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هيكلة مصرف لبنان
● أمين صالح
دولة بال موازنة

ذخائر الحرب الناعمة
«األخبار» تنشر بيانات ووثائق التمويل الغربي للمنظمات غير الحكومية
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اإلمارات في اليمن
أحصت وسائل إعالم جنوبية وناشطون على وسائل التواصل االجتماعي ما يقرب من  700بين قتيل وجريح ،منهم ّ 250
تم تشييعهم في المحافظات الجنوبية (أ ف ب)
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لبنان

لبنان

قضية اليوم

ذخائر الحرب الناعمة
جمال غصن
ب ــدأ ف ــي ل ـب ـنــان م ـنــذ س ـن ــوات انـتـشــار
ظ ــاه ــرة امل ـن ـظ ـم ــات غ ـي ــر ال ـح ـكــوم ـيــة
ّ
صناديق معظمها أوروبية
املمولة من
ّ
وأم ـيــرك ـيــة تـغــذيـهــا أم ـ ــوال حـكــومــات
أو أف ــراد أو الـقـطــاع الـخــاص فــي هذه
البلدان .تقوم هذه املنظمات في أغلب
األحيان بخدمات تمأل فيها الفراغات
ّ
التي تتركها الدولة اللبنانية املتلكئة
عن القيام بمسؤولياتها .تفاقمت هذه
ال ـظــاهــرة إث ــر أزمـ ــة ال ـن ــزوح ال ـســوري
وش ـهــدت أخ ـي ـرًا مــراحــل مــن الـتـســارع
في االنتشار ،بخاصة في ظل االنهيار
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي وعـ ـق ــب انـ ـفـ ـج ــار م ــرف ــأ
بيروت .عطش لبنان للعملة الصعبة

ج ـع ـل ــه ي ـق ـب ــل بـ ـ ــأي دوالر قـ ـ ـ ــادم بــا
حسيب أو رقيب وإن كان على حساب
س ـيــادة الــدولــة ون ـفــوذهــا ،ووص ــل به
إلى ّ
حد أن هناك صناديق لها القدرة
ع ـلــى ص ـيــاغــة ال ـس ـي ــاس ــات وت ـحــديــد
األولويات أكثر من الدولة نفسها.
في هذا السياق ،تخصص «األخبار»
انـ ـط ــاق ــا م ـ ــن هـ ـ ــذا األس ـ ـب ـ ــوع قـسـمــا
خــاصــا ّ
لتتبع أخـبــار ونـشــاطــات هذه
ّ
الصناديق التي تتصرف كما لو أنها
حكومة بديلة وإن كانت غير منتخبة.
وت ـمــامــا ك ـمــا ال ـح ـكــومــة الـلـبـنــانـيــة ال
ت ـب ــدو ص ـنــاديــق ال ـحــوك ـمــة الــرش ـيــدة
ونشر الديموقراطية معنية بالرقابة
ّ
وال ب ــامل ـس ــاء ل ــة ،أق ــل ــه م ـح ـل ـيــا ،إذ إن
قراراتها غير معنية بآليات الحكم في

«األخبار» والحوكمة البديلة
ً
الحوكمة البديلة منغمسة في كافة القطاعات من اإلعالم البديل إلى الزراعة البديلة وصوال إلى
مؤسسات الدولة األصيلة .في املرحلة األولى ،تنشر «األخبار» سلسلة من املواد التي ّ
تتطرق
إلى أعمال ومشاريع أبرز الالعبني املمولني من صناديق الحرب الناعمة ،والشخصيات التي
تقف خلفها محليًا وعلى مستوى صناعة الـقــرار ،التي غالبًا تكون فــي عاصمة غربية
ما .وسننشر بيانات هي نتاج بحث مضن على مدى شهور بهدف إظهار كمية األمــوال
التي تصرف في القطاعات املختلفة والتي غالبًا تفوق ميزانيات الــوزارات املعنية بتطبيق
سياسات الحكومة األصيلة .كما سنطرح األسئلة التي يجب طرحها عن توجهات وأولويات
التمويل وأسبابه .كمية البيانات هائلة ويصعب تحليلها من دون برامج ذكاء اصطناعي
نعمل على تطويره وموارد بشرية غير متاحة لنا ،لذلك في مرحلة الحقة ستقوم «األخبار»
بعرض قاعدة البيانات وأدوات التحليل للعموم لفتح املجال أمــام من يريد أن يشارك في
البحث والتدقيق في املشاريع وشبكات األشخاص التي لها ثقل في صناعة قرارات الحوكمة
البديلة .وطبعًا إن كانت هناك تسريبات لوثائق تفضح تجاوزات املنظمات في أي مجال
فـ«األخبار» ،كما ّ
عودتكم دائمًاّ ،
ترحب بفاعلي الخير.

لبنان .لكن كــون هــذه الصناديق ذات
تأثير كبير على الـسـيــاســات املتبعة
املقرة في لبنان ،فال ّ
والقوانني ّ
بد من
أن نتعامل معها ،في «األخبار» ،على
أنـهــا سلطة مــن الـسـلـطــات املــوجــودة
فــي الـبـلــد ،خصوصًا أن بعضها قـ ّـرر
خ ــوض غ ـمــار االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة،
علنًا أو ّ
سرًا.

بدايات الحوكمة غير الحكومية

ان ـت ـهــت املــرح ـلــة ال ـتــاري ـخ ـيــة امل ـسـ ّـمــاة
ال ـح ــرب الـ ـب ــاردة م ــع ان ـه ـيــار االت ـحــاد
ال ـس ــوف ـي ــات ــي عـ ــام  1991ب ـع ــد أرب ـع ــة
ع ـق ــود ون ـص ــف ع ـق ــد م ــن «ال ـ ـبـ ــرودة»
التي شهدت إنشاء الكيان الصهيوني
وحــروبــا ملتهبة على امـتــداد العالم.
ش ـهــدت ه ــذه الـحـقـبــة أح ــداث ــا دمــويــة
ك ـث ـيــرة ف ــي مـنـطـقـتـنــا ،م ـن ـهــا ال ـحــرب
األهـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة واالجـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاح
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ل ـب ـي ــروت وغ ـي ــره ــا مــن
األحـ ــداث الـتــي تـجـعــل وص ــف الـحــرب
بـ ــ«الـ ـب ــاردة» نـكـتــة سـمـجــة بــالـنـسـبــة
لـ ـك ــل م ـ ــن ع ــايـ ـشـ ـه ــا .ال ـ ـح ـ ــرب ك ــان ــت
بـ ـ ــاردة ف ـقــط ع ـلــى ال ـج ـب ـهــة امل ـبــاشــرة
بــن الـقــوتــن العظميني اللتني كانتا
تـ ـخ ــوض ــان الـ ـ ـح ـ ــرب ،أمـ ـ ــا ال ـج ـب ـه ــات
األخ ــرى فــي ب ـلــدان الـجـنــوب فشهدت
كــل شــيء إال ال ـبــرودة .خريطة العالم
الـجـيــوسـيــاسـيــة تـغـ ّـيــرت بـشـكــل بــارز
في تسعينيات القرن املاضي ،إذ باتت
محكومة بهيمنة القطب األوح ــد .لم
تـغــب ال ـحــروب املشتعلة بـعــد انتهاء
ال ـ ـحـ ــرب الـ ـ ـب ـ ــاردة .إذ ت ـم ــت تـصـفـيــة
ح ـس ــاب ــات ف ــي أكـ ـث ــر م ــن م ـن ـط ـقــة فــي
ال ـعــالــم وأب ــرزه ــا ف ــي عــاملـنــا الـعــربــي.
لن ندخل في تفاصيل النزاعات التي
نشبت اآلن ،لـكــن الـحـقـبــة التاريخية
التي تلت انهيار االتحاد السوفياتي
شـ ـه ــدت ت ـ ّ
ـوسـ ـع ــا كـ ـبـ ـيـ ـرًا ملـ ــا ي ـسـ ّـمــى

ب ــال ـق ــوة ال ـنــاع ـمــة ل ـل ــوالي ــات املـتـحــدة
ب ـ ــدءًا م ــن دول االتـ ـح ــاد ال ـســوف ـيــاتــي
ال ـس ــاب ـق ــة ودول ال ـك ـت ـل ــة ال ـش ـيــوع ـيــة
ً
وصــوال إلــى كافة أرجــاء املـعـمــورة .لم
تنشأ أدوات القوة الناعمة في حينها،
إذ كـ ــانـ ــت ت ـس ـت ـخ ــدم مـ ــن ق ـ ـبـ ــل .لـكــن
سياسة الــواليــات املتحدة الخارجية
ش ـ ـهـ ــدت ت ــوسـ ـع ــا ف ـ ــي اس ـت ـخ ــدام ـه ــا
بعدما رأت فيها القدرة على النجاح
االستراتيجي بكلفة قليلة نسبيًا .أول
من استخدم مصطلح القوة الناعمة
كــان جــوزف نــاي من جامعة هارفارد
املاضي،
في أواخــر ثمانينيات القرن
ّ
وشرح مفهوم القوة الناعمة على أنه
ّ
التمكن من جعل الــدول األخــرى تريد
وت ـط ـلــب م ــا ت ــري ــده ال ــدول ــة امل ـمــارســة
ً
للقوة الناعمة منها بدال من إجبارها
ع ـل ــى ذلـ ــك ب ــالـ ـق ــوة .ل ـك ــن ك ـم ــا بـ ــرودة
الـ ـح ــرب ال ـ ـبـ ــاردة ،فـ ــإن ن ـعــومــة ال ـقــوة
الناعمة ّ
مدمرة جدًا وقد تكون دموية
عند الحاجة.
أدوات الـ ـق ــوة ال ـن ــاع ـم ــة ت ــرت ـك ــز عـلــى
اإلغـ ـ ــراء واإلق ـ ـنـ ــاع ،لـكـنـهــا ت ـهــدف في
ن ـهــايــة امل ـط ــاف إل ــى تـغـلـيــب مـصــالــح
مــن يـمــارسـهــا عـلــى تـلــك الـتــي تخص
مــن ت ـمــارس عليهم ال ـقــوة وإن كــانــوا
م ـق ـت ـن ـع ــن ب ــالـ ـعـ ـك ــس .إن ـ ـهـ ــا أدوات
لتكريس هيمنة سياسية واقتصادية
وثقافية تكون فيها اليد األعلى دائمًا
ّ
سنتطرق إلى تفاصيل هذه
للمهيمن.
الهيمنة على مراحل .إذ إن تأثيراتها
مرئية بشكل ّ
جلي في بلد مثل لبنان
ع ـل ــى ك ــاف ــة املـ ـسـ ـت ــوي ــات ،وامل ـ ـشـ ــروع
اللبناني منذ تأسيسه كــان يفترض
ً
ـازات
أن يـكــون م ـثــاال نــاجـحــا عــن إن ـجـ ّ
الـقــوة الناعمة االستعمارية ليتمثل
فـيــه مـحـيـطــه ويـسـعــى لـتـقـلـيــده إب ــان
تـفـكــك ال ــدول ــة الـعـثـمــانـيــة .ل ـكــن لـنــدع
ال ـت ــاري ــخ جــان ـبــا لـلـحـظــة ون ـق ـفــز إلــى

السياسية
الحاضر .فهيمنة واشنطن
ّ
واالق ـت ـص ــادي ــة وال ـث ـقــاف ـيــة م ـت ـجــذرة،
وحــرب ـهــا «ال ـن ــاع ـم ــة» إلب ـق ــاء الــوضــع
على ما هو عليه مستشرسة في ظل
ص ـع ــود قـ ــوى عــامل ـيــة أخ ـ ــرى تـنــافــس
ه ـي ـم ـن ـت ـه ــا .مـ ــن كـ ــازاخ ـ ـس ـ ـتـ ــان ال ـت ــي
تـتــوســط غــريـمـتــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة
الكبريني ،روسيا والـصــن ،إلــى كوبا
ال ـج ــزي ــرة ال ـع ـن ـيــدة امل ـتــاخ ـمــة لــواليــة
ف ـ ـلـ ــوريـ ــدا ،شـ ـه ــدت األش ـ ـهـ ــر ال ـق ـل ـي ـلــة
الـفــائـتــة دع ــوات «شـعـبـيــة» تطلب من
ح ـك ــوم ــات ـه ــا أن ت ـم ـت ـث ــل ل ـس ـي ــاس ــات
الـ ـ ـق ـ ـ ّ
ـوي الـ ـن ــاع ــم .ال ـ ـش ـ ـعـ ــارات لـيـســت
بـ ـه ــذه الـ ـص ــراح ــة ،ب ــل ت ـت ـل ـطــى خـلــف
شعارات أكثر قابلية للرواج كالحرية
ومكافحة الفساد ،وإن كانت املعارضة
الكوبية أكثر صدقًا في تعبيرها عن
م ـع ــاداة ن ـظــام الـحـكــم االش ـتــراكــي في
كــوبــا .ه ــذه لـيـســت امل ــرة األولـ ــى التي
ت ـت ـح ــول ال ـ ـقـ ــوة ال ـن ــاع ـم ــة ل ـل ــوالي ــات
امل ـت ـح ــدة األم ـي ــرك ـي ــة إل ـ ــى ت ـظ ــاه ــرات
شعبية مطالبة بقلب الحكم وجعله
متماهيًا أكثر مع سياسات واشنطن
وحلفائها الغربيني .ثورتا أوكرانيا
وجورجيا منذ ما يقارب العقدين من
الزمن أهم مثالني عن هذه املحاوالت
ون ـج ــاح ـه ـم ــا ش ـ ّـج ــع واشـ ـنـ ـط ــن عـلــى
املضي في نموذج الثورات امللونة في
أكثر من مكان.

صناديق باندورا االستعمارية
لـ ـك ــن م ـ ــا الـ ـ ـ ــذي ي ـج ـع ــل «ال ـ ـش ـ ـعـ ــوب»
تـ ــريـ ــد وت ـ ـطـ ــالـ ــب بـ ـم ــا ت ـ ــري ـ ــده م ـن ـهــا
اإلم ـبــراطــوريــة؟ نـعــود هـنــا إل ــى مبدأ
ً
اإلغـ ــراء واإلق ـن ــاع ال ــذي يــأخــذ أشـكــاال
مـخـتـلـفــة .ق ــد ي ـفــي ف ـي ـلــم أو مسلسل
هــول ـيــوودي واح ــد بــالــواجــب وإقـنــاع
املـتـلـقــي أن رام ـبــو هــو مــن يـنـقــذه من
محنته .لكن عند شعوب ّ
مرت بتجارب

ب ــديـ ـل ــة ع ـ ــن ال ـه ـي ـم ـن ــة ال ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــة
الـحــالـيــة ،ال بــد مــن الـتـعـ ّـمــق أكـثــر من
أجل خلق وعي بديل يطلب ما يريده
امل ـس ـت ـع ـمــر م ــن دون أن ي ـب ــدو كــذلــك.
ّأدى امللياردير املجري األصــل جورج
سوروس ،عبر منظمات غير حكومية،
هذا الدور بنجاح في أوروبا الشرقية
خدمة للسياسة الخارجية األميركية،
ً
م ــا ك ـ ّـرس ه ــذه ال ـق ـنــاة رك ـي ــزة معوملة
لـنـشــر األيــديــولــوج ـيــا النيوليبرالية
ال ـت ــي ت ـح ـبــذهــا اإلمـ ـب ــراط ــوري ــة .كـمــا
ّ
كرست هذه التجربة سوروس جناحًا
غير حكومي في السياسة الخارجية
لواشنطن ّ
يقدم خدماته حــول العالم
وفـ ـ ـ ــي أكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن م ـ ـ ـجـ ـ ــال .سـ ـ ـ ــوروس
ل ـيــس ّأول ال ــوك ــاء غ ـيــر الـحـكــومـيــن
ّ
لإلمبريالية وال آخرهم ،لكن اسمه بات
مرتبطًا بهذا النشاط أكثر مــن غيره
ممن يقومون ب ــأدوار مشابهة بعيدًا
مــن األض ـ ــواء .آخ ــر خــدمــات س ــوروس
لواشنطن كانت الهمروجة اإلعالمية
التي رافقت تسريب الوثائق املسماة
«وثائق باندورا» قبل أشهر .املنظمة
ّ
التي تــولــت تنسيق نشر التسريبات
م ــن واش ـن ـطــن م ـمـ ّـولــة م ــن سـ ــوروس،
ك ـمــا عـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن ال ـش ــرك ــاء الــذيــن
نشروا ما وصلهم ،أبــرزهــم «مشروع
اإلبالغ عن الجريمة املنظمة والفساد»
الــذي انطلق من أوروبــا الشرقية قبل
ال ـت ــوس ــع ب ــات ـج ــاه ـن ــا وصـ ـ ــوب آس ـيــا
يكن
الــوسـطــى .الـهـ
ـدف مــن كــل ذلــك لــم ً
ّ
التهرب الضريبي خدمة
إال مكافحة
لـلـخــزانــة األمـيــركـيــة .الــافــت فــي اســم
التسريب أنهم اختاروا «باندورا» من
املـيـثــولــوجـيــا اإلغــري ـق ـيــة ،وال ـتــي كــان
صندوقها يحتوي على كــافــة شــرور
ال ـب ـشــريــة م ــن ج ـشــع وغ ـ ــرور واف ـت ــراء
وك ــذب وحـســد ووه ــن ووقــاحــة .وهــذا
الوصف إذا انطبق على أحد فهو على
م ـل ـيــارديــر ي ـخ ــدم اإلم ـبــريــال ـيــة تحت
غطاء العطاء.

مليارات لبنان البديلة
فــي لـبـنــان ،هـنــاك مـلـيــارات ال ــدوالرات
مـ ـ ـص ـ ــدره ـ ــا صـ ـ ـن ـ ــادي ـ ــق ال ـ ـت ـ ـمـ ــويـ ــل
«الناعمة» التي صرفت وتصرف على
آالف املشاريع التي تقوم بها جهات
غير حكومية .هــذه األم ــوال قد ّ
تحدد
سياسات ما وفقًا ملصالح ال تتوافق
بالضرورة مع خيارات الشعب ،وهي
فعلت ذلك في أكثر من مــرة .كما أنها
قد ّ
تحدد أولويات الخطاب اإلعالمي
فـ ــي م ــرح ـل ــة أو ق ـض ـي ــة مـ ــا مـ ــن دون
أن ُي ـع ــرف م ــن قـ ـ ّـرر ه ــذه األول ــوي ــات.
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى ذلـ ـ ــك ،ت ـغ ـل ـغ ـلــت أمـ ـ ــوال
ه ــذه الـصـنــاديــق إل ــى قـلــب مؤسسات
الــدولــة بحجة تــدريــب مــن هنا ودعــم
مــن ه ـنــاك .وال يقتصر ه ــذا التغلغل
على املؤسسات التربوية والصحية
وال ـغــذائ ـيــة والـتـنـمــويــة والـخــدمــاتـيــة
بـ ــل وص ـ ــل إل ـ ــى أمـ ــاكـ ــن ح ـس ــاس ــة فــي
املؤسسات األمنية والعسكرية.
ه ـ ــذه ال ـص ـن ــادي ــق «امل ـ ـع ـ ـطـ ــاءة» ال ـتــي
تـ ـ ّ
ـؤمـ ــن االسـ ـ ـت ـ ــرزاق ل ـك ـث ـي ــري ــن ح ــول
العالم ،تساهم أيضًا في خلق شريحة
شعبية تعتاش من االرتزاق وتتماهى
مصالحها مــع مصالح صــاحــب قــرار
التمويل الــذي قد ال تتناغم أولوياته
م ــع أولـ ــويـ ــات ال ـش ـع ــوب .ن ـق ــول ق ــد ال
تـتـنــاغــم اف ـتــراضــا لـحـســن الـنـيــة لــدى
بعض هــذه الصناديق ،وإن كــان ذلك
ي ـت ـنــاقــض م ــع م ـفــاه ـيــم الـ ـتـ ـح ـ ّـرر مــن
ّ
االستعمار والـسـيــادة ،بل يشكل ذلك
ّ
ف ــي ب ـلـ ٍـد أدم ــن االس ـت ـج ــداء وال ـت ـســول
تـجـسـيـدًا ل ـل ـم ــداواة بــال ـتــي ه ــي ال ــداء
كما وردت فــي بيت شعر أبــي نــواس
الشهير.
تـ ــرق ـ ـبـ ــوا ه ـ ــذا األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع ف ـ ــي «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار»
أول م ـل ـفــات ذخ ــائ ــر الـ ـح ــرب ال ـنــاع ـمــة عن
«منظمة املجتمع املنفتح» Open Society
:Foundation
جورج سوروسّ :
عراب الـNGOs
مالوك براون :ذراع سوروس املؤسساتي
ً
أموال سوروس عربيًاّ :لبنان أوال
حوكمة النفط والغاز :نقب عن سوروس
سوروس وثقافة العرب
تعاونية الشخص الواحد
باإلضافة إلى أرقام ووثيقة ّ
مسربة
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ابراهيم األمين

ّ
ّ
الصيصان ...مش «كلن يعني كلن»

ّ
ال يمكن لسفير أجنبي في بيروت أن يمارس ما تعلمه في أكاديميات
بالده ،أو أن يحافظ على بروتوكول العمل الديبلوماسي كما
تقتضي األعراف .غالبًا ،يعاني الديبلوماسيون األجانب كثيرًا عندما
يغادرون لبنان إلى بالد طبيعية« .متالزمة لبنان» تالحقهم أينما
ذهبوا .املشكلة ليست في أن لدى بعضهم  -أو غالبيتهم  -استعدادًا
لـ«االنحراف» ،بل لكون «الفيروس» اللبناني قويًا جدًا ،وهو ،ربما،
سابق على فيروس «كورونا» الذي يكشف نقاط الضعف في الجسد.
فـ«الفيروس» اللبناني كاشف لنقاط الضعف لدى عدد غير قليل من
األجانب ممن عاشوا في لبنان مستعمرين أو غزاة أو ضيوفًا ،أو
حتى عابري سبيل.
الديبلوماسيون األجانب ليسوا كلهم عرضة لإلصابة .لكن من
ينجو منهم ،يصلح أن ّ
يتحول خبيرًا محلفًا في شؤون «الشعب
العنيد» .سفير دولة أوروبية كبيرة أسف ،في حفل عائلي ضيق قبل
مغادرته لبنان ،على حال هذه البالد .ليس على حال سياسييها الذين
يعتقدون بأن الدنيا ال تعيش من دونهم ،بل على حال مواطنيها الذين
يكذبون على أنفسهم طوال الوقت .إذ يشكون كثيرًا ،لكن ليست
ّ
صدفة أنهم لم يتمكنوا يومًا من إحداث تغيير شامل وحقيقي في آلية

هذا الحشد من الجمعيات صار أبرز «حيلة» بيد الغرب
الذي يواجه بالدا دخلتها «سوسة المقاومة»
إنتاج السلطة في بالدهم.
الديبلوماسي العربي أو الغربي ،أو حتى الشرقي ،الذي يمر في
لبنان ،يعرف أن مهامه تتجاوز إطار العالقات التقليدية بني بلدين.
وهو ،أساسًا ،يدرك أن ضابط األمن في السفارة شريك أساسي
له في مهامه .صحيح أن محطات االستخبارات ناشطة في كل
سفارات العالم ،لكنها في لبنان تلعب دورًا يبدو في بعض األحيان
متقدمًا على دور السفير نفسه .إال أن صاحب التأثير األكبر اليوم،
هو الديبلوماسي الذي يتولى ملف «السلطة املوازية» .وهو تعريف
ُيقصد به كل من يلعب دورًا موازيًا للدولة ،سواء كان موجودًا
في مؤسساتها ،أو يملك نفوذًا خارج إطار املؤسسات .يعرف
ً
الديبلوماسيون ،مثال ،أن زيارة قصر املختارة أو بنشعي أو بكفيا
أو بكركي أو ...أمر ال يقف عند طبيعة من هو موجود في الحكم
اآلن .يعرف هؤالء أن في البالد جمعيات ومؤسسات أكاديمية تحفر
عميقًا في النظام اللبناني .الجامعتان األميركية واليسوعية لهما
ّ
مستجد ،يتجلى
حظوة ال يتمتع بها حزب كبير في لبنان .وما هو
في اإلطار الجديد للتنظيم البديل ،أو «فرقة العمل الناعم» التي تضم
عددًا غير محدود من املنظمات غير الحكومية ،أو ما يمكن تسميته
أحيانًا بقوى املجتمع املدني أو الجمعيات واملؤسسات األهلية ...وقس
على ذلك ما تشاء من أسماء وصفات هي ،في حقيقة األمر ،عناوين
ملجموعات تنشط بعيدًا من الدولة ومؤسساتها ،وبعيدًا من أي
تقاليد متعارف عليها للعمل السياسي أو االجتماعي أو االقتصادي.
هي مجموعات ال يمكن محاسبتها من قبل الشعب أو السلطات.
تكتسب حصانتها بمجرد حصولها على «إجازة عمل» من املمول
ً
الغربي أو العربي املتصل ،أوال وأخيرًا ،بحكومة أو سفارة أو حزب
حاكم في دولة قادرة .و«الفوضى» اللبنانية ،تسمح لهذه الجمعيات أو
املنظمات بالعمل بعيدًا من أعني الرقابة .وحده املمول يحق له سؤال
هذه الجمعية أو تلك عن موازنتها وأنشطتها ،و«الشاطر بشطارته».
ّ ً
مموال وتنصب عليه ،ويمكن لهذا املمول
يمكن لجمعية أن تخدع
أن يحول جمعية ،بكل من فيها ،إلى مجموعة مخبرين لديه .لكن
القاعدة األساسية هي أنه ال يحق للشعب اللبناني ،وال لحكومته أو

ألجهزته األمنية والقضائية واملالية  -الضريبية ،أن تراقب أو تسائل
أو ّتحاسب هذه الجمعية أو تلك .وحده املمول من بيده قرار تشكيلها
وحلها .مع ذلك ،تمنح هذه الجمعيات نفسها حق مراقبة السلطات
املنتخبة من الناس ،بحجة أن انتخابهم تم بطريقة غير شرعية أو
غير موثوقة (من املمول) ،وتمنح نفسها حق املطالبة بالتغيير ،ملواقع
حكومية أو نيابية أو حزبية أو لكل أطر قانونية ،بحجة أنها تمثل
«الغالبية الصامتة» ،وهذا ما جرى تعميمه طوال عقود ،بينما ترفض
هذه الجمعيات ومن خلفها اإلقرار بأن غالبية وازنة من الشعب
املقيم ّ
صوتت وانتخبت ممثلني عنها في البلديات أو املجالس النيابية
واختارت هذا الحزب أو ذاك.
هذا الحشد من الجمعيات ينشط في لبنان منذ وقت طويل جدًا .لكنه
ً
أخذ شكال مختلفًا في العقدين املاضيني .وتحول إلى أداة مركزية في
الصراع قبل نحو عقد .وخالل العامني املاضيني ،صار أبرز «حيلة»
بيد الغرب الذي بات يعيش عقدة اإلمساك ببالد دخلتها «سوسة
املقاومة» .وإذا كان كثيرون من العاملني في املنظمات غير الحكومية
يستهدفون رفع مستواهم املعيشي أو تحسني أوضاع أوساط مهنية
أو أهلية في هذا القطاع أو ذلك ،فإن األمر يتحول إلى بعد آخر ،عندما
ّ
ّ
يتحول الناتج العام لكل هذه الجمعيات إلى فعل سياسي مركز هدفه
واحد :سحق خصوم الغرب في لبنان ،كما هي الحال في بلدان كثيرة
من العالمّ ،
تحول فيها هؤالء إلى حشود تواجه خصوم الغرب من
أنظمة أو قوى سياسية!
«كلن يعني كلن» شعار يمكن رده إلى هذه الجمعيات لو أردنا
التصرف بنكاية .ألن التمايز حيال املوقف من املسألة الوطنية ال يبدو
واضحًا عند الغالبية ،والسبب واضح وبسيط ،وهو يتصل بالعالقة
مع املمول .وهذا يعني ،ببساطة ،أنه عندما يصار إلى اتهام القوى
السياسية لبعضها البعض بأن هذه تعمل ألجندة هذا املحور وتلك
تعمل وفق أجندة محور آخر ،فإن هذه «القوى الناعمة» التي تقدم
ً
نفسها بديال عن كل هذه ُالقوى ،إنما تعمل بدرجة أعلى من الخضوع
لشروط ّ
املمول .حصل أن قلبت القوى الكبيرة في لبنان على بطنها
وظهرها مرات عدة .طارت دول وسقطت أنظمة وال تزال الزعامات
اللبنانية واقفة على قدمني وليس على قدم واحدة .بينما يكفي أن
تقلص أميركا أو أملانيا موازنة الدعم لهذه املجموعات حتى نجد
ّ
وتشرد العاملون فيها بحثًا عن
قسمًا منها قد تبخر في ليلة واحدة،
مصدر رزق آخر.
املسألة ،هنا ،تتعلق بالقدرة على محاسبة هؤالء جميعًا .املحاسبة
بمعنى سؤالهم عما يفعلون ،وكيف يعملون ،وملن ّ
يصرحون عن
تمويلهم ،وكيف يصلهم وكيف ينفقونه؟ وألن األمر يبدو صعبًا،
وجدنا في «األخبار» أن نطرق الباب من زاوية تجميع ما يكفي
من معطيات حول الجهات املانحة وكيفية إعداد املوازنات والبرامج
وآلية التمويل وحجم األموال التي وصلت إلى هذه الجمعية أو تلك،
ولسنا هنا في معرض اإلدانة املسبقة ألي طرف ،بل في معرض
ّ
واملحدد :هل تعرفون ماذا تفعلون وعند من
طرح السؤال املشروع
تعملون؟
بالعودة إلى الديبلوماسيني األجانب الذين يعرفون تفاصيل هائلة
عن أمزجتنا وأذواقنا في الطعام واملشرب وامللبس والهوايات
والرغبات بالسفر ،فإنهم عندما يتعرضون للسؤال حول كيفية
عمل حكوماتهم أو مؤسساتهم املانحة يتحولون فجأة إلى لبنانيني
ويجيبون على السؤال بسؤال :من أنت ،وبأي حق تسال؟
األمر ،باختصار ،هو حقنا بالسؤال والبحث عن األجوبة ،ومن
ال يخشى على شيء من كرامة أو عدالة أو حق ،ليس عليه سوى
التوضيح ،أما من يرى نفسه فوق املحاسبة ،فليعلم أنه ال يعدو كونه
صوصًا يقف عند أقدام دجاجة ال تبيض ذهبًا كل الوقت!

علم
و خبر
ّ
«العدلية» من تعطيل إلى تعطيل
مــن تعطيل إل ــى تعطيل ،تسير األم ــور فــي «الـعــدلـيــة» الـتــي تنتظر الـيــوم
اجتماعًا ملجلس القضاء األعلى دعا إليه رئيسه القاضي سهيل ّ
عبود ،الذي
أنهى الحجر املنزلي بعد إصابته بفيروس «كورونا» ،وسط تساؤالت عن
إمكانية عقد الجلسة .بحسب مصادر قضائية« ،من املفترض أن «يكون على
جدول األعمال بند مناقشة تعيني رؤساء التمييز األصيلني ،وخصوصًا أن
القاضي روكز رزق سيحال على التقاعد بعد يومني ،ما يفقد الهيئة العامة
نصابها» ،وهو ما اعتبرته املصادر «صعبًا بسبب أداء عبود والتباينات
بني أعضاء املجلس» ،مشيرة إلى أن ذلك سينعكس على ملفات أخرى وال
سيما التحقيقات فــي ملف انفجار مرفأ بـيــروت ومصير املحقق العدلي
القاضي طــارق البيطار املكفوفة يــده حتى اآلن بسبب ّ
تقدم وكــاء الدفاع
عن الوزيرين السابقني النائبني علي حسن خليل وغازي زعيتر بطلب ردّ
رئيس الغرفة األولى ملحكمة التمييز القاضي ناجي عيد الناظر في طلب
الرد ضد البيطار ،بحيث يصير لزامًا على الهيئة العامة ملحكمة التمييز

تحديد املرجع القضائي ّ
لبت طلب الـ ّ
ـرد املقدم ضد عيد ،وفــي حــال فقدان
ّ
«الهيئة» نصابها ،يعني ذلك أن بت الدعاوى سيتأخر كما عودة البيطار
الى متابعة التحقيقات أيضًا.

جولة جنوبية مبتورة لألبيض
جولة وزير الصحة فراس األبيض ،أمس ،على املستشفيات الحكومية في
الجنوب ،لالطالع على ّ
منصات التلقيح التي أطلقتها الوزارة ضد فيروس
ً
استياء كبيرًا لدى فعاليات مدينة بنت جبيل ،بعدما استثنى
كورونا ،أثارت
الوزير املستشفى الحكومي في املدينة من الجولة ،رغم مروره ببنت جبيل.
ورغم أن هذه الجوالت ،في العادة« ،ال تقدم وال تؤخر» ،كان مستغربًا عدم
زيــارة وزيــر الصحة املستشفى شبه املعطل لــاطــاع على وضعه املــزري،
ُ
علمًا بأنه بــدا أن زيــارة الوزير ن ّسقت حصرًا مع حركة أمــل ،وشــارك فيها
نواب من كتلة «التنمية والتحرير» بحسب املناطق التي يمثلونها ،فيما
غاب عنها نواب كتلة «الوفاء للمقاومة».
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لبنان

لبنان

ّ
ّ
«انتخابات» التيار الداخلية :تثبيت مواقع النواب
قضية

أعادت نتائج المرحلة الثانية من
استطالعات التيار الوطني الحر الختيار
ّ
المرشحين إلى االنتخابات النيابية ،تثبيت
مواقع النواب ،وهو ما كان متوقعًا
رقعة االستطالع ليشمل
مع ّتوسيع ّ
دين .غير أن ثمة خروقات لناحية
المؤي ّ
ّ
تقدم مرشحين على النواب ،وتراجع
ّ
مرشحين ّ
ممن نالوا نتائج الفتة في
المرحلة األولى .تكليف ماكينة التيار
باالستطالع وعدم نشر النتائج الرسمية
في المرحلتين ،وإبالغها شفهيًا لكل
مرشح على حدة ،أثارا شكوك البعض
بالتلميح إلى إمكانية التالعب تقنيًا
لدعم مرشح واستبعاد آخر

وراء كنعان بنسبة ناهزت  .%34أما
الــافــت فـهــو تـصــويــت  %21لصالح
«ال أح ـ ـ ــد» .ومـ ــن ب ــن هـ ــذه ال ـن ـس ـبــة،
اختار  %80النائب الياس بو صعب
الـ ـ ــذي ل ــم ي ـت ـق ـ ّـدم ب ـتــرش ـي ـحــه ،فـيـمــا
حافظ النائب سيزار أبي خليل على
موقعه األول ّفي عاليه بنسبة ،%47
ّ
وحل إيلي حنا ثانيًا ( )%20ومارون
ّ
أبي خليل ثالثًا ( ،)%17وصوت %11
ل ـ «ال أح ــد» .تـجــدر اإلش ــارة هنا إلى
أن ثمة أقضية لم يترشح فيها سوى
مرشح واحــد كما في كسروان حيث
ال ــوزي ــرة الـســابـقــة نــدى بستاني في
كـســروان ،والنائب نقوال صحناوي
فــي ب ـيــروت األولـ ــى ،وال ـنــائــب إدغ ــار
طرابلسي في بيروت الثانية.

تشكيك في النتائج

رلى إبراهيم
بعد نحو شهرين على إجــراء التيار
ال ــوط ـن ــي ال ـح ــر امل ــرح ـل ــة األولـ ـ ــى من
االس ـ ـت ـ ـطـ ــاع الـ ــداخ ـ ـلـ ــي ال ـت ـم ـه ـيــدي
الخـتـيــار مرشحيه إلــى االنتخابات
النيابية ،أتت نتائج املرحلة الثانية
ُم ّ
كملة لألولى ،ولو أنها حملت بعض
التبدالت في نتائج بعض املرشحني.
ف ــي املــرح ـلــة األولـ ـ ــى ،اق ـت ــرع حــامـلــو
البطاقات الحزبية للمرشحني الذين
ت ـقــدمــوا بـتــراشـيـحـهــم ع ـبــر تطبيق
إلكتروني (https://al-akhbar.com/
ُ
 ،)322875/Politicsلــتـجــري ماكينة
الـ ـتـ ـي ــار ب ـع ــده ــا ات ـ ـصـ ــاالت هــات ـف ـيــة
ب ــال ـح ــزب ـي ــن .أمـ ــا امل ــرح ـل ــة ال ـثــان ـيــة،
فـتـعـ ّـدت الحزبيني لتشمل املؤيدين
أو املناصرين .وألن رقعة الجمهور
تـ ــوس ـ ـعـ ــت ،ك ـ ـ ــان مـ ـ ــن الـ ـب ــديـ ـه ــي أن
ّ
يتصدر النواب االستطالع الهاتفي،
وال سيما أن بعضهم يشغل منصب
نـ ــائـ ــب مـ ـن ــذ أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن  10سـ ـن ــوات
وي ـ ـن ـ ـشـ ــط خـ ــدمـ ــات ـ ـيـ ــا واجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا
وحــزبـيــا فــي الـقـضــاء .هـكــذا أع ــاد كل
م ــن ال ـ ـنـ ــواب :س ـل ـيــم عـ ــون ف ــي زحـلــة
( %79وهي النسبة األعلى) ،سيمون
أبي رميا في جبيل ( ،)%67آالن عون
ف ــي بـعـبــدا ( ،)%63إبــراه ـيــم كنعان
ف ــي املـ ــن ال ـش ـمــالــي ( )%40تـثـبـيــت
مواقعهم شعبيًا وحــزبـيــا ،مــا يبقي

(مروان بو حيدر)

ترشيحاتهم ثابتة في لوائح التيار
خالل االنتخابات املقبلة .فيما حقق
الوزير السابق غسان عطا الله نسبة
مرتفعة ( )%60فاقت تلك التي حصل
عـلـيـهــا ف ــي املــرح ـلــة األول ـ ــى (،)%46
وحصل املرشح رونــي جدعون على
ّ
املصوتني
نسبة  .%10وبــدت نسبة
ملصلحة «ال أح ــد» الفـتــة ،إذ المست
 ،%30مــن بينهم نـحــو  %10عـمــدوا
إل ـ ـ ــى الـ ـتـ ـص ــوي ــت لـ ـخـ ـي ــار آخ ـ ـ ــر هــو
ال ـنــائــب م ــاري ــو ع ــون الـ ــذي استبعد
من االستطالع ،و %10للنائب فريد
البستاني غير املنتمي للتيار .أما
ّ
فــي عــكــار ،فــأتــت نتيجة االستطالع
م ــن خـ ـ ــارج ال ـت ــوق ـع ــات م ــع تــرج ـيــح
كفة الـنــائــب أو الــوزيــر تلقائيًا على
أي مرشح آخــر نظرًا للخدمات التي
ّ
يقدمها وتفاعله الــدائــم مع القاعدة
الـ ـح ــزبـ ـي ــة وامل ـ ـ ــؤي ـ ـ ــدة .إال أن عـضــو
املكتب السياسي فــي الـتـيــار جيمي

جبور ( )%38تمكن من التفوق على
ّ
النائب أسعد ضرغام ( ،)%35وحل
الوزير السابق يعقوب الصراف ثالثًا
( ،)%12وص ـ ـ ّـوت  %15ل ـ ـ «ال أح ــد».
ه ــذا ال ـت ـبــدل ف ــي م ــوازي ــن ال ـق ــوى في

ّ
سليم عون أول في
زحلة وأبي رميا في
جبيل وآالن عون في
بعبدا وكنعان في
المتن الشمالي

عكار ،ال سيما لدى الرقعة الشعبية
األوسـ ـ ـ ــع مـ ــن الـ ـح ــزبـ ـي ــن ،س ـي ـفــرض
نفسه على قرار رئيس التيار جبران
باسيل حول املرشح األنسب في هذه
ال ــدائ ــرة ،عـلـمــا أن ج ـبــور مــرشــح عن
املقعد املــارونــي وضــرغــام عن املقعد
األرثوذكسي ،لكن ال قدرة للتيار على
ترشيح اثنني وتشتيت أصواته.
ّ
بـ ـم ــوازاة ع ــك ــار ،تـمـكــن ال ـنــائــب زي ــاد
أسـ ـ ـ ــود الـ ـ ـ ــذي خـ ـس ــر أمـ ـ ـ ــام أم ـ ـ ــل بــو
زي ـ ــد فـ ــي امل ــرحـ ـل ــة األولـ ـ ـ ــى رغ ـ ــم أن ــه
ّ
حزبي قديم ،من إعــادة إثبات نفسه
بــال ـح ـلــول أول ف ــي املــرح ـلــة الـثــانـيــة
م ـت ـفــوقــا ع ـلــى ب ــو زيـ ــد بـنـسـبــة .%4
أمـ ـ ـ ــا امل ـ ـن ـ ـس ـ ـقـ ــون ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــون م ـمــن
ت ـق ـ ّـدم ــوا بـتــرشـيـحــاتـهــم ،خـصــوصــا
فــي قـضـ ّ
ـاءي بعبدا واملــن الشمالي،
فتراجعت نسبة تأييدهم مع شمول
االس ـت ـط ــاع لـلـمــؤيــديــن رغ ــم نيلهم
نـسـبــا مــرتـفـعــة ف ــي املــرح ـلــة األولـ ــى.

وثمة من يعتبر هذا األمر «طبيعيًا»
ألن م ـن ـس ـق ــي األق ـ ـض ـ ـيـ ــة ن ــاش ـط ــون
بــن الـحــزبـيــن وب ـنّــوا فــي مناطقهم
صداقات متينة مكنتهم من اجتذاب
ه ــذه األص ـ ــوات؛ إال أنـهــم ال يملكون
ت ــأيـ ـيـ ـدًا خ ـ ـ ــارج الـ ـق ــاع ــدة ال ـح ــزب ـي ــة.
مــن ه ــذا املـنـطـلــق ،ن ــال رب ـيــع ط ـ ّـراف،
املـنـســق الـســابــق لـقـضــاء بـعـبــدا%7 ،
ب ـعــد ح ـصــل ع ـلــى  %25ف ــي املــرحـلــة
األولى ،ونالت املرشحة نادين نعمة
 ،%8فـيـمــا ارت ـف ـعــت نـسـبــة «ال أحــد»
إلـ ـ ــى  ،%22مـ ــن ب ـي ـن ـهــم مـ ــن صـ ـ ّـوت
للنائب حكمت ديب وآخرون للنائب
ال ـســابــق نــاجــي غ ــاري ــوس رغ ــم عــدم
إدراج اس ـم ـي ـه ـمــا ف ــي االس ـت ـط ــاع.
وفي املنت الشمالي ،انخفضت نسبة
امل ــؤي ــدي ــن لـلـمـنـســق ال ـس ــاب ــق هـشــام
كنج من  %28في املرحلة األولى إلى
 %4ف ــي املــرح ـلــة ال ـثــان ـيــة .واسـتـعــاد
ال ـنــائــب إدي مـعـلــوف مــوقـعــه ثانيًا

تقرير

ّ
ّ
تلزيم عمالة غب الطلب في مؤسسة الكهرباء :استدراج عروض بال منافسة؟
ميسم رزق
أجـ ـ ـ ـ ــرت مـ ــؤس ـ ـسـ ــة ك ـ ـهـ ــربـ ــاء ل ـب ـن ــان
اس ـتــدراج ع ــروض لتلزيم يــد عاملة
ّ
غب الطلب ّ(مياومون) بعدما انتهى
ال ـع ـق ــد املـ ــوقـ ــع م ــع ش ــرك ــة ت ــراي ـك ــوم
امل ـم ـل ــوك ــة م ــن ش ــرك ــة «ل ـي ـن ــا م ـت ــى»،
ان ـت ـهــى ب ـف ــوز ش ــرك ــة «غ ــال ـ ّـب مـ ــراد».
ل ـكــن وزي ـ ــر ال ـط ــاق ــة ل ــم ي ــوق ــع الـعـقــد
ب ـعــد بـسـبــب ش ـكــوكــه ب ــأن اس ـت ــدراج
الـ ـ ـع ـ ــروض لـ ــم تـ ـت ــواف ــر ف ـي ــه شـ ــروط
امل ـنــاف ـســة ن ـظ ـرًا إل ــى وجـ ــود ع ــارض
وحيد.
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـرددت م ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات عــن
ّ
ال ـت ـمــديــد ل ـشــركــة م ــت ــى ح ـتــى نـهــايــة
الشهر الجاري ،قالت مصادر مطلعة

إن التمديد جرى بعد مماطلة وزارة
الـطــاقــة بــاملـصــادقــة عـلــى ف ــوز شركة
م ــراد .أم ــا الـشــركــة الـفــائــزة فوصفت
تــأخــر امل ـصــادقــة عـلــى الـتـلــزيــم بــأنــه
«إداري روتيني ارتبط بفترة األعياد،
وبأن املصادقة ال بد أن تحصل خالل
ً
فترة قريبة ،فضال عن توقيع العقد».
ّ
الجو ال يتوافق مع ما قالته
لكن هذا
مصادر قريبة من وزارة الطاقة أكدت
«وج ـ ـ ــود شـ ـك ــوك ح ـ ــول ع ـ ــدم وج ــود
منافسني تقدموا بـعــروض أخ ــرى»،
وأن ـ ـ ــه «ي ـ ـجـ ــري الـ ـت ــأك ــد مـ ــن حـقـيـقــة
ه ــذه ال ـش ـكــوك» ،وعـلـيــه ُ
«يـحـ َـســم أمــر
املـصــادقــة لجهة رفـضـهــا أو القبول
بها».
الـ ـك ــام امل ـن ـق ــول ع ــن وزارة ال ـطــاقــة

يتقاطع مع ما قالته مصادر شركات
املـ ـتـ ـعـ ـه ــدي ــن ال ـ ــذي ـ ــن «ل ـ ـ ــم ي ـت ـق ــدم ــوا
بـ ـ ـع ـ ــروض بـ ـسـ ـب ــب دف ـ ـتـ ــر ال ـ ـشـ ــروط

شكوك حول
عدم وجود
ّ
منافسين تقدموا
بعروض أخرى

الـ ــذي ب ــدا كــأنــه مـفـ ّـصــل عـلــى قـيــاس
شـ ـخ ــص» ،وب ـس ـبــب هـ ــذه الـ ـش ــروط،
«اختاروا االنسحاب» ،مشيرين إلى
أن مــن ضـمــن ال ـش ــروط ،عـلــى سبيل
املثال« ،املطالبة بتعهد من املصارف
أو ك ـف ــال ــة وف ـت ــح ح ـس ــاب ــات ج ــدي ــدة
ُ
ذلــك
لـلـعـمــال ،فـكـيــف ي ـمـ ِـكــن تـحـقـيــق ِ
ف ــي ظ ــل األزم ـ ــة ال ـحــال ـيــة ،وال سيما
مع املصارف ،ومن هو املصرف الذي
س ـي ـق ـبــل أسـ ــاسـ ــا ب ـت ـق ــدي ــم ت ـع ـهــدات
فــي ه ــذا ال ـظ ــرف» .ول ـفــت ه ــؤالء إلــى
أن «شــركــة م ــراد وحــدهــا مــن تقدمت
ب ـ ـ ـعـ ـ ــرض وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازت ،وك ـ ـ ــأن ـ ـ ــه ح ـص ــل
بالتراضي».
ويــأتــي هــذا األم ــر بعد «ش ـكــاوى من
ت ــوق ــف الـ ـش ــرك ــة عـ ــن دف ـ ــع الـ ــرواتـ ــب

لـلـمـيــاومــن مـنــذ أك ـثــر م ــن شـهــريــن»
بـحـســب مـتــابـعــن لـلـقـضـيــة .ويعمل
ّ
في شركة متى «حوالى  300مياوم،
يتقاضون ما بني مليون و 200ألف
لـيــرة ومليون و 300ألــف لـيــرة ،وهم
يعانون منذ أشهر من عدم تقاضيهم
رواتـ ـبـ ـه ــم» .إال أن مـ ـص ــادر الـشــركــة
تـنـفــي الـتــأخــر فــي تـســديــد ال ــروات ــب،
إذ «اس ـت ـم ــر املـ ـي ــاوم ــون ـ ـ ـ ـ ـ إداريـ ـ ــن
وفنيني ـ ـ في قبض رواتبهم» ،علمًا
بأنه «كانت هناك مشكلة في تأمني
املبالغ التي تدفع كرواتب لعدم قدرة
الشركة على سحبها مــن املـصــارف،
وفي بعض األحيان كان ُيطلب منها
تأمينها من مصرف لبنان مباشرة،
ويتم تجميعها من جهات عدة».

