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سياسة

سياسة
قضية اليوم

ّ
تهديد أميركي لبري:
االبتعاد عن حزب الله أو العقوبات!
تقرير

ّ
الحاكم بأمر االقتصاد يضلل الحكومة

عون نحو استدعاء سالمة للمثول أمام مجلس الوزراء؟
يبدو أن اللحظة حانت لمساءلة حاكم مصرف لبنان رياض سالمة حول مخالفاته المتمادية لقانون النقد والتسليف .بحسب
المعلومات المتداولة ،برز ّ
توجه لرئيس الجمهورية ميشال عون يقضي بالطلب إلى مجلس الوزراء استدعاء سالمة واالستماع
إليه بعد حملة التهويل التي قادها نهاية الشهر الماضي ودعوته إلى تقليص القطاع العام استنادًا إلى معطيات مضللة
محمد وهبة
«إعادة االنتظام القانوني الى العالقة
بــن م ـصــرف لـبـنــان وال ـح ـكــومــة» هو
الـعـنــوان األب ــرز للمؤتمر الصحافي
الذي عقده وزير االقتصاد والتجارة
مـنـصــور بـطـيــش الـخـمـيــس املــاضــي.
فــامل ـف ـتــرض ب ـحــاكــم امل ـص ــرف ري ــاض
س ـ ــام ـ ــة أن ي ـ ـطـ ـ ّـبـ ــق قـ ـ ــانـ ـ ــون ال ـن ـق ــد
وال ـت ـس ـل ـي ــف ال ـ ـ ــذي ي ـح ـص ــر عــاق ـتــه
بـ ــال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال نـ ـص ــوص
ّ
قانونية ،ال عبر تصريحات مضللة
 فــي مــؤتـمــرات وعـبــر «تــويـتــر» وفــيلقاءات جانبية ّ -
تحمل القطاع العام
م ـســؤول ـيــة ال ـع ـجــز امل ــال ــي وت ـش ـتــرط
تقليصه لضبط العجز ،فيما الهدف
التغطية على ّ
حصة الدين العام من
العجز بما فيها خدمته واملنتفعون
منه.
كلمة بطيش ال ــذي لــم ُيـتــح لــه قولها

الحريري يوفد وسطاء
إلى بعبدا لثني رئيس الجمهورية
عن استدعاء سالمة وفتح
الملفات المشبوهة
في مجلس ال ــوزراء رغــم طلبه الكالم
أكـثــر مــن م ـ ّـرة ،لــم تـعـ ّـبــر عــن قناعاته
ف ـح ـســب ،ب ــل أي ـضــا ع ــن رغ ـبــة رئـيــس
الـجـمـهــوريــة مـيـشــال ع ــون فــي إع ــادة
االعـ ـتـ ـب ــار لـ ـلـ ـح ــدود ال ـق ــان ــون ـي ــة بــن
املـ ـص ــرف وال ـح ـك ــوم ــة .وأه ـم ـي ــة ه ــذا
االنـ ـتـ ـظ ــام ت ـك ـمــن ف ــي وجـ ـ ــود مـلـفــات
مـصــرفـيــة ونـقــديــة مـثـيــرة للشبهات،
أبرزها تلك التي ّ
تطرق إليها بطيش،
مثل الهندسات املالية وسياسة رفع
الفائدة والقروض املدعومة.
وفي املعلومات أن ّ
توجهًا بدأ يتبلور
ل ــدى رئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة بــاسـتــدعــاء
سالمة إلى مجلس الــوزراء لالستماع
إل ـيــه ،مــا أرب ــك رئـيــس الـحـكــومــة سعد
الحريري ودفعه إلى إيفاد وسطاء ّإلى
بعبدا لثني الرئيس عن ذلك ،وتجنب
فـ ـت ــح املـ ـلـ ـف ــات ال ـ ـتـ ــي اسـ ـتـ ـف ــاد م ـن ـهــا
الحريري نفسه ،بصفته أبــرز املالكني
ملـجـمــوعــة الـبـحــر امل ـتــوســط ،وآخ ــرون

ّ
على بندين :اإلدارة
املــركــزي ،تتوزع ّ
الـ ـع ــام ــة الـ ـت ــي ت ـم ــث ــل  %10وال ــدع ــم
 %3.7ال ــذي ال يتضمن الكلفة التي
يدفعها مصرف لبنان .وعمومًاّ ،
تعد
ّ
ه ــذه املـســاهـمــة مــؤش ـرًا عـلــى القيمة
املـضــافــة الـتــي قـ ّـدمـهــا الـقـطــاع الـعــام
لالقتصاد.
سـبــة اإلنـ ـف ــاق ال ـع ــام إل ــى الـنــاتــج
 نـ ّم ـ ـ ــؤش ـ ـ ــر قـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــي ل ـ ـل ـ ـم ـ ـقـ ــارنـ ــة م ــع
دول أخـ ـ ــرى ولـ ـي ــس ل ـه ــا أي مـعـنــى
ّ
واألصح هو مقارنة كلفة
اقتصادي.
اإلن ـفــاق عـلــى بـنــد مــا مــن أص ــل كلفة
اإلنـ ـف ــاق اإلج ـم ــال ـي ــة .هـ ــذا ي ـع ـنــي أن
ال ــروات ــب واألجـ ــور ولــواحـقـهــا (كلفة
اإلدارة ال ـعــامــة والـ ـق ــوى الـعـسـكــريــة
وال ـت ـق ــاع ــد وت ـق ــدي ـم ــات أخـ ـ ــرى مـثــل
والساعات
املنح املدرسية واملكافآت
ّ
اإلضافية وتحويالت أخ ــرى) مثلت
ع ــام  2017ن ـحــو  %35م ــن مـجـمــوع
ال ـن ـف ـقــات ال ـح ـكــوم ـيــة ،فـيـمــا اسـتــأثــر
ال ــدي ــن الـ ـع ــام ب ـن ـحــو  %32م ــن هــذه
النفقات ،واستحوذت الكهرباء على
.%8.6
هنا ،وقع الحاكم املمسك باالقتصاد
ال ـل ـب ـنــانــي ف ــي خ ـط ــأ م ـم ـي ــت .إذ أن ــه
ليس قادرًا على التمييز بني النفقات
الـعــامــة وال ـنــاتــج املـحـلــي اإلجـمــالــي،
وبني طرق قياس األعباء وما تعنيه
كــل مـقــاربــة .وب ــدا واض ـحــا أن ــه يريد
ّ
أن يـشــن هجومًا على الـقـطــاع العام
لتحميله مسؤولية العجز والتعمية
على كلفة خدمة الدين وثقلها على
الخزينة ،حماية للمصارف ولكبار
املــودعــن الــذيــن ال يــزالــون يرفضون
أي ن ـ ــوع م ــن امل ـس ــاه ـم ــة ف ــي تـحـ ّـمــل
فــاتــورة التصحيح املــالــي رغــم أنهم
كــانــوا األكـثــر انتفاعًا مــن هــذا الــورم
املالي ،إن لم يكونوا الوحيدين.

قتل االقتصاد

سالمة ليس قادرًا على التمييز بين النفقات العامة وبين الناتج المحلي اإلجمالي! (هيثم الموسوي)

غيره من قوى السلطة الحاكمة.
وت ـع ـنــي إعـ ـ ــادة االن ـت ـظ ــام ال ـقــانــونــي
تطبيق املواد  71و 72و 117من قانون
امل ـح ــاس ـب ــة ال ـع ـم ــوم ـي ــة الـ ـت ــي ت ـح ـ ّـدد
آليات التعاون بني الجانبني .فاملادة
 71ت ـن ـ ّـص ع ـلــى أن ي ـق ـ ّـدم «امل ــرك ــزي»
لـ ـلـ ـحـ ـك ــوم ــة «ك ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـش ـ ــورة ت ـت ـع ـلــق
بالسياسة املالية واالقتصادية بغية
تــأمــن االن ـس ـجــام االوفـ ــر بــن مهمته

البذخ في مصرف لبنان
في مؤتمر الحوكمة الذي دعا فيه حاكم مصرف لبنان رياض سالمة إلى تقليص القطاع العام،
خالل ثالث نقاط :بحثنا في
زعم سالمة أن «املركزي» كان سباقًا في مجال اإلدارة الحكيمة من
ّ
سياسات التوظيف التي يجب أن ترتكز على تكافوء الفرص ،نحن ال نوظف إال األشخاص الذين
نحن بحاجة إليهم ،ننصف كل املوظفني بإخضاع ترقيتهم لعملية تقييم ّ
موحدة ونطبق سياسة
املحاسبة.
أبرز مثال على مزاعم سالمة أن عدد موظفي مصرف لبنان تراجع إلى نحو ألف موظف بعدما
كان يتجاوز  1500بسبب سياسات التقاعد املبكر الباهظة الكلفة التي ينفذها كل فترة من أجل
«تعقيم» املصرف من فائض املوظفني الذي يغرق فيه .وما عليه لتأكيد كالمه ،إال أن ّ
يقدم تقريرًا
ً
بتطور كلفة الرواتب واألجور والتقديمات ملوظفي املصرف فضال عن نسبة أقارب السياسيني
وذوي الصلة بهم من املوظفني.
ومن أبرز األمثلة ،السخاء الذي ُيغدقه على نوابه األربعة .فإضافة إلى رواتبهم األساسية التي
مرة ّ
الحد األدنى لألجور ،يمنحهم الحاكم ّ
تتجاوز  40مليون ليرة شهريًا ،أو ما يوازي ّ 59
هديتني
ميسر ّ
أساسيتني من املال العام :قرض ّ
جدًا بقيمة  600ألف دوالر ،وتعويضات سفر بقيمة 2000
دوالر عن كل يوم في الخارج .واملفاجئ أن معدل سفر نواب الحاكم يبلغ  15يومًا في الشهر!

وأهــداف الحكومة» .واملــادة ّ 72
تنص
ع ـلــى أن «ل ـل ـم ـصــرف أن ي ـق ـتــرح على
الـحـكــومــة الـتــدابـيــر ال ـتــي مــن شأنها
التأثير املفيد على ميزان املدفوعات
وحـ ــركـ ــة االسـ ـ ـع ـ ــار وامل ــالـ ـي ــة ال ـع ــام ــة
وال ـن ـمــو االق ـت ـص ــادي ( )...ويطلعها
ع ـلــى األم ـ ــور ال ـتــي يـعـتـبــرهــا م ـضـ ّـرة
بــاالق ـت ـصــاد وب ــال ـن ـق ــد» .فـيـمــا تنص
املادة  117على أن ّ
يقدم الحاكم لوزير
املالية «قبل  30حــزيــران من كل سنة
امليزانية وحساب األربــاح والخسائر
ع ـل ــى ال ـس ـن ــة امل ـن ـت ـه ـيــة وتـ ـق ــريـ ـرًا عــن
ع ـم ـل ـيــات املـ ـص ــرف خ ــال ـه ــا .ويـنـشــر
املـ ـي ــزانـ ـي ــة والـ ـتـ ـق ــري ــر فـ ــي ال ـج ــري ــدة
ال ــرس ـم ـي ــة خ ـ ــال ال ـش ـه ــر ال ـ ــذي يـلــي
تقديمها لوزير املالية».

عالقات مشبوهة
ع ـلــى مـ ــدى ال ـس ـن ــوات امل ــاض ـي ــة ،كــان
سالمة ّ
يقدم امليزانية والتقرير لوزير
امل ــال .إال أن ــه ،خــافــا لـهــذه النصوص
ومستفيدًا من العالقات الثنائية التي
نـسـجـهــا م ــع وزراء امل ـ ــال ،ك ــان هـنــاك
إص ـ ـ ــرار ع ـل ــى ع ـ ــدم ع ـ ــرض امل ـيــزان ـيــة
والتقرير على الحكومة ،فكان األمــر
ي ـم ـ ّـر م ــن دون م ـنــاق ـشــة أو م ـســاء لــة.
ك ـمــا ن ـســج س ــام ــة ع ــاق ــات مـبــاشــرة
م ــع رؤس ـ ــاء ال ـج ـم ـهــوريــة والـحـكــومــة
ومجلس الـنــواب بعيدًا عــن القوانني
الناظمة ،ما يثير شكوكًا حول طبيعة
«البازارات» التي كانت تجري.
واألس ـ ــوأ أن ه ــذا األمـ ــر ي ـت ـكـ ّـرر حاليًا
لجهة النقاشات الدائرة حول مشروع
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م ــوازن ــة  .2019ف ــاالج ـت ـم ــاع ــات ال ـتــي
تعقد بـشــأن امل ــوازن ــة بعضها ثنائي
ي ـضــم ال ـح ــري ــري وس ــام ــة ،وبـعـضـهــا
ثــاثــي يضمهما مــع وزي ــر امل ــال علي
حسن خليل ،أو ربــاعــي يضم الثالثة
والرئيس عون .كما كان الفتًا أن رئيس
مـجـلــس ال ـن ــواب نـبـيــه بـ ـ ّـري اسـتــدعــى
س ــام ــة ل ـســؤالــه ع ــن رأيـ ــه ب ــاألوض ــاع
االقتصادية واملالية والنقدية بعدما
ط ـل ــب مـ ــن وزي ـ ـ ــر امل ـ ـ ــال إط ـ ـ ــاع كـتـلـتــه
النيابية على مـشــروع مــوازنــة !2019
وكل هذه اللقاءات ال موجب دستوريًا
ل ـهــا ،وه ــي بــا مـعـنــى فــي ظــل ت ّـجــاوز
املهل الدستورية ،بــدءًا من التأخر في
إعــداد املوازنة (املفترض أن يكون في
أيـلــول) ،وإقــرارهــا فــي مجلس ال ــوزراء
ثم إحالتها إلــى مجلس الـنــواب (عند
ب ـ ــدء ع ـق ــد ت ـش ــري ــن األول) .ع ـل ـم ــا أن
امل ـج ـلــس بـ ــات أم ـ ــام م ـه ـلــة م ـح ـصــورة
إلقرارها قبل نهاية كانون الثاني تبعًا
للمادة  86من الــدسـتــور ...وبالتأكيد،
ليست املشكلة محصورة بدستورية
املــوازنــة وقانونيتها ،بل بمضمونها
في ظل العجز الكبير والتزامات لبنان
ّ
وتوسع
تجاه الدول املانحة بخفضه،
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ف ـ ــي اإلن ـ ـ ـفـ ـ ــاق ال ـس ـي ــاس ــي
االن ـت ـخــابــي ال ـع ــام امل ــاض ــي م ــن خــال
التوظيف العشوائي في القطاع العام
وتنفيذ مشاريع غير ذات أولوية...

ّ
غش موصوف

ّ
ف ــوق ه ــذا ك ــلــه ،ق ـ ّـرر س ــام ــة ،لـغــايــات
غير واضحة ،ممارسة ضغط إعالمي

ب ــالـ ـت ــزام ــن مـ ــع هـ ـ ــذه االجـ ـتـ ـم ــاع ــات.
ف ـفــي مــؤت ـمــر لـلـحــوكـمــة ف ــي  22آذار
املاضي ،أعلن أن «حجم القطاع العام
كنسبة مــن الناتج املحلي اإلجمالي
ارتفع من  %17قبل الحرب إلى %35
ال ـيــوم» ،وتـحـ ّـدث بإسهاب عــن «ســوء
اإلدارة الـ ّـذي يسهم في عجز املوازنة
وال ـت ـض ــخ ــم ويـ ـه ـ ّـدد اس ـت ـق ــرار الـبـلــد
( )...يـنـبـغــي تـقـلـيــص ح ـجــم الـقـطــاع
العام.»...
بدت هذه التهويالت وكأنها محاولة
ل ـت ـح ــدي ــد ج ـ ـ ــدول أع ـ ـمـ ــال ال ـح ـك ــوم ــة
واجـتـمــاعــات املــوازنــة غير الشرعية.
لـ ــذا ،ج ــاء ّ
رد بـطـيــش ب ــدع ــوة ســامــة
إلــى تطبيق قــانــون النقد والتسليف
وت ـق ــدي ــم امل ـ ـشـ ــورة ل ـل ـح ـكــومــة ب ـشــأن
وض ـ ـ ــع ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ،أي ت ـق ــدي ــم
الـ ـ ــدراسـ ـ ــة الـ ـت ــي ت ـ ّث ـب ــت ص ـ ّـح ــة ه ــذه
الـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات ودق ـ ـت ـ ـهـ ــا .فـ ـم ــا ق ــال ــه
الحاكم مضلل ،نظرًا الى وجــود فرق
كـبـيــر ب ــن «م ـســاه ـمــة ال ـق ـطــاع ال ـعــام
ف ــي ال ـنــاتــج امل ـح ـلــي اإلج ـم ــال ــي وبــن
نسبة اإلنـفــاق العام إلــى هــذا الناتج.
وه ـم ــا أمـ ـ ــران م ـخ ـت ـل ـفــان .مــدفــوعــات
الـفــائــدة اسـتــأثــرت وحــدهــا بأكثر من
ثلث اإلنـفــاق العام بني  1993و.2018
وبالتالي ،ال يعبر اإلنـفــاق الـعــام عن
مساهمة القطاع العام أو ّ
حصته في
االقتصاد».
ّ
خالصة األمر أن سالمة يمارس غشًا
موصوفًا ألن األمر على النحو اآلتي:
 مساهمة القطاع الـعــام فــي الناتجلـعــام  ،2017بحسب إدارة اإلحـصــاء

هــذه ّ امل ـ ّـرة جــاء مــن يـقــول لسالمة إن
الـ ـغ ــش ل ــم ي ـع ــد م ـس ـم ــوح ــا ،وان كــل
خفض فــي كلفة الفائدة بمعدل %1
ي ـ ــؤدي إلـ ــى «خ ـف ــض اإلنـ ـف ــاق ال ـعــام
ب ـن ـح ــو  900مـ ـلـ ـي ــون دوالر» .وق ــد
أش ــار بطيش أيـضــا الــى «أفـكــار عدة
إلجـ ـ ـ ــراء م ـث ــل هـ ـ ــذا الـ ـخـ ـف ــض ،سـبــق
وتداولنا بها مع وزيــر املــال وحاكم
مصرف لبنان ووافـقــا عليها» .ومن
أب ــرز الـنـفـقــات ال ـتــي يـمـكــن خفضها
ال ـت ـح ــوي ــات الـ ـت ــي ت ـت ـع ـلــق بــالــدعــم
وامل ـســاه ـمــات لـلـجـمـعـيــات والـقـطــاع
ال ـخــاص«, ،إع ـ ــادة الـنـظــر بــالـقــروض
امل ــدع ــوم ــة وب ــآل ـي ــات ـه ــا امل ـع ـت ـم ــدة»،
مشيرًا الى أن حجم هذه القروض بلغ
 15مـلـيــار دوالر للسكن ولقطاعات
اإلن ـتــاج ،لكن يتم استغالل بعضها
ب ـع ـي ـدًا ع ــن «روح ـي ـت ـه ــا» وأه ــداف ـه ــا
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة .إذ «ي ـج ــب أن تــذهــب
القروض ملستحقيها من ذوي الدخل
امل ـ ـحـ ــدود ،ول ـل ـن ـشــاطــات اإلن ـتــاج ـيــة
املــولــدة لـفــرص الـعـمــل .وال يـجــوز أن
يـبـقــى ال ــدع ــم مـشـتـتــا واسـتـنـســابـيــا،
ومن األسرار».
طبعًا هـنــاك ج ــزء مــن الـكـلـفــة املالية
الـ ـت ــي ي ــدف ـع ـه ــا لـ ـبـ ـن ــان مـ ـخـ ـب ــأة فــي
م ـيــزان ـيــة م ـصــرف ل ـب ـنــان ب ـع ـي ـدًا عن
أعني الخزينة .فمصرف لبنان يجري
الهندسات املالية مع املصارف بغية
استجالب الدوالرات من الخارج ،من
دون إطــاع الحكومة على هذا األمر
أو مناقشتها في أهــدافــه ،وفــي األثر
ّ
الذي ترتبه على االقتصاد .مخالفات
ّ
سالمة ال تقف عند هــذا الـحــد ،فكما
بات معروفًا ،اللجوء إلى الهندسات
س ـب ـب ــه عـ ـ ــدم رغـ ـب ــة مـ ـص ــرف ل ـب ـنــان
برفع أسـعــار الـفــائــدة ،إال أنــه اضطر
لالستمرار في تنفيذ الهندسات ثم
رفــع أسـعــار الـفــائــدة بمعدالت قاتلة
للنشاط االقتصادي.

لم ُيعرف بعد ما إذا كانت
المعلومات التي نقلتها
صحيفة «ذا ناشيونال»
اإلماراتية عن عقوبات
أميركية على حركة أمل
والرئيس نبيه بري صحيحة.
مقربون من األخير يؤكدون
أنها «حملة تهويل ليس إال»،
وأن «دبلوماسيين أميركيين
نقلوا رسائل بأن ما أشيع ليس
صحيحًا» .لكن ،رغم ذلك ،ال
يمكن التعامل مع هذه
التسريبات ببراءة .فهي ،وإن
لم تكشف عن معلومات،
فإنها تستبطن تهديدًا واضحًا
من واشنطن لرئيس مجلس
النواب
ميسم رزق
َ
ل ــم ت ـفــل ــح ُم ـ ـحـ ــاوالت ال ــزائ ــر األم ـي ــركــي
األخ ـ ـيـ ــر إلـ ـ ــى لـ ـبـ ـن ــان فـ ــي فـ ـ ــرض رغ ـب ــة
موقف حلفاء
واشنطن بعزل حزب اللهِ .
املـقــاومــة ك ــان حــاسـمــا لجهة أن الـحــزب
ه ـ ــو مـ ـ ـك ـ ـ ّـون لـ ـبـ ـن ــان ــي أس ـ ــاس ـ ــي وج ـ ــزء

م ــن ال ـح ـي ــاة ال ـس ـيــاس ـيــة ف ــي الـحـكــومــة
والبرملان ،واستهدافه بالعقوبات يعني
استهداف كل اللبنانيني .هذا ما سمعه
وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو
ب ـ ــوض ـ ــوح م ـ ــن رئ ـ ـيـ ـ َـسـ ــي ال ـج ـم ـه ــوري ــة
وم ـج ـلــس َ الـ ـن ــواب م ـي ـشــال ع ــون ونـبـيــه
ّ
ووض ــع املـكــونــات الـسـيــاسـيــة في
ب ــريّ ،
حــالــة ت ــرق ــب لـلـسـلــوك األم ـي ــرك ــي تـجــاه
البالد بعد الزيارة .وبعد نحو أسبوعني
م ـ ــن مـ ـ ـغ ـ ــادرت ـ ــه ،ك ـش ـف ــت ص ـح ـي ـف ــة «ذا
ناشيونال» اإلماراتية أول من أمس ،عن
ـط أمـيــركـيــة لـفــرض عـقــوبــات على
«خ ـطـ ٍ
حركة أمــل والرئيس نبيه ب ـ ّـري ،بسبب
عالقاته القديمة مع حزب الله وإيــران».
ونـقـلــت الـصـحـيـفــة امل ـعــروفــة بصالتها
ال ـق ــوي ــة ف ــي إدارة ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
دون ـ ــال ـ ــد تـ ــرامـ ــب عـ ــن «مـ ـ ـس ـ ــؤول رف ـي ــع
املستوى فــي البيت األبـيــض» أن «بــري
وشــركــاءه الرفيعي املستوى هــم حاليًا
تـحــت الـتــدقـيــق األم ـيــركــي» ،وأن «حــزب
ال ـل ــه وح ــرك ــة أمـ ــل ه ـم ــا ف ــري ــق واح ـ ــد»،
ُمعتبرًا أن «هــذا األمــر يجب أن يتوقف.
نبيه بري ال يــزال رجل إيــران في لبنان.

بري :ما أخذ بالقوة يسترد بالمقاومة
حــذر رئيس مجلس النواب نبيه بــري من أن «اآلتــي أعظم ،بعد قــراري الرئيس
األميركي ،اعتبار القدس عاصمة إلسرائيل ،وتشريع احتالل الجوالن السوري»،
مــؤكـدًا أن «مــا أخــذ بــالـقــوة أو بالهبة ،الـتــي ال يملكها ،ال يسترد إال بالوحدة
واملقاومة».
وقال بري في كلمته أمام مؤتمر االتحاد البرملاني الدولي املنعقد في العاصمة
القطرية الدوحة« :هناك الكثير من القضايا الضاغطة على الشرق األوسط ،التي
ال يمكن لنا تجاهلها ،وفي الطليعة قرار ترامب ،اعتبار القدس عاصمة إلسرائيل
واالغتصاب اإلسرائيلي ملرتفعات الجوالن السورية ،واآلتي أعظم على ما أعتقد».
وعـ ّـدد بــري الجرائم اإلسرائيلية في فلسطني املحتلة ،معتبرًا أن هــذه الجرائم
اإلسرائيلية املوصوفة «تتماثل مع يد الجريمة التي قصفت مسجد العباسية في
جنوب لبنان العام  ،1978ومجزرتي قانا األولى ،التي ارتكبتها بطاريات املدفعية
اإلسرائيلية العام  ،1996والثانية التي ارتكبتها الطائرات الحربية ضد املدنيني،
العام  .»2006وأعلن بري تأييد املقترح التي تقدمت به املجموعة العربية (لتوفير
الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ورفض االعتراف بضم الجوالن إلسرائيل)،
على الرغم من اقتناعه بأن «ما أخذ بالقوة ،أو بالهبة ،التي ال يملكها ،ال يسترد
إال بأمرين اثنني :الوحدة واملقاومة».
(األخبار)

إن ــه ال ـخــط الــرئـيـســي لـلــدعــم الـسـيــاســي
لحزب الله .وسيزداد استهداف الواليات
ُ
وسيفرض
املتحدة االقتصادي للبنان،
املزيد من العقوبات عليه ،إلى أن يترك
بــري منصبه أو يغير سـيــاسـتــه ،وهــذا
ما نستبعده حاليًا .لذلك فطاملا أن بري
ُ
باق في السلطة ،ستعاني البالد».
ٍ
ح ـت ــى هـ ــذه ال ـل ـح ـظ ــة ،ي ـن ـت ـظــر ال ـجــانــب
ال ـل ـب ـنــانــي تــأك ـيــد صـ ــدق امل ـع ـلــومــة من
عــدمــه .لكنها وإن صـ ّـحــت ف ـهــذا يعني
وف ـ ـ ــق أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن م ـ ـصـ ــدر سـ ـي ــاس ــي أن
«واش ـ ـن ـ ـطـ ــن بـ ـ ـ ــدأت فـ ــي رسـ ـ ــم م ـع ــادل ــة
مـ ـض ــادة ل ـل ـمــوقــف ال ـل ـب ـنــانــي الــرس ـمــي
تجاه العقوبات وحــزب الله» .الواليات
املتحدة تريد أن تقول« :بما أن األحزاب
األساسية اخـتــارت أن تقف إلــى جانب
الـحــزب وتــدافــع عـنــه ،فــإن مصيرها لن
ي ـكــون أف ـضــل مــن م ـص ـيــره» ،وتـحــاصــر
الجميع بني خيارين« :إمــا التخلي عن
الحزب أو وضع الداعمني له في منزلة
واحدة معه».
ليست هي املرة األولى التي ّ
يلمح فيها
األم ـي ــرك ـي ــون ب ـش ـكــل غ ـيــر م ـبــاشــر الــى
ـداف ب ــري وم ـســؤولــن فــي حركة
اس ـت ـهـ ُ
أمل .منذ أقل من عام أثيرت هذه املسألة
بـشـكــل ع ــرض ــي .ث ــم م ــا لـبـثــت أن غــابــت
كـلـيــا ق ـبــل أن ت ـع ــود ال ـي ــوم ف ــي تــوقـيــت
ح ـ ـ ِـرج .بـحـســب م ـع ـلــومــات «األخـ ـب ــار»،
فـقــد ع ـمـ َـد أك ـثــر م ــن مــوفــد أم ـيــركــي زار
لـبـنــان خ ــال ال ـع ــام امل ــاض ــي إل ــى إث ــارة

املوضوع مع الرئيس ّبري في اللقاءات.
إذ «اسـتـفـســر ه ــؤالء بـلـغــة مـمـ ّـوهــة عن
رأيــه بالعقوبات وتأثيرها على لبنان،
وتحديدًا على حركة أمل» ،وقد «حملت
فــي طـيــاتـهــا نــوعــا مــن ال ـت ـهــديــد» .مــاذا
يـعـنــي ذل ــك؟ ي ـبــدو أن ل ــدى األمـيــركـيــن
إص ـ ـ ــرارًا لـلـضـغــط ع ـلــى ال ــرئ ـي ــس ب ــري.
فخطابه وأداؤه في موضوع املقاومة لم

السفير اللبناني في
واشنطن« :أخبار خاطئة
منقولة عن المصدر
الخاطئ نفسه»

ّ
يتغيرا .ال داعي هنا للعودة الى كل
ولن
تصريحات رئـيــس مجلس ال ـنــواب في
ما خص الصراع مع إسرائيل والتأكيد
على خيار املقاومة .يكفي التوقف عند
كالم بري أمام بومبيو حني سأله «هل
تعرف تاريخي؟ أنا من أطلق املقاومة».
وه ـ ــذه ج ـم ـلــة وح ــده ــا ك ـف ـي ـلــة ب ــإزع ــاج
الضيف األميركي.

هل ثمة قرار أميركي بضرب المؤسسات والدولة ُيمكن أن يبدأ من مجلس النواب ويصل إلى بعبدا؟ (هيثم الموسوي)

ح ـت ــى ال ـل ـح ـظ ــة ،ل ــم يـ ـص ــدر أي مــوقــف
رسمي لبناني وال من حركة أمــل حول
ّ
م ــا أشـ ـي ــع .ال خ ـب ــر مـ ــؤك ـ ـدًا بــاسـتـثـنــاء
اللقاءات التي سيعقدها الوفد البرملاني
اللبناني املــؤلــف مــن رئيس لجنة املــال
واملوازنة إبراهيم كنعان ورئيس لجنة
ال ـش ــؤون ال ـخــارج ـيــة يــاســن جــابــر مع
مـســؤولــن فــي اإلدارة األمـيــركـيــة ،على
ّ
هامش االجتماعات التي ينظمها البنك
ال ــدول ــي وصـ ـن ــدوق ال ـن ـقــد ال ــدول ــي في
واشنطن األسبوع الجاري لشرح الواقع
فــي لـبـنــان وتــأك ـيــد ال ـتــزامــه ومـصــارفــه
ّ
بــالـقــوانــن املتعلقة بمكافحة تبييض
األمـ ــوال وتـمــويــل اإلره ـ ــاب .لـكــن سفير
لبنان فــي الــواليــات املتحدة األميركية
غ ــاب ــري ــال ع ـي ـســى ،ك ـتــب ع ـلــى صفحته
على مــوقــع «فــايـسـبــوك» أن «الصحافة
املرتهنة بــدأت تهلل لعقوبات جديدة.
هذه أخبار خاطئة منقولة عن املصدر
ال ـ ـخـ ــاطـ ــئ ن ـ ـف ـ ـسـ ــه» .غ ـ ـيـ ـ َـر أن م ـق ــرب ــن
م ـ ــن بـ ـ ـ ـ ّـري وضـ ـ ـع ـ ــوا ه ـ ـ ــذه املـ ـعـ ـل ــوم ــات
ف ــي إطـ ــار «ال ـت ـه ــوي ــل» ،وخ ـصــوصــا أن
«دبلوماسيني أميركيني نقلوا رسائل
بأن الجو الــذي خرج ليس جديًا» .وقد
رجح هؤالء بأن يكون توقيت نشر هذه
امل ـع ـلــومــات «مــرتـبـطــا ب ــزي ــارة الــرئـيــس
ب ـ ـ ّـري األخ ـ ـيـ ــرة لـ ـلـ ـع ــراق ،ح ـي ــث أجـ ــرى
جولة على مرجعيات سياسية ودينية
حققت نجاحًا كبيرًا» ،معتبرة أيضًا أنه
َ
«ليس من باب الصدفة أن تكون الجهة
الـتــي نـشــرت املـعـلــومــات هــي إمــارات ـيــة،
بالتزامن مع وجود ّبري في قطر».
مهما تكن الخلفيات ،فإن أكثر من جهة
اع ـت ـبــرت أن «م ـث ــل ه ــذه ال ـخ ـطــوة ـ ـ ـ ـ إذا
تــأكــدت ـ ـ سـتـكــون ضــربــا مــن الـجـنــون».
واستغربت مثل هــذا ال ـقــرار ،وال سيما
أنــه «رغــم متانة العالقة االستراتيجية
بــن بــري وحــزب الـلــه ،لطاملا كــان هناك
إرادة غربية وعربية بالفصل بينهما،
من أجل إبقاء جسور التواصل مفتوحة
مع الطائفة الشيعية» .ومــا وضــع ّبري
في املنزلة نفسها مع الحزب إال «محاولة
لعزل طائفة بأكملها» .كما اعتبرت أن
«مثل هــذه الخطوة ال ُيمكن أن تضرب
ال ـح ــزب وال ال ـح ــرك ــة ،ب ــل ع ـلــى الـعـكــس
ستقويهما وستجعل حلفهما أمنت في
وجه الواليات املتحدة» .كما ال ُيمكن أن
تدفع «بحركة أمل ورئيسها الى التخلي
عـ ــن دعـ ـ ــم ال ـ ـحـ ــزب فـ ــي مـ ـق ــاومـ ـت ــه ضــد
إســرائـيــل واإلره ـ ــاب ،بــل س ـتــؤدي بهما
ال ــى الـتـشــدد أك ـثــر فــي وج ــه االسـتـكـبــار
الذي تمارسه اإلدارة األميركية».
وتــوقـفــت امل ـصــادر عـنــد ال ـع ـبــارات التي
نـقـلـتـهــا الـصـحـيـفــة ،وه ــي ت ـقــال لـلـمــرة
األولـ ـ ـ ــى ،إذ وص ـف ــت «ب ـ ــري ب ــأن ــه رج ــل
إيران في لبنان» .ال ُيخفى على أحد في
الداخل والخارج أن «بري لم ينكر يومًا
أنــه يحمل مسؤولية الطائفة الشيعية
وه ــو ممثلها األول فــي ال ــدول ــة» ،وهــو
«مـ ــن األوائـ ـ ـ ــل ال ــذي ــن ن ـس ـج ــوا ع ــاق ــات
قوية مع إيران من قبل حزب الله» .لكن
الخطير فــي مـثــل ه ــذا ال ـقــرار (إذا صـ ّـح
وس ـلــك م ـس ــاره ن ـحــو الـتـطـبـيــق) أن ــه ال
يـسـتـهــدف ت ـيــارًا أو حــزبــا وح ـســب ،بل
ي ـط ــاول ب ــال ــدرج ــة األول ـ ــى شـخـصــا هو
رئيس ملجلس النواب ،وتربطه عالقات
متينة مع معظم األطراف السياسية في
البلد أصدقاء أو خصومًا .وأي تعامل
م ـعــه خ ـ ــارج هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ه ــو «دع ـســة
نــاق ـصــة» ،تـعـنــي إم ــا «امل ـغــامــرة بطرف
ش ـي ـعــي اس ـت ـط ــاع االحـ ـتـ ـف ــاظ بـعــاقـتــه
ب ـ ــأط ـ ــراف داخـ ـلـ ـي ــة وخ ــارجـ ـي ــة عــرب ـيــة
وغربية وإبقاء التواصل مفتوحًا معها
ّ
في عز الخالفات مع لبنان ،وخاصة أنه
لـيــس هـنــاك أي طــرف خ ــارج حــزب الله
وحــركــة أمــل فــي البيئة الشيعية ُيمكن
التعويل عليه في أي دور» ،وإما «اتجاه
أم ـي ــرك ــي ل ـض ــرب امل ــؤس ـس ــات وال ــدول ــة
ُيمكن أن يبدأ من مجلس النواب ويصل
الــى بعبدا» ،فهل بلغ التهور األميركي
هذه الدرجة؟
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سياسة

سياسة
قضية

معامل الكهرباء:

امتياز بال قانون!
خطة الكهرباء على جدول
أعمال مجلس الوزراء مجددًا.
السعي جدي للبدء بمعالجة
األزمة الممتدة منذ عشرين عامًا.
«مبدئيًا ال عودة إلى الوراء» ،يقولها
وزراء تاركين بابًا للقلق نتيجة التجارب
السابقة .لكن يبقى الصراع األخير:
وزارة الطاقة تريد إبعاد شبح إدارة
المناقصات عن صفقاتها
ن ـق ـط ـتــان ي ـس ـعــى رئـ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
سـ ـ ـع ـ ــد ال ـ ـ ـحـ ـ ــريـ ـ ــري إل ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـت ـ ــواف ـ ــق
بـشــأنـهـمــا ،قـبــل ال ــدخ ــول إل ــى جلسة
مجلس الــوزراء اليوم ،بعدما فشلت
اللجنة الــوزاريــة املكلفة دراســة ملف
الـ ـكـ ـه ــرب ــاء فـ ــي ح ـس ـم ـه ـم ــا :تــأل ـيــف
الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء أو
تأجيل األمر إلى حني تعديل القانون
 ،462وإجــراء مناقصة إنشاء معامل
إنتاج الكهرباء عبر إدارة املناقصات
أو عبر اللجنة الوزارية.
هـ ـ ــذا خـ ـ ــاف ي ـم ـك ــن أن ي ـت ـف ــاق ــم فــي
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء فـ ــي ح ـ ــال وص ـلــت
األمور إلى مرحلة التصويت ،وهو ما
يسعى الحريري إلى تفاديه ،خاصة
أن ف ــوز أي خـيــار بــأصــوات النصف
زائد واحد من عدد الوزراء لن يكون،
ً
فــي السياسة ،حــا ،بــل سـيــؤدي إلى
مزيد من التعقيد ،علمًا بأن النصف
زائ ـ ـدًا واح ـ ـدًا يـمـكــن تــأمـيـنــه بــاتـفــاق
وزراء ك ـت ـل ـت ــي امل ـس ـت ـق ـب ــل ول ـ ّب ـن ــان
ال ـقــوي ،اللتني تسعيان إلــى كــف يد
إدارة املناقصات عن ملف الكهرباء،
ما يعني بالتالي التغاضي عن رأي
ّ
كــل الـكـتــل الـبــاقـيــة الـتــي تــؤيــد تــولــي
إدارة املناقصات للمهمة.

 BOTفي إدارة المناقصات
وب ـح ـس ــب ال ـت ــوص ـي ــة امل ــرف ــوع ــة مــن
اللجنة الوزارية إلى مجلس الوزراء،
فإن مسألة املناقصة تركت مفتوحة
على خيارين:
أُ -يطبق قانون املحاسبة العمومية
ع ـلــى ت ـلــزيــم م ـش ــاري ــع ب ـن ــاء مـعــامــل
تعتمد التمويل واالنتاج والتشغيل
وال ـت ـس ـل ـي ــم إل ـ ــى الـ ــدولـ ــة ب ـع ــد ف ـتــرة
زمنية تحدد في دفتر شروط خاص
تعده وزارة الطاقة.
يستثنى من أحكام قانون املحاسبة
العمومية كل ما ال يتفق مع طبيعة
الـ ـتـ ـل ــزي ــم وال ـ ـع ـ ـقـ ــد وف ـ ـ ــق ال ـط ــري ـق ــة
املذكورة سابقًا.
يعود ملجلس الوزراء ّ
بت أي التباس
ينشأ بني الوزارة وإدارة املناقصات.
ب -اتخاذ الـقــرار بــإجــراء املناقصات
إما عبر إدارة املناقصات بعد تعديل
ال ـ ـقـ ــانـ ــون ( 288إع ـ ـ ـطـ ـ ــاء ص ــاح ـي ــة
الـ ـت ــرخـ ـي ــص إلـ ـ ــى م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
ً
بـ ــدال م ــن الـهـيـئــة ال ـنــاظـمــة لـلـقـطــاع)
لـجـهــة قــانــون املـحــاسـبــة العمومية،
بـمــا يـتـعــارض مــع الـبـنــاء والتمويل
وال ـت ـش ـغ ـي ــل وتـ ـح ــوي ــل امل ـل ـك ـي ــة إل ــى
الـ ــدولـ ــة ،أو ع ـبــر ال ـل ـج ـنــة الـ ــوزاريـ ــة،
بعد تمديد الـقــانــون الــرقــم  ،288مع
االسـتـعــانــة بـمــن ت ــراه وزارة الطاقة
واملياه مناسبًا من إدارات أو خبراء
ومستشارين.
وإذ ي ـبــدو أن صـيـغــة تــولــي اللجنة
الوزارية للمناقصة هي صيغة هشة
وال يمكن الــدفــاع عنها ،ربـطــا بعدم
ق ــدرتـ ـه ــا ع ـل ــى الـ ـقـ ـي ــام ب ـ ــاإلج ـ ــراءات
اإلداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لـ ـلـ ـصـ ـفـ ـق ــة ،وألن م ـه ـمــة
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ،بـحـســب امل ـ ــادة 65
م ــن ال ــدس ـت ــور ،ه ــي ات ـخ ــاذ ال ـق ــرارات
لـتـطـبـيــق ال ـق ــوان ــن واإلش ـ ـ ــراف على
أعـمــال كــل أجـهــزة الــدولــة ،ال الحلول
محلها ،فــإنــه ُيـتــوقــع أن تبقى إدارة
املناقصات وحيدة في امليدان ،علمًا

بــأن صيغة التوصية تؤكد التوجه
للحفاظ على دور إدارة املناقصات
مــن نــاحـيــة ،لكنها مــن ناحية أخــرى
ت ـس ـعــى إلـ ــى ق ـضــم صــاح ـيــات ـهــا أو
ع ـلــى األق ـ ــل م ـش ــارك ــة وزارة ال ـطــاقــة
ومـجـلــس ال ـ ــوزراء فـيـهــا ،بـمــا يـحـ ّـول
إدارة املـنــا ّقـصــات إل ــى ســاعــي بــريــد،
ال إل ــى مـنــفــذ لـلـمـنــاقـصــة .فالصيغة
«امل ـ ـل ـ ـت ـ ـب ـ ـسـ ــة» تـ ـسـ ـم ــح بـ ــال ـ ـتـ ـ ّ
ـوسـ ــع
ب ـت ـف ـس ـي ــره ــا ل ـت ـش ـم ــل أي «خـ ـ ــاف»
م ــع إدارة امل ـنــاق ـصــات ق ــد يـنـتــج عن
مــاحـظــاتـهــا عـلــى دفـتــر ال ـشــروط أو
ع ـل ــى ط ـل ــب اع ـت ـم ــاد إجـ ـ ـ ـ ــراءات غـيــر
قــانــونـيــة أو ت ـجــاوز بـعــض الـشــروط
القانونية.
بحسب التوصية ،فإن التعديل جاء
ليعطي إدارة املـنــاقـصــات الـحــق في
ينشئ
إج ـ ــراء مـنــاقـصــات ( BOTأن ّ
ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص املـعـمــل ث ــم يشغله
لفترة مــن الــزمــن ويبيع انـتــاجــه ،ثم
يعيد ملكيته وإدارتـ ــه إلــى الــدولــة)،
وال ــذي ال يتناوله قــانــون املحاسبة
العمومية .لكن في املقابل ،فــإن رأيًا
آخ ـ ــر فـ ــي ال ـل ـج ـن ــة ي ـع ـت ـبــر أن إدارة
املناقصات يمكنها إجراء مناقصات
 BOTمــن دون ال ـحــاجــة إل ــى تعديل
قانون املحاسبة العمومية ،انطالقًا
من أن القواعد اإلجرائية للمناقصات
تـطـ ّـبــق عـلــى أي صـفـقــة مـهـمــا كـ ّـانــت
ط ـب ـي ـع ـت ـهــا ومـ ـهـ ـم ــا كـ ـ ــان م ـن ـف ــذه ــا.
الــداعــون إلــى التعديل ينطلقون من
أن قانون املحاسبة العمومية فرض
وجــود اعتماد للصفقة قبل عقدها،
وكذلك فرض االحتفاظ بمبلغ تأمني
ي ـص ــل إل ـ ــى  10فـ ــي املـ ـئ ــة مـ ــن قـيـمــة
ال ـص ـف ـق ــة .وعـ ـلـ ـي ــه ،وج ـ ــب اس ـت ـث ـنــاء
ع ـقــود الـ ـ ــ BOTم ــن هــذيــن الـشــرطــن.
لـكــن بـحـســب وزي ــر فــي الـلـجـنــة ،فــإن
الشرطني يجب توافرهما متى كانت
ّ
سيمول املـشــروع ،أو
الــدولــة هي من
إذا ك ــان مـبـلــغ ال ـتــأمــن سيسهم في
ت ـع ــزي ــز امل ـن ــاف ـس ــة أو ض ـم ــان جــديــة

ّ
«الطاقة» تسلم تعديالتها على قانون الكهرباء :عمل
هيئة إدارة القطاع مخالف للدستور (هيثم الموسوي)

العارضني .ولهذا ،لم يحدد القانون
نسبة ثابتة للتأمني ،بل ترك تقديرها
إلدارة املناقصات ،على أن ال تتعدى
 10في املئة ،أي إن هذا املبلغ يرتبط
بطبيعية الصفقة وال قاعدة واحدة
ًَ
ّ
لــه .وه ــذا األم ــر سبق أن شــكــل ج ــزءا
من مالحظات إدارة املناقصات على

الحريري يصطدم
برفض التخلي
عن إدارة المناقصات؟

مناقصة الـبــواخــر ،حــن اعـتـبــرت أن
مبلغ التأمني ّ
املقدر حينها بخمسني
ّ
مليون دوالر هو مبلغ ضخم يحد من
املـنــافـســة .بــاخـتـصــار ،يـقــول املـصــدر
إن تطبيق قــانــون املحاسبة إلــزامـ ّـي
إذا كــان تمويل املـشــروع من املوازنة
العامة واعتماداته متوافرة فيها أو
من أي مصدر آخر .وبالتالي ،ال مبرر
إلجـ ـ ــراء امل ـن ــاق ـص ــات خ ــاف ــا ل ـقــانــون
املحاسبة العمومية أو خــارج إدارة
امل ـن ــاق ـص ــات .لـكـنــه ي ــذه ــب أب ـع ــد من
ذلــك ،مشيرًا إلــى أنــه يمكن اختصار
الطريق واللجوء إلى الجهة املعنية،
أي ديـ ـ ــوان امل ـح ــاس ـب ــة ،الس ـت ـشــارتــه
في قانونية إجــراء إدارة املناقصات
لصفقات على أساس .BOT
وإذ ي ــرى أك ـث ــر م ــن ط ــرف أن ك ــل ما
ي ـط ــرح إن ـم ــا ي ـصــب ف ــي خ ــان ــة رغـبــة
وزارة الطاقة في كف يد «املناقصات»

عــن صـفـقــاتـهــا ،مـعـتـمــدة عـلــى حجة
الــوقــت والـبـيــروقــراطـيــة الـتــي تحكم
عمل إدارة املناقصات ،فقد أسقطت
هذه الحجة بعدما تبني أنه إذا كان
دفتر الشروط مراعيًا للقانون ،يمكن
إنـ ـج ــاز امل ـن ــاق ـص ــة خـ ــال ث ــاث ــة إل ــى
أربعة أشهر .وهو الوقت نفسه الذي
تحتاج إليه أي مناقصة فعلية حتى
لو أنجزت في اللجنة الوزارية.

تعديالت مخالفة للدستور
بـ ـقـ ـي ــت م ـ ـسـ ــألـ ــة اع ـ ـت ـ ـبـ ــار عـ ـ ـ ــدد مــن
أعضاء اللجنة أن قانون املحاسبة
العمومية ال ينطبق عـلــى عـقــود ال ـ
 ،BOTوبالتالي وجــب إقــرار قانون
ي ـس ـمــح إلدارة امل ـنــاق ـصــات ب ــإج ــراء
ه ــذا ال ـن ــوع م ــن ال ـع ـق ــود .ل ـكــن أبـعــد
من الصيغ «الغامضة» التي أوصت
بـهــا الـلـجـنــة لـتـعــديــل أح ـكــام قــانــون

تقرير

فراس الشوفي

ً
هل كشف جنبالط ما يضمره فعال من وراء قرار
أبو فاعور بتصويبه على السالح؟ (مروان طحطح)

«س ـت ـب ـق ــى م ـي ــاه ـن ــا عـ ــذبـ ــة ط ــاه ــرة
تنبع من تلك العني ّ
املقدسة» ،بهذه
ال ـك ـل ـم ــات اخ ـ ـتـ ــار الـ ـن ــائ ــب ال ـس ــاب ــق
ول ـي ــد ج ـن ـبــاط ال ـ ـ ّـرد ع ـبــر ت ـغــريــدة،
على تقرير «األخبار» أول من أمس.
كشف التقرير عن مقاطعة حزب الله
ّ
خلفية قرار مخالف
لجنبالط ،على
ل ـل ـق ــان ــون أص ـ ـ ــدره وزي ـ ــر ال ـص ـنــاعــة
وائ ـ ــل أبـ ــو ف ــاع ــور ،أل ـغ ــى ف ـي ــه ق ــرار
سـلـفــه ال ــوزي ــر حـســن ال ـحــاج حسن
بــإع ـطــاء تــرخ ـيــص ملـجـمــع صـنــاعــي
في جبال عني دارة.
م ـ ّـرة جــديــدة ،ع ــاد جـنـبــاط ليعطي
ً
غطاء أخالقيًا بيئيًا،
قرار أبو فاعور
ّ
ملمحًا إل ــى حــرصــه عـلــى مـيــاه نبع
ع ــن ال ـص ـفــا ،ال ـتــي تـنـبــع م ــن جـبــال
عني دارة ،علمًا بأن حكاية طلبه من
ّ
ّ
املجمع
بيار فتوش ،صاحب رخصة
ال ـص ـن ــاع ــي ،ت ـع ـب ـئــة أكـ ـي ــاس ت ــراب ــة
األرز امل ـنــوي تصنيعها فــي مجمع

عــن دارة ،بترابة مــن معمل سبلني
الــذي يملكه جنبالط وتــوريــده إلى
ســوريــا ،ليست سـ ّـرًا .وهــذا السلوك،
«السلبطة» ،جزء من نهج جنبالطي
ق ــدي ــم ،ن ـشــأ خـ ــال الـ ـح ــرب األه ـل ـيــة
وبعدها ،عماده استحواذ جنبالط
وأزالم ـ ـ ــه ،م ــن دون وج ــه ح ــق ،على
ح ـصــص ت ـفــوق ال ـن ـصــف ف ــي بعض
ال ـ ـ ـحـ ـ ــاالت ،فـ ــي أي م ـ ـشـ ــروع ي ـن ــوي
أي مـ ــواطـ ــن أو جـ ـه ــة إنـ ـ ـش ـ ــاء ه فــي
الشوف وبعض قرى عاليه ومناطق
النفوذ الجنبالطية ،أو حيث تطال
ي ــد ال ـب ـيــك .وإن ل ــم ي ــرض ــخ صــاحــب
الـعــاقــة لـلـشــراكــة امل ـفــروضــة ،فعلى
املشروع السالم!
غ ـيــر أن هـ ــذا ل ـيــس ك ــل م ــا أدل ـ ــى بــه
ـوم
ج ـن ـب ــاط أول م ــن أم ـ ــس ،ب ـع ــد ي ـ ٍ
عـ ـصـ ـي ــب (ال ـ ـ ـس ـ ـ ـبـ ـ ــت) ،أم ـ ـ ـضـ ـ ــاه مــع
ّ
ّ
مقربني منه ،في تحليل ما توهم أنه
«رســائــل» و«تــوجـيـهــات» ،مــن غرفة
عمليات ما في محور املقاومة!
خالل استقباله اللواء أمني العرم مع

وفد من عائالت املختارة ومحيطها،
شكره على «اختيار» العرم ملنصب
رئـ ـي ــس أرك ـ ـ ــان ال ـج ـي ــش ال ـل ـب ـنــانـ ّـي،
ومــن دون مـقـ ّـدمــات ،وبعد أن تمنى
للعرم «كل التوفيق» ،قال جنبالط:
«للمناسبة ،أتمنى أن تكون وحــدة
اإلم ـ ـ ـ ـ ــرة األم ـ ـن ـ ـيـ ــة والـ ــدفـ ــاع ـ ـيـ ــة فــي
مواجهة األع ــداء للجيش اللبناني،
ّ
حــت فـقــط،
الـجـيــش ف ـق ــط»! خ ــط ــان تـ
ً
ّ
موجهة
فيبدو كالم جنبالط رسالة
للمقاومة.
ال أحـ ــد م ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن ي ــرغ ــب فــي
أن يـكــون للجيش شــريــك فــي اإلمــرة
األم ـن ـي ــة وال ــدف ــاعـ ـي ــة .ح ـت ــى األم ــن
العام لحزب الله السيد حسن نصر
اللهّ ،
يشرح املقاومة دائمًا على أنها
رد فعل شعبي في مواجهة األعداء،
ّ
إسرائيل والتكفيريني ،في ظل غياب
الدولة ،أو بسبب عدم قدرة الجيش
على تنفيذ هذه املهام خصوصًا في
مواجهة العدو اإلسرائيلي .من هنا،
أطـلــق نـصــر الـلــه ثــاثـيـتــه الــذهـبـيــة،

مقالة

تحالف السياسة الخارجية والمال واألمن
هيام القصيفي
ّ
تتحدث معلومات مطلعني على املوقف
السعودي عن أن الرياض قررت سحب
نفسها من التورط في امللف اللبناني ،وأن
سياستها تجاه لبنان في الوقت الراهن،
ومـعـهــا دول خليجية حليفة ،ستكون
سياسة مهادنة وعدم القيام بأي مبادرة
وتحرك فاعل يفهم منه تحول إيجابي
أو حتى سلبيً .
وبناء على طلب أميركي،
قررت الرياض االبتعاد عن بيروت وعن
تفعيل أي دور لـهــا ،وه ــذا ينطبق على
الدبلوماسية املعتمدة فــي لـبـنــان ،وهو
أم ــر تتعمد إظ ـه ــاره ،أو داخ ــل اململكة.
ً
وبناء على ذلك ،فإن املطالب التي رفعها
رئيس الحكومة سعد الحريري إليها،
وهــي كثيرة ومتنوعة ماليًا وسياسيًا،
ف ــي حـكــم امل ـج ـمــدة ،بـمــا أن ال ــري ــاض ال
ت ــزال غـيــر راض ـيــة عــن سـيــاســة رئيس
الحكومة واإلط ــار السياسي الــذي بات
يجمعه مــع رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة الـعـمــاد
م ـي ـشــال عـ ــون وح ـ ــزب الـ ـل ــه ،وال تتفق
معه على مبدأ تعرضه لضغوط كثيرة
داخلية وخارجية ،ما دام أنه استجلبها
لنفسه .كذلك فإنها تنتظر ما تقبل عليه
واشنطن مــن تـحــرك تـجــاه إي ــران ،وإلــى
أي ــن س ـيــؤدي ه ــذا الـتـحــرك ،مــواجـهــة أو
مفاوضات تتناول ملفات املنطقة.
َ
ب ـح ـســب ال ـت ــرج ـم ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ملــوقــفــي
واشنطن والــريــاض ،فــإن لبنان سيدفع
الثمن مهما كانت نتيجة هذا التجاذب.
فــإذا حقق التفاوض األميركي اإليراني
ّ
مـهـمـتــه ،ف ــإن واشـنـطــن سـتـســلــم لبنان
الــى إيــران ،كما فعلت بعد التسعينيات
ّ
حــن سلمته الــى ســوريــا .وإن تحققت
املــواج ـهــة ،ف ــإن الـســاحــة األك ـثــر عرضة
لالهتزاز ستكون لبنان بطبيعة الحال،
علمًا بأن واشنطن تعي حتى اآلن أن ال
حلفاء لها فــي الــداخــل لهم الـقــدرة على
الـتـعــامــل مــع أي مـسـتـجــدات تفترضها
في إطــار كباشها مع إيــران ،كما كانت
الحال سابقًا .وهي تتصرف في الوقت
الراهن على أساس أنها وحدها ،مراكمة

أوراقـ ـه ــا اإلقـلـيـمـيــة وال ــدول ـي ــة ف ــي إط ــار
حملة الضغط املتصاعدة ضــد طهران
وحزب الله.
وإذا كانت السعودية تمتنع حاليًا عن
الـ ـت ــدخ ــل ،ف ــي م ـق ــاب ــل ت ـح ــرك أم ـيــركــي
ض ــاغ ــط ،ف ــإن لـبـنــان ف ــي امل ـقــابــل يـقــدم
ل ـل ـطــرفــن ن ـم ــوذج ــا م ـس ـت ـج ـدًا ،بـعــدمــا
اختلطت أوراق حلفاء الرياض وواشنطن
وخ ـصــوم ـهــا .ف ـتــروي ـكــا ال ـح ـكــم حــالـيــا،
بعد املشهد الـجــديــد ال ــذي قــدمــه رئيس
الـجـمـهــوريــة مـيـشــال ع ــون فــي املحافل
الدولية واإلقليمية ،مختلف عما سبق
وع ــرف ــه ل ـب ـنــان ،ألن ع ــون ب ــات ممسكًا
بسياسة لـبـنــان الـخــارجـيــة ،لـيــس فقط

واشنطن تعي
حتى اآلن أن ال حلفاء
لها في الداخل لمواكبة
كباشها مع إيران

عـبــر وزارة الـخــارجـيــة ،إنـمــا فــي شكل
مـبــاشــر يـضــع فـيــه رئــاســة الجمهورية
مـعــززة بــرؤيــة سياسية متكاملة ،وهو
ب ــذل ــك ي ــرف ــع س ـقــف ال ـت ـح ــدي ع ـلــى كل
امل ـس ـت ــوي ــات .ي ـض ــاف الـ ــى ت ــوج ــه عــون
ال ـخــارجــي ،إم ـســاك ح ــزب الـلــه بــالــورقــة
ّ
وبتحوله
األمنية العسكرية اإلقليمية،
إلى أحد أركان السلطة األكثر تأثيرًا ،في
حضور أكبر من أي دور قام به حلفاء
ل ــه .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ب ــات ال ـح ــري ــري الــوجــه
ً
املالي لهذا املشروع ،حامال على عاتقه
ّ
ومسوقًا
سياسة لبنان املالية الخارجية،
لفكرة استيراد األموال واملشاريع .فهو،
ب ـصــرف الـنـظــر ع ــن مـنــاكـفــات داخـلـيــة
لتحصيل حصص مــن هنا ومكاسب
محلية من هناك ،يضع رصيده اإلقليمي

عـلــى امل ـحــك ،مـقــابــل تــأمــن األمـ ــوال ،من
م ـص ــادر وم ــؤت ـم ــرات مـتـنــوعــة ،أبــرزهــا
حاليًا عبر الفرنسيني ومؤتمر سيدر.
مــا تقوم بــه هــذه الترويكا الـجــديــدة ،إذا
تمكن الحريري من استجالب األمــوال
ال ــازم ــة ،تـعـنــي أن ـهــا ستتحكم بلبنان
للسنوات املقبلة ،وستضع البلد تحت
سـقــف مشاريعها وسياستها العامة
مـحـلـيــا وإقـلـيـمـيــا ،فـيـمــا يـتـفــرج عليها
بقية األط ــراف السياسيني الــذيــن باتوا
أقلية في مواجهة هذا املشهد املستجد.
وقــد بــدا واضـحــا املنحى الــذي تمارسه
ثالثية الحكم هذه في تطوير حضورها
الداخلي والخارجي ،وصياغتها أحالفًا
وس ـيــاســات مـسـتـجــدة ،وف ــي تقديمها
مـ ـش ــاري ــع داخـ ـلـ ـي ــة ت ـص ــب ف ــي مـنـحــى
ت ـح ـك ـم ـهــا ب ــال ــوض ــع الـ ـق ــائ ــم ،فـتـمـســك
السياسة واملال واألمن .وهنا يبرز دور
ال ـحــريــري ،ال ــذي بــالــغ أخ ـي ـرًا فــي تبرير
أدائ ـ ــه بـتـصــويــر نـفـســه ضـحـيــة أزم ــات
مالية وسياسية ،في تأمني غطاء مالي
بحجة تفعيل الحياة االقتصادية واملالية
وتنشيطها ،ليس لحكومة وحدة وطنية،
ب ــل ملـ ـش ــروع م ـت ـكــامــل ،ألن دور عــون
وحــزب الله املتكامل أمــر تلقائي بفعل
التحالف السياسي القديم.
وف ـ ــق ذلـ ـ ــك ،ي ـت ــم ت ـ ـ ــداول م ـج ـمــوعــة مــن
الـ ـسـ ـيـ ـن ــاري ــوات ح ـ ــول دور واش ـن ـط ــن
ومــوق ـف ـهــا م ـمــا ي ـج ــري ،وه ــل ستغض
النظر عن دخول األموال الى لبنان عبر
سـيــدر ،أم ترفع سقف تطويقها املالي
ل ـل ـب ـنــان ،ع ـل ـمــا بـ ــأن رص ـي ــد حـ ــزب الـلــه
ّ
وتمكنه من فرض إيقاعه على الساحة
اللبنانية سيؤديان الى ارتداد العقوبات
عليه ،سلبًا على لبنان كله فيدفع ثمن
الـضـغــط األمـيــركــي بــاهـظــا .إضــافــة الــى
أن األسـئـلــة تتمحور ح ــول دور الـقــوى
ال ـس ـي ــاس ـي ــة غ ـي ــر املـ ـش ــارك ــة فـ ــي ه ــذه
ّ
وتحولها إلى مجرد متفرجة
التركيبة،
على مــا يجري مــن دون أي ممانعة .ال
بل إن أطرافًا تنخرط في لعبة املؤتمرات
الدولية وسيدر ومخصصاته ،من دون
أن تحسب الكلفة السياسية لهذا األداء.

