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سياسة

سياسة
المشهد السياسي

تقرير

ُ
ُ
«المستقبل» ينافس نفسه في طرابلس:
ّ

انقسام حكومي حول ملف النازحين

أنصار التوطين إلى مؤتمر بروكسيل؟
الغريب وجميل جبق إلى مؤتمر دعم سوريا والنازحين في
بكل وقاحة ،استثنى االتحاد األوروبي دعوة الوزيرين صالح
ّ
بروكسيل ،في قرار واضح للسير بالرؤية الغربية المستمرة حيال ملف النازحين وضرورة عرقلة عودتهم إلى سوريا .الوفد
اللبناني الذي سيرأسه الرئيس سعد الحريري ،ال تختلف مواقف أعضائه عن المواقف الغربية ،بل تتناغم معها ،بما ّ
يخص
عرقلة عودة النازحين ورفض التواصل مع سوريا
ّ
م ــع ع ـظ ـيــم ال ـخ ـط ــر الـ ـ ــذي تـشــكـلــه
أزمـ ـ ـ ــة ال ـ ـنـ ــازحـ ــن ال ـ ـسـ ــوريـ ــن فــي
لـ ـبـ ـن ــان ،واألكـ ـ ـ ـ ــاف االج ـت ـم ــاع ـي ــة
واالقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي ـ ـ ــة وال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة
ال ـت ــي ت ـت ـكـ ّـبــدهــا الـ ـب ــاد اآلن وفــي
ّ
املستقبل ،ال ي ــزال الـحــل بالنسبة
لـلـقــوى الـسـيــاسـيــة خــاف ـيــا ،فيما
يسهم تعارض األ ّجـنــدات الدولية
حـ ـ ـي ـ ــال هـ ـ ـ ــذا امل ـ ـ ـلـ ـ ــف فـ ـ ــي ت ـع ـم ـيــق
االنـقـســام واالب ـت ـعــاد عــن االجـمــاع
ّ
الــوطـنــي عـلــى املـشـكـلــة وال ـحــل في
آن.
فـبــن زي ــارة الــرئـيــس مـيـشــال عــون
ـاري
إلـ ـ ـ ــى مـ ــوس ـ ـكـ ــو فـ ـ ــي  25الـ ـ ـج ـ ـ ّ
وع ـل ــى رأس ج ـ ــدول أع ـم ــال ــه مـلــف
النازحني ،ومشاركة الرئيس سعد

مصادر وزارية :المطلوب
أن يذهب إلى بروكسيل من ال يريد
عودة النازحين
الحريري والوفد املرافق في مؤتمر
ب ــروك ـس ـي ــل غـ ـ ـ ـدًا ،ي ـن ـق ـســم امل ـش ـهــد
فــي ال ــداخ ــل الـلـبـنــانــي بــن رؤيـتــن
دول ـي ـت ــن وم ـش ــروع ــن سـيــاسـيــن
متعارضني .وإذا كان أصل املبادرة
الروسية يقوم على إعادة النازحني
ّ
إلــى بالدهم من دون انتظار الحل
الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــي ،م ـ ـ ــا يـ ـعـ ـن ــي ت ـف ـع ـي ــل
الـ ـع ــاق ــات ال ـل ـب ـنــان ـيــة  -ال ـس ــوري ــة
ّ
ورفــع مستوى التنسيق لحل أزمة
الـ ـن ــازح ــن ب ــالـ ـت ــدري ــج ،ف ـ ــإن أص ــل
بروكسيل والرؤية الغربية
مؤتمر ّ
تجاه امللف ،يقوم على ضمان بقاء
ال ـن ــازح ــن ف ــي ال ـ ــدول امل ـض ـي ـفــة ،ال
ّ
سيما لبنان ،ودعــم متطلبات هذا
الـبـقــاء بـمــا يـصــل حــد «ال ـتــوطــن»،
مـ ــع ت ــأك ـي ــد رف ـ ــض أي ت ـ ـقـ ــارب مــع
الحكومة السورية ،وربط العالقات
بما ّ
يسمى بـ«الحل السياسي» .ما
يـعـنــي بـقــاء ورق ــة ال ـنــازحــن سيفًا
مـصـلـتــا ض ــد ال ـح ـكــومــة ال ـســوريــة،
ف ـ ـ ـ ــي أي اس ـ ـ ـت ـ ـ ـح ـ ـ ـقـ ـ ــاق س ـ ـيـ ــاسـ ــي
مستقبلي .مــن هـنــا ،يــأتــي اختيار

3

ّ
الحريري يتلطى خلف االتحاد األوروبي بأنه صاحب الدعوات وليس رئاسة الحكومة (هيثم الموسوي)

الئ ـح ــة امل ــدع ــوي ــن م ــن الـ ـ ـ ــوزراء مع
الـحــريــري ،واستثناء وزي ــر الــدولــة
ل ـشــؤون ال ـنــازحــن صــالــح الغريب
ّ
الــذي يمثل رؤيــة لبنانية مناقضة
تمامًا لألجندة الــدولـيــة ،بالسعي

ساترفيلد خائف في بيروت
بعد تسريب خبر لقاء مساعد وزير الخارجية األميركية لشؤون الشرق األدنى ديفيد
ساترفيلد بوزراء حزب القوات اللبنانية في أحد مطاعم كسروان ،األسبوع الفائت ،أبدت
السفارة األميركية في بيروت استياءها الشديد من تسريب خبر االجتماع ،الذي كان من
املفترض أال يصل إلى اإلعالم .ووصفت جهات في السفارة التسريبات بالعمل «الطائش».
ونتيجة التسريب املبكر لخبر االجتماع ،والذي ّ
تحدث فيه ساترفيلد بقسوة ضد حزب
الله وعن خطة الواليات املتحدة األميركية لتشديد الحصار على الحزب وسوريا وإيران،
ودخوله في بعض التفاصيل للخطة األميركية ،اضطر الطاقم األمني ـ ـ االستخباري وطاقم
الحماية في السفارة الى استنفار أجهزته وتأمني موكب من سيارات مصفحة لتنقالت
ساترفيلد.
(األخبار)

ل ـ ـع ـ ــودة الـ ـ ـن ـ ــازح ـ ــن عـ ـب ــر ت ـف ـع ـيــل
املـ ـب ــادرة الــروس ـيــة والـتـنـسـيــق مع
ال ـج ـهــات ال ـس ــوري ــة امل ـخ ـتـ ّـصــة ،من
دون ان ـت ـظــار ال ـح ـلــول املستقبلية
لــأزمــة الـســوريــة .كما تـ ّـم استثناء
ال ـ ــوزي ـ ــر ج ـم ـي ــل جـ ـب ــق مـ ــن الئ ـح ــة
ّ
حة،
الــدعــوات ،وتغييب ّوزارة الص ّ
أبــرز ال ــوزارات املعنية بهذا امللف،
ان ـس ـيــاقــا م ــع األجـ ـن ــدة األم ـيــرك ـيــة
التي فتحت حربًا على توزير ّ
مقرب
مــن ح ــزب ال ـلــه فــي وزارة الـ ّـصـحــة،
وحـ ّـرضــت اللبنانيني قبل تشكيل
الحكومة وبعده على رفض ّ
تحمل
جبق هذه املسؤولية.
وع ـل ـمــت «األخـ ـ ـب ـ ــار» أن ال ـحــريــري
تـ ّ
ـذرع بداية بأن الدعوات يوجهها
االت ـحــاد االوروب ـ ــي ،قـبــل أن يتبيّ
بــأن دعوتني وجهتا الــى الحريري
ووزي ــر الـخــارجـيــة جـبــران باسيل،
وأن الـجـهــة الــداعـيــة تـتــرك لرئيس
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ت ـش ـك ـي ــل ال ـ ــوف ـ ــد م ـمــن
يشاء مــن ال ــوزراء .وفــي املعلومات
ان ال ـ ـحـ ــريـ ــري عـ ـ ــاد ووافـ ـ ـ ـ ــق ،بـعــد
اتـ ـص ــاالت ،عـلــى ض ـ ّـم ال ـغــريــب الــى
ّ
الــوفــد على أن يبلغ األخـيــر الـيــوم.
إال أن وزيــر شــؤون النازحني الذي

لــم يـكــن فــي جــو االت ـص ــاالت أصــدر
أمس بيانًا شديد اللهجة أسف فيه
لــ«تــوجــه بعض الـقــوى السياسية
بغير املنحى املأمول منها وطنيًا،
حيث نرى إصرارًا على العودة إلى
سياسة الحكومة السابقة في ملف
النازحني ،وتجاوزًا لجميع األصول
واألع ـ ــراف فــي الــدعــوة إل ــى مؤتمر
ّ
بــروك ـس ـيــل» .وأضـ ــاف ان «ت ـجــاوز
دور وزارة الدولة لشؤون النازحني
في مؤتمر بروكسل تجاوز لطريقة
ّ
الجدية
التفكير املغايرة واملقاربة
ال ـتــي نـنـتـهـجـهــا ف ــي مـعــالـجــة هــذا
املـلــف بغية تحقيق ال ـعــودة ،وهــذا
م ــا ل ــن ن ـس ـمــح ب ــه إطـ ــاقـ ــا» ،و«أن
ّ
يصر على اتباع سياسات
البعض
ّ
مـ ـش ــرذم ــة ال تـ ـم ــت إلـ ـ ــى مـصـلـحــة
ل ـب ـنــان ب ـص ـل ــة» .ولـ ــم ي ـتــأكــد حتى
وق ــت مـتــأخــر مــا اذا ك ــان الـحــريــري
سيمضي قدمًا في ّ
ضم الغريب الى
الوفد بعد هذا املوقف .فيما علمت
«األخبار» أن باسيل لن يشارك في
املؤتمر «ألنه بات تضييعًا للوقت،
والرتباطه بعشاء ملناسبة  14آذار»
بحسب مـصــادر مطلعة ،علمًا انه
ّ
كلف مدير الشؤون السياسية في

الوزارة السفير غدي خوري تمثيل
الخارجية.
وكان الوفد الحكومي الى املؤتمر،
ال ـع ــام امل ــاض ــي ،ض ــم وزي ــر الــدولــة
ل ـش ــؤون ال ـنــازحــن ال ـســابــق معني
املــرع ـبــي ووزيـ ــر الـ ّـص ـحــة الـســابــق
غ ـســان حــاص ـبــانــي ،فـيـمــا اقـتـصــر
الــوفــد الـحــالــي على وزي ــر التربية
أك ـ ـ ـ ــرم شـ ـه ـ ّـي ــب ووزيـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـشـ ــؤون
االج ـت ـمــاع ـيــة ري ـش ــار قـيــومـجـيــان.
وان ـت ـق ــدت م ـص ــادر وزاريـ ـ ــة ب ــارزة
تشكيلة الوفد ،وكأن «املطلوب أن
يــذهــب إلــى بروكسيل مــن ال يريد
عـ ـ ـ ــودة ال ـ ـنـ ــازحـ ــن ومـ ـ ــن ي ـن ـس ـجـ ًـم
م ــع األجـ ـن ــدة ال ـغ ــرب ـي ــة» ،مـضـيـفــة
أن «ال ـه ــدف مــن امل ـشــاركــة يقولها
امل ـش ــارك ــون ب ـصــريــح ال ـع ـب ــارة هو
الحصول على األم ــوال للنازحني،
مــا يعني بـقــاء هــم فــي لـبـنــان ،بــدل
ال ـض ـغــط ل ـي ـتـ ّـم دفـ ــع هـ ــذه األم ـ ــوال
لـهــم فــي ســوريــا لتشجيعهم على
ال ـ ـع ـ ــودة» .وب ـح ـس ــب امل ـع ـل ــوم ــات،
ف ـ ــإن الـ ــوفـ ــد ال ـل ـب ـن ــان ــي س ـي ـطــالــب
بــالـحـصــول عـلــى حــوالــي مليارين
و 600مـلـيــون دوالر ،مـنـهــا مليار
دوالر لـ ـ ـ «امل ـ ـج ـ ـت ـ ـمـ ــع امل ـ ـض ـ ـيـ ــف»،

ترشح ابن شقيق كبارة

أي ل ـل ـب ـن ــان ـي ــن ،ف ـي ـم ــا ال ـت ـج ــارب
ال ـســاب ـقــة أث ـب ـتــت أن ه ــذه األمـ ــوال
لــن تــدفــع عبر الحكومة اللبنانية
ً
بل عبر الجهات الدولية مباشرة
للنازحني.
جهتها ،تقول مصادر لبنانية
من
ّ
رسمية إنــه «فــي السياسة ،موقف
ال ــوف ــد ال ـل ـب ـنــانــي س ـي ـكــون ال ـب ـيــان
ّ ً
ا ّل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزاري ل ـ ـل ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة» ،مـ ـ ــؤكـ ـ ــدة
َ
أن ـ ــه ال ت ــوج ــد «وج ـه ــت ــا ن ـظ ــر» في
لبنان ،فالجميع ُمتفق على عودة
الـ ـ ـن ـ ــازح ـ ــن إلـ ـ ـ ــى س ـ ـ ــوري ـ ـ ــا ،ولـ ـك ــن
ّ
االخ ـ ـتـ ــاف هـ ــو ح ـ ــول ك ـي ـف ـيــة ح ــل
ّ
امل ــوض ــوع .فــريــق  8آذار يعتقد أن
ذلك يتحقق من خالل التواصل مع
ال ــدول ــة ال ـس ــوري ــة« ،ويـسـتـطـيـعــون
أن ُي ّ
جربوا ،وإذا نجحوا فالجميع
معهم» .أما فريق رئاسة الحكومة،
ّ
ّ
«ف ـيــرى أن ال ـحــل الــوحـيــد هــو عبر
املبادرة الروسية .وبإمكان روسيا
أن ت ـض ـغــط ع ـلــى س ــوري ــا لـتــوفـيــر
الـضـمــانــات ال ــازم ــة لـتــأمــن عــودة
الـنــازحــن» .بالنسبة إلــى املصادر
الـ ــرسـ ـمـ ـيـ ــة ،الـ ـ ـه ـ ــدف األهـ ـ ـ ـ ـ ّـم ال ـ ــذي
سيسعى إل ـيــه لـبـنــان فــي املــؤتـمــر،
ل ـي ــس ت ـث ـب ـيــت امل ــوق ــف ال ـس ـيــاســي
املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروف ،ب ـ ــل إقـ ـ ـن ـ ــاع «امل ـج ـت ـم ــع
ال ــدول ــي» م ــن أج ــل أن يـسـتـمــر في
اع ـ ـت ـ ـبـ ــار أزمـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـنـ ـ ــزوح أول ـ ــوي ـ ــة،
وب ــالـ ـت ــال ــي ت ــوف ـي ــر الـ ــدعـ ــم امل ـ ــادي
لبقائهم .وسيطلب الوفد الرسمي
مــن ال ــدول املــانـحــة «االسـتـمــرار في
ت ـحـ ّـمــل م ـســؤول ـي ـت ـهــا ودف ـ ــع املـ ــال،
ط ــامل ــا ه ـن ــاك ن ــازح ـ ّـون ف ــي ال ـب ـلــد».
وتـجــزم املـصــادر بــأنــه مــا مــن ورقــة
ُ ّ
الوزاري
لبنانية ستقدم« ،فالبيان ُ ّ
هو املرجع ،ورئيس الحكومة يمثل
سياسة البلد».
وع ـل ـم ــت «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» أن ال ــرئ ـي ــس
عــون يــولــي اهتمامًا لـطــرح مسألة
ال ـن ــازح ــن م ــن وج ـه ــة ن ـظــر لـبـنــان
فــي ّ
القمة العربية فــي تــونــس آخر
الشهر الـجــاري ،وهــو سيصطحب
الـغــريــب مــن ضـمــن الــوفــد الرسمي
تأكيدًا على هذا املوقف.
وفي سياق اإلعــداد للقمة العربية
في تونس ،صدرت مقررات مجلس
الـجــامـعــة عـلــى املـسـتــوى ال ــوزاري،
ال ــذي عـقــد قـبــل أي ــام فــي ال ـقــاهــرة،
م ـت ـب ـن ـ ّـي ــا ف ـ ــي فـ ـص ــل «الـ ـتـ ــدخـ ــات
اإلي ــران ـي ــة ف ــي الـ ـش ــؤون الــداخـلـيــة
لـ ـل ــدول ال ـع ــرب ـي ــة» ال ـب ـن ـ َـد ال ـســابــع
ال ـ ــذي ن ــص ع ـلــى اآلتـ ـ ــي« :تـحـمـيــل
حــزب الـلــه اإلرهــابــي ـ ـ الشريك في
الحكومة اللبنانية ـ ـ مسؤولية دعم
اإلرهاب والجماعات اإلرهابية في
ال ـ ــدول الـ ـع ــربـ ـي ــة ،»...ك ـمــا ورد في
الـبـنــود  3و 4تــوصـيــف ح ــزب ّالله
ب ـ ـ «اإلره ــاب ــي» ،األم ــر ال ــذي تحفظ
عليه لـبـنــان ،وب ـ ّـرر م ـنــدوب لبنان
األمــر بالتأكيد على أنــه «ال يمكن
املــواف ـقــة عـلــى األم ــر لـكــونــه خ ــارج
ت ـص ـن ـي ــف األمـ ـ ـ ــم امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة وغ ـي ــر
مـ ـت ــواف ــق مـ ــع املـ ـع ــاه ــدة ال ـعــرب ـيــة
ملكافحة اإلره ــاب ،خاصة لناحية
الـتـمـيـيــز بــن امل ـقــاومــة ّواإلرهـ ــاب،
ولـ ـك ــون حـ ــزب ال ـل ــه ي ـم ــث ــل م ـكـ ّـونــا
أسـ ــاس ـ ـيـ ــا ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان وش ــريـ ـح ــة
واس ـ ـعـ ــة مـ ــن ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن ،ول ــدي ــه
كـتـلــة نـيــابـيــة ووزاريـ ـ ــة وازن ـ ــة في
املؤسسات الدستورية اللبنانية»،
مـ ـط ــالـ ـب ــا ب ـ ـحـ ــذف ك ـ ــل م ـ ــا ي ـت ـع ـلــق
بحزب الله حتى ّ
تتم املوافقة على
البيان.
(األخبار)

بدأت حدة الحراك االنتخابي
ترتفع في طرابلس ،بعد
توقيع الرئيس ميشال عون
ورئيس الحكومة سعد
الحريري لمرسوم دعوة
الهيئات الناخبة ،لتنظيم
االنتخابات في  14نيسان.
حراك يتقاسمه مرشحون
يدورون في فلك تيار
المستقبل ،في وقت ال يزال
فريق  8آذار غير حاسم
لخوض «الفرعية»
ليا القزي
ُمـضـحــك األم ــن ال ـعــام لـتـيــار املستقبل
أح ـمــد ال ـح ــري ــري ،ح ــن ُيـطـلــق «الـنـفـيــر
ال ـ ـعـ ــام» ،داعـ ـي ــا ج ـم ــاه ـي ــره إلـ ــى «ك ـســر
ح ــزب ال ـلــه وحـلـفــائــه» فــي االنـتـخــابــات
الفرعية في طرابلس .مفهوم أن يسعى
ال ـح ــري ــري إلـ ــى شـ ـ ّـد ع ـصــب ج ـم ـهــوره،
بعد أن اخـتــار ُمرشحة (ديـمــا جمالي)
تــواجــه صعابًا شعبية وحــزبـيــة داخــل
«املـسـتـقـبــل» نـفـســه ،ولـكــن ال ُيـمـكـنــه أن
ُي ـمــارس التضليل عـلــى الطرابلسيني،
بـُهــذه الـطــريـقــة الـفــاضـحــة .املتنافسون
امل ـع ـل ـن ــون ح ــال ـي ــا ،ه ــم ج ـم ـي ـعــا «أب ـن ــاء
ال ـح ــارة املستقبلية» نـفـسـهــا ،فــي حني
ّ
أن الـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة ح ـل ـي ـفــة  8آذار
ف ــي ط ــرابـ ـل ــس ،ال تـ ـ ــزال خـ ـ ــارج مـشـهــد
ال ـت ــرش ـي ـح ــات ،ولـ ــم ت ـح ـســم أم ــره ــا في
خ ــوض املـعــركــة أو ال .فعلى أي «حــزب
ال ـلــه» يــريــد أحـمــد الـحــريــري أن ُي ّ
سجل
«انتصارًا» وهميًا؟
آخـ ــر ال ــواف ــدي ــن إلـ ــى م ـنــاف ـســة ال ـنــائ ـبــة
السابقة ديما جمالي هو سامر ّ
كبارة،
ابن شقيق النائب محمد ّ
كبارة .لم ُيضف
اسم سامر إلى «سوق الترشيحات» إال
منتصف األسـبــوع املــاضــي ،حــن بــدأت
تــرتـفــع ص ــوره فــي األح ـي ــاء «الشعبية»
ّ
ال ـطــراب ـل ـس ـيــة .ظ ــل ال ـك ــام ع ــن تــرشـحــه
يــدور في إطــار التكهنات ،مع استبعاد
البعض لـهــذه الـخـطــوة ،خــاصــة بعد أن
تـ ّ
ـردد عــدم مــوافـقــة «أب ــو الـعـبــد» عليها،
كونها ستؤثر سلبًا على توريث املقعد
ّ
إلى ابنه كريم في املرحلة املقبلة .إال أن
سامر حسم األمــر أمــس ،في مقابلة مع
موقع «املدن» اإللكتروني .وهو ُ
سيعلن

ّ
رسـمـيــا تــرش ـحــه ف ــي مــؤتـمــر صـحــافــي،
يـ ـعـ ـق ــده م ـ ـسـ ــاء األرب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاء ،ف ـ ــي ف ـن ــدق
«الكواليتي إن» في طرابلسّ .
ال ُي ـم ـك ــن ال ـت ـع ــام ــل م ــع ت ــرش ــح ســامــر
«بـبــراءة» ،فهو لم يسبق له أن ّ
عبر عن
أي ّ
توجه لخوض االنتخابات النيابية،
ال في أيار املاضي ،وال منذ أن صدر قرار
املجلس الدستوري ّ
وقرر تيار املستقبل
إعـ ـ ــادة تــرش ـيــح ج ـم ــال ــي .وي ـ ــوم ح ــاول
مـحـمــد ك ـب ــارة االس ـت ـقــالــة م ــن منصبه،
وإقناع رئيس الحكومة سعد الحريري
بدعم ترشيح ابنه كــريــم ،حتى يضمن
النائب كبارة توريث املقعد البنه ،بقي
ســامــر ُمـسـتـتـرًا .فـمــا ال ــذي ط ــرأ؟ ُيعيد
األخ ـ ـيـ ــر ،فـ ــي ات ـ ـصـ ــال مـ ــع «األخـ ُـ ـب ـ ــار»،
ّ
تكرار مقولة أن الطريقة التي «فرضت
فيها ديما جمالي خطأ .هــي ال تعرف
ُ
طرابلس .إذا أرادت أن تـشـ ّـرع ،أال يجب
أن ت ـك ــون ع ـلــى اط ـ ــاع ع ـلــى ال ـب ـي ـئــة؟».
ولكن ،جمالي لم تظهر فجأة ،بل كانت
«املستقبل» منذ أيــار املاضي،
رشحة
ُم
ً
ّ ُ
إض ــاف ــة إل ــى أن ــه أع ـي ــد تــرشـيـحـهــا منذ
صدور قرار املجلس الدستوري في 21

ّ
ش ـبــاط .ي ـ ّ
ـرد ســامــر بــأنــه فــي أي ــار «كــان
هـنــاك مـعــركــة انـتـخـ ّـابـيــة عـلــى مستوى
الـبـلــد ،والـحــريــري وف ــر لها الــرقــم الــذي
نالته .الـيــوم املعركة مختلفة ،وليست
ً
سياسية ،بل غيرة على طرابلس .هناك
مئات السيدات الطرابلسيات املؤهالت
ّ
التسرع
لخوض االنتخابات ،ملــاذا هــذا
اختيار جمالي؟» .قد يعتبر البعض
ّفي ّ
ترشح سامر ّ
كبارة ،املفاجئ ،الهدف
أن
منه توجيه رسالة إلى سعد الحريري،
ُ
ت ـ ـمـ ـ ّـهـ ــد ل ـ ـتـ ــراجـ ــع س ـ ــام ـ ــر عـ ـ ــن خـ ــوض

إذا ّ
حلفاء  8آذار
د
وح
الجهودُ ،
فسيشكلون
منافسًا جديًا للمستقبل

ُ ّ
ويرشح «المستقبل» شخصية أخرى (هيثم الموسوي)
اقترح ريفي أن ينسحب هو وجمالي

االنتخابات مقابل اتفاق على ترشيحه
خـلـفــا ل ـعـ ّـمــه ف ــي ن ـهــايــة واليـ ــة املـجـلــس
النيابي الحالي .ينفي كبارة ذلــك« ،ما
ّ ّ
في شي من هالحكي» ،مؤكدًا أن موقفه
ّ
ً
بالترشح «نــابــع مــن أن طــرابـلــس أوال،
ونحن حريصون على أن يكون نوابها
غيورين عليها أكثر من الجميع».
خـ ــال ّ ح ــدي ـث ٌــهُ ،يـ ـك ـ ّـرر س ــام ــر أك ـث ــر مــن
م ـ ّـرة أن ــه راف ــض ل ــ«ال ـت ـسـ ّـرع» فــي إع ــادة
«فـ ـ ــرض» ج ـمــالــي ع ـلــى الـطــرابـلـسـيــن،
ه ــي «ال ـغ ــري ـب ــة» ع ـن ـه ــا .ول ـك ــن عـمـلـيــا،
ّ
تــرش ـي ـحــه ل ـيــس إل ح ــاجـ ـزًا ُي ــرف ــع في
ّ
وج ــه املـسـتـقـبــل ال ـس ـيــاســي الب ــن عــمــه،
كــريــم مـحـمــد ك ـب ــارة .فــأيــا تـكــن نتيجة
ُ ّ
سامر فــي «الـفــرعـيــة» ،ستشكل الحجر
األس ــاس ملـعــركــة االنـتـخــابــات النيابية
ُ
عام  ،2022وتساعده في تدعيم وجوده
ال ـش ـع ـب ــي ،الـ ـ ــذي ق ــد ُ
«يـ ـس ــوق ــه» الح ـقــا
لــدى تيار املستقبل أو غيره من القوى
السياسية .عمليًا ،عمل سامر ُي ّ
صعب
ّ
على كريم حراكه السياسي ،خاصة أن
الـشــابــن يـغــرفــان مــن الصحن الشعبي
وال ـس ـي ــاس ــي ن ـف ـســهّ .
ربـ ـم ــا ل ــذل ــك ،أراد
ال ــوزي ــر ال ـســابــق ض ـمــان ان ـت ـقــال املقعد
إل ــى ك ــري ــم ف ــي أقـ ــرب ف ــرص ــة .بــالـنـسـبــة
ّ
إلى سامر« ،ألبــو العبد وكريم خطهما
الـسـيــاســي ال ــذي كـنــت داع ـمــا ل ــه ،ولكن
ٌ
لم يعد لي دخــل بــه .ال يوجد حسابات
عائلية في ترشيحي».
بعد إع ــان ســامــر ترشحه رسميًا يوم
االربعاء ،سيكون للوزير السابق أشرف
ريفي مؤتمر صحافي (الخميس) يعلن
فـيــه تــرشـيـحــه .اسـتـبــق ال ـلــواء املتقاعد
َ
رئيسي الحكومة
مؤتمره بجولة على
ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــن نـ ـجـ ـي ــب مـ ـيـ ـق ــات ــي وفـ ـ ـ ــؤاد
ال ـس ـن ـي ــورة ،وال ـنــائ ـبــن سـمـيــر الـجـســر
وف ـي ـص ــل ك ـ ــرام ـ ــي .وفـ ـ ــي حـ ــن ت ـح ــاول
ّ
أوساط ريفي اإليحاء بأن ميقاتي بادر
ّ
إل ــى اق ـت ــراح «ان ـس ـحــاب ك ــل مــن جمالي
وريفي من املعركة ،وقد حصل االتفاق
م ــع ال ـس ـن ـي ــورة» ،ت ـن ـفــي مـ ـص ــادر تـيــار
ّ
ال ـع ــزم ذل ــك ،م ــؤك ــدة أن الـعـكــس ه ــو ما
ح ـصــل .فــوزيــر ال ـعــدل ال ـســابــق «اق ـتــرح
ينسحب هــو وجـمــالــي مــن املـعــركــة،
أن
ّ
مـقــابــل تــرشــح أي شخصية أخ ــرى من
ت ـيــار امل ـس ـت ـق ـبــل» .قـ ــرار ري ـفــي الـتــرشــح
ّ
سيصعب ،إلــى جانب
إلــى االنتخابات
ّ
سامر كـ ّـبــارة ،مهمة مرشحة املستقبل
املطعون في نيابتها .وبحسب مصادر
ّ
طرابلسية ُمطلعة« ،وضع ديما جمالي
داخ ـ ــل تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل ،و ّش ـع ـب ـي ــا فــي
سيئ إلى درجة أنه إذا ّ
طرابلسّ ،
وحدت
ـوى املـتـحــالـفــة مــع  8آذار جـهــودهــا،
ال ـقـ ّ
ّ
وت ـب ــن ــت ُم ــرش ـح ــا ،ف ـسـ ُـي ـشــكــل مـنــافـســا
ّ
جديًا لجمالي».

تقرير

ّ
ُ
هل يرحل فرحات من الباراغواي إلى واشنطن؟
ن ــادر فــرحــات ،اللبناني املـسـجــون في
ال ـبــاراغــواي مـنــذ أي ــار املــاضــي بتهمة
«ت ـب ـي ـيــض أم ـ ـ ــوال امل ـ ـخ ـ ــدرات لـصــالــح
حزب الله» ،يواجه خطر الترحيل إلى
ٌ
الــواليــات املتحدة األميركية .ضغوط
ُ
ش ــدي ــدة تـ ـم ــارس ع ـلــى ال ـس ـل ـطــات في
الـبــاراغــواي ،وعلى السفارة اللبنانية
فـ ــي أس ــونـ ـسـ ـي ــون ،مـ ــن أجـ ـ ــل تـطـبـيــق
الـ ـق ــرار األم ـي ــرك ــي ،م ــن دون نـتـيـجــة...
حتى الـســاعــة .فالبعثة الدبلوماسية
ال تـ ـق ــوم ب ــأكـ ـث ــر مـ ــن «واج ـ ـب ـ ـهـ ــا» فــي
حماية مواطن لبناني من تسليمه إلى
ّ
السلطات األميركية ،التي تشن حملة
سـيــاسـيــة ض ـ ّـد الـلـبـنــانـيــن ف ــي بـلــدان
أم ـيــركــا الــاتـيـنـيــة ،وت ـحــدي ـدًا منطقة
املثلث الحدودي التي تجمع البرازيل
 -األرج ـن ـت ــن  -الـ ـب ــاراغ ــواي .امل ـق ــاالت

ُ
التي تكتب ،وعمل مجموعات الضغط
ّ
األم ـي ــرك ـي ــة  -ال ـص ـه ـي ــون ـي ــة ،ي ــؤك ــدان
ّ
أن م ــا ي ــواج ـه ــه ف ــرح ــات ،وغـ ـي ــره من
اللبنانيني ،ليس ملفات مالية تتعلق
ب ـت ـهــرب ضــري ـبــي أو تـبـيـيــض أمـ ــوال.
ّ
ّ
فكل التهويل ّ
يتم على اعتبار أن هؤالء
ّ
«م ـ ـمـ ــولـ ــون» لـ ـح ــزب الـ ـل ــه ،ويـ ـق ــودون
«ش ـب ـك ــات إره ــابـ ـي ــة» ،وي ـ ّت ــم تـصــويــر
ال ـق ـبــض عـلـيـهــم ك ـمــا ل ــو أنـ ــه ان ـت ـصـ ٌ
ـار
كبير.
ّ
تـقــول م ـصــادر ُمـتــابـعــة لـلـمــوضــوع إن
«قرار تسليم نادر صدر أكثر من ّ
مرة،
ولكن كان محاميه يستأنفُ ،مستفيدًا
مـ ــن وج ـ ـ ــود دع ـ ـ ــوى فـ ــي ال ـ ـبـ ــاراغـ ــواي
ض ــد ف ــرح ــات» .آخ ــر ق ـ ــرارات التسليم
إل ـ ــى ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة األم ـي ــرك ـي ــة،
«ص ــدر قبل نحو أسـبــوعــن ،وقــد قـ ّـرر

امل ـح ــام ــي ع ــدم االس ـت ـئ ـنــاف ُمـ ـجـ ـ ّـددًا».
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب االت ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــة املـ ــوق ـ ـعـ ــة بــن
ّ
واشنطن وأسونسيون« ،إذا لم ُيسلم
امل ــوق ــوف إلـ ــى الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة في
غ ـض ــون  60ي ــوم ــا ،ي ـت ـ ّـم إخـ ــراجـ ـ ّـه مــن
الـ ـسـ ـج ــن» .ي ـس ـت ـف ـيــد نـ ـ ــادر م ــن أنـ ـ ــه ال
يحمل حاليًا ج ــواز سـفــر« ،وال تنوي
ُ
ال ـس ـف ــارة الـلـبـنــانـيــة أن ت ـص ــدر ل ــه أي
ُ
ّوث ـي ـقــة ت ـسـ ّ ّـهــل تــرح ـي ـلــهُ ،م ـعــولــة على
أن ـ ــه س ـي ـت ـعــذر إدخ ــال ــه إلـ ــى األراض ـ ــي
األمـيــركـيــة مــن دون وثــائــق ثـبــوتـيــة»،
إال إذا رضخت الباراغواي للضغوط،
وق ـ ّـررت أن تمنحه هــي وثيقة ملغادرة
ّ
الجو،
أراضيها .وقد بدأ التمهيد لهذا
عبر مـقــاالت فــي الصحافة الالتينية،
واألمـيــركـيــة ،وآخــرهــاّ مــا نـشــره موقع
«مـيــامــي هـيــرالــد» بــأنــه سـيـتـ ّـم تسليم

ّ
نادر فرحات هذا الشهر ،وبأنه يواجه
قضيتني ّ جنائيتني في نيويورك ،على
ً
اعتبار أنــه ُ
«يـحـ ّـرك أم ــواال ضخمة في
ُ
أن ـح ــاء مـخـتـلـفــة م ــن ال ـع ــال ــم» .ويـتـهــم
أيـ ـض ــا م ــع فـ ــرحـ ــات ،م ـح ـم ــود ب ــرك ــات
الذي ّ
قرر بنفسه أن يذهب ُليحاكم في
الواليات املتحدة ،إيمانًا منه ببراءته.
وق ــد ُع ـق ــدت األس ـب ــوع امل ــاض ــي جلسة
قضائية جديدة في قضية بركات ،من
دون أن يظهر حتى اآلن أي دليل على
َّ
«تورطه» في ما ُّيتهم به ،في الصحافة
األمـ ـ ّي ــركـ ـي ــة ،بـ ــأنـ ــه «زبـ ـ ـ ــون فـ ــرحـ ــات»،
وب ــأن ــه ي ـس ـت ــورد ال ـه ــوات ــف املـحـمــولــة
م ــن الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ويـبـيـعـهــا في
ال ـ ـ ـبـ ـ ــاراغـ ـ ــواي ب ـ ـهـ ــدف «غ ـ ـسـ ــل أم ـ ـ ــوال
املخدرات».
(األخبار)
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سياسة

سياسة
قضية اليوم

في الواجهة

ّ
ُ
في  4شباط املاضي وقعت الشركة اليونانية التي ل ّزمت
إنشاء معمل «دير عمار  ،»2اتفاقية مع شركة مملوكة من
الشقيقني تيدي وريمون رحمة ،ومن عالء الخواجة ،من
أجل نقل التزامها إلى عهدتهم بعد إجراء تعديالت على
العقد من صيغة أشغال ملصلحة الدولة ،إلى عقد  ،BOTأي

إنشاء وتشغيل ملدة  20سنة ،ثم تحويل امللكية إلى الدولة.
بمعنى آخر ،جرت «خصخصة» هذا املعمل مقابل تراجع
الشركة اليونانية عن دعوى التحكيم الدولي ّ
ضد لبنان
وحصولها على مبلغ  50مليون دوالر ّ
سدده امللتزمون
الجدد الذين فازوا باستثمار مردوده اإلجمالي نحو .%14

ُ
قبل  8سنوات ،افتعل خالف بني التيار الوطني الحر
ّ
وحركة أمل ،فتعطل املشروع الذي كان مملوكًا من الدولة.
ثم دخلت شركة خاصة ،لتحصل على «امتياز» تشغيل
املعمل ملدة  20سنةَ ،
وبيع االنتاج للدولة ،فوافق الجميع
على «الخصخصة» بال عقبات .هل كان ثمة خيار آخر

بعدما وصلت القضية إلى التحكيم الدولي وكان لبنان مهددًا بخسارة
أكثر من  100مليون دوالر؟ تبدو القوى السياسية املعنية جاهزة دومًا
لرمي هذا السؤال في وجه منتقديها .لكن الجواب بسيط :نعم ،كان ثمة
ّ
خيار ،وهو حل أزمة الضريبة على القيمة املضافة التي عطلت املشروع،
وحرم مفتعلوها اللبنانيني  5ساعات من الكهرباء يوميًا!

اتفاق على «دير عمار  :»2 -خصخصة الكهرباء بدأت
محمدوهبة
ك ـ ـ ــان مـ ـ ـش ـ ــروع إنـ ـ ـش ـ ــاء م ـع ـم ــل إنـ ـت ــاج
ّ
واملسمى
للكهرباء في منطقة دير عمار،
«ديــر عمار ،» 2-عبارة عن عقد أشغال
مل ـص ـل ـح ــة الـ ـ ــدولـ ـ ــة فـ ـ ـ ــازت فـ ـي ــه ش ــرك ــة
يونانية اسمها « »J&P Avaxبموجب
مناقصة عمومية إلنشاء معمل إنتاج
كـهــربــاء بـقــدرة  550مـيـغــاوات وبمبلغ
 360.9م ـل ـي ــون ي ـ ـ ــورو ،إال أنـ ــه ت ـح ـ ّـول
بقرار من مجلس الوزراء في  21نيسان
 2018إلـ ـ ــى ع ـق ــد شـ ـ ــراء ط ــاق ــة طــويــل
األم ــد  -يسمى  - PPAملصلحة شركة
لبنانية ،علمًا بأنه ّ
ينص على تسليم
املعمل للدولة اللبنانية بعد  20سنة
قابلة للتمديد  5سنوات .بمعنى آخر،
إن ه ــذا الـتـحــويــل للعقد يـنـطــوي على
ع ـنــاصــر « »BOTواضـ ـح ــة ،أي إن ـشــاء
املعمل وتشغيله ثم تحويل ملكيته إلى
الــدولــة اللبنانية .وس ــواء ك ــان اسمها
 PPAأو  BOTف ــإن ه ــذه الـصـيـغــة من
ّ
الـعـقــد تــرتــب عـلــى الــدولــة مـنــح امتياز
للمتعهد ال يمكن إقـ ــراره إال بموجب
قانون في املجلس النيابي ،استنادًا إلى
املــادة  89من الدستور التي ّ
تنص على
أنــه «ال يجوز منح أي التزام أو امتياز
الستغالل مورد من مــوارد ثروة البالد
الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة
أو أي احتكار إال بموجب قانون وإلى
زمن محدود».
هكذا إذًا ،انطلق قطار خصخصة معامل
إنتاج الكهرباء .بدأت هذه الخصخصة
بـتـســويــة ب ــن ثــاثــة أط ـ ــراف عـلــى عقد
ينطوي على إشـكــالـيــات م ـت ـعـ ّـددة؛ من
أبرزها ضريبة القيمة املضافة التي لم

يعرف إذا مــا كانت داخــل السعر الــذي
فــازت الشركة على أســاســه أو خارجه،
وعـلــى دع ــوى تحكيم مــن املتعهد ّ
ضد
ال ــدول ــة الـلـبـنــانــي يطالبها فـيــه بعطل

وض ــرر عــن تــأخــر األش ـغ ــال اب ـت ـ ً
ـداء من
تشرين األول  2013إلى اليوم.
ال ـت ـس ــوي ــة ب ــن االط ـ ـ ـ ــراف الـ ـث ــاث ــة ،أي
الــدولــة اللبنانية ،والـشــركــة اليونانية

امللتزمة ،والشركة اللبنانية التي سترث
االلـتــزام بصيغته التعاقدية الجديدة،
ان ـطـل ـقــت ق ـبــل أك ـث ــر م ــن ع ـش ــرة أش ـهــر.
بـحـســب امل ـع ـل ــوم ــات ،ت ـ ّ
ـوص ــل املـتـعـهــد

والشركة اللبنانية الوريثة إلــى اتفاق
في  4شباط املاضي بعد اجتماع عقد
ّ
في اليونان .هناك اتفق على أن تتنازل
الشركة امللتزمة عن أجــزاء أساسية من

الشركة الجديدة ستستعيد استثمارها بعد خمس سنوات والعائد اإلجمالي عليه ( %14هيثم الموسوي)

اتفاقات منجزة وتمويل غربي
اتفق الرئيسان ميشال عون وسعد
الـ ـح ــري ــري ،ع ـن ــد ت ــأل ـي ــف ال ـح ـكــومــة
الجديدة ،على نقطة جوهرية وهي
أنهما يريدان الوصول إلى برنامج
ع ـمــل م ـض ـمــون اآللـ ـي ــات وال ـن ـتــائــج،
لـتـحـقـيــق ق ـفــزة ف ــي م ـلــف ال ـك ـهــربــاء.
وي ـ ـبـ ــدو أن الـ ـح ــدي ــث ال ـ ـعـ ــام ان ـت ـقــل
إلـ ــى خـ ـط ــوات ت ـف ـص ـي ـل ـيــة .وي ـتــوقــع
أن تشهد األســابـيــع املقبلة سلسلة
خ ـطــوات تفتح ال ـبــاب أم ــام اتـفــاقــات
على عقود وصفقات بني القطاعني
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام والـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص ل ـ ـب ـ ـنـ ــاء م ـع ــام ــل
إلنـ ـت ــاج أكـ ـث ــر م ــن  %60م ــن حــاجــة
لـبـنــان الـحــالـيــة لـلـطــاقــة .وق ــد جــرى
تسريع هــذه الخطوات فيما أبلغت
إي ــران وحــزب الـلــه ،بـصــورة رسمية،
االعتذار عن عدم قبول عرض األمني
العام لحزب الله السيد حسن نصر
ال ـل ــه بــال ـح ـصــول ع ـلــى دعـ ــم إي ــران ــي
إلنتاج الطاقة .وكــان املبرر الوحيد
أن لبنان يخشى تعرضه لعقوبات
قــاسـيــة مــن ال ــوالي ــات املـتـحــدة ،وهــو
لن يغامر بهذا األمر.
البرنامج العملي السائد ،اليوم ،هو
السير باتفاقية تشغيل معمل دير
عـمــار لـلـطــاقــة املـنـتـجــة عـلــى الـفـيــول
ثم على البخار ،والسير في مشروع
إن ـ ـتـ ــاج الـ ـط ــاق ــة مـ ــن خ ـ ــال الـ ــريـ ــاح،
والـ ـعـ ـم ــل ع ـل ــى إعـ ـ ـ ــداد م ـ ـشـ ــروع فــي
الزهراني على شاكلة دير عمار .فقد
بدأ العمل على إنشاء معامل إلنتاج
الـطــاقــة عـلــى الــريــاح بــواسـطــة ثــاث
شركات استأجرت العقارات الالزمة
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لها فــي منطقة عـكــار ،وهــي شركات
يملك ع ــاء ال ـخــواجــة اثـنـتــن منها،
ويـمـلــك الـثــالـثــة رج ــل األع ـمــال ألبير
خــوري .وستنتج هــذه املعامل نحو
 200ميغاوات.
وبـحـســب املـعـطـيــات ف ــإن الـعـمــل في
ه ــذه امل ـشــاريــع ف ــي ح ــال س ــار تحت
رقابة مشددة من وزارة الطاقة ،ومن

الشركة اليونانية تنازلت
والعقد
عن الدعوى
ّ
لمستثمرين جدد سددوا
لها  50مليون دوالر
دون أي نوع من املحاباة السياسية
أو غـيــر الـسـيــاسـيــة ،سيتيح املـجــال
لتوفير مـبــالــغ إضــافـيــة مــن فــاتــورة
املشتقات النفطية التي تحتاج إليها
الدولة لتشغيل املعامل.
وثمة حديث عن برنامج تعاون مع
شــركــة «روس ـن ـف ــط» ال ــروس ـي ــة الـتــي
فازت بعقد تشغيل املنشآت النفطية
ّ
ملد الدولة ،بكل ّ
مؤسساتها ،بما في
ذلــك قـطــاع الـكـهــربــاء ،بحاجتها من
الـفـيــول وبــأسـعــار تـقــل عــن األسـعــار
الحالية.

ع ـل ــى أن ال ـج ــان ــب اآلخـ ـ ــر م ــن امل ـلــف
ي ـت ـص ــل ب ـت ـم ــوي ــل ه ـ ــذه ال ـع ـم ـل ـي ــات.
وي ـج ــري ال ـحــديــث ع ــن أن الـشــركــات
الـعــامــة لــن تلجأ إل ــى االق ـت ــراض من
األسـ ـ ــواق امل ـح ـل ـيــة ،ب ــل سـتـلـجــأ إلــى
أس ـ ــواق عــامل ـيــة ت ــوف ــر ل ـهــا حــاجـتـهــا
مــن األم ـ ــوال مـقــابــل فــوائــد مخفضة
أو م ــدع ــوم ــة ،وأن ال ـب ـحــث جـ ــار مع
مؤسسات عاملية لدعم هذه العملية.
ويقول رئيس الحكومة في مجالسه
إن ه ــذه الـعـمـلـيــات ستتيح وصــول
أم ـ ـ ـ ــوال إض ــافـ ـي ــة إلـ ـ ــى لـ ـبـ ـن ــان ،كـمــا
ستخفف أع ـبــاء الـعـجــز الـنــاجــم عن
كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية.
وق ــال مصرفي ب ــارز ل ــ«األخ ـبــار» إن
الــافــت فــي سـلــوك مــؤسـســات مالية
عــاملـيــة ،ومنها مــؤسـســات أميركية،
م ــا ي ـخــالــف ال ـتــوج ـهــات الـسـيــاسـيــة
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادة تـ ـ ـج ـ ــاه ل ـ ـب ـ ـنـ ــان .وي ـع ـت ـق ــد
املصرفي أن «الغزو» الروسي لقطاع
النفط والـغــاز فــي لبنان والـعــروض
اإليرانية في مجال الطاقة ،دفعا هذه
املــؤسـســات إلــى التخلي عــن شــروط
كثيرة ،وإلــى إبــاغ الجهات املعنية
فــي لـبـنــان اسـتـعــدادهــا لـلــدخــول في
عـمـلـيــات تـمــويــل بـفــوائــد منخفضة
جـ ـ ـ ـدًا ع ـ ــن ف ـ ــوائ ـ ــد ل ـ ـب ـ ـنـ ــان .ويـ ـج ــري
الحديث عن نحو  600مليون دوالر
سيتم الحصول عليها كقروض لسد
ح ــاج ــة م ـع ـمــل ديـ ــر ع ـم ــار وم ـعــامــل
الطاقة على الرياح.
م .و

العقد ملصلحة الشركة اللبنانية التي
تــأسـســت بمساهمة كــل مــن الشقيقني
ت ـي ــدي وريـ ـم ــون رح ـم ــة ب ـحـ ّـصــة ،%37
ورجل األعمال األردني (حامل الجنسية
ّ
بحصة تبلغ
اللبنانية) عالء الخواجة
 ،%40والـ ـش ــرك ــة ال ـي ــون ــان ـي ــة وغ ـس ــان
غـ ـن ــدور ب ـح ـ ّـص ــة  .%23وف ـ ــي امل ـق ــاب ــل،
ستتراجع الشركة اليونانية عن دعوى
ال ـت ـح ـك ـيــم ال ـت ــي رف ـع ـت ـهــا ضـ ـ ّـد ل ـب ـنــان،
وستتقاضى ثمنًا لـلـتـنــازل عــن العقد
ومطالباتها بالعطل وال ـضــرر قيمته
 50مليون دوالر وي ـسـ ّـدده املساهمون
رحمة وخواجة.
وبحسب صيغة املشروع املتفق عليها
بـ ــن ال ـ ـطـ ــرفـ ــن ،فـ ـ ــإن املـ ـع ــام ــل س ـت ـبــدأ
باإلنتاج بعد  18شهرًا من بــدء البناء،
وس ـت ـن ـتــج ن ـحــو  500مـ ـيـ ـغ ــاوات ،على
أن يـكــون سـعــر الـطــاقــة املبيعة للدولة
اللبنانية ضمن حـ ّـد أعلى بقيمة 2.95
سنتًا للكيلوات ساعة الواحد (عدا عن
سعر الوقود) .ويرجح أن ينخفض هذا
الـسـعــر إل ــى  2.15سنتًا بـعــد احتساب
انتاج وحدات اإلنتاج العاملة بواسطة
الـبـخــار فــي املــرحـلــة الثانية مــن تنفيذ
املشروع.
وبـحـســب م ـص ــادر مـطـلـعــة ،ف ــإن نسبة
الــرب ـح ـيــة لـلـمـسـتـثـمــريــن الـ ـج ــدد ،رغــم
ال ـ ـس ـ ـعـ ــر امل ـ ـن ـ ـخ ـ ـفـ ــض نـ ـسـ ـبـ ـي ــا ورغ ـ ـ ــم
تسديد مبلغ  50مليون دوالر للشركة
اليونانية ،ال يزال مرتفعًا ،إذ إن الشركة
ستستعيد كلفة رأس املال خالل خمس
س ـنــوات ،وستتمكن مــن تحقيق عائد
إجمالي على االستثمار بمعدل .%14
ّ
على مــا يـبــدو ،إن االتـفــاق لــم تتبلغ به
الــدولــة اللبنانية بـعــد ،إذ إن ــه بحسب

ب ـيــان ص ــدر ي ــوم الـجـمـعــة امل ــاض ــي عن
وزي ــرة الطاقة واملـيــاه نــدى البستاني،
فــإن الـ ــوزارة ال ت ــزال تنتظر «استكمال
املفاوضات مع الشركة املعنية ،وسيتم
رفـ ــع ن ـتــائــج امل ـف ــاوض ــات وفـ ــق صيغة
عقد عند ان ـجــازه إل ــى مجلس ال ــوزراء
لالطالع عليها وإعطاء القرار املناسب
وفق ما درجت على القيام به في كل ما
خص مشاريعها».
بـ ـي ــان ال ـب ـس ـتــانــي أوحـ ـ ــى ب ـ ــأن األم ـ ــور
غ ـيــر م ـن ـجــزة ب ـع ــد ،وذه ـ ــب ف ــي ات ـجــاه
تبرير عملية الخصخصة الـتــي أقـ ّـرت
ف ــي الـجـلـســة األخ ـي ــرة ملـجـلــس الـ ــوزراء
الـســابــق .تـقــول ال ــوزي ــرة إن ه ــذا الـقــرار
«فــرضـتــه مقتضيات املصلحة العامة
والجدوى االقتصادية الفضلى».
ي ـف ـت ــرض بـ ـه ــذا ال ـس ـع ــر الـ ـ ــذي جـ ـ ـ ّـدده
مجلس ال ــوزراء لكلفة شــراء الطاقة من
املـتـعـهــد ال ـجــديــد ،أن يــؤثــر عـلــى كلفة
عـقــد تـحــويــل الـطــاقــة املــوقــع مــع شركة
«كــاراديـنـيــز» التركية لتغطية املرحلة
ّ
االن ـت ـق ــال ـي ــة مـ ــن خ ــط ــة ت ـط ــوي ــر ق ـطــاع
الكهرباء من خالل مولدات عائمة .وإذا
كان التفاوض ال يزال قائمًا مع الشركة
التركية املتخصصة باملولدات العائمة
(البواخر) ،فإن األوســاط املطلعة تقول
إن الـشــركــة مـسـتـعــدة لخفض سعرها
الـحــالــي ( 4.95سـنــت عــن كــل كـيـلــوات،
ع ــدا ع ــن س ـعــر الـ ــوقـ ــود) ،ش ــرط تــأمــن
«ال ـح ـمــايــة ل ـهــا م ــن طــال ـبــي ال ـع ـمــوالت
فـ ــي كـ ــل مـ ــراحـ ــل الـ ـعـ ـم ــل ،وأن تـضـمــن
الــدولــة اللبنانية ص ــرف مستحقاتها
في املواعيد املحددة بحسب االتفاق».
وت ـ ــردد أن ال ـشــركــة ال ـتــرك ـيــة مستعدة
لخفض الكلفة نحو  %15على األقل.

ّ
 8سنوات تمهد لخصخصة إنتاج الكهرباء
ُ ّ
قـبــل نـحــو ثـمــانــي س ـنــوات ،ل ــزم إنـشــاء
معمل «دير عمار  .»2مشروع استقطب
ّ
تـ ـج ــاذب ــات س ـيــاس ـيــة واسـ ـع ــة عــطـلــت
املشروع وحرمت اللبنانيني من خفض
ساعات التقنني بأكثر من أربع ساعات
يوميًا .التجاذبات كانت تقنية ناجمة
ع ــن ج ـهــل ف ــي إع ـ ــداد دف ــات ــر ال ـش ــروط،
وقصور الــوزراء في التدقيق بامللفات،
ثم ّ
تحولت إلى تجاذبات سياسية على
هامش هذا العقد ،ما خلق مفاوضات
ب ـ ـ ــن أطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف س ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــن ع ــدي ــدي ــن
حـ ـ ــول تـ ـح ــاص ــص ع ـ ـقـ ــود الـ ـكـ ـه ــرب ــاء
وإن ـشــاء املـعــامــل فــي مختلف املناطق.
ّ
ك ــل ـه ــا ع ـن ــاص ــر مـ ـ ّـهـ ــدت لـ ـب ــدء عـمـلـيــة
الخصخصة.
هذه القصة بدأت في نهاية  2011حني
أقـ ـ ّـر مـجـلــس ال ـ ــوزراء إطـ ــاق مناقصة
م ـ ـشـ ــروع إن ـ ـشـ ــاء م ـع ـم ــل إلن ـ ـتـ ــاج 550
ميغاوات في دير عمار بموازاة البحث
عن تمويل بقروض ّ
ميسرة .فازت شركة
« »J&P Avaxاليونانية في نهاية عام
 .2012مجلس الوزراء وافق على نتائج
املناقصة في  12آذار  ،2013ثم باشرت
ال ـشــركــة ال ـع ـمــل ف ــي  14ت ـشــريــن األول
 .2013ومع بدء تقديم الشركة امللتزمة
ف ــواتـ ـي ــره ــا ،ظـ ـه ــرت م ـش ـك ـلــة ضــري ـبــة
القيمة املضافة .العقد مع الشركة يخلو
مــن اإلش ــارة املـبــاشــرة والصريحة إلى
ضــريـبــة الـقـيـمــة امل ـضــافــة ،فـهــل يشمل
السعر هــذه الضريبة ،أم أنها تضاف
على السعر املعروض ،وبالتالي يجب
على الخزينة تسديد مبالغ إضافية
قيمتها  36مليون يورو (ما يوازي في

حينه نحو  49.3مليون دوالر)؟
ال ـش ــرك ــة ال ـيــونــان ـيــة ّادعـ ـ ــت أن الـسـعــر
املعروض ال يشمل الضريبةّ ،
وأيدتها
وزارة الطاقة .دي ــوان املحاسبة أصــدر
قرارًا رقمه  652وقضى «باملوافقة على
الصفقة» مشيرًا إلى أن «من الطبيعي
عــدم احتساب ضريبة القيمة املضافة
ريثما ّ
يتقرر مصدر التمويل نهائيًا».
املــديــريــة العامة لالستثمار فــي وزارة
الـطــاقــة رفـضــت إرس ــال أوام ــر الـصــرف
ّ
بحجة أن الفواتير لم
إلــى وزارة املــال،
ّ
تتضمن قيمة ضريبة الـ  .TVAأيدتها
وزارة املال التي امتنعت عن صرف أي
مـبـلــغ .ب ــات ال ـخــاف علنيًا بــن التيار
الــوط ـنــي ال ـحــر م ــن ج ـهــة ،وح ــرك ــة أمــل
مــن جـهــة أخـ ــرى .وات ـهــم ال ـت ـيــار «أم ــل»
بــافـتـعــال أزم ــة الـضــريـبــة عـلــى القيمة
املضافة لعرقلة مشروع دير عمار ومن
خلفه خطة التيار لقطاع الكهرباء .ولم
تنف أمــل مسؤوليتها عن عرقلة «دير
ع ـم ــار  ،»2م ـب ــررة ذل ــك بــأن ـهــا «مـنـعــت
سرقة نحو  50مليون دوالر»!
ّ
استمر السجال حتى صــدور قــرار ثان
ّ
مــن دي ــوان املـحــاسـبــة يــذكــر فـيــه بــرأيــه
االس ـت ـش ــاري ال ـســابــق رق ــم  69وال ــذي
يـنـ ّـص على أنــه «فــي حــال عــدم إضافة
ّ
ورسو االلتزام
ضريبة القيمة املضافة
ّ
تصح اإلضافة الحقًا،
على العارض فال
ويعتبر السعر متضمنًا كافة األعباء
بما فيها ضريبة القيمة املضافة».
فــي ذل ــك ال ــوق ــت ،ك ــان املـتـعـهــد يــواصــل
تقديم الفواتير من دون قبضها ،إلى أن
قرر توجيه إنذار للدولة مطالبًا إياها

بدفع املبالغ الواجبة عليها وبغرامات
تأخير .فهو اشترى التوربينات الالزمة
إلنـ ـش ــاء املـ ـع ــام ــل ،إال أنـ ــه ل ــم يـسـتـطــع
إخراجها من مستودعات مرفأ بيروت
الجدال ،ثم ّقرر إعادتها إلى
بسبب هذا ّ
الشركة املصنعة التي باعتها ملستثمر
آخ ــر ي ـقــال إن ــه ك ــان يـعـمــل عـلــى إنـشــاء
معامل إنتاج كهرباء في مصر… وفي

سعر بيع الطاقة ّ
حده
األعلى  2.95سنتًا
للكيلوات ساعة ويرجح
انخفاضه إلى  2.15سنتًا
النهاية رفعت الشركة اليونانية دعوى
تحكيم في املحاكم الدولية ّ
ضد الدولة
اللبنانية.
الحـ ـق ــا تـ ـق ـ ّـرر الـ ـتـ ـف ــاوض م ــع ال ـشــركــة
امل ـل ـت ــزم ــة إلجـ ـ ــراء م ـص ــال ـح ــة .تـ ـك ـ ّـررت
املـ ـ ـح ـ ــاوالت م ـ ــن دون نـ ـ ـج ـ ــاح ،وس ــط
تجاذبات سياسية حـ ّـادة ترسو يومًا
عـلــى قضية معمل دي ــر عـمــار وتــرســو
حينًا على صفقة توسيع عقود شراء
الطاقة من املعامل العائمة ،أي البواخر.
وفي  21أيار ّ 2018قرر مجلس الوزراء
تـ ـح ــوي ــل الـ ـعـ ـق ــد املـ ــوقـ ــع مـ ــع ال ـش ــرك ــة

اليونانية من عقد تعهدات  ،EPCأي عقد
إنشاء املعمل ملصلحة الدولة اللبنانية،
إل ــى عـقــد  ،PPAأي «ع ـقــد شـ ــراء طــاقــة
طــويــل األم ــد ( 20سنة قابلة للتجديد
 5س ـن ــوات) ت ـعــود ب ـعــده امل ـن ـشــآت إلــى
الدولة اللبنانية ،وذلك بواسطة شركة
لبنانية… شرط أن تتنازل شركة «J&P
 »Avaxعن دعوى التحكيم أمام املراكز
ال ــدول ـي ــة لـتـســويــة ال ـن ــزاع ــات املتعلقة
باالستثمارات ،وعلى أن يعتمد سعر
 2.95س ـن ـتــا /لـلـك ـيـلــوات س ــاع ــة ،على
ك ــل أنـ ــواع امل ـح ــروق ــات» .يــوم ـهــا ،طلب
مجلس الوزراء من وزارة الطاقة واملياه
«اتـ ـخ ــاذ اإلج ـ ـ ـ ــراءات ال ــازم ــة لـتــوقـيــع
ال ـع ـقــد ،ب ـمــا فـيـهــا االس ـت ـعــانــة بمكتب
محاماة دولي وعرض العقد بصيغته
ال ـن ـهــائ ـيــة ع ـلــى مـجـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء» ،إال
أن األم ــن ال ـعــام ملجلس ال ـ ــوزراء فــؤاد
فـلـيـفــل تــاعــب ب ـق ــرار مـجـلــس ال ـ ــوزراء
وأجرى «تصحيحًا» عليه يلغي عبارة
«وعرض العقد بصيغته النهائية على
مجلس الوزراء» والقصد وراء التعديل
واضح!
خ ــاص ــة امل ـس ـيــرة ال ـطــوي ـلــة أن ال ـقــوى
السياسية ،وتحديدًا حركة أمل والتيار
الوطني الـحــر ،اختلفت حــول املشروع
ع ـن ــدم ــا ك ـ ــان ع ـل ــى ال ـش ــرك ــة امل ـت ـع ـهــدة
ً
أن تبني مـعـمــا لـحـســاب ال ــدول ــة .ولــم
يتفق الجميع على حل إال عندما بات
املشروع كناية عن خصخصة ،يجري
العمل على استنساخها فــي مشاريع
أخرى ،أبرزها معمل الزهراني.
م .و

مكافحة الفساد:
لكل طائفة سنيورة تحميه
انتظم تعيين اعضاء المجلس
االعلى لمحاكمة الرؤساء
والوزراء منذ عام  ،1992مع
أول انتخابات نيابية اعقبت
صدور قانون انشائه عام
 .1990مذذاك لم تلتئم
هيئته مرة برئاسة قاض
وعضوية سبعة قضاة الى
سبعة نواب
نقوال ناصيف
ٌ
فسح
اتفاق الطائف ،أ ِ
ملرتني فقط منذ ّ
فــي امل ـجــال ام ــام تــوقــع الـتـئــام املجلس
االع ـل ــى مل ـحــاك ـمــة الـ ــرؤسـ ــاء والـ ـ ـ ــوزراء.
كلتاهما ُبنيتا على مــوقــف سياسي،
وب ــدت ــا مـحــاولـتــن فــاشـلـتــن لتصفية
حـســاب اكـثــر منهما ولــوجــا ج ّــديــا الى
محاسبة .لم تكونا ســوى تشفي عهد
م ــن س ـل ـفــه ،ورج ـ ــاالت ع ـهــد ج ــدي ــد من
رجاالت عهد منصرم .السلطة نفسها،
م ــذذاك ،ال ت ــزال قائمة الــى الـيــوم ـ ـ وإن
بتغيير بـعــض ّوجــوهـهــا ـ ـ هــي االكـثــر
ش ـب ـه ــة ،إذ ت ـم ــث ــل االص ـ ــل وال ـ ـفـ ــرع فــي
االرتكاب واملحاسبة.
أولــى املرتني كانت للبحث عن وسيلة
ّ
الجميل من العودة
ملنع الرئيس امــن
ال ـ ــى لـ ـبـ ـن ــان ،وت ـخ ــوي ـف ــه مـ ــن مــاح ـقــة
قضائية بذريعة صفقة طوافات البوما
الفرنسية مــن اي ــام عـهــده ،ثبت للجنة
تـحـقـيــق نـيــابـيــة طـ ــوال سـنـتــن (1993
ـ  )1995أن ال ادلــة على تـ ّ
ـورط الرئيس
ال ـســابــق لـلـجـمـهــوريــة ف ــي عـمــولــة غير
قانونية .ثانيتهما مع الوزير السابق
للنفط شاهي برصوميان بتهمة بيع
رواسب نفطية لوحق بها امام القضاء
الـ ـع ــادي عـ ــام  1999ق ـبــل ان يستعيد
م ـج ـلــس الـ ـن ــواب امل ـل ــف وي ـض ـعــه لــديــه
برسم املجلس االعلى ملحاكمة الرؤساء
والـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء .ف ــي امل ــرت ــن ه ــات ــنُ ،ع ــدت
مالحقة مسؤولني سابقني ـ ـ وكالهما
ال ـج ـم ـ ّـي ــل وب ــرص ــومـ ـي ــان ك ــان ــا خـ ــارج
منصبيهما ـ تصفية حساب سياسي.
فــي االول ــى جانب منها ســوري بغطاء
لبناني في عهد الرئيس الياس هراوي
ال ـ ــذي كـ ــان رأس حــرب ـتــه وآخ ـ ــر متني
وقف وراءه الوزير حينذاك ميشال املر
عـنــدمــا عـمــد ال ــى تـكــويــن املـلــف حينما
كان ال يزال في وزارة الدفاع .في الثانية
ك ــان بــرصــومـيــان الـسـهــم امل ـص ـ َّـوب الــى
الهدف االصــل الــذي هو الرئيس رفيق
الحريري في مطلع عهد الرئيس اميل
ل ـ ـحـ ــود .ب ـع ــد اقـ ـص ــائ ــه الـ ـح ــري ــري عــن
ال ـس ــراي ــا ،ب ــدأ ل ـحــود مــاحـقــة رج ــاالت
ع ـه ــده بــأول ـهــم بــرصــوم ـيــان وثــانـيـهــم
وزيـ ــر املـ ــال فـ ــؤاد ال ـس ـن ـيــورة ف ــي وقــت
م ـت ــزام ــن ،ق ـبــل ان يـسـقــط ه ــذا املـسـعــى
تـمــامــا .وخــافــا ملــا كــانــت عليه دمشق
ّ
الجميل ملنعه
فــي تشجيعها مالحقة
من الـعــودة ،وقفت على الحياد ما بني
لحود والحريري.
ك ـل ـتــا ال ـســاب ـق ـتــن وق ـف ـت ــا ع ـن ــد ابـ ــواب
مـجـلــس ال ـن ــواب وان ـت ـه ـتــا ت ـمــامــا ،لكن
لسببني متباينني ومتناقضني:
فــي املـلــف االول لــم يثبت االت ـهــام ضد
الرئيس السابق فــي ضــوء عمل لجنة
ت ـح ـق ـيــق ن ـي ــاب ـي ــة ان ـش ـئ ــت فـ ــي ك ــان ــون
االول  1992وعـقــدت  17جلسة مــا بني
كــانــون الثاني وتشرين الثاني .1993
ف ــي  24ت ـشــريــن ال ـثــانــي  1993واالول
وناقش
من كانون االول ،التأم البرملان
ّ
تصويت تبنى
تقرير اللجنة ،ومن دون
ٍ
تــوصـيـتـهــا اح ــال ــة امل ـلــف عـلــى الـنـيــابــة
ال ـع ــام ــة ال ـت ـم ـي ـي ــزي ــة ،ب ـع ــد مــداخ ـل ـتــن
ل ـل ـن ــائ ـب ــن جـ ـ ــوزف مـ ـغـ ـي ــزل وم ـخ ــاي ــل
ضــاهــر قــاال ان االت ـهــام ـ ـ بحسب املــادة

