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رأس المال

 1000ليرة

مؤشر رأس المال البشري
● فيفيان ّعقيقي
نموذج تخطاه الزمن
● أديب نعمة
تشريع الحشيشة
لتقاسم مورد ريعي
● علي هاشم
أسعار الفائدة لم تبلغ
مستوياتها القياسية
17

لبناني موقوف في اإلماراتّ :
تعرضت لتعذيب وحشي

[]2

الحكومة قبل نهاية األسبوع؟

[]4

مقابلة

حسن باعوم
اندفاع شباب
جنوب اليمن
لقتال االحتالل
وارد
تحقيق

سيول البقاع
فيضانات
فأضرار فوعود...
ال ُت ّ
طبق

07

تقرير

معمل نفايات بالط
محرقة أم
«كبش محرقة»؟

ابن سلمان «محاصر»

نتحدى العالم!
[ 12ـ ]13

16

سوريا

«النصرة» تمسك
عصا «اتفاق ادلب»
من الوسط

18

تقرير

الصين لن
تستخدم العملة
كسالح تجاري

مع تزايد الضغوط االقتصادية والدبلوماسية على السعودية جراء اتهامها بقتل جمال خاشقجيّ ،لوحت المملكة أمس باجراءات تتحدى فيها أي عقوبات وتهدد بـ«عقوبات أكبر» (أ ف ب)
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سياسة

سياسة
قضية اليوم

تسجيالت صوتية للبناني موقوف في اإلمارات:
سلخوا فروة رأسي واقتلعوا أظافر قدمي وكسروا أصابع يدي
لم تتوقف تداعيات قضية ما ُعرف
بُّـ«خلية حزب الله ـ ـ فرع اإلمارات» التي
اتهم فيها ـ ـ عام  2016ـ ـ  15شخصًا
ّ
بالتجسس لصالح الحزب .الموقوفون
ُ
أدينوا بتسليم أسرار الدولة ألعضاء تابعين
لحزب الله ُليحكموا بالسجن لمدة طويلة.
جديد القضية تسجيل صوتي منسوب
للبناني أحمد ّمكاوي حصلت عليه «األخبار»،
يناشد فيه حكام اإلمارات من داخل سجنه
رفع الظلم عنه ،ويتحدث عن تعذيب
وحشي ّ
تعرض له ،مطالبًا بالتحقيق في
ادعاءاته
رضوان مرتضى
«ال ُأريد أن يبكي ٌ
أحد علي .أريدهم
أن يـعــرفــوا أنــي مظلوم وأن يقفوا
لــرفــع الظلم عـنــي .لقد تــم تعذيبي
ّ
تقشعر لها األبدان.
بصورة مرعبة
سـ ـلـ ـخ ــوا فـ ـ ـ ــروة رأسـ ـ ـ ـ ــي .وه ـت ـك ــوا
عــرضــي عـبــر إدخـ ــال قـطـعــة حــد ّيــد
في ُدبري ما أدى إلى حصول تمزق
وأجــريــت لــي عملية .خلعوا أظافر
ق ــدم ــي أث ـ ـنـ ــاء ال ـت ـع ــذي ــب وكـ ـس ــروا
أرب ـع ــة م ــن أص ــاب ــع ي ــدي .تعرضت
لـكـســر ف ــي األن ـ ــف ولـ ـض ــرب شــديــد
في الرقبة أدى إلى بروز ورم جرى
اسـتـئـصــالــه بـعـمـلـيــة جــراح ـيــة في
املـسـتـشـفــى .ح ــاول ـ ُـوا قـطــع شــرايــن
في يدي ُ
اليسرى .وأصبت بانتفاخ
ف ــي ال ــوج ــه م ــن ش ــدة ال ـض ــرب أدى
إل ــى ف ـقــدانــي ال ـب ـصــر بـشـكــل كــامــل
ملــدة شـهــر .لقد منعوني مــن النوم
ملـ ـ ـ ــدة أس ـ ـبـ ــوعـ ــن وم ـ ـن ـ ـعـ ــونـ ــي مــن
االس ـت ـح ـمــام والـ ـن ــوم ع ـلــى األرض
مل ــدة شـهــريــن ون ـصــف ش ـهــر .والـلــه
على ما أقول شهيد» .أثناء تسجيل
هــذه الكلمات بكى اللبناني أحمد
مكاوي ،الذي انقضت أربع سنوات
على وج ــوده فــي سـجــون اإلم ــارات
الـ ـع ــربـ ـي ــة املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة .اب ـ ـ ــن م ــدي ـن ــة
طرابلس ،واحد من بني  16شخصًا
(إمــارات ـيــن وعــراقـيــن ولبنانيني)
أوقـ ـفـ ـه ــم ج ـ ـهـ ــاز أمـ ـ ــن ال ـ ــدول ـ ــة فــي

السجين اللبناني :لماذا ال يجرؤ أحد على أن يقف أمام السفارة اإلماراتية ُليطالب برفع المظلومية عني؟

اإلم ــارات العربية املتحدة فــي عام
( 2016راجع «األخبار» 14 ،تشرين
الـثــانــي  )2016بـجــرم تأليف خلية
ّ
ّ
بالتجسس لحساب حزب
متهمة
الله وتسليم أسرار الدولة ألعضاء
تابعني للتنظيم اللبنانيُ .
وحكم
م ـكــاوي بــالـسـجــن  15عــامــا بتهمة
االنتماء إلى هذه الخلية.
م ـكــاوي ال ــذي سـجــن  13ش ـه ـرًا من
دون أن تـعـلــم ع ـنــه عــائ ـل ـتــه شيئًا
ف ــي ب ــداي ــة ال ـق ـض ـي ــة ،بـ ــات ُيـسـمــح
ل ــه م ــؤخ ـرًا ب ــاالت ـص ــال بــأه ـلــه مــرة
واح ــدة كــل أسـبــوع ملــدة  11دقيقة،
بـعــد ص ــدور ُح ـكــم املـحـكـمــة بحقه.
مـ ـك ــاوي ط ـل ــب إلـ ــى عــائ ـل ـتــه إثـ ــارة
قـضـيـتــه إعــام ـيــا لــرفــع املظلومية
ً
ع ـنــه ق ــائ ــا« :الـ ـسـ ـف ــارة الـلـبـنــانـيــة
في اإلم ــارات لم تسأل عني يومًا».
حـ ـصـ ـل ــت «األخـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــار» ع ـ ـلـ ــى عـ ــدة
تسجيالت صــوتـيــة منسوبة إليه

جـ ــرى ال ـت ـث ـبــت م ــن صـ ّـح ـت ـهــا عـبــر
وكـيـلــه ال ـقــانــونــي امل ـحــامــي محمد
ص ـب ـلــوح .وتـضـمـنــت الـتـسـجـيــات
ق ـس ـمــا م ــن امل ــرافـ ـع ــة الـ ـت ــي قـ ّـدم ـهــا
امل ـع ـت ـقــل ال ـل ـب ـنــانــي أم ـ ــام ال ـقــاضــي
وج ـ ـ ــاء ف ـي ـه ــا« :س ـ ـيـ ــدي ال ـق ــاض ــي.
قبل الـبــدء بــاملــرافـعــة ،وخ ـ ُـال فترة
في دولــة اإلم ــارات ،أحـ ّـب أن
عيشي
ّ ُ ُّ
أؤكد أني أكن كل الحب واإلخالص
لحكامها ولشعبها الكريم .وجميع

مكاوي :السفارة
اللبنانية في اإلمارات لم
تسأل عني يومًا

مــن يـسـكــن فـيـهــا وأن ــا أع ـيــش على
هـ ـ ــذه األرض مـ ـن ــذ ثـ ــاثـ ــن س ـن ــة،
ل ــم أعـ ــرف عـنـهــا إال إح ـق ــاق ال ـعــدل
وإنصاف املظلوم .سيدي القاضي،
لـ ـق ــد ت ـ ــم ت ــوقـ ـيـ ـف ــي وإي ـ ـ ــداع ـ ـ ــي فــي
ـون ال أدري أهــي فــوق األرض
سـجـ ٍ
أم في جوفها .وقد تعرضت لشتى
أنـ ـ ــواع ال ـت ـعــذيــب ح ـتــى كـ ــدت أفـقــد
حياتي لــوال لطف الله» .وقــد تقدم
امل ـ ــوق ـ ــوف ب ـط ـل ــب اس ـ ـتـ ــرحـ ــام إل ــى
امل ـح ـك ـمــة ،راج ـي ــا إعـ ـف ــاءه م ــن مــدة
محكوميته أو الـسـمــاح لــه بإتمام
باقي محكوميته في لبنان بالقرب
من عائلته .وفي تسجيل آخر ،قال
ّ
م ــك ــاوي لشقيقته« :ملـ ــاذا ال يجرؤ
أحـ ــد ع ـلــى أن ي ـقــف أم ـ ــام ال ـس ـفــارة
اإلماراتية ُليطالب برفع املظلومية
عـنــي .أن ــا ب ــريء ومـظـلــوم .ضعيف
ولست ابــن رئيس أو وزيــر ليسأل
عني أحــد .أشبعوني وع ــودًا حتى

ّ
أن أحدهم تحدث عن طلب وساطة
م ــن سـمـيــر جـعـجــع ل ــدى اإلم ـ ــارات.
ال ـح ـمــد ل ـلــه ل ـقــد أراحـ ـن ــي ال ـل ــه من
العذاب اليوم ،لكن ما أطلبه اليوم
م ــن دولـ ـ ــة اإلمـ ـ ـ ـ ــارات الـ ـت ــي أح ـت ــرم
تـشـكـيــل لـجـنــة تـحـقـيــق للتحقيق
ُ
فــي أق ــوال ــي .أق ــوال ــي الـتــي انــتــزعــت
مني بالقوة .وإلى اآلن ال تزال آثار
ّ
التعذيب موجودة» .مكاوي تحدث
عـ ــن خ ـض ــوع ــه ل ـت ـح ـق ـي ـقــن؛ األول
أج ــراه جـهــاز أمــن الــدولــة ،والثاني
أجراه ضابط ّ
«سيئ جدًا أساء إلي.
لديه شذوذ .أنا ّأثق بالتحقيق
كان ّ
ً
األول ألنـ ـ ــه ك ـ ــان ش ــف ــاف ــا وعـ ـ ـ ــادال.
لكني ُحـكـمــت بـمــوج ُــب أقــوالــي في
التحقيق الثاني .ال أريــد التشهير
ب ـ ــدول ـ ــة ُاإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،لـ ـكـ ـن ــي أط ـل ــب
العدالة .أحبك كثيرًا».
وخـ ــال ات ـص ــال هــات ـفــي م ــع وكـيــل
ّ
ال ـ ـس ـ ـجـ ــن ،أكـ ـ ـ ــد امل ـ ـحـ ــامـ ــي م ـح ـمــد
ّ
صبلوح لـ«األخبار» أن «االتهامات
ّ
ّ
ال ـتــي سـيـقــت ملــوك ـلــي م ــك ــاوي غير
صحيحة .أحمد ّال يعرف املوقوفني
الـ 15الذين قيل إنهم يتبعون لحزب
الـ ـل ــه وال ع ــاق ــة ل ــه بـ ـه ــم» .ت ـحــدث
ّ
ص ـب ـل ــوح ع ــن اث ـن ــن م ــن املــتـهـمــن
فـ ــي ال ـق ـض ـي ــة ن ـف ـس ـهــا خ ــرج ــا مــن
السجن ،هما ّمحمد كعدي وحسن
حماد .وذكر أنه ّ
ّ
تقدم بشكوى ضد
ّ
اإلم ــارات في االمــم املتحدة ،متهمًا
ب ــانـ ـت ــزاع االع ـ ـتـ ــرافـ ــات م ــن مــوكـلــه
ت ـحــت ال ـت ـعــذيــب .وك ـشــف صـبـلــوح
ع ـ ــن ص ـ ـ ـ ــدور ق ـ ـ ـ ــرار لـ ـجـ ـن ــة ح ـق ــوق
اإلنـ ـس ــان ف ــي األمـ ــم امل ـت ـح ــدة ال ــذي
قضى بــإلــزام السلطات اإلمــاراتـيــة
باإلفراج فورًا عن موكله بعد ثبوت
ّ
واقـ ـع ــة ال ـت ـع ــذي ــب .غ ـي ــر أن ال ـق ــرار
ُ
الصادر اعتبر معنويًا ،كاشفًا عن
مـتــابـعــة ال ـق ــرار ف ــي األمـ ــم املـتـحــدة
ل ـت ـحــوي ـلــه إل ـ ــى قـ ـ ــرار مـ ـل ــزم .كــذلــك
ت ـحــدث صـبـلــوح عــن «ض ـيــاع على
املستوى الرسمي اللبناني» ،مؤكدًا
ّ
أن السفارة في اإلم ــارات ّال تكترث
ملصير مواطنيها .وذكــر أنــه راجع
الـنـيــابــة الـعــامــة الـتـمـيـيــزيــة ،طالبًا
إرس ــال مــذكــرة الس ـت ــرداد السجني
اللبناني ليستكمل محكوميته في
لـبـنــان ،بـعــد اسـتـنــاده إلــى اتفاقية
ّ
ج ــام ـع ــة ال ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة .غ ـي ــر أن
الـ ـن ــائ ــب ال ـ ـعـ ــام ال ـت ـم ـي ـي ــزي رف ــض

ابراهيم األمين

الفساد من فوق والفساد من تحت
قبل أشهر قليلة ،أثارت «األخبار» ملف الرواتب
واملخصصات الخاصة باملديرين في هيئة «أوجيرو»،
ونشرت لوائح باملخصصات التي جعلت الجمهور يغتاظ
من هذه املوازنات في دولة تعاني من أزمات كبيرة .وبعد
نقاش مع إدارة «أوجيرو» نفسها ومع جهات رسمية
اخرى ،تم التدقيق ،أيضًا ،في وجود مشكلة هدر إضافية،
تتمثل في الصرف العشوائي ملليارات الليرات اللبنانية
على موظفني وفق منطق التنفيعات ،وتحت عناوين
مثل الساعات االضافية والعمل أيام العطل االسبوعية

الدولة الفاشلة تشجع الناس على ابتداع
وسائل لمواجهة السارقين من كل الرتب
والرسمية .وعادت «األخبار» ونشرت يوم الخميس الفائت
تقريرًا عن مبلغ يتجاوز مليون ونصف مليون دوالر
يصرف على املوظفني في خانة العمل االضافي .ولم
تنشر «األخبار» تقارير ينقصها التدقيق ،تتضمن لوائح
بأسماء املوظفني الذين يتقاضون رواتب وال يحضرون
الى العمل ،وآخرين ال يعملون ،ال ساعات اضافية وال ما
يحزنون ،ولكنهم يتقاضون بدالت اضافية.
ما حصل ،أنه في املرة االولى حاولت إدارة «أوجيرو»
ّ
التوجه صوب قضاء العجلة ألجل اختراع حجة تمكنها
من منع «األخبار» من االستمرار في نشر أخبار
املؤسسة .ومع ذلك ،أدركت إدارة «أوجيرو» أنه ال يمكن
التعامل مع االعالم بهذه الطريقة ،وعادت الى استراتيجية
التواصل ،على أمل أن تكون الشفافية كافية وكاملة.
في املرة الثانية ،حصل ما لم يكن في الحسبان ،إذ توقف

الطلب ،بذريعة عدم وجود اتفاقية
بني اإلمارات ولبنان .وذكر صبلوح
لـ«األخبار»« :طلبت تسليمي طلب
الرفض خطيًا ،فرفض ذلك النائب
العام التمييزي أيضًا».
مـ ـ ـص ـ ــادر ف ـ ــي وزارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
قــالــت ل ــ«األخ ـب ــار» إن املـشـكـلــة في
غــالـبـيــة دول الـخـلـيــج أن ال ـس ـفــراء
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن امل ـع ـي ـن ــن مـ ــن خـ ــارج
امل ــاك هــم غـيــر نـشـيـطــن ،وعـنــدمــا
يتحركون ليراسلوا الدول املعنية،
ً
ك ــدول ــة اإلمـ ـ ــارات م ـث ــا ،ف ــإن وزارة
خارجيتها تتجاهل مــراســاتـهــم،
أو ان ـهــا تــؤجــل الـ ــرد لـنـحــو أرب ـعــة
أو خمسة أشـهــر ،مــا يعني تمييع
القضية.

تقرير

ّ
سيارات «الخارجية» تتحدى االنهيار االقتصادي
ليا القزي
فـيـمــا ُي ـعــانــي االق ـت ـص ــاد م ــن أزم ـ ٍـة
خ ـ ـط ـ ـيـ ــرة ،ان ـ ـت ـ ـشـ ــرت ُن ـ ـس ـ ـخـ ــة عــن
امل ــرس ــوم رق ــم  ،3729امل ـن ـشــور في
الـ ـج ــري ــدة ال ــرس ـم ـي ــة بـ ـت ــاري ــخ 11
تـشــريــن األول ال ـحــالــي ،ويتضمن
نقل اعتماد من احتياطي املوازنة
إلـ ـ ــى مـ ـ ــوازنـ ـ ــة وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
وامل ـ ـغ ـ ـتـ ــربـ ــن .املـ ـبـ ـل ــغ كـ ـبـ ـي ــر325 :
مـلـيــون ل ـي ــرة ،وال ـه ــدف مـنــه ش ــراء
ثالث سيارات من نوع 530 BMW
 ،Iم ــودي ــل  ،2018س ـعــرهــا األدن ــى
 52ألف دوالر .حصل ذلك في آخر
ج ـل ـســة مل ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ،ب ـتــاريــخ
 21أيـ ــار  ،2018أي الـجـلـســة الـتــي
ُوضعت فيها الخالفات السياسية
ول ّبيت خاللها طلبات كل
جانبًاُ ،
ّ
ال ــوزاراتُ .يـبـ ّـرر ذلــك عــدم اعتراض

أي فـ ــريـ ــق سـ ـي ــاس ــي عـ ـل ــى إتـ ـم ــام
صفقة تبلغ قيمتها أكثر مــن 100
مـلـيــون ل ـيــرة بـمــوجــب عـقــد اتـفــاق
بـ ــال ـ ـتـ ــراضـ ــي بـ ـ ــن «ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة»
وشركة  ،BMWعوض أن يكون من
ُ
حتم
خالل إدارة املناقصات ،كما ي ّ
ال ـقــانــون .وحـ ّـتــى لــو واف ــق مجلس
ال ــوزراء ُمجتمعًا على هــذا الـقــرار،
ُيـعـتـبــر ذل ــك خ ــرق ــا ل ـل ـقــانــون ال ــذي
يوجب أن ّ
تمر كــل صفقات إدارات
ّ
الدولة على إدارة املناقصات ،إال في
حاالت «محددة وغير مطلقة ،كأن
يـكــون الطلب غير متوافر إال عند
عـ ــارض وح ـي ــد ،أو بـسـبــب وج ــود
ظ ــرف أم ـن ــي أو ص ـ ّـح ــي» ،بحسب
مسؤول معني باملناقصات.
ّ
ألن ــه يـتــزامــن
أث ــار امل ــرس ــوم ضــجــة ّ
«شبه حالة طــوارئ» يواجهها
مع ِ
الـ ــوضـ ــع االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي فـ ــي ال ـب ـل ــد.

ال ـ ـت ـ ـحـ ــذيـ ــرات م ـ ــن األزمـ ـ ـ ـ ــة ل ـي ـســت
ُم ـ ـجـ ـ ّـرد ت ـه ــوي ــل ،ب ــل واق ـ ـ ـ ٌـع ُتـثـبـتــه
ك ـ ــل امل ـ ــؤش ـ ــرات ال ـن ـق ــدي ــة وامل ــال ـي ــة
ّ
وال ـج ـه ــات امل ـع ـن ـيــة .امل ـف ـت ــرض في
هذه الظروف ،أن ال تلجأ مؤسسات
الدولة إلى مصاريف غير طارئة أو
اسـتـثـنــائـيــة .الـتـبــريــر الـ ــذي لـجــأت
إل ـيــه وزارة ال ـخــارج ـيــة ،م ــن خــال
ـان ،هــو بما ّأنــه «قــد مضى أكثر
بـيـ ٍ
من  16عامًا على آخر عملية شراء
لسيارتني حيث أصبحت حالتهما
غير الئقة ومتهالكة لتأدية املهام
تقدمت الوزارة
الرسمية املتوخاةّ ،
بطلب شراء السيارات املذكورة ،وقد
واف ــق مجلس الـ ــوزراء على طلبها
نـظـرًا لــأسـبــاب امل ـعــروضــة» .ولكن
ف ــي ظـ ــل «الـ ــاتـ ــرف» ال ـ ــذي نعيش
ّ
فـ ـي ــه ،كـ ـ ــان ُي ـم ـك ــن ل ـلــدب ـلــومــاس ـيــة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة أن ت ـس ـ ّـد حــاج ـت ـهــا من

خـ ـ ـ ــال شـ ـ ـ ـ ــراء سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــارات جـ ــديـ ــدة
ب ـس ـع ـ ٍـر أرخ ـ ـ ــص ،عـ ــوض ال ـت ـبــاهــي
بسيارات يبلغ سعرها  325مليون
ل ـيــرة (عـ ــدا ع ــن ال ـص ـيــانــة) .وال ـحــل
ّ
ال ـث ــان ــي ،ه ــو بــاسـتـئـجــار س ـيــارات
الستقبال الوفود األجنبية ،تمامًا
كـمــا يـحـصــل مــع ال ــوف ــود ال ــوزاري ــة
ـؤم ــن
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة فـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــارج ،ف ـت ـ ّ
ال ــدول ــة امل ـض ـي ـفــة سـ ـي ــارة ل ـلــوزيــر،
لتتولى البعثات اللبنانية اإلنفاق
على تنقالت الوفد املرافق .وحدها
ـص ــص س ـي ــارات
دول ال ـخ ـل ـيــج ُت ـخ ـ ّ
فـخـمــة لـكــامــل أع ـض ــاء ال ــوف ــود ،إال
أن لـبـنــان أع ـجــز م ــن أن يــدخــل في
منافسة كهذه.
تـ ـب ــدأ م ـ ـصـ ــادر إداري ـ ـ ـ ــة فـ ــي وزارة
الـخــارجـيــة حــديـثـهــا بــال ـعــودة إلــى
مــرســوم الـتـشــريـفــات ال ــذي ُ
«يـنـ ّـظــم
ّ
ك ــل األمـ ــور الـبــروتــوكــولـيــة ،ونــص
ّ

عـ ـل ــى ت ــوفـ ـي ــر الـ ــوسـ ــائـ ــل الـ ــازمـ ــة
لتقوم مديرية املــراســم بمهامها».
وعـ ــام « ،2002اش ـتــري ـنــا سـيــارتــي
مــرسـيــدس لوضعهما فــي تصرف
مديرية املــراســم» ،والستخدامهما
أس ــاس ــا ل ـن ـقــل الـ ــوفـ ــود األج ـن ـب ـيــة.
هلكتا ،وتكاليف
است ِ
«لكن اآلليتني ُ
ّ
تـصـلـيـحـهـمــا كـ ـبـ ـي ــرة» ،ع ـل ـمــا ب ــأن
إح ــداهـ ـم ــا ب ـت ـص ــرف األم ـ ــن ال ـع ــام
لـ ــ«الـ ـخ ــارجـ ـي ــة» ،وال ـث ــان ـي ــة بـقـيــت
للمراسم .تضيف املصادر« :خالف
ذلــك ،كنا نستفيد من هبات ،ولكن
نــوع ـيــة الـ ـسـ ـي ــارات ل ــم ت ـكــن جـيــدة
وتتعطل ســريـعــا» .أخ ـي ـرًا ،وصلت
ّ
هبة جديدة  4سيارات من الصني،
ُ
حدد
«لونها أبيض ،فيما املرسوم ي ّ
لون املركبات بالداكن»! باملناسبة،
ي ـم ـك ــن ت ـغ ـي ـي ــر ل ـ ـ ــون أي س ـ ـيـ ــارة،
وبكلفة بسيطة ،وتثبيت ذلــك في

مـصـلـحــة تـسـجـيــل الـ ـسـ ـي ــارات في
وزارة الداخلية.
ُت ـبـ ّـرر امل ـصــادر الـلـجــوء إل ــى العقد
ب ــالـ ـت ــراض ــي ب ـ ــدل امل ـن ــاق ـص ــة بـ ــأن
ّ
«السيارات الدبلوماسية معروفة،
إم ــا ب ــي أم دبـلـيــو أو مــرسـيــديــس.
وقـ ــد وج ــدن ــا ب ـعــد م ـف ــاوض ــات أن
ّ
ال ـن ــوع األول أرخـ ــص م ــن ال ـثــانــي،
وب ـمــا أن األس ـع ــار دول ـيــا مـعــروفــة
ّ
لجأنا إلى خيار العقد الرضائي».
ُتـ ـ ـق ـ ـ ّـر ب ـ ــوج ـ ــود وضـ ـ ــع اقـ ـتـ ـص ــادي
ص ـعــب ،وإم ـكــان ـيــة شـ ــراء س ـيــارات
أرخ ـ ــص« ،ول ـك ــن ك ــان ــت ستتعطل
بعد سنتني .نحن نعتمد سياسة
تــوف ـيــر ف ــي ال ـك ـث ـيــر م ــن املـ ـج ــاالت،
وشـ ــراء ال ـس ـيــارات لـيــس نــوعــا من
ال ـت ـب ــاه ــي ،ب ــل ه ــو ح ــاج ــة ب ـعــد أن
ارت ـ ـفـ ــع ع ـ ــدد ال ـ ــوف ـ ــود الـ ـت ــي تـ ــزور
لبنان»!

العمل فجأة في خطوط هاتف الجريدة يوم الخميس
املاضي ،أي في اليوم نفسه الذي نشر فيه التقرير حول
«الفساد» بني املوظفني .ومع أننا أظهرنا شكوكًا حول
جهات معنية بخطوة من هذا النوع ،فقد طلبنا من إدارة
«أوجيرو» إصالح العطل وتفسير سببه .وبعد معالجته
من قبل فنيي االدارة ،قامت بعثة منها بالتحقيق التقني،
وأبلغتنا خالصة أولية غير رسمية ،تفيد بأن العطل ناجم
عن خلل سببه انقطاع التيار الكهربائي.
الحقيقة ،التي اطلعنا عليها ليل يوم الجمعة نفسه ،وعلى
لسان موظفني في «أوجيرو» ،أن فريقًا من املوظفني
ً
ّ
يحتج على ما نشرته «األخبار» ،ووجدوا فيه مدخال
«لقطع الرزق في حال توقفت الساعات االضافية» ،وأن
هذه املجموعة قررت معاقبة «األخبار» من خالل قطع
الخط الهاتفي عنها .لكن املصادفة التي واجهناها مساء
الخميس ،توقف مفاجئ لخدمة االنترنت عن املؤسسة،
وليحصل ذلك بعد أقل من ساعتني على وقف خطوط
الهاتف ،علمًا بأن الشركة ّ
املزودة قالت إن األمر ناجم عن
خلل في الجريدة وليس منها.
املهم أن املوظف الذي ّ
أقر لنا ،أو ّادعى قيام زمالء له بقطع
الهاتف ،عاد في اليوم التالي ليقول إنه ورفاقه قرروا
عدم استمرار القطع ،وإن ما قاموا به رسالة تحذير الى
ّ
«األخبار» لتتوقف عن املس بمصالح «املوظفني املعترين».
املهم في هذه الرواية هو نقطة بات الصمت عنها مطابقًا
للصمت عن الجريمة املتمادية في إدارة هذا البلد ،إذ لطاملا
قيل (ويقال) إن اإلصالح يجب أن يتركز على السارقني
الكبار ،وعلى الرؤوس الكبيرة ،وإنه متى ّتم ذلك ،سوف
ً
يكون سهال محاربة الفاسدين من تحت .لكن ،من يسمع

تفجير غامض جنوبًا
ليل أمــسّ ،دوى صــوت انفجار في الــوادي بني
ال ــزراري ــة والـحـلــوسـيــة بــن ق ـضــاءي الــزهــرانــي
و ص ــور .التحليق املكثف لـلـطــائــرات الحربية
ّ
التجسس الذي ترافق
االسرائيلية وملروحيات
مع الصوت ،أشاع معلومات ّأولية عن أنه ناجم
عن قيام العدو ،عبر طائرة تجسس ،بتفجير
جهاز تجسس كــان قد زرعــه في وقــت سابق
في خراج الحلوسية عند مجرى نهر ّالليطاني.
وتوجهت قوة من الجيش اللبناني لتفقد املوقع
الـ ــذي ص ــدر م ـنــه ال ـص ــوت .بــال ـتــزامــن ،اكـتـفــى
الناطق اإلعالمي باسم قوات اليونيفيل اندريا
تننتي بالتعليق على الحادث بــأن «اليونيفيل
تنظر في املوضوع بالتعاون الوثيق مع القوات
املسلحة اللبنانية» ،وفــق ما نقلت عنه الوكالة
الوطنية لالعالم ،علمًا بأنها ليست املرة االولى
ال ـت ــي يـكـشــف فـيـهــا ع ــن زرع ال ـع ــدو ألج ـهــزة
تجسس في املنطقة ذات الجغرافيا الوعرة ،و
الـتــي تتميز بـغـطــاء زراع ــي و حــرجــي كثيف.
وعادة ما يلجأ العدو إلى تفجير األجهزة التي
تكتشفها املقاومة ،خشية تفكيكها ومعرفة
أس ــراره ــا الـتـقـنـيــة .ورف ـض ــت م ـص ــادر أمـنـيــة
تـقــديــر أس ـب ــاب االن ـف ـج ــار ،ف ــي ان ـت ـظــار نـتــائــج
التحقيقات التي يجريها الجيش.

اإلفراج عن ياسين
في كولومبيا

ُ
أطلق أمس سراح التاجر اللبناني وليد ياسني،
ُ
الــذي كان قد خطف في  23تموز ،في مايكاو
في منطقة ال غواخيرا الكولومبية على الحدود
ُّ
مع فنزويال .وقد اتهم بخطف ابن بلدة بعلول
(ال ـب ـقــاع ال ـغــربــي) عـصــابــات «ج ـيــش التحرير
الــوط ـنــي» ،ال ـتــي تـنـشــط عـلــى ال ـح ــدود .وتـقــول
م ـص ــادر دبـلــومــاسـيــة ل ــ«األخ ـب ــار» ّإن إط ــاق
السراح جاء بعد دفع فدية للخاطفني ،لينتقل
بعدها ياسني إلى منزل والديه.

رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود يقول
عن موظفي الدولة إن «ثلثهم بيقبض وثلثهم ما بيشتغل
وثلثهم أوادم» ،ثم يدعو الى طرد نصف املوظفني في الدولة
اللبنانية بتهم الفساد؛ ومن ينظر الى كيفية معالجة وزارة
الداخلية وقوى االمن الداخلي ملف الضابط املحسوب على
وليد جنبالط ،والتوقف عن مالحقته على شبهات بجنح
كبيرة؛ ومن يراقب الضغوط الهائلة على القضاء ّاملدني
والعسكري في قضية خليل الصحناوي؛ ومن يطلع على
توجهات نافذين في الدولة لجعل قضاء العجلة أداة قمع
لإلعالم؛ ومن ومن ومن ...يعرف أنه ال يمكن ترك قواعد
القطاع العام فالتة بحجة أن اإلصالح يجب أن يبدأ من
فوق!
في حالتنا نحن ،عمدنا الى لفت انتباه مسؤولني في أكثر
من مكان في الدولة الى ما حصل معنا .طبعًا لم نحصل
على تعليق أو جواب أو تفسير ،ونحن ال نتوقع حصول
ذلك ،وبني املسؤولني من قال لنا مسبقًا إنه ال يمكن
مساءلة موظفني يحظون بحمايات سياسية كبيرة .وربما
هذا هو السبب الحقيقي خلف قرارنا عدم املبادرة الى
تقديم شكوى ضد أي موظف ،القتناعنا بأن تربية هؤالء
الزعران لن تكون من خالل املسالك الشرعية املعتمدة في
هذه الدولة الفاشلة .وبالتأكيد ،سيكون لنا وسائلنا في
كبح هؤالء وتدفيعهم ثمن ما قاموا به .لكن ما حصل
يزيد من اقتناعنا بأن مواجهة الفاسدين من تحت ،ال تقل
أهمية وال ضراوة عن مواجهة الفاسدين من فوق .وهذا
ما يجب القيام به من دون خجل أو وجل ،ومن دون البقاء
رهن أولويات قوى سياسية أظهرت التجارب والعقود
عجزها عن اإلصالح إن لم يكن ّ
تورطها في الفساد.
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سياسة

سياسة
تقرير

العرقلة الوحيدة
بحسب
حاليًاّ ،
المصادر ،هي تولي
تيار المردة لحقيبة
األشغال
(هيثم الموسوي)

عن الرأسمالية والـ«اف»35-

لقاء عون ـ الحريري الثالثاء:
تأليف الحكومة قبل نهاية األسبوع؟
يرتفع منسوب اإليجابية فــي الحديث
ُ
عــن ق ــرب إع ــان التشكيلة الحكومية.
ثمة تعويل على لقاء الثالثاء بين الرئيس
ميشال عــون ورئ ـيــس الحكومة سعد
ال ـحــريــري ،فــي أن يـكــون تمهيديًا قبل
إعالن الحكومة نهاية األسبوع .ال ُيلغي
ذلك شبح العقبات ،التي من الممكن أن
تكون بالمرصاد ألي تطورات
ميسم رزق
اج ـت ـمــاع حـكــومــي جــديــد سـ ُـيـسـ ّـجــل،
ي ــوم ال ـث ــاث ــاء ،ب ــن الــرئ ـ ُيــس ميشال
ّ
عون ورئيس الحكومة املكلف سعد
ّ
الحريري .هــذا ما أكدته مصادر في
ال ـت ـيــار الـًـوط ـنــي ال ـحــر ل ــ«األخ ـب ــار»،
ّ
ُمـ ـضـ ـيـ ـف ــة أن «الـ ـ ـب ـ ــاد ت ـت ـج ــه نـحــو
ت ــأل ـي ــف ح ـك ــوم ــة ف ـي ـمــا ل ــو اسـتـكـمــل
عون والحريري مشاوراتهما ،بنفس
ّ
الجو اإليجابي الذي ّ
عبر عنه رئيس
الحكومة خالل مقابلته التلفزيونية
على ال ــ«ام تي في» قبل قرابة عشرة
أيـ ـ ـ ــام» .ف ــي اإلط ـ ـ ــار ن ـف ـس ــه ،ت ـت ـحـ ّـدث
مصادر ُمطلعة على مسار الحكومة
ّ
ُ
ع ــن أن ـه ــا «قـ ــد ت ـب ـصــر ال ـن ــور نـهــايــة
ّ
األسبوع الحالي» .سبب التفاؤل أن
الحريري «وصل إلى اقتناع بضرورة
ّ ّ
ح ــل ك ــل ال ـع ـقــد ،وع ــدم ال ـتــوقــف عند
اع ـ ـتـ ــراضـ ــات ب ـس ـي ـط ــة ،مـ ـث ــل رف ــض
ال ـ ـقـ ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة ال ـح ـص ــول عـلــى
وزارة الـتــربـيــة ،فـفــي نـهــايــة املـطــاف
ليس بإمكانه انتظار الجميع إلى ما
ال نـهــايــة» .العرقلة الــوحـيــدة حاليًا،

ّ
ب ـح ـســب امل ـ ـصـ ــادر ،ه ــي ت ــول ــي تـيــار
املردة لحقيبة األشغال« ،التي يرفض
رئيس الجمهورية والتيار الوطني
الـحـ ّـر إسنادها إلــى امل ــردة .لكن هذه
ال ـع ـقــدة قــاب ـلــة لـلـحــل بــالـتـفــاهــم بني
عون والحريري» .وعلى العكس من
بقية القوى السياسية« ،ال يستطيع
الرئيس
الحريري السير عكس إرادة
ّ
ّ
عـ ــون ،وإال فـ ــإن األخ ـي ــر ق ــد ال يــوقــع
ع ـلــى ال ـت ـش ـك ـي ـلــة» .وق ــال ــت امل ـص ــادر
ّ
إن ك ـ ـ ــام الـ ـ ــوزيـ ـ ــر جـ ـ ـب ـ ــران ب ــاس ـي ــل
«التصعيدي» ،خالل كلمته في ذكرى
 13تـشــريــن« ،تـصـفـيــة حـســابــات مع
القوات اللبنانية ،وليس موجهًا ّ
ضد
الحكومة» .وبعد أن ارتفعت
تشكيل ُ ّ
األجواء «املبشرة» بقرب التأليف ،إن
كان من قبل تيار املستقبل أو التيار
ّ ّ
ـق رئـيــس مجلس
الــوطـنــي ال ـحـ ّـر ،عــلـ ّ
النواب نبيه بري بأنه مستعد لقطع
زيـ ــارتـ ــه إلـ ــى ج ـن ـيــف وال ـ ـعـ ــودة إل ــى
فيما
ل ـب ـن ــان ،ف ــي حـ ــال ح ـصــل ذل ـ ــكّ .
اعتبرت مـصــادر التيار العوني أنــه
«إذا ّ
ثبت لقاء الثالثاء االتـفــاق على
ُ
ال ـح ـص ــص ،ف ـســي ـط ـلــب م ــن مختلف
الكتل تسمية وزرائ ـهــا ،مــع احتمال

القوات :ننتظر جوابًا
بالحصول
عون
من
ّ
ّ
على حصة ال تقل عن
تمثيلنا الحالي

أن تتألف الحكومة نهاية األسبوع».
أما حزب القوات اللبنانية ،فينتظر
ما سينتج عن لقاء عون ـ الحريري.
وب ـعــد أن رف ـضــت م ـع ــراب الـحـصــول
عـلــى  4وزارات ،م ــن بـيـنـهــا منصب
ن ــائ ــب رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة ووزارات
الـ ـ ـت ـ ــربـ ـ ـي ـ ــة وال ـ ـث ـ ـق ـ ــاف ـ ــة والـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون
ّ
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،أكـ ـ ـ ّـدت م ـص ــادره ــا أن
ّ
ا ُل ـح ــري ــري «ت ـس ــل ــم تـ ـص ــورًا ج ــدي ـدًا،
صر فيه على الحصول على ّ
ن ّ
حصة
ّ
ال ت ـق ــل ع ــن تـمـثـيـلـنــا ف ــي الـحـكــومــة
الحالية .ننتظر جــوابــا مــن الرئيس
ّ
عــون على طرحنا الجديد» .وعلقت
مـصــادر ُ«ال ـقــوات» على كــام باسيل
األخير املتعلق بالذهاب إلى تأليف
حكومة بهدف إحراج من ال يريدها،
ّ
بأنه «إشارة إلى اقتناعه بعدم قدرته
عـلــى فــرمـلــة انــدفــاعــة الـتــألـيــف التي
ظهرت األسبوع املاضي».
ُم ـس ـت ـج ــدات ال ـس ــاع ــات األخـ ـي ــرة قد
ّ
ت ـك ــون ب ــا ق ـي ـمــة ،ف ــي ح ــال ب ـقــي كــل
راض عن حصته ونوعية
فريق غير
ٍ
ـي سـيـنــالـهــا ،ال ّ
سيما
ا ّلـحـقــائــب ال ـتـ
أنـ ــه «ف ــي ال ـش ـك ــل» ،ل ــم ي ـفـ ّـكــك ّ
أي من
األلغام املــزروعــة على درب التأليف.
ُ
هناك حصة القوات ،التي يعتبر ك ّثر،
الوطني الـحـ ّـر ،أنها
وأبــرزهــم التيار
ً
«م ـبــالــغ ف ـي ـهــا» ،إض ــاف ــة إل ــى تمثيل
ّ
النائب طالل أرسالن الذي أكد أمس
ّ
أن «الـعـقــدة الــدرزيــة ال ت ــزال عالقة».
ّ
ومــا بينهما ،لــم يتضح ّبعد ُ مصير
تــوزيــر أح ــد ال ـنــواب الـســنــة املـقـ ّـربــن
ّ
م ــن ف ــري ــق  8آذار .كـ ــل ذلـ ــك ي ـتــرافــق
م ــع ت ـح ــذي ــرات دول ـي ــة م ــن اس ـت ـمــرار
تأليف الحكومة ،وآخرها
التأخر في ُ
الـ ـضـ ـغ ــوط املـ ـ ـم ـ ــارس ـ ــة م ـ ــن ب ــاري ــس
ب ــوج ــوب «االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة» م ــن نـتــائــج
مؤتمر «بــاريــس  ،»4بحجة تجنيب

عامر محسن
ً
ّ
«قاذفة البي 2-الستراتيجية ،اذًا ،ليست قــادرة على التحليق حني يكون
ّ ّ
ّ
الجو ماطرًا ،وهذه ليست مشكلة على اإلطالق ،ألن علة وجودها هو نقل
الثروة من الحكومة الى مالكي األسهم في شركات ّ
السالح»
ّ
الكاتب األميركي الساخر غاري بريكر
(المعروف ايضًا بـ«ذا وور نيرد»)

ّ
من التاريخ

لـبـنــان الـخـطــر االق ـت ـصــادي ،والـكــام
امل ـت ـشــائــم مل ــوف ــد الــرئ ـيــس الـفــرنـســي
إيـ ـم ــان ــوي ــل م ـ ــاك ـ ــرون ،بـ ـي ــار دوك ـ ــان
خــال لقائه ،يــوم الجمعة ،ع ــددًا من
الصحافيني.

ّ
غالبية املعطيات
بالنسبة ُإلى بريّ ،
املـتــوافــرة تشير إلــى أنــه «ال جديد».
قال ذلك على هامش أعمال الجمعية
ال ـع ــام ــة ال ـ ـ ـ ــ 139ل ــات ـح ــاد ال ـبــرملــانــي
ال ــدول ــي ف ــي ج ـن ـيــف ،ح ـيــث ُي ـش ــارك

رؤســاء املجالس والوفود البرملانية
ّ ّ
ّ
الجو الفرنسي
بري أن
العربية .ورأى
ال ــذي عـ ّـبــر عـنــه دوك ــان ي ــوم الجمعة
سمعه منه
مع اإلعالميني
مغاير ملا ِ
ِ
خالل لقائه به في عني التينة.

تقرير

ّ
ّ
«البرنامج السنوي للمناقصات» :من يحق له تخطيه؟
منذ  12عامًا لم يحدث أن ُسمعت عبارة
«برنامج المناقصات» .تلك عبارة قانونية
تفرض على الوزارات ،بعد إقرار الموازنة
العامة ،االلتزام ببرنامج سنوي تتفق عليه
مع إدارة المناقصاتُ ،ويصبح ملزمًا قانونًا
عند نشره في الجريدة الرسمية .أعادت
إدارة المناقصات تفعيل هذا الموجب
القانوني ،ربطًا بإقرار موازنة  ،2018إال
أنه سرعان ما برزت مشكلة سعي بعض
الوزارات إلى إجراء مناقصات من خارج
برنامجها السنوي .نظام المناقصات يسمح
بذلك بموافقة مجلس الوزراء ،لكن
مساعي عديدة تجرى لاللتفاف على
القانون في فترة تصريف األعمال
إيلي الفرزلي
بـ ـحـ ـس ــب املـ ـ ـ ـ ـ ــادة  122مـ ـ ــن قـ ــانـ ــون
ُ
امل ـ ـحـ ــاس ـ ـبـ ــة ال ـ ـع ـ ـمـ ــوم ـ ـيـ ــة« ،تـ ـ ـج ـ ــرى
املـنــاقـصــات الـعـمــومـيــة واملـحـصــورة
ع ـل ــى أسـ ـ ــاس ب ــرن ــام ــج سـ ـن ــوي ع ــام
ُيـعـلــن عـنــه ف ــي ت ــواري ــخ ال ي ـجــوز أن
ت ـت ـع ــدى ال ـش ـه ــر ال ـث ــان ــي الـ ـ ــذي يـلــي
نشر املــوازنــة» .وهــذا يعني ،قانونًا،

أن إجـ ــراء املـنــاقـصــات يتطلب توفر
عـ ـنـ ـص ــري ــن :امل ـ ـ ــوازن ـ ـ ــة والـ ـب ــرن ــام ــج
السنوي (الذي يحدد بناء على طلب
الـ ـ ـ ـ ــوزارات) .وه ـم ــا أمـ ـ ــران ل ــم يـكــونــا
متوفرين خالل  11عامًا ،غابت فيها
املوازنة ( ،)2016 – 2005فكيف كانت
ُ
ت ـج ــرى امل ـنــاق ـصــات؟ ف ــي  15كــانــون
الثاني  ،2009أصدر ديوان املحاسبة
رأيــا يحمل الــرقــم  ،2009/7يــرى فيه
أن ال ـط ــري ـق ــة ال ـق ــان ــون ـي ــة ال ــوح ـي ــدة
الـجــائــزة إلج ــراء الـتـلــزيـمــات فــي ظل
عــدم ص ــدور املــوازنــة هــي استصدار
قــرار عن مجلس الــوزراء عند اللزوم
وف ـ ـ ــي ك ـ ــل م ـ ـ ـ ــرة ،إل ـ ـ ــى ح ـ ــن ص ـ ــدور
املــوازنــة العامة والبرنامج السنوي
الـ ـع ــام ل ـل ـم ـنــاق ـصــات .وب ــال ـف ـع ــل ،لــم
يتأخر مجلس الوزراء قبل أن يصدر
قـ ـ ـ ــرارًا ي ـع ــال ــج األمـ ـ ـ ــر ،ل ـك ـنــه ال ي ـلــزم
اإلدارات بــال ـعــودة إل ــى املـجـلــس في
كــل مــرة تــريــد فيها إج ــراء مناقصة.
كان القرار الصادر في  27آذار 2009
يقضي بـ«تكليف إدارة املناقصات
إجــراء التلزيمات العائدة للصفقات
املنوي إجراؤها في مختلف اإلدارات
العامة ،وذلك إلى حني صدور قانون
امل ــوازن ــة ال ـعــامــة وم ــن ث ــم الـبــرنــامــج
السنوي العام للمناقصات».
بعد هذا القرار ،تحررت اإلدارات من
م ــوج ــب ال ـت ـخ ـط ـيــط امل ـس ـب ــق إلجـ ــراء
املناقصات ،الــذي ُ يساهم نظريًا في
ض ـبــط الـ ـه ــدر ،وفـ ـت ــح الـ ـب ــاب لتلجأ

إلــى إجــراء أي مناقصة ساعة تشاء.
وبالفعل ،بقي األمر على حاله ،حتى
ال ـع ــام ال ـح ــال ــي ،ح ـيــث أقـ ــرت مــوازنــة
عام  2018في نيسان املاضي .عندها
وجـ ــدت إدارة امل ـنــاق ـصــات أن ــه صــار
باإلمكان العودة إلى تطبيق القانون،
وإعــداد برنامج سنوي للمناقصات
(ل ــم تـلـجــأ إل ــى ه ــذا ال ـخ ـيــار ف ــي عــام
 ،2017ألن امل ــوازن ــة أق ــرت فــي نهاية
العام).
وألن إع ــداد البرنامج السنوي العام
م ــن ق ـب ــل إدارة امل ـن ــاق ـص ــات يـتـطـلــب
م ــن ك ــل إدارة أن ت ـض ــع بــرنــام ـج ـهــا
الـخــاص ال ــذي يتضمن مــوعــد إجــراء
كل مناقصة (املــادة الرابعة من نظام
املناقصات) ،فقد عمدت «املناقصات»،
في شهر أيار ،إلى الطلب من اإلدارات
ال ـح ـكــوم ـيــة وضـ ــع ب ــرن ــام ـج ـه ــا ،كـمــا
كـ ــان ي ـج ــري ق ـبــل ال ـت ــوق ــف ع ــن إقـ ــرار
امل ــوازن ــات .وعـلــى األث ــر ،نـشــرت إدارة
ً
املناقصات ،عمال بنظام املناقصات،
ال ـبــرنــامــج ال ـس ـنــوي ال ـع ــام األول في
خـ ـم ــس صـ ـح ــف ي ــومـ ـي ــة ( 19ت ـم ــوز
 .)2018ه ــذا الـبــرنــامــج لـيــس نهائيًا،
فبحسب املــادة الخامسة من النظام،
ي ـج ــب ع ـل ــى ك ــل إدارة إع ـ ـ ــادة الـنـظــر
فــي الـجــزء الـخــاص بها وإب ــاغ إدارة
املناقصات بــأي تعديالت تقترحها،
ب ـعــد أن ت ـك ــون امل ــوازن ــة ق ــد ُص ـ ّـدق ــت،
وب ـعــد ال ـتــأكــد م ــن حـجــز االع ـت ـمــادات
ل ـل ـم ـنــاق ـصــات امل ـق ـتــرحــة أو لـتـعــديــل

م ــواعـ ـي ــد املـ ـن ــاقـ ـص ــات املـ ـتـ ـض ــارب ــة.
وبالفعل ،فقد نشرت إدارة املناقصات
البرنامج السنوي لعام 2019 - 2018
ً
ً
معدال وشامال مناقصات كل الوزارات
مع كل التعديالت (الجريدة الرسمية
في .)2018/9/27
وألن ال ـف ــوض ــى ت ـح ــول ــت إل ـ ــى ع ــادة
ع ـلــى مـ ــدى أك ـث ــر م ــن ع ـشــر س ـن ــوات،
كان متوقعًا أن ُيواجه هذا البرنامج
ع ـق ـبــات تـتـعـلــق ب ـع ــدم الـ ـت ــزام بعض
الـ ــوزارات بالبرنامج الـسـنــوي ،وهو
ً
ما حصل ّ فعال مع ثالث وزارات حتى
اآلن ،تحفظت إدارة املـنــاقـصــات عن
ذك ــر اس ـم ـهــا ،ل ـكــن م ـص ــادره ــا أك ــدت
أن اثـنـتــن مـنـهــا أرس ـل ـتــا كـتــابــا إلــى
اإلدارة تطلب فيهما إجــراء مناقصة

عودة الموازنة
أعادت «البرنامج
السنوي للمناقصات»:
صارت الوزارات ملزمة
بالتخطيط
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غـ ـي ــر مـ ــدرجـ ــة فـ ــي الـ ـب ــرن ــام ــج الـ ــذي
أعــدتــه بنفسها ،فيما ذهبت الثالثة
إلــى حــد االكـتـفــاء بــاإلشــارة إلــى عدد
املناقصات التي تنوي إجــراء هــا من
ّ
تسجل
دون تحديد تــواريـخـهــا ،فلم
في البرنامج.
بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى إدارة امل ـن ــاق ـص ــات،
الـحــل واض ــح .فــاملــادة الخامسة من
ن ـظ ــام امل ـن ــاق ـص ــات ت ـن ــص ع ـل ــى أن ــه
«ال يـ ـج ــوز م ـخ ــال ـف ــة ق ــواع ــد إج ـ ــراء
املناقصات (البرنامج السنوي) إال
إذا أقــر مجلس ال ــوزراء ذلــك» (حتى
تقريب موعد مناقصة يحتاج إلى
ق ــرار مــن مـجـلــس الـ ـ ــوزراء) .لـكــن مع
ذلك ،علمت «األخبار» أن ثمة سعيًا
لــاك ـت ـفــاء ب ـمــواف ـقــة األم ــان ــة الـعــامــة
مل ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ب ـح ـجــة تـفــويــض
رئـ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ب ـع ــض
صــاحـيــاتــه ل ــه .إال أن ه ــذا املـقـتــرح
تعيبه ثغرتان ،األولى تتعلق بكون
الـتـفــويــض م ـح ـصــورًا بـعـقــد نـفـقــات
صغيرة وبإعطاء اإلجــازات اإلدارية
لـعــدد مــن اإلدارات الـتــابـعــة لرئيس
مجلس الــوزراء ،أما الثغرة الثانية،
فتتعلق بــإشــارة الـقــانــون بــوضــوح
إل ـ ــى أن ص ــاح ـي ــة م ـخ ــال ـف ــة ق ــواع ــد
املـ ـن ــاقـ ـص ــات مـ ـحـ ـص ــورة ب ـم ـج ـلــس
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ول ـ ـيـ ــس ب ــرئـ ـي ــس م ـج ـلــس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء ،وص ــاحـ ـي ــات امل ـج ـل ــس ال
ّ
تفوض بحسب الدستور.
ال حل دستوريًا لهذه اإلشكالية التي

يمكن أن تتكرر بحجة تسيير املرفق
ال ـع ــام ،بـحـســب الـخـبـيــر الــدس ـتــوري
عصام إسماعيل ،إال انتظار تأليف
الـحـكــومــة .لـكــن مــع ذل ــك ،فـهــو يشير
إلـ ــى ح ــل م ـل ــزم إداريـ ـ ـ ــا ،مـنـطـلــق من
التعميم الـصــادر عــن الرئيس سعد
ال ـ ـحـ ــريـ ــري ف ـ ــي حـ ـ ــزيـ ـ ــران املـ ــاضـ ــي،
والذي يتعلق بتصريف األعمال .في
التعميم فقرة اعتمدت للمرة األولى
في عام  2013من قبل الرئيس نجيب
ميقاتي واعتبرها «تكتل التغيير»
حينها «هــرطـقــة دس ـتــوريــة» ،تشير
إلـ ــى أنـ ــه «فـ ــي حـ ــال اع ـت ـب ــار أن ثمة
قرارًا إداريًا يدخل في نطاق األعمال
التصرفية الـتــي تقتضي ال ـضــرورة
ات ـخــاذه فــي خ ــال تـصــريــف األعـمــال
إيــداع مشروع القرار رئاسة مجلس
الـ ـ ــوزراء لــاسـتـحـصــال بـشــأنــه على
املوافقة االستثنائية لفخامة رئيس
الـجـمـهــوريــة ودول ـ ــة رئ ـيــس مجلس
ال ـ ـ ـ ــوزراء» .وهـ ــذا ال ـح ــل ،بــالــرغــم من
كونه يفتح الباب أمام إمكانية إيجاد
م ـخــارج تتخطى تـصــريــف األع ـمــال،
إال أن الـثـغــرة الـكـبـيــرة فـيــه ،بحسب
إسماعيل ،تتمثل في كونه ببساطة
مخالفًا للدستور« ،ألن ال صالحية
دسـ ـ ـت ـ ــوري ـ ــة ب ـ ـ ـ ــدون ن ـ ـ ــص ،والـ ـن ــص
ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــوري ل ـ ــم يـ ـش ــر إل ـ ـ ــى إمـ ـك ــان
تفويض صالحية الحكومة إلــى أي
ك ــان ،بمن فيهم رئيسا الجمهورية
والحكومة».

ّ
أذكر نقاشات ّ
تالميذ تأثروا بأفالم هوليوود ،وكانوا حني نناقش
عدة أجريتها مع
ٍ
ّ
ّ
مسائل مثل بناء الدول والتحديث ّ
يكررون رواية أن النظم العسكرية «التقليدية» (مثل
ً
مثال) قد زالت ّ
يرفضان
كانا
القديم»
و«النظام
التقليدية»
«الثقافة
ألن
الساموراي
ّ
ّ
ّ
ّ
النارية والحديثة ،بما يشبه االيمان الديني ،حتى أصبحت متخلفة
اعتماد األسلحة
ً
ّ
ّ
يتخيلون فعال ّأن هناك مقاتلني كــانــوا يفضلون مواجهة
وتـجــاوزهــا الـ ّـزمــن .هــم
ً
ّ
ّ
النارية بالسيوف والرماح مثال ،كخيار ،وأن مقاتلي النخبة في اليابان لم
األسلحة
تكن لديهم مشكلة في أن يهرعوا بجوادهم في وجــه فوهة مدفع .املشكلة هي ّأن
ّ
وبخاصة كما ّ
ّ
ّ
تتخيلها بعض
عقالني» بهذا الشكل،
«الثقافة» ال تلعب دورًا «غير
ّ
االكاديمية ،وأكثر تحديدًا في مجال الحرب ،ميدان التنافس األشد قسوة
األوساط
وضراوة في التاريخ البشري.
ه ـنــاك ،بــاملـقــابــل ،عــوامــل مــؤسـسـيــة واق ـت ـصــاديــة وسـيــاسـيــة ت ـقـ ّـرر شـكــل الجيش
مناسب
تنظيم غير
وتنظيمه؛ بعض
ٍ
النخب العسكرية قد تراهن ،لهذه األسباب ،على ّ ٍ
أو تكنولوجيا غير ّ
تستمر آثارها مع الزمن،
ورموزًا
تقاليد
تترك
و«الثقافة»
الة،
فع
ّ
ولكنها ال تدفع الناس لالنتحار (على سبيل املثال ،ظلت الخيالة األوروبية هي «الفرع
ـرون
األرقــى» في الجيوش ،يدخل فيها النبالء وتحظى بقيم ٍة رمزية عالية ،بعد قـ ًٍ
على نهاية النظام االقطاعي وانتفاء الــدور املــركــزي للخيالة ،التي أصبحت عامال
«مساعدًا» أو ثانويًا على األكثر في امليدان .ولكن ال أحد اقترح  -بعد حلول القرن
بأن يقوم الخيالة برفع حرابهم والهجوم الجبهي على خطوط املشاة
الخامس عشر ّ -
برماح مخصصة لكسر صوالت الخيول ،أو على
واملسلحني
مني
املنظ
السويسريني،
ٍ
ٌ
شيء مشابه في حرب القرم مع
الوحدات املزودة بالبنادق واملدفعية بعد ذلك( .حدث
«هجمة لــواء الخيالة الخفيف» الشهيرة ضد خطوط الــروس ،وهي حصلت بسبب
خطأ في فهم األوامر وقد أدت الى ابادة الوحدة البريطانية).
وتحديث
ـاح
ـ
ص
ا
ـخ
ـ
ي
ـار
ـ
ت
جيش (س ــواء فــي عصر الحداثة أو قبلها) هــو
تــاريــخ ّأي
ٍ
ٍ
ٍ
ّ
ّ
ّ
وخوف مستمر من امكانيات الخصوم وتطورها ،وحني كانت الجيوش
مستمرين،
ٍ
«تركد» وتتراجع وتنخفض فعاليتها ،فذاك كان أساسًا بسبب ضعف الدولة املركزية
ً
ـروف اقتصادية قاهرة .عــودة الــى التاريخ العسكري االيــرانــي ،قام
أو الفساد أو ظـً ٍ
مثال ،وجيشهم في األساس «تقليدي» بالكامل ويقوم على خيالة ّ
قبلية،
الصفويون
باعتماد األسلحة ّ
النارية ما أن أصبحت لديهم دولة وامكانات لتطوير ترسان ٍة حديثة.
أقيمت ّ
ّ
عسكرية ضخمة حول ايرانّ ،
أهمها كانت كرمنشاه القريبة
عدة ترسانات
ّ
من الجبهة العراقية املشتعلة ،والتي تخصصت في انتاج املدافع وآالت الحصار.
أصفهان ،ايضًا ،أصبحت مركزًا مهمًا النتاج السالح والدروع والبنادق .فيما مشهد
ومــرو كانتا تصنعان السالح للحمالت في الشرق .وقد قام الصفويون ،كالعادة،
بالنقل مــن الـشــرق وال ـغــرب ،فــأســس بريطانيان (هـمــا األخ ــوان شـيــرلــي) صناعة
السالح الناري في البلد  -وكانت البنادق االيرانية ،بحسب شهادات املعاصرين،
أثقل نسبيا من البنادق االوروبية ومداها أبعد وأكثر دقة (كان االيرانيون يعبئون
البنادق بالبارود بأنفسهم ،فيقدرون على التحكم بمدى الرصاصة عبر زيــادة أو
بارود قياسي ذي
انقاص كمية البارود ،فيما كان االوروبيون يستخدمون شريط
ٍ
حجم ّ
موحد).
ٍ
في ّالوقت ذاته ،اضافة الى االمور التي نقلوها عن العثمانيني ،مثل تشكيالت املشاة
ً
املسلحة بالبنادق ،اعتمد االيرانيون مثال وحدات ّ
خاصة اسمها «الجزايرجي» ،كانت
تستخدم بندقية فريدة يبدو أن مصدرها األصلي هو الجزائر ،وهي كانت بندقية
ثقيلة جدًا ،أشبه بمدفع صغير ،توضع على قاعدة ثالثية األرجل حتى تطلق منها
النار ،ويتم اختيار أضخم الرجال وأقواهم لالنتساب الى هذه الوحدة .على الهامش:
يثبت على ظهور الجمال على ّ
«الزنبرك» و«الزنبركجي» كان مدفعًا صغيرًا ّ
ُ
منصة
ّ
ّ
خاصة ،فيصبح بمثابة مدفعية متحركة ،استخدمها األفغان وبعدهم نــادر شاه
ّ
بنجاح كبير .بل إن خيالة «القزلباش» أتقنوا في نهاية األمر اطالق النار من على
ٍ
صهوات الجياد حتى اشتهروا بذلك ،ووصلوا الى درجة تكييف «الطلقة البارثية»
القديمة والشهيرة مع البندقية  -أي حني يستدير الفارس على صهوة جواده وهو
منسحب ،ويطلق النار بعكس اتجاه الحصان على العدو الذي يالحقه.
األسـ ــاس هـنــا هــو أن ال ـحــرب عـمـلـ ّـيــة اجـتـمــاعـيــة ،وال ـج ـيــش لـيــس م ـجـ ّـرد مؤسسة
ٌ
انعكاس ألحوال البلد ونظام الحكم وشكل املجتمع واالقتصاد،
بيروقراطية ،بل هو
ً
ّ
بمزج عبقري بني
قام
،
مثال
شاه،
نادر
القديم».
«النظام
أو
الجديد»
سواء في «النظام
ٍ
قوات ّ
التطوع العشائرية وبني الجيش النظامي ،فأعطى قادة العشائر رتبًا عسكرية،
ونظم قواتهم القبلية فــي وح ــدات ،ودفــع لهم روات ــب ،وانتخب املميزين مــن بينهم
لينضموا الى حرسه الخاص .فأصبحت هذه التشكيالت املتنوعة (من خراسان الى
جيش ميداني؛ وقد أعطى نادر شاه خيالته
لورستان) تقاتل في امليدان بانضباط
ٍ
قانون ذكي ،تدفع الدولة بموجبه ثمن الحصان الذي يستخدمه الفارس
زخمًا عبر
ٍ
(فال يعود الخيال يقلق من املخاطرة بحصانه في املعركة).

ّ
«جيش الرأسمالية المتأخرة»

ُ
حني ّ
يتم االعالن عن مشكلة جديدة في اسطول الـ«اف ( »35 -أجبرت اميركا وباقي
املستخدمني على ابقاء أسطولها على األرض لتصحيح خطأ في انابيب الوقود أدى
الــى سقوط طائرة مــؤخـرًا) ،وتستعاد االنتقادات تجاه هــذا املشروع املكلف (أكثر
من  1.2تريليون دوالر! لتصميم وصناعة طائرة واح ــدة) .ليست املشكلة في أن
ّ
تسقط طائرة دخلت الى االنتاج حديثًا ،فهذا يحصل مع كل طائر ٍة جديدة ،وال هي
في اكتشاف عيب تصميمي بهذه الخطورة بعد انتاج الطائرة ،فهذا ،ايضًا ،ال ّ
مفر
ٍ
منه .املشكلة هي أن تحصل هذه األمــور بعد  12سنة من دخــول «اف »35-االنتاج
ً
النهائي ،أي ّأن الطائرة ليست «جديدة» بعد ،بل يفترض بها أن تكون قد نضجت ،بل
وأصبحت في زهو عمرها .املشكلة األكبر هي ّأنه قد ّ
تبي ّأن الصانعني ال يعرفون
طائرات قد دخلت اليها القطع القاصرة التي سببت الحادثة ،وأيها مزودة
بالضبط ّأي
ٍ
ّ
ّ
بأنابيب وقود أمنة من مور ٍد آخر؛ ما يتطلب فحص كل طائر ٍة على حدة ملعرفة أيها
يحتاج الى االصالحّ .أما اسوأ ما في األمر فهو ّأن هذه املقاتلة ،بمشاكلها الكثيرة،

ّ
هي ّالرهان الوحيد لكل فروع الجيش األميركي ،املقاتلة األساسية الوحيدة لنصف
القرن القادم .في حالة كهذهّ ،
ّ
فإن أكثر النقد ّ
وتكنولوجية،
يوجه الى عوامل تصميمية
ٍ
اختيار هــذه املقاتلة ،أو الــى «فـســاد» املجمع العسكري -
ـى
ـ
ل
ا
والـخـيــارات التي أدت
ّ
مكان مختلف ،ولها أكبر
من
تبدأ
رأيي،
في
املسألة،
أن
ال
التسليح.
الصناعي وعقود
ٍ
األثر على مستقبل االمبراطورية والحرب في العالم.
ّ
الصناعية،
الجديد فــي عصرنا ه ــذا ،قبل التكنولوجيا وامل ـع ـ ّـدات ،هــو الرأسمالية

نقاش في
وتحديدًا فكرة «الهدر» ودوره املركزي في تحقيق األرباح .لن ندخل في
ٍ
ّ
االقتصاد السياسي هنا ،ولكن الفكرة األساسية هي أنه ،في الرأسمالية الصناعية
التي تملك فائضًا كبيرًا في قدرة االنتاج والتقنيةّ ،
فإن «الهدر» (أي االنتاج الذي ال
ضرورة له أو تنقصه الفعالية أو هو ليس عقالنيًا :الطعام الذي تعرف ان نسبة منه
ستفسد قبل البيع أو الكمبيوتر الذي ّ
مسبقًا لكي يتقادم خالل سنتني الخ)
يصمم
ّ
ّ
ّ
ّ
للنخبة املالية .حتى لو
بمجرد أنها تحقق أرباحًا
والتوسع
هي مرشحة لالستمرار
ٌ
يلبي حاجة ،فال يوجد هنا «عقل» ّ
كان النشاط ال يضيف أي قيمة أو ّ
بشكل
يحد منه
ٍ
ّ
عفوي .وضمن اقتصاد الهدر هذا ،الذي يمتد من املعامالت املالية الى انتاج السلع
ّ
الى الوظائف «الوهمية»ّ ،
فإن صناعة ّالدفاع ،وتحديدًا صناعة الدفاع في اميركا ،تمثل

النموذج األضخم بال ّ منازع.
كلهاّ :
«أمن قومي» تدفع بالدولة والناخبني الى إنفاق األموال
ة
حج
لدينا هنا العناصر
ٍ
عسكري ّ
يتكون بالكامل من شركات ّ
خاصة ،ومجاالت
بال حساب ،مجمع صناعي
تقنية عالية تفتح أبوابًا ال ّ
تصدق النتاج «الهدر» .الشركات الخاصة التي تتعاقد مع
ّ
ّ
ّ
الحكومة األميركية النتاج السالح هي ايضًا شركات مساهمة ،أي أن واجبها األول
اعتبار آخر
واألساسي (في القانون) هو تجاه مالكيها وحاملي أسهمها ،وليس ّأي
ٍ
 بما في ذلك الوطن .في وسعك بسهول ٍة ّتتبع أسعار العقود العسكرية األمريكية،
ّ
ّ
مواز بالكامل لتعميق
خيالي في العقود األخيرة،
بشكل
وكيف تضخمت
ٍ
ٍ
وبشكل ٍ
رأسمالية الشركات في اميركا وايضًا  -للمفارقة  -في موازاة احتكار اميركا للقوة
تهديدات حقيقية ضدها وضد حلفائها.
الدولية في التسعينيات وانتفاء
ٍ
يقول الباحث األميركي روبــرت شاريت ّإن برامج التسليح األميركية «الضخمة»،
حتى أواس ــط التسعينيات ،لــم تكن قيمة الــواحــد منها تـتـجــاوز عـشــرات مليارات
الــدوالرات ،فيما برامج األسلحة املستقبلية اليوم ّ
عقود بمئات املليارات
تتحول الى
ٍ
ـ«اف .)»35-حدثت العديد من التغييرات في نمط ادارة
(أو أكثر من تريليون ،مع ال ـ ّ
ّ
بــرامــج التسليح فــي امـيــركــا ،كلها مستوحاة مــن نظريات التخصيص والتخفف
ّ
الخاصة التي تصنع
من دور ّالدولة والتنظيمات والقوانني التي «تزعج» الشركات
ّ
السالح .اكتملت هذه البنية الجديدة عام  ،2003وسنشرح نقطتني فقط تساهمان
ّ ً
فــي تفسير بــرامــج مثل الـ ـ ــ«اف .»35-أوال ،كــان الجيش األمـيــركــي يعتمد فــي نظام
فرع بتحديد التهديدات
التوريدات العسكرية على نظرية «التهديدات» (أي يقوم كل ٍ
التي تواجهه ويطلب نظامًا على هذا األســاس :نحتاج الى قاذف ٍة تقدر على اختراق
األجواء السوفياتية ،نحتاج الى غواصة تتفوق على مثيلتها الروسية ،الخ) فأصبحت
ً
ـاح يؤدي
البرامج تبنى على أســاس «ال ـقــدرات» .بمعنى آخــر ،بــدال من تصميم سـ ٍّ
ّ
مهمة معينة تحتاجها في العالم الحقيقي ،أصبح املخططون في الجيش يتصورون
ً
ّ
«قــدرات» معينة ويطلبون برامج تسليح لتلبيتها .هذا النظام يفسح مجاال خرافيًا
سالح يقدر على ضرب أي
للهدر ،وتصميم أنظم ٍة ال فائدة عملية لها («نحتاج» الى
ٍ
ثوان« ،نحتاج» الى مدفع كهرومغناطيسي يقذف قضيبًا
نقط ٍة في العالم خالل عشر ٍ
نظام فضائي لتدمير النيازك على طريقة
الى
نحتاج
معدنيًا ملئات األميال  -ملاذا؟ ،-
ٍ
«ارماغادون» ،الخ).
فيلم ٌبروس ويليس
ّ
ـان أســاسـ ّ
ـرع من فــروع الجيش (باعتبارها بمثابة جيوش
ـ
ف
ـل
ـ
ك
أن
هو
ـي
تعديل ثـ ٍ
ٍ
مستقلة ،ولـهــا قـيــاداتـهــا وحــاجــاتـهــا الـخــاصــة) كــان يطلب الـســاح ال ــذي يحتاجه
ويصممه لحسابه ،فـقـ ّـرر «الـنـظــام الـجــديــد» ّأن مـشــاريــع التسليح يجب أن تكون
«مشتركة» بني جميع فــروع القوات املسلحة ّ -الجيش ،الطيران ،البحرية ،املارينز.
ّ
«يوفر» املال ويقلل عدد األنظمة املطلوبة ويمنع ّ
تعدد
كانت النظرية ّأن هذا التدبير
ّ
برامج متشابهة .ولكن النتيجة هي أن تشارك هذه ّ الفروع في التصميم كان يعني
ـرع يريد أمــورًا مختلفة ،ما
انتاج أسلحة «مثقلة» باالضافات
والتعديالت ،وكــل فـ ٍ
قتالي ّ
يجعل من ّ
الصعب أن تخرج بنظام ٍّ
فعال .الـ«اف »35-هي ،بتصميمها وكلفتها
ٍ
ّ
ْ
ومشاكلهاِ ،بنت هذا النظام ومرآته.

