.5
مـ ــن اإلي ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات امل ـح ـ ّـص ـل ــة (الـ ـف ــرزل ــي،

األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار .)5/17-ول ــم ي ـق ـتــرح بــرنــامــج
التقشف الحكومي تخفيضات كبيرة
على املــوازنــة التشغيلية للدولة .وهي
ّ
تمثل م ــزراب الــذهــب ملــن يحتكرون من
امل ـحــاس ـيــب ع ـق ــود ش ـ ــراء ال ـت ـج ـه ـيــزات
لإلدارات الحكومية.

اإلنفاق العام االستثماري

ارتفاع األجور يرفع
الطلب اإلجمالي ّوأرباح
ّ
المؤسسات ويشجعها
على اإلستثمار

ول ــم تـخـ ّـصــص الــدولــة لتجهيز البنى
،2017-1992
التحتية على مدى حقبة ّ
ســوى  14.8مليار دوالر مثلت %6.8
مـ ــن م ـج ـم ــوع اإلنـ ـ ـف ـ ــاق ال ـ ـعـ ــام ال ـب ــال ــغ
 216مـلـيــار دوالر عـلــى م ــدى رب ــع قــرن
(زب ـ ـيـ ــب ،م ـل ـحــق رأس املـ ـ ـ ـ ـ ــال.)12/24-
وجـ ّـســد التمويل الـخــارجــي نحو ثلث
هـ ــذا امل ـب ـل ــغ ،أي  5.7م ـل ـي ــارات دوالر.
واس ـت ــأث ــرت ال ـط ــرق ــات ب ــرب ــع اإلن ـف ــاق،
وتـلـتـهــا م ـشــاريــع ال ـن ـفــايــات الـصـلـبــة،
ّ
التي تــوزعــت بني مطامر وردم للبحر
وعقود سوكلني .وجاءت الكهرباء في

املرتبة الثالثة ومياه الشرب والري في
املــرتـبــة الــراب ـعــة ،ومــرافــق التعليم في
ّ
املرتبة الخامسة .وت ــوزع الباقي على
م ـش ــاري ــع الـ ـص ــرف ال ـص ـح ــي وم ــراف ــق
الصحة وترتيب األراضي .وقد جعلت
ضآلة هذا النوع من االستثمار وسوء
ت ــوزي ـع ــه وت ـج ـي ـيــره ل ـخــدمــة املـصــالــح
ال ـخ ــاص ــة ل ـب ـنــان ب ـل ـدًا م ـن ـكــوبــا لجهة
تراكم األزمات وانفجارها في مجاالت
الـكـهــربــاء وال ـصــرف الصحي وتــراجــع
الطرقات.
نوعية ّ
وإذا ق ــارن ــا م ــا ح ـصــل ف ــي ل ـب ـنــان بما
ه ــو حــاصــل ف ــي أوروبـ ـ ــا ع ـلــى صعيد
االس ـت ـث ـم ــارات ال ـح ـكــوم ـيــة ف ــي الـبـنــى
الـتـحـتـيــة ،فـقــد نـجــد أوج ــه شـبــه خــال
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ــوات األخـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرة .وق ـ ـ ـ ــد ج ـع ـلــت
ب ــرام ــج ال ـت ـق ـش ــف امل ـع ـت ـم ــدة ف ــي دول
جـنــوب أوروب ــا هــذا اإلن ـفــاق ينخفض
بـنـسـبــة  %89فـيـهــا بــن  2009و2014
(سيكاريسيا وآخرون.)300 :2018 ،

من أجل موازنة استثمارية للدولة
من دون تغيير أداء الدولة االستثماري ورفع مستوى إنفاقها االستثماري،
ال يمكن خلق نمو اقتصادي ينقذ لبنان من الكساد الذي سيتفاقم على
مدى السنوات املقبلة.
لقد أعطى الباحث الكندي الكبير ماريو سيكاريسيا سببني للضعف
الــذي ّ
عبرت عنه «كينزية ما بعد الـحــرب» أمــام هجمة النيوكالسيكيني،
خصوصًا فــريــدمــان ولــوكــاش خــال السبعينيات .فهي عكست األخــذ
بالنموذج اإلسكندنافي في تدخل الدولة واإلنفاق العام لتأمني االستخدام
الكامل للقوى العاملة .وكان غونار ميردال قد اقترح في مطلع الثالثينيات
أن يرتفع اإلنفاق العام في املدى القصير عندما يكون هناك انحسار في
الظرف االقتصادي ( )Business Cycleوينخفض في مرحلة االنطالق.
وذلك بحيث يتعادل االثنان وال يبقى شيء من اإلنفاق العام املتراكم في
املــدى الطويل (سيكاريسيا .)69 :1995 ،وهــو مــا اعتمدته دول أوروبــا
الغربية بعد الحرب العاملية الثانية.
والسبب الثاني أن «كينزية مــا بعد الـحــرب» أغفلت التمييز بــن اإلنفاق
االستثماري الحكومي واإلنفاق االستهالكي الحكومي ،وبحيث انطوت
التجربة على إعطاء األولوية للثاني على حساب األول (سيكاريسيا.)45 :
حول
ويمكن استخالص
مقترحني لكينز باالستناد إلى كتاباته وسجاالته ّ
ّ
«تأميم االستثمار» ،أي تولي الدولة ثلثي إلى ثالثة أرباع االستثمار الكلي.
وقد تناول مقترحه األول إنشاء «مجلس وطني لالستثمار» (National
 )Investment Boardيؤمن التمويل الطويل األجل للمشروعات التي من
شأنها زيادة رأس املال الثابت في االقتصاد الوطني (سيكاريسيا-48 :
 .)49ويتيح من جهة أخرى للدولة أن تستخدم املبالغ التي يضع «أصحاب
الريوع املالية» أيديهم عليها وتضعها في خدمة االقتصاد الوطني.
واملـقـتــرح الكينزي الـثــانــي ال ــذي أغفلته «كينزية مــا بعد ال ـحــرب» تناول
إعداد موازنة سنوية لالستثمار تكون منفصلة عن موازنة الدولة العادية
ّ
مخصصة لتطوير البنى التحتية وإلنتاج
لإلنفاق الـجــاري .وهــي تكون
السلع الترسملية (( )capital goodsسيكاريسيا.)49 :
عكست العمل بمفهوم «تأميم االستثمار» هي
والتجربة الوحيدة التي ّ
التجربة اآلسيوية .ولم تتول الدولة االستثمار مباشرة في هذه التجربة،
بل عهدت به إلى القطاع الخاص تحت إشرافها وبتوجيه منها .وعكست
التجربة بالتالي «تأميم مخاطر االستثمار» ( .)risk socializationووفرت
ً
ّ
الدولة تمويال مصرفيًا للتحويل الصناعي الجاري ،ووفرت أيضًا حوافز
للقطاع الخاص اتخذت شكلي الحماية والدعم لتحقيق هذا التحويل.
وينبغي أن تنطوي املوازنة االستثمارية للدولة على شقني:

البنى التحتية
يتناول الشق األول اإلنفاق على البنى التحتية .واملقصود بذلك )1 :إنشاء
ُ
شبكة طرقات حديثة ومتطورة تخرج لبنان مرة واحــدة وإلــى األبــد من

ّ
تخلفه التاريخي على هذا الصعيد؛  )2دراسة إمكان إنشاء شبكة سكك
ّ
متطورة هــي األخ ــرى؛  )3وضــع برنامج استصالح لألراضي
حديدية
ينشئ حيازات زراعية قابلة للحياة على مستوى ريف لبنان من أقصاه
إلى أقصاه؛  )4إنشاء مناطق صناعية تنتشر على مدى األرض اللبنانية،
ّ
املتطورة .ويمكن
وفي الريف قبل الساحل ،الستقبال األنشطة الصناعية
النظر في إمكان بيع ثــروة لبنان من النفط والغاز منذ اآلن لتمويل هذا
البرنامج.
وتتيح هذه األمــور مجتمعة استعادة ريف لبنان كمنطقة سكن وحياة
ألهله بعد أن دأبت دولة االستقالل املجرمة على تهجير أهله منه .وتقع
هذه املقاربة إلعادة تنظيم املجال الوطني على طرف نقيض من املقاربات
ُ
ّ
اعتمدت منذ االنتداب وحصرت ّ
بالتجمعات السكنية املدينية،
همها
التي
وال سـيـمــا ب ـي ــروت .وك ــان آخــرهــا امل ـش ــروع ال ــذي طـلـبــه مـجـلــس اإلنـمــاء
ُّ
واإلعمار ونفذ بإسهام فرنسي وصدر عام ( 2004الجمهورية اللبنانية،
 .)2004وهو ال يقول حرفًا واحدًا عن مناطق لبنان بني 500م و 1500م
فوق سطح البحر .أي أنه يتجاهل األرض التي حضنت أهل لبنان ،وكانت
اإلطار املادي لحياتهم منذ العهد األموي على أقل تقدير.