 60من الدستور ـ يوجب تصويت ثلثي
ال ـنــواب كــي يـحــال املـلــف عـلــى املجلس
االع ـ ـلـ ــى ل ـل ـم ـح ــاك ـم ــة .ي ـق ـت ـضــي اي ـضــا
ب ـمــوجــب املـ ـ ــادة  19م ــن ق ــان ــون ان ـشــاء
املجلس االعـلــى ( 18آب  )1990اقـتــران
االت ـهــام بــالـجــرم واالدلـ ــة وال ـقــرائــن .كل
هــذه لــم تعثر عليها قشرة التسييس.
افـ ـ ــاق لـ ـح ــود مـ ـج ــددًا ع ـل ــى املـ ـل ــف ع ــام
 2000ـ ـ بعد سبع سنوات على وجوده
ّ
الجميل
فــي االدراج ـ ـ ـ عـنــدمــا ت ــردد ان
عــائــد الــى ب ـيــروت .ثــم نــام نهائيًا .كان
ذل ــك التسييس اول مـسـمــار فــي نعش
املجلس االعلى ،قبل ان ُي َّ
جرب حتى.
امل ـلــف الـثــانــي أت ــى اط ـف ــاؤه فــي مرحلة
انقالب مــوازيــن القوى في البالد رأسًا
على عـقــب ،بعد اغـتـيــال الـحــريــري عام
 2005ون ـش ــوء ب ــرمل ــان جــديــد بــأكـثــريــة
م ـن ــاوئ ــة ل ـل ـمــرح ـلــة ال ـس ــاب ـق ــة .اجـتـمــع
املجلس في  16آب وناقش تقرير لجنة
الـتـحـقـيــق الـنـيــابـيــة ال ـت ــي ال ـتــأمــت في
 14جلسة بــن كــانــون الثاني ونيسان
 2004وان ـت ـهــت ال ــى ال ـق ــول إن االف ـعــال
املنسوبة الــى برصوميان «غير ثابتة
ال ـث ـب ــوت الـ ـك ــاف ــي ،وال مـ ـب ـ ّـرر قــانــون ـيــا

وضع المحاسبة بين
يدي المجلس االعلى
لمحاكمة الرؤساء
والوزراء يجعلها
مستحيلة

التـهــامــه او مــاحـقـتــه» .فــي الحصيلة،
ق ـ ّـرر ال ـبــرملــان اغ ــاق مـلــف بــرصــومـيــان
وتبرئته ،باقتراع  56نائبًا ضد اتهامه،
في مقابل  10اصوات اتهمته ،و 27ورقة
بيضاء الى ورقة ملغاة.
مذذاك تأكدت الثالثية اآلتية :استحالة
الــوصــول الــى املجلس االعـلــى ملحاكمة
ال ــرؤس ــاء وال ـ ـ ــوزراء م ــن خ ــال مجلس
ً
ال ـن ــواب اوال ،وج ـ ـ ّـراء م ـقــاربــة اي ملف
م ــن ب ــاب س ـيــاســي ال ق ـضــائــي بـغــرض
تصفية حساب ثانيًا ،وارتباط كل ملف
بتوازن القوى السياسية الناظرة فيه
ثالثًا.
اال ان جلسة البرملان عام  2005افضت
الى نتائج اخرى ّ
كرست تلك الثالثية:
 - 1حسم اختصاص املالحقة بمجلس
النواب على انه مرجع االتهام ،وطريق
الوصول الى املجلس االعلى ،بعد االخذ
بــاجـتـهــاد محكمة الـجـنــايــات وقــرارهــا
ف ـ ــي  16ك ـ ــان ـ ــون االول  ،2002ب ـع ــدم

صــاح ـيــة ال ـق ـضــاء ال ـعــدلــي ال ـن ـظــر في
قضية اعـتـبــرت انـهــا متصلة بمهمات
وزي ـ ـ ـ ــر ،ت ـ ـنـ ــدرج فـ ــي مـ ـفـ ـه ــوم االخـ ـ ــال
ب ــال ــواجـ ـب ــات ال ــوظ ـي ـف ـي ــة امل ـن ـص ــوص
عليها في املادة  70من الدستور .تاليًا
محاكمته امام املجلس االعلى ملحاكمة
الــرؤســاء والـ ــوزراء .كــان الـحــريــري عاد
ّ
بـقــوة الـ ُـى الـســرايــا ،وتقلصت عضالت
لحود ،وفتح باب التسويات بينهما.
ّ
فــي وق ــت ســابــق ،فــي ع ــز اط ــاق لحود
حملته على الفساد وإهــدار مال ،وكان
امل ـق ـص ــود مــاح ـقــة رج ـ ــال ع ـهــد سـلـفــه
الرئيس الياس هــراوي ورئيس معظم
حـكــومــاتــه ال ـحــريــري ،اص ــدرت محكمة
الـتـمـيـيــز ال ـجــزائ ـيــة ف ــي  24آذار 1999
قـ ــرارًا ق ــال بـصــاحـيــة الـقـضــاء ال ـعــادي
النظر في مالحقة برصوميان .بموجب
هــذا الـقــرار ُسـجــن الــرجــل  11شـهـرًا بال
محاكمة او قرار ظني ما بني آذار 1999
وشـ ـب ــاط  2000ق ـب ــل إطـ ــاقـ ــه ،ووض ــع
م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب ف ــي وقـ ــت الحـ ــق ع ــام
 2004ي ــده عـلــى مـلـفــه م ــن خ ــال لجنة
التحقيق النيابية.
 - 2تكريس االتهام في مجلس النواب
بـنـصــاب الـثـلـثــن ،تـمـهـيـدًا للمحاكمة
امــام املجلس ُاالعلى تبعًا آللية قانون
انشائهُ .يوقع خمس النواب على االقل
( 36نــائ ـبــا) عــري ـضــة تــوج ـيــه االت ـه ــام،
ويصير الى التصويت عليها بالنصاب
املـ ــوصـ ــوف ،امل ـم ــاث ــل ل ـن ـص ــاب ان ـع ـقــاد
ج ـل ـســة ان ـت ـخ ــاب رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة
فــي امل ــادة  .49شــأن استحالة انتخاب
ال ــرئـ ـي ــس خ ـ ــارج تـ ــوافـ ــق ع ـ ــام يـضـمــن
ح ـض ــور  86ن ــائ ـب ــا ،ك ــذل ــك حـ ــال ات ـهــام
الرئيس او الوزير يتطلب توافقًا عامًا
ً
بات منذ عام  2005مستحيال لسببني
ع ـل ــى االق ـ ـ ــل :اول ـه ـم ــا تـ ـف ــادي تـكــريــس
ســابـقــة اسـتـسـهــال االت ـه ــام ،وثانيهما
وجود كتل نيابية مذهبية اضحى اي
موقف تتخذه احداهما حيال االخــرى
مرتبطًا مـبــاشــرة بالتسعير املذهبي.
اض ــف ان اي ــا مــن ّ الكتلتني املذهبيتني
املتماسكتني ،السنية والشيعية ـ الحال
التي ال نظير لها لدى الكتل ّاملسيحية
املنقسمة على نفسها ـ ـ يتعذر انـتــزاع
موافقتها على احد مرتكب فيها.
مــا شهدته فــي االي ــام االخـيــرة املــواقــف
املتناحرة من الرئيس فــؤاد السنيورة
ب ـعــدمــا س ــارع ــت مــرج ـع ـي ـتــا ال ـطــائ ـفــة،
السرايا ودار االفتاء ،الى وضع طائفته
امــامــه لـلــدفــاع عـنــه عـلــى ان اسـتـهــدافــه
ّ
يصح على كل
هو استهداف لها هــي،
طائفة اخرى وفي كل وقت.
يفصح الواقع ايضًا ـ وإن بدا الرئيس
السابق للحكومة النموذج ـ عن ان من
الـسـهــولــة بـمـكــان الـعـثــور فــي طائفته،
كما في كل طائفة ،على سنيورة مماثل
واكثر.

اتهام الرئيس أو الوزير يتطلب توافقًا عامًا شبيهًا بالتوافق
على انتخاب رئيس للجمهورية (هيثم الموسوي)
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زيادة تصريف القرعون لـ«حماية ّ
السد»

ّ
«تجارة» نشأت وتوسعت في غياب القانون

لبنان «جمهورية اإلكسبرسات»
من الصعب أن ترسي ،في فترة قياسية ،النظام في أمكنة اعتاد أبناؤها عدم سؤالهم عن المخالفات التي يرتكبونها .صحيح أن وزيرة الداخلية والبلديات ريا
الحسن «ساندت» السلطات المحلية ،أخيرًا ،بإصدارها تعميمًا ملزمًا بنزع «المخالفات من الطرقات العامة والشوارع» ،لكن ،من الجهة المقابلة ،ثمة أمر واقع نشأ
على غفلة من القانون ،ويفيض ـ ـ ّ
بكم المخالفات الحاصلة ـ ـ عن قدرة القامعين

كلما نزعت مخالفة قامت مكانها أخرى ،وهذا ما صار يعرفه المخالفون وقامعو المخالفات جيدًا (هيثم الموسوي)

راجانا حمية
األرب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاء امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ،فـ ـ ــي حـ ـمـ ـل ــة نـ ــزع
امل ـخــال ـفــات ع ـلــى ال ـط ــرق ــات ال ـت ــي قــامــت
بها بلديتا بـيــروت والغبيري ،اكتشف
س ـك ــان أحـ ــد األح ـ ـ ّيـ ــاء أن ه ـن ــاك طــريـقــا
«بـ ّ
ـأمــه وأب ـيــه» يجنبهم الـلــف وال ــدوران
ً
لـلــوصــول إلــى حيهم ،كــان مقفال بحكم
«األمر الواقع» لـ«كيوسك» لبيع القهوة
اختار صاحبه إقامته وسط الطريق!
ه ـ ــذا ن ـ ـمـ ــوذج لـ ـط ــرق ــات ك ـث ـي ــرة أقـفـلـهــا
«األمــر الــواقــع» تدريجًا ،مذ صــار لبنان
«ج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة إك ـ ـ ـس ـ ـ ـبـ ـ ـ ّ
ـرسـ ـ ــات» ،وصـ ـ ــار
الـ ــ«إكـ ـسـ ـب ــرس» ظ ــاه ــرة ال ي ـك ــاد يخلو
شـ ــارع أو ط ــري ــق ،سـ ــواء ك ــان فــرع ـيــا أو
رئيسيًا ،مــن واحــد أو أكثر منها .حتى
ب ــات يـصـعــب إح ـص ــاء أع ــداده ــا بـعــدمــا
استحالت وسيلة عيش الـفـقــراء الذين
نـ ـم ــوا ع ـل ــى غ ـف ـلــة مـ ــن الـ ـق ــان ــون وم ـمــن
«يسهرون» على تنفيذه.
ال ع ــدد تـقــريـبـيــا ل ــ«اإلك ـس ـب ــرس ــات» في
بيروت الكبرى وضواحيها ،ناهيك عن
بقية املــدن والبلدات والقرى والدساكر.
فمنذ تسعينيات الـقــرن املــاضــي ،بــدأت
هذه األخيرة تجد مكانًا لها في الشوارع.

ال ـبــدايــة كــانــت خ ـجــولــة ،لـكـنـهــا ـ ـ ـ ـ وكـمــا
كــل املـهــن الـتــي يبتكرها الـهــامـشـيــون ـ ـ
أصـبـحــت ظــاهــرة للباحثني مثلهم عن
ـش صـ ــار تـحـصـيـلـهــا صـعـبــا.
ل ـق ـمــة ع ـي ـ ٍ
وهــي ،بحسب من يمتهنونها« ،تجارة
مــربـحــة» ألن «شــريــك املــي مــا بيخسر».
ّ
ففي آخر اليوم ،ثمة غلة تتراوح بني «75
و 100ألــف لـيــرة» تـعــادل ثالثة أضعاف
الحد األدنى لألجور.
ه ـ ـ ــذه «ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــارة» ن ـ ـشـ ــأت وت ـ ّ
ـوسـ ـع ــت
وك ـبــرت فــي ظــل غـيــاب ال ـقــانــون .أخـيـرًا،
ص ــار اسـمـهــا «م ـخــال ـفــة» .ال ـي ــوم ،صــدر
الـ ـق ــرار بـضـبــط ال ـظ ــاه ــرة ،م ــع التعميم
ال ــذي أص ــدرت ــه أخ ـي ـرًا وزيـ ــرة الــداخـلـيــة
وال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــات ري ـ ـ ــا ال ـ ـح ـ ـسـ ــن ،لـ ــ«ضـ ـب ــط
ظ ــاه ــرة ان ـت ـش ــار األكـ ـش ــاك وال ـب ـس ـطــات
والكيوسكات والخيم (…) نظرًا إلى ما
ّ
تسببه هــذه الـظــاهــرة مــن إعــاقــة لحركة
سير
مرور السيارات والتسبب بحوادث
ٍ
على األوتوسترادات والطرقات العامة».
انـتـهــى الـبـيــان الــرس ـمــي ،ول ـكــن مــن أيــن
يبدأ «الضبط»؟
ســابـقــا ،قــامــت حـمــات كـثـيــرة ـ ـ ال يــزال
ب ـع ـض ـه ــا ق ــائـ ـم ــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عـ ـل ــى «ن ـ ـ ّـي ـ ــة» قـمــع
امل ـخ ــال ـف ــات ،ل ـك ـن ـهــا ل ــم تـ ــؤت «أك ـل ـه ــا».

فـكـلـمــا نــزعــت م ـخــال ـفــة ،قــامــت مـكــانـهــا
أخ ــرى .هــذا مــا صــار يـعــرفــه املخالفون
وقـ ــام ـ ـعـ ــو امل ـ ـخـ ــال ـ ـفـ ــات جـ ـ ـيـ ـ ـدًا .ول ــذل ــك
أسـبــاب كـثـيــرة ،على رأسـهــا «الفوضى
القانونية» ،على ما يقول محافظ جبل
لبنان القاضي محمد مكاوي .ففي وقت
ي ـف ــرض ف ـيــه ال ـق ــان ــون ضـ ـ ــرورة ح ـيــازة
ت ــرخ ـي ــص إلقـ ــامـ ــة أي م ـن ـش ــأة ل ـغــرض
ت ـ ـجـ ــاري ،م ـه ـم ــا ك ـ ــان ح ـج ـم ـه ــا ،قــامــت
الـ ـ «ك ـي ــوس ـك ــات» ب ــأذون ــات «مـفــرطـعــة»
ممن «يمونون» على الجهات املسؤولة
عـ ـ ــن إع ـ ـ ـطـ ـ ــاء ال ـ ـتـ ــراخ ـ ـيـ ــص (الـ ـبـ ـل ــدي ــة
داخليًا ووزارة األشغال العامة للطرق
الرئيسية) ،أو بـ «البلطجة» .في الشق
ّ
األول ،ي ـت ـح ـ ّـدث مـ ـك ــاوي ع ــن أذونـ ـ ــات
ص ـ ـ ــدرت عـ ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــات ،وأخ ـ ـ ـ ــرى عــن
وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة والـ ـبـ ـل ــدي ــات وثــال ـثــة
عــن املحافظني ،ورابـعــة ـ ـ شفهية ـ ـ من
قوى أمنية أو رئيس بلدية أو محافظ
أو… وهــذه أزمــة شائكة .أمــا فــي الشق
الثاني ،فالبلطجة ّ
«ثبتت وجود» ،على
مــا ي ـقــول رئ ـيــس بـلــديــة ب ــرج الـبــراجـنــة
ع ــاط ــف م ـن ـصــور .ت ـحــت ذل ــك ال ـع ـنــوان،
يمكن الحديث عن «مدعومني من أحزاب
وع ـش ــائ ــر وم ـس ــؤول ــن أم ـن ـي ــن» ،وه ــذا
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يفيض عن قدرة املتضررين والقامعني.
ناهيك عن أن بعض املساحات العامة
بــاتــت إقـطــاعـيــات ألبـنــاء بعض رؤســاء
الـبـلــديــات أو الـفــاعـلــن فـيـهــا .إذ يحوز
ه ـ ـ ـ ـ ــؤالء «تـ ـ ــراخ ـ ـ ـيـ ـ ــص ال ـ ـك ـ ـيـ ــوس ـ ـكـ ــات»
ويؤجرونها مقابل دفعات شهرية.
ف ــي امل ـس ــار الـسـلـيــم ،يـفـتــرض أن تسير
اآلل ـ ـ ـيـ ـ ــة وفـ ـ ـ ــق اآلتـ ـ ـ ـ ـ ــي« :ي ـ ـت ـ ـقـ ــدم ط ــال ــب
الترخيص بطلب لــدى البلدية إن كان
يـنــوي اإلن ـشــاء فــي نـطــاق صالحياتها،
ويـتـضـمــن م ــن جـمـلــة أمـ ــور املــواص ـفــات
ال ـف ـن ـي ــة ل ـل ـك ـي ــوس ــك مـ ــن طـ ـ ــول وعـ ــرض
ومسافة التراجع وغيرها من الشروط،
على أن تأخذ البلدية القرار بتأجيره أو
ال ،مع اإلشارة إلى أن الترخيص ال يكون
أب ــدي ــا وي ـع ــاد ت ـجــديــده ك ــل عـ ــام» ،يـقــول
نائب رئيس بلدية الـبــرج زهير جلول.
أما في حال كان على الطريق الرئيسية،
ف ـت ـل ــك تـ ـق ــع ضـ ـم ــن ص ــاحـ ـي ــات وزارة
األشـ ـغ ــال ال ـع ــام ــة وال ـن ـق ــل .ومـ ــن املـفـيــد
ال ـتــذك ـيــر ه ـنــا بـ ـق ــرارات ك ـث ـيــرة ص ــدرت
فــي مــا يـخــص آلـيــة الـتــرخـيــص ،أحــدهــا
ص ــادر عــن وزارة الــداخـلـيــة والـبـلــديــات
فــي تسعينيات ال ـقــرن امل ــاض ــي .كـمــا أن
ّ
يصح الركون إليه هنا ،هو
ثمة قانونًا

ق ــان ــون ال ـب ـن ــاء ال ـ ــذي ي ـف ــرض ع ـلــى «كــل
لغرض تجاري
منشأ يستخدمه أحدهم
ٍ
أو منفعة ،وســواء كان مترًا أو ألف متر
أن يـخـضــع لـقــانــون ال ـب ـنــاء ،أي يخضع
لـلـتــراخـيــص ال ـع ــادي ــة ،وال اسـتـثـنــاءات
هنا» ،بحسب أحد املهندسني في دائرة
التنظيم املدني .هــذا ما يقوله القانون،
أما ما يقوله الواقع ،فهو أن «ما من أحد
يستوفي الشروط ،والجميع مخالف».
يـ ـق ــال ال ـك ـث ـي ــر عـ ــن «رفـ ـ ــع الـ ـغـ ـط ــاء» عــن
املـخــالـفــن ،ولـكــن عـنــد ال ـجـ ّـد «سـنــواجــه
بــال ـقــول بــأن ـهــم ل ـي ـســوا م ـســؤولــن عما
ي ـ ـحـ ــدث مـ ـعـ ـن ــا عـ ـل ــى األرض» ،ي ـق ــول
م ـ ـك ـ ــاوي .ي ـ ـعـ ــرف األخـ ـ ـي ـ ــر أن ال ـط ــري ــق
ط ــوي ــل وش ــائ ــك ،وإن كـ ــان ل ـيــس وح ــده
مــن يـعــرف ذل ــك .الـكــل ي ــدرك صـعــوبــة أن
ُ
تــرس ــي ،فــي فـتــرة قـيــاسـيــة ،قـيــم النظام
فــي أمكنة اعـتــاد أبـنــاؤهــا عــدم سؤالهم
عن املخالفة التي يرتكبونها .هنا ،في
ً
حالة «الكيوسكات» مثال ،وبدل السؤال
ع ــن أع ـ ــداد امل ـخــالــف م ـن ـهــا ،يـصـبــح من
الـ ـض ــروري عـكــس ال ـس ــؤال لـيـصـبــح عن
أعداد من يستوفون الشروط .بالوجهة
القانونية «ما حدا مستوفي الشروط»،
يـ ـق ــول رئـ ـي ــس ش ــرط ــة ات ـ ـحـ ــاد ب ـل ــدي ــات
الضاحية الجنوبية ،النقيب علي فران.
يتحدث عن «خروقات» ألبسط الشروط،
وه ــو «أال تــؤثــر عـلــى ال ـعــابــريــن ،س ــواء
سيرًا على األقدام أو في السيارة».
ل ـكــن ،ال م ـكــان ل ـل ـقــانــون ع ـنــدمــا يصبح
ّ
الـحــديــث عــن أمــر واق ــع عليك أن تنظمه
ب ــالـ ـت ــي ه ـ ــي أح ـ ـس ـ ــن .ثـ ـم ــة وجـ ـهـ ـت ــان،
القانونية التي تقول «إن املخالف يجب
أن يحاسب وأن تزال مخالفته» .والوجهة
الثانية هي الواقع .وهنا ،الطامة الكبرى،
إذ «كيف يمكن أن تتعاطى مع من بنى
ح ـيــاتــه ع ـلــى ه ــام ــش غ ـي ــاب الـ ــدولـ ــة؟»،
ّ
يـســأل جــلــول .يـحــاول توصيف الــواقــع،
ّ
وإن كان ال يحمل أحدًا بعينه املسؤولية،
ال الدولة وسلطاتها املحلية وال املواطن.
فـ«هناك دولة ال تؤمن ملواطنيها أبسط
ما يحتاجون إليه .تضعهم في العراء،
وفــي املقابل مواطنون وج ــدوا أنفسهم
م ـتــروكــن ،فـلـجــأوا إل ــى ح ـلــول يـعــرفــون
أنـهــا على عكس الـقــانــون» .فــي ظــل هذا
الــواقــع ،يـحــدث أن تــذهــب الـحـلــول نحو
«ال ــروتـ ـش ــة» ب ــال ـت ــي ه ــي أحـ ـس ــن .فـيـمــا
ي ــذه ــب آخـ ـ ــرون إل ــى تـحـمـيــل ال ـب ـلــديــات
البحث عن بدائل عبر استغالل أمالكها
ال ـخــاصــة لــاسـتـثـمــار ف ــي ه ــذا الـقـطــاع.
ولـ ـك ــن هـ ـ ــذا «دون ـ ـ ـ ــه مـ ـش ــاك ــلّ .فـ ـم ــا هــي
ال ـضــوابــط والـ ـش ــروط ،ومل ــن أرخ ـ ــص؟»،
ي ـس ــأل جـ ـل ــول .وهـ ــي أس ـئ ـل ــة ت ـب ـقــى بــا
ُ ّ
قائم على حمالت تنظم
بلد
إجابات
في ٍ
ٍ
ُ
وتعاميم تصدر ،ولكن من دون مفاعيل
تذكر.

«األشغال» مسؤولة
عن مخالفات الطرق
الرئيسية والبلديات
تعطي أذونات عشوائية

علوية :لردع الملوثين ال حصر التلوث في البقاع
هادي أحمد
ف ــي ال ـف ـيــديــو ال ـ ــذي ن ـشــرتــه املـصـلـحــة
الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة لـ ـنـ ـه ــر ال ـ ـل ـ ـي ـ ـطـ ــانـ ــي ،ع ـلــى
صـ ـفـ ـحـ ـتـ ـه ــا ف ـ ــي «ف ـ ــاي ـ ـس ـ ـب ـ ــوك» ق ـبــل
يــومــن ،يـتـنــاقــض ن ـقــاء ص ــوت فـيــروز
وهــي تغني «احكيلي عــن ب ـلــدي» ،مع
املياه التي كانت «تخدق» خارجة من
الفتحات املــوجــودة فــي أسـفــل بحيرة
القرعون.
عندما أعلنت املصلحة ،قبل أسبوع،
أن بلوغ منسوب مياه البحيرة اعلى
ّ
م ـس ـت ــوي ــات ـه ــا يـ ـح ــت ــم خ ـ ـ ــروج املـ ـي ــاه
ال ـف ــائ ـض ــة م ــن م ـف ـيــض ال ـب ـح ـي ــرة ال ــى
مـجــرى الـنـهــر ،طـمــأنــت املنتقدين بــأن
ّ
امل ـيــاه الـسـطـحـيــة أق ــل تـلــوثــا مــن مياه
ال ـق ـعــر امل ـل ـ ّـوث ــة بـنـســب عــال ـيــة ،مــؤكــدة
فــي الــوقــت نفسه أن «مــا مــن حــل آخــر.
ف ــال ـب ـح ـي ــرة م ـث ــل «الـ ـك ـ ّـب ــاي ــة» ،ع ـنــدمــا
ت ـص ــب ف ـي ـه ــا امل ـ ـيـ ــاه ف ـ ــوق س ـع ـت ـهــا ال
ب ــد أن ت ـف ـيــض» ،بـحـســب امل ــدي ــر الـعــام
للمصلحة سامي علوية.
الجديد الذي أعاد القرعون الى دائرة
الجدل هو القرار الجديد للمصلحة
بـفـتــح «ال ـس ـك ــورة» امل ــوج ــودة أسـفــل
البحيرة ملدة  48ساعة إليجاد توازن
بني كمية املياه الخارجة من البحيرة
وت ـلــك ال ــداخ ـل ــة بـسـبــب املـتـســاقـطــات

ال ـش ـتــاء وم ـج ــاري ال ـص ــرف الصحي
ّ
تصب في البحيرة.
والصناعي التي
صــار الضغط ،بحسب علوية ،كبيرًا
على السد .فقد «زاد منسوب املياه 60
سنتمترًا عــن الـحــد األقـصــى فيما ال
ينبغي أن يزيد على  13سنتيمترًا».
وأكــد لــ«األخـبــار»« :نحن أمــر واقــع ال
يمكن ال ـهــروب مـنــه .ه ــذا لـيــس ق ــرارًا
شخصيًا أو إداريــا ،بل قرار هندسي
 مائي تفرضه املقتضيات الهندسيةللسد بعدما وصلت كمية املياه الى
مـسـتــويــات قـيــاسـيــة ،وبـ ــدأت تفيض
مــن السطح ،وتضغط على جــوانــات
السد» .وأوضح أن «مخزون البحيرة
ال ـ ـيـ ــوم اكـ ـث ــر مـ ــن  ٢٢٥مـ ـلـ ـي ــون مـتــر
مكعب ،وهي كانت تصرف امس من
املفيض حوالي  ٣٠متر مكعب /ثانية
وهي نسبة موازية لتصريف النهر،
اال ان م ـن ـســوب امل ـي ــاه ف ــوق املـفـيــض
اس ـت ـمــر مــرت ـف ـعــا .وهـ ــذه املـسـتــويــات
تستوجب عادة فتح سكورة التفريغ،
لتخفيف منسوب البحيرة للحفاظ
على املعدالت الطبيعية خلف السد،
خــاصــة مــع تــوقــع اسـتـمــرار مستوى
تصريف النهر .هذا االمر يحدث منذ
الخمسينات وسيستمر ويتكرر كلما
زادت املتساقطات».
الباحث في البيئة املائية كمال سليم

لـفــت ال ــى أن «ال ــروائ ــح الـكــريـهــة الـتــي
انتشرت لدى فتح السكورة تشير الى
أن املياه ملوثة وال تصلح ال للشرب او
للري وال حتى للسباحة» ،مشيرًا الى
أنه «كان يجب التأكد من نوعية املياه
في القعر ُليبنى على الشيء مقتضاه»،
فـيـمــا اعـتـبــر ال ـبــاحــث ف ــي ع ـلــوم املـيــاه
الـجــوفـيــة سـمـيــر زعــاطـيـطــي أن «ق ــرار

ال خطوط تماس مائية بين
الحوضين وال يمكن التعامل
مع القرعون كمحطة تكرير

إخ ـ ـ ــراج املـ ـي ــاه ص ـح ـيــح ألن ال ـب ـح ـيــرة
ودخلت املياه
بلغت منسوبها األقصى
ّ
الى بعض القرى املجاورة» ،محذرًا في
الــوقــت نفسه مــن أن «الـخـطــورة تكمن
فــي دخ ــول املـيــاه املـلــوثــة الــى املـخــزون
املائي الجوفي في الجنوب».
علوية ،في املقابل ،طمأن الى أنه «في
ظــل تـحــويــل ج ــزء مــن امل ـيــاه الـخــارجــة
من البحيرة مع مياه عني الزرقا نحو
معمل أنان لتوليد الطاقة الكهرومائية
لـكــي تـعـمــل بـطــاقـتـهــا ال ـق ـصــوى ،وفــي
ظل تحويل املياه من مأخذ عبد العال
نحو معمل عبد الـعــال الــذي عــاد الى
ال ـع ـمــل ب ـعــد ت ــوق ــف  40ي ــوم ــا بسبب

تـنـفـيــذ اش ـغ ــال ف ـيــه ،انـخـفـضــت كمية
املـ ـي ــاه الـ ـت ــي س ـت ـك ـمــل طــري ـق ـهــا نـحــو
مـجــرى الـنـهــر .وه ــي لــن تـتــأثــر بشكل
مـهــم م ــع فـتــح ال ـس ـكــورة ب ـم ـقــدار فقط
 ١٠متر مكعب /ثانية» .ولفت الــى أن
«السكورة على ارتفاع ثالثة أمتار من
قعر البحيرة بما يـحــول دون خــروج
ال ـتـ ّ
ـرس ـبــات امل ـلــوثــة أس ـف ـل ـهــا» ،مــؤكـدًا
أنه «ال يمكن انكار وجــود التلوث وال
الجزم بوجوده وال بنسبه .هذا االمر
يوجب اخــذ العينات دوري ــا مــع تغير
ك ـم ـيــات امل ـي ــاه ال ــواف ــدة ونــوع ـي ـت ـهــا»،
م ـش ـي ـرًا الـ ــى انـ ــه س ـي ـتــم االع ـ ـ ــان عــن
نتائج الفحوصات املخبرية غدًا كحد
أقصى.
وش ـ ــدد ع ـلــى أن امل ـص ـل ـحــة «م ـســؤولــة
ع ــن الـنـهــر م ــن الـنـبــع ال ــى امل ـص ـ ّـب ،وال
يـمـكـنـنــا خ ـلــق خ ـط ــوط ت ـم ــاس مــائـيــة
ب ــن ال ـحــوضــن األع ـل ــى واألدن ـ ـ ــى ،وال
التعامل مــع بحيرة القرعون كمحطة
ً
تكرير» ،آمــا «أن تعي الدولة خطورة
التلوث الــذي يشمل البقاع والجنوب
وبيروت ،لردع امللوثني ووقف الصرف
الصناعي والصحي فــي النهر وإزالــة
مخيمات النازحني عــن ضفافه .هكذا
نـحــل مشكلة ال ـت ـلــوث ،ولـيــس بحبس
املـيــاه خلف الـســد ،واألولــويــة يجب أن
تبدأ من البقاع والحوض األعلى».

تقرير

محطة التكرير في الهرمل :الثالثة غير ثابتة؟
رامح حمية
عـ ـل ــى أهـ ـمـ ـيـ ـتـ ـه ــا ،بـ ــاتـ ــت مـ ـش ــاري ــع
م ـح ـطــات ت ـكــريــر الـ ـص ــرف الـصـحــي
هــاجـســا يـ ــؤرق امل ــزارع ــن واأله ــال ــي
املـحـيـطــن بـمــواقــع إنـشــائـهــا .يفاقم
خ ــوف هـ ــؤالء فـشــل مـعـظــم محطات
ّ
وتحولها
التكرير في أكثر من منطقة
إلــى مصدر للتلوث .مشروع محطة
التكرير فــي الهرمل اصـطــدم ،للمرة
الثالثة ،برفض األهالي إنشاءها على
العقار  ،3007بعدما أدت اعتراضات
شعبية سابقًا إلى منع إقامتها في
ّ
َ
موقعني آخرين .وتمكن املعترضون،
الجمعة الـفــائــت ،مــن الحصول على
قــرار «ذي صفة عاجلة» من محافظ
بعلبك الـهــرمــل بشير خـضــر لوقف
ّ
املمول من االتحاد
العمل باملشروع
األوروبــي ومجلس اإلنماء واإلعمار
ب ـق ـي ـم ــة  30مـ ـلـ ـي ــون دوالر .وأبـ ـل ــغ
خـضــر قائمقامية الـهــرمــل «اإلي ـعــاز
التحاد بلديات الهرمل بوقف العمل

بـ ـمـ ـش ــروع م ـح ـط ــة ت ـك ــري ــر ال ـص ــرف
ال ـص ـح ــي» م ـس ـت ـن ـدًا إلـ ــى ت ـقــريــر من
مصلحة الصحة في بعلبك الهرمل
ي ـف ـي ــد ب ــ«ت ـس ـ ّـب ـب ـه ــا بـ ـض ــرر صـحــي
وبيئي للطبيعة واملياه واألهالي».
امل ــوق ــع ال ـث ــال ــث ال ـ ــذي اخ ـت ـيــر لـبـنــاء
امل ـح ـطــة ،ف ــي مـنـطـقــة ح ــوش الـسـيــد
علي ،يــواجــه منذ أشهر اعتراضات
مـ ــن أهـ ــالـ ــي بـ ـل ــدة ال ـ ـحـ ــوش وض ـهــر
ال ـب ـيــت – ح ـيــرا وحـ ــوش اسـمــاعـيــل.
ويـعــزو علي ناصر الــديــن ،ابــن بلدة
حوش السيد علي ،االعتراضات إلى
ق ــرب املـحـطــة مــن امل ـنــازل واألراض ــي
الـ ــزراع ـ ـيـ ــة وم ـ ـجـ ــرى ن ـه ــر ال ـعــاصــي
وب ـ ـح ـ ـيـ ــرة ح ـ ـي ـ ــرا ،وإل ـ ـ ـ ــى «ت ـ ـجـ ــارب
محطات التكرير مع مجلس اإلنماء
واإلعمار ،إذ تأتي دائمًا ناقصة ،كما
في محطة إيعات التي تخرج منها
املياه املبتذلة غير معالجة باتجاه
بلدات إيعات وشليفا وديــر األحمر
ً
حتى شعث ،وكما
والكنيسة وصوال
ُ ّ
في محطة زحلة التي توزع الوحول

ال ـن ــات ـج ــة ع ـن ـه ــا ع ـل ــى ج ـ ـ ــرود ق ــرى
بعلبك».
«األخ ـب ــار» حصلت عـلــى نسخة من
تـقــريــر املــراقــب الـصـحــي فــي الهرمل
فــاتــن ال ـخ ــوري أشـ ــارت فـيــه إل ــى أنــه

أكد رئيس اتحاد البلديات أن ُ
العمل سيستمر و«الصورة نقلت
مغلوطة إلى المحافظ»
«ب ـع ــد ال ـك ـشــف ع ـلــى م ــوق ــع املـحـطــة
امل ــزم ــع إن ـش ــاؤه ــا ف ــي مـنـطـقــة حـيــرا
 ض ـهــر ال ـب ـيــت ف ــي ال ـه ــرم ــل ،وبـعــداالط ـ ــاع عـلــى خــريـطــة م ــن مـهـنــدس
محلف ّ
تبي أن املحطة ال تبعد عن
نهر العاصي أكثر من  877مترًا ،وأن
املسافة الفاصلة بني املحطة وبحيرة
ً
حيرا ال تزيد عــن  408أمـتــار ،فضال
عــن وج ــود أراض خــاصــة فيها آبــار
ً
مـيــاه قــريـبــة ،كـمــا أن هـنــاك م ـنــزال ال

ّ
«الجنسية انتماء وحق لكل النساء»
تحت شعار «الجنسية انتماء وحــق لكل النساء»،
لـ ّـبــت عـشــرات الـنـســاء دع ــوة حملة «جنسيتي حق
ل ــي وألسـ ــرتـ ــي» ،أم ـ ــس ،الـ ــى اع ـت ـص ــام ف ــي ســاحــة
رياض الصلح للمطالبة بإقرار قانون جنسية عادل
يساوي بني املواطنني واملواطنات.
هؤالء النسوة اعتدن االعتصام ،عشية كل عيد أم،
للتذكير بالغنب الالحق باألم اللبنانية املحرومة من
حقها في منح جنسيتها ألوالدهــا .املتحدثة باسم
الحملة كريمة شبارو قالت لــ«األخـبــار» إن الحملة
قــررت االعتصام هذا العام في وقت مبكر ،ملطالبة
مجلس النواب املشغول حاليا بإقرار القوانني املالية
وغيرها بإقرار قانون يعيد للمرأة اللبنانية اعتبارها
وي ـ ّ
ـرد لها مواطنيتها املـنـقــوصــة» ،مشيرة إلــى أن

الحملة ّ
تعمدت عدم النزول في يوم املرأة أو في عيد
األم كي ال تكرس فكرة إحياء املطالب في املناسبات
فقط ،وكي ال تتحول املطالبات إلى فولكلور.
ولم ُت ّ
سجل أي مشاركة لسياسيني في االعتصام،
خالفًا لالعتصامات التي سبقت االنتخابات النيابية
األخـيــرة «حيث تلقينا وع ــودًا مــن عــدد مــن النواب
الذين زعموا حمل قضيتنا ولم َنر منهم حتى اآلن
أي جهد ملموس» ،على حـ ّـد تعبير شـبــارو ،الفتة
إلــى النائب في كتلة اللقاء الديموقراطي هــادي أبو
الحسن فقط الــذي تبنى مشروع القانون ّ
املعد من
قبل الحملة الذي يساوي بني الرجل اللبناني واملرأة
اللبنانية.
(األخبار)

يبعد عن املوقع أكثر من  400متر».
رئيس اتحاد بلديات الهرمل نصري
الـهــق أك ــد ل ــ«األخ ـب ــار» أن «املـحــافــظ
خضر وجــه ق ــراره بــوقــف العمل في
امل ـشــروع إلــى الجهة الـخـطــأ .إذ كان
مــن املـفـتــرض تــوجـيـهــه إل ــى مجلس
اإلنماء واإلعـمــار والشركة املتعهدة
(«مـعـلــوف»)» .ولفت إلــى أن االتحاد
«اق ـت ـص ــر دوره ف ــي امل ـ ـشـ ــروع عـلــى
اخـ ـتـ ـي ــار م ــوق ــع املـ ـ ـش ـ ــروع وش ــرائ ــه
وتسليمه ملجلس اإلنماء واإلعمار».
وأشـ ــار إل ــى أن امل ـحــافــظ اسـتـنــد في
قراره إلى «رأي مندوبة وزارة الصحة
الـ ـع ــام ــة فـ ــي الـ ـه ــرم ــل ال ـ ـتـ ــي رف ـع ــت
ت ـق ــري ـرًا لـلـمـحــافــظ ب ـن ــاء ع ـلــى طلب
ب ـع ــض األش ـ ـخـ ــاص غ ـي ــر املـنـتـفـعــن
م ــن م ـش ــروع امل ـح ـطــة ،ق ــال ــت ف ـيــه إن
امل ـ ـشـ ــروع يـ ـض ـ ّـر ب ــامل ـي ــاه ال ـجــوف ـيــة،
ّ
عـلـمــا أن ـهــا لــم تــطـلــع عـلــى األم ــر من
سائر األطراف ،كما أن وزارة الصحة
غـيــر مـعـنـ ّـيــة بــالـتــرخـيــص والـكـشــف
واملراقبة إال بعد بدء العمل باملحطة،

ول ـي ــس ق ـبــل ذل ـ ــك» .وع ـل ـيــه ،بحسب
ال ـهــق« ،سيستمر الـعـمــل فــي تنفيذ
امل ـشــروع .وسـنـتــواصــل مــع املحافظ
خضر (اليوم) االثنني إلطالعه على
دراسـ ــة األث ــر الـبـيـئــي وم ــدى أهمية
املشروع للمنطقة ،ولتصويب بعض
األمـ ـ ـ ــور الـ ـت ــي ن ـق ـل ــت إلـ ـي ــه ب ـطــري ـقــة
خاطئة».
وتواجه مدينة الهرمل كارثة بيئية
محدقة بسبب افتقادها لشبكة ملياه
الصرف الصحي .إذ غالبًا ما تفيض
مياه الحفر الصحية املنزلية لتغرق
الـ ـ ـش ـ ــوارع ،ف ـي ـمــا اس ـت ـب ــاح ك ـث ـيــرون
س ــواق ــي املـ ـي ــاه ف ــي امل ــدي ـن ــة الـغـنـيــة
ّ
وحولوها إلــى مجارير
بينابيعها،
مفتوحة ومـصــدر للتلوث ،حتى لم
تعد تصلح لـ ّ
ـري البساتني التي بدأ
الـيـبــاس ي ـ ّ
ـدب فـيـهــا .ومـنــذ سـنــوات،
ّ
تـقــف بـلــديــة املــديـنــة عــاجــزة عــن حــل
هــذه املشكلة التي تــزداد استعصاء
ً
رغــم أن هناك تمويال جــاهـزًا إلقامة
محطة التكرير.

من اعتصام
«جنسيتي
حق لي
وألسرتي»
أمس
(مروان
طحطح)
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رياضة

رياضة
ّ
قضية

فيتشر

االستغناء عن لويس مشروع أزمة قد تصل إلى الفيفا
لم يكن أحد يتوقع أن
ّ
يتحول إستغناء نادي النجمة
عن العبه سيدريل لويس
إلى قضية كروية قد تجد
طريقها الى اإلتحاد الدولي
لكرة القدم .حتى يوم
الجمعة الماضي ،كانت
كل المعطيات تشير إلى أن
الفراق بين النادي والالعب
حصل بالتراضي ،حتى كانت
مقابلة الالعب السابق
الترينيدادي دايفيد ناكيد
عبر إذاعة البشائر ّ
اللبنانية.
ناكيد اتهم النادي بمخالفة
القانون وفسخ العقد
ّ
قانونية .الرواية
بطريقة غير
في النجمة مختلفة كليًا،
على صعيد دفع أموال
لالعب ولناكيد كعمولة.
تعقدت القضية ،وال شك أنها
ستأخذ مسارًا مختلفًا
عبد القادر سعد
مفاجأة كانت مقابلة الــاعــب السابق
وامل ــدرب الحالي دايفيد ناكيد .تحدث
ـن لـحــق بـلــويــس وال ــذي
األخ ـيــر عــن غ ـ ٍ
ت ـعـ ّـرض ملعاملة سيئة مــن قـبــل نــادي
النجمة ،ولــم يحصل على أي «قــرش»
مــن قـيـمــة ع ـقــده ،وج ــرى إخ ــراج ــه من
ال ـف ـنــدق بـطــريـقــة غـيــر الئ ـق ــة ،ول ــم يتم
إصـ ـ ــدار ب ـطــاقــة س ـفــر ل ــه ل ـل ـع ــودة الــى
ٌ ّ
كالم أكده ناكيد في اتصال مع
بالده.
«األخ ـب ــار» ،مـشــددًا على أن الــاعــب لم
يحصل على أي دوالر ،حتى إن مبلغ
العشرة آالف دوالر الــذي تلقاه ناكيد
لــم يكن عـمــولــة ،بــل مقابل عقد إعــارة
( )Loan Agreementمن النادي الذي
يـلـعــب ل ــه لــويــس ف ــي غ ــران ــادا .وأش ــار
ناكيد إلــى أنــه ذاهــب فــي املــوضــوع إلى

الـنـهــايــة لتحصيل ح ــق ال ــاع ــب ،وهــو
ً
ّ
سيتوجه أوال إلى االتحاد اللبناني لكرة
ال ـقــدم كـمــا تـنــص ال ـقــوانــن ،وف ــي حــال
ع ــدم ت ـجــاوب االت ـحــاد وع ــدم تحصيل
ح ــق ال ــاع ــب ،س ـي ـتــوجــه إل ــى االت ـح ــاد
الدولي «فيفا» مع كل ما يملك من أدلة
وم ـح ــادث ــات م ــع رئ ـيــس ال ـن ــادي أسـعــد
صقال.
فــي امل ـقــابــل ،تـشـيــر املـعـلــومــات ال ــى أن
نادي النجمة موقفه قوي في القضية.
ف ــال ـن ــادي ح ــن ت ـعــاقــد م ــع ال ــاع ــب لم
يـكــن ق ــد ش ــاه ــده ب ـتــاتــا ،وارت ـك ــز على
توصية من ناكيد الذي له خبرة طويلة،
وسبق أن جلب املهاجم الشهير إيرول
ماكفرالين إلى النجمة .لويس كان من
بــن جملة خ ـيــارات كــانــت أم ــام الـنــادي
فـ ــي فـ ـت ــرة مـ ــا بـ ــن الـ ــذهـ ــاب واإليـ ـ ـ ــاب،
لـكــن حـظــوظــه كــانــت ضئيلة نـظـرًا الــى
َ
بالعبني
قيمة عقده املرتفعة ،مقارنة
م ــن م ــوري ـت ــان ـي ــا وم ـ ــن غ ــان ــا .تـعـثــرت
املـ ـف ــاوض ــات م ــع ال ــاع ــب امل ــوري ـت ــان ــي
ن ـت ـي ـج ــة تـ ـع ــاق ــده مـ ــع نـ ـ ــاد جـ ــزائـ ــري،
واملشكلة القانونية التي واجهت الالعب
ال ـغــانــي ف ــي بـ ــاده م ــع وجـ ــود جـ ـ َ
ـوازي
سفر في حوزته ،وضعت النجمة أمام
خيارين ،هما لويس أو العب اإلصالح
ً
كــريـسـتــوفــر ال ــذي ك ــان ع ـقــده ضئيال
جدًا ،لكن إدارة النجمة فضلت التعاقد
م ــع ل ــوي ــس ،رغ ــم ع ـقــده الـكـبـيــر وال ــذي
ن ــاه ــز ال ـخ ـم ـســن ألـ ــف دوالر ،ب ـهــدف
تدعيم الصفوف فــي ال ــدوري والكأس
وكأس االتحاد اآلسيوي دون مشاهدة
الــاعــب (وهـ ــذا خـطــأ كـبـيــر مــن وجهة
نظر مــراقـبــن) .بعد التمارين والفترة
القصيرة التي شارك فيها الالعبّ ،
تبي
أن إمكاناته ضعيفة وبعكس ما قيل.
تقول املصادر ،إنه بعد نحو أسبوعني
على توقيعه مع النجمة وعدم مشاركته
بشكل كبير في املـبــاريــات ،كــان هناك
اتصال بني ناكيد ورئيس نادي النجمة
أس ـعــد ص ـقــال يـشـكــو فـيــه ّ
األول عــدم
إش ــراك العـبــه .كــان هـنــاك تــواصــل بني
صـقــال ومــديــره الفني مــوســى حجيج
ع ــن إم ـك ــان ـي ــة إش ـ ـ ــراك ال ــاع ــب أك ـث ــر،
فكان رد حجيج بــأن الالعب إمكاناته
م ـت ــواض ـع ــة ،وأن ـ ــه ال ي ـشــركــه حــرصــا
عـلــى ال ــاع ــب م ــن ان ـت ـق ــادات الـجـمـهــور

غادر سيدرل
لويس لبنان
(عدنان الحاج
علي)

يواجه النجمة إدعاءات
ناكيد بالوثائق واألرقام

وذل ــك بحسب امل ـصــادر .جــرى اعتبار
مباراة النجمة مع الوحدات األردني في
كأس االتحاد الفرصة األخيرة لالعب
قبل فسخ العقد مـعــه .لــويــس «رســب»
في االمتحان ُ األخـيــر ،وتقول مصادر
لألخبار إنــه أخ ــذ الـقــرار بفسخ العقد
مـعــه وج ــرى إب ــاغ نــاكـيــد بــاملــوضــوع،

حيث حضر الالعب الى مكتب صقال
وت ـل ـقــى ش ـي ـكــا بـقـيـمــة  6آالف دوالر
كــراتــب شهر واح ــد قـضــاه مــع النجمة
(من  23كانون الثاني حتى  23شباط)
حيث أبلغه صقال برأي الجهاز الفني.
أمـ ـ ٌـر ّ أجـ ــاب عـلـيــه لــويــس بــأنــه ل ــم يكن
يـتــوقــع بــأن مستوى ال ــدوري اللبناني
مرتفع بهذا الشكل ،مقارنة مع الدوري
في غرانادا ووعد بتطوير مستواه كي
يعود ويلعب مع النجمة في املستقبل.
جرى
وقام بتوقيع مخالصة مع النادي ّ
إعدادها باللغة اإلنكليزية ،بعدما وقع
على صورة الشيك الذي تلقاه (الوثائق
أصبحت موجودة لدى االتحاد) وغادر
إلى فندقه.
تقول املصادر إن الالعب بعدها لم يعد
يـجـيــب عـلــى ات ـص ــاالت مــديــرة ال ـنــادي
جمال الجردي لتسليمه بطاقة السفر
التي هي صادرة من لحظة التعاقد معه
ذهابًا وإيابًا من غرانادا ،حيث كان من
املـفـتــرض أن يـعــود فــي شهر حــزيــران
وجرى تقديم موعد عودته.
املفاجئ أن األمــور توترت بني النجمة
ون ــاك ـي ــد (وكـ ـي ــل الـ ــاعـ ــب) ،وت ـصــريــح
األخ ـي ــر ع ــن أن إدارة الـنـجـمــة أجـبــرت
ال ـ ــاع ـ ــب عـ ـل ــى الـ ـت ــوقـ ـي ــع عـ ـل ــى ورق ـ ــة
املخالصة.
وعلمت «األخ ـب ــار» أن صـقــال ّ
رد على
اتهام ناكيد ،وأكد أن إدارة النادي جاهزة
األوراق ،واإلثباتات التي
لتقديم جميع
ّ
تؤكد أن الالعب وقــع على كتاب إنهاء
ال ـع ـق ــد وامل ـخ ــال ـص ــة (Termination
ّ
موثق
 )Letterبكل طيب خاطر ،وهــو ّ
بالصوت وال ـصــورة .أمــا فــي مــا يتعلق
بـمـبـلــغ ال ـع ـش ــرة آالف دوالر ،فـتـقــول
املـصــادر إن الشيك ُح ـ ّـرر باسم ناكيد
كما أصـ ّـر األخير ،وليس باسم النادي
ال ـ ــذي ي ـق ــال إن امل ـب ـلــغ ل ــه م ـقــابــل عقد
اإلعارة .لكن مصادر ناكيد أشارت إلى
أنــه عمد الــى تحويل املبلغ إلــى الـنــادي
الــذي أرســل بريدًا إلكترونيًا الــى نادي
ّ
النجمة يؤكد فيه أنه تسلم املبلغ.
ال شك أن القضية تعقدت .ناكيد يبدو
واثقًا من موقفه وموقف العبه ،والنجمة
يـ ّ
ـرد بما يملك مــن وثــائــق ،وعليه فإن
األيام ستكشف تفاصيل القضية ،وما
إذا كانت ستصل إلى الفيفا.

الكرة اللبنانية

صراع الهروب من الهبوط يشتعل
انـ ـتـ ـه ــى األسـ ـ ـب ـ ــوع الـ ـث ــام ــن عـ ـش ــر مــن
ال ـ ــدوري الـلـبـنــانــي ل ـكــرة ال ـق ــدم بخلط
أوراق ك ـب ـي ــر ع ـل ــى ص ـع ـي ــد الـ ـص ــراع
ٍ
على الـهــروب مــن الهبوط الــى الــدرجــة
ال ـثــان ـيــة« .إح ـ ــدى» امل ــواج ـه ــات انتهت
بـفــوز للصفاء عـلــى طــرابـلــس (،)0 - 1
وشباب الساحل على الراسينغ (،)0-2
والبقاع على السالم زغرتا ( .)1-3ثالثة
انـ ـتـ ـص ــارات أش ـع ـل ــت صـ ـ ــراع ال ـه ــروب
رصيده الى  13نقطة
بعدما رفع البقاع
ً
في املركز األخـيــر ،بعيدأ نقطة واحــدة
عــن الــراسـيـنــغ ال ـح ــادي عـشــر برصيد
 14نقطة وب ـفــارق ه ــدف عــن طرابلس
العاشر .فوز البقاع ّ
جمد رصيد السالم
زغرتا عند  16نقطة في املركز التاسع
خـلــف الـتـضــامــن ص ــور الـثــامــن بـفــارق
األه ــداف .الصفاء والساحل تقدما في
ّ
سلم الترتيب حيث أصبح ّ
األول سابعًا
بـ  18نقطة والساحل سادسًا برصيد
19نقطة خلف الغازية الخامس ب ـ 20
نقطة .منطقة مشتعلة تمتد من املركز

الخامس وحتى الحادي عشر قبل أربع
مراحل على انتهاء الدوري.
ّ
«أم املعارك» في األسبوع الثامن عشر
بــن الــراسـيـنــغ وال ـســاحــل عـلــى ملعب
جــونـيــة ك ــان بطلها امل ـخ ـضــرم عباس
عـطــويّ .
سجل هــدفــن ،واحــد مــن ركلة
جــزاء كسبها حسن كــورانــي مــن العب
ال ــراس ـي ـن ــغ ح ـس ــن ط ـ ـحـ ــان ،وال ـث ــان ــي
بتمريرة مــن عبد الـعــزيــز ن ــداي .ثالث
نـقــاط غالية هــي أق ــرب الــى ســت نقاط
فــي ص ــراع ال ـه ــروب ،وضـعــت الساحل
حد ما.
في منطقة دافئة الى ٍ
ٌ
أمر انسحب على الصفاء بفوزه على
طرابلس بهدف حسني مهنا ،في حني
حصل البقاع على جرعة أوكسيجني
عالية بعد ثالثية في مرمى السالم
زغــرتــا ،سجلها داوودا ديـيـمــي ()2
وبابي ديالو ،في حني ّ
سجل للبقاع
أليكس بـطــرس .وه ــذا األس ـبــوع فاز
األن ـصــار عـلــى اإلخ ــاء األه ـلــي عاليه
بنتيجة ( 4ـ  )1بعد مباراة قدم فيها

يواصل
األنصار
عروضه
ّ
المميزة
(عدنان
الحاج علي)
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«األخضر» ً
أداء ّ
مميزًا.
آسـيــويــا ،يـخــوض ممثال لبنان العهد
والنجمة الـيــوم وغ ـدًا الـجــولــة الثانية
من الــدور األول ملسابقة كــأس االتحاد
اآلس ـي ــوي .فيلعب ال ـيــوم عـنــد الساعة
ال ـس ــاب ـع ــة مـ ـس ـ ً
ـاء ال ـن ـج ـمــة م ــع ضـيـفــه
الـجـيــش ال ـس ــوري عـلــى مـلـعــب املــديـنــة
الرياضية ضمن املجموعة األولــى .أما
العهد فيلعب غـدًا مع مضيفه املالكية
البحريني ضمن املجوعة الثالثة حيث
ّ
توجه أمس الى املنامة.
النجمة خسر فــي الجولة األول ــى أمــام
الــوحــدات األردن ــي ( ،)1-0وكذلك خسر
الع ـب ــه م ـح ـمــد ش ــاون ــا مل ـب ــارات ــن بعد
طـ ــرده ف ــي ال ـل ـق ــاء .م ــن جــان ـبــه ،ت ـعــادل
العهد أمام القادسية الكويتي من دون
أهـ ـ ـ ــداف ،وخ ـس ــر الع ـب ــه ح ـس ــن م ـنــذر
مباراة واحدة بعد طرده ،لكنه يستعيد
حـســن الــزيــن عـلــى ال ــورق بـعــد انتهاء
مدة إيقافه ،بشرط أن يكون قد تعافى
من إصابته.

ألسباب متشابهة!
غيابات بالجملة
ٍ

ّ
«شر اإلصابات» يرهق فرق الدوري
تنقسم اإلصابات
إلى نوعين:
اإلصابات المباشرة
وغير المباشرة
(عدنان الحاج
علي)

يكاد ال يخلو أي أسبوع من دون أن تخوض معظم فرق الدوري
اللبناني لكرة القدم مبارياتها وهي منقوصة من عناصر أساسيين،
وهو اإلصابات التي عصفت بهذه الفرق منذ
وذلك ٍ
لسبب رئيسي ّ
بداية مشوار البطولة ،وأثرت بال شك على نتائجها .إصابات متشابهة
ّ
تعج بها عيادات األطباء والمعالجين الفيزيائيين ،واألسباب التي
فرضت هذا الواقع هي مشتركة ومتشابهة إلى ٍّ
حد كبير
شربل ّ
كريم
منذ انطالق الدوري اللبناني ،وحتى
خ ــال ف ـت ــرة ال ـت ـح ـض ـيــرات لـلـمــوســم
الـجــديــدّ ،
عجت الـعـيــادات بالالعبني
امل ـ ـصـ ــابـ ــن .ل ـك ــن الـ ـت ــرك ـي ــز كـ ـ ــان فــي
مـ ــراحـ ــل عـ ـ ـ ّـدة ع ـل ــى ال ـن ـق ــص ال ــدائ ــم
فــي صـفــوف فــريــق الـعـهــد ،وه ــو أمــر
طبيعي كــون األخير هو بطل لبنان
وت ـصـ ّـدر الـ ــدوري الح ـقــا ،رغ ــم أن ــه لم
ـوف
ي ـخ ــض غ ــال ـب ــا املـ ـب ــاري ــات ب ـص ـفـ ٍ
مكتملة.
الكالم الذي تناول العهد بكثرة حول
ه ــذا امل ــوض ــوع ،تـجــاهــل رب ـمــا حــالــة
عـ ّ
ـامــة تعيشها كــل ف ــرق ال ـ ــدوري ،إذ
ّ
قاسم
تحولت اإلصابات الكثيرة إلى
ٍ
ّ
مشترك بينها .والالفت أكثر أن معظم
حــاالت اإلصابة كانت متشابهة بني
جون
الالعبني ،وهو أمر الحظه
ِ
املعال ّ
ال ـف ـ ُيــزيــائـ ّـيــون واألط ـ ـبـ ــاء ،وق ــد ح ــذر
َبعضهم األجهزة الفنية للفرق حول
هــذه املسألة ،طالبني منهم مراجعة
عامة للنظام الكروي والحياتي الذي
يعيشه الالعب يوميًا.
إذًا هـ ــي ق ـص ــة ل ـي ـســت طـ ــارئـ ــة عـلــى
اإلطالق ،بل لها خلفياتها وأسبابها
ً
ال ـع ــدي ــدة وال ــواض ـح ــة إجـ ـم ــاال ،وقــد
ـان ما
ب ـق ـيــت الـ ـف ــرق ع ــاج ــزة ف ــي مـ ـك ـ ٍ
ع ــن ت ـفــادي ـهــا ،بـفـعــل انـغـمــاسـهــا في
وجوانبه ،والواقع الذي
النظام العام ً
تعيش فيه عامة من دون أن تتمكن
ـروف ترتبط بأشياء
مــن تغييره لـظـ ٍ

خــارجــة أحيانًا عــن إرادت ـهــا ،ولــو أن
بــاإلمـكــان لــوم البعض منها بسبب
ما عاناه العبوها ،وتاليًا بسبب ما
عانته في املباريات بغياب عناصر
مهمة عـنـهــا ،أو حـتــى فــي التمارين
لفرق
حيث شهدت حصص تدريبية
ٍ
ً
ع ــددًا خ ـجــوال مــن الــاعـبــن ال يكفي
إلجراء مباراة تدريبية في ختامها.

اإلصابات المباشرة وغير المباشرة

وه ـ ـنـ ــا يـ ـج ــب الـ ـتـ ـف ــري ــق ب ـ ــن ن ــوع ـ ّـي ــة
اإلص ـ ــاب ـ ــات ،إذ هـ ـن ــاك ن ــوع ــان يـمـكــن
وضعهما في العنوان العريضّ :
األول
هو اإلصابات الناتجة من الحوادث أو
ما يمكن تسميته باإلصابات املباشرة
التي تحصل في املباريات أو التمارين،
على غ ــرار تلقي الـكــدمــات أو اإلصــابــة
ب ـك ـس ــور ،وهـ ــو الـ ـن ــوع ال ـ ــذي ال يمكن
ً
ـروف
ت ـفــاديــه أصـ ــا ألن ــه ن ــات ــج ًم ــن ظ ـ ٍ
ّ
طبيعية ترتبط باللعب أوال.
أمــا النوع الثاني فهو اإلصــابــات غير
امل ـب ــاش ــرة ،وامل ـق ـصــود بـهــا اإلص ــاب ــات
الـعـضـلـيــة ،ال ـتــي يــؤكــد امل ـعــال ـجــون أن
بــاإلم ـكــان تــدارك ـهــا ال ــى ح ـ ٍّـد كـبـيــر في
بشكل دقيق ومــدروس مع
حال العمل
ٍ
الالعبني ،بعيدًا من الوقوع في فخها،
علمًا بــأن هــذه اإلصــابــات كانت األكثر
ان ـت ـشــارًا ه ــذا امل ــوس ــم ،وتـشــابـهــت بني
حاالت كثيرة.
هذا الالعب أو ذاك في
ٍ
ويمكن التوقف بالتأكيد عند النوع
ال ـث ــان ــي حـ ـصـ ـرًا ،وذل ـ ــك ك ــون ــه ت ـحـ ّـول
ّ
أساسية للفرق اللبنانية
إلى مشكلة

والع ـب ـي ـهــا .وت ــدخ ــل أس ـب ــاب عـ ـ ّـدة في
هذا اإلطار ،منها سوء اإلعداد البدني
لــاعـبــن قـبــل امل ــوس ــم وخ ــال ــه ،إذ إن
فــرقــا عــدة ال تملك ُمـ ِـعـ ّـدًا بدنيًا حتى،
ومنها العهد بطل لبنان!
ووظ ـي ـفــة امل ـع ـ ّـد ال ـبــدنــي أســاس ـيــة بال
شك لناحية إبعاد الالعبني عن شبح
اإلص ـ ــاب ـ ــات ،إذ إن امل ـ ـ ــدرب امل ـخ ـتـ ّـص
ي ـع ـلــم ت ـمــامــا ح ـجــم الـ ـق ــدرة ال ـبــدنـ ّـيــة
ّ
والعضلية لكل العــب ،ويمكنه العمل
على تقوية الجوانب الضعيفة عنده
بحيث يصبح األخير قادرًا على ّ
الحد
مــن الـتـعــرض لــإصــابــة .وبـحـســب ما
ه ــو م ـع ـل ــوم ،ت ـع ـمــل الـ ـف ــرق امل ـت ـطــورة
حـ ــول ال ـع ــال ــم ع ـل ــى ت ـق ــوي ــة الــاع ـبــن
بدنيًا وعضليًا قبل بــدايــة كــل موسم
بهدف خلق قدرة ّ
تحمل كبيرة لديهم
ليتفادوا بالتالي ّ
شر اإلصابة.
ك ـم ــا أن الـ ــاعـ ــب ن ـف ـســه ي ـت ـح ـمــل فــي
مـ ـحـ ـط ــات عـ ـ ــدة مـ ـس ــؤولـ ـي ــة ت ـعــرضــه
لـ ــإصـ ــابـ ــات .وه ـ ـنـ ــا يـ ــدخـ ــل أسـ ـل ــوب
الحياة الخاص لالعب في هذا اإلطار،
أي س ــوء ال ـت ـغــذيــة وعـ ــدم تخصيص
ال ـ ــوق ـ ــت ال ـ ـكـ ــافـ ــي ل ـ ـلـ ــراحـ ــة ،وه ـ ـ ــو مــا

معظم حاالت اإلصابة
هذا الموسم كانت متشابهة
بين الالعبين

أوروب ـ ـ ـ ـ ــا يـ ـتـ ـع ــرض ــون ل ــإص ــاب ــة فــي
املباريات ال خالل التمارين ،إذ يدخل
ّ
التعرض
عامل إضافي يزيد من خطر
ل ــإص ــاب ــة وهـ ــو ع ــام ــل ال ـت ــوت ــر ال ــذي
يلتقي مع ارتفاع مستوى األدرينالني
في الجسم».
نـقــاط أخ ــرى مهمة بـهــذا الخصوص
ي ـض ـي ـف ـه ــا املـ ـع ــال ــج الـ ـفـ ـي ــزي ــائ ــي فــي
م ـن ـت ـخــب ل ـب ـن ــان إيـ ـل ــي م ـت ـنــي بـحـكــم
مـعــايـشـتــه ألبـ ــرز الع ـب ــي الـ ـ ــدوري في
األع ــوام األخـيــرة ،فيقول لــ«األخـبــار»،
«ال يفترض أن تكون نسبة اإلصابات
فــي الـتـمــاريــن مرتفعة ال ــى ه ــذا الـحـ ّـد
كما هي الحال في لبنان ،وهــذا األمر
يــأخــذنــا للحديث عــن نـقـطــةٍ إضافية
وهــي نوعية التمارين التي يجريها
الالعبون ،والتي تلعب دورًا رئيسًا في
ارتفاع نسبة اإلصابات أو انخفاضها
ف ــي ه ــذا ال ـفــريــق أو ذاك .ك ـمــا يــدخــل
أيضًا سبب أساسي آخر ،وهو الجهد
الذي يمارس على الالعب ،وخصوصًا
املميز ،إذ إن هــذا الـنــوع مــن الالعبني
مـحــدود فــي ال ـفــرق ،وبــالـتــالــي يعتمد
ع ـل ـي ـهــم املـ ــدربـ ــون أك ـث ــر م ــن غ ـيــرهــم،
ف ـي ـف ـت ـقــرون الـ ــى ال ــراح ــة ال ـت ــي تــؤمــن
ً
ح ـمــايــة ل ـل ـع ـضــات عـ ـ ـ ــادة» .وي ـتــابــع،
«حتى نوعية الحذاء وأرضية امللعب
لها دورها في هذا اإلطار وينتج منها
إصابات عضلية».

