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لبنان

لبنان

ّ
عندما تقرر أميركا مكافحة الفساد في لبنان!
ّ
على الغالف

تأخير تأليف الحكومة:
حكم الصبيان

تصور التفاق سياسي جديد وال مركزية إدارية
دمج سريع للمصارف ومعاقبة «المخالف» منها
ابراهيم األمين
ف ــي ل ـب ـن ــان ،ك ـم ــا ف ــي عـ ــدد غ ـي ــر قـلـيــل
مـ ــن دول امل ـن ـط ـق ــة ،ح ـش ــد ه ــائ ــل مــن
السياسيني واملواطنني «القدريني» ازاء
الواليات املتحدة .ال نعرف الوقت الذي
تحتاجه البشرية حتى تتخلص من
وهم القوة املطلقة الميركا في العالم.
لكن ،فــي هــذه االثـنــاء ،يفترض جميع
من يتوسل رضى العم سام ان ال مجال
ملـقــاومـتـهــا ،وان م ــا ت ـق ــرره سيحصل
طــوعــا او غصبًا .وحـتــى عندما تهزم
ام ـي ــرك ــا ،ف ــان هـ ــؤالء ي ـع ـت ـبــرون االم ــر
مجرد مناورة ارادتها واشنطن .وفي
ه ــذه ال ـحــالــة ،يصبح ال يـكــون منهزم
امـيــركــا ،فــي نـظــر ه ــؤالء ،بـطــا ق ــادرا،
بل عميال متخفيا اعطته هــذه املنحة
ليمرر لها ما تريد .االنكى من كل ذلك،
هو ان يخرج هــؤالء املتسابقون لنيل
رض ــى ام ـيــركــا ،ال ــى ان ـت ـقــاد ايـ ــران من
زاوية ان «ردها على اغتيال سليماني
كان بال أثر» ...واللطيف أن ايًا منهم ال
يجرؤ على انتقاد السياسة االميركية،
واذ بــه يعتبر قصف قــاعــدة عسكرية
أميركية حدثًا تافهًا!
أص ـ ـحـ ــاب هـ ـ ــذه ال ــوجـ ـه ــة فـ ــي عــامل ـنــا
العربي ال ي ـبـ ّـررون هزيمتهم الدائمة
أمام االميركيني .يرفضون فكرة ان في
مقدور احد مقاومة الوجود والتأثير
االم ـي ــرك ـي ــن .وه ـ ــم ،ب ــذل ــك ،يـعـتـقــدون
بــأن ـهــم ي ـق ـ ّـدم ــون ال ـح ـجــة ع ـلــى وج ــود
ال ـ ـقـ ــوات االم ـي ــرك ـي ــة ف ــي دي ـ ــاره ـ ــم ،او
قـبــولـهــم بــالـقــوانــن االمـيــركـيــة الدارة
شؤون الكون .ينتشر هؤالء في أرجاء
امل ـع ـمــورة .لكنهم كـثــر فــي الـسـعــوديــة
واالمـ ــارات وقـطــر والـكــويــت .وفــي بلد
مثل لبنان ،يكون للمشهد لون وطعم
مختلفان.
ب ـعــض م ــن ي ـت ـصــرفــون بـصـفـتـهــم من
قـ ـ ــادة ال ـ ـثـ ــوار ف ــي ل ـب ـن ــان (مـ ــن صـنــف
«الـسـلـمـيــن» ج ـدًا ت ـحــدي ـدًا) يــراهـنــون
بقوة على ان الواليات املتحدة ستحقق
حلم اللبنانيني بانهاء حكم الفساد.
هذا الصنف من الثوار املنتشرين على
ال ـشــاشــات وامل ــوج ــودي ــن عـلــى االرض
(فـ ــي الـ ـتـ ـظ ــاه ــرات ال ـس ـل ـم ـيــة ح ـص ـرًا)
ي ـع ـت ـق ــد ويـ ـتـ ـص ــرف عـ ـل ــى أس ـ ـ ــاس ان
الواليات املتحدة «اخذت قرارا نهائيا
ب ــدع ــم ثـ ـ ــورة ال ـش ـع ــب ال ـل ـب ـنــانــي ضــد
ال ـف ـســاد» .وال حــاجــة ،بــالـطـبــع ،لشرح
موقف هــؤالء «الـثــوار» وهم يرفضون
تحميل اميركا اي مسؤولية عن خراب
لبنان كما عن خراب املنطقة.
ً
لـكــن ،لنأخذ مـثــا عما يتناقله «ثــوار
ام ـي ــرك ــا» ،م ــن امل ــوج ــودي ــن ف ــي مــواقــع
نـفــوذ داخ ــل الــدولــة او فــي الـســاحــات.
وفي ذلك ،عينة مما يفترض انه «خطة
امـيــركـيــة» خــاصــة بلبنان فــي املرحلة
املـقـبـلــة ،ورد ج ــزء مـنـهــا فــي محاضر
ج ــرى تــداولـهــا عـلــى مـسـتــوى قـيــادات
رسمية بارزة ،سياسية ودبلوماسية.
مــن آخ ــر ه ــذه ال ـت ـص ــورات ،مــا ع ــاد به
زوار بــارزون من واشنطن ونيويورك
قبل نهاية السنة املاضية .بني هؤالء
مــن ينشط فــي الـسـيــاســة وعــالــم املــال
واالع ـمــال ايـضــا ،رجـعــوا إلينا بأنباء
عن «تغييرات سريعة وعميقة ودائمة
تتوقعها الــواليــات املتحدة في لبنان
خـ ــال ال ـف ـت ــرة امل ـق ـب ـل ــة» .وق ـ ــال ه ــؤالء
ان «واش ـن ـطــن تــدعــو الـلـبـنــانـيــن الــى
الـ ـتـ ـص ــرف ب ـم ـس ــؤول ـي ــة ك ـ ــون عـمـلـيــة
التغيير ستكون قاسية ومؤملة ،لكنها
سـتـفـتــح ال ـب ــاب امـ ــام مـسـتـقـبــل افـضــل
على املدى الطويل».
وعلمت «االخـبــار» ان مسؤولني كبارًا

ابتزاز وتجنيد
اللطيف في «ورقة األفكار األميركية» أن مقربني من واشنطن عمدوا في االسابيع
القليلة املــاضـيــة ال ــى تـســريــب اس ـمــاء يـقــولــون انـهــا سـتـكــون عـلــى لــوائــح «الـفـســاد
َّ
«املشهر فيهم» عمدوا فــورا الــى التواصل مع جهات
االميركية» .وتبني ان بعض
سياسية وقانونية واعالمية اميركية ،بغية الشروع في حملة مضادة تهدف الى
تسوية أوضاعهم حيث امكن .ويجري الحديث عن مشاريع تسويات تكون كلفتها
مـئــات املــايــن مــن الـ ــدوالرات الـتــي يدفعها اللبنانيون «املشتبه فيهم» للسلطات
االميركية مباشرة او من خالل اتفاقات مع مكاتب قانونية أميركية .هذه العملية
تأتي تكرارًا ملا هو حاصل مع كل رجال االعمال للبنانيني وغير اللبنانيني الذين
تقرر الخزانة االميركية معاقبتهم بتهمة التعاون مع حزب الله .وقد امكن للواليات
ً
املتحدة جمع الكثير من االم ــوال ،فضال عن تجنيد عــدد غير قليل من املخبرين
من نادي رجال االعمال الذين يدلون بمعلومات مفصلة عن رجال اعمال لبنانيني
اخرين يعملون في الخليج وافريقيا واميركا الجنوبية ،في مقابل ضمان الحماية.
وصــار جيش املخبرين كبيرا ليشمل مصرفيني لبنانيني يتم تهديدهم باقفال
مصارفهم او وضعهم على الئحة العقوبات ان لم يتعاونوا .والتعاون هنا ال يقتصر
ً
على تسهيل مراقبة ما تعتقده واشنطن أعماال تخص حزب الله ،بل يشمل أيضًا
تقديم معلومات مفصلة عن كل ما تريده الواليات املتحدة من معطيات تخص افرادا
او شركات مرت في دورة لبنان املالية.
ويبدو ان الفريق االمني االميركي املعني بهذه االتـصــاالت صــار اكثر خبرة في
مـعــرفــة الخلفية النفسية للمستهدفني .وص ــار يميز بــن ال ـقــادريــن عـلــى تحمل
الضغوط والعمل كمخبرين امنيني ،وبني من ال يقدر على اكثر من دفع الفدية لقاء
عدم احتجاز امواله او تعطيل اعماله .ويتولى فريق امني اميركي ادارة هذا امللف،
ويعقد االجتماعات مع رجال اعمال ومصرفيني لبنانيني في دول عدة ،من قبرص
والـيــونــان وايطاليا وفرنسا ورومــانـيــا وبلغاريا وبريطانيا ،الــى االم ــارات العربية
املتحدة واالردن واملغرب ،باالضافة الى عواصم في اميركا الالتينية وكندا.
ويمكن ذات يوم جمع كتاب من الطرائف عن االدارة االميركية لهذا امللف ،وطريقة
جمع املعطيات وعمليات التهويل والضغط التي يتعرض لها املستهدفون .وهذه
ُ
«الـطــرائــف» ال تظهر ضعفا اميركيا في مجاالت عــدة فحسب ،بل تظهر الدونية
املخيفة عند هذه املجموعة من املخبرين اللبنانيني.
واشنطن ال تزال تراهن على استغالل الحراك الشعبي الحداث تغييرات كبيرة في االدارة السياسية والمالية للبالد (هيثم الموسوي)

ف ــي ال ــدول ــة ،ج ــرى اطــاع ـهــم ف ــي وقــت
الحــق على مــا اصطلح على تسميته
ب ــ«ورق ــة اف ـكــار امـيــركـيــة» تــم جمعها
بـ ـع ــد ل ـ ـ ـقـ ـ ــاءات ع ـ ـقـ ــدت ب ـ ــن الـ ـع ــاش ــر
والـثــانــي والـعـشــريــن مــن كــانــون االول
م ــن ال ـع ــام  ،2019وشـمـلــت مـســؤولــن
ام ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــن يـ ـعـ ـمـ ـل ــون فـ ـ ــي وزارتـ ـ ـ ـ ــي
الخارجية والخزانة ،وفي االحتياطي
الفيدرالي (املصرف املركزي االميركي)
اض ـ ــاف ـ ــة ال ـ ـ ــى «م ـ ـقـ ــربـ ــن م ـ ــن اجـ ـه ــزة
االستخبارات».
وب ـح ـســب م ــا عـلـمــت «األخ ـ ـبـ ــار» ،فــان
مــرج ـعــا رئــاس ـيــا ل ـفــت ال ــى «ان حــاكــم
مصرف لبنان رياض سالمة ،يتصرف
على خلفية هذه املعطيات االميركية.
وان ــه مستمر بــال ـتــذرع بــامــور اداري ــة
وت ـق ـن ـيــة وب ــال ـس ــري ــة امل ـصــرف ـيــة لـعــدم
الكشف عــن مخالفات كبيرة حصلت
خ ــال ال ـع ــام امل ــاض ــي» .وي ــرى املــرجــع
الرئاسي ان املعلومات «تدل على ازمة
كبيرة ستواجه القطاع املصرفي ،وان
رياض سالمة يحاول رمي املسؤولية
على االخرين وخصوصا على القوى
السياسية».
ويـ ـب ــدو ان س ــام ــة ي ــدي ــر ب ـم ـســاعــدة
بـعــض اص ـحــاب امل ـص ــارف ،وال سيما
رئيس الجمعية سليم صفير ،معركة
«تبييض صفحة» القطاع ،ويستخدم
هـ ــؤالء بــال ـت ـعــاون م ــع مـصــرفـيــن من
الفئة الدنيا ،كل ما يملكون من نفوذ
الب ـ ـقـ ــاء الـ ـقـ ـط ــاع وسـ ــامـ ــة وج ـم ـع ـيــة
املـصــارف خــارج مشهد االحتجاجات
الشعبية .حتى ان سالمة ال يتوانى -
وهذا حقه  -عن االستعانة بجيش من

املستشارين واالعالميني والسياسيني
واالم ـن ـيــن واملـصــرفـيــن ،الــذيــن سبق
ان وف ــر لـهــم ال ـخــدمــات ،ليطلب منهم
الوقوف الى جانبه في هذه اللحظات
الحرجة.
واتيح لــ«االخـبــار» االطــاع على ملف
موثق يخضع لعملية تدقيق كبيرة،
يـتـضـمــن م ــوج ــزا ع ــن عـمـلـيــات مــالـيــة
كبيرة حصلت خالل السنوات القليلة
املاضية ،تخص سالمة نفسه وآخرين
من نافذين في القطاع املصرفي ومن
شخصيات بــارزة .وحسب املعطيات،
فـ ـ ـ ــان املـ ـعـ ـنـ ـي ــن ب ـ ـمـ ــا اص ـ ـط ـ ـلـ ــح ع ـلــى
تسميته بـ«ملف االموال املهربة» بدأوا
يكتشفون معطيات تـخــص الـتــواطــؤ
بـ ــن س ــام ــة وبـ ـ ــن م ـص ــرف ـي ــن ك ـبــار
وشخصيات سياسية ورجــال اعمال.
كذلك عكست املعلومات حجم التدخل
ف ــي ال ـح ـيــاة الـسـيــاسـيــة والـتـشــريـعـيــة
واالع ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة ،خ ـ ـصـ ــوصـ ــا ع ـم ـل ـي ــات

االق ـ ــراض الـكـبـيــرة لـغــالـبـيــة الــوســائــل
االعــامـيــة اللبنانية ،مــن تلفزيونات
وصـحــف واذاع ــات ووك ــاالت تتعاطى
االن ـت ــاج االع ــام ــي واالع ــان ــي ،والـتــي
تولى سالمة االشراف عليها مباشرة،
وخضعت ملــوافـقـتــه ،وتــولــت مصارف
عــدة ادارة الجانب املــالــي منها .وكــان
ه ــدف عمليات االق ــراض تـلــك مـنــع اي
ن ـقــاش ح ــول ال ــواق ــع امل ــال ــي وال ـن ـقــدي
في لبنان .وهي التي اتاحت وال تزال
ل ـســامــة وآخ ــري ــن م ـم ــارس ــة ن ـفــوذهــم
القوي على وسائل اعالمية بــارزة في
لـبـنــان ،وه ــو مــا ظـهــر ب ـصــورة كبيرة
خالل االشهر الثالثة املاضية في اداء
قـنــاتــي «م ــر تــي ف ــي؛ و«ال ـج ــدي ــد» ،مع
تمايز نسبي لقناة «ال بــي ســي آي».
بينما تولت جهات قريبة من سالمة
وم ــن نــافــذيــن ف ــي جـمـعـيــة امل ـص ــارف،
ت ـس ــوي ــق امل ـع ـل ــوم ــات ال ـخ ــاط ـئ ــة غـبــر
م ــواق ــع ال ـك ـتــرون ـيــة اخ ـب ــاري ــة يــديــرهــا
«منتحلو صفة» ،ومن خالل اعالميني
وبـ ـع ــض ال ـش ـخ ـص ـي ــات الـ ـت ــي ي ـجــري
تقديمها بصفة خ ـبــراء متخصصني
في الشأنني املالي واالقتصادي.

بعض «الثوار» يتصرف
على أساس ان هناك
قرارًا أميركيًا نهائيًا
بدعم ثورة اللبنانيين
ضد الفساد

وصايا واشنطن
بالعودة الى نتائج الزيارات الخاصة
ال ـ ــى ال ـع ــاص ـم ــة االمـ ـي ــركـ ـي ــة ،اظ ـه ــرت
معلومات حصلت عليها «االخ ـبــار»،
ولــم تنفها «م ـصــادر م ــأذون لـهــا» ،ان
الــواليــات املتحدة ال تــزال تــراهــن على
ام ـكــان ـيــة اس ـت ـغــال الـ ـح ــراك الـشـعـبــي
الح ــداث تغييرات كبيرة على صعيد
االدارة ال ـس ـيــاس ـيــة وامل ــال ـي ــة ل ـل ـبــاد.
وك ـش ـف ــت املـ ـعـ ـل ــوم ــات ان «واش ـن ـط ــن

م ـس ـت ـعــدة ك ـمــا ه ــي حــال ـهــا ف ــي كثير
من البلدان ،للتخلي عن حلفاء عملوا
معها طــوال العقدين املاضيني ،وانها
ستطيح ب ـعــدد مـنـهــم بـحـجــة الـفـســاد
وت ـس ـت ـث ـم ــر ذل ـ ــك فـ ــي م ـع ــرك ــة تـغـيـيــر
س ـي ــاس ــي ش ــام ـل ــة ف ــي الـ ـب ــاد هــدفـهــا
االمـ ـس ــاك م ـج ــددا بــال ـس ـل ـطــات املــالـيــة
والعسكرية واالمنية واملصرفية».
وبـحـســب املـعـلــومــات نـفـسـهــا ،ف ــان ما
يــروج لــه حلفاء اميركا فــي لبنان من
خ ـطــوات تـنــوي واشـنـطــن الـقـيــام بها،
يقع ضمن البرنامج االتي:
 -1ستصدر الــواليــات املـتـحــدة قائمة
ع ـق ــوب ــات ج ــدي ــدة ف ــي املـسـتـقـبــل غير
البعيد ،تضم قائمة أف ــراد مــن الــوزن
الـثـقـيــل ،م ــن املـحـســوبــن عـلــى جـهــات
س ـي ــاس ـي ــة م ـخ ـت ـل ـف ــة ،ولـ ـي ــس ح ـص ـرًا
مــن فريق  8اذار او املقربني مــن حزب
الله .وجــرى تــداول عــدد غير قليل من
االس ـم ــاء (الـقــريـبــة مــن الــرئـيــس سعد
ال ـح ــري ــري والـ ــوزيـ ــر جـ ـب ــران بــاس ـيــل)
ف ــي اج ـت ـم ــاع ــات وزارتـ ـ ـ ــي ال ـخــارج ـيــة
والـخــزانــة األميركيتني ،ومنهم رجــال
اع ـمــال مـعــروفــون ومـتـعـهــدو صفقات
عمومية ومصرفيون وتجار عقارات
تتهمهم واشنطن بتبييض العمالت.
 -2العقوبات الجديدة ستستند هذه
امل ـ ــرة إل ـ ــى الـ ـق ــان ــون امل ـ ـعـ ــروف بــاســم
«ق ـ ــان ـ ــون م ـغ ـن ـي ـت ـس ـكــي» ال ـ ـ ــذي ص ــدر
فــي والي ــة الــرئـيــس االمـيــركــي السابق
بـ ــاراك اوب ــام ــا ،والـ ــذي فـ ّـعـلــه الــرئـيــس
دونالد ترامب ليكون عامليا ويتجاوز
املــواطـنــن االمـيــركـيــن او املــوجــوديــن
عـ ـل ــى االراض ـ ـ ـ ـ ــي االم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،وصـ ــار
يـسـمــح لـلـحـكــومــة االم ـيــرك ـيــة بـفــرض
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عـقــوبــات عـلــى األفـ ــراد والـكـيــانــات في
جميع أنحاء العالم من دون اإلشــارة
إلى الجنسية أو البلد.
 -3تـ ـ ــؤكـ ـ ــد تـ ـ ـق ـ ــاري ـ ــر دبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة
ومـ ـح ــاض ــر اجـ ـتـ ـم ــاع ــات عـ ـق ــدت فــي
ال ـع ــاص ـم ــة االمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ان وزارت ـ ــي
الـخــارجـيــة وال ـخــزانــة و«االحـتـيــاطــي
الـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــدرال ـ ــي» ،اض ـ ــاف ـ ــة ال ـ ـ ــى ج ـه ــات
اخ ــرى (تـتـصــرف عـلــى ان ـهــا صديقة
ل ـل ـب ـن ــان) يـ ــؤكـ ــدون انـ ـه ــم فـ ــي ص ــدد
سياسة جديدة تجاه لبنان ،اختاروا
ل ـهــا ع ـن ــوان مـكــافـحــة ال ـف ـس ــاد .وق ــال
املـســؤولــون االميركيون ،انهم قــرروا
اشهار فقدانهم الثقة بغالبية القوى
وال ـش ـخ ـص ـيــات ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـنــافــذة
فــي لـبـنــان .وان العمل على مكافحة
الـفـســاد ال يقتصر على املـقــربــن من
حــزب الـلــه ،بــل على اخــريــن مــن قوى
وجهات اخرى بينها من اعتبر دائما
انــه قريب مــن اإلدارة االميركية .وان
طــريـقــة تـصــرف الـحـكــومــة االميركية
الجديد مع الواقع السياسي اللبناني
سيختلف جذريا عن السابق .وعلى
ال ــاع ـب ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن ال ـت ــدق ـي ــق فــي
طــري ـقــة ت ـص ــرف واش ـن ـط ــن م ــع ملف
تكليف رئـيــس جــديــد للحكومة ،ألن
م ــا ح ـصــل يـمـكــن اع ـت ـب ــاره تـجـسـيــدا
للسياسية الجديدة في واشنطن.
 -4ت ـن ـظــر ال ـح ـكــومــة االم ـي ــرك ـي ــة الــى
«الحراك الشعبي املستمر» في لبنان
على انــه مــؤشــر قــوي على استعداد
ال ـن ــاس لـتـغـيـيــر ك ـب ـيــر .وه ـ ــذا يعني
ان واش ـن ـط ــن س ـتــأخــذ ف ــي االع ـت ـبــار
الحاجة الى اطاحة كل الحرس القديم،
مــع اش ــارة خاصة الــى واقــع الرئيس

سعد الحريري« ،الذي ضعف كثيرا،
ّ
ويرجح
وبـصــورة واضحة للجميع.
ان ــه سـيـسـتـسـلــم ل ـلــوقــائــع ال ـجــديــدة،
وسيخرج من اللعبة .وسيكون لبنان
امام تحديات جديدة ،وربما باتجاه
ال ـس ـي ــر ن ـح ــو ات ـ ـفـ ــاق وطـ ـن ــي جــديــد
ي ــرس ــم مـسـتـقـبــل ال ـب ـلــد وفـ ــق قــواعــد
جديدة» .والالفت ،هنا ،ان االميركيني
ي ـت ـحــدثــون ع ــن اح ـت ـم ــاالت التقسيم
واعتماد المركزية سياسية...
 -5س ـ ـي ـ ـكـ ــون ال ـ ـ ـعـ ـ ــام  2020ح ــاف ــا
ب ــالـ ـنـ ـش ــاط ف ـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان .واشـ ـنـ ـط ــن
«تتوقع» تغييرات «كبيرة وسريعة
عـلــى مختلف الـصـعــد ،بـمــا فــي ذلــك
اعـ ـ ـ ــادة ال ـن ـظ ــر فـ ــي ه ـي ـك ـلــة ال ـق ـط ــاع
امل ـصــرفــي .وعـلــى الـجـمـيــع التصرف
ع ـل ــى ان ال ــوج ـه ــة ه ــي خ ـف ــض ع ــدد
مـصــارف لبنان الــى اقــل مــن عشرين
بـ ـ ـ ــدال مـ ـ ــن ن ـ ـحـ ــو  64م ـ ـصـ ــرفـ ــا ك ـمــا
هـ ــي ال ـ ـحـ ــال الـ ـ ـي ـ ــوم .ك ـم ــا س ـتــوضــع
الئـحــة بــاملـصــارف املتعثرة لشملها
فـ ــي م ـ ـشـ ــروع الـ ــدمـ ــج او ال ـت ـص ـف ـيــة.
ل ـك ــن االهـ ـ ــم ه ــو ان امل ـ ـصـ ــارف ال ـتــي
خ ــال ـف ــت الـ ـق ــوان ــن س ـي ـتــم ال ـت ـعــامــل
مـعـهــا ك ـم ـصــارف فــاش ـلــة او م ـهــددة
باالفالس ،وستتم معاقبتها بطريقة
او بأخرى» .ويجري الحديث هنا عن
دف ــع بـعــض امل ـصــارف ال ــى التصفية
الذاتية.
 -6ت ـس ـ ّـوق واش ـن ـطــن ل ـف ـكــرة تكليف
«ج ـ ـهـ ــات دولـ ـ ـي ـ ــة» ل ـل ـم ـس ــاع ــدة عـلــى
اس ـت ـع ــادة «االم ـ ـ ــوال امل ـن ـهــوبــة» عبر
مــراقـبــة «الـحـســابــات املـشـتـبــه فيها»
لـتـحــديــد حـجــم ه ــذه االم ـ ــوال ومـكــان
وجودها قبل العمل على استعادتها!

ّ
مر شهر على تكليف رئيس الحكومة
حـ ـس ــان دي ـ ـ ــاب ت ــأل ـي ــف الـ ـحـ ـك ــوم ــة...
حـ ـك ــوم ــة ل ـ ــون واحـ ـ ـ ــد م ـه ـم ــا ح ـ ــاول
البعض تغليفها باسم «التكنوقراط».
ه ــي ح ـك ــوم ــة ق ـ ــوى  8آذار وال ـت ـي ــار
الــوطـنــي ال ـحـ ّـر وح ـســان دي ــاب ،حتى
ل ــو أن األخـ ـي ــر غ ـي ــر م ـح ـس ــوب عـلــى
هذه القوى وأثبت خالل املفاوضات
عدم انصياعه لجزء كبير من رغبات
األح ـ ـ ـ ـ ــزاب ال ـس ـي ــاس ـي ــة وط ـل ـب ــات ـه ــم،
بشهادة النائب نهاد املشنوق .لكن
ي ـب ــدو أن امل ـش ـك ـلــة الــرئ ـي ـس ـيــة تكمن
ف ــي ت ـح ــال ــف ف ــري ــق  8آذار ـ ـ ـ ال ـت ـيــار
ال ــوط ـن ــي الـ ـح ــر .ال أحـ ــد ي ـ ــدري كيف
يمكن لهؤالء االنفصال عن األحــداث
الـ ـت ــي تـ ـج ــري م ـن ــذ  17ت ـش ــري ــن وم ــا
زالــت .أهو تجاهل متعمد أم ّ
ينم عن
ســذاجــة وع ــدم مـســؤولـيــة ت ــام؟ مــاذا
ينتظر هــذا الـفــريــق بعد حتى يــدرك
أن حالة الطوارئ املستمرة في البلد
لم تعد تحتمل التالعب بمصيره من
أجــل وزارة مــن هنا وحصة اضافية
م ــن هـ ـن ــاك؟ ثـ ــاث سـ ـن ــوات مـ ــرت من
ع ـهــد ال ــرئ ـي ــس م ـي ـشــال عـ ــون حملت
معها ثــاث سـنــوات مــن فشل التيار
الــوطـنــي الـحــر وحـلـفــائــه فــي تحويل
خ ـط ــاب ال ــرئ ـي ــس الـ ــى ب ــرن ــام ــج عمل
فعلي وخـطــة عمل إصــاحـيــة ،يمكن
االنـ ـ ـط ـ ــاق م ـن ـه ــا ل ـت ـغ ـي ـيــر س ـيــاســي
وإداري ولـ ــو بـنـسـبــة ض ـئ ـي ـلــة .منذ
شـهــر والـفــرصــة مـتــاحــة أم ــام ق ــوى 8
آذار وال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر لـقـيــادة
الــدفــة السياسية مــن دون عرقلة من
أحد ،والبدء بالعمل بعيدًا عن نظرية
«لم يسمحوا لي وعرقلوني» .األهم،
ال ـل ـح ـظــة ال ـح ـكــوم ـيــة الـ ـي ــوم ت ـتــزامــن
م ــع وص ـ ــول ال ـح ــري ــري ــة إلـ ــى أضـعــف
حــاالت ـهــا م ـنــذ مـطـلــع الـتـسـعـيـنـيــات.
ال يـعـنــي ذل ــك بــالـطـبــع أن الـحـكــومــة
املقبلة ستصنع املعجزات ،ولكن أقله
هي فرصة للسعي إلى التخفيف من
وحـشـيــة ال ـن ـظــام .رغ ــم ك ــل م ــا سـبــق،
املشاركة في
قررت القوى السياسية
ِ
التأليف واإلمعان في «صبيانيتها».
رئـيــس الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر جـبــران
باسيل ورئيس تيار املــردة سليمان
فرنجية ورئيس الحزب الديمقراطي
ط ــال أرسـ ـ ــان وآخ ـ ـ ــرون يـتـعــامـلــون
بـ ـب ــرودة م ــع ال ـت ــأل ـي ــف ،م ــن دون أي
اع ـت ـبــار ل ــأزم ــة االق ـت ـصــاديــة .ه ــؤالء
الـ ـ ــذيـ ـ ــن ال ي ـ ـ ــزال ـ ـ ــون يـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــرون الـ ــى
مـ ــا ي ـح ـص ــل فـ ــي الـ ـ ـش ـ ــارع عـ ـل ــى أن ــه
ّ
يصرون على تشريع الباب
مــؤامــرة،
ل ـه ــذه املـ ــؤامـ ــرة ،ع ـبــر تــأخ ـيــر تــألـيــف
الـحـكــومــة ،وإص ــراره ــم عـلــى «ه ــراء»
من نوع «حصتي أكبر من حصتك»،
ُ
متجاهلني أن ه ــذه امل ـعــارك ال تنتج
سوى تراجع في الشعبية ،وأن الناس
ً
تريد حـلــوال ألزماتها ال «حــروبــا» ال
طــائــل مـنـهــا تـحــت رايـ ــات «تحصيل
الحقوق».
يبدو أن أفضل وصف للخالفات التي
ت ـع ـتــري ال ـفــريــق ال ــواح ــد ع ـ ّـب ــر عنها
ال ـن ــائ ــب ج ـم ـيــل ال ـس ـيــد ف ــي ت ـغــريــدة
دعــا فيها املقاومة إلــى تــرك «الوسخ
السياسي في أيدي أصحابه» ،إذ كان
يفترض ببعض قوى  8آذار والتيار
ال ــوط ـن ــي ال ـح ــر أن ي ــدرك ــوا خ ـطــورة
املــرحـلــة الـتــي تـمـ ّـر بـهــا املـنـطـقــة بعد
اغتيال الــواليــات املتحدة لقائد قوة
القدس في الحرس الثوري االيراني
قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة
الحشد الشعبي أبو مهدي املهندس.
اغتيال بمنزلة إعــان حــرب أميركية
ع ـل ــى م ـح ــور املـ ـق ــاوم ــة ،وح ـ ــزب ال ـلــه
أبــرز املستهدفني فيها .أقــل ما كانت
ّ
ت ـح ــت ـم ــه ه ـ ــذه األزمـ ـ ـ ــة اإلس ـ ـ ـ ــراع ال ــى
تحصني الوضع الداخلي عبر تأليف
ح ـكــومــة فــاع ـلــة ،ال امل ــراه ـن ــة ع ـلــى أن
ال ـ ّ
ـرد االيــرانــي فــي قــاعــدة عــن األســد
أق ـف ــل أبـ ـ ــواب امل ــواج ـه ــة ف ــي اإلق ـل ـيــم.

يـتـجــاهــل هـ ــؤالء أن ضـغــوطــا هائلة
ّ
ـارس ع ـلــى ال ــرئ ـي ــس امل ـك ــل ــف ،من
تـ ـم ـ ِ
داخ ــل بيئته الـطــائـفـيــة ،وأن تمديد
فترة التكليف ُيفسح في املجال أمام
إص ــدار «فـيـتــو» طــائـفــي عـلــى حسان
دي ــاب شـبـيــه بــالــذي أشـ ِـهــر فــي وجــه
سمير الخطيب.
وســط هــذا املـشـهــد ،هـنــاك مــن ال يقل
صـبـيــانـيــة عــن األف ــرق ــاء السياسيني
السابقي الذكر ،وهو سعد الحريري.
قـ ــرر األخـ ـي ــر االس ـت ـق ــال ــة م ــن مـهــامــه
ُ
و«ال ـ ـحـ ــرد» إذا ل ــم ت ـ َـع ــد ال ـيــه رئــاســة
الـحـكــومــة وب ـشــروطــه .بالنسبة إلــى
الحريري ،ثمة من خطف منه «لعبته»
ول ـيــس ب ـ ــوارد تـحـ ّـمــل ّ
أي مـســؤولـيــة
حتى لو كان الهيكل ينهار بمن فيه.
يــدعــو رئـيــس الجمهورية يــوم أمس
الى اجتماع للمجلس األعلى للدفاع
فــي قصر بعبدا ،فيرفض الحريري،
وه ــو ن ــائ ــب رئ ـي ــس امل ـج ـلــس األع ـلــى
تلبية الــدعــوة ،مــا يحول دون عقده.
تـ ـب ـ ّـرر مـ ـص ــادره هـ ــذا ال ـت ـص ــرف بــأن
األزمة اليوم بحاجة إلى حل سياسي
ال أمني ،فيما هو شخصيًا يسهم في

الحريري يأمر بالقمع
ثم يمنع انعقاد
«الدفاع األعلى» بذريعة
رفض الحل األمني!

عرقلة كل الحلول وتحريض األجهزة
األمنية التي ال تــزال تأتمر بأوامره،
ب ــوصـ ـف ــه املـ ـتـ ـظ ــاه ــري ــن ب ــامل ــرت ــزق ــة
واملندسني واختراع غزوات مذهبية،
لـتـبــريــر ل ـجــوء االج ـه ــزة االمـنـيــة إلــى
الـ ـقـ ـم ــع .وب ـس ـب ــب غـ ـي ــاب الـ ـح ــري ــري،
اس ـت ـع ــاض عـ ــون ع ــن هـ ــذا «امل ـج ـلــس
األع ـ ـلـ ــى» ب ــاج ـت ـم ــاع أم ـن ــي يـحـضــره
وزيـ ـ ــرا ال ــدف ــاع ال ــوط ـن ــي والــداخ ـل ـيــة
وال ـب ـلــديــات ال ـي ــاس ب ــو صـعــب ّ
وري ــا
ال ـح ـســن وق ـ ــادة االج ـه ــزة الـعـسـكــريــة
واألمنية عند الساعة الثانية عشرة
ظهرًا في قصر بعبدا.
تـنـ ّـصــل ال ـحــريــري وغ ـيــره مــن الـقــوى
ّ
تحمل مسؤولياتهم،
السياسية من
رغم كونهم جزءًا أساسيًا من السلطة
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي أف ـ ـق ـ ــرت الـ ـن ــاس
وسمحت للمصارف بسرقة أموالهم
وترتيب ديــون إضافية على الدولة،
دفع برئيس كتلة «الوفاء للمقاومة»

محمد رعد ،أمس ،الى توجيه رسالة
الـيـهــم« :مـمـنــوع على مــن يمتنع عن
امل ـش ــارك ــة وي ـت ـنـ ّـصــل م ــن ك ــل ال ــواق ــع،
ويـهــرب إلــى الـتــل يترقب كيف تميل
املــايـلــة ،التخلي عــن املـســؤولـيــات .إن
شاركتم أو لم تشاركوا في الحكومة
فأنتم معنيون ،ولن ندعكم وشأنكم،
وهـ ـ ــذا ال ـب ـل ــد ب ـل ــدن ــا وبـ ـل ــدك ــم .فـمـنــذ
ثـ ــاثـ ــن عـ ــامـ ــا وأن ـ ـتـ ــم تـ ـغ ــرف ــون مــن
خـيــراتــه ،والـيــوم تتنكرون وتقولون
لـلـنــاس دبـ ــروا حــال ـكــم» .وأشـ ــار رعــد
الى أن مشكلة الحكومة «ليست فقط
بــالـتـشـكـيــل ،ب ــل ب ــأن إســرائ ـيــل تملك
الغاز ،وال تستطيع تصديره إال عبر
أنـ ـب ــوب ي ـمــر ف ــي امل ـح ـيــط الـلـبـنــانــي.
وهذا األمر ال يمكن السماح به أبدًا».
وأكــد أن «حــزب الله مع الـحــراك ،لكن
لو شاركنا فعليًا فيه ،لكانت الحرب
األهـلـيــة تـقــرع أبــوابـنــا اآلن» .وحتى
م ـس ــاء أم ـ ــس ،ح ــال ــت ال ـع ــراق ـي ــل دون
اإلعالن عن والدة الحكومة ،رغم زيارة
الرئيس املكلف قصر بعبدا وبعدها
عــن التينة .فبعد إعــان تيار املــردة
ال ـخــروج منها نتيجة عــدم حصوله
عـلــى حقيبتني ربـطــا بحصة التيار
الــوط ـنــي ال ـح ــر ،بـقـيــت ع ـقــدة تمثيل
الحزب السوري القومي االجتماعي
عــالـقــة ،ال سيما أن الــرئـيــس عــون لم
ّ
ُيبد حماسة لتولي أمــل حــداد نيابة
ً
رئــاســة الـحـكــومــة .ب ـنــاء عـلـيــه ،ذهــب
هذا املوقع الى الرئيس املكلف حسان
دياب الذي اختار لشغله أستاذة في
الجامعة األميركية .ووفق املعلومات،
فـ ــإن ح ـص ــول ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي الـحــر
ورئيس الجمهورية ( 6وزراء) إضافة
ال ــى ال ـطــاش ـنــاق (وزي ـ ــر وا ّح ـ ــد) على
الثلث الضامن لم يعد يمثل مشكلة
ألي ط ـ ــرف ،ف ــي ح ــن أن االعـ ـت ــراض
ال ـكــاثــول ـي ـكــي خ ـمــد ف ــي ظ ــل حـصــول
الطائفية الــدرزيــة على وزي ــر واحــد،
ل ـت ـب ـقــى م ـش ـك ـلــة الـ ـق ــوم ــي هـ ــي ال ـتــي
تعرقل التأليف على ما يقوله بعض
املطلعني على مسار التأليف .وهنا،
ال ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ي ـبــدي اس ـت ـعــدادًا
ل ـل ـت ـنــازل ع ــن إح ـ ــدى ال ـ ـ ـ ــوزارات لحل
اإلش ـك ــال ـي ــة ع ـل ــى اع ـت ـب ــار أن ـ ــه «ق ـ ـ ّـدم
أق ـصــى م ــا ل ــدي ــه» ،وال ح ـســان دي ــاب
مـسـتـعــد للتضحية بـمـنـصــب نيابة
رئــاســة الحكومة أو ال ــوزارة األخــرى
التي تدخل ضمن الحصة املسيحية،
أي العمل ،مــن أجــل إخ ــراج تشكيلته
ّ
واستجد تفصيل إضافي
الى الضوء.
أمـ ــس ت ـم ـثــل ب ــاعـ ـت ــذار ك ــل م ــن ط ــال
الالدقي ومحمد فهمي عن عدم تولي
وزارة الــداخـلـيــة ،واالث ـن ــان ّ
سماهما
ديــاب ،ما استدعى إعــادة البحث في
أسماء أخرى لهذا املوقع.
(األخبار)
(هيثم الموسوي)
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لبنان

لبنان

ّ
ً
المشنوق يلوح بالدم« ...بناء على معلـومات»

على الغالف

تقرير

الحريري ّ مشغول بسوليدير
والراعي يبشر بـ«إيتيكيت» التظاهر

يخرج فيها النائب نهاد المشنوق ّ
المرة الثانية التي ُ
هي ّ
ملوحًا بـ«الخراب
ّ
ّ
مبني على
والدم» .ما قاله وزير الداخلية السابق «ليس رأيًا وال توقعًا ،بل
معلومات» سيكشفها الحقًا في مؤتمر صحافي
ميسم رزق
نـهــاد املـشـنــوق ليس «اب ــن ال ـيــوم» في
السياسة ،وهــو ّ
ممن يـ ِـزنــون كلماتهم
ّ
ج ـ ـي ـ ـدًا .لـ ــذلـ ــك ،عـ ـن ــدم ــا ي ـ ـكـ ــرر م ــرت ــن
الـتـلــويــح ب ــ«ال ـخ ــراب وال ـ ــدم»ُ ،يـصـ ِـبــح
السؤال مشروعًا ّ
عما في جعبة وزير
ُ
ّ
السابق الذي ال يزال «مشبكًا»
داخلية
ِ
م ــع خ ـط ــوط داخ ـل ـيــة وخ ــارج ـي ــة؟ هل
هناك من أشار إليه بهذا «السيناريو»
َ
الخطر أو أعلمه بما ُي َع ّد للبنان ،فخرج
ِ
ً
منذرًا بما يشبه التهديدُ ،مكمال ذلك
بـ«تحريض» على أمن مجلس النواب
ّ
املحرمات باقتحام مسجد
الذي «كسر
محمد األمني واالعتداء على املحتمني
داخله»!
ـائ ــب بـ ـي ــروت« :إم ــا
ق ـبــل أيـ ـ ــام ،قـ ــال ن ـ ِ
ح ـك ــوم ــة تـ ـكـ ـن ــوق ــراط ع ــاق ـل ــة ت ـق ـت ـ ِـرح
ّ
إصــاحــات اقـتـصــاديــة تـنــظــم الـخــراب
وتتصالح مــع املـشــروعـ ّـيـتــن العربية

جهات داخل
مجموعات من
ّ
ُالسلطة وخارجها تعد ألعمال
يمكن أن تؤدي إلى زعزعة األمن
والدولية ،أو أن املواجهات في الشارع
ً
سـ ـ ـت ـ ــزداد ع ـن ـف ــا ،وصـ ـ ـ ــوال إل ـ ــى إراق ـ ــة
الـ ــدمـ ــاء» .أم ـ ــس ،ف ــي م ـع ـ ِـرض تـنــاولــه
مـ ــا حـ ـص ــل فـ ــي وسـ ـ ــط ب ـ ـي ـ ــروت ،لـيــل
ّ
محدد
السبت ،كـ ّـرر تنبيهه بأسلوب

ال ـه ــدف واالتـ ـج ــاه .الـكـلـمــة املـفـتــاحـيــة
ف ــي ت ـصــري ـحــه األخـ ـي ــر ه ــي «ح ـكــومــة
ُ
تـ ـكـ ـن ــوق ــراط ال تـ ـشـ ـب ــه س ــاب ـق ــات ـه ــا».
ّ
ينطلق منها ويـصــوب نحو املطلوب
ِ
«ان ـت ـخ ــاب ــات رئــاس ـيــة ُم ـق ـب ـلــة ،قــانــون
ً
عاقل وصوال الى انتخابات
انتخابات ِ
ّ
نيابية ُمبكرة»ُ ،
ويكمل «إن هذا الزمن
انـتـهــى فــي ال ـش ــارع ،وف ــي بـعـبــدا ،ولــن
ت ـكــون ه ـنــاك حـكــومــة كـســابـقــاتـهــا في
السراي ،وإذا كان الدم في الشارع هو
الـثـمــن لــاع ـتــراف بــالــوقــائــع ،فسيجد
صهر الرئاسة (وزير الخارجية جبران
باسيل) دم اللبنانيني على يديه خالل
أسبوع ،وعندها لن ينفع الندم».

ال ُيـمـكــن وض ــع ك ــام امل ـش ـنــوق خ ــارج
مسار التحوالت اإلقليمية والدولية.
لبنان َ
ليس جزيرة معزولة عن املنطقة،
ّ
وحــل األزمــة االقتصادية  -املالية غير
املسبوقة سيكون مرتبطًا بأي تسوية
ينفجر،
منتظرة .ومــا جعل املـشـنــوق
ِ
فجأة وبعنف ،فيه شــيء من الصورة
ُ
التي ترسم للبنان ،حتى اللحظة .وال
ـامـ ُـه
يـمـكـ ُـن ،بطبيعة ال ـح ــال ،فـصــل كـ ِ
عن املطالبات الدولية اليومية  -منذ
انـ ـ ــدالع الـ ـح ــراك ف ــي ت ـشــريــن املــاضــي
 بـ ـحـ ـك ــوم ــة اخـ ـتـ ـص ــاصـ ـي ــن ت ـح ـ ِـم ــلَ
ـائــج
ب ــن س ـطــورهــا االن ـق ــاب عـلــى نـتـ ِ
االنتخابات النيابية األخيرة ووضع
ـارج الـ ـك ــادر الـحـكــومــي.
ح ــزب ال ـلــه خ ـ ـ ِ
فهل نفد صبر «املشروعيتني الدولية
َ
والـ ـع ــربـ ـي ــة» وس ـ ـق ــط ره ــان ـه ـم ــا عـلــى
استغالل الشارعَ ،وجاء األمر بتفجير
األلـ ـغ ــام إذا ل ــم ي ــرض ــخ فــري ـقــا رئـيــس
ال ـج ـم ـهــوريــة و 8آذار ل ــأم ــر ال ــواق ــع.
وهــذا ،باملناسبة ،ما أشــار اليه أيضًا
امل ـن ـســق ال ـخ ــاص لــأمــم امل ـت ـحــدة يــان
كــوب ـي ـتــش ب ــال ـق ــول «ي ـ ــوم آخـ ــر ب ــدون
حكومة يعني ليلة أخ ــرى مــن العنف
وال ـص ــدام ــات» .فـهــل مــن تــرجـمــة لهذه
اللغة املوحدة التي ال ُيفهم من سياقها
سوى أن من يريد حكومة التكنوقراط
ه ــو ن ـف ـســه م ــن س ـيــدفــع الـ ــى ال ـ ــدم في
ُ
حـ ــال ل ــم ت ـص ـ ِـب ــح ط ـل ـبــاتــه أوامـ ـ ــر؟ قــد
يكون الـجــواب فــي املؤتمر الصحافي
الــذي يعقده املشنوق األسـبــوع املقبل
ـائ ــق» ،بحسب
«ل ـي ـقــول ف ـيــه ك ــل ال ـح ـق ـ ِ
معلومات «األخبار».
َ
«ليس ّ
مجرد
كالم املشنوق
األكيد أن ّ
رأي أو تــوقــع» ،كما قــال فــي اتصال
مــع «األخ ـبــار» ،رافـضــا اإلفـصــاح عن
التفاصيل ،كما رفض وصف كالمه
ب ــ«ال ـت ـه ــدي ــد» ،م ــؤكـ ـدًا أنـ ــه «تـحــذيــر
للمسؤولني» ،وقد أطلقه ّ
مرة أخرى
ّ
يهتم ،وقد
«ألن ال أحــد فــي السلطة
مـ ـ ـ ـ ّـرت  95يـ ــومـ ــا عـ ـل ــى الـ ـ ـح ـ ــراك فــي
ّ
ّ
يتمسك
الشارع وال حل حتى اآلن».
املـشـنــوق بــ«الـتـحــذيــر» ،ويــركــن إلــى
معلومات عن إعــداد مجموعات من
جـ ـه ــات داخـ ـ ــل ال ـس ـل ـطــة وخ ــارج ـه ــا
ألع ـ ـمـ ــال س ـت ـك ــون ل ـه ــا ان ـع ـك ــاس ــات
درام ــات ـي ـك ـي ــة ُي ـم ـك ــن أن تـ ـ ــؤدي إل ــى
زعزعة األمن« ،والدليل ما حصل في

محيط مجلس الـنــواب فــي اليومني
املاضيني».
ّ
ينكب هذه الفترة على
املشنوق الــذي
َ
دع ــم الـ ـح ــراك ك ـمــا ل ــو كـ ــان أح ــد ق ــادة
ال ـث ــورة ،عـلـمــا بــأنــه ج ــزء ُمــن السلطة
ال ـحــاك ـمــة ،و«واحـ ـ ــد م ــن امل ــدان ــن فيه
مـثـلــه م ـثــل غ ـي ــره» ك ـمــا اعـ ـت ـ َـرف يــومــا
َ
ع ـلــى ب ــاب دار ال ـفّ ـت ــوى ،كـ ــان أول من
ّأم ــن الـغـطــاء الـسُــنــي مــن خ ــارج فريق
ّ
 8آذار للرئيس املـكــلــف حـســان ديــاب،
حني اعتبر بأنه «ساهم في استعادة
بعض الصالحيات امل ـهــدورة ،ويدفع
ثمن ّ
تمسكه بها ،بعدما اعتاد الفريق
ال ـح ــاك ــم ط ـمــس ص ــاح ـي ــات الــرئــاســة
الثالثة» .وهو إذ ينفي أي تواصل مع
الرئيس املكلف ،لكنه يشير إلى «عدم
رفض دولي وعربي للرجل».
كالم وزيــر الداخلية السابق استدعى
حملة ردود مــن أعـضــاء تكتل «لبنان
القوي» .النائب جورج عطا الله اعتبر
أن «تـفـ ّـجـعــه ح ــول ال ــدم والـتـهــديــد بــه،
ل ـيـ َـس إال م ـعــركــة ّوه ـم ـيــة يــريــد منها
كشف حساب ملشغليه ،بينما األفضل
له أن يهتم ببيع نمر الـسـيــارات ،فهو
االخ ـت ـص ــاص الـ ــذي يـفـهــم بـ ــه» ،فيما
لفت النائب سيزار أبي خليل الى أنه
ً
«لــم يعد مـقـبــوال التحريض الطائفي
وال ـت ـهــديــد ب ــال ــدم املـ ـم ــارس م ــن أي ـتــام
ياسر عرفات والقذافي وغازي كنعان
وخ ـ ــدام وال ـش ـهــابــي ،أق ـ ــزام ال ـس ـفــارات
وم ــرت ــزق ــة املـ ـح ــاور االق ـل ـي ـم ـيــة ،الــذيــن
يــريــدون الـعــودة الــى مــا قبل النسبية
التي فضحت أحجامهم» .أمــا النائب
روجيه عازار ّ
فرد «أوقفوا تحريضكم
وت ـمــوي ـل ـكــم لـلـ ُمـشــاغـبــن وامل ـت ـطــرفــن
وعندها لن تسقط الدماء».
امل ـش ـنــوق ق ــال إن «ال ـ ـ ّ
ـرد األف ـضــل على
ّ
نـ ـ ــواب ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي الـ ـح ــر ال ــذي ــن
ّ
انـضـ ّـمــوا إلــى ن ــادي الـشــتــامــن هــو ما
قاله زميلهم النائب سيمون أبي رميا»
ّ
ال ــذي ك ــان قــد غ ـ ّـرد ب ــأن «ال ـقــرف يــولــد
ال ـي ــأس أو االن ـف ـج ــار .ف ـكــان االنـفـجــار
م ـس ـ ً
ـاء وت ـحــولــت ب ـي ــروت ال ــى ســاحــة
حرب .اإلنكار خطيئة واالتعاظ واجب.
فيا حاملي أقالم كتابة أسماء الوزراء
والحقائب ،لن ُيغفر لكم هذه املماطلة
وتضييع الــوقــت مــن أجــل حقيبة من
هنا وتسجيل نقطة من هناك».
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هيام القصيفي
ال بد أن يكون البطريرك املاروني مار بشارة بطرس
الراعي قرأ يومًا ما في اإلنجيل ،اآلية التي تتحدث
عن دخول املسيح الى الهيكل وصنعه سوطًا من
حبال وطرده الباعة وقلبه طاوالت الصيارفة .فعل
املسيح هذا من األفعال «التي ليست من قيمنا
وعاداتنا وشيمنا اللبنانية» ،كما ورد أمس على
لسان سيد بكركي التي انضمت أمس الى بعبدا
واللقلوق وعني التينة وجوقة الشخصيات والقوى
السياسية التي توحدت ضد أفعال املتظاهرين.
وبدل أن تفتح بكركي وكنائس وسط بيروت
أبوابها لتستقبل املحتجني واملصابني وتستمع
الى مطالبهم ،حرص الراعي غداة ليل دام ،في
عظة بدت للوهلة االولى دفاعًا عن املتظاهرين ،الى
وضع الكنيسة املارونية في خندق واحد مع العهد
وأركانه وقوى  8و 14آذار ،والرهبانيات املؤيدة
للعهد واملصارف التي تتحالف مع كثر منها،
مطالبًا بحكومة له فيها أصدقاء من الخط نفسه.
هو الخندق الذي يتظاهر ضده الشابات والشبان
منذ  17تشرين االول.
فيما كان متظاهرو بيروت يتعرضون للضرب
والرصاص املطاطي ُويسحلون ويسجنون،
كانت باريس تشهد حفلة غنائية أمام دار األوبرا
كوسيلة احتجاج على أنظمة التقاعد .لكن هذا
املشهد بمثابة تتمة ملشاهد االحتجاج العنفية
املستمرة في كل مدن فرنسا تحت عناوين
اجتماعية مختلفة ،في نقاش مفتوح حول
االصالحات ،يستعيد أيضًا مشاهد باريس عام
 .1968لكن في لبنان ال تناقش الطبقة السياسية
االصالحات ،وال سرقة املصارف ألموال املودعني،
بل إنها في مقابل االصرار على استنساخ
الحكومات املتعاقبة ،تحصر النقاش في وضع
أطر للتظاهرات ،بعدما انكسرت املحرمات
املزمنة بعدم الرضوخ للسلطة .فمنذ ثالثة أشهر
والقوى السياسية تريد أن تحدد للمتظاهرين
سلوكيات انتفاضاتهم ً و«إيتيكيت» تظاهراتهم،
إذ بدأ الحديث أوال عن األعداد والهويات
املشاركة في التظاهرات ،عن سلمية التحركات
والرقص والغناء وعن االناشيد والفنانني ،وعن
الخيم املنصوبة ،واالدوار الخارجية ،واالنتماءات
الحزبية والطائفية ،وتحديد الهويات املذهبية
للمشاركني .وانتقل كالم مراجع رسمية وحزبية
الى تحديد خريطة التظاهرات ،وأي طرق يفترض
إقفالها وأي طرق يفترض فتحها .مع استقالة
الرئيس سعد الحريري اتخذت القوى السياسية
منحى آخر في سعيها الى تحديد برنامج عمل

التظاهرات إلعادة الحريري الى السراي الحكومي
بدء التحرك ضد
وإسقاط كل مرشح غيره .ومع ّ
املصارف ،تفرع عنوان جديد ،تمثل بمنع املس
بحاكم مصرف لبنان رياض سالمة ،وباملصارف
والدخول االعتراضي اليها ،وعدم استهداف
النواب والشخصيات السياسية أثناء وجودهم
في االماكن العامة .وأخيرًا تحولت الحملة على
املتظاهرين ،بعد حوادث الحمرا وبيروت ،الى
ديكتاتورية من نوع آخر ،وانضمت الى هذه القوى
السياسية طبقة إعالميني ـ ـ محازبني استفادوا
من الشاشات ومن وسائل التواصل االجتماعي
لتوجيه حملة واسعة "لتعليم" املتظاهرين مبادئ
بناء االوطان وعدم تخريب املنشآت العامة وسلوك
طرق حضارية في التظاهر وتحميلهم مسؤولية
االنهيار املالي واملصرفي.
مفارقة ما حصل في االيام االخيرة من اعتداءات
جسدية من القوى االمنية على املتظاهرين من
الحمرا الى وسط بيروت ،ال تنفصل عن االعتداءات
اللفظية من جانب أركان السلطة السياسية .ال

ال تناقش الطبقة
السياسية االصالحات وسرقة
المصارف أموال المودعين
وتحصر النقاش في وضع
أطر للتظاهرات

يلتبس على هؤالء ملاذا ينزل مئات اللبنانيني الى
الشارع ،وملاذا يقتحمون املصارف ويكسرونها،
وملاذا تتحول التظاهرات «عنفية» بعدما فشلت
التحركات السلمية في تحقيق املطالب ،لذا فإن
العنف واالعتداءات والتجاهل املتعمد ملطالب املئات،
تعكس مزيدًا من املكابرة واالعتداد بالنفس وعدم
القدرة على السيطرة على الوضع الداخلي .من أجل
ذلك تذهب القوى السياسية واالمنية الى ابتداع
اساليب جديدة للتخفيف من وهج التظاهرات،
على ًاالقل امام الرأي العام الدولي ،لكن ذلك أعطى
مفعوال عكسيًا ،ظهر من خالل عودة التظاهرات
عنوانًا بارزًا في وسائل االعالم الدولية والعربية:
في اليومني املاضيني برز االصرار ،وبتغطية
اعالمية  -سياسية ومالية ،على تعميم أن العنف،

ال سيما تجاه املصارف ،سببه قوى موالية
للثنائية الشيعية ،ولحزب الله تحديدًا .بلغ هذا
املوقوفني ليس
االصرار حد القول إن بعض
ّ
لديهم حسابات مصرفية ،لتأكيد عدم حقهم في
التظاهر .رغم ان متظاهرين ومؤيدين للتظاهرات
كرروا دعمهم ملا يحصل وملحاسبة سياسة
مصرف لبنان ،ورغم شمولية التحركات لتضم
كل الطوائف من دون استثناء ،ملواجهة حاكم
مصرف لبنان واملصارف والسلطة املالية عمومًا،
إال أن رد العهد وقوى مسيحية ّ وتيار املستقبل
والحزب التقدمي االشتراكي ،ركز على ضرورة
حماية املصارف وعدم التعرض لها ،وتحميل
حزب الله وحده مسؤولية ما يحصل ،ألن هذا
العنوان جذاب دوليًا وعربيًا ،ومن شأنه أن يخفف
قوة التظاهرات وتأثيراتها الفعلية ،ويصرف
النظر عنها لصالح التركيز على موقع حزب الله
في املعادلة السياسية واملالية وسط العقوبات
املفروضة عليه أميركيًا ،ويحمي املصارف،
واألهم مصالح املدافعني عنها وأموالهم.
في املقابل استنفرت احداث بيروت التي تتحمل
مسؤوليتها القوى االمنية وحدها ،رئيس الحكومة
املستقيل سعد الحريري ،الذي لم ّ
تهزه االعتداءات
على املواطنني في صور والنبطية وجل الديب
وجونيه وفرن الشباك ،أو تظاهرات طرابلس ،فقطع
طرق البقاع وطريق الجنوب واالستنفار املذهبي
في واد وسقوط ألواح زجاجية في وسط بيروت
ّ
يصر الحريري الذي أراد أن يتحول
في واد آخر.
أيقونة الثورة باستقالته ،على حصر مرجعية
وسط بيروت به وبمشروع سوليدير الذي قام به
الرئيس الراحل رفيق الحريري على قاعدة تهجير
عشرات العائالت اللبنانية من أحياء وسط املدينة
من دون وجه حق ،وسلبهم أموالهم وممتلكاتهم.
سوليدير وحدها (كما كانت الحال يوم حرب
تموز  )2006تشكل استفزازًا للحريري العائد
من رحلة استجمام في باريس ،الى السراي كما
ّ
ويحمل بذلك حزب الله مسؤولية ما
كان يفترض،
جرى ،مستعيدًا لغة مذهبية كان يأمل من خاللها
دفع الحزب الى التخلي عن حسان دياب والعودة
الى تفاهم حكومي ثنائي مجددًا .هذه االستفاقة
الحريرية كانت فاقعة ،بقدر ما هو فاقع تماهي
تصرفات
التيار الوطني الحر مع كل منتقدي
ً
املتظاهرين الذين "يهدمون البلد» ،وصوال الى
حد الدفاع عن االجهزة االمنية وأدائها .وهي
أحد تجليات االيام االخيرة ،حني يتقاطع التيار
الوطني وتيار املستقبل في تقزيم دور املتظاهرين
وتحميلهم مسؤولية االزمة ،وكأنهما ليسا
ُّ
"شريكي النص» في االنهيار الحالي.

ال ُيمكن فصل كالم المشنوق عن ُ
المطالبات الدولية اليومية منذ اندالع الحراك
(هيثم الموسوي)

تقرير

األيام األكثر دموية من االنتفاضة :السياسيون مشغولون بـ«حماية» وسط العاصمة
إيلده الغصين
نـ ـه ــاي ــة أس ـ ـب ـ ــوع «ال ـ ـغ ـ ـضـ ــب ع ـلــى
املـ ـ ـص ـ ــارف» ،ت ـح ـ ّـول ــت إلـ ــى مـعــركــة
«مـ ـفـ ـت ــوح ــة» مـ ــع ال ـ ـقـ ــوى األم ـن ـي ــة
وشرطة املجلس النيابي والجيش،
ليل السبت وأم ــس األح ــد ،للعبور
إل ـ ــى س ــاح ــة الـ ـب ــرمل ــان .م ــواج ـه ــات
الـ ـسـ ـب ــت فـ ـ ــي وس ـ ـ ــط ال ـ ـب ـ ـلـ ــد ،ب ـعــد
ّ
بجمعية
م ـس ـيــرات ح ــاش ــدة مـ ـ ّـرت
املصارف ووصلت الى أحد مداخل
ُ
ساحة النجمة ،اعتبرت األعنف منذ
بــدء االنـتـفــاضــة .مشهد ليل أمــس،
لــم يكن أخــف زخمًا وعنفًا ،بعدما
تـ ــراجـ ــع احـ ـتـ ـم ــال إع ـ ـ ــان تـشـكـيـلــة
الـحـكــومــة بـعــد الـظـهــر ،وم ــع تــزايــد
القمع األمني و«البطش» السياسي

في مواجهة املنتفضني .تصريحات
الـسـيــاسـ ّـيــن وع ــدد م ــن ال ـن ــواب لم
ينقصها من الوقاحة شيء لتصف
امل ـح ـتـ ّـجــن ب ــال ــ«م ـخ ـ ّـرب ــن» لــوســط
العاصمة ،فيما ّ
تفرد الرئيس سعد
الحريري ،أول من أمــس ،بوصفهم
ب ـ ــال ـ ــ«م ـ ــرت ـ ــزق ـ ــة» و«امل ـ ـ ـنـ ـ ــدسـ ـ ــن»،
ل ـي ـت ــدارك م ــوق ـف ــه أم ـ ــس ،مـتـ ّ
ـوجـهــا
إل ــى الـطــرابـلـ ّسـيــن كــوصـ ّـي عليهم
بالقول« :يعز ّ
علي أن يقال إنــه تم
اس ـت ـق ــدام ش ـبــان بــاسـمـكــم ألع ـمــال
العنف ( )...واحذروا رفاق السوء».
ً
بدال من التسريع في إيجاد الحلول
ّ
واملـ ـ ـخ ـ ــارج لـ ــأزمـ ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة،
ّ
األمنية
جــرى تكثيف االجتماعات
لـ ـلـ ـبـ ـح ــث ف ـ ـ ــي ك ـ ـي ـ ـفـ ـ ّـيـ ــة مـ ــواج ـ ـهـ ــة
امل ـح ـت ـ ّـج ــن و«إعـ ـ ـ ـ ــادة األمـ ـ ـ ــن» إل ــى

الـ ـع ــاصـ ـم ــة .رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ـ ّ
ـوري ــة
م ـي ـشــال عـ ــون يـ ـت ـ ّ
ـرأس ف ــي ب ـع ـبــدا،
ظهر اليوم ،اجتماعًا أمنيًا للبحث
ف ــي «تـ ـ ـط ـ ـ ّـورات ال ــوض ــع األمـ ـن ــي»،
سبقه طلب الرئيس ،أول من أمس،
«إل ـ ــى وزيـ ـ ــري ال ــدف ــاع والــداخ ـل ـيــة
ّ
األمنية املعنية املحافظة
والقيادات
ع ـلــى أم ــن امل ـت ـظــاهــريــن الـسـلـمـيــن
ومنع أعمال الشغب وتأمني سالمة
األم ــاك الـعــامــة والـخــاصــة وفــرض
األم ـ ـ ـ ــن ف ـ ــي ال ـ ــوس ـ ــط الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري».
زيـ ــارة قــائــد الـجـيــش ج ــوزف عــون
ل ـث ـك ـن ــة الـ ـحـ ـل ــو بـ ـحـ ـض ــور امل ــدي ــر
ال ـعــام لـقــوى األم ــن الــداخ ـلــي عماد
ع ـث ـمــان ،و«ت ـنــويــه ع ــون بـجــاهـ ّ
ـزيــة
ّ
األمنية» كما أعلنت وزيــرة
القوى
الــداخـلـ ّـيــة ريــا الحسن فــي تغريدة

أمرت النيابة العامة
بمصادرة هواتف عدد
من الموقوفين!

