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لبنان

لبنان
المشهد السياسي

ّ
ّ
سجاالت حادة وأزمة النفايات تتمدد

قضية اليوم

ّ
الحكومة تقر تدابير وزارة العدل لـ«مكافحة الفساد»
على وقع السجاالت العنيفةّ ،
أقرت
الحكومة التدابير التي اقترحتها وزارة
العدل لمكافحة الفساد ،من دون
المرور بهيئة التشريع والقضايا .التباين
في الحكومة ّ
توسع إلى الموقف
من ألمانيا وانتقاد الوزراء للحكومة
في العلنّ .أما أزمة النفايات فباقية
ّ
وتتمدد من المتن وكسروان إلى
عاليه والشوف
ّ
الحادة
جــوالت عاصفة من النقاشات
شهدتها جلسة الحكومة ،أمس ،بدأت
ـاس ب ــن رئ ـي ــس الـحـكــومــة
ب ـس ـج ـ ٍ
ـال ق ـ ـ ٍ
حـســان دي ــاب ووزي ــر األش ـغــال ميشال
نـجــار ،على خلفية التصريحات التي
أدلــى بها األخير من مطرانية بيروت
لـلــروم األرث ــوذك ــس ،الـتــي «استنفرت»
قـ ـب ــل يـ ــومـ ــن ل ـ ــ«ال ـ ــدف ـ ــاع ع ـ ــن م ــواق ــع
ال ـطــائ ـفــة» .وم ــن دون أن يـسـ ّـمـيــه ،بــدأ
دياب حديثه عن «تصريحات طائفية
ً
نـسـمـعـهــا ف ــي ال ـب ـلــد» ،ق ــائ ــا إن «ظـلــم
ذوي القربى أشــد مــرارة على املــرء من
وق ــع ال ـح ـس ــام ،»...مـعـ ّـبـرًا عــن استيائه
ال ـك ـب ـيــر م ــن ال ـه ـج ــوم ع ـل ــى ال ـح ـكــومــة
عـبــر وزراء مــن داخـلـهــا .لـكــن نـ ّـجــار لم

ديابّ :
تحرك وزارة الخارجية
كاف
بموضوع ألمانيا ٍ
ي ـل ـتــزم ال ـص ـمــت ،ب ــل أك ــد ع ـلــى مــوقـفــه
ً
وك ـ ــرره ق ــائ ــا إن «ال ـح ـكــومــة تــريــد أن
تـمــرر تعيينات تفتقر إلــى الشفافية،
ونحن كلنا نعرف أي أسماء تريدون
ت ـع ـي ـي ـن ـهــا» .وخ ـ ــال ال ـن ـق ــاش ،اح ـتــدم
ّ
الجو وعلت األصــوات ،قبل أن يتدخل
الرئيس ميشال عــون طالبًا استكمال
الـ ـنـ ـق ــاش ب ـ ـهـ ــدوء .وب ـح ـس ــب م ـص ــادر
وزاريـ ــة ،ف ــإن وزي ــرة الــدفــاع زيـنــة عكر
ح ــاول ــت الـ ــدخـ ــول ع ـل ــى الـ ـخ ــط ودع ــم
نـجــار ،ثــم خــرجــت مــع وزي ــر الصناعة
عـ ـم ــاد حـ ــب الـ ـل ــه إل ـ ــى خ ـ ـ ــارج ال ـق ــاع ــة
لبعض الــوقــت ،ثــم ع ــادا لـيـحــاول حب
الله التخفيف من االحتقان ،بالقول إن
«نـجــار مــن حقه أن ُي ّ
عبر عــن موقفه».
وكــان لــوزيــرة العمل مليا يمني املوقف
ذاته ،لكن دياب اعتبر أن «أهم شيء في

هــذه الـفـتــرة هــو التضامن الحكومي،
وال يجب إظهار العكس».
الـجــولــة الـثــانـيــة مــن ال ـتــوتــر ،فتحتها
من
تــداب ـيــر مـكــافـحــة ال ـف ـســاد امل ـقــدمــة ً
وزيرة العدل ماري كلود نجم ،محدثة
ً
سجاال حول قانونيتها .إذ ّ
كرر وزراء
حــركــة أم ــل وحـ ــزب ال ـلــه وت ـي ــار امل ــردة
املوقف ذاته الذي طرحوه في الجلسة
املــاض ـيــة ،حــن اق ـتــرح ال ـ ــوزراء أن يتم
إرسـ ــال ال ـتــداب ـيــر إل ــى هـيـئــة الـتـشــريــع
واالس ـت ـش ــارات فــي وزارة ال ـعــدل لـبـ ّـت
هــذا األمــر ،وتحديدًا بشأن التدبيرين
الــرقــم  5و 6املتعلقني بـقــانــون اإلث ــراء
غير املشروع .وطالب حب الله بسحب
ً
التدبير مــن ال ـتــداول ،متسائال «كيف
تـعـطــي الـحـكــومــة لـنـفـسـهــا ال ـحــق بــأن
ت ـح ــل مـ ـك ــان الـ ـقـ ـض ــاء ،وم ـ ــن أي ـ ــن لـهــا
الـ ـص ــاحـ ـي ــات ب ـ ــأن ت ــذه ــب وت ـت ـح ــرى
وتـ ـجـ ـم ــع املـ ـعـ ـل ــوم ــات عـ ــن الـ ـ ـن ـ ــاس؟».
وتوجه إلى وزيرة العدل بالقول« :ملاذا
ال تطبقني رأي الهيئة في هذا الصدد؟
الهيئة أدخـلــت بعض التعديالت بما
ي ـت ــواف ــق م ــع الـ ـق ــان ــون» .ل ـكــن ن ـجــم لم
تــوافــق ،وأص ــرت مــع رئـيــس الحكومة
ع ـلــى ال ـس ـيــر ب ـه ـمــا ،وه ـ ــذا م ــا حـصــل.
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ـ ـ ّـدم املـ ــديـ ــر ال ـ ـعـ ــام لـلـقـصــر
ال ـج ـم ـه ــوري أنـ ـط ــوان ش ـق ـيــر مــداخ ـلــة
تـســاءل فيها أيـضــا «عــن الـصـفــة التي
تمنحها الـحـكــومــة لنفسها ،للتحري
عن رؤســاء سابقني ،وخاصة أن األمر
ال يدخل ضمن صالحياتها».
ّأمـ ــا ال ـجــولــة ال ـثــال ـثــة ،فــانــدل ـعــت على
خـلـفـيــة ق ــرار حـظــر أنـشـطــة ح ــزب الـلــه
الـ ـ ــذي أع ـل ـن ـت ــه أملـ ــان ـ ـيـ ــا ،وال ـع ـم ـل ـي ــات
األمنية واملضايقات التي ّ
تعرض لها
لبنانيون هـنــاك .واعـتـبــر حــب الـلــه أن
«ع ـلــى ال ـح ـكــومــة أن تــأخــذ مــوق ـفــا من
ه ــذا األمـ ــر» .فــي ال ـبــدايــة ،لــم ُي ـجــب أي
مــن رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة أو الـحـكــومــة،
ل ـكــن وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة نــاص ـيــف حتي
أش ــار إلــى اسـتــدعــائــه السفير األملــانــي
فــي بـيــروت جــورج بيرغلن وأبلغه أن
«حـ ــزب ال ـل ــه ه ــو ح ــزب لـبـنــانــي ممثل
في الحكومة ومجلس الـنــواب ويمثل
شريحة واسعة من اللبنانيني»ّ .
وكرر
حــب ال ـلــه ضـ ــرورة أن تـعـلــن الـحـكــومــة
مــوقـفــا ،فيما اعـتـبــر دي ــاب أن تصرف
ـاف» ،وقـ ــال عــون
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة «ك ـ ـ ٍ
«إنـ ـن ــا س ـب ــق أن ت ـح ــدث ـن ــا م ــع األمل ـ ــان
فـ ــي ه ـ ــذا األمـ ـ ـ ــر ،وك ـل ـن ــا يـ ـع ــرف أن ـهــم
يتعرضون لضغوط أميركية».
أم ــا ف ــي م ــا يـتـعـلــق ب ـج ــدول األع ـم ــال،
فـ ـق ــرر م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ت ـم ــدي ــد ف ـتــرة
ال ـت ـع ـب ـئــة ال ـع ــام ــة ألس ـب ــوع ــن ،وطـلــب

عكر دعمت ّنجار بالدفاع عن موقفه وعون ّ
هدأ األجواء بين رئيس الحكومة ووزير األشغال (هيثم الموسوي)

م ـ ــن ال ـ ـق ـ ــوى األم ـ ـن ـ ـيـ ــة «الـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــدد فــي
تنفيذ اإلج ــراءات والـقــرارات املتخذة».
وك ـلــف وزارة االتـ ـص ــاالت «ن ـقــل إدارة
َ
َ
شــركــتــي ال ـخ ـلــوي م ــن إدارة شــركــتــي
(زي ــن) و(أوراسـ ـك ــوم) الــى إدارة وزارة
االت ـص ــاالت ،مــع االحـتـفــاظ بالكيانات
َ
القانونية لشركتي ( )MIC1و()MIC2
من أجــل الحفاظ على قيمة الشركتني
االقتصادية والسوقية والحفاظ على
ديمومة العمل واملوظفني وعلى تقديم
ال ـخ ــدم ــات لـلـمــواطـنــن ولــاق ـت ـصــاد».
كما كلف الـ ــوزارة إع ــداد دفـتــر شــروط
جديد وعقد اإلدارة وشروط االشتراك
والتأهيل للمناقصة العاملية واقتراحه
عـلــى مـجـلــس ال ـ ــوزراء لـلـمــوافـقــة عليه
خـ ــال م ـه ـلــة ث ــاث ــة أشـ ـه ــر ،ث ــم إط ــاق
املـ ـن ــاقـ ـص ــة الـ ـع ــاملـ ـي ــة الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة مــن
أج ـ ــل ال ـت ـع ــاق ــد ع ـل ــى إدارة وتـشـغـيــل
َ
شبكتي الخلوي بالتنسيق مــع إدارة
املناقصات.
وقــرر مجلس ال ــوزراء التمديد لشركة

«ليبان بوست» ملدة أقصاها  31كانون
األول  ،2020وإع ـ ـ ـ ــداد دفـ ـت ــر شـ ــروط
إلجـ ـ ــراء م ــزاي ــدة ع ــامل ـي ــة ،ع ـلــى أن يتم
تقصير املهلة الزمنية إذا جرت املزايدة
في وقت يسبق املهلة املحددة.
كـ ــذلـ ــك وافـ ـ ـ ــق املـ ـجـ ـل ــس عـ ـل ــى «عـ ــرض
وزيــر الــدولــة لشؤون التنمية اإلداريــة
ملـ ـ ـش ـ ــروع االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ال ــوط ـن ـي ــة
ملكافحة الفساد» .وقــرر «تأليف لجنة
متخصصة تتولى إجــراء مسح شامل
لـ ـ ـث ـ ــروات األشـ ـ ـخ ـ ــاص الـ ــذيـ ــن ش ـغ ـلــوا
أو ي ـش ـغ ـلــون م ـن ــاص ــب دسـ ـت ــوري ــة أو
ق ـضــائ ـيــة أو إداري ـ ـ ــة أو ع ـس ـكــريــة مع
أزواج ـه ــم وأوالدهـ ــم الـقــاصــريــن ،وفقا
آلل ـ ـيـ ــة ومـ ـع ــايـ ـي ــر وأس ـ ـ ـ ــس تـ ـح ــدده ــا
اللجنة».

«طابق جديد» فوق جبل النفايات
في الجديدة
ونـ ـ ــاقـ ـ ــش الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء جـ ـ ـ ـ ــزءًا مـ ـ ــن خ ـطــة
الـ ـنـ ـف ــاي ــات ،مـ ــع ع ـ ـ ــودة م ـش ــاه ــد ت ــال

األك ـ ـي ـ ــاس واألوسـ ـ ـ ـ ـ ــاخ تـ ـم ــأ شـ ـ ــوارع
امل ــن ال ـش ـمــالــي وكـ ـس ــروان وج ـ ــزءًا من
بيروت .وبــدأ العمل إليجاد حلول وال
سيما بعدما أصبحت األزمــة أزمتني،
ب ــوص ــول مـطـمــر ال ـجــديــدة إل ــى قــدرتــه
االستيعابية ،وتوقف شركة رامكو عن
الجمع والكنس جزئيًا لعدم تقاضيها
أمــوال ـهــا .واسـتـنـفــار الجميع ملعالجة
امل ـش ـك ـلــة ع ـن ــد ح ــدوثـ ـه ــا ،ج ـع ــل ال ـحــل
بتكديس النفايات الجديدة فوق جبل
النفايات القديم في الجديدة عبر رفعه
مترًا أو مترًا ونصف متر إضافي .وقد
ُ
كلف مجلس اإلنماء واإلعمار مناقشة
هــذا الـحــل مــع الـبـلــديــات املعنية ،على
أن ي ـتــم اع ـت ـم ــاده ملـ ــدة  3أش ـه ــر حتى
تكون وزارة البيئة قد أنجزت خطتها
الشاملة .ويقول وزير البيئة دميانوس
قـ ـط ــار إن ال ـخ ـط ــة ت ــرك ــز ع ـل ــى أم ــري ــن
أساسيني« :الــامــركــزيــة ،والـتـعــاون ما
بــن الـبـلــديــات واملـجـتـمــع املــدنــي لبدء
عملية الـفــرز والتسبيخ» ،مشيرًا الى

«ضرورة اعتماد التوازن في املطامر».
وطـلــب وزي ــر البيئة مــن وزارة املالية
تحرير أم ــوال البلديات ،بعدما نفذت
وزارة الــداخـلـيــة دوره ــا فــي املــوضــوع
ّ
ووقع الوزير محمد فهمي على القرار
م ـن ــذ  10أي ـ ـ ــام ،ول ـ ــم ت ـق ــم امل ــال ـي ــة بـعــد
بتحويل أمــوال البلديات إلــى مصرف
لبنان ،األمــر الــذي سيتسبب بمشكلة
إضافية مماثلة ألزمة املنت الشمالي.
تلوح أزمــة أخــرى في األفــق مع طلب
مجلس الــوزراء من اتحادات الشوف
وعــالـيــه تـحــديــد مــوقــع مـطـمــر يخدم
املـنـطـقـتــن وج ـ ــزءًا م ــن ق ـضــاء بـعـبــدا
َ
مطمري الجديدة وكوستا
الى جانب
برافا ضمن مهلة شهرين .وبحسب
امل ـت ــوق ــع ،سـتـعـلــو «الـ ـص ــرخ ــات» في
األيــام القليلة املقبلة ،وخصوصًا أن
هذه املناطق تعتبر أنها أدت قسطها
ٌ
تجاه نفايات بيروت .فعندما طرحت
إقامة مطمر لنفايات الشوف وعاليه
م ـنــذ س ـنــة ،وف ــق خ ـطــة وزيـ ــر البيئة
ال ـســابــق فـ ــادي جــري ـصــاتــي بــإنـشــاء
 24م ـط ـم ـرًا ف ــي ك ــل ل ـب ـن ــان ،اع ـتــرض
الحزب االشتراكي يومها على األمر
ب ـشــراســة .ثــم ات ـخــذ ال ـن ـقــاش سريعًا
ً
منحى طائفيًا .إذ لحظت الخطة التي
وافق عليها مجلس الوزراء ،آنذاك ،أن
يـكــون مـكــان هــذا املطمر فــي الناعمة
أو ضـهــر امل ـغ ــارة ،عـلـمــا ب ــأن نـفــايــات
ال ـ ـشـ ــوف وع ــالـ ـي ــه ال ـ ـيـ ــوم ت ـن ـق ــل ال ــى
مطمر الكوستا برافا ،باإلضافة الى
نفايات الضاحية والشويفات وجزء
م ــن بـ ـي ــروت ،والـ ـي ــوم شـ ــارف املـطـمــر
على بلوغ كامل قدرته االستيعابية.
بلديات
وكان قد سبق لرئيس اتحاد ّ
الضاحية محمد ضرغامّ ،أن حذر من
األم ــر قبل عــام وأعـلــن تــوقــف املطمر
ع ــن اسـتـقـبــال ال ـن ـفــايــات ،لـيـعــود عن
قراره مانحًا الحكومة املاضية فرصة
ثالثة أشهر للحل .وطاملا أن الخطة
غــائ ـبــة ،فــال ـحــل املـسـتـقـبـلــي الــوحـيــد
س ـي ـكــون بـتــوسـيــع امل ـط ـمــر .وتـتــوقــع
أك ـث ــر م ــن دراس ـ ــة أن يـصـبــح شــاطــئ
لبنان بأكمله مطمرًا للنفايات ،في
ح ــال ع ــدم اع ـت ـمــاد ال ـفــرز والتسبيخ
كوسيلة رئيسية ملعالجة النفايات.
وم ـ ــا ي ـح ـص ــل فـ ــي م ـط ـم ــر ال ـج ــدي ــدة
مثال على ذلــك ،إذ سيتم
حاليًا أبــرز
ٍ
ً
رفعه مرة جديدة ،وصوال إلى اعتماد
ال ـخ ـط ــة األس ــاسـ ـي ــة امل ـع ـل ـنــة مـسـبـقــا
ل ـ ــه ،وه ـ ــي ردم مـ ـس ــاح ــات إض ــاف ـي ــة
مـ ــن ال ـب ـح ــر ل ـتــوس ـي ـعــه ونـ ـق ــل مــرفــأ
الصيادين إلى الجهة املقابلة.
(األخبار)

مشاورات سفيرة لبنان في األمم المتحدة حول التمديد لـ«اليونيفيل»

«مخالفة» أم «تآمر على المقاومة»؟

وفيق قانصوه
ّ
«نـعــم .أمــل مــدلـلــي تتبنى تـمــامــا املــوقــف األمـيــركــي
فــي شــأن العمل على تغيير تفويض «اليونيفيل»
ّ
وقــواعــد عملها فــي لـبـنــان» .هــذا مــا أكــدتــه مصادر
دبـلــومــاسـيــة لـبـنــانـيــة رفـيـعــة املـسـتــوى فــي بـيــروت
لـ«األخبار» حول ما أثير عن املوقف امللتبس ملندوبة
لبنان لــدى األمــم املتحدة فــي امل ــداوالت الجارية في
املنظمة الدولية عشية التجديد للقوات الدولية العاملة
في لبنان نهاية الشهر الجاري .املصادر أوضحت
أن التعديالت التي يعمل عليها األميركيون «تطال
خفض موازنة اليونيفيل وتقليص عديدها وإعادة
النظر بالتفويض املمنوح لها عبر توسيع مهماتها
بما يسمح لها بالدخول الى امللكيات الخاصة ...أي
باختصار كشف ظهر املقاومة».
وبحسب مـصــادر دبلوماسية فــي نـيــويــورك ،فإن
مدللي «شاركت في مشاورات أميركية  -سعودية
 أملــان ـيــة مــن أج ــل اق ـت ــراح ق ــرار ب ـ ــإدراج ح ــزب الـلــهعلى قائمة األمــم املتحدة لــارهــاب» ،مشيرة الى أن
اقتراحًا كهذا «مــن الصعب جـدًا أن ّ
يمر في وجود
ّ
الفيتو الروسي والصيني ،وهو ما يدركه من يعدون
له .لذلك ،فإن ّ
ّ
ينصب على محاولة إدخال
التوجه اآلن
تعديل على والية اليونيفيل وقواعد عملها ،في ظل
شبه الغيبوبة التي تعاني منها الحكومة اللبنانية
تحت ضغط االزمة االقتصادية وجائحة كورونا ،ما
يعطي املندوبة هامشًا كبيرًا من الحركة في تعديل
فقرات من قرار التجديد لليونيفيل».
وبعد جلسة مغلقة عقدها مجلس األمن بواسطة
الفيديو ،أول من أمس ،ملناقشة أحدث تقرير لألمني
ال ـع ــام لــأمــم امل ـت ـحــدة أنـطــونـيــو غــوتـيــريــش حــول
تنفيذ الـقــرار  ،1701واستمع خاللها إلــى إحاطة
من املنسق الخاص لألمم املتحدة في لبنان يان
ّ
كوبيتش ،حضت واشنطن أعضاء املجلس على
إعــادة النظر في التفويض املمنوح لـ «اليونيفيل»
بغية الـسـمــاح لها بتنفيذ املـهـمــات املــوكـلــة إليها.
وكتبت املندوبة األميركية لدى األمم املتحدة كيلي
كــرافــت ،على «تويتر» ،أن «على مجلس األمــن أن
يعمل لضمان أن تكون («اليونيفيل») قادرة على
العمل كقوة فاعلة ومــؤثــرة» ،إذ «ال يــزال ممنوعًا
على هذه القوة أن تنفذ تفويضها» ،كما أن «حزب
الله تمكن من تسليح نفسه وتوسيع عملياته ما
يعرض الشعب اللبناني للخطر» .ورأت أن «على
م ـج ـلــس األم ـ ــن إمـ ــا أن ي ـس ـعــى إلـ ــى تـغـيـيــر جــاد
لتمكني اليونيفيل ،أو أن يعيد تنظيم العاملني لديها

ومواردها بمهمات يمكنها تحقيقها».
وأشار غوتيريش في تقريره الى أن «امتالك أسلحة
ّ
خارج نطاق سيطرة الدولة يشكل انتهاكًا مستمرًا
للقرار  .»1701ودعا الحكومة اللبنانية إلى «اتخاذ
كــل اإلجـ ــراءات الـضــروريــة لضمان التنفيذ الكامل
لألحكام ذات الصلة مــن اتـفــاق الطائف والقرارين
 1559و 1680التي تطالب بنزع سالح كل الجماعات
املسلحة في لبنان» .كما طالبها بـ«التزام سياسة
الـنــأي بالنفس ،بما يتفق مــع إعــان بـعـبــدا» ،ودعــا
ّ
«جميع األط ــراف اللبنانية إلــى الـكــف عــن املشاركة
في النزاع السوري وغيره من النزاعات في املنطقة».
وش ـ ّـدد على أن «حــريــة تنقل اليونيفيل فــي جميع
أن ـحــاء منطقة عملياتها فــي غــايــة األه ـم ـيــة» .فيما
لفت كوبيتش ،أكثر من مرة ،وبوضوح ،الى «التذمر
االســرائـيـلــي مــن مــوضــوع األن ـفــاق واألح ـ ــداث التي

دبلوماسية لبنانية:
مصادر
ّ
مدللي تتبنى الموقف
األميركي في تغيير
تفويض «اليونيفيل»

تجري على الخط األزرق».
وم ـع ـلــوم أن ت ـعــديــل واليـ ــة الـيــونـيـفـيــل ي ـح ـتــاج إلــى
ق ــرار جــديــد يتبناه مجلس األم ــن الــدولــي .وتطالب
الواليات املتحدة ،منذ عهد بــاراك أوباما ،استجابة
ملطالب اسرائيل ،بتطوير عمل هذه القوات وتوسيع
صالحياتها لتشمل تفتيش امل ـنــازل فــي الجنوب
وال ــدخ ــول إل ــى أي م ـكــان بـشـكــل م ـفــاجــئ .إال أنها
اصـطــدمــت دائ ـمــا بــرفــض ال ــدول األخ ــرى األعـضــاء
ال سيما روسـيــا والـصــن ،وفــي كثير مــن الحاالت
بمعارضة فرنسا صاحبة املشاركة األكبر في القوة
الدولية ،وكذلك دول تشارك في اليونيفيل ،لخشيتها
من أن يغضب أي تعديل حزب الله مع ما لذلك من
إنعكاسات محتملة على العالقة بني القوة الدولية
واألهالي على األرض.
ّ
امل ـصــادر الدبلوماسية اللبنانية أك ــدت أن مندوبة
ل ـب ـن ــان ل ــم ت ـن ـ ّـس ــق خ ـط ــوات ـه ــا األخ ـ ـيـ ــرة م ــع وزي ــر

الخارجية اللبناني أو مع أي موظف في الخارجية،
مشيرة الى ضرورة «القيام بأمر ما» ،موضحة أن
عـلــى الـحـكــومــة اسـتــدعــاء مــدلـلــي ف ــورًا ومساءلتها
بـشــأن مــواقـفـهــا األخ ـي ــرة ،مستغربة ع ــدم إص ــدار
ال ـخــارج ـيــة أي تــوضـيــح مل ــا ت ـقــوم ب ــه الـسـفـيــرة في
نيويورك .ولفتت املصادر الى أن مندوبة لبنان «على
ما يبدو تتصرف وفق أجندة خاصة ،إذ أن أي طرف
سياسي في لبنان ،بما فيها الطرف الــذي تحسب
مدللي عليه ،لم ّ
يعبر يومًا عن موافقته على تعديل
تفويض عمل اليونيفيل» .واستغربت عــدم إبــاغ
مدللي وزارة الخارجية بطلب فرنسا ،اثناء املداوالت
األخيرة ،من مجلس االمن االستعداد ملساعدة لبنان
على الخروج من األزمــة االقتصادية« ،وهــي عندما
ُسئلت عــن األمــر أجــابــت بأنها اعتبرت األمــر غير
مهم»!
فــي املـقــابــل ،ينقل دبلوماسيون عــن مدللي نفيها
أن ت ـك ــون ق ــد اتـ ـخ ــذت أي م ـ ـبـ ــادرة أو أع ـل ـن ــت أي
موقف خــارج املــوقــف الرسمي اللبناني ،فيما قال
دبلوماسيون آخرون لـ«األخبار» إن مخالفة مدللي
تكمن في كونها دخلت في املشاورات ،من دون إبالغ
الخارجية بــذلــك ،إال انها لــم ّ
تتنب أي موقف بشأن
ما ُيقترح .ويستدل هؤالء على كالمهم بالقول إن
اقـتــراح تعديل مهمة اليونيفيل ال يــزال يحتاج إلى
وقت قبل وضعه على طاولة املفاوضات الجدية.
مدللي ُعينت في منصبها قبل عامني خلفًا للسفير
نـ ـ ــواف سـ ـ ــام ،وهـ ــي ع ـم ـلــت س ــاب ـق ــا «م ـس ـت ـشــارة
إع ــام ـي ــة» ل ـلــرئ ـيــس س ـعــد الـ ـح ــري ــري ،وم ـم ـث ـلــة له
ً
ف ــي واش ـن ـطــن ،ف ـضــا ع ــن كــونـهــا ق ـ ّـدم ــت خــدمــات
للديوان امللكي السعودي في العاصمة األميركية،
لجهة تسويق سياسة الرياض وتأمني تواصل مع
شخصيات أميركية .ويؤخذ عليها قلة التنسيق مع
الخارجية باستثناء «أجنحة قريبة منها سياسيًا».
ُوينقل عن موظفي بعثة لبنان في مجلس األمن أنها
ّ
«كفت أيدي جميع أعضاء البعثة عن متابعة أي ملف
وحصرت كل األمور السياسية واملالية وغيرها بها
وحــدهــا» .كما يــؤخــذ عليها قلة انتاجيتها« ،ففي
عهد السفير سالم كانت البعثة تراسل الخارجية
مرة شهريًا على األقل ،ليتراجع عدد املراسالت في
عهد مدللي الــى نحو ســت سـنــويــا ،علمًا أن لبنان
موجود على جــدول أعمال مجلس األمــن في أكثر
من قرار ،وهو يندرج ضمن املجموعة العربية وكتلة
عدم اإلنحياز ،وتصدر قرارات سنوية في الجمعية
ال ـعــامــة تـعـنــي ل ـب ـنــان وال ـل ـب ـنــانـيــن م ـبــاشــرة وغـيــر
مباشرة».

تقرير

كلفة صندوق النقد :رأس الحكومة؟
يعيش لبنان عصر صندوق النقد
الدولي في انتظار ما ّ
سيقرره .لكن
العبرة تكمن في دخوله لبنان كي
عنصرًا مراقبًا للنظام المالي،
يكون ّ
قدرته وأهدافه ما
حيث تتخطى ّ
أراده لبنان من خطته االقتصادية
هيام القصيفي
ال يـ ـنـ ـتـ ـظ ــر سـ ـ ـي ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــون وخ ـ ـ ـبـ ـ ــراء
اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــون رد ص ـ ـن ـ ــدوق ال ـن ـق ــد
الدولي على الطلب اللبناني ،باملعنى
الحقيقي للكلمة .االنتظار يكمن في

مكان مختلف عن املوافقة أو عدمها،
ّ
مطب على الطريق
ألن هناك أكثر من
وفـخــاخ كثيرة أم ــام لـبـنــان ،وتحديدًا
الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـت ــي ت ـت ـع ــام ــل مـ ــع طـلــب
مـ ـس ــاع ــدة الـ ـصـ ـن ــدوق وكـ ــأنـ ــه إن ـج ــاز
يـحـتـســب ل ـهــا ،فــي حــن أن ــه قــد يـكــون
رأسها هو الثمن.
ّ
دلـ ـ ــت تـ ـج ــارب ال ـ ـ ــدول الـ ـت ــي تـعــامـلــت
ّ
مــع الـصـنــدوق على أنـهــا كــانــت تتجه
إل ـي ــه حــام ـلــة خــري ـطــة ط ــري ــق وأف ـك ــارًا
واقتراحات ،لكن كل ذلك كان مصيره
الــرفــض .رزم ــة االق ـتــراحــات اللبنانية
سـتــاقــي املـصـيــر ذاتـ ــه ،لـيــس الــرفــض
بمعنى محاولة قراءة مختلفة لألفكار
الـلـبـنــانـيــة ،كـمــا األف ـكــار الـيــونــانـيــة أو
األرجنتينية ،وغيرها ،إنما ببساطة
ألن طــريـقــة عـمــل ال ـص ـنــدوق مختلفة

ت ـم ــام ــا .ه ــو م ــن يـ ـح ـ ّـدد األف ـ ـكـ ــار ،ولــو
كــانــت ل ـلــدول الـتــي تستعني بــه أفـكــار
شـ ـبـ ـيـ ـه ــة .وهـ ـ ــو م ـ ــن يـ ـض ــع خ ــري ـط ــة
الـطــريــق و«آل ـي ــات االس ـت ـس ــام» .وهــو
أي ـض ــا م ــن ي ـض ــع ،وهـ ــذه ه ــي الـنـقـطــة
األس ــاس ـي ــة ،ت ـشــري ـعــات م ـع ـ ّـدة سـلـفــا،
يـفـتــرض باملجلس الـنـيــابــي ،كـمــا هي
الحال عندنا أن ّ
يقرها من دون العودة
ال ــى نـقــاشــات نـيــابـيــة أو سـيــاسـيــة أو
شـعـبـيــة .تـشــريـعــات قــد ال ت ـتــاءم مع
طبيعة الـنـظــام الـلـبـنــانــي وال مقاربة
الـلـبـنــانـيــن ل ـهــا ،لـكـنـهــا حـكـمــا تــائــم
الـخـطــة األســاسـيــة لـصـنــدوق يتعامل
م ــع ال ــدول ــة عـلــى أن ـهــا قــاصــر يـحـتــاج
الـ ــى رعـ ــايـ ــة .إض ــاف ــة الـ ــى أن سـمـتــن
أســاس ـي ـتــن طـبـعـتــا ع ـمــل ال ـص ـنــدوق
وأظـ ـه ــرت ــا ع ـق ــم س ـي ــاس ــات ــه فـ ــي دول

3

مـنـهــارة اقـتـصــاديــا :سياسة التقشف
الـتــي لــم ت ـ ّ
ـؤد الــى مفاعيل ناجحة بل
ال ـع ـكــس ت ـم ــام ــا ،وال ـخ ـص ـخ ـصــة الـتــي
حــامــت حــولـهــا شـبـهــات الـفـســاد على
خطوط متشابكة من الصندوق نفسه
وبــن الصندوق ومنتفعني في الــدول
ً
الـتــي يعمل فـيـهــا .فكيف ال ـحــال مثال
في لبنان ،وسياسة التقشف ستطاول
الطبقتني املتوسطة والفقيرة اللتني
تعانيان أساسًا من فساد السياسيني
ومجموعة من األغنياء املتورطني في
صفقات مشبوهة ،واللتني ّ
حولتهما
سـيــاســة مـصــرفـيــة ومــالـيــة ال ــى طبقة
ف ـق ـي ــرة وأخ ـ ـ ــرى أك ـث ــر فـ ـقـ ـرًا .ف ــي حــن
أن ش ـب ـه ــات ال ـخ ـص ـخ ـصــة م ــوج ــودة
أس ـ ــاس ـ ــا ب ـ ــن ق ـ ـ ـ ــوى س ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة ه ــي
نفسها املـســؤولــة عــن الـهــدر والفساد

وستتقاسم الحصص واملنافع العامة،
كما حصل ويستمر في قطاع الخلوي
فــي تقاسم طائفي وحــزبــي ،ويحصل
مـثـلــه ف ــي ق ـطــاعــات أخـ ــرى مخصصة
للخصخصة.
سياسيًا ،كيف يترجم ذلك في الساحة
اللبنانية؟
ألن ال ـص ـنــدوق ال يـمـكــن إال أن يـكــون
تحت تأثير الخزانة األميركية ودورها
فــي مــراقـبــة الــوضــع الـلـبـنــانــي وحــزب
ال ـل ــه ف ــي ش ـكــل أس ــاس ــي ،ف ــإن انـتـظــار
رد ال ـص ـن ــدوق يـتـعـلــق ب ـم ـس ـتــوى مــا
سـيـحــدده مــن شــروطــه وف ــرض خطته
بالكامل ،أو تخفيف شروطه الكبيرة
عــن قـصــد ،ملـجــرد أن يـكــون لــه موطئ
قدم فاعل في لبنان ،يسهل عليه وعلى
األميركيني مراقبة فاعلة أكثر للنظام

ال يمكن صندوق
النقد إال أن يكون
تحت تأثير الخزانة
األميركية
املــالــي واالقـتـصــادي اللبناني وحركة
األم ـ ـ ــوال ،وال سـيـمــا مـنـهــا م ــا يتعلق
بـحــزب الـلــه وشـخـصـيــات مـقــربــة منه.
ً
وهــذا من شأنه أن يضيف عامال آخر
ّ
ليتحسس ح ــزب الـلــه مــن الـصـنــدوق،
وخصوصًا أنــه يــأتــي فــي مرحلة قدم
فـيـهــا ال ـحــزب مــن خ ــال أزم ــة كــورونــا
في صورة غير مباشرة ً
أداء جيدًا عبر
وزي ــر الصحة حمد حـســن ،ونموذجًا

هادئًا وإيجابيًا في التعامل مع القوى
السياسية ،ما كــان يفترض أن يؤدي
ـى تظهير دعــم داخلي لــه .في مقابل
الـ ّ
تـلــقـيــه ضــربــة مــن أملــان ـيــا ،وه ــي الـتــي
ك ــان ــت مـ ـع ــروف ــة ب ـص ــات ـه ــا كــوس ـيــط
ّ
«أمني وسياسي» معه ،وتشكل كذلك
عنصر تمويل أســاســي فــي صناديق
الدعم الدولية .فحضور الصندوق الى
لبنان يختلف عن حضوره في اليونان
ً
مثال ،حيث كانت أملانيا راعيتها كما
ـاد األوروبـ ــي فــي شكل ع ــام .ألن
االت ـحـ َّ
مــا ُيـحــضــر لـلـبـنــان ،دول ـيــا وأمـيــركـيــا،
بات مشروطًا مروره عبر آليات يمكن
ال ـت ـح ـكــم ب ـه ــا .م ــن ه ـن ــا ،اس ـت ـع ــادة ما
ح ـصــل ف ــي عـ ــام  ،2000ب ـح ـســب أحــد
السياسيني ألن تلك املــرحـلــة لــم تكن،
«عـ ـل ــى الـ ـ ـ ـ ــورق» ،أق ـ ــل خ ـ ـطـ ــورة مــال ـيــا

واقتصاديًا مما هي الحال اليوم ،لكن
ج ــرت الـتـغـطـيــة عـلــى م ـســاعــدة لبنان
وحكومة الرئيس رفيق الحريري عبر
مــؤت ـمــر ب ــاري ــس األول وال ـث ــان ــي وفــي
السنوات األخيرة عبر سيدر ،من دون
اشتراط املرور عبر الصندوق الدولي.
لـكــن ال ــدول نفسها ت ــرى لـبـنــان الـيــوم
مــن مـنـظــار مـخـتـلــف ،ومــوقــف فرنسا
األخير أكبر دليل على ذلك.
جـ ـ ــاءت م ــوافـ ـق ــة ال ـ ـحـ ــزب عـ ـل ــى طـلــب
ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق م ــوافـ ـق ــة م ـ ـشـ ــروطـ ــة ،فــي
ان ـ ـت ـ ـظـ ــار حـ ـقـ ـيـ ـق ــة مـ ـ ــا ي ـ ـقـ ــدمـ ــه رعـ ـ ــاة
الـصـنــدوق ومـحـ َّـركــوه كــي يـكــون على
ب ـ ّـي ـن ــة م ـم ــا ُيـ ـح ــض ــر ،وق ـ ــد يـ ـك ــون فــي
م ـكــان م ــا مــراه ـنــا عـلــى رف ــض األخـيــر
«امل ـس ــاع ــدة» .لـكــن م ــن يـفـتــرض ب ــه أن
يصبح حــذرًا أكثر هو الحكومة التي

ق ــدم ــت ط ـل ــب ال ـ ــدع ـ ــم .أم ـث ـل ــة س ـق ــوط
الحكومات التي استعانت بصناديق
النقد ،لتحل محلها حكومات جديدة،
ال تزال حية ،ومعها أمثلة عن االنفجار
السياسي وحتى األمني حيث تشتد
رغبات التطرف وتصبح أكثر فاعلية
لحشد التأييد لها .وفــي لبنان حيث
التشابكات كثيرة ،ورغم أن الكالم عن
آف ــاق الـحـكــومــة الـحــالـيــة كـثـيــرة ألن ال
ّ
يصح على الوضع
بديل منها ،إال أن ما
قبل الصندوق هو غير ما بعده .فإما
أن تسقط نتيجة ممارسات الصندوق
نفسه وذهــاب األمــور الى التفلت أكثر
ورفــض الـشــارع لــه ،مــع مــا يعنيه ذلك
من تضييق وتشريعات وخصخصة
قائمة على شبكات مصالح سياسية
وم ــال ـي ــة ،أو تـسـقــط نـتـيـجــة االن ـه ـيــار

املـ ــالـ ــي الـ ـس ــري ــع ،ل ـي ــس ن ـت ـي ـجــة ع ــدم
االسـتـعــانــة بــالـصـنــدوق ،إنـمــا نتيجة
الـفـشــل ف ــي إدارة األزمـ ــة املــال ـيــة ،ومــا
يتعلق منها تحديدًا بأزمة املصارف
ومصرف لبنان .ورغم مسارعة القوى
السياسية الى احتوائها ،ومنهم حزب
الله الــذي غض النظر (فــي العلن) عن
حــاكــم مـصــرف لـبـنــان ري ــاض ســامــة،
فـ ــي م ـق ــاب ــل ت ـص ـع ـيــد ضـ ــد املـ ـص ــارف
كـ ــان ي ـف ـت ــرض أن ت ـج ــاري ــه ف ـي ــه كــافــة
القوى السياسية ،فــإن الضغط املالي
وانفتاح سعر الصرف على مرحلة ال
يمكن التكهن بها لن يعفي الحكومة
م ــن م ــواج ـه ــة األخـ ـط ــر امل ـق ـب ــل عـلـيـهــا
شعبيًا وسياسيًا ،لكنها ستكون أمام
ً
استحقاق بقائها على قيد الحياة أوال
وأخيرًا.
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لبنان