نتائج االسـتـطــاع لــم تـصــدر بشكل
رسـ ـم ــي ،ب ــل أب ـل ـغ ـهــا رئ ـي ــس ال ـت ـيــار
جبران باسيل إلى املرشحني شفهيًا،
إما عبر التلفون أو في لقاءات خاصة،
وهي الطريقة نفسها التي اعتمدها
ف ــي امل ــرح ـل ــة األولـ ـ ـ ــى .ه ـ ــذا ال ـتــدب ـيــر
أثـ ــار اس ـت ـيــاء ال ـب ـعــض لـنــاحـيــة عــدم
اعتماد الشفافية في إصدار النتائج
بشكل واضــح ،خصوصًا أنها تعنى
ب ــاسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق مـ ـه ــم ك ــاالنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الـ ـنـ ـي ــابـ ـي ــة رغ ـ ـ ــم إب ـ ـ ـ ــاغ امل ــرشـ ـح ــن
ف ـ ــي املـ ــرح ـ ـلـ ــة األولـ ـ ـ ـ ــى أن ال ـن ـت ــائ ــج
ستصدر رسميًا وبشكل فــوري بعد
الـتـصــويــت .إضــافــة إل ــى ذل ــكّ ،
سجل
امل ــرش ـح ــون ع ــدة مــاح ـظــات تتعلق
غــالـبـيـتـهــا بـطــريـقــة ت ـحــديــد الــرقـعــة
املؤيدة للتيار ومن ّ
يحددها ويجري
الــدراســة .ففي مقارنة بني عام 2018
والعام الحالي ،اعتمد التيار سابقًا
على شركة استطالع محايدة للقيام
ُ
بــاسـتـطــاع املــرح ـلــة الـثــانـيــة وطـلــب
ي ــوم ـه ــا مـ ــن كـ ــل م ــرش ــح دف ـ ــع مـبـلــغ
مــالــي لتمويل كلفة االس ـت ـطــاع .إال
أن مــاكـيـّنــة ال ـت ـيــار االن ـت ـخــاب ـيــة هي
التي تكفلت هذا العام بالقيام بهذا
االس ـت ـط ــاع ،األمـ ــر الـ ــذي أثـ ــار ريـبــة
ال ـب ـعــض وب ـش ـكــل خـ ــاص م ــن كــانــت
نتائجهم مرتفعة في املرحلة األولى
وان ـخ ـف ـضــت ف ــي ال ـث ــان ـي ــة ،ملمحني
إل ــى إمـكــانـيــة الـتــاعــب بــالـنـتــائــج أو
اعتماد رقعة شعبية مالئمة ملرشح
مـ ــن دون اآلخـ ـ ـ ــر .ع ـل ـم ــا أن امل ــرح ـل ــة
الثانية ليست األخيرة ،ويبقى أمام
التيار انتخابات املرحلة الثالثة التي
تشمل الحلفاء.

تقرير

جمعية المصارف
ّ
وراء رد «الدوالر الطالبي»؟
فاتن الحاج
لـ ــم ي ـس ـل ــم قـ ــانـ ــون الـ ـ ـ ـ ــدوالر ال ـطــال ـبــي
م ـ ــن املـ ـن ــاكـ ـف ــات الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة .رئ ـي ــس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة م ـي ـش ــال عـ ــون ط ـل ــب مــن
م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب إعـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـنـ ـظ ــر فــي
الـقــانــون بـهــدف «تحصينه كــي يــؤدي
ال ـهــدف املـبـتـغــى مــن إق ـ ــراره ،واملتمثل
بتمكني الطالب اللبنانيني الجامعيني
من إكمال دراساتهم في الخارج ،األمر
الذي يجب أن يكون متاحًا في األصل
للطالب اللبنانيني الجامعيني الــذي
يتابعون دراســاتـهــم س ــواء فــي لبنان
أو فــي ال ـخــارج» .واستند الرئيس في
رد القانون إلى الدستور «الذي ينص
على املساواة في الحقوق والواجبات
بــن جـمـيــع املــواط ـنــن ( )...مــا يفرض
شمول الطالب اللبنانيني الجامعيني
الذين درســوا أو يدرسون في الخارج
خ ــال ال ـعــامــن  2021 - 2020و2021
  2022وامل ـس ـج ـل ــن ف ــي ال ـجــام ـعــاتوامل ـع ــاه ــد الـتـقـنـ ّـيــة الـعـلـيــا ق ـبــل إق ــرار
ّ
القانون الذي يمكنهم أو أولياء أمرهم
ّ
مــن تحويل كلفة دراستهم الجامعية
ب ـ ـحـ ــدود ال ـس ـق ــف املـ ــالـ ــي امل ـ ـحـ ــدد فــي
القانون ،بالتالي عدم حصره بالطالب
الذين يدرسون قبل العام .2021 - 2020
وفــي تعليل رد رئيس الجمهورية أن
في القانون عطفًا صريحًا على سعر
صرف رسمي للدوالر ( 1515ل.ل) ،ما
ّ
محورية لجهة تحديد
«يطرح أسئلة
الـقـيـمــة الــرس ـمـ ّـيــة لـ ـل ــدوالر األم ـيــركــي
ّ
ّ
ومرجعية التحديد،
اللبنانية
بالليرة
فيما لو كان املشترع أو مصرف لبنان،
ال ّ
سيما في ضوء تزاحم القيم املتداولة
ّ
ف ــي مـخـتـلــف ال ـن ـص ــوص الـتـنـظـيـمــيــة
مـ ــن قـ ـ ـ ـ ــرارات وت ـع ــام ـي ــم وس ـ ــواه ـ ــا أو
ّ
املنصات املستحدثة
املعمول بها في
بموجب هذه النصوص ،الوضع الذي
م ــن ش ــأن ــه ت ـش ـت ـيــت ال ـس ـع ــر املــرج ـعــي
للدوالر األميركي بالنسبة إلى الليرة
الـلـبـنــانـ ّـيــة» ،كـمــا «أن إلـ ــزام امل ـصــارف
بـبـنــد ج ــزائ ــي ،ال يـمـكــن تطبيقه على
األهالي الذين ليست لديهم حسابات
مـصــرفـيــة» ،عـلـمــا ب ــأن رئ ـيــس مجلس
الـنــواب نبيه بــري كــرر مــرارًا بضرورة
أن يـشـمــل ال ـقــانــون م ــن لـيـســت لديهم
حسابات ،باعتبار أنه تأسس من أجل
هذه الطبقة الفقيرة.
مصادر نيابية استهجنت رد القانون
الـ ـ ــذي يـ ـج ــدد ت ـط ـب ـيــق الـ ـق ــان ــون ،193
ال سـيـمــا بـعــد دم ــج قــانــونــن بـقــانــون
واحـ ــد :األول تـقــدمــت ب ــه كـتـلــة الــوفــاء

لـلـمـقــاومــة ،وال ـثــانــي ت ـقــدم بــه ال ـنــواب
إبراهيم ع ــازار وف ــادي عالمة ومحمد
خواجة ،مشيرة إلى أن «قــرار الرئيس
ال ي ـن ـس ـجــم مـ ــع م ــوق ــف ت ـك ـتــل ل ـب ـنــان
القوي الــذي كــان رأس حربة في إقــرار
الـ ـق ــان ــون وك ـ ــان مـ ـش ــارك ــا فـ ــي جـلـســة
مناقشته فــي لجنة التربية النيابية،
العامة
ولــم يعترض عليه فــي الهيئة
ّ
للمجلس النيابي» .وقالت املصادر إنه
قبل رد القانون« ،خرجت تسريبات من
القصر الـجـمـهــوري تـقــول إن الرئيس
وق ــع ال ـق ــان ــون ،لـنـفــاجــأ بـطـلــب إع ــادة
الـنـظــر فـيــه بـعــد أس ـب ــوع م ــن اجـتـمــاع
الــرئـيــس مــع جمعية امل ـص ــارف ،وكــأن
ذلـ ــك ح ـص ــل ب ـض ـغــط م ــن ال ـج ـم ـع ـيــة».
وسـ ــألـ ــت املـ ـ ـص ـ ــادر« :قـ ــانـ ــون الـ ـ ــدوالر
الطالبي بنسخته األولــى أي القانون
 193صدر في وقت كانت هناك  4قيم
متداولة لسعر صرف الليرة اللبنانية
مقابل ال ــدوالر األميركي فشو عــدا ما
بدا؟».
يذكر أن إقــرار القانون بعد طرحه من

ج ــدي ــد ف ــي امل ـج ـلــس ال ـن ـيــابــي يتطلب
موافقة أكثرية الثلثني .وســأل رئيس
جمعية أهالي الطالب اللبنانيني في
ال ـ ـخـ ــارج ،س ــام ــي ح ـم ـي ــة ،ع ــن مـصـيــر
الـ ـق ــان ــون «ب ـع ــدم ــا س ـل ــك ف ــي امل ــاض ــي
طريقه إلى اإلقرار بأمان رغم العقبات
ال ـ ـك ـ ـث ـ ـيـ ــرة ال ـ ـت ـ ــي واجـ ـ ـه ـ ــت األه ـ ــال ـ ــي
ب ـس ـب ــب امل ـت ـس ـل ـق ــن واالس ـت ـغ ــال ـي ــن

قرار الرئيس ال ينسجم
مع موقف تكتل
لبنان القوي في
المجلس النيابي

والفوضى العارمة التي جعلت حركة
الـقــانــون بطيئة وسمحت للمصارف
بــااللـتـفــاف عـلـيــه» .وحـ ّـمــل املـســؤولـيــة
الكاملة «للمجلس النيابي واملعطلني
واملطبلني لجمعية املصارف» ،مشيرًا
إلـ ــى أن «ال ـ ـظـ ــروف املــوضــوع ـيــة الـتــي
أنتجت قانون الدوالر الطالبي تزامنًا
م ــع ب ـ ــدء األزم ـ ـ ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ()193
والــذي وقعه الرئيس عون بتاريخ 16
تشرين األول  2020ال تــزال نفسها بل
ت ـفــاق ـمــت» .وسـ ــأل« :ألـ ــم يـكــن الــرئـيــس
عـلــى درايـ ــة حينها وارت ـك ــب املخالفة
القانونية واليوم تنبه لهذه املخالفة
مستندًا للدستور والـطــائــف مــن دون
ال ــرج ــوع إلـ ــى ح ـ ــاالت ال ـ ـطـ ــوارئ الـتــي
تبيح اتـخــاذ ال ـقــرارات حماية لحقوق
املــواطــن االجتماعية وأولـهــا حقه في
التعليم ،أم أن وحي جمعية املصارف
أوج ــب ات ـخ ــاذ ق ــرار الـتـجـمـيــد ونـســف
ال ـ ـقـ ــانـ ــون ،ع ـل ـم ــا أن ال ــرئـ ـي ــس أصـ ــدر
استثناء مرسومًا حاكى كــارثــة املرفأ
ألنها من حاالت الطوارئ؟».
(مروان بو حيدر)

تقرير

العطلة تنقذ التأخير في توزيع الكتاب المدرسي الرسمي
ل ــوال الـع ـطـلــة ال ـق ـســريــة ألربـ ــك تــأخـيــر
تـ ــوزيـ ــع الـ ـكـ ـت ــاب امل ـ ــدرس ـ ــي ال ـع ـم ـل ـيــة
التعليمية في املــدارس الرسمية .بعد
نـ ـح ــو شـ ـه ــري ــن ونـ ـص ــف شـ ـه ــر ،عـلــى
بداية العام الدراسي ،لم تنجز منظمة
األمــم املتحدة للطفولة (اليونيسيف)
التي ّ
تبرعت بطباعة الكتاب املدرسي
الــرسـمــي مــن الــروضــات حتى التاسع
أساسي ،وتوزيعه مجانًا على املدارس
الرسمية والـخــاصــة ،مرحلة التوزيع
بعد.
«ال ـي ــون ـي ـس ـي ــف» أك ـ ـ ــدت ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار»
أن ـهــا «ع ـم ـلــت خ ــال األش ـه ــر ال ـعــديــدة
املــاض ـيــة ع ــن كـثــب م ــع وزارة الـتــربـيــة
لـضـمــان عملية شـفــافــة وذات توقيت
م ـنــاســب ل ـش ــراء أك ـثــر م ــن  3.5مــايــن
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كتاب مــدرســي» .وأشــارت املنظمة إلى
أن الـعـمـلـيــة شـمـلــت املــراج ـعــة وم ــن ثم
الـطـبــاعــة وال ـتــوزيــع لـلـكـتــب املــدرسـيــة
ال ـ ــذي ب ـ ــدأ ال ـش ـه ــر امل ــاض ــي وال ي ــزال
مستمرًا ،إذ اكتمل تــوزيــع نحو ٪60
من الكتب على املدارس الرسمية وعدد
مـ ـح ـ ّـدد م ــن املـ ـ ــدارس ال ـخ ــاص ــة ،عـلـمــا
بــأن النسخ التي جــرى توزيعها على
ً
املدارس الرسمية أتت استكماال للكتب
ّ
التي وزعت في العام الدراسي املاضي.
وبـ ـحـ ـس ــب رئ ـ ـيـ ــس امل ـ ــرك ـ ــز الـ ـت ــرب ــوي
للبحوث واإلنماء ،جورج نهرا ،وزعت
الكتب على كل املــدارس في محافظات
ال ـ ـش ـ ـمـ ــال وال ـ ـب ـ ـق ـ ــاع وجـ ـ ـب ـ ــل لـ ـبـ ـن ــان،
وستصل قريبًا إلى محافظات الجنوب
وال ـن ـب ـط ـيــة وب ـ ـيـ ــروت ،بــالـتـنـسـيــق مع

رؤس ــاء املـنــاطــق الـتــربــويــة .ولـفــت إلــى
أن ــه «وصـلـتـنــا اس ـت ـمــارات جــديــدة من
م ــدارس خــاصــة تطلب اعـتـمــاد بعض

لم تنجز «يونيسيف» بعد
توزيع الكتاب المدرسي
الرسمي على المدارس
الرسمية والخاصة

ك ـت ــب املـ ــركـ ــز ،ويـ ـج ــري ح ــال ـي ــا تـلـبـيــة
االحتياجات».
ّ
وك ــان املــركــز قــد أع ـ ّـد اسـتـبـيــانــا وزع ــه
ع ـل ــى امل ـ ـ ـ ــدارس الـ ـخ ــاص ــة وال ــرس ـم ـي ــة
ليحدد حاجتها إلى الكتاب الرسمي.
ّ
وبما أن «اليونيسيف» وزعــت الكتاب
الرسمي مجانًا على املدارس الرسمية
السنة املاضية ،ستعتمد هذه املدارس
مـبــدأ إع ــادة تــدويــر الكتب بما يسمح
للتلميذ بــالـحـصــول عليه بـعــد إع ــادة
ت ـل ــك ال ـت ــي اس ـت ـف ــاد م ـن ـهــا ف ــي الـسـنــة
املاضية .هذا األمر ساعد على تقليص
عدد النسخ التي تحتاج إليها املدارس
الرسمية بنسبة  30في املئة ،علمًا بأن
قسمًا كبيرًا من التالمذة لم يستخدموا
الكتاب املدرسي السنة املاضية ،بسبب

اعتماد نظام التعليم عن بعد.
م ـصــادر راب ـط ــة املـعـلـمــن ف ــي التعليم
األسـ ــاسـ ــي ال ــرس ـم ــي أشـ ـ ــارت إل ـ ــى أن
عملية ال ـتــوزيــع ت ـجــري ب ـبــطء شــديــد،
إذ تبلغت الرابطة بأن عملية التوزيع
ب ــدأت فــي  7كــانــون األول املــاضــي ولــم
تنته بعد ،ومقاطعة املعلمني للتعليم
للمطالبة بحقوقهم أنقذت املوقف.
وفيما أشارت املصادر إلى أن الرابطة لم
ّ
تتلق ّ
أي شكوى بشأن نسخ الكتب التي
وزع ــت حتى اآلن ،ومــا إذا كــانــت هناك
نــواقــص فــي بـعــض املـ ــواد التعليمية،
على غرار ما حصل في السنة املاضية،
أوضـحــت أن «اليونيسيف» اشترطت
إنهاء طباعة كل الكتب قبل التوزيع.
(األخبار)

6

اإلثنين  10كانون الثاني  2022العدد 4531

اإلثنين  10كانون الثاني  2022العدد 4531

رياضة

رياضة

7

كأس أمم أفريقيا

الكرة اللبنانية

«أزمة جونية» :سقطة ثالثية األبعاد
ٌ
يوم حزين عرفته كرة القدم اللبنانية
بعد ظهر السبت وهي التي كانت بانتظار
قمة ّ
ّ
ندية رياضية بين العهد والنجمة.
ّ
لكن األقوى واألقسى كانت تلك
المشاهد العديدة التي ّ
شوهت كل شيء
بحاجة
جميل عرفه الموسم الذي بات
ٍ
إلى قرارات حاسمة إلنقاذه من الخطر
الذي يداهمه بعدما أقحم البعض
الساسة في غير مكانهم
شربل ّ
كريم
ٌ
ـراف
س ـق ـط ــة مـ ـتـ ـع ــددة األوجـ ـ ـ ــه ألط ـ ـ ـ ٍ
م ـخ ـت ـل ـف ــة شـ ـه ــده ــا مـ ـلـ ـع ــب م ـج ـمــع
الــرئـيــس ف ــؤاد شـهــاب الــريــاضــي في
جــون ـيــة ،تـسـ ّـبـبــت بــأكـبــر أذى ممكن
لكرة القدم اللبنانية التي سارت في
األع ــوام القريبة املــاضـيــة نحو رسم
ـورة أفـضــل لـهــا بفعل اإلن ـجــازات
صـ ّ
املـحــقـقــة إن ك ــان مــن خ ــال التنافس
الــذي عرفه الــدوري أو من خالل فوز
العهد بـكــأس االت ـحــاد اآلس ـيــوي ،أو
من خالل نتائج املنتخبات املختلفة
على الساحتني العربية واآلسيوية.
ال ـع ـهــد نـفـســه ك ــان ف ــي ق ـلــب املـشـهــد
ص ــف رغـ ــم ال ـ ـهـ ــدوء الـ ـ ــذي س ــاد
ال ـع ــا ً
بـ ـ ــدايـ ـ ــة عـ ـن ــد دخ ـ ــول ـ ــه إل ـ ـ ــى أرضـ ـي ــة
ً
امليدان لإلحماء ،متجاهال كل األنباء

غير المنتظرة
المفاجأة ّ
كانت عند تدخل عناصر األمن
لمنع العبي العهد من
الدخول إلى أرض الملعب
حضر العهد إلى المباراة وغاب النجمة (طالل سلمان)

ّ
ال ـ ـتـ ــي وردت ع ـ ــن تـ ـخ ــل ــف ال ـن ـج ـمــة
ع ــن ال ـح ـض ــور ل ـخ ــوض امل ـ ـبـ ــاراة في
مواجهته ضمن املرحلة التاسعة من
عمر البطولة.
قـ ـ ٌ
ـرار ل ــم يـتـخـ ّـيــل أح ـ ٌـد أن ــه سيصبح
بتهديد ،ليذهب إلى
بدأ
بعدما
واقعًا
ٍ
إحــداث حالة اصطفاف في الــدوري،
مشهد كــان واضـحــا عبر
ومـعــه إلــى
ٍ
وســائــل الـتــواصــل االجـتـمــاعــي حول
ومعارض له من قلب الجمهور
مؤيد
ٍ
ٍ
النجماوي حتى.
ّ
لكن
إذًا حضر العهد وغاب النجمةً ،
الحضور األقــوى الــذي أحــدث ضجة
ك ـب ــرى ه ــو م ــا س ـبــق إق ــام ــة املـ ـب ــاراة
وم ـ ــا ح ـص ــل ب ـع ــد وصـ ـ ــول م ـت ـصـ ّـدر
الدوري إلى أرض امللعب ،ومن ثم ما

ـارب في
تــا األحـ ــداث عـلــى وق ــع ت ـضـ ٍ
املعلومات واملعطيات.
والضجة هــذه كــان أبطالها عناصر
قـ ــوى األم ـ ــن ال ــداخ ـل ــي ال ــذي ــن اعـتـقــد
ال ـحــاضــرون فــي املـلـعــب ب ــأن عــددهــم
الكبير الذي ترافق مع وجود عناصر
من مخابرات الجيش اللبناني ،كان
ل ـتــأمــن عـ ــدم ح ـ ــدوث أي إشـ ـك ــال أو
تأمني سير املباراة من دون مشكالت
ّ
لو حضر النجمة .لكن املفاجأة غير
املـنـتـظــرة كــانــت عـنــد تــدخــل عناصر
األمــن ملنع العبي العهد من الدخول
ـن بــوضــوح
إل ــى أرض امل ـل ـعــب ،قــائـلـ ّ
وأم ــام الجميع بأنهم يـنــفــذون قــرارًا
صدر عن وزير الداخلية والبلديات!

كــام كثير قيل خــال الـســاعــات ال ــ48
املاضية حول مباراة النجمة والعهد،
ّ
ومــا رافقها من أح ــداث ،إل أن الشيء
الـ ـ ـب ـ ــارز ك ـ ــان الـ ـح ــدي ــث عـ ــن «ت ـه ــدي ــد
للسلم األه ـلــي» ،إضــافــة إلــى التدخل
السياسي على خط تأجيل اللقاء إلى
موعد ُ
«يحدد الحقًا».
عـنــاصــر مــن األم ــن الــداخ ـلــي حــاولــوا
م ـنــع ف ــري ــق ال ـع ـهــد م ــن ال ــدخ ــول إلــى
مـلـعــب املـ ـب ــاراة بــذري ـعــة أن ـهــا «تـهــدد
ال ـ ـس ـ ـلـ ــم األهـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي» وهـ ـ ـ ــو مـ ـ ــا رف ـض ــه
ن ــادي العهد إدارة والعـبــن ودخـلــوا
إل ــى أرض امل ـل ـعــب ،فـيـمــا غ ــاب فــريــق
النجمة .مصادر «األخبار» أكــدت أنه
ت ــم رف ــع ت ـقــاريــر إل ــى وزي ــر الــداخـلـيــة
ب ـس ــام م ــول ــوي ت ــؤك ــد أن املـ ـب ــاراة «ال
تـهــدد الـسـلــم األه ـل ــي» ،خــاصــة «أنـهــا

ُ
تلعب مــن دون جـمـهــور ،ومــع وجــود
ع ـن ــاص ــر أم ـن ـي ــن َم ـه ـم ـت ـه ــم ح ـمــايــة
اللقاء على أرضية ملعب مجمع فؤاد
ّ
شهاب الرياضي في جونية» ،إل أن
الــوزيــر مــولــوي أصـ ّـر على أن املـبــاراة
«ت ـ ـهـ ــدد ال ـس ـل ــم األهـ ـ ـل ـ ــي» .وف ـ ــي ه ــذا
َ
اإلط ــار تـســاءل كثيرون مــن متابعني
وجماهير والعبني ومدربني سابقني
حــول جــدوى هــذه الخطوة واإلصــرار
على هذا األمر ،وحول إمكانية وجود
ضغط سياسي إللغاء املباراة ،خاصة
أن الـطــريـقــة الــوح ـيــدة الـتــي ال تــؤدي
إلــى خـســارة النجمة لـلـقــاء ،هــي عدم
نزول العبي العهد إلى أرضية امللعب.
من جهة ثانية برز ما ّ
تحدث عنه إلى
القناة الناقلة ـ مباشرة على الهواء ـ
أمني سر نادي العهد محمد عاصي،

مسألة لم ّ
تمر مرور الكرام ،إذ فرض
العهد دخوله إلى امللعب بقوة ،حيث
بدا منذ لحظة وصول إداريي الفريق
ب ـ ــأن ش ـي ـئ ــا مـ ــا س ـي ـح ـص ــل ،ف ـك ــان ــوا
فــي حــالــة تــأهــب وإذا صــح التعبير
ـان في
ف ــي ان ـت ـشــار ف ــي أك ـثــر م ــن م ـك ـ ٍ
امللعب .هــذا الشعور الـعـهــداوي كان
سائدًا ربما بسبب ما حصل عشية
املـ ـب ــاراة م ــن خ ــال االتـ ـص ــاالت الـتــي
ط ـل ـب ــت مـ ــن الـ ـعـ ـه ــداوي ــن تــأجـيـلـهــا
ّ
أقــلــه ملــدة  48ساعة مــن دون إيضاح
األس ـ ـبـ ــاب ،وهـ ــي اتـ ـص ــاالت أجــريــت
عـلــى مـسـتــويــات عــالـيــة وص ـلــت إلــى
حـ ّـد تدخل وزيــر الشباب والرياضة
ّ
كالس على ّ
حد قول أمني سر
جورج

نادي العهد الحاج محمد عاصي في
حديث تلفزيوني.
ّ ٍ
ل ـ ـكـ ــن الـ ـخـ ـط ــر هـ ـن ــا ال فـ ـ ــي الـ ـت ــدخ ــل
السياسي الــذي بــات حالة سائدة في
زمن طويل ،بل
منذ ٍ
الرياضة اللبنانية ّ
في الطريقة التي تدخلت من خاللها
الـقــوى األمـنـيــة لتغيير الـصــورة التي
كــانــت واضـحــة ،وهــي أن فريقًا حضر
وآخر غاب ،ما يعني فوز هذا وخسارة
ذاك .أم ــا ع ــدم ت ــواج ــد ال ـفــري ـقــن على
أرض امل ـل ـعــب ،فـسـيـغـ ّـيــر م ــن امل ـعــادلــة
ّ
كلها.
ّ
ط ـب ـع ــا ،ه ـن ــا ال بـ ــد م ــن ال ـت ــوق ــف عـنــد
خ ـطــورة مــا ح ـصــل ،إذ يـعـلــم الجميع
ب ـكــل تـ ـج ـ ّـرد بـ ــأن ال س ـبــب أم ـن ـيــا كما

ح ـ ــاول ال ـب ـعــض ال ـت ـســويــق ل ــه ه ــو ما
ف ــرض ه ــذا ال ـت ـصـ ّـرف مــن ج ـهــةٍ أمنية
يــؤمــل دائـمــا أن تحضر بـهــذه األع ــداد
وهـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـج ـ ـهـ ــوزيـ ــة ل ـ ـتـ ــأمـ ــن إقـ ــامـ ــة
املباريات ال العكس ،وهــو األمــر الذي
ّ
لعقوبات دولية في حال
يعرض لبنان
ٍ
ملس «الفيفا» أي تدخالت سياسية في
كرة القدم ،وقد ذاقت بلدان كثيرة هذه
فترات مختلفة.
العقوبات في
ٍ
أض ــف أن للملعب حــرمـتــه وقدسيته
بــالـنـسـبــة إلـ ــى ال ــري ــاض ـي ــن ،وهـ ــو ما
دفع العبي وإداريــي العهد للدفاع عن
مــا اعـتـبــروه حـقــا مـشــروعــا لـهــم ،وهــو
ال ــدخ ــول إل ــى املـسـتـطـيــل األخ ـض ــر ،إذ
مصدر عهداوي
علموا مسبقًا بحسب
ٍ
بــأن حدثًا ما سيحصل بعدما فشلت
كــل الــوســاطــات لتأجيل امل ـبــاراة ،وهو
القرار الذي لم يصدر عن اتحاد اللعبة
ّ
ولم ُيبلغ إلى العهد أو القناة الناقلة
ـوم ف ــي تحضير
ال ـت ــي ش ــرع ــت ق ـبــل يـ ـ ٍ
ً
ال ـت ـج ـه ـي ــزات ل ـن ـق ــل الـ ـلـ ـق ــاء م ـب ــاش ــرة
على الـهــواء ،لتكتفي الحقًا باملشاهد
املؤسفة التي ُت ّ
عد سقطة عامة ونقطة
سوداء ملن ّ
تسبب بها.
أم ــا ال ــاف ــت فـهــو م ــا أع ـقــب ال ـل ـقــاء من
مـحــاولــة رم ــي ك ــرة ال ـنــار هـنــا وهـنــاك،
ف ــرف ــع ال ـب ـعــض امل ـس ــؤول ـي ــة ع ــن وزي ــر
ال ــداخ ـل ـي ــة ّ
ووجـ ـه ــوه ــا ن ــاح ـي ــة وزي ــر
ً
ّ
الشباب والرياضة غير املخول أصال
بإصدار قرارات أمنية ،بينما لم تصل
ـدث أم ـنــي
أي ط ـ ــرف ب ــرق ـي ــة ح ـ ــول ح ـ ـ ٍ
محتمل يمكن أن يــؤدي إلى التصرف
املــذكــور بحيث كــانــت األم ــور طبيعية
ّ
ف ــي امل ـل ـع ــب وم ـح ـي ـط ــه ،لـ ـك ــن ال ـس ـبــب
محسوم والهدف معروف.
أم ـ ــا املـ ـحـ ـس ــوم أك ـ ـثـ ــر فـ ـه ــو أن ه ــدف ــا
بالخطأ أصاب مرمى اللعبة التي عمل
البعض على تسويق فـكــرة االنقسام
ّ
فيها وتــرويــج شــائـعــات حــول تخلف
أن ــدي ــةٍ أخـ ــرى ع ــن خ ــوض مـبــاريــاتـهــا
ّ
أمــس في ختام املرحلة التاسعة .لكن
املـحــزن هــو أن مــا حصل كــان خسارة
ل ـل ـج ـم ـيــع ف ــي ال ـل ـع ـبــة وعـ ـل ــى رأس ـه ــم
ال ـن ـج ـم ــة ال ـ ـ ــذي وجـ ـ ــد ن ـف ـس ــه وح ـي ـدًا
فــي الـســاحــة حــالـيــا ويـنـتـظــر مصيره
ب ـقــرارات اتـحــاديــة ستدخل كــرة القدم
في مرحلة دقيقة ،أو ربما تسوية على
الـطــريـقــة الـلـبـنــانـيــة تـنـقــذ «الـنـبـيــذي»
مــن ف ـقــدان أم ـلــه فــي اس ـت ـعــادة الـلـقــب،
كونه سيخسر املباراة ومعها  9نقاط
بحسب القوانني املرعية.
ٌ
تسوية قــد تكون مقبولة إذا مــا ُوجــد
ال ـحــل ب ــن أف ـ ــراد ال ـعــائ ـلــة ال ــواح ــدة ال
ـاص غـيــر
مـ ــن خـ ـ ــال تـ ــدخـ ــات أشـ ـ ـخ ـ ـ ٍ
م ـخ ـ ّـول ــن أو دف ـ ــع آخ ــري ــن ألص ـح ــاب
الـ ـنـ ـف ــوذ ل ـل ـض ـغــط ع ـل ــى أه ـ ــل ال ـل ـ ّع ـبــة
س
وتجريد جمهورها مــن ّ آخــر متنف ٍ
بالد بالكاد تتنفس جراء ثقل
لهم في ٍ
الضغوطات واألزمات الرازحة تحتها.

ّ
ّ
التدخل السياسي يهدد بعقوبات من الـ«فيفا»!
عن أن وزير ّ الشباب والرياضة جورج
كـ ــاس ت ــدخ ــل ق ـبــل يـ ــوم م ــن املـ ـب ــاراة
ف ــي م ـح ــاول ــة ل ـل ــوص ــول إلـ ــى تـســويــة
وتأجيل املـبــاراة ملــدة  24ساعة ،وهو
ما لم تقبل به إدارة العهد التي ّ
أصرت
منذ اليوم األول على لعب املباراة في
ّ
املحدد سابقًا.
وقتها ووفق الجدول
ّ
ّ
ك ــل ه ــذه األم ــور وال ـتــي تـصــب بشكل
ّ
السياسية
واضح في خانة التدخالت
ي ـم ـكــن أن تـ ـع ـ ّـرض ال ـن ـش ــاط ال ـك ــروي
ل ــإي ـق ــاف م ــن ق ـب ــل االت ـ ـحـ ــاد ال ــدول ــي
لكرة القدم «فيفا» ،إذ من املعروف أنه
بحسب القوانني الدولية ُيمنع تدخل
السياسة في الرياضة بـ ّ
ـأي شكل من
األشكال.
(األخبار)

حاول عناصر من األمن الداخلي ّمنع فريق العهد من الدخول إلى
ملعب المباراة بذريعة أنها «تهدد السلم األهلي» (طالل سلمان)

ّ
المغرب يبدأ مشواره القاري من بوابة غانا
س ـي ـك ــون امل ـن ـت ـخــب امل ـغ ــرب ــي «ج ــاهـ ـزًا
ل ـقــول كـلـمـتــه» ف ــي ك ــأس أم ــم أفــريـقـيــا
فــي كــرة ال ـقــدم فــي الـكــامـيــرون ،عندما
يـلـتـقــي مـنـتـخــب غــانــا (ال ـي ــوم اإلثـنــن
الساعة  18:00بتوقيت بيروت) ضمن
م ـن ــاف ــاس ــات امل ـج ـمــوعــة ال ـث ــال ـث ــة ،رغــم
وجــود إصــابــات بفيروس كــورونــا في
صفوفه .ورغم صعوبة املهمة ،يسعى
امل ـن ـت ـخــب امل ـغ ــرب ــي إلـ ــى إنـ ـه ــاء صـيــام
دام  46عامًا منذ تتويجه الوحيد في
البطولة القارية عام  1976في إثيوبيا،
عندما يخوض غمار النسخة الثالثة
وال ـثــاثــن ف ــي ال ـكــام ـيــرون ،ف ــي غـيــاب
نجم خط وسطه وتشيلسي اإلنكليزي
ح ـك ـيــم زي ـ ــاش ألسـ ـب ــاب ان ـض ـبــاط ـيــة.
ّ
ويستهل «أس ــود األطـلــس» مشوارهم
ع ـل ــى م ـل ـعــب «أح ـ ـمـ ــدو أهـ ـي ــدج ــو» فــي
الـعــاصـمــة يــاونــدي ضــد غــانــا ،حاملة
اللقب أربع مرات ،آخرها في عام ،1982
في حني تلتقي الغابون مع جزر القمر
في املباراة األخرى في املجموعة.
وأكـ ـ ـ ــد املـ ـ ـ ـ ــدرب ال ـب ــوس ـن ــي-ال ـف ــرن ـس ــي
لـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــب املـ ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ـ ــي ،وح ـ ـ ـيـ ـ ــد
خليلودجيتش خالل املؤتمر الصحافي
على هامش اللقاء« :لقد استعددنا بما
فيه الكفاية وكانت التحضيرات مهمة،
وأقــول لكم إن الالعبني الحاليني الذين

ت ــم اس ـت ــدع ــاؤه ــم س ـي ـقــولــون كلمتهم
وسـيــذهـبــون بـعـيـدًا فــي ه ــذه املنافسة
إلسـ ـع ــاد ال ـج ـم ـه ــور امل ـغ ــرب ــي ف ــي ه ــذا
الحدث األفريقي الكبير» .إال أن املنتخب
ّ
تعرض النتكاسة بإصابة البعض من
العبيه بفيروس كورونا وفق ما كشف
ً
املدرب من دون أن يحدد األسماء ،قائال:
«لـ ــأسـ ــف ،ل ــدي ـن ــا الع ـ ـبـ ــون م ـصــاب ــون
بكوفيد.»19-
ووفــق تقارير إعالمية محليةّ ،
يرجح
أن يكون الالعبون هم املهاجمني أيوب
الكعبي (هاتاي سبور التركي) ،منير
الـحــدادي (إشبيلية اإلسباني) وريــان
مايي (فيرنتسفاروش املجري) الذين
غ ــاب ــوا ع ــن ال ـح ـص ــة ال ـت ــدري ـب ـي ــة ي ــوم
السبت.
ّ
وك ـ ـ ـ ــان الـ ـكـ ـعـ ـب ــي وم ـ ــاي ـ ــي تـ ــأل ـ ـقـ ــا فــي
ّ
تـصـفـيــات ك ــأس ال ـعــالــم ب ـه ــز الـشـبــاك
تسع م ــرات ( 5ل ــأول و 4للثاني) .وال
تزال الشكوك قائمة حول مشاركة نجم
إشبيلية ،يوسف النصري ،بعد أن قام
بـتــدريـبــات فــرديــة فــي نهاية األسـبــوع
بـ ـع ــد شـ ـ ـع ـ ــوره ب ـ ـ ـ ــآالم عـ ـل ــى م ـس ـت ــوى
الــرك ـبــة ،وق ــال م ــدرب ــه« :ل ـيــس ل ـ ّ
ـدي أي
قرار بخصوص مشاركة النصيري أو
غيابه عــن أول مـبــاراة ،األم ــور داخلية
ّ
وتخص املنتخب الوطني».

NBA

كبير لميامي
فوز
ُ
وممفيس يسقط كليبيرز
ّ
حقق كل من تايلر هيرو ودانكن روبنسون أعلى
رصـيــد لــه هــذا املــوســم مــع  33و 27نقطة تواليًا،
ل ـي ـقــودا م ـيــامــي ه ـيــت امل ـن ـقــوص إل ــى ال ـف ــوز على
ّ
متصدر دوري كــرة السلة األميركي للمحترفني
فينيكس صنز ( ،)100-123في أمسية شهدت
االنتصار الثامن تواليًا ملمفيس غريزليز وسقوط
العديد من فرق ّ
املقدمة .وقاد الثنائي ليلة مميزة
مل ـيــامــي ال ـ ــذي ع ـ ــادل رق ـم ــا ق ـيــاس ـيــا ف ــي ال ـن ــادي
ثمان منها
بتسجيله  22ثالثية في مباراة واحدةٍ ،
كانت من نصيب روبنسون الذي سجل محاولتني
مهمتني فــي الــربــع األخـيــر أحبطتا محاولة عــودة
لصنز .وغــاب  11العبًا عن ميامي ،ثالث املنطقة
الشرقية ،ألسباب عدة ،بينهم نجمه جيمي باتلر.
ّ
مسجل في صنز برصيد
وكان دنفن بوكر أفضل
 26نقطة و 20ملـيـكــال بــريــدجــز ،علمًا أن الفريق
اكتفى بالتسجيل بنسبة  %38في املباراة لتتوقف
سـلـسـلــة م ــن ثــاثــة ان ـت ـص ــارات تــوال ـيــا ويـتـعــرض
م ـت ـص ــدر الـ ـ ـ ــدوري وامل ـن ـط ـق ــة ال ـغ ــرب ـي ــة ل ـل ـخ ـســارة
التاسعة هذا املوسم.
وفــي لــوس أنجليسّ ،
سجل جارين جاكسون 26
نقطة ليقود ممفيس غريزليز النـتـصــاره الثامن
تــوالـيــا ،ج ــاء عـلــى حـســاب كليبيرز (.)108-123
وقال براد جونز مساعد مدرب غريزليز« :أفضل
مــا فــي جــاريــن أنــه يمكن أن يلعب بـعــدة أساليب.
عانى كليبيرز للتعامل معه» .وغــاب عن ممفيس
ج ــا م ــوران ــت إلص ــاب ــة ف ــي ال ـف ـخــذ وخ ـســر جـهــود
الكندي ديلون بروكس في أوائــل الربع الثاني بعد
أن تعرض إلصابة في كاحله.
ّ
وعزز ممفيس مركزه الرابع في املنطقة الغربية مع
 27انتصارًا مقابل  14هزيمة ،فيما يحتل كليبيرز
املركز التاسع (.)21-19
وفــي تـشــارلــوت ،ورغ ــم تسجيل الـيــونــانــي يانيس
أنـتـيـتــوكــونـمـبــو  43نـقـطــة و 12م ـتــاب ـعــة ،ل ــم تكن
كافية لتجنيب ميلووكي باكس حامل اللقب ورابع
الشرقية الخسارة أمــام هورنتس بنتيجة (-114
 .)106كـمــا سـقــط يــوتــا ج ــاز ،ثــالــث الـغــربـيــة ،أمــام
إنــديــانــا بايسرز صاحب املــركــز الثالث عشر في
الشرقية بنتيجة ّ(.)113-125
وفي بوسطن ،حقق جايلن براون أول تريبل دابل
في مسيرته مع  22نقطة 11 ،متابعة و 11تمريرة
حاسمة ليقود سلتيكس للثأر من نيويورك نيكس
ب ـفــوزه عـلـيــه ( )75-99بـعــد أن سـقــط ض ــده قبل
ليلتني.

لذا ،سيكون املنتخب املغربي منقوصًا
ب ـش ـك ــل ح ـ ـ ـ ّـاد فـ ــي خـ ــط املـ ـق ــدم ــة وه ــي
مشكلة لم يخف املــدرب قلقه بشأنها:
«أنا قلق للغاية بسبب هذه الغيابات
املهمة في خط الهجوم ،وهــذه مشكلة
عــانــت منها كــل املنتخبات األفريقية
خاض المغرب
ـات أو بسبب
خ ــاص ــة بـسـبــب اإلص ــاب ـ ّ
حصته
التدريبية وب ــاء ك ــورون ــا ،األمـ ــور مـعــقــدة للغاية
األخيرة أمس
األحد (أ ف ب)

في ظل هذه الظروف الصعبة» .ورغم
هــذه املـخــاوف قبل امل ـبــاراة األول ــى ،إال
أن امل ـن ـت ـخــب امل ـغ ــرب ــي س ـي ـكــون حتمًا
مــرشـحــا أق ـلــه لـعـبــور الـ ــدور األول ،إذ
ي ـتــأهــل م ـت ـصــدر وب ـطــل ك ــل مـجـمــوعــة
وأفضل أربعة منتخبات تحتل املركز
الـ ـث ــال ــث ف ــي امل ـج ـم ــوع ــات الـ ـس ــت إل ــى
ال ــدور الـ ــ .16وي ـعـ ّـول «أس ــود األطـلــس»

ّ
خ ــال الـنـهــائـيــات عـلــى الع ـبــن جلهم
ـواد أوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة فــي
مـ ـحـ ـت ــرف ــون فـ ــي ن ـ ـ ـ ـ ٍ
مقدمتهم نجم بــاريــس ســان جيرمان
الـفــرنـســي أش ــرف حـكـيـمــي ،ومهاجما
إشبيلية النصيري والحدادي.
ّ
ولكن الغائب األبرز يبقى حكيم زياش
وزميله السابق في أياكس أمستردام
نصير املــزراوي الــذي يرغب برشلونة
اإلسباني في ّ
ضمه إلــى صفوفه ،بعد
ّ
تألقه الالفت مع فريقه الهولندي هذا
املوسم ،ألسباب انضباطية.
ّ
من جهتها تسهتل السنغال ،وصيفة
ال ـن ـس ـخ ــة امل ــاضـ ـي ــة خـ ـل ــف الـ ـج ــزائ ــر،
م ـش ــواره ــا ض ــد مـنـتـخــب زي ـم ـبــابــواي
(اليوم الساعة  )15:00ضمن منافسات
املجموعة الثانية ،في بافوسيام فيما
تلتقي غينيا مــع م ــاالوي فــي املـبــاراة
س ــاع ــة  .)18:00وسـتـكــون
األخ ـ ــرى (ال ـ ّ
الـسـنـغــال مــرشـحــة لـتـصــدر املجموعة
والـعـبــور بسهولة إل ــى ال ــدور الـثــانــي،
إال أنها ّ
تعرضت لضربة قوية بإصابة
خ ــال ـي ــدو كــول ـي ـبــالــي ،م ــداف ــع نــابــولــي
اإليطالي ،وإدوار مندي ،حارس مرمى
تشيلسي اإلنكليزي ،بفيروس كورونا،
وفق ما كشف االتحاد السنغالي لكرة
القدم.
(أ ف ب)

متابعة

األنصار يعود إلى االنتصارات ...والغازية إلى األولى
بـ ـع ــد  3خـ ـس ــائ ــر مـ ـتـ ـت ــالـ ـي ــة ،ن ـهــض
األن ـصــار بـطــل املــوســم املــاضــي فــائـزًا
عـ ـل ــى الـ ـصـ ـف ــاء بـ ـه ــدف ــن ،فـ ــي خ ـت ــام
التاسعة.
املرحلة
ّ
في جونية ،تنفس «األخضر» مجددًا
وزاد م ــن م ـت ــاع ــب ال ـص ـف ــاء صــاحــب
املــركــز األخ ـيــر بـعــد هــدفــن سجلهما
علي طنيش «الـسـيـســي» فــي الشوط
األول وجهاد أيوب في الشوط الثاني.
ه ـ ــذا الـ ـف ــوز ك ـ ــان األول ف ــي الـ ـ ــدوري

لـ ــأن ـ ـصـ ــار مـ ـن ــذ ح ـ ــوال ـ ــى  3أشـ ـه ــر،
ّ
وتـ ـح ــديـ ـدًا م ـن ــذ ت ـغــل ـبــه ع ـل ــى اإلخـ ــاء
فــي  17تـشــريــن األول املــاضــي ضمن
املرحلة الرابعة ،فرفع رصيده الى 11
نـقـطــة ،وه ــو نـفــس رص ـيــد التضامن
ص ـ ــور وش ـ ـبـ ــاب ال ـ ـبـ ــرج الـ ـف ــائ ــز عـلــى
الحكمة بنتيجة كبيرة ( ،)0-6تناوب
على تسجيلها كل مــن :حسن الحاج
( ،)2أي ـم ــن بــوص ـه ـيــون ( ،)2محمد
الحسيني وعلي عماد املوسوي.