العالج الخاطئ
يـتـعــب الـعـضــل بـشـكـ ٍـل كـبـيــر ،فتظهر
اإلصابات العضلية بالدرجة األولــى.
ّ
ويـعــقــب املـعــالــج الـفـيــزيــائــي الــدكـتــور
أح ـمــد كـيــانــي عـلــى ه ــذه الـنـقـطــة في
ـث مــع «األخ ـبــار» بالقول« ،يجب
حــديـ ٍ
ت ـع ـم ـي ــم ثـ ـق ــاف ــة الـ ـحـ ـي ــاة ال ــري ــاض ـي ــة
الـصـحـيـحــة لــاعـبــن وال ـت ــي ال يمكن
للمدربني السيطرة عليها غالبًا .لذا
على الالعب أن يعرف أن عدم التزامه
بأمور أساسية يمكن أن
خارج امللعب
ٍ
يتسبب في إصابته».
ويـ ـش ــرح ك ـي ــان ــي ع ــن أسـ ـب ــاب ك ـثــرة
اإلصابات وتشابهها عبر إحصائية،
ف ـي ـق ــول إن « %80م ــن ال ــاع ـب ــن فــي

باختصار ،أكثر أنــواع اإلصابات غير
امل ـب ــاش ــرة ال ـت ــي ان ـت ـش ــرت لـ ــدى ال ـفــرق
اللبنانية كانت التمدد فــي العضالت
والتمزق في العضلة الخلفية للفخذ،
واإلص ــاب ــة فــي الـعـضـلــة الـضــامــة وفــي
ربلة الساق.
ويشدد املعالجان على أهمية العالج
الصحيح لعدم تجدد اإلصــابــة ،إذ إن
بـعــض الــاعـبــن يـلـجــأون ال ــى الحقن
(مثل الكوالجني) للعودة الى املالعب
ـت
ســريـعــا ،فـتـعــاوده اإلصــابــة بعد وقـ ٍ
قـصـيــر أو يـعـجــز ع ــن إك ـم ــال امل ـب ــاراة.
ولـلـمــدربــن دور فــي هــذا اإلط ــار ،فــإذا
كــان الــاعــب يستعجل عــودتــه تفاديًا

لخسارته مركزه األساسي أو للدخول
ضمن تشكيلة فريقه والحصول على
ً
لوقت
املـكــافــآت مـثــا ،حتى لــو ش ــارك
ٍ
ّ
قـلـيــل ،ف ــإن عـلــى املـ ــدرب الـتـنــبــه لـهــذه
املواضيع وعــدم اإلص ــرار على إشــراك
الع ـ ٍـب مـصــاب ألن ــه قــد يـخـســره لفترة
أط ـ ــول الح ـق ــا م ــع ع ــودت ــه الـ ــى دوامـ ــة
اإلصابة نفسها ،وقد ّ
عجت العيادات

بالعبني عانوا من هذه املشكلة خالل
املوسم الحالي.
كما يشير متني الــى أن «اإلصــابــة في
الــربــاط الصليبي انتشرت بكثرة هذا
املــوســم بسبب س ــوء أرض ـيــة املــاعــب،
وخصوصًا لالعبني عانوا منها على
امل ــاع ــب االصـطـنــاعـيــة بـسـبــب نوعية
هــذه األرضـيــة املـحـشـ ّـوة بالكاوتشوك
إلصابة
وحيث الخطورة أكبر بكثير
ً
ال ــاع ــب ب ــال ـت ــواء ف ــي ال ــرك ـب ــة ،م ـقــارنــة
بـمــاعــب الـعـشــب الـطـبـيـعــي» .ويختم،
«خالل وجودنا مع املنتخب في الفترة
األخيرة ،الحظنا تشابهًا في اإلصابات
ـدد من الالعبني ،على
التي نالت من عـ ٍ
غ ــرار االلـتـهــابــات فــي أوت ــار الـحــوض،
وال ـ ـتـ ــي لـ ــم ي ـش ـف ــوا م ـن ـهــا فـ ــي ال ـف ـتــرة
املفترضة للشفاء ،وذلك بسبب تلقيهم
العالجات بطريقة خاطئة».
بدوره ،يؤكد كيالني أن األخطر من كل
هذا «هو عدم التأكد من الشفاء تمامًا
ق ـب ــل املـ ـش ــارك ــة ف ــي ال ـل ـع ــب ،فـتـصـبــح
ـت الحق
مشكلة اإلصــابــة أكـبــر فــي وق ـ ٍ
وت ـهــدد مــوســم ال ــاع ــب ،إذ فــي بعض
ال ـحــاالت فــإن اإلصــابــات الـتــي تحتاج
الـ ــى  4أو  5أس ــاب ـي ــع ل ـل ـش ـف ــاء ،تـمـتــد
فترتها الى أكثر من شهرين».
إذًا هــي مشكلة عامة تبدأ مــن النظام
ال ـ ـف ـ ـنـ ــي الـ ـ ـع ـ ــام ال ـ ـت ـ ــي ت ـ ـغ ـ ــوص ف ـيــه
األنـ ــديـ ــة ،وتـ ـم ـ ّـر ب ــال ــاع ـب ــن أنـفـسـهــم
ث ــم بـمـعــالـجـيـهــم .لـكــن األك ـي ــد أن عــدم
ال ـ ـخـ ــروج مـ ــن ه ـ ــذا الـ ـنـ ـظ ــام وإح ـ ــداث
تغيير ع ــام عـلــى صعيد فـهــم الثقافة
الخاصة باإلصابات ،سيزيد من هذه
امل ـش ـك ـلــة ويـ ـض ـ ّـر ب ــال ـف ــرق والع ـب ـي ـهــا،
وت ــال ـي ــا بــامل ـن ـت ـخ ـبــات الــوط ـن ـيــة الـتــي
تحتاج إليهم وهــم بكامل إمكاناتهم
البدنية.
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رياضة

رياضة

كالشيو أعلن نادي روما اإليطالي ،نهاية األسبوع الماضي ،فسخ العقد بالتراضي مع مديره الرياضي اإلسباني «مونتشي» ،بعدما اعتبرت
اإلدارة أنه ٌ
المدرب اإليطالي المقال ،أوزيبيو دي فرانشيسكو .مرحلة انتقالية
جزء من تراجع أداء الفريق في الموسم الحالي ،إلى جانب
ّ
يمر فيها نادي «الذئاب» روما ،تبدأ برانييري ،ومن ثم بتوتي .األخير ،لطالما علقت جماهير األولمبيكو آمالها عليه ،ولكن هذه ّ
المرة
ّ
المهمة مختلفة ،والوضعية أكثر صعوبة ،هل يستطيع محقق المعجزة اإلنكليزية رانييري ،بمساعدة توتي ،إعادة روما إلى
الواجهة من جديد؟

حول العالم

مونتشي كان «كبش
المحرقة» في هذه
األزمة (أرشيف)

حسن رمضان
ّ
«أود أن أشـ ـك ــر ال ــرئـ ـي ــس ب ــال ــوت ــا،
والــاعـبــن واملــوظـفــن واإلدارة على
دعمهم لي ،أتمنى لروما كل النجاح
ف ـ ــي املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل» .ه ـ ـ ــذه كـ ــانـ ــت آخ ــر

كـلـمــات امل ــدي ــر الــريــاضــي اإلسـبــانــي
ل ـن ــادي ال ـعــاص ـمــة اإلي ـطــال ـيــة روم ــا،
قـبــل أن يعلن ال ـنــادي رسـمـيــا ،فسخ
الـعـقــد بــالـتــراضــي بينه وب ــن املــديــر
الــريــاضــي الـســابــق لـنــادي إشبيلية،
رومان رودريغيز فرديخو ،املعروف

توتي على خطى مالديني
إدارة نــادي العاصمة اإليطالية رومــا ،ترى أمــام أعينها مشروع عــودة نـ ٍـاد ناجح
ويسير على السكة الصحيحة .الـنــادي الـلــومـبــاردي مـيــان ،الـنــادي الــذي انفرد
باملركز الثالث اليوم في ترتيب الــدوري اإليطالي ،النادي الــذي عانى كثيرًا حتى
ّ
تمكن مدربه غاتوزو من الثبات على تشكيلة تعود بالنتائج اإليجابية املتكررة.
مشروع أميركي ـ ـ إيطالي ،مشابه نوعًا ما ملا في رومــا .لكن األخير يمر اليوم
بمحنة كبيرة .إقالة لدي فرانشيسكو ،وتعيني رانييري ،وفسخ عقد مونتشي،
كلها تغييرات تــدل على أن روم ــا ورئـيـســه بــالــوتــا يــريــدان تغيير كــل شــيء من
املاضي والبداية من جديد .كان لألسطورة اإليطالية باولو مالديني كلمات جميلة
قبل أن يأخذ منصبًا إداريــا مع ميالن ،حيث قــال« ،لن أدخــل في العمل اإلداري،
منتش بما
سوى عندما أشعر بأن هناك مشروعًا حقيقيًا» .ها هو اليوم مالديني
ٍ
ّ
يقدمه امليالن ،نتائج إيجابية ومسار صحيح يسير عليه غاتوزو وامليالن .اليوم،
ومع إقالة مونتشي ،سيتسلم القائد التاريخي لنادي روما ،اإليطالي فرانشيسكو
تــوتــي زم ــام األم ــور فــي مــا يتعلق بمنصب
املدير الرياضي ،وسيعاونه اإليطالي اآلخر،
فريدريك مــاســارا .مونتشي خــرج من روما
(ذك ــرت صحيفة «ذا صــن» اإلنـكـلـيــزيــة عن
توصل نادي آرسنال إلى اتفاق معه) ،وحل
مـكــانــه امل ـلــك ت ــوت ــي ،ول ـكــن األمـ ــور ال تسير
بــالـعــاطـفــة ،وبــاألس ـمــاء املـحـ ّـبـبــة للجماهير،
وفــي الــوقــت عينه ،ربـمــا تـكــون بــدايــة جديدة
لــرومــا تعيد الــزمــن الجميل ،ويـقــودهــا توتي
ورانـيـيــري كما فــي املــاضــي .على الجماهير
أن تنتظر.

بـ«مونتشي» .جــاء اإلعــان بعد يوم
واح ـ ـ ــد عـ ــن اإلعـ ـ ـ ــان األب ـ ـ ـ ــرز ،وال ـ ــذي
ق ـ ـضـ ــى بـ ــإقـ ــالـ ــة امل ـ ـ ـ ـ ــدرب اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي
أوزي ـ ـب ـ ـي ـ ــو دي ف ــرانـ ـشـ ـيـ ـسـ ـك ــو مــن
ّ
حقيقية ،أو
منصبه فــي روم ــا .أزم ــة
ربما هي مرحلة «تغيير جلد» ،يمر
ّ
بها النادي اإليطالي ،الذي تمكن من
الــوصــول إلــى ال ــدور نصف النهائي
مـ ــن ب ـط ــول ــة دوري أب ـ ـطـ ــال أوروب ـ ـ ــا
ّ
يتغير فــي أقل
املــوســم املــاضــي .فــأن
مــن  48ساعة كــل مــن امل ــدرب الحالي
للفريق ،إضافة إلى املدير الرياضي،
فهنا يجب وضــع عــامــات استفهام
كـبـيــرة ،عـلــى مــا ي ـحــدث داخ ــل منزل
الـ«جيالوروسي».
ّ
ح ـ ــدث مـ ــا لـ ــم ي ـك ــن م ـت ــوق ـع ــا ت ـم ــام ــا.
صحيح أن فريق العاصمة ،لم ّ
يقدم
ّ
حــتــى اآلن مــوس ـمــا ج ـي ـدًا ،ب ــل يمكن
وص ــف امل ــوس ــم ال ـحــالــي ل ــ«ال ــذئ ــاب»
بــالـسـيــئ .إال أن األمـ ـ ّـور وص ـلــت إلــى
أبعد ما يمكن أن يتوقعه أحد ،يخسر
روما مدربًا جيدًا ،ومديرًا رياضيًا ال
يقل جودة عن املدرب ،وكل ذلك بسبب
مباراتني فقط ،مباراتني حساستني
بالنسبة الى إدارة النادي وإلى رئيس
ال ـف ــري ــق األم ـي ــرك ــي ج ـي ـمــس بــالــوتــا.
ّ
خسارة مذلة تلقاها الفريق اإليطالي
م ــن جـ ـ ــاره ال ـ ـلـ ــدود الت ـس ـي ــو ،وال ـت ــي
انتهت بفوز نسور العاصمة بثالثة
أهــداف دورن رد في األوملبيكو .بعد
هذه املباراة ،يأتي اإلقصاء من بطولة
دوري أبطال أوروبــا على يد الفريق
ّ
ال ـبــرت ـغــالــي ب ــورت ــو ،ب ـعــدمــا تـمــكـنــت
«ال ـت ـن ــان ــن ال ـب ــرت ـغ ــال ـي ــة» م ــن حـســم
مــوقـعــة اإليـ ــاب ملصلحتهم بنتيجة
( ،)1-3بعدما انتهت بدورها موقعة
الـ ــذهـ ــاب ب ـف ــوز «ال ـ ــروم ـ ــان» بـهــدفــن

ّ
م ـقــابــل هـ ــدف وح ـي ــد .كــل ـهــا أح ـ ــداث،
ّ
سرعت من صياغة قــرارات مصيرية
ب ــال ـن ـس ـب ــة الـ ـ ــى ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي ،وتـ ـح ــديـ ـدًا
بالنسبة الى املوسم املقبل ،نظرًا الى
انـتـهــاء مــوســم روم ــا رسـمـيــا ،ويبقى
األم ــل الــوحـيــد وال ــذي يعتبر صعب
املنال إذا استمر النادي بهذا النسق
من ّالنتائج السلبية املتكررة ،والذي
يتمثل بالتأهل إلــى «التشامبيونز

النجاح الكبير الذي
حققه مونتشي في
إشبيلية اإلسباني لم
يحدث في روما

ل ـي ــغ» امل ــوس ــم امل ـق ـبــل (ي ـب ـت ـعــد روم ــا
بـ ـف ــارق  3ن ـق ــاط ع ــن ص ــاح ــب املــركــز
الــرابــع إنـتــر مـيــانــو) .مــا يـحــدث في
روم ــا ال ـيــوم ،يمكن إيـجــاد تبرير له،
وه ــو بـكــل بـســاطــة ،الـتـغـيـيــر املـتـكــرر
بنوعية وج ــودة الــاعـبــن مــع بداية
كل موسم .في املوسم املــاضــي ،وهو
املوسم الذي كاد فيه روما أن يحقق
املعجزة ،والوصول الى نهائي دوري
أبطال أوروبا ،لو لم يحرمه ليفربول
مـ ــن ذلـ ـ ـ ــك ،كـ ـ ــان فـ ــي رومـ ـ ـ ــا الع ـ ـبـ ــون،
صنعوا الفارق ،ووصلوا إلى مرحلة
م ـت ـقـ ّـدمــة م ــن دوري األبـ ـط ــال ،ولـكــن

ّ
هازارد يجنب ساري اإلحراج

أعاد ليفربول الفارق إلى نقطة
واحدة مع مانشستر سيتي
املتصدر ،بفوزه على ضيفه
بيرنلي ( )2-4في املرحلة
الثالثني من بطولة إنكلترا
لكرة القدم .وخاض ليفربول
اختبارًا ناجحًا قبل ثالثة أيام
على مواجهة مضيفه بايرن
ميونيخ األملاني في إياب ثمن
النهائي من دوري أبطال أوروبا،
علمًا بأن الفريقني تعادال
ذهابًا سلبًا في ليفربول .وكان
مانشستر سيتي حامل اللقب
املوسم املاضي قد تغلب
يوم السبت على واتفورد
( )1-3ليبتعد موقتًا بفارق
 4نقاط .ويجب على فريق
املدرب األملاني يورغن كلوب
ّ
أل يخسر في مبارياته املقبلة
في الدوري ،لكي يبقى في
املنافسة على اللقب.

ّ
روما «يغير جلده»
توتي ورانييري ورحلة محفوفة بالمخاطر!
أين هم اليوم؟ الكالم هنا عن كل من
حـ ــارس امل ــرم ــى ال ـب ــرازي ـل ــي ألـيـســون
بيكير ،وامل ـح ــارب البلجيكي رادج ــا
ناينغوالن والذي كان من بني أبرز ،إن
لم يكن أهم العب في روما في املواسم
الـثــاثــة املــاضـيــة .ألـيـســون ال ـيــوم في
لـيـفــربــول ،ي ـقــدم مــوسـمــا استثنائيًا
برفقة «الريدز» ،ناينغوالن في مكان
ل ــم ي ـتــأق ـلــم ف ـي ــه ح ـت ــى ال ـل ـح ـظ ــة ،فــي
ملعب لم يعتد أن يكون بني أسواره،
في «جوسيبي مياتزا» ،امللعب الذي
لم يكن «النينجا» متحمسًا حتى ألن
يرتدي القميص الخاص به.
مونتشي ،املدير الرياضي ،كان «كبش
ال ـف ــداء» فــي ه ــذه األزم ــة الـتــي م ـ ّـر بها
نادي العاصمة اإليطالية ،ولكن كيف؟
ذك ـ ـ ـ ــرت ص ـح ـي ـف ــة «غ ـ ــازيـ ـ ـت ـ ــا دي ـل ـل ــو
س ـ ـبـ ــورت» أن اإلسـ ـب ــان ــي مــون ـت ـشــي،
كــان لديه الكثير من النقاط الحسنة
لـ ــرومـ ــا فـ ــي ه ــات ــن ال ـس ـن ـت ــن ،حـيــث
أشـ ــادت بــاكـتـشــاف مــونـتـشــي الكبير
للموهبة اإليطالية نيكولو زانيولو
( 18عــامــا) ،وك ــل مــن الـتــركــي جنكيز
أوندر ،والشاب اإليطالي اآلخر بريان
كريستانتي ،حيث إن هؤالء الالعبني
ي ـقــدمــون مــوسـمــا مـمـيـزًا م ــع الـفــريــق
اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي .لـ ـك ــن فـ ــي الـ ــوقـ ــت ع ـي ـنــه،
وضعت الصحيفة األبرز في إيطاليا
عالمات استفهام على التعاقدات التي
ّ
تتمثل بكل من األرجنتيني خافيير
ب ــاس ـت ــوري ،الـظـهـيــر ال ـهــول ـنــدي ريــك
كــارســدورب ،الكرواتي الصغير انتي
كــوريـتــش ،اإلسـبــانــي إيـفــان ماركانو
وغيرهم من الالعبني الذين لم يتركوا
بصمتهم في تشكيلة ذئاب العاصمة.
ذك ـ ــرت «غ ــازيـ ـت ــا» أن مــون ـت ـشــي ،في
هاتني السنتني ،أعــاد للنادي مبالغ
كـبـيــرة مــن امل ــال ،وصـلــت ال ــى حــوالــى
 250مليون ي ــورو ،بعد بيع املصري
محمد ص ــاح ،والـبــرازيـلــي أليسون،
واألرجنتيني باريديس ،والهولندي
كـ ـيـ ـف ــن س ـ ـتـ ــروت ـ ـمـ ــان وغ ـ ـيـ ــرهـ ــم مــن
الالعبني ،لكن ،أضافت الصحيفة إن
النجاح الكبير الــذي حققه مونتشي
في إشبيلية ،لم يحدث في روما ،بل إن
النادي في مسار من سيئ إلى أسوأ.
وك ــأن بالصحيفة اإليـطــالـيــة األول ــى،
ت ـب ــرر قـ ــرار إدارة الـ ـن ــادي اإلي ـطــالــي،
ولكن في الوقت عينه ،هي حزينة على
أح ــد أب ــرز «الـكـشــافــن» فــي الـسـنــوات
األخـ ـي ــرة ،وت ـ ــراه ي ــرح ــل م ــن إيـطــالـيــا
مكسورًا ،هذا الشيء يمكن قراءته بني
سطور الصحيفة اإليطالية .مونتشي
يـحــب روم ــا ،حـيــث ق ــال بـعــدمــا جــاءه
العرض« ،لم أفكر ثانيتني في اتخاذ
قراري ،أنا أحب روما ،وسأفعل كل ما
بوسعي ملساعدة هذا النادي الكبير».
ُ
م ــون ـت ـش ــي طـ ـع ــن فـ ــي ظ ـ ـهـ ــره ،ت ـمــامــا
كـمــا طـعــن هــو نـفـســه روم ــا بطعنات
صـغـيــرة ،لـكــن ،األم ــر اتـجــه إل ــى أبعد
م ــا ك ــان مـتــوقـعــا ،روم ــا يــريــد تغيير
كــل ش ــيء .ذك ــرت «غــازي ـتــا» ،أن رومــا
يــريــد تغيير الـطــاقــم الـطـبــي للفريق
حتى ،إنها ثورة حقيقية من الرئيس
األميركي بالوتا ومــن إدارت ــه ،ولكن،
ه ــل ه ـ ــذه ال ـت ـغ ـي ـي ــرات تـ ـب ــدأ ب ــإع ــان
ك ــاودي ــو ران ـي ـي ــري م ــدرب ــا لـلـفــريــق؟
املــدرب الــذي فشل مع نانت الفرنسي
وفولهام اإلنكليزي ،وها هو يخوض
تـحــديــا جــدي ـدًا يتمثل بـقـيــادة فريقه
السابق روما.
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جنب الالعب البلجيكي إيدن هازار مدربه
في تشلسي ،ماوريتسيو ساري املزيد من
اإلحراج بإدراكه التعادل أمام ولفرهامبتون
في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع
على ملعب «ستامفورد بريدج» .وبعدما
سيطر على املباراة من البداية حتى
النهاية ،كاد تشلسي الذي كان يبحث
عن فوز خامس له تواليًا على صعيدي
الدوري املمتاز ومسابقة «يوروبا ليغ»
منذ خسارتيه القاسيتني ضد مانشستر
سيتي (صفر )6-في الدوري ومانشستر
يونايتد (صفر )2-على أرضه في الكأس،
أن يدفع ثمن الفرص الضائعة ،وبالتالي
تلقي هزيمته األولى في ملعبه أمام
ولفرهامبتون منذ  24آذار /مارس 1979
( 2-1في دوري الدرجة األولى سابقًا).

ّ
إنتر يقلص الفارق مع ميالن

تخطى إنتر ميالنو بصعوبة ضيفه
سبال بفوزه عليه بهدفني نظيفني في
املرحلة السابعة والعشرين من الدوري
اإليطالي لكرة القدم .ورفع إنتر رصيده
إلى  50نقطة وقلص الفارق إلى نقطة
واحدة مع جاره ميالن الثالث الذي تغلب
السبت على مضيفه كييفو فيرونا (-2
 ،)1فيما وقف رصيد سبال عند 23
نقطة في املركز السادس عشر .وقارع
سبال الذي تأسس عام  2013ويخوض
موسمه الثاني في دوري النخبة بعدما
أنهى األول على حافة العودة الى الدرجة
الثانية في املركز السابع عشر ،مضيفه
العريق وأحرجه قبل استضافته
إلنتراخت فرانكفورت األملاني الخميس
املقبل في إياب دور الـ  16من الدوري
األوروبي (يوروبا ليغ) ،بعد تعادله معه
سلبًا على أرضه.
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أفقيا
 -1شركة الطيران الرسمية األوسترالية – قشر وكشط –  -2زوجة هكتور الطروادي في
اإللياذة –  -3مجاهد إيطالي حارب في سبيل وحدة شبه الجزيرة –  -4رؤيا مستقبلية
ّ
– إبيض – سهل ونهر إيطالي –  -5مدينة فرنسية إحتلها العرب زمن الدولة األموية
– حجر كــريــم يشبه الــزبــرجــد لكنه أصـفــى منه –  -6إنتفاخ الجلد مــن ج ــراء صــدمــة –
مشروب غازي –  -7من األقرباء – منطقة جبلية شمال شرقي بوهيميا إحتلتها أملانيا
خالل الحرب العاملية الثانية –  -8خالف أكثر – طعم الحنظل –  -9جمهورية في أوروبا
الوسطى كانت جزءًا من تشيكوسلوفاكيا –  -10شركة طيران أملانية

عموديًا

 -1مغامر إيطالي من أشهر العشاق في التاريخ –  -2ضعف أو واحد باألجنبية –
هارب – بناء معقود بعضه الى بعض عادة يكون تحت األرض بحيث تنخفض
درجة الحرارة فيه في فصل الصيف –  -3نائب ووزير لبناني راحل –  -4نحرس
تحرك مشبوه – ّ
من بعيد ونالحظ كل ّ
عير بالكالم –  -5مدينة فرنسية – ُحب
– صلف وكبر –  -6جاهلني وغير متعلمني – إسم موصول –  -7عهد سالف –
ّ
ّ
كمطهر
طبي يستعمل
رابية أو تلة باألجنبية –  -8تعب وأعيا – مستحضر
للجروح – ّ
صوت الرصاص –  -9ملك هندي أهداه بيدبا الفيلسوف مقدمة كتاب
كليلة ودمنة –  -10ملكة مصرية شهيرة إنتحرت بعد معركة أكسيوم

أفقيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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مشاهير 3109

حلول الشبكة السابقة

 -1ماناغوا – رم –  -2ردودي – ينحت –  -3جلل – فرز – مح –  -4دب – ياسني –  -5سعر – سحاب
–  -6بم – تاج – جدي –  -7قميص – وا – مر –  -8رام الله –  -9جاط – ليبيات –  -10بحر خوارزم

حل الشبكة 3108

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

خارجيتها .أديــن
مــن أبــرز قـيــادات أملانيا الـنــازيــة ( )1946-1893ووزي ــر
ّ
بجرائم ضد اإلنسانية في محكمة نورنبرغ وأعدم .كان يتقن الفرنسية
واإلنكليزية
 = 8+2+4+5+6عاصمة عربية ■  = 7+10+11عاصمة أملانيا الغربية ■
 = 3+9+1بيت النار

حل الشبكة الماضية :فيروز كراوية

قال مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي
كيليان مبابيه إنه شعر بصدمة كبيرة بعد
خروج فريقه من الدور ثمن النهائي لدوري
أبطال أوروبا ،بعد خسارته على ملعبه أمام
مانشستر يونايتد اإلنكليزي ( )3-1في
مباراة اإلياب األربعاء املاضي .وقال مبابي
لبرنامج «تيلي فوت» على شبكة «تي أف
« ،»1لقد كنت مصدومًا .لم أتمكن من النوم
في تلك الليلة .األمر صعب ،بذلنا جهودًا
كبيرة للوصول الى هذه النقطة وقد خاب
أملنا .سنحاول أن ننهض من هذه الكبوة».
وتابع «كان امللعب مليئًا ملناسبة رائعة،
لكننا أفسدنا االحتفال .لم نكن نرغب في
إفسادها ،لكن هذا ما حصل».
وأكد مبابي بقاءه في صفوف نادي
العاصمة الفرنسية املوسم املقبل« ،أعتقد
بأني سأستمر هنا .هذا األمر مؤكد .مع
هذا الخروج وما خلقه من مشاكل ،ال
أريد أن أفاقم األمور من خالل وضعي
الشخصي ،وبالتالي األمور واضحة تمامًا
في هذا الشأن».
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العالم

العالم

على الغالف

13

اليمن

كاراكاس تواجه «حرب الظالم»:

انتهاء «فتنة حجور»...
و«التحالف» ينتقم بمذبحة جديدة

إلى المقاومة الشاملة!
لم تكتف الواليات
المتحدة األميركية
بإشعال ساحة الصراع
في فنزويال وتحويلها
إلى خطوط تماس
شعبية ،بل عمدت إلى
استهداف المنشآت
الكهربائية عبر السيطرة
الرقمي
على نظامها
ّ
وتعطيل جهاز التحكم
الذي
األوتوماتيكي ّ
يقوم بتغذية المولدات
ُوتوزيع الطاقة .هجوم
أرفق بتغريدة لوزير
الخارجية األميركي
مايك بومبيو ،قال
فيها« :فنزويال بال طعام
ودواء ،واليوم بال طاقة،
وبعدها بال مادورو»!

غوايدو :إلعالن
حالة الطوارئ
أعلن رئيس البرملان الفنزويلي،
غوايدو،
املعارض االنقالبي خوان
ّ
الذي ّ
نصب نفسه رئيسًا مؤقتًا
للبالد ،أنه سيطلب من البرملان
إعالن حالة الطوارئ ملواجهة الوضع
الناجم عن أزمة انقطاع الكهرباء.
وقال غوايدو إنه دعا إلى «دورة
استثنائية غدًا (اليوم اإلثنني)
للجمعية الوطنية (البرملان) التخاذ
إجراءات فورية بشأن املساعدات
اإلنسانية (األميركية)» ،مضيفًا
«سأطلب اإلثنني من الجمعية
الوطنية إعالن حالة الطوارئ إلتاحة
ّ
وحث
دخول املساعدة اإلنسانية».
أنصاره على مزيد من التحركات في
ّ
وتوجه إليهم بالقول« :لديكم
الشارع،
الحق بالنزول إلى الشارع ألن هذا
النظام يترك الفنزويليني يموتون.
أيها السادة في القوى األمنية ،حان
ّ
الوقت لتكفوا عن حماية الديكتاتور».
غوايدو الذي رأى في اتهام الرئيس
نيكوالس مادورو للواليات املتحدة
بالوقوف وراء قطع الكهرباء اتهامًا
«هوليووديًا»ّ ،
شدد على أن «النقص
في الصيانة» واالستثمارات هو
سبب هذا العطل .الجدير ذكره أن
أزمة انقطاع الكهرباء غير املسبوقة
التي تواجهها فنزويال ،أتت بعد
ساعات على دعوة غوايدو إلى
ّ
عصيان مدني ،وتؤكد السلطات أنها
ناجمة عن هجمات إلكترونية تقف
وراءها الواليات املتحدة.
(أ ف ب)

ّأدى استهداف حواسيب
محطات الكهرباء إلى شلل
شبه كامل في أكثر من 18
والية (أ ف ب)

فوز دو إيغواسو ــ علي فرحات
ي ـ ـبـ ــدو أن اشـ ـنـ ـط ــن ب ـ ـ ـ ــدأت ب ـت ـف ــري ــغ
خـطـطـهــا امل ـت ـع ــددة ال ـتــي أع ـلــن عنها
س ــابـ ـق ــا الـ ــرئ ـ ـيـ ــس دونـ ـ ــالـ ـ ــد تـ ــرامـ ــب،
واتـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــذت ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرارًا ب ـ ـ ـ ــإن ـ ـ ـ ــزال ع ـ ـقـ ــاب
ّ
ج ـم ــاع ــي ي ـش ـم ــل ك ـ ــل ال ـف ـن ــزوي ـل ـي ــن.
لكن «الـغـضــب» األمـيــركــي ال ــذي أطفأ

أنـ ــوار ك ــاراك ــاس يـشــي ب ــأن واشـنـطــن
ب ــدأت تـسـتـشـعــر ال ـي ــأس وال ـف ـشــل في
امللف الفنزويلي ،بعد رفــض الشعب
بـمــوالـيــه ومـعــارضـيــه تـقــديــم فــروض
ال ـطــاع ــة ال ـع ـم ـيــاء ،وص ـم ــود الـجـيــش
والـ ـتـ ـف ــاف ــه ح ـ ــول ال ــرئـ ـي ــس ال ـش ــرع ــي
نيكوالس مادورو.
ف ـ ـ ــي ال ـ ـخ ـ ــام ـ ــس م ـ ـ ــن آذار /م ـ ـ ــارس

انقطاع الكهرباء يقتل  15فنزويليًا
نقلت وكالة «فرانس برس» عن رئيس مجموعة «كوديفيدا» للرعاية الصحية،
فرانسيسكو فالنسيا ،أن املنظمة رصدت عددًا من حاالت الوفاة في فنزويال جراء
ّ
«سجلنا  15حالة وفاة ،بسبب نقص
انقطاع التيار الكهربائي .وأفاد فالنسيا بأنه
ّ
واثنتان في والية
الغسل الكلوي .تسع من حاالت الوفاة هذه مسجلة في والية زولياّ ،
تروخيو ،وأربع حاالت في مستشفى بيريز كارينيو في كاراكاس» .وحذر من أن «حالة
ّ
نتحدث عن
األشخاص الذين ُيعانون من الفشل الكلوي صعبة للغاية ،وحرجة .نحن
ّ
توقف  %95من وحدات غسل الكلى ،والتي ُيمكن أن تصل اآلن إلى  »100من ّ
جراء عدم
الكهرباء .وبحسب إفادة فالنسيا ،فإنه حتى «وحدات غسل الكلى القليلة التي
توافر
ّ
توجد فيها مولدات كهربائية ،أصبح من الصعب إعادة تشغيلها بسبب نقص الوقود»،
ً
فيما الخطر ّ
طفال ّ
يعولون على وحدة غسل الكلى
يهدد أرواح  10200مريض ،بينهم 48
ّ
املخصصة لألطفال في البالد ،وهم «لم يستطيعوا الخضوع لجلسات غسل
الوحيدة
كلى» الجمعة املاضي.
(أ ف ب)

الحالي ،أي بعد يوم واحد من عودته
االس ـت ـع ــراض ـي ــة إلـ ــى ك ـ ــاراك ـ ــاس ،دع ــا
رئـ ـي ــس امل ـ ـعـ ــارضـ ــة ،خ ـ ــوان غـ ــوايـ ــدو،
موظفي الـقـطــاع الـعــام إلــى العصيان
املـ ـ ـ ــدنـ ـ ـ ــي ووق ـ ـ ـ ـ ـ ــف كـ ـ ـ ــل نـ ـش ــاط ــاتـ ـه ــم
لـتـعـطـيــل ال ــدول ــة وخ ــدم ــات ـه ــا بـ َشـكــل
ْ
ّ
كــلــي .دع ــوة غــوايــدو الـتــي لــم تــلــق أي
ت ـفــاعــل م ــن امل ــوظ ـف ــن ك ــان ــت مـفــاجـئــة
حـ ـت ــى ملـ ـن ــاص ــري ــه الـ ــذيـ ــن اعـ ـت ــرض ــوا
عـلــى الـطــريـقــة ال ـتــي ت ــدار بـهــا معركة
ضــة
«إس ـقــاط م ـ ــادورو» .فخطة املـعــار ّ
ال تراعي مصالح الناس ،وال ما تبقى
من خدمات يحتاجون إليها للصمود
أمـ ــام أك ـب ــر األزمـ ـ ــات اإلن ـســان ـيــة الـتــي
تعيشها البالد.
لـ ــم يـ ـم ـ ّـر أكـ ـث ــر مـ ــن ي ــوم ــن ع ـل ــى ه ــذه
الدعوة حتى غرقت فنزويال في الظالم،
وتوقفت عجلة الحياة لساعات طويلة.
فاملستشفيات تأثرت بشكل كبير بعد
االنـقـطــاع املفاجئ للتيار الكهربائي،
ّ
لكن املولدات االحتياطية التي ُوضعت
ّ
تحسبًا ألي ط ــارئ حــالــت دون
أخـيـرًا
وقـ ـ ــوع الـ ـك ــارث ــة ال ـك ـب ــرى ف ــي ال ـق ـطــاع
الصحيّ .كما تأثر قطاع النقل بشكل
كبير ،وتوقفت حركة مترو كاراكاس،
وأق ـ ـف ـ ـلـ ــت م ـع ـظ ــم املـ ـ ـح ـ ــال الـ ـتـ ـج ــاري ــة
أبوابها .أما األخطر فكان ّ
تعرض جزء
كبير من مخزون الغذاء والدواء للتلف
بعد توقف ّ
البرادات الحافظة ،ما يشي
بولتون ّالــذي نقله
ـون
ـ
ج
بــأن مـشــروع
ُ
خوان غوايدو إلى الداخل نفذ من دون

الحاجة إلى العصيان املدني.
وعليه ،فــإن الئحة الـحــروب املتنوعة
على شعب فنزويال شملت هذه املرة
الـحــرب اإللـكـتــرونـيــة الـتــي استهدفت
ّ
حواسيب محطات الكهرباء ،وعطلت
قــدرت ـهــا عـلــى الـتـسـلــم وال ـت ــوزي ــع ،ما
أدى إلـ ــى ش ـلــل ش ـبــه ك ــام ــل ف ــي أكـثــر
مـ ــن  18والي ـ ـ ـ ــة ،أي حـ ــوالـ ــى  80فــي
امل ـئــة مــن األرا َضـ ــي الـفـنــزويـلـيــة .هــذه
َّ
الـحــرب التي نــظــر لها ،قبل وقوعها،
السيناتور األمـيــركــي مــاركــو روبـيــو،
ً
استدعت تحركًا عاجال من الحكومة
البوليفارية التي هرعت إلى محاولة
إص ـ ـ ـ ــاح األع ـ ـ ـطـ ـ ــال وإعـ ـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـتـ ـي ــار
الـ ـكـ ـه ــرب ــائ ــي ب ـش ـك ــل س ـ ــري ـ ــع .إال أن
الـهـجـمــات اإللـكـتــرونـيــة ت ـكــررت فجر
ال ـس ـب ــت الـ ـف ــائ ــت ،ح ـي ــث ك ــان ــت ف ــرق
الصيانة قد أنجزت القسم األكبر من

تراجعت نسبة
المشاركين في
تظاهرات المعارضة
السبت الفائت

اإلصالحات ،األمر الذي دعا الرئيس
ال ـ ـف ـ ـنـ ــزوي ـ ـلـ ــي ،ن ـ ـي ـ ـكـ ــوالس مـ ـ ـ ـ ــادورو،
إل ــى ت ـحــويــل خ ـطــابــه أمـ ــام ال ـح ـشــود
امل ـنــاصــرة ف ــي م ـيــرا ف ـلــوريــس ،وســط
كـ ــاراكـ ــاس ،ع ـصــر ال ـس ـب ــت ،لـلـحــديــث
عــن ال ـحــرب اإللـكـتــرونـيــة واسـتـهــداف
م ـعــامــل ال ـك ـه ــرب ــاء ،مـتـهـمــا ال ــوالي ــات
امل ـت ـحــدة بـشـكــل م ـبــاشــر ،ح ـيــث إنـهــا
الــوح ـيــدة ال ـتــي تـمـتـلــك ه ــذه التقنية
ال ـت ـخ ــري ـب ـي ــة .وت ـ ـ ّ
ـوع ـ ــد مـ ــن س ـ ّـم ــاه ــم
«ع ـم ــاء ال ــداخ ــل» بــالـعـقــاب الـشــديــد،
إذا ما أظهرت التحقيقات مشاركتهم
فــي أكـبــر هـجــوم إرهــابــي تـتـعـ ّـرض له
فـنــزويــا .م ــادورو وع ــد الفنزويليني
بــأن الـســاعــات املقبلة سـتـكــون كفيلة
ب ـص ـ ّـد هـ ــذا ال ـ ـعـ ــدوان وعـ ـ ــودة ال ـت ـيــار
ّ
ال ـك ـه ــرب ــائ ــي إل ـ ــى ك ـ ــل املـ ـ ــدن والـ ـق ــرى
الفنزويلية ،وأعلن املقاومة الشاملة
للمشروع األميركي في بالده.
عـ ـل ــى ال ـ ـجـ ــانـ ــب اآلخ ـ ـ ـ ـ ــر ،ك ـ ـ ــان خ ـ ــوان
غـ ـ ــوايـ ـ ــدو يـ ـه ـ ّـي ــئ مـ ـن ــاص ــري ــه ال ــذي ــن
احتشدوا في شــارع فيكتوريا ،وسط
ّ
ال ـع ــاص ـم ــة ،وي ــدع ــو ك ـ ــل امل ـع ــارض ــن
ل ـل ـتـ ّ
ـوجــه إل ــى ك ــاراك ــاس واالن ـض ـم ــام
ّ
إلـ ــى ال ـت ـح ــرك امل ـس ـت ـمــر ضـ ــد حـكــومــة
مـ ـ ـ ــادورو .دع ـ ــوة غ ــواي ــدو ت ــأت ــي بـعــد
تراجع نسبة املشاركني في تظاهرات
ال ـس ـبــت ال ـفــائــت ،م ـقــارنــة م ــع األعـ ــداد
الـتــي شــاركــت فــي  23كــانــون الثاني/
يناير املاضي .تراجع يعزوه مراقبون
إلى ّ
تخبط أداء املعارضة في الداخل،

وظـ ـ ـه ـ ــور زع ـي ـم ـه ــا كـ ـ ـ ـ ــأداة ت ـن ـف ـيــذيــة
مطيعة للواليات املتحدة ،باإلضافة
إلـ ـ ــى الـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات امل ـ ـت ـ ـهـ ـ ّـورة ال ـت ــي
أخافت قسمًا كبيرًا من الفنزويليني،
كالدعوة إلى تدخل عسكري خارجي
ف ــي ف ـنــزويــا ،وال ـع ـص ـيــان امل ــدن ــي في
املــؤسـســات الحكومية ،ومـحــاولــة ّ
زج
املــواط ـنــن ف ــي مــواج ـهــة م ـبــاشــرة مع
القوى األمنية من خالل اإلصرار على
إدخال حاويات املساعدات بالقوة.
تـ ـص ــريـ ـح ــات غ ـ ــواي ـ ــدو ومـ ـم ــارسـ ـت ــه
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ل ـ ــم تـ ـنـ ـت ــج تـ ــراج ـ ـعـ ــا فــي
ّ
شـعـبـيـتــه ف ـح ـس ــب ،ب ــل خ ـل ـقــت ت ــوت ـرًا
داخ ـ ــل أروق ـ ــة امل ـع ــارض ــة الـفـنــزويـلـيــة
التي بدأت تنظر إلى غوايدو كمراهق
س ـي ــاس ــي .وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن الـضـغــط
األميركي املستمر للحفاظ على وحدة
املـعــارضــة ،فــإن األي ــام املقبلة ستشهد
خـ ــروج ه ــذا الـ ـص ــراع إل ــى ال ـع ـلــن كما
ي ـقــول م ـصــدر إعــامــي واس ــع االط ــاع
ل ــ«األخ ـبــار» .ويــؤكــد املـصــدر أن قسمًا
كبيرًا من املعارضة بدأ يتحدث فعليًا
عن فشل غوايدو في إدارة هذه املرحلة.
ف ــالـ ـش ــاب امل ـت ـح ـ ّـم ــس ال ي ـم ـل ــك خ ـبــرة
سياسية ّ
تخوله النجاح في التواصل
م ــع امل ــؤس ـس ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة ،وال حـتــى
القطاعات املدنية املؤيدة مل ــادورو ،بل
استنزف رصيد املعارضة واستثمره
ف ــي خـ ـط ــوات غ ـي ــر م ـح ـســوبــة ارتـ ـ ـ ّـدت
على شعبيتها وصورتها في الخارج،
وأع ـطــت مل ــادورو زخـمــا داخـلـيــا يظهر

في ازدياد أعداد مناصريه في الداخل،
واتساع حلقة الحياديني الذين يئسوا
من املعارضة ومسارها التخريبي.
ويـ ـكـ ـش ــف امل ـ ـصـ ــدر عـ ــن بـ ـ ــدء م ـق ــارب ــة
امل ـ ـ ـعـ ـ ــارضـ ـ ــة امل ـ ـنـ ــاه ـ ـضـ ــة ل ـ ـغـ ــوايـ ــدو
مـ ــوضـ ــوع ال ـ ـحـ ــوار ال ــداخـ ـل ــي ب ـمــزيــد
م ــن االن ـف ـت ــاح ،وذلـ ــك سـ ـ ّـرًا ،خـشـيــة أن
تقطف واشنطن ثمار هــذه املواجهة،
وتعمد إلى إقصاء قسم من املعارضة
عــن املشهد ،وخصوصًا أن سياسات
ت ـ ــرام ـ ــب ت ـ ـفـ ــرض وص ـ ــاي ـ ــة مـ ـب ــاش ــرة
ع ـلــى ح ــرك ــة امل ـع ــارض ــة ف ــي ف ـنــزويــا،
وتـمـنـعـهــا حـتــى مــن مـنــاقـشــة األم ــور،
ُ
وت ّ
غيبها عن الكثير من القرارات .أمام
هــذا الــواقــع ،ينبئ املشهد الفنزويلي
بمزيد مــن التصعيد والـتــوتـيــر .لكن،
ومع استبعاد الخيار العسكري على
امل ــدى ال ـقــريــب ،تشير املـعـلــومــات إلــى
أن الصخب الحالي واملقبل سيشكل
أساسًا للمفاوضات التي قد تشهدها
ّ
املرحلة املقبلة .هــذا ما ملــح إليه وزير
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ـفـ ـن ــزويـ ـل ــي ،خ ــورخ ــي
أريازا ،الذي قال إن مؤامرات واشنطن
تساقطت الواحدة بعد األخرى ،وإنه ال
خيار إال الجلوس إلى طاولة الحوار.
استنتاج يــراه الـخـبــراء منطقيًا ،لكن
تــرامــب يـسـعــى إل ــى اس ـت ـنــزاف الــدولــة
واملعارضة على ّ
حد سواء ،واستنفاد
ّ
كــل أوراق املــواجـهــة ،وأهمها الضغط
على املؤسسة العسكرية عبر تسعير
حرب الجوع والظالم.

انتقم «التحالف» لفشله في
حسم «معركة حجور» بارتكاب
مجزرة جديدة ضد ّالمدنيين،
راح ضحيتها ما ال يقل عن
 23شخصًا .في هذا الوقت،
تمكنت القوات األمنية واللجان
الشعبية من تأمين المنطقة
وفتح طرقاتها ،في حين
تصاعدت االتهامات داخل
جبهة «التحالف»
صنعاء ــــ رشيد الحداد
ّ
تـمــكـنــت الـسـلـطــات األم ـن ـيــة ،مـسـنــودة
ب ــال ـل ـج ــان ال ـش ـع ـب ـيــة ،ف ـج ــر أم ـ ــس ،مــن
تأمني آخر منطقة من مناطق مديرية
كـشــر ف ــي مـحــافـظــة ح ـجــة ،ك ــان يــوجــد
فيها الـعـشــرات مــن املتمردين املــوالــن
لتحالف ال ـعــدوانَ ،
بمن فيهم عــدد من
قيادات التمرد .وأكــد مصدر أمني في
محافظة حـجــة ،ل ــ«األخ ـبــار»« ،انتهاء
ّ
فـ ـتـ ـن ــة كـ ـش ــر بـ ـشـ ـك ــل ك ـ ــام ـ ــل ،وتـ ـم ــك ــن
السلطات األمنية من فرض سيطرتها
على جميع قرى املديرية ،وفتح الطريق
َ
ال ـع ــام ال ــذي يــربــط مـحــافـظــتــي عـمــران
وحجة بعد دحر جيوب االنقالبيني من
منطقة العبسية (حجور) ومن سوقها
بالكامل خــال األي ــام املــاضـيــة» .ونفى
املصدر أن يكون رجــال األمــن واللجان
الشعبية قد أسروا أي عناصر تنتمي
إلى دول عربية ،مشيرًا إلى «استسالم
ال ـع ـش ــرات م ــن املـ ـغ ـ َّـرر ب ـهــم لـلـسـلـطــات
األمنية وتسليمهم أسلحتهم» .ولفت
إلى أن «السلطات األمنية واملحلية في
مـحــافـظــة حـجــة أت ــاح ــت فــرصــة كافية
لقطاع الطرق لتسليم أنفسهم والنزول
مــن ال ـج ـبــال مـقــابــل حـقــن ال ــدم ــاء ،لكن
املتمردين رفضوا الكثير من املبادرات
ُ
التي ق ِّدمت ،ومنها مبادرة السيد عبد
امللك الحوثي األسبوع الفائت».
ّ
وف ــي ظ ــل ت ـضــارب األن ـب ــاء عــن مصير
زعيم املسلحني ،الــذي وصفته وسائل
إع ـ ــام «ال ـت ـح ــال ــف» بـ ــ«ق ــائ ــد م ـقــاومــة
ح ـجــور» ،املــدعــو أبــو مسلم الــزعـكــري،

املنتمي إلــى التيار السلفي الجهادي
وأحد ّ
املقربني من نجل شقيق الرئيس
السابق طارق صالح ،وفي الوقت الذي
أع ـل ـنــت ف ـيــه وس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام املــوال ـيــة
للعدوان مقتله أثناء املواجهات ،نفت
م ـص ــادر م ـقـ ّـربــة مـنــه مـقـتـلــه ،قــائـلــة إن
ً
لكن مصادر
مصيره ّال يــزال مجهوالُ ،
أخــرى رجحت أن يكون قد قتل بغارة
لـ«التحالف» أثناء محاولته الفرار من
ًّ
املـعــركــة مستقل سـيــارة عسكرية .من
جـهـتـهــا ،تـحــدثــت م ـص ــادر م ـقـ ّـربــة من
حــزب «اإلص ــاح» عــن إصــابــة القيادي
ف ــي ال ـح ــزب عـلــي ف ــات ،وه ــو منافس
الـ ــزع ـ ـكـ ــري فـ ــي م ـع ــرك ــة حـ ـج ــور ال ـت ــي
اسـتـمـ ّـرت أكـثــر مــن  50يــومــا بمساندة
طائرات «التحالف».
وك ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـرد فـ ـع ــل عـ ـل ــى س ـ ـقـ ــوط رهـ ــانـ ــات
«ال ـت ـح ــال ــف» ف ــي ج ـب ـهــة ك ـش ــر ،وال ـتــي
ّ
زوده ــا بكميات ضخمة مــن األسلحة
ع ـبـّـر أك ـث ــر م ــن ع ـش ــرة إنـ ـ ــزاالت جــويــة،
شــنــت الـطــائــرات خــال الـســاعــات ال ــ48
امل ــاض ـي ــة عـ ـش ــرات ال ـ ـغ ـ ــارات ال ـج ــوي ــة،
مـسـتـهــدفــة م ـنــاطــق سـكـنـيــة وط ــرق ــات

أدت الغارات إلى ًتدمير
أكثر من  12منزال في
مديرية كشر

ومـ ـنـ ـش ــآت خ ــدمـ ـي ــة وأس ـ ـ ــواق ـ ـ ــا .وأكـ ــد
ال ـ ـنـ ــاطـ ــق بـ ــاسـ ــم وزارة الـ ـصـ ـح ــة فــي
صنعاء ،سيف الحاضري ،في تصريح
إلى «األخبار» ،مقتل  23مدنيًا ،بينهم
ع ــدد كـبـيــر ّم ــن ال ـن ـســاء واألطـ ـف ــال ،في
قـ ـص ــف مـ ـك ــث ــف اس ـ ـت ـ ـهـ ــدف عـ ـ ـ ــددًا مــن
املـ ـن ــازل ف ــي مـنـطـقــة م ـغــربــة ط ــان في
مــديــريــة كـشــر .وأوض ــح الـحــاضــري أن
الطائرات استهدفت املنطقة بأكثر من
ّ
واستمرت في التحليق
 30غارة جوية،
متعمدة إعاقة فرق اإلنقاذ في انتشال
الضحايا من تحت األنـقــاض ،مضيفًا
أن ال ـ ـ ـغـ ـ ــارات أدت إلـ ـ ــى ت ــدمـ ـي ــر أك ـث ــر

من أحد مخيمات النزوح في محافظات حجة (أ ف ب)

ً
مــن  12م ـن ــزال ف ــي املـنـطـقــة .ول ـفــت إلــى
ق ـي ــام ط ــائ ــرات ال ـ ـعـ ــدوان ،ظ ـهــر أم ــس،
باستهداف إح ــدى سـيــارات اإلسـعــاف
فــي منطقة ســوديــن فــي مديرية كشر،
وهــي فــي طريقها إلسـعــاف الجرحى،
ما أدى إلى تدميرها كليًا.
وكـ ــانـ ــت وزارة ال ـص ـح ــة فـ ــي ص ـن ـعــاء
ّ
ّ
حملت دول «التحالف» وداعميها «كل
التبعات القانونية واإلنـســانـيــة لهذه
الجريمة التي ترتقي إلى جريمة حرب
ّ
مركبة ،باستهداف اآلمنني واستهداف
وس ـي ـل ــة س ـ ـيـ ــارة إس ـ ـع ـ ــاف» ،وه ـ ــو مــا
ي ـج ـ ّـرم ــه ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي اإلن ـس ــان ــي.
وق ــال ــت إن «جــري ـمــة كـشــر تــرتـقــي إلــى
جريمة إبــادة ،بعدما ّ
تمت إبــادة ثالث
أســر كاملة تقريبًا» ،متوقعة «ارتـفــاع
ّ
حصيلة الضحايا» في ظل عدم تمكن
فــرق اإلنـقــاذ مــن إكـمــال رفــع األنـقــاض،
ج ــراء اسـتـمــرار ال ـغــارات الجوية حتى
ساعة متأخرة من مساء أمس.
إل ــى ذل ــك ،تـسـ ّـبــب حـســم جبهة حجور
لـ ـص ــال ــح «أن ـ ـ ـصـ ـ ــار ال ـ ـل ـ ــه» بـ ـخ ــاف ــات
ح ــادة بــن ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة املــوالـيــة
ل ـل ـع ــدوان ،وال ـت ــي ت ـبــادلــت االت ـهــامــات
ّ
بــامل ـســؤول ـيــة ع ــن ذلـ ــك .وشـ ــن ع ـشــرات
الناشطني املوالني لـ«التحالف» حملة
ض ـ ّـد «ح ـكــومــة ال ـشــرع ـيــة» ،واع ـت ـبــروا
سقوط جبهة كشر سقوطًا لها .وكانت
ت ـلــك االتـ ـه ــام ــات ت ـص ــاع ــدت األس ـب ــوع
ال ـفــائــت ب ـعــدمــا ع ـمــد «اإلص ـ ـ ــاح» إلــى
تـ ـص ــدي ــر رئ ـ ـيـ ــس فـ ــرعـ ــه ف ـ ــي م ــدي ــري ــة
كـشــر عـلــى ف ــات ك ــ«قــائــد لـلـمـقــاومــة»،
ومحاولة إقصاء القائد السلفي اآلخر
ّ
أب ــو مـسـلــم ال ــزع ـك ــري ،ف ــي ظ ــل وج ــود
اهتمام إماراتي باألخير .وتزامن ذلك
م ــع ص ــدور تــوجـيـهــات بـنـقــل ع ــدد من
ال ـك ـتــائــب ال ـع ـس ـكــريــة امل ــوال ـي ــة لـنــائــب
ال ــرئ ـي ــس امل ـن ـت ـه ـيــة والي ـ ـتـ ــه ،ال ـج ـن ــرال
ع ـ ـلـ ــي مـ ـحـ ـس ــن األح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــر ،م ـ ـ ــن وادي
حـضــرمــوت وامل ـهــرة إلــى جبهة عاهم،
بهدف التقدم باتجاه مديرية كشر في
محافظة حجة ،إال أن «اإلصالح» اعتبر
تــوجـيـهــات «الـتـحــالــف» عملية مـ ّ
ـدبــرة
من ِق َبل اإلمــارات إلحــال قــوات موالية
لها في وادي حضرموت ،ما أدى إلى
مـنــع ع ــدد مــن الـكـتــائــب العسكرية من
امل ــرور عبر منفذ الــوديـعــة الــرابــط بني
اليمن والسعودية.
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العالم

العالم

سوريا

فلسطين

«التحالف» يقصف الباغوز مجددًا
ّ

تيار العالول «ينتصر» :حكومة برأس «فتحاوي»

الرباط تتسلم مغاربة من «اإلدارة الذاتية» ...بمباركة أميركية
مع عودة النار إلى بلدة الباغوز،
افتتحت المغرب مسار إعادة مواطنيها
الموجودين في مناطق سيطرة «قوات
سوريا الديموقراطية» ،بعدما خرجوا
من عباءة «داعش» ،بدفع وتهليل
من واشنطن التي طالبت شركاءها في
«التحالف» بالسير على خطى المملكة
ّ
قـبــل أيـ ــام ف ـقــط ،لــخــص قــائــد الـقـيــادة
املركزية األميركية ،جوزف فوتيل ،ما
يجري في محيط بلدة الباغوز بالقول
«إن ما نشهده اليوم ليس استسالمًا
لتنظيم داعــش كمنظمة ،بــل هــو قــرار
محسوب (من قبل عناصره) للحفاظ
على سالمة أســرهــم وقــدراتـهــم» .هذه
الـجـمـلــة قــد ت ـكــون مـقــاربــة واقـعـيــة ملا
يجري على األرض ،مع عودة القصف
ّ
املـكــثــف لـطــائــرات «الـتـحــالــف الــدولــي»

ليندسي غراهام يزور
الجوالن المحتل
يــزور عضــو مجلــس الشــيوخ الجمهــوري
ليندســي غراهــام ،اليــوم ،الجانــب املحتــل مــن
هضبــة الجــوالن ،برفقــة رئيــس وزراء العــدو
اإلســرائيلي بنيامــن نتنياهــو ،فــي خطــوة
تســعى إلــى تكثيــف الضغــط النتــزاع اعتــراف
أميركــي بســيادة إســرائيل علــى الجــوالن املحتــل.
وأعلــن نتنياهــو أمــس هــذه الزيــارة فــي افتتــاح
االجتمــاع األســبوعي ملجلــس الــوزراءّ ،
معرفــا
غراهــام بأنــه «صديــق عظيــم إلســرائيل» .وتأتــي
الزيــارة بعدمــا جــال الســيناتور األميركــي مــرات
عديــدة فــي الشــمال الســوري ،حيــث تســيطر
«قــوات ســوريا الديموقراطيــة» ،كمــا لعــب دورًا
مهمــا فــي مفاوضــات بــاده ـ ـ املســتمرة حتــى
اآلن ـ ـ مــع أنقــرة فــي شــأن مصيــر شــرق الفــرات.
(األخبار)

ومــدف ـع ـي ـتـ ُـه ع ـلــى ال ـب ـل ــدة امل ـح ــاص ــرة،
ض ـم ــن م ــا أعـ ـل ــن أنـ ــه م ــرح ـل ــة ج ــدي ــدة
للعمليات الـعـسـكــريــة بـعــدمــا «رفــض
داعش االستسالم» .ورغم خروج آالف
املــدنـيــن واملـقــاتـلــن مــن داخ ــل «جيب
الـ ـخ ــاف ــة األخ ـ ـي ـ ــر» ،ال ت ـ ـ ــزال خ ـطــوط
ّ
الـتـنـظـيــم الــدفــاع ـيــة م ـتــأه ـبــة لـلـقـتــال،
وسـ ــط ت ــوق ــف ع ـم ـل ـيــات اإلجـ ـ ــاء منذ
الجمعة .وكما العادة ،يترك ّ«التحالف»
إع ـ ــان ع ـ ــودة املـ ـع ــارك وت ــوق ـف ـه ــا إلــى
«ق ــوات ســوريــا الــديـمــوقــراطـيــة» ،التي
تـجـهــد إلظ ـهــار ارت ـب ــاط ه ــذه العملية
بـ ــ«الـ ـح ــرص ع ـلــى س ــام ــة امل ــدن ـي ــن».
وهــو ما ال تعكسه كثافة الـغــارات وال
صــور الـنــازحــن على أط ــراف الباغوز
خ ــال الـفـتــرة املــاض ـيــة ،الــذيــن يعاني
قسم كبير منهم من إصابات بالغة.
ّ
وفي ظل غياب أي معلومات واضحة
حـ ــول امل ـ ــدى ال ــزم ـن ــي امل ـت ــوق ــع لحسم
ملف الباغوز ،وعدد ومصير املدنيني
وامل ـق ــات ـل ــن امل ــوج ــودي ــن داخـ ـل ــه ،كـمــا
النازحني منه ،احتفت «قــوات سوريا
الــديـمــوقــراطـيــة» بتسليمها ع ــددًا من
املواطنني املغاربة إلى سلطات بالدهم.
وبعد إعــان وزارة الداخلية املغربية
أن الـسـلـطــات ب ــاش ــرت أم ــس «تــرحـيــل
م ـج ـم ــوع ــة تـ ـض ــم ث ـم ــان ـي ــة م ــواط ـن ــن
مغاربة كــانــوا مــوجــوديــن فــي مناطق
الـ ـن ــزاع ف ــي س ــوري ــا» ،أع ـل ـنــت «ق ـســد»
أن عـمـلـيــة الـتـسـلـيــم ت ـ ّـم ــت «ف ــي إط ــار
تــوجـيـهــات اإلدارة الــذاتـيــة فــي شمال
س ــوري ــا وبــال ـت ـن ـس ـيــق م ــع ال ـح ـكــومــة
املغربية» .والالفت في التسليم أنه ّ
تم
من دون وجود اعتراف مغربي رسمي
ومـعـلــن بـ ّسـلـطــات «اإلدارة الــذات ـيــة»،
وهـ ــو ي ـم ــثــل خ ـط ّــوة ك ــان ــت ال ــوالي ــات
املـ ـتـ ـح ــدة قـ ــد حـ ــثـ ــت حـ ـلـ ـف ــاء ه ــا عـلــى
ّ
اتخاذها لحل أزمــة مقاتلي «داعــش»
غير الـســوريــن .وفــي غضون ساعات
ع ـلــى اإلعـ ـ ــان ،خ ــرج ب ـي ــان ع ــن وزارة
الخارجية األميركية يثني على خطوة
ّ
املغرب ،ويؤكد دروهــا الفاعل كعضو
فــي «الـتـحــالــف ال ــدول ــي» .وبـيـنـمــا بــدا
ال ـت ـح ــرك امل ـغ ــرب ــي م ــدف ــوع ــا بـتــوجـيــه
أميركي مسبقّ ،
صوب بيان الخارجية

«الفتحاوي»
انتهى الهجوم
ّ
على رامي الحمد الله بتخليه
عن قبول تشكيل حكومة
جديدة ،ليصير ّخارج الدائرة
الرسمية بعد ست سنوات
في رئاسة الوزراء ،ولتستعيد
«فتح» هذا المنصب بعدما
غاب عنها منذ زمن سالم
فياض في  ،2007ذاهبة نحو
حكومة «فصائلية» اسمًا،
«فتحاوية» واقعًا

مقاتلون في «قوات سوريا الديموقراطية» على أطراف الباغوز قبل أيام (أ ف ب)