لبنان
قضية

فضائح الفيول تنهي مسيرة سوناطراك في لبنان؟
ملف الفيول صار متشعبًا .القضاء
وضع يده على القضية ،لكن الخشية
تبقى من التسييس ،األداة السحرية
لمنع المحاسبة .لكن بعيدًا عن المسار
القضائي ،ال تزال معامل الكهرباء تعاني
من تبعات عدم التقيد بالمواصفات
المطلوبة للفيول .ال قدرات تخزينية
لكهرباء لبنان حاليًا وال إمكانية لتشغيل
المعامل بكامل طاقتها ،ولوال أن
استهالك الطاقة ينخفض في هذه
الفترة من السنة ،لكانت التغذية
انخفضت بشكل ملحوظ .كل ذلك
يشير إلى أن عقد سوناطراك وصل إلى
نهايته بعد  15عامًا ،كان ّ
يجدد خاللها
كل ثالث سنوات
إيلي الفرزلي
قـ ـضـ ـي ــة ال ـ ـف ـ ـيـ ــول امل ـ ـغ ـ ـشـ ــوش ص ـ ــارت
قضية القضايا .هي ّ
عينة من الفساد
امل ـس ـت ـش ــري ف ــي ال ـب ـل ــد ،واألهـ ـ ــم أن ـهــا
س ـت ـكــون عـ ّـي ـنــة لـكـيـفـيــة مــواج ـهــة هــذا
الفساد في جمهورية ما بعد االنهيار.
ّ
ال ـت ـس ـي ـيــس يـ ـط ــل ع ـل ــى املـ ـل ــف م ــن كــل
ص ــوب .ذل ــك كـفـيــل بــإنـقــاذ املـتــورطــن.
هـ ـن ــال ــك دائ ـ ـم ـ ــا فـ ـيـ ـت ــو يـ ـقـ ـض ــي ع ـلــى
امل ـح ــاس ـب ــة :س ـيــاســي ح ـي ـنــا وطــائ ـفــي
أحـيــانــا ،هــذا إذا ضبطت ال ـحــدود بني
األم ــري ــن .ل ـكــن م ــع ذلـ ــك ،ث ـمــة أم ــل بــأن
ي ـصــل ه ــذا امل ـلــف إل ــى خــوات ـي ـمــه ،بــأن
يسمح السياسيون للقضاء ،ولو ملرة
واحدة ،بأن يقوم بعمله ،وخاصة أن ما
تظهره التحقيقات حتى الـيــوم يؤكد
أن هنالك شبكة عنكبوتية من الرشى
الـ ـت ــي ي ـص ـعــب حـ ـص ــره ــا ،أو ت ـحــديــد
ّ
مسارها الزمني .مطلعون على امللف
يقولون إنــه ،لشدة تعقيده ،قــد يصح
معه قلب القاعدة القانونية .هنا الكل
متهم حتى تثبت براءته.
القصة طويلة وهــي حكمًا لم تبدأ مع
وصول الباخرة  MT Balticإلى لبنان
فــي آذار املــاضــي .لكن مــع ذلــك ،فــإن ما
فتح الـبــاب أمــام القضاء للدخول إلى
امللف هو تلك الباخرة التي ّ
تبي أنها
مـحـ ّـمـلــة ب ــ«ن ـفــايــات ن ـف ـطـ ّـيــة» ،بــالــرغــم
م ــن ح ـص ــول ـه ــا ع ـل ــى ص ــك بـ ـ ـ ــراءة مــن
منشآت النفط واملديرية العامة للنفط
فــي وزارة الـطــاقــة يــؤكــد أنـهــا مطابقة
للمواصفات.
مـســألــة امل ــواص ـف ــات املـطـلــوبــة للفيول
لـ ـيـ ـس ــت ي ـ ــوم ـ ــا ثـ ــاب ـ ـتـ ــة .ع ـ ـلـ ــى س ـب ـيــل

امل ـث ــال ،قـبــل ع ــام  ،2013لــم تـكــن وزارة
ال ـطــاقــة تـشـتــرط أن ت ـكــون مــواصـفــات
ال ـف ـيــول مـطــابـقــة لـ ــ«اي ــزو»  .8217لكن
األم ـ ــر ت ـغـ ّـيــر يـ ــوم ال ـت ـعــاقــد م ــع شــركــة
«كــاردي ـن ـيــز» .حينها تـبــن أن الفيول
املعتمد ال يصلح للمحركات العكسية،
وق ــد يـسـبــب لـهــا ض ــررًا بــال ـغــا ،واألم ــر
نـفـســه يـشـمــل مـعـمـلــي الـ ــزوق والـجـيــة
ال ـ ـجـ ــديـ ــديـ ــن ،ال ـ ـلـ ــذيـ ــن يـ ـعـ ـم ــان ع ـلــى
املـحــركــات نفسها .صــار الفيول يصل
إلى لبنان وفق نوعني من املواصفات.
األول مـ ـط ــاب ــق ملـ ــواص ـ ـفـ ــات «اي ـ ـ ـ ــزو»
والثاني أقل جــودة يستخدم لتشغيل
املعملني الحراريني القديمني في الزوق
وال ـج ـي ــة .بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـف ـيــول ال ــذي
َ
ُيستقدم لتشغيل الباخرتني ومعملي
ال ـ ـ ــزوق وال ـج ـي ــة ال ـج ــدي ــدي ــن ،ل ــم يـعــد
االك ـت ـف ــاء بــال ـف ـحــوصــات ال ـت ــي تـجــرى
في مختبرات منشآت النفط ،بإشراف
إحــدى شركات املراقبة املكلفة من قبل
املــديــريــة الـعــامــة للنفط ،كــافـيــا .اآللـيــة
ّ
املحملة
صارت كاآلتي :تصل الباخرة
بالفيول إلى الساحل اللبناني ،فتأخذ

مــديــريــة النفط ّ
عينة منها لفحصها.
إذا تأكد مطابقتها للمواصفات ّ
تفرغ
الـحـمــولــة فــي خــزانــات كـهــربــاء لبنان.
في هذه املرحلة تحديدًا ،وأثناء عملية
ال ـت ـف ــري ــغ ،ت ـب ــدأ ك ــل م ــن ك ــارادي ـن ـي ــز و
 MEPبالحصول على ّ
العينة الخاصة
ب ـهــا ،عــن طــريــق الـتـنـقـيــط ط ــوال فـتــرة
الـ ـتـ ـف ــري ــغ .ب ـع ــده ــا ت ــرس ــل كـ ــل شــركــة
ّ
عينتها إل ــى شــركــة الـفـحــص فــي دبــي
( ،)Bureau Veritasوال تـسـتـعـمــل
ال ـف ـيــول إال بـعــد ال ـتــأكــد م ــن مطابقته
للمواصفات املـطـلــوبــة .درج ــت الـعــادة
هنا أن يستعمل الفيول حتى إذا كانت
مــواصـفــاتــه غـيــر مـطــابـقــة ت ـمــامــا .لكن
األمــر يتطلب حينها إج ــراءات أصعب
مــن قـبــل الـشــركـتــن املـعـنـيـتــن ،تتعلق
ب ـم ـعــال ـجــة ال ـف ـي ــول ق ـ ــدر اإلم ـ ـكـ ــان مــن
خ ــال فــاتــر خــاصــة .فــي ه ــذه الـحــالــة،
ُيـعــرف فــي القطاع أن البواخر تتفوق
على املعامل األرضية في قدرتها على
م ـعــال ـجــة ال ـف ـي ــول (نـ ـظـ ـرًا إلـ ــى طبيعة
عملها وإمكانية انتقالها من بلد إلى
آخـ ــر ومـ ــن اس ـت ـع ـمــال نـ ــوع ف ـي ــول إلــى

آخر) .على سبيل املثال ،اعترضت MEP
على إحدى الشحنات التي وصلت إلى
لـبـنــان فــي ت ـمــوز ،راف ـضــة استعمالها
نـ ـظـ ـرًا إل ـ ــى زيـ ـ ـ ــادة ن ـس ـبــة ال ـح ـمــوضــة
فـيـهــا ،إال أن كــارادي ـن ـيــز استعملتها،
ّ
بعدما تمكنت مــن معالجتها ،لكنها
مع ذلك اضطرت إلى تخفيض طاقتها
اإلنتاجية .للمناسبة ،تلك الشحنة ال
ت ــزال مـحــل خ ــاف بــن ك ـهــربــاء لبنان
والشركة املشغلة .كهرباء لبنان تؤكد

أربع شحنات
مخالفة للمواصفات
وصلت إلى لبنان
منذ بداية 2019

أن الشحنة كانت مطابقة للمواصفات
املنصوص عليها في العقد ،والشركة
تعتبر أنها غير قابلة لالستعمال.
ب ـح ـس ــب مـ ــديـ ــر شـ ــركـ ــة  MEPيـحـيــى
مـ ــولـ ــود ،ف ـ ــإن أرب ـ ــع ش ـح ـن ــات رف ـضــت
حـتــى ال ـي ــوم .أواله ـ ــا ف ــي الـشـهــر األول
مــن ع ــام  ،2019ول ــم تـكــن مـطــابـقــة لكل
املواصفات املطلوبة ،وثانيتها في شهر
ت ـمــوز ،واح ـت ــوت عـلــى م ــواد كيميائية
محظورة وغير مستقرة تسمح بتغيير
خصائص الفيول ،وثالثتها شحنة آذار
املــاضــي ال ـتــي كــانــت قــد وص ـلــت نسبة
ال ـتــرس ـبــات الـنـفـطـيــة فـيـهــا إل ــى ،4.26
فيما يفترض أال تزيد على ( 0.1أكــدت
الفحوصات التي أجرتها منشآت النفط
ّ
يتبي
مطابقتها للمواصفات قبل أن
أنها غير مطابقة) .أمــا آخــر الشحنات
املرفوضة فتلك التي كانت ُمخصصة
للمعامل الحرارية (القديمة) ،وأعلنت
وزارة الطاقة رفضها بسبب االختالف
في نسبة الكثافة.
الالفت أنه بالرغم من إعالن سوناطراك
م ــواف ـق ـت ـه ــا ع ـل ــى اسـ ـتـ ـع ــادة ال ـش ـح ـنــة

املـغـشــوشــة (آذار) ،ف ــإن ه ــذه الشحنة
ال تـ ـ ـ ــزال حـ ـت ــى الـ ـ ـي ـ ــوم ف ـ ــي الـ ـخ ــزان ــن
ال ــرئ ـي ـس ـي ــن ( 25ألـ ـ ــف طـ ــن س ـع ــة كــل
خ ــزان) فــي مؤسسة كهرباء لبنان ،ما
يسبب نقصًا فــي ال ـق ــدرات التخزينية
لـلـمــؤسـســة .وه ــي لــذلــك لــم تتمكن من
تفريغ الشحنة التي تلت ،والتي تبني
أنـهــا مطابقة لـلـمــواصـفــات ،فاضطرت
إل ـ ــى اس ـت ـع ـم ــال خ ـ ــزان ـ ــات اح ـت ـيــاط ـيــة
تستعملها شــركــة  ،MEPوهــي ال تــزال
تستعني بهذه الخزانات .هذا يؤدي إلى
تفريغ الشحنات على مراحل وبتأخير
نـ ـح ــو خ ـم ـس ــة أيـ ـ ـ ـ ــام .تـ ـم ــأ الـ ـخ ــزان ــن
االحـ ـتـ ـي ــاطـ ـي ــن ( 22ألـ ـ ــف طـ ــن الـ ـ ــزوق
و 11ألـفــا فــي الـجـيــة) ثــم تنتظر ريثما
يستهلك جــزء مــن املـخــزون لتعيد ملء
الخزانني .األمر لم يقف عند هذا الحد.
ب ـعــدمــا ت ـبــن أن ال ـش ـح ـنــة املـخـصـصــة
للمعملني القديمني غير مطابقة أيضًا،
ان ـخ ـف ـضــت ال ـ ـقـ ــدرة ع ـلــى ت ــأم ــن كــامــل
ح ــاج ــة املـعـمـلــن م ــن ال ـف ـي ــول ،فـتــوقــف
العمل فــي مجموعتي إنـتــاج مــن أصل
ثــاث فــي ال ــزوق ،وفــي مجموعتني من
خـمــس مـجـمــوعــات فــي الـجـيــة .ولــذلــك،
اض ـط ــرت ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان إل ــى تشغيل
املعامل االحتياطية في صور وبعلبك.
ك ــل ذل ــك يـشـيــر إل ــى خ ـلــل ج ــوه ــري إن
لـ ــم ي ـك ــن فـ ــي ال ـع ـق ــد مـ ــع س ــون ــاط ــراك
فـفــي تـنـفـيــذه .وال ـخ ـلــل هـنــا ال يتعلق
ب ــاملـ ـخ ــالـ ـف ــات الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة الـ ـت ــي فـتــح
الـتـحـقـيــق بـهــا فـحـســب ،بــل بــاألضــرار
الـتـقـنـيــة أي ـضــا .وه ــذا األم ــر يستدعي
ب ـحـثــا ط ــارئ ــا ف ــي ح ـل ــول ج ــذري ــة ،إمــا
تـخـلــص إل ــى تـغـيـيــر ال ـشــركــة (ينتهي
عقدها في نهاية العام) ،مقابل إجراء
م ـنــاق ـصــة ف ـع ـل ـيــة ل ـت ــأم ــن ال ـف ـي ــول أو
ً
تــوقـيــع عـقــد يـكــون فـعــا مــن دول ــة إلــى
دولـ ـ ــة ،م ــع دول ـ ــة ت ـن ـتــج ال ـف ـي ــول ال ــذي
يحتاج إليه لبنان ،ال كما يحصل مع
الـجــزائــر ،التي ال تنتج هــذا الـنــوع من
الفيول .أولى الخطوات الفعلية إلنهاء
ه ــذه ال ـحــالــة ،تـمـثـلــت فــي كـشــف وزيــر
الطاقة ريـمــون غجر عــن نيته اإلعــان
قريبًا عن عقود جديدة.
تجدر اإلشارة إلى أن لبنان لم يتعاقد
ً
أصــا مــع الشركة الوطنية الجزائرية
م ـب ــاش ــرة ،ب ــل م ــع ش ــرك ــة «Sonatrach
 »Petroleum BVIوهــي شركة مسجلة
الجزر العذراء البريطانية (واحدة
في
ّ
م ــن ال ـج ــن ــات الـضــريـبـيــة ف ــي ال ـعــالــم)،
م ـم ـل ــوك ــة مـ ــن م ـج ـم ــوع ــة س ــون ــاط ــراك
ال ـق ــاب ـض ــة .وه ـ ــذه ال ـش ــرك ــة ت ـع ـمــل فــي
ت ـج ــارة املـشـتـقــات الـنـفـطـيــة وال ـغــازيــة
وفي النقل البحري .وهي بالتالي ،جل
ما تفعله هو شراء الفيول من مصادر
مـتـعــددة ثــم بيعه لـلـبـنــان ،عـبــر شركة
 ZR energieأو عبر شركة البساتنة.

أول مـ ــن أم ـ ـ ــس ،وهـ ـ ــو م ــدي ــر س ــاب ــق
ف ــي امل ـن ـش ــآت الـنـفـطـيــة ف ــي ال ـش ـمــال،
أحيل على التقاعد عام ،2016
والــذي
ّ
اع ـت ــرف ب ــأن ــه ك ــان يـقـبــض م ــن ممثل
 2500دوالر عن كل
سوناطراك مبلغ
ّ
شـحـنــة ن ـفــط .وروى أنـ ــه ك ــان يــرســل
نتائج الفحوص املخبرية إلى ممثل
الشركة الــذي كان يطلب جعل نتائج
ّ
الـ ـتـ ـق ــاري ــر م ـت ـق ــارب ــة فـ ــي مـ ــا ي ـت ـعــلــق
ّ
بالترسبات النفطية .غير أن املوقوف
ّ
أبـلــغ الـقــاضــي أن الـتـقــاريــر الـتــي كان
ّ
ي ــرس ـل ـه ــا ل ـي ـس ــت مـ ـ ـ ـ ــزورة ،إنـ ـم ــا هــو
يملك السلطة التقديرية التي تمنحه
حــق تلبية رغبة ممثل الشركة الــذي
ً
ي ـطــال ـبــه ب ـت ـح ـســن ال ـن ـت ــائ ــج ،ف ـضــا
عن التنسيق بني املختبرات ملطابقة
ّ
ال ـن ـت ــائ ــج! ك ــذل ــك أف ـ ــاد امل ــوق ــوف ب ــأن
ممثل الشركة الجزائرية كان يعطيه
لـيــرات ذهبية سنويًا ومـبــالــغ مالية
لتوزيعها على موظفني .والالفت ما

ذكره املوقوف لجهة أنه استمر ،رغم
تقاعده ،بتقاضي مبلغ مالي عن كل
شحنة ،لكونه ّ
عرف ممثل الشركة إلى
َ
موظفني في املختبرات ليتعاونا معه
ّ
بعد تقاعده ،إال أن املبلغ تراجع إلى
 2000دوالر ،آخرها قبل ثالثة أشهر.
وع ـل ـمــت «األخ ـ ـبـ ــار» أن مـحـقـقــي فــرع
املـعـلــومــات استمعوا على مــدى سبع
ـدس يحيى
س ــاع ــات إل ــى إف ـ ــادة امل ـه ـن ـ ّ
مـ ــولـ ــود ،م ــدي ــر ش ــرك ــة م ـشــغ ـلــة ألح ــد
مّـعــامــل إن ـتــاج الـكـهــربــاء ،ال ــذي كشف
أنــه أجــرى فحوصات على ّ
عينات من
شحنات نفط سابقة في أملانيا ّ
بينت
ّ
وسامة فيها .وقال
وجود مواد فاسدة
إن ــه أرسـ ــل ه ــذه ال ـت ـقــاريــر ال ــى وزي ــرة
الطاقة السابقة ندى البستاني التي لم
تقدم على أي إجراء .ويستكمل قاضي
التحقيق الـيــوم االستماع الــى كــل من
َ
وزيري الطاقة السابقني محمد فنيش
وندى البستاني ،إضافة إلى مولود.

اإلنتاج يتراجع في الزوق والجية بسبب رفض الشحنة األخيرة (هيثم الموسوي)

ّ
الفيول المغشوش :مظلة السياسة تحمي الفاسدين
رضوان مرتضى
دخـ ـل ــت ف ـض ـي ـحــة ال ـف ـي ــول امل ـغ ـشــوش
ب ــازار الـسـيــاســة .اح ـتــدم الـكـبــاش بني
العونيني واملـ ــردة .االع ـتــرافــات تؤشر
إل ـ ــى تـ ـ ـ ّ
ـورط ع ـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن مــوظ ـفــي
املنشآت النفطية بقبض رشى وهدايا
للتالعب بنتائج الـتـقــاريــر املخبرية،
ُ
وتـ ـ ـ ـ ـ ــؤدي إل ـ ـ ــى االش ـ ـت ـ ـبـ ــاه ف ـ ــي ت ـل ـقــي
موظفني رشى إلدخال فيول مغشوش
م ــا كـ ــان ي ـت ـس ـبــب ب ــأع ـط ــال وان ـق ـط ــاع
ال ـك ـه ــرب ــاء ويـ ـك ـ ّـب ــد ال ـخ ــزي ـن ــة مــايــن
الدوالرات إلصالحها .هذه االعترافات
التي أدلــى بها موظفون أمــام محققي
فرع املعلومات ،عاود بعضهم تكرارها
أمام قاضي التحقيق.
هل ستؤدي املعركة الجارية إلى سجن
جميع امل ـتــورطــن ،أم أنـهــا ستقتصر
ّ
ع ـلــى بـضـعــة مــوظ ـفــن ،أم أن ال ـحــرب
املعلنة هدفها إعادة توزيع الحصص

النتزاع «املنشآت» من يد تيار املردة؟
أين وزراء التيار الوطني الحر الخمسة
الذين تعاقبوا على وزارة الطاقة مما
كان يجري؟ ملاذا لم تأخذ وزارة الطاقة
ب ـت ـقـ ّـاريــر كـ ــان يــرس ـل ـهــا م ــدي ــر شــركــة
ّ
مشغلة ألحــد املعامل تؤكد أن النفط
غير مطابق للمواصفات؟ ملــاذا يقود
هذه الحملة قاضيان من حصة التيار
الوطني الحر هما غــادة عــون ونقوال
مديرة
مـنـصــور؟ مل ــاذا لــم يتم توقيف ّ
عامة محسوبة على التيار ،رغم أنها،
ح ـســب مـ ـص ــادر ق ـضــائ ـيــة ،اع ـتــرفــت
بـ ّ
بــأن ـهــا كــانــت «ت ــأخ ــذ ال ـه ــداي ــا»؟ كيف
يتولى التحقيق فــي هــذا املـلــف قاض
ُ
اشتبه فيه بتقاضي رشى وأحيل على
ّ
ُ
التحقيق في ما سمي «حملة الفساد
القضائي»؟
ِّ
لتضيع الحقيقة في
تدخل السياسة
مـلــف شــديــد الـحـســاسـيــة يـفـتــرض أن
يرمي بجميع املتورطني فيه بالسجن.

املـشـتـبــه فـيــه بــالـفـســاد يــرفــض املـثــول
ّ
أمـ ــام ال ـق ـضــاء الدع ــائ ــه بـ ــأن الـقــاضــي
ُ
مـشـكــوك ف ــي نــزاه ـتــه وُم ـن ـحــاز ض ــده.
وبـهــذه الــذريـعــة ،ال َي ْمثل املــديــر العام
ملنشآت النفط سركيس حليس أمــام
قـ ــاضـ ــي ال ـت ـح ـق ـي ــق خ ـش ـي ــة ت ـع ـ ّـرض ــه
ل ـل ـت ــوق ـي ــف .وي ـ ـلـ ــوذ ح ـل ـي ــس ب ـت ـي ــاره
ال ـس ـيــاســي (امل ـ ـ ـ ــردة) .وع ـن ــدم ــا يعجز
األخـ ـي ــر ع ــن ال ـح ـص ــول ع ـل ــى ضـمــانــة
بـعــدم توقيف رجـلــه ،يــرفــض تسليمه
للقضاء!
يوم أمس ،استجوب قاضي التحقيق
األول في جبل لبنان ،نقوال منصور،
أرب ـ ـعـ ــة م ــوق ــوف ــن فـ ــي ال ـق ـض ـي ــة ه ــم:
ّ
مــوظــف مكلف بالتوقيع على نتائج
الـ ـفـ ـح ــوص ــات املـ ـخـ ـب ــري ــة ،وم ــوظ ـف ــان
م ـ ـس ـ ــؤوالن ف ـ ــي املـ ـنـ ـش ــآت ال ـن ـف ـط ـي ــة،
ومـمـثــل شــركــة ســونــاطــراك فــي لبنان
ط .ف.
املــوظـفــون الثالثة ك ــرروا اعترافاتهم

ال ـت ــي أدل ـ ــوا ب ـهــا أم ـ ــام مـحـقـقــي فــرع
املعلومات لجهة قبض رشــى عبارة
ـة .كــذلــك
ع ــن «هـ ــدايـ ــا» وم ـب ــال ــغ م ــال ـي ـ ّ
اع ـتــرف مـمـثــل ســونــاطــراك بــأنــه كــان
يدفع مبالغ مالية ملوظفني للتالعب
ّ
بالنتائج .وعلمت «األخـبــار» أن أحد
املــوقــوفــن ال ــذي اسـتـجــوبــه منصور

ّ
«المردة» لم يسلم
المدير المشتبه
فيه ألنه ال يضمن
عدم توقيفه!
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فساد لبناني ـ ـ عراقي في بغداد:
«صفقة التأمين» بين السياسة والمال
ٌ
ّ
ٌّ
سياسي،
صدر خالف
ملفات الفساد
واحدًا من ّ
الكثيرة والمعقدة في
العراق .قصة جديدة
ّ
سياسيون رسميون
أبطالها
ّ
وسياسيون عراقيون ورجال
أعمال لبنانيون ،ومن خاللها
ٍ
يمكن قياس حجم الملفات
ّ
«المخفي ُة» هناك .في
بغداد ،ال تبرم الصفقات من
األعمال
دون أن يدفع رجال ّ
ّ
«حصة» السياسي /المتنفذ؛
لحظة ما ،ينتقل هؤالء
وفي
ٍ
من معسكر «الفاسدين» إلى
معسكر «مكافحيه» ،لحفظ
مكتسباتهم ومغانمهم

ً
البيان كامال على املوقع اإللكتروني).
ُ
ّ
ه ـ ــذه ال ـن ـق ـط ــة عـ ـ ـ ــدت «ال ـ ُـث ـ ـغـ ــرة» ال ـتــي
أط ـ ــاح ـ ــت ال ـ ـع ـ ـقـ ــد ،وق ـ ـ ــد أوج ـ ـ ـ ـ ــدت إث ــر
ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــاسـ ـ ــي ،ع ـ ـل ـ ـمـ ــا ب ـ ــأن
املستفيدين الثالثة والشركة نالوا ما
يــريــدونــه (راج ــع «األخ ـب ــار» ،عــدد أول
مــن أم ــس) ،رغــم نفي مـصــادر الشركة
ومـ ـ ـص ـ ــادر س ـي ــاس ـي ــة أخ ـ ـ ــرى «ص ـ ّـح ــة
ّ
بعض األرقام» .وفي هذا اإلطار ،تؤكد
ّ
قضائية عراقية ،في حديثها
مصادر
إل ــى «األخـ ـب ــار» ،أن «ال ــرب ــح الـصــافــي»
ال ــذي حــازتــه الـشــركــة لحظة توقيعها
العقد بلغ مــا نسبته  20فــي املـئــة من
ّ
اإلجمالية.
قيمته
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،أرسـ ــل «ديـ ـ ــوان الــرقــابــة»
ك ـت ــاب ــن إلـ ــى م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــوابّ ،
األول
ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ  3آذار /مـ ـ ـ ـ ــارس املـ ــاضـ ــي
وال ـث ــان ــي ف ــي ال ـ ـ ــ 11م ــن ال ـش ـهــر عينه
(ال ـك ـت ــاب ــان ع ـل ــى امل ــوق ــع اإلل ـك ـت ــرون ــي
ـات
لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار») ،ط ــارح ــا اس ـت ـف ـهــامـ ٍ
عديدة عن آلية توقيع هــذا العقد .في
ٌ
ّ
العقد «ليس
األول ،ثمة إشــارة إلى أن ُ
ّ
مــن القضايا العاجلة أو املـلــحــة ،وأن

نور أيوب
م ــن أوجـ ـ ــه ال ـت ـش ــاب ــك وال ـت ـش ــاب ــه ،بــن
ال ـس ــاح ـت ــن ال ـل ـب ـن ــان ـ ّـي ــة والـ ـع ــراق ـ ّـي ــة،
الفساد الضارب في وزارات الدولتني
ومــؤسـســاتـهـمــا .مـنــذ أســاب ـيــع يسري
ّ
تصدرت وسائل
الحديث عن فضيحةٍ -
ّ
ـام ع ــدي ــدة  -أب ـطــال ـهــا سـيــاســيــون
إع ـ ـ
ع ــراق ـ ٍ ّ
ـال لـبـنــانـيــون.
ـ
م
ـ
ـ
ع
أ
ـال
ـ
ـ
ج
ور
ـون
ـ
ـي
ٍ
ٌ
ّ
فـ ـضـ ـيـ ـح ــة ،ف ـ ــي ش ــقـ ـيـ ـه ــا ال ـس ـي ــاس ــي
وال ـت ـق ـن ــي ،ت ـع ـكــس ح ـج ــم «ال ـخ ــدم ــات
املتبادلة» بني الساسة ورجال األعمال،
وسعيهم إلــى مراكمة ثرواتهم بعيدًا
ـزر ت ــرزح تحته
عــن النهوض بــواقـ ٍـع م ـ ٍ
شرائح ّ ال تملك قوت يومها.
ّ
ف ــي شــق ـهــا ال ـس ـي ــاس ــي ،ش ــك ــل تكليف
ّ
مـ ـحـ ـم ــد تـ ــوف ـ ـيـ ــق عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوي ،ب ــرئ ــاس ــة
ال ـ ـ ـ ــوزراء ف ــي ال ـ ـعـ ــراق (ق ـب ــل اع ـ ـتـ ــذاره)
ً
مطلع شباط /فبراير املاضي ،مفصال
ّ
مهمًا فــي العالقة بــن رئيس البرملان
م ـح ـمــد ال ـح ـل ـبــوســي والـ ـن ــائ ــب مـثـنــى
ّ
السامرائي .علوي ،فشل في تحصيل
ُ ّ
«ســنــي» لحكومته؛ حجر العثرة
دعـ ٍـم
ٍ
ك ــان الـتـحــالــف الـبــرملــانــي ال ـ ّـذي يـقــوده
ال ـح ـ ّل ـبــوســي ،بــوص ـفــه «م ـمــثــل الـبـيــت
ّ
ّ
ُ
السني» .استطاع علوي خرق التكتل،
ّ
ـات مـ ــع الـ ـس ــام ــرائ ــي.
م ـب ــرم ــا تـ ـف ــاهـ ـم ـ ٍ
يـمـنـحــه األخ ـي ــر صــوتــه م ــع  10نـ ـ ّ
اب
ـو
ّ ٍ
وقت يحفظ الرئيس املكلف
آخرين ،في ٍ
«م ـك ـت ـس ـبــات» ال ـس ــام ــرائ ــي ،وأب ــرزه ــا
وزارة التربية ،ومغانمها.
حكومة
ـي
ـ
ف
«مكتسبات» الـســامــرائــي،
ً
ع ـ ـ ــادل ع ـب ــد املـ ـ ـه ـ ــدي ،ك ــان ــت م ـح ـمـ ّـيــة
ٍّ
سياسي بينه وبني الحلبوسي
بتفاهم
ٍ
والـ ـن ــائ ــب م ـح ـمــد ال ـك ــرب ــول ــي (شـقـيــق
الكربولي).
زعيم «حــزب الحل» جمال
ّ
ٌ
ـن» م ــوقـ ٌـع بني
واح ــد منها «عـقــد ت ــأم ـ ٍ
وزارة ال ـت ــرب ـي ــة مـ ــن جـ ـه ـ ّـة ،و«ش ــرك ــة
ال ـتــأمــن ال ـعــراقـ ّـيــة ال ـع ــام ــة» و«شــركــة
ّ
(مقرها بغداد،
أرض الوطن للتأمني»
ـال لبنانيني هم:
ومملوكة لرجال أعـمـ ٍ
كــريــم تحسني خـ ّـيــاط وبـشـيــر الخشن
وري ـت ـش ــارد صـلـيـبــا) م ــن ج ـهــةٍ ثــانـيــة.
ـت وزارة الـ ـت ــربـ ـي ــة (وم ـ ـ ــا زالـ ـ ــت)
ك ــان ـ ً
«كعكة» يتقاسم أرباحها السياسيون
الـثــاثــة؛ لـكــن «ح ـســابــات» الـســامــرائــي
عـ ّـدهــا الـحـلـبــوســي «ان ـش ـقــاقــا» ،فبات
رئيس البرملان «ملزمًا بتأديبه» ،فهو
ّ
ّ
«يغرد
رأي
«زعيم املكون» ويرفض أي ٍ
خارج سربه».
الحلبوسي ،وبالتنسيق مع املؤسسة
ال ـق ـضــائـ ّـيــة ،حـ ـ ّـرك امل ـلــف مـطـلــع آذار/
مارس املاضي؛ فأعلن «البنك املركزي
ال ـع ــراق ــي» تـجـمـيــده األمـ ـ ــوال املـنـقــولــة
وغير املنقولة لشركة «أرض الوطن»،

ّ
االستشفائية
التزمت «أرض الوطن» بدفع الفاتورة
لـ  3500حالة ،بلغت قيمتها  333ألف دوالر أميركي (أ ف ب)

ومــديــرهــا امل ـفـ ّـوض علي نصير ّ
جبار
(راج ــع الوثيقة املـنـشــورة على املوقع
اإلل ـ ـك ـ ـت ـ ــرون ـ ــي) ،كـ ـم ــا أص ـ ـ ـ ــدر  -وف ــق
إلقاء
معلومات «األخ ـب ــار»  -مــذكــرات
ً
ـض بـحــق خـ ّـيــاط والـخـشــن ،إضــافــة
قـبـ ٍ
ـدد م ــن ال ـعــام ـلــن ف ــي الـتــربـيــة،
إل ــى عـ ـ ٍ
ب ـي ـن ـهــم م ــدي ــر م ـك ـتــب الـ ــوزيـ ــرة سـهــى
خليل بــك ،ومدير الـشــؤون القانونية،
وال ــوكـ ـي ــل اإلداري ،وم ــدي ــر ال ـع ـق ــود،
ّ
أضرار باملال العام».
بحجة «إحداث
ٍ
الالفت أن الحلبوسي ،وبعد «جرجرة»
الــوزيــرة إلــى التحقيقات ،استطاع أن
يـعـيــدهــا إل ــى كـنــف فــريـقــه الـسـيــاســي،
ُم ــرجـ ـع ــا امل ـ ـيـ ــاه إل ـ ــى م ـج ــاري ـه ــا  -فــي
األســاب ـيــع املــاضـيــة  -مــع الـســامــرائــي،
ّ
املتضررين من
ـت ُينقل فيه عن
في وقـ ٍ
خالف
الخالف أن «الشركة دفعت ثمن
ٍ
ّ
سياسي ،ال ناقة لها فيه وال جمل».
ّ ٍ
ّ
تقنيًا ،ثمة وجهتا نظر؛ األولى لـ«أرض
الوطن» ،أما الثانية فلـ«ديوان الرقابة
املالية االتحادي».
ّ
وفق روايته ،يؤكد فريق شركة التأمني
دخــولــه املـضـمــار فــي الـعــام  ،2015إثــر
قـ ــرار مـجـلــس الـ ـ ــوزراء بــرئــاســة حـيــدر
الـ ـعـ ـب ــادي ( ،)2015 /239لـتـشـجـيــع
ودعـ ـ ــم ال ـق ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص .ف ــي ال ـف ـقــرة
خطوات
 ،6.6يدعو القرار إلى «اتخاذ
ٍ
جـ ّ
ّ
العراقية
ـادة لجذب كفاءات التأمني
املــوجــودة في الـخــارج» ،وذلــك بـ«إلزام
ّ
الحكومية وشركات
الوزارات والداوئر
القطاع العام والخاص بإنشاء عقود
وتأمني صحي ملوظفيها خالل
تأمني،
ٍّ
ٍ
بالحد األقصى».
عامني،
مبكرًا ،أدرك الفريق اللبناني وجــوب
ال ـع ـمــل ف ــي «ش ــرك ــةٍ ع ــراق ـ ّـي ــة» ،ف ـســارع
إلى تأسيس «أرض الوطن» في العام
 ،2010وقد تم تجديد إجازة ممارستها
أع ـمــال الـتــأمــن فــي  30ت ـمــوز /يوليو
 2019لـغــايــة  30ت ـمــوز /يــولـيــو 2020
(راجع وثيقة «تجديد إجازة» منشورة
عـلــى املــوقــع اإلل ـك ـتــرونــي) ،مــا ينفي -
وفقهم  -ما قيل إن «الشركة وهمية».
فــي  26كــانــون ّ
األول /ديسمبر ،2019

ّ
وق ـ ـ ــع الـ ـط ــرف ــان ال ـع ـق ــد (راجـ ـ ـ ــع «ع ـقــد
ال ـتــأمــن الـجـمــاعــي امل ـت ـعــدد امل ـنــافــع»،
املـ ـنـ ـش ــور ع ـل ــى املـ ــوقـ ــع اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي)
وبـقـيـمــة  41مـلـيــار دي ـنــار عــراقــي (34
م ـل ـيــون دوالر أم ـي ــرك ــي) ،ملـ ـ ّـدة خمس
سـ ـن ــوات (ق ــاب ـل ــة ل ـل ـت ـجــديــد) ،ويـشـمــل
ّ
متنوعة ل ــ 620ألــف منتسب
تقديمات
سنوات
مفاوضات دامت
للوزارة ،إثر
ٍ
ٍ
ّ
عدد
عديدة ،وسط منافسةٍ حــادة بني ٍ
مــن الـشــركــات الـتــي قـ ّـدمــت  -بــدورهــا -
عروضًا وفق املعايير التي «صاغتها»
الوزارة.
ثالثة أشهر وبــدأ الـخــاف السياسي.
سارعت الشركة إلى فسخ العقد ،علمًا

لم يثبت وجود نشاط
يخص األعمال التأمينية
لشركة «أرض الوطن»
عام 2018
ّ
ب ــأن ـه ــا  -وخـ ــال األس ــاب ـي ــع الـقـلـيـلــة -
الـتــزمــت ب ـ ــ 3500حــالــة ،بلغت قيمتها
 400مـلـيــون دي ـن ــار ع ــراق ــي ( 333ألــف
دوالر أميركي) .قبضت «أرض الوطن»
كــامــل املـبـلــغ 34 ،مـلـيــون دوالر (راج ــع
ـد») وع ـل ــى دف ـع ـت ــن ،فــي
«ف ـس ــخ الـ ـعـ ٍّـق ـ ّ
قياسي ،لكنها سرعان ما شرعت
وقت
ٍ
فــي إعــادتــه وف ـ ًـق مــا ن ـ ّـص عليه العقد
عنها
بيان
ّاملبرم ،موضحة في
ٍ
ٍ
صادر ّ
أن ّها «التزمت بكل بنود العقد ،لكنها
ّ
مهنيتها
فضلت فسخه حفاظًا على
ٌ
كتاب من ديوان
وسمعتها ،بعدما ورد
الــرقــابــة املــالـيــة االت ـح ــادي ،يلفت نظر
الوزارة إلى أن العقد املوضوع يجب أن
ّ
ّ
إلزاميًا» (راجع
اختياريًا وليس
يكون