ً
كما حقق طرابلس الخامس نتيجة
ّ
الجيدة
الفتة أخــرى ،فأوقف النتائج
ّ
ل ـس ـبــورت ـي ـنــغ أخـ ـيـ ـرًا ب ـت ـغــل ـبــه عـلـيــه
بثالثة أهــداف نظيفةّ ،
سجلها :سعد
ي ــوس ــف ،خــالــد جــاســم وع ـبــد الـ ــرزاق
دكرمنجي.
ولــم ُيـطــل الشباب الـغــازيــة االنتظار،
ف ـ ـعـ ــاد س ــريـ ـع ــا ال ـ ــى م ـ ـصـ ــاف أن ــدي ــة
ال ــدرج ــة األول ـ ــى ق ـبــل مــرحـلـتــن على
اخ ـت ـتــام ســداس ـيــة ال ـص ـعــود لبطولة

الدرجة الثانية ،وذلــك إثــر فــوزه على
االجتماعي (.)1-3
ّ
أمـ ــا ال ـب ـطــاقــة ال ـثــان ـيــة امل ــؤه ـل ــة الــى
دوري ال ـك ـب ــار ،ف ــا ت ـ ــزال امل ـنــاف ـســة
عليها مـسـتـمــرة بــن ال ـســام زغــرتــا
وال ــراس ـي ـن ــغ ،م ــع أف ـض ـلـ ّـيــة لـلـفــريــق
الشمالي ال ــذي يقف على مسافة 5
نقاط من خصمه بعد تعادلهما (-1
.)1
(األخبار)

الكرة الصفراء

ّ
نادال وهاليب يرفعان مستوى التحدي في أستراليا
ّ
ّ
حقق اإلسباني رافايل نادال ،املصنف
س ــادس ــا ع ــامل ـي ــا ،ع ـ ــودة ن ــاج ـح ــة إل ــى
مـ ـن ــافـ ـس ــات راب ـ ـ ـطـ ـ ــة مـ ـحـ ـت ــرف ــي ك ــرة
املـ ـض ــرب ب ـعــد غ ـي ــاب خ ـم ـســة أش ـهــر،
بتتويجه يوم أمس األحد بلقب دورة
م ـل ـب ــورن ق ـب ــل ق ــراب ــة األس ـ ـبـ ــوع عـلــى
ان ـطــاق بـطــولــة أسـتــرالـيــا املـفـتــوحــة،
أول ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـبـ ـ ـط ـ ــوالت األرب ـ ـ ـ ـ ــع ف ـ ــي ك ــرة
ـرزت ال ــروم ــان ـي ــة
امل ـ ـضـ ــرب ،ف ـي ـمــا أح ـ ـ ـ ّ
سيمونا هاليب ،املصنفة أولى عامليًا
سابقًا ،لقبها األول منذ  16شهرًا.
وأحـ ــرز نـ ــادال الـلـقــب بـعــد ت ـفـ ّـوقــه في
ال ـن ـه ــائ ــي ع ـل ـ ّـى األمـ ـي ــرك ــي مــاك ـس ـيــم
كريسي املصنف  112عامليًا بنتيجة
 ،)6/8( 6-7و ( .)3-6وعانى نادال (35
عامًا) منذ خسارته في نصف نهائي
بـطــولــة روالن غ ــاروس فــي حــزيــران/
يــون ـيــو امل ــاض ــي ،ب ـس ـبــب إص ــاب ــة في
قدمه وغاب عن العديد من البطوالت
أبرزها ويمبلدون والواليات املتحدة
امل ـف ـت ــوح ــة ،ق ـب ــل أن ي ـع ــود ف ــي دورة
واشنطن ويخوض مباراتني في أوائل
آب /أغسطس املــاضــي .وع ــاد بعدها
وش ـ ــارك ف ــي دورة اس ـت ـعــراضـ ّـيــة في
أبــو ظبي فــي كــانــون األول /ديسمبر
الـفــائــت ،أصـيــب على إثــرهــا بفيروس
ك ــورون ــا ل ــدى عــودتــه إل ــى ب ــاده قبل
أن ي ـت ـعــافــى وي ـت ــوج ــه الـ ــى م ـل ـبــورن.
وه ـ ــذا ال ـل ـقــب األول ل ـل ـم ــات ــادور منذ
ت ـتــوي ـجــه ف ــي روم ـ ــا ف ــي أي ـ ــار /مــايــو

ال ـفــائــت ،راف ـع ــا رص ـي ــده إل ــى  89لقبًا
فــي مـسـيــرتــه االح ـتــراف ـيــة ،ضــامـنــا أن
يـ ـك ــون فـ ــي ج ـع ـب ـتــه ل ـق ــب ع ـل ــى األقـ ــل
للسنة التاسعة عـشــرة تــوالـيــا .ورغــم
أنــه ال يبدو أبــرز املرشحني للفوز في
أستراليا املفتوحة التي تنطلق في 17
الجاري ،إال أن نــادال يسعى لتحقيق
رقم قياسي في عدد ألقاب البطوالت
الكبرى .ويتشارك حاليًا الرقم
األربع ّ
مع املصنف أول نوفاك ديوكوفيتش
وروجـيــه فـيــدرر 20 ،لكل منهم ،ولكن
مع غياب السويسري بسبب اإلصابة
والـ ـشـ ـك ــوك حـ ــول م ـش ــارك ــة ال ـصــربــي
بـسـبــب م ـشــاكــل ف ــي تــأش ـيــرة دخــولــه
إلـ ـ ــى أسـ ـت ــرالـ ـي ــا عـ ـل ــى خ ـل ـف ـي ــة ل ـق ــاح
كـ ــورونـ ــا ،س ـت ـكــون ال ـف ــرص ــة ســانـحــة
َ
غريميه
أم ــام اإلسـبــانــي للتقدم على
وتحقيق لقب ثــان فــي أستراليا بعد
عام .2009
ولــم يخسر ن ــادال أي مجموعة طيلة
األسـبــوع في ثــاث مباريات خاضها
ف ــي م ـل ـبــورن (ان ـس ـحــب مـنــافـســه قبل
مباراة ربع النهائي) ،إال أن املواجهة
النهائية ضد كريسي لم تكن سهلة،
بـعــد أن حــافــظ ك ــل الع ــب عـلــى شــوط
إرســالــه فــي املجموعة األول ــى قبل أن
يـحـتـكـمــا إلـ ــى شـ ــوط ك ـســر ال ـت ـع ــادل،
ح ـسـمــه اإلس ـب ــان ــي ب ـص ـعــوبــة (.)6-8
وحمل هذا الزخم معه إلى املجموعة
ّ
الثانية ومكنه سريعًا مــن رد الكسر

ال ــذي ت ـعـ ّـرض لــه فــي ال ـشــوط الـثــالــث،
قبل أن يكرر ذلــك في الثامن ويحسم
اللقاء ملصلحته.

عودة قوية لهاليب
ولــدى السيدات ،أحــرزت هاليب لقبها
األول منذ  16شهرًا بفوزها في النهائي
كوديرميتوفا
على الروسية فيرونيكا ّ
( .)3-6( ،)2-6وأظهرت املصنفة عشرين
عامليًا حاليًا أنها جاهزة بدنيًا للعودة
إل ـ ــى م ـس ـتــويــات ـهــا ب ـع ــد أن أب ـعــدت ـهــا
اإلص ــاب ــة ع ــن ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـب ـط ــوالت
املوسم املاضي أبرزها روالن غاروس،
وي ـم ـب ـل ــدون وأوملـ ـبـ ـي ــاد ط ــوك ـي ــو ،فــي
تحضير مثالي ألسـتــرالـيــا املفتوحة.
ول ــم تـحـقــق هــال ـيــب ،امل ـت ـ ّـوج ــة بلقبني
كبيرين في مسيرتها (روالن غاروس

ّ
أكد رافايل نادال
وسيمونا هاليب أنهما
جاهزان ألولى البطوالت
األربع الكبرى بشكل كبير

 2018ووي ـم ـب ـل ــدون  ،)2019أي كــأس
مـنــذ ف ــوزه ــا بـ ــدورة روم ــا ف ــي أي ـلــول/
سبتمبر  ،2020بسبب تمزق في ربلة
ال ـســاق أدى إل ــى غـيــابـهــا عــن النصف
الثاني من عام  2021وسقوطها لفترة
وجيزة خــارج املراكز العشرين األولى
ّ
للمرة األولــى منذ عام  .2013لكن ابنة
ال ــ 30عامًا عــادت إلــى لياقتها الكاملة
وأثبتت أنها قادرة على املنافسة على
أعـلــى املـسـتــويــات ،بعد فــوزهــا بلقبها
ال ــرق ــم  23ف ــي مـسـيــرتـهــا االح ـتــراف ـيــة
على ملعب «رود اليفر أرينا» العريق.
وق ــال ــت وص ـي ـفــة أس ـت ــرال ـي ــا املـفـتــوحــة
ع ـ ــام « :2018ف ـ ّل ـن ـس ـت ـمــر ف ــي تـحـقـيــق
االنتصارات ألنــي أحب هذا الشعور».
وت ــابـ ـع ــت« :جـ ـس ــدي ف ــي حـ ــال ج ـي ــدة.
ي ــراودن ــي شـعــور جـيــد .خـضــت خمس
م ـب ــاري ــات قــاس ـيــة وج ـس ـمــي ف ــي حــال
جيدة .ال أشعر بالتعب املـفــرط .بدنيًا
أن ــا ف ــي امل ـك ــان امل ـن ــاس ــب ،ال ـث ـقــة تنمو
ّ
وأشعر بأنني أؤدي بطريقة تمكنني
من الفوز».
ّ
ف ــي وق ـ ــت س ــاب ــق ،ح ــق ـق ــت األم ـيــرك ـيــة
أم ــان ــدا أنـيـسـيـمــوفــا ( 78عــامل ـيــا) لقب
الدورة الثانية في ملبورن بفوزها في
النهائي على البيالروسية ألياكسندرا
ساسنوفيتش ( 107عامليًا) (-1( ،)5-7
 ،)4-6( ،)6لتحقق ابنة العشرين عامًا
لقبها الثاني في مسيرتها االحترافية.
(أ ف ب)
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العالم

العالم
على الغالف
تستمت قوات صنعاء في الدفاع عن
لم ِ
مديريات عسيالن وبيحان وعين في محافظة شبوة،
والتي كانت سقطت تحت أيديها باتفاقات َ
قبلية وليس
ّ
ّ
في إطار خطة عسكرية .لكن الجيش و«اللجان الشعبية»
التحالف السعودي  -اإلمــاراتــي
ســرعــان مــا حـ ّـوال نشوة
ّ
ـ«نصر» عز عليهم طيلة السنوات
والقوى الموالية ّله ،ب ّ ٍ
الماضية ،إلــى غــم ،بشنهما سلسلة عمليات استنزاف
أوقعت خسائر هائلة في صفوف المقاتلين الجنوبيين
خصوصًا ،توازيًا مع إيصال رسائل إلــى أبــو ظبي بــأن ّ
أي
ُ
محاولة لتجاوز المديريات الثالث ستضع األراضي اإلماراتية
في دائرة االستهداف ّ
الجوي

«إعصار الجنوب» يفتك بأهله

صنعاء ألبو ظبي:
ُ
تجاوز شبوة يقابله
استهداف اإلمارات

لقمان عبدالله
ن ـج ــح ال ـج ـي ــش ال ـي ـم ـن ــي و«الـ ـلـ ـج ــان
الشعبية» ّ في احتواء الهجوم الكبير
ال ـ ــذي ش ــن ــه ال ـت ـح ــال ــف الـ ـسـ ـع ــودي -
اإلم ــارات ــي وال ـقــوى املحلية التابعة
َ
له ،على مديريتي عسيالن وبيحان
فــي محافظة شـبــوة (جـنــوب شــرق)،
وح ـ ّـوال «إن ـج ــازات» خصومهما في
إطـ ـ ــار م ــا ُس ـ ّـم ـي ــت «ع ـم ـل ـيــة إع ـص ــار
الـجـنــوب» ،إلــى مسعى دائ ــم للبحث
ع ــن مــاجــئ ت ـقــي ال ـق ــادة وال ـضـ ّـبــاط
وال ـج ـن ــود ،امل ـ َ
ـاح ـق ــة واالس ـت ـه ــداف،
فـ ـيـ ـم ــا ب ـ ـ ــدأ ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ،ف ـ ــي أب ـ ـ ــو ظ ـبــي
ّ
تحديدًا ،على ْ
التطور األخير
حصر
مقتضيات امل ـشــاركــة مع
فــي ح ــدود
َ
ومـ ـ ــن خ ـل ـف ـهــا واش ـن ـط ــن،
الـ ــريـ ــاضِ ،

ف ــي عـمـلـيــات «ال ـت ـح ــال ــف»ّ .أمـ ــا على
املـ ـسـ ـت ــوى املـ ـحـ ـل ــي ،ف ـق ــد اسـتـقـبـلــت
س ــاح ــات امل ـ ــدن والـ ـق ــرى ف ــي جـنــوب
ال ـي ـمــن ج ـنــائــز م ـئــات الـقـتـلــى الــذيــن
سقطوا في املعركة.
وك ـ ـ ــان ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوات املـ ـ ــدعـ ـ ــومـ ـ ــة م ــن
«ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف» (أل ـ ــوي ـ ــة «ال ـع ـم ــال ـق ــة»
ال ـج ـن ــوب ـي ــة ذات امل ـ ـيـ ــول ال ـس ـل ـف ـيــة،
وقوات الرئيس املنتهية واليته عبد
رب ــه مـنـصــور ه ــادي) تـقـ ّـدمــت نهاية
َ
األس ـ ـبـ ــوع امل ــاض ــي ن ـحــو مــديــريــتــي
عسيالن وبيحان وسيطرت عليهما،
ّ
ظل تغطية ّ
جوية غير مسبوقة،
في
وص ـ ـلـ ــت إل ـ ـ ــى  400غـ ـ ـ ــارة ف ـ ــي أي ـ ــام
تستمت قــوات
قليلة .فــي املقابل ،لــم
ِ
صنعاء في الدفاع عن األراضي التي
كــانــت سـيـطــرت عـلـيـهــا ه ـن ــاك ،بـنـ ً
ـاء

على تفاهمات عقدتها مــع القبائل
الرئيسة ،وال ّ
سيما قبيلة بلحارث،
ق ُـب ــل َّ أن ت ـن ـك ــث األخـ ـ ـي ـ ــرة ب ــاالت ـف ــاق
املـ ـ ــوقـ ـ ــع م ـن ـت ـص ــف ال ـ ـعـ ــام امل ــاض ــي،
ً
وال ـق ــاض ــي بـتـحـيـيــد ع ـس ـيــان .ب ــدال
مــن ذل ــك ،ح ـ ّـول الـجـيــش و«ال ـل ـجــان»
قــدرات ـه ـمــا املـ ـح ــدودة ف ــي املــديــريــات
املـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ــورة إلـ ـ ـ ــى حـ ـ ـ ــرب اس ـ ـت ـ ـنـ ــزاف،
َ
معتمدين عـلــى الـكـمــائــن واإلغـ ــارات
ً
ّ
الـســريـعــة ث ــم االن ـس ـحــاب ،فـضــا عن
اس ـت ـهــداف ال ـح ـشــود واالج ـت ـمــاعــات
الـعـسـكــريــة بــال ـطــائــرات االنـتـحــاريــة
امل ـسـ ّـيــرة وال ـص ــواري ــخ الـبــالـيـسـتـيــة،
والتي ُعلم أن رؤوسها هي من النوع
ّ
املتشظي الــذي ينفجر قبل الوصول
إل ــى األرض بــأمـتــار قليلة ،وينتشر
ومما ّ
على مسافة واسعةّ .
سهل تلك
الهجمات ،تحقيق األجـهــزة األمنية
الـتــابـعــة لـصـنـعــاء اخ ـت ــراق ــات أمنية
ع ـم ــودي ــة ف ــي امل ـس ـت ــوي ــات ال ـق ـيــاديــة
للقوات املــوالـيــة لــ«الـتـحــالــف» ،األمــر
ال ــذي أت ــاح لـهــا اس ـت ـهــداف أك ـثــر من
ً
ّ
مقر قيادي ونقاط للتحشد .ففضال
ْ
عــن قــتــل الـعــديــد مــن ق ــادة الـكـتــائــب،
ْ
ّأدى هـ ــذا ال ـت ـك ـت ـيــك إلـ ــى ق ــت ــل اثـنــن
مــن ق ــادة األل ــوي ــة ،هـمــا قــائــد «ال ـلــواء
ال ـث ــان ــي  -ع ـمــال ـقــة» ال ـع ـم ـيــد سميح
الصبيحي ،وقــائــد «ال ـلــواء الـثــالــث -
عـمــالـقــة» الـعـمـيــد م ـجــدي الــردفــانــي
(أبــو حــرب) ،واألخـيــر كــان من ضمن
مـجــامـيــع سـلـفـيــة ّ
زجـ ــت ب ـهــا ســابـقــا
دولة اإلمارات في الحرب األهلية في
ليبيا.
كذلك ،أحصت وسائل إعالم جنوبية
ون ــاش ـط ــون ع ـلــى وس ــائ ــل ال ـتــواصــل
االج ـت ـمــاعــي م ــا ي ـق ــرب م ــن  700بني
قتيل وجريح ،منهم ّ 250
تم تشييعهم
ّ
في املحافظات الجنوبية ،فيما تعمد
الناطقون العسكريون واإلعالميون
أللـ ــويـ ــة «الـ ـعـ ـم ــالـ ـق ــة» ،فـ ــي م ـح ــاول ــة
للتخفيف من وطأة الخسائر ،إعالن
ّ
م ــا ت ـكـ ّـبــدتــه ك ــل ق ــري ــة ومــدي ـنــة على
انـفــراد .من جهتها ،احتفلت وسائل

ّ
حولت قوات صنعاء قدراتها
المحدودة في مديريات شبوة
الثالث إلى حرب استنزاف
اإلع ـ ــام امل ــوال ـي ــة ل ــ«ال ـت ـح ــال ــف» بما
وص ـف ـت ــه بـ ــ«الـ ـتـ ـح ـ ّـول ف ــي م ـجــريــات
ّ
الحرب» ،والذي شكل بالنسبة إليها
مـ ّ
ـادة ن ــادرة افتقدتها فــي السنوات

ّ
تحول «إنجاز شبوة» إلى عبء سياسي وميداني (أ ف ب)

ّ
املاضية ،بل إن املسؤولني واملحللني
والـخـبــراء الــذيــن ّ
تمت استضافتهم
ف ــي ت ـلــك ال ــوس ــائ ــل ذه ـب ــوا إل ــى حــدّ
َ
ُمـجــانـبــة ال ــواق ــع ،وإح ـي ــاء رغباتهم
و ْشـعــاراتـهــم القديمة ،وال ـعــودة إلى
نــغـمــة «ت ـحــريــر» الـعــاصـمــة صنعاء
وعزل «أنصار الله» في جبال مران.
وال ـ ـ ـظـ ـ ــاهـ ـ ــر أن دولـ ـ ـ ـ ـ ــة اإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات،
امل ـس ــؤول ــة األولـ ـ ــى ع ــن ال ـه ـج ــوم في
شبوة كون ألوية «العمالقة» تأتمر
بـ ــأمـ ــرهـ ــا ،ل ـي ـس ــت بـ ـ ـ ـ ــوارد ت ــوس ـع ــة
الـعـمـلـيــة لـتـشـمــل م ـنــاطــق شـمــالـيــة،
ّ
خـصــوصــا فــي ظ ــل ورود معلومات
عـ ــن أن ص ـن ـع ــاء أوص ـ ـلـ ــت إل ـ ــى أب ــو
ظـ ـب ــي ،مـ ــن خ ـ ــال وس ـ ـيـ ــط ،ت ـه ــدي ـدًا
ب ـتــوس ـعــة الـ ـ ـ ّ
ـرد لـيـشـمــل أه ــداف ــا في

اإلمـ ـ ــارات .وبـحـســب املـعـطـيــات ،فقد
أدرك اإلم ــاراتـ ـي ــون ،ع ـلــى م ــا ي ـبــدو،
ج ـ ّـدي ــة ال ـت ـهــديــد ال ـي ـم ـنــي ،ولـ ــذا فقد
ب ـ ــادروا ف ــي ال ـســاعــات املــاض ـيــة إلــى
محاولة احتواء املوقف ،عبر ْ
البع ّث
َ
برسائل تهدئة غير مباشرة ،تمثل
بـعـضـهــا ف ــي ت ـ ّ
ـوج ــه مـسـتـشــار ول ـ ّـي
عهد أبو ظبي ،عبد الخالق عبدالله،
بنصيحة إلى َمن وصفهم بـ«حكماء
وع ـقــاء ال ـقــوم فــي ال ـج ـنــوب» ،بعدم
االن ـ ـجـ ــرار إلـ ــى مـ ـع ــارك ف ــي ال ـش ـمــال
الـ ـيـ ـمـ ـن ــي ،وت ـ ـ ـ ـ ـ ْـرك «ت ـ ـحـ ــريـ ــر م ـ ــأرب
ألهـلـهــا» .وعـلــى إث ــر تـلــك الـتـغــريــدة،
س ـ ـ ــارع اإلعـ ــام ـ ـيـ ــون وال ـن ــاش ـط ــون
الـ ـت ــابـ ـع ــون لـ ــ«املـ ـجـ ـل ــس االن ـت ـق ــال ــي
ال ـج ـنــوبــي» امل ــدع ــوم إم ــاراتـ ـي ــا ،إلــى

تغيير خطابهم املنتشي بـ«النصر»،
إل ــى الـتــركـيــز عـلــى فــداحــة الـخـســارة
َ
ومساوقة
البشرية فــي هــذه املعركة
املوقف اإلمــاراتــي ،ومن ذلك ما كتبه
أح ــد ال ـن ـش ـطــاء ال ـقــري ـبــن م ــن دوائ ــر
في«االنتقالي» من أن «فاتورة
القرار َ
باهظة دفعها الوطن من دماء أطهر
شبابه ُليصلح خيانة اإلخــونــج في
شبوة وتسليم بيحان» ،وأن «هناك
م ــن يـطـلــب أن ن ـح ـ ّـرر ال ـش ـمــال كــذلــك
ّ
ونـ ــدفـ ــع كـ ـ ــل جـ ـن ــدي ج ـن ــوب ــي ثـمـنــا
لعودة محسن ونظامه إلى صنعاء»،
ليختم بــالـقــول« :لعنة الـلــه على َمن
يوافق على طلبكم» .والجدير ذكره
ً
هنا ،أن هجومًا مماثال لـ«العمالقة»
منتصف الشهر املاضي في مديرية

ّ
حـيــس فــي الـســاحــل ال ـغــربــي ،تــوقــف
ف ـجــأة وم ــن دون أي م ـب ـ ّـرر عسكري
وميداني ،وقد قيل يومها إن خشية
اإلمــارات من ردود صنعاء هي التي
ّ
علقته.
ُ
كيف استعيدت املديريات الثالث؟
ل ــم ي ـكــن ت ـحــريــر م ــدي ــري ــات عـسـيــان
وبيحان وعني ،بالنسبة إلى الجيش
و«اللجان» ،هدفًا بذاته ،كما لم يكن
ّ
مندرجًا ضمن خطة عسكرية للعودة
إل ــى املـحــافـظــات الـجـنــوبـيــة؛ ذل ــك أن
َّ
مؤجل
القرار بشأن هذه املحافظات
إل ــى مــا بـعــد تـحــريــر ال ـش ـمــال بشكل
كامل ،على رغم أن قــرار طـ ْـرد القوات
األجنبية من األراضــي اليمنية كافة
محسوم بالنسبة إلى قيادة صنعاء.
لـكــن بــالــرجــوع إل ــى أوائـ ــل ت ـمــوز من
َ
العام املاضي ،ت ّحضر عملية «النجم
الثاقب» التي شنتها القوات املوالية
لـ«التحالف» في محافظة البيضاء،
واستولت خاللها على كامل مديرية
الزاهر ،بعد السيطرة على مركزها،
وواص ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـدم ف ـ ـ ــي جـ ـبـ ـه ــات
الصومعة وذي ناعم ،باتجاه مدينة
الـ ـبـ ـيـ ـض ــاء ،م ــرك ــز املـ ـح ــافـ ـظ ــة .وف ــي
ّ
ّ
أق ـ ــل م ــن  48س ــاع ــة ،ت ـمــكــن الـجـيــش
ّ
و«الـلـجــان» مــن شــن هـجــوم معاكس
ومباغت ،استعادا على إثــره جميع
تلك املناطق ،واستكمال عملياتهما
َ
ً
وصـ ـ ــوال إلـ ــى م ــدي ــري ــت ــي الـصــومـعــة
ومسورة ،آخر قالع تنظيم «القاعدة»
في البيضاء.
وبـمـجــرد تـحــريــر الـبـيـضــاء ،تـهــاوت
ج ـب ـه ــات «ال ـت ـح ــال ــف» ف ــي أك ـث ــر مــن
مـنـطـقــة ،وم ـن ـهــا جـبـهــة ش ـبــوة الـتــي
تواصلت قبائلها الرئيسة مع قوات
استعدادها للتعاون
صنعاء ،وأبدت
ُ
معهاَ ،ليعقب هذا اتفاق الطرفني على
تسهيل دخ ــول الـجـيــش و«ال ـل ـجــان»
إلى مديريات بيحان وعني وعسيالن
(سـ ـيـ ـط ــرا ع ـل ـي ـه ــا خـ ـ ــال  12س ــاع ــة
ومـ ــن دون ّ
أي خ ـس ــائ ــر ب ـش ــري ــة فــي
صفوفهما)َ ،مقابل أن تدار املديريات
ال ـث ــاث م ــن ِق ـب ــل األه ــال ــي أنـفـسـهــم،
على أن تكون مرجعيتهم السياسية
واإلداريــة في العاصمة .كان بإمكان
ق ــوات صـنـعــاء ،عـنــدهــا ،أن تستفيد
ّ
مما ُيصطلح عليه في أصول الحرب
بــ«املــوفـقـيــة الـعـسـكــريــة» ،وتستكمل
ّ
تقدمها إلى مناطق أخرى في شبوة،
م ـس ـت ـف ـي ــدة م ـ ــن ان ـ ـه ـ ـيـ ــار كـ ــامـ ــل فــي
معنويات قوات هادي و«العمالقة»،
لكن عدم وجود قرار بدخول الجنوب
ّأدى إلى االكتفاء باملديريات الثالث.

تقرير

عباس يستنجد بالسيسي :أنقذوا السلطة من االنهيار
ّ
عباس ّ
أي ُوجهة يمكنه ّ
يوفر محمود ّ
التحرك نحوها
ال ْ
لمنع خروج زمام األمور من ّيديه ،والحيلولة دون انهيار
الفلسطينية ،في ظل ما تواجهه من حنق
السلطة
ّ
ّ
ّ
شعبي في الضفة الغربية المحتلة .وتأتي تحركات عباس
هذه ،والتي تندرج في إطارها زيارته مصر اليوم ،وسط
التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الفلسطينية
عمومًا ،وتداعيات معركة «سيف ّالقدس» التي ّرسخت
معادلة جديدة ،خصوصًا ،إلى ّ
سببًا
نفسها
فرضت
ها
أن
حد
تهدف زيارة عباس إلى وضع
وراء تأجيل جلسة المجلس المركزي لـ«منظمة التحرير»
السيسي في صورة نتائج اللقاء
األخير الذي عقده مع غانتس

ت ـبــذل ـهــا م ـصــر لـتـحـقـيــق املـصــالـحــة
الوطنية ،وإنـهــاء االنـقـســام ،وإعــادة
إعمار ما ّ
دمره العدوان اإلسرائيلي
في قطاع غزة ،في أيار املاضي».
وب ـح ـســب م ــا ع ـل ـمــت «األخ ـ ـبـ ــار» من
م ـ ـصـ ــادر فـ ــي الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ،فـ ـ ــإن زيـ ـ ــارة
ع ـب ــاس ت ـه ــدف إل ــى وض ــع الـسـيـســي
في صورة نتائج اللقاء األخير الذي
عـ ـق ــده مـ ــع وزي ـ ـ ــر ج ـي ــش االح ـ ـتـ ــال،
ُ
ـاوق
ب ـي ـنــي غ ــان ـت ــس .ك ـم ــا أنـ ـه ــا تـ ـس ـ ِ

غزة  -رجب المدهون
ّ
يستعد رئيس السلطة الفلسطينية،
ـاس ،ل ـط ـلــب امل ـس ــاع ــدة
م ـح ـم ــود عـ ـب ـ ْ
املـصــريــة فــي مــنــع انـهـيــار السلطة،
ّ
ف ــي ظ ــل واق ـ ـ ٍـع اق ـت ـص ــادي وشـعـبــي
ّ
ّ
خ ــان ــق ي ـت ـك ــون ض ــده ــا ف ــي الـ ّضـفــة
الـغــربـيــة املـحـتـلــة .وم ــن امل ـتــوقــع أن
ي ـت ـط ـ ّـرق عـ ـب ــاس إلـ ــى هـ ــذه امل ـســألــة
خــال زيارته مصر ،حيث سيلتقي
الرئيس عبد الفتاح السيسي على

ه ــام ــش «مـ ـنـ ـت ــدى شـ ـب ــاب الـ ـع ــال ــم»
ب ـن ـس ـخ ـتــه الـ ــراب ـ ـعـ ــة .وأع ـ ـلـ ــن سـفـيــر
فـلـسـطــن ل ــدى م ـصــر ،دي ــاب ال ـلــوح،
أن «ع ـبــاس وص ــل أم ــس إل ــى مدينة
شـ ـ ـ ــرم الـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــخ ،فـ ـ ــي زيـ ـ ـ ـ ـ ــارة مل ـص ــر
تـ ـسـ ـتـ ـغ ــرق ي ـ ــوم ـ ــن ،ت ـل ـب ـي ــة ل ــدع ــوة
م ــن ال ـس ـي ـســي» ،الف ـتــا إل ــى أن لـقــاء ه
ّ
املستجدات
باألخير «سيبحث آخــر
على الساحة الفلسطينية ،والجهود
املبذولة لدفع عملية السالم ،وإنهاء
االحتالل ،كما سيبحث الجهود التي

رغـ ـب ــة عـ ـب ــاس فـ ــي ت ـح ـس ــن عــاق ـتــه
باملصريني ،واستعادة دور السلطة
ّ
ّ
يتعلق بـ ّ
تخص
ـأي تفاهمات
في ما
قـ ـط ــاع غ ـ ـ ــزة .كـ ــذلـ ــك ،س ـي ـط ـلــب «أبـ ــو
م ــازن» مــن الــرئـيــس امل ـ ْصــري ،تقديم
دعم ملصلحة ُالسلطة ملنع انهيارها،
ٍ
فــي ضــوء تـفــاقــم األزم ــة االقتصادية
الـتــي تـمـ ّـر بـهــا ،إضــافــة إل ــى الضغط
َ
ع ـلــى حــركــتــي «ح ـم ــاس» و«ال ـج ـهــاد
اإلس ــام ــي» ،لــوقــف نشاطاتهما في

ِّ
متورط في عملية
أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة اعتقال
اغتيال القيادي في «كتائب القسام» فادي البطش (أ ف ب)

ّ
الضفة ،والتي تؤثر سلبًا على مكانة
ّ
السلطة ،فــي ظــل اسـتـمــرار الحمالت
اإلعالمية ّ
ضد األخيرة.
فــي هــذا الــوقــت ،تـقـ َّـرر تأجيل جلسة
املجلس املركزي لـ«منظمة التحرير»،
والتي كانت ّ
مقررة في الـ 20من الشهر
ال ـح ــال ــي ،بـحـســب م ــا أفـ ــاد ب ــه عضو
اللجنة التنفيذية للمنظمة ،واصــل
َ
أبو يوسف .ويأتي ذلك ،وفق املعلن،
عـ ـل ــى خ ـل ـف ـي ــة مـ ــا يـ ـف ــرض ــه ب ــرن ــام ــج

ّ
ال ــزي ــارات الـخــارجـيــة لـعـبــاس .إل أن
ّ
مصادر مطلعة كشفت ،لـ«األخبار»،
أن «السبب الرئيس لتأجيل الجلسة
مــرت ـبــط ب ـخ ــاف ــات ب ــن ح ــرك ــة فـتــح،
ّ
ّ
وفـصــائــل منظمة الـتـحــريــر فــي غــزة
َ
وس ـ ــوري ـ ــا ،وخـ ـص ــوص ــا ال ـج ـب ـهــتــن
(ال ـش ـع ـب ـيــة وال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة) ،بعد
رفض الفصائل التوجيهات األخيرة
ل ـ ـع ـ ـبـ ــاس ونـ ـ ّـي ـ ـت ـ ـهـ ــا طـ ـ ـ ــرح قـ ـ ـ ـ ــرارات
ج ــدي ــدة م ـخــال ـفــة ل ــرؤي ــة ف ـتــح خــال

ال ـف ـت ــرة ال ـح ــال ـي ــة» .وط ـل ـب ــت «ف ـت ــح»
مـ ــن ال ـف ـص ــائ ــل اإلح ـ ـجـ ــام عـ ــن إب ـ ــداء
مـ ـع ــارضـ ـتـ ـه ــا لـ ـسـ ـي ــاس ــات عـ ـب ــاس،
خـ ـص ــوص ــا خ ـ ـ ــال ج ـل ـس ــة امل ـج ـل ــس
املركزي لـ«منظمة التحرير» ،مقابل
ع ــودة املـخـ ّـصـصــات املــالـيــة ال ـتــي تـ ّـم
ّ
قطعها عنها ،قبل ع ـ ّـدة سـنــوات .إل
أن «ال ـش ـع ـب ـيــة» و«ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة»
رفضتا العرض ،ودعتا الحركة إلى
تعديل سياساتها ،بما يتوافق مع
ّ
توجهات أبناء الشعب الفلسطيني
ّ
وث ــواب ـت ــه الــوط ـن ـيــة ،ال ـت ــي تــرسـخــت
بعد معركة «سيف القدس» ،في أيار
املاضي.

اعتقال قاتل البطش
ف ــي س ـي ــاق م ـن ـف ـصــل ،أع ـل ـنــت وزارة
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة فـ ــي قـ ـط ــاع غ ـ ـ ــزة ،أمـ ــس،
اع ـت ـقــال م ـت ـ ِّ
ـورط فــي عـمـلـيــة اغـتـيــال
الـ ـقـ ـي ــادي فـ ــي «كـ ـت ــائ ــب الـ ـقـ ـس ــام» -
الجناح العسكري لحركة «حماس»
 ،ف ــادي ال ـب ـطــش ،ف ــي مــال ـيــزيــا ،فين ـي ـس ــان  .2018وأوض ـ ـ ــح امل ـت ـحــدث
باسم الــوزارة ،إياد البزم ،في بيان،
أنــه «مــن خــال التحقيقات الجارية
ل ــدى جـهــاز األم ــن الــداخ ـلــي ،اعـتــرف

أح ــد املــوقــوفــن بـتـ ّ
ـورطــه بالعملية،
بـتـكـلـيــف م ــن ج ـهــاز امل ــوس ــاد ،فيما
ي ـج ــري اس ـت ـك ـم ــال ال ـت ـح ـق ـي ـقــات فــي
الـ ـقـ ـضـ ـي ــة م ـ ــع املـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــوف»ُ .
ووج ـ ـ ــد
ً
ال ـب ـط ــش مـ ـقـ ـت ــوال ف ـج ــر  21ن ـي ـســان
 ،2018ف ـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة امل ــالـ ـي ــزي ــة
ك ـ ــواالملـ ـ ـب ـ ــور ،وذلـ ـ ـ ــك أثـ ـ ـن ـ ــاء ذه ــاب ــه
لصالة الفجر في املسجد ،في الوقت
ّ
الـ ــذي ات ـه ـمــت ف ـيــه م ـص ــادر عـبــريــة،
ال ـق ـيــادي «ال ـح ـم ـســاوي» بــالـضـلــوع
ّ
املعدات القتالية للحركة.
في تطوير
وبحسب مـصــادر أمنية فلسطينية
تحدثت إلــى «األخ ـب ــار»« ،فـقــد جرت
عملية االعتقال في قطاع غــزة ،بعد
مراقبة أحد األشخاص العائدين من
ال ـ ّخ ــارج ،حـيــث تـبـ ّـن خ ــال الفحص
ّ
ت ـلــقــي ه ــذا ال ـش ـخــص اتـ ـص ــاالت من
ّ
جـ ـه ــات مـ ـ ّع ــادي ــة ،اتـ ـض ــح م ــن خ ــال
الفحص ،أنها مرتبطة باستخبارات
ـادر أن
االحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــال» .وكـ ـشـ ـف ــت املـ ـ ـص ـ ـ َ
ال ـع ـم ـي ــل ال ـ ـ ــذي تـ ـ ـ ّـم اعـ ـتـ ـق ــال ــه ،دخـ ــل
قـطــاع غ ــزة قـبــل أشـهــر لــزيــارة أهـلــه،
ّ
وتمت مراقبته وإلقاء القبض عليه،
حيث اعترف خالل التحقيقات بأنه
ّ
نــفــذ مــع شخص آخــر عملية اغتيال
الشهيد البطش.
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الحدث

ّ
افتتاح متفجر للبرلمان العراقي
انتخاب ّالحلبوسي
(ال) يسهل والدة الحكومة
انتقل االشتباك السياسي
العراقي من الشارع إلى
مجلس النواب ،بصورة أكثر
ضراوةّ ،
حولت المجلس
في يوم افتتاحه إلى حلبة
مالكمةّ ،
تعرض خاللها رئيس
ّ
السن ،محمود المشهداني،
العتداء ،من ق َ
في
عناصر
ل
ب
ِ
ٌ ّ
اعتداء ًعزز
«الكتلة الصدرية».
المخاوف الموجودة أصال لدى
ّ
المكونات العراقية من اعتماد
الصدري» أسلوب الفرض،
«التيار
ّ
فيما لو تمكن من االستفراد
بالحكم ،من خالل حكومة
األغلبية التي ينادي بها
بغداد – ُسرى ّ
جياد
اف ـت ـت ــاح ـي ــة س ــاخ ـن ــة ُس ـ ّـج ـل ــت ملـجـلــس
الـ ـن ــواب ال ـع ــراق ــي ال ـج ــدي ــد ،أم ـ ــس ،مع
ال ـت ـط ـ ّـورات الــدرامــاتـيـكـيــة ال ـتــي طــرأت
ْ
بضرب
على املشهد السياسي ،لتنتهي
ّ
رئيس السن ،محمود املشهداني ،بعد
َ
ّ
أن هـ ّـم بــاملـصــادقــة على طلب ت ـقــدم به
املعارض
الشيعي
ِ
«اإلطــار التنسيقي» ّ
لـ»التيار الصدري»ُ ،موقع من  88نائبًا،
إلع ــان ــه ال ـك ـت ـلــة األكـ ـب ــر ّف ــي ال ـب ــرمل ــان،
ولـ ـيـ ـج ــري اخـ ـتـ ـي ــار امل ـ ــرش ـ ــح ل ــرئ ــاس ــة
ّ
الوزراء من ِق َبله ،ما استفز «الصدري»
ّ
الذي فاز بـ 73مقعدًا في البرملان املكون
م ــن أص ـ ّـل  329م ـق ـع ـدًا ،ويـ ــرى أن ــه هو
م ــن ي ـح ــق ل ــه تــرش ـيــح رئ ـي ــس ال ـ ــوزراء
باعتباره الحزب الفائز بأكبر عدد من
النواب.
االن ـ ـق ـ ــاب فـ ــي املـ ـشـ ـه ــد ،بـ ـ ــدأ ب ـت ـط ـ ّـور
َ
ـزم»
م ـفــا ّجـ َـئ ف ــي كـتـلــتــي «تـ ـ ُق ــدم» و» َعـ ـ ّ
امل ـمــث ـلــتــن ل ــ»امل ـك ــون ال ــس ـن ــي» ،تـمــثــل
بإعالن اتفاق بينهما يقضي بترشيح
رئ ـي ــس «ت ـ ـقـ ــدم» ،مـحـمــد الـحـلـبــوســي،
ّ
لرئاسة مجلس النواب ،على أن يتولى
رئيس «عزم» ،خميس الخنجر رئاسة
الـكـتـلــة املـنــدمـجــة فــي ال ـبــرملــان ،والـتــي
ّ
تضم 67
قــال الحلبوسي إنها صــارت
نائبًا ،ما أدى عمليًا إلى حسم رئاسة

األخيرّ ،غير أن
مجلس النواب ملصلحة ّ
عددًا من نواب «عزم» انشقوا ورشحوا
املـشـهــدانــي للمنصب ،ث ـ ّـم ن ــال األخـيــر
دعم «اإلطار التنسيقي» لترشيحه.
ووقـ ـع ــت مـ ـش ــادات كــام ـيــة ب ــن ن ــواب
«ال ـت ـن ـس ـي ـق ــي» ون ـ ـ ـ ــواب «ال ـ ـ ـصـ ـ ــدري»،
ّ
وت ـع ـ ّـرض امل ـش ـهــدانــي لـلـضــرب بـعــكــاز
عـ ـل ــى رأس ـ ـ ـ ــه م ـ ــن ِق ـ ـ َـب ـ ــل أح ـ ـ ــد أعـ ـض ــاء
«ال ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــار» ،وف ـ ـ ــق م ـ ـصـ ــدر م ـ ــن داخ ـ ــل
الـ ـجـ ـلـ ـس ــة ،ل ـ ُـي ـن ـق ــل ب ـ ـسـ ـ ّـيـ ــارة إسـ ـع ــاف
إل ــى مـسـتـشـفــى اب ــن سـيـنــا ف ــي ب ـغــداد
الـتــي غــادرهــا بعد ســاعــات .ثـ ّـم ســادت
ّ
ح ــال مــن الـفــوضــى تخللتها هـتــافــات
ل ـنــواب «ال ـت ـيــار» مــن قـبـيــل« :نـعــم نعم
لإلصالح» ،بينما هتف نواب «اإلطار»:
«نـ ـع ــم ن ـع ــم ل ـل ـح ـش ــد» ،وأط ـ ـلـ ــق فــريــق
ـث ش ـعــارات تــأيـيــد ل ـحــراك تشرين.
ثــالـ ّ
ّ
وتـ ـ ــرأس رئ ـي ــس ال ـس ــن ال ـب ــدي ــل ،خــالــد
دراجــي ،الجلسة بعد إصــرار من نواب
«الصدري» على استكمالها ،على رغم
خروج عدد كبير من النواب منها ،وال
سيما نواب «اإلطار».
ّ
تجمعات مــن أنـصــار الصدر
وطـ ّـوقــت
البرملان ،بعد أن ثار جدل بشأن قانونية
الجلسة والنصاب إثر االنسحابات ،إذ

الكرد سينتظرون
التوافق الشيعي
للدخول في
المفاوضات الحكومية

أعلن املشهداني أنه ما زال هو رئيس
َ
ّ
الـ ـس ــن ،ورفـ ـ ــع ال ـج ـل ـســة ،م ــؤك ـدًا أن ــه ال
ّ
يمكن استئنافها إل بــإذنــه ،موضحًا
«أنـ ـ ـن ـ ــي ت ـ ـعـ ـ ّـرضـ ــت الع ـ ـ ـتـ ـ ــداء وض ـغ ــط
ْ
فغادرت قاعة
نفسي من بعض النواب،
ْ
مـجـلــس ال ـن ــواب بـعــد أن أع ـلــنــت طلب
امل ــداول ــة ل ـس ــؤال امل ـس ـت ـشــار الـقــانــونــي
ُ
عــن الطعن املـقـ َّـدم على ترشيح السيد
الـحـلـبــوســي ،وذه ـبــت إل ــى املستشفى
الـ ـق ــري ــب م ـ ــن قـ ــاعـ ــة املـ ـجـ ـل ــس إلجـ ـ ــراء
فـ ـح ــوص ــات بـ ـع ــد ش ـ ـعـ ــوري بــال ـج ـهــد
والـ ـتـ ـع ــب ن ـت ـي ـج ــة االعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداء» .وع ـل ــى

ّ
رغ ــم ك ــل ه ــذا الـ ـج ــدل ،أع ـل ـنــت ال ــدائ ــرة
اإلعالمية في مجلس النواب انتخاب
ال ـح ـل ـبــوســي رئ ـي ـســا لـلـمـجـلــس ب ـ ــ130
صوتًا مقابل  10أصــوات للمشهداني،
وب ـط ــان  10أصـ ـ ــوات ،أي أن مـجـمــوع
ّ
عــدد الـنــواب املـصـ ّـوتــن أقــل مــن نصف
أعضاء املجلس.
وس ــادت م ـخــاوف ل ــدى ال ـن ــواب ُ
السنة
ُ
وال ـكــرد بـعــد ض ــرب املـشـهــدانــي ،ونـقــل
عن مصادر في «الحزب الديموقراطي
الكردستاني» أسفها ملا حصل للرجل،
فـيـمــا أشـ ـ ــارت م ـص ــادر أخ ـ ــرى إلـ ــى أن
األكـ ـ ــراد ال ــذي ــن ك ــان ــوا ق ــد ات ـف ـقــوا على
ال ــدخ ــول ف ــي املـ ـف ــاوض ــات الـحـكــومـيــة
مـ ـ ـ ّ
ـوحـ ـ ــديـ ـ ــن ،سـ ـيـ ـنـ ـتـ ـظ ــرون ال ـ ـتـ ــوافـ ــق
الـ ـشـ ـيـ ـع ــي ق ـ ـبـ ــل املـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة فـ ـ ــي هـ ــذه
امل ـف ــاوض ــات .وقـبـيــل افـتـتــاح الجلسة،
أب ـل ــغ ع ـض ــو «ت ـك ـت ــل سـ ــائـ ــرون» ال ــذي
يمثل «التيار الصدري» ،علي سعدون
ال ـ ــام ـ ــي« ،األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» ،بـ ـ ــأن «ت ـش ـك ـيــل
ال ـح ـكــومــة ال ـج ــدي ــدة سـ ــوف يـسـتـغــرق
م ــن ش ـهــريــن إل ــى ث ــاث ــة أش ـه ــر ،وذل ــك
لعدم توافق البيت الشيعي ،خصوصًا
أن اإلط ـ ــار الـتـنـسـيـقــي يــريــد أن يـكــون
ط ــرف ــا ف ــي اخ ـت ـي ــار رئـ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
ّ
متمسك بتشكيل
املقبلة فيما الـتـيــار
حكومة أغلبية» .وحــول ما إذا كان قد
تـ ّـم الـتــداول بأسماء مرشحني لرئاسة
ال ــوزراء ،أوضــح الالمي أنــه «تـ ّـم تــداول
أسـمــاء ،لكن ال أعتقد أن هــذه األسماء
سـيـتـ ّـم تــرشـيـحـهــا ،وس ــوف تـظـهــر في
ال ـ ـسـ ــاعـ ــات األخ ـ ـي ـ ــرة ش ـخ ـص ـي ــة غـيــر
مطروحة .هذا ما ّ
تعودنا عليه .ويمكن
ُ
أن تكون هذه األسماء طرحت من أجل
ُ
أن ت ـ ـحـ ــرق» .وق ـ ــال ال ــام ــي إن األمـ ــور
أص ـب ـحــت واضـ ـح ــة ،ب ـخــاصــة إذا فــاز
الـحـلـبــوســي بــرئــاســة امل ـج ـلــس« ،فـهــذا
يـعـنــي ات ـف ــاق الـكـتـلــة ال ـص ــدري ــة وع ــزم
وتقدم والكرد ،بالتالي تصبح الكتلة
األكثر عددًا واضحة».
لكن اليوم العراقي الحافل باألحداث،
ي ــؤك ــد أن ع ـم ـل ـيــة ت ـش ـك ـيــل ال ـح ـكــومــة
ال ـجــديــدة ل ــن ت ـتـ ّـم م ــن دون ات ـف ــاق بني
«ال ـص ــدري» و»اإلط ـ ــار» ،الـلــذيــن عقدت
َ
اجتماعني جــرى خاللهما
قيادتاهما
االتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق ع ـ ـلـ ــى عـ ـ ـن ـ ــاوي ـ ــن س ـي ــاس ـي ــة
للمرحلة املقبلة ،هي أقــرب إلــى تبديد
املخاوف منها إلى وضع آلية واضحة
للحكم ،ولذلك لم ّ
يتم االتفاق حتى اآلن
بني الجانبني على اسم رئيس الوزراء.

ّ
طوقت ّ
تجمعات من أنصار الصدر البرلمان بعدما ثار جدل بشأن قانونية الجلسة والنصاب إثر االنسحابات (أ ف ب)
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العالم

العالم

سوريا
صـ ّـعــد الـجـيــش الـ ـس ــوري ،بــدعــم ج ـ ّـوي روس ــي،
حمالته العسكرية على خاليا تنظيم «داعش» المنتشرة
فــي بعض الجيوب فــي الـبــاديــة الـســوريــة ،وذلــك بعد
ارتـفــاع وتـيــرة هجمات التنظيم على مــواقــع الجيش
ودوري ــات ــه .ويــأتــي ذلــك بينما تتواصل فــي المناطق
النفطية شرقي سوريا ،التدريبات األميركية الهادفة إلى
ْ
منع َت ّ
جدد الهجمات الصاروخية ،والتي يبدو أن واشنطن
باتت تخشى ّ
جديًا استمرارها

ّ
واشنطن تتدرب
قواعدها
لحماية
ّ
مركزة ضدّ
حملة
«داعش» في البادية

َّ
واشنطن ُمتهمة بحماية
«داعش» ودفعهم
عناصر ّ
لشن هجمات إلشغال
القوات السورية والروسية
(أ ف ب)

ّ
نــفــذت ال ـطــائــرات الـحــربـيــة الــروسـيــة
ع ـ ـش ـ ــرات الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــارات عـ ـل ــى ع ـ ـ ــدد مــن
ال ـج ـيــوب فــي ال ـبــاديــة ال ـســوريــة ،في
وقــت اسـتـقــدم فيه الجيش الـســوري
تـ ـع ــزي ــزات ع ـس ـك ــري ــة ،وب ـ ـ ــدأ تـنـفـيــذ
عـمـلـيــات تـمـشـيــط بـحـثــا ع ــن خــايــا
تنظيم «داع ـ ــش» .وبـحـســب مـصــادر
م ـيــدان ـيــة ت ـح ـ ّـدث ــت إلـ ــى «األخ ـ ـبـ ــار»،
فـ ـ ــإن هـ ـ ــذه ال ـع ـم ـل ـي ــات جـ ـ ـ ــاءت بـعــد
مـســح ج ـ ّـوي ملـنــاطــق عـ ـ ّـدة ،حـيــث تـ ّـم
تحديد «بنك أه ــداف» لألماكن التي
ّ
ُيتوقع أن تكون الخاليا «الداعشية»
متمركزة فيها .وإذ أكدت املصادر أن

التمشيط والقصف املدفعي ال يزاالن
َّ
مستمرين ،فقد أوضحت أن املساحة
الواسعة للبادية ،واعتماد التنظيم
عـ ـل ــى أس ـ ـل ـ ــوب ت ـف ـخ ـي ــخ الـ ـط ــرق ــات
ّ
وش ـ ـ ــن ه ـج ـم ــات م ـب ــاغ ـت ــة وال ـ ـعـ ــودة
ّ
إل ــى االخ ـت ـبــاء ،صــعـبــا مــن العملية،
ّ
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا أن املـ ـنـ ـطـ ـق ــة م ــت ـص ـل ــة
بمنطقة الـتـنــف الـتــي تـتـمــركــز فيها
الـقــوات األميركية .وفــي هــذا اإلطــار،
ّ
أعـ ـ ـ ــادت املـ ـ ـص ـ ــادر اتـ ـ ـه ـ ــام واش ـ ْن ـط ــن
بحماية عناصر «داع ــش» ودف َعهم
ّ
إل ــى ش ــن ه ـج ـمــات لـتـحـقـيــق هــدفــن
ّ
اثنني :األول إشغال القوات السورية

َ
البادية المنهكة...