أم ـ ـ ـ ــس ،تـ ـق ــاطـ ـع ــا م ـ ــع االسـ ـتـ ـنـ ـف ــار
األمني في وسط بيروت :عراضات
ل ـل ـج ـي ــش ب ــأس ـل ـح ـت ــه امل ـت ــوس ـط ــة
ق ـبــل ب ــدء امل ــواجـ ـه ــات ،واس ـت ـخــدام
شرطة مكافحة الشغب للرصاص

امل ـ ـطـ ــاطـ ــي مـ ـ ــن م ـ ـسـ ــافـ ــات ق ــري ـب ــة
وخــراطـيــم املـيــاه وتحويلها سماء
بيروت إلى سحب من الغاز املسيل
ل ـ ُّلــدمــوع .شــرطــة املـجـلــس النيابي
ات ـه ـمــت ب ــإح ــراق خـيــم املعتصمني
فـ ــي س ــاح ــة الـ ـ ـع ـ ــازاري ـ ــة ،ك ـم ــا نـقــل
ش ـه ــود ع ـي ــان وص ـ ــور وف ـي ــدي ــوات
م ـ ـتـ ــداولـ ــة ،إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى تـسـجـيــل
تمركز عناصرها أمس على سطح
أحد األبنية ورميهم الحجارة فوق
ّ
املحتجني.
رؤوس
عشرات الجرحى واملصابني ،ناهز
عددهم  500يومي السبت واألحد،
ن ـق ـل ـت ـه ــم ف ـ ـ ــرق الـ ـص ـلـ ـي ــب األحـ ـم ــر
وال ــدف ــاع امل ــدن ــي إل ــى مستشفيات
بـ ـي ــروت ،ف ـي ـمــا عــال ـجــت ال ـع ـشــرات
ميدانيًا .اإلصابات شملت مختلف

ّ
وتنوعت بني الوجه
أنحاء الجسم،
والـ ـ ـ ـ ـ ــرأس واألط ـ ـ ـ ـ ـ ــراف واألعـ ـ ـض ـ ــاء
ّ
األمنية
التناسلية .اعتداءات القوى
ّ
لــم تــوفــر املـصـ ّـوريــن والصحافيني،
ك ـمــا األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ،وسـ ّـجـلــت
نحو عشر إصــابــات فــي صفوفهم
بالرصاص املطاطي والغاز املسيل
لـ ـل ــدم ــوع ،ف ـي ـم ــا أع ـل ـن ــت امل ــدي ــري ــة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـ ـقـ ــوى األم ـ ـ ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي
أمـ ـ ـ ــس ،ع ـ ــن م ـح ـ ّـص ـل ــة م ــواجـ ـه ــات
السبت ،وإصــابــة أكثر مــن  140من
عناصرها ،بينها  3إصابات بالغة.
مناطق املــواجـهــات بــدأت أمــس في
محيط املجلس النيابي والشوارع
ّ
املؤدية إليه لجهة الجامع العمري،
ّ
ل ـت ـم ـتــد إلـ ــى ب ــاق ــي ت ـف ــرع ــات وســط
ً
ال ـ ـب ـ ـلـ ــد وصـ ـ ـ ـ ـ ــوال إلـ ـ ـ ــى الـ ـصـ ـيـ ـف ــي.

ال ـت ـح ـط ـي ــم اس ـ ـت ـ ـمـ ـ ّـر ف ـ ــي م ــاح ـق ــة
«ب ــاط» عــدد مــن األبنية فــي وسط
البلد وفروع املصارف ،كما واجهة
محال «باتشي» التي يملكها وزير
االتصاالت محمد شقير.
ّ
ّ
استمرت في
العشوائية
االعتقاالت
ّ
املحتجني ،فيما لم تصدر
مالحقة
أي نتيجة عن التحقيقات الجارية
ب ـشــأن ان ـت ـهــاكــات ال ـق ــوى األم ـنـ ّـيــة،
وأب ـ ــرزه ـ ــا ف ـي ــدي ــو ي ـظ ـه ــر ت ـع ـ ّـرض
موقوفني للضرب ليل السبت.
انتهاكات النيابات العامة توالت.
ففيما أعلن أمس اإلفراج عن جميع
معتقلي السبت ،بإشارة من املدعي
ال ـع ــام الـتـمـيـيــزي ال ـقــاضــي غـســان
ع ــوي ــدات ،أع ـل ـنــت لـجـنــة املـحــامــن
املتطوعني للدفاع عن املتظاهرين

(هيثم الموسوي)

أنـ ـ ـ ــه «تـ ـ ـ ــم تـ ـ ـ ــرك امل ـ ــوق ـ ــوف ـ ــن رهـ ــن
التحقيق لصالح شعبة املعلومات
ومـ ـص ــادرة هــوات ـف ـهــم ،ك ـمــا حصل
في تظاهرات املصارف في الحمرا
يـ ــوم ال ـث ــاث ــاء  14ال ـ ـجـ ــاري .ول ــدى
مطالبتنا بإعادة الهواتف ،أبلغتنا
ال ـضــاب ـطــة ال ـعــدل ـيــة أن املـ ـص ــادرة
ت ـس ـت ـنــد ال ـ ــى إشـ ـ ـ ــارة مـ ــن ال ـن ـيــابــة
العامة التمييزية».
ّ
استمرت في
جهود لجنة املحامني
متابعة املعتقلني ورصد التوقيفات
واالن ـ ـت ـ ـهـ ــاكـ ــات ،وه ـ ــي أع ـل ـن ــت فــي
ب ـيــان ـهــا ،أمـ ــس ،أن ـه ــا رصـ ــدت يــوم
ال ـس ـبــت  43تــوق ـي ـفــا ،بـيـنـهــا اث ـنــان
بحق قــاصــريــن ،وأن ــه جــرى «إلـقــاء
ال ـق ـبــض ع ـلــى  3م ـت ـظــاهــريــن على
م ــدخ ــل ال ـ ـ ـطـ ـ ــوارئ فـ ــي مـسـتـشـفــى

ال ـج ــام ـع ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة» .وبـح ـســب
ّ
«تبي أن األكثرية منهم قد
اللجنة
تعرضوا للعنف املبرح واملفرط في
ساحات التظاهر وخالل نقلهم الى
ثكنة الحلو من قبل قــوى مكافحة
الشغب ،كما داخل حرم ثكنة الحلو
خالل نقلهم الى زنزانة االحتجاز،
وهو ما تم توثيقه في تسجيل نشر
على وسائل التواصل االجتماعي
ونـ ـت ــج ع ـن ــه ف ـت ــح ت ـح ـق ـيــق داخ ـل ــي
ل ــدى ق ــوى األمـ ــن ال ــداخ ـل ــي .وأف ــاد
ال ـع ــدي ــد م ـن ـهــم ع ــن قـ ـي ــام عـنــاصــر
قــوى مكافحة الشغب بمعاملتهم
بوحشية وشــدة بعد إلقاء القبض
عليهم وتوجيه الـعـبــارات املسيئة
واملهينة لهم وتـهــديــدهــم بالعنف
الجسدي والجنسي».
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لبنان

لبنان
قضية أن تتحول الدولة إلى مستورد للبنزين والغاز المنزلي ،إضافة إلى المازوت ،فهذا أمر يؤدي حكمًا إلى تعزيز األمن الطاقوي في لبنان .لكن ،في المنطق
التجاري ،األمر مختلف .هل يمكن لمنشآت النفط أن تحقق األرباح كما أعلنت وزارة الطاقة؟ المؤشرات األولية تنفي ذلك ،خصوصًا أن مصرف لبنان يتعامل
مع المنشآت أسوة بكل الشركات المستوردة للنفط ،فارضًا عليها تأمين  15في المئة من االعتمادات بالدوالر

تقرير

نشر منظومة كشف انفاق على الحدود مع لبنان

هل تنجح الدولة في منافسة مستوردي البنزين والغاز؟
إيلي الفرزلي
ح ـت ــى ال ـ ـيـ ــوم ،ل ــم ي ـق ـ ّـي ــم أح ـ ــد ت ـجــربــة
اس ـت ـي ــراد ال ـب ـنــزيــن م ــن ق ـبــل مـنـشــآت
ال ـن ـفــط .ال امل ـن ـشــآت فـعـلــت وال وزارة
الطاقة .من املبكر القيام بهذه الخطوة،
ل ـكــن م ــع ذلـ ــك ،بـ ــدأت ت ـخ ــرج تــوقـعــات
تـشـيــر إل ــى خـســائــر يـمـكــن أن تتضح
معاملها قريبًا ،نتيجة الكلفة العالية
التي تتكبدها املنشآت على استيراد
هـ ــذه املـ ـ ــادة ال ـح ـي ــوي ــة ،خ ـصــوصــا أن
ُ
«الـبــريـمـيــوم» (األكـ ــاف ال ـتــي تـضــاف
إل ــى سـعــر الـنـفــط بـعــد شــرائــه فــي بلد
امل ـن ـش ــأ وحـ ـت ــى ي ـص ــل إل ـ ــى بـ ـي ــروت)،
حددت ،بحسب نتيجة املناقصة ،بـ39
فــي املـئــة ،مـقــابــل  26فــي املـئــة تدفعها
ال ـ ـشـ ــركـ ــات املـ ـن ــافـ ـس ــة .رئـ ـي ــس لـجـنــة
امل ـن ـشــآت ســركـيــس حـلـيــس ال يكترث
ل ـهــذه «ال ـشــائ ـعــات» .ي ـقــول« :انـتـظــروا
ل ـتــروا ...سأعلن كــل األرق ــام لتبيان ما
حققناه من أرباح».
قبل أن يتضح مسار استيراد البنزين،
أعلنت وزي ــرة الطاقة نــدى البستاني
انـضـمــام الـغــاز املـنــزلــي إلــى املشتقات
الـنـفـطـيــة ال ـتــي ت ـس ـتــوردهــا املـنـشــآت.
هـ ــذه امل ـ ــرة ل ــم ت ـك ـتــف ب ـن ـس ـبــة  10فــي
املـ ـئ ــة ،ح ـص ـت ـهــا م ــن سـ ــوق ال ـب ـنــزيــن،
ب ــل وص ـلــت الـنـسـبــة إل ــى  35ف ــي املـئــة
مــن حــاجــة ال ـســوق لـلـغــاز .مــع ذل ــك ،ال
مـنــاقـصــة قــريـبــا .األم ــر يـحـتــاج إل ــى 4
أشهر بالحد األدنــى .فالخزانات التي
تملكها املنشآت ّ
مؤجرة حاليًا للشركة
الوحيدة التي تحتكر استيراد الغاز
في لبنان ،أي شركة «نافتومار» التي
تـسـتـحــوذ عـلــى نـحــو  40فــي املـئــة من
سوق الغاز في شرق املتوسط .الالفت
أن الـشــركــة الـتــي أسـسـهــا ط ــال الــزيــن
ويــديــرهــا بعد وفــاتــه محمد رب ــاح ،ال
تستعمل ال ـخــزان ــات ال ـتــي تــدفــع 300
أل ـ ــف دوالر ب ـ ــدل إيـ ـج ــاره ــا ش ـه ــري ــا.
هدفها من إيجارها هو حجزها فقط
ومنع أي شركة أخرى من استعمالها.
م ـنــذ يــومــن ّ
وج ـه ــت امل ـن ـشــآت رســالــة
رس ـم ـي ــة إلـ ـ ــى إدارة الـ ـش ــرك ــة تـطـلــب
فـيـهــا اسـ ـت ــرداد ال ـخ ــزان ــات .وبـحـســب
العقد ،للشركة مهلة  3أشهر لتخلي.
ُ
ّ
ل ـ ـكـ ــن ألن الـ ـ ـخ ـ ــزان ـ ــات ال ت ـس ـت ـع ـم ــل
حــالـيــا ،فستحتاج إلــى الـصـيــانــة قبل
استعمالها ،بما يجعلها جاهزة بعد
نحو أربـعــة إلــى خمسة أشـهــر بالحد
األدنى.

خفض سعر الغاز؟
بـثـقــة ت ــام ــة ،يــؤكــد حـلـيــس أن تجربة
استيراد الغاز وكسر احتكار الشركة
املـ ـسـ ـت ــوردة ح ــال ـي ــا ،س ـت ـن ـجــح .ي ـقــول

ذلــك ،رغــم معايشته مـحــاوالت سابقة
ملـنــافـس ـتـهــا ك ــان ــت نـتـيـجـتـهــا إف ــاس
امل ـنــافــس ،بـبـســاطــة ألن لـشــركــة الــزيــن
قــدرة على التحكم بالسعر .وللقضاء
عـ ـل ــى أي مـ ـن ــاف ــس كـ ـ ــان ي ـك ـف ــي كـســر
األسعار لفترة وجيزة.
الفارق حاليًا ،بحسب حليس ،أن وزارة
الطاقة أمـنــت الحماية للمنشآت ،من
خــال تحديد الـحــد األدن ــى لحصتها
السوقية بـ ــ 35فــي املـئــة .هــذا يعني أن
الشركة املحتكرة حاليًا لن تكون قادرة
على استيراد أكثر من  65في املئة من
حاجة السوق ،التي تصل إلى  270ألف
طــن سنويًا .فــي املقابل ،يؤكد مصدر
مطلع على سوق الغاز أن هذا التوزيع
ل ـل ـح ـصــة ال ـس ــوق ـي ــة س ـي ـك ــون صـعــب
التطبيق ،فاالقتصاد حر ولن تتمكن
الــدولــة مــن حصر االسـتـيــراد .ويسأل:
كيف يمكن منع استيراد الشركة من
استيراد ما تشاء؟ وحتى مع افتراض
الـ ـق ــدرة ع ـلــى ت ـحــديــد حـصـتـهــا ،ال بد
من اإلجابة على ســؤال :ماذا لو قررت
الشركة املنافسة للمنشآت التوقف عن
االس ـت ـيــراد لـشـهــر عـلــى سـبـيــل امل ـثــال،
هل سيكون بمقدور األخيرة تعويض
ً
الفارق؟ بالطبع سيكون ذلك مستحيال
نظرًا للقدرة املـحــدودة لسعة خزانات
الـ ـغ ــاز ف ــي امل ـن ـش ــآت ،والـ ـت ــي تـقـتـصــر
على  1800طــن .في األســاس ستواجه
امل ـن ـشــآت مـشـكـلــة ف ــي تــأمــن ال ـ ــ 35في
املئة ،التي تساوي  95ألف طن سنويًا،
أو مـ ــا ي ـ ـعـ ــادل  8آالف طـ ــن ش ـه ــري ــا،
بقدرتها التخزينية ه ــذه .هــذا يعني
أن تنتظر  6بواخر في البحر شهريًا
ّ
إلى حني تفريغ الخزانات ،إال إذا قررت
املـنـشــآت بـنــاء خــزانــات جــديــدة ،األمــر
املستبعد حاليًا.
طـ ـبـ ـع ــا لـ ـي ــس ال ـ ـبـ ــديـ ــل اإلب ـ ـ ـقـ ـ ــاء ع ـلــى
االح ـت ـكــار ال ـقــائــم مـنــذ س ـن ــوات ،لكنه
يعني ،في املقابل ،ضرورة البحث عن
استراتيجية تشجع الشركات األخرى
على الدخول في املنافسة ،على األقل
إلــى حــن تتمكن الــدولــة مــن تحضير
بنية تحتية قــادرة على املنافسة .من
االق ـتــراحــات الـتــي لـطــاملــا طــرحــت كــان
ف ـتــح امل ـن ـش ــآت أم ـ ــام ال ـش ــرك ــات لـبـنــاء
خزانات على طريقة  BOTعلى سبيل
املثال ،بحيث يمكنها أن تستفيد منها
لفترة محددة على أن تعود بعدها إلى
املنشآت.
ليس الهدف حاليًا هو تأمني مخزون
اسـتــراتـيـجــي مــن تـلــك امل ــادة الحيوية
فقط .وزيــرة الطاقة أكــدت أن استيراد
الــدولــة للغاز سيساهم فــي تخفيض
س ـع ــره ع ـل ــى امل ـس ـت ـه ـلــك .ح ـل ـيــس أك ــد
بدوره ذلك ،انطالقًا من قاعدة بسيطة

عليها العقد مع شركة ،ZR energyما
يـعـنــي أن ــه إض ــاف ــة إل ــى ال ـخ ـســائــر في
فارق «البريميوم» ،ستلحق باملنشآت
خسائر تصل إلــى  2000لـيــرة عــن كل
صفيحة بـنــزيــن .وإذا مــا تــم التعامل
م ـ ــع امل ـ ـن ـ ـشـ ــآت ب ــاملـ ـنـ ـط ــق ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري،
فيجب إضافة أجور املوظفني وإيجار
الـ ـخ ــزان ــات إل ـ ــى ال ـك ـل ـف ــة( ،امل ــوظـ ـف ــون
ي ـح ـصــول ع ـلــى روات ـب ـه ــم م ــن ال ــدول ــة
والخزانات هي ملك الدولة) وبالتالي،
عندها الخسائر ستكون حتمية.

ّ
صراف القطاع الخاص

منشآت النفط
خسرت كل
احتياطها
بالدوالر
(مروان
طحطح)

هي أن املنافسة يفترض أن تؤدي إلى
التخفيض.
«م ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـض ـ ـ ــروري أن ت ـم ـل ــك الـ ــدولـ ــة
اح ـت ـيــاطــا م ــن امل ـ ــواد االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
لتغطية أي نقص في حال حصوله»،
يقول مصدر معني .لكنه ،في املقابل،
ي ــرف ــض ال ــرب ــط ب ــن اس ـت ـي ــراد ال ــدول ــة

كيف تستورد الدولة  95ألف
طن من الغاز بقدرة تخزينية
ال تتخطى  1800طن؟

ّ
وال ـ ـس ـ ـعـ ــر .يـ ــذكـ ــر أن وزارة ال ـط ــاق ــة
ه ــي ال ـتــي ت ـحــدد س ـعــر ك ــل املـشـتـقــات
ال ـن ـف ـط ـيــة ،وهـ ــي ت ــأخ ــذ ف ــي االع ـت ـب ــار
السعر العاملي ،بغض النظر عن الكلفة
فــي لبنان .وهــذا يعني أن التخفيض
ال يـحـتــاج ســوى إلــى ق ــرار مـنـهــا ،قبل
استيراد الدولة وبعده .وبالتالي فإن
ّ
ق ــرار الـخـفــض لــم يـكــن ليكلفها شيئًا
لــو أصــدرتــه خــال السنوات السابقة،
بخالف اليوم ،حيث الخفض سيعني
خفضًا في أرباح منشآت النفط أيضًا.

وزارة الطاقة تتراجع
األم ـ ــر ن ـف ـســه ي ـن ـط ـبــق ع ـل ــى اس ـت ـي ــراد
البنزين الــذي بــدأتــه املنشآت مؤخرًا.
تلك خطوة تساهم تلقائيًا في تعزيز
األم ــن الـطــاقــوي للبنان ،لكن ال يمكن

اع ـ ـت ـ ـبـ ــاره ،تـ ـج ــاري ــا ،خ ـ ـيـ ــارًا ن ــاج ـح ــا.
ف ــي األس ـ ــاس ،ل ــم ي ـتــأخــر ال ــوق ــت قبل
أن يـسـقــط وع ــد وزي ـ ــرة ال ـطــاقــة ببيع
الـبـنــزيــن بــالـلـيــرة الـلـبـنــانـيــة .صـمــدت
ُ
املنشآت ألقــل مــن شهر ،قبل أن تعلن
نفاد ال ــدوالرات التي لديها (كانت قد
ب ــدأت باستعمالها منذ نهاية أيلول
لدى شرائها املازوت).
اب ـ ـتـ ـ ً
ـداء م ــن األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ،صــار
يتوجب على كل من يود شراء البنزين
م ــن امل ـن ـش ــآت ت ــأم ــن  15ف ــي امل ـئ ــة من
ث ـم ـنــه ب ـ ــال ـ ــدوالر ،ألن م ـص ــرف لـبـنــان
رفــض تغطية كامل قيمة االعتمادات
بالدوالر ،وأبلغ املنشآت التعامل معها
أســوة بالقطاع الـخــاص .ولــذلــك ،أبلغ
حليس وزيرة الطاقة بأن قرار مصرف
لبنان لــم يـتــرك إلدارة املـنـشــآت سوى

خ ـيــار تــأمــن ال ـ ــ 15فــي امل ـئــة املطلوبة
بالعمل االجنبية من السوق ،أي أن كل
من يشتري البنزين من الــدولــة عليه،
من اليوم فصاعدًا ،دفع  15في املئة من
قيمة الفاتورة بالدوالر.
أي أم ـ ـ ــر آخ ـ ـ ــر س ـ ـي ـ ــؤدي إل ـ ـ ــى وق ـ ــوع
امل ـن ـشــآت ف ــي امل ـح ـظــور وال ـتــوقــف عن
استيراد املشتقات النفطية .فاملنشآت
تـ ـسـ ـت ــورد  3بـ ــواخـ ــر أسـ ـب ــوعـ ـي ــا بــن
م ــازوت وبـنــزيــن ،وتغطي الـســوق ب ـ 8
ماليني ليتر يوميًا ،ما يعني أن تعطل
هذه اآللية قد يؤدي إلى نقص حاد في
هذه املشتقات.
ك ــل ذلـ ــك ي ـع ـنــي عـمـلـيــا إلـ ـغ ــاء الـقـيـمــة
التفاضلية التي حظيت بها املنشآت
م ـن ــذ اس ـ ـت ـ ــوردت أول ب ــاخ ــرة بـنــزيــن
( 30ألــف طــن) مــن أصــل خـمــس ينص

أول باخرة استوردتها منشآت النفط
تهافت عليها مــوزعــو البنزين لشراء
كـ ـمـ ـي ــات مـ ـنـ ـه ــا .حـ ـت ــى امل ـ ـس ـ ـتـ ــوردون
اشتروا ،فالدفع كان بالليرة .وهذا أمر
ّ
كصراف
أدى إلى تعاملهم مع املنشآت
يؤمن لهم الدوالرات بالسعر الرسمي،
ويـخـفــف عــن كــاهـلـهــم ع ــبء تــأمــن 15
في املئة من قيمة ما اشتروه بالدوالر.
وع ـل ـيــه ،ه ــل سـتـحــافــظ امل ـن ـشــآت على
معدل مبيعاتها ،بعدما فقدت ميزتها
الـتـفــاضـلـيــة هـ ــذه؟ األمـ ــر بـحــاجــة إلــى
بعض الوقت لتبيانه ،لكن الواقع صار
عـلــى الـشـكــل ال ـتــالــي :املـنـشــآت واح ــدة
مــن  11شــركــة مـسـتــوردة ،مــع ف ــارق أن
ال ـشــركــات الـعـشــر األخ ـ ــرى تـشـكــل في
ً
مــا بـيـنـهــا كــارت ـيــا حقيقيًا يـسـتــورد
النفط بشكل ّ
منسق ،حيث يتم تبادل
املـ ـعـ ـل ــوم ــات حـ ـ ــول أس ـ ـعـ ــار ال ـب ـن ــزي ــن
الـ ـ ـ ــذي ي ـم ـك ــن لـ ـك ــل ش ــرك ــة ال ـح ـص ــول
عليه مــن بلد املـنـشــأ ...ثــم يتم اعتماد
الـسـعــر األق ــل وي ـتــم تـفــويــض الـشــركــة
صــاحـبــة هــذا الـسـعــر بــاالسـتـيــراد الــى
لبنان وتــوزيــع البنزين على خزانات
ال ـشــركــات األخ ـ ــرى .وغــال ـبــا م ــا تـكــون
الـ ـش ــرك ــة ص ــاحـ ـب ــة الـ ـسـ ـع ــر األق ـ ـ ــل قــد
ت ـعــاقــدت مــع أطـ ــراف خــارج ـيــة لحجز
الـبـضــاعــة وشــرائـهــا عـنــدمــا تنخفض
األسعار العاملية.
ام ــا جـ ــدول تــرك ـيــب األس ـع ــار فـيـصــدر
اسبوعيًا باالستناد الى متوسط سعر
طــن البنزين عامليًا على مــدى اسبوع
عمل كامل ،وهــذه الطريقة باحتساب
السعر املحلي تؤدي الى زيادة هامش
األرباح في ظل طريقة عمل «الكارتيل»
وغياب املنافسة في السوق.
لهذا ،ستبقى الدولة الطرف األضعف
في هذه املعادلة ،خصوصًا أن مصرف
ل ـب ـن ــان لـ ــم ي ـع ــط م ـع ــام ـل ــة تـفـضـيـلـيــة
لـلـمـنـشــآت بــالــرغــم م ــن أن مــالـهــا مــال
عام .أضف أن  80في املئة من املحطات
تـمـلـكـهــا ال ـش ــرك ــات امل ـس ـت ــوردة ،وهــي
م ـل ـت ــزم ــة م ـع ـه ــا بـ ـعـ ـق ــود ت ـل ــزم ـه ــا أن
تشتري منها.

تقرير

ً
االمتحانات الرسمية ابتداء من منتصف حزيران:
ثانويات الشمال تطالب بتدابير استثنائية
فاتن الحاج
إذا بـقــي إي ـقــاع ال ــدراس ــة عـلــى مــا هو
ّ
ع ـل ـيــه الـ ـي ــوم ،ف ـ ــإن طـ ــاب ال ـش ـه ــادات
فـ ــي م ـع ـظــم امل ـح ــاف ـظ ــات س ـي ـكــونــون
مـ ـسـ ـتـ ـع ـ ّـدي ــن إلج ـ ـ ـ ـ ــراء االمـ ـتـ ـح ــان ــات
الرسمية فــي املــواعـيــد الـتــي حددتها
وزارة ال ـ ـتـ ــرب ـ ـيـ ــة ،أي  15حـ ــزيـ ــران
ل ـل ـش ـه ــادة امل ـت ــوس ـط ــة و 22ح ــزي ــران
لـلـثــانــويــة الـعــامــة بـفــروعـهــا األرب ـعــة:
العلوم العامة ،علوم الحياة ،اآلداب

واإلنسانيات واالجتماع واالقتصاد.
اإلدارة التربوية أعلنت املواعيد ضمن
روحية اإلصرار على استكمال املنهج
ال ـ ــدراس ـ ــي بـ ــا ّ
أي ح ـ ــذف ل ـل ـم ـحــاور
ّ
التعليمية ومــن ثــم إج ــراء استحقاق
االم ـ ـت ـ ـح ـ ــان ـ ــات واسـ ـ ـتـ ـ ـبـ ـ ـع ـ ــاد خـ ـي ــار
اإلفادات .أتى ذلك ً
بناء على معطيات
عـ ــن عـ ـ ــدد أيـ ـ ـ ــام ال ـت ـع ـط ـي ــل ال ـق ـس ــري
والـتـعــويــض جمعتها مــن مـســؤولــي
املناطق التربوية وممثلي الثانويات
الرسمية واملدارس الخاصة.

ّ
حـ ـت ــى اآلن ،تـ ـم ــكـ ـن ــت املـ ـ ـ ـ ـ ــدارس مــن
تعويض التأخير خــال أي ــام العطل
َ
األسبوعية وفي عطلتي امليالد ورأس
السنةُ ،
وينتظر أن تستكمل ذلــك في
عطلة الـفـصــح ،باعتبار أن التعطيل
لـ ــم يـ ـتـ ـج ــاوز  15ي ــوم ــا فـ ــي أك ـث ــري ــة
ّ ّ
املناطق .إل أن املسؤولني التربويني
ّ
ك ــان ــوا يـ ـ ـ ّ
ـرددون ف ــي ك ــل ال ـل ـق ــاءات أن
ذلك سيكون ممكنًا شرط عدم حدوث
طارئ.
ّ ّ
إل أن ه ــذه لـيـســت ح ــال مـحــافـظـتــي

ال ـش ـم ــال وعـ ـك ــار ح ـيــث الم ـس ــت أي ــام
الـ ـتـ ـعـ ـطـ ـي ــل فـ ـ ــي ب ـع ـض ـه ــا  45ي ــوم ــا
كـمــا ف ــي طــراب ـلــس .فــرئـيـســة املنطقة
ال ـتــربــويــة ف ــي ال ـش ـمــال وع ـك ــار نهلة
حاماتي أبلغت ال ــوزارة قبل  10أيــام
أن املدارس الرسمية هناك قادرة على
إنجاز برنامج البريفيه في آخر أيار،
م ــن دون أن تـحـتـســب أي ــام التعطيل
األخـيــرة الـتــي دخـلــت ضمن «أسـبــوع
الغضب».
ّأمـ ــا ف ــي ث ــان ــوي ــات ال ـش ـم ــال فــالـقـصــة

مـخـتـلـفــة ،إذ ت ــواص ــل م ــدي ــروه ــا مع
اإلدارة الـتــربــويــة قبل ص ــدور مذكرة
امل ــواع ـي ــد وط ــال ـب ــوا ب ـتــداب ـيــر خــاصــة
بــامل ـحــاف ـظــة ،ل ـك ــون ط ــراب ـل ــس دفـعــت
ّ
الحد
الثمن والتعطيل استنزفها إلى
األقصى .ولفتت مديرة ثانوية سابا
زريــق الرسمية ،ملوك محرز ،إلــى أن
ه ـنــاك حــاجــة إل ــى ح ــذف م ـح ــاور في
بعض مــواد شهادة الثانوية العامة
ال ـط ــوي ـل ــة ال س ـي ـم ــا م ـ ـ ــادة ال ـف ـي ــزي ــاء
ل ـفــرع ال ـع ـلــوم ال ـعــامــة والـبـيــولــوجـيــا
الحياة .وقالت إن الواقع
لفرع علوم
ُ
االستثنائي الذي فرض على طالبنا
يـسـتــوجــب ق ـ ــرارًا اسـتـثـنــائـيــا يــراعــي
وضـعـهــم الـنـفـســي م ــن دون املـســاس
باملعايير التربوية .محرز أوضحت
أن اإلدارة التربوية تنتظر اقتراحات

7

ُ
املــديــريــن ال ـتــي ســتـنــاقــش ف ــي األي ــام
املقبلة ليبنى على الـشــيء مقتضاه،
ّ
م ـش ـي ــرة إلـ ــى أن ف ــي ح ـ ــوزة ال ـ ـ ــوزارة
مـعـطـيــات دق ـي ـقــة ع ــن أيـ ــام التعطيل
ونـ ـسـ ـب ــة ال ـ ـح ـ ـضـ ــور ،إذ ك ـ ــان ه ـن ــاك
تــواصــل يــومــي بــن مــديــريــة التعليم
الثانوي ومديري املدارس.
ممثلو املدارس الخاصة أعربوا أيضًا
عن أهمية إجراء االمتحانات الرسمية
مهما كانت الـظــروف .ورغــم أن هناك
تفاوتًا في أيام التعطيل بني مدارس
ال ـج ـنــوب وال ـضــاح ـيــة الـجـنــوبـيــة من
جـهــة ( 5أيـ ــام) وب ــن مـ ــدارس بـيــروت
وج ـب ــل ل ـب ـنــان (بـ ــن  12و 17ي ــوم ــا)،
إال أن إج ــراء االسـتـحـقــاق هــو أفضل
ّ
الـحـلــول لـكــونــه يـشــكــل حــاف ـزًا للعمل
في واقــع استثنائي ال يحتمل األخذ

والـ ّ
ـرد ،بحسب رئيس رابطة املــدارس
اإلن ـج ـي ـل ـيــة ن ـب ـيــل األس ـ ـطـ ــا .لـ ــدى كــل
مــن الـتــربــويــن ،كما ق ــال« ،مـئــة سبب
وسـبــب لـتــأجـيــل االمـتـحــانــات لـكــن ال
أح ــد مـنـهــم ي ــري ــد أن ي ـك ــرر الـتـجــربــة
ّ
تصحح
امل ـ ّـرة فــي عــام  2014حيث لــم
االمـتـحــانــات وأعـطـيــت إف ــادات نجاح
للجميع» .وقال إن املدارس اإلنجيلية
ّ
«عوضت حتى اآلن نحو نصف أيام
التعطيل أي  8أيــام ،وعلينا أن نبذل
جهدًا إضافيًا في األيام املتبقية».
ّأم ـ ـ ــا دائـ ـ ـ ــرة االمـ ـتـ ـح ــان ــات الــرس ـم ـيــة
فـ ـ ـق ـ ــد بـ ـ ـ ـ ـ ــدأت بـ ــاس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــال طـ ـلـ ـب ــات
امل ــرشـ ـح ــن ل ــام ـت ـح ــان ــات مـ ــن ذوي
االحـتـيــاجــات الـخــاصــة ،فيما ينتظر
أن ي ـبــدأ اسـتـقـبــال طـلـبــات الـتــرشـيــح
لالستحقاق في شباط املقبل.

جيش العدو :االحتياط غير جاهز
لمواجهة حزب الله
علي حيدر

ي ـك ـش ــف اصـ ـ ـ ـ ــرار جـ ـي ــش الـ ـ ـع ـ ــدو ع ـلــى
م ـنــع ن ـشــر ت ـقــريــر سـ ــري حـ ــول عـيــوب
الفرقة االكـبــر فــي الجيش االسرائيلي
( )319ال ـت ــي ي ـف ـتــرض أن ـه ــا س ـتــواجــه
ح ـ ــزب الـ ـل ــه ف ــي أي ح ـ ــرب الحـ ـق ــة ،عــن
مخاوفه من مفاعيل هــذا الكشف لدى
الجمهور االســرائـيـلــي وأع ــداء الكيان.
ل ـك ــن امل ـح ـك ـمــة امل ــرك ــزي ــة ف ــي ت ــل اب ـيــب
كــان لها اعتباراتها االخ ــرى ،وفرضت
ع ـل ـي ــه ت ـس ـل ـي ــم  13ت ـ ـقـ ــري ـ ـرًا ت ـت ـض ـمــن
انتقادات خطيرة ،الى موقع «يديعوت
احرونوت» .تزامن ذلك ،مع االعالن عن
ن ـشــر م ـن ـظــومــات ك ـشــف االنـ ـف ــاق على
الحدود مع لبنان ،في خطوة اضافية
تعكس حجم مـخــاوف قــادة الـعــدو من
خ ـيــار اق ـت ـحــام الـجـلـيــل ف ــي أي ع ــدوان
على لبنان.
خـصــوصـيــة الـتـقــريــر ال ــذي ت ــم اع ــداده
فــي صيف  2018تنبع مــن كــونــه يأتي
فــي أكثر مــن سـيــاق .فالى جانب كونه
يتعلق بالفرقة االكبر في جيش العدو،
ي ــأت ــي ب ـعــد سـلـسـلــة ت ـق ــاري ــر وم ــواق ــف
ت ــؤك ــد ع ــدم ج ـهــوزيــة س ــاح ال ـب ــر ،في
ظل ظروف اقليمية استثنائية تحتاج
فـيـهــا اســرائ ـيــل ال ــى تــوجـيــه مــزيــد من
رسـ ــائـ ــل ال ـ ـقـ ــوة فـ ــي م ــواجـ ـه ــة ت ـعــاظــم
التهديدات املحدقة بها .وهو يأتي بعد
أكثر من  13عاما من حرب العام ،2006
يـفـتــرض أن الـجـيــش أمـضــاهــا تــدريـبــا
وتطويرًا ،في محاولة لبلوغ الجهوزية
التي تسمح له بامتالك خيار املبادرة
الى شن الهجمات الواسعة التي كانت
تعتمدها اسرائيل في مواجهة لبنان.
َ
ل ـك ــن م ـش ـك ـلــة اس ــرائـ ـي ــل الـ ـت ــي ت ـلـ َّـمــس
قادتها تفاقمها من مرحلة الى أخرى،
ن ـب ـعــت ف ــي األسـ ـ ـ ــاس م ــن ادراك ق ــادة
الـعــدو تـعــذر امكانية الحسم باملعنى
ال ـت ـق ـل ـيــدي الـ ـ ــذي يـ ـق ــوم ع ـل ــى اح ـت ــال
االرض وتدمير القدرات ،وتعذر تحققه
ايضا عبر سالح الجو.
لــم تـعــد ه ــذه املـفــاهـيــم مـجــرد تـقــديــرات
تستند الى تجارب سابقة ،والى تقارير
خبراء ،بل تم االقرار بها ايضا في أكثر
مــن محطة .ففي الــربــع االخـيــر مــن عام
 ،2018ص ـ ــارح رئ ـي ــس أركـ ـ ــان الـجـيــش
غــادي ايزنكوت الجمهور االسرائيلي،
ملناسبة ال ــرأس الـسـنــة الـعـبــريــة ،بعقم
الــرهــان على الخيار الـجــوي ،موضحًا
ف ــي سـلـسـلــة م ـقــابــات ب ــأن «االن ـت ـصــار
فــي الـحــرب سيأتي فقط عبر مـنــاورات
الـ ـق ــوات ال ـبــريــة ال ـتــي سـتـحـتــل االرض
وت ـهــزم ال ـع ــدو» (االخ ـب ــار  -اإلث ـنــن 10
أيلول  .)2018لكنه تغافل في حينه عن
امكانية الرهان على نجاعة سالح البر.
وهــو ما كشفه ،بعد أشهر فقط ،نائبه
الـلــواء يائير غ ــوالن .إذ كشفت وسائل
االع ــام االســرائـيـلـيــة عــن وثـيـقــة سرية
قدمها االخـيــر الــى الـقـيــادة العسكرية،
يوضح فيها عــدم جاهزية ســاح البر
وأن القيادة العليا ال تثق به («االخبار»
 السبت  9شباطَ .)2019
َ
ال يعني ذلك أن العدو َعزف عن خياراته
الهجومية في البر والجو .لكنه مضطر
الــى االع ــداد لها ،والسبب بكل بساطة
ت ـبـ ّـدد الــرهــان عـلــى ال ـخ ـيــارات البديلة.
وهو ما يضيء على أحد أوجه خطورة
تقرير «يديعوت» ،كونه يأتي في سياق
تتصاعد فيه التهديدات ،وتبددت فيه
الرهانات ،وتتعاظم فيه قــدرات محور
املقاومة النوعية ،وهو ما ُيفسر اصرار
الجيش على عدم السماح بنشره.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،م ــا تــوقــف ع ـنــده املــراســل
ال ـع ـس ـك ــري مل ــوق ــع «ي ــديـ ـع ــوت» ي ــوآف
ً
زيتون أنــه لم يعد مفهومًا وال مقبوال
التي يفترض أن
وجود نقص في الفرقة ِّ
تواجه حزب الله ،بما ُيمثله من قدرات
وخبرات وانــدفــاع ،بـ «االف الشاحنات
إلدخال الدعم والذخيرة واملياه للقوات

املناورة ...إضافة الى نقص في سيارات
اإلسـعــاف ملناطق التجمع» .وقــد حذر
زيـ ـت ــون م ــن أن ذل ـ ــك سـ ـي ــؤدي ال ـ ــى أن
«تعلق» هــذه الـقــوات بعد توغلها في
االراضـ ــي الـلـبـنــانـيــة .واالك ـث ــر خـطــورة
ُ
أن م ـحــاولــة امل ـنــع تـظـهــر ال ــى «اي حد
الجيش يخفي ،والــى أي حد املؤسسة
األمنية تمتنع عــن الكشف» .ويتالقى
هــذا التقييم مــع مــا نقله زيـتــون ايضا
عن أحد كبار الضباط في الفرقة (ليس
مــن الـصـعــوبــة الـتـقــديــر أن ــه قــائــدهــا أو
م ـمــن يـحـيـطــون بـ ــه) ،ومـ ـف ــاده ان «مــن
االفضل أن يتخلى الجيش اإلسرائيلي

يدرك قادة العدو تعذر
امكانية الحسم الذي
يقوم على احتالل
االرض أو عبر سالح الجو

عن قوات اإلحتياط في الحرب القادمة
بـشـكــل ق ــاط ــع!» .وي ــؤك ــد بــذلــك عـلــى أن
هذه العيوب التي تعاني منها الفرقة
تنسحب على كامل فرق االحتياط في
الجيش االسرائيلي.
ع ـلــى ه ــذه ال ـخ ـل ـف ـيــة ،يـصـبــح واض ـحــا
م ـ ـن ـ ـشـ ــأ ت ـ ـ ـحـ ـ ــول اه ـ ـت ـ ـم ـ ــام ـ ــات ج ـي ــش
ال ـعــدو ال ــى تـعــزيــز اج ــراءات ــه الدفاعية
واالعـتــراضـيــة التي تهدف الــى حماية
الجبهة الداخلية .ويؤكد أن ذلك ينبع
من ضــرورة االستعداد للمخاطر التي
تحدق بالجبهة الداخلية االسرائيلية
ن ـت ـي ـج ــة تـ ـع ــاظ ــم قـ ـ ـ ـ ــدرات ح ـ ـ ــزب ال ـل ــه
ال ـه ـج ــوم ـي ــة ،ال ـق ــوس ـي ــة (الـ ـص ــواري ــخ)
والبرية ،والتحت – ارضية.

فــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،كـشــف جـيــش الـعــدو
عــن قناعته الـتــامــة ب ــأن خـيــار اقتحام
الجليل يشكل أح ــد األوراق الدفاعية
وال ــردع ـي ــة ل ـحــزب ال ـلــه ف ــي ال ــدف ــاع عن
ل ـب ـنــان .فـبـعــد املـ ـن ــاورات ال ـتــي أجــراهــا
خالل االسابيع املاضية ،والتغيير في
التضاريس الذي أحدثه مقابل الحدود
مــع لبنان ،أعلن وضــع آلـيــات ومعدات
تكنولوجية تعتمد على أجهزة لكشف
م ــواق ــع ح ـفــريــات ت ـحــت س ـطــح األرض
عند الحدود الشمالية مع لبنان ،على
أن تستمر ه ــذه األع ـم ــال ل ـعــدة أشـهــر،
وب ــال ـت ـن ـس ـي ــق مـ ــع رؤسـ ـ ـ ــاء ال ـس ـل ـطــات
املحلية في املناطق الحدودية .وتأتي
هــذه االجـ ــراءات االســرائـيـلـيــة ،انطالقا
مــن مستوطنة مـسـغــاف ع ــام ،الــواقـعــة
مقابل قرية عديسة في جنوب لبنان،
على أن تمتد إلــى مناطق أخ ــرى على
طول الحدود مع لبنان.
م ــع ذلـ ــك ،يـنـبـغــي ال ـتــوقــف ع ـنــد اع ــان
العدو عن هذا االجراء الذي حرص على
أن ي ـكــون عـلـنـيــا ،مــع أن ــه ك ــان بامكانه
أن ي ـقــدم عـلـيــه ب ـقــدر م ــن ال ـســريــة .فقد
رسالة نحو
أراد بذلك توجيه أكثر من َ َ
الــداخــل وال ـخــارج .مــن جـهــة ،ه ـ َـدف الى
محاولة تثبيط حزب الله عن مواصلة
مساعيه في هــذا املـســار ،عبر القول أن
اسرائيل باتت تملك الوسائل الوقائية،
فـبـحـســب ال ـق ـنــاة « »13ف ــي الـتـلـفــزيــون
االس ــرائ ـي ـل ــي« ،ال ـب ـن ـيــة الـتـحـتـيــة الـتــي
تــم نـشــرهــا عـلــى ال ـح ــدود ،تستند إلــى
تكنولوجيا فــريــدة مــن نــوعـهــا ،وتمت
مالءمتها لطبيعة املنطقة عند الحدود
الشمالية».
ونحو الداخل ،أراد جيش العدو ايضا
أن يــوجــه رســالــة طمأنة الــى الجمهور
االسرائيلي عبر محاولة رفــع مستوى
الـ ـشـ ـع ــور بـ ــاألمـ ــن ل ــديـ ـه ــم ،خ ـصــوصــا
بـعــدمــا ثـبــت لــديـهــم ب ــاالدل ــة املـلـمــوســة
أن ح ــزب ال ـلــه يـعــد ال ـع ــدة لـتـنـفـيــذ هــذا
الخيار ،اذا ما أقدمت اسرائيل على شن
عدوان على لبنان.

IOÉjR á«∏ªY ΩÉ“EG .∫.Ω.¢T è«∏ÿGh ¿ÉæÑd ∂æH ø∏YCG
á∏ªM ¥ƒ≤M øe ٪١٠ áÑ°ùæH á«°SÉ°S’G á°UÉÿG ¬dGƒeCG
ïjQÉàH »g Éªc (Common Equity Tier one) ájOÉ©dG º¡°SC’G
Q’hódÉH ájó≤f äÉeó≤e ≥jôW øY ∂dPh ٢٠١٨/١٢/٣١
á«©ª÷G πÑb øe É¡«∏Y á≤aGƒŸGh ÉgQGôbEG ” »cÒe’G
IQƒ°üH Ió≤©æŸG ±ô°üŸG »ªgÉ°ùŸ ájOÉ©dG á«eƒª©dG
.٢٠٢٠/٠١/١٤ ïjQÉàH á«FÉæãà°SEG
ΩõàdG .∫.Ω.¢T è«∏ÿGh ¿ÉæÑd ∂æH ¿ƒµj ∂dòHh
٥٣٢ ºbQ §«°SƒdG ¿ÉæÑd ±ô°üe º«ª©J äÉÑ∏£àÃ
á°UÉÿG ¬dGƒeCG RõYh ٢٠١٩/١١/٤ ïjQÉàH QOÉ°üdG
IOÉYEÉH ¬«ªgÉ°ùe øe Ék fÉÁEG á«dÉY IAÓe ≈∏Y á¶aÉëª∏d
.ÊÉæÑ∏dG OÉ°üàbE’ÉH á≤ãdG
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غراند سالم

ديوكوفيتش يوجه نصائح
إلى الجيل الجديد

شارك مينامينو
مباراة
في
ليفربول ّ
ضد
إيفرتون (أ ف ب)

ّ
رأى امل ـص ــن ــف ث ــان ـي ــا ع ــامل ـي ــا ال ـصــربــي
نــوفــاك ديــوكــوفـيـتــش أن العـبــي الجيل
الجديد في كرة املضرب يحتاجون إلى
«النضوج» الذهني لتحقيق األلقاب في
البطوالت الكبرى ،وذلك عشية انطالق
أس ـت ــرال ـي ــا امل ـف ـت ــوح ــة ،أول ـ ــى ب ـط ــوالت
ال ـغــرانــد س ــام ل ـهــذا امل ــوس ــم( .انطلقت
البطولة فجر اليوم االثنني).
ّ
ويستعد الصربي للدفاع عن لقبه في
م ـل ـب ــورن ح ـيــث ي ـب ـحــث ع ــن ل ـقــب ثــامــن
ّ
يـ ـع ــزز ب ــه رق ـم ــه ال ـق ـي ــاس ــي ،ف ــي مــوســم
ُيـ ـع ــاد خ ــال ــه طـ ــرح ال ـ ـسـ ــؤال ع ــن ق ــدرة
العبي الجيل الجديد على كسر هيمنة
دي ــوك ــوف ـي ـت ــش واملـ ـصـ ـن ــف أول عــامل ـيــا
اإلس ـبــانــي رافــايــل ن ــادال والـســويـســري
روجيه فيدرر على ألقاب الغراند سالم.
وأح ـ ــرز ال ـثــاثــة م ــا مـجـمــوعــه  55لقبًا
ك ـب ـي ـرًا ،وس ـي ـط ــروا عـلـيـهــا ف ــي األعـ ــوام
امل ــاض ـي ــة ،لـكـنـهــم ي ــواج ـه ــون مـنــافـســة
متزايدة من شبان مثل الروسي دانييل
مدفيديف والـنـمـســوي دومينيك تييم
واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.
وفــي تصريحات يــوم أمــس األحــدّ ،
كرر
ديكوفيتش ثقته بأن العبني مثل هؤالء
ق ــادرون على إح ــراز لقب غــرانــد ســام،
ال سيما بعد أدائهم في العام املاضي،
حـيــث بـلــغ مــدفـيــديــف نـهــائــي فالشينغ
ميدوز األميركية ،وتييم نهائي روالن
غ ـ ــاروس ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،وتـسـيـتـسـيـبــاس
ن ـ ـصـ ــف ن ـ ـهـ ــائـ ــي ب ـ ـطـ ــولـ ــة أس ـ ـتـ ــرال ـ ـيـ ــا
املـفـتــوحــة .وق ــال« :هــم عمليًا عـلــى بعد

لطالما ُعرفت فترة
االنتقاالت الشتوية خالل
شهر كانون الثاني ًبكونها
ّ
أقل الفترات اشتعاال من
ناحية الصفقات التي
تبرمها األندية األوروبية
الكبيرة .ال يمكن مقارنة
هذه الفترة مع الفترة
الصيفية التي تسبق بداية
الموسم الجديد ،والتي
يمكن وصفها بـ«جردة
العام» بالنسبة إلى األندية
التي تريد أن تضيف بعض
األسماء إليها لتدعيم
صفوفها .هذه الصورة
بدأت ّ
تتغير معالمها خالل
المواسم القليلة الماضية

الدوري اإليطالي أكبر المستفيدين

أس ـم ــاء ثـقـيـلــة ال ـ ــوزن وال ـق ـي ـمــة ،ب ــدأت
تـنـتـقــل ب ـعــد م ـضــي مـنـتـصــف املــوســم
إلـ ــى أن ــدي ــة ت ـش ـعــرهــا ب ــال ــراح ــة أك ـثــر.
هــذا األمــر بــدأ يحصل خــال السنوات
الـقـلـيـلــة املــاض ـيــة .فــا يـمـكــن ع ــدم ذكــر
االن ـت ـق ــال األب ـ ــرز ب ــن ه ــذه الـصـفـقــات،
وهــو تـ ّ
ـوجــه الـبــرازيـلــي املـمـ ّـيــز فيليبي
كوتينيو مــن نــاديــه الـســابــق ليفربول
إل ــى ال ـع ـمــاق ال ـكــاتــالــونــي بــرشـلــونــة
خالل املوسم املاضي ،في قيمة سوقية
بلغت  160مليون ي ــورو ،وهــي تعتبر
ثــانــي أغـلــى صفقة فــي ال ـتــاريــخ خلف
البرازيلي اآلخر نيمار حينها .وهناك
أيضًا انتقال املهاجم األوروغــوايــانــي
لــويــس ســواريــز مــن أيــاكــس أمستردام
ال ـهــول ـنــدي إل ــى ل ـي ـفــربــول اإلن ـك ـل ـيــزي.
ان ـت ـقــال ال ـبــرازي ـلــي وأح ــد أب ــرز أسـمــاء
ريال مدريد في التاريخ ربما ،مارسيلو
مــن نــاديــه السابق فلومينيسي .كلها
أسماء انتقلت خــال الفترة الشتوية،
التي ال تحمل معها في العادة مفاجآت
كبيرة كهذه التي ّ
تم ذكرها .في ،2020
لم يكتب الـ«ميركاتو» الشتوي الكثير
مــن األس ـمــاء الـتــي مــن املـمـكــن أن تثير
الـجــدل فــي الصحافة الـعــاملـيــة ،لكن ال
بـ ــأس ف ــي ت ـل ـخ ـيــص أب ـ ــرز االن ـت ـق ــاالت
التي حدثت والتي من املمكن أن تحدث
خالل سوق االنتقاالت الحالي.

سوق إيطالي مشتعل
ي ــأت ــي ال ـ ـ ــدوري اإلي ـط ــال ــي ف ــي ص ــدارة
الــدوريــات األوروبـيــة الخمسة الكبرى
م ــن ح ـي ــث كـ ـث ــرة الـ ـتـ ـع ــاق ــدات وح ــرك ــة
االنـ ـتـ ـق ــاالت ال ــواض ـح ــة خـ ــال ال ـســوق

ّ
حقق ديوكوفيتش
ونادال وفيدرر ما
مجموعه  55لقبًا كبيرًا
أن ال ـعــديــد م ــن الع ـبــي ال ـج ـيــل الـجــديــد
ي ـب ــذل ــون جـ ـهـ ـدًا ك ـب ـي ـرًا ع ـل ــى الـصـعـيــد
االحترافي».
ورأى الالعب ّ
املتوج بــ 16لقبًا كبيرًا أن
هــذا الجهد «هــو شــرط مسبق على ما
أعـتـقــد لـلـنـجــاح» ،لـكــن يـجــب أن يقترن
بنضوج معني خارج إطار املوهبة.
وأوضح ابن الثانية والثالثني عامًا أنه
«للفوز بلقب غراند سالم والحفاظ على
أعـلــى مـسـتــوى ألع ــوام طــويـلــة ،يحتاج
الالعب الكتساب هذا النضوج الذهني

يبحث ديوكوفيتش عن لقب ثامن له في أستراليا (أ ف ب)

سوق انتقاالت «دافئ» في أوروبا
حسن رمضان

مجموعة واحدة من الفوز .في أي يوم،
املستقبل القريب ،أعتقد أن هذا األمر
في ّ
سيتحقق .ال ّ
مفر منه» .وتابع «صراحة
ال أعتقد أن الكثير ينقصهم .أعتقد أنهم
ّ
يقدمون أداء قويًا يتطلب توافر العديد
مــن امل ــواه ــب ،وه ــم يتمتعون ب ـهــا .لقد
خـصـصــوا الـســاعــات وكـ ّـرســوا أنفسهم
ع ـل ــى أرض امل ـل ـع ــب وخ ـ ــارج ـ ــه .أع ـت ـقــد

والعاطفي والـخـبــرة لفهم نـقــاط قوته،
وأن يــواجــه مـخــاوفــه نــوعــا م ــا» .وأشــار
إل ــى أن «راف ـ ــا (نـ ـ ـ ــادال) ،روجـ ـي ــه ،وأن ــا،
بطبيعة الحال على مــدى األع ــوام الــ10
أو الـ 15املاضية ،نعرف ما نحتاج إليه
على الصعيد الذهني في هــذا الوضع.
رب ـمــا ه ــذا يـمـنـحـنــا بـعــض األفـضـلـيــة»
على اآلخرين.
ورأى الـ ـص ــرب ــي أن ه ـي ـم ـنــة «ال ـث ــاث ــة
ال ـك ـبــار» عـلــى الـلـعـبــة ت ـعــود فــي جانب
مـنـهــا إل ــى ال ـحــافــز الـ ــذي وفـ ــره الـثــاثــة
ل ـب ـع ـض ـهــم ال ـب ـع ــض ،وامل ـن ــاف ـس ــة ال ـتــي
ج ـع ـلــت املـ ـب ــاري ــات ال ـت ــي تـجـمـعـهــم من
بني األفضل على امتداد تاريخ اللعبة.
واع ـت ـبــر أن مــواص ـلــة نـ ــادال ( 33عــامــا)
هذا
وفيدرر (38
عامًا) تقديم أداء على ّ
املستوى رغم ّ
تقدمهما في السن ،توفر
اإللهام له ولالعبني اآلخرين.
وأوضـ ـ ـ ــح «سـ ـب ــق لـ ــي أن ق ـل ــت م ـ ــرارًا
إن ـن ــا أل ـه ـم ـنــا ب ـع ـض ـنــا ال ـب ـع ــض عـلــى
امـتــداد املنافسة فــي مــا بيننا وخــال
مسيراتنا مــن أجــل أن نصبح أفضل،
ّ
من أجل أن نفهم سبل تخطي العوائق
في املنافسات التي تجمعنا» .وتابع
ّ
«أنا ممنت بشكل أكبر حاليًا لوجودي
في الحقبة ذاتها مع هذين الالعبني،
مما كنت عليه قبل عشرة أعوام أو 15
ّ
عامًا .أنا ّمتأكد من أن املنافسة معهما
جعلت مــنــي العـبــا قــويــا ج ـدًا .ووفــرت
ل ــي ال ـح ـمــاس الـ ــذي ال أزال أتـمـتــع به
اليوم».

ال ـ ـحـ ــالـ ــي .بـ ـ ــدايـ ـ ــة ،وم ـ ـ ــع حـ ــامـ ــل ل ـقــب
السنوات الثماني األخيرة يوفنتوس،
الذي أكملت إدارته تحت إشراف املدير
الــريــاضــي فابيو باراتيتيشي صفقة
ّ
ان ـت ـقــال الع ــب خ ــط الــوســط الـســويــدي
ديــان كولوسيفسكي قــادمــا مــن بارما
بمبلغ ق ـ ّـدر ب ــ 35مليون ي ــورو .خاض
النجم الشاب صاحب ال ــ 19عامًا فقط
 22مـ ـب ــاراة م ــع فــري ـقــه ال ـحــالــي بــارمــا
(ت ـم ــت ع ـم ـل ـيــة ال ـ ـشـ ــراء واالت ـ ـفـ ــاق بــن
ّ
كـ ــل م ــن ب ــارم ــا وي ــوف ـن ـت ــوس رس ـم ـيــا،
وسيصبح الشاب السويدي العبًا في

صفوف فريق السيدة العجوز مع بداية
املوسم املقبل)ّ ،
سجل خاللها  7أهداف
إضــافــة إل ــى مساهمته فــي تمريرتني
ح ــاس ـم ـت ــن ل ــزم ــائ ــه فـ ــي الـ ـف ــري ــق .ال
شــك فــي أنها مــن بــن أنجح الصفقات
بــالـنـسـبــة إل ــى يــوف ـن ـتــوس ،ن ـظ ـرًا إلــى
ّ
صـغــر ســن الــاعــب وملــوهـبـتــه املـمـيــزة،
ّ ّ
إل أن إدارة الـ«بيانكونيري» لم تدخل
السوق الشتوي من بابه الكبير بعد،
وهذا ما تطالب به الجماهير العاشقة
لهذا النادي.
فــي إيطاليا أيـضــا ،قــامــت إدارة نــادي

سجل هاالند هاتريك في مباراته األولى مع دورتموند (أ ف ب)

الـجـنــوب اإليـطــالــي نــابــولــي ال ــذي ّ
يمر
بـ ـم ــوس ــم كـ ــارثـ ــي ب ــاس ـت ـق ـط ــاب الع ــب
خــط الــوســط السلوفاكي ستانسالف
ل ــوب ــوتـ ـك ــا قـ ــادمـ ــا مـ ــن س ـي ـل ـت ــا فـيـغــو
اإلسـ ـب ــان ــي .لــوبــوت ـكــا ( 25ع ــام ــا) من
ب ــن أكـ ـث ــر ال ــاع ـب ــن ت ــأث ـي ـرًا ف ــي أداء
ن ــادي سيلتا ،وه ــو يشبه كـثـيـرًا نجم
خــط الــوســط اإليطالي والعــب باريس
ســان جيرمان الحالي مــاركــو فيراتي
ف ــي طــري ـقــة لـعـبــه وف ــي ت ـمــريــراتــه بني
ال ـخ ـطــوط وف ــي صـنــاعــة ال ـف ــرص .هي
صفقة ممتازة لنابولي ،الـنــادي الذي
لــم يـبــدأ مــوسـمــه بـعــد ،ول ــم يـخــرج من
أزمـ ـت ــه ال ـت ــي ال ت ـ ــزال م ــازم ــة ل ــه مـنــذ
بــدايــة املــوســم الـحــالــي 20 .مليون هي
قـيـمــة صـفـقــة سـتــانـيـســاف لــوبــوتـكــا،
لـ ـك ــن الـ ـنـ ـج ــم الـ ـسـ ـل ــوف ــاك ــي ال ي ـم ـلــك
ع ـص ــا س ـح ــري ــة ل ـي ـغـ ّـيــر واقـ ـ ــع الـ ـح ــال،
ع ـلــى إدارة الـ ـن ــادي واملـ ـ ــدرب الـجــديــد
ج ـي ـنــارو غ ــات ــوزو ال ـق ـيــام بـعـمــل شــاق
ج ـ ـ ـ ـ ـدًا ،ف ــالـ ـجـ ـمـ ـي ــع يـ ـفـ ـتـ ـق ــد نـ ــابـ ــولـ ــي،
ويفتقد لصخب ملعب الجنوب «سان
بــاولــو» الجميل .مــع بيعه للوبوتكا،
اس ـت ـث ـمــر ن ـ ــادي سـيـلـتــا ف ـي ـغــو بـ ــدوره
فــي إيطاليا أيـضــا ،بعد أن تعاقد مع
مدافع سامبدوريا الكولومبي والعب
برشلونة السابق جيلسون موريو في
صفقة بلغت قيمتها  12مليون يورو.
وم ـ ــن ج ـه ـت ــه ،اسـ ـتـ ـق ــدم ن ـ ـ ــادي م ـ ُيــان
مدافع نادي إشبيلية االسباني العار
ألت ــان ـت ــا س ـت ـي ـفــن ك ــاي ــر ال ــدن ـم ــارك ــي،
واستغنى في الوقت عينه عن مدافعه
اإلي ـطــالــي ال ـش ــاب مــاتـيــا ك ــال ــدارا بعد
أن ت ـ ــم ب ـي ـع ــه ألتـ ــان ـ ـتـ ــا عـ ـل ــى س ـب ـيــل
اإلع ــارة مــع وجــود بند أحقية الـشــراء.
وعـلــى ذك ــر م ـيــان ،لــم تصلح األج ــواء

يعتبر العب ليفربول
الجديد تاكومي
مينامينو إضافة
كبيرة للفريق
اإلنكليزية على ما يبدو ملهاجم ميالن
الشاب السابق باتريك كوتروني ،الذي
انتقل خالل فترة االنتقاالت الصيفية
املاضية لوولفرهامبتون اإلنكليزي،
وه ـ ــذا م ــا دفـ ــع ب ــال ــاع ــب إلـ ــى ال ـع ــودة
م ــن جــديــد إلي ـطــال ـيــا م ــن ب ــواب ــة ن ــادي
الـ«فيوال» فيورنتينا .كوتروني ّ
سجل
ه ــدف ــه األول خ ــال ظ ـه ــوره األول مع
فريقه الـجــديــد ،وه ــذا مــا يعكس ربما
بــدايــة جـيــدة ملهاجم إيـطــالــي شــاب لم
يجد نفسه في إنكلترا.
م ــن ج ـه ـتــه ،يـسـتـعــد امل ــدي ــر الــريــاضــي
الشهير جوسيبي مــاروتــا الــذي يعمل
لـصــالــح ن ــادي ان ـتــر مـيــانــو السـتـقــدام
ال ـن ـجــم ال ــدن ـم ــارك ــي والع ـ ــب تــوتـنـهــام
اإلنكليزي كريستيان اركسني في صفقة
ستقدر بحوالى الـ 20مليون يورو .األمر
غير املخفي هو إصرار املدرب اإليطالي
أنـطــونـيــو كــونـتــي عـلــى ارك ـســن ،وكــأن
ب ــاع ــب أي ــاك ــس ال ـس ــاب ــق يـمـثــل قطعة
ال ــ«ب ــازل» املـفـقــودة فــي تشكيلة اإلنتر
هذا املوسم .يبقى اركسني من بني أفضل
صانعي األلعاب في الدوري اإلنكليزي
والـ ـع ــال ــم ،وال ي ـم ـكــن إنـ ـك ــار اإلض ــاف ــة

الكبيرة الـتــي سيعود بها على ناديه
الجديد إنتر في حال ّ
تمت الصفقة ،رغم
تقديمه حاليًا ألحد أسوأ مواسمه على
الصعيد الـفــردي وعلى صعيد األرقــام
يكتف كونتي بذلك،
مع توتنهام .ولــم
ِ
ففي وقــت سابق أيـضــا ،تعاقدت إدارة
الـ«نيراتزوري» مع املخضرم اإلنكليزي
أش ـلــي يــونــغ م ــن مــانـشـسـتــر يــونــايـنــد
مقابل  1.5مليون يورو ،ليكون الصفقة
الثالثة التي يستقدمها اإلنتر من نادي
«الشياطني الحمر» هذا املوسم.