عودة المنافسة

كما يدفع العديد من الخبراء العسكريني ،فـ ّ
ـإن أميركا (وال ــدول التي «تـ ّ
ـورطــت» في
ّ
مشروع املقاتلة) قد حصلت على طائر ٍة كلفت (بحسب روبرت شاريت) ما يوازي
ّ
َ
ولكنها ال تقدر على فعل ّ
ـيء تقريبًا ال تفعله
حربي فييتنام وكــوريــا معًا،
أي شـ ٍ
ً
بشكل أفضل :الـ ــ«اف ،»5»-مثال ،حمولتها أكبر ،مداها
طائرات جيل السبعينيات
ٍ
أبعد ،وهــي أســرع من ال ـ ــ«اف ،»5»-وهــي قابلة لحمل تشكيل ٍة هائلة من االضافات
ً
االلكترونية وأصناف السالح ،على عكس املقاتلة «الشبحية» (وهذا ينطبق اجماال
على الـ«اف »16-والـ«اف »18-وأغلب الطائرات التي صممت الـ«اف »35-الستبدالها).
تبقى فعليًا ميزة وحيدة للبرنامج األميركي املكلف وهو ميزة «الخفاء».
ً
ّ
دول صغير ٍة فقيرة
هنا ايضًا ،توجد اشكاليات« .اف ،»35-اجماال ،لم تصمم لضرب ٍ
بسيط من الترسانة األميركية لتدمير سالح الجو
جزء
ٍ
مثل دولنا ،وانت تحتاج الى ٍ
واسكات الدفاع الجوي في ٍّأي من بالد الجنوب ّ (األمــل الوحيد لديك هنا هو ليس
فــي أن تمنع األميركيني مــن قصفك ،بــل أن تكلفهم خسائر ،ثــم تحتفظ بـقــدرات
جوي ّ
ّ
«تفوق» ّ
معينة ألطول فترة ممكنة) .هذه مقاتلة ّ
خصوم
معدة الختراق أجواء
ٍ
ّ
ّ
ّ
ّ
«جديني» ،من طراز روسيا والصني .وهذه الــدول طــورت ،منذ سنوات وقبل دخول
ّ
مخصصة لكشف هذه املقاتلة ومثيالتها .بل ّإن التصاميم
املقاتلة الخدمة ،رادارات
ّ
الصينية والروسية الجديدة تحوي «رادارا اضافيا» ،عريض املوجة ،يثبت على جناح
الطائرة لكشف املقاتالت الخفية ،وتوجيه الرادار الرئيسي لالشتباك معها.
ٍّ
عسكري يقترب من قــدرة األميركيني
منافس
خــال التسعينيات ،وفــي غياب أي
ٍ
وحلفائهم ،ولــو عــن مـســافــة ،لــم يكن «ال ـهــدر» مشكلة بالنسبة الــى مــوقــع اميركا
وقدراتهاّ .أما حني أصبحت الصناعة العسكرية األميركية تواجه خصمًا حقيقيًا،
ّ
صينيًا ،ال نتقصه املوازنات وال تنقصه التكنولوجيا واملوارد ،ويحكمه ٌ
ّ
مركزي
نظام
ٌ
ّ
ّ
ّ
فعال ،فإن «الفساد» تصبح له كلفة مختلفة بالكامل .الصني تصنع بالفعل نموذجني
من طائرات الجيل الخامس ،احداها  -يقال  -استندت على معلومات مسروقة من
الـ«اف »35-ولكنها تجنبت الكثير من عيوب التصميم فيها .بل إن بيجينغ قد كشفت
تصميم يعكس «األفق الجديد» في الطيران العسكري :قاذفة «خفية» ،من
مؤخرًا عن
ٍ
ّ
ولكن مع حمولة ومدى ال يقلن عن منافستها ًاألميركية .نحن ال نعلم
دون طيارّ ،
بالضبط كم كلفت هذه البرامج الصينية حتى نعقد مقارنة دقيقة مع األميركيني،
ً
ّ
ّ
ولكننا نعرف بالتأكيد أنها لم ترتب على الصني فاتورة بألف مليار دوالر.
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مجتمع

مجتمع
ّ
تحقيق منذ سنوات طويلة ،تتوالى «أجــزاء» مسلسل السيول في البقاع الشمالي ،وتتنقل أحداثها بين الهرمل ورأس بعلبك والقاع وغيرها ،لكن وفق
«سيناريو» واحد« :شتوة» أولى يتبعها سيل جارف ّ
فزيارات تفقدية للبلدات المنكوبة ،ثم عبارات تعاطف ووعود بمسح
يتسبب بأضرار كبيرة في الممتلكات،
ُ
لألضرار ،تليها وعود بدفع التعويضات (ال ُتدفع أبدًا) ودعوات إلى خطط لدرء الكوارث (ال ت ّ
طبق أبدًا) ...ثم «إلى اللقاء» مع سيل آخر ...وهكذا!

ُ
ّ
فيضانات فأضرار فوعود ...ال تطبق

سيول البقاع :ليس للكوارث من يواجهها!

تقرير

معمل نفايات بالط

محرقة أم «كبش محرقة»؟
عام  ،2016وافقت بلدية بالط (قضاء
جبيل) على الترخيص لشركة «أوفــراج»
البلدة .أشغال
بإنشاء معمل نفايات في
ّ
المشروع بــدأت قبل أشهر ،إال أن البلدية
وبعض أهالي البلدة «استفاقوا» ،قبل
أسابيع ،على «ضرر» سينجم عن المعمل.
ال ـشــركــة الـ ُـم ـن ـفــذة تــؤكــد «قــانــون ـي ّــة»
معملها ،وخبراء بيئيون يؤكدون أن ال
عالمات استفهام حول المشروع
ليا القزي

التعديات على الملك العام ومجاري السيول تزيد من أضرارها عامًا بعد عام (األخبار)

رامح حمية
فــي أي ــار  ،2017قطع رئـيــس الحكومة
سعد الحريري جلسة مجلس الوزراء
املنعقدة فــي ال ـســراي ،وتــابــع مــع عدد
م ــن ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ع ـب ــر ش ــاش ــات ات ـص ــال
تلفزيوني موصولة بمحافظة البقاع،
مـ ـ ـن ـ ــاورة ح ـي ــة لـ ــ«خـ ـط ــة االس ـت ـج ــاب ــة
للكوارث واألزمات الخاصة بمحافظة
بعلبك – الهرمل» ،نظمتها وحدة إدارة
م ـخــاطــر الـ ـك ــوارث ال ـتــاب ـعــة لـبــرنــامــج
األمـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة اإلنـ ـم ــائ ــي (.)UNDP
وحـ ــاكـ ــت املـ ـ ـن ـ ــاورة ت ـم ــري ـن ــا م ـيــدان ـيــا
لسيناريو فـيـضــان عـلــى ضـفــاف نهر
ال ـ ـعـ ــاصـ ــي .ي ــومـ ـه ــا أثـ ـن ــى الـ ـح ــري ــري
ّ
عـلــى ج ـهــود مـنــظـمــي املـ ـن ــاورة ،وأك ــد
«دعــم الحكومة ووضــع إمكاناتها في
تصرفهم ليستطيعوا القيام باملهمات
املنوطة بهم في مثل هذه الحاالت».
و«م ـثــل ه ــذه ال ـح ــاالت» هــو تـمــامــا ما
ح ــدث ي ــوم الـجـمـعــة ف ــي ب ـلــدة الـلـبــوة
فــي الـبـقــاع الـشـمــالــي .إذ اج ـتــاح سيل
قــادم من جــرود عــرســال ،في السلسلة
الشرقية ،ساحة البلدة وأحد أحيائها
وج ــرف معه س ـيــارات وألـحــق أض ــرارًا
جـسـيـمــة بـشـبـكــات ال ـص ــرف الـصـحــي
والكهرباء واملياه وباملحالت التجارية
عـلــى ال ـطــريــق ال ــدول ـي ــة .كـمــا أدى إلــى
ح ـج ــز آالف امل ـت ــوج ـه ــن إل ـ ــى ال ـب ـقــاع
ال ـش ـم ــال ــي فـ ــي سـ ـي ــاراتـ ـه ــم ل ـس ــاع ــات
ّ
الجرافة الوحيدة
طويلة .فيما كانت
ال ـتــي تملكها الـبـلــديــة ت ـصــارع إلزال ــة

مــا أمـكــن مــن الـصـخــور واألتــربــة التي
ق ـط ـعــت ال ـط ــري ــق الـ ــدولـ ــي ،بـمـســاعــدة
عناصر مركز الدفاع املدني في البلدة.
فيما ســارعــت «وح ــدة إدارة ال ـكــوارث
فــي بعلبك ـ ـ ـ الـهــرمــل» إل ــى االجـتـمــاع
في مبنى املحافظة ،وطلبت مساعدة
وزارة األشغال العامة بإرسال جرافات
ك ـب ـي ــرة إلزال ـ ـ ـ ــة الـ ـصـ ـخ ــور والـ ــوحـ ــول
والعوائق من الطرقات.
ّ
س ـي ــل الـ ـلـ ـب ــوة أك ـ ـ ــد امل ـ ــؤك ـ ــد ،وه ـ ــو أن
«الكارثة» تكمن في أن أحدًا غير جاهز
ملواجهة أي كــارثــة طبيعية .إذ إن 21
مركزًا للدفاع املدني في منطقة بعلبك
ـ ـ ـ ـ ال ـه ــرم ــل ،تـمـتــد ب ــن ب ـلــدتــي الـقـصــر
ً
والقاع الحدوديتني شماال إلى بدنايل
والـنـبــي شيت جـنــوبــا ،ال تملك سوى
جــرافــة كبيرة واح ــدة وث ــاث جــرافــات
ص ـغ ـي ــرة مـ ــن نـ ـ ــوع «بـ ــوب ـ ـكـ ــات» و10
سـيــارات إسـعــاف ،ناهيك عــن النقص
ال ـفــادح فــي الـعــديــد .إذ يبلغ مجموع
ع ـنــاصــر ه ــذه امل ــراك ــز ( 56م ــع بعض
امل ـت ـطــوعــن) ،وف ــي بـعـضـهــا ال يــوجــد
أكثر من عنصر واحد!
مـ ـ ـص ـ ــادر ف ـ ــي الـ ـ ــدفـ ـ ــاع امل ـ ــدن ـ ــي ق ــال ــت
ل ــ«األخ ـب ــار» إن نـقــص ال ـعــديــد سببه
عــدم توقيع مرسوم تثبيت متطوعي
ال ــدف ــاع امل ــدن ــي .ولـفـتــت إل ــى أن نقص
اآلل ـي ــات «تـعــانــي مـنــه مـعـظــم املـنــاطــق
اللبنانية ،وإن بـتـفــاوت ،لـعــدم إجــراء
املديرية مناقصات لـشــراء آلـيــات منذ
زمن بعيد».
نــائــب املـنـطـقــة ع ــن ح ــزب ال ـلــه إي ـهــاب

ح ـمــاده وص ــف «الـنـقــص ال ـف ــادح» في
ال ـع ـن ــاص ــر وامل ـ ـع ـ ــدات وال ـت ـج ـه ـي ــزات
بأنه «استهتار بحياة الـنــاس» ،الفتًا
إل ــى ح ــادث ــة احـ ـت ــراق ف ـتــى ف ــي مـنــزلــه
فــي ب ـلــدة الـهــرمــل ل ـعــدم ام ـتــاك مركز
الـ ــدفـ ــاع امل ــدن ــي آل ـي ــة إطـ ـف ــاء صـغـيــرة
يمكنها الوصول إلى األحياء الضيقة.
وق ــال إن امل ــدي ــر ال ـع ــام ل ـلــدفــاع املــدنــي
ّ
ري ـم ــون خ ــط ــار «ال ـ ــذي زرن ـ ــاه مــؤخ ـرًا
لــم يـبــد تـجــاوبــا فــي مـعــالـجــة النقص
في املحافظة ،ونحاول عبر البلديات
وح ــزب الـلــه تغطية بـعــض الـحــاجــات
الضرورية».

جرافة واحدة و 10سيارات
إسعاف لـ  21مركزًا تعاني
من نقص فادح في العديد
ال رقابة على األشغال وال التزام
بالمواصفات والبلديات عاجزة
عن مواجهة التعديات
أمني سر «وحدة وحدة إدارة الكوارث
فــي بعلبك ـ ـ الـهــرمــل» املهندس جهاد
حيدر أكد لـ«األخبار» أن دور الوحدة
«وقائي» .إذ إنها رفعت تقارير لوزارة
الداخلية والبلديات بـضــرورة اتخاذ
ترتيبات بهدف درء مخاطر السيول،

وعـ ــدم ال ـس ـم ــاح بــال ـب ـنــاء ف ــي م ـجــاري
األنـهــر والسيول «إال أن األمــور تــزداد
س ــوءًا عــامــا بـعــد عـ ــام» .ول ـفــت إل ــى أن
س ـي ــل ال ـل ـب ــوة األخـ ـي ــر «س ـل ــك م ـج ــراه
الـطـبـيـعــي .لـكــن ال ـت ـعــديــات عـلــى حــرم
م ـجــراه والـكـيــوسـكــات املـنـتـشــرة على
امللك العام واملعتدية على الطريق في
ساحة البلدة زاد من األضرار املادية»،
ّ
وه ــو مــا أكـ ــده رئ ـيــس الـبـلــديــة محمد
رب ــاح ،مشيرًا إلــى أن «هــذه التعديات
م ــوج ــودة م ـنــذ ع ــام  1967ول ـيــس في
إمكان البلدية إزالتها».
مناورة العام املاضي ترافقت أيضًا
مع وعــود بإنشاء بــرك لــدرء مخاطر
الـسـيــول عــن ال ـب ـلــدات امل ـه ــددة ،وهــو
ّ
مـ ــا يـ ــؤكـ ــده ح ـ ـيـ ــدر ،م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن
هــذه الـبــرك «كــانــت جــاهــزة وتحتاج
للتمويل ،وتم بحث ذلك بني رئاسة
الحكومة والـ  ،UNDPلكن لم يتوافر
التمويل بعدما تبني أن الـبــرك التي
نفذت في رأس بعلبك سابقًا انهارت
مع أول سيل لعدم وجود رقابة على
األشغال وعدم تنفيذها باملواصفات
الفنية املطلوبة .بل إن ما ينفذ اليوم
من أشغال في مجرى السيل في رأس
بعلبك أكثر ســوءًا ،وهــذا هــدر للمال
ال ـع ــام واس ـت ـخ ـفــاف بـ ـ ــأرواح ال ـنــاس
ومصالحهم»!
م ـصــدر ف ــي «وح ـ ــدة إدارة الـ ـك ــوارث»
ق ــال إن ـهــا رف ـعــت ت ـقــري ـرًا إل ــى رئــاســة
مجلس الـ ــوزراء يشير بشكل واضــح
إل ــى مـجـمــوعــة ن ـقــاط ال بــد مــن األخــذ

بها وإال ستكون األضرار أكبر في كل
م ــرة .وي ـشــرح الـتـقــريــر ال ــذي حصلت
«األخـ ـب ــار» ع ـلــى نـسـخــة م ـنــه طبيعة
م ـنــاخ ال ـب ـقــاع الـشـمــالــي ال ـتــي تسمح
بـتـشـكــل ال ـس ـي ــول ،وال ـت ـع ــدي ــات عـلــى
ال ـ ـطـ ــرق ومـ ـ ـج ـ ــاري الـ ـسـ ـي ــول وأق ـن ـي ــة
التصريف واألمالك العامة وعدم قدرة
البلديات على منع هذه التعديات على
رغم أن هذا «ال يعفيها من املسؤولية».
وي ـش ـيــر ال ـت ـقــريــر إلـ ــى «ال ــرع ــون ــة في
دراسـ ـ ـ ـ ــة وتـ ـل ــزي ــم األش ـ ـغ ـ ــال ال ـ ـتـ ــي ال
تراعي السالمة العامة وتنفذ من دون
رقــابــة وخــافــا للشروط واملــواصـفــات
الفنية» ،وإلــى «غياب املنهج العلمي
وع ــدم إن ـشــاء كــواســر وتـقـنـيــات إنــذار
مبكر وعــدم أخذ الــدروس من حوادث
ال ـس ـيــول ال ـســاب ـقــة» .وي ـل ـفــت الـتـقــريــر
إل ــى أن «ال ـث ــاب ــت ال ـع ـل ـمــي ف ــي ك ــل ما
يحصل أن كلفة الوقاية من الكوارث
تبلغ دوالرًا واح ـدًا ،فــي مقابل عشرة
دوالرات في حال عدم الوقاية»!
إلى ذلك ،أنهت فرق من الجيش أمس
مسح أضرار السيل في اللبوة ،وتلقى
أبـنــاء الـبـلــدة وع ـدًا مــن رئـيــس الهيئة
ال ـع ـل ـيــا ل ــإغ ــاث ــة الـ ـل ــواء م ـح ـمــد خير
بدفع التعويضات فور إنجاز ملفات
امل ـ ـسـ ــح .ع ـل ـم ــا أن ال ـت ـع ــوي ـض ــات عــن
أضرار السيل الذي ضرب بلدات رأس
بعلبك وطــاريــا وشمسطار وكـفــردان
ُ
في حزيران املاضي لم تدفع بعد .فيما
ُ
لم تدفع تعويضات ملربي األسماك في
الهرمل منذ عام !2006
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واد مـحــاط بمنطقة حرشية فــي بلدة
ٍ
ب ــاط (ق ـض ــاء ج ـب ـيــل) ،ف ــي ع ـقــار تــابــع
لــوقــف املطرانية ُاملــارونـيــة ،تـحـ ّـول إلى
مدينة صناعية أطلق عليها ـ ـ تلطيفًا
ـ ـ وصف «بيئية» ،رغم اقتالع مساحات
من الصخور واألشجار .املشروع يملكه
ّ
العتيق
عـضــو املـجـلــس الـبـلــدي عـبــدو
ال ـ ــذي اس ـت ــأج ــر األرض م ــن وقـ ــف مــار
م ـ ــارون ـ ـ ـ ـ عـمـشـيــت ،وبـ ــدأ الـعـمــل عليه
منذ أكثر من سنتني ،من دون أن يبالي
أ ُحــد ّبالتشوهات التي لحقت بالعقار
املصنف ٌ
قسم منه «منطقة غابات».
فجأةّ ،
احتد النقاش ،قبل أسابيع ،حول
معمل للنفايات تنوي شركة «أوفــراج»
إنشاءه في «املنطقة الصناعية» .وألن
م ـل ــف ال ـن ـف ــاي ــات ف ــي ل ـب ـن ــان غ ــال ـب ــا مــا
ارت ـب ــط بـصـفـقــات وس ـم ـس ــرات ،س ــادت
«قناعة» بني أهالي البلدة بأن ما ُيبنى
ُ
ب ــن ب ـيــوت ـهــم ه ــو «مـ ـح ــرق ــة» ،ســتـنـقــل
إلـيـهــا نـفــايــات جبيل وأقـضـيــة أخ ــرى،
ّ
ّ
وصحية.
وستتسبب بأضرار بيئية
الـعـمــل عـلــى امل ـش ــروع ب ــدأ مـنــذ أشـهــر،
ّ
بـعــدمــا كــلــف املـجـلــس الـبـلــدي الـشــركــة،
فـ ــي  11تـ ـم ــوز  ،2016إن ـ ـشـ ــاء امل ـع ـمــل
مــن دون أن يـبــدي اح ــد اع ـتــراضــا .فما
س ـ ّـر االعـ ـت ــراض امل ـس ـت ـجـ ّـد؟ «ل ــم نعرف
باملشروع إال بعد أن اختلفوا في البلدية
بــن بـعـضـهــم» ،يـقــول املـحــامــي موسى
ّ
اب ــراه ـي ــم أحـ ــد س ــك ــان ب ـ ــاط .وهـ ــو ما
ّ
ّ
يتسق مع معلومات بأن املعمل تحول
ّ
العتيق
«كبش محرقة» في الصراع بني
ورئيس البلدية أنــدره القصيفي حول
انـتـقــال رئــاســة البلدية مــن الـثــانــي الى
األول مــع بـلــوغ والي ــة املجلس البلدي
منتصفها بعد  7أشـهــر مــن اآلن ،وفق
اتفاق سابق بينهما.
«فـ ــي  ،2016ط ـل ـبــت وزارة الــداخ ـل ـيــة،
ّ
بـسـبــب أزمـ ــة ال ـن ـفــايــات ،م ــن ك ــل بلدية
ّ
حل مشكلة نفاياتها» ،يقول القصيفي
لـ«األخبار» .رسا الخيار على «أوفراج»
بعدما عرضت التقنيات التي تملكها
وت ـفــاص ـيــل املـ ـش ــروع .ف ــي  4آب ،2016
أعلنت البلدية إعــداد دراســة تقييم أثر
بيئي ،ودعــت األهــالــي إلــى اجتماع في
صالة الكنيسة .وكــان ُيفترض أن يتم
ّ
الـتـنـسـيــق ف ــي ك ــل امل ــراح ــل م ــع رئـيــس
ّ
ولكن ّ
«مرت سنة ونصف سنة،
البلدية،
ب ـعــد إرس ـ ــال تـقـيـيــم األثـ ــر الـبـيـئــي إلــى
وزارة الـبـيـئــة ،مــن دون أن ُيـتــابــع أحــد
األمر معي» ،بحسب رئيس البلدية.
استأجرت «أوفراج»  10آالف متر مربع
مــن الـعـقــار ( 756تـبـلــغ مـســاحـتــه نحو
 50ألــف متر مربع) ،املصنف إلــى ثالث
مناطق E3 :و E4ومنطقة غابات .يقول
القصيفي إن األرض املستأجرة تقع في
ّ
«ونصت املوافقة املبدئية
منطقة غابات،
م ــن وزارة الـبـيـئــة عـلــى أن تستحصل
ال ـشــركــة ع ـلــى تـصـنـيــف ج ــدي ــد» .هـنــا،
ّ ّ
ـردد أن
تـقــع «الـقـطـبــة امل ـخ ـف ـيــة» .إذ ي ـت ـ
نــائــب رئـيــس البلدية ف ــادي أوب ــة ،بناء
على تفويض يملكه من رئيس البلدية،
ّ
ً
وق ــع للشركة تـعــديــا عـلــى الترخيص
ّ
يفيد ب ــأن الـشــركــة ستبني مستودعًا

توسيع مركز حبالين

خبراء بيئيون :لماذا لم يتم الدفاع عن البيئة لدى افتتاح مدينة صناعية؟ (الحركة البيئية اللبنانية)

ً
وليس معمال .وقد أحال رئيس البلدية
املعاملة على التفتيش املركزي بحجة
انــه سحب التفويض من نائبه قبل أن
يوقع األخير تعديل الرخصة.
ّ
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،ي ـت ـســلــح رئ ـي ــس مـجـلــس
إدارة الـشــركــة ري ـمــون م ـتــري برخصة
بناء صــادرة عن البلدية في  16شباط
 ،2017وتــرخـيــص مــن وزارة الصناعة
صادر في  6أيار  ،2017وموافقة مبدئية
من وزارة البيئة صــادرة في  28شباط
ّ
ّ
ـي «سـحــب
 .2017وي ــؤك ــد أن الـقـصـيـفـ ّ
التفويض من نائبه بعد أن ُ وقع األخير
ّ
ّ
تـعــديــل تــرخـيــص الـبـنــاء املـتـعــلــق بكل

خالف على رئاسة البلدية يوقف
أشغال المعمل «احترازيًا»
املـنـطـقــة الـصـنــاعـيــة ،وال عــاقــة ملعمل
النفايات باملوضوع».
فــي التاسع مــن الشهر ال ـجــاري ،أرســل
ال ـق ـص ـي ـفــي ك ـت ــاب ــا إل ـ ــى رئـ ـي ــس دائ ـ ــرة
ال ـت ـن ـظ ـيــم امل ــدن ــي ف ــي ج ـب ـيــل ب ــوج ــود
«تـعــديــات ومخالفات وردم ـيــات ضمن
ال ـع ـقــار  756ب ــاط وم ـنــه عـلــى األم ــاك
ّ
ال ـعــامــة ال ـن ـهــريــة .إض ــاف ــة إل ــى أن هــذا
أمر مباشرة
العقار لم يستحصل على ٍ
عمل من املراجع املختصة .ولــم ُيسمح
لشرطة البلدية القيام بالكشف امليداني
ع ـلــى األعـ ـم ــال ال ـج ــاري ــة ع ـل ـيــه» ،طالبًا

ّ
وقــف األعـمــال .الخميس املــاضــي ،تبلغ
متري ،من مخفر جبيل ،وقف األعمال،
«اح ـت ــرازي ــا وإلـ ــى ح ــن ال ـق ـيــام ببعض
ّ
التعديالت» .يلفت متري الى أن القرار
ّ
«يشمل كــل املنطقة الصناعية وليس
ّ
معمل الـنـفــايــات فـقــط ألن الـ ّعـقـ ُـار غير
مفروز»ُ ,متحديًا «من يقول إننا ننشئ
محرقة أن ُي ّ
قدم أدلته».
م ـع ـم ــل م ـع ــال ـج ــة الـ ـنـ ـف ــاي ــات ال ـص ـل ـبــة
املنزلية عبر الفرز واإلنحالل الحراري
( ،)»pyrolysis and gasificationبحسب
توصيف «أوفراج» ،بحاجة إلى  200طن
ُ
كي يعمل ،فيما تنتج بالط بني  25و30
ّ
طنًا يوميًا ،وال يتعدى حجم نفايات كل
قضاء جبيل  165طنًا في اليوم .متري
يــؤكــد أن «املـعـمــل قــائــم عـلــى ال ـفــرز من
املـصــدر ،والتزمنا البدء ب ــ 100طــن ،من
بالط والبلدات املحيطة» ،نافيًا أن تكون
ه ـنــاك أي ات ـفــاقــات السـتـقـبــال نـفــايــات
أقضية أخــرى .كما نفى ّ
تسبب شركته
بأي أضرار بيئية« ،فنحن مستأجرون
ّ
من عبدو العتيق ،وكــل األشـغــال كانت
م ــوج ــودة مــن ق ـب ــل ...كــانــت ه ـنــاك ُمهل
لــاعـتــراضــات ،وقــامــت البلدية بتقييم
األث ــر البيئي ،فـلـمــاذا لــم يعترض أحد
حـيـنـهــا؟» .ي ـ ّ
ـرد القصيفي« :طـلـبــت من
ّ
الدرك وقف األشغال ،فقيل لي إن الشركة
ّ
ّ
تملك كل التراخيص ،وإن القوى األمنية
راسلت في الشهرين املاضيني وزارات
الـصـنــاعــة والـبـيـئــة وال ـطــاقــة والصحة

والــزراعــة والتنظيم املدني من دون أي
جواب».
ّ
من ُيغطي أعمال الشركة إذًا؟ «أصابع
ُ
االتهام» تشير إلى العتيق الــذي يؤكد
ّ
فــي ات ـصــال مــع «األخـ ـب ــار» أن «رئـيــس
البلدية هو من أتى باملشروع» .وأوضح
ّ
أن العقار  756منطقة صناعية «وتوجد
ع ـل ـي ــه  6أو  7مـ ـش ــاري ــع ،غ ـي ــر مـعـمــل
النفايات».
النقمة الشعبية ّ
ضد املشروع تتصاعد.
ي ـقــول مــوســى ابــراه ـيــم إن وج ـهــة نظر
الـشــركــة غـيــر مقنعة لــأهــالــيُ :
«سـ ّـمــي
املـشــروع بالتفكك ال ـحــراري ،فقلنا لهم
ّ
ه ــذا اس ـمــه حـ ــرقّ ،ردوا بـ ــأن ل ــن تنتج
عـنــه رائ ـحــة .املشكلة هــي غـيــاب الثقة.
الناس مقتنعون باالنعكاسات السلبية
ل ـل ـم ـشــروع ك ـت ـ ّـدن ــي أسـ ـع ــار ال ـع ـق ــارات
املحيطة ،وأزمــة املــرور التي سيتسبب
بها على الطريق الضيقة ،والتلوث».
فــي املقابل ،يؤكد ثالثة خـبــراء بيئيني
ّ
تحدثت إليهم «األخبار» أن معمل بالط
هو «فرز ومعالجة صناعية للنفايات،
بــاسـتـخــدام تقنية مـتـقــدمــة .املـعـمــل لن
ُ
يـكــون لــه داخـ ــون ،وال ـح ــرارة تستخدم
للتسخني» .ويـســأل الخبراء البيئيون
«مل ــاذا لــم يعترض أي مــن البيئيني لو
ك ــان ه ـنــاك م ـحــرقــة؟ وملـ ــاذا ل ــم يحصل
تحرك ّ
ّ
ضد املعمل فور البدء باألعمال؟
وملـ ــاذا ل ــم يـتــم ال ــدف ــاع ع ــن الـبـيـئــة لــدى
افتتاح مدينة صناعية؟».

رفض اتحاد بلديات جبيل ،عام ،2016
أن يكون جز ّءًا من خطة وزارة الداخلية
والبلديات لحل أزمة النفايات .والسبب
«اكتفاؤه الذاتي» بمركز حبالني ملعالجة
الصلبة ،املوجود منذ
النفايات املنزلية
ّ
ُ
 ،1983وترسل إليه كــل نفايات بلدات
قضاء جبيل مجانًا.
ّ
حــال ـيــا ،حــضــر االت ـح ــاد دف ـتــر شــروط
لتلزيم أعـمــال تطوير وتشغيل مركز
حـبــالــن ،بطريقة املناقصة العمومية.
وسـتـتـضـمــن امل ـعــال ـجــة :ال ـفــرز ال ـيــدوي
وامليكانيكي ،تسبيخ امل ــواد العضوية،
والطمر الصحي .يوضح رئيس الجهاز
الـهـنــدســي ف ــي ات ـح ــاد ب ـلــديــات جـبـيــل،
م ـي ـش ــال خ ـل ـي ـفــةّ ،أن امل ــرك ــز ال ـجــديــد
سيشمل «منطقة استقبال النفايات،
م ـع ـمــل الـ ـف ــرز الـ ـي ــدوي وامل ـي ـكــان ـي ـكــي،
م ـع ـمــل ال ـت ـس ـب ـيــخ ل ـل ـم ــواد ال ـع ـضــويــة،
املطمر الصحي ومناطق لتخزين املواد
القابلة للتدوير والكومبوست» .املركز
الــذي يـفــرز حاليًا  %40مــن النفايات،
ُ
«سيصبح قــادرًا على فرز  %100من
النفايات ،ومدة استخدامه  15سنة».
املشاكل التي كــان ُيعاني منها مركز
ّ
حبالني حتمت تطويره .يشير خليفة
ّ
Sanitec
الى أنه
«بسبب إخالل شركة ُ
ّ
بالعقد ،شــبــت حــرائــق بــاملــركــز وأقـفــل
مـجــرى املـيــاه ولــم ُينشئوا معمل فرز
ُ
ن ـف ــاي ــات .ف ـ ـ ّـض ال ـع ــرض م ــع ال ـشــركــة،
ُ
فعت دعــاوى قضائية ضدها  ،قبل
ور ُ ّ
ُ
أن نسلم شركة باتكو متابعة األعمال».
العقد مع «باتكو» ينتهي بعد  5أشهر،
«ونـ ـح ــن ب ـح ــاج ــة إلـ ــى م ـج ـلــس وزراء
إلقرار دفتر الشروط».

مصرف لبنان

طرح عقارات للبيع بالظرف المختوم
عم ًال بأحكام قانون النقد والتسليف ،يعلن مرصف لبنان عن رغبته بيع العقارات واالقسام التالية بوضعها املادي والواقعي والقانوين عن طريق إستدراج عروض بالظرف املختوم:

املنطقة العقارية

الدكرمان
الشياح
حارة حريك
شمالن
املزرعة
االرشفية
القبة
رأس بريوت
مكسة
حامنا
الشياح

رقم العقار

رقم القسم

املساحة التقريبية
م.م.

الوصف

553
6864
2249
439
740
3676
576
1133
230
1688
5746

40
14 A
10 A
12
5
12
أقسام عدد 6
30 B
أقسام عدد 31

250
220
202
145
187
185

شقة سكنية يف الطابق الثاين  -طريق عام صيدا بولفار رياض الصلح يف مبنى بنك البحر املتوسط

أقسام عدد 3

شقة سكنية يف الطابق الرابع بناية الرابيه  -منطقة طريق املطار بني  FANTASY WORLDودوار الجندولني

شقة سكنية قي الطابق السادس  -أوتوسرتاد هادي نرصالله بالقرب من LYCEE DE LA FINESSE
شقة سكنية يف الطابق الثالث
شقة سكنية يف الطابق االول  -منطقة رأس النبع  -شارع كرم الغزاوي
شفة سكنية يف الطابق التاسع  -السيويف قرب WATER MASTER
مستودع ومحل وأربع شقق سكنية  -منطقة خلدة بالقرب من محالت  HAWA CHICKENوجابر جابر
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شقة سكنية يف الطابق السادس  -شارع أسرتاليا مقابل IMPERIAL HOTEL
محالت وشقق سكنية بالقرب من البلدية وساحة البلدة
قطعة أرض ضمنها محطة محروقات عىل طريق ضهر البيدر  -محطة الصياد سابقاً
ثالث صاالت عرض عىل طريق املطار القديم بجانب AUTO KHALED

ميكن بيع أي مجموعة عقارية بشكل كيل او جزيئ.
ميكن اإلطالع عىل ملفات العقارات واألقسام املذكورة ورشوط تقديم العروض وتحديد موعد معاينتها لدى مديرية األصول العقارية واملالية  -مرصف لبنان الطابق الخامس املبنى  - Bبريوت هاتف  01/343302أو  01/343304أو
 01/750000مقسم رقم  4552أو ( 4567يستوىف مبلغ  / 60,000 /ل.ل .عن كل طلب)
تقدم العروض بدون أي وسيط وفق النامذج املعدة لهذه الغاية بالظرف املختوم لدى أمانة رس مديرية األصول العقارية واملالية لقاء إشعار باإلستالم خالل مدة ال تتعدى الساعة الثانية بعد ظهر يوم الخميس الواقع يف  1ترشين الثاين  2018ضمناً.
ّإن مرصف لبنان ليس مقيداً باملوافقة عىل اي عرض من العروض ويحتفظ بحريته املطلقة بالقبول أو الرفض دون التزامه بأي موجب أياً كان نوعه ومهام كان مصدره وسببه.

لالطالع عىل محفظة مرصف لبنان العقارية ميكن زيارة املوقع األلكرتوين عىل العنوان  www.bdl.gov.lb :أو www.banqueduliban.gov.lb
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رياضة

رياضة
السلة اللبنانية

فساد

ّ
ّ
تشكيلة لبنانية قوية

الشانفيل يسعى لترميم صورته

ّ
ُّتنطلق يوم السبت المقبل بطولة لبنان لكرة السلة ـ رجال .قوانين كثيرة
اتخذت هذا الموسم ،أبرزها إلغاء قانون الثالثة أجانب داخل الملعب،
والعودة إلى قانون االجنبيين مع أجنبي ثالث على مقاعد البدالء.
هذه الخطوة بال شك ّ
تصب في مصلحة الالعب اللبناني ،ومشاركته
على أرض الملعب .وهناك أيضًا قانون الشغب ،الذي سيعاقب كل من
يقوم بالشغب داخل المالعب بحرمانه حضور المباريات .على مستوى
األندية ،يبدو الرياضي بيروت كما هي العادة ،مرشحًا للظفر باللقب ،بعد
أن خسره الموسم الماضي لحساب نادي هومنتمن بيروت .األخير تبدو
حظوظه أقل من السنة الماضية ،فيما يبرز نادي المريميين الشانفيل
مع مدربه فؤاد أبو شقرا ،ونادي بيروت مع باتريك ساباّ .أما الثابت دائمًا
ّ
واإلدارية في نادي
خالل المواسم الماضية ،فهو استمرار األزمة المالية
الحكمة ،الذي يواصل النزف ،وهو متروك لمصيره
أحمد رميتي
ل ــن ت ـكــون تـشـكـيـلــة نـ ــادي الـشــانـفـيــل
ّ
لكرة السلة مختلفة كثيرًا عن السنة
املاضية .النادي املتني يبدو مصممًا
عـلــى ال ـع ــودة إل ــى مـنـصــات التتويج
هـ ــذا امل ــوس ــم ،ب ـعــد خ ـي ـبــة ك ـب ـيــرة له
املوسم املاضي ،حيث خرج من الدور
ربــع النهائي من بطولة لبنان ،على
ي ــد ن ـ ــادي ال ـح ـك ـمــة «الـ ـج ــري ــح» .لكن
ال ـج ــدي ــد ال ـ ـيـ ــوم ،أن مـ ـ ــدرب الـحـكـمــة
السابق فــؤاد أبو شقرا ،الــذي أقصى
الشانفيل املوسم املاضي ،يقف على
رأس الجهاز الفني للشانفيل ويقود
مـ ـش ــروع ــه الـ ـطـ ـم ــوح ،خ ـل ـف ــا ل ـغ ـســان
س ــركـ ـي ــس الـ ـ ـ ــذي ذهـ ـ ــب إلـ ـ ــى ال ـج ـهــة
املعاكسة :الحكمة
اذًا ،يسعى الشانفيل جديًا هذا املوسم
إلــى تحقيق لقب بطولة لبنان لكرة
ّ
ال ـس ــلــة ،خــاصــة أن ـهــا ق ــد ت ـكــون سنة

اعتزال الالعب فادي الخطيب ،الحلقة
األقوى في صفوف الناديّ .
ضم فؤاد
أبـ ــو ش ـق ــرا امل ـ ـ ــدرب ال ـج ــدي ــد لـلـفــريــق
املـتـنــي أب ــرز العـبــي ن ــادي «الـحـكـمــة»
ف ــي ان ـت ـق ــال ــه امل ـف ــاج ــئ إل ـ ــى امل ــدرس ــة
التي أمضى فيها سنواته الدراسية.
وم ــن امل ـتــوقــع أن تـنـحـصــر املـنــافـســة
عـلــى لـقــب الـبـطــولــة ه ــذا امل ــوس ــم بني
الثنائي «الرياضي – الشانفيل» ،إال
في حــال حــدوث مفاجآت في املراحل
اإلق ـ ـصـ ــائ ـ ـيـ ــة ،ت ـش ـب ــه ال ـ ـتـ ــي حـصـلــت
ال ـع ــام امل ــاض ــي .وي ــأت ــي ه ــذا الـتــوقــع
على اعتبار أن الشانفيل والرياضي
ّ
ّ
اللبنانية اليوم،
يضمان أبرز األسماء
القادرة على صناعة الفارق وتحقيق
ال ـب ـط ــول ــة ،وأن إلـ ـغ ــاء ن ـظ ــام ال ـثــاثــة
أجانب ،واعتماد أجنبيني على أرض
امللعب وأجـنـبــي على مقاعد الـبــدالء
ّ
يصب في مصلحة الالعب اللبناني،
ويعطيه دورًا أكبر.

يراهن الشانفيل مرة جديدة على األسماء الكبيرة
لم ينجح رهان املدرب غسان ّسركيس ملـ ـصـ ـلـ ـح ــة األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر ( .)٢-٣خـ ـ ــروج
على األسماء الثقيلة التي وقع معها الشانفيل رسميًا مــن املنافسة على
ال ـعــام املــاضــي ،وال سيما األجـنـبـ ّـيــة .اللقب ،وضــع مــدرب الحكمة الحالي
ف ــي م ــوق ــع ال ي ـح ـســد ع ـل ـيــه حـيـنـهــا.
خرج سركيس من الشانفيل بعد ١٣
سنة من العطاء ،نجح خاللها بإحراز
لقب البطولة مرة واحدة ،تحديدًا عام
 ٢٠١٢على حساب نادي أنيبال زحلة
ب ـعــد سـلـسـلــة م ـشــوقــة ان ـت ـهــت ()١-٣
ملصلحة النادي املتني.
ال ـت ـجــانــس ك ــان غــائ ـبــا رغ ــم املــايــن نـشــط الشانفيل جـيـدًا خ ــال مرحلة
ال ـت ــي وض ـع ــت ت ـحــت ت ـص ــرف ــه .خــرج االنتقاالت الصيفية االخيرة ،بعد أن
ال ـشــان ـف ـيــل م ــن ال ـ ــدور رب ــع الـنـهــائــي حــافــظ على الثنائي ف ــادي الخطيب
أمام الحكمة ،بعد أن انتهت السلسلة وأحمد إبراهيم ،وضـ ّـم صانع ألعاب

تشكل عودة فؤاد أبو شقرا
ومساعده كوكو كريكوريان إلى
النادي خطوة مهمة

ن ــادي الحكمة ومنتخب لبنان علي
م ــزه ــر ال ـ ــذي س ـي ـكــون ل ــه دور كبير
ْ
األجنبيي.
هذا املوسم ،في ظل نظام
كـ ــذلـ ــك ض ـ ــم ال ـ ــاع ـ ــب نـ ــديـ ــم س ـع ـيــد،
وأج ـن ـب ـ ّـي ــي الـ ـن ــادي األحـ ـض ــر ،العــب
االرتـ ـ ـك ـ ــاز الـ ـس ــودان ــي أتـ ـي ــر م ــاج ــوك
لبنان) ،واألميركي
(مجنس منتخب ّ
دوايــن جاكسني ،وفضل وضــع ورقة
األج ـن ـب ــي ال ـث ــال ــث ج ــان ـب ــا إل ـ ــى حــن
انـت ـهــاء مــرحـلــة ال ــذه ــاب مــن ال ــدوري
املنتظم.
كــذلــك وقــع ال ـنــادي املتني مــع صانع
أل ـ ـعـ ــاب ن ـ ـ ــادي امل ـت ـح ــد ج ـ ــاد خ ـل ـيــل،
والالعب غابريال صليبي القادم من

دوري الـجــامـعــات األم ـيــركــي ،وال ــذي
يـلـعــب ف ــي املــركــزيــن ( )٣ - ٢كــاعــب
ّ
مسجل ،وك ــارل كـســروانــي الــذي كان
العبًا في صفوف مدرسة الشانفيل،
وهو يشغل املركز ( )٣أيضًا ،وحافظ
عـلــى الـثـنــائــي دان ـي ــال ف ــارس ونــديــم
حاوي.
إل ــى ذل ــك ،ح ــاول الـشــانـفـيــل التعاقد
مـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــب إسـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــل أحـ ـ ـم ـ ــد،
ن ـج ــم ال ــري ــاض ــي ـ ب ـ ـيـ ــروت ال ـح ــال ــي
وهومنتمن ـ بـيــروت الـســابــق ،إال أن
الـفــرعــون املـصــري فضل الـعــودة إلى
بيته في املنارة ،رغم العرض الكبير
ال ــذي حـصــل عـلـيــه مــن رئ ـيــس لجنة
كرة السلة في النادي املتني إبراهيم
منسى .كذلك استغنى الشانفيل عن
خدمات الالعب الوطني إيلي رستم
الــذي قــدم عروضًا مميزة في بطولة
ً
األن ــدي ــة ال ـعــرب ـيــة ،وذلـ ــك ن ـ ــزوال عند
رغـبـتــه ،عـلــى اعـتـبــار أن املــركــز الــذي
ي ـش ـغ ـلــه ف ــي امل ـل ـع ــب ي ـض ــم أك ـث ــر مــن
الع ــب ف ــي الـشــانـفـيــل م ــا سـيـقـلــل من
فرصه إلبــراز قــدراتــه ،بالتالي يمكن
أن ال يشارك كثيرًا.
وت ـ ـش ـ ـكـ ــل عـ ـ ـ ـ ــودة فـ ـ ـ ـ ــؤاد أبـ ـ ـ ــو شـ ـق ــرا
وم ـس ــاع ــده ك ــوك ــو ك ــري ـك ــوري ــان إلــى
ال ـ ـن ـ ــادي ال ـش ــان ـف ـي ــل خ ـ ـطـ ــوة مـهـمــة
ْ
املدربي ،فيما
نتيجة التجانس بني
كان شائعًا قبل ثبات الشانفيل على
تـشـكـيـلـتــه ال ـحــال ـيــة ت ـع ـيــن مـســاعــد
م ــدرب منتخب لـبـنــان مـ ــروان خليل
مـ ــدي ـ ـرًا ف ـن ـيــا لـ ـلـ ـن ــادي امل ـت ـن ــي خـلـفــا
لـ ـلـ ـم ــدرب غ ـ ـسـ ــان س ــركـ ـي ــس ،إال أن
املـفــاوضــات واالت ـصــاالت التي جرت
بـ ــن إدارة ال ـش ــان ـف ـي ــل وأب ـ ـ ــو ش ـقــرا
نجحت ،وبالتالي جرى التوقيع مع
مدرب الحكمة السابق.
وخاض الشانفيل األسبوع املاضي،
في إطــار استعداداته لبطولة لبنان
للموسم  ،٢٠١٩ - ٢٠١٨أولى مبارياته

الــوديــة عندما استقبل نــادي أطلس
ال ـ ـفـ ــرزل ،وان ـت ـه ــت امل ـ ـبـ ــاراة ملصلحة
فــريــق الـضـيــف بـنـتـيـجــة (،)89 – 92
ويـغـيــب الـشــانـفـيــل عــن دورة حسام
الدين الحريري وبطولة دبي الدولية
نتيجة عدم دعوته إلى املشاركة.
وي ـبــدو أن أب ــو ش ـقــرا ي ـصـ ّـب تــركـيــزه
ج ـي ـدًا عـلــى ان ـطــاقــة م ـشـ ّـرفــة لفريقه
في بداية البطولة ،حيث رفض طلب
ال ــري ــاض ــي إع ـ ــارة ال ــاع ـب ـ ْـن دان ـي ــال
فارس وأحمد ابراهيم للمشاركة في
بطولة أنــديــة آسـيــا ،تجنبًا لحصول
ّ
أي إص ــاب ــة ق ــد ت ـعــكــر ب ــداي ــة املــوســم
املتني.
ويـ ـ ــراهـ ـ ــن الـ ـش ــانـ ـفـ ـي ــل م ـ ـ ــرة ج ــدي ــدة
عـلــى األس ـمــاء الـكـبـيــرة الـتــي ضمها،
وهــو واحــد مــن األنــديــة القليلة التي
تعيش اليوم استقرارًا وثباتًا ماديًا
كبيرًا ،بهدف إعادة لقب البطولة إلى
خزائنه .وعلى ال ــورق ،تبدو حظوظ
الشانفيل كبيرة لحصد لقب بطولة
لـبـنــان ه ــذا املــوســم ،وم ــن املـتــوقــع أن
تشهد لـقــاءات الشانفيل  -الرياضي
والـشــانـفـيــل  -ب ـيــروت مـسـ ًتــوى فنيًا
وجماهيريًا عــالـيــا ،خــاصــة أن إدارة
ال ـن ــادي املـتـنــي وض ـعــت كــامــل الثقة
بـمــدربـهــا ال ـجــديــد أب ــو ش ـق ــرا .ولـكــن
ت ـب ـق ــى أكـ ـث ــر األمـ ـ ـ ــور ح ـس ــاس ـ ّـي ــة فــي
النادي هذا املوسم ،قدرة املدرب على
خلق التجانس بني الالعبني ،خاصة
أحـ ـم ــد إب ــراهـ ـي ــم وفـ ـ ـ ــادي ال ـخ ـط ـيــب،
اللذين يمتلكان قــدرات كبيرة ،ولكن
ّ
الفنية،
بحسب العديد مــن املـصــادر
ّ
هناك صعوبة في خلق تجانس فني
بينهما على أرض امللعب .إذًا ،مهمة
أبــو شقرا لن تكون سهلة ،وبالتالي
يـجــب عـلـيــه أن يـصـحــح امل ـس ــار ،وأن
يعيد الشانفيل إلى طريق التتويج،
ّ
وإال فإن تجربة غسان سركيس يمكن
أن تتكرر.

المنتخب الوطني

لبنان في الكويت ...هل من إيجابيات؟
عبد القادر سعد
عادت بعثة منتخب لبنان لكرة القدم
مــن ال ـكــويــت .ان ـصــرف كــل الع ــب إلــى
ناديه لخوض أربع مراحل من الدوري
ّ
التجمع ثانية للسفر
اللبناني ،قبل
إل ــى أوس ـتــرال ـيــا ،ل ـخــوض مـبــاراتــن
وديتني مع منتخبي أوزبكستان في
 15تـشــريــن الـثــانــي وم ــع أوسـتــرالـيــا
فــي  20مـنــه .عــاد منتخب لبنان من
الـ ـك ــوي ــت بـ ـخـ ـس ــارة أنـ ـه ــت سـلـسـلــة
ال ـس ـج ــل ال ـن ـظ ـي ــف مـ ــن الـ ـخـ ـس ــارات،
ل ـك ـن ـه ــا ح ـم ـل ــت أي ـ ـضـ ــا ال ـك ـث ـي ــر مــن
ال ـت ـســاؤالت ح ــول الـشـكــل ال ــذي ظهر
عليه املنتخب اللبناني .نتيجة وأداء
سلبيان .لكن هذا ال يلغي العديد من
اإليجابيات التي يمكن استخالصها

من اللقاء .صحيح أن عدم الخسارة
ورفــع الـعــدد إلــى  17مـبــاراة بــن فوز
وتـعــادل أمـ ٌـر مهم ،لكن بالنسبة إلى
ال ـج ـهــاز ال ـف ـنــي األهـ ــم ه ــو ال ــوص ــول
إل ــى  20الع ـب ــا ،ق ــادري ــن عـلــى الـلـعــب
مـ ــع امل ـن ـت ـخ ــب ب ـم ـس ـت ــوى م ـت ـق ــارب.
فـتـشـكـيـلــة املـنـتـخــب األس ــاس ـي ــة هي
 11العـبــا ،لكن فــي نظر املــديــر الفني
للمنتخب الـلـبـنــانــي املونتينيغري
ميودراغ رادولوفيتش هي  20العبًا.
فالهاجس األكبر لــدى ّ
القيمني على
امل ـن ـت ـخــب ه ــو وج ـ ــود الع ـ َـب ــن اثـنــن
فــي كــل مركز فــي ظــل دوري ونوعية
مالعب ّ
يخيم عليها شبح اإلصابات
في كل لحظة .هذا الهاجس والخوف
م ـ ــن اإلص ـ ــاب ـ ــات ي ـ ـبـ ــدأ م ـ ــن ح ــراس ــة
املرمى وينتهي في خط الهجوم .هذا

«»The Manager
كــان يــوم املــديــر الفني للمنتخب اللبناني م ـيــودراغ رادولــوفـيـتــش واملـســؤول
ً
اإلعــامــي فــي املنتخب الــزمـيــل ودي ــع عـبــد ال ـنــور حــافــا أم ــس .فـقـنــاة الـكــأس
ّ
الرياضية تحضر إلطــاق برنامج اسمه « »The Managerأي املدير الفني.
وسيحضر ًَ مدربو غالبية املنتخبات املتأهلة إلى كأس ّ آسيا في برنامج سيبدأ
عرضه بدءا من منتصف كانون األول من تقديم املعلق املصري أحمد الطيب
حيث جرى تصوير الحلقة األولى منه مع رادولوفيتش .والبرنامج عبارة عن
 30دقيقة تستعرض بداية املــدرب مع منتخبه ومسيرته وتوقعاته ،وجرى
التصوير أمــس بــإشــراف املنتج أيمن درويــش مع طاقم عمل مؤلف من أربع
أشخاص حيث جرى التصوير في وسط بيروت وعلى كورنيش املنارة وقرب
صخرة الروشة.

الهاجس هو ما دفــع برادولوفيتش
الستدعاء أربعة ّ
حراس منهم محمد
ً
ط ـ ــه ،ال ـ ـ ــذي أث ـ ـ ــار اس ـ ـتـ ــدعـ ــاؤه جـ ــدال
وأسـئـلــة .والـهــدف الرئيسي بإيجاد
العـ ـ َـبـ ــن فـ ــي كـ ــل م ــرك ــز هـ ــو مـ ــا دف ــع
بـ ـ ــاإلدارة الـفـنـيــة للمنتخب إلش ــراك
الحارس عباس حسن كأساسي في
اللقاء.
فـ ـ ــي آسـ ـ ـي ـ ــا س ـ ـي ـ ـكـ ــون هـ ـ ـن ـ ــاك ث ــاث ــة
ح ـ ــراس لـلـمـنـتـخــب .م ــن امل ـت ــوق ــع أن
ي ـكــون م ـهــدي خـلـيــل وع ـب ــاس حسن
ومصطفى مطر هم الحراس الثالثة.
ل ـك ــن مـ ـ ــاذا إذا أصـ ـي ــب أح ــده ــم قـبــل
السفر إلــى أوسـتــرالـيــا ،أو حتى إلى
اإلم ـ ــارات ف ــي شـهــر ك ــان ــون الـثــانــي؟
مــن سـيـكــون ال ـحــارس الـبــديــل؟ وهــل
من الصحي أن يتم استدعاء حارس

المباريات الودية للتجربة والباب
مفتوح أمام الجميع
ٌ
بعيد عن
فــي اللحظات األخـيــرة هــو
أج ـ ـ ــواء امل ـن ـت ـخ ــب؟ لـ ـه ــذه األسـ ـب ــاب،
يقول أحد القيمني على املنتخب ،تم
استدعاء حــارس رابــع .لكن ملــاذا طه
هــو الـحــارس الــرابــع؟ فــي ظــل الكثير
من عالمات االستفهام حول مستواه
خصوصًا أن بدايته في الدوري هذا
املــوســم لــم تكن موفقة وتـحــديـدًا في
مـ ـب ــاراة فــري ـقــه م ــع ال ـص ـف ــاء .حسب
املصدر ذاته ،ال يوجد خيارات أخرى

ما أزعج رادوولفتيش هو األخطاء الساذجة (عدنان الحاج علي)
لدى املــدرب رادولوفيتش خصوصًا
السن .قد يسأل البعض ما
من ناحية ِ
املشكلة بحارس شباب الساحل علي
حالل الذي يقدم ً
أداء جيدًا مع فريقه
ه ــذا امل ــوس ــم؟ اإلج ــاب ــة م ــن الـعــارفــن
ّ
بـ ـ ــأجـ ـ ــواء املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب بـ ـ ـ ــأن أي الع ــب
ال ي ـت ــوق ــف ح ـ ـضـ ــوره فـ ــي امل ـن ـت ـخــب
الوطني على أدائ ــه الفني ،بــل أيضًا
على انضباطيته ،خصوصًا أن ّ
أي
الع ــب ف ــي املـنـتـخــب ه ــو واج ـه ــة كــرة
القدم في لبنان .التجربة مع حالل في
السابق كانت سيئة وهــذا ما يجعل
الـقـ ّـيـمــن عـلــى املـنـتـخــب يستبعدون
حالل عن حساباتهم .وهذا ما يجعل
ط ــه ال ـخ ـي ــار الـ ــرابـ ــع خ ـص ــوص ــا أن ــه
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صغير الـســن وهــو ح ــارس املنتخب
دون الـ 23عامًا.
بالنسبة إلى حسن فإن مشاركته في
لـقــاء الـكــويــت ج ــاءت أيـضــا مــن مبدأ
«العبان في كل مركز» .فبعد سلسلة
طويلة من املباريات للحارس مهدي
خ ـل ـيــل ت ـ ـجـ ــاوزت ال ـع ـش ــري ــن م ـب ــاراة
أص ـ ـبـ ــح ال ـ ـ ـهـ ـ ــدف أم ـ ـ ـ ــام املـ ـس ــؤول ــن
الـ ـفـ ـنـ ـي ــن فـ ـ ــي املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ت ـح ـض ـيــر
ً
ح ـ ــارس آخـ ــر ول ـي ــس ح ــارس ــا بــديــا
يـكــون بمستوى الـحــارس األول .من
هنا وقــع الخيار على عـبــاس حسن
انـطــاقــا مــن كــونــه محترفًا ويتمتع
ّ
كأساسي مع
بخبرة عالية ويشارك
فريقه النجمة .املشكلة أن حسن لم

يكن على مستوى اآلمال حيث ارتكب
ال ـع ــدي ــد م ــن األخـ ـط ــاء أس ـف ــر أحــدهــا
عن هدف الفوز الكويتي ،لكن تقييم
حسن بالنسبة إلــى لجهاز الفني ال
يقف على مباراة أو اثنتني .ما أزعج
رادلــول ـف ـي ـتــش ل ـيــس ال ـخ ـس ــارة بحد
ذاتها بل األخطاء الساذجة التي أدت
إليها.
مــراكــز والعـبــون آخ ــرون كــانــوا تحت
مجهر الجهاز الفني وأيضًا انطالقًا
مــن املـبــدأ عينه .مــن قلب الــدفــاع إلى
االرتـ ـك ــاز وت ـحــدي ـدًا م ــع ب ــال نـجــدي
ُ
وسـ ــونـ ــي سـ ـع ــد .نـ ـج ــدي اس ــت ــدع ــي
ً
إلــى املنتخب
بناء على األداء الجيد
ّ
مــع فريقه األن ـصــار .لكن التميز في
ال ـ ـ ــدوري امل ـح ـلــي ال يـعـنــي أن يـكــون
الالعب متميزًا على الصعيد الدولي
وهـ ــذا م ــا حـصــل م ــع الع ــب األن ـصــار
من دون أن يعني ذلك أن فرصته مع
املنتخب انتهت .األمر عينه ينسحب
ع ـلــى س ـعــد الـ ــذي ل ــم ي ـق ــدم املـطـلــوب
منه ،وهذا ما قد يفتح الباب لالعبني
آخـ ــريـ ــن لـ ـلـ ـع ــودة إلـ ـ ــى امل ـن ـت ـخ ــب أو
االنضمام إليه للمرة األول ــى .سمير
أياس ،حسن املحمد ،األخوان أليكس
وفيلكس ملكي وجيرونيمو أميوني
أسـمـ ٌ
ـاء تتصدر الواجهة حاليًا ومن
املـحـتـمــل أن تـحـصــل عـلــى فرصتها.
بالنسبة إلى أياس فهو كان أساسيًا
ف ــي املـنـتـخــب ل ـكــن ج ــرى اسـتـبـعــاده
نتيجة غيابه عن التشكيلة الرئيسية
لفريقه العهد .ومع مشاركته مجددًا
في املباريات املحلية قد يكون الباب

مفتوحًا أمامه مـجــددًا .أمـ ٌـر ينسحب
على العب النجمة حسن املحمد الذي
يقدم ً
أداء طيبًا في البطولة املحلية.
خ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــا ،يـ ـ ـب ـ ــدو األخ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان م ـل ـكــي
وأميوني في حسابات رادولوفيتش
وح ـتــى غـيــرهــم مــن الــاع ـبــن محليًا
أيضًا ،لكن املشكلة تبقى في ضعف
الـ ـ ـ ـ ـ ــدوري الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي .ول ـ ـعـ ــل امل ـ ـ ــرآة
الـحـقـيـقـيــة ل ـه ــذا ال ـ ـ ــدوري ك ــان ــت في
مـبــاراة النجمة واألهـلــي املصري في
كـ ــأس الـ ـع ــرب ل ــأن ــدي ــة األب ـ ـطـ ــال ،مــا
ّ
يضيق الخيارات أمــام القيمني على
املنتخب من لجنة منتخبات وجهاز
فني .هذا ال يعني أن الوضع ميؤوس
مـنــه ،لـكــن بـعــض الــواقـعـيــة قــد تكون
مفيدة وهو ما يأخذه الجهاز الفني
بـعــن االع ـت ـبــار خ ــال الـفـتــرة املقبلة
ق ـبــل ال ـس ـفــر إلـ ــى اإلمـ ـ ـ ــارات وخ ــوض
منافسات بطولة آسيا .بالنسبة إلى
امل ــدرب رادولــوفـي ـتــش هـنــاك العـبــون
أس ــاس ـي ــون ه ــم م ــن ص ـن ـعــوا إن ـجــاز
الـتــأهــل إل ــى ك ــأس آس ـيــا وم ــن حقهم
أن يكونوا حاضرين فيها ،خصوصًا
أنهم يقدمون ً
أداء ممتازًا ،لكن هناك
بـ ـ ــدالء ي ـج ــب أن ي ـك ــون ــوا حــاضــريــن
وج ــاه ــزي ــن ،وهـ ـ ــذا م ــا ب ـ ــدا واض ـح ــا
الحاجة إليه في لقاء الكويت .فحني
يبدأ املدرب بإجراء التبديالت يهبط
أداء املنتخب ويتراجع .وأحد أهداف
املباريات الودية هي لتجربة العبني
للوصول إلى مرحلة يكون لكل العب
بديل يقاربه في املستوى إذا لم نقل
بمستواه.

ُ
ّ
النهائية التي جمعت نادي الصداقة
كرة اليد .المباراة
في
لبنان
بطولة
تمت
اخت
قبل أسابيع قليلة،
ّ
بنادي فوج إطفاء بيروت انتهت إلى مصلحة األول بعد انسحاب الثاني ،وحصول خالف كبير وصل
تنته هنا .اتخذ اتحاد اللعبة قرارات بحق
إلى حد التضارب بين الالعبين .فاز الصداقة ،لكن األمور لم ِ
الذين شاركوا في اإلشكال ،وعلى الجهة المقابلة خرجت مجموعة العبين ومدربين سابقين
وحاليين وإداريين في بعض األندية لالعتراض على عمل االتحاد منذ سنوات ،الذي برأيهم أدى إلى
تراجع اللعبة ،وإلى ما وصلت إليه كرة اليد اليوم ،حيث يصعب أن تنتهي مباراة ّ
نهائية أو بطولة
دون إشكال

«لجنة تطوير» ...أو «محاولة أخيرة»
إلنقاذ كرة اليد
حسين ّ
سمور

بـ ـع ــد س ـ ـنـ ــوات مـ ــن األخ ـ ـ ــذ وال ـ ـ ـ ــرد بــن
ات ـح ــاد ك ــرة ال ـيــد ال ـل ـب ـنــانـ ّـيــة ،وإدارات
معظم أنــديــة اللعبة والع ـبــن حاليني
وسابقني ،اتخذت األمــور اليوم منحى
آخ ـ ــر .ش ـك ـلــت م ـج ـمــوعــة م ــن الــاع ـبــن
واإلداريـ ـ ـ ـ ــن وامل ـ ــدرب ـ ــن ل ـج ـنــة أطـلـقــت
عـلـيـهــا اس ــم «ل ـج ـنــة ت ـطــويــر ك ــرة الـيــد
ال ـل ـب ـنــان ـيــة» ،ح ـيــث بـ ــدأت ت ـج ــول على
عـ ــدد م ــن امل ــرج ـع ـ ّـي ــات ال ــري ــاض ـ ّـي ــة فــي
ال ـب ـلــد (ال ـح ــزب ـ ّـي ــة وال ــرس ـم ـ ّـي ــة) ،بـهــدف
طــرح مشاكل كــرة الـيــد اللبنانية على
الطاولة ،والعمل على إعادة اللعبة إلى
ما كانت عليه منذ سنوات قليلة .برأي
ً
هؤالء« ،الوضع لم يعد مقبوال» .نظرة
إلى كرة اليد اللبنانية ،تؤكد أن اللعبة
شـهــدت تراجعًا كبيرًا خــال السنوات
املــاضـيــة ،خـ ّ
ـاصــة إذا مــا ج ــرت مقارنة
بالفترة التي امتدت بني  2007و ،2013
ال ـف ـت ــرة الــذه ـب ـيــة لـلـعـبــة ال ـت ــي شـهــدت
ت ــأل ــق نـ ـ ــادي الـ ـس ــد (ان ـس ـح ــب نـهــائـيــا
م ــن الـلـعـبــة بـعــد خ ــاف ــات م ــع االت ـحــاد
موسم  )2014على املستويني اآلسيوي
والدولي ،حيث حقق بطولة آسيا عام
ّ
 ،2010وحـ ــل وص ـي ـفــا ف ــي مـنــاسـبـتــن،
كــذلــك حـقــق أي ـضــا املــركــز ال ـثــالــث على
مستوى العالم ،في أهم إنجاز للبنان
عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى كـ ـ ــرة ال ـ ـيـ ــد .وفـ ـ ــي تـلــك
الـ ـفـ ـت ــرة أي ـ ـضـ ــا ،ك ـ ــان ن ـ ـ ــادي ال ـص ــداق ــة
يـقــدم مـسـتــويــات م ـمـ ّـيــزة ،عـلــى صعيد
ّ
املحلية والخارجية .الواقع
املشاركات
ال ـي ــوم مـخـتـلــف ،ف ـم ـشــاركــات املنتخب
األخـ ـ ـي ـ ــرة ،خ ــاص ــة خ ـ ــال ال ـت ـص ـف ـيــات
اآلس ـيــويــة ال ـتــي أقـيـمــت فــي الـبـحــريــن،
وب ـ ـعـ ــدهـ ــا م ـ ـشـ ــاركـ ــة م ـن ـت ـخ ــب ل ـب ـن ــان
للسيدات في بطولة غرب آسيا ،لم تكن
ّ
موفقة وعلى قدر الطموحات .كذلك إن
مـشــاركــات األنــديــة على مستوى آسيا

شبه غائبة أيضًا .حتى على املستوى
املحلي ،هناك العديد من األندية التي
أع ـل ـن ــت ان ـس ـحــاب ـهــا م ــن دور ال ــدرج ــة
األولــى خــال املواسم املاضية ،ولعبت
ف ــي ال ــدرج ــة ال ـث ــان ـي ــة ،ع ـلــى غ ـ ــرار مــار
الـيــاس ،وح ــارة صـيــدا .حتى إن بعض
األندية تركت اللعبة إلى غير رجعة.
هكذا ،أصدرت «لجنة تطوير كرة اليد»
مجموعة توصيات قالت إن تنفيذها
يـمـكــن أن يـعـيــد إلـ ــى ال ـل ـع ـبــة رون ـق ـهــا،
يــأتــي عـلــى رأس ـ ّهــا االه ـت ـمــام بــاألنــديــة
والالعبني ،والكف عن انتهاج سياسة

بعض األندية تركت اللعبة
خالل السنوات الماضية
إلى غير رجعة
«التطفيش» من اللعبة ،وذلــك بحسب
اللجنة .فاللعبة اليوم تعاني من نقص
الالعبني ونقص األندية ،وهو ما دفع
إل ـ ــى م ـش ــارك ــة ب ـع ــض أن ــدي ــة املـ ـ ــدارس
وال ـج ــام ـع ــات ف ــي ب ـطــولــة ك ــأس لـبـنــان
األخ ـي ــرة .حـتــى إن هـنــاك نـقـصــا كبيرًا
ـاد يمتلك
ف ــي امل ــاع ــب ،إذ ُل ـيـ َّـس ك ــل نـ ـ ٍ
ملعبًا ،فغالبًا ما تنظم البطوالت ولعب
مباريات الدوري على ملعب واحد ،هو
ملعب الـصــداقــة ،واألكـيــد أن هــذا األمــر
ل ـيــس م ــن م ـســؤول ـيــة االتـ ـح ــاد وحـ ــده،
ب ــل األن ــدي ــة واإلدارات .ورأت الـلـجـنــة
أن إع ـ ـ ــادة ال ـع ـم ــل ب ــروزن ــام ــة س ـنـ ّ
ـويــة
ّ
العمرية،
واضحة ،مع اهتمام بالفئات
ورفـ ـ ــع م ـس ـت ــوى ال ـح ـك ــام ع ـب ــر دورات

شهدت اللعبة تراجعًا كبيرًا منذ ( 2014مروان بوحيدر)

َّ
تـنــظــم بــاس ـت ـمــرار (عـ ــدد ال ـح ـكــام قليل
ج ـ ـ ّـدًا) ،وتـنـظـيــم دورات لـلـمــدربــن ،كل
ذلــك يساعد على رفــع مستوى اللعبة،
وبالتالي استقطاب معلنني وأشخاص
يـسـعــون لــاسـتـثـمــار ف ــي الـلـعـبــة ،كما
ف ــي امل ــاض ــي .ت ـحــركــات «لـجـنــة تطوير
ك ــرة الـسـلــة» ربـمــا لــم تعجب االت ـحــاد،
ف ــأص ــدر نـ ــادي ال ـصــداقــة الـ ــذي يــرأســه
رئيس اتحاد اللعبة عبد الله عاشور،
قـ ــرارًا بـمـنــع الع ـبــن وم ــدرب ــن حاليني
وسابقني مــن الــدخــول إلــى قاعة نــادي
الصداقة خــال دورة املــرحــوم محمود
ع ــاش ــور ل ـك ــرة ال ـي ــد ال ـن ـســائ ـيــة .وت ــرى
مصادر اتحاد كرة اليد أن عمل االتحاد
مستمر ،وهــو يقوم ب ــدوره بأفضل ما
ّ
يـمـكــن ،عـبــر تـنـظـيــم ال ـ ـ ــدورات ،ويـنــظــم
ال ــدوري املحلي وك ــأس لبنان للرجال
وال ـس ـي ــدات ،وي ـج ــري االس ـت ـع ــداد هــذه
ّ
خارجية
الفترة للمشاركة في بطوالت
على مستوى األندية واملنتخب للرجال
والسيدات.
مرحلة جديدة دخلتها كرة اليد ،وتؤكد
مصادر اللجنة أن الهدف تطوير كرة
ال ـي ــد وإع ــادتـ ـه ــا إلـ ــى م ــا ك ــان ــت عـلـيــه،
وحـتــى الـسـعــي إل ــى إمـكــانـيــة أن تكون
كرة اليد لعبة شعبية كما في السنوات
امل ــاضـ ـي ــة فـ ــي امل ـ ـ ـ ــدارس وال ـج ــام ـع ــات،
ّ
وب ــال ـت ــال ــي أن ي ـك ــون ه ـن ــاك خـ ـ ــزان من
الالعبني .وفــي حــال الوصول إلــى هذه
ّ
املرحلة ،فــإن اللعبة ستعود إلــى سكة
ال ـت ـط ـ ّـور .ح ـتــى إن ب ـعــض أه ــل اللعبة
بدأوا اليوم يقارنون بني كرة اليد وكرة
ّ
ال ـســلــة ،حـيــث إن مـنـتـخــب الـسـلــة بــات
قريبًا من نهائيات كــاس العالم للمرة
الرابعة في تاريخه ،ويأملون أن تعود
ّ
ّ
املشرفة
كرة اليد إلى سكة االنتصارات
دول ـي ــا وآس ـي ـ ّ
ـوي ــا ب ـم ـشــاركــة الـجـمـيــع،
ودون إق ـصــاء ّ
ألي ط ــرف تـحــت شعار
«اللعبة للجميع».