ّ
جبق في جبل الشيخ :مقاطعة االشتراكي ال تؤثر

سلوك جنبالطي مستجد :تصويب على سالح المقاومة
الجيش والشعب واملقاومة ،وجرت
ف ــذل ـك ـت ـه ــا ب ـ ـع ـ ـبـ ــارات مـ ـتـ ـع ــددة فــي
الـبـيــانــات ال ــوزاري ــة لـكــل الحكومات
املــاضـيــة مــا بـعــد ال ـعــام  ،2005وفــي
الحكومة الحالية ،الـتــي وافــق على
ب ـيــان ـهــا وزيـ ـ ــرا ج ـن ـب ــاط ،ومـنـحـهــا
نـ ــواب ال ـل ـقــاء الــدي ـمــوقــراطــي الـثـقــة.
ح ـ ـتـ ــى الـ ــرئ ـ ـيـ ــس س ـ ـعـ ــد ال ـ ـحـ ــريـ ــري
ّ
تخلى عــن ت ــرداد هــذه املـعــزوفــة ،أي
«وحـ ــدة اإلمـ ــرة األم ـن ـيــة والــدفــاعـيــة
ّ
ل ـل ـج ـيــش ف ـ ـقـ ــط»( ،الـ ـلـ ـه ــم إل خ ــال
استقباله مفوضًا ساميًا أجنبيًا)،
والتي لطاملا كان الهدف من ذكرها
التشكيك في شرعية املقاومة أو من
خلفية خصومة سياسية .أما رئيس
الحزب التقدمي االشتراكي تحديدًا،
فلم يصدر عنه ،منذ سنوات ّ طويلة،
أي موقف بهذا الوضوح بحق سالح
املقاومة .وهنا ال ّ
بد من السؤال :هل
ً
كشف جنبالط مــا يضمر فـعــا ،من
خ ـلــف قـ ــرار أب ــو ف ــاع ــور ،بــاسـتـفــزاز
ح ــزب ال ـل ــه ع ـبــر إل ـغ ــاء قـ ــرار ال ـحــاج

املحاسبة العمومية ،يذهب مصدر
قانوني إلى اعتبار أن النقاش بشأن
إدخ ــال ال ـ ــ BOTضـمــن نـطــاق أحـكــام
املحاسبة العمومية ،هو نقاش في
غير محله .كما يعتبر أن ربط مسألة
املناقصات بـضــرورة تمديد العمل
بــالـقــانــون  ،288بـمــا يسمح ملجلس
ً
ال ــوزراء بتوقيع عقود االنـتــاج بــدال
مـ ــن ال ـه ـي ـئ ــة امل ـن ـظ ـم ــة ل ــاتـ ـص ــاالت
(ال ـق ــان ــون  )462ه ــو أي ـضــا ف ــي غير
م ـح ـلــه .فــذلــك ال ـق ــان ــون ي ـت ـحــدث عن
ت ــراخـ ـي ــص ت ـع ـط ــى ل ـل ـش ــرك ــات بـعــد
تـحــريــر ال ـق ـطــاع ،وه ــذه الـتــراخـيــص
ال تــرتـبــط ب ـشــرط اس ـت ـعــادة الــدولــة
للمنشأة بعد انتهاء تاريخه ،خالفًا
لعقد  .BOTوعـلـيــه ،يعتبر املـصــدر
الـ ـق ــان ــون ــي أن م ـ ــا ي ـن ـط ـب ــق ف ـع ـل ـيــا
عـلــى هــذه الـعـقــود هــو امل ــادة  89من
ال ــدسـ ـت ــور الـ ـت ــي ال ت ـج ـيــز م ـن ــح أي
التزام أو امتياز الستغالل مصلحة
ذات منفعة عامة أو أي احتكار ،إال
بموجب قــانــون وإلــى زمــن محدود،
ع ـل ـم ــا بـ ـ ــأن وزارة الـ ـط ــاق ــة ذه ـب ــت
أب ـعــد مــن ذل ــك فــي الـتـعــديــات الـتــي
اقترحتها على القانون  ،462والتي
وزعت على أعضاء اللجنة الوزارية
ف ــي جـلـسـتـهــا م ــا ق ـبــل األخـ ـي ــرة ،أن
واحـ ـ ـ ــدة مـ ــن م ـش ــاك ــل الـ ـق ــان ــون أن ــه
يعطي صالحية إعطاء التراخيص
للهيئة ،بينما هذه التراخيص هي
في الواقع امتيازات يجب أن يصدر
فيها قانون عن مجلس النواب.
ومسألة إنشاء الهيئة هي في صلب
ال ـخــافــات أي ـضــا .ف ــإذ تعتبر وزارة
الطاقة أنه يجب تعديل القانون قبل
إنشائها ،انطالقًا من أن القانون 181
( 5تـشــريــن األول  )2011يـنــص على
ذلـ ــك ،ف ــإن م ـص ــدرًا قــانــون ـيــا يستند
إلـ ــى ال ـف ـق ــرة ال ـســاب ـعــة م ــن ال ـقــان ــون
 181ليذهب في عكس االتجاه الذي
سلكته ال ــوزارة ،إذ تشير الفقرة إلى
ّ
أن ــه «ت ـشــكــل لـجـنــة وزاريـ ـ ــة بــرئــاســة
رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ...لـلـنـظــر
بالتعديالت على الـقــانــون رقــم 462
ت ــاري ــخ ( 2002/9/2ت ـن ـظ ـيــم ق ـطــاع
الكهرباء) خالل مهلة أقصاها ثالثة
أشـهــر ،وااللـتــزام بالقانون وتشكيل
هيئة تنظيم قـطــاع الـكـهــربــاء خــال
ه ــذه املـهـلــة ب ـنـ ً
ـاء عـلــى اق ـت ــراح وزيــر
ال ـطــاقــة واملـ ـي ــاه» .كـمــا تـشـيــر الـفـقــرة
الثامنة إلــى أنــه يـعـ َّـن مجلس إدارة
مــؤسـســة كـهــربــاء لـبـنــان خ ــال مهلة
أق ـص ــاه ــا شـ ـه ــران .وع ـل ـي ــه ،يخلص
امل ـ ـصـ ــدر إل ـ ــى أن الـ ـق ــان ــون  181قــد
فـ ـص ــل بـ ــن م ـ ـسـ ــاري االت ـ ـف ـ ــاق عـلــى
التعديالت وتنفيذ القانون ّ ،462لكن
فــي النتيجة ف ــإن ال ـقــانــون لــم ينفذ،
بصرف النظر عن تفسيره.
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حسن واالستخفاف بموقف الحزب،
كما استسهل جنبالط فــي املاضي
ت ـح ــوي ــل ح ـك ــوم ــة فـ ـ ــؤاد ال ـس ـن ـي ــورة
إل ـ ــى م ـن ـ ّـص ــة ل ـل ـه ـج ــوم ع ـل ــى س ــاح
اإلشـ ـ ــارة ف ــي امل ـق ــاوم ــة؟ خ ـصــوصــا،
أن وزيــر الخارجية األمـيــركــي مايك
ب ــوم ـب ـي ــو الـ ـ ـ ــذي الـ ـتـ ـق ــاه ج ـن ـب ــاط،
واملــوفــديــن األمـيــركـيــن قبله وبعده
بــاتــوا يــؤشــرون إلــى ع ـ ّـودة التركيز
األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي عـ ـ ـل ـ ــى م ـ ـ ـلـ ـ ــف الـ ـ ـس ـ ــاح
واالستراتيجية الدفاعية،
أم أن ج ـن ـب ــاط ،ال ـ ـغـ ــارق ف ــي أزم ــة
النائب تيمور جنبالط،
توريث ابنه
ّ
وشــركــاتــه املـتـعــثــرة بـعــد فـشـلــه في
إيجاد بديل عن مدير ماليته بهيج
بـ ــو ح ـ ـمـ ــزة ،وخ ـ ــروج ـ ــه مـ ــن دائـ ـ ــرة
ال ـقــرار فــي الــداخــل اللبناني وتــأزم
ع ــاق ــات ــه اإلق ـل ـي ـم ـي ــة وال ـخ ــارج ـي ــة،
ّ
زاده تقرير «األخبار» توترًا ،فذهب
بعيدًا فــي الهجوم العشوائي على
امل ـقــاومــة ،م ـسـ ّـددًا تـصــريـحــا «تـحــت
الحزام»؟

أعـ ـ ــادت زيـ ـ ــارة وزي ـ ــر ال ـص ـحــة ال ـعــامــة
جـمـيــل ج ـبــق إل ــى راش ـي ــا وحــاصـبـيــا،
أول م ــن أم ـ ــس ،ال ـتــذك ـيــر ب ــواق ــع قــرى
ج ـبــل ال ـش ـيــخ ووادي ال ـت ـيــم ،املهمشة
وامل ـح ــروم ــة ف ــي اإلنـ ـم ــاء واالق ـت ـص ــاد،
وال ـغ ــارق ــة ف ــي ال ـه ـجــرة ،بـعــد  19عــامــا
على التحرير .ومع أن زيارة جبق تأتي
ضـمــن سلسلة جــوالتــه االستطالعية
على املـنــاطــق ،إال أن الــزيــارة اكتسبت
ّ
أبعادًا سياسية ،في ظل الصراع داخل
طائفة املوحدين الــدروز ،واحتكار أبو
فاعور ّ
«حصالة» الخدمات في املنطقة،
وال ـســوء ال ــذي أوص ــل الـنــائــب السابق
وليد جنبالط عالقته بحزب الله إليه.
فــي السنوات املاضية ،بــدا أبــو فاعور
األكثر حضورًا في جبل الشيخ ،لتأتي
االنتخابات البلدية عام  2016وتسمح
ل ـل ـحــزب االش ـت ــراك ــي بــالـسـيـطــرة على
اتحادين بلديني ،في راشيا وحاصبيا،
وت ـح ـ ّـرك ال ــرك ــود الـ ــذي أصـ ــاب ق ــوى 8
آذار في املنطقة ،إذ ال يمكن للمقاومة
وس ـ ــوري ـ ــا أن ال تـ ـعـ ـي ــرا اه ـت ـمــام ـه ـمــا

ال ـس ـي ــاس ــي مل ـث ـلــث ج ـي ــوس ـي ــاس ــي فــي
الـقـلــب ب ــن ب ـي ــروت ودم ـش ــق وال ـقــدس
وعـ ـ ـ ّـمـ ـ ــان ،وعـ ـل ــى تـ ـم ــاس م ـب ــاش ــر مــع
الـ ـج ــوالن الـ ـس ــوري وشـ ـم ــال فلسطني
ألبو
املحتلة ،وترك الساحة السياسية ّ
فــاعــور فــي جبل الشيخ ،مــع مــا يمثله
كـجـنــاح م ـت ـشـ ّـدد ف ــي مـحـيــط جنبالط
وعالقته ببعض الشخصيات املعادية
ملحور املقاومة في اإلقليم.
)هيثم الموسوي(

ّ
شك فيه أن مقاطعة حزب الله
ومما ال ّ
لجنبالط أث ــرت على االستقبال الــذي
أقـيــم فــي مستشفى راش ـيــا ،بــاإلشــارة
إلــى غـيــاب واض ــح للحزب االشـتــراكــي
وح ـضــور أب ــو فــاعــور مــع وف ــد ضئيل
ّ
العدد الستقبال جبق .إل أن األســاس
هو في الطريقة التي حاول أبو فاعور
فـيـهــا ت ـعــديــل بــرنــامــج زي ـ ــارة ال ــوزي ــر،
بـ ــذري ـ ـعـ ــة ارت ـ ـ ـبـ ـ ــاط تـ ـيـ ـم ــور ج ـن ـب ــاط
بـمــواعـيــد أخ ــرى .كـمــا أن ذل ــك انعكس
أي ـضــا عـلــى املـقــاطـعــة مــن قـبــل أنـصــار
االشـتــراكــي فــي حاصبيا ،مــع حضور
خـجــول ملمثل عــن أبــو فــاعــور ،عــدا عن
ح ـض ــور ال ـنــائــب أنـ ــور ال ـخ ـل ـيــل ،ال ــذي
اسـتـقـبــل ّ ج ـبــق ف ــي املـسـتـشـفــى ث ــم في
بيته ،لكنه غــاب عن الغداء الــذي دعي
ّ
إل ـيــه ،ورت ـبــه الـنــائــب عـلــي فـيــاض وآل
الحمرا في مطعم البحصاصة الشهير
الحاصباني.
على نهر
ّ
فــي املـقــابــل ،لــم يــؤثــر ق ــرار االشـتــراكــي
على مستوى املشاركة الشعبية ،إن في
راشـيــا التي تقول مـصــادر متابعة إن

أبو فاعور انتظر ليرى حجم الحضور
ق ـبــل أن ي ـقــرر امل ـش ــارك ــة ف ــي اسـتـقـبــال
ال ـ ــوزي ـ ــر ،ث ـ ـ ّـم ع ـ ــاد واض ـ ـطـ ــر إل ـ ــى ذل ــك
بـعــد أن تـبـ ّـن أن األهــالــي والفعاليات
ح ـضــروا السـتـقـبــال وزي ــر الـصـحــة ،أو
فــي حــاصـبـيــا ال ـتــي زاد ع ــدد املـشــايــخ
الذين استقبلوا جبق مع النائب طالل
أرس ــان فــي بيته فــي عــن تـنــورة على
 250شيخًا من مختلف قرى حاصبيا
وحضور النائب أسعد حردان والوزير
صالح الغريب ،في داللة واضحة على
املزاج الشعبي في القضاء الذي ّ
يرحب
ّ
بوزير الصحة وما يمثل في السياسة.
ّ
ّ ً
ولـ ـع ــل األه ـ ــم ،ه ــو أوال تــذك ـيــر نــائــب
رئـيــس مجلس ال ـنــواب إيـلــي الـفــرزلــي
أمــام أبــو فاعور خــال استقبال جبق،
ّ
بـ ــأن م ـس ـت ـش ـفــى راشـ ـي ــا لـ ـك ــل الـ ـن ــاس،
واط ــاع جبق على الــوضــع امل ــزري في
مستشفى حاصبيا ،وتأكيده أن حال
املـسـتـشـفــى سـيـتـغـ ّـيــر ســري ـعــا لـتــأمــن
الجزء األكبر من حاجات األهالي.
ف .ا
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على الغالف

وقعت الحرب
بين «قضاة العهد»
لم تشهدالعدلية ،منذعقود،
ملفًا أكثر خطورة من قضية
«الفساد القضائي» المفتوحة
منذ أسابيع .رغم ذلك ،انكفأ
ّ
المدعي العام التمييزي عن
متابعة القضية ،ليتركها
في عهدة ّ
المدعية العامة
في جبل لبنان ،القاضية غادة
عون ،التي تشتبك مع اثنين
مــن زمــائــهــا المحسوبين،
مثلها ،على «تيار العهد»
رضوان مرتضى
تستعر الـحــرب فــي قصر عــدل بعبدا.
ِ
معسكر بـقـيــادة الـقــاضـيــة غ ــادة عــون
وفـ ـ ــرع امل ـع ـل ــوم ــات ُي ــواجـ ـه ــه مـعـسـكــر
ت ـت ـعــدد رؤوسـ ـ ــه وأذرعـ ـ ـ ــه :م ــن قــاضــي
ال ـت ـح ـق ـي ــق ّ
األول ف ـ ــي بـ ـعـ ـب ــدا ن ـق ــوال
ّ
منصور إلــى مــدعــن عامني وموظفني
قضائيني ومحامني .أما خارج بعبدا،

(مروان طحطح)

فمعسكر ثالث «متحالف» مع خصوم
عـ ــون ،ي ـق ــوده م ـف ـ ّـوض ال ـح ـكــومــة لــدى
امل ـح ـك ـم ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة ال ـق ــاض ــي بـيـتــر
جرمانوس الــذي يشارك في «الحرب»
ّ ً
ال ـقــائ ـمــة ،م ـتــكــا ع ـلــى اإلعـ ـ ــام ،وعـلــى
ج ـه ــاز أم ــن ال ــدول ــة املـ ـق ـ ّـرب م ـن ــه ،على
ّ
قاعدة أن فرع املعلومات في قوى األمن
معاد له.
الداخلي
ُ ّ
ٍ ّ
ك ـ ــل م ـع ـس ـكـ ٍـر ي ــت ـه ــم اآلخ ـ ــر بــال ـف ـســاد.
ّ
عـلـمــا أن الـقـضــاة الـثــاثــة يتقاسمون
م ـل ــف م ـك ــاف ـح ــة الـ ـفـ ـس ــاد .إذ يـحـضــر
ع ــون وج ــرم ــان ــوس ف ــي االدع ـ ــاء الـعــام
نتيجة انكفاء املدعي العام التمييزي
القاضي سمير حمود .يليهما في هرم
«مكافحة الـفـســاد» ،قاضيًا للتحقيق،
نقوال منصور الذي تولى التحقيق في
ملف فساد الضباط ومالحقة محامني
ُ
اشــتـبــه بــدفـعـهــم رش ــى للتغطية على
مطلوبني أو التالعب بملفات قضائية.
علمًا أن الـقـضــاة الـثــاثــة املتصارعني
«ينتمون» إلى التيار السياسي نفسه:
تيار عهد الرئيس ميشال عون
ورغ ـ ــم م ــا ُيـ ـش ــاع ع ــن غ ــاي ــة سـيــاسـيــة
ون ــواي ــا مـبـ ّـيـتــة خ ـلــف حـمـلــة مكافحة
ُ
ّ
الفساد ُالقضائي ،إال أن الوقائع تثبت
أن امللف فتح بـ«رمية من غير رام» .بداية
القضية كانت بعد قرار رئيس الهيئة
االت ـه ــام ـي ــة ف ــي ج ـبــل ل ـب ـنــان ال ـقــاضــي
ّ
مـ ـن ــذر ذبـ ـي ــان ب ــإخ ــاء س ـب ـيــل املــت ـهــم
بتهريب أطنان من الحشيشة ،مهدي
ُ
ّ
م .إذ اشتبه في أن املخلى سبيله كان

«النشرة الجرمية»
قد رشى عنصرًا في
ّ
إلخـ ـف ــاء ُحـ ـك ـ ٍـم ص ـ ــادر ب ـح ــق ــه .تــوقـيــف
األخير قاد إلى توقيف ستة أشخاص
(أربـ ـ ـع ـ ــة م ـن ـه ــم فـ ــي ج ـب ـي ــل) ت ـب ــن أن
أحدهم تربطه عالقة بسائق القاضية
ُ
ع ــون ،ال ــذي اشــتـبــه فــي تقاضيه رشى
وتعاطيه امل ـخــدرات .أبلغ ضباط فرع
املـعـلــومــات عــون بشأنه فأرسلته إلى
التحقيق ليتم توقيفه .إثر ذلــك ،خابر
ّ
مـحــقـقــو ال ـف ــرع ع ــون ب ـشــأن شخصني
(ايلي ب .وطــراد هــ ).يشتبه في أنهما
سـمـســاران لـقـضــاة .اع ـتــرف األول بــأن
الثاني كــان يعمل سائقًا لجرمانوس
ط ــوال  ١٥سـنــة .ادع ــى مـعــاون مفوض
ال ـح ـك ــوم ــة ع ـل ــى س ــائ ــق عـ ــون وادعـ ــت
األخ ـي ــرة عـلــى ســائــق جــرمــانــوس .تال
ذل ــك تــوقـيــف شـخــص زع ــم أن ــه «مــديــر
مـكـتــب» ال ـقــاضــي جــرمــانــوس ،فـثــارت
ثائرته واعتبر أنــه مستهدف  ،فــزادت
الحساسية بينه وبني عون.
أما القاضي منصور فحكايته مختلفة،
وهـ ــي ت ـع ــود إلـ ــى ق ـض ـيــة «ســاي ـف ـكــو»
الشهيرة .يتردد في أروقة قصر العدل
أن م ـن ـص ــور ُي ـح ـ ّـم ــل عـ ــون م ـســؤول ـيــة
هــرب مدير الشركة شاهي يريفانيان
ال ــذي ي ـهــاجــم ،عـبــر وســائــل الـتــواصــل
االج ـت ـمــاعــي ،ق ــاض ــي الـتـحـقـيــق األول
ّ
في جبل لبنان .كذلك ّيتناقل قضاة أن
ّ
يتهم عون بأنها ُت ّ
سرب أخبارًا
منصور
ضده في اإلعالم .وملنصور قصة أخرى
مــع يــريـفــانـيــان .إذ ك ــان وكـيــل األخـيــر،

الفساد في «العدلية»:
كف يد أحد أعضاء مجلس القضاء األعلى

ّ
املـحــامــي ولـيــد حــنــا ،قــد تـقـ ّـدم بمذكرة
دفــوع شكلية ،طلب بموجبها تنحية
م ـن ـص ــور ألن وكـ ـي ــل أح ـ ــد خ ـص ــوم ــه،
املحامي صخر الهاشم ،هو في الوقت
القانوني ملنصور ،علمًا
عينه الوكيل
ّ
ّأن األخير ّ
صرح بأنه عزل الهاشم قبل
سنتني .نشر يريفانيان مذكرة الدفوع
على صفحته على فــايـسـبــوك ،فثارت
ثائرة القاضي ّ
وادعى على يريفانيان
ّ
وم ـحــامــي وح ــن ــا ب ـج ــرم اإلسـ ـ ــاءة إلــى
س ـم ـع ـتــه .ل ــم ت ـ ّـواف ــق ن ـق ــاب ــة امل ـحــامــن
ّ
على مالحقة حنا كــون موكله من قام
ُ
ّ
بالنشر ،إال أن قــرار النقابة استؤنف
لـ ُـيـعـطــى إذن املــاح ـقــة .إزاء ذل ــك ،كــرر
ّ
املحامي طلب ّ
لتكون
تنحي منصور
خ ـصــومــة ب ــن يــري ـفــان ـيــان وال ـقــاضــي
الذي أصبح مدعيا أمام النيابة العامة
عـلــى ش ــاه ــي .ل ــم يـتـنـ َّـح م ـن ـصــور ،مما
اضـطــر املـحــامــي إل ــى اع ـت ــزال الــوكــالــة.
ً
ّ
فــوكــل يريفانيان دان ــي مـعـكــرون بــدال
منه ،فيما ال يزال منصور مدعيا على
يريفانيان ،وفــي الــوقــت نفسه قاضيًا
للتحقيق ف ــي الـقـضـيــة امل ـقــامــة أمــامــه
ضد األخير!
ّ
ُيـنــكـ ّـل قـضــاة الـعـهــد ببعضهم بعضًا.
يتدخل جرمانوس محتجًا على دهم
م ـنــزل أح ــد أب ـن ــاء مـنـطـقـتــه ،ويـتـقــاذف
م ــع ع ــون مـســؤولـيــة فـتــح تـحـقـيــق في
قضية العثور على أسلحة حربية في
مـنــزل أح ــد املــوقــوفــن بقضية الفساد
ال ـق ـضــائــي .ام ــا م ـن ـصــور ،فـيـطـلــب من

لم تتوقف التحقيقات الجارية في فضيحة الفساد القضائي التي ّ
تهز قصور العدل.
فقد بلغ عــدد القضاة املحالني على املجلس التأديبي أربعة قضاة ،بعدما أعلن وزير
العدل ألبرت سرحان أنه ،ومتابعة للتحقيقات التي تجريها هيئة التفتيش القضائي،
ـاض الــى املـجـلــس التأديبي
أص ــدر مجلس الهيئة بـ ّتــاريــخ  2019/4/4ق ــرارًا بــإحــالــة ق ـ ٍ
الخاص بالقضاة .وقد اتخذ وزير العدل قــرارًا ،وفقًا لصالحياته القانونية (املــادة 90
ً
وبناء على اقتراح مجلس هيئة التفتيش القضائي ،بوقف
من قانون القضاء العدلي)،
القاضي املــذكــور عن العمل مؤقتًا إلــى حني البت بوضعه من قبل املجلس التأديبي.
وعلمت «األخبار» ّأن القاضي الرابع الذي جرى وقفه عن العمل هو أحد أعضاء مجلس
القضاء األعلى ورئيس الهيئة االتهامية في جبل لبنان القاضي منذر ذبيان الذي كانت
«األخبار» قد نشرت يوم  13شباط  2019تحقيقًا بشأن مالبسات إخالئه سبيل أحد
ّ
ّ
املتهمني في ملف مخدرات بعنوان« :إخالء متهم بتهريب أطنان من املخدرات :هل صدر
«العفو العام» على ّ
تجار املمنوعات؟».

أحد ّ
ّ
العامين
المدعين
في «الفساد القضائي»
هو في الوقت
عينه مشتبه فيه!
ّ
ّ
محتجًا على دهم منزل أحد أبناء منطقته (مروان بوحيدر)
تدخل جرمانوس

رئـيــس قلمه ن ــزار ن .ع ــدم امل ـثــول أمــام
م ـح ـق ـق ــي فـ ـ ــرع املـ ـعـ ـل ــوم ــات ،رغـ ـ ــم أن ــه
مـطـلــوب للتحقيق ،كـشــاهــد ،بــأمــر من
ال ـق ــاض ـي ــة عـ ـ ــون .ف ـي ـمــا ي ــؤك ــد م ـصــدر
قضائي رفـيــع بــأنــه «ال يحق ملنصور
مـنــع رئ ـيــس الـقـلــم م ــن امل ـث ــول كشاهد

بــوجــود إش ــارة املــدعــي الـعــام فــي ملف
جزائي».
لم يكتف منصور بذلك ،بل َ
عمد إلى ما
ُيشبه إعــان «ث ــورة» في عدلية بعبدا
ّ
بعدما جمع كتابًا ورؤساء أقالم طالبًا
منهم التضامن مــع زمــائـهــم .لكنه لم

يـسـتـمــر ف ــي «ت ـ ـمـ ـ ّـرده» ،إذ وافـ ــق على
مثول رئيس قلمه أمام فرع املعلومات
كشاهد .علمًا أن االخير يحظى بدعم
ال ـنــائــب ال ـســابــق ول ـيــد جـنـبــاط ال ــذي
ي ـ ــرى ن ـف ـس ــه مـ ـح ــاصـ ـرًا ب ـع ــد تــوق ـيــف
ـاض وال ـت ـح ـق ـيــق
ض ــاب ــط وك ـ ــف يـ ــد ق ـ ـ ـ ٍ

م ــع رئ ـيــس قـلــم مـحـســوبــن عـلـيــه ( َّمــع
ُ
أن امل ــوق ــوف ــن وال ـق ـض ــاة ال ــذي ــن كــفــت
أيديهم متنوعو االنـتـمــاءات املذهبية
والسياسية).
ّ
فــي املـقــابــل ،ينظم معارضو القاضية
عون «مضبطة اتهام» طويلة بحقها،

تـ ـتـ ـض ـ ّـم ــن كـ ـ ــل «هـ ـ ـف ـ ــواتـ ـ ـه ـ ــا» (راجـ ـ ـ ــع
ال ـت ـقــريــر ف ــي الـصـفـحــة ن ـف ـس ـهــا) ،وكــل
«مخالفاتها».
ْ َ
َمــن ِمــن املعسكرين املتخاصمني على
ُ
ُ
حـ ــق؟ أم كــاه ـمــا م ـ ـغـ ـ ِـرض؟ م ــن يــريــد
ً
مـنـهــم ق ـضـ ً
ـاء قــويــا وع ـ ــادال؟ مــن ُي ـقـ ِّـدم

أوراق اع ـت ـمــاد وم ــن يـسـعــى لتحقيق
العدل؟ كل األسئلة والصراعات تعود
إلى سبببني:
 -1ان ـك ـف ــاء ال ـن ــائ ــب الـ ـع ــام الـتـمـيـيــزي
الـقــاضــي سمير حـمــود عــن أداء دوره.
وهـ ـن ــا تـ ـب ــرز م ـع ـض ـل ــة :احـ ـ ــد امل ــدع ــن
الـعــامــن فــي قضية الـفـســاد القضائي
هو في الوقت عينه أحد املشتبه فيهم
في القضية نفسها!
 -2ضعف اداء هيئة التفتيش القضائي
طوال السنوات التي مضت.
غـ ـي ــاب حـ ـم ــود وضـ ـع ــف ال ـه ـي ـئــة هـمــا
تـحــديـدًا مــا شـ ّـجــع ج ـهــازًا أمـنـيــا (فــرع
املـعـلــومــات) ،ومدعية عامة (القاضية
غادة عون) على قيادة حملة محاكمة
الفساد في العدلية ،وليخوضا معًا في
واحد من اخطر امللفات التي يشهدها
القضاء منذ عقود.

ّ
غادة عون ترد التهم :أكافح الفساد ...أو أرحل!

رضوان مرتضى
فــي امل ـلــف املـسـمــى «مـكــافـحــة الـفـســاد
في القضاء» ،تبدو ّ
املدعية العامة في
جبل لبنان ،القاضية غادة عون ،أشبه
بمدع عــام تمييزي .فهذا امللف ربما
ٍ
يكون أخطر ما ّ
مر على العدلية ،منذ
ع ـق ــود .وف ــي ح ــاالت مـمــاثـلــة ،يتولى
رأس ال ـن ـي ــاب ــات ال ـع ــام ــة ف ــي ال ـب ــاد
اإلشـ ـ ــراف ع ـلــى ال ـت ـح ـق ـي ـقــات ،وإدارة
ع ـمــل االجـ ـه ــزة األم ـن ـي ــة .ل ـكــن املــدعــي
ال ـ ـعـ ــام ال ـت ـم ـي ـي ــزي الـ ـق ــاض ــي سـمـيــر
ح ـم ــود ،ي ـت ـصـ ّـرف كــأنــه «غ ـيــر معني
بإغضاب أحد» ،في األسابيع االخيرة
ال ـت ــي تـسـبــق إحــال ـتــه ع ـلــى الـتـقــاعــد.
«ت ـ ـخ ـ ـلـ ــى» ع ـ ــن دوره ،ل ـت ـم ــأ غ ـ ــادة
ع ــون ال ـف ــراغ .صـحـيــح أن الصالحية
ُ
املـكــانـيــة ف ــي الـقـضـيــة تـجـبــرهــا على
ت ــول ــي الـتـحـقـيــق ف ـي ـهــا ،ل ـكــن أسـبــابــا
اخ ــرى سمحت لـهــا بـتـصـ ّـدر املشهد.
ُ
فـ ـع ــدا ع ــن «اعـ ـتـ ـك ــاف» حـ ـم ــود ،ت ـع ـ ّـد
ع ــون رأس حــربــة قـضــائـيــة ف ــي عهد
الــرئـيــس مـيـشــال ع ــون .وإض ــاف ــة إلــى
ذلـ ــك ،ت ـســاعــدهــا شـخـصـيـتـهــا .يـقــول
لها إنها «صلبة وشرسة
عنها زمالء ّ
ون ـظ ـي ـفــة ال ـ ـكـ ــف ،وفـ ــي ال ــوق ــت عـيـنــه
إن ـســان ـيــة» .و«شــراس ـت ـهــا» جعلتها،
بـحـســب م ـس ــؤول ام ـن ــي ،تـمـضــي في
ّ
ه ــذه الـقـضـيــة حـتــى ال ـن ـهــايــة ،م ــع أن
بـ ــدايـ ــات هـ ــذا امل ـل ــف ك ــان ــت بـتــوقـيــف
سائقها الذي عمل معها لنحو سبع
سنوات.
ّ
غـيــر أن ه ــذا ال ـجــانــب يـقــابـلــه جــانـ ٌـب

ُ ّ
ـوع آخــر.
ي ـعــده قـضــاة «ف ـس ــادًا» مــن ن ـ ٍ
ف ــي «ال ـت ـق ــدي ــر امل ـس ـل ـك ــي» لـلـقــاضـيــة
ع ـ ــون ،ال ُيـ ـع ــرف إن ك ــان ــت م ـت ـشــددة
ّ
صـفــات التي
أو مـتـســاهـلــة .تـتـعــدد الـ ّ
تسمعها بشأنها .ورغ ــم أنـهــا رفعت
لواء مكافحة الفسادُ ،ي ّ
ردد زمالء لها
ّ
بــأن ـهــا ت ـتــراخــى لـصــالــح املـحـســوبــن
ّ
ُ
عـلــى الـتـيــار الــوطـنــي ال ـح ـ ّـر .ي ـقــال إن
كــل مــن يـحـكــي مـعـهــا بــاســم الـجـنــرال
ميشال عون ،تتجاوب معه .بالنسبة
إليها «الجنرال ّ
مقدس» .لدى القاضية
ٌ
ع ــون ش ــراس ــة ُي ـف ـتــرض تــوافــرهــا في
ُ
قضاة املالحقة ،لكنها أحيانًا ت ّ
طبق
ّ
شراستها فــي املــوضــع الخطأ .ولعل
ح ــادث ــة ط ــرد ال ـق ـضــاة امل ـتــدرجــن من
مكتب محامية عــامــة فــي بعبدا قبل
أســابـيــع ،واح ــدة مــن سلسلة حــوادث
ّ
ُع َّدت تسلطًا غير قانوني وغير ُم ِحق
من قبل عون .غير أن هناك من يعتبر
أن فـقــدان الكيمياء بينها وبــن عدد
م ــن ال ـق ـض ــاة ،يــدفـعـهــم إل ــى تضخيم
«خالفات صغيرة» .وحادثة القضاة
املتدرجني (قيل إن عــون طردتهم من
مكتب ّ
مد ٍع عام في بعبدا) مثال على
الصراع.
هذا
ّ
ّ
تتعدد امللفات التي يتداولها قضاة
«تجاوزات» ينسبونها
وموظفون عن
ّ
لكنها لم ُت َ
ساء ل
إلــى القاضية عــون،
ّ
ب ـش ــأن ـه ــا .ورغ ـ ــم أن م ـع ـظــم ال ـق ـضـ ّـاة
ّ
عون نظيفة الكف
«يبصمون» على أن ّ
وال تقبض الرشى ،إال أنهم يتحدثون
عـ ّـمــا ُي ـسـ ّـمــونــه «ف ـس ــاد س ـيــاســي» أو
صرف نظر ّ
عمن يوالون فئة سياسية

معينة ،وتحديدًا التيار العوني .غير
ّ
أن قـضــاة مـقـ ّـربــن مــن القاضية عون
ّ
يـ ّـؤكــدون أن بــابـهــا مـفـتــوح للجميع،
وأنـ ـه ــا تـتـســاهــل أح ـيــانــا م ــع ح ــاالت
معينة من باب إنساني.
ُ
تـ ـكـ ـث ــر املـ ـ ــآخـ ـ ــذ الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـسـ ـ ّـجـ ــل ضــد
القاضية عون ،لكن أبرزها اآلتي:
 - 1مـ ــا ت ـ ـ ــردد عـ ــن ت ــأخ ـي ــر م ـق ـصــود
ل ـت ـع ـم ـي ــم مـ ـن ــع الـ ـسـ ـف ــر ع ـ ــن ش ــاه ــي
يرڤانيان ،رئيس مجلس إدارة Sayfco
 ،Holdingما سمح بمغادرته األراضي
ُ ّ
الـلـبـنــانـيــة قـبــل تــو ّقـيـفــه .وه ـنــا تــتـهــم
ال ـقــاض ـيــة ع ــون بــأن ـهــا سـ ّـه ـلــت هــرب
مطلوب مشتبه في اختالسه ماليني
الـ ـ ـ ـ ــدوالرات .غ ـيــر أن م ـص ــادر مـقـ ّـربــة
مــن القاضية عــون تــؤكــد أن األخـيــرة
أص ـ ـ ـ ـ ــدرت م ـ ــذك ـ ــرة إح ـ ـض ـ ــار ش ــاه ــي
ف ــور علمها ب ــوج ــوده عـلــى األراض ــي
اللبنانية من أحد ّ
املدعني ،مشيرة إلى
ُ
أنه جرى دهم منزله من دون أن يعثر
عليه .عندها طلبت عــون مــن القوى
األمنية تعميم بالغ منع سفر بحقه.
مـنــع الـسـفــر ص ــدر الـســاعــة الخامسة
شاهي سافر قرابة
بعد
الظهر ،فيما ّ
ً
الـ ـ ــ 11ل ـي ــا .ملـ ــاذا ت ــأخ ــر تـعـمـيــم املـنــع
ُ
م ــا س ـمــح ب ـه ــروب ــه؟ ت ـج ـيــب امل ـصــادر
ّ
القضائية بــأن املـســؤولـيــة تتحملها
ّ
الـقــوى األمـنـيــة ولـيــس الـقــاضـيــة ،ألن
ك ــل م ــا كـ ــان ي ـن ـقــص امل ـس ــأل ــة إرسـ ــال
فــاكــس إل ــى امل ـطــار بمنع الـسـفــر .لكن
هل طلبت عون فتح تحقيق ملحاسبة
املتواطئ أو ّ
املقصر؟ لم تفعل ذلك.
 - 2طــريـقــة تـعــامـلـهــا م ــع قـضـيــة ابــن

مستشار وزير الخارجية واملغتربني
ج ـ ـبـ ــران ب ــاسـ ـي ــل ،مـ ـنـ ـص ــور ف ــاض ــل،
ب ـح ـي ــث ات ـ ـخـ ــذت ق ـ ـ ـ ــرارًا يـ ـك ــاد ي ـكــون
غ ـيــر م ـس ـبــوق ف ـ ُـي ال ـن ـيــابــات ال ـعــامــة.
ف ـ ــاب ـ ــن ف ـ ــاض ـ ــل ضـ ـ ـب ـ ــط فـ ـ ــي حـ ــوزتـ ــه
حساس» يستخدمه ِّ
«ميزان ّ
مروجو
املخدرات ،إال أن القاضية عون أشارت
بــإخــاء سبيله ،لكي ال يفوته موعد
في إحــدى السفارات ،على أن يحضر
للتحقيق معه في اليوم التالي .رغم
ّ
أن االدع ـ ــاء عـلـي ّــه ك ــان ب ـجــرم تــرويــج
امل ـخ ــدرات ،إال أنـهــا وافـقــت على قــرار
قاضي التحقيق إخالء سبيله .وهذا
ّ
ل ـيــس إجـ ـ ـ ً
ـراء اع ـت ـيــاديــا ،ال سـيـمــا أن
ال ـن ـيــابــة ت ـك ــون م ـت ـشــددة م ــع املــدعــى
عليهم بجرائم ترويج املـخــدرات .وال
ب ــد م ــن اإلش ـ ــارة هـنــا إل ــى أن قــاضـيــا
أجبر على االستقالة من القضاء
آخر ِ
بسبب ق ــراره بــإخـ ُـاء سبيل موقوف
ب ـج ــرم م ـ ـخـ ــدرات ض ـب ــط ف ــي ح ــوزت ــه
ُ
ميزان ّ
حساس ،وك ِسرت درجة املدعي
العام الذي وافق على إخالء السبيل.
ً
أال يـطــرح مــا تـقــدم س ــؤاال عــن الــدافــع
ال ــذي دعــا الـقــاضـيــة ع ــون إل ــى اتـخــاذ
ق ــرار ك ـهــذا؟ وه ــل كــانــت ستفعل ذلــك
مواطن آخــر؟ في هذه القضية
مع أي
ٍ
تـ ّ
ـرد م ـصــادر قضائية معنية لتقول
إن القاضية تعاطفت مــع شــاب يافع
ُ
ول ــم تـ ـ ِـرد تــدمـيــر مستقبله ،ال سيما
أنه لم ُيضبط معه مخدرات ،بخالف
قاض
القضية التي انتهت باستقالة
ٍ
ُ
حـ ــن ض ـب ـط ــت ك ـم ـي ــة مـ ــن امل ـ ـخـ ــدرات
م ـ ــع امل ـ ـ ــوق ـ ـ ــوف .وتـ ـضـ ـي ــف امل ـ ـصـ ــادر

أن «ال ـق ــاض ــي إنـ ـس ــان ق ـبــل أن يـكــون
قاضيًا .ليس عليه أن يحمل السيف
لقطع ال ــرؤوس ،وك ــان لــدى القاضية
ع ــون اق ـت ـنــاع ب ــأن امل ــوق ــوف يتعاطى
املـخــدرات وال يـ ّ
ـروجـهــا ،مستندة الى
ّ
اج ـت ـه ــاد ف ــي م ـح ـك ـمــة ال ـت ـم ـي ـيــز ب ــأن
املـ ـ ـي ـ ــزان الـ ـحـ ـس ــاس وح ـ ـ ــده ال يـكـفــي
لإلدانة».
ّ
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ـ
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ـ
ب
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ـ
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ـ
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 -3قـضـي
ٍ
ٍّ
وتحر بجرم تحرير شيك بال رصيد
قيمته  ٥٠ألف دوالر .أوقفت املطلوبة
بتاريخ  ١٣تشرين ّ
األول عــام ،٢٠١٨
ّ
إث ـ ــر وص ــول ـه ــا إل ـ ــى امل ـ ـطـ ــار .غ ـي ــر أن
القاضية عون أشارت بتركها بموجب
سند إقامة وحجز هويتها وإبالغها
بمراجعة النيابة العامة االستئنافية
فــي جـبــل لـبـنــان خ ــال أس ـبــوع .وهــذا
أمر ُي ّ
ٌ
مخالفًا على األقل في الشكل،
عد
ُّ
ّ
لكونه ال يحق لها أن تتركها .غير أن
امل ـصــادر القضائية املـقـ ّـربــة مــن عــون
ت ــرد ب ــأن املــوقــوفــة نـفــت أن ت ـكــون قد
ً
أعطت شيكًا مصرفيًا أصــا .لكن هل
يكفي نفي املوقوفة؟ ّ
مدعى عليه آخر
أوقــف بموجب مــذكــرة توقيف بحقه
صادرة عن قاضي التحقيق في جبل
لـبـنــان ،بـجــرم شـيــك مــن دون مــؤونــة.
ولدى مخابرة القاضية عون ،أشارت
بـتـنـفـيــذ م ــذك ـ ّـرة ال ـتـ ّـوق ـيــف الـغـيــابـيــة
ال ـصــادرة بحقه وك ــف البحث وتركه
مـقــابــل أن يـتـعـ ّـهــد بـحـ ّـل ال ـخ ــاف مع
الجهة املدعية ،علمًا بأنه ّال صالحية
لها في تنفيذ املذكرة أو كف البحث،
لـ ـك ــون ال ـص ــاح ـي ــة م ـن ـع ـق ــدة ح ـص ـرًا

للقاضي الذي أصدر مذكرة التوقيف.
 -4ح ـ ــادث ـ ــة رابـ ـ ـع ـ ــة ي ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـدث ع ـن ـهــا
ّ
الـ ـقـ ـض ــاة ت ـت ـع ــل ــق بـ ـخ ــاف وق ـ ــع بــن
أحــد املرافقني املدنيني ألحــد ال ــوزراء،
َّ
وديبلوماسيني من التابعية القطرية.
املرافق طارد الرجلني ،فرفع أحدهما
ّ
ليصور املــرافــق ،فعمد األخير
هاتفه
إل ــى إطـ ــاق ال ـن ــار عـلـيــه م ــن مـســدس
حربي ،وأصابه بجرح طفيف في يده.
ً
وبدال من ّ
االدعاء على املرافق بجناية
مـحــاولــة القتل لـكــون التصويب كان
باتجاه الـصــدر وال ــرأس ،ادعــت عليه
بـجـنـحــة «إط ـ ــاق ن ــار وإيـ ـ ـ ــذاء» .هــذه
ُ
ٌ
ـاؤالت
ال ـحــادثــة ط ـ ِـرح ــت بـشــأنـهــا ت ـسـ
أيـ ـض ــا .غ ـيــر أن املـ ـص ــادر الـقـضــائـيــة
ب ــررت أن الـقــاضـيــة ع ــون ّادعـ ــت على

امل ــراف ــق ب ـجــرم اإلي ـ ــذاء ،ألن اإلصــابــة
كانت سطحية .إال أن مصادر مقابلة
اعـتـبــرت أن مـجــرد اسـتـسـهــال إطــاق
الـ ـن ــار وال ـت ـص ــوي ــب ب ــات ـج ــاه ال ـصــدر
كاف لالدعاء بجناية.
والرأس وحده ٍ
 -5بـمــوجــب محضر امل ـخ ــدرات الــرقــم
 ٣٠٢/١٣٣٥ب ـتــاريــخ  ٢٨آذار ،٢٠١٨
ولدى التحقيق مع املوقوف ج .ج .ع،.
أش ــارت الـقــاضـيــة ع ــون بـتــركــه بسند
إق ــام ــة .ولـ ــدى وصـ ــول م ـح ـضــره إلــى
التحقيق
النيابة أحالته على قاضي ٌّ
ب ـج ــرم ت ــروي ــج امل ـ ـخـ ــدرات .م ـل ــف آخــر
يجري الـتــداول فيه ،يتصل بتوقيف
عناصر سرية مطار بيروت الدولي،
فصيلة الـضــابـطــة الـعــدلـيــة ،املــواطــن
الـقـطــري أحـمــد محمد جــاســم ُالعلي،
وفي حوزته كمية من املخدرات ق ِّدرت

بنحو ّ 99غــرامــا مــن حشيشة الكيف
و«دفـ ـت ــر لـ ــف» و 6ح ـب ــات كـبـتــاغــون،
 ٤١/٣٠٢بتاريخ
بموجب رقم املحضر
ّ ُ
 ٣٠كانون الثاني  ،٢٠١٩لكنه ت ِرك لقاء
سند إقامة بموجب إشــارة القاضية
ع ــون .فــي الـحــاالت الـعــاديــةُ ،يفترض
توقيف هذا الشخص .غير أن املصادر
القضائية ترد بأن مئة غرام حشيشة
لـيـســت كـمـيــة ت ــروي ــج ،ب ــل لـلـتـعــاطــي.
واملشتبه فيه كان في صدد املغادرة،
أوقـ ـ ـ ـ ــف ،ف ـس ـي ـت ــم س ـج ـن ــه أليـ ــام
وإن ِ
قليلة فقط .لذلك ،أشــارت عون بتركه
(ف ــي غــالـبـيــة ح ــاالت ضـبــط م ـخــدرات
مــع مــواط ـنــن مــن دول الـخـلـيــج وهــم
ي ـ ـ ـغـ ـ ــادرون لـ ـبـ ـن ــان ،ي ـت ــم ت ــرك ـه ــم بــا
إحالتهم على القضاء).
ُ
امللفات التي تثار بشأنها التساؤالت
لـ ــم ت ـق ـت ـصــر ع ـل ــى ت ـل ــك الـ ـت ــي أع ـطــت
إش ـ ـ ــارات ب ـشــأن ـهــا م ـنــذ ت ـع ـيــن عــون
مــدع ـيــة عــامــة ف ــي ب ـع ـبــدا ،ب ــل يـجــري
التداول أيضًا بملفات وأحكام نظرت
فيها وأصدرتها عندما كانت رئيسة
ملـحـكـمــة ال ـج ـنــايــات ف ــي ال ـب ـقــاع .على
سبيل املـثــال ،قضية املــوقــوف محمد
م .ق .ال ــذي صــدر بحقه حـكــم غيابي
تزوير عقد بيع
في  ٢٠١٧/١/١٢بجرم ُ
ووكــالــة بيع رسـمـيــة ،وأل ـقــي القبض
ع ـل ـيــه ب ـت ــاري ــخ  ٢٠١٧/٢/٢١ف ـقــررت
ع ــون إخ ــاء سبيله بـعــد ع ـشــرة أيــام
م ــن تــوق ـي ـفــه ،ب ـك ـفــالــة ق ــدره ــا سبعة
ماليني لـيــرة .فــي هــذا امللف انقسمت
اآلراء .عــرضــت «األخ ـبــار» املـلــف على
محامني وقضاة للوقوف على رأيهم.

ّ
وفيما أكد محامون وقضاة استحالة
إخـ ــاء سـبـيــل م ـح ـكــوم بـجـنــايــة بعد
قاض
عشرة أيــام على ّتوقيفه ،ذهــب
ٍ
آخ ــر إل ــى ال ـقــول إن ــه يمكنها إخ ــاؤه
إذا ث ـب ـتــت ل ـه ــا بـ ــراء تـ ــه ،ل ـك ـنــه س ــأل:
ُ
ً
مل ــاذا لــم ت ـبـ ّـرئــه إن ك ــان ق ـ ّـدم دل ـيــا ال
ي ــرق ــى إلـ ـي ــه الـ ـش ــك ف ــي م ـظ ـلــوم ـي ـتــه؟
أم ـ ــا املـ ـح ــام ــون والـ ـقـ ـض ــاة اآلخـ ـ ــرون
فــأكــدوا ّأن مــا فعلته ال ّ
يعد مخالفة.
والالفت في القضية أن املحكمة التي
كــانــت تــرأسـهــا ع ــون ،عـ ّـيـنــت الجلسة
وسـ ـي ــق املـ ــوقـ ــوف إل ـ ــى االسـ ـتـ ـج ــواب
ُ
العامة ثم
وعـ ِـرض امللف على النيابة
ُ
ُ
ًّ
ّ
استجوب وقــدم سجل عدليًا وأخلي
سـبـيـلــه ف ــي ي ــوم واحـ ـ ــد ،رغ ــم وج ــود
ـدع ش ـخ ـص ــي ض ـ ــده مـ ــن أص ـح ــاب
مــ ٍ
العقارات التي جرى تزوير مستندات
ّ
املحصلة ،تعود للقاضي
لبيعها .في
ّ
سلطة التقدير ،لكن عندما يتخذ هذا
ال ـقــاضــي قـ ــرارًا خ ــارج ــا ع ــن امل ــأل ــوف،

ّ
يتهمها زمالء
لها بمحاباة التيار
الوطني الحر وعدم رد
ّ
أي طلب لمسؤوليه

ُيـ ـصـ ـب ــح ال ـ ـت ـ ـسـ ــاؤل ج ـ ــائـ ـ ـزًا .غـ ـي ــر أن
مصادر قضائية ّ
مقربة من القاضية
عون ترد بأنه ربما أخطأت القاضية
فــي تـقــديــرهــا بــإخــاء سـبـيـلــه ،لكنها
ت ــؤك ــد أن ـه ــا أخـ ــذت ف ــي االع ـت ـب ــار أنــه
طبيب وأنــه وقــع فــي الخطأ مــن دون
دراية أو تقدير للعواقب ،لذلك ارتأت
امل ــواف ـق ــة ع ـلــى ت ــرك ــه ،م ـش ـيــرة ال ــى أن
املوقوف املخلى سبيله لم يتوقف عن
حضور جلسات املحاكمة الى اليوم.
رغ ــم ك ــل م ــا ت ـق ـ ّـدم ،وف ــي ظ ــل ع ــدد من
ُ
امل ـل ـف ــات ال ـت ــي تـ ـت ــداول ب ــن املــوظـفــن
ّ
والـقـضــاة واملـحــاّمــن ،الــذيــن يتهمون
القاضية عون بأنها «مرتكبة كغيرها
ّ
من القضاة» أيضًا ،إال أن النائب العام
ُ
ف ــي ج ـب ــل ل ـب ـن ــان تـ ـص ـ ّـر ع ـل ــى كــونـهــا
سـتـمـضــي ح ـتــى ال ـن ـهــايــة ف ــي عملية
ـب إل ــى
ت ـن ـظ ـيــف الـ ـقـ ـض ــاء ،أو س ـت ــذه ـ ُ
املنزل .وفي معظم امللفات التي ذ ِكرت
اعــاهّ ،
تقدم عــون شرحًا وافيًا عن كل
حادثة لزمالئها الذين يسألونها .تقرّ
أحـيــانــا بــأنـهــا «رب ـم ــا» لــم يـكــن يجدر
ب ـهــا إخـ ـ ّـاء سـبـيــل أح ــده ــم لـسـبــب أو
ّ
تتحدث عــن اقتناع لدى
آلخــر ،لكنها
القاضي يأخذها في االعتبار عندما
ّ
يتخذ قراره أو ُيصدر ُحكمه أو ُيعطي
إشــارتــه بترك مشتبه فيه أو توقيفه.
مــا ت ـقـ ّـدم أوج ــد انـقـســامــا بــن القضاة
بـ ـش ــأنـ ـه ــا ،ل ـك ـن ــه ي ـض ـي ــف املـ ــزيـ ــد مــن
«الجلبة» حول شخصية قاضية «غير
ع ــادي ــة» ،ت ـقــود ال ـيــوم مـعــركــة طاحنة
في «العدلية» ،وتؤكد ُ أنها ال تأبه إن
بقيت في منصبها أو أقيلت منه.
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النجمة السابعة للعهد

ً
شكال ومضمونًا يسيطر نادي العهد على كرة القدم اللبنانية7 .
بطوالت للدوري المحلي في  11موسمًا حققها النادي األصفر،
ليعادل رقم نادي هومنتمن ،ويصبح بعيدًا بلقب واحد عن نادي
النجمة صاحب األلقاب الثمانية ،فيما يبقى األنصار في الصدارة بـ13

لقبًا .المختلف أو االستثنائي أن العهد أحرز اللقب للموسم الثالث على
التوالي ،وهو يمتلك سلسلة من  46مباراة متتالية في الدوري دون
خسارة ،كذلك فإنه ّ
سجل في  20مباراة من أصل  21خاضها .أرقام
تأت من فراغ ،بل
تؤكد أن هذه السطوة على األندية المحلية لم ِ

ٌ
بطل لثالثة مواسم متتالية ...وأكثر
علي زين الدين
بـ ـ ــدءًا م ــن حـ ـض ــور ال ـت ــون ـس ــي إي ـه ــاب
املـ ـس ــاكـ ـن ــي فـ ــي املـ ــاعـ ــب ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة،
ووج ـ ــود م ـئــات املـشـجـعــن ف ــي ملعب
ّ
ص ـي ــدا ال ـب ـل ــدي ،ح ــت ــى ارت ـ ـ ــداء محمد
حيدر قميص العهد للمرة األولى ،وكل
ما ترافق مع صفقة انتقاله إلى النادي،
ً
وصــوال إلى بلوغ نصف نهائي كأس
االتحاد اآلسيوي ،والفوز على الزمالك
املصري في البطولة العربية ،ووضع
الـثـقــة بــاملــدرب بــاســم مــرمــر ،والـخـتــام
بالوصول إلــى  46مـبــاراة في الــدوري
م ــن دون خـ ـس ــارةُ .ك ـل ـهــا صـ ـ ٌ
ـور لبطل
لبنان في السنوات الخمس األخيرة،
ّ
ش ــكـ ـل ــت م ـ ــراح ـ ــل انـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــة ل ـل ـن ــادي
بالدرجة األولى ،ولكرة القدم اللبنانية
بالدرجة الثانية.
ال ـفــوز بـثــاثــة أل ـقــاب دوري متتالية
أم ـ ٌـر لــم يفعله ســوى األن ـصــار ،الــذي
فـ ـ ــاز ب ـ ـ ـ ــ 24ل ـق ـب ــا خـ ـ ــال  12مــوس ـمــا
متتاليًا .ومـنــذ الـظـفــر بـكــأس لبنان
ع ــام  ،2003أي قـبــل  16عــامــا ،وضــع
العهد  23كأسًا في خزائنه ،أكثر من
ناد ٓاخر .مراحل مفصلية عدة ّ
مر
أي ٍ
ُّ
بـهــا ال ـع ـهــد ،قــد ت ـكــون أهـمـهــا تسلم
تـمـيــم سـلـيـمــان رئ ــاس ــة ال ـن ــادي ومــا
تبعها مــن اسـتـقــرار مــالــي بــالــدرجــة
األول ـ ــى .جـمـهــور ال ـن ــادي ب ــات واثـقــا
من أن فريقه قادر على حصد األلقاب
ملواسم كثير ٍة مقبلة ،وجماهير الفرق
ّ
تتخوف من هذا الواقع.
األخرى

مدرب طوارئ وألقاب
ب ـعــد إق ــال ــة امل ـ ــدرب م ـح ـمــود ح ـمــود،
أشـ ـ ـ ــرف امل ـ ـ ـ ــدرب بـ ــاسـ ــم مـ ــرمـ ــر عـلــى

مقابلة

حاوره حسين سمور

تميم
سليمان
• ننافس على لقب أي بطولة
• إدارتنا متكاملة ونركز على الفئات العمرية
• اتحاد اللعبة ّ
مقصر وعليه بذل المزيد

تصميم
علي ّ
فران

المساكني وحيدر وما رافقهما
عبارة «الفوتبول اللبناني ما بطعمي
حيدر
خبز» انتهت مع انتقال محمد
ٌ
من الصفاء إلى العهد عام  .2016صفقة
كانت األكـبــر لــاعـ ٍـب محلي ينتقل من
ٓ
ناد إلى اخر في لبنان ،سبقها التعاقد
ٍ
مــع زميله نــور منصور فــي منتصف
امل ــوس ــم ،ب ـعــد ض ـ ّـم ال ـتــون ـســي إي ـهــاب
املساكني أيـضــا .األخـيــر ُيـعـ ّـد مــن بني
أهم الالعبني األجانب ،اسمًا وموهبة،
الــذيــن لـعـبــوا فــي الـبـطــولــة اللبنانية،
حـتــى ول ــو أن مـشــاركـتــه كــانــت ملــوسـ ٍـم
واحد ،لكن ما ُي ّ
ميزه عن غيره ،أنه كان
نـجـمــا حـتــى قـبــل تـعــاقــد الـعـهــد مـعــه،
على عكس الكثير من األجانب الذين
ملع نجمهم في الدوري اللبناني .ومثل
هـ ــؤالء ،ال ُيـمـكــن الـتـعــاقــد مـعـهــم دون
بــدل مـ ٍّ
ـادي كبير ،وهــو ما فعله العهد
ٍ
في الكثير من صفقاته التي أسهمت
بهيمنته عـلــى األل ـق ــاب فــي الـسـنــوات
الثالث األخيرة.
ص ـف ـقــة حـ ـي ــدر ،ب ــال ـت ـح ــدي ــد ،م ـ ّـه ــدت
ل ـت ـغ ـي ـي ــر شـ ـك ــل س ـ ـ ــوق االن ـ ـت ـ ـقـ ــاالت
اللبنانية ،فارتفعت أسهم الالعبني
اللبنانيني ،وبــدأت األنــديــة املنافسة
بــالـبـحــث ع ــن ال ـن ـجــوم داخـ ــل لـبـنــان
ّ
وخ ــارج ــه ،حــتــى تـعــاقــد الـنـجـمــة مع
حسن معتوق وعباس حسن ،وضمّ
األنصار عدنان ٌ حيدر وسوني سعد.
ٌ
ّ
املحلية،
مرحلة انتقالية لكرة القدم
ُ
ربـ ـم ــا ل ــم ت ـك ــن لــت ـب ـصــر الـ ـن ــور ل ــوال
دخـ ــول تـمـيــم سـلـيـمــان إل ــى الـلـعـبــة،
«السد»
بعدما سيطر ناديه السابق ُ ّ
على كرة اليد ،واألموال التي ضخت
دور ٌ
في النادي لها ٌ
كبير في ما حققه
من ألقاب.

أسهم فيها االستقرار اإلداري والفني ،والخطة الواضحة التي تسير
عليها إدارة النادي من أجل حصد األلقابّ .
فنيًا ،يستحق العهد هذا
التفوق ،وهو يضع نصب عينيه اآلن لقب الكأس ليحقق «الدوبليه».
أما الطموح الكبير ،فهو الفوز بلقب كأس االتحاد اآلسيوي .قطار

العهد مستمر وجمهوره الذي ازدادت أعداده كثيرًا مع حصد
البطوالت ،رفع شعار «نحو الثامنة» ،أي إن اللقب الثامن الموسم
المقبل لن يكون صعبًا إذا ما استمر العمل بهذه الطريقة االحترافية
التي ال تعرفها معظم األندية اللبنانية األخرى

ّ
الـ ـف ــري ــق األول ل ـل ـع ـه ــد قـ ـب ــل ت ـســلــم
األملـ ــانـ ــي روب ـ ـ ــرت ج ــاسـ ـب ــرت .خـســر
ال ـع ـه ــد ل ـق ـبــه فـ ــي املـ ـ ـب ـ ــاراة األخـ ـي ــرة
بمواجهة الصفاء ،وأخفق في الظفر
بكأس لبنان ،قبل أن يخرج من نصف
نهائي كأس االتحاد اآلسيويَ .
بقي
امل ـ ــدرب األمل ــان ــي ع ـلــى رأس الـجـهــاز

منذ الفوز بكأس لبنان
عام  ،2003أي قبل  16عامًا،
وضع العهد  23كأسًا في خزائنه

ـان قـ ـب ــل إق ــالـ ـت ــه،
الـ ـفـ ـن ـ ّـي مل ـ ــوس ـ ـ ٍـم ث ـ ـ ًـ ـ ٍ
ليتسلم مــرمــر م ــرة ج ــدي ــدة ،ويـقــود
ال ـع ـهــد إلـ ــى ال ـل ـق ــب .ان ـت ـهــى امل ــوس ــم،
ً
تجديد الثقة بمرمر ،عاد
وب ــدال مــن ُ ّ
إلــى حيث يفضل أن يـكــون ،فــي فرق
الفئات العمرية ،لتتعاقد اإلدارة مع
موسى حجيج .النتائج السلبية في
ال ــدوري ومــا رافـقـهــاّ ،أدت إلــى فسخ
الـتـعــاقــد مــع األخ ـي ــر ،وتـعـيــن مرمر
مرة جديدة ،ليقود فريقه إلى اللقب
السادس ،وبعده اللقب السابع ،إلى
ج ــان ــب ف ـ ــوزه ب ـك ــأس ل ـب ـن ــان وك ــأس
السوبر.

النتائج التي حققها مرمر في كفة،
وط ــري ـق ــة ق ـي ــادت ــه ل ـل ـفــريــق ف ــي ك ـفــةٍ
أخــرى .على الرغم من كثرة النجوم،
إال أنــه استطاع أن يوجد االستقرار
ف ــي ال ـف ــري ــق ،وأن ُي ـع ـطــي ل ـكــل الع ـ ٍـب
ح ـق ــه ف ــي ق ــائ ـم ـت ــه .ومـ ـب ــدأ امل ـ ـ ــداورة
ُ
ل ــدي ــه ل ــم ي ـك ــن ك ـم ــا غـ ـي ــره .كـ ـث ـ ٌـر فــي
الــداخــل الـعـهــداوي يــرون أن مرمر ال
يـعـمــل بــالـطــريـقــة ال ـتــي تـنــاسـبــه في
الكثير من األحـيــان .الشباب أولوية
بالنسبة إلى املدرب الصاعد من فرق
ال ـف ـئــات الـعـمــريــة الـ ــذي أس ـهــم بـفــوز
ال ـع ـهــد ب ــاألل ـق ــاب الع ـب ــا أي ـض ــا ،لكن
طــريـقــة إدارة ال ـن ــادي فــرضــت عليه
تـغـيـيــر أس ـل ــوب ال ـع ـم ــل .ح ـلــم ال ـفــوز
ٓ
بكأس االتحاد االسيوي يحتاج إلى
النجوم «الجاهزين» ،ولهذا اختلف
شـكــل الـعـهــد عــن ال ـس ـنــوات املــاضـيــة
على صعيد وجود الالعبني الشباب
في الفريق ،لكن مرمر ال يزال يحاول
أن ُي ـع ـطــي ال ـفــرصــة لــاع ـبــن الــذيــن
ُيشاركون بني مبارا ٍة وأخرى.

ٌ
مفتاح للنجاح
االستقرار

يمتلك
العهد
شخصية
البطل
والنجوم
(عدنان
الحاج علي)

قــد يكون هــذا املــوســم املـثــال األفضل
ملقارنة االستقرار داخل نادي العهد
واألنـ ــديـ ــة األخ ـ ـ ــرى .وال ـ ـنـ ــادي ،ليس
فــريـقــا ،وه ــو ال ينحصر بمجموعةٍ
ـاز فـنــي ،بــل يمتد
مــن الالعبني وجـهـ ٍ
إلــى اإلدارة والفئات العمرية وكيان
النادي عمومًا .النجمة عانى ّ
األمرين
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد اإلدارة ،وم ـش ـك ــات ــه
ُ
املــالـيــة كـشـفـ ّـت إل ــى الـعـلــن ،ووصـلــت
ً
إل ــى ح ــد ت ــدخ ــل ال ـج ـم ـهــور م ـبــاشــرة
ب ـق ـض ــاي ــا ال تـ ـخ ـ ّـصـ ــه ،األمـ ـ ـ ــر ال ـ ــذي
أسهم في زعزعة االستقرار وكــاد أن
يـ ّ
ـؤدي إلى رحيل نجم الفريق حسن
مـعـتــوق قـبــل ان ـط ــاق امل ــوس ــم ،فيما
كان األنصار قريبًا من تغيير رئيسه
وبعض إدارييه .كل هذه املشكالت ال
تخرج مــن العهد ،ولــو أن االختالف

فــي وج ـهــات الـنـظــر ،وبـعــض األم ــور
املالية العالقة ،ال تغيب عن النادي،
لكنها تبقى داخل جدرانه.
رفض محمد حيدر لعرض االنتقال
إلـ ــى ب ـطــل كـ ــأس االتـ ـح ــاد اآلس ـي ــوي
ال ـق ــوة ال ـجــويــة ال ـع ــراق ــي ،وتـفـضـيــل
رب ـي ــع ع ـطــايــا ال ـع ـهــد ع ـلــى األن ـص ــار
وال ـن ـج ـمــة وال ـ ـعـ ــروض االح ـت ــراف ـي ــة،
وبقاء نجوم الفريق ضمن صفوفه،
أسبابها تعود إلى االستقرار املالي
فـ ــي الـ ـ ـن ـ ــادي ،وه ـ ــو مـ ــا ي ـب ـحــث عـنــه
الــاعــب الـلـبـنــانــي بــالــدرجــة األول ــى.
فاالنتقال إلى االحتراف بالنسبة إلى
ّ
العـبــي الـ ــدوري امل ـحــلــي ،يــأتــي بغية
عقود ماليةٍ أكبر ،وإذا
الحصول على
ٍ
تــوافــر ه ــذا األم ــر فــي لـبـنــانُ ،يصبح
االحتراف الخارجي «وجهة نظر».

هادئًا يبدو رئيس نادي العهد تميم
س ـل ـي ـمــان ،ب ـعــد ح ـســم ل ـقــب ال ـ ــدوري
ال ـل ـب ـنــانــي ب ــاكـ ـرًا .ال ــرج ــل الـ ــذي جــاء
إل ــى عــالــم ك ــرة ال ـق ــدم ،بـعــد أن حقق
النجاحات مع نادي السد لكرة اليد
محليًا وقـ ّ
ـاريــا ،ووصــل إلــى العاملية،
«ال ي ـع ــرف أن ي ـخ ـس ــر» ،ب ـح ـســب ما
يــؤكــد العديد مــن عــارفـيــه 5 .مواسم
مـضــت عـلــى ت ــرؤس سليمان لـنــادي
العهد ،حقق خاللها النادي األصفر 4
بطوالت دوري ،بينها  3متتالية .في
حديث مع «األخبار» ،يؤكد سليمان
أن االستقرار اإلداري هو األساس في
ه ــذه الـنـجــاحــات ،ويـضـيــف« :العهد
يـمـتـلــك إدارة مـتـكــامـلــة ومـتـكــاتـفــة،
وهـ ــذا األس ـ ــاس ف ــي الـ ـن ــادي» .يـعــود
إل ــى الـ ــوراء وي ـقــول« :ف ــي ال ـبــدايــة ،لم
يكن العهد يبحث عن األلقاب ،وكان
الالعبون اللبنانيون كبارًا في السن،
ي ــأت ــون إل ـ ــى ال ـع ـه ــد ف ــي مــواس ـم ـهــم
األخ ـ ـيـ ــرة ،ح ـيــث ي ـن ـهــون مـسـيــرتـهــم
ه ـنــاك» .يتحدث عــن فـتــرة انتقالية،
ً
قــائــا« :قبل  2004ـ ـ  2005بقليل بدأ

شخصية بطل
بعد آخر خسارة للعهد أمام النجمة
ض ـمــن ب ـطــولــة ال ـ ـ ــدوري ع ـلــى ملعب
صـ ـيـ ــدا الـ ـبـ ـل ــدي عـ ـ ــام  ،2014أشـ ــار
املـهــاجــم التونسي إيـهــاب املساكني
إلى أن بعض زمالئه ُصدموا بحجم
جمهور الفريق املنافس ،األمــر الذي
أسـهــم فــي خ ـســارة الـفــريــق .بــن تلك
املـ ـب ــاراة والـ ـي ــوم ،ت ـغـ ّـيــرت شخصية
الـ ـعـ ـه ــد ،ال ـ ــذي ارتـ ـ ـ ــدى ث ـ ــوب ال ـب ـطــل
وت ـ ـصـ ـ ّـرف مـ ــع م ـن ــاف ـس ـي ــه ،مـحـلـيــن
كـ ـ ــانـ ـ ــوا أو أج ـ ـ ــان ـ ـ ــب ،ع ـ ـلـ ــى أسـ ـ ــاس
أن ـ ـ ــه ال ـ ـفـ ــريـ ــق األفـ ـ ـض ـ ــل عـ ـل ــى أرض
املـلـعــب .لــم تعد الجماهير املنافسة
ت ـفــرض الـضـغــط عـلــى الع ـبــي العهد
ك ـمــا ال ـس ــاب ــق ،غــال ـبــا ،ألن ـهــم عـ ـ ّـودوا
أن ـف ـس ـهــم هـ ــذا ال ـض ـغ ــط ،وت ـعــام ـلـ ًـوا
مــع الـجـمــاهـيــر ،الـنـجـمــاويــة خــاصــة،
على أســاس عــدم الرهبة ،إلــى جانب
ازدي ــاد عــدد جماهير الـنــادي أيضًا،
التي وصلت إلــى املرتبة الثالثة من
حيث عدد الحضور في املالعب ،بعد
النجمة واألنصار.

الالعب اللبناني مظلوم
تعليقًا على اتهامه بإفساد كرة
القدم اللبنانية بسبب األموال التي
يصرفها على اللعبة ،يقول رئيس
نادي العهد« :رأيت أن الالعب اللبناني
مظلوم ،وأردت أن أعطيه حقه.
الرياضة اليوم تعتمد كثيرًا على
األموال ،وهذا واقع ال يجب تجاهله،
وأي حديث بخالف ذلك غير واقعي.
المال جزء أساسي من اللعبة اليوم».