إنكلترا ليست كعادتها
ف ــي األج ـ ـ ـ ــواء اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة ،ل ــم ي ـحــدث
الكثير من االنتقاالت الكبيرة ،فتبقى
ّ
ص ـف ـق ــة انـ ـتـ ـق ــال الع ـ ــب خ ـ ــط ال ــوس ــط
البرتغالي جيدسون فيرنانديس إلى
توتنهام قادمًا من بنفيكا البرتغالي
ّ
في قمة سلم صفقات الـ«بريميرليغ»
الـ ـشـ ـت ــوي ــة الـ ـح ــالـ ـي ــة .بـ ـع ــد إصـ ــابـ ــات
ّ
املتكررة هذا املوسم،
تونغي ندومبلي
وتـ ـع ـ ّـرض م ــواط ـن ــه ال ـفــرن ـســي مــوســى
سيسوكو لإلصابة هو اآلخــر ،إضافة
إل ــى إصــابــة نـجــم الـفــريــق ه ــاري كاين
وابتعاده لـ 6أشهر ،لم يكن هناك الكثير
مــن الـخـيــارات أم ــام امل ــدرب البرتغالي
ج ــوزي ــه مــوريـنـيــو س ــوى الـتـعــاقــد مع
العــب خــط وســط ومـهــاجــم .وقــع خيار
العـ ــب خ ــط ال ــوس ــط ع ـل ــى ال ـبــرت ـغــالــي
ال ـشــاب فـيــرنــانــديــس ،ال ــذي ش ــارك في
 14مباراة مع فريق «النسور» بنفيكا
م ـن ــذ ب ــداي ــة امل ــوس ــم الـ ـح ــال ــي .صـفـقــة
وصلت قيمتها إلــى  4.5مليون يــورو
كـمـبـلــغ ّأول ـ ــي بـسـبــب ق ــان ــون اإلع ـ ــارة،
و 40مليون كقيمة حقيقية لالعب في
ً
حال ّقرر النادي مستقبال اإلبقاء عليه
واالستفادة من خدمات النجم الشاب
صاحب الـ 21عامًا فقط.
ول ــم يـ ِـغــب األملــانــي يــورغــن كـلــوب عن
هــذا الـســوق أيـضــا ،إذ تـعــاقــدت إدارة
ال ـ ــ«ريـ ــدز» م ــع الع ــب وص ــان ــع ألـعــاب
نادي سالزبورغ النمساوي ،الياباني
تاكومي مينامينو ( 25سنة) .األخير،
سـيـشـكــل إض ــاف ــة ك ـب ـيــرة لــدكــة ب ــدالء
لـيـفــربــول ،فــأرقــامــه تـتـحـ ّـدث ع ـنــه ،إذ

سجل الياباني املميز  9أهداف إضافة
إلى  11تمريرة حاسمة لزمالئه خالل
 22مـ ـ ـب ـ ــاراة خ ــاض ـه ــا مـ ــع ريـ ـ ــد ب ــول
سالزبورغ هذا املوسم .ومن املمكن أن
ّ
يسهل قــدوم الياباني الـشــاب صفقة
رحيل الجناح السويسري تشيردان
شاكيري لنادي أوروبــي آخــر ،بسبب
الـعــدد القليل مــن دقــائــق اللعب الــذي
ي ـح ـظ ــى بـ ــه العـ ـ ــب بـ ــايـ ــرن م ـيــون ـيــخ
السابق (أشــار كلوب في وقت سابق
إلـ ــى عـ ــدم رغ ـب ـت ــه ف ــي رح ـي ــل أي مــن
الــاع ـبــن ال ــذي ــن ل ــدي ــه خ ــال املــوســم
الحالي).

الصفقة األفضل
من الطبيعي أن يكون انتقال املهاجم
ال ـن ــروي ـج ــي الـ ـش ــاب إيــرل ـي ـنــغ هــاالنــد
صاحب ال ــ 19عامًا مــن نــادي ريــد بول
س ــال ــزب ــورغ ال ـن ـم ـســاوي إل ــى بــروسـيــا
دورت ـمــونــد األمل ــان ــي عـلــى رأس قائمة
االنـ ـتـ ـق ــاالت ال ـش ـت ــوي ــة لـ ـه ــذا امل ــوس ــم.
هــاالنــد ،الــذي كسر العديد مــن األرقــام
الـ ـقـ ـي ــاسـ ـي ــة خ ـ ـ ــال امل ـ ــوس ـ ــم الـ ـح ــال ــي
وت ـح ــدي ـدًا ف ــي دوري أب ـط ــال أوروب ـ ــا،
وال ـ ــذي س ـجــل «ه ــات ــري ــك» ف ــي خـمــس
ّ
مناسبات هذا املوسم ،استهل مشواره
الجديد مع «املــارد األصفر» بتسجيله
ثالثية جديدة خالل مباراته األولى مع
دورت ـمــونــد .بعد أن كــان فــريــق املــدرب
ال ـس ــوي ـس ــري ل ــوس ـي ــان ف ــاف ــر م ـتــأخ ـرًا
بـ ـث ــاث ــة أهـ ـ ـ ـ ــداف ل ـ ـهـ ــدف واحـ ـ ـ ــد أم ـ ــام
أوغ ـس ـبــورغ ،دخ ــل الـنــرويـجــي الـشــاب
ً
بديال ليقلب موازين املـبــاراة ويسجل
ثالثة أهداف سيذكرها ابن الـ 19ربيعًا
إلــى األب ــد 20 .مـلـيــون ي ــورو هــي قيمة
«ال ـس ــرق ــة» ال ـتــي أق ــدم ــت عـلـيـهــا إدارة
النادي األملاني خــال فترة االنتقاالت
الـحــالـيــة ،وال ـتــي سـتـعــود عـلــى خــزائــن
الـ ـن ــادي بــالـكـثـيــر م ــن امل ــاي ــن عـنــدمــا
يصبح هاالند جاهزًا ليخوض مغامرة
ج ــدي ــدة م ــع أحـ ــد األن ــدي ــة األوروبـ ـي ــة
الكبرى في املستقبل.

ّ
مونفيس لم يتحضر جيدًا

سيلعب مونفيس متأثرًا بإصابة (أ ف ب)

كـشــف الـفــرنـســي غــايــل مــونـفـيــس أنــه
ّ
تعرض الشهر املاضي إلصابة ّفي اليد
ّ
بـسـبــب لـعـبــة إلـكـتــرونـيــة ،مـتــوقـعــا أل
تؤثر على أدائه في أستراليا املفتوحة،
أولى البطوالت األربع الكبرى في كرة
امل ـض ــرب .وي ـخــوض الـفــرنـ ّســي الـبــالــغ
مــن العمر  33عــامــا واملـصــنــف عاشرًا
عامليًا ،مباراته األولى في البطولة غدًا
الثالثاء ّ
ضد التايواني لو ين-هسون،
وكشف في تصريحات للصحافيني أن
تحضيراته لم تكن بالقدر الذي يأمله،
بسبب إصابة في اليد ّ
تعرض لها في
كانون األول/ديسمبر.
ّ
يتحدث فيها
وهــي املــرة األولــى التي
مونفيس عن اإلصابة التي لم تمنعه
م ــن املـ ـش ــارك ــة م ــع ف ــرن ـس ــا ف ــي ك ــأس
رابـ ـط ــة امل ـح ـت ــرف ــن ال ـت ــي أق ـي ـم ــت فــي
وقت سابق هذا الشهر في أستراليا،
حيث خــرج املنتخب من الــدور األول.
وأوض ــح مونفيس «كـنــت ألـعــب لعبة
إلكترونية فــي غرفتي وضــربــت يدي

الـيـمـنــى بــالـحــافــة الـعـلــويــة لـلـســريــر».
وتــابــع «ال ـع ــاج الـفـعـلــي هــو الــراحــة،
ل ـكــن ن ـظ ـرًا ألن ذلـ ــك غ ـيــر م ـم ـكــن (مــع
انـ ـ ـط ـ ــاق امل ـ ـ ــوس ـ ـ ــم) ،أت ـ ـ ـنـ ـ ــاول أدوي ـ ـ ــة
مضادة للتورم وأضع الثلج عليها».
وأضاف «الوضع إلى تحسن ،األمور
إيجابية ،وإن كنت أحيانًا أحتاج إلى
الـ ــراحـ ــة لـ ـي ــوم ب ـع ــد خـ ــوض حـصــص
تــدريـبـيــة ق ــوي ــة» ،مـشـيـرًا إل ــى أن ــه في
حـ ـ ــال أفـ ـض ــل مـ ــن نـ ـه ــاي ــة عـ ـ ــام 2019
«وع ـلـ ّـي إيـجــاد اإلي ـقــاع املــائــم بشكل
تدريجي».
وأح ـ ــرز مــونـفـيــس ثـمــانـيــة أل ـق ــاب في
م ـس ـي ــرت ــه االحـ ـت ــرافـ ـي ــة آخ ــره ــا دورة
روتـ ـ ـ ــردام ال ـهــول ـنــديــة ال ـع ــام امل ــاض ــي.
وتبقى أفضل نتيجة له في أستراليا
بلوغ الدور ربع النهائي عام  .2016أما
أفضل نتيجة له في البطوالت الكبرى
ف ـه ــي بـ ـل ــوغ ن ـص ــف الـ ـنـ ـه ــائ ــي ،وذلـ ــك
فــي روالن غ ــاروس الفرنسية ()2008
وفالشينغ ميدوز األميركية (.)2016
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رياضة

رياضة

بريميرليغ

الفنون القتالية

طوى صفحة ثالثة عقود من التقهقر

ليفربول يبتعد بثالثين نقطة عن يونايتد
رد ل ـي ـفــربــول ع ـلــى ث ــاث ــة ع ـق ــود من
ّ
ال ـت ـق ـه ـقــر ،ب ــاب ـت ـع ــاده بـ ـف ــارق ثــاثــن
نقطة عن غريمه التاريخي مانشستر
يــونــايـتــد بـعــد ال ـفــوز عليه  0-2أمــس
األحــد في املرحلة الثالثة والعشرين
من الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.
وب ـعــدمــا اكـتـفــى بـمـشــاهــدة يــونــايـتــد
يـتـ ّـوج ب ــ 13لقبًا منذ انـطــاق الــدوري
املـمـتــاز مــوســم  1993-1992وإزاح ـتــه
ع ــن رأس الئ ـح ــة أك ـث ــر الـ ـف ــرق أل ـقــابــا
( 20مقابل  ،)18أصبح ليفربول اآلن،
وبفضل هدفي الهولندي فيرجيل فان
دايـ ــك وامل ـص ــري مـحـمــد صـ ــاح ،على
مسافة قريبة من لقبه األول منذ 1990
بعد تقدمه بـفــارق  16نقطة عــن جار
«الشياطني الحمر» مانشستر سيتي
بطل املوسمني املاضيني الــذي تعادل
السبت مع كريستال باالس  ،2-2وفي
جعبته أيضًا مباراة مؤجلة.
وما يزيد من حــاوة الهيمنة املطلقة
لليفربول على مجريات هــذا املوسم،
أنــه ،وعلى غــرار الفترة التي أمضاها
م ــن دون الـ ـف ــوز ب ــال ـل ـق ــب ،ع ـل ــى بـعــد
«ثالثة عقود» من النقاط عن يونايتد
الذي عجز أقله عن تكرار نتيجة لقاء
الذهاب حني كان الفريق الوحيد الذي
نجح في تجنب الهزيمة أمام «الحمر»
هذا املوسم بالتعادل معهم  1-1في 20
تشرين األول/أكتوبر املاضي.
وبـ ـف ــوزه ال ـث ــال ــث ع ـشــر ت ــوال ـي ــا منذ
ذلك التعادل ومحافظته على سجله
ال ـخــالــي م ــن ال ـهــزائــم عـلــى أرض ــه في
الـ ـ ـ ــدوري امل ـم ـت ــاز ل ـل ـم ـب ــاراة ال ـثــان ـيــة
وال ـخ ـم ـس ــن ت ــوالـ ـي ــا ،فـ ـ ـ ّـك ل ـي ـفــربــول
ع ـقــدتــه أم ـ ــام يــونــاي ـتــد وح ـق ــق ف ــوزه
الثاني فقط عليه في آخر  12مواجهة
بينهما منذ موسم  2014-2013الذي
شهد فوزه على األخير ذهابًا وإيابًا.
كما حرم فريق املدرب األملاني يورغن
ك ـلــوب غــريـمــه الـتــاريـخــي االسـتـفــادة
مــن سـقــوط تشلسي أم ــام نيوكاسل
ص ـفــر 1-الـسـبــت ،لـكــي يقلص الـفــارق
الذي يفصله عن املركز الرابع األخير
امل ــؤه ــل الـ ــى دوري األبـ ـط ــال املــوســم
املقبل الى نقطتني فقط ،وبقي رجال
ال ـنــروجــي أولـ ــي غ ــون ــار ســولـسـكــايــر
بـعـيـدًا بــالـتــالــي عــن ال ـن ــادي اللندني
بفارق  5نقاط.
واف ـت ـقــد يــونــاي ـتــد خ ــدم ــات مـهــاجـمــه

م ـ ــارك ـ ــوس راش ـ ـ ـفـ ـ ــورد ال ـ ـ ــذي أص ـيــب
ف ــي ظ ـه ــره ف ــي ربـ ــع ال ـس ــاع ــة األخ ـيــر
م ــن املـ ـ ـب ـ ــاراة امل ـ ـعـ ــادة األربـ ـ ـع ـ ــاء ضــد
ولـفــرهــامـبـتــون (-1صـ ـف ــر) ف ــي ال ــدور
ال ـث ــال ــث مل ـســاب ـقــة الـ ـك ــأس ،وسـيـغـيــب
ألس ـ ـ ــابـ ـ ـ ـي ـ ـ ــع عـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ــدة ،بـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــب م ــا
ك ـشــف ســول ـس ـكــايــر لـشـبـكــة «س ـكــاي
سبورتس» قبيل مواجهة ليفربول.
وقــال النروجي أنــه «ال أتوقع عودته
في األسابيع القليلة املقبلة .ستكون
أمامه فرصة مع انتصاف املوسم (من
 2ح ـتــى  16شـ ـب ــاط/م ــارس) ،ولـســت
متأكدًا من أننا سنراه قبل ذلك».
وك ــان ــت ب ــداي ــة "الـ ـحـ ـم ــر" م ـث ــال ـي ــة ،إذ
افـتـتـحــوا الـتـسـجـيــل ف ــي الــدقـيـقــة 14
ب ـكــرة رأس ـيــة ل ـفــان داي ــك فــي الــزاويــة

حافظ ليفربول على
سجله الخالي من
الهزائم على أرضه
في الدوري الممتاز
للمباراة الثانية
والخمسين تواليًا

بهدف فان دايك ،يكون ليفربول قد وصل الى الشباك في المباريات الـ 22األولى له هذا الموسم (أ ف ب)

ال ـ ـي ـ ـسـ ــرى الـ ـعـ ـلـ ـي ــا ملـ ــرمـ ــى ال ـ ـحـ ــارس
اإلسـبــانــي دافـيــد دي خـيــا ،وذل ــك إثر
ركلة ركنية نفذها من الجهة اليمنى
ترنت ألكسندر-آرنولد.
وبهدف فان دايــك ،يكون ليفربول قد
وصل الى الشباك في املباريات الـ22
األول ــى لــه هــذا املــوســم ،فــي إنـجــاز لم
يتحقق منذ موسم  2002-2001حني
سـجــل أرس ـن ــال فــي جـمـيــع مـبــاريــاتــه
ال ـ ـ ــ 38ف ــي طــري ـقــه إلـ ــى إحـ ـ ــراز الـلـقــب
بحسب "أوبتا" لإلحصاءات.
وب ـقــي ه ــدف ف ــان دايـ ــك ال ـفــاصــل بني
الـ ـف ــريـ ـق ــن حـ ـت ــى ال ــدقـ ـيـ ـق ــة ال ـث ــال ـث ــة
األخيرة من الوقت البدل من الضائع
حني انطلقت الكرة من بيكر مباشرة
ال ـ ــى ص ـ ــاح املـ ـتـ ـق ــدم ب ـع ــد مـنـتـصــف

امل ـل ـع ــب ،ف ـتــوغــل ب ـهــا املـ ـص ــري حتى
وصــل الــى منطقة الـجــزاء ،ثم أطلقها
أرض ـيــة بـعـيـدًا عــن مـتـنــاول دي خيا،
ّ
مسج ًال هدفه الـ 11هذا املوسم.
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،أس ـ ـ ــدى ب ـي ــرن ـل ــي خــدمــة
مل ــان ـش ـس ـت ــر س ـي ـت ــي وحـ ـ ـ ــرم ل ـي ـس ـتــر
سيتي أن يصبح على املسافة ذاتها
من بطل املوسم املاضي ،وذلك بالفوز
عليه  .1-2وكانت الفرصة قائمة أمام
ليستر لالستفادة مــن تـعــادل سيتي
ل ـل ـح ــاق ب ـح ــام ــل ال ـل ـق ــب الـ ـ ــى امل ــرك ــز
الثاني الــذي انتزعه منه األخير بعد
خسارة فريق املدرب اإليرلندي برندن
رودجرز أمام ضيفه ساوثمبتون (-1
 )2فــي املــرحـلــة املــاض ـيــة .إال أن بطل
 2016فشل فــي تحقيق ف ــوزه الثامن
ه ــذا امل ــوس ــم خ ــارج ال ــدي ــار ،م ــا أبـقــى
سيتي في املركز الثاني بفارق ثالث
نقاط.
وتقدم ليستر حني خطف البلجيكي
دينيس بــرايــت الـكــرة مــن جــاك كــورك
ف ــي مـنـتـصــف امل ـل ـع ــب ،فــوص ـلــت الــى
وسددها
هارفي بارنز الذي تقدم بها
ّ
في شباك الحارس نيك بوب (.)33
لـ ـك ــن ب ـي ــرن ـل ــي أدرك ال ـ ـت ـ ـعـ ــادل عـبــر
النيوزيلندي كــريــس وود ال ــذي كان
فــي املـكــان املناسب ملتابعة الـكــرة في
الـشـبــاك ،بعدما صـ ّـدهــا شمايكل إثر
ركلة ركنية ورأسية من بن مي (.)56
وح ـصــل لـيـسـتــر عـلــى فــرصــة ذهبية
للتقدم م ـجــددًا ،عـنــدمــا ان ـتــزع بــارنــز
ركلة جــزاء مــن بــن مــي ،لكن الحارس
ب ــوب تــألــق ف ــي وج ــه جــايـمــي ف ــاردي
وحــرمــه تسجيل هــدفــه الـثــامــن عشر
فـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدوري ه ـ ــذا املـ ــوسـ ــم وت ـع ــزي ــز
صدارته لترتيب الهدافني (.)68
وحـ ـ ـ ـ ـ ــاول ف ـ ــري ـ ــق بـ ـ ــرنـ ـ ــدن رودجـ ـ ـ ـ ــرز
تعويض هــذه الفرصة ،فضغط على
مرمى بوب ،لكن األخير كان باملرصاد
ووقـ ــف ح ــائ ـ ًـا دون ه ــدف للضيوف
ب ـصـ ّـده بـشـكــل خ ــاص تـســديــدة قوية
لفاردي (.)78
وجاء رد بيرنلي قاسيًا ،إذ وصل الى
شباك شمايكل عبر آشلي وستوود
ال ـ ــذي اس ـت ـف ــاد م ــن ف ـشــل اإلي ــرل ـن ــدي
الشمالي جوني إيفانز في قطع كرة
عرضية ،وتابعها في شباك شمايكل
( ،)79م ــان ـح ــا ف ــري ـق ــه فـ ـ ــوزه ال ـثــامــن
ونقطته السابعة والعشرين.

ماكغريغور «يدمر» سيروني بـ 40ثانية
ّ
حقق اإليــرلـنــدي كــونــور ماكغريغور
ع ـ ـ ــودة مـ ـظـ ـف ــرة إلـ ـ ــى ح ـل ـب ــة ال ـف ـن ــون
ال ـق ـت ــال ـي ــة امل ـخ ـت ـل ـط ــة خـ ـ ــال ن ـهــايــة
األسـ ـب ــوع ف ــي مــدي ـنــة الس فـيـغــاس،
بــإسـقــاط منافسه األمـيــركــي دونــالــد
سيروني بالضربة الفنية القاضية
بعد  40ثانية فقط من البداية .وكانت
ه ــذه املـ ــرة األول ـ ــى ال ـتــي ي ـعــود فيها
مــاك ـغــري ـغــور ( 31ع ــام ــا) إلـ ــى حلبة
ال ـف ـن ــون ال ـق ـتــال ـيــة امل ـخ ـت ـل ـطــة ضـمــن
بطولة «يــو أف ســي» (بطولة القتال
القصوى) األميركية التي تتخذ من
الس فيغاس ّ
مقرًا لها ،منذ خسارته
أمـ ـ ـ ـ ــام مـ ـن ــافـ ـس ــه ال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي ح ـب ـيــب
نورماغوميدوف فــي تشرين األول/
أكتوبر .2018
وبـ ـ ـ ــدا أن اإليـ ــرل ـ ـنـ ــدي لـ ــم ي ـف ـق ــد ّأيـ ــا
م ــن الـ ـق ــدرات ال ـت ــي جـعـلــت م ـنــه أحــد
أبـ ــرز األسـ ـم ــاء ف ــي ال ـف ـنــون الـقـتــالـيــة
املختلطة ،وتمكن من سحق منافسه
امل ـك ـن ــى «كـ ـ ــاوبـ ـ ــوي» (راعـ ـ ـ ــي ال ـب ـق ــر)
الـبــالــغ مــن العمر  36عــامــا بضربات
قــويــة ق ـبــل ان ـق ـضــاء الــدق ـي ـقــة األول ــى
م ـ ــن م ــواجـ ـهـ ـتـ ـهـ ـم ــا ف ـ ــي قـ ــاعـ ــة «ت ــي
ّ
ووج ــه ماكغريغور
مــوبــايــل أري ـن ــا».
ضــربــة إلــى منافسه بالكتف األيسر

ت ـس ـب ـب ــت بـ ـن ــزف مـ ــن األن ـ ـ ـ ــف .ولـ ــدى
مـحــاولــة األمـيــركــي ال ـتــراجــع ،عاجله
اإليرلندي بضربة عالية بالقدم أدت
إلى سقوطه أرضًا ،ليتابع ماكريغور
توجيه اللكمات ،ما دفع الحكم هيرب
دين إلى التدخل ووقف النزال ،معلنًا
فوز اإليرلندي.

سجل ماكغريغور الفوز
الـ 22في مسيرته
مقابل  4هزائم

وقال ماكغريغور« :لقد كتبت التاريخ
هنا هــذا املـســاء» عبر الـفــوز بضربة
قاضية في ثالثة أوزان مختلفة ضمن
بطولة «يو أف سي» .وأضاف «دونت
اسمي في السجالت التاريخية مرة
ج ــدي ــدة» ،م ـهــديــا الـ ـف ــوز ،وه ــو الـ ــ22

ووجه ماكغريغور ضربة إلى منافسه بالكتف األيسر (أ ف ب)
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قضية

ّ
إيران تهدد باالنسحاب من «أبطال آسيا»

ينتظر الجمهور اإليراني قرار االتحاد اآلسيوي حول استضافة إيران للمباريات اآلسيوية (من الويب)

لبنان يحصد األلقاب
في تنس آسيا

3358 sudoku

كلمات متقاطعة 3 3 5 8
2

حصد لبنان ألقاب الدورة األولى لبطولة غرب
ووسط آسيا للناشئني والناشئات (دون
الـ 14سنة) بالتنس التي أقيمت في العاصمة
البحرينية املنامة .ففي نهائي فردي الذكور،
فاز أنطوني مكرزل (لبنان) على العب يمني
بنتيجة ( )2-6()2-6وأحرز اللقب .وفي
نهائي زوجي الذكور ،فاز انطوني مكرزل
وكارل صايغ(لبنان) على الثنائي السوري
( )4-6()4-6وأحرزا اللقب .وفي نهائي فردي
اإلناث ،فازت ماريا بريدي (لبنان) على يمنى
فيصل(لبنان)  .وفي نهائي زوجي اإلناث
أحرزت يمنى فيصل وماريا بريدي اللقب.
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أفقيا
تصريحات نشرها املوقع اإللكتروني
ملكتبه.
وش ـ ـ ّـدد ع ـلــى أن ــه «ي ـض ـمــن شخصيًا
س ــام ــة ف ـ ــرق ك ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم ال ـ ــزائ ـ ــرة»،
م ـت ـ ّ
ـوج ـه ــا ال ـ ــى ال ــرئ ـي ــس ال ـب ـحــري ـنــي
لالتحاد اآلسيوي الشيخ سلمان بن
ابراهيم آل خليفة بالقول« :يبدو أن
قــرار لجنة مسابقاتكم خضع لتأثير
اإلعالم الغربي املناهض».
وأوض ـ ـ ـ ــح مـ ـص ــدر م ـ ـقـ ـ ّـرب مـ ــن امل ـل ــف
للوكالة الفرنسية أن توصية لجنة
املـســابـقــات ج ــاءت بـسـبــب «ال ـظــروف
الراهنة» في الجمهورية اإلسالمية.
وأف ـ ــاد امل ـص ــدر الـ ــذي ط ـلــب ع ــدم ذكــر
اس ـمــه ،أن األم ــر «ل ـيــس قـ ــرارًا رسميًا
بـ ـع ــد ،وال ي ـ ـ ــزال ت ــوص ـي ــة مـ ــن لـجـنــة
امل ـســاب ـقــات تـحـتــاج إل ــى إق ــراره ــا من
ق ـب ــل امل ـك ـت ــب الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي» .وح ـ ــذرت
السلطات الرياضية اإليرانية من أن
األنــديــة املعنية ،وهــي برسيبوليس
وسـي ـبــاهــان (ي ـشــاركــان م ـبــاشــرة في
دور املـجـمــوعــات) واسـتـقــال طـهــران
وش ـه ــر خـ ـ ــودرو (يـ ـش ــارك ــان اع ـت ـبــارًا
من الــدور التمهيدي الثاني) ،تعتزم

االنـ ـسـ ـح ــاب مـ ــن امل ـس ــاب ـق ــة فـ ــي ح ــال
أصبح القرار نافذًا.
ونـ ـقـ ـل ــت وك ـ ــال ـ ــة إيـ ـسـ ـن ــا ع ـ ــن رئ ـي ــس
اللجنة األوملبية رضا صالحي أميري
قوله «لــن ننصاع ألي ضغط وإذالل.
تم اإلعالن رسميًا عن أننا لن نشارك
في املباريات إذا تقرر ذلك ،والتبعات
ي ـت ـح ـم ـل ـهــا أول ـ ـئـ ــك الـ ــذيـ ــن ي ـت ـخ ــذون
القرار».
ويأتي ذلك في أعقاب توتر سياسي
وعسكري في الجمهورية اإلسالمية
ومـنـطـقــة الـخـلـيــج ه ــذا ال ـش ـهــر ،بعد
اس ـت ـش ـه ــاد ق ــائ ــد ف ـي ـلــق الـ ـق ــدس فــي
ال ـح ــرس الـ ـث ــوري اإلي ــران ــي ال ـج ـنــرال
قاسم سليماني في الثالث من كانون
الثاني/يناير بضربة جوية أميركية
ق ــرب م ـطــار ب ـغ ــدادّ .
وردت إيـ ــران في
ال ـثــامــن م ـنــه بــاس ـت ـهــداف صــاروخــي
ل ـ ـقـ ــاعـ ــدتـ ــن عـ ـسـ ـك ــريـ ـت ــن فـ ـ ــي غـ ــرب
الـعــراق وشماله يوجد فيهما جنود
أميركيون .وفي اليوم نفسه ،أسقطت
«عن طريق الخطأ» ،بواسطة صاروخ،
طائرة بوينغ تابعة للخطوط الجوية
األوكرانية بعيد إقالعها من طهران.

فــي مسيرته مقابل أربــع هــزائــم ،إلى
«الشعب اإليرلندي ووالدتي».
ً
وأقـ ــر س ـيــرونــي ال ـفــائــز ف ــي  36ن ــزاال
ف ــي ب ـط ــول ــة «يـ ــو أف سـ ــي» ويـحـمــل
الـ ـ ــرقـ ـ ــم ال ـ ـق ـ ـيـ ــاسـ ــي فـ ـ ــي عـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــرات
الـفــوز بالضربة القاضية ( ،)20بأن
ماكغريغور ّ
«دمرني .أنا لم َأر شيئًا
من هذا القبيل».
ويـعـ ّـد ماكغريغور مــن أكثر األسماء
ش ـهــرة فــي ري ــاض ــات ال ـق ـتــال ،وعــرف
الـعــديــد مــن األحـ ــداث املـثـيــرة للجدل
داخل حلبة الفنون القتالية املختلطة
وخـ ــارج ـ ـهـ ــا .وم ـ ــن أشـ ـه ــره ــا الـ ـن ــزال
ال ـ ـ ـ ــذي جـ ـمـ ـع ــه بـ ــاملـ ــاكـ ــم األمـ ـي ــرك ــي
امل ـخ ـضــرم فـلــويــد مــايــويــذر ف ــي آب/
أغ ـ ـس ـ ـطـ ــس  ،2017وال ـ ـ ـ ـ ــذي ان ـت ـه ــى
لصالح األخير في الجولة العاشرة.
ك ـمــا أقـ ــر اإلي ــرلـ ـن ــدي بــذن ـبــه بـضــرب
رجــل في حانة في إيرلندا ،ووجهت
إل ـيــه تـهـمــة تـحـطـيــم ال ـهــاتــف الـنـقــال
ألح ــد املـشـجـعــن ف ــي والي ــة فـلــوريــدا
األميركية.
ّ
وبـحـســب ت ـقــاريــر صـحــافـيــة ،تحقق
ّ
الـسـلـطــات اإليــرل ـنــديــة ف ــي ات ـهــامــات
مــوج ـهــة إلـ ــى مــاكــري ـغــور ب ــاالع ـت ــداء
الجنسي.

أخبار محلية
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أث ـ ــار ط ـلــب االتـ ـح ــاد اآلسـ ـي ــوي لـكــرة
القدم من أندية الجمهورية اإلسالمية
خ ــوض ل ـقــاءات ـهــا خـ ــارج أرض ـه ــا في
أعـ ـق ــاب س ـل ـس ـلــة أحـ ـ ـ ــداث ف ــي اآلون ـ ــة
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،أب ـ ــرزه ـ ــا إس ـ ـقـ ــاط ط ــائ ــرة
مــدن ـيــة أوك ــرانـ ـي ــة ،االسـ ـتـ ـغ ــراب .فقد
ّ
أك ــد مـســؤول إيــرانــي أن ب ــاده «قوية
وآم ـن ــة» السـتـضــافــة م ـبــاريــات دوري
أب ـط ــال آس ـي ــا ف ــي ك ــرة الـ ـق ــدم .وأع ـلــن
االتـحــاد املحلي للعبة هــذا األسـبــوع
أن االت ـحــاد ال ـقــاري طـلــب مــن أنديته
خــوض مبارياتها خــارج أرضها من
دون تحديد األسـبــاب بشكل رسمي،
ف ــي خ ـطــوة قــابـلـهــا ال ـط ــرف اإلي ــران ــي
بالتلويح باالنسحاب مــن املسابقة.
ّ
ل ـك ــن مـ ـص ــدرًا م ـقــربــا م ــن امل ـل ــف أف ــاد
وك ــال ــة «ف ــران ــس ب ـ ــرس» ،األح ـ ــد ،بــأن
الـطـلــب ال ي ــزال «تــوص ـيــة» مــن لجنة
امل ـس ــاب ـق ــات ،وم ــن امل ـت ــوق ــع أن يتخذ
املكتب التنفيذي قراره بشأنها .وقال
وزي ـ ــر ال ــري ــاض ــة اإلي ـ ــران ـ ــي م ـس ـعــود
س ـل ـطــانــي ف ــر إن «إيـ ـ ـ ــران بـ ــاد آم ـنــة
وق ــوي ــة .ال ت ــوج ــد لــدي ـنــا أي مـشــاكــل
تتعلق بسالمة ال ـط ـيــران» ،وذل ــك في
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 -1فنان لبناني –  -2مدينة أملانية جــرت فيها محاكمة مجرمي الـحــرب العاملية
ّ
النازييني – سهل ّونهر إيطالي –  -3جهد نفسه وكـ ّـد في العمل – من
الثانية من
أنبياء التوراة الكبار –  -4للتمني – منازلي وبيوتي –  -5مرتفع من األرض – رخو
وطري باألجنبية – أحد أنهار بنجاب الخمسة في الهند –  -6سقي النبات – إسم
موصول – ّ
قبله على خده –  -7مؤرخ وفيلسوف إجتماعي عربي من أعالم زمانه
واألدب والعلوم له مقدمة مشهورة حملت إسمه –
والقضاء
والسياسة
في اإلدارة
ّ
 -8أظهرت في الحرب بأسًا حسنًا قل نظيره – جزيرة إيطالية تفصل البندقية عن
األدرياتيك –  -9من األشجار – حرف أبجدي – ثرى –  -10عاصمة هوندوراس

عموديًا

يحب – ّ
ّ
أهم جزر إيوليا اإليطالية –  -3مرتبة أو
 -1دولة أوروبية – سيدة مميزة – -2
ّ
عبقرية –  -4متشابهان – آلة طويلة من الحديد
يقطعها املسافر في يومه –
ُمسافة ُ
ترفع أو تقلع بها الحجارة –  -5ما يعلو ماء البحر من رغوة – من علماء اإلقتصاد
اإلنكليز دعا الى تحديد النسل في العالم –  -6متحف مدريد الوطني ّ
غني بالروائع
ّ
يطرب بصوته – بركان في الفيليبني وأعلى ّ
الفنية – للتفسير – ّ -7
قمة في البالد
–  -8نسبة الى مواطن من بلد آسيوي –  -9عاصمة أوروبية – سبيل وطريق – -10
أكبر مدارج العالم القديم إفتتحه األمبراطور تيطس في إيطاليا

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

تب – النتانة –  -5روسيا – ّ
 -1أبو جراب – بق –  -2وجار – هابيل –  -3عدس – رع – ّ -4
غب
–  -6ألب – جارف –  -7لويس – تخت –  -8ين – املعلوم –  -9أين – حام – فر –  -10أياد عالوي

عموديًا
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مشاهير 3358

حلول الشبكة السابقة

 -1أوستراليا – ّ -2
بج – بولونيا –  -3واو – سبي – ني – ّ -4
جر – اي – سا –  -5عالج – لحد
–  -6إهدن – أطماع –  -7باستور – عمل –  -8فتل –  -9بيرنغ – خوفو –  -10قلعة بيت مري

حل الشبكة 3357
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زعيم وادي التيم وأحد كبار القادة الدروز في التاريخ .ناصر األتراك في محاربة
ابراهيم باشا املصريُ .ع ّي حاكمًا على إقليم في العراق وفيها توفي

إعداد
نعوم
مسعود

 = 2+1+7+3+5الكأل الرطب ■  = 11+9+8+6+10أهم أنهار أوروبا ■  = 4+8سقي
النبات

حل الشبكة الماضية :ادولف ايخمان

والالعبني
وتشرف على تدريب الالعبات
ّ
الالعبة الدولية نانسي كركي .وبذلك حقق
خارجيًا جديدًا يضاف
التنس اللبناني إنجازًا ّ
إلى سلسلة اإلنجازات املحققة في السنوات
األخيرة في جميع الفئات العمرية للذكور
واإلناث .يشار إلى أن الدورة الثانية لبطولة
غرب ووسط آسيا ستنطلق غدًا الثالثاء
أيضًا وعني لبنان على تجديد
في البحرين ّ
اإلنجاز الذي تحقق في الدورة األولى.

قرعة صعبة للبنان في كأس
العالم للركبي ليغ

أوقعت قرعة كأس العالم للركبي ليغ ّ
املقررة
في إنكلترا العام املقبل ،لبنان في املجموعة
الثالثة إلى جانب نيوزيلندا وجامايكا
وإيرلندا ،وذلك في حفل سحب القرعة
الذي أقيم في قصر باكنغهام ّامللكي في
لندن وحضره األمير هاري .وأكد رئيس
االتحاد اللبناني للركبي ليغ أسعد فغالي
الذي حضر سحب القرعة ،أن مهمة منتخب
األرز لن تكون سهلة ضمن املجموعة الثالثة
وخصوصًا أمام نيوزيلندا .وأشار إلى أن
االتحاد سيضع في جلسته املقبلة خطة عمل
إلطالق استعداد املنتخب اللبناني.
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بمعنى أنها ليست انعكاسًا إلرادات بشرية
ّ
خططت لحصولها .بل هي مستقلة عن إرادات
األفراد والكتل والجماعات ،ومجموعها يخلق
«ال ــوض ــع الـ ـث ــوري» ،مــا يـفـتــح امل ـجــال الن ــدالع
الـثــورة .يقول لينني« :مــن دون هــذه التغيرات
املوضوعية؛ املستقلة ال عن إرادة هــذه الكتل
واألحــزاب أو تلك وحسب ،بل أيضًا عن إرادة
هذه الطبقات أو تلك ،تستحيل الثورة ،بوجه
عـ ــام .وم ـج ـمــوع ه ــذه ال ـت ـغ ـيــرات املــوضــوعـيــة
ُيسمى وضعًا ثوريًا» (.)4

جوزف عبدالله *
م ـنــذ ح ــوال ــى ث ــاث ــة أش ـه ــر ،وأط ـ ــراف الـطـبـقــة
ّ
يتلهون ويتشاطرون على بعضهم
السائدة
الـبـعــض فــي خ ــداع مـ ــزدوج ال ـه ــدف .مــن جهة
أولــى ،يخادعون أنفسهم بأنهم قــادرون على
إعادة توازن املحاصصة بني بعضهم البعض،
ّ
وهم بذلك يتوهمون بقدرتهم على املحافظة
على النظام السياسي اللبناني وإنـقــاذه من
س ـك ــرة م ــوت ــه .ومـ ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،ي ـخــادعــون
الجماهير الشعبية اللبنانية بقدرتهم على
الخروج من االنهيار األخير للنظام ،وبإيجاد
الـ ـحـ ـل ــول ل ـل ـم ـش ـك ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـع ــان ـي ـه ــا ه ــذه
الجماهير ،وتلبية مطالبها.
ليس مــن شـ ّـك أن النظام السياسي اللبناني
ي ـمــر ب ــأزم ــة حـ ـ ـ ّـادة ه ــي أزم ـ ــة ث ــوري ــة فـعـلـيــة،
م ـتــازمــة م ــع ن ـش ــوء وض ــع ثـ ــوري ف ــي لـبـنــان
اليوم .ليست هذه األزمة اقتصادية و/أو مالية
فـحـســب ،بــل هــي أزم ــة اقـتـصــاديــة ـ سياسية
تطاول كل التشكيلة االجتماعية االقتصادية
بتشابك ّ
مكوناتها على مستوى نمط اإلنتاج
والـتــوزيــع والنظام السياسي وفـقــدان الدولة
(ب ــاع ـت ـب ــاره ــا م ـك ــان إغ ـ ــاق وح ـ ــدة م ـك ـ ّـون ــات
التشكيلة االجتماعية ـ االقتصادية) لقدرتها
على االشتغال العادي ،ما يوحي بانهيارها.
وهذا الوضع بمجمله هو ما ُيعرف في العلم
املاركسي بـ«الوضع الثوري».

«الوضع الثوري» والثورة

(مروان طحطح)

ما هو «الوضع الثوري»؟
اهتم لينني كثيرًا في عــرض وتعريف مفهوم
«الـ ــوضـ ــع ال ـ ـثـ ــوري» وط ـب ـي ـع ـتــه املــوضــوع ـيــة
ومـسـتـلــزمــاتــه ال ــذات ـي ــة وأه ـم ـي ـتــه اإلج ــرائ ـي ــة.
وقــام بعرض هــذا املفهوم فــي ك ـ ّـراس «إفــاس
األممية الثانية» ،وفي كتابه «مرض اليسارية
الطفولي في الشيوعية» ،وتـطـ ّـرق إلــى بعض
جــوان ـبــه فــي أمـكـنــة أخ ــرى مــن كـتــابــاتــه .ففي
ّ
ّ
يتوسع لينني
كراس «إفالس األممية الثانية»،
فــي مناقشة هــذا املـفـهــوم ،منطلقًا مــن إق ــراره
ب ــأن عـلــى املــارك ـســي االع ـت ــراف ب ــأن ال ـث ــورة ال
ّ
تحصل إل بتوفر وضع ثــوري« ،إن املاركسي
ال ّ
يشك مطلقًا في أن الثورة مستحيلة من دون
وضع ثوري» (.)1
أما خصائص هذا الوضع فهي ثالثة يطرحها
لينني كــاآلتــي« :مــا هــي بعامة دالئ ــل الوضع
الـثــوري؟ يقينًا أننا لن نخطئ إذا أشرنا إلى
الدالئل الرئيسية الثالث التالية )1( :يستحيل
على الطبقات الـســائــدة االحـتـفــاظ بسيادتها
مــن دون أي تغيير؛ أن تنشب هــذه األزم ــة أو
تلك في «القمة» أي أن تنشب أزمة في سياسة
ُ
الـطـبـقــة ال ـس ــائ ــدة ،تـسـفــر ع ــن ت ـص ـ ّـدع يتدفق
مـنــه اسـتـيــاء الـطـبـقــات املـضـطـهــدة وغضبها.
ّ
فلكي تنفجر الـثــورة ،ال يكفي عــادة «أل تريد
القاعدة بعد اآلن» أن تعيش كما في السابق،

ّ
بل ينبغي أيضًا «أل تستطيع القمة ذلك»)2( .
أن يتفاقم بــؤس الطبقات املضطهدة ويشتد
ش ـقــاؤهــا أك ـثــر م ــن امل ــأل ــوف )3( .أن يتعاظم
ك ـث ـي ـرًا ،لــأس ـبــاب امل ـش ــار إل ـي ـهــا آن ـف ــا ،نـشــاط
الجماهير الـتــي تستسلم للنهب ب ـهــدوء في
زم ــن «ال ـس ـلــم» ،ولـكــن الـتــي تــدفـعـهــا ،فــي زمــن
العاصفة ،سواء أجواء األزمة كلها أم «القمة»
نفسها ،إلى القيام بنشاط تاريخي مستقل»
(.)2
يـشـيــر لـيـنــن هـنــا إل ــى أن خـصــائــص الــوضــع
الـ ـث ــوري ه ــي خ ـصــائــص مــوضــوع ـيــة قــائـمــة
في مجرى الحياة العملية .وفــي أولها ،عجز
السطة عن الحكم كما هي حالها في األزمنة
الـ ـع ــادي ــة؛ وتـ ـص ـ ّـدع ال ـط ـب ـقــة ال ـحــاك ـمــة لجهة
وح ــدتـ ـه ــا ول ـج ـه ــة م ـ ـشـ ــروع ح ـك ـم ـه ــا؛ وهـ ــذا
ّ
التصدع والعجز يؤديان إلى استياء الطبقات
امل ـح ـكــومــة ،ونـتـيـجـتــه ع ــدم ق ـبــول املـحـكــومــن
بالسلطة وعجز السلطة عن ممارسة الحكم
كما في السابق .وثانيها ،ازديــاد فقر وشقاء
واس ـت ـغــال الـطـبـقــات املـضـطـهــدة ،وه ــي حــال
غالبية اللبنانيني .وثالثها ،اندفاع الجماهير
املظلومة في انتفاضة اعتراضًا على الطبقة
السائدة ودفاعًا عن مصالحها.

وه ــذا مــا تــؤكــد حصوله مـجــريــات األم ــور في
لبنان على مدى يقارب األشهر الثالثة األخيرة.
أزمــة (اقتصادية ومالية واجتماعية) فعلية
ج ــراء فشل امل ـشــروع االقـتـصــادي والسياسي
ّ
للطبقة الحاكمة ،وتفكك محالفتها في السلطة
ودخــول ـهــا ف ــي أزمـ ــة ص ــراع ــات ب ــن أطــراف ـهــا،
عجزها عن ضبط الـشــارع املنتفض ...ازديــاد
فقر الفقراء وارتفاع نسبة البطالة بشكل غير
م ـس ـبــوق ،واالن ـت ـفــاضــة الـشـعـبـيــة ال ـتــي مــأت
الـســاحــات وال ـشــوارع ومــا رافـقـهــا مــن إسقاط
ّ
حــرمــة امل ـقــدســات الـسـيــاسـيــة جميعها .كلها
عناصر موضوعية قائمة بذاتها في الحياة
العملية.
ّ
وإلـ ــى ه ــذه ال ـح ــال ــة ،يـشـيــر لـيـنــن ف ــي مــؤلـفــه
«م ــرض الـيـســاريــة الـطـفــولــي فــي الشيوعية»،
عندما يطرح وجود «األزمة الثورية» ودورها
ك ـشــرط مــوضــوعــي لـخـلــق الـ ـظ ــروف ال ـثــوريــة
وإطــاق االنتفاضة أو الثورة .فهو يقول« :إن
قانون الثورة األساسي ...يتلخص في ما يلي:
ال يكفي مــن أجــل ال ـثــورة أن ت ــدرك الجماهير
َ
املستثمرة واملظلومة عدم إمكانية العيش على
الطريقة القديمة وأن تطالب بتغييرها .إن من
املستثمرون
الضروري ألجل الثورة أن يغدو
ِ

غير قــادريــن على العيش والـحـكــم بالطريقة
ّ
القديمة .إن الثورة ال يمكن أن تنتصر إال عندما
تعزف «الطبقات الدنيا» عن القديم ،وعندما
ت ـع ـجــز «ال ـط ـب ـق ــات ال ـع ـل ـيــا» ع ــن ال ـس ـيــر وفــق
الطريقة القديمة .ويمكن تبيان هذه الحقيقة
بكلمات أخ ــرى ،ونعني أن الـثــورة مستحيلة
َ
املستثمرين
بــدون أزمــة وطنية عامة (تشمل
واملستثمرين مـعــا) .وذلــك يعني أنــه مــن أجل
ِ
ً
الثورة ،ينبغي أوال التوصل إلى جعل أكثرية
العمال (أو على كل حال جعل أكثرية العمال
الـ ــواعـ ــن امل ـف ـك ــري ــن وال ـن ـش ـي ـطــن س ـيــاس ـيــا)،
مدركة كل اإلدراك ضرورة االنقالب ،ومستعدة
لـلـمـضــي إل ــى املـ ــوت ف ــي س ـبـي ـلــه .وث ــان ـي ــا ،أن
تعاني الطبقات من أزمة حكومية تجذب إلى
حلبة السياسة حتى أكـثــر الجماهير تأخرًا
(إن عالمة أي ثورة حقيقية هي أن عدد ممثلي
الـجـمــاهـيــر ال ـكــادحــة وامل ـس ـت ـثـ َـمــرة والـخــامـلــة
حتى ذلــك الـحــن ،الــذيــن بوسعهم أن يشنوا
الكفاح السياسي ،يتصاعد بسرعة إلى عشرة
أضعاف بل إلى مئة ضعف) فتوهن الحكومة
وتجعل إسقاطها أمرًا ممكنًا للثوريني» (.)3
ُ
ه ــذه امل ـت ـغ ـيــرات وال ــوق ــائ ــع ال ـتــي تـعـتـبــر أهــم
خـصــائــص ال ــوض ــع ال ـث ــوري ه ــي مــوضــوعـيــة

بيد أن «الــوضــع ال ـث ــوري» ،على مــا فيه من
ن ـشــاط اع ـت ــراض ــي م ــن جــانــب املـضـطـ َـهــديــن
وامل ـظ ـلــومــن ،وم ــا فـيــه مــن أزم ــة اقـتـصــاديــة
وس ـيــاس ـيــة وت ـف ـكــك ف ــي مـحــالـفــة ال ـس ـل ـطــة...
ومــا فيه من عناصر موضوعية انفجارية،
ال يؤدي بالضرورة إلى الثورة .والسبب في
ذل ــك أن الــوضــع ال ـث ــوري يـحـتــاج إل ــى شــرط
ذاتــي لتنفجر فيه الـثــورة« .الـثــورة ال تنشأ
عــن كــل «وض ــع ث ــوري» ،إنـمــا تنشأ فقط إذا
ان ـض ــم إلـ ــى ج ـم ـيــع ال ـت ـغ ـي ــرات املــوضــوع ـيــة
امل ــذك ــورة آنـفــا تغير ذات ــي ،وأع ـنــي بــه قــدرة
الطبقة الـثــوريــة على القيام بأعمال ثورية
جـمــاهـيــريــة ،قــويــة إل ــى حــد أنـهــا تحطم (أو
ّ
تصدع) الحكم القديم الذي لن «يسقط» أبدًا
ُ
حتى فــي فـتــرة األزمـ ــات ،إن لــم «يـعـمــل على
إسقاطه»(.)5
يـ ـتـ ـس ــاءل ل ـي ـن ــن ،هـ ــل اسـ ـتـ ـم ــرار «ال ــوض ــع
الثوري» بالتفاقم يؤدي إلى الثورة الكاملة؟
وي ــأت ــي ج ــواب ــه لـيـفـيــد ب ــأن ال ـش ــرط ال ــذات ــي
ضروري وبغيابه ال يؤدي «الوضع الثوري»
إلــى ال ـثــورة .وردًا على هــذا الـتـســاؤل يقول:
«إننا نجهل هذا األمر ،وما من أحد يستطيع
أن ي ـعــرفــه .ول ــن يـبـيـنــه غ ـيــر ت ـجــربــة تـطــور
األمزجة الثورية وانتقال الطبقة الطليعية،
البروليتاريا ،إلى األعمال الثورية .فال مجال
هنا ألية «أوهــام» بوجه عام ،وال لدحضها،
ألنه ما من اشتراكي ضمن في أي مكان من
العالم وفــي أي فترة من الــزمــان بــأن الثورة
ت ـن ـشــأ ع ـل ــى وجـ ــه الـ ـضـ ـب ــط ...م ــن «ال ــوض ــع
الثوري» الحالي»(.)6
مسألة الشرط الــذاتــي تشير بالتحديد إلى
مـســؤولـيــة األح ـ ــزاب (أو ال ـق ــوى) الـيـســاريــة
والـتـقــدمـيــة و ...فــي إدارة وق ـي ــادة الـجـمــوع
الشعبية وتعظيم نقمتها وتنظيم غضبها.
«الوضع الثوري» يجعل الجماهير الشعبية
أكـثــر اهتمامًا باملمارسة السياسية وأكثر
اسـ ـتـ ـع ــدادًا الك ـت ـس ــاب امل ـع ــرف ــة ال ـس ـيــاس ـيــة،
وهنا يأتي دور األحزاب الطليعية .وفي هذا
الصدد يقول لينني« :الكالم هنا يدور حول
واج ــب جميع االشـتــراكـيــن ،الـثــابــت تمامًا،
واألســاســي كليًا ،أال وهــو واجــب أن يبينوا

للجماهير وجود «وضع ثوري» ،ويوضحوا
م ــداه وعمقه ،ويــوقـظــوا وعــي البروليتاريا
ال ـث ــوري وعــزيـمـتـهــا ال ـثــوريــة .ويـســاعــدوهــا
على االنتقال إلى األعمال الثورية ُ
وينشئوا
منظمات تتالءم و«الوضع الثوري» من أجل
العمل في هذا السبيل»(.)7

ما الثورة؟ وما شعاراتها األساسية؟
قبل اإلجابة على هذا السؤال ،ال بد أن نطرح
ً
سؤاال آخر :ماذا ُيسمى هذا الذي يجري اليوم
في لبنان وتقوم به الجماهير والجموع في
الساحات والشوارع؟ ما يجري اليوم انتفاضة
أم ثورة أم عامية أم...؟ هذه األسئلة وتعددها
مــازمــة لـكــل ث ــورة حـصـلــت فــي ال ـتــاريــخ .لقد
ُ
طرحت هذه األسئلة على مدى عاملي ملناسبة
ثـ ــورة  1905ال ــروس ـي ــة .ي ـت ـســاءل لـيـنــن وهــو
ي ـع ــرض ف ــي م ـق ــال مـ ـط ـ ّـول ،ف ــي ،1905/1/31
مـجــريــات ال ـثــورة الــروس ـيــة« :م ــاذا يـجــري في
روسيا؟ انتفاضة أم ثورة؟» ...ويتابع« :هؤالء
الـبــرولـيـتــاريــون الـنــاهـضــون بـعـشــرات اآلالف
ال ــذي ــن واجـهـتـهــم ق ــوات الـقـيـصــر الـعـسـكــريــة،
هم منتفضون أم ث ــوار؟» .ويجيب« :ليس من
الخطأ القول بأن الثورة هي انتفاضة غالبة،
بينما االنتفاضة هي ثورة مغلوبة»( .)8معنى
ذلك أنه ال يفرق كثيرًا بني الثورة واالنتفاضة،
وي ـك ــون م ــن املـ ـش ــروع اس ـت ـع ـمــال الـتـعـبـيــريــن
باملعنى ذاته ،ويعطي معيارًا للتمييز يرتبط
بـحـصـيـلــة ال ـ ـحـ ــوادث أو ال ـن ـت ـي ـجــة الـنـهــائـيــة
لالنتفاضة .ويشير إلى أهمية «املدى الوطني
ب ــل ال ـعــاملــي ل ــأح ــداث» وي ــرى أن ه ــذا «امل ــدى
بالتحديد هو ما يعطي لهذه الحوادث طابع
الثورة»(.)9
ون ـس ـت ـط ـيــع ال ـ ـقـ ــول ،لـتـسـهـيــل ف ـه ــم س ـي ــرورة
قصير
الثورة :عندما تكثر ،في بلد ما في زمن
ٌ
نـسـبـيــا وع ـلــى مـســاحــة الـبـلــد تـقــريـبــا ،حــركــة
ّ
متكونة من حــوادث اإلضــراب
شبه متواصلة
واالحتجاج واالعتصام والتمرد وإلخ ...تقوم
ب ـه ــا ط ـب ـقــات وفـ ـئ ــات واسـ ـع ــة وم ـت ـنــوعــة مــن
املجتمع بــوجــه الــدولــة والسلطة السياسية،
مطالبة بمطالب ّ
متدرجة تبدأ بقضايا جزئية
ومحدودة وتتسع تدريجيًا حتى تبلغ مرحلة
املطالبة بإسقاط النظام السياسي وتغييره،
فــذلــك يعني أن هــذا املجتمع يمر فــي مرحلة
ثورية («الوضع الثوري») ،وأن هذه الحوادث
أو ه ــذه ال ـحــركــة بمجملها هــي انـتـفــاضــة أو
ثورة.
نـعــود إلــى الـســؤال مــا هــي ال ـثــورة؟ ملــاذا هذه
الـ ـع ــودة؟ لـكــي نــوضــح لـجـمــاهـيــر املنتفضني
ولشعبنا عمومًا ما معنى الثورة فعليًا ،وما
املقصود بها .ولنوضح أيضًا أن ترداد عبارة
الثورة كيفما اتفق ينطوي على تضليل كبير
لجماهير شعبنا من جانب الطبقة السائدة.
فـجـمـيــع أطـ ــراف الـطـبـقــة ال ـســائــدة وأحــزاب ـهــا

«الوضع
الثوري»،
على ما فيه
من نشاط
اعتراضي
جانب
من
َ
المضطهدين
والمظلومين،
وما فيه
من عناصر
موضوعية
انفجارية،
ال يؤدي
بالضرورة إلى
الثورة

يزعم أنــه يؤيد الـثــورة ويؤيد مطالب الثوار.
ً
ولكن مهال لندقق بمعنى الثورة وبشعاراتها
وغ ــرض ـه ــا ال ـف ـع ـلــي .وب ـع ــد ال ـتــدق ـيــق ،لـنـســأل
ه ــل ال ـط ـب ـقــة ال ـس ــائ ــدة م ـ ّ
ـؤي ــدة ل ـه ــذه ال ـث ــورة
ولشعاراتها وأغراضها؟ فـ«ما هي الثورة من
وجـهــة الـنـظــر املــاركـسـيــة؟ إنـهــا ه ــدم بالعنف
ّ
لبناء فوقي سياسي قديم ولــى عـهــده ،وأدى
تـنــاقـضــه م ــع ع ــاق ــات اإلن ـت ــاج ال ـج ــدي ــدة ،في
لحظة معينة إلى إفالسه»( .)10يضيف لينني
فــي توصيفه لـلـثــورة« :فــي لحظة معينة من
الـتـطــور ،يتكشف عــدم صــاح الـبـنــاء الفوقي
الـقــديــم أم ــام الـجـمـيــع بـكــل وض ــوح .ويعترف
ال ـج ـم ـيــع ب ــالـ ـث ــورة ،وامل ـق ـص ــود اآلن تـحــديــد
الطبقات التي ينبغي لها ،على وجه الدقة ،أن
تبني البناء الفوقي الجديد .وكيف ينبغي لها
أن تبنيه بالضبط .ودون هذا التحديد ،يكون
شعار الثورة في هذه اللحظة فارغًا ال معنى
له ،ألن ضعف األوتوقراطية يجعل حتى كبار
األمراء و ...يصيرون «ثوريني»»(.)11

مخادعة حكومة التكنوقراط
واالختصاصيين

َ
فهل ز ْعـ ُـم أطــراف الطبقة الحاكمة أنها مؤيدة
للثورة يعبر عن حقيقة موقفها ،أم أنه مجرد
مخادعة وتضليل؟ أال يصرح جميع أطــراف
امل ـح ــال ـف ــة ال ـح ــاك ـم ــة أن ـه ــم يـ ــؤيـ ــدون امل ـطــالــب
الشعبية ،بينما هــم يرفضون عمليًا إسقاط
ال ـن ـظــام ،وي ـص ــرون عـلــى املـحــافـظــة عـلـيــه كما
ه ــو؟ هــل بـعــض أطـ ــراف االن ـت ـفــاضــة امل ـضــادة
امل ـن ـخ ــرط ــن ع ـل ـنــا ف ــي االن ـت ـف ــاض ــة (الـ ـق ــوات
اللبنانية ،التقدمي االشتراكي ،تيار املستقبل،
ً
الـكـتــائــب الـلـبـنــانـيــة )...يــؤيــدون فـعــا مطالب
االن ـت ـف ــاض ــة؟ ل ـنــدقــق اآلن ف ــي ال ـش ـع ــار ال ــذي
طرحته االنتفاضة في لبنان ولنحاول النظر
في مدى قبول أطراف الطبقة السائدة به .شعار
االنتفاضة األساسي «إعادة تكوين السلطة»،
اسـتـنــادًا إلــى «حـكــومــة انتقالية بصالحيات
استثنائية» (إصدار مراسيم اشتراعية) ،وأهم
ه ــذه الـصــاحـيــات االستثنائية إق ــرار قــانــون
انـتـخــابــي خ ــارج الـقـيــد الـطــائـفــي وانـتـخــابــات
مبكرة ،وقانون لتنظيم استقاللية القضاء...
وكـ ـ ــل مـ ــن ال ي ـق ـب ــل ب ـش ـع ــار «إعـ ـ ـ ـ ــادة ت ـكــويــن
ال ـس ـل ـطــة» و«ح ـك ــوم ــة ان ـت ـقــال ـيــة بـصــاحـيــات
استثنائية »...إمــا أنــه ال يفهم مطلقًا مهمات
ال ـث ــورة األســاس ـيــة ،وإم ــا أن ــه م ـخــادع يتبنى
الثورة لفظًا ويعاديها عمليًا ،ويخون الثورة
والجماهير الثائرة.
ح ـك ــوم ــة ال ـت ـك ـن ــوق ــراط واالخ ـت ـص ــاص ـي ــن ال
تفيد شيئًا فــي التغيير .فمعظم الـ ــوزراء في
لبنان هم حتى اليوم من صنف التكنوقراط
واالخـتـصــاصـيــن .وأحـ ــزاب الطبقة الحاكمة
مليئة بـهــم .األه ــم فــي الحكومة ليس طبيعة
الوزراء وكفاءاتهم ،بل االنتماء السياسي لهم

وبــرنــامــج الـحـكــومــة الـسـيــاســي واالقـتـصــادي
واالجـتـمــاعــي .فـهــل حـكــومــة الـتـكـنــوقــراط هي
حكومة «إعادة تكوين السلطة» في لبنان؟ وما
معنى شعار «إع ــادة تكوين السلطة»؟ يعني
هــذا الشعار العمل من أجــل االنتقال من نوع
السلطة القائم اليوم ،وهي سلطة املحاصصة
ّ
املتكونة
الطائفية بــن محالفة حيتان امل ــال
مــن ممثلي طبقة رج ــال املـصــارف واالحتكار
التجاري والعقاري ومافيا الطوائف( ،سلطة
نظام ديمقراطية التوافق الطائفي) إلى سلطة
ال تمثل هؤالء ،بل تمثل غالبية املواطنني من
عـمــال وعاطلني عــن العمل وفــاحــن وصغار
املـ ـ ــزارعـ ـ ــن واملـ ـه ـ ّـمـ ـش ــن وص ـ ـغـ ــار امل ــوظ ـف ــن
ومتوسطيهم والصناعيني الوطنيني والفئات
االجتماعية الوسطى...
املـطـلــوب تغيير ه ــذه الـسـلـطــة وب ـنــاء نظام
وطني ديمقراطي علماني .وذلــك بتصعيد
االنتفاضة إلــى حــدودهــا القصوى فتسقط
ال ـ ـن ـ ـظـ ــام الـ ـسـ ـي ــاس ــي الـ ـط ــائـ ـف ــي وس ـ ـ ــط مــا
ي ـع ـي ـشــه امل ـج ـت ـمــع ال ـل ـب ـنــانــي م ــن ت ــأث ـي ــرات
ارتدادات األزمة العامة :االنهيار االقتصادي
واالجتماعي الشاملّ .
أشدد على خيار ذكره
األ ّم ــن ال ـع ــام لـلـحــزب الـشـيــوعــي الـلـبـنــانــي:
«إن ـه ــا مـهـمــة تــاريـخـيــة عـلــى ق ــوى التغيير
ّ
تتحمل مسؤولياتها وأن
الــديـمـقــراطــي أن
تـسـعــى جــاهــدة لتجميع قــواهــا خـلــف هــذه
االستراتيجية بما يكفل تعديل ميزان القوى
ال ـقــادر على إنـجــاز هــذه املـهـمــة .هـكــذا نفهم
ّ
القول بأن ما قبل  17تشرين األول ليس كما
ب ـعــده .فانتفاضة الـشـعــب اللبناني فــي 17
تشرين ّ
األول هــي عـنــوان االنـتـصــار ملفهوم
املقاومة الوطنية اللبنانية في  16أيلول في
التحرير والتغيير .وما يجمع  16أيلول و17
تشرين األول هــو القضية الــواحــدة ،قضية
ّ
التحرر ُالوطني واالجتماعي لشعبنا ،الذي
َ
صراعه الطبقي ضد االضطهاد
به يخوض
اإلم ـبــريــالــي م ــن ال ـخ ــارج وض ــد االسـتـغــال
ال ـط ـب ـقــي ال ـ ــذي ت ـم ــارس ــه س ـل ـطــة ال ــرأس ـم ــال
والريع من الداخل».
يبقى على املنتفضني العمل والنضال بكل
حـمـيــة .فــالــزمــن قـيـمــة نـضــالـيــة ،وط ــامل ــا هو
م ـتــوفــر ي ـجــب اس ـت ـخــدامــه واس ـت ـغــالــه بكل
دق ــة وتصميم وكـثــافــة .وليعلم الجميع أن
«ال ــوض ــع ال ـث ــوري» أو «ال ــزم ــن الـ ـث ــوري» ،أو
ّ
ال ـثــورة باختصار هــي مــدرســة فعلية تعلم
الجماهير .وأن األيام الثورية مدرسة سريعة
الـتــأثـيــر والـتـعـلـيــم .فـمــا تتعلمه الجماهير
فــي ي ــوم ث ــوري واح ــد ي ـعــادل تعليم شهور
وسنوات أحيانًا .فهل تتعلم القوى املنظمة
مع الجماهير من الثورة؟
املراجع على املوقع اإللكتروني.
* كاتب لبناني

األزمة االقتصادية في اإلقليم :مسارات وتداعيات
ورد كاسوحة *
وصــل الترابط بني أزمــات اإلقليم إلــى حدود
غ ـبــر م ـس ـبــوقــة ،ل ـيــس ف ـقــط بـسـبــب الـتـبـعــات
ّ
يتسبب بها الحصار األميركي
املشتركة التي
ّ
ع ـلــى اق ـت ـص ــادات ه ــذه الـ ـ ــدول ،ب ــل أي ـضــا ألن
مــواج ـهــة ه ــذه الـتـبـعــات كــانــت تـحـصــل وفـقــا
آللـ ـي ــات «م ـش ـت ــرك ــة» وم ـن ـ ّـس ـق ــة ،وخ ـصــوصــا
ع ـل ــى ال ـص ـع ـي ــد االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي .ال ـت ـن ـس ـيــق لــم
يـكــن يـحـصــل عـلــى مـسـتــوى ال ـ ــدول ،ب ـقــدر ما
ك ــان يستفيد مــن ال ـث ـغــرات املـتــاحــة فــي بنية
الـ ـحـ ـص ــار ،وال ـ ـتـ ــي ك ــان ــت ت ـس ـم ــح ب ـح ـصــول
ّ
تتحرك
تشبيك بني القوى االجتماعية ّالتي
بني هذه االقتصادات إلبقاء التدفقات بينها
قائمة .حالة سوريا ولبنان هي أفضل مثال،
ح ـيــث ت ـ ّـم ــت االسـ ـتـ ـف ــادة س ــوري ــا م ــن تحييد
لبنان جزئيًا عن الصراعات القائمة لتوطني
جــزء أســاســي مــن الرساميل التي كانت ّ
تمد
االق ـت ـص ــادي الـ ـس ــوري بــال ـح ـيــاة أث ـن ــاء فـتــرة
الحصار والعقوبات .هذا املسار الذي بدأ منذ
ع ــام  2012تـقــريـبــا ،سـمــح بــانـخــراط متفاوت
للسوريني فـيــه ،حيث اسـتـفــادت منه شرائح
موالية ومعارضة على ٍّ
حد سواء ،وبمساهمة
طـبـقـيــة م ـت ـنــوعــة ،م ــع ح ـضــور وازن لـلـفـئــات
ّ
الوسطى واألكـثــر ث ـ ً
ـراء .على أن الجزء األكبر
ّ
واألهم فيه ،والذي تستفيد منه أكثرية مطلقة
مــن الـســوريــن املـقـيـمــن ،وخـصــوصــا الـفـقــراء

م ـن ـهــم ،ه ــو ال ــرس ــام ـي ــل امل ـخـ ّـص ـصــة لــإغــاثــة
ورعاية البيئات النازحة ،والتي ّ
تحملت في
ً
هذه الفترة عبء األزمة بدال من السلطة ،على
اعتبار أن ميزانية هذه األخيرة كانت تذهب
في معظمها للعمل العسكري وتأمني رواتب
املوظفني والعاملني فــي الــدولــة .لــم تكن هذه
األموال تخضع ،بحكم توطينها في حسابات
مـ ّصــرفـيــة فــي ل ـب ـنــان ،لـلـعـقــوبــات ،وك ــان ثـ ّـمــة
غ ــض ط ــرف واض ــح عـنـهــا حــن كــانــت قــواعــد
االشتباك في املنطقة ال تزال قائمة .شمولها
بالعقوبات بعد استعار األزمة في اإلقليم ،هو
ّ
تأكيد على أن املنحى الذي تأخذه العقوبات
ل ــم ي ـعــد يـسـتـثـنــي ح ـتــى ال ـشــرائــح الضعيفة
التي كانت حتى وقت قريب بمنأى جزئيًا عن
تبعات الحصار.