محاوالت نهوض
من رماد اإلرهاب
ّ
بمساحتها التي تشكل
تقريبًا نصف مساحة البالد،
ّ
شكلت البادية السورية،
على مدار السنوات
الماضية ،مسرحًا لمعارك
مصيرية ّ
غيرت مرا ّرًا
من مسار الحرب ،وأثرت
بشكل أو بآخر على موارد
المنطقة االقتصادية
وغطائها النباتي ،الذي
كانت تعتاش عليه ثروة
البالد الحيوانية ّ
لعدة أشهر
من السنة

زياد غصن
ّ
لــم تـتــأخــر مناطق الـبــاديــة السورية
ّ
كثيرًا لتتحول ،كغيرها مــع بدايات
الـ ـ ـحـ ـ ــرب ،إلـ ـ ــى سـ ــاحـ ــة مـ ـ ـعـ ـ ــارك .فــي
الـ ـب ــداي ــة ،ك ــان ــت غ ــاي ــة ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات
ّ
سعيها للسيطرة على
املسلحة مــن ْ
ً
تلك املـنــاطــق ،وض ــع يــدهــا أوال على
ال ـثــروات الطبيعية ـ ـ ومــا أكـثــرهــا ــ،
وم ـح ــاول ــة ع ــزل ال ـب ــاد داخ ـل ـيــا عبر
ْ
قــطــع الـطــرق الـتــي تــربــط املحافظات
بالبعض اآلخ ــر ،وخارجيًا
بعضها
ْ
م ــن خـ ــال م ــن ــع ال ـت ــواص ــل ال ـس ــوري
ّ
مــع دول ال ـج ــوار .إل أن ــه فــي مرحلة
الح ـقــة ،أص ـبــح ُع ـمــق ال ـبــاديــة منفذًا
لتهريب السالح والثروات املنهوبة،
ً
وم ـخ ـبــأ ومـنـطـلـقــا لـبـعــض عمليات
«الـكـ ّـر وال ـفـ ّـر» ضـ ّـد الجيش الـســوري
ون ـقــاط حــراسـتــه ،كـمــا يـحــدث الـيــوم
مع تنظيم «داعش».
وم ـســاحــة ال ـب ــادي ــة ،الـبــالـغــة حــوالــى

وال ــروسـ ـي ــة ،وال ـث ــان ــي ت ـقــديــم دالئ ــل
على عودة نشاط التنظيم ،ما ّ
يؤمن
ً
لبقاء القوات األميركية.
غطاء
بدوره
ّ
ب ـم ــوازاة ذل ــك ،كــثـفــت ق ــوات الجيش
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري والـ ـ ـ ـط ـ ـ ــائ ـ ـ ــرات الـ ـح ــربـ ـي ــة
ال ـ ــروسـ ـ ـي ـ ــة عـ ـمـ ـلـ ـي ــات اسـ ـتـ ـه ــدافـ ـه ــا
مواقع تمركز الفصائل املسلحة ّفي
مـنـطـقــة جـبــل ال ــزاوي ــة ،وال ـتــي تمثل
الـجـيــب األخ ـي ــر ال ــذي تـسـيـطــر عليه
الفصائل املتشددة على طريق حلب
– ال ــاذقـ ـي ــة ،ح ـيــث ي ـب ــدو أن تــركـيــا
تـحــاول تثبيت خريطة الحالية عن
طــريــق إضــافــة نـقــاط تـمــركــز جــديــدة

 10.2مــايــن ه ـك ـتــار ،أي م ــا يـعــادل
َ
 %55م ــن م ـســاحــة الـ ـب ــاد ،تمنحها
أهميتها االستراتيجية ،وال سيما
ّ
أن ه ــذه املـســاحــة ت ـت ــوزع عـلــى تسع
ّ
مـ ـح ــافـ ـظ ــات ،تـ ــأتـ ــي ف ـ ــي م ـق ــدم ـت ـه ــا
ّ
محافظة حمص ،التي تشكل باديتها
م ــا ي ـق ــرب م ــن  %34.5م ــن إج ـمــالــي
ْ
املساحة ،وخلفها ديــر الــزور بنسبة
 ،%30.3ثـ ـ ـ ّـم ّريـ ـ ــف دمـ ـش ــق بـنـسـبــة
 ،%12.8فالرقة رابعًا بنسبة ،%10.8
وال ـح ـس ـك ــة خ ــام ـس ــا ب ـن ـس ـبــة .%4.8
وبمقاربة أسماء املحافظات الخمس
السابق ذكرها مع سلسلة األحــداث
الـكـبــرى الـتــي شهدتها الـبــاد خالل
فترة الـحــرب ،بــدءًا من خــروج حقول
النفط والغاز عن سيطرة الحكومة،
إلــى ظهور تنظيم «داعــش» وإعالنه
«ال ـخــافــة اإلســام ـيــة» امل ـم ـتـ ّـدة على
خـمــس م ـحــاف ـظــات ،يـمـكــن ال ـق ــول إن
الـ ـب ــادي ــة ك ــان ــت ف ــي أوق ـ ـ ــات مـعـيـنــة،
ولظروف ما ،أكثر أهمية وتأثيرًا من
امل ــدن نـفـسـهــا ،وحـتــى الـكـبــرى منها
أيضًا.

َ
حتى البادية لم تسلم

ُ َّ
صنف البادية السورية كأحد ّ
أهم
ت
املـ ـ ــوارد االق ـت ـص ــادي ــة ل ـل ـبــاد؛ فـهــي،
باإلضافة إلى ما تحتويه ّمن ثروات
ُ
نفطية ومعدنية كبيرة ،تمثل منطقة
ـراع طـبـيـعـيــة ت ـت ـجــاوز مساحتها
مــ ٍ
 7.5م ــاي ــن ه ـك ـتــار ،وك ــان ــت ف ــي ما
سبق من سنوات ّ
تؤمن حوالى %70
م ــن االح ـت ـي ــاج ــات ال ـع ـل ـف ـيــة ل ـل ـثــروة
ُ
الحيوانية ،ومل ـ ّـدة ت ــراوح مــا بــن - 5

الالفت في االنتشار
العسكري التركي في
إدلب محاولة العودة
لإلشراف على طريق
حلب – دمشق

ُ
تراجع االستقرار ّ األمني
في مناطق عدة من
البادية ،كان له في
المقابل أثر إيجابي

ّ
 7أشـهــر خــال السنة ،لـكــن إنتاجها
انخفض كثيرًا في السنوات األخيرة،
َ
بحيث إنها لم ت ُعد قادرة على توفير
االح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات ال ـع ـل ـف ـي ــة ألك ـ ـثـ ــر مــن
شهرين سنويًا ،نتيجة مــا أصابها
ٍّ
وتعد
مــن مــوجــات جفاف متالحقة،
عـلــى أراض ـي ـهــا وك ـســرهــا وزراع ـت ـهــا
ب ــاملـ ـح ــاصـ ـي ــل ك ــال ـق ـم ــح وال ـش ـع ـي ــر،
ّ
ـاص ــة ف ــي امل ـس ـيــات املــائ ـيــة حيث
خـ ّ
تتوفر الرطوبة ،وتكون األرض أكثر
خصوبة.
إزاء ذل ـ ــك ،ع ـم ـلــت «ال ـه ـي ـئ ــة ال ـعــامــة
إلدارة وتـنـمـيــة وح ـمــايــة ال ـبــاديــة»،
بحسب ما َيذكر مدير إدارة بحوث
املوارد الطبيعية في «هيئة البحوث
الزراعية» منهل الزعبي« ،على دعم
وت ـن ـم ـيــة امل ـج ـت ـم ـعــات ال ـق ــاط ـن ــة فــي
ال ـبــاديــة وتــأمــن عــوامــل االس ـت ـقــرار
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـج ـ ـت ـ ـمـ ــع امل ـ ـ ـح ـ ـ ـلـ ـ ــي وتـ ـنـ ـمـ ـيـ ـت ــه
اق ـت ـصــاديــا واج ـت ـمــاع ـيــا وب ـش ــري ــا».

ّ
ّ
ـط دف ــاع أم ــام ّ
أي
ل ـقــوات ـهــا ،تـمــث ّــل خ ـ
عمليات قد ينفذها الجيش السوري.
ك ـ ــذل ـ ــك ،يـ ـسـ ـتـ ـه ــدف ه ـ ـ ــذا االنـ ـتـ ـش ــار
محاولة العودة لإلشراف على طريق
ح ـلــب – دم ـش ــق ( )M5الـ ــذي سيطر
عـلـيــه الـجـيــش ال ـس ــوري بـعــد عملية
ّ
ع ـس ـكــريــة تـخــلـلـتـهــا م ــواج ـه ــات مع
الـ ـق ــوات ال ـتــرك ـيــة أس ـف ــرت ع ــن مقتل
وإصــابــة أكثر مــن  100جندي تركي
قبل نحو عامني ،وأعقبها استحداث
األتــراك نقطة مراقبة جديدة لهم في
منطقة آفس ،على مقربة من «.»M5
وبالتوازي مع ما َت ّ
قدم ،رفع الجيش

وي ـض ـيــف ال ــزع ـب ــي ،ف ــي ح ــدي ــث إلــى
«األخـ ـب ــار» ،أن ــه ضـمــن ه ــذا الـسـيــاق
«قــامــت الـهـيـئــة بتنفيذ الـعــديــد من
املشاريع لتوفير املياه في البادية،
سـ ً
ـواء كــان ذلــك بـغــرض تــأمــن مياه
ّ
ال ـش ــرب لـلـتـجــمـعــات ال ـس ـكــان ـيــة ،أو
لــدعــم تــربـيــة األغ ـن ــام .وشـمـلــت هــذه
املـ ـش ــاري ــع ح ـف ــر ال ـع ــدي ــد م ــن اآلبـ ــار
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة وتـ ـجـ ـهـ ـي ــزه ــا ،وإع ـ ـ ـ ــادة
تــأهـيــل ال ـعــديــد م ــن اآلبـ ــار الـقــائـمــة،
واآلبــار العربية ،واآلبــار الرومانية،
وتنفيذ حفر تجمعية وســدات على
أطـ ـ ــراف مـ ـج ــاري ال ـس ـي ــول ،وإن ـش ــاء
م ـح ـطــات تـحـلـيــة مل ـي ــاه اآلبـ ـ ــار شـبــه
املــال ـحــة ،وتـجـهـيــزهــا ووضـعـهــا في
االستثمار».
ش ـ ـيـ ــر اإلح ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاء ات ال ــرسـ ـمـ ـي ــة
وت ـ ـ ّ
املتوفرة ،وهي قديمة نوعًا ما ،إلى
أن م ـن ــاط ــق الـ ـب ــادي ــة ك ـ ــان يـقـطـنـهــا
ّ
حــوالــى  1.5مـلـيــون نـسـمــة مــوزعــن
ع ـل ــى حـ ــوالـ ــى  222ت ـج ـم ـع ــا ،مـنـهــم
ح ــوال ــى  500أل ــف نـسـمــة م ــن ال ـبــدو
ال ـ ّ
ـرح ــل ،وق ــد اض ـطـ ّـر كـثـيــرون منهم
ّ
إل ـ ـ ــى م ـ ـ ـغـ ـ ــادرة تـ ـجـ ـم ــع ــاتـ ـه ــم خ ــال
سـ ـ ـن ـ ــوات ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب ،ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـ ّـب ـب ــت
بأضرار كبيرة جـ ّـدًا لهم ،وفق مدير
«ه ـي ـئــة تـنـمـيــة وت ـط ــوي ــر ال ـب ــادي ــة»،
مـحـمــد ال ـط ـمــاس ،ال ــذي يــوضــح في
حــديـثــه إل ــى «األخ ـب ــار» أن «غالبية
مناطق العمل خرجت عن السيطرة
وتـ ـع ـ ّـرض ــت ل ـل ـت ـخــريــب وال ـت ــدم ـي ــر،
فـ ـك ــان ــت هـ ـن ــاك اع ـ ـ ـتـ ـ ــداء ات واسـ ـع ــة
عـ ـل ــى الـ ـغـ ـط ــاء الـ ـنـ ـب ــات ــي مـ ــن خ ــال
ف ــاح ــة أراضـ ـ ــي ال ـب ــادي ــة وعـمـلـيــات

التركي من وتيرة عملياته العسكرية
ضـ ّـد «قــوات سوريا الديموقراطية»
(قـ ـس ــد) ،س ـ ـ ً
ـواء ع ــن ط ــري ــق الـقـصــف
املدفعي الــذي طــاول مناطق عديدة
عـ ـل ــى ط ـ ـ ــول خ ـ ــط ال ـ ـت ـ ـمـ ــاس ش ـم ــال
َ ّ
شرقي سوريا وتــركــز بشكل رئيس
ع ـ ـلـ ــى مـ ـحـ ـي ــط مـ ـنـ ـطـ ـق ــة عـ ـ ــن عـ ــرب
(األمر الذي ّأدى إلى تدمير عدد من
املـ ـن ــازل وإص ــاب ــة مــدن ـيــن ،وف ــق ما
ذكرت مصادر كردية) ،أو ّعن طريق
ّ
املسيرة التي نفذت ثالث
الطائرات
غــارات ،إحداها استهدفت اجتماعًا
لقادة ميدانيني في القوات الكردية،

الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرق واالح ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاب ،ودخ ـ ـ ـ ــول
اآللـيــات من ج ــرارات وسـيــارات نقل،
وفـ ـت ــح ال ـ ـطـ ــرق الـ ـعـ ـش ــوائـ ـي ــة» .كـمــا
أن م ـن ـشــآت ال ـه ـي ـئــة وم ـشــروعــات ـهــا
الخدمية واالقتصادية في البادية،
ك ــان ــت ه ــي األخـ ـ ــرى ع ــرض ــة لـلـنـهــب
وال ـ ـسـ ــرقـ ــة وال ـ ـت ـ ـخـ ــريـ ــب ،إذ «ت ـ ّـم ــت
سرقة وتخريب محتويات  375بئرًا
ارتــوازيــة كــانــت تـ ّ
ـؤمــن املـيــاه لقطيع
الـ ـ ـث ـ ــروة الـ ـحـ ـي ــوانـ ـي ــة ،و 14مـحـطــة
ّ
تحلية لتأمني مياه الشرب للسكان،
ً
و 13م ـش ـت ــا رع ــوي ــا ،و 59مـحـمـيــة
حكومية ،إضافة إلى مباني الهيئة
والـ ـع ــدي ــد مـ ــن آل ـي ــات ـه ــا اإلن ـت ــاج ـي ــة
وال ـ ـخـ ــدم ـ ـيـ ــة» .ويـ ـضـ ـي ــف ال ــزعـ ـب ــي،
إل ــى مــا س ـبــق« ،ال ـتــراجــع فــي أع ــداد
الثروة الحيوانية ،وخاصة األغنام
واإلبل بسبب ّأعمال السرقة والقتل
الحيوانية
للقطعان ،وتــأثــر الـثــروة ّ
ّ
جــراء ارتـفــاع تكاليف ّالتنقل ،وقلة
امل ــراع ــي امل ـت ــاح ــة ،وت ــدن ــي مـسـتــوى
ال ـخــدمــات الـبـيـطــريــة .واألخ ـط ــر من
ّ
ّ
كـ ــل ذل ـ ــك ،ه ــو وج ـ ــود م ـخ ــل ـف ــات مــن
ّ
ألغام ومتفجرات في مناطق عديدة،
وت ـع ـ ّـرض الـعــامـلــن لـلـخـطــر األمـنــي
ّ
في مناطق أخــرى .كــل ذلــك أدى إلى
ّ
نــزوح وهـجــرة عــدد كبير مــن سكان
التجمعات في البادية».

مصائب الحرب ...فوائد أحيانًا

ُ
تراجع االستقرار األمني في مناطق
ع ـ ّـدة مــن الـبــاديــة ،كـ ّـان لــه فــي املقابل
ُ
َ
أث ـ ــر إيـ ـج ــاب ــي ،تـ ـم ــث ــل ـ ـ ـ ـ ـ ك ـم ــا ت ـب ـ ّـن
دراس ــات وزارة الــزراعــة ـ ـ في ابتعاد

مـ ــن دون ورود م ـع ـل ــوم ــات دق ـي ـقــة
حـ ــول ن ـت ـي ـجــة االسـ ـتـ ـه ــداف .وأعـ ــاد
وزير الدفاع التركي ،خلوصي آكار،
الـتـصـعـيــد األخ ـيــر إل ــى مـقـتــل ثــاثــة
جنود أتراك إثر انفجار عبوة ناسفة
على الشريط الحدودي مع سوريا،
م ـتـ ّ
ـوع ـدًا مــن سـ ّـمــاهــم «اإلرهــاب ـيــن»
بـ «الحساب العسير» ،في إشارة إلى
مقاتلي
«ح ــزب ال ـعـ ّـمــال ال ـكــردس ـتــانــي» (بــي
ّ
ك ـ ــي ك ـ ـ ــي) ال ـ ــذي ـ ــن ت ــت ـه ـم ـه ــم أنـ ـق ــرة
بـ ــالـ ــوقـ ــوف وراء هـ ـ ــذه ال ـه ـج ـم ــات،
وب ــوج ــود ارت ـبــاطــات وثـيـقــة بينهم
وبني «قسد».
عـلــى أن الـتـصـعـيــد ال ـتــركــي ،وال ــذي
جاء بعد إعالن واشنطن ضمان عدم
قـيــام أنـقــرة ب ـ ّ
ـأي تـحـ ّـركــات عسكرية
ض ـ ّـد مـنــاطــق «اإلدارة ال ــذات ـي ــة» ،لم
ـأيــة ّ
ـابــل بـ ّ
يـقـ َ
ردة فـعــل أمـيــركـيــة ،في
وقــت تابعت فيه الـقــوات األميركية
املـ ـتـ ـم ــرك ــزة فـ ــي املـ ـن ــاط ــق ال ـن ـف ـط ـيــة
ش ــرق ــي سـ ــوريـ ــا ،ت ــدري ـب ــات ـه ــا ال ـتــي
بــدأت األسبوع املاضي على خلفية
ُ
تصاعد الهجمات الصاروخية ّ
ضد
ق ــواع ــده ــا .وك ــان ــت ق ــوات «امل ـقــاومــة
ال ـش ـع ـب ـيــة» ص ـ ّـع ــدت اس ـت ـهــدافــات ـهــا
ّ
م ــواق ــع ال ـ ـقـ ــوات األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي ك ــل
م ـ ــن س ـ ــوري ـ ــا وال ـ ـ ـعـ ـ ــراق ب ــال ـق ــذائ ــف
ال ـص ــاروخ ـي ــة ،األمـ ــر الـ ــذي وصـفـتــه
واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ب ـ ــأن ـ ــه «ي ـ ـم ـ ـثـ ــل تـ ـه ــديـ ـدًا
ج ـ ّـدي ــا» ،خـصــوصــا بـعــد أن طــاولــت
ُ
ّ
محصنة
الـعـمـلـيــات م ــواق ــع تـعـتـبــر
َ
م ـ ـثـ ــل «ق ـ ـ ــاع ـ ـ ــدة الـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــف» وحـ ـق ــل ــي
«الـ ـعـ ـم ــر» و«ك ــونـ ـيـ ـك ــو» ال ـن ـف ـطـ َّـيــن.
وشـ ـمـ ـل ــت ال ـ ـتـ ــدري ـ ـبـ ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــة
م ـ ـ ـحـ ـ ــاكـ ـ ــاة لـ ـ ـلـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ـ ّـدي لـ ـهـ ـجـ ـم ــات
صـ ـ ـ ــاروخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ،ف ـ ـي ـ ـمـ ــا اس ـ ـت ـ ـقـ ــدمـ ــت
واش ـن ـطــن آل ـي ــات عـسـكــريــة إضــافـيــة
إل ــى امل ـن ـط ـقــة ،وزادت ع ــدد طـلـعــات
ط ــائ ــرات االس ـت ـط ــاع ف ــي أجــوائ ـهــا.
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا ح ـ ـ ـ ــاول الـ ـبـ ـي ــت األبـ ـي ــض
الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــف م ـ ــن وط ـ ـ ـ ــأة ال ـ ّه ـج ـم ــات
األخ ـ ـيـ ــرة واعـ ـتـ ـب ــاره ــا م ــؤقـ ـت ــة ،عــن
طريق ربطها باملفاوضات النووية
اإلي ــران ـي ــة وذك ـ ــرى اس ـت ـش ـهــاد قــائــد
«ق ــوة ال ـقــدس» فــي ال ـحــرس الـثــوري
اإليــرانــي ،قاسم سليماني ،من دون
ّ
تــوج ـيــه اتـ ـه ــام م ـبــاشــر إل ــى الـجـهــة
الـتــي تـقــف وراء ه ـ ــاُ ،يـظـهــر الـسـلــوك
ال ـع ـس ـكــري األم ـي ــرك ــي ع ـلــى األرض
ّ
تخوف حقيقي من استمرار
وجــود
هــذه الـهـجـمــات ،ملــا سيستتبعه من
آثـ ـ ــار ع ـل ــى الـ ــوجـ ــود األمـ ـي ــرك ــي فــي
سوريا بشكل عام.

رع ـ ــاة ال ـ ـثـ ــروة ا ّل ـح ـي ــوان ـي ــة ع ــن ه ــذه
َ
املـنــاطــق ،وتـجــنــب بعضهم املغامرة
فــي القيام بعمليات كسر لألراضي
ف ـي ـهــا ،األمـ ــر الـ ــذي ّأدى إل ــى ح ــدوث
تـحـ ّـســن ف ــي وض ــع ال ـغ ـطــاء الـنـبــاتــي
الـحـ ْـولــي واملـعـ ّـمــر ،وه ــذا مــا ظهر في
ب ـع ــض مـ ــواقـ ــع َبـ ـ ـ ـ ـ َـوادي م ـحــاف ـظــات
ح ـل ــب ،حـ ـم ــاة ،وري ـ ــف دمـ ـش ــق .وم ــع
أن األخـ ـط ــار ال ت ـ ــزال ق ــائ ـم ــة ،سـ ـ ً
ـواء
ل ـج ـه ــة ظـ ـه ــور م ـس ـل ـحــن وق ـيــام ـهــم
ب ـع ـم ـل ـي ــات ق ـت ــل ون ـ ـهـ ــب ،أو وجـ ــود
ّ
ألـغــام وقــذائــف غير مـتـفـ ّـجــرة ،إل أن
محاوالت إنقاذ ما يمكن إنقاذه من
الـثــروة الحيوانية والغطاء النباتي
سرعان ما بــدأت مع تحرير الجيش
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري مل ـ ـسـ ــاحـ ــات واس ـ ـ ـعـ ـ ــة مــن
ال ـب ــادي ــة ،ب ــدءًا م ــن ع ــام  ،2016حيث
ُتـظـهــر الـحـصـيـلــة ّ
األول ـي ــة لـخـطــوات
«ه ـي ـئ ــة ال ـت ـن ـم ـي ــة» ،وفـ ـق ــا ل ـب ـيــانــات
م ــدي ــره ــا ال ـط ـم ــاس« ،إع ـ ـ ــادة تــأهـيــل
 78ب ـئ ـرًا ف ــي م ـخ ـت ـلــف امل ـح ــاف ـظ ــات،
وإعــادة وضع خمسة مشاتل إلنتاج
الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــراس ال ـ ــرع ـ ــوي ـ ــة فـ ـ ــي الـ ـخ ــدم ــة،
والـعـمــل عـلــى إعـ ــادة تــأهـيــل الـغـطــاء
النباتي من خالل الزراعات الرعوية
ف ــي امل ـح ـم ـيــات ال ــرع ــوي ــة ومـحـمـيــات
تثبيت الكثبان الرملية فــي َب ـ َـوادي
ّ
عدة محافظات» ،وجميعها خطوات
مستقاة مــن بــرنــامــج وطـنــي أطلقته
وزارة الزراعة أخيرًا ،ويهدف بشكل
رئ ـيــس إل ــى ال ـح ـفــاظ عـلــى اسـتــدامــة
امل ــوارد الطبيعية ،وزي ــادة الحمولة
الرعوية ،وتأمني مستلزمات الثروة
الحيوانية.
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ْ
معركة سعيد بوجه القضاء:
ْ
كسر «التابو» مكسبًا وحيدًا؟
تقرير

ّ
يترق ّب التونسيون،
بتشك ّك ،مآالت القضايا
المتعلقة بالجرائم االنتخابية
أو الدعاوى ذات الصبغة
المالية أو الجزائية أو حتى
اإلرهابية ،المدفونة في
أروقة المحاكم على
امتداد السنوات العشر
ّ
الماضية .وإذا كانت ثمة
إيجابية في هذا المشهد،
فهي أن القضاء عاد إلى
دائرة ما ُيسمح ّ
للعامة
بالتداول به
تونس ــــ األخبار
تـعـ ّـهــد الـقـضـ ّـاء الـتــونـســي ،أخ ـي ـرًا ،بــأن
َينظر في ملفات الجرائم االنتخابية،
ّ
وتــولــى إحــالــة  19شخصية سياسية
ُ
ع ـلــى الـتـحـقـيــق ف ــي م ـخــال ـفــات وج ـنــح
ّ
وج ــرائ ــم انـتـخــابـيــة تـعــلـقــت بــاإلشـهــار
ال ـس ـي ــاس ــي ،وت ـ ـجـ ـ ُ
ـاوز س ـق ــف اإلن ـف ــاق
امل ــال ــي ،وعـ ــدم شــرع ـيــة املـ ـ ــوارد املــالـيــة
ـت هــذه
لـبـعــض األحـ ـ ـ ــزاب ،ب ـعــد ُمــا ك ــان ـ ّ
الشخصيات تــأمــل أن تـقـ َـبــر ملفاتها،
ّ
كـمــا تـلــك املـتـعــلـقــة بــانـتـخــابــات 2011
و ،2014ح ـي ــث أضـ ـح ــى اإلفـ ـ ـ ــات مــن
الـعـقــاب مـعـتــادًا ل ــدى الـسـيــاسـيــن في
تونس.
وبـتـشــريــح بـسـيــط لـلـبـنـيــة الـقـضــائـيــة
ّ
يتبي
املـخـتـ ّـصــة بـبـ ّـت ه ــذه الـقـضــايــا،
ّ
المتناه
ٍ
ده ــاء امل ـشــرع فــي حبك مـســار ّ
مــن الــردهــات الـتــي يـمـ ّـر بها املـلــف إلى
حــن سـقــوط ال ــدع ــوى الـعـمــومـيــةّ .أول
َم ـ ــن ي ــرص ــد املـ ـخ ــالـ ـف ــات االن ـت ـخ ــاب ـي ــة
هــي هيئة االنـتـخــابــات ،الـتــي َينتخب
أعـ ـض ـ َ
ـاء ه ــا ن ـ ـ ـ ُ
ـواب الـ ـب ــرمل ــان ،وهـ ــو مــا
يـجـعــل م ــن املـنـطـقــي م ــا يـصـيـبـهــا من
ّ
تـ ـف ــك ــك وص ـ ـ ــراع ـ ـ ــات بـ ـع ــد أش ـ ـهـ ــر مــن
تـشـكـيـلـهــا ،تـنـتـهــي بـفـ ُضــح أعـضــائـهــا
بعضهم البعض وتـقــاذف التهم حول
ال ــوالءات الحزبية ،مــن دون أن تجرى
ّ
أي تحقيقات حــول ذل ــك .فعلى سبيل
املـ ـث ــال ،ام ـت ـنــع ال ـق ـضــاء ع ــن الـتـحـقـيــق

فــي مـ ّكــاملــة مـسـ ّـربــة بــن عـضــو الهيئة
وم ـتــرشــح يـمـلــي عـلـيــه مــواعـيــد زي ــارة
أع ـ ـ ــوان ال ــرق ــاب ــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،واألمـ ــر
ّ
نـفـســه انـسـحــب عـلــى ات ـه ــام عـضــو من
الهيئة رئيسه ببيع قــاعــدة البيانات
االنتخابية أو بالوالء لحزب سياسي
مقابل تعيينه سفيرًا إثر انتهاء عهدته
كرئيس للهيئة.
حتى الهيئات التي قامت بواجبها في
ّ
وصرحت
رصد املخالفات االنتخابية
ب ـ ــذل ـ ــك ،وع ـ ـلـ ــى رغ ـ ــم قـ ـطـ ـع ـ ّـي ــة ال ـن ــص
ال ـقــانــونــي ب ــوج ــوب إس ـق ــاط الـقــائـمــة
ً
ـال ـف ــة ،وج ــد ل ـهــا ال ـق ـضــاء ت ــأوي ــا
امل ـخ ـ ِ
وأعادها إلى البرملانّ .أما بعد انتهاء
ُ
ّ
فتتعهد محكمة
«العرس االنتخابي»،
َ
املـحــاسـبــات ب ــأن تـنـظــر فــي السجالت
املــالـيــة لــانـتـخــابــات والـنـفـقــات ،وهــي
ّ
تـمــكـنــت بــالـفـعــل ،بــإمـكــانـيــات بسيطة
ْ
وي ـ ـ ـ ــدوي ـ ـ ـ ــة ،م ـ ـ ــن حـ ـ ــصـ ـ ــر ق ـ ــائـ ـ ـم ـ ــة م ــن
اإلخ ــاالت والـجــرائــم وإص ــدار قــرارات
بخطايا وغرامات وإحالة الخروقات
الجزائية إلــى القضاء العدلي ،ليبرز
م ـج ـ ّـددًا ده ــاء امل ـش ـ ّـر ْع أث ـنــاء صياغته
ال ـ ـقـ ــوانـ ــن ال ـ ـتـ ــي ت ــضـ ـم ــن ح ـص ــان ـت ــه
ّ
قـبــل تــولــي مـهـ ّـمــة الـتـشــريــع وبـعــدهــا؛
فـمـحـكـمــة امل ـح ــاس ـب ــات ال س ـل ـطــة لـهــا
ف ــي إ ّسـ ـق ــاط ق ــائ ـم ــات ان ـت ـخ ــاب ـي ــة وال
مـ ـت ــرشـ ـح ــن ،أو فـ ــي إص ـ ـ ــدار قـ ـ ــرارات

ّ
ليس ضربًا من التجني
على قضاة تونس
الحديث عن تحالف
بعضهم مع السلطة

س ــالـ ـب ــة لـ ـلـ ـح ــري ــة ،وح ـ ـتـ ــى ق ــراراتـ ـه ــا
ال ـق ـض ــائ ـي ــة ي ـم ـك ــن لـ ـقـ ـض ــاة امل ـح ــاك ــم
العدلية االستعانة بها فقط وال ّ
حجة
ّ
قاطعة لـهــا .تسلم الـقـضــاة العدليون
ّ
املـلــفــات مــن الـقـضــاء املــالــي مـنــذ سنة.
وع ـل ــى رغ ــم ال ـض ـغــط اإلع ــام ــي ال ــذي
م ــارس ــه ق ـض ــاة مـحـكـمــة امل ـحــاس ـبــات،
ّ
التحرك من أجل
مناشدين نظراء هم

ح ـي ــاة س ـيــاس ـيــة نـظـيـفــة وب ــرمل ــان من
ُ َ
دون ش ـب ـهــات ،ل ــم ت ـفــتــح الـتـحـقـيـقــات
رسميًا إال فــي  28تموز املــاضــي ،كما
ّ
لــم ُت َّ
جهز اإلح ــاالت على التحقيق إل
منذ أيام قليلة.
ّ
لـيــس ضــربــا مــن الـتـجــنــي عـلــى قضاة
تونس الحديث عن تحالف بعضهم مع
السلطة ،فبيانات هياكلهم الداخلية
ن ـف ـس ـهــا ن ـ ـ ـ ّـددت م ـ ـ ــرارًا وتـ ـ ـك ـ ــرارًا ب ـهــذا
الـتـحــالــف ،فـيـمــا بـقــي املـجـلــس األعـلــى
ُ
للقضاء صامتًا إزاء ما ُي َّ
وجه من تهم
وربما لوال الخالف الحادّ
إلى القضاةّ .
ب ــن ال ــرئ ـي ــس األول ال ـس ــاب ــق ملحكمة
ال ـت ـع ـق ـي ــب ،والـ ــوك ـ ـيـ ــل األول ملـحـكـمــة
تــونــس ،ملــا انكشفت صـ ّـحــة األحــاديــث
عـ ــن الـ ـ ـ ــوالء والـ ـ ــرشـ ـ ــوة وامل ـح ـس ــوب ـي ــة
وتـصـفـيــة الـحـســابــات الـسـيــاسـيــة بيد
الـ ـقـ ـض ــاة .وبـّـع ــدم ــا أضـ ـح ــى ال ـخ ــاف
َ
مكشوفًا ،تدخل املجلس لحسمه ،على
رغم محاوالت حكومة هشام املشيشي
َ
إنـقــاذ رجليها فــي الـجـهــاز القضائي.
ولـلـتـحــالــف امل ــذك ــور ام ـت ـيــازات ينتفع
بها الطرفان ،فالطبقة الحاكمة آنــذاك
ّ
التتبع القانوني،
تحظى بحصانة ّمن
وي ـم ـك ـن ـه ــا الـ ـتـ ـش ــف ــي م ـ ــن خ ـصــوم ـهــا
عـ ـب ــر الـ ـجـ ـه ــاز الـ ـقـ ـض ــائ ــي ،كـ ـم ــا ق ـ ْـم ــع
االح ـت ـج ــاج ــات ال ـع ـفــويــة ض ـ ّـده ــا عبر
الجهاز ذاتــه .وعلى سبيل املثالّ ،
تمر
اآلن سـنــة عـلــى الـتـحــركــات ذات البعد
االجتماعي التي عرفتها البالد ،والتي
ّ
املحتجون بسرعة قياسية
أحيل فيها
إلى املحاكمة.
إزاء ذلـ ـ ــك ،وإن ك ــان ــت ث ـ ّـم ــة إي ـجــاب ـيــة
ف ــي إج ـ ـ ـ ــراءات ال ــرئ ـي ــس ق ـي ــس سـعـيــد
ف ــي ه ــذا امل ـض ـم ــار ،ف ـهــي ك ـ ْـس ــر حــاجــز
التي
الخوف من املؤسسة
القضائيةّ ،
ّ
مضطرين إلــى تلقي
بــات منتسبوها
النقد والعمل على تحسني صورتهم.
وف ـ ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،سـ ـ ــارع بـعـضـهــم
ّ
ال ــى ب ـ ّـت ق ـضــايــا مـتـعــلـقــة بـحـقــوقـيــن
ّ
مضى عليها ثمانية أعوام على األقل،
أو ق ـض ــاي ــا أخـ ـ ــرى ع ـل ــى غـ ـ ــرار قـضـيــة
ال ــرئ ـي ــس األسـ ـب ــق م ـن ـصــف امل ــرزوق ــي
ّ
ّ
باملس بأمن الدولة الخارجي،
املتعلقة
والتي قال ّ
مؤيدو سعيد إن األخير لم
ّ
يطلب بتها ،فيما يــرى مـعــارضــوه أن
ّ
الـقــرار القضائي املتصل بها جــاء في
معارضيه.
إطــار سعي سعيد لـضـ ْـرب
ِ
م ــن ج ـه ـتــه ،ان ـت ـفــض امل ـج ـلــس األع ـلــى
ّ
مطالبًا سعيد بعدم َحــلــه أو
للقضاء،
ِ
ّ
التدخل في عمله.

ُ َ
على رغم الضغط اإلعالمي الذي مارسه قضاة محكمة المحاسبات لم تفتح التحقيقات رسميًا إال في  28تموز (من الويب)
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العالم

العالم
ّ
«تجمع المهنيين ّالسودانيين» ،بشكل قاطع ،المبادرة األممية
يرفض
لألزمة السياسية المتواصلة في السودان،
المنطلقة حديثًا َ إليجاد ْحل
ِ
ّ
ّ
معتبرًا إياها محاولة للدفع في اتجاه التطبيع مع المجلس العسكري.
مصطفى النور ،في حوار
ويؤكد المتحدث ّالرسمي باسم التجمع ،مهند ّ
«المهنيين» بهدفه المتمثل في إسقاط االنقالب
مع «األخبار» ،تمسك
ُ
ّ
بشكل كامل ،جازمًا «(أننا) لن نكرر أخطاء الماضي» ،في إشارة إلى توقيع
الوثيقة الدستورية مع العسكر عام 2019

أجراها عبد الجليل سليمان

مهند مصطفى النور

ّ
ّ
المتحدث باسم «تجمع المهنيين السودانيين»
ُ
• المبادرة األممية مرفوضة وهدفها التطبيع مع االنقالب
• استقالة حمدوك لم ّ
تضرنا واألحزاب موقفها ضبابي
ُ
َ
ْ
ّ
• دفعنا باهظًا ثمن تسوية  2019ولن نكرر خطأنا

¶ مــا مــوقــف «تـجـ ّـمــع املـهـنـيــن» مــن دعــوة
ّ
املمثل الخاص لألمني العام لألمم املتحدة
ورئيس بعثة «يونيتامس» ،فولكر بيرتس،
إلــى إج ــراء مـشــاورات لبدء حــوار سياسي
بني «أصحاب املصلحة» السودانيني؟
ّ
التجمع
الدعوة مرفوضة ،ونحن في
غـيــر مـعـنـ ّـيــن ب ـهــا ،وأك ـ ْـدن ــا ف ــي بـيــان
ّ
رسمي أنها تسعى للدفع فــي اتجاه
ال ـت ـط ـب ـي ــع م ـ ــع املـ ـجـ ـل ــس ال ـع ـس ـك ــري
االنـ ـق ــاب ــي .بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى ال ـت ـجـ ّـمــع،
ّ
ال ـط ــري ــق ل ـح ــل األزم ـ ــة ي ـب ــدأ بــإسـقــاط
املجلس العسكري ،وتقديم أعضائه
للعدالة على ما اقترفوه بحق الشعب.
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أفقيا
 -1رئيس مجلس نيابي لبناني راحــل – ّ -2من الحيوانات – ماركة سيارات – -3
متشابهان – مدينة فرنسية –  -4يبيعه الجزار – فنانة مسرح لبنانية –  -5طلب
منهم القائد تنفيذ املهمة – ّ
حية زعــم الـعــرب قديمًا أنها تطير –  -6عائلة ّ
رســام
فرنسي راح ــل – عــزم وصـ ّـمــم –  -7مــن أي ــام األسـبــوع – مدينة سويسرية –  -8إله
العواصف لدى األكديني – غير طاهر – طعن بالرمح –  -9يوبيل مرور  75سنة على
حدث ّ
معي – جامعة أميركية  -10 -مادة قاتلة – املظلة

عموديًا

 -1ملك إسبانيا كــان ُيعرف بإسم شارلكان –  -2موضع الجنني في أحشاء األم –
سيدة باألجنبية –  -3رمى الشراب من فمه – ماركة سيارات –  -4حرف جزم – طرف
من الجنون – للنداء –  -5الرخام الصافي –  -6أنت باألجنبية – حامي الوطن – -7
إتهمه – نيشان –  -8أبناء باألجنبية – دود ُينتج الحرير – أكل الطعام –  -9حسب
األموال – جماعات من الطيور –  -10كذب وادعاء – عائلة رئيس لبناني راحل
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مشاهير 3928
1

 -1وائل كفوري –  -2جب – او – ّ
عداد –  -3دوب – بادوفا –  -4أظهر – دار –  -5نبتون – له –
 -6يا – ال – ّ
مول –  -7نهشوا – اس –  -8كم – رف – بازل –  -9وتر – يم –  -10كرم ملحم كرم

عموديًا
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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.

حلول الشبكة السابقة

 -1وجدان – مكوك –  -2أبو ظبي – متر –  -3بهتان – رم –  -4ال – رو – هر –  -5كوب – ناشفيل
–  -6آر – لو – مح –  -7وعد – آب –  -8ردودهم – أمك –  -9يافا – واز –  -10دار السالم
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رئيس وزراء سوري ( )1949-1904خالل عهد الرئيس حسني الزعيم.
أع ــدم بـعــد إن ـقــاب عـسـكــري أط ــاح بـحـكــومـتــه .ك ــان مستشار الرئيس
شكري القوتلي
 = 3+11+8+5+7عاصمة أوروبية ■  = 4+1+10+6+9الوقت ■ 7+6+2
= مدينة سورية

حل الشبكة الماضية :كاترينا كايف

¶ ل ـكــن أال تـ ـج ــدون أن اس ـت ـقــالــة عـبــدالـلــه
حـمــدوك وضعتكم فــي م ــأزق كبير ،حيث
ْ
ـرة م ــع الـعـسـكــر
ِب ــت ــم ف ــي م ــواج ـه ــة م ـب ــاش ـ ّ
وحلفائه من املجموعات املسلحة ،باإلضافة
إلى الدولة العميقة من فلول النظام السابق؟
الـ ـق ــوى الـ ـث ــوري ــة ث ــاب ـت ــة ع ـل ــى مــوقــف
واح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ،وهـ ـ ـ ـ ــو إس ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاط االنـ ـ ـق ـ ــاب
وت ــأسـ ـي ــس س ـل ـط ــة م ــد ّن ـي ــة مـ ــن دون
العسكر ،ولــذلــك لــم تتأثر هــذه القوى
بـتــوقـيــع االت ـف ــاق ب ــن (ق ــائ ــد الجيش
عـبــد ال ـف ـتــاح) ال ـبــرهــان وح ـم ــدوك في
تشرين الثاني املاضي ،والذي كان
21
ْ
بعقد عمل ّ
تم بموجبه استخدام
أشبه
حـمــدوك إلنـجــاز مهام مـحـ ّـددة ،وهــي:
واستعادة املساعدات
تهدئة الشارعُ ،
االقـتـصــاديــة الـتــي أوق ـف ــت .وم ــن هنا،
فـ ـ ــإن اسـ ـتـ ـق ــال ــة ح ـ ـمـ ــدوك أو ت ـنـ ّـح ـيــه
فـ ــي الـ ـ ــواقـ ـ ــع؛ ّح ـي ــث أج ـ ـبـ ــره الـ ـش ــارع
عليها ،ال تــؤثــر كثيرًا فــي معسكرنا،
فــالـتـظــاهــرات امل ـجـ َ
ـدولــة مـسـتـمـ ّـرة في
أوقاتها ولن تتوقف .ولذلك ،ال نرى أن
هناك مــأزقــا ،بــل العكس ،فاالستقالة
فتحت الـطــريــق إلــى ال ـثــورة بالنسبة
ّ
ً
إل ــى بـعــض م ــن ك ــان ــوا يـعــلـقــون آم ــاال
عـلــى ح ـم ــدوك ،رغ ــم خـيــانـتــه لـلـثــورة.
ك ـم ــا ك ـش ـفــت االس ـت ـق ــال ــة ال ـغ ـط ــاء عــن
العسكر ،حيث ْإن املجتمع الدولي كان
يتعامل مــع عــقــد العمل بــن البرهان
وحمدوك كبداية الستعادة الحكومة
املــدنـيــة كــامـلــة .بطبيعة ال ـحــال ،نحن
ن ـع ـ ّـول بـشـكــل أس ــاس ــي وجـ ــذري على
الداخل ،على قوى الثورة ّ
الحية ،لجان
ّ
وتجمع املهنيني واألجـســام
املـقــاومــة
املطلبية والفئوية.
¶ أين موقع األحزاب السياسية من الحراك؟
َْ
استبعدتها؟
ملاذا
أنا ال أعني إقصاء األحزاب السياسية،
ب ـ ــل أؤك ـ ـ ـ ــد عـ ـل ــى أهـ ـمـ ـي ــة وج ـ ــوده ـ ــا،
فـبــدونـهــا ال يـمـكــن ب ـنــاء دول ــة مدنية
ديـمــوقــراطـيــة ،لكن عليها االسـتـفــادة
من الحراك الثوري في إعالن موقفها
م ــن ال ـث ــورة ب ــوض ــوح ،إذ إن ــه ال ي ــزال

ضبابيًا لــدى معظمها .نحن نسعى
اآلن إلـ ــى إح ـ ـ ــداث ت ـغ ـي ـيــر جـ ـ ــذري قــد
يتعارض مع مصالح بعض األحزاب
ذات االمـ ـتـ ـي ــازات ال ـت ــاري ـخ ـي ــة ،لــذلــك
ق ـط ـعــت هـ ــذه األح ـ ـ ــزاب ال ـط ــري ــق أم ــام
الـثــورة ولعبت دور حـصــان ط ــروادة،
ّ
بكل أسف.
¶ م ــاه ــي خ ـط ـط ـكــم وأدواتـ ـ ـك ـ ــم إلج ـه ــاض
االنقالب ،وتشكيل خارطة جديدة تقود إلى
«دولة مدنية ديموقراطية» ،كما ْتدعون؟
ن ـ ـحـ ــن فـ ـ ــي خـ ـ ـض ـ ـ ّـم ثـ ـ ـ ـ ـ ــورة ،أدوات ـ ـ ـنـ ـ ــا
األس ــاس ـي ــة ه ــي امل ـس ـي ــرات املـلـيــونـيــة
ال ـس ـل ـم ـيــة ،ف ـفــي خـ ــال ش ـه ـ َـري ــن فقط
ب ـعــد االنـ ـق ــاب ،خ ــرج أك ـث ــر م ــن اثـنــي
عـشــر مــوكـبــا ضـخـمــا ،قـ ّـدمـنــا خاللها
شـهــداء وجــرحــى ،ولــديـنــا الـعــديــد من
الـتـكـتـيـكــات األخ ـ ــرى م ـثــل الـعـصـيــان
املــدنــي ،اإلض ــراب ــات ،املــواكــب الليلية،
ّ
الــوق ـفــات االحـتـجــاجـيــة ،كــلـهــا أدوات
ث ـ ــوري ـ ــة مـ ـت ــاح ــة وأث ـ ـب ـ ـتـ ــت جـ ــدواهـ ــا
ون ـج ــاح ـه ـ ّـا ف ــي ت ــرك ـي ــع االن ـق ــاب ـي ــن.
ُ
فبعد أن كنا نحن َمن نغلق الشوارع،
أصبحوا هم َمن يغلقونها بالحاويات
الضخمةّ ،كما أن هناك أساليب أخرى،
م ـث ــل الـ ـت ــوق ــف ع ــن سـ ـ ــداد ال ـض ــرائ ــب
والرسوم للدولة ،وإيقاف التحويالت
املــالـيــة مــن ال ـخ ــارج ،ومـقــاطـعــة وعــزل
رموز االنقالب اجتماعيًا.
ّ
تصوركم ملستقبل قــادة الجيش
¶ ما هو
و»الدعم السريع»؟
هــؤالء َمن ّ
قوضوا النظام الدستوري
وانقلبوا عليه ،وارتـكـبــوا جــرائــم قتل
ّ
بحق املدنيني واملتظاهرين السلميني،
وي ـج ــب أن ال ي ـف ـل ـتــوا م ــن امل ـحــاك ـمــة،
ف ـش ـعّــار «ال ـع ـس ـك ــر ل ـل ـث ـك ـن ــات» قــابــل
ق ،فال يوجد دولة محترمة في
للتحق ْ
تقبل ُ
بحكم عسكري.
العالم
¶ ت ــدع ــو املـ ـ ـس ـ ــودة املـ ـقـ ـت ــرح ــة ل ــ»م ـي ـث ــاق
اس ـت ـك ـمــال ال ـ ـثـ ــورة» إلـ ــى إسـ ـق ــاط املـجـلــس
العسكري بشكل كــامــل ،وتشكيل سلطة
انتقالية مدنية كاملة بمجلس سيادة مدني
رم ــزي ،أال تـبــدو هــذه الــدعــوة مثالية وغير
واقعية؟
هـ ــذا ح ــدي ــث غ ـي ــر ص ـح ـي ــح ،وه ـن ــاك
محاوالت بائسة من القوى املعادية
ْ
ل ـل ـثــورة لـخــلــق ن ــوع مــن ال ـت ــوازي أو
املنافسة بني التجمع ولجان املقاومة
التي كانت وما زالت القيادة الفعلية
للحراك وعصب الثورة ،فليس هناك
مجال لبعض َمن يحاولون التقليل