الـعـمــل جــديــا عـلــى الـفـئــات العمرية،
وأصـ ـب ــح ه ـ ــذا األمـ ـ ــر ه ــو األس ــاس ــي
ف ــي الـ ـن ــادي ،ف ـبــات ه ـنــاك خـ ــزان من
ال ــاعـ ـب ــن فـ ــي الـ ـعـ ـه ــد ،وت ـ ـخـ ــرج مــن
ال ـف ـئــات الـعـمــريــة الع ـب ــون م ـمـ ّـيــزون،
بـيـنـهــم هـيـثــم ف ــاع ــور وأح ـم ــد زري ــق
وح ـســن مـعـتــوق وال ـعــديــد غـيــرهــم».
يقول سليمان إن «إدارة العهد تهتم
بحصد األلـقــاب في الفئات العمرية
أكـثــر مــن الـفــريــق ّ
األول ،وع ــدد كبير
مــن العبي الفئات العمرية لهم دور
أس ــاس ــي ف ــي ال ـف ــري ــق األول حــال ـيــا،
ب ـي ـن ـهــم ح ـس ــن م ـن ــذر وح ـس ــن زي ــن
وم ـح ـمــد قـ ـ ــدوح ،وال ـقــائ ـمــة ت ـط ــول».
يعتمد العهد على مدرسته الكروية،
ف ـهــي ال ــراف ـع ــة .أم ــا ال ـت ـعــاقــدات فهي
ليست كثيرة ،ولكنها تحصل بذكاء،
بحسب رئيس النادي الذي يقول« :ال
نقوم بالكثير من الصفقات ،ولدينا
ربما أقل العبني مسجلني مع الفريق
األول في لبنان .ميزانية النادي أمر
مهم ،ولكن األهــم ليس كمية الدفع،
بل أن تدفع في الوقت املناسب» ،كل
هذه األسباب أسهمت بحصد اللقب
في املوسم الحالي واملواسم السابقة.
راض ع ــن ال ـج ـهــاز
رئـ ـي ــس ال ـ ـنـ ــادي
ٍ
الـ ـفـ ـن ــي ،ويـ ـ ـق ـ ــول« :نـ ـح ــن كـ ـ ـ ـ ــإدارة ال
نتدخل أبـدًا في عمل الجهاز الفني.
امل ـ ـ ـ ــدرب ب ــاس ــم م ــرم ــر أثـ ـب ــت نـفـســه
وحضوره من خالل النتائج .الوقت
أهم من عدد املبارياتّ ،فالنادي منذ
سنتني وشهرين لم يتلق أي هزيمة،
وهذا يدل على أن العمل ممتاز ،وأن
الجهاز الفني يعمل بإخالص».
فـ ــي ح ــديـ ـث ــه مـ ــع «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» ي ــؤك ــد
سليمان أن النادي ينافس على لقب
أي بطولة يشارك فيها ،وأن «الخطوة
الثانية بعد الدوري تتركز على كأس
لبنان وكــأس االتحاد اآلسـيــوي ،ألن
املوسم لم ينتهِ بعد ،ويجب أن نقتنع
ك ــإدارة بــأن املــوســم لــم ينتهِ » .يشرح
ً
ق ــائ ــا إن «ال ـع ـمــل س ـي ـكــون م ــن أجــل
املحافظة على العناصر املوجودين
املفيدين للفريق ،على اعتبار أنه إذا
لم تحافظ على املفيد لديك تكون قد
خسرت» .يتحدث سليمان عن آسيا
وب ـط ــول ــة كـ ــأس االتـ ـح ــاد اآلسـ ـي ــوي،
فـيـقــول« :فــي آسـيــا الــوضــع مختلف.
أن ــدي ــة الـ ـع ــراق وال ـك ــوي ــت أف ـضــل من
األندية اللبنانية ّ
فنيًا ،ولكن بالروح
والعزيمة والعطش للفوز باأللقاب

ّ
حقق سليمان  4ألقاب دوري في  5سنوات مع العهد (عدنان الحاج علي)

فإن األمر مختلف ،ونحن أفضل منهم
في هذا األمــر .العهد يصل في آسيا
أبعد من غيره من األندية اللبنانية».
الـحــديــث عــن آسـيــا ي ـطــول ،ربـمــا ألن
اللقب اآلس ـيــوي هــو مــا يتطلع إليه
رئيس نادي العهد ،فيعتبر أن «كرة
الـقــدم اللبنانية ال ترتفع أو تتطور
إذا فـ ــاز ال ـع ـهــد ب ـل ـقــب آسـ ـي ــوي ،ألن
الـعـقـلـيــة ي ـجــب أن تـتـغـيــر وت ـت ـطــور،
وحـ ـ ـت ـ ــى ع ـ ـمـ ــل االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد وإدارات
املنتخبات يجب أن يتطور أيـضــا».
يقول سليمان إن املنتخب ونتائجه
الخارجية يعكسان واقــع كــرة القدم
ف ــي ل ـب ـنــان ،فـ ــإذا كــانــت املـنـتـخـبــات ـ
على اختالف فئاتها ـ تحقق النتائج
يـكــون الــوضــع أف ـضــل ،ولـكــن الــواقــع
عكس ذلك تمامًا .يضيف سليمان أن
«للعب في دوري أبطال آسيا ،وحتى
فــي غ ــرب آسـيــا يـحـتــاج إل ــى منشآت
ريــاض ـيــة م ـجـ ّـهــزة ودعـ ــم كـبـيــر على
الـصـعـيــد ال ــرس ـم ــي ،ول ـكــن ه ــذا غير
موجود» .يتحدث عن اقتراح كان قد
تقدم به حول اعتماد ثالثة محترفني
على أرض امللعب ورابع على مقاعد
الـبــدالء لكي تقدر األنــديــة اللبنانية
على املنافسة ،ولكن لــم يؤخذ بهذا
االقتراح ،ويضيف« :في دوري أبطال
آس ـيــا ه ـنــاك  5م ـح ـتــرفــن ،واألن ــدي ــة

يعتمد العهد على
مدرسته الكروية
ويعتبرها الرافعة
األساسية للنادي

هـ ـن ــاك ت ــدف ــع  5و  6م ــاي ــن دوالر
لــاعــب ،ولـكــن فــي لبنان ليس هناك
اهتمام رسمي بهذا األمر».
خ ــال ال ـس ـن ــوات ال ـخ ـمــس املــاض ـيــة،
ِّ
دائ ـم ــا م ــا ك ــان سـلـيـمــان يـعــلــق على
عـمــل االت ـحــاد اللبناني لـكــرة الـقــدم،
ويـنـتـقــد طــريـقــة عـمـلــه ،وف ــي حديثه
م ــع «األخ ـ ـبـ ــار» ي ـق ــول رئ ـي ــس ن ــادي
العهد« :ليس لدي مشكلة شخصية
ـاد تــابــع لسلطة
مــع االت ـحــاد .نحن ن ـ ٍ
االت ـ ـح ـ ــاد ،ون ـت ـب ــع ق ــوانـ ـيـ ـن ــه ،ول ـكــن
نطالب بالعدل فــي تنفيذ القوانني،
ألن ـ ــه ب ـغ ـي ــر ال ـ ـعـ ــدل فـ ـ ــإن األمـ ـ ـ ــور لــن
تستقيم» .ويــرى سليمان أن «هناك
تقصيرًا بعمل االتـحــاد فــي مختلف

املجاالت ،وهناك عدم جدية وتقصير
عند أي حدث رياضي أو استحقاق،
كــذلــك ال تــوجــد خـطــة ل ـل ـخــروج بــأي
مـشــروع نــاجــح ،حتى على مستوى
املـ ـنـ ـتـ ـخـ ـب ــات ال ـ ــوطـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة» .ال ي ـشــك
سليمان فــي أن االتـحــاد بــات يمتلك
ال ـخ ـبــرة ،ولـكــن مــن وجـهــة ن ـظــره ،إن
ه ــذا االت ـحــاد يفتقد الـحــافــز للعمل.
وج ــدد سليمان انـتـقــاده للتلفزيون
الـنــاقــل مل ـبــاريــات الـ ــدوري اللبناني،
معتبرًا أن «التلفزيون الناقل ِّ
مقصر
ب ـ ـحـ ــق ب ـ ـطـ ــل ل ـ ـب ـ ـنـ ـ َـان لـ ـن ــاحـ ـي ــة ن ـقــل
م ـبــاريــاتــه ،وال ُيـنــقــل ع ــدد مـبــاريــات
لناد هو بطل لبنان».
ٍ
كاف ٍ
وحـ ـ ـ ــول بـ ــاقـ ــي األنـ ـ ــديـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــي ي ــرى
سـلـيـمــان أنـهــا قـ ــادرة عـلــى املنافسة
فــي املــوســم املـقـبــل ي ـقــول« :األن ـصــار
لديه االسـتـقــرار ،ويمكن أن ينافس.
وأي ـ ـ ـضـ ـ ــا ،الـ ـنـ ـجـ ـم ــة مـ ـن ــاف ــس دائ ـ ـ ــم،
ويـتـلـقــى دع ـمــا كـبـيـرًا م ــن جـمـهــوره،
وسـيـكــون مـنــافـســا لــه إذا عـمــل على
تسوية بعض األمــور» .وعن العالقة
مـ ـ ــع األن ـ ـ ــدي ـ ـ ــة ي ـ ــؤك ـ ــد أن «ال ـ ـعـ ــاقـ ــة
م ـتــوازنــة مــع جميع األن ــدي ــة ،ونحن
موجودون في ذات السفينة ،ويجب
أن تكون لدينا رؤية واضحة لحماية
بعضنا» ،يختم رئيس نــادي العهد
حديثه مع «األخبار».
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رياضة

ملف

رياضة

حول العالم

النجمة السابعة للعهد

جمهور العهد:

يستقبل نادي تشيلسي اإلنكليزي
نادي ويستهام يونايتد (الليلة
 22:00بتوقيت بيروت) في
املباراة األخيرة من الجولة 33
من الدوري اإلنكليزي املمتاز.
أبناء املدرب اإليطالي ماوريسيو
ساري مطالبون بالفوز لالقتراب
أكثر من املراكز املؤهلة إلى
دوري أبطال أوروبا املوسم
املقبل .ويحتل تشيلسي اآلن
املركز الخامس برصيد 63
نقطة .ويأتي هذا اللقاء في
وقت يكثر فيه الحديث عن
إمكانية انتقال العب تشيلسي
إيدين هازارد إلى ريال مدريد
اإلسباني .ونشرت صحيفة
الـ«صن» البريطانية تقريرًا
صحافيًا أمس األحد يقول إن
الراتب املحتمل لالعب البلجيكي
في مدريد يصل إلى حدود 350
ألف جنيه استرليني أسبوعيًا.

زمن قصير
عدد كبير في ٍ
بين  2017و2019
اختلف المشهد كثيرًا
على مدرج العهد .ذلك
المكان الذي لطالما كان
يتصف بالهدوء نتيجة
غياب الجمهور ،أصبح في
موسم ونصف موسم
مدرجًا يعج بالمشجعين.
جهد جبار خالل وقت
قصير من مجموعة
قليلة من األشخاص .جنود
مجهولون صنعوا لبطل
لبنان جمهورًا بكل معنى
الكلمة ،رغم الصعوبات،
واألهم «ظلم ذوي
القربى»

أعداد كبيرة تحضر
في المدرجات
(عدنان الحاج علي)

عبد القادر سعد
املكان :ملعب صور البلدي
ال ــزم ــان :األس ـب ــوع ال ـتــاســع عـشــر من
الدوري اللبناني
الـ ـ ـح ـ ــدث :مـ ـ ـب ـ ــاراة الـ ـتـ ـض ــام ــن ص ــور
وضيفه العهد
فــي ه ــذه املـ ـب ــاراة ،ك ــان مــن املـفـتــرض
أن ي ـض ـم ــن الـ ـعـ ـه ــد الـ ـلـ ـق ــب ال ـس ــاب ــع
للدوري اللبناني لكرة القدم في حال
فــوزه على التضامن صــور .لم ّ
يتوج
العهد بعد تعادله .لقب تأجل حتى
األسبوع العشرين حيث ضمن العهد
نـجـمـتــه ،ب ـف ــوزه الـكـبـيــر عـلــى اإلخ ــاء
األهلي عاليه .ليست هذه القصة ،بل
ال ـص ــورة الـجـمــاهـيــريــة ال ـتــي حملها
مـلـعــب صـ ــور .املـ ــدرج الـكـبـيــر ويـمــن
املنصة الرئيسية مكتظة جماهيريًا.
مشهد بدا مفاجئًا ويعتبره ّ
القيمون
عـلــى الـجـمـهــور «األص ـف ــر» تاريخيًا.

ال ـع ـهــد يـمـلــك م ـثــل ه ــذا الـ ـع ــدد؟ ذلــك
الفريق الــذي كانت مــدرجــاتــه خالية
قبل سنتني؟ ماذا حصل؟
بـ ــن م ـل ـع ــب ص ـ ــور وم ـل ـع ــب امل ــدي ـن ــة
الــريــاض ـيــة ف ــي ن ـهــائــي ك ــأس لـبـنــان
املـ ــوسـ ــم امل ـ ــاض ـ ــي ،بـ ـ ــدا واض ـ ـحـ ــا أن
ت ـ ـغـ ـ ّـي ـ ـرًا ك ـ ـب ـ ـي ـ ـرًا طـ ـ ـ ــرأ ع ـ ـلـ ــى الـ ـح ــال ــة
الـ ـجـ ـم ــاهـ ـي ــري ــة لـ ـلـ ـعـ ـه ــد .مـ ـب ــاري ــات
تشهد حـضــورًا يناهز السبعة آالف
مشجعّ .
معدل وسطي ألفي مشجع.
أه ــازي ــج وه ـت ــاف ــات وم ـش ـج ـعــون من
مختلف األعمار واأللــوان السياسية
والـطــائـفـيــة .أم ـ ٌـر ال يـمـكــن أن يـحــدث
صدفة.
تـلـتـقــي أح ــد ال ـج ـنــود املـجـهــولــن في
ه ــذه ال ـظ ــاه ــرة ال ـع ـه ــداوي ــة .يـحـ ّـدثــك
ع ــن تـغـيـيــر ش ـكــل م ـ ــدرج ال ـع ـهــد كي
ي ـص ـبــح أك ـث ــر ج ــاذب ـي ــة ويـ ـن ــزع عـنــه
صفة «الناشف» .مــدرج وجمهور قد
ال يشبه فــي بـعــض األح ـيــان الـنــادي

ثانوية البرج الدولية  BICتهنئ ناديي

البرج وشباب البرج
الرياضيين

بصعودهم الى مصاف اندية الدرجة االولى .
الف مبروك للناديين والى مزيد من التألق.
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من ناحية بعض الضوابط .الصدام
األول ح ــدث ع ـنــد رف ــع ش ـعــار «نـحــن
ال ـع ـهــد ْوالك» .الـ ـن ــادي ك ــان غــاضـبــا
على اعـتـبــار أن هــذا الـكــام ليس من
أخــاقـيــات العهد .هنا كــان ال بــد من
صـ ــدام لـتـغـيـيــر الـعـقـلـيــة ل ــدى بعض

يتفاخر المسؤولون عن الرابطة
بأن جمهورهم من كل األلوان
السياسية والطائفية
ال ـق ـ ّـي ـم ــن ع ـل ــى ال ـ ـنـ ــادي ت ـج ــاه شـكــل
الـجـمـهــور .تــم إب ــاغ املـعــارضــن بــأن
ال ـج ـم ـه ــور قـ ــد ال ي ـش ـب ــه فـ ــي بـعــض
األح ـ ـيـ ــان ع ـ ـ ــادات ال ـع ـه ــد« .ال ــدرب ـك ــة
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدف» م ـ ــرف ـ ــوض ـ ــان فـ ـ ــي ع ـق ـل ـيــة
املسؤولني .لكن على املدرج ،يعتبران
مــن الـعـنــاصــر األســاس ـيــة .الجمهور
هو الجمهور.
إذًا ،ال ـ ـ ـهـ ـ ــدف لـ ـ ـ ــدى ال ـ ـقـ ـ ّـي ـ ـمـ ــن ع ـلــى
الجمهور هو تحويل املدرج الى مكان
جاذب .ليس بتقديم حوافز للجمهور،
بل بتحويله الــى مكان فــرح وتسلية.
الـ ـه ــدف ال ـث ــان ــي كـ ــان ف ــي م ــد ج ـســور
ت ــواص ــل ب ــن ال ـج ـم ـه ــور وال ــاع ـب ــن.
ي ــروي املـســؤول الـعـهــداوي فــي رابطة
ّ
ال ـع ـه ــد ح ــادث ــة ف ــت ـح ــت ع ـي ـن ـيــه عـلــى
مـشـكـلــة م ــا .ف ــي أح ــد ال ـت ـمــاريــن ،كــان
الجمهور حاضرًا ،وحضر أحد نجوم
ال ـفــريــق وه ــو أح ـم ــد زري ـ ــق .ل ــم يهتم
أحــد بــه .بعكس مــا يحصل فــي باقي
األندية .هنا بدا واضحًا أن االنسجام
مـفـقــود ،وبــالـتــالــي يـجــب الـعـمــل على

ت ـ ـقـ ــريـ ــب ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور مـ ـ ــن الـ ــاع ـ ـبـ ــن.
وبالفعل بدأ املشروع من حفل تتويج
املوسم املاضي .حفل استثنائي دخل
فيه الالعبون وسط ممر يحتشد على
جانبيه الجمهور .هنا كانت البداية،
حيث تم العمل على إيجاد االنسجام
امل ـ ـط ـ ـلـ ــوب وت ـ ـقـ ــريـ ــب الـ ـجـ ـمـ ـه ــور مــن
ً
الــاع ـبــن .لـكــن م ـهــا ،ضـمــن ضــوابــط
َ
ُ
عدم تحويل الفريق الى «بوط» ،بحيث
كل العب مدعوم من بعض الجمهور.
ال يمكن السماح ألي العب بأن يكون
صديقًا مع أكثر من مشجع أو اثنني.
الجمهور صــديــق الـفــريــق كمجموعة
وليس الالعبني كأفراد« .الهدف بأن ال
ّ
يتأثر الفريق في حال غياب العب عن
م ـبــاراة مــا أو حتى مـغــادرتــه الـنــادي.
يذهب ويحضر من يحضر.
يذهب من ّ
الفريق ال يتأثر».
ٌ
َ
مثال على ذلك ما حصل مع أيقونتي
ال ـ ـن ـ ــادي ع ـ ـبـ ــاس ع ـ ـطـ ــوي «أونـ ـيـ ـك ــا»
وح ـ ـسـ ــن ش ـع ـي ـت ــو «مـ ـ ــونـ ـ ــي» م ـ ــع مــا
يمثالنه للعهد ومحبة الجمهور لهما.
انتقال الى األنصار ،ولم يتأثر النادي.
ٌ
مـ ـث ــال آخ ـ ــر :أك ـ ــرم م ـغ ــرب ــي .ل ــم يـكـمــل
بعد سنته األول ــى مــع الـفــريــق ،وتــرى
الـجـمـهــور يـحـبــه كـثـيـرًا« ،ال يـنــادونــه
س ــوى أب ــو عـمــر ،فــالـجـمـهــور ال ينظر
الى الالعب سوى من زاويــة أنه العب
في العهد» .يقول املسؤول العهداوي،
«في عيد امليالد ،رفعت الفتة معايدة
لخليل خميس مع صورته على مدرج
ال ـع ـهــد .ب ـ ــادرة لـقـيــت أث ـ ـرًا طـيـبــا لــدى
ّ
الالعب وأهله ،ودلت على بعد النادي
عــن الــزواريــب الطائفية والسياسية.
ل ـع ــل ه ـ ــذه الـ ـ ــزواريـ ـ ــب ك ــان ــت ال ـخ ـطــأ
االس ـت ــرات ـي ـج ــي س ــاب ـق ــا ل ـ ــدى ال ـع ـمــل

على تشكيل جمهور العهد .محاولة
جــذب الجمهور مــن زاوي ــة حزبية أو
سياسية أو طائفية ّ
أضرت كثيرًا ،قبل
أن يـتــم ت ــدارك األم ــر وفـتــح املــدرجــات
أم ـ ـ ـ ــام الـ ـجـ ـمـ ـي ــع» ي ـض ـي ــف امل ـ ـسـ ــؤول
الجماهيري لـ«األخبار».
ان ـت ـش ــار ج ـم ـهــور ال ـع ـهــد كـ ــان ن ـتــاج
ع ـمــل دؤوب ف ــي ال ـص ـي ــف ،ح ـيــث تم
تـشـكـيــل م ــا ي ـق ــارب الـتـسـعــن مكتبًا
ف ــي ال ـب ـلــدات الـجـنــوبـيــة بـ ـم ــوازاة ما
ي ـقــارب الـعـشــريــن زيـ ــارة لـلـنــادي من
«كبيره الى صغيره» كما يقول مدير
نــادي العهد محمد شــري .فالجنوب
يعتبر الخزان الرئيسي للعهد ،تليه
مـنـطـقــة ال ـضــاح ـيــة وم ــن ث ــم ال ـب ـقــاع،
«ف ــي ال ـج ـنــوب ،يـعـشـقــون ك ــرة الـقــدم،
وفــي كــل بلدة هناك ملعب أو اثنان.
لذلك تراهم متحمسني للمجيء الى
امل ـل ـعــب ،بـعـكــس ج ـم ـهــور الـضــاحـيــة
الـ ــذي يـحــب ال ـفــريــق ويـشـجـعــه ،لكن
ل ـي ــس ف ــي امل ـل ـع ــب .م ـش ـك ـلــة جـمـهــور
البقاع هي في الحالة املادية الصعبة
وكـلـفــة امل ـجــيء ال ــى ب ـيــروت لحضور
املباريات .هذا بدا واضحًا حني لعب
العهد مــع الـبـقــاع على ملعب النبي
ش ـيــت .ح ـضــر ج ـم ـهــور كـبـيــر للعهد
فــي مشهد غـيــر مـسـبــوق فــي الـبـقــاع،
وب ــال ـت ــال ــي بـ ــدا واضـ ـح ــا أن املـشـكـلــة
مادية».
ق ـص ــة ج ـم ـه ــور ال ـع ـه ــد ل ــم ت ـن ـتــه فــي
صــور أو في بحمدون أول من أمس.
َيعد املسؤولون عن الجمهور بحفل
ت ـتــويــج ل ــم ت ـش ـهــد الـ ـك ــرة الـلـبـنــانـيــة
ً
مـ ـثـ ـي ــا لـ ـ ــه .هـ ــو ت ــأسـ ـي ــس ل ـل ـمــوســم
ّ
املـقـبــل و«ت ـت ــوي ــج» آخ ــر لـجـهــود قــلــة
ّ
زمانية
قليلة صنعت الكثير في مدة
ق ـيــاسـ ّـيــة .ع ـمــل ع ـلــى األرض تـقــاطــع
م ـ ــع ص ـف ـح ــة رسـ ـمـ ـي ــة عـ ـل ــى م ــواق ــع
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي ت ـعــد األق ــوى
بني الصفحات املماثلة ألندية أخرى.
هذه أيضًا بجهود شخصية لجنود
مجهولني .الـبــدايــة ب ــدأت فــي املوسم
املاضي ،لكن ال أحد يعلم متى ينتهي
مشوار صناعة جمهور العهد.

ظلم ذوي القربى
ي ـ ـبـ ــدو الـ ـ ـك ـ ــام ص ـ ــادم ـ ــا ح ـ ــن ت ـس ـمــع
مـعــانــاة الـقـ ّـيـمــن عـلــى الـجـمـهــور على
الصعيد املــادي .مشهد غريب في ناد
يتمتع باستقرار م ــادي ويعقد أغلى
الصفقات .ورغــم ذلــك ،ال تقوم إدارتــه
بتخصيص م ــوازن ــة بسيطة لــرابـطــة
ال ـج ـم ـهــور« .ن ـحــن ن ـصــرف م ــن اللحم
الحي .ال دعم سوى املعنوي وتحديدًا
م ــن أمـ ــن ال ـس ــر م ـح ـمــد ع ــاص ــي ال ــذي
ي ـســاعــدنــا ع ـلــى ق ــدر اس ـت ـطــاع ـتــه .مع
ب ــدء التحضير لحفل تـتــويــج املــوســم
ُ
امل ــاض ــي ،طــرحــت الـفـكــرة عـلــى اإلدارة
إلعــام ـهــم .ال ـج ــواب األول ك ــان «أوع ــا
تـقــول ب ــدك م ـص ــاري» .يـقــول املـســؤول
في جمهور العهد.
ناد آخر،
عبارة قد تكون مقبولة في ٍ
لكن في العهد فهي «جريمة» بحسب
البعض .جمهور لم يبلغ عامه الثاني
بـعــد وي ـح ـتــاج ال ــى دع ــم ،يـجــد إدارة
الـ ـن ــادي ت ــدي ــر ظ ـهــرهــا ل ــه .ع ـجــز في
امل ــوازن ــة يـبـلــغ  1500دوالر فـقــط وال
يـجــد مــن ي ـس ـ ّـده .الف ـتــات ورســومــات
بجهد شخصي مــن أحــد املسؤولني
ً
ف ــي ال ــرابـ ـط ــة الـ ـ ــذي ي ـع ـمــل لـ ـي ــا فــي
الـنــادي 200 .ألــف ليرة مصاريف كل
مباراة جماهيريًا ال تجد من يدفعها
س ــوى ب ـعــض ال ـج ـم ـهــور الـ ــذي يـقــوم
بحملة جمع تبرعات لسد العجز.

الحمراء األولى

تلقى واين روني النجم السابق
ملانشستر يونايتد واملنتخب اإلنكليزي
بطاقة حمراء ،هي األولى له مع صفوف
فريق «دي سي يونايتد» ّ األميركي ،وكان
ذلك في مباراة شهدت تلقي فريقه الحالي
خسارته األولى هذا املوسم .وفي مباراة
ضد ضيفه «لوس أنجلس» ،تلقى دي
برباعية
سي يونايتد خسارة قاسية
ُ
نظيفة ،أنهاها بعشرة العبني بعد أن طرد
روني في الدقيقة  52من عمر املباراة،
وذلك بعد عرقلة قاسية على املهاجم
األوروغوياني دييغو روسي الذي سجل
ثالثة أهداف من أصل رباعية فريقه.

بوردو يشتكي

طلب نادي بوردو من االتحاد الفرنسي
معاقبة املهاجم اإليطالي لنادي مارسيليا
ماريو بالوتيلي ،بعدما تسبب بكسر
أنف مدافعه البرازيلي بابلو في مباراة
الفريقني .وأوضح بوردو في بيان له أن
«أحد العبينا كان ضحية حركة تبدو
متعمدة ،وهذا أمر غير مقبول» ،منتقدًا
«تصرف الالعب الخصم بالوتيلي بعد
دخوله أرض امللعب» .وبعدما أمضى نحو
ثالث دقائق يتلقى العالج ،عاد البرازيلي
إلى أرض امللعب حيث تقدم ّ
ووجه دفعة
بالكتف إلى صدر بالوتيلي ،وأدت هذه
الحركة إلى إشهار الحكم البطاقة الحمراء
املباشرة في وجه بابلو.

استراحة
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لقب ثامن في  11موسمًا؟
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ّ
تمكن النادي الكاتلوني برشلونة من
حسم إحدى أهم املباريات في الدوري
ّ
اإلسباني هذا املوسم ،وذلك بعد أن تمكن
من تحقيق الفوز على املالحق أتلتيكو
مدريد بنتيجة ( )0-2يوم السبت.
وانتظر رفاق النجم األرجنتيني ليو
ّ
ميسي حتى الدقيقة  ،85حيث تمكن
املهاجم األوروغواياني لويس سواريز
ّ
ويسجل
من تسجيل هدف التقدم ،ليعود
ميسي هدف االطمئنان بعد دقيقة واحدة
من تسجيل سواريز للهدف( .)86ومع
هذا االنتصار ،اتسع الفارق بني برشلونة
واألتلتي لـ 11نقطة ،مع تبقي  7جوالت
لنهاية الدوري.
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ّ 48منتخبًا في المونديال؟

أفقيا
 -1طيب النفس والسرور –  -2فيلسوف ورياضي وفيزيائي فرنسي راحل صاحب
مقولة " أنا أفكر إذًا أنا موجود " – من األعــداد –  -3جزيرة تابعة لدولة الكويت –
بلدة لبنانية بقضاء عكار –  -4ال يعلم – بيوض السمك –  -5معرض مشهور في
بيروت –  -6غالم أو فتى في أول العمر – الفاجعة وسلسلة األحداث العنيفة في أدب
املسرح باألجنبية –  -7أمراء النحل – من أهم مدن الكوت دازور في فرنسا –  -8من
الطيور – اإلسم القديم ملدينة تركية قرب الحدود السورية عاصمة اآلداب السريانية
إشتهرت بمدرستها الالهوتية هي اليوم أورفــا –  -9حــرف أبجدي – واظــب على
َ
إقترب منه
العمل –  -10بحيرة روسية من أعمق بحيرات العالم –

عموديًا

 -1شاعرة لبنانية راحلة لها ديوان "بوح" وديوان "شوق" –  -2مدينة بلجيكية – إله
الخصب عند الفينيقيني –  -3طعامهم وزادهم – أزلي وسرمدي –  -4جبان ّضعيف
– خيوط معدنية ُي ّ
عكسها أنثر املاء في كل إتجاه – رث الثوب
نظم فيها الخرز – -5
ّ
ّ
– للنفي –  -6خنزير بــري – حكيم هندي ألــف مقدمة كتاب كليلة ودمنة وأهداها
لدبشليم ملك الهند نحو القرن الثالث –  -7مهبط الطائرات – خاصم ّ
أشد الخصومة
–  -8قلعة في سوريا بمحافظة حمص –  -9ضوء الصباح – عاصمة جزيرة منورقة
وهي إحــدى جزر البليار –  -10أرض ّ
ضيقة في أميركا الوسطى تربط بني أميركا
الشمالية والجنوبية إجتازها بالبوا عام  1512فاكتشف املحيط الهادي

أفقيا

شروط اللعبة

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

1

 -1كونياك – خوخ –  -2ازوف – برطيل –  -3اسف – لي –  -4هوكر هنتر –  -5أرش – دفاركا –
 -6يفوز – قن – بل –  -7توت – إزرع –  -8يا – لجج – ريق –  -9اإليوان – تب –  -10نهر الكلب
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مشاهير 3132

حلول الشبكة السابقة

 -1كاب هايتيان –  -2وز – ورف – إله –  -3نواكشوت – آر – ّ -4
يفسر – زوليا –  -5فهد – تجول –
ّ
 -6كب – نفق – جاك –  -7روتانا – لن –  -8خط – ر ر – زر –  -9ويل – كبريت –  -10خليج العقبة

حل الشبكة 3131

إعداد
نعوم
مسعود
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مغنية وممثلة كويتية هي أول كويتية تشارك في برنامج ستار أكاديمي
في نسخته السادسة .حازت عام  2012على جائزة أفضل فنانة كوميدية
 = 4+3+9+1+8+6+5املـضـيـئــة ■  = 7+10إل ــه م ـصــري ■  = 11+2نعم
باألجنبية

حل الشبكة الماضية :هارولد براون

العام
أكد ناصر الخاطر ،مساعد األمني ّ
للجنة العليا للمشاريع واإلرث املنظمة
لكأس العالم  2022في قطر ،أن زيادة
عدد املنتخبات من  32إلى  ،48ال تزال
فكرة قيد البحث ولم يتم التوصل إلى
اتفاق نهائي بشأنها .ويرجح أن ّ
يتم
اتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن خالل
اجتماع للفيفا ُيعقد في باريس في األيام
األولى من شهر حزيران/يونيو املقبل.
من جهته ،أعاد رئيس االتحاد الدولي
لكرة القدم ،جياني انفانتينو خالل كلمته
في الجمعية العمومية لالتحاد اآلسيوي
التي عقدت السبت املاضي ،إبداء موقفه
الداعم لزيادة عدد املنتخبات.
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محمد عبد الله فضل الله *
األخــاق الساكنة في عمق الــذات املتجذرة
فــي ف ـطــرة اإلن ـس ــان ،ه ــذا امل ــوج ــود املنفتح
ٌ
مطلوب منه كل آن أن
على الوجود بكليته
يساوق بني لحظاته األخالقية وبني فعله
في الواقع ،وبني غاياته الكبرى في التفاعل
م ــع ال ـل ــه امل ـط ـلــق ح ـيــث ال م ـح ــدودي ــات وال
ّ
مقيدات .هنا يأتي دور الرقابة األخالقية
ع ـلــى ق ــدر كـبـيــر م ــن األه ـم ـي ــة ،إذ يـضــاهــي
بأهميته نـفــس الـقـيــم األخــاق ـيــة؛ ألن ــه هو
م ــن ي ـض ـمــن إب ـ ــرازه ـ ــا إل ـ ــى ح ـ ّـي ــز ال ــوج ــود
والتقييم ،ويأتي الـســؤال الغائب والكبير
في مجتمعاتنا :أين دور الرقابة األخالقية،
وإلى متى سيبقى تائهًا ومغيبًا؟!
مــن املـفـتــرض أن الــرقــابــة األخــاقـيــة تمنع
من سلوكيات ومواقف ومبادرات خاطئة
مسيئة إلى الذات والجماعة ،هذه الرقابة
ُ
ت ـ ـ ــرى مـ ــن ي ـ ـقـ ــوم ب ـ ـهـ ــا؟ ال ـ ــدول ـ ــة أم الـ ـف ــرد
املـشـكــل ل ـن ــواة املـجـتـمــع؟ ف ــي مجتمعاتنا
ك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـت ـق ــدي ــس ل ـت ـق ــال ـي ــد وأعـ ـ ـ ــراف،
وحـ ـت ــى ألش ـ ـخـ ــاص ي ـم ـث ـل ــون فـ ــي وج ـ ــدان
الـفــرد والجماعة شيئًا مــا فــي عالم الدين
وال ـس ـيــاســة ،حـتــى ل ــو ك ــان ه ــذا الـتـقــديــس
واالنجراف الالواعي عاطفيًا على حساب
احترام األخالق والقيم.
الـسـلـطــة ،لـطــاملــا عـلــى م ــدار الــزمــن تبتغي
ال ـ ـطـ ــاعـ ــة ل ـ ـهـ ــا ك ـ ــره ـ ــا أو ط ـ ــوع ـ ــا ض ـم ــان ــا
ّ
السـتـمــراريـتـهــا ،وم ــن شــكــل ه ــذه السلطة
وت ـبــوأ مـنــاصـبـهــا تـخـلــى عــن دور املــراقــب
ألخـ ــاقـ ــه ،الـ ـت ــي ت ـح ـت ــم ع ـل ـي ــه أن ي ـت ـعــرف
م ـل ـي ــا عـ ـل ــى وظـ ـيـ ـفـ ـت ــه ال ـح ـق ـي ـق ـي ــة ف ـ ــي أن
ي ـك ــون نــاظ ـمــا ألم ــر ال ـن ــاس وق ــائـ ـدًا فعليًا
لـكــل خ ـطــوة إصــاحـيــة ونـهـضــويــة تحقق
سـعــادتـهــم .وم ــا يـحـصــل ال ـيــوم هــو عكس
ذلك تمامًا ،فتحول بعض أهل السلطة إلى
منتفعني ومتسلطني نكثوا بالتزاماتهم
ف ــي أن يـحـكـمــوا ب ــن ال ـن ــاس بــال ـعــدل وأال
يـسـتـغـلــوهــم وأال ي ـع ـت ــدوا ع ـلــى حـقــوقـهــم
وكـ ــرامـ ــات ـ ـهـ ــم ويـ ـضـ ـحـ ـك ــوا م ـ ــن ع ـق ــول ـه ــم
ويلعبوا على جراحاتهم ويسخفوا منهم.
الـسـلـطــة والـ ـف ــرد وامل ـج ـت ـمــع أع ـم ــدة ثــاثــة
متكاملة في نظرتها وفعلها وغايتها ،وإذا
استبد منهم جــزء ،فهناك خلل كبير ،فال
يمكن الدولة أن تكون مشروعًا لالستغالل
اليومي للناس ،وعنوانًا لسرقتهم ،وهي
في الوقت عينه الجهة املتكفلة بحمايتهم.
ّ
ك ــذل ــك ،م ـط ـلــوب م ــن ال ـف ــرد أن ي ـنــظــم ق ــواه
الـنـفـسـيــة وال ــروح ـي ــة ،ويـضـبــط ب ــن قيمه
األخ ــاق ـي ــة وزم ــان ــه ال ـخ ــارج ــي ال ـصــاخــب
ب ــاألح ــداث ،فـيـحـ ّـول ه ــذا الــزمــن الـخــارجــي
إل ــى وع ــاء ي ـفــرغ فـيــه م ـقــدرتــه عـلــى قـيــادة
نفسه وحسن رقابته ألخالقه ،بحيث تكون
مـحـقـقــة ف ــي ك ــل ال ـل ـح ـظــات وامل ــواق ــف هــذه
األخــاق الجاهزة للتحدي واالستنهاض
وال ـت ـش ـخ ــص ف ــي ك ــل ال ـ ـظـ ــروف وع ـن ــد كــل
اإلغراء ات.
ل ـق ــد ح ــارب ــت األديـ ـ ـ ــان ال ـن ــزع ــة ال ـف ــردان ـي ــة
الـنـفـعـيــة الـبـغـيـضــة ولـجـمــت ه ــذه الـنــزعــة،
التي تقوم على الفساد واإلفساد وتشتيت
ال ـقــوى وه ــدر ال ـطــاقــات ،ودع ــت إل ــى فـكــرة
ال ـتــوح ـيــد ال ـت ــي ت ـج ـمــع وت ـ ّ
ـوح ــد وتــرفــض
التقسيم ،وتـفــرض عـلــى الـفــرد والجماعة
مسؤولية حقيقية ال رمزية .فالفرد يكتب
تــاري ـخ ــه الـحـقـيـقــي ب ـم ـق ــدار م ــا ي ـق ـ ّـدم إلــى
أمته ومجتمعه من آثار طيبة نافعة ،وما
يشكلة مــن مـعــادلــة أخــاقـيــة ال تـخــرج عن
القيم والــرقــابــة ،بــل يصبح الـفــرد برقابته
األخ ــاق ـي ــة رمـ ـ ـزًا وقـ ـ ــدوة وم ـع ـل ـمــا لـنـفـســه
ولغيره.
من يشعر بوحدانية الخالق ووحدة األصل
الـبـشــري ،ومــا دام الجميع عـيــال الـلــه ،فال
ّ
تسيد ألحــد على أحــد ،وال استعباد بحق
أحــد ،بــل األخ ــوة واح ــدة وامل ـســاواة واحــدة
والـحــريــة واح ــدة واإلنـســانـيــة واحـ ــدة ،لــذا
كان على األمة أن تمارس دورها الطبيعي
فــي الــرقــابــة األخــاقـيــة على أفــرادهــا منعًا
مـ ــن ال ـط ـغ ـي ــان واالس ـ ـت ـ ـبـ ــدداد واإلف ـ ـسـ ــاد،
وع ـن ــدم ــا تـسـتـقـيــل األم ـ ــة م ــن هـ ــذا ال ـ ــدور،
فإنها تستقيل حتمًا من التاريخ وتدخل
في موت بطيء ال قيامة منه.
عـ ـن ــدم ــا اسـ ـتـ ـق ــال ــت األم ـ ـ ــة مـ ــن ق ـض ــاي ــاه ــا
ال ـك ـب ــرى واالس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة م ـث ــل الـقـضـيــة

الفلسطينية ،التي كانت عبئًا على العرب
وامل ـس ـل ـمــن ،وال تـ ــزال ،وع ـنــدمــا اسـتـقــالــت
األم ــة مــن الــدفــاع عــن حـقــوقـهــا فــي امـتــاك
ثرواتها والتصرف بها ملصلحة حفنة من
زعماء طوائف ورؤساء وملوك متهالكني،
كانت هذه األمة تستبدل بدورها الرقابي
األخالقي على فعلها األصيل دورًا ملهاتيًا
واستهالكيًا ال رجاء منه.
ع ـنــدمــا ت ـكــون األمـ ــة واح ـ ــدة م ــوح ــدة على
األق ـ ـ ـ ــل فـ ـ ــي إنـ ـس ــانـ ـيـ ـتـ ـه ــا وأخ ــاقـ ـي ــاتـ ـه ــا
الـ ـع ــام ــة ،ف ـل ــن تـ ـق ــدر ق ـ ــوة اس ـت ـك ـب ــاري ــة أو
اسـ ـتـ ـعـ ـم ــاري ــة أن ت ـس ـل ــب لـ ـه ــا ح ـض ــوره ــا
وتـمـنـعـهــا م ــن أداء دورهـ ـ ــا .ل ـقــد سمحنا
ـ ـ ـ ك ــأف ــراد وج ـم ــاع ــات ـ ـ ـ ل ـك ـث ـيــر م ــن ال ـقــوى
االستغاللية واالستكبارية أن تستعبدنا
وتستغل ضعفنا وتفقدنا دورنــا الرقابي
األخ ــاق ــي ف ــي دوام ـ ــة م ــا ص ـ ّـدرت ــه ل ـنــا من
تحديثات تقنية وغـيــرهــا لــم نستخدمها
ألمننا وأماننا ،بل ّ
عرت كثيرًا من أحوالنا
وأوضاعنا اإلنسانية واألخالقية املهترئة.
ل ـق ــد ك ــان ــت م ــواجـ ـه ــة م ـن ـط ــق االسـ ـتـ ـق ــواء
وس ــرق ــة أق ـ ــوات ال ـن ــاس وت ـخــديــر عـقــولـهــم
واحتكار حقوقهم جــزءًا أساسيًا في عمل
األنبياء واملصلحني واملخلصني اليومي،
فـمــن ي ـمــارس االع ـت ــداء عـلــى لـقـمــة العيش
ي ـ ـمـ ــارس ع ـ ــدوان ـ ــا مـ ـب ــاشـ ـرًا ع ـل ــى ال ـح ـي ــاة
والـ ــوجـ ــود ،م ــن ه ـنــا ن ـجــد م ــن دون ع ـنــاء
اس ـت ـب ـســال ـهــم وت ـص ــدي ـه ــم لـ ـس ــارق الـخـبــز
وال ـك ـل ـم ــة ،مــؤم ـنــن بـ ــأن دورهـ ـ ــم الــرقــابــي
األخ ـ ــاق ـ ــي هـ ــو فـ ــي خ ــدم ــة ه ـ ــذا ال ـن ـض ــال
ِّ
املشرف.
عندما تكون الجماعة يدًا واحــدة ،بمعنى
انقيادها طوعًا لحسن ضبطها للحظاتها
وت ـنــاس ـق ـهــا الـ ـت ــام م ــع قـيـمـهــا األخ ــاق ـي ــة،
ً
فــإن ـهــا تـ ـح ـ ّـول امل ـج ـت ـمــع ف ـع ــا إلـ ــى مـشـهــد
ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة املـ ـلـ ـيـ ـئ ــة ب ــالـ ـحـ ـي ــوي ــة والـ ـنـ ـش ــاط
وال ـف ــاع ـل ـي ــة ،وي ـع ـك ــس ه ـ ــذا امل ـج ـت ـم ــع فــي
مشهده العام حجم تعاون الفرد والسلطة
في املجال الرقابي األخالقي وانعكاساته.
من هنا نقيس عمر هذا املجتمع الحقيقي
أنجل بوليغان

عندما تكون األمة
واحدة موحدة على
األقل في إنسانيتها
وأخالقياتها العامة ،فلن
تقدر قوة استعمارية على
أن تسلب لها حضورها

ومدى تحضره بمقدار ما يتجلى فيه من
قيم أخــاقـيــة ورقــابــة ذاتـيــة تــدفــع باتجاه
اإلب ـ ـ ـ ــداع واإلنـ ـ ـت ـ ــاج ومـ ـح ــارب ــة كـ ــل رت ــاب ــة
واستهالكية وتسليع.
إن خـضــوع الـفــرد لسلطة عــادلــة ،خضوع
إيجابي .فهو يمنحها ثقة مبصرة مبنية
عن خيار وقناعة وتفكير متنامي .من هنا
فــإن تجديد آليات السلطة حتمي إذا كان
هناك من فرد ّ
حر وفاعل ومتحرر ومنفتح
على لغة تلبي طموحاته ،الـتــي تنبع من
تصالحه مع ذاته واحترامه لقيمه ولدوره
الرقابي األخالقي ،الذي يحتم أيضًا خلق
شكل مــن التعاقد واالل ـتــزامــات والـقــوانــن
املتناسبة مــع إبــداعــات الـفــرد ومستويات
ت ـف ـك ـيــره امل ـس ـت ـجــدة ،وب ـم ــا ي ـب ــرز ال ـتــرابــط
الحقيقي بني وعي الــذات لدورها الرقابي
األخالقي وبني األطر التي تريدها ناظمة
ل ـل ـح ـظ ــات ـه ــا ،وم ـ ــن أه ـم ـه ــا س ـل ـط ــة راع ـي ــة
تمتلك رؤية ثاقبة وتخطيطًا يوظف هذه
اللحظات من أجل نشر السعادة والفضيلة
في ربوع الحياة.
من هنا ال نريد قهرًا وإكراهًا للذات الفردية
وإمـ ـع ــان ــا ف ــي ح ــرم ــان ـه ــا وت ـه ـم ـي ـش ـهــا مــن
قبل السلطويني مــن رج ــال ديــن وسياسة

وبـعــض األق ــام املــأجــورة ،بــل نــريــد سلطة
ومجتمعًا نصل فيه إلــى مستوى يحترم
ف ـيــه ع ـقــل ال ـف ــرد وك ــرام ـت ــه وم ـش ــاع ــره ،وال
يجري التعامل معه على أساس أنه رقم في
حسابات البعض وال قيمة له إال في خدمته
ملنافع اآلخــريــن ،فــأي معنى لسلطة كهذه
ال تعمل على إيـصــال الـفــرد إلــى بــر األمــان
عبر رعــايــة لحظاته والعمل على نمائها
وال ـت ـخ ـف ـيــف م ــن ض ـغــط ال ــزم ــن ال ـخــارجــي
الـصــاخــب عليها وحمايتها مــن السقوط
والتقهقر واالنكفاء على ذات متشظية ال
تحسن عندها مراجعة أوضاعها والقيام
بما عليها إال حصرهمها في تأمني لقمة
عيش فيها كل العذابات اليومية.
ف ــال ــدول ــة عـ ـب ــارة ع ــن أشـ ـخ ــاص وه ـي ـئــات
م ــؤه ـل ــة أخ ــاق ـي ــا أكـ ـث ــر م ــن غ ـي ــره ــا بـغـيــة
الـ ـت ــدخ ــل وضـ ـب ــط الـ ــواقـ ــع ع ـن ــد امل ـف ــاص ــل
الـحــرجــة والــدقـيـقــة مــن أج ــل تــأكـيــد الفعل
األخالقي العام الحافظ للكيان اإلنساني،
ألن غيابها وعدم تدخلها وتقاعسها يعد
خ ـيــانــة ك ـبــرى لـشــرعـيــة وج ــوده ــا ونـبــالــة
وظـ ـيـ ـفـ ـتـ ـه ــا ،فـ ـه ــل تـ ـح ــول ــت الـ ـسـ ـلـ ـط ــة فــي
مجتمعاتنا إلى عنصر ضغط على الواقع
بدل إراحته ورحمته؟
إن ـ ـنـ ــا بـ ـح ــاج ــة مـ ــاسـ ــة إلـ ـ ــى خـ ـل ــق م ــرون ــة
سياسية وذهنية فكرية مترفعة وواعية
ّ
ومـ ـنـ ــزه ــة عـ ــن الـ ـص ـغ ــائ ــر وامل ـ ـحـ ــدوديـ ــات
واألنـ ــان ـ ـيـ ــات املـ ـع ـ ِّـوق ــة ملـ ـم ــارس ــة ال ــرق ــاب ــة
األخالقية من أجل حفظ الكيان االجتماعي
م ــن ال ـت ـه ــاوي أك ـث ــر وإعـ ـ ــادة الـ ـت ــوازن إلــى
مفاصله املتيبسة.
لـقــد عــانــت ،وال ت ــزال ،الشخصية العربية
واإلس ــامـ ـي ــة وامل ـش ــرق ـي ــة ب ــوج ــه ع ـ ــام مــن
تـغـيـيــب لـفـعـلـهــا وتــأث ـيــرهــا ف ــي مـجــريــات
األح ـ ــداث ،واخـتـصــر تــاريـخـهــا ووجــودهــا
ح ـف ـنــة م ــن األزالم ،أو املـ ـت ــأزمل ــن ،هـ ّـم ـهــم
الـتـسـ ّـيــد وض ـمــان االس ـت ـمــراريــة ،ول ــو فني
العالم بأسره ،فعانت ،إذ ذاك ،من اغتراب
قـ ــاتـ ــل وان ـ ـق ـ ـطـ ــاع ع ـ ــن ال ـ ـج ـ ــذور امل ـع ــرف ـي ــة
والــديـنـيــة األصـيـلــة املـحـفــزة عـلــى تكريس
الـ ــدور الــرقــابــي األخ ــاق ــي وجـعـلــه مـعـيــارًا
وم ـ ـيـ ــزانـ ــا ل ـ ـت ـ ـقـ ـ ّـدم األف ـ ـ ـ ـ ــراد والـ ـجـ ـم ــاع ــات
وحيوية السلطة وجدارتها لعملية قيادة
الذات الجمعية نحو بر األمان.
ف ـم ـتــى ي ـس ـمــح لـ ـه ــذه ال ـ ـ ــذات بـ ــأن تـتـنـفــس
وتعانق روحها األصيلة وتمارس دورها
األخـ ــاقـ ــي مـ ــن ت ـل ـق ــاء ن ـف ـس ـهــا وم ـ ــن دون
تدخالت وفرض وإكراه من هنا وهناك؟
ال م ـن ــاص م ــن إيـ ـج ــاد ال ـف ــرص ــة الـســانـحــة
والـ ـت ــرب ــي ع ـل ــى ال ـف ـض ــائ ــل وتـ ـع ـ ّ
ـوده ــا مــن
قبل أجيال ال بد من سلخها عن تاريخها
الــوه ـمــي املـسـتـغــرق ف ــي تـقــديــس األع ــراف
والـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــد وال ـ ــزع ـ ــام ـ ــات واالنـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاء ات
املــذهـبـيــة والـطــائـفـيــة ،ه ــذه ال ـعــائــق الـتــي
أفـنــت ال ــذوات مــن أجــل ضـمــان عنترياتها
الــوه ـم ـيــة وت ـس ـل ـط ـهــا .ل ـقــد ت ـع ــزز امل ـخ ـيــال
السياسي السلطوي النافخ على معزوفة
ال ـت ـخ ـنــدق ال ـطــائ ـفــي وامل ــذه ـب ــي وال ـه ـتــاف
لخلود الزعيم ،وباتت الدولة مرتهنة لهذا
املخيال ،الذي ال يسمح ألدنى فرصة جدية
في املحاسبة واملراجعة والعدالة؛ ألن ذلك
بنظرة بداية سقوط هــذه اإلمبراطوريات
الطائفية الـتــي تـنــادي ليل نـهــار بالدولة،
وتـعـمــل لـيــل نـهــار عـلــى سحقها وإزالـتـهــا
من مخيال الناس واختصارها بخطابات
الـطــوائــف وامل ــذاه ــب ،الـتــي تختصر الـفــرد
وتخنق دوره الــرقــابــي األخــاقــي ملصلحة
عصبيات ال تزال تفعل فعلها في واقعنا.

التعفف عن ّ
حب الذات والحكمة
والعدالة

الفضائل األخالقية العملية هــي انعكاس
ل ـف ـض ــائ ــل تـ ـب ــرز أصـ ــالـ ــة الـ ـفـ ـط ــرة وال ـع ـق ــل
املـ ـت ــوه ــج ال ـ ـ ــذي ي ـت ـق ــن ال ـن ـظ ــر وال ـت ــدق ـي ــق
والسؤال واالستنتاج واملحاسبة .فالسؤال
امل ـع ــرف ــي واألخ ــاق ــي يـمـتـلــك ق ــوة ال ـبــاعــث
على النهوض الغائب ملصلحة مسرحيات
سياسية وتنظيرية شكلية ومستهلكة ال
جــدوى منها ســوى أنها تمعن في تشظي
الذات ودفعها نحو االنغماس في الصخب
الجاري وفي التفاصيل التي ال طائل منها
غير االبتعاد عن الــدور الرقابي األخالقي
السليم.
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أوروبا واإلمبريالية الجديدة
جان بيساني ــ فيري
مــن الـفـضــائــل ه ـنــاك الـتـعـفــف عــن ال ـنــزوات
واألنانيات القاتلة وحب التسلط البغيض
املبعد ألي دور أخالقي مصحح في الحياة،
وهذه الفضيلة تكاد تكون غائبة في خضم
م ــا نـسـمــع ب ــه وم ــا ن ـشــاهــده م ــن اسـتـغــراق
مخيف في حب الــذات وتمجيدها وتلبية
أهوائها َ
بشره دونما حسبان ألي مراجعة
أخــاقـيــة صــادمــة ذات تــأثـيــر ،فاملتعففون
الـ ـي ــوم ق ـل ـي ـل ــون ونـ ـ ـ ـ ــادرون ،وامل ـن ـغ ـم ـســون
تراهم كثر ينعقون مع كل ناعق ،ويميلون
مع كل ريح.
ومــن الفضائل ،الحكمة فــي أن يعرف أهل
ال ـح ـكــم أه ـم ـيــة حـكـمـهــم الـنـظـيــف ودورهـ ــم
األخ ـ ــاق ـ ــي ف ـ ــي ق ـ ـي ـ ــادة ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة وض ـب ــط
إيـ ـق ــاع ــاتـ ـه ــا بـ ـم ــا ي ـت ـن ــاس ــب مـ ــع امل ـس ـي ــرة
اإلن ـســان ـيــة ال ـك ــادح ــة إل ــى ال ـل ــه وامل ـتــدرجــة
ف ــي ك ـمــال ـهــا ب ـل ـغــة م ـتــائ ـمــة م ــع ل ـغ ــة ال ـلــه
والـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــاة؛ كـ ـم ــا الـ ـحـ ـكـ ـم ــة ف ـ ــي أن ي ـع ــرف
ال ـ ـفـ ــرد كـ ـم ــا الـ ـجـ ـم ــاع ــة ضـ ـ ـ ــرورة ال ـت ـم ـســك
ب ــال ــدور ال ــرق ــاب ــي األخ ــاق ــي ال ــدائ ــم ضمن
تحسسهم بمسؤولياتهم ومقدار أمانتهم
وصدقياتهم ،إذ مجرد التخلي عن الرقابة
يعني بيع األنـفــس الـحــرة للتجار ويعني
االسـ ـتـ ـس ــام الس ـت ـع ـب ــاد م ـق ـيــت ل ــن يـنـجــو
منه ممن يــوقــع نفسه فــي بــراثـنــه ،ويعني
تسليمًا لتسليع يـجــري الـتـســويــق لــه ليل
نـهــار مــن دون أدنــى اكـتــراث ملخاطره على
الحياة العامة.
ومـ ـ ــن الـ ـفـ ـض ــائ ــل ،ال ـ ـعـ ــدالـ ــة .هـ ـ ــذه املـ ـف ــردة
املـقــدســة ال ـتــي اقـتـحــم ال ـلــه بــزمــانــه األب ــدي
بها زماننا البشري املحدود وأرادها معني
ال ـح ـيــاة ومـ ــاء ال ــوج ــود وم ـق ـيــاس األديـ ــان
ومعايير الفعل اإلنساني القابل للحساب
والــوزن والقيمة ،هذه العدالة التي تفرض
ممارسة لرقابة أخالقية فردية وجماعية
م ـتــواص ـلــة تـبـتـغــي تـحـقـيــق ال ـع ــدل وحـفــظ
الحقوق ،ألن غير ذلــك خيانة عظمى للغة
الله وتعاليمه ولدعوة الفطرة والعقل إلى
فعل أخــاقــي يحيي الــواقــع بعدالة فضلى
ّ
تلف كل ساحات الحياة.
ً
مـ ــن هـ ـن ــا ،ت ـج ــد ل ــأس ــف ع ـ ـ ــدال م ـغ ـي ـبــا أو
مـسـيـســا مــوظـفــا فــي خــدمــة ح ـســابــات هنا
وه ـن ــال ــك ،أو ت ـجــد ع ــدال ــة م ـج ـت ــزأة ،وتـجــد
عندما
خوفًا من هــذه املفردة عند كثيرين
ّ
ّ
يسمعون بها ألنها تهز عروشهم وتقض
ّ
مضاجعهم ،ومع ذلك لم تقدر بعد على هز
ضمائرهم النائمة.
ل ـي ـس ــت الـ ــرقـ ــابـ ــة األخـ ــاق ـ ـيـ ــة س ـ ـ ــوى ف ـعــل
إي ـم ــان ــي م ـق ــدس ي ـع ـ ّـب ــر ع ــن أص ــال ــة الـ ــذات
واع لطاعة
اإليمانية ،وليست سوى جواب ٍ
ال ـل ــه امل ـب ـص ــرة .فــال ـلــه يــريــدنــا متحسسني
ملسؤولياتنا ،ومن ضمن ذلك يدخل الفعل
ال ــرق ــاب ــي األخ ــاق ــي كـمـمــر ف ـع ــال لتنشيط
تغيير األنفس من دواخلها مما علق بها
م ــن عــائــق دن ـيــويــة زائ ـف ــة ويـبـنـيـهــا حتى
ت ـت ـس ـلــح ب ــامل ـع ــرف ــة والـ ـ ـس ـ ــؤال الـ ــدافـ ــع إل ــى
تغيير الخارج إيجابًا .من هنا ،فإن همزة
ال ــوص ــل ب ــن ل ـغــة ال ـلــه وب ــن ال ـح ـيــاة وبــن
امل ـت ــدي ــن ه ــي مـ ــدى ت ـم ـثــل الـ ـ ــدور ال ــرق ــاب ــي
األخ ــاق ــي وتــرج ـم ـتــه م ــزيـ ـدًا م ــن ال ـحــرص
وال ـت ـن ـبــه واالب ـت ـع ــاد ع ــن الـغـفـلــة وال ـف ـســاد
والتعامي عن الواقع طلبًا للراحة املزعومة
أو النجاة املؤقتة؛ ألن أضــرار ذلك خطيرة
ً
وكبيرة ّ
تعم كل الحياة ،بل نحتاج إقباال
على الصحوة في الضمير والصحوة في
املــوقــف والـصـحــوة فــي الـسـلــوك فــي بوتقة
موحدة في كدح مستمر نحو املطلق.
وهـ ــذا يـسـتــدعــي ح ـض ــورًا إن ـســان ـيــا كـبـيـرًا
ً
واقـ ـتـ ـح ــام ــا فـ ــي داخ ـ ـ ــل املـ ـعـ ـت ــرك وت ـح ـ ّـم ــا
للمسوؤلية .فالقضية ليست سهلة ،إنها
العودة والتعري أمام حقيقة أبدية حقيقة
ال ـص ــراع بــن األن ــا املـتـغـطــرســة وب ــن األنــا
األخ ــاق ـي ــة ال ـبــاح ـثــة ع ــن س ـع ــادة وس ـكــون
وطمأنينة في دنيا الحجارة والعبيد.
واق ـع ـن ــا ي ـح ـتــاج إل ــى ج ـيــل م ــن امل ـحـ ّـدثــن
ال ــدي ـن ـي ــن أو ال ـث ـق ــاف ـي ــن أو ال ـس ـيــاس ـيــن
الـ ـ ـب ـ ــاحـ ـ ـث ـ ــن دومـ ـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ــن تـ ـحـ ـفـ ـي ــز ال ـ ــدي ـ ــن
والـ ـسـ ـي ــاس ــة وإخـ ــراج ـ ـه ـ ـمـ ــا لـ ـلـ ـن ــاس ب ـمــا
ي ـل ـي ــق بـ ـه ــم وبـ ـك ــرام ــاتـ ـه ــم وح ـ ـضـ ــورهـ ــم،
وبما يعينهم على رفــع كل أنــواع التسلط
وال ـق ـهــر وال ـف ــرض ،فـلـقــد شـبـعـنــا خـطــابــات
م ــن ح ـشــو ال ـخ ـط ـبــاء وامل ـف ـتــن والــواع ـظــن
وتـجــار السياسة وس ــراق الــوعــي ،الــذيــن ال

يـتـحــرزون عــن اإلس ــاء ة إلــى الــواقــع حرصًا
على سلطانهم الذي يدخلون تحته كل من
يتجند معهم ويردد معهم كالببغاء.
ال ـ ــدي ـ ــن سـ ـي ــاس ــة صـ ــال ـ ـحـ ــة ،بـ ـك ــل ب ـن ـي ــان ــه
الروحي واملعرفي واإلنساني والحضاري
يؤمن بالتحوالت الطبيعية الدائمة التي
تأخذ بيد الناس بطريقة عفوية ومباشرة
ف ــي عـمـلـيــة ت ـصــالــح ب ــن الـ ـف ــرد والـسـلـطــة
والواقع كثالثية فاعلة تنتج واقعًا متجددًا
ب ــإنـ ـس ــان ــه ،م ــرت ـف ـع ــا إل ـ ــى م ـس ـت ــوى ال ـق ـيــم
وال ـن ـص ــوص امل ـف ـتــوحــة ع ـلــى ك ــل اج ـت ـهــاد
وقــراء ة رحبة تتناسب مع اآلفاق الواسعة
لإلنسان في تحدياته الوجودية.
ال ـس ـي ــاس ــة امل ـت ــدي ـن ــة ه ــي ج ـم ـلــة م ـح ـفــزات
ومـ ـنـ ـشـ ـط ــات ل ـت ـف ـل ـس ــف وتـ ـفـ ـكـ ـي ــر ي ــرت ـق ــي
بـ ــاإلن ـ ـسـ ــان وال يـ ـخ ــذل ــه ،بـ ــل ي ـج ـع ــل م ـنــه
م ــرك ـزًا لـعـقــل مـ ــدرك مـنـتــج ووحـ ــي حـيــوي
مـتـحــرك ،وفـهـمـنــا لـلــديــن ال بــد وأن يشكل
مناسبة إلعــادة خلقه ومعرفته ،كما يجب
بـمــا نـحــولــه إل ــى ق ــوة دف ــع وط ــاق ــة روحـيــة
ومـعــرفـيــة نــاشـطــة ،فــاإلي ـمــان حـقــل خصب
ومــرتــع لتعقالت بشرية ال تنتهي ،وليس
سجنًا كبيرًا كما صوره ويصوره متحدثو
ال ــدي ــن ال ــوه ـم ـي ــون ،وال ـس ـي ــاس ــة الـنـظـيـفــة
كذلك.
من هنا ال بد لنا أن نأخذ بأسباب املعرفة
الحقة كمدخلية صحية وسليمة ال غنى
عنها كــي نتلمس أكثر ونتعرف إلــى روح
قـ ــواعـ ــد الـ ــديـ ــن والـ ـسـ ـي ــاس ــة وخ ـطــوط ـه ـمــا
املرتبطة عضويًا بــدور الــرقــابــة األخالقية
امل ـت ـجــذرة فــي وجـ ــدان ال ـفــرد واألمـ ــة ،حتى
ِّ
ن ـح ــل ــق ب ـه ـمــا ف ــي ال ـف ـض ــاء الـ ــواسـ ــع ال ــذي
يسهم في كشف اللثام أكثر على أهميتهما
ودورهما في الحياة.
ال م ـنــاص م ــن إع ـ ــادة ال ـن ـظــر ف ــي كـثـيــر من
األمـ ــور وال ـتــوقــف ع ـنــدهــا م ـل ـيــا ،وم ــن ذلــك
تغيير الذهنية العامة النفعية واالنتهازية
اليوم ،والعمل بجدية وأخالقية على تربية
ج ـي ــل ل ــدي ــه شـ ــيء م ــن ال ــرق ــاب ــة األخ ــاق ـي ــة

ال نريد قهرًا وإكراهًا
للذات الفردية وإمعانًا
في حرمانها وتهميشها
من قبل السلطويين
من رجال دين وسياسة

املـفـقــودة ،حتى يعيد ال ـتــوازن إلــى الــواقــع.
وعـلـيـنــا إذا أردنـ ــا سـلـطــة لـتـنـظـيــم األم ــور
ولـيــس لتنظيم األخ ـطــاء وتغطية الفساد
والـ ـ ـ ـس ـ ـ ــرق ـ ـ ــات أن نـ ـجـ ـي ــب ع ـ ـ ــن كـ ـثـ ـي ــر م ــن
أس ـئ ـل ــة أجـ ـي ــال الـ ـي ــوم ون ـح ـت ــرم طــاقــات ـهــم
وطموحاتهم فــي شكل الــدولــة وطبيعتها
وإعـ ــادة الـنـظــر فــي تـحــديــث قــوانـيـنـهــا بما
يـلـيــق بــإن ـســان ال ـي ــوم ال ـحــر الـ ــذي ال يقبل
بلغة املذهبية والطائفية وال يقبل بزعامة
رجال الطوائف وأسياد اإلقطاعية.
من هنا فإن التجديد يبدأ من شباب واعني
ومن مثقفني فاعلني ومن أنــاس متحررين
لديهم الجرأة والصدقية ،ولديهم الرقابة
األخــاقـيــة الـفـعــالــة والـنـشـطــة ،الـتــي تعرف
حــدود مسؤولياتها ومستلزمات أدوراهــا
في ما تعتقد وتطمح وتطلب.
إن الــدور الرقابي األخــاقــي يصنعه الفرد
كـمـخـلــوق م ـكــرم م ــن ال ـلــه أراده بمقتضى
تفضيله أن يراقب نفسه ويراقب مجتمعه
ويخلق شكل دولته وراعيته ،فمنه البداية
وإلـيــه الـعــود والنفع فــي عملية تصاعدية
نحو خطاب السماء.
لحينه يبقى الواقع ينزف بال رحمة ،حتى
تستفيق األمــة مــن غيبوبتها ،وتـعــود إلى
فعلها اإلن ـســانــي وال ـح ـضــاري ،فــإلــى متى
مواسم الهجرة األخالقية مزدهرة؟!
* أكاديمي وحوزوي

ً
نشر موقع  Project Syndicateأخيرًا مقاال للخبير االقتصادي الفرنسي جان بيساني ــ فيري ،أحد املستشارين
املقربني من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والذي شغل مناصب استشارية ّ
االقتصاديني ّ
عدة في حكومات
فرنسية سابقة .للمفارقة ،يعود االقتصادي في مقاله إلى طروحات فالديمير لينني في تعريف اإلمبريالية
ووجوهها ويقارب الواقع االقتصادي والسياسي الراهن دوليًا وأوروبيًا ربطًا بما ّ
قدمه لينني في هذا املجال.
في ما يلي ترجمة املقال كما نشره املوقع.
بــاريــس ـ ـ قبل أكثر مــن قــرن مــن الــزمــن ،كتب لينني أن اإلمبريالية يمكن تعريفها مــن خــال خمس سمات
ّ
رئيسية :تركز اإلنتاج؛ والدمج بني رأس املال الصناعي واملالي؛ والصادرات الرأسمالية؛ والتكتالت االحتكارية
العابرة للحدود الوطنية؛ والتقسيم اإلقليمي للعالم بني القوى الرأسمالية .حتى وقت قريب ،كان الشيوعيون
البالشفة املخلصون فقط هم الذين ما زالوا يرون أن ذلك التعريف مناسب .لكن هذا ّ
تغير اآلن :إذ يبدو ّ
تصور
لينني لإلمبريالية اآلن دقيقًا على نحو متزايد.
قبل بضع سنوات ،كــان من املفترض أن تعمل العوملة على تخفيف قــوة األســواق وتحفيز املنافسة .وكان
املأمول أن ّ
يؤد ّي تعميق االعتماد االقتصادي املتبادل إلى منع الصراع الدولي .وإذا كان لنا أن نشير في هذا
َ
الصدد إلى مؤلفني من أوائل القرن العشرين ،فهناك جوزيف شومبتر ،رجل االقتصاد الذي اعتبر «التدمير
ّ
الخلق» قوة دافعة للتقدم ،ورجل الدولة البريطاني نورمان أنجيل ،الذي زعم أن االعتماد االقتصادي املتبادل
جعل النزعة العسكرية فكرة مستهلكة من املاضي .بيد أننا دخلنا رغم ذلك عاملًا من االحتكارات االقتصادية
واملنافسة الجيوسياسية.
تتلخص املشكلة األولى في عمالقة التكنولوجيا في الواليات املتحدة األميركية ،لكنها في حقيقة األمر واسعة
ّ
االنتشار .فوفقًا ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،تزايد تركز األسواق عبر مجموعة من القطاعات ،في
شركات وطنية كبرى متزايدة الضخامة تدعمها
الواليات املتحدة وكذلك في أوروبا ،وتعمل الصني على خلق
ّ
الدولة .أما عن الجغرافيا السياسية ،فيبدو أن الواليات املتحدة تخلت عن األمل في أن يؤدي ّدمج الصني في
االقتصاد العاملي إلى تقاربها سياسيًا مع النظام الغربي الليبرالي الراسخ .على ّ
حد التعبير الفظ لنائب رئيس
الواليات املتحدة مايك بنس في كلمة ألقاها في أكتوبر/تشرين األول  ،2018فإن أميركا تنظر إلى الصني اآلن
باعتبارها منافسًا استراتيجيًا في عصر جديد من «تنافس القوى العظمى».
ُ
الجيوسياسي ال ينفصالن .ففي حني كانت شبكة اإلنترنت ت َعد ذات
الواقع أن التركز االقتصادي والتنافس
َُ
ً
َّ
يوم مجاال مفتوحًا وعامليًا وتنافسيًا ،فإنها اآلن تقسم إلى أرخبيل من األنظمة الفرعية املنفصلة ،والتي تدير
بعضها الحكومات .وال يخلو األمر من مخاوف متزايدة الحدة من إمكانية استخدام هيمنة شركة «هواوي»
التكنولوجية الصينية العمالقة في مجال تصنيع الجيل الخامس من أجهزة االتصال الالسلكية لتحقيق
ّ
مكاسب جيوسياسية .واآلن تحذر رابطة الصناعة األملانية ( )BDIمن أن الصني دخلت «منافسة جهازية
مع اقتصادات السوق الليبرالية» وأنها «تعمل بكفاءة عالية على تجميع القدرات لتحقيق أهــداف سياسية
واقتصادية».
لكن الواليات املتحدة أيضًا تعيد تحديد موقعها ،وخاصة في عالم التجارة واالستثمار .فقد أجاز تشريع جرى
ّ
إقراره مؤخرًا لوزارة الخزانة استهداف االستثمار األجنبي (الصيني في حقيقة األمر) «املحفز استراتيجيًا»
ّ
والذي من شأنه أن «يشكل تهديدًا لتفوق الواليات املتحدة التكنولوجي وأمنها الوطني» ،ما يشير إلى أن إدارة
الرئيس ترامب تعتزم استخدام قواعد فحص االستثمارات لحماية التفوق التكنولوجي األميركي.
ّ
الواقع أن الصني متهمة على نطاق واسع بالخلط بني االقتصاد والسياسة .غير أن هذا صحيح بنفس القدر
في حالة الواليات املتحدة .ولنتأمل هنا استخدام إدارة ترامب للدوالر ـ الذي اعتاد كثيرون اعتباره سلعة عامة
عاملية ـ ودوره املركزي في التمويل العاملي لفرض عقوبات ثانوية على الشركات األجنبية التي تتعامل مع
إيران .نتيجة لهذا ،اضطرت جمعية املعامالت املالية بني البنوك العاملية (سويفت) ،التي ّ
تقدم خدمة املراسالت
املالية وتتخذ من االتحاد األوروبي ّ
مقرًا لها ،إلى حرمان البنوك اإليرانية من الوصول إليها وإال فإنها تجازف
بفقدان قدرتها على الوصول إلى النظام املالي األميركي .على نحو مماثل ،اضطر البنك املركزي األملاني في
العام املاضي ،تحت ضغوط من الواليات املتحدة ،إلى اعتراض سبيل تحويل نقدي ضخم إلى طهران من
وديعة إيرانية إلى بنك مملوك إليران في هامبورغ .ومن الواضح أن الواليات املتحدة لم تعد تشعر ّ
بأي احتياج
إلى ضبط النفس في استخدام القوة النقدية واملالية.
من منظور أوروبــا ،ترقى هذه التطورات إلى صدمة كبرى .فمن الناحية االقتصاديةُ ،ي َعد االتحاد األوروبي
قائدًا للنظام الليبرالي في فترة ما بعد الحرب :وبوصفه نصيرًا لألسواق التنافسية ،قام بإجبار شركات
أجنبية قوية مرارًا وتكرارًا على االلتزام بقوانينه .ولكن على الصعيد الجيوسياسي ،كان االتحاد األوروبي
حريصًا دائمًا على الفصل بني االقتصاد والعالقات الدولية ،وبالتالي شعر باالرتياح واالطمئنان في ظل نظام
ُ
متعدد األطراف قائم على القواعد ،حيث كانت املمارسة املطلقة لسلطة الدولة مقيدة بالضرورة .وت َع ّد النزعة
القومية واإلمبريالية من أسوأ كوابيس االتحاد األوروبي.
يتمثل التحدي الذي يواجه أوروبا اآلن في وضع نفسها في مشهد جديد ،حيث القوة أكثر أهمية من القواعد
ورفاهة املستهلك .ويواجه االتحاد األوروبــي ثالثة أسئلة كبرى :هل هناك ضــرورة إلعــادة توجيه سياسة
ّ
املنافسة؛ وكيف يمكن الجمع بــن األه ــداف االقتصادية واألمـنـيــة؛ وكيف يمكن تجنب التحول إلــى رهينة
اقتصادية ألولويات السياسة الخارجية األميركية .يتطلب الرد على هذه التساؤالت إعادة تعريف السيادة
االقتصادية.
تخضع سياسة املنافسة ملناقشة محتدمة .يريد بعض الناس تعديل قواعد مكافحة االحتكار في االتحاد
األوروبي لتمكني ظهور «الشركات الكبرى» األوروبية .ولكن تظل مثل هذه املقترحات موضع تساؤل .صحيح
أن أوروبا تحتاج إلى املزيد من مبادرات السياسة الصناعية في مجاالت مثل الذكاء االصطناعي والبطاريات
الكهربائية ،حيث أصبحت ُعرضة للتخلف وراء قوى عاملية أخرى .وصحيح أن الهيئات التنظيمية التي تصدر
األحكام بشأن عمليات الدمج واملساعدات الحكومية ال بد أن تضع في االعتبار نطاق املنافسة املتزايد العاملية.
ُ
وصحيح أن التقييمات الثابتة لقوة السوق ال بد أن تستكمل باالستعانة بأساليب أكثر ديناميكية وتحترم
قيمة اإلبــداع .لكن ال شــيء من هــذا قد يغير حقيقة مفادها أننا في هــذا العالم الــذي تهيمن عليه الشركات
العمالقة نحتاج إلى سياسات منافسة أكثر قوة لحماية املستهلكني.
من السهل الخلط بني املنطق االقتصادي واملخاوف األمنية .فربما يكون اتخاذ القرار برفض عملية اندماج،
أو التصريح بعملية استثمارية تعود بالفائدة على منافس أجنبي له دوافــع سياسية ،منطقيًا من الناحية
االقتصادية ،في حني يثير نفس القرار الدهشة في دوائر السياسة الخارجية .والحل ليس التدخل في قواعد
املنافسة ،بل إعطاء املسؤولني عن األمن بعض الرأي في عملية اتخاذ القرار .لتحقيق هذه الغاية ،نقترح في
بحث سيصدر قريبًا ،اشتركت في تأليفه مع خبراء في السياسة الخارجية وخبراء في االقتصاد ،منح املمثل
األعلى لالتحاد األوروبي للشؤون الخارجية واألمنية الحق في االعتراض ألسباب أمنية على عمليات اندماج
أو قرارات استثمارية تقترحها املفوضية األوروبية .وتطبق دول االتحاد األوروبي بالفعل مثل هذه اإلجراءات،
وكذلك ينبغي لالتحاد األوروبي ككل أن يفعل.
أدواته املالية لتشجيع استخدام
مجموعة
لتطوير
الجهد
من
املزيد
أخيرًا ،يتعني على االتحاد األوروبي أن يبذل
ّ
ّ
اليورو على املستوى الــدولــي .وال ينبغي ألحــد أن يتوهم أن اليورو قد يحل محل ال ــدوالر .ولكن مع إشــارة
الواليات املتحدة إلى أنها تعتزم استخدام وول ستريت والدوالر األميركي كأدوات للسياسة الخارجية ،لم يعد
بإمكان أوروبــا أن تتخذ موقف املتفرج املحايد السلبي .فمن خالل االستعانة بخطوط املقايضة مع البنوك
املركزية الشريكة وغير ذلك من اآلليات ،يمكنها أن تجعل اليورو أكثر جاذبية في نظر األجانب في حني تعمل
على تعزيز سيادتها االقتصادية.
ترجمة :إبراهيم محمد علي
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العالم