التحويل الصناعي
أما الشق الثاني فيتناول تطبيق سياسة تحويل صناعي تهدف إلى بناء
قطاع إنتاج سلع ترسملية أو ماكينات ( )capital goodsعلى شاكلة ما
فعلت كوريا الجنوبية وتايوان ،وما يحصل منذ ثالثة عقود في إيران.
وينبغي أن تتولى الدولة هذه املهمة في لبنان تطبيقًا لشعار «املستثمر
ّ
تشجع الدولة املؤسسات على
األول» .ويفترض التحويل الصناعي أن
اكتساب املـقــدرة التكنولوجية ( )technological learningبغية إنتاج
السلع التكنولوجية أو الترسملية .ويتطلب ذلــك أن تعطي املستثمرين
الحوافز الالزمة لذلك ،وأن ّ
تتحمل معهم مخاطر االستثمار .وقد حصل
ذلك في إيــران حني ضمنت الدولة للمنتجني في قطاع السيارات املدنية
َ
ّ
بمجر ّد استيفائه شروط الجودة املطلوبة.
املنتج
شراء ّ
وألن تـحــقــق «الـتـعــلــم الـتـكـنــولــوجــي» ،بمعنى ال ـقــدرة عـلــى إن ـتــاج السلع
التكنولوجية ،ال يمكن أن يتم في شــروط من حرية التبادل ،فال بد ّ من
اعتماد سياسة حمائية ملصلحة القطاعات املعنية بتحقيق هذا «التعلم».
وقد وضعت الحكومة رسمًا جمركيًا يساوي  %2على مختلف الواردات
فــي مــوازنــة  .2019وشـتــان مــا بــن هــذا الــرقــم املضحك وبــن السياسة
الـتـجــاريــة الـهــادفــة الـتــي اعتمدتها إي ــران وجعلتها تــرفــع الــرســوم على
استيراد السيارات إلى  %120في مطلع التسعينيات (داغر .)2016 ،وهو
ما أتاح لها بناء قطاع السيارات املدنية في ظل الحماية الجمركية.
ويقتضي ّوجود مشروع تحويل صناعي أن تكون هناك إدارة حكومية
مؤهلة تتعلم باملمارسة كيفية تطبيق سياسة التحويل هذه .وقد استخدم

ّ
الـعــامــة الكبير هـنــري بــريـتــون شـعــار «تـعــلــم ال ــدول ــة» (Government
 )learningشرطًا لكي تؤدي هذه األخيرة هذا الدور .وجعل هذا الشعار
نقيضًا لشعار «دولة الحد األدنى» الذي اعتمدته املؤسسات الدولية وأدى
إلى تدمير دولة العالم الثالث وتدمير قدرتها على الفعل .وهذا يعني أنه
ينبغي الخوض في موضوع اإلصالح اإلداري على نحو مخالف جذريًا
ملا هو حاصل اآلن.
وكــان بازينتي قد عــزا السقف املوضوع إلــى عجز املــوازنــة ،أي  %3من
الناتج ،وإلــى الدين الـعــام ،أي  %60من الناتج ،في معاهدة ماستريتش
ً
إلــى ما كــان معموال به في أملانيا وفرنسا آن ــذاك ،كما سبقت اإلشــارة.
لكن الباحث الكبير أالن بارغيز َنسب اعتماد هــذه القاعدة إلــى الثقافة
السياسية املحافظة الـتــي حملها أصـحــاب مـشــروع الــوحــدة األوروب ـيــة،
وال سيما الفرنسيون ،أي الرئيس األسبق ميتران واملثقفون املحيطون
به .وقد انتمى هؤالء إلى مدرسة ليون فالراس-فرنسوا ّ
بيرو املحافظة.
ّ
وبيرو كان تلميذًا للودفيغ فون ميزس ،أحد أقطاب املدرسة النمساوية
املعادية جذريًا لدور الدولة في االقتصاد .وكان خالل الحرب من أنصار
حكومة فيشي .وهو كان شديد العداء لكينز وفكره .ومنه أخذ الرئيس
الفرنسي عداءه للكينزية ،كما لفكرة عجز املوازنة (بارغيز.)4 :2016 ،
وقد انطوى تطبيق «شرعة االستقرار والنمو» املوقعة من دول االتحاد
األوروب ـ ــي فــي أم ـس ـتــردام ع ِّــام  ،1997عـلــى ت ـشـ ّـدد أكـبــر فــي التطبيق
خالل السنوات األخيرةُ .ووق َعت اتفاقيات جديدة بني الــدول األوروبية
في  2011و 2012و 2013تنطوي على ّ
تشدد أكبر في ضبط اإلنفاق
ّ
التشدد أن الناتج الوطني في هذه البلدان
العام .وكانت نتيجة كل هذا
لم يستعد عام  2015املستوى الــذي كان عليه قبل أزمــة  2008املالية
باالعتبار للمناخ
الكبرى (سيكاريسيا وآخــرون .)297 :وينبغي أخذًا
ّ
الفكري الذي يهيمن على بيروقراطية االتحاد األوروبي ،توقع شراسة
ّ
أكبر من قبل بيروقراطيي االتحاد في إنفاذ برنامج التقشف الحكومي
في لبنان.
ّ
وفي شريط ّ
مسرب يعنف أحد مرتزقة املؤسسات الدولية اللبنانيني في
ّ
ويتعود مرتزقة املؤسسات الدولية إلحاق األذى
مناسبة مؤتمر سيدر.
بالدول والشعوب بالسياسات التي يفرضونها من دون تبكيت ضمير.
ويتدربون على ذلك كما ّ
ّ
يتدرب عناصر املخابرات على تعذيب املعتقلني.
ّ
والشخص املذكور موظف في مؤسسة تنفذ في نهاية املطاف ما تريده
الواليات املتحدة .وأهم ما تريده هذه األخيرة الحفاظ على الدول النامية
الفاشلة ونخبها التابعة.
وعلى اللبنانيني أن يختاروا بني مقاربة االتحاد األوروبــي في التقشف
الحكومي والتعويل على املساعدات الخارجية ،وبني املقاربة الراديكالية
املعروضة أعاله .وهي ترجمة لبنانية للمقاربة الكينزية في ميدان اإلنفاق
العام االستثماري.
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إحصاءات

قراءات
ً
ّ
أهال بكم في الشركات الرقمية :الفائز يحصد كل شيء

المساواة بين الجنسين مفتاح لبنان إلى «اقتصاد المعرفة»

ّ
الطاقة العلمية للنساء مهدورة
فيفيان عقيقي
تـ ـ ـب ـ ـ ّـن اإلح ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاءات الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواردة مــن
الجامعات اللبنانية الست الكبرى،
ّ
وال ـ ـتـ ــي ت ـغ ــط ــي أكـ ـث ــر مـ ــن  %90مــن
ُم ـج ـم ــل نـ ـت ــاج ال ـب ـح ــث ال ـع ـل ـمــي فــي
لبنان ،أن نسبة الطالبات اإلناث في
مــرحـلــة الــدك ـتــوراه تـصــل إل ــى ،%60
وت ـس ـت ـح ــوذ اإلن ـ ـ ــاث ع ـل ـ ُـى  %72مــن
مجمل ِمنح الدكتوراه امل ّ
حصلة من
املجلس الوطني للبحوث العلمية.
ل ـكــن ع ـنــد االن ـت ـق ــال إلـ ــى ال ـع ـمــل في
ّ
يتبي وجود ّ
تسرب
هذه الجامعات
ف ــي الـ ـق ــدرات الـعـمـلـيــة ،إذ تنخفض
مـشــاركــة اإلنـ ــاث فــي م ـجــال التعليم
والـبـحــث العلمي إلــى أقــل مــن ،%36
ّ
وتـ ـسـ ـتـ ـم ـ ّـر ف ـ ــي االنـ ـ ـخـ ـ ـف ـ ــاض ك ــل ـم ــا
ّ
ارت ـف ـع ـنــا بــال ـســلــم الــوظ ـي ـفــي لتصل
ّ
إلى  %21في منصب عمادة الكليات
الجامعية ،و %8في منصب رئاسة
الجامعات.
ه ـ ـ ــذه اإلح ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاءات ي ـس ـت ـع ــرض ـه ــا
«املـ ـ ـ ــرصـ ـ ـ ــد ال ـ ــوط ـ ـن ـ ــي ل ـ ـل ـ ـم ـ ــرأة ف ــي
َّ
األبحاث :دوركن» الذي يشرف عليه
املـجـلــس الــوطـنــي للبحوث العلمية
ّ
بــالـتـعــاون مــع مـنــظـمــة األونـيـسـكــو.
ّ
وهـ ـ ــي إح ـ ـ ـصـ ـ ــاءات تـ ـع ــب ــر عـ ــن ه ــدر
واض ـ ـ ـ ــح ف ـ ــي االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار املـ ـعـ ـق ــود
فــي ال ــدراس ــات الـعـلـيــا عـنــد تقريش
ع ــوائ ــده ب ـعــد االن ـت ـق ــال إل ــى مــرحـلــة
الـ ـعـ ـم ــل ،إذ ي ـن ـط ــوي ع ـل ــى تـقـلـيــص
لـفـعــالـيــة املـ ــرأة فــي امل ـجــال البحثي،
وأيـ ـض ــا ع ـل ــى ت ـغ ـي ـيـ ٍـب لـ ــدورهـ ــا عــن
ع ـم ـل ـيــة ص ـن ــع ال ـ ـقـ ــرار ال ـع ـل ـم ــي ،مــا
يـ ّ
ـؤدي إلــى إضـعــاف العائد البحثي