ـإرسـ ــال ال ـع ـق ــد إل ــى
ال ـ ـ ـ ــوزارة ل ــم ت ـق ــم بـ ـ ٌ
الديوان ،وهذا مخالف للقانون» ،الفتًا
ـرض
إلــى أن التدقيق أثـبــت «وج ــود عـ ٍ
واح ـ ٍـد ،مــن دون أن يكون هناك عرض
آخ ــر يتيح ل ـل ــوزارة حـ ّ
ـريــة االخـتـيــار».
ّ
ّ
«مبرر ملدة العقد»،
كذلكً ،لم يكن هناك
إضافة إلى أن «عقد املشاركة املبرم بني
ّ
العراقية،
أرض الوطن وشركة التأمني
ج ــرى بـمــوجــب عـقــد م ـشــاركــةٍ بينهما
في  17كانون ّ
األول /ديسمبر املاضي،
ّ
في حني وقع العقد بني الوزارة وأرض
ّ
الوطن بعد مرور  9أيام فقط ،ما يشير
إلى أن الشريك املذكور حديث الشراكة
مــع شــركــة الـتــأمــن الـعــراقـيــة» .ويلفت
الـكـتــاب إلــى أن «املـبـلــغ س ـ ّـدد بالكامل
ـات كــافـيــة» ،فيما
مــن دون أخــذ ضـمــانـ ٍ
اكتفت الوزارة بخطاب الضمان املقدم
ع ــن ح ـس ــن ال ـت ـن ـف ـيــذ (م ـل ـي ــاري دي ـن ــار
عراقي) ،أي  5في املئة من مبلغ العقد.
أمــا الـكـتــاب الـثــانــي ،فيسأل عــن سبب
ت ـفــويــض «ش ــرك ــة ال ـت ــأم ــن ال ـعــراق ـيــة،
ال ـ ــرائ ـ ــدة ف ــي ه ـ ــذا امل ـ ـجـ ــال ،إل ـ ــى أرض
ال ــوط ــن صــاحـ ّـيــة ت ـقــديــم الـ ـع ــروض»،
عدا عنً أن «الصفقة يجب أن ال تكون
ج ـمــاعــة ب ــل ط ــوع ــا» ،وه ــذا م ــا يـفــرض
ً
نقاط
تساؤال ثانيًا .الكتاب خلص إلى
ٍ
عديدة ،أبرزها:
 إجازة ممارسة أعمال التأمني لشركة«أرض الــوطــن» ،انتهت في  30تموز/
ي ــول ـي ــو  ،2019وتـ ــم ت ـج ــدي ــد اإلج ـ ــازة
بـمــوجــب ك ـتــاب «دي ـ ــوان ال ـتــأمــن» في
 20كانون ّ
األول /يناير  ،2020للفترة
امل ـم ـتــدة م ــن  30ت ـم ــوز /يــول ـيــو 2019
وبأثر
لغاية  30تـمــوز /يوليو ،2020
ٍ
رجـعــي ،و«عـلـيــه فــإن توقيع العقد تم
ب ـ ــدون م ـنــح إجـ ـ ــازة ت ـجــديــد م ـمــارســة
أعـ ـ ـم ـ ــال الـ ـت ــأم ــن ألرض ال ـ ــوط ـ ــن فــي
حينها».
 لــم ترسل ال ــوزارة كتابًا إلــى «ديــوانالتأمني» ،الجهة املسؤولة عن شركات
التأمني األهـلـيــة ،لبيان امل ــاءة املالية
لـ ـش ــرك ــة «أرض الـ ـ ــوطـ ـ ــن» واألعـ ـ ـم ـ ــال
املماثلة لها قبل إجراء التعاقد معها.
نشاط يخص األعمال
 لم يثبت وجودٍ
«أرض الوطن» ،خالل
لشركة
التأمينية
ّ
سـنــة  ،2018وق ــد حــقـقــت ع ـج ـزًا مــالـ ّـيــا
قدره  15ألف دوالر أميركي.
ـارات مــالـيــة
 ل ــم يـثـبــت وجـ ــود اسـ ـتـ ـم ـ ٍل ـشــركــة «أرض ال ــوط ــن» خـ ــال ال ـعــام
.2018
ع ـم ـل ـ ّـي ــا ،ال ـص ـف ـق ــات ف ــي ال ـ ـعـ ــراق ،كـمــا
لبنان ،منطلقها العالقات مــع ساسةٍ
ـات
ف ـ ــاس ـ ــدي ـ ــن ،وتـ ـنـ ـتـ ـه ــي ب ـ ـم ـ ـسـ ــاومـ ـ ٍ
ومقايضات ،كـ«صلحة» الحلبوسي -
السامرائي ،والتي ستفضي قريبًا إلى
ـ«عفو خاص».
إخراج املتهمني ب
ٍ
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لبنان

لبنان
على الغالف

رسالة رئيس «األميركية» :ابتزاز لتسويق التقشف
رمى رئيس الجامعة األميركية فضلو
خوري أرقامًا غير محققة في أيدي
أهل الجامعة ،في محاولة لتسويق
خطة تقشف قائمة على توزيع
الخسائر بين اإلدارة واألساتذة والطالب
والموظفينّ .
ووجه تهديدًا مبطنًا
بإقفال دوائر واختصاصات وتخفيض
مساعدات مالية واستغناء عن
موظفين ،من دون أن يطمئن الطالب
إلى عدم «دولرة» األقساط
فاتن الحاج
خ ـ ـ ـ ـ ـ ــرج ،أم ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة
األمـيــركـيــة فــي ب ـيــروت فضلو خــوري
على أهــل الجامعة بــرســالــة تهويلية
ت ـ ـحـ ــذر م ـ ــن خـ ـط ــر وجـ ـ ـ ـ ــودي ي ـت ـه ــدد
الجامعة وتـحــديــات كبيرة تواجهها
ّ
ف ــي ظ ــل األعـ ـب ــاء الـ ــذي رت ـب ـهــا تفشي
وب ــاء كــورونــا واالنـهـيــار االقـتـصــادي
فــي لـبـنــان .قــدم خ ــوري أرقــامــا لحجم
التراجع املتوقع وغير املحقق إليرادات
للجامعة ،كأن تكون امليزانية السنوية
 609ماليني دوالر وأن تكون الخسارة
في العام املقبل  249مليون دوالر أي
بنسبة  ،%60وأن تالمس خسارة هذا
الـعــام  30مـلـيــون دوالر ،وســط غياب
للشفافية أو تقديم ملستندات تثبت
صحة الــرقــم األخـيــر ،وال سيما خالل
النقاشات التي تدور ،أخيرًا ،في أروقة
الـجــامـعــة ضـمــن الـحـلـقــة الـضـيـقــة من
عـ ـم ــداء وم ــدي ــري ــن إداريـ ـ ــن ورؤس ـ ــاء
ومسؤولني آخرين .هذه املرة لم يلجأ
رئ ـيــس الـجــامـعــة إل ــى «الـتـطـمـيـنــات»
ال ـس ــاب ـق ــة ل ـل ـط ــاب بـ ــأن «امل ــدف ــوع ــات
ي ـم ـكــن أن ت ـك ــون بـ ــأي م ــن الـعـمـلـتــن

(هيثم الموسوي)

ال ـل ـي ــرة أو الـ ـ ـ ــدوالر» ل ــإي ـح ــاء بـ ــأن ال
«دولـ ــرة لــأق ـســاط» ،بــل ك ــان واضـحــا
ح ــن ل ـفــت إلـ ــى «االف ـ ـتـ ــراض املـتـفــائــل
ب ــأن الـلـيــرة اللبنانية ستستقر عند
ثــاثــة آالف لـيــرة ل ـل ــدوالر» ،مــا يعني
ّ
عمليًا «دوبـلــة» األقـســاط ،بما يترتب
على ذلــك مــن نــزوح مــن الجامعة إلى

جامعات أخرى أقل كلفة.
وك ـ ــان خ ـ ــوري بـ ــدأ رس ــال ـت ــه بـمـقــدمــة
وج ــدان ـي ــة ت ـح ــدث ف ـي ـهــا ع ــن اع ـت ـمــاد
الجامعة ،منذ انتهاء الحرب األهلية
قبل ثالثني عامًا ،نموذجًا قويًا للنمو،
ووض ـع ـه ــا ب ــن أفـ ـض ــل  200جــامـعــة
حــول العالم ،بحسب معايير عديدة،

ّ
«الطبقة العاملة» في الـ  AUBتئن

وفي مراتب أعلى بكثير لجهة التأثير
وتــوظ ـيــف امل ـت ـخــرجــن والـتــوظـيـفــات
بشكل عام.
رســالــة الــرئـيــس اتبعت استراتيجية
ّ
تقبل الصدمة حــن قــال إن «االنهيار
الدراماتيكي شبه الكامل لالقتصاد
الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ،وال ـ ـس ـ ـقـ ــوط غـ ـي ــر امل ـق ـ ّـي ــد

لـلـيــرة ،وتــوقــع ارت ـفــاع م ـعــدالت الفقر
ً
وال ـب ـطــالــة ،ال ت ـتــرك م ـجــاال لـلـشــك في
ش ــأن ال ـت ـط ــورات امل ــرت ـق ـب ــة» .وأثـ ــارت
الــرســالــة بلبلة فــي صـفــوف األســاتـ ّـذة
والـطــاب واملــوظـفــن ،على خلفية أنــه
ال يمكن بشحطة قلم أن تقر «جامعة
عــريـقــة» بتقبل الـسـيـنــاريــو الـكــارثــي.
وهي مطالبة باجتراح حلول ملعالجة
األزمـ ــة «ال ـخــارجــة عــن إرادتـ ـه ــا» هــذه
امل ـ ــرة وت ـخ ـت ـلــف ،ك ـمــا ت ـق ــول م ـصــادر
جامعية ،عن املــرات السابقة املتعلقة
ب ـم ـل ـف ــات ال ـف ـس ــاد وغـ ـي ــره ــا .وي ـم ـكــن
الجامعة ،بحسب املصادر ،البحث عن
إي ــرادات مــن مـصــادر متنوعة ،ومنها
ً
جمعية املتخرجني مثال.
ل ــم يـطـمـئــن خ ـ ــوري أحـ ـ ـدًا م ــن أس ــرة
الـجــامـعــة ،وال سـيـمــا ال ـطــاب الــذيــن
بـ ــاتـ ــوا م ـت ـخ ــوف ــن مـ ــن ارت ـ ـفـ ــاع غـيــر
مسبوق لألقساط ودولــرتـهــا ،ما قد
ّ
يهدد بإفراغ بعض كليات الجامعة،
والسـيـمــا أق ـســام الـعـلــوم االنـســانـيــة
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ـع ـل ــوم ال ــزراع ـي ــة،
وهي اختصاصات يمكن للطالب أن
يدرسها في جامعات أخرى بنوعية
تعليم أفضل وكلفة أقل .وهذا النزوح
قد ّ
يحول الجامعة إلى جامعة تقنية
ولـيـســت جــامـعــة شــام ـلــة ،وبــالـتــالــي
الـ ـخـ ـشـ ـي ــة مـ ـ ــن انـ ـ ـخـ ـ ـف ـ ــاض ن ــوع ـي ــة
التعليم.
وفي تعليق ّأولي على الرسالة ،كررت
مصادر طالبية املوقف الذي سبق أن
أعلنته الحملة ضد دولرة األقساط ،أن
الطالب ليسوا زبائن ،مطالبة بتجميد
كل األقساط خالل فترة دراسة الطالب
في الجامعة ،مع تدخل وزارة التربية
ع ـل ــى ص ـع ـيــد ك ــل ج ــام ـع ــة ع ـل ــى ح ــدة
لتحويل عملة القسط من الدوالر إلى
الـلـيــرة وتثبيتها على سعر الصرف
الرسمي الحالي ( 1515ليرة) ،وإبطال
أي دولرة لألقساط .ووصفت املصادر
خ ـطــاب الــرئـيــس بــاالب ـتــزاز العاطفي

حركة احتجاج بين األساتذة
راجانا حمية
مــع تــدحــرج ال ـقــدرة الـشــرائـيــة سريعًا
نحو ّ
الهوة بموازاة الصعود األسرع
لسعر صــرف ال ــدوالر ،تكبر هواجس
امل ــوظ ـف ــن وال ـع ــام ـل ــن م ــع اق ـتــراب ـهــم
مــن حــافــة ان ـعــدام قــدرتـهــم على تلبية
احـتـيــاجــاتـهــم .وم ــن هـ ــؤالء ،بطبيعة
الـ ـ ـح ـ ــال ،الـ ـع ــامـ ـل ــون فـ ــي امل ــؤس ـس ــات
الـ ـخ ــاص ــة .ف ــي ب ـع ــض ت ـل ــك األم ــاك ــن،
وص ـل ــت ال ـش ـك ــوى إلـ ــى ح ــد ال ـص ــراخ
بعدما المس هؤالء حافة الجوع ،فيما
ال يزال آخرون في «مرحلة القلق».
فـ ــي األي ـ ـ ـ ــام املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،وفـ ـ ــي م ـقــابــل
الـحــركــات االحتجاجية الـتــي تجوب
ال ـشــوارع ،ثمة آخ ــرون فتحوا نقاش
ف ـق ــدان روات ـب ـه ــم بــال ـل ـيــرة الـلـبـنــانـيــة
قيمتها .وفي هذا اإلطار ،بدأت مالمح
ح ــرك ــة «احـ ـتـ ـج ــاجـ ـي ــة» بـ ــن جـ ـ ــدران
الجامعة األميركية في بيروت .ولئن
كانت هــذه ال تــزال حركة على نطاق
ضـيــق ،إال أنـهــا ت ـشـ ّـرع ب ــاب النقاش
املشروع عما ستفعله إدارة الجامعة
إزاء هذا الواقع.
تحت عنوان «نحن نخسر رواتبنا»،
بـ ــدأت ال ـن ـقــاشــات ب ــن أع ـض ــاء هيئة
الـتــدريــس فــي الجامعة حــول مــا آلت
إليه األم ــور فــي ظــل أزمـتــن :فيروس
كــورونــا ،واألزم ــة االقتصادية املالية
وتـ ـ ــدهـ ـ ــور الـ ـعـ ـمـ ـل ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ال ـت ــي
فقدت حوالى  %160من قيمتها ،في
بحل
محاولة ملطالبة إدارة الجامعة
ٍ

يعفيهم من تالشي رواتبهم.
هـ ـ ـ ــؤالء هـ ــم «أب ـ ـ ـنـ ـ ــاء» ال ـط ـب ـق ــة ال ـت ــي
ت ـت ـق ــاض ــى بـ ـ ــدل أتـ ـع ــابـ ـه ــا ب ــال ـل ـي ــرة
الـلـبـنــانـيــة ،وال ـت ــي ت ـت ـهــاوى قيمتها
مـ ــع ال ـ ــوق ـ ــت .فـ ــي س ــردي ــاتـ ـه ــم ال ـت ــي
يــروونـهــا عما آلــت إليها أوضاعهم،
يمكن أن تسمع فــي محادثاتهم عن
املـعــانــاة مــع «الـفــواتـيــر» و«إي ـجــارات
املنازل» و«نفقات األسرة التي صارت
تتجاوز  %150عما كنا ننفقه قبل».
قبل األزم ــة االقـتـصــاديــة األخ ـيــرة ،لم
يكن لتلك السرديات مكان في أدبيات
«الـ ـطـ ـبـ ـق ــة» الـ ـع ــامـ ـل ــة فـ ــي ال ـج ــام ـع ــة
األميركية فــي بـيــروت .فلطاملا كانت
ه ــذه األخ ـيــرة مـكــان الـعـمــل األم ـثــل ال
يـنــالــه إال املـحـظــوظــون واملـحـظـيــون.
وف ـ ــي الـ ــوقـ ــت ك ـ ــان ي ـب ـل ــغ ف ـي ــه ال ـحــد
األدنــى لألجور للموظفني في أماكن
أخ ــرى  675أل ــف ل ـيــرة ،كــانــت روات ــب
امل ــوظ ـف ــن وامل ـع ـل ـم ــن ف ــي ال ـجــام ـعــة
األميركية تتأرجح بني ثالثة ماليني
ليرة و 10ماليني.
الـ ـي ــوم ،م ــع األزم ـ ـ ــة ،ص ـ ــارت املــايــن
ال ـث ــاث ــة تـ ـ ـ ــوازي ،وفـ ــق س ـع ــر ص ــرف
الـ ـ ـ ــدوالر ف ــي الـ ـس ــوق املـ ــوازيـ ــة نـحــو
 750دوالرًا .وهي لم تعد قيمة كافية
بــالـنـسـبــة إل ـي ـهــم لـلـعـيــش بـمـسـتــوى
مــا كــانــت عليه الـحـيــاة ســابـقــا .وهــم
يخسرون كل يوم من قيمة رواتبهم.
لكن ،في مقابل هؤالء ،حافظت طبقة
أخـ ــرى ع ـلــى مـكـتـسـبــاتـهــا ومـسـتــوى
م ـع ـي ـش ـت ـهــا ،وه ـ ــي ط ـب ـقــة املـحـظـيــن

الــذيــن يتقاضون رواتبهم بــالــدوالر.
هكذا ،في الوقت الــذي يتقاضى فيه
بروفسور قيمة راتبه بالليرة لقاء ما
يقوم به ،ثمة آخر يتقاضى راتبه عن
العمل نفسه بالدوالر .صحيح أن ثمة
اعتبارات لتقاضي البعض رواتبهم
بالعملة الصعبة ،مثل خيارات العقد
وامل ــوق ــع الـ ــذي يـشـغـلــه و«الـ ـك ــورس»
الذي يعطيه ومساهماته في البحث
العلمي وغـيــرهــا مــن األمـ ــور ،إال أنــه
ل ـي ـس ــت كـ ــل االع ـ ـت ـ ـبـ ــارات اعـ ـتـ ـب ــارات
كفاءة ،بقدر ما لها عالقة بالحظوة.
ث ـم ــة م ـس ــأل ــة أخ ـ ــرى ت ـط ــرح ـه ــا ه ــذه
الحركة االحتجاجية ،وهي تلك التي
تتعلق بعمق األزم ــة الـتــي تعيشها
البالد .أن تعلو الصرخة من الجامعة
األم ـي ــرك ـي ــة ،ف ـه ــذا «دلـ ـي ــل ع ـل ــى آخ ــر
ن ـفــس ع ــم ي ـخ ـلــص ب ــال ـب ـل ــد» .ودل ـيــل
أي ـض ــا ع ـل ــى أن ال ـس ـي ـن ــاري ــو األسـ ــوأ
لألزمة االقتصادية هو خارج أسوار

ّ
المحظيين في
طبقة
الجامعة تتقاضى
رواتبها بالدوالر األميركي

الـجــامـعــة .ل ــدى أول ـئــك الــذيــن لــم تعد
روات ـب ـه ــم ويــوم ـيــات ـهــم ت ـل ـحــق سعر
ص ــرف ال ـ ـ ــدوالر .وآخـ ـ ــرون ه ــم ال ـيــوم
في الشوارع بعدما فقدوا عملهم في
املؤسسات التي كانوا يعملون بها.
ف ـت ــح أسـ ــاتـ ــذة ال ـج ــام ـع ــة األم ـيــرك ـيــة
بحركتهم الباب واسعًا أمــام الكارثة
اآلتية .واليوم ،من املفترض أن تعقد
إدارة ال ـج ــام ـع ــة اج ـت ـم ــاع ــا مــوسـعــا
للبحث في حلول متوقعة .إال أن أحد
ً
«ال يـتــوقــع ح ـ ــا» ،ي ـقــول أح ــد الــذيــن
عايشوا أزمــات الجامعة على امتداد
ف ـت ــرة ط ــوي ـل ــة .م ــا ال ـع ـمــل إذًا؟ تـقــول
املصادر إنه «حتى هذه اللحظات ال
يـمـكــن ال ـتــوافــق عـلــى ش ــيء ،طــاملــا أن
معالم املــرحـلــة املقبلة لــم تتوضح»،
وإن كـ ــانـ ــت امل ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرات ت ـ ـقـ ــول ب ــأن
«تــوقـعــات مداخيل الجامعة تتوجه
نحو االن ـحــدار» .وليس بيان رئيس
الجامعة فضلو خــوري ،أمس ،سوى
مــؤشــر إض ــاف ــي عـلــى ه ــذا االن ـح ــدار.
إذ في مقابل الحديث عن «خسائر»،
ع ـمــدت الـجــامـعــة إل ــى رب ــط األس ـعــار
بسعر الصرف املوازي ،وحددته عند
 3آالف ل ـيــرة لـبـنــانـيــة .وه ــذه دونـهــا
ت ـح ـ ٍـد ف ــي م ــا ي ـخ ـ ّـص أعـ ـ ــداد ال ـطــاب
الذين يمكن أن يتابعوا دروسهم في
الجامعة ،ال ـســؤال هنا م ــاذا سيفعل
الـطــالــب ال ــذي ك ــان يــدفــع لـقــاء سنته
ً
الدراسية  30مليون ليرة مثال وبات
اآلن مـجـبـرًا عـلــى دف ــع  60مليونًا أو
 80مـلـيــونــا؟ ال ـج ــواب« :بـبـســاطــة ،ما

رح يتسجل» ،وهــذا سينعكس تاليًا
عـلــى الـعــامـلــن .وإن كــانــت الجامعة
ق ــد ب ـ ــدأت م ـن ــذ ف ـت ــرة ب ــإل ـغ ــاء بـعــض
املناصب أو تخفيف بعض املهمات
والـ ـصـ ـف ــوف ،ومـ ــا سـيـنـعـكــس الحـقــا
على األجور املحررة بالليرة.
«هــذه املــرة األول ــى التي تــواجــه فيها
الـ ـج ــامـ ـع ــة أزم ـ ـ ـ ــة م ــوجـ ـع ــة ك ـ ـهـ ــذه»،
ي ـقــول أح ــد ال ــذي ــن عــاي ـشــوا األزمـ ــات
الـتــي م ــرت .يتحدث األخـيــر عــن أزمــة
ّ
االن ـ ـه ـ ـيـ ــار الـ ـنـ ـق ــدي الـ ـت ــي ح ــل ــت فــي
ثمانينيات القرن املاضي .ولئن كانت
تلك من األزمات الصعبة ،إال أنه كان
ه ـن ــاك دعـ ــم ي ـس ـ ّـد ال ـث ـغ ــرة .ص ـنــدوق
رفـيــق الـحــريــري .أمــا الـيــوم ،فلم يعد
ثمة صندوق لرفيق الحريري ،فيما
ّ
الجامعة تتكل في مداخيلها على ما
ّ
تتلقاه مباشرة مــن عــائــات الطالب
وص ـن ــدوق املـسـتـشـفــى الـ ــذي يعتمد
عـلــى مــا يــدفـعــه امل ــرض ــى .ال خـيــارات
أخ ــرى .وهنا «املشكل األكـبــر» ،يقول
االقتصادي وأسـتــاذ مــادة االقتصاد
في الجامعة األميركية الدكتور جاد
شـ ـعـ ـب ــان .امل ـش ـك ـل ــة ف ــي «ت ـح ـك ــم ه ــذا
ال ـن ـم ــوذج االقـ ـتـ ـص ــادي ال ـ ــذي يحكم
الجامعة وحتى الجامعات الخاصة
األخرى» ،داعيًا إلى «إعادة النظر في
هــذا النموذج» الــذي يسقط في وجه
األزم ـ ــات .وف ــي األزمـ ــة الـحــالـيــة التي
تـمــر فيها الـجــامـعــة ال ـي ــوم ،يفترض
أن يــأتــي ال ـحــل عـلــى «ق ــاع ــدة تــوزيــع
الخسائر».

واإلن ـ ـ ـ ـ ــذاري ل ـت ـه ــدئ ــة الـ ـط ــاب وق ـطــع
الـ ـط ــري ــق ع ـل ــى أي احـ ـتـ ـج ــاج طــابــي
جــدي تغييري للنظام التعليمي في
لبنان الذي يقوم على القطاع الخاص
ّ
ويهمش القطاع الرسمي.
ال تملك أسرة الجامعة اليوم معلومات
كافية عن عمق األزمــة ،لعدم إشراكها
في النقاشات األخـيــرة .وهنا تخشى
املـ ـص ــادر أن ت ـت ـخــذ قـ ـ ـ ــرارات أح ــادي ــة
الـجــانــب مــن مجلس أم ـنــاء الجامعة.
بـ ــرأي ـ ـهـ ــا ،م ـ ــا ي ـح ـص ــل ه ـ ــو م ـح ــاول ــة
لـ ـتـ ـس ــوي ــق خ ـ ـطـ ــة تـ ـقـ ـش ــف وت ـ ــوزي ـ ــع
ال ـخ ـس ــائ ــر بـ ــن اإلدارة واألس ـ ــات ـ ــذة
والطالب واملوظفني ،تمامًا كما فعلت
الـحـكــومــة فــي خطتها املــال ـيــة .ووفــق
املصادر الجامعية ،ليس معروفًا من
يخسر أك ـثــر ،الـجــامـعــة أم املستشفى
«ألن ـ ــه ل ـيــس ب ــن أي ــدي ـن ــا أي مـنـشــور
ي ـث ـب ــت ح ـق ـي ـقــة مـ ــا يـ ـ ـج ـ ــري» .وت ـحــت
ش ـعــار «إن ـق ــاذ املــؤس ـســة» والـتـصــدي
لألزمة الراهنة ،توقع خوري أن تشمل
العوامل املؤثرة على إيرادات الجامعة

رسالة الرئيس
اتبعت استراتيجية
ّ
تقبل الصدمة

انـخـفــاضــا كـبـيـرًا فــي املـنــح الــدراسـيــة
الخارجية القائمة على الدوالر ،والتي
تم اإلعــان عنها للجامعة األميركية
فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ق ـب ــل ك ـ ــورون ـ ــا ،وزي ـ ـ ــادة
متوقعة فــي املـطـلــوب مــن املـســاعــدات
املالية للطالب املستمرين في الدراسة،
والذين يتلقون بالفعل مساعدة مالية،
وان ـخ ـفــاضــا ك ـب ـي ـرًا ف ــي ع ــدد املــرضــى
الذين يدخلون املركز الطبي للجامعة
األميركية في بيروت للعالج ،ونسبة
ثــابـتــة مــن فــوات ـيــر الـعـنــايــة الصحية
غير املحصلة من الدولة .وثمة تهديد
م ـب ـطــن ب ــإق ـف ــال دوائ ـ ـ ــر واالس ـت ـغ ـن ــاء
ع ــن م ــوظ ـف ــن وت ـق ـل ـيــص امل ـس ــاع ــدات
املــالـيــة واالجتماعية للطالب وإلـغــاء
اختصاصات غير مربحة في كليات.
ه ـن ــا تـ ـس ــأل املـ ـ ـص ـ ــادر« :مـ ـ ـ ــاذا يـعـنــي
اختصاصات غير مربحة؟ هل يمكن
ً
أن نقفل قسم الجيولوجيا مـثــا في
بـلــد زل ــزال ــي ملـجــرد أن ــه اخـتـصــاص ال
يعود بإيرادات على الجامعة؟».
ت ـبــدي امل ـص ــادر الـجــامـعـيــة خشيتها
مــن استثمار األزم ــة لتنفيذ أجـنــدات
خــارجـيــة ومنطق الـشــركــات الخاصة
على الجامعة ،على غ ــرار مــا يحصل
فــي جــامـعــات أخ ــرى فــي الـعــالــم باتت
ت ــدار بـطــريـقــة نـيــولـيـبــرالـيــة يحكمها
اقتصاد العرض والطلب.
وتكشف املصادر عن اإلعداد لخطوات
تحمي الطالب واألساتذة واملوظفني،
ت ـب ــدأ بــال ـس ـعــي ل ـل ـت ـش ــاور ال ـع ـقــانــي
مع إدارة الجامعة وإب ــداء االستعداد
للتعاون فــي حــل األزم ــة قبل اللجوء
إلى أي تصعيد.

تقرير

محافظ جبل لبنان ّ
يقيد البلديات ...من أجل «تاجر»!
أول مــن أم ــس ،أقـفـلــت بـلــديــة الـغـبـيــري ،ب ـم ــؤازرة قــوى
األمن ،تعاونية « »COOPفي املنطقة بسبب احتكارها
للمواد الغذائية إلع ــادة تسعيرها وبيعها للمواطنني
مجددًا ،على أنها مستوردة .قبل تلك املؤسسة ،كانت
البلدية قــد أقفلت  75مؤسسة أخــرى ضمن نطاقها
لعدم استيفائها الشروط ،إن كان لناحية عدم االلتزام
بمقررات مجلس الوزراء لناحية التعبئة العامة أو زيادة
أسـعــار السلع بــا مـبــرر أو االحـتـكــار .على مــا يبدو،
حملة «اإلقـفــاالت» لم ّ
تحرك محافظة جبل لبنان ،إلى
أن «وص ــل املــوســى لـلــذقــن» .لــم ّ
يتنبه املـحــافــظ لعمله
ً
عندما كانت تقفل ّالبلدية محاال وأفــرانــا وتعاونيات
يوم
مخالفة إال عندما «دقت» بالـ .COOPهكذا ،وبعد ٍ
واحد من الحادثة ،قام مكاوي بصياغة تعميم «طويل
عريض» للبلديات ّ
حمله الشيء ونقيضه .ففي وقت
يــدعــو فـيــه الـبـلــديــات إل ــى الـتـشــدد فــي مــراقـبــة االتـجــار
بــاملــواد الغذائية وتسعيرها وتنظيم محاضر ضبط،
شــدد على أن يكون ذلــك «مــن دون أي إجــراء تنفيذي
آخ ــر» .فـقــط« ،أودعـ ــوا» املحضر فــي املحافظة التخاذ
اإلج ــراءات القانونية الــازمــة التي تتناسب مع طبيعة
املخالفة وحجمها.
يــأتــي ه ــذا التعميم فــي خـضــم ال ــدع ــوات الــرسـمـيــة الــى
تفعيل دور البلديات لضبط األسـعــار واحتكار املــواد
دور
الغذائية .فبني مطلب مجلس الــوزراء أمس إعطاء ٍ
أكـبــر لـلـبـلــديــات ،ج ــاء تعميم م ـكــاوي ليختصر عمل
األخـ ـي ــرة ب ــاالط ــاع وت ـحــريــر امل ـح ــاض ــر .ه ـك ــذا ،يــريــد
مكاوي بتعميمه الذي يأتي في إطار «توقيت مشبوه
ومريب والعتبارات سياسية» ،أن يختزل صالحيات
البلديات التي تحميها املــادة  70من قانون البلديات،
والـ ـت ــي ت ـع ـطــي ب ـمــوج ـب ـهــا ال ــرئ ـي ــس صــاح ـيــة ات ـخــاذ

إجـ ـ ــراءات تـنـفـيــذيــة .ول ـئــن ك ــان امل ـحــافــظ ق ــد اسـتـعــان
باملادة نفسها من القانون ،إال أنه حصر دور البلديات
بمراقبة «االتجار باملواد الغذائية وتسعيرها ،على أن
ال يتعارض ذلك مع التدابير والقرارات التي تصدرها
وزارة االقتصاد والـتـجــارة» .أمــا وأن وزارة االقتصاد
والتجارة لم تتخذ أي قرار حتى اآلن في حق املخالفني،
مكتفية فقط بتسطير محاضر ضبط وتحويلها إلى
«مقبرة» القضاء ،فمطلوب من البلديات بحسب تعميم
املحافظ أن تترك ما يجري مكتفية بالنظر إلى األسعار،
«إذا منيحة منيحة وإذا ال بنقلو بــدنــا نسجل فيك
محضر» .بهذه البساطة ،يدعو املحافظ البلديات إلى
ترك دورهــا املحمي بالقانون خوفًا على مصالح أحد
التجار .أصــدر تعميمًا ألجــل تــاجــر ،متناسيًا أن هذا
التاجر نفسه أفرغ رفوف تعاونيته من حليب األطفال
ليعيد تسعيره بمبلغ أكبر على اعتبار أنــه مستورد
حديثًا .والسؤال هنا :أليس ما فعله هذا األخير جريمة
يــا سـعــادة املـحــافــظ؟ مــا املطلوب مــن البلدية فعله في
م ـثــل ه ــذه ال ـح ــال ــة؟ أن تـكـتـفــي بــال ـســام وال ـن ـظــر إلــى
األسعار؟ ماذا يفترض بشرطة البلدية ،وهم من أيضًا
من عناصر الضابطة العدلية ،أن يفعلوا في مثل هذه
الحالة ،في ظل تقاعس وزارة االقتصاد ومحافظة جبل
لبنان عن القيام بالواجبات؟
ً
 75مـحــا أقـفـلــت فــي نـطــاق بـلــديــة الـغـبـيــري ب ـمــؤازرة
القوى األمنية الرسمية ،وفي أماكن أخرى أيضًا أقفلت
محال كثيرة ،لم ّ
يهب املحافظ إلى عمله إال عندما طالت
اإلقفاالت تعاونية التيار السياسي ّ
املقرب منه .هذا ما
التفت إليه مكاوي ،ولم يلتفت إلى الجرائم التي ترتكب
في كل يوم بحق الناس الذين فقدوا لقمة عيشهم.
(األخبار)
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ملف

تمديد التعبئة العامة أسبوعين إضافيين

ّ
هل تتحول روسيا إلى بؤرة اإلصابات أوروبيًا؟

قرار وشيك بإعادة اكثر
من  10آالف لبناني من الخارج
لليوم الثاني على التوالي ،لم ُت ّ
سجل،
أم ــس ،أي إصـ ُـابــات جــديــدة بفيروس
ك ــورون ــا ب ــن امل ـق ـي ـمــن ف ــي ل ـب ـنــان ،اذ
اقـ ـتـ ـص ــرت ال ـ ـحـ ــاالت الـ ـج ــدي ــدة ال ـتــي
حملها ّ
العداد خالل اليومني املاضيني
على الوافدين من بالد االغتراب.
ف ـ ـم ـ ــن بـ ـ ـ ــن  995ف ـ ـح ـ ـصـ ــا أج ـ ــري ـ ــت
ُ
ل ـل ـ ُـم ـق ـي ـم ــن ،لـ ــم تـ ـسـ ـج ــل أي إص ــاب ــة
ّ
ُ
جديدة ظهر أمس ،فيما سجلت حالة
جديدة وافــدة من غينيا من بني 479
فحصًا ،وفق ما أعلنت وزارة الصحة
العامة ،قبل أن يعلن ُمستشفى بيروت
الحكومي الجامعي تسجيل إصابة
واحــدة إيجابية من بني  430فحصًا،
ل ــم ي ـعــرف إذا م ــا كــانــت ت ـعــود لحالة

سيكون على المغتربين
اللبنانيين الراغبين في العودة
الى لبنان انتظار فتحُ المطار في
الثامن من حزيران المقبل
واف ــدة أو ُمقيمة بانتظار أن يوضح
ال ـب ـي ــان الـ ـص ــادر ع ــن وزارة الـصـحــة
مصدرُ هذه اإلصابة.
ً
وليال ،أعلنت نتائج فحوصات رحالت
األحد واإلثنني املاضيني ،وقالت وزارة
الصحة إنــه تــم التأكد مــن تسجيل 6
حاالت إيجابية من بني الركاب الذين
كــانــوا على مــن الــرحـلــة الـتــي وصلت
ً
سيراليونُ ،مشيرة إلى أنه سيتم
من
ُ
نـقـلـهــم إل ــى املـسـتـشـفــى م ــع الـتـشــديــد
على تطبيق الحجر املنزلي للحاالت
السلبية« ،أمــا الــرحــات التي وصلت
من يريفان والرياض وكييف ووراسو
ولندن ودبــي فلم ُت ّ
سج ُل على متنها
ّ
أي إصـ ــابـ ــات» .وع ـل ـيــه ،أق ـف ــل ال ـع ــداد
ً
منها 206
ليال على  748حالة ،شفي ُ
وتــوفــي  ،25مــا يجعل عــدد املصابني
الحاليني .517
وعـلــى الــرغــم مــن أن هــذه املعطيات ال

تزال تعكس جوًا من اإليجابية (على
صعيد اقتصار تسجيل الحاالت بني
الــوافــديــن ومـحــدوديــة اإلصــابــات بني
ّ
املـقـيـمــن) ،إل أن ـهــا ت ـفــرض نــوعــا من
ّ
الـحــذر املـطـلــوب منعًا لتفلت الوضع
والحرص على الوصول إلــى خواتيم
آم ـ ـنـ ــة .ه ـ ــذا ال ـ ـحـ ــذر ت ــرج ـم ــه مـجـلــس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،أمـ ـ ـ ــس ،فـ ــي ج ـل ـس ـت ــه ال ـت ــي
انعقدت في قصر بعبدا ،إذ ّقرر تمديد
التعبئة العامة ألسبوعني إضافيني
ّ
التشدد في
وطلب من القوى األمنية
تنفيذ اإلجراءات والقرارات املتخذة،
عـلـمــا ب ــأن قـ ــرار ال ـح ـكــومــة ه ــذا يــأتــي
ب ــالـ ـت ــزام ــن مـ ــع ت ـخ ـف ـيــف اإلج ـ ـ ـ ــراءات
جزئيًا والـسـمــاح بــإعــادة فتح بعض
املحال الصناعية والتجارية وتحديد
مواقيت محددة للتجوال ،لكن خلفية
قـ ـ ـ ــرار الـ ـتـ ـم ــدي ــد تـ ــأتـ ــي ألن «ال ـ ـنـ ــاس
تجاوزوا كثيرًا هذه اإلجــراءات وكأنه
انتهى قــرار التعبئة العامة» ،على ما
ق ــال رئ ـيــس ال ـح ـكــومــة ح ـســان دي ــاب،
ُمشيرًا إلــى أن «وبــاء كورونا لم ينته
حتى اليوم».
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف دي ـ ـ ـ ــاب ف ـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـصـ ــدد:
«بالعكس ،عندنا خــوف كبير مــن أن
ينتشر ه ــذا ال ــوب ــاء بـســرعــة أك ـبــر في
هذه األيام بسبب حالة التراخي عند
ال ـنــاس وع ــدم الـتــزامـهــم ب ــاإلج ــراءات.
مــن أج ــل ذل ــك ،عـلــى األج ـه ــزة األمـنـيــة
أن ت ـت ـشـ ّـدد م ـجــددًا بتنفيذ ال ـق ــرارات
واإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ،ألن ــه ف ــي ح ــال حـصــول
موجة ثانية مــن انتشار هــذا الــوبــاء،
ف ـس ـت ـك ــون م ــوج ــة أعـ ـل ــى مـ ــن امل ــوج ــة
األولى».
تـ ـسـ ـجـ ـي ــل اإلصـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــات فـ ـ ــي صـ ـف ــوف
ّ
ال ــواف ــدي ــن ُيـ ـع ــزز املـ ـخ ــاوف املــرتـبـطــة
ب ـ ــإع ـ ــادة ف ـت ــح املـ ـ ـط ـ ــار .وف ـي ـم ــا تـكـثــر
امل ـ ـطـ ــال ـ ـبـ ــات ب ـت ـن ـظ ـي ــم دف ـ ـعـ ــة ث ــال ـث ــة
إلج ـ ـ ــاء امل ـغ ـت ــرب ــن الـ ـع ــالـ ـق ــن ،تـفـيــد
م ـع ـل ــوم ــات «األخـ ـ ـب ـ ــار» بـ ــأن ب ـع ــد غــد
الجمعة ،ستكون آخر رحالت اإلجالء
الـحــالـيــة .لـكــن امل ـش ــاورات الـتــي جــرت
امــس ،على مستوى اللجنة الــوزاريــة