العالم

ليبيا

ّ
معركة طرابلس تتوسع :دعم جوي لحفتر ...مــن مصر!
مع استمرار االشتباكات في جنوب
طرابلس ،أعلنت حكومة الوفاق
الوطني أمس رسميًا عن عملية
«بركان الغضب» ،التي تهدف إلى بسط
سيطرتها على كامل ليبيا ،أي توسيع
نطاق المعركة إلى خارج العاصمة
بمشاركة القوات األكثر جذرية في
معارضة حفتر
تتطور املعركة في العاصمة الليبية
ط ــراب ـل ــس ش ـي ـئــا ف ـش ـي ـئــا .ف ـب ـعــد شن
ط ــائ ــرات حـكــومــة «ال ــوف ــاق الــوطـنــي»
املعترف بها دوليًا غارات على قوات
مـهــاجـمــة فــي مــديـنــة غــريــان (جـنــوب
ط ــرابـ ـل ــس) ،ن ـش ـطــت طـ ــائـ ــرات ق ــوات
املـشـيــر خليفة حـفـتــر ،أم ــس ،وشنت
ضربات قرب مطار طرابلس الدولي
(خـ ــرج ع ــن ال ـع ـمــل م ـنــذ ع ــام .)2014
وهــي تنطلق مــن األراض ــي املصرية،
وت ـح ــدي ـدًا م ــن ق ــاع ــدة مـحـمــد نجيب
العسكرية ،املطلة على ساحل البحر
املتوسط ،وأكبر قاعدة عسكرية في
الشرق األوسط .وعلمت «األخبار» ،أن
الزيارة التي قام بها الرئيس املصري
عبد الفتاح السيسي ،برفقة ولي عهد

غابت تهديدات غسان
سالمة بالعقوبات الدولية
رغم أن المعتدي واضح
أبوظبي ،محمد بن زايد ،إلى القاعدة
قـبــل أي ــام قليلة خ ــال زي ــارة األخـيــر
ملـصــر ،كــانــت بـهــدف االطمئنان على
ال ـق ــوات امل ـصــريــة واإلم ــارات ـي ــة ،الـتــي
سـتـشــارك فــي العملية ،حـيــث يوجد
عدد من الطيارين اإلماراتيني برفقة
نـظــرائـهــم املـصــريــن مــن أج ــل تنفيذ
الغارات الجوية التي تدعم تحركات
حفتر.
وت ـ ـقـ ــوم ال ـ ـطـ ــائـ ــرات ب ــال ـت ـح ــرك عـلــى
مسافة طيران منخفض في الحدود
املصرية ،قبل أن تحلق على مستوى
أعـلــى مــع دخــولـهــا ال ـحــدود الليبية،
ح ـيــث ت ـس ـت ـغــرق ف ــي ال ــوص ــول نحو
 25دقيقة ،مــع األخــذ فــي االعتبار أن
تـحــركــات ال ـطــائــرات تـتــم بالتنسيق
بني سلطات الطيران املدني املصري

وال ـس ـل ـطــات الـعـسـكــريــة ،لـتـجـنــب أي
رصد من قبل الطيران املدني لعملية
تحرك الطائرات التي توصف بأنها
مجهولة داخل األراضي الليبية.
وال يبدو مشهد الحرب محصورًا في
العاصمة ،إذ أعلن الناطق العسكري
ال ـ ـجـ ــديـ ــد بـ ــاسـ ــم حـ ـك ــوم ــة ال ـ ــوف ـ ــاق،
محمد قنونو ،إطالق عملية «بركان
ال ـغ ـضــب» ،ال ـتــي ق ــال إن ـهــا ال تـهــدف
فقط إلى دحر قــوات حفتر ،بل كذلك
إل ــى «تطهير كــافــة امل ــدن مــن الـقــوات
الخارجة عن الشرعية» .هذا التحول،
مــن حصر العمليات فــي الــدفــاع عن
طرابلس إلى فتح جبهات قتال على
ك ــام ــل األراض ـ ـ ــي ال ـل ـي ـب ـيــة ،جـ ــاء بعد
كلمة ألقاها رئيس حكومة الوفاق،
فــائــز الـ ـس ــراج ،ي ــوم ال ـس ـبــت ،أوض ــح
فـيـهــا م ــا يـحـصــل م ــن وج ـهــة ن ـظــره،
إذ قــال إن الحديث كــان قبل أيــام عن
«وج ـ ـ ــود ف ــرص ــة ح ـق ـي ـق ـيــة لـتـحـقـيــق
األم ـ ــن والـ ـس ــام واالس ـ ـت ـ ـقـ ــرار» ،لكن
«ت ــم نـقــض الـعـهــد وم ـحــاولــة الطعن
فــي الـظـهــر» .ويعني ذلــك أن املعركة
الشاملة رد فعل على هجوم حفتر،
وه ــي ف ــي واق ــع األم ــر أخ ــرج ــت أكـثــر
ال ـق ــوى ج ــذري ــة ف ــي غ ــرب ال ـب ــاد من
سـبــاتـهــا ،إذ وص ــل «ل ــواء الـصـمــود»
إلى طرابلس أمس ،ويقود هذه القوة
صـ ــاح ب ـ ـ ــادي ،أحـ ــد أبـ ـ ــرز ال ـفــاع ـلــن
املعارضني لحفتر منذ أع ــوام .بادي
ك ــان مـعــارضــا لحكومة الــوفــاق منذ
تــأسـيـسـهــا ،وق ــد شـ ــارك ف ــي ال ـحــرب
عليها فــي الـصـيــف املــاضــي ،عندما
ه ـ ــاج ـ ــم «ال ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــواء ال ـ ـسـ ــابـ ــع م ـ ـشـ ــاة»
طــرابـلــس بــزعــم مقاتلة امليليشيات
املـحـلـيــة ه ـن ــاك ،لـكـنــه ص ــار اآلن في
خندق واحد مع حكومة السراج.
إضــافــة إلــى ب ــادي ،تحدث أيضًا قبل
ي ــوم ــن إب ــراهـ ـي ــم ال ـ ـج ـ ـضـ ــران ،الـ ــذي
ي ـق ــود مـيـلـيـشـيــا ط ــرده ــا ح ـف ـتــر مــن
مـنـطـقــة ال ـه ــال الـنـفـطــي قـبــل أعـ ــوام.
وقال الجضران ،الذي كان يرأس فرع
املنطقة الــوسـطــى ل ــ«حــرس املنشآت
ّ
النفطية» ،وال ــذي شــن الـعــام املاضي
ه ـجــومــا م ـبــاغ ـتــا ع ـلــى ق ـ ــوات حفتر
ف ــي امل ــوان ــئ ال ـن ـف ـط ـيــة ،إنـ ــه سيطلق
عـ ـمـ ـلـ ـي ــات جـ ـ ــديـ ـ ــدة فـ ـ ــي امل ـس ـت ـق ـب ــل
الـ ـق ــري ــب .ول ـي ــس الـ ـجـ ـض ــران وحـ ــده،
إذ أع ـل ــن ق ــائ ــد «سـ ــرايـ ــا الـ ــدفـ ــاع عــن
بنغازي» ،مصطفى الشركسي ،الذي
دحـ ــره حـفـتــر م ــن املـنـطـقــة الـشــرقـيــة،
أنــه سيطلق هـجــومــات مماثلة على
القوات القادمة إلى طرابلس.

لم تعد المعارك محصورة في العاصمة وباتت تشمل األراضي الليبية كافة (أ ف ب)

في ضوء ذلــك ،ظهر مهدي البرغثي،
بعد غيابه ألكثر من عام ،منذ إقالته
من منصب وزيــر الــدفــاع في حكومة
ال ــوف ــاق ،وذلـ ــك خ ــال زيـ ــارة أجــراهــا
ل ــ«ال ـب ــواب ــة  ،»27ال ـت ــي اس ـت ـعــادت ـهــا
قــوات املنطقة الغربية من تشكيالت
ح ـف ـتــر (تـ ــم خـ ــال ذلـ ــك أسـ ــر حــوالــى
 121جنديًا تابعًا لحفتر) .والبرغثي
م ـعــارض ش ــرس لحفتر ،وق ــد جــاءت

إقالته بعد اتهامه بإعطاء تعليمات
لـقــوات تتبعه بالهجوم على قاعدة
«براك الشاطئ» في الجنوب ،ما أدى
إلـ ــى م ـق ـتــل  140ش ـخ ـصــا م ــن ق ــوات
حفتر.
صمت دولي ...عالمة رضى
منذ انـطــاق الهجوم على طرابلس،
لــم ت ــزد املــواقــف الــدولـيــة عــن الــدعــوة
إلى وقف القتال واالحتكام إلى الحل

السياسي ،إلــى درجــة دفعت السراج
إل ــى ال ـق ــول ،خ ــال كـلـمــة أل ـقــاهــا أول
م ــن أم ــس ،إن ــه «ي ـجــب عـلــى املجتمع
ال ــدول ــي أن ال ي ـس ــاوي ب ــن املـعـتــدي
وامل ــداف ــع عــن نـفـســه ،أو بــن الساعي
ل ـع ـس ـكــرة ال ــدول ــة وامل ـل ـت ــزم بــالــدولــة
املدنية الديموقراطية».
ه ــذا الـتـنــديــد تـجــاه جميع الفاعلني
الدوليني ،لم يمنع السراج من توجيه

رسالة إلى داعمي حفتر الخارجيني،
بــال ـقــول ب ــوض ــوح ،إن ال ـه ـجــوم جــاء
«نتيجة حسابات سياسية خاطئة
من بعض األطراف املحلية والدولية،
وت ــأت ــي ع ـلــى ح ـس ــاب ق ـضــايــا تمس
أمن الوطن واستقراره ووحدة ترابه
وســامــة أراض ـي ــه» .كما ّ
وج ــه «كلمة
أخـيــرة إلــى ال ــدول الـتــي تــدعــم تقاتل
ً
الليبيني» ،قائال« :ارفعوا أيديكم عن
بالدي فعلى الباغي تدور الدوائر».
احتجاج السراج على املواقف الدولية
ال ـبــاردة لــم ّ
يغير كثيرًا فــي األوض ــاع،
فـبـعـثــة األم ــم امل ـت ـحــدة ،ال ـتــي يــرأسـهــا
غـســان ســامــة ،اكتفت بــالــدعــوة أمس
إلــى هدنة بساعتني ،لــم يستجب لها
أي من املتقاتلني ،كما غابت تهديدات
سالمة السابقة بااللتجاء إلــى سالح
الـعـقــوبــات الــدول ـيــة عـلــى األش ـخــاص،
رغــم أن املـعـتــدي واض ــح .والـغــريــب أن
رئـيــس البعثة ال ي ــزال متمسكًا بعقد
«امللتقى الــوطـنـ ّـي» يــوم األح ــد املقبل،
وهو موقف وافقه عليه الناطق باسم
ج ـي ــش ح ـف ـت ــر ،أح ـم ــد املـ ـسـ ـم ــاري ،مــا
ّ
يصب في صالح التحليل القائل بأن
ح ـف ـتــر ش ــن ال ـه ـج ــوم ل ـت ـقــويــة مــوقـفــه
التفاوضي.
رغ ــم مــا سـبــق ،خ ــرق الـصـمــت الــدولــي
وزيــر الخارجية البريطاني ،جيرمي
ه ـن ــت ،ف ــي ت ـغــريــدة ع ـلــى ح ـســابــه في
«تــوي ـتــر» ق ــال فـيـهــا« :ن ــراق ــب الــوضــع
في ليبيا ،وال يوجد تبرير لتحركات
قوات حفتر تجاه طرابلس» .وفي واقع
األمـ ــر ،ي ـبــدو أن بــريـطــانـيــا هــي البلد
الوحيد الذي يعمل على إخراج موقف
م ـعــارض لـحـفـتــر ،إذ دع ــت أي ـضــا إلــى
جلسة عاجلة ملجلس األم ــن الــدولــي،
ان ـع ـق ــدت ي ـ ــوم ال ـج ـم ـع ــة ،ول ـ ــم ت ـخــرج
بموقف واض ــح عــدا دع ــوة فضفاضة
إلى عدم االحتكام إلى السالح.
ف ـ ــي األثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء ،ي ـ ــواص ـ ــل الـ ــداع ـ ـمـ ــون
اإلق ـل ـي ـم ـيــون لـحـفـتــر حـمـلــة الــدعــايــة
ل ـح ــرب ــه ،إذ ت ـع ـمــل وس ــائ ــل اإلع ـ ــام
اإلم ــاراتـ ـي ـ ّـة وال ـس ـع ــودي ــة وامل ـصــريــة
ع ـلــى ضـ ــخ اإلشـ ــاعـ ــات وال ـت ـحــريــض
على امتداد اليوم ،كما ينشط أيضًا
ذب ــابـ ـه ــا اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ع ـل ــى م ــواق ــع
الـ ـت ــواص ــل االج ـتـ ـم ــاع ــي ،ع ـل ــى نـحــو
منظم ،تقوده شخصيات بارزة على
غـ ـ ــرار ض ــاح ــي خ ـل ـف ــان ،الـ ـ ــذي ص ــار
ف ـج ــأة فـقـيـهــا ف ــي الـ ـش ــؤون الـلـيـبـيــة،
ويتحدث كما لو أنه أحد قادة القوات
على األرض.
(األخبار)
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تقرير

ٌ
ّ
من احتجاجات السودان:
فصل متجدد ّ
دعوات إلى تدخل الجيش
ّ
أثناء اعتصام نفذه اآلالف
من المحتجين المطالبين
برحيل الرئيس السوداني
ونظامه خارج مبنى القيادة
العامة للجيش ،حيث كان
يجري اجتماع المجلس
األعلى للدفاع واألمن،
برئاسة عمر البشير ،لمناقشة
تطورات الوضع الراهن ،خرج
المجتمعون باإلقرار بأن
المحتجين يمثلون شريحة
من شرائح المجتمع ويجب
االستماع إلى مطالبهم
الخرطوم ــ مي علي
تصعيد الفت ،انتقلت االحتجاجات
في
ٍ
املستمرة منذ أربعة أشهر في السودان،
مــن الـتـظــاهــر فــي ش ــوارع الـعــاصـمــة إلــى
االعتصام والتمترس في محيط ّ
مقرات
الـقـيــادة الـعــامــة لـلـقــوات املـسـلـحــة ،شــرق
الخرطوم ،على مقربةٍ من بيت الضيافة
املجاور ،حيث يقيم الرئيس عمر البشير.
وق ـضــى اآلالف لـيـلـتـهــم ال ـثــان ـيــة ،أم ــس،
أم ـ ــام امل ـج ـمــع ال ـ ــذي ي ـضــم م ـقــر ال ـق ـيــادة
الـ ـع ــام ــة ،ح ـي ــث الـ ـت ــأم امل ـج ـل ــس األع ـل ــى
للدفاع واألمن الوطني ،برئاسة البشير،
وبحضور عدد من الــوزراء ،على رأسهم
وزي ــرا الــدفــاع والــداخـلـيــة .وإث ــر هتافات
املعتصمني ،أكــد مجلس الدفاع واألمــن،
أن املحتجني يمثلون شريحة من شرائح
امل ـج ـت ـم ــع ،وأن ـ ــه ي ـج ــب االسـ ـتـ ـم ــاع إل ــى
مطالبهم ،قبل يوم من استماع البرملان
في جلسة ظهر اليوم ،إلى بيان وزارتي
الدفاع والداخلية بشأن األوضاع األمنية
في البالد.
َ
وت ـت ـ ّـوج االع ـت ـصــام املـسـتـمــر فــي محيط
مـقــار الـقـيــادة الـعــامــة تـظــاهــرة مليونية
ك ــان ــت األكـ ـب ــر م ـنــذ بـ ــدء االح ـت ـج ــاج ــات،
أول مــن أمــس ،بــدعــوة مــن «قــوى الحرية
وال ـت ـغ ـي ـي ــر» ب ـق ـي ــادة «ت ـج ـم ــع املـهـنـيــن
ال ـ ـسـ ــودان ـ ـيـ ــن» ،ب ــالـ ـت ــزام ــن مـ ــع ذكـ ــرى
انـتـفــاضــة  6نـيـســان/أبــريــل  ،1985التي
أطــاحــت حكومة الرئيس الــراحــل جعفر
نميري .وكما كــان للجيش ال ــدور األهــم

في إطاحة النظام السابق إثــر انحيازه
الـتــام ملطالب ال ـشــارع ،دعــا املتظاهرون
واملـعـتـصـمــون املــؤسـســة العسكرية إلــى
دعمهم في معارضتهمّ ،
ورددوا هتافات
ّ
م ــن سـبـيــل «الـ ـس ــودان ي ـت ـحــرر ،الجيش
ّ
يتحرر» ،في دعوة جديدة بدأت تحملها
التظاهرات في الـســودان ،ليكون موقف
ال ـج ـيــش ع ـلــى غـ ــرار ن ـظ ـيــره ال ـج ــزائ ــري،
الذي وقف إلى جانب الشعب في مطلب
عزل الرئيس.
ورغـ ـ ـ ـ ـ ــم ض ـ ـبـ ــاب ـ ـيـ ــة مـ ـ ــوقـ ـ ــف املـ ــؤس ـ ـسـ ــة
العسكرية في السودان من املعتصمني،
إال أنها اتخذت موقفًا شبه محايد أمس،
ح ــن ش ـك ـلــت ق ــوات ـه ــا امل ـت ـم ــرك ــزة خ ــارج
م ـقــار ال ـق ـي ــادة ،حــائــط ص ـ ّـد ب ــن حـشــود
املعتصمني وقوات األمن والدعم السريع
ص ــة تــاب ـعــة ل ـل ـج ـيــش) ،الـتــي
(قـ ـ ــوات خ ــا ّ
سعت إلــى فــض االعتصام بالقوة ،بعد
إعالن حظر التجول أمس ،إذ استخدمت
الــرصــاص الحي والـغــاز املسيل للدموع
والطلقات املطاطية ،ما أدى إلى سقوط
خ ـم ـس ــة ق ـت ـل ــى بـ ــالـ ــرصـ ــاص ،وعـ ـش ــرات
اإلص ــاب ــات املـتـفــرقــة ،بـحـســب مــا أعلنت
لجنة األطـبــاء املــركــزيــة ،مــا دفــع الجيش
إل ــى ال ـتــدخــل ل ــوق ــف ال ـق ـمــع بــاسـتـخــدام
العنف املفرط ،الــذي يؤكد املراقبون أنه

بات رهانًا خاسرًا للبشير في سعيه إلى
إن ـقــاذ ن ـظــامــه ،وه ــو مــا يـفـ ّـســر مـســارعــة
حزب «املؤتمر الوطني» الحاكم ،أول من
أمــس ،إلــى عقد اجتماع برئاسة رئيسه
املـ ـف ــوض ،أح ـم ــد هـ ـ ـ ــارون ،أش ـ ــاد خــالــه
باألجهزة األمنية على تعاملهم بحكمة
وعالية إزاء الحشد الجماهيري ،مؤكدًا
أن التغيير املحتكم إلرادة الـشـعــب هو
الطريق الوحيد للحفاظ على الوطن.
وفي ضوء دعــوات املعتصمني و«تجمع
امل ـه ـن ـي ــن» ل ـل ـج ـيــش ب ــاالن ـح ـي ــاز إلرادة
ال ـ ـش ـ ـع ـ ــب ،ت ـ ـشـ ــي ت ـ ـسـ ــري ـ ـبـ ــات عـ ــديـ ــدة
وم ـت ـقــاط ـعــة بـ ــأن الـ ـس ــاع ــات امل ـق ـب ـلــة قــد

قوات الجيش
شكلت
ّ
حائط صد بين
المعتصمين وقوات
األمن والدعم السريع

اتجه البشير إلى عسكرة السلطة لتطويق حكمه بمؤيدين من الجيش (أ ف ب)

تحمل تطورات حاسمة ملوقف املؤسسة
العسكرية على األرض ،في حني يعاني
انقسامات حاد ٍة في صفوفه،
الجيش من
ُ ٍ
بني قيادات عليا تدين بالوالء للرئيس
ال ـب ـش ـي ــر ،وأخ ـ ـ ــرى ذات ُرتـ ـ ــب أقـ ــل وم ــن
ً
ص ـغ ــار ال ـض ـب ــاط ،أبـ ــدى بـعـضـهــم مـيــا
ملطالب الشعب وشــاركــوا فــي تظاهرات
ضده.
وي ـ ـبـ ــدو م ــوق ــف امل ــؤسـ ـس ــة ال ـع ـس ـكــريــة
ف ــي ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي أك ـث ــر م ــا يـتـحـ ّـســب
ل ــه ال ـب ـش ـيــر ،ال ـ ــذي ت ــول ــى ال ـس ـل ـطــة عبر
ان ـق ــاب ع ــام  ،1989خـشـيــة م ــن ان ـقــاب
يـطـيـحــه ب ــدع ــم م ــن ال ـج ـيــش ع ـلــى غ ــرار
حسمه املواقف في ثورتي  1964و.1985
ولذلك ،اتجه الرئيس في مرحلة سابقة
إلـ ــى ع ـس ـكــرة ال ـس ـل ـطــة ،ل ـت ـطــويــق نفسه
بمؤيدين له من الجيش ،من خالل تعيني
حكام الواليات وتعيينات في الحكومة
عكست قلقًا عميقًا لــديــه مــن انشقاقات
داخل املؤسسة العسكرية.
االع ـت ـص ــام الـ ــذي ان ـت ـهــت إل ـيــه تـظــاهــرة
السبت ،أعاد الزخم إلى الحراك الشعبي،
بعد تراجع نسبي للتعبئة في األسابيع
األخـيــرة .ومــن املنتظر أن يتواصل أمام
مـقــار الـقـيــادة العامة فــي العاصمة ،في
ظ ــل اس ـت ـمــرار ت ــواف ــد امل ــواط ـن ــن ،الــذيــن
ي ـ ــزودون املـعـتـصـمــن ب ــامل ــؤن الـغــذائـيــة
ّ
واملـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاه ،مـ ـتـ ـخ ــط ــن املـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــس ال ـت ــي
وضعها الجيش في كل الشوارع املؤدية
إلـ ــى امل ـ ـقـ ــار .ك ــذل ــك ،ي ـع ـت ــزم امل ـح ـت ـجــون
ابـ ـت ـ ً
ـداء م ــن الـ ـي ــوم ،تـنـفـيــذ اع ـتـصــامــات
أم ــام ف ــروع الـقـيــادة الـعــامــة للجيش في
مختلف أقاليم السودان ،إلى حني إعالن
البشير التنحي ،وتسليم السلطة إلى
مــدن ـيــن وف ــق تــرت ـي ـبــات «قـ ــوى الـحــريــة
والتغيير» ،كما طالب «تجمع املهنيني»،
ال ـ ـ ــذي ب ـ ـ ــدأت دع ـ ــوات ـ ــه إلـ ـ ــى االع ـت ـص ــام
تلقى استجابة أمــس ،وذلــك عبر إغالق
م ـع ـظــم امل ـ ـحـ ــال ال ـت ـج ــاري ــة والـ ـش ــرك ــات
الخاصة في العاصمة ،في حني أغلقت
ال ـس ـل ـطــات األم ـن ـيــة عـ ــددًا م ــن ال ـش ــوارع
الرئيسية فــي الـعــاصـمــة .كــذلــك ،أغلقت
السلطات الجسور التي تربط الخرطوم
بـمــديـنـتــي ب ـح ــري (شـ ـم ــال) وأم درم ــان
(غرب) ،باإلضافة إلى إجراءات اتخذتها
الجهات املختصة ،مــن شأنها الضغط
ع ـلــى امل ـح ـت ـجــن ،ك ـق ـطــع خ ــدم ــة مــواقــع
الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ،وش ـب ــه تــوقــف
خ ــدم ــة االن ـت ــرن ــت بـشـكــل ع ـ ــام ،ودخـ ــول
أن ـحــاء ال ـبــاد كــافــة فــي حــالــة ظ ــام تــام
اسـتـمــر ألكـثــر مــن ســاعــة ،قـبــل أن يعود
التيار الكهربائي تدريجيًا إلى املدن.

العراق

زيارة عبد المهدي لطهران« :إخراج األميركيين» وتنفيذ االتفاقيات
في مشهد ّ
كمل الصورة التي
ّ
لبغداد
روحاني
حسن
زيارة
رتها
ظه
ّ
في شهر آذار /مارس الماضي ،استهل
عادل عبد المهدي جولته اإلقليمية
األولى من طهران ،حيث تم التشديد
على تنفيذ االتفاقيات الموقعة
بين الجانبين ،ورغبتهما في تطوير
عالقاتهما .على أن األبرز في الزيارة
كان موقف المرشد اإليراني الداعي إلى
تصعيد الضغوط على األميركيين في
العراق ،وهو ما من شأنه إعادة قانون
إخراج القوات األجنبية إلى الواجهة،
بعدما بدا أنه دخل مرحلة جمود

مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس ،وم ـ ــن م ــدي ـن ــة مـشـهــد
(ش ـم ــال ش ــرق ال ـعــاص ـمــة ط ـه ــران)،
خـ ـت ــم رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـ ـعـ ــراقـ ــي،
ع ـ ـ ــادل عـ ـب ــد املـ ـ ـه ـ ــدي ،زي ـ ــارت ـ ــه إل ــى
الجمهورية اإليرانية .في توقيتها
ونـتــائـجـهــا ،حـمـلــت ال ــزي ــارة دالالت
ع ــدي ــدة ،أب ــرزه ــا ع ــودة ال ـع ــراق إلــى
ّ
قـ ـل ــب املـ ـشـ ـه ــد اإلقـ ـلـ ـيـ ـم ــي ،فـ ــي ظ ــل
«حــاجــة دول ال ـجــوار إلــى دوره في
ت ـقــريــب وج ـه ــات ال ـن ـظ ــر» ،بـتـعـبـيــر
ّ
م ـ ـصـ ــدر م ــطـ ـل ــع عـ ـل ــى ح ـ ـ ـ ــراك ع ـبــد
امل ـه ــدي ،ال ــذي أع ـلــن أن ــه «ب ـحــث مع
الرئيس اإليــرانــي ،حسن روحــانــي،
قـضــايــا املـنـطـقــة ،وتـطــابــق املــواقــف
حول القضية الفلسطينية ،وأهمية
اعـتـمــاد الـحــوار والـحـلــول السلمية
إلن ـه ــاء ال ـن ــزاع ف ــي ال ـي ـمــن ،وإب ـعــاد
واألزم ـ ـ ــات ع ــن امل ـن ـط ـقــة».
الـ ـح ــروب ّ
وفـيـمــا تحفظت امل ـصــادر الرسمية
على اإلدالء بتفاصيل فــي شــأن ما

خامنئي :الحكومة والبرلمان الحاليان في العراق غير مرغوب فيهما أميركيًا (أ ف ب)

دار خــال املـبــاحـثــات ،أكــد مـقـ ّـربــون
م ــن رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء أن «ال ـل ـق ــاء ات
ٌ
ناقشت كــل ش ــيء ...وهــي استكمال
ملـ ــا ج ـ ــرى فـ ــي ب ـ ـغـ ــداد م ـط ـل ــع شـهــر
آذار /مارس املاضي».
املــوقــف األبــرز جــاء خــال لـقــاء عبد
املـهــدي بــاملــرشــد اإليــرانــي ،آيــة الله
ع ـل ــي خ ــام ـن ـئ ــي ،ال ـ ــذي دعـ ــا ضـيـفــه
إلــى «الـقـيــام بـمــا يــدفــع األميركيني
إلـ ـ ــى سـ ـح ــب ق ــواتـ ـه ــم م ـ ــن ال ـ ـعـ ــراق
فـ ــي أس ـ ـ ــرع وق ـ ــت مـ ـمـ ـك ــن» ،م ـح ــذرًا
م ــن أن األم ـي ــرك ـي ــن أي ـن ـم ــا م ـك ـثــوا
عسكريًا لـفـتــرة طــويـلــة فــي بـلــد مــا،
«كــانــت عـمـلـيــة إخــراج ـهــم محفوفة
ب ـ ــاملـ ـ ـص ـ ــاع ـ ــب» .خـ ــام ـ ـن ـ ـئـ ــي وصـ ــف
ال ـح ـكــومــة وال ـب ــرمل ــان ال ـحــال ـيــن في
ال ـ ـعـ ــراق ب ـ ـ «غـ ـي ــر املـ ــرغـ ــوب فـيـهـمــا
مــن ِقـ َـبــل األمـيــركـيــن ،ولــذلــك فإنهم
ّ
يـخــط ـطــون إلزاحـ ــة ه ــذه املـجـمــوعــة
م ــن امل ـش ـهــد ال ـس ـيــاســي» .تــوصـيــف

ّ
يـجــلــي ح ــرص ط ـهــران عـلــى تظهير
اص ـ ـط ـ ـفـ ــاف ب ـ ـغ ـ ــداد إل ـ ـ ــى ج ــان ـب ـه ــا
وح ـل ـف ــائ ـه ــا ،ف ــي م ـق ــاب ــل م ـح ــاوالت
واش ـ ـن ـ ـطـ ــن تـ ـص ــدي ــر عـ ـب ــد املـ ـه ــدي
ع ـل ــى أن ـ ــه فـ ــي صـ ـفـ ـه ــا .أم ـ ــا رئ ـي ــس
ال ــوزراء نفسه ،فهو ال يــزال يحاول
التموضع فــي موقع وسـطــي ،األمــر
الـ ـ ــذي ع ـ ّـب ــر ع ـن ــه ف ــي ال ـل ـق ــاء نـفـســه
ٌ
قائم على
بالقول إن «نهج الحكومة
تـقــويــة امل ـش ـتــركــات ،وت ـعــزيــز فــرص
ال ـت ـع ــاون م ــع ج ـم ـيــع دول ال ـج ــوار،
وعـ ـ ـ ــدم الـ ـ ــدخـ ـ ــول ف ـ ــي م ـ ـحـ ــور ع ـلــى
ح ـســاب أي دولـ ــة ،ورف ــض سـيــاســة
املحاور والرغبة في إقامة عالقات
تخدم جميع شعوب املنطقة».
وفـ ــي م ــا ي ـت ـصــل ب ـن ـتــائــج ال ــزي ــارة،
أش ــار ب ـيــان ص ــادر ع ــن مـكـتــب عبد
امل ـ ـهـ ــدي إل ـ ــى أن ال ـج ــان ـب ــن تــاب ـعــا
َ
ُ
«حـ ـس ــن ت ـن ـف ـيــذ م ــا ات ـف ــق ع ـل ـيــه فــي
بغداد ،وإضافة املزيد من االتفاقات

ل ـت ـح ـق ـيــق الـ ـتـ ـع ــاون والـ ـتـ ـق ــارب فــي
امل ـجــاالت السياسية واالقـتـصــاديــة
واالجـتـمــاعـيــة» ،إلــى جانب «تنفيذ
االت ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــات ح ـ ـ ــول ش ـ ــط ال ـ ـعـ ــرب،
ومـ ـ ـ ّـد س ـك ــة الـ ـح ــدي ــد بـ ــن ال ـب ـص ــرة
وال ـشــام ـجــة ،وال ــرب ــط الـكـهــربــائــي،
وت ـ ـس ـ ـه ـ ـيـ ــل تـ ـ ــأش ـ ـ ـيـ ـ ــرات ال ـ ـ ــدخ ـ ـ ــول،

مع العراق
اتفاق مبدئي َ
على تطوير حقلي نفط
نفت شهر وخرمشهر الحدوديين
وبـنــاء املــدن الصناعية ،وغـيــر ذلك
م ــن أشـ ـك ــال ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون» ،وال ـت ــأك ـي ــد
ع ـل ــى ضـ ـ ـ ــرورة «عـ ـق ــد ل ـ ـقـ ــاء ات بــن
امل ـس ــؤول ــن األم ـن ـيــن ح ــول قـضــايــا
الحدود والتهريب واملخدرات».

ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،شـ ـ ـ ـ ـ ّـدد وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـصـ ـن ــاع ــة
والـ ـتـ ـع ــدي ــن وال ـ ـت ـ ـجـ ــارة اإلي ـ ــران ـ ــي،
رض ـ ـ ـ ــا رح ـ ـ ـمـ ـ ــانـ ـ ــي ،ع ـ ـلـ ــى ض ـ ـ ـ ــرورة
تـنـفـيــذ االت ـف ــاق ـي ــات ال ـت ـج ــاري ــة بــن
إيران والعراق ،ورفع قيمة التبادل
التجاري بني البلدين إلى  20مليار
دوالر س ـنــويــا ،ب ـحــدود ع ــام ،2021
مـ ـشـ ـي ــرًا إلـ ـ ــى أن الـ ـج ــانـ ـب ــن ات ـف ـق ــا
ع ـل ــى ت ـع ـي ــن ث ـم ــان ـي ــة م ــواق ــع مل ــدن
ص ـن ــاع ـي ــة ح ـ ــدودي ـ ــة م ـش ـت ــرك ــة فــي
جنوب العراق و«إقليم كردستان»،
إضــافــة إلــى مــذكــرات تفاهم إلنشاء
بنى تحتية ،وتعزيز طرق التجارة
والـ ـنـ ـق ــل الـ ـب ــري والـ ـت ــران ــزي ــت .أم ــا
وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـنـ ـف ــط اإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي ،ب ـي ـجــن
زن ـ ـ ـك ـ ـ ـنـ ـ ــة ،ف ـ ــأعـ ـ ـل ـ ــن ال ـ ـ ـتـ ـ ــوصـ ـ ــل إل ـ ــى
ات ـفــاق مـبــدئــي مــع ال ـع ــراق لتطوير
َ
حـقــلــي نـفــط نـفــت شـهــر وخــرمـشـهــر
ال ـحــدوديــن .وق ــال إن «مستحقات
إيران من تصدير الغاز الى العراق

تبلغ حــوالــى مـلـيــار دوالر ،والبنك
امل ــرك ــزي اإلي ــران ــي سـيـتــابــع عملية
ال ـح ـص ــول ع ـل ــى م ـس ـت ـح ـقــاتــه» ،فــي
م ــوق ــف ي ـع ـكــس ال ـح ــاج ــة اإلي ــران ـي ــة
إلى الحصول على عملة صعبة ،في
ّ
ظل العقوبات األميركية املفروضة
على الجمهورية اإلسالمية.
يذكر أن زيارة طهران تشكل فاتحة
جولة إقليمية لعبد املهدي ،تشمل
ُ ًّ
كـ ــا م ــن أن ـق ــرة وال ــري ــاض ،ع ـلــى أن
تتبعها زيــارة للعاصمة األميركية
واشـ ـنـ ـط ــن ،ف ــي خـ ـط ــوة ت ـث ـ ّـب ــت نـيــة
بغداد بناء ما تعتقد أنــه «عالقات
م ـتــوازنــة» مــع جـمـيــع األطـ ــراف ،في
ّ
م ـســار ي ـبــدو صـعـبــا حــالـيــا فــي ظــل
االنـ ـقـ ـس ــام الـ ـح ــاد ف ــي امل ـن ـط ـق ــة مــن
جـهــة ،والـنـظــر إلــى ال ـعــراق مــن ِقـ َـبــل
أطـ ــراف عــديــديــن كـســاحــة لتصفية
الحسابات.
(األخبار)
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الحدث

م ــا ل ــم ت ـقــرر األغـلـبـيــة ف ــي الكنيست
ّ
ح ـ ــل ال ـ ـنـ ــدوة ال ـب ــرمل ــان ـي ــة وال ـت ــوج ــه
إلـ ــى ان ـت ـخ ــاب ــات م ـب ـك ــرة ،ب ــات ــت هــي
ُ َّ
القاعدة عمليًا في إسرائيل .وتنظم
االنتخابات وفقًا للقانون النسبي،
ع ـ ـلـ ــى قـ ـ ــاعـ ـ ــدة الـ ـ ـ ــدائـ ـ ـ ــرة ال ـ ـ ــواح ـ ـ ــدة.
ّ
الحد األدنى
وبموجب القانون ،فإن
م ـ ــن األص ـ ـ ـ ـ ــوات ا َملـ ـطـ ـل ــوب ــة ل ـت ـج ــاوز
الـ ـل ــوائ ــح ،ال ـع ـت ـبــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،هو
 3.5باملئة من عــدد الناخبني (نسبة
مقاعد.
الحسم) ،أي ما يعادل أربعة ُ
وب ـح ـســب آخ ــر اس ـت ـطــاع رأي نـشــر
فـ ــي إس ــرائـ ـي ــل (الـ ـقـ ـن ــاة الـ ـع ــاش ــرة)،
ي ـب ــدو أن س ـب ـعــة أحـ ـ ــزاب قــري ـبــة من
ال ـع ـت ـب ــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،فـ ــي مـقــدمـهــا
حــزب «كــوالنــو» بــرئــاســة وزي ــر املــال
مــوشـيــه كـحـلــون ،وح ــزب «إســرائـيــل
بيتنا» برئاسة وزير األمن املستقيل
أفيغدور ليبرمان ،وغيرهما .سقوط
اث ـن ــن م ــن ت ـل ــك األحـ ـ ـ ــزاب ق ــد ي ــؤدي
إلــى فقدان معسكر اليمني األغلبية،
وبالتالي القدرة مبدئيًا على تأليف
ال ـح ـك ــوم ــة .وب ـل ـغــة األرقـ ـ ـ ــام ،ودائ ـم ــا
بـحـســب اس ـت ـطــاعــات ال ـ ــرأي ،إذا لم
يـ ـتـ ـج ــاوز أح ـ ــد األح ـ ـ ـ ــزاب الـيـمـيـنـيــة
الـصـغـيــرة الـعـتـبــة االن ـت ـخــاب ـيــة ،فــإن
معسكر اليمني يتراجع إلى  62مقعدًا
( 120مقعدًا هــو عــدد املـقــاعــد الكلي
للكنيست) ،إال أن ــه قــد يـتــراجــع إلــى
مــا دون  60مـقـعـدًا إن سـقــط حــزبــان
يمينيان.
 2ـ ـ ـ ـ ـ ال يـ ـف ــرض ق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب ــات
عـلــى الــرئـيــس اإلســرائ ـي ـلــي ،رؤوف ــن
ريفلني ،تكليف رئيس الـحــزب الــذي
ي ـ ـفـ ــوز ب ــالـ ـع ــدد األك ـ ـبـ ــر مـ ــن م ـقــاعــد
الكنيست ،بل عضو الكنيست الذي
يـ ــراه ق ـ ــادرًا ع ـلــى تــأل ـيــف ال ـح ـكــومــة،
األم ــر ال ــذي ينفي تلقائية التكليف
وفقًا لنتيجة املقاعد ما بني غانتس
ون ـت ـن ـيــاهــو ،ال ـحــزبــن األك ـب ــري ــن في
هــذه االنتخابات ،علمًا بــأن ريفلني،
«ال ـل ـي ـكــودي» ،مــن خـصــوم نتنياهو
داخــل البيت الحزبي ،وهــو مــا يثير
احـتـمــال اتـبــاعــه االسـتـنـســابـيــة على
خلفية الخصومة ،وتكليفه غانتس،
ّ
سواء حل حزبه أول أو ثانيًا.
 3ـ ـ ـ ـ ـ ي ـت ـعــذر ع ـلــى غ ــان ـت ــس ،ف ــي حــال
تكليفه (وفقًا لكل استطالعات الرأي
خ ـ ــال األش ـ ـهـ ــر الـ ـث ــاث ــة امل ــاضـ ـي ــة)،
تشكيل ائـتــاف حكومي مــن أحــزاب

تتسم االنتخابات اإلسرائيلية المرتقبة غدًا بكونها تنافسًا بين المعسكرات أكثر منها بين
األحزاب .وهو تنافس تدور التوقعات حول أن يفضي إلى فوز معسكر اليمين ،الذي ستأتلف
أحزابه الحقًا لدى تأليف الحكومة .لكن هذا االئتالف ال ُيعلم مدى قدرته على الصمود ،في
ّ
ظل إمكانية ارتهان رئيسه ،بنيامين نتنياهو ،لمطالب «الحلفاء»

ّ
إسرائيل تستعد النتخاب يمينها:
ّ
األحزاب الصغيرة «بيضة القبان»
يحيى دبوق
ال تشبه انـتـخــابــات إســرائـيــل للعام
ال ـج ــاري ّ 2019أيـ ــا م ــن انـتـخــابــاتـهــا
السابقة .إذ إن الفوز والخسارة فيها

ال يرتبطان بالحزب الذي ينال العدد
األكبر من املقاعد في الكنيست ،بل
ّ
ستحصله األحـ ــزاب الصغيرة
بـمــا
امل ـت ــرن ـح ــة ب ــن ال ـب ـق ــاء ف ــي الـحـلـبــة
السياسية أو الـسـقــوط ،وهــو األمــر

«بيبي» غير مطمئن لحلفائه
ّ
على رغم أن فوز معسكر اليمني بات مرتبطًا بتخطي األحزاب الصغيرة العتبة
االنتخابية ،إال أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية ،بنيامني نتنياهو ،لم يمتنع ،على بعد
أيام قليلة من التصويت ،عن إدخال تكتيك جديد على حملته ،من شأنه حرمان
ّ
تصب في مصلحتها.
تلك األحزاب ،اليمينية تحديدًا ،من أصوات كان يفترض أن
إذ ّ
حث نتنياهو ،اإلسرائيليني ،على التصويت ملصلحة حزب «الليكود» ،محذرًا
من أن «(مائير) لبيد و(بني) غانتس (تحالف أزرق أبيض) يتفوقان علينا بأربعة
مقاعد ،وإذا لم ّ
نسد الفجوة فسوف يشكالن الحكومة» .ويستبطن حديث نتنياهو
ّ
تخوفًا من أال يعمد جميع حلفائه املفترضني إلى ترشيحه لرئاسة الحكومة املقبلة،
يوص  61عضو
وخصوصًا بعدما أعلن رئيس الدولة ،رؤوفني ريفلني ،أنه إذا لم
ِ
كنيست باسم مرشح لرئاسة الحكومة ،فقد يلجأ إلى خيار تكليف رئيس أكبر كتلة.
ّ
سيناريو عمد نتنياهو أخيرًا إلى تخويف اليمني واملستوطنني منه ،مشددًا على تبنيه
طروحاتهم املتصلة بالضفة الغربية واملستوطنات.
(األخبار)

ّ
ال ــذي سيحسم تـغــلــب معسكر على
آخ ــر ،مــا بــن يـمــن ووس ــط ـ ـ ـ ـ يـســار.
ً
بناء على ذلك ،ال يعني تحقيق حزب
«أزرق أبـ ـي ــض» امل ــرت ـب ــة األولـ ـ ــى في
االنـتـخــابــات أن ــه ف ــاز بـهــا مــن ناحية
فـعـلـيــة ،وأن رئــاســة الـحـكــومــة باتت
م ـح ـس ــوم ــة ل ــرئ ـي ـس ــه ب ـن ــي غــان ـتــس.
والـحــال نفسها تنسحب على حزب
«ال ـل ـي ـكــود» ،الـ ــذي ال يـعـنــي ت ـصـ ّـدره
النتائج أن بنيامني نتنياهو سيكون
رئيسًا للحكومة املقبلة.
هذه هي مفارقة االنتخابات املرتقبة
غدًا ،والتي تقاد فعليًا على مستوى
ً
امل ـع ـس ـكــرات أوال (ال ـي ـمــن وال ــوس ــط
وال ـي ـســار) ،وعـلــى مـسـتــوى األح ــزاب
ثــانـيــا ،مــا يستتبع انـتـظــار النتائج
ك ــامـ ـل ــة حـ ـت ــى آخـ ـ ــر ت ـف ـص ـي ــل ف ـي ـهــا،
لتحديد الـفــائــز مــن الـخــاســر .معنى
ّ
ستتحدد
ذلك ،أن نتيجة االنتخابات
وفـقــا للحصيلة الـكـلـيــة ملعسكر من
املـعـسـكــريــن املـتـنــافـ َـســن :الـيـمــن من
ج ـه ــة ،وال ــوس ــط وال ـي ـس ــار م ــن جهة
مقابلة.
ع ـلــى خـلـفـيــة املـ ـح ــددات ال ـ ـ ــواردة في
قــانــون االن ـت ـخــاب ،وأي ـضــا مــا تــراكــم
مــن اسـتـطــاعــات رأي خ ــال الحملة
االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة بـ ـ ــن األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب ،ب ــات
باإلمكان اإلشارة إلى اآلتي:
 1ـ ـ تجرى االنتخابات في إسرائيل،
وفقًا للقانون ،مرة كل أربــع سنوات،

ّ
يدرك نتنياهو أن اإلصرار على حتمية فوز اليمين يقلص دافعية ناخبيه للتصويت (أ ف ب)

الوسط واليسار ،نتيجة فقدان هذا
املـعـسـكــر أغـلـبـيــة مـقــاعــد الكنيست،
األم ــر ال ــذي ي ـفــرض عـلـيــه أن ينتظر
مفاجآت ،عبر تعزيز مقاعد معسكره
بما يزيد على نتائج االستطالعات،
التي ال تستبعد في حال سقوط عدد
مــن األح ــزاب الصغيرة لــدى اليمني،
ف ـ ــوز م ـع ـس ـكــر الـ ــوسـ ــط ،وإن كــانــت
األرجحية مقلصة.
 4ـ ـ ـ ـ ـ ف ــي آخ ــر اس ـت ـطــاع ل ـل ــرأي نشر
على «الـقـنــاة  ،»13استقرت املعركة
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــدارة بـ ـ ــن «ال ـ ـل ـ ـي ـ ـكـ ــود»
و«أزرق أبـ ـي ــض» ع ـل ــى تـ ـع ــادل فــي
امل ـق ــاع ــد ،ب ـعــدمــا ك ــان ــت طـ ــوال فـتــرة
ال ـح ـم ــات االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،مـتــاصـقــة
بــن الـجــانـبــن .إذ حـظــي كــل منهما
بـ  28مقعدًا .لكن في املقابل ،حافظ
ال ـي ـم ــن ع ـل ــى ت ـف ــوق ــه ع ـل ــى مـعـسـكــر
يـ ـس ــار ال ــوس ــط ب ـ ـ  66م ـق ـع ـدًا .عـلــى
خلفية هــذه النتائج ،بــات باإلمكان
ف ـهــم حــديــث نـتـنـيــاهــو ع ــن أن حكم
اليمني في خطر ،ألن أنصار اليسار
ي ـ ـ ـغـ ـ ــادرون مـ ـن ــازلـ ـه ــم ل ـل ـت ـص ــوي ــت،
فيما اليمني مطمئن إلــى النتيجة.

العملية السياسية مع
الفلسطينيين تراجعت
إلى الهامش
إذ ي ــدرك نـتـنـيــاهــو أن اإلص ـ ــرار في
وس ــائ ــل اإلع ـ ـ ــام ع ـل ــى فـ ــوز الـيـمــن
ّ
يقلص دافعية ناخبيه للتوجه إلى
صـنــاديــق االق ـت ــراع ،ويحفز ناخبي
الــوســط وال ـي ـســار .وه ــي خـشـيــة في
ً
محلها ،وقد تتسبب فعال بمفاجآت
يوم االنتخاب.
 5ـ ـ بات مرجحًا أن يكون عدد األحزاب
الصغيرة كبيرًا في الكنيست املقبل
(س ـتــة أح ـ ــزاب) ،كـمــا تـظـهــر النتائج
ال ـك ـل ـيــة الس ـت ـطــاعــات ال ـ ـ ــرأي .وه ــذا
يعني أن «الليكود» أو «أزرق أبيض»
سيضطر إلى االئتالف مع عدد منها،
ليس باتجاه تحقيق استقرار أكبر
لــائ ـتــاف امل ـق ـبــل ،وإفـ ـه ــام ال ـشــركــاء
اآلخرين محدودية الحاجة إليهم في
حال التباين والخالف معهم ،بل من
أج ــل تحقيق األغـلـبـيــة املـطـلــوبــة في
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الكنيست ،األمــر الــذي يعني تعرض
رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة امل ـق ـبــل لـكـثـيــر من
االب ـتــزاز ،وإمكانية تعثر قــراراتــه ما
لم يدفع الثمن املطلوب ،وخاصة إن
كــان «الحلفاء» من األح ــزاب الدينية
ال ـتــي تــزيــد شهيتها لـلـمـكــاســب في
ظروف كهذه.
هــي إذًا انـتـخــابــات بــن املـعـسـكــرات،
أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن ك ــونـ ـه ــا انـ ـتـ ـخ ــاب ــات بــن
األح ـ ـ ـ ــزاب .ول ـل ـص ــوت ال ــواح ــد فـيـهــا
أهـمـيــة قــد تــزيــد عـلــى أهـمـيــة صــوت
ال ـنــاخــب ف ــي ال ـن ـظــام األكـ ـث ــري ،كــون
األحـ ـ ـ ــزاب ال ـص ـغ ـي ــرة ال ـت ــي ت ـخــوض
معركة مصير هي التي ستقرر فعليًا
أي ــا م ــن املـعـسـكــريــن س ـي ـفــوز .أيـضــا،
ثـمــة شـبــه غـيــاب لـلـيـســار الـتــاريـخــي
عــن ه ــذا االسـتـحـقــاق .وم ــع اسـتـقــرار
تصنيف ح ــزب «الـعـمــل» عـلــى ضفة
يسار الوسط بعدما انــزاح عن كتلة
اليسار منذ التسعينيات ،يبقى في
ذلــك املعسكر حــزب «مـيــرتــس» الــذي
يـ ـك ــاد ي ـل ـعــب وح ـ ـي ـ ـدًا ،م ــع تــوق ـعــات
بــأن يحظى بعدد مقاعد ال يتجاوز
الـسـبـعــة .ال ـي ـســار ف ــي إس ــرائ ـي ــل ،من
ناحية فعلية ،سيحوز سبعة مقاعد
م ــن أصـ ــل  120م ـق ـع ـدًا .ومـ ــع عـشــرة
مـقــاعــد لفلسطينيي  ،48ال ــذي ــن هم
خ ـ ــارج ال ـل ـع ـبــة ال ـس ـيــاس ـيــة وخـ ــارج
التأثير فعليًا ـ ـ هذا إن وصلوا إليها
ـ ــ ،سيبقى للناخب اإلسرائيلي 103
م ـق ــاع ــد ل ـل ـت ـن ــاف ــس ع ـل ـي ـه ــا ،مـ ــا بــن
أحـ ـ ـ ــزاب وتـ ـ ّكـ ـت ــات ال ـي ـم ــن ال ـف ـع ـلــي
رغـ ـ ــم الـ ـتـ ـف ــن ــن فـ ــي م ـس ـم ـي ــات ــه ،وم ــا
بــن األحـ ــزاب الــديـنـيــة الـتــي بــدورهــا
تتراجع وتخسر ناخبيها ملصلحة
األحزاب اليمينية.
م ــن م ـفــارقــات ه ــذه االن ـت ـخ ــاب ــات ،أن
العملية السياسية مع الفلسطينيني
تــراجـعــت إل ــى ال ـهــامــش ،وغــابــت عن
ص ــدارة بــرامــج األح ــزاب السياسية.
إذ ينحو الجميع يمينًا ،من اليسار
إلى الوسط ،ومن الوسط إلى اليمني،
وم ـ ـ ــن الـ ـيـ ـم ــن إل ـ ـ ــى الـ ـيـ ـم ــن األكـ ـث ــر
تطرفًا ،ويسعى إلــى إفـهــام اآلخرين
بأنه يميني ،حتى وإن جرى وصفه
بالوسطية .في إسرائيل عــام ،2019
ب ــات ــت ك ـل ـمــة الـ ـيـ ـس ــار ت ـه ـم ــة ،وب ــات
أصحابها يـتـبــرأون منها .وه ــذا ما
ً
يجب أن يـكــون مــاثــا أم ــام الجميع،
لدى اإلعالن عن النتائج.

تحليل إخباري

«التحالف» يقتل  13طالبًا في صنعاء

نتنياهو بنسخته الجديدة :ابتالع الضفة الغربية هدفًا تاليًا
علي حيدر
ت ـم ـ ّـيــزت األي ـ ــام األخـ ـي ــرة م ــن الـحـمـلــة
االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ب ــإط ــاق
مواقف تنطوي على أكثر من رسالة.
ف ـ ــي ه ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ـ ــار ،كـ ـش ــف ب ـن ـيــام ــن
ن ـت ـن ـي ــاه ــو ع ـ ــن ن ـس ـخ ـت ــه ال ـ ـجـ ــديـ ــدة،
معلنًا على مسافة أي ــام مـعــدودة من
ي ــوم الـحـســم االن ـت ـخــابــي ،عــزمــه على
ض ـ ّـم املـسـتــوطـنــات وال ـض ـفــة الـغــربـيــة
بــال ـتــدريــج .وت ـب ـلــورت ف ــي ض ــوء تلك
امل ــواق ــف ،وف ــي مـقــابــل بــرنــامــج حــزب
«أزرق أب ـيــض» ال ــذي ي ـتــرأســه رئـيــس
األركــان السابق بني غانتس ،حقيقة
أن الـتـجــاذب السياسي يتمحور اآلن
بــن َم ــن يــدعــو إل ــى اس ـت ـمــرار الــوضــع
ال ــراه ــن ع ـلــى ال ـســاحــة الـفـلـسـطـيـنـيــة،
كما كانت سياسة نتنياهو السابقة،
وك ـمــا ه ــي م ــواق ــف غــان ـتــس الـحــالـيــة،
وب ـ ــن مـ ــن ي ـ ــرى أن ال ـ ـظـ ــرف ال ــدول ــي
واإلقليمي يسمح إلسرائيل باالنتقال
إلى املرحلة التالية من مخطط اليمني،
عبر شرعنة االحتالل وتكريسه ،وهو
ما تمثله النسخة الجديدة لنتنياهو،

ويعني عمليًا ،كما رأى رئيس تحرير
صحيفة «هــآرتــس» ألــوف بــن ،أن ثمة
ص ــراع ــا «ب ــن نـتـنـيــاهــو ال ـقــديــم ال ــذي
يمثله غانتس ،ونتنياهو الجديد الذي
يدعو إلى ّ
ضم الضفة الغربية».
إذا م ــا ت ــم ت ـج ــاوز األحـ ـ ــزاب اليمينية
املتموضعة على يمني نتنياهو ،يبدو
الف ـت ــا أن حـ ــزب «ال ـل ـي ـك ــود» ل ــم ي ـقــدم
برنامجًا سياسيًا لالنتخابات .مع ذلك،
ّ
استغل نتنياهو مناسبة االنتخابات
م ــن أج ـ ــل ك ـش ــف خ ـط ـتــه ال ـس ـيــاس ـيــة
لـلـمــرحـلــة امل ـق ـب ـلــة ،ب ـه ــدف اسـتـقـطــاب
جمهور اليمني ،مستفيدًا من مواقف
دول ـي ــة داعـ ـم ــة ،واالعـ ـت ــراف األم ـيــركــي
بــالـقــدس عاصمة إلســرائـيــل ،ومــن ثم
بــالـسـيــادة اإلســرائـيـلـيــة عـلــى الـجــوالن
املحتل .في املقابل ،يالحظ أن التكتل
ال ــذي ض ـ ّـم ثــاثــة أحـ ــزاب ،وحـمــل اســم
«أزرق أبـيــض» بــرئــاســة بـنــي غانتس،
وينافس نتنياهو على تأليف الحكومة
املقبلة ،أبقى جزءًا من مواقفه ضبابيًا،
ولــم يتحدث عــن دول ــة فلسطينية ،بل
تجاهل التطرق إليها بشكل مقصود،
وتعهد بــأن ال يـكــون هـنــاك «انفصال

ـان» كما حصل فــي قـطــاع غ ــزة ،وأن
ثـ ٍ
يطرح كل قرار سياسي تاريخي على
االستفتاء الشعبي أو أن يصادق عليه
الـكـنـيـســت بــأغـلـبـيــة خ ــاص ــة .وه ـك ــذا،
ّ
ي ـكــون قــد تـجــنــب تـحــديــد مــواق ـفــه من
القضايا التي يحاول نتنياهو دفعها

يستطيع اليمين
أن يتباهى بأنه
استطاع االستفادة
إلى أقصى الحدود من
اتفاق أوسلو
إلى الواجهة ،بهدف عدم تصنيفه تحت
أي عنوان يميني أو يساري .وكان الفتًا
أيضًا أن حزب «أزرق أبيض» دعا إلى
مؤتمر إقليمي مع دول عربية ،لتعميق
مسارات االنفصال عن الفلسطينيني،

مع املحافظة على املصالح األمنية لدولة
إســرائ ـي ــل ال ـتــي ال م ـســاومــة عـلـيـهــا...
ّ
وتعهد بتعزيز الكتل االستيطانية ،وأن
يكون غور األردن الحدود األمنية لدولة
إســرائ ـيــل .وه ــو الـخـيــار ال ــذي انتهجه
نتنياهو خالل العقد السابق ،واستطاع
م ــن خ ــال ــه ال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى املـ ــراوحـ ــة.
أمــا بالنسبة إلــى الـقــدس ،فباتت وراء
األح ــزاب املتنافسة ،التي تتسابق في
ما بينها للتأكيد على بقائها موحدة،
و«عاصمة أبدية» إلسرائيل.
عـلــى خ ــط مـ ــواز ،انـتـقــل نـتـنـيــاهــو إلــى
ت ـن ـف ـيــذ امل ــرح ـل ــة ال ـت ــال ـي ــة ف ــي مـخـطــط
اليمني إزاء الضفة الغربية ،وأعلن في
سلسلة مـقــابــات مــع وســائــل اإلعــام
اإلسرائيلية عزمه على «فرض السيادة
اإلسرائيلية» على مناطق فــي الضفة
الـغــربـيــة املـحـتـلــة ،مضيفًا أن ــه يفضل
تنفيذ ذلك «باالتفاق مع األميركيني».
وأوضــح أنه ال يتحدث عن كل املنطقة
و«إنما ،في املرحلة األولــى ...عن الكتل
االسـتـيـطــانـيــة واملـسـتــوطـنــات املـعــزولــة
أيضًا» .وخطورة هذا املوقف أنه يتناول
ّ
ضم مناطق «ج» ،التي تشكل نحو %60

من مساحة الضفة الغربية ،وتحتوي
كل املستوطنات .وبخصوص املوقف
مــن الــدولــة الفلسطينية ،أكــد نتنياهو
ردًا على ســؤال« :أقــول بشكل ال لبس
فـيــه أن ــه ل ــن ت ـقــوم دولـ ــة فـلـسـطـيـنـيــة...
لــن أقـتـلــع املـسـتــوطـنــات ،بــل ســأفــرض
السيادة عليها ،وأحــافــظ على القدس
مــوحــدة ،وأحــافــظ عـلــى سيطرتنا في
كل املنطقة الواقعة غربي نهر األردن
م ــن أجـ ــل م ـنــع غـ ــزة جـ ــديـ ــدة» .ه ـكــذا،
باملقارنة بــن مــا قــدمــه «أزرق أبيض»
ف ــي بــرنــامـجــه ال ـس ـيــاســي ،وم ــا أطلقه
نتنياهو من مــواقــف ،يتضح أن هناك
تــوجـهــن مـتـقــابـلــن ملـعــالـجــة ال ـص ــراع:
اليمني يسعى إلى ّ
ضم مناطق «ج» ،و
غانتس الــذي يقترح استمرار الوضع
ّ
الضم،
الراهن في الضفة ،واالمتناع عن
وهو ما يشكل امتدادًا للسياسة التي
اتبعها نتنياهو طوال املرحلة املاضية.
وفي ما يتعلق باملوقف من قطاع غزة،
ب ـ ّـرر نتنياهو سـيــاســة االح ـت ــواء التي
يمارسها بهدف تعميق االنقسام بني
الـضـفــة وال ـق ـطــاع ،وقـطــع الـطــريــق على
إقامة دولة فلسطينية تحيط بإسرائيل

م ــن ج ـه ـت ــن .أم ـ ــا غ ــان ـت ــس وزمـ ـ ــاؤه
السابقون في رئاسة األركان ،فيدعون
إل ـ ــى س ـي ــاس ــة أكـ ـث ــر ه ـج ــوم ـي ــة ت ـجــاه
«حماس» وقيادتها ومقاتليها.
قد ال تكون مواقف نتنياهو مفاجئة،
ولكنها باتت أكثر صراحة ومكشوفة،
انطالقًا من تقدير مفاده أن الظروف
ال ــدول ـي ــة واإلق ـل ـي ـم ـيــة ت ـم ـثــل الـتــوقـيــت
املثالي لخطوة من هذا النوع ،وتحديدًا
فــي ض ــوء ان ــدف ــاع الـكـثـيــر مــن الـعــرب
للتطبيع م ــع إس ــرائ ـي ــل ،م ــن دون أي
شروط جدية تتصل بتسوية القضية
الفلسطينية ،حـتــى بـمــا يلبي سقف
اتفاق أوسلو .وعمليًا ،يكون نتنياهو،
ومـعــه اليمني اإلســرائـيـلــي ،نجحا في
ّ
اإلج ـ ـهـ ــاز ع ـل ــى كـ ــل م ــا كـ ــان ُيـسـمــى
«ق ـضــايــا ال ــوض ــع ال ـن ـهــائــي» ،املتمثلة
فــي الالجئني والـقــدس واملستوطنات
ّ
وال ـحــدود ،والـتــي تــم تأجيل بتها إلى
مفاوضات الوضع النهائي بعد اتفاق
أوسلو.
فـ ـ ــي مـ ـ ــا يـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ـ ـ ـعـ ـ ــودة ال ــاجـ ـئ ــن
الفلسطينيني ،هناك إجماع إسرائيلي
ع ـلــى م ـعــارض ـت ـهــا بــامل ـط ـلــق ،لـكــونـهــا

ّ
تمثل تهديدًا لألمن القومي ،وللهوية
اليهودية للدولة ،وبالتالي فهي خارج
أي إم ـكــان ـيــة تـ ـف ــاوض .أمـ ــا مــوضــوع
القدس ،فقد حسمه اليمني من خالل
ن ـي ــل االعـ ـ ـت ـ ــراف األمـ ـي ــرك ــي ب ـكــون ـهــا
عــاص ـمــة م ــوح ــدة إلس ــرائ ـي ــل ،وأع ـلــن
اآلن عــزمــه ع ـلــى ض ـ ّـم املـسـتــوطـنــات،
وه ـ ــو مـ ــا ي ـع ـنــي ض ـ ـ ّـم أغـ ـل ــب ال ـض ـفــة
الـغــربـيــة .وبـخـصــوص ال ـح ــدود ،أعلن
استمرار سيطرة إسرائيل على غور
األردن ،وه ــو مــوقــف يحظى بإجماع
القوى السياسية والحزبية .بعد ذلك،
يستطيع اليمني اإلسرائيلي أن يتباهى
بــأنــه اسـتـطــاع االس ـت ـفــادة إل ــى أقصى
الحدود من اتفاق أوسلو الذي عارضه،
ّ
ووجه ضربة قاضية إلى كل املسارات
السياسية التي كــان يفترض أن تليه
وتستند إليه .وينبع الرهان اإلسرائيلي
فــي ه ــذا املــوقــف مــن تـقــديــر م ـفــاده أن
ّ
سيتكيفون مع السقف الجديد
العرب
ّ
الذي فرضه ،كما سبق أن تكيفوا مع
االحتالل اإلسرائيلي للمناطق املحتلة
عـ ــام  ،1948وأخ ــرج ــوه ــا م ــن نـطــاق
املفاوضات.