مسارا األزمة

َ
الـ ـع ــام ــل املـ ـشـ ـت ــرك بـ ــن األزم ـ ــت ـ ــن ال ـس ــوري ــة
واللبنانية هو نفاد الدوالر ،ولكن انعكاسها
ٍّ
على كــل مــن االقتصادين يختلف باختالف
طـب ـي ـعــة االق ـت ـص ــاد ن ـف ـســه .ف ــي ل ـب ـن ــان ،ثـمــة
نـ ـظ ــام اقـ ـتـ ـص ــادي اج ـت ـم ــاع ــي تـ ـق ــوده أقـلـيــة
مــال ـيــة (أول ـي ـغ ــارش ـي ــا) م ـت ـحــال ـفــة م ــع أمـ ــراء
الحرب ،باالعتماد على نسيج زبائني قوامه
الـطــائـفـيــة الـسـيــاسـيــة ،وه ــذا الـنـظــام لــم يعد
ّ
االستمرار في ظل القرار األميركي
قادرًا على
ّ
بــإيـقــاف الـتــدفــقــات إلـيــه ،واسـتـعـمــال ال ــدوالر

ال ــذي هــو عملته الــرئـيـسـيــة كـ ــأداة لتجفيف
ّ
الـسـيــولــة ف ــي ك ــل اإلق ـل ـيــم ،ول ـيــس ف ــي لبنان
فقط .نضوب «الثروة» بهذا الشكلّ ،أدى إلى
انـهـيــار ال ـن ـمــوذج االق ـت ـصــادي املـعـتـمــد على
الــريــع والترسمل املــالــي ،وهــو مــا بــدأ يطرح
بوضوح ،ولدى فئات متزايدة من اللبنانيني،
مسألة االنتقال إلى نظام اقتصادي جديد ال
تكون فيه للبنية املصرفية التابعة ألســواق
املـ ــال الــدول ـيــة ال ـيــد ال ـطــولــى .ه ــذا يـعـنــي فـ ّـك
االرتباط مع النظام االقتصادي العاملي الذي
ك ــان يـعـتـمــد عـلــى ال ـس ــوق املــال ـيــة الـلـبـنــانـيــة
لتحصيل تراكم إضافي ،والبدء في التفكير
ً
ّ
بالتحول ليس إلى نظام
جديًا بــدال من ذلك
اشـ ـت ــراك ــي ب ــالـ ـض ــرورة (كـ ـ ــون شـ ـ ــروط ق ـيــام
االشتراكية ليست متوافرة حاليًا ال في لبنان
وال في سواه) ،بل إلى نظام مندمج أكثر في
البنية االقتصادية اإلقليمية املعتمدة على
َ ْ
اإلنـتــاج والتبادل البيني .هــذا الخيار أملته
طبيعة األزمة نفسها ووصولها بسبب نمط
التراكم الريعي إلى أفق مسدود ،وهذه ليست
حال االقتصاد السوري الذي بخالف لبنان،
ال يـعـتـمــد ع ـلــى ال ــري ــع ف ــي إن ـت ــاج الـقـيـمــة أو
ّ
الثروة (أقله حتى األمــس) ،ويملك من البنى
اإلنتاجية ما يكفي إلبقائه على قيد الحياة
ف ــي أسـ ـ ــوأ ال ـ ـظـ ــروف .األزم ـ ـ ــة ه ـن ــا مـخـتـلـفــة،
وجــذورهــا كانت قائمة قبل الـحــرب ،ولكنها
تفاقمت أكثر بعدها بسبب ظروف الحصار

ّ
والعقوبات .تبني السياسات النيوليبرالية
املنتجة
حينها ،حصل ملصلحة الفئات غير ّ
ل ـل ـثــروة ،ح ــن كــانــت نـســب الـنـمــو امل ـحــقــق ال
تــراعــي ال ـتــوزيــع االجـتـمــاعــي ،وه ــو مــا خلق
ت ـفــاوتــا ك ـب ـي ـرًا ف ــي امل ــداخ ـيــل ملـصـلـحــة أقـلـيــة
مــن السوريني وعلى حساب األكـثــريــة .ولكن
ذلك لم ِّ
يؤد بعد نشوب الحرب ،إلى انحسار
ع ـم ـل ـيــة اإلن ـ ـتـ ــاج ب ــال ـك ــام ــل ،وخ ـص ــوص ــا فــي
ّ
ُ َ
القطاع الزراعي ،حيث ظلت السلع التي تنتج
محليًا في معظم املناطق (بما في ذلك املناطق
ال ـخــاض ـعــة ّل ـس ـي ـطــرة املـ ـع ــارض ــة) ،م ـتــوافــرة
ُ
بـكـثــرة ،ولـكــنـهــا لــم تـعــد ت ـصـ َّـدر إل ــى الـخــارج
لـضــرورات االكـتـفــاء الـ ّـذاتــي وتـفــادي حصول
مـجــاعــة ،وبــالـتــالــي تــوقــف الـتـبــادل التجاري
ّ
مــع ال ــدول كليًا ،وتقلصت مساهمة القطاع
الذي يحفظ األمن الغذائي للبالد في الناتج
ّ
املحلي اإلجمالي إلى الحدود القصوىَ .
حرم
هذا األمــر الخزينة من دخل أساسي ُيضاف
إلى مجموع املساهمات األخرى التي ُح ِجبت
عـنـهــا ،بفعل خ ــروج قـطــاعــات حـيــويــة أخــرى
من االقتصاد ّ
(أهمها على اإلطالق السياحة
وال ـن ـفــط) .تـ ُ
ـراجــع اإلن ـتــاج بـهــذا ال ـقــدر ،جعل
ّ
العملية االقتصادية «تتوقف كليًا» ملصلحة
نشاطات طفيلية ال تساهم فعليًا فــي خلق
ّ
الـقـيـمــة أو الـ ـث ــروة ،وبــال ـتــالــي أص ـب ـحــت كــل
النشاطات االقتصادية في البالد خالل هذه
املــرح ـلــة مـنـفـصـلــة ع ــن الـعـمـلـيــة اإلن ـتــاج ـيــة،

ً
ُومرتبطة بــدال منها بعامل العقوبات التي
ف ــرض ــت ع ـلــى االق ـت ـص ــاد ،وجـعـلـتــه مــرتـبـطــا
بصعود الــدوالر وهبوطه أكثر من ِّ
أي عامل
آخر.

دخول العامل «الريعي»

َ
أضـعــف هــذا التراجع االقـتـصــادي الكبير من
ُّ
ق ــدرة ال ــدول ــة عـلــى الـتـحــكــم بــاالق ـت ـصــاد عبر
األدوات امل ـع ـت ــادة ،م ـثــل األج ـ ــور وال ـضــرائــب
وسـ ـ ــواهـ ـ ــا ،فـ ـب ــات امل ـ ـ ـ ـ ــردود املـ ــالـ ــي مل ـج ـمــوع
الـعـمـلـيــات ال ـتــي ت ـقــوم بـهــا ال ي ـس ــاوي حجم
االنـ ـحـ ـس ــار الـ ـح ــاص ــل فـ ــي ع ـم ـل ـيــة اإلن ـ ـتـ ــاج،
وبالتالي في القدرة على خلق فائض ّ
يحد من
تراجع العملية الوطنية أمــام الــدوالر وباقي
ال ـع ـم ــات األج ـن ـب ـي ــة بــال ـش ـكــل ال ـ ــذي ح ـصــل.
الفراغ الذي حصل بسبب هذا التراجع ،مألته
ّ
الـتــدفـقــات املــالـيــة الـتــي ب ــدأت ت ـ ِـرد إلــى البالد
ُب َعيد عــام  ،2014حني ازدادت موجة الهجرة
إلى أوروبا بشكل كبير ،ومعها ازداد بالطبع
حـجــم االع ـت ـمــاد عـلــى الـتـحــويــات اآلت ـيــة من
هناك بالعملة األجنبية .مع هذه املوجةّ ،
تغير
شكل البالد نهائيًا على الصعيد االقتصادي،
فهي ّلم تحمل معها املزيد من االعتماد على
ال ـت ــدف ـق ــات ال ـخــارج ـيــة ف ـح ـســب ،ب ــل تـسـ ّـبـبــت
أيـضــا بـفـقــدان معظم الـيــد الـعــامـلــة الـســوريــة
التي كانت تنتج القيمة وال ـثــروة ،وبسببها
ُّ
التحول الكبير
أيضًا ولكن على هامش هــذا

ً
ُ َ
خرجت النخب التي انخرطت في األزمة بداية
بنسب متفاوتة .انحسار عملية اإلنتاج بعد
ه ــذا ال ـخ ــروج الـكـبـيــر ألك ـثــريــة ق ــواه ــا ،جعل
«الـ ـط ــاب ــع ال ــريـ ـع ــي» ي ـط ـغــى ع ـل ــى االق ـت ـص ــاد
السوري للمرة األولى في تاريخه ،فالهجرات
الكبرى في سوريا ليست أمـرًا معتادًا ،وهي
حــن تحصل تاريخيًا ومل ـ ّـرات ن ــادرة ال ّ
تغير
ف ــي الـبـنـيــة االق ـت ـص ــادي ــة ع ـلــى ن ـحــو ج ــذري،
ب ــل ت ــدخ ــل ت ـعــديــات مـ ـح ــدودة عـلـيـهــا نـظـرًا
لــدخــول عــامــل األج ـيــال فيها .وهــو مــا حصل
آلخــر مـ ّـرة فــي الـتــاريــخ املعاصر إب ــان الحرب
العاملية األولى وخاللها ،حني ّ
تسببت الحرب
ُ
بـهـجــرة اق ـت ـصــاديــة ـ ـ اعــت ـبــرت كـبـيــرة وقتها
ّ
ـ ـ إلــى األمـيــركـيـتــن .حينها ،لــم تـغــيــر الـحــرب
مــن نمط اإلن ـتــاج بسبب قصر مدتها زمنيًا
ّ
ومحدودية ما يمكن أن تفعله على صعيد هز
االجتماعية للبالد ،كونها
البنية االقتصادية
ّ
حـصـلــت خــارج ـهــا ول ــم ت ــؤث ــر ع ـلــى وحــدتـهــا
الـجـغــرافـيــة أو ديـمــوغــرافـيـتـهــا االجـتـمــاعـيــة.
ُّ
التحول الجديد،
«طغيان الريع» بسبب هذا
أدى ّ
ألول مرة أيضًا إلى ربط اقتصاد الحرب
بــالـعـمـلــة األج ـن ـب ـيــة ،ح ـيــث أص ـب ــح الـ ـ ــدوالر ـ
وبــدرجــة أقـ ّـل الـيــورو ـ ـ هــو املعيار ّ
ألي تبادل
أو عمل تجاري يحصل سـ ً
ـواء في الــداخــل أو
في الـخــارج ،وبالتالي بــات صعود الليرة أو
ً
تجاهه هــو املـحـ ِّـدد بــدال مــن عملية
هبوطها
ّ
ّ
اإلن ـ ـتـ ــاج وامل ـ ــؤش ـ ــرات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـكــل ـيــة

العامل
المشترك
بين األزمتين
السورية
واللبنانية
هو نفاد
الدوالر ،ولكن
انعكاسها
ٍّ
على كل من
االقتصادين
يختلف باختالف
طبيعة
االقتصاد نفسه

املــرت ـب ـطــة ب ـهــا (ن ـس ـبــة ال ـن ـم ــو ،قـيـمــة الـنــاتــج
املحلي اإلجـمــالــي ،امل ـيــزان الـتـجــاري ...إل ــخ )،
ملدى متانة االقتصاد وصموده من عدمهما.

مرجعية العمالت األجنبية

َ
ف ـ َـرض ذل ــك عـلــى ُ السلطة الـتـعــاطــي بواقعية
مـ ـ ــع األزم ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،إذ أجـ ـ ـ ـ ِـبـ ـ ـ ــرت بـ ـسـ ـب ــب انـ ـ ـع ـ ــدام
الـخـيــارات أمامها ،على التراجع عــن اإلجــراء
ّ
الـ ــذي ك ــان مــتـبـعــا ســاب ـقــا بـتـجــريــم الـتـعــامــل
بــالـعـمـلــة األج ـن ـب ـيــة داخ ـل ـي ــا ،وبــال ـتــالــي وقــع
االع ـتــراف ضمنيًا بانتهاء العمل بـ«النظام
االش ـ ـتـ ــراكـ ــي» مل ـص ـل ـحــة نـ ـظ ــام ت ـخ ـت ـلــط فـيــه
الهياكل االشتراكية السابقة بآليات التبادل
ّ
ال ـجــديــدة ال ـتــي أص ـبــح ال ـ ــدوالر وب ًــاق ــي ســلــة
العمالت األجنبية ٌبموجبها سلعة متداولة.
الشديدة
هكذا ،حصل اخـتــراق كبير للرقابة
ّ
الـ ـت ــي ك ــان ــت مـ ـف ــروض ــة ًس ــاب ـق ــا ع ـل ــى ت ــدف ــق
ّ
الرساميل ،وبدأت نتيجة لذلك سلة العمالت
الحلول
األجـنـبـيــة وعـلــى رأس ـهــا الـ ــدوالر فــي
ُّ
مـكــان الـلـيــرة كمحفظة ل ـ ّ
ـادخ ــار ،بـعــد تـعــذر
خيار ّ
االدخار في املصارف إثر انهيار الليرة
تدريجيًا ،وفقدانها لقيمتها املضافة .وهذا
يعني عمليًا ّأن قيمة النقد َّ
املدخر في املنازل
بالعملة األجـنـبـيــة ،وال ــذي ال يـ ّخــرج إال حني
ّ
يقتضي األمــر الـصــرف مــن املــدخــرات ،ال يقل
ع ــن ذاك املـ ـت ــداول بــال ـل ـيــرة ،ال ب ــل ي ـت ـجــاوزه
أحـيــانــا بالنسبة إل ــى ال ـشــرائــح االجتماعية

التي تعتمد بالكامل على تحويالت أبنائها
امل ـهــاجــريــن .م ــن ه ـنــا ،نـفـهــم ح ـجــم االع ـت ـمــاد
ع ـل ــى ه ـ ــذه «ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــرة» غ ـي ــر ال ـن ـظ ــام ـي ــة فــي
عـمـلـيــة الـتـجـفـيــف ال ـحــاص ـلــة لـ ـل ــدوالرات في
املنطقة انطالقًا من لبنان ،فحني يكون «ربع»
االق ـت ـص ــاد امل ـن ــزل ــي ل ــدول ــةٍ م ــا م ـع ـت ـم ـدًا على
ُّ
العملة األجنبية ،يصبح التحكم فيه من بوابة
العقوبات أو الحصار بعد سحب السيولة من
األسـ ــواق اإلقليمية أم ـرًا يـسـيـرًا ،حـتــى لــو لم
يكن هذا االقتصاد مدولرًا بالكامل أو مرتبطًا
عضويًا بــاألســواق املالية كما هي الحال مع
لبنان .ومع ذلك ،ال يزال شبح االنهيار الكامل
هنا بعيدًا بعض الشيء ،فاألزمة في سوريا
تختلف عـنـهــا فــي لـبـنــان ،عـلــى اعـتـبــار أنها
ّ
ليست بنيوية ،بمعنى أن الهياكل األساسية
لالقتصاد ال تــزال قائمة ،وهــي مــوجــودة في
قطاع اإلنتاج وليس في قنوات التوزيع التي
أودت بــاالقـتـصــاد الـلـبـنــانــي ،ولـكــن تفعيلها
ّ
على حساب الريع املتزايد (مع أن لهذا األخير
فوائده أيضًا ،ولكن ليس على املدى البعيد)
ٌ
رهـ ــن ب ــإع ــادة االع ـت ـب ــار ،ل ـيــس ف ـقــط لــإنـتــاج
كـمـصــدر وح ـيــد ل ـل ـثــروة ،ب ــل أي ـضــا للعملية
ّ
االقتصادية ككل ،لجهة كونها املدخل الفعلي
والــوحـيــد لحفظ الـبــاد مــن تبعات الحصار
والعقوبات اآلخذة في التزايد بشكل كبير.
* كاتب سوري
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العالم

الحدث

اليمن

هجوم مأرب الصاروخي:
تصفية حسابات
داخل «التحالف»؟

انتهى المؤتمر الدولي الذي َ
الملف
في
الفاعلين
األطراف
ع
جم
ّ
الليبي في برلين ،يوم أمس ،إلى االتفاق على جملة ّ
مقررات ،لعل
ّ
ّ
محل الصراع ،والذي كان له ّ
حيز بارز
أبرزها ما يتعلق بالنفط الليبي،
في البيان الختامي للمؤتمر

صنعاء ـــ رشيد الحداد

«مؤتمر ًبرلين» حول ليبيا:
النفط أوال ...ثم الهدنة
ّ
بـنـ ٌـد رئـيــس كــان مـحــل إجـمــاع دولـ ّـي
فـ ــي م ــؤت ـم ــر بـ ــرلـ ــن :ح ـم ــاي ــة ال ـن ـفــط
ال ـل ـي ـبــي؛ وبـيـنـ َمــا ف ـ ِـشــل املـجـتـمـعــون
في ّ
لم شمل طرفي النزاع الداخليني،
تــوافـقــوا عـلــى مــا اعـتـبــروه «تــوزيـعــا
ً
ع ـ ـ ــادال وش ـف ــاف ــا لـ ـع ــائ ــدات ال ـن ـف ــط»،
ّ
شرط االعتراف بـ«املؤسسة الوطنية
للنفط» باعتبارها الـكـيــان الوحيد
املسموح له ببيع الخام ،ودعوا جميع
األط ــراف إلــى «االمـتـنــاع عــن األعمال
ال ـعــدائ ـيــة ض ــد امل ـن ـشــآت الـنـفـطـيــة».
تـ ــوازيـ ــا م ــع انـ ـط ــاق أعـ ـم ــال ال ـق ـمــة،
لجأت قوات املشير خليفة حفتر إلى
إغــاق جميع حقول النفط الرئيسة
ّ
فــي ال ـبــاد ،مــا سيقلص اإلن ـتــاج من
 1.2مليون برميل يوميًا إلى  72ألفًا
ّ
املؤسسة
في غضون أيام قليلة ،وفق
تصعيد أرخ ــى بثقله
الــرسـمـيــة ،فــي
ٍ
على القمة ،واعتبره رئيس املجلس
الــرئــاســي لـحـكــومــة «ال ــوف ــاق» ،فائز
ّ
ـط» يستغلها
الـ ـس ـ ّـراج« ،ورق ـ ــة ض ـغ ـ ٍ
حفتر بعد فشله عسكريًا.
وبـ ـمـ ـش ــارك ــة كـ ــل مـ ــن مـ ــن الـ ــواليـ ــات
املـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدة ،وروس ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــا ،وف ـ ــرنـ ـ ـس ـ ــا،
وب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا ،وال ـ ـ ـصـ ـ ــن ،وأملـ ــان ـ ـيـ ــا،
وتركيا ،وإيطاليا ،ومصر ،واإلمارات،
والـ ـج ــزائ ــر وال ـك ــون ـغ ــو ،إض ــاف ــة إلــى
األم ــم املـتـحــدة ،واالت ـح ــاد األوروبـ ــي،
واالت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد األف ـ ــريـ ـ ـق ـ ــي والـ ـج ــامـ ـع ــة
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ِّ
ال ـع ــرب ـي ــة ،وم ـم ــث ـل ــي ال ـ ـنـ ــزاع الـلـيـبــي
فــائــز ال ـس ــراج وخـلـيـفــة حـفـتــر ،اتـفــق
املـ ـش ــارك ــون ف ــي مــؤت ـمــر ب ــرل ــن على
ثــاثــة مـســارات مـتــوازيــة لحل األزمــة
ال ـل ـي ـب ـيــة ،ت ـش ـمــل املـ ـج ــال ال ـع ـس ـكــري
واالقتصادي والسياسي؛ في األول،
اتفق املجتمعون على تشكيل لجنة
ّ
عسكرية مؤلفة من عشرة مسؤولني
ع ـس ـك ــري ــن مـ ــن الـ ـط ــرف ــن ال ـل ـي ـب ـيــن
ْ
املتقاتلي ،خمسة مــن كــل طــرف ،من
أجـ ــل ت ـعــزيــز ال ـه ــدن ــة ،ت ـ ــدرس آل ـيــات
مراقبة وقف دائم ّ
وفعال إلطالق النار،
على أن يجري تعيني أعضائها خالل
أي ــام .أمــا الـثــانــي ،فانطلق منذ مــدة،
وب ــدأ بالنظر فــي الـنـقــاط األســاسـيــة
ّ
امل ـت ـع ــل ـق ــة بـ ــإصـ ــاح ال ـب ـن ــك امل ــرك ــزي
وامل ــؤس ـس ــات االق ـت ـص ــادي ــة الـلـيـبـيــة،
وكل ما يتعلق في هذا املجال .وكشف
األمني العام لألمم املتحدة ،أنطونيو
غـ ــوت ـ ـيـ ــريـ ــس ،أن ـ ـ ــه سـ ـتـ ـج ــرى أي ـض ــا
مشاورات من أجل العودة إلى مسار
العملية السياسية في ليبيا ،داعيًا
األطـ ـ ـ ــراف ال ــدول ـي ــة واإلق ـل ـي ـم ـيــة إلــى
االمتناع عن تأجيج النزاع وااللتزام
بـ ـق ــرارات ح ـظــر ت ــوري ــد ال ـس ــاح إلــى
ليبيا الــذي تفرضه املنظمة الدولية
م ـن ــذ عـ ــام  .2011وجـ ـ ــاء ف ــي ال ـب ـيــان
ّ
الختامي أن ال «حل عسكريًا» للنزاع،
وف ــق مــا أعـلـنــت املـسـتـشــارة األملــانـيــة

أنـجـيــا مـيــركــل فــي مــؤتـمــر صحافي
م ـش ـت ــرك م ــع غ ــوت ـي ــري ــس ،وم ـب ـعــوث
األمـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة الـ ـخ ــاص إلـ ــى لـيـبـيــا
غ ـس ــان س ــام ــة .ومـ ــا ي ـب ــدو تحقيقه
ً
مستحيال على األرض ،صــار ممكنًا
في بيان «قمة برلني» ،خصوصًا بعد
إشارة األمني العام لألمم املتحدة إلى
أن «جـمـيــع املـشــاركــن الـتــزمــوا بعدم
التدخل بعد اليوم في النزاع املسلح
أو في الشؤون الداخلية لليبيا».
اإلمـ ـ ــارات ،صــاحـبــة الـ ــدور ال ـب ــارز في
ال ـنــزاع ،أش ــار وزي ــر دولـتـهــا للشؤون
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،أن ـ ـ ــور قـ ــرقـ ــاش ،إل ـ ــى أن
«ت ـه ـم ـيــش ال ـ ـ ــدور الـ ـع ــرب ــي ،ك ـم ــا هــو
الـ ـح ــال ف ــي سـ ــوريـ ــاٌ ،
ـاس لــن
درس ق ـ ـ
ٍ ًّ
ي ـت ـكـ ّـرر» ،مــؤك ـدًا أن ب ــاده تــدعــم حــا

قرقاش« :تهميش
هو
الدور العربي كما
ٌ
سوريا درس
الحال في
ّ
قاس لن يتكرر»
ٍ

الفروف :المؤتمر خطوة صغيرة إلى األمام مقارنة بما حدث خالل اجتماعات موسكو (أ ف ب)

س ـيــاس ـيــا ف ــي ل ـي ـب ـيــا .وف ـي ـمــا وصـفــه
وزي ــر الـخــارجـيــة اإلي ـطــالــي ،لويجي
دي مــايــو ،بــأنــه «نـقـطــة ان ـط ــاق» من
أجل التوصل إلى وقف إلطــاق النار
ووقف واردات السالح التي تسارعت
م ــع ه ـجــوم حـفـتــر عـلــى طــراب ـلــس في
ن ـي ـســان /أب ــري ــل امل ــاض ــي ،رأى وزي ــر
الخارجية الروسي ،سيرغي الفروف،
أن املؤتمر «خطوة صغيرة إلى األمام
مـقــارنــة بـمــا ح ــدث خ ــال اجـتـمــاعــات
مــوس ـكــو» األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،عندما
رف ـ ــض ح ـف ـتــر ال ـت ــوق ـي ــع ع ـل ــى ات ـف ــاق
ّ ً
لوقف إطــاق النار ،متعلال بالحاجة
إلــى مزيد مــن الــوقــت .وقبيل انطالق
أع ـم ــال املــؤت ـمــر م ـســاء أم ــس ،شـهــدت
ب ــرل ــن ق ـ ّـم ــة ت ــرك ـي ــة ـ ـ ـ روس ـ ـيـ ــة ،ات ـفــق
خاللها الرئيسان التركي رجب طيب

أردوغــان والروسي فالديمير بوتني،
على أن «الجهد املـشـتــرك» لبلديهما
ّ
ح ــق ــق ه ـ ـ ــدوءًا ن ـس ـب ـيــا ع ـل ــى األرض،
«لـكـنـنــا سـنـجـنــي ال ـث ـمــار األســاس ـيــة
ملبادراتنا مع انعقاد ّ
قمة برلني» ،وفق
ّ
الــرئـيــس ال ـتــركــي ،ال ــذي أك ــد ض ــرورة
ضمان قبول األطراف الليبيني بوقف
إطـ ــاق ال ـن ــار والـ ـع ــودة إل ــى العملية
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،م ــا ي ـع ـنــي «و ّضـ ـ ــع ح ـ ّـد
للموقف العدواني الذي يتبناه حفتر
مـ ــن أج ـ ــل ت ـن ـف ـيــذ امل ـ ـسـ ــار ال ـس ـيــاســي
ّ
ومراحل الحل األخرى في ليبيا».

قوات حفظ سالم؟
ت ـب ـل ــورت ف ـك ــرة إرسـ ـ ــال ق ـ ــوات دول ـيــة
ملــراقـبــة الـهــدنــة فــي لـيـبـيــا ،خصوصًا
بـ ـع ــد ت ــرحـ ـي ــب الـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ّـراج ب ــاملـ ـقـ ـت ــرح،

وإع ــراب كــل مــن إيـطــالـيــا وأملــانـيــا عن
استعدادهما إلرس ــال قــوات أوروبـيــة
ل ــدع ــم «ال ـ ـسـ ــام» ف ــي ال ـ ـبـ ــاد .وفـيـمــا
تـسـعــى واش ـن ـطــن وراء «آل ـيــة مــراقـبــة
مــوثــوق بـهــا» ،بحسب تغريدة لوزير
خ ــارجـ ـيـ ـتـ ـه ــا ،مـ ــايـ ــك ب ــومـ ـبـ ـي ــو ،ف ــإن
االتـ ـف ــاق ع ـلــى وقـ ــف الـ ـن ــار ق ــد يشمل
للفصل بني طرفي
إرسال قوات سالم
ّ
النزاع ،ولكن ذلك لن يتحقق إال بقرار
مــن مجلس األم ــن الــدولــي .ومـنــذ عام
 ،2014لــم تـكــن أوروبـ ــا مهتمة كثيرًا
ّ
بــال ـح ـضــور ع ـس ـكــريــا ف ــي ل ـي ـب ـيــا ،إل
ِّ
فـ ــي إط ـ ـ ــار م ـ ـحـ ــدود م ـت ـع ــل ــق أس ــاس ــا
بعملية «صــوفـيــا» البحرية ملكافحة
الهجرة غير الشرعية نحو السواحل
اإليطالية .لكن دخول الروس واألتراك
ّ
ع ـل ــى خ ـ ــط األزم ـ ـ ـ ــة ،ون ـج ــاح ـه ـم ــا فــي

إقـ ـن ــاع ط ـ َـرف ــي ال ـ ـنـ ــزاع ب ــوق ــف إط ــاق
ال ـنــار ،أظـهــرهـمــا كــأبــرز الـفــاعـلــن في
امل ـلــف الـلـيـبــي ،ووضـ ــع دول االت ـحــاد
األوروبي ،خصوصًا فرنسا وإيطاليا
ع ـلــى هــامــش الـ ـص ــراع ،رغ ــم األهـمـيــة
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـت ــي تـمـثـلـهــا ليبيا
بالنسبة إلى أوروبا ،سواء من ناحية
الـ ـهـ ـج ــرة غ ـي ــر ال ـش ــرع ـي ــة أو ال ـط ــاق ــة
أو األم ـ ــن وم ـكــاف ـحــة اإلرهـ ـ ـ ــاب .وه ــذا
م ــا يـفـســر ال ـح ـمــاســة امل ـفــاج ـئــة ل ــدول
االتحاد إلرسال «قوات سالم» إلى هذا
ّ
البلد ،إذ دعــا وزيــر خارجية االتحاد
األوروبي ،جوزيب بوريل ،األوروبيني
إلى «تجاوز انقساماتهم» واملشاركة
ٍّ
على نحو أكبر في إيجاد حــل إلنهاء
ّ
الـ ـن ــزاع .وقـ ــال ف ــي مـقــابـلــة م ــع مـجــلــة
«در ش ـب ـي ـغــل»« :ي ـجــب ع ـلــى االت ـحــاد

األوروبي أن يكون مستعدًا للمساعدة
فـ ــي ت ـن ـف ـيــذ وق ـ ــف إط ـ ــاق ال ـ ـنـ ــار ه ــذا
وم ــراقـ ـبـ ـت ــهّ ،
رب ـ ـمـ ــا مـ ــن خ ـ ــال ج ـنــود
فــي إط ــار مـهـ ّـمــة لــاتـحــاد األوروبـ ــي».
ّ
السراج
وعشية املؤتمر الــدولــي ،دعــا
إلى إرسال قوة دولية إلى بالده .وقال
فــي مقابلة مــع صحيفة «دي فيلت»
األمل ــان ـ ّـي ــة« :إذا ل ــم ُي ـنــه خـلـيـفــة حفتر
هـ ـج ــوم ــه ،ف ـس ـيّ ـت ـعـ َّـن ع ـل ــى املـجـتـمــع
ال ـ ــدول ـ ــي الـ ـت ــدخ ــل ع ـب ــر ق ـ ـ ـ ّـوة دول ـ ّـي ــة
ّ
ّ
الليبيني»،
لحماية الـســكــان املــدنـ ّـيــن
ّ
ّ
مضيفًا« :سنرحب بقوة حماية ،ليس
ّ
ّ
محميني بصفتنا
ألنه يجب أن نكون
ّ
حـكــومــة ،بــل مــن أجــل حماية السكان
ّ
ّ
يتعرضون
الليبيني الــذيــن
املــدنـ ّـيــن
باستمرار للقصف منذ تسعة أشهر».
(األخبار)

فــي الــوقــت ال ــذي تـعـيــد فـيــه الـسـعــوديــة
تــرتـيــب أوراق ـه ــا الـعـسـكــريــة فــي الـيـمــن،
استعدادًا على ما يبدو لجولة تصعيد
جــديــدة ب ــدأت ب ــوادره ــا (وال تـ ــزال) في
جبهة نهم شـمــال شــرقــي صنعاء ،جاء
ال ـه ـج ــوم ع ـل ــى م ـع ـس ـكــر ت ــاب ــع ل ـل ـقــوات
املــوالـيــة للرئيس املنتهية واليـتــه ،عبد
ربــه منصور ه ــادي ،فــي م ــأرب ،ليطرح
ال ـك ـث ـيــر م ــن ع ــام ــات االس ـت ـف ـه ــام حــول
ق ـ ـ ـ ــدرة الـ ـ ــريـ ـ ــاض عـ ـل ــى ملـ ـلـ ـم ــة ص ـف ــوف
امل ـ ـي ـ ـل ـ ـي ـ ـش ـ ـيـ ــات امل ـ ـقـ ــات ـ ـلـ ــة ت ـ ـحـ ــت ل ـ ـ ــواء
«التحالف» .إذ ،وفقًا لقراء ة صنعاء ملا
جرى ،فإن ثمة عملية تصفية حسابات
ّ
متجددة بني التيارات املوالية لإلمارات
وتلك املحسوبة على حــزب «اإلصــاح»
(إخ ــوان مسلمون) ،الــذي ُيـعـ ّـد املعسكر
التدريبي املستهدف ليل السبت  -األحد
ف ــي مـنـطـقــة امل ـي ــل ش ـم ــال غ ــرب ــي مــديـنــة
الرئيسة.
مأرب أحد معسكراته ُ ّ
ّ
وأدى الـ ـهـ ـج ــوم ،ال ـ ــذي ن ــف ــذ ب ـص ــاروخ
باليستي إلــى مقتل وإصــابــة العشرات
م ــن قـ ــوات «ال ـح ـمــايــة الــرئــاس ـيــة» الـتــي
ي ـ ـقـ ــودهـ ــا الـ ـعـ ـمـ ـي ــد م ـ ـه ـ ــران ال ـق ـب ــاط ــي
امل ــوال ــي لـ ـ ـ «اإلصـ ــاح» .وبـحـســب وزارة
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة فـ ــي حـ ـك ــوم ــة ه ـ ـ ـ ــادي ،ف ــإن
آخــر حصيلة للهجوم بلغت «أكـثــر من
 100قتيل وع ـشــرات الـجــرحــى» .وفيما
لـ ــم ي ـع ـل ــن ال ـج ـي ــش ال ـي ـم ـن ــي وال ـل ـج ــان
الـشـعـبـيــة مـســؤولـيـتـهـمــا ع ــن الـعـمـلـيــة،
ح ــاول ــت ال ـح ـك ــوم ــة امل ــوالـ ـي ــة ل ـلــريــاض
ومـ ـعـ ـه ــا وس ـ ــائ ـ ــل إعـ ـ ـ ــام «الـ ـتـ ـح ــال ــف»
تحميلهما إيــاه ـمــا .إذ ت ـ ّ
ـوع ــد الـنــاطــق
باسم قوات هادي ،عبده مجلي ،بـ «الردّ
عـ ـل ــى امل ـي ـل ـي ـش ـي ــا الـ ـح ــوثـ ـي ــة بـ ـق ــوة فــي
مختلف الجبهات القتالية» ،فيما رأى
الرئيس املستقيل أن «األفـعــال املشينة
للميليشيات الـحــوثـيــة تــؤكــد مــن دون
شك عدم رغبتها أو جنوحها للسالم»،
داع ـيــا إل ــى «ت ـعــزيــز الـيـقـظــة الـعـسـكــريــة
والجاهزية القتالية».
ه ـ ــذه االت ـ ـهـ ــامـ ــات ي ـ ـ ـ ّ
ـرد ع ـل ـي ـهــا م ـصــدر
ع ـس ـكــري ف ــي ص ـن ـعــاء ب ــأن ــه «ل ــو أرادت

قوات الجيش واللجان قصف من ّ
يحرك
جبهة نهم ،لكان األولــى بها استهداف
ّ
مـعـسـكــر صـحــن ال ـج ــن ول ـيــس معسكرًا
ُ
تــدري ـب ـيــا» ل ـق ــوات جـنــوبـيــة اســتـقــدمــت
م ــن مـحــافـظــة ش ـبــوة األس ـب ــوع املــاضــي
ل ـغــرض ال ـتــدريــب فــي م ــأرب ،اسـتـعــدادًا
إلرسالها إلى مدينة عدن وفقًا لـ «اتفاق
الــريــاض» .ويعتبر املـصــدر ،فــي حديث
إلــى «األخ ـبــار» ،أن «اسـتـهــداف معسكر
االس ـت ـق ـبــال ف ــي امل ـيــل ب ـم ــأرب يــأتــي في
إطـ ــار ال ـت ـص ـف ـيــات الـبـيـنـيــة ب ــن أدوات
الـ ـع ــدوان ،وال ـتــي ب ــدأت مـنــذ ع ــام 2016
بتصفية العشرات مــن الخطباء وأئمة
امل ـ ـسـ ــاجـ ــد فـ ـ ــي ع ـ ـ ــدد مـ ـ ــن املـ ـح ــافـ ـظ ــات
الجنوبية ،وكذلك قيادات عسكرية في
عدن وأبني وحضرموت ومأرب».
ّ
وشـ ـ ــكـ ـ ــل الـ ـ ـهـ ـ ـج ـ ــوم مـ ـن ــاسـ ـب ــة إلح ـ ـيـ ــاء
دع ــوات نــاشـطــن مــوالــن ل ـ «الـتـحــالــف»
إل ــى ال ـك ـشــف ع ــن ن ـتــائــج الـتـحـقـيــق في
ال ـه ـجــوم ال ـص ــاروخ ــي ال ــذي اسـتـهــدف،
فــي الـ ــ 14مــن تـشــريــن ال ـثــانــي /نوفمبر
املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع «ق ـ ـ ـيـ ـ ــادة ال ـ ـقـ ــوات
امل ـش ـتــركــة» فــي م ـقـ ّـر وزارة ال ــدف ــاع في
مــأرب (ضـ ّـم االجـتـمــاع وزيــر الــدفــاع في
حـكــومــة ه ــادي ال ـلــواء محمد املـقــدشــي،
وق ــائ ــد ال ـ ـقـ ــوات ال ـس ـع ــودي ــة ف ــي م ــأرب
اللواء عبد الحميد بن هــادي املزيني)،
وأدى إل ـ ــى م ـق ـتــل س ـت ــة ضـ ـب ــاط ثــاثــة
م ـن ـهــم ب ــرت ــب ع ــال ـي ــة .وب ـع ــد اع ـتــراف ـهــا
آنـ ـ ــذاك ب ـع ــدم وج ـ ــود ع ــاق ــة ل ـ ـ «أن ـص ــار
ّ
ـادي
الـلــه» بالعملية ،شكلت حكومة هـ ُ ّ
لجنة للتحقيق فــي الـهـجــوم ال ــذي نفذ
ب ـص ــاروخ أم ـيــركــي ال ـص ـنــع م ــن منصة
أرضية ّ
مزودة بالرادار لتغطية مساحة
ّ
ال تـقــل عــن 8كــم إلصــابــة ال ـهــدف .ووفقًا
لـخـبــراء عـسـكــريــن ،ف ــإن ذل ــك ال ـنــوع من
الـ ـص ــواري ــخ ال تـمـتـلـكــه ص ـن ـع ــاء ،وهــو
ُ
ص ــاروخ أمـيــركــي ز ّود بــه «الـتـحــالــف».
ّ
ورجـ ـح ــت ال ـت ــوق ـع ــات ،ح ـي ـن ـهــا ،وق ــوف
اإلم ـ ـ ــارات وراء الـ ـح ــادث ،وأي ـض ــا وراء
ح ـ ــادث س ــاب ــق تـ ـع ـ ّـرض ل ــه املـ ـق ـ ّـر نـفـســه
أواخ ــر تشرين األول /أكتوبر املــاضــي،
وأدى إل ــى س ـق ــوط قـتـلــى وج ــرح ــى من
قوات موالية لـ «اإلصالح».

لم يعلن الجيش اليمني واللجان الشعبية مسؤوليتهما عن العملية (أ ف ب)

سوريا

ّ
اشتداد التصعيد في إدلب :أي مصير للهدنة؟
بلغ التصعيد في ريف إدلب
الجنوبي وريف حلب الغربي
ّ
أشده أمس ،حيث هاجمت
المجموعات المسلحة
مواقع الجيش السوري،
ّ
وتمكنت من السيطرة على
ٍّ
ريف إدلب الجنوبي.
تل في ّ
كذلك ،كثفت الفصائل
قصفها ألحياء مدينة حلب،
ً
موقعة عددًا كبيرًا من
المدنيين على امتداد األيام
الماضية .وفي المقابل،
ّ
يشن الجيش السوري حمالت
قصف واسعة على مواقع
ّ
وتجمعاتهم
المسلحين
في المنطقة
تشهد منطقة إدلب موجات نزوح نحو الحدود التركية هربًا من المعارك والقصف المتبادل (أ ف ب)

فعليًا ،لــم ي ــدم وق ــف إط ــاق ال ـنــار في
إدل ـ ـ ــب ،امل ـت ـف ــق ع ـل ـيــه ب ــن الــرئ ـي ـســن
التركي رجب طيب أردوغان والروسي
فــاديـمـيــر بــوتــن خ ــال لـقــائـهـمــا في
أنـ ـق ــرة ف ــي ال ـث ــان ــي ع ـش ــر م ــن الـشـهــر
الـ ـح ــال ــي ،س ـ ــوى سـ ــاعـ ــات .وال ي ـبــدو
أن أح ـدًا مــن الـطــرفــن يــريــد االعـتــراف
بـ ـ ــذلـ ـ ــك؛ إذ ع ـ ـلـ ــى رغـ ـ ـ ــم تـ ـن ــدي ــدهـ ـم ــا
ب ــالـ ـخ ــروق ــات ،وإح ـص ــائ ـه ـم ــا إي ــاه ــا
بالتفصيل ،إال أنـهـمــا لــم يعلنا بعد
ان ـت ـهــاء ال ـهــدنــة .فــي ال ـيــومــن األول ــن
بـعــد ســريــانـهــا ،هــاجـمــت مجموعات
املسلحني عدة مواقع للجش السوري
فــي ريــف إدلــب الجنوبي .فــي املقابل،
ّ
ش ــن الـجـيــش ال ـس ــوري حملة واسـعــة
م ــن ال ـق ـصــف ال ـج ــوي وامل ــدف ـع ــي على
م ــواق ــع امل ـس ـل ـحــن وت ـجـ ّـم ـعــات ـهــم فــي
املـ ـنـ ـطـ ـق ــة نـ ـفـ ـسـ ـه ــا .ب ـ ـعـ ــدهـ ــا ،ان ـت ـق ــل
الـتـصـعـيــد م ــن ري ــف إدلـ ــب الـجـنــوبــي
إلـ ــى ريـ ــف ح ـل ــب الـ ـغ ــرب ــي ،ح ـي ــث ب ــدأ
املسلحون قصف أحياء مدينة حلب،
ّ
متسببني في سقوط عدد من املدنيني.
ّ
ورد الجيش السوري على ذلك بحملة
ق ـص ــف واسـ ـع ــة ف ــي ال ــري ــف ال ـغ ــرب ــي،

ترافقت مع تحشيد عسكري وتهديد
بــإطــاق عملية عسكرية ،وخصوصًا
أن تلك املنطقة «ال يسري عليها وقف
إط ــاق ال ـن ــار» .وي ــوم أم ــس ،هاجمت
املـجـمــوعــات املسلحة مــواقــع الجيش
ال ـ ـسـ ــوري ف ــي ريـ ــف إدلـ ـ ــب ال ـج ـنــوبــي
عـلــى م ـحــور أب ــو دف ـن ــة ،لـكــن الـجـيــش
ّ
ّ
تمكن مــن صـ ّـد الهجوم ،قبل أن يشن
املسلحون هجومًا آخر على تل خطرة
ّ
غربي مطار أبــو الضهور ،ويتمكنوا
من السيطرة عليه.
ف ـ ـ ــي ال ـ ـي ـ ــوم ـ ــن املـ ـ ــاض ـ ـ ـيـ ـ ــن ،س ـل ـك ــت
ّ
استمر
التطورات مسارًا تصاعديًا ،إذ
الـجـيــش فــي حـمـلــة الـقـ ّصــف فــي ريــف
حـلــب الـغــربــي ،فيما كــثـفــت الفصائل
املسلحة في املقابل من قصف مدينة
حلب ،ليرتفع عدد الضحايا املدنيني
ب ـ ـسـ ــرعـ ــة .وأع ـ ـل ـ ـنـ ــت وزارة الـ ــدفـ ــاع
ال ــروس ـي ــة ،أمـ ــس ،مـقـتــل  47عـسـكــريــا
سوريًا و 51مدنيًا من جراء الهجمات
التي شنتها الجماعات املسلحة في
سوريا منذ ال ــ 16من الشهر الجاري،
أي مـنــذ ثــاثــة أي ــام فـقــط .وق ــال مدير
مركز املصالحة التابع لــوزارة الدفاع

الــروس ـيــة ،ال ـل ــواء ي ــوري بــوريـنـكــوف،
ف ــي بـ ـي ــان« :م ـن ــذ  16ك ــان ــون ال ـثــانــي
م ــن ال ـع ــام ال ـح ــال ــي ،ت ـعـ ّـرضــت مــواقــع
ال ـق ــوات الـحـكــومـيــة فــي مـنـطـقــة إدلــب
لخفض التصعيد لهجمات مــن ِق َبل
التشكيالت املسلحة غير الشرعية 16
مرة .كما نفذت املجموعات اإلرهابية
خالل الفترة ذاتها  253عملية قصف
اسـتـهــدفــت الـبـلــدات وامل ــدن املـســاملــة».
وأوضــح بورينكوف أن األوض ــاع في
املنطقة «لــم تشهد تصعيدًا مثل هذا

ّ
استمر الجيش في
اليومين الماضيين في
حملة القصف في ريف
حلب الغربي

م ـنــذ أيـ ــار  .»2019ول ـفــت ال ـب ـيــان إلــى
أن «املسلحني ،وفــي حــن استخدموا
سابقًا بشكل أساسي أسلحة وذخيرة
يدوية الصنع مثل قاذفات البالونات،
ب ــدأوا اآلن استخدامًا نشطًا ألسلحة
وذخيرة نظامية لدول الناتو».
وخالل الساعات الـ 24املاضيةّ ،
سجل
مــركــز حميميم « 65حــالــة قـصــف من
ِق َبل التشكيالت املسلحة غير الشرعية
ال ـنــاش ـطــة ف ــي مـنـطـقــة إدلـ ــب لخفض
ال ـت ـص ـع ـيــد» .وأشـ ـ ــارت وزارة الــدفــاع
الروسية إلى أن التصعيد «حال دون
خروج ّ
أي مدني خالل اليوم من منطقة
إدل ــب بــواسـطــة املـعــابــر الـتــي فتحتها
ال ـقــوات الـحـكــومـيــة ال ـســوريــة ي ــوم 13
ك ــان ــون ال ـث ــان ــي» .وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق،
أك ـ ــدت ال ــوك ــال ــة ال ـس ــوري ــة الــرس ـم ـيــة،
«سانا» ،قيام الفصائل املسلحة بمنع
املــدن ـيــن «م ــن الـ ـخ ــروج ع ـبــر امل ـمــرات
اإلن ـس ــان ـي ــة ف ــي أبـ ــو ال ـض ـه ــور بــريــف
إدلـ ــب ال ـج ـنــوبــي ال ـش ــرق ــي ،والـهـبـيــط
فــي ري ــف إدل ــب الـجـنــوبــي ،والـحــاضــر
ف ــي ري ـ ــف ح ـل ــب ال ـج ـن ــوب ــي ال ـغ ــرب ــي،
إلــى املناطق اآلمـنــة» .وأش ــار مراسلو

ال ــوك ــال ــة إل ـ ــى أن «ه ـ ـنـ ــاك مـ ـح ــاوالت
حثيثة من ِق َبل املواطنني للخروج من
مناطق انتشار اإلرهابيني بعد تفاقم
وضعهم اإلنساني نتيجة ممارسات
املجموعات اإلرهابية بحقهم ،والتي
ّ
إرهابييها
عملت على نشر عــدد مــن
ملراقبة الطرق املؤدية إلى ّ
املمرات على
ّ
مدار الساعة ،واعتقال كل من يحاول
من األهالي املغادرة».
وفــي سـيــاق منفصل ،طــالــب الرئيس
الـفــرنـســي إي ـمــانــويــل م ــاك ــرون ،خــال
مــؤتـمـّـر ح ــول ليبيا فــي بــرلــن أمــس،
بـ«الكف» عن إرسال مقاتلني سوريني
مــوالــن لتركيا إلــى طــرابـلــس الليبية
دع ـم ــا ل ـح ـكــومــة ف ــاي ــز الـ ـس ــراج .وق ــال
مـ ــاكـ ــرون خ ـ ــال امل ــؤتـ ـم ــر« :يـ ـج ــب أن
أق ـ ــول ل ـكــم إن م ــا يـقـلـقـنــي ب ـش ــدة هو
وص ـ ــول م ـقــات ـلــن س ــوري ــن وأج ــان ــب
إلى مدينة طرابلس .يجب أن يتوقف
ذلــك» ،مضيفًا أن «من يعتقدون أنهم
يحققون مكاسب من ذلك ،ال يدركون
امل ـج ــازف ــات ال ـتــي ي ـعـ ّـرضــون أنفسهم
ونحن جميعًا لها».
(األخبار)
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العالم

العالم

العراق
غضبت واشنطن وأدواتها العراقية من دعوة مقتدى الصدر وقادة
فصائل المقاومة إلى «مليونية» شعبية ّ
األميركي
باالحتالل
د
تند
ٌ
ٌ
للعراق .وفي المقابلُ ،ح ّركت تظاهرات بغطاء مطلبي ،أمس .عنف
مفرط وتعديات على األمالك العامة والخاصة ،في مسعى أميركي
ّ
ــ خليجي لضرب «المليونية»ّ ،
المخربين،
مواجهة مع
وجر الفصائل إلى
ٍ
الذين يتخذون من الشارع «دروعًا» لهم

ّ
تجدد التظاهرات ...بطعم التخريب

ُ«مليونية» طرد االحتالل
تغضب واشنطن
بغداد ـــ األخبار

ُ
خمسة أيــام تفصل «بــاد الرافدين»
ع ــن «ال ـت ـظــاهــرة املـلـيــونـيــة» امل ـن ـ ّـددة
بــان ـت ـشــار االحـ ـت ــال األم ـي ــرك ــي على
ط ــول الـخــري ـطــة ال ـج ـغــرافـيــة لـلـبــاد.
«امل ـل ـيــون ـيــة» ال ـتــي دع ــا إلـيـهــا زعـيــم
«ال ـت ـي ــار الـ ـص ــدري» م ـق ـتــدى ال ـصــدر
وق ـ ــادة ف ـصــائــل امل ـق ــاوم ــة ال ـعــراق ـيــة،

محاوالت واشنطن
«تقليم األظافر» اإليرانية ،منذ ربيع
 ،2019باءت بالفشل
ّ
ت ـ ـمـ ــثـ ــل ت ـ ـحـ ـ ّـديـ ــا ح ـق ـي ـق ـي ــا ل ـ ـ ـ ــإدارة
ّ
املتمسكة بخيار «البقاء»،
األميركية
ورف ــض أي قـ ــرار حـكــومــي /بــرملــانــيّ
ٍ
ي ـ ـ ـفـ ـ ــرض عـ ـلـ ـيـ ـه ــا سـ ـ ـح ـ ــب قـ ــوات ـ ـهـ ــا
ال ـت ــي ي ــرب ــو ع ــدي ــده ــا ع ـل ــى  20أل ــف

ج ـنـ ٍّ
ـدي ومـتـعــاقــد .فـمــوقــف األح ــزاب
ُ
وال ـ ـقـ ــوى ،ال ـ ــذي ت ــرج ــم ف ــي ال ـبــرملــان
«ق ــرارًا» يدعو ُالــواليــات املتحدة إلى
ّ
بتمسك رئيس
االن ـس ـحــاب ،وأع ـق ـ َـب
ال ــوزراء املستقيل عــادل عبد املهدي،
وحـكــومـتــه ،بتنفيذه ،يحظى الـيــوم
ـاء شـعـبـ ٍّـي كـبـيــر ،رغ ــم تصوير
ب ـغ ـطـ ٍ
ّ
البعض (داخــل العراق وخــارجــه) أن
لخالف إيراني
ما يجري هو انعكاس
ٍ
ً
ـ أميركي ت ــارة ،و«شيعي» ـ أميركي
ً
ت ـ ــارة أخ ـ ــرى ،ف ــي م ـح ــاول ــةٍ واض ـحــة
ّ
للحد ّ مــن تبعات «املـلـيــونـيــة» ،التي
ّ ً
ستمثل منعطفًا وتحوال في مقاربة
مسألة الــوجــود العسكري األجنبي،
لـتـصـبــح ب ــذل ــك ش ــأن ــا «ع ـ ـ ّ
ـام ـ ــا» .فقد
ح ـ ـ ـ ـ ــرص م ـ ـع ـ ـظـ ــم أركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـطـ ـبـ ـق ــة
املاضية
السياسية ـ ـ ط ــوال األعـ ــوام
ً
منذ عــام  2014ـ على جعلها مسألة
«م ـ ـحـ ــدودة الـ ـ ـتـ ـ ــداول» ،وم ـح ـص ــورة
بـيــد الـقــائــد ال ـعــام لـلـقــوات املسلحة،
أي رئيس ال ــوزراء ،وتـحــديـدًا رئيس
ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ـس ــاب ــق ح ـي ــدر ال ـع ـب ــادي،

وفريقه ،الذي يجهد ـ حتى اآلن ـ في
إيـجــاد «الـتـبــريــرات» الــازمــة لوجود
تلك القوات ،ويرفض أي اتهام ّ
يوجه
ٍ
إلـ ـي ــه ب ـت ـس ـه ـيــل «عـ ـ ـ ــودة االح ـ ـتـ ــال»
بـحـ ّـجــة «الـتـحــالــف ال ــدول ــي ملكافحة
داعش»ُ ،بعيد سقوط مدينة املوصل
بيد ذلك التنظيم في حزيران /يونيو
من ذلك العام.
ّ
التحول «التدريجي» في الوعي
هذا
ّ
ال ـج ـم ـع ــي ،مـ ـ ـ ــرده إلـ ـ ــى االس ـت ـب ــاح ــة
ّ
املتكررة للسيادة العراقية،
األميركية
بني عامي ّ 2014ـ  .2019أواخر العام
غارات جوية
املاضي ،شنت واشنطن
ٍ
عـلــى م ـقــار لــ«الـحـشــد الـشـعـبــي» في
املنطقة الحدودية مع سوريا ،أسفرت
عـ ــن سـ ـق ــوط أكـ ـث ــر مـ ــن  25ش ـه ـي ـدًا.
ب ـعــد أي ـ ــام ،اغ ـتــالــت واش ـن ـطــن نــائــب
رئ ـيــس «ه ـي ـئــة ال ـح ـشــد» أب ــو مـهــدي
امل ـه ـنــدس وق ــائ ــد «قـ ـ ّـوة ال ـق ــدس» في
«ال ـحــرس ال ـثــوري» اإليــرانــي الفريق
ـي ،وآخ ــري ــن .أحــدثــت
قــاســم سـلـيـمــانـ ً
املجزرتان «صدمة» لشريحة واسعة

ُ
ّ
وتعديها
وصفت تظاهرات األمس في المحافظات الجنوبية بـ«التخريبية» ،لعنفها
على الممتلكات (من مدينة الناصرية  -أ ف ب)

ّ
كـ ــان ُج ـ ــل ه ـ ّـم ـه ــا تـح ـقـيــق مـطــالـبـهــا
مقسوم على
حراك
املعيشية ،في ظل
ٍ
ٍ
ن ـف ـســه ،ب ــن سـلـمــي وم ـ ـخـ ـ ّـرب ،وبــن
ـط بــأجـنــدات أميركية
وطـنــي ومــرتـبـ ٍ
وخ ـل ـي ـج ـي ــة .أعـ ـي ــد ت ــرت ـي ــب ص ـفــوف
لقاءات
هــذه الشريحة ،بعد سلسلة
ٍ
ّ
فــي الـعــراق وخــارجــه ،أك ــدت ضــرورة
«طـ ــرد االحـ ـت ــال» بــالــدرجــة األولـ ــى،
ً
الستعادة «هيبة دولةٍ مفقودة» ّأوال،
ً
ووفاء لجهود سليماني (واملهندس)
الـ ـج ـ ّـب ــارة ث ــان ـي ــا ،ع ـل ــى الـصـعـيــديــن
امليداني والسياسي.
أول ـ ــوي ـ ــات ق ـ ــوى «ال ـب ـي ــت ال ـش ـي ـعــي»
ّ
ُرتـبــت ،شعبيًا وميدانيًا وسياسيًا؛
شعبيًا
ـرض ح ـضـ ًـورًا ً
فــاملــواجـهــة تـفـ ً
واسعًا ،وجاهزية ميدانية عالية قبل

«ساعة املبارزة» ،وتوحيد الرؤى في
م ـقــاربــة األزمـ ـ ــات ،مــن اخ ـت ـيــار بــديـ ٍـل
لـعـبــد امل ـه ــدي وإج ـ ـ ــراء االن ـت ـخــا ُبــات
ّ
املضي قدمًا
التشريعية املبكرة ،إلى
القرار العراقي الرسمي،
في «انتزاع» ّ
ورفض أي تدخ ّ ٍل أميركي ـ خليجي،
ّ
تحديدًا ،في الشق املتعلق بالخيارات
االسـتــراتـيـجـيــة ،كــانـسـحــاب ال ـقـ ّـوات
األجنبية وإحالة التفاهمات املوقعة
ّ
مع الصني إلى سكة التنفيذ.
ّ
ّ
هذا املشهد كان مستفزًا جدًا لإلدارة
األميركية وسفارتها وأدواتـهــا .ثمة
مـ ــن يـ ـق ــول إن م ـ ـحـ ــاوالت واش ـن ـطــن
«تـ ـقـ ـلـ ـي ــم األظ ـ ـ ــاف ـ ـ ــر» اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة فــي
ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق ،مـ ـن ــذ ربـ ـي ــع  ،2019بـ ــاءت
ّ
ب ــال ـف ـش ــل .ث ـم ــة م ــن يـ ـق ــول أيـ ـض ــا إن

ّ
اغ ـت ـيــال امل ـه ـنــدس وسـلـيـمــانــي مــثــل
ت ـه ــدي ـدًا ل ـن ـفــوذ الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة،
ال ـتــي ّحـسـبــت أن إقــدام ـهــا عـلــى ذلــك
س ـي ـمــثــل ت ـه ــدي ـدًا وإض ـع ــاف ــا لـنـفــوذ
إي ــران .وثمة مــن يقول ّ أيضًا وأيضًا
ٌ
بناء على ما ّ
ـ ً
تقدم ـ إنها عــودة إلى
«ال ـل ـح ـظ ــة» ال ـت ــي س ـب ـقــت  1تـشــريــن
ّ
انطالق
األول /أكتوبر املاضي ،يــوم َ َ َ
ال ـح ــراك الـشـعـبــي ،والـ ــذي «ســكــنــت»
مـفــاعـيـلــه م ـنــذ ش ـهــر ك ــان ــون ّ
األول/
ديسمبر املاضي ،وعادت ُ
و«ح ّركت»
ّ
يـ ـ ــوم أم ـ ـ ــس ،عـ ــن ط ــري ــق املـ ـخ ــرب ــن،
ل ـلــرد عـلــى دعـ ــوات «امل ـل ـيــون ـيــة» ،في
محاولة استباقية إلفـســادهــا ودفــع
ال ـ ُـدع ــاة إلـيـهــا لـلـتــراجــع عـنـهــا .وفــي
ّ
هـ ــذا اإلط ـ ـ ــار ،ت ــؤك ــد مـ ـص ــادر أمـنـيــة