والعلمي واالبتكار كنتيجة مباشرة
لعدم االستفادة من قدراتها العلمية.
ّ
إل أن مقاربة هذه األرقام ،وفقًا ملديرة
برنامج منح الدكتوراه في املجلس
ِّ
ومنسقة
الوطني للبحوث العلمية
َّ
«دورك ـ ـ ــن» ت ـم ــارا ال ــزي ــن ،ال تقتصر
ع ـلــى تـحـلـيــل نـسـبــة م ـشــاركــة امل ــرأة
ّ
ف ــي الـبـحــث الـعـلـمــي ،ب ــل تـتـخــطــاهــا
ل ـل ــوص ــول إلـ ــى ف ـهــم م ـن ـظــومــة رأس
املال العلمي في لبنان ّ
وآلياته وأثر
انسحاب النساء منه على االقتصاد
ّ
الكلي.
تشير الزين إلــى «أن الــدكـتــوراه هي
اسـتـثـمــار وب ـنــاء عـلـمــي فــي شخص
مــا ُلينتج املـعــرفــة واالبـتـكــار الحقًا،
واالس ـت ـف ــادة مـنـهـمــا ف ــي االق ـت ـصــاد
ّ
والتنمية .فــي لـبـنــان ،تشكل اإلنــاث
ّ
النسبة األكبر من طــاب الدكتوراه،
ّ
حـ ــتـ ــى ف ـ ــي امل ـ ـ ـجـ ـ ــاالت ال ـ ـتـ ــي ل ـط ــامل ــا
ُ
اع ــت ـب ــرت ح ـك ـرًا ع ـلــى ال ــذك ــور ،وهــو
ّ
مــا يعني أن هـنــاك تــوجـهــا واضـحــا
لـ ـ ــدى الـ ـفـ ـتـ ـي ــات إلت ـ ـمـ ــام ال ـ ــدراس ـ ــات
العليا ،وهو ما يستوجب استثمارًا
ُ
م ـ ـل ـ ـحـ ــوظـ ــا تـ ـ ـن ـ ـ ِـفـ ـ ـق ـ ــه األس ـ ـ ـ ـ ـ ــر ع ـل ــى
تعليمهن ،والــذي ُيفترض أنه نقطة
ال ـب ــداي ــة ل ــاس ـت ـف ــادة م ــن مـعــارفـهــن
ف ـي ـم ــا ب ـ ـعـ ــد .لـ ـك ــن عـ ـن ــد الـ ـنـ ـظ ــر فــي
ع ــوائ ــد ه ــذا االس ـت ـث ـمــار ف ــي الـبـحــث
ّ
يتبي أنها منقوصة بسبب
العلمي،
ه ــدر الـكـثـيــر مــن ال ـطــاقــات العلمية،
ك ــون نـسـبــة ال ـبــاح ـثــات الـجــامـعـيــات
تنخفض بشكل كبير ،لتبلغ تقريبًا
ثلث الفاعلني في هذا املجال».
ُ ُّ
ـث ال ـع ـل ـمــي م ــن ال ـعــوامــل
يـ ـع ــد ال ـب ـحـ ُ
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة امل ـس ــاه ـم ــة ف ــي اإلنـ ـت ــاج
امل ـع ــرف ــي واالبـ ـتـ ـك ــار وب ــال ـت ــال ــي فــي
ّ
ت ـطــويــر امل ـج ـت ـمــع وال ـت ـن ـم ـيــة ،إل أن
لبنان يعاني من نقص في هذا املجال
ّ
بشكل عــام ،والتجليات األولــى لهذا
النقص تكمن في تقليص امليزانيات
ال ـ ـتـ ــي تـ ــرصـ ــدهـ ــا الـ ـ ــدولـ ـ ــة ل ــإن ـف ــاق

العلمي ،على الــرغــم مــن ازدي ــاد عدد
ال ـجــام ـعــات املـنـضــويــة ف ــي منظومة
ً
األبـحــاث ،فضال عــن ترسيخ البحث
ال ـع ـل ـم ــي ضـ ـم ــن املـ ـ ـه ـ ــام ال ــرئ ـي ـس ـي ــة
لألستاذ الجامعي ،ما ُي َ
ترجم بتزايد
ّ
اإلق ـبــال عـلــى الـبــرامــج الـتــي يمولها
املـجـلــس الــوطـنــي للبحوث العلمية
إن كان لدراسات الدكتوراه أو لدعم
املشاريع البحثية في الجامعات.
فـ ــي الـ ــوقـ ــت ن ـف ـس ــه ،ي ـع ــان ــي ل ـب ـنــان
مــن أزم ــة بـنـيــويــة تنعكس بــارتـفــاع
م ـ ـعـ ـ ّـدالت ال ـب ـط ــال ــة فـ ـي ــه ،ف ـي ـت ـ ّـم س ـ ّـد
ج ــزء م ــن ف ـج ــوة ن ـقــص ال ـع ـمــالــة من
خالل هجرة اليد العاملة ،وال ّ
سيما
امل ــاه ــرة م ـن ـه ــا ،إلـ ــى ال ـ ـخـ ــارج .وه ــو
م ــا يـعـنــي أن االس ـت ـث ـمــار ف ــي تعليم
وإعـ ــداد رأس امل ــال ال ـب ـشــري ،وال ــذي
ي ـق ــع ع ــات ـق ــه ع ـل ــى م ـي ــزان ـي ــة األسـ ــر
بشكل رئيسي ،تـتـ ّـم االسـتـفــادة منه
ف ــي تـطــويــر االق ـت ـص ــادات األجـنـبـيــة
ال ـتــي تـسـتـقـطــب الـعـمــالــة اللبنانية
املهاجرة.
ووف ـق ــا ل ـلــزيــن «ص ـح ـيــح أن ال ــذك ــور
ه ــم الـغــالـبـيــة م ــن امل ـهــاجــريــن الــذيــن
ّ
ي ـ ـخ ـ ـسـ ــرهـ ــم االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاد امل ـ ـحـ ــلـ ــي
وتستفيد منهم اقـتـصــادات أخــرى،
شــر
إال أن ه ـ ـنـ ــاك عـ ــائ ـ ـدًا غـ ـي ــر م ـبــا ّ
لــاس ـت ـث ـمــار ف ــي تـعـلـيـمـهــم يـتـمــثــل
ف ــي حــالــة ال ـبــاح ـثــن بـمـســاهـمــاتـهــم
الـعـلـمـيــة (ولـ ــو ك ــان ــت ف ــي ال ـخ ــارج)
وأي ـض ــا بــال ـت ـحــويــات امل ــال ـي ــة الـتــي
يرسلونها إلى أسرهم ،أي أنهم في
ّ
املحصلة استطاعوا تثمني مقدراتهم
العلمية .لذلك تبقى النساء الضحية
األكـ ـب ــر لـ ـه ــذه امل ـن ـظ ــوم ــة خـصــوصــا
عـ ـن ــد حـ ـمـ ـل ــة ال ـ ـ ــدكـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوراه ،إذ ي ـت ـ ّـم
االس ـت ـث ـمــار ّف ــي تـعـلـيـمـهــن وتـطــويــر
م ـعــارف ـهــن إن ـم ــا م ــن دون ّ الـحـصــول
على العائد املنطقي املتوقع من هذا
االستثمار ،كــون جــزء كبير من هذه
ّ
يتسرب بعد انتهاء مرحلة
القدرات
ّ
ال ـت ـح ـص ـي ــل ال ـع ـل ـم ــي ،وذل ـ ـ ــك م ـ ــرده
ّ
ب ـش ـكــل رئ ـي ـس ــي إلـ ــى م ـي ــل مــت ـخــذي
ال ـق ــرار نـحــو تـفـضـيــل ال ــرج ــال أثـنــاء
ّ
التقدم لوظائف البحث العلمي ،أو
ّ
تحمل الـنـســاء أعـبــاء العمل املنزلي
ّ
ورعاية األســرة ،أو نتيجة تحولهن
نحو مجاالت أخــرى خــارج البحوث
ال ـع ـل ـم ـيــة ،وهـ ــي مـ ـج ــاالت غــال ـبــا مــا
ت ـك ــون ذات قـيـمــة م ــادي ــة ومـعـنــويــة
ّ
تـ ـق ــل عـ ــن إم ـك ــان ــات ـه ــن وك ـف ــاءات ـه ــن
ّ
وطــاقــاتـهــن ،وه ــو مــا يــرتــب خسائر
ع ـلــى اق ـت ـص ــاد امل ـع ــرف ــة واالق ـت ـص ــاد
ّ
الكلي».
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هي نسبة الطالبات اإلناث
في مرحلة الدكتوراه
لكن عند االنتقال إلى العمل
ّ
يتبين وجود ّ
تسرب
في القدرات العملية
إذ تنخفض مشاركة اإلناث
في مجال التعليم
والبحث العلمي
إلى أقل من %36
ّ
وتستمر في االنخفاض
لتصل إلى ّ %21في منصب
عمادة الكليات الجامعية
و %8في منصب رئاسة
الجامعات

اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ

اﻟﺒﺎﺣﺜﺎت اﻹﻧﺎث
)ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻷوﻧﻴﺴﻜﻮ(

اﻟﺰراﻋﺔ

اﻟﻌﻠﻮم

اﻟﻄﺐ

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

٣٩٫٨٪

٣٢٫٣٪
٢٨٫٨٪
١٣٫٥٪
ّ
اﻟﻤﻌﺪل
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ

ﺟﻨﻮب
ووﺳﻂ آﺳﻴﺎ

أﻣﻴﺮﻛﺎ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
وأوروﺑﺎ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

ﻣﺎذا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎن؟

ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت وﻃﻨﻴﺔ ﺣﻮل ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﻳﺤﺼﻠﻦ ﻋﻠﻰ دﻛﺘﻮراه

ﺑﻌﺾ
اﻟﺒﻠﺪان
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ِﻣﻨﺢ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﺗﺤﺼﻞ اﻹﻧﺎث ﻋﻠﻰ:
ﻣﺴﺎﻋﺪات ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺒﺤﻮث

ِﻣﻨﺢ
اﻟﺪﻛﺘﻮراه

درﺟﺎت اﻣﺘﻴﺎز
٪٣٢

٪٧٢

٪٢٦

◄ ﻫﻨﺎك ﻓﺠﻮة ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﻤﻬﻨﻲ »ﻟﻠﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ«
ﻓﻬﻞ ﺳﺒﺒﻪ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮأة أو ﺿﻌﻒ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ؟

ّ
ﻣﺆﺷﺮات ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻴﺪات

اﻟﺒﺎﺣﺜﺎت

٥٥٪
٤٢٪

٢٧٪

٢٥٪

٤٢٪

٤٦٪

٣٢٪

١٨٪

١٦٪

١٤٪

ج٥
ج٤
ج٣
ج٢
ج١
ّ
ّ
اﺳﺘﺨﺮﺟﺖ ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ  ٪٩٠ﻣﻦ ﻃﻼب وﻃﺎﻟﺒﺎت اﻟﺪﻛﺘﻮراه

اﻟﻤﺴﺎر اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
إﻧﺎث
ذﻛﻮر

رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
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ﻋﻤﺎدة اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت

اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
إﺿﻌﺎف اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
واﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻦ اﻻﺑﺘﻜﺎر

اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ

ﺷﻬﺎدات
اﻟﺪﻛﺘﻮراه

اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻛﺘﻮراه
ّ
ﺗﺴﺮب
ﻓﻲ اﻟﻘﺪرات
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ

اﻷﺑﺤﺎث
اﻟﺒﺤﺚ
واﻻﺑﺘﻜﺎر

اﻟﻤﻮاﻗﻊ
اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ

ﻏﻴﺎب اﻟﻤﺮأة
ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار

اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﻤﺮﺻﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺮأة ﻓﻲ اﻷﺑﺤﺎث  -اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ

َّأسست ّ
منصات الشركات
الرقمية العمالقة
احتكارات َّ
جردت
منافسيها والعاملين
لديهم من أي نفوذ.
ولكن تستطيع النقابات
استخدام قانون المنافسة
في االتحاد األوروبي في
مسعاها إلخضاع هذه
الشركات
سوزان ويكسفورث
تـعـتـبــر أم ـ ــازون واحـ ــدة مــن املـنـ ّـصــات
ُ
العمالقة األربع التي تعرف اختصارًا
بـ«غافا» (وهي غوغل ،آبل ،فيسبوك،
أمـ ـ ــازون) .فــالـشــركــة هــي أك ـبــر ّ
منصة
ِّ
تـجــزئــة فــي أوروبـ ــا ،وتـحــقــق إي ــرادات
أع ـل ــى م ـ ّـرت ــن م ــن ج ـم ـيــع مـنــافـسـيـهــا
الـ ـ ـ ــ 20األكـ ـب ــر ف ــي ال ـ ـقـ ــارة .ولـ ـك ــن ،فــي
الوقت الذي حصل رئيسها التنفيذي
عـلــى  2.16مـلـيــون دوالر فــي الـســاعــة
ّ
عـ ــام ّ ،2017كـ ــان ع ـ ّلــى مــوظ ـف ـي ـهــا أن
ّ
يكونوا ُممتنني لتلقيهم الحد األدنى
الـقــانــونــي لــأجــور ال ــذي ي ـت ــراوح في
االت ـحــاد األوروبـ ــي بــن  1.42و11.27
الساعة.
يورو في ّ
عام  ،2018حققت أمازون إيرادات
ب ـ ـن ـ ـحـ ــو  210مـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــارات ي ـ ـ ــورو
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى الـ ـع ــال ــم ،ب ــزي ــادة
نسبتها  %30عــن الـعــام السابق.
ول ــدى ال ـشــركــة أك ـثــر م ــن  600ألــف
ّ
مــوظــف حــول الـعــالــم .ومــع رسملة
سوقية تبلغ أكـثــر مــن  730مليار
ُ
عتبر أم ــازون واح ــدة من
دوالر ،ت ُ
ال ـشــركــات امل ــدرج ــة األع ـل ــى قيمة.
وترتفع أرباحها التشغيلية إلى
 11مليار يورو .ولكن بفضل قرار
اتفقت عليه مسبقًا مع السلطات
الضريبية فــي لــوكـمـسـبــورغ ،لم
تدفع أمــازون ضرائب على %75
م ــن إي ــرادات ـه ــا ب ــن عــامــي 2003
و.2014
ّ
إذًا على املدى الطويل ،ال يشكل
اقتصاد ّ
املنصة فقط خطرًا على
اس ـت ـق ــرار الـ ـ ــدول وم ــوازن ــات ـه ــا،
ح ـيــث ت ـج ـنــي ال ـش ــرك ــة األرب ـ ــاح
وال تدفع الضرائب ،بل ّ
يقوض
أيضًا التماسك االجتماعي .فإذا
أراد االتحاد األوروبي استعادة
ثـقــة مــواطـنـيــه ،عليه أن يضمن
توزيع العبء بشكل عادل.
ي ـقـ ّـدم قــانــون االت ـحــاد األوروب ــي
لـلـمـنــافـســة م ـقــاربــة ل ــ«تــرويــض»
هـ ـ ــذه امل ـ ـنـ ـ ّـصـ ــات الـ ـعـ ـم ــاق ــة :فـقــد
أج ـ ـب ـ ــرت املـ ـف ــوضـ ـي ــة األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة
أمـ ـ ـ ــازون ع ـل ــى إع ـ ـ ــادة ّ 250مـلـيــون
يورو من الضرائب املتأخرة ،وغوغل
 12مليار ي ــورو .ولكن هــذه الخسائر
ال ـتــي تـكـ ّـبــدتـهــا خــزائــن الـ ــدول ليست
ّ
فالعمال
ســوى وجــه واحــد للمشكلة.
ّ
يتعرضون لالستغالل هم وجه
الذين
آخـ ــر ،إض ــاف ــة إل ــى إق ـص ــاء املـنــافـســن
ف ــي ال ـس ــوق ع ـبــر م ـم ــارس ــات تـجــاريــة
ُمـ ـجـ ـحـ ـف ــة ،وكـ ــذلـ ــك اآلث ـ ـ ـ ــار ال ـ ـضـ ـ ّـارة
بـُـالـبـيـئــة مل ـم ــارس ــات م ـثــل الـتـغـلـيــف
امل ـ ـف ـ ــرط وإت ـ ـ ـ ــاف الـ ـسـ ـل ــع الـ ـت ــي ت ـت ـ ّـم
إعادتها إلى الشركة بسبب عيب فيها.