املعنية بمتابعة ملف اإلجــاء ،والتي
ستستكمل ال ـي ــوم ،تشير إل ــى إمـكــان
اتـ ـخ ــاذ ق ـ ــرار وش ـي ــك ب ــاع ــادة ب ــن 10
آالف و 12أل ــف لـبـنــانــي م ــن ال ـخ ــارج.
وق ــال ــت مـ ـص ــادر ال ـل ـج ـن ــة إن اح ـ ــوال
ُ
ال ـطــاب الـلـبـنــانـيــن ت ـنــذر بـمــا يمكن
وص ـف ــه بـ ــ«الـ ـك ــارث ــة» ،إذ ان بعضهم
انـقـطــع مــن امل ــال تـمــامــا ،وب ــات يطلب
اإلعـ ــانـ ــة مـ ــن ال ـ ـس ـ ـفـ ــارات ال ـل ـب ـنــان ـيــة،
ب ـس ـبــب ع ـج ــز الـ ـع ــائ ــات ع ــن إرس ـ ــال
االم ــوال إلــى أبنائها نتيجة إجــراءات
امل ـص ــارف الـلـبـنــانـيــة املـجـحـفــة .كــذلــك
أشـ ــارت امل ـص ــادر إل ــى وج ــود اوض ــاع
مأسوية في القطاع الصحي لعدد من
دول االغـ ـت ــراب ،وخــاصــة حـيــث تكثر
االصابات في صفوف اللبنانيني ،ما
ّ
يحتم إج ـ ً
ـاء سريعًا .ولــم يتقرر بعد
مــوعــد ب ــدء ه ــذه الحملة مــن اإلج ــاء،
إث ــر الـحــديــث عــن فـتــح شــامــل للمطار
في الثامن من حزيران املقبل.
وإلى مقررات تمديد التعبئة والطلب
مـ ــن األجـ ـ ـه ـ ــزة ال ـع ـس ـك ــري ــة واألم ـن ـي ــة
التشدد في تطبيق اإلجراءات ،وافقت
الـحـكــومــة عـلــى قـبــول هـبــة عينية من
شركة «غوغل» قيمتها  750ألف دوالر
أميركي على شكل إعــانــات للتوعية
من الفيروس.
إل ــى ذل ــك ،وف ــي سـيــاق االس ـت ـمــرار في
رف ــع الـجــاهــزيــة فــي مــواجـهــة «كوفيد
 ،»19تستضيف وزارة الصحة العامة،
ال ـ ـيـ ــوم ،اج ـت ـم ــاع ــا ع ــن ُبـ ـع ــد (ف ـيــديــو
ك ــونـ ـف ــران ــس) بـ ــن ُم ـس ـت ـش ـف ـيــات فــي
لبنان وأخرى في الصني عند الحادية
عـشــرة قبل الظهر فــي مبنى ال ــوزارة،
يـتـنــاول أهمية االسـتـفــادة مــن الــذكــاء
االصطناعي في مواجهة كورونا.
ّ
وفي سياق ُمتصل ،يتسلم ُمستشفى
رفيق الحريري الحكومي الجامعي،
ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،روبـ ـ ــوتـ ـ ــا م ـص ـم ـم ــا م ـ ــن ق ـبــل
م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـط ــاب ف ــي الـجــامـعــة
اللبنانية ضمن مـهــام التعقيم الــذي
تفرضه آليات مواجهة كورونا.
(األخبار)

رغم تجاوز عدد الحاالت
ّ
اإلجمالية بفيروس «كورونا»
فيها عتبة الـ 155ألفًا ،ال تزال روسيا
بعيدة جدًا عن ّ
معدالت الوفيات
التي وصل إليها بعض دول غرب
أوروبا ،كإسبانيا وإيطاليا .وبعد مضيّ
نحو شهر على تطبيق إجراءات العزل
وثالثة أيام على تسجيلها ،يوميًا ،ما ّ
يزيد على  10آالف إصابة جديدة ،ظل
عدد الضحايا دون الـ ،1,500أي ما
نسبته ِ %0.96من اإلصابات
ّ
تــأخــرت روس ـيــا ،كغيرها ِم ــن دول أوروب ـ ــا ،في
سبقتها إلــى مكافحة
دول
اإلف ــادة ِمــن تـجــارب ٍ
ُ
ِّ
الــوبــاء .منذ نهاية آذار /م ــارس ،طبقت إج ــراءات
ّ
يعيشون
ٍ
عزل على أكثر من  100مليون روسي ُ
في  51منطقة من أصل  .85كما الحدود ،أغلقت
املـ ّطــاعــم واملـقــاهــي فــي أن ـحــاد ال ـبــاد كــافــة ،فيما
ظلت متاجر املواد الغذائية والصيدليات مفتوحة.
وقتها ،دعــا الرئيس الــروســي ،فالديمير بوتني،
ّ
سكان موسكو حيث يعيش أكثر ِمن  12مليون
نسمة ،إلــى أن يــأخــذوا اإلج ــراءات الجديدة «على
ّ
ُّ
محمل ّ
ّ
وبحس كامل من املسؤولية» .وللتأكد
الجد،
ّ
من احترام السكان إجراءات التباعد االجتماعي،
اعـتـمــد ال ــدوم ــا ال ــروس ــي ،فــي وق ـ ِـت مـبـكــر ،رزمــة
تتضمن فرض عقوبات ّ
ّ
مشددة
مشاريع قوانني
ّ
الصحية» ،تراوحت
على من يخالفون «القواعد َ
بــن دفــع غــرامــات مالية طائلة ِلــن يخرق الحظر
املفروض ِّمن دون إذن ،وقد تصل إلى السجن 7
سنوات لكل َمن ينتهك الحجر بشكل ّ
يؤدي إلى
ٍ
وفاة آخرين ِمن ّ
جراء العدوى.
أحصت روسيا ،على مدى األيام الثالثة املاضية،
ع ــددًا قـيــاسـ ّـيــا ت ـجــاوز عـتـبــة ال ـ ــ 10آالف إصــابــة
ج ــدي ــدة ي ــوم ـ ّـي ــا ،ل ـت ـ ّ
ـرس ــخ م ـكــان ـت ـهــا ب ــن ال ـ ــدول
األوروب ـ ّـي ــة ال ـتــي تـسـ ّـجــل أس ــرع وّت ـيــرة إصــابــات
ب ُــال ـف ـي ــروس .تـ ـج ــاوز الـ ـع ــدد ال ـك ــل ــي لــإصــابــات
امل ّ
سجلة  155ألفًا ،فيما ارتفع عدد الوفيات إلى
 1451وفاة بعد تسجيل  95وفاة جديدة .مع ذلك،
تبقى نسبة الوفيات البالغة  %0.96بالنسبة إلى
بدول مثل
عدد اإلصابات ،محدودة للغاية مقارنة
ٍ

إيطاليا وإسـبــانـيــا ،أو الــواليــات املـتـحــدة .وتعزو
ُّ
روسيا تأخرها في اتخاذ تدابير ملكافحة الوباء
ّ
وتراجع معدل الوفيات ،إلى أن االنتشار لديها بدأ
بعد كثير من البلدان األخــرى ،ما منح السلطات
املزيد ِمن الوقت لالستعداد .كما تقول إن اإلغالق
السريع للحدود ،ومتابعة انتشار العدوى ،وإجراء
أربـعــة مــايــن ونـصــف مليون فحص ( 31ألفًا/
مليون ،باملقارنة مع  23ألفًا /مليون في الواليات
ً
املتحدة مثال) ،لغاية اآلن ،حال دون تفاقم األزمة
الصحية في البلد.
وتـعـتـبــر مــوسـكــو ب ــؤرة ال ــوب ــاء ف ــي روس ـي ــا مع
ح ــوال ــى ن ـص ــف ال ـ ـحـ ــاالت امل ـس ـج ـل ــة؛ إذ ص ــرح
ً
رئـيــس بلديتها ،سيرغي ســوبـيــانــن ،نـقــا عن
نتائج فحوص يوم السبت املاضي ،بأن  %2من
سكان العاصمة ،أي أكثر من  250ألف شخص
مـصــابــون بــاملــرض .وق ــال سوبيانني إن املدينة
ّ
عززت إلى حد كبير قدرتها على إجراء فحوص
للسكان فــي األســابـيــع األخ ـيــرة ،مــوضـحــا أنها
«ن ـج ـحــت ف ــي احـ ـت ــواء ان ـت ـش ــار املـ ــرض بفضل
تشديد قــواعــد الـعــزل وإج ــراءات أخ ــرى» .إال أنه
ً
ّ
أكــد أن الوباء لم يبلغ ذروتــه في موسكو ،قائال
إن «التهديد يواصل تقدمه».
ورغم الوتيرة املتسارعة ،تستعد روسيا ،اعتبارًا
مــن األس ـبــوع املـقـبــل ،عندما تنتهي مــن عطالت
االحتفال بعيد العمال والذكرى الـ  75لالنتصار
في الحرب العاملية الثانية في التاسع من الشهر

الجاري ،لرفع تدريجي لتدابير اإلغالق ،مع اإلقرار
يزال «صعبًا» .وفي انتظار أن يعلن
بأن الوضع ال ّ
بــوتــن ،ال ـيــوم ،خــطــة ب ــاده لـلـعــودة تــدريـجـيــا إلــى
الحياة الطبيعية ،تسعى روسيا إلى إعادة الحياة
القـتـصــاد أنـهـكــه ال ـتــدهــور املـسـتـمــر فــي أسـعــار
الـنـفــط ،قبل تــوقــف عجلة األنـشـطــة االقتصادية
على خلفية تفشي «كــورونــا» .الرئيس الروسي،
لفت ،في وقــت سابق ،إلــى أن البالد تنتظر أزمة
اقتصادية أكبر من تلك التي شهدها العالم خالل
األزمــة املالية العاملية  .2008على املسار نفسه،
ّ
تــوقــع ص ـنــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي ،فــي تـقــريــر صــدر
منتصف نيسان /أبــريــل ،أن ينكمش االقتصاد
الروسي بنسبة .%5.5
وكما هي الحال في دول أخــرى ،أصــاب فيروس
«كــورونــا» ثاني رجل في الدولة .فرئيس الــوزراء
ميخائيل ميشوستني أعـلــن الـخـمـيــس املــاضــي
أنه أصيب بالفيروس .والجمعة ،قال وزير البناء
الروسي ،فالديمير ياكوشيف ،إنه مصاب أيضًا
بـ«كوفيد .»19-من جانب آخر ،أعلن رئيس وكالة
الـفـضــاء الــروسـيــة «روس ـكــوس ـمــوس» ،ديمتري
روغــوزيــن ،في بيان ،وفــاة يفغيني ميركني (64
ّ
املصممني في «إينرجيا» ،أكبر منتج
عامًا) كبير
للمركبات الفضائية في روسيا ،بسبب إصابته.
وقال« :لقد حاول أفضل األطباء إنقاذ حياته في
األسابيع القليلة املاضية».
(األخبار)

الناس يستمتعون بشمس سان بطرسبرغ ،رغم الحجر (أ ف ب)

ّ
تسجيل اإلصابات في صفوف الوافدين ُيعزز المخاوف من إعادة فتح المطار (هيثم الموسوي)

ّ
ّ
«كورونا» نيويورك أشد عدوانية :فيروس ألوروبا وآخر للصين!
علي عواد

نوع الفيروس الموجود في نيويورك ّ
أشد من ذلك المنتشر في بقية الواليات (أ ف ب)

نهاية األسبوع املاضيّ ،
تحدث حاكم
ن ـ ـيـ ــويـ ــورك ،أن ـ ـ ـ ــدرو كـ ــومـ ــو ،م ـس ـت ـن ـدًا
إل ــى مـعـلــومــات «مــركــز الـسـيـطــرة على
األم ــراض والــوقــايــة منها» ،عــن دراســة
أجراها األخير على ّ
عينات من فيروس
ُ
«ك ـ ــورون ـ ــا» أخ ـ ـ ــذت م ــن م ـص ــاب ــن ِم ــن
ّ
مختلف الــواليــات ،بينت أن الفيروس
لـ ـي ــس ن ــوع ــا واح ـ ـ ـ ـ ـدًا ،ب ـس ـب ــب مـ ـ ــروره
بطفرات جينية خــال تنقله بــن دول
الـ ـع ــال ــم .وب ـح ـس ــب امل ـ ــرك ـ ــز ،ف ـ ــإن ن ــوع
الفيروس الذي ضرب نيويورك ،وصل

إليها من أوروبا ال من الصني.
بــإشــارتــه ت ـلــك ،أراد كــومــو ،املـحـســوب
على الحزب الديموقراطي ،لفت انتباه
ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب،
مـ ـج ــددًا ،إلـ ــى عـ ــدم ن ـج ــاع ــة إج ــراءات ــه
ملكافحة الــوبــاء ،وال سيما أن األخـيــر
ّ
ّ
ال ي ـن ـف ـ ّـك ي ــذك ــر األمـ ـي ــركـ ـي ــن ،ف ــي ك ــل
ّ
ّ
َ
م ـنــاس ـبــة ،ب ـ ــأن ب ـ ــاده ك ــان ــت أول مــن
ّ
اتـخــذ ق ــرارًا بتعليق الــرحــات القادمة
ّ
ٌ
م ــن ال ـص ــن .وه ــو قـ ــرار ت ـبــن أن ــه غير
ذي جـ ــدوى ،وخ ـصــوصــا أن الــرحــات
واصلت قدومها إلى الواليات املتحدة
ّ
من كافة أنحاء العالم .كومو أكد أن «ما

ـأت من الصني،
نــراه في نيويورك لم يـ ِ
في الحقيقة يــدور الحديث عن ساللة
مختلفة للفيروس وصلت من أوروبا...
ّ
ك ــان ال ـك ــل يـتــابــع ال ــوض ــع ف ــي الـصــن،
ّ
وف ــي ذل ــك الــوقــت تـســلــل الـفـيــروس من
الـصــن إل ــى أوروبـ ــا وواص ــل انـتـشــاره
م ـن ـ ُّه ــا» .ب ـه ــذا امل ـع ـن ــى ،خ ـلــص إل ــى أن
التأخر في تعليق الرحالت من الصني
ً
أوال وأوروب ــا ثانيًا ،مضافًا إليه فشل
ّ
اإلدارة في التنبه إلــى خطورة الوباء،
أوصال الواليات املتحدة لتصبح بؤرة
الوباء الرئيسة واألكبر في العالم.
يشير كــومــو إل ــى أن ال ـف ـيــروس ،خــال

مهما تكن
الطفرة الجينية التي
حصلت للفيروس في
أوروبا ،فإنها جعلت
منه أكثر عدائية

ّ
تـنــقـلــه بــن ال ـ ــدول ،حـصـلــت لــه طـفــرات
ج ـي ـن ـي ــة .وعـ ـلـ ـي ــه ،ب ـ ـ ــات ف ـ ــي اإلم ـ ـكـ ــان
ت ـت ـ ُّـب ــع أص ـ ــول ع ـ ّـيـ ـن ــات املـ ـص ــاب ــن مــن
خـ ــال ف ـح ــص نـ ــوع ال ـط ـف ــرة امل ــوج ــود
لــديـهــم .ول ــدى إجــابـتــه عــن س ــؤال أحــد
ال ـص ـحــاف ـيــن ،إن ك ــان ن ــوع «سـ ــارس-
كــوف  »2-املــوجــود فــي نـيــويــورك أشـ ّـد
ِم ــن ذل ــك املـنـتـشــر ف ــي بـقـيــة ال ــوالي ــات،
قــال« :استمعت إلــى رأي بعض خبراء
األوب ـئــة ،وقــالــوا لــي إن نــوع الفيروس
امل ــوج ــود ف ــي ن ـيــويــورك أك ـثــر ض ــراوة،
وم ـه ـم ــا ت ـك ــن ال ـط ـف ــرة ال ـج ـي ـن ـيــة ال ـتــي
حصلت لـلـفـيــروس فــي أوروب ـ ــا ،فإنها

جعلت منه أكثر عــدائـيــة» .فــي غضون
ذل ــك ،ع ــاد الـحــديــث عــن كيفية انـطــاق
ف ـي ــروس «ك ــورون ــا» إل ــى ال ــواج ـه ــة؛ إذ
أع ـلــن مستشفى Groupe Hospitalier
ّ
التوصل
 Paris Seineالفرنسي ،أمــس،
إلـ ــى ن ـتــائــج تـفـيــد بـ ــأن ال ـف ـي ــروس بــدأ
باالنتشار في فرنسا منذ أواخر العام
املاضي .وبحسب الفريق الطبي التابع
للمستشفى« :سارس -كوف  »2-ينتشر
في فرنسا قبل شهر من الحاالت
بالفعل ُ
األول ـ ــى املـسـجـلــة رسـمـيــا ف ــي ال ـب ــاد».
وخلصت ورقــة بحثية نشرتها املجلة
ّ
وأعدها
الدولية ملضادات امليكروبات،

ـاؤه ف ــي املستشفى
إي ــف كــوهــن وزم ـ ـ ّ
الـبــاريـســي ،بـعــد الـتـحــقــق مــن سجالت
املــرضــى ،إلــى أن األش ـخــاص املصابني
ُبــأمــراض شبيهة بــاإلنـفـلــونــزا والــذيــن
أدخ ـل ــوا إل ــى املستشفى بــن  2كــانــون
األول  2019و 16كــانــون الثاني ،2020
لم ّ
يتم تشخيص إصابتهم باإلنفلونزا
ّ
في النهاية .واختبر الباحثون عينات
ّ
مخزنة في املستشفى لفحص فيروس
«كـ ــورونـ ــا» ،وت ـب ـ ّـن أن «عـ ّـي ـنــة واح ــدة
مــأخــوذة مــن رجــل عمره  42عــامــاُ ،ولــد
فــي الـجــزائــر وع ــاش فــي فــرنـســا ،كانت
إيجابية» .وأشــار الفريق إلى أن رحلة

ال ــرج ــل األخ ـ ـيـ ــرة إلـ ــى الـ ـج ــزائ ــر كــانــت
فــي آب  ،2019وأنــه لــم يكن فــي الصني،
وأن أح ــد أط ـفــالــه ك ــان مــريـضــا أيـضــا.
وق ــال الـفــريــق إن «تـحــديــد أول مريض
مـصــاب لــه أهمية وبــائـيــة كـبـيــرة ،ألنه
ي ـغ ـ ّـيــر ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر م ـعــرف ـت ـنــا ف ــي مــا
يتعلق بـســارس-كــوف 2-وانتشاره في
البالد» .في مــوازاة ذلــك ،بدأ الباحثون
ّ
في الواليات املتحدة بالعثور على أدلة
تؤكد أن هناك من أصيبوا بالفيروس
ومــاتــوا فــي وقــت ســابــق على الـحــاالت
ّ
األولى املبلغ عنها ،بحسب شبكة «سي
أن أن».
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ملف

إخراج ضعيف واألندية تعترض

اقتراب عودة منافسات كرة القدم في مختلف الدول ،وخاصة في
الحديث أخيرًا عن
ّ
يكثر ّ ّ
مستحيلة ،وما يمكن أن نشاهده هو
أوروبا ،إل أن نظرة هادئة تؤكد أن العودة باتت شبه
ّ
الهبوط ،إذا حصلتا في كل دوري ،على أن تبدأ التحضيرات
مباراة لتحديد البطل ،وأخرى لتحديد َ
للموسم المقبل في الشهرين المقبلين

باريس ترفع لقب فرنسا بـ«القوة»

ُ
بات الدوري الفرنسي أول بطولة تلغى
بين البطوالت األوروبية الخمس الكبرى
لكرة القدم ،بعد أن أعلن رئيس الوزراء
الفرنسي إدوارد فيليب عن «صعوبة
استئناف المباريات» في ظل أزمة كورونا.
هكذاّ ،
حدد مجلس إدارة رابطة الدوري
باالعتماد على معيار
الترتيب النهائي
ُ
في الدوري،
نسبة نقاط لكل مباراة لعبت ً
ّ
ليتوج باريس سان جيرمان بطال لموسم
 .2020-2019إنهاء الموسم بحسب
األندية حتى الجولة الـ ( 28الجولة
مراكز
ُ
التعليق) ،أثار
األخيرة التي لعبت قبل
ً
غضب العديد من الفرق ،خاصة تلك
التي هبطت أو غابت عن االستحقاقات
األوروبية للموسم المقبل ،ما فتح النار
على االتحاد الفرنسي

أكثر مــن لـيــون ،وواج ــه ســان جيرمان
مرة وحدة ،بينما خسر ليون مباراتني
أمــام بــاريــس» .ثــم شـ ّـدد على أن« :هــذا
ال ـق ــرار ال ي ـتــرك أثـ ـرًا كـبـيـرًا ف ــي دوري
ال ـه ــواة ،لـكـنــه يـسـبــب عــواقــب وخيمة
لــدوري املحترفني .قرار اعتماد جدول
ال ــدوري ســرق حقنا فــي فــرصــة مهمة
لها عوائد مالية كبيرة ،ونحن بصدد
املطالبة بتعويضات قيمتها عشرات
املاليني .يجب أن يتحمل رئيس اتحاد
ال ـك ــرة ع ــواق ــب الـ ـق ــرار ،إدارتـ ـ ــه للملف
كانت سيئة وقراراته مثيرة لعالمات
االسـتـفـهــام .لــن نصمت أم ــام املــواقــف
غير املـقـبــولــة» .تـجــدر اإلش ــارة إلــى أن

أعلنت رابطة الدوري
الفرنسي أنها ستطلب
قرضًا بقيمة 225
مليون يورو لتعويض
خسائر األندية

حسين فحص
أعلنت رابـطــة ال ــدوري الفرنسي لكرة
الـ ـق ــدم ،الـخـمـيــس امل ــاض ــي ،م ـنــح لقب
دوري الدرجة األولى إلى نادي باريس
س ــان ج ـيــرمــان ،بـعــد اإلن ـه ــاء القسري
للبطولة في درجتيها األولى والثانية.
اع ـت ـم ــدت ال ــرابـ ـط ــة ف ــي قـ ــرارهـ ــا عـلــى
آخــر ترتيب للنقاط ونتائج مباريات
مـ ــوسـ ــم  ،2020-2019وقـ ـ ـ ــال امل ــدي ــر
التنفيذي للرابطة ديدييه كييو خالل
مؤتمر صحافي إن الــرابـطــة اعتمدت
مــؤشــر أداء يــأخــذ ف ــي االع ـت ـبــار عــدد
النقاط املسجلة فــي ً جميع املباريات
ُ
ال ـت ــي ل ـع ـبــت إض ــاف ــة إل ــى املــواج ـهــات
املـ ـب ــاش ــرة ع ـن ــد ال ـ ـت ـ ـسـ ــاوي .ب ـمــوجــب
ذل ــك ،بـقــي بــاريــس س ــان جـيــرمــان في
صــدارة ترتيب ال ــدوري الفرنسي (68
نقطة) ،بفارق  12نقطة عن الوصيف
مــارس ـي ـل ـيــا ( 56ن ـق ـط ــة) ،ف ـي ـمــا هـبــط
فريقا أميان وتولوز إلى دوري الدرجة
الثانية ،الذي ّ
توج به نادي لوريان.
ّ
الح ـت ــواء غـضــب «األن ــدي ــة امل ـت ـضــررة»
والـ ـح ــؤول دون مـضــاعـفــة الـخـســائــر،
أعلنت رابـطــة ال ــدوري الفرنسي أنها
سـتـطـلــب ق ــرض ــا بـقـيـمــة  225مـلـيــون
ي ـ ـ ـ ـ ــورو ،ع ـ ـلـ ــى أن ت ـض ـم ـن ــه الـ ـ ــدولـ ـ ــة.

سيعترض نادي ليون على قرار رئيس االتحاد ووزيرة الرياضة (أ ف ب)

س ـي ـس ـت ـخ ــدم هـ ـ ــذا ال ـ ـقـ ــرض مـ ــن أج ــل
تـعــويــض خـســائــر األن ــدي ــة مــن حقوق
البث التلفزيوني بعد التوقف النهائي
لبطولة الدوري ،على أن يساعدها في
تخفيف تــداعـيــات األزم ــة املــالـيــة التي
تعاني منها .يتيح برنامج القروض
ال ـ ــذي وض ـع ـتــه ال ـح ـكــومــة ف ــي نـهــايــة
آذار/م ـ ـ ــارس ،حـصــول الـشــركــات التي
تـ ــواجـ ــه صـ ـع ــوب ــات ب ـس ـب ــب ك ــورون ــا
على قــرض بضمان أنــه في حالة عدم
ـداد ،تتحمل الــدولــة الـجــزء األكبر
ال ـسـ ّ
مما تبقى مــن الــديــن الــواجــب ســداده.

فــي هــذا ال ـصــدد ،أش ــارت الــرابـطــة إلى
موافقة األندية األربعني في الدرجتني
األول ـ ــى وال ـثــان ـيــة ع ـلــى ط ـلــب ال ـقــرض
خ ــال اج ـت ـمــاع لـلـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة
ُع ـقــد ن ـهــار االث ـن ــن ،ج ــاء فـيــه «بفضل
ه ــذا الـ ـق ــرض ،سـتـتـمـكــن ال ــراب ـط ــة من
تأمني املبالغ املتبقية من حقوق البث
التلفزيوني ملوسم  .»2020-2019كما
أك ــد رئ ـيــس ن ــادي ل ـيــون ج ــان ميشال
أوالس لـصـحـيـفــة «ل ـي ـك ـيــب» أن هــذا
القرض مطابق لخسائر حقوق النقل
التلفزيوني بعد توقف البطولة.

ولـ ـك ــن هـ ـ ــذا األخ ـ ـيـ ــر لـ ــم يـ ــوافـ ــق عـلــى
جميع ما َر َست عليه ّ
مقررات الرابطة،
بعد أن ساهمت في إخــراج فريقه من
دوري أبـطــال أوروب ــا للموسم املقبل.
انـتـقــادات الذعــة ّ
وجهها رئـيــس ليون
إلى االتحاد الفرنسي ورابطة األندية
املحترفة بعد إلغاء الـ«ليغ  »1واعتماد
جــدول البطولة حسب الترتيب الــذي
كان عليه عند التوقف ،نظرًا إلى عدم
ح ـس ــم امل ـق ــاع ــد ب ـش ـكــل ن ـه ــائ ــي .وق ــال
أوالس في مقابلةٍ أجرتها معه وكالة
ّ
«تسرعت
«فرانس برس» عبر الهاتف:

الرابطة في قرارها ،ألن وزيرة الرياضة
أمل ـحــت إل ــى إمـكــانـيــة إق ــام ــة مـبــاريــات
بحضور  5آالف متفرج في أغسطس/
آب املقبل ،وقــد طرحنا سيناريوهات
أخرى كان من املمكن أن تحقق عوائد
من البث التلفزيوني» .مضيفًا« :اآللية
الـتــي اتبعتها الــراب ـطــة إلقـ ــرار جــدول
ال ـ ـ ـ ــدوري غ ـي ــر م ـن ـط ـق ـيــة ،ك ـي ــف نـلـجــأ
إلــى الئحة لم نقدر على إقــرارهــا على
دوري ــات الـهــواة؟ ال أريــد الهجوم ضد
أندية بعينها ،لكن رين صاحب املركز
ال ـثــالــث خ ــاض م ـبــاريــات عـلــى ملعبه

هـ ــذه امل ـ ــرة األولـ ـ ــى ال ـت ــي ي ـغ ـيــب فيها
نــادي ليون عــن املـشــاركــات األوروبـيــة
منذ عــام  ،1997وقــد نجح في آخــر 10
م ــواس ــم ف ــي اح ـت ــال امل ــرك ــز ال ـثــانــي 3
ّ
مرات ،رغم تخلفه بفارق كبير عن فرق
املقدمة خالل مجريات املوسم.
ّ
مــن جهته ،أكــد بــرنــار جــوانــان ،رئيس
نـ ـ ــادي أمـ ـي ــان الـ ـ ــذي ه ـب ــط م ــن دوري
ال ــدرج ــة األول ـ ــى ،أن ال ـن ــادي سـيــدرس
أس ـب ــاب الـ ـق ــرار ق ـبــل ات ـخ ــاذ أي إج ــراء
ّ
قانوني مشيرًا إلى أن« :هذا األمر غير
عـ ــادل ألن أم ـي ــان ل ــم ي ــداف ــع ع ــن بقائه
ح ـت ــى ال ـن ـه ــاي ــة ع ـل ــى أرض امل ـل ـع ــب».
وأضـ ـ ـ ــاف« :س ـن ـق ــات ــل م ــع فـ ــرق أخ ــرى
للحصول على حقوقنا ألنـنــي أعتقد
ّ
أن ال ـق ــرار ال ــذي ات ـخــذ لـيــس صــائـبــا».
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،ق ــال ــت وزي ـ ـ ــرة ال ــري ــاض ــة
الـفــرنـسـيــة روك ـســانــا مــاراسـيـنـيـنــو إن
األن ــدي ــة ال ـغــاض ـبــة «لــدي ـهــا ال ـح ــق في
اتخاذ إجراءات قانونية» ،لكنها دعت
إلى ضبط النفس.

نادال غير متفائل :الموسم ضاع عمليًا

ّ
يفضل نادال التركيز على موسم 2021

عامليًا اإلسباني
اعتبر املصنف ثانيًا ّ
رافــايــل ن ــادال أن مــا تـبــقــى مــن موسم
 2020لكرة املضرب «ضاع عمليًا» في
ظــل الـتــوقــف بسبب ف ـيــروس كــورونــا
املستجد ،مــؤكـدًا أنــه بــات يتطلع إلى
املوسم املقبل.
ّ
وأدت ج ــائـ ـح ــة «ك ـ ــوف ـ ـي ـ ــد »19-ال ـت ــي
ت ـس ـب ـب ــت ب ـ ــوف ـ ــاة نـ ـح ــو رب ـ ــع م ـل ـي ــون
شـخــص ح ــول ال ـعــالــم ،إل ــى شـلــل شبه
كامل في الرياضة ،وتعليق منافسات
ال ـ ـكـ ــرة ال ـ ـص ـ ـفـ ــراء مـ ـن ــذ آذار/مـ ـ ـ ـ ـ ــارس
املاضي وحتى  13تموز/يوليو املقبل
على األقل ،بما شمل إلغاء ويمبلدون
اإلن ـك ـل ـيــزيــة ،ثــال ـثــة ال ـب ـط ــوالت األرب ــع
الكبرى ،وتأجيل بطولة روالن غاروس
الفرنسية إلى أيلول/سبتمبر.
لـ ـك ــن ن ـ ـ ـ ــادال اعـ ـتـ ـب ــر فـ ــي م ـق ــاب ـل ــة مــع

صحيفة «ايــه بي ســي» اإلسبانية ،أن
فرص استئناف املنافسات هذا العام
باتت ضئيلة.
وأوضح «آمل في أن نتمكن من اللعب
فــي أس ــرع وقــت ممكن ،لكن إذا فكرنا
ف ــي األم ـ ــر مـنـطـقـيــا ،ن ـحــن ن ـســافــر كل
أسبوع من مكان إلى آخر (للمشاركة
ف ــي ال ـ ـ ـ ـ ــدورات) ،ن ـك ــون ع ـل ــى اح ـت ـكــاك
(مــع اآلخــريــن) فــي الفنادق واملـطــارات
واألماكن املختلفة».
وتــابــع« :إذا تــوفــرت لــي ضـمــانــة بأنه
في كانون الثاني/يناير  ،2021يمكن
أن ي ـن ـط ـلــق امل ــوس ــم ك ـم ــا ه ــو م ـع ـتــاد
س ــاب ـق ــا ،س ــأواف ــق ع ـلــى ذل ــك م ــن دون
تردد» ،في إشارة إلى تفضيله التركيز
ً
على موسم  2021بــدال مما تبقى من
الحالي.

وفـ ــي م ـقــاب ـلــة مـنـفـصـلــة م ــع صحيفة
«إل باييس» نشرت الـيــوم أيـضــا ،قال
اإلسباني ّ
املتوج بـ 19لقبًا في بطوالت
ال ـغــرانــد س ــام« :أن ــا أتـطـلــع قــدمــا إلــى
ب ـط ــول ــة أس ـت ــرال ـي ــا امل ـف ـت ــوح ــة (ال ـع ــام
املقبل ،والتي تقام في كانون الثاني/
يـنــايــر) أكـثــر مـمــا سيحصل فــي وقــت
الحق هذا العام .بالنسبة إلي ،أرى أن
(موسم)  2020ضاع عمليًا».
وش ـ ّـدد ن ــادال على أن «ش ـعــوري ،وأنــا
أقــول ذلــك بحزن لكن لن أكــذب عليكم،
بأننا نخسر عامًا من حياتنا».
وأضــاف« :املــاتــادور» البالغ من العمر
 33ع ــام ــا« ،ف ــي عـمــر  33أو  ،34قيمة
ذلـ ــك ت ـص ـبــح أكـ ـب ــر م ـم ــا ل ــو ك ـن ــت فــي
العشرين من العمر وأمامك أعوام عدة
(للتنافس)».

باتت الفترة الزمنية
الفاصلة بين نهائي
فالشينغ ميدوز وبداية
روالن غاروس أسبوعًا
واحدًا فقط

وأملح نادال إلى أنه في حال استئناف
امل ــوس ــم ،سـيــركــز عـلــى بـطــولــة فرنسا
التي تقام على املالعب الترابية ،وحيث
ً
ّ
توج بـ 12من ألقابه الـ 19الكبيرة ،بدال
من فالشينغ ميدوز األميركية.
وبعد قرار منظمي البطولة الفرنسية

تأجيل موعدها ،باتت الفترة الزمنية
الفاصلة بني نهائي فالشينغ ميدوز
وب ــداي ــة روالن غ ـ ــاروس ،ع ـب ــارة عن
أسبوع واحد فقط .وتختتم البطولة
األم ـيــرك ـيــة ف ــي  13أيـلــول/سـبـتـمـبــر،
بـيـنـمــا م ــن املـ ـق ـ ّـرر أن ت ـب ــدأ الـبـطــولــة
الـفــرنـسـيــة فــي  20مـنــه ،عـلــى رغ ــم أن
تـقــاريــر صـحــافـيــة ّ
رج ـحــت أخ ـي ـرًا أن
ي ـت ــم ت ــأج ـي ــل م ــوع ــد انـ ـط ــاق روالن
غاروس أسبوعًا إضافيًا.
وقـ ـ ـ ــال ن ـ ـ ـ ـ ــادال« :صـ ـ ــراحـ ـ ــة ال أع ـت ـق ــد
أن األمـ ـ ــر س ـي ـح ـصــل (املـ ـش ــارك ــة فــي
البطولتني) .ثمة أسـبــوع فاصل بني
ب ـط ــول ــة الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة وروالن
غ ـ ــاروس ،وال أعـتـقــد أن ــه يـمـكـنـنــا أن
نلعب» في االثنتني.
(أ ف ب)

كورونا أقوى من كرة القدم...
نراكم الموسم المقبل!
أوقفت فرنسا النقاش باكرًا ،وأعلنت
أن امل ــوس ــم انـتـهــى وأن ب ــاري ــس ســان
جـيــرمــان هــو بـطــل املـســابـقــة للموسم
 2019ـ  .2020ما هو جيد أن مارسيليا
س ـي ـع ــود املـ ــوسـ ــم امل ـق ـب ــل إل ـ ــى دوري
أب ـطــال أوروبـ ــا بسبب مــركــزه الثاني
في جدول الترتيب قبل فترة التوقف.
ّ
ق ــرار اإلن ـهــاء يـبــدو أن إيطاليا تتجه
ّ
ّ
التطورات
التخاذه هي األخرى بسبب
ّ
املـتـعــلـقــة بــانـتـشــار ف ـيــروس كــورونــا.
ّ
مـعـظــم امل ـســؤولــن اإلي ـطــال ـيــن أك ــدوا
أن صـحــة ال ـن ــاس والــاع ـبــن أه ــم من
استئناف املباريات ،وجاء كالم وزير
الــريــاضــة فينتشنزو سـبــادافــورا قبل
يومني حاسمًا بعد أن قال إنه لم يتم
ّ
التطرق أو الحديث عن احتمال عودة
املـنــافـســات ،وأن إع ــادة فـتــح املسابح
والنوادي الرياضية الخاصة أهم من
ّ
وتعرض
عــودة منافسات كــرة الـقــدم.
س ـ ـبـ ــادافـ ــورا النـ ـتـ ـق ــادات واسـ ـع ــة مــن
جميع الذين يريدون عودة املنافسات
خالل شهر أيار الحالي .وانطالقًا من
ه ــذه املـعـطـيــات ي ـبــدو أن الـتــدريـبــات
الـجـمــاعـيــة سـتـعــود فــي إيـطــالـيــا ،مع
االلـ ـت ــزام ب ـبــروتــوكــول وزارة الصحة
الذي يضع بعض الشروط الصارمة،
م ـن ـه ــا االبـ ـتـ ـع ــاد مل ـت ــر ونـ ـص ــف امل ـتــر
بــن الــاعـبــن ،وع ــدم اسـتـخــدام غــرف
ّ ّ
امل ـ ــاب ـ ــس ب ـش ـك ــل جـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي ...إل أن
املنافسات الرسمية لن تعود ،بسبب
ظـ ـ ــروف ك ـ ــورون ـ ــا ،وس ـت ـل ـعــب مـ ـب ــاراة
واح ـ ــدة لـتـحــديــد ال ـب ـطــل ،ل ـيــس أك ـثــر،
ع ـل ــى أن ت ـت ـح ـضــر األنـ ــديـ ــة لـلـمــوســم
املقبل.
وك ـمــا ف ــي إيـطــالـيــا كــذلــك ف ــي أملــانـيــا
الـتــي ع ــادت أنديتها إلــى التدريبات
املنافسات
منذ أيام ،تحضيرًا لعودة ّ ّ
خ ــال ش ـهــر أيـ ــار ال ـ ـجـ ــاري ،إل أن ـهــا
ع ـ ــادت إلـ ــى أرض ال ــواق ــع ب ـعــد تـبـ ّـن
انتشار فيروس كورونا بني الالعبني.
وكـ ـشـ ـف ــت راب ـ ـطـ ــة الـ ـ ـ ـ ــدوري األملـ ــانـ ــي
ب ــداي ــة األسـ ـب ــوع أن ال ـج ــول ــة األولـ ــى
مــن فـحــوصــات الـكـشــف عــن اإلصــابــة
بفيروس كورونا املستجد في أندية
الدرجتني األولى والثانية ،كشفت 10
حــاالت إيجابية بينها  3حــاالت كان
قــد أعـلـنـهــا ن ــادي كــولــن رسـمـيــا يــوم
الجمعة املــاضــي .وأوضـحــت الرابطة
أن من أصــل  1724فحصًا تم إجــراؤه
فــي األنــديــة ال ــ 18( 36فــي كــل درجــة)،
جــاء ت  10إيجابية ،من دون الكشف
ع ــن ّ
أي ت ـفــاص ـيــل ب ـخ ـص ــوص م ـكــان
ال ـ ـحـ ــاالت وح ـت ــى ه ــوي ــة األش ـخ ــاص
املصابني .وبحسب القوانني املعمول
ّ ّ
بها فــي أملــانـيــا ،فــإن كــل شخص كان
ّ
يتعي
عـلــى ات ـصــال بـحــالــة إيـجــابـيــة
عليه االل ـتــزام بفترة عــزل ملــدة أربعة
عـ ـش ــر ي ـ ــوم ـ ــا .وم ـ ـ ــن ش ـ ـ ــأن ال ـ ـحـ ــاالت
ال ـجــديــدة أن تــرســم عــامــة اسـتـفـهــام
كـ ـبـ ـي ــرة ح ـ ـ ــول اسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف ال ـ ـ ـ ــدوري
األملاني الــذي كانت الرابطة تأمل به
في  15من الشهر الحالي.
وكان الفتًا يوم أمس ما أعلنته وكالة
رويترز لألنباء عن استكمال الدوري
ّ
األملاني منتصف الشهر الجاري ،إل
ّ
أن ه ــذا األم ــر يـمـكــن وبـنـسـبــة كبيرة