10

اإلثنين  15تشرين األول  2018العدد 3589

اإلثنين  15تشرين األول  2018العدد 3589

رياضة

رياضة

11

سبوت اليت

بين الفرق والمنتخبات« ...سكيزوفرنيا» الالعبين

حسين فحص
ّ
ت ـك ـثــر ف ــي كـ ــرة الـ ـق ــدم ح ـ ــاالت ال ــت ـض ــارب
ّ
ب ـم ـ ّس ـت ــوى الـ ــاع ـ ـبـ ــن بـ ــن ال ـ ـفـ ــرق ال ـت ــي
يـمــثـلــونـهــا وامل ـن ـت ـخــب .ت ـقــف الـكـثـيــر من
ّ
العقبات أمام تألقهم عند تمثيلهم ّأيًا من
ّ
ّ
ّ
ّ
الــلــونــن .تشكل البيئة السليمة لــاعــب،
العنصر األساسي لحفاظه على مستواه
ّ
فــي فــريـقــه ومـنـتـخـبــه ،وه ــي ال ـتــي تعنى
بخلق األجـ ــواء املـمــاثـلــة إلب ــراز إمكاناته
ّ
وق ــدرات ــه ،فيما يـشــكــل غـيــابـهــا انتكاسة
ّ
ألداء الــاعــب .هــذا ما يعيشه بــول بوغبا

ديباي ممتاز ولكنه ليس فان باستن (ايمانيول دوناند ــ أ ف ب)

خلف المرمى

«هولندا الجديدة» تفوز على ألمانيا

نهاية «الكرة الشاملة»

حسن رمضان
كما هي حال فريق أياكس أمستردام
ال ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــول ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدي ،ي ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــرض مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
«الطواحني الهولندية» طريقة لعبه
في كل مباراة كان يخوضها .الحفاظ
على الكرة ،الضغط العالي ،والبداية
مـ ــن الـ ـخـ ـل ــف .إنـ ـه ــا ال ـ ـكـ ــرة ال ـش ــام ـلــة
وانعدام املركزية بني الالعبني .شروط
كــان املنتخب الهولندي ّ
يطبقها في
السنوات املاضية ،إلى جانب الفريق
األكبر في األراضــي املنخفضة ،الذي
اش ـت ـهــر ب ـطــري ـقــة ال ـل ـعــب ه ـ ــذه ،وهــو
أي ــاك ــس أمـ ـسـ ـت ــردام .األخـ ـي ــر ال ي ــزال
مستمرًا .ما زال وفيًا ألفكاره القديمة
ول ـطــري ـقــة ل ـع ـبــه امل ـم ـ ّـي ــزة وال ـف ــري ــدة،
على الـ ّـرغــم مــن الـتــراجــع الــذي شهده
الفريق فــي السنوات املاضية ،وعــدم
ّ
منافسته فــي دوري األب ـط ــال ،إل أن
أي ــاكــس يـبـقــى أي ــاك ــس .ال ـفــريــق الــذي

أت ـع ــب ب ــاي ــرن م ـيــون ـيــخ ف ــي «آل ـي ــان ــز
آريـنــا» هــذا املــوســم .مــا شــاهــدنــاه في
مـبــاراة املنتخب الهولندي األخـيــرة،
أمـ ـ ــام امل ـن ـت ـخــب األملـ ــانـ ــي ف ــي بـطــولــة
«دوري األمــم األوروبـيــة» كــان مغايرًا
تمامًا للثقافة الهولندية وملــا يعرفه
الجميع عــن هــولـنــدا وع ــن مــا ّ
يقدمه
هذا املنتخب العريق .كان دفاعيًا إلى
ٍّ
حد كبير.
ّ
النتيجة كبيرة ،ومهمة معنويًا ،إل
أن األداء لم يكن كبيرًا ،فوز هولندي
بنتيجة  ،0-3قــابـلــه سـيـطــرة أملــانـيــة
مطلقة طوال مجريات املباراة ،أمر لم
نعتد على مشاهدته من قبل املنتخب
الهولندي .كيف ذلك ،والهولنديون هم
من بنوا فكرة «الكرة الشاملة» .املباراة
احتضنها ملعب ّ«يــوهــان كــرويــف»،
االســم الــذي لــم يمثله الــاعـبــون على
ّ
أرضية امللعب .الالعبون ال يشبهون
كــرويــف ،الــاعـبــون يشبهون رونــالــد

ك ـ ـ ــوم ـ ـ ــان .م ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـدرب هـ ــول ـ ـنـ ــدي س ــاب ــق
لـ ـف ــرق ك ـس ــاوث ـه ــام ـب ـت ــون واي ـف ــرت ــون
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ــن ،وجـ ـ ــد ن ـف ـس ــه مـ ـ ّ
ـدربـ ــا
للمنتخب الـهــولـنــدي فــي الـثــانــي من
ش ـب ــاط/ف ـب ــراي ــر م ــن الـ ـع ــام الـ ـج ــاري.
لـكــن ،ورغ ــم الـفــوز الكبير ،وبــوضــوح
ـإن ك ــوم ــان ال ي ـش ـبــه هــول ـنــدا.
ت ـ ــام ،فـ ـ ّ
ه ــذا مـلــخــص املـ ـب ــاراة األخ ـي ــرة الـتــي
ف ــاز فـيـهــا املـنـتـخــب ال ـهــول ـنــدي أم ــام
امل ـن ـت ـخــب األمل ــان ــي ال ـج ــري ــح .ثــاثـيــة
نظيفة ،نتيجة تجعل من لم يشاهد
امل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاراة ،يـ ــؤمـ ــن بـ ـ ـع ـ ــودة امل ـن ـت ـخــب
الهولندي ،وأن من له تاريخ ،سيعود
ّ
من جديد .إل أن نتيجة مباراة أول من
وأرقامها ال
أمــس ،نتيجة «خــادعــة»،
ّ
تنطق بالحقيقة .هولندا تمكنت من
الفوز على أســوأ نسخة من املنتخب
ّ
األملاني .تمكنت من الفوز على أملانيا
التي خرج رجالها من الدور األول في
املونديال األخير.
ي ـجــب ع ـلــى امل ـش ــاه ــد وامل ـت ــاب ــع لـكــرة
ّ
ينغر بالنتائج اإليجابية
القدم ،أن ال
ّ
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة الـ ـ ـت ـ ــي قـ ــدم ـ ـهـ ــا امل ـن ـت ـخ ــب
ّ
الهولندي في مبارياته األخيرة .لعل
أب ـ ــرز س ـبــب ه ــو ال ـف ـقــر ال ـ ــذي يـعــانــي
مـنــه منتخب املـ ــدرب ك ــوم ــان .أسـمــاء
كبيرة مـ ّـرت في تاريخ هــذا املنتخب.
مـ ــاركـ ــو فـ ـ ــان بـ ــاسـ ــن ،رود خــول ـيــت
وف ــران ــك رايـ ـك ــرد ،وه ــم ثــاثــي مـيــان
اإليطالي الذهبي .دينيس بيركامب
نجم أرسنال اإلنكليزي .فان بيرسي
هــداف أرسـنــال ومانشستر يونايتد
السابق .آريــن روبــن املعتزل حديثًا
ّ
إل ــى ج ــان ــب وي ـس ـلــي ش ـن ــاي ــدر .كــلـهــا

أس ـم ــاء «ع ـم ــاق ــة» ،تـجـعــل املـتــابـعــن
ّ
وال ـش ـغــوفــن ب ـكــرة الـ ـق ــدم ،ي ـتــذكــرون
بأن هولندا ّ
قدمت لنا أسماء لم تعد
م ــوج ــودة ف ــي الـتـشـكـيـلــة الـهــولـنــديــة
الـحــالـيــة مــن نــاحـيــة الـقـيـمــة .تشكيلة
منتخب «األراضي املنخفضة» اليوم،
تعتمد بــاملـقــام ّ
األول عـلــى أسمائها
ال ــدف ــاع ـي ــة ،فـيـمـتـلــك امل ـ ــدرب رون ــال ــد
ك ــوم ــان ث ـنــائ ـيــا ف ــي خ ــط ال ــدف ــاع من
بني أفضل مدافعي العالم في الوقت
ّ
الراهن ،كل من قائد املنتخب ومدافع
ل ـي ـف ــرب ــول اإلن ـك ـل ـي ــزي ف ـيــرج ـيــل ف ــان
دايك ،باإلضافة إلى املوهبة الدفاعية
ال ـشــابــة ،الع ــب أي ــاك ــس مــات ـيــاس دي

يمتلك كومان ثنائيًا في خط
الدفاع من أفضل مدافعي
العالم حاليًا
لـيـخــت .ه ــذا األم ــر يعطينا فـكــرة عن
مـ ــدى ال ـت ـغ ـي ـيــر ال ـ ــذي ش ـهــدتــه ال ـكــرة
الـ ـه ــولـ ـن ــدي ــة ،ح ـي ــث أن أب ـ ـ ــرز الع ـبــي
الفريق هم في خط الدفاع .طبعًا هذا
ال ينقص مــن أن ممفيس ديـبــاي هو
اآلخــر يـقـ ّـدم موسمًا مميزًا مــع فريقه
لـيــون الفرنسي ومــع منتخب بــاده،
ّ
إل أن ديباي ،ال يرتقي ليقارن بكل من
األس ـمــاء الـتــي تــم ذكــرهــا ،ديـبــاي هو
ديباي ،ليس بروبني أو بفان بيرسي.
ث ـق ــاف ــة ك ـ ــروي ـ ــف ،ان ـت ـق ـل ــت بـ ــن جـيــل
وجيل .ثقافة لعب ترجمها في أياكس
أم ـس ـت ــردام ك ـم ــدرب ل ـل ـفــريــق ،ق ـبــل أن

ّ
ليتحول
يأخذها معه إلى برشلونة،
وم ـ ـنـ ــذ ذل ـ ـ ــك ال ـ ــوق ـ ــت شـ ـك ــل الـ ـف ــري ــق
الكاتلوني ،ليصبح مشابهًا ملــا كان
عـلـيــه فــريــق أي ــاك ــس .اس ـت ـمـ ّـر امل ــدرب
ال ـه ــول ـن ــدي ف ــران ــك رايـ ـك ــرد بتطبيق
هــذه السياسة فــي بــرشـلــونــة ،والتي
تعتمد في املقام األول على الالعبني
الـشـبــاب ،وه ــذا مــا قــام بــه رايـكــرد مع
النجم األرجنتيني ليو ميسي .خلف
راي ـكــرد ،م ــدرب يعتبر ال ـيــوم ،وبــرأي
الـكـثـيــريــن ،امل ــدرب ال ــذي أح ــدث ثــورة
في عالم كرة القدم ،املــدرب اإلسباني
الكاتلوني بيب غ ــواردي ــوال .األخـيــر،
غير من ثقافة الفريق ،بل إنه ّ
ّ
طورها،
ّ
لـتـصـبــح رب ـم ــا أف ـضــل نـسـخــة لفريق
ي ـمــارس ك ــرة ال ـق ــدم .لـيــولــد مصطلح
كــروي جديد عــرف بالـ«تيكي تاكا».
ثقافة كرويف ،مستمرة في برشلونة
وف ــي منبعها ّ
األول أيــاك ــس ،الفريق
ال ــذي سـ ّـمــي املـلـعــب ال ـخــاص بــه على
اسم مدربه والعبه التاريخي السابق.
مل ــن ي ـش ــاه ــد أي ــاك ــس ال ـ ـيـ ــوم ،أو قـبــل
خ ـمــس سـ ـن ــوات ،أو ف ــي ثـمــانـيـنـيــات
الـ ـق ــرن املـ ــاضـ ــي ،ل ــن ي ـش ـعــر ب ــال ـف ــرق،
ولن يختلف عليه شيء سوى أسماء
الالعبني ،وسيالحظ بأن هذا الفريق
الـهــولـنــدي ،ال يفقد اإلي ـمــان بطريقة
لـعـبــه ،ال ـتــي بـنـهــاهــا ع ـ ّـراب ــه كــرويــف.
اســم هــذا الــاعــب العظيم ،بــدا وكأنه
ب ــدأ يـنـهــار ف ــي املـنـتـخــب الـهــولـنــدي.
ط ــري ـق ــة دف ــاع ـي ــة خ ــال ـص ــة ،تــرجـمـهــا
املدرب كومان أمام أملانيا ،والتي ّأدت
إل ــى ف ــوز هــول ـنــدا ب ــامل ـب ــاراة ،ولكنها
خسرت ثقافتها.

لوف يبحث عن غوارديوال
عندما تعاقدت إدارة النادي الكاتلوني مع املدرب اإلسباني بيب
ً
غوارديوال في ّ ،2009قدم هذا املدرب شكال جديدًا لبرشلونة.
طريقة لعب لم نرها من قبل .نقالت قصيرة بني الالعبني ،وكان
االعتماد على خط الوسط يأتي في املقام األول .أسماء كبيرة نمت
وأصبحت أسماء ذات شأن كبير في الفترة التي كان فيها بيب،
هيرنانديز ،دافيد فيا ،كارلوس بويول
أندريس إنييستا وتشافي
ّ
وجيرار بيكيه ،سيسك فابريغاس ،كلها أسماء كان لها تأثير كبير
في رفع إسبانيا للقب كأس العالم في مونديال البرازيل في .2010
ناهيك عن األسماء ،كان املنتخب اإلسباني يجعل املشاهد يظن بأن
ً
العبي برشلونة قاموا بارتداء قميص املنتخب اإلسباني بدال من
قميص برشلونة .فريق يدير منتخب بالده ،هذا ما شاهده الجميع
في مونديال  ،2010وفي يورو  ،2012البطوالتان التي حققهما
املنتخب اإلسباني في الفترة ذاتها التي كان فيها بيب مدربًا للفريق
الكاتلوني .األمر عينه حدث في  ،2014عندما كان بيب مدربًا لبايرن
ميونيخ .كما حال إسبانيا وبرشلونة ،تأثر املنتخب األملاني ومدربه
يواكيم لوف بأفكار بيب ،حيث أن أملانيا ،وبقرارات من لوف ،لعبت
في كثير من املناسبات من دون رأس حربة صريح (ماريو غوتزه
شارك في كثير من املباريات في مركز املهاجم الوهمي) .ناهيك
عن تغيير مركز الظهير األيمن فيليب الم من ظهير إلى العب
ارتكاز في البايرنّ ،أدى ذلك التغيير ألن يقوم لوف باستنساخ هذه

الفكرة ،وجعل الم العب ارتكاز إلى جانب باستيان شفاينشتايغر
في املنتخب األملانيّ .
مدرب عبقري ،تفتقده اليوم إدارة البايرن ،كما
يفقتده لوف من «تحت الطاولة» .وفي حديثنا عن املنتخب األملاني
وخسارته الكبيرة أول من أمس أمام هولندا بثالثية نظيفة ،لم
ترحم الصحف األملانية منتخب بالدها واملدرب لوف .حيث ذكرت
صحيفة «بيلد»« :هل ما زالت توليفة لوف من أبطال العالم 2014
هي مفتاح الفوز؟ في التشكيلة األساسية يوجد ،نوير ،هاملز،
ً
بواتنيغ ،كروس ومولر ،أي خماسي توج بطال للعالم .وكان لوف
صرح قبل املباراة :لدي الثقة بهؤالء الالعبني» .وأضافت« :ال وجود
لجرأة مبتكرة ،ألفكار في اللعب ،ال فعالية أمام املرمى ،قام لوف
بإشراك مهاجم شالكه أوث الذي لم يسجل أي هدف هذا املوسم،
وترك الجناحني الرائعني سانيه وبراندت على مقاعد االحتياط».
من جهتها انتقدت صحيفة «سودوتشه تسايتونغ» أداء املنتخب
وقالت« :مشاكل الفريق ليست فقط في الجانب الهجومي غير القادر
على التسجيل ،لكن أيضًا من ناحية الدفاع وبناء اللعب» .واعتبرت
صحيفة «أبندتسايتونغ» بأن الفترة السيئة التي يمر بها بايرن
ميونيخ تنعكس سلبًا على املنتخب الوطني حيث يدافع عن األخير
خمسة العبني من الفريق البافاري ،حيث ذكرت« :الحظنا ضياع
العبي بايرن ميونيخ ،وحده جوشوا كيميتش أقنع في مواجهة
هولندا ،أما جيروم بواتنغ فكان غائبًا تمامًا».

ـ ـ املنتظر الـثــاثــاء أم ــام أملــانـيــا ـ ـ تحديدًا
م ــع مـ ـ ّ
ـدربـ ــه ج ــوزي ــه م ــوري ـن ـه ــو .بــوغ ـبــا
مانشستر يونايتد ليس بوغبا فرنسا.
ّ
ّ
الــاعــب الــذي كسر الـ ّـرقــم العاملي في كرة
ال ـق ــدم ألغ ـل ــى الع ـب ــي ال ـعــال ــم ع ــام ،2016
ي ـب ــدو تــائ ـهــا ف ــي قـلـعـ ّـة األول ـ ــد ت ــراف ــورد.
م ـس ـتــوى مـ ّتـخـ ّـبــط لـلــنـجــم ال ـفــرن ـســي في
امل ــواس ــم الــثــاثــة املــاض ـيــة ،جـعـلـتــه م ـ ّ
ـادة
ّ
ّ
دس ـم ــة ل ـلـ ّـص ـحــافــة .ال ــاع ــب الـ ـ ــذي دخــل
أفضل تشكيلة في العالم مع يوفنتوس،
لم يعد أفضل العب في وسط مانشستر
ّ
يونايتد حتى .مشاكل كثيرة عانى منها

بوغبا بعد عودته لليونايتد من جديد،
ب ـ ــدأت ب ــال ـ ّ
ـدوام ــة ال ـت ــي دخـ ــل ف ـي ـه ــا إث ــر
ّ
ّ
يونايتد .رقم
الرقم الضخم القادم به إلى ّ
كـبـيــر أث ـقــل كــاهــل بــوغـبــا بــالــضـغــوطــات،
ّ
املستمرة لتقديم أداء يليق بالـ
واملطالبة
 100مليون املــدفــوعــة ألجـلــه ،وهــو مــا لم
ّ
ّ
يـحــدث بعد أن فشل الــاعــب فــي التأقلم
ّ
ّ
مــع أسـلــوب الــلـعــب ،على الــرغــم مــن مــرور
ّ
ّ
ّ
ثالثة مــواســم .الــاعــب الــذي كــان حــرًا في
يوفنتوس أرينا ،حصر في إنكلترا أمام
ّ
مرمى دي خيا .صــاحـ ّـيـ ٌ
ـات كثيرة تمتع
بـهــا ب ــول فــي ال ـيــوفــي ،أظ ـهــرت إمـكــانــاتــه

الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة بـ ـع ــد أن شـ ـغ ــل أغـ ـل ــب امل ــراك ــز
ال ـه ـجــومـ ّـيــة ،فـ ــأدى دور امل ـ ـ ــراوغ ،صــانــع
األلـ ـع ــاب وامل ـس ـ ّـج ــل ع ـلــى ح ـ ّـد س ـ ــواء .في
ّ
نفسه في أجواء
اليونايتد ،وجد اللعب ّ ٌ
ّ
بعيدة عن التي ألفها .حرية مطلقة حدها
ّ
املدرب جوزيه مورينهو ،مرغمًا ّإياه على
ّ
أن يـلـعــب ف ــي م ــرك ـ ٍـز م ـغــايــر .الـفـكــر ال ــذي
ّ
يتبعه مورينهو في اليونايتد لم يالئم
ٌ
بــوغـبــا ،أس ـلــوب دفــاعــي بـحــت لــم يعجب
ّ
َ
الــاعــب الفرنسي ،الــذي لــم يـتــوان بــدوره
ّ
ع ــن ش ــن ال ـح ــرب اإلع ــام ـ ّـي ــة عـلــى مـ ّ
ـدربــه
انتقادًا لطريقته ّ
الد ّ
فاعية .األمر مختلف

فــي فــرنـســا ،أس ـلـ ٌ
ـوب هـجــومــي للمنتخب
ّ
ّ
يظهر إمـكــانــات الــاعــب الحقيقية .وجد
ّّ ّ
ّ
الــاعــب فــي املنتخب الـحــريــة الـتــي كانت
م ـ ـتـ ــوافـ ــرة لـ ــه فـ ــي إيـ ـط ــالـ ـي ــا ،ح ـي ــث قـ ـ ّـدم
دي ــدي ـي ــه دي ـش ــام ــب ل ــه م ــا أراده ،بــوضــع
العبي ارتكاز خلفه لتأمني ّ
الدفاع ،وترك
ّ
ّ
الحرية الكاملة له في األمــام .صالحيات
ّ
ّ
ّ
ّ
أثرت باللعب فنيًا ونفسيًا بعد أن وجد
بيئة مشابهة للتي كــان ّيعيش بها في
إيطاليا ،ما أعــاد بريق النجم الفرنسي.
الحل أحيانًا بالثقافة ،وأحيانًا بالتكتيك.
وأحيانًا ،بالصدفة! فبوغبا ليس وحيدًا!

محمد صالح

ماركو أسينسيو

ّ
ي ـع ـيــش الـ ــاعـ ــب األفـ ـض ــل ف ــي ال ـ ـ ـ ّـدوري
ّ
اإلنكليزي العام املاضي ،أيامًا عصيبة
ّ
ً
مع ليفربول .اللعب األكثر تسجيال في
موسم واحــد في تاريخ البرييميرليغ،
ّ
ي ــواج ــه ص ـعــوبــة الـ ـي ــوم ف ــي هـ ــز شـ ّبــاك
الـخـصــومٌ .
أداء بــاهــت يظهر بــه النجم
املصري مع ّ
الريدز ،جاء وليدة املشاكل
ّ
ال ـتــي عــانــاهـ ّـا مــع بــدايــة امل ــوّس ــم ،حيث
ً
أتـ ــت أزم ـ ــة ال ــث ـق ــة ولـ ـي ــدة لـلــضـغــوطــات
ّ
ومشاكله مع االتحاد املصري وخيبته
م ـ ــن «ال ـ ـف ـ ـي ـ ـفـ ــا» ،بـ ـع ــد أن وج ـ ـ ــد ن ـف ـســه
خـ ـ ّـارج تشكيلة ال ـع ــام ،عـلــى ال ـ ّـرغ ــم من
تــرش ـحــه ب ــن ث ــاث ــة أف ـض ــل الع ـب ــن في
ّ
جيد ّ
العالم .مستوى ّ
يقدمه اللعب مع
ّ
املـنـتـخــب ،حـيــث ال ضـغــوطــات إعــامــيــة
عليه.

بعد أن كان أحد ّ
أهم العناصر تحت إمرة
ّ
زي ــدان ،وجــد الــشــاب اإلسباني نفسه في
ت ــراج ــع كـبـيــر ف ــي حـقـبــة امل ـ ـ ّ
ـدرب الـجــديــد
ّ
ّ
لوبيتيغي .اللعب الذي كان إحدى أبرز
م ـفــاجــآت زيـ ــدان خ ــال والي ـت ــه ف ــي ري ــال
م ــدري ــد ،ي ـب ــدو الـ ـي ــوم تــائ ـهــا ف ــي نسخة
ري ـ ــال م ــدري ــد الـ ـج ــدي ــدة .ي ـع ــود ا ّلـ ّـس ـبــب
وراء ذلــك إلــى عــدم االستقرار الفني بعد
ّ
مجيء ّ
املدرب الجديد ،إذ إن أغلب العبي
ّ
الريال يعانون من انحدار في مستواهم.
ّ
ّ
مستوى مغاير تمامًا يقدمه اللعب في
ّ
مـنـ ّتـخــب إس ـبــان ـيــا ،حـيــث إن االس ـت ـقــرار
الفني في تشكيلة لويس إنريكي تظهر
ّ
جـ ــودة ال ــاع ــب الـحـقـيـقـ ّـيــة ،ال ـتــي ظـهــرت
ّ
في مباراة كرواتيا بعد أن سجل هدفني
وصنع ثالثة.

هاكان شالهانوغلو

روميلو لوكاكو

ّ
ّ
ّ
يسجل أي
لم يستطع اللعب التركي أن
ّ
ّ
هدف حتى اآلن مع إي سي ميالن ،بل إن
هدف واحد
أرقامه اقتصرت على صناعة
ٍ ّ
ف ــي  8م ـبــاريــات شـ ــارك بـهــا ب ــن مـحــلـ ّـيــة
ٌ
ّ
تراجع كبير عرفه هاكان هذا
وأوروبية.
ّ
ً
ّ
املوسم ،بعد أن قدم أداء جيدًا في املوسم
امل ــاض ــيٌ .
أداء م ـخـ ّـيــب ج ـعــل م ــن مـ ـ ّ
ـدرب
الفريق غاتوزو يستبدله في  5مناسبات
من  6مباريات بــالـ ّـدوري .على ّ
الرغم من
أدائـ ــه الـ ّـس ـيــئ ف ــي ال ـفــريــق ،ي ـق ـ ّـدم هــاكــان
م ـس ـتــوى ج ـ ّـي ـدًا ف ــي امل ـن ـت ـخــب ،ق ــد يـعــود
ّ
الـ ّـسـ ّبــب فــي ذل ّــك إل ــى شـخـصـ ّـيــة الــاعــب،
إذ إنــه ّ
يعد النجم ّ
األول فــي تركيا ،على
عكس ميالن.

ّ
ضحية أسـلــوب جوزيه
العـ ٌـب آخــر كــان
ّ
مورينهو ّ
اللعب ّالذي كان أهمّ
الدفاعي.
عنصر في هجوم إيفرتون ،وجد نفسه
ّ
ـطــة هــوائـ ّـيــة يـعـتـمــد عـلـيـهــا املـ ـ ّ
ـدرب
مـحـ
ال ـب ــرت ـغ ــال ــي ،إلنـ ـ ــزال الـ ـك ــرات لـلـقــادمــن
م ــن ّ ال ـخ ـل ــف .ال ـع ـقــم ف ــي أداء املـنـظــومــة
ّ
والضعف فــي تمويل الــاعــب بالكرات،
ّ
ساهما بتراجع أداء اللعب.
ّ
م ـس ـت ــوى م ـغ ــاي ــر ي ـع ـي ـشــه الـ ــاعـ ــب مــع
ّ
بـلـجـيـكــا ،حـيــث تـمــكــن م ــن تـسـجـيــل 28
ه ــدف ــا ف ــي آخ ـ ــر  26لـ ـق ــاء ،ك ـ ــان آخ ــره ــا
ّ
هدفني في مرمى سويسرا ،وذلك التباع
ّ
املنظومة أسلوب هجومي ّ
يمول اللعب
دائمًا بالفرص.

لقطة

ّ
مارادونا يلحق ميسي إلى الحمام!

كعادته ،أطلق األسطورة األرجنتينية
ديـ ـيـ ـغ ــو م ـ ـ ــارادون ـ ـ ــا أحـ ـ ــد ت ـع ـل ـي ـقــاتــه
الـغــريـبــة .وفـيـمــا ك ــان ي ـحــاول الــدفــاع
ع ــن م ــواط ـن ــه ل ـيــون ـيــل م ـي ـســي أفـضــل
العب في العالم خمس مرات ،اعتبر أن
الــاعــب الــذي يذهب «إلــى الحمام 20
مــرة قبل امل ـبــاراة» ال يصلح أن يكون
قــائـدًا .وبطبيعة الـحــال ،فــإن تصريح
م ــارادون ــا هــو «نـكـتــة» م ــارادون ـي ــةً ،ال
تــراعــي ظــروف اإلع ــام الـيــوم ،مقارنة
بما كانت في زمــان مــارادونــا ،كما أن
حجم الضغط اختلف على الالعبني
بــاخ ـتــاف الــزم ـنــن .ذل ــك ال يـلـغــي أن
م ـي ـس ــي ع ــان ــى دائـ ـ ـم ـ ــا ،ولـ ـ ــم يـسـعـفــه
ال ـح ــظ ل ـق ـي ــادة األرجـ ـنـ ـت ــن إلـ ــى لـقــب
عــاملــي كـبـيــر ،رغ ــم وصــولــه إل ــى ثالثة
نـ ـه ــائـ ـي ــات م ـت ـت ــال ـي ــة ف ـ ــي ب ـطــول ـتــن
قاريتني كبيرتني .ورغم تألقه الصارخ
م ــع بــرش ـلــونــة اإلس ـب ــان ــي وسـيـطــرتــه
على الـجــوائــز الـفــرديــة مــع البرتغالي

كــري ـس ـت ـيــانــو رون ـ ــال ـ ــدو ف ــي األعـ ـ ــوام
ال ـع ـش ــرة األخـ ـ ـي ـ ــرة ،ل ــم ي ـح ـقــق شـيـئــا
م ــع امل ـن ـت ـخــب ،وذلـ ــك لـضـعــف اإلدارة
التكتيكية للمنتخب.
وق ـ ــال م ـ ــارادون ـ ــا ل ـق ـنــاة «ال أول ـت ـي ـمــا
باالبرا» (الكلمة األخيرة) املكسيكية:
«ميسي العــب رائــع ،لكنه ليس قائدًا.
قـبــل ال ـت ـحــدث مــع املـ ــدرب والــاع ـبــن،
س ـي ـل ـع ــب الـ ـ ـب ـ ــاي س ـت ــاي ـش ــن (ل ـع ـبــة
إل ـك ـت ــرون ـيــة) .ث ــم ع ـلــى أرض املـلـعــب،
يريد أن يكون قــائـدًا .هو األفضل في
الـعــالــم مــع كريستيانو (رون ــال ــدو)».
وتابع مــارادونــا ( 57عامًا) الــذي ّ
يعد
ك ـث ـيــرون مـيـســي ( 31ع ــام ــا) خليفته
ف ــي امل ــاع ــب «م ــن الـصـعــب أن تصنع
ق ــائـ ـدًا م ــن رجـ ــل ي ــذه ــب إلـ ــى ال ـح ـمــام
 20مــرة قبل امل ـبــاراة» .وأردف الالعب
الــذي قــاد بــاده إلــى الـفــوز بمونديال
 1986فــي املكسيك قبل أن يــدربــه في
فترة الحقة «دعونا نتوقف عن تأليه

مـيـســي .ميسي هــو مـجــرد الع ــب آخــر
مــن األرج ـن ـتــن» .وعــن ابـتـعــاد ميسي
عــن املـنـتـخــب بـعــد الـفـشــل األخ ـيــر في
مونديال روسيا والـخــروج من الــدور
الثاني أمام فرنسا البطلة  4-3أضاف:
«ال أح ـبــذ اس ـتــدعــاءه اآلن ...يـجــب أن
نبعد الـضـغــوط عـنــه .يـجــب أن نبعد
القيادة عن ميسي كي يصبح ميسي
الذي نريده».
وكـ ـ ــان م ـ ــارادون ـ ــا الـ ـ ــذي ي ـش ــرف عـلــى
ت ــدري ــب نـ ـ ــادي س ـي ـن ــال ــوا املـكـسـيـكــي
م ــن الـ ــدرجـ ــة ال ـث ــان ـي ــة ن ـص ــح مـيـســي
مطلع الشهر الـحــالــي بـتــرك املنتخب
الوطني ،معتبرًا أنه ُح ّمل بشكل غير
ع ــادل مسؤولية فشل األرجـنـتــن في
مــونــديــال روس ـي ــا .وم ــا هــو الف ــت ،أن
م ــارادون ــا يـتـحــدث دائ ـمــا كـمــا لــو أنــه
مدرب كبير وناقد كبير ،كما كان حاله
ٍ
عندما كان العبًا.
(األخبار)

(غليرمو أرياس ــ أ ف ب)
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العالم

العالم

على الغالف

ابن سلمان في «الشراكة األميركية»:

صفقة من ورق!

ّ
تلقى محمد بن سلمان ّأول صفعة
أميركية من نوعها ،وقرر للمرة األولى
عدم السكوت .تهديدات أميركية رد
عليها بتهديدات أكبر من المبكر أن
تقرأ بجدية ،لكن في الوقت نفسه
يصعب أن ال تترك آثارًا على خط قصر
اليمامة ـ ـ البيت األبيض

خليل كوثراني
تعيد التصريحات السعودية حول رد فعل
محتمل مــن إج ــراءات أميركية «عقابية»
ع ـلــى خـلـفـيــة اخ ـت ـفــاء ال ـص ـحــافــي جـمــال
خــاش ـق ـجــي ،واق ـ ــع ال ـع ــاق ــات األم ـيــرك ـيــة
السعودية إلى السطح .عالقات انعكست
في صياغة سياسات اإلقليم منذ سنوات،
وه ــي تـعــانــي ال ـي ــوم م ــن أن ـهــا ف ــي مرحلة
حساسة تجرى فيها إعادة وصل للروابط
بــن البلدين ،على أســس جــديــدة يفترض
أنها «متينة» .يتصرف النظام السعودي
ّ
فــي أك ـثــر مــن مـلــف عـلــى أن ــه «ي ــؤث ــر» في

املــوقــف األمـيــركــي ،وهــذا واقــع يتجلى في
غير ساحة وملف ،إذ «تشتري» الرياض
بثمن جيد ،عند هوامش محددة ،السكوت
األميركي وأحيانًا الدعم .لكن مربط الفرس
في ملف العالقات بني الرياض وواشنطن
يكمن عند طبيعة تلك العالقات وهويتها
وعنوانها ،واألهــم النظرة التي تتطلع بها
الواليات املتحدة إلى السعودية ،وبالذات من
هذه املرحلة إلى عقد أو عقدين من الزمن.
لحظة التأسيس ،حظيت العالقة القائمة
بــن ال ــوالي ــات املـتـحــدة واملـمـلـكــة النفطية،
بطابع خــاص ،حيوي واستراتيجي ،منذ
صـفـقــة ع ـبــد ال ـعــزيــز ـ ـ ـ ـ روزفـ ـل ــت .شـعــار

«ال ـن ـف ــط م ـق ــاب ــل ال ـح ـم ــاي ــة» ص ـ ــار م ــذاك
ال ــزاوي ــة ال ـ ّتــي يـنـظــر مـنـهــا إل ــى ال ـعــاقــات،
وظــل مسلمة تجعل من العالقات صعبة
الفكاك والتدهور السريع .نجحت الواليات
املتحدة في ترسيخ مقولة «املحمية» إبان
حرب الخليج ،وتنجح اليوم في ترسيخها
عبر خلق بديل مــن «الخطر الــداهــم» بعد
غــزو بـغــداد .وهــي مقولة بــادر ولــي العهد
محمد بن سلمان ،قبل أيــام ،في تصريح
سعودي نادر ،إلى رفضها بشكل جذري،
ف ــي مـقــابـلـتــه م ــع «ب ـلــوم ـب ـيــرغ» ،ردًا على
خطابات الرئيس األميركي.
اختلف األمر كثيرًا في السنوات األخيرة.

ل ــم ي ـع ــد ال ـن ـف ــط الـ ـسـ ـع ــودي ورق ـ ــة كــافـيــة
لصفقة متينة مع واشنطن ،وهو ما ّ
يحرك
اب ــن س ـل ـمــان ال ـي ــوم ن ـحــو إع ـ ــادة صـيــاغــة
تـلــك ال ـعــاقــات ،بـنــاء عـلــى صفقة جــديــدة
مغلفة بعنوان «رؤيــة  ،»2030تقوم على
ح ـمــايــة ال ـس ـع ــودي ــة ومــوق ـع ـهــا اإلقـلـيـمــي
كمحور ووكيل أميركي أســاســي ،مقابل
اس ـت ـث ـمــارات ضـخـمــة ،ت ــرث الـنـفــط اآلخــذ
بريقه باألفول ألسباب موضوعية وتقنية.
ظهر دونــالــد ترامب «شريكًا جيدًا» لهذه
الصفقة .ومنذ مجيئه إلى البيت األبيض،
الحــت مــؤشــرات نـجــاح الصفقة الجديدة
بعدما ارتفع «الدفع» السعودي لألميركيني
مــن  30فــي املئة مــن ثرواتهم إلــى  50في
املئة ،أو قارب ذلك .لكن ،وعلى طول الخط،
ظل الفريق السلماني في الرياض يتجاهل
اللغة التي ّ
تتبدى من البيت األبيض .كان
ً
للمراقبني إدراك أن كــا مــن تــرامــب وابــن
سـلـمــان يتكلمان لغتني مختلفتني ،وإن
تقاطعت عند الصفقات والتخادم املتبادل.
حــن زار تــرامــب الــريـ ّـاض فــي أي ــار /مايو
من العام املنصرم ،هلل النظام السعودي
ل ـل ـض ـيــف اآلتـ ـ ــي ب ــرف ــع ش ـ ـعـ ــارات ث ــاث ــة:
«الشراكة والـتـعــاون» و«شــراكــة لألجيال»
و«العزم يجمعنا» .ماذا يقول ترامب مقابل
ه ــذا؟ ثــاثــة ش ـع ــارات أي ـض ــا« :ادفـ ـع ــوا!»،

«وظ ــائ ــف»« ،م ـل ـيــارات» ...يـكــررهــا حرفيًا
باستمرار ،وحني يزوره ابن سلمان يسند
الئـحــة املــدفــوعــات عـلــى وجـهــه لتلتقطها
عدسات اإلعالم ،في مشهد مهني يحاكي
السعودية بعيون تــرامــب .أمــا «الـشــراكــة»
و«األجـ ـي ــال» و«الـ ـع ــزم» ،فـتـلــك عـنــاويــن ال
تعدو أســوار قصر اليمامة وأخبار وكالة
«واس».
بـعــد الـسـجــال األم ـيــركــي ال ـس ـعــودي غير
ّ
امل ـس ـبــوق ،أم ــس ،يــتـضــح أك ـثــر أن الخطر
على السياسة السعودية ليس أن عالقتها
بــواشـنـطــن ب ـهــذه الـهـشــاشــة ،وأن ـهــا «حــب
م ــن طـ ــرف واح ـ ـ ــد» ،ف ـح ـســب ،األدهـ ـ ــى أن
صاحب القرار في الرياض ،كما بينت مرة
جــديــدة موقعة القنصلية فــي اسطنبول،
يتصرف على خالف هذه الحقيقة ويبالغ
ّ
«التدلل» والتحرك مطلق اليد ،إلى ّ
حد
في
إرسـ ــال فــريــق مــن أزالمـ ــه لتنفيذ عملية
وقـحــة فــي الـخــارج ضــد أحــد «املنشقني»،
ب ــا أدنـ ـ ــى حـ ـس ــاب ــات .وإلـ ـ ــى أن ت ـتــوالــى
اإله ــان ــات وال ـصــدمــات عـلــى اب ــن سـلـمــان،
يستفيق األخير على أنه «ليس إسرائيل»
بنظر حـلـفــائــه األمـيــركـيــن ،ويـكـفــي لذلك
ح ـم ـلــة إع ــام ـي ــة ب ـس ـي ـطــة تـ ـع ـ ّـري األم ـي ــر
الشاب من أوهامه ،أمام أول تلويح أميركي
بفرض «عقاب» على السعودية ،مترافقًا

مع انسحابات أو تجميد ،بالجملة واملفرق،
ألنـشـطــة اإلعـ ــام وال ـش ــرك ــات األمـيــركـيــة
الـ ـخ ــاص ــة ،ب ـم ــا ف ـي ـهــا ش ــرك ــات ال ــدع ــاي ــة
ل ـص ــورة اب ــن سـلـمــان وش ــرك ــاء مـشــروع
«ن ـيــوم» ّ
درة تــاج ولــي الـعـهــد .يـسـ ّـرب ابن
سـلـمــان عـبــر وكــالــة األن ـب ــاء الــرسـمـيــة أنــه
مـسـتـعــد مل ــواج ـه ــة ال ـع ـق ــوب ــات ب ــإج ــراءات
أشد ،ترجمها اإلعالمي املقرب من ديوان
ّ
البالط ،تركي الدخيل ،في مقال أمس ،ذكر
فيه بأن الرياض «محور الكون» اقتصاديًا،
وكشف أن كل الخالفات مع إيــران وقوى
املنطقة خدمة سعودية لألميركيني يمكن
أن تتوقف ببساطة وبــن ليلة وضحاها.
يصعب أن يفلت ابن سلمان من الشباك
األمـيــركـيــة لـيــأخــذ مـســافــة مــن واشـنـطــن
كما كانت عليها الـحــال فــي عهد أوبــامــا،
وال سـيـمــا وه ــو غ ــارق فــي وح ــول حــرب
ّ
«الخضة» التي ّ
عرت
اليمن ،لكن بالتأكيد
هشاشة الـعــاقــات مــع واشـنـطــن ،وانـهــار
معها جــل مــا بـنــاه «األم ـيــر اإلصــاحــي»
على مــدى أربــع سنوات من صــورة براقة
ّ
في عيون الغرب ،ستشكل محطة للتوقف
بني أوهام املاضي ومخاطر املستقبل ،لن
يكون ما قبلها تمامًا كما بعدها .ذلك على
األقل في مخيلة ابن سلمان التي ستكابد
حذرًا أكبر في مقبل األيام.

ُ
شرك حلفاء الرياض في التحقيق
أنقرة ت ِ

قضية خاشقجي
تحاصر ولي العهد
ال جديد في قضية جمال خاشقجي سوى المزيد من تداعياتها على
الرياض التي تبقى «معلقة» حتى ثبوت ضلوعها في اغتياله ،فيما
تسعى أنقرة ،التي واصلت التلويح بامتالكها «الحقيقة» ،إلى إشراك
حلفاء الرياض الغربيين في الضغط عليها لدفعها إلى االعتراف
ت ـ ـت ـ ــراك ـ ــم وع ـ ـ ـ ـ ــود ح ـ ـل ـ ـفـ ــاء الـ ـ ــريـ ـ ــاض
بـ«العقاب» إذا ثبت تورطها في اغتيال
جمال خاشقجي داخل قنصلية بالده
فــي اسطنبول ،فــي ظــل مماطلة تبدو
مقصودة فــي كشف نتائج التحقيق.
ن ـجــح الــرئ ـيــس رج ــب ط ـيــب أردوغ ـ ــان
فــي إبـقــاء حـكــام الــريــاض خلف قفص
االتهام ،لوقت طويل ،تاركًا إياهم أمام
خيارين ،أحالهما مر ،إما أن يعترفوا
بالجريمة على طريقتهم ،أو أن يتلقوا
مــزي ـدًا م ــن ال ـض ـغــوط وامل ـطــال ـبــات من
حـلـفــائـهــم ،ف ــي ح ــن ل ــم ي ـعــد الـصـمــت
ّ
ً
مقبوال ،وهو ما بدا في مطالبة كل من
بريطانيا وفرنسا وأملانيا السعودية
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـ«رد تـ ـفـ ـصـ ـيـ ـل ــي» .وأم ـ ـ ـ ـ ــام م ــوق ــف
الرياض املحرج ،تضع أنقرة ما لديها
من «معلومات» في أيدي استخبارات
هذه الدول ،ال سيما الواليات املتحدة،
جاعلة الكرة في ملعبهم أيضًا ،وكلما
ارت ـفــع «سـقــف ال ـت ـحــذيــرات» املـتـبــادلــة
ف ــي ال ــوق ــت ال ـب ــدل ع ــن ض ــائ ــع ،أصـبــح
وقــوعــه على رأس ولــي العهد ،محمد
بــن سـلـمــان ،مــوجـعــا أكـثــر ،يــوم كشف
الحقيقة املوعود.

الكرة في ملعب من؟
تـ ـسـ ـع ــى أن ـ ـق ـ ــرة إل ـ ـ ــى إش ـ ـ ـ ـ ــراك ح ـل ـف ــاء
الرياض الغربيني في امتالك الحقيقة
ً
بـ ـش ــأن م ـص ـيــر خ ــاش ـق ـج ــي ،أوال ،مــن
خ ــال إرس ــال تسجيالت تــؤكــد تــورط
الرياض ،بحسب وسائل إعالم تركية،
إلــى اسـتـخـبــارات تلك ال ــدول ،ال سيما
ال ــوالي ــات املـتـحــدة ،الـتــي أك ــد رئيسها
دونـ ــالـ ــد تـ ــرامـ ــب ،أول م ــن أمـ ـ ــس ،أن ــه
سـيـسـتـمــع إلـيـهــا وي ـشــاهــدهــا «قــريـبــا
ج ـ ـ ـ ـدًا» ،ع ـل ـم ــا ب ـ ــأن واشـ ـنـ ـط ــن تـصـبــح
مسؤولة عــن كشف مصير خاشقجي
رسميًا ،في حال أرادت تطبيق قانون
«م ــاغـ ـنـ ـيـ ـتـ ـسـ ـك ــي» ،الـ ـ ـ ــذي يـ ـط ــال ــب بــه

ّ
املشرعون األميركيون ،إذ يلزم القانون
ت ــرام ــب بــال ـع ـمــل ع ـل ــى ت ـح ــدي ــد هــويــة
املـ ـس ــؤول ــن ع ــن اخ ـت ـف ــاء خــاش ـق ـجــي،
وإب ــاغ الكونغرس بالنتائج فــي مدة
زم ـن ـي ــة ال ت ـت ـع ــدى ش ـه ــري ــن .وث ــان ـي ــا،
تسعى أنقرة إلى إدخال بريطانيا على
خط التحقيقات ،عبر الطلب من لندن
التوسط لدى الرياض لتسهيل انطالق
«التحقيق امل ـش ـتــرك» ،وه ــو مــا يعتزم
وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو
ط ـل ـبــه الـ ـي ــوم ،خـ ــال ل ـق ــاء م ــع نـظـيــره
البريطاني ،بحسب ما أكــدت صحيفة
«ذي غارديان» ،أمس.
لكن في ضوء كل املؤشرات التي تؤكد
ت ــورط الـسـعــوديــة فــي عملية اغـتـيــال،
وعـ ـ ــدم تـ ـع ــاون األخ ـ ـيـ ــرة م ــع سـلـطــات
أن ـق ــرة رغ ــم ال ـض ـغــوط ال ــدول ـي ــة ،تبقى
التحقيقات الـتــركـيــة ،الـتـ ًـي ب ــدأت قبل
حــوالــى أسـبــوعــن ،معلقة على إحــدى
خـطــوتــن ،كلتاهما فــي ملعب تركيا:
إم ــا دخـ ــول مـبـنــى الـقـنـصـلـيــة وم ـنــزل
القنصل محمد العتيبي للبحث عن
أث ــر لـخــاشـقـجــي ،بـعــد رف ــع الـحـصــانــة
الــديـبـلــومــاسـيــة عـنـهـمــا ،بـمــا يـتــوافــق
مع اتفاقيات جنيف األربع لعام ،1949
أو ال ـك ـشــف ع ـلــى امل ــأ عـ ّـمــا لــدي ـهــا من
تـسـجـيــات ،مـسـمــوعــة ومــرئ ـيــة ،تقول
ُ
وســائــل إعــام تركية إنها تظهر كيف
ت ــم اسـ ـتـ ـج ــواب خــاش ـق ـجــي وت ـعــذي ـبــه
وقـتـلــه داخ ــل الـقـنـصـلـيــة ،قـبــل تقطيع
جسده.
م ـس ــؤول ـي ــة أن ـ ـقـ ــرة فـ ــي ك ـش ــف مـصـيــر
الرجل تأتي بعد موافقتها على طلب
الرياض املشاركة في التحقيقات ،في
ُ
حــن لــم تـبـ ِـد األخـيــرة أي تـعــاون حتى
اآلن ،لليوم الـثــالــث على الـتــوالــي .ولم
ترد على دعوة وزير الخارجية التركية
مولود جاويش أوغلو ،أول من ّأمس،
إل ــى إف ـس ــاح امل ـج ــال ل ــدخ ــول مـحــقـقــن

تضع أنقرة ما لديها من «معلومات» في أيدي استخبارات دول حليفة للرياض (أ ف ب)

جاءت التهديدات السعودية
بالتزامن مع هبوط البورصة
أكثر من %7
أت ــراك إل ــى مبنى قنصليتها ،للبحث
عن أثــر لخاشقجي ،في وقــت تستقبل
ف ـيــه الـقـنـصـلـيــة أش ـخ ــاص ــا أرسـلـتـهــم
ال ـس ـعــوديــة لـلـمـشــاركــة ف ــي الـتـحـقـيــق،
دخل أربعة منهم (لم تعرف هوياتهم)،
أم ــس ،رغ ــم كــونــه ي ــوم إج ــازة رسمية.
ً
كذلك لــم تقدم القنصلية دلـيــا واحـدًا
عـلــى مــزاعـمـهــا أن خــاشـًقـجــي غــادرهــا
ي ـ ــوم اخ ـت ـف ــائ ــه ،زاع ـ ـمـ ــة أن ك ــام ـي ــرات
املــراق ـبــة لــم تـكــن تـسـ ّـجــل ي ــوم دخــولــه،
وترفض أيضًا دخول املحققني األتراك
مـنــزل القنصل العتيبي ،ال ــذي يمكث
فيه مــن أي ــام ،حيث ُيشتبه فــي وجــود

جثة خاشقجي هـنــاك ،بعد أي ــام على
نقل صـنــاديــق مــن القنصلية بسيارة
سوداء ،رصدتها كاميرات خارجية.
عـ ـ ـ ــدم اق ـ ـت ـ ـحـ ــام الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ال ـت ــرك ـي ــة
ال ـق ـن ـص ـل ـي ــة وم ـ ـنـ ــزل ال ـق ـن ـص ــل ي ـب ــدو
خــاضـعــا الع ـت ـبــارات سـيــاسـيــة ،تتركه
أنقرة كخيار أخير ،ولكن عدم الكشف
ع ــن الـتـسـجـيــات يجعلها مـحــل شــك،
خصوصًا في ظل تضارب املعلومات
ف ـ ــي الـ ـصـ ـح ــاف ــة بـ ـش ــأنـ ـه ــا .ص ـح ـي ـفــة
«ميلييت» التركية ذك ــرت ّأن ّ
ضباطًا
أتراكًا اطلعوا عليها ،وأنه أمكن سماع
«ال ـجــدال وال ـص ــراخ» مــن خــا ّلـهــا ،كما
أف ــادت صحيفة «ســوزجــو» أن ــه يمكن
فقط االستماع إلى «بعض األحاديث»
في التسجيل الذي ّ
مدته «بضع دقائق».
أمـ ــا ش ـك ـبــة «سـ ــي أن أن» األم ـيــرك ـيــة،
فقالت إن «وكالة استخبارات أجنبية»

ت ـم ـت ـل ـك ـهــا ،وت ـك ـش ــف «وقـ ـ ـ ــوع ش ـجــار
داخـ ـ ــل ال ـق ـن ـص ـل ـيــة» ،و«تـ ــوثـ ــق لـحـظــة
مـقـتــل خــاش ـق ـجــي» .كــذلــك ف ــإن خ ـبــراء
ّ
ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ش ــكـ ـك ــوا فـ ــي إم ـك ــان ـي ــة
ال ـح ـصــول ع ـلــى ت ـلــك الـتـسـجـيــات من
جهاز «آي فــون» الخاص بخاشقجي،
الذي كان مع خطيبته خديجة ،خارج
القنصلية ،واملــرتـبــط بساعة يــد ذكية
كان يلبسها الرجل أثناء وجوده داخل
القنصلية.

سقف تهديد مرتفع
بعد أن كان ترامب قد أكد أنه لن يوقف
ب ـي ــع ال ـ ـسـ ــاح ل ـل ـس ـع ــودي ــة ،ح ـت ــى لــو
ثـبـ ّـت تــورطـهــا فــي اغـتـيــال خاشقجي،
ح ــذر أمــس مــن «عـقــاب ق ــاس» مــن نوع
آخ ـ ــر ،ف ـي ـمــا أكـ ــد م ـس ـت ـشــاره ل ـل ـشــؤون
االقتصادية ،الري كودلوو ،أنه «جاد»

ف ــي ذل ـ ــك .وإزاء ت ــده ــور ص ـ ــورة اب ــن
س ـل ـمــان ف ــي أروق ـ ــة الـ ـق ــرار األم ـي ــرك ــي،
خــرجــت ال ــري ــاض ع ــن ال ـص ـمــت ،أم ــس،
بالتهديد «بإجراء أكبر» ضد أي خطوة
ُّ
تتخذ ضدها .لم يستطع ولــي العهد،
ّ
ال ـ ــذي أع ـل ــن أخـ ـيـ ـرًا ت ـقــب ـلــه «إه ــان ــات»
صــديـقــه تــرامــب بــاعـتـبــارهــا «مــوجـهــة
إلى جمهوره» ،ابتالع التهديد األخير
بـفــرض عـقــوبــات ،إذ ذهــب ولــي العهد
بعيدًاّ ،
ملمحًا إلى أن على طاولته أكثر
ً
من  30إجراء مضادًا ،عبر مقال للكاتب
تركي الدخيلّ ،
املقرب منه ،على موقع
قناة «العربية» ،كعدم الـتــزام الرياض
بــإنـتــاج  7مــايــن بــرمـيــل ،مــع اق ـتــراب
م ــوع ــد دخ ـ ــول ال ـع ـق ــوب ــات األم ـيــرك ـيــة
على إي ــران ،وتـصــديــر النفط بالعملة
ً
الـصـيـنـيــة (الـ ـي ــوان) ب ــدال مــن الـ ــدوالر،
وإن ـش ــاء ق ــاع ــدة عـسـكــريــة روس ـي ــة في

تـبــوك ،والـتـقـ ّـرب مــن طـهــران ،وتحويل
ح ــرك ــة «حـ ـم ــاس» و«حـ ـ ــزب الـ ـل ــه» الــى
«صديقني».
ال ـت ـه ــدي ــدات ال ـس ـعــوديــة الـفـضـفــاضــة،
والـتــي يبدو أنها تراجعت عنها بعد
س ـ ــاع ـ ــات ،تـ ـب ــدو مـ ـج ــرد رسـ ــالـ ــة إل ــى
األميركيني ،تنم عن «هلع» من أي إجراء
ضــدهــا ،وتسمح بمزيد مــن «الحلب»،
فـ ــي حـ ــن تـ ــواجـ ــه امل ـم ـل ـك ــة ت ـح ــدي ــات
اقتصادية غير مسبوقة ،تفاقمت إثر
قضية خاشقجي ،إذ جاءت التهديدات
بالتزامن مع هبوط البورصة أكثر من
 ،%7أمــس ،بفعل تخوفات املتعاملني
مــن إمـكــانـيــة ف ــرض ال ــوالي ــات املتحدة
ع ـق ــوب ــات ع ـل ــى امل ـم ـل ـك ــة ،وف ـ ــق وك ــال ــة
«ب ـلــوم ـب ـيــرغ» ،ف ــي ح ــن تـتـســع حملة
مقاطعة اململكة اقتصاديًا.
(األخبار)
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اغتيال خاشقجي:
اإلشارات والتنبيهات
بشار اللقيس *
لم يرق لقريش هجرة سعد بن عبادة ،زعيم الخزرج ،العام
 628إلى الشام .هو كان قد اختار الهجرة ُ والعزلة عن عموم
املشهد السياسي .بعيد بضعة سنوات قتل زعيم الخزرج
لرفضه البيعة لقريشُ .س ّجلت القضية ضد مجهول ،وقيل
إنه قد قتله الجن .لم تكن حادثة قتل سعد الشاهد الوحيد
فج ُّن السلطة
في تاريخ االغتيال السياسي في العالم العربيِ .
لم يهدأ له جفن منذ ما زيد على العشرة قــرون .بن عبادة
لــم يكن األن ـمــوذج األوح ــد ،لكنه كــان مــن بــن أكـثــر النماذج
املنتجة بشكل عام
فــرادة في إيضاح قلق السلطة وقواها ِ
ّ
حينئذ .تاريخيًا ،اقترن االغتيال السياسي بحاالت تفسخ
املنتجة للنظام .وما بعد االغتيال ليس كما قبله .في
البنى ِ
الـتــاريــخ الـعـ ّـربــي ك ــان ظـهــور اإلسماعيلية الـنــزاريــة كفرقة
إسالمية تنظر لالغتيال السياسي ،مؤشرًا على االنقسام
الحاد في البنية املنتجة للسلطة أواخر القرن الرابع الهجري.
م ــا بـعــد اع ـت ـمــاد سـيــاســة االغ ـت ـي ــال ،ل ــم تـعــد اإلسـمــاعـيـلـيــة
جماعة روحـيــة كما ّ
تخيلها املــؤسـســون .فــي اآلن عينه لم
تعد امل ــدارس النظامية – الـتــي أسسها الــوزيــر نـظــام امللك
السلجوقي -أو مدرسة املستنصرية الفضاء األوحد إلنتاج
فقه السلطة السياسي .لقد أحدث االغتيال انزياحًا ثقافيًا
وسياسيًا واجتماعيًا داخل بنية الخالفة العباسية .ما بعد
اعتماد اإلسماعيليني سياسة االغـتـيــال ،وتصفية الوزير
«نظام املـلــك» ،نحت امل ــدارس الفقهية صــوب الفقه الحنبلي
الظاهراتي ،ومنطق الفقه السلطاني في السياسة ،بعيدًا عما
عرفته مدارس بغداد من فقه املالكية املتسامح.
في التاريخ املعاصر لعب االغتيال دوره كمؤشر على عميق
أزمات األنظمة في عاملنا العربي ،وإن لعبت الساحة املصرية
دور املسرح األبــرزُ .فبعيد كل اغتيال في القاهرة كان ثمة
ّ
تحول في عالقات املجتمع والسلطة ،كما وفي عالقة الجماعة
الحاكمة بالساحة الدولية .اغتيال نقراشي باشا ()1948
كان مؤشرًا النهيار نظام امللك فــاروق ،اغتيال حسن البنا
( )1949كان مؤشرًا إلى انفساخ عقد القوى الثورية التي
ثــارت ضد امللكية نفسها .اغتيال الشيخ الذهبي ()1977
كــان مــؤشـرًا لهشاشة الـعــاقــة بــن السلطة واإلســامـيــن.
اغـتـيــال ال ـس ــادات ك ــان مــؤش ـرًا إل ــى وص ــول ال ـشــرخ لــداخــل
مؤسسة النظام نفسه (القتلة كانوا من الجيش) .بالنظر
ّ
للساحة الدولية مثل االغتيال األول مؤشرًا لنهاية الرعاية
ّ
البريطانية ملـصــر .أمــا اغـتـيــال البنا فقد شــكــل لحظة هي
األخـطــر فــي تأكيد دور املــؤسـســة العسكرية الـحــاســم في
ترسيم معالم الحكم .اغتيال الشيخ الذهبي لم يبتعد عن
ارت ــدادات إخــراج الخبراء السوفيات من مصر ،واالنعطافة
التي أحدثها السادات في توجهات مصر الكبرى .أما نهاية
السادات على يد اإلسالمبولي فكانت مرتبطة ولو بشكل
ّ
بتسيد الواليات املتحدة وجماعاتها على كل
غير مباشر
مقدرات السلطة في القاهرة.
اغتيال خاشقجي :نهاية حقبة فهد!
كـثـيــرة هــي اإلشـ ــارات والـتـنـبـيـهــات فــي حـيــاة خاشقجي.
ّ
كذلك كثيرة هــي اإلش ــارات فــي اغتياله .مثل الــرجــل ،منذ
ابـتــداء عمله الصحافي ،شريحة واسعة من تيار مثقفي
«الهوية السعودية» التي عرفت حضورها وتعمقت منذ
أوائ ــل الثمانينيات (حـقـبــة املـلــك ف ـهــد) .لـلــرجــل ارتـبــاطــات
واسعة بنخبة الحرس الوطني السعودي سياسيًا وأرباب
الــدولــة العميقة فــي املـمـلـكــة .عـلــى املـسـتــوى الـثـقــافــي يقف
خاشقجي يمني التيار اإلصالحي اإلسالمي الذي عرفته
السعودية فــي الثمانينيات -كــان سفر الحوالي وسلمان
العودة من أبرز وجوهه .تأثر خاشقجي فترة الثمانينيات
بــالـجـهــاد األف ـغــانــي .هــو قـبــل ذل ــك ك ــان مـقــربــا مــن الـتـيــار
الـتـجــديــدي فــي الـحــركــة السلفية ،ذي الصبغة الليبيرالية
وامل ـتــأثــر ب ــدوره بـمـهــاجــري اإلخـ ــوان املـسـلـمــن املـصــريــن
فــي الـسـعــوديــة .للرجل ت ـصــورات تاريخية عــن السياسة
في التاريخ اإلسالمي هي أقرب ملنطق رضوان السيد في
تخوفه من خطر اإلسالم املشرقي – اإليراني .-آمن الرجل
بديموقراطية أهل الحل والعقد وبنزعة اإلسالم الليبيرالية،
شــأن داوود الـشــريــان ،وظــل حـتــى أواخ ــر ســاعــات حياته
مراهنًا على تحالف سعودي تركي ضد إيران «الفارسية»
في سوريا بحسب منطقه .بقتله أزاح محمد بن سلمان
آخر رموز التيار الليبرالي اإلسالمي من الساحة اإلعالمية،

وأحد أعتى أقالم الدولة العميقة في مملكته .املفارقة أن دم
خاشقجي سال على يد من راهن عليهم لسنني طوال.
تركيا  -السعودية :حوار بلون الدم!
بــالـقــدر ال ــذي كـشــف أس ـلــوب اغـتـيــال خــاشـقـجــي ع ــزم ابــن
سلمان التخلص مــن رم ــوز الــدولــة العميقة ،بـقــدر مــا فتح
هذا االغتيال لتركيا إمكانات مللمة ذيول ما بعد ليلة انقالب
 15تموز  .2016بالنسبة ألردوغان ودولته العميقة .واحدة
بواحدة ،يعي أردوغان عميق الدور السعودي  -اإلماراتي في
زعزعة نظام حكمه .رسائل السفير اإلماراتي في الواليات
املتحدة يوسف العتيبة كانت كفيلة بإيضاح الدور الخليجي
املريب ليلة املنتصف من تموز  .2016وباملثل يعي أردوغان
حـجــم قــدرتــه الكبير فــي اسـتـنــزاف الـسـعــوديــة فــي قضية
من مثل قضية مقتل خاشقجي .وألن أردوغ ــان ،كما ابن
سلمان ،يعرف حجم التأثير األميركي الداخلي والخارجي
في نظامه ،يتطلع الرجل للخروج من هــذه األزمــة بمعادلة
رابح  -رابح بالنسبة لجميع األطراف.
َ
لوهلة يبدو ابــن سلمان وأردوغ ــان كسجيني شيلينغ في
نـظــريـتــه ح ــول أس ــس ال ـت ـفــاوض وامل ـس ــاوم ــة .ك ــان تــومــاس
شيلينغ أواس ــط الـقــرن املــاضــي قــد قــدم إسـهــامــا رياضيًا
فــي مـحــاولــة فهم سـلــوك سجينني منعزلني أم ــام الشرطة.
سيحاول السجينان تقدير الحد األكـبــر مــن التنازل الــذي
يضمن لكال الطرفني الـخــروج بأقل قــدر مــن اإلدان ــة .تلعب
الواليات املتحدة في هذا املثال دور الشرطي /السلطة ،فيما
تلعب كــل مــن تــركـيــا والـسـعــوديــة دورا السجينني اللذين
ي ــري ــدان ال ــوص ــول لـتـســويــة تـحـفــظ خـســائــرهـمــا بـحــدودهــا
الدنيا .سيكون على أردوغان كما ابن سلمان إعادة ترتيب
أولوياتهما ،وتقدير حجم التنازل الــذي يمكن لكل منهما
تقديمه للواليات املتحدة.
بالنسبة ألردوغ ــان يبدو أن ثمة ملفات ملحة في تسويته
الداخلية والخارجية .هو بالتأكيد لن يكون في وارد اإلصرار
م ــن جــديــد عـلــى اس ـت ـعــادة غــولــن كـمــا ف ــي اح ـت ـجــاز الـقــس
األميركي أندرو برونسون .في اآلن عينه ثمة ملفات ثالثة ال
بد من رسم خريطة طريق سعودية  -تركية بخصوصها إذا
ما أراد الطرفان الخروج من ظل العالقة املتوترة مع أجنحة
ّ
الــدولــة العميقة .بالنسبة لـتــركـيــا ،تـشــكــل املـســألــة الـكــرديــة
أولــى هــذه امللفات .على أردوغ ــان أخــذ العهد من السعودية
باالبتعاد عن الورقة الكردية وضمان عدم تحريكها على
حـ ــدوده .ثــانـيــا ،يتطلع أردوغـ ــان لـلـعــراق بــاعـتـبــاره مصدر
تهديد إيراني وساحة خلفية تحكم الطوق عليه ،وهو ّ
مقر
بعجزه عن مواجهة النفوذ اإليراني في العراق منفردًا .أما
الـســاحــة ال ـســوريــة ،فيمكن للتنسيق الـسـعــودي  -التركي
فيها ،أن يحفظ لتركيا ريعية الوضعية التي تحفظ له ورقة
املعارضة وتحسن من شروط أنقرة في التفاوض مع إيران
وروسيا.
فــي امل ـقــابــل ،ف ــإن الب ــن سـلـمــان هــواجــس ثــاثــة ،أول ـهــا في
الشرعية اإلسالمية التي تحاول السعودية املحافظة عليها
فــي حربها الجهنمية على الـيـمــن .لتركيا دور مــؤثــر في
إصــاح صــورة «التحالف اإلســامــي» املهترئ هـنــاك .أما
العراق ،فتبدو السعودية مهجوسة بتضعضع دفاعاتها
فـيــه .يمكن للتعاون الـتــركــي  -الـسـعــودي أن يعيد ريعية
الوضع للسعودية في الساحة السنية العراقية أقلها .ثالث
الـنـقــاط بــالـنـسـبــة لـلـسـعــوديــة سـتـكــون فــي إع ــادة تحسني
صــورت ـهــا الـتـمـثـيـلـيــة أمـ ــام ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة،
كمرجعية دينية إسالمية تحوز إجماع الثقل األكبر من
املسلمني السنة.
واحــدة بــواحــدة ،هو مسار يشير إليه التعاطي التركي مع
قضية خاشقجي ُ القابلة ألن تستحيل كرة ثلج تطفئ جذوة
عهد ابن سلمان قبيل والدته .لكن املسار التركي التوفيقي
مع السعودية ال تبدو دروبه سالكة كلما اقتربنا من الرياض
أو واش ـن ـطــن .املـشـكـلــة ف ــي مـثــل ه ــذه الـ ـح ــوادث يـكـمــن في
قابلية استثمارها وانعطافها يمنة ويسرى يومًا بعد آخر.
ُ
واملشكلة فــي مثل هــذه الـحــوادث فــي أنها يمكن أن تشرع
كل احتماالت الجنون .سيحاول أردوغان من خالل اقتراح
تشكيل لجنة تحقيق تــركـيــة  -سـعــوديــة مشتركة إع ــادة
عقارب الساعة ملا قبل ليلة االنقالب .لكن الواقع قد ال ينبئ
بالبشرى في ظل جنون ترامب ،وعناد ابن سلمان.
* باحث لبناني
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العالم

العالم

ذكرى

مقابلة

 55عامًا على استقالل جنوب اليمن:

ُ
باق ...بنسخة أبشع
االحتالل ٍ
ال يكاد المشهد في جنوب اليمن عام
 2018يفارق ما ّكان عليه قبل 180
باألكاذيب ،يسيطر
عامًا .استعمار يتدثر
ّ
على األصول الحيوية ويتسلط على
السكان ،ويسعى فيهم على قاعدة
ّ
«فرق تسد» .المضحك المبكي بالنسبة
إلى الجنوبيين هو أن االستعمار البريطاني
بات ُي ّ
عد «رحيمًا» مقارنة بوريثه اإلماراتي
ـ ـ السعوديّ ،الذي تجاوز كل ما يمكن أن
يمارسه محتل بحق محتلين .حقيقة
يرى كثيرون أنها ّ
ستبدد أحالم أبو ظبي
ّ
وتقصر عمر استيطانهما
والرياض سريعًا،
لهذه البقعة من جنوب الجزيرة العربية
أحمد الحسني
ب ـع ــد م ـ ــرور  55ع ــام ــا ع ـل ــى اس ـت ـقــال
جنوب اليمن من االحتالل البريطاني،
ع ــاد ال ـج ـنــوب م ـج ــددًا إل ــى االح ـت ــال.
أج ـ ــزاء واسـ ـع ــة ،م ــن ضـمـنـهــا ال ـجــزر

وصل عدد عمليات
االغتيال في عدن إلى
ما يعادل  3في اليوم
وامل ـ ـ ـ ــوان ـ ـ ـ ــئ وال ـ ـ ـشـ ـ ــريـ ـ ــط الـ ـس ــاحـ ـل ــي
واملنشآت النفطية والغازية ،تسيطر
عليها اإلمارات ،وما تبقى في املنطقة
الشرقية (املـهــرة) أصبح تحت سلطة
ال ـس ـع ــودي ــة .ق ـبــل  180ع ــام ــا ،دخـلــت
قـ ــوات االس ـت ـع ـمــار ال ـبــري ـطــانــي ،عبر
ميناء صـيــرة ،إلــى مدينة عــدن تحت
ذري ـ ـع ـ ــة مـ ـك ــافـ ـح ــة ال ـ ـقـ ــرص ـ ـنـ ــة .وف ــي
س ـي ـن ــاري ــو مـ ـش ــاب ــه ،ل ـك ــن فـ ــي ال ـق ــرن
ال ـ ـحـ ــادي والـ ـعـ ـش ــري ــن ،دخـ ـل ــت ق ــوات
محمد بــن زايــد (ولــي عهد أبــو ظبي)

إلى املدينة عبر ميناء البريقة ،تحت
ذري ـع ــة مــواج ـهــة «ال ـت ـمــدد اإلي ــران ــي»
في الجزيرة العربية وتأمني املالحة
الدولية هذه املرة.
وع ـ ـلـ ــى رغ ـ ـ ــم اسـ ـتـ ـنـ ـس ــاخ أب ـ ـ ــو ظ ـبــي
ّ
الـتـجــربــة الـبــريـطــانـيــة فــي مــا يتعلق
ب ـت ـق ـس ـي ــم الـ ـجـ ـي ــوش امل ـح ـل ـي ــة ال ـت ــي
أنـشــأتـهــا ،وتسمياتها املناطقية ،إال
أن تجربة اإلمارات ال يبدو ،بعد قرابة
ُ
 4أع ـ ــوام م ــن الـ ـح ــرب ،أن ـه ــا ســتـعـ ّـمــر
كنظيرتها الـبــريـطــانـيــة الـتــي امـتـ ّـدت
لـ ــ 129عــامــا .والـسـبــب فــي ذل ــك أن أبــو
ظـ ـب ــي ان ـت ـه ـج ــت سـ ـي ــاس ــة ت ــدم ـي ــري ــة
ملؤسسات الجنوب الحيوية ومنشآته
ب ـمــا ال ي ـق ــاس ب ـمــا فـعـلــه االسـتـعـمــار
ض ـع ــت ي ــده ــا على
ال ـبــري ـطــانــي ،إذ و ّ
ميناء عدن الــذي يمثل أهم ميناء في
املـنـطـقــة ،وج ـ ّـم ــدت الـحــركــة الـتـجــاريــة
فيه ،كما ّ
حولت مطار املدينة الدولي
إلى ثكنة عسكرية ،وأوقفت الرحالت
الــدولـيــة عـبــره بــاسـتـثـنــاء ع ــدد يسير
خالل األسبوع .وعلى املستوى األمني،
ّ
تحولت مدينة عــدن التي تتقاسمها
امليليشيات التابعة لإلمارات إلى أكثر
املدن رعبًا في العالم ،حيث وصل عدد
عمليات االغتيال فيها إلى ما يعادل 3
عمليات في اليوم.