لـ ـش ــرك ــات ال ـ ـطـ ــرف الـ ـث ــال ــث املـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـوردة،
وكــواحــدة مــن أكـبــر م ـ ّ
ـزودي الخدمات
ّ
عبر اإلنترنت ،وكموزعة للسلع التي
تطلب عبر اإلنترنت.
وب ـس ـبــب ن ـف ــوذه ــا ال ـك ـب ـيــر ف ــي بعض
ّ
أقسام السوق ،يعتمد تجار مستقلون
على أم ــازون لـلــوصــول إلــى عمالئهم.
وهـنــاك دلـيــل على أن أم ــازون ُتحاول
إق ـصــاء ال ـتـ ّـجــار عـبــر ن ـفــوذهــا املـطـلــق
فـ ــي ال ـ ـس ـ ــوق ،مـ ـث ــل نـ ـس ــخ امل ـن ـت ـج ــات
وتخفيض األسعار.
ولـكـ ّـن الـتـ ّـجــار يـقــاومــون ،وال ـيــوم ّ
ثمة
ال ـك ـث ـيــر م ــن إجـ ـ ـ ــراءات امل ـنــاف ـســة ضـ ّـد
أمـ ـ ـ ـ ـ ــازون ع ــالـ ـق ــة بـ ـسـ ـب ــب الـ ـشـ ـك ــاوى
ّ
تتضمنها .وق ــد أطلق
الـعــديــدة الـتــي
امل ـك ـتــب ال ـف ـي ــدرال ــي األمل ــان ــي ملـكــافـحــة
االحتكار إج ـ ً
ـراء ضـ ّـد الشركة ملكافحة
االسـتـغــال عــام  ،2018وح ــذت ُسلطة
التنافس الفيدرالية النمساوية حذوه
ّ
عـ ــام  .2019ول ـك ــن م ـ ــاذا ع ــن مــوظ ـفــي
الشركة؟

استدعيت ّ
سيارات اإلسعاف
ّ 600
مرة خالل ثالث سنوات إلى
مستودعات أمازون في المملكة
ّ
المتحدة بسبب حوادث العمل

وحشية العمل بالقطعة
ن ـم ــت أم ـ ـ ـ ــازون ب ـس ــرع ــة ع ـل ــى ح ـســاب
ّ
موظفيها وأنظمة الضمان االجتماعي
ّ
فــي ال ــدول التي تأسست فيها .ووفــق
ت ـقــاريــر لـلـشـبـكــة ال ــدول ـي ــة لـلـنـقــابــات،
ت ـقــوم اس ـتــراتـي ـج ـيــات شــركــة أمـ ــازون
عـلــى الـ ُعـمــل بــالـقـطـعــة ،أو األج ــر وفــق
العمل املـنـجــز ،الــذي أقــل مــا يقال عنه
قاس ،كما أنه يجري تحت مراقبة
أنه
ٍ
دائ ـ ـمـ ــة ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام ت ـق ـن ـيــة م ـت ـقـ ِّـدمــة

قانون المنافسة

ّ
ي ـت ـســلــح ق ــان ــون االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ــي
َّ
ل ـل ـم ـنــاف ـســة ُ ب ـع ـق ــوب ــات م ـ ـشـ ــددة ملـنــع
ـح ـف ــة ل ـي ــس ف ـق ــط بــن
امل ـن ــاف ـس ــة امل ـج ـ ِ
الشركات بل أيضًا بني الدول األعضاء.
وتـقــوم فكرة الـقــانــون على أن السوق
ّ
املوحدة ال يمكن أن تنجح
األوروبـيــة
ّ
إل إذا التزمت األطراف بقواعد عادلة.
ونـظـرًا إلــى أن زي ــادة نـفــوذ أي شركة
فـ ــي ال ـ ـسـ ــوق ت ـس ـ ّـه ــل ع ـل ـي ـهــا تـطـبـيــق
شــروط (غير عادلة) على منافسيها،
ّ
لعمل االتحاد
تمنع املعاهدة املنظمة ُ
األوروبي استغالل املوقع املهيمن في
السوق .ومن الواضح أن دور أمــازون
الـ ـث ــاث ــي األب ـ ـع ـ ــاد  -ك ـ ـسـ ــوق وب ــائ ــع
وخدمة توصيل  -يمنحها هذا املوقع.
فهي مسؤولة عن معظم التجارة
التي تجري عبر اإلنترنت.
وم ــن خ ــال ت ــأث ـي ــرات الـشـبـكــة
ووفـ ـ ـ ـ ـ ــورات الـ ـحـ ـج ــم ،ت ـ ّ
ـوس ــع
ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــة مـ ــوق ـ ـع ـ ـهـ ــا أك ـ ـثـ ــر
وتقصي بالتالي منافسيها
م ــن ال ـس ــوق حــام ـلــة شـعــار
ّ
«ال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــز يـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــد كـ ـ ــل
شـ ـ ـ ــيء» .وه ـ ــذا أم ـ ــر قــاتــل
لـلـمـشــاركــن اآلخ ــري ــن في
ال ـســوق ولـلـعـ ّـمــال أيـضــا.
فاملوقع االحتكاري الذي
ّ
تتمتع به أمازون ّ
يسهل
عليها كسر اإلضــرابــات
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـطـ ــال ـ ـبـ ــة بـ ـ ــأجـ ـ ــور
معيشية ،وذلــك من
خـ ــال تــو ّظـيــف
ع ـ ّـم ــال مــؤقـتــن
أو اس ـ ـت ـ ـق ـ ــدام
ع ـ ّـم ــال م ــن دول ذات