أن يصطدم بفيروس كورونا .وأبلغ
ش ـخ ـصــان ع ـلــى ص ـلــة ب ــاألم ــر وكــالــة
روي ـ ـتـ ــرز أن دوري الـ ــدرجـ ــة األول ـ ــى
األملـ ـ ــانـ ـ ــي ل ـ ـكـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم حـ ـص ــل ع ـلــى
الضوء األخضر الستئناف املسابقة
وم ــن امل ـ ّ
ـرج ــح أن ي ـكــون ذل ــك ب ــدءًا من
 15مايو /أيار ضمن إجراء ات البالد
لـتـخـفـيــف ال ـق ـيــود امل ـف ــروض ــة بسبب
فيروس كورونا.
وبــاتــت الــواليــات األملانية على وشك
املـ ــواف ـ ـقـ ــة عـ ـل ــى اسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف امل ــوس ــم
ّ
وسيتم ات ـخــاذ ال ـقــرار خــال اجتماع
عـبــر الـهــاتــف مــع املـسـتـشــارة أنجيال
ميركل اليوم األربعاء وفقًا ملا ذكرته
ّ
ُ
م ـصــادر .وســتـقــام امل ـبــاريــات فــي ظــل
ش ـ ــروط ص ــارم ــة وس ـت ـك ــون م ــن دون
مشجعني ،إذا حصلت.
ومــن أملانيا إلــى إنكلترا حيث تبدو
األمــور أسهل نسبيًا ،ولكن ليس من
أجل عودة الدوري املمتاز ،وإنما من
أج ــل إن ـه ــائ ــه وت ـس ـل ـيــم ك ــأس بـطــولــة
الدرجة املمتازة لنادي ليفربول الذي
كــان يحلق فــي الـصــدارة منفردًا قبل
ال ـت ــوق ــف .وب ـس ـحــب ظ ـ ــروف ان ـت ـشــار
الـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــروس فـ ـ ــي املـ ـمـ ـلـ ـك ــة امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة،
سيكون من الصعب عودة املنافسات
ه ــذا امل ــوس ــم ،عـلــى أن ت ـعــود األنــديــة

اكتشفت ألمانيا 10
إصابات جديدة بفيروس
كورونا بين أشخاص
يعملون في أندية
الدرجتين األولى والثانية

إل ــى الـتــدريـبــات تــدريـجـيــا ،تحضيرًا
للموسم املقبل.
ف ــي إس ـبــان ـيــا أع ـل ـنــت راب ـط ــة الـ ــدوري
أنـ ـه ــا تـ ـن ــوي إط ـ ـ ــاق املـ ـن ــافـ ـس ــات مــن
جــديــد فــي شـهــر ح ــزيــران املـقـبــل ،وأن
تــدريـبــات األنــديــة سـتـعــود تدريجيًا،
ّ
ابـتــداء مــن هــذا األسـبــوع .إل أن نظرة
ّ
ه ــادئ ــة ع ـلــى ب ـيــان ال ــراب ـط ــة ت ــؤك ــد أن
العودة صعبة جدًا ،وأن التدريبات إذا
حصلت سـتـكــون فـقــد لكسر الجليد،
وإلعادة الالعبني إلى األجواء نسبيًا.
ً
وق ــال ب ـيــان الــراب ـطــة ن ـقــا ع ــن رئـيــس
الــرابـطــة خافيير تيباس أن الـظــروف

األندية ستتدرب تحضيرًا للموسم المقبل (ا ف ب)

ال ـحــال ـيــة اس ـت ـث ـنــائ ـيــة« ،ل ـك ـن ـنــا نــأمــل
فــي اسـتـئـنــاف الـنـشــاط فــي حــزيــران/
يونيو وإنهاء موسم  2020-2019هذا
الـصـيــف .ال ـع ــودة تعني االن ـت ـصــار!».
ويـ ــدل ك ــام ت ـي ـبــاس أن ه ــذه ال ـع ــودة
ليست أكيدة ،فاألمر يتعلق بانتشار
فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا وب ـص ـ ّـح ــة ال ـن ــاس،
خ ــاص ــة فـ ــي إس ـب ــان ـي ــا الـ ـت ــي ش ـهـ ّـدت
ً
انتشارًا هائال للفيروس .ومن املتوقع
ُ
أن تلعب مـبــاراة واح ــدة فــي إسبانيا
بــن برشلونة وري ــال مــدريــد لتحديد
البطل.
ّ
وف ـ ـ ــي م ـخ ـت ـل ــف ه ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـ ـ ــدول ي ــؤك ــد
ج ـم ـي ــع امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن ال ـح ـك ــوم ـي ــن أن
مواجهة جائحة كورونا هي األولوية
اآلن ،ول ـيــس ه ـنــاك تـفـكـيــر ف ــي ع ــودة
ال ــدوري ــات حـتــى خـلــف أبـ ــواب مغلقة
(من دون جمهور) في حال لم يتوقف
ان ـت ـش ــار الـ ـفـ ـي ــروس .ومـ ــن خـ ــال ذلــك
ي ـب ــدو أن األن ــدي ــة س ـت ـعــود تــدريـجـيــا
إلـ ـ ــى ت ــدريـ ـب ــاتـ ـه ــا ال ـج ـم ــاع ـي ــة خ ــال
أشهر أيــار وحــزيــران وتـمــوز ،على أن
تكون هــذه التدريبات الغير مكتملة،
تحضيرًا للموسم املـقـبــل ،أو للرؤية
ال ـتــي سيضعها االت ـح ــاد األوروب ـ ــي،
بالتشاور مع االتحادات املحلية.
(األخبار)
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نبيل اسماعيل *
فــي تـصــريــح لـبــوريــس جــون ـســون ،املـعــافــى
حديثًا من فيروس «كورونا» ،يعود إلى عام
 ،2002قــال إن «أفـضــل مصير ألفريقيا هو
أن تتدافع القوى االستعمارية القديمة ،أو
مواطنوها ،مــرة أخــرى في اتجاهها ،ولكن
ّ
على أل ُيطلب منهم في هذه املرة أن يشعروا
بــالــذنــب» .إذًا ،الكولونيالية بالنسبة إلــى
رئيس وزراء بريطانيا الحالي ،لم تكن يومًا
املـشـكـلــةّ ب ـقــدر م ــا كــانــت ال ـح ــل« :واملـشـكـلــة
ليست أننا كنا مسؤولني في ما مضى ،بل
إننا لسنا مسؤولني بعد اآلن» .أيضًا ،قال
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمة
العشرين في هامبورغ عام  ،2017إن املشكلة
في أفريقيا «حضارية» ،ثم ّ
تحدث عن معدل
اإلن ـجــاب وامل ــوض ــوع الــديـمــوغــرافــي .إذا ما
َ
قمنا بــدمــج ّ
لتصريحي
تعسفي ومـغــرض
ٍ
الرجلني وهما في قمة السلطة في االتحاد
ّ
ّ
األوروبـ ــي حــالــيــا ،نـجــد ،أن «املشكلة هناك
حضارية ،والحل كولونيالي».

يجب أن يأكل الجميع الخبز األبيض

ّ
تاريخيًا ،كان الغذاء الرئيس في دول غربي
ّ
أف ــري ـق ـي ــا ،م ـثــل غـيـنـيــا وال ـس ـن ـغ ــال ،م ـكــونــا
م ــن ال ــدق ـي ــق امل ـط ـح ــون م ــن ال ــدخ ــن وال ـ ــذرة
الـبـيـضــاء والـبـطــاطــا الـحـلــوة ،وهــي تـتــاءم
ّ
مع البيئة الطبيعية في هذه املناطق .ولكن
إنتاجها تراجع بشكل كبير ،نتيجة ارتفاع
اسـ ـتـ ـي ــراد ال ـق ـم ــح م ــن االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ــي.
القمح األوروبـ ــي أرخ ــص بكثير مــن القمح
املنتج فــي السنغال ،كما مــن أن ــواع الدقيق
ّ
املحلية األخ ــرى .وبــالــرغــم مــن أن السنغال
ب ـلـ ٌـد تـعـمــل الـغــالـبـيــة الـســاحـقــة م ــن سكانه
ّ
بــالــزراعــة ،إل أنــه يـسـتــورد معظم حاجاته
من املنتوجات الزراعية ،وخاصة الحبوب،
م ــن أوروبـ ـ ــا .ي ـعــود ذلـ ــك ،بــالــدرجــة األولـ ــى،
إل ــى ال ــدع ــم الـ ــزراعـ ـ ّـي ال ـه ــائ ــل ال ـ ــذي يـقـ ّـدمــه
االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي ملــزارع ـيــه ،والـ ــذي يـقـ ّـدر
بـ 200مليار دوالر .هذه النفقات اإلجمالية،
والتي ّ
تقدرها بعض املصادر بأكثر من ذلك
ّ
ّ
بكثير ،هي أكثر مما نحتاج له لسد النقص
الغذائي على مستوى العالم أجمع .يحصل
ّ
ً
املــزارع األملاني ،مثال ،على دعم من االتحاد
األوروب ــي بما ُيعرف بـ«مكافأة التشغيل»،
ّ
ُيدفع لكل هكتارُ ،يضاف إليها أيضًا دعم
مــالـ ّـي لـحـمــايــة الـبـيـئــة .لفهم كمية األم ــوال
الـتــي يتقاضاها املـ ــزارع األملــانــي بالنسبة
ً
إل ــى إن ـتــاجــه نـ ــورد م ـث ــا ،ف ـقــد بـلـغــت كلفة
إنتاج طن القمح على املزارع في أملانيا 265
يــورو ،وهــذه أسعار عــام  ،2017ولكن ّسعر
الـطــن فــي الـســوق العاملية بلغ حــوالــى 166
ّ
يـ ــورو .أي أن أملــانـيــا تـبـيــع الـقـمــح مــن دون
التكلفة .ولـكــن فقط بفضل الــدعــم الــزراعـ ّـي
الــذي ُيدفع مباشرة ملنتجي القمح ،يصبح
ه ــذا الـقـمــح ق ـ ــادرًا عـلــى املـنــافـســة الـعــاملـيــة،
ّ
ويستمر املزارعون األملان بالعمل واإلنتاج.
علمًا بــأن ربــع األراضــي الزراعية الشاسعة
ّ
ّ
مخصص لزراعة القمح ،كما أن
في أملانيا
أملانيا صـ ّـدرت ربع قمحها إلى أفريقيا في
عام  .2016تزداد شحنات املنتجات الزراعية
من االتحاد األوروبــي وأميركا ودول أخرى
ّ
وستستمر
إل ــى أفــريـقـيــا بـشـكــل م ـت ـســارع،

بــاالزديــاد .فــالــدول الصناعية تريد املضي
ق ــدم ــا ف ــي إل ـغ ــاء ق ـي ــود ال ـت ـب ــادل ال ـت ـج ــاري،
وخصوصًا في الحقبة الليبرالية الجديدة
وفتح األسواق.

إمبريالية الطماطم
في إيطالياّ ،
تتم زراعة الطماطم بكثافة ،وهي
تتمتع بميزة تجارية تنافسية كبيرة مقارنة
بــالــدول األفــريـقـيــة .سـبــب ه ــذه امل ـيــزة ،أيـضــا،
يكمن في الدعم الذي ّ
تقدمه الحكومة ملزارعي
الطماطم ،إضافة إلى استغالل األيدي العاملة
الــرخـيـصــة مــن امل ـهــاجــريــن مــن أ ّفــريـقـيــا ومــن
دول أخ ــرى .فـفــي غــانــاّ ،أدى تــدفــق الـ ــواردات
ّ
ّ
ال ــرخ ـي ـص ــة ل ـل ـط ـمــاطــم امل ـع ــل ـب ــة م ــن االتـ ـح ــاد
األوروبي بشكل رئيسي ،ومن دول أخرى ،إلى
تدمير قـطــاع صناعة الطماطم تـمــامــا ،وهو
ً
مــا ألـحــق ض ــررًا هــائــا بـقـطــاع ال ــزراع ــة التي
يعيش منها أيضًا معظم سكان البلد .بلغت
صــادرات االتحاد األوروب ــي إلــى بلدان غربي
أفــري ّـق ـيــا ،م ــن مـنـتـجــات ال ـط ـمــاطــم والـحـلـيــب
ّ
املجفف واملركز واللحوم ،حوالى  700مليون
ي ــورو .هــذه الـ ــواردات ،وبـهــذه الكمية واملـيــزة
ّ
ُ
التنافسية ،تخرج املنتجني املحليني ببساطة
م ــن الـ ـس ــوق .ف ــي الـتـسـعـيـنـيــات ،ك ــان ــت غــانــا
تـنـتــج  %90مــن حــاجــاتـهــا مــن ال ــدواج ــن ،أمــا
اليوم تنتج فقط  .%5لدينا إذًا  %85تترجم
إل ـ ــى ب ـط ــال ــة وت ــدمـ ـي ــر اجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،وهـ ـج ــرة،
ونـ ــزيـ ــف اقـ ـتـ ـص ــادي وب ـ ـشـ ــري .ول ــديـ ـن ــا إل ــى
جــانــب ال ـص ــادرات ،مـســاعــدات سخية أيـضــا.
الفائض اإلنتاجي في الغرب هو سمة قديمة
ال ت ـت ــوق ــف .يـعـتـمــد  5,6م ــاي ــن إنـ ـس ــان فــي
إثـيــوبـيــا عـلــى امل ـس ــاع ــدات الــدول ـيــة ملــواجـهــة
ال ـجــوع ،وقــد ازدادت أع ــداد الـجــوعــى بــاطــراد
مع نمو االستثمارات األجنبية في استصالح
األراض ــي واإلن ـتــاج الــزراعــي املـعـ ّـد للتصدير،
فـيـمــا مـ ـ ّـول بــرنــامــج الـتـنـمـيــة ال ـتــابــع للبنك
الــدولــي الـحـكــومــة األثـيــوبـيــة مــن أج ــل القيام
ّ
تسهل االسـتـحــواذ على األراض ــي
بــإجــراءات
التي كانت ملكية عامة ،أو مراعي ،أو غابات.
ّ
ّ
كـمــا أن الـبـنــك ال ــدول ــي ،وغ ـيــره مــن املنظمات
األوروب ـيــة والــدولـيــة ،تـمـ ّـول بــرامــج املساعدة
الغذائيةّ .
تسبب ذلك بانتزاع األراضي من ِقبل
ّ
كثير من املزارعني املحليني وسلبهم «أمنهم
الغذائي» الــذي ُيـصـ َّـدر إلــى الـخــارج ،وهــم في
ّ
امل ـقــابــل ،ي ـص ـ ّـدرون ق ــوة عملهم إل ــى االت ـحــاد
األوروبي عن طريق الهجرة غير الشرعية.
املـعــادلــة كالتالي :يخسر املــزارعــون الصغار
األفارقة أراضيهم لصالح الشركات الزراعية
ّ
املصدرة للمنتجات الزراعية ،ومن ّ
ثم
العمالقة
يصبحون معتمدين بالكامل على املساعدات
الـغــذائـيــة الـغــربـيــة مــن أج ــل الـبـقــاء عـلــى قيد
الحياة .هذه السياسات التي تتبعها األطراف
املستفيدة من قوانني التجارة العاملية ،التي
ّ
تعززت في الحقبة الليبرالية الجديدةّ ،
تدمر
األسـ ـ ــواق املـحـلـيــة وت ـج ـبــر ال ـن ــاس ع ـلــى تــرك
أوطانهم.

األسعار واألمن الغذائي
تعتبر الهند من أواخر البلدان املندمجة في
العوملة واملنفتحة على التجارة ،وخصوصًا
ف ــي ق ـطــاع ال ــزراع ــة .فـقــد بـقـيــت الـسـيــاســات
الـنـهــرويــة (نـسـبــة إل ــى رئ ـيــس وزراء الهند
األسـ ـب ــق نـ ـه ــرو) ،ن ــاف ــذة ف ــي أريـ ـ ــاف الـهـنــد

«خراف طائرة»،
كوالج للفنان
األلماني مايكل
سووا

ذات الكثافة السكانية العالية حتى وقت
م ـت ــأخ ــر .ك ــان ــت م ـ ّ
ـؤس ـس ــة ال ـ ـغـ ــذاء ال ـه ـنــديــة
م ـس ـت ـع ــدة لـ ـش ــراء الـ ـحـ ـب ــوب م ــن امل ــزارع ــن
ّ
ّ
بـحـ ّـد س ـعـ ّ
يتضمن رب ـحــا .كـمــا أن
ـري أدن ــى
تثبيت األس ـعــار والتسليف املــالــي بفوائد
ّ
منخفضة ،شكال حماية للمزارعني بشكل
ُ
بهذه السياسات في مطلع
عام .ألغي العمل ُ ّ
التسعينيات ،وخــفـضــت النفقات ،كما هو
حــال االستثمار فــي البنية التحتية ،وكما
ّ
هو حال التسليف الحكومي أيضًا .الفلح
ّ
هنا وقع ضحية للسوق ولتقلبات األسعار
ومل ـق ــرض ــي ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص .ه ــذه املــامــح
ال ـن ـي ــو ل ـي ـبــرال ـيــة ف ــي ال ـس ـي ــاس ــة ال ــزراع ـي ــة
ال ـه ـنــديــة ،أل ـح ـقــت أض ـ ـ ــرارًا ف ــادح ــة ب ــال ــدور
االج ـت ـمــاعــي ال ــذي يـلـعـبــه ال ـق ـطــاع ال ــزراع ــي
على صعيد البالد .وشهدنا حاالت عديدة
مــن االن ـت ـحــار فــي أوسـ ــاط م ــزارع ــي الـقـطــن،
ب ـعــد ه ـب ــوط األسـ ـع ــار ال ــدرام ــات ـي ـك ــي لـهــذه
املــادة في أواخــر التسعينيات ،كما شهدنا
ّ
نزعًا للملكية الزراعية وتركزًا غير مسبوق
وت ــراج ـع ــا ف ــي االس ـت ـث ـمــار الـ ــزراعـ ــي .وك ــان
ه ـ ــذا مـ ــن أه ـ ــم أس ـ ـبـ ــاب ال ـ ـنـ ــزوح ال ـج ـمــاعــي
ّ
للفلحني نحو املدن ،وتشكيل العشوائيات
وأح ــزم ــة ال ـب ــؤس .أك ـثــر م ــن ذل ــك ،ت ـ ّـم ضــرب
األمـ ــن ال ـغ ــذائ ــي ف ــي ال ـص ـم ـيــم ،ف ـقــد وصـلــت
الهند إلى أسفل القائمة العاملية في قاعدة
بيانات إحصاءات منظمة األغذية والزراعة
العاملية ،ذلك أن نصيب الفرد فيها من املواد
الـغــذائـيــة ( 196كـلــغ لـلـفــرد) هــو األدن ــى في
الـعــالــم ،فـهــو أدن ــى حـتــى مــن أفــريـقـيــا حيث
ّ
بلغ في القارة ككل  225كلغ .وهذا أقل طبعًا
مــن الـصــن ( 350كـلــغ) واالت ـحــاد األوروب ــي
(ب ــن  500و 600ك ـلــغ) وال ــوالي ــات املـتـحــدة
األم ـي ــرك ـي ــة ( 1300كـ ـل ــغ) .ق ـض ـيــة األس ـع ــار
وحــركــة السلع وطبيعة الـتـجــارة هـنــا ،تقع
فــي أس ــاس الـتـنــاقــض الــرئـيــس بــن املــراكــز
واألطـ ـ ـ ــراف .ك ـمــا ي ــرى سـمـيــر أم ــن أن هــذا
ال ـت ـنــاقــض ،وم ــا يـنـتــج ع ـنــه م ــن ص ــراع ــات،
تـ ـح ـ ّـدد ب ـش ـكــل م ـبــاشــر وم ـت ــزام ــن األس ـع ــار
الـنـسـبـيــة ل ـل ـت ـبــادل ب ــن امل ــرك ــز واألط ـ ـ ـ ّـراف،
وبنية تقسيم العمل الــدولــي .كذلك ،فإنها،
وه ــو األهـ ــم ،ت ـحـ ّـدد ات ـجــاه وم ـع ـ ّـدل الـتــراكــم
عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،لـ ـص ــال ــح املـ ــراكـ ــز،
ّ
وتحدد الصراعات والتجاذبات داخل دول
ّ
املــركــز .يتعزز هــذا الـتــراكــم ملصلحة املــراكــز
اإلمبريالية ومنها الغربية ،بربط القطاع
ال ــزراع ــي ب ــاألس ــواق املــالـيــة الـعــاملـيــة .إذ أنــه
بعد أزم ــة ال ـغــذاء الـعــاملـيــة ،ومــا جــرى فيها
مــن ارت ـفــاع فــي أس ـعــار األغــذيــة األســاسـيــة،
عامي  2007و 2008وما قبلها ( ،)2004زاد
ارتباط قطاع الزراعة بسوق األوراق املالية،
وبــال ـتــالــي زاد ت ـعـ ّـرضــه ل ـل ـم ـضــاربــات ،فقد
بات مصدرًا للتراكم املالي والربح من ِقبل
الشركات َ
املدرجة في البورصة أكثر من ذي
قـبــل .إنـنــا هـنــا نـتـحــدث عــن تـحــويــل الـغــذاء
ال ــذي هــو مـســألــة حياتية لـشـعــوب الـبـلــدان
ّ
املتخلفة ـ ـ حيث الضمانات االجتماعية في
أدنى مستوياتها ـ ـ إلى موضوع للمضاربة
بكل ما تعنيه من خطر في ما يتعلق بغالء
ّ
األسعار والتقلبات املالية ألسعار األسهم.
ّ
دخ ـلــت ال ـ ــدول املـتـخــلـفــة ،وبـشـكــل مـتـفــاوت
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ ـ ـ ــال م ــرحـ ـل ــة ب ـ ـ ـ ــدأت بـ ـع ــد م ـن ـت ـصــف
ّ
السبعينيات وتعززت في التسعينيات وما

الهجرة إلى
المدن المكتظة
واألحزمة
العشوائية
هي إحدى
نتائج السياسة
الزراعية ألميركا
ّ
واالتحاد
األوروبي

ّ
تتعزز ـ ـ ـ في ّ
دوامــة الديون وخدمتها
زالــت
لتغطية حــاجــات االس ـت ـيــراد ،مـمــا ك ــان من
املـمـكــن تغطيته لــو ج ــرت حـمــايــة قطاعات
أســاسـيــة ،كــالــزراعــة ،مــن ال ـخــراب والتدمير
املقصود .ولكن مثل هذه األساسيات غابت
ل ـصــالــح مـفــاهـيــم ج ــدي ــدة ،ف ـب ــات الـهــاجــس
امل ــؤرق هــو نقص التمويل وعـجــز املــوازنــة،
وهـ ــذا الـعـجــز ف ــي اإلن ـف ــاق واالع ـت ـم ــاد على
االسـ ـتـ ـي ــراد ه ــو ال ـق ـض ـي ــة .ف ـف ــي دول ـ ــة مـثــل
م ـص ــر ،ال ـت ــي ه ــي م ـث ــال آخـ ــر ع ـلــى تــدهــور
قطاع الــزراعــة واعتماد سياسة االستيراد
والتصدير ،إثــر االنـفـتــاح الـتـجــاري واملالي
ال ــذي ب ــدأ مـبـكـرًا ،نـشـهــد نـقـصــا شــدي ـدًا في
اإلن ـت ــاج ،وه ــذه هــي الـقـضـيــة املــركــزيــة كما
ي ــراه ــا املـفـكــر االق ـت ـص ــادي امل ـص ــري محمد
دويدار ،وليس عجز املوازنة ،وال خروج من
هذه الدائرة الجهنمية إال بمعالجة وتطوير
ال ـق ـطــاع ال ــزراع ــي الـ ــذي ج ــرى إه ـمــالــه منذ
السبعينيات.
ت ـت ـنـ ّـوع ال ـس ـيــاســات ال ــزراع ـي ــة الـغــربـيــة في
دول ال ـج ـنــوب ،بــالــرغــم م ــن ث ـبــات أهــدافـهــا
وتوجهاتها العامة .فقد تقوم االستثمارات
الـغــربـيــة بتدمير إن ـتــاج محاصيل ّ
معينة،
ّ
واالستثمار املكثف في أخرى ،وهذا ترجعه
ّ
املفكرة االقتصادية أوتسا باتنايك إلــى أن
الشمال الصناعي الغني يملك فائضًا من
بعض أنواع الغذاء ،مثل ّالحبوب والدواجن
ومشتقات الحليب ،ولكنه يفتقر إلى أنواع
ّ
أخ ــرى ض ــروري ــة لـتـنــويــع ســلـتــه الـغــذائـيــة،
ّ
وتحقيق حـ ّـد الــرفــاه فــي كــل الـفـصــول ،مثل
أن ــواع ّ
معينة مــن الـفــاكـهــة والـخـضــار التي
ال تـنـتــج لــدي ـهــم .وم ــن دون إدراك ذل ــك لن
نـعــي الــديـنــامـيــة الفعلية الـتــي تعمل فيها
األنظمة الغذائية ،ولــن نفهم عمل شركات
ّ
املتعددة الجنسية العابرة للحدود.
الغذاء
ف ــالـ ـحـ ـك ــوم ــات الـ ـغ ــربـ ـي ــة ت ـ ـح ـ ــاول ع ــرق ـل ــة
دعـ ــم ال ـح ـك ــوم ــات امل ـح ـل ـيــة ل ـب ـعــض الـسـلــع
ّ
االسـتــراتـيـجـيــة كــالـحـبــوب ،بـحـجــة أن ذلــك
ّ
يعد خرقًا لقوانني التجارة الحرة.

األثر السيكولوجي االجتماعي
ال ـ ـه ـ ـجـ ــرة إل ـ ـ ــى امل ـ ـ ـ ــدن املـ ـكـ ـتـ ـظ ــة واألح ـ ــزم ـ ــة
ال ـع ـش ــوائ ـي ــة ،ه ــي ك ـم ــا ق ـل ـنــا س ــاب ـق ــا إح ــدى
نتائج السياسة الزراعية ألميركا واالتحاد
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،امل ــرتـ ـبـ ـط ــة ب ـت ـح ــري ــر الـ ـتـ ـج ــارة
باألغذية وتدمير القطاع الزراعي في بلدان
الـ ـجـ ـن ــوب ،إض ــاف ــة إلـ ــى ال ـه ـج ــرة األفــري ـق ـيــة
إلـ ــى أوروب ـ ـ ــا ع ـبــر قـ ـ ــوارب امل ـ ــوت ف ــي الـبـحــر
األب ـي ــض امل ـت ــوس ــط .ف ـه ــذا اإلفـ ـ ــراغ ل ــأري ــاف
املـهـمـلــة وامل ـج ــوع ــة ل ـعــب دورًا أســاس ـيــا في
ّ
تشكيل جديد لديموغرافيا البلدان املتخلفة
ولديموغرافيا الدول الغربية على ّ
حد سواء،
ّ
ش ـب ـيــه بــال ـت ـعــديــل ال ـس ـكــانــي ال ـ ــذي ســبـبـتــه
ت ـجــارة الـعـبـيــد مــن أفــريـقـيــا فــي ال ـقــرن  17ـ ـ
ّ
 .18ال نبالغ إذا قلنا إن املهاجرين األفارقة
واآلس ـي ــوي ــن إل ــى دول امل ــرك ــز ،وخـصــوصــا
االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي ،هــي مـســألــة حـيــويــة في
س ـ ّـد ن ـقــص ال ـع ـمــالــة وخ ـصــوصــا ف ــي قـطــاع
الخدمات واملساهمة في تغطية أزمــة النمو
السكاني هناك.
ي ــرى املـفـكــر االق ـت ـصــادي عـلــي الـ ـق ــادري ،أنــه
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى األث ـ ــر ال ــدي ـم ــوغ ــراف ــي لـهــذه
ً
ّ
الـسـيــاســات ف ــإن لــديـهــا عــامــا سيكولوجيًا

اجتماعيًا أال وهو عامل التخويف ،أو ترهيب
الشرائح االجتماعية من هول املجاعات الذي
يقوم ب ــدوره بتقوية العصبيات الهوياتية
ٌ
والقومية .إذًا ،التجويع أداة أيديولوجية ،إذ
إن تركيز وسائل اإلعالم الغربية على مشاهد
ّ
الجوع والخراب في البلدان املتخلفة أبعد ما
ّ
يكون عن األهــداف اإلنسانية ومحاولة حل
املـشـكــل اإلن ـســانــي .فــال ـقــادري ي ــرى أن رؤيــة
املواطن في دول الشمال للجوع خارج حدود
ب ـل ــده ،يـنـتــج َّ
رد ف ـعــل ان ـع ـكــاس ـيــا ف ــي ذهـنــه
ّ
وزه ـوًا بتقدم مجتمعه ودولـتــه ،ويعتبر أن
ٌ
ناتج عن ثقافتهم
تدهور املجتمعات األخرى
ووضعهم الحضاري ،كما قال بكل صراحة
وشـفــافـيــة الــرئـيــس الـفــرنـســي م ــاك ــرون .هــذه
القيمة املـتـسـ ّـربــة مــن الـشـمــال إلــى الـجـنــوب،
ع ـب ــر ال ـه ـي ـم ـن ــة ب ـش ـك ـل ـهــا الـ ـنـ ـق ــدي؛ هـيـمـنــة
الدوالر ،وبشكلها البشري عبر الهجرات غير
الشرعية والتفريغ الديموغرافي؛ وتبريرها
اإليـ ــديـ ــولـ ــوجـ ــي مـ ــن قـ ـب ــل وسـ ــائـ ــل اإلعـ ـ ــام
والــدعــايــة الغربية إذًا« :الـقــوة تـحــدد الــريــع،
والقوة والريع يتمظهران سوسيولوجيًا».

خاتمة
املساعدات الغذائية املقدمة من قبل املنظمات
ال ــدولـ ـي ــة كــال ـب ـنــك ال ــدول ــي واملـ ـش ــاري ــع ال ـتــي
ّ
تـبــاشــرهــا املـنــظـمــات غـيــر الـحـكــومـيــة ،تلعب
الــدور األساسي في هذه املجزرة .فباإلضافة
إلـ ــى ع ـم ـل ـيــات ال ـف ـس ــاد امل ــال ــي ال ـهــائ ـلــة الـتــي
تـتـخـ ّـلـلـهــا ،ف ــإن أثــرهــا الـتـنـمــوي م ـ ّ
ـدم ــر ،وهــو
مضاد للتنمية .مقابل كمية من الغذاء الذي
ق ــد ي ـسـ ّـد ب ـعــض ال ــرم ــق ،ت ـتـ ّـم تـغـطـيــة الـنـهــب
ّ
امل ـن ــظ ــم ع ــن ط ــري ــق االسـ ـت ـث ـم ــارات ال ــزراع ـي ــة
امل ـعـ ّـدة للتصدير لـصــالــح دول املــركــز .كــذلــك،
يتم تحريك جــزء مــن الفائض املــالــي لتكوين
ّ
شريحة اجتماعية في البلدان املتخلفة ،تعمل
ضمن هذه املنظمات ومرتبطة بهذه الشركات
وذات دخ ــل ش ـهــري بـعـمـلــة ال ـ ــدوالر ،وبنمط
ّ
حياة غربي .حتى أن بعض املعونات وبرامج
التنمية تحاول دعم املنتجات املحلية التي تم
تخريب عملية إنتاجها من ِق ُبل الدول ذاتها،
ك ـم ـثــال ح ـب ــوب ال ــدخ ــن ال ـت ــي ذكـ ـ ــرت ســاب ـقــا.
هنا أوروب ــا تدعم تسويق املنتجات املحلية
وتعيقه فــي الــوقــت نفسه ،هكذا يكون الدعم
ً
دعائيًا ومـعــزوال وفــارغــا من املحتوى بينما
ّ
ّ
تـكــون اإلع ــاق ــة ممنهجة ومــوس ـعــة ومــتـخــذة
كـسـيــاســة ع ــام ــة .االت ـح ــاد األوروب ـ ــي يـصـ ّـرح
بالفم املــآن« :ال يمكن تعويض نقص املــواد
ّ
الغذائية في أفريقيا إل من خالل الصادرات».
ونضيف :ومــن خــال املشاريع التي ترعاها
املنظمات غير الحكومية .لذلك تقوم صناديق
ال ـت ـن ـم ـيــة واإلح ـ ـسـ ــان ف ــي أم ـي ــرك ــا واالتـ ـح ــاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ــي ،ب ـت ــوس ـي ــع املـ ــوانـ ــئ ف ــي ال ـب ـل ــدان
ّ
املتخلفة الستقبال املزيد من املستوردات« .ال
ّ
ٌ
تعطني سمكة لكن علمني كيف أصطاد» ،مثل
ّ
يطبقه االتحاد األوروبــي وصناديق التنمية
الـتــابـعــة للبنك ال ــدول ــي ،عــن طــريــق املـشــاريــع
املنتجات املحلية ،مع إضافة
التنموية لدعم ّ
ّ
صغيرة ،هي أنــه يجفف النهر ويقتل جميع
األس ـمــاك ،ومــن ثــم يـتـحـ ّـدث مــاكــرون عــن ّعدم
أهلية املــواطــن األفــريـقــي الستعمال السنارة
نتيجة املشكلة الحضارية.
* باحث سوري

الدولة وإلزامية تطبيق النصوص الدستورية
عباس دبوق *
من أبرز ما كتبه أرسطو منذ أكثر من ألفي
ّ
سنة في مجلده «السياسة» ،ما يلي:
«األن ـظ ـمــة األرس ـت ـقــراط ـيــة مـعـ ّـرضــة بـشــدة
ل ـ ـت ـ ـغـ ـ ّـيـ ــرات غـ ـي ــر مـ ـحـ ـس ــوس ـ ّـة ،م ـ ــن خ ــال
ّ
متدرجة كما بيناها بصورة
استرخاء ات
عــامــة بالنسبة إلــى كــل الــدســاتـيــر .ذكــرنــا
ّ
أن س ـب ـبــا غ ـي ــر وجـ ـي ــه ق ــد يـ ـك ــون م ـصــدر
ُ
اضـطــرابــات .عندما يستغنى عــن بند من
الدستور يصبح مــن السهل قبول تغيير
ّ
آخــر أكثر أهمية حتى زعزعة كــل البنيان
ً
الـسـيــاســي .ه ــذا مــا حـصــل م ـثــا لــدسـتــور
«تـ ــوريـ ــوم»  ،Thuriumح ـيــث كـ ــان يــوجــد
قــانــون ال يسمح بموجبه إع ــادة انتخاب
ّ
الـقــائــد إل بعد فــاصــل خمس سـنــوات من
الــواليــة األول ــى .لكن بعض أف ــراد الجيش

الـ ـشـ ـب ــاب أص ـ ـحـ ــاب خـ ـب ــرة ووج ـ ــاه ـ ــة فــي
وس ـط ـهــم ،وش ـ ّـدي ــدو االح ـت ـق ــار لــآخــريــن،
ويقينًا منهم أنـهــم يصلون بسهولة إلى
غايتهم ،سعوا في البداية إلــى إلغاء هذا
ال ـقــانــون بـشـكــل يـسـمــح ّفـيــه بــالـقـيــادة من
ّ
دون انقطاع .كانوا يظنون على كــل حال
ّ
أن الـشـعــب سـيـعـيــد انـتـخــابـهــم بـحـمــاس.
وما لبث القضاة املولجون بالحفاظ على
ال ـق ــوان ــن ،وال ــذي ــن ك ــان ــوا ُي ـس ـ ّـم ــون أيـضــا
م ـس ـت ـش ــاري ــن ،وب ــال ــرغ ــم م ــن م ـي ـل ـهــم إل ــى
م ـعــارضــة ه ــذا امل ـن ـحــى ،أن رض ـخ ــوا لـهــذا
ّ
ال ـتــدب ـيــر م ــع اع ـت ـقــادهــم أن ه ــذا الـتـعــديــل
يـقـتـصــر ع ـلــى ب ـنــد وس ـي ـح ـتــرم ّ املـعـنـيــون
البنود الدستورية األخرى .لكنهم عندما
أرادوا في ما بعد معارضة تعديالت أخرى
لم يعد بمقدورهم املقاومة ،وانتقل زمام
ال ــدول ــة بـكــامـلــه إل ــى الـسـلـطــة الـشـخـصـيــة

لصالح الذين سعوا إلى هذه التغيرات».
Aristote, La politique, Paris, Librairie .1
p., 600( ,1995 .philosophique J. Vrin, éd
1307 ,7 ,V( 375-374 .pp
ّ
ماذا يعني هذا النص؟ ال يتعلق بأشخاص
ّ
محددين وكفاء تهم أو صالحهم للحكم.
ّ
إنه يفسر مسار التراجع في دولة القانون،
ـرق يبدو صغيرًا إلــى خرق
انطالقًا من خـ ٍ
أك ـ ـبـ ــر ّ ،ومـ ـ ــن ثـ ــم إلـ ـ ــى خـ ـ ــرق أع ـ ـ ـظـ ـ ــم ...فــا
نستخف بما نعتبره من األمور الصغرى
والظرفية .في الدولة اللبنانية ،املنظومة
ال ــدس ـت ــوري ــة وال ـق ــان ــون ـي ــة ،ف ــي ال ـغ ــال ــب ال
ُي ـع ـم ــل ب ـه ــا وف ـق ــا لــروح ـي ـت ـهــا وغــايــات ـهــا
الـتـشــريـعـيــة الـســامـيــة .وبــاتــت املـخــالـفــات
ّ
املـتـكـ ّـررة للنصوص القانونية أو التنكر
لـ ـه ــا ،أم ـ ـ ـرًا ي ــرخ ــي ب ـظ ــال ــه ال ـث ـق ـي ـلــة عـلــى
فـكــرة وج ــود الــدولــة وفلسفتها وغايتها