أن أدوات الـسـفــارة األميركية أرادت
ـدد
م ـ ــن أعـ ـ ـم ـ ــال الـ ـشـ ـغ ــب س ـ ـقـ ــوط ع ـ ـ ٍ
م ــن ال ـض ـح ــاي ــا ،واسـ ـتـ ـف ــزاز عـنــاصــر
الـفـصــائــل إل ــى مــواج ـهــةٍ م ــا ،للطعن
غطاء
في «املليونية» ،بالتوازي مع
ٍ
إعــامــي ـ ـ يـقــوده بعض الفضائيات
وال ـج ـي ــوش اإلل ـك ـتــرون ـيــة املــدعــومــة
أمـيــركـيــا وخليجيًا ـ ـ ي ـبـ ّـرر «غـضــب»
الـشــارع ،بعد عجز األح ــزاب والقوى
عن تحقيق مطالبه.
لـ ـ ـ ـك ـ ـ ــن ،ثـ ـ ـم ـ ــة س ـ ـ ـ ـ ـ ــؤال ُي ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــرح إزاء
«ال ـ ـت ـ ـبـ ــريـ ــرات» امل ـ ـقـ ـ ّـدمـ ــة :مل ـ ـ ــاذا عـمــد
ّ
املخربون إلى إحراق مقار «الحشد»
وتـمــزيــق ص ــور املـهـنــدس ،بالتزامن
طرق رئيسية في العاصمة
مع إغالق
ٍ
ـوات
وامل ّـح ــاف ـظ ــات ال ـج ـنــوب ـيــة ،ودعـ ـ ـ ٍ
ـان مدني»
مكثفة إلــى إطــاق «عـصـيـ ٍ
بـ ــدءًا م ــن ال ـي ــوم .اإلج ــاب ــة ه ـنــا ،وفــق
ٌ
تصعيد أكبر
إنذار بإطالق
املصادر،
ٍ
وأعـنــف ـ ـ قــد يستمر خــال الساعات
املـقـبـلــة ح ـتــى ي ــوم الـجـمـعــة امل ـق ـبــل ـ
ً
ّ
لجر الفصائل إلــى مواجهةٍ ما ّأوال،
وإفـشــال «املليونية» ثانيًا ،وتأليب
الـ ــرأي ال ـع ــام ثــال ـثــا ،وحـ ــرف وجهته
ع ــن االح ـت ــال نــاحـيــة «ال ـس ــاح غير
الشرعي».
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،كـ ــان الف ـت ــا ج ـ ـ ّـدًا ـ ـ ـ وفــق
امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ـ ـ ـ ـ ان ـ ـس ـ ـحـ ــاب «الـ ـتـ ـي ــار
ال ـ ـصـ ــدري» م ــن «س ــاح ــة ال ـت ـحــريــر»،
وســط العاصمة ،فــي خـطــو ٍة تعكس
ـار ت ـخــري ـبــي ،وه ــذا
رف ـض ــه ألي م ـس ـ ٍ
م ــا عـ ّـبــر ع ـنــه ال ـص ــدر ف ــي تـغــريــدتــه،
خ ـصــوصــا أن «ت ـمــوض ـعــه» الـحــالــي
وتـصـ ّـدره مشهد املقاومة لالحتالل،
يفرض عليه إزاح ــة «الـتـيــار» عــن أي
ّ
ّ
املخربون (أدوات
«ســاحــةٍ » يتخذها
َ
الـ ـسـ ـف ــارة) مـنــطـلـقــا ألع ـم ــال ـه ــم .لكن
ال ــاف ــت أكـ ـث ــر ـ ـ ـ ح ـت ــى اآلن ـ ـ ـ ضـعــف
اإلجراءات األمنية في استعادة فرض
ّ
القانون ،وال سيما أن القوات املكلفة
بذلك تحظى بدعم «املرجعية الدينية
السيستاني)
العليا» (آيــة الله علي
ً
ّ
ّ
للمخربني ،إضافة إلى
التصدي
في
الصدرُ ،بعيد محاولتهم «االحتماء»
ب ـع ـب ــاء ت ــه طـ ـ ــوال امل ــرح ـل ــة امل ــاض ـي ــة.
كذلك ،فإن املمارسات التي شهدتها
املـ ـح ــافـ ـظ ــات ال ـج ـن ــوب ـي ــة ،مـ ــن قـطــع
ّ
والتعدي
الطرقات وإغ ــاق امل ــدارس
عـلــى املـمـتـلـكــات ال ـعـ ّ
ـامــة وال ـخـ ّ
ـاصــة،
بــاتــت مـنـبــوذة اجـتـمــاعـيــا ،وتـفــرض
ّ
تحركًا رسميًا لضبط أي محاولةٍ قد
ُ
ّ
ّ
تجر البالد إلى مواجهة ال تحد فقط
بــن امل ـخـ ّـربــن وال ـف ـصــائــل ،بــل حتى
ّ
ّ
وعامة الشعب.
املخربني
بني
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مشروع قانون لرفض الغاز اإلسرائيلي:
هل تعرقله الحكومة؟
بعد ّ
شد وجذب بني الحكومة ومجلس
َّ
ّ
ال ـنــواب األردن ــي ــن ،أق ــر األخ ـيــر ،أمــس،
م ـش ــروع ق ــان ــون لـحـظــر واردات الـ ّغــاز
عقب أيــام مــن بــدء ضخه،
اإلسرائيلي
بموجب اتـفــاق ُأب ــرم عــام ُ 2016
ويـقـ ّـدر
بـمـلـيــارات ال ـ ــدوالرات .وواف ــق ال ـنــواب،
وعددهم  ،130باإلجماع ،على مشروع
القانون الذي سيحال اآلن إلى مجلس
ّ
سيحوله إلــى قانون في
ـوزراء الــذي
ال ـ
ّ
حال وقع عليه ،لكن ذلك ليس مضمونًا
ف ــي ظ ـ ـ ّـل ت ـ ـ ـ ّ
ـذرع ال ـح ـك ــوم ــة ب ــ«ع ـق ـ ُبــات
قــانــونـيــة» ،مــن بينها أن االت ـفــاق أبــرم
ب ــن ش ــرك ــات ولـ ـي ــس ب ــن ح ـك ــوم ــات،
ولذا فهو «ليس قضية سياسية» كما
ُ
تقول .ومن األساس ،لم ت ِحل الحكومة
َ
يواجه بمعارضة شعبية
االتفاق ،الذي
واسـعــة ،على البرملان للموافقة عليه،
فـيـمــا ت ـقــول إن تــأمــن إم ـ ـ ــدادات طــاقــة
بــأسـعــار مستقرة للعقد املـقـبــل يمكن
أن ي ــوف ــر  500م ـل ـيــون دوالر سـنــويــا
ّ
على األق ــل ،ويسهم فــي تقليص عجز

امل ــوازن ــة املــزمــن .لـكــن ال ـنــواب ي ــرون أن
االتـفــاقـيــة ستجعل املـمـلـكــة «معتمدة
على إسرائيل» في مجال الطاقة.
وط ـب ـق ــا ل ـل ــدس ـت ــور ،ي ـح ـت ــاج م ـش ــروع
ال ـقــانــون إل ــى خ ـطــوات أخ ــرى ليصبح
ن ــافـ ـذًا .فـبـعــد صـيــاغـتــه ف ــي الـحـكــومــة
(فـ ــي حـ ــال تـ ـ ّـم ذلـ ـ ــك) ،ي ـج ــري تـحــويـلــه
إلــى الـنــواب لبدء مناقشته ،ثــم َّ
يحول
الثانية
إل ــى مجلس األع ـيــان (الـغــرفــة
ّ
ل ـل ـبــرملــان) .وف ــي أع ـق ــاب ت ــواف ــق شــقــي
البرملان على تفاصيلهُ ،يرفع إلى ملك
ال ـبــاد إلص ــدار مــرســوم ب ــه .وف ــي آخــر
مــرحـلــة ُيـعـلــن فــي ال ـجــريــدة الــرسـمـيــة،
ل ـي ـص ـبــح ق ــان ــون ــا ب ـع ــد  30ي ــوم ــا مــن
نـشــره .وفــي االنـتـظــار ،قــال مـصــدر في
ّ
ق ـط ــاع ال ـطــاقــة اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،ط ـلــب أل
ُيذكر اسمه ،إن «اتفاق الغاز بني شركة
ال ـك ـهــربــاء الــوطـنـيــة األردنـ ـي ــة وشــركــة
نوبل إنيرجي املــوجــودة في الواليات
امل ـت ـح ــدة ي ـج ــري تـطـبـيـقــه م ـنــذ بــدايــة
يـنــايــر (كــانــون ال ـثــانــي)  ،2020وليس

هناك ّ
تغير متوقع في هذا الصدد».
يشار إلــى أنــه سبق أن اتخذ الـنــواب،
ف ـ ــي آذار /م ـ ـ ـ ــارس املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،ق ـ ـ ــرارًا
باإلجماع برفض اتفاقية الـغــاز ،لكن
املحكمة الدستورية أصدرت قرارًا بأن
ّ
االتفاقية «ال تتطل َّب موافقة مجلس
األمــة (الـبــرملــان بشقيه) ألنها موقعة
ب ـ ــن ش ــركـ ـت ــن ول ـ ـيـ ــس حـ ـك ــومـ ـت ــن».
أم ـ ـ ــا املـ ـ ـش ـ ــروع ال ـ ـ ـ ــذي ُص ـ ـ ـ ـ ـ ّـوت ع ـل ـيــه
أم ــس ،فـيـنـ ّـص عـلــى أن ــه ُ
«يـحـظــر على
ال ـح ـكــومــة ب ــوزاراتـ ـه ــا ومــؤسـســاتـهــا
الـ ـع ــام ــة والـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات املـ ـمـ ـل ــوك ــة لـهــا
اس ـت ـيــراد م ــادة ال ـغــاز مــن إســرائ ـيــل».
وبـ ـع ــد أن وق ـ ــف أغـ ـل ــب الـ ـ ـن ـ ــواب ،ق ــال
رئيس البرملان عاطف الـطــراونــة ،في
الجلسة التي بثها التلفزيون األردني
مباشرة بحضور رئيس الــوزراء عمر
ال ــرزاز ،إن «األغلبية مــع تحويله إلى
الحكومة للسير فيه وإعـطــائــه صفة
االستعجال».
(األخبار ،رويترز ،األناضول)

َ
تواجه االتفاقية الموقعة عام  2016بمعارضة شعبية واسعة (األناضول)

مصر

ّ
حي «مصر الجديدة» ...كما لم يعرفه أهله!
القاهرة ـــ ُعتبة البسيوني
قـبــل  110أعـ ــوام ،أن ـشــأت الحكومة
فـ ــي م ـص ــر ق ـ ـطـ ــارًا أرض ـ ـيـ ــا ســري ـعــا
ي ـص ــل إل ـ ــى ح ـ ـ ّـي م ـص ــر الـ ـج ــدي ــدة،
الــذي عـ ّـمــره نجل أول رئيس وزراء
للبلد ،هــو نــوبــار بــاشــا ،وصــاحــب
بنك «بروكسل» ،البلجيكي إدوارد

ُ
ّ
الحي
هدف «التطوير» تحويل
إلى ممر صوب العاصمة اإلدارية
الجديدة
ّ
تتغير
إمبان .اليوم ،في عام ،2020
مــامــح الـحـ ّـي ال ــذي يحتفل بـمــرور
 115عامًا على إنشائه ،بسبب خطط
«التطوير» التي تنفذها السلطات
بـتـعـلـيـمــات م ـب ــاش ــرة م ــن الــرئ ـيــس
عـبــد الـفـتــاح الـسـيـســي .صحيح أن
هــذه الخطط توشك على االنتهاء،
وأن الـطــرق املـكـ ّـســرة بفعل املـعـ ّـدات
ُيعاد رصفها لتسيير حركة املرور،
ّ
ّ
الحي التي يعرفها أهله
لكن مالمح َ
ّ
واملصريون تغيرت كليًا.

الـحـ ّـي ال ـهــادئ ،ال ــذي يقع فيه ّ
املقر
الرئيس للحكم (قصر االتحادية)،
ك ــان الـقـطــار األرض ــي يصله ببقية
م ـن ــاط ــق ال ـع ــاص ـم ــة ،ع ـل ــى رغ ـ ــم أن
غ ــالـ ـبـ ـي ــة خ ـ ـطـ ــوطـ ــه تـ ــوق ـ ـفـ ــت ق ـبــل
س ـنــوات بـسـبــب إه ـمــال صيانتها،
إل ـ ــى درجـ ـ ــة دفـ ـع ــت ال ـح ـك ــوم ــة إل ــى
ً
اتخاذ قرار بإيقاف تشغيله كامال،
وت ــوس ـي ــع ال ـط ــرق ل ـل ـس ـيــارات على
ّ
حساب مـســاراتــه لحل أزمــة املــرور.
ولـ ــم ي ـق ـت ـصــر «الـ ـتـ ـط ــوي ــر» األخ ـي ــر
ع ـل ــى إزالـ ـ ـ ــة «الـ ـ ـت ـ ــرام» ،ال ـ ــذي عـلــى
ّ
ّ
املتعمد شــكــل وسيلة
رغـ ّـم إهـمــالــه
ّ
الحي التاريخي
مفضلة لدى سكان
للتنقل إل ــى جــانــب س ـيــارات ـهــم ،بل
امـتـ ّـد لتغيير مــامــح املنطقة كليًا،
ع ـب ــر أكـ ـب ــر خ ـط ــة إلزال ـ ـ ــة األشـ ـج ــار
ال ـك ـث ـي ـفــة م ـن ـه ــا ،وإن ـ ـشـ ــاء عـ ــدد مــن
الجسور العلوية التي جعلتها أكثر
ازدحامًا وصخبًا.
هـ ـك ــذا ،ب ــن ل ـي ـلــة وض ـح ــاه ــا ،وجــد
سكان الشوارع الرئيسة في «مصر
ّ
ال ـج ــدي ــدة» ش ــرف ــات مـنــازلـهــم تـطــل
ُع ـل ــى َجـ ـس ــور عـ ـل ــوي ــة ،واألش ـ ـجـ ــار
ت ـ ـق ـ ـتـ ــلـ ــع مـ ـ ــن جـ ـ ـ ــذورهـ ـ ـ ــا .املـ ــامـ ــح

ُ
ّ
واقتلعت أشجار ّ
الحي (األخبار)
معمرة من
أزيل «ترام مصر الجديدة» الشاهد على تاريخيته

تقرير

ّ
للحي تندثر بتعليمات
التاريخية
رئ ــاس ـي ــة ف ــي ع ـم ـل ـيــة ل ــم تـسـتـغــرق
سوى ثالثة أشهر ،علمًا أن الجسور
ّ
املبنية والـطــرق املـ ّ
ـوسـعــة ال تراعي
ســامــة الـقــاطـنــن ،بــل إن الـطــرق لم
ت ـعــد صــال ـحــة مل ـ ــرور ال ـس ـك ــان ،إلــى
ّ
درج ـ ـ ــة أن ب ـع ـض ـهــم ب ـ ــات ي ـس ـت ـقــل
سـ ـي ــارت ــه مـ ــن ن ــاحـ ـي ــة إلـ ـ ــى أخـ ــرى
بعدما زادت السرعة املسموح بها
للسيارات .مع ذلك ،ال تفتأ الحكومة
تدافع عن «التطوير» الــذي يتابعه
السيسي دوريًا ،بعدما عمدت وزارة
البيئة والهيئة الهندسية (الجهة
ّ
امل ـك ــل ـف ــة اُل ـت ـن ـف ـي ــذ) إل ـ ــى اس ـت ـي ــراد
م ـ ـعـ ـ ّـدات ت ـس ـت ـخ ــدم ل ـل ـم ــرة األول ـ ــى
فــي مـصــر كــي تقتلع األش ـج ــار من
جــذورهــا وتــزرعـهــا فـ ُـي مـكــان آخــر.
لكن هــذه التقنية لــم تـسـتـخـ َـدم في
إزالــة جميع األشـجــار ،ليبدو وكأن
خطوة الحكومة استهدفت طمأنة
األهالي إلى مراعاة البيئة ليس إال.
أم ــا الــرئ ـيــس ،ف ـيــدرك حـجــم غضب
س ـ ـك ـ ــان «م ـ ـص ـ ــر الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة» م ــن
الـ ـتـ ـط ــوي ــر ال ـ ـ ـ ــذي مـ ـح ــا ال ـط ـب ـي ـعــة
الـ ـت ــراثـ ـي ــة لـ ـلـ ـح ـ ّـي ،الـ ـ ـ ــذي اح ـت ـفــظ

ب ـخ ـصــوص ـي ـتــه ع ـل ــى م ـ ــدار ع ـق ــود،
ل ـيــس ل ــوج ــود م ـقـ ّـر ال ـح ـكــم وم ـنــزل
ال ــرئـ ـي ــس ف ـي ــه فـ ـق ــط ،بـ ــل ألنـ ـ ــه مــن
األحياء الهادئة حتى مع ازدحامه
بــال ـس ـكــان وبـ ـن ــاء عـ ـق ــارات حــديـثــة
ً
ـدال من القديمة التي ّ
تهدمت
فيه بـ
ب ـف ـعــل ال ــزم ــن .رغـ ــم ذل ـ ــك ،حــافـظــت
ال ـع ـق ــارات ال ـج ــدي ــدة ع ـلــى مـعــايـيــر
ّ
ّ
الحي
محددة ،ليكون هذا
هندسية
واح ـدًا من املناطق القليلة التي لم
ت ـت ـضـ ّـرر م ــن م ــراح ــل ال ـفــوضــى في
الـسـنــوات العشر املــاضـيــة .تطوير
«مصر الجديدة» لم يكن مصادفة،
فـ ــالـ ــدافـ ــع ه ـ ــو ت ـس ـه ـي ــل الـ ــوصـ ــول
إل ــى ال ـعــاص ـمــة اإلداري ـ ـ ــة ال ـجــديــدة
للقادمني من وسط القاهرة تمهيدًا
ل ـن ـق ــل الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات والـ ـع ــامـ ـل ــن فــي
الحكومة إليها اعتبارًا من النصف
الـ ـث ــان ــي مـ ــن ال ـ ـعـ ــام ال ـ ـجـ ــاري وف ــق
الخطة املوضوعة .وهو ما يعكس
ال ــرغ ـب ــة ف ــي ت ـحــويــل الـ ـح ـ ّـي ،ال ــذي
استمر ّ
مقرًا للحكم عـقــودًا ،ليكون
ّ
طريقًا إلــى مقر الحكم الجديد في
تلك العاصمة ،مع انتقال السيسي
ونظامه إليها تدريجيًا.

ثلث اإلسرائيليين ال يخدمون في الجيش...
ألسباب نفسية!
يحيى دبوق
ّ
كل إسرائيلي ثالث من الشبان الذين ُيستدعون لاللتحاق
بالخدمة العسكرية في الجيش ُيعفون من الخدمة في نهاية
الفحوص ألسباب نفسية .هذا املعطى مقلق جدًا للقيادة
ّ
ينضم إلى معطيات سلبية برزت في السنوات
املسؤولة ،وهو
ّ
املاضية ،ومن بينها زيادة التهرب على خلفية االلتزام الديني
(الحريديم) ،واالمتناع عن االلتحاق بالوحدات القتالية وسالح
ّ
املدرعات.
أحرونوت» عن مصادر في ُ قسم
ونقلت صحيفة «يديعوت ّ
القوى البشرية في الجيش توقعات بأن تصل نسبة املعفى
عنهم من الخدمة عام  2020إلى  ،32.9%ما يعني تنامي
اإلعفاء على خلفية األسباب الذهنية والنفسية ،علمًا أن نسبة
اإلعفاء عام  2007بسبب الوضع النفسي بلغت ربع الشبان
ّ
املدعوين للخدمة .وارتفعت النسبة لتصل إلى 30%
الذكور
العام قد تصل إلى الثلث.
العام املاضي ،لكنها هذا ّ
ُ
ووفقًا لبيانات الجيش وتوقعاته للعام الجاري ،تضاف إلى
نسبة  ،32.9%نسبة  15%تمثل َمن هم في العادة ال يكملون
الخدمة ألسباب متعددة ،األمر الذي يعني أن نصف الشبان
ّ
املدعوين للخدمة ال يلتحقون بها ،وهي «نسبة كبيرة جدًا

ّ
ُ
ومثيرة للقلق» ،وتكاد تصل إلى نسبة املتخلفات واملعفى
عنهن من اإلناثْ ،
وإن كان ذلك ألسباب مغايرة ،فيما ُيتوقع
ّ
لها أن تصل باملجمل هذا العام إلى  45%من املدعوات للخدمة.
وفي خلفيات تلك املعطيات ،تشير مصادر في «القوى
ّ
تتسبب في إعفاء الذكور من
البشرية» إلى عوامل مختلفة
الخدمة ،على رغم إقرارها في السياق بأن «جذور املشكلة»
تكمن في زيادة اإلعفاءات على خلفية السبب الذهني
والنفسي .ومع ذلك« ،يعتقد كبار املسؤولني أن املعطيات غير
ّ
مبنية فقط على الزيادة املفاجئة لالعتالل الذهني والنفسي،
العسكرية».
بل نتيجة تدني حماسة الشبان ّ ألداء الخدمة
ّ
ّ
وبسبب التداعيات السلبية لتقلص نسبة املجندين ،نظمت
«القوى البشرية» لقاءات عاجلة بدءًا من األسبوع املاضي مع
الجهات املعنية ،في محاولة ّ
للحد من نطاق اإلعفاءات .وطالب
رئيس الشعبة ،الجنرال موتي أملوز ،كادر الطب النفسي في
مراكز التجنيد ،بالتخفيف من عدد اإلعفاءات على خلفية
السبب النفسي ،على رغم إدراكه ،كما تقول الصحيفة،
أن املشكلة غير متصلة حصرًا بمعايير يعتمدها الجيش
في ما يتعلق بالتجنيد ،بل هي مشكلة عامة ترتبط بتدني
الحافزية لدى اإلسرائيليني للخدمة قياسًا بما كان عليه
الوضع سابقًا.
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العالم

العالم

الحدث

ً
باتت طهران مجمعة
على أن أوروبا غير
قادرة على حماية
الصفقة النووية
(األناضول)

األوروب ــي فــي تعجيل مسعى إعــادة
العقوبات الدولية ،إذ خرج التهديد
مــن الـبــرملــان اإليــرانــي بــأن التصعيد
األوروبـ ـ ــي ق ــد ي ـقـ َ
ـابــل ب ــإع ــادة النظر
ف ــي ال ـت ـع ــاون م ــع ال ــوك ــال ــة الــدول ـيــة
للطاقة الذرية .والتلويح بهذا األمر
ُي ـعـ ّـد أخـطــر مــن ال ـخ ـطــوات الـخـمــس،
ل ـك ــون ــه ي ـع ـنــي ن ـه ــاي ــة م ــا ت ـب ـقــى مــن
االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــووي ،خـ ـص ــوص ــا مــع
انـ ـهـ ـي ــار ض ـم ــان ــة امل ــراقـ ـب ــة ال ــدول ـي ــة
للبرنامج .وقال رئيس البرملان علي
الريجاني« :نقولها صريحة ،إنه إذا
ّاتبعت القوى األوروبـيــةّ ،
ألي سبب،
نهجًا غـيــر ع ــادل فــي اسـتـخــدام آلية
ّ
ف ــض الـ ـن ــزاع ،فــإن ـنــا سـنـعـيــد الـنـظــر
ب ـجــديــة ف ــي ت ـعــاون ـنــا م ــع ال ــوك ــال ــة».
موقف الريجاني ترافق مع التلويح
ـدد من
ب ـخ ـط ــوات ع ـم ـل ـيــة ،إذ قـ ــام عـ ـ ّ
الـنــواب بالتوقيع على بيان حــذروا
ف ـيــه ال ـق ــوى األوروب ـ ـيـ ــة م ــن «الـنـهــج
الـعــدائــي» تـجــاه بـلــدهــم« ،وإال فإننا
س ـن ـق ــرر ،ب ـص ـف ـت ـنــا م ـم ـث ـلــن لـشـعــب
إيـ ــران ،إذا مــا ك ــان عليها الـبـقــاء في
االتفاق الـنــووي ،وإذا ما كــان عليها
مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية
للطاقة الذرية».
م ـق ــاب ــل ال ـت ـم ـ ّـس ــك اإلي ـ ــران ـ ــي بــرفــض
ال ـ ـت ـ ـص ـ ـع ـ ـيـ ــد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي وإب ـ ـ ـ ـ ـ ــداء
االستعداد ملالقاته بتصعيد مماثل،
فــإن الــدول األوروبـيــة الثالث ترفض
اع ـت ـبــار ق ــراره ــا ان ـخــراطــا ف ــي حملة
«ال ـض ـغــوط ال ـق ـصــوى» لـتــرامــب ضد
إيـ ـ ــران ،ب ــل إلق ـن ــاع ط ـه ــران بــال ـعــودة
ّ
عن تحللها من االلتزامات النووية.
ً
لـكــن ،وف ـضــا عــن تــوقـيــت التصعيد
األوروبي وسياقه ،فإن التصريحات
األوروبـ ـي ــة امل ـت ـك ـ ّـررة بـتــأيـيــد مطلب
تـ ــرامـ ــب ب ــالـ ـتـ ـف ــاوض عـ ـل ــى «اتـ ـف ــاق
جــديــد» تــوضــح املـســار ال ــذي يسلكه
األوروبيون خلف اإلدارة األميركية.
هــذا مــا ظهر مـجــددًا ،أم ــس ،فــي لقاء
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
م ـ ــع رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي
بوريس جونسون ،على هامش قمة
ب ــرل ــن امل ـخـ ّـص ـصــة ل ــأزم ــة الـلـيـبـيــة.
فــالـطــرفــان اتـفـقــا عـلــى «الـحــاجــة إلــى
وض ــع إط ــار عـمــل طــويــل األج ــل ملنع
إيران من امتالك سالح نووي» ،على
رغم أنهما أظهرا لهجة مخففة أكدا
فـيـهــا الـتــزامـهـمــا بــاالت ـفــاق ال ـنــووي
و«أه ـم ـي ــة ع ــدم ال ـت ـص ـع ـيــد ،والـعـمــل
مع الشركاء الدوليني إليجاد سبيل
دبلوماسي ملواجهة التوتر الحالي».
(األخبار)

ّ
إيران تحذر «الترويكا»:
قد نوقف التعاون
مع «الطاقة الذرية»
ال ت ــزال الترويكا األوروب ـيـ ّـة (أملانيا
وبريطانيا وفــرنـســا) ،املــوقـعــة على
االت ـ ـفـ ــاق ال ـ ـنـ ــووي اإلي ـ ــران ـ ــي ،تـلـتــزم
الضغوط األميركية عليها بضرورة
ٌ
الـتـصـعـيــد ب ــوج ــه طـ ـه ــران .ض ـغــوط
ب ــدأت بــاعـتـبــار الـتــرويـكــا «الـخـطــوة
الخامسة» مــن مسار تخفيف إيــران
التزاماتها النووية انتهاكًا لالتفاق،
قــابـلـتــه بتفعيل «آل ـيــة فــض ال ـنــزاع»
ال ـت ــي ت ـف ـضــي ف ــي حـ ــال ال ـس ـي ــر بـهــا
إلـ ــى إعـ ـ ــادة ع ـق ــوب ــات مـجـلــس األم ــن
عـلــى إيـ ــران .ال ـق ــرار األوروب ـ ــي وضــع
األطراف أمام مشهد جديد ،بات فيه

جونسون وماكرون اتفقا
على «الحاجة إلى وضع إطار عمل
طويل األجل»
األوروبـيــون أكثر صراحة في خدمة
استراتيجية إدارة الرئيس األميركي
دون ـ ــال ـ ــد تـ ــرامـ ــب ضـ ــد ال ـج ـم ـهــوريــة
اإلس ـ ـ ــامـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة« :حـ ـ ـمـ ـ ـل ـ ــة ال ـ ـض ـ ـغـ ــوط
القصوى».
ّ
ط ـه ــران ،ال ـتــي ت ـت ــوزع فـيـهــا مــواقــف
ّ
املـ ـس ــؤول ــن ب ــن امل ـش ــك ــك ف ــي ن ـ ّـي ــات
ُ
ّ
األوروب ـ ـيـ ــن م ــن األسـ ـ ــاس ،وم ـحــمــل
إيــاهــم مسؤولية عــدم إنـقــاذ االتفاق
منذ املماطلة فــي تعويض الـخــروج

األميركي منه عبر إجــراءات تحقيق
م ـص ــال ـح ــه ،وأواله ـ ـ ـ ــا آلـ ـي ــة ال ـت ـب ــادل
امل ــال ــي ،بــاتــت ال ـي ــوم تـجـمــع عـلــى أن
أوروبـ ـ ـ ـ ــا غـ ـي ــر ق ـ ـ ـ ــادرة عـ ـل ــى ح ـمــايــة
ال ـص ـف ـقــة الـ ـن ــووي ــة ب ـع ــد اخ ـت ـيــارهــا
مصالحها مع الواليات املتحدة على
حساب االتفاق الدولي .إال أن خطاب
املــرشــد علي خامنئي ،األخـيــر ،على
رغ ــم لـهـجـتــه ال ـغــاض ـبــة ،تـضـ ّـمــن في
ط ـيــاتــه إش ـ ــارة إل ــى أن ب ــاب ال ـح ــوار
مع األوروبيني لم يغلق تمامًا ،حني
ل ــم ي ــرف ــض الـ ـتـ ـف ــاوض م ــع ّ
أي أح ــد
«ع ــدا األمـيــركـيــن» ،بـشــرط أن يكون
الـتـفــاوض «مــن مــوقــع ال ـقــوة» .إال أن
فرص هذا الحوار أو التزام التهدئة،
بالنسبة إلى اإليرانيني ،ستبقى فقط
لعدم مساعدة واشنطن على تحقيق
هدف توسيع حصار طهران ومنحه
ذرائــع مجانية ،وكذلك للرهان على
أن الـ ـخـ ـط ــوة األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة خـلـفـيـتـهــا
االنـ ـحـ ـن ــاء أمـ ـ ــام ع ــاص ـف ــة ال ـض ـغــوط
األم ـيــرك ـيــة ل ـيــس إال ،وال ـت ــي شملت
تـهــديــدات أبــرزهــا فــرض رس ــوم على
سوق السيارات ،ما يعني أن العرض
اإليراني ،الذي ّ
يردده الرئيس حسن
ّ
ـي ف ــي ك ــل م ـنــاس ـبــة ،ال ي ــزال
روح ــان ـ ّ
قائمًا :حققوا مصالحنا في االتفاق
نعود عن الخطوات الخمس.
ّ
أم ــس ،أتــت املــواقــف اإليــرانـيــة لتركز
ع ـلــى ضـ ـ ــرورة ع ــدم ت ـم ــادي اإلع ــان

تقرير

ّ
تفعيل «آلية النزاع» يعري األوروبيين :طلبات ترامب أوامر!
بات من الواضح أن أوروبا ليست أكثر من
ألعوبة بيد «الحليف» األميركي عندما
ّ
يتعلق األمر بإيران ،إن لم يكن بالمنطقة
األوروبية الكبرى،
والعالم .لم تعد الدول ُ
أي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ،تظهر مقاربة
مختلفة عن المقاربة األميركيةً ،
سواء
ً
كان ذلك حاصال بالرضى أم باإلجبار
كـ ـشـ ـف ــت صـ ـحـ ـيـ ـف ــة «ذي واشـ ـنـ ـط ــن
بوست» ،األسبوع املاضي ،أن الرئيس
األمـيــركــي دونــالــد تــراّمــب ه ـ ّـدد الــدول
األوروبية الثالث ،املوقعة على االتفاق
النووي (أملانيا ،وفرنسا ،وبريطانيا)،
بفرض تعريفات تصل إلى  %25على
الـسـيــارات األوروب ـي ــة املـسـتــوردة إلــى
ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ،ف ــي ح ّــال ل ــم تقم
هذه الدول بتفعيل «آلية فض النزاع»
ً
ّ
ضد إيــران .وفعال ،خالل أيــام ،اتهمت
رسميًا ،بانتهاك
الــدول الثالث إيـ
ـرانً ،
االتفاق النوويُ ،
طلقة اإلجــراء الذي
م
ِ
قد يعيد فرض عقوبات األمم املتحدة
ع ـلــى طـ ـه ــران ،وال ـ ــذي سـيّـقـضــي على
مــا تبقى مــن االت ـفــاق املــوقــع فــي عهد

ُ ّ
الرئيس السابق باراك أوباما .وتمثل
الجهود األميركية إلخضاع السياسة
الخارجية األوروب ـيــة عبر الضرائب،
وال ـ ـ ـتـ ـ ــي ش ـ ّـبـ ـهـ ـه ــا أحـ ـ ـ ــد امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن
األوروبـ ـ ـي ـ ــن بـ ـ ــ«االبـ ـ ـت ـ ــزاز» ،مـسـتــوى
جــديـدًا مــن التكتيكات القاسية التي
تمارسها الواليات املتحدة على أقدم
حـلـفــائـهــا ،األمـ ــر الـ ــذي يـلـقــي ال ـضــوء
أكثر على االضـطــرابــات االستثنائية
َ
على ضفتي األطلسي.
ّ
ولـ ـي ــس أبـ ـل ــغ ت ـع ـب ـي ـرًا عـ ــن ذل ـ ــك مــمــا
قــالــه بـيــار هــاسـكــي ،عبر مــوقــع إذاعــة
«فـ ــرانـ ــس إن ـ ـتـ ــر» ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،مـ ــن أن
«األزم ـ ـ ـ ـ ــة اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة ك ــاشـ ـف ــة هــائ ـلــة
لـصــراعــات ال ـقــوة الــدول ـيــة ،وبــالـتــالــي
ك ــاشـ ـف ــة ل ـل ـض ـع ــف الـ ـسـ ـحـ ـي ــق ال ـ ــذي
تعانيه أوروب ــا» .خــرج هاسكي بهذه
الخالصة في تعقيبه على ما كشفته
«ذي واشـنـطــن بــوســت» ،الـتــي سعت،
ف ــي ج ــزء م ــن ت ـقــريــرهــا ،إل ــى الـحـفــاظ
على بعض من مــاء وجــه األوروبـيــن،
وتعويض جزء من كرامتهم املهدورة
من ِق َبل تــرامــب ،عبر التركيز على أن
ّ
ه ــذه ال ـ ــدول األوروب ـ ـيـ ــة ك ــان ــت تـفــكــر،
بــالـفـعــل ،فــي تفعيل ه ــذه اآلل ـي ــة ،وأن
التهديد األميركي لم يسهم سوى في
جعلها ت ـت ـ ّ
ـردد فــي ق ــراره ــا خــوفــا من

أن تظهر بمظهر الـتــابــع لألميركيني
ُ
فــي حــال افــتـضــح األم ــر .ولـكــن إشــارة
الصحيفة إلى النية األوروبية السابقة
ُ
لـتـهــديــد تــرامــب لــم تـقـنــع ال ـعــديــد من
ّ
املراقبني واملحللني األوروبـيــن ،ومن
ب ـي ـن ـهــم ه ــاس ـك ــي .أش ـ ــار هـ ــذا األخ ـي ــر
إلـ ــى م ـ ــرور ثـ ــاث سـ ـن ــوات  -أي مـنــذ
ّ
تسلم ترامب منصبه رئيسًا للواليات
امل ـت ـح ــدة  -ع ـل ــى فـ ـق ــدان األوروب ـ ـيـ ــن
خ ـ ـيـ ــارهـ ــم /ق ـ ــراره ـ ــم فـ ــي مـ ــا يـتـعـلــق
بإيران ،لصالح «رضوخهم لخيارات
دون ــال ــد تــرامــب ال ــذي يـخـتـلـفــون معه
ب ـ ـ ـشـ ـ ـ ّـدة» .ول ـ ـشـ ــرح فـ ـك ــرت ــه ،اس ـت ــذك ــر
هاسكي مساعي إيمانويل مــاكــرون،
ً
هباء ،إلغواء ترامب بعدم
التي ذهبت
ّ
الـ ـخ ــروج م ــن االتـ ـف ــاق ،ث ــم أشـ ــار إلــى
عجز األوروبـيــن عن االعـتــراض على
التصرفات األميركية املـ ّ
ٍّ
ّ
ـدمــرة
أي مــن
ً
ل ــات ـف ــاق الـ ـ ـن ـ ــووي ،ق ــائ ــا إن ه ــؤالء
ّ
«ل ـ ــم ي ـت ـم ــك ـن ــوا مـ ــن االعـ ـ ـت ـ ــراض عـلــى
ُ
َّ
العقوبات األميركية التي تطبق على
ّ
كــل الـشــركــات األوروب ـي ــة الـتــي تجري
ً
أعماال تجارية مع إيــران» .وبعد ذلك،
ك ــان «اإلذالل األخ ـي ــر» ،عـنــدمــا وضــع
األوروب ـيــون نظام مقايضة مع إيــران
ُس ـ ّـم ــي ب ــ«إن ـس ـت ـكــس» ،وال ـ ــذي ووج ــه
بتهديد أميركي بفرض عقوبات على

ذهبت مساعي إيمانويل ماكرون ً
هباء إلغواء ترامب بعدم الخروج من االتفاق النووي (أ ف ب)

فنزويال

مادورو بعد عام على «االنقالب»

أميركا فشلت ...فلنتفاوض
ّ
تمكن نيكوالس مادورو من
النجاة بفنزويال ،بعد عام على
بدء انقالب برعاية الواليات
المتحدة ،تراجعت في خالله
أسهم زعيم المعارضة خوان
غوايدو الذي ّ
نفسه
ب
نص
ٌ
معضلة يرى
رئيسًا بالوكالة.
ّ
الرئيس الفنزويلي أن حلها
ال يزال ممكنًا ،واضعًا الكرة
في ملعب أميركا التي أبدى
انفتاحه على التفاوض
المباشر معها
م ــع مـ ــرور ع ــام عـلــى م ـحــاولــة االن ـقــاب
ال ـفــاش ـلــة ف ــي ف ـن ــزوي ــا ،يـ ــرى الــرئ ـيــس
ال ـف ـن ــزوي ـل ــي ،ن ـي ـك ــوالس م ـ ـ ـ ــادورو ،أ ّن ــه
ّ
تمكن من «النجاة» ،وسط صراع معقد
تقوده املعارضة في الداخل وحلفاؤها
ف ــي واش ـن ـطــن إلزاحـ ـت ــه .م ــع ذلـ ــك ،فهو
أب ــدى انـفـتــاحــه عـلــى إج ــراء مـفــاوضــات
م ـبــاشــرة م ــع ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة تنهي
ّ
ح ــال ــة ال ـج ـم ــود ال ـس ـيــاســي ال ـ ــذي يـشــل
فنزويال .وفي مقابلة نشرتها صحيفة
«واش ـن ـط ــن ب ــوس ــت» األم ـيــرك ـيــة مـســاء
أول من أمــس ،اعتبر أنه «إذا ّكان هناك
اح ـت ــرام بــن الـحـكــومــات ،بـغــض النظر
عـ ــن مـ ـ ــدى حـ ـج ــم الـ ـ ــواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة،
وإذا ك ــان هـنــاك ح ــوار وت ـبــادل حقيقي
للمعلومات ،فـتــأكــدوا مــن أنـنــا يمكننا
إنشاء عالقة من نوع جديد» ،مضيفًا أنه
ّ
مستعد إلج ــراء مـحــادثــات والـتـفــاوض
ع ـل ــى إنـ ـه ــاء ال ـع ـق ــوب ــات ال ـت ــي فــرضـهــا
الــرئ ـيــس دون ــال ــد ت ــرام ــب عـلــى صناعة
النفط الفنزويلية إلجبار مــادورو على
ال ـت ـنـ ّـحــي ع ــن ال ـس ـل ـطــة .ول ـف ــت إلـ ــى أنــه
حال رفع العقوبات ،فإن شركات النفط
األميركية يمكن أن تستفيد بشكل كبير
م ــن ال ـن ـفــط ال ـف ـنــزوي ـلــي .لـكـنــه أكـ ــد ،في
ً
ّ
مهتم «ولو حتى قليال
املقابل ،أنه غير
بما تفعله أوروبا ،أو ما تفعله الواليات
امل ـت ـحــدة .نـحــن ال نـهـتـ ّـم عـلــى اإلطـ ــاق.
نـحـّـن نـهـتـ ّـم فـقــط بـمــا ن ـقــوم ب ــه ن ـحــن...
بغض النظر عن آالف العقوبات ،فإنهم

ّ
لــن يتمكنوا مــن إيـقــافـنــا ،كـمــا أنـهــم لن
يوقفوا فنزويال» .بالنسبة إلى مادورو،
ي ـت ـحـ ّـمــل وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـي ــرك ــي،
مــايــك بــومـبـيــو ،ال ــذي يلتقي بـغــوايــدو
فــي كــولــومـبـيــا ال ـي ــوم ،مـســؤولـيــة فشل
ب ــاده فــي فـنــزويــا« ،وه ــو مـســؤول عن
فشل دونالد ترامب في سياسته تجاه
بلدنا» .وفي هذا اإلطار ،يقول مادورو:
«أعتقد بأن بومبيو يعيش في الخيال.
وأعـ ـتـ ـق ــد ب ـ ــأن م ـس ـت ـش ــاري ت ــرام ــب هــم
األس ــوأ ...جون بولتون ومايك بومبيو
وإل ـي ــوت أب ــرام ــز يـتـحـ ّـمـلــون مـســؤولـيــة
الــرؤيــة الـخــاطـئــة» .إال أن أبــرامــز ،الــذي
ال يزال على خطابه ،يعتقد ،في حديث
إل ــى ال ــ«واش ـن ـط ــن ب ــوس ــت» أي ـض ــا ،أنــه
«ال يمكن الــوثــوق ب ـم ــادورو فــي قـيــادة
انتخابات الجمعية الوطنية الجديدة
هــذا ال ـع ــام» ،خـصــوصــا بـعــدمــا َ
«منعت
قــوات األمــن الحكومية غــوايــدو وغيره
م ــن املـ ـش ـ ّـرع ــن املـ ـع ــارض ــن م ــن دخ ــول
الـجـمـعـيــة الــوط ـن ـيــة» ف ــي ال ـخــامــس من
ال ـش ـه ــر ال ـ ـجـ ــاري .وي ـش ـي ــر أ ّب ــرام ــز إل ــى
أن الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة «ت ـف ــض ــل إجـ ــراء
مفاوضات بني نظام مادورو واملعارضة
الديموقراطية فــي عهد خــوان غوايدو

مادورو :جون بولتون
بومبيو وإليوت
ومايك
ّ
أبرامز يتحملون مسؤولية
الرؤية الخاطئة

ل ـتــرت ـيــب ان ـت ـخ ــاب ــات رئ ــاس ـي ــة وطـنـيــة
ج ـ ــدي ـ ــدة ون ـ ــزيـ ـ ـه ـ ــة» ،ذل ـ ــك أن «ج ـم ـيــع
الجهود السابقة فشلت ،ألن النظام لم
ً
يــأخــذهــا عـلــى مـحـمــل ال ـج ـ ّـد ،وب ــدال من
ذلــك استخدمها ملـحــاولــة كسب الوقت
وتقسيم املعارضة .عندما يكون النظام
جــاه ـزًا ،وي ـشــارك فــي مـفــاوضــات جـ ّـادة
مع املعارضة ،فستبذل الواليات املتحدة
جهدها إلنجاح تلك املفاوضات».
وف ــي سـيــاق حــديـثــه ال ــذي اسـتـمـ ّـر أكثر
م ــن س ــاع ــة ،ي ـن ـفــي مـ ـ ـ ــادورو م ــا أورده

دبـلــومــاسـيــون أمـيــركـيــون وأوروب ـي ــون
وم ـفــاوضــو امل ـعــارضــة مــن أن حكومته
عـ ــرضـ ــت عـ ـل ــى ه ـ ـ ــذه األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ص ـف ـقــة
تشمل انتخابات رئاسية جديدة خالل
محادثات َّ
توسطت فيها النروج العام
امل ــاض ــي ،ق ـبــل أن ت ـن ـهــار ف ــي ال ـخــريــف،
ّ
متعهدًا بإجراء انتخابات تشريعية هذا
ّ
العام ،ومبديًا استعداده أيضًا للتحدث
مع غوايدو .لكن املعارض البارز ُ
ومرشد
غوايدو ،ليوبولدو لوبيز ،الذي يعيش
فــي ال ـس ـفــارة اإلسـبــانـيــة فــي كــاراكــاس،
يــرى فــي حديثه إلــى الصحيفة أن «ما
يــريــده (م ــادورو) هــو انتخابات مزيفة
إلنتاج جمعية وطنية للدمى» ،معتبرًا
ٌّ
أنــه لــن يـكــون هـنــاك حــل لــأزمــة «إذا لم
يكن هناك تغيير للنظام».
وع ـ ـ ــن مـ ـ ــؤامـ ـ ــرة  30ن ـ ـي ـ ـسـ ــان /أب ــري ــل
ال ـتــي هــدفــت إل ــى إطــاح ـتــه  -امل ــؤام ــرة
الـفــاشـلــة الـتــي ُيـطـلــق عليها اآلن اســم
«خ ـل ـي ــج الـ ـخـ ـن ــازي ــر» ف ــي ف ـن ــزوي ــا ،-
يعرب الرئيس الفنزويلي عن اعتقاده
ّ
ب ـ ــأن م ـع ــارض ـي ــه ق ــلـ ـل ــوا م ــن ت ـق ــدي ــره؛
إذ تـضـ ّـمـنــت ال ـخ ـطــة تـجـنـيــد امل ــوال ــن
الرئيسيني للرئيس ،من بينهم رئيس
املحكمة العليا مايكل مورينو ووزير
الدفاع فالديمير بادرينو ومسؤولون
آخرون ،كان يفترض أن يدعموا دعوة
غ ــواي ــدو قـبــل الـفـجــر إل ــى «انـتـفــاضــة»
تنطلق من إحــدى القواعد العسكرية،
وت ـ ـج ـ ـبـ ــر مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادورو ع ـ ـلـ ــى الـ ــرح ـ ـيـ ــل.
«االن ـت ـفــاضــة» الـتــي كــانــت م ـقـ ّـررة يــوم
األول مــن أي ــار /مــايــو ،ال ي ــزال توقيت
ّ
وقــوع ـهــا ( 30ن ـي ـســان /أب ــري ــل) مـحــل
خ ــاف داخ ــل امل ـعــارضــة .وعـلــى الــرغــم
م ــن ظ ـه ــور غ ــواي ــدو ج ـن ـبــا إلـ ــى جنب
لوبيز فــي قــاعــدة ال كارلوتا فــي شرق
كــاراكــاس ،إال أن «االنتفاضة» فشلت.
وف ـ ــق روايـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ــادورو ،ف ـ ــإن مــوري ـنــو
وب ــادري ـن ــو وغ ـيــره ـمــا م ــن امل ـســؤولــن
الفنزويليني الــذيــن راهـنــت املعارضة
ع ـلــى ان ـقــاب ـهــم ،ح ـم ـلــوا إل ــى الــرئـيــس
تـفــاصـيــل ه ــذه امل ــؤام ــرة .ه ــذه الــروايــة
تتعارض بالطبع مع رواية األميركيني
وأتباعهم في فنزويال ،إذ يزعم هؤالء
أن محادثات االنـقــاب بــدأت قبل عدة
أســابـيــع مــن ّ
«ادعـ ـ ــاء» مـ ــادورو أن ــه تـ ّـم
إبــاغــه بالتآمر ،مــا يعني ،بحسبهم،
أن أنصار مادورو أخفوا املؤامرة لعدة
أشهر قبل مشاركتها معه.
(األخبار)

ّ
مستعد للتفاوض على إنهاء العقوبات التي فرضها ترامب على صناعة النفط (أ ف ب)
مادورور:

ّ
ك ــل الـشــركــات الـتــي تستخدمه ،فكان
أن بقي من دون فعالية ،نظرًا إلــى أن
ّ
تتجرأ
ّأيًا من املؤسسات األوروبية لم
ع ـلــى اس ـت ـخــدامــه خــوفــا م ــن االن ـت ـقــام
األميركي .بالنسبة إلى هاسكي ّ ،يبدو
ميزان القوى واضحًا جدًا ،ويتمثل في
أن «األوروب ـي ــن ال يملكون الوسائل
من أجل مواجهة مثل هذه الضغوط».
ولكن األهم ،وفق الكاتب ،هو أنه «من
املؤكد أن هذا الرئيس األميركي أكثر
ً
وحشية وأكثر تفضيال لألحادية من
أســافــه» ،بــل إن كلمة «حلفاء» فقدت
معناها في عهده.
ّ
من جهتها ،رأت مجلة «ذي أوبزرفر»،
ف ــي افـتـتــاحـيـتـهــا أمـ ــس ،أن «اإلذالل
ان ـ ـهـ ــال وراء اإلذالل فـ ــي األس ــاب ـي ــع
األخ ـ ـيـ ــرة ،ت ــارك ــا االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ــي
يظهر عــاجـزًا ،بــدل أن يـكــون مشاركًا
ف ــي ص ـنــاعــة ال ـل ـع ـبــة» .وأشـ ـ ــارت إلــى
أن «ت ـ ــرام ـ ــب عـ ـن ــدم ــا أمـ ـ ــر ب ــاغ ـت ـي ــال
ال ـج ـن ــرال ق ــاس ــم س ـل ـي ـمــانــي ،تـجــاهــل
ح ـل ـفــاءه األوروب ـ ـيـ ــن بـشـكــل ك ــام ــل»،
ّ ً
مـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ــرة بـ ـ ـ ــأن الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي
«قـضــى بشكل غير شــرعــي على أهــمّ
َ
إن ـج ــازات وزي ــرتــي خــارجـيــة االتـحــاد
األوروبي ،فدريكا موغريني وكاثرين

آشـ ـت ــون ،أي االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي ال ــذي
ك ـ ــان ف ــي غ ــرف ــة اإلن ـ ـعـ ــاش م ــن ج ـ ـ ّـراء
الـ ـعـ ـق ــوب ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــة» .وأض ــاف ــت
ّ
املـ ـج ــل ــة ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة أن ـ ــه «إلض ــاف ــة
ّ
ال ــزي ــت عـلــى ال ـن ــار ،أصـ ــرت ال ــوالي ــات
املـتـحــدة عـلــى أن تـقــوم ال ــدول الـثــاث
(بريطانيا ،فرنسا وأملانيا) بتفعيل
ّ
آلية فض النزاع ،األمــر الــذي رضخت
له هذه الدول ،والذي ّ
ردت ّ عليه إيران
ب ـغ ـض ــب ،ك ـم ــا كـ ــان مـ ـت ــوقـ ـع ــا» .ل ـكــن،
ّ
وبحسب املجلة ،فــإن «املثير للحرج،
ّ
كان الكشف عن أن ترامب هــدد ،سرًا،
بفرض تعريفات جمركية تصل إلى
 %25عـلــى ال ـس ـيــارات امل ـس ـتــوردة من
املتحدة ،إال في
أوروبــا إلــى الــواليــات ّ
حــال جــرى تفعيل آلية فــض الـنــزاع»،
وهــو مــا يـنــدرج فــي خــانــة «االب ـتــزاز»
عـلــى ح ـ ّـد تــوصـيــف أح ــد امل ـســؤولــن.
وإذ رأت «ذي أوب ـ ــزرف ـ ــر» أن «ه ــذه
ً
ّ
الحلقة تشكل مثاال مثيرًا للقلق على
محاولة الواليات املتحدة ،ونجاحها،
في إدارة السياسة الخارجية لالتحاد
األوروبـ ـ ـ ـ ــي» ،ف ـقــد خ ـل ـصــت إلـ ــى أنـهــا
«تــركــت أوروب ــا تـبــدو ضعيفة بشكل
بائس».
(األخبار)
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إعالنات
◄ وفيات ►
مقالة

Out of Africa
لينا كنوش
خــال زيــارتــه إلــى بروكسيل لحضور اجتماعات
ح ـلــف «ال ـن ــات ــو» ،أعـ ــاد رئ ـيــس األرك ـ ــان األم ـيــركــي،
مارك ميلي ،تأكيد نية الواليات املتحدة االنسحاب
من بعض ساحات انتشارها العسكري كأفريقيا
والشرق األوسط .وينسجم قرار التخفيض الكبير
القوات مع استراتيجية الدفاع الوطني
لعديد هذه ُ
الجديدة التي أعلنت بداية عام  ،2018واملتمحورة
ّ
«التحديات املفروضة من الصني وروسيا»،
حول
وض ـ ـ ــرورة م ــراج ـع ــة أولـ ــويـ ــات واش ـن ـط ــن ان ـطــاقــا
م ـن ـه ــا .ل ـك ــن قـ ـ ــرار ت ـغ ـي ـيــر األول ـ ــوي ـ ــات األم ـي ــرك ـي ــة
امل ــذك ــور ،واالن ـت ـقــال مــن ال ـحــرب عـلــى اإلره ــاب إلــى
الـتـنــافــس بــن ال ـقــوى الـعـظـمــى ،إشـكــالــي بالنسبة
إلى شركاء الواليات املتحدة األفارقة املستفيدين
م ــن م ـســاعــدات ـهــا ال ـع ـس ـكــريــة ،وأي ـض ــا إل ــى ال ـقــوات
الفرنسية املتواجدة في غرب أفريقيا.
ّ
ّ
منذ عام َ ،2002ركزت الواليات املتحدة جل جهودها
على مكافحة اإلرهاب في النيجر ومنطقة الساحل،
بتعاون وثيق مع مجموعة الدول الخمس ،وكذلك
مع الجزائر واملغرب ونيجيريا وليبيا والسنغال
وت ــون ــس .س ـمــح ه ــذا ال ـت ـع ــاون بـتـجـهـيــز وتـنـظـيــم
وتدريب قوات عسكرية محلية وبتحديث قدراتها،
َ
وسـ ّـهــل على األجـهــزة األميركية تطوير شبكاتها
االس ـت ـخ ـب ــاري ــة والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى مـ ـص ــادر مـهـمــة
لـلـمـعـلــومــات وامل ـع ـط ـيــات .م ــن ج ـهــة أخـ ــرى ،ومـنــذ
الـ ـش ــروع ف ــي عـمـلـيــة «س ـي ــرف ــال» ع ــام ّ ،2013أم ــن
الــوجــود العسكري األميركي دعمًا ثمينًا لفرنسا
التي تضطلع بالدور الرئيسي في ما ُس ّمي عملية
ّ
ويتضمن التعاون األميركي  -الفرنسي
«برخان».
مساعدة أميركية على مستوى املعلومات التقنية
ّ
والتزود بالوقود جوًاَ .س َمح الدعم األميركي
والنقل
ال ـحــاســم ب ـت ـجــاوز ب ـعــض ال ـث ـغ ـ َـرات الـلــوجـيـسـتـيــة
ّ
خــال العمليات امليدانية .وقــد ذكــر مقال بعنوان

يأتي انحسار الوجود
العسكري األميركي في
القارة كجزء من إعادة جدولة
األولويات االستراتيجية
إعادة النظر في االنتشار
األميركي ستكون له
تداعيات سلبية على شركاء
واشنطن األفارقة

ّ
املخصصة ملكافحة اإلرهــاب
«املساعدة األميركية
ل ــدول الـ ُســاحــل تـضــاعـفــت لـتـصــل إل ــى  111مليون
دوالر» ،ن ـش ــر ع ـلــى م ـ ُـوق ــع «ذي دف ـن ــس ب ــوس ــت»،
بأهمية الــدعــم املــالــي امل ـقـ ّـدم مــن واشـنـطــن فــي هذا
املـ ـضـ ـم ــار .وك ــان ــت الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ق ــد وع ــدت
بتأمني مساعدة مباشرة قيمتها  111مليون دوالر
للقوة املشتركة لـبـلــدان الـســاحــل ،تسمح بتجهيز
وتدريب كتيبة في ّكل منها .وقد ّ
تم استكمال هذه
املساعدة «بدعم إضافي بقيمة  131مليون دوالر
ّ
ّ
مخصص لتعزيز األمن في كل دولة من مجموعة
الـ ـ ـ ــدول الـ ـخـ ـم ــس ،وتـ ـط ــوي ــر ق ــدراتـ ـه ــا ال ـع ـس ـكــريــة
وال ـق ـضــائ ـيــة وف ــي م ـج ــال تـطـبـيــق ال ـق ــان ــون» .لكن

إعادة النظر في االنتشار العسكري األميركي عبر
العالم ،واالنـسـحــاب مــن مـعــارك مكافحة اإلرهــاب،
املرتبطني بــالــدور االستراتيجي املتعاظم للصني
وروس ـ ـيـ ــا ع ـل ــى ال ـن ـط ــاق ال ـ ــدول ـ ــي ،س ـت ـك ــون لـهـمــا
تــداع ـيــات سـلـبـيــة عـلــى شــركــاء واش ـن ـطــن األفــارقــة
وعلى قدراتهم على مكافحة اإلرهاب.
يثير القرار األميركي تخفيض الوجود العسكري
ت ـس ــاؤالت ع ــن وجــاه ـتــه ب ــن بـعــض امل ــراق ـب ــن ،في
ّ
ظــل تــوســع الـنـفــوذ الــروســي والصيني فــي الـقــارة
األفــريـقـيــة .وإذا بــدا للوهلة األول ــى أن هــذا الـقــرار
َ
يـتـنــاقــض مــع ال ـهــدف األم ـيــركــي امل ـعــلــن بـمــواجـهــة
هــذيــن املـنــافـ َـســن ال ــدول ـ َّـي ــن ،ف ــإن مـعـطـيــات أخــرى
تـكـشــف أن تـغـيـيــر امل ـق ــارب ــة ح ـيــال أفــري ـق ـيــا وثـيــق
ّ
ّ
للحد من تنامي القدرات االقتصادية
بتوجه
الصلة
الصينية.
ّ
ال يمكن الحديث الــى اآلن عن تخلي واشنطن عن
امل ـقــاربــة األم ـن ـيــة ل ـشــؤون أفــري ـق ـيــا ،ألن بــإمـكــانـهــا
الـتـعــويــض عــن وجــودهــا الـعـسـكــري الــرسـمــي عبر
الـلـجــوء إل ــى شــركــات األم ــن ال ـخ ــاص .الـطـلــب على
تدخل هذه األخيرة كان قد ارتفع في إطار برنامج
«أكــوتــا» مـنــذ عــام  ،2004وهــو مـخـ ّـصــص لتدريب
وتـطــويــر الـخـبــرات العسكرية والـقـيــاديــة لجيوش
فــي عــدة ب ـلــدان أفــريـقـيــة .وكـمــا لفتت آلــن لــوبــوف
في دراســة صــادرة عن «املركز الفرنسي للعالقات
الــدول ـيــة» فــي آب /أغـسـطــس  ،2019عــن الـتـنــافــس
االس ـتــرات ـي ـجــي ف ــي أفــري ـق ـيــا ،ف ــإن م ـت ـقــاعــديــن من
أجهزة أمنية غير أفريقية أو شركات أمنية خاصة،
يقومون بتدريب وتنظيم القوات املسلحة املحلية،
«يـسـتـطـيـعــون حـتــى التخطيط لعمليات تنفذها
وحـ ـ ــدات م ــن هـ ــذه ال ـ ـقـ ــوات ،س ـ ــواء ك ــان ــت عـمـلـيــات
ُ
استطالع أم هجمات على أهــداف تعتبر خطرة».
ُ
ً
هذه الشركات الخاصة من املحتمل أن تعتبر بديال
ّ
جديًا من القوات األميركية.
الواليات املتحدة كانت قد اتجهت لتقوية تعاونها

االق ـت ـص ــادي م ــع أفــري ـق ـيــا ،ك ـ ّ
ـرد فـعــل اسـتــراتـيـجــي
عـلــى الــوجــود الصيني املـتـعــاظــم فــي ال ـقــارة .وفــي
ع ــام ،2017وصــل إجمالي املـبــادالت بــن واشنطن،
الـشــريــك الـتـجــاري الـثــالــث ألفــريـقـيــا ،ودول الـقــارة
ّ
إلى حوالى  39مليار دوالر ،بينما احتلت الصني
املرتبة األولى مع  170مليار دوالر .دفع هذا الواقع
مـسـتـشــار األم ــن الـقــومــي ال ـســابــق ،ج ــون بــولـتــون،
إل ــى اإلع ـ ــان ،ف ــي ك ــان ــون األول /ديـسـمـبــر ،2018
عــن إط ــاق بــرنــامــج «ازدهـ ــار أفــريـقـيــا» األمـيــركــي،
وال ـهــادف إلــى تطوير الـعــاقــات الـتـجــاريــة وحجم
املـ ـب ــادالت مل ـنــع خ ـضــوع ب ـل ــدان الـ ـق ــارة اقـتـصــاديــا
لـلـصــن .وف ــي إط ــار ه ــذا الـبــرنــامــج ،ت ـ ّـم تخصيص
 60مليون دوالر لـ «شركة االستثمار الخاص عبر
ُ
الـبـحــار» لــتـقـ ّـدم املـســاعــدات التقنية واالستشارية
للشركات الراغبة فــي العمل فــي أفريقيا .سيصل
عدد املستهلكني في القارة إلى  1.52مليار تقريبًا
عــام  ،2025أي حــوالــى  5أضـعــاف سـكــان الــواليــات
املتحدة ،بحسب مقال لـ «واشنطن بوست» في 19
حــزيــران /يونيو  .2019وقــد عكس انعقاد منتدى
ّ
يضم الواليات املتحدة
«أغوا» في أبيدجان ،والذي
و 39دولة أفريقيةّ ،
تحول االستراتيجية األميركية
من التركيز الحصري على االعتبارات األمنية ،إلى
أولوية احتواء صعود النفوذ الصيني االقتصادي
والسياسي في القارة.
ي ــأت ــي انـ ـحـ ـس ــار ال ـ ــوج ـ ــود الـ ـعـ ـسـ ـك ــري األمـ ـي ــرك ــي
ف ــي الـ ـق ــارة ك ـج ــزء م ــن إعـ ـ ــادة ج ــدول ــة األول ــوي ــات
ـدرك ــة عــدم
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ل ـل ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ،امل ـ ِ
قــدرت ـهــا ع ـلــى االح ـت ـف ــاظ ب ــوج ــود ع ـس ـكــري كثيف
فـ ــي أوروب ـ ـ ـ ــا وف ـ ــي ال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ـ ــط وف ـ ــي آس ـي ــا،
واالسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي امل ـش ــارك ــة ال ـن ـش ـطــة ف ــي مـكــافـحــة
اإلره ـ ـ ــاب ف ــي أف ــري ـق ـي ــا .االس ـتــرات ـي ـج ـيــة الــوح ـيــدة
ً
بناء على هذه املعطيات ُ ،هي
املناسبة لواشنطن،
ُ
ّ
املضي قدمًا
إعادة تنظيم انتشارها العسكري ،مع
في املنافسة االقتصادية املحتدمة في أفريقيا.