األميركية على ضرورة اقتداء البلدان
بـ ــامل ـ ـغـ ــرب ،والـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى اسـ ـتـ ـع ــادة
مــواط ـن ـي ـهــا ال ـ ــذي ال ـت ـح ـق ــوا بـتـنـظـيــم
«داعش» ومحاكمتهم.
وفــي م ــوازاة عــودة الـنــار إلــى جبهات
الباغوز ،لم تسهم الخطوة الروسية
ـ ـ التركية املشتركة بتسيير دوريــات
مــراقـبــة على طــرفــي خـطــوط التماس
ف ــي مـحـيــط إدلـ ــب ،ف ــي تـخـفـيــف ح ـ ّـدة
التوتر ،إذ شهدت تلك املناطق قصفًا
ً
مـ ـتـ ـب ــادال تـ ــرافـ ــق مـ ــع غـ ـ ـ ــارات جــويــة
سورية وروسية على
نفذتها طائرات
َ
عدد من املواقع في ريفي حماة وإدلب

عادت الطائرات
الروسية إلى استهداف
مواقع داخل المنطقة
«المنزوعة السالح»

وأط ـ ــراف ري ــف ال ــاذق ـي ــة ف ــي امل ـحــور
املحاذي لجسر الشغور .وبينما بدت
مشاركة الجانب الروسي في الغارات
الجوية الفـتــة ،لغيابها خــال الفترة
املاضية ،أعلنت «هيئة تحرير الشام»،
عبر «وكــالــة إب ــاء» ،استهداف منطقة
مصياف بعدد مــن صــواريــخ «غــراد»
مــن مــواقــع داخ ــل املـنـطـقــة «املـنــزوعــة
ُ
السالح» .وتلت عودة النشاط الجوي
َ
الروسي إعالن تركيا ،أول من أمس ،أن
ّ
«لقاء سوتشي» األخير حيد العراقيل
امل ـفــروضــة عـلــى اسـتـخــدامـهــا املـجــال
الـجــوي فــي عفرين ،وأنــه جــرى بحث

ذلــك مع ملف الــدوريــات املشتركة مع
ّ
ك ــل م ــن روس ـي ــا وإي ـ ـ ــران .وبــال ـتــزامــن
مــع ت ـطــورات امل ـيــدان ،كشفت أوســاط
إعــام ـيــة م ـعــارضــة ع ــن ق ــرب انـعـقــاد
م ــؤت ـم ــر ب ــرع ــاي ــة الـ ـج ــان ــب ال ـت ــرك ــي،
ي ـضــم مـمـثـلــن ع ــن مـخـتـلــف أط ـيــاف
امل ـع ــارض ــة الـسـيــاسـيــة والـعـسـكــريــة،
ل ـب ـحــث مـسـتـقـبــل مـنـطـقــة إدلـ ـ ــب .وال
ينفصل االجتماع املرتقب عن سياق
العمل التركي الدؤوب إلخراج صيغة
ج ــدي ــدة ت ـمـ ّـهــد إلدارة «م ــدن ـي ــة» في
إدلب.
(األخبار)

محمد اشتية:
نسخة «فتحاوية» عن سالم فياض؟
محمــد اشــتية (الصــورة) ،مفــاوض ســابق
وأكاديمــي واقتصــادي .شــغل مناصــب
متعــددة فــي حركــة «فتــح» والســلطة
ُ
الفلســطينية ،إلــى أن انتخــب عــام 2009
عض ـوًا فــي «اللجنــة املركزيــة» للحركــة،
وأعيــد انتخابــه بهــذه الصفــة فــي .2016
اســم اشــتية بــرز قديمــا منــذ أن كان عضـوًا
فــي وفــد «منظمــة التحريــر» إلــى مفاوضات
مدريــد ومباحثــات واشــنطن واملفاوضــات
االقتصاديــة مــع إســرائيل ،ومنــذ البدايــة
بقــي اســمه مرتبطــا بـ«فتــح» ،علــى أنــه كان بعي ـدًا عــن املناكفــات السياســية ،حتــى فــي
عـ ّـز ســنوات االنقســام الداخلــي.
تتشــابه ســيرة اشــتية مــع رئيــس الحكومــة الســابق ســام فيــاض ،لجهــة أنــه شــخصية
اقتصاديــة ومقبولــة دوليــا وداخليــا إلــى حـ ّـد مــا ،لكــن األخيــر لــم يكــن مــن «فتــح» ،إذ
ّ
ترشــح فــي االنتخابــات التشــريعية مطلــع  2006علــى قائمــة «الطريــق الثالــث» التــي
يترأســها مــع النائبــة حنــان عشــراوي .وكان اشــتية قــد قــال ،فــي مقابلــة ســابقة مــع
«األخبــار» ،إن اتفــاق أوســلو هــو الــذي جعــل مدينــة القــدس «قضيــة تفاوضيــة ضمــن
قضايــا الحــل النهائــي» ،قبــل أن ينســف قــرار الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب،
االتفاقات الســابقة .لكنه ربط آنذاك مراجعة «أوســلو» بـ«منظمة التحرير» ،ال بالســلطة
التــي قــال إنهــا «تحولــت إلــى أداة تنفيذيــة تجمــع الضرائــب نهايــة الشــهر».
(األخبار ،األناضول)

ّ
نتنياهو يستعيد أنفاسه انتخابيًا ...ويهدد غزة

بغداد تستقبل روحاني اليوم :لسنا جزءًا من الحظر األميركي

جـ ـلـ ـس ــة ث ــانـ ـي ــة يـ ـعـ ـق ــده ــا الـ ـب ــرمل ــان
العراقي اليوم ،في فصله التشريعي
ال ـث ــان ــي ،ي ـغ ـيــب ع ـن ـهــا مـ ـج ــددًا أكـثــر
االس ـت ـح ـقــاقــات س ـخــونــة :اسـتـكـمــال
ـوزاري ــة
الـتـصــويــت عـلــى الـكــابـيـنــة ال ـ
ً
أوال ،ومناقشة مشروع القانون ُامل ّ
قدم
َ
م ــن ك ـت ـلــتــي «سـ ــائـ ــرون» و«ال ـف ـت ــح»،
والداعي إلى إخراج القوات األجنبية
من البالد ،ثانيًا« .الدائرة اإلعالمية
ال ـبــرملــان ـيــة» أشـ ـ ــارت إلـ ــى أن ج ــدول
أع ـ ـمـ ــال ال ـج ـل ـس ــة ال ـث ــان ـي ــة يـتـضـمــن
ق ـ ـ ــراءات أولـ ـي ــة ل ـع ــدد م ــن امل ـشــاريــع
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة ،فـ ــي وقـ ـ ــت تـ ـس ــود فـيــه
ُ
ست َّ
مرر
توقعات بأن «قوانني كثيرة

مـنــذ اللحظة األول ــى السـتـقــالــة حكومة
«الــوفــاق الــوطـنــي» فــي رام الـلــه ،وقبول
رئ ـي ــس ال ـس ـل ـطــة ،م ـح ـمــود ع ـب ــاس ،تلك
االس ـت ـق ــال ــة ،ان ـخ ـف ـضــت أس ـه ــم تـكـلـيــف
رئـيـسـهــا رام ــي الـحـمــد ال ـلــه فــي تشكيل
الحكومة «الفصائلية» املقبلة ،وخاصة
م ــع ال ـه ـجــوم «ال ـف ـت ـحــاوي» عـلـيــه ،فيما
ارتفع رصيد أسماء أخرى ،كان أبرزها:
م ـح ـمــد اش ـت ـي ــة (ك ـم ــا ك ـش ـفــت م ـص ــادر،
راج ـ ــع« :ف ـت ــح» ت ـب ــدأ م ـبــاح ـثــات تــألـيــف
حـكــومـتـهــا ...بــالـعـصــا والـ ـج ــزرة! الـعــدد
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أم ــس ،كــلــف عـبــاس اشـتـيــة ،وهــو عضو
«الـ ـلـ ـجـ ـن ــة املـ ــركـ ــزيـ ــة ل ـ ـف ـ ـتـ ــح» ،ت ـش ـك ـيــل
ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـج ــدي ــدة ب ـع ــد ن ـح ــو شـهــر
ونـ ـص ــف شـ ـه ــر مـ ــن اسـ ـتـ ـق ــال ــة ح ـكــومــة
ال ـح ـمــد الـ ـل ــه .وك ـ ــان أول م ــن أع ـل ــن هــذا
ال ـت ـك ـل ـي ــف عـ ـض ــو «امل ـ ــرك ـ ــزي ـ ــة» ،وزي ـ ــر
الـ ـش ــؤون امل ــدن ـي ــة ح ـســن ال ـش ـي ــخ ،عبر
صفحته على «تويتر» ،ثم أكدت الوكالة
الرسمية «وفــا» النبأ ،علمًا بــأن الشيخ
هــو مــن الفريق الــداعــم لترشيح اشتية،
ّ
املكون من نائب رئيس الحركة محمود
الـ ـع ــال ــول ،ورئـ ـي ــس ج ـه ــاز «امل ـخ ــاب ــرات
العامة» ماجد فرج ،وآخرين.
ه ــذه الـحـكــومــة ،الـتــي ك ــان واض ـحــا منذ
البداية أنها ستكون مملوكة لـ«فتح» ،ال
يبدو أن اشتية سينجح في ّ
ضم فصائل
إلـ ـيـ ـه ــا ،وخـ ــاصـ ــة «ال ـج ـب ـه ــة ال ـش ـع ـب ـيــة
لتحرير فـلـسـطــن» ،فيما يبقى الجهد
حاضرًا إلقناع «الجبهة الديموقراطية»،

م ـ ــع ض ـ ـم ـ ــان دخ ـ ـ ـ ـ ــول ف ـ ـصـ ــائـ ــل أخ ـ ــرى
صغيرة مــن «منظمة التحرير» وبضع
شخصيات مستقلة ،لكن غالبية الوزراء
ّ
سيكونون مــن ّ
حصة التنظيم املتحكم
بالسلطة.
ومنذ الخالف الكبير بني عباس والحمد
ال ـلــه مـنـتـصــف  ،2013ب ــرز اس ــم اشـتـيــة
ّ
ً
بديال قبل أن ُيحل ذلك الخالف ،كما أنه
بـقــي مـحــافـظــا عـلــى أس ـهــم عــالـيــة حتى
منتصف الـشـهــر املــاضــي (راج ــع الـعــدد
َ
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لدى القيادة «الفتحاوية» التي ال تريد
رئ ـيــس وزراء يـنــاكـفـهــا ف ــي ترتيباتها
للمرحلة التي تلي عباس .كذلك ،كشفت
«األخـ ـب ــار» مـنــذ ب ــداي ــة الـسـنــة الـجــاريــة
أن ع ـبــاس ح ـ ّـدد سـقـفــا زمـنـيــا للتكليف
وال ـت ـش ـك ـي ــل ق ـب ــل ن ـه ــاي ــة آذار /م ــارس
الجاري.

وبينما قال اشتية إن التكليف ّ
يشرفه،
وإنه سيعمل على التشاور مع الجميع
ـرت
ق ـب ــل ت ـق ــدي ــم أسـ ـم ــاء الـ ـ ـ ـ ــوزراء ،اع ـت ـبـ ً
«ح ـم ــاس» أن «تـشـكـيــل ع ـبــاس حـكــومــة
جــديــدة مــن دون تــوافــق وط ـنــي ،سلوك
تـفـ ّـرد وإق ـصــاء ،وه ــرب مــن استحقاقات
امل ـص ــال ـح ــة» ،مـع ـل ـنــة أن ـه ــا «ال تـعـتــرف
بـ ـه ــذه ال ـح ـك ــوم ــة االن ـف ـص ــال ـي ــة كــون ـهــا
خـ ـ ـ ــارج ال ـ ـتـ ــوافـ ــق ال ـ ــوط ـ ـن ـ ــي ...تـش ـك ـيــل
حكومة يتناقض تمامًا مع الحديث عن
االنتخابات التشريعية والرئاسية التي
وافقت عليها حماس في اللقاء األخير
مع حنا ناصر (رئيس لجنة االنتخابات
املركزية)» ،وهو موقف مقارب ملا أعلنته
فصائل أخرى في غزة.
فــي غـضــون ذل ــك ،أعـلــن وزي ــر امل ــال في
حكومة تسيير األعمال ،شكري بشارة،
أن الـ ـسـ ـلـ ـط ــة سـ ـتـ ـب ــدأ ص ـ ـ ــرف روات ـ ـ ــب

املــوظ ـفــن ع ــن ال ـش ـهــر امل ــاض ــي بنسبة
 ،%50م ـش ـي ـرًا إلـ ــى اتـ ـخ ــاذ «إج ـ ـ ــراءات
تقشفية بسبب اإلجراءات اإلسرائيلية»
األخ ـيــرة .وق ــال ب ـشــارة ،فــي مؤتمر في
رام الله وسط الضفة املحتلة أمس ،إن
وزارتـ ــه سـتـحــاول رف ــع نسبة الــرواتــب
خ ــال رم ـضــان وع ـيــد الـفـطــر إل ــى أكثر
من  ،%60لكنها «بحاجة إلى االقتراض
في األشهر املقبلة من  50إلى  60مليون
دوالر ...والتواصل مع البنوك العربية
واإلســامـيــة ،وكذلك الجامعة العربية
لتفعيل شبكة األمان العربية» .وبينما
أكـ ــد بـ ـش ــارة قـ ـ ــرار «وقـ ـ ــف الـتـعـيـيـنــات
وال ـ ـتـ ــرق ـ ـيـ ــات وال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاوات وت ـخ ـف ـيــف
النثريات وشراء العقارات» ،شدد على
أن «ص ــرف روات ــب األس ــرى والـشـهــداء
والجرحى مطلع الشهر الجاري يأتي
بــوص ـفــه م ــن ال ـث ــواب ــت» ،مـضـيـفــا« :لــن
نقبل أي خـصــومــات مــن االح ـتــال من
أمـ ـ ــوال امل ـق ــاص ــة دون ال ـتــدق ـيــق معنا
وبموافقتنا مسبقًا».
في سياق آخر ،وصل السفير القطري،
م ـح ـم ــد ال ـ ـع ـ ـمـ ــادي ،مـ ـس ــاء أم ـ ـ ــس ،إل ــى
غ ــزة مــن حــاجــز «بـيــت حــانــون ـ ـ ـ إي ــرز»
الخاضع للسيطرة اإلسرائيلية ،عقب
ي ــوم مــن م ـغــادرة نــائـبــه .وتــأتــي زي ــارة
العمادي بعدما جرى االتفاق على آلية
ج ــدي ــدة ل ـصــرف مـنـحــة ق ـطــريــة بقيمة
 100دوالر أم ـي ــرك ــي ل ــأس ــر ال ـف ـق ـيــرة
ف ــي الـ ـقـ ـط ــاع ،ب ـ ــدءًا م ــن م ـن ـت ـصــف ه ــذا
الشهر ،على أن يرتفع عدد األسر التي
ً
ستستفيد من املنحة إلى  130ألفًا بدال
من  50ألفًا.
ميدانيًا ،أعلنت وزارة الصحة استشهاد
سـ ــامـ ــة صـ ـ ــاح كـ ـع ــابـ ـن ــة ( 22ع ــام ــا)
ب ــرص ــاص ال ـع ــدو اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،صـبــاح
أم ــس ،عـلــى حــاجــز عـسـكــري فــي منطقة
غور األردن في أريحا ،فيما ادعت وسائل
اإلعـ ــام الـعـبــريــة أن ال ـش ــاب ك ــان يسير
ب ـص ــورة م ـســرعــة ،وت ـج ــاوز س ـي ــارة من
دون أن يمتثل ألوامر الجنود بالتوقف،
فأطلقوا الـنــار صــوبــه .إلــى ذل ــك ،اقتحم
 137مستوطنًا املسجد األقصى من باب
املغاربة أمس ،بحراسة مشددة من قوات
الـ ـع ــدو ،ف ــي وق ــت تـطـلــق ف ـيــه مـنـظـمــات
يهودية تحت مسمى «اتـحــاد منظمات
الهيكل» دعوات القتحام واسع للمسجد
الخميس املقبل.
(األخبار)

تقرير

العراق

يصل حسن روحاني ،اليوم ،إلى العاصمة
العراقية ،في زيارة تستمر ثالثة أيام .جدول
أعمال ٌ
زاخر باللقاءات مع المسؤولين
العراقيين ،والهدف تطوير العالقات
الثنائية ،يما يعكس سعي طهران إلى
االلتفاف على العقوبات األميركية ،من
خالل تعزيز تبادلها التجاري مع بغداد
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خ ــال ال ـف ـصــل الـتـشــريـعــي ال ـج ــاري،
من خالل التصويت على الكثير من
مـشــاريــع الـقــوانــن املـهـمــة ...بعضها
ّ ٌ
ـؤج ـ ــل م ـن ــذ ال ـ ـ ـ ـ ــدورات ال ـب ــرمل ــان ـي ــة
مــ
الـ ـس ــابـ ـق ــة» ،ك ـم ــا يـ ـق ــول ال ـن ــائ ــب عــن
«سائرون» عالء الربيعي.
م ــن ج ـه ـت ــه ،ت ـع ـ ّـه ــد رئـ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء
ع ـ ــادل ع ـبــد املـ ـه ــدي ،خـ ــال الـجـلـســة
األول ــى الـتــي عـقــدت السبت املــاضــي،
بــإطــاق حملة واسـعــة ضــد الفساد،
تستند إل ــى الـتـعــاون بــن السلطات
ال ـث ــاث (ال ـت ـشــري ـع ـيــة ،والـتـنـفـيــذيــة،
والـقـضــائـيــة) ،عبر «املـجـلــس األعلى
مل ـك ــاف ـح ــة ال ـ ـف ـ ـسـ ــاد» ،مـ ـن ـ ّـوه ــا ب ـب ــدء
حكومته بـ«تنفيذ الخطط الكفيلة
بـ ــاس ـ ـتـ ــرداد األمـ ـ ـ ـ ــوال املـ ـنـ ـه ــوب ــة فــي
الـ ـ ـخ ـ ــارج» .ودع ـ ــا خـ ــال كـلـمـتــه إلــى
«ت ـف ـع ـيــل امل ـج ـل ــس األعـ ـل ــى ملـكــافـحــة
الفساد» ،متحدثًا عن وجود أكثر من
 40عنوانًا ضمن «خــارطــة الفساد»،
أب ــرزه ــا :تـهــريــب الـنـفــط ،وال ـع ـقــارات،
واملـ ـن ــاف ــذ ال ـ ـحـ ــدوديـ ــة ،والـ ـجـ ـم ــارك،
واملكاتب االقتصادية في املؤسسات
وامل ـحــاف ـظــات والـ ـ ـ ــوزارات ،والـتـهــرب
الضريبي ،واألتاوات ،واملخدرات...
ف ـ ـ ــي غ ـ ـ ـضـ ـ ــون ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،ي ـ ـصـ ــل ال ـ ـيـ ــوم

ال ــرئ ـي ــس اإليـ ــرانـ ــي ح ـســن روح ــان ــي
إل ــى الـعــاصـمــة الـعــراقـيــة ب ـغ ــداد ،في
زي ــارة تستغرق ثــاثــة أي ــام ،وفــق ما
أعلنه رئيس «املكتب اإلعــامــي» في
الرئاسة اإليرانية برويز إسماعيلي،
ال ـ ـ ـ ـ ــذي أش ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ــى أن «روح ـ ـ ــان ـ ـ ــي
سـ ـيـ ـج ــري م ـ ـحـ ــادثـ ــات ثـ ـن ــائـ ـي ــة مــع
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة ب ــره ــم ص ــال ــح،
ورئيس الحكومة عادل عبد املهدي،
بشأن العالقات الثنائية ،والتعاون

ّ
يحل الرئيس اإليراني
ضيفًا على المرجع علي
السيستاني في النجف

شكر ظريف الحكومة العراقية على «عدم التزامها» بالعقوبات األميركية (األناضول)

اإلقليمي بني إيران والعراق» ،مضيفًا
أن «وفـ ـ َـدي الـبـلــديــن سيبحثان آخــر
األوضاع بشأن االتفاقات والتعاون،
ً
فـضــا عــن الـفــرص الـجــديــدة لتنمية
العالقات وترسيخها بني البلدين».
وت ـ ـطـ ـ ّـرق إس ـم ــاع ـي ـل ــي إل ـ ــى بــرنــامــج
روح ــان ــي ،والـ ــذي يـتـضـ ّـمــن ل ـقـ ً
ـاء مع
رئيس البرملان وأعضائه ،واملشاركة
ف ـ ــي امل ـل ـت ـق ــى ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري ب ـم ـش ــارك ــة
القطاعات الحكومية والخاصة في
الـبـلــديــن ،وال ـل ـقــاء بـكـبــار املـســؤولــن
ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق ـ ـ ـيـ ـ ــن وع ـ ـ ـ ـ ـ ــدد مـ ـ ـ ــن الـ ـنـ ـخ ــب
ً
السياسية واالجتماعية ،فضال عن
اللقاء مع املرجع الديني آية الله علي
السيستاني ،في مدينة النجف».
وف ـ ــي سـ ـي ــاق رس ـ ــم م ــام ــح الـ ــزيـ ــارة
امل ــرت ـق ـب ــة ،ش ـ ـ ّـدد ب ــره ــم ص ــال ــح على
ً
أهمية زيارة روحاني ،آمال أن «تكون
محطة مهمة لتعمیق العالقات ،بما
في ذلك األمور االقتصادیة واألمنية
وال ـس ـيــاس ـيــة» .وف ــي تـصــريـحــه أمــام
مجموعة مــن الصحافيني العاملني
ف ــي وس ــائ ــل إعـ ــام إي ــران ـي ــة ،ق ــال إن
«العراق لن يكون جــزءًا من منظومة
الـحـظــر األمـيــركــي األحـ ــادي الجانب
ضـ ّـد إي ــران» ،مـشـ ّـددًا على أن الـعــراق

«س ـي ـب ــذل قـ ـص ــارى جـ ـه ــده لـخـفــض
األض ـ ـ ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـتـ ــي ي ـل ـح ـق ـه ــا ال ـح ـظ ــر
بالشعب اإلي ــران ــي» .واعـتـبــر صالح
أن «امل ـن ـط ـقــة ب ـحــاجــة إل ــى مـنـظــومــة
اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة وس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة وأمـ ـنـ ـي ــة
ج ــدي ــدة» ،معتبرًا أن ه ــذه املنظومة
«لــن تتبلور مــن دون إي ــران ،كما أن
مكانة تركيا ودول املنطقة األخــرى
مـهـمــة ج ـ ّـدًا فــي ه ــذه املـنـظــومــة ،وأن
مكانة العراق املركزية تستوجب أن
يكون في قلب هذا املحور».
وتـ ـمـ ـهـ ـيـ ـدًا لـ ـ ـل ـ ــزي ـ ــارة ،وص ـ ـ ــل وزي ـ ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة اإليـ ــرانـ ــي م ـح ـمــد ج ــواد
ظ ــري ــف ،م ـســاء ال ـس ـبــت ،إل ــى ب ـغــداد،
حـ ـي ــث شـ ـك ــر الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـع ــراقـ ـي ــة
ع ـلــى «عـ ــدم ال ـت ــزام ـه ــا» بــالـعـقــوبــات
ً
األميركية ضـ ّـد ط ـهــران ،قــائــا خالل
مؤتمر صحافي مع نظيره العراقي
مـحـمــد ع ـلــي ال ـح ـك ـيــم ،إن «الـبـلــديــن
داعمان ألمن املنطقة ،ونحن سعداء
ل ــوج ــود ت ـق ــارب شــديــد ب ـي ـن ـنــا» ،في
حني أشار الحكيم إلى أن املباحثات
نــاقـشــت «مـلـفــات زراع ـيــة وصناعية
وص ـح ـيــة ،إض ــاف ــة إل ــى مـســألــة منح
التأشيرات في أيام الزيارات».
(األخبار)

ع ــاد معسكر الـيـمــن اإلســرائـيـلــي إل ــى ت ـصـ ّـدر املشهد
االنتخابي ،بما يتيح لهً ،
بناء على نتائج آخر استطالع
للرأي ،تأليف الحكومة املقبلة .ومع أن املسافة الفاصلة
عــن الـتــاســع مــن نـيـســان /أبــريــل املـقـبــل طــويـلــة نسبيًا،
وأن األرق ــام قابلة للتغير فــي هــذا االت ـجــاه أو ذاك ،إال
أن الــواضــح حتى اآلن أن ال ـفــروق بــن ائـتــاف حكومة
بنيامني نتنياهو ومنافسيه قليلة ،ما يسمح بحدوث
مفاجآت ،أو الفوز بفارق بسيط.
وبعد احتواء مفاعيل إعالن الئحة االتهام ـ ـ غير النهائية
ـ ـ بحق نتنياهو ،أظهر أحد استطالعات الرأي أن تكتل
«أزرق أبيض» ،برئاسة بيني غانتس ،سيحصل على 31
مقعدًا ،بينما ُيفترض أن يحصل حزب «الليكود» على
 ،28و«العمل» على  ،10بينما سيحصل تحالف أحزاب
اليمني املتطرف على  8مقاعد .في املقابلُ ،يفترض أن
ّ
يحصل كل من «اليمني الجديد» و«يهدوت هتوراة» على
ّ
 7مقاعد ،وحــركــة «ش ــاس» على  ،5فيما يحصل كل
من تحالف «املوحدة والتجمع» و«ميرتس» و«كوالنو»
ّ
عـلــى  .4أم ــا حــركــة «مــوشـيــه فيغلني» فستتمكن من
تجاوز نسبة الحسم والحصول على  4مقاعد .والالفت
أن االستطالع نفسه ذكــر أن حــزب «إســرائـيــل بيتنا»،
ّ
برئاسة أفيغدور ليبرمان ،لن يتمكن من تجاوز نسبة
الحسم ،واألمر نفسه ينسحب على حركة «جيشير».
وعلى افتراض تحقق هذه النتائج ،فسيتمكن «الليكود»

م ــن إعـ ــادة تـشـكـيــل االئ ـت ــاف ال ـحــالــي ال ــذي ق ــد يصل
إلــى  63مـقـعـدًا ،بــل سيكون مــن الصعب عــدم تكليف
نتنياهو بتأليف الحكومة .أما السيناريو األصعب ،فهو
ّ
أل يتمكن االئـتــاف الحالي من تحقيق الغالبية ،وفي
ّ
الوقت نفسه أل يتمكن غانتس ـ ـ عبر تحالفاته بعيدًا
مــن األحـ ــزاب الـعــربـيــة ـ ـ مــن تــألـيــف حـكــومــة ،وه ــذا هو
ّ
املرجح .وفي هذه الحالة ،سيضطر الطرفان إلى تأليف
حكومة وح ــدة ،لكن محور التجاذب سيتركز حينئذ
على رئاسة الحكومة.
ـواز ،ارتـفـعــت درج ــة الـتــوتــر عـلــى ال ـحــدود
عـلــى خــط مـ ـ ٍ
مــع قطاع غــزة .وفــي ضــوء تــواصــل الرسائل املتبادلة،
ّ
وج ــه نتنياهو تـهــديـدًا إل ــى حــركــة «ح ـم ــاس» ،ق ــال فيه
إنه رغم الحديث عن أن «اإلرهــاب ينفذه مارقون ،لكن

هامش مناورة
نتنياهو عشية االنتخابات
ّ
«ضيق للغاية»

ً
ذلك ال يعفي حماس» ،مضيفًا« :سمعت أقــواال عن أن
عملية واسعة ليست في الحسبان( ،لكنني) أقــول :ال
تـخـتـبــرونــا» .م ــع ذل ــك ،ت ـســود ت ـقــديــرات فــي إســرائـيــل
مفادها أن هامش مناورة نتنياهو عشية االنتخابات
ّ
ّ
«ضيق للغاية» ،خصوصًا في ما يتعلق بإعادة جثث
جنوده الذين تحتجزهم املقاومة الفلسطينية.
فــي هــذه األج ــواء ،يسعى الــوفــد املـصــري للتوصل إلى
تفاهمات أساسية تسهم في تهدئة الطرفني« :حماس
ال ـت ــي ت ــري ــد ال ـح ـص ــول ع ـلــى ت ـس ـهـيــات ف ــي الـحـصــار
الخانق بعد عام على إطالق مسيرات العودة ،ونتنياهو
ّ
ويتعرض
الــذي تشكل غــزة نقطة ضعفه االنتخابية،
لالنتقاد بسببها من اليمني واليسار» .في ضوء ذلك،
ّ
هو معني بالحفاظ على الوضع القائم ،على األقل حتى
االنتخابات ،من دون قرارات كبيرة أو تخفيف للحصار،
وأيضًا من دون ّ
تورط عسكري.
ّ
مــن جهة أخــرى ،حــذر رئيس جهاز «الـشــابــاك» ،نــداف
أرغـمــان ،من انهيار السلطة في أعقاب اقتطاع رواتــب
األسـ ــرى وال ـش ـهــداء مــن أمـ ــوال ال ـضــرائــب (امل ـقـ ّ
ـاصــة).
وت ـح ــدث ــت ت ـق ــاري ــر إع ــام ـي ــة إس ــرائ ـي ـل ـي ــة ع ــن ت ــزاي ــد
االنتقادات في «الشاباك» والجيش للمستوى السياسي،
على خلفية قرار «املجلس الوزاري املصغر» (الكابينت)
اقتطاع الرواتب.
(األخبار)
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ّ
عودة بوتفليقة :نحو حل الحكومة وتأجيل االنتخابات؟

ال تبدو رحلة الرئيس عبد العزيز
بوتفليقة العالجية ،املنتهية أمس،
كسابقاتها .أسـبــوعــان أمضاهما
ال ـ ـ ــرج ـ ـ ــل ف ـ ـ ــي أح ـ ـ ـ ــد م ـس ـت ـش ـف ـي ــات
س ـ ــويـ ـ ـس ـ ــرا ،دخ ـ ـ ــل خ ــالـ ـهـ ـم ــا ب ـلــد
املـلـيــون شهيد مرحلة جــديــدة ،قد
تـنـتـهــي إلـ ــى تـغـيـيــر وجـ ــه ال ـن ـظــام
امل ـس ـت ـمـ ّـر ف ــي ال ـح ـكــم م ـنــذ عـشــريــن
ع ـ ـ ــام ـ ـ ــا .ع ـ ـ ـ ـ ــودة الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ،وسـ ــط
اح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات مـ ـسـ ـتـ ـم ــرة ت ــرف ــض
ال ـع ـه ــدة «الـ ـتـ ـس ــوي ــة» ،امل ـخ ـت ـصــرة
ب ـ ـعـ ــام بـ ـع ــد إجـ ـ ـ ـ ــراء االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
املـقـ ّـررة الشهر املقبل ،تبدو خطوة
جديدة على طريق كرسي الرئاسة،
وتمسكًا بالترشح لعهدة خامسة.
وبــالـتــالــي ،يـتــوقــع ان ــدالع مــوجــات
أك ـب ــر م ــن االح ـت ـج ــاج ــات املـطــالـبــة
بـتـغـيـيــر ال ـن ـظــام ال ـس ـيــاســي ،ال ــذي
يـ ـع ــان ــي مـ ــن الـ ـجـ ـم ــود مـ ـن ــذ ح ــرب
االس ـت ـقــال عــن فــرنـســا ع ــام ،1962
والتي كان بوتفليقة أحد أبطالها.
لكن تأكيد حليف الرئيس ّ
املقرب،
رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس أرك ـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـج ـ ـيـ ــش أحـ ـم ــد
قــايــد ص ــال ــح ،أم ــس ،بــال ـتــزامــن مع
ع ــودة األول ،أن الـجـيــش والشعب
ال ـ ـجـ ــزائـ ــريـ ــن يـ ـتـ ـق ــاسـ ـم ــان «ذات

الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــم» ،وت ـج ـم ـع ـه ـم ــا «الـ ـنـ ـظ ــرة
املـسـتـقـبـلـيــة الـ ــواحـ ــدة» ،م ــن شــأنــه
ت ـع ــزي ــز س ـي ـن ــاري ــوات أخ ـ ـ ــرى ،ك ــان
بـعــض وســائــل اإلعـ ــام الـجــزائــريــة
ق ـ ــد ت ـ ـحـ ــدث عـ ـنـ ـه ــا ،وه ـ ـ ــي إج ـ ـ ــراء
ت ـغ ـي ـيــر ح ـك ــوم ــي واسـ ـ ــع وتــأج ـيــل
االنتخابات ،في خطوة من املرجح
أن ُي ـس ـت ـب ـع ــد ب ـم ــوج ـب ـه ــا رئ ـي ــس
ال ــوزراء أحمد أويـحـيــى ،الــذي أثــار
ب ــدوره استفزاز املتظاهرين ،عقب
تحذيره من إمكانية تكرار النموذج
السوري.
وف ـ ـ ــي إط ـ ـ ـ ــار األس ـ ـ ـمـ ـ ــاء املـ ـط ــروح ــة
لخالفة أويحيى ،يتقدم اسما وزير
الداخلية نــور الدين بــدوي ،ووزيــر
الـ ــدولـ ــة امل ـس ـت ـش ــار ل ـ ــدى ال ــرئ ـي ــس
رمطان لعمامرة ،الذي يمتلك شبكة
عالقات خارجية واسعة ،وكان برز
حينما استدعاه بوتفليقة األسبوع
املـ ــاضـ ــي إل ـ ــى ج ـن ـي ــف ،ل ـل ـت ـفــاوض
حــول إمكانية املضي فــي الخطوة،
الـ ـت ــي ال تـ ـخ ــرج عـ ــن إط ـ ـ ــار صـ ــراع
أقـطــاب الـنـظــام ،بــن فــريــق الرئيس
وأويـ ـحـ ـي ــى ،الـ ـ ــذي ي ـس ـت ـعــد ل ـطــرح
ً
نفسه بديال جاهزًا لبوتفليقة.
(األخبار)

المتحدث باسم «تجمع المهنيين السودانيين»

صالح شعيب
اس ـ ـت ـ ـطـ ــاع «تـ ـجـ ـم ــع املـ ـهـ ـنـ ـي ــن ال ـ ـسـ ــودان ـ ـيـ ــن»
امل ـ ـ ـعـ ـ ــارض ،الـ ـ ـ ــذي ي ـ ـقـ ــود االح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات ضــد
الرئيس عمر البشير ،نيل ثقة شريحة واسعة
مــن الـشـبــاب الـســودانــي خــال فـتــرة وجـيــزة ،ثم
ّ
تمكن مــن توحيد قــوى املعارضة املوقعة على
«م ـي ـث ــاق ال ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـيــر» ،رغ ــم خــافــاتـهــا
الـسـيــاسـيــة ،م ــا دف ــع الـحـكــومــة إل ــى الـتـصــويــب
ع ـل ـيــه ،وات ـهــامــه ب ــإث ــارة ال ـفــوضــى وال ـت ـخــريــب،
ت ـ ــوازي ـ ــا مـ ــع مـ ـح ــاوالتـ ـه ــا اسـ ـتـ ـم ــال ــة ال ـش ـب ــاب
وتحييدهم عما قــالــت إنــه «تــآمــر» مــن الـخــارج
«ل ـت ــرك ـي ــع ال ـ ـ ـسـ ـ ــودان» .وسـ ــط ال ـغ ـم ــوض ال ــذي
يكتنف «الـتـجـمــع» ،حملت «األخ ـب ــار» عــامــات
اس ـت ـف ـه ــام ك ـث ـي ــرة تـ ـ ــدور ح ــول ــه إل ـ ــى امل ـت ـحــدث
باسمه ،املقيم في الواليات املتحدة األميركية،
صالح شعيب ،وخرجت بالحوار اآلتي.

كلمة صالح المقرب من الرئيس مؤشر على تعاطف قادة الجيش مع المحتجين (أ ف ب)

ّ
َ
بوتفليقة يخاطب شعب الجزائر؟ هذا ردنا على من كتب الرسائل
سامية مباركي
ّ
ث ـمــة ل ـح ـظــات ف ــارق ــة ف ــي ح ـي ــاة كـ ــل أم ــة،
موعد مع تلك اللحظات في
والجزائر على ٌ
هــذه األي ــام .جمعة تليها جمعة والـشــارع
مـكــانــه .م ـئــات آالف ال ـجــزائــريــن خــرجــوا
لــأسـبــوع الـثــالــث لـيـقــولــوا ال لعبد العزيز
بوتفليقة وللعهدة الخامسة .مئات اآلالف
ب ــل امل ــاي ــن ،بـحـســب ت ـقــديــرات صحيفة
«الوطن» الجزائرية املستقلة ،مألوا شوارع
العاصمة ومدنًا أخرى في جمعة الكرامة.
م ـطــال ـب ـهــم ت ـت ـع ـ ّـدى م ـج ــرد رفـ ــض والي ــة
جديدة لرئيس غائب لم ّ
شعبه منذ
يحدث
َ
ّ
ْ
ست سنوات ،إلى َرحيل نظام كامل أحكم
ّ
كاألخطبوط أرجــلــه حــول مـقــدرات البالد
ومصير العباد.
مقابل هذا ،شاهدنا ما يشبه الهروب إلى
األمــام من جانب السلطة ،وإص ــرارًا على
االستخفاف بالعقول ،واستفزازًا ملشاعر
 42مليون جــزائــري وكــرامـتـهــم .أب ــرز ما
ّميز هــذا الهروب هو اللحظات السريالية
الـ ـث ــاث ال ـت ــي عــاش ـت ـهــا الـ ـب ــاد األس ـب ــوع
املاضي .أوالهــا كان اإلصــرار على تقديم
ملف الترشح لوالية خامسة ،رغم الرفض
الشعبي القاطع ،بعدما راهن البعض على
إمـكــانـيــة ع ــدم اإلقـ ــدام عـلــى ه ــذه الـخـطــوة،
وخـصــوصــا أن الــرئـيــس املنتهية واليـتــه
كان ال يزال حينها غير موجود في البالد.
وم ــا ع ــزز ه ــذا األم ــل املـسـتـحـيــل ،الــورقــة
الـصــادرة عن املجلس الدستوري صباح
ال ـثــالــث م ــن آذار /م ـ ــارس ،وال ـت ــي ضـ ّـمــت
أسماء املرشحني لالنتخابات ،باستثناء
بوتفليقة.
الـلـحـظــة الـســريــالـيــة الـثــانـيــة ال ـتــي تجافي
العقل واملـنـطــق ،هــي الــرســالــة الـتــي قرأها
عـبــد الـغـنــي زع ــان ،مــديــر حملة الرئيس
الجزائري ،على أنها من بوتفليقة نفسه.
في تلك الرسالة ،إشادة باملسيرات املطا ِلبة
بــال ـت ـغ ـي ـيــر ،وت ـع ـ ّـه ــد بـتـنـظـيــم ان ـت ـخــابــات
مسبقة حــال الـفــوز باالستحقاق املقبل،
مــع وع ــد بـعــدم الـتــرشــح (لــواليــة ســادســة
ه ــذه امل ـ ــرة!) ،وبــاالن ـس ـحــاب م ــن املـشـهــد

كيف نقرأ تلك اللحظات؟

ً
أوال :يـبــدو أن الــرســالــة لــم تصل بعد إلى
السلطة ،وفوق هذا كله نجد إصرارًا غريبًا
على اإلهانة واالستفزاز بحق املاليني .إذ
كـيــف ُي ـق ـ ّـدم مـلــف تــرشــح رئـيــس مريض
ُ
عــاجــز حـتــى ع ــن ال ـك ــام؟ واألن ـك ــى تـقــرأ
خـطــابــات يـ َ
ـوهــم الـشـعــب بــأنـهــا مــن زعيم
ُ
تفيد تقارير بتدهور حالته الصحية؟ إذا
لم يكن هذا استخفافًا بالعقول وضحكًا
على الذقون ،فماذا يكون إذًا؟
ً
ثــان ـيــا :لـنـفــرض ج ــدال أن الــرســال ـتــن من
بــوتـفـلـيـقــة ش ـخ ـص ـيــا ،وإن كـ ــان املـنـطــق
وال ــواق ــع ي ـق ــوالن غ ـيــر ذلـ ــك .ال ــرج ــل َيـعــد
باالنسحاب بعد عــام مــن الـفــوز بالوالية
الخامسة ،وبالتغيير وبتعديل الدستور،
وكــأنــه يــريــد أن ي ـقــول أن ــا مــن أق ــرر متى
أرح ــل ،ولـيــس ال ـشــارع ال ــذي يـفــرض ّ
علي
يضمن ذلك؟ أليس بوتفليقة
الرحيل .من
َ ْ
نفسه من وعد وأخلف؟ أليس هو من قال
يومًا وهو في ّ
عز عافيته« :طاب جناننا»
ـدس)،
(بــال ـعــام ـيــة ال ـشــرق ـيــة اسـ ـت ــوى الـ ـع ـ ّ
وإن جيل الثورة قد كبر وعليه أن يسلم
املشعل ،ثم وجدنا املعني ّ
يعدل الدستور
حتى يبقى في الحكم إلى ما شاء الله ،إلى
أن وصل إلى تلك الحالة الصحية التي هو
فيها ،ومع ذلك ال يريد الرحيل كأي رئيس
انتهت واليته وقدرته على العطاء؟
إن السلطة بمثل هذه التصرفات ال تريد
ّ
ليستمر
إال شراء الوقت ،وترتيب األمـ ّـور
الحال على ما هو عليه من تكلس وجمود

حاوره
أشرف محمد

• انشغالنا األساسي هو إسقاط النظام بمعزل ّ
عما سيليه
ٍ
• قرارات البشير األخيرة فشلت في محاصرة الثورة
• االحتجاجات لم تنحسر وتكسب أرضيات دعم جديدة

مقالة

الـسـيــاســي ،إضــافــة إل ــى تـعـهــدات ّ
تخص
تعديل الدستور ومسائل أخرى.
بعدها ،جــاءت اللحظة السريالية الثالثة.
رسالة ثانية من بوتفليقة عشية االحتفال
بـيــوم امل ــرأة الـعــاملــي ،قرأتها وزي ــرة البريد
واالت ـ ـصـ ــاالت ال ـج ــزائ ــري ــة ه ـ ُـدى ف ــرع ــون،
يحيي فيها الرئيس الغائب امل ّ
ّ
غيب املــرأة
ّ
َّ
الجزائرية في عيدها ،ويحذر ِممن سماهم
ّ
املندسني فــي املسيرات السلمية ،ويدعو
إلـ ــى «ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى االسـ ـتـ ـق ــرار لـلـتـفــرغ
لالستمرار في معركة البناء» كما قال.
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ّ
وفـســاد وشـبــاب عاطل مــن العمل يتطلع
إل ــى م ــوج الـبـحــر لـيــأخــذه بـعـيـدًا ،فــإمــا أن
يـغــرق أو يـصــل إل ــى أرض غــريـبــة ليلقى
ً
مصيرًا مجهوال في انتظاره .لقد فات أوان
كلمته.
الحلول الترقيعية ،ألن الشعب قال
ّ
الجزائريون يريدون التغيير الجذري بكل
مــا يعنيه ذلــك .والتغيير ال يعني سحب
الـتــرشــح أو تأجيل االنـتـخــابــات ،ألن ذلك
ي ـص ـ ّـب ف ــي خ ــان ــة ش ـ ــراء ال ــوق ــت أي ـض ــا.
التغيير هو في انسحاب الوجوه واألحزاب
واملـنـظـمــات الـتــي أحـكـمــت قبضتها على
الـبــاد سياسيًا واقـتـصــاديــا واجتماعيًا
طوال العشرين سنة املاضية .وأول هؤالء
ح ــزب «ج ـب ـهــة ال ـت ـحــريــر ال ــوط ـن ــي» ال ــذي
أس ــاء م ــن حـكـمــوه إل ــى تــاري ـخــه ،وح ــزب
«التجمع الوطني الديموقراطي» برئاسة
رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء أح ـم ــد أوي ـح ـي ــى .وهـمــا
الحزبان اللذان مارسا سياسة الكراسي
املوسيقية في الحكومة والبرملان منذ عام
.1999
الـتـغـيـيــر ي ـع ـنــي أي ـض ــا اب ـت ـع ــاد األح ـ ــزاب
االنتهازية ّ الصغيرة التي قبلت أن تقوم
بــدور املحلل لسياسات مرتجلة وظاملة.
ي ـجــب إفـ ـس ــاح املـ ـج ــال ل ــوج ــوه وتـ ـي ــارات
سياسية جــديــدة لــم تـغــرق فــي مستنقع
الفساد واملحسوبية ،وال ّ
هم لها إال بناء
الــوطــن وخــدمــة الـشـعــب .والـجــزائــر حتمًا

مهمة القوات
المسلحة أسمى من
تساهم في بقاء
أن َ َ
سلطة لفظها الشعب

ل ـي ـســت عـ ــاق ـ ـرًا ،فـ ـ ــاألرض الـ ـت ــي أن ـج ـبــت
الـجـيــل ال ــذي فـ ّـجــر ال ـثــورة املـجـيــدة ق ــادرة
ع ـل ــى أن ت ـع ـطـ َـي أك ـث ــر وأك ـ ـثـ ــر .الـتـغـيـيــر
يعني محاسبة رجال األعمال الفاسدين
والنقابيني املنتفعني الذين لم يدافعوا يومًا
عن حقوق العمال ،والقضاء على سرطان
الفساد الذي ينهش في جسد الوطن.
التغيير يعني أيـضــا أال يـكــون للشرعية
الثورية مكان في جزائر املستقبل إال في
َ
ح ــدود مــا َيكفله الـقــانــون ألي مــواطــن له
الحق في التوزيع العادل للثروة .بعد أكثر
مــن  56سنة على االسـتـقــال ،هــل يعقل
ّ
نستمر في منح منظمات املجاهدين
أن
وأب ـن ــاء ال ـش ـهــداء ام ـت ـيــازات خــاصــة؟ من
جاهد مشكورًا فأجره عند ربــه ،ال عند
(أ ف ب)

دولــة تميزه عن غيره .طبعًا نحن هنا ال
نتحدث عن األرقــام الفعلية للمجاهدين.
أصـ ــدق تـعـبـيــر ع ــن ه ــذه امل ـســألــة ه ــو ما
ذكــرتــه املناضلة الـجــزائــريــة لــويــزة إيغيل
أحــريــز ع ــام  ،2015حــن قــالــت بـنـبــرة ال
تخلو من غضب وعتب« :لو كان هذا هو
عدد املجاهدين الذين شاركوا في الثورة،
ّ
لكنا حـ ّـررنــا الـجــزائــر فــي ثــاث سنوات»
ب ــدل ال ـس ـنــوات الـسـبــع ال ـتــي استغرقتها
حــرب التحرير .وفــي هــذا التصريح دليل
واضــح على أن عــدد املجاهدين زاد منذ
االس ـت ـق ــال ول ــم ي ـن ـ ّقــص ،بـيـنـمــا املـنـطــق
يـقــول الـعـكــس مــع ك ــل مــا يعنيه ذل ــك من
امتيازات وعطايا .أما أبناء الشهداء ،فهم
ليسوا ّ
قصرًا بحاجة إلى رعاية .أصغرهم
على عتبة الستني من العمر وقــد أصبح
ل ــه أحـ ـف ــاد .وب ــال ـت ــال ــي ،فـ ــإن ل ـهــم حـقــوقــا
(وواج ـبــات أيـضــا) كباقي الـجــزائــريــن ال
أكثر وال أقل.
ه ــذا ه ــو الـتـغـيـيــر الـ ــذي ي ـن ـشــده الـشـعــب،
ً
وليس وع ــودًا عرقوبية وحـلــوال ترقيعية
ت ـب ـق ــي الـ ــوضـ ــع عـ ـل ــى مـ ــا هـ ــو عـ ـلـ ـي ــه ،أو
تضمن االسـتـمــراريــة كما يحلو للبعض
يسموها وهــم ّ
أن ّ
يطبلون لسنوات حكم
بوتفليقة العشرين.

توزع المسؤوليات
فــي ه ــذه األيـ ــام املـصـيــريــة ،عـلــى املجلس
الدستوري أن ّ
يتحمل مسؤوليته ،ويرفض
ملف ترشح بوتفليقة كخطوة أولى لتهدئة
الجماهير التي أهينت كرامتها .ال ُيعقل أن
ّ
ُيقبل ملف مرشح غائب ومريض .إذ كيف
ُّ
يضم ملفه شهادة طبية ّ
ّ
تنص
يمكن أن
عـلــى أهـلـيـتــه لـلـتــرشــح؟ وإن ح ــدث ،فهذا
يعني أن الفساد الــذي طبع عهد الرئيس
الــذي تـ ّ
ـوعــد هــذه اآلفــة بالويل والـثـبــور ،لم
ُ
ّ
ينص على
بق في
ي ِ
الوطن شيئًا .فالقانون ّ
ُ
أن الشهادة تمنح مــن أطـبــاء محلفني في
ً
الجزائر ال في الخارج ،هذا أوال .وثانيًا ،ال
أعتقد أن األطباء السويسريني يفعلونها
وي ـم ـن ـحــون بــوتـفـلـيـقــة شـ ـه ــادة بــأهـلـيـتــه
ملمارسة السلطة.

ح ـت ــى ك ـت ــاب ــة ه ـ ــذه الـ ـسـ ـط ــور ،ت ـصـ ّـرفــت
القوات األمنية بقدر كبير من االنضباط،
رغ ــم ح ــدوث بـعــض امل ـنــاوشــات فــي آخــر
التظاهرات في العاصمة الجزائرية .ومع
االعتراف بإمكانية وجود مساع إلجهاض
ال ـح ــراك وتـحــويـلــه ع ــن م ـس ــاره الـسـلـمــي،
نتمنى أن تحافظ ق ــوات األم ــن والشرطة
ع ـلــى ّه ــذه الـ ِـحــرف ـيــة ف ــي ال ـت ـعــامــل ،وقـبــل
ذلــك كله أن يبقى الجيش حاميًا للشعب
وال ــوط ــن ،فـمـكــانــه لـيــس ال ـش ــارع .ووســط
األخطار املحدقة بالبالد ،فإن مهمة القوات
أسمى وأرقــى من أن تساهم في
املسلحة
ََ
بقاء سلطة لفظها الشعب.
ّ
ك ـ ــل امل ـ ــؤش ـ ــرات ت ـ ــدل ع ـل ــى أن الـ ـح ــراك
الشعبي إلــى تصاعد ،وخصوصًا بعد
ما شهده من استفزاز وإهانة للمشاعر،
لألسباب السالفة الذكر .فهناك دعوات
ـراب ال ـع ــام ف ــي كــامــل ال ـتــراب
ال ــى اإلضـ ـ ـ ّ
الــوطـنــي ل ـشــل حــركــة االق ـت ـصــاد .لــذلــك،
ّ
تصم السلطة آذانها ،عليها أن
وبدل أن
تـعــي أن املــايــن الـتــي خــرجــت لــن تقنع
بـتــأجـيــل االن ـت ـخ ــاب ــات ،أو ح ـتــى إع ــان
ـس كــان (أو ال يــزال،
سحب تــرشــح ّرئـيـ ٍ
همه الوحيد أن يموت في
لسنا نــدري)
السلطة كالرئيس ه ــواري بومدين عام
 .1978إن الـحــل ليس فــي التأجيل ،وال
بوتفليقة.
في إجراء االنتخابات من دون
ّ
إن هـ ـ ــذا ال ـش ـع ــب ال ـع ـظ ـي ــم خ ــال ــف ك ــل
ال ـح ـســابــات وال ـت ــو ّق ـعــات ،وأث ـب ــت قــدرتــه
الـعــالـيــة عـلــى الـتـّحــلــي ب ــروح املـســؤولـيــة.
فقد خاب ّ
ظن كل من راهن على سنوات
ّ
ال ـع ـنــف األع ـم ــى ف ــي ال ـج ــزائ ــر ،وف ــزاع ــة
السيناريو الـســوري والليبي .كــان أمــام
ّ
الشعب ح ــان :إمــا أن يقول كلمة ال ِلا
يـجــري ،أو االنـصـيــاع والتسليم باألمر
الــواقــع ،واضـعــا نصب عينيه أح ــداث ما
يسمى بالعشرية ال ـس ــوداء ،وعـلــى هذا
تـحــديـدًا كــانــت السلطة ت ـعـ ّـول .لكن ثمة
جزئية واحــدة ال يجب إغفالها :جحافل
الشباب الـتــي مــأت ش ــوارع الـجــزائــر لم
تعش سنوات املجازر والتفجيرات ،ومن
َ
رأى ليس ك َمن سمع.

■ متى بدأت فكرة «تجمع املهنيني السودانيني»؟
 تجمع املهنيني هو َّمنصة نقابية ُبنيت علىإرث ـنــا الـنـقــابــي فــي شــقـيــه الـنـضــالــي واملطلبي،
وهو ال ينقطع عن هذا اإلرث بل هو امتداد له.
تـ ّ
ـأســس بشكله الحالي عــام  ،2016بكتابة أول
ميثاق للمهنيني بني ثالثة ّ
مكونات ،وهي لجنة
أطـبــاء ال ـســودان املــركــزيــة ،وشبكة الصحافيني
السودانيني ،وتحالف املحامني الديموقراطيني.
وق ــد كــانــت هـنــالــك م ـح ــاوالت تــاريـخـيــة عــديــدة
لتكوين بعض األجسام للمهنيني ،تدافع عنهم،
وتعمل على تحسني أوضاعهم ،أبرزها تجربة
تـكــويــن جـســم تحالفي للمهنيني فــي  2012ثم
 .2014ي ـضـ ّـم الـتـجـمــع حــال ـيــا ثـمــانـيــة أج ـســام،
بينها ميثاق وأهداف مشتركة ،تم إعالنها في
منتصف عــام  ،2018مــع وج ــود ع ــدد كبير من
األجـســام املهنية التي أعلنت دعمها للتجمع،
في انتظار االنضمام الرسمي.
■ مــا هــي املـكــونــات املـنـضــويــة تـحــت مظلة «التجمع»
حاليًا؟
 لجنة املعلمني ،لجنة أطباء السودان املركزية،ال ـت ـح ــال ــف ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي ل ـل ـم ـح ــام ــن ،شـبـكــة
ال ـص ـح ــاف ـي ــن ال ـ ـسـ ــودان ـ ـيـ ــن ،راب ـ ـطـ ــة األطـ ـب ــاء
ال ـب ـي ــاط ــرة ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــن ،ت ـج ـمــع أس ــات ــذة
ال ـجــام ـعــات ،نـقــابــة أط ـب ــاء الـ ـس ــودان الـشــرعـيــة،
ل ـج ـنــة م ـ ـبـ ــادرة اسـ ـتـ ـع ــادة ن ـق ــاب ــة امل ـه ـن ــدس ــن،
لـجـنــة ال ـص ـيــادلــة امل ــرك ــزي ــة ،تـجـمــع املـهـنــدســن
الـســودانـيــن ،تجمع التشكيليني الـســودانـيــن،
جمعية اختصاصيي اإلنتاج الحيواني ،تجمع
ضباط الصحة.
■ في أول ظهور لـ «التجمع» ،كانت املطالب مقصورة
عـلــى تـحـســن األجـ ــور ،لـكــن ســرعــان مــا تـحــولــت إلــى
َ
مطالب سياسية بعد انــدالع االحتجاجات في واليتي
نهر النيل والبحر األحمر ...هل كان لكم دور في هذا
التحول؟
 كما تعلم ،إن أمر األجــور وتحسينها متصلبالسياسات االقتصادية ،وذلك في بيئة غارقة
في الفساد الحكومي وغياب الخطط الواضحة
لالهتمام بالشرائح الضعيفة .ولذلك ،ال يمكن
أن ت ـك ــون ه ـن ــاك اس ـت ـجــابــة ق ـص ــوى لـلـمـطــالــب
الـنـقــابـيــة مــا لــم تـكــن ه ـنــاك إمـكــانـيــة لــإصــاح
االق ـت ـصــادي الـشــامــل ،وه ــذا لــن يـتــم مــا لــم يكن
هناك تغيير في بنية الحكم .من ناحية أخرى،
لو رجعت لبياناتنا األولى حتى اآلن ،ترى أننا
َْ
ظللنا نربط التحسن في حالة املواطن بتغيير
الـنـظــام جــذريــا ،وم ــا زلـنــا ن ــرى أن مطالبنا لم
ت ـفــرض ـهــا ح ــال ــة ال ـف ـشــل االقـ ـتـ ـص ــادي فـحـســب،
بــل تتصل باستعادة الديموقراطية وتحقيق
مجتمع الحرية والعدل واملساواة.

■ ن ـشــاط «ت ـج ـمــع امل ـه ـن ـيــن» ف ــي الـ ـخ ــارج وف ــي مــواقــع
التواصل االجتماعي يبدو أوســع ...هل هناك دعم ُي َّ
قدم
له من جهات خارجية؟
 التجمع ليس له فروع في الخارج مطلقًا .ونحنكمتحدثني ،تفويضنا محصور في تنوير الرأي
العام اإلقليمي والــدولــي ،وتنوير مواطنينا في
الشتات حول عمل التجمع وخططه .والتجمع ال
يتلقى مطلقًا دعمًا مــن الـخــارج ،ولكن مجاميع
السودانيني الشرفاء هم الذين يدعمون الثورة
مــن ح ـ ّـر مــالـهــم ،ولـسـنــا بـحــاجــة إل ــى االسـتـعــانــة
بجهات أجنبية لدعم الحراك.
■ ي ـصــف ال ـب ـعــض ش ـع ــار «ت ـس ـقــط ب ــس» الـ ــذي أطـلـقــه
«الـتـجـمــع» بــأنــه إقـصــائــي وعــدمــي ،وال يــؤســس لتغيير
يستند إلى الديموقراطية والتداول السلمي ...ما ردكم؟
 أي شـ ـع ــار س ـي ــاس ــي ي ـخ ـت ــزل م ـع ــان ــي ف ـكــريــةوس ـيــاس ـيــة .والـ ـق ــول إن الـتـجـمــع يـحـمــل ش ـعــارًا
عــدم ـيــا أو إق ـصــائ ـيــا ي ـعـ ّـبــر ع ــن خ ـفــة سـيــاسـيــة.
فالتجمع له أدبيات ومواثيق ،وبخالف توافقه
مع قــوى إعــان الحرية والتغيير حــول مستقبل
ال ـب ــاد ،ف ــإن ق ــادت ــه وم ــؤي ــدي ح ــراك ــه خ ـب ــراء في
ش ـ ــؤون ال ـح ـكــم ال ــرش ـي ــد ،وهـ ــم م ـف ـك ــرون ف ــي كل
مجاالت السياسة واالقتصاد واإلدارة ،ويدركون
معنى ال ـثــورة .مــا يــؤســس لتغيير يستند على
الــديـمــوقــراطـيــة والـ ـت ــداول الـسـلـمــي هــو إيماننا
ودعمنا لكل خطوة إلنهاء االستبداد والطغيان
اللذين ّ
دمرا بالدنا ،وهذا هو املوضوع الجوهري.
َْ
ً
رام سياسي رميته أوال لخلق واقع
يرم كل ٍ
إذن ،فل ِ
ديموقراطي أفـضــل ،وهــذه هــي أولــويــة الحاضر
السوداني.
■ أال تعتقد أن قرارات البشير األخيرة إيجابية؟
 كــل ق ــرارات البشير الـتــي أعقبت قـيــام الـثــورةفاشلة ،وهدفها إعــادة إنتاج النظام ،ليس في
ه ــذا أدنـ ــى ش ــك .وم ــع ذل ــك ف ـشــل ف ــي مـحــاصــرة
الثورة والثائرين.
■ سياسة النفس الطويل أرهقت الحكومة و«التجمع»
معًا .فاالحتجاجات بــدأت تنحسر ،وأشكال املقاومة
ً
األخـ ــرى مـثــل اإلض ـ ــراب ل ــم تـبـلــغ م ــداه ــا وصـ ــوال إلــى
العصيان املدني؟ ُ
ُ َّ
 نعم ،الحكومة أرهقت وشلت فاعليتها ،ما دعاالـبـشـيــر لـلـعــودة إل ــى مــربــع الـحـكــومــة العسكرية،
وهـ ــذا ت ـطــور ج ــاء بـسـبــب ضـغــط الـعـمــل ال ـث ــوري.
وعلى العكس ،التجمع اآلن ّ
ينوع في أشكال قيادة
املقاومة ،وكل يوم يحقق نجاحًا عمليًا ومعنويًا.
االحتجاجات لــم تنحسر ،وتكسب أرضـيــات دعم
ّ
جديدة في ظل تراجع فاعلية القرار الحكومي ،كما
أسلفت .والعصيان الجزئي بــرهــن على إمكانية

التعاون مع اإلسالميين خيار
ّ
يحدده «التجمع» بما يخدم
هدف إسقاط النظام
نعتمد على دعم سودانيين
من مالهم الخاص ولسنا
بحاجة لجهات أجنبية

الـتـخـطـيــط لـلـعـصـيــان امل ــدن ــي ال ـش ــام ــل ،وعـنــدهــا
سيرى املراقبون صــدق ما نقول ،بــأن هــذه الثورة
قامت للوصول إلى غاياتها.
■ ي ــرى الـبـعــض أن «تـ َجـمــع املـهـنـيــن» ب ــدأ خـطــة التغيير
منفردًا ،وعندما فشل ق ِبل بأحزاب املعارضة ،ما ردكم؟
ً
 التغيير يتطلب أصال تضافر جهود كل مكوناتالشعب السوداني ،والتجمع واحد منها ،والدليل
على ذلك أن لدينا ميثاقًا مع قوى الحرية والعدالة
إلس ـقــاط الـنـظــام ،وه ــذا املـيـثــاق تــزامــن مــع الشهر
األول لحدوث الحراك .التجمع كان له سبق الريادة
فــي تنظيم ال ـح ــراك ال ـث ــوري عمليًا بـعــد تـظــاهــرة
ع ـط ـب ــرة ،والحـ ـق ــا ت ــواث ــق م ــع الـ ـق ــوى الـسـيــاسـيــة
إلسقاط النظام.
■ مــا هــي رؤيـت ـكــم لـشـكــل ال ــدول ــة وطـبـيـعــة ن ـظــام الحكم
ً
مستقبال؟
 نحن لــم نصل بعد مــع حلفائنا فــي مكون قوىالـحــريــة والـتـغـيـيــر إل ــى تـحــديــد دس ـتــوريــة الــدولــة
أو علمانيتها .فانشغالنا األســاســي هــو إسقاط
النظام ،أما ما يترتب على هذا السقوط من حيث
سـيــاقــه الــراهــن واملستقبلي ،فـهــو أم ــر يـخـ ّـص كل
الـســودانـيــن ،وبــإرادتـهــم الجمعية يـحــددون نوع
الحكم ،وليس هناك طــرف واحــد من قــوى الثورة
ً
يستطيع بطبيعة الحال أن يفرض شكال محددًا
لـحـكــم ال ـب ــاد .ال ـســودان ـيــون جـمـيـعــا سيجلسون
بعد سقوط النظام لتحديد دستورية الدولة في
مــرح ـلــة االن ـت ـق ــال واالن ـت ـخ ــاب ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى األس ــس
الديموقراطية .واحد من أهداف الثورة األساسية
ه ــو لـ ـ ّـم ش ـمــل ال ـس ــودان ـي ــن جـمـيـعــا ب ـعــد سـقــوط
وعندئذ
الـنـظــام ،للتقرير بـشــأن مستقبل الـبــاد،
ٍ
فهم أحرار وقادرون على حلحلة األزمات املتعلقة
بشكل الحكم.
■ هــل تــرفـضــون التنسيق والـعـمــل مــع (نــائــب رئيس
الوزراء السابق) مبارك الفاضل املهدي ،و(رئيس حركة
«اإلصالح اآلن») غازي صالح الدين ،واإلسالميني؟
 نـحــن ال نـمـلــك تـحــديــد خ ـي ــارات اآلخ ــري ــن .فياملقابل ،لقادة التجمع الحق في أن ينسقوا مع
ه ــذا الـشـخــص أو ذاك ،وه ــم أح ـ ــرار ،كـمــا كــانــت
لــآخــريــن الـحــريــة فــي االنـضـمــام إل ــى (حـكــومــة)
اإلنـ ـق ــاذ ،والـ ـخ ــروج مـنـهــا م ـتــى م ــا أرادوا ،ولــم
ينازعهم أحــد فــي ذل ــك .املـهــم ،هــو أن مــن حقوق
قادة التجمع األساسية والديموقراطية ،تحديد
خ ـيــارات الـتـعــاون مــع ه ــذا الـقــائــد الـسـيــاســي أو
ذاك ،مـتــى مــا رأوا أن التنسيق مــع ه ــذا القائد
ّ
يعجل في ذهاب الطغيان.
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إعالنات

العالم

إعالنات
◄ وفيات ►
مصر

ّ
السيسي يقرب العسكر:
ترقية لواء وتعيينه وزيرًا
حديث ّ
مطول لعبد الفتاح السيسي في «يوم الشهيد»،
ّ
كرر فيه كالمه عن الماضي والمستقبل ،لكن الحدث األبرز
كان الترقية الشرفية لرئيس «الهيئة الهندسية للقوات
المسلحة» إلى رتبة فريق ،مع تعيينه وزيرًا للنقل ،في
مخالفة واضحة للعرف الحكومي
القاهرة ـــ األخبار
بحديث مـطــول عــن رأي ــه فــي الفترة
التي أعقبت «ثــورة  25يناير»ّ ،إبان
ش ـغ ـلــه م ـن ـصــب م ــدي ــر «املـ ـخ ــاب ــرات
ال ـحــرب ـيــة» ،أدل ــى الــرئ ـيــس املـصــري
عـبــد ال ـف ـتــاح الـسـيـســي ،ف ــي ال ـنــدوة
الـتـثـقـيـفـيــة ال ـت ــي أقــام ـت ـهــا ال ـق ــوات
املسلحة بمناسبة «ي ــوم الشهيد».
ج ــاء كــامــه م ـكـ َّـررًا كــال ـعــادة ،إذ قــال
إن جميع املــدن الجديدة ليست من
م ــوازن ــة ال ــدول ــة ،مـشـيـرًا إل ــى تـ ّ
ـوجــه
الـ ــدولـ ــة السـ ـتـ ـغ ــال األراض ـ ـ ـ ــي ذات
القيمة امل ـحــدودة عبر بنية تحتية
ً
أساسية ترفع قيمتها ،معطيًا مثاال
ال ـعــاص ـمــة اإلداري ـ ـ ــة ال ـج ــدي ــدة الـتــي
ت ـح ــول ــت إلـ ــى ش ـق ــق وفـ ـي ــات ي ـعــاد
تدوير مالها لبناء مدن جديدة.
ال ـس ـي ـســي أفـ ـ ــاض ف ــي ال ـح ــدي ــث عــن
حـ ـلـ ـم ــه ب ـم ـس ـت ـق ـب ــل الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاد ،الفـ ـت ــا
إل ـ ــى مـ ـش ــروع ــات س ـت ـن ـت ـهــي ف ــي 30
ح ـ ــزي ـ ــران /ي ــون ـي ــو  ،2020قـيـمـتـهــا
أربـ ـ ـع ـ ــة ت ــريـ ـلـ ـي ــون ــات جـ ـنـ ـي ــه .ل ـك ـنــه
عـ ّـبــر عــن ضيقه مــن وســائــل اإلع ــام
بسبب عجزها عن إيصال الرسائل
املـخـتـلـفــة ال ـتــي يــريــدهــا ،ودافـ ــع عن
تـكــراره كالمه ،بالقول« :تتساءلون!
لقد تحدثت عن هذه األمور من قبل،
نـعــم تـحــدثــت ،ولـكــن عـنــدمــا أعيدها
عـلـيـكــم ف ـس ــوف ت ـصــدقــون ـنــي ،وأن ــا
أس ـت ـط ـيــع أن أظ ـه ــر ف ــي ال ـت ـل ـفــزيــون
يــوم ـيــا وأت ـك ـل ــم م ـع ـكــم إذا كـ ــان هــذا
سـيـشـعــركــم ب ــال ــراح ــة ،ل ـكــن ال أمـلــك
م ـل ـك ــات اإلع ــامـ ـي ــن ،وس ـت ـش ـعــرون
بــامل ـلــل م ـنــي ،ول ـك ـنــي أت ـح ــدث معكم
كـ ـم ــواط ــن م ـ ـصـ ــري ،إن ـ ـسـ ــان م ـن ـكــم،
وأقول دائمًا أنا لست رئيسًا لكم ،بل
أنا واحد منكم».
في املقابل ،ظهر في لغة العسكريني
املشاركني تأكيدهم صعوبة مواجهة
ّ
اإلره ـ ـ ــاب وال ـق ـض ــاء ع ـل ـيــه كــل ـيــا في
سـيـنــاء ،بعدما ربــط اثـنــان مــن كبار
ال ـض ـب ــاط امل ــراب ـط ــن ه ـن ــاك ال ـن ـجــاح
ف ــي ذلـ ــك بــان ـت ـهــاء اإلره ـ ـ ــاب عــامل ـيــا،
لكنهم أكــدوا أنهم نجحوا في فرض
الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـ ـل ــى األرض ،م ـ ــع أن ــه

ّ
حديث ال يبدو منطقيًا في ظل حالة
الـعــزل الكامل الـتــي تعيشها سيناء
م ـنــذ  ،2013واش ـ ـتـ ـ ّـدت وط ــأت ـه ــا مع
انطالق العملية الشاملة في شباط/
فبراير .2018

تعيين عسكري وزيرًا
وفــي خـطــوة تعكس غـيــاب التشاور
ّ
مــع الحكومة ،كلف السيسي رئيس
«الهيئة الهندسية للقوات املسلحة»،
ّ
ال ـل ــواء كــامــل ال ـ ّـوزي ــر ،ب ـتــولــي وزارة
الـنـقــل ،بعدما رق ــاه إلــى رتـبــة فريق،
طالبًا منه تطوير املرافق بحلول 30
حــزيــران /يونيو  ُ ،2020وهــو موعد
يسبق بعامني املــوعــد امل ـحـ َّـدد سلفًا

وافق البرلمان
تكليف
بسرعة على ّ
كامل الوزير بتولي
حقيبة «النقل»

م ــن وزي ـ ــر ال ـن ـق ــل امل ـس ـت ـق ـيــل ،ه ـشــام
عرفات.
وطلب الرئيس من البرملان املوافقة
على ترشيح الــوزيــر ،وهــو مــا جرى
ب ــال ـف ـع ــل فـ ــي وق ـ ــت ق ـص ـي ــر ،وب ــذل ــك
حصل كامل على ترقية استثنائية
لينهي حياته العسكرية ،استعدادًا
لتسلم مهمات وظيفته اعـتـبــارًا من
اليوم ،بما من شأنه تقريبه أكثر من
رئاسة الــوزراء بعد إملامه بتفاصيل
العمل الحكومي ،األم ــر ال ــذي ُيـعـ ّـد ـ ـ
ف ــي ح ــال ح ــدوث ــه ـ ـ ـ مـخــالـفــة للعرف
الـ ـحـ ـك ــوم ــي .كـ ــذلـ ــك ،وع ـ ــد ال ـس ـي ـســي
ب ـت ـقــديــم ال ــدع ــم ال ـك ــام ــل ل ـل ــوزي ــر من
أجهزة الدولة كافة ،والتي يمكن لها
بــدورهــا االستعانة بخبرات القوات

دعا السيسي إلى االستعانة بخبرات القوات المسلحة لتطوير سكة الحديد (أ ف ب)

املسلحة «ذات الـطــابــع الفني الــازم
لتطوير سكة الحديد»َّ .
والوزير الجديد الذي ُيلقب بـ«رجل
املهمات الصعبة» ّ
تخرج في الكلية
ال ـف ـن ـي ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة ع ـ ــام  1980فــي
ت ـخـ ّـصــص اإلن ـ ـش ـ ــاءات ،ك ـمــا حـصــل
ع ـلــى شـ ـه ــادات أب ــرزه ــا املــاجـسـتـيــر
ف ــي ال ـع ـل ــوم ال ـع ـس ـك ــري ــة م ــن «ك ـل ـيــة
الـ ـ ـق ـ ــادة واألركـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان» ،وزم ـ ــال ـ ــة كـلـيــة
الـحــرب العليا مــن «أكاديمية ناصر
العسكرية العليا».