وواج ـب ــات ـه ــا ت ـج ــاه شـعـبـهــا وسـلـطــانـهــا،
ّ
على كــل مــن الـحــاكــم واملـحـكــوم فيها .كما
ّ
ُي ـض ـع ــف ك ـ ــل ذل ـ ــك مـ ــن س ـط ــوت ـه ــا فـ ــي كــل
ّ
اتجاه مطلوب تعميقًا ملفهوم استقرارها
ال ـس ـي ــاس ــي واالجـ ـتـ ـم ــاع ــي واالقـ ـتـ ـص ــادي
والـنـقــدي .وبــاتــت تـتـغـ ّـول عليها املصالح
الـسـيــاسـيــة والــزبــائـنـيــة والـطــائـفـيــة ،على
حـ ـس ــاب املـ ـص ــال ــح ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ،مـ ــا يـجـعــل
ح ـقــوق امل ــواط ـن ــن واألف ـ ـ ــراد ومـصــالـحـهــم
واسـ ـتـ ـق ــراره ــم االج ـت ـم ــاع ــي واملـ ــالـ ــي ،فــي
خـطــر مـهـ ّـب املـطــامــع الـكـبـيــرة للمشتغلني
امل ـح ـل ـي ــن ب ــال ـس ـي ــاس ــة ،املـ ـحـ ـك ــوم عـلـيـهــم
ّ
ب ـعــدم الـشـبــع نـهــائـيــا فــي ظ ــل مناكفاتهم
ّ
املستمرة.
الظاهرية
ّ
ويستمهل
ينتظر
ـرح
ـ
ب
فما
القضاء،
وأمــا
ّ
اعـ ـم ــال ال ـن ـص ــوص ال ـق ــان ــون ـي ــة امل ـت ــوف ــرة
بـحــق كــل مــن سـ ّـولــت لــه نـفـســه ،وه ــم كثر

فــي دولتنا .وأمــا رئيس الحكومة حسان
ّ
ديــاب ،فقد ظن بدور حاكم مصرف لبنان
َ
وطالبه أن يبادر إلى مصارحة اللبنانيني
ب ـمــا ي ـح ـصــل ،وهـ ــذا ال ري ــب ف ـيــه م ــن حق
املـ ــواطـ ــن ال ـق ـل ــق ع ـل ــى ودائ ـ ـعـ ــه امل ـصــرف ـيــة
وق ـي ـمــة ن ـقــده ال ــوط ـن ــي ،ع ـســى أن يطمئن
ع ـلــى مـسـتـقـبـلــه ومـ ــآل تـعـبــه وعـ ــرق جنى
عمره.
ّ
إن ل ـب ـن ــان ي ـع ـي ــش ال ـ ـيـ ــوم ل ـح ـظ ــة م ـلـ ّـحــة
إلرساء نظم الحوكمة الرشيدة ومواجهة
ّ
جهود
يتوجب بــذل
ظــاهــرة الـفـســاد .لــذا،
ٍ
ّ
وجبارة العتماد برامج وخطط
محمودة
لـلـحــوكـمــة ال ــرش ـي ــدة وم ـكــاف ـحــة ال ـف ـســاد.
وع ـل ـيــه ،فــامل ـط ـلــوب م ــن األط ـ ــراف الـفــاعـلــة
كافة في الدولة (ممثلة أساسًا في السلطة
التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة
القضائية والهيئات الدستورية املستقلة

والسلطة املحلية) الـتــوافــق مــع منظمات
املـ ـجـ ـتـ ـم ــع املـ ـ ــدنـ ـ ــي واإلع ـ ـ ـ ـ ـ ــام وال ـ ـق ـ ـطـ ــاع
الـخــاص ،على اعتبار الحوكمة الرشيدة
ومكافحة الفساد من األولويات الوطنية.
ّ
وإن هذا
اإلل ـح ــاح يـسـتــدعــي تـظــافــر ج ـهــود جميع
األط ـ ـ ـ ـ ـ ــراف ال ـ ـفـ ــاع ـ ـلـ ــة (الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــة ،ب ـج ـم ـيــع
أجهزتها ،والنسيج االجتماعي ،بجميع
مـ ـك ــون ــات ــه ،واملـ ــواط ـ ـنـ ــون ب ـك ــل ف ـئ ــات ـه ــم)،
ّ
كـمــا يـتـطــلــب تـغـيـيـرًا نــوعـيــا فــي الخطاب
والسياسات وبــرامــج العملّ .فلقد أثبتت
ال ـت ـج ــارب ف ــي ع ــدي ــد ال ـ ــدول أنـ ــه ال يكفي
لـتــرسـيــخ ال ـحــوك ـمــة ال ــرش ـي ــدة ومـجــابـهــة
الفساد ،إعالن النوايا أو تكوين الهيئات
ّ
وال ـه ـيــاكــل أو س ــن ال ـن ـصــوص الـقــانــونـيــة
ّ
وم ـ ّ
ـدون ــات ال ـس ـلــوك .بــل إن ذل ــك يفترض
وضـ ـ ـ ــع اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة وط ـ ـن ـ ـيـ ــة وخـ ـط ــة

المخالفات
باتت
ّ
المتكررة
للنصوص
القانونية أو
ّ
التنكر لها
أمرًا يرخي
بظالله الثقيلة
على فكرة
وجود الدولة
وفلسفتها

عـمــل تـنـفـيــذيــة ،تـصـحـبـهــا م ـيــزان ـيــة ،يتم
ف ـ ــي إطـ ـ ــارهـ ـ ــا ضـ ـب ــط املـ ـ ـه ـ ــام واألنـ ـشـ ـط ــة
واملسؤوليات في ّ
حيز زمني محدد .حيث
تشتمل على املهام التالية:
• اقـ ـ ـت ـ ــراح سـ ـي ــاس ــات م ـك ــاف ـح ــة ال ـف ـس ــاد
ومتابعة تنفيذها باالتصال مع الجهات
املعنية.
• إصـ ـ ــدار امل ـ ـبـ ــادئ ال ـتــوج ـي ـه ـيــة ال ـع ـ ّ
ـام ــة
باالتصال مع الجهات املعنية ملنع الفساد
وتوفير نظم مالئمة لكشفه.
• الكشف عن مواطن الفساد في القطاعني
العام ّوالخاص.
• ت ـل ــق ــي الـ ـشـ ـك ــاوى واإلش ـ ـ ـعـ ـ ــارات ح ــول
حاالت الفساد والتحقيق فيها وإحالتها
على الجهات املعنية بما في ذلك القضاء.
• إبـ ـ ــداء الـ ـ ــرأي ف ــي م ـش ــاري ــع ال ـن ـصــوص
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة وال ـت ــرت ـي ـب ـي ــة ذات ال ـع ــاق ــة

بمكافحة الفساد.
• تيسير االتـصــال بني مختلف املصالح
والجهات املعنية ملكافحة الفساد وتدعيم
التفاعل في ما بينها.
• جـ ـ ـ ـم ـ ـ ــع املـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات والـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان ـ ـ ــات
ّ
واإلحصائيات املتعلقة بالفساد إلحداث
ق ــاع ــدة بـ ـي ــان ــات بـ ـه ــدف اس ـت ـغ ــال ـه ــا فــي
إنجاز املهام املوكولة لها.
• نـ ـش ــر الـ ــوعـ ــي االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ب ـم ـخــاطــر
الفساد عن طريق الحمالت التحسيسية،
وإقـ ــامـ ــة الـ ـ ـن ـ ــدوات وال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ات وإصـ ـ ــدار
ّ
الـ ـنـ ـش ــري ــات واألدلـ ـ ـ ـ ــة وت ـن ـظ ـي ــم ال ـ ـ ــدورات
التدريبية ،وإنـجــاز البحوث والــدراســات
ذات العالقة بمكافحة الفساد أو املساعدة
على إنجازها.
محام لبناني
*
ٍ

14

األربعاء  6أيار  2020العدد 4043

األربعاء  6أيار  2020العدد 4043

العالم

العالم

15

فلسطين
«حماس» تنفي تسريبات اإلعالم العبري

ُ
ّ
بعد خطوات متتالية بادرت إليها المقاومة الفلسطينية آخرها «عرض السنوار» ،وقبيل البت في مستقبل بنيامين
نتنياهو السياسي ،عمد األخير إلى خطوة عملية في مسألة الجنود األسرى لدى المقاومة ،بعدما عقد اجتماعًا
ّ
والمفقودين» .صحيح أنه لم تظهر نتائج االجتماع تصريحًا أو تلميحًا،
األسرى
لشؤون
الوزارية
«اللجنة
مع
يًا
سر
ّ
ُ
لكن مبادرات المقاومة المتتالية مقابل ماوصف بـ«التعنت اإلسرائيلي» توجب السؤال عن تحقيق إنجاز تأخر كثيرًا

ضمن سلسلة من التسريبات اإلعالمية العبرية ،نقلت القناة الـ 12في التلفزيون
اإلسرائيلي عن مصادر فلسطينية ،أمس ،أن وفدًا من «حماس» سيتوجه نهاية
األسـبــوع الـجــاري إلــى الـقــاهــرة ،لالجتماع باملخابرات العامة املصرية مــن أجل
مناقشة صفقة التبادل مع إسرائيل .لكن الحركة أصــدرت تصريحًا صحافيًا
قالت فيه إنه «في ظل حالة الضخ اإلعالمي التي يمارسها املستوى السياسي
الـصـهـيــونــي وإع ــام ــه امل ـ ّ
ـوج ــه ،نــؤكــد ع ــدم وج ــود ت ـقــدم نــوعــي فــي مـفــاوضــات
التبادل عبر الوسطاء مع االحتالل» ،مضيفة« :يهدف االحتالل من هذه الحملة
إلى التملص من استحقاقات املبادرة التي طرحتها الحركة ،ولتضليل عائالت
األسرى الصهاينة ،وللضغط على معنويات األسرى الفلسطينيني وعوائلهم».
(األخبار)

صفقة «الجنود األربعة»
ُ ّ

هل تدق أبواب الزنازين قريبًا؟
عبد الرحمن نصار
ً
ربـمــا ك ــان سـهــا عـلــى الفلسطينيني
ُ
ح ـ ـفـ ــظ اسـ ـ ــم جـ ـلـ ـع ــاد ش ــالـ ـي ــط ك ــون ــه
ال ـج ـنــدي اإلســرائ ـي ـلــي الــوح ـيــد ال ــذي
اس ـت ـطــاعــت امل ـق ــاوم ــة «اس ـت ـضــاف ـتــه»
(م ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــارنـ ـ ـ ــة ب ـ ــامل ـ ـع ـ ــام ـ ـل ـ ــة ال ـ ـس ـ ـي ـ ـئـ ــة
لـلـفـلـسـطـيـنـيــن ف ــي س ـج ــون ال ـع ــدو)
ف ــي ق ـط ــاع غ ــزة م ـنــذ ب ــدء «انـتـفــاضــة
األق ـص ــى» ،لكنهم ال ـيــوم ال يشغلون
أن ـف ـس ـه ــم ف ـ ــي حـ ـف ــظ أسـ ـ ـم ـ ــاء أربـ ـع ــة
إسرائيليني (أو أكـثــر) هــم منذ نحو

ست سنوات بحوزة حركة «حماس»
ال ـت ــي ت ـص ـ ّـر ع ـلــى أن ت ـت ـعــامــل معهم
كـ ـمـ ـل ــف واحـ ـ ـ ـ ــد فـ ـ ــي صـ ـفـ ـق ــة واحـ ـ ـ ــدة
سيغلب هذه املرة اسمها الفلسطيني
على اإلســرائـيـلــي (اشـتـهــرت الصفقة
األخيرة باسم «صفقة شاليط» وكان
اسمها فلسطينيًا «وف ــاء األحـ ــرار»)،
فهل اقتربنا من قرع أبواب الزنازين؟
قـ ــد يـ ـص ـ ّـح افـ ـ ـت ـ ــراض أن م ـ ـ ــرور ســت
س ـ ـنـ ــوات ع ـل ــى أسـ ـ ــر ه ـ ـ ــدار غ ــول ــدي ــن
ـان وع ـلــى ق ــراب ــة مع
(بــرت ـبــة مـ ــازم ثـ ـ ٍ
وزيــر األمــن األسـبــق موشيه يعلون)

ماذا عن قانون «أصحاب المحكوميات العالية»؟
ضمن خطوات العدو لعرقلة إتمام الصفقة املقبلة ،أو غيرها من الصفقات ،ولتخفيض الثمن
الواجب دفعه في حال لم يكن هناك مجال إال للتبادلّ ،
صدق الكنيست أواخر  2018على قانون
ُ
يحظر اإلفراج املبكر أو تقصير محكومية األسرى من أصحاب املحكوميات العالية ،ممن حكموا
بالسجن املؤبد أو ألكثر من عشرين عامًا ،وهؤالء هم غالبًا مدانون بقتل إسرائيليني أو الضلوع
في عمليات قتل .بذلك ،يصير اإلفراج عن أسرى املؤبد يتطلب تعديل هذا القانون أو إلغاءه .كما أن
«اللجنة الوزارية لشؤون األسرى واملفقودين» سبق أن قررت أن يكون التبادل املقبل على قاعدة
جندي بجندي وجثمان بجثمان.
ّ
ّأما املقاومة ،وفق املصادر ،فال ترى أن هذا املوضوع يعيق إتمام الصفقة على ما تخطط له« ،ألنها
مشكلة إسرائيلية داخلية على االحتالل حلها بنفسه» .وتقول« :يحاول االحتالل فرض أمر واقع
علينا بإطالق سراح ذوي األحكام القصيرة أو األسرى اإلداريني ،لكننا نعلم من تاريخ التبادالت
أن إسرائيل في وقت الضرورة ،خاصة إن كان هناك أسرى أحياء ،ستفرج عن العدد الذي نريده
وباملواصفات واألسماء التي نطلبها ...يوجد ألف مخرج قانوني عليهم اختراعه ألننا ال نؤمن
ً
بقوانينهم وال بوجودهم أصال» .يذكر أن آخر إحصاءات «نادي األسير الفلسطيني» قالت إنه
ً
ضمن األسرى ( )5000توجد  41أسيرة و 180طفال وقاصرًا و 430إداريًا وقرابة  700مريض
منهم  300لديهم «حاالت مرضية مزمنة وبحاجة إلى عالج مستمر».

وأورون ش ـ ـ ــاؤول (جـ ـن ــدي م ــن ل ــواء
النخبة) وأف ـيــرا منغيستو (إثيوبي
األص ـ ــل) ،وخ ـمــس س ـن ــوات عـلــى أســر
هـ ـش ــام الـ ـسـ ـي ــد (مـ ـ ــن أصـ ـ ـ ــول عــرب ـيــة
بدوية) ،هي ّ
مدة كافية لتحريك امللف
مقارنة بخمسة أعوام كانت «الحكم»
الذي قضاه جلعاد شاليط بني 2006
ّ
و .2011لـكــن ه ــذا ال يلغي أن طريقة
إدارة العدو مللف أســراه مختلفة هذه
ـواح عـ ـ ّـدة .فـمــن الـبــدايــة،
املـ ــرة ،وم ــن نـ ـ ٍ
س ــارع ال ـعــدو إل ــى إع ــان أن غــولــديــن
وشاؤول ميتان في سجالت الجيش،
بــل أقــام لهما جـنــازة عسكرية رمزية
بـعــدمــا ف ــرض عـلــى حــاخــامــات إعــان
مــوتـهـمــا ...مــا لــم يثبت ذل ــك ،وهــو ما
يعني أن على املقاومة تأكيد أنهما،
أو أحــدهـمــا ،حـ ّـي ُي ــرزق قبل املطالبة
ّ ّ
بـ«ثمن» ضخم ،وإل فإن الحديث يدور
عن تبادل لجثتني ،فيما كــان نصيب
والتعامل
منغيستو والسيد اإلهمال
َ
معهما بوصفهما مــدنـيــن ،بــل نشر
أنهما ال يصلحان للخدمة العسكرية.
أم ــا قـضـيــة جـمـعــة أب ــو غـنـيـمــة ال ــذي
يحمل الجنسية اإلسرائيلية ودخــل
غزة في تموز /يوليو  ،2016فليست
واضحة بعد.
خـ ـ ـ ــال الـ ـسـ ـنـ ـت ــن األخـ ـ ـي ـ ــرت ـ ــن ك ــان ــت
امل ـقــاومــة هــي األك ـثــر م ـب ــادرة لحلحلة
امل ـل ــف ،م ـنــذ ع ــرض ف ـيــديــو يـشـيــر إلــى
ّ
الـ ـع ــدد امل ــؤك ــد لــدي ـهــا ب ــال ـح ـ ّـد األدنـ ــى
( ،)4م ـ ــرورًا ب ـعــرض أغ ـن ـيــة بــالـعـبــريــة
وردت فيها رسالة مكتوبة بخط اليد
ف ــي إشـ ــارة إل ــى أن أح ــد ال ـج ـنــود حــي،
ثــم الـحــديــث عــن قصف مـكــان كــان فيه
األسـ ــرى اإلســرائ ـي ـل ـيــون ،أو بعضهم،
خ ــال ج ــوالت املــواج ـهــة الـصــاروخـيــة
األخـيــرة ،دون توضيح تأثير ذلــك في

سالمتهم مــع أن فــي ذلــك تلميحًا إلى
م ـســؤول ـيــة إســرائ ـي ـل ـيــة ع ــن حــالـتـهــم،
ً
وص ـ ــوال إل ــى م ـب ــادرة قــائــد «ح ـمــاس»
ف ــي غـ ــزة ،يـحـيــى ال ـس ـن ــوار ،ق ـبــل نحو
ّ
محددة»
شهر ،إلــى عــرض «معلومات
م ـق ــاب ــل اإلف ـ ـ ـ ــراج عـ ــن  250أس ـ ـي ـ ـرًا مــن
فـئــات األط ـفــال وك ـبــار الـســن واملــرضــى
والنساء .املبادرة األخيرة ،التي جاءت
في «زمن كورونا»ّ ،
حركت امللف فعليًا
بعدما لم ينجح ّ
أي من الوسطاء الذين
صمد منهم املصري ،مع وجود أملاني
وس ــويـ ـس ــري إلـ ــى حـ ـ ّـد مـ ــا ،ف ــي إق ـن ــاع
ال ـع ــدو بـتـقــديــم ت ـن ــازالت ع ـلــى رأس ـهــا
إطالق ّ
محرري «صفقة شاليط» الذين
ُ
ّ
أسر غالبيتهم مجددًا سنة  .2014ومن
ه ـنــا ظ ـهــر حـقـيـقــة أن األك ـث ــر إلـحــاحــا
لعقد الصفقة هي املقاومة ،ليس بحكم
أن هذا امللف من أولوياتها فحسب ،بل
ألن املقاربة اإلسرائيلية ّ
تغيرت.
فــي الـعـمــوم ،تختلف طريقة التعاطي
اإلسرائيلي مــع حــاالت األســر على يد
ف ـصــائــل داخـ ــل فـلـسـطــن ،ع ــن دول أو
حركات مقاومة خارجها ،كما تغيرت
املقاربة في العقدين األخيرين مقارنة
بـ ـم ــا ق ـب ـل ـه ـم ــا؛ تـ ـتـ ـب ـ ٌـع سـ ــريـ ــع ملـجـمــل
الـصـفـقــات الـعــربـيــة ـ ـ اإلســرائـيـلـيــة ،أو
الفلسطينية ـ اإلسرائيلية ،منذ ،1948
ســواء فــي مبادلة األســرى (األحـيــاء أو
األموات) أو الجواسيس ،تظهر أن هذه
ُ
امل ـل ـفــات كــانــت ت ـغ ـلــق ف ــي أق ـصــر وقــت
ممكن ،على عكس مــا يـحــدث اآلن .بل
ُ
إن نقاشًا داخل قيادة السجون خلص
تعرف أنها
إلى أن إسرائيل ،وإن كانت ّ
ستدفع الثمن في النهاية ،تفضل إطالة
أمد دفع الثمن كي ال يكون ذلك محفزًا
ع ـلــى عـمـلـيــات أس ــر م ـت ـتــال ـيــة .وكــذلــك
ال ـح ــال بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـت ـش ـ ّـدد األك ـثــر

ضمن مقاربات مختلفة نعى العدو الجنديين اللذين فقدهما في الحرب منعًا لتضخيم الثمن (أ ف ب)

ف ــي حـ ــال كـ ــان اآلس ـ ـ ــرون م ــن امل ـقــاومــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،م ــع امل ـي ــل إل ــى تصفية
الجنود كأولوية على تحريرهم.
تـ ـق ــول م ـ ـصـ ــادر م ـق ــرب ــة مـ ــن امل ـق ــاوم ــة
ّ
ومطلعة على ملف التبادل إن املعادلة
امل ـي ــدان ـي ــة وال ـس ـيــاس ـيــة حــال ـيــا تـمـنــع
املبادرة إلى زيــادة رصيد املقاومة من
الـجـنــود األس ــرى ألن ذلــك سيدفع إلى
حـ ــرب ك ـب ـي ــرة ،ل ـكــن «فـ ــي أي مــواج ـهــة
م ـق ـب ـلــة ،سـنـشـهــد ت ـك ـت ـي ـكــات مختلفة
في امليدان من أجــل أســر أكبر عــدد من
الجنود وال سيما الـضـبــاط» .تضيف

امل ـصــادر« :مــا حــادثــة التسلل األخـيــرة
في خانيونس وعملية حد السيف إال
نـمــوذج صغير عما هــو مـقـبــل!» .وفي
إجابتها عن الفرق بني تجربة شاليط
وملف الجنود األربعة ،تقول إن هناك
اخ ـ ـتـ ــافـ ــات كـ ـثـ ـي ــرة عـ ـل ــى م ـس ـت ــوي ــات
عــدة أولـهــا الـسـيــاســي ،إذ «ثـمــة خوف
ل ــدى ال ـق ـيــادة اإلســرائ ـي ـل ـيــة م ــن تـكــرار
ّ
الـسـيـنــاريــو ال ـســابــق فــي صـفـقــة مــذلــة
ملصلحة املقاومة ،خاصة أن نتنياهو
ل ــم ي ـس ـلــم م ــن االنـ ـتـ ـق ــادات وم ـن ـه ــا أن
غالبية العمليات التي جرت في الضفة

ُ
امل ـح ـت ـلــة سـبـبـهــا ال ــذي ــن أفـ ـ ــرج عـنـهــم،
ولذلك ظهر تشدد أقوى مما مضى».
على ذكر الثمن ،طلبت «حماس» هذه
امل ـ ــرة اإلف ـ ـ ــراج ع ــن  250أسـ ـيـ ـرًا مـقــابــل
امل ـع ـلــومــات ،ف ــي ح ــن أن ال ـع ــدو أف ــرج
عن عشرين أسيرة فقط مقابل شريط
عدد
فيديو عن شاليط في  ،2011لكن ّ
األس ــرى املحررين فــي تلك الصفقة ملا
ت ـمــت ( )1027ك ــان األك ـب ــر ف ــي تــاريــخ
ال ـت ـب ــادالت م ـنــذ  1985حـيـنـمــا أج ــرت
ً
إسرائيل تبادال مع «الجبهة الشعبية
لـتـحــريــر فـلـسـطــن ـ ـ ال ـق ـيــادة ال ـعــامــة»:

 1155ف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــا مـ ـق ــاب ــل ث ـم ــان ـي ــة
إســرائ ـي ـل ـيــن ،م ــع ح ـفــظ ف ـ ــارق امل ـفــرج
ع ـن ـهــم إلس ــرائـ ـي ــلّ ،وهـ ــو م ــا ي ـع ـنــي أن
«وف ــاء األح ـ ــرار» حــقـقــت رقـمــا قياسيًا
(ك ـ ـ ــادت ص ـف ـقــة ح ـ ــزب الـ ـل ــه ف ــي 2004
تقارب األرقــام األولــى 893 :فلسطينيًا
وع ــربـ ـي ــا م ـق ــاب ــل إلـ ـه ــان ــان ت ــان ـن ـب ــاوم
وث ـ ــاث جـ ـث ــث) .وال ـ ـ ـسـ ـ ــؤال :م ــا ال ــرق ــم
ال ـ ــذي ت ـط ـمــح إل ـي ــه «حـ ـم ــاس» ال ـي ــوم؟
مقابل قرابة  5000هم إحصاء األسرى
الـفـلـسـطـيـنـيــن حـتــى الـشـهــر املــاضــي،
تقول املصادر إن الحركة «لن تفرج عن

أسير مــن الجنود األربـعــة دون غيره،
ول ــن تـقـبــل ت ـجــزئــة امل ـل ــف ،وال إع ـطــاء
ثمن أقل لــذوي األصــول الذين ال يهتم
بهم االحـتــال» ،مستدركة« :ال يمكننا
إعـطــاء رقــم مـحــدد ...باملقارنة مــع 250
أس ـي ـرًا مـقــابــل امل ـع ـلــومــات ،يـمـكــن فهم
الــرقــم الــذي نــريــده ...مــن املهم أن يــدرك
االحـتــال أن بـقــاء أس ــرى فــي السجون
يعني عمليات أسر جديدة».
بالعودة إلى املقارنة مع تبادل ،2011
تـ ـق ــول م ـ ـصـ ــادر أمـ ـنـ ـي ــة ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار»
إن امل ـت ـع ــارف ع ـل ـيــه أن أجـ ـه ــزة األم ــن
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة تـ ـ ـب ـ ــذل جـ ـ ـهـ ـ ـدًا ك ـب ـي ـرًا
ل ـلــوصــول إل ــى ج ـنــودهــا ،لـكــن ه ــذا لم
ي ـت ـك ـ ّـرر ف ــي م ـل ــف الـ ـجـ ـن ــود ،مـضـيـفــة:
«ت ـعــام ـل ـهــم هـ ــذه اخ ـت ـلــف ع ــن شــالـيــط
الـ ـ ـ ــذي ح ـ ــاول ـ ــوا ال ـ ــوص ـ ــول إل ـ ـيـ ــه بـكــل
الـسـبــل وعـبــر ال ـع ـمــاء ،لـكــن ه ــذه املــرة
ع ــاش ــت األجـ ـه ــزة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة حــالــة
إحـبــاط ولــم تـكــرر األســالـيــب السابقة،
إذ ل ــم تـ ـع ــرض م ـب ــال ــغ ك ـب ـي ــرة م ـقــابــل
ُ
جر حملة
معلومات عن الجنود ،ولم ت ِ
ات ـصــاالت بــاملــواطـنــن لـلـحـصــول على
ّ
م ـع ـلــومــات»ُ .
وي ـش ــار إل ــى أن املـقــاومــة
عرضت في ( 2016بعد خمس سنوات
مــن إطــاق شاليط ،وعقب  10سنوات
على تأسيس الــوحــدة املعنية) فيلمًا
عــن «وح ــدة ال ـظــل» الـتــابـعــة لــ«كـتــائــب
ال ـق ـســام» ،الـتــي كــانــت مــوكـلــة بحماية
شــال ـيــط ،وه ــو م ــا يـعـنــي حـكـمــا تـغـ ّـيــر
األش ـ ـخـ ــاص واألس ــالـ ـي ـ ّـب ف ــي ح ـمــايــة
ال ـج ـنــود ال ـحــال ـيــن ب ـغ ــض ال ـن ـظــر عن
وضعهم في بداية األسر.

تتواصل الفصائل
الفلسطينية حاليًا لتحديث
قوائم األسرى للصفقة
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ب ــدا ن ـش ــاط عــائــات
األسـ ـ ـ ـ ـ ــرى اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــن واإلعـ ـ ـ ـ ــام
ال ـع ـب ــري امل ـت ــاب ــع ل ـل ـق ـض ـيــة أعـ ـل ــى مــن

نـشــاط حكومة الـعــدو نفسها ،خاصة
أن الـ ـجـ ـي ــش عـ ـم ــد م ـ ــن ال ـ ـبـ ــدايـ ــة إل ــى
الـتـقـلـيــل مــن قـيـمــة أسـ ــراه ،بــل حــاولــت
ت ــل أب ـيــب تـصــديــر امل ــوض ــوع عـلــى أنــه
«إنـســانــي» ال سياسي .وإذا مــا اعتبر
أن املـيــاه الــراكــدة فــي املـلــف قــد ُحـ ّـركــت
أخـ ـيـ ـرًا ،وم ـق ــارن ــة بــالـصـفـقــة األخ ـي ــرة
التي شهدت بالتوازي محاوالت لقتل
جــانــب اس ـت ـمــرار خطوط
شــالـيــط إل ــى ّ
ال ـت ـف ــاوض ،ف ــإن ــه ف ــي ال ـحــا ّلــة الـقــائـمــة
انـطـلـقــت امل ـف ــاوض ــات م ـتــأخــرة كـثـيـرًا،
ب ـعــد خ ـمــس سـ ـن ــوات وع ـق ــب إش ـ ــارات
متتالية من املقاومة .رغــم هــذاّ ،
تشدد
ّ
املـصــادر نفسها ُ على أن شــرط إطــاق
ّ
املحررين الذين أعيد اعتقالهم ال يزال
ّ
تلغه ،مشيرة إلى
لم
املبادرة
وأن
قائمًا،
ِ
التواصل خــال األسابيع املاضية مع
الفصائل كافة لتحديث قوائم األسرى
املفترض العمل على إطــاق سراحهم
في املراحل املتوقعة.
تبقى صعوبة أساسية تتعلق بطبيعة
امل ـع ـل ــوم ــات املـ ـن ــوي ت ـقــدي ـم ـهــا ،وه ـنــا
ُيـ ـط ــرح س ـ ــؤال ع ــن تـ ـك ــرار الـسـيـنــاريــو
ال ـ ـ ــذي حـ ـ ــدث مـ ــع «شـ ــريـ ــط ش ــال ـي ــط»،
وم ـ ـ ــدى ص ـع ــوب ــة مـ ـم ــارس ــة امل ـق ــاوم ــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة لـعـبــة «ك ـش ــف املـصـيــر»
كما حــدث في لبنان قبل تبادل .2008
ّ
تتحدث
تجيب املـصــادر« :املـقــاومــة لــم
ّ
أبدًا عن مصير الجنود ،كل ما أعلنته
ّ
أن لديها أربعة جنود وهي تضع ثمنًا
ّ
للكشف عن مصيرهم ...ما تحدث عنه
السنوار وجميع الفيديوات والصور
تأتي ضمن الحرب النفسية ...صحيح
أن الـ ـ ـع ـ ــدو يـ ــريـ ــد املـ ـم ــاطـ ـل ــة حـ ـت ــى ال
قضية خطف الجنود ظاهرة،
تصبح ّ
لكن التعنت لــه أسـبــاب أخ ــرى تتعلق
بطبيعة تركيبة الحكومة السابقة التي
ك ــان ي ـهـ ّـدد وزي ــر األم ــن فـيـهــا ،نفتالي
بينت ،بــأنــه سينسحب منها وتنهار
الحكومة في حال ّ
تمت الصفقة» ،وهو
ما أعاد تكراره عقب التقارير األخيرة
عن ّ
تحرك امللف ،في مؤتمر عقده األحد
املاضي.

تحليل إخباري

نتنياهو يحاصر «العليا» :أنا رئيس الحكومة ...أو االنتخابات
نجح بنيامين نتنياهو في
محاصرة المحكمة العليا عبر
سيناريوين:
وضعها أمام ّ
منحه شرعية تولي ّرئاسة
الحكومة ،رغم أنه متهم
بالفساد رسميًا ،أو ّ
التسبب
في انتخابات رابعة ،وهو
ما يحاول نتنياهو اللعب
عليه للتأثير في قرار قضاة
«العليا» ،الذي ّ
يقدر مراقبون
أنه سيكون السماح له برئاسة
الحكومة المقبلة
ّ
ترجح آخر االستطالعات أن ينجح نتنياهو في نيل  61عضوًا دون تحالف مع «أزرق أبيض» أو غيرها (أ ف ب)

علي حيدر
َّ
تمكن رئـيــس الحكومة اإلسرائيلية
املـسـتـقـيـلــة ،بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو ،من
إحـ ـك ــام «الـ ـحـ ـص ــار» ح ـ ــول املـحـكـمــة
العليا عبر الـتـفــاف قـطــاع واس ــع من
الـجـمـهــور حــولــه ،وخــاصــة مــن جـ ّـدد
انـ ـتـ ـخ ـ ّـاب ــه وكـ ــذلـ ــك م ـع ـس ـك ــر ال ـي ـمــن
املـ ـلـ ـت ــف حـ ــولـ ــه فـ ــي ثـ ـ ــاث م ـح ـطــات
ان ـت ـخــاب ـيــة م ـت ــوال ـي ــة خ ـ ــال أق ـ ــل مــن
َّ
سـ ـن ــة ،إذ ع ــط ــل ف ــي ض ـ ــوء ال ـن ـتــائــج
التي أفرزتها املؤسستان التنفيذية
والتشريعة تشكيل الحكومة ،إلى أن
تمكن مــن تفكيك املـعــارضــة وبـلــورة
اتفاق ّ
يتوجه رئيسًا.
ف ـ ـ ــي ض ـ ـ ـ ــوء ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــائ ـ ـ ــع ،ن ـج ــح
ن ـ ـت ـ ـن ـ ـيـ ــاهـ ــو ف ـ ـ ـ ــي وض ـ ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـقـ ـ ـض ـ ــاء
والكنيست والطبقة السياسية أمام
ّ
خـيــاريــن :إمــا اإلق ــرار وشرعنة تولي

ّ
متهم بالفساد رئاسة الحكومة ،وإما
الدفع نحو سيناريو سيكون مكلفًا
إلسرائيل على املستويات كــافــة .في
حـ ــال س ـي ـنــاريــو االن ـت ـخ ــاب ــات ،وهــو
مـسـتـبـعــد ،س ـي ــؤدي ذل ــك إل ــى كـبــاش
قاس بني معسكر اليمني الذي يستند
ٍ
إل ــى جـمـهــور واسـ ــع ،وب ــن املــؤسـســة
الـقـضــائـيــة املـتـهـمــة ب ـم ـص ــادرة ق ــرار
الجمهور .وبحسب آخر استطالعات
الرأي ،من املرجح أن ينجح نتنياهو
ومعسكره في نيل غالبية  61عضو
كنيست دون االسـتـنــاد إلــى تحالف
مع كتلة «أزرق أبيض» برئاسة بيني
غانتس ،أو غيرها.
لذلك ،يواصل نتنياهو ضغوطه عبر
وضــع الشعب فــي مــواجـهــة القضاء:
«ف ــي دول ــة ديـمــوقــراطـيــة الـشـعــب هو
ُ
الذي يحدد َمن يقوده ،ولقد انتخبت
بغالبية األصوات .ونال الحزب الذي

أترأسه أكبر عدد من األصوات من أي
ح ــزب آخ ــر .هـنــاك غالبية كـبـيــرة من
الجمهور تريدني أن أقود الحكومة،
وهـنــاك غالبية كبيرة فــي الكنيست
تريد ذلك ،وهذا ما يجب أن يحدث».
هـ ـ ــذه املـ ـ ــواقـ ـ ــف تـ ـش ــي أنـ ـ ــه ف ـ ــي ح ــال
ال ـت ــدح ــرج ن ـحــو ان ـت ـخ ــاب ــات جــديــدة
س ـي ـع ـم ــد ن ـت ـن ـي ــاه ــو إلـ ـ ــى اس ـت ـن ـف ــار
الـجـمـهــور الـيـمـيـنــي لـلـتـكـتــل وإل ـغــاء
قــرار املؤسسة القضائية .ولتحقيق
ه ــذه امل ـه ـمــة ،يـحـتــاج إل ــى  61عضوًا
ينتمون إلى اليمني .وفي هذه الحالة،
ّ
ي ـس ـت ـط ـيــع أن يـ ـس ــن ق ــان ــون ــا ي ـج ـ ّـرد
«ال ـع ـل ـي ــا» مـ ــن ب ـع ــض صــاح ـيــات ـهــا
وإط ـ ـ ــاق ي ــد ال ـك ـن ـي ـســت ،ب ــل يـسـمــح
ل ــه بـتـشـكـيــل ح ـكــومــة دون ت ـن ــازالت
لـ«أزرق أبيض».
وك ــان ــت امل ـح ـك ـمــة ق ــد اس ـت ـم ـعــت إلــى
ادع ــاءات مــؤيــدة ومعارضة للسماح
لنتنياهو بتولي رئــاســة الحكومة،
رغــم اتهامه فــي ثــاث قضايا فساد.
واس ـت ـم ـع ــت ل ـج ـنــة م ــوس ـع ــة م ـكــونــة
من  11قاضيًا ،كانوا يــرتــدون أقنعة
وم ـ ــع فـ ــواصـ ــل بــاس ـت ـي ـك ـيــة ش ـفــافــة

ً
بينهم ،أوال ملمثلي «الليكود» و«أزرق
أخرى من الحكومة
أبيض» وأطــراف ّ
املـعـنـيــة ،ال ــذي ــن ح ــثــوا املـحـكـمــة على
ّ
أل تـ ـت ــدخ ــل فـ ــي ت ـع ـي ــن ن ـت ـن ـيــاهــو.
وف ــي أع ـق ــاب ذلـ ــك ،اسـتـمـعــت رئيسة
«العليا» إلى امللتمسني الذين ّادعــوا
ب ــأن الـقـضــاة مـلــزمــون ال ـتــدخــل ،وتــم
بــث الجلسات على ال ـهــواء مباشرة.
وكــان الفتًا أن رئيسة القضاة ،إستر
ح ــاي ــوت ،طــالـبــت مـقــدمــي االلـتـمــاس
ب ـت ـق ــدي ــم أسـ ـ ــاس مل ـط ـل ـب ـهــم« :ق ــدم ــوا
شيئًا! قانونًا! حكم من [تــاريــخ] هذا
الـبـلــد! مــن [م ـكــان آخ ــر] فــي الـعــالــم!»،
م ـض ـي ـف ــة« :ف ـ ــي ن ـه ــاي ــة األم ـ ـ ــر [أن ـت ــم
تطلبون منا أن نضع] سابقة عاملية!
ه ــل ت ــري ــدون أن نـحـكــم دون أس ــاس
وببساطة وفـقــا لرأيكم الشخصي»،
وهو ما قد يشير إلى اتجاه املحكمة
إلى السماح لنتنياهو بتولي رئاسة
الحكومة.
مــع ذل ــكّ ،
وجـهــت «الـعـلـيــا» انـتـقــادات
إلـ ــى ب ـن ــود االتـ ـف ــاق ب ــن «ال ـل ـي ـكــود»
و«أزرق ابيض» ،الــذي رأى نتنياهو
أن ــه تــم «وض ـعــه بــدقــة ،وب ـحــذر كبير