ان ـت ـق ـل ــت إلـ ـ ــى رحـ ـم ــة الـ ـل ــه ت ـعــالــى
املرحومة
الحاجة جميلة املصري حكيم
أرملة املرحوم صالح الدين حكيم
أوالدهـ ـ ـ ــا :ال ــدك ـت ــور غ ـس ــان زوج ـتــه
الدكتورة أمينة بوعناني
امل ـه ـن ــدس ــة أم ـ ــال زوج ـ ــة امل ـه ـنــدس
وجدي الغطمه
جمال زوجة مطيع أبوزنط
املهندس أسامة زوجته أندي حكيم
امل ـه ـنــدســة ج ـمــانــا زوجـ ــة الــدك ـتــور
خليل فايد
عماد زوجته نجاة حكيم
أشـ ـق ــاؤه ــا  :م ـح ـمــد ولـ ـي ــد وخ ــال ــد
وامل ـ ـ ــرح ـ ـ ــوم ـ ـ ــون جـ ـمـ ـي ــل وعـ ـثـ ـم ــان
وإبراهيم وخليل وحبيب
شـ ـقـ ـيـ ـق ــاتـ ـه ــا :س ـ ـم ـ ـيـ ــرة وس ــامـ ـي ــة
وإب ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــام وسـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــاد وه ـ ـ ـ ـ ــدى
واملرحومات ليلى ونهاد وسلوى
ُ
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي الـ ـي ــوم األثـ ـن ــن 20
كـ ـ ــانـ ـ ــون ال ـ ـثـ ــانـ ــي  2020لـ ـل ــرج ــال
وال ـن ـســاء مــن ال ـســاعــة الـثــالـثــة بعد
ال ـظ ـهــر ل ـغــايــة ال ـســاب ـعــة م ـس ـ ً
ـاء في
فـنــدق رادي ـســون بـلــو ،ف ــردان سنتر
دون ،الطابق األول.
لـ ـلـ ـفـ ـقـ ـي ــدة الـ ــرح ـ ـمـ ــة ولـ ـ ـك ـ ــم األجـ ـ ــر
والثواب
اآلس ـ ـ ـفـ ـ ــون آل امل ـ ـ ـصـ ـ ــري ،ح ـك ـي ــم،
الغطمه ،فــايــد ،أبــوزنــط ،أبوعناني
وأنسباؤهم.
أش ـ ـقـ ــاء ال ـف ـق ـي ــد وهـ ـي ــب ال ـق ـس ـيــس
وعائلته
عصام القسيس
غسان القسيس
فيصل القسيس
شقيقتاه نوال القسيس وعائلتها
مي القسيس
وعائالت القسيس ،الحداد ،شعنني،
لـطـ ّـيــف ،عبد الـلــه ،البيطار وعموم
عـ ــائـ ــات ع ــال ـي ــه وأنـ ـسـ ـب ــاؤه ــم فــي
الوطن واملهجر
يـ ـنـ ـع ــون إلـ ـيـ ـك ــم ف ـق ـي ــده ــم ال ـغ ــال ــي
املأسوف عليه املرحوم
فكتور نجيب القسيس
ُ
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي الـ ـي ــوم اإلثـ ـن ــن ٢٠
ك ــان ــون ال ـثــانــي  ٢٠٢٠ف ــي صــالــون
كنيسة القديس جاورجيوس للروم
األرثـ ــوذكـ ــس – عــال ـيــه م ــن الـســاعــة
الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية
ً
مساء.
الخامسة

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

منذ الشروع في
«سيرفال»
عملية
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع منقوالت باملزاد العلني
صادر عن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت
القاضي مريانا عناني 2019/1442
تـطــرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
لـلـمــرة االول ــى امل ـن ـقــوالت ال ـعــائــدة للمنفذ
عليها تغريد محمد نظمي كالس.
ً
ت ـح ـص ـيــا ل ــدي ــن امل ـن ـف ــذ امل ـح ــام ــي صــابــر
عيتاني والبالغ  $/14.900/عدا اللواحق
وذلك باملعاملة التنفيذية رقم 2019/1442
واملنقوالت هي على الشكل التالي:
 17تـ ـن ــورة  20 /ب ـن ـط ـلــون ن ـســائــي 10 /
جينز شــرعــي  13 /سـلــوبــات  8 /بـلــوز /
 46قميص طويل  7 /كبوت  12 /فستان
سهرة مع أزرار  3 /فستان سهرة مع خرز
 6 /بـلــوز  21 /تـنــورة طويلة  2 /قميس
مـطــرز م ــورد  25 /فـسـتــان مــع أزرار 90 /
فستان طويل  16 /جــزدان  12 /بنطلون
قـمــاش نـســائــي  45 / BODY 44 /شــال/
مكيف مــاركــة كالنز  10 /بنطلون جينز
وقماش  3 /مانوكان  21 /قميص مختلف
األل ــوان والقياسات  3 /بنطلون  /مكتب
خشب لون كرزي  /مقعدان جلد.
ج ـم ـي ــع ه ـ ــذه االغـ ـ ـ ـ ــراض م ـخ ـ ّـم ـن ــة بـقـيـمــة
/13.480.000/ل.ل .وبدل الطرح االجمالي
هــو /8.088.000/ل.ل .يـجــري البيع يوم
االثـ ـن ــن ال ــواق ــع ف ــي  2020/2/3ال ـســاعــة
.15.30
فعلى الــراغ ـبــن فــي ال ـشــراء الـحـضــور في
املوعد املحدد على العنوان التالي:
ش ـ ــارع ب ــرب ــور  -ب ـن ــاي ــة ال ـك ـم ــال  -جــانــب
مـطــاحــن لـبـنــان  -م ـحــات أروى لأللبسة
الشرعية  -مصحوبًا بالثمن نقدًا وبرسم
الداللة .%5
مأمور تنفيذ بيروت
رنا بدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
ط ـلــب هـيـثــم ع ـمــر م ـح ـجــوب بــوكــال ـتــه عن
ورثــة سعاد كامل ابــو سمره شـهــادة قيد
تأمني بدل عن ضائع باسم الدائن  /سعاد
كامل أبو سمره بالعقار  2619منطقة رأس
بيروت.
للمعترض مراجعه األمانه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
في املعاملة رقم 2018/2493
اسـ ـتـ ـن ــاب ــة دائ ـ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـي ــذ ب ـ ـي ـ ــروت رق ــم
2017/2147
(الرئيس يوسف الحكيم)
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ :ب ـن ــك ل ـب ـن ــان وال ـخ ـل ـيــج
ش.م.ل .وكيله املحامي زياد غطاس
املـنـفــذ عـلـيــه :مـحـمــد رب ـيــع عــاشــور مبلغ
بالطرق االستثنائية
السند التنفيذي :سـنــدات ديــن املبلغ هو
/3282200/د.أ .عدا اللواحق
تاريخ قــرار الحجز - 2017/9/28 :تاريخ
تسجيله2017/10/4 :
امل ـط ــروح لـلـبـيــع 2400 :س ـهــم م ــن الـعـقــار
 4350القسم  A 6الشياح:
م ــدخ ــل وصـ ــالـ ــون وط ـ ـعـ ــام واربـ ـ ـ ــع غ ــرف
ومـطـبــخ وغــرفــة خــادمــة واربـ ــع حـمــامــات
ومـمــر وشــرفــات ول ــه  3مــواقــف رق ــم - A6
حــق مختلف خاضع لنظام ادارة العقار
 يـشـتــرك بملكية القسمني  1و A 3وكــلما ورد عليهما  -زيادة تأمني زيد التأمني
اعــاه مبلغ  $/500000/بحيث اصبحت
قيمة الـتــأمــن اع ــاه  /3.100.000/ثالثة
مــايــن ومــائــة ال ــف دوالر امـيــركــي بــذات
ش ــروط وم ـنــدرجــات الـتــأمــن االســاســي -
زيــد الـتــأمــن  $/900000/اصبحت قيمة
التأمني  - $/400000/حق وفائدة حسب
شــروط العقد  -يمتنع املــديــن عــن ترتيب
اي حق عيني الدائن بنك لبنان والخليج
ش.م.ل - .املدين محمد ربيع عفيف عاشور
العقارات املؤمنة املصيطبة  /3304قسم
 13بلوك .A
مساحته/201 :م 2تقريبًا
ال ـت ـخ ـمــن/442200/ :د.أ - .ال ـط ــرح بعد
التخفيض /238788/ %10د.أ.
تاريخ ومكان املزايدة:
وقــد تـحــدد مــوعــد املــزايــدة نـهــار الجمعة
الــواقــع فــي  2020/2/21الساعة العاشرة
صباحًا أمام رئيس دائرة تنفيذ بعبدا في
قصر عدل بعبدا املبنى الجديد.
ش ـ ــروط ال ـب ـي ــع :ف ـع ـلــى الـ ــراغـ ــب ب ــال ـش ــراء
وق ـب ــل املـ ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة اي ـ ـ ــداع مـبـلــغ
م ــواز لثمن الـطــرح فــي صـنــدوق الخزينة
او م ـص ــرف م ـق ـبــول ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائـ ــرة

تـنـفـيــذ بـعـبــدا او تـقــديــم كـفــالــة مصرفية
تضمن املبلغ واتـخــاذ محل اقــامــة ضمن
نطاق الدائرة كما عليه وخالل ثالثة ايام
مــن قــرار االحــالــة ايــداع باقي الثمن تحت
طائلة اعــادة املــزايــدة بــزيــادة العشر على
مسؤوليته كما عليه وخالل عشرين يومًا
تلي االحالة دفع الثمن ورسم الداللة %5
والتسجيل.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا
إعالن
إع ـ ـ ـ ـ ــادة تـ ـل ــزي ــم جـ ـم ــع ون ـ ـقـ ــل الـ ـنـ ـف ــاي ــات
وترحيلها من مدن وقــرى إتحاد بلديات
ّ
النبطية
الشقيف -
الساعة التاسعة والنصف من يوم االثنني
الــواقــع فيه السابع عشر من شهر شباط
 ،2020تـ ـج ــري ادارة امل ـن ــاق ـص ــات ـ ـ ـ ـ فــي
مركزها الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع
بوردو ـ ـ الصنايع ـ ـ بيروت ،لحساب وزارة
الــداخ ـل ـيــة وال ـب ـلــديــات  -مـنــاقـصــة إع ــادة
تـلــزيــم جـمــع ون ـقــل ال ـن ـفــايــات وترحيلها
مــن مــدن وقــرى إتـحــاد بلديات الشقيف -
ّ
النبطية.
ـ ـ التأمني املــؤقــت :فقط مــائــة مليون ليرة
لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
تـ ـق ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ،وفـ ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـت ــر
الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص ،الـ ــذي يـمـكــن االط ــاع
والـحـصــول عليه مــن قـلــم إت ـحــاد بلديات
ّ
النبطية.
الشقيف
ي ـجــب ان ت ـصــل ال ـع ــروض ال ــى ق ـلــم ادارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 67
إعالن عن مناقصة عمومية
الـ ـس ــاع ــة ( )9:30ت ـ ــاري ـ ــخ 2020/2/19
س ـت ـجــري امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـق ــوى األم ــن
الــداخـلــي فــي مكتب التلزيم ـ ـ املـقــر العام
مناقصة عمومية لتلزيم تقديم وتركيب
جهازين سكانر لكشف األشـخــاص لزوم
سجني رومية وزحلة .للراغبني ،االطالع
ع ـلــى دف ـتــر ال ـش ــرط ال ـخ ــاص ع ـلــى املــوقــع
 www.isf.gov.lbوتقديم الـعــروض لغاية
الساعة ( )14:30تاريخ .2020/2/18
بيروت في 2020/1/15
رئيس االدارة املركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 68
إعالن عن مناقصة عمومية
الـ ـس ــاع ــة ( )11:30تـ ــاريـ ــخ 2020/2/12
س ـت ـجــري امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـق ــوى األم ــن
الــداخـلــي فــي مكتب التلزيم ـ ـ املـقــر العام
مناقصة عمومية لتلزيم تقديم وتركيب
شبكة كاميرات مراقبة لزوم سرية صيدا.
ل ـل ــراغ ـب ــن ،االطـ ـ ــاع ع ـل ــى دفـ ـت ــر ال ـش ــرط
الـ ـخ ــاص ع ـل ــى امل ــوق ــع www.isf.gov.lb
وتقديم الـعــروض لغاية الساعة ()14:30
تاريخ .2020/2/11
بيروت في 2020/1/15
رئيس االدارة املركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 68
إعالن عن مناقصة عمومية
الـ ـس ــاع ــة ( )9:30ت ـ ــاري ـ ــخ 2020/2/12
س ـت ـجــري امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـق ــوى األم ــن
الــداخـلــي فــي مكتب التلزيم ـ ـ املـقــر العام
م ـن ــاق ـص ــة ع ـم ــوم ـي ــة ل ـت ـل ــزي ــم ب ـ ـنـ ــادق مــع
م ـت ـم ـم ــات ـه ــا .لـ ـل ــراغـ ـب ــن ،االطـ ـ ـ ـ ــاع ع ـلــى
دفـ ـ ـت ـ ــر ال ـ ـ ـشـ ـ ــرط ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص ع ـ ـلـ ــى املـ ــوقـ ــع
 www.isf.gov.lbوتقديم الـعــروض لغاية
الساعة ( )14:30تاريخ .2020/2/10
بيروت في 2020/1/15
رئيس االدارة املركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 68
إعالن تلزيم
لـتـلــزيــم تــأمــن مـ ــازوت ألج ـه ــزة الـسـكــانــر
بطريقة استدراج العروض
ف ـ ــي ت ـ ـمـ ــام ال ـ ـسـ ــاعـ ــة ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة م ـ ــن ي ــوم
الـخـمـيــس ال ــواق ــع فـيــه الـثــاثــن مــن شهر
ُكــانــون الـثــانــي مــن الـعــام الـفــن وعشرين،
تـ ـج ــري امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـج ـم ــارك فــي
مركزها الكائن في بناية البنك العربي -
ساحة رياض الصلح  -شارع املصارف -
الطابق السابع  -مكتب املراقب اول لدائرة
الشؤون املالية ،استدراج عروض لتأمني

مازوت ألجهزة السكانر بطريقة استدراج
العروض.
الـتــأمــن املــؤقــت /1.500.000/ :ل.ل/.ف ـقــط
مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض وف ـ ـ ــق ن ـ ـصـ ــوص دف ـت ــر
ال ـ ـشـ ــروط الـ ـخ ــاص الـ ـ ــذي ي ـم ـكــن االطـ ــاع
والحصول عليه من دائرة الشؤون املالية
 املديرية العامة للجمارك.ي ـج ــب أن ت ـص ــل ال ـ ـعـ ــروض ال ـ ــى الـ ــدائـ ــرة
امل ــذك ــورة قـبــل الـســاعــة الـثــانـيــة عـشــرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
بيروت في  16كانون الثاني 2020
مدير عام الجمارك
بدري ضاهر
التكليف 71
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
رقم املعاملة 2017/866
الى املنفذ عليه :قبالن يوسف حليس من
زغرتا مجهول املقام
ت ــدع ــوك ه ــذه ال ــدائ ــرة ل ـل ـح ـضــور ب ــال ــذات
أو بــالــواسـطــة الـقــانــونـيــة لـتـبـلــغ اإلخ ـبــار
بوضع دفتر الشروط باملعاملة املقدمة من
بنك عــودة ش.م.ل .وكيله األسـتــاذ عدنان
الـجـســر وذل ــك ضـمــن مـهـلــة عـشــريــن يومًا
من تاريخ النشر وإال سيصار إلى متابعة
اإلجـ ـ ـ ــراءات ف ــي ه ــذه امل ـعــام ـلــة ح ـتــى آخــر
الدرجات.
مأمور التنفيذ
جبور نمنوم

طـ ـل ــب حـ ـس ــن مـ ـحـ ـم ــد عـ ـ ـط ـ ــوي ب ـص ـف ـتــه
الشخصية سند ملكية بدل ضائع للقسم
 4من العقار  202سبلني.
للمعترض مراجعه األمانه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
اعالن
ي ــدع ــو امل ـج ـلــس الـتـنـفـيــذي لـنـقــابــة مــربــي
املواشي في البقاع لعقد جمعية عمومية،
الساعة العاشرة مــن يــوم الخميس فــي ٦
 ٢٠٢٠ / ٢/في فندق ديلورا شتورا ،وذلك
الن ـت ـخــاب مـجـلــس جــديــد لـ ـ ــادارة ،وح ــدد
آخ ــر مـهـلــة لـتـقــديــم طـلـبــات الـتــرشـيــح في
٢٠٢٠ /٢/٢
أمني السر ميسر امليس

إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف

◄ للبيع ►
For sale villa in
Limassol–Cypruswith
2750sqmlandandsea
view–price1.5million
Euros, possibility of
–paymentinLebanon
contact email:

Limassolvilla@gmail.com

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – املصلحة املالية االقليمية في محافظة
البقاع – دائرة الدائرة اإلدارية املكلفني الواردة أسماءهم في الجدول أدناه للحضور
إلى مركز الدائرة الكائن في زحلة – البولفار – السرايا مبنى املالية – الطابق الثاني
هــاتــف 801003/08 :لتبلغ الـبــريــد املــذكــور تـجــاه إس ــم كــل منهم خ ــال مهلة ثالثني
ً
يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعــام ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد
انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع
االلكتروني الخاص بوزارة املالية:
إسم املكلف
شركة نور ش.م.م.
شركة اسعد وايلي رابيه التجارية
سعاد محمد قعدان نصيف
احمد محمد بو غوش
حسني اسعد خليل
ميالد نبهان غانم
معمر عبد الرحيم حمود
رين جورج عيد
سوريا دبالن ابو حمدان
فؤاد ديب ابو خضر
شركة نجيب انطوان حنا وشركاه
ساميا النجار وشركاؤها
THE STRANGERS AUCTION
شــركــة الصميلي اخ ــوان الـتـجــاريــة – ابــراهـيــم
الصميلي وشركاه
رفيق ملحم الحشيمي
احمد يوسف يوسف
صالح علي اللويس
سعيد غسان دياب معلوف
توفيق ملحم الحشيمي
بسام محمد صبري كنو
حبيب سعيد دياب املعلوف
الشركة العاملية الحديثة األغذية ش.م.م.
شركة مياه نبع العسل ش.م.ل.
شــركــة الحشيمي للصناعات البالستيكية –
توفيق ورفيق الحشيمي وشريكيهما
شركة مركز البقاع التجاري (هايبر ماركت)
ملحم توفيق الحشيمي
غياث توفيق الحشيمي
شركة افران الخير للخبز والحلويات ش.م.م.
رندا احمد عبدالله
خلود محمد عزت الدرا
شركة نيو ستار لإللكترونيات ش.م.م.
بالل بشير ويس

رقم املكلف
13239
111699
252218
284487
288794
314937
506696
734120
1183280
1380774
1392231
1661912

رقم البريد املضمون
RR188730089LB
RR188729514LB
RR188729267LB
RR188730115LB
RR188729369LB
RR188730027LB
RR188729085LB
RR188729219LB
RR188729355LB
RR188730000LB
RR188729528LB
RR188729810LB

190789

RR188729956LB

2289713
2357740
2391001
2722842
2783035
2860348
2870219
2893010
2904604
2923525

RR188730163LB
RR188729845LB
RR188729704LB
RR188729117LB
RR188730132LB
RR188729960LB
RR188730509LB
RR188729338LB
RR188729505LB
RR188730177LB

2942876
2950092
2950100
2956207
2994766
3072424
3106086
3289237

RR188729443LB
RR188730150LB
RR188730146LB
RR188730075LB
RR188729063LB
RR188728916LB
RR188729823LB
RR188729681LB

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة البقاع
ألني الجميل
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ثقافة وناس

ثقافة وناس

سينما ّ
قدرهن العيش بين ندرة الحب ووفرة الموت

zoom

«احكيلي» لماريان خوري :بورتريه لنساءالعائلة

ّ
ّ
تترشح ّ
ألي جائزة مع أنها
نكمل في سلسلة «موسم الجوائز» هذا األسبوع مع أربعة أفالم ،ثالثة منها تعتبر األهم هذه السنة ،لكنها لم
حازت العديد من الجوائز في المهرجانات السينمائية األوروبية ،إلى جانب فيلم ينافس على جائزة األوسكار ألفضل فيلم أجبني

موسم الجوائز  :3محاكمة المنظومة السياسية والدينية والعائلية!

«باكورو» عمل خيالي مشبع بسينما الواقع مع انتقادات حادة للسياسة البرازيلية

شفيق طبارة

◄ «ابنة أبريل»

ميشال فرانكو (المكسيك)

ماريان خوري وسارة

يوسف شاهين مع والدته

في «سينما زاوية» في
القاهرة ،تنطلق بعد غد
عروض شريط المخرجة
والمنتجة المصرية حول
عائلة لعبت دورًا أساسيًا في
الساحة السينمائية المصرية.
ُ
ظهر العمل صورًا ومقاطع
ي ِ
فيديو من أرشيف األسرة.
مقاطع تحكي ارتحال
أفرادها من اإلسكندرية
إلى بيروت ،وحياتهم في
القاهرة ضمن أوساط
ضمت نجومًا كبارًا ،أمثال
عمر الشريف وصباح وهدى
سلطان ...ويوسفّ شاهين،
خال المخرجة ،يشكل جزءًا
أساسيًا من المشروع
محمد الدخاخني
ف ــي ع ــام  ،1944نـشــر ج ــورج أوروي ــل
مراجعة لـ «الحياة السرية لسلفادور
دال ـ ـ ـ ـ ــي» ،قـ ـص ــة ح ـ ـيـ ــاة دالـ ـ ـ ــي ب ـق ـل ـمــه،
ً
واف ـت ـت ـح ـه ــا قـ ــائـ ــا« :ت ـ ـكـ ــون ال ـس ـيــرة
الذاتية موضع ثقة فقط عندما تكشف
عن شــيء مـحــرج»« .إحكيلي» (ساعة
و 35د ـ ـ  ،)2019فيلم الـسـيــرة الــذاتــي
الجديد للمخرجة واملنتجة املصرية
ماريان خــوري ،يبوح بأشياء كثيرة،
قــد يمتنع غالبية الـنــاس عــن حكيها
م ـخــافــة الـ ـح ــرج ،ح ــول عــائ ـلــة لـعـبــت،
وم ــا زالـ ــت ،دورًا مـعـتـبـرًا ف ــي الـحـيــاة
السينمائية املصرية.
هذا العمل التسجيلي يقوم باألساس
على مزيج من خمس مقابالت :واحدة
مــع يــوســف شــاهــن ( 1926ـ ـ ،)2008
املخرج املصري الراحل وخال ماريان،
أج ــري ــت ف ــي مـكـتـبــه ق ـبــل س ـن ــوات من
وفــاتــه عــام 2008؛ ثانية مــع مارسيل
خ ــوريّ ،
عمتها ،فــي بيتها؛ ثالثة مع
أخ ــوي ـه ــا ،إي ـل ــي وغ ــاب ــي ،ف ــي حــديـقــة
«ف ـن ــدق امل ــاري ــوت» ف ــي ح ــي الــزمــالــك؛
رابـعــة مــع س ــارة ،ابنتها ،بــن فرنسا
وك ــوب ــا؛ وأخ ـي ــرة ،بــالـ ّـصــوت فـقــط مع
ّ
جدتها ،ماريكا .وفيما عقدت ماريان
ّ
ك ــل امل ـق ــاب ــات بـنـفـسـهــا ،ف ــإن شــاهــن
نفسه هو من أدار املقابلة األخيرة مع

من الفيلم

أمه قبل مدة طويلة على ما يبدو.
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى امل ـ ـقـ ــابـ ــاتُ ،ي ـظ ـ ِـه ــر
ال ـع ـم ــل صـ ـ ــورًا وم ـق ــاط ــع ف ـي ــدي ــو مــن
أرشيف العائلة ،ال سيما ذاك الخاص
بماريان .في هذا األرشيف ،نرى أفراد
الـعــائـلــة وارتـحــالـهــم مــن اإلسـكـنــدريــة
إل ــى ب ـيــروت والـعـكــس ،وحـيــاتـهــم في
الـقــاهــرة ضمن أوس ــاط ضمت نجوم
سـيـنـمــا كـ ـب ــار ،أمـ ـث ــال ع ـمــر ال ـشــريــف
وص ـبــاح وه ــدى سـلـطــان ،وأعــراسـهــم
وحفالتهم ومآدبهم.
وملا كان شاهني ،أو «جو» كما اعتاد
املقربون واألصــدقــاء نعته ،قد جسد
بجرأة كبيرة نساء العائلة في أعماله
السيرذاتية ،خصوصًا «إسكندرية...
ل ـي ــه؟» ( )1978و«ح ــدوت ــة مـصــريــة»
( ،)1982ص ـ ــار الزمـ ـ ــا وم ـت ــوق ـع ــا أن
يضم الفيلم ،الذي يحكي قصة هؤالء
الـنـســوة عـبــر واح ــدة مـنـهــن ،مشاهد
مـ ــن أفـ ــامـ ــه .الـ ـفـ ـك ــرة الـ ـت ــي حــرضــت
م ــاري ــان ع ـلــى ص ـنــاعــة ال ـف ـي ـلــم تـبــدو
واض ـحــة ج ـدًا فــي عـقـلـهــا ،وإن كانت
غير قادرة على إقناع ابنتها بها على
نـحــو ت ــام :لـقــد ت ــازم امل ــوت والـحـيــاة
فـ ــي تـ ــاريـ ــخ هـ ـ ــذه الـ ـع ــائـ ـل ــة بـ ـص ــورة
مميزة .بشكل أوضح ،لطاملا تقاطعت
أحداث الحياة ،مثل الزواج والوالدة،

مــع ح ــدث امل ــوت .فليلة زواج كــل من
جان وإيريس ،والدي ماريان ،توفيت
أم جــان .وعندما عرفت إيــريــس أنها
ح ــام ــل ب ـ ـمـ ــاريـ ــان ،أرادت إجـ ـه ــاض
الـجـنــن وحـ ــددت بــالـفـعــل مــوع ـدًا مع
ط ـب ـي ــب إلج ـ ـ ـ ــراء ذل ـ ـ ــك .وقـ ـ ــد تــدخ ـلــت
العمة ،مارسيل ،وأوقـفــت األمــر وهو
عـلــى وش ــك ال ــوق ــوع .الـتــأمــل فــي هــذه

يضم الشريط مقاطع من أفالم
يوسف شاهين الذي جسد بجرأة
كبيرة نساء العائلة في أعماله
السيرذاتية
ال ـت ـعــاق ـبــات ه ــو بــالـتـحــديــد م ــا حــرك
صانعة الفيلم.
كـ ـ ــان املـ ـ ـ ــوت مـ ــن ال ـ ـت ـ ـكـ ــرار فـ ــي ح ـي ــاة
مـ ــاريـ ــان ،وهـ ــي الـ ـت ــي ع ــاش ــت رح ـيــل
ال ـج ــدة واألب واألم وال ـخ ــال وال ــزوج
ال ـثــانــي ،بحيث شـكــل ص ــورة الحياة
ف ــي وج ــدان ـه ــا ،إل ــى ح ــد أن ـه ــا ،ضمن
ح ــواره ــا مــع ابـنـتـهــا ،سـ ــارة ،تحدثت
بشكل واضح عن مسائل تخص اإلرث
وإدارة شــركــة اإلن ـتــاج وم ــا إل ــى ذلــك،

مسكونة بهاجس الرحيل.
م ـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــا ،ت ـ ـبـ ــدو سـ ـ ـ ـ ــارة ،وه ــي
األكثر بالغة في التعبير عن نفسها،
م ـ ـه ـ ـجـ ــوسـ ــة ب ـ ـ ــأم ـ ـ ــور أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى خ ـ ــال
املـقــابـلــة مـتـعــددة األمـكـنــة .فـقــد ولــدت
ألم م ـس ـي ـح ـيــة مـ ـص ــري ــة لـ ـه ــا جـ ــذور
شامية وأب مسلم مصري له جذوره
املـغــاربـيــة ،ون ـشــأت بــن مـصــر وكـنــدا
وفــرنـســا ،وتـتـحــدث الفرنسية بشكل
أسـ ــاسـ ــي ،وج ـع ـل ـهــا هـ ــذا ك ـل ــه ت ـطــرح
عـلــى نفسها أسـئـلــة تـخــص هويتها
ومكانها في هــذه املساحات البينية.
وقـ ـ ــد بـ ـ ــدا كـ ـم ــا لـ ــو أن االبـ ـ ـن ـ ــة ،ال ـت ــي
ن ــراه ــا م ـت ـش ـك ـكــة وأحـ ـي ــان ــا مـتـهـكـمــة
ت ـجــاه أسـئـلــة األم مـنــذ بــدايــة الـعـمــل،
تصنع مساحة واضحة بني همومها
تلك الخاصة باألم.
وانشغاالتها وبني ّ
ش ــاه ــن ي ـج ـي ــب ،ب ـخــف ــة ظ ــل ول ـس ــان
الذع ،ع ـ ــن أسـ ـئـ ـل ــة مـ ـ ــاريـ ـ ــان ب ـش ــأن
ال ـعــائ ـلــة ،خ ـصــوصــا أخ ـت ــه ،إي ــري ــس.
ً
وه ــو ال ي ـت ــردد ،م ـثــا ،فــي الـسـخــريــة
م ــن إحـ ــدى ن ـســاء ال ـعــائ ـلــة واإلش ـ ــارة
إل ــى بخلها الـشــديــد و«الــامـنـطـقــي»
ب ـح ـســب ت ـع ـب ـيــره ،وال ـح ــدي ــث بشكل
واضــح عــن عــدم حصول أي انسجام
بينه وبــن جــان والــد مــاريــان .وجــان
ع ـمــل ل ـصــالــح اس ـت ــودي ــوه ــات كـبــرى

مثل «يونيفرسال» و«فوكس» ،وأنتج
أيـضــا بعضًا مــن أف ــام شــاهــن التي
ّ
لــم يـكـتــب لـهــا ال ـن ـجــاح ،وه ــو مــا وتــر
العالقة بينهما بشكل أكبر.
بــالــرغــم مــن أن الـعـمــل لــم يـتـطــرق إلــى
أي أحـ ـ ــداث س ـيــاس ـيــة ،ف ــإن مــوضــوع
سياسات التأميم التي انتهجها نظام
جمال عبد الناصر كــان حــاضـرًا .فقد
ط ــال ــت هـ ــذه ال ـس ـي ــاس ــات أم ـ ــاك جــان
خ ـ ــوري .وكـ ــان ش ــاه ــن ،بـسـبــب قــربــه
ُمــن رج ــال فــي السلطة آن ــذاك ،أول من
أخ ـ ِـب ــر بـ ــأن خ ـ ــوري جـ ــاء ع ـلــى قــائـمــة
م ــن س ـتــؤمــم أم ــاك ـه ــم ،وم ــن ث ــم أبـلــغ
َس ِلفه حتى «يجهز األوراق» الخاصة
باملمتلكات .وخــال حكيه املــوضــوع،
أشار إلى أن السلطات الالحقة أعادت
األمـ ـ ـ ــاك امل ـ ـص ـ ــادرة إل ـ ــى أص ـحــاب ـهــا
باستثناء والد ماريان .خالل األجزاء
امل ـ ـعـ ــروضـ ــة مـ ــن املـ ـق ــابـ ـل ــة ،لـ ــم يـعـلــق
املـ ـخ ــرج ال ـك ـب ـيــر ع ـل ــى هـ ــذه ال ــوق ــائ ــع
الـعــائـلـيــة ب ـصــورة سـيــاسـيــة ،بــالــرغــم
مما عرف عنه من ّ
تسيس واضــح في
حياته وأعماله ومقابالته .وربما من
املفيد هنا ال ـعــودة إلــى املقابلة التي
أجـ ــراهـ ــا م ـع ــه جـ ــوزيـ ــف م ـس ـع ــد ،فــي
 25أي ـلــول (سـبـتـمـبــر)  ،1998لصالح
مجلة «الدراسات الفلسطينية» ،التي
سياسيًا.
يسهب فيها
َ
بينما لم يمتلك األخ ــوان أي حماسة
في البدء لإلجابة عن أسئلة أختهما
ب ـشــأن األم ،فــإنـهـمــا الن ــا فــي النهاية
وشاركاها ذكرياتهما .ومن جانبها،
كــان ــت ال ـع ـمــة األك ـث ــر ت ـع ــاون ــا ،ورب ـمــا
األق ــوى ذاك ــرة بالرغم مــن أنـهــا بلغت
من العمر مداه ،في رسم إطار للحياة
التي عاشها والدا ماريان.
املقابلة الصوتية التي عقدها شاهني
م ــع أم ـ ــه ت ـج ـتــر املـ ـش ــاع ــر وت ـض ـف ــي ـ ـ ـ
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا حـ ـ ــن ي ـ ـم ـ ـتـ ــزج ص ــوت ـه ــا
ب ـص ــوت ت ــاط ــم مـ ــوج ال ـب ـحــر ـ ـ ـ ـ حــالــة
سينتمنتالية على األمر برمته .هنا،
تتحدث «نونا ماريكا» عن الفقر الذي
عــانـتــه عائلتها وع ــن ال ـحــب ال ــذي لم
ينشأ قط بينها وبني زوجها .ابنتها،
إيـ ــريـ ــس ،أيـ ـض ــا س ـ ــوف ي ـن ـت ـهــي بـهــا
الـحــال إلــى «زواج الـصــالــونــات» هــذا،
وكذلك حفيدتها ،ماريان ،في زيجتها
األول ــى .كــأن نساء العائلة بأجيالهن
املختلفة كتب عليهن العيش بني ندرة
الحب ووفرة املوت.
يطلق فيلم «احكيلي» فــي «سينما زاويــة»
في القاهرة بدءًا من بعد غد األربعاء
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بــدايــة «اب ـنــة أب ــري ــل» تعطينا ص ــورة عن
ك ـي ـف ـيــة س ـي ــر ال ـف ـي ـل ــم .غـ ـم ــوض وأس ـئ ـلــة
تــؤرق ـنــا م ــن امل ـشــاهــد االولـ ـ ــى ،ح ــن نــرى
امـ ـ ـ ــرأة ت ـح ـضــر الـ ـفـ ـط ــور ،وف ـ ــي الـخـلـفـيــة
صوت البحر وصوت شخصني يمارسان
ال ـج ـن ــس .م ــراه ـق ــة ت ـف ـتــح ال ـ ـبـ ــاب ،ت ـغ ــادر
ً
الـغــرفــة ،عــاريــة ،راضـيــة وحــامــا .يلحقها
ش ــاب ي ــأك ــل بـيـضــة م ــن امل ـط ـبــخ وي ــذه ــب.
بـضــع كـلـمــات تـنـطــق وب ـعــض اإلي ـم ــاءات
الـقــاتـمــة .ه ــذا ال ـه ــدوء الـغــريــب مــا هــو إال
ع ــام ــة ع ـل ــى ال ـت ـف ـكــك األس ـ ـ ــري وال ـع ــاق ــة
الغريبة التي تجمع أفراد األسرة ،وخاصة
عالقة األم بابنتها .غياب األم ثم قدومها
ّ
سيحرك
فجأة بالتزامن مع والدة الطفل،
النسيج العائلي املعقد .يتبع السيناريو
الـســرد نـفـســه ،مــع إضــافــة مجموعة أكبر
ّ ّ
من الشخصيات .إل أن هناك أربعة أفراد
سيتشاركون هذه القصة .نواة القصة هي
األم أبريل (إيما سواريز) شخصية تحمل
معها مشاكل عاطفية معقدة ،تــؤدي بها
إلى سلوك غير طبيعي ومختل .لقد حقق
امل ـخــرج املكسيكي مـيـشــال فــرانـكــو خــال
سـنــوات قليلة وعــدد قليل مــن األف ــام ،ما
يمكن أن يــأخــذ سـنــوات طويلة ملخرجني
آخــريــن لتحقيقه .مــن خــال مــا قــدمــه إلى
اآلن ،اسـتـطــاع أن يـ ّ
ـؤســس لـنـمــط ســردي
يـسـهــل ال ـت ـعــرف إل ـي ــه .م ــن خ ــال مـهــارتــه
فـ ــي إثـ ـ ـ ــارة أجـ ـ ـ ــواء م ـش ـح ــون ــة ،يـ ـق ــدم فــي
أفالمه معلومتني أو ثالثًا ،تاركًا سلسلة
كــامـلــة مــن الـخـطــوط واألحـ ــداث املحتملة
وسيكولوجية شخصياته تسرد القصة.
ف ــي «ابـ ـن ــة أب ــري ــل» ( )2017ال ـ ــذي حصد
جائزة لجنة التحكيم في مسابقة «نظرة
ما» خالل «مهرجان كان السينمائي» ،لم
يبتعد فرانكو عن نمطه .قدم قصة مثيرة
أخ ـ ــرى ،درام ـ ــا م ـع ـقــدة ع ــن أسـ ــرة مفككة،
مـتـ ّـو ًجــا املمثلة اإلسـبــانـيــة إيـمــا ســواريــز
م ـل ـك ــة ع ـل ـي ـه ــا .م ــن خ ـ ــال س ـي ـكــولــوج ـيــة
شخصياته ،يطور الفيلم نفسه ،من خالل
الـشـخـصـيــات وت ـطـ ّـورهــا ال ـب ـطــيء ،وجــزء
كبير منه ما هو إال مقدمة طويلة لنتائج
مفاجئة وغير متوقعة.
ّ
ق ــوة الفيلم تكمن فــي أن فــرانـكــو محايد
في تقديم دوافع شخصياته .ال يرغب في
فــرض أحكام على سلوكياتها .وبالتالي
مــن خــال طريقة الـســرد وتجميع القطع
الـنــاقـصــة الـتــي تنكشف شيئًا فشيئًا ،ال
يمكن للمشاهد فــرض أحكامه أيضًا ،بل
نـجـلــس ونـشــاهــد كـيــف يـتـطــور كــل شــيء
و ّك ـي ــف ي ـن ـت ـهــي .ال ت ـخـ ّـيــب الـشـخـصـيــات
ّ
ظننا بــأن أفعالها ستتخطى املعقول في
وق ــت م ــا .تـعــرف كـيــف تزعجنا مــن خــال
تـصــرفــاتـهــا ،ودائ ـمــا مــا ننتظر مــا يمكن
أن ت ـف ـع ـلــه أكـ ـث ــر أو ك ـي ــف ي ـم ـكــن لـحـجــم
الــدمــار والتفكك أن يكون أوس ــع .أسلوب
فرانكو القصصي يطرح تطورًا تدريجيًا
لـلـتـغـيــرات فــي عــواطــف الـجـهــات الفاعلة
األربــع :بعد استقرار األم في املنزل ،تبدأ
بـ ـع ــرض ح ـمــاقــات ـهــا امل ـ ـتـ ــزايـ ــدة ،وظ ـه ــور
جنونها يزيد التوتر واملخاطر ،خصوصًا
لــابـنــة ال ـتــي وص ـلــت لـلـتــو إل ــى األم ــوم ــة.
فشخصية األم تستحق الــدراســة ،كأنها
تجلد نفسها ،كأن وقتها قد انقضى ،ولم

تعد الشابة التي كانتها .وألنه ال يمكنها
إحياء املاضي ،تأتي به إلى الحاضر بكل
عواقب ما قد يحدث.
«اب ـنــة أبــريــل» فيلم مـعـقــد ،يــرفــع االصـبــع
الوسطى في وجــه مفهوم األمــومــة ،مليء
بــاإلشـكــالـيــات األخــاقـيــة واألسـئـلــة حــول
معنى العائلة ،تم تصويره بكاميرا هادئة
نسبيًا ،وجامدة مثل الشخصيات ،تسمح
لإلثارة بالتسلل بهدوء .مثل أفالم فرانكو
الـســابـقــة ،الـشـخـصـيــات غـيــر واض ـح ــة ،ال
تـفـسـيــر م ــؤكـ ـدًا وواضـ ـح ــا لـتـصــرفــاتـهــا،
تـغــافـلـنــا بــأفـعــالـهــا ،تـخــدعـ ّنــا بــأفـكــارهــا،
وتتصرف خالفًا ملا هو متوقع منها .تقفز
م ــن س ـل ــوك إل ــى آخ ــر وت ـض ــع م ــع امل ـخــرج
املسؤولية التحليلية على املشاهد.

◄ «باكورو»

كليبر فيلهو وجوليانو دورنيلز (البرازيل)
الـ ـ ــدرامـ ـ ــا االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة فــي
«باكورو» التي تبدأ كنظرة حميمة وغير
واض ـحــة إل ــى مجتمع متماسك فــي قرية
ّ
تتحول تدريجًا
تقع في الريف البرازيلي،
إل ـ ــى اإلث ـ ـ ـ ــارة ح ــن ي ـت ـجـ ّـم ــع أه ـ ــل ال ـقــريــة
للدفاع عنها ضد «الغزاة» .فيلم املخرجني
ال ـ ـبـ ــرازي ـ ـل ـ ـيـ ــن (ج ـ ــائ ـ ــزة لـ ـجـ ـن ــة ت ـح ـك ـيــم
«مـهــرجــان ك ــان»  )2019ال ــذي تــم تقديمه
ّ
بعناية مبتكرة وبأساليب إبداعية ،يتسم
بوتيرة بطيئة فــي تقديم املـعـلــومــات ،ما
يسمح للمشاهد بالتفكير فــي كــل شــيء.
ب ـهــذه ال ـطــري ـقــة امل ـن ـفــذة ب ـبــراعــة ،يـتــرافــق
الـخــط الـتــدريـجــي مــع ان ـت ـقــادات واضـحــة
ل ـل ـن ـظــام ،واسـ ـتـ ـع ــارات ت ـش ـيــر إلـ ــى ال ـقــوة
الخفية للناس العاديني وتاريخهم.
«ب ـ ــاك ـ ــورو» ه ــو اس ـ ــم ق ــري ــة خ ـي ــال ـي ــة فــي
البرازيل في املستقبل القريب ،لكن ليس
ف ـي ـهــا ش ـ ــيء ي ـش ـبــه امل ـس ـت ـق ـبــل وال حـتــى
الـ ـح ــاض ــر .س ــرع ــان م ــا ن ـع ـلــم أن ال ـقــريــة
ُمـحـيــت مــن جـمـيــع ال ـخــرائــط الـجـغــرافـيــة،
والهواتف املحمولة فيها ال تعمل ،وأنها
مـحــاطــة بـسـ ّـيــاح غـيــر ع ــادي ــن .ه ــؤالء هم
مستثمرون أمـيــركـيــون أثــريــاء ،ينظمون
عـمـلـيــة م ــراق ـب ــة ورحـ ـل ــة سـ ـف ــاري ب ـق ـيــادة
شخص أملاني ،لكن هدفهم ليس اصطياد
ال ـح ـيــوانــات إن ـمــا أه ــل ال ـقــريــة بـمـســاعــدة
ال ـح ـكــومــة .ب ــذل ــك ،يـنـظــم س ـك ــان ب ــاك ــورو
حملة دفاع عنها ضد الصيادين األجانب.
يمزج الفيلم الفانتازي بالواقع القاسي،
ويفعل ذلك بطريقة دموية مثيرة للصدمة
ومسلية فــي آن .ت ــدور القصة م ــرات عدة
حــول محورها ،لتتحول إلــى عبث ممتع.

«ابنة ابريل» دراما معقدة عن أسرة مفككة

عـ ـل ــى مـ ـ ــدى س ــاعـ ـت ــن ،يـ ـق ــدم املـ ـخ ــرج ــان
أنــواعــا عديدة من األفــام في فيلم واحــد:
اج ـت ـمــاعــي وك ــوم ـي ــدي وس ـي ــاس ــي ،خـيــال
علمي ووثــائـقــي مـمــزوج بعلوم اإلنـســان
(اإلن ـثــروبــولــوج ـيــا) ،ســايـكــاديـلــي مرعب
وإثارة وويسترن.
الفيلم يتغير بــاسـتـمــرار ،يغير وجـهــات
ال ـ ـن ـ ـظـ ــر واحـ ـ ـ ـ ـ ــدة ت ـ ـلـ ــو األخـ ـ ـ ـ ـ ــرى وي ـق ـل ــب
ال ـ ـتـ ــوق ـ ـعـ ــات .األم ـ ـ ـ ــر مـ ـ ـت ـ ــروك ل ـل ـم ـشــاهــد
بـمـتــابـعــة ال ـس ــرد ب ـب ــطء .ال ش ــيء مــؤك ـدًا،
وكــل شــيء مفتوح على مفاجآت حتمية.
ال يسعى املخرجان إلرضــاء املشاهد ،بل
يتركان فيلمهما يتحرك بطريقة غريبة،
تاركني للجمهور القبول أو النفور .يسعى
الفيلم للحفاظ على القصة واملفاجآت ،فال
بطل واحدًا ،بل القرية بكاملها ،يستحوذ
ح ــوال ــى  20شـخـصــا ع ـلــى مـشـهــد واح ــد،
ويـلـعـبــون أدوارًا م ـحــددة إلف ـســاح املـجــال
آلخرين في املشهد التالي .ينتهي الفيلم
مــن دون أن نـتــذكــر أس ـمــاء مـعـظــم هــؤالء
الـسـكــان ،ولـكــن ال يـهــم ،فــاألســاســي يكمن
ّ
ف ــي وظـيـفـتـهــم ف ــي ظ ــل وض ــع اجـتـمــاعــي
سياسي دقيق.
ي ـخ ـتــار امل ـخ ــرج ــان هـ ــذه ال ـق ـصــة لـغــرض
ً
معني :بدال من فيلم متشائم عن البرازيل،
ً
ي ـقــدمــان ع ـمــا خـيــالـيــا مـشـبـعــا بسينما
الـ ــواقـ ــع م ــع انـ ـتـ ـق ــادات حـ ـ ــادة لـلـسـيــاســة
الـبــرازيـلـيــة ال ـتــي تــولــي ال ـث ــروة واألربـ ــاح
واالسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــار ع ـ ـلـ ــى حـ ـ ـس ـ ــاب الـ ـضـ ـم ــان
االجتماعي ومساحة العيش وحتى جثث
البشر.

◄ «بفضل الرب»

فرنسوا أوزون (البرازيل)
خــال عــرض الفيلم في «مهرجان برلني»
 2019حيث حصد جــائــزة ال ــدب الفضي،
اعـتــرف املـخــرج الفرنسي فرنسوا أوزون
ّ
جــديــد ضغطًا
بــأمـلــه بــأن يـشــكــل فيلمه الـ ّ
عـلــى ال ـق ـضــاء الـفــرنـســي .لـكــنــه ك ــان يشك
ف ــي ال ـن ـت ـي ـجــة ال ـس ــري ـع ــة لـ ـه ــذا ال ـض ـغــط.
«بـفـضــل الـ ــرب» قـصــة حـقـيـقــة حــدثــت في
فرنسا بني أعــوام  1986و .1991هو إدانة
لـجــرائــم االغـتـصــاب والـتـحــرش الجنسي
ف ــي الـكـنـيـســة ال ـكــاثــول ـي ـك ـيــة ف ــي فــرن ـســا.
ال ـهــدف الــرئـيـســي هــو األب بــرنــار برينا،
الذي اعتدى جنسيًا على  80قاصرًا خالل
هــذه الفترة فــي مدينة لـيــون ،إضــافــة إلى
ال ـك ــاردي ـن ــال فـيـلـيــب ب ــارب ــاران الـ ــذي كــان
دائمًا على دراية بهذه القضايا وترك األب
لـسـنــوات فــي مكتبة وفــي اتـصــال مباشر

«بفضل الرب» يقدم اعتداءات رجال الدين على األطفال

مع األطفال.
يحكي الفيلم القصة الحقيقة اللكسندر
(مـيـلـفـيــل ب ــوب ــو) الـ ــذي ق ــرر ال ـخ ــروج عن
ص ـم ـت ــه ب ـع ــد ث ــاث ــن عـ ــامـ ــا ،وق ـ ــرر بـعــث
رسالة إلى الكاردينال بارباران (فرانسوا
م ــاث ــوري ــت) امل ـس ــؤول ع ــن ابــرش ـيــة لـيــون،
ً
ليؤكد له على ّ
تدينه أوال ،مــرورًا بقصته
ً
ً
عندما كان طفال في الكشافة وصوال إلى
اعتداء األب برينا عليه .تعاطفت الكنسية
ّ
معه ،لكنها لم تتخذ أي إجــراء بحق األب
حتى بعد اعترافه ،وترك منصبه .حينها
ق ـ ّـرر الـكـسـنــدر الــذهــاب للشرطة والبحث
عن الضحايا اآلخرين .ولكثرتهم يؤلفون
جـمـعـيــة وت ـب ــدأ بـعــدهــا امل ـحــاك ـمــات الـتــي
كانت انتهت أوائل عام ( 2019بعد عرض
الفيلم).
ّ
ي ــرك ــز امل ـخ ــرج ال ـفــرن ـســي ع ـلــى الـضـحــايــا
الــذيــن عــانــوا لسنوات ،فــي فيلم يمكن أن
ي ـك ــون بـمـثــابــة درام ـ ــا عــائـلـيــة ع ــن اآلث ــار
النفسية التي أصابت الضحايا وكفاحهم
للعدالة ولو بعد سنوات طويلة .بناء على
األحداث الحقيقية ،يدين أوزون الكنيسة
بفيلم رصــن كوثيقة درامـيــة ،يقدم فيها
العديد من القصص املروعة الذي مارسها
رجــال الدين على األطفال من دون إخفاء
الـ ـحـ ـق ــائ ــق ،بـ ــل ب ــإخـ ـف ــاء ب ـع ــض ب ـي ــان ــات
الضحايا احترامًا لخصوصيتهم.
بــواقـعـيــة محكمة ،أدان اوزون التسلسل
الـ ـه ــرم ــي ال ـك ـن ـس ــي الـ ـ ـق ـ ــادر ع ـل ــى إخ ـف ــاء
الـحـقــائــق وال ـجــرائــم ،وه ــدف إلــى تحقيق
العدالة االجتماعية .ولكن يبقى السؤال:
هل يمكن للسينما أن تكون قوة تسهم في
مكافحة هذه الجرائم؟ الجواب ال يزال كال.
تـعــرض الشريط للنقد مــن ِقـبــل الكنيسة
ق ـبــل ع ــرض ــه وخ ــال ــه ،واأله ـ ــم أنـ ــه حـتــى
هــذه الشهادة السينمائية لــم تكن كافية
إلرساء العدالة ،فنتيجة
للقضاء الفرنسي ّ
املحاكمات جاءت مخففة.

◄ «جسد المسيح»

جان كوماسا (بولندا)

يقدم املخرج البولندي جان كوماسا في
فـيـلـمــه ال ــروائ ــي ال ـثــالــث الـ ــذي شـ ــارك في
«م ـه ــرج ــان ال ـب ـنــدق ـيــة» األخ ـي ــر وامل ــرش ــح
لـجــائــزة األوس ـك ــار ألفـضــل فيلم أجنبي،
ق ـص ــة غ ــري ـب ــة ح ــدث ــت ب ــال ـف ـع ــل .م ـح ـكــوم
سابق أصبح كاهنًا في أبرشية ،ولم يتم
اكتشاف ذلك إال بعد ستة أشهر أظهر فيها
«الكاهن» تفانيًا في مهمته وإيمانًا أكبر
من الكاهن الحقيقي السابق .داني دانيال

«جسد المسيح» ليس ضد الدين بل ضد الدوغمائية

(بارتوز بيلينيا) شاب يبلغ  20عامًا ،وجد
نفسه في تحول روحــي أثناء قضاء مدة
عقوبته في أحــد مراكز االحتجاز بسبب
جريمة قتل .يرغب دانـيــال في أن يصبح
كــاهـنــا ،لكن هــذا مستبعد بسبب سجله
الجنائي .لدى مغادرته املركزُ ،ع ِّي للعمل
فــي ورش ــة نـجــارة فــي بـلــدة صـغـيــرة .لكن
عند وصوله ،لبس مالبس كاهن ،واكتمل
الخطأ عندما اعتقد السكان أنــه الكاهن
الجديد .يصبح ظهور هذا الواعظ الشاب
الكاريزماتي فرصة ملجتمع اهتز بمأساة
وقعت قبل وقت قصير للبدء في تضميد
الجراح .رغم طريقة التبشير التي أثارت
ً
ج ــدال كبيرًا لــدى الـسـكــان ،إال أن جاذبية
الكاهن الـكــاذب بــدأت بإلهام الجميع مع
مرور الوقت .اللغة السينمائية في «جسد
املـسـيــح» قــاسـيــة كـمــا هــي واق ـع ـيــة .وهــذا
بــالـطـبــع يـحــدد لهجة ه ــذه الـقـصــة .يقدم
كوماسا دانيال كشاب استغل فرصة عن
طيب خاطرّ ،
فغيرت حياته إلى األبد .مع
بدئه بالتبشير ،يمنحنا املخرج انعكاسًا
وعـمـقــا مـثـيـرًا لــإعـجــاب ويــأخــذنــا بعيدًا
وعـمـيـقــا .دان ـي ــال ال ــذي يـشـعــر بــاالرت ـبــاك
ولكن الــواثــق مــن نفسه ،يبدأ باالستماع
إل ــى اع ـتــرافــات سـكــان الـقــريــة .وم ــن هناك
نـسـمــع األسـ ــرار والـ ـك ــوارث ال ـتــي ستكون
جزءًا مهمًا في الفيلم.
ما يكتشفه دانيال في املجتمع ومشاكله
وتـقــديــم الـحـلــول لــه ،يـمـهــدان الـطــريــق لنا
لتطوير األسئلة التي تعطي الفيلم املادة
الـحـقـيـقـيــة ل ـل ـســرد .لـيــس ه ـنــاك مــواجـهــة
ّ
ب ــن ال ـخ ـيــر وال ـش ــر (رغـ ــم أن ذل ــك يـحــدث
داخل شخصيات عدة) وليس هناك إثارة
أو تــرقــب فــي ان ـت ـظــار فـضــح أم ــر دان ـيــال.
الـتــركـيــز األســاســي هــو فـقــط عـلــى اإلط ــار
امل ـج ـت ـم ـعــي ل ـس ـكــان ال ـق ــري ــة وم ـشــاك ـل ـهــم.
ه ـنــا ت ـبــدأ األس ـئ ـلــة ب ـغــزو ف ـكــرنــا :أسـئـلــة
عــن ال ـن ـفــاق ،فـهــل يـمـكــن أن ي ـكــون املـجــرم
وال ـ ـكـ ــاذب مـسـيـحـيــا أك ـث ــر م ــن ربـ ــة مـنــزل
مــؤمـنــة تـقـلـيــديــة؟ ع ــن امل ـغ ـفــرة والـشـعــور
بالذنب والخطايا ،فمن يستحق املغفرة؟
سـ ـ ـت ـ ــراودن ـ ــا أسـ ـئـ ـل ــة أي ـ ـضـ ــا ع ـ ــن أس ـ ــاس
ال ـخ ـط ـي ـئ ــة ،ف ـه ــل ي ـن ـق ــذ ح ــاض ــر دانـ ـي ــال
ماضيه؟
ال ـ ـ ـحـ ـ ــادث املـ ـ ـ ـ ـ ــروري الـ ـ ـ ــذي ي ـس ـب ــب أزم ـ ــة
وتوترات وعداء في القرية ،يكون العامود
الفقري للقصة .هــذه الـكــارثــة مــع الكارثة
الدينية التي يجسدها دانـيــال ،هما أهم
ع ـن ــاص ــر ال ـف ـي ـل ــم .ف ـه ــل ن ـس ـت ـحــق جـمـيـعــا
املغفرة؟ شخصية الكاهن الجديد غريبة
بــالـنـسـبــة إل ــى املـجـتـمــع «امل ـت ــدي ــن» ،فهو
ي ـقــدم نـفـســه ك ـكــاهــن غ ـيــر م ـل ـتــزم ،يـشــرب
الـبـيــرة وال يــرفــض م ـلــذات الـجـســد .يقدم
الخطب على وقع موسيقى الــراب ،ولديه
وشم على جسده .فهو فقد عذابه الداخلي
ويعرف الحياة تمامًا ألنه عاشها .بهذا،
أع ــاد الـكــاهــن الـجــديــد الـجـســر بــن الــديــن
واملؤمنني.
يـقــدم املـخــرج البولندي فيلمًا ليس ضد
ال ــدي ــن ب ــل ض ــد ال ــدوغ ـم ــائ ـي ــة ،ض ــد دي ــن
م ـت ـص ـلــب .ف ــاألع ـم ــال «ال ـص ــال ـح ــة» ألنـهــا
ال ت ــؤدي دوم ــا إل ــى نـهــايــة ج ـيــدة .جعلنا
ن ـت ـخ ـب ــط ب ـش ـك ــل م ـ ــأس ـ ــاوي فـ ــي حـقـيـقــة
األديـ ــان وال ـت ـطــرف والـتـصـلــب .تــركـنــا مع
دانيال وسكان القرية في دائــرة وأغلقها
وتركنا في طريق أسئلتنا التي لم تنتهِ
بعد.
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

َ َ ُ
الموت الضائع
بدل
ِ
َ َ
َ
نكروا!
ال تشهقوا ،وال تست ِ
ّ
األمر بمن ُّ
يتعل ُق ُ
نحبهم:
حني
َ
َ
ُ
األوقات
الحرب يموتون في
جميع َمن يموتون في
ِ
ِ
الضائعة.
َ
وأيضًا ال تشهقوا  ،وال!...
َ
ً
ُّ
الحرب ُ
ُ
الضائعة ،وأشدها بذاءة
أوقات الحيا ِة
أكبر
ِ
ِ
وقبحًا.
َ َ ّ
َ َ
ُّ
ُ
ُ
 :هي الفوائد (الفوائد ُ
غير املستـحـقة) التي يست ِـردها
َ
املوت ـ ُ
ُ
العادي ـ َتعويضًا ّ
ّ
إنجاز ُه
عما لم يستطع
املوت
ّ
الرسمي.
أوقات دوام ِه
في
ِ
ُّ
ُ
أفعال املوت.
الحرب أحط
ِ
ُ
إنهاَ :بدل الضائع.
2018/7/31

يفتتح
الحدث
مع فيلم
«دمشق
حلب»
للمخرج
السوري
باسل
الخطيب

«أسبوع المقاومة والتحرير» من بيروت إلى تونس
أثمر التعاون ّ
األول بني «املكتبة السينمائية التونسية» و«الجمعية
الـلـبـنــانـيــة لـلـفـنــون» (رسـ ـ ــاالت) ت ـظــاهــرة ثـقــافـيــة تـشـهــدهــا «مــديـنــة
الثقافة» في تونس .بــدءًا من اليوم لغاية  26كانون الثاني (يناير)
الحالي ،تجري فعاليات «الــدورة التأسيسية ألسبوع أفــام املقاومة
والتحرير» ،من خــال عــرض أفــام سينمائية من تونس ،الجزائر،
فلسطني ،لبنان ،سوريا وإيران .شرائط تندرج ضمن أفالم املقاومة
واالنتصار على العدو بمختلف أشكاله (إسرائيل والتكفيريون).
يهدف الحدث إلــى تسليط الضوء على مقاومة العدو الصهيوني،
وإبراز قضية فلسطني ،وتوثيق االنتهاكات التي ّ
تعرضت لها من ِقبل
االحتالل الصهيوني ،باإلضافة إلى رسم مسار «ملتزم في سبيل
ترسيخ فكر املقاومة والتضحية واالنتصار» ،بحسب املنظمني .على
«أسبوع املقاومة والتحرير» كذلك حلقات
مدى سبعة أيام ،يحتضن ّ
نقاشية مع الضيوف ،فيما تنظم ورش العمل الفنية.
ينطلق الحدث اليوم مع فيلم «دمشق ـ حلب» (كتابة تليد الخطيب،
وإخ ــراج باسل الخطيب ـ ـ إنـتــاج «املؤسسة العامة لإلنتاج اإلذاعــي
والتلفزيوني») ،على أن يحضر االفتتاح نجوم سينمائيون وفنانون
وإعــام ـيــون مــن دول عــربـيــة مختلفة ،أم ـثــال امل ـخــرج ج ــود سعيد،
والفنان أيمن زيــدان ،والصحافي عبد الباري عطوان ،الفنان لطفي
بوشناق وغيرهم.
غدًا الثالثاء ،سيكون العرض سوريًا أيضًا مع «مطر حمص» يليه
نقاش مع مخرجه جود سعيد .في اليوم الثالث ( ،)22/1ندوة بعنوان
«سينما املقاومة بــن الــذاكــرة واملستقبل» ،يـشــارك فيها الضيوف
األساسيون ويديرها محمد خفاجة (رساالت) ،قبل أن يحني موعد
عــرض فيلم «دم النخل» لنجدة إسماعيل أن ــزور ،يليه فيلم «رحلة

الـشــام» للمخرج اإليــرانــي إبــراهـيــم حاتمي كيا سيتبعه نـقــاش مع
املنتج محمد خزاعي .ويختتم هذا اليوم بالشريط التونسي «أسد
عرياطة» للمخرج عبد العزيز الفضالوي.
ثالثة أفــام ستحتل اليوم الرابع ( )23/1من الفعالية الثقافية ،تبدأ
مع الفيلم الشهير « 3000ليلة» للمخرجة مي املصري ،يليه «السر
املدفون» للبناني علي غفاري ،ثم «أمينة» للمخرج واملمثل السوري
أيمن زيدان.
وفــي الـيــوم الخامس ( ،)24/1مساحة للفيلم التونسي «سجنان»
للمخرج عبد اللطيف بــن عـمــار ،وللفيلم اللبناني « 33ي ــوم» الــذي
يحمل تــوقـيــع امل ـخــرج اإلي ــران ــي جـمــال شــورجــه .وف ــي ال ـيــوم التالي
ـان لفيلم «دم ـشــق ح ـلــب» ،يليه شــريــط «معركة
( ،)25/1ع ــرض ث ـ ٍ
الجزائر» للمخرج اإليطالي جيلو بونتيكورفو ،وفيلم «املخادعون»
للمصري توفيق صــالــح .أمــا الـخـتــام ( ،)26/1فمع أف ــام« :وردي»
لـلـمـخــرج ال ـنــروي ـجــي مــاتــس غ ـ ــرورد« ،ال ـف ــاق ــة» لـلـتــونـسـيــة سـمــاح
ً
املاجري« ،حبل كالوريد» لإليراني مسعود أطيابي ،فضال عن إعادة
بث فيلم «معركة الجزائر» ،وعرض لحكاية فيلم آخر يحمل االسم
عينه للمخرج الجزائري سليم آغار.
هذه ليست املـ ّـرة األولــى التي تحتضن فيها تونس فعاليات ثقافية
مماثلة ،فقد سبق لـ«سينماتيك» التونسية أن ّ
خصصت أسبوعًا
لألفالم الفلسطينية ،استضافت فيه املخرج السوري محمد ملص.

ُ
ِتسعة النعيم
َ
نعيم الظلمات
ن
م
أشهر
تسعة
ذاك الذي أمضى
ِ
ٍ
ِ
َ
ُ
نور حيا ِته،
وهو ينتظر الوقوع في ِ
ها هو اآلن ،ومنذ شهقت ِه األولى،
ُ
مراقبة َ
يفعل شيئًا َ
الع ّداد
غير
ال
ِ
خروج ِه منها.
وانتظار
ِ
ِ
2018/8/11

«الدورة التأسيسية ألسبوع أفالم املقاومة والتحرير» بدءًا
مــن الـيــوم ولغاية  26كــانــون الثاني ـ ـ «مدينة الثقافة» في
تونس.