ابتدع االنقالبيون
تجمعًا مهنيًا موازيًا
في محاولة للتشويش
على الشارع

من دور لجان املقاومة ،وال يريدون
ّ
ل ـه ــا أن ت ـك ــون ق ــوي ــة وم ـن ــظ ـم ــة كـمــا
ه ــي اآلن .ه ــذه ال ـج ـهــات ع ـمــدت إلــى
إض ـعــاف لـجــان امل ـقــاومــة ،فيما يــرى
تـجـمــع املـهـنـيــن ف ــي ل ـجــان املـقــاومــة
ضـمــانــا الس ـت ـمــرار ال ـث ــورة وال ـحــراك
في الشارع ،وليس هناك ّ
أي منافسة
بيننا بل تنسيق وتعاونّ ،أما رؤيتنا
ّ
ف ــي م ــا ي ـت ـعــلــق ب ــإسـ ـق ــاط االنـ ـق ــاب
فنراها واقعية وممكنة التحقيق.
¶ لـكـ ّـن امل ـســودة املـطــروحــة أهـمـلــت «اتـفــاق
جوبا ّ للسالم» ،وهذا ما قد يدفع الحركات
ّ
امل ـس ــل ـح ــة ،ف ــي حـ ــال ت ـمــكـن ـتــم م ــن إطــاحــة
الوضع القائم ،إلى العودة إلى لغة السالح،
فما ّ
ردكم؟
بــال ّـنـسـب َــة إلـيـنــا ف ــي تـجـمــع املـهـنـيــن،
ف ــإنـ ـن ــا ن ـع ـت ـب ــر مـ ــا حـ ـ ــدث فـ ــي جــوبــا
اتفاقًا فوقيًا ،ال يعالج ج ــذور األزمــة
السودانية ،فاملسارات التي اقترحها
ل ــم تـسـفــر ع ــن ن ـت ــائــج ،وبــال ـف ـعــل فقد
تـ ّـم اآلن تعليق مـســار شــرق الـســودان
ال ـ ـ ــوارد ض ـم ـن ـهــا ،ب ـمــا يـعـنــي انـهـيــار
َّ
االتفاقية ّ
يمكن أن ُيعلق
برمتها ،فال
ّ
ّ
جـ ــزء م ـن ـهــا ويـ ـظ ــل م ــا ت ـبــقــى ســاريــا
ون ـ ــافـ ـ ـذًاُ .وب ــا ّملـ ـن ــاسـ ـب ــة ،ف ـ ــإن بـعــض
األطـ ـ ــراف امل ــوق ـع ــة ع ـلــى ات ـف ــاق جــوبــا
َ
ً
ت ـع ـت ـبــره ف ــاش ــا .وع ـل ـيــه ،ف ــإن تجمع

املـهـنـيــن دع ــا ف ــي مـيـثــاقــه الـسـيــاســي
إلــى معالجة مسألة الـحــرب والـســام
بــالـجـلــوس إل ــى طــاولــة ال ـحــوار داخــل
السودان.
¶ يـصــف الـبـعــض ال ـح ــراك ال ــذي تـقــودونــه
ً
بــالـعـ َـدمــي والـصـفــري ،ويــدعــونـكــم ب ــدال من
ذلك إلى الجلوس مع الفاعلني اآلخرين في
املشهد ،وال سيما العسكريني ،تــوازيــا مع
إب ـقــاء الـضـغــط فــي ال ـش ــارع ،لـلــوصــول إلــى
صفقة سياسية ُمرضية؟
م ـ ـ ّـرة أخـ ـ ــرى ،ه ـن ــاك فـ ــرق ب ــن ال ـث ــورة
والصفقة السياسية ،فــالـثــورة تعني
التغيير الـجــذري ّوعــدم تكرار أخطاء
املــاضــي ،لــذلــك تبن ْينا الءات الـشــارع
ال ـ ـثـ ــاث (ال ش ـ ــراك ـ ــة ،ال تـ ـ ـف ـ ــاوض ،ال
م ـس ــاوم ــة) .وأيـ ـض ــا ،ال شــرع ـيــة لـهــذا
االن ـ ـقـ ــاب ،ألن ال ـت ـســويــة ال ـت ــي تـ ّـمــت
ف ـ ــي ع ـ ـ ــام  2019بـ ـت ــوقـ ـي ــع ال ــوث ـي ـق ــة
الدستورية ،كانت فاتورتها باهظة،
َ
دف ـ َـع ـه ــا ال ـش ـعــب م ــزي ـ َدًا م ــن ال ـش ـهــداء
واملـ ـفـ ـق ــودي ــن واملـ ـعـ ـت ــقـ ـل ــن .مـ ــا زالـ ــت
مأساوية ،لقد
األوضــاع في الـســودان
ُ
ف ـقــدنــا م ـئ ــات الـ ـشـ ـه ــداء ،ف ـي ـمــا أج ـبــر
اآلالف عـلــى ال ـن ــزوح م ــن دي ــاره ــم في
إقـلـيــم دارف ـ ــور فــي ال ـش ـهــور املــاضـيــة،
وفي جنوب كردفان ،وال يزال مواطنو
شـ ــرق ال ـ ـسـ ــودان ي ـع ــان ــون الـتـهـمـيــش
والفقر وامل ــرض .لــذلــك ،فالحديث عن
ص ـف ـقــة أو ت ـس ــوي ــة م ــرف ــوض ت ـمــامــا.
صحيح أن الحوار هو الطريق األمثل
حلول للقضايا واألزمات ،لكن
إليجاد
ّ
ّ
جربناه ووقعنا الوثيقة الدستورية،
فــانـقـلــب عـلـيـهــا ال ـع ـس ـكــريــون بـعــدمــا
ّ
وزج ــوا بشركائهم
قتلوا املعتصمني
في املعتقالت ،فال يمكن الوثوق بهم،
وال ي ـم ـكــن أن نـ ـك ـ ّـرر أخـ ـط ــاء املــاضــي
َ
ونـجـلــس إل ــى الـقــتـلــة الــذيــن احـتــرفــوا
سـفــك دم ــاء الـشـعــب وأنـهـكــوه بسرقة
موارده.
¶ «تجمع املهنيني» الــذي َتـ ّ
ـأســس فــي عام
 ،2012وكانت انطالقته الحقيقية في عام
 ،2016كانت له بصمته في إطاحة النظام
الـســابــق والـضـغــط على امل ـكـ ّـون العسكري
ف ــي ال ـح ـكــومــة االن ـت ـقــال ـيــة ،لـكـنــه ل ــم ي ـطـ ّـور
أدواته في العمل الثوري وال رؤاه السياسية
ْ
بالقدر نفسه ،هل هذا صحيح؟
ّ
ت ـجــمــع امل ـه ـن ـيــن كـ ــان وال ي ـ ــزال فــي
قلب ال ـثــورة .صحيح أنــه قــد حدثت
ب ـعــض ال ـت ـص ـ ّـدع ــات خ ــال امل ـس ـيــرة،
وذلـ ـ ـ ـ ــك بـ ـسـ ـب ــب أن ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـقـ ــوى
السياسية الـتــي لعبت دور حصان
طروادة ،حاولت تصفية قوى الثورة
ومـ ـنـ ـه ــا تـ ـج ـ ّـم ــع املـ ـهـ ـنـ ـي ــن ،ع ـن ــدم ــا
ُ
انتخبت قـيــادة جــديــدة للتجمع في
أي ـ ــار  ،2020ف ــي ان ـت ـخ ــاب ــات نــزيـهــة
وبحضور مراقبني من قــوى الحرية
ّ
وال ـت ـغ ـي ـيــرَ ،إل أن امل ـج ـلــس املــركــزي
ل ــأخ ـي ــرة رفـ ـ ــض ال ـق ــائ ـم ــة ال ـف ــائ ــزة،
ّ
ّ
بحجة أن ذلــك يخل بــالـتــوازن داخــل
امل ـج ـل ــس امل ـ ــرك ـ ــزي ،ب ـم ـع ـنــى ت ـ ــوازن
ّ
ال ـق ــوى املـتـعــلــق ب ـم ـشــروع الـتـســويــة
م ــع ال ـع ـس ـكــريــن ،م ــا اضـ ـط ـ ّـر تجمع
ّ
امل ـه ـن ـيــن إلـ ــى س ـحــب اع ـت ــراف ــه بـكــل
هـيــاكــل ق ــوى ال ـحــريــة والـتـغـيـيــر في
ت ـم ــوز  ،2020وم ـن ــذ ذلـ ــك ال ــوق ــت لم
َي ـ ُـع ــد ج ــزء مـنـهــا ،واخ ـت ــار االنـحـيــاز
إلى الشارع والعمل مع قوى الثورة
ّ
الحية مثل لجان املقاومة واألجسام
املطلبية وخالفها .وقد طرحنا في 6
تشرين الثاني  2021إعالنًا سياسيًا،
أع ـق ـب ـن ــاه ب ـم ـي ـث ــاق س ـي ــاس ــي فـ ــي 1
ّ
يتضمن أهداف
الثاني ،2022
كانون
ّ
الشارع املتمثلة في إسقاط االنقالب،
وت ــأس ـي ــس س ـل ـطــة مــدن ـيــة خــال ـصــة،
واختيار رئيس وزراء من ِق َبل القوى
ُ ّ
املوقعة على امليثاق.
¶ لـكـ ّـن الـخــافــات داخ ــل تجمع املهنيني ال
ّ
مستمرة ،ما أسبابها وتداعياتها على
تزال
مجمل الحراك؟
هذا ليس أوان الحديث عن الخالفات،
لــديـنــا قـضــايــا أك ـبــر ،لـكــن بـشـكــل عــام
ليست هناك انقسامات ،يوجد تجمع
مهنيني واح ــد ،هــو ال ــذي أت ـحــدث أنــا
باسمه اآلن ،وقيادته منتخبة منذ أيار
املجلس املركزي لقوى
 ،2020وإن كان
َ
الحرية والتغيير رفضها كما أشرت
إل ـي ــك س ـل ـفــا .وه ـن ــاك تـجـمــع مهنيني
آخ ـ ــر ،داع ـ ــم ل ــان ـق ــاب وي ـط ـ ِـل ــق عليه
«إجــراءات تصحيحية» ،وهذا ابتدعه
االنـقــابـيــون فــي مـحــاولــة للتشويش
على الشارع الذي يعرف تمامًا َمن هو
تجمع املهنيني الحقيقي.

◄ وفيات ►
ْ
تن َعى شركة ّ
صباح إخوان
الصديق واألخ املرحوم
الحاج سليم شفيق فتح الله
املنتقل إلى رحمة الله تعالى يوم
السبت  8كانون الثاني .2022
ُ
تقبل التعازي اليوم اإلثنني الواقع
ف ـيــه  10ك ــان ــون ال ـثــانــي  2022في
قــاعــة املفتي قباني جــامــع األمــن،
وسط بيروت.
للتعزية على األرقام التالية:
ولده شفيق220381/03 :
شقيقه سمير749843/71 :
عبد الكريم628202/03 :
أبو شادي788557/71 :
ال ـع ـم ـي ــد امل ـت ـق ــاع ــد ع ـب ــد ال ــوه ــاب
ياسني915508/03 :
ال ــراض ــون بـقـضــاء ال ـلــه وقـ ــدره :آل
فتح الله ،مكي ،ياسني ،غالييني،
بلطجي،
سلطان العجمي ،عكاوي ،حمود،
حـ ـ ـل ـ ــوان ـ ــي ،غـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدور ،م ــرعـ ـشـ ـل ــي،
موصلي وأبو اللنب.

إﺷﺘﺮاﻛﺎت
إﻋﻼﻧﺎت رﺳﻤﻴﺔ
وﻣﺒﻮﺑﺔ

وﻓﻴـ ــﺎت
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن تبليغ سندًا للمادة  15أ.م.م.
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس
غرفة الرئيس باسم نصر
مــوجــه للمطلوب إبــاغـهــم :ورث ــة املنفذ
ض ـ ــده أحـ ـم ــد س ــام ــة ح ـس ــن م ــن ب ـلــدة
ً
متريت اصال مجهول االقامة حاليًا.
ب ـم ـق ـت ـض ــى املـ ـع ــامـ ـل ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة رق ــم
 2018/505املنفذة بوجهكم من جرجس
ويوسف الياس بوكالة املحامي الياس
س ــاس ــن ب ـمــوجــب ال ـح ـكــم الـ ـص ــادر عن
محكمة البداية بالشمال رقم 2014/112
تـ ــاريـ ــخ  2014/7/17امل ـت ـض ـم ــن ازالـ ـ ــة
الشيوع بالعقار  1104متريت عن طريق
بيعه باملزاد العلني للعموم.
ل ــذل ــك ي ـق ـت ـضــي ح ـض ــورك ــم بـ ــالـ ــذات أو
ب ــال ــواسـ ـط ــة ال ـق ــان ــون ـي ــة ل ـق ـل ــم الـ ــدائـ ــرة
الس ـت ــام االنـ ـ ــذار الـتـنـفـيــذي ومــرفـقــاتــه
واتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاذ مـ ـ ـق ـ ــام ل ـ ـكـ ــم ض ـ ـمـ ــن ن ـط ــاق ـه ــا
والـ ـج ــواب بـمـهـلــة  5اي ـ ــام واال ستعمد
الــدائــرة لتعيني ممثل خــاص لكم خالل
مـهـلــة شـهــريــن م ــن ت ــاري ــخ الـنـشــر يـقــوم
مقامكم لحني تعيني ممثل قانوني من
قبلكم.
مأمور التنفيذ
عبداملنعم الرشيد
إعالن صادر عن الغرفة االبتدائية الثالثة في
الشمال
غرفة الرئيسة كاتيا العنداري
مــوجــه ال ــى امل ـس ـتــدعــى ضــده ـمــا :أسـمــا
وعفيفة الخوري الياس ،وهما من بلدة
ً
رح ـب ــه ع ـك ــار أص ـ ــا ،ومـجـهــولـتــي محل
االقامة حاليًا.
بالدعوى رقم  2019/37املقدمة ضدكما
م ــن املـسـتــدعــي رزق ال ـلــه يــوســف كــامــل
بوكالة املحامية رانية زبليط ،تدعوكما
ه ــذه املـحـكـمــة الس ـتــام الـحـكــم ال ـصــادر
ع ـن ـهــا ب ــرق ــم  31ب ـت ــاري ــخ ،2021/5/27
املتضمن ازالة الشيوع في العقارين رقم
 2167و  2098منطقة رحـبــه الـعـقــاريــة،
ع ـ ــن طـ ــريـ ــق ط ــرح ـه ـم ــا ل ـل ـب ـي ــع بـ ــاملـ ــزاد
العلني للعموم بواسطة دائــرة التنفيذ
املختصة ،على ان يعتمدا اساسًا للطرح
ف ــي املـ ــزايـ ــدة االول ـ ـ ــى امل ـب ـل ــغ املـ ـق ــدر مــن
الخبير لكل عـقــار ،وتــوزيــع ناتج البيع
بــن ال ـشــركــاء وتضمينهم الـنـفـقــات كل
بنسبة حصته فــي امللكية ،وذلــك خالل
مهلة ثــاثــن يــومــا مــن تــاريــخ نشر هذا
االعالن.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طـ ـلـ ـب ــت سـ ـ ـل ـ ــوى مـ ـلـ ـح ــم ع ـ ـبـ ــد الـ ـس ــات ــر
بصفتها الشخصية سـنــد تمليك بــدل
ضائع للعقار  C 17/1427عرمون.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب نبيل حـســان ابــو اسماعيل وكيل
كريم حمد االحمدية ملوكله حليم حمد
االح ـمــديــة سـنــد ملكية ب ــدل ضــائــع عن
حصته في العقار  3767شارون.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلبت ايمان حسني عز الدين بصفتها
ال ـش ـخ ـص ـيــة س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل ضــائــع
للعقار  23/2675القبة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن قضائي
قــررت محكمة الغرفة اإلبتدائية األولــى
ف ــي الـ ـبـ ـق ــاع /زح ـل ــة ب ــرئ ــاس ــة ال ـقــاضــي
وس ـي ــم ال ـح ـج ــار ،ب ـتــاريــخ 2021/6/22
و 2021/11/30ن ـش ــر م ـح ـض ــر ضـبــط
فـ ـق ــدان أو ت ـل ــف س ـن ــد عـ ـق ــاري ب ـتــاريــخ
 2019/5/24ون ـشــر خــاصــة اسـتــدعــاء
املـقــدم مــن قبل املعترضني يوسف علي
أحمد وليلى علي سعد بوكالة املحامي
محمد العمار.

تاريخ الورود في  ،2020/10/20املسجل
بــرقــم أسـ ــاس مـ ــدور  2021/643وال ــذي
يطلب بموجبه:
أنـ ـ ـ ــه ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ  1980/10/7اش ـ ـتـ ــرى
املـعـتــرضــان يــوســف عـلــي اح ـمــد وليلى
علي سعد  /1200/سهم من العقار رقم
 /516مــن منطقة عــن الـتـيـنــة الـعـقــاري
في البقاع الغربي وقد وقع العقد عنهم
السيد علي حسن احمد والــد املستأنف
يوسف احمد بموجب وكالة منظمة في
قنصلية لبنان في ديترويت رقــم 3678
تاريخ .1980/8/28
وبـتــاريــخ  1980/10/07ج ــرى تسجيل
العقار  /516عــن التينة العقارية على
اسم املعترضان وفقًا لألصول وبتاريخ
 2019/5/24حـضــر وك ـيــل املـعـتــرضــان
السيد محمد ابراهيم الى امانة السجل
ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري وط ـ ـلـ ــب االسـ ـتـ ـحـ ـص ــال عـلــى
سـنــد تمليك ب ــدل عــن ضــائــع عــن حصة
امل ـع ـتــرضــان وال ـبــال ـغــة /1200سـ ـه ــم من
الـ ـعـ ـق ــار  516مـ ــن ن ـس ـخ ــة عـ ــن ال ـت ـي ـنــة
الـعـقــاريــة وبـتــاريــخ  2019/6/17رفــض
أمني السجل العقاري في البقاع الغربي
طلب املعترضان النتفاء قيود املالكني
ل ـي ـل ــى ويـ ــوسـ ــف فـ ــي ال ـع ـق ــد وب ــال ـت ــال ــي
يتعذر التأكد من هوية املالك للمتضرر
ومراجعة القاضي املختص.
وبتاريخ  2019/5/24تقدم السيد محمد
ع ـلــي اب ــراه ـي ــم امل ــول ــود ف ــي ل ـبــايــا سنة
 1983واملـقـيــم فيها اســم والــدتــه فاطمة
اس ـمــاع ـيــل رق ــم س ـجــل  85ل ـبــايــا وطـلــب
من امام السجل العقاري بمحضر تلف
وف ـق ــدان سـنــد ع ـق ــاري سـجــل بــرقــم 195
تاريخ  2019/6/17سند تمليك بدل عن
ضائع بحصة موكليه ليلى علي سعد
ويوسف علي احمد في العقار رقم /516
عــن التينة بحضور الشاهدين السيد
محمد قاسم هاشم املــولــود سنة 1991
رقـ ــم ال ـس ـجــل /20عـ ـ ــن ال ـت ـي ـنــة وال ـس ـيــد
محمد قاسم صبح اللبناني املولود في
عني التينة سنة  1959رقم السجل /23
عــن الـتـيـنــة بـعــد ان اب ــرز اف ــادة عقارية
تثبت ملكية موكليه الـعـقــار  /516من
منطقة عني التينة وصرح بأن فقد سند
التمليك الـعـقــار امل ــذك ــور اع ــاه ويطلب
اعـ ـ ـط ـ ــاءه ن ـس ـخ ــة ث ــانـ ـي ــة وفـ ـق ــا التـ ـم ــام
املــادة  92من الـقــرار  26/188وذلــك على
مسؤوليته والحقوقية الجزائية وصرح
ب ــأن ــه لـ ــم ي ـن ـظــم أي ـ ــة عـ ـق ــود أو وك ـ ــاالت
خـ ــارج ه ــذه ال ــدائ ــرة مـعـفـيــا االدارة من
اي مـســؤولـيــة عـلـمــا ان الـسـنــد فــي حــال
صـ ـ ــدوره س ـي ـضــم ل ـع ـقــد انـ ـف ــاذ الــوكــالــة
 2019ديترويت.
فعلى كل من لديه إعتراض أو مالحظات
على طلب املستدعي ليتقدم بها الى قلم
املـحـكـمــة ف ــي زح ـلــة خ ــال مـهـلــة خمسة
عشرة يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
رئيس القلم
راغب شحادة
إعالن تبليغ سندًا للمادة  15أ.م.م.
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس
غرفة الرئيس باسم نصر
مــوجــه إل ــى املـطـلــوب إبــاغ ـهــم :ابــراهـيــم
ومـ ـيـ ـش ــال واس ـ ـحـ ــق وظ ــريـ ـف ــة وح ـب ـيــب
وان ـط ــون ـي ــوس وج ـم ـيــل وبــول ـي ـفــا وملـيــا
سليم اسحق مالك وايفون ميشال مالك
وريتشارد وتراز حبيب مالك وأملا نقوال
ً
ن ـصــر م ــن ب ـل ــدة بـ ـط ــرام اص ـ ــا مـجـهــول
االقامة.
ب ـم ـق ـت ـض ــى املـ ـع ــامـ ـل ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة رق ــم
 2015/357املـقــامــة بوجهكم مــن املفنذ
رض ـ ــا ن ـع ـي ــم ال ـ ـشـ ــع ب ــوك ــال ــة امل ـح ــام ــي
الياس ساسني بموجب الحكم الصادر
ع ــن مـحـكـمــة ال ـب ــداي ــة بــال ـش ـمــال بــالــرقــم
 2014/88تاريخ  2014/5/22املتضمن
ازالـ ـ ــة ال ـش ـي ــوع بــال ـع ـقــار  2639منطقة
بطرام العقارية عن طريق بيعه باملزاد
العلني للعموم.
ل ــذل ــك ي ـق ـت ـضــي ح ـض ــورك ــم بـ ــالـ ــذات أو
ب ــال ــواسـ ـط ــة ال ـق ــان ــون ـي ــة ل ـق ـل ــم الـ ــدائـ ــرة
الس ـت ــام االنـ ـ ــذار الـتـنـفـيــذي ومــرفـقــاتــه
واتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاذ مـ ـ ـق ـ ــام ل ـ ـكـ ــم ض ـ ـمـ ــن ن ـط ــاق ـه ــا
والجواب خالل مهلة  5ايام واال ستعمد
الــدائــرة لتعيني ممثل خــاص لكم خالل
مـهـلــة شـهــريــن م ــن ت ــاري ــخ الـنـشــر يـقــوم
مقامكم لحني تعيني ممثل قانوني من
قبلكم.
مأمور التنفيذ
عبداملنعم الرشيد
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يكتبها شفيق طبارة

بيدرو ألمودوفار :ذاكرة إسبانيا المثخنة بالجراح
مشهد من
Parallel
Mothers

ّ
مبنية على
سينما بيدرو املــودوفــار
ركــائــز شـخـصـ ّـيــة وك ــون ثــابــت ،وفــي
ال ــوق ــت نـفـســه ه ــي دائ ـم ــا ف ــي عملية
تـ ـط ـ ّـور وتـ ـح ــول م ـس ـت ـمــرة .ن ـجــد في
كــل فيلم جديد أفـكــارًا ســرديــة تحرك
الشريط نحو مناطق غير مستكشفة
حتى اآلن .يميل أملودوفار في أفالمه
األخ ـ ـيـ ــرة إلـ ــى املـ ـيـ ـل ــودرا ّم ــا ال ـج ــاف ــة،
التي ال تذرف الدموع ،لكنها تحبس
املشاعر بدون تكبيل الفيلم وإعطائه
ّ
الـ ـح ــري ــة لـ ـس ــرد تـ ــوتـ ــر درامـ ـ ـ ــي عـ ــال.
وأيضًا نلحظ اهتمامًا خاصًا جديدًا
ب ــال ـق ـض ــاي ــا وال ـ ـظ ـ ــروف ال ـس ـيــاس ـيــة
وال ـت ــاري ـخ ـي ــة ل ـ ـبـ ــاده .ف ــي Parallel
 ،Mothersيـخـطــو اإلس ـبــانــي خـطــوة
ّ
إلـ ــى االم ـ ـ ــام ب ـم ــا ي ـت ـعــلــق بــرصــان ـتــه
ّ
ّ
الجمالية ،واستخدامها
األسلوبية
فـ ـ ــي آلـ ـ ـي ـ ــة حـ ـبـ ـك ــة ل ـ ـ ـجـ ـ ــذور م ـ ــوازي ـ ــة
م ـ ــزدوج ـ ــة حـ ـ ــول الـ ـص ــدم ــة وجـ ـ ــروح
املــاضــي والـحــاضــر .وه ـكــذا ،تكتسب
األمــومــة فــي شــريـطــه الـجــديــد معنى
مزدوجًا ،معنى املرأة التي تلد حياة
جــديــدة ،ومعنى بلده إسبانيا الذي
ّ
لم يدفن موتاه بعد .يتحد الحاضر
ّ
وال ـ ـتـ ــاريـ ــخ عـ ـن ــد ربـ ـ ــط ع ـ ـ ــدة أجـ ـي ــال
ب ــالـ ـح ــداد ودف ـ ـ ــن امل ـ ــوت ـ ــى ،فـ ــي فـيـلــم

بينيلوبي كروز أو روسي دي باملا أو
أيـتــانــا سانشيز أو بالتأكيد ميلينا
سميت ك ــأمل ــودوف ــار .فـتـيــات ،سـيــدات،
أمـ ـه ــات ،ف ـن ــان ــات ،طـ ـه ــاة ،مـ ـص ــورون،
ن ـس ــاء ،ن ـس ــاء ،نـ ـس ــاء ...ال يـ ــزال ال ـكــون
ّ ً
محمال بأسباب
األنثوي األملودوفاري
وجيهة.
من خالل قصة األمومة ،كتب املودوفار
ُ
التاريخ بأحرف كبيرة .تظهر عمليات
التنقيب عن األمــوات في نهاية الفيلم
قـ ــوة غ ـيــر ع ــادي ــة وت ـف ــاج ــئ امل ـشــاهــد.
«لـقــد حــان الــوقــت ملعرفة تــاريــخ البلد
الذي نعيش فيه» قالتها جانيس آلنا،
كشخص يسعى إليقاظ اآلخر من نوم
ط ــوي ــل وع ـق ـيــم .فـيـلــم ب ـي ــدرو الـجــديــد
هــو أكـثــر أفــامــه الـسـيــاسـيــة صــراحــة،
ّ
يتضح خطابه عن الذاكرة التاريخية
م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــوارات الـ ــواض ـ ـحـ ــة
واملـ ـب ــاش ــرة .ف ــي ب ــداي ــة ال ـف ـي ـلــم ،هـنــاك
صــور لبلده ،بالتحديد لحقل محاط
ّ
تتفتح ،صورة مشرقة ّ
ملونة
بأشجار
ّ
ومؤطرة بعناية .مزيج يوقظ شعورًا
قويًا بالهدوء ،ولكنه في الوقت نفسه
ُي ـث ـيــر ال ـق ـلــق .ف ـجــأة ي ـ ّ
ـوج ــه امل ــودوف ــار
أنـظــارنــا نحو األرض حيث تــم إخفاء

ّ
ً
اختار التقشف بدال من البحث
عن الحمل العاطفي الزائد

ّ
يتحدث عن األسرة والجنس والبحث
ّ
عــن ال ـهــويــة وال ـتــاريــخ واملـ ــوت ولكن
قبل أي شيء عن النساء كركيزة تقوم
عـلـيـهــا املـجـتـمـعــات بــأكـمـلـهــا .بــربــط
ق ـصــة ع ــن ه ــوي ــة وال ــدت ــن ب ــال ــذاك ــرة
التاريخية لبالدهما.
ـروز)
ـ
ك
ـي
ـ
ب
ـو
ـ
ل
ـ
ي
ـ
ن
ـ
ي
ل ــم ت ـكــن جــان ـيــس (بـ
ً
م ـص ـ ّـورة األزيـ ـ ــاء ال ـع ــازب ــة ،خــائ ـفــة أو
ّ
مترددة في الساعات التي سبقت والدة
طفلتها األول ـ ــى ،بـعـكــس آن ــا (ميلينا
سميت) الشابة الخائفة والنادمة على
الحمل وال ــوالدة .في غرفة املستشفى
وفي ّ
املمرات وفي تلك الساعات خالل
انتظار موعد الوالدة ،تتشارك املرأتان
ك ـل ـم ــات ق ـل ـي ـلــة ت ـخ ـل ــق راب ـ ـطـ ــا وث ـي ـقــا

ً
األي ــام عندما تتشابك
ي ــزداد ق ــوة مــع
ّ
حـيــاتـهـمــا وت ـت ـعــقــد بـطــريـقــة سـتـغـ ّـيــر
ح ـي ــاة ك ـل ـي ـه ـمــا .جــان ـيــس واحـ ـ ــدة ّ من
أكـثــر الـشـخـصـ ّـيــات الـنـســائـ ّـيــة املـعــقــدة
في سينما املــودوفــار ،ذات املعضالت
األخ ــاق ـي ــة ال ـك ـب ـيــرة ال ـت ــي تـبـحــث عن
ماضيها ورفــات ّ
جدها ورجــال القرية
ال ــذي ــن ُدف ـن ــوا جـمــاعـيــا خ ــال الحقبة
الفرنكية .تجد نفسها فــي حاضرها
تبحث عن هويتها وهوية ابنتها كمن
يقول إن من لم يدفن موتاه ،ال يمكنه
اإلنجاب.
ي ـل ـتــزم أملـ ــودوفـ ــار دائ ـم ــا ب ــال ـح ــوارات
ً
بــدال من الحيل السينمائية ،وجديده
ميلودراما بروح اإلثارة ترجع أساسًا

إلــى الطريقة التي تـنــاول فيها تطور
العالقة بــن املــرأتــن ،حتى تصل إلى
نقطة تصبح فيها جميع األوراق على
الطاولة بعد الكذب وإخفاء ّالحقائق.
ً
لــذلــك ،اخـتــار أملــودوفــار التقشف بــدال
من البحث عن الحمل العاطفي الزائد.
ّ
ك ــان واض ـح ــا م ـنــذ ال ـب ــداي ــة أن هـنــاك
انـفـجــارًا معينًا س ــوف يـحــدث عندما
ت ــأت ــي ل ـح ـظ ــة املـ ــواج ـ ـهـ ــة .امل ـ ــودوف ـ ــار
ّ
مـعــلــم ف ــي تـنـسـيــق ك ــل م ــا يــوجــد بني
يديه .ال أحد يعرف كيف يلعب بشكل
أف ـضــل م ــع نـغـمــات مــوسـيـقــى ألـبــرتــو
إغليسياس .ال أحد يعرف كيف يجمع
مشاهد ولوحة ألــوان خوسية لويس
أل ـكــن مـثـلــه .وبــال ـط ـبــع ،ال أح ــد يـقــدم

األسرار والعار والرعب والجروح التي
لــم تلتئم بـعــد .هـنــا ،فــي ه ــذه األرض،
هـنــاك أن ــاس مــدفــونــون ،دف ـنــوا بشكل
سـ ـ ـ ّـيء .ك ــل شـ ــيء ف ــي ال ـف ـي ـلــم يــأخــذنــا
ّ
يتميز بلمسة
إلى الجزء األخير الــذي
أك ـث ــر وثــائ ـق ـيــة ،ف ــي م ـحــاولــة لـتـعــزيــز
حـقـيـقــة م ــا حـ ــدث ويـ ـح ــدث .ش ـه ــادات
أقارب الضحايا ،املستمدة من الواقع،
ت ـحـ ّـرك ـنــا وتـعـطـيـنــا واح ـ ــدة م ــن أكـثــر
ً
ّ
اللقطات إثارة للصدمة في الفيلم.
نـبــش امل ــودوف ــار فــي ال ـتــاريــخ وتــركـنــا
ف ــي نـهــايــة الـفـيـلــم م ــع مـقــولــة للكاتب
والــروائــي املـعــروف إدواردو غاليانو:
«ال يوجد تاريخ صامت .بغض النظر
عن مقدار امتالكهم له ،كسره ،والكذب
بـشــأنــه ،فــإن الـتــاريــخ الـبـشــري يرفض
أن يغلق ف ـمــه» .يــرفــع أمل ــودوف ــار عالم
ال ــذاك ــرة والـحـقـيـقــة وال ـعــدالــة ،فاجأنا
بـخـطــاب عــن اسـتـعــادة الـهــويــة ،هوية
ت ـك ـمــن وراء ه ـ ــذا وك ـ ــل ال ـق ـص ــص فــي
جميع الـبـلــدان الـتــي لــم تــدفــن موتاها
بعد.

رحيل

ّ
أسطورة فنية واجتماعية سيدني بواتييه ...وداعًا !Sir

مــن أج ــل مـعــرفــة مــن هــو سـيــدنــي بــواتـيـيــه (– 1927
ّ
ً
 )2022وم ــا يـمــثـلــه ف ــي ت ــاري ــخ الـسـيـنـمــا ،عـلـيـنــا أوال
ّ
التوقف عند تاريخ ّ
محدد .1968 :بعد عام واحد فقط
مــن الـسـنــة الـ ّـسـحــريــة لسيدني بــواتـيـيــه ،ال ــذي شــارك
خاللها بثالثة أفــام («إلــى السير»« ،مــع الـحــب»« ،في
دفء الليل»« ،خـ ّـمــن مــن الـقــادم إلــى الـعـشــاء») ،أعلنت
املحكمة العليا فــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة ع ــدم دسـتــوريــة
قوانني مكافحة تمازج األجناس التي كانت سارية في
العديد مــن الــواليــات .فـ ّـي هــذا املـنــاخ االجتماعي وجـ ّـو
ّ
الفصل العنصري والظلم والنضال من أجل الحقوق
ّ
املدنية وفي حقبة كانت قبلة بني رجل أو امرأة سوداء
وشخص آخر أبيض ضد القانون ،نهض بواتييه .كان
ملسيرته في السينما والنضال االجتماعي تأثير هائل
على الثقافة األميركية .في الخمسينيات كــان النجم
السينمائي األسود األعلى أجرًا والوحيد تقريبًا.
م ــراج ـع ــة أف ــام ــه ف ــي أواخـ ـ ــر ال ـخ ـم ـس ـي ـن ـيــات وأوائ ـ ــل
الستينيات تحتوي على الكثير مــن ال ـقــراءة الظرفية
وانعكاسًا كبيرًا لذلك الوقت .عام  ،1961لعب دور رجل
ّ
مصمم على الخروج من الحي اليهودي في «زبيب في
ُ
الشمس» .حالة صراع شخصي لرجل أسود يحارب
التمييز واملجتمع الغريب الذي ال ينتمي إليه وال ّ
يحبه.

وفي «زنابق الحقل» ( )1963حيث حصل على جائزة
ّ
األوس ـكــار ألفـضــل مـمــثــل( ،لـلـمــرة األول ــى فــي التاريخ
ّ
يحصل عليها ممثل أس ــود) ،لعب دور العامل الــذي
ّ
إليهن
يـســاعــد الــراه ـبــات فــي الـحـقــل ،وك ــان بالنسبة
ّ
ملساعدتهن .فــي أواخــر
كأنه الــرجــل الــذي أرسـلــه الله
ّ
الستينيات ،أصبحت أفالم بواتييه تأكيدًا على هويته
ومطالبة باالعتراف بها مثل فيلم «في دفء الليل» الذي
كان ّ
مؤسسًا ملبادئ العدالة .أما ّ
«خمن من القادم إلى
ّ
العشاء» فكان شيئًا آخر ،يتلخص في جملة بواتييه
ً
الشهيرة إلى ابيه «أنت ترى نفسك رجال أســود ،فأنا
ً
ّ
أرى نفسي رج ــا» .مـ ّـرت السنون ًوتــأكــدت أسطورة
بواتييه لألبد .كان بالفعل األكثر أناقة وذكاء وكاريزما
وحيوية على الشاشة.
خالل رحلته من الفقر إلى النجومية ،كان دومًا يسعى
للوصول إلى القيم التي ّ
رباه عليها والداه الفالحان في
ّ
جزر الباهاما .مارس بواتييه مهنًا مختلفة قبل التفوق
ّ
فــي امل ـســرح والــن ـجــاح عـلــى الـشــاشــة الـكـبـيــرة وكسر
الـحــاجــز الـعـنـصــري فــي هــول ـيــوود .ول ــد فــي الــواليــات
املتحدة ،وحصل على الجنسية بعد القبض على والديه
في ميامي .مستفيدًا من جنسيته املزدوجة ،كان يعود
إل ــى ال ــوالي ــات املـتـحــدة ويـعـمــل فــي أي ش ــيء إلرس ــال

األموال إلى والديه .كذب بشأن عمره لاللتحاق بالجيش
وش ــارك فــي ال ـحــرب الـعــاملـيــة الـثــانـيــة كـمـســاعــد طبي.
عندما ّ
تخرج ،استقر في نيويورك وخضع الختبار
فــي املـســرح األميركي الزنجي .فشل فــي املــرة األولــى
ألنه بالكاد كان يقرًا بما يلزم من خداع بسبب لهجته
القوية .كان وقتها ينام في الشوارع ويعمل
الباهامية
ُ
في ّأي تجارة وأصيب ّفي ساقه أثناء التظاهرات في
هارلم .موهبته الهائلة دقت أبواب برودواي ومنها إلى
هوليوود وفتحها على مصراعيها ألجيال قادمة.
ال ـجــانــب األك ـث ــر إث ـ ــارة ك ــان ف ــي رم ـ ّ
ـزي ـت ــه الـسـيــاسـيــة
والعرقية ،من نواح عديدة تشابكت حياته على الشاشة
مــع حـيــاة حــركــة الـحـقــوق املــدنـيــة ومــارتــن لــوثــر كينغ
ّ
نفسه .كان دائمًا ّ
املتمردة
يحب الشخصيات واألدوار
والحازمة بهدوء .دخل التاريخ بصفته أسطورة فنيةّ
ّ
ونضالية أكثر من كونها واحــدة من آخر
واجتماعية
أم ـجــاد هــول ـيــوود الـقــديـمــة .مـسـيــرة بــواتـيـيــه تجسيد
للحكمة الحزينة القائلة بأن النجاح في عالم معاد ال
يجب أن يكون جيدًا مثل ُ ِّاآلخــريــن فقط ،بل يجب أن
يكون أفضل بكثير منهم .لقب بواتييه خالل مسيرته
بـ ـ «ال ـس ـيــر» ،لــم تـعـ ِـطــه إيــاهــا املـلـكــة الـبــريـطــانـيــة ،إنما
السينما.

خالل رحلته من الفقر إلى النجومية ،احتفظ بالقيم
التي رباه عليها والداه الفالحان في جزر البهاما

مشهد من  Memoriaللمخرج أبيتشاتبونغ ويرازيثاكول

zoom

ّ
 :Memoriaرحلة سوريالية تسائل الوعي والوجود
سعيد محمد
املـ ـخ ــرج ال ـت ــاي ـل ـن ــدي أبـيـتـشــاتـبــونــغ
وي ـ ــرازيـ ـ ـث ـ ــاك ـ ــول امل ـ ـ ـتـ ـ ـ ّـوج بــال ـس ـع ـفــة
الــذهـبـيــة ف ــي «م ـهــرجــان ك ــان» (عـلــى
فـيـلـمــه «الـ ـع ــم بــون ـمــي ال ـ ــذي يمكنه
اسـ ـتـ ـحـ ـض ــار ح ـ ـيـ ــواتـ ــه املـ ــاض ـ ـيـ ــة»/
ّ
 )2010يتمتع عن استحقاق بمكانة
األس ـت ـ ّ
ـاذي ــة فــي الـسـيـنـمــا امل ـعــاصــرة.
أفالمه السابقة التي أنتجها جميعًا
بـلـغــة بـ ــاده وف ــي أج ــوائ ـه ــا ،كـســرت
حـ ـ ـ ــدود املـ ـحـ ـل ـ ّـي ــة وفـ ــرضـ ــت نـفـسـهــا
ّ
ّ
عاملية فــي فضاء الفن
ككالسيكيات
ّ
الـ ـس ــاب ــع .وه ـ ــا هـ ــو يـ ـتـ ـف ــوق م ـج ــددًا
ع ـل ــى ن ـف ـســه ف ــي  Memoriaب ــاك ــورة
أعـمــالــه بــالـ ّـلـغــة اإلنـكـلـيـ ّ
ـزيــة (وبـعــض
اإلسبانية)ّ ،
ّ
ّ
وأولـهــا خــارج جغرافية
ً
بــاده وبطاقم غير تايلندي ،منتقال
إلــى كولومبيا ،تلك األرض الجميلة
ّ
الواقعية
الحزينة التي أنجبت للعالم
ال ـ ـس ـ ـحـ ـ ّ
ـريـ ــة ف ـ ــي ال ـ ـ ــرواي ـ ـ ــة والـ ـشـ ـع ــر
والسينما.
ُ
فـ ــي  Memoriaالـ ـ ـ ــذي طـ ـ ـ ــرح أخـ ـيـ ـرًا
ف ــي ال ـص ــاالت ال ـبــري ـطــان ـيــة ،يــأخــذنــا
ويـ ـ ــرازي ـ ـ ـثـ ـ ــاكـ ـ ــول ب ـ ـ ـهـ ـ ــدوء وحـ ــرفـ ـ ّـيـ ــة
الـ ـس ــاع ــات ــي فـ ــي رحـ ـل ــة س ـ ّـوري ــال ـ ّـي ــة
ّ
ذات إيـقــاع مـتــأن تسلب مــنــا البصر
ً
والـ ـسـ ـم ــع ،مـ ـس ــائ ــا ع ـب ــره ــا ت ـجــربــة
الــوعــي بــالــوجــود ّ اإلنـســانــي ومعنى
الزمن ،إلى درجة أنك تبدأ في االقتناع
بـ ــأن امل ــاض ــي والـ ـح ــاض ــر ،واألحـ ـي ــاء
واملـ ـ ـ ــوتـ ـ ـ ــى ،والـ ـ ــواق ـ ـ ـعـ ـ ــي واملـ ـتـ ـخ ـ ّـي ــل
يتعايشون معًا على صعيد واحد.
ال ي ـ ـع ـ ـت ـ ـمـ ــد ويـ ـ ـ ــرازي ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــاكـ ـ ـ ــول ف ــي
أوديـ ـسـ ـت ــه ع ـل ــى ال ـح ـب ـكــة أو ال ـن ـ ّـص
أو الـشـخـصـ ّـيــات ،بــل عـلــى توريطنا
بعمق في حركة الـصــورة والصوت،
تـ ـم ــام ــا كـ ـم ــا هـ ــي الـ ـحـ ـي ــاة ن ـف ـس ـهــا:
صـ ـي ــرورة ح ـسـ ّـيــة دائ ـم ــة ال تخضع
لحبكة مسبقة ،وال ّ
نص مكتوب ،وال
ّ
شخصيات ُم ْص َمتة ،وأشبه بخريطة
ّ
وهمية تقودنا إلى نهاية مفاجئة.