ج ـ ـدًا ،وب ـم ـســؤول ـيــة ك ـب ـي ــرة» ،م ـحــذرًا
مــن أن زعــزعـتــه يمكن أن ت ــؤدي إلــى
زيــادة فرص االنجرار إلى انتخابات
راب ـ ـعـ ــة ،م ـس ـت ــدرك ــا« :آمـ ـ ــل أال تـفـعــل
املـحـكـمــة الـعـلـيــا ذل ـ ــك» .ع ـلــى خلفية
ه ـ ــذه االنـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــادات ،ق ـ ــرر «ال ـل ـي ـك ــود»
و«أزرق أبيض» إلغاء البند املتعلق
بتجميد ســن قــوانــن فــي الكنيست
ل ـس ـت ــة أش ـ ـهـ ــر ،كـ ـم ــا أعـ ـلـ ـن ــا أن م ــدة
تجميد تعيني مسؤولني فــي السلك
الحكومي ستنخفض من ستة أشهر
إل ــى مـئــة ي ــوم .وقـ ــررا أي ـضــا الـتـنــازل
عـ ــن «ال ـ ـقـ ــانـ ــون ال ـ ـنـ ــروي ـ ـجـ ــي» الـ ــذي
يـقـضــي بــاسـتـقــالــة أع ـض ــاء كنيست
ل ــدى تعيينهم فــي مـنــاصــب وزاري ــة
من أجل دخول أعضاء كنيست جدد
م ــن قــائ ـم ـت ـهــم م ـك ــان ـه ــم .ك ـم ــا ات ـف ـقــا،
فــي أع ـقــاب االن ـت ـق ــادات ،عـلــى خفض
الـغــالـبـيــة املـطـلــوبــة لتغيير االت ـفــاق
االئتالفي ،من  75عضو كنيست إلى
.70
وكــانــت النيابة الـعــامــة قــد دعــت إلى
أال ي ـك ــون ب ــإم ـك ــان نـتـنـيــاهــو تعيني
مـســؤولــن فــي جـهــاز تنفيذ القانون

ف ــي ح ــال بـقــائــه ف ــي مـنـصـبــه ،مـبــررة
ذلك بأن الئحة االتهام ستضعه أمام
تناقض مصالح عندما يتعامل مع
تعيني مسؤولني في «إنفاذ القانون».
مع ذلــك ،رأت النيابة أن من املشكوك
ف ـي ــه أن يـ ـك ــون ل ـ ــدى رئـ ـي ــس ال ــدول ــة
إم ـك ــان ـي ــة أال ي ــواف ــق ع ـل ــى ط ـل ــب 61
عضو كنيست ،بل بإمكانه مراجعة
أم ــور تقنية مثل صحة التواقيع أو
في حال حصول عضو كنيست على

ّ
إن منع نتنياهو عن ترؤس
الحكومة ،فسيعمد إلى استنفار
الجمهور اليميني
رشوة مقابل توقيعه على التوصية.
ب ـ ــامل ـ ــوازاة ،رأت م ـن ــدوب ــة امل ـس ـت ـشــار
ال ـ ـق ـ ـضـ ــائـ ــي لـ ـلـ ـكـ ـنـ ـيـ ـس ــت ،أف ـ ـي ـ ـطـ ــال
ســومـبــولـبـنـسـكــي ،أن تـكـلـيــف عضو
تشكيل الحكومة هو «قــرار سياسي
ب ـ ــارز ل ـل ـغ ــاي ــة ولـ ـي ــس مـ ــن الـ ـص ــواب
إخضاعه لنقد قانوني» ،ما يعني أنه

ليس مــن صالحية «العليا» تعطيل
هذا القرار.
ّ
في كل األح ــوال ،يتسم قــرار املحكمة
ب ـ ـطـ ــابـ ــع تـ ــأس ـ ـي ـ ـسـ ــي ،سـ ـ ـ ـ ــواء س ـمــح
ل ـن ـت ـن ـي ــاه ــو أو م ـن ـع ــه م ـ ــن ت ـش ـك ـيــل
الـحـكــومــة .فــي الـحــا ّلــة األولـ ــى ،يكون
قد ّأســس ملسار يحق بموجبه ملتهم
بقضايا جنائية بـتــرؤس الحكومة،
وهــو بمعايير الساحة اإلسرائيلية
تـ ـق ــوي ــض ل ـل ـط ــاب ــع ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي
للنظام الـسـيــاســي ،وي ـعــود ذل ــك إلــى
ص ـعــود الـيـمــن بـنـسـخـتــه ال ـجــديــدة،
ال ـي ـم ــن الـ ـخ ــاص ــي واالس ـت ـي ـط ــان ــي
ال ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـتـ ـمـ ـي ــز بـ ـتـ ـغـ ـلـ ـي ــب ال ـ ـهـ ــويـ ــة
ال ـي ـهــوديــة ع ـلــى ن ـحــو م ـت ـطــرف على
العنوان الديموقراطي .وفــي الحالة
الثانية ،يكون قــد َّ
حصن النظام من
هيمنة هذا املعسكر ،لكنه قد يتسبب
ف ــي ت ــوت ــرات اج ـت ـمــاع ـيــة وسـيــاسـيــة
عـلــى خلفية املــواج ـهــة بــن ركـيــزتــن
فـ ــي الـ ـنـ ـظ ــام اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي :ال ـط ــاب ــع
الــديـمــوقــراطــي والـهــويــة الـيـهــوديــة ـ ـ
الصهيونية (إســرائـيــل تقدم نفسها
أنها دولة يهودية ديموقراطية).
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العالم

العالم

ُ
لن تلدغ الجزائر مرتين
مقالة

لينا كنوش
أعلن الرئيس الجزائري ،عبد املجيد
تبون ،أن بالده لن تلجأ إلى االستدانة
مــن ال ـخــارج لتمويل املـيــزانـيــة ،وهــو
قرار يهدف رسميًا إلى «الحفاظ على
سـيــادة الـجــزائــر واستقاللية قــرارهــا
االقـ ـتـ ـص ــادي» ،وقـ ــال ّف ــي ال ـثــالــث من
الـشـهــر ال ـج ــاري« :أف ــض ــل أن أقـتــرض
ً
مــن الجزائريني بــدال مــن التوجه إلى
ص ـنــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي أو غ ـيــره من
البنوك األجنبية ،ألننا إذا اقترضنا
مــن الـبـنــوك األجـنـبـيــة ،فلن يـكــون في
وسعنا بعد ذلك الحديث عن فلسطني
والـصـحــراء الغربية ،وهما قضيتان
أساسيتان للجزائر» .فــي الــواقــع ،إن
األه ـم ـي ــة االق ـت ـص ــادي ــة وال ـس ـيــاس ـيــة
ل ـ ـهـ ــذا ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار ال يـ ـمـ ـك ــن ف ـه ـم ـه ــا إال
بــال ـعــودة إل ــى امل ــاض ــي ال ـق ــري ــب ،ومــا
خلفته االستعانة بالصندوق خالل
التسعينيات من آثار سلبية عميقة.

أعلن الرئيس الجزائري،
عبد المجيد تبون ،أن بالده لن
تلجأ إلى االستدانة من الخارج
ّ
يذكر عبد اللطيف ربــاح ،االقتصادي
املـ ـتـ ـخـ ـص ــص فـ ـ ــي شـ ـ ـ ـ ــؤون ال ـ ـطـ ــاقـ ــة،
بــالـثـمــن ال ـبــاهــظ الـ ــذي دفـعـتــه الـبــاد
عـنــدمــا اض ـط ــرت إل ــى ق ـبــول ال ـشــروط
ال ـظ ــامل ــة لـ ــ«صـ ـن ــدوق ال ـن ـق ــد» وال ـب ـنــك
ال ــدول ــي« :سـعــر بــرمـيــل الـبـتــرول سنة
 1986تــراجــع بنسبة  ،%40مــا يعني
أن ّإيـ ـ ـ ـ ـ ــرادات تـ ـص ــدي ــر الـ ـنـ ـف ــط ،ال ـت ــي
تـمــثــل ج ــزءًا رئيسيًا مــن دخــل الـبــاد،
انخفضت مــن  12,72مليار دوالر في
 1985إل ــى  7,26م ـل ـي ــارات ف ــي ،1986
مـسـ ّـجـلــة تــراج ـعــا بـنـسـبــة  %43خــال
سنة واح ــدة» .ويـقــول« :وازت خسائر
ه ــذه الـسـنــة نـسـبــة  %91م ــن إيـ ــرادات
 !1978شهدنا في املــدة نفسها ،وعلى
ن ـط ــاق ع ــامل ــي ،ارت ـف ــاع ــا غ ـيــر مـسـبــوق
في أسعار الفائدة األميركية ،ما أدى
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إلــى تضخم خــدمــة الــديــن فــي البلدان
النامية .انهيار أسعار النفط بالتوازي
م ــع ارتـ ـف ــاع أس ـع ــار ال ـف ــائ ــدة ق ــاد إلــى
ان ـت ـفــاخ خــدمــة دي ــن ال ـجــزائــر ب ـكــل ما
للكلمة من معنى .فهي قفزت من نسبة
 %35من إيرادات التصدير سنة 1985
إلــى  %62,6سنة  .»1986هــذا الوضع،
ي ـشــرح ربـ ــاح ،سـمــح بـتـعــزيــز الـتــوجــه
ال ـل ـي ـب ــرال ــي ال ـ ـ ــذي اعـ ـتـ ـم ــده ال ــرئ ـي ــس
األسبق الشاذلي بن جديد منذ بداية
الثمانينيات بحجة «أولوية تخفيف
الضغط االقتصادي الخارجي».
ُي ــذك ــر أن أول ات ـف ــاق م ــع «ال ـن ـق ــد» تم
تــوق ـي ـعــه أواخ ـ ـ ــر أيـ ــار/مـ ــايـ ــو ،1989
فــي ظــل تـغـيـيــرات سـيــاسـيــة وإداريـ ــة
ف ــي الـ ـب ــاد .ون ـص ــت شـ ــروط االت ـف ــاق
ع ـلــى «س ـيــاســة ن ـقــديــة أك ـث ــر تـقـشـفــا،
والعالج الكامل للعجز في امليزانية،
واس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ت ـخ ـف ـيــض س ـع ــر ص ــرف
العملة الوطنية (الدينار) ،والسماح
بمرونة فــي األس ـعــار» ،كما تضمنت
وص ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدوق «تـ ـجـ ـمـ ـيـ ـدًا
لـ ـ ـ ــأجـ ـ ـ ــور ولـ ـ ـلـ ـ ـت ـ ــوظـ ـ ـي ـ ــف وضـ ـبـ ـط ــا
م ـت ـشــددًا لــائ ـت ـمــانــات» .كــذل ــك صــدر
ق ــان ــون ي ـم ـنــع ال ـخ ــزي ـن ــة ال ـع ــام ــة مــن
تمويل مشاريع االستثمار الجديدة
للشركات الرسمية التي عزمت على
بناء مساكن شعبية .وأيـضــا تراجع
اإلن ـف ــاق عـلــى امل ـع ــدات والـتـجـهـيــزات
من نسبة  %12,4من الناتج الداخلي
اإلج ـ ـمـ ــالـ ــي سـ ـن ــة  1988إلـ ـ ــى %6,2
سـنــة  ،1991ثــم ازداد الـضـغــط املــالــي
الـخــارجــي ومعه هبوط سعر برميل
ال ـن ـفــط 24,2 :دوالرًا ف ــي  ،1990و20
دوالرًا في  ،1991لينخفض في 1993
إلــى  14دوالرًا ،بعيدًا مــن سعر ال ــ21
الذي كان متوقعًا.
هكذا ،بلغت خدمة الدين نسبة %114
مــن إي ــرادات التصدير .فنهب «مــرابــو
الـعـصــور الـحــديـثــة احـتـيــاطــي العملة
ال ـص ـع ـب ــة ف ــي ال ـ ـبـ ــاد .ولـ ـس ـ ّـد دي ـن ـهــا
ال ـخ ــارج ــي ،وقـيـمـتــه  17مـلـيــار دوالر
س ـن ــة  ،1985دفـ ـع ــت الـ ـج ــزائ ــر خ ــال
األع ــوام الثمانية التالية  61,1مليار
دوالر ،أي أك ـث ــر م ــن ث ــاث ــة أض ـع ــاف

◄ إعالنات رسمية ►

يتوقع «صندوق النقد» ارتفاع نسبة البطالة من  %11,4السنة الماضية إلى  %15هذه السنة (أ ف ب)

الـقـيـمــة األص ـل ـيــة ل ـهــذا ال ــدي ــن» ،يـقــول
االق ـت ـص ــادي الـ ـج ــزائ ــري .وه ــو يشير
أيـضــا إلــى أن مــن سـمــات تـلــك الحقبة
«تفكيك القطاع العام ،وعمليات فصل
مــن العمل على نطاق واس ــع ،وبطالة
مستشرية ،وإف ـقــار مـتـعــاظــم ،ولـجــوء
ت ـل ـق ــائ ــي إل ـ ــى الـ ـقـ ـض ــاء فـ ــي م ــواج ـه ــة
اإلض ــراب ــات الـعـمــالـيــة وك ــذل ــك اإلث ــراء
ال ـف ــاح ــش» .ووف ـق ــا ألرقـ ـ ــام «ص ـن ــدوق
الـنـقــد» أواخ ــر كــانــون األول/ديـسـمـبــر
 ،1997أغلقت ُ 76مؤسسة اقتصادية
 160000عامل ،ثم
وطنية عامة ،وفصل
ُ
فــي نـيـســان/أبــريــل  1998خصخصت
 827مؤسسة عامة محلية أو أغلقت.
أم ـ ــا وزي ـ ــر ال ـع ـم ــل فـ ــي ت ـل ــك امل ــرح ـل ــة،
حسن العسكري ،فقال أمام «الجمعية
ً
الوطنية الشعبية» إن  637198عامال
ّ
تم فصلهم بني  1994و ،1998في حني
أن ال ـنــاتــج ال ـقــومــي اإلج ـم ــال ــي لـلـفــرد
ان ـت ـق ــل م ــن  2800دوالر س ـن ــة 1985

إلـ ـ ــى  1600فـ ــي  ،2000مـ ــع تـسـجـيــل
تـ ــراجـ ــع ب ـن ـس ـب ــة  .%43وفـ ـ ـ ــوق ذلـ ــك،
عكست مشاركة القطاعات في الناتج
املـحـلــي اإلجـمــالــي انـخـفــاضــا فــي وزن
الـصـنــاعــة .واألخ ـيــرة بصفتها قاعدة
النظام اإلنتاجي واالقتصاد املستقل،
تراجعت حصتها من الناتج اإلجمالي
ب ــاس ـت ـم ــرار ،ف ـمــن  %13,1س ـنــة 1990
انحدرت إلى أقل من  %6سنة .2018
األرقـ ـ ــام ال ـت ــي ي ـقــدم ـهــا رب ـ ــاح تــدفـعــه
إل ــى االعـتـقــاد ب ــأن عملية التصحيح
الـهـيـكـلــي ال ــواس ـع ــة ال ـن ـطــاق انـطــاقــا
م ــن وص ـف ــة «صـ ـن ــدوق ال ـن ـق ــد» كــانــت
«امل ـ ـحـ ــرك الـ ـص ــام ــت إلعـ ـ ـ ــادة تـشـكـيــل
النسيج االجتماعي وتوزيع املصالح
والصالحيات والسلطات» ،وهي أدت
فــي اإلج ـمــال إلــى «تـعــزيــز مــوقــع رأس
املال في صناعة القرارات االقتصادية،
وت ـعــاظــم أرب ـ ــاح رجـ ــال األعـ ـم ــال ،كما
زادت االمـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــازات غـ ـي ــر املـ ـش ــروع ــة

وانفالت ناهبي االقتصاد الوطني من
أي ضــوابــط» ،وكــل ذلــك فاقم الـفــوارق
االجـتـمــاعـيــة وأض ـعــف ق ــدرة الـجــزائــر
على الــرد على التهديدات الخارجية.
أم ــا ال ـي ــوم ،ف ـت ــزداد ص ـعــوبــة الــوضــع
مع انهيار أسعار النفط ،وهنا يذكر
رباح أن إيــرادات تصدير الطاقة التي
ان ـخ ـف ـض ــت ب ـن ـس ـبــة  %15فـ ــي 2019
ستنخفض بنسبة  %37هذا العام.
بالتوازي ،سجلت ميزانية املدفوعات
ع ـج ـزًا بـقـيـمــة  18م ـل ـيــار دوالر سنة
 .2019وإذا وصـ ـل ــت واردات 2020
إلـ ـ ــى مـ ـسـ ـت ــوى  ،2019فـسـيـنـخـفــض
م ـعــدل تـغـطـيـتـهــا م ــن الـ ـص ــادرات من
 %82إلــى  .%49أمــا احتياطي العملة
ال ـص ـع ـبــة ،ف ـهــو ف ــي ت ــراج ــع مـسـتـمــر،
واألزمــة نفسها تنطبق على البطالة،
إذ يـ ـت ــوق ــع «ال ـ ـن ـ ـقـ ــد» ارتـ ـف ــاعـ ـه ــا مــن
 %11,4السنة املاضية إلــى  %15هذه
السنة .يكمل الخبير« :الصفات األبرز

لـ ـس ــوق ال ـع ـم ــل ه ــي مـ ـع ــدالت ب ـطــالــة
عالية للشباب ومعدل ضعيف لعمل
النساء واعتماد كبير على االقتصاد
املـ ــوازي لخلق ف ــرص عـمــل .ويـضــاف
إلــى كعب أخيل االقـتـصــاد الجزائري
املـمـثــل ف ــي الـنـفــط عــامــل ضـعــف آخــر
هو القطاع الرأسمالي الخاص ،الذي
تضخم في التسعينيات على أنقاض
إنجازات التنمية الوطنية التي ُد ّمرت
تــدريـجـيــا مـنــذ وص ــول ال ـشــاذلــي إلــى
السلطة ،فبقي على هامش األنشطة
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـح ـي ــوي ــة» ،مــوض ـحــا:
«هذه الرأسمالية التي نشأت برعاية
ال ـ ــدول ـ ــة ب ـق ـي ــت فـ ــي طـ ـ ــور ال ـط ـف ــول ــة.
امل ــؤش ــر ال ــواض ــح ع ـلــى ه ــذا األمـ ــر أن
ح ـصــة ال ـق ـط ــاع ال ـخ ــاص تـمـثــل %80
مــن الـنــاتــج املحلي غير النفطي لكن
مساهمته الضريبية أقــل من  %1من
هذا الناتج!».
ال ـ ـخ ـ ــروج م ـ ــن األزمـ ـ ـ ـ ــة ي ـق ـت ـض ــي فــي
رأي االق ـت ـصــادي ال ـجــزائــري اعـتـمــاد
س ـيــاســات ج ــدي ــدة ورؤي ـ ــة لــإصــاح
ال ـب ـن ـيــوي مـتــوسـطــة وطــوي ـلــة األم ــد.
«أم ـ ــوال ال ـق ـنــوات غـيــر الــرس ـم ـيــة ،أي
املـ ــوجـ ــودة خ ـ ــارج ال ـن ـظ ــام امل ـصــرفــي
ال ـت ـق ـل ـيــدي ،تـ ـ ــراوح قـيـمـتـهــا بحسب
ال ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــرات مـ ــا بـ ــن  42,57م ـل ـيــار
ي ــورو و 71م ـل ـي ــارًا ...الـحـكــومــة تريد
اجتذاب هذا املال املكدس في أكياس
بــاسـتـيـكـيــة وف ـق ــا لـلـتـعـبـيــر ال ــرائ ــج،
عـبــر منظومة ضـمــانــات وتسهيالت
ملصلحة أصحاب الرساميل املوازية،
لكننا نعلم أن املسألة ال تختزل في
البعد املتعلق بالتمويل فقط ،فهناك
شروط أخرى ينبغي تأمينها ،أولها
بلورة رؤيــة طويلة األمــد تطمح إلى
بـ ـن ــاء اقـ ـتـ ـص ــاد م ـن ـت ــج وم ــؤس ـس ــات
متينة وكـفــوءة تكون بمنزلة القطب
ال ـ ــذي ي ـتــرجــم هـ ــذا ال ـط ـم ــوح عـمـلـيــا،
ودولـ ـ ـ ــة ت ـض ـم ــن الـ ـ ـت ـ ــزام األول ـ ــوي ـ ــات
اإلنتاجية والبيئية ،وأج ـهــزة رقابة
مستقلة ،وحالة تعبئة ديموقراطية
على املستوى السياسي واالجتماعي
م ــن أج ـ ــل إنـ ـج ــاح مـ ـش ــروع الـتـنـمـيــة
الوطنية» ،يختم رباح.

دعوة
مـســاهـمــن ال ـشــركــة الـعــربـيــة للسياحة
واالستثمار واملقاوالت ش.م.ل.
لـحـضــور اجـتـمــاع الجمعية العمومية
العادية
ي ـس ــر م ـج ـلــس ادارة ال ـش ــرك ــة ال ـعــرب ـيــة
ل ـل ـس ـي ــاح ــة واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار وامل ـ ـ ـقـ ـ ــاوالت
ش.م.ل .دعـ ـ ـ ـ ــوة مـ ـس ــاهـ ـم ــن الـ ـش ــرك ــة
لـحـضــور اجـتـمــاع الجمعية العمومية
الـعــاديــة ال ــذي ينعقد ي ــوم االرب ـع ــاء في
 2020/5/27الساعة الحادية عشرة ظهرًا
في مركز الشركة في سير سنتر محمد
عـبــدالـجــواد فتفت طــابــق اول وفــي حال
ع ــدم اك ـت ـمــال ال ـن ـصــاب ت ـكــون الجمعية
الـعـمــومـيــة ال ـعــاديــة م ــدع ــوة لــاجـتـمــاع
للمرة الثانية في الساعة الحادية عشر
م ــن ي ــوم الـخـمـيــس ف ــي  2020/6/4في
نفس املكان وذلك بمن حضر.
لبحث واقرار جدول االعمال التالي:
 – 1االطــاع على تقرير مفوض املراقبة
ل ـح ـســابــات ال ـشــركــة واقـ ـ ــرار امل ـيــزان ـيــات
 2015و 2016و 2017و 2018و.2019
 – 2ال ـت ـجــديــد ملـجـلــس االدارة الـســابــق
وتنتهي والي ـتــه بــاقــرار مـيــزانـيــة 2019
واقرار جميع االعمال التي قام بها حتى
.2019/12/31
 – 3ابــراء ذمة مجلس االدارة من تاريخ
التأسيس حتى اقرار ميزانية .2019
 – 4انتخاب مجلس ملــدة ثــاث سنوات
تبدأ  2020/1/1وتنتهي بإقرار ميزانية

.2022
 – 5ت ـع ـي ــن م ـ ـفـ ــوض مـ ــراق ـ ـبـ ــة اس ـ ــاس
لحسابات الشركة لألعوام  2020و2021
و.2022
 – 6الترخيص العـضــاء مجلس االدارة
ً
الـ ـتـ ـع ــاق ــد مـ ــع الـ ـش ــرك ــة عـ ـم ــا ب ــاح ـك ــام
املادتني  159 – 158من قانون التجارة.
مجلس اإلدارة
دعوة
مـســاهـمــن ال ـشــركــة الـعــربـيــة للسياحة
واالستثمار واملقاوالت ش.م.ل.
لـحـضــور اجـتـمــاع الجمعية العمومية
غير العادية
ي ـس ــر م ـج ـلــس ادارة ال ـش ــرك ــة ال ـعــرب ـيــة
ل ـل ـس ـي ــاح ــة واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار وامل ـ ـ ـقـ ـ ــاوالت
ش.م.ل .دعـ ـ ـ ـ ــوة مـ ـس ــاهـ ـم ــن الـ ـش ــرك ــة
لـحـضــور اجـتـمــاع الجمعية العمومية
غير الـعــاديــة الــذي ينعقد يــوم االربـعــاء
فــي  2020/5/27الساعة الثانية عشرة
ظهرًا فــي مركز الشركة فــي سير سنتر
م ـح ـمــد ع ـب ــدال ـج ــواد ف ـت ـفــت ط ــاب ــق اول
وف ــي ح ــال ع ــدم اكـتـمــال الـنـصــاب تكون
ال ـج ـم ـع ـي ــة الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة غـ ـي ــر الـ ـع ــادي ــة
م ــدع ــوة لــاج ـت ـمــاع ل ـل ـمــرة ال ـثــان ـيــة في
الساعة الثانية عشر من يــوم الخميس
فــي  2020/6/4وف ــي ح ــال ع ــدم اكـتـمــال
النصاب تكون الجمعية العمومية غير
العادية مدعوة لالجتماع للمرة الثالثة
في الساعة الثانية عشر من يوم الجمعة

فــي  2020/6/12فــي نـفــس امل ـكــان وذلــك
بمن حضر لبحث واقرار جدول االعمال
التالي:
 – 1ت ـ ـ ـعـ ـ ــدل املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة  14م ـ ـ ــن ال ـ ـن ـ ـظـ ــام
التأسيسي لتصبح جميع اسهم الشركة
اسـ ـهـ ـم ــا اسـ ـمـ ـي ــة ودعـ ـ ـ ـ ــوة امل ـس ــاه ـم ــن
لتسليم االسهم لحامله التي بحوزتهم
واستبدالها بأسهم اسمية خالل ثالثة
اشهر تلي التعديل.
 – 2االجـ ـ ـ ــازة مل ـج ـلــس االدارة بـتـعـيــن
خبير محلف من قبل املحكمة املختصة
لتخمني االع ـم ــال واالنـ ـش ــاءات املـنـجــزة
وامل ـ ـقـ ــرر ت ـن ـف ـيــذهــا ف ــي ج ـل ـســة مـجـلــس
االدارة ت ــاري ــخ  2009/6/16وت ـحــريــر
اسـهــم بــاسـمــاء املـمــولــن مــن املساهمني
بقيمة تمويلهم وتخيير املساهمني بني
االكتتاب باالسهم الفائضة او بيعها من
مساهمني جدد.
 – 3أمور أخرى.
مجلس اإلدارة

الجمعة  2020/6/5عـنــد نـهــايــة ال ــدوام
الرسمي الساعة  11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور أع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان  -أمانة السر  -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان  -طــريــق
النهر وذلــك لقاء مبلغ قــدره /20 000/
ل.ل.
عـلـمــا ب ــأن ال ـع ــروض ال ـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان  -طــريــق النهر  -الطابق
« - »12املبنى املركزي.
بيروت في 2020/5/4
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 445

إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
ال ـ ـعـ ــروض إلج ـ ـ ــراء مـ ــزايـ ــدة ل ـب ـيــع م ــواد
غير صالحة لالستعمال مــوجــودة في
عدد من دوائــر الجنوب التابعة ملديرية
ال ـتــوزيــع فــي املـنــاطــق وم ـس ـتــودع الـغــاز
ومـ ـعـ ـم ــل الـ ـ ـ ـ ــذوق ،مـ ــوضـ ــوع اس ـ ـتـ ــدراج
ال ـ ـع ـ ــروض رقـ ـ ــم ث4د 12625/ت ــاري ــخ
 ،2019/12/5قـ ــد م ـ ـ ــددت لـ ـغ ــاي ــة ي ــوم
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سوريا

ّ
الدورية الثامنة تضاعف المسافة:
«تحرير الشام» تنهي «اعتصام» النيرب
قطعت الدورية الروسية ـ ـ
التركية المشتركة الثامنة
ً
مسافة مضاعفة هذه
المرة على  M4بسبب
إنهاء «هيئة تحرير الشام»
والفصائل المتعاونة معها
«اعتصام» النيرب الذي
كان يقطع الطريق على
الدوريات ،مقابل قبول أنقرة
افتتاح معبر تجاري للهيئة
مع مناطق سيطرة الجيش
السوري
س ـ ّـي ــرت الـ ـق ــوات ال ــروس ـي ــة والـتــركـيــة
الدورية املشتركة الثامنة على طريق
حلب ـ ـ الالذقية الدولي ( .)M4وللمرة
األولـ ــى ،ت ـجــاوز مـســار ال ــدوري ــة بلدة
ال ـن ـيــرب غــربــي س ــراق ــب ،حـيــث كــانــت

الفصائل املسلحة تقيم «اعتصامًا»
ت ـق ـطــع ب ــه ال ـط ــري ــق ع ـلــى الـ ــدوريـ ــات.
وأع ـ ـلـ ــن «مـ ــركـ ــز املـ ـص ــالـ ـح ــة» ال ـت ــاب ــع
لـ ـ ــوزارة ال ــدف ــاع ال ــروس ـي ــة أن «م ـســار
ّ
الدورية تضاعف» ،مذكرًا بأنه «وفقًا
لــات ـفــاقــات ب ــن الــرئ ـي ـســن ،الــروســي
والـ ـت ــرك ــي ،ال ـت ــي ت ــم ال ـت ــوص ــل إلـيـهــا
ب ـت ــاري ــخ  5م ـ ــارس (آذار)  ،2020في
مــوسـكــو ،تــم (أم ــس) تسيير الــدوريــة
املشتركة الثامنة ...في منطقة خفض
الـتـصـعـيــد ف ــي إدل ـ ــب ،الـ ــواصـ ــل» ،في
وقت أعلنت فيه وزارة الدفاع التركية
املضمون نفسه.
وتمكنت الــدوريــة من تجاوز النيرب
وقـ ـط ــع ض ـع ــف املـ ـس ــاف ــة الـ ـت ــي كــانــت
تقطعها ال ــدوري ــات الـســابـقــة .وقــالــت
ّ
تنسيقيات املسلحني إن قيادة «هيئة
تـحــريــر ال ـشــام» ات ـخــذت ق ــرارًا بإنهاء
«اع ـت ـص ــام ال ـن ـي ــرب» ف ــي ريـ ــف إدل ــب
ال ـج ـن ــوب ــي ال ـش ــرق ــي ب ـع ــد افـتـتــاحـهــا
م ـع ـب ـرًا ت ـجــاريــا م ــع م ـنــاطــق سـيـطــرة
الـجـيــش ال ـس ــوري ،وه ــو مــا أدى إلــى
ّ
تخليها عن هدفها الذي أعلنته بمنع
م ـ ــرور الـ ــدوريـ ــات ال ــروسـ ـي ــة .ونـقـلــت

الـتـنـسـيـقـيــات ع ــن م ـص ــادر أن ق ـيــادة
الهيئة أوعــزت إلــى «حكومة اإلنقاذ»
التابعة لها «إنهاء االعتصام ووقف
َّ
امل ـن ــاوب ــات لـلـمــوظـفــن وامل ـســل ـحــن...
ب ـع ــد اف ـت ـت ــاح ـه ــا م ـع ـب ـرًا ف ــي مـنـطـقــة
معارة النعسان (راجــع عــدد الجمعة
 1أي ـ ـ ـ ــار) فـ ــي ريـ ـ ــف إدل ـ ـ ــب ال ـش ـم ــال ــي
الشرقي» ،رغم تعليقها العمل به ملدة
لم ّ
تحددها .كما أعادت الهيئة نصب
حــواجــزهــا الـعـسـكــريــة عـلــى الـطــريــق
الدولي بني منطقتي أريحا في ريف
إدل ــب ال ـج ـنــوبــي ،ومـحـمـبــل ف ــي ريــف

قررت الهيئة إنهاء
االعتصام بعد
المعبر
افتتاحها ّ
التجاري محل الخالف

5
إدل ـ ــب ال ـج ـنــوبــي ال ـغ ــرب ــي ،إذ ب ــدأت
تـمــارس عمليات التفتيش املعتادة
على املدنيني.
ـواز ،نقلت تنسيقيات
ـ
م
على صعيد
ٍ
َّ
امل ـس ــل ـح ــن ع ــن مـ ـص ــادر م ـح ـل ـيــة أن
وفـ ـدًا مــن ق ــوات «الـتـحــالــف الــدولــي»
دخــل مساء أول من أمــس إلــى سجن
«الـ ـصـ ـن ــاع ــة» ف ــي ح ــي غـ ــويـ ــران فــي
مـ ــدي ـ ـنـ ــة الـ ـحـ ـسـ ـك ــة ل ـ ـل ـ ـت ـ ـفـ ــاوض مــع
س ـج ـن ــاء ت ـن ـظ ـيــم «داع ـ ـ ـ ــش» داخـ ـل ــه.
ّ
وأك ــدت امل ـصــادر أن االجـتـمــاع جرى
ّ
ب ــن قـ ـي ـ ّ
ـادي ــن أم ـي ــرك ــي ــن ب ـحـضــور
شـخـصـيــات م ــن «قـ ـس ــد» ،م ــع أرب ـعــة
مـ ـس ــؤول ــن س ــاب ـق ــن فـ ــي «داعـ ـ ـ ــش»،
مـضـيـفــة إن ال ـت ـفــاوض «ج ــرى حــول
أس ـ ـبـ ــاب ال ـع ـص ـي ــان امل ـ ـت ـ ـكـ ـ ّـرر» َّ .كـمــا
َّ
أشـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ــى أن ال ـس ـج ـن ــاء ن ــف ــذوا
العصيان األخير على خلفية «تقديم
ح ـ ــراس ال ـس ـجــن م ـع ـل ـبــات املــرتــديــا
للفطور الــرمـضــانــي ،إذ تعتبر هذه
امل ـ ـ ــادة م ـح ـ ّـرم ــة ع ـن ــد داعـ ـ ـ ــش» .وف ــي
سياق متصل ،نقل «املرصد السوري
املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارض» ع ـ ــن مـ ـ ـص ـ ــادر وص ـف ـه ــا
بـ«املوثوقة» أن عمليات لبناء قاعة،
ّ
دولية في
من أجل اتخاذها محكمة
ســوريــا ملحاكمة مسلحي «داع ــش»،
بدأت ضمن الحي الشرقي من مدينة
القامشلي في ريف الحسكة الشمالي
الشرقي ،بدعم كامل من دول غربية
ض ـمــن «ال ـت ـح ــال ــف» ،بـيـنـهــا فــرنـســا
وال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،م ـق ـ ّـدرة أن يتم
البناء في غضون شهرين إلى ثالثة.
(األخبار)
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أفقيا

ميخائيل نعيمه – عنق –  -2يبيعه الجزار – دولة
اللبناني الراحل
 -1كتاب لألديب ّ
عربي ُذكر في سورة األنبياء –  -4إضطرابه ّ
ّ
سخن املاء – ّ
وهمه
نبي
أوروبية – -3
–  -5مدينة إيطالية – معاهد التعليم –  -6دق الجرس – خاصته وملكه – َ
إقتر ْبت
ّ
من املكان –  -7حصرم العنب – دفن البنات وهن أحياء – حرف نصب –  -8مدينة
ّ
صقلية – إستخدام القوة الجسدية إستخدامًا غير مشروع أو مطابق
إيطالية في
للقانون بهدف اإلعـتــداء أو التدمير أو اإلس ــاءة –  -9خاصتك باألجنبية – بسط
قدميه – مدينة لبنانية –  -10سقي النبات – من الطيور العذبة الصوت

عموديًا

 -1فـنــان لبناني راح ــل –  -2مــوضــع تكوين الجنني فــي بطن أمــه – انهيار العملة
وهـبــوطـهــا –  -3ي ـجــري فــي ال ـع ــروق – ب ــرد – إح ـســان –  -4ضـعـيــف ُ
وم ـه ــان حتى
الحقارة – والدة –  -5مدينة في مصر بمحافظة كفر الشيخ – ماركة سيارات – -6
ّ
متخيل وحالم – حرف عطف –  -7أهل الزمان الواحد أو ثلث القرن – أحرف
رجل
متشابهة – حجة بملكية األرض أو العقار –  -8يشربان الخمر حتى فقدان اإلدراك
– آداة النظر –  -9ظل وكنف وجانب – دولة أفريقية كانت مستعمرة بلجيكية حتى
حصولها على اإلستقالل –  -10التعبئة والحشد عند الجيوش النظامية في حالة
الحرب أو الحوادث األمنية

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.
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 -1عرزال – صباح –  -2رافد – قرطاس –  -3يسامر – ان –  -4فحيح –  -5باراسول – -6
ونشستر – كسر –  -7زعتر – هر – ّ
نم –  -8بو – رمان –  -9كلب – تفاح –  -10نهاد طربيه

عموديًا
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مشاهير 3441

حلول الشبكة السابقة

 -1عرين – وز – من –  -2رأس – ينعب –  -3زفاف – شتوكا –  -4آدم – بسر – ّلد –  -5رفات – ربط
حررهم –  -7صربيا – راتب –  -8بط – حسك – نفي –  -9ا ا ا – وسن – آه –  -10حسن ّ
– ّ -6
الرماح

حل الشبكة 3440
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األوسكار كأفضل ممثلة ثانوية عن
ممثلة فرنسية حصلت على جائزة
ُ
دوره ــا فــي فيلم « املــريــض اإلنكليزي « .تعتبر املمثلة األغـلــى ثمنًا في
تاريخ فرنسا
إعداد
نعوم
مسعود

 = 1+5+4+3مدينة بلجيكية ■  = 2+7+8+9جبل أردنــي ■ = 6+11+10

حل الشبكة الماضية :بهيج اسماعيل
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ثقافة وناس

ثقافة وناس

أدب

ميديا

19

تطبيع

«الثقافية التونسية» ...مجلة أدبية إلكترونية بــطموحات عربية
تونس ــ ريم بن خليفة
ل ـت ــون ــس تـ ــاريـ ــخ ح ــاف ــل فـ ــي إن ـت ــاج
امل ـجــات الـثـقــافـيــة .قـبــل االسـتـقــال،
ك ــان ــت ب ــاك ــورت ـه ــا ب ـم ـج ـلــة «ال ـف ـك ــر»
الـشـهــريــة ع ــام  .1955الحـقــا بــإيـعــاز
مـ ـ ــن الـ ـسـ ـلـ ـط ــة فـ ـ ــي ع ـ ـهـ ــد ال ـح ـب ـي ــب
بـ ــورق ـ ـي ـ ـبـ ــةّ ،أس ـ ـ ـ ــس ال ــدبـ ـل ــوم ــاس ــي
م ـح ـم ــد الـ ـع ــروس ــي امل ـ ـطـ ــوي مـجـلــة
«ق ـصــص الـفـصـلـيــة» ع ــام  ،1966ثم
أطـلــق األدي ــب ووزي ــر التربية آنــذاك
محمود املسعدي سنة  1975مجلة
شهرية هي «الحياة الثقافية» التي
صـ ــدرت ع ــن وزارة ال ـث ـقــافــة .تلتها
محاوالت أخرى كمجالت «املعارف»
و«الثقافة» و«الفنون» و«املسار»…
وأم ــام امل ـ ّـد الـتـكـنــولــوجــي ،تــراجـعــت
ال ـص ـح ــاف ــة ال ــورقـ ـي ــة إلـ ــى أن ك ــادت
الـيــوم تصير ذكــرى بسبب عجزها
ع ــن االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار .ونـ ـح ــن ف ــي ص ــدد

ضبابية في المفاهيم على
غرار مفهوم المثقف الذي
ّ
إدوارد سعيد بمزاوجة
عرفه َ
بين تعريفي «المثقف البطل»
و«المثقف المثالي»
الـ ـتـ ـفـ ـكـ ـي ــر ف ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذه اإلش ـ ـكـ ــال ـ ـيـ ــة،
ي ـط ــال ـع ـن ــا م ـ ــول ـ ــود ثـ ـق ــاف ــي ج ــدي ــد
ف ــي ت ــون ــس ،ه ــو م ـج ـلــة «ال ـث ـقــاف ـيــة
الـتــون ـسـيــة» اإلل ـك ـتــرون ـيــة .مــديــرهــا
ورئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ت ـ ـحـ ــريـ ــرهـ ــا الـ ـصـ ـح ــاف ــي
ّ
محمود الحرشاني يؤكد أن شكلها
يتماشى مــع املـســار الــذي انتهجته
وزارة ال ـث ـقــافــة م ـنــذ م ــدة م ــن خــال
ـرة «ال ـث ـقــافــة ع ــن ب ـعــد»،
تــرس ـيــخ ف ـكـ ّ
مـشـيـرًا إلــى أن ـهــا تـصــدر فــي نسخة
ور ّقـيــة فـقــط .وعــن تمويلها ،يجيب
بــأنــه مــا زال يقتصر عـلــى املجهود