منوعات
المصمم اللبناني يعرض اليوم مجموعته في باريس

ربيع كيروز ...التطبيع لن يمرّ

سليم وسلمى
معًا في «كراكيب»
«كراكيب» ( 50د) لكريم دكروب،
مسرحية غنائية تعتمد تقنيات
الدمى واألقنعة والفيديو .يوم السبت
املقبل ،يدعو «مسرح الدمى اللبناني»
الصغار الذين ال تتعدى أعمارهم الـ
 10سنوات إلى حضور هذا العمل في
ّ
«دوار الشمس» .تتمحور القصة حول
«سلوم» ،الطفل الذي يملك ألعابًا
كثيرة ،لكنه معتاد على تكسيرها
ورميها .ينتبه الصبي إلى ضوء
ّ
ً
يتنقل ويولد أشكاال جميلة ،فيحاول
معرفة مصدره ،ويخرج ليلحق به
ويصل إلى املصدرّ .أما «سلمى»،
فهي فتاة تسكن الحي نفسه لكنها
فقط تملك مصباحًا فريدًا ُيدعى
«لطفي» .وحني تفقده ،تخرج بحثًا
عنه.
«كراكيب» :السبت  25كانون الثاني (يناير)
الحالي ـ  16:00ـ مسرح ّ
«دوار الشمس»
(الطيونة ـ بيروت) .لالستعالم01/381290 :

ف ــي خـ ـط ــوة ث ـم ـي ـنــة ت ــأت ــي ف ــي إط ــار
م ـقــاط ـعــة الـ ـع ــدو ال ـص ـه ـي ــون ــي ،مـنــع
مصمم األزياء اللبناني ،ربيع كيروز،
العارضة اإلسرائيلية ،أربيل كينان،
من املشاركة في عرضه املرتقب اليوم
االثنني (الساعة الخامسة بعد الظهر
ب ـت ــوق ـي ــت ب ـ ـي ـ ــروت) ضـ ـم ــن أسـ ـب ــوع
األزي ـ ـ ــاء ال ــراق ـي ــة ف ــي ب ــاري ــس لــربـيــع
وص ـيــف ( 2020م ــن ال ـيــوم لـغــايــة 23
كانون الثاني /يناير الحالي) .بعد
ّ
تلقيها الخبر عبر البريد ّاإللكتروني،
يــوم الـثــاثــاء املــاضــي ،شنت املوديل
حـمـلــة عـلــى املـصـمــم الـبــالــغ  46عامًا
عـ ـب ــر وس ـ ــائ ـ ــل اإلعـ ـ ـ ـ ــام ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة
ومـ ـ ــواقـ ـ ــع الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي،
مـ ـح ــاول ــة ت ـظ ـه ـيــر ن ـف ـس ـهــا ب ـص ــورة
«الضحية» .في «بوست» نشرته على
حسابها على إنستغرام ،لفتت كينان
ّ
ّ
مصممًا لبنانيًا أبعدها عن
إلــى أن
عرضه «بسبب جنسيتي» .وتابعت:
«فـ ــي ن ـه ـ ّـاي ــة امل ـ ـطـ ــاف ،ن ـح ــن جـمـيـعــا
بشر بغض النظر عن أصلنا أو لون
بشرتنا أو عرقنا أو أي شيء آخر .كن
إنـســانــا! ّه ــذا هــو امل ـه ــم!» .وأوضـحــت
ك ـي ـن ــان أن ـ ـهـ ــا وصـ ـل ــت إلـ ـ ــى ب ــاري ــس
ق ـبــل أي ـ ــام قـلـيـلــة م ـ ّـن م ــوع ــد ال ـحــدث
ال ـفــرن ـســي ،وق ــال ــت إن ـه ــا سـئـلــت بعد
وصولها عن الوجهة التي أتت منها،
فأجابت« :تل أبيب» ،قبل أن تخضع

ثوار ظفار:
دقت ساعة التحرير!

ّ
مصمم األزياء اللبناني داره في باريس في 2008
أسس

ّ
مخصصة لها
لجلسة تصوير كانت
بالتنسيق مع الوكالة التي تتعاون
ّ
املصمم
معها ،من دون أن تعلم هوية
ال ـ ـ ــذي تـ ــرتـ ــدي ق ـط ـع ــه .وف ـ ــي ال ــوق ــت
ال ــذي لــم تـسـ ّـم فـيــه كـيـنــان ك ـيــروز في
املـ ـنـ ـش ــور ،ذك ـ ـ ــرت ص ـح ـي ـفــة «ت ــاي ـم ــز
ّ
أوف إس ــرائـ ـي ــل» أن ال ـج ـل ـســة كــانــت
ملـجـمــوعــة ك ـي ــروز ،األم ــر ال ــذي عــادت
ّ
أربيل وأكدته في مقابلة مع مجلة At
اإلسرائيلية .حاملا انتشر خبر خطوة
كيروز الشجاعة ،خصوصًا في دوائر
وع ــواص ــم تـشـهــر تـ ـوًا تـهـمــة م ـع ــاداة

السامية الجاهزة في وجه ّ
أي مبدع
داع ــم للقضية الفلسطينية ،انهالت
الـتـحــايــا مــن رواد ال ـســوشــال ميديا
ّ
املشرف.
العرب تثمينًا ملوقف كيروز
ّ
تجدر اإلشــارة إلى أن أسبوع األزياء
الــراقـيــة الـبــاريـســي يـجــري بمشاركة
ح ــوال ــى ثــاثــن دار أزيـ ــاء بـ ــارزة من
حــول العالم .إلــى جانب كيروز الذي
أسـ ــس داره ف ــي ب ــاري ــس ف ــي ،2008
ّ
يسجل عدد من املصممني اللبنانيني
حضورهم ،منهم :إيلي صعب ،جورج
حبيقة وعبد محفوظ.

يدعو «نادي لكل الناس» و«برزخ»،
يوم الخميس املقبل ،لحضور
عرض فيلم «دقت ساعة التحرير»
( 1974ـ إخراج هيني سرور) الذي
سي ّ
قدمه نجا األشقرَ ،
ُ
ويليه نقاش
ثم توقيع كتاب «ظفار :ثورة الرياح
املوسمية» ( )2019للباحث عبد
الرزاق التكريتي ،وقراءة فيهُ .يعتبر
الشريط املادة البصرية الوحيدة
التي تروي يوميات الثورة في إقليم
ظفار ّخالل الستينيات والسبعينات،
إذ يسلط الضوء على «حركة تحرير
ّ
ظفار» املجابهة لكل من االستعمار
البريطاني والحكم امللكي في ُعمان،
وكذلك على دور املرأة الجوهري في
املقاومة الشعبية.
الخميس  23كانون الثاني (يناير) الحالي ـ
ً
مساء ـ مكتبة
الساعة السادسة والنصف
«برزخ» في كافيه ( Rossaالحمرا ـ بيروت/
بناية عساف ـ الطبقة األولى).
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في
العدد

ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

02

ﻋﺪد اﻟﺒﻮاﻟﺺ ٥٫٦

«المركزي} ّ
يبدد
دوالراته على الديون
والمصارف

ﻣﻠﻴﻮن

١٫٦٧

ﻣﻠﻴﺎر  $ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺒﻮاﻟﺺ

ﺗﻮﻇﻴﻔﺎﺗﻬﺎ ٢٠٤٢

 ٥٢٢ﻣﻠﻴﻮن ) $ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة(
 ٣٧٣ﻣﻠﻴﻮن ) $ﻣﺮﻛﺒﺎت وآﻟﻴﺎت(
 ٦٨٥ﻣﻠﻴﻮن ) $ﻃﺒﻴﺔ(
 ١١٧ﻣﻠﻴﻮن ) $ﻣﺨﺘﻠﻒ(

ﻣﻠﻴﻮن$

ــ  ٨٢٠ﻣﻠﻴﻮن  $وداﺋﻊ ّ
ﻣﺠﻤﺪة ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ــ  ٣٥٨ﻣﻠﻴﻮن  $وداﺋﻊ ّ
ﻣﺠﻤﺪة ﺑﺎﻟﻠﻴﺮة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
ــ  ٤٫٥ﻣﻼﻳﻴﻦ  $وداﺋﻊ ﺑﻌﻤﻼت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ــ  ١٥٫٩ﻣﻠﻴﻮن  $ﺳﻨﺪات ﺧﺰﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
ــ  ٣٩٥ﻣﻠﻴﻮن  $ﺳﻨﺪات ﺧﺰﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ )ﻳﻮروﺑﻮﻧﺪز(.
ــ  ١٣٢٫٦ﻣﻠﻴﻮن  $ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺟﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮة
ــ  ٣٠٦ﻣﻼﻳﻴﻦ  $ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺟﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر
ــ  ١٠ﻣﻼﻳﻴﻦ  $ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺟﺎرﻳﺔ ﺑﻌﻤﻼت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.

رؤوس أﻣﻮاﻟﻬﺎ ٤٢٢٫٥

في خدمة
رأس المال الوهمي

٥
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ﻣﻠﻴﺎر  $أﺻﻮﻟﻬﺎ

الس َ
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عرين

ﻣﻠﻴﻮن$

١٧٤

ﻣﻠﻴﻮن $
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أرﺑﺎﺣﻬﺎ

ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ أﺟﻮرﻫﻢ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 ٥ﻣﻼﻳﻴﻦ ل.ل .ﺷﻬﺮﻳﺎ

ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ أﺟﻮرﻫﻢ
أﻗﻞ ﻣﻦ
ﻣﻠﻴﻮن وﻧﺼﻒ ل.ل .ﺷﻬﺮﻳﺎ

المصدر :لجنة الرقابة على شركات التأمين
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الديون العالمية
تتراكم مجددًا

٪١٫٨
تصميم :رامي ّ
عليان

ّ
شركات التأمين في فخ الديون أيضًا
تدير ًشركات التأمين
أمواال للزبائن (أقساط)
بقيمة  1.67مليار دوالر
ّ
موظفة في غالبيتها
في الدين السيادي ومع
المصارف .هذه الشركات
تدرك أنها غامرت بأموال
الزبائن طمعًا بالربح
السهل والسريع ،تمامًا
فعلت المصارف
كما ّ
يوم وظفت أموال
المودعين في الدين
السيادي

محمد وهبة
ّ
هناك قطاع رديــف أو مشتق مــن القطاع
املصرفي اسمه قطاع التأمني .سلوكهما
يسعيان للربح السهل
متماثل ،أي إنهما
ّ
والسريع .فاملصارف وظفت ودائع الزبائن
ف ــي س ـن ــدات ال ــدي ــن ال ـس ـي ــادي ،سـ ــواء في
سندات الخزينة بالليرة أو بالدوالر أم في
ش ـه ــادات اإليـ ــداع وال ــودائ ــع ل ــدى مصرف
لـبـنــان ،غير آبـهــة بمخاطر هــذا التوظيف
الذي كان ّ
يدر عليها أرباحًا سنوية طائلة
من املال ّالعام .كذلك فعلت شركات التأمني
ال ـت ــي وظ ـف ــت  %97م ــن أق ـس ــاط الـتــأمــن
لـلــزبــائــن ف ــي ح ـســابــات مـصــرفـيــة أو في
سندات دين.
بحسب اإلحصاءات الرسمية ،هناك نحو
 50شركة تأمني عاملة في لبنان أصدرت
أكثر من  5.6ماليني بوليصة تأمني تبلغ
قيمة أقساطها السنوية  1.67مليار دوالر.
ت ـتـ ّ
ـوزع هــذه الـبــوالــص على خمسة أن ــواع:
تأمني على الحياة ،تأمني على املركبات،
تأمينات طبية ،تأمينات عامة وتأمينات
ّ
الحصة األكبر من هذه البوالص
مختلفة.
ّ
مركزة في التأمينات على الحياة التي تبلغ
قيمتها  522مليون دوالر ،تليها ّ
حصة

ال ـتــأم ـي ـنــات ع ـلــى امل ــرك ـب ــات واآللـ ـي ــات من
بوليصة الزامية وأضرار مادية وتأمينات
إضافية بقيمة إجمالية تبلغ  373مليون
دوالر .أما ّ
حصة التأمينات الطبية لألفراد
واملـجـمــوعــات ،فتبلغ  685مـلـيــون دوالر،
وال ـتــأم ـي ـنــات ال ـعــامــة ال ـتــي تـشـمــل امل ـنــازل
وامل ـع ــام ــل وال ـ ـ ــورش وامل ـن ـش ــآت وط ـ ــوارئ
ال ـع ـمــل فـتـبـلــغ  153م ـل ـيــون دوالر ،فيما
تبلغ ّ
حصة التأمينات املختلفة نحو 117
مليون دوالر.
املبالغ التي جمعتها الشركات
مقابل هــذه
ّ
مــن الــزبــائــن ،تــوظــف شــركــات الـتــأمــن نحو
 2042مليون دوالر على النحو اآلتي:
ـ  820مليون دوالر ّ
مجمدة لــدى املصارف
في حسابات بالعملة األجنبية.
ـ  358مليون دوالر ّ
مجمدة لــدى املصارف
في حسابات بالليرة اللبنانية.
ـ  4.5ماليني دوالر إيداعات بعمالت مختلفة.
ـ ـ  15.9م ـل ـيــون دوالر ف ــي س ـن ــدات خــزيـنــة
بالليرة اللبنانية.
ـ ـ ـ  395م ـل ـيــون دوالر ف ــي س ـن ــدات خــزيـنــة
بالعملة األجنبية (يوروبوندز).
ـ  132.6مليون دوالر في حسابات مصرفية
جارية بالليرة.
ـ  306ماليني دوالر في حسابات مصرفية

جارية بالدوالر.
ـ ـ  10مــايــن دوالر ف ــي ح ـســابــات جــاريــة
بعمالت مختلفة.
وتشير اإلحصاءات إلى أن شركات التأمني
ّ
حققت فــي عــام  2016أربــاحــا صافية بعد
دفع الضرائب بقيمة  140مليون دوالر (163
مليون دوالر قبل الضريبة) ،ثم ارتفعت هذه
األرباح إلى  174مليون دوالر في عام 2018
( 200مليون دوالر قبل الضريبة).
ّ
ولدى هذه الشركات أكثر من  12ألف موظف
ّ
املصرح عنها للضمان
تبلغ قيمة أجورهم
مليار ليرة ،والالفت أن %66
االجتماعي 15
ّ
منهم يتقاضون أق ــل مــن  1.5مليون ليرة
شهريًا في مقابل  %1.8يتقاضون أكتر ّمن
 5ماليني ليرة شهريًا ،علمًا بأن  21موظفًا
بينهم يتقاضون أكثر من  10ماليني ليرة
شهريًا ،علمًا بأن الشركات تزعم أنها تدفع
 225مليون دوالر نفقات إدارية.
أمــا أصــول هــذه الشركات فتبلغ  5مليارات
دوالر ،ورســام ـي ـل ـهــا ت ـب ـلــغ  422.5مـلـيــون
دوالر ،ما يعني أن أرباحها السنوية توازي
 %41مــن رســامـيـلـهــا ،و %8.5مــن مجمل
توظيفاتها.
اليوم ،وفي ظل حالة اإلفالس غير املعلنة في
القطاع املصرفي ،وال سيما بعد كالم وزير
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ّ
االقتصاد منصور بطيش عن تبخر أكثر
من  40مليار دوالر من توظيفات املصارف
ف ــي ال ــدي ــن الـ ـسـ ـي ــادي ،فـ ــإن أمـ ـ ــوال أق ـســاط
ّ
التأمني باتت في مهب التبخر أيضًا ،أو على
ّ
األقــل قسمًا مهمًا منها ،مــا يــرتــب خسائر
ضخمة على شركات التأمني التي يفترض
أن تخدم زبائنها وتدفع لهم قيمة حقوقهم
في االستشفاء واملدخرات في مجال التأمني
على الحياة وسواها .في عام  2018دفعت
هـ ــذه ال ـش ــرك ــات ن ـحــو  957م ـل ـيــون دوالر
ألص ـحــاب ال ـبــوالــص ،فـهــل هــي قـ ــادرة على
في ضوء
مواصلة تسديد قيمة مطالباتهم ّ
الـخـســائــر الـتــي لحقت بــاملـبــالــغ املــوظـفــة في
املصارف وبالدين السيادي؟ إذا أخذنا في
االعتبار أن على الشركات أن ّ
تطبق معايير
ال ـ ـ ــ ،IFRS9فعليها أن تـخـ ّـصــص مــؤونــات
ّ
مقابل الخسائر ،ما يرتب عليها مبلغًا يفوق
 500مليون دوالر.
ك ــذل ــك فـ ــإن ع ـل ــى ش ــرك ــات ال ـت ــأم ــن قـبــض
األق ـس ــاط بــالـلـيــرة الـلـبـنــانـيــة ف ــي ظ ــل سعر
صــرف م ــزدوج فــي الـســوق ،مــا يرفع نسبة
ً
املخاطر على تحصيل أموالها ،فضال عن أن
الزبائن بدأوا يسحبون قيمة بوالصهم التي
تتضمن عمليات ّادخار إفساحًا في املجال
لتحويلها إلى الدوالر أو لضرورات معيشية.
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إدارة السيولة بعقل متحجرّ
ّ

«المركزي} يبدد دوالراته على الديون والمصارف

ُ
ّ
متحجر .مصرف لبنان ينوي تبديد
تدار السيولة المتوافرة في لبنان بعقل
الدوالرات التي يملكها في احتياطاته ،على تسديد الديون وعلى رسملة
المصارف ،فيما ينبغي تحديد أولويات مختلفة على رأسها تمويل السلع
األساسية التي يحتاج إليها المقيمون في لبنان من غذاء ومواد أولوية
حصل
للصناعة وسواها .وعلى الدولة إعــادة هيكلة الدين العام كما ّ
مع الكثير من ال ــدول ،ثم رسملة المصارف ب ــدوالرات طازجة يضخها
المساهمون من الخارج
محمد وهبة
ُ
ك ـي ــف ي ـج ــب أن تـ ـ ـ ــدار مـ ــا ت ـب ـق ــى مــن
احتياطات مصرف لبنان بالعمالت
األجنبية؟ هــذا الـســؤال يأتي فــي ظل
دف ـ ــع تـ ـق ــوم بـ ــه ب ـع ــض ق ـ ــوى ال ـن ـفــوذ
ل ـفــرض أج ـن ــدة ”إصـ ــاحـ ــات“ هــادفــة
إلن ـع ــاش ال ـن ـم ــوذج ال ـحــالــي امل ـن ـهــار.
ّ
وتسوق هذه القوى ،أن لبنان بحاجة
إلـ ــى اسـ ـت ــدان ــة  25م ـل ـي ــار دوالر مــن
صـ ـن ــدوق ال ـن ـق ــد الـ ــدولـ ــي وامل ــان ـح ــن
ال ــدول ـي ــن ،م ــن ضـمـنـهــا  10مـلـيــارات
دوالر تستخدم إلعادة رسملة القطاع
امل ـصــرفــي .أم ــا س ـلــوك حــاكــم مصرف
ل ـب ـنــان ريـ ــاض ســامــة ت ـجــاه األزمـ ــة،
ً
ّ
للشك بــأن أولوياته
فــا يترك مـجــاال
إبقاء املصارف بحالة ”قيد االنهيار“
م ــن دون إف ــاس ـه ــا ف ـع ـل ـيــا ،ع ـل ــى أن
ُ
تـعــاد رسملتها عبر آلـيــات مستترة
ّ
ممولة بالسيولة املتوافرة حاليًا في

لبنان ،أي مــن احتياطاته بالعمالت
األجنبية البالغة  30مليار دوالر ،أو
من األموال ّ
املدخرة في املنازل والتي
ّ
يقدرها بنحو  6مليارات دوالر.
عمليًا بدأ هذا األمــر يحصل .الزيادة
األخـ ـي ــرة لــرســام ـيــل املـ ـص ــارف الـتــي
لبنان على املصارف،
فرضها مصرف ّ
ن ـ ّـص ــت ع ـل ــى ض ـ ــخ مـ ـق ــدم ــات ّن ـقــديــة
بالدوالر ّ
تبي أن املساهمني وفروها
مــن ودائـعـهــم فــي امل ـص ــارف ،أي أنها
ُمـ ّـولــت مــن احتياطات مصرف لبنان
تأت من الخارج .كذلك ،فإن وجود
ولم ِ
سوقني لسعر الصرف ،بفارق يتجاوز
 %30ب ـي ـن ـه ـمــا ،ي ــدف ــع امل ــودع ــن إلــى
سـحــب أمــوال ـهــم بــالـلـيــرة وتحويلها
عند الصرافني بالسعر األعلى ،فيما
سيتصرف الـصــرافــون بـهــذه األ ّمــوال
لتسديد قروض عن زبائن متعثرين.
بـعـبــارة أخ ــرى ،يـتــم اقـتـطــاع الــودائــع
وامل ـ ّـدخ ــرات مــن أجــل تخفيف األعـبــاء

ع ـ ــن م ـّ ـيـ ــزان ـ ـيـ ــات امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف امل ـث ـق ـلــة
بالتعثر والتخفيف من أعباء زيــادة
ً
الرساميل مستقبال.
كـ ــل ذل ـ ــك ي ـت ــم مـ ــن خ ـ ــال الـ ـ ـ ـ ــدوالرات
امل ـ ـتـ ــوافـ ــرة فـ ــي ال ـ ـسـ ــوق امل ـح ـل ـي ــة .لــم
يـ ــأت أي دوالر طـ ـ ــازج م ــن الـ ـخ ــارج.
فـهــل ه ــذا الـسـلــوك هــو األم ـثــل إلدارة
السيولة فــي هــذه املــرحـلــة؟ هــل يجب
ع ـل ــى ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن أن ي ــدفـ ـع ــوا ثـمــن
هــذه السياسات مــرات وم ــرات ،ســواء
ّ
ب ـت ـقــلــص ق ــدراتـ ـه ــم ال ـش ــرائ ـي ــة بـفـعــل
وجــود سوقني لسعر الـصــرف ،أم من
مدخراتهم في املصارف؟ هل هذا هو
ً
أص ــا ال ـهــدف ال ــذي يـجــب أن نسعى
إلـ ـي ــه ل ـت ـح ــدي ــد أول ـ ــوي ـ ــات ال ـس ـيــاســة
النقدية؟
يـ ـ ـق ـ ــول رئـ ـ ـي ـ ــس ح ـ ــرك ـ ــة «مـ ــواط ـ ـنـ ــون
وم ـ ـ ــواطـ ـ ـ ـن ـ ـ ــات» ش ـ ــرب ـ ــل ن ـ ـ ـحـ ـ ــاس ،إن
ّ
يتصرف وفــق سلسلة
مصرف لبنان
م ــن األول ــوي ــات واض ـح ــة ومـتـنــاقـضــة
مع ما يجب القيام به .ففي ظل انعدام
التدفقات املالية من الـخــارج ،لم يبق
أي مــوجــودات لــدى الـنـظــام املصرفي
بالعمالت األجنبية إال ما هو موجود
لــدى مـصــرف لبنان أو امل ــوارد املالية
النقدية املــوجــودة لــدى الـنــاس ،حتى
إن املــوجــوادت الخارجية للمصارف
بــاتــت ت ــوازي أو أق ــل مــن مطلوباتها
تجاه املصارف األجنبية .أما أولويات
مصرف لبنان فهي على النحو اآلتي:
ـ ـ األول ــوي ــة امل ـت ـقـ ّـدمــة ه ــي ح ـجــز ال ـكـ ّـم
الـ ـ ـ ـ ــازم م ـ ــن األم ـ ـ ـ ـ ــوال املـ ـ ـت ـ ــواف ـ ــرة فــي

احتياطات مصرف لبنان بالعمالت
األجنبية لتسديد األص ــول والفوائد
(الـ ــديـ ــن وخ ــدم ــة الـ ــديـ ــن) بــال ـع ـمــات
األجنبية.
ـ األولوية الثانية تكمن في تأمني مبلغ
مــن احتياطاته الستيراد املحروقات
والقمح واألدوي ــة ،مع ما اعترى هذه
اآلل ـيــة مــن مـشــاكــل واسـتـنـســابـيــة في
التعاطي.
ـ ـ األولــويــة الثالثة هــي تــأمــن سيولة
ب ــالـ ـعـ ـم ــات األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ل ـل ـم ـص ــارف
م ــن اح ـت ـي ــاط ــات م ـص ــرف ل ـب ـنــان يتم
ت ــوزيـ ـعـ ـه ــا اس ـت ـن ـس ــاب ـي ــا وت ـت ـص ــرف
املـ ـ ـص ـ ــارف بـ ـه ــا ب ـش ـك ــل اس ـت ـن ـســابــي
أيضًا.
ّ
ي ـت ـم ــاش ــى سـ ــلـ ــم أولـ ـ ــويـ ـ ــات م ـص ــرف
لبنان مــع نظرة تنطوي على اعتبار
الـتــوقــف عــن الــدفــع هــو نهاية العالم.
بالنسبة إلى نحاس ،في هذه الحالة
يـصـبــح م ـبــررًا اع ـت ـبــار م ـجــرد تأجيل
ال ـتــوقــف ع ــن ال ـس ــداد ب ــأي ثـمــن غــايــة
أس ــاسـ ـي ــة ،ف ـي ـمــا ”ي ـج ــب أن نـتـعــامــل
مــع األزم ــة الحالية على أنـهــا مرحلة
انـتـقــالـيــة ي ـت ـحـ ّـول فـيـهــا وض ــع الـبـلــد
اقتصاديًا واجتماعيًا إلى األفضل .ما
يحصل اليوم هو تأجيل أمر محتوم
بمعزل عــن النتائج على املـ ّ
ـؤسـســات
واالقتصاد من إغالق وهجرة“.
خــافــا ملــا يـجــري حــالـيــا ،يــرى نحاس
أنــه تجب ”إدارة املرحلة بما يحافظ
على املقدرات اإلنتاجية واالجتماعية
من ّ
مؤسسات ورأسـمــال بشري ،بعد

أركاديو اسكيفيل ــ كوستاريكا

فضل الله :السيولة المتوافرة
ّ
مقدرة بنحو  45مليار دوالر ّمنها
 20مليار دوالر ال يمكن المس بها
ويجب تخصيص  7مليارات دوالر
الستيراد السلع األساسية
نحاس :يجب أن نتعامل مع األزمة
الحالية على أنها مرحلة انتقالية
ّ
يتحول فيها وضع البلد اقتصاديًا
واجتماعيًا إلى األفضل وما يحصل
اليوم هو تأجيل أمر محتوم
ذلــك يــأتــي دور الـنـظــام املــالــي ليؤدي
وظيفته الفعلية فــي إدارة املـ ّـدخــرات
وتمويل االستثمارات ،ثم تأتي مسألة
امل ــال ـي ــة ال ـع ــام ــة ألن ال ــدول ــة ي ـجــب أن
تتحمل وظيفة الدرع لحماية املجتمع
مــن األف ـعــال الـتــي قــامــت بـهــا السلطة
الفاشلة والعالقات مع الخارج“.
إذًا ،ما هي السيولة املتوافرة وكيف
تجب إدارتها؟
ي ـع ـت ـقــد رئـ ـي ــس امل ــرك ــز االسـ ـتـ ـش ــاري
للبحوث عبد الحليم فضل الـلــه ،أن
الفترة الزمنية املستهدفة لإلنقاذ ،أي
ّ
تمتد إلــى ثالث
فترة إدارة السيولة،
سنوات لسيولة ّ
تقدر قيمتها بما بني
 40مليار دوالر و 45مليار دوالر .هذا
الرقم يأخذ في االعتبار االحتياطات
املـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواف ـ ـ ــرة ل ـ ـ ـ ــدى م ـ ـ ـصـ ـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان
والسيولة النقدية ّ
املدخرة في املنازل
ودخــول بعض األم ــوال من املغتربني
إل ـ ــى ع ــائ ــات ـه ــم فـ ــي ل ـب ـن ــان وإمـ ـك ــان
لجوء بعض املستوردين الستعمال
أرصدتهم في الخارج لتمويل بعض
عمليات االستيراد.
مــن أص ــل ه ــذا املـبـلــغ ،هـنــاك نـحــو 20
مليار دوالر هــي احتياطات إلزامية

ال يـمـكــن امل ـ ّـس فـيـهــا” ،ويـبـقــى لدينا
ُ
مــا بــن  20أو  25مليار دوالر تعتبر
سـيــولــة قــابـلــة لــاسـتـعـمــال" .وضمن
فرضية عدم دخول أموال إضافية من
الـخــارج ،ســواء بشكل تلقائي أم عبر
برامج خارجية ”يجب استخدام هذه
الـسـيــولــة لتغطية الـسـلــع األســاسـيــة
والحيوية :السلع املغطاة ب ــدوالرات
مــن مصرف لبنان ،والسلة الغذائية
األساسية التي تصل قيمتها إلى ١.٣
ً
مليار دوالر ،فـضــا عــن املستلزمات
الطبية وبعض التجهيزات الصناعية
وبعض الحاجات األساسية األخرى“.
ّ
وف ـ ــي املـ ـح ـ ّـصـ ـل ــة ،ت ـش ــك ــل ال ـح ــاج ــات
األســاس ـيــة مــا بــن  6م ـل ـيــارات دوالر
و 7مليارات دوالر .لــذا ،يتوجب على
لبنان ”خفض فاتورة االستيراد إلى
النصف ،وهــذا ممكن ،إال أنــه يحتاج
إلــى إدارة مباشرة لــاسـتـيــراد“ وفق
فضل الله.
بمعنى آخــر ،ما يقوله فضل الله ،أن
إدارة السيولة فــي الـفـتــرة اإلنـقــاذيــة،
ال يمكن أن تتم بطريقة غير مباشرة
ع ـبــر اس ـت ـع ـمــال ال ــرس ــوم الـجـمــركـيــة
وال ـق ـيــود الـفـنـيــة ،ب ــل يـجــب أن تـكــون
ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك رق ـ ـ ــاب ـ ـ ــة م ـ ـب ـ ــاش ـ ــرة ل ـع ـم ـل ـي ــة
االستيراد ،أي تحديد السلع الواجب
تمويلها بدوالرات مصرف لبنان من
دون أن يعني ذلك منع استيراد باقي
الـسـلــع ،بــل تـكــون ه ــذه األخ ـيــرة على
عاتق املستوردين.
هـنــا يــأتــي ال ـس ــؤال األهـ ـ ّـم :هــل نـسـ ّـدد
ال ــدي ــون ونـحـمــي امل ـص ــارف؟ ”بــرأيــي
الـ ـشـ ـخـ ـص ــي ،ال ش ـ ـ ّـك ف ـ ــي أن ت ــأم ــن
الحاجات األساسية هو األولوية ،وال
تسديد الديون يتم
يعني ذلك أن عدم ّ
بطريقة عشوائية تؤثر على تصنيف
ُ
البلد ،بل يجب أن تــدار بما بتناسب
مع حاالت مماثلة في العالم“ بحسب
فضل الله.
مــا لــم يقله فضل الـلــه ،بــأنــه ال توجد
ـاالت مـمــاثـلــة ف ــي ال ـعــالــم إال حــالــة
حـ ـ ّ
ال ـتــوقــف ع ــن ال ـس ــداد وإع ـ ــادة هيكلة
الدين العام من خــال آليات وقنوات
معتمدة علينا أن نفكر باعتمادها،
وخصوصًا أن قيمة الدين املستحق
ب ــن أصـ ــل وفـ ــوائـ ــد خـ ــال ال ـس ـن ــوات
الثالث املقبلة تبلغ  12.8مليار دوالر،
أي ما يــوازي  %15من مجمل الدين،
وما يوازي  %42من مجمل احتياطات
مصرف لبنان املعلنة من دون األخذ
ف ـ ــي االع ـ ـت ـ ـبـ ــار ق ـي ـم ــة االحـ ـتـ ـي ــاط ــات
ّ
واملقدرة
الفعلية القابلة لالستعمال
بأقل من  6مليارات دوالر.
أما إعادة رسملة املصارف التي ُت ّ
عد
اليوم في حالة إفالس ،فيجب أن تكون
”عملية مــوازيــة“ .يـقـ ّـدر فضل الله أن
ّ
بالحد األدنــى
هــذه الرسملة ستكون
بني  15مليار دوالر و 20مليار دوالر
”ي ـجــب أن ت ـتــم م ــن أم ـ ــوال م ــن خ ــارج
البلد .هناك أموال طائلة تراكمت من
قبل امل ـصــارف ط ــوال الـفـتــرة املاضية
يـمـكــن اسـتـخــدامـهــا بـطــريـقــة شرعية
إلع ــادة الــرسـمـلــة ،ويـجــب أن تـتــوازى
هذه العملية مع إعادة هيكلة القطاع
املصرفي“.
مــن املـهــم فــي هــذا امل ـجــال ،أال ينافس
القطاع املصرفي الدولة على السيولة
املـتــوافــرة املـ ّـدخــرة فــي املـنــازل إلعــادة
تكوين رساميله ،كما حصل أخيرًا في
الــزيــادة الـتــي فرضها مـصــرف لبنان
على املصارف لزيادة رساميلها عبر
م ـق ــدم ــات ن ـق ــدي ــة بـ ــالـ ــدوالر سـحـبـهــا
املساهمون من ودائعهم من املصارف
املحلية“.
الواضح بالنسبة إلى فضل الله ،أنه
ف ــي ظ ــل ت ــداخ ــل ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص مع
املصارف ومع مصرف لبنان والدولة
”ي ـجــب أن ت ـكــون لــدي ـنــا م ــرك ـ ّ
ـزي ــة في
عملية إدارة السياسات“.

السلع

الكمية (طن)

القيمة (مليون )$

576273
35252
12209
3824
6115
17322
71491
565896
28965
98733
11321
144010
26609
26392
2416
8056
31241
4046

130
12
8
4
2
18
52
116
103
84
29
382
134
127
7
38
76
27
1349

القمح
دقيق القمح
عدس
فاصولياء صنوبرية
فول حب
حمص حب
أرز
ذرة
حليب بودرة
زيت دوار الشمس
أغنام
أبقار
ّ
لحم بقري طازج او مبرد
لحم بقري مجمد
سردين معلبات
تونا معلبات
بن
شاي
املجموع

مؤشر

اليوروبوند تتهاوى:
أسعار
ّ
الخوف من التعثر والحاجة إلى السيولة
أﺳﻌﺎر ﺳﻨﺪات اﻟﻴﻮروﺑﻮﻧﺪ إﺳﺘﺤﻘﺎق ٢٠٢٠/٠٣/٠٩
ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
٨٨٫٣١ $

٨٧٫٥٦ $

٨٧ $

٨٧٫٤٧ $

٧٩٫٦ $

بلغت قيمة مستوردات لبنان من السلع الغذائية األساسية وفق تصنيف
البرنامج اإلنمائي لألمم املتحدة ،نحو  1.35مليار دوالر بحسب إحصاءات الجمارك
ّ
وتضم هذه األصناف :القمح والدقيق ،واألرز ،والحليب
اللبنانية لعام ،2018
والزيوت النباتية واللحوم واألسماك والحبوب والنب والشاي ...علمًا بأن استيراد
ّ
كل املواد الغذائية يبلغ  3.1مليار دوالر ما يعني أن السلع الغذائية األساسية
ُ
تمثل  % 43من مجمل السلع الغذائية املستوردة.

بعض السلع التي يمكن اإلستغناء عنها
أو لها بديل محلي

a

القيمة
(مليون )$

أدوات مائدة ومطبخ وأواني منزلية

82.2

حقائب أمتعة

55

ألبسة من قماش أو جلد أو فراء وأقمشة ومعاطف وبدل
...وسترات وقمصان

632.8

أثاث

113.5

أحذية

124

ّ
لألسرة واملائدة
...بياضات

13

أجهزة لغسل أدوات املائدة

49

أجهزة هاتف

259

سيارات سياحية

1.2

ساعات

44.3

يخوت

19.6

قطع أثرية

81

قداحات

4

دراجات وسكوتر وسواها

50.5

ألبان وأجبان

52

...سكاكر وشوكوالتة وكعك وبسكويت

45

تبغ وما شابه

40

رخام

49

جفصني

62

دهانات

219

عطور

21

مستحضرات تجميل

12

شامبو وتوابعه

16

شموع اصطناعية ومنتجات مماثلة

157

٢٠١٩/١٢/١٣

٢٠١٩/١٢/٢٣

٢٠٢٠/٠١/٠٣

٢٠٢٠/٠١/١٣

٢٠٢٠/٠١/١٧
اﻟﻤﺼﺪر :ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ

ّ
يستحق خــال عــام  2020نحو  4.68مليار دوالر من
سندات الخزينة بالدوالر (يوروبوندز) من ضمنها 2.5
مليار دوالر أصل و 2.18مليار دوالر فوائد .االستحقاق
األكبر ألصل السندات هو في آذار املقبل ويبلغ  1.2مليار
دوالر ،وقد استحوذ على انتباه واسع بعد العرض الذي
قـ ّـدمــه حــاكــم مـصــرف لبنان ري ــاض ســامــة للمصارف
الس ـت ـبــدال س ـن ــدات ي ــوروب ــون ــدز يحملها ف ــي محفظته
ّ
بـفــائــدة  %11.5و %12وتـسـتـحــق فــي تـشــريــن الـثــانــي
ّ
 2029وتـمــوز  ،2035مقابل سـنــدات تستحق فــي آذار
املقبل بفائدة  %6.375وتحمل املـصــارف نحو %55.2
منها .وزارة املال اعترضت باالستناد إلى تحذير تلقته
االستبدال
من وكالة ستاندر أند بورز تشير فيه إلى أن
ّ
يدفعها إلــى خفص تصنيف لبنان إلــى درجــة التخلف
االنتقائي عن الـســداد .نوقش األمــر في لقاء بني رئيس
الـحـكــومــة املـسـتـقـيــل سـعــد ال ـحــريــري ووزيـ ــر امل ــال علي
ُّ
حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سالمة ،واتفق
ّ
على إبقاء العرض ساريًا لتبته الحكومة املقبلة ،وأن يبقى
ّ
مصرف لبنان على ستعداد لتطبيقه إذا لم تتشكل حتى
وق ــت اسـتـحـقــاق ال ـس ـنــدات فــي آذار .وف ــي املـقــابــل بــدأت
املصارف تبيع سندات آذار التي تحملها في محفظتها
ً
بشكل يوحي بأنها ترفض العرض أصال وأن أولوياتها
للحصول على السيولة بالدوالر.
حــرص مصرف لبنان دائمًا على مصلحة الدائنني من
خــال استخدام احتياطاته بالعمالت األجنبية لتسديد
اس ـت ـح ـقــاقــات س ـن ــدات ال ـي ــوروب ــون ــدز وف ــوائ ــده ــا ،وك ــان
يـحـصــل ف ــي امل ـقــاّبــل عـلــى س ـن ــدات ي ــوروب ــون ــدز جــديــدة
بآجال أطول .وتجلى هذا الحرص في أصعب املراحل التي
شهدت استنزافًا في االحتياطات ،كما حــدث في شهر
كانون ّ
األول املاضي عندما سـ ّـدد  1.5مليار دوالر من
استحقاقات سندات اليوروبوندز ،مقابل اكتتابه بسندات
ّ
العمليات
أخ ــرى وضـ ّـمـهــا إلــى محفظته .هــذا الـنــوع مــن
املـبــالــغ فـيــه بــالـحــرص عـلــى الــدائ ـنــن ،يـثـيــر االس ـت ـغــراب.
ّ
واملتوسطة الحجم
فبينما كان أصحاب الودائع الصغيرة
يعجزون عن سحب الدوالرات من حسابتهم ،أو تحويلها
ّ
مستعدًا لدفع كامل قيمة
إلى الخارج ،كان مصرف لبنان
السندات من دون تأخير ،بينما كان عليه استخدام هذه
االحتياطات لتخفيف هلع املودعني في املصارف وتسديد
قيمة ودائعهم.
وم ــع ارت ـفــاع الـضـغــوط عـلــى احـتـيــاطــات مـصــرف لبنان
ّ
وانـعــدام تدفق رؤوس األم ــوال بــالــدوالر إلــى لبنان ،بدأت
تضيق خيارات مصرف لبنان .في نهاية تشرين الثاني
ّ
األجنبية 30.15
املاضي بلغت قيمة احتياطاته بالعمالت
مـلـيــار دوالر ،وه ــو رق ــم ال يـعـتـ ّـد بــه وال يمكن اعـتـبــاره
االح ـت ـيــاطــات ال ـقــاب ـلــة لــاس ـت ـخــدام ألن ــه ي ـت ـضـ ّـمــن ،على

سبيل املثال 5.7 ،مليار دوالر من سندات اليوروبوندز
التي يصعب تسييلها عند الحاجة ولو ُعرضت بأسعار
ً
بخسة ،فضال عن أنه يشمل االحتياطات اإللزامية على
املصارف والبالغة  19مليار دوالر ،وهي مبالغ ال يمكن
استخدامها عند الحاجة في ّ
عمليات السوق التي ينفذها
مصرف لبنان .رغم ذلكّ ،
أصر الحاكم سالمة على تفادي
أي سيناريو ّ
يمس مصالح الدائنني (وأبرزهم املصارف
الـلـبـنــانـ ّـيــة) ،وعـمــد إل ــى اسـتـكـمــال سـيــاســاتــه العشوائية
الرامية إلى شراء املزيد من الوقت وتفادي سيناريوهات
ّ
التعثر وتبعد شبح ّ
املس باألرباح املحققة من التوظيف
في الدين العام.
ً
الدولة نحو التفاوض مع حملة الدين
وبــدال من أن تتجه ّ
ّ
السيادي في ظل التعثر الذي أصاب النظام املالي مؤخرًا
ّ
إلعـ ــادة جــدولــة الــديــن وف ــق آلـ ّـيــة تـخــفــض قـيـمـتــه وكلفة
ّ
خــدم ـتــه ،ات ـج ـهــت خـطــط ســامــة إل ــى ع ــروض تستبدل
السندات القائمة ّ
حاليًا بأخرى ذات فوائد مضاعفة .إال أن
حسابات سالمة لم تطابق حسابات األسواق ،ألن تحذير
وكــالــة سـتــانــدر أن ــد ب ــورز ّ مــن ه ــذه الـخـطــوة ،باعتبارها
ّ
ّ
انتقائيًا عن الدفعّ ،أدى إلى
تشكل تبعًا ملعاييرها ،تخلفًا
عروض لبيع السندات وتراجع أسعارها من  $87.47في
 13كانون الثاني املاضي إلى  $79.6يوم الجمعة املاضي
بحسب وكالة بلومبيرغ ،أي إنها خسرت  %9من قيمتها
خــال أربعة أيــام فقط وعلى بعد أقــل من شهرين على
االستحقاق.
انخفاض السعر جاء بعد عرض سالمة للمصارف ،ما
َ
للبيع
أوحــى بــأن حملة الـسـنــدات ســارعــوا إل ّــى عرضها ّ
بسبب عــدم رغبتهم فــي السير بعملية املـبــادلــة .ولعل
ّ
أب ــرز عــامــل يــدفــع بـهــذا االت ـجــاه الـيــوم يكمن تحديدًا في
ّ
اللبنانية املـ ّ
ـاســة إلــى السيولة بــالــدوالر
حاجة املـصــارف
ّ
يحفزها على بيع هــذه الـسـنــدات قبل إج ــراء عمليةّ
مــا
الـتـبــادل الـتــي ستربطها بـسـنــدات جــديــدة آلج ــال أطــول
ً
ب ــدال مــن قبض قيمتها عند االسـتـحـقــاق .كــذلــك تشير
عملية التبادل املطروحة إلى ضغوط ّ
ّ
مالية متزايدة ترفع
ّ
ً
احـتـمــاالت التعثر فــي ال ـســداد مستقبال ،وهــو مــا يدفع
حملة السندات  -وبشكل متزايد  -إلى عرض السندات
للبيع.
وبمعزل عن مصير هذا العرض ،فمن األكيد ّأن ّ
أولويات
ّ
حاكم مصرف لبنان ما زالــت تركز على نقطتني :شراء
الــوقــت وتأجيل ّأي حــديــث يعيد النظر فــي أصــل وكلفة
خدمة دين الحكومة ،وحماية مصالح الدائنني وخصوصًا
ّ
املصارف .وحتى اللحظة ،ال يوجد أي اتجاه إلى معالجات
على مستوى الدين العام تتالءم مع واقع االنهيار ،وتعيد
ّ
النظر في كلفة هــذا الدين وحجمه والعبء الــذي يشكله
على اللبنانيني.

3

4

اإلثنين  20كانون الثاني  2020العدد 89

اإلثنين  20كانون الثاني  2020العدد 89

حرًا ّ
بسبب إصرار مصرف لبنان على ترك سوق الصرافين ّ
بحجة االقتصاد
ّ
الحر ّوالمفتوح .سعيه للحفاظ على هذه الحرية لم يوقفه عن
أسعار الفائدة على الودائع
التدخل لحماية أرباح المصارف عبر خفض ّ
إلى  %4على الدوالر و %8.5على الليرة ،ولم تحفزه هذه الرغبة في

بات واضحًا أن النتيجة المحققة من وجود سعرين لصرف الليرة
مقابل الدوالر ،تآكل القدرة الشرائية لألجور في لبنان وذوبان قسم
اآلن ،فقدت الودائع
مهم من الودائع بالليرة وبالدوالر أيضًا .حتى ّ
واألجور أكثر من  %47من القيمة الفعلية المرشحة لمزيد من التآكل

تخفيف أعباء الدين السياسي عبر خفض الفوائد على توظيفات
المصارف في مصرف لبنان وفي سندات الخزينة .هذه الحرية
ّ
االستنسابية التي يمارسها حاكم مصرف لبنان رياض سالمة ستعمق
ّ
هوة انعدام المساواة بين شرائح المجتمع ،وستزيد سوء توزيع

5

الدخل .آليات مصرف لبنان لتسعير الليرة هي أيضًا استنسابية وستسحب
خطوط الفقر من دون أن يتمكن أحد
أكثر من نصف اللبنانيين إلى
ّ
من وقف هذا الجنون الذي يدمر المجتمع ويدفع أبناؤه إلى الهجرة
بحثًا عن العمل.

مصرف لبنان يستنسب تسعير الـليرة :من يوقف هذا الجنون؟
في خدمة
رأس المال الوهمي
األمجد سالمة
غلب هاجس ّ
تتبع سعر صرف الليرة
اللبنانية مقابل الــدوالر على يوميات
ال ـل ـب ـنــان ـيــن ف ــي األس ــابـ ـي ــع األخـ ـي ــرة،
وخ ـص ــوص ــا أن هـ ــذه ال ـف ـت ــرة ش ـهــدت
ّ
تقلبات سريعة كانت نتيجتها تدهور
ّ
ق ـي ـمــة ال ـل ـي ــرة ال ـل ـب ـنــانــيــة ف ــي ال ـس ــوق
املوازية .املفاجئ ،أنه خالل أشهر انتقل
الـلـبـنــانـيــون م ــن ج ـمــود شــديــد لسعر
الليرة ّ
امتد لعقدين على أساس 1507.5
ليرات وسطيًا مقابل الدوالر ،إلى حالة
إرباك ناتجة من ثالثة أمور :تطمينات
حاكم مصرف لبنان رياض سالمة عن
مواصلة سياسة تثبيت سعر الصرف،
صعوبة االستحصال على الدوالر من
املـصــارف بالسعر املـحـ ّـدد مــن مصرف
لبنان ،وارتفاع أسعار الصرف يوميًا
ّ
عند الـصـ ّـرافــن .فــي ظــل هــذا الضياع،
لم يعد ممكنًا فهم حقيقة ما يحصل؛
فالسلطة املسؤولة عن النقد في لبنان،
قامت بتغيير نظام
أي مصرف لبنان،
سعر الصرف بشكل ُأحـ ّ
ـادي ومن دون
إعالن ،تاركة انتقال املجتمع اللبناني
من نظام سعر صــرف ثابت إلــى نظام
س ـعــر مـ ـ ــزدوج ل ـت ـ ّ
ـدب ــر أم ـ ــره ع ـلــى غير
هدى.

العملة المربوطة
نـظــام سـعــر ال ـصــرف الـثــابــت هــو الــذي
ي ــرب ــط فـ ـي ــه امل ـ ـصـ ــرف امل ـ ــرك ـ ــزي سـعــر
أجنبية ّ
ّ
ّ
محددة.
املحلية بعملة
العملة
فــي ال ـعــادة ،تـهــدف هــذه السياسة إلى
تـكــريــس االس ـت ـق ــرار وتـسـهـيــل التنبؤ
بسعر الصرف في املستقبل ما ّ
يسهل
ّ
ّ
املستقبلية،
التخطيط لألعمال
نظريًاّ ّ ،
واألهـ ــم أن ــه يـحــافــظ عـلــى سـعــر صــرف
مـ ـفـ ـي ــد ل ـ ـك ـ ـبـ ــار املـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوردي ـ ــن الـ ــذيـ ــن
يـسـتـفـيــدون م ــن اس ـت ـق ــرار ع ـلــى امل ــدى
ال ـطــويــل ف ــي ال ـع ــاق ــات م ــع شــركــائـهــم

التجاريني في الخارج.
النظام ،على املصرف املركزي
وفي هذا ّ
أن يدير ّالتدفقات النقدية بما يتالءم
مـ ــع تـ ـج ــن ــب الـ ـ ــزيـ ـ ــادة فـ ــي الـ ـطـ ـل ــب أو
العرض .يمكن أن تـ ّ
ـؤدي هذه الطفرات
ّ
إلى خروج العملة عن سعرها املحدد،
ما يعني أن املصارف املركزية ستحتاج
إلـ ــى االح ـت ـف ــاظ ب ـك ـم ـيــات ض ـخ ـمــة من
االحتياطات بالعملة األجنبية لتفادي
الشراء أو البيع املفرط للعملة املحلية
ّ
التي ّ
تعد متقلبة .وهذه العملية توقف
ّ
ال ـت ـق ــل ـب ــات ف ــي س ـع ــر الـ ـص ــرف بـشـكــل
مصطنع.
ه ــذا األم ــر ك ــان واض ـحــا ل ــدى رودي ـغــر
دورنـ ُـبــش وستانلي فيشر وريتشارد
س ـ ـتـ ــارتـ ــز ،ف ـ ــي ك ـ ّت ــاب ـه ــم «االقـ ـتـ ـص ــاد
الـ ـكـ ـل ـ ّـي» .ي ـق ــول إن ـ ــه ف ــي اق ـت ـص ــاد حـ ّـر
اللبناني) ال ّ
ّ
يعبر سعر
(كــاالقـتـصــاد
ّ
الـ ـص ــرف امل ـع ـلــن لـلـعـمـلــة امل ـح ـلــيــة عن
ّ
الحقيقي ،فالطلب على
تــوازن السوق
ّ
ال ـع ـم ـلــة األج ـن ـبـ ّـيــة ي ـتــولــد م ــن الـطـلــب
ّ
امل ـح ــل ــي ع ـل ــى ال ـب ـض ــائ ــع وال ـخ ــدم ــات
ّ
ّ
واألصول املالية األجنبية .وكذلك األمر
بالنسبة إلــى الـعــرض ،فعرض العملة
ّ
الخارجي
األجنبية يعتمد على الطلب
عـلــى الـبـضــائــع وال ـخــدمــات واألص ــول
ّ
ّ
املالية
املحليةّ .
ّ
هـنــا يـتـبــن لـنــا أن ــه إذا أردن ــا الحفاظ
ّ
مثالي ،يجب
على تثبيت سعر صرف
أن ي ـع ـ ّـب ــر ت ـ ـ ــوازن الـ ـس ــوق ع ــن ت ـ ــوازن
ّ
تنافسي ،أي أن الطلب على البضائع
األج ـن ـب ـ ّـي ــة يـ ـس ــاوي عـ ــرض ال ـب ـضــائــع
ّ
املحلية أو الطلب عليها مــن الـخــارج.
ّ
املحلي على
ولكن في حال ازداد الطلب
البضائع األجنبية عن عرض البضائع
ّ
املحلية في الخارج سيزداد الطلب على
ـدوالر)
العملة األجنبية (في
حالتنا الـ ّ
وع ـل ــى املـ ـص ــرف املـ ــركـ ـ ّ
ـزي أن ي ـتــدخــل
عبر بيع ال ــدوالرات فــي أس ــواق صرف
ّ
األجنبية .وعند بيع الــدوالر
العمالت

ﻃﻠﺐ إﺿﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻻر = إﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
اﻟﻌﺮض
ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر
١٥٠١ = ١$

اﻟﻄﻠﺐ اﻹﺿﺎﻓﻲ

اﻟﻄﻠﺐ

d

اﻟﻄﻠﺐ

اﻟﺤﺪاﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺪوﻻر
= اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻴﺮة

١٥٠١ = ١$

اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻮﺳﻄﻲ اﻟﻤﺜﺒﺖ
١٥١٥ = ١$

اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺪوﻻر
= اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻴﺮة

اﻟﺨﻂ اﻷزرق ّ
ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻋﺮض اﻟﺪوﻻرات ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺨﻂ اﻷﺧﻀﺮ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘﻼﻗﻲ
ّ
ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺜﺎﺑﺖ .ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن ﺗﻮازن اﻟﺴﻮق ﺗﻮازن

مأساة لبنان «الفريدة»

ينتقل لبنان إلى نظام
سعر صرف ّمزدوج
من دون أي إعالن
رسمي .وعلى ّما
يبدو من دون أي
االنتقال
اعتبار لتبعات
االقتصاد الكليّ
على

ال ـص ــرف ،م ــا يـ ــؤدي إل ــى خـفــض قيمة
ّ
املحلية.
العملة
ّأم ـ ــا ف ــي حـ ــال فـ ــاق ال ـط ـلــب ال ـخــارجــي
ّ
ّ
املحلي
املحلية ،الطلب
على البضائع
على البضائع األجـنـبـيــة ،فستنعكس
اآليـ ــة وي ـج ــد امل ـص ــرف امل ــرك ــزي نفسه
مـضـطـرًا ل ـشــراء ال ـ ــدوالرات مــن أس ــواق
صــرف الـعـمــات األجـنـبـ ّـيــة للمحافظة
ّ
املحدد مسبقًا .وإذا
على سعر الصرف
ّ
استمر تــوازن السوق ملصلحة الطلب
ّ
ّ
الـ ـخ ــارج ــي ع ـل ــى ال ـب ـض ــائ ــع امل ـح ـلــيــة،
سيراكم املصرف املركزي االحتياطات
ّ
سيؤدي إلى رفع
بما يفوق حاجته ،ما
ّ
املحلية.
سعر صرف العملة

ّ
ازدواجية تحفز المضاربات
ّ
س ـي ـت ـقــلــص ح ـك ـمــا اح ـت ـي ــاط امل ـص ــرف
ّ
املركزي بالعمالت األجنبية ،وال سيما
إذا اسـتـمـ ّـر ت ــوازن ال ـســوق عـلــى شكله
ُ
ه ــذا ،فــتـسـتـنــزف احـتـيــاطــات املـصــرف
املــركــزي في سبيل الحفاظ على سعر

في املقابل ،نظامّ سعر الصرف املزدوج
ه ــو ن ـظ ــام ت ـت ـبــنــاه ال ـس ـل ـطــات لـيـكــون
لـعـمـلـتـهــا س ـعــر صـ ــرف رس ـم ــي ثــابــت
فــي مـقــابــل سـعــر عــائــم منفصل .ويـتـ ّـم
ت ـح ــدي ــد س ـع ــر الـ ـص ــرف ال ـع ــائ ــم تـبـعــا
لسوق الـعــرض والطلب بــالـتــوازي مع
سعر الصرف الرسمي الثابت .الهدف

م ــن تـطـبـيــق هـ ــذا ال ـن ـظ ــام ،اسـتـعـمــالــه
كــوسـيـلــة لـلـمـســاعــدة فــي حـفــظ ت ــوازن
العملة خــال عملية ضرورية لخفض
قـ ـيـ ـمـ ـتـ ـه ــا .وب ـ ـح ـ ـسـ ــب ال ـ ـخ ـ ـب ـ ـ ّـراء هـ ــذا
ال ـن ـظــام ُيـسـتـعـمــل ك ــإج ــراء م ــؤق ــت في
ّ
ظ ـ ــل األزم ـ ـ ـ ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـ ـحـ ـ ّـادة.
ُفيستعمل سعر الـصــرف الرسمي في
عمليات كــاالسـتـيــراد (مـمـكــن تطبيقه
ّ
لكل ال ــواردات أو بعض مختار منها)
وال ـ ـت ـ ـصـ ــديـ ــر ومـ ـ ـع ـ ــام ـ ــات الـ ـحـ ـس ــاب
الجاري ،بينما ُيستعمل سعر الصرف
ال ـس ــوق ـ ّـي ف ــي م ـعــامــات ح ـس ــاب رأس
املال.
ّاملؤيدون الستعمال هذا النظام ،يرون
أنه يساعد السلطات على الحفاظ على
مستويات مثلى لإلنتاج وللصادرات،
م ــع م ـن ــع امل ـس ـت ـث ـمــريــن ال ــدولـ ـي ــن مــن
خفض قيمة العملة بسرعة فــي حالة
مـ ــن الـ ــذعـ ــر .فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ث ـم ــة خ ـب ـ ّـراء
ّ
بحجة أن تدخل
ينتقدون هذا النظام
ّ
ّ
دينامية األسواق إل
السلطات لن يزيد
ّ
تقلبًا ،ألن الكثير من ّالجهات الفاعلة
ّ
فــي االقـتـصــاد قــد تـتــدخــل لـلـتــربــح من

ﻋﺮض إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺪوﻻر = إرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

ﺳﻌﺮ اﻟﺪوﻻر
) / $ل.ل(.
اﻟﺤﺪاﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺪوﻻر
= اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻴﺮة

e

اﻟﻌﺮض

ﺳﻌﺮ اﻟﺪوﻻر
) / $ل.ل(.