ّ
ّ
مست كل مناحي الحياة ،حيث عطل
املرافق الحيوية كافة ،واستولى على
ّ
املنشآت اإليرادية ،فيما تولت أبو ظبي
تصدير النفط بطريقة غير مشروعة
م ــن ح ـض ــرم ــوت وشـ ـب ــوة ،وس ـي ـطــرت
على الـجــزر اليمنية وســواحــل البحر
الـ ـع ــرب ــي والـ ـبـ ـح ــر األح ـ ـمـ ــر ،وم ـن ـعــت
االصـ ـطـ ـي ــاد فـ ــي امل ـ ـيـ ــاه ال ـي ـم ـن ـي ــة ،مــا
أفقد  4ماليني يمني مصدر دخلهم،
وأن ـش ــأت مصنعًا لـتـصــديــر األسـمــاك
في جزيرة سقطرى ،وآخر في جزيرة
ّ
ّ
ميون املطلة على مضيق باب املندب،
ّ
والـتــي حولتها أبــو ظبي إلــى قاعدة

بحرية وعسكرية لها .ووفقًا ملصادر
مطلعة تـحــدثــت إل ــى «األخـ ـب ــار» ،فــإن
اإلمـ ــارات اسـتـقــدمــت شــركــة «نــابــوذا»
الباكستانية التي شرعت فــي العمل
في الجزيرة قبل أشهر ،وردمت مواقع
االصـ ـطـ ـي ــاد ال ـخ ــاص ــة ب ــأب ـن ــاء م ـ ّـي ــون
البالغ عــددهــم  350مــواطـنــا ،كمقدمة
لترحيلهم .كلها ممارسات ّ
عجلت في
اندالع التظاهرات الشعبية املناهضة
ـالـ ـب ــة بــرح ـي ـلــه،
لـ ــ«الـ ـتـ ـح ــال ــف» واملـ ـط ـ ِ
خ ـص ــوص ــا أن امل ـج ــاع ــة وصـ ـل ــت إل ــى
ب ـعــض املـ ــدن ال ـج ـنــوب ـيــة ،ب ـعــد تـفــاقــم
األزمـ ـ ـ ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة الـ ـت ــي ت ـت ـحـ ّـمــل

السعودية واإلمارات املسؤولية عنها
بسبب الحرب والحصار.

جرائم التصفية والتعذيب

ل ـ ـ ــم ت ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ّ
ـورع الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــة ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة ف ــي
«التحالف» عن تنفيذ عمليات تصفية
ج ـســديــة ب ـحــق ال ـق ـي ــادات الـسـيــاسـيــة
والدينية املناهضة لها ،حيث أقدمت
األجـ ـ ـه ـ ــزة ال ـت ــاب ـع ــة ألب ـ ــو ظ ـب ــي عـلــى
تصفية العشرات في مدينة عدن ،فيما
تم الـ ّ
ّ
ـزج بــاآلالف في السجون السرية
الـتــي تــديــرهــا اإلم ـ ــارات .وبـحـســب ما
يروي لـ«األخبار» أحد السجناء الذين

تستنسخ قوات محمد بن زايد التجربة البريطانية في تعزيز النزعة المناطقية

التدمير الممنهج للحياة
ال مـقــارنــة بــن االح ـت ــال الـبــريـطــانــي
واح ـ ـ ـتـ ـ ــال «ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف» ل ـل ـج ـن ــوب.
ه ـك ــذا ي ـق ــول ج ـيــل ال ـ ـثـ ــورة .أفـسـحــت
بــريـطــانـيــا ،عـلــى مـســاوئـهــا ،الفرصة
أمـ ـ ــام امل ـس ـت ـع ـ َـم ــري ــن ل ـن ـيــل ال ـت ـع ـل ـيــم،
ول ــم َتـحـ ْ
ـرمـهــم مــن الـخــدمــة الصحية،
وم ـن ـحــت امل ــوظ ــف مــرت ـبــا م ــوازي ــا ملا
يـتـقــاضــاه امل ــوظ ــف ف ــي ل ـن ــدن .لكنها
ً
ب ـق ـيــت اح ـ ـتـ ــاال ،وب ـق ــي ال ـس ـع ــي إل ــى
االستقالل والسيادة الوطنية يحدو
ال ـج ـنــوب ـيــن ،ح ـتــى ان ـف ـج ــرت «ثـ ــورة
أكتوبر» مطلع الستينيات من مدينة
ردفــان في محافظة لحج .في املقابل،
مــارس «التحالف» سياسة تدميرية

أف ــرج ــت عـنـهــم أب ــو ظـبــي أخ ـي ـرًا ،فــإن
« 10سـجــون ســريــة تــديــرهــا اإلم ــارات
ف ــي عـ ــدن ،وتـ ـم ــارس ب ـحــق املـعـتـقـلــن
فـيـهــا الـتـعــذيــب ،ال ــذي أدى إل ــى وفــاة
ً
 41مـعـتـقــا» .وأشـ ــار امل ـصــدر إل ــى أن
عمليات التعذيب يمارسها «ضباط
إمـ ــارات ـ ـيـ ــون ،وم ـع ـه ــم ك ــول ــوم ـب ـي ــون،
بـعــدة ط ــرق ،منها وض ــع املـعـتـقــل في
(ضغاط) وهو دوالب حديدي ُم ّ
فصل
على مـقــاس الـشـخــصّ ،
يقيد حركته،
وتوجد فيه فقط أربــع فتحات لألنف
والـ ـف ــم والـ ـعـ ـيـ ـن ــن» .وأض ـ ـ ــاف أن مــن
ـاب ،ولدى
طــرق التعذيب أيضًا« ،الـكـ ّ
الضباط اإلمــاراتـيــن كلبة ُيلقبونها
شاكيرا ،يطلقونها أثناء التحقيق مع
املعتقلني» ،الفتًا كذلك إلــى أن «هناك
اعتداءات جنسية».
ان ـ ـت ـ ـهـ ــاكـ ــات واع ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــداءات تـ ـتـ ـج ــاوز
بـ ــأشـ ــواط مـ ــا ف ـع ـل ـتــه ب ــري ـط ــان ـي ــا فــي
الجنوب .نموذج من ذلــك ،أن الفدائي
خليفة عبد الله خليفة ،الــذي ال تزال
بطولته عالقة في ذاكــرة الجنوبيني،
ّ
نفذ في أيلول /سبتمبر  1963عملية
ضد القوات البريطانية في مطار عدن
الدولي ،حيث ألقى عليها قنبلة يدوية
أدت إلــى إصابة املـنــدوب البريطاني،
ومـقـتــل نــائ ـبــه ،وجـ ــرح  35بــريـطــا ّنـيــا
أيـضــا .لكن املـفــارقــة أن خليفة ترشح
لــانـتـخــابــات التشريعية وه ــو داخــل
املعتقل البريطاني ،وحصد أكبر عدد
م ــن األص ـ ــوات ف ــي مــديـنــة ع ــدنّ ،
ليتم
إطالق سراحه ،فيما تمارس أبو ظبي
االن ـت ـه ــاك ــات ض ــد م ـت ـه ـمــن م ــن دون
محاكمات ،أغلبهم أبرياء.
هـ ـ ـ ـ ـ ــذه املـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـف ـ ـ ــات ج ـ ـم ـ ـي ـ ـع ـ ـهـ ــا تـ ـض ــع
«الـ ـتـ ـح ــال ــف» فـ ــي م ــواجـ ـه ــة ال ـش ـعــب،
الذي ّ
عبر عن غضبه بتظاهرات شبه
يومية تطالب «التحالف» بالرحيل،
وجــاءت ذكــرى «ثــورة أكتوبر» لتزيد
حــراكــه زخـمــا ،فــي انسجام مطلق مع
مبادئها التي دعت إلى خروج املحتل،
وتصفية القواعد العسكرية ،وإعــان
االستقالل في وطن كامل السيادة.

العراق

ما بين الروايات المتضاربة :عبد المهدي يلتزم الصمت ...و«الغموض»
تتضارب روايات الكتل السياسية
بشأن مسار التأليف الحكومي ،ما بين
ُم ّ
تحدث عن حسم الشكل األولي
لـ«الكابينة» ،وآخر ّينفي التوصل إلى أي
اتفاق .وفي ظل معلومات عن أن
ترويج بعض تلك الروايات هو تكتيك
مقصود ،يمضي ً عادل عبد المهدي
في مشاوراته أمال في أن تبصر تشكيلته
النور قبل موعدها الدستوري
بغداد ــ األخبار
ّ
ُيـتـ ّـم الــرئـيــس املـكــلــف تأليف الحكومة
االتحادية ،عادل عبد املهدي ،أسبوعه
ال ـ ـثـ ــانـ ــي غـ ـ ـ ـ ـدًا ،م ـ ــن دون مـ ــؤشـ ــرات
ّ
إلـ ــى ت ـح ــق ــق تـ ـق ــدم جـ ــدي ف ــي عـمـلـيــة
التشكيل .أسبوعان زاخران باللقاءات
واالت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت م ـ ــع م ـخ ـت ـل ــف الـ ـق ــوى

ال ـس ـيــاس ـيــة ،ل ــم ي ـث ـمــرا م ـس ــودة أول ـيــة
عــن التشكيلة الحكومية املرتقبة ّ ،مع
تأكيد عدد من زائــري الرئيس املكلف
أن األخير «يعمل بعيدًا عن األضــواء،
ُ ِّ ً
ـا مـعــرفــة تـ ّ
ـوج ـهــات الـكـيــانــات،
م ـفــضـ
كتفيًا
دون أن يعرض أمامها رؤيتهُ ،م ِ
بالخطوط العريضة لبرنامج حكومته».
ضـبــابـيــة وغ ـم ــوض يــرجـعـهـمــا بعض
م ـس ـت ـشــاري ع ـبــد امل ـه ــدي ف ــي وزارة
النفط ( 2014ـ ـ  )2016إلى «سلوكه في
ّ
إدارة املهمات املوكلة إلـيــه ،إذ يفضل
االبتعاد عن الضوء قدر اإلمكان ،حتى
إنجاز ما هو مطلوب منه» ،الفتني في
حديثهم إلى «األخبار» إلى أن «الرجل ال
يتماهى مع أحد ،بل يسعى إلى إرضاء
أكـبــر ع ــدد ممكن مــن الـعــامـلــن مـعــه».
هــذه السياسة أسقطها عبد املهدي ـ ـ
وفق املصادر ـ ـ على عملية التأليف ،في
ّ
ظل روايات متناقضة حول مساراتها،
تفيد معلومات «األخـبــار» بــأن ترويج
بعضها مقصود ،الهدف منه «إشغال
ّ
املتابعني بالتفاصيل ...حتى يتمكن

ّ
الرئيس املكلف من إنجاز مهمته قبل
انـقـضــاء املهلة الــدسـتــوريــة ( 30يومًا
تنتهي مطلع الشهر املقبل)».
َ
مصادر سياسية متعددة من تحالفي
«اإلصــاح» و«البناء» قالت لـ«األخبار»
إن مـ ــا ج ـ ــرى تـ ــداولـ ــه فـ ــي ال ـس ــاع ــات
امل ــاضـ ـي ــة حـ ـ ــول مـ ـ ـس ـ ــودة ال ـح ـك ــوم ــة
املقبلة «صحيح بعض الـشــيء» .وهي
ت ـقــاط ـعــت ع ـنــد ال ـح ــدي ــث ع ــن أن عبد
املهدي يسعى إلى تأليف حكومة من
 22وزارة (خ ـم ــس وزارات سـيــاديــة
هي :الخارجية ،الداخلية ،املالية ،الدفاع
والنفط)ّ ،
موزعة على الشكل اآلتي:
ّ
 وزارة واحدة لألقليات. ثالث وزارات ل ّـ«املكون الكردي» على
النحو اآلتــي :واحــدة لـ«االتحاد الوطني
الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي» ،واثـ ـنـ ـت ــان ل ــ«ال ـح ــزب
الديموقراطي الـكــردسـتــانــي» ،على أن
تكون إحداهما سيادية.
 خـمــس إل ــى س ــت وزارات ل ــ«امل ـكـ ّـونّ
الـســنــي» ،واح ــدة منها سـيــاديــة ،علمًا
ّ
بأن هذه الحصة ستكون موزعة على
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ّ
ال ـك ـتــل «ال ـســن ـيــة» م ــا ب ــن «اإلص ـ ــاح»
و«البناء».
  11إلى  12وزارة ل ّـ«املكون الشيعي»،
ثــاث منها سيادية .وفــي هــذه الحالة،
سيتم تقسيم الوزارات الـ  12مناصفة
م ــا ب ــن «اإلصـ ـ ــاح» و«ال ـب ـن ــاء» ،إال أن
بالوزارة
العقدة تكمن في َمن سيظفر
ّ
السيادية الثانية ،وهــي عقدة «تتطلب
ً
تدخال إقليميًا ّ
لفض خالف قد يعرقل
والدة الحكومة ،إذا ّ
أصرت إحدى كتل
االئتالفني على الظفر بـهــا» ،على حدّ
تعبير مصدر مطلع في «اإلصالح».
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،ن ـف ــت م ـ ـصـ ــادر أخـ ــرى
م ـ ـ ــن ائـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاف «ال ـ ـ ـن ـ ـ ـصـ ـ ــر» (ح ـ ـيـ ــدر
العبادي) ومن داخل رئاسة البرملان،
لـ «األخبار» ،صحة الحديث عن توزيع
ّ
«املكونات» أو استبدالها،
الوزارات على
إال أنها قالت إن «املحسوم حتى اآلن
أن ينال ّ
املكون الشيعي وزارة التربية،
ّ
ّ
م ـق ــاب ــل ن ـي ــل امل ـ ـكـ ــون ال ـس ــن ــي وزارة
التعليم ال ـعــالــي» ،فــي تــوزيــع وصفته
بأنه «تــداول للسلطات بني ّ
املكونات».

وفــي السياق نفسه ،نفى النائب عن
«ائ ـت ــاف ال ـف ـتــح» ،عــامــر فــايــز ،مــا تم
تداوله عن تنازل تحالفه عن «الداخلية
ّ
ملصلحة شخصية سنية مستقلة»،
م ـش ـي ـرًا ف ــي ت ـص ــري ـح ــات صـحــافـيــة
إل ــى أن «الـحـقــائــب ال ــوزاري ــة لــم ُت ـ َّ
ـوزع
ل ـغــايــة اآلن» .وقـ ــال إن «الـتـســريـبــات
ال ـت ــي ت ـحــدثــت ع ــن وجـ ــود ات ـف ــاق بني
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
ورئيس تحالف الفتح هادي العامري
على تنازل األخير عن منصب وزارة
ّ
الــداخ ـل ـيــة ملـصـلـحــة شـخـصـيــة ســنـيــة
مـسـتـقـلــة غ ـيــر ص ـح ـي ـحــة» ،مـضـيـفــا
إن «الـكـتــل السياسية غـيــر مستقرة
لغاية اآلن بشأن آليات اختيار الوزراء
وتوزيع الكابينة الوزارية ،لوجود أكثر
م ــن مـقـتــرح م ـق ـ ّـدم ب ـهــذا ال ـش ــأن ،منه
توزيع الحقائب الــوزاريــة على أساس
املقاعد البرملانية ،أو على املحافظات،
أو وفق االختصاصات».
ويتفق ما تحدثت به املصادر املذكورة
آنفًا («النصر» ورئاسة البرملان) مع ما

أدلى به فايز ،إذ إنها وصفت تسريبات
الساعات املاضية بأنها «ليست دقيقة
أب ـدًا» ،قائلة إنه «ما من شيء مؤكد...
ألن ع ـبــد املـ ـه ــدي ل ــم ي ـح ـســم تـ ّ
ـوج ـهــه
ب ــاع ـت ـم ــاد وزراء م ـس ـت ـق ـلــن أو مــن
األح ـ ــزاب» .وأك ــدت م ـصــادر «الـنـصــر»
أن عـبــد امل ـهــدي مستمر فــي تواصله
مــع الـكـتــل الـسـيــاسـيــة لحسم معايير
ان ـت ـق ــاء ال ـ ـ ـ ــوزراء ،ووض ـ ــع آل ـي ــة تــوزيــع
الحقائب على الـكـتــل ،على أن ينتهي
ّ
املسار بانتقاء ال ــوزراء ،في ظــل اتفاق
على منح عبد املهدي قائمة من خمسة
أس ـ ـمـ ــاء ي ـخ ـت ــار هـ ــو ب ـن ـف ـســه واح ـ ـ ـدًا
منهاّ .
ونبه النائب عن «تيار الحكمة»،
علي الـبــديــري ،مــن جهته ،إلــى أنــه «إذا
كانت هناك ضغوط على عبد املهدي
فستكون هناك استقالة مبكرة ،وهذا
األم ـ ــر غ ـيــر م ـس ـت ـب ـعــد ،ب ــل ه ــو وارد،
ٌ
ومـعــروف عنه» ،مضيفًا في تصريح
صحافي إن «الرجل حتى هذه اللحظة
لم يستجب لضغوط الكتل واألحــزاب،
ونتوقع منه عدم االستجابة لها».

ال يزال الزعيم الجنوبي المحبوب جماهيريًا ،حسن باعوم ،على موقفه الذي أعلنه بداية العدوان على اليمن:
الجنوبيون ال ناقة لهم في هذه الحرب وال جمل .الفارق اليوم أن «الحياد» ّ
تحول إلى رفض قاطع لالحتالل اإلماراتي
الجنوبي،
ـ ـ السعودي ،ودعوة صريحة إلى مواجهته بجميع الوسائل .مواجهة ال يستبعد أحد أبرز
ّ
مؤسسي الحراك ّ
وقدامى «مناضليه» ضد نظام علي عبد الله صالح ،في حوار مع «األخبار»ّ ،
تحولها إلى أشكال مسلحة في ظل استمرار
يمد القيادي السابق في «الحزب االشتراكي اليمني» ،المقيم في العاصمة ُ
الجرائم بحق «أبنائنا» .وإذ ّ
العمانية مسقط،
ّ
يده إلى األطراف الشمالية كافة لمواجهة االحتالل األجنبي ،فهو ال يتخلى عن إيمانه بضرورة ابتعاد هؤالء عن عقلية
«اإللحاق» في التعامل مع الجنوبيين

رئيس «المجلس األعلى للحراك الثوري الجنوبي»

حسن باعوم

• اندفاع الشباب لقتال االحتالل اإلماراتي ـ ـ السعودي وارد
• يدنا ممدودة لألطراف الشمالية بمواجهة األجنبي
■ يحتفل اليمنيون في هذه األيام بالذكرى الـ  55لثورة
 14أك ـتــوبــر (ت ـشــريــن األول)  1963ضــد االسـتـعـمــار
البريطاني .بصفتكم من قادة الصف األول في «الجبهة
القومية» التي أعلنت ّالكفاح املسلح إلخــراج بريطانيا
من جنوب اليمن ،وتسلمت الحقًا مقاليد السلطة ،وبعد
كل هذه السنوات ،ما الذي تستحضرونه اليوم من تلك
الحقبة؟
الواقع يقول إننا لم نغادر ذلك الحدث املهم إلى
اليوم ،الذي يشبه األمس إلى ّ
حد التطابق معه.
فــا ن ــزال نــواجــه الـتـحــديــات نفسها الـتــي قامت
مــن أجلها ث ــورة أكـتــوبــر املـجـيــدة ،حيث ال نــزال
نناضل من أجــل الحرية واالسـتـقــال ،وكذلك ال
نــزال نناضل من أجــل توحيد الصف الجنوبي.
وهـ ــذان امل ــوض ــوع ــان هـمــا جــوهــر الـ ـث ــورة ،ومــن
أجلهما قــامــت ،ولــذلــك فــإن ث ــورة أكتوبر ليست
مجرد ذكرى نستحضرها ونحتفل بها فحسب،
بل ثــورة ال نــزال ملتزمني بالنضال من أجــل ما
قامت من أجله وتحقيقه.
ّ
يتصدر «املجلس الثوري» الــذي ّ
تتزعمونه صفوف
■
الرافضني للوجود السعودي ـ ـ اإلمــاراتــي في الجنوب
ً
بــاعـتـبــاره اح ـت ــاال ،مــا أوج ــه الـشـبــه بــن اح ـتــال الـيــوم
واستعمار األمس؟وهل تتشابه الذرائع واألطماع؟
لــم تتشابه ال ــذرائ ــع واألط ـم ــاع ،بــل هــي نفسها.
فاحتالل اليوم هو امتداد الحتالل األمس .فكال
االح ـت ــال ــن ه ـمــا تـعـبـيــر أو امـ ـت ــداد لـلـمـشــروع
الغربي ـ ـ الصهيوني ،بل إن األطراف نفسها التي
تـحــاربـنــا ال ـيــوم هــي َم ــن قــامــت عـلــى أو ســانــدت
حربنا منذ أكتوبر  1963وما قبله وحتى اليوم.
والـ ـف ــارق الــوح ـيــد ه ــو ت ـب ــدل األدوار ،ح ـيــث إن
مــن ك ــان يـســانــد احـتــالـنــا ب ــاألم ــس ،أص ـبــح هو
ّ
ّ
مــن يحتلنا ال ـي ــوم ،وم ــن ك ــان يحتلنا بــاألمــس
أصبح يساند االحتالل اليوم ،بنفس األسلوب
والوسائل واأله ــداف ،رغــم كل محاوالتنا خالل
ال ـع ـق ــود ال ـس ـتــة امل ــاض ـي ــة لـخـلــق ع ــاق ــات طيبة
وسوية معهم دون جدوى.
■ دعوت في أول ظهور لك في تشرين الثاني /نوفمبر
املاضي ،بعد اعتكافك منذ بداية الحرب ،إلى التعامل مع
االحتالل بالطرق املشروعة .ما ّاملقصود بتلك الطرق؟
ً
وهل من بينها مثال الخيار املسلح؟
ً
أوال ،لــم يحصل مـنــا أي اعـتـكــاف خ ــال الفترة
الـ ـس ــابـ ـق ــة ،إال إذا كـ ـ ــان عـ ـ ــدم حـ ـم ــل ال ـب ـنــدق ـيــة
واالشتراك في القتل يعني اعتكافًا ،بل كان هناك
ن ـشــاط سـيــاســي مـكـثــف ،إال أن وس ــائ ــل اإلع ــام
ال ـتــي يمتلكها االح ـت ــال واألط ـ ــراف املــوال ـيــة له
كانت هــي صاحبة الـصــوت األعـلــى بحكم فــارق
اإلمكانيات .كما أن تركيز الـنــاس كــان مشدودًا
نـحــو تـفــاصـيــل ال ـح ــرب واملـ ـع ــارك ،ول ـيــس نحو
الـعـمــل الـسـيــاســي الـسـلـمــي ،حـتــى اكـتـشـفــوا أن
الـعـمــل الـعـسـكــري وح ــده لــن ي ــؤدي إل ــى نتيجة،
ف ـعــادوا إلـيـنــا وإل ــى مــواقـفـنــا .أم ــا بالنسبة إلــى
ـؤالـ ـك ــم ،فـ ـنـ ـح ــن ...اخ ـتــرنــا
ال ـش ــق ال ـث ــان ــي م ــن س ـ ّ
الطريق السلمي ،وراهــنــا على الشعب واإلرادة
الصلبة والـعــزيـمــة واإلص ـ ــرار ،ول ــم نــراهــن على
الطائرات والدعم األجنبي والقتل ،والذي أثبتت
السنوات األربع املاضية أنه لم يحقق شيئًا ،بل
ً
أضــاف احـتــاال أجنبيًا إلــى االحـتــال الداخلي،
وم ــزي ـدًا م ــن امل ــآس ــي وال ــدم ــار ،وت ـع ـق ـيــدات أكـثــر
وأكبر ال يمكن تجاوزها بالحرب والعنف .ومع

أجراها
أحمد الحسني

ذلك ،فإن طبيعة شعبنا وأنفته ترفض االحتالل
ومـمــارســاتــه ،لــذلــك ،احـتـمــال أن يندفع الشباب
إلى العنف وقتال االحتالل اإلماراتي ـ ـ السعودي
الجديد ،وارد.
■ تتواصل في املحافظات الجنوبية والشرقية عمليات
االع ـت ـقــال بـحــق ال ـق ــادة والـنـشـطــاء الــراف ـضــن لـلــوجــود
اإلم ــارات ــي ـ ـ ال ـس ـعــودي ،وآخــرهــا قـبــل أســابـيــع عندما
ُ
اعتقلت شخصيات محسوبة عليكم ،كيف تنظرون إلى
تلك املمارسات؟
مـ ــوضـ ــوع االع ـ ـت ـ ـقـ ــاالت ل ـي ــس ولـ ـي ــد األس ــاب ـي ــع
امل ــاض ـي ــة ،ب ــل ه ــو س ــائ ــر ع ـلــى ق ــدم وس ـ ــاق منذ
أول ي ــوم الح ـتــال بــادنــا مــن ِقـ َـبــل «الـتـحــالــف»،
وممنهج الستئصال الحراك والثورة الجنوبية
تمهيدًا إلعادة النظام السابق وتثبيت االحتالل
الـقــائــم ال ـيــوم .أم ــا اعـتـقــاالت األســابـيــع املاضية
فهي خاصة لقيادة مجلس الحراك الثوري فقط.
ورغم قلقنا البالغ على أبنائنا املعتقلني بسبب
جرائم التعذيب التي تحدث في معتقالت تحالف
االحتالل ،والتي يندى لها جبني اإلنسانية ،إال
أنـنــا واث ـق ــون مــن أن ذل ــك لــن يثني شـبــابـنــا عن
االس ـت ـمــرار فــي مـقــارعــة االح ـت ــال ،فــأبـنــاؤنــا قد
ّ
تـجــلــدوا وت ـمـ ّـرســوا عـلــى الـسـجــون واملـعـتـقــات،
ُ
بل إنهم كلما اعتقلوا زاد إصرارهم وحماستهم
واندفاعهم نحو الحرية واالستقالل التام.
■ تــوازيــا مــع اسـتـمــرار االعـتـقــاالت ،تـتــواصــل عمليات
تجنيد الشباب الجنوبي للقتال في الجبهات الداخلية أو
على الحدود مع السعودية ،ما موقفكم من ذلك؟
ّ
نحن ضد الحرب من أساسها ،ويحز في أنفسنا
ّ
أن نرى أبناءنا ّ
يتم رميهم للمحارق للتخلص
منهم مــن دون أن يكون لهم ناقة أو جمل .وقد
طــال ـب ـنــا أب ـن ــاء ن ــا ب ــاالن ـس ـح ــاب وع ـ ــدم ال ــذه ــاب،
وقــد اسـتـجــاب الكثيرون أخـيـرًا لـنــداءاتـنــا بهذا
ال ـخ ـصــوص ،وأخـ ـ ّـص بــالــذكــر أب ـن ــاء الصبيحة
(لـحــج) ،أصـحــاب املــواقــف الرجولية والسباقني
ّ
تستمر
ونتمنى أن
إليها فــي كــل زمــان ومـكــانّ .
تلك االنسحابات ،وعــدم التجند من أساسه في
الجيوش التابعة لالحتالل.
■ ي ـحــاول «املـجـلــس االنـتـقــالــي» املــدعــوم مــن أب ــو ظبي
ُ
تصدير نفسه على أنه املمثل الوحيد للجنوب وقضيته،
ويــرفــض أن تشاركه املـكــونــات األخ ــرى ،كيف تـقــرأون
خطابه وسلوكه هذا؟
نتمنى أن يمتلكوا أي شي غير الوهم والتخبط،
كما نتمنى أن يعودوا إلى رشدهم وإلى شعبهم،
فأحضاننا مفتوحة لهم ،وأيادينا ممدودة لهم
ّ
ّ
أيـضــا ،وستظل كــذلــك ،فهم أبـنــاؤنــا ،وإن ضلوا
السبيل فاأليام كفيلة بإعادتهم.
ّ
■ ت ـت ـقــاط ـعــون م ــع ك ــل م ــن «أنـ ـص ــار ال ـل ــه» و«الـتـجـمــع
اليمني لــإصــاح» عند رفــض مـمــارســات «التحالف»
وخصوصًا الـقــوات اإلمــاراتـيــة ،هــل يعني هــذا احتمال
تقارب في السياسة بينكم؟
نحن ،منذ أول يوم في الحراك ،مددنا أيدينا لكل
األطراف واألحزاب الشمالية للتفاوض والحوار
بشكل ندي ...وقد كان هناك وال يزال تواصل مع
مختلف االتـجــاهــات ،إال أن مشكلة إخواننا في
الشمال أنهم يعيشون في أعالي أبــراج عاجية،
ويرفضون النزول إلينا والتعامل معنا بندية،

لم يحصل منا ّ
أي اعتكاف ،إال إذا كان عدم
االشتراك في القتل اعتكافًا

وكــل حــواراتـهــم معنا كانت للتهدئة والتنويم،
أو إللحاقنا بهم ...وهذا أساس املشكلة وجوهر
الـقـضـيــة ال ـج ـنــوب ـيــة .ول ــأس ــف ،نـعـتـقــد أن تلك
العقلية ّ
ورث ـهــا الـحـكــام السابقون لالحقني في
ّ
ال ـت ـعــامــل م ـع ـنــا ،وه ـ ــذا م ــا م ــك ــن االحـ ـت ــال منا
جميعًا وال يــزال .نحن نتمنى أن يمدوا أيديهم
إلـيـنــا ،كـمــا مــددنــا وال ن ــزال نـمــد أيــديـنــا إليهم،
لـل ـحــوار وملــواج ـهــة االح ـت ــال األجـنـبــي ول ــو من
بــاب «أن ــا عــدو ابــن عمي وأن ــا عــدو مــن تـعــداه»،
لكن كشركاء أنداد ،وأن يقبلوا ويحترموا اإلرادة
الشعبية الجنوبية.
صــف سـنــة ت ـحـ ّـول الـجـنــوب إلــى
■ ط ــوال  3س ـنـ ّـوات ونـ ّ
ـرديــا ،وظــلــت قياداته غائبة عــن املشهد
أكثر املناطق تـ
السياسي .اليوم ،يحاول بعضهم العودة ملواجهة أطماع
«التحالف» ،ومنهم أحمد مساعد حسني وعبد الله بن
عفرار ،متى يعود حسن باعوم؟
كل القيادات حاضرة في املشهد السياسي ...إال
أنها ال تستطيع تقديم شــيء لتحسني الحالة
املتردية ،ألن البالد تقع تحت احتالل يدير كل
ّ
التردي،
صغيرة وكبيرة ،وهو املسؤول عن ذلك
وهو املسؤول عن منع األطــراف كافة من تأدية
ّ
أي دور إن ـ ـقـ ــاذي ،ب ــل إن ذلـ ــك ال ـتــدم ـيــر مـنــظــم
ومـمـنـهــج وم ـق ـصــود لـتــركـيــع ال ـش ـعــب ،وف ــرض
إرادتهم عليه ،وكذا إلجبار شبابنا على القتال
معهم كـمــرتــزقــة مــن أج ــل تــوفـيــر لقمة العيش.
أمـ ــا ع ــن ع ــودت ــي أنـ ــا ش ـخ ـص ـيــا ،ف ـه ــذا مــرتـبــط
ّ
أتهيأ
بالوضع الصحي فقط ال غير ،وقد كنت
لـلـعــودة قـبــل أش ـهــر ،إال أنـنــي تـعـ ّـرضــت لبعض
الكسور نتيجة حادث بسيط .كما أن اعتمادنا
اليوم هو على الشباب ،ونحن معهم للشورى
والتوجيه فقط.
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سوريا

«النصرة» تمسك عصا «االتفاق» من الوسط

إدلب :مهلة «انسحاب اإلرهابيين» انتهت
مع انتهاء المهلة المخصصة إلنشاء
المنطقة «منزوعة السالح» بما تتضمنه
من «انسحاب اإلرهابيين» إلى خارجها،
تبدو االحتماالت مفتوحة نحو إعطاء
مزيد من الوقت ألنقرة ،إلتمام التنفيذ،
وسط «قبول» من «تحرير الشام /النصرة»
يتضمن تسجيل اعتراضات «ترك السالح»
ومصير «المهاجرين»
بينما تستعد امل ـعــابــر ال ـحــدوديــة في
الجنوب السوري للنشاط مجددًا بعد
س ـن ــوات م ــن اإلغ ـ ــاق ،تـنـتـظــر مـنــاطــق
الشمال (إدلب ومحيطها) انتهاء مهلة
إنشاء املنطقة «منزوعة السالح» املقررة
وفــق «ات ـفــاق ســوتـشــي» ،ال ـيــوم ،ملعرفة
املصير التي ينتظرها .الخامس عشر
ُ
من تشرين األول هو املوعد الذي اتفق
عليه لالنتهاء مــن انسحاب الفصائل
املصنفة «إرهابية» ،وذلك بعد االنتهاء
م ــن سـحــب ال ـس ــاح الـثـقـيــل م ــن جميع
الـ ـفـ ـص ــائ ــل إلـ ـ ــى خـ ـ ـ ــارج تـ ـل ــك امل ـن ـط ـقــة
املفترضة؛ وهو ما أعلنت تركيا أنه تم
بنجاح .وحتى مساء أمس ،كانت «هيئة
ت ـحــريــر ال ـ ـشـ ــام» وع ـ ــدد م ــن الـفـصــائــل
«الـجـهــاديــة» األخ ــرى ،ال ت ــزال منتشرة
في معظم خطوط التماس ،ضمن حدود
املنطقة «منزوعة السالح» ،بما يخالف
نــص االت ـفــاق املـعـلــن .هــذا الــواقــع يترك
ال ـس ــؤال مفتوحًا ح ــول مصير الهدنة
التي يضمن استمرارها االلتزام بتنفيذ
االتفاق بشكل كامل ،وحــول احتماالت
عودة النار إلى الجبهات.
ومع تركز االهتمام على موقف «هيئة
تحرير الشام» لكونها الفصيل األكبر
املـطــالــب بسحب مقاتليه ،خ ــرج أمــس
ال ـب ـي ــان ال ــرس ـم ــي األول ع ــن «ت ـحــريــر
ال ـش ــام» ف ــي ش ــأن ه ــذا االتـ ـف ــاق .ووف ــق

أعلنت دمشق ّ
وعمان عودة معبر نصيب ــ جابر الحدودي إلى العمل بدءًا من اليوم (األخبار)

املـتــوقــع ،لــم يكشف الـبـيــان عــن موقف
صريح وقاطع ،بل ّ
تعمد مسك العصا
مــن الــوســط مــراعــاة النقسامات البيت
الداخلي ،مراهنًا على إرضــاء الجانب
ال ـ ـتـ ــركـ ــي وع ـ ـ ـ ــدم امل ـ ـخـ ــاطـ ــرة بـ ـح ــدوث
انشقاقات نحو الفصائل «القاعدية»،
مــن قـبــل راف ـضــي ال ـت ـعــاون الـكــامــل مع
أنقرة .إذ أشار إلى أنه بعد الدخول في
م ـش ــاورات مــع «امل ـكــونــات ال ـثــوريــة في
الشمال املحرر» ،تم التأكيد على «خيار
ً
الجهاد والقتال سبيال لتحقيق أهداف

ثورتنا املـبــاركــة وعـلــى رأسـهــا إسقاط
النظام املـجــرم» .وفــي ما يمكن وضعه
في خانة ّ
الرد على بنود االتفاق ،رفض
الـبـيــان تسليم الـســاح لكونه «صمام
أمان ّ لثورة الشام ،وشوكة تحمي أهل
ال ـســنــة وت ــداف ــع عــن حـقــوقـهــم ،وتـحــرر
أرضـهــم» ،موضحًا أنــه لــن يتم نسيان
«مــن ساندنا وناصرنا وهاجر إلينا»
فـ ــي إش ـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى «ال ـ ـج ـ ـهـ ــاديـ ــن» غـيــر
السوريني .وبرغم التصعيد في لهجة
البيان ،فإنه عاد ليؤكد أنه تم السعي

«لـتــوفـيــر األم ــن وال ـس ــام ــة ...بــوســائــل
م ـ ـشـ ــروعـ ــة ت ـت ـي ـح ـه ــا لـ ـن ــا ال ـس ـي ــاس ــة
الـشــرعـيــة امل ـتــوازنــة وضــوابـطـهــا ،دون
إي ـقــاع أهـلـنــا بـفــخ امل ــؤام ــرات مــن خــال
جـ ـ ّـرهـ ــم إلـ ـ ـ َـى أمـ ـ ـ ــان مـ ـ ــوهـ ـ ــوم» .وع ـل ــى
خ ــاف م ــا ن ـ َـح ـ ْـت إل ـيــه بـعــض الــوجــوه
«الجهادية» ،خالل األيام املاضية ،ركن
البيان إلى شكر وتقدير جهود «كل من
يسعى فــي ال ــداخ ــل وال ـخ ــارج لحماية
املـنــاطــق امل ـحــررة ويـمـنــع اجتياحها»،
م ـحــذرًا فــي الــوقــت نفسه مــن «مــراوغــة

ال ـ ـعـ ــدو الـ ــروسـ ــي أو ال ـث ـق ــة ب ـن ـي ــات ــه».
واختتم البيان بمطالبة العالم واألمة
اإلس ــام ـي ــة «ب ــدع ــم الـ ـث ــورة ال ـســوريــة»
لـكــونـهــا «خ ــط ال ــدف ــاع األول ف ــي وجــه
إيران وميليشياتها».
ال ـب ـيــان ال يـعـلــن ص ــراح ــة أن «تـحــريــر
الشام» لن تلتزم التعاون مع الجانب
الـ ـت ــرك ــي فـ ــي ت ـن ـف ـي ــذ االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق ،لـكـنــه
يـشـيــر ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه إل ــى أن فـكــرة
ّ
ح ــل هيكليتها أو م ـص ــادرة سالحها
وت ــرح ـي ــل مـقــاتـلـيـهــا غ ـيــر ال ـس ــوري ــن،

لـيـســت واردة .وك ـم ــا ج ــرى ح ــن قيل
إن «ت ـح ــري ــر ال ـ ـشـ ــام» ال ـت ــزم ــت سـحــب
ال ـســاح الـثـقـيــل مــن دون تـظـهـيــر ذلــك
عـبــر اإلع ــام ،تشير أوس ــاط معارضة
إل ـ ــى أن ه ـ ـنـ ــاك ت ـف ــاه ـم ــا ب ـ ــن ج ـم ـيــع
ال ـف ـصــائــل ف ــي إدلـ ــب ومـحـيـطـهــا على
إنـجــاح تنفيذ االت ـفــاق .وبــرغــم انتهاء
املهلة املخصصة لتنفيذ بندي سحب
السالح الثقيل والفصائل «اإلرهابية»،
فإن احتمال حدوث تصعيد سريع من
الجانبني السوري والروسي ،ضعيف،
إن لم يكن ردًا على خروقات للهدنة .إذ
سبق أن أعلن وزير الخارجية الروسي
س ـيــرغــي الفـ ـ ــروف ،أن تــأخ ـيــر ي ــوم أو
عدة أيام في تنفيذ بنود االتفاق «غير
ّ
ينصب
مؤثر» ،لكون التركيز يجب أن
على «نوعية العمل املنجز ودقته».
وب ـي ـن ـم ــا ت ـت ـف ــق تـ ـص ــريـ ـح ــات مـعـظــم
تشكيالت املـعــارضــة السياسية على
«التنفيذ املـقـبــول» لالتفاق فــي إدلــب،
تدور نقاشات جادة حول إعادة هيكلة
املؤسسات اإلداري ــة املسؤولة عن تلك
املنطقة ،بالتوازي مع مراحل التنفيذ.
ووفق املعلومات املتوفرة ،فإن الحديث
ي ـ ـجـ ــري ل ـت ـش ـك ـي ــل ه ـي ـك ـل ـي ــة ج ــدي ــدة
تلغي ازدواجـ ـي ــة «الـحـكــومــة املــؤقـتــة»
و«حكومة اإلنقاذ» في إدارة الجوانب
املـ ــدن ـ ـيـ ــة وال ـ ـخـ ــدم ـ ـيـ ــة .وب ـ ــال ـ ـت ـ ــوازي،
تستكمل «هيئة التفاوض» املعارضة،
اليوم ،اجتماعاتها في الرياض لنقاش
ملفات إدل ــب و«الـلـجـنــة الــدسـتــوريــة»،
وحـســم موقفها مــن الــدعــوة الروسية
املوجهة إليها ،لزيارة موسكو .ويأتي
ذل ــك وس ــط تــأك ـيــد م ـص ــادر مـعــارضــة
ّ
أن هـنــاك عقبات تعطل الـتــوافــق على
ّ
حصة املجتمع املدني ضمن «اللجنة
ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــوري ـ ــة» ،وأب ـ ــرزه ـ ــا اع ـ ـتـ ــراض
دمشق وموسكو وطـهــران على اآللية
املطروحة النتقاء أسماء شاغليها.
(األخبار)

تشير أوساط معارضة
إلى وجود تفاهم بين
جميع الفصائل على
إنجاح االتفاق

ّ
«البرلمان الدولي» تتلطى
خلف حقوق المثليين:
«األونروا» ليست أولوية
فيما ال تتوقف الــواليــات املتحدة األميركية عن محاولة
ضــرب القضية الفلسطينية ،ووضــع خطوات للتخلص
من «عــبء الالجئني» ،عبر إنهاء عمل وكالة «األون ــروا»،
يتعامل األوروبيون مع هذه القضية على أهميتها بكثير
مــن االسـتـخـفــاف .فـقــد حــاولــت رئـيـســة ات ـحــاد الـبــرملــان
الــدولــي ،غــابــريـيــا ب ــارون ،وضــع الـبـنــد املتعلق بحقوق
الفلسطينيني في موازاة حقوق املثليني في العالم ،مطالبة
بالتصويت على البندين فــي وقــت واح ــد .محاولة بدت
واضحة للتقليل من خطورة الحصار الــذي يتعرض له
الفلسطينيون في مناطق عمل «األونروا».
ج ــاء ذل ــك خ ــال االج ـت ـمــاع الـطــويــل ال ــذي ع ـقــده رؤس ــاء
املجالس والوفود البرملانية العربية ،أول من أمس ،في مقر
االتحاد البرملاني الدولي في جنيف قبل جلسة افتتاح
أعمال الجمعية العامة الـ  139لالتحاد صباح اليوم .فبعد
االتفاق على دمج املقترحني الكويتي واألردني ،املتعلقني
بمعالجة مشكلة العجز في موازنة وكالة «األونــروا» في
بند ط ــارئ واح ــد ،أث ــارت ب ــارون مــوضــوع مناقشة بند
يتعلق بحقوق املثليني والتصويت عليه .وقــد أدى هذا
الطرح إلى فتح باب نقاش طويل ،استهله رئيس مجلس
الـنــواب نبيه بـ ّـري بالتأكيد على أولــويــة التصويت على
البند الطارئ كما ينص نظام االتحاد ،وهو البند املتعلق
بموضوع «األون ــروا» وحقوق الشعب الفلسطينيَ .
غير
أن هذا البند لم يشكل بالنسبة إلى بارون أولوية ،فأبلغت
املجتمعني أن ــه سـيـصــار إل ــى الـتـصــويــت عـلــى مــوضــوع
«األونــروا» وتعديل جدول أعمال اللجنة الدائمة ،من أجل
إمرار موضوع حقوق املثليني.
وفيما أكد رؤساء وأعضاء املجالس العربية أن األولوية
هي ملوضوع «األونــروا» ،وأن إدراج موضوع املثليني أمر
مرفوض عدا عن أنه غير ضروريّ ،
رد بري على بارون
بأنه وفقًا «لنظام االتحاد البرملاني الدولي يجب التصويت
على البند الطارئ قبل أي شيء آخر» ،معتبرًا أن «هناك
محاولة الستهداف االقتراح املتعلق باألونروا والقضية
الفلسطينية ،من خالل السعي إلى إمرار موضوع حقوق
املثليني» ،ومؤكدًا موقف البرملانات العربية واإلسالمية
بالتصدي لها .لكن بارون عادت وأكدت أن «ال بند طارئًا
على جدول أعمال الجلسة» ،وأصرت على أن «التصويت
سيحصل على البندين معًا» ،على أن ّ
يبت هذا األمر في
أعمال مؤتمر االتحاد البرملاني في األيام املقبلة.

هجرة األطباء ...أزمة اختصاصات في مستشفيات غزة
مشكلة جديدة تلقي ظاللها على الصحة في غزة ،القطاع الوظيفي
األكثر إشكالية بعد األمن والتعليم .أطباء من اختصاصات عدة قرروا
السفر إلى الخارج بعدما ضاقت بهم حكومتا غزة ورام الله ،ما انعكس
مباشرة على عمل المستشفيات في ظل إصابات تتوافد بالمئات كل
أسبوع ومرضى ينتظرون دورهم من سنوات

ُي َع ّد راتب الطبيب
في ّالقطاع
دون الحد األدنى
بالمقارنة مع
الضفة (آي بي
ايه)

غزة ـــ ريم رشيد
تعاني املستشفيات واملراكز التابعة
ل ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـصـ ـح ــة ،وكـ ــذلـ ــك ال ـخ ــاص ــة
فــي قـطــاع غ ــزة ،أزم ــات متتالية منذ
عــام  ،2007تتركز فــي نقص الـكــوادر
واملستلزمات الطبية ،وكذلك األدوية،
لـكــن ثـمــة أزم ــة جــديــدة هــي «ه ـجــرة»
الكوادر الطبية وما يتبعها من نقص
ف ــي اخ ـت ـصــاصــات أســاس ـيــة وأخ ــرى
مهمة .جزء من هذه األزمات يعود إلى
أسباب تتعلق بالحصار اإلسرائيلي،
ل ـكــن أخـ ــرى تــرت ـبــط ب ــال ـظ ــروف الـتــي
ّ
خ ــل ـف ـه ــا االن ـ ـق ـ ـسـ ــام الـ ـسـ ـي ــاس ــي بــن
حــركــة «ح ـم ــاس» ،الـتــي ال ت ــزال تدير
القطاع عمليًا منذ عام  ،2007و«فتح»
املــوجــودة بصورة شكلية عبر بضع
وزارات.
وفــق مـعـلــومــات ،غ ــادر عــدد كبير من
األط ـبــاء املـخـتـصــن مـنــذ أي ــار /مايو
املاضي ،بهدف اللجوء أو البحث عن
فــرصــة عـمــل أف ـض ــل .وت ـضــم الـقــائـمــة
نحو خمسني طبيبًا في تخصصات
تراوح بني جراحة القلب وطب األطفال
وط ــب ال ـع ـظــام وال ـت ـخــديــر واملـنــاظـيــر
واملـ ـس ــال ــك ال ـب ــول ـي ــة .غــال ـب ـيــة ه ــؤالء
يقولون إن مشكلة الرواتب املنقطعة
ّ
املسبب األول ،إذ إنهم
أو املجتزأة هي

ضمن فئتني :األولى التابعة لحكومة
غ ـ ـ ــزة ،وت ـت ـق ــاض ــى مـ ــا ن ـس ـب ـتــه %40
مــن الــراتــب أو أقــل كــل خمسني يومًا،
والثانية تابعة للسلطة الفلسطينية
وصــارت تتقاضى  %50شهريًا جراء
الـخـصــومــات الـتــي طــاولــت رواتـبـهــم.
يشرح املدير الطبي ملستشفى العيون
فـ ــي غ ـ ـ ــزة ،حـ ـس ــام داوود ،أن راتـ ــب
ال ـط ـب ـيــب ف ــي ال ـق ـط ــاع «ي ـع ـت ـبــر دون
الحد األدنى باملقارنة مع الطبيب في
الـضـفــة أو الـ ــدول املـ ـج ــاورة» .ويــؤكــد
أن ــه إذا اسـتـمــرت ال ـحــال عـلــى مــا هي
عليه ،فإن القطاع الصحي الحكومي
«معرض لالنهيار في أي لحظة».
بمراجعة بعض األطـبــاء املهاجرين،
ق ــال ــوا إن ال ـس ـبــب ال ـث ــان ــي لــرحـيـلـهــم
هــو ضـعــف إمـكــانـيــة الـبـحــث العلمي
وال ـ ـت ـ ـطـ ــور فـ ــي ظـ ــل الـ ـحـ ـص ــار الـ ــذي
يمنعهم من التواصل جيدًا مع العالم
ال ـخ ــارج ــي ،كــذلــك ال يـمـكـنـهــم الـسـفــر
ل ـح ـضــور امل ــؤتـ ـم ــرات ال ـع ـل ـم ـيــة الـتــي
يحتاجونها كي يتماشوا مع التطور
الطبي .وهناك سبب ثالث وأساسي
ه ــو «ال ـحــزب ـيــة ال ـط ـب ـيــة» .ي ـق ــول أحــد
األط ـ ـ ـبـ ـ ــاء« :عـ ـن ــدم ــا حـ ـ ــدث االقـ ـتـ ـت ــال
الــداخ ـلــي ( )2007كـنــت أع ـمــل رئيسًا
لقسم ،وحني طلب من موظفي رام الله
عــدم العمل في املستشفيات وخالف

وصلت الحال ببعض
األقسام إلى حجز
عمليات في عام 2022
ً
وفضال عن عدم استجابة مسؤولني
م ــن وزارة ال ـص ـح ــة ل ـتــوف ـيــر بـعــض
املستلزمات بعد نفادها ،فإن بعض
األط ـ ـ ـبـ ـ ــاء اش ـ ـت ـ ـكـ ــوا عـ ـن ــدم ــا م ـن ـع ــوا
م ــن إتـ ـم ــام م ـ ـبـ ــادرات ف ــردي ــة ل ـعــاج
امل ــرض ــى ،ب ــل عـمــل امل ـس ــؤول ــون على
اس ـت ـجــواب ـهــم .تــواص ـل ـنــا م ــع طبيب
آخ ــر وص ــل إل ــى أملــانـيــا وت ـحــدث عن
ً
اإلشكالية نفسها ،قائال إن «األطباء
نفسهم هــم الـسـبــب فــي مــا يـحــدث»،
والف ـتــا فــي الــوقــت نـفـســه إل ــى تـكــرار
أزمات االعتداء على األطباء «لكونهم
ال ـح ـل ـق ــة األض ـ ـ ـعـ ـ ــف» .ت ـع ـق ـي ـبــا عـلــى
األزمة ،يقول املدير العام لالستقبال
في مستشفى الشفاء في غــزة ،أيمن
السحباني ،إن «هجرة األطباء مقلقة
ّ
بأمس الحاجة إلــى هذه
ألن القطاع

تحليل إخباري

تهويل إسرائيلي بين الخلفيات
االنتخابية ومحدودية الخيارات

جنيف ــــ األخبار

فلسطين

بعضنا ه ــذا ال ـق ــرار ،قطعت السلطة
رواتبنا ،فيما عملت حكومة غزة على
تعويضنا» .لكن هــذا الطبيب يقول
إنــه صــدم بمنعه مــن تــدريــب األطـبــاء
فــي القطاع فــي تخصص العظام من
الـحـكــومــة الـســابـقــة نـفـسـهــا ،مضيفًا:
«لم أكن أعلم أن هناك مافيا للتحويل
إل ــى ال ـخــارج وس ــوق س ــوداء تديرها
عصابات مدعومة من جهات كثيرة».
يـكـمــل الـطـبـيــب نـف ـســه« :ال ـت ـحــويــات
ك ـ ــارث ـ ــة طـ ـبـ ـي ــة ،ألن ـ ـهـ ــا ت ـغ ـط ــي ع ـلــى
ال ـط ـب ـي ــب ال ـ ـفـ ــاشـ ــل ،ب ـم ـع ـن ــى أن أي
عـمـلـيــة ال يـجـيــدهــا األط ـب ــاء ف ــي غــزة
يعملون على تحويلها إلــى الخارج،
حـتــى إن كــانــت ال تـحـتــاج ذل ــك ،وإذا
منعت التحويالت ،فــإن هــذا الطبيب
ُ
سيكشف أم ــره وه ــذا يشكل كابوسًا
ل ـ ـهـ ــذه ال ـ ـف ـ ـئـ ــة» .ويـ ـشـ ـي ــر أي ـ ـضـ ــا إل ــى
«اسـ ـتـ ـف ــادة م ــادي ــة م ــن ال ـت ـح ــوي ــات،
إذ يـ ـتـ ـق ــاض ــى الـ ـطـ ـبـ ـي ــب امل ـخ ـت ــص
 400دوالر م ــن أجـ ــل أن ي ــوق ــع عـلــى
الـتـحــويـلــة» .وم ــن جـهــة أخ ــرى ،يقول
املــديــر الـعــام للمستشفيات فــي غــزة،
ً
عبد اللطيف الحاج ،إن القطاع أصال
بحاجة إلى اختصاصات فرعية مثل
األمــراض املناعية والجهاز الهضمي
والصدرية واألورام واألوعية الدموية
وغيرها.
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ً
الكوادر ،خاصة أن التوظيف متوقف
مـنــذ س ـن ــوات ...فــي تـقــديــري ،أرى أن
أطـبــاء كثيرين يفكرون فــي الهجرة،
والسبب أن مقومات الصمود ليست
مـتــوافــرة لـهــم» .يضيف السحباني:
«موضوع هجرة األطباء زاد الضغط
على مستشفيات القطاع خاصة أن
عدد الحاالت تصل إلى اآلالف سواء
مــن الجرحى (مـسـيــرات ال ـعــودة) ،أو
املرضى العاديني» .ولفت إلى تأثير
مــوجــة التقاعد املبكر األخـيــرة التي
ط ــاول ــت م ــوظ ـف ــي ال ـس ـل ـط ــة ،ومـنـهــم
األطـ ـب ــاء ،م ــا ســاهــم ف ــي ه ـجــرة عــدد
منهم خاصة حملة الجنسيات.
ووفق شهادات ،بدأ املرضى يلمسون
ف ــي ب ـع ــض األق ـ ـسـ ــام غ ـي ــاب األط ـب ــاء
امل ـخ ـت ـصــن ،إذ ذه ــب أح ــده ــم بــابـنــه
ل ـي ـح ـجــز ع ـم ـل ـيــة ج ــراح ـي ــة ص ـغ ـيــرة،
وعـ ـ ـن ـ ــد م ـ ــوظ ـ ــف ال ـ ـ ـح ـ ـ ـجـ ـ ــوزات ع ـبــر
الـكـمـبـيــوتــر فــوجــئ األب ب ــأن عملية
ابنه سيأتي دورهــا عام  .2022كذلك
وصــل مــريــض آخــر وهــو يـنــزف دمــا،
فاضطر إلى االنتظار ساعة ونصف
س ــم
سـ ــاعـ ــة ألن ـ ـ ــه ال يـ ــوجـ ــد ف ـ ــي ال ـق ـ ّ
ط ـب ـيــب أوعـ ـي ــة دم ــوي ــة .ك ــل ذلـ ــك أث ــر
بوضوح في خدمات أقسام الطوارئ
واملـ ـن ــاوب ــات ال ـل ـي ـل ـيــة ،ك ــذل ــك تــأثــرت
أقـ ـس ــام عـ ــدة خ ــاص ــة ،م ـن ـهــا األش ـعــة

فــي املستشفى اإلنــدونـيـســي شمالي
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ،وال ـ ـع ـ ـظـ ــام فـ ــي مـسـتـشـفــى
األقصى في دير البلح (وســط) الذي
تــوق ـفــت ف ـيــه ال ـخ ــدم ــة أليـ ـ ــام ،وكــذلــك
األمـ ـ ـ ـ ــر فـ ـ ــي مـ ـسـ ـتـ ـشـ ـف ــى ن ـ ــاص ـ ــر فــي
خــان ـيــونــس (جـ ـن ــوب) بـسـبــب غـيــاب
طبيب العظام هـنــاك ،بــاإلضــافــة إلى
أن أقـســام التخدير والعناية املركزة
مهددة في مجمل املستشفيات .وهنا
يؤكد مدير شؤون األطباء في وزارة
الصحة ،أحمد شتات ،أن مستشفيات
ال ـ ـ ــوزارة «ت ـع ـمــل ت ـحــت ض ـغــط كبير
ن ـت ـي ـج ــة ازديـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـ ـحـ ـ ــاالت ،وك ــذل ــك
االكتظاظ في أقسام حضانة األطفال
والوالدة».
وطبقًا ألحــدث اإلحـصــاءات ،فإن لكل
 1000مريض طبيبًا واح ـدًا في غزة.
وبينما يتوافر لدى «الصحة» 2000
س ــري ــر ،ي ـح ـتــاج ال ـق ـط ــاع عـمـلـيــا إلــى
 .3000كــذلــك ،يبلغ ع ــدد األط ـبــاء في
مستشفيات القطاع البالغة  12نحو
 1500طبيب ،منهم  700تابعون لرام
ال ـل ــه ،ف ــي ح ــن أن اآلخ ــري ــن تــابـعــون
لــ«حـكــومــة غ ــزة» الـســابـقــة ،وذل ــك في
وق ــت يـبـلــغ ف ـيــه ع ــدد الـ ـح ــاالت الـتــي
ت ـعــايــن يــوم ـيــا ف ــي أق ـس ــام ال ـط ــوارئ
(االستقبال) في مستشفيات الوزارة
الصحة .3500

علي حيدر
ب ــدأت الحملة االنتخابية اإلســرائـيـلـيــة ،سياسيًا ،وإن لــم يتم اإلع ــان عنها رسميًا،
بتصعيد التهديدات ضد الشعب الفلسطيني ،وارتفاع منسوب املزايدات داخل معسكر
اليمني التي يحكمها مبدأ من يهدد بسفك املزيد من الدم ينال املزيد من الشعبية .ومع
أن رئيس الــوزراء بنيامني نتنياهو حاول إضفاء قدر من الضبابية حول موقفه من
االنتخابات املبكرة ،إال أنهم يقدرون في إسرائيل على أن املسافة الفاصلة عن موعد
إجرائها ليس سوى بضعة أشهر .وفي كل السيناريوات ينبغي أن تجرى االنتخابات
العامة ،بحسب القانون ،بعد نحو سنة ،لكن من الواضح أن الكنيست الحالي لن يكمل
واليته القانونية.
ً
وهكذا توالت املواقف التصعيدية الرسمية ضد قطاع غزة ،تهديدًا وتهويال ،بمزيد من
االعتداءات األشد قساوة على قطاع غزة ،وبعقوبات تمس حياة اإلنسان الفلسطيني.
مــن رأس الـهــرم السياسي األمـنــي ،وتحديدًا نتنياهو الــذي رأى خــال افتتاح جلسة
الحكومة باألمس ،أن حركة حماس «لــم تستوعب الرسالة ،وإذا لم يوقفوا الهجمات
العنيفة ضدنا سيوقفونها بطريقة أخرى وهي ستكون مؤملة ومؤملة جدًا» .وأضاف:
«نـحــن قــريـبــون ج ـدًا لـنـشــاطــات مــن ن ــوع آخ ــر ،نـشــاطــات ستتضمن ضــربــات كبيرة
جدًا» من دون أن يشير إلى طبيعة هذه النشاطات والضربات .واستنادًا إلى الخلفية
االنتخابية والسياسية نفسها ،اتخذ وزير األمن أفيغدور ليبرمان قرارًا بوقف إدخال
الوقود إلى قطاع غــزة ،بسبب استمرار مسيرات العودة التي قمعها جنود االحتالل
وأسفرت عن استشهاد  7فلسطينيني وإصابة املئات بجروح وحاالت اختناق.
منذ نحو عقد ،اتسمت االنتخابات اإلسرائيلية بطابع كما لو أنها تجرى حصرًا داخل
معسكر اليمني إذ باتت االنتخابات لقياس شعبية كل من املتنافسني داخل املعسكر
نفسه .ومنذ ذلك الحني لم تعد مسألة فوز معسكر اليمني مجرد تقدير سياسي بل
حقيقة منجزة ،ويعود ذلك إلى مجموعة من العوامل من أهمها العامل الديموغرافي.
بمعنى أن شرائح واسعة من الحريديم والروس واملستوطنني الذين يمثلون نسبة مهمة
ّ
من مجمل الجمهور ،يصوتون في شكل تلقائي ألحزاب اليمني .ويشكل املوقف من
القضية الفلسطينية ،ومتفرعاتها ،العامل األبرز في التمايز بني املتنافسني في معسكر
اليمني ،وبالنتيجة َّ
تحول الخيارات السياسية من قضايا التسوية واملستوطنات والضم
والتشدد األمني إلى عامل رئيسي في ترجيح كفة هذا الحزب أو ذاك في االنتخابات.
االنتخابات ملصلحة «الليكود» على حساب
وللتذكير استطاع نتنياهو أن يرفع منسوب
ُ
حــزب «البيت اليهودي» نتيجة وعــده أنــه في حــال أعيد انتخابه لن تكون هناك دولة
فلسطينية .استفز جمهور اليمني في حينه لالندفاع إلى صناديق االقتراع والتصويت
له ولحزبه من خالل إعالنه أن املواطنني العرب يتدفقون إلى صناديق االقتراع من أجل
إسقاط حكم اليمني.
ولم تخل مواقف نتنياهو وليبرمان األخيرة من محاولة قطع الطريق على منافسهم
في اليمني املتطرف ،رئيس «البيت اليهودي» نفتالي بينت الذي عادة ما يطرح خيارات
أكثر تطرفًا في مواجهة قطاع غزة ،ويسعى على الدوام إلى انتقاد السياسة األمنية التي
انتهجها نتنياهو خالل الحروب السابقة ،وفي مواجهة البالونات الحارقة.
مع ذلك ،تأتي املواقف التهديدية على لسان رأس الهرم السياسي األمني ،في مواجهة
تصميم فلسطيني على مواصلة مسيرات العودة واملطالبة بفك الحصار عن قطاع
غزة .واقترن ذلك مع استهداف قوات االحتالل املواطنني العزل الذين كانوا يتظاهرون
بالقرب من السياج ،بالنيران الحية .وبعد فشل املساعي السابقة في التوصل إلى صيغة
تهدئة تــؤدي إلى رفع الحصار ،نسبيًا ،يواصل الفلسطينيون وقياداتهم السياسية
نضالهم من أجل فك الحصار ،من دون دفع أثمان تتصل بثوابتهم في املقاومة واملوقف
السياسي .في املقابل يؤشر وعيد نتنياهو بطرق أكثر إيــامــا ،ونشاطات من نوع
آخر ،على أنه يحاول أن يضع فصائل املقاومة بني خيارين :األول التراجع بما يؤدي
إلى تعزيز حالة األمن لدى مستوطنات غالف غزة ،وهو ما يفترض أن يعزز موقفه
السياسي واالنتخابي .والثاني ،التمهيد العتداءات عمالنية تقدمه كقائد ال يساوم على
أمن إسرائيل ،وهو ما يفترض أيضًا أن يعزز موقفه االنتخابي.
ّ
وحاول ليبرمان االستدراك في محاولة لتبديل الصورة التي تشكلت عنه بعدما باتت
خياراته العمالنية أكثر «عقالنية» مما كــان يتوعد به قبل توليه هــذا املنصب ،وهو
ما يركز عليه منافسوه .وعلى هــذه الخلفية ،أكــد خــال مقابلة مع موقع «واي نت»
اإللكتروني ،على ضــرورة توجيه أشــد ضربة ممكنة لحماس ،لكن ذلــك بحاجة إلى
موافقة املجلس املصغر وعلى الوزراء أن يقرروا ذلك .ومع ذلك ،أوضح ليبرمان ضرورة
استنفاذ الخيارات البديلة عن املواجهة العسكرية.
لكن في ما يتعلق بقراره وقف كافة إمدادات الوقود والغاز إلى القطاع بحجة التظاهرات
التي جرت عند السياج األمني ،نقلت صحيفة «هآرتس» عن وجود إجماع لدى األجهزة
األمنية «على أن وضع إسرائيل شروطًا تتعلق بالبالونات الحارقة واإلطارات املطاطية
املشتعلة مبالغ فيها وقد تضطر ليبرمان إلى التراجع عن تصريحاته» ،وذلك ألنه «ال
يمكن وقف تزويد الوقود والغاز لعدة أيام من دون التسبب بتصعيد خطورة الوضع
اإلنساني في غزة».
في املقابل ،يبقى العامل األساسي في تحديد مسار التطورات للموقف الفلسطيني
وردوده العمالنية على أي اعتداءات تتجاوز خطوط حمراء محددة ،وهو ما سيربك
حسابات نتنياهو وليبرمان ،ويكشف عن محدودية خيارات املؤسستني السياسية
والـعـسـكــريــة ،فــي حــال دفعتهم حساباتهم الـخــاطـئــة إلــى عمليات تصعيد تتجاوز
نتائجها تقديراتهم املسبقة .وكما أن لدى العدو العديد من الخيارات والسقوف في
اعتداءاته ثبت بالتجربة أيضًا أن للمقاومة العديد من السقوف في ردودهــا املضادة.
وأثبتت العديد من التجارب السابقة أن هذا النوع من الرسائل التهويلية اإلسرائيلية
لم يــردع فصائل املقاومة ولم يكبح الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضاله .واألهم
أن النتائج السياسية األبرز ملواصلة هذا النضال أنه ِّ
يقوض ويجهض أهداف «صفقة
ّ
القرن» ،ويحول دون تصفية القضية الفلسطينية التي ستبقى حية كانعكاس لحيوية
قوى املقاومة في فلسطني واملنطقة.