ّ
يبدأ الفيلم في منتصف الليل ،عندما
ت ـس ـم ــع ج ـي ـس ـي ـكــا ض ـج ـي ـجــا عــال ـيــا
فــي درج ــة مــا بــن الـ ـ ّ
ـدوي وااله ـت ــزاز
وص ـف ـت ــه الحـ ـق ــا ل ـخ ـب ـيــر ص ــوت ـي ــات
التقت به بأنه «أشبه بكرة كبيرة من
الـخــرســانــة تـصـطــدم ب ـجــدار معدني
محاط بمياه البحر» ،و«دوي آت من
قلب األرض» .جيسيكا (تلعب دورها
بــاق ـتــدار املـمـثـلــة الـبــريـطــانـ ّـيــة تيلدا
سوينتون) عاملة نباتات انتقلت إلى
كــولــومـبـيــا ل ــزي ــارة أخ ـت ـهــا املــريـضــة
املقيمة هناك .تكتشف سريعًا بأن ال
أحد آخر يسمع ذلك الضجيج الذي
تبدأ بــاإلشــارة إليه باسم «صوتي»
(مي سونيدو» باللغة اإلسبانية) ،إذ
يبدو أنه موجود في أذنيها وحدها.
وب ـعــد أن تـفـشــل فــي تـحــديــد مصدر
واضــح لذلك الضجيج وتستمر في
سـمــاعــه بــانـتـظــام ،تـبــدأ بــالـغــرق في
دوام ــة مــن قـلــق .تسافر إلــى كــل ركن
من أركــان كولومبيا من املدينة إلى
ق ـلــب ال ـغ ــاب ــات (وي ــرازي ـث ــاك ــول لــديــه
اهتمام عتيق بالتناقضات البصرية
واالج ـت ـمــاع ـيــة واملـيـتــافـيــزيـقـيــة بني
امل ــديـ ـن ــة والـ ـ ــريـ ـ ــف) ،وت ـل ـت ـق ــي ب ـع ـ ّـدة
شـخـصـيــات م ـلــونــة سـعـيــا لـفـهــم ما
يـعـنـيــه ك ــل شـ ــيء أص ـب ـحــت تعيشه
م ـنــذ ان ـط ـلــق صـ ــوت ذلـ ــك الـضـجـيــج
داخــل رأسها .رحلة البحث تلك عبر
األمـ ــاكـ ــن وم ـ ــع تـ ـع ــدد ال ـش ـخ ـص ـيــات
ّ
ّ
خضم تساؤالت عميقة
تورطها في
– ومزعجة في بعض األحيان – حول
ّ
اإلنسانيني.
طبيعة الوعي والوجود
ال ـض ـج ـيــج ال ـ ــذي تـسـمـعــه جيسيكا
ُي ـث ـيــر م ــن حــول ـهــا ش ـك ــوك اآلخ ــري ــن
ودهـ ـشـ ـتـ ـه ــم وي ــدفـ ـعـ ـه ــا إلـ ـ ــى الـ ـش ـ ّـك
ّ
العقلية .فهل هــي محض
بـقــدراتـهــا
ّ
سمعية كما تفترض الطبيبة
هلوسة
ّ
ّ
الريفية التي تنصحها باللجوء إلى
ّ
فعالية من حبوب
يسوع كعالج أكثر
الـ «كزاناكس» ،أم أن بعض ما يحدث
مـعـهــا والـشـخـصـيــات ال ـتــي تقابلها

غ ـي ــر واقـ ـ ـع ـ ـ ّـي وم ـ ــن ن ـس ــج ال ـخ ـي ــال؟
بعدما التقت بهيرنان (خــوان بابلو
أوري ـ ـغـ ــو) خ ـب ـيــر ال ـص ــوت ـي ــات ال ــذي
يـحــاول أن يساعدها بالقبض على
طبيعة ضجيج ال يسمعه أحد سواها
عبر استعراض كتالوغ من املؤثرات
ال ـصــوت ـيــة الـسـيـنـمــائـيــة الـسـخـيـفــة،
الحقًا عندما تعود لرؤيته
يبدو لها
ّ
مرة أخــرى كأنه ّ وهــم ،وشخص غير
مــوجــود ،رغ ــم أن ـهــا تـتــذكــر بــوضــوح
سعادتها عندما رافقها لشراء ّ
براد
إلنـ ـع ــاش ال ـن ـب ــات ــات الـ ـت ــي تـ ّ
ـرب ـي ـهــا.
ً
الح ـ ـقـ ــا ت ـل ـت ـق ــي رج ـ ـ ـ ــا أك ـ ـبـ ــر س ـن ــا،
يـ ّـسـمــى أيـضــا ّهـيــرنــان (إلـكــن ديــاز)
الــذي يبدو كأنه روح هيرنان خبير
ال ـص ــوت ـي ـ ّـات وق ـ ــد ت ـق ـم ـ ّـص شـخـصــا
ّ
يصر على أنه لم يغادر
آخر ،رغم أنه ّ
قــريـتــه قــط وأن ــه يـتــذكــر كــل مــا حــدث
لــه مــن أي وقــت مضى وبالتأكيد لم
يلتقها من قبل .وباملثل ،على مائدة
الـعـشــاء ،تـصــدم جيسيكا شقيقتها
(أغ ـن ـيــس ب ــري ــك) وص ـهــرهــا (دان ـي ــال
جيمينيز كــاشــو) عندما قالت إنها
ّ
ّ
شخصية مــا  -كانت
على يقني بــأن
قد ماتت  -ال تــزال على قيد الحياة.
وج ــوده ــا بــأكـمـلــه وه ــي تـتـجـ ّـول في
شـ ـ ـ ــوارع ب ــوغ ــوت ــا ب ـ ــدا وق ـ ــد أص ــاب ــه
ً
االنــزيــاح قليال .ليس اغـتــرابــا دوليًا
ّ
(إسكتلندية في كولومبيا)،
فحسب
بل شيئًا أعمق من ذلــك بكثير .إنها
تنجرف رويـدًا رويـدًا إلى خــارج هذا
العالم.
 Memoriaغ ـي ــر م ـع ـن ـ ّـي بــالـتـقـلـبــات
ال ـ ـن ـ ـف ـ ـس ـ ـ ّـي ـ ــة ل ـ ـج ـ ـي ـ ـس ـ ـي ـ ـكـ ــا ك ـ ـحـ ــالـ ــة
س ـي ـكــولــوجـ ّـيــة ،ب ـق ــدر م ــا ه ــو قـ ــراءة
دق ـي ـق ــة وم ـت ــاب ـع ــة ح ـث ـي ـثــة لـسـيــولــة
وع ـ ّي ـه ــا ب ــال ـع ــال ــم مـ ــن ح ــول ـه ــا مـنــذ
ت ـ ّع ــث ــرت ّ ب ــذل ــك ال ـض ـج ـيــج وراف ـق ـه ــا.
لكنها دقة ،كما ّ
عودنا ويرازيثاكول،
ً
تزيد من الغموض بــدال ّمن تبديده،
ّ
وفـ ــي كـ ــل م ـ ـ ّـرة ت ـح ـ ّـس ب ــأن ــك أدركـ ــت
ّ
إلـ ــى أيـ ــن ت ـم ـضــي الـ ـق ــص ــة ،ت ـج ــد أن

حـ ـي ــاة ج ـي ـس ـي ـ ّكــا ت ـت ـج ــه إل ـ ــى م ـكــان
آخــر ،ال ّ
سيما أنــه يتملكها الفضول
وتستجوب  -بلطف – الشخصيات
الـ ـع ــدي ــدة الـ ـت ــي ت ـل ـت ـقــي ب ـه ــا كـعــاملــة
األنثروبولوجيا جني باليبار حول
ع ـم ـل ـه ــم السـ ـتـ ـكـ ـش ــاف إمـ ـك ــانـ ـي ــات ــه
امل ـح ـت ـم ـل ــة ملـ ـس ــاع ــدتـ ـه ــا عـ ـل ــى ف ـهــم
مأزقها الشخصي ،مما يدخلها في
ً
مـنـعـطـفــات ج ــدي ــدة .ت ـخ ـبــرهــا مـثــا
ع ــامل ــة األن ـث ــروب ــول ــوج ـي ــا ع ــن هيكل
عظمي اكتشف حديثًا لفتاة عاشت
ق ـبــل س ـتــة آالف عـ ــام وقـ ــد وجـ ــد في
جمجمتها ثـقــبّ ،
رب ـمــا ك ــان إلخ ــراج
األرواح الشريرة التي سكنت رأسها
ّ
وأقضت ليلها.
ن ـ ـ ـ ــادرًا مـ ــا ي ـ ـكـ ــون امل ـ ـخـ ــرج وامل ـم ـث ــل
الـ ــذي ي ـق ـ ّـدم الـشـخـصـ ّـيــة األســاسـ ّـيــة
ف ــي ال ـف ـي ـلــم ع ـلــى ت ـنــاغــم تـ ــام وك ـلـ ّـي
كما هما ويــرازيـثــاكــول وسوينتون
فــي  .Memoriaويــرازي ـثــاكــول نفسه

ّ
يورط المشاهد بعمق
في حركة الصورة والصوت
يعاني مــن متالزمة ال ــرأس املنفجر،
وه ــو اض ـط ــراب ن ــوم ن ــادر يستيقظ
املـصــابــون بــه مــن نومهم بإحساس
م ـت ـخ ـ ّـي ــل ل ـس ـم ــاع ـه ــم ص ــوت ــا عــال ـيــا
كــاالنـفـجــار .وســويـنـتــون هـنــا فاتنة
ف ــي قــدرت ـهــا ع ـلــى ت ـقــديــم مـعــانــاّتـهــا
ّ
للحالة ال من ناحية الـتــأزم والذعر،
وإنما فقدان التيقن واالستقرار ،كما
ّ
الفيزيائية على جسدها
التأثيرات
ّ
أيـضــا :الــركــود فــي كتفيها ،والـتــردد
في حركتها ،والطريقة التي تنفعل
ّ
الضجيج إلــى رأسها
بها كلما عــاد ّ
مـ ــرة أخـ ـ ــرى .ل ـكــن ـه ـمــا – أي امل ـخــرج
وامل ـم ـث ـلــة  -م ـعــا ف ــي رح ـل ـت ـه ـمــا إلــى
ّ
أميركا الالتينية وظفا تلك املتالزمة
الغريبة الستعراض طبيعة الشعور

بذلك الضجيج الذي يمأل الرأس وال
يدري به اآلخرون ،وانعكاساته على
الروح والجسد ،أكثر من التنقيب عن
أسبابه .في الفصل األخير من الفيلم
ّ
رمزية
باملشاهدة إلــى
عندما ينتقل ّ
ســوريــال ـيــة مـكــثـفــة ،ال ي ـكــاد ينقذنا
مـ ــن الـ ـتـ ـي ــه ح ـي ـن ـئ ــذ سـ ـ ــوى ح ـض ــور
شخصية جيسيكا (سوينتون) التي
تظل دائـمــا املـحــور األس ــاس للفيلم،
ونستمع لــأصــوات فــي كــل األوق ــات
بأذنيها.
مـ ــع ذل ـ ـ ــك ،ل ـي ــس خـ ـط ــاب Memoria
وع ـظ ـي ــا .وي ــرازي ـث ــاك ــول غ ـيــر معني
كما يبدو باإلجابات بقدر ما يشغله
ّ
الفلسفية :فقد
األسئلة
ويمتعه طرح
ُ
نموت
ـم
ـ
ث
ـي
ـ
ن
ـا
ـ
ع
ـ
ون
ـش،
ـ
ولــدنــا ،ونـعـي
ّ
من دون أن ندرك ملاذا ،أو أين يتوقف
املــاضــي ويـبــدأ الـحــاضــر ،وفــي كثير
مــن األح ـي ــان نفقد حـتــى الــرغـبــة في
معرفة كل ذلك ،ونريد فقط الخالص
من ذلك الصوت املزعج في رؤوسنا.
ّ
ال ـشــركــة امل ــوزع ــة لـلـفـيـلــم ق ــال ــت بــأن
ويـ ــرازي ـ ـثـ ــاكـ ــول اخ ـ ـتـ ــار أن ي ـع ــرض
 Memoriaحـصـرًا فــي دور السينما
ّ
ّ
الرقمية
املنصات
بــدون طرحه على
أو كشرائط «دي .في .دي» .وحتى في
الواليات املتحدة حيث عرض الفيلم
تجاريًا للمرة األولى مع نهاية العام
امل ــاض ــي ،فــإنــه لــن يـتــوفــر فــي جميع
دور الـعــرض فــي وقــت مـتــزامــن ،مما
يعني أن بعض املهتمني بمشاهدته
قد يضطرون لالنتظار عدة أسابيع
أو أشـ ـه ــر حـ ـت ــى يـ ـص ـ ّـل إلـ ـ ــى ص ــال ــة
مجاورة لهم .وهو محق في اشتراطه
ذلك .عمله هذا فن سينمائي مترف ال
يكتمل بدون مشاهدته في السينما،
مع كل ما يتضمنه ذلك من مؤثرات
بـ ـص ـ ّ
ـري ــة وصـ ــوتـ ـ ّـيـ ــة وان ـ ـق ـ ـطـ ــاع عــن
ّ
املألوف واليومي ،وفرصة لتخليص
العيون واألذه ــان من وعثاء سينما
هوليوود التي تطاردنا إلى بيوتنا
ّ
ّ
واملجترة.
بحكاياتها املسطحة
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

ُ ُ ُ
رسل الهاوية

صورة
وخبر

شارك مئات اليابانيين من أتباع ديانة «شنتو» ،أمس في طقس سنوي معروف
ّ
يتمثل في االستحمام في مياه جليدية عندضريح «تيبو زي إيناري» في طوكيو،
تطهير أرواحهم وأجسادهم خالل االحتفاالت الخاصة برأس السنة
بهدف ّ
ّ
الجديدة .واتسم طقس «ميسوغي» هذا العام بالصالة والتضرع النتهاء جائحة
كورونا ،في بلد تسري في بعض مقاطعاته إجراءات شبيهة بحالة الطوارئ
المستمرة لغاية  31كانون الثاني (يناير) الحالي بهدف مكافحة «أوميكرون».
(فيليب فونغ ــ أ ف ب)

ُ
ودمع
الذهب
برحيق
أناجيلكم
آيات
كتبوا
أ
ِ
ِ
ِ
ِ
الورد...
ِّ
وطحني
بخيطان الحرير،
وطرزوا حواشيها
ِ
ِ
عظام ّ
الفراشات
أجنحة
وزغب
القديسني،
ِ
ِ
ِ
ِ
واملالئكة!
ُ
َ َ ُ
بالدماء َ
(تلك التي اعتصرتموها
اكتبوها حتى
ِ
قلوب أعدائكم «األشرار»)!
من ِ
َ ِّ
َ
السماوات النفيس ،ونقطوا حروفها
بماء
أكتبوها ِ
ِ
بشظايا أقمارها ونجوم ّ
مجراتها الخالدة.
ِ
ِ
ْ
ّ
والحرير
للذهب
ّأما أنا (ولنترك جانبًا محبتي
ِ
ِ
ُ
وأجنحة املالئكة!)
الورد
وت
ِ
ويجات ِ
ِ
َ
الظالم
بحبر
أساي وخوفي،
لكتابة
فسأكتفي،
ِ
ِ
ِ
الرخيص
ُ
ُ
َ
ذاك الذي جعلت ُ
موه قبرًا لي ،وقعدتم على سقف ِه
َ
ََ ّ
اآللهة
عروش
مة
بالجمال،
تـتغنون
ِ
والنور ،وعظ ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
والسفاحني.
ُ
ّ
ُ
بحبر زوالي.
وأكتبها
األبدية،
بحبر
أكتبوها
ِ
ِ
َ
 :أكتبوا موتكم!

«ميديا» سليمان ّ
البسام بنسخة بيروتية

ونعيمة وإياد:
رندا ّ
البلد كلو مهزوز!

«أميرة» الفلسطينية
على طاولة البحث

في  27كانون الثاني (يناير)
ّ
يتجدد املوعد مع
الحالي،
حفلة «رقص شرقي حاف» في
«مترو املدينة» (الحمرا) .ففي
سياق األنشطة الفنية ّ
املنوعة
التي يحرص على تنظيمها
مع مراعاة إجراءات الوقاية من
فيروس كورونا ،يدعو الفضاء
البيروتي إلى حضور ّسهرة
مختلفة تمامًا من املتوقع أن
ّ
تقدم للحاضرين جرعات من
املتعة والترفيه وسط األجواء
القاتمة التي تسيطر على البالد.
يحيي املوعد املرتقب ثالثة
فنانني معروفني في هذا املجال،
سبق أن شاهدهم الجمهور في
عروض ّ
عدة من إنتاج «مترو
خالل السنوات املاضية،
املدينة»
ّ
وهم :رندا مخول (الصورة)
ونعيمة يزبك وإياد مالعب.

ّ
تدعو مجلة «فسحة – ثقافية
فلسطينية» بالشراكة مع
«جمعية الثقافة العربية» ،بعد
غد األربعاء إلى جلسة حوارية
ٍ
بعنوان «فلسطني
افتراضية
ُ
والفن املمنوع» ،تناقش الرقابة
على اإلنتاج اإلبداعي في
السياق الفلسطيني على خلفية
فيلم «أميرة» ّ الذي أثار الكثير
من الجدل واتهم بـإساءته
ّ
الفلسطينيني في
لألسرى
سجون االحتالل اإلسرائيلي».
ّ
يشارك في اللقاء املرتقب كل
من :الكاتب واألسير املحرر أمير
ّ
مخول ،املمثلة والكاتبة رائدة
ّ
ومحرر
طه (الصورة) ،الكاتب
مجلة «رمان الثقافية» سليم
البيك ،الكاتب والباحث عبد
الله ّ
البياري والباحثة لبنى طه،
تحاورهم الصحافية واملخرجة
سهى ّ
عراف.

حفلة «رقص شرقي حاف»:
الخميس  27كانون الثاني ـ الساعة
ً
مساء ـ «مترو املدينة»
التاسعة
(الحمرا ـ بيروت) .لالستعالم:
76/309363

ندوة «فلسطني والفن املمنوع»12 :
ً
مساء ـ على
الحالي ـ السادسة
«زوم» (رابط النشاط على موقعنا ـ
رمز الدخول)618513 :

 iMEDEAهو عنوان العرض املسرحي
الجديد الذي ّ
يقدمه املخرج الكويتي
سليمان ّ
البسام ( 1972ـ الصورة)
على خشبة «مسرح املدينة» (الحمرا ـ
بيروت) في  28و 29و 30كانون الثاني
(يناير) الحالي .من رحم قصة زواج
ّ
محطم ،يخرج  iMEDEAالذي ّ
يعد
ً
لألسطورة اليونانية
«تكييفًا مذهال» ً
الشهيرة واستعادة لـ «ميديا»
املسرحية التراجيدية اإلغريقية
التي كتبها يوربيديس ،ليستكشف
الهستيريا األوروبية املعاصرة حول
اإلسالم ّ
وقوة املنصات الرقمية في
تغيير الفضاء السياسي وخلق قصة
رمزية واضحة للصراع في القرن الـ
 .21العرض بمثابة «مشروع بحثي عن
شكل جديد للكتابة املسرحية العابرة
للحدود ،والسعي إليجاد نظم جمالية
أصيلة وعميقة تعتمد بساطة الفضاء
املسرحي وصفاء الخيارات الضوئية

كخيار موازن لكثافة الزخم ُ
الص َوري
ً
والفعل الشاعري في النص ،وصوال
ملعالجة معاصرة ّ
تجسد جوهر
ّ
ّ
اللحظة العربية الراهنة» ،وفق النص
التعريفي الخاص به .وهو يبحث
أيضًا في «الرصيد الرمزي املوسيقي
للمنطقة بتوظيف ألوان املوسيقى
البحرية بعيدًا عن النمطية ،خالقًا
ً
فضاء طقسيًا مفتوح اآلفاق» ،بحسب
القائمني عليه.
إلى جانب حال عمران (الصورة)
وسليمان ّ
البسام ،يشارك في العمل
أسامة جماعي وثنائي Two or the
ّ
 Dragonاملؤلف من عبد قبيسي وعلي
الحوت.
مسرحية  :iMEDEAالجمعة والسبت
واألحد  28و 29و 30كانون الثاني 2022
ً
مساء ـ «مسرح املدينة»
ـ الساعة السابعة
(الحمرا ـ بيروت) .لالستعالم01/753010 :

معرض عارف الريس
 ...جولة مجانية
غد األربعاء ،سيكون
بعد ٍ
ّ
الراغبون على موعد مع جولة
ّ
ّ
مجانية تقودها كلوي تيان
ّ
(ملدة ساعة) في املعرض
االستعادي «عارف الريس:
لوحات ،رسومات ،منحوتات
ّ
املستمر
من  1948حتى »2005
في «غاليري صفير زملر»
لغاية  15كانون الثاني (يناير)
ّ
يضم املعرض مجموعة
الحالي.
ّ
من أعمال التشكيلي والنحات
اللبناني الراحل ( 1928ـ )2005
الذي انشغل بتيمة اإلنسان
والتاريخ،
وعالقته بالطبيعة
ّ
انجذب إلى التجريد ،لكنه
كما
ّ
برحالته الكثيرة في
ر
تأث
أيضًا
ّ ُ
مما ترجم بدخول
غرب أفريقيا،
موتفيات صوفية وفولكلورية
إلى أعماله.
جولة في معرض «عارف الريس:
لوحات ،رسومات ،منحوتات 1948
ـ ـ  :»2005األربعاء  12كانون الثاني
 2022ـ الساعة الرابعة بعد الظهر ـ
«غاليري صفير زملر» (الكرنتينا) ـ
للحجز78/959670 :
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تصميم :رامي عليان

08
زياد حافظ

ماذا ّيعني
التوجه شرقًا؟

مصرف لبنان المضارب األكبر على الليرة
م ـنــذ صـ ــدور الـتـعـمـيــم ال ــرق ــم  161من
م ـصــرف ل ـب ـنــان ،ارت ـف ــع ح ـجــم ال ـت ــداول
اليومي على ّ
منصة «صـيــرفــة» بشكل
كـبـيــر .يمكن تـقــديــر العمليات الناتجة
عــن ه ــذا التعميم بـعــد احـتـســاب الـفــرق
بني معدل صيرفة سابقًا ومعدله بعد
صــدور التعميم ،بنحو  6ماليني دوالر
يــوم ـيــا .ف ــي املـجـمــل ي ـق ـ ّـدر أن مـصــرف
لبنان ّ
ضخ نحو  55مليون دوالر .لكنه
ّ
ف ــي امل ـقــابــل ض ــخ أي ـضــا  2200مـلـيــار
ل ـي ــرة بـحـســب م ــا يـظـهــر ت ـط ـ ّـور الـكـتـلــة
النقدية املتداولة .وبنتيجة كل ذلك ،فإن
ض ـ ّـخ ال ـ ــدوالرات ألـغـيــت كأنها
مفاعيل ُ
لــم تـكــن ،وتــرجــم ذلــك مــن خــال ارتـفــاع
سعر صرف الدوالر .فما جرى تسويقه
بأنه محاولة للجم انهيار الليرة ،هو في
األصل محاولة لبيع الوهم وشراء الوقت
فقط.
فارضًا
161
الرقم
التعميم
صدر
عندما
ً
تسديد سحوبات الزبائن بالدوالر بدال
من الليرة وعلى سعر «صيرفة» صار
ان ـت ـف ــاخ ح ـجــم ال ـع ـم ـل ـيــات ع ـلــى مـنـ ّـصــة
«صيرفة» أمرًا واقعًا .وفيما بدا للوهلة
األولى أن مصرف لبنان يحاول التقريب
بني سعر صيرفة وسعر السوق ّ
الحرة

ّ
وضم املزيد من العمليات السوقية على
امل ـنـ ّـصــة تـمـهـيـدًا لعملية تــوحـيــد سعر
الصرف ،أظهرت الوقائع أن آلية تطبيق
الـتـعـمـيــم الــرقــم  161ك ــان لـهــا مفاعيل
مختلفة لجهة الحفاظ على الهامش أو
ات ـســاعــه أك ـثــر بــن سـعــر امل ـنـ ّـصــة وبــن
سعر السوق الـحـ ّـرّة .ورغــم أن مصرف
لبنان هو من يتحكم بعملية امتصاص
األكبر من الــدوالرات من السوق،
القسم
ّ
وإعــادة ضخها ،إال أن مساعيه فشلت
في السيطرة على تدهور سعر الصرف
ال ــذي قـفــز ســريـعــا ف ــوق  30أل ــف لـيــرة.
وبــاملـنــاسـبــة ،التعميم  161ليس القناة
الوحيدة ّ
لضخ الدوالرات ،فهناك التعميم
 158أيـضــا ال ــذي يحصل بموجبه كل
مـ ــودع ع ـلــى  400دوالر ،ويـ ـت ــردد بني
امل ـصــرف ـيــن أن م ـص ــرف ل ـب ـنــان يـضـ ّـخ
بـمــوجــب ه ــذا التعميم نـحــو  50مليون
دوالر ش ـه ــري ــا ...رغ ــم ك ــل ه ــذا ال ـضـ ّـخ
ت ــواص ــل ال ـل ـي ــرة ت ــده ــوره ــا ،وي ــواص ــل
مصرف لبنان ّ
ضخ الليرات أيضًا .فمنذ
صـ ــدور الـتـعـمـيــم  158ول ـغــايــة ص ــدور
التعميم  ،161ك ــان مـصــرف لـبـنــان قد
ّ
ضخ بالفعل نحو  3200مليار ليرة.
إذًا ،م ــا الـ ـ ــذي ي ــري ــده مـ ـص ــرف ل ـبـنــان

وم ـج ـل ـس ــه امل ـ ــرك ـ ــزي ،ب ــاس ـت ـث ـن ــاء نـفــخ
حصيلة عمليات التداول على «صيرفة»
للزعم بأنها األكثر شرعية بني األسعار
امل ـت ـع ـ ً ّـددة ال ـتــي خـلـقـهــا ًم ـصــرف لبنان
أصـ ــا؟ .فـهــل يــريــد فـعــا وق ــف تــدهــور
سعر الليرة؟ أم أنــه يسعى فقط إلقــرار
ال ـه ـي ــرك ــات ب ـش ـكــل ش ــرع ــي وب ـمــواف ـقــة
املودعني؟ فحتى اآلن لم ُي ّ
سجل أي طعن
بـهــذه الـتـعــامـيــم ،ول ــم يـتـبـ ّـن أن لـهــا أث ـرًا
إيجابيًا على سعر الصرف باستثناء
تهافت املــودعــن لالستفادة مــن الفرق
بني سعر املنصة وسعر السوق الحرة.
ب ــدا األمـ ــر كــأنــه «رشـ ـ ــوة» ج ـمــاع ـيــة ،أو
توزيع للمال العام املطبوع طازجًا .وبدا
كأنه ّ
سياسية لطرف ما من أجل
هدية
ّ
إعانة السلطة املمثلة في الحكومة على
االسـ ـتـ ـم ــرار وال ـت ـح ـض ـيــر لــانـتـخــابــات
ّ
النيابية بعيدًا ّ
يترصدها
عما يمكن أن
م ـ ــن غـ ـض ــب ش ـع ـب ــي بـ ـع ــد ام ـت ـن ــاع ـه ــا
ع ــن تـصـحـيــح األج ـ ــور وسـعـيـهــا لــرفــع
الضرائب (الــدوالر الجمركي) ...األنكى،
أن ســامــة لــم يــوقــف ه ــذه الـخــزعـ ّبــات.
فالهيئة املصرفية العليا التي يترأسها
أص ـ ــدرت ب ـيــانــا ي ــوم ال ـث ــاث ــاء املــاضــي،
وات ـخ ــذت قـ ــرارًا بـتــوجـيــه اإلنـ ـ ــذارات إلــى

نحو  188صرافًا يمتنعون عن تسجيل
عـمـلـيــاتـهــم عـلــى امل ـنـ ّ ّـصــة ،أي أك ـثــر ً من
ثـلــث ال ـصــرافــن امل ــرخ ـص ــن .أص ــا ما
ال ــداع ــي لـتـسـجـيــل ك ــل هـ ــذه الـعـمـلـيــات
على املـنـ ّـصــة طــاملــا أن عمليات تحويل
األمــوال من الليرة إلى الــدوالر ال تعكس
ح ـق ـي ـقــة ال ـط ـل ــب الـ ـس ــوق ــي ،وأن ه ـنــاك
الـكـثـيــر م ــن الـعـمـلـيــات الـكـبـيــرة املغفلة
عــن الهيئة ،رغــم أن مشاهدها ت ـ ّ
ـرددت
على وسائل التواصل االجتماعي ،مثل
الفيديوهات التي قيل بأنها تعود ألحد
ال ـص ــراف ــن ال ـ ــذي ي ــدع ــى «ع ـل ــي الـنـمــر»
بالليرات
والــذي كان يشتري ال ــدوالرات
ّ
الــواردة إليه بصناديق ّ
مكدسة ومغلفة
بشكل محترف ،أي أنها ال تأتي إال من
مـصــرف لـبـنــان .س ــواء كــان علي النمر
امل ـعــروف ،أو غـيــره ،فــإن املـضــاربــة على
الـلـيــرة هــي الـنـمــط الـســائــد فــي ال ـســوق،
وه ــو نـمــط ال يـمــارســه الـقـطــاع الـخــاص
فقط ،بل مصرف لبنان أيضًا ،ألن آلياته
تخلق قنوات املضاربة وتوقفها أحيانًا.
فعندما ّ
قرر املركزي أن يمنع املصارف
مــن امل ـتــاجــرة بـشـيـكــات ال ـ ــدوالر ،فجأة
ص ــار لـسـعــر دوالر ال ـش ـيــك املـصــرفــي
ق ـي ـم ــة أك ـ ـبـ ــر م ـ ــن ق ـي ـم ــة س ـح ـب ــه عـلــى

كونتوار املصارف بكل ما يترتب على
ذلك من عمليات بيع وشراء ومضاربة،
وقــد استمر األمــر لفترة طويلة قبل أن
ّ
يقرر مصرف لبنان رفع سعر الــدوالر
امل ـصــرفــي م ــن  3900إل ــى  8000لـيــرة
بشكل مفاجئ وبال إعالن موجبات أو
خلفياتً .
فلنأخذ مـثــا نـتــائــج التعميم  161في
األي ــام األخ ـيــرة مــن عــام  .2021فخالل
أس ـب ــوع ــن ضـ ـ ّـخ م ـص ــرف ُل ـب ـنــان نحو
 55مـلـيــون دوالر ،وق ــد اســت ُـبــدلــت هــذه
الدوالرات سحوبات بالليرة تقدر بنحو
 1200مليار ليرة ،علمًا بأن ّ
معدل سعر
الصرف على ّ
املنصة بلغ  22766ليرة
مقابل الدوالر الواحد في الفترة نفسها،
ما يعني أن الكتلة ّ
الحرة بالليرة اللبنانية
الـتــي مــا زال ــت مـتــداولــة فــي الـســوق تبلغ
 1000مـلـيــار ل ـيــرة ،وقيمتها السوقية
بالدوالر توازي  33مليون دوالر بسعر
 30ألــف لـي ّــرة لكل دوالر ،أي  %60من
كل ما ضخه مصرف لبنان في السوق.
بــال ـف ـعــل ،خ ـط ــوة ك ـه ــذه ت ـش ـيــر إلـ ــى أن
مـصــرف لـبـنــان بـقـيــادة ســامــة ونــوابــه
األربعة ومديري املالية العامة واالقتصاد
هم املضاربون األكبر على الليرة.
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مشروع إعادة إنتاج السلطة

التمويل بالمال العام
ّ
ﺗﻄﻮر اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ )ﻣﻠﻴﺎر ل .ل(.

نور خليل رزق
ّ
س ـم ـحــت ه ـيــاكــل ال ــرق ــاب ــة ال ـه ــش ــة في
لـبـنــان بــإبــاحــة امل ــال ال ـعــام وتعريضه
ل ـحـ ّ
ـريــة ال ـت ـصـ ّـرف الـسـيــاســي وأدوات
ال ـس ـي ــاس ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـف ــاش ـلــة.
ّ
ف ـ ـعـ ــواقـ ــب اإلنـ ـ ـف ـ ــاق املـ ـتـ ـف ــل ــت وع ـ ــدم
وض ـ ــوح ال ـخ ـطــط ال ـح ـكــوم ـيــة تـسـ ّـبــب
ف ــي نــزيــف حـ ـ ّـاد ف ــي الـخــزيـنــة الـعــامــة
وك ـش ـف ـه ــا أم ـ ـ ــام ال ـ ــدي ـ ــون ال ـخ ــارج ـي ــة
فــي وق ــت ك ــان يـفـتــرض فـيــه أن ُيـ ّ
ـوجــه
اإلن ـف ــاق ن ـحــو س ـيــاســات اسـتـثـمــاريــة
ورع ــائـ ـي ــة وت ـن ـم ــوي ــة .وعـ ـل ــى امـ ـت ــداد
السننيَ ،
وحده املواطن َمن ّ
تحمل وزر
إخفاق املسؤولني في إدارة املال العام
وه ــدره فــي مــزاريــب الـفـســاد ومراكمة
الديون .أما هم ،فقد نجحوا في إعادة
تموضعهم وتعزيز مراكزهم .

ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺪﻳﻦ

دورة األعمال السياسية
ال يرتكز الـنـشــاط االقـتـصــادي فــي أي
بلد كان إلى سلوك األسواق واألطراف
الفاعلة فيها فحسب ،بل على وجود
اق ـ ـت ـ ـصـ ــاد سـ ـي ــاس ــي أي ـ ـضـ ــا ي ـت ـفــاعــل
م ــع ال ــدواف ــع االق ـت ـصــاديــة والـ ـق ــرارات
السياسية .كــان االقـتـصــادي الشهير
وي ـل ـي ــام نـ ــوردهـ ــاوس ّأول م ــن قـ ـ َـارب
بــن مفهوم التأثير السياسي ودورة
األعـ ـم ــال االق ـت ـص ــادي ــة ،لـيـخـلــص إ ّلــى
ّ
الفكرة القائلة بأن السياسيني ،بغض
النظر عن انتمائهم الحزبي ،يحاولون

ﻧﻔﻘﺎت ﺟﺎرﻳﺔ

ﻧﻔﻘﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

*

٧٫٥٢١

٨٫١٥٦

٦٫١٨٣

١٫١٩٣

١٫٣٨٢

٨٣٢

١٠٫٥٦٥

١٢٫٩٢٥

١٠٫٩٨٣

٢٠١٧

٢٠١٩

٢٠١٨

* ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺮواﺗﺐ واﻷﺟﻮر واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻬﺎ ،ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ،ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ
واﻟﻤﻮاﻃﻦ ٢٠٢٠
اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ
اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻮازﻧﺔ
ِ
ِ

تـعـظـيــم فـ ــرص إعـ ـ ــادة ان ـت ـخــاب ـهــم من
خــال خلق بيئات اقتصادية مؤاتية
فــي الـفـتــرة ال ـتــي تـسـبــق االنـتـخــابــات.
وإلـ ـ ــى ج ــان ــب ال ـ ـ ـ ــدورات االق ـت ـص ــادي ــة
امل ـع ــروف ــة ،ص ــاغ ن ــورده ــاوس نظرية

)أوسماني سيمانكا ــ كوبا(

ُ
تـعــرف ب ـ ــ«دورة األع ـمــال السياسية»،
ه ــي املـيــل املـفـتــرض للحكومات إلــى
و ّ
تبني سياسات ّ
مالية ّ
توسعية  -وفي
كـثـيــر م ــن األحـ ـي ــان س ـي ــاس ــات نـقــديــة
أيـ ـض ــا  -فـ ــي س ـ ـنـ ــوات االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات.

وفــي هــذا السياق ،تبدأ دورة األعمال
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ح ـ ــن تـ ـب ــاش ــر ال ـس ـل ـط ــة
ّ
ب ــال ـت ـ ّ
ـوس ــع امل ــال ــي ال ـ ــذي يــت ـخــذ شكل
خـ ـ ـف ـ ــوض ـ ــات ض ــريـ ـبـ ـي ــة ب ــالـ ـسـ ـه ــول ــة
نفسها التي يزداد بها اإلنفاق ،أو من
خــال زيــادة الكتلة النقدية بني أيدي
املــواطـنــن .وتنتهي ّهــذه ال ــدورة عند
عـ ــودة س ـيــاســة ال ـت ـقــشــف ب ـعــد إع ــان
ن ـتــائــج االن ـت ـخ ــاب ــات ،أي ح ــن تـكــون
السلطة قد أعادت تموضعها.
ّأم ّـ ـ ــا الـ ـب ــاح ــث ك ـي ـن ـيــث روغـ ـ ـ ــوف فـقــد
فــضــل تسمية هــذه الـظــاهــرة ب ـ ــ«دورة
امل ـي ــزان ـي ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة» وذل ـ ــك بـحـكــم
سيطرة الحكومة على امليزانية ،وهي
ّ
ّ
مصب تــوزع
أكثر مــا ُيظهر َ بــوضــوح
املــال العام املنفق .فقد ّ الحــظ روغــوف
ّ
أن اإلن ـفــاق ال ـعــام يـتــدفــق فــي سـنــوات
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات فـ ــي مـ ـق ــاب ــل ان ـخ ـف ــاض
مـلـحــوظ فــي ال ـضــرائــب ،مــا يسفر عن
عجز كبير في املوازنة .بمعنى أوضح،
ت ـق ــوم ال ـح ـك ــوم ــات ق ـب ــل االن ـت ـخ ــاب ــات
ب ـخ ـفــض ال ـض ــرائ ــب وزي ـ ـ ــادة اإلن ـف ــاق
«االستهالكي» بشكل كبير .واإلنفاق
االستهالكي هــو مــا ُيـعــرف بالنفقات
ّ
ّ
املخصصات
الجارية التي تتخذ طابع
وال ـ ـ ــروات ـ ـ ــب واألج ـ ـ ـ ـ ــور وم ـل ـح ـق ــات ـه ــا،
وم ـع ــاش ــات ال ـت ـقــاعــد وب ـعــض املـنــافــع
االجـتـمــاعـيــة األخ ـ ــرى .ه ــذا ال ـنــوع من
اإلن ـفــاق لــه تــأثـيــر مـبــاشــر وف ــوري في
املدى القصير على معيشة املواطنني،
ّ
فـتـتـجــلــى ال ــزي ــادة فــي ال ــرات ــب بــزيــادة
ّ
فــي االس ـت ـهــاك ،وتـحــسـ ٍـن فــي الــوضــع
امل ـع ـي ـش ـ ّـي ،وذلـ ـ ــك ع ـل ــى ع ـك ــس تــأثـيــر
اإلن ـف ــاق «االس ـت ـث ـمــاري» ال ـه ــادف إلــى
تحسني بنية االقتصاد وقــوى العمل
ّ
واإلنتاج وما الى ذلك ،ألن األخير يكون
ع ـبــر م ـش ــاري ــع طــوي ـلــة األم ـ ــد يصعب
تـنـسـيــق إك ـمــال ـهــا ق ـبــل االن ـت ـخ ــاب ــات.
ّ
كـمــا أن احـتـمــال وج ــود مـشــاريــع غير
مكتملة في وقت االنتخابات يمكن أن
يخلق ّ
ّ
السلبية تجاه السلطة،
جوًا من
وق ــد ُيـنـظــر إلـيـهــا بكونها غـيــر ق ــادرة
ع ـل ــى إك ـ ـمـ ــال املـ ـش ــاري ــع واس ـت ـق ـط ــاب
االستثمارات التي وعدت بها .انطالقًا
ّ
ُّ
من هنا ،تفضل السلطة الحاكمة (كل
َم ــن ف ــي الـسـلـ ّطــة ُيـنّـظــر إل ـيــه ف ــي هــذه
الحالة على أنه ممثل فيها ،إذ يهدف
إل ــى تعظيم فــرصــه فــي الـحـفــاظ على
منصبه واستحكام القوة أو الوصول
إلـيـهــا ،س ــواء أك ــان ينتمي إلــى الجهة
التي ّ
أقرت اإلنفاق أم إلى التي صادقت
عليه) خفض الضرائب وزيادة النفقات
الجارية والتحويالت املالية (أي التي
تـ ـب ــرز بـ ــوضـ ــوح ويـ ـمـ ـك ــن اس ـت ـش ـع ــار

ّ
قيمتها) من أجل إيهام الناخبني بأن
الـحـكــومــة قــامــت أخ ـي ـرًا بـعـمــل ممتاز
ّ
في إدارة البالد ،وأن األمــور قد تتجه
إلى األفضل في حال أكملت الحكومة
عـمـلـهــا .أم ــا ف ـتــرة االن ـت ـعــاش والـنـمــو
االق ـت ـصــاد
ال ـق ـص ـيــرة ال ـت ــي ي ـش ـهــدهــا ّ
واملجتمع قبل االنتخابات فإنها تأتي
نتيجة سياسة االنفالش والتضحية
باألموال العامة في حسابات سياسة
ق ـص ـي ــرة األج ـ ـ ــل سـ ــرعـ ــان مـ ــا ت ـت ـب ـ ّـدل
لتفرض الحكومة بعد ذلك سياستها
التقشفية للقضاء عـلــى خـلــل الـســوق
ّ
والـتـضــخــم والـبـطــالــة والـعـجــز الكبير
في املوازنة العامة.

الشفافية المالية

ُت ـعـ َّـرف شفافية املــالـيــة الـعـ ّ
ـامــة على
ّأن ـه ــا االن ـف ـت ــاح ت ـج ــاه ع ـ ّ
ـام ــة ال ـنــاس
ح ــول هـيـكـلـيــة ووظ ــائ ــف الـحـكــومــة،
ونــوايــا السياسة املالية ،وحسابات
الـقـطــاع ال ـعــام .وتستخدم الشفافية
املــالـيــة كــوسـيـلــة لـتـعــزيــز االنـضـبــاط
املــالــي وتـحـســن أداء الـقـطــاع الـعــام،
وزيادة املساءلة ،ومكافحة الفساد.
ي ـك ـم ــن دور ال ـش ـف ــاف ـي ــة امل ــالـ ـي ــة فــي
إيـ ـص ــال امل ـع ـل ــوم ــات ال ــواضـ ـح ــة عــن
عـ ـمـ ـلـ ـي ــة اإلنـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق إلـ ـ ـ ــى الـ ـن ــاخـ ـب ــن
واملـشـ ّـرعــن على حـ ٍّـد س ــواء .وبحكم
الواقع الذي يفرض تفاوتًا بني الدول
بشأن مشاركة الشعب في املوازنة أو
ّ
االط ــاع عليها ،يميل الناخبون في
ال ــدول ذات الشفافية املالية العالية
ً
إلـ ــى م ـعــاق ـبــة ال ـس ـيــاس ـيــن ب ـ ــدال من
إعـ ـ ــادة ان ـت ـخــاب ـهــم ف ــي حـ ــال فشلهم
في إدارة املال العام ومراكمة الديون
وزيـ ــادة الـعـجــز فــي امل ــوازن ــة .أم ــا في
البلدان التي تنعدم الشفافية املالية
ف ـي ـهــا ،فـيـصـعــب وص ـ ــول الـنــاخـبــن
إل ــى مـعـلــومــات كــافـيــة ب ـشــأن عملية
اإلنفاق ،كما يصعب عليهم مساءلة
السياسيني ومحاسبتهم.
ي ـح ـتــل ل ـب ـن ــان م ــوق ـع ــا بـ ــن  %10مــن
ّ
الـ ـبـ ـل ــدان األق ـ ـ ــل ش ـفــاف ـيــة ف ــي ال ـع ــال ــم.
فقد ّ
سجلت مــوازنــة عــام  2017عالمة
( )100/3وموازنة عام )100/6( 2019
ّ
في مؤشر الشفافية املالية ،في حني بلغ
ّ
ّ
املتوسط العاملي ( ،)100/42وتخطته
ّ
مـ ــوازنـ ــات كـ ــل م ــن األردن ()100/63
واملغرب ( .)100/45جاءت موازنة عام
 2017بـعــد انـقـطــاع طــويــل فــي إص ــدار
العامة ّ
ّ
امتد منذ عــام 2005
املــوازنــات
ودام الثـنـتــي عـشــرة سـنــة مــن اإلنـفــاق
والجباية غير القانونية التي ّ
تمت من
دون رقــابــة أو محاسبة لالنتهاكات
املستمرة بحق الدستور واملــال العام.

على أبواب االنتخابات
النيابية يدخل لبنان
في دورة أعمال
سياسية أداتها
التضحية بالمال العام

ّ
وقد ّ
سجل مؤشر الرقابة على املوازنة
ُ
َ
َّ
عــامــة ( )100/11بعد أن كــانــت تــمــرر
ُ
لـلـمـجـلــس ال ـن ـيــابــي وتـ ـق ـ ّـر ف ــي نـهــايــة
املهل الدستورية مــن دون مناقشتها
ّ
وسجلت عالمة
أو االعـتــراض عليها،
(ص ـفــر) مــن حـيــث مـشــاركــة املــواطـنــن
في مسح املوازنة املفتوحة لعام .2019
كــانــت امل ــوازن ــات قـ ــادرة عـلــى إيـضــاح
الـكـثـيــر م ــن ال ـس ـيــاســات املــال ـيــة الـتــي
انتهجتها الحكومات طيلة السنوات
ّ
املاضية ،لكن انعدام مستوى الشفافية
املــالـيــة وض ـعــف أج ـهــزة الــرقــابــة حــاال
ّ
دون اط ــاع ال ـنــاس عـلــى آلـيــة اإلنـفــاق
وقنواته .فكيف ُس ِمح باإلنفاق طوال
تـلــك الـسـنــن وعـلــى م ــرأى مــن مجلس
ش ـ ــورى الـ ــدولـ ــة وديـ ـ ـ ــوان امل ـحــاس ـبــة؟
وأين كان املجلس النيابي عن مراقبة
اإلن ـ ـفـ ــاق واس ـت ـش ـع ــار خ ـط ــر ال ــدي ــون
امل ــرتـ ـفـ ـع ــة ال ـ ـتـ ــي ال طـ ــائـ ــل م ـن ـه ــا وال
جدوى؟
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هي حصة
الرواتب واألجور
والمنافع الملحقة
من نفقات الموازنة
ّ
المقدرة بحسب موازنة
المواطنة والمواطن
في عام 2020

ّ
التسيب المالي
بما أن السياسة ً املالية ال يمكن لها
ّ
أن تكون مستقلة عن جــدول األعمال
السياسي ،تصبح العملية السياسية
أحـ ــد أهـ ــم ال ـت ـف ـس ـيــرات ال ـت ــي تعكس
حركة دورة األعمال االقتصادية في
ّ
البالد .فقد شكلت فترة التسعينيات
ف ـتــرة ان ـف ــاش وج ـم ــوح ف ــي اإلن ـفــاق
بغير حـســاب .حينها بــدأت النفقات
االستثنائية غير املشهودة مــن قبل
ت ـظ ـهــر ف ــي عـ ــام  1992إثـ ــر ان ـت ـخــاب
مجلس نيابي جديد ومجيء حكومة
الرئيس الراحل رفيق الحريري ،حيث
ازدادت أج ــور الـعــامـلــن فــي الـقـطــاع
ال ـ ـعـ ــام بـ ـح ــوال ــى  %120تـ ــم دف ـع ـهــا
خ ــال الـشـهــر األخ ـيــر مــن سـنــة 1991
وال ـش ـه ــر األول م ــن س ـنــة  .1992تال
ذلــك تصحيح فــي األج ــور عــام 1996
على ضوء انتخابات برملانية .ومنذ
ذلــك الــوقــت لــم يتم تصحيح األجــور
إال فــي نهاية عــام  2008على أعتاب
سـنــة االن ـت ـخــابــات الـبــرملــانـيــة أيـضــا،
فـ ُـرفــع الـحــد األدن ــى لــأجــور إلــى 500
ّ
ألــف لـيــرة ،وأعطيت زي ــادات ملوظفي
ّ
القطاع العام ومن ضمنهم املعلمون
والـعـسـكــريــون كـمــا ُصـ ِّـحـحــت روات ــب
ال ـق ـضــاة وروات ـ ــب أس ــات ــذة الـجــامـعــة
الـلـبـنــانـيــة ف ــي ال ـس ـنــن ال ـتــي سبقت
عــام ( 2013وهــو الـعــام الــذي كــان من
ُ
امل ـف ـتــرض أن ُت ـج ــرى فـيــه انـتـخــابــات
ب ــرمل ــانـ ـي ــة) .وأق ـ ـ ـ ـ َّـرت س ـل ـس ـلــة ال ــرت ــب
والرواتب عام  2017كذلك في الفترة
التي سبقت االنتخابات األخيرة عام
.2018
إذًا ،في قــراءة بسيطة ألرقــام النفقات
ال ـج ــاري ــة ق ـبــل س ـن ــوات االن ـت ـخــابــات،
ّ
يظهر جليًا أن الـحـكــومــات جميعها
ً
قــد مــارســت بالفعل شكال مــن أشكال
«دورة األع ـ ـ ـمـ ـ ــال الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة» مــن
أجـ ــل إعـ ـ ــادة ت ـمــركــزهــا ف ــي الـسـلـطــة.
َ
وعـ ـل ــى امـ ـ ـت ـ ــداد الـ ـسـ ـن ــوات لـ ــم ت ـحــظ
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات فـ ــي قـ ـط ــاع ال ـت ـع ـل ـيــم
والصحة والزراعة والصناعة واملياه
وغيرها على فرصة االستحواذ ولو
على جزء بسيط من نفقات الخزينة،
ّ
إنما توزع املال العام بني فوائد خدمة
الــديــن ال ـعــام ورواتـ ــب فـقــدت قيمتها
الحقيقية وضاعفت نسبة التضخم
عبر الزمن.
ف ــي ه ــذه ال ـس ـنــة ون ـح ــن ع ـلــى أع ـتــاب
انتخابات برملانية جديدة ،قد نشهد
حلحلة جميع القضايا العالقة على
أس ـ ـ ــاس الـ ـتـ ـم ــوي ــل .ب ـ ـ ــدءًا بـتـصـحـيــح
األج ـ ـ ــور ف ــي ال ـق ـط ــاع الـ ـع ــام وزيـ ـ ــادة
التعويضات ،مــرورًا بإطالق البطاقة
ال ـت ـم ــوي ـل ـي ــة ومـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدات ب ــرن ــام ــج
«أمان» االجتماعي .وعليه ،ستتسارع
الـ ـخـ ـط ــوات مـ ــا بـ ــن الـ ــدولـ ــة وال ـب ـن ــك
ال ــدول ــي السـ ـت ــدراج الـ ـق ــروض بـشــأن
هــذه املـشــاريــع االجتماعيةُ ،لت َ
ترجم
ب ـع ــد فـ ـت ــرة فـ ــي ان ـ ـفـ ــراجـ ــات بـسـيـطــة
ّ
وشكلية على صعيد األسر واملجتمع
إلـ ــى ح ــن االس ـت ـح ـق ــاق االن ـت ـخ ــاب ــي.
ّ
لكن ،في ظــل انـعــدام الشفافية املالية
وازدواجية تحصيل األموال والرقابة
ّ
ع ـلــى ص ــرف ـه ــا ،ف ـ ــإن ج ـ ــزءًا ك ـب ـي ـرًا من
األم ـ ــوال سـيـتـسـ ّـرب إل ــى خ ــارج خطة
اإلن ـ ـ ـفـ ـ ــاق املـ ـت ًـ ـف ــق ع ـل ـي ـه ــا ،وس ـي ـن ــال
الشعب ّ
حصة أقــل بكثير من األمــوال
ّ
املجلوبة على حسابه ،ليتكبد بعدها
املـ ــواطـ ــن وحـ ـ ــده عـ ـ ـ َ
ـبء دف ـ ــع ال ــدي ــون
وفوائدها .ومجددًا ،ستعود الحكومة
ّ
وتتكرر معاناة
إلى برنامج التقشف
الشعب إثر التضخم الكبير والبطالة
ونقص املعونات االجتماعية.
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مقال