كأن لتحالف العدوان الذي تقوده السعودية على اليمن ثأرًا خاصًا مع طالب املدارس .بعد أشهر معدودات
على ارتكابه «مذبحة ضحيان» بحق طالب محافظة صعدة ،والتي راح ضحيتها عشرات األطفال ،أغارت
طائراته أمس على مدرسة ومنازل في منطقة سعوان بالعاصمة صنعاء ،ما أدى إلى وقوع أكثر من  100قتيل
ً
وجريح .وأفادت وزارة الصحة في صنعاء بأن من بني الضحايا  13قتيال هم طالب وطالبات ،إلى جانب 92
ّ
جريحًا جلهم نساء وأطفال.
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ساعات حاسمة أمام األسرى :االتفاق اليوم أو اإلضراب
ساعات حاسمة تنتظر
األسرى الفلسطينيين :إما اتفاق يعيد
إليهم ما سلبتهم إياه «مصلحة
السجون» من حقوق ،وإما اإلقبال على
خطوة ستكون أعنف وأصعب من
اإلضراب العام عن الطعام قبل عامين،
مع زيادة عدد الذين ينوون دخول
اإلضراب هذه المرة ،جراء اتساع الهجمة
اإلسرائيلية األخيرة
غزة ـــ هاني إبراهيم
قررت قيادة الحركة األسيرة في سجون
االح ـت ــال ،وت ـحــدي ـدًا «الـهـيـئــة العليا»
ّ
َ
لـكــل مــن حركتي «حـمــاس» و«الجهاد
اإلس ـ ــام ـ ــي» ،إض ــاف ــة إلـ ــى الـجـبـهـتــن
«الشعبية» و«الديموقراطية» ،تأجيل
اإلض ـ ــراب امل ـف ـتــوح ع ــن ال ـط ـعــام ،ال ــذي
كان مقررًا أن يبدأ أمس بإضراب قيادة
األس ــرى ،عقب أسـبــوع مــن املفاوضات
مــع «مصلحة الـسـجــون» اإلسرائيلية
أف ـضــى إل ــى ت ـقــدم فــي بـعــض املـطــالــب،

من المقرر إعالن
تشكيلة الحكومة الجديدة
الخميس المقبل
كما تفيد مصادر من داخل السجون.
ت ـق ــول املـ ـص ــادر لـ ــ«األخـ ـب ــار» إن أب ــرز
املطالب التي تقدمت بها قيادة الحركة
األسـ ـ ـي ـ ــرة ت ـت ـم ـثــل فـ ـ ــي :إزال ـ ـ ـ ــة أج ـه ــزة
التشويش ،ورفع العقوبات املفروضة
ع ـلــى األسـ ـ ــرى إثـ ــر األح ـ ـ ــداث األخ ـي ــرة
كليًا ،وتـحــديـدًا فــي معتقلي «رام ــون»
و«ال ـ ـن ـ ـقـ ــب» .وم ـ ــن املـ ـط ــال ــب :مـعــالـجــة
جميع األســرى املصابني في األحــداث،
ون ـق ـل ـهــم إلـ ــى امل ـس ـت ـش ـف ـيــات (ب ـخــاف
م ـس ـت ـش ـف ـيــات ال ـ ـس ـ ـجـ ــون) ،وال ـس ـم ــاح
بعودة زيارة عائالت أسرى «حماس»
و«ال ـج ـه ــاد» ،وخــاصــة مــن قـطــاع غــزة،
بعد قرار إسرائيلي بمنع زياراتهم.

ربطت المقاومة بين األحداث داخل السجون وخارجها ،وال سيما التصعيد األخير (أ ف ب)
تـضـيــف امل ـص ــادر إن امل ـطــالــب شملت
إل ـغ ــاء الـتـهــديــد اإلســرائ ـي ـلــي بسحب
تـصــاريــح زي ــارة عــائــات األس ــرى من
ال ـض ـفــة امل ـح ـت ـلــة ،وال ـس ـم ــاح بـتـقــديــم
أمــوال إضافية إلــى األســرى في ضوء
ّ
ارتفاع األسعار في «الكانتني» (دكان
الـشــراء) ،وخــاصــة أن الـعــدو ال يسمح
للعائالت بشراء حاجات من الخارج
واص ـط ـحــاب ـهــا م ـع ـهــم ف ــي الـ ــزيـ ــارات.
وليس أخيرًا ،يطلب األســرى السماح
ل ـه ــم ب ـم ـش ــاه ــدة امل ــزي ــد م ــن ال ـق ـن ــوات
التلفزيونية الـتــي كــانــت قــد ُسحبت،
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى رفـ ـ ــع الـ ـعـ ـق ــوب ــات ال ـت ــي
ص ـ ـ ــدرت عـ ــن وزي ـ ـ ــر األم ـ ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي
اإلسرائيلي ،غلعاد أردان.

في هذا السياق ،يقول مسؤول «ملف
األسـ ـ ـ ــرى» ف ــي «ال ـج ـب ـه ــة ال ـش ـع ـب ـيــة»،
ّ
عـ ـ ــام ال ـك ـع ـب ــي ،إن ـ ــه ج ـ ــرى تـ ـق ــدم فــي
املفاوضات بني قيادة الحركة األسيرة
وإدارة ال ـ ـس ـ ـجـ ــون ،وق ـ ـ ــد اسـ ـتـ ـم ــرت
لـســاعــات طــويـلــة فــي األيـ ــام املــاضـيــة،
مـضـيـفــا إن تـعـلـيــق اإلض ـ ـ ــراب يـعــود
إل ــى «ال ـت ــواف ــق عـلــى قـضــايــا ك ـث ـيــرة...
بقيت بـعــض التفاصيل املـهـمــة التي
يفترض أن تحصل قيادة الحركة على
إجابات عنها» .وشدد على أن خطوة
اإلضــراب مرهونة اآلن بـ«مدى إنجاز
كـ ــل ال ـق ـض ــاي ــا امل ـ ـطـ ــروحـ ــة ،وخ ــاص ــة
أن إدارة ال ـس ـج ــون غــال ـبــا م ــا تـ ــراوغ
ف ــي ت ـع ـهــدات ـهــا» .وع ـل ـمــت «األخـ ـب ــار»

أن األم ــن ال ـعــام لــ«الـشـعـبـيــة» ،أحمد
س ـعــدات ،انـضـ ّـم إلــى لـجــان التفاوض
ّ
حول مطالب األســرى ،في ظل تأجيل
اإلضراب.
ّ
وفــق عــام ،قــام الوفد األمني املصري
بدور مهم في ملف األسرى على نحو
الفت وجديدً ،
بناء على طلب الفصائل
في غزة كشرط لضمان عدم التصعيد،
على أن يكون هناك «حــوار جــدي مع
الـحــركــة األس ـيــرة» .ويـقــول« :األح ــداث
في غزة شكلت رافعة حقيقية ليواصل
األسـ ـ ـ ـ ــرى م ـط ــال ـب ـه ــم ويـ ــدخ ـ ـلـ ــوا فــي
ح ــوار مـتـقــدم مــع مصلحة الـسـجــون،
وال ـســاعــات الـقـلـيـلــة املـقـبـلــة قــد نكون
فـيـهــا أم ــام ات ـف ــاق .وف ــي ك ــل األحـ ــوال،

الـحــركــة األس ـيــرة عـلــى جــاهــزيــة تامة
لكل الخيارات» ،مضيفًا« :غزة تترقب
م ــا سـيـحــدث داخـ ــل امل ـع ـت ـقــات ،علمًا
بــأنـهــا ّ
وج ـه ــت خ ــال األي ـ ــام املــاضـيــة
رسائل قوية داعمة للحركة األسيرة،
وحــذرت االحتالل من التصعيد الذي
يمكن أن ينتقل من داخل السجون إلى
خارجها».
كــذلــك ،علمت «األخ ـب ــار» مــن مـصــادر
سياسية أن املبعوث األممي لـ«عملية
السالم» إلى الشرق األوسط ،نيكوالي
مالدينوفّ ،أدى دورًا إلى جانب الوفد
املصري ،وخاصة أن «حماس» أبلغته
أن الصواريخ األخيرة مرتبطة أيضًا
بقضية األس ــرى .وأوضـحــت املصادر

أن املوقف اإلسرائيلي الحالي ذو بعد
سـيــاســي ،إذ إن «مصلحة السجون»
تنتظر تـفــويـضــا مــن رئ ـيــس حكومة
الـ ـع ــدو ب ـن ـي ــام ــن ن ـت ـن ـي ــاه ــو ،ووزي ـ ــر
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة (أردان) ل ـل ـم ــواف ـق ــة عـلــى
املطالب.
وف ــي ح ــال اإلخ ـف ــاق فــي الـتــوصــل إلــى
ات ـفــاق ،سـيـكــون األس ــرى أم ــام إضــراب
جماعي تدريجي ،سيشكل ،إذا ما بدأ
بالتزامن مع االنتخابات اإلسرائيلية
(غ ـدًا الـثــاثــاء) ،ضغطًا على املستوى
السياسي اإلســرائـيـلــي ،وهــو مــا يزيد
الــرهــان على نـجــاح املـفــاوضــات اليوم
(االثـنــن) .مع ذلــك ،تشير مصادر إلى
صعوبة وضع األســرى الحالي ،وذلك
لسببني :األول مرتبط بموقف أســرى
«فـتــح» مــن اإلض ــراب ،والثاني اقتراب
شهر رمضان الــذي يعيد إلــى الذاكرة
إضــراب نحو  1500أسير في نيسان ـ ـ
أيار (أبريل ـ ـ مايو)  .2017تقول مصادر
إن هـنــاك انـقـســامــا «فـتـحــاويــا» بشأن
اإلضـ ــراب إذا ت ـقــرر ،انـعـكــاســا للحالة
السياسية الفلسطينية ،وخــاصــة أن
الهجمة اإلسرائيلية ركزت على أسرى
غــال ـب ـيــة ال ـف ـصــائــل ع ــدا «فـ ـت ــح» ،وهــو
م ــا ف ـتــح ب ــواب ــة ض ـغــط مل ـســؤولــن في
السلطة كي يطلبوا من أسرى الحركة
أال يشاركوا في أي خطوات احتجاجية
وإال أصابتهم عقوبات تنظيمية.
في شأن آخر ،علمت «األخبار» أن عضو
«اللجنة املركزية لفتح» ،محمد أشتيه،
املكلف تأليف حكومة جديدة ،سيعلن
تشكيلة حكومته الخميس املقبل ،على
رغـ ــم مـقــاطـعــة «حـ ـم ــاس» و«ال ـج ـه ــاد»
و«ال ـج ـب ـه ـتــن» إض ــاف ــة إل ــى «املـ ـب ــادرة
الوطنية الفلسطينية» .وقــال القيادي
فــي «ف ـتــح» ،أمــن مـقـبــول ،ل ــ«األخ ـبــار»،
ّ
إن قائمة الــوزراء املرشحني سلمت إلى
رئ ـي ــس ال ـس ـل ـطــة م ـح ـمــود ع ـب ــاس قبل
يــومــن ،عـلــى أن ي ـكــون اإلعـ ــان نهاية
األس ـبــوع ال ـجــاري .وفــي الــوقــت نفسه،
أثار قرار االنضمام إلى حكومة أشتيه
خالفات داخل َ
حزبي «فدا» و«الشعب»،
وهـمــا مــن أح ــزاب «منظمة الـتـحــريــر»،
وه ـنــا ت ــم االت ـف ــاق عـلــى تـشـكـيــل لجنة
مــن فصائل املنظمة (دون الجبهتني)
إلعــادة تفعيل لجان األخيرة ً
بناء على
تركيبة الحكومة.

ّ
مادورو يمد يده رغم العقوبات :لطاولة حوار في أقرب وقت

في الوقت الذي ّ
شددت فيه الواليات
املـ ـتـ ـح ــدة ع ـق ــوب ــات ـه ــا االق ـت ـص ــادي ــة
على الحكومة الفنزويلية ،شهدت
ال ـ ـ ـشـ ـ ــوارع ،أول مـ ــن أم ـ ـ ــس ،تـعـبـئــة
ج ــدي ــدة لـلـمـعـسـكــريــن .ف ـقــد تـظــاهــر
أنصار الرئيس نيكوالس مــادورو،
ومــؤيــدو االنـقــابــي خ ــوان غــوايــدو،
فـ ــي شـ ـ ـ ــوارع الـ ـع ــاصـ ـم ــة كـ ــاراكـ ــاس

وم ـن ــاط ــق أخ ـ ـ ــرى .وارتـ ـ ـ ــدى أن ـص ــار
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادورو ق ـ ـم ـ ـصـ ــانـ ــا ح ـ ـ ـم ـ ـ ـرًا ض ــد
«اإلمـبــريــالـيــة» ،بينما دعــا الرئيس
االشـتــراكــي ،أمــام حشد مــن أنصاره
ب ــالـ ـق ــرب مـ ــن ق ـص ــر م ـي ــراف ـل ــوري ــس
ال ــرئ ــاس ــي ،ع ـ ــددًا م ــن دول املـنـطـقــة
إل ــى امل ـســاه ـمــة ف ــي ف ـتــح حـ ــوار بني
ال ـف ـن ــزوي ـل ـي ــن .وق ـ ــال إن «ف ـن ــزوي ــا
تطلب دعـمــا ومــرافـقــة إلج ــراء حــوار
كبير للسالم والتوافق».
وك ـ ــان ـ ــت املـ ـكـ ـسـ ـي ــك واألوروغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواي
اقترحتا ،في كانون الثاني /يناير،
امل ـس ــاه ـم ــة ف ــي ح ـ ــوار ب ــن م ـ ــادورو
وغـ ــوايـ ــدو ال ـ ــذي رفـ ــض ّ
أي ن ـق ــاش.
وباإلضافة إلى هذين البلدين ،طلب
مادورو أيضًا املساعدة من بوليفيا
ودول الـكــاريـبــي .وق ــال« :لـنـضــع كل
األوراق ع ـلــى الـ ـط ــاول ــة ،ولـتـتــوقــف
كــل الـهـجـمــات اإلرهــابـيــة والـكـمــائــن.
وب ـ ـمـ ــواك ـ ـبـ ــة املـ ـكـ ـسـ ـي ــك وب ــول ـي ـف ـي ــا
واألوروغواي ودول الكاريبي ،يمكن
لـفـنــزويــا تـنـظـيــم ط ــاول ــة ح ــوار في
أقرب وقت ممكن مع كل القطاعات».
غ ـي ــر أن غ ــواي ــدو ال ـ ــذي ي ــرف ــض أي

حوار ،دعا في وقت متأخر ،الجمعة،
إلى النزول بأعداد كبيرة إلى شوارع
كاراكاسُ ،معلنًا ملؤيديه في رسالة
عبر الهاتف بــدء «أكبر تصعيد في
الضغط الذي نشهده في تاريخنا».
ولضمان استمرار التعبئة ،دعا إلى
ت ـظ ــاه ــرات ج ــدي ــدة ،األربـ ـع ــاء ،ب ـنـ ً
ـاء
عـلــى مــا سـ ّـمــاه «املــرحـلــة النهائية»
إلزاحـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ـ ــادورو .وق ـ ـ ــال غـ ــوايـ ــدو:
«نـحــن هنا وسنبقى هـنــا! كلنا في
ال ـش ــارع مــن أج ــل املــرحـلــة النهائية
الـ ـ ـت ـ ــي سـ ـتـ ـقـ ـض ــي ع ـ ـلـ ــى اغـ ـتـ ـص ــاب
السلطة!».
تـ ــأتـ ــي ه ـ ـ ــذه ال ـ ـت ـ ـط ـ ـ ّـورات ف ـ ــي وق ــت
ت ـش ـهــد ف ـي ــه ف ـن ــزوي ــا أسـ ـ ــوأ تـقـنــن
للتيار الكهربائي منذ مطلع آذار/
م ـ ـ ــارس املـ ــاضـ ــي ،ب ـل ــغ ذورتـ ـ ـ ــه قـبــل
عـشــرة أي ــام ج ــراء انـقـطــاع الكهرباء
بشكل متقطع ولفترات منتظمة ،ما
يـتـسـ ّـبــب بـمـشــاكــل فــي تــوزيــع املـيــاه
م ــع ت ــوق ــف م ـض ـخــات م ـي ــاه امل ـن ــازل
واملباني التي تعمل على الكهرباء.
ّ
وخــفـضــت الحكومة ســاعــات العمل
ّ
مــن ثـمــانــي ســاعــات إل ــى س ــت ،فيما

دعا غوايدو إلى
تظاهرات جديدة
تحت شعار «المرحلة
النهائية»

ّ
عــل ـقــت ال ـ ــدروس ف ــي املـ ـ ــدارس .ومــن
املـتــوقــع أن يستمر تقنني الكهرباء
طــوال شهر نيسان /أبــريــل ،إذ دعا
م ــادورو السكان إلــى تخزين املياه،
ما يشير إلى أن املشكلة ستطول.
وفي حني يعتبر الرئيس الفنزويلي
الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة م ـســؤولــة عن
املشاكل االقتصادية التي ّ
تمر بها
فـنــزويــا ،فقد أشــار فــي الــوقــت ذاتــه
إل ــى أن ه ـج ـمــات اس ـت ـهـ ُـدفــت شبكة
ال ـك ـهــربــاء ف ــي ف ـنــزويــا أط ـل ـقــت من

ت ـش ـي ـل ــي وك ــول ــومـ ـبـ ـي ــا ،بـ ــدعـ ــم مــن
الحكومة األميركية.
في غضون ذلك ،حذر املمثل األميركي
الخاص باألزمة في فنزويال ،إليوت
أب ــرام ــز ،ف ــي م ـقــاب ـلــة م ــع شـبـكــة «إن
تــي إن  ،»24مـًـن أن تــوقـيــف غــوايــدو
«سيكون خطأ فادحًا ،وربما األخير
ال ــذي يرتكبه الـنـظــام» .وق ــال« :أؤكــد
لكم أن الرد سيكون قويًا جدًا ،ولدينا
ال ـخ ـط ــط لـ ــذلـ ــك» ،ردًا ع ـل ــى ت ـجــريــد
ال ـح ـك ــوم ــة لـ ـغ ــواي ــدو م ــن حـصــانـتــه
الـ ـب ــرمل ــانـ ـي ــة ،والـ ـسـ ـم ــاح بـمــاح ـق ـتــه
بتهمة إعــان نفسه رئيسًا انتقاليًا،
ومـنـعــه مــن تــولــي مـنـصــب ع ــام على
مدى  15عامًا.
وس ـي ـع ـق ــد م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــن ال ــدول ــي
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــا ،األرب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاء ،بـ ـطـ ـل ــب مــن
واشنطن ،وبحضور نائب الرئيس
األم ـ ـيـ ــركـ ــي مـ ــايـ ــك ب ـ ـنـ ــس ،مل ـنــاق ـشــة
األزم ـ ـ ـ ــة اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة ف ـ ــي فـ ـن ــزوي ــا،
وذلـ ــك ب ـعــدمــا أع ـل ــن ب ـنــس عـقــوبــات
ج ـ ــدي ـ ــدة عـ ـل ــى  34س ـف ـي ـن ــة ت ــاب ـع ــة
لشركة النفط الفنزويلية ،وشركتني
ت ـش ـح ـنــان ال ـن ـفــط إل ــى ك ــوب ــا .وق ــال،

أردوغان في موسكو اليوم:
ّ
ملفات «أستانا» تتسيد طاولة المباحثات
ي ـص ــل ال ــرئـ ـي ــس الـ ـت ــرك ــي رج ـ ــب طـيــب
أردوغ ـ ـ ـ ــان ،الـ ـي ــوم ،إلـ ــى روسـ ـي ــا ،لـلـقــاء
ن ـظ ـي ــره ال ـ ــروس ـ ــي ف ــادي ـم ـي ــر ب ــوت ــن،
ضمن اجتماع ثامن لـ«مجلس التعاون
االسـتــراتـيـجــي» بــن الـبـلــديــن .الــزيــارة
ال ـثــال ـثــة ألردوغـ ـ ـ ــان إلـ ــى مــوس ـكــو منذ
مطلع العام الـجــاري ،تأتي في توقيت
الفــت ،بعد انتهاء االنتخابات املحلية
ّ
الـتــركـيــة ،ووس ــط تــوتــر يـغــلــف عــاقــات
أن ـقــرة مــع واشـنـطــن عـلــى خلفية ملف
الـتـسـلـيــح ،وال ـت ـعــاون فــي ش ــأن مصير
منبج وشــرق الـفــرات .ووفــق اإلعالنات
الــرسـمـيــة املقتضبة عــن ج ــدول أعـمــال
االجتماعات ،سيتم إعطاء ّ
حيز واسع
لـ ـلـ ـع ــاق ــات الـ ـتـ ـج ــاري ــة ال ـث ـن ــائ ـي ــة بــن
البلدين ،ولكن ذلــك لن ّ
يغيب القضايا
الـ ـع ــالـ ـق ــة ف ـ ــي ال ـ ـش ـ ــأن الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري ،وال
سيما مــا سـيـجــري بحثه خ ــال جولة
مـحــادثــات «أس ـتــانــا» املــرتـقـبــة فــي آخــر
أسـبــوع مــن نيسان ال ـجــاري .وسيكون
مستقبل منطقة إدلــب ومحيطها ،كما
الخطوات األميركية املرتقبة بعد إعالن
«هــزيـمــة داعـ ــش» ،عـلــى رأس أولــويــات
نقاشات الرئيسني.
وب ـ ـعـ ــدمـ ــا مـ ـن ــح ال ـ ـجـ ــانـ ـبـ ــان الـ ــروسـ ــي
واإليراني حيزًا زمنيًا واسعًا ألردوغان،
أتاح له التركيز على ملف االنتخابات

يتشارك «ضامنو أستانا»
الرغبة في انسحاب
األميركيين رغم
اختالف األسباب

املحلية ،قد يجد الرئيس التركي نفسه
اآلن مضطرًا إلــى تقديم «جــديــد» على
األرض ،ف ــي سـ ـي ــاق الـ ـت ــزام ــات ب ــاده
ب ـمــوجــب «م ـ ّـذك ــرة ال ـت ـفــاهــم» الـخــاصــة
بإدلب ،واملوقعة في سوتشي في أيلول
املــاضــي .ويـعــزز ذلــك مــا تشهده حــدود
منطقة «خفض التصعيد» من خروقات
وق ـصــف م ـت ـبــادل ،ط ــاول ال ـي ــوم مدينة
م ـص ـي ــاف فـ ــي ري ـ ــف حـ ـم ــاة ال ـج ـنــوبــي
الـغــربــي ،والبعيدة نسبيًا عــن خطوط
الـ ـتـ ـم ــاس .وي ـ ـصـ ـ ّـب املـ ــوقـ ــف ال ــرس ـم ــي
الـ ـ ـس ـ ــوري فـ ــي سـ ـي ــاق ضـ ـ ـ ــرورة إن ـه ــاء
امل ـمــاط ـلــة ال ـتــرك ـيــة ف ــي تـنـفـيــذ «ات ـف ــاق
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س ــوت ـش ــي» ،وهـ ــو م ــا ع ـ ّـب ــر ع ـنــه أخ ـي ـرًا
وزي ــر الـخــارجـيــة ولـيــد املـعـلــم ،بالقول
ّ
إن «ال ـجــانــب ال ـتــركــي تـلــكــأ ف ــي تنفيذ
االتـفــاق ،ونسمع من األصــدقــاء الــروس
ّ
مصممة على تنفيذه ،ونحن
أن تركيا
ما زلنا ننتظر ذلــك ،لكن أيضًا للصبر
ح ــدود ،ويجب أن نحرر هــذه األرض»،
قبل أن يلفت إلى أن «األصدقاء الروس
ب ـ ــدأوا ي ـش ـعــرون ب ـن ـفــاد ص ـبــرنــا ،وهــم
يـتــواصـلــون مــع الـجــانــب الـتــركــي الــذي
نعتقد أنه يفتقد العقالنية والحكمة».
ول ـ ــم ي ـك ــن الـ ــوقـ ــت اإلضـ ــافـ ــي امل ـم ـن ــوح
ً
ألن ـق ــرة م ـن ـف ـصــا ع ــن ت ـق ـل ـبــات املــوقــف
األمـ ـي ــرك ــي امل ـع ـل ــن ف ــي شـ ــأن مـسـتـقـبــل
الوجود العسكري في سوريا ،والذي ال
تخفي روسيا وإيران وتركيا تنسيقها
العالي املستوى حوله .وال شـ ّـك في أن
«ضامني أستانا» الثالثة يتشاركون
الــرغ ـبــة فــي رؤي ــة ال ـج ـنــود األمـيــركـيــن
خـ ــارج امل ـي ــدان الـ ـس ــوري ،وإن تباينت
أسبابهم .وبينما ّ
أكدت روسيا وإيران
غير ّ
مرة أن عودة القوات الحكومية إلى
شــرق الـفــرات سيكون «الـحــل األفـضــل»
إذا مــا تــم االنـسـحــاب األم ـيــركــي ،لفتت
تركيا إلى أن الجانب األميركي أوضح
أنــه لــن ينسحب «لحساب عــودة قــوات
النظام».
وع ـل ــى رغ ــم ن ـج ــاح واش ـن ـطــن ف ــي كبح
ج ـمــاح الـتـصـعـيــد امل ـيــدانــي بــن تركيا
و«وحـ ــدات حماية الـشـعــب» على طول
خ ـطــوط ال ـت ـمــاس بــن مـنـبــج واملــالـكـيــة
خالل األشهر املاضية ،فإن ما يخرج من
ّ
معطيات يؤكد غياب «توافقات منجزة»
بـ ــن الـ ـج ــانـ ـب ــن الـ ـت ــرك ــي واألمـ ـي ــرك ــي
حتى اآلن ،إذ ال تــزال تنتظر تركيا من
حليفتها تسليمها قوائم باسم اإلدارات
املحلية في منبج ،لفحصها والتوافق
على األسماء الواردة فيها ،بينما يبدو
مـشــروع «املنطقة اآلمـنــة» عالقًا ضمن
إط ــار نـظــري ،مــع غـيــاب رؤي ــة مشتركة
بني مؤسسات البلدين املعنية ،أو بني
واشنطن وحلفائها األوروبيني ،بعدما
طلب منهم الرئيس األميركي ،دونالد
ترامب ،املشاركة في تشكيل «فرقة عمل
مـشـتــركــة» فــي ال ـشــرق ال ـســوري تتولى
مهمة «حفظ السالم».
(األخبار)

موسكو ّ
وعمان:
إلغالق مخيم
الركبان

ّ
تـ ــركـ ــزت ت ـص ــري ـح ــات وزي ــر
الخارجية الــروســي سيرغي
الف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروف ،خ ـ ـ ـ ــال زي ـ ــارت ـ ــه
لـ ـ ـ ـ ــأردن أمـ ـ ـ ــس ،عـ ـل ــى م ـلــف
م ـخ ـيــم ال ــركـ ـب ــان ال ـ ـحـ ــدودي،
إذ دعـ ــا إلـ ــى إغ ــاق ــه وعـ ــودة
قاطنيه إلــى بلداتهم وقراهم.
ّ
وذك ـ ــر الف ـ ــروف ب ــأن ــه «وف ـقــا
مل ــراق ـب ــن م ــن األم ـ ــم امل ـت ـحــدة
زاروا هــذا املخيم ،فــإن معظم
الـنــازحــن هـنــاك يرغبون في
الـ ـع ــودة إل ــى ب ـيــوت ـهــم ...ومــن
ال ـ ـ ـضـ ـ ــروري وقـ ـ ــف ال ـج ـه ــود
الـتــي تمنع حــريـتـهــم» .ولفت
إلــى أن «الـحــل األكـثــر بساطة
وف ـع ــال ـي ــة ي ـت ـم ـثــل ق ــي إن ـه ــاء
االح ـتــال األمـيــركــي فــي تلك
املـنـطـقــة الـ ـس ــوري ــة» ،مـعـتـبـرًا
أن «الــرك ـبــان ذري ـعــة عـلــى ما
ي ـب ــدو لــأم ـيــرك ـيــن لـلـحـفــاظ
على احتالل غير مشروع في
الجنوب» السوري.
وتـ ـ ـس ـ ــاوق م ــوق ــف ال ـض ـيــف
الــروســي مــع نظيره األردن ــي،
أيـمــن الـصـفــدي ،ال ــذي أكــد أن
«الـ ـح ــل األس ـ ـ ــاس والـ ـج ــذري
للركبان هو في عودة قاطنيه
إل ـ ــى مـ ـن ــاطـ ـقـ ـه ــم ...وظ ـ ــروف
التوصل إلــى هــذا الحل باتت
مـ ـت ــاح ــة اآلن» .ول ـ ـفـ ــت إل ــى
وجــود «اجتماع ثالثي مقبل
(أمـيــركــي ـ ـ روس ــي ـ ـ أردن ــي)
من أجل التوافق على حل هذه
القضية اإلنسانية الكبيرة».
(األخبار ،أ ف ب)

تقرير

فنزويال

ّ
تجرب الواليات المتحدة ،للمرة
الثالثة ،حظها في مجلس األمن ،سعيًا
الستصدار قرار ضد الرئيس نيكوالس
مساع تترافق مع استمرار
مادورو.
ٍ
التحركات التي يقودها االنقالبي خوان
غوايدو ،والتي ال تزال تقابلها كاراكاس
بالدعوة إلى الحوار ،في وقت تعمل
فيه على تعزيز عوامل صمودها
بوجه العقوبات األميركية
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ّ
ّ
سوريا :السرطان يتقدم على «سلم القتل»
فـ ـ ــي خـ ـ ـط ـ ــاب فـ ـ ــي ه ـ ـيـ ــوس ـ ـتـ ــون ،إن
«ال ـ ـ ـ ــوالي ـ ـ ـ ــات املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة سـ ـت ــواص ــل
ممارسة كل الضغوط الدبلوماسية
واالقتصادية ،للوصول إلى انتقال
سلمي إلى الديموقراطية» ،مضيفًا
أن «كل الخيارات مطروحة ،ويجب
أال ي ـ ـ ـحـ ـ ــاول نـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــوالس مـ ـ ـ ـ ــادورو
اخـتـبــار تصميم ال ــوالي ــات املـتـحــدة
األميركية».
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،ك ـت ــب م ـس ـت ـش ــار األمـ ــن
ال ـقــومــي األم ـي ــرك ــي ،ج ــون بــولـتــون،
فــي تغريدة أول مــن أمــس ،أن «هــذه
مـ ـج ــرد خـ ـط ــوة أولـ ـ ـ ــى» ،ف ــي إش ـ ــارة
إل ــى الـعـقــوبــات .ونـ ّـبــه وزي ـ َـر الــدفــاع
الفنزويلي ،فالديمير بادرينو ،في
ت ـغ ــري ــدة أخـ ـ ــرى ،إلـ ــى «م ـســؤول ـي ـتــه
ال ــدسـ ـت ــوري ــة ع ــن ح ـم ــاي ــة املــدن ـيــن
األب ــري ــاء ال ــذي ــن ي ـت ـظــاهــرون بشكل
سلمي» .وفيما رأى بولتون أن كوبا
شريك للنظام الفنزويلي ،فقد أشار
إلــى أن «الــواليــات املـتـحــدة حاضرة
ّ
تسهل
ملحاسبة أي دول ــة أو شــركــة
قمع الشعب الفنزويلي».
(األخبار ،أ ف ب)

لمى علي
فــي مشفى «الـبـيــرونــي» ال ـخــاص بمعالجة األورام،
تجلس آمنة ( 52عامًا) وابنتها ،في انتظار دورهــا
لتلقي جرعة العالج الشعاعي .مع بسمة ال تفارق
وجهها ،وتــوتــر تعكسه حــركــات جسدها ،ال تمانع
آمنة في سرد تفاصيل عالجها من سرطان الثدي،
املستمر منذ عــام  2010حتى ال ـيــوم ،وتنقلها بني
مشفيي «البيروني» و«األســد الجامعي» الحكوميني
لـلـحـصــول عـلــى أدويـ ــة وج ــرع ــات وص ــور وتحاليل
ّ
باملجان .رحلة العالج الصعبة التي تخللتها عملية
استئصال للثدي أثـمــرت ،وباتت آمنة تشعر بأنها
ت ـخ ـط ــت امل ـ ــراح ـ ــل ال ـص ـع ـب ــة فـ ــي م ــرض ـه ــا نـفـسـيــا
وج ـس ــدي ــا؛ إذ ت ـع ــود ب ـعــد ك ــل ج ــرع ــة إلـ ــى حـيــاتـهــا
الطبيعية وعملها في املنزل وخارجه .تعتقد آمنة بأن
غياب ثقافة الكشف املبكر عن األورام ،أوصلها إلى
عملية االستئصال بعد تأخر العالج ،ومع ذلك تقول:
ّ
«كتر خير الدولة ما عم تقصر مع كل املرضى».
أما ديمة ( 27عامًا) التي فقدت والدها قبل أشهر بعد
معاناته ألكثر من  3سنوات ،فال تتذكر من مراحل

عالج أبيها من سرطان الرئة إال أمله خالل جلسات
الـعــاج الكيميائي ،واالنـتـظــار فــي ال ــدور ،وصعوبة
التنقل بني منزلها واملشفى الوحيد الخاص بعالج
األورام ،واملــوجــود على أط ــراف العاصمة .وتــرى أن
ارتفاع نسب املوت بسبب السرطان يقع على عاتق
الجهات املعنية املسؤولة عن «ضعف الجانب الطبي»
وفــق رأيـهــا .وتضيف« :الفقر هو اللي مـ ّـوت أبــي ،لو
معنا مصاري لكنا سافرنا ّ
لبرا عالجناه».
يلفت أحــد األط ـبــاء فــي وزارة الـصـحــة (رف ــض ذكــر
ُ
اسمه) إلــى أن  %70من حــاالت السرطان تكتشف
في مراحل متأخرة في سوريا ،وأن اإلحصاء األخير
الــذي أعلنته الــوزارة ،والــذي يقول إنه في عام 2016
وصل عدد حــاالت اإلصابة بالسرطان إلى 18450
حالة تقريبًا ،فيما بلغ معدل اإلصابة  138حالة لكل
مئة ألــف مــن السكان ،غير دقـيــق .ويضيف إن تلك
األرق ــام «تـســاوي تقريبًا  %75من الرقم الواقعي...
ألن الـ ــدراسـ ــة ال ـت ــي يـعـتـمــد ف ـي ـهــا ال ـس ـجــل الــوط ـنــي
للسرطان للوصول إلى إحصائية شاملة تقوم على
قاعدة املشافي فقط ،أما القاعدة السكانية فهي غير
موجودة».

تـشـيــر ب ـعــض اإلح ـ ـصـ ــاءات ال ـعــامل ـيــة إل ــى أن مــرض
السرطان سيصبح «القاتل األول» فــي عــام .2030
أمــا في ســوريــا ،فيوضح الطبيب نفسه لـ«األخبار»
أنه «وفق اإلحصاءات الرسميةُ ،يعد مرض السرطان
املسبب الخامس للوفيات ...إال أن الواقع يقول غير
ذل ـ ــك ،وخ ــاص ــة أن س ـجــل ال ــوف ـي ــات غ ـيــر مـضـبــوط
الجودة ،وال يمكن االعتماد عليه في معرفة ترتيب
مسببات الوفيات الحقيقية ،فهو قائم على التقدير،
وه ـن ــاك ال ـعــديــد م ــن م ــرض ــى ال ـس ــرط ــان يـكـتــب في
ملفاتهم عند وفاتهم أن السبب هو احتشاء عضلة
قلبية ،وهذا يعود إلى عدم وجود منهجية صحيحة
لـتـعـلـيــم اإلح ـص ــاء الـطـبــي ف ــي ال ـجــام ـعــات واملـعــاهــد
الطبية» .وبــرأيــه ،فــإن ّ«األم ــراض القلبية ع ــادت بعد
انحسار الحرب لتحتل مرتبة القاتل األول ،ويليها
السرطان في املرتبة الثانية».
ومــن الــافــت فــي ملف عــاج الـســرطــان ،مــا كشفته
أرق ـ ــام ص ـ ــادرة ع ــن «امل ـك ـت ــب امل ــرك ــزي لــإح ـصــاء»
( )2016من أن عدد األطباء املتخصصني في جراحة
األورام انخفض من  35طبيبًا في عام  ،2013إلى 20
طبيبًا فقط في عام .2016
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◄ إعالنات رسمية ►
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تقرير

ّ
إردوغان ال يتحمل الخسارة:

مساع إللغاء انتخابات إسطنبول
ٍ

ال يزال رجب طيب إردوغان،
وحزبه الحاكم ،غير ّ
متقبلين
الصفعة التي تلقياها
في انتخابات إسطنبول
المحلية .وبعدما تبين أن
إعادة الفرز الجزئية لن تأتي
بنتيجة مرضيةّ ،
قرر «العدالة
والتنمية» طلب إعادة الفرز
في كل الدوائر ،في مقدمة
على ما يبدو إللغاء االنتخابات
في المدينة
إسطنبول ـــ حسني محلي

بـ ـع ــد أس ـ ـب ـ ــوع م ـ ــن إع ـ ـ ـ ـ ــادة ف ـ ـ ــرز وع ـ ـ ّـد
األص ــوات امللغاة فــي انتخابات تركيا
املحلية ،وفــي إسطنبول تحديدًا ،عقد
نائب رئيس «حزب العدالة والتنمية»،
علي إحـســان ي ــاووز ،مؤتمرًا صحافيًا
ليعلن أن حزبه سيعترض على نتائج
انتخابات إسطنبول بالكامل ،وسوف
يطلب مــن الهيئة العليا لالنتخابات
إع ـ ــادة ف ــرز وعـ ـ ّـد جـمـيــع األصـ ـ ــوات في
الــواليــة .وت ـحــدث ي ــاووز عــن «عمليات
تــزويــر كبيرة فــي العديد مــن صناديق
االق ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراع» ،وحـ ـ ّـمـ ــل أع ـ ـضـ ــاء ال ـل ـج ــان
االن ـت ـخــاب ـيــة امل ـس ــؤول ـي ــة ع ــن عـمـلـيــات
ال ـتــزويــر ه ــذه .وبــالـفـعــل ،ت ـقـ ّـدم الـحــزب
الحاكم بطلبه إلــى اللجنة االنتخابية
م ــن أجـ ــل إعـ ـ ــادة الـ ـف ــرز والـ ـع ـ ّـد لجميع
األص ـ ــوات فــي مــديـنــة إسـطـنـبــول ،على
أن تـقــوم اللجنة الـيــوم اإلثـنــن بإحالة
الطلب إلى الهيئة العليا لالنتخابات،
التي ستقوم بدورها بالنظر في الطلب
قبل الـ 11من الشهر الجاري.
الـ ــرد ع ـلــى ال ـخ ـطــوة ج ــاء ســري ـعــا على
لسان رئيس بلدية إسطنبول املنتخب،
أك ــرم إم ــام أوغ ـل ــو ،ال ــذي نــاشــد رئـيــس
وأع ـ ـض ـ ــاء ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ـل ـي ــا «االل ـ ـت ـ ــزام

بــالــدسـتــور وال ـقــوانــن وات ـخــاذ ق ــرارات
عــادلــة تنهي األزم ــة املـفـتـعـلــة ،وتسهم
ف ـ ـ ــي تـ ـحـ ـقـ ـي ــق االنـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــراج الـ ـسـ ـي ــاس ــي
واالج ـت ـمــاعــي فــي ال ـب ــاد» .وع ـقــد إمــام
أوغلو مؤتمرًا صحافيًا في إسطنبول،
قال فيه« :لقد انتهت اللجان االنتخابية
من ّ
عد وفرز  %78من األصوات امللغاة،
ً
بناء على طلب حزب العدالة والتنمية،
وت ـبــن أن ال ـف ــرق بـيـنــي وب ــن ب ــن علي
يـلــدريــم هــو  16380ص ــوت ــا» .وأض ــاف:
«قبل أن ننتهي من ّ
عد األصوات امللغاة،
ً
وبناء على طلب العدالة والتنمية ،خرج
املتحدثون باسم الحزب ليقولوا إنهم
سيعترضون على نتائج االنتخابات،
وسيطالبون الهيئة العليا بإعادة فرز
وع ـ ّـد جـمـيــع األص ـ ــوات فــي إسـطـنـبــول،
وعددها أكثر من  9ماليني» .وتوقع إمام
أوغ ـلــو ملـثــل ه ــذه العملية أن «تستمر
ّ
وكحد أدنى شهرًا
أكثر من ستة أشهر،
ّ
في حال زيادة عدد لجان الفرز والعد»،
وق ــال« :إنـنــي أنــاشــد الرئيس إردوغ ــان
ّ
تحمل مسؤولياته من أجــل االستقرار
السياسي وتحقيق املصالحة الوطنية،
وأنــا على استعداد للتعاون معه ،فهو
رئيس الجمهورية ،وعليه أن يتذكر أن
العدالة والتنمية يحكم إسطنبول منذ
 25عامًا ،كما على الجميع أن يتذكر أن
املناصب ليست أبدية ،وال يمكن ألحد
أن ي ــأخ ــذ مـنـصـبــه م ـعــه إلـ ــى اآلخـ ـ ــرة».
واستغرب إمام أوغلو «الضجة املفتعلة

انتهت اللجان
من عدّ
االنتخابية
وفرز  %78من
األصوات الملغاة

التي يثيرها مسؤولو العدالة والتنمية
واإلعـ ـ ـ ــام امل ــوال ــي ل ـهــم ف ــي م ــا يـتـعـلــق
بالتزوير في إسطنبول التي فزت فيها،
ولكنهم يفتخرون بنزاهة االنتخابات
ف ــي ال ــوالي ــات ال ـت ــي ف ــاز فـيـهــا ال ـعــدالــة
والتنمية» .وزاد بالقول« :لقد انتصرت،
ليس بــاألرقــام ،بل في وجــدان وضمير
وق ـل ــوب الـشـعــب ال ـتــركــي بــأكـمـلــه ،ولــن
نسمح ـ ـ بــاســم املــايــن الــذيــن صــوتــوا
ل ــي ـ ـ ـ ب ـت ـمــريــر أي مـ ــؤامـ ــرة تـسـتـهــدف
إسـ ـطـ ـنـ ـب ــول ،وسـ ـن ــداف ــع عـ ــن ح ـقــوق ـنــا
بالطرق الديمقراطية».
ب ـ ــدوره ،اس ـت ـغــرب نــائــب رئ ـيــس «ح ــزب
الشعب الـجـمـهــوري» ،بولنت تــازجــان،
ق ــرار «ال ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـيــة» ،وقـ ــال« :هــم
ي ـت ـحــدثــون ع ــن ع ـم ـل ـيــات ت ــزوي ــر خــال
عملية فرز ّ
وعد األصوات ،ولكن ينسون

إمام أوغلو :لن نسمح باسم الماليين الذين ّ
صوتوا لي بتمرير أي مؤامرة (أ ف ب)

أن الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة هـ ــي ال ـت ــي
قــامــت بتعيني رئـيــس وأع ـضــاء اللجان
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة املـ ـش ــرف ــة ع ـل ــى ص ـنــاديــق
االقـ ـت ــراع ،كـمــا كــانــوا يـفـتـخــرون بأنهم
ّ
كلفوا حوالى مليون من أعضاء العدالة
والتنمية مراقبة العملية االنتخابية».
وأض ــاف« :الــرئـيــس إردوغـ ــان هــو الــذي
يعني أعضاء الهيئة العليا لالنتخابات،
ووزيرا العدل والداخلية ّ
يعينان أعضاء
اللجان االنتخابية الفرعية».
وكان «حزب العدالة والتنمية» قد تقدم
بطلب إلــى الهيئة العليا لالنتخابات
إلعادة فرز ّ
وعد األصوات في العاصمة
أنقرة أيضًا ،حيث تقدم مرشح «الشعب
ال ـج ـم ـه ــوري» ،م ـن ـصــور ي ـ ـ ــاواش ،على
م ــرش ــح «الـ ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـي ــة» ،محمد
أوزحسكي ،بأكثر من  123ألف صوت.
ووافـ ـق ــت الـهـيـئــة الـعـلـيــا لــانـتـخــابــات
حتى اآلن على  58من طعونات «العدالة
وال ـت ـن ـم ـي ــة» فـ ــي عـ ـم ــوم ال ـ ـبـ ــاد ،فـيـمــا
رف ـضــت مـعـظــم ال ـط ـعــونــات ال ـتــي تـقــدم
ب ـه ــا ح ــزب ــا «الـ ـشـ ـع ــوب ال ــدي ـم ـق ــراط ــي»
و«الشعب الجمهوري» .وكان مرشحو
«حزب الشعب الجمهوري» قد فازوا في
انتخابات األحــد املــاضــي فــي  21واليــة
مـهـمــة ،م ــن بـيـنـهــا أن ـق ــرة وإسـطـنـبــول،
فيما فاز «حزب الشعوب الديمقراطي»
في  8واليات جنوب شرق البالد ،حيث
األغلبية السكانية من األكراد.
وتتوقع األوساط السياسية لـ«العدالة
وال ـت ـن ـم ـيــة» أن ي ـع ـتــرض ال ـح ــزب على
انتخابات إسطنبول ويطالب بإلغائها
إذا لــم تتغير النتائج بعد عملية فرز
وعـ ّـد جميع األصــوات .وقالت األوســاط
املــذكــورة إن «الـعــدالــة والتنمية» الــذي
يحكم مدينة إسطنبول ،وعدد سكانها
 16مليون نسمة ،يتخوف من أن يكشف
رئيس البلدية الجديد ،أكرم أمام أوغلو،
جميع ملفات الفساد .وتقدر املعلومات
ّ
الصحافية حجم هذه امللفات بما ال يقل
عن  200مليار دوالر منذ  ،1994عندما
أصبح إردوغــان رئيسًا للبلدية بعدما
حـصــل عـلــى  % 25مــن األص ـ ــوات ،حني
فشلت األحــزاب اليسارية الثالثة آنذاك
في االتفاق على مرشح مشترك.

إنا لله وإنا إليه راجعون
ب ـ ـمـ ــزيـ ــد مـ ـ ــن الـ ـ ــرضـ ـ ــى وال ـت ـس ـل ـي ــم
بمشيئة الله تعالى
ننعى إليكم وفاة فقيدنا الغالي
املرحوم
الشيخ
عبدالله يوسف زين العابدين مغنية
زوجته :الحاجة سهام يحيى
والدته :املرحومة الحاجة رقية علي
كمال
ولده :الصيدلي الدكتور حسن
ب ـن ــات ــه :ال ـح ــاج ــة إيـ ـم ــان وال ـح ــاج ــة
سهى وريما وزينة
أشقاؤه :األستاذ خليل واملرحومون
الشيخ مصطفى والــدكـتــور حبيب
والشيخ محمد
شقيقته :الحاجة آسية
أص ـ ـهـ ــرتـ ــه :ال ـ ـحـ ــاج غ ـ ـسـ ــان حـ ــدرج
والحاج علي حــدرج والسيد جهاد
فتوح والسيد علي ريحان وشمس
الدين
ووري ال ـ ـثـ ــرى فـ ــي جـ ـب ــان ــة ب ـلــدتــه
طيردبا
ُ
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ي ــوم
الثالثاء الواقع في  9نيسان 2019م
للرجال والنساء من الساعة الثالثة
بعد الظهر حتى الساعة السادسة
م ـ ـ ـسـ ـ ـ ً
ـاء فـ ـ ــي ج ـم ـع ـي ــة ال ـت ـخ ـص ــص
والتوجيه العلمي  -الرملة البيضاء
 قرب مركز أمن الدولة.كـمــا ت ـقــام ذكـ ــرى أس ـب ــوع ومـجـلــس
عــزاء عن روحــه في حسينية بلدته
ط ـيــردبــا ن ـه ــار ال ـس ـبــت ال ــواق ــع فيه
 2019/4/13الساعة الرابعة عصرًا.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلسفون :آل مغنية ويحيى وحدرج
وفتوح وريحان وشومان
وعموم أهالي بلدة طيردبا وقضاء
صور

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

تقرير

ّ
واشنطن توحد اإليرانيين:

استهداف الحرس الثوري له عواقب
وسط انقسام في
المؤسسات األميركية حول
القرار المرتقب اليوم بشأن
تصنيف الحرس الثوري
منظمة إرهابية ،والتشكيك
في جدوى الخطوة،
ّ
توحدت المؤسسات اإليرانية
على التحذير من أن اإلجراء
األميركي لن يمر بال ّرد
ع ــادت ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة إل ــى املــواقــف
الـتـصـعـيــديــة ضــد إي ـ ــران ،عـلــى مسافة
شهر مــن انتهاء املهلة الزمنية (حتى
 2أي ــار /مــايــو املـقـبــل) لــإعـفــاءات التي
مـنـحـتـهــا لـثـمــانــي دول م ــن الـعـقــوبــات
عـلــى الـنـفــط اإلي ــران ــي .ولـلـمــرة األول ــى،
ّ
صوبت واشنطن على القوات اإليرانية،
وت ـح ــدي ـدًا حـ ــرس الـ ـث ــورة اإلس ــام ـي ــة،
م ــن خ ــال اع ـتــزام ـهــا تـصـنـيـفــه كـكـيــان

إرهابي ،أسوة باملنظمات التي تغضب
األميركينيُ .
ويـعـ ّـد اإلج ــراء خطوة غير
مسبوقة في التعامل مع قوات مسلحة
تــابـعــة ل ــدول ــة ،فــي رســالــة واض ـحــة من
الـبـيــت األب ـي ــض تــؤكــد اع ـت ــزام تكثيف
ال ـض ـغ ــوط ض ــد طـ ـه ــران ،والـ ـت ــي ب ــدأت
م ـن ــذ إعـ ـ ــان ال ــرئ ـي ــس دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب
االنسحاب من االتفاق النووي.
وخرجت مختلف املؤسسات اإليرانية
بردود فعل غاضبة ،بعدما نقلت وكالة
«روي ـ ـت ـ ــرز» ع ــن م ـس ــؤول ــن أم ـيــرك ـ ْيــن
م ـع ـل ــوم ــات ع ــن أن واش ـن ـط ــن س ـتــقــدم
ال ـي ــوم اإلث ـن ــن عـلــى تـصـنـيــف الـحــرس
الثوري «منظمة إرهابية أجنبية» .وفي
انتظار أن تكشف ساعات اليوم توجه
البيت األبيض ،فإن املواقف املنددة في
طـهــران بلغت حـ ّـد التهديد بــالــرد على
القرار األميركي .ونقلت وكالة «فارس»
عـ ــن قـ ــائـ ــد ال ـ ـحـ ــرس ال ـ ـ ـثـ ـ ــوري ،مـحـمــد
عـلــي جـعـفــري ،تـحــذيــره مــن أن ــه «بـهــذه
الحماقة لن ينعم الجيش وقوات األمن
األمـيــركـيــة بـعــد اآلن بــال ـهــدوء الـســائــد
ال ـ ـيـ ــوم فـ ــي م ـن ـط ـقــة غ ـ ــرب آس ـ ـيـ ــا» .مــن
جهته ،نـ ّـبــه وزي ــر الـخــارجـيــة اإليــرانــي،

محمد جواد ظريف ،إلى أن املسؤولني
األمـ ـي ــركـ ـي ــن الـ ــراغ ـ ـبـ ــن فـ ــي تـصـنـيــف
«الحرس» منظمة إرهابية يريدون ّ
«جر
أميركا إلى مستنقع» نيابة عن رئيس
الوزراء اإلسرائيلي ،بنيامني نتنياهو.
وكتب ظريف في حسابه على «تويتر»:
«أن ـصــار نتنياهو الــذيــن يسعون منذ
وقت طويل إلى إدراج الحرس الثوري
اإليراني على قائمة املنظمات اإلرهابية
األجنبية ،يفهمون تمامًا عــواقــب ذلك
على القوات األميركية في املنطقة .هم
في الحقيقة يسعون إلى ّ
جر أميركا إلى
بالنيابة عنه».
مستنقع
ّ
وأكــد بيان وقعت عليه أكثرية أعضاء
الـبــرملــان ( 255نائبًا) أن طـهــران سترد
بــامل ـثــل ع ـلــى اإلج ـ ـ ــراء األم ـي ــرك ــي «غـيــر
املالئم واألخــرق» .وكشف رئيس لجنة
األمن القومي والسياسة الخارجية في
البرملان ،حشمت الله فالحت بيشه ،عن
صياغة «اقتراح قانون عاجل بموجبه
ستدرج إيــران القوات األميركية ضمن
ق ــائ ـم ــة الـ ـجـ ـم ــاع ــات اإلره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة ،مـثــل
داعــش ،فور إدراج األميركيني للحرس
الثوري» .يذكر أن قائد «الحرس ،محمد

جعفري كــان ه ـ ّـدد فــي  2017بأنه
علي ّ
إذا صــنـفــت واش ـن ـطــن ال ـقــوة اإليــران ـيــة
إرهــاب ـيــة «فـسـيـعـتـبــر ال ـحــرس ال ـثــوري
ال ـج ـيــش األم ـي ــرك ــي مـثـلــه م ـثــل تنظيم
ّ
داعش في جميع أنحاء العالم» .وظلت
فكرة تصنيف الحرس الثوري اإليراني
ّ
م ـن ـظ ـم ــة إره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة مـ ـ ـح ـ ــط جـ ـ ـ ــدل فــي
الواليات املتحدة وبني مؤسسات صنع
الـقــرار ،وال يــزال ّ
يعدها مسؤولون في
البنتاغون خطوة غير ذات جدوى ،فيما
ّ
كــان حــذر في السابق رافـضــون للفكرة
م ــن أن ـه ــا ت ـف ـتــح الـ ـب ــاب أم ـ ــام تـعــريــض
مـ ـس ــؤول ــن فـ ــي ال ـج ـي ــش واملـ ـخ ــاب ــرات
األمـيــركـيــة إلجـ ــراءات مماثلة قــد تقوم
بـ ـه ــا دول غـ ـي ــر ص ــديـ ـق ــة ل ــواش ـن ـط ــن.
ونـ ـ ـقـ ـ ـل ـ ــت صـ ـحـ ـيـ ـف ــة «وول سـ ـت ــري ــت
ج ــورن ــال» عــن مـســؤولــن أمـيــركـيــن أن
واشنطن ستعلن الـيــوم قــرارهــا بشأن
تصنيف الـحــرس الـثــوري ،مشيرة إلى
أن ال ــ«ب ـن ـت ــاغ ــون» وال ـ ــ«سـ ــي آي إي ــه»
يـخـشـيــان مــن أن تتسبب الـخـطــوة في
زي ــادة املخاطر على الـقــوات األميركية
أكثر من إضرارها باالقتصاد اإليراني.
(األخبار ،رويترز)
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إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
في املعاملة رقم 2018/653
طــالــب التنفيذ :بيت التمويل العربي
ش.م.ل .وكيله املحامي عارف العارف
املـنـفــذ عـلـيــه :مـحـمــود عــدنــان عيتاني
وكيله االستاذ حسان منيمنة
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :س ـ ـنـ ــدات بـقـيـمــة
/236240/د.أ .عدا اللواحق.
ت ــاري ــخ ق ـ ــرار ال ـح ـج ــز- 2017/12/7 :
تاريخ تسجيله2017/12/21 :
املطروح للبيع 2400 :سهم من العقار
 4/1475حارة حريك:
م ـس ـت ــودع  -ط ــاب ــق س ـف ـلــي ث ــان ــي حق
مختلف خاضع لنظام ملكية الطوابق
 يشترك ملكية الحقني املختلفني  1و 3و A 3وفي كل ما ورد عليها  -تأمني
كــامــل الـعـقــار رضــائــي درج ــة اول ــى مع
ح ــق ال ـت ـح ــوي ــل ح ـس ــب ش ـ ــروط الـعـقــد
الــدائــن بـيــت الـتـمــويــل الـعــربــي ش.م.ل.
(مصرف إسالمي).
مساحته/470 :م 2تقريبًا.
الـتـخـمــن/235000/ :د.أ .ال ـطــرح بعد
التخفيض /126900/ :%10د.أ.
تاريخ ومكان املزايدة:
وقد تحدد موعد املزايدة نهار الجمعة
الواقع في  2019/5/3الساعة العاشرة
صباحًا أمام رئيس دائرة تنفيذ بعبدا
في قصر عدل بعبدا املبنى الجديد.
ش ــروط الـبـيــع :فعلى الــراغــب بــالـشــراء
وقـبــل املـبــاشــرة بــاملــزايــدة إي ــداع مبلغ
مواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة
او مصرف مقبول باسم رئيس دائــرة
تنفيذ بعبدا او تقديم كفالة مصرفية
تضمن املبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن
نطاق الــدائــرة كما عليه وخــال ثالثة
ايام من قرار االحالة ايداع باقي الثمن
ت ـحــت طــائ ـلــة اعـ ـ ــادة املـ ــزايـ ــدة ب ــزي ــادة
بــال ـع ـشــر ع ـلــى م ـســؤول ـي ـتــه ك ـمــا عليه
وخالل عشرين يومًا تلي االحالة دفع
الثمن ورسم الداللة  %5والتسجيل.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا
خالصة حكم
صـ ـ ـ ــادر عـ ــن م ـح ـك ـم ــة الـ ـجـ ـن ــاي ــات فــي
الجنوب بالصورة الغيابية.
ل ـق ــد ح ـك ـم ــت هـ ـ ــذه امل ـح ـك ـم ــة ب ـت ــاري ــخ
 2019/3/21عـلــى املـتـهــم احـمــد راجــح
ال ـس ـح ـم ــران ــي ج ـن ـس ـي ـتــه ل ـب ـن ــان ــي13/
دوره  -عـ ـك ــار م ـح ــل اق ــامـ ـت ــه عـ ـك ــار -
مـلــك وال ــده والــدتــه سـهــام عـمــره 1977
أوقــف احتياطيًا بتاريخ 2016/7/27
ووجــاهـيــا فــي  2016/11/12ثــم أخلي
سبيله في  2018/4/30وحاليًا فار من
وجــه الـعــدالــة بالعقوبة التالية قــررت
املـحـكـمــة ت ـجــريــم امل ـت ـهــم أح ـم ــد راج ــح
السحمراني بجناية املادة  440/443ع
والحكم عليه ألجلها بعقوبة االشغال
الـشــاقــة م ــدة سـبــع س ـنــوات مــع غــرامــة
مليون ليرة لبنانية على أن تحتسب
لــه م ــدة توقيفه االحـتـيــاطــي وعـلــى ان
يحبس يومًا واحدًا عن كل عشرة آالف
ليرة لبنانية من الغرامة اذا تخلف عن
ادائ ـه ــا وت ـجــريــده م ــن حـقــوقــه املــدنـيــة
ومنعه مــن التصرف بأمواله املنقولة
وغير املنقولة ومن اقامة اي دعــوى ال
تتعلق بأحواله الشخصية طيلة مدة
فــراره من وجــه العدالة واإلص ــرار على
انفاذ مذكرة القاء القبض بحقه ونشر

خالصة الحكم فــي الجريدة الرسمية
وفي جريدة األخبار والرسوم.
وف ـقــا ل ـل ـمــواد  440/443ع م ــن قــانــون
ال ـع ـق ــوب ــات .الرت ـك ــاب ــه ج ـنــايــة تــرويــج
عملة مزيفة مع العلم باألمر.
وقـ ــررت اس ـقــاطــه مــن ال ـح ـقــوق املــدنـيــة
وعينت له قيمًا الدارة امواله طيلة مدة
فراره.
صيدا في 2019/3/21
الرئيس األول جدايل
التكليف 602
خالصة حكم
صـ ـ ـ ــادر عـ ــن م ـح ـك ـم ــة الـ ـجـ ـن ــاي ــات فــي
الجنوب بالصورة الغيابية.
ل ـق ــد ح ـك ـم ــت ه ـ ــذه امل ـح ـك ـم ــة ب ـت ــاري ــخ
 2019/3/21على املتهم احـمــد راجــح
ال ـس ـح ـم ــران ــي جـنـسـيـتــه ل ـب ـن ــان ــي13/
الـ ـ ـ ــدورة  -ح ـل ـبــا م ـح ــل اق ــام ـت ــه حـلـبــا
 س ــاح ــة ح ـل ـبــا  -م ـل ــك ع ـب ــد الــرح ـمــنالسحمراني والدته سهام عمره 1977
أوق ــف غـيــابـيــا بـتــاريــخ 2015/11/26
وادخ ـ ــل ال ـس ـجــن ف ــي  2016/3/22ثم
أخلي سبيله في  2016/5/27وحاليًا
فار من وجه العدالة بالعقوبة التالية
قـ ــررت املـحـكـمــة ت ـجــريــم امل ـت ـهــم أحـمــد
راجـ ـ ــح ال ـس ـح ـم ــران ــي ب ـج ـن ــاي ــة امل ـ ــادة
 440/443ع وادانـ ـت ــه بـجـنـحــة امل ــادة
 636ع والـحـكــم عليه ألجلها بعقوبة
االشغال الشاقة مدة سبع سنوات مع
غــرامــة مليون لـيــرة لبنانية وعـلــى أن
تحتسب لــه م ــدة توقيفه االحتياطي
وعـلــى ان يحبس يــومــا واح ـدًا عــن كل
عشرة آالف ليرة لبنانية مــن الغرامة
اذا تـخـلــف ع ــن ادائـ ـه ــا وت ـج ــري ــده من
حـقــوقــه املــدنـيــة ومـنـعــه مــن الـتـصــرف
بــأمــوالــه املنقولة وغـيــر املنقولة ومن
اق ــام ــة اي دعـ ــوى ال تـتـعـلــق بــأحــوالــه
الشخصية طيلة مــدة ف ــراره مــن وجه
الـعــدالــة واإلص ـ ــرار عـلــى ان ـفــاذ مــذكــرة
الـ ـق ــاء ال ـق ـبــض ب ـح ـقــه ون ـش ــر خــاصــة
ال ـح ـكــم ف ــي ال ـج ــري ــدة الــرس ـم ـيــة وفــي
جريدة األخبار.
وف ـ ـقـ ــا ل ـ ـل ـ ـمـ ــواد  440/443ع 636 -
ع مـ ــن قـ ــانـ ــون الـ ـعـ ـق ــوب ــات .الرت ـك ــاب ــه
جـنــايــة تــرويــج عملة أمـيــركـيــة م ــزورة
واستعمالها واحتيال وسرقة هاتف
محمول.
وقـ ــررت اس ـقــاطــه مــن ال ـح ـقــوق املــدنـيــة
وعينت له قيمًا الدارة امواله طيلة مدة
فراره.
صيدا في 2019/3/21
الرئيس األول جدايل
التكليف 602
خالصة حكم
صـ ـ ـ ــادر عـ ــن م ـح ـك ـم ــة الـ ـجـ ـن ــاي ــات فــي
الجنوب بالصورة الغيابية.
لقد حكمت هــذه املحكمة على املتهم
أح ـم ــد راج ـ ــح ال ـس ـح ـمــرانــي جنسيته
لبناني 13/دوره  -عكار محل اقامته
الدوره  -عكار والدته سهام عمره 1977
أوقــف احتياطيًا بتاريخ 2016/10/3
ووجاهيًا فــي  2016/10/31ثــم أخلي
سبيله في  2018/4/30وحاليًا فار من
وجــه الـعــدالــة بالعقوبة التالية قــررت
املـحـكـمــة ت ـجــريــم امل ـت ـهــم أح ـمــد راج ــح
السحمراني بجناية املادة  440/443ع
والحكم عليه ألجلها بعقوبة االشغال

تدعو الجمعية التعاونية لصيادي االسامك يف االوزاعي
الجمعية العمومية لالنعقاد يف مركزها يف االوزاعي بتاريخ
االثنني يف  ٢٠١٩/٥/٦الساعة  9صباحاً .واذا مل يكتمل
النصاب تعقد الجلسة بعد ساعة يف املكان نفسه وعىل
جدول أعاملها زيادة اعضاء مجلس االدارة عرب تعديل
الفقرة االوىل من املادة  34من النظام االسايس.

الـشــاقــة م ــدة سـبــع س ـنــوات مــع غــرامــة
م ـل ـيــون ل ـي ــرة لـبـنــانـيــة وت ـج ــري ــده من
حـقــوقــه املــدنـيــة ومـنـعــه مــن الـتـصــرف
بــأمــوالــه املنقولة وغـيــر املنقولة ومن
اق ــام ــة اي دعـ ــوى ال تـتـعـلــق بــأحــوالــه
الشخصية طيلة مــدة ف ــراره مــن وجه
ال ـعــدالــة واإلص ـ ــرار عـلــى ان ـفــاذ مــذكــرة
الـ ـق ــاء ال ـق ـبــض ب ـح ـقــه ون ـش ــر خــاصــة
ال ـح ـكــم ف ــي ال ـج ــري ــدة الــرس ـم ـيــة وفــي
جريدة األخبار والرسوم.
وف ـقــا ل ـل ـمــواد  440/443ع م ــن قــانــون
ال ـع ـق ــوب ــات .الرت ـك ــاب ــه ج ـنــايــة تــرويــج
عملة أميركية مزيفة.
وق ــررت اسـقــاطــه مــن الـحـقــوق املدنية
وعـيـنــت ل ــه قـيـمــا الدارة ام ــوال ــه طيلة
مدة فراره.
صيدا في 2019/3/21
الرئيس األول جدايل
التكليف 602
إعالن
ت ـجــري املــديــريــة ال ـعــامــة لــأمــن الـعــام
م ـنــاق ـصــة ع ـمــوم ـيــة (م ـح ــاول ــة أولـ ــى)
ف ــي ت ـم ــام ال ـس ــاع ــة ال ـع ــاش ــرة م ــن يــوم
ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع ف ـيــه ،2019/04/30
وذلك في قاعة املناقصات في املديرية
العامة لــأمــن الـعــام – املبنى املــركــزي
رقـ ـ ــم  /3/الـ ـط ــاب ــق ال ـ ـثـ ــالـ ــث ،ل ـت ـلــزيــم
زي ـ ـ ــت آلـ ـ ـي ـ ــات وم ـ ـ ــول ـ ـ ــدات ك ـه ــرب ــائ ـي ــة
عــائــدة للمديرية الـعــامــة لــأمــن العام
لسنة  ،2019مــوضــوع دفـتــر الـشــروط
االداريـ ــة الـخــاصــة رقــم /94م ل تاريخ
.2019/04/03
ي ـم ـكــن ل ـل ــراغ ـب ــن اإلش ـ ـتـ ــراك ف ــي ه ــذه
املناقصة العمومية ،اإلطالع واستالم
دفتر الشروط املذكور أعاله في دائرة
املــال والـعـتــاد – شعبة التلزيم ،خالل
أوق ــات ال ــدوام الــرسـمــي ،على أن ّ
تقدم
ال ـع ــروض فــي مـهـلــة أقـصــاهــا الـســاعــة
الرابعة عشرة من آخر يوم عمل يسبق
مــوعــد املـنــاقـصــةُ ،
ويــرفــض كــل عــرض
يصل بعد هذا التاريخ.
م ــاح ـظ ــة :إذا ص ـ ــادف ن ـه ــار الـتـلــزيــم
املذكور أعاله يوم عطلة رسمي ،يعتبر
يــوم العمل ال ــذي يليه مــوعـدًا لجلسة
التلزيم.
مدير عام األمن العام
عنه  /رئيس مكتب الشؤون االدارية
العميد الياس البيسري
التكليف 612
إعالن
ت ـجــري املــديــريــة ال ـعــامــة لــأمــن الـعــام
مناقصة عمومية (محاولة أولــى) في
تـمــام الـســاعــة الـتــاسـعــة والـنـصــف من
يوم الثالثاء الواقع فيه ،2019/04/30
وذلك في قاعة املناقصات في املديرية
العامة لألمن العام – املبنى املركزي رقم
 /3/الطابق الثالث ،لتلزيم آلة طباعة
لــونــن ل ــزوم مطبعة املــديــريــة الـعــامــة
ل ــأم ــن الـ ـع ــام ل ـس ـنــة  ،2019مــوضــوع
دفـتــر ال ـشــروط االداريـ ــة الـخــاصــة رقــم
/93م ل تاريخ .2019/04/03
ي ـم ـكــن ل ـل ــراغ ـب ــن اإلش ـ ـتـ ــراك ف ــي ه ــذه
املناقصة العمومية ،اإلطالع واستالم
دفتر الشروط املذكور أعاله في دائرة
املــال والـعـتــاد – شعبة التلزيم ،خالل
أوق ــات ال ــدوام الــرسـمــي ،على أن ّ
تقدم
ال ـع ــروض فــي مـهـلــة أقـصــاهــا الـســاعــة

الرابعة عشرة من آخر يوم عمل يسبق
مــوعــد املـنــاقـصــةُ ،
ويــرفــض كــل عــرض
يصل بعد هذا التاريخ.
م ــاح ـظ ــة :إذا ص ـ ــادف ن ـه ــار ال ـت ـلــزيــم
املذكور أعاله يوم عطلة رسمي ،يعتبر
يــوم الـعـمــل ال ــذي يليه مــوعـدًا لجلسة
التلزيم.
مدير عام األمن العام
عنه  /رئيس مكتب الشؤون االدارية
العميد الياس البيسري
التكليف 612
إعادة إعالن
ت ـع ـي ــد م ـص ـل ـح ــة األب ـ ـ ـحـ ـ ــاث ال ـع ـل ـم ـيــة
الزراعية اجراء مناقصة عامة بواسطة
ال ـظ ــرف امل ـخ ـتــوم لـتـلــزيــم ت ـقــديــم قطع
غيار لزوم محطات الرصد الجوي في
محطة تل العمارة.
امل ـكــان :محطة تــل الـعـمــارة الــزراع ـيــة ـ ـ
رياق ـ ـ البقاع.
ال ــزم ــان :الـســاعــة ال ـعــاشــرة مــن صباح
يوم الثالثاء الواقع بتاريخ .2019/5/7
فعلى مــن يـهـ ّـمــه االم ــر الـحـصــول على
دفـتــر ال ـشــروط ال ـخــاص امل ــودع نسخًا
ع ـنــه ف ــي م ـح ـطــة ت ــل ال ـع ـم ــارة ـ ـ ـ ـ ري ــاق
ـ ـ ـ ال ـب ـقــاع ل ــدى ق ـســم امل ـنــاق ـصــات وفــي
م ـح ـط ــة الـ ـفـ ـن ــار ـ ـ ـ ـ ـ جـ ــديـ ــدة امل ـ ــن ل ــدى
السيد غي قــاروط ضمن اوقــات الدوام
الرسمي علمًا بــأن ثمن كل نسخة عن
دفتر الـشــروط هــو خمسون ألــف ليرة
لبنانية.
ترسل العروض مباشرة وتسلم باليد
الى ادارة مصلحة االبحاث العلمية في
محطة تل العمارة ـ ـ رياق ـ ـ البقاع خالل
الدوام الرسمي على ان تصل العروض
قبل الساعة الثالثة عشرة من آخر يوم
عمل يسبق تاريخ اجراء هذه املناقصة
وتهمل الـعــروض التي تصل بعد هذا
املوعد.
تل العمارة في APR 2019 02
رئيس مجلس االدارة ـ ـ املدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف 598
إعالن
ت ـع ـل ــن كـ ـه ــرب ــاء لـ ـبـ ـن ــان ع ـ ــن رغ ـب ـت ـهــا
ف ــي إج ـ ــراء اسـ ـت ــدراج عـ ــروض لتقديم
وتركيب مولد ديزل لزوم معمل بعلبك.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
العروض املذكور اعاله الحصول على
نسخة من دفتر الشروط من مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طريق

◄ مبوب ►
◄ مطلوب ►
A pharmaceutical co. is hiring medical
representatives to cover the areas
Dahieh٬ Metn/Keserwan. For those
interested CV to boctico@boctico.com.lb
مـ ـطـ ـل ــوب مـ ـهـ ـن ــدس مـ ـعـ ـم ــاري خـ ـب ــرة 5
سـ ـن ــوات ل ـل ـع ـمــل ل ـ ــدى م ـك ـتــب دراسـ ـ ــات
.وإشراف في الحمراء
Bashir.itaniiciintl@gmail.com

دعوة

رشف الهيئة االداريّة التحاد جمع ّيات خريجي جامعة القديس
تت ّ
يوسف بدعوة أعضاء االتحاد اىل جمعيّة عموميّة تُعقد يف الساعة
الثالثة بعد ظهر يوم الثالثاء الواقع يف  23نيسان  2019يف مركز
االتحاد (حرم الرياضة واإلبتكار يف الطابق السادس املبنى  )Bوذلك
النتخاب هيئة اداريّة جديدة ورئيساً جديدا ً لالتحاد.