عودة إلى الماضي

وب ـي ـن ـم ــا يـ ـ ـم ـ ـ ّـرر ال ــرئـ ـي ــس ق ـ ــرارات ـ ــه
مـتـجــاوزًا كــل االع ـت ـبــارات ،يسترسل
فــي الـحــديــث عــن امل ــاض ــي ،وم ــن ذلــك
م ـصــادمــات ال ـشــرطــة م ــع ال ـث ــوار في
نـهــايــة  ،2011وال ـت ــي سـقــط خاللها
عدد من الشهداء في مواجهات دامية
دفـ ـع ــت رئـ ـي ــس امل ـج ـل ــس ال ـع ـس ـكــري
الـ ـ ـح ـ ــاك ـ ــم آن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذاك ،امل ـ ـش ـ ـيـ ــر ح ـس ــن
طـ ـنـ ـط ــاوي ،إلـ ــى الـ ـخ ــروج ف ــي كـلـمــة
ت ـل ـفــزيــون ـيــة ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى وإعـ ــان
ت ـق ــدي ــم م ــوع ــد إجـ ـ ـ ــراء االن ـت ـخ ــاب ــات
الرئاسية.
هنا قــال السيسي« :فــي الوقت الذي
وق ـعــت فـيــه أحـ ــداث مـحـمــد مـحـمــود،
ً
كـ ـ ـن ـ ــت مـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــؤوال ع ـ ـ ــن امل ـ ـ ـخـ ـ ــابـ ـ ــرات
العسكرية والحربية وعــن األجـهــزة
األمنية في هذا الوقت ،وأستطيع أن
أقول ذلك بجالء وثقة وأمانة وشرف،
إننا لم ّ
نمس أي مصري واحد خالل
تلك الفترة ،ولكن عندما دخلت تلك
العناصر املـنـ ّ
ـدســة فــي اتـجــاه وزارة
الــداخ ـل ـيــة ك ــان الـقـتـلــى يـتـســاقـطــون
يــومـيــا» .وأضـ ــاف« :أق ـســم بــالـلــه ،أنــا
تحدثت منذ  3سنوات ،وأمرت بعمل
لجنة لدراسة كل األحداث التي تمت
فــي  2011و 2012و 2013حـتــى يتم
وضعها بني أيــادي الشعب املصري
بكل أمانة وشرف».
ل ـك ــن أكـ ـث ــر مـ ــا أث ـ ـ ــار امل ـت ــاب ـع ــن هــو
ق ــول الـسـيـســي« :ســأقــف مـعـكــم أمــام
الـلــه أســألـكــم مثلما ستسائلونني،
وأحــاسـبـكــم مثلما ستحاسبونني،
وأنـ ــا أخـ ــاف عـلـيـكــم ،ودون أن أذك ــر
أس ـم ــاء دول ج ــوارن ــا ،ه ــل تـعــرفــون
كــم بلغ عــدد أســابـيــع املـظــاهــرات في
م ـص ــر ،أري ــدك ــم أن تـحـسـبــوهــا على
مدار ثالث سنوات ...أي بلد تستطيع
أن ت ـع ـيــش وهـ ـن ــاك م ـظ ــاه ــرات على
مــدى  200مــرة فــي  3سـنــوات ،فكيف
لـلـسـيــاحــة أن ت ــزده ــر وامل ـص ــان ــع أن
تعمل والتجارة أن تستمر؟».

بسم الله الرحمن الرحيم
ي ــا أي ـت ـهــا ال ـن ـفــس املـطـمـئـنــة ارج ـعــي
الى ربك راضية مرضية فادخلي في
عبادي وادخلي جنتي*
يصادف يوم الخميس املقبل في ١٤
آذار ذك ــرى م ــرور اس ـبــوع عـلــى وفــاة
فقيدتنا الغالية
الحاجة آمنة محمود دهيني
حرم الحاج عبد األمير قازان.
أوالدها :علي قازان /رئيس دائرة في
وزارة الخارجية واملغتربني والحاج
بالل
أش ـق ــاؤه ــا :امل ــرح ــوم ال ـح ــاج ع ـبــاس،
املرحوم الحاج موسى ،الحاج كمال
ومحمد
أصهرتها :الحاج علي مشلب ،الحاج
م ـص ـط ـفــى حـ ـ ـي ـ ــدورة ،الـ ـح ــاج حـســن
ش ـل ـهــوب ،ال ـح ــاج غ ـســان إسـمــاعـيــل،
ه ـي ـث ــم إبـ ــراه ـ ـيـ ــم ،الـ ـسـ ـي ــد إب ــراهـ ـي ــم
املوسوي ،وعلي شهاب.
وب ـهــذه املـنــاسـبــة ستتلى آيـ ــات من
الــذكــر الحكيم عــن روح ـهــا الـطــاهــرة
من الساعة  ٣الى  .٦وذلك في جمعية
التخصص والتوجيه العلمي .الرملة
البيضاء
إنا لله وإنا إليه راجعون
اآلسـفــون :آل قــازان ودهيني وعموم
أهالي بلدة شحور

◄ شكر على تعزية ►
آل حـ ــرب ،دروي ـ ــش ،ب ـ ــدران ،زب ـيــب،
فردون
ي ـش ـك ــرون ج ـم ـيــع ال ــذي ــن واس ــوه ــم
بمصابهم األليم بوفاة املرحومة
الحاجة رحمة حسني درويش
(أم شوقي حرب)
بالحضور شخصيًا أو إرس ــال من
يمثلهم أو بــاتـصــاالتـهــم الهاتفية
أو إرس ـ ـ ــال الـ ـب ــرقـ ـي ــات ،وي ـخ ـصــون
بالشكر دولة رئيس مجلس النواب،
دولة رئيس مجلس الوزراء ،السادة
رؤساء مجالس النواب والحكومات
والـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــواب وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـح ــالـ ـي ــن
والـســابـقــن ،الـهـيـئــات واملــرجـعـيــات
ال ــروح ـي ــة وال ــدي ـن ـي ــة ،امل ــدي ــر ال ـعــام
لـ ــأمـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام والـ ـ ـق ـ ــادة األم ـن ـي ــن
وال ـع ـس ـك ــري ــن ،امل ــدي ــري ــن ال ـعــامــن،
مـجـلــس الـقـضــاء األع ـلــى والـقـضــاة،
الـ ـسـ ـف ــراء والـ ـسـ ـل ــك ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي،
رئ ـ ـيـ ــس وأع ـ ـض ـ ــاء نـ ـ ـ ــادي ال ـغ ــول ــف
ف ــي ل ـب ـنــان ،ال ـن ـقــابــات والـنـقــابـيــن،
املـ ـح ــام ــن ،ال ـ ـسـ ــادة أع ـ ـضـ ــاء غــرفــة
التجارة والصناعة ،قطاع املصارف،
الشخصيات السياسية والعسكرية
واألح ـ ـ ـ ــزاب وال ـف ـع ــال ـي ــات ال ـحــزب ـيــة
واالقتصادية والجمعيات ،العاملني
فــي قطاع الكهرباء واإللكترونيات
مـ ـ ـ ــن م ـ ـه ـ ـنـ ــدسـ ــن واسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــن
وت ـج ــار وش ــرك ــات مـحـلـيــة وعــربـيــة
وع ــامل ـي ــة ،امل ــدي ــري ــن وامل ــوظ ـف ــن في
ش ــرك ــة ح ـ ــرب إل ـك ـت ــري ــك ،فــاع ـل ـيــات
ومخاتير وبـلــديــات وأهــالــي بلدات
البابلية وكوثرية السياد والغازية
ومـجــدلـبـعـنــا ،وســائــر مــن شــاركـهــم
مصابهم األليم من أقارب وأصدقاء
مل ــا أب ـ ـ ــدوه م ــن مـ ــواسـ ــاة وم ـش ــارك ــة
فــي ال ـعــزاء ،سائلني الـلــه أن ّ
يمدهم
بالصحة والتوفيق.

عائلة الفقيد
العميد الركن
فايز عبد اللطيف كالكش
ت ـت ـقــدم بــال ـش ـكــر م ــن ق ـي ــادة الـجـيــش
ب ــرئ ــاس ــة ق ــائ ــده ــا الـ ـعـ ـم ــاد جـ ــوزف
ع ــون وق ـي ــادة ق ــوى األمـ ــن الــداخ ـلــي،
األم ــن ال ـعــام ،أمــن الــدولــة والـجـمــارك.
كما تشكر الشخصيات السياسية،
الـ ـنـ ـي ــابـ ـي ــة ،ال ــديـ ـنـ ـي ــة والـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــات
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ورؤس ـ ـ ـ ـ ــاء ال ـب ـل ــدي ــات
واملـخــاتـيــر وال ــوف ــود الـشـعـبـيــة التي
شــاركـتـنــا مـصــابـنــا األل ـي ــم ،وتـخــص
بالشكر الجزيل أهــالــي بـلــدة بــاط ـ ـ
مرجعيون.

إنا لله وإنا إليه راجعون
(يا أيتها النفس املطمئنة إرجعي
إلــى ربــك راضـيــة مرضية فادخلي
في عبادي وادخلي جنتي)
ش ـق ـي ــق الـ ـفـ ـقـ ـي ــد :ال ـ ـحـ ــاج ص ــائ ــب
النحاس
زوجته :السيدة منى آقبيق
أبناؤه :محمد مخلص ومهند
ابنته :السيدة ميادة النحاس
زوجة ابنه :السيدة رانيا الزيات
أحفاده :سمايا وياسمني وممتاز
النحاس وتاليا اآلغا
أب ـ ـن ـ ــاء شـ ـقـ ـيـ ـق ــه :مـ ـحـ ـم ــد ص ـب ـيــح
وصباح واسعاف وهانية وهادي
النحاس
أبناء أعمامه :علي والدكتور رغيد
والدكتور ربيح واملهندس محمد
سامر
وامل ـه ـن ــدس مـحـمــد رض ــا ومـحـمــد
وسيم النحاس
نسيبه :الحاج عفيف الزيات
أوالد خاالته :نادر حلباوي ونادر
برغل املهندس بسام ومحمد علي
الحكيم
أبناء عمته :املهندس ماهر ومازن
اللحام
شـقـيـقــا زوج ـت ــه :أي ـمــن واملـهـنــدس
بسام آقبيق
عديله :املرحوم العميد زهير مطر
وعـمــوم عــائــات النحاس وآقبيق
والـ ــزيـ ــات ورض ـ ــا وب ــرغ ــل وح ـيــدر
والـ ـ ـحـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــاوي واآلغ ـ ـ ـ ـ ــا وال ـ ـل ـ ـحـ ــام
وعـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــى وم ـ ـ ـطـ ـ ــر وال ـ ــروم ـ ــان ـ ــي
وك ــرم ـن ـش ــاه ــي ونـ ـظ ــام وال ـش ـم ـعــة
ودي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب وقـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــري وال ـ ـ ـط ـ ـ ـبـ ـ ــاع
وال ـ ـب ـ ـيـ ــرقـ ــدار وه ـ ـ ـ ــادي ودي ـ ـ ـ ــروان
ون ـ ــاص ـ ــر واألت ـ ـ ــاس ـ ـ ــي واألي ـ ــوب ـ ــي
ودبوسي ومرتضى والخضرة.
ي ـن ـعــون إل ـي ـكــم ب ـمــزيــد م ــن الــرضــا
والتسليم بقضاء الله وقدره وفاة
فقيدهم الغالي املرحوم
البروفيسور الحاج ممتاز النحاس
والده املرحوم شفيق النحاس
والدته املرحومة اسعاف رضا
تقبل التعازي في بيروت للرجال
والـ ـنـ ـس ــاء ي ـ ــوم الـ ـث ــاث ــاء  12آذار
ف ـ ــي صـ ــالـ ــة ج ـم ـع ـي ــة ال ـت ـخ ـصــص
والتوجيه العلمي في الجناح من
الـســاعــة الـثــالـثــة وحـتــى الـســادســة
ً
مساء.
لـ ـلـ ـفـ ـقـ ـي ــد ال ـ ــرحـ ـ ـم ـ ــة ولـ ـ ـك ـ ــم األجـ ـ ــر
والثواب

َّ
َ ُ
الن ْف ُس ُْال ْط َم ِئ َّن ُة ْ
ج ِعي
َيا أ َّيت َها
ً
ً
ار ِ ُ
َ
إ َلــى َر ِّبـ ِـك َر ِ َ َ ْ
ض َّية ف ْادخ ِلي
ِ
اضــيـُـة مر َ ِ َّ
ِفي ِع َب ِادي َو ْادخ ِلي جن ِتي
بمزيد مــن األســى والـلــوعــة ،ننعى
إليكم فقيدنا الغالي
املرحوم السيد محمد علي إبراهيم
فضل الله
(القنصل اللبناني السابق
في كانو – نيجيريا)
زوجته :املرحومة هند طاهر
أوالده :رمزي ،عباس ،منى ،رانيا
أخ ــوت ــه :امل ــرح ــوم ال ـس ـيــد نـجـيــب،
حسن ،رضا ،وحيدر
أخ ـ ـ ـ ــوات ـ ـ ـ ــه :املـ ـ ــرحـ ـ ــومـ ـ ــة نـ ـظـ ـمـ ـي ــة،
املــرحــومــة ن ــور ،محاسن ،إحـســان،
وإلهام
أحـفــاده وحـفـيــداتــه :مــريــم ،محمد،
علي ،وزينب
َ
إ َّنا ِل َّلهِ َوإ َّنا إ َل ْيهِ َ
اج ُعون
ر
ِ ِ
ِ
ِ
تـقـبــل ال ـت ـعــازي ف ــي ذك ــرى الـثــالــث
ي ــوم ال ـثــاثــاء  12آذار فــي جمعية
التخصص والتوجيه العلمي
(خـ ـطـ ـي ــب وعـ ـلـ ـم ــي) م ـ ــن ال ـس ــاع ــة
الثالثة ب.ظ .إلى الساعة السادسة
ً
مساء.
ولكم من بعده طول البقاء
اآلس ـ ـفـ ــون :آل ف ـضــل الـ ـل ــه ،طــاهــر،
وجميع أهالي جويا
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن تلزيم تقديم سجالت لحفظ الصحائف
العقارية لزوم امانات السجل العقاري لصالح
وزارة املالية  -املديرية العامة للشؤون
العقارية
الساعة التاسعة من يوم االربعاء الواقع
فيه العشرون من شهر آذار  ،2019تجري
ادارة املناقصات ـ ـ في مركزها الكائن في
بناية بيضون ـ ـ شارع بوردو ـ ـ الصنايع
ـ ـ بيروت ،لحساب وزارة املالية  -املديرية
ال ـعــامــة ل ـل ـشــؤون ال ـع ـقــاريــة  -مـنــاقـصــة
تلزيم تقديم سجالت لحفظ الصحائف
العقارية لزوم امانات السجل العقاري.
ـ ـ التأمني املــؤقــت :خمسون مليون ليرة
ّ
لبنانية فقط ال غير لكل مجموعة.
ّ
ـ ـ ـ ـ طــري ـقــة ال ـت ـل ــزي ــم :ت ـقــديــم أسـ ـع ــار لـكــل
مجموعة على حدة ( 3مجموعات).
تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض ،وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص ،ال ــذي يمكن االط ــاع
وال ـح ـص ــول عـلـيــه م ــن امل ــدي ــري ــة الـعــامــة
للشؤون العقارية.
يـجــب ان تـصــل ال ـعــروض ال ــى قـلــم ادارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 399
إعالن رقم 5/2
تـعـلــن وزارة ال ــزراع ــة ـ ـ ـ املــديــريــة الـعــامــة
ل ـلــزراعــة ـ ـ ـ عــن إجـ ــراء اس ـت ــدراج عــروض
ل ـت ـلــزيــم ت ـقــديــم قــرطــاس ـيــة ل ـ ــزوم وزارة
الزراعة  -املديرية العامة للزراعة بطريقة
اسـ ـت ــدراج ال ـع ــروض ل ـعــام  ،2019وذل ــك
في مبناها الكائن في بئر حسن مقابل
ثكنة هنري شهاب ،بتاريخ 2019/4/12
الساعة التاسعة.
يمكن للراغبني في االشتراك في استدراج
ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ه ـ ـ ـ ــذا ،االطـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى دف ـت ــر
ال ـش ــروط ال ـخــاص الـعــائــد ل ـهــذا التلزيم
والحصول على نسخة عنه من مصلحة
الديوان ـ ـ املديرية العامة للزراعة ،الكائنة
في مبنى الوزارة ،الطابق الثالث،
تقدم العروض بالبريد املضمون املغفل
او بــال ـيــد م ـب ــاش ــرة ،ع ـلــى ان ت ـصــل الــى
قلم مصلحة الــديــوان ـ ـ املــديــريــة العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا
من آخر يوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء استدراج العروض.
بيروت في 2019/3/5
مدير عام الزراعة
املهندس لويس لحود لحود
التكليف 393
إعالن رقم 3/2
تـعـلــن وزارة ال ــزراع ــة ـ ـ ـ املــديــريــة الـعــامــة
ل ـلــزراعــة ـ ـ ـ عــن إجـ ــراء اس ـت ــدراج عــروض
لتلزيم تقديم وتركيب محرك يعمل على
املازوت جديد ملجموعة توليد كهربائي
 لــزوم وزارة الزراعة  -االدارة املركزية/غ ــرف ــة ال ـ ـخـ ــادم املـ ــركـ ــزي  -امل ـع ـلــومــات ـيــة
بطريقة استدراج العروض للعام ،2019
وذلــك فــي مبناها الكائن فــي بئر حسن
م ـق ــاب ــل ث ـك ـن ــة هـ ـن ــري ش ـ ـهـ ــاب ،ب ـت ــاري ــخ
 2019/4/9الساعة العاشرة.
يمكن للراغبني في االشتراك في استدراج
ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ه ـ ـ ـ ــذا ،االطـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى دف ـت ــر
ال ـش ــروط ال ـخــاص الـعــائــد ل ـهــذا التلزيم
والحصول على نسخة عنه من مصلحة
الديوان ـ ـ املديرية العامة للزراعة ،الكائنة
في مبنى الوزارة ،الطابق الثالث،
تقدم العروض بالبريد املضمون املغفل
او بــال ـيــد م ـب ــاش ــرة ،ع ـلــى ان ت ـصــل الــى
قلم مصلحة الــديــوان ـ ـ املــديــريــة العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا
من آخر يوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء استدراج العروض.
بيروت في 2019/3/4
مدير عام الزراعة
املهندس لويس لحود لحود
التكليف 391
إعالن رقم9/420 :
عن إعادة اجراء استدراج عروض
لتلزيم شــراء مبيد الفوستوكسني لزوم
تعقيم القمح والشعير  -غب الطلب
تـ ـج ــري وزارة االقـ ـتـ ـص ــاد والـ ـتـ ـج ــارة -
امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـح ـبــوب وال ـش ـم ـنــدر
ال ـ ـس ـ ـكـ ــري ،ب ـ ـيـ ــروت  -ريـ ـ ـ ــاض ال ـص ـل ــح،
بـنــايــة ال ـل ـعــازاريــة ب ـلــوك  ،O2Aالـطــابــق

ال ـثــالــث ،فــي الـســاعــة الــراب ـعــة ع ـشــرة من
يوم الخميس املوافق فيه 2019/04/04
إعـ ــادة اسـ ـت ــدراج عـ ــروض لـتـلــزيــم ش ــراء
مبيد الفوستوكسني لزوم تعقيم القمح
وال ـش ـع ـيــر  -غ ــب ال ـط ـل ــب ،وف ــاق ــا لــدفـتــر
الشروط الخاص املوضوع لهذه الغاية
رقم  9/419تاريخ .2019/3/5
ي ـم ـكــن االطـ ـ ــاع وال ـح ـص ــول ع ـلــى دفـتــر
الـ ـش ــروط ال ـخ ــاص ل ــدى دائ ـ ــرة ال ــدي ــوان
في املديرية العامة للحبوب والشمندر
السكري في الطابق الثالث.
تقدم العروض باليد أو بواسطة البريد
املضمون على ان تصل الى دائرة الديوان
في املديرية العامة للحبوب والشمندر
السكري قبل نهاية ال ــدوام الرسمي من
اليوم الــذي يسبق اليوم املحدد لجلسة
امل ــزاي ــدة ويــرفــض كــل ع ــرض يـصــل بعد
هذا الوقت او يقدم بغير هذه الوسيلة.
وزير االقتصاد والتجارة
منصور بطيش
التكليف 390
خالصة حكم
صـ ــادر ع ــن مـحـكـمــة الـتـمـيـيــز الـجــزائـيــة
غرفة  3بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2019/2/20ع ـلــى امل ـت ـهــم ديـ ــب محمد
ع ـلــويــة رقـ ــم ال ـس ـجــل  56مـ ـ ــارون الـ ــراس
جنسيته لبناني مـحــل اقــامـتــه املريجة
كلية العلوم ملك والــده ط  1موظف في
وزارة التربية قسم املكننة والدته سكنه
مــوالـيــد  1956اوق ــف بـتــاريــخ 98/3/24
واخ ـلــي سبيله فــي  98/5/19ثــم اوقــف
فـ ــي  2002/3/28واخ ـ ـلـ ــي س ـب ـي ـلــه فــي
 2002/7/10ثــم تـقــرر محاكمته غيابيًا
في  .2018/12/12بالعقوبة التالية سنة
ً
ونصف السنة اشغاال شاقة.
وفقًا للمواد  460/459و460 /459 / 454
من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية تزوير واستعمال مزور
وق ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وع ـي ـن ــت ل ــه ق ـي ـمــا الدارة امـ ــوالـ ــه طـيـلــة
مــدة ف ــراره رئيسة قلم محكمة التمييز
الجزائية منى كلوت
الرئيس سهير الحركة
في 2019/2/20
التكليف 398
إعالن صادر عن الغرفة االبتدائية الثالثة في
الشمال
غرفة الرئيسة كاتيا عنداري
بالدعوى رقم 2018/85
مــوجــه ال ــى املـسـتــدعــى ضــده ـمــا :طنسا
شليطا نهرا وانطونيوس شليطا نهرا
ً
جرجي منذر ،وهما من بلدة قنات اصال،
ومجهولي محل االقامة حاليًا.
تـ ــدعـ ــوك ـ ـمـ ــا ه ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة الس ـ ـتـ ــام
االستدعاء ومرفقاته املرفوع ضدكما من
املستدعي شليطا سركيس نهرا بوكالة
املـحــامــي حسني ض ـنــاوي ،بــدعــوى ازالــة
الـشـيــوع املـقــامــة عـلــى الـعـقــار رق ــم 2057
منطقة قنات العقارية ،وذلك خالل مهلة
عشرين يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن
واتخاذ مقام لكما يقع ضمن نطاق هذه
املـحـكـمــة واب ـ ــداء مــاحـظــاتـكـمــا الخطية
عـلــى ال ــدع ــوى خ ــال مهلة خمسة عشر
يومًا من تاريخ التبليغ ،واال يعتبر كل
تـبـلـيــغ لـكـمــا لـصـقــا ع ـلــى ب ــاب املـحـكـمــة
صحيحًا ،باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن صادر عن الغرفة االبتدائية الثالثة
في الشمال
غرفة الرئيسة كاتيا عنداري
موجه الى املستدعى ضدهم :كلير عتيق
وفادي وسامي وجهان وكوليت جرجي
ً
ام ـ ــن تـ ــومـ ــا ،وه ـ ــم مـ ــن الـ ـبـ ـت ــرون اصـ ــا
ومجهولي محل االقامة حاليًا.
بــالــدعــوى رقــم  2018/198تدعوكم هذه
املحكمة السـتــام االسـتــدعــاء ومرفقاته
امل ــرف ــوع ضــدكــم م ــن املـسـتــدعـيــن ف ــادي
وايـلــي نخله سركيس بوكالة املحامية
وديـ ـع ــة حـ ـي ــدر ،ب ــدع ــوى ازالـ ـ ــة ال ـش ـيــوع
امل ـق ــام ــة ع ـلــى ال ـع ـق ــار رقـ ــم 1280م ـن ـط ـقــة
ال ـب ـت ــرون ال ـع ـق ــاري ــة ،وذل ـ ــك خـ ــال مهلة
عشرين يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن
واتخاذ مقام لكم يقع ضمن نطاق هذه
املحكمة وابداء مالحظاتكم الخطية على
الــدعــوى خــال مهلة خمسة عشر يومًا

من تاريخ التبليغ ،واال يعتبر كل تبليغ
لكم لصقًا على بــاب املحكمة صحيحًا،
باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن
دعوى رقم2010/10 :
نفقة
سليم وردان طوق  -رانيه عادل الحلبي
انطلياس
اعالن قضائي
يقتضي حضور االبنة الراشدة ميليسا
س ـل ـيــم ط ـ ــوق ال ـ ــى امل ـح ـك ـمــة االب ـت ــدائ ـي ــة
املوحدة املارونية في زوق مصبح  -غرفة
الرئيس الخوري جــوزف نخله  -لتسلم
طلب تعديل نفقة والئحة مستند وذلك
فــي مهلة اسـبــوع مــن تــاريــخ النشر واال
ّ
اعتبرت مسلمة امرها لعدالة املحكمة.
زوق مصبح في 2019/2/27
املسجل
الخوري اغناطيوس داغر
الرئيس
الخوري جوزف نخله
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا
القاضي طارق صادق
رقم املعاملة2015/125 :
امل ـن ـف ــذ :ش ــرك ــة م ـت ــري غ ـ ــروب ش.م.م- .
وكيلها املحامي غسان فرنسيس
عقد تأمني برصيد دين  514.067د.أ .عدا
الرسوم والفوائد.
املشترك بالحجز :املحامي عبد الناصر
مصطفى قيمة الدين /10.000.000/ل.ل.
انفاذًا ملضمون حكم جزائي.
املنفذ عليهم :ربيع ميالد النبوت  -عدبل،
ش ــارل ــي م ـيــاد ال ـن ـبــوت  -ع ــدب ــل ،شــركــة
نـبــوت تشيكن ش.م.م .سـجــل 3007039
ممثلة بشخص مديريها ربيع وشارلي
النبوت هيتال  -عكار
تطرح الدائرة للبيع باملزاد العلني للمرة
الثانية الجمعة  2019/3/22الساعة 2:00
بعد الظهر موعدًا لبيع منقوالت املنفذ
عليهم بالعقار  /326/هيتال وهي:
البناء االول:
شـلــة تستعمل مـنـشــار لـلـخـشــب ع ــدد 4
سعر الواحدة $8000 = 4× 2000 :$2000
فـ ــرامـ ــة حـ ـط ــب لـ ـلـ ـنـ ـش ــارة عـ ـ ــدد  7سـعــر
الواحدة .$28000 = 7× 4000:$4000
فـ ــارة لـلـخـشــب ع ــدد  1س ـعــرهــا :$4000
.$4000 = 1× 4000
البناء الثاني مؤلف من ثالث طوابق:
بــال ـطــابــق االول ي ــوج ــد  9م ـ ــراوح سعر
الواحدة .$7200 = 9× 800:$800
كرتون للتبريد  24م$200 2
 4خ ـط ــوط م ـعــالــف اوت ــوم ــات ـي ــك عـ ــدد،4
تساوي 67م×$8375 =125
حلمات مشارب اوتوماتيك طول الواحدة
67م عدد  3سعر املتر 67 :125م×201 = 3
× .$25125 = 125
بالطابق الثاني والثالث نفس موجودات
الطابق االول قيمة املوجودات كل طابق
$81400 = 2×$40700
ويوجد داخل الشركة  6مولدات لتوليد
الكهرباء:
م ــول ــد بـ ـق ــوة  300ك.ف.أ .عـ ــدد  2سـعــر
الواحد .$30000 = 2× $15000 :$15000
م ــول ــد ب ـق ــوة  600ك.ف.أ  .عـ ــدد  2سعر
الواحد .$70000 = 2× $35000 :$35000
م ــول ــد ب ـق ــوة  800ك.ف.أ  .عـ ــدد  2سعر
الواحد .$130000 = 2× $65000 :$65000
جــرة غــاز سعة  35كلغ عــدد  1400سعر
الواحدة .$140000 = $100 × 1400 :$100
معمل للعلف انـتــاج  15طــن فــي الساعة
عدد  1سعر الواحدة 1× 35000 :$35000
= .$35000
م ـع ـمــل ل ـل ـع ـلــف انـ ـت ــاج  8ط ــن بــال ـســاعــة
سعره .$15000 = 1× 15000 :$15000
ب ـ ــراد وخـ ــاطـ ــة وج ـ ــواري ـ ــش وخـ ــزانـ ــات
لتخزين العلف وشوديار عدد  3للبخار
سـ ـع ــر ال ـ ــواح ـ ــد =3×12000 :$12000
$36000
خ ــزان ــات حــديــد ل ـل ـم ــازوت ع ــدد  2سعر
الواحد $10000 =2×5000 :$ 5000
خزان للمياه عدد  3سعر الواحد :$7000
$21000 =3× 7000
بــوب كــات عــدد  2سعر الــواحــد :$ 9000
$18000=2×9000
ج ـب ــال ــة ب ــاط ــون عـ ــدد  2س ـع ــر ال ــواح ــدة

$12000=2× 6000 :$6000
مكبس خفان عدد  4سعر الواحد :$650
$2600 =4×650
خ ـ ـ ـ ـ ـ ــزان ل ـ ـل ـ ـم ـ ـيـ ــاه وامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازوت خـ ــاصـ ــة
بالشوديارات عدد  7سعر الواحد :$325
$2275=7×325
حضانات عدد  2مع فقاسات للصيصان
عـ ـ ــدد  2سـ ـع ــة  230400ب ـي ـض ــة لـفـقــس
ال ـص ـي ـصــان س ـعــر الـ ــواحـ ــدة :$110000
$220000=2×110000
كــامـيــرا مــراقـبــة ع ــدد  22مــع بروجكتور
ل ـ ـ ـ ــإض ـ ـ ـ ــاءة سـ ـ ـع ـ ــر الـ ـ ـ ـ ــواحـ ـ ـ ـ ــدة :$350
$7700=22×350
قبان للسبيرتو وآالت لتطعيم الصيصان
سعرهم $15000=1×15000 :$15000
خ ــزان حــديــد سعة  500طــن لـلــذرة سعر
الواحد $55000=1×55000 :$55000
خ ـ ـ ــزان ل ـل ـص ــوي ــا س ـع ــة  250طـ ــن سـعــر
الواحد $30000=1×30000 :$30000
كــون ـت ـي ـنــر ح ــدي ــد عـ ــدد  2س ـعــر ال ــواح ــد
$8000=2×4000 :$4000
م ـع ـمــل لـتـصـنـيــع ال ــدف ــاي ــات واملـ ـش ــارب
وامل ـ ـعـ ــالـ ــف س ـ ـعـ ــره ×45000 :$45000
$45000=1
مصعد كهربائي بكل مبنى عدد  5سعر
الواحد $25000=5×5000 :$5000
دفاية حديد للصيصان عدد  1000سعر
الواحدة $60000= 60×1000 :$60
طاسة مياه للصيصان عدد  5000سعر
الواحدة $8750=5000×1,75 :$1,75
صواني لألكل عدد  5000سعر الواحدة
$8750=5000×1,75 :$1,75
م ـع ــال ــف بــاس ـت ـيــك س ـع ــة  18ك ـي ـلــو كــل
م ـع ـلــف عـ ــدد  7000س ـعــر ال ــواح ــد :$11
$77000=7000×11
مشرب بالستيك كبير عــدد  4000سعر
الواحد $60000= 4000×15 :$15
مـجـمــوع امل ـن ـقــوالت امل ــوج ــودة باملباني
العائدة للمنفذ عليه $1,354,175
وعلى أن ال يتم البيع ما لم يبلغ الثمن
امل ـ ـعـ ــروض  %60م ــن ق ـي ـمــة ت ـخ ـمــن كــل
قطعة وقد تم تخفيض بدل الطرح .%10
ل ـلــراغــب ب ــال ــدخ ــول ب ــامل ــزاي ــدة الـحـضــور
ب ــال ــوق ــت املـ ـح ــدد أعـ ـ ــاه ب ـم ـك ــان وج ــود
املـنـقــوالت املـحـجــوزة مصحوبًا بالثمن
نقدًا و %5رسم الداللة.
مأمور التنفيذ
بيار سكاف
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا
القاضي طارق صادق
رقم املعاملة2006/605 :
امل ـن ـفــذ :م ـصــرف ب ـيــت ال ـت ـمــويــل الـعــربــي
ش.م.ل( .م ـ ـصـ ــرف إس ـ ــام ـ ــي)  -وك ـي ـلــه
املحامي صالح األيوبي.
امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه :نـجـيــب عـفـيــف امل ـع ـلــوف -
عدبل
السند التنفيذي :سند دين بقيمة 15793
د.أ .عدا الرسوم والفوائد القانونية.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
العقار  /145/عدبل خاصة املنفذ عليه
تصل اليه عبر طريق فرعية ،يقع ضمن
الـبـيــوت السكنية عليه بـنــاء مــؤلــف من
 3ط ــواب ــق ارض ـ ــي واول ع ـل ــوي وث ــان ــي
علوي ،االول علوي والثاني علوي كناية
عــن دوبـلـكــس االول مــؤلــف مــن صــالــون
ومطبخ وحـمــام والثاني علوي  3غرف
م ــع حـ ـم ــام م ـس ــاح ــة ك ــل ط ــاب ــق ح ــوال ــي
90/م /2غير مــدهــون مــن ال ـخــارج بالط
االرض موزاييك الحمام واملطبخ بالط
سيراميك ،وبــاقــي العقار ضمنه بعض
االشجار املثمرة وشجرة زيتون وبعض
اشجار الليمون.
مساحة مجمل العقار/362/ :م 2يحده
غــربــا :الـعـقــار  /146/وم ـجــرى م ــاء عــام،
شرقًا :العقارات  /144/و /143/ومجرى
ً
ماء عام ،شماال :مجرى ماء عام ،جنوبًا:
العقارات 144 - 146 - 143
تاريخ قرار الحجز 2016/11/24 :تاريخ
تسجيله بالسجل العقاري2016/12/7 :
ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـم ـ ــن لـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــة امل ـ ـ ـن ـ ـ ـفـ ـ ــذ ع ـ ـل ـ ـيـ ــه:
/69.100/د.أ .بدل الطرح/59.460/ :د.أ.
م ـ ــوع ـ ــد املـ ـ ـ ــزايـ ـ ـ ــدة وم ـ ـكـ ــان ـ ـهـ ــا :االث ـ ـنـ ــن
 2019/4/8الساعة  1:30بعد الظهر امام
رئيس دائرة تنفيذ حلبا.
للراغب الدخول باملزايدة دفع بدل الطرح
ن ـق ـدًا أو ت ـقــديــم ك ـفــالــة قــانــون ـيــة واف ـيــة
ً
واتخاذ محال القامته ضمن نطاق دائرة
تنفيذ حلبا اذا كان مقيمًا خارجها واال

عــد قلم الــدائــرة مقامًا مختارًا لــه ،ودفــع
عالوة على البدل مبلغ /1.000.000/ل.ل.
كنفقات تدفع امانة باسم رئيس دائــرة
تنفيذ حلبا وعلى الشاري رســم الداللة
واالحالة والتسجيل.
مأمور التنفيذ
بيار السكاف
دعوة
حـ ـك ــم صـ ـ ـ ــادر ع ـ ــن املـ ـحـ ـكـ ـم ــة ال ــروحـ ـي ــة
االب ـ ـتـ ــدائ ـ ـيـ ــة ل ـ ـل ـ ــروم األرثـ ـ ـ ــوذكـ ـ ـ ــس فــي
طرابلس
تدعو بموجبه السيدة كريستيل خازن
املجهولة االقــامــة السـتــام حكم طالقها
م ــن ال ـس ـي ــد خ ـل ـيــل ن ـخ ـلــة ال ـك ــوس ــا رق ــم
 2019/5الـصــادر عــن محكمتنا بتاريخ
.2019/2/1
طرابلس في 2019/2/21
كاتب املحكمة
األب نقوال الرمالوي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب محمد سلمان مــازح ملوكلته ليلى
نعمة صــوفــان سـنــد تمليك ب ــدل ضائع
للعقار  373باريش.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طـ ـل ــب ه ـ ـشـ ــام فـ ـ ـ ــؤاد كـ ــوثـ ــرانـ ــي مل ــوك ـل ــه
م ـص ـط ـفــى س ـل ـي ـمــان خ ـل ـي ـفــة س ـن ــد ب ــدل
ضائع للعقار  2860الصرفند.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب عطف معروف منصور بوكالته عن
باسم عصام الــزيــن ملــورثــه عصام اديــب
الزين سند تمليك بدل ضائع للعقار 56
بستيات.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طـلــب جميل ان ـطــوان عـ ــازوري شـهــادات
قـيــد ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــارات - 486 - 346
 544عازور.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب عباس محمود فــرج ملوكله سعيد
ابراهيم بــدوي سند بــدل ضائع للعقار
 1جزيرة.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب جورج ابراهيم القرى بوكالته عن
انياس بطرس كرم ملورثها جــوزف عيد
واكيم شهادة قيد بدل ضائع للعقار 402
لبعا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن

◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة اإلثيوبية

ALEMNESH SOLOMON SEBOKA

م ــن ع ـنــد مـخــدومـتـهــا روي ـ ــده حسن
ف ـ ـ ـ ــرح ـ ـ ـ ــات ,ال ـ ـ ـ ــرج ـ ـ ـ ــاء مـ ـ ـم ـ ــن ي ـ ـعـ ــرف
ع ـن ـهــا ش ـي ـئــا اإلت ـ ـصـ ــال ع ـل ــى ال ــرق ــم
03/811565
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إعالنات

إعالنات

21

◄ إعالنات رسمية ►
إعالم تبليغ
خل خدمات 3
متابعة 2018/ 54-49- 8-7 - 2019/ 5-4-3-1-
معالجة 2018/ 56-11 - 2019/ 4-3-2-1
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – مديرية ال ــواردات – دائ ــرة ضريبة الــدخــل– املكلفني ال ــواردة
أسماؤهم في الجدول املرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت – شارع بشارة الخوري – مبنى
فيعاني – الطابق االول لتبلغ البريد املذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا
ً
االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علمًا أنه
			
سيتم نشر هذا االعالم على موقع االلكتروني . http://www.finance.gov.lb
				
رقم املكلف رقم البريد املضمون تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
اسم املكلف

جـبــال لبنان للتجارة وامل ـقــاوالت 1766474
العامة ش.م.ل اوف شور

2019/8/1 RR194638684LB

2019/30/1

فاطمه محمد يوسف

1787700

2019/11/1 RR194620825LB

2019/30/1

زينه فوزي ضحوي

1861849

2019/10/1 RR194643494LB

2019/30/1

شــركــة دلـتــا بــرودكـشــن اوف شور 1894394
شمل

2019/10/1 RR194638812LB

2019/30/1

2139688

2019/9/1 RR194638667LB

2019/30/1

تاال محمد خير دويري

شـ ــركـ ــة تـ ـعـ ـه ــدات ج ـ ــان ام ـي ــون ــي 2318
ش.م.م.

2019/9/1 RR194639530LB

2019/31/1

شــركــة  C N C EXPORTش م ل 2183339
اوف شور

2019/9/1 RR194638675LB

2019/30/1

ايلي فؤاد غصان

629880

شركة السيارات واملـعــدات العامة 3600
(اجيكو)

2019/10/1 RR194641476LB

2019/30/1

الشركة الدولية االمــن والخدمات 2445762
فالكون جروب ش م م

2019/9/1 RR194642304LB

2019/30/1

لويس جوزف ابو شرف

971412

2019/15/1 RR194642729LB

محمود احمد بليراموني

1372547

2019/14/1 RR194642746LB

2019/31/1

بست فود ش.م.م

5898

2019/10/1 RR194642454LB

2019/31/1

علي حسن بلوط

2470535

2019/9/1 RR194643565LB

2019/30/1

حسن علي مبارك

1383387

2019/10/1 RR194642732LB

2019/30/1

نبيل جورج نعيمي

31200

2019/10/1 RR194621105LB

2019/30/1

عماد سعد الله شهاب

58492

2019/9/1 RR194640025LB

2019/30/1

بــارتـيـسـيـبــايـشـنــز انـ ــد ســرفـيـســز 2653068
انترناشونال ش.م.ل

2019/11/1 RR194640060LB

2019/30/1

محمد علي الحاج

1669760

2019/14/1 RR194643812LB

2019/30/1

محمد طارق زيادة

203915

2019/22/1 RR194638565LB

2019/1/2

فرنجية اوف شور غروب ش.م.ل

2019/9/1 RR194633979LB

2019/30/1

Elephant SAL

1193469

2019/8/1 RR194635348LB

2019/30/1

افروديت العامليه ش م ل اوف شور 3053738
رفيق عبد الله ضومط

34521

2019/14/1 RR194644234LB

2019/30/1

NIT SAL HOLDING

1766482

2019/2/1 RR194633863LB

2019/30/1

ريشار انطوان زوين

37081

2019/15/1 RR194643830LB

2019/30/1

NIT SAL OFFSHORE

1766506

2019/2/1 RR194634461LB

2019/30/1

احمد سامر اسعد خليفة

61221

2019/12/1 RR194638857LB

2019/30/1

ابراهيم محمد اكرم خالد

312167

2019/14/1 RR194644296LB

2019/30/1

ش ــرك ــة ال ـط ــاق ــة امل ـت ـج ــددة ش.م.ل 1768951
اوف شور

557058

2019/12/1 RR194645623LB

2019/30/1

2019/15/1 RR194645637LB

2019/30/1
2019/30/1

2019/2/1 RR194633885LB

2019/31/1

شركة غليتر ش.م.ل

2144647

2019/2/1 RR194631071LB

2019/31/1

EXIT SERVICES CO.S.A.L

2182589

2019/3/1 RR194636842LB

2019/30/1

ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة ت ـ ـك ـ ـن ـ ـي ـ ـكـ ــل سـ ــوف ـ ـتـ ــويـ ــر 2205436
انجينيرينغ ش م ل اوف شور

2019/8/1 RR194634444LB

2019/31/1

شركة تالي للمقاوالت ش م م

2224813

2019/3/1 RR194636825LB

2019/30/1

اوميغا لوكس اوف شور

2227618

2019/3/1 RR194639058LB

2019/30/1

CCV SAL HOLDING

2297573

2019/2/1 RR194639075LB

2019/30/1

محمود منير شعيب

498859

2018/12/3 RR185286600LB

2019/18/2

بـ ــات ـ ـن ـ ـيـ ــوم ل ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات الـ ـشـ ـح ــن 2405879
والتجارة ش م م

2019/8/1 RR194642180LB

2019/30/1

مايا هنري دياب

1809511

2018/13/3 RR185286613LB

2019/19/2

سوبركوم -لبنان ش.م.م

1173079

211227

2018/16/3 RR185287389LB

2019/18/2

247612

2018/20/3 RR185287812LB

2019/15/2

انـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــرن ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ــال ن ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــورك 1460526
دستريبيوشن ش.م.ل (اوف شور)

حبال وسمان

67530

2019/10/1 RR194620808LB

2019/30/1

كاف انفستمنتس هولدنغ ش.م.ل 2658958

2019/11/1 RR194634373LB

2019/30/1

فوزي رامز بغدادي

68272

2019/11/1 RR194620961LB

2019/30/1

ميد تيك اوف شور ش.م.ل

2787691

2019/11/1 RR194636357LB

2019/30/1

حسن ابراهيم شاتيال

68918

2019/11/1 RR194621074LB

2019/30/1

كايترفيزين هولدنغ ش.م.ل

2853032

2019/11/1 RR194620811LB

2019/30/1

عادل موسى سعد

79270

2019/9/1 RR194641989LB

2019/31/1

محمد مصطفى املحمد البكار

2942592

2019/9/1 RR194642508LB

2019/30/1

عفيف عبد الرحمن مدلل

كمال محمد البلبل

85971

2019/9/1 RR194642105LB

2019/30/1

فينفست ش م ل اوف شور

2957511

2019/9/1 RR194634360LB

2019/31/1

خليل ابراهيم شحادة

محمد عبد الرحمن حمية

92621

2019/11/1 RR194645518LB

2019/30/1

غراسيا ش.م.ل اوف شور ش.م.ل

2970494

2019/11/1 RR194634784LB

2019/30/1

هند احمد حمدان

ال ـ ـشـ ــركـ ــة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ال ــروسـ ـي ــة 100865
الفرنسية ش.م.ل (اوف شور)

2019/11/1 RR194634696LB

2019/31/1

آم ش م ل ahm sal

3322983

2019/9/1 RR194637627LB

2019/30/1

آم ش م ل ahm sal

3322983

2019/9/1 RR194637595LB

2019/30/1

فادي سليمان مكارم

140621

2019/10/1 RR194620975LB

2019/30/1

شركة اشبيلية الصخرة ش م ل

3348084

2019/10/1 RR194641462LB

2019/30/1

منير حسني السليمان الصليبي

150346

2019/10/1 RR194620785LB

2019/30/1

ثري رومز ش م ل

3389535

2019/9/1 RR194639870LB

2019/30/1

555209

2018/19/3 RR185287865LB

2019/18/2

انياس جبرائيل قيقانو

859737

2018/19/3 RR185287335LB

2019/15/2

ليبتكس ش.م.ل
شركة مرسال ش.م.م

3288
5772

2019/10/1 RR194642216LB
2019/9/1 RR194636811LB
2019/14/1 RR194631301LB
2019/14/1 RR194638619LB

2019/1/2
2019/31/1
2019/1/2
2019/1/2

نبيل ميشال شلهوب

1587084

2018/15/3 RR185286692LB

2019/15/2

محمد احمد توبة

253359

2019/15/1 RR194641564LB

2019/1/2

سلفاني علي العطار

2084115

2018/20/3 RR185287857LB

2019/15/2

اسامة عبد الودود مغربل

32452

2018/19/3 RR185287327LB

2019/15/2

ورثة بسام نعيم ابو جوده

156288

2019/9/1 RR194639818LB

2019/30/1

ثري رومز ش م ل

3389535

2019/9/1 RR194639866LB

2019/30/1

محمد هيثم منير الصياد

2492395

2018/29/11 RR190924327LB

2019/15/1

فيزيونار ش م ل اوف شور

1921047

2018/19/3 RR185287361LB

2019/15/2

محمد كريم محمد ربيع عماش

174430

2019/10/1 RR194643463LB

2019/1/2

كمال يوسف طانيوس نجار

92134

2018/31/12 RR194635303LB

2019/30/1

طارق كامل مروه

90345

2018/20/12 RR194617477LB

2019/15/1

نوار سور بالن ش.م.م

5640

2018/17/12 RR194612523LB

2019/15/1

سمير رفول نهرا

194697

2019/10/1 RR194642074LB

2019/30/1

طالل منير باز

222072

2018/31/12 RR194636272LB

2019/4/2

شركة رافنكو ش.م.م

3983

2018/26/12 RR194616009LB

2019/30/1

كمال فؤاد الزهيري

81965

2018/19/12 RR194612404LB

2019/15/1

شركة سيتي بارتس ش.م.م

196919

2019/9/1 RR194642281LB

2019/30/1

جان ميالد كيروز

240529

2019/2/1 RR194631876LB

2019/4/2

شركة ديفو للدهانات الواقية

70255

2018/31/12 RR194634515LB

2019/30/1

ايسبورغ النظمة التبريد ش.م.ل

97069

2018/18/12 RR194613501LB

2019/15/1

خليل محمود النحاس

219081

2019/10/1 RR194645478LB

2019/30/1

علي فايز رحال

246987

2019/2/1 RR194635250LB

2019/30/1

مصطفى ايهاب حالق

234208

2019/10/1 RR194641431LB

2019/30/1

ايبال للهندسة و التجارة ش م ل 2344418
اوف شور

2018/31/12 RR194639013LB

2019/30/1

 EXPROMاكسبروم ش.م.م

101528

2019/2/1 RR194634501LB

2019/30/1

2018/17/12 RR194612364LB

2019/15/1

2018/31/12 RR194634529LB

2019/30/1

اية ايهاب حالق

234210

2019/10/1 RR194641445LB

2019/30/1

صيفي اتيكس ش.م.ل

398819

2019/11/1 RR194639999LB

2019/30/1

ش ــرك ــة ان ـتــراج ـســس ش م ل اوف 2347035
شور

2018/31/12 RR194634016LB

2019/30/1

ابراهيم نجيب فقيه

460202

2019/10/1 RR194645566LB

2019/30/1

ي ــادك ــار الـلـبـنــانـيــة ال ـعــراق ـيــة اوف 2809572
شور ش.م.ل

2018/31/12 RR194634002LB

2019/30/1

نبيل علي العالف

501995

2019/9/1 RR194639680LB

2019/30/1

أس.اس .بي غروب ش م ل هولدنغ 2864428

2018/31/12 RR194634965LB

2019/30/1

ناهدة محمد خليل

555335

2019/10/1 RR194645552LB

2019/30/1

محمد جميل طراف كجك

563783

2019/10/1 RR194645521LB

2019/31/1

وليد احمد الشبير

35043

2019/11/1 RR194645645LB

2019/30/1

سيمون سليم الشكر ابراهيم

578319

2019/11/1 RR194637162LB

2019/30/1

نادي انطوان جزار

39581

2019/9/1 RR194640776LB

2019/30/1

وسيم نبيل منصور

601468

2019/8/1 RR194639764LB

2019/31/1

سمير محمد حرب

40228

2019/10/1 RR194643865LB

2019/30/1

زلفا سعيد برجاوي

671693

2019/9/1 RR194637193LB

2019/30/1

طوني جورج جنحو

63503

2019/11/1 RR194644251LB

2019/30/1

فوروارد ميوزيك ش.م.م

686376

2019/10/1 RR194642613LB

2019/30/1

حافظ فيليب زخور

140616

2019/10/1 RR194638865LB

2019/1/2

محمد مروان دبوس

703142

2019/11/1 RR194636459LB

2019/31/1

جوزف داغر داغر

150049

2019/10/1 RR194638738LB

2019/30/1

ميخائيل غندور ابو عزيز

230434

2019/9/1 RR194643843LB

2019/30/1

سنى محمد شبقلو

712930

2019/9/1 RR194642114LB

2019/30/1

بول جوزف فضل الله

554439

2019/8/1 RR194640802LB

2019/31/1

سعد الله احمد خليل

901753

2019/10/1 RR194641365LB

2019/30/1

كريستيان فريد نجم

556126

2019/9/1 RR194638582LB

2019/30/1

م ـ ـ ــوس ـ ـ ــى اخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان ل ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــراد 1016558
والتصدير

2019/9/1 RR194642091LB

2019/30/1

ايمن فاتح جزولي بشترزي

561800

2019/10/1 RR194643874LB

2019/30/1

محمد حسن الخالد

565132

2019/10/1 RR194638741LB

2019/30/1

سمعان يوسف موسى

1016570

2019/9/1 RR194642131LB

2019/30/1

فادي نبيل ليلو

571062

2019/9/1 RR194638755LB

2019/5/2

ريمون يوسف موسى

1016576

2019/9/1 RR194642128LB

2019/30/1

لورانس سيلفي ميشال بوترون

751801

2019/9/1 RR194640864LB

2019/31/1

فاطمة سليمان خضر

1196450

2019/10/1 RR194642525LB

2019/30/1

2019/10/1 RR194640484LB

2019/30/1

محمد سعيد غبريس

1379474

2019/11/1 RR194639747LB

2019/30/1

2019/8/1 RR194637542LB

2019/30/1

ارز لـبـنــان لـلـتـجـهـيــزات الـغــذائـيــة 1766464
ش.م.ل اوف شور

س ـ ــان ـ ــت ن ـ ـي ـ ـقـ ــوالس دف ـل ــوب ـم ـن ــت 1620855
ش.م.ل
2185089 IO ENERGY INTERNATIONAL
S A L OFF SHORE

شـ ــركـ ــة اتـ ـ ــس س ـ ــي ام ك ــوم ـب ــان ــي 585965
ش.م.م
الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ال ـ ــدول ـ ـي ـ ــة لـ ـلـ ـتـ ـعـ ـه ــدات 592386
امليكانيكية املحدودة ش.م.م
مجموعة دفاع  21للنشر ش.م.م

2019/12/1 RR194633982LB

2019/31/1

708289

ال ســي بــي ان ـشــورنــس بــروكــردج 1112049
هاوس ش.م.ل
شــرك ــة ج ــاد ان ـتــرنــاش ـيــونــال فــور 1872401
مانجمنت اند كونسلتيشنز اوف
شور
 HAR PROPERTIESش م ل

1927135

ل.ف.ج.ل ـي ـبــان ـيــز فايننشل غــروب 2446697
شمم

2018/31/12 RR194633228LB

2019/30/1

2018/27/12 RR194631275LB

2019/30/1

2018/28/12 RR194634546LB

2019/30/1

2018/31/12 RR194633917LB

2019/30/1

اكـ ـ ــادي ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــروت لـ ـلـ ـعـ ـل ــوم 107094
السياحية ش.م.م
223946

2018/17/12 RR194612055LB

2019/15/1

سمير اميل ابو سمره

ستوديو الفن يونيفرسال ش.م.ل 292714
اوف شور

2018/18/12 RR190926212LB

2019/15/1

جوني ميشال كلش الخوري

304702

2018/17/12 RR194612333LB

2019/15/1

مصطفى يحيى يحيى

316947

2018/17/12 RR194612378LB

2019/15/1

بي غلوبل ش.م.ل

1026925

2018/18/12 RR194612506LB

2019/15/1

امل ـس ـت ـق ـب ــل اآلن ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات 1777946
ش.م.ل اوف شور

2018/18/12 RR194613515LB

2019/15/1

2019/2/1 RR194633951LB

2019/30/1

شركة بــي  -برودكشن ش.م.ل بي 2141425
برود

2018/31/12 RR194633188LB

2019/31/1

2747515

فان اتيتيود ش.م.م

2018/18/12 RR194613489LB
2018/17/12 RR194612483LB

2019/2/1 RR194633934LB

				
تبدأ مدة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
2019/1/2

2833534

2018/31/12 RR194634550LB

2019/30/1

كـيــربــويـنـتـكـلــوبــال ش .م .ل اوف 3046005
شور

2018/31/12 RR194635011LB

2019/31/1

اتالنتس فايننشلز انترناسيونال 3118108
(اوف شور) ش م ل

2018/27/12 RR194616065LB

2019/30/1

2687344 rahme
assets
management(R.A.M)sal holding
سي شوغار ش م ل

فادي محمد نور قنبر

293053

2019/8/1 RR194620652LB

2019/30/1

بالل سليم حمد

301404

2019/8/1 RR194620649LB

2019/30/1

غ ـل ــوب ــل ان ـت ــرب ــراي ــز تـكـنــولــوجـيــز 680964
ليبانون اوف شور ش.م.ل

2019/8/1 RR194630411LB

2019/30/1

2019/15/1
2019/15/1

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 358
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ثقافة وناس

ثقافة وناس

سينما

وثائقي جديد ينبش
«الغسيل القذر» لملك البوب
لندن ـ سعيد محمد
وث ــائ ـق ــي «ال ــرحـ ـي ــل ع ــن ن ـي ـف ـيــرالنــد»
(أربـ ــع ســاعــات فــي جــزء يــن للمخرج
البريطاني دان ريــد ُيعرضان حاليًا
عـلــى الـقـنــاة الــرابـعــة فــي بريطانيا –
و HBOفــي ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة) يثير
ً
ج ــدال يتسع فــي اإلع ــام الـغــربــي عن
الــوجــه الحقيقي ملـلــك ال ـبــوب الــراحــل
م ــاي ـك ــل ج ــاكـ ـس ــون ( 1958ـ .)2009
بعدما تحدث فيه اثـنــان مــن الشبان
– ويــد روب ـســون وجيمس سيفتشك
وهما في الثالثني اآلن – عن تفاصيل
االنـتـهــاكــات الجنسية املـتـكــررة التي
تـعـ ّـرضــا لـهــا ّإب ــان إقــامـتـهـمــا املمتدة
سـ ـن ــوات ف ــي م ـق ــر إق ــام ــة ال ـن ـج ــم فــي
قصر «نـيـفـيــرالنــد» ،ســارعــت إذاع ــات
كثيرة في كندا وأستراليا ونيوزلندا
ّ
تطوعي ألعمال جاكسون،
إلى حظر
بينما ألغي برنامج موسيقي ضخم
يستلهمها ك ــان مخططًا لــه أن يقام
ف ــي دورة أول ـ ــى ال ـش ـهــر امل ــاض ــي في
شيكاغو.
روبسون الذي شهد في  2005ملصلحة
جاكسون فــي محاكمة سابقة بشأن
اعتداء جنسي على طفل آخر في الـ13
من عمره ،عاد ليقول بأنه كذب تحت
القسم ،ومن وقتها أصيب بانهيارات
عصبية متكررة ،ال ّ
ّ
سيما بعدما رزق
ّ
بطفله األول .وقــد ح ــاول رفــع قضية
ُأم ــام املـحــاكــم فــي  ،2013لكن قضيته
أهـمـلــت عـلــى أس ــاس ال ـت ـقــادم .ووفــق
ال ــوث ــائـ ـق ــي ،ف ـ ــإن روبـ ـ ـس ـ ــون ت ـع ـ ّـرض
لالغتصاب املتكرر من قبل جاكسون
مذ كــان في السابعة من عمره وعلى
مدى سنوات ،بينما تحدث سيفتشك
عــن اع ـتــداءات مماثلة وإن بتفاصيل

م ـخ ـت ـل ـفــة عـ ــن ال ـ ـغـ ــرف املـ ـتـ ـع ــددة فــي
«نـيـفـيــرالنــد» وقـطــع الـحـلــى الثمينة
التي كان يهديه إياها كما عن زفاف
صــوري معه! هــذا بالطبع إلــى جانب
خالف شرب الكحول ومشاهدة أفالم
ال ـب ــورن ــو وال ـت ــاع ــب ال ـعــاط ـفــي بهما
وتهديدهما بفقدان الحظوة أو حتى
السجن إن تحدثا ألحد عما يجري.
الـقــائـمــون عـلــى «وق ـفـ ّـيــة جـ ّـاك ـســون»،
الـجـهــة الــرسـمـ ّـيــة ال ـتــي تـم ّــثــل الــورثــة
وتمتلك حقوق أعماله ،شنت هجومًا
ع ـن ـي ـفــا ع ـل ــى روب ـ ـسـ ــون ّوسـيـفـتـشــك
وصانع الفيلم ،معتبرة أنه «محاولة
بــائ ـســة ل ـل ـتـ ّ
ـرب ــح م ــن خـ ــال اإلس ـ ــاءة
ل ـ ـصـ ــورة امل ـغ ـن ــي ال ـ ــراح ـ ــل» ،وبـ ـ ــدأت
ّ
قضائية ضد HBO
بإجراءات دعوى
للمطالبة ب ـ  100مليون دوالر ،كون
الوثائقي يتعارض مع مضمون عقد
وق ـعــه ال ـف ـنــان ال ـ ّـراح ــل م ــع ال ـق ـنــاة في
 1992لعدم عــرض أعمال تسيء إليه
ً
مستقبال!
ّ
الصحافة العاملية ومواقع التواصل
االجتماعي ّ
عبرت عن انقسام حاد في
اآلراء تـجــاه الــوثــائـقــي بــن املتعلقني
بــال ـصــورة األس ـط ـ ّ
ـوري ــة لـلـنـجــم ال ــذي
ي ـع ــده بـعـضـهــم «أهـ ــم ن ـجــم ب ــوب في
القرن العشرين» ،وآخرين ّ
عبروا عن
صــدمـتـهــم وتـعــاطـفـهــم م ــع ضـحــايــاه
مــن األط ـف ــال وعــوائـلـهــم ،بينما أصــر
امل ـخــرج عـلــى أن مــوضــوع فيلمه هو
ُ
«أكـ ـث ــر ع ــن ال ـ ـنـ ــدوب ال ـت ــي ال تـمـحــى
لــاعـتــداءات الجنسية على األطـفــال،
منه عن جاكسون تحديدًا ،وإن كانت
سلطة الـشـهــرة وجـبــال األم ــوال التي
ج ـنــاهــا األخـ ـي ــر مـنـحـتــه ح ـمــايــة من
مــواجـهــة عــواقــب سلسلة ممارساته
املنحرفة».