ضرورات إعادة هيكلة مصرف لبنان

نحو «تحقيق االستقرار في األسعار»
توفيق شمبور *
ّ
ُ
ُ
تجمع الخطط التي تـطــرح لحل األزم ــة املالية على
ضــرورة إعــادة هيكلة القطاع املصرفي للتأسيس
النـطــاقــة جــديــدة تـهــدف إلــى ُتصويب نـشــاط هذا
القطاع في تثمير الودائع التي ت َعهد إليه في تطوير
تمويل فساد السلطة السياسية.
االقتصاد ال في
ّ
ّ
التوجه يتطلب أن يتضمن في أولوياته
نجاح هذا
إع ــادة هيكلة مـصــرف لـبـنــان ولـجـنــة الــرقــابــة على
املصارف .بالنسبة ملصرف لبنان ،إن إعادة الهيكلة
مطلوبة ليس فـقــط بسبب الفجوة الكبيرة التي
ُ
اكتشفت فــي حساباته بــن مــوجــوداتــه والتزاماته
ّ
املسببات الرئيسية
بالعمالت األجنبية وكانت من
لــأزمــة ،بــل أيـضــا استجابة ملقتضيات التطورات
ّ
واملتنوعة التي حصلت بعد إنشائه لخالفة
العديدة
بنك ســوريــا ولـبـنــان فــي إص ــدار وإدارة النقد في
ّ
ستينيات القرن املاضي.
منتصف
ال ـت ـط ـ ّـورات ب ــدأت ف ــي مـطـلــع الـسـبـعـيـنـيــات بــإعــان
الرئيس األميركي نيكسون ّ
فك االرتباط بني الذهب
وال ــدوالر ،ما نجم عنه انهيار نظام سعر الصرف
الثابت املستند عليهما بمقتضى اتفاقيات «برينت
وودز» وولــوج العالم في ما ُاصطلح على تسميته
ن ـظــام سـعــر ال ـصــرف ال ـعــائــم .ت ــاه ن ـمـ ّـو مضطرد
فــي األدوات واألس ــواق املالية مــع اتـجــاه لعوملتهما.
ك ـمــا ح ـص ـلــت اك ـت ـش ــاف ــات مــده ـشــة ف ــي م ـجــاالت
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وتبلورت نزعة
ّ
عاملية متنامية في اتجاه تبني آليات السوق دعمها
انهيار العديد من األنظمة االشتراكية وانضواء عدد
متزايد من الــدول في منظمة التجارة العاملية التي
انطلقت من فكرة تخفيف ورفع القيود أمام انتقال
السلع لتنتهي إلى تشجيع تحرير القيود أمام تأدية
الخدمات في ّ
مقدمتها الخدمات املصرفية واملالية.
أفرزت هذه التطورات ّ
تغيرات عميقة في بيئة عمل
وفي أهداف ومهام ومسؤوليات وصالحيات وإدارة
ورقابة املصارف املركزية ،ودفعت العديد من الدول،
وال سيما في أوروبــا الغربية والشمالية إلى إعادة
هيكلة مصارفها املركزية لتتناسب مع التغييرات.
بالنسبة ملـصــرف لـبـنــان ،األم ــور املـلـ ّـحــة فــي إعــادة
هيكلته تتضمن التالي:
 -1ض ــرورة توضيح اإلط ــار القانوني الــذي يحكم
مـهـ ّـمـتــه األســاس ـيــة وال ـتــي يـجــب أن تـكــون تحقيق
«االستقرار في األسعار».
ّ
 -2ضرورة فصل نشاطات مصرف لبنان املتعلقة
بــال ـت ـن ـظ ـيــم واإلش ـ ـ ـ ــراف ع ـل ــى امل ـ ـصـ ــارف ،وأي ـض ــا
ن ـشــاطــات لـجـنــة الــرقــابــة عـلــى امل ـص ــارف وهـيـئــات
أخ ـ ــرى وإل ـح ــاق ـه ــا بـهـيـئــة ج ــدي ــدة ي ـتــم إن ـشــاؤهــا
لترعى جميع شؤون املصارف واملؤسسات املالية
وشــركــات الـضـمــان وغ ـيــره ...أي على النمط الــذي
اعتمدته ال ــدول األوروب ـي ــة (فــي أملــانـيــا ال ـ ــ،BAFIN
في سويسرا الـ ــ ،FINMAفي انكلترا ال ــ ،FSAفي
بلجيكا الـ ،CBFAوفي فرنسا الـ ...ACPوغيرها) .
 -3إرساء حوكمة جديدة في إدارة مصرف لبنان
محورها تعديل اإلط ــار القانوني لعمل املصرف
وإدارته ورقابة عملياته وأعماله على النحو املعتمد
في ً املصارف املركزية الرائدة.
أوال ،فــي ض ــرورة توضيح اإلط ــار القانوني الــذي
يحكم مهمة مصرف لبنان األساسية والتي يجب
أن تكون «االستقرار في األسعار»ّ ،
تنص املادة 33
من قانون النقد والتسليف على أن املجلس املركزي
مل ـص ــرف ل ـب ـنــان ه ــو ال ـج ـهــة صــاح ـبــة الـصــاحـيــة
«بوضع السياسة النقدية للمصرف» ،لكن املادة
 65من الدستور تشير إلى أن مجلس الــوزراء هو
ّ
املخولة «بــوضــع السياسة العامة للدولة
السلطة
في جميع املجاالت» من دون أي استثناء ،ما يعني
ضمنًا أن املجلس هــو صاحب الكلمة األول ــى في
ما خـ ّـص السياسة النقدية على األقــل بعناوينها
وخطوطها العريضة.
الـتـبــايــن الـســابــق عـكــس تباينًا فــي املــواقــف على
صعيد التطبيق العملي .فرئيس الحكومة السابق

السيد حسان ديــاب أعلن في إحــدى تصريحاته
«إن م ـصــرف لـبـنــان ه ــو امل ـس ــؤول ع ــن الـسـيــاســة
النقدية»
ّ
وق ـبــل عـ ــدة أيـ ــام ذك ــر رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة السيد
ميشال عون «أن حاكم مصرف لبنان هو املسؤول
عن حماية العملة الوطنية» .واضح أن ّ
هم االثنان في
ّ
ما أعلناه ،كان تبرئة كل من الحكومة والعهد من
أي مسؤولية عن انهيار سعر صرف الليرة .لكن
في املقابل ،أعلن حاكم مصرف لبنان في إطاللة
تلفزيونية من مكتبه مطلع العام املاضي ،للتعليق
«إن
على انـتـقــادات الــرئـيــس دي ــاب ملـصــرف لبنان ً
املصرف اعتمد سياسة االستقرار النقدي عمال
وتقيدًا بـ«بيانات طلب الثقة» لجميع حكومات ما
بعد  »1993ما يعني ضمنًا )1 :إن مجلس الوزراء
هو املعني بالتقرير املبدئي بموضوع االستقرار
النقدي )2 ،وليس هناك قــرار صريح صــادر عن
مجلس الوزراء بخصوص هذا املوضوع.
أخـيـرًا ،أشــار السيد سعادة الشامي نائب رئيس
الحكومة وعضو الوفد املفاوض مع صندوق النقد
الدولي في حديث لصحيفة «السهم» «إن ملصرف
لـبـنــان اسـتـقــالـيـتــه فــي تـقــريــر الـسـيــاســة النقدية
وسياسة سعر الصرف».
هــذا االلـتـبــاس بــن املـســؤولــن وغيرهم فــي تحديد
صاحب الصالحية بموضوع االستقرار
مــن هــو ّ
ال ـن ـقــدي ب ـكــل مـفـصــل م ــن مـفــاصـلــه يـمـكــن فهمه
ُوت ـف ـس ـيــره ع ـلــى أن ــه بـسـبــب اس ـت ـع ـمــال نـصــوص
أدر ّج ــت فــي قــانــون النقد والتسليف للتعامل مع
متطلبات تحقيق االسـتـقــرار النقدي وفـقــا لنظام
حاليًا في
«سعر الصرف الثابت» ويتم استعمالها
ّ
ظل سيادة «نظام سعر الصرف العائم» ومتطلبات
هذا النظام أكثر ّ
تنوعًا وتعقيدًا.

يجب تعديل قانون النقد
والتسليف لتوسيع
مهمة مصرف لبنان من
المحافظة على النقد
المصدر منه نحو النقد
المصرفي أيضًا
مــن هـنــا يـمـكــن إدراك مل ــاذا أن مـعــالـجــة االلـتـبــاس
السابق تأتي في رأس األولويات عند إعادة هيكلة
مصرف لبنان .ففي هــذا املضمار يمكن التمييز
ـوع تحقيق
بــن ث ــاث ف ـئــات مــن الـ ــدول فــي مــوضـ ُ
االس ـت ـق ــرار ف ــي األسـ ـع ــار؛ فـهـنــاك دول تـطـلــق يد
امل ـصــرف املــركــزي بــوضــع األهـ ــداف والـسـيــاســات
ال ـن ـقــديــة وتـطـبـيـقـهــا لـيـتـحـ ّـمــل امل ـص ــرف املــركــزي
وحده النقد والتجريح عند أي اختالل في استقرار
األس ـع ــار .فــي مـقــدمــة ه ــذه الـ ــدول يــأتــي املـصــرف
املركزي األوروبي.
لكن هناك دول ّ
تنص قوانينها على ضرورة تشاور
الحكومة واملصرف املركزي باستمرار في القضايا
االقتصادية والنقدية قبل اتخاذ أي منهما قرارات
ذات صـلــة ب ـهــذه الـقـضــايــا .عـلــى رأس ه ــذه ال ــدول
تأتي سويسرا حيث ّ
يكرس الدستور ال القانون،
استقاللية مصرفها املركزي في مجال السياسة
النقدية .واألخير يمارس هذه االستقاللية بشكل
م ـســؤول أي باستقاللية «م ــع  »withولـيــس «عــن
 »ofالحكومة السويسرية (املــادة  99من الدستور
واملادتان  6و 7من قانون املصرف السويسري).
وه ـن ــاك دول ت ـح ــرص ع ـلــى ح ـفــظ مـهـمــة تـحــديــد
هــدف وسياسة استقرار األسـعــار للحكومة بعد
اس ـت ـش ــارات وثـيـقــة م ــع امل ـص ــرف امل ــرك ــزي ،نـظـرًا
الن ـع ـكــاســات ه ــذا األمـ ــر وت ــأث ـي ــرات ــه ع ـلــى الـحـيــاة

ُ َ
السياسية ،وتحفظ للمصرف املركزي مهمة اتخاذ
الخيار املناسب في مجال التنفيذ (اململكة املتحدة
البريطانية وكندا).
لبنان ألنه
الخيار األوروبــي ال يمكن األخــذ به في ّ
يـجـعــل مــن م ـصــرف لـبـنــان جــزيــرة مـسـتـقــلــة عن
السلطات األخ ــرى وال أحــد يرغب فــي ذلــك راهنًا.
بينما الخيار السويسري ال ّ
شك بأنه هو األفضل
ّ
ّ
نـظــريــا ،لـكــنــه يـتـطــلــب إدراج اسـتـقــالـيــة ًمصرف
لبنان في الدستور لكي تكون معتبرة فعال .وهي،
أي االستقاللية ،وإن كانت مطلوبة عمومًا من قبل
صندوق النقد الدولي (كما أعلن ذلك ّ صراحة في
قضية كوريا الجنوبية) لكن من املؤكد أن ال أحد
ّ
يحبذ راهنًا ترسيخها في لبنان بنص دستوري
ّ
ألسـ ـب ــاب ع ـ ــدة أه ـم ـه ــا ت ـج ــن ــب االخ ـ ـ ــال بـ ـت ــوازن
السلطات.
الخيار ّاألنكلوسكسوني ّ يبقى األكثر توافقًا مع
الحالة اللبنانية ومع متطلبات الدستور والقانون،
ألنه يقوم على فكرة مشاركة الحكومات مصرف
لبنان بحدود معينة بموضوع أهــداف وسياسات
اس ـت ـق ــرار األسـ ـع ــار ،ف ــا تـكـتـفــي بـ ـت ــرداد ع ـنــوان
االستقرار النقدي في بيانات طلب الثقة من املجلس
النيابي من دون أخذ املبادرة بما هو مطلوب منها
ً
عمال بأحكام املادة  65من الدستور.
اس ـت ـنــادًا ملــا سـبــق ف ــإن املـطـلــوب فــي بــدايــة عملية
إعادة هيكلة مصرف لبنان هو التالي:
 -1إعــادة صياغة نص املــادة  71من قانون النقد
والتسليف ،وهي املادة األساس التي يرتكز عليها
مصرف لبنان في إصــدار غالبية تعاميمه ،وذلك
بتعديل املـهـ ّـمــة الـعــامــة لــأخـيــر ،وال ـتــي هــي راهـنــا
«املحافظة على النقد وسالمته» على وجــه ُيؤخذ
فيه برأي صندوق النقد الدولي الذي أشار في أحد
تقاريره إلى أن ّ
نصها يحمل طابعًا إنشائيًا أكثر
منه قانونيًا ويغلب فيه أن املقصود هو فقط النقد
املصدر من مصرف لبنان monnaie fiduciaire
بمقتضى االمتياز املمنوح له حسب املادة  10من
قانون النقد والتسليف وليس أيضًا النقد املصرفي
 monnaie scripturaleوغيره...
والبديل املقترح لنص امل ــادة  71هــو تركيز مهمة
م ـص ــرف ل ـب ـن ــان ع ـل ــى «ت ـح ـق ـيــق االسـ ـتـ ـق ــرار فــي
ّ
األسعار» .هذه املهمة هي املفضلة واملعتمدة راهنًا
بشكل أفضل
من قبل القوانني األوروبية وتضبط
ٍ
ّ
النجاحات واإلخفاقات .وقد صنف حاكم املصرف
املركزي األملاني  Karl Otto Pöhlمهمة «تحقيق
االستقرار في األسـعــار» من ضمن أسمى املهام
ّ
اإلنسانية ،ودعا إلى إدراج حق اإلنسان باستقرار
األسعار ضمن الئحة األمم املتحدة ّ
املعددة لحقوق
ّ
الطبيعية.
اإلنسان
 -2تعديل امل ــادة  33مــن قــانــون النقد والتسليف
ع ـلــى ن ـحــو ي ـتــم ف ـيــه إي ـض ــاح م ـشــاركــة الـحـكــومــة
م ـصــرف لـبـنــان س ـن ـدًا ل ـل ـمــادة  65م ــن الــدس ـتــور،
بــإجــراء درس مستفيض لــأوضــاع االقتصادية
ّ
املتوجب
واملالية من أجل تحديد األهــداف النقدية
استهدافها لتحقيق االستقرار في األسعار على
ّ
الصالحية فــي تحديد
أن ُيـتــرك للمصرف كــامــل
ُسبل تحقيق هذه األهداف من دون أي إمالءات من
الحكومة.
إن التعديل املقترح للمادة  33هو على سبيل تأكيد
ال ـ ـ ّـدور الــدس ـتــوري لـلـحـكــومــة فــي إعـ ــداد األه ــداف
وال ـس ـي ــاس ــات ال ـن ـقــديــة ،وه ــو دور ل ــو ال ـتــزمــت به
حكومات ما بعد ال ــ 1993الكتشفت مبكرًا الكلفة
ّ
اللبنانية إزاء
العالية لعملية تثبيت سعر الـلـيــرة
الدوالر بعدما ّتم تمويل جزء مهم من هذه الكلفة
بعمليات  Ponzi schemeقام بها مصرف لبنان
مع املصارف وغيرها وكانت موضوع انتقاد من
الرئيس الفرنسي  Emanuel Macronومن األمني
العام لألمم املتحدة .António Guterres
َ
* محاضر في قانوني النقد واملصارف
املركزية
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بقي لبنان بال موازنة منذ  2006و لغاية  2017وبال حسابات ّ
مالية
صحيحة منذ  1990لغاية تاريخه ،وأزمة المالية العامة مفتوحة منذ
عام  1990لغاية تاريخه أيضًا بال أمل في معالجتها .واليوم ُيعتبر

لبنان بال موازنة عن َ
عامي  2021و 2022بسبب انتهاك الحكومات
المتعاقبة والسلطات السياسية ألحكام الدستور اللبناني ومخالفة
القوانين وانعدام المحاسبة أو المساءلة

حدود العقد االستثنائي والموازنة االثني عشرية

دولة بال موازنة
أمين صالح *
ّ
ّ
السياسية املتحكمة بــإدارة
السلطات
الدولة ،أعادت لبنان إلى حالة شبيهة
بحالة املجتمع القبلي أو اإلقـطــاعــي.
فـفــي حـيـنــه ل ــم تـكــن ه ـنــاك حــاجــة إلــى
ّ
االقطاعيني كانوا ينفقون
املوازنة ألن
م ــن مـ ــوارد أمــاك ـهــم وال ي ـل ـجــأون إلــى
الـ ـض ــرائ ــب إال بـ ـص ــورة اس ـت ـث ـنــائ ـيــة.
ُ
ولــم تصبح هناك حاجة للموازنة إال
مــع نـشــوء «ال ــدول ــة» الـتــي كــانــت تريد
اإلنفاق وتغطيته بالضرائب .في ذلك
ال ــوق ــت م ــن ال ــزم ــن ،ان ـت ــزع الـشـعــب من
الحاكم (امللك) مبدأ «ال ضريبة من دون
قانون» وال اقتطاع من ثــروات األفــراد
إال بموجب «إجازة من البرملان» والتي
تـ ّ
ـوس ــع نـطــاقـهــا الح ـقــا لـتـشـمــل أوج ــه
ـرادات ال ــدول ــة .الح ـقــا ان ـتــزع
إن ـف ــاق إي ـ ـ ّ
امل ــواط ــن ال ـح ــق ف ــي مــراق ـبــة اسـتـعـمــال
ال ـض ــرائ ــب ال ـت ــي ُي ـس ـهــم ب ـهــا ويـطـلــب
ب ـيــانــات ع ـن ـهــا ،وتـ ـط ـ ّـور م ـف ـهــوم امل ــال
ال ـع ــام (ض ــرائ ــب وإنـ ـف ــاق) وض ـ ــرورات
ال ــرق ــاب ــة ع ـل ـي ــه ،م ـن ــذ ع ـ ــام  1215فــي
بــري ـطــان ـيــا إلـ ــى ي ــوم ـن ــا هـ ـ ــذا ،لـتـظـهــر
أهمية الشأن املالي في حياة الشعوب،
وأهمية تنظيم مالية الدولة والرقابة
البرملانية عليها .وقد فرضت دساتير
ال ــدول قــواعــد عــامــة إلدارة امل ــال الـعــام،
ـت الـحـكــومــات بـتـقــديــم املــوازنــة
فــألــزمـ ّ
إلى ممثلي الشعب ،وفــرض الضرائب
ال ـع ـمــوم ـيــة ب ـمــوجــب ق ــان ــون ،وع ـ ّـرض
حـســابــات الــدول ــة املــالـيــة عـلــى ممثلي
الشعب ...وسواها .فأصبحت املوازنة

ً
م ــوج ـب ــا دسـ ـت ــوري ــا وعـ ـم ــا سـيــاسـيــا
ّ
يعبر عن اتجاهات الدولة االقتصادية
وفلسفتها ،وأصبحت مــوازنــة الدولة
ّ
بمثابة خطة سنوية أو برنامج عمل
سنوي وأداة تنموية ّ
فعالة.
ّ
في الواقع ،لم يشذ الدستور اللبناني
ّ
عن الدساتير الدولية؛ فقد نصت املادة
 83منه على أن ّ
تقدم الحكومة ملجلس
ال ـنــواب مــوازنــة شاملة نفقات الــدولــة
ودخـلـهــا عــن الـسـنــة ال ـقــادمــة ،ويقترع
على املــوازنــة بـنـدًا بـنـدًا .كما أن املــادة
ً
 86رسمت أصــوال إلقــرار املــوازنــة .وإن
ل ــم تـلـتــزم بـهــا الـسـلـطــة ع ـ ّـدت مخالفة
دستورية .كما عـ ّـرف قانون املحاسبة
ال ـع ـمــوم ـيــة ال ـل ـب ـنــانــي امل ــوازن ــة بــأنـهــا
ّ
«صك تشريعي ُت ّ
قدر فيه نفقات الدولة
ُ
ووارداتـ ـه ــا عــن الـسـنــة املـقـبـلــة وت ـجــاز
بموجبه الـجـبــايــة واإلن ـف ــاق» ،فــارضــا
بأن ّ
يقدم وزير املالية مشروع املوازنة
إل ــى مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ق ـبــل أول أي ـلــول
ّ
مشفوعًا بتقرير يحلل فيه االعتمادات
ّ
املـطـلــوبــة .وبـمــوجــب ال ـقــانــون ،يترتب
ع ـلــى مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء إقـ ـ ــرار م ـشــروع
املوازنة في صيغته النهائية وإيداعه
ال ـس ـل ـطــة ال ـت ـشــري ـع ـيــة ف ــي ب ــداي ــة عقد
تشرين األول مــن كــل سنة ،كما قضى
ب ــأن ي ـق ـ ّـدم وزيـ ــر املــال ـيــة إل ــى الـسـلـطــة
ّ ً
مفصال عن الحالة
التشريعية تقريرًا
االقـتـصــاديــة واملــالـ ّـيــة فــي ال ـبــاد وعــن
امل ـبــادئ الـتــي اعتمدتها الحكومة في
مشروع املوازنة.
ُ
ّ
صالحية وضع مشروع
وفيما أنيطت
امل ـ ــوازن ـ ــة بــال ـس ـل ـطــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة ،ف ــإن

ّ
تتحمل الحكومة تبعة فشلها
في إعداد الموازنة ّوإيداعها
ّمجلس النواب ويتحمل مجلس
النواب تبعة فشله في عدم
محاسبة الحكومة

فرملة مفاعيل اإلنهيار

ماذا عن توحيد سعر
الصرف وتصحيح الرواتب؟
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وليد وهيب ّ
الشعار *
ب ــدأت تظهر مــع الــربــع األخ ـيــر مــن عــام
 2019م ـع ــال ــم االنـ ـهـ ـي ــار االق ـت ـص ــادي
وامل ــال ــي وال ـن ـق ــدي الـ ــذي ن ـع ـيــش ،وال ـتــي
تفاقمت بشكل كبير مع اتخاذ حكومة
دياب القرارين الكارثيني؛ ّ ّأولهما التوقف
عــن دفــع الــديــون بــا خــطــة للتعامل مع
الدائنني والتعافي االقتصادي ،والثاني
انتهاج سياسة الدعم العشوائي ملروحة
ّ
مسوغ
واسـعــة مــن السلع مــن دون أي
منطقي ،وم ــن دون أي دراس ــة علمية.
بـمـعــزل عــن كــل تفاصيل إدارة األزمــة
التي اندلعت ،فإن النتائج يمكن قراءتها
من خالل بعض املؤشرات األساسية:
ّ -1
معدل الفقر
سـ ّـجــل لـبـنــان بـحـســب آخ ــر ال ــدراس ــات
ّ
معدالت فقر مخيفة جـدًا .وفقًا لوكالة
«م ــودي ــز» بلغت  %82فــي ع ــام .2021
وب ـم ـقــارنــة بـسـيـطــة م ــع تـقــريــر world
 population reviewعــن عــام 2020
ي ـت ـبـ ّـن أن ال ــدول ــة ال ــوح ـي ــدة ال ـت ــي تــزيــد
فيها نسبة الفقر عن لبنان هي جنوب
ّ
الـ ـس ــودان بـنـسـبــة  %82.8م ــا يـشــكــل
وطنية ّ
ّ
بحد ذاتها وال سيما عند
كارثة
مقارنة الزيادة الهائلة في نسبة الفقر

املوازنة تصدر عن السلطة التشريعية
بــالـتـصــويــت عليها وإق ــراره ــا كسائر
ال ـق ــوان ــن ،وت ـت ـضـ ّـمــن إذنـ ــا بــالـجـبــايــة
واإلنـ ـف ــاق مل ــدة س ـنــة .أي أن صــاحـيــة
السلطة التنفيذية فــي هــذا املــوضــوع
ً
تنتهي بــانـتـهــاء ال ــدورة املــالـيــة ،عمال
بـمـبــدأ سـنــويــة امل ــوازن ــة .وبــال ـتــالــي ال
ّ
بــد لهذه السلطة اللجوء إلــى السلطة
ال ـتـشــري ـعـيــة لــاس ـت ـح ـصــال ع ـلــى إذن
جديد باإلنفاق والجباية.
ونـ ـظـ ـرًا ل ــأه ـم ـي ــة ال ـف ــائ ـق ــة وخـ ـط ــورة
الشأن املالي العام ،فقد ألــزم الدستور
ال ـل ـب ـن ــان ــي م ـج ـل ــس ال ـ ـنـ ــواب فـ ــي عـقــد
اج ـت ـمــاعــه ال ـث ــان ــي ال ـ ــذي ي ـب ـتــدئ يــوم
الثالثاء الذي يلي  15تشرين األول أن
ّ
يخصص جلساته للبحث في املوازنة
والتصويت عليها قبل كــل عمل آخــر،
وتـ ـ ــدوم م ـ ـ ّـدة ال ـع ـقــد إلـ ــى آخـ ــر ال ـس ـنــة.
ومن املبادئ الدستورية منع املجلس
النيابي من زيادة االعتمادات املقترحة
(امل ــادة  ،)84وهــذه قاعدة عامة في كل

في لبنان بني َ
عامي  2019و .2021
 -2حجز الودائع وتهريبها إلى الخارج
بلغ إجمالي قيمة الــودائــع في املصارف
الـلـبـنــانـيــة ف ــي أي ـل ــول  2019ن ـحــو 162
مـلـيــار دوالر .وبـلـغــت حـصــة  %90من
املــودعــن فقط  %10مــن إجـمــالــي قيمة
الودائع بقيمة ّ
حدها األقصى  100ألف
2,610,000
دوالر للمودع ،أي أن نحو
ّ
م ــودع لديهم حسابات تـســاوي أو تقل
عن  100,000دوالر ،وأنه كان باإلمكان
تـغـطـيــة كــامــل قـيـمــة ه ــذه ال ــودائ ــع فقط
بــاألمــوال الـتــي ُصــرفــت على مــا ّ
يسمى
«دع ــم» ،ولـكــان ذلــك قــد أسـهــم فــي وقف
االنهيار املالي والنقدي وأنقذ العائالت
اللبنانية من شبح الفقر والجوع.
ً
ل ـكــن بـ ــدال م ــن ذلـ ــك ،ع ـم ــدت امل ـص ــارف
اللبنانية إلى حجز أموال املودعني لديها
بطرق غير شرعية .وقام مصرف لبنان
ب ـم ـحــاولــة تـغـطـيـتـهــا ع ـبــر سـلـسـلــة من
التعاميم هي ّ
بحد ذاتها مخالفة للقوانني
وت ـت ـجــاوز إل ــى ح ـ ٍـد ّبـعـيــد الـصــاحـيــات
املناطة بحاكم مـصــرف لبنان ،إذ ّقيد
ال ـس ـحــب بــا ُل ـع ـمــات األج ـن ـب ـيــة بـمـبــالــغ
تافهة ،كما ألزم الساحب على قبضها
بــال ـل ـيــرة الـلـبـنــانـيــة ف ــي أغ ـل ــب ّاألح ـي ــان
وعلى أساس أسعار صرف تقل بشكل
مـلـحــوظ عــن سـعــر ال ـســوق .فــي الــوقــت
نفسه عمدت بعض الجهات السياسية
واالقـتـصــاديــة واملـصــرفـيــة الـنــافــذة إلــى
شحن األم ــوال بالعمالت األجنبية إلى
الخارج ّ
بكميات كبيرة جـدًا .إن إخراج
ه ــذه امل ـبــالــغ م ــن ال ـن ـظــام امل ـصــرفــي في
الوقت الذي ُمنع فيه األغلبية الساحقة
من املودعني من سحب أموالهم ُيعتبر
مـخــالـفــة لـلــدسـتــور ال ــذي ك ـ ّـرس الـعــدالــة
ّ
ب ــن امل ــواط ـن ــن ،يــوجــب ت ــدخ ــل الـجـهــات
الـقـضــائـيــة ملــاحـقــة امل ــوض ــوع وتـبـيــان

ال ـن ـظــم الــدي ـمــوقــراط ـيــة ل ـل ـحــؤول دون
ج ـنــوح ال ـن ــواب إل ــى إرضـ ــاء ناخبيهم
على حساب الخزينة.
وقـبــل ال ـشــروع فــي مـنــاقـشــات املــوازنــة
الـتـفـصـيـلـيــة يـعـمــد امل ـج ـلــس الـنـيــابــي
إلى املصادقة على قانون قطع حساب
ً
املــوازنــة أوال .ووفـقــا ألحـكــام امل ــادة 86
ّ
من الدستور فإنه« :إذا لم يبت مجلس
ال ـ ـن ـ ــواب ن ـه ــائ ـي ــا ف ـ ــي ش ـ ــأن مـ ـش ــروع
ّ
املعي
املــوازنــة قبل االنتهاء من العقد
لــدرســه فرئيس الجمهورية باالتفاق
م ــع رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة ي ــدع ــو املـجـلــس
ف ــورًا لـعـقــد اسـتـثـنــائــي يستمر لغاية
ن ـهــايــة ك ــان ــون ال ـث ــان ــي مل ـتــاب ـعــة درس
املــوازنــة .»...ونظرًا ألهمية املوازنة في
تسيير ا ّلــدولــة ،ومنعًا ملجلس النواب
مــن التأخر فــي دراس ــة وإق ــرار املــوازنــة
بهدف عرقلة أعمال الحكومة ،أجازت
هـ ــذه امل ـ ـ ــادة مل ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء إصـ ــدار
امل ــوازن ــة ب ـمــرســوم إذا انـقـضــى العقد
االسـتـثـنــائــي مــن دون أن يـبـ ّـت نهائيًا
في مشروع املوازنة ما يجعل املشروع
ب ــال ـش ـك ــل الـ ـ ـ ــذي ت ـ ـقـ ـ ّـدم إلـ ـ ــى امل ـج ـلــس
ً
معموال به .لكن هذا اإلصــدار مشروط
دسـتــوريــا بــأن يـكــون مـشــروع املــوازنــة
قد طرح على مجلس النواب قبل بداية
عـقــده بخمسة عـشــر يــومــا عـلــى األقــل.
ف ـقــد نـ ّـصــت امل ـ ــادة  86ع ـلــى اآلت ـ ــي« :ال
يجوز ملجلس الوزراء أن يستعمل هذا
الـحــق إال إذا كــان مـشــروع املــوازنــة قد
طــرح على املجلس قبل عقده بخمسة
عشر يومًا على األقل».
وب ـمــا أن اس ـت ـمــرار ال ــدول ــة ف ــي أدائ ـهــا

هــو ّمــن مـبــادئ النظام الـعــام ،وبهدف
تـجــنــب تجميد نـشــاطـهــا خ ــال العقد
االسـتـثـنــائــي ،اسـتــدركــت امل ــادة  86من
ال ــدس ـت ــور بــاع ـت ـمــادهــا ع ـلــى الـطــريـقــة
املـعــروفــة بــاملــوازنــة ّاالثـنــي عشرية أي
املوازنة الشهرية املؤقتة .وفي فقرتها
األخ ـي ــرة ،حـ ـ ّـددت ه ــذه املـ ــادة األص ــول
الـ ــواجـ ــب ات ـب ــاع ـه ــا ل ــأخ ــذ بــال ـقــاعــدة
االثني عشرية خالل شهر كانون الثاني
ولـحـســاب االع ـت ـمــادات ،إذ نـ ّـصــت على
مــا يـلــي« :فــي م ـ ّـدة الـعـقــد االستثنائي
ُ
املــذكــور تـجـبــى الـضــرائــب والتكاليف
والــرســوم والـعــائــدات األخ ــرى كما في
ال ـس ــاب ــق ،وت ــؤخ ــذ م ـيــزان ـيــة (م ــوازن ــة)
السنة السابقة أساسًاُ ،
ويضاف إليها
ُ
ما فتح منها من االعتماداتُ اإلضافية
ُ
الــدائـمــة ،وي ـحــذف منها مــا أسـقــط من
االعتمادات الدائمة .و تأخذ الحكومة
نفقات شهر كــانــون الثاني مــن السنة
الجديدة على قاعدة االثني عشرية».
ّ
ي ـ ـبـ ــدو واضـ ـ ـح ـ ــا م ـ ــن ه ـ ــذا ال ـ ـنـ ــص أن
ّ
الــل ـجــوء إل ــى امل ــوازن ــة االث ـن ــي عـشــريــة
يتم حكمًا بموجب الدستور بالنسبة
لنفقات شهر كــانــون الثاني فقط .أما
ّ
إذا ت ــأخ ــر إقـ ــرار امل ــوازن ــة إل ــى م ــا بعد
ّ
ذلك ،فقد درجت العادة على أن تتقدم
الحكومة من البرملان بمشروع قانون
مـعـ ّـجــل ُيـجـيــز لـهــا الـجـبــايــة واإلن ـفــاق
ع ـلــى أسـ ــاس امل ــوازن ــة االث ـن ــي عـشــريــة
عــن الـشـهــر امل ـح ـ ّـدد املــرت ـقــب .ويــاحــظ
هنا أن القاعدة االثني عشرية تتعلق
بالنفقات وليس بالواردات.
لكن ،بصراحة النص الــدسـتــوري فإن
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الحقيقة بــاألرقــام واألسـمــاء وعرضها
على الشعب اللبناني.
 -3انهيار القدرة الشرائية للرواتب
تــراجـعــت ال ـقــدرة الـشــرائـيــة لـلــرواتــب في
لبنان بشكل كـبـيــر .،فقد تــدهــور الحد
األدن ــى لــأجــور خــال فترة سنتني من
 450دوالرًا ف ــي ك ــان ــون األول 2019
إلــى أقــل من  25دوالرًا في كانون األول
 .2021فقد ّأدى ارت ـفــاع كلفة املعيشة
باملقارنة مع مستوى األجور ،إلى انهيار
القدرة الشرائية ملعظم العائالت اللبنانية
التي بغالبيتها تتقاضى أجــورًا بالليرة
اللبنانية ،وإن كــان الـقـطــاع الـخــاص قد
أدخل بعض الزيادات على الرواتب خالل
عامي  2020و 2021إال أنها غير ّ
َ
فعالة

ّ
في مواجهة التضخم الكبير الذي وصلت
إليه األسعار .فقد شهدت بعض السلع
زيادة بلغت  12ضعفًا ،كما أن نحو ثلث
القوى العاملة في لبنان تعمل في القطاع
العام (اإلدارات العامة ،الجامعة اللبنانية،
املدارس والثانويات واملهنيات الرسمية،
القضاء ،املؤسسات العامة ،البلديات)...
ّ
تسجل أي زيادة خالل
أي أن رواتبها لم
العامني املذكورين.
 -4انهيار وعجز قطاع الكهرباء
ش ـهــد ل ـب ـنــان ت ــراج ـع ــا ك ـب ـي ـرًا ف ــي عــدد
س ــاع ــات ال ـت ـغــذيــة ال ـش ـهــريــة ق ـبــل وبـعــد
االنهيار .كان املعدل قبل االنهيار أعلى
مــن  7ســاعــات يوميًا ،لكنه تــدنــى اليوم
إلــى نحو  3ســاعــات يــومـيــا .ويــأتــي هذا

القاعدة االثني عشريةُ ،يعمل بها فقط
فــي شـهــر كــانــون الـثــانــي ،وبــالـتــالــي ال
يـجــوز اعـتـمــادهــا فيما بعد أب ـدًا ،وأي
استعمال لها يكون مخالفًا للدستور،
واأله ـ ـ ــم م ــن ذلـ ــك إن الـ ـق ــاع ــدة االث ـن ــي
عشرية تتوقف على ثالثة شروط:
 أن ت ـك ــون ال ـح ـكــومــة ق ــد ق ـ ّـدم ــت إلــىمجلس النواب مشروع املوازنة.
 أن ال ي ـكــون مـجـلــس ال ـن ــواب ق ــد بـ ّـتنهائيًا بمشروع املوازنة قبل االنتهاء
من العقد ّ
املعي لدرسه.
 أن يكون رئيس الجمهورية باالتفاقم ــع رئ ـيــس الـحـكــومــة ق ــد دع ــا مجلس
الـنــواب ف ــورًا لعقد استثنائي يستمر
ل ـغــايــة ن ـهــايــة ك ــان ــون ال ـثــانــي ملتابعة
درس املوازنة.
ف ــي ال ـح ــال ــة ال ــراه ـن ــة ،وألن الـحـكــومــة
لــم تـقـ ّـدم مـشــروع مــوازنــة الــدولــة لعام
 ،2022ولـ ــم ي ـج ـت ـمــع م ـج ـلــس ال ـن ــواب
ملـنــاقـشــة وإق ـ ــرار امل ــوازن ــة ل ـهــذا ال ـعــام،
ّ
فإنه يترتب على ذلك النتائج الخطيرة
التالية:
 وق ـ ــف ص ـ ــرف ال ـن ـف ـق ــات ال ـع ـمــوم ـيــةف ـ ــورًا ،ابـ ـت ـ ً
ـداء م ــن  .2022/1/2فــوفـقــا
ألحكام املــادة  57من قانون املحاسبة
العمومية ال تعقد نفقة إال إذا توافر
لها اعتماد في املوازنة… ،وبما أنه ال
لالعتماد.
وجود للموازنة فال وجود
ّ
 وقف نشاط الحكومة ،ذلك إن التوقفعــن عـقــد وص ــرف الـنـفـقــات العمومية
يعني شـلــل عـمــل الـحـكــومــة وبالتالي
وقف ّسير عمل املرفق العام في الدولة.
 ت ـعــذر فـتــح عـقــد اسـتـثـنــائــي ملجلسالـنــواب إال إذا كــان موضوعه املــوازنــة
العامة.
 ت ـح ـم ـي ــل الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء مـ ـس ــؤولـ ـي ــة عـقــدالنفقات بدون موازنة .إذ ّ
نصت املادة
 112مــن قــانــون املـحــاسـبــة العمومية
على ما يلي« :الوزير مسؤول شخصيًا
ع ـل ــى أمـ ــوالـ ــه ال ـخ ــاص ــة ع ــن ك ــل نـفـقــة
يعقدها متجاوزًا االعتمادات املفتوحة
لوزارته مع علمه بهذا التجاوز وكذلك
عن كل تدبير يؤدي إلى زيادة النفقات
الـتــي تـصــرف مــن الـعـتـمــادات املــذكــورة
إذا ك ــان ه ــذا ال ـتــدب ـيــر غ ـيــر ن ــات ــج عن
أحكام تشريعية سابقة .وال تحول هذه
ّ
املسؤولية مــن دون مالحقة املوظفني
الذين تدخلوا لعقد النفقة وتصفيتها
وصرفها أمــام ديــوان املحاسبة ،ما لم

املـعــدل مــع بعض التفاوتات فــي بيروت
ّ
واملـنــاطــق ،وال سيما تــركــز التغذية في
بيروت اإلدارية بشكل أعلى من املناطق.
وبينما ي ـقـ ّـدر ال ـهــدر فــي الـكـهــربــاء قبل
االن ـه ـيــار بـنـحــو املـلـيــار ون ـصــف املـلـيــار
دوالر س ـنــويــا ،وه ــو ع ـب ــارة ع ــن عجز
مـ ـ ّ
ـوزع عـلــى عـ ـ ّـدة م ـص ــادر ،ف ــإن حــاجــة
ُ
لبنان اإلجمالية من الكهرباء تقدر بنحو
 3500م ـي ـغ ــاوات ك ــان يـمـكــن تأمينها
بـسـهــولــة تــامــة وبـكـلـفــة مـتــدنـيــة نسبيًا.
ففي فترة ما قبل االنهيار لم تكن الكلفة
تزيد عــن  3مليارات دوالر لالستثمار
في معامل إنتاج تغطي كل حاجة لبنان،
وك ــان يمكن الـحـصــول عـلــى ه ــذا املبلغ
ب ـش ـكــل س ـهــل ُم ـق ــارن ــة بــأك ـثــر م ــن 10
مليارات دوالر أنفقت على الدعم وحده.

فرملة االنهيار؟

ّ
بالنسبة إلى توقعات  ،2022فال ضمانة
أو دليل على إمكانية فرملة االنهيار ،وال
سـيـمــا مــع شـلــل املــؤس ـســات الــرسـمـيــة.
هنا يمكن تقديم طــروحــات تفتح الباب
ّ
الكارثية إنما يتطلب
للخروج من الحالة
توافر اإلرادة السياسية:
األمر ّ
• إلغاء كل أسعار صرف العملة الوطنية
السوق.
واعتماد آلية
ّ
• اسـتـيــراد املـشـتــقــات الـنـفـطـ ّـيــة والـغــاز
ب ـع ـقــود م ـبــاشــرة ب ــن ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة
ّ
املصدرة.
والدول
الدبلوماسية
ـات
ـ
ث
ـ
ع
ـ
ب
ـ
ل
ا
معظم
ـال
ـ
• إق ـف
ّ
فــي الـخــارج واإلبـقــاء على مــوظــف مولج
بتصديق العقود واملستندات الرسمية،
مع استثناء الــدول الكبيرة والتي يوجد
فـيـّهــا أك ـثــر م ــن  25000لـبـنــانــي ،حيث
يقلص حجم البعثة إلى ّ
الحد األدنى.
• ربـ ــط الـ ـح ـ ّـد األدنـ ـ ــى ل ــأج ــور بسعر
الـ ـص ــرف ع ـلــى أن ُيـ ـح ـ ّـدد بـمـبـلــغ 200

ّ
خطيًا من شأنه إعفاءهم
ُيـبــرزوا أمـرًا
من املسؤولية».
خالصة القول إن مــوازنــة الــدولــة عمل
سـ ـي ــاس ــي ومـ ــوجـ ــب دسـ ـ ـت ـ ــوري م ـل ــزم
للحكومة التي عليها أن تحترم أحكام
الدستور وتقوم بإعداد وإقرار املوازنة
ضمن املهل ،وإال تكون أعمالها مشوبة
بالبطالن وبعدم الشرعية .كذلك ،فإن
حـ ـس ــاب ــات اإلدارة امل ــالـ ـي ــة ال ـن ـهــائ ـيــة
(ق ـ ـطـ ــوعـ ــات الـ ـحـ ـس ــاب ــات وحـ ـس ــاب ــات
املـ ـهـ ـم ــة) ال ـ ـعـ ــائـ ــدة لـ ـلـ ـسـ ـن ــوات 1993
ولغاية  2020لم ُيصادق عليها ديوان
املـحــاسـبــة لـلـعـيــوب و ال ـشــوائــب الـتــي
ً
تـعـتــريـهــا ،ف ـضــا ع ــن أن الـحـكــومــة لم
تــودع مجلس الـنــواب هــذه الحسابات
مـنــذ ع ــام  2004حـتــى ع ــام  2020لكي
يوافق عليها قبل نشر املــوازنــة ،وذلك
وف ـقــا ألح ـك ــام املـ ــادة  87م ــن الــدسـتــور
علمًا بــأن امل ــوازنــات الـعــامــة للسنوات
 2020 ،2019 ،2018 ،2017نـشــرت من
دون املوافقة على قطوعات الحسابات
خالفًا للدستور.
لـ ــذلـ ــك عـ ـل ــى الـ ـسـ ـلـ ـط ــة املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرة إل ــى
ً
االلتزام بأحكام الدستور أوال وإنجاز
حساباتها املالية عن السنوات السابقة
وتـ ـق ــديـ ـمـ ـه ــا إل ـ ـ ــى ديـ ـ ـ ـ ــوان امل ـح ــاس ـب ــة
وعرضها على مجلس النواب ،على أن
يترافق ذلــك مع إعــداد املــوازنــة العامة
وف ـق ــا لـ ــأصـ ــول .وال ب ــد م ــن اإلشـ ـ ــارة
إل ــى أن ــه مــن غـيــر الـجــائــز عـلـمــا وفقهًا
ودسـ ـت ــورًا ت ـبــريــر اإلنـ ـف ــاق وال ـج ـبــايــة
بـ ــدون م ــوازن ــة ب ـحـ ّـجــة اس ـت ـم ــرار عمل
امل ــرف ــق ال ـع ــام الـ ــذي تــوج ـبــه ال ـظ ــروف
ً
االسـتـثـنــائـيــة .فالحكومة قــائـمــة فعال
وهـ ـ ــي ل ـي ـس ــت م ـس ـت ـق ـي ـلــة وال ب ـحــالــة
تـصــريــف األع ـم ــال ،وال يــوجــد أسـبــاب
ق ــاه ــرة تـمـنـعـهــا م ــن االج ـت ـم ــاع إذ إن
البالد مفتوحة وال تعاني من اضطراب
أمني أو حالة حــرب أو ظــروف قاهرة
طبيعية.
وعليه تتحمل الحكومة تبعة فشلها
فــي إعـ ــداد امل ــوازن ــة وإيــداع ـهــا مجلس
ّ
ويتحمل مجلس النواب تبعة
النواب،
فشله في عدم محاسبة الحكومة على
تقصيرها وفشلها.
* مدير املحاسبة السابق في وزارة املالية،
النقيب السابق لخبراء املحاسبة املجازين
في لبنان