ال ـن ـهــر وذل ـ ــك ل ـق ــاء م ـب ـلــغ ق ـ ــدره 000/
/50ل.ل.
تسلم ال ـعــروض بــالـيــد إل ــى امــانــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا ان آخــر مــوعــد لتقديم الـعــروض
هو نهار الجمعة الواقع في 2019/5/3
ع ـنــد ن ـهــايــة الـ ـ ــدوام الــرس ـمــي الـســاعــة
 11.00قبل الظهر.
بيروت في  4نيسان 2019
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 611
إعالن
تـعـلــن شــركــة كـهــربــاء لـبـنــان الشمالي
املـغـفـلــة ـ ـ ـ ال ـقــادي ـشــا ع ــن تـمــديــد مهلة
استدراج العروض العائد لشراء 1000
خــرطــوش فـيــزيـبــل 40 - 25 - 16 - 10
أمبير  24 -ك.ف ،.وذلك وفق املواصفات
الفنية والـشــروط االداري ــة املـحــددة في
دف ـتــر ال ـش ــروط ال ــذي يـمـكــن الـحـصــول
على نسخة عنه لقاء مبلغ خمسماية
الــف لـيــرة لبنانية (تـضــاف  )TVAمن
دائ ـ ـ ــرة ال ـ ـشـ ــؤون امل ـش ـت ــرك ــة ف ــي مــركــز
الشركة في البحصاص ما بني الساعة
 8صباحًا و 12ظهرًا من كل يوم عمل.
ت ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض ف ــي أم ــان ــة ال ـس ــر فــي
القاديشا ـ ـ البحصاص.
ت ـن ـت ـهــي مـ ـ ــدة تـ ـق ــدي ــم الـ ـ ـع ـ ــروض ي ــوم
الـثــاثــاء الــواقــع فـيــه  30نـيـســان 2019
الساعة  12ظهرًا ضمنًا.
مدير القاديشا
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 620

◄ خرج ولم يعد ►
غادر العمال البنغالدشيون
MUSTAFA
ANOWAR HOSSAIN
MOMINUL ISLAM
SUMON MOLLIK
NASIR MIAH
NASIR UDDIN
TAJUL ISLAM
MOHIDUL ISLAM
KRISNA CHANDRA DAS
AMIN UR RAHAMAN
MOHAMMAD ALI MONDOL
KALAM
TANVIR MIAH
KHOKON MIAH
MOHAMMED ZIA UDDIN ANIK
SHEIK BADSHA
ASHRAFUL
RASEL MIAH
MOHAMMAD MOHIDUL APU
TAZAL ISLAM
SOHEL MIAH
SUMON BHUIYAN
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قضية

ُ
ّ
ً
الفن واألخالق :ما العمل حين يكون الوحش جميال؟
عن حظر أغنيات مايكل جاكسون بعد اتهامه بالبيدوفيليا

جوي سليم
يـ ـق ــول ب ـ ـلـ ــزاك إن «امل ـ ـجـ ــد هـ ــو شـمــس
املـ ــوتـ ــى» .أح ـي ــان ــا ي ـم ـكــن ل ـه ــذا امل ـجــد
ن ـف ـســه أن ي ـص ـبــح م ـ ـصـ ــدرًا لـظـلـمــات
إضافية داخــل قبور هــؤالء .بعد نحو
ت ـس ــع س ـ ـنـ ــوات مـ ــن مـ ــوتـ ــه ،ع ـ ــاد اس ــم
مايكل جاكسون إلى الواجهة بكثافة
فــي الـشـهــر األخ ـيــر ،لـيــس عـبــر أغانيه
ً
أو نـتــاجــه الـفـنــي ال ــذي لــم يـغــب أصــا
ب ـغ ـ ُيــابــه ،ول ـكــن ع ـبــر ف ـتــح م ـلــف ظننا
أنه أقفل في العقد املاضي ،وهو ملف
ّ
بالتحرش الجنسي باألطفال.
اتهامه
Leaving
Neverland
ـي
ـ
ق
ـ
ئ
ـا
ـ
ث
و
أح ــدث
ّ ً
ضجة
(إنتاج  ،HBOإخــراج دان ريد)
كبيرة قــررت على إثــرهــا إذاع ــات عدة
ّ
ح ــول الـعــالــم االمـتـنــاع عــن ب ــث أغــانــي
مــايـكــل جــاك ـســون م ـج ــددًا ،بــاإلضــافــة
إلى قرارات ملؤسسات أخرى بمقاطعة
اإلرث الفني لـ«ملك البوب» ،إلى جانب
االنـقـســام الــذي أحــدثــه الوثائقي على
مـ ــواقـ ــع ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي بــن
معجبي جــاكـســون ومهاجميه .حتى
ّ
إن املعجبني نظموا فــي بعض الــدول
وق ـ ـفـ ــات ت ـض ــام ـن ـيــة فـ ــي ال ـ ـشـ ــارع مــع
الـفـنــان ،فــي وقــت أعلنت فيه مؤسسة
شبكة
مــاي ـكــل جــاك ـســون مـقــاضــاتـهــا
ً
 HBOبمبلغ مئة مليون دوالر ،متهمة
الفيلم بأنه اغتيال معنوي لجاكسون
بشكل فضائحي ،و«مـحــاولــة شنيعة
ٍ
ومثيرة للشفقة الستغالل وجني املال
من مايكل جاكسون ،وإع ــادة صياغة
ادعاءات قديمة وفاقدة للشرعية».
ّ
الــوثــائـقــي امل ـكـ ّـون مــن جــزء يــن وال ـهــزة
التي أحدثها فــي عالم الفن وامليديا،
نقاش
يلقيان الـضــوء مــن جديد على
ٍ
ق ــدي ـ ٍـم وإش ـكــال ـيــة غـيــر مـحـلــولــة حــول
ّ
إمـ ـك ــانـ ـي ــة فـ ـص ــل الـ ـ ـف ـ ــن ع ـ ــن الـ ـفـ ـن ــان،
ً
ويثيران سؤاال حول ضرورة مقاطعة
ـان مــا ،عقابًا لــه ـ ـ خصوصًا
أعـمــال فـنـ ٍ
إذا ك ــان ال ي ــزال حـ ّـيــا ـ ـ عـلــى فـعـ ٍـل غير
ـوك غـيــر أخــاقــي .هــذا
قــانــونــي أو س ـلـ ٍ
مستويات جديدة
النقاش وصــل إلــى
ٍ
في السنتني األخيرتني ،ال سيما بعد
فضيحة هارفي وينستني وبدء حراك
 Me tooفي أعقابها ،ملحاربة التحرش
والتمييز على أساس الجنس.

هل نستمر في االستماع إلى
مايكل جاكسون؟
عقب عرض الوثائقي ،انتشر هاشتاغ
« MuteMJ#أسكتوا مايكل جاكسون».
أص ـ ـ ــدرت إذاعـ ـ ـ ــات ك ـن ــدي ــة ،أس ـتــرال ـيــة
ونيوزيالندية قرارًا باالمتناع عن بث
أغاني جاكسون .متحف كرة القدم في
ً
بريطانيا أزال تمثاال للفنان األميركي.
مسلسل «ذي سمبسونز» أزال حلقة
ت ـعــود إل ــى ع ــام  1991ألن ـهــا تتضمن
أغ ـ ــان ـ ــي جـ ــاك ـ ـسـ ــون ،وش ـ ــرك ـ ــة «ل ـ ــوي
ف ــويـ ـت ــون» ألـ ـغ ــت م ـج ـمــوعــة امل ــاب ــس
املستوحاة من أسلوبه .كل ذلك مقابل
ُ
رفض املعجبني ،الذين يصل جزء كبير
منهم إلى حد الهوس ُبالفنان ،ما ورد
في الوثائقي وانصرافهم إلــى الدفاع
الحاد عن أيقونتهم .يكفي أن تختار
حاليًا أي أغنية لجاكسون على موقع
«يوتيوب» حتى تعثر على التعليقات
التي ازدادت في األسبوعني األخيرين،
والــرافـضــة جميعها تصديق مــا جاء
على لسان الضحيتني في الفيلم.
ع ـلــى امل ـس ـت ــوى ال ـ ـفـ ــردي ،ق ــد تـبــاغـتــك
أغ ـن ـيــة ملــاي ـكــل جــاك ـســون ع ـلــى إح ــدى
اإلذاع ـ ــات ب ـعــد أن ت ـكــون ق ــد شــاهــدت
الوثائقي أو سمعت األخبار عنه .ماذا
تفعل؟ هل تطفئ الراديو مثلما يفعل
ّ
ّ
اإلذاع ــة
املـتــديــن وقــت ٍّاألذان؟ أم تغير ً
بـحـثــا ع ــن م ـغــن «أك ـث ــر أخ ــاق ـي ــة» من
جاكسون؟

مــا تـعــرفــه يـصـعــب أن تـتـصــرف بعده
كأنك ال تعرفه .على األرجح ،ستطاردك
صـ ـ ــور ج ــايـ ـم ــس س ــاي ـف ـت ـش ــاك وويـ ــد
روبسون ،حني كان األول في العاشرة
والثاني في السابعة من العمر ،في كل
مرة تستمع فيها إلى أغنية لجاكسون
أو تـشــاهــده فــي فـيــديــو أو ربـمــا فقط
حــن تسمع باسمه .كــان كــا الطفلني
ّ
في تلك السن عندما بدأ جاكسون يقيم
عالقات جنسية معهما .على األقل هذا
مــا يــرويــه ال ـشــابــان بـعــد نـحــو ثالثني
سنة مــن تعرفهما وعائلتيهما على
جاكسون الــذي استقبلهم فــي قصره
ً
«نيفرالند» في كاليفورنيا ،جاعال من
الطفلني نجمي عروضه ،حيث رقصا
ـرات طويلة بجانبه على املـســرح،
لـفّـتـ ٍ
كـ ــل ع ـلــى ح ـ ــدة .ت ـفــاص ـيــل تـصــويــريــة
ل ـل ـع ــاق ــات ال ـج ـن ـس ـيــة ب ــن جــاك ـســون
الثالثيني آنذاك ،وبني طفلني لم يصال
ّ
إلــى ســن البلوغ بعد .تفاصيل يمكن

القول إنها مثيرة للغثيان ،وقد تتركك
وانزعاج يدومان أيامًا .لكن
في صدمةٍ
ٍ
ماذا بعد؟
صـحـيـفــة «ك ــوري ـي ــه أن ـتــرنــاس ـيــونــال»
الـ ـ ـف ـ ــرنـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــة ج ـ ـم ـ ـعـ ــت ب ـ ـع ـ ــض آراء
لصحافيني يــؤيــدون مقاطعة أغــانــي
ج ــاكـ ـس ــون وآخ ـ ــري ـ ــن ع ـ ــارض ـ ــوا ذلـ ــك.

عام  ،1985أصدر سيرج
غينسبور كليب Un zeste de
 citronحيث ظهر مع ابنته نصف
عاريين في مشهدية إيروتيكية
الـصـحــافــي ستيفن هــايــدن فــي موقع
«أب روكــس» رأى أن الوثائقي «يدمر
تـ ــرف االس ـت ـم ــاع األن ــان ــي ملــوس ـي ـقــاه،
وال ـ ــذي (الـ ـت ــرف) يـمـكـنــه أن يـجــردهــا
م ــن ح ـيــاتــه الـشـخـصـيــة ،كــأن ـنــا لسنا

أحدث وثائقي  Leaving Neverlandضجة وانقسامًا كبيرًا بين معجبي جاكسون ومهاجميه

ج ـ ـ ــزءًا مـ ــن امل ـن ـظ ــوم ــة ال ـب ـي ـئ ـي ــة ال ـتــي
س ـم ـحــت ل ــه ب ــاالعـ ـت ــداء جـنـسـيــا على
األطـ ـف ــال» .بــالـنـسـبــة إل ــى ه ــاي ــدن ،فــإن
جــاكـســون ،بفضل شـهــرتــه ،تمكن من
إغ ــراء هــذيــن الطفلني وكـ ْـســب ثقتهما
وثـ ـق ــة ع ــائ ـل ـت ـي ـه ـم ــا ،مـ ـشـ ـيـ ـرًا إلـ ـ ــى أن
«ليفينغ نيفرالند» يذكرنا بأن الفرح
ال ــذي خلقته أغـنـيــة ب ــوب (م ــن أغــانــي
ج ــاك ـس ــون) ع ـنــد مــايــن األش ـخ ــاص،
كــان ثمنها آالمــا رهيبة تعرضت لها
م ـخ ـلــوقــات ب ــري ـئ ــة .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،رأت
الـصـحــافـيــة ف ــي م ــوق ــع «س ــي أن أن»،
كايت مالتبي ،أن موسيقى جاكسون
تحافظ على مكانة عظمى فــي اإلرث
وأغان لها أثر مثل
الثقافي األميركي،
ٍ
 Billie Jeanوغ ـيــرهــا «لـيـســت أورام ــا
س ــرط ــان ـي ــة م ـع ــزول ــة ي ـ ًم ـكــن أن ن ـقــوم
باستئصالها» ،متسائلة إن كان علينا
أن نفترض أن الفنانني الذين نحبهم،
«هم رجال ونساء جيدون» .أما مديرة

ال ـبــرامــج فــي  ،Antenne Bayernأكـبــر
إذاعــة خاصة في أملانيا ،فقد اعتبرت
ً
أننا «لسنا قضاة كي نحاسب فنانًا».
اإلذاعـ ــة اخ ـتــارت أن تـظــل تـبــث أغــانــي
ج ــاكـ ـس ــون ،وتـ ــدافـ ــع ع ــن ه ـ ــذا الـ ـق ــرار
بــالـقــول« :ه ــذا ال يعني أنـنــا نتجاهل
ال ـن ـقــاش ح ــول س ــوء مـعــامـلــة األط ـفــال
أو أننا نتقبل استغالالت كهذه .ولكن
املوقف بمجمله مربك».
مـ ـ ـ ـ ــن جـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه ،لـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت م ـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ــع «ذي
ك ــونـ ـف ــرس ــايـ ـش ــن» األس ـ ـ ـتـ ـ ــرالـ ـ ــي إل ــى
مشكلة أســاسـيــة فــي ق ــرارات ع ــدد من
ّ
اإلذاعـ ـ ــات ع ــدم ب ــث أغــانــي جــاكـســون،
وه ــي أن ـنــا نـنـســى عـمــومــا أن صناعة
ـص
امل ــوس ـي ـق ــى ل ـي ـســت ص ـن ــاع ــة ش ـخـ ٍ
واحد ،وأن أغنية ملايكل جاكسون ،هي
ٍ
فــي الــواقــع أغنية عـشــرات األشـخــاص
ال ــذي ــن ع ـم ـل ــوا ع ـل ــى إص ـ ــداره ـ ــا ،ب ــدءًا
ً
ب ــامل ــوس ـي ـق ــي وص ـ ـ ـ ــوال إلـ ـ ــى م ـه ـنــدس
ال ـصــوت .أي إن عـقــاب جــاكـســون على
ـال م ـش ـي ـن ــة ،يـ ـط ــال ع ـم ــل وت ـعــب
أفـ ـ ـع ـ ـ ٍ
أش ـخ ــاص ال ذن ــب ل ـهــم .امل ـق ــال يــذهــب
ّ
املستمر
أيضًا إلــى ض ــرورة «التذكير
بما فعله جــاكـســون بـغــرض التوعية
ضد االستغالل الجنسي الذي يشتهر
فيه املجال املوسيقي عوضًا عن منع
ّ
بث أغنياته».

فاشية المنع
ه ـ ــذا ال ـن ـق ــاش ال ـ ـطـ ــارئ ي ــأخ ــذن ــا إل ــى
ّ
وقديم جدًا مرتبط باملوقف
ٍ
نقاش أعم ّ
ً
م ــن ن ـتــاج ف ــن ــان م ــا ب ـن ــاء عـلــى حياته
الشخصية .امتألت السنوات املاضية
باألمثلة فــي هــذا املـجــال ،ال سيما مع
تنامي الخطاب املناهض لالعتداءات
الجنسية والتحرش ،وازدي ــاد الوعي
عمومًا بمناهضة التمييز على أساس
ّ
جنسي .لعل املخرج رومان بوالنسكي
ك ــان ّأول الـفـنــانــن املـعــاصــريــن الــذيــن
افتتحوا السجال حول هذه اإلشكالية،
بعد اتهامه عام  1977باغتصاب فتا ٍة
في الثالثة عشر من العمر (سامانثا
غيمر) .اسم بوالنسكي يرد في صدارة
املشاهير الــذيــن أث ــاروا الجدل
أسـمــاء
ً
وخلقوا معضلة لدى الــرأي العام بني
االستمرار في استهالك نتاجهم الفني
ـف أخ ــاق ــي يـقــاطــع
وب ــن ات ـخ ــاذ م ــوق ـ ٍ
أعمالهم.
ألـ ـف ــرد ه ـي ـت ـش ـكــوك ،ب ــاب ـل ــو ب ـي ـكــاســو،
وودي آل ـ ــن ،بـ ــرنـ ــاردو بــرتــولــوت ـشــي،
ت ـش ــارل ــي ش ــاب ـل ــن ،وع ـ ـشـ ــرات غـيــرهــم
ً
وص ـ ـ ـ ـ ــوال إلـ ـ ــى كـ ـيـ ـف ــن سـ ـبـ ـيـ ـس ــي .كــل
ه ــؤالء طــالـتـهــم ات ـهــامــات بــاع ـتــداءات
جـنـسـيــة ت ـج ــاه ن ـس ــاء أو أط ـف ــال (فــي
ح ــال ــة ت ـش ــاب ـل ــن يـ ـج ــري الـ ـخـ ـل ــط بــن
تـهـمــة الـبـيــدوفـيـلـيــا وب ــن زواجـ ــه من
فتاة في السادسة عشرة) .إلى جانب
ف ـن ــان ـ ًـن ك ــان ــت م ــواق ـف ـه ــم الـسـيــاسـيــة
جالبة للعار تاريخيًا بسبب تأييدهم
سلطات الفاشية أو النازية ،ومعاداة
ً
اليهود ،وصوال إلى التهليل للمجازر
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة ،م ـن ـه ــم إزرا بـ ــاونـ ــد،
ريتشارد فاغنر ،سعيد عقل وغيرهم.
مقال له عام  2017في «الغارديان»،
في
ٍ
ّ
يـ ــرى ج ــون ــاث ــان ج ــون ــز أن م ـنــع ال ـفــن
ه ــو «ع ـم ــل ال ـف ــاش ـي ــن ف ــي ك ــل زمـ ــن».
يـمـكـنـنــا ال ـن ـقــاش ح ــول ع ـم ـ ٍـل ف ـنــي أو
ح ــول أع ـم ــال ل ـف ـنــان م ـعــن ،لـكــن املـنــع
ه ــو ف ـعـ ٌـل غـيــر صــائــب ب ــرأي ــهّ ،
مشبهًا
إي ــاه بما كــان يفعله تنظيم «داع ــش»
ف ــي ت ــدم ــر .ل ـكــن لـنـتــوقــف لـحـظــة عند
ال ـس ـيــاق الـ ــذي أورد ف ـيــه ج ــون ــز هــذه
الخالصات .لقد كان الكاتب في حينه
ي ـن ـت ـق ــد مـ ـط ــالـ ـب ــات الـ ـبـ ـع ــض مـتـحــف
«املتروبوليتان» فــي نيويورك بإزالة
لــوحــة «ت ـيــريـ ّـز ال ـح ــامل ــة» ،ألن ـهــا ب ــرأي
هـ ــؤالء «ت ـح ــض ع ـلـ ًـى الـبـيــدوفـيـلـيــا».
اللوحة تـصـ ّـور طفلة جالسة بطريقة

قابلة لـ«الجنسنة» ()to be sexualized
ي ــرتـ ـب ــط هـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق بـ ـنـ ـق ــد امل ـن ــع
والــرقــابــة على األع ـمــال الفنية بسبب
م ـض ـمــون ـهــا ،وهـ ــو األم ـ ــر ال ـ ــذي ي ـكــاد
يصبح مشتركًا بــن املتطرفني دينيًا
وبني راديكاليي الصوابية السياسية
( .)Political correctnessينتمي دعــاة
إزال ـ ــة «ت ـيــريــز ال ـح ــامل ــة» إل ــى الـصـنــف
الـ ـث ــان ــي ،وي ـم ـك ـن ـنــا ب ــال ـح ــدي ــث عـنـهــم
تذكر مــا قاله الفيلسوف السلوفيني
ً
س ــاف ــوي ج ـي ـجــك م ـ ــرة ل ـل ــدالل ــة عـلــى
املبالغة والتطرف الــذي بــات ينتهجه
ه ـ ـ ــؤالء ال س ـي ـم ــا فـ ــي ت ـع ــاط ـي ـه ــم مــع
ّ
الـفـنــون .يــذكــر جيجك ب ـقــرار «ويـســت
أوستراليا أوبرا» الحكومية عام 2014
حذف عرض أوبرا كارمن من جدولها،
ك ـ ــون ب ـع ــض أح ــداثـ ـه ــا تـ ـج ــري داخ ــل
وأم ـ ــام مـصـنــع س ـجــائــر ،م ــا ق ــد يمثل
تـعــديــا عـلــى غـيــر املــدخ ـنــن و«إرسـ ــال
رسائل غير صحية» (!) .هــذا اإلفــراط
في مقاربة الفنون من زاوية الصوابية
السياسية اعتبره بعض النقاد شبيهًا
بــاملـمــارســات األيــديــولــوجـيــة القمعية
الـ ـت ــي اعـ ـتـ ـم ــدت ت ــار ًي ـخ ـي ــا ال ـتــوج ـيــه
ّ
األخــاقــي للفن خدمة ملجموعة أفكار
معينة ،غالبًا ما يقول دعاة الصوابية
السياسية ،الليبراليون ،إنهم ضدها.
ب ــال ـط ـب ــع مـ ـس ــأل ــة م ــايـ ـك ــل ج ــاك ـس ــون
تختلف عما سبق .نحن هنا نتحدث
عــن مـحــاكـمــة ال ـفــن أو مـقــاطـعـتــه على
خلفية الحكم على الحياة الشخصية
ل ـل ـف ـنــان .ه ــل نـمـنــع أغ ــان ــي جــاكـســون
ً
ألنــه قد يكون معتديًا متسلسال على
أطفال؟ هل نتوقف عن مشاهدة أفالم
معتد
وودي آلن املاضية واآلتية ألنه
ٍ
م ـح ـت ـمــل ع ـل ــى ط ـف ـلــة (دي ـ ـ ــان ف ـ ــارو)؟
ه ــل نـمـتـنــع ع ــن االس ـت ـم ـت ــاع بتمثيل
كيفن سبيسي بعد اتهامه باالعتداء
ال ـج ـن ـســي ع ـل ــى عـ ـش ــرات األشـ ـخ ــاص
باملختصر ،هل يمكننا
بينهم قاصر؟
ّ
ال ـف ـصــل ب ــن ال ـف ـنــان وف ــن ــه ،أو علينا
فــي حــال الـنـفــور األخــاقــي مــن الفنان
أن نــرمــي تــاريـخــه الفني كله فــي سلة
املهمالت؟
يمكن القول إن هذا السؤال يرتقي إلى
مرتبة األسئلة الوجودية .والخاصية
األول ـ ــى ل ـهــذا ال ـن ــوع م ــن األس ـئ ـلــة هي
بقاؤها بال إجابة نهائية .لكن األكيد
أن امل ــوض ــوع لـيــس متعلقًا ب ــ«خــدش
املشاعر» بقدر ما هو مرتبط بدورنا
في تقوية الفنان وتعزيز نفوذه الذي
ّ
مكنه في املكان األول من أذية اآلخرين.
هنا نعود إلى كلمة ّ
السر في أي عالقة
استغاللية :القوة .لو لم يكن جاكسون
بهذه الشهرة والقوة والنفوذ الشعبي
وامل ــادي ،ملــا تمكن مــن إغــراء األطـفــال/
الضحايا .في هــذا السياق ،يستغرب
مـخــرج الفيلم الــوثــائـقــي دان ري ــد في
مقال في «الغارديان» أنه ال يزال هناك
مشككون في جريمة جاكسونُ .يرجع
ريـ ــد ذلـ ــك إلـ ــى م ــا يـسـمـيــه «االحـ ـت ــرام
الغريزي للموهبة والثروة» .والسؤال
ه ـنــا :ل ــو ك ــان جــاك ـســون ال يـ ــزال على
قـيــد الـحـيــاة ،هــل ك ــان خـيــارنــا املضي
ف ــي االسـ ـتـ ـم ــاع إلـ ــى أغ ــانـ ـي ــه ،واألهـ ــم
شـ ـ ّـراء أس ـطــوانــاتــه وح ـض ــور حفالته
ليمثل تــواطـؤًا مع الجاني ،إذ إن هذا
الـخـيــار سيعزز مــن قــوتــه وامـتـيــازاتــه
اللتني أتاحتا له في املاضي استباحة
األطفال .وإذا كان ال معنى لهذا السؤال
ف ــي ح ــال ــة ج ــاك ـس ــون ،ف ـهــو بــالـتــأكـيــد
ي ـصـ ّـح ف ــي حــالــة فـنــانــن آخ ــري ــن مثل
ً
آلـ ــن وس ـب ـي ـســي وص ـ ـ ــوال إلـ ــى املـغـنــي
ُّ
املغربي سعد ملجرد ،الذي اتهم مرتني
باالغتصاب.

«موت المؤلف»
إذا ك ـ ــان ـ ــت إش ـ ـكـ ــال ـ ـيـ ــة «ال ـ ـ ــوح ـ ـ ــش ـ ـ

ال ـع ـب ـق ــري» ق ــدي ـم ــة ف ــي ت ــاري ــخ ال ـفــن
ونقده ،فــإن العديد ممن قاربوا هذه
املـســألــة قــد اسـتـعــانــوا بـنـظــريــات في
ّ
ال ـن ـق ــد األدب ـ ــي مل ـح ــاول ــة حـ ــل م ــا ب ــدا
ـان كثيرة معضلة .أهــم هذه
فــي أحـيـ ٍ
الـنـظــريــات ،نـظــريــة «الـنـقــد الـجــديــد»
ونظرية املفكر الفرنسي روالن بارت
عــن «م ــوت املًــؤلــف» .النظرية األولــى
أطلقها بــدايــة الشاعر األميركي تي.
أس .إليوت حني كتب أنه على القراء ـ
كي ّ
يقيموا القصيدة التي بني أيديهم
ـ أال يـنـظــروا إل ــى آث ــار حـيــاة املــؤلــف،
وال إلــى ما يمكن أن يكون قد قصده
املــؤلــف ،لكن عوضًا عــن ذلــك رؤيتها
كـمــرجــع لــذاتـهــا منفصل عــن الـعــالــم.
ّ
ل ـك ــن ن ـظ ــري ــة «م ـ ـ ــوت املـ ــؤلـ ــف» ت ـظــل
ً
األك ـث ــر ش ـه ــرة ف ــي ه ــذا امل ـج ــال ،حني
أع ـلــن ب ــارت ع ــام  1967أن الـكــاتــب ال
يخلق نصًا ،بل القارئ هو من يفعل
ذلك.
يرفض بــارت تضمني أي حكم نقدي
لعمل فـنــي ُب ـع ـدًا أخــاقـيــا يـصــل إلــى
مؤلف العمل نفسه ،ألن برأيه ال يجب
أن ي ـكــون الـنـقــد مـهـتـمــا بــاملــؤلــف بل
بالعمل فـقــط .وإذا استخدمنا هــذه
ال ـن ـظــريــة الـتـخـصـصـيــة ف ــي م ـقــاربــة
ً
الـ ـف ــن ب ـش ـك ـ ٍـل ع ـ ـ ــام ،ي ـص ـب ــح مـ ـث ــا ال
عالقة لجاكسون ـ كشخص ـ بأغانيه،
وال ل ــوودي آل ــن بــأفــامــه ،وال لكيفن
سبيسي بالشخصية التي يؤديها.
ال ـن ـظ ــر إل ـ ــى ال ـع ـم ــل ال ـف ـن ــي م ــن ه ــذه
ال ــزاوي ــة ،يـنــزع االم ـت ـيــاز عــن الـفـنــان،
ويرفع من القارئ (املستمع ،املتفرج)
ليصبح خالقًا مشتركًا مع الفنان في
املادة الفنية .يقول بارت« :في كل مرة،
نـهـتــم فـيـهــا ب ـنـ ّـيــات امل ــؤل ــف وحــالـتــه
الـنـفـسـيــة ،ن ـعــود إل ــى امل ــؤل ــف ـ ـ اإلل ــه.
ن ـع ـطــي امل ــؤل ــف قـ ــوة تــأوي ـل ـيــة (عـلــى
ما نفكر به نحن) وقــوة مؤسساتية
(ع ـل ــى ك ـيــف يـمـكـنــه أن ي ـت ـعــامــل مع
الـنــاس مــن دون عــواقــب)» .ويضيف:
«ل ـن ـقــل إن امل ـخ ــرج ي ـخــرج فـيـلـمــا .ما
ً
أن ُي ـســرد املــوقــف وصـ ــوال لنهاياته
الالزمة ( )...يصبح (املخرج) خارجًا
عن أي وظيفة إال عن التمثيل القوي
ل ـل ــرم ــز .يـ ـح ــدث ه ـ ــذا ال ـف ـص ــل ،يـفـقــد
الصوت مصدره ،يدخل املؤلف موته،
وتبدأ الكتابة».
يــرى بــارت أن صــورة األدب املوجود
في الثقافة املعاصرة متمركزة بشكل
اسـ ـتـ ـب ــدادي ع ـلــى امل ــؤل ــف ،شـخـصــه،
ت ــاري ـخ ــه ،م ــذاق ــه ،ش ـغ ـفــه ،وال ـن ـق ــد ال
ي ــزال يعتمد فــي أغـلــب األح ـيــان على
ً
الـقــول مثال «إن عمل بودلير األدبــي
هو نتيجة فشل بودلير الرجل ،عمل
ف ــان غ ــوغ ه ــو نـتـيـجــة ج ـنــونــه ،عمل
تشايكوفسكي هــو نتيجة سيئاته؛
ت ـف ـس ـيــر ال ـع ـم ــل دائـ ـم ــا ي ـع ـت ـمــد عـلــى
الــرجــل ال ــذي أنـتـجــه» .يمكن أن نــرى
ب ـس ـهــولــة ك ـي ــف ي ـن ـط ـبــق هـ ــذا الـ ــرأي
على معظم الفنانني وليس فقط في
املجال األدبــي ،وهو ما يؤكده نقاش
إمكانية فصل الفن عن الفنان.
ّ
تـبـنــي ن ـظــريــة بـ ــارت يــأمــل ب ـقــاء ال ـفــن
الجيد بمعزل عن كيف يشعر الناس
حـ ـي ــال ص ــان ــع ه ـ ــذا الـ ـف ــن .م ــن األدل ـ ــة
على صحة هــذه النظرية وواقعيتها،
احتفال كثيرين بقصائد سعيد عقل
العاطفية وحتى الوطنية ،في الوقت
الذي يرفضون فيه مواقفه السياسية.
األم ــر نفسه ينطبق عـلــى إزرا بــاونــد
شاعر الفاشية .ريتشارد فاغنر وتي.
أس .إليوت كانا كارهني لليهود ،فيما
اش ـت ـهــر ب ـي ـكــاســو ب ـكــراه ـي ـتــه ل ـل ـمــرأة.
وعـلــى الــرغــم مــن ذل ــك ،يـصـعــب رفــض
االس ـت ـم ــاع إل ــى م ـق ـطــوعــات فــاغ ـنــر أو
قراءة شعر إليوت ،أو مشاهدة لوحات
بيكاسو.

الفن واألخالق :هل من صلة؟
ملاذا تبدو لنا مسألة الفصل بني الفن
والفنان أشبه بمعضلة؟ وملاذا نعتبر
أن هناك ضرورة للتوفيق بني االثنني؟
ف ــي ال ــواق ــع ،ل ـقــد ش ـغــل الـ ـس ــؤال حــول
الـعــاقــة بــن الـفــن /الـجـمــال واألخ ــاق
ال ـف ــاس ـف ــة بـ ــاك ـ ـرًا .ف ــي األسـ ـ ـ ــاس ،لـقــد
كـ ــان «ال ـج ـم ـي ــل» و«الـ ـخ ـ ّـي ــر» يـعـنـيــان
شيئًا واحـدًا في الحضارة اإلغريقية.
ول ـقــد أخ ـضــع س ـقــراط الـجـمــال للدين
وال ـس ـل ــوك األخـ ــاقـ ــي ،ف ـك ــان ال ـج ـمــال
يهدف بنظره إلى ما يحقق الفائدة أو
الغاية األخالقية العليا .أما أفالطون،
فقد رأى أن الـفــن األصـيــل هــو مــا نتج
عن معرفة بالحق وأرشــد إلــى الخير.
كـ ـ ــان أف ـ ــاط ـ ــون يـ ـ ــرى أن «ال ـ ـفـ ــن هـبــة

احتفل كثيرون بقصائد سعيد
عقل العاطفية وحتى الوطنية،
في الوقت الذي رفضوا فيه
مواقفه السياسية
م ـقــدســة لــإن ـســان م ــن ال ـع ــالــم اإللـ ــه»،
ولــذلــك ال يمكن للفن لديه أن يقتصر
عـ ـل ــى م ـ ـجـ ــرد اإلح ـ ـس ـ ــاس ب ــالـ ـل ــذة أو
االنـ ـفـ ـع ــال الـ ــاش ـ ـعـ ــوري وحـ ـ ـ ــده ،كـمــا
حارب الفيلسوف االتجاه َ
املتعوي في
ال ـفــن .مــن جـهـتــه ،لــم يختلف أرسـطــو
بـ ـت ــأكـ ـي ــده عـ ـل ــى أهـ ـمـ ـي ــة الـ ـفـ ـن ــون فــي
التربية واإلرشـ ــاد الخير والفضيلة،
لكنه اختلف عن أفالطون في تفسيره
لطبيعة اللذة الجمالية .رأى في هذه
الـ ـل ــذة ت ـص ـف ـيــة ل ــان ـف ـع ــاالت ال ـض ــارة
ب ــالـ ـنـ ـف ــس ( )Catharsisوت ـن ـظ ـي ـم ــا
لـلـمـشــاعــر امل ـض ـطــربــة ف ــي ح ــن خلط
أف ـ ـ ــاط ـ ـ ــون بـ ـيـ ـنـ ـه ــا وبـ ـ ـ ــن الـ ـ ــوجـ ـ ــدان
ال ـصــوفــي أو ال ـل ــذة الـحـسـيــة .واعـتـبــر
أرسطو أن تربية الذوق الجمالي عامل
أســاسـ ّـي فــي تربية املــواطــن وتكوينه
ً
«ت ـك ــوي ـن ــا الئ ـق ــا ب ــاإلنـ ـس ــان» وصـ ــوال
إلــى نظرية كانط عن الحكم الجمالي
الـتــي تـعــد األه ــم فــي ه ــذا امل ـجــال .رأى
الفيلسوف األملاني أن الجميل هو رمز
ال ـخ ـيــر ،وه ــو ال ـف ـكــرة الـعـقــانـيــة الـتــي
يـتـضـمـنـهــا ال ـح ــدس ف ــي ه ــذا الـحـكــم.

والدليل على ذلك بالنسبة له أن الكل
متفقون على أن اللذة التي نستمدها
م ــن ال ـش ـعــور بــالـجـمـيــل إن ـمــا ه ــي لــذة
مختلفة عن مستوى اللذات الحسية.
أب ــرز اخـتــاف بينهما أن األول ــى غير
نفعية وذات خاصية كــونـيــة .وهناك
آراء معاصرة لفنانني ّ
وحــدوا مسعى
ال ـ ـج ـ ـمـ ــال واألخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق ،م ـ ـثـ ــل امل ـ ـخـ ــرج
الروسي أندريه تاركوفسكي الذي قال
في كتاب «النحت في الزمن» إن الفن
يـكــون واقـعـيــا حــن يسعى إل ــى املـثــال
األخــاقــي .وفــي كتابه «مــا هــو الـفــن»،
ً
انـتـقــد تــولـسـتــوي ك ــا م ــن شكسبير،
غ ــوت ــه وف ــاغـ ـن ــر ،ألنـ ـه ــم «فـ ـشـ ـل ــوا فــي
ال ـت ـع ـب ـيــر ع ــن ح ـق ــائ ــق ب ـس ـي ـطــة ح ــول
األخالق /الخير ،في حني فضلوا برأيه
أن يستعرضوا ذكاءهم الشاعري».
في مقابل هذه النظرة ،رأى الفيلسوف
ً
اإلي ـط ــال ــي بـيـنـيــديـتــو ك ــروت ـش ــه مـثــا
أن ال ـف ــن ح ـ ـ ـ ٌ
ـدس ،وب ــال ـت ــال ــي أن ـك ــر أن
ينظر للفن على أنه فعل أخالقي على
ال ـطــري ـقــة ال ـكــان ـط ـيــة .م ــا دام ال ـحــدس
ً
ف ـعــا ن ـظــريــا ،ف ـهــو م ـت ـعــارض م ــع كل
ن ــوع مــن أن ــواع الـتــأثـيــر الـعـمـلــي ،كما
أن الـفــن ليس قــوامــه اإلرادة الـتــي هي
قوام اإلنسان ّ
الخير .فإذا كان الفن غير
ناشئ عــن اإلرادة ،فطبيعي أن يكون
ّ
فــي حــل كــذلــك مــن كــل تمييز أخــاقــي.
ُ
الصورة قد تعبر عن فعل يحمد أو يذم
من الناحية األخالقية ،ولكن الصورة
نفسها مــن حيث هــي صــورة ال يمكن
أن تحمد أو تذم من الناحية األخالقية.
في رأي كروتشه ،ال تستطيع أن تحكم
ً
ع ـلــى شـخـصـيــة روائـ ـي ــة م ـث ــا بــأنـهــا
يمكن اإلشارة
منافية لألخالق ،وهنا ُ
إلــى بعض املـقــاالت التي نـشــرت عقب
مقابلة ديالن فارو مع مجلة «فانيتي
ـوح عام
فـيــر» عــام ( 2013مثلت أول ب ـ ٍ
لها فــي قضيتها مــع آلــن منذ صــدور
ال ـح ـكــم ف ــي ال ـق ـض ـيــة ع ــام  ،1992قبل
كتابة افتتاحية شهيرة في«نيويورك
تــاي ـمــز» ع ــام  )2014ال ـتــي رب ـطــت بني
تصوير آلن للفتاة القاصر في أفالمه،
ال سيما شخصية تــرايـســي فــي فيلم
«مــان ـهــاتــن» ،وب ــن تـحــرشــه املـفـتــرض
بديالن .يجدد كروتشه النظرة القائلة
ب ـ ــأن الـ ـف ــن قـ ـ ــادر ع ـل ــى ت ـن ـم ـيــة ال ـ ــذوق
واإلح ـس ــاس بــالـجـمــال وع ـلــى تهذيب
اإلنسان« :يكفي الفن أنه وسيط رائع

لالرتفاع بمستوى اإلح ـســاس ...لكنه
ع ـم ــل إب ـ ــداع ـ ــي ،ال أخ ــاق ــي ق ـب ــل ذل ــك
وبعده».

خاتمة

ّ
عــام  ،1985أص ــدر املوسيقي واملغني
الفرنسي سيرج غينسبور أغنية Un
 zeste de citronوص ـ ّـور فيديو كليب
ظ ـه ــر ف ـي ــه م ــع اب ـن ـت ــه ال ـط ـف ـلــة آنـ ـ ــذاك،
شــارلــوت ،نصف عاريني في مشهدية
إيروتيكية ،في حني أن كلمات األغنية
تنطوي على معان تلمح إلى ٍّ
حب غير
ٍ
أب وابنته (عنوان األغنية
أبــوي ،بني ٍ
ف ــي ال ـفــرن ـس ـيــة ه ــو لـ ـع ـ ٌـب ع ـل ــى كـلـمــة
 Incesteالـتــي تعني «س ـفــاح قــربــى»).
بشكل
األغـنـيــة والـكـلـيــب أث ــارا الـجــدل
ٍ
واس ـ ـ ــع ح ـي ـن ـه ــا ،ل ـك ـن ـه ـمــا لـ ــم ُي ـم ـن ـعــا
بــال ـط ـبــع .وع ـل ــى ال ـس ـلــم «األخ ــاق ــي»،
ّ
ل ـعــل امل ـعــانــي ال ـتــي تـحـمـلـهــا األغـنـيــة
ً
أكـثــر «دن ـ ــاءة» مـمــا رأي ـنــاه فــي قضية
مايكل جاكسون ،ومع ذلك بقي العمل
الفني متاحًا ولم ُي َ
مح من التاريخ .قد
يقول البعض إن هناك فرقًا بني نقاش
محتوى عمل فني قد يحض على فعل
غ ـيــر قــانــونــي أو غ ـيــر أخ ــاق ــي ،وبــن
اع ـت ــداء ح ــدث بــالـفـعــل ق ــام ب ــه الـفـنــان
بسبب امتيازاته وقوته ،غير أن فكرة
ّ
م ـنــع ال ـع ـمــل ال ـف ـنــي ت ـظ ــل واحـ ـ ــدة في
الحالتني.
قــد يـقــرر امل ــرء االمـتـنــاع عــن املساهمة
ـدان ب ـج ــرائ ــم ،ملا
ـان م ــا م ـ ـ ٍ
ف ــي دع ــم ف ـن ـ ٍ
لــذلــك مــن ت ــورط فــي م ــأزق أخــاقــي .أو
قد يقرر عدم مقاطعة نتاج هذا الفنان،
ّ
الفن بحد ذاتــه ّ
يقرب
ألنــه مقتنع بــأن
الـنــاس مــن الخير بمعناه املـثــالــي .أو
قــد يـخـتــار أن يفصل ل ــدى امل ـبــدع بني
ش ـخ ـص ـي ـتــه ال ـج ـم ــال ـي ــة وشـخـصـيـتــه
األخــاقـيــة ،على غــرار ثنائية «دكتور
جـيـكــل ومـسـتــر ه ــاي ــد» رب ـم ــا .املـســألــة
نسبية وع ــائ ــدة إل ــى مـعــايـيــر كــل فــرد
وضوابطه الخاصة واألنظمة القيمية
التي يتقبلها أو يرفضها .إال أن املنع
ّ
والـ ـحـ ـج ــب امل ــؤس ـس ــات ـي ــن س ـي ـظ ــان
مــوضــع ت ـســاؤل وتـشـكـيــك .ورب ـمــا من
امل ـف ـيــد ف ــي هـ ــذا اإلطـ ـ ــار اإلش ـ ـ ــارة إلــى
ـان»
جـمـلــة جــونــز ف ــي م ـقــال «ال ـغ ــاردي ـ ً
املذكور سابقًا حني قال« :مارس رقابة
ّ
على الفن ...فإنك بذلك تقلص املستقبل
املشترك للبشرية»
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

صورة
وخبر

ُ
مشيئة نفسي

للسنة السادسة
على التوالي،
ّ
نظمت وزارة
ّالثقافة اللبنانية
أول من أمس
«ليلة المتاحف»
في ختام الشهر
الفرنكوفوني
الذي انطلق في
ّ
األول من آذار
ُ(مارس) الماضي.
فتحت أبواب أكثر
من  13متحفًا
وموقعًا أثريًا
في مناطق
ّ
عدة ،مجانًا ،أمام
ّ
الزوار .بين الساعة
الخامسة بعد
الظهر وحتى
الحادية عشرة
ً
هذه
ليال ،شهدت ً
الفضاءات إقباال
كثيفًا جدًا من
الناس من مختلف
األعمار تنقلوا
بينها مستمتعين
بمحتوياتها
وباألنشطة
الترفيهية التي
رافقتها( .مروان
طحطح)

ْ
وصالحون
بالتأكيد ،أنتم أذكياء
َ ُ َ ُّ
َتعملون ،دائمًا ،ما هو ُ
وأجمل وأحق
أثمن
باألوسمة والهدايا.
ِ
ّأما أنا ،مهما ُ
الجهد الذي
بذلت ِمن الجهد ـ
ِ
َ
ْ
َأ ُ
نفر ِم ُنه ،وال طاقة لي على َبذ ِله ـ
ُ
ُ
فال أعرف (ال أعرف وال أرغب)
ْ َ
غير َ
َ
َ
َّ
أفعل َ
الرخيص
الشائع
العادي
ذلك
أن
َ
ّ
َ
العادي ِة ِّ
والرخص،
الرخيص ،بالغ
َ
َ
َ َ َّ ْ
لطيف
الذي ،مهما تـفـنـن ُـت في تزوي ِق ِه وت
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محمد صيام:
«أمل» ووعد بالحرية

فاطمة ّشرف الدين
تروي قصة «الروزانا»

حسين مرتضى
«دروس» سورية

ضمن فعاليات «مساء األفالم»،
تدعو «دار النمر للفن والثقافة»
(بالشراكة مع ّ
«أبوط لإلنتاج»)
في  17نيسان (أبريل) الحالي
إلى عرض شريط «أمل» ( 83د ـ
 )2017يتبعه حوار مع مخرجه
املصري محمد صيام (الصورة).
ّ
متمردة ،تكبر في
«أمل» مراهقة
مصر ما بعد الثورة ،فيما تمر
هي وبلدها بتغييرات هائلة .في
خضم االضطرابات السياسية
املستمرة ،تبحث «أمل» عن
مكانها وهويتها وجنسانيتها
في مجتمع أبوي .تمضي في
رحلة من الطفولة إلى البلوغ،
تكتشف خاللها «خياراتها
املحدودة كامرأة تعيش في دولة
عربية بوليسية».

يوم السبت املقبل ،يدعو
مقهى «ة» األطفال من عمر
التاسعة إلى  14عامًا لحضور
جلسة مع الكاتبة واملترجمة
اللبنانية فاطمة شرف الدين
(الصورة) ،صاحبة الكتاب
ّ
املصور «الروزانا» ،الصادر في
عام  2017عن «دار الساقي».
في هذا اللقاء ،ستروي شرف
الدين قصة األغنية الشعبية
البيروتية الحلبية التي
ّ
مرتبطة بسفينة
«نسمع أنها
ُ
تحمل االسم نفسه أرسلت
من إيطاليا إلى بيروت خالل
الحرب العاملية األولى».
وهناك ّ
حصة وافرة للغناء
على أنغام العود.

ّ
يوقع الصحافي اللبناني
حسني مرتضى (الصورة) بعد
غد األربعاء كتابه «دروس من
ٍ
الحروب النفسية في سوريا»
في «ثانوية البتول» (طريق
املطار) ،برعاية وحضور نائب
األمني العام لحزب الله الشيخ
نعيم قاسمّ .
يعد هذا اإلصدار
وخبرات
ثمرة تجارب عملية
ّ
ّ
ميدانية لصاحبه ،كما أنه يسلط
الضوء على مواضيع ّ
عدة في
مجال الحرب الناعمة وماهيتها
والحرب النفسية وفعاليتها في
التأثير على عواطف وسلوك
الناس وقت النزاع… وذلك
استنادًا إلى «مرجعيات وأبحاث
علمية ودراسات أكاديمية،
عربية وأجنبية».

عرض فيلم «أمل» :األربعاء  17نيسان
ً
مساء ـ
ـ الساعة السادسة والنصف
«دار النمر للفن والثقافة» (كليمنصو
ـ بيروت) .الدخول مجاني .لالستعالم:
01/367013

جلسة مع فاطمة شرف الدين:
السبت  13نيسان (أبريل) الحالي
ـ الساعة الواحدة ظهرًا ـ مكتبة
مقهى «ة» (الحمرا ـ بيروت).
الحضور مجاني .لالستعالم
والحجز76/680892 :

توقيع كتاب «دروس من الحروب
غد األربعاء
النفسية في سوريا» :بعد ٍ
ـ الساعة الرابعة عصرًا ـ «ثانوية
البتول» (قاعة الجنان ـ طريق املطار/
بيروت) .الدعوة عامة.
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المصدر :مديرية الواردات في وزارة المال

تصميم :سنان عيسى

مواجهة االقتصاد
الركودي

القطاع الخاص اللبناني ال يخلق وظائف
تتصاعد الدعوات إلى
تقليص عدد الوظائف
العام ،كجزء
في القطاع ّ
من برنامج التقشف الرامي
إلى خفض اإلنفاق العام
والعجز المالي .وفي هذا
السياق ،يجري تجاهل
إحدى الحقائق األساسية
في األزمة القائمة،
وهي أن القطاع ً الخاص
اللبناني فشل فشال ذريعًا
في توفير الوظائف
المطلوبة ،وهو ما
تظهره إحصاءات الشركات
الم ّ
اللبنانية ُ
صرح عنها لدى
الدوائر الضريبية في وزارة
المال ،إذ إن  %79من
مجمل الشركات ال ّتصرح
عن أي عمالة لديها

ُ
يـ ـبـ ـل ــغ ع ـ ـ ــدد ال ـ ـشـ ــركـ ــات املـ ـ ـص ـ ـ ّـرح
عـنـهــا ل ــدى ال ــدوائ ــر الـضــريـبـيــة في
وزارة املــال نحو  101,595شركة،
 80,207ش ــرك ــات م ـن ـهــا ،أي نحو
 ،%78,95ال تـصـ ّـرح عــن أي عمالة
ل ــدي ـه ــا ،وهـ ــي ّإم ـ ــا ش ــرك ــات فــرديــة
وعــائ ـل ـيــة ،مـثــل دكــاكــن األح ـي ــاء أو
ورش ال ـت ـص ـل ـي ــح ،أو شـ ــركـ ـ ّـات ال
ّ
يـتـطــلــب نـشــاطـهــا وجـ ــود مــوظـفــن
الشركات العقارية
بــاألســاس ،مثل
ّ
الـ ـت ــي تـ ـت ـ ّ
ـأس ــس ل ـت ـم ــل ــك الـ ـعـ ـق ــارات
ّ
وتبادلها عبر شراء األسهم لتجنب
دف ـ ــع رسـ ـ ــوم ت ـس ـج ـيــل الـ ـعـ ـق ــارات،
أو ش ــرك ــات أوف ش ــور يـ ّ
ـؤسـسـهــا
أفراد يتعاملون مع الخارج ،أو بكل
بساطة شــركــات تكتم ّ
عمالها وال
تـصـ ّـرح عــن أجــورهــم ...فــي املقابل،
ّ
تصرح عن
يبلغ عدد الشركات التي
وج ــود عـ ّـمــال لــديـهــا نـحــو 21,388
شركة فقط ،نصفها تقريبًا ()%49
يستخدم أقل من ّ 5
عمال ،في حني
أن  %3فقط من الشركات ،أي 605
ش ــرك ــات ،ت ـصـ ّـرح عــن وج ــود أكثر
من  100عامل لديها.
ي ـق ـ ّـدر االق ـت ـص ــادي شــربــل نـ ّـحــاس

ّ
ع ــدد املــوظ ـفــن فــي ه ــذه الـشــركــات،
اس ـت ـن ــادًا إل ــى امل ـع ـط ـيــات امل ـت ــواف ــرة،
ب ـن ـحــو  330ألـ ــف ع ــام ــل ،وهـ ــو مــا
يختلف كثيرًا عن األرق ــام ُامل ّ
صرح
عـ ـنـ ـه ــا ل ـ ـ ــدى ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ال ــوطـ ـن ــي
ل ـل ـض ـمــان االج ـت ـم ــاع ــي ( 450ألــف
أج ـي ــر ع ـ ـ ــادي) ،وأيـ ـض ــا ع ــن أرقـ ــام
ُ
اإلح ـ ـصـ ــاء املـ ــركـ ــزي امل ـس ـت ـخــرجــة
م ــن مـســح ال ـق ــوى الـعــامـلــة ف ــي ّعــام
 ،2007وال ــذي يـقـ ّـدر عــدد املوظفني
ّ
الخاصة بنحو 550
الشركات
فــي
ّ
ألف موظف.
ّ
ـدل هــذه التباينات ،وفقًا ّ
لنحاس،
تـ
عـلــى أن «ه ــذه األرقـ ــام غـيــر دقيقة،
وأن ال ـت ـص ــري ـح ــات الـ ـت ــي ت ـقـ ّـدم ـهــا
الـشــركــات ك ــاذب ّــة» ،وبــالـتــالــي هناك
أعـ ــداد مــن املــوظ ـفــن غـيــر مشمولة
ض ـم ــن هـ ــذه األرق ـ ـ ـ ــام ،وهـ ــو م ــا قــد
ّ
ّ
ّ
يشكل مؤشرًا على تفشي العمالة
الالنظامية التي ّ
يقدرها اإلحصاء
امل ــرك ــزي بـنـحــو  %30م ــن مجمل
ال ـق ــوى ال ـعــام ـلــة ف ــي ل ـب ـنــان ،والـبـنــك
الدولي بأكثر من  %50من العاملني
في القطاع الخاص.
لـ ـك ــن وفـ ـق ــا لـ ـن ـ ّـح ــاس «تـ ـتـ ـي ــح ه ــذه

البيانات تقدير ّ
املعدل الوسطي لعدد
ّ
ّ
املــوظ ـفــن ف ــي ك ــل شــري ـحــة ،بحيث
الشركات التي تستخدم
تستحوذ
ّ
ّ
أق ـ ــل م ــن  50م ــوظ ـف ــا ع ـلــى نصف
ّ
بمعدل 8
العمالة ( 165ألــف عامل)
ّ
مؤسسة ،فيما ّ
كل ّ
ّ
يتوزع
عمال في
الشركات التي
النصف اآلخــر على
ّ
تـ ـض ـ ّـم أكـ ـث ــر م ــن  50م ــوظـ ـف ــا ،مــع
ّ
تضم أكثر
الشركات التي
استحواذ
ّ
م ــن  100م ــوظ ــف ع ـلــى ن ـحــو ثلث
ّ
بمعدل
العاملني ( 110آالف عامل)،
ّ
ً
 167عامال في كل شركة».
ي ـش ـيــر االقـ ـتـ ـص ــادي ك ـم ــال ح ـمــدان
إل ــى أن نـسـبــة ال ـشــركــات الـ ّصـغـيــرة،
ال ـت ــي ال ي ـت ـجــاوز ع ــدد مــوظـفـيـهــا 5
م ـس ـت ـخــدمــن ،ت ــزي ــد م ــن م ـســح إلــى
آخ ــر .وه ــو م ــا يـتـمــاشــى م ــع دراس ــة
ّ
أعدتها وزارة االقتصاد عن الشركات
اللبنانية ،فــي ع ــام  ،2015وت ـبـ ّـن أن
 %90م ــن ال ـش ــرك ــات ه ــي صـغـيــرة
وم ـتـ ّ
ـوس ـطــة وي ـ ّط ـغــى عـلـيـهــا الـطــابــع
العائلي وال تــوظــف ســوى  %50من
ـوى ال ـعــام ـلــة ف ــي ل ـب ـنــان ،فـيـمــا ال
ال ـق ـ ّ
تتخطى مساهمتها نسبة  %27من
مجمل عائدات الشركات اللبنانية.

وي ـش ــرح ح ـم ــدان أن «ه ـن ــاك عــاقــة
ب ــن إنـتــاجـيــة ال ـعـمــل (أي مـتـ ّ
ـوســط
ُ
ال ـق ـي ـمــة امل ـن ـت ـج ــة ل ـل ـعــامــل ال ــواح ــد)
وحـجــم املـ ّ
ـؤسـســة ،وبالتالي عندما
 %90من الشركات لديها أقل
يكون
ّ
من  5موظفني ،و %87منها تعمل
فــي األنشطة الخدماتية والتجارية
ّ
والعقارية التي ُّ
تعد أنشطة متدنية
ُ
الـقـيـمــة امل ـض ــاف ــة ،فــذلــك دل ـيــل على
وجود مشكلة بنيوية ،تظهر بوجود
قـطـبــن أســاس ـيــن ،ه ـمــا :الـشــركــات
الصغيرة (نحو  )%90والشركات
الكبيرة (أقل من  ،)%1مع صعوبة
ال ـت ـح ـ ّـول م ــن ق ـطــب إلـ ــى آخـ ــر عـبــر
الـفـئــات املـتـ ّ
ـوسـطــة (نـحــو  )%9من
ّ
دون ال ـت ـعــثــر أو اإلغـ ـ ــاق .وه ــو ما
يعني أن هذه القيود البنيوية تمنع
ال ـش ــرك ــات م ــن أن ت ـك ـبــر ،ملصلحة
ّ
تـ ّ
ـوســع الشركات الكبيرة املتجذرة
منذ عـقــود ،واملستفيدة مــن ترابط
االقـتـصــاد والسياسة واالمـتـيــازات
واالح ـت ـكــارات املقوننة الـتــي تسمح
لـ ـه ــا ب ـ ــزي ـ ــادة أربـ ــاح ـ ـهـ ــا وم ــراكـ ـم ــة
رأسمالها والسيطرة على األسواق
على حساب الشركات الصغرى».
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ّ
الحل البيئي لمشكلة الكهرباء

ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ
ﻓﻲ ﺑﻌﻠﺒﻚ اﻟﻬﺮﻣﻞ

 3آالف ميغاواط من الطاقة الشمسية في لبنان

فيفيان عقيقي
ي ـ ـعـ ـ ّـد أم ـ ـ ــن ال ـ ـطـ ــاقـ ــة م ـ ــن الـ ـه ــواج ــس
الــرئـيـسـيــة ال ـتــي تـسـيـطــر راه ـن ــا على
سياسات الطاقة في العالم .إذ تعمد
ب ـ ـلـ ــدان ك ـ ُث ـي ــرة إل ـ ــى ت ـن ــوي ــع م ـص ــادر
ال ـط ــاق ــة امل ـس ـت ـخــدمــة ف ـي ـهــا ،لـتـكــويــن
ّ
م ـنــاعــة ذات ـي ــة ت ـج ــاه ت ـقــل ـبــات أس ـعــار
ّ
والحد من تأثيراتها ،ولتأمني
البترول
ُحاجاتها من الطاقة من كل املصادر
املتاحة لديها بأقل كلفة ُممكنة .يوم
ال ـج ـم ـع ــة املـ ــاضـ ــي ،نـ ـش ــرت صـحـيـفــة
 The Guardianالبريطانية تقريرًا عن
«استثمارات بقيمة  14مليار دوالر في
ُ
الطاقة املـتـجـ ّـددة يجريها الصندوق
ال ـس ـي ــادي ال ـن ــروج ــي ،الـ ــذي ي ـع ـ ّـد من
أك ـب ــر ال ـص ـن ــادي ــق ال ـس ـي ــادي ــة ويـصــل
ح ـج ـمــه إلـ ــى  1ت ــري ـل ـي ــون دوالر ،فــي
ّ
مقابل تخليه عــن اسـتـثـمــارات أخــرى
بقيمة  8مليارات دوالر في  134شركة
تعمل في التنقيب عن النفط والغاز،
وذل ــك بـهــدف تـنــويــع م ـصــادر الـطــاقــة
لــديــه» ،ووف ـقــا لـلـخـبــراء ف ــإن «الـبـلــدان
التي جمعت ثرواتها من النفط ترى
املستقبل في الطاقة الخضراء».
لكن فــي لبنان تختلف األم ــور كثيرًا!
فــال ـب ـحــث ف ــي س ـي ــاس ــات ال ـط ــاق ــة فــي
ل ـب ـنــان ت ـت ـحـ ّـكــم ب ــه م ـصــالــح خ ـ ّ
ـاص ــة،
وال تحيد الخطط واالستراتيجيات
املوضوعة عنها ،بحيث ّ
تتم املحافظة
على أربــاح مستوردي ّ
وتجار النفط،

الـكـهــربــاء الـيــومـيــة ،وت ــزاي ــد األض ــرار
الـ ـن ــاجـ ـم ــة عـ ــن تـ ـبـ ـع ــات هـ ـ ــذه األزمـ ـ ــة
امل ـس ـت ـمـ ّـرة ،ل ـيــس ف ـقــط ع ـلــى مـيــزانـيــة
األس ـ ـ ـ ــر بـ ـسـ ـ ّب ــب ف ـ ـ ــات ـ ـ ــورة الـ ـكـ ـه ــرب ــاء
املرتفعة ،وإنما أيضًا على االقتصاد
وإمـكــانـيــات نـمـ ّـوه وزي ــادة تنافسيته
فيما كلفة اإلنـتــاج الـتــي تـعـ ّـد فــاتــورة
ال ـطــاقــة جـ ــزءًا أســاس ـيــا مـنـهــا باهظة
ّ
جدًا.
ّ
ّأم ــا األسـ ــوأ فـهــو أن ك ــل ذل ــك يحصل
فـيـمــا يـمـتـلــك لـبـنــان إم ـكــانــات كبيرة
إلنـ ـت ــاج ال ـط ــاق ــة ال ـش ـم ـس ـيــة ،ت ـقـ ّـدرهــا
دراسة حديثة بنحو  3آالف ميغاواط
أراض مـ ـش ــاعـ ـي ــة ،وه ـ ـ ــي ق ـ ــدرة
ف ـ ــي
ٍ
َ
إن ـتــاج ـيــة كــاف ـيــة الس ـت ـب ــدال مـعـمــلــن
على األق ــل مــن املـعــامــل الستة املنوي
إن ـشــاؤه ــا ،وبـكـلـفــة أق ــل بـنـحــو  2إلــى
 4م ـ ّـرات باملقارنة مــع أسـعــار اإلنـتــاج
ّ
الحالية .إل أن هذه الطاقة اإلضافية
ّ
غـ ـي ــر ُم ـ ــدرج ـ ــة ف ـ ــي خـ ــطـ ــة ال ـك ـه ــرب ــاء
الجديدة التي تطرح إنتاج ما ال يزيد
ع ــن  480م ـي ـغ ــاواط ف ـقــط م ــن الـطــاقــة
الشمسية.
أع ـ ّـد ه ــذه ال ــدراس ــة «امل ــرك ــز الــوطـنــي
لـ ــاس ـ ـت ـ ـش ـ ـعـ ــار عـ ـ ــن بـ ـ ـع ـ ــد» الـ ـت ــاب ــع
«ل ـ ـل ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي لـ ـلـ ـبـ ـح ــوث
ال ـع ـل ـم ـيــة» ب ــال ـت ـع ــاون م ــع «بــرنــامــج
الـ ـط ــاق ــة واألمـ ـ ـ ــن فـ ــي م ـع ـه ــد ع ـصــام
فــارس للشؤون العامة والسياسات
ال ــدولـ ـي ــة فـ ــي ال ـج ــام ـع ــة األم ـي ــرك ـي ــة
ف ــي بـ ـي ــروت» ،م ــن امل ـف ـتــرض نشرها
ق ــريـ ـب ــا .ت ــرص ــد ال ـ ــدراس ـ ــة األراضـ ـ ــي
اللبنانية التي تمتلك إمكانات ّ
مهمة
إلنـ ـش ــاء م ـ ـ ــزارع ل ـل ـط ــاق ــة الـشـمـسـيــة
وقـ ـ ـ ـ ــد اع ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــدت عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـخ ـ ــرائ ـ ــط
ال ـط ــوب ــوغ ــراف ـي ــة وال ـ ـصـ ــور ال ـج ـ ّـوي ــة
ال ـ ـتـ ــي ت ـن ـج ــزه ــا م ــدي ــري ــة ال ـ ـشـ ــؤون
ال ـج ـغ ــراف ـي ــة ف ــي ال ـج ـي ــش الـلـبـنــانــي
الختيار األراضي ،على أن تكون غير
ُم ّ
عرضة للمخاطر الطبيعية (حرائق
وانزالقات وفياضانات) ،وفي الوقت
ّ
ن ـف ـســه م ـســط ـحــة أو ذات ت ـع ـ ّـرج ــات
خفيفة تسمح ببناء م ــزارع للطاقة
الـشـمـسـيــة ،وم ــواج ـه ــة لـلـشـمــس من
جهة الـشـمــال ،وبـعـيــدة عــن الشاطئ

ف ــي ب ـلــد ي ـعــانــي م ــن ع ـجــز ف ــي م ـيــزان
املــدفــوعــات بلغ  6مـلـيــارات دوالر في
نهاية  ،2018يـقــوده عجز فــي املـيــزان
التجاري إذ تتجاوز فاتورة االستيراد
سبع ّ
مرات قيمة الصادرات وتستحوذ
الــواردات املعدنية (بما فيها البنزين
والـ ـ ـغ ـ ــاز وامل ـ ـ ـ ـ ـ ــازوت) عـ ـل ــى  %21مــن
مـجـمــل قـيـمـتـهــا ،ووف ـق ــا إلح ـص ــاءات
الجمارك اللبنانية تـجــاوزت قيمتها
 4م ـ ـل ـ ـيـ ــارات دوالر فـ ــي عـ ـ ــام .2018
وكذلك ّ
يتم الحرص على وضع آليات
إلجـ ــراء امل ـنــاق ـصــات م ــن خـ ــارج األط ــر
القانونية من خــال استحداث لجان
ك ـمــا يـحـصــل راهـ ـن ــا .وأيـ ـض ــا ،تــوزيــع
م ـش ــاري ــع ال ـط ــاق ــة ع ـلــى املـسـتـثـمــريــن
واملـنــاطــق وفـقــا للتحاصص الحزبي
والطائفي ...وحتى عندما ّ
تم التفكير
ُ
ّ
بــإدخــال تقنيات الطاقة املـتـجــددة ،لم
ً
يجر االبتعاد ولــو قليال عــن السياق
ِ
نفسه ،فكانت غالبية املشاريع ()%96
ع ـب ــارة ع ــن م ـشــاريــع ف ــردي ــة وخـ ّ
ـاصــة
ملساكن ومراكز تجارية ومستشفيات
ومـ ـص ــان ــع ،اسـ ـتـ ـف ــادت م ــن ال ـق ــروض
املدعومة التي منحها مصرف لبنان
بموجب برنامج  ،NEERAووفـقــا للـ
 UNDPوص ـل ــت قـيـمـتـهــا ال ـتــراك ـم ـيــة
إلى  42مليون دوالر بني عامي 2010
و.2017
ه ـ ــذا ال ـ ــواق ـ ــعّ ،أدى إل ـ ــى م ـ ـ ــرور أك ـثــر
م ــن ع ـق ــدي ــن ب ــان ـت ـظ ــار ت ـن ـف ـيــذ وع ــود
«الـ ،»24/24وبالتالي استمرار معاناة

مزيج الطاقة
ّ
يعمد الكثير من البلدان إلى تكوين نموذج ملزيج الطاقة (ّ )Energy Mix
خاص فيها ،مؤلف
ّ
ّ
من كل مصادر الطاقة املتوافرة لديها في كل ساعة من ُساعات النهار لتأمني الطاقة بالكلفة
األدنى .وهو يبدأ باالعتماد الكامل على القدرة اإلنتاجية املتاحة من مصدر الطاقة األقل كلفة
في ّكل ساعة من ساعات النهار ،ومن ّثم ُي ّ
سد النقص الباقي بالقدرة اإلنتاجية املتوافرة من
ّ
ً
ثاني أرخص مصادر الطاقة املتوافرة في كل ساعة من ساعات النهار ،وهكذا دواليك ،وصوال
إلى تأمني الطاقة على مدار الساعة طوال النهار.