اﻟﻌﺮض

اﻟﻄﻠﺐ

اﻟﻌﺮض اﻹﺿﺎﻓﻲ

ﺳﻌﺮ اﻟﺪوﻻر
) / $ل.ل(.
اﻟﺤﺪاﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺪوﻻر
= اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻴﺮة
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اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺪوﻻر
= اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻴﺮة
اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﺑﻌﺪ ﺗﺪﺧﻞ
اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻮﺳﻄﻲ اﻟﻤﺜﺒﺖ

ﻫﺬا اﻟﺮﺳﻢ ﻳﻮﺿﺢ ﻛﻴﻒ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮد ﻃﻠﺐ زاﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻻر،
ﺣﻴﺚ أن اﻟﺨﻂ اﻷﺧﻀﺮ ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺰاﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻻر ،واﻟﻘﺴﻢ  cdﻳﻤﺜﻞ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺰاﺋﺪ
ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻻر وﺗﺼﺒﺢ  eﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺠﺪﻳﺪ

ال ـف ــرق ب ــن ال ـس ـعـ َـريــن .بــاإلضــافــة إلــى
ذلـ ــك ،ف ــإن ال ـق ـطــاعــات ال ـتــي اخـتــارتـهــا
الـسـلـطــة لتستفيد م ــن سـعــر الـصــرف
الرسمي ستدفع باتجاه الحفاظ ّعلى
ه ــذا الـنـظــام بـعــد انـتـهــاء امل ـ ّـدة املــؤقـتــة
لــاسـتـفــادة م ـنــه .وكــذلــك وج ــدت أكثر
ّ
م ــن دراس ـ ــة أن ه ــذا ال ـن ـظــام ال يحمي
األس ـعــار املـحـلـ ّـيــة حـمــايــة تــامــة بسبب
تـ ـح ــوي ــل ع ـ ـ ــدد أك ـ ـبـ ــر م ـ ــن املـ ـع ــام ــات
ً
إلـ ــى س ـعــر الـ ـص ــرف امل ـ ـ ــوازي ب ـ ــدال من
ً
الرسمي ،فضال عن استمرار انخفاض
سعر الصرف املــوازي مقارنة بالسعر
الرسمي.
ومن املفيد التذكير بتجربة األرجنتني
مع نظام سعر الصرف امل ــزدوج ،الذي
ُ
طـ ّـبــق عــام  2001بـهــدف رفــع تنافسية
ال ـص ــادرات األرجـنـتـيـنـ ّـيــة ،إذ واصـلــت
ّ
العملة املحلية تقلباتها مــا أدى إلى
انـخـفــاض ح ــاد فــي قيمتها ثــم تطور
األم ــر إل ــى ع ــدة أس ـع ــار ص ــرف عــوضــا
عــن اثـنــن فـقــط ون ـشــأت س ــوق عمالت
س ــوداء أسهمت فــي انـعــدام االستقرار
لفترة طويلة.
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e
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اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻮﺳﻄﻲ اﻟﻤﺜﺒﺖ

ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺨﻂ اﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻲ اﻟﻌﺮض اﻟﺰاﺋﺪ ﻟﻠﺪوﻻر وﻳﺼﺒﺢ  abﻗﻴﻤﺔ زﻳﺎدة اﻟﻌﺮض ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺼﺒﺢ e
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﺴﻌﺮ اﻟﺼﺮف

ّ
محليًا ،ينتقل لبنان إلــى نـظــام سعر
صـ ـ ــرف م ـ ـ ـ ــزدوج مـ ــن دون أي إعـ ــان
رسـ ـ ـم ـ ــي .وع ـ ـلـ ــى م ـ ــا ي ـ ـبـ ــدو م ـ ــن دون
أي اعـ ـتـ ـب ــار ل ـت ـب ـع ــات االنـ ـتـ ـق ــال عـلــى
االقـتـصــاد الـكـلـ ّـي .فكل مــا سبق ذكــره
عن نظامي سعر الصرف ،وكل أنظمة
س ـعــر ال ـص ــرف ف ــي ال ـح ـق ـي ـقــة ،يعتمد
على مـخــرجــات االقـتـصــاد الـكـلـ ّـي رغم
ّ
أن ظ ــاه ــره ي ـت ـعــلــق بـ ـ ـ ــاإلدارة املــال ـيــة.
فالحساب األســاســي يجب أن يتعلق
بـ ـ ـق ـ ــدرة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد عـ ـل ــى ال ـت ـص ــدي ــر
واملنافسة ،فــي مقابل حصر النفقات
االستيرادية قدر اإلمكان.
ولـكــن مــا ن ــراه إلــى اآلن ،مــن سياسات
ّ
مــتـبـعــة ف ــي االن ـت ـق ــال إل ــى ن ـظــام سعر
ال ـ ـص ـ ــرف امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزدوج ،ال يـ ـش ــي ب ــأخ ــذ
االق ـت ـص ــاد ال ـك ـل ـ ّـي ب ـعــن االعـ ـتـ ـب ــار ،ال
ب ــل الـ ـش ــيء ال ــوح ـي ــد ال ـ ــذي ي ــؤخ ــذ في
االعتبار حاليًا هو حساب رأس املــال،
ّ
ثنائية
إذ أن الـنـظــام ُيـطـ ّـبــق مــن خــال
ّ
املصارف والصرافني على كل الزبائن
ّ
يتحرك املصرف
من دون استثناء .ولم
ُ ّ
املركزي لتحديد السلع التي سيغطى
ّ
استيرادها بسعر الـصــرف الثابت إل
بـعــد ارت ـف ــاع ال ـصــرخــة الـشـعـبـيــة على
س ـلــع أس ــاس ـ ّـي ــة (املـ ـح ــروق ــات والـقـمــح
وال ــدواء) .وبعد ذلك لم ُيكمل املصرف
امل ــرك ــزي الئ ـّح ــة ال ـس ـلــع امل ــدع ــوم ــة ،ما
يشير إل ــى أن ــه ال نـ ّـيــة ل ــدى املـســؤولــن
ّ
يتوجه
لدعم املزيد من السلع .بينما لم
في الوقت عينه صوب إصدار تعاميم
ت ــدع ــم اإلن ـ ـتـ ــاج املـ ـحـ ـل ـ ّـي واسـ ـتـ ـي ــراده
ً
مثال ،ما ّ
ّ
يعبر عن عدم
األولية،
للمواد
تـقــديــر دور االق ـت ـصــاد الـكـلــي فــي آلية
ّ
السوقي.
تحديد سعر الصرف
وب ـي ـن ـمــا يـمـكــن تـفـسـيــر ه ــذا ال ـع ــزوف
عــن الـتــوجــه نحو تصحيح مخرجات
االق ـت ـصــاد الـكـلـ ّـي ب ـعــدم وج ــود إنـتــاج
ّ
ُي ـ ـعـ ــتـ ــد ب ـ ــه أسـ ـ ــاسـ ـ ــا ،ال ب ـ ـ ـ ّـد أن ي ـق ــرأ
ال ــوض ــع الـ ــراهـ ــن اعـ ـتـ ـب ــارًا م ــن إرسـ ــاء
ال ـن ـظ ــام االقـ ـتـ ـص ــادي عـ ــام  ،1992أي
م ــع وصـ ــول الــرئ ـيــس رف ـيــق الـحــريــري
إل ـ ــى ال ـس ـل ـط ــة .أداء ح ـك ــوم ــات ب ــداي ــة
وم ـن ـت ـصــف ال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات ،ع ـم ــد إل ــى
ّ
ّ
األساسية
اإلنتاجية
تدمير القطاعات
ّ
في البالد ،فلم يبق منها إل ما صمد
بـسـبــب ن ــدرة أو صـعــوبــة إن ـتــاجــه في
للبنان .وسياسات
املحيط اإلقليمي ُ ّ
ه ـ ــذه ال ـح ـك ــوم ــات نـ ــفـ ــذت ع ـل ــى أي ــدي

مـجـمــوعــة م ــن املــديــريــن ال ــذي ــن ُعـ ّـيـنــوا
في تلك الفترة ،كعنوان ملرحلة ازدهار
ّ
جديدة ،إال أنه ّ
تبي الحقًا أنــه ازدهــار
ّ
وهمي قائم على قدرة استهالك عالية
ّ
مبنية عـلــى االس ـت ــدان ــة .ل ـســوء حظنا
ال ـي ــوم ،إن الـكـثـيــر مــن ه ــؤالء املــديــريــن
ال يزالون يضطلعون بمهامهم اليوم،
وهم يواظبون على تطبيق السياسات
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة لـ ـلـ ـحـ ـك ــوم ــات األولـ ـ ـ ــى
للرئيس رفيق الحريري (مــا يصطلح
عـلـيــه بــال ـحــريـ ّ
ـريــة االق ـت ـص ــادي ــة) ،في
م ـش ـهــد ي ـب ــدو أق ـ ــرب إلـ ــى اإلمـ ـع ــان في
الحفاظ على السياسات التي ّ
سببت
األزمة.
هذا املشهد يثير الحيرة بني تشخيص
ّ
ما يجري على أنه تصرفات مجموعة
أش ـ ـخـ ــاص مـ ــؤدل ـ ـجـ ــن ،أو م ـج ـمــوعــة
أشخاص ذوي كفاءة منخفضة ّ
تأمنت
لهم الحماية مــن املحاسبة عبر نظام
م ـحــاص ـصــة ي ـح ـمــي األزالم ،وت ــواف ــق
دولـ ـ ـ ّـي م ـت ـك ـ ّـرر ع ـلــى مـ ـ ّـد األم ـ ـ ــوال ملنع
ّ
املشوه في
انهيار النظام االقتصادي
لبنان.
الـيــوم ،الثابت الوحيد ّأن جــزءًا كبيرًا
ّ
عملية
مــن أم ــوال املــودعــن تـبــخــر فــي
دع ـ ــم االس ـ ـت ـ ـهـ ــاك امل ـ ــدول ـ ــر وت ـث ـب ـيــت
سعر الـصــرف على مــدى ثــاثــة عقود.
االقتصاد
منذ بضعة أي ــام ق ـ ّـدر وزي ــر
ّ
م ـن ـص ــور ب ـط ـيــش م ـج ـم ــوع م ــا تـبــخــر
بنحو  40مليار دوالر .علمًا بأن الكثير
ُمن الودائع هو عبارة عن أموال وهمية
وتمويله،
خلقت في إطار عملية الدين
ّ
ّ ّ
ً
إل أن ه ـنــاك أم ـ ــواال حـقـيـقـ ّـيــة تـبــخــرت

ودائع المغتربين هي
األموال الحقيقية
التي ال نعرف كم
ّ
والتي
منها
ر
تبخ
ّ
كان يمكن أن ّتشكل
ركن بناء أساسيًا في
اقتصاد منتج وعادل

هــي أم ــوال املغتربني الــذيــن استأمنوا
عـلـيـهــا امل ـص ــارف الـلـبـنــانـيــة والـنـظــام
املالي اللبناني بقيادة مصرف لبنان.
ُ ّ
هذه األمــوال التي كان يمكن أن تشكل
ركــن بـنــاء أســاسـ ّـيــا فــي اقتصاد منتج
وعــادلُ ،بـ ّـدد جــزء كبير منها ال نعرف
كــم يبلغ .الـيــوم يجب أن نــرفــض ،كما
لم نرفض عام  ،1992إجراءات مصرف
ّ
يخص التعامل مع نظام
لبنان في ما
سـعــر ال ـصــرف .فـهــذه اإلجـ ـ ــراءات ،غير
امل ـع ـل ـنــة ب ـش ـفــافـ ّـيــة والـ ـت ــي نـتـلـ ّـمـسـهــا
تباعًا على شكل تعاميم على طريقة
الـ ـص ــدم ــة ،هـ ــي فـ ــي أحـ ـس ــن أح ــوال ـه ــا
مؤدلجة بما ال يخدم االقتصاد الكلي،
ب ــل ت ـخ ــدم رأس املـ ــال ال ــوه ـم ــي ،حيث
ت ـعـ ّـبــر ع ــن رفـ ــض ل ــاع ـت ــراف بــالـخـلــل
ّ
ّ
اللبناني .أما
البنيوي فــي االقـتـصــاد
ّ
ف ــي أسـ ـ ــوأ أح ــوالـ ـه ــا ،ف ـه ــي ت ـع ــب ــر عــن
ّ
قلة درايــة بارتباط السياسات املالية
بــاالقـتـصــاد الـكـلـ ّـي وضـ ــرورة معالجة
الخلل فيه باإلضافة إلى محاولة إدارة
تدهور سعر صرف الليرة.
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ّ
 2250ليرة هو سعر مبيع الدوالر الواحد لدى الصرافني ،وهو أقل من املستوى األقصى الذي بلغه في  13كانون الثاني الجاري
ُ
حني ّ
سجل  2525ليرة .بني هذين التاريخني ،وتحديدًا يوم األربعاء املاضي ،عقد لقاء بني نقابة الصرافني وحاكم مصرف لبنان
ُّ
رياض سالمة اتفق فيه على أن يعمل الصرافون على خفض سعر مبيع الدوالر الواحد إلى  2000ليرة ،وتزامنت هذه الخطوة
ّمع أنباء إيجابية عن قرب تأليف الحكومة ،ما دفع سعر مبيع الدوالر لدى الصرافني ليصبح يوم الخميس املاضي  2150ليرة،
إل أن هذه األجواء سرعان ما ّ
تبددت يوم الجمعة ليعود سعر مبيع الدوالر إلى  2250ليرة.

َ
ِّ
سياسة السعرين
منير راشد
ّ
إن ات ـ ـ ـبـ ـ ــاع سـ ـع ــري ــن ل ـ ـصـ ــرف ال ـل ـي ــرة
اللبنانية مقابل الــدوالر ينطوي على
م ـض ــار ع ــدي ــدة لــاق ـت ـصــاد الـلـبـنــانــي،
باإلضافة إلى تقويض الثقة بالجهاز
ّ
امل ـص ــرف ــي .ويــت ـصــف ال ــوض ــع الـســائــد
ّ
ح ــال ـي ــا بـ ــوجـ ــود س ـع ــر ص ـ ــرف ُمـ ـع ــوم
وس ـع ــر ص ــرف ث ــاب ــت ل ـل ـيــرة م ــع قـيــود
ع ـل ــى ال ـس ـح ــب الـ ـنـ ـق ــدي ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
قيود على تمويل املعامالت التجارية
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة فـ ــي ال ـس ـل ــع والـ ـخ ــدم ــات،
وك ــذل ــك ف ــي املـ ـع ــام ــات ال ــرأس ـم ــال ـي ــة،
ً
ف ـضــا ع ــن االسـتـنـســابـيــة ف ــي تطبيق
هذه اإلجراءات التي نتج منها اآلتي:
ـ ـ زي ــادة وف ــرة ال ــدوالر عند الصيارفة،
وهــي فاقت مثيلتها في املـصــارف من
خ ــال إق ـبــال املــواطـنــن عـلــى اسـتـبــدال
الـ ـ ـ ــدوالرات ال ـت ــي يـمـلـكــونـهــا بــالـسـعــر
ّ
الصراف مصدرًا
األفضل ،فيما أصبح
ً
لتمويل التجارة بدال من املصارف.
ـ ـ ـ ب ـ ــدأت م ـي ــزان ـي ــات املـ ـص ــارف تتقلص
بسبب الـتـحـ ّـول نـحــو الـتـعــامــل النقدي
املباشر .كذلك نتج عن هذا األمر ارتفاع
ف ــي ك ـل ـفــة إنـ ـج ــاز املـ ـع ــام ــات ،وأص ـب ــح
ّ
االقتصاد أقــل ُفعالية من الوضع الذي
ّ
يسوده السعر املوحد.
ّ
ـ اتجه املواطن نحو سحب ما استطاع
ب ــال ــدوالر مــن امل ـصــارف لتحويلها إلــى
لـيــرات على السعر األفـضــل فــي السوق
املــوازيــة ثــم إيــداعـهــا فــي امل ـصــارف مـ ّـرة
ً
ثــانـيــة ،م ـح ــاوال تـحــويـلـهــا إل ـ ّـى ال ــدوالر
ع ـل ــى ال ـس ـع ــر ال ــرس ـم ــي ل ـي ـحــقــق رب ـحــا
يعادل الفرق بني السعرين .وهذا الربح
ّ
امل ـح ــق ــق ال بـ ـ ّـد أن ي ـك ــون ع ـل ــى ح ـســاب
خـســائــر لـفـئــات أخـ ــرى .ب ـع ـبــارة أخ ــرى،
ت ـح ـ ّـول ال ــدخ ــل م ــن ف ـئــة إل ــى أخـ ــرى من
دون إن ـتــاج ـيــة ف ــي االق ـت ـص ــاد .ل ــذا فــإن
ت ـعـ ّـدد األس ـع ــار يـ ـ ّ
ـؤدي إل ــى املـضــاربــات
واسـ ـتـ ـنـ ـف ــاد ال ـس ـي ــول ــة ل ـ ــدى املـ ـص ــارف
ّ
وتغذية ّ
مؤسسات الصيرفة ما يقلص
االح ـت ـيــاطــات ل ــدى امل ـص ــارف ومـصــرف
لبنان ودورهما في الدورة االقتصادية.
ّ
ـ ـ تـجــلــى ه ــذا الــوضــع بــوجــود طــوابـيــر
يـ ــوم ـ ـيـ ــة أم ـ ـ ـ ــام املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــارف ع ـ ـلـ ــى مـ ــدى
الـ ـشـ ـه ــري ــن األخ ـ ـيـ ــريـ ــن ب ـ ـهـ ــدف سـحــب
الدوالرات والليرات أيضًا لتمويل شراء
السلع .الدفع يكون بالليرة .أسفر هذا

األمر عن سحب نحو  50مليار ليرة (35
مليون دوالر) يوميًا.
ّ
ـ ّأدى الوضع السائد إلى إحجام تدفق
رؤوس األم ـ ـ ـ ــوال مـ ــن ال ـ ـخـ ــارج بـسـبــب
الـ ـقـ ـي ــود ع ـل ــى اس ـت ـع ـم ــال ال ـت ـح ــوي ــات
ب ـ ـ ـغ ـ ــرض االس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــراد وامل ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــات
الخارجية األخرى والسحب النقدي.
َ
سعرين للدوالر في األسواق
ـ إن وجود
يـ ـعـ ـن ــي أن الـ ـسـ ـل ــع امل ـ ـس ـ ـت ـ ــوردة ع ـلــى
أســاس السعر الرسمي أصبحت سلعًا
ّ
يشجع على اسـتـيــرادهــا.
مــدعــومــة ،مــا
ك ــذل ــك ي ـس ـت ـف ـيــد املـ ـسـ ـت ــورد ف ــي ال ـ ــدول
األخــرى مــن السعر املــدعــوم للصادرات
الــوطـنـيــة ،وفــي الحالتني ُيلحق ضــررًا
بامليزان التجاري الخارجي.
ـ إضافة إلــى ذلــك ،إن السلع املستوردة
ذات ال ـ ـس ـ ـعـ ــر امل ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ّـدد م ـ ـ ــن وزارات
االق ـت ـص ــاد وال ـص ـحــة وال ـط ــاق ــة ،ت ــؤدي
إل ــى خـســائــر كـبـيــرة لـلـمـسـتــورديــن في
ح ــال اض ـطــرارهــم إل ــى ش ــراء الـ ــدوالرات
م ــن ال ـس ــوق امل ــوازي ــة لـتــوفـيــر الـتـمــويــل
الــازم للسلع املستوردة البديلة .وكما
رأينا نتج عن ذلك تقنني في التسليف
بالدوالر لتلك السلع.
ّ ّ
ـ ـ إن ات ـب ــاع سـعـ َـريــن لـسـعــر ال ـصــرف لن
يكون له سوى أثر جزئي لتفادي ارتفاع
األسعار في السوق املحلية .فرغم التزام
املـ ـص ــارف بــالـسـعــر ال ــرس ـم ــي ،ارتـفـعــت
األس ـع ــار بـنـسـبــة تـعـكــس ارت ـف ــاع سعر
الـ ـص ــرف امل ـ ـ ــوازي ل ـل ـص ـيــارفــة .وتـشـيــر
ّ
الحر
الدراسات امليدانية إلى أن السعر
ل ـل ـصــرف ي ـك ــون ل ــه األث ـ ــر ال ـغ ــال ــب على
األسعار مقابل السعر الرسمي .كما أن
االنـخـفــاض فــي سـعــر ال ـصــرف االسـمــي
امل ـ ـ ـ ــوازي يـ ـك ــون ل ــه األثـ ـ ــر ال ـف ــائ ــق عـلــى
توقعات ارتفاع األسعار.
ـ ـ ال ـفــائــدة مــن ازدواجـ ـي ــة سـعــر الـصــرف
م ـن ــوط ــة حـ ـصـ ـرًا ب ـت ـح ــدي ــد ال ـ ـفـ ــرق بــن
َ
السعرين بغرض تعديل سعر الصرف
ّ
الرسمي واتباع سعر مثبت آخر ،إذ أن
السعر املوازي يشير إلى السعر الفعلي
ال ـ ــذي ي ـع ـكــس ال ـ ـعـ ــرض والـ ـطـ ـل ــب عـلــى
ال ـ ــدوالر مـقــابــل الـعـمـلــة املـحـلـيــة وق ــدرة
االقتصاد التنافسية.
لـ ــذا ،م ــن الـ ـض ــرورة ال ـق ـصــوى أن تعمد
ال ـس ـل ـط ــات ال ـن ـق ــدي ــة وال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة إل ــى
تــوح ـيــد س ـعــر الـ ـص ــرف .ل ـه ــذا اإلج ـ ــراء
فــوائــد ع ـ ّـدة مـغــايــرة لــأضــرار املــذكــورة

سابقًا ،إذ ستنفي الرغبة فــي التعامل
ُ
الـنـقــدي وســتـسـتـعــاد الـثـقــة بــاملـصــارف
وسـتـسـ ّـهــل ال ـت ـجــارة الــدول ـيــة .وال يـ ُـعــدّ
ّ
واملحبذ سحب النقد من
من الـضــرورة
امل ـص ــارف .كــذلــك ستستعيد امل ـصــارف
قــدرت ـهــا ع ـلــى ُج ـلــب األمـ ـ ــوال األجـنـبـيــة
ّ
واملحلية التي أخرجت منها.
ّ
إن معظم الدول التي اعتمدت عدة أسعار
للصرف نتجت بــاألســاس عــن سياسة
ربـ ــط س ـعــر ال ـع ـم ـلــة بـعـمـلــة احـتـيــاطـيــة
ل ـ ــم ت ـس ـت ـط ــع الـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ـي ـه ــا ،ك ــان ــت
ّ
نتيجتها تـقــلــص الـنـشــاط االقـتـصــادي
لفقدان االحتياطي ال ــازم مــن العمالت
األجنبية لتمويل التجارة واالستثمار.
ّ
تحديات
إن سعر الصرف الثابت يواجه
عـ ـ ّـدة أهـمـهــا ف ـق ــدان ال ـق ــدرة التنافسية
وارتفاع العجز في ميزان املدفوعات إذا
لــم تحافظ الــدولــة على تــوازنــات مالية
ونقدية ،باإلضافة إلى قــدرات إنتاجية
ّ
التطور في الشركاء التجاريني.
تــوازي
ً
ان ـه ـي ــار س ـعــر الـ ـص ــرف س ـي ـكــون دل ـيــا
ّ
السياسات املتبعة.
قاطعًا على
سوء ّ
ّ
وال بـ ّـد فــي ظــل تــدنــي الـثـقــة بــاملـصــارف
وبــالـسـيــاســات عــامــة أن يسبق توحيد
سـ ـع ــر الـ ـ ـص ـ ــرف إج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات إص ــاح ـي ــة
ج ــري ـئ ــة ت ـ ـ ـ ّ
ـؤدي إلـ ــى خ ـف ــض ف ـع ـلــي فــي
العجز املالي ومنها:
• توطيد الدين للقطاع العام ،وخفض
الـفــوائــد على ش ـهــادات اإلي ــداع وودائ ــع
املـ ـص ــارف لـ ــدى ّ م ـص ــرف ل ـب ـن ــان ،وه ــذا
ب ـ ـ ـ ــدوره س ـي ـخ ــف ــض ال ـ ـفـ ــوائـ ــد ال ــدائـ ـن ــة
وامل ــديـ ـن ــة ب ـم ــا ف ـي ـهــا ف ــوائ ــد ال ـس ـن ــدات
بــال ـل ـيــرة وال ـ ـ ـ ــدوالر .ك ـمــا سـ ـي ــؤدي إلــى
خ ـ ـفـ ــض ال ـ ـ ـفـ ـ ــوائـ ـ ــد ع ـ ـلـ ــى اإلص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارات
الجديدة.
• خـفــض الـعـجــز املــالــي لـكــي ي ــوازي أو
يكون أقل من ذلك لدولة الربط.
• خـفــض الــدعــم والـحـفــاظ عـلــى الـقــدرة
التنافسية لالقتصاد.
• ل ـج ــم ال ـت ـض ـ ّـخ ــم والـ ـت ـ ّ
ـوس ــع ال ـن ـقــدي
واالس ـت ـن ــاد إل ــى األدوات ال ـن ـقـ ّ
ـديــة غير
املباشرة.
يجب أن تكفل اإلجــراءات خفض العجز
إل ــى م ــا دون ال ـ ــ %2م ــن ال ـنــاتــج املحلي
إلع ــادة الـثـقــة مــا ي ـ ّ
ـؤدي إل ــى دم ــج سعر
ال ـص ــرف حـســب سـعــر ال ـس ــوق م ــن دون
ال ـت ـعـ ّـرض الن ـه ـيــار م ـتــواصــل ف ــي سعر
الليرة.

6

اإلثنين  20كانون الثاني  2020العدد 89

اإلثنين  20كانون الثاني  2020العدد 89

الدولي تقريرًا بعنوان «اآلفاق االقتصادية
أصدر البنك ّ
ّ
العالمية» يتوقع فيه ارتفاع معدالت النمو االقتصادي
العالمي إلى  %5.2في  ،0202مع تعافي معدالت
التراجع ال تزال
رغم أن «مخاطر ّ
تدريجًاً ،
االستثمار والتجارة ً
قائمة» ،مخصصًا فصال كامال للحديث عن تشكل موجات
تراكم الديون العالمية واحتمال ّ
تحولها إلى أزمات مالية

ّ
النمو االقتصادي ّكعامل أساسي .ولحظ
بفعل ضعف
ارتفاعًا كبيرًا ّومتسارعًا وأكثر تركزًا في تراكم الديون
الذي بدأ يتشكل في اقتصادات الدول الناشئة منذ 0102
تريليون دوالر أو ما يوازي  %462من الناتج
وبلغ ّ 581
العالمي ويتوزع بين  55تريليونًا في الدول المتقدمة
و 031تريليونًا في الدول الناشئة

قراءات

شبح المصارف الزومبي
أليكس جونز *

الديون العالمية
تتراكم مجددًا
تـعــرض االقـتـصــاد الـعــاملــي ألرب ــع مــوجــات من
ت ــراك ــم ال ــدي ــن عـلــى م ــدى ال ـس ـنــوات الخمسني
املــاضـيــة .املــوجــات الـثــاث األول ــى انـتـهــت إلــى
أزمـ ـ ــات م ــال ـي ــة ف ــي ال ـع ــدي ــد م ــن االقـ ـتـ ـص ــادات
الناشئة .وفــي املوجة األخيرة التي بــدأت في
عــام  ،2010شـهــدت هــذه االقـتـصــادات ارتفاعًا
ك ـب ـي ـرًا وم ـت ـســارعــا ف ــي ت ــراك ــم ال ــدي ــون وأك ـثــر
ّ
تـ ــرك ـ ـزًا م ـم ــا ش ـه ــدت ــه املـ ــوجـ ــات ال ـس ــاب ـق ــة .إن
م ـعــدالت ال ـفــائــدة الـحــالـيــة املـنـخـفـضــة ،والـتــي
ت ـت ــوق ــع األسـ ـ ـ ــواق أن ت ـب ـقــى ع ـل ــى ح ــال ـه ــا فــي
املدى املتوسط ،قد تخفف من بعض املخاطر
ال ـن ــات ـج ــة م ــن ارتـ ـف ــاع ال ــدي ــن ،إال أنـ ــه ف ــي كــل
األحــوال ،االقتصادات النائية تواجه معدالت
ّ
نمو ضعيفة ،وتزايدًا في الهشاشة ،وتصاعدًا
ّ
في املخاطر العاملية .هناك سلة من الخيارات
فــي الـسـيــاســات امل ـتــوافــرة لـخـفــض احـتـمــاالت

اﻟﺪﻳﻮن ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺪول اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ

 185تريليون دوالر من
الديون المتراكمة منذ 2010
أزمات مالية في
قد تطلق
ّ
الدول المتقدمة والناشئة

انتهاء حفلة الديون بأزمات وإذا حصلت هذه
األزمات فستخفف من وقعها.
مــوجــة تــراكــم الــديــن األخ ـيــرة أطلقتها األزم ــة

اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ
اﻟﻨﺎﺗﺞ
اﻟﻤﺤﻠﻲ
١٨٠

املــالـيــة الـعــاملـيــة فــي نـهــايــة  2008مــا ّأدى إلــى
ارتـ ـف ــاع ال ــدي ــن ال ـع ــامل ــي إلـ ــى ن ـحــو  %230مــن
ال ـنــاتــج ال ـع ــامل ــي .ف ــي االقـ ـتـ ـص ــادات امل ـت ـقــدمــة،
بـلـغــت نـسـبــة ال ـنــاتــج إل ــى ال ــدي ــون  %170في
نهاية  2018أو ما يــوازي  55تريليون دوالر،
أي بــزيــادة  %54مقارنة مع أرقــام  .2010وفي
املقابل ،ال يزال الدين في االقتصادات الناشئة
مستقرًا قرب مستوياته السابقة التي بلغها
بـعــد األزم ــة املــالـيــة الـعــاملـيــة ،وبـلــغ  %264من
ال ـنــاتــج ال ـعــاملــي ف ــي  2018أو م ــا يـ ــوازي 130
تريليون دوالر.
إن الـ ــديـ ــون امل ــرت ـف ـع ــة ت ـن ـط ــوي ع ـل ــى مـخــاطــر
م ـل ـحــوظــة ف ــي االق ـ ـتـ ـصـ ــادات امل ـت ـق ــدم ــة ألن ـهــا
ت ـج ـع ـل ـه ــا أك ـ ـثـ ــر هـ ـش ــاش ــة ت ـ ـجـ ــاه الـ ـص ــدم ــات
الـخــارجـيــة .إع ــادة تـمــويــل الــديــون قــد يصبح
أكـثــر صعوبة خــال أوق ــات الـضـغــوط املالية،

اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ

اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ
اﻟﻨﺎﺗﺞ
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٠
١٩٧٠
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اﻟﺪﻳﻮن ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ
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اﻟﻤﺼﺪر :ﺗﻘﺮﻳﺮ آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ

وي ـح ـت ـمــل أن ي ـق ــود ن ـحــو أزمـ ـ ــة .ارتـ ـف ــاع ديــن
الحكومة يمكن أن يـحـ ّـد مــن فعالية التحفيز
ّ
النمو في
املالي ويمكن أن ينعكس سلبًا على
املــدى الطويل ألنــه يثقل إنتاجية االستثمار
الخاص.
ورغ ــم انـخـفــاض م ـعــدالت ال ـفــائــدة الحقيقية،
وإط ــال ــة آجـ ــال االس ـت ـح ـق ــاق ــات ،إال أن املــوجــة
األخيرة من تراكم الديون قد تعيد إنتاج أزمة
مالية .أي صدمة عاملية مفاجئة ،مثل ارتفاع
معدالت الفائدة ،أو ارتفاع املخاطر ،يمكن أن
يكون له املفعول نفسه .وهذه املخاطر ظهرت
في األرجنتني وتركيا اللتني شهدتا ارتفاعًا
مفاجئًا في كلفة االقتراض وتراجعًا في النمو
في .2018
وفــي االقتصادات الناشئة ،ارتفعت املخاوف
مــن تـســارع زي ــادة الــديــون وعــدم قدرتها على
الــولــولــج إل ــى األسـ ــواق بـمــن فيها ال ــدول غير
امل ـن ـضــويــة ف ــي ن ـ ــادي ب ــاري ــس ،وذل ـ ــك بـسـبــب
انعدام الشفافية وضعف الضمانات.
َ
ّ
تشكل موجات الديون الثالث السابقة ،ترافق
مع تغيرات في أسواق املال وانخفاض معدالت
ال ـف ــائ ــدة كـنـتـيـجــة لـلـسـيــاســات ال ـن ـقــديــة الـتــي
ج ــاء ت ّ
ردة فـعــل عـلــى األزم ــة املــالـيــة الـعــاملـيــة.
كــذلــك ،ازدادت الــديــون املحلية وبــاتــت تشكل
ّ
حصة أكـبــر ،فيما أصبحت الــديــون املحمولة
من األجانب أكثر نشاطًا في األسواق املحلية.
والـ ـح ــال هـ ــذه م ــوج ــودة ف ــي امل ــوج ــة الـقــائـمــة
م ــن الـ ــديـ ــون الـ ـت ــي شـ ـه ــدت تـ ــزاي ـ ـدًا مـلـحــوظــا
للمؤسسات املالية غير املصرفية .الهشاشة
ارت ـف ـع ــت أيـ ـض ــا .م ـنــذ  2010ازدادت ال ــدي ــون
الخارجية لالقتصادات الناشئة بنسبة %26
مــن الـنــاتــج فــي  2018مــا يـعـكــس عـجـزًا كبيرًا
ومتزايدًا في الحساب الجاري .في %55 ،2018
مــن ه ــذه االق ـت ـص ــادات ك ــان لــديـهــا ضـعـفــا في
الحسابات الجارية مقارنة مع  ،2010و%44
منها ازداد عجز الحساب الجاري بنسبة %5
من الناتج.
لــم يبلغ عـمــر مــوجــة الــديــن الـحــالـيــة أكـثــر من
عقد ،إال أنها شملت منطقة الـيــورو وغالبية
االقتصادات الناشئة .وهذه األخيرة ،لم تشهد
بعد أزمــات مالية رغــم الهشاشة التي لحقت
ً
ب ـهــا ،مــا يـثـيــر س ــؤاال أســاسـيــا عـمــا إذا كانت
املوجة الحالية ستنتهي إلــى أزمــة في بعض
هذه الــدول كما توحي املــؤشــرات .وباإلضافة
إل ــى م ـعــدالت ال ـفــائــدة املـنـخـفـضــة والــوضـعـيــة
ً
ّ
ّ
النمو يشكل عامال أساسيًا
املالية للدولة ،فإن
في تحديد استدامة الدين .تباطؤ االقتصاد
ً
كان عامال أساسيًا في تراكم الديون.
م ــن املـ ـه ــم ل ــاقـ ـتـ ـص ــادات ال ـن ــاش ـئ ــة أن تـضــع
ح ـكــومــات ـهــا آلـ ـي ــات وم ــؤس ـس ــات قـ ـ ــادرة عـلــى
إي ـج ــاد الـ ـت ــوازن امل ــائ ــم ب ــن م ـم ـي ــزات وكـلـفــة
الـ ــديـ ــون .وه ـ ــذا األم ـ ــر يـتـضـمــن إدارة ال ــدي ــن،
شفافية أعلى ،ومراقبة لاللتزامات .والبدائل
من االستدانة موجودة أيضًا لتمويل اإلنفاق.
ي ـم ـكــن إعـ ـ ــادة ص ـيــاغــة اإلنـ ـف ــاق الـ ـع ــام بـهــدف
ّ
النمو ،بما في ذلك اإلنفاق على التعليم
تحفيز
وال ـص ـح ــة وع ـل ــى ال ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـت ـيــة الـبـيـئـيــة.
واإليــرادات الحكومية يجب أن تتضمن إدارة
ضريبية أفضل .أجندة اإلصالحات لتحسني
بيئة األع ـمــال تـعـ ّـد اسـتـثـمــارات مهمة وتــزيــد
اإلنتاجية ألن نمو القطاع الخاص يؤدي إلى
توسيع قاعدة اإليرادات.
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النمو العالمي
ّ
المتقدمة
تباطؤ الدول
في االقتصادات املتقدمة يتوقع التقرير أن يبلغ النمو  %1.4في عام  ،2020عازيًا
األمر ،جزئيًا ،إلى استمرار ضعف نمو قطاع الصناعات التحويلية .الواليات املتحدة
ّ
ستسجل انخفاضًا في النمو إلى  %1.8بسبب «التأثيرات السلبية لزيادة الرسوم
في وقت سابق واشتداد حالة عدم اليقني» ،فيما سيتراجع النمو في منطقة اليورو
ّ
إلى « %1متأثرًا بضعف نشاط القطاع الصناعي» .وفي الصني سيبلغ .%5.9
تعقيدات الشرق األوسط
يرى البنك الدولي أن «آفاق النمو في منطقة الشرق األوسط تتوقف ،في املدى
ّ
والحد من تأثيراتها اإلقليمية غير
املتوسط ،على تخفيف وتيرة الصراعات املسلحة،
املباشرة» ،مشيرًا إلى أن هذا ّ
النمو يرتبط بالصراعات الجيوسياسية وتراجع وتيرة
تطبيق برامج اإلصالح ،وتقلبات أسعار النفط وأثرها على الدول املصدرة للنفط أو
املستوردة له ،وكذلك على املخاطر الناجمة من تصاعد التوترات التجارية العاملية.
صفر في لبنان
في لبنانّ ،
يقدر البنك الدولي أن معدالت ّ
النمو كانت األسوأ ليس فقط للعام الجاري
بل للعامني املقبلني لتتواصل بذلك سلسلة ّ
نمو تقارب الصفر ممتدة منذ عام

 .2017والغريب في التقرير أنه يتوقع تسجيل نمو طفيف في السنة الجارية بمعدل
ً
 %0.3مقارنة مع تقلص في النمو في السنة املاضية بمعدل  -%0.2وأن تتراوح
املعدالت لعامي  2021و  2022بني  %0.4و %0.5

ّ
قيل الكثير عن القطاع املصرفي األوروبــي ،املتعثر
منذ بداية العقد املاضي .في تشرين األول املاضي،
على سبيل امل ـثــال ،قــال صـنــدوق النقد الــدولــي إن
َ
م ـص ــارف ح ــول ال ـعــالـ ّـم ،ت ـفــوق قـيـمــة أصــول ـهــا 12
ّ
تــريـلـيــون دوالر سـتـظــل فــي وضـعـيــة مــالـ ّـيــة هــشــة،
ـاف عـلــى مـسـتــوى االقـتـصــاد
حـتــى ل ــو حـصــل ت ـع ـ ٍ
ال ـع ــامل ــي .م ــن هـ ــذه األص ـ ـ ــول ،ت ـع ــود  8.5تــريـلـيــون
دوالر إل ــى مــديـنــن أوروبـ ـي ــن ،األم ــر ال ــذي يوضح
كـ ّـم التحديات التي تواجهها مصارف الـقـ ّـارة .يتم
انتقاد القطاع املصرفي األوروب ــي باعتباره «أكبر
من ال ــازم» ،وفيه عــدد كبير جـدًا من الالعبني ،ما
يـجـعــل مــن الـصـعــب عـلـيــه أن يستمر فــي تحقيق
برسملة كافية .يمكن تفسير
الربحية وأن يحظى
ٍ
حــالــة امل ـص ــارف األوروبـ ـي ــة عـبــر عــوامــل خــارجـيــة،
النمو
مـثــل م ـع ــدالت ال ـفــائــدة املـنـخـفـضــة وض ـعــف ّ
االقتصادي ،ولكن هذه العوامل ال تشرح ملاذا يظل
ّ
ٌ
العمل ،رغم
عدد كبير من مؤسسات التسليف في ّ
أنهم يعانون من ديون متزايدة وأصول تتقلص ،ولم
تعد لديهم القدرة على تقديم القروض.
م ـنــذ األزمـ ـ ــة امل ــال ـي ــة ال ـعــامل ـيــة ع ــام  ،2008تـحـ ّـولــت
حاضن في العالم لهذه املؤسسات
أوروبا إلى أكبر
ٍ
املتعثرةُ .ت ّ
سمى «املصارف الزومبي» ،وهي لم يكن
لها أن تستمر في العمل لوال الدعم املضمون الذي
ّ
كثير من الحاالت يكون
تقدمه لها حكوماتها .في
ٍ
املصرف وغالبية زبائنه املستدينني في حالة ّ
تعسر
وإفالس ،ما يعني أنه من غير ّ
املرجح أن تقوم هذه
املصارف ،يومًا ،باستعادة القروض التي أصدرتها.
ل ـهــذا الـسـبــب تـحـمــل «امل ـص ــارف الــزوم ـبــي» دائ ـمــا،
ّ
م ـع ـ ّـدالت فــائـقــة مــن األصـ ــول املـتـعــثــرة فــي بـيــانــات
موازناتها .وهــي تقوم عــادة بتسديد ديونها عبر
ق ــروض حـكــومـيــة ،ول ـكــن مــن املستبعد لـلـغــايــة أن
بتقديم
موقع يسمح لها
تكون هــذه املـصــارف في
ٍ
ّ
قروض جديدة .باعتبار أن قيمتها االقتصادية تقل
عــن الـصـفــر ،ال يمكن اعـتـبــار مثل هــذه املـصــارف
«على قيد الـحـيــاة» ،ولكن ألنها تستمر فــي العمل
عبر تغذية «الحبل الـسـ ّـري» الــذي ّ
تقدمه الحكومة،
وألنـهــا تستمر فــي استقبال الــودائــعُ ،ال يمكن من
جهة أخرى اعتبارها «ميتة» .من هنا أطلق تعبير
ٍ
«زومبي» على مثل هذه املؤسسات.
من جهة التأثير املديد الــذي ّ
تسببه هــذه الحالة على
دول ـ ٍة معينة ،يمكن أن ننظر إلــى اليابان التي عرفت
تجربة مرعبة للغاية مــع «املـصــارف الــزومـبــي» .منذ
بــدايــة التسعينيات ،دفــع انـهـيــار فــي أس ــواق األسهم
ـدد ك ـب ـيــر م ــن م ـ ّ
ـؤس ـس ــات اإلق ـ ــراض
والـ ـعـ ـق ــارات ب ـع ـ ٍ
ٍ ً
باملوت،
لها
السماح
ـن
ـ
م
ـدال
ـ
ب
ـاس.
اليابانية إلــى اإلف ـ
ً
ُ
ّقررت الحكومة اليابانية أن تبقي هذه املصارف عاملة
عبر إنقاذها ماليًا وتقديم ضمانات .كنتيج ٍة لذلك،
اسـتـمــرت ه ــذه امل ـصــارف فــي اسـتـيـعــاب ال ــودائ ــع من
زبائنها ،ولكنها – وهنا املهم في املوضوع – توقفت
عــن اسـتـخــدام هــذه الــودائــع مــن أجــل إق ــراض مدينني
ّ
ج ــدد .اسـتـمـ ّـرت امل ـصــارف بــدعــم زبائنها املترنحني
– الــذيــن ُع ــرف ــوا أي ـضــا بــاســم ال ـشــركــات الــزوم ـبــي –
ّ
عبر إلغاء أو خفض ديونهم املتعثرة .رغــم متاعبها
الـخــاصــة ،قــامــت هــذه امل ـصــارف ،فــي بعض الـحــاالت،
ّ
باالستمرار فــي مـ ّـد املدينني الزومبي املتعثرين من
ّ
أجــل أن ال يتضح حجم خسائرها الكامل .باعتبار
أن املصارف والشركات الزومبي في اليابان ال تضخّ
ّ
ّ
االقتصاد ،فهي شكلت عبئًا أثر على نمو
شيئًا في
َ
الناتج الوطني ،ما أنتج ما أصبح معروفًا باسم «العقد
الضائع» اقتصاديًا في اليابان.
فــي الــواقــع ،كــان النمو املـتـســارع للشركات الزومبي
املذكورة أعاله هو ما أدى إلى خلق املصارف الزومبي.
ح ــن ت ــراك ــم شــركــة عـلــى نـفـسـهــا عـبـئــا ســاحـقــا من
قرض مصرفي ،ال يعود
الديون وال تقدر على تسديد
ٍ
ّ
في وسعها – إن أرادت تخفيف حدة األزمة – غير أن
تقنع املصارف بزيادة خطها االئتماني ـ ـ عبر تقديم
املزيد من التمويل أو/و تأجيل موعد السداد .لو ّقرر
املصرف أن يطلب تسديد القرض ودفع الزبون نحو
اإلفـ ــاس ،ف ـ ّ
ّ
سيسبب مــوجــة مــن اإلفــاســات
ـإن ذل ــك
ّ
ً
املشابهة لدى باقي الزبائن املتعثرين .بــدال من ذلك،
تبقي امل ـصــارف عـلــى ه ــذه «الــزوم ـب ـيــات» فــي «غــرفــة
إنـعــاش» عبر تمديد خطوطها االئتمانية ملنعها من

امل ــوت .كنتيجة لــذلــك ،تضطر امل ـصــارف الـتــي تحمل
ع ــددًا مـتــزايـدًا مــن ال ـقــروض غـيــر املنتجة ألن تطلب
الدعم املالي من الحكومة.
ّ
تعد إيطاليا من أوضح األمثلة في أوروبا عن ظاهرة
املصارف الزومبي .الدائنون اإليطاليون ،وهم يجلسون
على  360مليار يورو من القروض السيئة ،رضخوا
لحقيقة أن غالبية ه ــذه ال ـقــروض لــن يـتــم تسديدها
أبـدًا ،بسبب إفــاس املدينني .على مــدى سنوات عـ ّـدة،
تراجعت قيمة أسهم املصارف اإليطالية حني أضحى
واضحًا أنها ستضطر إلى شطب قــروض بمليارات
الدوالرات .هذه املؤسسات الدائنة ّ
تضم مصارف مثل
ّ
مصرف
«بانكا مونتي دي باشي دي سينا» ،أقــدم
ٍ
في العالم ،وهي اليوم أصبحت ُت ّ
عد في مقام الزومبي
ـون قدمتها إلــى زبائن
ألنـهــا ال تـقــدر
على شطب دي ـ ٍ
ُ
مفلسني حـتــى ال تـجـبــر عـلــى زي ــادة رسملتها كما
تطلب القواعد التنظيمية.
ً
يـمـكــن م ـص ــارف ال ــزوم ـب ــي أي ـض ــا أن ت ـك ــون ق ــاط ــرة
للفساد املالي الواسع ،وهــذا ما تشهد له تجربة دول
مثل أوكرانيا .خالل األزمــة االقتصادية األخيرة في
البلدّ ،
تبي أن الكثير من املـصــارف األوكــرانـيــة تملك
القليل ج ـدًا مــن األص ــول وأنـهــا ال تقرض أح ـدًا .كان
ُ
دورهــا ببساطة هو أن تستخدم لتحويل الودائع إلى
حسابات خارجية ،وفي الغالب كان ذلك يتم ألهداف
تتعلق بغسيل األم ـ ــوال .لـقــد ب ــدأ امل ـصــرف املــركــزي
األوكــرانــي بــ«إبــادة» هــذا الزومبي بوتيرة متسارعة.
في املقابل ،تساعد هذه اإلصالحات في تثبيت القطاع
ّ
املصرفي األوكراني الذي كان هشًا .منذ عام ،2014
قــام املـصــرف املــركــزي بإقفال أكثر مــن  80مصرفًا
النوع ،وهو ما يساعد أوكرانيا على الخروج
من هذا
ّ
ـود قلص ناتجها القومي بنحو  %17خالل
ـ
مــن رك ٍ
العامني املاضينيّ .
ّ
باملؤسسات
يقول بعض املحللني إن مــرض اليابان
ال ــزوم ـب ــي خـ ــال ال ـ ـ ــ 25س ـنــة امل ــاض ـي ــة ق ــد يـشـبــه ما
سـيـحـصــل ف ــي ال ـص ــن ف ــي ال ـس ـن ــوات الـ ـق ــادم ــة .مع
تباطؤ ّ
النمو االقتصادي وتراكم القروض السيئة في
ثاني أكبر اقتصاد في العالم ،قد يصبح لزامًا على
الشركات الزومبي املريضة أن تعتمد على املزيد من
ً
القروض فيما يبدأ الركود االقتصادي .يوجد أصال
الكثير من شركات الزومبي في قطاعات مثل الفوالذ
والفحم ،وهذا ينطبق أيضًا على الشركات اململوكة من
ً
الــدولــة .أحــد األسباب القليلة التي تمنع طفرة مرعبة
مــن اإلفــاســات بــن الـشــركــات اململوكة مــن الــدولــة –
وفي الديون التي ال يتم تحصيلها من ِقبل املصارف
اململوكة من الدولة – هو أن هذا الدين يتم ضمانه عبر
ّ
املشجع هو أن الحكومة قد وعدت بقتل
الدولة .األمر
 345شركة زومبي بحلول  ،2020ولكن ال يبدو أن
ه ــذا سـيـكــون كــافـيــا .ألن زبــائــن امل ـصــارف ال تـسـ ّـدد
بشكل متزايد إلى التمويل
ديونها ،فاملصارف تحتاج
ٍ
ّ
والسيولة ،وألن القروض املصرفية تشكل ثالثة أرباع
قطاع التمويل في البلد – إضافة إلى التباينات الكبيرة
فــي القيمة الفعلية لـلـقــروض السيئة الـتــي راكمتها
املصارف الصينية – فإن نتائج هذا الوضع على ّ
النمو
املستقبلي في الصني قد تكون عميقة.
قــد يـكــون أفـضــل طــريـ ٍـق لبلد أو إلقليم ملـحــاربــة نمو
املـصــارف الزومبي هو نموذج الــواليــات املتحدة .إثر
األزم ــة املالية العاملية ،فرضت أميركا شــروط مــاءة
قــاس ـيــة ع ـلــى دائ ـن ـي ـهــا ال ــذي ــن ي ــواج ـه ــون ص ـعــوبــات،
ّ
كما فرضت رفــع رساميل املـصــارف املتعثرة .بدأت
امل ـصــارف بــإعــادة الــرسـمـلــة :قــامــوا ببيع الكثير من
أص ــول ـه ــا ذات ال ـنــوع ـيــة امل ـن ـخ ـف ـضــة .ب ـه ــذه الـطــريـقــة
أص ـب ـحــت املـ ـص ــارف األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي ح ــال ــة صـحـ ّـيــة
أكـثــر بكثير مــن نظرائها فــي أوروب ــا الـتــي استمرت
ال ـح ـكــومــات بــإن ـقــاذهــا ،واس ـت ـمــرت بـمــراكـمــة الــديـ ّـون
ورف ــض الـتـسـلـيــف .فـشـلــت ال ـيــابــان أي ـضــا فــي تعلم
ال ــدروس الصعبة مــن تاريخها االقـتـصــادي القريب،
فـحــزمــات اإلن ـقــاذ الـتــي تـمـ ّـدهــا امل ـصــارف والحكومة
ّ
تستمر بالتواتر لضمان استمرار الزبائن الزومبي.
من هنا ،قد يكون ضروريًا فرض شروط رسملة أشدّ
قسوة إن أرادت أوروبا النجاة من مرحلة ركود طويلة
كما جــرى في اليابان ،ولــو شــاءت الصني ،باملثل ،أن
تتجنب املشاكل التي أصابت اليابان في التسعينيات
والتي تستمر في اإلثقال على البلد حتى اليوم.
* نشر في انترناشيونال بانكر،
كانون الثاني 2017
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مقال

«نحن» و«هم»؟
جورج سالم *
يـنـطـلــق بـعــض مـنــاقـشــي األزمـ ــة الـقــائـمــة ف ــي الـبــاد
مــن اسـتـخــدام تعبير «ن ـحــن» .هــم يستخدمون هذه
لإلشارة بالصفة إلى أنهم ّ
يتحدثون باسم اللبنانيني
عمومًا .يقولون نحن اللبنانيني .هم يحاولون فرض
منهجهم عـلــى الـنـقــاش ،وه ــذا خـطــأ حقيقي .هناك
طبقات لها موقفها ولها ّ
حصتها من األزمــة .هناك
«نحن» وهناك «هــم» .فال الهوية اللبنانية متماسكة،
وال الهوية الطائفية متماسكة .لقد تــم تركيب هذه
ال ـهــويــات بـهــدف إل ـغــاء الـهــويــة الحقيقية ،أي الهوية
الـطـبـقـ ّـيــة .وه ــي ع ـبــارة عــن عــاقــة إن ـتــاج واسـتـهــاك
واستئثار بالثروة .بال لبس ،هناك شريحتان ،واحدة
تنتج وتستهلك ،وأخــرى تستأثر باملنتج وتستهلك
البشر والحجر.
االقتصاد عندنا مثل خزان كبير للمياه .فإذا أخذنا
من مياه الـخــزان أكثر مما نضع فيه ،فسنصل إلى
لحظة ال يعود فيه شيء .وهذا هو حالنا .نحن نسحب
من الخزان ما يكفي لخدمة الدين ولالستيراد ،وما
انكماش،
تبقى من قاعدتنا ّاإلنتاجية هو في حالة ّ
بأي عملية ّادخــار .توقفت تدفقات
كما إننا ال نقوم
الـ ــدوالرات مــن ال ـخــارج مــا أوصـلـنــا إلــى اللحظة التي
نحن فيها ،حيث قيل إن األزمة ثالثية األبعاد:
 أزمة ميزان املدفوعات. أزمة عجز الدولة نتيحة تراجع العائدات.ّ
 أزمة القطاع املصرفي ،حيث تدنت األصول ،وتراكمتالديون السيئة ،وزاد الضغط على السحوبات إلى حدّ
يتخطى اختبار اإلجهاد بحسب بازل ثالثة «basel
.»3
ّ
عـمـلـيــا ،ك ــل مــا سـبــق هــو ظــواهــر ألزم ــة اجـتـمــاعـيــة.
والـ«نحن» هي صفة استترت خلفها الطبقة التي ال
تزال تستحوذ على الثراء من خالل تسييل املــوارد،
بما في ذلك املوارد البشرية.
منذ ثالثني سنة ،و«نحن» نعمل في سياق االستدانة
الدين،
بفوائد عالية ،ما يؤدي إلى ارتفاع كلفة خدمة ً
ثم نعود لالستدانة حتى نخدم الدين نفسه .بدال
سياسية مالية ونقدية تقوم
مــن الــذهــاب نحو
ً
على خفض الفوائد ،وبدال من اعتماد سياسات
مالية مقرونة ًبضرائب تصاعدية على الدخل
واألصــول ،وبــدال من دفع الناس إلى االستثمار
في الــزراعــة والصناعة والبنى التحتية ،إنما ُدفع
الـجـمـيــع نـحــو االس ـتــدانــة مــن أج ــل خـلــق الـفـقــاعــات،
ّ
املثرية.
وتثبيت سعر الـصــرف لليرة خدمة للطبقة
الليرة هنا لم تثبت من أجــل دعــم رغيف الخبز ،هذا
عمل محال ،وال يرتجى من هكذا طبقة حاكمة.
عندنا،
لكن حــال السياسة املعتمدة مــن ِقبل الــدولــة ً
تجعل رأسمال الدولة يخدم الدين وفوائده .وبدال من
أن ندفع القطاع الـخــاص إلــى ّ
تحمل مسؤولياته في
مشاريع التنمية ،تلجأ السلطة عندنا إلــى سياسة
الفوائد العالية التي تضعها بقصد جلب الــدوالرات
لخدمة الــديــن ،أو ملنع هــروب األم ــوال من الــداخــل إلى
ال ـخــارج .مــا يـقــود عمليًا إلــى مـحــاصــرة األم ــوال في
هذه الــدورة ،وبالتالي ال يبقى هناك من يستثمر في
االقتصاد الحقيقي املنتج .بل ّ
يتفرغ أصحاب األموال
ّ
لالستثمار في اقتصاد املضاربة واملــدخــرات طويلة
األمــد .وهــذا يعني ببساطة ،املزيد من االنكماش في
الـسـيــاســات الـنـقــديــة واملــال ـيــة ،وه ــو أم ــر معتمد منذ
ثالثني سنة على األقل.
انكماش السياسات ّ
يؤدي بدوره إلى انكماش الناتج
ّ
الكلي ،وإلى اإلخالل بتوزيع الدخل لصالحهم «هم».
ألن كعكة االقتصاد يتقاسمها صاحب رأس املــال
ب ــاألرب ــاح وال ـفــوائــد مــن جـهــة وال ـع ـمــال ب ــاألج ــور من
جهة ثانية .وتمظهرت هذه السياسات باختالل أكبر
ملصلحة رأس املال .فـ«هم» كانوا يقتسمون الريع من
ّ
ألنهم ّ
كرسوا الريع املبني على اإلنتاجية.
رغيف العمل ّ
وللتذكير ،إن كــل األرب ـ ًـاح فــي الـطــور الرأسمالي هي
عبارة عن ريــوع .فمثال ،عندما يجري ابتكار تقنية
جديدة ُيكتسب الربح /الريع .وباستخراج النفط ،كذلك
ُيكتسب الربح /الريع .لكن لبنان في طوره الرأسمالي
هــذا ،ال هــو ابـتــدع تقنية جــديــدة وال استخرج نفطًا.
ورغم هذا فقط حصل النمو .فماذا باع؟
عمليًا ،لـبـنــان ق ــام بتسييل م ـ ــوارده ،لـقــد ب ــاع بيئته
وشبابه ،واستولى على العقول بأيديولوجية «نحن»
و«ه ــم» وه ــدر ال ــرزق املـقـتــرن بــإعــادة إنـتــاج املجتمع،
املجتمع الحقيقي .وبــالـتــالــي إع ــادة إنـتــاج الــ«نـحــن»
الـحـقـيـقـيــة .وال ـت ــي م ــن األف ـض ــل أن تـعـيــش ف ــي بيئة
اجتماعية نــاجـعــة .لـكــن الحقيقة ّأن حـصــة األج ــور
تـ ّ
ـوزعــت مـجـ ّـددًا وبطريقة مختلفة .انكمشت حصة

األجــور ،وصار عندنا نظام ذو شطرين من األجور؛
فئة موظفي الدولة بأجور مرتفعة نسبيًا مع ضمانات
صحية وتقاعد ،مقابل فئة بأجور متدنية ومن دون
ضمانات ،وفئة ثالثة مهاجرة.
ُ
ـاد .فـهــي تستهلك
ـ
ب
ـ
ل
ا
لـكــن ه ــذه األج ــور تـخــرج مــن
ُّ
تهريبه
يتم
ها
ل
ج
خيالية
ّ
باالستيراد وتدعم ديونًا ُ
إلى الخارج .واألجور هذه ،تستثمر في أجيال قلة ما
تستفيد منها البالد ،ألن االنكماش ومقاييس خلق
ف ــرص الـعـمــل يـقـعــان تـحــت أمــرتـهــم «ه ــم» .ول ــم تكن
بالربحية
يومًا سياسة خلق فــرص العمل مرتبطة
ّ
ألن املكننة تختزل العمل الحي .فرص العمل تتأتى
بقوة العمل السياسي وأساسها مقياس اجتماعي.
وبالتالي فـ ّ
ـإن السياسات طبقية .والسياسات املالية
والنقدية ما هي إال أدوات لجني األربــاح ،خصوصًا
عندما تكون هــذه السياسات تحت سلطتهم «هــم».
االقتصادي ،يصيبنا
لكن تصريف موجودات الخزان
ّ
«نـحــن» الشعب الحقيقي .ويصيبنا بقلة الكهرباء
وكثرة األمراض والفقر .أي يصيبنا بأساس وجودنا
وإعادة إنتاج وجودنا .فـ«نحن» الحقيقية ليست تلك
املغلفة بــالـهـ ّ
ـويــة الوطنية أو الطائفية .فـهــذه «نحن»
وهمية .أما الـ«نحن» الحقيقية ،فهي الجماهير التي
تعاني من الفقر واألمــراض الناجمة عن سياساتهم
التوزيعية «هم».
ّ
لقد كانت ّ
الهوية الوهمية الستار الــذي تولدت خلفه
األزمة الوجودية .ما عادت األزمة أزمة هذه الهوية أو
ّ
صحية بالحرف ،وأزمة ّ
تقصر
تلك .لقد صارت أزمة
من عمر اإلنسان .وما جنوه «هم» من حصيلة الدخل،
ارت ـبــط عـضــويــا مــع مــا انـتـقــص مــن عـمــرنــا «نـحــن».
حيث هدر األعمار ٌ
سعر وربحية .وليس على صعيد
لـبـنــان فـقــط ،بــل عـلــى صعيد ال ـكــون كـلــه .ولــذلــك

أنجل بوليغان ــ المكسيك

فــإن حربنا «نـحــن» هــي حــرب وجــود ضــدهــم «هــم».
لكن عالقة الربحية باختزال اإلنـســان ،تضعنا أمام
أمــر أكثر تعقيدًا .أال وهــو الـحــروب واالقـتـتــال .وهما
أكـثــر الصناعات الـتــي تختزل اإلن ـســان .ولــذلــك فهي
أكثر الصناعات ربحية .وفي ظل غياب عمل تنظيمي
يدرك خطورة هذا املنزلق .ومن دون أيديولوجية تضع
نصب أعينها مقارعة اإلمبريالية ،أي مقارعة صناعة
ال ـح ــرب األك ـث ــر إدرارًا ل ــأرب ــاح ،سـيـكــون اسـتـهــاك
الذات نزهة أمام ما قد يأتي .عندئذ ستتحول الطبقة
الحاكمة ،أي «هــم» من طبقة برجوازية ريعية نقدية،
إلى برجوازية حرب نقدية .وسوف تخلق فرص العمل
فــي بــرولـيـتــاريــا حــربـيــة وبـهــويــات خــرافـيــة تستهلك
نفسها ضمن عملية صناعة القتل الجماعي .بهذا

منذ ثالثين سنة و«نحن» نعمل
في سياق االستدانة بفوائد
عالية من أجل خلق الفقاعات
وتثبيت سعر الصرف ّلليرة
خدمة للطبقة المثرية

املـعـنــى ،يمكن إدراك أن الـنـفــط لــم يـكــن وح ــده غاية
القوى اإلمبريالية في العالم ،ألن أربــاح النفط ّ
تتقزم
أمام أرباح الحروب.
وبالعودة إلى أولئك الذين ّ
يصرون على القول بـ«نحن
نعاني مــن أزم ــة» ،فمن املفيد التوضيح ،إننا بالطبع
«نحن» ،أي الجماهير من يعاني من األزمة .لكنها أزمة
وعي ،أي إننا ال ندرك ّ
مدة وعمق األزمة ومسارها .ال
نــدرك أن استهالك اإلنـســان والبيئة في الحرب أكبر
من استهالك هؤالء من املديونية وأكثر ّدرًا للربحية.
واألس ــوأ مــن ذلــك ،نحن ال نــدرك الـ«نحن الّــوجــوديــة».
ل ــو ل ــم ي ـ ِـع ( )Sisyphusظـلــم اآلل ـه ــة مل ــا ت ــأل ــم (ت ــروي
األسطورة اإلغريقية أنه كان ماكرًا إلى ّ
حد خداع إله
املوت ،ما فرض معاقبته من قبل كبير اآللهة زيوس،
فألزمه بحمل صخرة من أسفل الجبل إلى أعاله ،فإذا
وصل القمة تدحرجت إلى الــوادي ،فيعود إلى رفعها
إلى القمة ،ويظل هكذا حتى األبد ،فأصبح رمز العذاب
األبدي) .وإن لم ِتع الجماهير ظلمهم «هم» فلن يتأملوا
كذلك .ال زالــوا «هــم» قــادريــن على دفــع نصف رواتــب
ّ
الطبقة العاملة فكيف ينقضون على النصف اآلخر
من الطبقة العاملة .وما هذه الرواتب إال استثمار آخر
في صناعة الحرب الريعية.
عودة أيضًا إلى مسألة املديونية والحلول .الدين اليوم
هو دين داخلي وليس خارجيًا .الدين الخارجي يجبر
املدين على معالجته بتفاهمات مع البنك ّالدولي ومع
صندوق النقد الدولي ،من خالل برامج تقشف تجعل
مــن املمكن ســداد قسم كبير مــن هــذا الــديــن بطريقة
تستلب أكثر فأكثر من حيوات الجماهير .أما الدين
الداخلي وهو األكبرَ ،فيمكن معالجته من ِقبلنا «نحن».
ّ
املستقبلية
أي أن نــرصــد مقابله قــدراتـنــا اإلنتاجية
وب ـش ــروط أس ـهــل .امل ـص ــارف أخ ـطــات عـنــدمــا منحت
الدين ملن هو غير قــادر على الـســداد .وهــي املسؤولة
عن عملها .ومن املفروض أال تتم رسملتها بالضرائب
على الشعب وبغطاء من صندوق النقد الدولي .ثم ملاذا
تتم دعــوة صندوق النقد لكي يكون ّ
شماعة ومبررًا
إلنقاذ مصارف أفلست بسبب سياساتها الخاطئة.
يجري الحديث هنا عن ّ
قص شعر « »hair cutوخالفه
مــن املـقـتــرحــات .هــذه مصطلحات مشبوهة تــريــد أن
ّ
تلقي باللوم على املنهوب املسلوب اإلرداة بحكم ًتبنيه
ّ
لسياسة هــويــة تتبنى الــ«نـحــن الـخــرافـيــة» .ب ــدال من
الحظ إن التلوث البيئي
الــ«نـحــن الــوجــوديــة» .لحسن ّ
كل الطوائف .ألن البيئة
والسياسات املفقرة تأتي ّعلى ّ ً
كما البيئة االجتماعية تشكل كل ال ًيتجزأ.
ّ
التحول اإليجابي اليوم يفترض ّأوال إعــادة االئتمان.
فاالقتصاد الرأسمالي ال يتحرك من دون ائئتمان،
وامل ـص ــارف انـتـكـســت وأغـلـقــت فـعـلـيــا .وال ـب ـقــاء على
حــالـنــا ال ـيــوم ،يعني أن ال شــيء سـيـتـحــرك .والـعــاج
يـجــب أن ي ـكــون خــاضـعــا لـنـظــرة ومـصـلـحــة لبنانية
ولـيــس وف ــق وصـفــة دول ـيــة ،ألن الـنـظــام الـعــاملــي ومــن
ضمنه ّ
ّ
ستهتم فقط بإعادة
املؤسسات املالية الدولية
ترتيب الوضع من أجل مصالح نفس الطبقة ،أي من
أجــل مصالح ال ــ«هــم» ،يعني نفس الطبقة املصرفية
وال ـس ـيــاس ـيــة أص ـح ــاب ال ـع ــاق ــات ال ـن ـقــديــة ال ــدول ـي ــة.
وه ــؤالء يحلمون بتجربة اليونان للقول بأنه يمكن
لنا الـخــروج مــن األزم ــة مــن دون تـنــازالت مــن قبلهم
ومن دون تغيير في السياسات .علمًا بأنه ،ال اليونان
وال البرتغال خرجا من األزمــة .في اليونان اليوم ،ال
يزال الناتج يساوي ثلثي ما كان عليه من قبل ،برغم
ارتـهــان الـيــونــان فــي سياساتها الخارجية ملصلحة
الصهيونية.
ّ
مسألة الدين ال تعالج تحت الضغط .لن يكون أحد منا
ملزمًا بسداد الدين اآلن« ،نحن» أمام ّ
مهمة أولى وهي
إع ــادة االئـتـمــان مــن أجــل اإلن ـتــاج .والـقـطــاع املصرفي
ّ
يتحمل املسؤولية كاملة .ومــن غير املعقول،
هو من
أن يماطل كــي يــأتــي صـنــدوق الـنـقــدي لترتيب إعــادة
رسملته بنحو  25مليار دوالر .هذه الكمية من األموال
كافية إلعادة تأهيل كل البنية التحتية للبالد ،بما فيها
األمن واملاء والكهرباء بمشاركة الصني لو أردنا.
مـشـكـلــة ال ـق ـطــاع امل ـص ــرف ــي ،أن ــه ق ــام بـ ــدور مـعــاكــس
لوظيفته .يفترض بــه خلق االئـتـمــان لــإنـتــاج .لكنهم
ّ
تورطوا في عملية إغراق البالد في أزمة ربما ّأدت إلى
صناعة حربية جــديــدة .وذل ــك ألن املـصــارف كطبقة
اجتماعية ال تنتمي إلـيـنــا «ن ـحــن» ،إنـمــا تنتمي إلــى
رأس املال النقدي الدولي الذي ّ
يتوسع بالحروب .الـ25
مليار دوالر ّ ،تكفي لشرب مياه معدنية من الحنفية.
ولكهرباء مولدة بالطاقة الشمسية ،إضافة إلى رحالت
استجمام إلى كوبا!
*باحث في االقتصاد السياسي واالجتماعي