في الصاالت

«دمشق ـ حلب» يجمع
دريد لحام وباسل الخطيب
نجوى زيدان *
ال ـبــارحــة أم ـطــرت فــي ب ـيــروت ،السماء
ت ـت ـص ــل م ـع ـن ــا نـ ـح ــن أبـ ـ ـن ـ ــاء األرض،
بـحـبــال مــن امل ـيــاه وال ـه ــواء يـعــربــد في
أجــوائـنــا وم ــوج البحر يرتفع و«هــو»
أمــام ـنــا يـقــف ف ــوق ت ـلــة ،وأم ــام ــه تمتد
سوريا بجغرافيتها وبعمرانها اآلتي
م ــن رح ــم ال ـت ــاري ــخ .مـشـهــد سينمائي
يكاد يبدو حقيقة لكثيرين منا ،نحن
الــذيــن شاهدنا الكبير دريــد لحام في
ف ـي ـلــم «دمـ ـش ــق ـ ح ـل ــب» [ ]1لـلـمـخــرج
بــاســل ال ـخ ـط ـيــب .كــوق ـفــة ال ـع ـظ ـمــاء أو
الـحـكـمــاء أو ال ـعــارفــن ،تـتـحــول عيناه
إلــى حضن األرض الكبير الــذي يتسع
سوريا .نبكي ونضحك ونغني
لوجع
ّ
معه ونصفق لهذا اآلتــي مــن «سوريا
املنتصرة» .كل هذا جرى في ملحة عني،
فالوقت يمضي سريعًا في لقاء تعبق
فيه قيم الحب واألخ ــاق واإلنسانية،
على مــا عــداهــا .يأخذني الحنني إلى
دمـشــق وحـلــب ،ذكــريــات كثيرة تغتال
لحظات انغماسي في متعة املشاهدة.
أسـ ـت ــدرك ف ــأع ــود إل ــى ِف ـع ـلــة أحببتها
ك ـم ـشــاهــدة وك ـت ـبــت ع ـن ـهــا ودرس ـت ـهــا
فــي منهجية علمية أسـفــرت عــن كتاب
والسياسة» ،لكنني أمام قوة
«الدراما ّ
املشهد املكثف لهذا العمل السينمائي
م ـن ــذ امل ـش ـه ــد األول وخ ـ ـطـ ــوات ل ـحــام
امل ـت ـس ــارع ــة ن ـح ــو ص ــدي ـق ــه ع ـل ــى شـفــا
ً
االنـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــار يـ ـل ــف ح ـ ـ ــول عـ ـنـ ـق ــه ح ـب ــا
متهالكًا ،تركت لنفسي عنان املشاهدة
املتفلتة مــن التفكر ب ــأي كـتــابــة أو أي
نقد.
يــذهـلـنــي دري ــد لـحــام اب ــن الـ ـ  85عــامــا،
واقفًا أمامنا في الصالة قبل العرض،
تــرافـقــه صـبــاح الـجــزائــري وكـنــدة حنا
وأيضًا املخرج باسل الخطيب ليعلن

ّ
مايكل جاكسون ...محاكمة بعد الـموت تهز العالم

من «الرحيل
عن نيفيرالند»

ال يمكن فهم طبيعة هــذا الـجــدل من
دون ت ـف ـك ـيــك ظـ ــاهـ ــرة ال ـش ـخ ـص ـيــات
امل ـ ـش ـ ـهـ ــورة فـ ــي ع ـص ــر ال ــرأس ـم ــال ـ ّـي ــة
بعدما انزوى الدين من الحياة العامة
ف ــي امل ـج ـت ـم ـع ــات ال ـغ ــرب ـ ّـي ــة ملـصـلـحــة

انقسام حاد في اآلراء بين
ّ
المتعلقين بالصورة األسطورية،
وآخرين تعاطفوا مع ضحاياه
من األطفال
ّ
املال ،وتبخرت ادعاءات الحق اإللهي
ّ
للملوك على يد الثورات البورجوازية
في بريطانيا ففرنسا ،وأصبح ممكنًا
ب ـف ـض ــل شـ ـبـ ـك ــات صـ ـن ــاع ــة ال ـن ـج ــوم
التي تخدم ـ وفــق أنطونيو غرامشي
ـ دي ـم ــوم ــة هـيـمـنــة ال ـط ـب ـقــة الـحــاكـمــة

ّ
ثقافية مــن الناس
وفـبــركــة أيـقــونــات
الـعــاديــن تتظافر فــي خلقها جهود
تحالف هائل من الوسطاء الثقافيني:
مديرو أعمال ،وصحافيون ،وبرامج
تلفزيونية وإذاعية ،وأفالم سينمائية
ووث ــائ ـق ـي ــة وم ــواق ــع ع ـل ــى اإلن ـت ــرن ــت
وم ـت ـع ـه ــدو ح ـ ـفـ ــات ،بـ ــل مـ ـص ــورون
وح ــاق ــون وم ـس ــاع ــدون شـخـصـيـ ّـون
ونقاد.
ل ـكــن م ـكــانــة األي ـق ــون ــة ال ـث ـقــافـ ّـيــة تلك
ً
تتضمن بــال ـضــرورة ف ـصــا ح ــادًا ملا
يـسـمـيــه ع ـل ـمــاء ال ـس ـي ـكــولــوج ـيــا بــن
ّ
داخلية الشخص» ،و«األنا –
«الذات –
أي كما يرانا اآلخــرون» .إذ أن «األنا»
عادة تدار بعناية موجهة وممسرحة
ح ـتــى ال ت ـعــود أح ـيــانــا ل ـهــا عــاقــة بـ
«ال ـ ــذات» ،ه ــذا إن لــم تـتـعــارض معها
جـ ّ
ـذريــا .هــذا التناقض يتسبب عــادة
ّ
ب ـض ـغــوط ع ـلــى الـشـخـصــيــة توقعها

نفسية واستشكاالت ّ
ّ
هوية،
في مآزق
ّ
قد تصبح حاالت مرضية .لكن شبكة
صناعة النجم التي تحيط بها تسعى
دائمًا إلخفائها والتعمية عليها كي ال
يتبخر مصدر رزقها الــذي يستدعي
الترويج الدائم للشخصية املشهورة
ّ
النمطية االستهالكية
فــي صــورتـهــا
حصرًا.
رغـ ـ ــم بـ ـع ــض االنـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــادات ال ـن ــوع ـ ّـي ــة
ال ـنــادرة الـتــي وجـ ّـهـهــا إلــى جاكسون
بـ ـع ــض امل ـث ـق ـف ــن األف ـ ـ ـ ــرو أم ـي ــرك ـي ــن
ك ـن ـم ــوذج ل ــأس ــود امل ـك ـس ــور «ال ـ ــذي
يقبل باملوت مقابل أن يكتسب بشرة
ب ـي ـض ــاء» ،ن ـج ـحــت ش ـب ـكــة الــوس ـطــاء
ال ـث ـق ــاف ـي ــن فـ ــي الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة
(صانعة الثقافة املعاصرة) في فبركة
ٍّ
وهـ ــم ه ــائ ــل ح ــول ــه ك ـش ـخ ـصـ ّـيــة مـغــن
محبوبة عابرة لألعراق ،ال سيما في
أوساط فئة ّ
ّ
األقلية السوداء في
شبان
الواليات املتحدة التي كانت متعطشة
ألسطورة نجاح فردي ممكن لإلنسان
ّ
األسود في أميركا بعدما تعطلت كل
محاوالت النهوض الجماعي لألفرو
أميركيني بفعل سياسات قمع ممنهج
األميركية ّ
ّ
ضدهم
مارستها السلطات
عـ ـب ــر ال ـ ـع ـ ـقـ ــود ،وانـ ـتـ ـه ــت بـنـخـبـتـهــم
ّ
الثورية مقتولة أو مسجونة أو قانعة
بالهزيمة .جاكسون الفكرة هذا أعيد
إنتاجه الحقًا كنموذج معولم ّ
يقدم
حلم خــاص ممكن للشبان التائهني
عبر األعراق والجنسيات في صحراء
ّ
النيوليبرالية القاسية ،ووق ــف أمــام
ّ
املــايــن عـبــر الـعــالــم ليغني بمثالية
حــاملــة عــن إنـســانـ ّـيــة مشتركة ،مغرقة
في السذاجة والتسطيح ،لكنها قابلة
للصرف على نطاق عريض.
ج ــاكـ ـس ــون كـ ـ ــان ط ـي ـل ــة ذلـ ـ ــك ال ــوق ــت

مـصــابــا ب ــداء الـبـيــدوفـيـلـيــا (اشـتـهــاء
األطـ ـ ـف ـ ــال ال ـ ــذك ـ ــور ت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا) ،وكـ ــان
م ـ ـ ـكـ ـ ــانـ ـ ــه امل ـ ـس ـ ـت ـ ـح ـ ــق ال ـ ـ ـس ـ ـ ـجـ ـ ــن أو
مـ ـسـ ـتـ ـشـ ـف ــى األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض الـ ـنـ ـفـ ـسـ ـي ــة،
ل ـكــن م ـســائــل االنـ ـح ــراف ــات الجنسية
والـتـهـتــك واالغ ـت ـصــاب وال ـت ـجــاوزات
ب ـحــق األطـ ـف ــال ك ــان ــت دائ ـم ــا أس ـلــوب
ً
ح ـي ــاة م ـق ـب ــوال ف ــي األوس ـ ــاط الـفـنـ ّـيــة
ّ
ّ
األميركية الغربية عمومًا ،مــا دامــت
تلك املمارسات تتم في إطــار حلقات
مغلقة بـعـيـدًا عــن ال ــرأي ال ـعــام ،فيما
ت ـت ـضــامــن أجـ ـه ــزة ص ـن ــاع ــة ال ـن ـجــوم
املختلفة األدوار عـلــى الـحـفــاظ على
صـ ــورة الـشـخـصـيــة ال ـعــامــة ال ـنــازعــة
نـحــو الـتــألـيــه والـتـنــزيــه أســاســا عبر
تـ ـج ــاه ــل الـ ـتـ ـس ــريـ ـب ــات وال ـت ـش ـك ـي ــك
بـمـصــداقـيــة أص ـحــاب ـهــا ،ال سـ ّـيـمــا أن
ه ــؤالء يـكــونــون ع ــادة مــن املـتــورطــن
ع ـ ــن رض ـ ـ ــى ف ـ ــي تـ ـل ــك األجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء .فــي
حــالــة جــاكـســون ،فــإنــه ك ــان يستحيل
بالطبع لرجل عاش مثله في األضواء
الساطعة أن يتمكن مــن إسـقــاط عدد
كبير مــن األط ـفــال وأن يقضي ليالي
ط ــوي ـل ــة ف ــي ان ـت ـه ــاك ـه ــم م ــن دون أن
يتآمر عدد كبير من األشخاص على
إبـ ـق ــاء األم ـ ــر رهـ ــن ال ـس ــري ــة املـطـلـقــة:
املـ ـس ــاع ــدون ال ـش ـخ ـص ـي ــون والـ ـخ ــدم
والـقـ ّـوادون وأهالي األوالد الضحايا
(تـظـهــر والــدتــا روب ـســون وسيفتشك
ف ــي ال ــوث ــائ ـق ــي ل ـت ـبــريــر مــوقـفـيـهـمــا)
وعــائ ـلــة جــاك ـســون ن ـف ـســه ،ب ــل أيـضــا
ال ـ ـص ـ ـحـ ــاف ـ ـيـ ــون – الـ ـ ـخ ـ ــون ـ ــة الـ ــذيـ ــن
يـمـكـنـهــم إث ـ ـ ــارة ع ــاص ـف ــة م ــن ه ـب ــاءة
أو ي ـص ـم ـت ــون ك ـم ــا الـ ـقـ ـب ــور بـحـســب
توجهات مؤسساتهم اإلعــامـيــة .بل
حتى عندما ح ــاول بعض الضحايا
مــواج ـهــة املـغـنــي الـنـجــم ف ــي املـحــاكــم

بداية من عام  ،1993لم يتجرأ القضاة
على
األم ـي ــرك ـي ــون عــدي ـمــو ال ـض ـم ـيــر ً
إدانـتــه رغــم الــدالئــل املتقاطعة ،رهبة
ربـمــا مــن سلطة هــالــة األيـقــونــة التي
اكـتـسـبـهــا جــاكـســون عـلــى مــر ّ
األيـ ــام،
إن لم يكن تآمرًا صريحًا مع مؤسسة
وجيش
صناعة النجوم املحيطة بــه
ّ
املـحــامــن املــرتــزقــة الــذيــن ك ــان النجم
ّ
يوظفهم .هكذا رفضت دع ــاوى عــدة،
بينما تــم تسوية عــدد آخــر ودي ــا من
خــال مصالحات ّ
مالية (بلغت قيمة
آخرها  23مليون دوالر).
في هذا اإلطار يفهم وثائقي ّ
«الرحيل
ع ــن ن ـي ـف ـيــرالنــد» ك ـمــا ل ــو كـ ــان نـتــاج
خالف داخل الشبكة املحيطة بالنجم
ع ـل ــى ط ــري ـق ــة اق ـت ـس ــام ن ـه ــر ال ـع ــوائ ــد
املتدفق باملاليني سنويًا ليس إال .أمر
ال شــك يـنــاســب صـنــاعــة األخ ـب ــار في
صحافة اليوم ـ على تنوع قنواتها -
التي يهمها ّتسويق جديد جاكسون
بعدما مات وملا يعد قادرًا على تقديم
املزيد .ولذا سيستمر الجدل املصطنع
لبعض الوقت .جاكسون لن يكون آخر
ّ
الذهبية التي يتم التضحية
العجول
بـهــا .فـفــي زمــن الـفـضــائــح املتسلسلة
وه ــاشـ ـت ــاغ  ،MeTooت ــرقـ ـب ــوا ب ـح ـرًا
م ــن األط ـف ــال ال ــذي ــن ك ـب ــروا وي ــري ــدون
ّ
كشف اعـتــداءات املشاهير عليهم عل
وعـ ـس ــى تـ ـع ــود ع ـل ـي ـهــم ب ـم ــاي ــن مــن
ال ـ ـ ـ ــدوالرات وت ـس ـت ـع ـيــدهــم م ــن زوايـ ــا
ال ـن ـس ـي ــان ،ف ـكــل ال ـ ــذي يـنـقـصـنــا اآلن
مجرد هاشتاغ جــديــد .لكن الحقيقة
أن «الرحيل عن نيفيرالند» إدانة تامة
لشبكات صناعة النجوم فــي الغرب
ّ
الرأسمالية
الـتــي استفحلت فــي ظــل
ّ
ترفيهية
املتأخرة وأصبحت كقشرة
ّ
رقيقة تغطي ظالمًا حالكًا.

ّ
سوريا التي تسـتحق كل هذا الحب

ع ــن َ«دي ـ ـ ــن ل ـب ـن ــان ع ـل ـيــه الـ ـ ــذي مـنـحــه
أول خفقة قـلــب» حــن أنجبته والــدتــه
ال ـل ـب ـنــان ـيــة م ــن م ـش ـغ ــرة و«دي ـ ـ ــن آخ ــر
لـجـمـعـيــة «م ـم ـك ــن»» ال ـت ــي احـتـضـنــت
هــذا العمل ووف ــرت فــرصــة عــرضــه في
«بيروت مينا الحبايب» .الكلمات بني
م ــزدوج ــن لـيـســت لــي بــل ل ــهُ .يذهلني
ليس لحضوره رغم رقة هذا الحضور
ول ـيــس لـكـلـمــاتــه رغ ــم حميميتها ،بل
ل ـقــدراتــه الـفـنـيــة وه ــو ف ــي ه ــذه الـســن،
فـهــي تـفــوق فــي أهميتها ق ــدرات كبار
املمثلني في السينما األجنبية.
تشعر أمــام أحــداث الفيلم الــذي يروي
قصة مــذيــع محطة «الــوطــن» املتوقف
عن مهنة ّ
أحبها وأجــادهــا بعد توقف
امل ـح ـط ــة وانـ ـتـ ـش ــار إذاعـ ـ ـ ــات ع ـصــريــة،
ف ــي إش ـ ــارة إل ــى الـتـغـيــر ف ــي دور هــذه
الوسيلة اإلعالمية التي مارست تأثيرًا
كـبـيـرًا عـلــى ال ــرأي ال ـعــام الـعــربــي ّإب ــان
األحداث الكبرى .أفقدت الحرب املدمرة
ب ـط ــل «دمـ ـش ــق ـ حـ ـل ــب» ،أن ــاس ــا ك ـث ـرًا
ّ
أحبهم ،فبقي وحيدًا يبحث عن معنى
الحياة ليجده في رحلة من دمشق إلى
ّ
املحررة ،حيث ابنته الوحيدة مع
حلب
ولديها والباحثة عــن زوج خــرج ذات
ليلة ولم يعد.
رفــاق الرحلة يبثون في نفسه معاني
جــديــدة لحياة أثقلتها أه ــوال الحرب
على وطنه .رغــم التنوع الــذي انعكس
العمل أي رفــاق
مــن خــال شخصيات ّ
الرحلة وتناقضاتهم ،إال أنهم أضاؤوا
فـ ــي جـ ــانـ ــب مـ ــن س ـل ــوك ـه ــم عـ ـل ــى قـيــم
املجتمع الـعــربــي ال ـس ــوري ،الـتــي تبث
روح ال ـب ـقــاء واالسـ ـتـ ـم ــرار واملــواج ـهــة
والتمسك باألمل.
قدمت لنا الرحلة من دمشق إلى حلب،
عـ ّـيـنــة تمثيلية إل ــى حــد مــا للمجتمع
السوري الجديد .هذا املجتمع الذي ال

ّ
ُيمكن له إال أن يتكئ على املاضي ،على
الـتــاريــخ العابق بالكثير مــن األحــداث
ال ـت ــي تـعـنــي بـنـظــر أج ـي ــال ك ـب ـيــرة من
ال ـس ــوري ــن ال ـك ــرام ــة .يـكـفــي أن يلتفت
دري ــد ل ـحــام إل ــى رف ــاق الــرحـلــة بنظرة
ً
ع ــز م ـم ــزوج ــة ب ـل ــوم ق ــائ ــا ل ـه ــم« :أن ــا
ّ
حــاربــت فــي  67وفــي  .»73هــذه العينة
ً
ّ
ضمت نساء ورجاال ،شبابًا وكبارًا في
ال ـســن ،مــدنـيــن وعـسـكــريــن ،مهمشني
ون ـخ ـبــويــن ،امل ـي ـســور وال ـف ـقـيــر .ورغــم
االختالف جمعتهم هذه الطريق التي
تربط دمشق بحلب ،هاتان املدينتان
ال ـ ـل ـ ـتـ ــان ت ـ ـح ـ ـمـ ــان دالالت م ـع ـن ــوي ــة
وسـ ـي ــاسـ ـي ــة وت ــاريـ ـخـ ـي ــة ع ـم ـي ـق ــة فــي
وجدان السوريني وواقعهم.
تـخـيـلــت ن ـف ـســي ب ـي ـن ـهــم .تـخـيـلــت بما
يسمح لي هــذا العمل الذهني املسمى
ً
خـيــاال ،أن أرى كــم استفز وجــود دريــد
لحام كبطل للفيلم باقي املمثلني الذين
أثبتوا أنهم أبطال في تأدية أدوارهــم،
فكان أغلبهم على مستوى متجانس
ومـتـقــارب ،إذ قــدمــوا أجـمــل مــا لديهم.
دري ــد ل ـحــام األب وامل ـث ـقــف والـصــديــق
ورف ـ ـيـ ــق رحـ ـل ــة دمـ ـش ــق ـ حـ ـل ــب ،الـ ــذي
أرهقته سـنــوات العمر وال ـحــرب ،لكنه
بقي متمسكًا بثوابته كابن بلد .صباح
ال ـج ــزائ ــري ال ـس ـيــدة املـحـتــرمــة األنـيـقــة
امل ـظ ـه ــر ،امل ــري ـض ــة ب ــال ـس ــرط ــان تحمل
كفنها وورود قبرها كي تموت وتدفن
في حلب .العروسان اللذان تأخرا على
زفــافـهـمــا .الـشــابــة املغنية الـتــي تذهب
إلقــامــة حفلة فــي مدينة حلب مــع عدد
من أعضاء الفرقة .املذيع الشاب الذي
ي ــاح ــق ال ـف ـت ـي ــات .ال ـش ــاب ــة امل ـهــووســة
بوسائل التواصل االجتماعي .الشاب
ّ
ال ــذي ي ـ ّـدع ــي أن ــه م ــن األم ــن ألن شكله
يوحي للناس بذلك ،لنتبني من خالل
حادثة أثناء توقف الحافلة بأنه يعمل

ف ــي م ـق ـهــى ل ـل ـنــرج ـي ـلــة .ال ــرج ــل ال ــذي
ي ـت ـحــدث ب ــإح ــدى ل ـه ـجــات ري ــف حلب
وي ــرت ــدي ال ـع ـبــايــة وه ــو م ـحــل شـكــوك
دريـ ــد ل ـح ــام ،لـيـكـتـشــف خ ــال الــرحـلــة
ّ
أن شكوكه فــي غير محلها :مــرة أولــى
حني رأى ساقه املبتورة .ومــرة ثانية،
عندما يناديه أحدهم سيادة العميد،
لنعلم بأنه ضابط في الجيش العربي
الـســوري فقد ساقه فــي الـحــرب .إغاثة
املرأة الهاربة في الطريق مع ابنها من
أه ــل زوج ـهــا امل ـف ـقــود ،الــذيــن يــأخــذون
الطفل للعمل معهم غصبًا عنها .املرأة
الحامل...
كانت الحرب ماثلة رغم املشهد الوحيد
النـ ـفـ ـج ــار امل ـح ـك ـم ــة ح ـي ــث ن ـج ــا دري ــد
لـحــام ومــاتــوا مــن كــانــوا فــي انـتـظــاره.
ص ــدي ـق ــاه وابـ ـن ــة صــدي ـقــه وعــري ـس ـهــا،
لـيـتـحــول الـ ـ ــزواج إل ــى مــأتــم ب ــل مــآتــم.
ضحايا الحرب من مدنيني وعسكريني
مـ ـ ــوجـ ـ ــودون ب ـ ـقـ ــوة ،وال ـ ـ ـصـ ـ ــراع ح ــول
تـقــديــم حـلــول لـتــداعـيــات ه ــذه الـحــرب،
ب ــن أطـ ــراف ه ــذه الـ ّـعـيـنــة عـلــى أشـ ـ ّـده.
ففي الـحــرب ،نــرث املفقودين واأليـتــام
والـعـمــال األط ـفــال واملــرضــى والـفـقــراء.
لكن تبقى ظــواهــر الـغـنــاء واملوسيقى
وال ــزواج واإلن ـجــاب ّ
كبينات على قوة
البقاء وحيوية املجتمع السوري رغم
الحرب الضروس التي استعرت طيلة
ثماني سنوات وما زالت.
ل ـع ــل هـ ــذه ال ـح ــاف ـل ــة امل ـح ـ ّـم ـل ــة ب ــأن ــاس
م ـخ ـت ـل ـفــن ي ـت ـص ـل ــون ب ـب ـع ـض ـهــم مــن
خـ ـ ـ ــال مـ ـنـ ـظ ــوم ــة قـ ـ ـي ـ ــم ،لـ ـ ــم ت ـس ـت ـطــع
ال ـح ــرب أن تـقـضــي عـلـيـهــا ،ت ـعـ ّـبــر عن
سوريا الجديدة .سوريا ما بعد األلم
والــدم والــدمــار ،ما بعد إرهــاب «جبهة
النصرة» و«تنظيم الــدولــة اإلسالمية
/داعــش» ،ما بعد االنقسامات .سوريا
تضحيات الجيش وصمود أهل البلد.

دريد لحام وصباح الجزائري في مشهد من الفيلم

فـ ــي ف ـي ـل ــم «دم ـ ـشـ ــق ـ ح ـ ـلـ ــب» ،ت ـب ــدو
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا فـ ــي خ ــدم ــة األفـ ـك ــار
ّ
الفنية ،أجــاد املخرج باسل الخطيب
فــي الـتـعـبـيــر عــن كــل أوصـ ــال ســوريــا
فــي جهاتها األرب ــع ،مــن خــال مشهد
الجسر الـعــالــي ال ــذي تعبره الحافلة
حــن تصل إلــى مـشــارف حـلــب .لقطة
ناجحة ومكثفة ،ولعل هــذا التكثيف
ف ــي امل ـع ـن ــى واإلي ـ ـحـ ــاء ي ـن ـط ـبــق عـلــى
غ ــال ـب ـي ــة املـ ـش ــاه ــد ،الـ ـت ــي تــاب ـع ـنــاهــا
ب ـك ـث ـي ــر مـ ــن االن ـ ـس ـ ـجـ ــام واالهـ ـتـ ـم ــام
واملتعة ،حيث كانت األحداث الدرامية
تـ ـسـ ـق ــط عـ ـلـ ـيـ ـن ــا ت ـ ــام ـ ــس ح ــواسـ ـن ــا
وقلوبنا وعقولنا في آن ،ضمن سياق
ُ
ل ــم ي ـخــل م ــن امل ـســاحــات الـكــومـيــديــة،
ً
رغم األلــم الــذي يتصاعد وصــوال إلى
الـلـقـطــة األخ ـي ــرة .قـضــت ه ــذه اللقطة

بــأن يعبر بطلنا دري ــد لـحــام مسافة
ليست طويلة من حاجز الجيش إلى
املبنى الــذي تقطنه ابنته التي نزلت
األدراج بـســرعــة قـيــاسـيــة لتستقبله.
مـشــى ف ــوق األلـ ـغ ــام ،مـشـيــة انقطعت
معها أنفاسنا كما حاله وحال االبنة
(ك ـنــدة ح ـنــا) وح ــال ج ـنــدي الـحــاجــز،
ليرمي الحقيبة ويرمي معها الخوف
وي ـعــانــق اب ـن ـتــه ف ــي لـحـظــة إنـســانـيــة
وعاطفية مــن الـشــوق املـمــزوج باأللم
والرجاء.
مـمــا استوقفني فــي «دم ـشــق ـ حـلــب»،
صورة الجندي أو الضابط التي أزالت
عنها ه ــذه ال ـحــرب فـظــاظــة االنـضـبــاط
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري .ن ـ ـ ــراه حـ ــن ي ـت ـع ــرف إل ــى
شـخـصـيــة امل ــذي ــع (دري ـ ــد ل ـح ــام) كيف
تذكر أنــه كــان يستمع إليه كــل صباح

م ــع أمـ ــه .فـيـطـلــب ال ـضــابــط م ــن املــذيــع
صورة «سلفي» ،ويتصرف في قضية
تـشــابــه األس ـم ــاء مــن دون ال ـع ــودة إلــى
ّ
ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة ،ألن ـ ــه م ـت ـي ـقــن ب ـ ـ ــأن االم ـ ـ ــر ال
ي ـع ــدو ك ــون ــه ت ـش ــاب ــه أس ـ ـمـ ــاء .دروس
الحرب ســوف تكون كثيرة ،ومنها ما
قالته صـبــاح الـجــزائــري« :ملــا نكبر ما
منعود نـخــاف مــن قــول أي ش ــيء» .ها
هــي ســوريــا الـتــي كـبــرت بـعــد سـنــوات
الـحــرب ونضجت واكتسبت ال ــدروس
تتخلى عــن الـخــوف .الـصــورة األخــرى
ال ـتــي اسـتـهــولـتـهــا ،مـشـهــد ال ــدم ــار في
حلب وفــي مناطق أخ ــرى فــي الطريق
من دمشق إلــى حلب .مشهد أعــاد إلى
ذاك ــرت ــي ،مـشــاهــد ال ــدم ــار بـعــد الـحــرب
العاملية الثانية التي رأيتها في العديد
من األفالم الوثائقية .مشهد الدمار في
حـلــب يشهد بــأن الـحــرب عـلــى ســوريــا
كانت حربًا كونية.
ف ـي ـل ــم «دم ـ ـشـ ــق ـ حـ ـل ــب» ف ـي ــه ال ـك ـث ـيــر
م ــن م ـعــانــي ال ـح ـي ــاة واألمـ ـ ــل وال ـح ــب،
مآقينا
ه ــذه املـعــانــي الـتــي ســرقــت مــن ّ
الدموع .هذه سوريا التي تستحق كل
هذا الحب.
* «دمشق ـ حلب» في الصاالت اللبنانية
* صحافية وكاتبة عربية من لبنان
[ ]1بدعوة من جمعية «ممكن» أطلق العرض
مــا قـبــل األول للفيلم فــي «سينما سيتي»
في بيروت يــوم  26شباط (فبراير) ،2019
بحضور النجم الكبير دريــد لحام ومخرج
الفيلم باسل الخطيب واملمثلة الكبيرة صباح
ال ـجــزائــري واملـمـثـلــة ك ـنــدة حـنــا ال ـتــي أثبتت
موهبتها وقدرتها التمثيلية من خالل عدد
م ــن األع ـم ــال ال ــدرام ـي ــة ال ـهــامــة .ح ــاز الفيلم
جــائــزة «مـهــرجــان االسـكـنــدريــة السينمائي
الدولي ألفالم البحر املتوسط» كأفضل فيلم
عــربــي ،كما حــاز الفنان دري ــد لـحــام جائزة
التمثيل الكبرى من املهرجان.
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وثائقي

ّ
دليل
«الجمعية»
ّ
مبشر على ّنية
صنع
مخرجته ّ
جادة،
ّ سينما
ومؤثرة ،ومخلصة
لذاتها وناسها

ريم صالح :جمالية توثيق القاع
علي وجيه
أس ـم ــاء م ـصـ ّ
ـريــة ك ـب ـيــرة خــرجــت م ــن «روض ال ـف ــرج» أو م ـ ّـرت
ّ
الحي الشعبي املنبسط شمال القاهرة كان قديمًا مركزًا
عليه.
ّ
ّ
الفنية .فرقة علي ّ
الكسار،
والتجمعات
للمسارح واالستعراض
وإسماعيل ياسني ،وأمينة رزق ،وماري منيب ،وفاطمة رشدي،
ومدحت صالح ،أمثلة على تاريخ املكان وريادته في الحركة
الفنية املـصـ ّ
ّ
ـريــة .فريد شوقي وتحية كاريوكا ونــاهــد يسري
ومجدي وهبة لعبوا بطولة «روض الفرج» ( )1987لعبد الفتاح
مدبولي .أحمد الناغي ّ
قدم مسرحية باالسم نفسه .على مدى
سنواتّ ،
ضم الحي سوق الخضار املركزي في القاهرة .هناك،
ّ
تم تصوير «سالم يا صاحبي» ( )1987لنادر جالل .من يمكن
ّ
أن ينسى «مرزوق» و«بركوتة» و«خوليو» و«امللك» في التعاون
السينمائي األشهر بني عادل إمام وسعيد صالح؟
ّ
ّ
تتعرف إلى املنطقة ّ
ّ
للمرة
ربما لم تعلم ريم صالح كل ذلك ،إذ
ّ
ّ
ّ
األول ــى .السينمائية اللبنانية ( )1979تصلها للمرة األولــى
بـهــدف م ـحـ ّـدد :تنفيذ وصـيــة والــدتـهــا املـصـ ّ
ـريــة .هــذه األخـيــرة
ّ
م ــا زالـ ــت مـتـعــلـقــة بـمـسـقــط َرأس ـه ــا بـعــد ح ــوال ــى ثــاثــن عــامــا
ُ
على الغياب ،فأوصت أن تــدفــن هناك .صالح تستكشف عاملًا
جديدًا .كثير من الفقر والجهل والحرمان ،كما كثير من ًالطيبة
و«الجدعنة» وحالوة الروح .لم يعد «روض الفرج» أيقونة ّ
فنية
كاأليام الخوالي ،ولكن يمكن ّ
تفهم إصرار األم على العودة إليه.
ّ
ه ـكــذا ،تـتـقـ ّـرب ريــم مــن أه ــل «ال ـحــتــة» .يلفتها اعـتـمــادهــم على
ّ
«الجمعية» لتدبير أمورهم .ادفع بضعة جنيهات بشكل دوري،
ّ
لـتـعــود إلـيــك مبلغًا وازن ــا فــي مــوعــد م ـحــدد« .ثـ ــروة» صغيرة
تـســاعــد فــي ب ــدء ت ـجــارة ص ـغ ـيــرة ،أو ش ــراء «م ـك ـنــة» ،أو حتى
ّ
تزويج ابن .القاعدة بسيطة حسب منظمها الشيخ عادل« :اللي
محتاج هو اللي ياخدها ّ
األول»« .أم غريب» و«نـجــوى» و«أم
ّ
طارق» والطفلة «دنيا» تدركن ذلك جيدًا.
هـنــا ،تــولــد فـكــرة وثــائـقــي «الـجـمـعـ ّـيــة» What Comes Around
(2018ـ ـ ـ ـ  79د) .ع ــرض أخ ـي ـرًا ضـمــن قـســم «السينما املـصـ ّ
ـريــة
السينمائي
الـجــديــدة  »2018 – 2017فــي «مـهــرجـ
ـان الـقــاهــرة ّ
الــدولــي» األخـيــر .نعم ،املــوضــوع مـصـ ّ
ـري بحت ،بــل إنــه موغل
فــي ذل ــك .قسم مــن اإلن ـتــاج أيـضــا .للصانعة أصــل مـصـ ّ
ـري من
ً
ّ
املصرية ّأوال ،وإلى
جهة األم .لذلك ،يمكن نسبه إلى السينما
الجديدة منها ثانيًا ،سـ ً
ـواء في املعالجة واملنظور واألسلوب،
أو حتى وفقًا لعام اإلنتاج .منذ فترة ،شاهدنا افتتاحه الشرق
أوس ـطـ ّـي ّ
األول فــي «مـهــرجــان الـجــونــة الـسـيـنـمــائــي» ،منافسًا
ّ
على جــوائــز الوثائقي الـطــويــل .سبقه تـجــوال دول ــي ،بــدءًا من
«بانوراما» برلنيّ ،
ّ
الخاصة» في سراييفو .بعد
ثم «العروض
ّ
«الجونة» ،انتقل إلــى ماملو للسينما العربية ،ضمن مسابقة
الوثائقي الطويل...
ّ
ّ
شعبي ،مدخل مثالي لعمل فيلم عن
الجمعية كنظام تكافلي
ّ ً
ّ
أنــاس هامشيني ،وبيئة مــن صميم واقعهم .مل ــاذا؟ أوال :رابــط
س ــردي مـنــاســب بــن ش ـخــوص ال ـشــريــط وعــامل ـهــم وهـمــومـهــم.
ّ
ّ
ّ
بالجمعية؟ ما حكايته
ألي غرض بالتحديد يشترك كل منهم
بــالـضـبــط؟ م ــاذا سيفعل ب ــامل ــال؟ ثــانـيــا :يـظـهــر ه ــؤالء الـفـقــراء
أصحاب نفس عزيزة .قادرين على تيسير شؤونهم بكرامة ،من
«الفقر فقر نفوس ،مش فقر فلوس» .ثالثًا:
دون حاجة ألحــد.
ّ
إيجاد حلول من هذا النوع ،يعني خلق فرح ،ومنح أمل .نوع
من التحقق املؤقت .يبعد الشريط عن امليلودراما واالستجداء،
على الرغم من ضنك العيش.
«أبطالها» منذ البداية .تتفهم طرق تفكيرهم،
إذًا ،تحترم ريم ّ
من دون حكم أو تدخل .عدستها تطبطب على قلوبهم بحرص.
ّ
وتسجل .تحقيق ذلك لم يكن
ال تفرض رأيًا أو موقفًا ،بل تعايش
ً
ّ
سهال ،مع شخوص غير معتادين على الكاميرا ،بل إن بعضهم
ّ
املصري.
ينظر لها بحذر وريـبــة .صالح تستفيد من نصفها
ً
ّ
يعتبرها السكان وا ًح ــدة منهم .إصــرارهــا على تحقيق رغبة
ّأمها ،يجعلها أصيلة في نظرهم .يفتحون لها قلوبهم .كونها
ّ
ّ
يسهل األمــر .بالتأكيد ،لم يكن رجــل ليتمكن من دخول
امــرأة
ال ـب ـيــوت ،ومـعــرفــة خـصــوصـيــات ،فــي منطقة مـحــافـظــة كـهــذه.
ّ
ّ
تصورهم على مــدى 6
ريــم تتحلى بالصبر الجميل بــدورهــا.
س ـنــوات .منها  8أشـهــر مـقــابــات وتـسـجـيــات «غـيــر مـفـيــدة»،
ً
ليعتادوا ّ
املعدات والطاقم ،وصوال إلى نسيان وجودها.
ّ
ّ
تأت هذه العقلية من فراغ .إلى جانب تخرجها من الجامعة
لم ِ
ّ
اللبنانية األمـيــركـ ّـيــة (رادي ــو وتلفزيون ّ وسينما) عــام 2003
ّ
املجردة» ( 12 ،2002د ،).تلقت ريم صالح دروسًا
بفيلم «بالعني

ّ
في علم النفس .في  2003كذلك ،أخرجت مسرحية «األجنحة»،
تأليف آرثر كوبيت .عملت كمساعدة مخرج في إنتاجات ّ
عدة،
ّ
منها «ملا حكيت مريم» ( 98 ،2001د ).ألسد فوالدكار .شاركت
ّ
في إنتاج مشاريع لصالح قناة  MTVاللبنانية وشبكة روتانا،
قبل أن تنتقل إلى قطر عام  .2006اشتغلت في قناة الجزيرة
لــأط ـفــال ف ــي اإلن ـت ــاج والـتـعـلـيــق ال ـصــوتــي ،ث ـ ّـم ان ـضـ ّـمــت إلــى
«مؤسسة الدوحة لألفالم»ّ .
تولت مهام نائب مدير «مهرجان
أجيال السينمائي» ألربع سنوات .أيضًا ،لها تجارب قليلة في
التمثيل.
هـكــذا ،تنجح ريــم فــي خلق األلـفــة .تـصـ ّـور فــي املـنــازل واألزقــة
ّ
ّ
نفسية
وامل ـح ــات واملـقــاهــي وحـتــى املـقــابــر .تــواكــب ت ـحـ ّـوالت
ّ
ّ
واجتماعية« .أم غريب» ،زوجة الشيخ صالح ،هي الشخصية
ّ
والرقيقة في
املفتاح .مثال املرأة املكافحة ،والصبورة ،واملربيةّ ،
آن .االهتمام بالعائلة ،ومساعدة الغير ال يعني أنها بمنأى
ّ ّ
ّ
ثم يطلق ،ليقترن بأخرى .األهل
يتزوج،
عن الصدمات .ابنها
واألصدقاء فخورون بإنجازه األحمر على قماشة بيضاء ليلة
الــدخـلــة .الـشـيــخ صــالــح ينحو بــاتـجــاه ال ـت ـصـ ّـوف ،حـتــى على
حساب أهل بيته« .دنيا» فخورة بسعيها إلى الختان بنفسها.
ّ
ّ
الجمعية
انفتاحها أمــام الكاميرا الفت بالفعل .كله من نقود
ّ
وتفرعاتها بطبيعة الحال.
ً
ّ
حـضــور امل ــرأة ب ــارز ومهيمن صـنــاعــة ومـحـتــوى .صحيح أن
طبيعة املكان متوقعة ،بما يقع على نسائه من قهر ذكـ ّ
ـوري،
ً
ّ ّ
مقاتال أيضًاّ .
يعبرن بجرأة مدهشة.
إال أنهن يظهرن جانبًا
ّ
ّ
يتصدين ألعباء ثقيلة ،كما «نجوى» و«أم طارق» .هن قادرات
ّ
على البوح والفعل واملجابهة والتغيير ،من دون إغفال ضعفهن
ّ
وانكسارهن ،أمام ظروف كفيلة بقهر ّ
أي رجل .عمومًا ،ال يمكن
ّ
ّ
العربية اليوم ،مع
تجاهل أن املــرأة ورقــة رابحة في السينما
ً
بروز حركات  Metoo#و  ،TIMESUP#سواء من حيث الصناعة
أو املواضيع .اجتماع العنصرين زيادة الخير خيرين .معظم
ّ
العربية في مهرجانات السينما الكبرى هذه السنة
العناوين
مــن تــوقـيــع م ـخــرجــات ،مـثــل نــاديــن لـبـكــي ،ونــرجــس الـنـجــار،
ومريم بن مبارك ،وسؤدد كعدان ،وغايا جيجي ...هذه مالحظة
إحصائية .ال ُتنقص مــن قيمة املنجز ّ
ّ
بحد ذات ــه .ال تتناسى
ّ
حضور الصناع الرجال بتواتر دائم.
ّ
ّ
ّ
بالحياتية .يوغل بسالسة
«الجمعية» ينضح
بيد أن مضمون
ً
ّ
ّ
فــي االجـتـمــاعــي والـيــومــي امل ـصــري ،م ـصــدرًا مـثــاال هــامــا على
الشق الوثائقي مــن «سينما الـقــاع» .فــي املقابلّ ،
ثمة هامش
ل ـ ــدفء وع ــذوب ــة وب ـس ـمــة وج ـم ــال ـ ّـي ــات ص ـن ـعــة ،رغـ ــم خـشــونــة
ّ
ّ
كيفية إظهار
لذاتية املخرجة .اختيارها
املحتوى .هــذا عائد
الفني .أقصى حدّ
ّ
ّ
رؤيتها .تركها مساحة تخصها لالشتغال
من األفلمة ،على حساب التقرير والريبورتاج واالستقصاء
ّ
ّ
املجرد .ذلك معزز ببناء روائي ضمن التسجيلي .مراعاة الربط
ّ
ّ
ّ
ال ـســردي ،وإن تفلت أحـيــانــا نحو تشعبات جــانـبــيــة .توليف
مشدودّ .
حب الحدث والتصعيد .إعادة تمثيل مشاهد فاتتها،
ّ
أو تصويرها ّ
الجمعية
خصيصًا من أجــل الشريط (اجتماع
ً
ّ
في البداية مثال) .من الواضح أن الروائي حاضر في ذهن ريم
ّ
ّ
دائمًا .ها هي تكتب أول أفالمها الروائية الطويلة ،عن نساء
أيضًا.
املضمون ّ
ذكي كذلك .هناك إحاالت كبيرة ،من تفاصيل وإشارات.
ً
ّ
ّ
الشخصيات خــارج محيطها ،إال فــي املـقــابــر .كــأن
مـثــا ،ال نــرى
ه ــؤالء املسحوقني ،مـحــدودي األح ــام والـطـمــوح وع ــدد وجبات
اليوميةّ ،
ّ
مقدر لهم أال يغادروا واقعهم سوى إلى اآلخرة.
الطعام
ّ
هذا مشحون باالحترام املصري الكبير للموت منذ القدم .كذلك،
ال سـيــا ًســة فــي الـشــريــط ،عـلــى الــرغــم مــن مــواكـبـتــه أكـثــر األع ــوام
ّ
وحساسية ( .)2011لــوال كتابات ال ـجــدران ملــا الحظنا
سخونة
ّ ّ
ّ
ّ
ذلك .السبب ،ببساطة ،أن السياسي ّخارج السياق الدرامي .كل
ّ
التغييرات في نشرات األخبار ،لم تؤثر في حياة سكان «روض
الفرج» .توالي األسماء ال ّ
ّ
يغير بؤس معاشهم ،فيما يمر قطار
ّ
الحي .هم يدركون ذلك .يعتمدون على أنفسهم
الحياة على طرف
ّ
لهالة
د).
122
(،2015
ارة»
ـو
ـ
ن
«
عكس
على
ـرار،
للنجاة واالسـتـمـ
ّ
خليل ،عندما خــاب أمــل الـغــابــة فــي ال ـثــورة بعد عشم وتــرقــب.
ّ
لبنانية،
هنا ،تظهر تعليقات عن «تشويه صورة مصر» من قبل
بتوثيقها وجهًا ال يمكن اعتماده في كتالوغات السياحة .أقاويل
ّ
الفيلم وتأثيره.
بال قيمة نقدية ،مصيرها ّالنسيان ًأمام جمالية ّ
ّ
دليال محترمًا ومبشرًا على نية
في النهاية ،يبقى
«الجمعية» ّ
مخرجته صنع سينما ّ
جادة ،ومؤثرة ،ومخلصة لذاتها وناسها
وموضوعها ومعالجتها.
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

شعراؤها..
َ
ما َأ َ
فقر حظوظهم
ِق ّديسي هذه األرض
صائرهم،
خوف على َم
الذين ال زالوا حتى اآلن ،وبال ّأي
ٍ
ِ
ّ
َي َتمتعون ،دونما مواربة،
وأحالم أشجار،
بعقول ِديدان،
ِ
ِ
وقلوب َبهائم!
ِ
 ...وما أغناهم أيضًا!
األرض األوفياء.
ّ :قديسي
ِ
2018/7/9

األحفاد

صورة
وخبر

بعد حفلة لندن التي أرهقت الفرقة (منذ بيروت ومعاناة التأشـيرة إلى باريس وجحيم
ً
انتهاء بالهفـوات التنظيمية) ،وصل
العبـور نحـو بريطانيـا بالتزامن مع إضراب الجمـارك
الفنـان زيـاد الرحبانـي إلـى هولنـدا ليقـدم حفلتـه األخيـرة مـن الجولـة األوروبيـة التـي
انطلقـت مطلـع الشـهر الحالـي مـن برليـن .إنهـا مسـك الختـام موسـيقيًا .إنهـا قمـة
قصـر األونيسـكو ًفـي بيروت
لناحيـة المـكان الـذي احتضـن األمسـية .لنقـل إن ً
األناقـة ّ
هـو مصغـر عـن  De Doelenفـي روتـردام ،حجمـا ،أناقـة ،تنظيمـا ،رهبـة ،تهذيبـا
وروحـا .الكواليـس أشـبه بغـرف ضيـوف األمـراء .المسـرح والقاعـة مـن الطـراز الفخـم
والضخـم .لكـن ،مـن أيـن أتـى أكثـر مـن ألـف شـخص؟ كيـف ومتـى ملأوا المـكان؟
البلـد صغيـر والجاليـة العربيـة فيـه كذلـك .مـع ذلـك ،جذبهـم زيـاد الرحبانـي بشـخصه
وفنـه ،فكانـوا علـى الموعـد ،مـع أن الحضـور الهولنـدي كان أيضًا كبيرًا نسـبيًا .هكذا
انتهـت الرحلـة بمغامراتهـا التـي تفوق الخيال ،بنسـبة مشـاكل معدومـة ،بالنظر إلى
َّ
المطـول صلـة
الظـروف المعلومـة والطارئـة ...وللبحـث

زكي ناصيف ال يزال بيننا
في الذكرى الخامسة
عشرة لرحيل الكبير
زكي ناصيف (1916
ـ  /2004الصورة)،
ينظم «مسرح املدينة»
(الحمرا) باالشتراك مع
برنامجي «أنيس املقدسي
لآلداب» و«زكي ناصيف
للموسيقى» في «الجامعة
األميركية في بيروت»،
غدًا الثالثاء ندوة بعنوان
«زكي لو حكى» .يشارك
في الندوة األب بديع
الحاج (جامعة الكسليك)،
ونداء أبو مراد (الجامعة
األنطونية) ،والكاتب
والناقد املوسيقي الياس
سحاب ،على أن يسبقها
عرض وثائقي عن
مسيرة الفنان اللبناني
الراحل .وفي اليوم
التالي ،يحتضن الفضاء
نفسه حفلة بعنوان «باقون ولو رحلنا» تتخللها باقة من أعمال
زكي ناصيف ومبدعني معاصرينّ ،
تؤديها «فرقة املوسيقى العربية»
التابعة لـ «برنامج زكي ناصيف» في الـ  ،AUBبقيادة العميد جورج
ّ
ّ
ّ
حرو .علمًا بأن منال بو ملهب تولت تدريب الكورال .يذكر أن ريع
السهرة يعود لدعم برنامج «زكي ناصيف للموسيقى».
ً
مساء* /حفلة «باقون
*ندوة «زكي لو حكى» :غدًا الثالثاء ـ الساعة السادسة
ً
مساء ـ «مسرح املدينة» (الحمرا
غد األربعاء ـ الساعة الثامنة
ولو رحلنا» :بعد ٍ
ـ بيروت) .البطاقات متوافرة في «مكتبة أنطوان» .لالستعالم01/350000 :
ّ
(مقسم )2685 :أو 01/753010

سيذهبون ( /ذهبوا).
ُ
ُ
الجميع سيذهبون ( /الجميع ذهبوا).
ّ
َ ّ
َ
بأناشيد جديدة،
لغات جديدةَ ،ويترنمون
سيتعلمون ٍ
َ
بقلوب جديدة.
أحالمهم
ويرسمون
ٍ
ُ
َ َ ُ َ
ّ
َ
سينسون كيف تلفظ «بابا ،و جدو ،و حبيب قلبي».
َ
ُ
غير ما أوصيتهم
وعلى ِ
َ
َ
سيزرعون بذور األزهار (تلك التي حملوها ِمن

بالدهم)
ِ
حدائق املنافي.
في
ِ
َ
ُ
ستصير املنافي أوطانهم
َ
ُ
َ
تلكَ ...
ّأما َ
َ
َ
ّ
تلك التي كانت تسمى أوطانهم ومساقط
رؤوسهم
َ
ُ
ُ
ـيصير اسمها:
ف
َ
ُ
أسالفنا.
مقابر
تلك التي فيها
ِ
َو سيقولونَ :
نجونا.
2018/5/17

«صوت» أميمة الخليل يصدح في النبطية
ّ
بعد جولة على مناطق لبنانية ّ
عدة ،يحط ألبوم «صوت» (مؤلف من  11أغنية)
قريبًا في النبطية (جنوب لبنان) ،بدعوة من «املجلس الثقافي للبنان الجنوبي»
ّ
املصور في لبنان» و«جمعية
و«جمعية تنمية اإلنسان والبيئة» و«جمعية بيت
ّ
تقدم املرأة في النبطية» .في 16
آذار (مارس) الحالي ،تستضيف
قاعة ومسرح «ثانوية حسن
ّ
الصباح الرسمية» (النبطية
كامل
ـ جنوب لبنان) احتفال توقيع
األلبوم الذي يجمع الفنانة
اللبنانية أميمة الخليل بـ «كورال
الفيحاء» اآلتي من طرابلس
(شمال لبنان) بقيادة املايسترو
ّ
بركيف تسالكيان (تول ّى اإلدارة
الفنية للمشروع) .يتخلل األمسية
ُأداء مختارات من العمل الذي
عام ْيّ ،
أنجز على مدى َ
ولحنه
الفنان اللبناني مرسيل خليفة،
ّ
ووزعه إدوار طوريكيان ،فيما
كلماته عبارة عن أشعار لنزار
ومنصور الرحباني،
قبانيّ ،
ومروان مخول ،والياس لحود،
وبطرس روحانا ،وطالل حيدر،
باإلضافة إلى نص من نشيد
األناشيد من العهد القديم.
توقيع ألبوم «صوت» :السبت  16آذار
ً
مساء
ـ الساعة السادسة والنصف
ـ قاعة ومسرح «ثانوية حسن كامل
ّ
الصباح الرسمية» (النبطية ـ جنوب
لبنان).
لالستعالم:
www.althakafi-aljanoubi.com

مسرح «إشبيلية»:
للنساء فقط!
ّ
بعد االحتفال بعيد األم ،ينظم
«مسرح إشبيلية» (صيدا ـ جنوب
لبنان) في  23آذار (مارس)
الحالي ورشة عمل مخصصة
للنساء فقط تحت عنوان
«العالج بالرقص والحركة».
على مدار ساعة ونصف الساعة،
ّ
يوفر النشاط فرصة لـ «تجديد
املرح واملتعة ،وتنشيط الجسد
والعالقة باملحيط ،إلى جانب
اختبار مشاعر ّ
عدة من خالل
مساحة آمنة للسيدات من جميع
األعمار والخلفيات» .تدير ورشة
العمل ليا نصر الله (الصورة)
الحاصلة على ماجستير في
العالج النفسي بالرقص والحركة
من «جامعة غولد سميث» في
إنكلترا.
ورشة «العالج بالرقص والحركة»:
السبت  23آذار ـ الساعة الحادية عشرة
صباحًا ـ «مسرح إشبيلية» (صيدا).
للتسجيل واالستعالم 03/190497 :أو
info@ishbiliatheatre.com
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ربيع جميل

مندوبو المبيعات
ّ
بحلة جديدة
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توماس كارلين

آن األوان لتصحيح
حصص األجور
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ألبر داغر

ما المطلوب
لإلصالح؟

08
غسان ديبة

								

		
المصدر :مديرية الواردات في وزارة المال

تصميم :سنان عيسى

ّ
والتحرر:
المرأة ّ ً
االقتصاد أوال

الشركات اللبنانية صغيرة ومكتومة وال تدفع الضريبة
ُت ّبين اإلحصاءات ُ
المتاحة
من ِق َبل وزارة المال أن
عدد الشركات النظامية
الم ّ
ُ
صرح عنها لدى
يبلغ
الدوائر الضريبية ّ
 101.595شركة ،إل أن
ّ
أكثر من  %85منها تصرح

عن حجم أعمال سنوي
ّ
يقل عن مليار ليرة (663
ألف دوالر) ،و %79منها
(أي  80.207شركات)
ال ّ
تصرح عن أي ّ
عمال
لديها ،وثالثة أرباعها
تقريبًا ُم ّ
سجلة في
نشاطات التجارة واألنشطة
العقارية واإلنشاءات
وورش تصليح السيارات
ّ
ومحطات الوقود

ُي ـق ـ ّـدر ال ـت ـهـ ّـرب م ــن ضــريـبــة ال ــدخ ــل على
أرباح الشركات بنحو مليار دوالر سنويًا،
ّ
وفق التقديرات الواردة في مذكرة الفريق
ّ
جمعية مـصــارف لبنان
االقـتـصــادي فــي
وتـقــريــر بـنــك ع ــودة الـفـصـلــي وغـيــرهـمــا.
ي ـع ـت ـبــر ال ـب ـع ــض هـ ــذا ال ـت ـق ــدي ــر مـحــافـظــا
جـ ـ ـ ّـدًا وأقـ ـ ــل م ـ ّـم ــا ه ــو ف ــي ال ـ ــواق ـ ــع ،حـيــث
ّ
ّ
السرية
يسود الفساد في لبنان وتؤمن ُ
املـصــرفـيــة وال ـن ـظــم املـحــاسـبـيــة املـعـتـمــدة
إمكانات هائلة إلخفاء األربــاح الحقيقية
ً
والتالعب بامليزانيات ،فضال عن سلسلة
واسـعــة مــن القوانني واملــراسـيــم واألنظمة
ً
ال ـت ــي ت ـب ـيــح ق ـ ــدرًا ه ــائ ــا م ــن اإلعـ ـف ــاءات
ال ـضــري ـب ـيــة امل ـقــون ـنــة أو االس ـت ـن ـســاب ـيــة،
وتسمح دائمًا بالتسويات واإلعفاءات من
الغرامات التي تنطوي على مكافآت ّ
جمة
ّ
ّ
وتشجعهم على
للمتهربني من الضريبة
ّ
التمادي والتعدي على املال العام.
ُفي املقابل ،ينظر البعض إلى هذا التقدير
امل ــرتـ ـف ــع ل ـح ـج ــم ت ـ ـهـ ـ ّـرب الـ ـش ــرك ــات مــن
ضريبة األرباح ،بوصفه انعكاسًا لفساد
ّ
الخاص اللبناني وارتباط شركاته
القطاع
الكبيرة أو األكـثــر ربحية بمراكز النفوذ
وال ـس ـل ـطــة ف ــي ال ــدول ــة .وبــوص ـفــه أي ـضــا،
وهذا األهـ ّـم ،انعكاسًا لألزمة البنيوية في
النموذج الرأسمالي في لبنان ،حيث ُت ّ
قدر
إدارة اإلح ـص ــاء امل ــرك ــزي دخ ــل الـنـشــاط
االقـتـصــادي ُالالنظامي بنحو  %30من
مجمل الدخل امل ّ
سجل.