لوائح تنظيمية
تـ ـتـ ـمـ ـت ــع املـ ـ ـن ـ ـ ّـص ـ ــات اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة
بـ ــال ـ ـخ ـ ـصـ ــائـ ــص نـ ـفـ ـسـ ـه ــا ل ـل ـب ـن ـي ــة
ال ـ ـت ـ ـح ـ ـت ـ ـيـ ــة األس ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة امل ـ ـ ــادي ـ ـ ــة
م ـث ــل الـ ـب ــري ــد والـ ـسـ ـك ــك ال ـح ــدي ــدي ــة
واالتصاالت والطاقة .ولكن في حني
ّ
املنصات في الواليات
خضعت هذه
ّ
املتحدة واالتحاد األوروبــي لقواعد
تنظيمية صارمة لسنوات ،ال يوجد
مثل هذه القواعد في القطاع الجديد
لشركات «غافا» التي توصف أيضًا
للمنافسة»
ـ«الكبيرة» و«املـعــاديــة
ُ
ب ُ
و«امل ـ ـ ِّ
ـدم ـ ــرة
و«املـ ـس ـ ِّـبـ ـب ــة ل ـ ــإدم ـ ــان»
ُ
للديموقراطية» (تجمع باإلنكليزية
ف ــي اخ ـت ـص ــار  BAADال ـ ــذي ي ـضــمّ
األح ــرف األول ــى مــن هــذه الـصـفــات).
ومن وجهة نظر النقابات ّ
العمالية،
ه ـنــاك حــاجــة ُم ـلـ ّـحــة ل ـفـ ّـك االرت ـب ــاط
وال ـت ـن ـظ ـيــم ف ــي ه ــذا ال ـق ـط ــاع ،وذل ــك
ألن الـ ـفـ ـج ــوة بـ ــن هـ ـ ــذه الـ ـش ــرك ــات
الكبيرة والـشــركــات األخ ــرى تتزايد
باستمرار.
ّ
ّ
ـركــز ال ـشــركــات ،ال ّ
سيما
وكــلـمــا زاد تـ
ّ
«غــافــا» ،في السوق ،انخفضت حصة
األج ـ ــور ف ــي ص ــاف ــي إن ـتــاج ـهــا .فعلى
سبيل املثال ،انخفضت نسبة األجور
ف ــي إيــرل ـنــدا بـنـسـبــة  %13ب ــن عــامــي
 2008و .2014وزادت حـ ّـصــة األرب ــاح
بــاملـعـ ّـدل نفسه تقريبًا .فنموذج عمل
ه ــذه ال ـش ــرك ــات ال يـسـمــح بــاسـتـفــادة
ّ
موظفيها من ّ
تحسن اإلنتاجية.
ّ
يتطلب تحقيق مبدأ الثروة للجميع
مـنــافـســة مـفـتــوحــة لـلـجـمـيــع .وقــانــون
املـنــافـســة ال يـمـكـنــه لــوحــده الــوصــول
إلى هذه الغاية ،فهو ال يصبح ذا صلة
ّ
إل عندما تكون الهياكل االحتكارية
ق ــد تـ ـ ّ
ـوحـ ــدت ب ــال ـف ـع ــل .وف ـ ــي ال ـع ـصــر
الــرقـمــي لــأســواق الـتــي يحصد فيها
ّ
ال ــراب ــح كـ ــل ش ـ ــيء ،ي ـجــب أن يخضع
ّ
اق ـت ـص ــاد امل ـن ــص ــات الــرق ـم ـيــة لـلــوائــح
تنظيمية قانونية .فاقتصاد النجوم
غير ّ
املروضة ينتج أمرًا واحدًا قبل كل
شيء :الكثير من الخاسرين.
Social Europe
ترجمة ملياء الساحلي

النفوذ في السوق

ِّ
تـ ـح ــق ــق أم ـ ـ ـ ـ ــازون إي ـ ــرادات ـ ـه ـ ــا بـشـكــل
رئيسي عبر أربع قنوات :كواحدة من
ّ
ـجــار الـتـجــزئــة عـبــر اإلن ـتــرنــت،
أك ـبــر تـ ّ
وك ـم ـش ــغ ــل ألكـ ـب ــر م ـت ـجــر إل ـك ـت ــرون ــي

للمراقبة.
ّ
للعمال تغطية مسافات تصل
يمكن
إل ـ ــى م ــا ب ــن  16وّ 20ك ـي ـل ــوم ـت ـرًا فــي
وتحمل  50طنًا من ال ـ ُّـرزم في
الساعة
ّ
اليوم .ويتوقع منهم التعامل مع 300
ُرزمة في الساعة ،ما يجعل نيل قسط
ّ
حتى الذهاب إلى ّ
الحمام
من الراحة أو
أمـرًا صعب املـنــال .ونظرًا إلــى حــوادث
العمل أو الحمولة الزائدةّ ،
تم استدعاء
ّ
سيارات اإلسعاف ّ 600
مرة خالل فترة
ثالث سنوات إلى مستودعات أمازون
ّ
فــي اململكة املــتـحــدة ،حيث أبـلــغ %87
من ّ
العمال أنهم يعانون من آالم ُمزمنة
في مفاصلهم.
مــن الــواضــح أن أم ــازون تـنــاور فــي ما
ه ــو ُم ـم ـكــن قــانــون ـيــا :ف ـمــن أج ــل كسر
ّ
ّ
ً
اإلضـ ــرابـ ــات ،ت ــوظ ــف ع ـ ّـم ــاال مــؤقــتــن.
ّ
وغــالـبــا مــا تـقــلــص إجـ ــراءات الحماية
إلــى أدن ــى مـسـتــوى .ومــن خــال إدراج
نفسها في اتفاقيات (أجــور) جماعية
وف ـ ــق الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ــذي ي ــائ ـم ـه ــا أك ـث ــر،

تختار الشركة أدنى تعريفة جماعية
ُممكنة .وتحقيقًا لهذه الغاية ،تتظاهر
بأنها شــركــة نقل وشـحــن فــي أملانيا،
بينما تعمل في فرنسا كتاجر صغير.
ونظرًا إلى كون أمازون ال ّتدفع أجورًا
ّ
تـغــطــي نـفـقــات املـعـيـشــة ،نــفــذت نقابة
ّ
العمال األملانية إضــرابــات فــي مواقع
ّ
عدة في الثاني من أيار/مايو املاضي،
ُ ّ
متخذة نموذجًا لها اتفاقية جماعية
م ــع أمـ ـ ــازون ح ــول األج ـ ــور ودوام ـ ــات
العمل وساعاته ،طرحت ّ
للمرة األولى
فـ ــي عـ ـ ــام  .2018ونـ ـجـ ـح ــت ال ـش ـب ـكــة
الدولية للنقابات في تأسيس تحالف
أم ــازون العاملي التابع للشبكة الــذي
ّ
يغطي  14دولة.

ّ
أجور متدنية.
ّ
ّ
لــذلــك ،تـحــث الـنـقــابــات العمالية على
استخدام إجراءات مكافحة االستغالل
ال ـتــي ي ـنـ ّـص عـلـيـهــا ق ــان ــون املـنــافـســة
األوروب ـ ـ ـ ـ ــي ل ـص ــال ـح ـه ــا .فــامل ـفــوض ـيــة
ت ـج ــري م ـس ـحــا ف ــي الـ ـس ــوق لـتـحــديــد
املـ ـم ــارس ــات ال ـت ـعـ ّـس ـف ـيــة الـ ـت ــي ت ـقــوم
ّ
ب ـهــا ال ـش ــرك ــة .وإذا ع ـث ــرت ع ـلــى ّأدل ــة
ك ــاف ـي ــة ،س ـ ــوف تـ ـب ــدأ إج ـ ـ ـ ـ ً
ـراء بـحــقـهــا
ي ـت ـيــح ألطـ ـ ــراف ثــال ـثــة ف ــرص ــة تـقــديــم
تـعـلـيـقــاتـهــم .ف ـهــواجــس ال ـع ـ ّـم ــال مثل
تطبيق االت ـفــاق الـجـمــاعــي الصحيح
أو امل ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ــى ف ـ ـتـ ــرات الـ ــراحـ ــة،
لديها طابع مرتبط بقانون املنافسة.
ف ــامل ــادة  102م ــن ق ــان ــون تـنـظـيــم عمل
االتحاد األوروبي ،تحظر على الشركة
اكـتـســاب امل ـيــزة التنافسية مــن خــال
ف ــرض ظـ ــروف ت ـجــاريــة غـيــر ُمنصفة
ع ـلــى ال ــاع ـب ــن اآلخ ــري ــن ف ــي ال ـســوق
(بما فــي ذلــك الـعـ ّـمــال واملستهلكون)،
وذل ــك فـقــط عـبــر نـفــوذهــا فــي الـســوق.
وفي هذه الحاالتّ ،
يتم فرض عقوبات
تصل إلى  %1من مبيعات الشركة في
ال ـعــالــم .بــاإلضــافــة إل ــى ذل ــك يـمـكــن أن
تطلب املفوضية ّ
تعهدًا بتفكيك أجزاء
ّ
معينة من الشركة.