18

اإلثنين  15تشرين األول  2018العدد 3589

اإلثنين  15تشرين األول  2018العدد 3589

العالم

تقرير

◄ وفيات ►

الصين لن تستخدم العملة كســالح تجاري
ال تزال الصين
تسعى إلى وقف
الحرب التجارية التي
أشعلها دونالد
ترامب معها قبل
أشهر ،وهذا األمر
الذي أكدته على
لسان حاكم بنكها
المركزي ،والذي
ّ
تعهد بتجنب
استخدام اليوان
«سالحًا تجاريًا»

حاكم «المركزي
الصيني» :نبحث
عن حل ّبناء
لتفادي الحرب
التجارية (أ ف ب)

ّ ّ
«تبحث الصني عن حل بناء لتفادي
ـرب تجارية مع الــواليــات املتحدة
حـ ٍ
سـتـضــر بــاالق ـت ـصــاد ال ـعــاملــي» ،هــذا
مـ ــا أع ـل ـن ــه ح ــاك ــم «الـ ـبـ ـن ــك امل ــرك ــزي
الـ ـصـ ـيـ ـن ــي» ي ـ ــي غ ـ ــان ـ ــغ ،أمـ ـ ـ ــس ،فــي
إن ــدون ـي ـس ـي ــا ،م ـض ـي ـفــا خـ ــال ن ــدوة
تـجـمــع ح ــوال ــى  10ح ـك ــام م ـصــارف
مــركــزيــة عـلــى هــامــش االجـتـمــاعــات
ال ـس ـنــويــة ل ـص ـنــدوق ال ـن ـقــد الــدولــي
ًّ
والـبـنــك الــدولــي فــي بــالــي ،إن «ح ــا
ّ
بناء أفضل من حرب تجارية يكون
الجميع فيها خــاس ـرًا» .وأش ــار إلى
أن ــه ي ـجــب «ع ـل ــى ال ـعــالــم ب ــأس ــره أن
يبحث عن حل للتوترات التجارية،
ال ـت ــي ل ـي ـســت خ ـط ـي ــرة ع ـل ــى ال ـصــن
ف ـح ـس ــب ،ب ــل أيـ ـض ــا ع ـل ــى ج ـيــران ـنــا
وع ـلــى شـبـكــات ال ـت ـمــويــن» ،مضيفًا
ّ
إن ال ـ ـخـ ــافـ ــات الـ ـتـ ـج ــاري ــة «تـ ــولـ ــد
تــوقـعــات سلبية وغـمــوضــا سلبيًا،
يكون الناس متوترين واألســواق ال
تستحسن ذل ــك» .وعــن صــرف سعر
ال ـيــوان ،أكــد أن بـكــن لــن تستخدمه
«ك ـ ــأداة ف ــي ال ـتــوتــر ال ـت ـج ــاري» ،في
حـ ـ ــن اتـ ـ ـه ـ ــم الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي،
دون ــال ــد ت ــرام ــب ،ال ـص ــن بــالـتــاعــب
بسعر عملتها.
وكـ ــان ي ــي ق ــد تـعـهــد أول م ــن أم ــس،

باإلبقاء على قيمة اليوان «مستقرة
إل ــى حــد كـبـيــر» ،فــي عــامــة عـلــى أن
ب ـكــن رب ـم ــا ت ـس ـعــى إلـ ــى الـحـيـلــولــة
دون ت ـفــاقــم ال ـخ ــاف ال ـت ـج ــاري مع
ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ل ـي ـش ـمــل ح ــرب
ع ـم ــات .وج ــاء تـصــريــح حــاكــم بنك
امل ــرك ــزي الـصـيـنــي ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي
قـ ــال ف ـيــه وزي ـ ــر ال ـخ ــزان ــة األم ـيــركــي
سـتـيـفــن م ـنــوت ـشــن ،إن امل ـســؤولــن
الصينيني أبلغوه أن خفض اليوان
أكـثــر ال يـصــب فــي مصلحة الـصــن.
وأك ــد مـنــوتـشــن قـلـقــه مــن أن يـكــون
االنخفاض الكبير في قيمة اليوان
ه ــذا ال ـعــام «ج ــزءًا مــن جـهــود رامـيــة
ل ـك ـســب م ـي ــزة ت ـج ــاري ــة ل ـل ـص ــادرات
الصينية أو لتعويض أثــر الرسوم
الجمركية األميركية».
وه ـب ــط ال ـ ـيـ ــوان أك ـث ــر م ــن  %8أم ــام
ال ــدوالر مـنــذ نـهــايــة نـيـســان /أبــريــل
املـ ــاضـ ــي إل ـ ــى ن ـح ــو  6.91ي ــوان ــات
للدوالر يــوم الجمعة املاضي .وقال
يي في بيان للجنة الدولية للشؤون
النقدية واملالية نشر أول من أمس:
«ستواصل الصني السماح للسوق
بــال ـق ـيــام ب ـ ــدور ح ــاس ــم ف ــي تـحــديــد
سـ ـع ــر صـ ـ ــرف الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوان ...لـ ــن نـعـمــد
إل ــى خـفــض الـعـمـلــة لـتـعــزيــز ال ـقــدرة

رأي

أولويات ترامب االقتصادية :تغيير اتجاهات الثروة
ورد كاسوحة *
ّثمة اتجاهان اقتصاديان يحظيان بتركيز إدارة دونالد ترامب
ّ
حاليًا .األول متعلق بأسعار النفط التي تريد اإلدارة خفضها
لكي يحظى النفط الصخري األميركي بمزايا تنافسية أكثر،
والثاني متصل بتعديل اتفاقية «نافتا» ملصلحة الواليات املتحدة
بعد تخيير كندا بني التوقيع عليها ّ
معدلة أو البقاء خارج إطار
ّ
الـتـبــادل الـتـجــاري ال ــذي تــوفــره .فــي الحالتني ثـ ّـمــة استراتيجية
ّ
للتدخل النشط في السوق بغرض جعل حركتها متناسبة مع
ّ
يصب في هذه
املصلحة األميركية ،أو مع ما تــراه إدارة ترامب
ّ
ّ
للمؤسسات التي تنظم
املصلحة .وفي الحالتني أيضًا ّثمة تجاوز
هذه الحركة في إطار شراكات إقليمية أو دولية ،إذ يبدو أن إدارة
الثروة على هذه الصعد لم تعد تناسب اإلدارة الحالية ،ولم تعد
تتالءم مع مشاريعها لجعل ّ
الحصة األميركية من التراكم املدار
عامليًا أكبر من الحصص الباقية.

«أوبك» خفض األسعار سيعقبه
الطلب من
ُّ
على األغلب تدخل أميركي مباشر في السوق
العوملة التي يقترحها ترامب تتنافى مع نظام الحصص الحالي،
ولذلك يبدو تركيزه منصبًا ليس فقط على تعديل الحصص بما
يتناسب مع مصلحته ،بل أيضًا على ّ
الحد من نفوذ ّ
املؤسسات
ُ
والـشــراكــات الـتــي أوك ــل إليها فــي الحقبة املــاضـيــة تــوزيــع ثمار
التراكم العاملي.

أهمية دور «أوبك»
قبل مجيء ترامب كانت السياسة النفطية التي تديرها «أوبك»
ّ
تضم بني صفوفها أكبر منتجي النفط في
 وهي املنظمة التيّ
ّ
العالم -قائمة على نظام الحصص ،حيث لكل دولــة حصة من
األربــاح التي تجنيها املنظمة من سياسة تصدير النفط .وهذه
ّ
الحصص يجري تحديدها دوري ــا ،تبعًا ملساهمة كــل دولــة من
هذه الدول في إنتاج النفط وتصديره ،وغالبًا ما يجري تنسيق
هذه العملية مع منتجي النفط من خارج املنظمة لكي ال تتضارب
ّ
املـصــالــح ،وتـحــقــق بـعــض ال ــدول مـكــاســب عـلــى حـســاب أخ ــرى،
ً
مــن خ ــال ال ـتــاعــب بــاألس ـعــار نـ ــزوال أو ص ـع ــودًا .ال ـســوق لها
دور أساسي طبعًا في عملية التسعير ً
بناء على حالة العرض
ّ
والطلب املـسـتـمـ ّـرة ،ولـكــن ُّ
التقيد الـصــارم بالحصص يـحــد من

ُّ
تحكمها املطلق باألسعار ،ويجعل حركتها متناسبة أكثر مع
ّ
ً
سواء
واملصدرة للنفط،
السياسات التي تضعها الــدول املنتجة
داخل املنظمة أو خارجها .وأكبر مثال على ذلك هو اتفاق خفض
اإلنتاج الذي حصل في أواخر عام  ،2016وتم بموجبه التفاهم
على خفض متزامن لإلنتاج بــن ال ــدول املنتجة خ ــارج «أوب ــك»
وداخلها ،بغية رفع أسعار النفط ،بعدما ّأدى تهاويها في عام
 2014إلى انحسار الطلب على النفط ،وتحقيق خسائر كبيرة لم
ّ
يشهدها هذا القطاع طوال تاريخه .حققت هذه السياسة نتائج
ملموسةّ ،أدت إلى استعادة جزء كبير من الخسائر التي لحقت
بصناعة النفط العاملية ،وإلــى حصول حالة من االستقرار في
ً
ابتداء من أوائل عام  .2017االتفاق لم يكن خروجًا على
السوق
نظام الحصص ،بل كــان بمثابة مخرج من املــأزق الــذي وجدت
فيه الــدول املنتجة نفسها إبــان حصول االنهيار في األسعار،
ٌ
تأكيد على أهمية هذا
والتوازن الذي استعادته السوق بفضله هو
النظام لجهة لجم سياسات العرض والطلب وقت الحاجة ،وعدم
ّ
تركها تتحكم بكميات النفط املستخرج وامل ـصــدر ،وبالتالي
تفادي حصول أزمــة جديدة في األسعار .الواليات املتحدة في
َّ
هذه املرحلة كانت تراقب الوضع ،ولكنها لم تكن تتدخل مباشرة،
ً
أوال ألنها ليست في عداد املنتجني الكبار للنفط ال داخل املنظمة
َ
ُ
َ
وال خارجها ،وثانيًا ّ
وقوع األزمة
تصادف
ألن إدارة أوباما التي
ّ
في عهدها كانت تدير سياسة غير تدخلية في قطاع النفط ،إن
لم نقل إنها كانت تدعم سياسات «أوبك» على نحو غبر مباشر.

سياسة ترامب النفطية

لكن مع مجيء إدارة ترامب ّ
تغيرت هذه السياسة جذريًا ،وبدا
ّأن العالم مقبل ليس فقط على تغيير في إنتاج وتوزيع الثروة
النفطية ،بل أيضًا على حصول اضطرابات كبيرة في السوق
بدعم من دولــة صاعدة نفطيًا ،وغير راضية ّ
بحصتها الحالية
مــن الـثــروة النفطية .الضغط ال ــذي يمارسه تــرامــب حاليًا على
«أوبــك» ال يستهدف فحسب خفض أسعار النفط بغية تحقيق
سـعــر تـنــافـســي للنفط املـنـتــج أمـيــركـيــا ،بــل أي ـضــا تغيير بنية
ّ
ً
السوق عبر التخلص من اتفاق خفض اإلنتاج أوال ،والذي سيليه
حصول اضطراب في األسواق ،نتيجة انتفاء حالة التوازن التي
استطاع االتفاق تحقيقها .التوازن الحالي في األسواق ال يخدم
مصلحة ترامب ّ
ألن االستفادة منه محصورة بالدول التي كانت
ً
شريكة فــي االتـفــاق وعلى رأسـهــا روسـيــا والـسـعــوديــة ،فضال
عن كونه ِّ
األميركية إخراجها من
يؤمن إليران التي تريد اإلدارة
ً
السوق نهائيًا عبر نظام العقوبات فرصة الستعادة ّ
حصتها
ِّ
الـتــي فقدتها لـسـنــوات بسبب الـحـصــار .ال ـت ـ ُ
ـوازن أيـضــا يحقق
مــزايــا تنافسية ل ــدول «أوب ــك» على حـســاب ال ــدول الـتــي تعتمد

على صناعة النفط الصخريُّ ،
وأهمها طبعًا الــواليــات املتحدة.
النفط الــذي تـصـ ّـدره دول «أوب ــك» ،وبعض ال ــدول خارجها مثل
روسيا هو من «الـنــوع الرخيص» ،بمعنى أن كلفة استخراجه
ِّ
قليلة ،وهــذا يجعل الطلب عليه أكبر ،ويوفر للدولة التي تنتجه
وتصدره أرباحًا طائلة نتيجة حصول العملية بأقل قدر ممكن
من التكلفة .في حني أن النفط الصخري الــذي تنتجه الواليات
ّ
املتحدة يتطلب دفع أموال طائلة الستخراجه ،ما يجعل تكلفته
باهظة ،وغير متناسبة مع األربــاح التي غالبًا ما تكون ضئيلة،
ِّ
مصممة على تغيير
وهذا ما يغضب اإلدارة الحالية ،ويجعلها
ّ
املعادلة الحالية التي ترى إنها غير منصفة لها ،على حد تعبير
ترامب.

تركيز الثروة عبر التنافسية

ُّ
الطلب من «أوبــك» خفض األسعار سيعقبه على األغلب تدخل
أميركي مباشر فــي الـســوق على غــرار مــا يفعله الــرجــل حاليًا
باتفاقات التجارة الحرة ،وآخرها التعديل الجذري الــذي أجراه
على اتفاقية «نافتا» مع املكسيك وكـنــدا .هو ال يريد تنافسية
مع هــذه ال ــدول ،بل يريد أن تكون التنافسية ملصلحة الواليات
كانت على حسابها لسنوات طويلة بحسب زعمه.
املتحدة بعدما ُ
التعديالت التي أجريت على «نافتا» تجعل من املستحيل على
دول مثل كندا واملكسيك االستفادة من السوق املشتركة من
دون تقديم تـنــازالت أساسية للصناعات األميركية واملنتجني
ّ
األميركيني ،وهي تقريبًا الفلسفة التي تقوم عليها كل سياسة
ترامب التجارية .استعادة الزعامة األميركية تجاريًا لن تحصل
بحسب هذه الفلسفة وفقًا لقواعد العوملة املعمول بها حاليًا ،بل
ُ
سيجرى عليها تعديالت كبيرة تقود إلى تقزيم املحورية التي
ّ
كانت تتمتع بها النظم التجارية متعددة األطراف ملصلحة صيغ
ثنائية أو ثالثية ٍّ
بحد أقـصــى ،وهــذه الصيغ الـجــديــدة هــي التي
ستكون محور عملية التراكم وإدارة الثروة في املرحلة املقبلة.
ّ
ّ
يصب في هذا االتجاه،
كل ما يقوم به الرجل وفريقه االقتصادي
بما في ذلــك تغيير سياسة بــاده النفطية ،والتفريط بالتوازن
الحاصل حاليًا في العالم ،وبنمط القيادة الجماعي الــذي تمثله
«أوبك» ملصلحة حفنة من شركات النفط الصخري التي يدعمها
هو وإدارته .الفوضى في السوق تناسب هذه الجهات ليس ألنها
تعيد توزيع الحصص ملصلحة الــواليــات املتحدة فقط ،بل ّ
ألن
الـتــوزيــع الـجــديــد يحصل وفـقــا ملنهج تــرامــب فــي إع ــادة تركيز
ّ
الثروتني املالية والنفطية بيد أميركا ،واستعادتهما عبر التدخل
النشط فــي الـســوق وتغيير امل ـعــادالت الـتـجــاريــة مــن املنافسني
الرأسماليني التقليديني والقوى الصاعدة على ٍّ
حد سواء.
* كاتب سوري

ال ـت ـن ــاف ـس ـي ــة ،ول ـ ــن ن ـس ـت ـخ ــدم سـعــر
الصرف كأداة للتعامل مع الخالفات
التجارية» .ويتماشى بيان محافظ
املـ ــركـ ــزي ال ـص ـي ـن ــي مـ ــع ال ـت ـع ـه ــدات
الـ ـخ ــاص ــة ب ــال ـع ـم ـل ــة الـ ـت ــي شـمـلـهــا
البيان الختامي الـصــادر عن الــدول
األعـ ـض ــاء ب ـص ـنــدوق ال ـن ـقــد الــدولــي
ال ـس ـبــت امل ــاض ــي ،بـتـكـثـيــف ال ـح ــوار
حول التجارة ،في الوقت الذي ينذر

تسعى واشنطن إلى
إدراج بند يمنع التالعب
بالعمالت في اتفاقيات
التجارة

ف ـيــه ت ـصــاعــد ال ـخ ــاف ــات ال ـت ـجــاريــة
وارتفاع تكاليف االقتراض بالتأثير
سلبًا على النمو العاملي.
عـلــى ه ــذا الـصـعـيــد ،ق ــال منوتشني،
أمس ،إن بالده تريد إدراج بند يمنع

الـتــاعــب بــالـعـمــات فــي االتـفــاقـيــات
التجارية املستقبلية ،بما في ذلك مع
اليابان ،تماشيًا مع بند العملة في
االتفاقية الـجــديــدة لتعديل اتفاقية
ال ـت ـجــارة ال ـح ــرة ألم ـيــركــا الـشـمــالـيــة
(نافتا) .وأثــارت تلك التعليقات قلقًا
ف ــي الـ ـي ــاب ــان ،ح ـيــث ن ـش ــرت وســائــل
إعالم محلية تقارير تتساءل عما إذا
كان ذلك سيعطي واشنطن الحق في
إضفاء صفة التالعب في العملة على
أي تــدخــات فــي املستقبل فــي سوق
العمالت من جانب طوكيو الحتواء
أي ارت ـف ــاع ــات ح ــادة ف ــي قـيـمــة ال ــن.
وغــالـبــا مــا ُيـنـظــر إل ــى ال ــن عـلــى أنــه
«مالذ آمن» في آسيا ،وهو ما يجذب
ت ــدف ـق ــات أم ـ ـ ــوال إلـ ـي ــه خ ـ ــال أوق ـ ــات
اض ـط ــراب األس ـ ــواق يـمـكــن أن تــؤدي
إلى زيادة قيمته على املدى القصير.
وأض ـ ـ ــاف م ـنــوت ـشــن إن «واش ـن ـط ــن
تـ ــرى ال ـب ـنــد امل ـت ـع ـلــق بــال ـع ـمــات في
اتفاقية الواليات املتحدة ـ ـ املكسيك
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ك ـ ـنـ ــدا (يـ ـ ـ ــو .إس .إم .سـ ـ ــي .إي ـ ــه)
ك ـن ـم ــوذج لـلـصـفـقــات ال ـت ـج ــاري ــة في
املستقبل ملنع الشركاء التجاريني من
التالعب بالعمالت» ،منتقدًا الصني
ل ــان ـخ ـف ــاض ــات األخ ـ ـيـ ــرة فـ ــي قـيـمــة
ً
ال ـ ـيـ ــوان ،ق ــائ ــا إن واش ـن ـط ــن «تــريــد

ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
بـ ـم ــزي ــد م ـ ــن ال ـ ــرض ـ ــا بـ ـقـ ـض ــاء ال ـل ــه
وقدره ،ننعى إليكم فقيدتنا الغالية
املرحومة بإذن الله
السيدة نجوى محمد عز الدين
زوج ـ ـ ــة ال ـس ـي ــد ح ـس ــن أحـ ـم ــد زك ــي
تفاحة
أبناؤها :أحمد ،محمد ،وكريم
اب ـن ـت ـه ــا :الـ ــدك ـ ـتـ ــورة مـ ـ ـ ــروة ،زوجـ ــة
املهندس طارق إبراهيم
والدها :الحاج محمد عز الدين
والدتها :الحاجة صديقة الحسيني
أشـقــاؤهــا :العميد عــدنــان ،الدكتور
إبراهيم ،الشهيد املهندس حسن و
الدكتور أحمد
شقيقاتها :السيدة نجاة ،والوزيرة
الدكتورة عناية
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي الـ ـي ــوم االثـ ـن ــن في
 ١٥تشرين األول فــي مـنــزل والــدهــا
الحاج محمد (أبو عدنان) عز الدين
في بلدة شحور
وتقبل التعازي يوم األربعاء في ١٧
تشرين األول من الساعة الثانية إلى
ً
مساء في جمعية
الساعة السابعة
ال ـت ـخ ـصــص وال ـت ــوج ـي ــه ال ـع ـل ـمــي -
الــرم ـلــة الـبـيـضــاء  -ق ــرب مــركــز أمــن
الدولة
للفقيدة الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلسفون :آل تفاحة ،آل عز الدين ،آل
إبراهيم ،آل الحسيني ،آل إسماعيل
وعموم أهالي بلدة شحور

أيضًا أن تجعل مسألة العملة جزءًا
رئيسيًا في أي محادثات لحل النزاع
التجاري األميركي ـ ـ الصيني».
إلــى ذل ــك ،اعـتــرف الرئيس األميركي
فــي كلمة ألـقــاهــا أم ــام الـنــاخـبــن في
ت ـجـ ّـمــع ف ــي والي ـ ــة ك ـن ـتــاكــي ،بـتــأخــر
الواليات املتحدة عن روسيا والصني
ف ــي م ـج ــال تـشـكـيــل وت ـط ــوي ــر ق ــوات
فضائية .وق ــال فــي تسجيل صوتي
نـشــرتــه ق ـنــاة «ف ــوك ــس ن ـي ــوز» أم ــس:
«وفـ ـق ــا مل ــرس ــوم ــي ،فـ ــإن ال ـب ـن ـتــاغــون
يـعـمــل حــال ـيــا ع ـلــى تـشـكـيــل ال ـســاح
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــادس فـ ـ ــي الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات امل ـس ـل ـح ــة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،أي قـ ـ ـ ــوات ال ـ ـف ـ ـضـ ــاء»،
مـضـيـفــا« :وف ــي الــوقــت نـفـســه ،بــدأت
الصني بالفعل هذا ،كما بدأت روسيا
بتشكيل قــوات الفضاء .ولكن لدينا
نـحــن أكـثــر ال ـنــاس روع ــة فــي الـعــالــم،
ونحن ننتج أفضل املـعــدات ،ولدينا
أفضل الصواريخ والدبابات والسفن
وقت سابق ،أعلنت
في العالم» .وفي
ٍ
اإلدارة األميركية إنشاء نوع منفصل
مــن ال ـقــوات ،هــي ق ــوات الـفـضــاء ومع
ذلك ،لم يتم تخصيص تمويل خاص
لــه فــي ميزانية الــدفــاع املـقـ ّـرة للسنة
املالية .2019
(األخبار ،أ ف ب)
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 -1عــائ ـلــة س ـيــاســي يــونــانــي راحـ ــل –  -2خـلـيــل ال ـلــه وأبـ ــو املــؤم ـنــن وأبـ ــو اسـحــق
وإس ـمــاع ـيــل – ج ــرذ بــاألجـنـبـيــة –  -3ف ـقــرة ف ــي إتـفــاقـيــة – مـقـيــاس مـســاحــة – من
الـحـيــوانــات –  -4للتفسير – ضــد خير – يـجــري فــي ال ـعــروق –  -5جــزيــرة قبرص
باألجنبية –  -6دولة أفريقية – صفة نظام إجتماعي إقتصادي سياسي قائم على
ّ
ّ
السيد والـتــابــع –  -7رقــد – مــن األزه ــار – أصفر
ينظم العالقة بــن
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ّ
باألجنبية –  -8نعم بالروسية – ُتعب وأعيا ُ – مكابرة وتصلب الــرأي –  -9مدينة
أثرية في مصر بمحافظة الجيزة تعرف أيضا ﺒ منف أو ممفيس – سقي النبات –
 -10حركة عصيان شعبي فلسطيني بدأ عام  1987في األراضي املحتلة
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 -1ممر مائي يصل البحر األحمر بخليج عــدن وبحر العرب –  -2ولــدي – أحرف
مـتـشــابـهــة –  -3نـقـيــض حــر – نـقـيــض ح ــرب – لــإس ـتــدراك –  -4مـتـُشــابـهــان – من
ّ
ـض –  -5خــاف ليلي – مــادة دمثة مطاطة تستخدم بنوع
املنبهات – ّ جــواب الــرفـ ّ
خاص كسدادة ألوعية شتى ُاو لدى صيادي األسماك –  -6مسكن الرهبان – مدينة
شمالي سويسرا على الرين تعرف أيضًا بإسم بازل – أول وتر –  -7ثرى – قلق وقلة
النوم – ّ
شدة وقساوة –  -8دولة عربية –  -9شريان الدم – كوكب مأهول –  -10بلدة
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«ك ـ ـ ــم مـ ــؤلـ ــم حـ ـ ـض ـ ــورك ف ـ ــي ال ـق ـل ــب
وغيابك عن العني»
فـ ــي ال ـ ــذك ـ ــرى ال ـس ـن ــوي ــة ال ـتــاس ـعــة
لرحيل أمنا الحبيبة.
الحاجة وسيله الشيخ يوسف الفقيه
أرملة املــرحــوم الحاج محمود زهر
الدين ّ
الجمال
ب ـن ــات ـه ــا :سـ ـل ــوى وزوج ـ ـهـ ــا سـلـيــم
الخليل
وفاء وزوجها املهندس حسني حاج ديب
فاطمة (في ميشيغن)
أحفادها :رانية الفقيه ،محمد صفا،
طارق الخليل ،يارا وعلي عاصي.
ـت
نــذكــرك دائ ـمــا فــي ص ـلــوات ـنــا ...أنـ ِ
الخالدة في قلوبنا إلى األبد.

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

مشاهير 2990

حلول الشبكة السابقة

 -1ستراسبورغ –  -2بودغوريتشا –  -3ان – مان – باس –  -4سيكار – شل –  -5تبوء – حلج
–  -6ولف – كفرحيم –  -7بيروت – يافا –  -8ور – زكام – تب –  -9الوس – عكا –  -10البترون

حل الشبكة 2989

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.

رقد على رجاء القيامة املرحوم
كرم فارس كرم
(أبو فارس)
زوجته ليلى شكري الحجار
ابنه الفنان فارس كرم
ابنته مــادونــا زوجــة طوني يوسف
الحلو وعائلتهما
أشقاؤه نبيل زوجته منتهى الحداد
وعائلتهما
ج ـ ــوزي ـ ــف زوجـ ـ ـت ـ ــه حـ ـبـ ـق ــة ش ـ ــداد
وعائلتهما
عائلة املرحوم ميشال
ش ـق ـي ـق ــات ــه ل ـي ـل ــى زوجـ ـ ـ ــة ج ــوزي ــف
قرداحي وعائلتهما
نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال زوجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة جـ ـ ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ـ ــف عـ ـب ــا
وعائلتهما
ن ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــوى زوج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ريـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــون عـ ـ ــون
وعائلتهما
وأنسباؤهم ينعونه اليكم
يحتفل بالصالة لراحة نفسه نهار
الثالثاء الواقع فيه  16تشرين االول
 2018ف ــي تـ ـم ــام الـ ـس ــاع ــة ال ــراب ـع ــة
بعد الظهر فــي كنيسة مــار مــارون
الرعائية ،جزين.
تـ ـقـ ـب ــل ال ـ ـت ـ ـع ـ ــازي ي ـ ــوم ـ ــي االث ـ ـنـ ــن
وال ـ ـث ـ ــاث ـ ــاء 15و 16ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري فــي
صــالــون كنيسة مــار م ــارون ،جزين
من الساعة العاشرة صباحًا ولغاية
ً
مساء .ونهار االربعاء 17
السادسة
الجاري في صالون كنيسة القديسة
ريـ ـ ـت ـ ــا ،ح ـ ــرش تـ ــابـ ــت م ـ ــن ال ـس ــاع ــة
الـحــاديــة عـشــرة قبل الظهر ولغاية
ً
مساء.
السابعة

رقد على رجاء القيامة
في الواليات املتحدة األميركية
في  ٥تموز ٢٠١٨
املأسوف عليه
الدكتور نديم فريد فليحان
تـقــام خــدمــة ص ــاة تــذكــاريــة لــه في
الكنيسة اإلنجيلية  -رياض الصلح
 م ـقــابــل ال ـس ــراي ــا ال ـح ـكــوم ـيــة يــوماالث ـن ــن  ١٥ت ـشــريــن األول الـســاعــة
الخامسة بعد الظهر.
تقبل التعازي في قاعة شارل سعد
في الكنيسة اإلنجيلية بعد خدمة
الصالة مباشرة.

2990 sudoku

كلمات متقاطعة 2 9 9 0
5

العالم

19

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ّ
ولقب بشاعر
شاعر مصري ذائع الصيت ( )1932-1872عاصر أحمد شوقي
النيل وشاعر الشعبُ .ولد على منت سفينة من أب مصري وأم تركية
إعداد
نعوم
مسعود

 = 7+2+3+4منطقة أثرية في اليمن ■  = 7+5+1+6مالح ■ = 11+8+10+9
غرام وجنون العشق

حل الشبكة الماضية :جايمس فرانكو

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
تـ ـعـ ـل ــن كـ ـ ـه ـ ــرب ـ ــاء ل ـ ـب ـ ـنـ ــان بـ ـ ـ ــأن م ـه ـلــة
تـقــديــم ال ـع ــروض الـعــائــد للتعاقد مع
استشاري للمساعدة في ادارة مشروع
م ـقــدمــي خ ــدم ــات ال ـت ــوزي ــع ،مــوضــوع
اسـ ـت ــدراج ال ـع ــروض رق ــم ث4د5190/
تــاريــخ  ،2018/5/22قــد م ــددت لغاية
يــوم الجمعة  2018/11/9عند نهاية
الـ ـ ــدوام الــرس ـمــي ال ـســاعــة  11:00قبل
الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
العروض املذكور اعاله الحصول على
نسخة من دفتر الشروط من مصلحة
ال ــدي ــوان ـ ـ ـ ام ــان ــة ال ـس ــر ـ ـ ـ ال ـطــابــق 12
(غ ــرف ــة  ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء لـبـنــان
ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر وذل ــك لـقــاء مبلغ قــدره
 /250 000/ل.ل( .مــائ ـتــي وخـمـســون
الف ليرة لبنانية).
علما بــأن العروض التي سبق وتقدم
ب ـهــا ب ـعــض امل ــوردي ــن ال تـ ــزال ســاريــة
املـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــول ومـ ـ ـ ــن امل ـ ـم ـ ـكـ ــن فـ ـ ــي م ـط ـلــق
االحــوال تقديم عــروض جديدة افضل
للمؤسسة.
تسلم ال ـعــروض بــالـيــد ال ــى أمــانــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/10/10
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2086
إعالن
ت ـجــري املــديــريــة ال ـعــامــة لــأمــن الـعــام
مناقصة عمومية (محاولة أولــى) في
تـمــام الـســاعــة الـتــاسـعــة والـنـصــف من
يوم الثالثاء الواقع فيه ،2018/11/06
وذلك في قاعة املناقصات في املديرية
العامة لألمن العام – املبنى املركزي رقم
 /3/الطابق الثالث ،لتلزيم بطاريات
( upsغب الطلب) لعام  2018موضوع
دفـتــر ال ـشــروط االداريـ ــة الـخــاصــة رقــم
/340م ل تاريخ .2018/10/05
ي ـم ـكــن ل ـل ــراغ ـب ــن االش ـ ـتـ ــراك ف ــي ه ــذه
املناقصة العمومية ،اإلطالع واستالم
دفتر الشروط املذكور أعاله في دائرة
املــال والـعـتــاد – شعبة التلزيم ،خالل
أوق ــات ال ــدوام الــرسـمــي ،على أن ّ
تقدم
ال ـع ــروض فــي مـهـلــة أقـصــاهــا الـســاعــة
الرابعة عشرة من آخر يوم عمل يسبق
مــوعــد املـنــاقـصــةُ ،
ويــرف ــض كــل عــرض
يصل بعد هذا التاريخ.
م ــاح ـظ ــة :إذا ص ـ ــادف ن ـه ــار الـتـلــزيــم
املذكور أعاله يوم عطلة رسمي ،يعتبر
يــوم العمل ال ــذي يليه مــوعـدًا لجلسة
التلزيم.
مدير عام األمن العام
عنه  /رئيس مكتب الشؤون االدارية
العميد الياس البيسري
التكليف 2093
إعالن
ت ـجــري املــديــريــة ال ـعــامــة لــأمــن الـعــام
مناقصة عمومية (محاولة أولــى) في
تـمــام الـســاعــة الـعــاشــرة والـنـصــف من
يوم الثالثاء الواقع فيه ،2018/11/06

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة البنغالدشية
ROZINA BEGUM HASAN ALI
م ــن ع ـن ــد م ـخ ــدوم ـه ــا ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـن ـهــا ش ـي ـئــا اإلتـ ـص ــال على
الرقم 03/581579
غادر العمال البنغالدشيون
MD MAMUN NAZI
MD ABDUL KALA
MD NUR ISLAM FAKIR
م ــن ع ـنــد م ـخ ــدوم ـه ــم ,ال ــرج ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـنـهــم شـي ـئــا اإلتـ ـص ــال على
الرقم 70/987979

وذلك في قاعة املناقصات في املديرية
العامة لألمن العام – املبنى املركزي رقم
 /3/الطابق الثالث ،لتلزيم تجهيزات
معلوماتية لعام  2018موضوع دفتر
الشروط االداريــة الخاصة رقم /353م
ل تاريخ .2018/10/11
ي ـم ـكــن ل ـل ــراغ ـب ــن اإلش ـ ـتـ ــراك ف ــي ه ــذه
املناقصة العمومية ،اإلطالع واستالم
دفتر الشروط املذكور أعاله في دائرة
املــال والـعـتــاد – شعبة التلزيم ،خالل
أوق ــات ال ــدوام الــرسـمــي ،على أن ّ
تقدم
ال ـع ــروض فــي مـهـلــة أقـصــاهــا الـســاعــة
الرابعة عشرة من آخر يوم عمل يسبق
مــوعــد املـنــاقـصــةُ ،
ويــرف ــض كــل عــرض
يصل بعد هذا التاريخ.
م ــاح ـظ ــة :إذا ص ـ ــادف ن ـه ــار الـتـلــزيــم
املذكور أعاله يوم عطلة رسمي ،يعتبر
يــوم العمل ال ــذي يليه مــوعـدًا لجلسة
التلزيم.
مدير عام األمن العام
عنه  /رئيس مكتب الشؤون االدارية
العميد الياس البيسري
التكليف 2093
إعالن
ت ـجــري املــديــريــة ال ـعــامــة لــأمــن الـعــام
م ـنــاق ـصــة ع ـمــوم ـيــة (م ـح ــاول ــة أولـ ــى)
فـ ــي تـ ـم ــام الـ ـس ــاع ــة ال ـ ـحـ ــاديـ ــة ع ـش ــرة
وال ـن ـص ــف م ــن ي ـ ــوم الـ ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع
ف ـي ــه  ،2018/11/06وذلـ ـ ــك ف ــي قــاعــة
املناقصات في املديرية العامة لألمن
ال ـ ـعـ ــام – املـ ـبـ ـن ــى امل ـ ــرك ـ ــزي رقـ ـ ــم /3/
الطابق الـثــالــث ،لتلزيم رش املبيدات
ل ـع ــام  2019م ــوض ــوع دف ـت ــر ال ـش ــروط
االداريــة الخاصة رقم /357م ل تاريخ
.2018/10/11
ي ـم ـكــن ل ـل ــراغ ـب ــن اإلش ـ ـتـ ــراك ف ــي ه ــذه
املناقصة العمومية ،اإلطالع واستالم
دفتر الشروط املذكور أعاله في دائرة
املــال والـعـتــاد – شعبة التلزيم ،خالل
أوق ــات ال ــدوام الــرسـمــي ،على أن ّ
تقدم
ال ـع ــروض فــي مـهـلــة أقـصــاهــا الـســاعــة
الرابعة عشرة من آخر يوم عمل يسبق
مــوعــد املـنــاقـصــةُ ،
ويــرف ــض كــل عــرض
يصل بعد هذا التاريخ.
م ــاح ـظ ــة :إذا ص ـ ــادف ن ـه ــار الـتـلــزيــم
املذكور أعاله يوم عطلة رسمي ،يعتبر
يــوم العمل ال ــذي يليه مــوعـدًا لجلسة
التلزيم.
مدير عام األمن العام
عنه  /رئيس مكتب الشؤون االدارية
العميد الياس البيسري
التكليف 2093
إعالن
ت ـجــري املــديــريــة ال ـعــامــة لــأمــن الـعــام
مناقصة عمومية (محاولة أولــى) في
تمام الساعة التاسعة من يوم الثالثاء
ال ــواق ــع فـيــه  ،2018/11/06وذل ــك في
قــاعــة املـنــاقـصــات فــي املــديــريــة العامة
لألمن العام – املبنى املركزي رقم /3/
الطابق الثالث ،لتلزيم خــوذ دراجــات
نـ ــاريـ ــة ل ـ ـعـ ــام  2018مـ ــوضـ ــوع دف ـت ــر
الشروط االداريــة الخاصة رقم /351م
ل تاريخ .2018/10/09
ي ـم ـكــن ل ـل ــراغ ـب ــن اإلش ـ ـتـ ــراك ف ــي ه ــذه
املناقصة العمومية ،اإلطالع واستالم
دفتر الشروط املذكور أعاله في دائرة
املــال والـعـتــاد – شعبة التلزيم ،خالل
أوق ــات ال ــدوام الــرسـمــي ،على أن ّ
تقدم
ال ـع ــروض فــي مـهـلــة أقـصــاهــا الـســاعــة
الرابعة عشرة من آخر يوم عمل يسبق
مــوعــد املـنــاقـصــةُ ،
ويــرف ــض كــل عــرض
يصل بعد هذا التاريخ.
م ــاح ـظ ــة :إذا ص ـ ــادف ن ـه ــار الـتـلــزيــم
املذكور أعاله يوم عطلة رسمي ،يعتبر
يــوم العمل ال ــذي يليه مــوعـدًا لجلسة
التلزيم.
مدير عام األمن العام
عنه  /رئيس مكتب الشؤون االدارية
العميد الياس البيسري
التكليف 2093
إعالن
ت ـج ــري ال ـج ــام ـع ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة م ــزاي ــدة
عـمــومـيــة لـتـلــزيــم اسـتـثـمــار اسـتــراحــة
ك ـل ـيــة ال ـع ـل ــوم االق ـت ـص ــادي ــة  -وادارة

االعـ ـ ـم ـ ــال  -ال ـ ـفـ ــرع الـ ـث ــال ــث  -ال ـق ـب ــة -
ط ــراب ـل ــس ع ـل ــى اسـ ـ ــاس س ـع ــر يـقــدمــه
العارض ،في االدارة املركزية للجامعة
اللبنانية املبنى الزجاجي  -املتحف.
ي ــوم الـخـمـيــس ب ـتــاريــخ 2018/11/8
الساعة 15.30
تقدم الـعــروض لالشتراك في املزايدة
الـعـمــومـيــة وف ــق دف ـتــر ال ـش ــروط ال ــذي
يمكن الحصول عليه لدى أمينة السر
السيدة فاطمه علم الدين.
تقدم طلبات االشتراك الى قلم الدائرة
االداري ــة املشتركة في االدارة املركزية
قبل الـســاعــة الثانية عـشــرة ظـهـرًا من
اخـ ــر يـ ــوم ع ـمــل يـسـبــق ال ـي ــوم امل ـحــدد
الجراء املزايدة.
بيروت في  - 9تشرين االول 2018
رئيس الجامعة اللبنانية
فؤاد ايوب
التكليف 2067
إعالن
ت ـجــري الـجــامـعــة الـلـبـنــانـيــة مناقصة
ع ــام ــة ل ـت ـلــزيــم مـ ـ ــواد وادوات طـبـيــة،
لصالح كلية طب االسنان على اساس
س ـع ــر ي ـق ــدم ــه الـ ـ ـع ـ ــارض ،فـ ــي االدارة
املــركــزيــة لـلـجــامـعــة الـلـبـنــانـيــة املبنى
الزجاجي  -املتحف.
يـ ــوم الـ ـث ــاث ــاء ب ـت ــاري ــخ 2018/11/6
الساعة 15.30
تقدم العروض لالشتراك في املناقصة
العامة وفق دفتر الشروط الذي يمكن
الـحـصــول عليه ل ــدى أم ــن ســر الكلية
السيدة فاديا عساف  /الحدث  -مدينة
الرئيس رفيق الحريري الجامعية.
تقدم طلبات االشتراك الى قلم الدائرة
االداري ــة املشتركة في االدارة املركزية
قبل الـســاعــة الثانية عـشــرة ظـهـرًا من
اخـ ــر يـ ــوم ع ـمــل يـسـبــق ال ـي ــوم امل ـحــدد
الجراء املناقصة.
بيروت في  - 9تشرين االول 2018
رئيس الجامعة اللبنانية
فؤاد ايوب
التكليف 2070
إعالن
ت ـجــري الـجــامـعــة الـلـبـنــانـيــة مناقصة
ع ــام ــة لـتـلــزيــم ت ـقــديــم مـ ــواد مـخـبــريــة،
لصالح كلية الصحة الـعــامــة  -الفرع
ال ـ ـثـ ــالـ ــث عـ ـل ــى اسـ ـ ـ ــاس سـ ـع ــر ي ـق ــدم ــه
العارض ،في االدارة املركزية للجامعة
اللبنانية املبنى الزجاجي  -املتحف.
يـ ــوم الـ ـث ــاث ــاء ب ـت ــاري ــخ 2018/11/6
الساعة 15.30
تقدم العروض لالشتراك في املناقصة
العامة وفق دفتر الشروط الذي يمكن
ال ـح ـص ــول عـلـيــه ل ــدى أم ــن س ــر كلية
الصحة العامة  -الفرع الثالث  -السيدة
سهام جرجس.
تقدم طلبات االشتراك الى قلم الدائرة
االداري ــة املشتركة في االدارة املركزية
قبل الـســاعــة الثانية عـشــرة ظـهـرًا من
اخـ ــر يـ ــوم ع ـمــل يـسـبــق ال ـي ــوم امل ـحــدد
الجراء املناقصة.
بيروت في  - 10تشرين االول 2018
رئيس الجامعة اللبنانية
فؤاد ايوب
التكليف 2088
إعالن
تعلن كهرباء لبنان بــأن مهلة تقديم
ال ـعــروض الـعــائــد لتكليف اسـتـشــاري
العـ ــداد دف ـتــر ش ــروط الن ـش ــاء كــابــات
ت ــوت ــر ع ــال ــي ه ــوائ ـي ــة  220ك.ف .مــن
ضـ ـم ــن املـ ـخـ ـط ــط ال ـت ــوج ـي ـه ــي لـلـنـقــل
املرحلة االولى  ،2023 - 2017موضوع
اس ـتــدراج ال ـعــروض رقــم ث4د11491/
تــاريــخ  ،2017/11/8قــد م ــددت لغاية
يوم الجمعة  2018/11/16عند نهاية
الدوام الرسمي الساعة .11:00
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
العروض املذكور اعاله الحصول على
نسخة من دفتر الشروط من مصلحة
ال ــدي ــوان ـ ـ ـ ام ــان ــة ال ـس ــر ـ ـ ـ ال ـطــابــق 12
(غ ــرف ــة  ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء لـبـنــان
ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر وذل ــك لـقــاء مبلغ قــدره
 /50 000/ل.ل.
علما بــأن العروض التي سبق وتقدم

ب ـهــا ب ـعــض امل ــوردي ــن ال تـ ــزال ســاريــة
املـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــول ومـ ـ ـ ــن امل ـ ـم ـ ـكـ ــن فـ ـ ــي م ـط ـلــق
االحــوال تقديم عــروض جديدة افضل
للمؤسسة.
تسلم ال ـعــروض بــالـيــد ال ــى أمــانــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/10/10
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2075
إعالن
تـعـلــن كـهــربــاء لـبـنــان عــن رغـبـتـهــا في
إجراء استدراج عروض لتنفيذ اشغال
تأهيل االنشاءات البحرية (السنسول)
في معمل الذوق الحراري.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
العروض املذكور اعاله الحصول على
نسخة من دفتر الشروط من مصلحة
ال ــدي ــوان ـ ـ ـ ام ــان ــة ال ـس ــر ـ ـ ـ ال ـطــابــق 12
(غ ــرف ــة  ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء لـبـنــان
ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر وذل ــك لـقــاء مبلغ قــدره
/1 000 000/ل.ل.
ت ـس ـل ــم الـ ـ ـع ـ ــروض ب ــالـ ـي ــد إلـ ـ ــى ام ــان ــة
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في 2018/11/30
عـنــد نـهــايــة الـ ـ ــدوام الــرس ـمــي الـســاعــة
 11:00قبل الظهر.
بيروت في 2018/10/12
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2096
إعالن
ت ـع ـلــن مــؤس ـســة ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان أنـهــا
وضـ ـع ــت قـ ـي ــد ال ـت ـح ـص ـي ــل ال ـف ــوات ـي ــر
امل ـ ـتـ ــأخـ ــرة ال ـ ـتـ ــي ل ـ ــم ت ـ ـسـ ــدد ل ـل ـج ـبــاة
وال ـع ــائ ــدة ال ــى دائ ـ ــرة ع ـش ـقــوت وذل ــك
لغاية اصدار  2018 /4توتر منخفض.
فـعـلــى امل ـش ـتــركــن ال ــذي ــن ل ــم ي ـس ــددوا
ف ــواتـ ـي ــره ــم املـ ـ ــذكـ ـ ــورة ،امل ـ ـب ـ ــادرة ال ــى
تـســديــدهــا ف ــي ال ــدائ ــرة املـعـنـيــة خــال
م ـه ـلــة اسـ ـب ــوع ــن مـ ــن ت ــاريـ ـخ ــه تـحــت
طائلة قطع الـتـيــار الكهربائي عنهم،
واتـ ـخ ــاذ ال ـتــداب ـيــر الـنـظــامـيــة بحقهم
والتي تصل الى الغاء اشتراكاتهم.
ملزيد من التفاصيل يمكن للمشتركني
االطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ع ـ ـ ـلـ ـ ــى م ـ ـ ــوق ـ ـ ــع امل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة
االلكتروني.
ي ـع ـت ـبــر ه ـ ــذا اإلع ـ ـ ــان ب ـم ـثــابــة تـبـلـيــغ
شخصي.
بيروت في 2018/10/9
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
كمال الحايك
التكليف 2077
مناقصة عامة
رقم /4536م ع إ /م م3/
ال ـســاعــة ال ـتــاس ـعــة م ــن ن ـه ــار ال ـثــاثــاء
الــواقــع فــي  2018/11/6تـجــري وزارة
الـ ــدفـ ــاع ال ــوط ـن ــي  -امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
ل ــادارة  -مصلحة الهندسة فــي قاعة
املـنــاقـصــات الـكــائـنــة فــي مبنى عفيف
معيقل  -اول طــريــق الـحــدت مناقصة
عامة لتلزيم :عتاد لتركيب كاميرات
مراقبة لصالح الجيش.
م ـ ــوض ـ ــوع دف ـ ـتـ ــر ال ـ ـ ـشـ ـ ــروط الـ ـخ ــاص
رق ــم  /1984م ع إ /م ه ـ ـ ــ/د ع تــاريــخ
.2018/10/8
يمكن ملن يرغب االشتراك في املناقصة
العامة هذه االطالع على دفتر الشروط
ال ـخــاص فــي املــديــريــة الـعــامــة ل ــادارة
 مصلحة الهندسة فــي مبنى عفيفمعيقل خالل اوقات الدوام الرسمي.
ت ــرس ــل الـ ـع ــروض بــال ـبــريــد املـضـمــون
املغفل الى العنوان التالي:
وزارة الدفاع الوطني  -املديرية العامة
لــادارة  -مصلحة املالية  -مكتب عقد
النفقات  -اليرزة.
يجب ان تصل عروض املتعهدين قبل
ال ـســاعــة الـثــانـيــة ع ـشــرة م ــن آخ ــر يــوم

عمل يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليررزة في 2018/10/11
اللواء الركن مالك شمص
املدير العام لالدارة
التكليف 2089
إعـالن مناقصة عمومية
تـ ـ ـج ـ ــري املـ ـصـ ـلـ ـح ــة الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة ل ـن ـهــر
الليطاني مناقصة عمومية وفق دفتر
ال ـشــروط الـخــاص ل ـ "تـقــديــم يــد عاملة
مختلفة لزوم اعمال املصلحة الوطنية
لـنـهــر الـلـيـطــانــي لـلـعــام  ."2019يمكن
االط ـ ـ ــاع ع ـل ــى م ـل ــف ال ـت ـل ــزي ــم وتـسـلــم
نـسـخــة ع ـنــه ض ـمــن الـ ـ ــدوام ف ــي مكتب
م ـص ـل ـحــة ال ـص ـف ـق ــات ف ــي ش .ب ـش ــاره
الـ ـخ ــوري ،ب ـنــايــة غ ـنــاجــه ،ط 4مـقــابــل
دفع مبلغ  /1.000،000/ل.ل .نقدًا إلى
صـ ـن ــدوق امل ـص ـل ـحــة .تـ ـق ـ َّـدم ال ـع ــروض
بــالـيــد إل ــى الـقـلــم امل ــرك ــزي حـتــى ظهر
يـ ــوم االثـ ـن ــن  ،2018/11/05وتـفــض
ف ــي ج ـل ـســة عـلـنـيــة ال ـس ــاع ــة ال ـعــاشــرة
من صباح اليوم التالي على العنوان
أعاله.
رئيس مجلس االدارة /مدير عام
املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
د .سامي علوية
التكليف 2079
دعوة من الهيئة االدارية (اللجنة
لجمعية ّ
ّ
خرجي وقدامى مدرسة
التنفيذية)
لويز فكمان
ّ
لجمعية
تــدعــو األعـ ـض ــاء املـنـتـسـبــن
خ ـ ـ ـ ّـرج ـ ـ ــي وقـ ـ ـ ــدامـ ـ ـ ــى م ـ ـ ــدرس ـ ـ ــة ل ــوي ــز
فـكـمــان لـحـضــور إج ـت ـمــاع غـيــر عــادي
واس ـت ـث ـنــائــي لـلـهـيـئــة ال ـع ـ ّ
ـام ــة امل ـح ـ ّـدد
نهار االربعاء الواقع فيه 2018/10/24
الـ ـس ــاع ــة ال ـ ـسـ ــادسـ ــة م ـ ـسـ ـ ً
ـاء فـ ــي م ـق ـ ّـر
املـ ــدرسـ ــة ف ــي بـ ـي ــروت  -ب ـ ـ ــدارو وذل ــك
ّ
اإلداري ـ ـ ـ ــة
إلنـ ـتـ ـخ ــاب أع ـ ـضـ ــاء ال ـه ـي ـئ ــة
الجديدة.
ّ
ّ
اإلداريـ ــة أن آخــر موعد
وتــذكــر الهيئة
ل ـق ـبــول ط ـل ـبــات ال ـت ــرش ـي ــح ،ه ــو نـهــار
الجمعة الواقع في  ،2018/10/19على
البريد اإللكترونيanciens@clw.edu. :
.lb
ّ
في حال لم يكتمل النصاب القانوني
ثان
في هذا اإلجتماع سيعقد اجتماع ٍ
يــوم االثنني الــواقــع فيه 2018/10/29
ال ـس ــاع ــة ال ـس ــادس ــة مـ ـس ـ ً
ـاء ف ــي امل ـكــان
ّ
قانونيًا بمن حضر.
نفسه ويكون
الهيئة اإلدارية (اللجنة التنفيذية)
عنها الرئيس :ن .غنطوس
إعالن
تــدعــو مـحـكـمــة االيـ ـج ــارات ف ــي صـيــدا
امل ـ ــدع ـ ــى ع ـل ـي ـه ــا اي ـ ـمـ ــن مـ ـنـ ـي ــر ب ـي ـهــم
لـلـحـضــور ال ــى قـلــم املـحـكـمــة السـتــام
نسخة عن استحضار الدعوى وكافة
اوراق الدعوى رقم  2018/293املقدمة
مـ ــن املـ ــدعـ ــن م ـح ـم ــد حـ ـس ــن ن ـحــولــي
ورفاقه ضد املدعى عليها ايمن منير
بـ ـيـ ـه ــم ب ـ ـمـ ــوضـ ــوع اسـ ـ ـق ـ ــاط م ـ ــن حــق
التمديد والجواب خالل مهلة  15يومًا
مــن النشر واالي ـعــاز الــى ابــاغــك كافة
اوراق الــدعــوى بواسطة اللصق على
ل ــوح ــة اع ــان ــات امل ـح ـك ـمــة بــاسـتـثـنــاء
الحكم النهائي.
رئيس القلم
حسني حمود
إعالن
قرر القاضي العقاري في النبطية بناء
للقرار  2018/13إعادة تكوين صحيفة
للعقار  2051منطقة حــداثــا العقارية
بالطريقة القضائية وتكليف الخبير
حسني زين واملساعد القضائي إيناس
شــام ـيــة بــال ـك ـشــف ع ـلــى ال ـع ـق ــار نـهــار
ال ـس ـبــت  2018/11/3وت ـح ــدي ــد نـهــار
االرب ـع ــاء  2018/12/5مــوع ـدًا لجلسة
املـحــاكـمــة ول ـكــل ذي مـصـلـحــة أو حق
بتقديم اعتراضه ضمن املهلة املمتدة
حتى تاريخ جلسة املحاكمة.
رئيس قلم املحكمة العقارية
محمد جمعة
تبليغ استثنائي
تدعو محكمة شحيم املنفردة الناظرة

ب ـق ـض ــاي ــا األمـ ـ ـ ــور امل ـس ـت ـع ـج ـلــة غــرفــة
الـقــاضــي مــايــا غ ــازي عــويــدات املــدعــى
عليها ميشلني الـحــداد السـتــام كافة
أوراق الدعوى رقــم  2018/124املقامة
م ــن امل ــدع ـي ــة ال ــره ـب ــان ـي ــة الـبــاسـيـلـيــة
املخلصية  -دي ــر املـخـلــص بموضوع
اخ ـ ــاء م ــزرع ــة ال ـ ـبـ ــذاق ال ـق ــائ ـم ــة عـلــى
ال ـع ـق ــار رقـ ــم  58ديـ ــر امل ـخ ـل ــص وذل ــك
خ ــال ال ـ ــدوام الــرسـمــي وض ـمــن املهلة
القانونية البالغة عـشــرون يــومــا واال
ً
اع ـت ـب ــرت م ـب ـل ـغــة أص ـ ـ ــوال واع ـت ـب ــر كــل
تبليغ لك في قلم املحكمة صحيحًا.
رئيس الكتبة
طليع شحادة
إعالن
ط ـ ـلـ ــب امل ـ ـس ـ ـتـ ــدعـ ــي ت ـص ـح ـي ــح اس ـم ــه
ف ــي ال ـع ـق ــار رقـ ــم  256امل ـ ـجـ ــادل حـيــث
ورد اسـ ـم ــه م ـح ـم ــد حـ ـس ــن ع ــواض ــة
والصحيح هو حسني محمد عواضة
واثبات بياناته الشخصية.
القاضي العقاري
محمد الحاج علي
إعالن
عن القاضي العقاري في النبطيه
طلب حسني احمد حـجــازي بالوكالة
عن حسن نعيم مرعي بصفته مشتري
ك ــام ــل الـ ـعـ ـق ــار رق ـ ــم  145ال ـغ ـن ــدوري ــه
شهادة قيد بدل ضائع للعقار أعاله.
رئيس قلم املحكمة العقارية في
النبطية
محمد اسماعيل جمعة
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب أحـمــد سليمان عــزالــديــن ملوكله
يوسف محمد تاج الدين سند تمليك
بدل ضائع للعقار  605حنويه.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب شــريــف حسني محسن بوكالته
عــن رض ــا الـعـبــد رض ــا ملــوكـلـتــه تركيه
احـمــد زرق ــط سـنــد تمليك ب ــدل ضائع
للعقار  380طرفلسيه.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب سهيل علي فردون ملوكله محمد
علي فردون سندي تمليك بدل ضائع
للعقارين  1344و 1058العباسية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـ ـل ــب س ـم ـي ــر ت ــوفـ ـي ــق ك ـ ـ ــردي ملــوك ـلــه
موسى قاسم ناجي سند تمليك بدل
ضائع للقسم  12من العقار  1620برج
الشمالي.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـلــب ح ـســن م ـح ـمــود ده ـي ـنــي ملــوكـلــه
عباس محمود برجي سند تمليك بدل
ضائع للعقار  281الرماديه.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طـ ـل ــب ان ـ ـط ـ ــون مـ ـخ ــائـ ـي ــل ال ـس ـي ــوف ــي
(س ـ ـ ـ ـ ــوري) ملـ ــورثـ ــه م ـخ ــائ ـي ــل انـ ـط ــون
السيوفي (سوري) سندي تمليك بدل
عن ضائع عن حصة مورثه بالعقارين

 2396و 3787منطقة االشرفيه.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
ط ـل ــب ح ـس ــن اح ـم ــد ج ــزي ـن ــي ملــوكـلـيــه
ح ـســن مـحـمــد عـجـمــي وزي ـن ــب احـمــد
فـ ــواز س ـن ــدي تـمـلـيــك ب ــدل ع ــن ضــائــع
بــالـقـســم  13مــن الـعـقــار  1045منطقة
زقاق البالط.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلب رهج محمد سوبره بوكالته عن
يـســر ابــراه ـيــم ج ـلــول وكـيـلــة ابــراهـيــم
عبد الــرحـمــن جـلــول سند تمليك بدل
عــن ضــائــع عــن حـصــة  /ابــراهـيــم عبد
الرحمن جـلــول بالعقار  3534منطقة
املزرعة.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن ألمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طـ ـل ــب عـ ـب ــدالـ ـل ــه م ـح ـم ــد حـ ـس ــن (رق ـ ــم
ال ـضــري ـبــي  )1742630ملــوك ـلــه يـعــرب
علي الطقش سند تمليك بــدل ضائع
بالعقار  228بيت -شاما.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن ألمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طـلــب ج ــورج يــوســف مـنـصــور لنفسه
س ـن ــدات تـمـلـيــك ب ــدل ضــائــع بحصته
بــال ـع ـقــارات  3450 ،1255 ،4342رأس
بعلبك السهل.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن ألمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
ط ـلــب ج ــال ع ـلــي ش ـمــس ال ــدي ــن (رق ــم
الـضــريـبــي  )2429776مل ــورث موكلته
عدنان تنال حمادة سندي تمليك بدل
ضائع بحصته بالعقارين  832و3065
قسم  6الهرمل.

للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن ألمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
ط ـل ــب يـ ــوسـ ــام ن ـج ـي ــب قـ ـ ـ ــازان مل ــورث ــه
نجيب صليبي قـ ــازان سـنــدي تمليك
ب ــدل ضــائــع بحصته بــالـعـقــاريــن 149
و 403طليا.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن ألمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طـ ـل ــب حـ ـس ــن عـ ـل ــي ال ـح ـس ـي ـن ــي رق ــم
الضريبي ( )2735139مل ــورث موكليه
السيد محمد بن علي الحسيني سند
تمليك ب ــدل ضــائــع بحصته بالعقار
 2895شمسطار.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن ألمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب علي محمد الطفيلي لنفسه سند
تمليك ب ــدل ضــائــع بحصته بالعقار
 1825طاريا.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن صادر عن الغرفة االبتدائية الثالثة
في الشمال
بالدعوى رقم 2018/145
موجه الــى املستدعى ضــدهــم :جميلة
ومحسن وبــوال يوسف عزيز طنوس
وب ـ ــاخ ـ ــوس واس ـ ـمـ ــا وعـ ــزيـ ــز ي ــوس ــف
ً
ط ـ ـن ـ ــوس ،م ـ ــن ب ـ ـلـ ــدة ط ـ ـ ـ ـ ــورزا أص ـ ـ ــا،
ومجهولي محل االقامة حاليًا.
ت ـ ــدع ـ ــوك ـ ــم هـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة الس ـ ـتـ ــام
االسـتــدعــاء ومرفقاته املــرفــوع ضدكم
م ـ ــن املـ ـسـ ـت ــدع ــي يـ ــوسـ ــف ن ـع ـم ــة ال ـل ــه
نـعـمــة ال ـل ــه بــوكــالــة امل ـحــامــي ان ـط ــوان
ك ـ ــرم ،ب ــدع ــوى ازالـ ـ ــة ال ـش ـي ــوع امل ـقــامــة
على العقار رقــم  849من منطقة طرزا
ال ـع ـقــاريــة وذلـ ــك خ ــال مـهـلــة عـشــريــن
ي ــوم ــا م ــن ت ــاري ــخ ن ـش ــر ه ـ ــذا االع ـ ــان
واتخاذ مقام لكم يقع ضمن نطاق هذه
املحكمة واب ــداء مالحظاتكم الخطية
على الدعوى خالل مهلة خمسة عشر
يــومــا مــن تــاريــخ التبليغ ،واال يعتبر
كل تبليغ لكم لصقًا على باب املحكمة
صحيحًا ،باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة املضافة –
مصلحة العمليات – دائــرة خدمات الخاضعني ,املكلفني الــواردة أسمائهم في الجدول
أدنــاه للحضور إلى دائــرة التدقيق امليداني في مديرية الضريبة على القيمة املضافة,
مبنى وزارة املــالـيــة ,قــرب قصر الـعــدل  -شــارع كورنيش النهر -بـيــروت ،لتبلغ البريد
املــذكــور تجاه اســم كــل منهم خــال مهلة ثالثني يومًا مــن تــاريــخ نشر هــذا اإلع ــام ,وإال
ً
يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله,
علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف
شركة  999للخدمات ش م ل
سيتي بار ش.م.ل
قرقفي ترايدينغ
ج.ر.بتروليوم ش.م.م

رقم املكلف
2188524
1954779
2213000
1566702

رقم البريد املضمون
LB 180528437 RR
LB 180528454 RR
LB 180528539 RR
LB 180528729 RR
التكليف 2082

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة بعلبك
– الهرمل – دائرة التحصيل ،املكلفني الــواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور الى
مركز الدائرة الكائن في بعلبك -دورس مبنى مستشفى دار األمل سابقا لتبليغ البريد
املــذكــور تجاه إســم كل منهم خــال مهلة ثالثني يوما من تاريخ نشر هــذا اإلع ــام ،وإال
يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله،
علما أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
رقم البريد املضمون
إسم املكلف
رقم املكلف
RR192111011LB
شركة التنمية الزراعية والصناعية ش.م.م
3255
RR192111056LB
عامر احمد مرتضى
14573
RR192110679LB
اسماعيل محمد اسماعيل
32318
RR192110705LB
الشيخ فضل الله حسن دندش
85859
RR192110617LB
ابراهيم محمد علي اليحفوفي
124272
RR192111100LB
علي احمد املوسوي
192981
RR192111073LB
عبد الرحمن علي شحيتلي
231094
RR192110909LB
ذو الفقار محمد طراف
242613
RR192502485LB
مصطفى احمد حيدر
249495
RR192110926LB
رعد يوسف رعد
430359
RR192110988LB
سامي البير منصور
566749
RR192110736LB
بسام عقاب شلحة
588706
RR192502525LB
منير علي موسوي
591757
RR192111113LB
علي جودت فرحات
598071
RR192110930LB
رفيق علي الطقش
620806
RR192110625LB
ابراهيم محمود العصيدة
636014
RR192110869LB
حسن صبحي جعفر
639436
RR192110886LB
حسني حسن شريف
644515
RR192110651LB
اديب طعان حاج سليمان
662555
RR192111232LB
فاطمة حسني سعيد
671868
RR192111135LB
علي فارس يزبك
876676
RR192502423LB
محمد ضاهر يزبك
877221
RR192110665LB
اسعد موسى املوسوي
878420
RR192111215LB
غازي محمد حمود
880538
RR192111025LB
شركة بعلبك لالنماء السياسي ش.م.ل.
883048
RR192110719LB
الفة حسن الزين
886730
RR192111250LB
فوزية حسني سليمان
889435
RR192111201LB
علي مهدي حسن ايوب
890604
RR192110890LB
حسني حسن شريف
893220
RR192110838LB
حسن ابراهيم عثمان
895599
RR192502560LB
هاني علي ديب عواضة
897254
RR192110824LB
حبيب محمد الجوهري
898496
RR192111161LB
علي محمد شقير
912041
RR192111144LB
علي محسن كنعان
1045794
RR192111087LB
عجاج مرشد الحاج سليمان
1068848
RR192110991LB
سميحه سعيد باشا سليمان حيدر
1080695
RR192502511LB
مصطفى عبدالله مرتضى
1174359
RR192110943LB
ريما غالب جمال الدين
1176897
RR192502410LB
محمد حسني ناصر الحسيني
1184714
RR192502573LB
هال حسني الحسيني
1184718
RR192111189LB
علي مرهج جعفر
1200567
RR192111246LB
فهدة محمود ديبو شيخاني
1213406
RR192502556LB
نديم فايز حرب
1218201
RR192110648LB
احمد شهاب طليس
1240881
RR192111095LB
عصام رياض الطفيلي
1310483
RR192110815LB
حبيب حسن كنعان
1353366
RR192110807LB
حاتم حسني شريف
1377516
RR192110767LB
جعفر يوسف املوسوي
1406105
RR192502471LB
محمود منير املولى
1425622
RR192110798LB
جوزف سامي منصور
1440081
RR192111158LB
علي محمد رعد
1453008
RR192110740LB
بالل حيدر همدر
1490950
RR192110965LB
زكريا قاسم حمزة
1550103
RR192110872LB
حسن علي شحيتلي
1587258
RR192110912LB
رافع حسني حماده
1606272
RR192110841LB
حسن حسني هزيمه
2149089
RR190672549LB
صبحي حسني الرشعيني
2197589
RR192110974LB
زينب يوسف عباس
2206909
RR192110957LB
زاهي علي شحيتلي
2303999
RR192502468LB
محمد محمود ضاهر الديراني وشركاه
100026140
تبدأ مهلة اإلعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
رئيس املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة بعلبك الهرمل
ابراهيم همدر
عن رئيس املصلحة املالية اإلقليمية
في محافظة بعلبك – الهرمل بالنيابة
رئيس دائرة التدقيق
مارون نبهان
التكليف 2007
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zoom

موسيقى

عن الحياة والحب والموت فيروز والرحابنة ...الغناء الوجودي
الوجودي الحاضر ّ
بقوة في التجربة
أضفى على الغناء الذي قدمته فيروز
قـيـمــة إضــاف ـيــة ،واس ـت ـفــاد بـ ــدوره من
اإلمـ ـك ــانـ ـي ــات املـ ـت ــاح ــة فـ ــي صــوت ـهــا
ل ـي ـج ـ ّعــل مـ ــن ال ـص ـي ــاغ ــة الــرح ـبــان ـيــة
ال ـ ـ ـفـ ـ ــذة لـ ـلـ ـفـ ـط ــرة الـ ـبـ ـش ــري ــة م ــرج ـع ــا
فعليًا للتجارب الـتــي حــاولــت تقديم
م ـقــاربــة وج ــودي ــة لـلـحـيــاة هـنــا غ ــداة
الـ ـح ــرب ال ـعــامل ـيــة ال ـث ــان ـي ــة .ق ـبــل هــذه
التجربة ،لم يكن ثمة استفادة عربيًا
م ــن ال ـت ـصــور االن ـطــولــوجــي لـلـحـيــاة،
وك ـ ــان ـ ــت ال ـ ـص ـ ـيـ ــاغـ ــات ال ـ ـتـ ــي ق ــدم ــت
ف ــي ال ـغ ـن ــاء ال ـع ــرب ــي م ـق ـت ـصــرة عـلــى
استعراض األثر الذي تتركه املعاناة
العاطفية عليها .ليس ثمة فارق هنا
ب ــن غ ـنــاء لـلــريــف أو غ ـنــاء للمدينة،
حيث الـتــراكــم ال ــذي أحــدثـتــه املــدرســة
املصرية صهرهما في بوتقة واحدة،
وال يجري غالبًا تعقب وجوه الحياة
الباقية إال بوصفها أث ـرًا -أو امـتــدادًا
وحـيـدًا -لهذه اللوعة الشديدة التي
ّ
الحب.
خلفها

تعدد المرجعيات
اسـتـمــرت ه ــذه املـقــاربــة حـتــى انفجار
ال ـحــرب الـعــاملـيــة الـثــانـيــة ،حــن بــدأت
تـظـهــر تـيـمــات يـمـكــن عـبــرهــا مـقــاربــة
الـ ـح ــب ب ـط ــري ـق ــة م ـخ ـت ـل ـف ــة .امل ـع ــان ــاة
ّ
الـ ـ ـش ـ ــدي ـ ــدة ال ـ ـتـ ــي خ ــلـ ـفـ ـتـ ـه ــا الـ ـح ــرب
ان ـع ـك ـســت ع ـلــى ال ـن ـت ــاج ال ـف ـنــي ال ــذي
أعـقــب انتهاءها ســواء فــي املـســرح أو
في السينما والغناء ،فظهرت تيارات
عــديــدة فــي ه ــذه الـفـنــون واآلداب ،من
ض ـم ـن ـهــا املـ ــدرسـ ــة ال ــوج ــودي ــة ال ـتــي
ً
طـبـعــت أج ـي ــاال ع ــدة مــن املـبــدعــن في
الـ ـغ ــرب .ول ـك ــن اع ـت ـمــادهــا كـمــرجـعـيــة
ه ـنــا ل ــم ي ـكــن مـمـكـنــا بـسـبــب اخ ـتــاف
السياق التاريخي واسـتـمــرار هيمنة
املدرسة املصرية على أنماط التعبير
الفني ،حيث لم يترافق وقــوع الحرب
وان ـت ـه ــاؤه ــا م ــع ط ـف ــرة فـنـيــة م ــوازي ــة
ت ـع ـي ــد الـ ـنـ ـظ ــر فـ ــي أش ـ ـكـ ــال ال ـت ـع ـب ـيــر
املـعـتـمــدة ،وتـقـتــرح م ـقــاربــات جــديــدة
ملواضيع مثل الـحــب ،الـعــاقــات...الــخ.
تجربة فيروز والرحابنة كانت بمثابة
ّ
املستمر ،فهي
خروج عن هذا السياق
م ـنــذ ال ـب ــداي ــة طــرحــت نـفـسـهــا كـحــالــة
بديلة عن الغناء السائد ،أو عن هيمنة
املــدرســة املصرية عليه .الـخــروج كان
يـقـتـضــي اع ـت ـم ــاد مــرج ـع ـيــات أخ ــرى
ت ــوف ــر أدوات «الـ ـقـ ـطـ ـيـ ـع ــة» ،وت ـت ـيــح
للتجربة أن تتطور بمعزل نسبيًا عن
السياق املهيمن عربيًا.