ال ـش ـخ ـصــي ف ــي ان ـت ـظ ــار ال ـح ـصــول
ّ
على دعــم مــن وزارة الثقافة يمكنه
من تطويرها.
ت ـقــوم املـجـلــة عـلــى ف ـقــرات ع ــدة مثل
زواي ـ ـ ـ ــا «م ـ ـبـ ــدعـ ــون عـ ـل ــى ال ـش ـب ـك ــة»
و«ح ـ ـ ــوارات» و«م ـتــاب ـعــات ثـقــافـيــة»
و«ك ـت ــاب وآراء» يـنـشــرهــا جميعها
ع ـ ـلـ ــى امل ـ ـ ــوق ـ ـ ــع م ـ ــدي ـ ــره ـ ــا ورئ ـ ـيـ ــس
ت ـح ــري ــره ــا .ومـ ــن أبـ ـ ــرز امل ـســاه ـمــن
ف ـ ــي الـ ـتـ ـح ــري ــر أسـ ـ ــاتـ ـ ــذة ودك ـ ــات ـ ــرة
وإع ـ ـ ــامـ ـ ـ ـي ـ ـ ــون ع ـ ـلـ ــى غ ـ ـ ـ ـ ــرار أحـ ـم ــد
القديدي ،ومحفوظ الزعيبي ،وعبد
اللطيف الفراتي وغيرهم.
يسعى مـ ّ
ـؤســس املجلة إلــى إشعاع
ي ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاوز حـ ـ ـ ـ ـ ــدود ت ـ ـ ــون ـ ـ ــس .ف ـف ــي
ّ
م ـس ـت ـه ــل ـه ــا ،ن ـج ــد ت ـع ــري ــف امل ـج ـلــة
عـلــى الـنـحــو الـتــالــي «مـجـلــة ثقافية
تونسية الـهــوى ،عروبية التوجه».
ّ
ك ـم ــا أنـ ـه ــا م ـف ـت ــوح ــة لـ ـك ــل األق ـ ـ ــام،
فــي تــوجــه يـعـكــس ربـمــا الــرغـبــة في
االنـ ـفـ ـت ــاح وت ــوسـ ـي ــع دائ ـ ـ ــرة الـ ـق ــراء
وتـ ـن ــوي ــع املـ ــواض ـ ـيـ ــع ،ل ـك ـن ــه ي ـع ـ ّـري
أي ـ ـضـ ــا هـ ــاجـ ــس املـ ـص ــاع ــب امل ــال ـي ــة
ال ـتــي ق ــد ت ـحــول دون ان ـت ــداب أق ــام
ص ـح ــاف ـي ــة فـ ــي امل ـج ـل ــة إل ـ ــى جــانــب
الكتابات الطوعية.
كل فقرات املجلة بمقاالتها ،جمعها
ص ــاح ـب ـه ــا ل ـي ـن ـش ــره ــا عـ ـل ــى م ــوق ــع
منشأ على  ،word pressوهنا أيضًا
ّ
تتضح أزمة إمكانيات مادية حالت
دون اعـ ـت ـم ــاد م ــوق ــع م ـه ـنــي ي ـكــون
ل ــه وجـ ـ ــود ف ـع ـلــي دي ـن ــام ـي ـك ــي عـلــى
محركات البحث.
ّ
ف ــي حـقـيـقــة األمـ ــر ،فـ ــإن ه ــذه األزم ــة
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة مـ ـ ـ ــا ف ـ ـت ـ ـئـ ــت ت ـف ـت ــك
بـ ــال ـ ـص ـ ـحـ ــافـ ــة امل ـ ـك ـ ـتـ ــوبـ ــة وتـ ـخـ ـن ــق
الصحف واملجالت حتى تحول دون
استمرارية بعضها أو االكتفاء على
أقصى تقدير بنسخة الكترونية في
ّ
ظل غياب الدعم واإلعالن العمومي
وع ــزوف الـقــارئ عــن اقـتـنــاء الــورقــي
أم ـ ـ ــام اسـ ـتـ ـب ــدال ــه ب ــال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
ّ
وال ـن ـس ــخ الــرق ـم ـيــة .ل ـك ــن الـصـحــافــة
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اإللكترونية أيضًا ليست في منأى
سهولة وصول
عن هذه األزمة .رغم ّ ّ
ّ
الرسالة من خاللها ،إل أنها تتطلب
مصاريف مــن قبيل سعة اإلنترنت
ص ـح ــاف ـي ــن وم ـص ـم ـمــي
وأج ـ ـ ـ ــور ال ـ ّ
املواقع واملدققني اللغويني وغيرهم.
ّ
ول ـعــل امـتـنــاع ال ــدول ــة عــن مـســاعــدة
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــرائ ـ ـ ــد واملـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــات ال ـ ــورق ـ ـي ـ ــة
واإللـكـتــرونـيــة ،يـنـ ّـم أيـضــا عــن رغبة
في قمع صحافة الجودة ،باعتبارها

عـلــى ح ـ ّـد تـعـبـيــر هــابــرمــاس م ــوردًا
أساسيًا من موارد املجال العمومي
الــد ّيـمـقــراطــي ،وألن ال ـحــراك الفكري
يمثل املنبع األول للثورة والـحــراك
االجتماعي.
ّ
وي ـت ـمــثــل ال ـش ــق ال ـث ــان ــي م ــن األزم ــة
فــي اكـتـفــاء الـصـحــافــة الـثـقــافـيــة في
أغـلــب األح ـيــان ًبــاإلخـبــار والــوصــف
امل ـف ـعــم شــاعــريــة إل ــى ح ـ ّـد الـتـمــاهــي
مع األعمال الفنية من دون الخوض

فــي تعبيراتها ومــدارس ـهــا ،إضــافــة
إلـ ـ ــى غ ـ ـيـ ــاب ع ـن ـص ــر الـ ـنـ ـق ــد ال ـف ـن ــي
عنها .وهـنــا يجب أن نشير إلــى أن
الـنـقــد الـفـنــي أح ــد أع ـمــدة الصحافة
ّ
ال ـث ـقــاف ـيــة .ف ـهــو ي ـمــكــن امل ـت ـل ـقــي مــن
الفهم وفــك شـفــرات الــرســائــل إذا ما
اس ـت ـع ـص ــت ع ـل ـي ــه ،ووض ـ ـ ــع ال ـع ـمــل
الفني في سياقه التاريخي وبسط
التيارات الفكرية واأليديولوجيات
املـ ـع ــاض ــدة وامل ـخ ــال ـف ــة لـ ــه ،وال ــرب ــط

ب ــن مـخـتـلــف املـ ـ ـ ــدارس .وبــال ـتــالــي،
ّ
ف ــإن غـيــابــه قــد ينفي عــن الصحافة
الثقافية صفة االخـتـصــاص .ويجد
الـ ـ ـق ـ ــارئ ن ـف ـس ــه إزاء مـ ـب ــدأ ال ـث ــال ــث
املـ ــرفـ ــوع ،ف ـ ّ
ـإم ــا أن ت ـح ـمــل امل ـق ــاالت
هـ ـج ــاء ك ـق ـص ــائ ــد اب ـ ــن ال ـ ــروم ـ ــي ،أو
مدحًا يشابه قصائد املتنبي ،وليس
ً
ع ـمــا صـحــافـيــا قــوامــه املــوضــوعـيــة
والدقة والوضوح في الكتابة ،وهذا
ّ
ال ينسحب طبعًا ّ على كل اإلنتاجات
الصحافية ولـكــنــه يشمل معظمها
لألسف.
ّ
ث ــم إن ال ـص ـحــافــة ال ـث ـقــاف ـيــة تـشـكــو
ضـبــابـيــة فــي تـمـثــل بـعــض املفاهيم
ّ
عرفه
على غرار مفهوم املثقف الذي َ
إدوارد سعيد بمزاوجة بني تعريفي
«املثقف البطل» و«املثقف املثالي».
ّأول التعريفني ألنطونيو غرامشي
بفكرة املثقف العضوي الذي يعتبر
أن وظـ ـيـ ـف ــة املـ ـثـ ـق ــف أو املـ ـفـ ـك ــر فــي
امل ـج ـت ـمــع ال ي ـق ــوم ب ـهــا ك ــل ال ـن ــاس،
وثــان ـي ـه ـمــا ل ـج ــول ـي ــان ب ـي ـن ــدا ال ــذي
يــرى أن املثقفني الحقيقيني هــم من
يشكلون طبقة العلماء واملتعلمني
النادرين.
واستنادًا إلى هذا التعريف يضطلع
املـثـقــف بــوظـيـفــة تــوعــويــة ومــراكـمــة
م ـع ــرف ـي ــة ض ـم ــن سـ ـي ــاق اج ـت ـمــاعــي
ّ
ليؤدي
وسياسي واقتصادي معني
إل ــى ط ـف ــرة ف ـك ــري ــة .وم ــن أج ــل ذل ــك،
يـطـلــق ع ـلــى امل ـث ـق ـفــن ل ـفــظ «طـبـقــة»
اسـتـنــادًا إل ــى تحليل مــاركـســي ّ
يقر
ب ــاشـ ـت ــراك ه ـ ــذه ال ـف ـئ ــة فـ ــي ظـ ــروف
اإلنتاج إن صح التعبير.
ّ
ّ
وإذا سلمنا بالفكرة السابقة فإنه
ّ
ّ
لـ ـي ــس ب ــإمـ ـك ــان كـ ـ ــل م ـ ـحـ ــرر ث ـقــافــي
اإلملـ ــام بــالـثـقــافــة وامل ـعــرفــة الـكــافـيــة،
وه ـ ـ ـنـ ـ ــا ت ـ ـ ـبـ ـ ــرز حـ ـ ــاجـ ـ ــة الـ ـصـ ـح ــاف ــة
ال ـث ـق ــاف ـي ــة ل ـل ـم ـح ــرر امل ـث ـق ــف أي ـض ــا
أكـ ـث ــر م ــن حــاج ـت ـهــا مل ــال ـك ــي ق ــواع ــد
الـنـقــل واألخ ـبــار أحـيــانــا .أضــف إلــى
ذلــك امل ـغــاالة فــي قــذف املصطلحات
وامل ـفــاه ـيــم املـ ـج ــردة وامل ـب ـه ـمــة على

جـســد امل ـق ــاالت حـتــى ت ـتــوه املـعــانــي
عــن ال ـق ــارئ .تـعـقـيــد مـ ـ ّ
ـرده االعـتـقــاد
السائد بأن وجود املجالت الثقافية
ك ــان م ــن أج ــل الـ ـق ــراء امل ـث ـق ـفــن دون
ً ّ
سواهم ،وهي ال تلقى إقباال إل لدى
ه ــذه الـفـئــة .وي ـبــدو أن الصحافيني
امل ـت ـخـ ّـص ـص ّــن ف ــي املـ ـج ــال أنـفـسـهــم
صاروا يتبنون هذه الفكرة.
وإن تـ ــراجـ ــع دور «األراذل» ك ـمــا
ّ
يسمي املثقفني
كــان أن ــور ال ـســادات
ح ـ ـن ـ ـقـ ــا أو كـ ـ ـم ـ ــا ي ـ ـ ـقـ ـ ــول ج ـ ــوزي ـ ــف
غــوب ـلــز  -وزي ـ ــر ال ــدع ــاي ــة ال ـن ــازي ــة -
ّ
ع ـن ـهــم «ك ــل ـم ــا س ـم ـعــت ك ـل ـمــة مثقف
ّ
تحسست مسدسي» نحو االلتصاق
بــال ـس ـيــاســة وال ـس ـيــاس ـيــن أح ـيــانــا،
ً
ك ــان عــامــا آخ ــر مــن عــوامــل تــراجــع
مكانة الصحافة الثقافية ،حيث لم
ي ـعــد امل ـث ـقــف مـســاهـمــا ف ــي االرت ـق ــاء
ب ــال ــوع ــي ال ـج ـم ـعــي مل ـق ــاوم ــة سـلـطــة
رأس امل ـ ـ ــال أو حـ ـت ــى لـ ـيـ ـك ــون سـ ـدًا
منيعًا أم ــام رســائــل إع ــام املـجــاري
و«ش ـع ـب ــوي ــة» م ــا تـ ـ ـ ّ
ـروج ل ــه م ــواق ــع
التواصل االجتماعي.
لـقــد أش ــاح ــت الـثـقــافــة بــوجـهـهــا عن
امل ـث ـق ـف ــن وأفـ ـسـ ـح ــت امل ـ ـجـ ــال ن ـحــو
انكشاف أزمة معرفية عميقة وعجز
ع ــن ال ـت ـط ــوي ــر والـ ـتـ ـط ــور وال ـتــأث ـيــر
وال ـ ـتـ ــأثـ ــر .فـ ــا تـ ـت ــوق ــف ت ـم ـظ ـه ــرات
م ـ ــا ذك ـ ــرن ـ ــا عـ ـن ــد إبـ ـ ـ ـ ــداء اآلراء فــي
امل ـن ــاب ــر اإلع ــام ـي ــة ،إن ـم ــا ت ـت ـجــاوزه
ن ـح ــو ال ـك ـت ــب واملـ ـ ـق ـ ــاالت الـسـخـيـفــة
واملـ ـ ـ ــأجـ ـ ـ ــورة ف ـ ــي بـ ـع ــض األحـ ـ ـي ـ ــان.
كـمــا أنـهــم لــم يـكـ ّـونــوا رؤي ــة مغايرة
للقضايا املطروحة الـيــوم .فــي حني
ك ـ ــان امل ـث ـق ــف فـ ــي مـ ــا م ـض ــى يــوجــه
ويشكل الــرأي العام ويرفع درجــات
األمامية
الوعي ليكون في الصفوف
ّ
دفــاعــا عــن قـضــايــا مـجـتـمـعــه ،فــإنـنــا
الـيــوم إزاء تبعية املثقفني للسلطة
وتـعـلـيــل تـقـصـيــرهــم ال ــدائ ــم بضآلة
دعم وزارة الثقافة.
athagafia.blogspot.com
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أمل بوشارب تترك القارئ على قارعة النهاية
الجزائر ـــ سارة سليم
ال ـك ـتــابــة بـشـكــل ع ــام ن ــوع م ــن أن ــواع
ّ
الـ ـتـ ـم ـ ّـرد ،ي ـم ــارس ــه ال ـك ــات ــب ع ـلــى كــل
مــا يمكن أن يشكل فــي نـظــر الـقــارئ
أو املـ ـجـ ـتـ ـم ــع تـ ـك ــريـ ـس ــا .ه ـ ــي ث ـ ــورة
ّ
على كــل مــا هــو تقليدي .وال نقصد
ب ــالـ ـتـ ـم ـ ّـرد ال ـت ـع ــري ــف الـ ـس ــائ ــد الـ ــذي
الـتـصــق بالكلمة ،وإن ـمــا الـتـمــرد هو
الـكـتــابــة بشكل جــديــد ومـخـتـلــف في
ثــوب غير الــذي اعتدناه ،وبحكايات

موهبة في تحويل الخيال العلمي
إلى مادة دسمة لرواياتها
ّ
ب ـك ــر غ ـي ــر ت ـل ــك الـ ـت ــي أل ـف ـن ــاه ــا .ل ـعــل
كـ ـت ــاب الـ ـج ــزائ ــري ــة اإليـ ـط ــالـ ـي ــة أم ــل
بـ ـ ـ ــوشـ ـ ـ ــارب (« )1984امل ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــردة»
Buendia
( L›anticonformistaـ ـ .2019
ّ
 ،)Books. Italiaجــاء لـيـ ّ
ـرســخ ويفند
م ــا أردنـ ــا ق ــول ــه .ال ــذي ي ـقــرأ أعـمــالـهــا
ب ـ ـ ـ ـ ــدءًا بـ ـمـ ـجـ ـم ــوعـ ـتـ ـه ــا ال ـق ـص ـص ـي ــة
العربية «عليها ثالثة عشر» (2013
ـ ـ مـنـشــورات «الـشـهــاب» الـجــزائــريــة)
وروايـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا ال ـب ــول ـي ـس ـي ــة «س ـ ـكـ ــرات
نجمة» (  2015ـ منشورات «الشهاب»)

وع ـم ـل ـه ــا األخ ـ ـيـ ــر «ثـ ــابـ ــت ال ـظ ـل ـمــة»
( 2018ـ ـ ـ مـ ـنـ ـش ــورات «الـ ـشـ ـه ــاب»)،
يدرك أنه أمام ّكاتبة ال تستسهل أبدًا
فعل الكتابة .إنها تكتب ألن الكاتب
داخـلـهــا أراد أن ي ـقــول شـيـئــا .ولـهــذا
نلحظ أن هناك فترات متباعدة بني
أعمالها .هذا ما ملحناه فيها مقارنة
ببعض الكتاب والكاتبات من أبناء
ج ـي ـل ـهــا ال ـ ـ ــذي ص ـ ــار الـ ــواحـ ــد مـنـهــم
ّ
ً
يكتب ك ــل سـنــة ع ـمــا ،ويـثـيــر خلفه
الكثير مــن الــزوابــع الـتــي ســرعــان ما
تنطفئ بفعل التراكم .هي تشتغل في
نصوصها على صناعة القارئ الذي
ّ
يــريــد أن ي ـقــرأ أدب ــا حقيقيًا يمتعنا
ّ
مطعم باملعرفة ،متعوب
كـقــراء .أدب
عليه لغة وسردًا وموضوعًا.
عندما تقرأ «ثابت الظلمة» ،تدرك أنك
أم ــام رواي ــة بوليسية حديثة تحمل
ف ــي ج ـع ـب ـت ـهــا ال ـك ـث ـيــر م ــن األس ـ ـ ــرار،
مثقلة بكم معرفي هائل ،تسرد قصة
جاسوسية متعلقة بمخطوط سري
موجود في منطقة األهقار ،وتتحدث
ع ــن ب ــارون ــات ص ــائ ــدي ال ـك ـنــوز .كما
أنها تتطرق إلــى الفساد الــذي ينخر
املـجـتـمـعــات ب ــدءًا بـفـســاد املـســؤولــن
واإلدارات ،ان ـ ـطـ ــاقـ ــا مـ ـم ــا ي ـح ــدث
فــي ال ـجــزائــر والـكـثـيــر م ــن القضايا
االج ـت ـمــاع ـيــة .نـلـمــس ذل ــك أي ـضــا في

ّ
سردي مثير
تعالج قضايا اجتماعية بالغة األهمية بأسلوب

خنجر اإلعالم السعودي في ظهر فلسطين
ُ
بالجملةّ ،
تتكرر فيها عبارات «التطبيع» ،وتشهر فيها
زينب حاوي
للمرة األولى النظرة العدائية للفلسطيني .ففي مقالة
«ال ـعــدو هــو ال ــذي ال ي ـقـ ّـدر وقـفـتــك مـعــه ويـسـ ّـبــك ليل بعنوان «الفلسطينيون ٌ
كراهية ال تنقضي!»
بحر من
ٍ
نهار أكثر من اإلسرائيليني .دخلنا حروبًا من أجل نشره محمد الساعد في صحيفة «عكاظ» السعودية
ّ
فلسطني وقطعنا النفط عن أميركا من أجــل قضية أول من أمس ،اتهم الكاتب السعودي الفلسطينيني بـ
فـلـسـطــن .وع ـنــدمــا أصـبـحــت لــديـهــم سـلـطــة ،دفعنا «الكذب والتزوير املمنهج واملقصود» ،وبتوقيع «وثائق
رواتبهم وتكاليفهم بالرغم من ّأننا أحق بهذه األموال .البيع للمنظمات الصهيونية» ،وبااللتحاق بـ«الكنيست
ّ
وح ــن ي ـجــدون أي فــرصــة ،ف ــإن أول مــن يهاجمونه اإلسرائيلي» ،والعمل في «جيش الدفاع اإلسرائيلي»،
الـ ـسـ ـع ــودي ــة» ...عـ ـب ــارات ســاق ـهــا امل ـم ـثــل ال ـس ـعــودي وبأنهم «وحدهم من اعترف بإسرائيل ومن تفاوض
ّ
راش ــد الـشـمــرانــي فــي مسلسل «مـخــرج ( »7تأليف م ـع ـه ــا» .امل ـق ــال ــة ت ــذه ــب أبـ ـع ــد م ــن هـ ــذه االتـ ـه ــام ــات
لتصب حقدها أكثر من خالل ّ
ّ
االدعاء بأن
خلف الحربي ـ إخــراج أوس الشرقي ـ ـ شبكة  mbcالعشوائية،
ّ
السعودية) ،ولم تكن مصادفة أن تتكرر ولو بصيغ الفلسطينيني استغلوا قضيهم باستخدام «االبتزاز
مختلفة في اإلعالم السعودي.
ّ العاطفي» ،وكــان هدفهم «االس ـتــرزاق واالنـتـقــام من
ّ
منا قد يصدق ،أن نصل يومًا إلى مرحلة ُ
شن
ي
من
ق ــدر خ ــروج ال ـب ـتــرول فــي أراضـ ــي ب ــدو ال ـص ـحــراء ال
فيها هجوم عنيف على الفلسطينيني وتتم شيطنتهم ،في مزارع حيفا ويافا»! ضمن السياق ذاته ،نشرت
ّ
واتـهــامـهــم ببيع أرضـهــم كجزء
مـ ـق ــال ــة أم ـ ـ ــس ف ـ ــي ال ـص ـح ـي ـف ــة
م ــن ال ـت ـم ـه ـيــد ل ـت ـفــريــغ الـقـضـيــة
نـ ـفـ ـسـ ـه ــا ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان «ال ـت ـط ـب ـي ــع
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة م ـ ــن ج ـ ــذوره ـ ــا،
..التمثيل والواقع!» للكاتبة هيلة
ّ
والــدخــول مـبــاشــرة فــي عالقات
املـ ـ ـش ـ ــوح .م ــن ـن ــت األخـ ـ ـي ـ ــرة فــي
م ــع االحـ ـت ــال اإلس ــرائ ـي ـل ــي .ما
مقالتها بــأن الـسـعــوديــة دعمت
مقاالت في الصحف
يـحـصــل الـ ـي ــوم ،ع ـلــى امل ـنـ ّـصــات
القضية الفلسطينية وضربت
تؤبلس
السعودية
الخليجيةّ ،
ّ
تعدى بأشواط تمرير
وتشجع على مـعـهــا «أن ـبــل امل ــواق ــف» ،وراح ــت
الفلسطيني
رســائــل مــن هنا أو هـنــاكّ ،
ّ
تبرر
املصروفة ،على
تعدد املليارات
ّ
إسرائيل
مع
التطبيع
الـتـطـبـيــع ،وتـعـمــل عـلــى صياغة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن .ول ـ ـعـ ــل امل ـق ــال ــة
ً
ص ـ ـ ــورة م ــؤن ـس ـن ــة ل ّــاحـ ـت ــال.
األكثر ت ــداوال كانت من نصيب
نحن اليوم ،أمــام خطة سعودية
ال ـك ــات ــب ع ـبــد ال ــرح ـم ــن ال ــراش ــد
ُ
ممنهجة ،تستخدم فيها الدراما
الـ ـت ــي نـ ـش ــرت ق ـب ــل ي ــوم ــن فــي
ّ
ّ
وصناعها ،الكتاب والصحافة،
«الـشــرق األوس ــط» تحت عنوان
والـعــالــم اإللـكـتــرونــي ،لـضــرب القضية الفلسطينية« ،الـتـطـبـيــع لـيــس الـقـضـيــة» .وف ــي مـضـمــونـهــا ،تأكيد
وإلـغــائـهــا مــن ال ـت ــداول وال ــوج ــود حـتــى .ولـيــس وســم على أن الحكومات العربية غير عاجزة عن توسيع
«#ف ـل ـس ـطــن_ل ـي ـســت_ق ـض ـي ـتــي» ،ال ـ ــذي ان ـت ـشــر في الـتـجــارة وفـتــح األسـ ــواق .وهـنــا ،بــرأيــه «إســرائـيــل لن
الساعات القليلة املاضية ،من ِقبل الذباب اإللكتروني تكون استثناء» ،وتستطيع هــذه الحكومات توجيه
السعودي ،إال صورة واضحة ّ
عما يريده ّ
ولي العهد الــرأي الـعــام ،بما أنها تسيطر على اإلعــام والتعليم
السعودي محمد بن سلمان في اإلسهام في تصفية واملـســاجــد والـنـقــابــات وال ـش ــارع« ،نـحــو التصالح مع
وبجولة سريعة
القضية وزرع الشقاق بني السعوديني والفلسطينيني .الصديق
الجديد أو شيطنته»! هكذاّ ،
ّ
الطرح الدرامي في املسلسل املذكور ،وإلى جانبه «أم عـلــى مــا يـضــخــه اإلع ــام ال ـس ـعــودي بـكــل منصاته،
ّ
هارون» (تأليف محمد وعلي شمس ـ ـ إخراج محمد تتضح املشهدية أكثر ،باستكمال بن سلمان ،آخر
جمال العدل ـ ـ  ،)mbcيسعى إلسباغ صفات الطيبة حـفــاتــه الـجـنــونـيــة لتصفية الـقـضـيــة الفلسطينية،
واأللفة على الصهاينة ،مقابل شيطنة
الفلسطيني ،وشيطنة شعبها ،وتعميم صفات العمالة ،واالنبطاح
ً
وتذكيره بــأن السعودي صــرف على قضيته أمــواال عليه ...لصالح صــورة مالئكية لالحتالل ،ترسمها
طــائـلــة ،وح ـتــى خ ــاض حــروبــا كــرمــى ل ــه! يــأتــي دور ال ــدرام ــا الــرمـضــانـيــة الـحــالـيــة ،وت ـحــاول الـسـطــو على
ّ
تضج هذه األيام ،بمقاالت تاريخية فلسطني.
الصحافة السعودية ،التي
رسمة الكاريكاتوريست الفلسطيني محمد سباعنة ّردًا على وسم «#فلسطين_ليست_قضيتي»

البوليسية «سكرات نجمة»
روايتها
ً
ّ
التي ال تقل قيمة عن األولى من حيث
ال ـق ـضــايــا ال ـت ــي ت ـت ـنــاول ـهــا ف ــي طــرح
بــول ـي ـســي مـ ـش ــوق .هـ ــذا م ــا يــدفـعـنــا
لـلـقــول ب ــأن أم ــل بــوشــارب لــم تعتمد
على نمط واحــد فــي أعمالها ،وإنما
انتهجت أكثر من نهج .لذا ،فعمالها
ّ
يسمى بالرواية
يندرجان ضمن مــا
املعرفية وكذلك البوليسية الحديثة
(رواية «األسرار» .)Thriller
الـ ــافـ ــت أيـ ـض ــا فـ ــي ك ـت ــاب ــات ـه ــا أن ـهــا
ّ
متمكنة مــن جــوانــب عملها مــن دون
أن تفلت شـيـئــا .فــي بـعــض األح ـيــان،
ً
نقرأ أعماال عادية خالية من املعارف
الـعـلـمـيــة ،وال تـحـتــوي عـلــى األس ــرار
ً
واألل ـ ـغـ ــاز ،ل ـكــن كــات ـب ـهــا ف ـشــل فـشــا
ّ
ذريـعــا فــي التحكم بــزمــام نصه .لكن
هــذه الــروائـيــة واملترجمة الجزائرية
ت ـم ـت ـلــك ال ـص ـن ـع ــة ،وت ـش ـت ـغ ــل أي ـضــا
ّ
عليها .تكتب بحرفية عالية تتجلى
م ــن خــال ـهــا س ـعــة اط ــاع ـه ــا ،وكــذلــك
موهبتها الـفــذة فــي تحويل الخيال
العلمي إلــى م ــادة دسـمــة لرواياتها،
إلـ ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب مـ ـع ــالـ ـجـ ـتـ ـه ــا ق ـض ــاي ــا
اجـتـمــاعـيــة بــالـغــة األهـمـيــة بأسلوب
ّ
سردي مثير .كما أن رواياتها خالية
م ــن الـ ــزوائـ ــد والـ ـشـ ـح ــوم اإلن ـشــائ ـيــة
التي تفسد فعل الكتابة .هي بالفعل

املتمردة على طقوس الكتابة ،حتى
استطاعت أن تخلق لنفسها مسارًا
يشبهها تكتب الــروايــة كما يكتبها
الراسخون في فعل الكتابة العارفون
بعواملها وطقوسها .بيد أننا كقراء
م ـل ـل ـنــا تـ ـك ــرار ال ـث ـي ـم ــات ن ـف ـس ـهــا عــن
قصص الحب والخيانة واملواضيع
التي ال يمكن بـ ّ
ـأي شكل من األشكال
أن تــرفــع ذائ ـقــة ال ـق ــارئ وال مـسـتــواه
الفكري .من هنا ،تبدو أمل بوشارب
مـخـتـلـفــة ت ـم ــام ــا ع ــن أبـ ـن ــاء جـيـلـهــا،
ً
ف ــال ــذي ي ـقــرأ أعـمــالـهــا وي ـق ــرأ أع ـمــاال
أخرى يستطيع أن يدرك حجم الفرق.
الجميل في أعمالها أنها تترك القارئ
ّ ً
محمال بالكثير
على قارعة النهاية،
من األسئلة .تتيح له املجال كي يسأل
ويـ ـتـ ـس ــاءل ،وه ـ ــذا ه ــو ب ــرأي ــي ه ــدف
ً
ّ
األدب .فال نريد أن نقرأ أدبًا يفكر ّبدال
منا ،وإنما نريد أن نقرأ أدبــا يحثنا
على التفكير ويدعونا دائمًا إلى كسر
جدار الصمت بطرح األسئلة.
ح ـق ـي ـق ــة ن ـ ـ ـ ـ ــادرًا م ـ ــا يـ ـشـ ـب ــه الـ ـك ــات ــب
ن ـصــوصــه ،لـكــن ه ــذه الـكــاتـبــة تشبه
نـصــوصـهــا إب ــداع ـي ــا وإن ـس ــان ـي ــا .في
أع ـمــال ـهــا ،ت ـح ــاول دائ ـم ــا أن تـحـتــرم
قارئها وترفع ذائقته ،فـ «هناك كتب
ل ـي ـســت مل ــن ي ـك ـت ـب ـهــا ،وإنـ ـم ــا ه ــي ملن
يعانيها» على ّ
حد تعبير ماركيز.
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
فصيلة الشعراء

ُ
ُ
َ
ُ
لوال ُ
تأديب العالم،
في
املشروعة
والرغبة
األلم ،والخوف،
ِ
ٌ
ول ــوال وي ـ ٌ
ـات كـثـيــرة ،وهــزائــم كـثـيــرة ،وط ـغــاة كثيرون،
ٌ
وقبح ٌ
كثير وكثير...
ُ
َ ّ
ُّ
(ولوال ،قبل كل شيء ،كراهية ما يستحق الكراهية)
ُ
ُ
يمكن أن تنشأ ديانة الجمال
كيف كان
ُ
ََ
ـام املـ َـر ِّوعـ ِـة
وتــولــد فصيلة ال ـش ـعـ ِ
ـراء ...مهندسي األح ـ ِ
والجرائم الـكاملة؟
َ
كيف ...لوال...؟

يومئذ
ٍ

صورة
وخبر

ّ
التجـول فـي العـراق ،عـاد بعـض الباعـة إلـى
بعـد تخفيـف إجـراءات حظـر
الشـوارع فـي محاولـة لكسـب رزقهـم فـي شـهر رمضـان ،وسـط الظـروف
االقتصاديـة الصعبـة التـي فاقمهـا انتشـار فيـروس كورونـا .مـن بيـن
ّ
المصوريـن وهـو يعـرض مجموعـة مـن اآلالت
هـؤالء ،رجـل رصدتـه عدسـات
الموسـيقية للبيـع فـي وسـط بغـداد ،جالسـا علـى حافـة الطريـق مرتديـا
ّ
كمامتـه( .أحمـد الرباعـي ـــ أ ف ب)

َ
َ
ُ ُ
ّ
ـات
فقط ألنني أبـغــض الخونة والقديسني ورف ــاق األوقـ ِ
الضائعة:
ُ
وآخر ما أرجوهَ ،
ُ
ُ
أصير مسيحًا،
يوم
ّأول
ْأن ُت َ
قام إكرامًا لذكراي
ُ
َ
وشعراء يائسني،
بأسماء مشعوذين ،وقراصنة،
كنائس
ِ
َ
آالم الــوحــدةَ ،
ّ
َ ّ
بقلوبهن ُ
وأذهـ َـب
ات فتك ْت
ـرات ت ِقي ٍ
وعــاهـ ٍ
َ ّ
انع ُ
الرحمة ُ
وداء األمل،
دام
ِ
عقولهن ِ
ّ
َ
اق منتحرين.
و :...عش ٍ
ُ
ُ
أنجزت
سأكون سعيدًا بما
يومئذ
ٍ
ُ
َ
لنفسي :طوبى!
وسأقول
يومئذ...
ٍ

بالنار والموسيقى ...بهجة رمضان في القدس

جاهدة وهبة:
حفلة إلكترونية

محمد شكري ضيفًا
على «أبناء صيدا البلد»

مع انتشار فيروس كورونا
وتشديد إجراء ات اإلقفال حول
العالمُ ،ولدت مبادرات فنية
وثقافية ّ
عدة عبر اإلنترنت .في
ّ
هذا اإلطار ،يحرص «املجمع
الثقافي» في أبو ظبي ،عبر
السوشال ميديا ويوتيوب،
على إطالق أنشطة تسهم في
الترفيه عن الناس في هذه
ً
مثالّ ،
عرف
األوقات العصيبة.
ّ
«املجمع الثقافي» متابعيه على
ّ
ُ
فنانات عرضت أعمالهن لديه.
غد الجمعة ،يدعو إلى
وبعد ٍ
متابعة حفلة ستحييها الفنانة
والباحثة الفلسطينية دالل
أبو آمنة عبر قناته الرسمية
على يوتيوب ،قبل أن يحني في
 15أيار (مايو) الحالي موعد
السهرة اإللكترونية الخاصة
بالفنانة اللبنانية جاهدة
وهبة (الصورة) عند الساعة
ً
مساء بتوقيت بيروت.
الثامنة
(للمشاهدةwww. :
youtube.com/c/
)abudhabiculturalfoundation

في إطار لقاءاته الثقافية الدورية،
يدعو نادي القراءة «جمعية أبناء
صيدا البلد» ،املعروف باسم
«يال نقرأ» ،إلى جلسة افتراضية
يعقدها مساء  16أيار (مايو)
الحالي عبر تطبيق «زوم» ملناقشة
رواية «الخبز الحافي» (دار
ُ
الساقي ـ كتبت في السبعينيات)
للروائي املغربي الراحل محمد
شكري ( 1935ـ  /2003الصورة).
ّ
يعد هذا الكتاب من أشهر أعمال
ّ
شكري ،وهو عبارة عن تصور
للعالم السفلي للحياة في املغرب.
ّ
والتشرد والجوع
عالم البؤس
الذي ّ
السارقني.
باملدمنني
يعج
ّ
وقد كتبها الراحل بعد تعلمه
القراءة والكتابة في العشرين
من عمره مستلهمًا أجواءها من
ّ
الذاتية.
سيرته
*مناقشة «الخبز الحافي» :السبت 16
أيار (مايو)  2020ـ الساعة التاسعة
ً
مساء ـ تطبيق  .ZOOMعلى
إال ربعًا
الراغبني في املشاركة إدخال رمز
املرور777 868 701 :

تصاعدت ألسنة اللهب من أطراف
ّ
حني جاب مسرح
عصي املؤدين في ّ
مهرجان رمضان املتنقل الشوارع
ّ
الخلفية للقدس الشرقية ،وهلل
األطفال وآباؤهم وهم يشاهدون
املوكب من شرفاتهم .وعلى جانب
ُ
العربة املكشوفة ،كتبت عبارة «إجاك
رمضان .خليك بالبيت رمضان
بستاهل» .فقد أفسد الخوف من
تفشي جائحة كورونا أجواء شهر
الصوم في القدس املحتلةّ ،
وبدل
الكثير من العادات والتقاليد الراسخة.
ووسط القيود املفروضة على
الحركة وإجراءات العزل الجزئي
وتعليق صالة الجماعة في
املساجد ،أدركت فرقة «مجموعة
ّ
البهاء» الشبابية أن الفرص ضئيلة
في عودة املشاهدين ملتابعة

عروضها االجتماعية والثقافية.
لذلك ،لجأت في رمضان  2020إلى
ربط عربة مكشوفة مضاءة بفانوس
بسيارة يقودها عدد من أعضائها
في أحياء القدس الشرقية ،مثل حي
الشيخ جراح كل ليلة بعد اإلفطار،
ّ
ويؤدون أغنيات خاصة باملناسبة.
في حديث إلى وكالة «رويترز»،
قال املوسيقي وائل أبو سلعوم
( 40عامًا)« :بدأنا منذ سنتني بفن
الشارع ...أما هذه السنة ،ومع اإلقفال
ُ
املفروض بسبب كورونا ،فقد أرغمنا
على ابتكار ّفكرة جديدة قائمة على
املسرح املتنقل» .هكذا ،وقفت غالبية
املشاهدين قرب بوابات املنازل ،فيما
كان األطفال يركضون بجوار الفنانني
تتبعهم أسرهم في السيارات بني
ّ
املتعرجة.
شوارع القدس الضيقة
ّ
(عمار عوض ــ رويترز)

«دار اآلداب»:
حان وقت العودة!
خالل األزمة الصحية العاملية،
وفي ظل إجراءات التعبئة
العامة التي أغلقت غالبية
املؤسسات اللبنانية ،واصلت
ّ
«مؤسسة اآلداب» مواكبة ّ
القراء
العرب على امتداد جائحة
كورونا من خالل النسخة
اإللكترونية من «مجلة اآلداب».
أما اآلن ،ومع بدء املرحلة
الثانية من تخفيف التعبئة
العامة املستمرة في البالد لغاية
 24أيار (مايو) الحالي ،فقد
ّ
استئناف
املؤسسة عن
أعلنت
ً
نشاط «دار اآلداب» ،مؤكدة عبر
ّحساباتها على السوشال ميديا
أنها سـ «تواجه مع ّ
قرائها
ّ
األحباء سائر األوبئة الثقافية
ّ
واالجتماعية» .علمًا بأن الدار،
نشطت طوال الفترة املاضية،
على مواقع التواصل االجتماعي
بهدف التثقيف والترفيه عن
الكبار والصغار (اقتراحات كتب
من إصداراتها ،قراءة قصص
لألطفال عبر يوتيوب بصوت
سماح إدريس /الصورة.)...