آريس ــ كوبا

سـ ـ ـ ــوزان ويـ ـكـ ـسـ ـف ــورث :رئ ـي ـس ــة وحـ ــدة
فــي الـقـســم األوروبـ ــي والــدولــي فــي اتـحــاد
النقابات األملانية الفيدرالية .شغلت سابقًا
م ــوق ــع م ـس ـت ـشــارة قــانــون ـيــة واق ـت ـصــاديــة
رفـيـعــة امل ـس ـتــوى ل ـل ـشــؤون األوروبـ ـي ــة في
غرفة العمل النمساوية.
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ماركس ضد سبنسر
غسان ديبة

ّ ّ
ضد القلة :درس من مليونيرات أميركيين
متساو ألن أنظمتنا وبنياننا
«مجتمعنا غير
ٍ
ُم َّ
صممة إلعطاء بعض الجماعات األفضلية
على اآلخرين ،وألن البعض سيكون محظوظًا
أكثر من غيره»

تشارلي سيمونز ،مليونير وطني

اآلن وق ـ ــد ان ـت ـه ــت امل ـ ــوازن ـ ــة إل ـ ــى أروق ـ ــة
مجلس النواب ،ينتهي ٌ
أمر آخر معها ،أال
َُ
وهــو الحديث عن الفساد الــذي كثر في
اآلون ــة األخ ـيــرة .غــريــب أمــر لـبـنــان ،فهو
ي ـت ـعـ َّـرض ّدائ ـمــا ل ـعــواصــف فــي فـنـجــان،
وخـصــوصــا عـنــدمــا يتعلق األم ــر بـمــوجــات «مـحــاربــة
الفساد» .وبشكل دوري ،وإن لم يكن تــواتــره سريعًا،
ّ
وتتحول
تبرز أصوات عديدة تطالب بإنهاء الفاسدين،
إلى حملة افتراضية في اإلعالم والتصاريح والوسائط
االجتماعية لـ«اصطياد َ
الس َحرة» ،ولكن فجأة ينتهي
ّ
ّ
ّ
كــل شــيء .وعندما ينتهي كــل شــيء ،يبقى كــل شيء
على حاله.
مـ ــا ي ـب ـق ــى ث ــابـ ـت ــا ،ل ـي ـس ــت م ـج ـم ــوع ــات ال ـف ــاس ــدي ــن
ُ
املـفـتــرضــن فــي مــواقـعـهــم فــي الـقـطــاع ال ـعــام فقط،
بــل أي ـضــا الـنـظــام االق ـت ـصــادي والـسـيــاســي،
ّ
وال ــذي سيبقى ثابتًا حــتــى وإن تـ ّـم القبض
على هــؤالء .فاملعضلة األساسية في لبنان
ّ
ليست الفساد الفردي في الدولة ،وإنما في
النظام االقتصادي الذي ُينتج فارقًا شاسعًا
في املداخيل والثروة ،وأصبح من األعلى ّفي
العالم .ما يعني أن ميكانيزمات سيطرة القلة
على الثروة ليست في الفساد الفردي غير
القانوني ،وإن كــان هــذا مــا يحصل ،بــل ّفي
ُ
ميكانيزمات تــوزيــع الـثــروة والــدخــل امل َولفة
فــي االق ـت ـصــاد ،وه ــي فــي أكثريتها شرعية
وقانونية ،وبالتالي مكافحتها لن تكون أبدًا
فــي إط ــاق لعبة «أب ـط ــال وس ــارق ــن» مــن وقــت
إلــى آخــر ،بــل فــي إنـشــاء ّ ميكانيزمات لعكس
ميكانيزمات سيطرة القلة :أي «ميكانيزمات
ّ
ضد ميكانيزمات».
َ ُّ
وهنا ال بـ ّـد مــن طــرح أسئلة ع ـ ّـدة :ملــاذا تركز
الـ ـث ــروة ف ــي ل ـب ـنــان مــرت ـفــع جـ ـ ّـدًا بـحـيــث يبلغ
معامل جيني  ،88.9وهــو من األعلى في العالم
وفق «تقرير الثروة العاملي» الصادر عن «كريدي
ســويــس»؟ ثانيًا ،ملــاذا في لبنان ،وفــق حسابات
االقـتـصــاديــة لـيــديــا أس ــود مــن «مــدرســة بــاريــس
بجهد كبير أن ّ
تطبق
لالقتصاد» ،والتي تحاول
ٍ
ٍ
مـنـهــج تــومــاس بـيـكـيـتــي ،ال ـ ــ %1يـحـصـلــون على
 %45من الثروة والـ %10على  %70منها؟ ثالثًا،
ملــاذا في لبنان  %1من املودعني يمتلكون %50
ّ
من قيمة الــودائــع؟ وباإلضافة إلــى كــل ذلــك ،تبلغ
نسبة البالغني الذين لديهم ثروة أكثر من مليون
دوالر  %0.3فـقــط .واأله ــم ّرب ـمــا ،أن هـنــاك عــددًا
كبيرًا ،نسبة إلى عدد السكان ،من األثرياء الذي
يسمع الناس عنهم دائمًا ،فيما العدد الذي يظهر
على الئحة «فوربس» السنوية لألثرياء يبقى
على
مـتــدنـيــا ،ألن ال ـث ـ ّـروات الـكـبـيــرة األخ ـ ــرىّ ،
األرجـ ــح ،هــي أق ــل مــن مـلـيــار دوالر أو ال ُيبلغ
عنها .باملناسبة رقم املليار دوالر مرتفع ّ
جدًا،
ّ
ّ
إذ يشكل نحو  %2من الناتج املحلي في لبنان.
ّ
ّ
وإذا قارناه مع الواليات املتحدة ،فهو كأن يمتلك
أحدهم في أميركا ثروة بقيمة  400مليار دوالر،
وهو أمر لم يصل إليه بعد أحد (ثروة األغنى وهو
جيف بيزوس تبلغ  131مليار دوالر).
األج ــوب ــة عـلــى ه ــذه األسـئـلــة ال تــرتـ ّبــط بالفساد
ّ
وإنما في ميكانيزمات سيطرة القلة .وبالتالي
ال يمكن تفسيرها وفــق النظريات االقتصادية
النيوكالسيكية بــأن املداخيل تتبع اإلنتاجية ّ
الحدية
الـتــي تـقــول إن الـفـ ّـرق بــن دخــل ه ــؤالء ودخــل
األكـثــريــة مــا هــو إل ف ــرق فــي اإلنـتــاجـيــة بني
عميل اقتصادي «أ» وعميل اقتصادي «ب».
ط ـب ـعــا ،ل ـقــد بــره ـنــت ه ــذه ال ـن ـظــريــة ع ــن عــدم
قــدرت ـهــا عـلــى تـفـسـيــر ه ــذه ال ـفــروقــات فعليًا،
وقــد ألقى جوزيف ستيغليتز في كتابه «كلفة
ً
ظالال من ّ
الشك حول هذه النظرية
الالمساواة»
ّ
في تفسير ما يحصل ،على األقل في الرأسمالية

األمـيــركـيــة ال ـي ــوم ،مــن حـيــث ع ــدم الـتـنــاظــر بــن العمل
واإلنتاج والثروة .فإذا كانت نظرية اإلنتاجية ّ
الحدية ال
تعمل في أميركا ،كما يقول ستيغليتز ،فمن املثير أن
نعرف رأيه إذا قرأ أرقام لبنان ودرسها ،كيف أن ،وفقًا
لقوله« ،الكثير من الثروة في األعلى  -وبعض العذاب في
األسفل  -ناتج عن نقل الثروة ال خلقها»!
من ُت ّ
رجح الميكانيزمات؟
إن مـيـكــانـيــزمــات إن ـت ــاج ع ــدم املـ ـس ــاواة ع ــدي ــدة ،ومــن
ضمنها ،بشكل أساسي ،التباعد بني عوائد الرأسمال
وعــائــد الـعـمــل فــي الـنـظــريــة والــواقــع حــول الـعــالــمَ .
فلنر
ّ
بشكل سريع كيف يمكن أن تتجلى تلك العوامل في
لبنان.
ال ـع ــام ــل ّ
ـدال الـعـمــل
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العمال باآلالت) هو أحد ُامل َّ
مثال ّ
حددات
بالرأسمال (أي
ِّ
ُ
األساسية لتباعد العوائد بينها .ويبي تقرير
لـ ـصـ ـن ــدوق الـ ـنـ ـق ــد ال ـ ــدول ـ ــي أن تــأث ـيــر
التكنولوجيا ّ
يفسر نحو  %50من
انخفاض ّ
حصة األجــر في الدول
ُامل ِّ
تقدمة .في لبنان ،هذا العامل
ّ
ي ـك ــاد ي ـك ــون غ ـيــر م ــؤث ــر ،ألن
عمليات االستبدال بني اآلالت
والعمال قليلة ّ
ّ
جدًا.