الــقــرب مــن الــحــداثــة الغنائية
المصرية

فيروز في العام ( 1962وكالة «ماغنوم» ـــ تلوين المصور عماد لمع)

جواد علي
م ــع م ـ ــرور ال ــوق ــت واخ ـت ـب ــار ت ـجــارب
حـيــاتـيــة ج ــذري ــة ،تتغير الحساسية
الفنية لــدى املــرء .يمكن مالحظة هذا
األمر لدى معاودة االستماع ألغنيات
ف ـيــروز .غـنــاؤهــا هــو مــن ال ـنــوع الــذي
ي ـح ـت ـمــل ك ـث ـي ـرًا م ــن وجـ ـه ــات ال ـن ـظــر
لجهة قيامه أساسًا على فلسفة كاملة
ً
سواء في تجربتها األولى مع
للحياة،
عــاصــي ومـنـصــور أو فــي الثانية مع
زياد.

بين عاصي وزياد
ال ـن ـت ــاج ال ـ ــذي قــدم ـتــه ف ــي املــرحـلـتــن
ي ـش ـجــع ع ـل ــى ه ـ ــذه املـ ـق ــارب ــة ويـتـيــح
لـلـمــرء إمـكــانـيــة رص ــد تـطــور غنائها
ســ ً
ـواء «س ـل ـب ــا» أو إي ـج ــاب ــا .ه ــي مــع
زيــاد لم تنتقل فقط من مناخ غنائي
إلــى آخ ــر ،بــل اخ ـتــارت بـكــامــل وعيها
وليس فقط تحت تأثير منهج ابنها
الفني أن تـحــدث قطيعة مــع املقاربة
ال ــوج ــودي ــة ل ـل ـح ـيــاة وال ـح ــب وامل ــوت
كـمــا اقـتــرحـهــا أو ّأس ــس لـهــا عــاصــي

تلفزيون

23

ّ
مــع مـنـصــور .نــقــاد التجربة بشقيها
ال يــأتــون كثيرًا على ذكــر هــذا امللمح
ويكتفون بالحديث عــن االنتقال من
الغناء الريفي إلــى الغناء املديني أو
ّ
التصور الفطري للحياة كما يقدم
من
ريـفـيــا إل ــى ال ـت ـصــور املـعـقــد ال ـخـ ّ
ـاص
بحياة املــديـنــة .تقديم التجربة بهذا
الشكل ينطوي على اخـتــزال واضــح،
لـيــس ألن مــروحــة غنائها أوس ــع من
م ـج ــرد ت ـقــديــم صـ ــورة ع ــن ال ــري ــف أو
املدينة ،بل ألن اعتبار الغناء للمدينة
كما قدمته فـيــروز مــع زيــاد أعـقــد من
الغناء الــذي قدمته للريف ،هــو ّ
بحد
ّ
ذاتـ ـ ــه اخـ ـ ـت ـ ــزال ،إن ل ــم ن ـق ــل أنـ ـ ــه فـهــم
مـقـلــوب لـلـتـجــربــة .الـغـنــى والـتـعـقـيــد
ال ـلــذان تتميز بهما حـيــاة املــديـنــة قد
ال ي ـجــدان بــال ـضــرورة امل ـعــادل الفني
ل ـه ـمــا ،وه ــو م ــا يـفـضــي أح ـي ــان ــا إلــى
ّ
تناقض كــون النتاج عــن املدينة أقــل
تعقيدًا مـنـهــا ،بينما الــريــف ال ــذي ال
ً
تخضع حياته عادة لتعقيدات كثيرة
قد يكون هو الذي وجد املعادل الفني
املناسب له .التناقض هنا ال يعني أن
صورة املدينة في الغناء لم تكن جيدة

أو أن ال ـغ ـنــاء ع ــن ال ــري ــف ك ــان أفـضــل
بقدر ما يعني أن التصور الــذي قدم
عن املدينة في تجربة فيروز مع زياد
يضاه التصور املضاد أو األصلي
لم
ِ
الذي قدم عن الريف في تجربتها مع
عاصي.

البعد الوجودي

َ
ال ـت ـصـ ُّـور هـنــا لــم ي ــن فـقــط عـلــى فهم
عميق للحياة الريفية بل أيضًا على

نجد في «طريق النحل» التي
يفضلها عاصي ،ربطًا للحب بسياق
أوسع ،وعدم االكتفاء بالتعبير عنه
من خالل العالقة بين الرجل والمرأة
إدراك لــأب ـعــاد املـيـتــافـيــزيـقـيــة الـتــي
تنطوي عليها ،وهــو مــا مـ ّـيــز تجربة
األخوين رحباني عن معظم التجارب
التي كانت مقاربتها للفطرة الريفية
مـ ـح ــدودة نــوعــا م ــا ،أو غ ـيــر مقترنة
بنزوع لتأصيلها انطولوجيًا .البعد

ح ـصــول الـتـطــور ب ـهــذا الـشـكــل فــرض
على التجربة أن تكون أقرب فنيًا إلى
املــرج ـع ـيــات ال ـغــرب ـيــة ،ولـكـنـهــا بقيت
ع ـلــى ت ــواص ــل م ــع امل ــدرس ــة املـصــريــة
ألن أف ــق ه ــذه األخ ـيــرة ك ــان قــد تطور
أي ـضــا م ــع سـيــد دروي ـ ــش وم ــن بـعــده
مـ ــع م ـح ـم ــد ع ـب ــد ال ـ ــوه ـ ــاب .ول ـي ـســت
م ـص ــادف ــة أب ـ ـ ـدًا أن ت ـك ــون فـ ـي ــروز قــد
غنت لالثنني أكثر أغانيها باللهجة
املـصــريــة ،اب ـتــداء بقصيدة «ي ــا جــارة
الوادي» لعبد الوهاب (وهي من شعر
أح ـم ــد ش ــوق ــي) وم ـ ـ ــرورًا «ب ــزورون ــي
كـ ــل س ـن ــة م ـ ــرة» و«طـ ـلـ ـع ــت يـ ــا مـحــا
ً
انتهاء
نورها» لسيد درويش ،وليس
باألغنيات التي لحنها عبد الوهاب
لـهــا مـثــل «اسـ ـه ــار» ،و«س ـكــن الـلـيــل».
واألرجـ ـ ـ ــح أن اخ ـت ـي ــار ع ــاص ــي ل ـهــذا
النوع من التواصل كان مقصودًا .إذ
ك ــان ال ـت ـطــور الـ ــذي قـطـعـتــه الـتـجــربــة
فنيًا يفرض عليه عــدم النكوص بها
إل ـ ــى م ــرج ـع ـي ــات س ــاب ـق ــة ،وال ـح ـف ــاظ
ع ـل ــى وت ـ ـيـ ــرة ت ـب ـق ـي ـهــا ض ـم ــن ال ـخــط
ذاتــه ،مع السماح ببعض التنويعات
الـ ـت ــي ت ـن ـت ـم ــي ف ـن ـي ــا إلـ ـ ــى املــرج ـع ـي ــة
ن ـف ـس ـهــا ت ـقــري ـبــا ال ـت ــي ي ـص ــدر عـنـهــا
ه ــو وم ـن ـصــور .ضـبــط اإلي ـق ــاع بـهــذه
الطريقة كــان ضــروريــا للحفاظ على
ّ
بتطور
املنهجية نفسها التي سمحت
الـتـجــربــة وال ـخ ــروج بـهــا إل ــى الـعــالــم.

ال ـت ـعــامــل م ــع ع ـبــد ال ــوه ــاب ت ـحــديـدًا
ً
كـ ــان م ــدخ ــا ل ـل ـمــزيــد م ــن ال ـت ـجــديــد،
على اعتبار أنه الوحيد تقريبًا الذي
قدم مصريًا مقاربة وجودية للحياة
م ــن خـ ــال أغ ـن ـي ـتــه ال ــذائ ـع ــة الـصـيــت
«م ــن غـيــر ل ـيــه» .صحيح أن تجديده
للغناء اقتصر على الشكل فقط دون
املـضـمــون ،وصحيح أيضًا أنــه تأخر
فــي إدراك األبـعــاد الــوجــوديــة للحياة
كما ينبغي أن تقدم فــي الـفــن ،ولكنه
فـ ــي امل ـح ـص ـل ــة ان ـت ـه ــى إل ـ ــى اع ـت ـم ــاد
منهجية قريبة من تلك التي اقترحها
ع ــاص ــي وك ــان ــت س ـب ـبــا ف ــي اع ـت ـبــاره
ً
«دخ ـ ـيـ ــا» ع ـلــى املــوس ـي ـقــى وال ـغ ـنــاء
العربيني أواسط القرن املاضي.

جدل الوجودية والواقعية
ف ــي إح ـ ــدى م ـقــابــاتــه الـتـلـفــزيــونـيــة،
تـ ـط ــرق زي ـ ـ ــاد ال ــرحـ ـب ــان ــي ب ـطــري ـق ـتــه
الساخرة املعتادة إلى سبب الخالف
بينه وبــن أبـيــه مــن الناحية الفنية.
بالنسبة إلـيــه ،الـحــب يجب أن يكون
واض ـح ــا وضـ ــوح ال ـش ـمــس ،وطــريـقــة
التعبير عـنــه فنيًا ال يـجــب أن تكون
مـغــرقــة فــي الــرمــزيــة ،أو مـعـ ّـبـرًا عنها
بطريقة ال يفهم منها الكثير لجهة
العالقة بني الرجل واملرأة .تعبيره عن
هذا الرأي في املقابلة أتى مترافقًا مع
إعطائه أمثلة عن هذا االختالف .هو
يرى أن أغنية مثل «علموني» تعتبر
نموذجًا للتعبير عــن الحب بطريقة
سهلة وبسيطة وواضحة .وفي املقابل
يضع في مواجهتها أغنية يعتبرها
والده عاصي متناسبة أكثر مع نمط
الغناء العاطفي الذي يفضله «طريق
ال ـن ـح ــل» .ف ــي األغ ـن ـي ـتــن ،ث ـمــة عــاقــة
تـنـمــو وتـت ـطــور ثــم تنتكس كـمــا هي
الـحــال مــع معظم التيمات العاطفية
التي اشتغل عليها الرحابنة ،ولكن
ف ـ ــي األغـ ـنـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـف ـض ـل ـه ــا زي ـ ــاد
(علموني) ثمة بالفعل تطرق مباشر
إلـ ــى ال ـع ــاق ــة ع ـل ــى ل ـس ــان الـحـبـيـبــة.
وب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى هـ ــذه امل ـب ــاش ــرة في
الصياغة الشعرية ،قلما نجد أيضًا
ص ــورًا أو تــوريــات كتلك الـتــي يحفل
بها نتاج األخوين رحباني الغنائي.
األغنية هنا تتطور وفقًا لخط مرسوم
سلفًا ،وتكاد تكون تعبيرًا مباشرًا عن
رومانتيكية فجة .ولذلك فضلها زياد
ع ـلــى س ــواه ــا م ــن ن ـتــاجــات األخــويــن
كونها تتناسب مع منهجه الواقعي
فــي التعبير الفني .فــي املـقــابــل ،نجد
ف ــي «ط ــري ــق ال ـن ـحــل» ال ـت ــي يفضلها
ع ــاص ــي ،لـيــس فـقــط إحـ ــاالت ورم ــوزًا
شعرية ،بل أيضًا ربط الحب بسياق
أوســع ،وعــدم االكتفاء بالتعبير عنه
مــن خــال العالقة بــن الــرجــل وامل ــرأة.
فــي األغـنـيــة لـيــس ثـمــة طــريــق للنحل
فحسب ،بل للحياة أيضًا التي جرى
إحالتها رمزيًا للنحل نظرًا ملا ترمز
إليه هذه الكائنات من نشاط وحيوية
دافـقــة .طريق النحل فــي الغابة بهذا
املـعـنــى هــو مــدخــل إل ــى الـحـيــاة وإلــى
تـ ـج ــدي ــد ال ـ ـعـ ــاقـ ــة وال ـ ـت ـ ـجـ ــربـ ــة ع ـبــر
استعادتهما من خالل النوستالجيا
ودف ــق الــذكــريــات .وهــي تقريبًا األداة
الشعرية األساسية التي تربط عوالم
األخ ــوي ــن رحـبــانــي بعضها ببعض.
ال ـحــب كـمــا ج ــرى الـتـعـبـيــر عـنــه هنا،
هــو مـجــرد عنصر مــن جملة عناصر
ي ـ ـتـ ــألـ ــف مـ ـنـ ـه ــا الـ ـنـ ـسـ ـي ــج الـ ـشـ ـع ــري
لألغنية ،والعالقة التي تدعو األغنية
إل ــى اسـتـعــادتـهــا عـبــر النوستالجيا
هي مدخل ليس فقط إلى الحياة ،بل
أي ـضــا إل ــى فهمها بـطــريـقــة مختلفة.
األغ ـن ـي ـت ــان ج ـم ـي ـل ـتــان ،وكـ ــل مـنـهـمــا
تعبر عن الحب بطريقة معينة ،ولكن
امل ـقــارنــة بينهما فــي سـيــاق اخـتــاف
في وجهات النظر الفنية بني عاصي
وزي ـ ـ ــاد ،تـجـعـلـنــا ن ـف ـكــر فـيـهـمــا على
النحو اآلت ــي :ثمة بالفعل مــا يصنع
ً
الـفــارق بــن أغنية تعتبر مــدخــا إلى
ال ـح ـي ــاة ب ـم ـع ـنــاهــا األوس ـ ـ ــع وأخـ ــرى
تعتبر الحياة بمعناها «الضيق» أو
ً
اليومي مدخال إليها.

فاروق الفيشاوي أمثولة في المقاومة والشجاعة
زينب حاوي
َ
وس ــط تــأثــر شــديــد «خـ ــان» اإلعــامـيــة
املـصــريــة مـنــى الـشــاذلــي خ ــال تقديم
ض ـي ـف ـهــا امل ـم ـث ــل فـ ـ ـ ــاروق ال ـف ـي ـش ــاوي
( ،)1952ع ـلــى «ب ــات ــوه» بــرنــامـجـهــا
«م ـع ـك ــم م ـن ــى الـ ـش ــاذل ــي» ،ع ـل ــى ،cbc
ووس ــط تصفيق حــار وقــوفــا ،استمر
لــدقــائــق ،مــن قـبــل الـجـمـهــور الحاضر
في االستديو ،قاطع ملرات عدة سياق
هـ ــذه ال ـح ـل ـقــة املـ ــؤثـ ــرة ،سـ ــار الـظـهــور
األول للفنان املـصــري .جــاءت الحلقة
بعدما كان الفيشاوي قد أعلن إصابته
بالسرطان أمــام ماليني الناس ،خالل
تكريمه من قبل «مهرجان اإلسكندرية
السينمائي لدول البحر املتوسط» في
بداية الشهر الحالي.
اإلط ـ ــال ـ ــة األولـ ـ ـ ــى ل ـل ـف ـي ـش ــاوي ،بـعــد
«الخضة» التي أحدثها في األوســاط
ال ـف ـن ـيــة وال ـش ـع ـب ـيــة ،والقـ ــت تـضــامـنــا
عارمًا واحتضانًا لم ُيعرف له مثيل،
كانت أيضًا مؤثرة ،تخللتها محطات
كـثـيــرة ،شكلت رســالــة قــوة وتشجيع
ل ـ ـبـ ــاقـ ــي امل ـ ـص ـ ــاب ـ ــن ب ـ ـ ـهـ ـ ــذا امل ـ ـ ـ ــرض.
الحلقة التي ُعرضت مساء الخميس
امل ــاض ــي ،س ــاده ــا ارت ـب ــاك واضـ ــح من
قبل الـشــاذلــي .فــي كثير مــن األحـيــان،
حــاولــت املــذي ـعــة امل ــوازن ــة بــن كونها
ص ــاح ـب ــة ب ــرن ــام ــج ت ـل ـفــزيــونــي تـضــع
ق ـف ــازات مـطـلــوبــة مـنـهــا ،وب ــن كونها
إنسانة تريد كسر حدود البروتوكول
والتعاطي مع ما فعله الفيشاوي في
املهرجان ،وقد اتسم بكثير من الجرأة
والـشـجــاعــة ،ومـنــح األم ــل للمصابني
اآلخ ــري ــن ب ــأن يـضـعــوا الـشـفــاء نصب
أعينهم.
ال ـف ـن ــان امل ـ ـصـ ــري الـ ـ ــذي ب ـ ــدا ال ـتــأثــر
ع ـل ـيــه أيـ ـض ــا ،سـ ــرد م ــراح ــل م ـقــاومــة
امل ــرض ،كاشفًا عــن لجوئه إلــى عالج
يـسـتـعـمــل ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ــى ف ــي م ـصــر.
«ص ــاح ـب ــاه طـبـيـبــان فـ ــازا ه ــذا ال ـعــام
ب ـ ـ «ن ــوب ــل» (األخ ـ ـبـ ــار  2018/10/1ـ
يـقـصــد األم ـي ــرك ــي جـيـمــس أل ـي ـســون،
وال ـيــابــانــي تــاســوكــو هــون ـجــو) على
حــد تعبيره .الـعــاج «الـجــديــد» الــذي
ل ـ ــم يـ ـم ــر عـ ـل ــى وض ـ ـعـ ــه س ـ ـ ــوى س ـنــة
واح ـ ــدة ،ت ـ ّ
ـأم ــل ال ـف ـي ـشــاوي كـثـيـرًا في

مداواته ،مع تأكيده على غياب اآلثار
الجانبية (سقوط الشعر ،تغيير في
ال ـش ـكــل .)..وش ـ ّـدد عـلــى أهـمـيــة وجــود
طبيب معالج ،يتحلى بعاطفة تجاه
امل ــري ــض ،وي ـسـ ّـهــل عـلـيــه ق ـس ــاوة هــذا
املرض.
ال ـف ـي ـش ــاوي الـ ـ ــذي وق ـ ــف ع ـل ــى مـنـبــر
«اإلسـ ـكـ ـن ــدري ــة» ب ـك ــل رب ــاط ــة ج ــأش،
م ـت ـحــديــا املـ ـ ــرض ال ـخ ـب ـي ــث ،ومـعـلـنــا
أن ـ ــه س ـي ـت ـعــام ــل م ـع ــه ك ـم ــا لـ ــو «كـ ــان

ص ــداع ــا» ،ك ـشــف ع ــن رف ـض ــه لـعــرض
وزارة الصحة املصرية ،التي أخبرته
ب ــأن عــاجــه سـيـكــون عـلــى حـســابـهــا،
ً
مفضال أن تذهب هذه الكلفة إلى أحد
املحتاجني ،بما أنه رجل مقتدر ماديًا،
يستطيع تـحـ ّـمــل أع ـبــاء ال ـعــاج على
نـفـقـتــه ال ـخــاصــة .طـبـعــا ،ه ــذا ال ـكــام،
أشـ ـع ــل مـ ـج ــددًا االسـ ـت ــدي ــو تـصـفـيـقــا
وإعجابًا بما يقوله الفنان املصري،
ّ
حتى في عز أزمته الصحية.

الحلقة التي امتدت على مــدى ساعة
ورب ــع مــن الــزمــن ،تخللتها اتـصــاالت
تشجيع وتـضــامــن مــن الفنانة إلهام
شاهني ،والفنان كامل أبو ّ
رية .كذلك،
لــم يبخل نجله «عـمــر» فــي االنضمام
إلــى باقي املتضامنني والواقفني إلى
بالشاذلي
جانب الفيشاوي .أمر دفع
ً
إلى التوجه إلى الفيشاوي ،قائلة« :يا
بـخّـتــك» ل ـشــدة ه ــذا «ال ـح ـصــار» الــذي
يــزنــره مــن قـبــل املـحـبــن واألق ــرب ــاء ،ال

سيما مع بقائه على تواصل وعالقة
محبة مــع طليقته سمية األل ـفــي ،مع
الـحـفــاظ عـلــى ه ــذه «الـ ِـع ـشــرة» بشكل
راق .هــذا مــا أخـبــرنــا عنه فــي الحلقة
ٍ
بعدما «حركشت» اإلعالمية املصرية
بهذا الجانب الشخصي والخاص من
حياة ضيفها.

ّ
كشف أنه
يخضع لعالج
ُيستعمل
للمرة األولى
في مصر

«مـعـكــم مـنــى ال ـش ــاذل ــي» م ــن األربـ ـع ــاء إلــى
الجمعة  20:00بتوقيت بيروت على cbc

فالش

■ «واج ــه الشعب الفلسطيني فــي هــذا الـعــام أحــداثــا
جسامًا أظـهــرت ،من جهة ،أن نكبته ،التي مـ ّـر عليها
سبعون عامًا ،ال تزال مستمرة ،ومن جهة أخرى ،أن
تصميمه على املقاومة وعلى العودة إلى وطنه ما زال
قويًا .وبغية استعادة حيثيات النكبة التي أملت بشعب
امـتـلــك ت ــراث ــا تــاريـخـيــا غـنـيــا وعـ ــرف ،قـبــل وقــوعـهــا،
ح ـيــاة اجـتـمــاعـيــة مـفـعـمــة بــالـحـيــويــة ،وإل ـق ــاء الـضــوء
على نضال الشعب الفلسطيني املستمر على طريق
العودة ،تنظم «مؤسسة الدراسات الفلسطينية»
طوال شهر كامل معرضًا يهدف إلى اطالع الجمهور
على مختارات من أرشيف مكتبتها ،تربط املاضي
بالحاضر وتبرز ما يحويه هذا األرشيف من صور
فــوتــوغــرافـيــة ،وأوراق خــاصــة ،وملصقات ،وخــرائــط،

وكـتــ�ب نـ ـ�ادرة ،وأف ــ�ام وثـ�ائـقــيــ�ة ،مـ�ع ع ـ�رض لـ ـ �slide
 showمستمر لصور عن نكبة  .»1948بهذا البيان،
وضعت «مؤسسة الدراسات الفلسطينية» معرضها
«الـ ـنـ ـكـ ـب ــة ...ع ـل ــى ط ــري ــق ال ـ ـعـ ــودة» ف ــي ال ـس ـيــاق
السياسي والــزمـنــي ،ليمتد ب ــدءًا مــن الـيــوم حتى 15
تـشــريــن ال ـثــانــي (نــوف ـمـبــر) ف ــي مــركــزهــا ف ــي ف ــردان
(شارع أنيس الناصولي ـ بيروت) .يتزامن املعرض مع
أنشطة عدة تبدأ يوم الجمعة املقبل بمحاضرة (5:00-
 6:00م ـس ــاء) ملــاهــر ال ـشــريــف («ال ـح ــرك ــة الــوطـنـيــة
الفلسطينية إل ــى أي ـ ــن؟») ،يليها ي ــوم 24/10/2018
ع ــرض وثــائ ـقــي ( 5:00-6:00م ـس ــاء) The Great
( Book Robberyباإلنكليزية) للمخرج بني برونر.
الـشــريــط يــرصــد اسـتـيــاء اســرائـيــل عــام  1948على
سبعني ألف كتاب تعود لفلسطينيني .ويشهد الحدث
كــذلــك مـحــاضــرة للباحث سليم تـمــاري (اتـجــاهــات
جديدة في التأريخ الفلسطيني للنكبة ـ ـ 26/10/2018
ـ  5:00-6:00مساء) ،إلى جانب محاضرة ألناهيد
الـحــردان (الفلسطينيون في سورية :ذكريات نكبة
مجتمعات ممزقة ـ الجمعة  2/11/2018ـ ـ 5:00-6:00
م ـســاء) .مــوعــد سينمائي آخ ــر سـيـكــون مــع املـخــرج
الفلسطيني امل ـعــروف ميشيل خليفي (ال ـصــورة)
وشريطه الوثائقي «معلول تحتفل بدمارها» (األربعاء
 7/11/2018ـ ـ ـ ـ ـ  4:30-6:00مـســاء) تليه مناقشة مع
الـكــاتــب وال ــروائ ــي ال ـيــاس خـ ــوري .شــريــط خليفي
( )1985يتحدث عــن أهــل قرية معلول ،التي دمرها
اإلسرائيليون بعد نكبة  ،48وما زال هؤالء محرومني
مــن زي ــارة قريتهم إال فــي يــوم «اسـتـقــال» إسرائيل
ُ
(نكبتهم) مــن كــل ع ــام! ويختتم الشهر الـطــويــل مع
ح ــوار (الخميس  5:00-6:00 15/11/2018مساء)
يقام مع الفنان الفلسطيني عبد الرحمن قطناني

( ،)1983ابن مخيم صبرا وشاتيال الــذي استوحى
م ـنــه ومـ ــن يــوم ـيــاتــه ش ـخ ـص ـيــات أع ـم ــال ــه ول ــوح ــات ــه.
لالستعالم01/868387 :
■ ش ـ ــارك ف ـي ـلــم ط ــون ــي ج ـع ـي ـتــانــي (La )1977
( Disparition de Goyaاخـتـفــاء غــويــا ـ ـ )2017
ضمن املسابقة الرسمية لـ«مهرجان مرسيليا للفيلم
الوثائقي» األخير .الشريط (أنجز بدعم من «أشكال
ألــوان») يطرح ـ ـ بطريقة جديدة ـ ـ أسئلة متعددة عن
ال ـحــرب األهـلـيــة الـلـبـنــانـيــة ،خـصــوصــا مــن جـيــل ولــد
بعد نهاية هــذه الـحــرب ،ويـطــرح مسألة شبح الحرب
الــذي يطارد أولئك الذين لم يعيشوها أبـدًا .بالتعاون
مع «نادي لكل الناس» ،تقيم املكتبة العامة في
ال ـبــاشــورة عــرضــا للشريط ال ـيــوم ( 7م ـســاء) يليه
حوار مع املخرج الشاب .لالستعالم01/664647 :
«صــات :روابــط من خالل الفنون»،
■ بدعم من ِ
تقدم فرقة «منوال» عرض «لنا أحالمنا الكبرى».
األخير كناية عنعرض مسرحي ّ
تقدمه مجموعة من
الشباب الفلسطينيني والسوريني املقيمني في مدينة
صـيــدا ،يتشاركون ح كاياتهم عــن اللجوء وفوضى
الشتات ،بني سراب الوجود والالوجود من فلسطني
إل ــى ســوريــا إل ــى املـخـيـمــات فــي لـبـنــان .وي ـشــارك في
أداء العرض :أنس علي ،بالل قاسم ،رشا مرعي،
رن ــا مــوســى ،ط ــال الـ ــدادو ،عـبــد الـغـنــي محمد
عبد الغني ،عدنان شينار ،مالك العلي ،محمد
عبده ،منير السيروان ،نتالي حوراني ،نيرمني
حسن ،هند حنفي .يقام العرض يــوم  18تشرين
األول (ال ـس ــاع ــة  7م ـس ــاء) ف ــي «مــؤس ـســة ع ــودة»
(مدينة صيدا) ،و 19تشرين األول (الساعة  6مساء)

في «دار النمر» (الحمرا ،بيروت) .علمًا ّأن العمل من
إخــراج فرقة «منوال» املسرحية وهو نتيجة ورشة
تدريبية في مجال الفنون املسرحية ضمن النسخة
«ص ــات :روابــط
«صـبــا» (منحة ِ
الثانية من برنامج ِ
من خالل الفنون» للمؤسسات – الــدورة السادسة).
لالستعالم76/681603 :
■ تـحــت ع ـنــوان «ال ـع ــرب وتــدمـيــر ال ـ ــذات» ،تدعو
«ن ـ ــدوة الـعـمــل الــوط ـنــي» إل ــى م ـحــاضــرة يلقيها
االقتصادي واملفكر اللبناني جورج قرم (الصورة)
غ ـدًا ال ـثــاثــاء (ال ـســاعــة  5م ـســاء) فــي«مــركــز توفيق
طـبــارة» (رم ــل الظريف ـ الطابق األول) .لالستعالم:
71/024953
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

رسالة إلى «فرانشيسكو غويا»

صورة
وخبر

أطلـت الفنانـة التونسـية آمـال المثلوثـي علـى جمهورهـا أول مـن أمـس لتنشـد
الحريـة مجـددًا خلال افتتـاح «أيـام قرطـاج لإلبـداع المهجـري» فـي دورتهـا األولى.
مسـيرة المثلوثـي المقيمـة فـي باريـس ،حملـت تأثيـرات موسـيقية مختلفـة مـن
فرنسـية وتونسـية ويابانيـة ،إلـى جانـب تأثرها بتجربة الشـيخ إمام وفيروز ومرسـيل
خليفـة ،مـا أنتـج دمجـا نـال إعجـاب جيـل الشـباب .شـاركت المثلوثـي فـي الثـورة
ّ
التونسـية عـام  ،2011وصـارت أغانيها أحد التعبيرات الموسـيقية لهذه االنتفاضة.
يذكـر ّأن المهرجـان ّ
كـرم الفنانـة درة كأحـد أبـرز الوجـوه التونسـية التـي نجحـت في
المهجـر ويسـتمر حتـى  19تشـرين األول (أكتوبـر) فـي «مدينـة الثقافـة» (ياسـين
غايـدي ـــ األناضول)

العزيز فرانشيسكو...
ً
ٌ
سالما ورحمة ،وبعد:
ُ
ً
ً
ُ
ّ
حقيقيًاُ ،له هيئة املوت
أعرف رجال ،رجال
َ
(تعال وانظر!)
ُ
ْإن َ
كنت ال تزال ،على عهدي بك،
َ َ
أخطاء اآللهة
مفتونًا ِبـتــق ّـصي
ِ
َ
وتصوير ُ
أعي
املوت،
وبارعًا في مطارد ِة ِ
ِ ِ
الخائفني ِمن املوت،
َ
ْ َ
فإذن تعال! تعال سريعًا!
ُ
ٌ َُ
هي فرصة ال تف ّـو ُت وال َيسهل
ُ
تعـويضها:
ُ ُ
ُ
وأذبحه
غافل ُه
أنا أ ِ
ْ
ُ ّ َ َ ُّ
َ
هم بالت َسـت ِـر على جريمة،
وأنت ،كي ال تت
ْ
َ ُ
َ
ُ ِّ ُ
أنك لم تبصر ،وت َوثـق الحادثة.
ت ّدعي
َ
تعال سريعًا  ،فرانشيسكو!
َ َ
تعال وأنـ ِقـذنا!...
2017/12/7

ّ
«تجلي صوفي» :القونا عالحمرا!

سهرة الخميس
مع «خفافيش الليل»

نحن الناس
أصل المسرح

«خفافيش الليل» ،فرقة
ّ
شبابية مؤلفة من خمسة
موسيقيني لبنانيني «عبالن
ّ
يفشوا خلقن» .األسبوع املاضي،
بدأ هؤالء إحياء حفالت في
ّ
يتجدد
«تياترو فردان» ،على أن
ّ
املوعد في املكان نفسه مساء كل
خميس ،مع احتمال أن ينتقل
الحقًا إلى فضاءات أخرى .قبل
الوصول إلى صالة املسرح،
وبالقرب من الحانة ،سيكون ريان
الصورة) وأسامة
الهبر (كيبورد ـ
ّ
الخطيب (باص) وبشار فحلو
(قانون) وسلمان بعلبكي (رق)
ووليد ناصر (طبلة) بانتظاركم
ّ
مسلية ورقصًا.
إلحياء سهرة
ّ
البرنامج يتألف من أغنيات
عربية من السبعينيات وحتى
اليوم ،ألسماء أمثال عمرو دياب
ووليد توفيق وأحمد عدوية
وجورج وسوف وغيرهم.

في  27تشرين ّ
األول (أكتوبر)
الحالي ،يستقبل «مسرح وسينما
إشبيلية» (صيدا) عرضًا لفرقة
«الجسر األحمر» ملسرح إعادة
التمثيل .في هذا النوع من
املسرح ،يشارك الناس قصصًا من
ّ
ويعبرون عن
حيواتهم الشخصية
مشاغلهم وأفكارهم ،قبل أن يقوم
فريق من املمثلني واملوسيقيني
بتحويلها إلى مشاهد ارتجالية
توضح تجربة صاحب ّ
القصة
األصلية .يستخدم مسرح إعادة
التمثيل كطريقة لتشجيع الحوار
وبناء املجتمع في عدد من الدول
حول العالم ،كما ُيعتبر دور
الجمهور فيه أساسيًا.

كل خميس ـ  22:30ـ «تياترو فردان»
(سنتر دون ـ بيروت) .لالستعالم:
 01/800003أو 70/693919

مسرح إعادة التمثيل :السبت 27
تشرين ّ
األول ـ الساعة السابعة
ً
والنصف مساء ـ «سينما ومسرح
إشبيلية» (شارع حسام الدين
الحريري ـ صيدا ـ الجنوب) .الدخول
مجاني .للتسجيل:
 info@ishbiliatheatre.comأو
71/270090

ّ
ّ
«تجلي صوفي» في  24تشرين ّ
األول
يتجدد املوعد مع فرقة
(أكتوبر) الحالي في «مترو املدينة» (الحمرا ـ بيروت) .سهرة
أشبه برحلة خاطفة إلى زمن الفن الشرقي األصيل .منذ أشهر،
ّ
تشكلت هذه الفرقة من أربعة موسيقيني اجتمعوا في بيروت،
ّ
وفي رصيد كل منهم خبرة ال تقل عن عشر سنوات في مجال
الفن .وهم :زكريا العمر (عود ـ غناء) ،طارق بشاشة (كالرينيت)،
عبودي جطل (إيقاع) ونذير سالمة (غيتار) .ومنذ ذلك الحني،
ينشط هؤالء في العاصمة اللبنانية وغيرها من املناطق ،كما
ّ
يقدمون أعمالهم عبر السوشال ميديا وموقع «يوتيوب».
ّ
«تجلي صوفي» :األربعاء  24تشرين ّ
األول ـ الساعة التاسعة والنصف
ً
مساء ـ «مترو املدينة» (الحمرا ـ بيروت) .لالستعالم76/309363 :
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ﻣﺆﺷﺮ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي

ذﻛﻮر
إﻧﺎث

0.78

2017

2012

0.54
0.54

0.57
0.56

في
العدد
0.8

0.70
0.61

0.57

0.55

0.54

0.40

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء

أﻣﻴﺮﻛﺎ
اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

أوروﺑﺎ
وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

ﺷﺮق آﺳﻴﺎ

أﻣﻴﺮﻛﺎ
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اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

2012 2017
ﻟﺒﻨﺎن

اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ

اﻟﺒﻠﺪ

اﻟﻤﺆﺷﺮ

اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ

اﻟﺒﻠﺪ

اﻟﻤﺆﺷﺮ

1
23
28
47
49
53
54
60
71

ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة

0.88
0.76
0.75
0.67
0.66
0.63
0.62
0.61
0.59

79
82
86
93
96
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129
139
145
157

اﻷردن

0.56
0.55
0.54
0.52
0.51
0.50
0.49
0.40
0.38
0.37
0.29
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77
		

إﺳﺮاﺋﻴﻞ /ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ

ﻗﺒﺮص
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
اﻹﻣﺎرات
ﺗﺮﻛﻴﺎ
ﻋﻤﺎن
ﻗﻄﺮ
إﻳﺮان
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ

				

0.58
0.58

ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ /اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻗﻄﺎع ﻏﺰة

ﻟﺒﻨﺎن
اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﺗﻮﻧﺲ
اﻟﻤﻐﺮب
ﻣﺼﺮ
اﻟﻌﺮاق
اﻟﺴﻮدان
اﻟﻴﻤﻦ
ﺗﺸﺎد

المصدر :دراسة «مؤشر رأس المال البشري  - »2018 -البنك الدولي

0.6

فصول من دراسة
«ماكنزي»

0.4

04
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تصميم :سنان عيسى

ّ
تبخيس قيمة البشر :قوة لبنان المهدورة
في معظم التقارير
والدراسات ،يرد أن «رأس
المال البشري» هو أحد
ميزات المجتمع اللبناني
ومصدر لغناه ّوطوق
ّ
نجاته .إل أن مؤشرًا جديدًا
أطلقه البنك الدولي في
األسبوع الماضي يكشف
جانبًا من الحقيقة ّ
المرة:
فالطفل الذي يولد في
يكون
ُلبنان اليوم لن ّ
منتجًا عندما يكبر إل بنسبة
 %54من قدرته الفعلية
على اإلنتاج ،ألنه ببساطة
لن يحظى بالتعليم
ّ
ّ
والصحة الجيدة،
المناسب
بالقدر الكافي الستغالل
طاقته اإلنتاجية الكاملة،
ما يحرم االقتصاد من %46
من طاقته الكامنة

محمد زبيب
هناك مسعى دائــم لتقدير قيمة اإلنسان
كـ ّـمـيــا ،أي تـسـعـيــره (مـنـحــه س ـع ـرًا ّ
معينًا
فــي ال ـس ــوق) .ويـظــن بـعــض االقـتـصــاديــن
أن باستطاعتهم ال ـتـ ّ
ـوصــل إل ــى ذل ــك عبر
ـدام نـ ـم ــاذج ري ــاض ـي ــة ،ع ـلــى غ ــرار
اس ـت ـخ ـ ُ
النماذج املستخدمة في تسعير رأس املال
ً
املـ ــادي (اآلالت م ـث ــا) أو األرض (الـقـيـمــة
ال ـع ـقــاريــة) أو امل ـ ــوارد الطبيعية (م ـخــزون
النفط) .وهنا تكمن اإلشكالية األساسية
التي تعتري مفهوم «رأس املــال البشري»،
إذ كيف يمكن اخـتــزال قيمة اإلنـســان إلى
مجرد سعر ّ
ّ
السوق؟
يعبر عن قيمته في
ّ
ُ
ّمثل هــذا ّالتسعير لــن يـكــون متاحًا بدقة
إل فــي ظــل «الـعـبــوديــة» ،حيث يـجــري بيع
«ال ـع ـب ـي ــد» وش ـ ــراؤه ـ ــم ف ــي الـ ـس ــوق ك ـ ّ
ـأي
سلعة ،ويكونون ُملكًا لصاحب «رأس مال
ب ـش ــري» ،يـ ّجـنــي عــوائــد الـعـمــل وح ــده وال
ّ
يمد ّ
العمال إل بسبل البقاء لتجديد ّقوتهم
الحيوية ومواصلة اإلنـتــاج ،أي البقاء على
قيد الحياة بما يكفي لتحقيق فائض قيمة
أو ربح.
لكن ،بمعزل عن هذه اإلشكالية ّ
املهمة ،ومع
ّ
الـتـحــفــظ عـلــى مـبــدأ تكميم قيمة اإلنـســان
ّ
وت ـب ـخ ـي ـس ـهــا فـ ــي الـ ـ ـس ـ ــوق .ي ـ ـقـ ــدم ال ـب ـنــك
الدولي أداة قياس لتقدير قيمة «رأس املال
تقدير القيمة التي
الـبـشــري» ،انطالقًا مــن
ّ
سـ ُـيـنـتـجـهــا ف ــي املـسـتـقـبــل ك ــل طـفــل يــولــد

الـيــوم ،تبعًا للظروف الصحية والتعليمية
ويحاول
السائدة في البلد الذي يعيش فيهّ .
ّ
املؤشر قياس املسافة التي تفصل كل بلد
ع ــن ال ــوص ــول إل ــى ح ــدود الـتـعـلـيــم الـكــامــل
وال ـصـ ّـحــة الـكــامـلــة لطفل يــولــد ال ـي ــوم ،عبر
تحليل البيانات اإلحصائية املتوافرة حول
ّ
معدالت البقاء على قيد الحياة (هل سيبقى
األطفال الذين يولدون اليوم على قيد الحياة
ّ
حــتــى سـ ّـن دخ ــول املــدرســة؟ وكــم سيبقى
ّ
منهم على قيد الحياة حتى ّ
سن الستني؟)،
وح ــول التعليم (ك ــم سـنــة سـيـمـضــون في
املـ ــدرسـ ــة؟ مـ ـ ــاذا س ـي ـك ـم ـلــون م ــن ّم ــراح ــل
ال ـت ـع ـل ـيــم؟ ومـ ــا مـ ـق ــدار م ــا سـيـتـعــلـمــونــه؟
سيحصلون عليها؟)،
وأي نوعية تعليم
ُ ّ
ّ
بالصحة
باإلضافة إلــى البيانات املتعلقة
وال ـت ـق ـ ّـزم (ه ــل سـيـن ـهــون دراس ـت ـه ــم وهُّــم
ّ
بصحة ّ
ّ
ومستعدون ملواصلة التعلم
جيدة
و/أو العمل؟).
يقيس «مؤشر رأس املال البشري» إنتاجية
ط ـفــل ي ــول ــد ال ـي ــوم بــامل ـقــارنــة م ــع مـسـتــوى
ّ
ّ
الصحة
إنتاجيته فيما لو كان يتمتع بكامل
ّ
وأتم تعليمًا عالي الجودة على مقياس من
صفر إلى واحــد ،بحيث يكون الرقم واحد
تعبيرًا عن أعلى تقدير ُممكن لإلنتاجية.
وعلى سبيل املثال إذا كان تقدير أداء بلد
مــا  0.5نقطة ،فــإن هــذا يعني أن األف ــراد -
والبلد بأسره  -يخسرون نصف إمكاناتهم
االقتصادية في املستقبل.
ّ
بــاالسـتـنــاد إل ــى ه ــذا امل ــؤش ــر ،ف ــإن الطفل
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الذي يولد في ّلبنان اليوم ،لن يكون ُمنتجًا
عندما يكبر إل بنسبة  %54مــن مجمل
ق ــدرت ــه ع ـل ــى اإلن ـ ـتـ ــاج ،أي إن االق ـت ـص ــاد
ال ـل ـب ـنــانــي يـ ـُه ــدر ن ـح ــو  %46م ــن طــاقـتــه
اإلنـتــاجـيــة امل ـتــاحــة ،ال ـتـ ّـي يـمـكــن الــوصــول
إليها في حال حصل كل طفل على تعليم
صحة ّ
ّ
جيد ونما في ّ
جيدة.
ّ
ـؤشــر «رأس املــال البشري» 157
يشمل مـ ّ
بلدًا ،ويحتل لبنان املرتبة  ،86أي إنــه يقع
في النصف األدنــى بني دول العالم ،وتبلغ
ّ
قيمة مؤشره  0.54نقطة فقط ،وهي أدنى
ّ
متوسطات سبعة بلدان عربية ُمدرجة
من
ّ
ّ
ع ـلــى هـ ــذا املـ ــؤشـ ــر ،وأدنـ ـ ــى م ــن م ـتــوســط
منطقة ال ـشــرق األوس ــط وش ـمــال أفريقيا
( 0.57نـقـطــة) وال ـب ـلــدان املـتـ ّ
ـوسـطــة الــدخــل
مــن الشريحة العليا ( 0.58نقطة) اللتني
ّ
ُيصنف لبنان ضمنهما .وتشير البيانات
ال ـتــي نـشــرهــا الـبـنــك ال ــدول ــي إل ــى أن قيمة
ّ
مؤشر لبنان تراجعت من  0.56نقطة في
عام  2012إلى  0.54نقطة في عام .2017
ما يعكس ّ
تعمق أزمة النموذج االقتصادي
في لبنان.
ّ
ّ
ت ـش ــك ــل ه ـ ــذه األداة إدانـ ـ ـ ــة جـ ــديـ ــدة ل ـكــل
الـ ـسـ ـي ــاس ــات ال ـ ـتـ ــي ح ـك ـم ــت ال ـ ـعـ ــالـ ــم فــي
الخمسني سـنــة األخ ـيــرة ،وأعــادتــه إلــى ما
يـشـبــه الـ ـظ ــروف ال ـتــي عــاش ـهــا ف ــي ال ـقــرن
ّ
ال ـ ـتـ ــاسـ ــع ع ـ ـشـ ــر .ف ـ ـمـ ــؤش ــر «رأس امل ـ ــال
ال ـب ـش ــري» ي ـخ ـبــرنــا أن «ن ـح ــو  %56مــن
األط ـفــال فــي الـعــالــم ،الــذيــن يــولــدون الـيــوم،

تشريع الحشيشة
لتقاسم مورد ريعي

05

ّ
باسل صلوخ
مغيب الجمهورية

06
جون ويكس

ّ
العام مفتاح
اإلنفاق
االستقرار

08
غسان ديبة

غوغل والرأسمالية
واالشتراكية

لــن ُي ـتــاح لـهــم فــي املستقبل املـســاهـمــة إال
بنصف قــدرتـهــم على اإلن ـتــاج ،وأن %92
من أطفال العالم سيكبرون ليصبحوا ،في
أفضل الحاالتُ ،منتجني بأقل من  %75من
قدرتهم .وعلى الرغم من أن البنك الدولي ال
ّيخبرنا عن سبب هذه التفاوتات الكبيرة،
إل أنه يخبرنا بصراحة ّ
تامة أن سياسات
الـ ـتـ ـح ــري ــر االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي وال ـخ ـص ـخ ـصــة
ّ
وال ـت ـقــشــف وال ـض ــرائ ــب املـنـخـفـضــة على
الدخل وتدمير «دولة الرعاية االجتماعية»
التعليم
وتخفيض االستثمار فــي تعميم
ّ
ّ
ّ
الصحية الشاملة ...كلها
الجيد والتغطية
عــوامــل حــرمــت الــرأسـمــالـيــة نفسها ،وهي
استغالل
البنك الدولي ،من
ّ
محور اهتمام ُ
كامل قـ ّـوة العمل املتاحة .فالناس ،في ظل
ال ـت ـطـ ّـور الــرأس ـمــالــي ،ب ــات ُم ـتــاحــا لـهــم أن
يعيشوا عمرًا أطــول وينتجوا ّ
كمية أكبر
ف ــي االق ـت ـص ــاد وبــال ـتــالــي قـ ــدرًا أع ـلــى من
ّ
الثروة والرفاهية ،ولكن بشرط أن يتمكنوا
م ــن ال ــوص ــول إل ــى ف ــرص الـتـعـلـيــم الـجـ ّـيــد
الــذي ّ
يؤهلهم لبيع قـ ّـوة عملهم في السوق
ف ــي وظ ــائ ــف ج ــدي ــدة مــرتـفـعــة اإلن ـتــاج ـيــة،
ّ
صحة ّ
ّ
جيدة
وإذا تمكنوا مــن العيش فــي
تـسـمــح لـهــم بــاملـحــافـظــة عـلــى إنتاجيتهم
املرتفعة ألطــول مـ ّـدة زمنية ّ ممكنة .وهما
شرطان غير ممكنني في ظل «ديكتاتورية
السوق ّ
الحرة» ،التي تلقي على الفرد وحده
مسؤولية توفيرهما ،وتعفي الدولة من هذه
املسؤولية.
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ّ
دوكان يتهكم ّعلى
«المستشارين الخاصين»
س ـخــر امل ــوف ــد ال ــرئ ــاس ــي ال ـفــرن ـســي ف ــي ل ـب ـنــان ،بـيــار
دوكان ،من لجوء الحكومة اللبنانية إلى «املستشارين
ّ
الخاصني» إلعداد دراسة عن االقتصاد اللبناني .وقال
ّ
ّ
بتهكم إن «املستشارين الخاصني يجري تقديمهم
ّ
بوصفهم أكثر فعالية من الحكومة ،فيما هم يكبدونها
ّ
مستحقات أعلى بمئات آالف الدوالرات».
ي ـع ـتــرف دوكـ ـ ـ ــان ،ف ــي ج ـل ـســة خ ـ ّ
ـاص ــة م ــع عـ ــدد من
ّ
الصحافيني ،أنــه لــم ّ يطلع بعد على مضمون دراســة
«ماكينزي» ،وأن «كل ما يعرفه عنها أنها ترسم آفاقًا
ّ
ولكنه ال ّ
يتردد
لالقتصاد اللبناني حتى عام .»2035
ّ
في الجزم أن «برنامج سيدر هو تمرين دولي يتوجب
على لبنان تنفيذه وعـلــى دراس ــة ّمــاكـنــزي أن تكون
ّ
متصلة به ال معاكسة ّ
ملقرراته ،وإل فلن تكون قابلة
للتنفيذ».
هــذا املوقف الالفت يأتي بعد جولة مباحثات أجراها
دوكان مع عدد من املسؤولني اللبنانيني ،للدفع باتجاه
تـشـكـيــل الـحـكــومــة وال ـب ــدء بتطبيق ش ــروط اجـتـمــاع
«بــاريــس  ،»4الـتــي مــن دونـهــا لــن يحصل لبنان على
قـ ــروض خــارج ـيــة ج ــدي ــدة ،ت ـســاهــم ف ــي دع ــم م ـيــزان
املدفوعات وتمويل مشاريع في البنية التحتية.
ووفقًا لدوكان على لبنان القيام بالكثير ،بدءًا من «إنهاء
قانون ّ
السرية املصرفية ،وتعزيز الشفافية ،واالنضمام
إلى النظام العاملي لتبادل املعلومات الضريبية ،وزيادة
ً
الجباية الضريبية ،فـضــا عــن رســم استراتيجيات
لإلصالح املالي وتقليص حجم القطاع ّ
العام وخفض
العجز ّ
العام» .ويقول دوكان في ما يشبه إفصاحًا غير
مباشر ّ
عما توصل إليه في جولة اتصاالته أن «هذا
البلد غير قابل لإلصالح .فقبل انعقاد اجتماع سيدر
كانت حجج املسؤولني مرتكزة إلى عدم حاجة لبنان
ّ
لإلصالح وأن املشكلة ّسببها تدفق الالجئني ،الحقًا
ّ
توجهوا إلى املؤتمر ووقعوا على بنوده كاملة ،لكننا
الـيــوم عدنا إلــى الصفر ،وهــا هــم يتهموننا بالجنون
فــي حــال كنا مقتنعني ّبــإمـكــان تطبيق اإلصــاحــات
فعليًا وخصوصًا املتعلقة بخفض العجز وتقليص
حجم القطاع ّ
العام ،ملا يرتبه ذلك من آثار اجتماعية»،
أنهم مدركون أن اإلصالحات
ويتساءل دوكان «طاملا ّ
وقعوا أساسًا على ّ
مقررات
غير قابلة للتنفيذ ،ملــاذا
سيدر التي لم يجبرهم ٌ
أحد عليها؟».
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من «ماكنزي»
فصول
ّ
كل هذه الوظائف؟
سنخلق
كيف
ّ
من سيقطف كل هذه الثمار؟

فيفيان عقيقي
ُ
ّ
لــم تنشر دراس ــة «مــاكـنــزي» حتى
اآلن ،عـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن أن حـمـلــة
ـدم
ال ـت ـس ــوي ــق ل ـه ــا ج ــاري ــة ع ـل ــى ق ـ ٍ
وس ـ ــاق .ي ـج ــري تـقــديـمـهــا ُمـسـبـقــا
بوصفها «إنجازًا» يمكن أن يقلب
ّ
ويغير
«األوض ــاع» التي نعيشها
«االتجاهات» .ولكن هل هي هكذا
ّ
ح ــق ــا؟ مـ ــاذا ت ـت ـضـ ّـمــن؟ م ــا الـجــديــد
فيها أو املختلف ّ
عما سبقها من
دراس ـ ـ ــات ،م ــن «ب ـك ـت ــل» ف ــي مطلع
التسعينيات إلــى «ب ــوز أل ــن» منذ
سـ ـن ــوات ق ـل ـي ـلــة ،م ـ ـ ــرورًا ب ـع ـشــرات
الـخـطــط وال ـبــرامــج وال ـ ــرؤى ،الـتــي
ّ
ل ــم ت ـس ـفــر إل ع ــن ت ـع ـم ـيــق األزمـ ــة
ال ـب ـن ـي ــوي ــة وت ــوسـ ـي ــع ال ـت ـف ــاوت ــات
االج ـت ـمــاع ـيــة وامل ـنــاط ـق ـيــة وزيـ ــادة
م ـ ـس ـ ـتـ ــوى ال ـ ـ ــامـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاواة ودرجـ ـ ّـ ــة
ّ
تــركــز ال ـثــروة والــدخــل لــدى «القلة
السعيدة»؟
ح ـ ّـج ــة ع ـ ــدم ال ـن ـش ــر وفـ ـت ــح ن ـقــاش
عـ ـ ـ ـ ّ
ـام حـ ـ ــول الـ ـ ــدراسـ ـ ــة وأه ــدافـ ـه ــا
وتـ ــوص ـ ـيـ ــات ـ ـهـ ــا ،ه ـ ــي أن م ـج ـلــس
ّ
الوزراء لم يتشكل بعد ،وهو الجهة
صاحبة الصالحية فــي نشر هذه
ّ
الدراسة بعد عرضها عليه .إل أن
الحجة تبدو ضعيفة ّ
ّ
جدًا ،أو
هذه
أنها ّ
حجة شكلية فحسب ،فدراسة
«ماكنزي» أنـجــزتّ ،
وتمت ترجمة
ّ
ملخصها التنفيذي إلــى العربية،

ّ
ووزع ــت على األط ــراف الرئيسيني
ف ــي ال ـس ـل ـط ــة ،وج ـ ــرت مـنــاقـشـتـهــا
ف ـ ــي اج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات ُمـ ـغـ ـلـ ـق ــة ب ـه ــدف
«الـ ـت ــواف ــق» ع ـل ـي ـهــا ق ـب ــل عــرضـهــا
ع ـ ـلـ ــى مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء نـ ـفـ ـس ــه.
ّ
بمعنى أن عــدم النشر ال يطال إل
ّ
م ــن ه ــم خ ـ ــارج دائـ ـ ــرة املـتـحــكـمــن
في الـقــرار ،وال ّ
سيما أولئك الذين
ي ـم ـت ـل ـكــون ت ــأث ـي ـرًا م ــا ع ـلــى م ـيــول
م ــا ي ـسـ ّـمــى «الـ ـ ــرأي الـ ـع ــام» .وه ــذا
ّ
معنية
تمامًا ما أقـ ّـرت به مصادر
بتسويق الــدراســة ،إذ أشــارت إلى
«أن الـ ـت ـ ّ
ـري ــث فـ ــي ن ـش ــر الـ ــدراسـ ــة
لـ ـلـ ـعـ ـم ــوم قـ ـب ــل الـ ـ ـت ـ ــواف ـ ــق ع ـل ـي ـهــا
وإقــرارهــا في مجلس ال ــوزراء ،هو
إجـ ــراء ضـ ــروري ل ـلـحـ ّـد م ــن إم ـكــان
إجهاضها والتركيز على عوراتها
إلسقاطها».
يـلـتــزم ه ــؤالء األط ـ ــراف ،عـلــى غير
ّ
بتعهداتهم بعدم تسريب
عادتهم،
ّ
الــدراســة .ولم يتسن لنا الحصول
ع ـل ــى ن ـس ـخ ــة م ـن ـه ــا ،إلخ ـضــاع ـهــا
لـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ّـدرس والـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــد امل ـ ــوض ـ ــوع ـ ــي،
ّ
إل أنـ ـن ــا اط ـل ـع ـنــا ع ـلــى أجـ ـ ــزاء مــن
ه ــذه ال ــدراس ــة ،وت ـ ّـم حـجــب أج ــزاء
وصفحات بقيت غامضة بالنسبة
نحن ال نـقـ ّـدم في
إلينا ،وبالتالي ّ
ه ــذا ال ـت ـقــريــر ُم ـلــخ ـصــا كــاف ـيّــا عن
دراسـ ـ ــة ً«م ــاكـ ـن ــزي» ،ب ــل ُم ـلــخ ـصــا
م ـ ـج ـ ـتـ ــزأ ي ـ ـت ـ ـنـ ــاول األج ـ ـ ـ ـ ــزاء ال ـت ــي
اطلعنا عليها فقط.

إن ت ـق ـي ـي ــم أي دراس ـ ـ ـ ــة ال بـ ـ ـ ّـد أن
يـ ُ ـنـ ـطـ ـل ــق م ـ ـ ــن ن ـ ـقـ ــد م ـن ـه ـج ـي ـت ـه ــا
امل ـع ـت ـمــدة ون ـمــاذج ـهــا الــريــاض ـيــة
واالسـ ـتـ ـنـ ـت ــاج ــات الـ ـت ــي ت ـت ـ ّ
ـوص ــل
إل ـي ـهــا ،وبــال ـتــالــي تـقــديــر الـنـتــائــج
ال ـ ـت ـ ــي ق ـ ــد تـ ـسـ ـف ــر عـ ـنـ ـه ُــا وم ـ ــدى
اق ـتــراب ـهــا مــن األه ـ ــداف املـعـلـنــة أو
ابـ ـتـ ـع ــاده ــا ع ـن ـه ــا .وهـ ـ ــذا ال يـ ــزال
ُم ـب ـه ـم ــا .فـ ــاألجـ ــزاء الـ ـت ــي اطـلـعـنــا
عليها ال تـعــدو كــونـهــا تشخيصًا
ل ـب ـعــض مـ ـص ــادر أزم ـ ــة االق ـت ـصــاد
الـلـبـنــانــي وم ـعــامل ـهــا ،ال ـتــي يــوجــد
تــوافــق واس ــع عليها ،وتشخيصًا
ّ
مل ـش ـكــات ك ــل ق ـط ــاع ( 6ق ـطــاعــات،
ه ـ ـ ـ ـ ــي :الـ ـ ـ ـ ـ ــزراعـ ـ ـ ـ ـ ــة ،وال ـ ـص ـ ـن ـ ــاع ـ ــة،
وال ـس ـي ــاح ــة ،والـ ـخ ــدم ــات امل ــال ـي ــة،
واقـ ـتـّ ـص ــاد امل ـع ــرف ــة واالنـ ـتـ ـش ــار)،
وس ـ ـ ــل ـ ـ ــة ت ـ ــوصـ ـ ـي ـ ــات بـ ـسـ ـي ــاس ــات
وإجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات وح ـ ـ ــواف ـ ـ ــز ل ـل ـق ـط ــاع
ال ـخ ـ ّ
ـاص ...ونـتـيـجــة ذل ــك ،سيكون
ه ـ ـنـ ــاك «خ ـ ـلـ ــق  274ألـ ـ ــف وظ ـي ـف ــة
ج ــدي ــدة حـتـ ّـى ع ــام  ،2035وزي ــادة
ال ـنــاتــج امل ـحــلــي اإلج ـم ــال ــي بنحو
 22.4مـلـيــار دوالر أم ـيــركــي خــال
الفترة نفسها».
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ال يــزعــم ه ــذا ا
ّ
ب ـف ـه ــم ال ـك ـي ـف ـي ــة الـ ـت ــي س ـت ـت ـحــقــق
فيها هــذه النتيجة الــورديــة جـ ّـدًا،
وال س ـ ّـي ـم ــا أن امل ـ ـصـ ــادر ن ـف ـس ـهــا،
ّ
املعنية بتسويق الدراسة ،توضح
ّ
أن األجــزاء التي لم نطلع عليها ال

ّ
تتضمن توصيات مباشرة تتصل
بالسياسة النقدية (سعر الصرف،
سعر الـفــائــدة ،عــرض النقد وطبع
الـعـمـلــة ،نـمــو الــودائــع بـ ّـا سـقــف)،
وال تـقــارب مسألة تضخم القطاع
املالي قياسًا إلى حجم االقتصاد،
وال س ـ ّـي ـم ــا مـ ــع بـ ـل ــوغ امل ــدي ــون ـي ــة
ال ـ ـعـ ـ ّ
ـامـ ــة والـ ـ ـخ ـ ـ ّ
ـاص ـ ــة م ـس ـت ــوي ــات
ت ـ ــاريـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــة ،وه ـ ـ ـ ـ ـ ــذان ال ـ ـعـ ــامـ ــان
ُي ـعـ ّـدان الـيــوم مــن أهــم كــوابــح نمو
االق ـت ـص ــاد وت ــوزي ــع مـنــافـعــه على
أوسع الشرائح االجتماعية.
وفــق األج ــزاء التي اطلعنا عليها،
ت ـ ـش ـ ـت ـ ــرط دراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة «مـ ـ ــاك ـ ـ ـنـ ـ ــزي»
ل ـل ــوص ــول إلـ ــى هـ ــذه ال ـن ـت ـي ـجــة أن
ّ
يتم العمل على ثالثة ُمستويات،
ّ
ض ـ ـمـ ــن م ـ ـ ــا تـ ـصـ ـف ــه بـ ــامل ـ ـمـ ــك ـ ـنـ ــات
الحكومية ،وذلك بعد إنشاء هيئة
رسـمـيــة تــوكــل إلـيـهــا مـهـ ّـمــة تنفيذ
وضـ ـم ــان تـحـقـيــق أهـ ـ ــداف ال ــرؤي ــة
ال ـت ــي ت ـعـ ّـبــر عـنـهــا ه ــذه ال ــدراس ــة،
وت ـك ــون «ال ـه ـي ـئــة» تــابـعــة لــرئــاســة
مجلس الوزراء.
ّ
األول اإلدارة
ي ـ ـطـ ــال امل ـ ـس ـ ـتـ ــوى
ال ـ ـعـ ـ ّ
ـامـ ــة عـ ـب ــر «الـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى نـقــل
ّ
عـ ـقـ ـلـ ـي ــة الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص إلـ ــى
ال ـق ـطــاع ال ـع ـ ّ
ـام وم ـكــاف ـحــة الـفـســاد
ورق ـم ـن ــة ال ـع ـم ــل اإلداري» ،فـيـمــا
ي ـطــال املـسـتــوى الـثــانــي السياسة
املالية بحيث ّ
يتم «االعتماد على
قـ ــواعـ ــد م ــالـ ـي ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ،وإع ـ ـ ــادة

اإلج ـمــالــي مــن  1.2مـلـيــار دوالر في
ع ــام  2017إل ــى  2.9مـلـيــار فــي 2025
ً
وص ــوال إلــى  4.3مليارات فــي ،2035
وزي ـ ــادة ع ــدد الــوظــائــف مــن  89ألــف
وظيفة راهنًا إلى  185ألف وظيفة في
ً
 2025وص ــوال إل ــى  211أل ــف وظيفة
ّ
السياح من 1.9
في  ،2035ورفع عدد
مليون سائح حاليًا إلى  4.2ماليني
ف ــي  2025و 6.7م ــاي ــن ف ــي .2035
وتقترح الــدراســة استقطاب مروحة
جـ ــديـ ــدة مـ ــن ال ـ ـسـ ـ ّـيـ ــاح ،وخ ـص ــوص ــا
م ــن أوروب ـ ــا وال ـب ـل ــدان حـيــث ينتشر
املـهــاجــرون واملـغـتــربــون اللبنانيون
(أي ك ـ ـنـ ــدا وأم ـ ـيـ ــركـ ــا وأسـ ـت ــرالـ ـي ــا)
والبلدان العربية ،وذلك عبر التركيز
ع ـل ــى ال ـس ـي ــاح ــة امل ــدي ـن ـي ــة وت ـحــويــل
ّ
ك ــل مــن ص ــور وجـبـيــل وب ـي ــروت إلــى
وج ـه ــات سـيــاحـيــة ل ـقــاصــدي امل ــدن،
وتطوير الخدمات فيها وبناء مراكز
ترفيهية ومراكز ألعاب وكازينوات،
واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــانـ ـ ــة بـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة أجـ ـنـ ـبـ ـي ــة
مـتـخـ ّـصـصــة ف ــي الـسـيــاحــة الـفــاخــرة
ً
لـبـنــاء فـنــدق فــاخــر فـيـهــا ،فـضــا عن
ال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى ال ـس ـي ــاح ــة ال ـب ـي ـئ ـيــة
والسياحة العالجية في جبل لبنان
وال ـ ـش ـ ـمـ ــال وسـ ـي ــاح ــة األع ـ ـم ـ ــال فــي
بيروت.