% 3.8

هي النسبة التي تستحوذ
عليها الطاقة ُ
المتجددة
ضمن مزيج الطاقة
في لبنان وتصل قدرتها
اإلنتاجية إلى 133
ميغاواط 88 ،ميغاواط
من المياه و 45ميغاواط
من الشمس ،فيما يستحوذ
الفيول على  %96.2من
مزيج الطاقة ويستخدم
إلنتاج  3233ميغاواط
واملناطق املدنية والزراعية.
فــي الـحـصـيـلــة ،بـلــغ مـجـمــل مساحة
األراض ـ ــي ال ـتــي تـنـطـبــق عـلـيـهــا هــذه
امل ــواصـ ـف ــات ن ـح ــو  148ك ـل ــم م ـ ّ
ـرب ــع،
ّ
أي م ـ ــا يـ ـش ــك ــل  %1.4م ـ ــن م ـج ـمــل
ّ
األراضي اللبنانية ،وهي تتوزع بني
محافظات بعلبك – الهرمل والبقاع
ّ
والنبطية والـجـنــوب ،إل أن املرحلة
ّ
األولــى من الــدراســة ركــزت فقط على
م ـح ــاف ـظ ــة ب ـع ـل ـبــك – الـ ـه ــرم ــل ال ـتــي
تستحوذ عـّلــى الـقـســم األك ـبــر منها،
كونها ُمصنفة من األمالك العمومية
(مشاعات) وتبلغ مساحتها 110.85
ك ـلــم م ـ ّ
ـرب ــع ،ع ـلــى ع ـكــس املـحــافـظــات
األخـ ـ ـ ــرى ح ـي ــث تـ ـت ــداخ ــل الـ ـعـ ـق ــارات
ّ
ّ
العامة.
الخاصة مع األراضي
إلــى ذلــكّ ،
تبي دراســة أخــرى موازية
وصــادرة أيضًا عن «برنامج الطاقة
واألم ـ ـ ـ ــن ف ـ ــي م ـع ـه ــد ع ـ ـصـ ــام ف ـ ــارس
للشؤون العامة والسياسات الدولية
في الجامعة األميركية في بيروت»
أن  30ك ـلــم م ـ ّ
ـرب ـع ــا م ــن م ـج ـمــل هــذه
ّ
األراض ـ ــي صــالـحــة إلن ـش ــاء مـحــطــات
طاقة شمسية ،بقدرة  3آالف ميغاواط
قد تصل في حدودها القصوى إلى
 4آالف م ـي ـغــاواط ،وبكلفة إنتاجية
تـ ـق ـ ّـدر ب ـن ـحــو  4إلـ ــى  5س ـن ـتــات لكل

ّ
تتميز هذه األراضي
كيلواط/ساعة.
بقربها النسبي من خطوط التوزيع
 ،)KVم ــا ي ـسـ ّـهــل عملية
( 220و66
ُ
وصل الطاقة املنتجة فيها بالشبكة
ً
وتــوزي ـع ـهــا عـلــى امل ـش ـتــركــن ،فـضــا
عن أن هذه القدرة اإلنتاجية العالية
ت ـس ـمــح بــاالس ـت ـغ ـنــاء ع ـ ُـن 800-600
م ـي ـغ ــاواط م ــن ال ـط ــاق ــة امل ـن ـت ـجــة من
م ـعــامــل ال ـغ ــاز امل ـف ـت ــرض إن ـش ــاؤه ــا،
ّ
باعتبار أن كل  5ميغاواط من الطاقة
الـشـمـسـيــة ت ـع ــادل م ـي ـغ ــاواط واحـ ـدًا
ُمنتجًا فــي معامل الـغــاز أو الفيول،
وهـ ــو م ــا ي ـع ـنــي ع ـم ـل ـيــا االس ـت ـغ ـنــاء
َ
ُعــن بناء معملني مــن املعامل الستة
ّ
امل ــدرج ــة ضـمــن خــطــة وزارة الـطــاقــة،
ومن بينها معمل سلعاتا اإلشكالي
ن ـ ـظ ـ ـرًا إلـ ـ ــى وق ـ ــوع ـ ــه ضـ ـم ــن مـنـطـقــة
وأراض ذات أهـ ّـمـيــة
مـحـمـيــة مــائـيــة
ٍ
Mott
شركة
تقرير
في
أثرية كما يرد
 Macdonaldsاالستشارية والذي ُأ ّ
عد
لصالح وزارة الطاقة.
تـ ـب ـ ّـن ه ـ ــذه ال ـ ــدراس ـ ــة م ـك ــام ــن ح ــول
ق ــدرات لبنان مــن الـطــاقــة الشمسية،
ّ
غير ملحوظة في خطة وزارة الطاقة
واملياه ،إذ تعالج إشكاليات أساسية
في سياسات ُالطاقة الحالية وهي:
 -1ال ـت ـك ـل ـفــة امل ــرتـ ـفـ ـع ــة الـ ـت ــي ت ـعــود
ب ـ ـ ــاألس ـ ـ ــاس إلـ ـ ـ ــى مـ ـ ـق ـ ــارن ـ ــة أس ـ ـعـ ــار
ات ـفــاق ـيــات شـ ــراء ال ـط ــاق ــة ،سـ ــواء من
ّ
املـ ـنـ ـتـ ـج ــن املـ ـح ــلـ ـي ــن أو الـ ـب ــواخ ــر
العائمة ،بــأسـعــار إنـتــاج الـطــاقــة من
ّ
مؤسسة كهرباء لبنان ،والتي
ِقـبــل
تـ ـص ــل إلـ ـ ــى  21س ـن ـت ــا ل ـل ـك ـي ـل ــواط/
س ــاع ــة ف ــي ب ـعــض امل ـع ــام ــل الـقــديـمــة
ً
مـ ـث ــل ص ـ ـ ــور ،ذلـ ـ ــك ب ـ ـ ــدال مـ ــن ق ـي ــاس
فـعــالـيـتـهــا م ــن خ ــال م ـقــارن ـت ـهــا مع
أسعار اتفاقيات شراء الطاقة عامليًا
وإق ـل ـي ـم ـيــا م ــع األخـ ـ ــذ ف ــي االع ـت ـب ــار
املـ ـخ ــاط ــر وإجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـ ـحـ ـ ّـد م ـن ـهــا.
ف ــاملـ ـع ـ ّـدل ال ــوسـ ـط ــي ل ـس ـع ــر ال ـط ــاق ــة
الشمسية يتراوح بني  4.4-3.6سنت
لكل كيلواط /ساعة مقارنة مع -4.1
ُ 7.4سنت للكيلواط /ساعة للطاقة
امل ـن ـت ـجــة م ــن الـ ـغ ــاز ،و 21-14سنتًا
للكليواط /ساعة املنتجة حاليًا في
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اﻟﻤﺼﺪرBank of America - Merrill Lynch :

اقتصاد السوء

ترويض الوحش
محمد زبيب

 ٣٠ﻛﻢ ٢ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻋﺎت
ﻓﻲ ﺑﻌﻠﺒﻚ اﻟﻬﺮﻣﻞ
ﺗﻨﺘﺞ  ٤-٣آﻻف ﻣﻴﻐﺎواط
ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ
ﺗﺴﺎوي  ٨٠٠-٦٠٠ﻣﻴﻐﺎواط
ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ
ﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج  ٥-٤ﺳﻨﺘﺎت  /ﻛﻴﻠﻮاط ﺳﺎﻋﺔ

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﺮﻛﺰ اﻹﺳﺘﺸﻌﺎر ﻋﻦ ﺑﻌﺪ  -اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ

ّ
مؤسسة كهرباء لبنان.
ّ
 -2االع ـت ـم ــاد ع ـلــى مـ ـص ــادر مــؤق ـتــة
مثل البواخر العائمة التي تستنزف
موارد مالية ّ
تقدر بنحو  700مليون
دوالر سـنــويــا ،أي  2.8مـلـيــار دوالر
ـاف
خـ ــال  4سـّ ـن ــوات ،وهـ ــو م ـب ـلــغ ك ـ ٍ
لبناء محطات طــاقــة شمسية خالل
سـنــة واحـ ــدة ،ب ـقـ ّـوة  2500مـيـغــاواط
وبقدرة تشغيلية تصل إلى  25سنة،
وك ــذل ــك بـكـلـفــة إنـ ـت ــاج م ـتــدن ـيــة ج ـ ّـدًا
وتـنــافـسـيــة ( 4س ـن ـتــات لـلـكـيـلــواط/
ّ
ساعة) كون األرض التي تشكل جزءًا
أساسيًا مــن سعر كلفة اإلنـتــاج هي
من األمالك العمومية.
 -3التخطيط لسياسات فــي الطاقة

ُ
املـتـجـ ّـددة أكثر فعالية وذات جدوى
اق ـت ـص ــادي ــة واج ـت ـمــاع ـيــة وتـنـمــويــة
وغ ـي ــر ُمــرت ـب ـط ــة ب ـم ـصــالــح خ ـ ّ
ـاص ــة،
خ ـصــوصــا أن ـهــا ت ـقــوم ع ـلــى أراض ــي
عـ ّ
ـامــة وقــري ـبــة مــن خ ـطــوط الـتــوزيــع
ّ
ً
تتطلب مدّ
ّ
ب ــدال مــن أراض ــي خــاصــة
شبكات ّ
خاصة بها ،ويمكن توزيعها
ً
على املشتركني بدال من تركيزها في
منطقة أو مصالح ُم ّ
حددة.
 -4الـ ـتـ ـن ــوي ــع فـ ــي م ـ ـصـ ــادر ال ـط ــاق ــة
وخفض االعتماد على الفيول الذي
ّ
يشكل حاليًا  %88من مزيج الطاقة
ف ــي ل ـب ـنــان ف ــي م ـقــابــل  %12للطاقة
ال ـك ـهــرومــائ ـيــة ،وه ــو م ــا ي ـ ـ ّ
ـؤدي إلــى
خـفــض فــاتــورة االس ـت ـيــراد بــالــدوالر

وب ــالـ ـت ــال ــي ت ـخ ـف ـيــف ال ـض ـغ ــط عـلــى
ميزان املدفوعات ،وكذلك تعزيز أمن
الطاقة ،وتخفيض قيمة الفاتورتني
البيئية والصحية.
 -5إشراك سياسات الطاقة في عملية
الـتـنـمـيــة االق ـت ـصــاديــة ،إذ إن تنفيذ
هـ ــذه امل ـش ــاري ــع ف ــي امل ـن ــاط ــق األك ـثــر
ح ــرم ــان ــا فـ ــي ل ـب ـن ــان ي ـن ـع ـكــس عـلــى
ّ
االق ـت ـصــاد امل ـحــلــي ملنطقة بعلبك –
ال ـه ــرم ــل ،وي ـس ـهــم ف ــي تــوف ـيــر طــاقــة
ع ـلــى مـ ــدار ال ـس ــاع ــة ،وي ـخ ـلــق فــرص
ّ
ّ
بمعدل  134.8ساعة عمل لكل
عمل
ميغاواط ( 120ساعة للتصنيع14 ،
لـلـهـنــدســة وال ـب ـنــاء ،و 0.8للتشغيل
والصيانة).
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مصرف لبنان أضخم البنوك المركزية
في العالم!
ّ
يتبوأ مصرف لبنان املرتبة األولى عامليًا بني كل املصارف
ّ
املحلي
املركزية ،لناحية حجم ميزانيته نسبة إلى الناتج ّ
اإلجـمــالــي .هــذه البيانات يستعرضها تقرير صــادر عن
شركة  ،Bank of America – Merrill Lynchبعنوان
«لبنان عند نقطة ّ
تحول».
بلغ حجم ميزانية مصرف لبنان نحو  %250عام ،2018
ب ـعــدمــا كــانــت ت ـقـ ّـل ع ــن  %150ق ـبــل  10سـ ـن ــوات ،وهــي
ّ
ميزانية جميع املـصــارف العاملية في كـ ّـل بلدان
تـصـ ّـدرت
الـعــالــم ،بـمــا فيها أق ــوى االق ـت ـصــادات الـعــاملـيــة مـثــل هونغ
حلت في املرتبة الثانية بفارق بعيد عن لبنان،
كونغ التي ّ
وكــذلــك الـيــابــان الـتــي ح ـ ّـل مصرفها املــركــزي فــي املرتبة
حلت في املرتبة السابعة ،وروسيا في
الثالثة ،والصني التي ّ
املتحدة في املرتبة العاشرة ،وحتى
املرتبة الثامنة ،واململكة ّ
حل مصرفها املركزي في
التي
األميركية
املتحدة
الواليات ّ
ّ
املرتبة الخامسة عشرة.
ووفقًا للتقرير ،بقي مصرف لبنان في املركز ّ
األول عامليًا
«عـلــى الــرغــم مــن كـ ّـل التغييرات املحاسبية الـتــي أجــراهــا،
وآخ ــره ــا ف ــي آذار /مـ ــارس امل ــاض ــي» ،إذ ج ــرى تقليص

ميزانية مصرف لبنان بشكل حـ ّـاد ،فانخفضت قروض
املحلي إلى النصف ،من 37.1
مصرف لبنان للقطاع املالي ّ
املحلي) إلــى 15.3
الناتج
(تشكل  %65من
مليار دوالر
ّ
ّ
مليار دوالر ( %27مــن الناتج املـحـ ّـلــي) .وهــو مــا انعكس
أيضًا انخفاضًا في ودائع القطاع املصرفي لدى مصرف
لبنان ،مــع العلم بــأن هــذه الــودائــع وال ـقــروض هــي بالليرة
اللبنانية ومتساوية من ناحية القيمة وتاريخ االستحقاق،
كما ورد في التقرير املذكور.
تضخم
أن
ـى
ـ
ل
إ
ـر
ـ
ي
ـر
ـ
ق
ـ
ت
ـ
ل
ا
ـر
ـ
ي
ـ
ش
وف ــي س ـيــاق ال ـتــوض ـيــح ،يـ
ّ
مـيــزانـ ّـيــة مـصــرف لـبـنــان نــاتــج مــن الـهـنــدســات املــال ـيــة ،إذ
ّ
املحلية املصرف املركزي بودائع العمالت
«زودت املصارف ّ
األجنبية املوجودة لديها ،وحصلت في املقابل من مصرف
لبنان على قــروض بالليرة اللبنانية بفائدة  %2وبقيمة
تزيد ّ 1.25
مرة على املبلغ األساسي إليداعاتها بالعمالت
ّ
األجـنـبـيــة .مــن ث ــم أع ــادت امل ـصــارف إي ــداع ه ــذه الـقــروض
بــالـلـيــرة الـلـبـنــانـيــة ل ــدى امل ـصــرف امل ــرك ــزي بـفــوائــد أعـلــى،
وحققت منها عوائد كافية لدفع الفائدة على ودائع الدوالر
ّ
للعمالء وتحقيق أرباح».

عندما ُع ّي رياض سالمة حاكمًا ملصرف لبنان في األول من آب /أغسطس عام  ،1993لم تكن ميزانية
ّ
البنك املــركــزي تتجاوز  %70من مجمل الناتج املحلي .ومنذ ذلــك الــوقــت ،ارتفعت هــذه امليزانية بوتيرة
مستمرة لتبلغ نحو  %250في نهاية عــام  ،2018وأصبحت بذلك امليزانية األضخم بني جميع البنوك
جيدًا بكل املقاييس ،وال ّ
املركزية في العالم .وهذا ليس مؤشرًا ّ
يعد من األرقام القياسية التي ُيحتفى بها،
ُ
بل هو أحد التعبيرات املقلقة على رسوخ املصالح املالية وهيمنتها على االقتصاد اللبناني ،واستنزافها
املوارد من دون خلق أي ثروة ،وزيادة الالمساواة في توزيع الدخل.
باألرقام ،وصلت ميزانية مصرف لبنان في نهاية شباط /فبراير املاضي إلى نحو  145مليار دوالر ،بزيادة
نسبتها ّ %232
عما كان عليه في نهاية عام  .2010ووفــق بنود هذه امليزانية ،ارتفعت ودائــع املصارف
التجارية في باب املطلوبات (االلتزامات والديون) من  39.5مليار دوالر إلى  124.5مليار دوالر ،بزيادة
نسبتها  .%315وفي باب األصول ،ارتفعت قروض مصرف لبنان إلى املصارف التجارية من  800مليون
دوالر إلى  36.9مليار دوالر ،بزيادة نسبتها  ،%4612أي أكثر من ّ 46
مرة .وفي الوقت نفسه ،ارتفعت ديون
مصرف لبنان إلى الحكومة من  11.7مليار دوالر إلى  31مليار دوالر ،بزيادة نسبتها .%265
ّ
في الحصيلة ،باتت املصارف التجارية توظف نحو  %60من مجمل أصولها في مصرف لبنان ،وفي
ّ
املقابل ،بات مصرف لبنان يوظف أكثر من ربع أصوله في املصارف التجارية نفسهاُ ،مساهمًا بنحو %14
ّ
َّ
من مطلوباتها .وبات يوظف أيضًا أكثر من  %21من أصوله في سندات الدين الحكومية ،مساهمًا بأكثر
َّ
من نصف دين الحكومة بالليرة ،باإلضافة إلى نسبة غير ُمعلنة من الدين بالعمالت األجنبية .وبالتالي،
باتت املصارف التجارية تتقاضى ما ال يقل عن  6مليارات دوالر كإيرادات سنوية من توظيفاتها لدى
ّ
تكررة وغير ُامل ّ
وتمثل املصدر األساسي ألرباحها ُامل ّ
تكررة ،في حني أن مصرف لبنان
مصرف لبنان،
ّ
يتقاضى ما ال يقل عن ملياري دوالر سنويًا كفوائد على توظيفاته في سندات الخزينة ،ويستخدمها في
ّ
مهم من ّ
تمويل جزء ّ
عملياته مع املصارف التجارية على حساب دافعي الضرائب ،وتمثل هذه القيمة ثلث
ّ
ّ
خدمة َّالدين العام املدفوعة من املوازنة العامة ،التي تعد السبب الرئيس لتنامي العجز املالي.
ماذا تعني هذه األرقام؟ وملاذا هي ّ
مهمة في سياق الحديث عن األزمة التي يواجهها املجتمع اللبناني اليوم؟
ّ
ّ
في كتابه الشهير «رأس املال في القرن الحادي والعشرين» ،يقدم توماس بيكيتي شرحًا مبسطًا ملا تقوم
املهم ّأو ًال أن نعرف أن البنوك املركزية في ّ
به البنوك املركزية في الواقع امللموس .يقول« :من ّ
حد ذاتها ال
ّ
ّ
تخلق الثروات ،هي فقط تعيد توزيع الثروة .وبشكل أدق ،عندما يقرر البنك املركزي أن يخلق مليار دوالر
إضافية ،من الخطأ أن ّ
نتخيل أن رأس املــال القومي يزيد بالقدر نفسه .في الحقيقة ،ال يزيد رأس املال
ّ
ّ
القومي حتى بدوالر واحد ،ألن العمليات التي يقوم بها البنك املركزي دائمًا تكون عمليات إقراض .وهي
ّ
تؤدي بحكم التعريف إلى خلق أصول وخصوم مالية ّ
يعوض بعضها بعضًا تمامًا في اللحظة التي تطرح
فيها».
لنأخذ على سبيل املثال ّ
عمليات الهندسات املالية التي يقوم بها مصرف لبنان مع املصارف التجارية ،التي
ّأدت إلى تضخيم حجمه وميزانيته ،فهو ّ
بحجة املحافظة على سعر صرف الليرة الثابت إزاء الدوالر ،يسعى
لالحتفاظ ّ
بكمية كبيرة من الدوالرات في موجوداته ،ويعمل على إغراء هذه املصارف بأرباح استثنائية
عالية لجذب الــدوالرات وتوظيفها لديه .ففي مقابل كل دوالر يحصل عليه مصرف لبنان من املصارف،
ّ
يمنح هذه املصارف تسليفات بالليرة تساوي  %125من قيمة هذا الــدوالر بفائدة متدنية نسبتها %2
فقط ،أي إنه يطبع العملة عبر خلق هذه التسليفات ،وبالتالي يرفع أصوله بهذه القيمة ،ويرفع في املقابل
ّ
مطلوبات املصارف بالقيمة نفسها ،فتتضخم ميزانيته وميزانية املصارف معًا .لكن هــذه التسليفات
ّ
بالليرة في حال بقائها لدى املصارف واضطرت إلى توظيفها في االقتصاد سترتد على مصرف لبنان
ّ
وستؤدي إلى نتائج عكسية ملا يرمي إليه ،لذلك يقترض في اللحظة نفسها
طلبًا إضافيًا على الــدوالر،
ّ
الليرات التي سلفها للمصارف بفائدة  %2بفائدة أعلى بكثير نسبتها  %10.5على مدى  10سنوات،
ّ
ّ
فتزداد مطلوباته وأصــول املصارف بالقيمة نفسها مجددًا ،وتتضخم ميزانياتهما معًا أيضًا وأيضًا،
ّ
وتحقق املصارف املزيد من األرباح املجانية من دون أن تخلق شيئًا في املقابل ،ال ثروة وال عمل وال إنتاج
وال من يحزنون.
لقد كشفت عملية  Nettingقــام بها مصرف لبنان أخيرًا ،حجم طبع الليرات التي يقوم بها .إذ أجرى
ّ
مقاصة بني القروض بالليرة التي يمنحها للمصارف وتوظيفات هذه املصارف بالليرة لديه ،والتي نتجت
ّ
ّ
ّ
وتنتج من عمليات الهندسة املالية الجارية بينه وبني املصارف ،والتي تكثفت وتضخمت كثيرًا منذ عام
ّ .2016أدت هذه العملية إلى خفض قيمة القروض املمنوحة من مصرف لبنان للمصارف ُامل ّ
سجلة في
امليزانية نحو  21.6مليار دوالر ،من  36.9مليار دوالر كانت تظهر في موجز امليزانية في نهاية شباط/
فبراير إلى  15.3مليار دوالر ظهرت في موجز امليزانية في منتصف آذار /مارسّ .
وأدت هذه العملية أيضًا
إلى تخفيض قيمة ودائع املصارف لدى مصرف لبنان ُامل ّ
سجلة في امليزانية نحو  21.3مليار دوالر ،من
 124.5مليار دوالر إلى  103.2مليارات دوالر في الفترة نفسها .وانعكس ذلك تخفيضًا في مجمل ميزانية
مصرف لبنان من  145.2مليار دوالر إلى  124.01مليار دوالر ،وهكذا اختفى فجأة نحو  21.2مليار
ّ
ّ
ّ
دوالر ،تبخرت من امليزانية ،ولكن أرباحها التي تحققها املصارف لم تتبخر ،بل ال تزال تتضخم باطراد.
ّ
يقول بيكيتي في هذا الصدد« :قد يكون من املدهش إذا تمكنت البنوك املركزية بشحطة قلم بسيطة أن
ّ
تزيد من رأس مال بالدها والكون كله في اللحظة نفسها ،األمر كله يعتمد فيما بعد على أثر تلك السياسة
النقدية على االقتصاد الحقيقي .إذا كان القرض املمنوح من البنك املركزي يسمح للمجتمع املعني بأن
ّ
محققًا (إفالس قد ّ
يؤدي إلى نقصان رأس املال القومي) ،فإن
يخرج من عثرة ،وأن يتفادى بذلك إفالسًا
ّ
َّ
ُ
ذلك قد يمكننا من القول ،بعد أن يستقر الوضع ويسدد القرض ،إن قرض البنك املركزي قد سمح بزيادة
ّ
يؤد القرض إل إلى تأجيل اإلفالس
الثروة القومية (أو على األقل حال دون نقصانها) .وبالعكس ،إذا لم ِ
الذي ال مناص منه في املجتمع ،يمكننا اعتبار أن تلك السياسة النقدية قد ّأدت في النهاية إلى تخفيض
الثروة القومية».
في مؤتمره الصحافي األخـيــر ،اعتبر وزيــر االقتصاد والتجارة منصور بطيش ،أنــه «ال يمكن ّ
تصور
إصالح ّ
ّ
يتضمن إصالحًا موازيًا للسياسة النقدية» .فبرأيه« ،إن سياسة رفع أسعار
جدي للمالية العامة ال
الفائدة والهندسات املالية هي من األسباب البارزة لرفع كلفة تمويل الدولة واالقتصاد» .وبهذا املعنى ،إن
ُّ
السياسة النقدية املتبعة في لبنان جزء من املشكلة ال الحل ،وال يجوز أن تبقى خارج أي بحث أو نقاش.
ّ
ولذلك ،ليس مفهومًا أن يجري التعامل مع ما قاله بطيش بهذه الخفة التي تظهر عبر وسائل اإلعالم.
ما قاله بطيش جاء ّردًا على تغريدات سالمة (في  22آذار /مارس املاضي) ،فحاكم مصرف لبنان اعتبر
ّ
ّ
يتوجب تقليصه
أال مشكلة في السياسة النقدية وإنما املشكلة محصورة في حجم القطاع العام الــذي
من دون أي «إصالح» آخر ،في حني أن بطيش ،اآلتي من العمل املصرفي ،يعتبر أن حجم مصرف لبنان
ّ
ّ
نفسه بات مشكلة ،وبالتالي فإن استمرار تضخمه يمكن أن يعطل أي برنامج يهدف إلى خفض العجز
في املوازنة والنهوض باالقتصاد الحقيقي .لذلك اقترح بطيش إعادة النظر في السياسات واألدوات التي
ّ
التضخم ،وال ّ
سيما
يستعملها مصرف لبنان ،مع االلتزام التام بسياسة استقرار أسعار الصرف ولجم
لجهة تخفيض سعر الـفــائــدة ،إذ «إن تخفيض  %1ي ـ ّ
ـؤدي إلــى خفض اإلنـفــاق الـعــام  900مليون دوالر
ُ
ً
في العام الجاري» .وكذلك إعــادة النظر في القروض املدعومة وآلياتها املعتمدة .إذ «ليس مقبوال أن ّ
يتم
ّ
استغالل بعض هذه القروض بعيدًا من أهدافها االقتصادية ُامل ّ
حددة ( )...وال يجوز أن يبقى الدعم مشتتًا
ّ
واستنسابيًا ،وال يجوز أيضًا أن يبقى من األســرار ،خالفًا لألصول التي ينص عليها قانون املحاسبة
العمومية».
ّ
ليس مستغربًا أن ال يعجب هــذا الـكــام ســامــة وجميع الــذيــن يحققون األرب ــاح مــن طبع العملة وخلق
التسليفات املدعومة ،ومن بني هؤالء املستفيدين وسائل إعالم معروفة.
لقد خلقت الهندسات املالية «وحشًا نقديًا» ،وحان وقت ترويضه.
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ّ
شراء األصوات في المنظمات الدولية

a

فرضية العمل القذر
محمد بزيع
نـ ـش ــر مـ ــركـ ــز أب ـ ـح ـ ــاث الـ ـسـ ـي ــاس ــات
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة (ل ـ ـ ـنـ ـ ــدن) ،فـ ــي الـ ـع ــام
املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،ورقـ ـ ـ ــة ب ـح ـث ـي ــة بـ ـعـ ـن ــوان
ّ
«شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء األصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات واملـ ـ ـن ـ ــظـ ـ ـم ـ ــات
ال ــدولـ ـي ــة :ف ــرض ـي ــة ال ـع ـم ــل الـ ـق ــذر».
يـ ــدرس ال ـبــاح ـثــون ف ــي ه ــذه الــورقــة
ّ
ك ـيــف ت ـس ـت ـخــدم ال ــوالي ــات املــت ـحــدة
األمـيــركـيــة الــدعــم املـبــاشــر لتحقيق
أهـ ـ ـ ــداف جـ ـي ــو  -س ـي ــاس ـي ــة وشـ ـ ــراء
أصــوات الــدول في املحافل الدولية،
وت ـحــدي ـدًا فــي مـجـلــس األمـ ــن ،أقــوى
ّ
م ـج ــال ـ ّـس األم ـ ــم امل ــتـ ـح ــدة .أمـ ــا حــن
يـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــذر تـ ــوف ـ ـيـ ــر الـ ـ ــدعـ ـ ــم املـ ـب ــاش ــر
وتبريره ألسـبــاب داخلية سياسية
ّ
أو مــال ـيــة ،تـلـجــأ ال ــوالي ــات املــتـحــدة
ح ـي ـن ـه ــا إلـ ـ ــى الـ ــدعـ ــم غ ـي ــر امل ـب ــاش ــر
واس ـت ـخــدام ص ـنــدوق الـنـقــد والـبـنــك
ّ
تصوت
الدوليني ملكافأة الدول التي
ل ـ ـهـ ــا ،أو لـ ـخـ ـف ــض ال ـ ــدع ـ ــم كـ ــإجـ ــراء
تــأديـبــي عـنــدمــا تعصي هــذه الــدول
َ
القرار األميركي.
يعرض الباحثون أمثلة من السياق
ً
الـتــاريـخــي .فـمـثــا ،عملت الــواليــات
ّ
امل ــتـ ـح ــدة األم ـي ــرك ـي ــة ع ـل ــى احـ ـت ــواء
روسـ ـي ــا وإم ـك ــان ـي ــة ص ـع ــوده ــا بـعــد
ان ـه ـيــار االتـ ـح ــاد ال ـســوف ـيــاتــي .كــان
ال ــدع ــم األم ـي ــرك ــي امل ـبــاشــر لــروسـيــا
االتحادية الوليدة أداة لهذه الغاية،
وارت ـف ـع ــت قـيـمـتــه م ــن م ـل ـيــار دوالر
في عــام  1993إلــى مليارين ونصف
ّ
مليار في عام  .1994إل أن القلق من
عجز الخزينة األميركية ،باإلضافة
إل ــى نـتــائــج االن ـت ـخــابــات الـبــرملــانـيــة
الروسية غير الواعدة في نهاية عام
ً
 ،1993فضال عن عوامل أخرىّ ،أدت
ّ
إلى خفض هذا الدعم جذريًا.
هـنــاك أم ــر الف ــت يـشـيــر إل ــى فرضية
م ـهـ ّـمــة ُب ـن ـيــت عـلـيـهــا أوراق بحثية
عــديــدة ،ومـنـهــا ه ــذه ال ــورق ــة .ففيما
ان ـخ ـف ـض ــت املـ ـس ــاع ــدات األم ـي ــرك ـي ــة
ال ـتــي يـصـعــب تـبــريــر اسـتـمــراريـتـهــا
ألسباب داخلية ،شهد دعم صندوق
الـنـقــد ال ــدول ــي لــروس ـيــا ف ــي املـقــابــل
ازديـ ــادًا كـبـيـرًا .فــي عــام  1995وافــق
ال ـص ـنــدوق عـلــى ق ــرض بـقـيـمــة ستة
م ـل ـي ــارات دوالر ،ثـ ـ ّـم رف ـع ــه إلـ ــى 10
ً
مـ ـلـ ـي ــارات ف ــي ع ـ ــام  ،1996وص ـ ــوال
إلــى  18مليار دوالر فــي عــام .1998
حدث هذا بالتوازي مع تصريحات
ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي ب ـيــل كـلـيـنـتــون
حــول ض ــرورة ه ــذا الــدعــم وتــأيـيــده،
وتـ ـص ــريـ ـح ــات ل ـل ــرئ ـي ــس الـ ــروسـ ــي
بـ ـ ــوريـ ـ ــس يـ ـلـ ـتـ ـس ــن حـ ـ ـ ــول ضـ ـ ـ ــرورة
إشراك كلينتون والرئيس الفرنسي
جــاك شيراك وغيرهما لتوفير هذه
القروض.
ي ـ ـشـ ـ ّـدد الـ ـبـ ـح ــث عـ ـل ــى نـ ـق ــض ف ـك ــرة
اسـتـقــالـيــة ص ـنــدوق الـنـقــد والـبـنــك
الـ ــدولـ ـ ّـيـ ــن وح ـي ــادي ـت ـه ـم ــا .يـنـقــض
ك ــذل ــك ال ـس ــردي ــة ال ـق ــائ ـل ــة إن ال ــدع ــم
ال ـث ـن ــائ ــي املـ ـب ــاش ــر ،أي دع ـ ــم دولـ ــة
ألخـ ـ ـ ــرى ،أداة لـ ـت ــروي ــج األج ـ ـنـ ــدات
الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ،ف ـ ـي ـ ـمـ ــا مـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدات
ّ
امل ـن ــظ ـم ــات ال ــدول ـي ــة ت ـه ــدف ح ـص ـرًا
إلـ ــى ال ـت ـن ـم ـيــة والـ ـخ ــدم ــات الـعــاملـيــة
ال ـع ـ ّ
ـام ــة .إن ال ـب ـحــث يـنـتـهــي إل ــى أن
ّ
املـنــظـمــات الــدول ـيــة عـبــر املـســاعــدات
ّ
التي تقدمها ،هي أيضًا أداة أخرى
ّ
ّ
للضغط تستغلها الواليات املتحدة
لفرض سياساتها.
إذًا ،إن كــان دعــم صـنــدوق النقد في
ح ــاالت مـعـ ّـيـنــة ي ـهــدف إل ــى الضغط
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ،وإن ك ــان ــت الـ ــواليـ ــات
ّ
املـ ـ ــت ـ ـ ـحـ ـ ــدة ه ـ ـ ــي امل ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ّـول الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
ّ
للصندوق ،فلماذا ال تقدم الواليات
املتحدة دومــا مساعداتها مباشرة
إل ــى دول ــة مــا مـقــابــل ش ــراء صوتها
في مجلس األمن؟
إن ال ـج ــواب عــن ه ــذا ال ـس ــؤال يكمن

ّ
املتحدة ّ
تقدم الدعم
في أن الواليات
املباشر حني يكون الداخل األميركي
مـ ّ
ـرحـبــا بــالـخـطــوة ،أو عندما يكون
ّ
الدعم موجهًا إلى حليف وثيق .في
ّ
املقابل ،تلجأ الواليات املتحدة إلى
ال ــدع ــم غ ـيــر امل ـبــاشــر ع ـبــر ص ـنــدوق
ً
النقد مـثــا حــن يـكــون ال ــرأي العام
أو مجلس الشيوخ معارضًا ّ للدعم
وعــدائـيــا تـجــاه الــدولــة املـتـلــقـيــة .إن
ّ
ه ــذه امل ـن ــظ ـم ــات ال ــدول ـي ــة ت ـق ــوم إذًا
ب ـ «الـعـمــل ال ـقــذر» ال ــذي ال تستطيع
الــدول ذات املساهمة األساسية في
ّ
ه ــذه امل ـنــظ ـمــات ال ـق ـيــام ب ــه ألسـبــاب
ّ
محلية .يذكر البحث أيضًا أن هذه
ّ
امل ـن ــظ ـم ــات ت ـق ــوم ب ـع ـم ـل ـيــة «غ ـس ــل»
(عـلــى غــرار غسل األ ّم ــوال) للنشاط
السياسي للدول املؤثرة فيها ،عبر
تنفيذ أجـنــداتـهــا ّبـعـيـدًا مــن انتباه
شعوبها ،مــا يجنبها
أي ت ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــات
وعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
انـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة
كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
ّ
سـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرت ـ ـ ــب
عـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــا ،ل ــو
دعـ ـ ـم ـ ــت ب ـعــض
ً
الدول مباشرة.
ن ـق ـط ـتــان م ـهـ ّـم ـتــان هـنــا:
ً
أوال ،ح ـ ـفـ ــاظـ ــا ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـص ـ ــورة
االسـ ـتـ ـقـ ــالـ ـيـ ــة والـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــادي ـ ــة ل ـه ــذه
ّ
املـنــظـمــات ،كالبنك وص ـنــدوق النقد
ّ
استمراريتها
الدوليني ،بغية ضمان
ّ
الوظيفية ،تمتنع الدول املؤثرة فيها
ّ
عــن ال ـتــدخــل فـ ّـي «مـعـظــم ال ـح ــاالت»،
وتـ ـحـ ـص ــر تـ ــدخـ ــات ـ ـهـ ــا ف ـ ــي ح ـ ــاالت
مـعـ ّـيـنــة ،لـكــن ذات األهـمـيــة الـعــالـيــة.
ّ
ألن املـســاعــدات التي ّ
تمررها
ثانيًا،
ّ
ً
الواليات املتحدة مثال عبر صندوق
ً
صــا لــدول غير حليفة
النقد تكون أ ُ
ألم ـي ــرك ــا ،ك ـمــا أش ـي ــر ســاب ـقــا ،تـبــدو
الـ ـص ــورة م ــن الـ ـخ ــارج أن ص ـن ــدوق
ً
ال ـن ـق ــد ي ــدع ــم دوال ب ـع ـكــس مـشـيـئــة
ّ
الــواليــات املتحدة نفسها .وهــذا أمر
من شأنه تعزيز صدقية الصندوق
واسـتـقــالـيـتــه ون ـفــي سيطرة
ّ
الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ــتـ ـح ــدة عـلـيــه
للمراقبني من الخارج.
ي ــذك ــر ال ـب ــاح ـث ــون بـعــض
األمثلة .املثل ّ
األول حرب
الخليج فــي عــام ،1990
ح ـيــث ق ـ ّـدم ــت ال ــوالي ــات
ّ
امل ـ ــتـ ـ ـح ـ ــدة وع ـ ـ ـ ـ ــودًا إلـ ــى
الـصــن ب ـقــروض مــن البنك
الدولي مقابل تمرير قرار مجلس
األم ـ ــن واالمـ ـتـ ـن ــاع ع ــن اس ـت ـخ ــدام
الـفـيـتــو .كــذلــك ،قـ ّـدمــت وع ــودًا إلــى
االت ـ ـحـ ــاد ال ـســوف ـيــاتــي

أنجل بوليغان ــ
المكسيك

ب ــاحـ ـتـ ـف ــاظ ــه ب ــأسـ ـت ــونـ ـي ــا والتـ ـفـ ـي ــا
ول ـي ـتــوان ـيــا ف ــي ق ـمــة ب ــاري ــس 1990
مقابل تمرير القرار .وأقنعت الكويت
وامل ـم ـل ـك ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة ب ــإم ــداده ـم ــا
ب ــال ـع ـم ـل ــة الـ ـصـ ـعـ ـب ــة .كـ ــذلـ ــك وعـ ــدت
كولومبيا وساحل العاج وإثيوبيا
وزائير بمساعدات ماليةّ .أما اليمن
الـ ـت ــي رفـ ـض ّــت ال ـ ـقـ ــرار م ــن مــوق ـع ـهــا
عـ ـضـ ـوًا م ــؤقـ ـت ــا ف ــي م ـج ـل ــس األم ـ ــن،
ّ
ف ـقــد أوقـ ـف ــت الـ ــواليـ ــات امل ــت ـح ــدة كــل
ّ
مساعداتها لها ،وفق مذكرات وزير
الخارجية األميركي جايمس بايكر.
املـ ـث ــل الـ ـث ــان ــي ،مـ ـس ــاع ــدة ال ــوالي ــات
ّ
املـ ــت ـ ـحـ ــدة ال ـ ـصـ ــن لـ ـلـ ـحـ ـص ــول ع ـلــى
قروض من البنك الدولي ،وإعطاؤها
ضمانات أمنية بخصوص تايوان،
ف ـ ــي مـ ـق ــاب ــل تـ ـم ــري ــر ال ـ ـصـ ــن لـ ـق ــرار
مـ ـجـ ـل ــس األم ـ ـ ـ ــن حـ ـ ـ ــول «اس ـ ـت ـ ـعـ ــادة
ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة ف ــي ه ــاي ـي ـت ــي» فــي
عام  .1994املثل الثالث هو
االقتراح الذي ُعرض
ف ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـج ـ ـلـ ــس
األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
إلبـطــال

خ ـطــوة الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي دونــالــد
تــرامــب االع ـت ــراف بــالـقــدس عاصمة
ل ـ ـ ـ «إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل» .صـ ـ ّـوتـ ــت  14دولـ ــة
ملـصـلـحــة الـ ـق ــرار الـ ــذي س ـقــط بفعل
ال ـف ـي ـت ــو األمـ ـي ــرك ــي ،وه ـ ـ ـ ّـدد ب ـعــدهــا
ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي ت ــرام ــب بـقـطــع
املـ ـس ــاع ــدات ال ـخ ــارج ـي ــة ع ــن الـ ــدول
ّ
التي ّ
صوتت ضد الواليات املتحدة.
اإلن ـج ــاز ال ــذي ي ـقــوم ب ــه الـبـحــث هو
ال ـن ـم ــوذج ال ــري ــاض ــي ال ـت ــي ي ـقـ ّـدمــه،
وال ـ ــذي يـظـ ّهــر ال ـعــاقــات ب ــن الــدعــم
ال ـ ــذي ت ـت ـل ــق ــاه ال ـ ـ ــدول األع ـ ـضـ ــاء فــي
مـ ـجـ ـل ــس األم ـ ـ ـ ــن وبـ ـ ـ ــن ت ـص ــوي ـت ـه ــا
ّ
ملصلحة الواليات املتحدة األميركية.
جمع الباحثون قاعدة بيانات حول
كل أصــوات الــدول األعضاء الخمس
عشرة في مجلس األمــن على 2،524
قـ ـ ــرارًا ل ــه ب ــن ع ــام ــي  1946و.2015
ُي ـ ـتـ ــرجـ ــم ه ـ ـ ــذا ال ـ ــرق ـ ــم إل ـ ـ ــى 36,460
تـصــويـتــا ف ــردي ــا .ي ـط ـ ّـور الـبــاحـثــون
ّ
إيكونومترية عـ ّـدة (قياسات
نماذج
ّ
اق ـت ـصــاديــة) ل ـ ّـدراس ــة أث ــر مـتـغــيــرات
عديدة على تلقي الدول لدعم مباشر
ّ
من الواليات املتحدة أو من صندوق
ّ
النقد الدولي .النموذج األهم يدرس
ّ
املتغيرات التالية بــن عامي -1960
 :2015عـضــويــة ال ــدول ــة ف ــي مجلس
األمـ ـ ــن ،نـسـبــة أصـ ـ ــوات ال ــدول ــة ضد
أم ـي ــرك ــا ،ال ـت ـصــويــت دومـ ــا ملصلحة
أميركا ،التصويت دومًا ضد أميركا،
الـ ـتـ ـص ــوي ــت مل ـص ـل ـح ــة أم ـ ـيـ ــركـ ــا أو
ضـ ّـدهــا فــي سـنــوات ّ
مهمة وسـنــوات
غ ـيــر م ـهـ ّـمــة س ـيــاس ـيــا ،وغ ـيــرهــا من
ّ
املتغيرات.
ّ
إن األهمية املتفاوتة لقرارات مجلس
األمــن تقتضي حتمًا التمييز بني
هذه القرارات وإعطاء ّ
أهمية ووزن
أك ـب ــر لـ ـلـ ـق ــرارات األه ـ ــم بــالـنـسـبــة
ّ
إلـ ــى الـ ــواليـ ــات امل ــتـ ـح ــدة .وض ــع
الباحثون ثالثة معايير لقياس
أهـ ّـمـيــة أي ق ــرار ملـجـلــس األم ــن:
ً
ّأوال ،ع ــدد املـ ـ ـ ّـرات ال ـتــي ُبـحــث
فيها عــن اســم الـقــرار الرسمي
عـلــى مــوقــع غــوغــل (Google
ّ
 .)hitsث ــانـ ـي ــا ،ت ـعــلــق
الـ ـق ــرار ب ــ«إس ــرائ ـي ــل»
حـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ـرًا

مؤشر

المخاطر تضاعف عائد سندات اليوروبوند
ُ
ح ـيــث ت ـ َـع ـ ّـد «ح ـل ـي ـفــة أم ـي ــرك ــا املـهـ ّـمــة
ج ـدًا» .ثــالـثــا ،يعتمد الـبــاحـثــون على
م ـع ـي ــار دالل ـ ـ ــي ( )Proxyلـتـصـنـيــف
أهـ ّـم ـيــة ال ـس ـن ــوات وف ــق م ـق ــدار ت ـكـ ّـرر
ّ
ك ـل ـمــات «األم ـ ــم امل ــت ـح ــدة» و«مـجـلــس
األم ــن» فــي مـقــاالت جــريــدة نيويورك
تايمز األميركية.
تـ ـب ـ ّـن ال ـح ـس ــاب ــات أن ال ـ ـ ــدول ال ـتــي
ّ
تـصـ ّـوت ملصلحة الــواليــات املتحدة
حـ ـصـ ـرًا ف ــي ك ــل األصـ ـ ـ ــوات تـحـصــل
عـ ـل ــى مـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدات أمـ ـي ــركـ ـي ــة أك ـث ــر
ُ
ب ـ ـ ـ ّ .%42أمـ ـ ـ ــا إذا اعـ ــتـ ـمـ ــد م ـع ـي ــار
«إسرائيل» لتحديد ّ
أهمية القرارات،
ف ــإن ال ـ ــدول ال ـت ــي ت ـص ـ ّـوت بــالـكــامــل
ّ
ملصلحة الــواليــات املــتـحــدة تحصل
عـلــى م ـســاعــدات أك ـثــر ب ـ ــ ،%83فيما
تحصل هــذه الــدول على مساعدات
ُ
أكثر بـ %38و %62إذا اعتمد معيارا
غ ــوغ ــل أو نـ ـي ــوي ــورك ت ــاي ـم ــز عـلــى
الـتــوالــيّ .أمــا بخصوص مساعدات
ص ـنــدوق الـنـقــد الــدولــي ،فــإن الــدول
ّ
تصوت بالكامل مع الواليات
التي
ّ
امل ــتـ ـح ــدة األم ـي ــرك ـي ــة ت ـح ـصــل عـلــى
مساعدات من الصندوق أكثر بـ%46
َ
معياري غوغل
و %78اعتمادًا على
ونيويورك تايمز على التوالي.
ُ
ّ
املتغيرات
لقد أجري قياس أثر هذه
عـ ـل ــى م ـ ـسـ ــاعـ ــدات ّص ـ ـنـ ــدوق ال ـن ـق ــد
ال ــدول ــي ال ـتــي تـتـلــقــاهــا الـ ــدول حني
تـصـ ّـوت ملصلحة دول أخــرى دائمة
ال ـع ـضــويــة ف ــي م ـج ـلــس األمـ ـ ــن ،فـلــم
ت ـبـ ّـن ّ
أي ن ـتــائــج الف ـت ــة .يـعـنــي هــذا
ّ
تـفـ ّـردًا لـلــواليــات املــتـحــدة األميركية
في استغالل هذه امليكانيزمات.
ي ـن ـت ـه ــي الـ ـبـ ـح ــث إلـ ـ ــى أن أصـ ــد ّقـ ــاء
ّ
الواليات املتحدة وحلفاء ها يتلقون
مساعدات مباشرة أكثر لتصويتهم
ّ
ملصلحة الواليات املتحدة األميركية
ف ــي م ـج ـلــس األمـ ـ ــن ،ف ـي ـمــا ُ
«ي ـك ــاف ــأ»
ّ
خ ـصــوم ال ــوالي ــات امل ــت ـح ــدة أحـيــانــا
بقروض من صندوق النقد والبنك
الــدولـ ّـيــن .كــذلــك يبني الـبـحــث على
نـتــائــج ســابـقــة تـقــول إن الحكومات
اليمينية ُعــرضــة لـتـقــديــم دع ــم غير
ّ
مباشر ،من طريق منظمات عاملية،
أكثر من الحكومات اليسارية.
ّ
يرد الباحثون ذلك إلى ميل
ال ـح ـكّــومــات الـيـمـيـنـيــة إلــى
التدخل الخارجي أكثر من
ً
تـلــك ال ـي ـســاريــة .ه ــذا مـثــا
يـ ـب ـ ّـرر اإلص ـ ـ ــرار األمل ــان ــي
على املحافظة على دور
ص ـن ــدوق ال ـن ـقــد ال ــدول ــي
في األزمــة اليونانية ،ألن
الــرأي العام األملاني ّ
يحبذ ذلك،
فـيـمــا ال ـغــايــة األع ـم ــق هي
الـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى الـ ـق ــرار
ّ
كمحدد في
األملاني
األزم ــة .ويــذهــب
الـبــاّحـثــون إلــى
ت ــوق ــع تــوجـيــه
ال ـ ـح ـ ـك ـ ــوم ـ ــات
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــة
مـ ـس ــاع ــداتـ ـه ــا
ع ـب ــر االتـ ـح ــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
إلـ ـ ـ ـ ـ ــى إن ـ ـ ـشـ ـ ــاء
«ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوق
ن ـقــد أوروب ـ ــي»
ل ـ ـي ـ ـك ـ ــون أداة
لـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــذ
سـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ــات
ال تـ ـسـ ـتـ ـطـ ـي ــع
الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوم ـ ـ ــات
ال ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــام بـ ـه ــا
عـ ـلـ ـن ــا ،ل ـكــون ـهــا
غـ ـ ـي ـ ــر ُمـ ـ ـح ـ ـ ّـب ـ ــذة
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرأي
ال ـع ــام األوروب ـ ــي
كمسألة الالجئني
وغيرها.

علي هاشم
الحديث عن أسعار سندات اليوروبوند
أصبح
ّ
ّ
اللبنانية وتقلب ّ عوائدها جــزءًا أساسيًا من
امل ـتــاب ـعــات املـتـعــلـقــة بــال ـض ـغــوط ال ـتــي تــواجــه
ّ
األسواق ّ
اللبنانية ،خصوصًا أن سوق
املالية
سـ ـن ــدات الـ ـي ــوروب ــون ــد بــال ـت ـحــديــد ش ـه ــد فــي
ال ـن ّـصــف ال ـثــانــي م ــن ال ـس ـنــة املــاض ـيــة أقـســى
ّ
املؤشرات ّ
املالية
تقلباته بالتوازي مع تراجع
على مختلف الصعد .فسندات اليوروبوند
ي ـتــم ت ــداول ـه ــا وفـ ــق أسـ ـع ــار ت ـح ـ ّـدده ــا آل ـ ّـي ــات
ال ـعــرض وال ـط ـلــب فــي ال ـس ــوق ،وم ــع تحسس
األسـ ـ ــواق امل ــال ـ ّـي ــة الرتـ ـف ــاع درج ـ ــات املـخــاطــر
ت ـن ـخ ـف ًــض أسـ ـع ــار ال ـ ـتـ ــداول ل ـه ــذه ال ـس ـن ــدات
مقارنة بقيمتها التي ينالها املستثمر عند
االس ـت ـح ـقــاق ف ــي املـسـتـقـبــل ،وه ــو م ــا يعني
ت ـل ـقــائـ ّـيــا رف ــع ال ـع ــوائ ــد ع ـلــى ه ــذه ال ـس ـن ــدات.
وهكذا ،ترتفع العوائد على ّ هذه السندات مع
ارتفاع درجة املخاطر املتوقعة في األسواق.
في مراجعة سريعة لنسبة العائد على سندات
ّ
املمتدة من نهاية
اليوروبوند ،خالل السنوات
 2013ولـغــايــة نـهــايــة  ،2018يظهر بــوضــوع
أن نسبة العائد ارتفعت بأكثر من الضعف،
وتحديدًا من  %4.5إلى  .%10ولغاية اآلن من
عام  ،2019ارتفع هذا العائد لغاية .%10.27
مع العلم ّأن سندات اليوروبوند هي سندات
ّ
األجنبية
الــديــن السيادي املكتتبة بالعمالت
تحديدًا ،وال يشمل هذا ّ
املعدل سندات الدين
ّ
اللبنانية.
بالليرة
ّ
ّ
ثـ ّـمــة عـ ــدة أس ـب ــاب داخ ـل ــي ــة ت ـضــافــرت خــال
ال ـس ـنــوات املــاضـيــة لـتـســاهــم فــي ن ـشــوء هــذه
الـ ـح ــال ــة ،وف ـ ــي ط ـل ـي ـع ـت ـهــا ارتـ ـ ـف ـ ــاع امل ـخ ــاط ــر
املـصــاحـبــة لــاسـتـثـمــار ف ــي األس ـ ــواق املــالـ ّـيــة
فــي ظــل األزم ــة الـتــي تـنــامــت خ ــال الـسـنــوات
ّ
املاضية ،وهو ما أثر حكمًا على أسعار هذه
السندات ودفعها لالنخفاض .وتربط بعض

الـتـحـلـيــات انـخـفــاض أس ـعــار ه ــذه الـسـنــدات
خ ــال ف ـتــرات مـعـ ّـيـنــة مــن ال ـس ـنــوات املــاضـيــة
ب ـب ـعــض اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـت ــي ق ـ ــام م ــن خــال ـهــا
مصرف لبنان باستبدال سندات دين بالليرة
الـلـبـنــانـ ّـيــة كــانــت مــوجــودة بـحــوزتــه بـسـنــدات
يوروبوند (بالدوالر األميركي) ،لبيع سندات
اليوروبوند وزيادة احتياطي العمالت الصعبة
املوجود لديه ،وهو ما خلق فائضًا في عرض
سـ ـن ــدات الـ ـي ــوروب ــون ــد .ومـ ــن نــاح ـيــة أخـ ــرى،
ّ
كانت األرباح املرتفعة التي تؤمنها هندسات
م ـصــرف ل ـب ـنــان كــاف ـيــة لــدفــع امل ـص ــارف إلــى
ّ
األجنبية في هذه
توظيف سيولتها بالعملة
ً
الـهـنــدســات ،ب ــدال مــن توجيهها –كـمــا جــرت
العادة -إلى التوظيف في سندات اليوروبوند.
ّ
الخارجية ،فمن الطبيعي
ّأما من ناحية العوامل
ّ
أن تتأثر أسعار سندات اليوروبوند وعوائدها،
ّ
األجنبية ،بأسعار الفوائد
املكتتبة بالعمالت
ّ
ّ
عامليًا .وهكذا شكل ارتفاع الفوائد على الدوالر
فــي الــواليــات املتحدة ومختلف أنـحــاء العالم،
ّ
التدفقات ّ
املالية الناتجة عنها باتجاه
وحركة
ّ
الواليات املتحدة ،ضغطًا إضافيًا على عوائد
اليوروبوند لالرتفاع .وفــي هــذا السياق ،كان
ـوســع فــي زيـ ــادة نـسـبــة ال ــدي ــون الـسـيـ ّ
لـلـتـ ّ
ـاديــة
ّ
ّ
اللبنانية بالعمالت األجنبية من إجمالي الدين
أثر كبير في زيادة انكشاف الدين العام على
ّ
تحوالت األسواق ّ
ّ
العاملية وحركة األموال
املالية
فيها.
بـمـعــزل ع ــن األس ـب ــاب ال ـتــي ت ـضــافــرت لخلق
ه ــذا ال ــواق ــع ،س ـي ـكــون ل ــزي ــادة نـسـبــة ال ـعــوائــد
بهذا الشكل تأثير هائل على خدمة الدين في
املستقبل .فارتفاع نسبة العوائد على سندات
اليوروبوند القائمة ّ
حاليًا سيفرض على الدولة
زي ــادة الـفــوائــد على سـنــدات الـيــوروبــونــد التي
في املستقبل ،لتأمني
سيتم عرضها لالكتتاب ّ
الـطـلــب عـلـيـهــا .وم ــن امل ـتــوقــع بـحـســب تقرير
«الــديــن وأسـ ــواق الــديــن» ال ــذي ت ـصــدره وزارة
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ّ
املالية أن يستحق خالل عام  2019ما قيمته
 5,078مليون دوالر من سندات اليوروبوند
وفــوائــدهــا بالعملة الصعبة ،سيحتاج لبنان
إلى إعــادة تمويلها عبر إصــدار وبيع سندات
يوروبوند جديدة.
ل ـكـ ّـن املـشـكـلــة األس ــاس ـ ّـي ــة تـكـمــن ف ــي ّأن هــذه
الديون ،التي سيحتاج لبنان إلى إعادة تمويلها
ّ
ستتحول إلى عامل
بالفوائد األعلى وبالدوالر،
إض ــاف ــي م ــن ع ــوام ــل ال ـض ـغــط ع ـلــى الـسـيــولــة
بالعملة الـصـعـبــة ،فــي وق ــت تتفاقم فـيــه أزمــة

م ـي ــزان امل ــدف ــوع ــات وال ـت ـحــويــات ال ـخــارجـ ّـيــة.
ّ
ّ
األجنبية
اللبنانية بالعمالت
فودائع املصارف
تراجعت في ّأول شهرين من هذا العام بنسبة
 %2.76بالنسبة إلــى غير املقيمني و%0.97
بالنسبة إلى غير املقيمني ،وهو ما ساهم في
تراجع إجمالي ودائــع القطاع بنسبة .%1.41
نـســب ال ـتــراجــع ه ــذه كفيلة بــإظ ـهــار الـتـحـ ّـدي
الكبير ال ــذي سـيــواجــه إع ــادة تـمـ ّـويــل سـنــدات
ال ـي ــوروب ــون ــد وف ــوائ ــده ــا املـسـتـحــقــة بــالـفــوائــد
ً
املرتفعة مستقبال.

سوق المواعدة عبر اإلنترنت

ّ
شركة واحدة تستحوذ على أشهر التطبيقات وتهيمن على كل السوق
عــدد األزواج الذين يجتمعون عبر
اإلن ـتــرنــت ارت ـفــع أكـثــر مــن الضعف
فــي العقد املــاضــي ،إلــى نحو حالة
ّ
من كل  5حاالت زواج .هذه البيانات
ّ
يستعرضها مـســح أع ــدت ــه جامعة
سـتــانـفــورد بـعـنــوان «كـيــف يجتمع
ّ
وتبي
األزواج وكيف يبقون معًا؟»،
ّ
النمو الحاصل فــي ســوق املــواعــدة
عبر اإلنـتــرنــت خــال العقد األخير
وب ــالـ ـت ــوازي م ــع ظ ـه ــور تـطـبـيـقــات
املواعدة.
ش ـ ـ ّـج ـ ــع ت ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــق  Tinderع ـل ــى
اسـتـعـمــال تـطـبـيـقــات امل ــواع ــدة في
العالم عندما ّ
تم إطالقه على أجهزة
ّ
 iPhoneف ــي  ،2012ومـ ــن ثـ ــم عـلــى
نظام  Androidفي  .2013وبحلول
ّ
يضم 57
 ،2017نما التطبيق وبات
مـلـيــون مستخدم نـشــط فــي جميع
أنحاء العالم .ومنذ إطــاق Tinder
ظهرت مئات مــن خــدمــات املــواعــدة
فــي مـتــاجــر التطبيقات فــي جميع
أنحاء العالم .ويالحظ املستثمرون
االزدهــار الحاصل في هذه السوق
التي ّ
يقدر أن يصل حجمها إلى 12
مليار دوالر بحلول العام املقبل.
لكن على الــرغــم مــن تـنـ ّـوع خـيــارات
ّ
املواعدة على اإلنترنت ،إل أن معظم
الـتـطـبـيـقــات الـشــائـعــة مـمـلــوكــة من
م ـج ـمــوعــة واح ـ ـ ــدة ف ـق ــط ،إذ ت ـعــود
مـلـكـيــة جـمـيــع تـطـبـيـقــات امل ــواع ــدة

الــرئ ـي ـس ـيــة ت ـقــري ـبــا إلـ ــى مـجـمــوعــة
 Match Groupامل ـت ـفـ ّـرعــة ع ــن .IAC
وهذه التكتالت تسيطر عليه شركة
 Barry Dillerاإلعالمية.
لـ ـق ــد الح ـ ـظـ ــت  IACالـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ـ ّـور فــي
هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق م ـ ـب ـ ـك ـ ـرًا ف ــاشـ ـت ــرت
ش ــرك ــة  Match.comال ـ ــرائ ـ ــدة فــي
امل ــواع ــدة عـبــر اإلن ـتــرنــت فــي الـعــام
 ،1999وم ــن ث ـ ّـم تـحـ ّـولــت إل ــى شــراء
الــاع ـبــن الــرئـيـسـيــن ف ــي ال ـســوق.
ً
وف ـض ــا ع ــن تـطـبـيــق  Tinderال ــذي
ض ــاع ــف إي ـ ـ ـ ـ ــرادات امل ـج ـم ــوع ــة فــي
 2018إلى  805ماليني دوالر ،باتت
ّ
 Match Groupتـمـتـلــك أي ـض ــا ،كــل
مــن  ،OkCupidو ،Plenty of Fishو
 .Hingeوك ــذل ــك اش ـت ــرت مـنــافـســن
دولـيــن مثل  Meeticفــي أورو ّب ــا و
 Eurekaف ــي الـ ـي ــاب ــان .ل ـقــد حــقـقــت
الشركة إيــرادات بقيمة  1.73مليار
دوالر فــي  .2018ووف ـقــا للتقارير،
تمتلك  Match Groupحــالـيــا أكثر
مــن  45شــركــة لـلـتـعــارف 25 ،شركة
منها حصلت عليها عبر عمليات
استحواذ.
على الــرغــم مــن ذل ــك ،ال ي ــزال يوجد
مـنــافـســون خ ــارج م ـت ـنــاول الـشــركــة
العمالقة .ففي العام  ،2017حاولت
مجموعة  Match Groupاالستحواذ
على آخر منافس لها  Bumbleالذي
وصل حجم أعماله إلى  450مليون

دوالر بعد أن زاد عــدد مستخدميه
أك ـثــر م ــن  23مـلـيــون مـسـتـخــدم في
ثــاث سـنــوات فـقــط .إال أن Bumble
رف ـ ـ ــض ال ـ ـ ـعـ ـ ــرض ،ف ــرفـ ـع ــت Match
 Groupدعوى على الشركة املنافسة
بـتـهـمــة ان ـت ـهــاك بـ ـ ــراءات االخ ـت ــراع،
وه ــو م ــا اع ـت ـبــره الـبـعــض مـحــاولــة
إلجـ ـب ــاره ــم ع ـل ــى الـ ـقـ ـب ــول بـصـفـقــة

االس ـت ـحــواذ .وبــاإلضــافــة إل ــى ذلــك،
ق ـ ّـررت شــركــة  ،Facebookفــي ،2018
ـواعـ ــدة ال ـخــاص
إط ـ ــاق تـطـبـيــق املـ ـ ّ
بها ،والــذي من املتوقع أن يستفيد
مـ ـن ــه  2.2مـ ـلـ ـي ــار م ـس ـت ـخ ــدم ح ــول
العالم ،وهــو مــا ّأدى إلــى انخفاض
%21
أسـهــم  Match Groupبنسبة ّ
قبل أن تستعيد قيمتها مــع تأخر

 Facebookفي تقديم الخدمات.
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ــرغ ـ ـ ــم م ـ ـ ــن ف ـ ـشـ ــل ع ـم ـل ـي ــة
االستحواذ على  Bumbleوإطالق
 Facebookتـ ـطـ ـبـ ـي ــق امل ـ ـ ــواع ـ ـ ــدة
ّ
الخاصة بــه ،إل أن Match Group
ال ت ـ ـ ــزال الـ ــرقـ ــم واح ـ ـ ــد فـ ــي س ــوق
املواعدة.
ً
ّ
بتصرف نقال Visual Capitalist

ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻤﻮاﻋﺪة اﻷﻛﺜﺮ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
 ٨٫٢ﻣﻠﻴﻮن
 ٦٫٧ﻣﻼﻳﲔ
ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ

 ٥٫١ﻣﻠﻴﻮن
 ٥٫١ﻣﻠﻴﻮن
 ١٫٩ﻣﻼﻳﲔ
 ١٫٤ﻣﻼﻳﲔ
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قراءات
◼ كتاب

أي «منطلقات نظرية لبناء
مستقبل سورية االقتصادي»
عبد الحليم فضل الله
ّ
يسلط د .ألبر داغــر في كتابه الجديد
الـ ـض ــوء ع ـلــى ات ـج ــاه ــات ف ــي الـتـنـمـيــة
ال تحظى ،أو لــم تعد تحظى ،بعناية
ّ
املؤسساتية
كــافـيــة فــي بـلــدانـنــا ،مـثــل
والبنيوية وأفكار جون ماينارد كينز
وم ـ ــا بـ ـع ــده ،ف ـي ـ ّ
ـؤس ــس ب ــذل ــك لـنـقــاش
ُم ـت ـج ـ ّـدد ب ـش ــأن دور ال ــدول ــة وش ــروط
ّ
التورط بالسرديات
نجاحها ،من دون
ّ
الـ ـج ــازم ــة وال ــرط ــان ــات املـ ـ ـك ـ ــررة .وم ــع
ُ
أنـ ــه ك ـت ــب ع ـلــى دفـ ـع ــات وفـ ــي ت ــواري ــخ
ّ
ومناسبات متعددة ،فقد نجح صاحب
الكتاب فــي أن يكسبه وحــدة تأليفية،
وسياقًا يدور حول إشكالية من فرعني:
ن ـقــد م ــن زوايـ ـ ــا ع ـ ـ ّـدة لـلـنـيــولـيـبــرالـيــة،
وتــأك ـيــد ل ــدور ال ـق ـطــاع ال ـع ــام بوصفه
ً
فــاعــا جـمــاعـيــا ال «ســاحــة ص ــراع بني
ال ـق ــوى وامل ـص ــال ــح االج ـت ـمــاع ـيــة» ،وال
نقيضًا للقطاع الـخــاصُ ،ممهدًا بذلك
السبيل أمــام إعــادة الشرعية إلــى دور
القطاع العام في إعــادة اإلعـمــار ،الذي
ّ
يتعرض لالستبعاد والتهميش.
يـسـتـمـ ّـد داغـ ــر م ـقــاربــاتــه م ــن م ـصــادر
ع ـ ّـدة ،فهو يأخذ مــن ألـبــرت هيرشمان
رأي ـ ــه ،أن وظ ـي ـفــة ال ــدول ــة ف ــي التنمية
ه ــي ع ـلــى وجـ ــه ال ـخ ـص ــوص «تـعـظـيــم
قــدرة النخب االستثمارية على اتخاذ
ال ـ ـقـ ــرارات االس ـت ـث ـم ــاري ــة» ،ومـ ــن ألـ ّـس
أمسدن التشديد على التصنيع املتأخر
ّ
الـقــائــم عـلــى الـتـعــلــم الـتـكـنــولــوجــي من
ّ
خ ــال امل ـم ــارس ــة وامل ـح ــاك ــاة والـ ـت ــدرج
فــي طريق االبـتـكــار ،ومــن بيتر إيفانز
إع ـ ــادة تــوص ـيــف دور اإلدارة ال ـعـ ّـامــة
ّ
امل ـت ـمــاس ـكــة وامل ـس ـت ـقــلــة ف ــي الـتـنـمـيــة،

ومــن جــان مــايـنــارد كينز والكينزيني
ال ـ ُـج ــدد تـصــويــب الـنـظــرة إل ــى اإلن ـفــاق
ً
االسـتـثـمــاري ،بوصفه عــامــا أساسيًا
ّ
النمو ال مزاحمًا للقطاع الخاص
فــي
ع ـل ــى امل ـ ـ ـ ـ ــوارد ،وم ـ ــن هـ ـن ــري ب ــري ـت ــون
وماديسون وغيرهما النقاش النظري
ورب ــط
ل ـت ـجــربــة اسـ ـتـ ـب ــدال ال ـ ـ ـ ـ ــواردات ّ
فـشـلـهــا بـتــركـيــز ال ـ ــدول ال ـت ــي تـبــنـتـهــا
عـلــى إن ـت ــاج سـلــع االس ـت ـه ــاك ،ولـيــس
آالت الـتـجـهـيــز وال ـس ـل ــع الـتــرسـمـلـيــة.
كــذلــك وق ــف ع ـلــى م ـســافــة غ ـيــر بـعـيــدة
من نظرية التبعية ،لكنه ربطها بدور
ُ
ّ
الـنـخــب املـحــلـيــة املـس ـتــزملــة واملــرتـبـطــة
بالخارج في التبادل غير املتكافئ مع
الخارج.