دوالر ،وتعديل بدل النقل ليرتبط بسعر
صفيحة البنزين واملسافة الفاصلة بني
املنزل ومكان العمل.
• وضــع سلسلة رتــب وروات ــب ّ
موحدة
وواحـ ـ ـ ــدة ل ـج ـم ـيــع ق ـط ــاع ــات الـ ــدولـ ــة مــن
قضائية وعسكرية وتعليمية وإداري ــة
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ـ ـ ــى املـ ــؤس ـ ـسـ ــات ال ـع ــام ــة
ب ـم ــا ف ـي ـهــا م ـص ــرف ل ـب ـن ــان وال ـجــام ـعــة
ملستخدمي البلديات
اللبنانية ،وكــذلــك
ّ
وات ـح ــادات ـه ــا ،وإلـ ـغ ــاء ك ــل الـتـعــويـضــات
األخرى مهما كانت تسميتها باستثناء
ت ـلــك املــرت ـب ـطــة بــاإلن ـتــاج ـيــة ع ـلــى أن ال
ّ
تتعدى بمطلق األحوال  %40من الراتب
مجانيةّ
امللحوظ فــي السلسلة ،وإق ــرار ّ
االس ـت ـش ـفــاء لـجـمـيــع ال ـق ـطــاعــات الـعــامــة
ولجميع املواطنني فــوق  64عامًا وذوي
االحتياجات الخاصة.
• إعـ ــادة الـنـظــر ف ــي امل ـ ــدارس الــرسـمـيــة
وتقليص عددها وتعديل شروط التعليم
ووض ـ ــع س ـقــف ل ـعــديــد الـ ـق ــوى األم ـن ـيــة
والعسكرية.
• عـقــد اتـفــاقـيــات مــع ال ــدول الصناعية
الكبرى إلقامة معامل في لبنان وتقديم
تسهيالت ضريبية وإدارية وعقارية.
• استئناف مفاوضات ترسيم الحدود
ّ
البحرية.
ّ
إن م ـن ـظ ــوم ــة ال ـف ـس ــاد الـ ـت ــي أدت إل ــى
االنهيار االقـتـصــادي واملــالــي والنقدي،
وس ـ ــرق ـ ــت أم ـ ـ ـ ـ ــوال الـ ـخ ــزيـ ـن ــة وأم ـ ـ ـ ــوال
امل ــودع ــن ،وأف ـق ــرت األغـلـبـيــة الـســاحـقــة
ّ
مــن الـشـعــب الـلـبـنــانــي ،ال ت ــزال تتحكم
السياسية واملــالـيــة،
بمفاصل السلطة
ّ
وبــالـتــالــي ال يمكن أن نـتــوقــع منها أي
عملية إصالحية.
* باحث مالي واقتصادي ،أستاذ
جامعي
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• «كابيتال كونترول» من ضمن برنامج نهوض شامل
• ُ
سهم كبار المودعين في أعباء الدين
لي
ِ
 طـمــأنـتـهــم ب ــأن حـقـهــم ف ــي ودائـعـهــم¶ اق ـت ــرح ــت ال ـح ـكــومــة م ـشــروعــا
بالعمالت األجنبية ال يزال ساريًا.
جـ ــدي ـ ـدًا مـ ــن قـ ــانـ ــون ال ـك ــاب ـي ـت ــال
 سيتمكنون من الوصول ولو تدريجيًاك ــون ـت ــرول ومـ ُخـتـلـفــا نـسـبـيــا َعن
إلى ودائعهم كجزء من خطة االنتعاش
املشاريع التي أع ــدت فــي لجنتي
االقتصادية /املالية؛ أما كيفية الوصول
«امل ـ ـ ـ ـ ــال وامل ـ ـ ـ ــوازن ـ ـ ـ ــة» و«اإلدارة
التدريجي فهي مسألة أخــرى – كلما
والـ ـع ــدل» الـنـيــابـيـتــن ،لـكـنــه أتــى
كـ ــان االن ـت ـع ــاش امل ــال ــي واالق ـت ـص ــادي
ب ـع ــد إجـ ـ ـ ـ ــراءات م ـف ــروض ــة ق ـس ـرًا
أس ــرع وزاد األم ــل فــي اسـتـعــادة الثقة،
بال تشريع قانوني ومــن دون أن
ّ
ارتـ ـفـ ـع ــت اح ـ ـت ـ ـمـ ــاالت الـ ـ ــوصـ ـ ــول إل ــى
يــرت ـبــط ب ـخــطــة اق ـت ـصــاديــة ،فهل
ً
الحقوق .كما أن استعادة حرية نظام
نحن بحاجة فعال إلى الكابيتال
سوق القطع يجب أن تكون أحد أهداف
كونترول؟
السياسة النقدية .فالتجربة التاريخية
 ال شــك فــي أن م ـشــروع «الـكــابـيـتــالللتقييدات على سوق القطع املفروضة
ك ــونـ ـت ــرول» ال ـ ــذي ت ــدرس ــه الـسـلـطــات
فــي بـلــدان أخ ــرى تشير إلــى انتهاكها
املسؤولة يجب أن يكون ضمن برنامج
(أرشيف ــ مروان طحطح) بــاسـتـمــرار مــن قـبــل مختلف األط ــراف
نهوض اقتصادي ومالي شامل .وإال
املحلية مع كل تأثيراتها السلبية على
فــإنــه قــد ال ينجح فــي إع ــادة االنـتـظــام
االقتصاد الوطني .وت ــزداد وتيرة هذه
إل ــى س ــوق ال ـق ـطــع ال ـتــي كــانــت تسمح
االن ـت ـه ــاك ــات ،كـلـمــا ازداد س ــوء إدارة
حـتــى تـشــريــن األول  2019بــالـحــريــة
الدولة التي تفرضها.
املطلقة ملعامالت القطع ،قبل أن تنتقل
فجأة إلــى ســوق ّ
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ي ـجــب ال ـن ـظــر ب ـع ـنــايــة في
مقيدة تقييدًا شديدًا
المهم بذل كل جهد
ّ
االقـتــراحــات الخاصة باستخدام جزء
ومتعددة األسعار للدوالر مع انخفاض
ً
المودعين،
جعل
لعدم
ّ
محدد من الــودائــع (تحويلها مثال إلى
كبير في قيمة الليرة وارتفاع هائل في
ّ
من
األكبر
الجزء
لون
يتحم
أسـهــم فــي امل ـصــارف امل ـعــاد بـنــاؤهــا أو
مستوى األسعار.
ّ
حــال ـيــا لــدي ـنــا ن ـظ ــام ق ـطــع قـ ــل نـظـيــره وطأة األخطاء السياسية استخدامات أخرى) .املهم بذل كل جهد
ح ـتــى ف ــي ال ـب ـل ــدان ال ـت ــي أب ـق ــت ق ـيــودًا للسلطات الحكومية عبر ل ـعــدم جـعــل امل ــودع ــن( ،أي املـ ّـدخــريــن،
املحليني والخارجيني) ّ
يتحملون الجزء
عـلــى الـتـعــامــل فــي س ــوق ال ـق ـطــع .وإذا
االقتطاع
سياسة
األك ـبــر مــن وط ــأة األخ ـط ــاء السياسية
ك ــان ف ــرض ال ـق ـيــود عـلــى الـتـعــامــل مع
ً
ل ـل ـس ـل ـطــات ال ـح ـكــوم ـيــة ع ـب ــر سـيــاســة
الخارج معموال به في العديد من الدول،
االق ـت ـطــاع .بـخــاف ذل ــك ،قــد يـكــون من
قطع
إال أن ذلــك ال ينطبق على نـظــام ٍ
ال ـص ـعــب جـ ـدًا اس ـت ـعــادة ث ـقــة املــودعــن
استثنائي (كما هو حاليًا في لبنان)
ّ
متعددة لـلــدوالر األميركي ّ
ويميز بني دوالر (على الصعيدين الوطني والـخــارجــي) حتى بعد إعــادة بناء
يعمل بــأســواق
ما قبل تشرين  2019ومــا بعده ،أي الــدوالر الفريش .وذلك النظام املصرفي كجزء من خطة التعافي الوطنية ،وبالتالي قد
نتيجة إجــراءات مصرف لبنان التي وضعت قيودًا صارمة ال يكون هنالك من ضمانة بــأن املـ ّـدخــرات (خاصة املدخرات
ّ
على السحب من ودائــع دوالر ما قبل تشرين  ،2019وعند الـقــادمــة مــن ال ـخــارج) ستتدفق مـجــددًا إلــى القطاع املصرفي
السماح بالسحب اليسير منها أن يكون ذلك بالليرة اللبنانية اللبناني عوضًا عن اتجاهها إلى بلدان أخرى.
فقط حسب أسعار مختلفة ّ
يحددها مصرف لبنان بمعزل
ُّ
عن أسعار السوق ّ
الحرة .علمًا بأنه في اآلونة األخيرة اتخذت ¶ م ــاذا عــن التمييز فــي الـتـعــامــل بــن كـبــار املــودعــن
بعض اإلج ــراءات البسيطة جـدًا للتخفيف من وطــأة الوضع وصغارهم؟
ٍّ
 هــذه قضية ينبغي على املسؤولني أن يدرسوها بتأن قبلالقائم.
إجبار املودعني على سحب ودائعهم بالدوالر بالعملة املحلية اإلقدام عليها منجذبني لسهولتها في إطفاء بعض الدين العام.
بسعر ص ــرف م ـحـ ّـدد مسبقًا بـعـيـدًا عــن سـعــر ال ـصــرف في فمن هي الجهة املسؤولة أساسًا عن االرتفاع الهائل في هذا
السوق ّ
الحرة ،هو أمر ال أعتقد أن له ما يماثله في بلدان أخرى .الدين وتحديدًا منذ عام 1933؟ أليست الدولة يليها مصرف
ُ
هذه سابقة ذات أبعاد سلبية تضعف الثقة بالجهاز املصرفي لبنان لقبوله بتسهيل تمويل عجز املوازنة املتصاعد؟ ونضيف
اللبناني وتلجم تحويل ّ
قبول املصارف تلبية طلبات مصرف لبنان باالستدانة املفرطة
املدخرات الوطنية والخارجية إليه.
ّ
في سنوات ما قبل  ،2019وبالتالي تحويل مدخرات املودعني
إلى مصرف لبنان؟
¶ ما هي تبعات هذه اإلجراءات؟
إذا احتكمنا إلى التقاليد التشريعية في لبنان يتبني أن ما يبدأ امل ــودع ــون ،كـبــارهــم وصـغــارهــم ،غير مـســؤولــن عما آلــت إليه
ليكون مؤقتًاّ ،
ّ
يستمر لفترة طويلة .لذا ،فإن األمور .نعم لقد استفادوا ،وخصوصًا كبار املودعني ،من ارتفاع
يتحول إلى دائم أو
ّ
أي ضوابط على رأس املال تخطط الحكومة اللبنانية لوضعها معدالت الفائدة على مدخراتهم في السنوات األخيرة ،لكن من
موضع التنفيذ ،يجب أن تكون ّ
مصممة بعناية شديدة لضمان هي الجهة التي تقرر تعديل الفائدة؟ هل هو املودع أم املصرف
االستفادة منها مرحليًا من ضمن الخطة االقتصادية واملالية املركزي وبالتالي املصارف؟
التي ستقوم بها الحكومة .يجب التأكد من أن ّأي ضوابط على قــد يـقــال نـظـرًا إل ــى إفــادتـهــم مــن ارت ـفــاع الـفــائــدة ُليسهم كبار
سوق القطع هي ضوابط مرحلية بهدف إعادة حريتها .فهذا املودعني في معالجة أعباء ارتفاع الدين العام مع إعــادة البناء
التأكيد يطمئن ّ
مدخري ما قبل عام  ،2019اللبنانيني وغير املصرفي .اقتراح يستحق النظر فيه .لكن يبقى السؤال :كيف
ّ
اللبنانيني ،إلــى سالمة مــدخــراتـهــم ،وإن بقيت ّ
مجمدة لفترة يتم تحديد كبار املودعني وكيف تكون مساهمتهم؟ عبر اقتطاع
ّ
زمنية محددة .كما يطمئن ّ
مدخري ما بعد عام  2019إلى أن جزء من مدخراتهم أو تمليكهم أسهمًا في املصارف عند إعادة
ّ
مدخراتهم ستبقى حـ ّـرة بمعزل عن أي إعــادة لهيكلة القطاع تكوينها ...باعتقادي أن االقتطاع كإحدى وسائل املساهمة هو
ّ
املـصــرفــي .هــذا يعني أن أي ضــوابــط عـلــى رأس امل ــال تهدف أمر غير مرغوب فيه ،بل من األفضل تفاديه إذ إنه مؤشر غير
مستحب ّ
ّ
للمدخرين داخليًا وخارجيًا بأن ودائعهم في لبنان
إلى إضفاء الشرعية على اإلجــراءات التي تم اتخاذها بالفعل
من قبل السلطات النقدية ،يجب أن تهدف إلــى استعادة ثقة غير آمنة ،وال سيما إذا كان هدف السلطات إعادة حرية التعامل
في سوق القطع واجتذاب ودائع جديدة للقطاع املصرفي.
املودعني ( الكبار والصغار) من خالل:
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◼ تقرير
جدوى تعدين «هيليوم»
في لبنان أفضل من باقي
الدول في المنطقة،
إذ يمكن االطالع على
«https://explorer.
ومشاهدة
ّ
ً »helium.com
مكتظة
كيف أن بيروت مثال ُ
بهذه األجهزة .وهي تدخل
دوالرات إلى ُالبلد من دون
كلفة تذكر
¶¶¶

خريطة تعجين الهيليوم :اإلضاءة هي مراكز التعدين ()Helium.com

شبكة اتصاالت الناس

ما هي «هيليوم»؟

علي عواد
مـنــذ أن خ ــرج ّســاتــوشــي نــاكــامــوتــو
على الناس مبشرًا بـ«إنجيل» العالم
الحديث ،أي «البلوكتشاين» ،دخلت
إلى هذه «الديانة» الجديدة ،العديد
ّ
املنصات والتقنيات والخدمات.
من
ثم بدأت تتحول إلى أنظمة مفتوحة
امل ـ ـصـ ــدر وغ ـ ـيـ ــر م ــرك ــزي ــة فـ ــي ع ــال ــم
ت ــرك ــزت ف ـيــه ال ـ ـثـ ــروات واملـكـتـسـبــات
لـ ــدرجـ ــة أن الـ ـك ــوك ــب بـ ـ ــات م ـم ـلــوكــا
م ــن حـفـنــة م ــن ال ـش ــرك ــات ال ـع ـمــاقــة.
ً
وف ــي سـيــاق ه ــذا ال ـت ـطـ ّـور ،ظـهــر أوال
م ـف ـهــوم «إثـ ـب ــات ال ـع ـمــل» (Proof of
 )workالذي تعتمده الـ«بلوكتشاين»
الـ ـخ ــاص ــة ب ـع ـم ـلــة «بـ ـتـ ـك ــوي ــن» ،قـبــل
أن ي ـظ ـهــر م ـف ـهــوم «إثـ ـب ــات املـلـكـيــة»
( )Proof of Stakeالـ ـ ــذي سـتـنـتـقــل
إليه عملة الـ«بلوكتشاين» الخاصة
بـعـمـلــة «إي ـث ـي ــري ــوم» ق ــري ـب ــا .واآلن،
هـ ـن ــاك م ـف ـه ــوم ج ــدي ــد ،ه ــو «إثـ ـب ــات
التغطية» ( )Proof of Coverageالذي
تـسـتـخــدمــه ش ـب ـكــة «ه ـي ـل ـي ــوم» .فما
ه ــي شـبـكــة االتـ ـص ــاالت الــامــركــزيــة
هذه؟ وكيف ستستفيد منها أجهزة

أجهزة شبكة
«الهيليوم» غير
باهظة وال تتطلب
استهالكًا كبيرًا
للكهرباء ( 5واط)
بعكس البتكوين ،وال
إنترنت سريعًا

«إنترنت األشـيــاء»؟ وكم يجني املرء
من خالل تعدينها؟
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذه الـ ـلـ ـحـ ـظ ــة األكـ ـ ـث ـ ــر تـ ـط ــورًا
ّ
وحـ ــداثـ ــة ف ــي خـ ــط ال ــزم ــن ال ـب ـش ــري،
ـت
ت ـب ــدو ال ـب ـيــانــات أث ـم ــن م ــن أي وق ـ ٍ
مـضــى .وم ــن أج ــل الـحـصــول عليها،
قامت الحكومات والشركات الكبرى
ح ــول ال ـعــالــم بـ ــزرع أج ـه ــزة متصلة
باإلنترنت ترسل البيانات إلى مراكز
إدارة وتـحـلـيــل (ج ـم ـهــوريــة الـصــن
ً
الشعبية م ـثــا) ،أو مــن خ ــال صنع
أجهزة للمستخدمني ومختصة بكل
شيء تقريبًا .فعلى سبيل املثال ،هذه
األج ـهــزة يمكن أن تـكــون مستشعرًا
لحرارة الغرفة ،أو جهازًا ّ
يحدد نسبة
صــرف الكهرباء أو حتى مستشعرًا
ملستوى رطــوبــة الـتــربــة .عمليًا بات
هـنــاك جـهــاز اسـتـشـعــاري لـكــل شــيء
من حولنا تقريبًا .وكل تلك األشياء
ب ـح ــاج ــة إلـ ــى اإلنـ ـت ــرن ــت -ال ــوس ـي ــط-
الــذي ترسل البيانات التي جمعتها
عبره.
وإذا أردن ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـحـ ــاولـ ــة ف ـ ـهـ ــم ع ــال ــم
البيانات الكبرى عبر األرقام ،سنجد
أمـ ـ ـ ــورًا م ــذهـ ـل ــة .م ـن ــذ ب ـ ــداي ـ ــات ه ــذه

الصناعة (أجهزة إنترنت األشياء)،
وصــل الحجم السوقي لهذا القطاع
إلــى  100مليار دوالر في عــام .2017
ّ
خضم
أمــا القفزة الكبرى فكانت في
ج ــائـ ـح ــة كـ ـ ــورونـ ـ ــا ،عـ ـ ــام  ،2020إذ
وص ـل ــت ال ـق ـي ـمــة ال ـســوق ـيــة إلـ ــى 742
ّ
صحت التوقعات،
مليار دوالر .وإذا
فـمــن املـفـتــرض أن يــرتـفــع ه ــذا الــرقــم
إلى نحو  1.6تريليون دوالر بحلول
عام  ،2025بحسب تقرير نشره موقع
« .»DataPortوخ ــال ال ـعــام املــاضــي،
كان هناك أكثر من  10مليارات جهاز
ّ
متصل باإلنترنت .وهـنــاك توقعات
ب ــأن ي ـصــل ه ــذا ال ــرق ــم إل ــى أك ـثــر من
 25مـلـيــار ج ـهــاز فــي ع ــام  ،2025مع

«هيليوم» يبرز
التعدين عبر شبكة
ً
مفهوم «إثبات التغطية» بدال من
إثبات العمل أو الملكية

العدد النهائي
والكلي لعملة
« »HNTهو 230
مليونًا .سعر العملة
الواحدة منها حتى
اللحظة 40 :دوالرًا

بحسب موقع
«هيليوم»
اإللكتروني ،هناك
نحو  470ألف جهاز
« »Hotspotيعمل
حول العالم

إم ـك ــان ـي ــة خ ـل ــق  4ت ــري ـل ـي ــون دوالر
إل ـ ــى 11تــري ـل ـيــون دوالر م ــن الـقـيـمــة
االقـتـصــاديــة بحلول عــام  2025عبر
الحلول التي ّ
تؤمنها هذه العملية.
لكن مع كل تلك األجـهــزة التي باتت
فــي كــل م ـكــان ،ب ــرز س ــؤال كـبـيــر :هل
يمكن لشبكات االتصاالت ّ
تحمل كل
ذلــك الضغط؟ مــن رحــم هــذا الـســؤال،
ُولـ ـ ــدت شـبـكــة «ه ـي ـل ـيــوم» ف ــي تـمــوز
 .2019هي شبكة السلكية المركزية
م ـف ـت ــوح ــة املـ ـ ـص ـ ــدر ت ـع ـم ــل بـتـقـنـيــة
«بـ ـل ــوكـ ـتـ ـش ــاي ــن» ألجـ ـ ـه ـ ــزة إن ـت ــرن ــت
األشـ ـي ــاء ( )IoTامل ـن ـخ ـف ـضــة ال ـطــاقــة
(إنترنت األشياء هي عمليًا أي جهاز
ّ
متصل باإلنترنت ،لكن القصد هنا
أج ـه ــزة مـثــل املـسـتـشـعــرات وأج ـهــزة
تحديد املكان الجغرافي).
يتطلب تشغيل هــذه الشبكة فــي أي
منطقة جغرافية حول العالم ،وضع
ّ
جهاز بث يشبه (راوتر الوايفاي) من
صـنــع الـشــركــة أو مــن صـنــع شــركــات
أخرى أشهرها جهاز «Bobcat Miner
 »300وب ـس ـعــر  430دوالرًا .وي ـقــوم
املستخدم بوصل الجهاز بالكهرباء
ّ
وبــاإلن ـتــرنــت ،وبـ ــدوره يـبــث الجهاز

قبل شراء الجهاز
عبر اإلنترنت ،يجب
على المستخدم
أن يتأكد أن موجة
الراديو التي يعمل
عليها ،متوافقة
مع الموجودة
داخل بلده

موجة راديو تسمى « »LongFiوهي
مختلفة عــن موجة بــث جهاز راوتــر
الوايفاي التي تكون (مايكرو وايف).
وب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ذل ــك « »LongFiال
تـسـتـطـيــع ن ـقــل س ــوى م ــا ب ــن  5إلــى
 20كيلوبت في الثانية .في حني أن
أحدث جهاز بتقنية وايفاي وتسمى
(وايـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاي  )6ي ـس ـت ـط ـي ــع نـ ـق ــل 9.6
غـيـغــابــت فــي الـثــانـيــة .لـكــن مــا يميز
مــوجــة الـ ـ ـ ـ ــ« »LongFiأن ـهــا تستطيع
تغطية عشرات الكيلومترات بعكس
الوايفاي التي حدودها بضع عشرات
األم ـ ـ ـتـ ـ ــار .وألن ش ـب ـك ــة «ه ـي ـل ـي ــوم»
ّ
مخصصة ألجـهــزة إنترنت األشياء
امل ـن ـخ ـف ـض ــة ال ـ ـطـ ــاقـ ــة ،فـ ـه ــي لـيـســت
بحاجة إلى سرعة نقل بيانات أكثر
من ّتلك .وبهذا يمكن لبضعة أجهزة
ُ َ
ت ــش ــغ ــل ال ـش ـب ـكــة ،أن تـسـمــح ملــايــن
أج ـهــزة الـ ـ ــ( )IoTأن تــرســل البيانات
ّ
واملخصصة ألجلها
الـتــي تلتقطها
عـبــر اإلن ـتــرنــت .وألن ال ـنــاس هــم من
سـيـقــومــون ب ـهــذا األمـ ــر ،فـهــي شبكة
الم ــرك ــزي ــة غ ـيــر مـحـتـكــرة م ــن شــركــة
عمالقة.
ّ
ٌ
شخص ما أن يشتري
سيود
لكن ِلم
تلك األجهزة من ماله الخاص؟ ألجل
الصالح العام؟ حكمًا ال .تلك األجهزة
تـ ّ
ـدر ع ـمــات رقـمـيــة تـسـمــى «»HNT
اخـ ـتـ ـص ــارًا م ــن (Helium Network
 )Tokensوبـشـكــل ج ـيــد .ورغـ ــم عــدم
وج ـ ــود آل ـي ــة دق ـي ـقــة ل ـح ـســاب م ـقــدار
ع ـ ـمـ ــات « »HNTالـ ـ ـ ــذي س ـي ـك ـس ـبــه
ّ
املعدن خالل فترة معينة ،إال أن هناك
بعض املفاهيم التي يمكن وضعها
ف ــي االع ـت ـب ــار والـ ـت ــي س ـت ـســاعــد في
ش ــرح م ــا ق ــد يـكـسـبــه امل ـس ـت ـخــدم ،إذ
يتم تعدين « »HNTمن خالل توسيع
التغطية لبث شبكة «الهيليوم» حول
العالم .عمليًا كل ما على املستخدم
فعله هــو ش ــراء الـجـهــاز وتنصيبه،
ويطلق عليه اســم ( .)HotSpotوألنه

كما كل العمالت
الرقمية األخرى،
يمكن تحويل عمالت
«هيليوم» التي
تم تعدينها إلى
ّ
مستقرة مثل
عمالت
« »USDTثم تسييلها
إلى دوالرات «كاش»

عدد العمالت التي يجنيها
للمستخدم
كل جهاز (يمكن
ّ
أن يضع عدة أجهزة موزعة
في منطقة جغرافية
كبيرة) تتعلق بعدد
المهمات التي تقوم بها.
ّ
المعدن
ويمكن أن يجني
عبر كل جهاز ،في اليوم
عملة
الواحد ،بين أقل من
ً
«هيليوم» واحدة ،وصوال
إلى ( 2أي  80دوالرًا) أو أكثر
أحيانًا
ب ـهــذا الـفـعــل يـسـهــم بـتــوسـيــع نـطــاق
تـغـطـيــة الـشـبـكــة ويـسـمــح لـهــا بنقل
بيانات إنترنت األشـيــاء ،فيما تقدم
له الشبكة عملة « »HNTلقاء عمله.
ّ
كما أن عــدد عمالت « »HNTاملوزعة
على الـ ــ« »Hotspotsتعتمد على نوع
املهمة الــذي يؤديه كل جهاز في أي
لحظة.
بمعنى آخر ،أصبحت عملية التعدين
م ــع ه ـ ــذه ال ـش ـب ـك ــة ت ـت ـط ـلــب «إثـ ـب ــات
ً
الـتـغـطـيــة» ب ــدال مــن «إث ـب ــات العمل»
أو «إث ـبــات املـلـكـيــة» .ســابـقــا ،اقتصر
التعدين عبر مفهوم «إثبات العمل»
( )Proof of workالـ ـخ ــاص بـعـمـلــة
«ب ـت ـكــويــن» .فـقــد ك ــان املـسـتـخــدمــون
يـ ـحـ ـت ــاج ــون إلـ ـ ــى م ـ ـعـ ــدات حــوس ـبــة
ب ــاه ـظ ــة ال ـث ـم ــن وطـ ــاقـ ــة ك ـهــربــائ ـيــة
ّ
كبيرة من أجل حل عمليات حسابية
ّ
م ـعــقــدة بـنـتـيـجـتـهــا ي ـتــم خ ـلــق كتلة
أو ب ـلــوك جــديــد ي ـتــم تـسـجـيـلــه على
الـشـبـكــة .عمليًا ك ــان امل ـعـ ّـدن يصرف
ك ـهــربــاء كــي يـخـلــق «ب ـت ـكــويــن» .لكن
مع «هيليوم» اختلفت األمور ّجذريًا.
مفهوم «إثبات التغطية» يتحقق من
ّ
صحة أن ال ــ« »Hotspotهي موجودة
فعليًا وتسهم بــدورهــا فــي الشبكة.
ومــن أجــل القيام بذلك ،تطلب شبكة
بشكل عشوائي ،من إحدى
«هيليوم»
ٍ
ال ــ« »Hotspotsحول العالم ،أن ترسل
مهمة أو عمل ( )Jobإلى الجهاز الذي
ي ــراد الـتــأكــد مــن عـمـلــه .وهـنــا ُيطلق
على األخير اسم ( )Challengeeفيما
األول اسمه ( .)Challengerباإلضافة
إل ــى ذل ــك ،تطلب الشبكة مــن أجـهــزة
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــ« »Hotspotال ـقــري ـبــة م ــن الـجـهــاز
ّ
الذي ّ
يتم التأكد من عمله ،أن تشهد
ُ
عـلــى قـيــامــه بوظيفته .ويـطـلــق على
ه ــذه اس ــم ( .)Witnessesكـمــا ُيطلق
على هــذه التحديات اســم «بيكونز»
( )Beaconsأي مـ ـن ــارة ،ك ــون املـهـمــة
تقوم على الرصد.
ك ــل األج ـ ـهـ ــزة ال ـت ــي ش ــارك ــت ف ــي مــا
س ـ ـبـ ــق ،س ـت ـج ـن ــي ع ـ ـمـ ــات «»HNT
مقابل عملها .وتجدر اإلشارة إلى أن
ال ـ ــ« »Hotspotsالتي تتواجد منفردة
فـ ــي م ـس ــاح ــة ج ـغ ــراف ـي ــة وال تــوجــد
أجهزة قريبة منها ،ستجني عددًا أقل
«الهيليوم» حيث يمكنها
مــن عملة
ّ
فـقــط إص ــدار وتـلــقــي الـتـحــديــات .وال
يمكنها أن تـكــون « »Beaconتشهد
ع ـلــى ع ـمــل األجـ ـه ــزة امل ـ ـجـ ــاورة ولــن
تستطيع تحويل البيانات .في حني
أن الـ« »Hotspotsاملتواجدة في أماكن
ّ
مكتظة بمثيالتها ،تجني عددًا أكبر
مــن الـعـمــات بـسـبــب ت ـعـ ّـدد املـهـمــات
التي ستقوم بها.

االستثمار في بناء الـ«ميتافيرس»
مواز رقمي
«امليتافيرس» هو عالم ٍ
للعالم الحقيقي الذي نعيش فيه.
يحتاج هذا العالم إلى من يبنيه.
هؤالء ،هم شريحة عريضة من
أصحاب املهارات حول العالم من
مبرمجني وعاملني في مجال
الصوتيات والفيديو والغرافيكس
ّ
واملعزز
وأجهزة الواقع االفتراضي
والعديد من الوظائف األخرى التي
ستشكل معًا ما يحتاجه العالم
الجديد .لذا ،ستملك الشركات أو
األفراد ما بنوه فقط في الداخل.
ويمكن ألي كان أن ُيضيف قطعة
جديدة إلى «امليتافريس»ُ .يشبه
األمر إضافة موقع إلكتروني جديد
على اإلنترنت ،لكن األخير ال يملكه
أحد .حتى اآلن ،هناك عدد ال بأس
به من الشركات بدأ بالفعل في
االستثمار في هذا االتجاه:

¶ «ميتا» (فايسبوك سابقًا)
ّ
في السنة املاضية أعلن مؤسس
«ميتا» ،مارك زوكربيرغ ،خالل
مؤتمر « »2021 Connectتغيير
اسم شركته إلى «ميتا» ودخول
الشركة إلى عالم امليتافيرس
ّ
من الباب العريض.
فقد جندت ً
ّ
الشركة  %20من موظفيها خدمة
لهذا املشروع ،وستقوم بتوظيف
 10آالف شخص من االتحاد
األوروبي على فترة  5سنوات
من أجل تطوير «امليتافيرس».
كما تملك «ميتا» شركة لتصنيع
نظارات الواقع االفتراضي اسمها
«أوكولس» ُ .Oculus
ويتوقع
أن تطلق نسختها من العالم
االفتراضي في غضون  2إلى 5
سنوات.

«إيبك غايمز» Epic
¶ شركة ِ
Games
الشركة املعروفة بلعبة الفيديو
الشهيرة «فورتنايت» ()Fortnite
أعلنت بشكل رسمي آخر العام
املاضي أنها ستدخل عالم
«امليتافيرس» ،وبتمويل قيمته مليار
دوالر.
¶ «مايكروسوفت»
ّ
تتطلع الشركة إلى إنشاء عالم رقمي
ّ
يركز على العمل ويربط خدماتها
ذات الشعبية الكبيرة في بيئة رقمية
«مش» .Mesh
تسمى ِ
¶ «ديسنتراالند» Decentraland
هذه الشركة كانت من أوائل من
ّ
تحدثوا صراحة عن «امليتافيرس»
كمنتج أساسي لهمّ .تم إنشائها عام

 2017واكتسبت زخمًا كبيرًا .لديها
عملة رقمية ّ
تسمى «مانا» .MANA
وبيعت قطعة من العقارات داخل عالم
الواقع االفتراضي الخاص بها العام
املاضي (على شكل  )NFTبمبلغ
قياسي قدره  2.4مليون دوالر.
¶ «آبل»
تعمل حاليًا على معدات الواقع
ّ
املتقدمة التي يمكن أن
االفتراضي
تحدث ثورة في تجربة امليتافيرس.
¶ «نيانتيك» Niantic
ّ
ّ
عمليًا من السهل توقع دخول
الشركة التي صنعت لعبة «بوكيمون
تقنية الواقع ّ
غو» ذات ّ
املعزز إلى عالم
«امليتافيرس» .فقد أعلنت الشركة
أنها جمعت  300مليون دوالر لبناء
عالم رقمي خاص بها.

رسم بياني

تعدين «بتكوين» :كازاخستان ثانيًا
دول أﺧﺮى

8.86%
إﻳﺮان

أﻣﻴﺮﻛﺎ

3.11%

35.4%

أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

4.48%

ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ

ﻧﺴﺐ ﺗﻌﺪﻳﻦ ﻋﻤﻠﺔ
»ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ« ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ
اﻟﺸﺒﻜﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ

4.59%

إﻳﺮﻟﻨﺪا

4.68%

ﻛﻨﺪا

9.55%
ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن

18.1%

روﺳﻴﺎ

11.23%

اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ »ﻛﺎﻣﺒﺮﻳﺪج ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ«
ّ
ّ
ّ
املتحدة أعلى ّ
ّ
الفتًا أن يكون
حصة بني دول العالم
للتطورات األخيرة في كازاخستان تداعيات مؤثرة من ناحية أخرى ،تحتل الواليات
كان ّ
على تقلبات أسـعــار «بـتـكــويــن» ومنها على بــاقــي أسـعــار العمالت في تعدين «بتكوين» ،ألنها تمتلك البنى التحتية الجاهزة الستقبال
ّ
ّ
املشفرة املتداولة حول العالم .فهذا البلد
املتوسط الدخل (الناتج الفردي الطلب الكبير على الطاقة ال ــذي ينتج عــن عمليات التعدين رغــم أن
يبلغ  10آالف دوالر) يملك ّ
حصة كبيرة في سوق تعدين
ساعة،
سنتًا للكيلوواط ّ
«بتكوين» كلفة ُالطاقة فيها ليست رخيصة بل تبلغ ّ 15
ّ
مستحوذًا على  %18من عمليات التعدين العاملية ،وهو مصنف في لكن يضاف إلى ذلك أن أميركا لديها قوانني تنظم العمليات املتعلقة
ّ
املرتبة الثانية في هذه العمليات بعد الواليات املتحدة األميركية التي بالعمالت املشفرة بما فيها عمليات التعدين ،لذلك هي تستقطب هذه
تستحوذ على  %35من عمليات تعدين «بتكوين» حول العالم.
العمليات بسبب انخفاض املخاطر القانونية.
ّ
يـعــود اسـتـحــواذ كــازاخـسـتــان ّ على هــذا الحجم الـهــائــل مــن عمليات وتحتل روسيا املركز الثالث في عمليات تعدين «بتكوين» بحصة
التعدين إلى عامل أساسي يتعلق بهجرة شركات التعدين التي كانت  %11.23ألن كلفة الطاقة فيها منخفضة نسبيًا أيضًا وتبلغ  6سنتات
ّ
مــوجــودة فــي الصني قبل أن تـقـ ّـرر السلطات
الصينية منع عمليات مقابل كــل كيلوواط ســاعــة .ويلعب الطقس الـبــارد فــي روسـيــا دورًا
التعدين على أراضيها مطلع  2021بسبب استهالكها املفرط للطاقة .مهمًا في جذب استثمارات التعدين إليها ،ألن أحد األكــاف املترتبة
ّ
وقد شكلت كازاخستان مقصدًا جذابًا لشركات التعدين هذه بسبب على عمليات التعدين هي تبريد األجهزة التي تقوم بهذه العمليات.
ّ
مجاورتها للصني ،وألنها تتمتع بكلفة طاقة
منخفضة نسبيًا تبلغ وهــذا عامل إضافي يسهم في احتالل كندا للمركز الرابع لعمليات
ّ
 4.2سنتات مقابل كل كيلواط ساعة ،إذ إنها تحتل املركز  21لجهة التعدين في العالم ،بحصة  %9.55رغم الكلفة املرتفعة ،نسبيًا ،للطاقة
رخص كلفة الطاقة عامليًا.
والبالغة  11.4سنتًا مقابل كل كيلوواط  -ساعة.
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مقال
تبلورت رؤية المنتدى االقتصادي واالجتماعي في ورقة تشخيصية واستشرافية لألزمة االقتصادية واالجتماعية في لبنان ،جاء من ضمنها خيار
التوجه شرقًا كبديل للتعامالت االقتصادية والسياسية مع الغرب الذي لم يكن يومًا صديقًا للبنان وللعربّ .
هم الغرب الهيمنة على الثروات
ً
العربية وحماية الكيان الصهيوني ،فضال عن إسهامه في دعم وتغطية الفساد في لبنان خدمة لهذا الكيان وفرض التبعية الغربية على لبنان.
والتبعية من سمات النظام السياسي والمسؤول مباشرة عن االنهيار االقتصادي واالجتماعي .سنحاول اإلجابة على األسئلة
هكذا أصبح الفساد
ُ
ّ
اآلتية ضمن سلسلة مقاالت تنشر تباعًا :ماذا يعني التوجه شرقًا؟ لماذا التوجه شرقًا؟ كيف يمكن تحقيق ذلك؟ ما هي العوائق لهذا التوجه؟

ّ
التوجه شرقًا []1
ماذا يعني هذا الخيار؟

زياد حافظ *
الـتــوجــه شــرقــا هــو خـيــار استراتيجي ّ
تحولي
ّ
طرحه ثلة من الباحثني والناشطني في الساحة
اللبنانية بعد تشخيص املشهد اللبناني وبنيته
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
منذ نـشــأة الكيان اللبناني .وهــو أيـضــا خيار
طــويــل امل ــدى وعـمـيــق ال ـتــداع ـيــات ،إذ إن ــه ليس
ُ
ً
ألجيال
لزم
إجراء ظرفيًا أو انتقائيًا بل ي ِ
لبنان ّ
ّ
قادمة .كما هو طرح مشابه للذي تبناه كل من
األمني العام لحزب الله السيد حسن نصرالله،
والــرئ ـيــس الـلـبـنــانــي مـيـشــال ع ــون ال ــذي سـ ّـمــاه
«املشرقية العربية» إنما بعناوين عريضة من
دون تفصيالت نستطيع أن نبني عليها.
أمــا عــربـيــا ،فــا يمكن تجاهل تصريح وزيــر
خارجية الجمهورية العربية السورية الراحل
وليد املعلم ،الــذي أشــار إلــى أن الـغــرب لــم يعد
موجودًا في قاموس سوريا .بينما في لبنان،
بات واضحًا أن األكثرية الساحقة للنخب هي
ّ
«متغربة» ،أي أن مرجعيتها الفكرية والثقافية،
وبــالـتــالــي الـسـيــاسـيــة واالق ـت ـصــاديــة ،هــي في
ال ـغــرب مـتــأثــرة بــالـبـعـثــات اإلرســال ـيــة الـغــربـيــة
منذ القرن التاسع عشر ومــع حقبة االنتداب
ال ـفــرن ـســي وال ـس ـي ـطــرة ال ـغــرب ـيــة ع ـلــى امل ـشــرق
الـعــربــي بـعــد ال ـحــرب الـعــاملـيــة األول ــى والـثــانـيــة.
لسنا هنا معنيني بتحليل جذور هذه التبعية
للغرب ،بل نكتفي بالقول إن نتائجها لم تكن
ملصلحة لبنان ،وأن الصورة النمطية الوردية
للبنان كسويسرا الشرق كانت ألقلية ّ
معينة
ّ
مكونة من تحالف أمراء املال والطوائف وعلى
حساب األكثرية الساحقة .فاستبدال الطائفية
ّ
صوريًا وسط طبقية
واملذهبية بالطبقية كان
مـغـ ّـيـبــة  -حــاضــرة بـلـبــاس طــائـفــي ومــذهـبــي.
والطبقية هنا ليست باملعنى الناتج من ملكية
وسائل اإلنتاج والعالقات االجتماعية العائدة
ل ـه ــا ،ب ــل ت ـع ـنــي ال ـت ـبــايــن ب ـّـن ال ـف ـق ـيــر وال ـث ــري
والطبقة الوسطى من موظفني في ّ
مؤسسات
ت ـخ ــدم االقـ ـتـ ـص ــاد ال ــري ـع ــي ال ـق ــائ ــم بــأش ـكــال
مختلفة.
خ ـيــار الـتــوجــه شــرقــا يـحـمــل مـعــانـ َـي مـتـعـ ّـددة؛
بالنسبة إل ــى بـعــض املعنيني ف ــإن هــذا التوجه
ه ــو عـ ـب ــارة ع ــن رفـ ــض ل ـل ـن ـمــوذج ال ـغ ــرب ــي من
دون تحديد مــامــح واضـحــة للنموذج البديل.
والـ ـبـ ـع ــض اآلخ ـ ـ ــر ،ي ـ ــرى ف ـي ــه ف ـق ــط اس ـت ـق ـبــال
العروض الصينية و /أو اإليرانية و /أو الروسية
إلعـ ــادة تــأهـيــل الـبـنــى التحتية فــي لـبـنــان التي
ّدمرها االقتصاد الريعي والفساد املنتشر بني
ّ
مكونات الطبقة السياسية .وبالنسبة إلى فئة
ّ
أخــرى ،يصبح التوجه شرقًا ،هو التكامل بني
دول املشرق العربي بعناوين مختلفة .أيضًا،
هناك من يعتبر التوجه شرقًا ،اقتباسًا لألنظمة
السياسية واالقتصادية من الدول التي برهنت
عــن نـجــاح فــي نـمــاذجـهــا كــالـصــن أو ماليزيا
أو س ـن ـغــافــورة أو الـهـنــد أو حـتــى الـجـمـهــوريــة
اإلسالمية في إيران.
بالنسبة إلـيـنــا ،إن مـفـهــوم ال ـشــرق أوس ــع من
ّ
يضم الجنوب
املفهوم الجغرافي البحت .فهو
ب ـش ـكــل عـ ــام وخ ـص ــوص ــا أف ــري ـق ـي ــا وأم ـي ــرك ــا
الالتينية .ما يجمع بني االتجاهني الجغرافيني،
هــو رف ــض الهيمنة االسـتـعـمــاريــة بشكل عــام
والهيمنة األميركية بشكل خــاص ،على األقــل

ف ــي امل ــوض ــوع الـسـيــاســي واالق ـت ـص ــادي .لكن
ّ
نميز الشرق الجغرافي عن الجنوب ،ألن إنتاج
املعرفة عاد إلى جــذوره التاريخية والجغرافية
في آسيا .واملعرفة التي نقصدها ال تقتصر
على العلم والعلوم بل تشمل نموذج حياة يدمج
املــوروث التاريخي مع إف ــرازات التقدم العلمي.
ليس في الشرق بشكل عام محاوالت لهندسة
مجتمعات تعكس توجهات عقائدية .فمحاوالت
مــاو تسي تــونــغ إلع ــادة إنـتــاج مجتمع صيني
جديد وثــوري عبر ما ّ
سماه بالثورة الثقافية
ُم َنيت بفشل ذريــع وكذلك األمــر في كامبوديا
على يــد الخمير الحمر .الهندسة االجتماعية
الـتــي تــذهــب ض ـ ّـد الـفـطــرة واملـ ــوروث التاريخي
ل ـه ــا ،ي ـص ـعــب أن ُي ـك ـتــب ل ـهــا ال ـن ـج ــاح .ال ـغــرب
بشكل عــام يقع في الخطأ نفسه عندما يريد
ّ
بالقوة ،تصدير نموذجه السياسي ومفاهيمه
وقيمه كقيم عاملية ال يمكن رفضها من دون
أي اعتبار لخصوصيات املجتمعات البشرية
ّ
املتمسكة بموروثها التاريخي.
ال ـ ـتـ ـ ّ
ـوجـ ــه شـ ــرقـ ــا ،هـ ــو خـ ـي ــار قـ ـب ــل أن ي ـك ــون
ّ
سياسة .وهذا الخيار له أسبابه ومبرراته .أما
مــوضــوع الـتــوجــه شــرقــا و /أو جـنــوبــا يعكس
م ـحــاوالت لــاسـتـفــادة مــن ت ـجــارب دول عانت
مــن الهيمنة الغربية وبرهنت عــن نجاح كبير
فــي نـمــاذجـهــا الـسـيــاسـيــة واالق ـت ـصــاديــة .كما
أن طبيعة العالقات التي تعرضها هــذه الــدول
وفـقــا لنماذجها ،تحترم خصوصيات الــدول
األخ ــرى وتسعى لترسيخ عــاقــات ت ـ ّ
ـؤدي إلى
ربــح مشترك بــن جميع األط ــراف ولـيــس على
قــاعــدة غــالــب ومـ ّغـلــوب .والـنـجــاح فــي الـنـمــوذج
االق ـت ـصــادي يتمثل لـيــس فـقــط بـمـعـ ّـدالت ّ
نمو
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خيار التوجه شرقًا
يعني مجموعة
من السياسات
والبرامج السياسية
واالقتصادية
والثقافية والبيئية
المتكاملة بعضها
مع بعض
بــل أيضًا فــي إنـتــاج سلع وخــدمــات تسهم في
رفاهية اإلنسان.
النموذج الغربي ال يفي بذلك وبالتالي يصبح
الشرقي الواسع خيارًا ال بد منه .هل
النموذج
ّ
هذا يعني التخلي عن النموذج الغربي؟ ليست
مهمتنا حل إشكالية التعاطي مع هذا النموذج
بل شرح مضمون الخيار الشرقي وتداعياته.
هنا تكمن نقطة االرت ـكــاز وااله ـت ـمــام .فخيار
التوجه شرقًا ،يعني مجموعة من السياسات
والثقافية
وال ـبــرامــج السياسية واالقـتـصــاديــة
ً
وال ـب ـي ـئ ـيــة امل ـت ـكــام ـلــة بـعـضـهــا م ــع ب ـعــض أوال،
ومــع ال ــدول الـتــي سيتم التشبيك معها ثانيًا.
ع ـلــى سـبـيــل املـ ـث ــال ،ي ـتــم تـنـسـيــق الـسـيــاســات
الـتـصـنـيـعـيــة وف ـق ــا لـخـطــة م ــدروس ــة ،ولـيـســت
م ـتــروكــة ع ـشــوائ ـيــا ملـ ــزاج املـسـتـثـمــر ال ـخــاص،
بــل منسجمة مــع سـيــاســة زراع ـي ــة ،وسـيــا ّســة
أشـغــال عامة وسـيــاســات مالية ونقدية تغذي
عملية ّ
النمو والتشبيك .هــذا يعني أيضًا ،أنها
منسجمة مع سياسات دول الجوار في املرتبة

األولى ما يعني أيضًا انسجام وتنميط األنظمة
القضائية .وه ــذا على سبيل املـثــال لنظهر أن
ّ
ّ
التوجه شرقًا ،هو عملية معقدة وطويلة املدى
ويجب أن تنتج من سياسة مدروسة على املدى
القصير واملتوسط والطويل.
االنفتاح على االستثمارات الخارجية املعروضة
مــن ال ـشــرق س ــواء كــانــت مــن ال ـصــن أو روسـيــا
أو إيــران أو أي جهة آسيوية أو حتى من أميركا
الالتينية كــالـبــرازيــل ،أو املكسيك ،أو األرجنتني
ً
م ـث ــا ،أو م ــن دول أفــري ـق ـيــة ك ـج ـنــوب أفــريـقـيــا،
يـعـنــي االن ـف ـتــاح عـلــى أنـظـمــة سـيــاسـيــة مختلفة
عن النظام القائم في لبنان والــذي يجب تغييره
بمعزل عــن تطبيق االنفتاح شرقًا أم ال .انفتاح
كهذا ،يستوجب مقاربة النظام التربوي في لبنان
للتعريف العميق عن الدول التي سيتعامل معها
لبنان ليس فقط بالنسبة إلــى تــاريــخ وجغرافية
ّ
تلك الــدول بل على األقــل في ما يتعلق بتدريس
لغات تلك الــدول .فالتدريس التقليدي للفرنسية
واإلنـكـلـيــزيــة يجب أن يـتــراجــع ملصلحة تدريس
اللغة الصينية والــروسـيــة والـهـنــديــة واإلسبانية
والتركية والفارسية .لغة التعليم تكون بالعربية
وليست بالفرنسية أو اإلنكليزية لكنها تتالزم
مــع تــدريــس اللغات املـطــروحــة .هــذا يعني تغيير
البرنامج التربوي في لبنان من ألفه إلى يائه ،وقد
يـصـطــدم ذل ــك مــع مـصــالــح خــاصــة ال عــاقــة لها
باملصلحة الوطنية.
أي ـض ــا ،يـعـنــي أن ــه يـجــب تـطـبـيــق دراسـ ــة عميقة
ّ
لـلـتـجــارب الـتــي تـشــكــل ال ـقــدوة فــي بــرامــج النمو
وال ـت ـن ـم ـيــة .ال ي ـم ـكــن أن يـقـتـصــر ال ـخ ـي ــار على
بعض االستثمارات الضخمة فــي إع ــادة تأهيل
الـبـنــى الـتـحـتـيــة وت ـطــويــرهــا ،ب ــل االن ـض ـمــام إلــى
مـنـظــومــات سـيــاسـيــة وأم ـن ـيــة مـشـتــركــة تحمي
ُ
ه ــذه الـبـنــى وت ـس ـهــم ف ــي ت ـطــويــرهــا .ف ــا معنى
ً
مثال ،الستقبال االستثمارات الصينية من دون
التفكير فــي االنـضـمــام إلــى منظومة شنغهاي.
ّ
وفــي املقابل ،هــذا ال يعني التخلي عــن ضــرورة
إن ـش ــاء مـنـظــومــة عــرب ـيــة تـسـعــى إل ــى التشبيك
السياسي واالقـتـصــادي والـثـقــافــي والـبـيـئــي ،إذ
إن هدفنا األول هو وحدة ّ
األمــة وتحصينها من
املطامع التي قد تأتي من كل الجهات .ما نريد
ق ــول ــه ،ه ــو أن االت ـج ــاه شــرقــا لـيــس ش ـع ــارًا كما
يحلو للبعض .بــل هــو فــي األس ــاس ت ـحـ ّـول في
الفكر والذهنية ُيترجم بسياسات وبرامج على
مـسـتــويــات مـخـتـلـفــة م ــن دون رف ــض ال ـعــروض
امل ـطــروحــة ال ـتــي يـفـتــرض امل ـبــاشــرة فــي قبولها
ّ
التحول ليست
ودرسـهــا وتطويرها ،ألن عملية
عملية ظرفية بل طويلة املدى .عروض كهذه قد
تساعد لبنان في الخروج من األزمة الراهنةّ ،
لكن
ّ
التوجه شرقًا هو أعمق وأبعد من ذلك
الخيار في
بكثير وعمل طويل املدى.
*باحث وكاتب اقتصادي سياسي
واألمني العام السابق للمؤتمر القومي
العربي وعضو الهيئة التأسيسية
للمنتدى االقتصادي واالجتماعي