ّ
ذلك إلى زيادة عدد الوظائف
يؤدي ّ
ّ
التي تتوقع أن تبقى مستقرة على
 50ألف وظيفة في  2025مع احتمال
تــراج ـع ـهــا إل ــى  40أل ــف وظ ـي ـفــة في
 ،2035ف ــي م ـق ــاب ــل زي ـ ـ ــادة األصـ ــول
امل ـص ــرف ـي ــة مـ ــن  %450مـ ــن ال ـن ــات ــج
امل ـح ـل ــي ف ــي  2017إل ـ ــى  %526فــي
.2035
وت ـق ـت ــرح ال ــدراس ــة أن ي ـت ـ ّـم تــوسـيــع
مـ ــروحـ ــة الـ ـخ ــدم ــات الـ ـت ــي ي ـقـ ّـدم ـهــا
ال ـق ـط ــاع امل ــال ــي ف ــي ل ـب ـن ــان ،والـ ــذي
ّ
تشير إلى أنه يفتقد التنويع ويتركز
في الخدمات املصرفية فقط ،بحيث
ال ي ــوج ــد ق ـط ــاع ل ـش ــرك ــات ال ـتــأمــن
أو صـنــاديــق استثمارية أو أســواق
رأسمالية .ووفقًا لدراسة «ماكنزي»،
ع ـلــى ال ـق ـطــاع امل ـصــرفــي أن يـتـحـ ّـول
إل ـ ــى وجـ ـه ــة إلدارة االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات
والخدمات املصرفية الخارجية عبر
استهداف كبار العمالء في أفريقيا
وبحر قزوين واملشرق ،ورفــع نسبة
 %22إلى
األصول غير املصرفية من ُ
 ،%37واألصـ ـ ــول امل ـصــرف ـيــة امل ـ ــدارة
م ــن  %14إل ــى  %50ف ــي ع ــام ،2035
وذل ـ ـ ـ ــك م ـ ــن خ ـ ـ ــال االسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة مــن
ً
الخبرات والرأسمال البشري ،فضال
عــن إن ـشــاء مــركــزيــن إلدارة األص ــول
وتقديم الخدمات املالية في بيروت.

فــي رأس امل ــال الـبـشــري املـتــوافــر في
ّ
والتحول إلى وجهة لتقديم
لبنان،
خدمات التعاقد الخارجي واإلبداع
االقليمي ،وتحديدًا الخليج العربي.
ّ
وتتوقع الــدراســة أن يـ ّ
ـؤدي ذلــك إلى
زي ـ ــادة ع ــدد ال ــوظ ــائ ــف م ــن  44ألــف
وظ ـي ـف ــة فـ ــي  2017إل ـ ــى  105آالف
ً
وظـيـفــة فــي  2025وص ــوال إل ــى 120
أل ـ ــف وظ ـي ـف ــة فـ ــي  ،2035وت ــوص ــي
ب ــإنـ ـش ــاء قـ ــريـ ــة القـ ـتـ ـص ــاد امل ـع ــرف ــة
ّ
ف ــي ك ــل م ــن ب ـي ــروت وال ـش ـم ــال ،بما
برفع مساهمة اقتصاد املعرفة في
ال ـن ــات ــج امل ـح ـلــي اإلج ـم ــال ــي م ــن 1.7
مليار دوالر راهنًا إلى  4.4مليارات
فــي  2025و 6.5مـلـيــارات فــي ،2035
وبــال ـتــالــي رف ــع تــرت ـيــب ل ـب ـنــان على
الئـ ـح ــة الـ ـ ـق ـ ــدرة ع ـل ــى االبـ ـتـ ـك ــار مــن
ّ
املرتبة  58التي يحتلها حاليًا إلى
ّ
املــرت ـبــة  30ف ــي  2025وم ــن ث ــم إلــى
املرتبة  15في عام .2035

ّ
تتوقع الدراسة أن ّ
تؤدي توصياتها
للقطاع املــالــي إلــى رفــع حـ ّـصـتــه في
ال ـن ــات ــج امل ـح ـل ــي م ــن  5.1م ـل ـي ــارات
دوالر راهنًا إلى  8.2مليارات دوالر
ً
فــي  2025وصـ ــوال إل ــى  12.1مليار
دوالر ف ــي  ،2035ل ـكــن م ــن دون أن

◄ اقتصاد المعرفة

اقتصاد السوء
ص ـيــاغــة إطـ ــار اإلنـ ـف ــاق امل ـتـ ّ
ـوســط
األجـ ـ ــل ،م ــن خـ ــال خ ـف ــض الـعـجــز
املــالــي بنسبة  %1سنويًا وفــرض
ضــرائــب ج ــدي ــدة ،مـنـهــا الـضــريـبــة
على التبغ وزيادة الجباية بنسبة
ت ـت ــراوح ب ــن  40و ،%70وخـفــض
العجز التجاري ليصل إلى %20-
من الناتج املحلي اإلجمالي»ّ .أما
املستوى الثالث فيطال «الكفاء ة
التشريعية» ،وتستعرض الدراسة
 11قانونًا يجب إقرارها لتحسني
بـيـئــة األع ـم ــال مــن بـيـنـهــا «قــانــون
ال ـت ـجــارة وال ـتــوق ـيــع اإلل ـك ـتــرونــي،
وق ــان ــون اإلفـ ــاس ،وق ــان ــون املـيــاه
الـ ــرقـ ــم  ،221وت ـع ــدي ــل
امل ـ ـ ــرس ـ ـ ــوم الـ ـ ـ ـ ـ ــوزاري
الـ ـ ــرقـ ـ ــم

ّ
التوصيات القطاعية :لنتخصص أكثر بالهجرة
◄ الزراعة

ّ
تتوقع الــدراســة أن تـ ّ
ـؤدي توصياتها
إلـ ـ ـ ــى تـ ـحـ ـس ــن اإلن ـ ـتـ ــاج ـ ـيـ ــة وزيـ ـ ـ ـ ــادة
التنافسية تمهيدًا لزيادة الصادرات،
ل ـتــرت ـفــع ح ـ ّـص ــة ال ـق ـطــاع ال ــزراع ــي من
الناتج املحلي اإلجـمــالــي مــن  2مليار
دوالر ف ــي ع ــام  2017إل ــى  2.8مـلـيــار
ً
ـى  4.2مـلـيــارات
فــي  ،2025وصـ ــوال إل ـ ّ
فـ ــي  ،2035كـ ـم ــا تـ ـت ــوق ــع أن يــرت ـفــع
عـ ــدد ال ـعــام ـلــن ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ــزراع ــي
م ــن  209آالف عــامــل حــال ـيــا إل ــى 214
ً
ألـفــا فــي  ،2025وص ــوال إل ــى  220ألــف
ع ــام ــل ف ــي  .2035وف ـ ــي ه ـ ــذا اإلطـ ـ ــار،
ّ
توصي الخطة برفع إنتاجية صغار
امل ـ ــزارع ـ ــن م ــن خ ـ ــال االعـ ـتـ ـم ــاد عـلــى
الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا الـ ـح ــديـ ـث ــة وت ـغ ـي ـيــر
ّ
ّ
التدرجي عن
ـذور ،والتخلي
أنــواع الـبـ ُ
امل ـحــاص ـيــل امل ـن ـخ ـف ـضــة ال ـق ـي ـمــة ،مثل
الـتـبــغ وال ــزي ـت ُــون وال ـح ـب ــوب ،لصالح
امل ـح ــاص ـي ــل امل ــرتـ ـفـ ـع ــة ال ـق ـي ـم ــة ،مـثــل
األفــوكــا والـبـنــدورة ،واعتماد برنامج
دع ــم اخ ـت ـيــاري جــديــد مل ــزارع ــي التبغ
يسمح لهم باالنتقال إلــى املحاصيل
ال ـبــدي ـلــة ،وت ـشــريــع زراع ـ ــة الحشيشة
لــاس ـت ـع ـمــاالت ال ـط ـبـ ّـيــة ف ــي الـجـنــوب
والبقاع ،باإلضافة إلى االستفادة من
اإلمكانات التصديرية للمزارعني عبر
ّ
تـحـســن ش ــروط ال ـج ــودة للتمكن من
الــدخــول إل ــى أس ــواق جــديــدة ،أبــرزهــا
دول االتحاد األوروبي.

◄ الصناعة
مجموعة
على
تقترح الدراسة التركيز ّ
ّ
من الصناعات ،التي تتوقع أن تحقق

نموًا سنويًا بنسبة  ،%10بما يـ ّ
ـؤدي
إل ــى رف ــع حـ ّـصــة الـصـنــاعــة مــن الناتج
امل ـح ـلــي اإلج ـم ــال ــي م ــن  3.4م ـل ـيــارات
دوالر في عــام  2017إلــى  5.9مليارات
ً
فــي  ،2025وصـ ــوال إل ــى  8.7مـلـيــارات
فــي  ،2035وأن تسهم فــي زي ــادة عــدد
الــوظــائــف مــن  185ألــف وظيفة راهنًا
إل ــى  240أل ــف وظ ـي ـفــة ف ــي ع ــام 2025
و 250أل ــف وظـيـفــة فــي  .2035تقترح
ّ
الـ ـخ ــط ــة ت ــوجـ ـي ــه ال ـ ــدع ـ ــم ال ـح ـك ــوم ــي
ُ
ّ
ن ـح ــو ص ـن ــاع ــات م ـت ـخــص ـصــة عــالـيــة
ال ـت ـنــاف ـس ـيــة ،م ـث ــل الـ ـص ــاب ــون ومـ ــواد
الـتـنـظـيــف ومـسـتـحـضــرات التجميل،
ّ
تتميز بالجودة واإلبداع ،مثل
وأخرى
ً
امل ـجــوهــرات واألزيـ ــاء ال ـفــاخـ ُـرة ،فضال
ع ــن ال ـص ـن ــاع ــات ال ـغ ــذائ ـي ــة امل ـع ـت ـمــدة
عـ ـل ــى اإلن ـ ـت ـ ــاج املـ ـحـ ـل ــي مـ ــن ال ـخ ـ ّضــر
والـ ـ ـف ـ ــواك ـ ــه وامل ـ ـك ـ ـ ّـس ـ ــرات وم ـش ـت ــق ــات
ال ـح ـل ـيــب ،وال ـص ـنــاعــات ال ـ ّـدوائ ـي ــة من
خ ــال االع ـت ـم ــاد ع ـلــى ال ـقــنــب املـ ــزروع
ّ
محليًا .أيضًا تقترح الخطة إنـشــاء 6
مناطق صناعيةُ ،يعطى املستأجرون
فيها ميزة تنافسية 3 ،مــدن منها في
الـبـقــاع لــاسـتـفــادة مــن إع ــادة اإلعـمــار
في سوريا والـعــراق وتطوير ُصناعة
امل ـف ــروش ــات فـيـهــا وال ـب ـي ــوت املـسـبـقــة
الـ ـصـ ـن ــع لـ ـت ــوفـ ـي ــر الـ ـسـ ـك ــن ل ــاج ـئ ــن
الـ ـس ــوري ــن ال ـع ــائ ــدي ــن إل ـ ــى ب ــاده ــم،
ً
وخ ـص ــوص ــا ف ــي حـ ـم ــص ،فـ ـض ــا عــن
م ــديـ ـنـ ـت ــن ف ـ ــي ال ـ ـش ـ ـمـ ــال (ط ــرابـ ـل ــس
وشدرا) ومدينة في الجنوب.

◄ السياحة
ت ـس ـع ــى الـ ـ ــدراسـ ـ ــة إلـ ـ ــى رفـ ـ ــع ح ـ ّـصــة
القطاع السياحي في الناتج املحلي

ّ
المالية
◄ الخدمات

تقترح دراسة «ماكنزي» االستفادة
مــن التكنولوجيا لتعزيز االبـتـكــار
واإلنـ ـت ــاجـ ـي ــة فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع ــات ذات
األول ــوي ــة ،وج ـعــل االق ـت ـصــاد قــائـمــا
ً
على االبتكار ،فضال عن االستثمار

◄ االنتشار
وفقًا لدراسة «ماكنزي» ،إن اعتماد
االقـتـصــاد اللبناني بشكل أساسي
ع ـل ــى ت ـح ــوي ــات امل ـه ــاج ــري ــن يــدفــع
باتجاه تنظيم تصدير اليد العاملة
مــن خ ــال دراس ــة الـطـلــب وال ـعــرض،
أي تكييف الـعــرض والـبــاحـثــن عن
ع ـم ــل امل ـس ـت ـق ـب ـل ـيــن م ــع ال ـط ـل ــب فــي
ال ـش ــرك ــات األج ـن ـب ـيــة .ك ــذل ــك تـقـتــرح
ّ
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــة تـ ـلـ ـبـ ـي ــة ت ـ ـطـ ــل ـ ـعـ ــات قـ ـط ــاع
االنـتـشــار اللبناني وتـقــويــم الــرابــط
بــن لـبـنــان واملـغـتــربــن لتشجيعهم
على االستثمار في لبنان واإلسهام
في نمو االقتصاد املحلي.

أنجل بوليغان ــ المكسيك

ّ
 1660املـتـعــلــق بـحــوكـمــة املـنــاطــق
الصناعية».
ّ
وباإلضافة إلى ذلك ،تقترح الخطة،
وفــق األجــزاء التي اطلعنا عليها،
اتـ ـخ ــاذ م ـج ـم ــوع ــة م ــن ال ـت ــداب ـي ــر،
بــوص ـف ـهــا م ـس ــاع ـدًا أس ــاس ـي ــا فــي
تحقيق أهداف الرؤية ،مثل تنفيذ
م ـشــاريــع «بــرنــامــج االس ـت ـث ـمــارات
ال ـ ـع ـ ـ ّ
ـام ـ ــة» وتـ ـم ــويـ ـلـ ـه ــا ب ــال ــدي ــن،
م ــع إعـ ـط ــاء األولـ ــويـ ــة ل ـ ـ «م ـش ــروع
الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاص ال ـ ـ ـسـ ـ ــريـ ـ ــع ف ـ ـ ــي م ــديـ ـن ــة
بيروت وأوتــوسـتــراد رأس بعلبك
ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـحـ ــدود ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،ومـ ـش ــروع
ً
م ـ ّـد األل ـيــاف الـبـصــريــة ،فـضــا عن
مشاريع أخــرى ،مثل بناء منطقة
تـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــة لـ ـلـ ـتـ ـص ــدي ــر ع ـل ــى
الحدود مع سوريا لالستفادة من
إعادة اإلعمار في سوريا
وال ـ ـعـ ــراق ،وم ـجـ ّـمــع

القـ ـتـ ـص ــاد املـ ـع ــرف ــة فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت،
وت ـح ـس ــن األرص ـ ـفـ ــة فـ ــي ب ـي ــروت
وص ــور وجـبـيــل تـمـهـيـدًا لتحويل
هــذه امل ــدن الـثــاث إلــى مــدن جــذب
سـيــاحـيــة ،بــاإلضــافــة إل ــى تسريع
ّ
خطة الكهرباء التي ّ
أقرتها
تنفيذ
الحكومة اللبنانية ّ في عام ،2010
وامل ـ ـشـ ــاريـ ــع امل ـت ـع ــل ـق ــة ب ــال ـص ــرف
ال ـص ـح ــي وإدارة الـ ـنـ ـف ــاي ــات ،مــع
إدراج أسهم الـشــركــات الحكومية
ف ـ ــي أسـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداول ،وت ـع ــزي ــز
عمليات دمج املصارف».
تـبــدو ه ــذه امل ـشــاريــع واإلجـ ــراء ات
ضـ ــروريـ ــة ل ــدف ــع الـ ـنـ ـم ــو ،وي ـج ــدر
ع ــدم تـقـيـيـمـهــا ق ـبــل االطـ ــاع على
ّ
ال ــدراس ــة كــام ـلــة ،إل أن االنـطـبــاع
ّ
األولي أنها ال تضع أمامها ّ
مهمة
«تغيير» النموذج االقتصادي بل
«إن ـ ـقـ ــاذه» .ه ــذا االن ـط ـب ــاع تــدعـمــه
ال ــدراس ــة ب ـتــرك ـيــزهــا ع ـلــى امل ــزاي ــا
التنافسية في الواقع كما هو عليه
اآلن ،وليس كما ُيفترض أن يكون.
ب ـم ـع ـنــى أوضـ ـ ــح ،ت ـع ـطــي األج ـ ــزاء
ال ـتــي اطـلـعـنــا عـلـيـهــا انـطـبــاعــا أن
الصفحات
الدراسة صرفت مئات ُ
لـتـقـ ّـدم إلـيـنــا «الــوصـفــة» املـعـتــادة:
امل ــزي ــد م ــن ال ـت ـحــريــر ّ لـ ــرأس امل ــال،
ال ـخ ـص ـخ ـصــة ،ال ـت ـق ــش ــف ،وال ـن ـمــو
ب ـ ــال ـ ــدي ـ ــن ...والـ ـقـ ـلـ ـي ــل مـ ــن ال ــدول ــة
والـتـمـ ّـســك بغلبة قـطــاع الخدمات
وزي ـ ـ ـ ــادة ال ـت ـخ ـ ّـص ــص ب ــال ـه ـج ــرة
وخـ ــدمـ ــة االقـ ـتـ ـص ــاد اإلق ـل ـي ـم ــي
الريعي .فــإذا كان هذا االنطباع
صحيحًا ،فهنا تكمن «األس ــرار»
التي تـحــاول أن تخفيها .وهــذا
ما ستكشفه ّ
األيام ،فالدراسة
ً
ً
س ـت ـن ـشــر ع ــاج ــا أو آج ـ ــا،
وس ـي ـك ــون ُم ـت ــاح ــا الـحـكــم
عـ ـلـ ـيـ ـه ــا وال ـ ـك ـ ـش ـ ــف ع ــن
امل ـ ـصـ ــالـ ــح ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـ ّـب ــر
عنها.

مصادر األزمة
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تطبيق مبدأ الصدمة
محمد زبيب
ّ
«ال أحد يستطيع شيئًا ضد شركة سوليدير ،ألنها منذ اآلن هي حزب بمئة
وعشرين ألف عضو».
ناصر ّ
الشماع 1994 -

ّ
ّ
حتى اآلن ،لم يظهر من بني ّ
مسربي املعلومات من يتحلى بالشجاعة الكافية للكشف عن
ّ
حقائق ما جرى عند نهاية الحرب األهلية في لبنان ( ،)1990-1975وال سيما في الفترة
بني شباط /فبراير وأيلول /سبتمبر من عام  ،1992وهي الفترة التي شهدت ّأول انتخابات
نيابية منذ عام  ،1972وأرست دعائم «النظام الجديد»ّ ،
ومهدت لتسليم إدارة الحكومة إلى
ُ ّ ً
رفيق الحريري ،املقاول الثري القادم من السعودية على «حصان أبيض» ،محمال بالدعم
الخارجي ووعود الربيع وأحالم استعادة لبنان دوره السابق قبل الحرب ،كوسيط مالي
ّ
ومقر للشركات العاملية الساعية إلى اختراق األســواق العربية ومركز
وتجاري إقليمي
ّ
والتسوق والترفيهّ ،
موجهًا نحو حاجات األسر الخليجية الثرية ورغبات رجالها
للسياحة
الجامحني.
ّ
تلك األشهر الثمانية من عام  1992كانت كثيفة ّ
جدًا بأحداثها ّ
وتطوراتها ،وبدت كأنها في
سباق مع الزمن من أجل إنجاز االنقالب على اتفاق الطائف املكتوب وغير املكتوب ()1989
وتكريس نظام الحرب القائم على «عالقات ّ
القوة والسيطرة» و«املحاصصة» و«تقاسم
الريوع» ،والذي ّتم تعريفه في البداية باسم «نظام الترويكا» ،أي نظام الرئاسات الثالث .ومن
ّثم ّتم ّتعريفه باسم «نظام الوصاية السورية» ،بالتعاون والتنسيق مع السعودية ورعايتها.
والحقًا باسم «النظام األمني السوري  -اللبناني املشترك» ،أي حكم املخابرات السورية.
وهذه التسميات ،وإن كانت ّ
تعبر عن الشكل الذي اتخذته إدارة السلطة واملجتمع واالقتصاد
ّ
ُ
منذ نهاية الحرب ،إل أنها في الواقع كانت تخفي الصعود «الخارق» لطبقة «أوليغارشية»
ّ
وضمت املصرفيني
بامتياز ،جمعت أثرياء الحرب مع أثرياء النفط واألثــريــاء املغتربني،
واملقاولني وبقايا «البرجوازية التقليدية» الناجية ،التي سيطرت عليها تاريخيًا مصالح
ّ
ّ
التجار ُوملك األراضي الكبار.
ّ
ّ
ُ
ُ
ـ«االقتصاد األسود» (س ّمي
تعاظمت قوة هذه الطبقة الصاعدة في ظل ما يمكن وصفه ب ّ
«اقتصاد الحرب» ّثم «اقتصاد الصفقة» أيضًا ،وكذلك «احتكار القلة» و«الفساد الحميد»)،
ّ
ونجحت في بناء نظام سياسي تتركز السلطة الفعلية فيه لــدى عــدد قليل من األفــراد
ّ
ّ
وبعض العائالتّ ،
يستمدون ّقوتهم من تراكم الثروة واإلرث والتقاليد والقوة العسكرية
ممن
والسيطرة على األرض والقدرة على استخدام العنف أو التهديد به ،باإلضافة طبعًا إلى
ّ
العالقات مع الخارج والــوالءات ملراكز القوى الفاعلة .بلغت ّقوة هذه الطبقة ّ
حدًا دفع حتى
بالبنك الدولي ،في تقرير له في عام  ،2015إلى وصف «النظام الطائفي» في لبنان بعد
ّ
الحرب بشكل نظام «بلوتوقراطي» ،يحكم فيه األثرياء ،ويخفي االمتيازات التي يتمتعون
بها وتضعهم فوق القانون ،بل فوق الدولة واملجتمع ،كما كان األمر في مدن اليونان القديمة.
كيف سيطرت هذه الطبقة على املجتمع اللبناني؟ كيف ملجتمع خارج ّ
للتو من كارثة الحرب
ّ
ُ
امل ّدمرة أن يسمح بحصول ذلك؟ كيف أسقط هذا ّاملجتمع كل دفاعاته في مواجهة صعود
هذه الطبقة ،حتى تلك الدفاعات البسيطة التي ظلت صامدة في الحرب ومنحت املجتمع
شيئًا من املناعة إزاء كلفة العنف ،وتلك التي عاودت الظهور أحيانًا وسمحت بالتأثير في
بعض األحداث الالحقة ،وال ّ
سيما على جبهة املقاومة وإنجاز تحرير لبنان من االحتالل
اإلسرائيلي ( )2000وإخراج الجيش السوري ( )2005واالنتصار في مواجهة حرب تموز
( )2006وعــدم االنــزالق إلــى العنف األهلي الواسع (بعد اغتيال رفيق الحريري و 7أيار
وأحداث طرابلس والصراع في سوريا)؟
فــي أبحاثها ومقابالتها وفــي كتابها «عقيدة الصدمة  -صـعــود رأسمالية ال ـكــوارث»،
استنتجت نعومي كالين أن «معظم الناس الذين ينجون من كارثة ّ
مدمرة (كالحرب في
ّ
كليًاُ ،
فهم يريدون إنقاذ ما يمكن إنقاذه ،والبدء
لبنان) ال يرغبون بفتح صفحة بيضاء
بترميم األشياء التي لم ّ
تدمر .كذلك ،يريدون أن ّ
يكرروا ارتباطهم باألماكن التي عاشوا
فيهاّ .إل أن رأسماليي الكارثة ال يأبهون إلصالح ما كانُ .
عنوان إعادة اإلعمار
تحت
م،
فه
ّ
ُ
الزائف ،يسارعون إلى إنهاء ما لم تجهز عليه الكارثة األصلية ،أي محو كل ما بقي ،قبل
ّ
ّ
ُ
لهم».
أن يتمكن ضحايا الحرب من االتحاد مجددًا واملطالبة باسترجاع ما ّ كان يومًا ملكًا ُ ّ
تقوم هذه النظرية على فكرة بسيطة تقول« :إن بعض األشخاص يكدسون األغذية املعلبة
تحسبًا لوقوع أزمات كبرىّ ،أما رأسماليو الكارثة ّ
واملاء والــدواء ّ
خرون أفكار السوق
فيد
ّ
ّ
ّ
ّ
ويتحينون الفرصة لتحويل كل أزمة طاحنة إلى صفحة بيضاء كليًا ،خالية من ّأي
الحرة،
شوائب أو عوائقّ ،يرسمون عليها ما يشاؤون وفقًا ملصالحهم ،وهي في النهاية :تحقيق
أعلى ّ
معدل ربح بأقل وقت وبأدنى املخاطر ومن دون ّأي عمل».
ّ
ّ
جسد مشروع «سوليدير» هذه النظرية بطريقة فاقعة جدًا .ففي حني كان املقيمون في
لبنان يواجهون آثــار االجتياح اإلسرائيلي ( )1982وانهيار الدولة واالقتصاد ويدفنون
ّ
ضحاياهم ويبحثون عن ّاملفقودين منهم ...كــان رفيق الحريري (بما هو ُممثل لطبقة
األوليغارشية) ّيدخر مخططًا لالستيالء على قلب بيروت التاريخي ،ويحتفظ في أحد
عنابر مطار «لو بورجيه» في فرنسا بماكيت عمالقة ملا يحلم به ّأي مقاول ومضارب،
ّ
وفق ما ورد في مذكرات هنري ّإدة (املال إن حكم) ،وهو املهندس الرئيس للمشروع قبل أن
يستقيل ّ
ويتبرأ منه في ّ مطلع التسعينيات.
في عام  ،1991وقبل تولي الحريري رئاسة الحكومة في أواخر عام  ،1992صادق مجلس
النواب على قانون إنشاء «سوليدير» ،بمادة وحيدة ،ولم يناقش هذا القانون في الهيئة ّ
العامة
ّ
إل  17نائبًا فقط ،وقيل الكثير عن رشى ّتم توزيعها لضمان إقرار هذا القانون بصيغته
ّ
املعروضة ،التي كانت تواجه معارضة واسعة ،وال سيما في أوساط النخب الثقافية واملهنية
وبعض عناصر البرجوازية التقليدية الخائفة من خسارة امتيازاتها في نظام ما قبل
الحرب .كانت املصادقة على هذا القانون بمثابة اختبار ،فمالمح تنامي املعارضة عندما
ّ
بدأ الناس يلتقطون أنفاسهم بعد الحرب ،شكلت تهديدًا لرأسمالية الكوارث ال ّبد من وأده
في مهده :اندلعت ّموجة مضاربات على سعر الليرة بني شباط /فبراير وأيلول /سبتمبر
من عام  ،1992تخللها إعالن غريب من حاكم مصرف لبنان ميشال الخوري باالمتناع
ّ
التدخل لكبح املضاربات ،ومعلومات عن ّ
تورط مصارف معروفة ّباألسماء بتأجيجها،
عن
وأسفرت عن ارتفاع سعر الدوالر من  880ليرة إلى  2850ليرة في أقل من ثمانية أشهر.
ّ
الخدمة وخسرت ّالودائع بالعملة املحلية
انهارت
قيمة األجور وتبخرت تعويضات نهاية ّ
ّ
ّ
قيمتها .شكل ذلك صدمة كبرى ،أخضعت املجتمع كليًا ومهدت لكل ما جاء الحقًا.
يتبع

3

4

اإلثنين  15تشرين األول  2018العدد 30

اإلثنين  15تشرين األول  2018العدد 30

تشريع الحشيشة تقاسم جديد لمورد ريعي قديم
ّ
توجهان :المزرعة والشركة
ّ
مجددًا

أديب نعمه
مستشار
ك ــان عـلـيـنــا ان ـت ـظ ــار م ــا ت ـس ـ ّـرب عن
تـ ـق ــري ــر م ــاكـ ـيـ ـن ــزي ف ـ ــي م ـ ــا ي ـخ ـ ّـص
تـشــريــع زراعـ ــة الـحـشـيـشــة ألغ ــراض
ّ
تنضم قــوى جــديــدة إلى
طبية ،كــي
تأييد القوى التقليدية ،التي كانت
تقول علنًا أو ّ
سرًا بذلك منذ عقود.

ّ
المؤيدون التقليديون

يـ ـ ـط ـ ــرح ه ـ ـ ـ ــؤالء ال ـ ـ ــدواف ـ ـ ــع الـ ـت ــالـ ـي ــة
ملوقفهم:
● إن ـهــا واحـ ــدة م ــن وس ــائ ــل تنمية
بعلبك  -الـهــرمــل ،مــن خــال «منتج
زراعي» ذي مردود مرتفع بالنسبة
إل ـ ــى املـ ـ ـ ــزارع م ـق ــارن ــة بــامل ـحــاص ـيــل
األخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ومـ ـ ـت ـ ــائ ـ ــم مـ ـ ــع ط ـب ـي ـع ــة
املنطقة ،ال ّ
سيما أن املزارعني هناك
َيملكون خـبــرة متراكمة فيها .وقد
قــوي هــذا الطرح بعد فشل مشروع
ال ـ ـ ــزراع ـ ـ ــات ا ُلـ ـب ــديـ ّـل ــة ف ـ ــي ص ـي ـغ ـتــه
األخـ ـ ـي ـ ــرة ،وامل ـت ـم ــث ـل ــة ف ــي بــرنــامــج
ال ـت ـن ـم ـيــة ف ــي بـعـلـبــك  -ال ـه ــرم ــل فــي
التسعينيات ،والــذي أداره برنامج
ّ
األمم املتحدة اإلنمائي في حينه.
● إنها مدخل إلــى معالجة مشكلة
ّ
مـ ـ ــذكـ ـ ــرات الـ ـت ــوقـ ـي ــف واملـ ــاح ـ ـقـ ــات،
ال ـ ـت ـ ــي ت ـ ـط ـ ــال اآلالف م ـ ــن أهـ ــالـ ــي
ّ
املنطقة ،وتشكل مشكلة اجتماعية
 س ـي ــاس ـي ــة  -أم ـن ـي ــة ل ـل ـم ـســؤولــنالــرسـمـيــن والــواق ـع ـيــن .ويـ ــرون أن
تشريع الزراعة لالستخدام الطبي،
مـ ــن ش ــأن ــه أن ي ـس ــاع ــد فـ ــي إي ـج ــاد
مـ ـ ـخ ـ ــارج ل ـ ـهـ ــذه املـ ـشـ ـكـ ـل ــة وت ــوف ـي ــر
مـ ـن ــاخ ــات ُمـ ـس ـ ّـهـ ـل ــة ل ـل ـع ـف ــو ووقـ ــف
ّ
امل ــاحـ ـق ــات (ال ن ـن ـس ــى أن ق ــان ــون ــا
ّ
للعفو يشمل قضايا املـخــدرات هو
قيد البحث أيضًا).
● إن انـ ـتـ ـش ــار ت ـع ــاط ــي امل ـ ـخـ ـ ّـدرات
فــي لبنان بــات أم ـرًا واقـعــا وظــاهــرة
م ـت ـ ّ
ـوس ـع ــة  -ك ـم ــا ت ـش ـي ــر ال ـت ـق ــاري ــر
ّ
الـ ـصـ ـح ــاف ـي ــة واملـ ـ ـش ـ ــاه ـ ــدات  -وإن
ت ـش ــري ــع زراعـ ـ ـ ــة ال ـح ـش ـي ـش ــة يـمـكــن
ً
أن يـ ـك ــون أيـ ـض ــا مـ ــدخـ ــا إض ــاف ـي ــا
ملعالجة مشكالت اإلدم ــان وتحفيز
امل ـعــال ـجــات ٌالـعــاجـيــة ال الـعـقــابـيــة،
وهـ ــو م ـن ـط ــق ي ـج ــد م ــا ي ـس ـن ــده فــي
ت ـج ــارب دول أخـ ــرى .واألمـ ــر نفسه
ينطبق على تـجــارة امل ـخـ ّـدرات ،وأن
ً
يكون ذلــك مدخال إلعــادة تنظيمها
وض ـب ـط ـهــا ،ب ـمــا ف ــي ذل ــك الـتـغـطـيــة
املـ ـش ـ ّـرع ــة ل ـل ـت ـج ــارة غ ـي ــر ال ـشــرع ـيــة
ّ
الـتــي تـتـمــتــع بــالـحـمــايــة السياسية
واألمنية الكافية.

ّ
المؤيدون الجدد

بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى هـ ـ ــؤالء ،فـ ــإن اق ـت ــراح
ٍّ
ماكينزي (الذي هو تنب القتراحات
قائمة منذ مـ ّـدة) أعطى الضوء
األخـ ـض ــر ل ـخ ــروج ـه ــم ال ـع ـل ـنــي
إلى ّ
مقدمة املشهد ،من ُمنطلق
االق ـت ـصــاديــة للبنان
املـصـلـحــة ّ
وتـحـفـيــز الــن ـمــو وف ــق مـقــاربــات
«ع ـل ـم ـي ــة وع ــاملـ ـي ــة» ه ـ ــذه امل ـ ـ ـ ّـرة،
ب ـم ــا ي ـس ـم ــح بـ ـتـ ـج ــاوز ال ــوص ـم ــة
االجتماعية واألخالقية اللصيقة
ب ــالـ ـحـ ـشـ ـيـ ـش ــة واملـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ـ ّـدرات .وال
يـمــانــع الـتـقـلـيــديــون ذّل ــك ،ال بــل هم
ي ـشـ ّـج ـعــونــه ألنـ ــه ي ــوف ــر اح ـت ـضــانــا
أوسع لفكرتهم األصلية بني فئات
من رجــال األعـمــال واالقتصاديني،
لــم يـكــن بــإمـكــانـهــم الـحـصــول على
تــأيـيــدهــم فــي ال ـســابــق .أم ــا الحجج
فهي:
الجديدة هنا ّ
● تـ ـحـ ـفـ ـي ــز ال ـ ــنـ ـ ـم ـ ــو االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي
وتوسيع األعمال إلى قطاع جديد
ذي مردود مالي عال (كما
يزعمون).
● املـ ـس ــاهـ ـم ــة ف ـ ــي ت ـن ـم ـيــة
منطقة بعلبك  -الهرمل.
● زي ـ ـ ــادة الـ ـ ـص ـ ــادرات وزيـ ـ ــادة
مـ ــوارد ال ــدول ــة م ــن ه ــذا الـنـشــاط
االقتصادي الجديد.

ب ـم ـعــزل ع ــن مـنــاقـشــة م ــدى واقـعـيــة
الـ ـ ـط ـ ــروح ـ ــات املـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ،وه ـ ـ ــو مــا
سنعود إليه في فقرة الحقة ،يمكن
التمييز بوضوح بني فريقني ،لدى
كـ ـ ّـل مـنـهـمــا رؤيـ ـت ــه ال ـخ ـ ّ
ـاص ــة لـهــذه
املسألة.
فالفريق «التقليدي» يريد من خالل
ّ
التشريع حــل مشكلة تـطــال النظام
مشكلة
الزبائني ،من خالل معالجة
ّ
ّ
املالحقات ومذكرات التوقيف بحق
ّ
ســكــان املـنـطـقــة ،وتـبـعــات ذل ــك على
ّ
العالقة مع سكان املنطقة وشبكات
اإلتـ ـجـ ــار بـ ــامل ـ ـخـ ـ ّـدرات ،وه ـ ــذا ه ــدف
م ـبــاشــر وآن ـ ـ ّـي .كـمــا أن ــه يـسـ ّعــى من
خ ـ ــال ال ـت ـش ــري ــع إل ـ ــى الـ ـت ــدخ ــل فــي
إع ــادة ّتنظيم ه ــذا الـق ُـطــاع الــريـعــي
ف ــي شــق ـيــه ال ـشــرعــي امل ـق ـتــرح وغـيــر
ال ـشــرعــي ال ــذي سـيـسـتـمـ ّـر ،ويـشـمــل
ذل ــك االن ـت ـق ــال م ــن ال ـش ـكــل الـبـسـيــط
م ــن ال ــري ــع ال ـق ــائ ــم ع ـل ــى ال ـح ـصــول
على نسبة مــن عائد التجارة (غير
ال ـشــرع ـيــة) ف ــي شـكــل خ ـ ّـوة  -رش ــوة
السياسية واألمنية
مقابل الحماية ّ
م ـ ــن دون أي ت ـ ــدخ ـ ــل ف ـ ــي ع ـم ـل ـيــة
اإلن ـتــاج  -ال ـت ـبــادل نـفـسـهــا ،إلــى
دور تنظيمي أكثر تأثيرًا في
العملية ّ
ّ
برمتها وتوسيع
نـ ـسـ ـب ــة ال ـ ـعـ ــائـ ــد ال ــريـ ـع ــي
وجعله آلـيــة عضوية في
ال ـق ـط ــاع ال ـش ــرع ــي وغ ـيــر
ال ـش ــرع ــي ،ال م ـج ـ ّـرد خــوة
 رش ـ ـ ـ ــوة كـ ـم ــا ه ـ ــو اآلن.ومـ ـ ــن شـ ـ ــأن هـ ـ ــذا الـ ـتـ ـح ـ ّـول
أن ُيـ ــدخـ ــل أطـ ــرافـ ــا ج ــدي ــدة
إلـ ــى دائـ ـ ــرة امل ـس ـت ـف ـيــديــن ،أو
تـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــل حـ ـ ـص ـ ــص األط ـ ـ ـ ـ ــراف
امل ـ ـش ـ ــارك ـ ــة راهـ ـ ـن ـ ــا ف ـ ــي ت ـق ــاس ــم
ال ـ ــري ّـ ــع .وأصـ ـ ـح ـ ــاب هـ ـ ــذا الـ ـط ــرح
ي ـ ـفـ ــض ـ ـلـ ــون ال ـ ـت ـ ـعـ ــاطـ ــي م ـ ـ ــع هـ ــذا
الـنـشــاط بـصـفـتــه نـشــاطــا زراع ـيــا
(وال ـ ــدور األس ــاس ــي فـيــه ل ــوزارة
الــزراعــة) مع إدارتــه مباشرة من
ال ــدول ــة ،وف ــق نـظــام يشبه نظام
الــري ـجــي (ال ـت ـبــغ) ،حـيــث أن ذلــك
هــو الشكل املــائــم ملنطق املزرعة
ف ــي الــزبــائ ـن ـيــة وامل ـحــاص ـصــة في
صيغته التقليدية (اقتراح القانون
املـ ّ
ـؤيــد مــن الرئيس بــري ونــواب من
ّ
كتل متنوعني).
ف ــي امل ـق ــاب ــل فـ ــإن ال ـف ــري ــق «ال ـحــديــث
ّ
وال ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــري» يـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــل ـ ـ ــب امل ـ ـن ـ ـطـ ــق
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،ح ـي ــث ال ـت ــرك ـي ــز عـلــى
نقاط أخــرىُ .ينظر إلى النشاط هنا
باعتباره نشاطًا اقتصاديًا زراعيًا -
صناعيًا -تجاريًا بــالــدرجــة األول ــى،
ل ــه ط ــاب ــع ط ـب ـ ّـي (أي أحـ ــد م ـكـ ّـونــات
ص ـن ــاع ــة وت ـ ـجـ ــارة األدويـ ـ ـ ـ ــة) ،حـيــث
الدور األساسي يجب أن يكون
لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ـ ـصـ ـ ّـحـ ــة
تــأك ـي ـدًا لــذلــك

انجل بوليغان  -المكسيك

يناقش هذا المقال مشروع تشريع الحشيشة ألغراض
ّ
طبية .ويشرح كيف أنه مشروع ريعي سياسيًا وماليًا،
تتنازعه مصالح «الزبائنية» وأوهام رجال األعمال التي
تريد خلق «المزارع المعولم»
(اق ـت ــراح الـقــانــون امل ـقـ ّـدم مــن الـقــوات
الـلـبـنــانـيــة وال ـ ــذي يـلـقــى تــأي ـي ـدًا من
رج ـ ـ ــال األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال) .وه ـ ـ ــذا الـ ـتـ ـص ـ ّـور
ال ـ ـ ــذي عـ ـ ّـبـ ــرت ع ـن ــه ق ـ ــوى س ـيــاس ـيــة
واقـ ـتـ ـص ــادي ــة (نـ ـق ــاب ــة ال ـص ـن ــاع ــات
الدوائية ،رجال أعمال ،مراكز أبحاث
ومختبرات) يقوم على مقاربة
ّ
محورها بناء خط لنشاط
ُ
اقتصادي جديد مدمج
ب ـ ـش ـ ـكـ ــل ش ـب ــه
كـ ــامـ ــل

فـ ــي س ــاس ــل ال ـق ـي ـم ــة ال ـع ــامل ـي ــة فــي
ق ـ ـطـ ــاع األدويـ ـ ـ ـ ـ ــة ووف ـ ـ ـ ــق م ـع ــاي ـي ــره
الـ ـع ــاملـ ـي ــة .ووف ـ ـقـ ــا لـ ــرجـ ــال األعـ ـم ــال
ه ــؤالء فــإن هــذا الـقـطــاع سيكون من
ال ـنــاح ـيــة الـتـشــريـعـيــة والـتـنـظـيـمـيــة
قيدًا بدرجة شديدة ّ
ُم ّ
جدًا باملعايير
واملواصفات العاملية ،كما أن شروط
إنـتــاجــه نفسها تخضع للشركات
الــدول ـيــة ب ــدءًا مــن اإلش ـ ــراف على
«تـنـظـيــف» الـتــربــة وامل ـي ــاه ،إلــى
اس ـت ـخ ــدام ال ـب ــذور امل ـس ـتــوردة
الـتــي ال يمكن إع ــادة زراعتها،
ً
وص ـ ــوال إل ــى طــري ـقــة املـعــالـجــة
والتصنيع ،ومستوى التصنيع
ال ــذي سينحصر عـلــى األرج ــح
في استخالص الزيوت والبودرة،
ثم تصديرها إلى شركات في أوروبا
لـتـصـنـيـعـهــا ال ـن ـهــائــيّ .
وربـ ـم ــا بقي
ّ
للتصنيع داخـلـيــا.
قـســم أق ــل أهـمـيــة
ُ
ملنطق
وه ــذه هــي الصيغة املــائـمــة ّ
ال ـشــركــة االق ـت ـص ــادي الـ ــذي يفضله
رجال األعمال الساعون للدخول إلى
هذا القطاع الذي كان ُمغلقًا عليهم.

ّ
أي طرح ستكون له الغلبة؟

ف ــي ال ـج ــوه ــر وفـ ــي ن ـهــايــة امل ـط ــاف،
ستكون هنا تسوية بني املقاربتني
وفــق املنطق الغنائمي نفسه ،الذي
يـحـكــم صـيـغـتــي امل ــزرع ــة وال ـشــركــة،
حـ ـي ــث سـ ـتـ ـتـ ـك ـ ّـرس ص ـي ـغ ــة ش ــراك ــة
مـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ّـددة ب ـ ـ ـتـ ـ ــوازنـ ـ ــات
ّ
مـ ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــة ت ـ ـض ـ ـمـ ــن
مصالح الطرفني.

األثر التنموي
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــرويـ ـ ـ ـ ـ ــج
الـشـعـبــي لـهــذه
الـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــروح ـ ـ ـ ــات
ّ
س ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــز عـ ـل ــى
ن ـق ـط ـت ــن أس ــاس ـي ـت ــن
هـمــا :تنمية منطقة بعلبك -
الهرمل ،والفائدة االقتصادية
الــوطـنـيــة ،ال ّ
سيما مــن خالل
ُ
عائد تصدير املنتج الجديد.
فهل هذا حقيقي وواقعي؟
منطقة بعلبك  -الـهــرمــل هي
من أكثر املناطق حرمانًا في
ل ـب ـن ــان إل ـ ــى ج ــان ــب م ـنــاطــق
شمال لبنان األخــرى (عكار،
الضنية ،طرابلس) ،والفجوة
ال ـت ـن ـمــويــة ب ــن هـ ــذه املـنـطـقــة
ّ
واملتوسطات الوطنية وباقي
ُ
مناطق لبنان مزمنة وأسبابها
هـيـكـلـيــة ت ـع ــود ع ـلــى األق ـ ــل إلــى
فترة االن ـتــداب ثـ ّـم االسـتـقــال وما
بعده (ال نريد العودة أبعد من ذلك
في التاريخ االجتماعي للبنان) .وقد
ّ
اسـتـمـ ّـر هــذا الـحــرمــان فــي ظــل ذروة
زراع ــة الحشيشة خــال الـحــرب وما
بـعــدهــا م ـبــاشــرة ،وق ــد ّأدى ذل ــك في
حينه إلــى ارتفاع مستوى املداخيل
ّ
العام في املنطقة (على الرغم من أن

ّ
حـ ّـصــة امل ــزارع ــن كــانــت ال ـف ـتــات) ،إل
أن ذلــك لم يعالج الفجوة التنموية،
ّ
بــل ول ــد تـشـ ّـوهــات خطيرة مناقضة
للتنمية :تعميق التفاوت االجتماعي
ويعبر عنه تراكم الثروة عند ّ
ّ
تجار
ّ
املـ ـخ ــدرات وأصـ ـح ــاب ال ـن ـفــوذ (أح ــد
تعبيراته انـتـشــار الـقـصــور الفخمة
بني القرى الفقيرة) ،وتراجع الجدوى
االقـتـصــاديــة واالجتماعية للتعليم
وع ـ ـ ـ ــزوف الـ ـشـ ـب ــاب عـ ـن ــه ،وت ــده ــور
ال ـ ــزراع ـ ــات األخـ ـ ـ ــرى ،والـ ـهـ ـج ــرة إل ــى
ّ
املــديـنــة ،والـتـفــلــت األم ـنــي ،والــوضــع
ال ـصـ ّـحــي املـ ـت ـ ّ
ـردي ،وت ــده ــور البنية
التحتية ،وتــراجــع اح ـتــرام الـقــانــون
الدولة ...إلخ.
وتآكل سلطة
ُ
إن االقـ ـت ــراح ــات املـ ـق ـ ّـدم ــة ال تـعــالــج
ـذه املـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــات ،وهـ ـ ـ ــي فـ ـ ــي حـ ــال
هـ ـ ـ ـ ّ
ت ـحــق ـق ـهــا  -وهـ ــو أمـ ــر م ـش ـكــوك فـيــه
ّ
 سـتـعـنــي اس ـت ـمــرار ت ــرك ــز الـفــوائــدبني أيــدي أصحاب النفوذ القدامى
والـجــدد ،حيث أن هــذه الــزراعــة ،إذا
ّ
ّ
يتحدثون
تمت وفــق الشروط التي
ع ـن ـه ــا ،س ـت ـك ــون زراع ـ ـ ــة مـضـبــوطــة
ُ
وم ّ
قيدة بمعايير شديدة وحصرية،
ول ــن ي ـك ــون امل ـس ـت ـف ـيــدون مـنـهــا من
املزارعني أنفسهم ،ذلك أن ّ
أي زيادة
موعودة في رفع العائد الناجم عن
ارتفاع سعر املنتوج ،الذي تشتريه
منهم الشركات واملصانع (الذي قد
يكون أعلى من سعر املبيع إلى تاجر
املـ ـخ ـ ّـدرات) ،سيقابله ارت ـفــاع كبير
جـدًا فــي تكاليف اإلنـتــاج الستيفاء
ال ـ ـشـ ــروط واملـ ــواص ـ ـفـ ــات امل ـط ـلــوبــة.
ّ
كما أن الفلح أو املــزارع الجديد لن
يـعـمــل بــاسـتـقــالـيــة ف ــي حـقـلــه كما
هو عليه األمــر حاليًا ،بل سيكون -
ً
بمعنى ما  -عامال زراعيًا (وإن على
أرض ـ ــه) يـعـمــل وف ــق تـقـسـيــم الـعـمــل
املـفــروض عليه ،بما يـخــدم سلسلة
القيمة العاملية ،أي سيصبح مزارعًا
مـعــوملــا بــامـتـيــاز .أم ــا ال ـعــوائــد على
ّ
املجتمع املحلي ومعالجة املشكالت
الـ ـتـ ـنـ ـم ــوي ــة ف ـس ـت ـب ـق ــى م ـس ــؤول ـي ــة
ال ــدول ــة وال ـب ـلــديــات ال ـتــي عـلـيـهــا أن
ّ
تضع خطة تنمية شاملة لبعلبك -
قائمة في السابق،
الهرمل ،لم تكن ّ
ال ب ـس ـب ــب ع ـ ــدم ت ــوف ــر املـ ـ ـ ـ ــوارد ،بــل
بسبب ع ــدم وج ــود إرادة سياسية
حقيقية لذلك .إن أي عوائد جانبية
قـ ــد ت ـ ـعـ ــود ألف ـ ـ ـ ــراد (امل ـ ـ ــزارع ـ ـ ــن) أو
بلديات (من رسوم أو عوائد أخرى
م ـش ــاب ـه ــة) س ـت ـك ــون مـ ـ ـح ـ ــدودة فــي
ال ـح ـجــم (ال ـق ـســم األك ـب ــر م ــن الـعــائــد
سـ ـيـ ـك ــون لـ ـلـ ـش ــرك ــات وامل ـ ـصـ ـ ّـدريـ ــن
والدولة املركزية) ومحدودة التأثير
ّ
فـ ــي ال ـت ـن ـم ـي ــة املـ ـح ــلـ ـي ــة ،كـ ـم ــا أن ـه ــا
ّ
ل ــن ت ـ ـ ّ
ـؤدي إل ــى وض ــع خ ــطــة تنمية
مـتـكــامـلــة للمنطقة لــم ت ـقــدم عليها
ُالدولة سابقًا ،وال القوى السياسية
املسيطرة عليها.

أوهام رجال األعمال
الطرح االقتصادوي لرجال األعمال
ّ
لـيــس واقـعـيــا أي ـضــا .يـتــوهــم بعض
رج ــال األع ـم ــال أن ــه بــإمـكــانـهــم بـنــاء
قـ ـ ـط ـ ــاع اق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ح ـ ــدي ـ ــث ج ـ ـ ـدًا،
ومندمج عضويًا في سالسل القيمة
املـ ـ ـع ـ ــومل ـ ــة ،ي ـس ـت ـج ـي ــب مل ــواصـ ـف ــات
ومـ ـ ـع ـ ــايـ ـ ـي ـ ــر دقـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــة وتـ ـفـ ـصـ ـيـ ـلـ ـي ــة
تحكم الصناعات الدوائية
وصعبة
ّ
عامليًا .ويتوقعون حصول ذلــك في
ّ
لبنان فــي ظــل انـحــال فـكــرة الــدولــة
ّ
وسلطة القانون ،وفــي ظــل اإلطباق
الغنائمي على الــدولــة واالقتصاد،
ّ
وفـ ــي ظـ ــل ال ـف ـســاد
املـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــري...
إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ .ه ـ ـ ــذا
م ـج ـ ّـرد وهــم
ال ي ــوج ــد لــه
ّ
أي أس ـ ــاس واق ـع ــي
ف ـ ــي م ـ ــا نـ ـع ــرف ــه عــن
الــرأس ـمــال اللبناني
وع ــن رج ــال األعـمــال
فـ ـي ــه .والـ ـش ــواه ــد ال
تـ ـ ـع ـ ـ ّـد وال ت ـح ـص ــى:

وجهات نظر

ّ
الجمهورية
مغيب

سوق الحشيشة القانونية في العالم
ّ
(الحشيشة) إلى  6آالف سنة،
تعود ُّ استعماالت القنب ُ
املنتجات املستعملة في تاريخ البشرية،
إذ يعد من أقدم
ّ
ولــم يحظر استعماله إل فــي بــدايــات الـقــرن العشرين.
اليوم تعود الحشيشة كــواحــدة من أبــرز ثــاث أســواق
عاملية تشهد ازدهــارًا ونموًا واستقطابًا لالستثمارات
(مــع التكنولوجيا والطاقة الـخـضــراء) ،ويـبــرز ذلــك من
خالل فورة التغييرات التنظيمية املتسارعة داخل هذه
السوق على مستوى ّالعالم.
ُ
في ما يأتي أبــرز التوقعات التي ترسم حول إمكانات
ه ــذه ال ـســوق حـتــى ع ــام  ،2021وه ــي ال تشمل ســوى
التقديرات عن السوق القانونية التي ال تزال تمثل جزءًا
صغيرًا من قيمة السوق الفعلية:
◄ الحجم العالمي القانوني
القانونية نحو 7.7
بلغت قيمة سوق صناعة الحشيشة ّ
مليار دوالر في العام  ،2017ومن املتوقع أن ترتفع إلى
 31.4مليار دوالر بحلول عام .2021
ت ـ ـتـ ـ ّ
ـوزع هـ ــذه الـ ـس ــوق ب ــن اس ـت ـخ ــدام ــات االس ـت ـه ــاك
الشخصي ،الــذي بلغ نحو  2.9مليار ّدوالر في 2017
( %37من مجمل الـســوق) ،ومــن املتوقع أن يصل إلى
 17.9مـلـيــار فــي  ،)%57( 2021وب ــن االسـتـخــدامــات
ّ
الطبية ،التي بلغت  4.8مليار في  ،)%63( 2017ومن
ّ
املتوقع أن ترتفع إلى نحو  13.5مليار بحلول عام 2021
(.)%43
◄ استخدامات طبية
يعود االستعمال الطبي للحشيشة إلــى  6آالف سنة،
فهي توصف ّلعالج اآلالم املزمنة ،والـصــداع النصفي
والقلق والتصلب والغثيان ،ولعالج مــرض األلزهايمر
واالضطرابات والصدمات والسرطان.
◄ النمو في أميركا الشمالية
ّ
ّ
بحلول عام  ،2021ستستحوذ كل من الواليات املتحدة
األميركية وكندا على ّ
حصة األسد من السوق العاملية
املقوننة (نحو  ،)%86علمًا أنها كانت تستحوذ على
 %97مــن مـجـمــل ه ــذه ال ـســوق فــي  .2017وسترتفع
ّ
ّ
حصة الواليات املتحدة من  6.9مليار إلى  18.1مليار
دوالرّ ،
وحصة كندا من  0.6مليار إلى  8.9مليار دوالر.
◄ ّ
تحول المشهد القانوني
يشهد الواقع القانوني للحشيشة ّ
تحوالت متسارعة.
في صيف  ،2018باتت كندا البلد األول بني مجموعة
السبع الذي ّ
يشرع الحشيشة ألغــراض ترفيهية ،علمًا
ّ
أن االستخدام الطبي للحشيشة مشرع فيها منذ العام
.2001
على رغــم أن استعمال الحشيشة ألغ ــراض ترفيهية
ممنوع على ّ املستوى الفيدرالي فــي الــواليــات املتحدة
األميركية ،إل أن  9واليــات سمحت به ،وهناك واليات
أخــرى قد تخضع لالستفتاء .مع العلم أن االستخدام
الطبي للحشيشة ّ
مشرع في  29والية أميركية.
لكن التركيز ّ
الضيق على أميركا الشمالية يتغاضى عن
ّ
التغيرات الديناميكية وراء شواطئها.
◄ األسواق األوروبية في خطى سريعة
ق ـ ّـدرت قيمة أس ــواق الحشيشة األوروب ـيــة القانونية
ّ
ً
قطاع االتصاالت (مثال) ،الذي تتوفر
فيه شروط مناسبة لتحقيق اندماج
عمودي في االقتصاد العاملي ،نظرًا
إلـ ــى ال ـت ـق ـن ـيــات ال ـح ــدي ـث ــة وانـ ـع ــزال
ال ـق ـطــاع ع ــن ال ـعــاقــات االجـتـمــاعـيــة
وغيرهما ،ومحدودية االستثمارات
ً
امل ـط ـل ــوب ــة ف ـ ـيـ ــه ...وه ـ ــو ف ـش ــل ف ـشــا
ذريعًا في تقديم خدمة ّ
جيدة مقابل
ك ـل ـفــة عــال ـيــة جـ ـ ـ ّـدًا ،وب ـ ــات ج ـ ــزءًا مــن
منظومة الـفـســاد وتـ ّقــاســم الغنائم.
ـوق ــع مـ ــن ق ـط ــاع
فـ ـه ـ ّـل ي ـم ـك ــن أن نـ ـت ـ ّ
ُمعقد مثل زراعة القنب لالستخدام
ّ
ّ
الطبي ،يتطلب استثمارات ضخمة
ّ
ً
وتداخال مع املجتمع املحلي ومراكز
القوى السياسية واألمنية ،أن يبني
ج ــزي ــرة اق ـت ـص ــادي ــة م ـع ــزول ــة داخ ــل

بنحو  0.11مليار دوالر في العام 2017؛ حوالى 0.09
و 0.02لالستخدامات الطبية.
مليار ألغراض ترفيهية ّ
بحلول عام  ،2021من املتوقع أن تتسع هذه األسواق
ليبلغ حجمها  3.8مليار دوالر ( 1.7مليار ألغراض
ترفيهية و  2.1لالستخدامات الطبية).
الـنـشــاط األبـ ــرز سـتـشـهــده أسـ ــواق أوروب ـ ــا الـغــربـيــة،
وب ـح ـل ــول  2021سـتـنـمــو الـ ـس ــوق األمل ــان ـي ــة بنسبة
 ،%284والسوق الهولندية بنسبة  ،%364واإلسبانية
بـ ،%334والسويسرية بـ.%50
◄ ّ
تقدم قوي في أسواق العالم
على رغم صغر األسواق العاملية األخرى باملقارنة مع
أسواق أميركا الشمالية وأوروبا ،إال أنها ستتسع من
 80مليونًا إلــى  350مليون دوالر بني عامي 2017
و ،2021وستقود بلدان أميركا الالتينية هــذا النمو
ّ
تضم أكثر األسواق ّ
ّ
الطبية املرخصة في العالم.
كونها
ت ــراه ــن كــولــوم ـب ـيــا والـ ـبـ ـي ــرو وت ـش ـي ـلــي ع ـل ــى س ــوق
ّ
وتهدف إلــى أن تصبح رائــدة في
الحشيشة الطبيةّ ،
التصدير ،ومن املتوقع أن تشهد نموًا سنويًا بنحو
.%113
ّ
ّ
ّأما األوروغواي فهي البلد األول الذي يشرع استعمال
الحشيشة ألغـ ــراض ترفيهية فــي ال ـق ــارة الالتينية
( ،)2013وهناك بلدان أخرى تمشي على خطاها مثل
املستثمرين في
لجذب
فنزويال واإلكوادور والبرازيل
ّ
ّ
هــذه الصناعة الناشئة .ومــن املتوقع أن تحقق هذه
البلدان نموًا سنويًا بنسبة .%111
◄ البحوث الصيدالنية في إسرائيل
بفضل الحشيشة تشهد صناعة األدوية نموًا بارزًا.
ّ
وتحتل إسرائيل مكانة ّ
خاصة في عالم الحشيشة،
وه ــي الـبـلــد األكـثــر ري ــادة عـلــى املـسـتــوى الـعــاملــي في
م ـج ــال ال ـب ـحــوث الـعـلـمـيــة ح ــول الـحـشـيـشــة الـطـبـيــة،
وتحاول حاليًا احتكار هذه السوق ،وتنفق نحو 2.3
مليون دوالر على البحوث العلمية في مجال زراعة
الحشيشة الطبية.
تـبـلــغ حـ ّـصــة االس ـت ـث ـمــارات الـسـنــويــة ف ــي الـشــركــات
الناشئة وب ــراءات االخـتــراعــات املرتبطة بالحشيشة
نحو  100مليون دوالر .وتعمل إسرائيل على ترجمة
هذا النشاط بتصدير أدوية بقيمة مليار دوالر سنويًا
ّ
كمعدل وسطي.
◄ االستثمارات على نار حامية
سـنــأخــذ ك ـنــدا ال ـتــي شـ ّـرعــت االس ـت ـخــدام الترفيهي
لـلـحـشـيـشــة ك ـن ـم ــوذج إلظـ ـه ــار اإلمـ ـك ــان ــات ال ـعــال ـيــة
واملستقبلية لـهــذه ال ـســوق ،فـخــال األســابـيــع الستة
األولى من العام  2018ارتفع االستثمار نحو ّ 7
مرات
تقريبًا باملقارنة مع الفترة نفسها من العام ،2017
أي مــن  218مليون دوالر إلــى  1.480مليار دوالر.
وارتفع ّ
معدل حجم الصفقة الواحدة من  5.6مليون
ّ
إلى  18.47مليون دوالر .وبالتالي ارتفع مؤشر تداول
الحشيشة الكندية بنسبة  %201بني كانون الثاني
 2017و.2018
ّ
بتصرف عن موقع Visual Capitalist

ل ـب ـن ــان ومـ ـع ــزول ــة ع ـن ــه فـ ــي ال ــوق ــت
نفسه؟
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ّ
إن مـ ـش ــروع ت ـش ــري ــع زراعـ ـ ــة ال ـقــنــب
هــو كغيره مـشــروع ريـعــي سياسيًا
ومــالـيــا ،ال أكـثــر .وال فــائــدة تنموية
تحويلية لــه لبعلبك  -الـهــرمــل ،وال
فـ ــائـ ــدة ت ـن ـم ــوي ــة أو اقـ ـتـ ـص ــادي ــة ّ لــه
ل ـل ـب ـنــان ،وهـ ــو غ ـيــر ق ــاب ــل لـلـتـحــقــق
ّ
ً
أصـ ـ ــا فـ ــي ظ ـ ــل اضـ ـمـ ـح ــال ال ــدول ــة
وغياب املـشــروع التنموي الوطني.
أض ـ ــف إل ـ ــى ذل ـ ــك أن ـ ــه ق ــد ال يـحـظــى
ً
أصـ ـ ـ ــا ب ـث ـق ــة ال ـ ـشـ ــركـ ــاء ال ــدولـ ـي ــن،
ُالذين من دون موافقتهم على شراء
َ
امل ـنــتــج وف ــق املــواص ـفــات وال ـشــروط

ّ
مجرد
التي يضعونها هم ،سيبقى
كــام ال أكـثــر .إن ش ــروط نـجــاح هــذا
املشروع تقع خارج لبنان ،وال تخلو
من املعايير واملشروطية ّالسياسية.
وربما في ذلــك (عــدم تحققه) فائدة
ف ــي ن ـهــا ُيــة املـ ـط ــاف ،ك ــي ال ي ـت ـحـ ّـول
ال ـكــام امل ـنـ ّـمــق عــن الـتـنـمـيــة والـنـمــو
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي إلـ ـ ــى غ ـ ـطـ ــاء ل ـت ـقــاســم
ج ــدي ــد ملـ ــورد ري ـع ــي ُي ـع ــاد تنظيمه
ُ
والجدد،
في خدمة الشركاء القدامى
من دون أن يعني ذلك وقف اإلتجار
ّ
باملخدرات في لبنان.
غير القانوني
واألرجـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ال ـ ـشـ ــركـ ــاء الـ ـق ــدام ــى
والـ ـ ـ ُـجـ ـ ــدد ي ـ ــدرك ـ ــون تـ ـم ــام ــا م ـ ــا هــم
ب ـص ــدده ،وه ــو زيـ ــادة حـ ّـصـتـهــم من
الريع ال أكثر بطرق جديدة.