القطاع العام :كيان اجتماعي أم
بيروقراطي؟
في نقاشه لــدور الدولة ،يرسم الكاتب
ً
الـصــديــق خـطــا فــاصــا مــا بــن الــرؤيــة
البيروقراطية التقليدية التي ّ
تؤيد هذا
الدور أو ترفضه استنادًا إلى معياري
الـكـفــاءة والـفـعــالـيــة ،وبــن الــرؤيــة غير
التقليدية التي تــرى في القطاع العام
ّ
ك ـيــانــا ج ـمــاعــات ـيــا يــت ـســم بــالـتـمــاســك
ال ــداخـ ـل ــي ،وي ـم ـت ـلــك ع ـص ـب ـيــة ّإداريـ ـ ــة
تجعله مؤثرًا في املجتمع ومتأثرًا به،
ُ
وال يمكن أن تستبدل به أدوار أخرى.
ّ
وفي نقده للنيوليبرالية يتعرض داغر
على نحو خاص ّ
للتيار النفعي الجديد
املناصر لدولة ّ
الحد األدنى ،التي تكون
ً
فيها قــوى ال ـســوق كـيــانــا مستقال عن
ّ
ً
املجتمع ومعزوال عنه ،ويتسم بجدارة
ال ت ـم ـل ـك ـهــا الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،فـ ـه ــذه بـنـظــر
مناوئيها مرتع خصب للريوع السهلة

واملنافع الناشئة عن السلطة .ويضيف
أنصار هذا االتجاه أن توسيع القطاع
العام يعني زيــادة االعتماد على غير
املنتخبني من الفنيني واالختصاصيني
والـبـيــروقــراطـيــن فــي التخطيط وفــي
اتخاذ القرارات ،مع أنهم ال ّ
يعبرون عن
ّ
العامة ،وال يردعهم رادع عن أن
اإلرادة
ّ
يـقـ ّـدمــوا مصالحهم الـخــاصــة عـلــى ما
عداها.
ّ
ركـ ـ ــز الـ ـك ــات ــب ع ـل ــى دروس ال ـت ـجــربــة
اآلسـ ـ ـي ـ ــوي ـ ــة ،ال ـ ـتـ ــي ج ـ ـ ّـس ـ ــدت ال ـن ـظ ــرة
الجديدة لــدور القطاع الـعــام فــي إطــار
ُ ّ
م ــا ُي ـع ــرف بــالـفـيـبــريــة امل ـ ـعـ ــززة .كــانــت
اإلدارة ال ـع ـ ّـام ــة ال ـف ـ ّـع ــال ــة ف ــي ت ـجــارب
دول شــرق آسيا ،األســاس االجتماعي
ال ال ـب ـي ــروق ــراط ــي ف ـح ـســب ف ــي ن ـجــاح

التنمية ،وعلى الرغم من وجود قطاع
خـ ّ
ـاص وفــاعــل وشــركــات خــارجـيــة ،لم
تنشأ عالقة غير متوازنة بني الطرفني،
ولم يظهر إلى الوجود نموذج اإلدارة
ّ
العامة القائم على النهب .كان القطاع
العام هو األســاس الــذي ارتـكــزت عليه
ال ـ ــدول ـ ــة ال ـت ـن ـم ــوي ــة الـ ّـت ــي اح ـت ـض ـنــت
تجارب التصنيع املتأخر ،القائمة على
االس ـت ـث ـمــار واك ـت ـس ــاب الـتـكـنــولــوجـيــا
وتوطينها بصفتها قــاعــدة االنـطــاق
نـحــو الـتـنـمـيــة .وب ـخ ــاف ذل ــك ،أعـطــت
نظريات التحديث والتغيير الهيكلي
أه ـ ّـم ـي ــة م ـت ـق ـ ّـدم ــة ل ـل ـت ـمــويــل وم ــراك ـم ــة
ّ
النمو
رأس املــال امل ــادي .لكن نظريات
ال ـح ــدي ـث ــة أو الـ ـنـ ـم ـ ّـو ب ــاط ـن ــي امل ـن ـشــأ
دم ـجــت ال ـت ـقـ ّـدم الـتـقـنــي فــي نـمــاذجـهــا
ال ــري ــاضـ ـي ــة وم ـ ـعـ ــادالت ـ ـهـ ــاّ ،
ووسـ ـع ــت
مفهوم الــرأسـمــال ليشمل الرأسمالني
البشري واالجتماعي إلى جانب رأس
املال املادي .
إن الـ ـنـ ـس ــج عـ ـل ــى م ـ ـن ـ ــوال ال ـت ـج ــرب ــة
اآلس ـي ــوي ــة ف ــي م ـج ــال اسـتــراتـيـجـيــات
ال ـت ـن ـم ـيــة ،ي ـت ـكــامــل م ــع الـ ــدعـ ــوة ال ـتــي
يـتـضـ ّـمـنـهــا ال ـك ـتــاب الع ـت ـمــاد بــرنــامــج
كينزي على مستوى السياسات املالية
في بناء مستقبل سورية االقتصادي،
حيث ّ
يؤدي الطلب الحكومي والخاص
وال ـخــارجــي دورًا أســاسـيــا فــي الـنـمــوّ.
يمكن العثور على نقاط تالق ّ
عدة بني
ٍ
الـفـكــر الـكـيـنــزي وم ــا ب ـع ــده ،وت ـجــارب
دع ــم ال ـت ـصــديــر ال ـتــي قــامــت ب ـهــا دول
آسـيــويــة ع ـ ّـدة ،وم ــن بــن ه ــذه ا ُلـنـقــاط،
ع ـلــى سـبـيــل ال ــذك ــر ،األه ـ ّـم ـي ــة امل ـع ـطــاة
ل ــاس ـت ـث ـم ــار وال ـت ـص ــدي ــر بـصـفـتـهـمــا
ّ
مكونني أساسيني في الطلب ،والــدور
ّ
ّ
ّ
اإلي ـجــابــي فــي الـنـمــو ال ــذي يــؤديــه كــل
م ــن ال ـت ـق ـ ّـدم ال ـت ـق ـنــي ،وإع ـ ـ ــادة تــوزيــع
الدخل ملصلحة املنتجني ،على حساب
أصحاب الريوع.

النيوليبرالية :تحليل االقتصادي
ودعوة سياسية

ن ــواف ــق ال ـك ــات ــب ،وال شـ ـ ّـك ،ع ـلــى فهمه
للنيوليبرالية ّ
وتيار النفعية الجديدة
ون ـ ـقـ ــده لـ ـهـ ـم ــا ،لـ ـك ــن ال ي ـم ـك ــن إنـ ـك ــار
ً
امتالكهما فــي بعض األحـيــان أصــوال
ص ــارم ــة لـلـتـحـلـيــل ،م ــن اق ـت ـصــاديــات
الرفاه لفلفريدو باريتو إلى تحليالت

ُ
ميلتون فريدمان املبكرة عن استقرار
دالـ ــة ال ـط ـلــب ع ـلــى ال ـن ـقــود ع ـلــى امل ــدى
الـ ـط ــوي ــل ،واهـ ـتـ ـم ــام ــه بـ ـخ ــاف كـيـنــز
بـ ــال ـ ـعـ ــرض الـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــدي ،األك ـ ـ ـثـ ـ ــر ت ـق ـل ـبــا
وت ـ ــأثـ ـ ـيـ ـ ـرًا فـ ـ ــي اإلنـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق واألسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار.
وال ي ـم ـك ــن ال ـت ـق ـل ـيــل أيـ ـض ــا مـ ــن ش ــأن
األس ــس الفلسفية الـتــي اسـتـنــد إليها
فــريــدريـتــش فــون هــايــك ال ــذي أنـكــر من
خــال ـهــا امل ـبــال ـغــة ف ــي ت ـقــديــس الـعـقــل،
ّ
متخيلة ،يفضي
الباحث عن يوتوبيا
االسـتـغــراق بها فــي كثير مــن األحـيــان
إلــى قيام مجتمع شمولي ُمغلق .كان
ه ــاي ــك م ـت ـش ـ ّـددًا ف ــي ل ـي ـبــرال ـي ـتــه ،لكنه
رفــض املبالغة فــي التحليل الرياضي
ال ـ ــذي يـ ـه ــواه ال ـن ـيــول ـي ـبــرال ـيــون ،وهــو
ً
عـ ــارض الـتـخـطـيــط لـسـبـبــنّ :أوال ألن
صعوبة
اتساع نطاق الدولة يزيد من ُ
تحقيق اإلجماع على القواعد املسبقة
وامل ـع ــروف ــة سـلـفــا ال ـتــي يـسـتـنــد إلـيـهــا
حكم القانون ،وثانيًا ألن هذا التوسيع
ّ
يعظم مــن نـفــوذ الفئات غير املفوضة
شـعـبـيــا ف ــي ات ـخ ــاذ ال ـ ـقـ ــرارات ووض ــع
السياسات.
ّ
أن املفارقة هي أن الدعوات املناهضة
إل ّ
لتدخل الدولة أيًا كان شكله ،لم تستند
إلـ ــى األع ـ ـمـ ــال ال ـع ـل ـم ـيــة واألك ــادي ـم ـي ــة
التي أنجزها هــؤالء ،بل إلى ّ
أدبياتهم
ال ـف ـكــريــة ذات املــرج ـع ـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة،
ك ـمــا ف ــي ك ـتــابــي ه ــاي ــك «ال ـط ــري ــق إلــى
العبودية» و«الـغــرور القاتل» ،وكتاب
ّ
والحرية» .كان
فريدمان «الرأسمالية
االعتقاد الرائج بني الليبراليني ُ
الجدد
فــي أواس ــط ال ـقــرن املــاضــي وم ــا بـعــده،
ه ــو أن ال ـح ـ ّـري ــات ال ـس ـيــاس ـيــة تـشـ ّـجــع
ال ـحــريــات االق ـت ـصــاديــة وتـحـفــز آلـيــات
السوق .أبرزت الوقائع عكس ذلك ،ففي
ّ
الحريات
دول رأسمالية عـ ّـدة ،ترافقت
ـور دولــة
الـسـيــاسـيــة الــواس ـعــة مــع ظ ـهـ ّ
الرفاه القائمة وفق ُنسخة مخففة ّمن
التخطيط املــركــزي املـصــاحــب بتدخل
واسـ ــع ال ـن ـط ــاق م ــن ال ــدول ــة .وه ـ ــذا ما
ً
ع ـ ـ ـ ّـده هـ ــايـ ــك نـ ـك ــوص ــا وتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاذال فــي
وج ــه املـنـظــومــات الـشـمــولـيــة .وبسبب
ّ
ه ـ ــذه ال ـخ ـي ـب ــة تـ ـم ـ ّـس ــك م ـ ــع م ـف ــك ــري ــن
ل ـي ـبــرال ـيــن آخ ــري ــن ب ـف ـك ــرة «امل ـخ ــاط ــر
الـتــي يحملها التنظيم امل ــرك ــزي على
ال ـفــردان ـيــة» ،وش ـ ـ ّـددوا مــن ث ـ ّـم عـلــى أن
ال ـحـ ّـريــة االقـتـصــاديــة هــي املــدخــل إلــى

الديموقراطية والليبرالية السياسية
ومخرج من طريق العبودية» .وبــرأي
ف ــري ــدم ــان ت ـ ـ ّ
ـؤدي ال ـن ـظــم االق ـت ـصــاديــة
دورًا مزدوجًا في االرتقاء باملجتمعات
ال ـ ـحـ ـ ّـرة ،ف ـمــن ج ـهــة ت ـع ـ ّـد ال ـح ـ ّـري ــة فــي
ً
النظم االقتصادية عامال ال غنى عنه
لتحقيق الحرية السياسية ،ومن جهة
ثــان ـيــة ال ـحـ ّـريــة االق ـت ـصــاديــة مطلوبة
ّ
بحد ذاتها لتحقيق ّ
الحرية السياسية.
ّ
رجحت
هذه األفكار وغيرها هي التي ّ
ّ
ك ــف ــة ال ـل ـي ـب ــرال ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة وب ــش ــرت
بأفكارها ،استنادًا إلى حجج منطقية
عـ ّـامــة وليس بـنـ ً
ـاء على مـعــارف دقيقة
ّ
ومتخصصة على ما يزعم أنصارها.
كـ ــان إجـ ـم ــاع واش ـن ـط ــن ه ــو الـتــرجـمــة
األيديولوجية ألعمال هؤالء وسواهم.
لـكــن الـتـحـلـيــل االق ـت ـص ــادي (الـعـلـمــي)
ال يكفي وح ــده ،فــاملـطـلــوب وج ــود من
ّ
ي ــت ـخ ــذه ح ـ ّـج ــة ف ــي ب ــرن ــام ــج سـيــاســي
أوس ـ ــع ،لـجـعـلــه أداة طـ ّـي ـعــة ف ــي أي ــدي
ّ
الـ ـسـ ـلـ ـط ــة .وش ـ ــك ـ ــل ان ـ ـه ـ ـيـ ــار االت ـ ـحـ ــاد
السوفياتي في بداية التسعينيات من
ُ ّ
القرن املاضي واالنتصار الذي ظن أنه
تــاريـخــي وأبـ ــدي لـلـيـبــرالـيــة ،فــرصــة ال
ب ـ ّـد مــن انـتـهــازهــا لــوضــع ه ــذه األفـكــار
موضع التطبيق.

مقاربات أخرى

لم ُيول الكتاب عناية بارزة أيضًاّ ،
وربما
ِ
ّ
عن قصد ،ملقاربات مفكرين بارزين في
نقدهم الجذري للرأسمالية الليبرالية،
مثل كــارل بوالنيي الــذي ذكــره الكاتب
م ــن دون أن ي ـش ــرح آراءه الــرئـيـسـيــة،
وم ــن بينها أف ـكــار الفـتــة يمكن البناء
عليها فــي فهم العالقة بــن االقتصاد
واملجتمع ،مثل قوله إن عوامل اإلنتاج
الثالثة املعروفة هي موارد اقتصادية
ّ
زائـ ـف ــةّ ،إم ـ ــا ب ـس ـبــب ت ـحــكــم الـسـلـطــات
بـهــا (الــرأس ـمــال الـنـقــدي) أو لصعوبة
وض ـع ـه ــا ف ــي ق ــوال ــب ن ـم ـط ـيــة وقــاب ـلــة
للقياس (العمل) ،أو ألنها بكل بساطة
ال ـح ـي ــاة م ـقـ ّـس ـمــة إلـ ــى أجـ ـ ــزاء (األرض
ّ
والـثــروات الطبيعية).
ويقدم بوالنيي
ّ
أيـ ـض ــا ف ــي ك ـت ــاب ــه «الـ ـتـ ـح ــول ال ـك ـب ـيــر:
األصـ ـ ـ ــول ال ـس ـي ــاس ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة
لــزمـنـنــا امل ـع ــاص ــر» ،مـحــاجـجــة نـقــديــة
قـ ّ
ـوي ــة ضـ ـ ّـد م ـب ــدأ أص ــال ــة امل ـل ـكـ ّـيــة مــن
منظور تاريخي ،وهو يرى أن السوق

مـ ّ
ـؤسـســة ُمندمجة فــي املجتمع وغير
ـأت الـكــاتــب أيضًا
مـفـصــولــة ع ـنــه .لــم ي ـ ِ
عـ ـل ــى ذكـ ـ ــر جـ ـ ــون ك ـي ـن ـي ــث ج ــال ـب ــري ــت
ّ
املؤسساتيني ،وهــو ممن
املـعــدود بــن
أعطوا ّ
ّ
االجتماعية
سات
للمؤس
ية
أهم
ّ
ف ــي االق ـت ـص ــاد ،وأظ ـه ــر عـلــى نـحــو فــذ
تبعية األفـكــار للمصالح االقتصادية
ّ
الـقــومـيــة وامل ــراح ــل الـتــاريـخـيــة .إل أن
ع ـ ــدم اس ـت ـف ــاض ــة الـ ـك ــات ــب فـ ــي ع ــرض
ّ
أف ـك ــار ه ــؤالء يــتـســق م ــع املـنـهــج ال ــذي
اعـتـمــده فــي هــذا الـكـتــاب ،وال ــذي يقوم
ع ـلــى ان ـت ـقــاء األدبـ ـي ــات واالق ـت ـبــاســات
ّ
النظرية التي تحلل التجارب التنموية
الناجحة ،وهذا ما وجده لدى باحثي
ّ
ّ
التنمية ومفكريها الــذيــن حللوا على
ن ـحــو خ ــاص الـ ـ ــدروس امل ـس ـت ـفــادة من
دول شرق آسيا (مثل أمسدن وبريتون
وإيفانز وهيرشمان.)...

التنمية وإعادة اإلعمار

ّ
مستفيضة
تضمن الكتاب معالجات
ّ
مل ـق ــارب ــات الـتـنـمـيــة وال ـن ـم ـ ّـو ،ل ـكــنــه لم
ي ـس ـت ـك ـمــل ذلـ ـ ــك ب ــاسـ ـتـ ـع ــراض ُم ـت ـ ّـم ــم
ل ـن ـظ ــري ــات إع ـ ـ ــادة اإلع ـ ـمـ ــار وت ـج ــارب ــه
ً
ّ
وأدبياته ،لكونه مدخال ال ّبد منه لبناء
سورية وتنميتها.
ال شـ ـ ـ ـ ـ ّـك فـ ـ ـ ــي أن ال ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ــار ال ـ ــواس ـ ــع
وال ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـول االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي الـ ـن ــات ــج مــن
الـ ـ ـح ـ ــروب ،يـ ـع ـ ّـد ف ــرص ــة ال ب ــدي ــل لـهــا
مــن أج ــل ال ـق ـيــام بــاملــراج ـعــات الـفـكــريــة
والسياسية الالزمة ملقاربات التنمية
ّ
النمو ومــا يرافقهما
واستراتيجيات
من سياسات ،بشرط أن ُيأتي ذلك في
يلبي الحاجات امل ّ
سياق ّ
لحة ويراعي
ال ـق ـيــود الــواق ـع ـيــة ال ـتــي ال م ـنــاص من
مراعاتها فــي رســم خـطــوط املستقبل.
فـ ـس ــوري ــة ال ـ ـخـ ــارجـ ــة مـ ــن ال ـ ـحـ ــرب أو
تكاد ،تواجه أربعة ّ
تحديات متزامنة،
يمكن التعبير عنها باألسئلة اآلتية:
أي م ـق ــارب ــة لـلـتـنـمـيــة ف ــي م ــرح ـل ــة مــا
بـ ـع ــد ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب؟ وم ـ ـ ــا ه ـ ــي سـ ـي ــاس ــات
إع ــادة اإلع ـمــار؟ وكـيــف تـمـ ّـول برامجه
ّ
ّ
وعملياته؟ وما دور الدولة في كل ذلك؟
ّ
يسلط الـكــاتــب كثيرًا مــن الـضــوء على
مـســألـتــي اإلدارة الـحـكــومـيــة ونـمــوذج
التنمية في مناقشته ملستقبل سورية
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،فـ ـ ّـأيـ ــد إعـ ـ ـ ــادة تــأس ـيــس
ال ـق ـط ــاع ال ـع ــام وف ــق م ـب ــادئ ال ـج ــدارة

واالسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق واالس ـ ـت ـ ـقـ ــال ،ل ـل ـق ـيــام
بـ ـ ـ ــدوره ف ــي رع ــاي ــة ت ـج ــرب ــة ال ـت ـمــريــن
ّ
ال ـت ـك ـنــولــوجــي وال ـت ـع ــل ــم ،وف ــي تنفيذ
سـيــاســات كـيـنــزيــة قــائـمــة عـلــى تعزيز
الطلب االستثماري وتمكني املنتجني.
ّ
وحــلــل بإسهاب امل ــدارس الـجــديــدة في
التنمية ،مستخلصًا الدروس الناجحة
لـلـبـلــدان اآلس ـيــويــة ف ــي التسعينيات
من القرن املاضي والــذي تحذو حذوه
ب ـعــض بـ ـل ــدان غـ ــرب آس ـي ــا ف ــي الــوقــت
ُ
الراهن ،وتنصح سورية بالنسج على
منوالها.
ويمكن االنـطــاق من مضمون الكتاب
فـ ــي ال ـت ـف ـك ـي ــر ب ــامل ـس ــأل ـت ــن األخ ــري ــن
غ ـيــر املـشـمــولـتــن بــالـتـحـلـيــل ف ـيــه ،أي
م ـســأل ـتــي ال ـت ـ ّمــويــل وإع ـ ـ ــادة اإلعـ ـم ــار،
والـ ـلـ ـت ــن تـ ـم ــث ــان ام ـ ـ ـتـ ـ ــدادًا طـبـيـعـيــا
للرؤية التنموية واالقتصادية للدولة
ودورها.
تظهر الدراسات والتجارب أن الحروب
األه ـل ـي ــة ت ـس ـ ّـب ــب انـ ـهـ ـي ــارًا واسـ ـع ــا فــي
س ـل ـط ــة ال ـ ــدول ـ ــة ،وخـ ـص ــوص ــا ع ـنــدمــا
ت ـت ـع ـ ّـرض أراض ـي ـه ـ ّـا ل ـل ـت ـجــزئــة ،وه ــذا
ع ـلــى م ـس ــاوئ ــه ،ي ــوف ــر ف ــرص ــة إلعـ ــادة
ب ـن ــاء االقـ ـتـ ـص ــاد ب ـ ّ
ـرم ـت ــه ع ـل ــى ق ــواع ــد
جـ ــديـ ــدة ،وع ـ ــدم االكـ ـتـ ـف ــاء بـتـعــويــض
الخسائر املادية واالقتصادية الناتجة
مـ ــن ال ـ ــدم ـ ــار الـ ـ ــواسـ ـ ــع .لـ ـك ــن ال ـس ـل ـطــة
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة املـ ــركـ ــزيـ ــة ف ـ ــي ال ـح ــال ــة
ال ـس ــوري ــة ،حــاف ـظــت ع ـلــى ق ــدر مـقـبــول
مـ ــن الـ ـتـ ـم ــاس ــك وال ـ ـح ـ ـضـ ــور ،بـ ــل ك ــان
نـطــاق انـتـشــارهــا أث ـنــاء ال ـحــرب أوســع
م ــن دائ ـ ــرة ن ـف ــوذ الـسـلـطــة الـسـيــاسـيــة
واألمـ ـنـ ـي ــة لـ ـل ــدول ــة .وه ـ ـ ــذا مـ ــا ي ـفـ ّـســر
صمود النموذج االقتصادي الذي كان
الحرب ،بمزاياه
سائدًا في سوريا قبل
وع ـيــوبــه ،م ــع أن ذل ــك قــد يـعـ ّـقــد ّ
مهمة
ّ
تصورات جديدة.
إطالق التنمية وفق
ً
وعلى ما يبدو ،لم تحدث الحرب تحوال
عميقًا في االقتصاد السياسي للدولة
الـ ـت ــي ت ـس ـت ــأن ــف امل ـ ـسـ ــار ال ـ ــذي ب ــدأت ــه
ق ـبـل ـهــا .وي ـ ـ ّ
ـردد بــاح ـثــون غــرب ـيــون أن
إعــادة اإلعـمــار التي تقودها الحكومة
السورية تهدف إلى إعادة إنتاج النظام
السياسي نفسه الــذي كــان سائدًا قبل
الحرب ،على أن «يخدم مصالح القوى
الحليفة واملـجـمــوعــات الداخلية التي
وقفت إلى جانب النظام» .لكن اآلخرين

ي ـس ـعــون إل ــى ّاألم ـ ــر نـفـســه ف ــي ات ـجــاه
ّ
معاكس ،أي إنهم يخططون ألن تكون
ً
ّ
عمليات اإلعمار تمويال وإدارة املدخل
إلــى تغيير النظام أو تبديل اتجاهه،
أو مـصــدر ضغط عليه وعـلــى حلفائه
لتغيير سياساتهم على األقل.
وعلى العموم ،لم تكن سياسات إعادة
ّ
اإلع ـمــار وأدبـ ّـيــاتــه إل ج ــزءًا مــن مسار
يــرت ـبــط بــامل ـصــالــح الـسـيــاسـيــة ل ـلــدول
وتـصـ ّـوراتـهــا االقـتـصــاديــة .فــأطــروحــة
الـســام الـلـيـبــرالــي ،على سبيل املـثــال،
ال ـتــي نـفــض ال ـغ ـبــار عـنـهــا فــي أواس ــط
ثمانينيات ال ّـقــرن املــاضــي ،عـ ّـبــرت عن
الـنــزعــة الـتــدخـلـيــة فــي الـنـظــام الــدولــي
الـ ـق ــائ ــم ع ـل ــى ال ـه ـي ـم ـن ــة ،وه ـ ــي أي ـضــا
ُص ـ ــدى لـ ـلـ ـط ــروح ــات ال ـن ـيــول ـي ـبــرال ـيــة
امل ـ ّ
ـدج ـج ــة بــأسـلـحــة إج ـم ــاع واشـنـطــن
ّ
وتــوص ـيــات امل ــؤس ـس ــات الــدول ـيــة ذات
الـصـلــة .واألم ــر نفسه ينطبق على ما
ُي ـع ــرف بــرأس ـمــال ـيــة امل ـق ــاول ــن املــوكــل
إل ـي ـهــم تـنـفـيــذ ب ــرام ــج إعـ ـ ــادة اإلع ـم ــار
تـحــت إش ــراف الـجـيــوش (األمـيــركـيــة)،
ُوبـ ّـم ــا ي ـك ـفــل ت ـح ـق ـيــق األه ـ ـ ـ ــداف ال ـتــي
شنت من أجلها الحرب .وهذا يقتضي
الـقـبــول برأسمالية الـفــوضــى (Messy
 )Capitalismالتي تنطوي على أقصى
ت ـحـ ّـرر مــن الـقـيــود وال ـضــوابــط ،لكنها
ُ
تقيم مــن طــرف خفي عــاقــة بــن تقدم
اإلعـ ـم ــار وإت ــاح ــة ال ـت ـمــويــل م ــن جـهــة،
وتحقيق أهداف الحرب من جهة ثانية.
وفي كلتا املقاربتني (السالم الليبرالي
ورأسمالية املـقــاولــن) يكون التمويل
ُ
ُخ ــارجـ ـي ــا ،وت ـ ــرف ـ ــض خ ـط ــط اإلعـ ـم ــار
ُ
ّ
مسبقًا ،وتدان «عقلية التخطيط
املعدة ُ
التنمية
املــركــزي املهيمنة فــي أس ــواق ّ
الدولية»ّ .أما أفضل النتائج ،فيحققها
القطاع الخاص بعد إطالق يده بعيدًا
من سلطة الدولة وعني الرقابة .أي إن
امل ـط ـلــوب م ــن ال ـج ـيــوش ال ـتــي تـمــارس
ً
حـ ـ ـت ـ ــال أن ت ــرع ــى ت ــدخ ــا
الـ ـغ ــزو
واال ّ
نفذه ّ
رواد األعمال ،من دون
اقتصاديًا ُي
ّ
بــرامــج ثقيلة الــوطــأة يتولها القطاع
العام أو القطاع الخاص.
قـ ـ ّـدم داغـ ــر ف ــي ك ـتــابــه م ـقــاربــة نـظــريــة
شيقة ُ
ّ
وم ّ
تمرسة في مسألتي التنمية
وإدارة الـتـنـمـيــة ،وه ــو مــدخــل ال غنى
عـنــه الخ ـت ـيــار ن ـم ــوذج إعـ ــادة اإلع ـمــار
الذي نطمح إلى أن يكون على النقيض

مــن أط ــروح ــات ال ـســام الـلـيـبــرالــي ومــا
يـعــادلـهــا .لقد فشلت هــذه الـطــروحــات
فــي إع ـمــار مــا هــدمـتــه ال ـحــرب األهـلـيــة
الـلـبـنــانـيــة ( ،)1990-1975فـيـمــا نجح
الـ ـنـ ـم ــوذج ال ـت ـضــام ـنــي الـ ـ ــذي طـ ّـبـقـتــه
املـقــاومــة بعد حــرب  2006فــي تحقيق
أفـضــل الـنـتــائــج ،وهــو ال ــذي ُبـ ِـنــي على
ّ
السكان ملصالحهم ،ال ً
بناء
أساس فهم
ّ
على إرادة الــواهــب أو رغـبــات املـمــول،
ّ
املؤسسات
ومــن دون أدنــى شراكة من
الـ ـ ــدول ـ ـ ـيـ ـ ــة ف ـ ـ ــي م ـ ـ ــراح ـ ـ ــل ال ـت ـخ ـط ـي ــط
والتصميم والتنفيذ كافة.
وب ــال ـخ ــاص ــة ،إن إعـ ـ ــادة اإلعـ ـم ــار في
ّ
متعددة األوج ــه فكريًا
ســوريــة مسألة
وسياسيًا وتقنيًا .ال يكفي أن نختار
بــن اتـجــاهــات التنمية وتـ ّـيــاراتـهــا ،أو
نــرســم دور ال ــدول ــة ووظــائـفـهــا وسبل
إص ـ ـ ــاح أجـ ـه ــزتـ ـه ــا ،أو ن ـ ـحـ ـ ّـدد ط ــرق
التنفيذ والبرمجة والتمويل .بل علينا
ّ
أن نمتلك أيـضــاّ ،
وربـمــا قبل ذلــك كله،
إجــابــاتـنــا عــن األسـئـلــة امل ـحــوريــة :هل
ينبغي مراجعة النموذج االقتصادي
ل ـس ــوري ــة ج ــوه ــري ــا؟ وهـ ــل هـ ــذا ممكن
ً
أص ـ ـ ـ ــا؟ وكـ ـي ــف ي ـم ـك ــن دم ـ ــج ال ـق ـط ــاع
ال ـخ ــاص ف ــي م ـقــاربــة ت ـقــودهــا الــدولــة
ّ
والنمو والتصنيع
لإلعمار والتنمية
ّ
املتأخر؟ وما حدود دوره؟ وما خيارات
ال ـت ـم ــوي ــل ونـ ـم ــاذج ــه وبـ ــدائ ـ ـلـ ــه؟ وم ــا
الصلة بني الجوانب املادية والبشرية
واالجتماعية إلعادة اإلعمار؟
ّ
يستمر د .ألـبــر داغ ــر في
بــالـخــاصــة،
كتابه فــي املـســار ال ــذي ب ــدأه منذ أكثر
من عقدين ،في محاولته بناء مرجعية
نظرية ُم ّ
تعددة املصادر لنقد سياسات
الـتـنـمـيــة واق ـت ــراح ال ـبــدائــل ،مستعينًا
بـثــاثــة روافـ ــد اق ـت ـصــاديــة وسـيــاسـيــة
وإداريـ ـ ـ ـ ــة ،والـ ـت ــي ي ـم ـت ـ ّـد م ـج ــراه ــا مــن
الـنـظــريــة إل ــى الـتـجــربــة .وه ــو عـلــى أي
حـ ـ ــال ال ي ـل ـت ـم ـ ّـس ط ــريـ ـق ــا واحـ ـ ـ ـ ـدًا فــي
تحليله ،بل يغذي مجراه بروافد فكرية
ّ
متفحصة
مـتـنـ ّـوعــة ،مـمــزوجــة ب ـقــراءة
للتجارب .وقــد أحسن الكاتب قبل أي
ش ــيء آخ ــر اخـتـيــار ع ـنــوان كـتــابــه ،من
دون مبالغة أو ّ
تزيد ،ليكون «منطلقًا
نـظــريــا» إلــى قضية الـكـتــاب الرئيسية
الـ ـت ــي ه ـ ــي« :ب ـ ـنـ ــاء م ـس ـت ـق ـبــل س ــوري ــة
االقتصادي».
وإلى كتاب آخر...

◼ مقال

ذروة الرأسمالية واستياؤنا السياسي
برانكو ميالنوفيتش
ت ـ ـعـ ــود أزمـ ـ ـ ــة الـ ـثـ ـق ــة ف ـ ــي ال ـس ـي ــاس ــة
وال ـس ـيــاس ـيــن إلـ ــى ت ــآك ــل ال ـخــدمــات
ّ
العامة بفعل ذهنية تحقيق املكاسب
ّ
الخاصة.
ال شـ ـ ّـك ف ــي أن ال ـع ــال ــم ال ـغ ــرب ــي يـمـ ّـر
بــأزمــة سـيــاسـيــة خـطـيــرة ،أفـضــل ما
يمكن وصفها بــه ،أنها أزمــة ثقة في
ّ
مؤسساته السياسية وحكوماته.
ّ ً
َ
ُ
ولكن غالبًا ما يتجاهل أمــران :أوال،
أن أزمــة الثقة فــي املـ ّ
ـؤسـســات ليست
حـ ـكـ ـرًا عـ ـل ــى الـ ـ ـغ ـ ــرب ،بـ ــل هـ ــي أزمـ ــة
ّ
عامة .ولكن األزمة في الغرب تحظى
بــاهـتـ ُمــام أك ـبــر ،ألن اإلعـ ــام الـغــربــي
ه ــو امل ـس ـي ـط ــر ،وألن ـ ــه كـ ــان يـفـتــرض
باملجتمعات الليبرالية األكثر ّ
تقدمًا
ّ
من الناحية االقتصادية ،أل تعاني
مــن مثل هــذا االنـفـصــال بــن الحاكم
واملحكوم.
ثــانـيــا ،أن األزم ــة قــديـمــة ،فهي تعود
إل ــى م ــا ق ـبــل األزم ـ ــة املــال ـيــة ف ــي عــام
 2008والـ ـض ــائـ ـق ــة ال ـ ـتـ ــي خ ـل ـق ـت ـهــا
ال ـع ــومل ــة .يـمـكــن ال ـق ــول إن مـصــدرهــا
«النجاح» املثير لإلعجاب وغير
هو ّ
املـ ـت ــوق ــع ب ـع ــض الـ ـش ــيء ف ــي إدخـ ــال
ال ـع ــاق ــات ال ــرأس ـم ــال ـي ــة إلـ ــى جميع
جوانب الحياة ،بما في ذلــك الحياة

ّ
ّ
واألهم إلى السياسة.
الخاصة
حظيت ال ـث ــورات النيوليبرالية في
أوائ ــل ثمانينيات ال ـقــرن الـعـشــريــن،
املرتبطة بالرئيس األمـيــركــي آنــذاك
رونـ ــالـ ــد ري ـ ـغـ ــان ،ورئ ـي ـس ــة ال ـ ـ ــوزراء
الـبــريـطــانـيــة م ــارغ ــري ــت تــات ـشــر ،من
دون أن ننسى الزعيم الصيني دينغ
شياو بينغ ،بدعم من ثــورات فكرية
اقتصادية ،مثل نظرية الخيار العام
وال ـل ـي ـب ــرال ـي ــة ،ب ـ ــدأت ب ـش ـكــل صــريــح
في التعامل مع السياسة على أنها
امـ ـت ــداد لــاق ـت ـص ــاد ال ـي ــوم ــي .وك ــان
ُي ـن ـظــر إلـ ــى ال ـس ـيــاس ـيــن ع ـلــى أنـهــم
مـ ـج ـ ّـرد م ـج ـم ــوع ــة أخـ ـ ــرى م ــن ّ
رواد
األعمال الذين انتقلوا إلى السياسة
ً
ب ـ ـ ـ ــدال م ـ ــن أخ ـ ـ ــذ م ـ ـهـ ــارات ـ ـهـ ــم وروح
املجازفة لديهم إلى القطاع املصرفي
أو ت ـ ـطـ ــويـ ــر الـ ـ ـب ـ ــرمـ ـ ـج ـ ـ ّـي ـ ــات .وكـ ـ ــان
ّ
ّ
يعتقد أن مــن الطبيعي أل يقتصر
ّ
ال ـس ـلــوك الـعـقــانــي وال ــذات ــي املــوجــه
نـحــو تحقيق األهـ ــداف ،عـلــى املـجــال
االق ـت ـصــادي ،بــل ك ــان أكـثــر عمومية
واعتنق السياسة أيضًا.

نظرة ّ
مبررة

وبـشـكــل مـثـيــر لـلــدهـشــة ُبـ ـ ـ ِّـر َرت هــذه
ـف
ال ـ ـن ـ ـظـ ــرة إل ـ ـ ــى ال ـ ـعـ ــالـ ــم .فـ ـل ــم ي ـك ـت ـ ِ
ال ـس ـي ــاس ـي ــون ب ـخ ــدم ــة م ـصــال ـح ـهــم

الـ ـخ ــاص ــة (األمـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي ف ـع ـل ــوه فــي
ـا) ،بــل
املـ ــاضـ ــي ع ـل ــى األر ّجـ ـ ـ ــح أي ـ ـضـ ـ ّ
أص ـ ـبـ ــح ذل ـ ـ ــك مـ ـت ــوقـ ـع ــا .ومـ ـت ــوقـ ـع ــا
ً
ال ي ـ ّع ـن ــي بـ ــال ـ ـضـ ــرورة مـ ـقـ ـب ــوال ،بــل
ْ
مـتــوقـعــا بمعنى أن لـيــس غــريـبــا أو
ّ
غير اعـتـيــادي أن يفكر السياسيون
ً
ّأوال وأخيرًا بمصالحهم السياسية.
فـ ـص ــار ب ــإم ـك ــان ـه ــم االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مــن
نـفــوذهــم وعــاقــاتـهــم الـتــي كسبوها
م ـ ــن م ــوقـ ـعـ ـه ــم الـ ـسـ ـي ــاس ــي إليـ ـج ــاد
وظائف مربحة في القطاع الخاص
(ج ــوزي ــه مــانــويــل ب ـ ّ
ـاروس ــو وتــونــي
بلير وجيم كيم مــن البنك الــدولــي)،
وأصبحوا يلقون خطابات بماليني
الدوالرات ملصلحة الشركات الكبرى
(بـ ـ ـ ـ ـ ــاراك أوبـ ـ ــامـ ـ ــا وب ـ ـيـ ــل ك ـل ـي ـن ـتــون
وه ـ ـي ـ ــاري ك ـل ـي ـن ـت ــون) .وأص ـب ـح ــوا
أعضاء في مجالس إدارة عدد كبير
من الشركات.
وال ـب ـع ــض اآلخ ـ ــر اآلت ـ ــي م ــن الـقـطــاع
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص (سـ ـيـ ـلـ ـفـ ـي ــو ب ــرل ـس ـك ــون ــي
وثاكسني شـيـنــاواتــرا) أصبح يـ ّ
ـروج
ل ــانـ ـضـ ـم ــام إلـ ـ ــى ح ــزب ــه ب ــاع ـت ـب ــاره
ّ
منظمة زبائنية :إن كان لديك مشكلة
ّ
ّ
ّتريد حلها ،انضم إلــى حزبنا .أذكر
أن ــي رأي ــت ف ــي شـ ــوارع مـيــانــو مثل
ت ـلــك اإلع ــان ــات ل ـح ــزب بــرلـسـكــونــي
«إيطاليا إلى األمام» ،وهو ّ
تيار يفتقر

إل ــى اإليــديــولــوج ـيــا ،ع ــدا ع ــن خــدمــة
امل ـص ـل ـح ــة الـ ـخ ـ ّ
ـاص ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة،
وه ــو مــا ينعكس فــي اسـمــه املبتذل
ّ
مشجعي ك ــرة الـقــدم
املـسـتــوحــى مــن
الذين يدعمون فريق إيطاليا.
وت ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــول الئ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــة ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــن
الـ ــذيـ ــن ج ـع ـل ــوا ج ـن ــي األرب ـ ـ ـ ــاح لـهــم
(وملـنــاصــريـهــم) الــوظـيـفــة الطبيعية
ل ـ ــإنـ ـ ـس ـ ــان االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي بـ ـمـ ـج ـ ّـرد
تـبــوئـهــم منصبًا سـيــاسـيــا .ونـعــرف
بعضًا مــن أشـهــر أعـضــائـهــا  -غالبًا
م ــن ط ــري ــق ال ـخ ـطــأ  -ح ــن يـبــالـغــون
فــي مـمــارســاتـهــم إل ــى درج ــة يصعب
عليهم إخفاؤها ،فنعرفهم من خالل
ال ـف ـضــائــح املــال ـيــة وأح ـك ــام الـسـجــن.
وم ــن األم ـث ـل ــة اث ـن ــان م ــن آخ ــر ثــاثــة
رؤسـ ـ ــاء ب ــرازي ـل ـي ــنُ ،س ـج ـنــا بتهمة
ال ـ ــرش ـ ــوة ،وج ـم ـي ــع رؤس ـ ـ ــاء ال ـب ـيــرو
السابقني املسجونني بتهم الفساد،
أو ال ــذي ــن يـخـضـعــون لـلـتـحـقـيــق ،أو
ف ـ ّـروا مــن وج ــه ال ـعــدالــة .وكــذلــك ابنة
رئ ـي ــس أوزب ــاك ـس ـت ــان ال ــراح ــل الـتــي
س ـج ـنــت بـتـهـمــة اخـ ـت ــاس م ـل ـيــارات
ال ـ ـ ــدوالرات .وي ـحــوم شـبــح املحاكمة
على ابنة الرئيس األنغولي السابق
ورئ ـ ـي ـ ـسـ ــة مـ ـجـ ـل ــس إدارة ش ــرك ـت ــه
النفطية الحكومية وأغنى ّ
سيدة في
إفريقيا في حال عودتها إلى البالد.

في أوروبا ،خضع الرئيس الفرنسي
السابق نيكوال ساركوزي للتحقيق
في صالته بفضائح مالية ،أخطرها
ال ـ ـتـ ــي أشـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـيـ ـه ــا ت ـ ـقـ ــاريـ ــر عــن
حصوله على دعم مالي غير شرعي
لحملته االنـتـخــابـيــة ف ــي ع ــام 2007
م ــن ال ــزع ـي ــم ال ـل ـي ـبــي الـ ــراحـ ــل مـعـمــر
القذافي .وكان على املستشار األملاني
هلمت كــول أن يستقيل مــن منصبه
رئيسًا فخريًا لالتحاد الديموقراطي
املسيحي في عام  2000بعد الكشف
عن وجود حسابات مصرفية حزبية
أشرف عليها.
م ـ ــن جـ ــانـ ــب آخ ـ ـ ـ ــر ،رف ـ ـ ــض ال ــرئـ ـي ــس
األمـ ـي ــرك ــي دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب الـكـشــف
عن عائدات ضرائبية لسنوات ّ
عدة،
وأخـفــق فــي وضــع أعـمــالــه التجارية
في صندوق ائتماني أعمى إلدارتها
ب ــال ــوك ــال ــة ،وذلـ ـ ــك بـ ـه ــدف ع ــزل ــه عــن
اإلغ ـ ـ ـ ــراءات ال ـخ ــارج ـي ــة .أمـ ــا نـظـيــره
الروسي فالديمير بوتني ،فاستطاع
أن ّ
يحول نفوذه السياسي إلى ثروة
تفوق راتبه األساسي كرئيس.

السياسة ّ
مجرد مجال آخر من
األعمال

وبــال ـف ـعــل ،أل ـصــق ال ـس ـيــاس ـيــون في
الشرق والغرب والشمال والجنوب

ب ـ ـ ـ «اإلمـ ـ ـب ـ ــري ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة»
الـ ـنـ ـي ــولـ ـيـ ـب ــرالـ ـي ــة ف ـ ـكـ ــرة أن ج ـم ـيــع
األنشطة اإلنسانية ّ
تحركها الرغبة
ف ــي تـحـقـيــق ال ـن ـجــاح امل ـ ــادي ،و ّب ــأن
ال ـن ـج ــاح ف ــي ج ـنــي األم ـ ـ ــوال مــؤشــر
عـ ـل ــى ق ـي ـم ـت ـن ــا االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،وأن
الـسـيــاســة لـيـســت س ــوى مـجــال آخــر
من األعمال.
املـشـكـلــة ف ــي ه ــذه امل ـق ــارب ــة ،املـطـ ّـبـقــة
عـ ـل ــى املـ ـ ـج ـ ــال الـ ـسـ ـي ــاس ــي ،أن ـه ــا
مـ ـثـ ــار سـ ـخ ــري ــة بـ ــن الـ ـنـ ــاس،
ألن الـ ـ ـخ ـ ـ ـطـ ـ ــاب ال ــرئـ ـيـ ـس ــي
لـ ـ ـلـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــن يـ ـ ـ ـج ـ ـ ــب أن
يـ ـتـ ـمـ ـح ــور ح ـ ـ ــول امل ـص ـل ـح ــة
الـ ـع ــام ــة وال ـ ـخـ ــدمـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،ول ـك ــن
ال ـ ــواق ـ ــع والـ ـتـ ـب ــري ــر األي ــدي ــول ــوج ــي
ل ـهــذا ال ــواق ــع مـخـتـلـفــان كـلـيــا .وه ــذا
االخ ـتــاف مــن السهل رص ــده .لذلك،
يصبح كل مسؤول حكومي منافقًا
بـنـظــر الـ ـن ــاس ،إذ يـخـبــرنــا أن ــه هنا
خدمة للمصلحة العامة ،بينما من
الـ ــواضـ ــح أن ـ ــه دخ ـ ــل امل ـض ـمــار
الـسـيــاســي مل ــلء جـيــوبــه اآلن
أو في املستقبل  -أو إن كان
ثــريــا مــن األسـ ــاس فلضمان
ّ
أل تـتـخــذ ق ـ ــرارات سياسية
ضد «إمبراطوريته».
ّ
لذلك ،هل سيكون غريبًا أل يحظى

السياسيون وكل ما يرتبط بهم بأي
ثقة؟ هل غريب أن كل عمل يقومون
ب ـ ــه س ـي ـع ـت ـب ــر مـ ــدفـ ــوعـ ــا ب ـم ـص ـل ـحــة
ّ
اللوبيات؟ في
شخصية أو تمليه
الـ ــواقـ ــع ،ت ـخ ـبــرنــا ث ـ ــورة ال ـســوق
العشرين
فــي ثمانينيات الـقــرن ُ
هيمن
امل
والـنـمــوذج االقـتـصــادي
ّ
أن هــذه األم ــور يجب أن تصنف
غ ــريـ ـب ــة ألن هـ ـ ـ ــذه خـ ـ ـط ـ ــوة إل ــى
األفضل.

ّ
ما من حل سهل

سيلفانو ميللو ــ البرازيل

ي ـعــود ان ـع ــدام الـثـقــة ف ــي النخب
الـحــاكـمــة إل ــى اإلس ـق ــاط الـنــاجــح
للغاية للطريقة الرأسمالية في
ال ـس ـلــوك والـعـمـلـ ّـيــات ف ــي جميع
مـجــاالت األنشطة البشرية ،بما
فــي ذلــك السياسة .فحني يحدث
ذل ــكّ ،لــن ي ـعــود بـمـقــدور امل ــرء أن
يـ ـت ــوق ــع أن ي ــؤم ــن ال ـ ـنـ ــاس ب ــأن
ّ
تحركها فكرة خدمة
السياسات
املصلحة العام.
ّ
ول ـ ـكـ ــن ال يـ ــوجـ ــد ح ـ ـ ــل سـ ـه ــل ل ـه ــذه
املـشـكـلــة .فـمــن أج ــل اس ـت ـعــادة الـثـقــة،
يجب سحب السياسة مــن املـجــاالت
التي تسود فيها القواعد الرأسمالية
ّ
العادية .ولكن القيام بذلك يتطلب
أن يرفض السياسيون مجموعة

ّ
يتضمنها
ال ـقــواعــد امل ـع ـيــاريــة ال ـتــي
النظام الرأسمالي ،وأبــرزهــا تعظيم
الـ ـف ــائ ــدة امل ــالـ ـي ــة .ولـ ـك ــن ك ـي ــف وأي ــن
س ـن ـجــد ه ـ ــؤالء الـ ـن ــاس؟ ه ــل عـلـيـنــا،
مـثــل سـكــان الـتـبــت ،الـبـحــث عــن قــادة
ج ــدد ف ــي أم ــاك ُــن بـعـيــدة غـيــر مـلـ ّـوثــة
بــال ـت ـســويــق املـ ـ ـف ـ ــرط؟ وبـ ـم ــا أن ه ــذا
األمر ال يبدو بعيد املنال ،أعتقد أننا
ّ
التكيف مع فكرة استمرار
بحاجة إلى
انـعــدام الثقة والفجوة الواسعة بني
ّ
النخبة السياسية ومعظم السكان.
وهـ ـ ــذا ي ـم ـك ـنــه أن ي ـج ـعــل ال ـس ـيــاســة
طــريـقــا وع ــرة لـلـغــايــة لـفـتــرة طــويـلــة.
ف ــوص ــول ال ــرأس ـم ــال ـي ــة إلـ ــى ذروت ـه ــا
هــو املـســؤول عــن هــذه الــوعــورة وعن
االستياء السياسي الذي ال ّ
مفر منه.
Social Europe
ترجمة ملياء الساحلي
برانكو ميالنوفيتش اقتصادي صربي
أم ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ،مـ ـتـ ـخ ـ ّـص ــص فـ ـ ــي ال ـت ـن ـم ـي ــة
وال ــامـ ـس ــاواة ،يـعـمــل أسـ ـت ــاذًا زائـ ـ ـرًا في
م ــرك ــز الـ ـ ــدراسـ ـ ــات ال ـع ـل ـي ــا فـ ــي جــام ـعــة
مدينة نيويورك ،وهو كبير الباحثني في
«دراســة الدخل في لوكسمبورغ» .شغل
في السابق موقع االقتصادي الرئيسي
في قسم األبحاث في البنك الدولي.
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ماركس ضد سبنسر
غسان ديبة

بين إجراءات سيدر ومواجهة االقتصاد الركودي
«خالل الدورات االقتصادية ...نخسر إنتاجًا كان
يمكن أن يكون مفيدًا لالقتصاد ومفيدًا
للمجتمع»
جيمس توبين

من الواضح أن سياسة الحكومة في
مجال الخطوات االقتصادية واملالية
املقبلة الـتــي سـتـقــوم بـهــا ،وال ـتــي قد
تتماهى مع متطلبات مؤتمر «سيدر»
والضغوط املفترضة املرافقة لــه ،ال تــزال تخضع
مل ـ ّـد وجـ ــزر وض ـي ــاع ت ــام ف ــي ت ـحــديــد م ــا الـحــاجــة
ً
ـا .لكن ّ
بغض النظر ّ
عما سترسو عليه
إليه أصـ
بورصة «اإلصالحات» والقرارات «غير الشعبية»،
إال أن ه ــذه اإلجـ ـ ــراءات مهما بـلـغــت ،ومـهـمــا ِّ
روج
لها ،بطريقة سطحية ،على أنها ستكون خشبة
ال ـخ ــاص لــاقـتـصــاد الـلـبـنــانــي ،فــإنـهــا ل ــن تـكــون
كذلك .فاألزمة االقتصادية أكبر بكثير من ّ
مجرد
العجز املالي ببضعة نقاط مئوية نسبة إلى
خفض ّ
الناتج املحلي وما سيتبعها من قروض بمليارات
الــدوالرات على مدى عشر سنوات أو أكثر .فعلى
الرغم من أن االستثمارات في البنية التحتية قد
يـكــون لها الــوقــع اإليـجـ ُـابــي على اإلنتاجية العامة
ْ
فــي االقـتـصــاد ،إذا مــا أنـفـقــت بشكل كـفــوء على
البنية التحتية (وهـنــا على املانحني أن يفرضوا
ً
شروطًا قاسية على لبنان في هذا اإلطار بدال من
ّ
أن يكتفوا بشروطهم التقشفية فـقــط) ،إال أنها
ّ
ستكون محدودة نسبيًا إذا ما قارنا بمفاصل ما
يمكن أن ّ
نسميه «االقتصاد الركودي» ،أو حتى
أسوأ« ،االنكماشي» ()deflationary economy
فــي لـبـنــان .فــي ه ــذا اإلطـ ــار ،أم ــور ع ـ ّـدة كانت
أساسية في إنتاج هذا االقتصاد الذي ُبني
بعد عام .1992
ً
ّ
أوال ،ارت ـفــاع م ـعــدالت الـفــائــدة الحقيقية
ً
بــاس ـت ـمــرار ،وصـ ــوال إل ــى كــونـهــا ،من
مما ُي ّ
دون شــك ،أعلى ّ
سمى «الفائدة
ّ
امل ـح ــاي ــدة» ال ـت ــي ت ـ ــؤدي إل ــى الـعـمــالــة
ّ
الكاملة مع تضخم ثابت .وبالتالي،
ّأدت هذه الفوائد العالية إلى اقتصاد
م ـس ـت ـمـ ّـر ف ــي ال ـ ــرك ـ ــود .ب ــاإلض ــاف ــة
إل ــى ذلـ ــك ،ل ــم تــأخــذ سـيــاســة الـفــوائــد
بــاالعـتـبــار تــأثـيــرهــا فــي تــراكــم الـ َّـد ْيــن
ال ـ ـعـ ــام ،ول ـ ــم ُي ـ ِـع ــر املـ ـص ــرف امل ــرك ــزي
أي ــة أهـ ّـم ـيــة ،أو وزن ل ـهــذا األمـ ــرّ ،حتى
ف ــي خـضــم «األزم ـ ــة ال ـحــال ـيــة» ودقـتـهــا
وتصاعد الكالم عن خطورة عجوزات
الخزينة وتراكم َّالد ْين .وما إلقاء الالئمة
املصرف املركزي
فقط ،وتكرارًا من ِق َبل
ّ
ّ
للرماد
على «القطاع العام» وحجمه إل ذر ّ
في العيون ،كما يقال ،ومحاولة لتملصه
م ــن ك ــون ــه شــري ـكــا ف ــي ه ــذا ال ـن ـمــو لـلــدولــة
التحاصصية .وهنا أريد فقط أن أستشهد
بكارمن رينهارت وجاكوب كيركغارد «في
الــوقــت الـحــالــي ( ،)2012بلغت مستويات
ال ـ َّـد ْي ــن ال ـعــام فــي الـعــديــد مــن االقـتـصــادات
املـتـقـ ّـدمــة أعـلــى مـسـتــويــاتـهــا ...بعض هذه
الـحـكــومــات تــواجــه احـتـمــال إعـ ــادة هيكلة
الـ َّـد ْيــن ...يبدو أن مــن املحتمل أن صانعي
ال ـس ـي ــاس ــات س ـي ـك ــون ــون ل ـب ـعــض ال ــوق ــت
م ـش ـغــولــن ب ـخ ـفــض الـ ــديـ ــون ،وإدارت ـ ـهـ ــا،
وبـشـكــل ع ــام ،فــي ب ــذل الـجـهــود للحفاظ
ع ـل ــى ت ـكــال ـيــف خ ــدم ــة ال ـ ـ َّـد ْي ـ ــن .وتـضـيــف
املستويات املرتفعة واملستمرة للبطالة في
العديد من هذه االقتصادات ّ
املتقدمة حافزًا
إضافيًا للمصارف املركزية لإلبقاء على
أسعار الفائدة منخفضة» .وإذا كان
جواب البعض على هذا« :نحن لسنا
ّ
متقدمة ،ما يسمح بفوائد
في دولــة
متدنية» ،فالسؤال الذي يليه سيكون:
مل ــاذا سمحنا إذًا لـلـقـطــاع املــالــي أن
ّ
يتمدد بهذا الشكل ،خصوصًا أننا

لــم نعد مــركـزًا ماليًا عامليًا ّ أو حتى إقليميًا ينتج
أرباحًا تضيف للناتج املحلي من خدماته املتأتية
من كونه هكذا مركز؟ يكمن الجواب في أن أرباح
هذا «املركز املالي» كانت ناتجة أساسًا من َّالد ّين
ً
العام أوال .وثانيًا ،من االستدانة الخاصة املحلية
ً
بفوائد مرتفعة ،ما جعلها تحويال للدخل والثروة
من عميل «أ» إلى عميل «ب»ّ ،
واألول هو الطبقات
ّ
واملتوسطة والطبقات الرأسمالية والريادية
ُالعاملة
املـن ـت ـجــة ،وال ـثــانـ ّـي ه ــو ال ــرأس ـم ــال امل ــال ــي والــريـعــي
َّ
املركز بأيدي القلة .وهذا التحويل كان أساسيًا ّفي
إنـتــاج االقتصاد الــركــودي ،ألنــه كما قالت املعلقة
إلن براون حول دور املصارف ّ
العامة في التنمية:
ـارف ال ـع ـ ّـام ــة ال ـت ــي تستعمل
«ع ـل ــى ع ـكــس املـ ـص ـ ّ
أرباحها للحاجات املحلية ،فإن أصحاب الثروات
ْ
العالية َيخزنون أموالهم ،ويستثمرون في األسواق
املضاربة ،ويخبئون أموالهم في املالذات الضريبية
أو يبعثونها إلى الخارج».
ّ
ثانيًا ،اعتماد االقتصاد اللبناني على تدفق رؤوس
األمــوال من الخارج .وقد كان تقرير البنك الدولي
عــام  2012واضـحــا فــي هــذا األم ــر ،أي فــي تــازم
ّ
ال ـن ـشــاط االق ـت ـص ــادي ال ــداخ ـل ــي م ــع ه ــذا ال ـتــدفــق،
باإلضافة إلى ّ
توجهه نحو االستهالك واالستثمار
ُ
في القطاعات املنتجة للسلع غير القابلة ُللتبادل
ً
مثل البناء بدال من االستثمار في القطاعات املنتجة
ً
للسلع التبادلية والتي يمكن مثال تصديرها .وهذا

ّ
األمر قد يكون مفيدًا إذا استعملت التدفقات إلى
ح ـ ّـد مــا فــي اإلط ــار األخ ـيــر .وبــالـتــالــي ،ك ــان يجب
ً
ّ
وضع الضوابط على هذه التدفقات بدال من تركها
عـلــى غــارب ـهــا لـتـحــدث حـ ــاالت م ــن الـ ـف ــورات الـتــي
تليها انكماشات كما يحدث حاليًا بسبب تراجع
ّ
هــذه التدفقات .التجربة التركية األخيرة واضحة
في هــذا املجال ،فعند اعتماد النمو الداخلي على
ّ
التدفقات الخارجية تصبح هــذه ال ــدورات مسيئة
إلــى االقـتـصــاد .وهـنــا ،كانت السياسة تجاه هذه
ّ
ال ـت ــدف ـق ــات ف ــي ل ـب ـن ــان ،م ـح ـكــومــة ف ـقــط ب ــأه ــداف
الـسـيــاسـتــن الـنـقــديــة واملــال ـيــة مــن أج ــل اسـتـمــرار
االسـتــدانــة بالعملة األجنبية مــن جـهــة ،والحفاظ
على سعر الصرف من جهة أخرى .وبالتالي نرى
ّ
الـيــوم تأثير تــراجــع التدفقات وم ـحــاوالت تجميد
ما بقي منها لدى مصرف لبنان ،ألنها أصبحت
خشبة الخالص األخيرة لهذا النموذجّ .
وأدى هذا
التنظيم أيضًا إلى انحالل دور املصارف تدريجًا
من كونها أدوات اإلق ــراض الضرورية في النظام
أجل االستثمار ،إلى أدوات إلقراض
الرأسمالي من ُ
«القطاع ال ُـعــام» املـ َـبـ ِّـدد للثروة وإلق ــراض املصرف
املركزي امل َج ِّمد للثروة.
ُ
ّ
ثالثًا ،ضـعــف االقـتـصــاد الحقيقي .لقد أدىُ نمو
االق ـت ـصــاد املــالــي إل ــى تهميش االق ـت ـصــاد املـنـتــج
تدريجًا .ولهذا األمر جوانب ّ
عدة ّأدى تداخلها إلى
حالة الركود البنيوية التي نعاني منها اليوم .فهجرة
العمالة إلى الخارج ،وما تعنيه من هجرة املهارات
والقدرات التي ّكان يمكن أن تدخل إلى النشاطات
اإلنتاجية املحلية بأشكال مختلفة مــن جماعية
وف ــردي ــةّ ،أدت إل ــى خ ـفــض اإلن ـتــاج ـيــة واالب ـت ـكــار
والديناميكية فــي االقتصاد اللبناني ،ما

أنجل بوليغان ــ
المكسيك

ّأدى إلى خسارة كبرى ال تعوضه ،بأي شكل من
ّ
األشكال ،التدفقات املالية الناتجة من هذه الهجرة.
كذلك إن عدم مشاركة املرأة في سوق العمل ،والتي
ال تتجاوز  25باملئة ،يجعل ّ
مما قاله توبني بشأن
خسارة اإلنتاج في الدورات االقتصادية في أميركا
ً
ضئيال مقارنة بما نخسره سنويًا من تهميش
املرأة في االقتصاد .كذلك إن ّتدني األجور وارتفاع
عدم املساواة في الدخل والثروة ّأديا إلى انخفاض
القدرة الشرائية لألكثرية وهي ،أي القدرة الشرائية
العالية ،أساسية في بناء االقتصاد الديناميكي.
وبــالـتــالــي ،ت ـحـ ّـول االقـتـصــاد الـلـبـنــانــي ،بـعــد فترة
التسعينيات التي شهدت استهالكها عاليًا ،بسبب
ارت ـفــاع األج ــور الحقيقية ،تــدريـجــا إل ــى اقتصاد
ّ
ذي أجــور متدنية .ولــم يكن لهذا األمــر تأثير في
نشاطية الوحدات اإلنتاجية فقط ،بل أيضًا أضاف
إل ــى االنـحـيــاز املــالــي لــاقـتـصــاد وج ـمــوده حاليًا.
ّ
إذ إن القدرة الشرائية املتدنية للطبقات الوسطى
وال ـع ــام ـل ــة دف ـع ــت إلـ ــى ن ـمــو ال ــدي ــن الـ ـخ ــاص لـسـ ّـد
الفجوة بني املداخيل واالستهالك لهذه الطبقات.
ّ
لوهلة ،كــان هــذا األمــر محفزًا للنمو ،ولكن اليوم
وصلنا إلى ّ
الحد األقصى في ظل اقتصاد ال ينتج
الوظائف الجديدة ،وفي ظل أجور تنمو ببطء .اليوم
بــدأت األســر بإبطاء االسـتـهــاك ودفــع الـ َّـد ْيــن ،ألن
الكثير من املداخيل أصبحت اآلن «محتجزة» في
القروض السكنية والتعليمية وقــروض ّ
السيارات
وغيرها من القروض االستهالكية.
رابعًا ،غياب القاعدة ّ
املؤسساتية للنمو واالبتكار.
م ــن أك ـب ــر وأسـ ـ ــوأ املـ ـف ــارق ــات ال ـت ــي ي ـعــانــي منها
االقتصاد اللبناني هي الفجوة بني الطاقة الكامنة
للمهارات اللبنانية وبــن االقتصاد الــذي ال ينتج
الوظائف لهذه املـهــارات .إن استمرار هذه الفجوة
هي األكثر إي ـ ً
ـذاء من كل ما سبق .واألرق ــام حول
لبنان ،التي صدرت في تقرير املنتدى االقتصادي
ال ـع ــامل ــي ل ـل ـعــام  ،2018ك ــان ــت واضـ ـح ــة ج ـ ـ ّـدًا في
هــذا املـجــال .وهـنــا يكمن الفشل الكبير للنموذج
ً
االق ـت ـص ــادي الـ ــذي ُب ـنــي ب ـعــد الـ ـح ــرب ،ف ـب ــدال من
ّ
إقامة شبكات في االقتصاد تشكل قاعدة لنظام
مفر من إقامته ّ
ابتكار وطني ،ال ّ
لسد هذه الفجوة،
استمر الحديث الببغائي حول «املبادرة الفردية»
و«االق ـت ـص ــاد الـ ـح ـ ّـر» .أم ــا ال ــواق ــع ،ف ـكــان سيطرة
امل ـحــاص ـصــة املــذه ـب ـيــة ودي ـن ـهــا الـ ـع ــام ،وسـيـطــرة
الرأسمال املالي الخامل الناتج منها .فبينما العالم
ّ
من الصني إلى اإلمــارات العربية املتحدة (األخيرة
ّ
ب ــدأت بــاالسـتـثـمــار فــي الـحــوسـبــة الـكـ ّـمـيــة) ،يتجه
التكنولوجيات الرقمية ،وفي
نحو االستثمار في
ُ
التكنولوجيات الحديثة غير املعتمدة على الكربون،
وفــي تكنولوجيات الــذكــاء االصطناعي ،وغيرها
من باقة التكنولوجيات الحديثة ،نناقش اليوم في
لبنان كيفية إنتاج الكهرباء الذي بدأ تعميمه بدءًا
من نهاية القرن التاسع عشر.
كــل هــذا يعني أن الـنــاتــج االقـتـصــادي كــان يمكن
أن يكون أكثر بكثير عام  ،2018وتكفي املقارنة
مع العديد من الدول الكتشاف مدى تقهقر لبنان
اقتصاديًا ،خصوصًا كما ذكر تقرير «ماكنزي»
بخصوص ّ
حصة الفرد ّمن هــذا الناتج .والسبب
في هذا التقهقر ،هو التقلبات االقتصادية الحادةّ
منذ نهاية الحرب ودخول االقتصاد حالة الركود
ّ
مجتمعة .إذًا،
املستمر الناتجة مــنّ هــذه الـعــوامــل
ّ
السؤال اليوم ،يجب أل يكون أية إجراءات تقشفية
علينا اتباعها؟ ألن كل هذه اإلج ــراءات ستصيب
عـمــوم الشعب ال ــذي يعاني منذ سـنــوات مــن هذا
االقـتـصــاد االنكماشي الــذي ي ـ ّ
ـؤدي إلــى استمرار
ُ
كذلك يعاني االقتصاد
ضعف مستوى ّمعيشتهُ .
مــن «ان ـف ـكــاك» الـقــلــة الـثــريــة املـسـيـطــرة اقتصاديًا
وسياسيًا عن هــذا االقتصاد الــركــودي ،وبالتالي
ال أفق لسياساتها الغافلة ّ
عما هو مطلوب
فعليًا .بالتالي ال ـســؤال ال ــذي يجب أن
ُيطرح اليوم :كيف نلقي هذا االقتصاد
جانبًا ،ونبني اقـتـصــادًا يتماهى مع
قدرات أكثرية اللبنانيني وطموحاتهم؟