ُت ّ
ّ
الخاصة صغيرة بمعظمها
عد الشركات
ّ
ّ
وضعيفة وهــشــة ومــركــزة فــي نشاطات
ّ
خدمية متدنية اإلنتاجية ،ويغلب عليها
الطابع العائلي وال ـفــردي وأحـيــانــا كثيرة
الطابع االحتيالي على القانون ،ويسيطر
عـلــى الـحـ ّـصــة األك ـبــر مــن حـجــم أعمالها
اإلجـمــالــي ع ــدد قليل ج ـ ّـدًا مــن الـشــركــات
االحتكارية ذات االمتيازات ،التي تحظى
ب ـم ـعـ ّـدالت ضــريـبــة منخفضة وإع ـف ــاءات
ّ
كـثـيــرة ولـكــنـهــا تـعـتـمــد غــالـبــا األســالـيــب
االحتيالية لتهريب أربــاحـهــا الطائلة من
موجب تسديد الضريبة.
ف ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،ت ـك ـشــف إحـ ـص ــاءات
مديرية ال ــواردات فــي ُ وزارة املــال أن عدد
الـشــركــات اللبنانية امل ـصـ ّـرح عنها حتى
نهاية تشرين الثاني /نوفمبر  2018بلغ
 101.595ش ــرك ــة ،م ــن ضـمـنـهــا 6.274
ش ــرك ــة ( %6م ــن مـجـمــل ال ـش ــرك ــات) ال
تـ ـ ــزاول ال ـع ـمــل وف ـق ــا ل ـت ـصــاري ـح ـهــا لــدى
ّ
تصرح سوى 21.388
الوزارة .في حني ال
شــركــة مــن الـشــركــات العاملة عــن وجــود
ّ
عمال فيها ،ما يعني أن  %78.9من مجمل
الشركات النظامية ،هي عبارة عن نشاط
فردي أو عائلي صغير (متاجر أو ورش
تـصـلـيــح) أو ش ــرك ــات تـكـتــم عـ ّـمــالـهــا وال
ّ
شركات صورية
تصرح عن أجورهم أو
ّ
يـتـ ّـم اسـتـخــدامـهــا غــالـبــا لتملك الـعـقــارات
وت ـبــادل ـهــا ت ـُهـ ّـربــا م ــن تـســديــد الـضــرائــب
ّ
وال ــرس ــوم املـتــرتـبــة عـلــى عمليات الـتـفـ ّـرغ

عــن الـعـقــارات .علمًا أن نصف الشركات
ّ
تصرح عن ّ
ّ
عمالها تشغل أقل من 5
التي
ّ
ّ
عمال ،في حني أن  %0.6فقط تصرح عن
أكثر من  100عامل.
ال ت ـت ـف ــق ه ـ ــذه اإلحـ ـ ـصـ ـ ــاءات مـ ــع ن ـتــائــج
امل ـس ــح الـ ــذي ق ــام ــت ب ــه إدارة اإلح ـص ــاء
املركزي عام  2004والذي أحصى وجود
 176.279مـ ّ
ـؤس ـســة ف ــي ل ـب ـنــان .ك ـمــا ال
تتفق مــع إح ـصــاءات الـصـنــدوق الوطني
االجتماعي ،التي تفيد أن عدد
للضمان
الشركات ُامل ّ
سجلة لديه عــام  2014يبلغ
ُ 47.659شركة ،أي أكثر من ضعف العدد
املـصـ ّـرح عنه لــدى وزارة املــال ونحو ربع
ع ــدد املـ ّ
ـؤس ـســات وفـقــا إلدارة اإلحـصــاء
املــركــزي .وهــذا دليل على حجم التالعب
ف ــي ت ـص ــاري ــح الـ ـش ــرك ــات لـ ــدى ال ــدوائ ــر
الـضــريـبـيــة وص ـن ــدوق ال ـض ـمــان وغـيــاب
اآللـيــات لضبط الـتـهـ ّـرب الضريبي وعــدم
ّ
التصريح وتفشي العمل الالنظامي ،علمًا
أن إحصاءات الــوزارة والصندوق وإدارة
اإلحـصــاء تتفق على أن أكثر مــن %85
مــن الـشــركــات ال ت ـ ٍّصـ ّـرح س ــوى عــن أقــل
من ّ 10
عمال في كل منها ،ما يعني أنها
ـدن،
صـغـيــرة لـلـغــايــة وح ـجــم أعـمــالـهــا م ـتـ ٍ
وبــالـتــالــي فــإن عــدم الـتــزامـهــا بالتصريح
الـصـحـيــح لـيــس هــو امل ـس ــؤول ّ
األول عن
التهرب من ضريبة األرباح ُامل ّ
ّ
قدر بمليار
دوالر ،بل عدم تصريح الشركات األكبر
ح ـج ـم ــا عـ ــن ح ـج ــم أع ـم ــال ـه ــا ال ـح ـق ـي ـقــي

ُ ّ
وإخفاء أرباحها الفعلية املحقُقة.
تـقـ ّـدم إح ـصــاءات الـشــركــات امل ّ
سجلة في
وزارة املـ ــال وف ـق ــا لـحـجــم أع ـمــال ـهــا لـعــام
 2016صــورة ُم ّ
عبرة جـ ّـدًا ،إذ أن %85.4
ّ
مــن مجمل ه ــذه الـشــركّــات صــرحــت عن
حجم أعمال سنوي يقل عن مليار ليرة
(ما يعادل  663ألف دوالر أميركي سنويًا
أو نحو  55ألــف دوالر شهريًا) .علمًا أن
 %77منها هــي شــركــات فــرديــة تخضع
لضريبة تصاعدية على الدخل واألربــاح
و %23منها هي شركات أمــوال يمنحها
ال ـق ــان ــون إعـ ـف ــاءات وام ـت ـي ــازات ضــريـبـيــة
ّ
شتى .في املقابلُ ،ت ّ
بي هذه اإلحصاءات
أن  %7مـ ــن ال ـ ـشـ ــركـ ــات صـ ـ ّـرحـ ــت عــن
ح ـجــم أع ـم ــال ب ــن م ـل ـيــار و 10م ـل ـيــارات
لـيــرة سنويًا (مــا بــن  55ألـفــا و 553ألف
دوالر شهريًا) ،علمًا أن  %40منها هي
شركات أموال و %60شركات فردية .في
حني ّ أن  %1.5فقط من ُمجمل الشركات
تـخــطــى حـجــم أعـمــالـهــا امل ـص ـ ّـرح عـنــه 10
مليارات ليرة سنويًا (فوق  6.633مليون
دوالر) ،علمًا أن  %65منها هي شركات
أم ــوال ،فــي مقابل  %35شــركــات فــرديــة.
وتجدر اإلشــارة إلــى أن  %78من مجمل
ش ــرك ــات األم ـ ــوال (هــولــدنــغ وأوف شــور
ّ
ومساهمة) تتركز أنشطتها فــي تجارة
البيع بالتجزئة والجملة (من دون تجارة
ال ـسـ ّـيــارات وبـيــع ال ــوق ــود) وف ــي األنـشـطــة
العقارية واإليجارية حصرًا.
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الغموض المقصود في تحديد الضريبة على «أرباح البترول الفائضة»

مساومات مع الشركات على حساب الدولة
نقوال سركيس
باحث في شؤون البترول
ّ
م ـ ــن ح ـ ـ ــق الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــن أن ي ــأمـ ـل ــوا
ب ــاك ـت ـش ــاف ــات واعـ ـ ـ ــدة مـ ــن ال ـب ـت ــرول
والـ ـ ـغ ـ ــاز فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة االق ـت ـص ــادي ــة
الـخــالـ ّصــة كـمــا عـلــى الـيــابـســة .كذلك
مــن حــقـهــم أن يــأمـلــوا أن تـ ّ
ـؤمــن لهم
ه ـ ــذه االكـ ـتـ ـش ــاف ــات أفـ ـض ـ ُـل ال ـف ــوائ ــد
امل ــالـ ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة املـ ـمـ ـكـ ـن ــة ،ال
سـ ّـيـمــا ف ــي ال ـظ ــروف ال ــراه ـن ــة ،إذ إن
ت ـط ــوي ــر ص ـن ــاع ــة م ــن ن ـ ــوع صـنــاعــة
الـ ـ ـبـ ـ ـت ـ ــرول والـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــاز وضـ ـخ ــامـ ـتـ ـه ــا،
يظهر كــأحــد الــرهــانــات فــي مواجهة
األزمـ ـ ـ ـ ــة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة واملـ ـص ــاع ــب
اليومية التي يعاني منها املــواطــن،
ّ
النمو
وإحــدى األمنيات لدفع عجلة
ّ
والعمران في هذا البلد .إل أن توقيع
ّأول اتـفــاقـيـتــن لـلـتـنـقـيــب واإلن ـت ــاج
فــي الــرقـعـتــن  4و 9فــي مطلع الـعــام
امل ــاض ــي ،ال يـعـنــي أن لـبـنــان أصـبــح
ّ
ومصدري
على بــاب «نــادي منتجي
ال ـب ـتــرول والـ ـغ ــاز» ف ــي ال ـعــالــم .فــذلــك
ّ
يحتاج قبل كــل شــيء أن نـعــرف إلى
أيـ ــن ن ـحــن سـ ــائـ ــرون ،وأي ـ ــن سـيـكــون
موقعنا الحقيقي في النادي املذكور.
هـ ــل سـ ـيـ ـك ــون ب ـ ـجـ ــوار ال ـ ـ ـ ــدول ال ـت ــي
جـعـلــت م ــن ه ــذه ال ـث ــروة نـعـمــة على
ش ـعــوب ـهــا ك ــال ـن ــروج أو مــال ـيــزيــا أو

الكويت أو عمان على سبيل املثال،
أو فــي صـفــوف دول ع ـ ّـدة أخ ــرى كان
ال ـب ـتــرول بـمـثــابــة لـعـنــة ل ـهــا ،بـعــد أن
ّ
ّ
زج بــه حكامها فــي دوام ــة الــرشــاوى
والفساد والنهب والفقر واملديونية،
كما هي الحال في نيجيريا وأنغوال
والكونغو وغيرها؟

الدخل المالي :تقدير النتائج
ُ
المرتقبة

م ــن الـصـعــب الـتـكـ ّـهــن ب ــدرج ــة حسن
الحوكمة في إدارة الصناعة النفطية
فــي ُلبنان على امل ــدى البعيد ،ولكن
ُم ــن امل ـم ـك ــن ت ـق ـي ـيــم ب ـع ــض ال ُـن ـتــائــج
املرتقبة لجهة الدخل املالي املحتمل.
فـمـعـظــم م ـك ـ ّـون ــات دخـ ــل ال ــدول ــة من
إن ـتــاج ال ـب ـتــرول وال ـغ ــاز ُم ـح ـ ّـددة في
املرسوم  2017/43الخاص بنموذج
اتفاقيات االستكشاف واإلنـتــاج مع
ال ـشــركــات ال ـعــام ـلــة .كـمــا أن ضريبة
ال ــدخ ــل ع ـلــى أربـ ـ ــاح هـ ــذه ال ـشــركــات
ُم ّ
حددة في قانون األحكام الضريبية
ُ
ّ
املـ ـتـ ـع ــلـ ـق ــة ب ــاألنـ ـشـ ـط ــة ال ـب ـت ــرول ـي ــة.
ّ
وهناك بعض املكونات التي ال يمكن
تـحــديــدهــا أو تـقــديــرهــا مـسـبـقــا ،وال
سـ ّـي ـمــا ال ـت ــي تــرت ـبــط ب ـت ـط ـ ّـور كـ ّـمـيــة
ّ
ّ
ونوعيته وتقلبات األسعار
اإلنتاج
ف ــي األسـ ـ ــواق ال ـعــامل ـيــة ،ول ـكــن يمكن
ّ
التحوط لها وتحديدها حفاظًا على

الفارق بين لبنان وإسرائيل
ّ
ُ
موضوع الضرائب املترتبة على األرباح الفائضة للشركات العاملة كليًا عن القانون
غاب ُ ّ
ّ
ّ 57املتعلق باألحكام الضريبية الخاصة باألنشطة البترولية ،فهو ال يشير في املادة 7
ّ
 %20من النتيجة الخاضعة للضريبة .في
إل إلى ضريبة الدخل العادية ،وحددها بنسبة ُ
ّ
حني أنه تجاهل الضرائب على األرباح الفائضة املطبقة في كل أنحاء العالم ،والتي تفوق
بأضعاف ضريبة الدخل العادية.
في املقابل ،أخضع العدو اإلسرائيلي الشركات البترولية العاملة لضريبة الدخل العادية
( ،)%25باإلضافة إلى ضرائب تصاعدية على األرباح الفائضةّ ،
وحددها ُمسبقًا على
الشكل التالي:
¶  %20عندما يتجاور عامل الدخل  ،1.5ما يرفع مجموع الضرائب إلى %40
¶  %35عندما يتجاوز عامل الدخل  ،2ما يرفع مجموع الضرائب إلى %51.25
%59.14
¶  %45.52عندما يبلغ عامل الدخل  ،2.3ما يرفع مجموع الضرائب إلى
ُ
ُ
طبعًا ،ت ّضاف هذه الضرائب إلى اإلتــاوة البالغة  %12.5من قيمة البترول/الغاز املنتج.
ّ
يضمن الشفافية
وهذه كلها معطيات تم تحديدها مسبقًا وبشكل واضح في القانون ،ما
ُ
الالزمة بالنسبة إلى الدولة والشركات املعنية على ّ
حد سواء ،كما يجعل من املمكن تقدير
ُ
دخل الدولة املرتقب خالل السنوات والعقود املقبلة.
ّأمــا في لبنان ،فإن التعاطي مع موضوع الضرائب على األربــاح الفائضة يمتاز بوضع
فريد من نوعه باملقارنة مع أي بلد في العالم .وذلك لسببني رئيسيني.
األول ،هو أن تحديد ّ
¶ السبب ّ
مكونات عامل الدخل يقتصر ،وفق املادة  24من املرسوم
 ،2017/43على اإلشــارة إلى أربعة عناصر ستقترح الشركة األجنبية ّأرقامًا أو نسبًا
مئوية لها ّ عند تقديم عروضها للدولة ،لتجري املساومة على تحديد كــل منها بينها
ّ
الحصة الدنيا للدولة مــن بـتــرول/غــاز
وبــن موظفي وزارة الـطــاقــة .هــذه العناصر هــي:
ُ
ّ
ّ
الحصة القصوى للدولة من بترول/غاز الربح ،عامل الدخل الذي تحدد بموجبه
الربح،
ّ
ّ
األقصى السترداد الكلفة .وهذه العناصر األربعة هي
الحد
ًا
ر
أخي
القصوى،
الدولة
ة
حص
ّ ّ
ّ
بمثابة «لغز» ال يمكن فكه إل في إطار املزايدة أو املساومة السرية .وكأن
بتعبير أوضح ّ
يتعلق بأمن الدولة أو بعملية تهريب ّ
مخدرات… لم يصدر ُحتى اآلن عن
هذا املوضوع
ّ
املسؤولني أي تبرير أو أي تفسير ملنع املواطن اللبناني من معرفة التطور املنتظر لدخل
بالده من الثروة املوعودة.
ُ ّ
وضع القانون  ،2017/57الخاص باألحكام الضريبية املتعلقة
من
¶ السبب الثاني ،هو أن
ّ
كليًا ّ
أهم ضريبة على هذه األنشطة ،وترك أمر تحديدها إلى
باألنشطة البترولية ،تجاهل
ّ
موظفي هيئة البترول .وهكذا تكون هذه الهيئة ،ومعها وزارة الطاقة ،قد سلبت املجلس
للمرة الثانية ،واحدة من أبرز صالحياته ،وهي صالحية ّ
النيابيّ ،
سن القوانني الخاصة
ّ
ّ
بالضرائب وممارسة الرقابة على تنفيذها .أما في املرة األولى ،فكانت عبر تزوير القانون
البترولي باملرسوم .2017/43

حقوق الدولة واملجتمع.
ّ
فــي هــذا اإلط ــار ،كــان الفتًا أل يلحظ
التشريع اللبناني مــا ُيـعــرف باسم
عــامــل الــدخــل ( ،)Revenue factorأي
العامل الذي ّ
يتم على أساسه تحديد
ّ
م ـعـ ّـدالت الـضــريـبــة أو حــصــة الــدولــة
مــن «األربـ ـ ــاح ال ـفــائ ـضــة» (Windfall
 ،)Excessأي
 profitsأو profits
ّ
ع ـنــدمــا يـ ُصـبــح م ـج ـمــوع ال ـتــدف ـقــات
الـنـقــديــة املـتــراكـمــة لـلـشــركــة العاملة
أع ـل ــى بـكـثـيــر م ــن م ـج ـمــوع نفقاتها
الرأسمالية املتراكمة .فــاملـعــروف أن
معظم الدول تعمد إلى زيادة دخلها
عندما ترتفع أربــاح الشركة العاملة
إل ــى مـسـتــوى مـعـ ّـن يـجــري تحديده
في القانون مسبقًا.
املذهل أن القانون الخاص باألحكام
ال ـض ــري ـب ـب ـي ــة الـ ـخ ـ ّ
ـاص ــة بــاألن ـش ـطــة
ّ
ـأت على ذكــر حصة
الـبـتــرولـيــة ،لــم ي ـ ِ
الــدولــة مــن األربـ ــاح الـفــائـضــة ،ال من
ق ــري ــب وال مـ ــن ب ـع ـي ــد .فـ ــي حـ ــن أن
املرسوم  ،2017/43وخالفًا ملا يحصل
في سائر بلدان العالم ،تــرك تحديد
عناصر عامل الدخل إلــى «املــزايــدة»
ب ــن ال ـش ــرك ــات ف ــي مــرح ـلــة الـتـلــزيــم،
أي ج ـع ــل ه ـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــة «سـ ـ ّـريـ ــة»،
تـ ـج ــري «املـ ـ ـس ـ ــاوم ـ ــات» فـ ــي شــأن ـهــا
خ ـلــف األب ـ ـ ــواب امل ـغ ـل ـقــة ،ب ـ ّـن بعض
ّ
موظفي وزارة الطاقة وممثلني عن
ّ
الشركات العاملة كل على حدة! وما
ّ
وأهميته
يزيد في غرابة هذا الوضع
وخ ـط ــورت ــه أن م ــا يـمـكــن أن تجنيه
ال ــدول ــة م ــن ال ـض ــرائ ــب ع ـلــى األربـ ــاح
ال ـف ــائ ـض ــة قـ ــد يـ ـف ــوق ب ــأضـ ـع ــاف مــا
يعود لها من ضريبة الدخل العادية
أو م ــن امل ـ ـصـ ــادر األخـ ـ ـ ــرى ،ال ـت ــي ت ـ ّـم
تحديدها في املرسوم  2017/43وفي
 2017/57الخاص باألحكام
القانون
ُ
ّ
الـ ـض ــريـ ـبـ ـي ــة املـ ـتـ ـع ــلـ ـق ــة ب ــاألن ـش ـط ــة
البترولية.

ّ
مخاطر تبخر دخل الدولة

جــرى تحديد مـكـ ّـونــات دخــل الــدولــة
ّ
اللبنانية والعوامل املتصلة بها على
الشكل التالي:
¶ رســوم املساحات التي تكاد تكون
رمزية في لبنان.
¶ اإلت ـ ــاوة ( )Royaltyال ـتــي ت ـتــراوح
ب ــن  %4و %12عـلــى ال ـب ـتــرول وفــق
مـسـتــوى اإلنـ ـت ــاج ،وال ت ـت ـجــاوز %4
فقط ال غير على الغاز ،علمًا أن ّ
املعدل
ُ
ال ـعــاملــي امل ـت ـعــارف عـلـيــه مـنــذ مطلع
ّ
عن  %12.5من
القرن العشرين ال يقل ُ
قيمة البترول أو الغاز املنتج.
¶ النسبة املئوية من الدخل املسموح
ب ــاقـ ـتـ ـط ــاعـ ـه ــا السـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــرداد نـ ـفـ ـق ــات
ال ـش ــرك ــات ال ـع ــام ـل ــة ،والـ ـت ــي ُح ـ ـ ِّـددت
في لبنان بنسبة أقصاها  ،%65في
مقابل ّ
حد أقصى ال يتجاوز  %50في
العالم.
¶ أخيرا ال آخرًا ،ضريبة الدخل التي
ّ
تم تحديدها في لبنان بنسبة %20
من أرباح الشركة العاملة ،في مقابل
ّ
معدل عاملي يبلغ .%26
ال ـج ــدي ــر ب ـ ــاإلش ـ ــارة ،أن ال ـن ـصــوص
التشريعية فــي لـبـنــان ال تــأتــي على
ذكــر الـعــاوات ( ،)Bonusالتي تلتزم
الشركات عادة بدفعها للبلد املضيف
عـنــد تــوقـيــع اتـفــاقـيــات االسـتـكـشــاف
واإلن ـ ـتـ ــاج ،أو ع ـنــدمــا يـبـلــغ اإلن ـتــاج
مستويات ّ
معينة.
فــي ضــوء هــذه املعطيات ،وبانتظار
وضــع عامل الــدخــل موضع التنفيذ
ضـ ـم ــن ظـ ـ ـ ــروف وشـ ـ ـ ـ ــروط م ـ ــا زال ـ ــت
مـجـهــولــة ،يـتـبـ ّـن أن مـجـمــوع ّ
حصة
الدولة من األرباح ال تتجاوز مبدئيًا
 %47خـ ــال ال ـس ـن ــوات ال ـت ــي تسبق
وضــع عامل الدخل موضع التنفيذ.

أنجل بوليغان ــ المكسيك

هذا طبعًا إذا كانت
ّ
ستقدمها
األرقام التي
الـشــركــات العاملة للدولة مطابقة
ّ
ك ــل ـي ــا لـ ـل ــواق ــع ،وهـ ـ ــو أمـ ـ ــر بـ ـ ــات مــن
ّ
شبه املستحيل الـتــأكــد مــن صحته،
ب ـعــدمــا جـ ــرى ت ــزوي ــر ال ـق ــان ــون عبر
املــادة  5من املرسوم  ،2017/43التي
أوصدت الباب أمام الدولة ومنعتها
م ــن املـ ـش ــارك ــة ال ـف ـع ـل ـيــة وامل ـب ــاش ــرة
فــي األنـشـطــة الـبـتــرولـيــة ،وبــالـتــالــي
الدولة من املراقبة
حالت دون تمكني ّ
املـبــاشــرة ملختلف تــدفـقــات النفقات
واإليرادات وتركت الشركات العاملة
ّ
ت ـت ـح ــك ــم ب ـه ــا وح ـ ــده ـ ــا .إذ لـ ــم يـعــد
م ـس ـت ـب ـع ـدًا ع ـل ــى اإلط ـ ـ ــاق أن تـعـلــن
ـن سنة
هــذه الشركات عــن خسائر مـ
ّ ّ
إلــى أخ ــرى ،مــا ي ـ ّ
ـؤدي إلــى تبخر كل
م ـكـ ّـونــات حـ ّـصــة ال ــدول ــة ،باستثناء
ُ
اإلتـ ــاوة الـتــي تحتسب عـلــى أســاس
ق ـي ـم ــة اإلن ـ ـ ـتـ ـ ــاج ،ب ـغ ــض ال ـن ـظ ــر عــن
وجود أو عدم وجود أرباح.
في مثل هذه الحالة ،سيقتصر دخل
الدولة على  %4فقط ال غير من قيمة
ّ
يستمر
إنتاج الغاز .وهذا الوضع قد
سـ ـن ــوات وسـ ـ ـن ـ ــوات ،وف ـ ــق امل ــرس ــوم
ّ
ّ
امل ــذك ــور ،أي ح ــت ــى تـتـمــكــن الـشــركــة
املـعـنـ ّـيــة مــن تغطية كــامــل الـعـجــز أو
كامل الخسائر التي ّ
تكبدتها خالل
سنة أو فترة معينة.
ك ـم ــا س ـب ـق ــت اإلشـ ـ ـ ـ ــارة ،ال ت ـت ـج ــاوز
ح ـ ّـص ــة ال ــدول ــة ف ــي أف ـض ــل ال ـح ــاالت
 %47من األرباح ،في حني أن نصيب
البلدان املضيفة األخرى من األرباح
ّ
يتراوح بني  %65و %85في ظل نظام
تقاسم اإلنتاج ،أي النظام الذي ّ
نص
عـلـيــه ال ـقــانــون الـبـتــرولــي 2010/43
ّ
وتنكر له املرسوم  2017/43املخالف
للقانون نفسه.
إن نسبة  %47امل ــذك ــورة (املـبــدئـيــة)
هــي أدنــى بكثير ّ
مما كانت تحصل
ّ
عليه الدول في القرن املاضي ،في ظل
نظام االمتيازات القديمة ،التي جرى
تأميم آخرها في مطلع السبعينيات،
ّ
تتكون من إتاوة ُ%12.5
والتي كانت
م ــن ق ـي ـمــة الـ ـبـ ـت ــرول/الـ ـغ ــاز امل ـن ـت ــج،
ت ـض ــاف إل ـي ـه ــا ض ــري ـب ــة دخـ ــل %50
على أرباح الشركات العاملة .وهكذا
يكون لبنان البلد الوحيد في العالم
الــذي يقفز أكثر مــن نصف قــرن إلى
ال ـ ـ ــوراء ،وي ـت ـ ّـم ف ـيــه ت ــزوي ــر ال ـقــانــون
ّ
ّ
بـغـيــة الـتـخــلــي ع ــن ك ــل ف ــوائ ــد نـظــام
تقاسم اإلنـتــاج والـعــودة إلــى ما هو
أسوأ من االمتيازات القديمة ،والتي
بها أي بلد مــن بلدان
لــم يعد يقبل ّ
العالم األكثر تأخرًا واألكثر فسادًا.

ّ
خسائر متوقعة بالمليارات

ان ـط ــاق ــا م ــن ه ـ ــذه امل ـع ـط ـي ــات ،ق ـ ّـدر
صـ ـن ــدوق ال ـن ـقــد ال ــدول ــي ف ــي مطلع
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام املـ ـ ــاضـ ـ ــي (ت ـ ـقـ ــريـ ــر أنـ ــال ـ ـيـ ــزا
فيديلينو) ،أن دخل لبنان من الغاز
ّ
ق ــد ي ـنــاهــز  %4م ــن ال ـن ــات ــج امل ـحــلــي
اإلجـ ـم ــال ــي ف ــي أواخ ـ ـ ــر عـشــريـنـيــات
هذا القرن ،أي نحو  2.5مليار دوالر.
وي ـل ـفــت ال ـص ـن ــدوق إلـ ــى «أن ـ ــه ال بـ ّـد
م ــن وض ــع األم ـ ــور ف ــي ن ـُصــاب ـهــا ،إذ
إن مــدفــوعــات الـفــوائــد املترتبة على
ال ـ َّـد ْي ــن ال ـع ــام بـلـغــت  %9م ــن الـنــاتــج
ّ
املحلي اإلجمالي عام  ،»2016أي ما
ي ـع ــادل  4.6مـلـيــار دوالر .م ــا يعني
بتعبير آخ ــر أن ــه ن ـظ ـرًا إل ــى الـتــزايــد

امل ـل ـح ــوظ ف ــي الـ ـ َّـد ْيـ ــن الـ ـع ــام وكـلـفــة
خـ ــدم ـ ـتـ ــه ،ونـ ـتـ ـيـ ـج ــة ملـ ـي ــل م ـس ـت ــوى
العالم إلــى االرتفاع،
الفوائد في ُ
فـ ـم ــن املـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ َّـدر أن ن ـس ـبــة
الدخل املأمول من الغاز
إلــى الفوائد على َّ
الد ْين
العام تميل إلى التراجع.
لـ ـت ــوضـ ـي ــح ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة أك ـ ـثـ ــر فــي
الـ ــواقـ ــع ال ـل ـب ـن ــان ــي ،تـ ـج ــدر امل ـق ــارن ــة
ّ
ل ـيــس ف ـقــط م ــع ال ـ ــدول ال ـت ــي تـتـمــتــع
ب ـح ـ ّـص ــة ت ـ ـتـ ــراوح ب ــن  %65و%85
مــن األرب ــاح نتيجة تطبيقها لنظام
تـقــاســم اإلن ـت ــاج ،بــل ت ـجــدر املـقــارنــة
مع ما يقوم به العدو اإلسرائيلي في
استغالل الـثــروة النفطية والغازية
ّ
فــي فلسطني املـحـتــلــة ،ن ـظ ـرًا إل ــى أن
الوضع الجيوغرافي والجيولوجي
فــي املـنـطـقــة االق ـت ـصــاديــة الخالصة
هو أقرب ما يكون للوضع في لبنان.
ه ــذه امل ـقـ ّـارنــة تـشـيــر إل ــى أن الــدخــل
الذي يتوقعه الكيان الصهيوني من
استثمار أربعة حقول غازية (تامار
وليفياتان وتــانــن وكــاريــش) خالل
الفترة  ،2040 - 2013يتراوح بني 140
و 150مـلـيــار دوالر ،وف ــق تـقــديــرات
البنك املركزي وديــوان ّاملحاسبة في
ّ
كيان العدو ،وتدل التوقعات نفسها
ّ
إلــى أن هــذا الدخل سيتوزع بني 30
مليار دوالر باألسعار الجارية تمثل
اإلت ـ ــاوة عـلــى ال ـغ ــاز ،و 35-30مليار
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مليون دوالر هي القيمة
الم ّ
ُ
قدرة لعمليات بيع نتائج
( )Dataالمسح الزلزالي في
البحر ُ وعلى اليابسة ،والتي
لم تعلن آلية تقاسمها
بين الوزارة والشركات التي
قامت بها والوسطاء
ّ
دوالر تمثل ضريبة الدخل العادية،
ون ـحــو  80مـلـيــار دوالر نــاجـمــة عن
ّ
ستطبق
الضرائب التصاعدية التي
بـعــد تفعيل عــامــل ال ــدّخ ــل .عـلـمــا أن
تفعيل هذا العامل ُيتوقع أن يبدأ عام
 2019بالنسبة لحقل تامار ،واعتبارًا
مـ ـ ــن عـ ـ ـ ــام  2025ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة ل ـح ـقــل
ليفياتان ،وفــي أواخ ــر الثالثينيات
بالنسبة إلــى حقلي تانني وكاريش
ال ـص ـغ ـيــريــن نـسـبـيــا وال ـقــري ـبــن من
لبنان .وسبب
الـحــدود البحرية مــع ُ ّ
ذلـ ــك ه ــو أن األربـ ـ ـ ــاح امل ـح ــق ـق ــة قـبــل
ُ
ست ّ
خصص لتغطية
هــذه الـتــواريــخ
االس ـت ـث ـم ــارات األولـ ـ ــى ف ــي ال ـح ـقــول
املذكورة.
هذا يعني أن ّ
معدل الدخل السنوي
ال ــذي يأمله الـكـيــان الصهيوني من
إنتاج الغاز حتى عام  2040سيكون
بحدود  5.3مليار دوالر ،أي ما ّيزيد
ع ــن ض ـع ــف ال ــدخ ــل الـ ـ ــذي ي ـتــوق ـعــه
صندوق النقد الدولي بالنسبة إلى
لبنان في أواخــر العقد املقبل ،وذلك
حال وصول مجموع إنتاج الغاز
في ّ
ُ
واملكثفات في لبنان إلى ما يضاهي
إنـتــاج الحقول اإلسرائيلية األربعة
املذكورة.
باإلضافة إلى الدخل املالي املباشر،
ينطوي استثمار الغاز في إسرائيل
على مكاسب اقتصادية أخــرى ،بما
ف ـي ـهــا اس ـت ـع ـمــال الـ ـغ ــاز ك ــوق ــود في
ال ـن ـقــل وم ـخ ـت ـلــف ال ـص ـن ــاع ــات وفــي
إنتاج الكهرباء ،الــذي بدأ عام 2004

ّ
وأصـ ـب ــح ي ـغــطــي  %65م ــن مـجـمــوع
إنتاج الطاقة الكهربائية.
مل ــاذا ه ــذا ال ـف ــارق الـشــاســع فــي دخــل
ّ
الغاز املالي املباشر واملرتقب في كل
من الكيان الصهيوني ولبنان؟ يمكن
إيجاز األسباب في النقاط التالية:
ً
¶ ّأوال ،أن اإلتـ ــاوة تبلغ  %12.5من
قيمة اإلنـتــاج فــي إســرائـيــل ،أي أكثر
مــن ثــاثــة أض ـعــاف مــا هــي عليه في
لـبـنــان حـيــث ال تـتـجــاوز  %4فـقــط ال
غير.
¶ ثــانـيــا ،أن ضريبة الــدخــل العادية
على األرباح ()Corporate income tax
تبلغ  %25فــي إســرائـيــل ،فــي مقابل
 %20في لبنان.
¶ ثــالـثــا ،وه ــذا األه ـ ّـم ،هــو الضرائب
اإلضافية ،أي الضرائب على األرباح
ال ـف ــائ ـض ــة ( ،)Excess profitsال ـتــي
ُي ـق ـ ّـدر أن تـنــاهــز ف ــي إســرائ ـيــل نحو
 80مـلـيــار دوالر خ ــال الـفـتــرة 2013
  ،2040ف ــي م ـقــابــل  60م ـل ـيــار إلــى 65م ـل ـيــار دوالر ل ــإت ــاوة وضــريـبــة
ال ــدخ ــل ال ـع ــادي ــة .إن م ـص ــدر الــدخــل
هـ ــذا ،ال ـبــالــغ األه ـ ّـم ـي ــة ،ه ــو م ــا ّ
يميز
الوضع في الكيان الصهيوني (كما
فــي سائر بـلــدان العالم) ّ
عما يجري
فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ،إذ إن عـ ـن ــاص ــر ع ــام ــل
ال ــدخ ــل ال ـ ــذي ي ـت ـ ّـم ب ـمــوج ـبــه تفعيل
الـضــرائــب التصاعدية على األرب ــاح
ُ
اإلض ــاف ـي ــة تـ ـح ـ ّـدد م ـس ـب ـقــا ،وبـشـكــل
واضـ ــح بــالـنـسـبــة إل ــى ك ــل الـشــركــات
العاملةّ .أما في لبنان ،فقد ّ
تم إرساء
وضع فريد من نوعه ،إذ إن املرسوم
 2017/43ترك في مادته رقم  24أمر
ت ـحــديــد ع ـنــاصــر ع ــام ــل ال ــدخ ــل إلــى
«امل ــزاي ــدة» ،أي بتعبير أوض ــح ،ترك
ه ـ ــذه املـ ـه ـ ّـم ــة إل ـ ــى ع ـم ـل ـيــة م ـســاومــة
ت ـج ــري ت ـحــت ّال ـط ــاول ــة ب ـبــن بعض
ّ
ّ
ّ
معنية
املوظفني وممثلي كــل شركة
على حدة .ال شك أنها مساومة تدور
على مبالغ طائلة.

ّ ً
مسؤولية المجلس النيابي أوال

ّ
م ــا ش ــاه ــدن ــاه ح ــت ــى اآلن ه ــو بــدايــة
ُ
كــارث ـيــة ت ـن ـ ِـذر بـمــا ه ــو أس ـ ــوأ ،كــونــه
يـ ـض ــع األسـ ـ ـ ــس ل ـن ـه ــب أك ـ ـبـ ــر ث ـ ــروة
ّ
يعول عليها اللبنانيون .ولكن يمكن
تـصـحـيــح ه ــذا املـ ـس ــار ،وهـ ــذا يكمن
بالدرجة األولى في استعادة املجلس
ال ـن ـيــابــي ل ـصــاحـ ّـيــاتــه الـتـشــريـعـيــة
والــرقــاب ـيــة ال ـتــي ُسـلـبــت م ـنــه ،ســواء
بـ ـت ــزوي ــر الـ ـق ــان ــون الـ ـبـ ـت ــرول ــي عـبــر
امل ــادة  5مــن املــرســوم  2017/43التي
ط ــردت الــدولــة ّ
برمتها مــن األنشطة
البترولية ،أو عبر األحكام الضريبية
ّ
ال ـتــي أس ـن ــدت إل ــى ب ـعــض املــوظ ـفــن
مسؤولية تحديد مستوى وكيفية
بسرية ّ
احتسابهاّ ،
تامة.
ونظرًا إلى كون لبنان حديث العهد
فـ ــي هـ ـ ــذا امل ـ ـجـ ــال فـ ـم ــن األف ـ ـضـ ــل أن
يستعني السادة النواب برأي وخبرة
ّ
املـ ـن ــظـ ـم ــات الـ ــدول ـ ـيـ ــة امل ـت ـخ ـ ّـص ـص ــة
ك ـص ـنــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي ،أو البنك
ال ــدول ــي ،أو األوبـ ـي ــك أو واح ـ ــدة من
شــركــات الـبـتــرول الوطنية فــي دولــة
عــربـيــة أو غـيــر عــربـيــة صــدي ـقــة ،من
ّ
دون أن يـكــلـفـهــا ه ــذا دوالرًا واحـ ـدًا.
وال شـ ــك أن اسـ ـتـ ـش ــارة واحـ ـ ـ ــدة مــن
ّ
ه ــذه امل ـنــظ ـمــات أو ال ـش ــرك ــات تكفي
لـتـفـ ّـســر مل ــن ي ـهـ ّـمــه األمـ ــر أن ال ـسـ ّـريــة
هــي الـطــريـقــة املـثـلــى للتضليل ،وأن
تعديل قانون ما ال ّ
يتم عبر مرسوم،
وأن تـ ـح ــدي ــد ال ـ ـضـ ــرائـ ــب لـ ـي ــس مــن
ّ
ص ــاح ـي ــات ُ أي م ــوظ ــف وأن ن ـظــام
االستثمار املعتمد في لبنان ال عالقة
لــه بنظام تقاسم اإلنـتــاج بــل ُي ّ
سمى
بالعربية الفصحى أتـعــس نــوع من
أنواع االمتيازات القديمة.
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اقتصاد السوء

األعمال نفسها ّ
تؤدي
إلى النتائج نفسها
محمد زبيب
في األيام القليلة املاضيةُ ،م ِّررت أعمال كثيرة في مجلس النواب ومجلس الوزراءُ :م َ
نحت الحكومة
إجازة باإلنفاق والجباية في عام  2019بأكمله ،من دون انتظار قانون املوازنة العامة ،على غرار
ما يحصل فعليًا منذ عام ُ .2005وم َ
نحت أيضًا إجازة باالقتراض بالعمالت األجنبية بقيمة 4.8
مليارات دوالر ،باإلضافة إلى اإلجــازة املفتوحة بال سقف لالقتراض بالليرة وطبع العملة ،وهذا
 1996بال انقطاع ،ومن
أيضًا من دون انتظار قانون املوازنة العامة ،على غرار ما
يحصل منذ عام ُ
ً
َّ
صد َرت ّ
كمية كبيرة
دون إعالن أي برنامج جديد إلدارة الدين العام وخفضه أصال وفوائد .كذلك أ ِ
ّ
من املراسيم والقرارات التي تغطي « -على سبيل التسوية»  -ممارسات وتصرفات ،سبقت تشكيل
ّ
الحكومة الحالية ،وقام بها الوزراء في مرحلة تصريف األعمال ،ورتبت التزامات على الدولة وإنفاقًا
ّ
الضيق لتصريف األعمال،
وجباية للمال العام ال تندرج بأي شكل من األشكال ضمن التعريف
ّ
مثل نفقات السفر والوفود واملؤتمرات ،أو ُ مثل تحديد الرسوم السنوية املترتبة على التراخيص
بإشغال األمــاك العمومية البحرية .كذلك أقـ َّـر عــدد من املراسيم والـقــرارات لفتح اعتمادات مالية
ونقلها من باب إلى باب أو من بند إلى بند ،مثل فتح اعتماد إضافي بقيمة  300مليار ليرة لتغذية
معاشات التقاعد وإعطاء ّ
مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة عاجلة بقيمة  400مليار ليرة لشراء
املحروقات ّوتسديد أقساط القروض األجنبية وفوائدها حتى أول آذار /مارس الجاري ،وكل ذلك
ُّ
سبق أن تحقق ونفذ على ُأساس «موافقة ُمسبقة» منحها من ال يمتلك الصالحية بمنحها وحده
صد َرت قوانني لعقد اتفاقيات قروض جديدة ،أو تعديل اتفاقيات قائمة،
أو باملشاركة مع آخرين .وأ ِ
ّ
املخصصة لها وال ترتيبها على
وكل ذلك (أيضًا وأيضًا) يجري من دون توضيح جدوى املشاريع
ّ
سلم األولويات وال موقعها ضمن برنامج استثماري ُمعلن من ِق َبل الحكومة.
الئحة األمثلة تطول ،ولن يتسع املجال هنا لتعدادها جميعها .وعلى أي حال ،قد ال نكون بحاجة إلى
مزيد من األدلة على أن شيئًا في «السياسة» و«اإلدارة» لم ّ
يتغير حتى اآلن ،ال كنتيجة لالنتخابات
ّ
النيابية بعد  9سنوات من عدم إجرائها ،وال كنتيجة لتشكيل الحكومة ،التي ضمت جميع الفائزين
ّ
في هذه االنتخابات ،بعد نحو  9أشهر من تعثر تشكيلها والصراع على الحصص فيها وتوزيعها.
وهنا بيت القصيد ،إذ كيف يمكن الثقة بمن يشهر سيف اإلص ــاح ومكافحة الفساد وإعــادة
ّ
الدولةوالتصدي لألزمة االقتصادية واالجتماعية واملالية والنقدية ما لم يكن
االنتظام العام إلى عمل
ّ
ّ
ّ
مستعدًا اآلن ،فورًا وتوًا ،للقطع مع املمارسات واألعمال والتقاليد واألعراف التي تأسست وترسخت
على مدى ربع القرن املاضي؟
شك في أن دائرة اإلقرار بوجود أزمة ّ
ال ّ
جدية في النظام السياسي ونموذجه االقتصادي وقنوات
ّ
تمويله اتسعت كثيرًا في السنوات القليلة املاضية ،وانضمت إليها قــوى ونخب وازنــة في الدولة
واالقتصاد واملجتمع املدني ،ولو بدرجات ومستويات ومآرب مختلفة .ويطغى اليوم خطاب شديد
اللهجة عن أن األمور ليست على ما يرام ،وال يمكن أن تستمر على حالها وال ّبد من القيام بعمل
ما لعكس اتجاهها .ولكن ما تقوم به الحكومة الجديدة ،ومعها مجلس النواب الجديد ،ال يعكس بأي
شكل من األشكال هذا الخطاب ،كما ال يعكسه ميزان القوى الذي ال يزال يميل بوضوح ملصلحة
اإلبقاء على الوضع القائم واستبداده .فكل ما تقوم به الحكومة واملجلس اآلن هو تكرار لألعمال
نفسها التي درجت عليها كل الحكومات السابقة واملجالس النيابية السابقة ،منذ االنزالق إلى ّ
فخ
ّ
العجز املالي واملديونية بعد الحرب ،أي اتخاذ كل التدابير االحتياطية ليتسنى للقوى املسيطرة على
اإلجابة عن األسئلة املحوريةّ :ما
الدولة مواصلة
اإلنفاق والجباية واالقتراض ،من دون االضطرار إلى َّ
ّ
ستؤدي إليها مواصلة القيام بهذه التدابير نفسها كمسلمات ال بدائل لها؟ وهل حقًا
النتائج التي
ال توجد خيارات سوى السير بال كوابح نحو الهاوية؟
لقد ّ
رسخت هذه التدابير االحتياطية ،بفعل تراكمها بعضها كطبقات كثيفة فوق بعض ،ممارسات
عن كل األصول النظامية وبعيدة عن أي رقابة مسبقة والحقة .وشيئًا
في إدارة
املال العام ،خارجة ّ
فشيئًاّ ،
ومبررة ّ
واملؤقت إلى قاعدة دائمة ومقبولة ّ
بحجة «تسيير الدولة أو املرفق
تحول االستثناء
ّ
«غب الطلب» محل نصوص األحكام الواضحة التي ُوضعت لتعيني ّ
وحلت االجتهادات ّ
حد
العام»،
ُ
ّ
وملكياتها ،وغ ّيبت اإلدارة العامة ّ
ّ
وهمشت
التصرف بمال الدولة وموجوداتها وأصولها
السلطة في
ّ
وهشمت ُومنعت من تأدية واجباتها ،كما قال املدير العام للمالية العامة أالن بيفاني في مؤتمره
ُ
ُ
الصحافي األخير ،لتغطية «الفظاعات» التي ارتكبت في املاضي ،والتي ال تــزال ترتكب ،في ظل
ّ
و«غض الطرف» و«العفو ّ
عما مضى».
املراهنة دائمًا على «التسويات»
ً
قليال في األمثلة املذكورة أعالهّ ،
ليتبي أنها هي النظام القائم بالفعل ،الذي تحاول القوى
ُلنتمعن
ّ
فالحجة التي أعلنها وزير املال علي حسن خليل لعدم إعطاء األولوية ّلوضع
املهيمنة أن تحافظ عليه.
مشروع قانون املوازنة لعام  ،2019أنه «غير راض» عن أرقامه ،وال ّ
سيما العجز الكبير املتوقع فيه،
ٍ
في ظل تنامي اإلنفاق على مدفوعات الفائدة على َّالدين الحكومي ومدفوعات األجور والتقديمات
ّ
ومــدفــوعــات دعــم تعرفة الكهرباء وتنامي مطالب ُال ــوزارات نتيجة تــراكــم االلـتــزامــات واملـتــأخــرات
والتحويالت التي فرضتها الحكومات السابقة أو أ ِلز َمت بها بموجب القوانني واالتفاقيات ،وكذلك
حصة الدولة من املشاريع ّ
تنامي الحاجات التمويلية لتسديد ّ
املمولة بقروض خارجية ُمبرمة سابقًا
ّ
أو متوقع إبرامها وفق برنامج «سيدر».
ّ
ّ
تتناقض مع شــروط التقشف
طبعًا ،ال تصلح مثل
هذه املوازنة املتضخمة لطمأنة الدائنني .وهي ّ
(السيئ الذكر) ،وفي ّ
ّ
مقدمها خفض العجز بنسبة  %1من الناتج املحلي االجمالي سنويًا ،وعلى
مــدى السنوات الخمس املقبلة .لــذلــك ،أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري فــي الجلسة النيابية
األخيرة أنه ّيحتاج إلى  3أشهر قبل أن يكون قادرًا على إحالة مشروع املوازنة على مجلس النواب،
ّ
ُ
ّ
مضي نصف
أي إن «الخطة» التي ستعتمدها الحكومة للتقشف املفروض لن تطرح للنقاش قبل
السنة الجارية ،هذا إذا كان ما أعلنه الحريري ُممكنًا تحقيقه في هذه املهلة.
ُ
ماذا يعني ذلك باألرقام؟ يعني أن الحكومة ستنفق أكثر من  18مليار دوالر هذا العام على غرار
ّ
وستقترض هذه
العام املــاضــي ،وبالتالي سترتب عجزًا ماليًا بقيمة تتجاوز  6مليارات دوالر،
ُ ِّ
القيمة لتمويل العجز ،وقد تقترض أكثر في حال ارتفاع أسعار الفائدة وأسعار النفط ووظف املزيد
من العسكر واملتعاقدين واملياومني وغير َذلك ،وستضطر إلى تسديد أكثر من  6مليارات دوالر
كفوائد على ديونها لإليفاء بالتزامها خدمة هذه الديون كأولوية على ما عداها .وكل ذلك سيزيد
من األزمة ويفاقمها قبل االضطرار إلى مواجهتها وجهًا لوجه ،أو «التوافق» على التسويات التي
تفرضها هذه املواجهة ،ليس على صعيد تحديد من سيخسر ومن سيربح فحسب ،وهذا األكثر
ُ
خرج فيها هذه التسويات ُوت َ
ّ
ست َ
جعل قابلة
أهم ّية في الحصيلة ،بل أيضًا على صعيد الكيفية التي
َ
للتحقق ،فإنجاز الحسابات املالية النهائية للدولة من ِقبل املديرية العامة للمالية العامة ،على سبيل
املثال ،جعل عملية اإلخراج في غاية الصعوبة ،ودفع بعض القوى إلى رسم الخطوط الحمر مسبقًا
وتطييف املسألة ،وبالتالي جعل هذا اإلنجاز عائقًا أمام عودة االنتظام العام إلى مالية الدولة وإدارتها
ً
بدال من أن يكون املدخل اإللزامي إليه.
لقد كان تسييب املال العام شرطًا من شروط صمود النظام كل هذه ّ
املدة ،على الرغم مما واجهه من
َ
ّ
ّ
وتحوالت جارفة محلية وإقليمية ودوليةُ .ح ِّولت الدولة طوال الفترة املاضية إلى آلة ضخمة
أحداث
لشراء الوالءات السياسية وتهدئة التوترات االجتماعية وإثراء النخبة الصاعدة «األوليغارشية» .فهل
يمكن تغيير هذا الواقع بالتوافق؟ الجواب األكيد أن ذلك لن يحصل ما دامت التدابير ملواصلة اإلنفاق
ّ
والجباية واالقتراض متخذة سلفًا ،ومن دون أي شروط.

4

اإلثنين  11آذار  2019العدد 49

اإلثنين  11آذار  2019العدد 49

◼ مستقبل العمل

قراءات

إنستغرام
ّ
عالم اإلنفلوينسرز :مندوبو المبيعات بحلة جديدة
[]2/2

ربيع جميل
باحث في علم اجتماع العمل
والتكنولوجيا

a

وال يطرق أبوابنا وال يتصل بنا ،بل
يظهر على صفحته ُمفعمًا بمظاهر
اإليـ ـج ــابـ ـي ــة والـ ـنـ ـش ــاط واالب ـت ـس ــام ــة
الـ ــدائ ـ ـمـ ــة ،وتـ ــأتـ ــي ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـســويــق
ّ
كمكمل لهالة ّ اإليجابية التي طبعت
عالقتنا باملؤثر االجتماعي.
ّ
إل أن ال ـع ـمــل ف ــي ه ــذا امل ـي ــدان أصـبــح
االحترافية،
الـيــوم يحتاج للكثير مــن
ّ
فما بــدأ مــع ه ــواة ،أصبح الـيــوم يمثل
ق ـط ــاع ــا ت ـص ــل ق ـي ـم ـتــه ال ـس ــوق ـي ــة إل ّــى
نحو مليار دوالر عــام  .2018ويتوقع
أن يتضاعف حـجــم ال ـســوق إل ــى نحو
 2.38م ـل ـيــار دوالر عـ ــام  ،2019وفـقــا
لـبـيــانــات شــركــة سـتــاتـيـسـتــا .فــي حني

ّ
توزع المنشورات المدفوعة
على إنستغرام بحسب كل موضوع

المصدرhubspot :

◼ مقال

املـعـلـنــن ال ي ـخ ـســرون م ــن ه ــذا الـنــوع
من االستثمار ،إذ إن  %25من إجمالي
املعلنني يعلنون عــن خسائر فــي هذا
(.)influencermarketinghub.com
املجال
ّ
أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ه ـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـت ـ ـض ـ ــخ ـ ــم فـ ـ ـ ــي عـ ــالـ ــم
اإلن ـف ـل ــوي ـن ـس ــرز بـ ـ ــرزت ب ـن ـيــة تـحـتـيــة
مـ ّ
ـؤس ـســات ـيــة لـتـمـكــن ه ــذه الـشــريـحــة
وتأطير العالقة بينها وبني املعلنني.
ه ـ ـكـ ــذا ارت ـ ـف ـ ـعـ ــت أعـ ـ ـ ـ ــداد املـ ـ ّ
ـؤس ـ ـسـ ــات
وامل ـ ـنـ ـ ّـصـ ــات والـ ـ ــوكـ ـ ــاالت الـ ـت ــي ت ـضــمّ
اإلن ـف ـل ــوي ـن ـس ــرز وتـ ـ ّ
ـؤمـ ــن الـ ــدعـ ــم ،فــي
ّ
على حـ ّـصــة مــن هذه
مقابل الحصول ُ
السوق اإلعالنية املتضخمة من نحو
 190عام  2015إلى  420عام .2017
ّ
املنصة األم  -فايسبوك  -انتقلت
كما
إنستغرام من كونها وسيلة لتشارك
الـ ـص ــور ال ـش ـخ ـص ـيــة إلـ ــى واحـ ـ ــدة من
أب ــرز أدوات الـتـســويــق عـلــى املستوى
العاملي ،وساهمت إلــى حـ ٍّـد كبير ،في
ب ــروز شـكــل جــديــد م ــن أش ـك ــال العمل
بيع
ال ــذي ي ـقــوم بـشـكــل رئـيـســي عـلــى ّ
قـ ــوة إنـ ـت ــاج ع ــاق ــة ال ـث ـقــة ب ــن امل ــؤث ــر
االجتماعي ومتابعيه .فاإلنفلوينسر
اليوم أصبحت مهنة في طور التبلور
ّ ّ
ّ
املستمرُ ،إل أنها وكغيرها
والتحول
ّ
ّ
مــن عــاقــات العمل املستجدة ال تقدم
ضمانات أو الـتــزامــات للعاملني بها.
ال بل ّ
تكرس منطق املسؤولية الفردية
عن تأمني فرص العمل والتشغيل.
مالحظة :في سياق إعداد هذا املقال ،استفاد
الكاتب من األحــاديــث التي أجراها مع علي
فخري الذي يدير حسابًا يعرض اكتشافاته
في مجال املــأكــوالت التقليدية في عــدد من
ال ـب ـلــدان ،وسينتيا سـلـيـمــان الـتــي ســاعــدت
عـلــى تـكــويــن فـهــم ملـجـتـمــع اإلنـفـلــونـيـســرز
اللبنانيني.

مؤشر

ّ
كم شهرًا تغطي االحتياطات األجنبية لدى مصرف لبنان؟
علي هاشم
س ـ ّـجــل م ـي ــزان امل ــدف ــوع ــات الـلـبـنــانــي في
الشهر ّ
األول من هذا العام عجزًا قياسيًا
جديدًا ،إذ بلغ  1.38مليار دوالر أميركي
خالل شهر واحدُ .وي ّ
عد هذا املستوى من
العجز هــو األخ ـطــر ،إذ لــم يقترب العجز
في ميزان املدفوعات من هذا الرقم خالل
ّ
شهر واحد حتى خالل فترة حرب تموز/
يوليو  ،2006حــن ق ــارب مستوى 1.18
مليار دوالر .وهــو تـجــاوز أيـضــا املـعـ ّـدل
الـشـهــري لعجز مـيــزان املــدفــوعــات خالل
السنة املاضية ،التي ّ
سجلت بدورها أعلى
مـسـتــوى لـلـعـجــز ف ــي م ـي ــزان املــدفــوعــات
خالل سنة واحدة منذ االستقالل.
ّ
يـمــثــل عـجــز م ـي ــزان امل ــدف ــوع ــات الـتــراجــع
فــي صــافــي الـتـحــويــات املــالـيــة بــن لبنان
وال ـ ـخـ ــارج .وه ــو يــرت ـبــط بـشـكــل مـبــاشــر
بـحـجــم ال ـع ـمــات الـصـعـبــة امل ـت ــواف ــرة في
السوق ،ويحتاج لها لبنان لتغطية حاجاته
من االستيراد من الخارج.
ّ
خالل الفترة املاضية تأثر حجم احتياطي
ال ـع ـمــات الـصـعـبــة ل ــدى م ـصــرف لـبـنــان،
بــدرجــة كـبـيــرة ،بـهــذا الـعـجــز ت ـحــدي ـدًا ،إذ
تراجع خالل األشهر األربعة األخيرة من

العام املاضي من  34.15مليار دوالر في
أيـلــول /سبتمبر إلــى  32.51مليار دوالر
في نهاية العام .مع العلم أنه كان يبلغ في
نـهــايــة  2017نـحــو  35.81مـلـيــار دوالر،
أي إن احتياطي العمالت الصعبة تراجع
بنسبة  %9.19خالل سنة واحدة فقط.
بمعزل عن التراجع ّ
الكمي في احتياطي
العمالت الصعبة ،يعتمد التحليل املالي
ّ
على مؤشرات أخــرى لقياس فعالية هذه
االحتياطات وكفايتها لتحقيق الغايات
املطلوبة منها .فهدف احتياطي العمالت
ّ
الصعبة توفير أدوات ّالتدخل للمصارف
امل ــرك ــزي ــة لـ ـس ـ ّـد م ـت ـط ــل ـبــات الـ ـس ــوق مــن
الـعـمـلــة الـصـعـبــة وتــأمــن حــاجــات الـبــاد
م ــن االسـ ـتـ ـي ــراد .ول ــذل ــك ي ـت ـ ّـم اح ـت ـســاب
نسبة تغطية هــذه االحـتـيــاطــات لـفــاتــورة
ّ
فعاليتها وكفايتها،
االسـتـيــراد ،لقياس
وملقارنتها وفق معيار واضح.
فـ ــي أي ـ ـلـ ــول /س ـب ـت ـم ـبــر امل ـ ــاض ـ ـ ّـي ،كــانــت
احـتـيــاطــات الـعـمـلــة الـصـعـبــة تـغــطــي نحو
 23.75شهر من االستيراد .ومــع تراجع
مستوى االحـتـيــاطــات ،تراجعت التغطية
تـ ّ
ـدرجـيــا إل ــى أن بلغت  20.72شـهــر من
ّ
االس ـت ـي ــراد خـ ــال ش ـهــر ك ــان ــون األول/
ديسمبر املاضي .بمعنى آخــر ،تراجعت

نـسـبــة التغطية نـحــو  %13خ ــال أربـعــة
أشهر فقط من عام .2018
ّأمـ ــا امل ـع ـيــار ال ـثــانــي ل ـق ـيــاس ك ـفــايــة هــذه
االحتياطات وقدرتها على تحقيق أهداف
االحـتـفــاظ بـهــا ،فهو مــن خــال احتساب
النقدية
نسبة تغطيتها إلجـمــالــي الكتلة ّ
امل ـت ــواف ــرة ف ــي ال ـس ــوق بــالـعـمـلــة املـحــلـيــة.

وتكمن ّ
أهمية هذا املعيار في قدرته على
احـتـســاب ق ــدرة امل ـصــرف امل ــرك ــزي على
توفير السيولة بالعملة الصعبة ّ مقابل
ضغط الطلب عليها بالعملة املحلية .في
الفصل األخير من العام املاضي ،تراجعت
نـسـبــة ه ــذه الـتـغـطـيــة بـشـكــل طـفـيــف من
 %65ف ــي ش ـه ــر أي ـ ـلـ ــول /سـبـتـمـبــر إل ــى

 %63في نهاية السنة .في الــواقــع ،كانت
نـسـبــة ال ـتــراجــع ضـئـيـلــة م ـقــارنــة بنسبة
تراجع احتياطي العمالت الصعبة نفسه،
بسبب االنكماش في حجم الكتلة النقدية
فــي األشـهــر األرب ـعــة امل ــذك ــورة ،بــالـتــوازي
مــع تــراجــع مـسـتــوى احـتـيــاطــي الـعـمــات
الصعبة نفسه.
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مــا هــي ّ
أهمية مراقبة هــذه األرق ــام؟
ُيـ ـع ـ ّـد ع ـج ــز امل ـ ـيـ ــزان الـ ـتـ ـج ــاري ،أي
ال ـف ــارق بــن الـ ـ ــواردات والـ ـص ــادرات،
أحد أبرز العوامل الضاغطة تاريخيًا
على النموذج االقتصادي في لبنان.
وخـ ــال ال ـس ـنــوات املــاض ـيــة ،تـ ّ
ـوســع
هذا العجز وارتفع من  15.12مليار
دوالر عــام  2015إلــى  17.03مليار
دوالر ع ـ ــام  .2018وه ـ ــذا ال ـع ـجــز
ّ
املستمرة إلــى العملة
يعني الحاجة
الصعبة لتمويل االسـتـيــراد وتأمني
الـ ـح ّــاج ــات االس ـت ـه ــاك ـي ــة ل ـل ـســوق
املحلية .قبل  ،2011كــانــت فوائض
ميزان املدفوعات كافيةّ ،
وتؤمن من
ُتحويالت املغتربني واالستثمارات
املضاربة في السوق العقارية .لكن
الـعـجــز املـسـتـمـ ّـر مـنــذ سـبــع سـنــوات
كـ ــان ب ـم ـثــابــة ع ــام ــة إنـ ـ ــذار مـبـكــرة
ل ـع ــدم قـ ــدرة ال ـن ـم ــوذج االق ـت ـص ــادي
على االستمرارّ .أما بلوغ هذا العجز
ّ
أرق ــام ــه الـقـيــاسـيــة م ــؤخـ ـرًا ،فيعني
االق ـت ــراب مــن أش ـ ّـد مــراحــل األزم ــة.
وهذا ما بدأنا نرى آثاره في مستوى
اح ـت ـيــاطــي ال ـع ـم ــات ال ـص ـع ـبــة لــدى
مصرف لبنان.

آن األوان لتصحيح حصص األجور
توماس كارلين
خبير اقتصادي في اتحاد نقابات
ّ
العمال السويدي
تتراجع ّ
حصة األجــور في العالم مع
ارت ـف ــاع ال ـت ـف ــاوت وال ــامـ ـس ــاواة على
مدى العقود املاضية .لذلك ّ
ثمة حاجة
إل ــى ارت ـف ــاع مـنـ ّـســق ي ـبــدأ مــن أوروب ــا
لتغيير الوضع.
ّ
ي ـع ـي ــد االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــون واملـ ـن ــظـ ـم ــات
الدولية تقييم الكثير من «الحقائق»
االقـتـصــاديــة الـقــديـمــة .فقد استبدلت
أف ـك ــار بــال ـيــة ،مـثــل ف ـكــرة أن الـتــوزيــع
ال ـع ــادل ل ــأج ــور ي ـه ـ ّـدد ال ـن ـمــو ،بقلق
ـام م ـ ــن ات ـ ـس ـ ــاع الـ ـ ـفـ ـ ـج ـ ــوات فــي
م ـ ـت ـ ـنـ ـ ٍ
األجـ ـ ــور وتــداع ـيــات ـهــا الـسـلـبـيــة على
ّ
أداء االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـك ــل ــي واالسـ ـتـ ـق ــرار
الـسـيــاســي .ويـجــب أن يـكــون واضـحــا
ال ـي ــوم لـلـجـمـيــع أن انـ ـع ــدام امل ـس ــاواة
سـيــئ لـلـشــركــات وي ـت ـحـ ّـول إل ــى أرض
خصبة للشعبويني والحمائيني.
على الرغم من ذلك ،ال تزال الالمساواة
آخ ـ ـ ـ ــذة ف ـ ــي الـ ـ ـت ـ ــزاي ـ ــد إل ـ ـ ــى أن ي ـضــع
ال ـس ـي ــاس ـي ــون وال ـن ـق ــاب ــات ح ـ ـ ّـدًا ل ـهــا.
وي ـصــف االق ـت ـص ــادي ال ـســويــدي بير
م ــوالن ــدر ذلـ ــك ف ــي ك ـتــابــه «ال ـتــرك ـيــب
الـ ـبـ ـنـ ـي ــوي ل ـ ــام ـ ـس ـ ــاواة»« :مـ ـ ــن دون
سياسة توزيع نشطة ،يتجه املجتمع
بخطى ثابتة نحو حدود الالمساواة
ّ
(حيث نخبة قليلة تتحكم بالفائض
ّ
االقـتـصــادي كــلــه) تمامًا كما يستمر
ٌ
حجر في السقوط إن لم يجد مقاومة
توقف سقوطه».

دور أساسي لألجور
م ــن ال ــواض ــح أن األج ـ ــور ت ـقــوم ب ــدور
ـي ف ــي ت ــوزي ــع ال ــدخ ــل .غ ـيــر أن
أس ــاس ـ ُ
ال ــدور املـحـتـمــل ال ــذي يمكن أن تقوم
ً
ّ
ّ
للنمو أقــل قبوال،
كمحرك
بــه األج ــور
ّ
ع ـل ــى األقـ ـ ــل ب ــن اق ـت ـص ــادي ــي ال ـت ــي ــار
الرئيسي وزع ـمــاء الـشــركــات .فالذين
ّ
يــرون األجــور ّ
مجرد كلفة يقللون من
قيمتها كـمـصــدر للطلب واملـبـيـعــات،
وبــالـتــالــي لــإن ـتــاج .لــذلــك نـحـتــاج أن
ّ
نتحدث عن توزيع الدخل بني العمل
ورأس املال.
ّ
كحصة من الناتج
انخفضت األجــور
ّ
امل ـح ــل ــي اإلجـ ـم ــال ــي ف ــي ال ـع ــال ــم مـنــذ
أواخـ ــر سبعينيات ال ـقــرن الـعـشــريــن.
ّ
ووفق منظمة العمل الدولية ،تراجعت
حـ ّـصــة األجـ ــور فــي  91مــن أص ــل 133
بـ ـلـ ـدًا ،بـيـنـهــا ال ـب ـل ــدان األكـ ـث ــر ت ـقـ ّـدمــا
والعديد من البلدان النامية .وارتفعت
ح ـ ّـص ــة الـ ــربـ ــح فـ ــي املـ ـق ــاب ــل .وت ـظ ـهــر
ّ
بيانات منظمة التعاون االقتصادي
وال ـت ـن ـم ـيــة وصـ ـن ــدوق ُ ال ـن ـقــد ال ــدول ــي
ً
اتـجــاهــا مـمــاثــا .فـقــد فـصـلــت األج ــور
ّ
ببساطة عــن نـمــو اإلنـتــاجـيــة .وخــال
الـ ـفـ ـت ــرة ن ـف ـس ـه ــا ،اتـ ـسـ ـع ــت ه ــوام ــش
الدخل.
م ــن شـ ــأن رفـ ــع ح ـ ّـص ــة األج ـ ـ ــور ،وفـقــا
للعديد مــن ال ــدراس ــات العملية التي
تستخدم نـمــاذج مــا بعد كينزية ،أن
ّ
تــرفــع الـطـلــب املـحــلــي فــي الـعــديــد من
البلدان .وفي معظم البلدان ،من شأن
ه ــذا ال ـتــأث ـيــر اإلي ـج ــاب ـ ُـي أن يـتـجــاوز
ال ـت ــأث ـي ــرات الـسـلـبـيــة امل ـح ـت ـم ـلــة على
االس ـت ـث ـم ــار وال ـ ـص ـ ــادرات ال ـصــاف ـيــة،
وب ــالـ ـت ــال ــي يـ ـ ـ ـ ّ
ـؤدي إل ـ ــى نـ ـم ـ ّـو أع ـل ــى.
وهــذا صحيح بشكل خاص بالنسبة
ل ـل ـم ـنــاطــق االق ـت ـص ــادي ــة األكـ ـب ــر مثل
االتـحــاد األوروب ــي نظرًا إلــى أن دولــه
األعضاء تتاجر مع بعضها البعض.
بالنسبة ملعظم األســر ،تعتبر األجور
امل ـص ــدر الــوح ـيــد ل ـلــدخــل .وامل ـي ــل إلــى
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بخطوات بسيطة يقوم الفرد بتسجيل
ح ـيــاتــه ف ــي صـ ــور وم ـشــارك ـت ـهــا عـبــر
ّ
منصة إنستغرام مع معارفه ،ويمكن
ّ
ل ــه الـ ـت ــوس ــع ن ـح ــو ال ـج ـم ـه ــور األك ـب ــر
ّ
عـبــر اعـتـمــاد شــتــى أن ــواع الــوســومــات
املـ ـت ــواف ــرة ع ـل ــى ال ـش ـب ـكــة أو اع ـت ـمــاد
ب ـع ــض الـ ــوسـ ــوم الـ ـخ ـ ّ
ـاص ــة بـ ــه .ه ـكــذا
ي ـبــدأ مـسـتـخــدمــو إن ـس ـت ـغــرام بالعمل
ع ـل ــى ت ــوس ـي ــع دائ ـ ـ ـ ــرة امل ـت ــاب ـع ــن مــن
خ ــارج األص ــدق ــاء امل ـبــاشــريــن ،ويـبــذل
ّ
ك ـ ــل ف ـ ــرد ف ــاع ــل ع ـل ــى املـ ـن ـ ّـص ــة ج ـه ـدًا
ل ـج ــذب امل ـتــاب ـعــن ،ل ـكــن أي ـض ــا لـجــذب
نــوع ـيــة مـ ـح ـ ّـددة م ــن امل ـت ــاب ـع ــن ،وهــم
امل ـت ــاب ـع ــون ال ـف ـ ّـع ــال ــون أو امل ـل ـتــزمــون
بــال ـت ـفــاعــل اإليـ ـج ــاب ــي ع ـب ــر الـتـعـلـيــق
ّ
وإب ــداء اإلع ـجــاب .مــع الــوقــت ،تشكلت
مـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـ ــن «اإلنـ ـسـ ـتـ ـغ ــرامـ ـي ــن/
ّ
ات» الــذيــن تمكنوا مــن تكوين قاعدة
ّ
ّ
م ـتــاب ـعــن ب ـش ـكــل ف ــع ــال م ــا مــك ـن ـهــم/
ّ
ن م ــن «تـ ـق ــري ــش» ه ـ ــذه امل ـت ــاب ـع ــات -
ّ
( - monetizationاملقصود هنا التمكن
م ــن ت ـبــديــل هـ ــذه امل ـت ــاب ـع ــات ب ـك ـ ٍّـم مــن
النقد) .وهذا املصطلح يعود للباحث
فــي جــامـعــة بيركلي د .مــارتــن كيني،
الـ ــذي ك ــان ف ــي طـلـيـعــة م ــن أشـ ــار إلــى
إمكانية «تقريش» النشاط االجتماعي
ع ـلــى ش ـب ـكــات ال ـت ــواص ــل االجـتـمــاعــي
(ف ــاي ـس ـب ــوك ،ي ــوت ـي ــوب وإن ـس ـت ـغ ــرام).
ّ
هنا هو في بناء عالقة الثقة
والتحدي ّ
مــا بــن املــؤثــر االجتماعي ومتابعيه،
بما يضمن والء املتابعني فــي مقابل
ج ــودة وصــدقـيــة املـ ــادة ال ـتــي ّ
يقدمها

ّ
امل ــؤث ــر االج ـت ـمــاعــي .والـتـقــريــش ليس
ِّ
لـلـ ُـمـنـتــج أو الـسـلـعــة ال ـتــي ي ـ ــروج لها
بــل لعالقة الثقة الـتــي يساهم الناس
ف ــي بـنــائـهــا وتـعـظـيـمـهــا م ــن دون أي
م ـق ــاب ــل .وال بـ ـ ّـد م ــن اإلشـ ـ ـ ــارة إلـ ــى أن
الـ ـق ــاع ــدة األكـ ـب ــر م ــن امل ـت ــاب ـع ــن عـلــى
إنـسـتـغــرام تـســاهــم فــي بـنــاء وتطوير
ّ
مجاني لقيمة تبادلية مزدوجة ّ
ملنصة
ّ
إنستغرام بالدرجة األولى وللمؤثرين
االجتماعيني بــالــدرجــة الـثــانـيــة ،وفي
ِكال الحالتني يأتي التقريش.
برز في األعــوام األخيرة منحى جديد
ف ــي ع ــال ــم ال ـت ـس ــوي ــق املـ ـب ــاش ــر .فـبـعــد
فــورة التسويق املباشر عبر البرامج
الـتـلـفــزيــونـيــة ف ــي تـسـعـيـنـيــات ال ـقــرن
املـ ــاضـ ــي ،ان ـت ـق ـل ـنــا ال ـ ـيـ ــوم إل ـ ــى فـ ــورة
تسويقية جديدة تعرف بالـInfluencer
 ،marketingالتي تقوم بشكل مباشر
عـلــى اس ـت ـهــداف األفـ ــراد ذوي التأثير
على املستهلكني واعتمادهم كوسطاء
ّ
تسويق .إل أن هذا األمر ليس بجديد،
فـ ـش ــرك ــات الـ ـتـ ـس ــوي ــق اعـ ـتـ ـم ــدت مـنــذ
زم ــن ط ــوي ــل ع ـلــى ال ـت ـســويــق املـبــاشــر
ع ـ ّب ــر األف ـ ـ ـ ـ ــراد .ف ـف ــي م ــرح ـل ــة س ــاب ـق ــة،
ك ــن ــا ن ـج ــد أن ـف ـس ـن ــا أس ـ ــرى م ـنــدوبــي
املـبـيـعــات والـتـســويــق ملختلف السلع
مـ ــن الـ ـق ــوامـ ـي ــس وامل ـ ــوس ـ ــوع ـ ــات إل ــى
م ـس ـت ـح ـض ــرات ال ـت ـج ـم ـي ــل وب ــوال ــص
ال ـتــأمــن .إذًا مــا ال ــذي اخـتـلــف ال ـيــوم؟
وملـ ـ ـ ـ ـ ــاذا أصـ ـبـ ـحـ ـن ــا نـ ـسـ ـع ــى مل ـت ــاب ـع ــة
اإلنفلوينسرز؟ املفارقة بسيطة وهي
أن مــا رفـضـنــاه بــاألمــس عـلــى شاكلة
مـ ـن ــدوب ــي املـ ـبـ ـيـ ـع ــات ،ي ــأت ـي ـن ــا ال ـي ــوم
ّ
بـحــلــة جــديــدة عـبــر وســائــل الـتــواصــل
ّ
االجتماعي ،بعدما تم ّتقديم وظيفته
ـزء مــن الـنـخــب املــؤثــرة اجتماعيًا.
كـجـ ٍ
فالوسيط التسويقي ال يحمل حقيبة

ّ
تشير مجلة ُ فــوربــس إلــى ارتـفــاع عدد
ال ــو ّظ ــائ ــف املــرت ـب ـطــة بــالـتـســويــق عبر
امل ــؤث ــري ــن االج ـت ـمــاع ـيــن م ــن  77ألــف
وظيفة متوافرة على ّ
منصة LinkedIn
فـ ــي كـ ــانـ ــون األول /دي ـس ـم ـب ــر 2017
إلــى نحو  176ألــف وظيفة فــي كانون
الـثــانــي /يناير  .2019وإن لــم يكونوا
ّ
ّ
للعمل في
املتفرغني كليًا
جميعًا مــن
ُ
هــذا املـيــدان .وتشير البيانات املتاحة
لعام  ،2018إلى وجود أكثر من مليون
ونصف مليون من حسابات إنستغرام
ّ
التي تحظى بقاعدة متابعني تتخطى
عـتـبــة  15أل ــف م ـتــابــع ،وت ـصــل ّنسبة
ال ـح ـس ــاب ــات الـ ـت ــي ي ــدي ــره ــا م ــؤث ــرون

اجتماعيون إلى نحو  558ألف حساب،
ّ
ت ـت ـشــكــل بـمـعـظـمـهــا (ن ـح ــو  )%81من
ح ـســابــات صـغـيــرة ( 15أل ــف إل ــى 100
ألف متابع).
عند ســؤال املعلنني حــول العوائد من
االستثمار في هذا النوع من التسويق
ّ
امل ـب ــاش ــر ،ي ـت ـبـ ّـن أن ال ـع ــائ ــد ع ـلــى كــل
دوالر واحد ُيصرف في التسويق عبر
ّ
املؤثرين االجتماعيني ينتج عنه نحو
ّ
 7.65دوالر كـمـعــدل وسـطــي ،فــي حني
يـسـتـحـصــل أع ـل ــى  %15م ــن املـعـلـنــن
على عوائد تصل إلــى نحو  20دوالرًا
ّ
ل ـك ــل دوالر ُيـ ـص ــرف ع ـلــى هـ ــذا ال ـنــوع
ّ
مــن الـتـســويــق .إل أن ه ــذا ال يعني أن
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ّ
اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدات

ّ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة

ً
االدخ ـ ـ ــار ب ـ ــدال م ــن االس ـت ـه ــاك أعـلــى
من الدخل الرأسمالي منه من الدخل
القائم على األجر .لذلك فإن رفع ّ
حصة
األجـ ــور سـيـكــون لـهــا تــأثـيــر إيـجــابــي
أعلى على الطلب واالستهالك مقارنة
ب ـح ـصــص رب ـ ــح أعـ ـل ــى ت ــزي ــد ال ــدخ ــل
الـقــائــم عـلــى رأس امل ــال بالنسبة إلــى
ّ
ال ـق ــل ــة ،وال ـت ــي ل ــم تـسـفــر ع ــن زيـ ــادات
مقابلة فــي االسـتـثـمــار .وفــي املقابل،
ّ
ف ـ ـ ــإن أجـ ـ ـ ـ ــورًا ح ـق ـي ـق ـي ــة أع ـ ـلـ ــى تـ ـع ــزز
إن ـت ــاج ـي ــة ال ـ ـعـ ـ ّـمـ ــال .وب ــالـ ـت ــال ــي ،ف ــإن
ّ
النمو
«االعـ ـت ــدال» فــي األج ــور يعيق
ف ــي م ـع ـظــم االقـ ـتـ ـص ــادات إن ل ــم يكن
جميعها .ولكن تلك االقتصادات التي
قد تستفيد من كبح األجور عبر زيادة
صافي الصادرات ،تعتمد على الطلب
ّ
املحلي لالقتصادات األخرى .فإذا قام
ش ــرك ــاؤه ــا ال ـت ـج ــاري ــون أي ـض ــا بقمع
األجور فلن تزيد صافي الصادرات.
م ــع إقـ ـص ــاء زيـ ـ ــادة األجـ ـ ــور ك ـم ـحـ ّـرك
ُلـ ـلـ ـنـ ـم ـ ّـو ،ظ ـ ـهـ ــرت اس ـت ــرات ـي ـج ـي ـت ــان
أخـ ـ ــريـ ـ ــان ل ـل ـن ـم ـ ّـو .األول ـ ـ ـ ــى ت ـق ــوده ــا
الـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــون ح ـ ـيـ ــث اسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاك األس ـ ــر
تـحـ ّـركــه ال ــدي ــون املـتـصــاعــدة ،وكــذلــك
األص ـ ـ ـ ــول ،ب ـم ــا فـ ــي ذل ـ ــك الـ ـعـ ـق ــارات.
وال ـث ــان ـي ــة ت ـع ـت ـمــد ع ـل ــى ال ـت ـصــديــر،
ّ
النمو يدفعه صافي الصادرات
حيث
ّ
ال ـ ـ ـ ــذي تـ ـ ـ ـع ـ ـ ــززه األج ـ ـ ـ ـ ــور املـ ـكـ ـب ــوت ــة،
سياسة «الـتـسـ ّـول من
ويعتمد على ّ
الجيران» .وتتمثل العواقب في تزايد
االخـتــاالت العاملية وزي ــادة مخاطر
األزمات املالية.
ق ــد ي ـحــاجــج املـ ــرء ب ــأن اسـتــراتـيـجـيــا
ال ـن ـمـ ّـو ال ـتــي ت ـقــودهــا األج ـ ــور وال ـتــي
ت ـ ـهـ ــدف إل ـ ــى زيـ ـ ـ ـ ــادة االسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاك ،ال
تناسب املعركة ضد االنهيار املناخي.
ب ـي ـن ـم ــا الـ ـ ــواقـ ـ ــع أن ـ ـ ــه يـ ـج ــب ت ـك ـي ـيــف
إنـتــاج السلع والـخــدمــات ونقلها ،مع
أهــداف ـنــا املـنــاخـيــة ،بـغــض الـنـظــر عن
استراتيجيا النمو .ولكننا ال نحمي
املناخ من خالل السماح للفجوات في
ّ
تتوسع ،وبالتالي نخاطر
الــدخــل أن
برفع الدعم للحركات الشعبوية ،التي
ُ
غالبًا ما تنكر التغيير املناخي وتريد
البقاء خارج التعاون الدولي.