باسل صلوخ
أسـتــاذ مـشــارك فــي العلوم السياسية في
الجامعة اللبنانية األميركية في بيروت
ّ
ُ
ّ
تـســنــى ل ـكــل مــن ابــتـ ِـلــي بــرحـلــة م ـغ ــادرة من
بيروت هذا الصيف ،وال ّ
سيما ذاك الخميس
األسـ ـ ــود املـ ـش ــؤوم ف ــي  6أيـ ـل ــول /سبتمبر
 ،2018أن يشهد على أجلى صورة النحطاط
االقـتـصــاد الـسـيــاســي ،وقــد انعكست داخــل
ّ
املـطــار فــي نـمــوذج مصغر عــن الــوضــع العام
املحيط .فلنتجاهل ّ
ملرة األصوات الرتيبة التي
ال تـنـفـ ّـك تـتـ ّ
ـذمــر مــن نـقــص األمـ ــوال الــازمــة
إلجـ ـ ــراء أعـ ـم ــال ال ـتــوس ـيــع ول ـ ّت ـطــويــر الـبـنـيــة
الـتـحـتـ ّـيــة ،أو تـلــك ال ـتــي ال تـكــل مــن تذكيرنا
ّ
بــالـحـتـمـ ّـيــة الـثـقــافـيــة ال ـتــي ت ـحــول دون ات ـبــاع
اللبنانيني ألي قــواعــد .فما شهدناه في ذاك
ال ـي ــوم الـ ــذي ال ُيـنـســى ك ــان ول ـيــد ال ـخ ـيــارات
«اإلن ـس ــان ـي ــة ب ــل امل ـفــرطــة ف ــي إن ـســانـ ّـي ـت ـهــا»،
الـنــابـعــة مــن الـحـســابــات الــزبــا ّئـنـيــة الـضـ ّـيـقــة،
وال ـتــي أنـجـبــت الـفــوضــى والـ ــذل ال ــذي أصبح
بالنسبة إلــى الكثيرين ،باستثناء «النخبة»،
الخبز اليومي في لبنان .فكيف لنا أن ّ
نفسر
بغير ذلك ّأن اللبنانيني أنفسهم الذين عجزوا
ّ
عــن االنـتـظــار فــي صــف مستقيم ذاك اليوم
لــم يـتــوانــوا عــن الـقـيــام بــذلــك عـنــد صعودهم
إلى طائراتهم في مطارات أخرى في العالم؟
أو الـسـبــب ف ــي ت ــواف ــر امل ــزيّــد م ــن الشبابيك
لتسجيل الــوصــول لعدد أقــل من املسافرين
في مطارات أخرى؟ من السذاجة إلقاء اللوم
عـلــى ال ـنــاس لـخــروجـهــم عــن الـقــانــون عندما
ي ـج ــدون أنـفـسـهــم ف ــي ك ـنــف ه ـي ـك ـلـ ّـيــات من
ّ
ّ
املحفزات تحثهم على الشذوذ عن القواعد ال
ّ
بشخصيات
بل تكافئهم عليه .أفال يفترض
«حالة الطبيعة» التي ّ
طوماس هوبز
تخي
لها ّ
ّ
ّ
ّ
بأنانية ووحشية ،وإل هلكت؟
تتصرف
أن ّ
ّ
ّ
يتجلى ذلك في معدالت حوادث العنف املتعذر
املروعة واآلخذة بالتزايد ،وال ّ
فهمها ّ
سيما تلك
الـتــي تستهدف النساء واألط ـفــال ،واالزدراء
ال ـق ــاس ــي ب ــال ـح ــاج ــات ال ـت ـن ـمــويــة األس ــاس ـي ــة
برمتها ،ومــا يرافق ذلــك من ّ
ملناطق ّ
رد فعل
ّ
متوقع ينعكس في الشذوذ عن حدود القانون
واالق ـت ـص ــاد ال ــوط ـن ــي ،وف ــي ال ـق ـي ــادة بعكس
الـسـيــر وق ــد بــاتــت غــايــة ب ـحـ ّـد ذات ـه ــا عــوضــا
عن وسيلة غير مشروعة لتسريع الوصول
ٌ
من الحياة
إلى
الوجهة املنشودة  -وهو واقــع ّ
اللبنانية ّ
عبر عنه زياد الرحباني بكل براعة
ّ
مسرحيته
فــي مشهد «ال ـفــرن» الشهير فــي
«بـخـصــوص الـكــرامــة والـشـعــب العنيد» التي
ّقدمها بعد الحرب  -أو في الطريقة التي ّ
تحول
ّ
فيها املجال العام في أدق تفاصيله مشاعًا
لــأفــراد ،وال ـسـ ّـيــارات ،واملـتــاجــر ،والـشــركــات،
والـ ـ ـ ّ
ـدراجـ ـ ــات الـ ـن ــاري ــة ،و«ال ـف ــال ـي ــه بــارك ـي ـنــغ»
ُ
ال ــذي ال يـقـهــر ،فــاحـظــوا درج ــة الـكـمــال التي
ّ
بلغها فـ ّـن ركــن الـسـ ّـيــارات والـ ّـركــن فــي صف
مزدوج عند مفارق الطرق .فكل هذه األفعال
ّ
مطبعة ّ
الشاذة عن القانون التي باتت ّ
تحول
ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـت ــي نـعـيــش فـيـهــا إل ــى ســاحــة
معركة بائسة يقاتل فيها الفرد للبقاء على
قيد الحياة ،وهي «حالة الطبيعة» ّالفعلية التي
تحفزها ّ
املؤسسات ّ
العامة التي علقت العمل
ّ
بصالحياتها وواجباتها التنظيمية وباتت
مرتعًا للمصالح الزبائنية.
لقد بلغ االنهيار الوخيم لجمهورية ّ ما بعد
ال ـح ــرب م ـس ـتــويــات خ ـط ـيــرة .واح ـت ــل لـبـنــان
املــرتـبــة العليا بــن دول غــربــي آسـيــا لناحية
ع ـ ــدد م ــرض ــى الـ ـس ّــرط ــان ن ـس ـبــة إل ـ ــى ع ــدد
ّ
السكان ،في دليل قلما ّنحتاجه على الكارثة
ّ
البيئية الفظيعة التي حلت باملشهد الطبيعي
ّ
للبلد ،الــذي كــان ذات يــوم نقيًا حــاملــا ،بفعل
ّ
تطبيق أبسط
عـجــز مــؤس ـســات ال ــدول ــةّ عــن ّ
منظمة الصحةّ
التنظيمات البيئية .وت ـقــدر
ّ
العاملية وج ــود  242حــالــة ســرطــان لـكــل مئة
ألــف شخص فــي لبنان ،إذ ُس ِّجلت  17ألف
ح ــال ــة س ــرط ــان ج ــدي ــدة عـ ــام  2018وحـ ــده.
وت ـش ـي ــر دراس ـ ـ ــة أج ــرت ـه ــا وزارة الـ ـش ــؤون
االجتماعية عام  2017إلى ّأن عدد اللبنانيني
الــذيــن يعيشون ب ــ 4دوالرات فقط فــي اليوم
يـبـلــغ زهـ ــاء  1.5مـلـيــون ش ـخــص ،وذلـ ــك من

ّ
أصــل مجموع عــدد السكان البالغ  5ماليني
ّ
نسمة ،فيما بلغت نسبة البطالة  .%36وتتخذ
هــذه األرق ــام أب ـعــادًا هائلة عند وضعها في
سياقاتها االقتصادية واملالية الفعلية :فلدينا
ّ
مالي
معدل نمو اقتصادي يبلغ  ،%2وعجز ّ
وصــل إلــى  %8.3من إجمالي الناتج املحلي
ّ
ّ
تضخم ّ
سجل  %5عام
ومعدل
لعام ،2018
ّ ،2017ثم قفز إلى  %7.6في حزيران /يونيو
ّ
 2018عند مقارنة مؤشر أسعار االستهالك
على أساس سنوي ،ودين عام يرتفع بسرعة
صــاروخـيــة ليبلغ  81.9مـلـيــار فــي حــزيـ ّـران
 ،2018ونسبة دين إلى إجمالي الناتج املحلي
ّ
سجلت  %152.8للفترة نفسها.
ولكن على الرغم من هذه الظروف االجتماعية -
ّ
االقتصادية البائسة واملؤشرات املالية املقلقة،
تــواصــل الـطـبـقــة الـسـيــاسـيـ ّـة فــي الجمهورية
ـأن لــدي ـهــا كـ ــل ال ــوق ــت ،وكـ ـ ّ
ال ـت ـص ـ ّـرف وكـ ـ ـ ّ
ـأن
الـحــرب قــد وضعت أوزاره ــا الـبــارحــة ،ال قبل
ثــاثــة عـقــود .وتستحضر ال ــروح السياسية
االن ـت ـق ــام ـي ــة وامل ـن ــاك ـف ــات ب ـش ــأن الـحـصــص
الحكومية والـحـقــائــب ال ــوزاري ــة االنقسامات
الطائفية الداخلية املعهودة والخالفات املذهبية
حول التوازن السياسي للقوى لفترة ما بعد
الـحــربّ ،
ألن أبالسة الحرب ما زالــت ّ
تتربص
بلبنانُ .ويستعان بها أيضًا كأفضل طريقة
لـ ّ
ـذر الرماد في العيون وتشتيت االنتباه عن
ّأي شكل من أشكال املحاسبة واملساءلة عن
السياسات االقتصادية واملمارسات الزبائنية
ّ
ال ـت ــي ت ـمــخـضــت ع ــن األزم ـ ــة االق ـت ـص ــادي ــة -
ج ـت ـمــاع ـيــة ال ـحــال ـيــة .ط ـب ـعــا ،ال يـمـكـنـنــا أن
اال ّ
نتوقع أي شــيء آخــر مــن الطبقة السياسية
ال ـتــي حـكـمــت خ ــال حـقـبــة م ــا ب ـعــد ال ـحــرب،
وهـ ــي ال ـضــال ـعــة ف ــي ف ـن ــون ت ـجــاهــل م ـعــانــاة
مــن تـ ّـدعــي تمثيلهم ،وتنتظر أب ـدًا األعجوبة
ُ
الجيوسياسية الـتــي ســتـجـتــرح فــي اللحظة
ويالته االقتصادية،
األخيرة إلنقاذ البلد من ّ
ّ
تتحقق هذه ّ
املرة.
إل ّأن هذه املعجزة قد ال
لـ ـك ــن ،إذا ص ـ ـ ّـح ّأن األزمـ ـ ـ ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة -
االق ـت ـصــاديــة الـحــالـيــة هــي ب ـهــذا ال ـس ــوء ،كما
ّ
ي ـت ـبـ ّـن م ــن املـ ــؤشـ ــرات الـ ـ ـ ــواردة أعـ ـ ــاه ،فــأيــن
ّ
تـ ـ ـ ــوارى ج ـم ـي ــع املـ ـحـ ـت ــج ــن؟ وملـ ـ ـ ــاذا ال ن ــرى
امل ـع ــان ــن م ــن هـ ــذه ال ـ ـظـ ــروف االج ـت ـم ــاع ـي ــة -
االقـتـصــاديــة الـصـعـبــة وال ـخــدمــات الحكومية
الـبــائـســة يـتـظــاهــرون عـلــى غ ــرار أقــرانـهــم في
ّ
ال ـب ـص ــرة؟ ف ـهــل ات ـ ـخـ ــذوا م ـنــذ زمـ ــن ق ــراره ــم
بـمـغــادرة الـجـمـهــوريــة وه ــم يقبعون اآلن في
املـنـفــى؟ أم هــل تسكتهم الــوســائــل التأديبية
والهيمنة الـعـقــائــديــة للمنظومة الـطــائـفـيــة؟ أم
هل استقطبهم االقتصاد السياسي الزبائني
للمنظومة الطائفية ومــوقــف الــدولــة املتراخي
تجاه الفساد والـشــذوذ اليومي عن القانون؟
تجتمع بالطبع كل هذه األسباب معًا .ونقتبس
ّ
بتصرفّ :إن الخدر أمام الكوارث
هنا عن لينني
ّ
االجتماعية  -االقتصادية املدمرة التي تحيط
ّ
بنا من كل جانب هو أعلى درجات الطائفية.
وقــد يكون الــدرس الفعلي الــذي يمكن لبنان
اس ـت ـخــاصــه م ــن اح ـت ـجــاجــات ال ـب ـصــرة ّأن
الشعب ال يمكنه التماس املسؤولية املدنية
الـتــي يـقـتــرن بـهــا سـلــوك املــواطـنــن املمتثلني
لـ ـلـ ـق ــان ــون ،وال ـ ـحـ ــرصـ ــاء ّع ـل ــى ال ـج ـم ـهــوريــة
ً
ح ــاضـ ـرًا وم ـس ـت ـق ـب ــا ،إل إذا تـ ـح ـ ّـرر مــن
ّ
الضيقة ومــن الصفقات
املـشــاعــر الطائفية
االقتصادية السياسية الزبائنية التي وافق
عليها طوعًا ،ليولي األولوية عوضًا عن ذلك
ّ
والهويات االقتصادية  -االجتماعية
للمطالب
فعندئذ فقط
وتلك الوطنية والعابرة للطوائف.
ٍ
ستعتبره الطبقة السياسية أكثر من ّ
مجرد
مـجـمــوعــة مــن الــرعــايــا الـطــائـفـيــن املـطــواعــن
الذين يمكن تعبئتهم حسب األهــواء كحطب
فــي مـعــارك سياسية غير مجدية ،وإذاللـهــم
للوقوف في صفوف ال تنتهي وزحمات سير
ّ
استراتيجيات
خانقة ،أو إسكاتهم ّمن خالل
ّشعبوية انتقائية .وإل فال يمكنهم أن يلوموا
إل أنـفـسـهــم ،مــا خــا تـلــك األقـلـ ّـيــة الصامتة
ّ
الـتــي تـصـ ّـر على اتـبــاع الـقــانــون ،على مغيب
ّ
ً
الجمهورية اللبنانية الذي بدأ يتكشف فصوال
والذي ستليه بال ّ
شك الظلمة الحتمية.
ُ
* ينشر بالتعاون مع
املركز اللبناني للدراسات
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a

قراءات
◼ مقال
جون ويكس

الضرائب .لذلك فإن أي انخفاض في
ّ
ّ
العام سيكون أقل
العجز واالقتراض
من التخفيضات ُنفسها للنفقات.
إن اإلخـ ـف ــاق ــات املـ ـتـ ـك ـ ّـررة لـحـكــومــات
املحافظني في تحقيق أهدافها املالية
مـنــذ ع ــام  ،2010تـشـيــر بــوضــوح إلــى
تــأث ـيــر ال ـت ـخ ـف ـي ـضــات ع ـلــى املــداخ ـيــل
ال ـخـ ّ
ـاصــة ونـفـقــاتـهــا .كـمــا أن مـقــاربــة
السياسة املالية القائمة على تحقيق
ّ
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوازن ف ـ ــي امل ـ ـ ــوازن ـ ـ ــة تـ ـ ـع ـ ــزز ع ــدم
االسـتـقــرار فــي االقـتـصــاد البريطاني.
حــن يـكــون اإلنـفــاق الـخـ ّ
ـاص ضعيفًا،
تـ ّ
ـؤدي مـحــاوالت تحقيق الـتــوازن في
ّ
املوازنة إلى جعله أكثر ضعفًا ،محوال
حـ ــاالت ال ــرك ــود الـصـغـيــرة إل ــى رك ــود
كـبـيــر ،وه ــو مــا يصفه االقـتـصــاديــون
بـ«مسايرة االتـجــاهــات االقتصادية»
.procyclical

ت ـك ـمــن ف ــي عـ ــدم إمـ ـك ــان تـحـقـيــق هــذا
الـ ـت ــوازن .ل ـنــأخــذ ال ـع ـجــز ك ـم ـثــال ،مع
وج ـ ـ ــود تـ ـ ـ ــوازن س ـل ـب ــي فـ ــي املـ ــوازنـ ــة
ووزيــر مالية ُملتزم بتقليص العجز
ّ
ب ـســرعــة .يـعـتـقــد األخ ـي ــر أن الـطــريـقــة
لتقليص العجز هو زيــادة الضرائب
أو تقليص النفاقات .إن وزراء ّاملالية
امل ـحــاف ـظــون م ـنــذ ع ــام  2010فــضـلــوا
تقليص النفقات.
ّ
ّ ّ
إل أن تقليص النفقات يخفض الطلب
على السلع والخدمات التي يشتريها
ال ـق ـط ــاع ال ـ ـعـ ـ ّ
ـام كـ ــاألدويـ ــة وامل ـ ـعـ ـ ّـدات
ّ
الـ ـطـ ـبـ ـي ــة .ونـ ـتـ ـيـ ـج ــة ل ـ ــذل ـ ــك ،ت ـق ــل ــص
الـ ـش ــرك ــات الـ ـت ــي ت ـ ـقـ ـ ّـدم ه ـ ــذه ال ـس ـلــع
وال ـ ـخـ ـّـدمـ ــات عـ ـ ــدد امل ــوظـ ـف ــن لــدي ـهــا
وتـ ـخ ــف ــض اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاراتـ ـه ــا .وي ـ ـ ـ ّ
ـؤدي
ذل ــك إل ــى ت ــراج ــع مــداخ ـيــل ال ـشــركــات
واألسر ،وبالتالي إلى تراجع عائدات

ّ
ّ
ﺣﺼﺔ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
١٤٠
١٣٠

إﺗﺠﺎه ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻷزﻣﺔ

١٢٠
١١٠
١٠٠
اﻟﺤﺼﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ

٩٠
٨٠

٢٠١٧-١٨

٢٠١٢-١٣

٢٠٠٧-٠٨

٢٠٠٢-٠٣

مشاكل أساسية

ً
وبـ ـ ــدال م ــن ال ـه ــوس غ ـيــر امل ـج ــدي في
«م ـســايــرة االت ـج ــاه ــات االق ـت ـصــاديــة»
بتحقيق ال ـتــوازن فــي امل ــوازن ــة ،يجب
عـلــى وزي ــر املــالـيــة أن يفعل الـعـكــس -
ّ
أي اس ـت ـخــدام سـيــاســة مــالـيــة تقلص
عــدم االسـتـقــرار فــي االقـتـصــاد  -وهو
مــا يـصـفــه االق ـت ـصــاديــون بــ«مـقــاومــة
ّ
ال ـت ـق ــل ـب ــات الـ ـ ــدوريـ ـ ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة»
.countercyclical
ّ
متنور سيكون ُمدركًا
أي وزير مالية
ّ
تمامًا بأن انخفاض عائدات الضرائب
ّ
في حالة الركود هو أمر جيد ،إذ يرفع
قـ ــدرة اإلنـ ـف ــاق ل ــدى األسـ ـ ــر .بــالـطـبــع،
إن انـخـفــاض اإليـ ـ ــرادات يـعـنــي حكمًا
ارت ـف ــاع ــا ف ــي ال ـع ـجــز (أو تــراج ـعــا في
الـ ـف ــائ ــض) .ولـ ـك ــن ب ـع ــد م ـن ــح ال ـن ــاس
ضريبة
املــزيــد مــن امل ــال بـعــد اقـتـطــاع
ّ
الدخل ،لن يعود العجز مشكلة وإنما
ّ
جزءًا من الحل.

المنطق السليم

١٩٩٧-٩٨

تأتي كلمة «مالي» من كلمة بالالتينية
ّ
تعني «محفظة» .فحني يتعلق األمــر
بــال ـس ـيــاســة امل ــال ـي ــة  -أي ك ـيــف تــديــر
الحكومة موازنة البالد  -يقارن الناس
بشكل خاطئ محفظة البالد وكيفية
إدارتها بمحفظة الفرد أو األســرة .إال
أن ـهــا فــي ال ــواق ــع مـخـتـلـفــة ،وف ــي حــال
ّ
تمت إدارتها ّ بشكل صحيح ،يمكنها
إن ـ ـهـ ــاء ال ـت ـق ــش ــف وجـ ـع ــل االق ـت ـص ــاد
ً
ّ
مستقرًا وعادال.
ف ــي الـ ـب ــداي ــة ،ش ـهــد اق ـت ـص ــاد املـمـلـكــة
ّ
املتحدة انتعاشًا قويًا من أزمــة 2008
امل ــالـ ـي ــة ،ب ـ ــدأ فـ ــي أواخـ ـ ـ ــر ع ـ ــام 2009
ّ
 .2010الح ـق ــا،
ّواسـ ـتـ ـم ــر خ ـ ــال ع ـ ـ ّـام ُ
أدت س ـيــاســات الـتـقــشــف املـتـبـعــة من
حكومات حــزب املحافظني على مدار
ثماني سنوات ،إلى القضاء على هذا
ّ
والتسبب بحالة من الركود
االنتعاش
ّ
ّ
والـكـســاد وتــزايــد م ـعــدالت الـفـقــر .أمــا
الحجج الـتــي ّ
قدمها املـحــافـظــون ،من
ً
عدم استقرار السوق العاملية وصوال
إلـ ــى امل ـ ـخـ ــاوف م ــن «ب ــري ـك ـس ــت» فـقــد
أخـفـقــت فــي حـجــب الـسـبــب الحقيقي
لهذا األداء االقتصادي الكئيب ما بعد
األزمة.
في الواقع ،تعاني حكومة املحافظني
مـ ــن «ه ـ ــوس ب ــال ـع ـج ــز»  -ح ـي ــث تـقــع
س ـيــاس ـت ـهــا ال ـع ــام ــة ره ـي ـن ــة تـحـقـيــق
ت ـ ــوازن ف ــي املـ ـي ــزان امل ــال ــي أي جـعـلــه
صـ ـ ـفـ ـ ـرًا ،أو ت ـح ـق ـي ــق فـ ــائـ ــض أول ـ ـ ــي،
ّ
م ــن خ ــال تـقـلـيــص ال ـن ـف ـقــات  -إل أن
ال ـت ـخ ـف ـي ـضــات ال ـهــائ ـلــة ف ــي الـنـفـقــات
ّ
العامة فشلت مرارًا في تحقيق توازن
في املوازنة .وعلى رغم ذلك ،فإن معظم
الجمهور البريطاني ال يزال مهووسًا
ّ
ب ـهــدف تـقـلـيــص الـعـجــز ال ــذي أق ــل ما
ّ
يقال عنه إنه هدف مختل.

ّ
إنهاء التقشف :اإلنفاق العام مفتاح االستقرار والعدل

اﻟﻤﺼﺪرInternational Featured standards :

إن املـشـكـلــة األســاس ـيــة ف ــي الــوصــول
ّ
إلى تــوازن في املوازنة ،وبكل نسخه،

ّ
ت ـنــدرج امل ـب ــادئ املـ ّ
ـوج ـهــة نـحــو تبني
س ـي ــاس ــة م ــال ـي ــة ف ـ ّـع ــال ــة ل ــ«م ــواج ـه ــة
ّ
الـتـقــلـبــات ال ــدوري ــة االق ـت ـصــاديــة» في
إط ـ ـ ــار ال ـت ـف ـك ـي ــر ال ـس ـل ـي ــم :اس ـت ـخ ــدام
االسـتـثـمــارات الـعـ ّ
ـامــة لتحفيز النمو
امل ـ ـتـ ــوسـ ــط والـ ـ ـط ـ ـ ّـوي ـ ــل األج ـ ـ ـ ـ ــل .وف ــي
الــوقــت نـفـســه ،يــوفــر اإلن ـفــاق الـجــاري
أداة ل ـل ـح ـفــاظ ع ـل ــى االقـ ـتـ ـص ــاد عـنــد
مـ ـسـ ـت ــوي ــات مـ ـسـ ـتـ ـق ـ ّـرة وعـ ــال ـ ـيـ ــة مــن
املبادئ
اإلنتاج والعمالة .وستساعد ّ
التالية الحكومة على إنهاء التقشف
وبناء اقتصاد أفضل.
ّ
العامة فــي التعليم
 -1االسـتـثـمــارات
ّ
وال ـن ـقــل تـشــكــل أداة لتحفيز الـنـمــو،
لكن هــذا النوع من اإلنفاق يستغرق
وقتًا للتطبيق وتحقيق عائد .لذلك
ال يـ ـج ــب وقـ ـ ــف هـ ـ ــذه امل ـ ـشـ ــاريـ ــع فــي
منتصف ال ـطــريــق ،فـهــي ليست أداة
ف ـ ّـع ــال ــة إلدارة ال ـن ــات ــج االق ـت ـص ــادي
والعمالة على املدى القصير ،بل أداة
أكثر من ّ
االقتصاد.
فعالة في تحفيز
ّ
 -2إن تـعــديــل اإلن ـفــاق ال ـجــاري يــوفــر

أداة ملــواج ـهــة ت ــراج ــع االس ـت ـث ـمــارات
ـاصــة والـ ـص ــادرات ،ال ـتــي ّ
ال ـخـ ّ
تسبب
ّ
ضغوطًا تضخمية أو ح ــاالت ركــود
أخ ـ ــرى .ع ـلــى سـبـيــل املـ ـث ــال ،إذا كــان
االقتصاد في حالة ركــود ،فإن زيادة
ّ
األجـ ــور أو م ـ ّكــافــأة مــوظ ـفــي الـقـطــاع
الـ ـع ــام س ـت ـحــفــز امل ــزي ــد م ــن اإلنـ ـف ــاق
مما ّ
األسريّ ،
يؤدي إلى زيادة الطلب
ّ
والخدمات الخاصة .وإذا
على السلع
ّ
ـن ل ــوزي ــر
ـ
ك
ـ
م
ـ
ي
ـم،
ـ
ـخ
ـ
ض
ـ
ت
ـ
ل
ا
الح خ ـط ــر
ّ
امل ــال ـي ــة إدخ ـ ـ ــال زيـ ـ ـ ــادات م ــؤق ـت ــة فــي
ّ
الخاص.
الضرائب لخنق اإلنفاق
 -3قد ُت ّ
ّ
العامة فائضًا أو
سجل املوازنة
عجزًا نتيجة هذا النوع من السياسة
املالية النشطة .ويعتمد ذلــك بشكل
ّ
الخاص.
أساسي على سلوك القطاع
ّ
فالطلب الـقــوي فــي الـقـطــاع الـخــاص
ّ
يفضل وجــود فائض مالي ،في حني
ّ
الخاص يشير إلى
أن ضعف اإلنفاق
وجود عجز مالي .والحالتان ال بأس
بهما.
 -4إن التوازن بني النفقات والضرائب
ه ــو نـتـيـجــة لـسـيــاســة مــالـيــة نشطة.
ولـكــن هــذا ال ـتــوازن ليس هــدفــا لهذه
السياسة في ّ
حد ذاتــه ،بل االقتصاد
الـتـقـ ّـدمــي  -حيث يحصل الباحثون
عـ ــن وظـ ــائـ ــف عـ ـل ــى هـ ـ ــذه ال ــوظ ــائ ــف
وبأجر الئــق وظــروف آمنة ،وعندها
تـ ــزدهـ ــر الـ ـخ ــدم ــات الـ ـع ـ ّ
ـام ــة بـفـضــل
ّ
ال ـت ـمــويــل ال ـك ــاف ــي ،وتـ ـت ــوزع ال ـفــائــدة
االقتصادية بالتساوي في كل أنحاء
البالد.
ج ــون وي ـكــس خـبـيــر اق ـت ـص ــادي وأس ـتــاذ
فـ ـخ ــري فـ ــي ك ـل ـي ــة الـ ـ ــدراسـ ـ ــات ال ـشــرق ـيــة
واألف ــري ـق ـي ــة ف ــي ج ــام ـع ــة لـ ـن ــدن .حــاصــل
عـلــى دك ـت ــوراه فــي االق ـت ـصــاد مــن جامعة
ميشيغان ،آن أربـ ــور ،ع ــام  .1969مؤلف
كتاب جديد بعنوان «اقـتـصــاديــات ال ــ:%1
كـيــف يـخــدم االق ـت ـصــاد الـســائــد األغـنـيــاء،
ّ
ويشوه السياسة»
ويحجب الواقع

دينيس رفاييل
في عام ّ ،1845
وصف فريدريك إنجلز
الظاهرة التي ّأدت إلى وفاة املقيمني
مــن الطبقة الـعــامـلــة فــي مانشستر،
قبل األوان ،بسبب ظروف معيشتهم
ـف بتسمية هــذه
وعـمـلـهــم .ول ــم يـكـتـ ِ
ال ــواقـ ـع ــة وفـ ـق ــا ل ــأسـ ـل ــوب املـعـتـمــد
راهنًا ،أي باإلشارة إلى أنها «وفيات
مبكرة بسبب الظروف املؤسفة» ،بل
صــاغ مصطلح «القتل االجتماعي»
ل ـت ــوض ـي ــح م ـ ـصـ ــدر هـ ـ ــذه ال ــوفـ ـي ــات
املبكرة.
االقـ ـتـ ـب ــاس الـ ـت ــال ــي امل ـس ـت ـخ ــرج عــن
«حالة الطبقة العاملة في إنكلترا»،
االنتباه بشكل دقيق إلى
يستدعي ّ
أج ـن ــدة ال ـت ـقــشــف ال ـخــاصــة بــرئـيــس
الوزراء (في مقاطعة أونتاريو) دوغ
فورد.
«ع ـنــدمــا ي ـقــوم ش ـخــص م ــا بــإلـحــاق
إصـ ــابـ ــات ج ـس ــدي ــة ب ـش ـخ ــص آخـ ــر،
وتـ ّ
ـؤدي إلى وفاته ،فإننا ندعو ذلك
بالقتل الخطأ ،وعندما يعلم املعتدي
مسبقًا أن اإلص ــاب ــة سـتـكــون قاتلة،
فــإن ـنــا ن ــدع ــو ذل ــك بــالـقـتــل املـتـعـ ّـمــد.
لكن عندما يضع املجتمع املئات من
ال ـعـ ّـمــال (الـبــرولـيـتــاريــا) فــي ظــروف
ت ـج ـع ـل ـه ــم ح ـت ـم ــا ي ـ ـمـ ــوتـ ــون م ـب ـك ـرًا
وب ـص ــورة غـيــر طبيعية ،فـهــو مــوت
مماثل للموت الناتج عن العنف أو
املوت بالسيف أو برصاصة ،وعندما
يحرم املجتمع اآلالف مــن ضــرورات
الـ ـحـ ـي ــاة ،وي ـض ـع ـه ــم ت ـح ــت ظـ ــروف
ال يـ ـسـ ـتـ ـطـ ـيـ ـع ــون
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــش
فـيـهــا،

نشر بترخيص من Social Europe
ترجمة ملياء الساحلي

دروس من التراجيديا اليونانية لم يستفد منها أحد
سايمون رين لويس
منذ الرسالة املفتوحة التي ّ
وجهتها
مع توماس بيكيتي وجيفري ساكس
ودان ــي رودري ــك وهينر فالسبيك إلى
أن ـج ـي ــا م ـي ــرك ــل ،ف ــي تـ ـم ــوز /يــولـيــو
 ،2015أيقنت أنني لم أكتب كثيرًا عن
ّ
يتغير شــيء من حينها
اليونان ،ولــم
لكي ّ
تتبدل آرائي التي ّ
عبرت عنها .إن
ُ
للحكومات اليونانية
االقتراض املفرط ُ
قـبــل األزمـ ــة ،والـ ـ ّـذي أب ـقــي بـعـضــا منه
سـ ّـريــا ،كــان مـتــوقـعــا أنــه س ـيـ ّ
ـؤدي إلــى
تصحيح مــؤلــم .لقد حـ ّـولــت حكومات
منطقة الـيــورو والترويكا (املفوضية
األوروب ـي ــة والـبـنــك املــركــزي األوروب ــي
وص ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدوق ال ـ ـن ـ ـقـ ــد ال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــي) هـ ــذا
التصحيح املؤلم إلى كارثة كبرى.
علي أن ّ
لألسفّ ،
أشدد أمام الجمهور
ّ ّ
الـبــريـطــانــي ،أن ك ــل ه ــذا ال عــاقــة له
باالتحاد األوروب ــي ومنطقة اليورو
أو مـ ــا وصـ ـفـ ـت ــه فـ ــي مـ ـق ــال ــة ســاب ـقــة
«ق ـس ــوة ال ــدائ ــن ال ـغ ـب ـيــة» .فـقــد كــانــت
املـصــارف الـخـ ّ
ـاصــة سعيدة بإقراض
الحكومة اليونانية ألنها اعتبرت -
عن خطأ  -أن أموالها في أمان ،تمامًا
ُ
ك ـم ــا ل ــو ك ـ ّـان ــت تـ ـق ــرض أمل ــانـ ـي ــا .فــي
البداية ،تأخرت حكومات أخرى ،ومن
ّ
ثم ّ
ّ
حدت من تخلف اليونان عن الدفع
ّ
بـسـبــب قـلـقـهــا م ــن صــحــة مـصــارفـهــا

ال ـخـ ّ
ـاصــة املــال ـيــة .واسـتـبــدلــت الــديــن
ّ
ال ـيــونــانــي ل ــدى املـ ـص ــارف ال ـخــاصــة
ب ـمــال تــديــن بــه الـحـكــومــة اليونانية
لـلـحـكــومــات األوروبـ ـي ــة األخ ـ ــرى .من
هـنــا ،يــرغــب الناخبون فــي استعادة
جميع أموالهم .وفي مسعى لتحقيق
ذلـ ـ ــك ،ط ـل ـبــت ال ـت ــروي ـك ــا األوروب ـ ـيـ ــة،
وا ّسـ ـتـ ـط ــاع ــت ،أن تـ ـف ــرض إج ـ ـ ــراءات
تقشف قاسية ومــروحــة واسـعــة من
اإلصــاحــات .وكــانــت النتيجة ركــودًا
أعاق االقتصاد بطريقة غير مسبوقة
تاريخيًا .ويدرك معظم االقتصاديني
أنـ ــه ف ــي م ـث ــل هـ ــذه ال ـ ـحـ ــاالت ،املـثـيــر
للسخرية هو اإلصرار على أن ُيسدد
ّ
امل ــدي ــن ك ــل م ــا ع ـل ـيــه .ووف ـق ــا لـقــواعــد
كينزية أساسية ،فإن هذا اإلصرار ال
يـقــود ســوى إلــى تدمير ق ــدرة املدين
على ال ـســداد :فـهــذه ليست لعبة بني
الـ ــدائـ ــن واملـ ــديـ ــن تـ ـك ــون حـصـيـلـتـهــا
صفرًا .ولهذا السبب تم شطب الكثير
م ــن الـ ــديـ ــون األمل ــانـ ـي ــة ب ـع ــد ال ـح ــرب
ال ـع ــامل ـي ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ،ك ـم ــا أشـ ــرنـ ــا فــي
رسالتنا إلى ميركل.
ب ـح ـل ــول ت ـ ـمـ ــوز /ي ــول ـي ــو  ،2015ك ــان
بــاسـتـطــاعــة ال ـح ـكــومــة ال ـيــونــان ـيــة أن
ّ
تـغــطــي نفقاتها مــن خ ــال الـضــرائــب،
ّ
لكن كــل ما كانت تحتاجه هو تأجيل
ت ـســديــد قــروض ـهــا .ل ــم تـكــن الـتــرويـكــا
ب ــوارد السماح لليونان بتأجيل دفع

ّ
س ـت ـح ـق ــاق ــات دي ــونـ ـه ــا إل فـ ــي ح ــال
ا ّ
حققت فائضًا أوليًا كبيرًا يسمح لها
بالبدء بتسديد ّديونها ،وهو ما يعني
اإلمعان في التقشف .كان من املنطقي
ّ
أكثر ،االنتظار ليتمكن االقتصاد من
الـتـعــافــي ّأو ًالّ ،إل أن الـتــرويـكــا لــم تــرَ
م ـغ ــزى م ــن ذل ـ ــك ،وم ـض ــت ف ــي امل ـســار
نـفـســه ألن ال ـب ـنــك امل ــرك ــزي األوروب ـ ــي
ق ـطــع إمـ ـ ــدادات الـ ـي ــورو ُع ــن ال ـي ــون ــان.
وكــان السبيل الوحيد املتاح لليونان
ل ـل ـخ ــروج م ــن األزمـ ـ ــة ه ــو االن ـس ـحــاب
من االتحاد األوروبــي ،لكن شعبها لم
ي ــرد ذل ــك .خ ــارج منطقة ال ـي ــورو ،كــان
يـمـكــن أي ح ـكــومــة ف ــي وض ــع مـمــاثــل
ّ
أن تتخلف عــن الـســداد فــي عــام 2010
وك ــان دائـنــوهــا سيخسرون أمــوالـهــم،
ّ
ّ
بمجرد
أو كانت ستتخلف عن السداد
وصولها إلى الفائض األولي .ولكن أن
تكون عضوًا في منطقة اليورو حيث
يـلـعــب الـبـنــك امل ــرك ــزي األوروبـ ـ ــي دور
الدائنني باملزايدة فهو أمر مختلف.
ل ــم يـكــن الـثـمــن الـ ــذي دفـعـتــه الـيــونــان
مـحـصــورًا فـقــط بــالـتــراجــع الكبير في
مستوى املعيشة كما وصفه فرانسيس
كـ ــوبـ ــوال ،ب ــل ي ـش ـمــل أي ـض ــا «حــدي ـثــي
الــوالدة الذين يموتون ألسباب يمكن
عــاجـهــا ،واملــراهـقــن والـشـبــاب الذين
ي ـق ـت ـلــون أن ـف ـس ـهــم ،وال ـب ــال ـغ ــن الــذيــن
يـمــوتــون مــن أمـ ــراض مــرتـبـطــة بسوء

الـتـغــذيــة وإدمـ ــان الـكـحــول والـتــدخــن
وأمـ ـ ــراض قــاب ـلــة ل ـل ـع ــاج» ،وب ــأع ــداد
أكـ ـب ــر ب ـك ـث ـيــر ب ــامل ـق ــارن ــة م ــع ال ـب ـل ــدان
األوروب ـيــة األخ ــرى ،وأعـلــى ّ
مما كانت
ّ
عليه في اليونان قبل األزمة .وكل ذلك
ه ــو نـتـيـجــة ق ـســوة ال ــدائ ـن ــن الـغـبـ ّـيــة،
أي حـكــومــات منطقة ال ـي ــورو والـبـنــك
امل ــرك ــزي األوروب ـ ـ ــي وصـ ـن ــدوق الـنـقــد
ال ــدول ــي .وأش ـ ّـب ــه ع ــدم م ـبــاالة الـبـلــدان
األخ ـ ـ ــرى ف ــي م ـن ـط ـقــة الـ ـ ـي ـ ــورو ،ت ـجــاه
امل ـعــانــاة ال ـتــي فــرضــت عـلــى ال ـيــونــان،
بتقاعس الحكومة البريطانية خالل
املجاعة اإليرلندية.
لم يكن مفيدًا أن يكون صوت الحكومة
األمل ــانـ ـي ــة ،والـ ـت ــي بـ ــدت ف ــي ك ـث ـيــر من
األح ـ ـ ـيـ ـ ــان غـ ـي ــر ُمـ ـ ــدركـ ـ ــة ألس ــاسـ ـي ــات
ُاالق ـ ـت ـ ـصـ ــاد الـ ـكـ ـيـ ـن ــزي ،هـ ــو الـ ـص ــوت
املـهـيـمــن فــي مـجـمــوعــة ال ـي ــورو .ولكن
ّ
كما نعرف في اململكة املتحدة ،فإن هذا
النوع من األمور يمكن أن يحدث في أي
مكان .ولم يكن تجاوز صندوق النقد
ّ
الخاصة في تقييم
الدولي إلجــراءاتــه
ً
إمكان ســداد اليونان لديونها ،عامال
مساعدًا ،تحت ضغط مــن الحكومات
األوروب ـ ـيـ ــة الــرئ ـي ـس ـيــة ،وك ــذل ــك األم ــر
بالنسبة إل ــى ال ـشــروط الـكـثـيــرة التي
فرضتها الـتــرويـكــا عـلــى الـيــونــان ألن
ن ـت ــائ ــج اإلص ـ ــاح ـ ــات ال ـه ـي ـك ـل ـيــة أت ــت
عكسية على عملية التصحيح.

ول ـك ــن ال ـ ــدرس األه ـ ـ ّـم الـ ــذي اسـتـقـيـتــه
ّ
مــن كــل ذلــك هــو أن ال ـقــروض العابرة
للحكومات ضمن منطقة اليورو هي
ف ـك ــرة سـ ّـي ـئــة ل ـل ـغــايــة ،ألن ـه ــا شـ ّـجـعــت
الدائنني على أن يكونوا أغبياء .خارج
منطقة ال ـيــورو ،عندما تبلغ حكومة
م ــدي ـن ــة ف ــائ ـض ـ ّـا أول ـ ـيـ ــا ،ي ـم ـك ـن ـهــا فــي
حينها أن تتأخر فــي س ــداد ديونها،
وه ـ ـ ــو م ـ ــا ي ـم ـن ـح ـه ــا بـ ـع ــض ال ـن ـف ــوذ
عـ ـل ــى الـ ــدائ ـ ـنـ ــن .وسـ ــاعـ ــد ذلـ ـ ــك عـلــى
ّ
ت ـفــادي وق ــوع ك ــوارث مـمــاثـلــة ملــا حــل
بــالـيــونــان .لكن داخ ــل منطقة الـيــورو
يـمـلــك ال ــدائ ـن ــون ن ـف ــوذًا ك ـب ـي ـرًا ألنـهــم
يـسـتـطـيـعــون ق ـطــع امل ـ ــال ع ــن ال ـن ـظــام
املصرفي في إحدى الدول األعضاء أو
ّ
إخراجه من النادي .لم تتعلم منطقة
ّ
اليورو هذا الــدرس ألسباب سياسية
واضـحــة ،وهــو مــا يجعل هــذا النادي
ّ
للمنضمني إليه .فإن كان
مكانًا خطيرًا
ّ
حظك ّ
منضو
بلد
ـي
ـ
ف
وتعيش
سيئًا
ٍ
ف ـ ــي مـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ـ ـ ـيـ ـ ــورو وح ـك ــوم ـت ــه
ّ
تقترض كثيرًا وبشكل ّ
سيؤدي
سري،

ذلك إلى أن يموت الكثير من مواطنيك
ّ
ملجرد وجودكم في منطقة اليورو.
ب ــروفـ ـس ــور فـ ــي االقـ ـتـ ـص ــاد فـ ــي جــام ـعــة
أكسفورد
نشر بترخيص من Social Europe
ترجمة ملياء الساحلي

أسعار الفائدة لم تبلغ
مستوياتها القياسية بعد!

ّ
الجريمة االجتماعية

آريس  -كوبا

ويـجـبــرهــم مــن خ ــال ذراع الـقــانــون
القوية على البقاء في هذه الظروف
حتى املــوت ،وهو أمر حتمي ،يعني
أنـ ــه ي ـ ــدرك ت ـمــامــا أن أولـ ـئ ــك اآلالف
مــن الضحايا سيهلكون ،ومــع ذلك
يسمح ببقاء هذه الشروط .لذلك ما
يفعله املجتمع هو القتل تمامًا كما
يفعل أي فرد وحده؛ هذه جريمة
قد
ّ
قتل مقنعة وخبيثة ،جريمة ال يمكن
ألحد أن يدافع عن نفسه منها أو أن
يــواجـهـهــا ،ألن أح ـدًا ال ي ــرى الـقــاتــل،
وألن مــوت الضحية يـبــدو طبيعيًا،
وألن الجريمة تأتي نتيجة التغافل
ال ال ـف ـعــل ،ل ـكــن ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ذلــك
تبقى جريمة قتل».
هـ ــل ي ـ ـتـ ــاءم ه ـ ــذا ال ـت ـح ـل ـي ــل مـ ــع ّمــا
يحصل فــي أونـتــاريــو الـيــوم؟ توثق
«إحـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاءات ك ـ ـ ـنـ ـ ــدا» أن ال ـ ــرج ـ ــال
ً
الكنديني في فئة الـ %20األقل دخال،
هـ ــم أك ـ ـثـ ــر عـ ــرضـ ــة لـ ـل ــوف ــاة بـنـسـبــة
 %67مـنـهــم ف ــي أي عـ ــام ،بــاملـقــارنــة
مــع الــرجــال فــي فـئــة ال ـ ــ %20األغـنــى.
وبالنسبة إلى النساء تصبح نسبة
احتمال الوفاة نحو .%52
كـيــف ي ـمــوت هـ ــؤالء؟ إن االش ـخــاص
ً
األدنى دخال هم أكثر عرضة للموت
بأمراض القلب باملقارنة مع نظرائهم
األغـ ـنـ ـي ــاء ب ـن ـس ـبــة ( %67لـ ـل ــرج ــال)
و( %53للنساء) ،وأيضًا أكثر عرضة
ل ـل ـم ــوت ب ــالـ ـس ــرط ــان ب ـن ـس ـبــة %46
(ل ـل ــرج ــال) و( %30ل ـل ـن ـســاء) ،وأكـثــر
ع ــرض ــة لــإصــابــة

مؤشر

بــالـسـكــري بنسبة ( %249لـلــرجــال)
و( %264ل ـل ـن ـس ــاء) ،ك ــذل ــك ه ــم اكـثــر
عــرضــة لــإصــابــة ب ــأم ــراض الـجـهــاز
الـتـنـفـســي بـنـسـبــة ( %231ل ـلــرجــال)
و( %211للنساء) ،كما هم معرضون
إلص ــاب ــات ال ـع ـمــل بـنـسـبــة أك ـب ــر من
ً
األعلى دخــا بنسبة ( %88للرجال)
و( %83للنساء).
وتـ ــوضـ ــح اإلحـ ـص ــائـ ـي ــات ال ـك ـنــدي ــة
أيـ ـ ـض ـ ــا أن هـ ـ ـ ــذه االخ ـ ـ ـتـ ـ ــافـ ـ ــات فــي
ّ
الصحية ترجع في الدرجة
النتائج
األولى إلى الظروف املعيشية املادية
وال ـض ـغ ــوط الـن ـفـس ـيــة االجـتـمــاعـيــة
املرتبطة بها ،والـتــي غالبًا ال تكون
م ـمــاث ـلــة بــالـنـسـبــة إلـ ــى ف ـئــة الـ ـ ــ%20
األغـ ـن ــى م ــن ال ـك ـن ــدي ــن .ف ــي ال ــواق ــع
«ي ــؤث ــر ال ــدخ ــل عـلــى ال ـصـ ّـحــة بشكل
مباشر ،نظرًا إلى قدرته على توفير
ال ــوص ــول إلـ ــى امل ـ ـ ــوارد املـ ـ ّ
ـاديـ ــة مثل
ّ
الجيد واملأوى».
الغذاء
أي زعيم عاقل سيفعل كل ما يمكن
فعله لتحسني الوضع املالي لهؤالء
األف ـ ــراد امل ـعـ ّـرضــن لـخـطــر األم ــراض
ً
وامل ـ ـ ــوت .ول ـك ــن ب ـ ــدال م ــن ذل ـ ــك ،نــرى
ّ
دوغ فــورد يلغي زيــادة الحد األدنى
ّ
ويحد من زيادة املساعدات
لألجور،
االجـتـمــاعـيــة ،كـمــا ن ــراه يـعــد بــإلـغــاء
«قانون شروط عمل عادلة ووظائف
أفـ ـض ــل» ال ـ ــذي ق ـ ـ ّـدم ت ـح ـس ـي ـنــات في
ال ـح ـي ــاة ال ـع ـم ـلـ ّـيــة ألولـ ـئ ــك ال ــذي ــن ال
ي ـت ـم ـت ـع ــون بـ ــاالم ـ ـت ـ ـيـ ــازات ن ـف ـس ـهــا
املـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ـ ــة
ل ـ ـ ــأث ـ ـ ــري ـ ـ ــاء.
ول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس
هـ ـن ــاك أدن ــى
شـ ـ ـ ّـك ف ـ ــي أن ــه
س ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــرض
تـ ـ ـخـ ـ ـفـ ـ ـيـ ـ ـض ـ ــات
هـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــة ع ـ ـلـ ــى
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
واألسـ ــاس ـ ـيـ ــة لـفـئــة
ال ـ ــ %20األف ـقــر ،التي
ت ـ ـ ــم تـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــده ـ ــا ف ــي
دراس ـ ـ ـ ــة «إح ـ ـص ـ ــاءات
كندا».
مـ ـ ــا هـ ـ ــي امل ـص ـط ـل ـح ــات
ال ـ ـل ـ ـغـ ـ ّ
ـويـ ــة امل ـس ـت ـخ ــدم ــة
لـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ــف أجـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــدة ّهـ ـ ــذه
السياسة الـعــامــة؟ تقشف،
نـيــولـيـبــرالـيــة ،أو سـيــاســات
محافظة.
وما هي آثار هذه السياسات؟
ســأتــرك ع ـنــاويــن ه ــذه األع ـمــال
العلمية تشرح اإلجابة:
«ال ـ ـ ّه ـ ـي ـ ـئـ ــة االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ـ ــة :ملـ ـ ــاذا
ُ
التقشف يقتل  -الركود» ،و«معارك
امل ـ ـيـ ــزان ـ ـيـ ــة وس ـ ـيـ ــاسـ ــة الـ ـحـ ـي ــاة
وامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوت» ،ديـ ـفـ ـيـ ــد س ـت ــاك ـل ـي ــر
وسانجاي باسو.
«ك ـ ـ ـيـ ـ ــف تـ ـجـ ـعـ ـلـ ـن ــا الـ ـسـ ـي ــاس ــة
مرضى :أوبئة النيوليبرالية»،
تيد شريكر وكلير بامبرا.
«ال ـ ـق ـ ـتـ ــل االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي :وغـ ـي ــره ــا
م ــن أوجـ ـ ــه ال ـق ـص ــور ف ــي االق ـت ـص ــاد
امل ـ ـحـ ــافـ ــظ» ،روب ـ ـ ـ ــرت ش ـي ــرن ــوم ــاس
وإيان هدسون.
ال يوجد أدنــى شـ ّـك في أن سياسات
دوغ ف ـ ـ ـ ـ ــورد س ـ ـت ـ ـق ـ ـتـ ــل .وأن هـ ــذه
الـ ـسـ ـي ــاس ــات لـ ــن ت ـق ـت ــل فـ ـق ــط األقـ ــل
رخـ ً
ـاء ،بل ستؤثر على نوعية حياة
الـجـمـيــع .دع ــون ــا ال نـضــع تسميات
مـحــايــدة على مــا ّيفعله دوغ فــورد.
إنـ ـ ــه أك ـ ـثـ ــر مـ ــن تـ ـق ــش ــف وت ـخ ـف ـيــض
للنفقات وسياسات محافظة .إنها
جريمة اجتماعية.
ّ
الصحية واإلدارة في
أسـتــاذ السياسات
جامعة يورك في تورونتو
The Star

ّ
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮداﺋﻊ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ )آب(

٢٠٠٥
٢٠٠٦
٢٠٠٧
٢٠٠٨
٢٠٠٩
٢٠١٠
٢٠١١
٢٠١٢
٢٠١٣
٢٠١٤
٢٠١٥
٢٠١٦
٢٠١٧
٢٠١٨

٣٫٧٢
٤٫٥٨
٤٫٨٥
٣٫٥٥
٣٫١٨
٢٫٧٨
٢٫٨
٢٫٨٤
٢٫٩١
٣٫١٣
٣٫١٩
٣٫٣٩
٣٫٦٣
٤٫٢
اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن

علي هاشم
تــربــط بعض التحليالت املــالـيــة بــن الـضـغــوط االقـتـصــاديــة الـتــي يواجهها
لبنان وجملة مــن الـعــوامــل ،أبــرزهــا ارتـفــاع أسـعــار الـفــوائــد فــي الـســوق ،ما
يعني  -بالنسبة إلى هذه التحليالت  -ارتفاع كلفة االقتراض االستثماري
وامتصاص رؤوس األموال على شكل ودائع بدل االستثمار .هذه التحليالت
تذهب إلــى اعتبار مسألة الفوائد ّ
بحد ذاتها سببًا من أسباب تزايد هذه
الضغوط ،بدل اعتبارها أحد العوارض الجانبية لألزمة البنيوية التي يعاني
منها النموذج االقتصادي اللبناني ،إذ تـ ّ
ـؤدي عوامل مختلفة إلى مفاقمة
أزمته املالية الحالية .في الواقع ،يحاول أصحاب هذا التحليل القول ّإن ّأحد
أسباب الضغط املالي الناتج من ارتفاع الفوائد ،هو العامل الخارجي املتعلق
بارتفاع أسعار الفوائد بمعزل عن العوامل الداخلية األخرى.
ّ
ّ
في األرقام ،تظهر مراجعة للفترة األخيرة ( )2018 – 2005أن معدل الفوائد
الحالي لم يبلغ ّ
املعدل القياسي األعلى .وفقًا ألرقام مصرف لبنانّ ،
سجل
ّ
متوسط الفوائد على الودائع بالدوالر األميركي في شهر آب /أغسطس من
سنتني متتاليتني ( 2006و )2007نسبة مرتفعة بلغت  %4.58و،%4.85
وفاقت ّ
ّ
املسجل في شهر آب /أغسطس املاضي ( ،)2018الــذي بلغ
املعدل
 .%4.2ويرتبط االرتفاع في تلك الفترة بجملة من العوامل ،من بينها حرب
تموز /يوليو عام  ،2006وخروج ودائع من لبنان ،والطلب على السيولة في
الفترة التي تلت الحرب.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
لكن األرقام تظهر أيضًا أن سنة  2007التي سجلت املعدل القياسي ملعدل
ّ
نسبة الفوائد منذ ( 2005بنسبة  ،)%4.85شهدت في الوقت نفسه معدل
نمو اقتصادي بلغ  .%9.4بمعنى آخر ،لم يكن ارتفاع الفوائد في تلك السنة
نتيجة عامل اقتصادي ضاغط أو بسبب تراجع الوضع املالي.
ّ
ٍّ
وبالتالي ،ال يجب قراءة هذا االرتفاع في ّ
معدالت الفوائد كعامل مؤد بحد ذاته
إلى األزمة املالية ،بل يمكن  -على العكس  -قراءته في الفترة األخيرة كواحد
مــن التداعيات التي تظهر فــي سياق أزمــة الـنـمــوذج االقـتـصــادي األخـيــرة.
ّ
الخارجية ،يحتاج إلى الحفاظ
فالنموذج القائم على جذب التدفقات املالية
ّ
ّ
ّ
وعامليًا وبني معدالت
على هامش واسع (فارق) بني معدالت الفائدة محليًا ّ
الفائدة على الليرة والفائدة على ا ّل ــدوالر في السوق املحلية ،وذلــك بهدف
استقطاب الودائع إلى السوق املحلية والتعويض عن ارتفاع املخاطر .ومع
تفاقم أزمة عجز ميزان املدفوعات خالل السنوات املاضية ،ارتفع بالتوازي
طلب املـصــارف على السيولة بالعمالت األجنبية لتوظيفها في هندسات
مصرف لبنان املرتفعة العوائد ،وبالتالي ساهم هذا األمر في رفع الفوائد.
ّأما من جهة الفائدة على الودائع بالليرة اللبنانية ،فاألكيد أن ارتفاع الفوائد
كان ّأو ًال لضبط الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية ،ومنع ّ
تحولها إلى الدوالر
ّ
األميركي ،في ظل ارتفاع الفوائد على الدوالر .كذلك حاول مصرف لبنان من
خالل هذا األمر معالجة آثار هندساته املالية التي خلقت كتلة نقدية كبيرة
بالليرة ،المتصاص هذه الكتلة وإبقائها تحت السيطرة ،خصوصًا بعد أن
ّ
آثار هذه املسألة من خالل تضخم أسعار السوق اللبنانية.
ظهرت ّ
ال ينفي كل هذا التحليل وجود آثار اجتماعية واقتصادية كبيرة ملشكلة
ارتفاع نسبة الفوائد ،خصوصًا على مستوى الكلفة على األسر ،وكلفة
العام في املستقبلّ .
ّ
لكن األكيد ّأن ارتفاع الفوائد لم
إعــادة تمويل الدين
يكن ُم ّ
سببًا لألزمة بمعزل عن الظروف املحيطة ،بل كان في الواقع إحدى
األدوات التقليدية للتعامل معها من جهة ،وأحد اآلثــار التي نجمت عنها
من جهة أخرى.
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ماركس ضد سبنسر
غسان ديبة

غوغل والرأسمالية واالشتراكية

ً
يطرح هذا المقال تساؤال على الشكل التالي :إذا كان
هدف الشركات الكبرى من العالقة مع الشيوعيين هو
الربح ،فما هو هدف الشيوعيين؟ ويحاول اإلجابة على
زاوية اإلقرار بحاجة االشتراكية إلى
من
هذا التساؤل
ّ
ُ
التكنولوجيا المتقدمة

«بالنسبة ّ
إلي ،إن المجتمع االشتراكي ليس شيئًا
ّ
متغير .فمثل كل التشكيالت االجتماعية،
غير
يجب ّ
تصوره على أنه في حالة دفق وتغيير
دائمين»
فريدريك إنجلز

ف ــي  24أي ـ ـلـ ــول /سـبـتـمـبــر امل ــاض ــي،
وخ ـ ــال زي ــارت ــه ل ـن ـي ــوي ــورك ،اجـتـمــع
الــرئـيــس الـكــوبــي ميغل ديــاز-كــانـيــل،
يرافقه وفد من الحكومة الكوبية ،مع
مديرين تنفيذيني لعدد مــن شــركــات تكنولوجية
وغير تكنولوجية أميركية ،منها مايكروسوفت
وماكينزي وتويتر ومجموعة فيرجني وبلومبرغ،
في مركز شركة غوغل .وجاء االجتماع ً
بناء على
دعوة من نائب رئيس شركة ألفابيت ،وهي الشركة
ّ
األم لغوغل.
وفـ ــق ال ـغ ــران ـم ــا ،ال ـج ــري ــدة ال ـنــاط ـقــة ب ــاس ــم ال ـحــزب
ال ـش ـيــوعــي ال ـك ــوب ــي ،ت ـم ـحــور ه ــذا االج ـت ـم ــاع حــول
إمكانات السوق الكوبية ،باإلضافة إلى آفاق التنمية
ّ
دور
االقتصادية الكوبية .وشــدد ّدياز-كانيل على ّ
تطوير التقنيات العالية في تقدم الدول النامية .وملح
إلــى الـتـحـ ّـديــات الـتــي تـنـطــوي عليها هــذه الـتـطـ ّـورات
التكنولوجية واستخدامها في عالم يتزايد فيه عدم
ّ
املساواة ،مؤكدًا أن مجتمع املعلوماتية من أولويات
الحكومة الكوبية .وأش ــار أخـيـرًا إلــى أن اإلمـكــانــات
ّ
القيمة للموارد البشرية التي تتمتع بها كوبا ،هي
التي حفزت هذا اللقاء أيضًا.
ف ــي هـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــارّ ،
رب ـ ـمـ ــا ،يـ ـع ـ ّـول ال ـك ــوب ـي ــون عـلــى
نجاحات االقتصاد الكوبي في مجال التكنولوجيا
البيولوجية ،ويريدون تكرارها في مجال االقتصاد
ال ــرق ـم ــي .ط ـب ـعــا ،األمـ ـ ــور ل ـي ـســت بــال ـس ـهــولــة الـتــي
التكنولوجيا
يعتقدها البعض ،خصوصًا أن مجال ّ
الرقمية يتمتع بخاصية «الرابح يأخذ كل شيء»،
أي أن شركة أو بضع شــركــات هــي التي تسيطر
على الـســوق بــالـكــامــل ،مــا يمنع التنافس (غوغل
أفضل مثال في إنهائها لياهوو وغيرها!) .كذلك
ّ
يتمتع بارتفاع ّ
معدل املبيعات
إن القطاع الرقمي
الوظائف (أو
إلــى العمالة ،ما يعني أن درجــة خلق ً
الـحــاجــة إل ــى الـعـمــالــة) مـتــدنـيــة م ـقــارنــة بقطاعات
ّ
أخرى .هذان األمــران يشكالن عقبة أساسية أمام
دخــول كوبا ،أو غيرها ،معترك هــذه التكنولوجيا
من باب اإلنتاج أو املشاركة في اإلنتاج ،بينما من
السهل أن تشارك ،كما أكثرية البلدان ،في الجانب
االستهالكي منها .الجدير بالذكر هنا أيضًا ،أن
التكنولوجيا الــرقـمـيــة نفسها هــي أيـضــا ُمـحـ ّـرك
مــن ُم ـحـ ّـركــات ع ــدم امل ـس ــاواة داخ ــل االق ـت ـصــادات
الــرأسـمــالـيــة وعـلــى املـسـتــوى الـعــاملــي ،الـتــي تـحـ ّـدث
ًّ
عنها الرئيس الكوبي ،وهي ليست حل لها.
ه ــل األمـ ــر يــائــس إل ــى ه ــذا ال ـح ـ ّـد؟ إن ــه كــذلــك على
األرجح .لقد عاش الكوبيون فترات ّ
سيئة خالل ما
الخاصة التي امتدت لسنوات عدةّ
ّ
ُعــرف بالفترة
بعد انهيار االتـحــاد السوفياتي في التسعينيات،
ك ـمــا ع ــاش ــوا فـ ـت ــرات ج ـ ّـي ــدة ف ــي ف ـت ــرة االن ـف ـت ــاح،
وال سـ ّـي ـمــا أخ ـي ـرًا ب ـعــد إط ـ ــاق ال ــرئ ـي ــس الـســابــق
راوول كاسترو الدفعة األخـيــرة مــن اإلصــاحــات
االقتصادية .وفي هذه الفترات برهنوا على قدرة
كبيرة على االبتكار كما على ّ
التكيف .ومــن هنا،
فإن هذه املقدرة باإلضافة إلى االستقرار السياسي
الذي تشهده الجزيرة ،بما فيها االنتقال إلى جيل
ما بعد الثورة في قيادة البالد الذي حصل بنحو
سلس ّ
وفعال ،ومع كون الحزب الحاكم قادرًا على
التخطيط وحشد املــوارد في اتجاه هذه القطاعات
التكنولوجية ،كما وجــود الـ ّكـ ّـم الهائل مــن العمالة
ّ
املاهرة ّوارتفاع مستوى التعلم لدى السكان بشكل
ّ
عـ ّ
ـام ،كلها عوامل يمكن أن تشكل أرضية للرهان
ً
عـلــى أن كــوبــا قــد تصبح فـعــا رائ ــدة فــي أميركا
الالتينية في مجال التكنولوجيات الرقمية.
ّ
ّ
بغض النظر ّ
عما يمكن أن يحدث في املستقبل ،إل
أن لقاء رئيس الدولة الشيوعية الوحيدة في أميركا
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ّ
استمرت اشتراكية على الرغم من
الالتينية ،التي
ّ
كل الصعوبات ،مع تلك الشركات ،وبالتحديد في
ّ
مقر غــوغــل ،لهو نــوع مــن املشهدية ()spectacle
التي نراها اآلن أكثر وأكثر في هذا العالم املعولم،
حــدث فــي الــوقــت نفسه ال ــذي تــراجـعــت فيه أسهم
ّ
شــركــات التكنولوجيا وانخفض مــؤشــر ناسداك
ّ
بسبب التوتر بني الواليات املتحدة والصني الدولة
الشيوعية األخـ ــرى ،وه ــو سـيـطــرح ت ـســاؤالت عن
ُ
ّ
واملؤسسات
العالقة املحتملة بني البلد الشيوعي
الــرأس ـمــال ـيــة ال ـك ـب ــرى ،ال ـت ــي بــالـنـسـبــة إل ــى بعض
ّ
تشكل «محور ّ
الشر» ،وعلى
«معادي الرأسمالية»
رأس ـه ــم الـخـمـســة ال ـك ـبــار (آب ـ ــل ،مــاي ـكــروســوفــت،
ألفابيت ،أم ــازون ،فايسبوك) وخصوصًا العالقة
مــع غــوغــل ،هــذا العمالق االقـتـصــادي واملعلوماتي
الذي يطبع الرأسمالية الحديثة بآثاره الواضحة.
بعض املالحظات سريعًا حول :ملاذا يبحث الكوبيون
عن عالقة مع بعض «محور ّ
الشر» هــذا؟ والسؤال
اآلخر امللموس الذي يطرح نفسه :الشركات تتعاطى
م ــع الـشـيــوعـيــن ب ــداف ــع ال ــرب ــح ،ول ـك ــن م ــا ه ــو داف ــع
الشيوعيني؟
الجواب باختصار :االشتراكية من دون تكنولوجيا
مـتـقـ ّـدمــة هــي اشـتــراكـيــة غـيــر قــابـلــة لــاسـتـمــرار.
ّ
ّ
تكنولوجيًا» بالدرجة
«حتميًا
كارل ماركس كان

آريس  -كوبا

األولى .فمقولته «طاحونة اليد تعطيك املجتمع مع
اإلقـطــاعــي ،وطاحونة البخار تعطيك املجتمع مع
الرأسمالي» تنطبق أيضًا على ُ املجتمع االشتراكي،
التقدم التكنولوجي هو امل ّ
إذ إن ّ
حدد لشكل عالقات
اإلن ـ ـتـ ــاج ،وخ ـص ــوص ــا ف ــي ال ـب ـل ــدان االش ـتــراك ـيــة
الـتــي ُبنيت فــي اقـتـصــاديــات لــم تستنفد شكلها
الــرأسـمــالــي بـعــد ،كما حــدث فــي روسـيــا والصني
وكوبا .وبالتالي لم يكن باإلمكان لهذه املجتمعات
أن تنفلت من تبعات هذه املقولة .ولهذا ،كان تراكم
رأس امل ــال وال ـت ـقـ ّـدم الـتـكـنــولــوجــي عـلــى املـسـتــوى
نـفـســه ،إن لــم يـكــن عـلــى مـسـتــوى أه ـ ّـم ،مــن هــدف
املساواة في االتحاد السوفياتي .ووصل هذا األمر
ّ
املتوسط في االتحاد السوفياتي
إلى الوعي الفردي
ال ــذي ك ــان ُمـهـتـمــا ج ـ ّـدًا بــالـعـلــوم األســاس ـيــة ،مثل
الــريــاضـيــات والـفـيــزيــاء ،وحـتــى بالخيال العلمي،
ّ
وحتى األشكال الهندسية واملعمارية السوفياتية
كانت طليعية تكنولوجيًا ،ومثال على ذلك الكثير
من األبنية ،منها البنك املركزي في جورجيا الذي
ُبني بشكل هندسي مستقبلي ،وفــي هــذا اإلطــار
ّ
حتى مواقف الحافالت ّ
العامة كانت طليعية .أي
متتبع لتاريخ االتحاد السوفياتي يستطيع أن يرى
هذا األمر بوضوح.
ول ـه ــذا ،ف ــإن األح ـ ــزاب الـشـيــوعـيــة الـحــاكـمــة كــانــت

دائـمــا تــرى فــي ّ
التقدم االقـتـصــادي والتكنولوجي
أســاســا السـتـمــرار االقـتـصــاد االشـتــراكــي .وكانت
اإلصـ ـ ــاحـ ـ ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ك ـ ــإدخ ـ ــال األس ـ ـ ــواق
والـحــوافــز املــاديــة ُتـ ّـتـ َـبــع بـهــدف تحفيز هــذا ّ
التقدم
ّ
وليس ألسـبــاب أخ ــرى ،وإنـهــا «ض ــرورة» حتمتها
الظروف التي حصل فيها االنتقال إلى االشتراكية.
بشكل أع ـمــق ،ك ــان الـهــاجــس دائ ـمــا تـطــويــر الـقــوى
ُ
املنتجة ألن عــاقــات اإلن ـتــاج االشـتــراكـيــة ال يمكن
ّ
أن تـتــوافــق مــع قــوى إنـتــاج مـتــأخــرة عــن مثيالتها
في الــدول الرأسمالية على األقــل .وهــذا املنهج كان
أسـ ــاس سـيــاســة لـيـنــن ف ــي الـنـيــب ف ــي  1921ومــا
اك ـت ـش ـفــه ال ـص ـي ـن ـيــون وال ـف ـي ـت ـنــام ـيــون ف ــي 1978
و 1986على الـتــوالــي .لكن الجدير بالذكر أن هذه
اإلص ــاح ــات أيـضــا حصلت فــي أوروبـ ــا الشرقية
ف ــي ال ـس ـت ـي ـن ـيــات ،ووصـ ـل ــت إلـ ــى ح ـ ّـده ــا األق ـصــى
ف ــي تـشـيـكــوسـلــوفــاكـيــا ف ــي رب ـيــع ب ــراغ ف ــي 1968
ال ـ ــذي ق ـ ــاده ال ـس ـكــرت ـيــر ّ
األول ل ـل ـحــزب الـشـيــوعــي
ُ
الـتـشـيـكــوسـلــوفــاكــي ألـكـسـنــدر دوبـتـشـيــك ،معلنًا
«االشتراكية ذات الوجه اإلنساني» .ولكن كما في
زمن النيب وفي إصالحات الثمانينيات في الصني
وفيتنام واالتحاد السوفياتي ،وبالتأكيد اليوم في
بعض ردود الفعل على اإلصالحات في كوبا ،كان
وال يــزال هناك معارضة مــن «الـيـســار» وصــل في
ّ
بعض ممثليه إلى تمجيد الثورة الثقافية في الصني.
ً
ّ
ف ــي هـ ــذا اإلطـ ـ ــار ،ومـ ـث ــاال ع ـلــى ذل ـ ــك ،ك ـتــب امل ـفــكــر
املاركسي األميركي بول سويزي في مقال بعنوان
«ت ـش ـي ـكــوس ـلــوفــاك ـيــا ،ال ــرأس ـم ــال ـي ــة واالش ـت ــراك ـي ــة»
نـشــر فــي تـشــريــن ّ
األول /أكـتــوبــر  ،1968أن ال ــدول
االشتراكية في الستينيات ،التي بدأت بشكل أساسي
ف ــي اإلص ـ ــاح ـ ــات ،خ ـص ــوص ــا ف ــي يــوغــوســاف ـيــا
وتشيكوسلوفاكيا ،كانت أمــام مفترق طــرق وأمــام
أحد خيارينّ :
«األول ،إحداث ثورة ثقافية كما اتبعها
الصينيون ،أي حملة شاملة إليقاظ الجماهير ورفع
مستوى الوعي السياسي وإحياء املثل االشتراكية،
ّ
وإم ــا االسـتـمــرار بشكل مـتــزايــد فــي االعـتـمــاد على
ُ
االن ـض ـب ــاط امل ـن ـب ـثــق م ــن األسـ ـ ــواق وح ــاف ــز ال ــرب ــح».
ويضيف سويزي أن األحــزاب الحاكمة في االتحاد
ّ
ستعدة ألن تذهب نحو
السوفياتي وغيرها لم تكن ُم
الخيار ّ
األول ،وبالتالي اتخذت املسار الثاني للحفاظ
ّ
على «سلطتها ومكاسبها» .طبعًا ،بغض النظر عن
ّ
السياق الــذي أتت فيه هذه املقالة ،إل أن التاريخ في
ّ
الصني ،على األق ــل ،قد حكم بالفشل على أي ثورة
ثقافية إرادوي ــة ،وكــان الخيار الثاني باإلصالحات
ُ
لتطوير ال ـقــوى املـنـتـجــة الـخـيــار الـصــائــب ال ــذي نقل
الصني من فوضى الثورة الثقافية وإرهاصاتها إلى
املكانة التي تتمتع بها اليوم.
الزمن ّ
تغير بالتأكيد في كوبا .وبول سويزي ،في
س ـيــاق نـقــده لــإصــاحــاتُ ،يـ ــورد خـطــابــا للزعيم
ّ
الـكــوبــي الــراحــل فـيــدل كــاسـتــرو عقب تــدخــل دول
حلف وارس ــو فــي تشيكوسلوفاكيا إلنـهــاء ربيع
بـ ــراغ ،ق ــال ف ـيــه« :ه ــل االت ـح ــاد الـســوفـيــاتــي أيـضــا
سيكبح بعض التغييرات في االقتصاد ،التي تضع
تــأكـيـدًا أكـبــر ل ــدور عــاقــات ال ـس ــوق ...وكـبــح الذين
يــدافـعــون عــن جــاذبـيــة األسـ ــواق واألس ـع ــار املبنية
عليها؟ هل هذا يعني أن االتحاد السوفياتي يعي
ّ
أهمية التراجع عن هذا املنحى؟ فأكثر من مقالة في
الصحافة اإلمبريالية أبــدت سعادتها بهذا املنحى
امل ــوج ــود أيـضــا فــي االت ـح ــاد الـســوفـيــاتــي» .الـيــوم،
من الواضح ،بعد انتهاء الحرب الباردة وتأثيراتها
الـتــي جــاء خـطــاب كــاسـتــرو فــي سياقها ،وبعدما
انتقلت كوبا مــن املرحلة التوزيعية التي اعتمدت
فيها بشكل أســاســي على موقعها فــي املنظومة
االشتراكية إلــى مرحلة االستثمار الخارجي من
ُ
أجــل الحفاظ على االسـتـقــرار ،تـعـ ّـد اآلن لالنتقال
إلــى مرحلة استكشاف التكنولوجيات الـجــديــدة.
هذا ما أراد الشيوعيون الكوبيون استشرافه في
اجتماعهم في ّ
مقر غوغل في نيويورك ال أكثر وال
ّ
أقل.