أنجل بوليغان
المكسيك

يسيطر األغنياء على
ّ
«مناطقهم» ُالفقيرة ويتبرعون
للقيام بأعمال يفترض بالدولة
القيام بها ،وبهذا يكملون
حلقة السيطرة على االقتصاد
والمجتمع والسياسة

العامل الثاني هو االحتكار ،فقد َّبينت الــدراســات في
ً
ّ
الواليات املتحدة ،مثال ،أن زيــادة االحتكار في العقود
األخيرة كانت من أسباب انخفاض ّ
حصة األجــور ،إذ
أصبحت االحتكارات تسيطر أكثر وأكثر على الفائض
االقتصادي عبر الــربــح .في لبنان ،من املـ ّ
ـرجــح أن هذا
ّ
العامل ّ
مهم بسبب التركز العالي في بعض األسواق.
ّ
الطبقتني
العامل الثالث هو العوملة التي أد ُت إلى خسارة
َّ
العاملة والــوسـطــى فــي ال ــدول املـتـقـ ِّـدمــة ،وفــق ُ«مخطط
الفيل» لالقتصادي برانكو ميالنوفيتشَّ ،
وأدت إلى ربح
ّ
الرأسمال الكبير .في لبنان ،هــذا العامل غير مهم في
إنتاج عدم املساواة بني الرأسمال والعمل،
ّ
إل أنه أساسي في إنتاج عدم املساواة
بني العمالة املــاهــرة وغير املاهرة
وال ـع ـ ّم ــال ــة امل ـه ــاج ــرة وال ـع ـمــالــة
املـ ـح ــلـ ـي ــة .ب ـش ـك ــل م ـخ ـت ـصــر
«الــرأسـمــال داخ ــل لبنان يربح
من العمل خارجه».
العامل الرابع هو تــوازن القوى
بــن الــرأسـمــال والـعـمــل ،والــذي
يميل في لبنانّ ،
بحدة ،لصالح
ال ـ ــرأسـ ـ ـم ـ ــال بـ ـسـ ـب ــب ض ـع ــف
النقابات ّ
العمالية وشبه انقراض
العقود الجماعية وخصوصًا في
ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص وارتـ ـف ــاع جيش
العاطلني عن العمل.
ال ـعــامــل ال ـخــامــس هــو الـسـيــاســات
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة واملـ ــال ـ ـيـ ــة الـ ـت ــي مــن
امل ـع ــروف أن ـهــا ُم ـن ـحــازة ف ــي لبنان
إل ـ ــى الـ ــرأس ـ ـمـ ــال وع ـ ــوائ ـ ــده بـشـكــل
كبير .بالتالي ،من الواضح ،أن ُالبنى
واألن ـظ ـم ــة ف ــي ل ـب ـنــان «ت ـع ـطــي بعض
الجماعات األفضلية على اآلخــريــن»،
ّ
وأكثر بــأشــواط من الــواليــات املتحدة
األميركية .فهل من نجدة؟

المليونيرات األميركيون إلى النجدة؟
ّ
في عام َّ 2010
تأسست في الواليات املتحدة األميركية،
جمعية أطـلـقــت عـلــى نفسها «املـلـيــونـيــرات الــوطـنـيــون»
( .)Patriotic Millionairesطبعًا ،نحن لسنا بحاجة إلى
املليورنيني األميركيني ليقولوا لنا ما يجب فعله ،ولكن
هناك دروس إذا ّ
تمعن بها الرأسماليون اللبنانيون ،قد
يجدون أن خشبة الخالص ليست في استحواذهم على
أجزاء أكبر وأكبر من الكعكة ،وإنما على أقل وأقل منها.
ّ
الجمعية األميركية (https://
وهنا يمكنهم مراجعة موقع
ّ ً
 ،)patrioticmillionaires.orgوســأسـتـشـهــد مـطــوال
ّ
بمقدمته:
«إن أعـضــاء «املليونيرات الوطنيون» فـخــورون بكونهم
«خونة لطبقتهم» ،وهم من األميركيني ذوي الثروات العالية،
ّ
ومــن عــالــم األعـمــال واملستثمرين الــذيــن ات ـحــدوا بسبب
ُ
ّ
زعزع لالستقرار
قلقهم بشأن تركز
الثروة ّوالسلطة امل ِ
ّ
تتمثل ّ
مهمة منظمة «املليونيرات الوطنيون»
في أميركا.
فــي بـنــاء دول ــة أكـثــر اسـتـقــرارًا وازده ـ ــارًا وتضمينًا من
خــال الترويج للسياسات ّ
العامة القائمة على «املبادئ
ُ ّ
األساسية» املتمثلة بالتمثيل السياسي املتساوي ،واألجر
الــذي يضمن العيش لجميع املواطنني العاملني ،وبنظام
ضريبي عادل (بحيث):
ّ
يتمتع جميع املواطنني ّ
بقوة سياسية مساوية
 -1يجب أن
ّ
لتلك التي يتمتع بها املليونيرات؛
 -2على جميع املواطنني الــذيــن يعملون ب ــدوام كامل أن
يكونوا قادرين على تأمني احتياجاتهم األساسية؛
ّ
 -3يجب أن تشكل اإلي ــرادات الضريبية من املليونيرات
واملـلـيــارديــرات والـشــركــات ّ
الحصة األكـبــر مــن اإلي ــرادات
الضريبية الفيدرالية».
ّ
إذًا ّ
القوة السياسية واالقتصادية الناتجة من تركز الثروة
يجب أن تــواجــه عبر الـضــرائــب مــن أج ــل بـنــاء اقتصاد
ُمختلف وهي ليست على اإلطالق إجراءات عقابية (فهم
ّ
ليسوا ماسوشيني ولكن البعض بالطبع يتهمهم أنهم
اشتراكيون) .نحن في لبنان أيضًا بحاجة إلى تأكيد هذا
ّ
واملهم أيضًا أن نلحظ أن املليورنيني الوطنيني ال
األمــر،
يريدون استغالل مالهم في فعل الخير (أو ال يكتفون بهذا
ً
األمر) ،بل هم يريدون تغيير السياسات وصوال إلى وضع
ضرائب أعلى على أنفسهم .ففي لبنان ،األعمال الخيرية
لألثرياء هي إحدى الطرق األساسية للسيطرة السياسية
لهؤالء .وأصبح «فعل الخير» جزءًا أساسيًا من التفكير
الجماعي اللبناني فيسيطر األغنياء على «مناطقهم»
الفقيرةّ ،
ويغزون الفضاء العامّ ،
ويتبرعون للقيام بأعمال
ُمـفـتــرض على الــدولــة الـقـيــام بـهــا ،وبـهــذا يكملون حلقة
السيطرة على االقتصاد واملجتمع والسياسة .على عكس
ذلك ،املليورنيون الوطنيون يسألون :ملاذا هذا التباعد في
الدخل والثروة بني الطبقات في املجتمع؟ وماذا يمكن أن
نفعل على مستوى السياسات لعكسه؟ هــذا هو درس
بعض املليونيرات األميركيني للعالم.
ُ
فــي عــام  1980انتخب رونــالــد ريـغــان رئيسًا للواليات
ّ
املتحدة ومعه أتت باقة من النظريات االقتصاديةّ ،
أهمها
نظريات جانب الـعــرض وتـقــوم بأساسها على خفض
الضرائب على الرأسمال ،وما ُعرف بـ«اقتصاد التساقط
أو االنسياب إلى األسفل» ()trickle down economics
أي إن الثروة تنساب أوتوماتيكيًا من األعلى إلى األسفل.
النظرية األولى ُسميت باقتصاد السحر األسود ،والثانية
ّ
بالنكتة الـتــي دحضتها كــل الـتـجــارب االقـتـصــاديــة منذ
ذل ــك الــوقــت .فــي ه ــذا اإلطـ ــار ،ذك ــرت دراس ــة لصندوق
النقد الدولي في عام « 2015أن توزيع الدخل ّ
مهم
ّ
للنمو .بالتحديد إذا زادت ّ
حصة الــ % 20األعلى،
ّ
أو األغـنـيــاء ،ف ــإن الـنـمــو ينخفص على املــدى
ّ
املتوسط ،ما يعني أن املنافع ال تتساقط».
ّ
على الــرغــم مــن كــل ذلــك ،هــذان األم ــران ال
َّ
ي ــزاالن يتحكمان بالتفكير الـســائــد في
لبنان حول الثراء والفقر والثروة والدخل
ّ
ّ
والنمو والتوظيف واالستثمار ،وكــل ما
ّ
يتعلق باالقتصاد .اليوم ،أكثر من أي يوم
مـضــى ،يجب أن يـكــون واضـحــا أن ذلك
السحر األسود وتلك النكتة قد طال أمدهما
أك ـث ــر م ــن الـ ـ ــازم وامل ـط ـل ــوب إن ـهــاؤه ـمــا.
فالثروة لن تتساقط بل يجب إسقاطها،
وقد ينفع هنا أن يكون بعض املليونيرات
اللبنانيني خائنني لطبقتهم أيضًا.