ضعف القدرة على المساومة
تعتبر اقتصاديات التيار السائد أن
ّ
والتقدم التكنولوجي عامالن
العوملة
ّ
رئـ ـيـ ـسـ ـي ــان وراء ان ـ ـخ ـ ـفـ ــاض ح ــص ــة
األج ــور ،مــا يعني أنــه ال يمكننا فعل
ال ـك ـث ـيــر لـتـغـيـيــر الـ ــوضـ ــع .ومـ ــن ه ــذا
املـنـظــور ،س ـيـ ّ
ـؤدي اسـتـمــرار التكامل
الــدولــي واألتـمـتــة إلــى زي ــادة الضغط
على ّ
حصة األجور.

أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ

ولكن الدراسات الحديثة التي تستند
إلى مقاربة االقتصاد السياسي ،تشير
إل ــى ع ــوام ــل مــؤسـسـيــة واجـتـمــاعـيــة.
فاألجور ّ
تحدد في املفاوضات ولكن
ّ
قــدرة املـســاومــة لــدى الـعــمــال أضعفت
ألسـبــاب ع ـ ّـدة منذ ثمانينيات القرن
ً
ّ
والتقدم
العشرينّ .أوال ،تعطي العوملة
الـتـكـنــولــوجــي واألس ـ ــواق املــالـيــة غير
ال ـخ ــاض ـع ــة ل ـل ـق ـي ــود ،أربـ ـ ـ ــاب ال ـع ـمــل
خ ـي ــارات ع ـ ّـدة ت ـهـ ّـدد ال ـعـ ّـمــال .فيمكن
للشركات نقل الــوظــائــف إلــى البلدان
م ـن ـخ ـف ـض ــة الـ ـتـ ـك ــالـ ـي ــف واس ـ ـت ـ ـبـ ــدال
الـ ـي ــد ال ـع ــام ـل ــة ال ـب ــدي ـل ــة بـ ـ ــرأس امل ــال
واالستثمار في األصول الحقيقية أو
املالية على الصعيد الــدولــي .وثانيًا،
ّ
ّ
تقلل زي ــادة تــركــز الـشــركــات ،مدفوعة
بــزيــادة الـشــركــات الكبرى «الـنـجــوم»،
املنافسة في السوق وتميل إلى خفض
حصص األجور .ﺛﺎﻟﺜًﺎّ ،
ﻳﺆدي ﺗﻘﻠﻴص
دولــة الــرفــاه وﺿﻌﻒ أمــن ال ــدﺧﻞ إﻟﻰ
ّ
اﻟﻌﻤﺎل أك ـث ــر اﻋﺘﻤﺎدًا بـشـكــل
ﺟﻌﻞ
ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ أصـ ـح ــاب ال ـع ـمــل وإل ــى
ّ
الحد األدنــى املقبول لألجور.
ﺧﻔﺾ
راب ـع ــا ،ارت ـف ـعــت الـبـطــالــة ف ــي الـعـقــود
امل ــاضـ ـي ــة مـ ـق ــارن ــة بــال ـس ـب ـع ـي ـن ـيــات.
وأخ ـي ـرًا ،انـخـفــض ح ـضــور الـنـقــابــات
ّ
ف ــي كـ ــل الـ ـبـ ـل ــدان ت ـق ــري ـب ــا .ل ــذل ــك ،مــن
ّ
املمكن تمامًا استعادة حصة األجور
عـبــر س ـيــاســات صـحـيـحــة .والـســويــد
مـثــال جـيــد .فــالـعـ ّـمــال الـســويــديــون ما
زالـ ــوا ف ــي مــوقــف ق ــوي ف ــي املـســاومــة
ع ـلــى أوض ــاعـ ـه ــم .ف ـح ـتــى إذا تـنــامــت
الفجوات في الدخل أيضًا في السويد،
فمرد ذلك ليس تزايد فجوات األجور.
فقد ازدادت األجــور الحقيقية بنسبة
 %60عـلــى م ــدى الـعـقــديــن املــاضـيــن،
وهــو أمــر استفاد منه جميع ّ
العمال.
وقد ازدادت ّ
حصة األجور وإن بشكل
م ـ ـتـ ــواضـ ــع ،بـ ـع ــد أن ان ـخ ـف ـض ــت فــي
ال ـبــدايــة م ــع االت ـج ــاه ال ـعــاملــي ،بينما
حافظت على مكانة عالية بــن أكثر
اقتصادات العالم قدرة على املنافسة.
وتـ ــوازى ذل ــك مــع م ـعـ ّـدل تــوظـيــف هو
األع ـلــى فــي االت ـحــاد األوروب ـ ــي .وهــذا
أح ــد األس ـبــاب الـتــي تجعل النقابات
ال ـســويــديــة تـعـتـبــر ال ـع ــومل ــة وال ـت ـق ـ ّـدم
ّ
الحرة فرصًا
التكنولوجي والتجارة
وليست تهديدات.

إعادة إرساء التوازن
تـ ـعـ ـك ــس اإلصـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــات الـ ـ ـض ـ ــروري ـ ــة
األس ـ ـبـ ــاب ال ـت ــي ّأدت إلـ ــى ان ـخ ـفــاض
ح ـ ّـص ــة األجـ ـ ـ ــور .ف ـن ـحــن ب ـحــاجــة إلــى
إعادة إرساء توازن ّ
القوة بني الشركاء
االجتماعيني .وهذا يعني باختصار:

٥٥٪

اﻟﻤﺼﺪرAMECO :

 حكومات تــدعــم النقابات ّالعمالية
وال ـت ـف ــاوض الـجـمــاعــي وامل ـفــاوضــات
ّ
املنسقة حول األجور؛
 رفع األجور الحقيقية على األقل بمايتماشى مع ّ
نمو اإلنتاجية؛
 رفع ّالحد األدنى لألجور؛
 ج ـعــل ال ـتــوظ ـيــف ال ـش ــام ــل وخـفــضال ـب ـطــالــة ،ال ـه ــدف ال ـشــامــل للسياسة
االقتصادية؛
 تعزيز دولة الرفاه وأمن الدخل لدىّ
العمال؛
 دعــم قــدرة الـعـ ّـمــال على إيـجــاد عملمن خالل تدابير تعزيز املهارات؛
 إعادة تنظيم النظام املالي.إن ال ـت ــأث ـي ــر اإليـ ـج ــاب ــي ع ـل ــى ال ـن ـمـ ّـو
ّ
سيكون أكبر في كل بلد إذا ما قامت
بلدان ّ
عدة بزيادة ّ
حصة األجور لديها.
فالربح هنا أكبر من الخسارة للجميع
إذا ما حصلت زيادة ّ
منسقة لحصص
األجور .ولكن العديد من البلدان تجد
نفسها عالقة في معضلة «السجناء»
ً
حيث ال أحد يريد الخروجّ ،أوال خوفًا
من خسارة التنافسية واالستثمارات
لصالح اآلخرين.
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادات امل ـت ـق ـ ّـدم ــة
لـ ــذلـ ــك ،ف ـ ــإن ّ
ال ـك ـبــرى  -ي ـفــضــل أن ت ـك ــون االت ـح ــاد
األوروبي كما حاجج اتحاد النقابات
ال ـع ـ ّـم ــال ـي ــة األوروب ـ ـ ـ ـ ــي  -أو ال ـب ـل ــدان
ذات ال ـف ــائ ــض ال ـك ـب ـيــر ف ــي ال ـح ـســاب
الجاري ،يجب أن تأخذ زمام املبادرة
وتــرفــع حـ ّـصــة األج ــور لــديـهــا .ويمكن
لالقتصادات الصغيرة واملفتوحة أن
ّ
تـحــذو ح ــذوه ــا .وه ــذا يـتـطــلــب حركة
نـقــابـيــة أك ـثــر تنسيقًا عـلــى الصعيد
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي وتـ ـنـ ـسـ ـيـ ـق ــا لـ ــإصـ ــاحـ ــات
السياسية.
في عالم معولم ،يجب أيضًا مناقشة
األجور عبر الحدود .ومن بني املحافل
املـ ـك ـ ّـرس ــة ل ــذل ــك« :ال ـص ـف ـق ــة ال ـعــامل ـيــة
ّ
ل ـل ـم ـبــادرة ال ـس ــوي ــدي ــة» ال ـت ــي ســلـمــت
ّ
اآلن إلى منظمة التعاون االقتصادي
ّ
وال ـ ـت ـ ـن ـ ـم ـ ـيـ ــة ،الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـ ـعـ ـ ــزز الـ ـ ـح ـ ــوار
االجتماعي الـفـ ّـعــال .وأهــدافـهــا زيــادة
اإلنـتــاجـيــة وال ـح ـ ّـد مــن ع ــدم امل ـســاواة
وتـمـكــن الـجـمـيــع م ــن االس ـت ـف ــادة من
العوملة.
قـ ــد يـ ـب ــدو ال ـت ـن ـس ـيــق ع ـل ــى الـصـعـيــد
ال ــدول ــي ح ــول حـ ّـصــة األجـ ــور «مـهـ ّـمــة
ّ
تتحرك
مستحيلة» ،غير أنه منذ عقود
حصص األجور بشكل متزامن ،حتى
لو ّكان اتجاهها انخفاضًا .ولكن إذا
ّ
التحدي ،فهل نحن على
تجنبنا هذا
استعداد لقبول الوضع الحالي؟
ترجمة :ملياء الساحلي
Social Europe
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ّ
المقاربات النظرية لدور اإلدارة العامة في التنمية

ما المطلوب لإلصالح؟
ألبر داغر
أستاذ العلوم االقتصادية وإدارة
األعمال  -الجامعة اللبنانية
تـتـبــع ال ـبــاح ـثــان ال ـفــرن ـس ـيــان ب ـيــزاس
وب ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ّـارو م ـ ـ ـسـ ـ ــار االخـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاص ـ ــات
ُ
األكــاديـمـيــة الـتــي تـعـنــى ب ــدور الــدولــة
واإلدارة ال ـ ـعـ ـ ّـامـ ــة فـ ــي ال ـت ـن ـم ـي ــة فــي
ّ
ال ـ ــوالي ـ ــات امل ــتـ ـح ــدة وف ــرنـ ـس ــا ،وه ــي
ّ
ال ـع ـلــوم ال ـس ـيــاس ـيــة واإلدارة ال ـعــامــة
وت ـح ـل ـي ــل الـ ـسـ ـي ــاس ــات ال ـ ـعـ ـ ّـامـ ــة .فـمــا
حصل بعد الحرب العاملية الثانية هو
انـفـصــال اإلدارة الـعـ ّـامــة كاختصاص
ّ
عن العلوم السياسية .وقد انفردت كل
من االختصاصات األكاديمية الثالثة
بتطوير مقاربة نظرية على حدة .األمر
الـ ــذي أض ـع ــف الـقـيـمــة الـعـلـمـيــة لـهــذه
االختصاصات ،إن لم يكن قد انتزعها
الباحثان أن ّتيار
بالكامل .وقد أظهر
ـؤسـســاتـيــة امل ـقــارنــة مـ ّـثــل أفـضــل ّ
املـ ّ
رد
عـ ـل ــى م ـ ـسـ ــار فـ ـص ــل االخـ ـتـ ـص ــاص ــات
وتسطيح وتسخيف الــدراســات حول
ّ
الــدولــة .وهـنــا ،أذك ــر بمساهمات تيدا
سـ ـك ــوكـ ـب ــول وديـ ـ ـت ـ ــري ـ ــش ري ـش ـم ــاي ــر
وبيتر إيـفــانــز ،وأه ـ ّـم مــا فــي مساهمة
سـكــوكـبــول تعيينها ثــاثــة م ـحـ ّـددات
ل ـق ــدرة ال ــدول ــة عـلــى الـفـعــل ف ــي مـيــدان
التنمية والـتـحــويــل الـصـنــاعــي ،وهــي
استقالليتها ( )autonomyومقدرتها
اإلداري ــة ( )capacityوشكل انخراطها
فــي الـعــاقــات الــدولـيــة (transnational
.)linkages

االستقاللية

ق ـ ّـدم ــت سـكــوكـبــول مـسـحــا ل ـلــدراســات
ّ
حـ ــول ال ــدول ــة ف ــي الـ ــواليـ ــات املــت ـحــدة
والعالم األنكلو-ساكسوني .وأظهرت
ت ــركـ ـي ــز ه ـ ـ ــذه الـ ـ ــدراسـ ـ ــات عـ ـل ــى دور
املجتمع ( )society-centeredأو كيف
ّ
يـتـحــكــم املـجـتـمــع بــالــدولــة ،وإغـفــالـهــا
ّ
دور الــدولــة ك ــإدارة عــامــة .استعرضت
كـتــابــات الـتـيــار الـنـيــو-مــاركـســي الــذي
ّ
رك ــز عـلــى امل ـش ـتــرك بــن ال ـب ـلــدان الـتــي
تنتمي إلى «نمط إنتاج» بعينه ،األمر
الــذي جعله يعجز عن إظهار التمايز
بــن دول ــة وأخـ ــرى لـجـهــة مساهمتها
ف ــي ال ـت ـن ـم ـيــة وال ـت ـح ــوي ــل ال ـص ـنــاعــي
ض ـم ــن «ن ـم ــط اإلنـ ـت ــاج ال ــرأس ـم ــال ــي».
وق ــد أظ ـه ــرت أن «اس ـت ـقــال ـيــة ال ــدول ــة
ّ
ال ـن ـس ـب ـيــة» ال ـت ــي رك ـ ــز عـلـيـهــا ال ـن ـيــو-
ماركسيون ّ
تحولت إلى تمرين نظري
يفتقر إلى وقائع تعطيه صدقية.
ع ـ ّـرف ــت ال ـبــاح ـثــة اس ـت ـقــال ـيــة ال ــدول ــة
بـ ــأن ـ ـهـ ــا م ـ ـقـ ــدرت ـ ـهـ ــا ع ـ ـلـ ــى اعـ ـتـ ـم ــاد
س ـيــاســات يـمـكــن أن ت ـت ـعــارض مع
مصالح القوى النافذة في املجتمع
ّ
وتـشــكــل نقيضًا لـهــا .واستعرضت
إس ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ــات رس ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــت ص ـ ـ ـ ـ ــورة
ـورســت على
«استقاللية مفرطة» مـ ِ
يــد الــدولــة فــي الـيــابــان خــال حقبة
امليجي ،وفي تركيا الكمالية ،ومصر
الناصرية ،والبيرو بعد انقالب 1968
ال ـع ـس ـك ــري ،والـ ـب ــرازي ــل ب ـع ــد ان ـق ــاب
 1964العسكري .كان ّ
ثمة ،في ّكل ّ
مرة،
ّ
نخبة إدارية مدنية وعسكرية موحدة
األهــداف ومتماسكة داخليًا تستخدم
إمكانات الــدولــة إلج ــراء تغيير شامل
للواقع القائم.
ـف س ـك ــوك ـب ــول ب ــاس ـت ـع ــراض
لـ ــم ت ـك ـت ـ ِ
األدبـ ـي ــات ال ـتــي ت ـت ـنــاول ت ـج ــارب غير
دس ـتــوريــة ،بــل اسـتـعــرضــت تـلــك التي
تـظـهــر اسـتـقــال ـيــة ال ــدول ــة ف ــي الـنـظــم
ال ـس ـي ــاس ـي ــة الـ ــدس ـ ـتـ ــوريـ ــة ال ـغ ــرب ـي ــة.
فــأظ ـهــرت ه ــذه األدبـ ـي ــات دور الــدولــة
كـ ـبـ ـي ــروق ــراطـ ـي ــة ف ـ ــي وض ـ ـ ــع أس ــس
الـسـيــاســة االجـتـمــاعـيــة فــي دولـتــن
ّ
ك ــالـ ـس ــوي ــد وال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات امل ــتـ ـح ــدة،
ودور البيروقراطية فــي هــذا البلد
األخير في ربط إنتاج املواد األولية
ّ
خــارج الــواليــات املتحدة باملصالح

االسـتــراتـيـجـيــة ل ـهــذه األخ ـي ــرة كــدولــة
«م ـس ـي ـط ــرة» ،ولـ ــو تـ ـع ــارض ذلـ ــك مــع
مصالح الشركات الكبرى األميركية.
واسـتـعــرضــت مــا عــرضــه بيتر إيفانز
عــن استقاللية الــدولــة وفعاليتها في
ت ـجــربــة الـ ـ ــدول ال ـت ـن ـمــويــة اآلس ـي ــوي ــة،
مـمـثـلــة بــال ـيــابــان وك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة
وت ــاي ــوان ،ح ـيــث ك ــان ع ـلــى ال ــدول ــة أن
تخلق نخبًا استثمارية وتنشئ معها
مشاريع مشتركة .وأطلق إيفانز صفة
«االستقاللية املنغرسة» (embedded
 )autonomyع ـلــى اإلدارة الـحـكــومـيــة
اآلسيوية التي كانت تتواصل يوميًا
م ــع ال ـن ـخ ــب االس ـت ـث ـم ــاري ــة ل ـل ـت ـشــاور
مـعـهــا وت ـع ـيــن األه ـ ــداف م ــن دون أن
ّ
ي ـتــرتــب عـلــى ذل ــك خ ـضــوع م ــن ِقبلها
ّ
للمصالح الخاصة ،أو تخل من قبلها
عن األهداف العامة املرسومة ،أو قبول
م ــن طـ ــرف أفـ ــرادهـ ــا ل ـل ــرش ــوة لـتـمــريــر
مصالح ّ
خاصة.

المقدرة اإلدارية
قال إيفانز وريشماير في مساهمتهما
ُ
في كتاب  1985أنه يكفي ما كتب حتى
ذل ــك ال ـتــاريــخ بـشــأن الــدولــة بوصفها
ّ
منصة صــراع يتواجه عليها األفرقاء
االج ـت ـم ــاع ـي ــون ،وأن ـ ــه يـ ّنـبـغــي تـقــديــم
شــيء جــديــد مفيد ،يتلخص بــدراســة
الـبـنـيــة اإلداري ـ ــة ل ـلــدولــة ،ال ـتــي تفسر
ف ـعــال ـيــة الـ ــدولـ ــة أو ال ف ـعــال ـي ـت ـهــا فــي
الـتـنـمـيــة .وه ـمــا بــذلــك اسـتـعــاضــا عن
كتابات املاركسيني ُ
الجدد حول الدولة
بكتابات ماكس فيبر.
رسـ ــم إي ـف ــان ــز ص ـ ــورة اإلدارة ال ـعـ ّـامــة
ّ
الفعالة فــي البلدان اآلسيوية الثالثة
ً
مــن خ ــال إظ ـهــار أن ـهــا تـسـتــوفــي أوال
ش ـ ـ ــروط اإلدارة ال ـف ـي ـب ــري ــة بــامل ـع ـنــى
ال ـ ـغـ ــربـ ــي لـ ـلـ ـكـ ـلـ ـم ــة .أي إنـ ـ ـه ـ ــا إدارة
ت ـ ـ ـ ّـم ت ـن ـس ـي ــب أف ـ ـ ــراده ـ ـ ــا عـ ـل ــى ق ــاع ــدة
االسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق وبـ ــواس ـ ـطـ ــة املـ ـب ــاري ــات
ال ـ ــوط ـ ـن ـ ـي ـ ــة ،ومـ ـ ـ ـ ــن دون أن ت ـل ـع ــب
التنفيعات السياسية والشخصية أي
دور في ذلكّ .
وتم تثبيت هؤالء وتوفير
ّ
إمكانية الترقي الوظيفي لهم بواسطة
إيفانز
املباريات داخل اإلدارة.
وأضاف ّ
ّ
العامة ما وفرته
إلــى هــذه املواصفات
كل تجربة على حدة من تماسك إداري
شديد لــإدارة .وقد نجمت «العصبية
اإلدارية» ( )esprit de corpsفي اليابان

عــن ال ـعــاقــات الــوط ـيــدة بــن العاملني
امل ـت ـخ ـ ّـرج ــن م ــن ال ـج ــام ـع ــات نـفـسـهــا،
ونجمت في تجربة كوريا عن الضغط
ال ـ ــذي مـ ــارسـ ــه ال ـج ـي ــش ت ـح ــت ق ـي ــادة
الجنرال بــارك إلعطاء فعالية إضافية
لـ ــإدارة .ونـجـمــت فــي تــايــوان عــن دور
حـ ــزب ال ـك ـيــوم ـن ـتــانــغ ال ـ ــذي ّأم ـ ــن هــذه
الـفـعــالـيــة .وق ــد سـ ّـمــى إيـفــانــز عناصر
الفعالية اإلضــافـيــة بــ«الـعـنــاصــر غير
الـبـيــروقــراطـيــة ل ــأداء الـبـيــروقــراطــي».
وهــو ما جعله يضع التجربة ّ
برمتها
ُ ّ
تحت عنوان «الفيبرية املعززة».

شكل االنخراط في العالقات
الدولية

ّ
مثل شكل انخراط البلدان النامية في
العالقات الدولية خالل الحقبة النيو-
ليبرالية عائقًا أمــام مسؤولية اإلدارة
ال ـعـ ّـامــة فــي الـتـحــويــل الـصـنــاعــي .ألنــه
ح ـصــل ف ــي ش ـ ــروط ج ـ ّـس ــده ــا تـجــاهــل
املـ ّ
ـؤس ـســات الــدول ـيــة ل ـلــدور ال ــذي كــان
ُيفترض أن تلعبه في مساعدة البلدان
النامية في تحقيق التصنيع ،وعملت
ّ
املؤسسات على بلورة تشريعات
هذه
دولـيــة أعــاقــت ق ــدرة هــذه الـبـلــدان على
الـتـصـنـيــع ،وقـ ّـوضــت كــأطــراف مانحة
للمساعدات مقدرة الدولة ّ
املؤسساتية.
مـ ــا ج ـع ــل ه ـ ــذه األخ ـ ـيـ ــرة عـ ــاجـ ــزة عــن
ّ
«الـتـعــلــم فــي مـيــدان صــوغ السياسات
ّ
العامة» إلنجاح التصنيع.
ّ
أ -امتناع املؤسسات الدولية عن
املساعدة
فـ ــي ق ـ ـ ـ ــراءة هـ ـن ــري ب ــريـ ـت ــون لـعـمـلـيــة
التأسيس النطالق «توافق واشنطن»
كاستراتيجية نيو-ليبرالية للتنمية،
ّ
«تشوهات
أظهر أن التركيز على إلغاء
األسـ ـ ـع ـ ــار» ف ــي ال ـت ـج ــرب ـت ــن ال ـك ــوري ــة
والتايوانية ،أغفل عن عمد ما هو ّ
أهم
من ذلك بكثير ،أال وهو اكتساب املقدرة
ّ
التكنولوجية أو «التعلم التكنولوجي»
ال ـ ــذي انـ ـط ــوت ع ـل ـيــه ت ـجــرب ـت ـه ـمــا .أي
شراؤهما ماكينات من السوق الدولية
وتفكيكها وإعادة تركيبها بمواصفات
ت ـس ـم ــح ب ــاس ـت ـخ ــدام ـه ــا فـ ــي اإلنـ ـت ــاج
الوطني وببيعها في السوق الدولية.
وقد نأت ّ
املؤسسات الدولية عن أي دور
في دعم البلدان النامية الكتساب هذه
املقدرة كشرط لبناء اقتصادات ُمنتجة
وتحقيق الـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـ ــل
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الصناعي فيها .بل دأبــت على امتداد
الحقبة النيو-ليبرالية على منع هذه
البلدان من اعتماد سياسات صناعية
( )selectiveتـتـيــح تحقيق
انـتـقــائـيــة
ّ
«التصنيع املـتــأخــر» .يصاب مــن يقرأ
تقرير البنك الدولي الخاص ببلداننا
العربية الـصــادر عــام  2005بالدهشة
من وقاحة من كتبوه ،إذ ينهى التقرير
ه ـ ــذه الـ ـبـ ـل ــدان ع ــن األخـ ـ ــذ بــال ـت ـجــربــة
اآلسـ ـ ـي ـ ــوي ـ ــة ف ـ ــي اع ـ ـت ـ ـ ّمـ ــاد سـ ـي ــاس ــات
صناعية انتقائية تحقق التصنيع.
ّ
ذك ــرت الباحثة ألـيــس أمـســدن بــالــدور
الــذي لعبه الباحث فــي البنك الدولي
إلـ ـ ـي ـ ــوت ب ـ ـ ــرغ ف ـ ــي إصـ ـ ـ ـ ـ ــراره عـ ـل ــى أن
اإلصـ ـ ــاح امل ـط ـل ــوب ل ـل ـب ـلــدان الـنــامـيــة
ّ
االقتصاد الكلي
هو إصالح سياسات ّ
ف ـي ـهــا ،أي ض ـبــط ال ـت ـضــخــم م ــن خــال
ض ـبــط اإلنـ ـف ــاق الـ ـع ــام وخ ـف ــض عجز
املــوازنــة ،وليس مساعدتها على بناء
ّ
التصور الذي
اقتصادات ُمنتجة .وهو
وجـ ــد تــرج ـم ـتــه ف ــي أجـ ـن ــدة اإلصـ ــاح
االقـتـصــادي النيو-ليبرالية ألفريقيا
الـ ـت ــي اع ـت ـم ــده ــا ال ـب ـن ــك الـ ــدولـ ــي ع ــام
 .1981ووضـعــت تـحـ ّـول البنك الدولي
ف ــي ظ ــل رئ ــاس ــة وول ـف ـن ـســون (-1995
 )2005إلى هدف مكافحة الفقر ،ضمن
إطار سعيه للهرب من مسؤولية دعم
ال ـب ـلـ ّـدان الـنــامـيــة لتحقيق تصنيعها
املتأخر .أما اعتبار الفساد ومكافحته
هــدفــا ثــانـيــا لـلـبـنــك ال ــدول ــي ،فـقــد كــان
الـهــدف منه االسـتـمــرار فــي «شيطنة»
الــدولــة ،باعتبار أنـهــا وحــدهــا معنية
ب ــاسـ ـتـ ـش ــراء الـ ـفـ ـس ــاد ،مـ ــع إغ ـ ـفـ ــال أن
لـ ـلـ ـش ــرك ــات ال ـ ـخـ ـ ّ
ـاصـ ــة الـ ـكـ ـب ــرى دورًا
رئيسيًا في ذلك.
وأظ ـه ــر ال ـبــاحــث ج ــون ت ــوي الـتـنــاغــم
خـ ــال ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات ب ــن دور الـبـنــك
الــدولــي ودور صـنــدوق النقد الــدولــي
في فــرض شــروط تحرير كل األســواق
وخ ـف ــض ح ـجــم ال ــدول ــة ع ـلــى ال ـب ـلــدان
النامية للموافقة على منحها قروضًا
ومساعدات ّ(«.)cross «conditionality
وه ــدف ــت تـ ــدخـ ــات «ص ـ ـنـ ــدوق ال ـن ـقــد
الـ ــدولـ ــي» إلـ ــى ت ــأم ــن «االس ـت ـم ــراري ــة
املــال ـيــة ل ـلــدولــة» (financial viability
 )of the stateف ــي الـ ـبـ ـل ــدان ال ـنــام ـيــة
لـضـمــان سـ ّـد الــديــون ،وذل ــك مــن خــال
خفض اإلن ـفــاق الـعــام وخـفــض الـقــدرة
الـ ـش ــرائـ ـي ــة املـ ـخ ـ ّـصـ ـص ــة ل ــاس ـت ـي ــراد

وزي ـ ـ ــادة ال ـض ــرائ ــب والـ ــرسـ ــوم .أي إن
تأمني االستمرارية املالية للدولة كان
هــو األولــوي ــة ،مــن دون تخصيص أي
اه ـت ـمــام لـتـحـســن الـ ـق ــدرة اإلنـتــاج ـيــة
لهذه البلدان.
ب -بلورة تشريعات تعيق القدرة على
التصنيع
أش ـ ـ ــار ه ـ ــا-ج ـ ــون ش ــان ــغ إل ـ ــى ض ـمــور
اسـتـقــالـيــة ال ـب ـلــدان الـنــامـيــة فــي رســم
سياساتها التنموية ()policy space
عـلــى ام ـتــداد الحقبة النيو-ليبرالية.
ّ
شبه ما يجري خالل هذه الحقبة بما
ك ــان ي ـجــري أي ــام االسـتـعـمــار املـبــاشــر
من فرض لحرية التبادل على البلدان
ّ
املست َ
عمرة ومنعها من خوض تجربة
ال ـت ـص ـن ـيــع .أخ ــذ أم ـث ـلــة ع ـلــى ذل ــك من
النقاشات التي تجري منذ  1994في
ّ
أروقـ ــة مـنــظـمــة ال ـت ـجــارة الـعــاملـيــة بني
الـبـلــدان الصناعية والـبـلــدان النامية،
ّ
والـ ـت ــي تـ ـه ــدف ت ـح ــت ش ــت ــى ال ـح ـجــج
وال ــذرائ ــع إل ــى ف ــرض تـحــريــر الـتـبــادل
على هذه األخيرة ومنعها من اعتماد
إج ـ ــراءات حـمــائـيــة ل ـصــون قطاعاتها
اإلنتاجية.
وأشار باحثون آخرون إلى التضييق
الـ ـ ـ ـ ــذي طـ ـ ـ ــال ال ـ ـب ـ ـل ـ ــدان ال ـ ـنـ ــام ـ ـيـ ــة فــي
مـجــال مـتــابـعــة سـيــاســاتـهــا التنموية
ب ـف ـع ــل
،)development
(space
ّ
ال ـت ـش ــري ـع ــات الـ ـج ــدي ــدة الـ ـت ــي ت ــول ــت
ّ
منظمة التجارة العاملية تطبيقها بعد
اختتام مؤتمر األوروغواي عام .1994
واس ـت ـعــاد سـنـجــايــا الل ه ــذا الـنـقــاش
ُمظهرًا اآلثار التي يتركها تطبيق هذه
االت ـفــاق ـيــات ومـنـهــا «ات ـفــاق ـيــة تحرير
االستثمار املرتبط بالتبادل» ()TRIMs
الـ ـت ــي ن ـ ـ ّـص ع ـل ـي ـهــا ال ـ ـغـ ــات ال ـج ــدي ــد.
ّ
ويؤدي تطبيقها إلى تخفيف الشروط
املـفــروضــة على املستثمرين األجــانــب
للسماح لهم باالستثمار فــي البلدان
ال ـنــام ـيــة ،والـ ـح ـ ّـد م ــن قـ ــدرة حـكــومــات
ّ
هــذه الــدول على التحكم بعملية منح
إجازات االستثمار للشركات األجنبية
وع ـلــى ف ــرض ش ــروط عـلـيـهــا .وي ـ ّ
ـؤدي
تطبيق «اتفاقية حماية حقوق امللكية
ال ـف ـك ــري ــة» ( )TRIPsإلـ ــى رفـ ــع تـكـلـفــة
عمليات النقل املشروعة للتكنولوجيا
الـ ـج ــدي ــدة ،وي ـم ـن ــع ع ـم ـل ـي ــات ال ـن ـســخ
ّ
( )copyingلها ،ويبيح ملنظمة التجارة
العاملية اتخاذ إجــراءات عقابية بحق
ّ
يتبي أنها ال تحمي هذه
البلدان التي
الحقوق.
ج -تقويض القدرة على صوغ السياسات
ّ
العامة للتصنيع
ّ
ّ
رصــد الـبــاحـثــون ت ـحــوالت فــي تـصــور
الـبـنــك الــدولــي ملـســألــة إص ــاح اإلدارة
ال ـعـ ّـامــة ف ــي ال ـب ـلــدان ال ـنــام ـيــة .ل ــم يكن
مــوقـفــه مــن اإلدارة الـحـكــومـيــة سلبيًا
ح ـ ـتـ ــى أواخ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـسـ ـبـ ـعـ ـيـ ـنـ ـي ــات ،ثـ ـ ّـم
سـ ــادت ل ّــديــه ف ـكــرة «ال ـب ـيــروقــراط ـيــات
املـ ـتـ ـض ــخـ ـم ــة» خـ ـ ــال ال ـث ـم ــان ـي ـن ـي ــات،
ث ــم ب ـ ــدأ م ــن م ـن ـت ـصــف الـتـسـعـيـنـيــات
بـتـســويــق أف ـك ــار م ـفــادهــا أن بــرامـجــه
تــرمــي إل ــى اسـتـعــادة الـبـلــدان النامية
مللكية برامجها الوطنية
إلص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح اإلدارة
( )o w n e r s h i p
وأن ـه ــا ت ـقــوم على
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارك ب ــن
ال ـ ـطـ ــرفـ ــن فــي
ب ـ ـ ـلـ ـ ــورة هـ ــذه
الـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــرام ـ ـ ـ ـ ــج
وت ـ ـ ـن ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــذهـ ـ ــا
(.)partnership
رسم إيفانز صورة الدولة
«ال ـن ـ ّ ّـه ــاب ــة» ()predatory
مـمــثـلــة ب ــدول ــة الـكــونـغــو
الـ ـبـ ـلـ ـجـ ـيـ ـك ــي أو زائ ـ ـيـ ــر
أي ـ ــام ال ــرئ ـي ــس مــوبــوتــو
بـ ــدت
(.)1997-1963
ّ
العامة آنــذاك وقد
اإلدارة
ّ
تـحـ ّـولــت إلــى ســوق يكيف
ّ
فيها املوظفون الحكوميون
املشاريع وفق رغبة املستثمرين
م ـق ــاب ــل ال ـ ــرش ـ ــوة .أي إن اإلدارة
الـعـ ّـامــة بوصفها ّ
تجمعًا لباحثني
عــن ري ــوع وج ــدت تـجـسـيـدًا لـهــا في
دولة موبوتو .وتساءل إيفانز عن ما
يجعل ه ــذا ال ـنــوع مــن ال ــدول يستمر،
ورب ــط ذل ــك بـعــدم ت ـعـ ّـرض ه ــذه ال ــدول

سيلفانو ميللوــ البرازيل

ً
ل ـل ـم ـ ّس ــاء ل ــة واملـ ـح ــاسـ ـب ــة ،فـ ـض ــا عــن
ال ـتــدخــل الـعـسـكــري ال ـخــارجــي لتأمني
استمرار النظام .أي إن النظام الدولي
أخـ ــذ ع ـلــى عــات ـقــه ت ــأم ــن اس ـت ـمــراريــة
دول فاشلة وإدارات عـ ّـامــة عــاجــزة عن
تحقيق التحويل الصناعي.
واستند الباحث األمـيــركــي نيكوالس
فــان دو وال ،في قــراء تــه ألزمــة أفريقيا
السوداء الدائمة وعجزها عن الخروج
ّ
م ــن ال ـت ـخ ــل ــف ،إل ـ ــى م ــاك ــس ف ـي ـبــر فــي
ّ
تعريف الــدولــة «النهابة» كدولة نيو-
بــاتــريـمــونـيــالـيــة وتـعــريــف نـخـبــة هــذه
الـبـلــدان كنخبة نيو-باتريمونيالية.
وامل ـ ـق ـ ـصـ ــود بـ ــذلـ ــك أن ال ـ ــدول ـ ــة ت ـق ــوم
عـلــى االس ـت ــزالم الـسـيــاســي (political
 ،)clientelismوت ـ ـكـ ــون الـ ــدولـ ــة كـمــا
ال ـن ـخ ـبــة مـعـنـ ّـيـتــن ح ـص ـرًا بــ«تـجـيـيــر
ّ
العامة لتوفير منافع ّ
خاصة».
املــوارد
وتـ ـن ــاول ف ــان دو وال تـفـسـيــر انـهـيــار
ّ
املؤسساتي وعــزا ذلك إلى دور
الدولة
املساعدات الدولية العتماد هذه الدول
س ـيــاســات تـ ّـمــت بـلــورتـهــا خ ــارج هــذه
البلدان.
وأظهر الباحث برغماشي أن املشاريع
الـتــي سـ ّـوقـهــا الـبـنــك الــدولــي بـعــد عــام
 2000ت ـح ــت ع ـ ـنـ ــوان «ب ـ ـنـ ــاء ال ـ ـق ــدرة»
( ،)capacity buildingانـ ـط ــوت عـلــى
إن ـ ـشـ ــاء وح ـ ـ ــدات إداريـ ـ ـ ـ ــة غـ ــب ال ـط ـلــب
ّ
مستقلة في عملها عن اإلدارة الرسمية
ّ
تـتـلــقــى أوام ــره ــا م ــن امل ــان ـح ــن .وب ــدل
تحسني أداء اإلدارة الحكومية ،زادت
تهميشها ّ
وأدت إلى نقيض ما أعلنت
عنه.
ّ
العامة من الكفايات
إن إفــراغ اإلدارات
ّ
املؤسسات الدولية
الــذي آل إليه عمل
ال ـ ــدؤوب وت ـح ـ ّـول ال ــدول ــة أك ـثــر فــأكـثــر
ّ
يتغول
إلــى دولــة نيو-باتريمونيالية
عليها السياسيون وأصحاب املصالح
كــانــا ال ـقــاعــدة لـيــس ف ــي دول أفــريـقـيــا
فحسب ،بل في كل البلدان النامية .وقد
ّ
شكل هذان العامالن أكبر نكسة للدولة
في هذه البلدان ولدورها في التنمية
وم ـن ـعــا إنـ ـج ــاح ال ـت ـحــويــل الـصـنــاعــي
فيها.
د -إسهام «نظرية التبعية» في نقد شكل
االنخراط في العالقات الدولية
ك ــان ــت ن ـظ ــري ــة ال ـت ـب ـع ـيــة ق ــد ت ـعـ ّـرضــت
ل ـن ـقــد ش ــدي ــد م ـنــذ سـبـعـيـنـيــات ال ـقــرن
املاضي .أعاب عليها الجميع حصرها
املسؤولية في إخفاق التنمية بالنظام
الدولي ،أي بالخارج ،وإهمال مسؤولية
ّ
النخب املحلية في البلدان النامية في
هذا اإلخفاق.
أعـ ــاب ت ــون ــي سـمـيــث ع ـلــى ب ــول ب ــاران
ق ــول ــه إن ن ـج ــاح ال ـي ــاب ــان ف ــي تحقيق
ال ـت ـحــويــل ال ـص ـنــاعــي ف ـيــه ي ـع ــود إلــى
ً
إهـمــال الـقــوى االستعمارية لــهُ ،مغفال
ّ
دور الـنـخـبــة املـحــلـيــة ف ــي إن ـج ــاح هــذا
التحويل .ورأى إيفانز وريشماير أنه ال
ّبد من الخروج من اإلطار النظري الذي
وضعته نظرية التبعية للنقاش ،أي
ّ
التخلي عن اعتبار الدولة ّ
مجرد ساحة
صراع للقوى االجتماعية املختلفة كما
ّ
سبقت اإلشارة ،للتمكن من تقديم شيء
ذي فــائــدة لقضية التنمية والتحويل
الصناعي .واستعاد ريموند هينبوش
النقاش حول التبعية كجزء من النقاش
حول البنيوية املاركسية القديمة التي
ّ
مثلت نظرية اإلمبريالية ونظرية املركز
واألط ــراف ونظرية التبعية مكوناتها
الـ ـث ــاث ــة .واق ـ ـتـ ــرح اعـ ـتـ ـم ــاد «ب ـن ـيــويــة
جديدة» قوامها عدم إغفال دور النخب
َ
ّ
املحلية املستزلة ( )clientوالتابعة في
فــرض كيفية انـخــراط الـبـلــدان النامية
في العالقات الدولية.
ُ
ويمكن أن تساعد هــذه النظرية نخب
البلدان النامية وبحيث تكون أدبياتها
ّ
ج ــزءًا مــن «الـتـعــلــم» ال ــذي تـحـتــاج إليه
هذه النخب لفهم العالم والتعامل معه
بكفاءة وفعالية .وما ينبغي أن تعرفه
نـخــب الـعــالــم الـثــالــث هــو أن عليها أن
ً
تـعـمــل ّأوال ع ـلــى تـحـقـيــق اسـتـقــالـيــة
ال ـ ــدول ـ ــة وق ــدرتـ ـه ــا ع ـل ــى الـ ـفـ ـع ــل ،وأن
تعكف بعد ذلك على تحقيق التحويل
الصناعي فيها ،مــع مــا يرتبه ذلــك من
ّ
جـهــد ويـتـطــلـبــه مــن فـعــالـيــة إزاء واقــع
دول ــي مـحـكــوم بـتــراتـبـيــة عـلــى رأسـهــا
«دول ـ ـ ـ ــة مـ ـسـ ـيـ ـط ــرة» ودول ص ـنــاع ـيــة
تمارس «سيطرة جماعية».
* يمكن قراءة النص الكامل مع املراجع على
موقع «األخبار»
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ّ
كم بلغت عوائد استثمار كل  100دوالر في كبرى الشركات؟

عاد موقع  How Muchبالزمن ّإلى الــوراء ،وقام بعملية حسابية
للعائد الذي يمكن أن يكون قد حققه اليوم استثمار  100دوالر في
أسهم عدد من الشركات الكبرى عند تأسيسها .وخرج بالنتائج
اآلتية:
 تفوز شركة  NIKEبهذا التمرين .فاالستثمار ّاألولي فيها بقيمة
 100دوالر عام  ،1980بات يساوي اليوم أكثر من  6ماليني دوالر.
وكذلك شركة ( Walmartنحو  1.2مليون دوالر) منذ عام ،1957
مليون دوالر) منذ عام .1919
وشركة ( Coca colaنحو ُ ّ
 يظهر عائد االستثمار املحقق في شركة مثل  Walmartأعلىمن عائد االستثمار في .Amazon
 ّأما استثمار  100دوالر في شركة  Google Alphabetفي عام 2004فبات يساوي اليوم  2.632دوالرًا.
ً
ـام؟ ّأوال ،تـ ّـم افـتــراض أن االستثمار
كيف تــم احتساب هــذه األرق ـ ّ
ّ
األولــي بقيمة  100دوالر في كل اكتتاب عام ،سيبقى من ضمن
ّ
األص ــول األســاسـيــة على املــدى الـطــويــل ،وأي أرب ــاح يتم توزيعها

االستثمار بها .بعد ذلكّ ،تم تحديد القيمة
ستكون نقدية ولن ُيعاد
ّ
الـحــالـيــة لالستثمار مــن خــال تـقــلـبــات األسـهــم وعـمـلـيــات الــدمــج
واالستحواذ.
االستنتاج الالفت ،الذي تسفر عنه هذه العملية الحسابية ،هو أن
التكنولوجيا لم يكن األفضل على
االستثمار في أسهم شركات
ّ
ّ
اإلطالق! إذ شكل االستثمار في كل من  Nikeو Walmartنتائج
أفضل بكثير من  Appleو.Google
مفاجأة أخــرى أسفرت عنها هذه العملية ،إن شــراء أسهم بقيمة
 100دوالر فــي  Coca colaك ــان اسـتـثـمــارًا أف ـضــل بكثير من
استثمار مماثل في .Starbucks
ُالخالصة الشاملة التي يظهرها هــذا الرسم البياني ،هي التراكم
املستمر في قيمة الشركات األميركية الكبيرة على مــدى عقود
ّ
نكسات أخيرًا،
 Generalالتي عانت
عدة.
ٍ
فحتى شركة ّ Electric
ال تزال ّ
تدر العوائد الكبيرة بعد كل هذه السنوات.
ّ
بتصرف عن How Much

اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﺗﺨﺘﺮق وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ

ّ
اﻟﻨﺴﺎء ﻏﻴﺮ ﻣﻤﺜﻼت ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
ّ
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻬﺎرات واﺧﺘﺼﺎﺻﴼ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت

ﺣﺘﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ّ
ﺗﻀﻢ ﻋﺪدﴽ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﳌﻮاﻫﺐ
ﻓﻲ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ،ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻓﺠﻮة ﻻﻓﺘﺔ ﺑﲔ اﻟﺠﻨﺴﲔ
ّ
اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﻓﻲ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ
ﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﻋﺪد

ّ
ﺗﻮزع اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ
ّ

ّ
ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺴﺎء ﻧﺤﻮ  ٪٢٢ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ،إﻻ أن ﻫﺬه اﻟﻔﺠﻮة ﺗﺘﻔﺎوت ﺑﲔ ﺻﻨﺎﻋﺔ وأﺧﺮى
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ )اﻟﻔﺠﻮة ﺑﲔ اﻟﺠﻨﺴﲔ(

٪٧٫٤

٪٣٢٫٥

٪١٣٫٩

٥٠

ﺧﺪﻣﺎت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ واﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت )(٢٣

٪٤٫٦

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ )(٣٣

٪٥٫٧

٪١٫٤

اﳌﺎﻟﻴﺔ )(٢٤

٪٥٫٤

٪١٫٠

اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ )(١٨

إﻧﺎث

٪٣٫٥

٪١٫٠

ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت )(٣٠

ذﻛﻮر

٪٣٫٦

٪٠٫٨

اﻷﺟﻬﺰة واﻟﺸﺒﻜﺎت )(٢٣

٪٢٫٦

٪٠٫٩

اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ )(٣٤

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

٠

ّ
اﻟﺤﺼﺔ ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻒ
اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ

ّ
ّ
اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﻓﻲ ﻣﻬﺎرات
ﺗﻮزع
اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﺑﲔ اﻟﺠﻨﺴﲔ
٪٢٣

٪٧٠

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
٪٢٢

٪٧٢

٪٧٨

اﻟﻬﻨﺪ
٪١٦

٪٨٤

٪٧٧

٪٨٤

أﳌﺎﻧﻴﺎ

ّ
اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻋﺪد آذار /ﻣﺎرس  – ٢٠١٩ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ
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ماركس ضد سبنسر
غسان ديبة

ًّ
ّ
المرأة والتحرر في المنطقة العربية :االقتصاد أوال
«إن ما يعطي المرأة مكانًا ساميًا في المجتمع
اإلنساني ليس خاصية فضيلتها األنثوية ،بل
ّ
شخصي ّتها
للمجتمع ،وقيمة
قيمة عملها ّ
كإنسان وعامل خلق ،وكمواطن ومفكر أو
مقاتل»
ألكسندرا كولونتاي

مما ال شـ ّـك فـيــه ،أن وضــع امل ــرأة في
سيئ ّ
سيئ ،بل ّ
املنطقة العربية ّ
جدًا،
ّ
على الرغم من كل الدعايات الفردية
ّ
أو «قصص النجاح» التي تكثر وتخف
ّ
من وقت إلى آخر .وفق البنك الدولي ،تشكل النساء
 %21فقط مــن الـقــوى ّالعاملة ،ويساهمن بنحو
 %18فقط من الناتج املحلي .باإلضافة إلى ذلك ،لو
ُ َ
غلقت الفجوة بني الجنسني في السنوات العشر
أ ِ
ّ
املاضية ،لتضاعف النمو االقتصادي وزاد الناتج
التراكمي بمقدار تريليون دوالر .لكن ما حصل،
هو انتقال الفجوة من ســوق العمل التقليدي إلى
القطاعات األخرى ،ومن بينها القطاع التكنولوجي.
األول هو ّ
األمر ّ
السيئ ،فالفرص الضائعة الناتجة
ّ
من عدم مشاركة املرأة في االقتصاد كبيرة جدًا.
لكن األمر الثانيْ ،أن ال أفق لتغيير هذا األمر ضمن
امل ـت ـغـ ّـيــرات ال ـحــالـيــة لــاق ـت ـصــادات ال ـعــرب ـيــة ،وهــو
السيئ ّ
ّ
جدًا.
ّ
ّ
ُ
هــذا الـتـ ّـأخــر فــي وضــع امل ــرأة ،مــا هــو إل بعد آخر
املنطقة العربية اقتصاديًا واجتماعيًا
من تخلف ّ
وسـيــاسـيــا ،إل أن ب ـقــاء املـ ــرأة خ ــارج االقـتـصــاد،
ليس لــديــه فقط تــأثـيــرات ّ
كمية على دخــل األســر
واإلمكانات االقتصادية ،بل يضعها أيضًا خارج
ّ
علينا في املنطقة
إمكانية التحرر .في ّهذا اإلطارّ ّ ،
العربية أن نرى أن تحرر املرأة لن يتم إل إذا ّشاركت
َُ
املرأة في االقتصاد ،وهذه املشاركة يجب أل تك ِّون
جزرًا منعزلة فقط ،أو ّ
تدرجية ،كما يحدث اليوم،
بــل عليها أن تـكــون مشاركة كثيفة ()massive
ّ
تؤدي ّ إلى ثورة في املجتمع والحضارة العربية.
ُ
فاملسلمة اآلتـيــة واضـحــة :مــا دامــت ّ
حصة اإلنــاث
في سوق العمل تراوح عند  %20فقط من القوى
ّ
تتحرر املــرأة من النظام البطريركي
العاملة ،فلن
القمعي ،وال من قمع املجتمع عمومًا ،مهما كانت
ّ
تمتد أعمالهن
قـ ّـوة وشكيمة الناشطات ،اللواتي
وبطوالتهن ،اليوم ،على مدى العالم العربي.
ُ ّ
المنحطة ()degenerate
الرأسمالية
تـقــول عــاملــة األح ـيــاء واألنـتــروبــولــوجـيــا فــي معهد
كينسي ،هيلني فيشر ،إن الرجال ،اليوم ،يبحثون
عــن الـنـســاء الـقـ ّ
ـويــات وال ـفـ ّـعــاالت .وتـضـيــف« :إننا
نعود إلى طرق عيش مجتمعات الصيد والجمع -
حيث املرأة مساوية للرجل اقتصاديًا واجتماعيًا».
في هذا اإلطار ،ال ّ
شك ،إن العالقة بني ّ
تحرر املرأة
ً
والـتـطـ ّـور االقـتـصــادي قــد تأخذ شكال لولبيًا في
َ
بعض األوقـ ــات .لكن تــاريــخ هــذه الـعــاقــة ُمـ ُ ْـحــكــم،
إذ إن الظروف املادية لوجود اإلنسان هي امل ّ
حدد
األس ــاس ــي ل ـهــا .ب ـ ّـن فــريــديــرك إنـجـلــز فــي «أصــل
العائلة» أن العالقة بني الرجل واملــرأة ّ
تحولت إلى
عالقة سيطرة ملصلحة الرجل ،مع ّ
تطور تقسيم
ّ
الخاصة التي تنتج القيم في
العمل ووقوع امللكية
يده .وبالتالي ،منذ ذلك الوقت ،أصبح العمل املنزلي
للمرأة ،الذي كان سابقًا يجعلها متساوية ،دونيًا
لعمل الــرجــل ،فــي تقسيم العمل الـجــديــد ،وفقدت
ّ
املـ ــرأة سـيـطــرتـهــا حــتــى ف ــي امل ـن ــزلّ .أمـ ــا الـضــربــة
ّ
القاضية للمرأة ،فأتت عندما ّ
تحول حق الساللة
إلـ ــى ال ـ ُـرج ــل ب ـس ـبــب ال ــرغ ـب ــة ف ــي تــوريــث
الثروة املراكمة إلى األبناء ،وأصبحت
الـعــائـلــة ،حـيــث الـسـيـطــرة لـلــرجــل،
أس ــاس التنظيم املجتمعي ،وهنا
ّ
املـ ـ ـ ـ ــرأة
يقول إنجلز« :إن االنقالب على حق
كان الهزيمة التاريخية للجنس األنثوي» .من هنا،
فهم ملاذا املرأة في العالم العربي ّهي في هذا الوضع
الدوني ّ
السيئ ،حيث ّ
تتعرض لكل أشكال التفرقة
والعنف والتهميش ونزع األنسنة ،ال يمكن فصله

عن األسس املادية لهذا القمع.
في هذا اإلطــار ،أيضًا ،أستشهد بروايتني .األولى
م ــن فــرن ـســا ،وال ـثــان ـيــة م ــن م ـصــر .ف ــي مـقــالــة في
أعمال «الجمعية الغربية للتاريخ الفرنسي» يعرض
جيف هــورن كيف أن تحطيم النقابات ()guilds
فــي فــرنـســا ،كــان أســاسـيــا فــي إط ــاق التغييرات
الثورة الصناعية ،وكيف
التكنولوجية التي بدأت مع ّ
كان هذا ضروريًا ّفي فكر كل من كارل ماركس
أن
وآدم سـ ـمـ ـي ــث .إل
هـ ـ ـ ــورن ي ـع ــرض
أي ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــا كـ ـي ــف
أن بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــض
األنثروبولوجيني رأوا،
ّ
حديثًا ،أن البنية املؤسسية لـهــذه النقابات
سمحت لـلـنـســاء بــاملـشــاركــة فــي االقـتـصــاد
في بعض األمكنة واألوق ــات ،معتبرين
أن هذا النظام كان إيجابيًا من هذه
الناحية .بالطبع ،الرأسمالية التي
أتت بعد انتهاء اإلقطاعية وأنظمة
«الـ ـنـ ـق ــاب ــات»ّ ،أدت ف ــي ال ـن ـهــايــة،
وف ــي ال ـق ــرن الـعـشــريــن تـحــديـدًا،
إلــى تـحـ ّـرر امل ــرأة بنحو ال يمكن
م ـقــارن ـتــه بـ ــ«اإليـ ـج ــابـ ـي ــات» الـتــي
ي ـح ــاول ال ـب ـعــض إض ـف ــاءه ــا على
مجتمع ما قبل الرأسمالية.
الرواية األخــرى ،أتت في مقالة في
ّ
مـجــلــة «ن ـي ــوي ــورك ــر» ،ف ــي تـشــريــن
الـ ـث ــان ــي /ن ــوف ـم ـب ــر املـ ــاضـ ــي ،ح ــول
تـ ـ ـج ـ ــارب ع ــامـ ـل ــة مـ ـص ــري ــة ت ـع ـمــل
ف ــي شــركــة دل ـتــا لـلـنـسـيــج ،واج ـهــت
امل ـعـ ّـوقــات االجـتـمــاعـيــة فــي املجتمع
امل ـص ــري .األهـ ـ ّـم م ــن ال ـق ـ ّـص ــة ،كــانــت
ُ
خالصة الكاتبة ،التي تضفي الطابع
الرومانسي على ما قبل «الرأسمالية»
ف ــي م ـصــر ،ح ـيــث ت ـق ــول« :إن مـجــيء
العصر الحديث أنهى الكثير من هذه
ال ـح ـ ّـري ــاتّ .
وأدى اق ـت ـصــاد الـتـ ُصـنـيــع،
الذي كان يهدف إلى تصدير املنتجات
إل ــى أوروب ـ ـ ــا ،إل ــى تــدم ـيــر ال ـص ـنــاعــات
َ
املـنــزلـيــة ( )cottageالـتــي ْاســتـخـ َـد َمــت
الـنـســاء بــأعــداد كـبـيــرة ،وبـعــدهــا ُس ِمح
للرجال فقط بالعمل في املصانع التي
تستخدم الطاقة البخارية( ...كما أن)
غ ــزوات االسـتـعـمــار ...دفـعــت املجتمع
ومورست عادات
نحو اتجاه محافظ.
ِ

أنجل بوليغان ــ المكسيك

التحجب والعزلة على نطاق أوســع ،كما أن ّ
ّ
صك
ّ
قوانني األسرة أنهى الحقوق التي كانت تتمتع بها
املرأة في وقت سابق .ومع الوقتُ ،م ِحيت التقاليد
ّ
واملتنوعة ملشاركة املرأة في الحياة ّ
العامة،
الحيوية
ُ
ّ
وافترض أن النساء كن دائمًا يعشن تحت قيود
ّ
ّ
ُشــديــدة» .إذًا ،إن التغير املــادي فــي تـطــور القوى
املنتجة ،من صناعات منزلية إلى التصنيعّ ،أدى
إلى فقدان املرأة ّ
لحرياتهاّ .أما السبب في أن هذا
ّ
ّ
الفقدان كان مؤقتًا في فرنسا ومؤبدًا في مصر،
فهو أن فرنسا ّ
تطورت منذ الثورة الفرنسية
إلـ ــى الـ ـق ــرن ال ـع ـش ــري ــن ،ض ـم ــن رأس ـمــال ـيــة
ّ
تطورت مع نضاالت األحــزاب االشتراكية
ّ
الجماهيرية والـنـقــابــات الـعــمــالـيــة ،مــا أتــاح
الـ ـتـ ـح ـ ّـرر ،ب ـي ـ ُن ـمــا ال ــرأس ـم ــال ـي ــة ف ــي مـصــر
جهضت وأصبحت رأسمالية
أ ِ
انـحـطــاطـيــة .إذًا ،ال ـثــورة في
االق ـت ـصــاد ال ـعــربــي شــرط
ُمـسـبــق ح ــدي ــدي لـتـحـ ّـرر
املرأة اليوم.

االشتراكية وتحرير المرأة
ّ
إن األحـ ــداث األخ ـيــرة فــي ال ــوالي ــات املــتـحــدة ودرج ــة
ات ـســاع «كــراه ـيــة امل ـ ــرأة» ،عـلــى الــرغــم مــن عـقــود من
ّ
والتحرر ،يعطينا الدليل على أن اإلرهاصات
النسوية
الثقافية والـسـيــاسـيــة لـلــرأسـمــالـيــة ،خـصــوصــا عند
األزمات ،حيث يستميت اليمني في الدفاع عن مصالح
الــرأسـمــال ،يمكن أن ت ـ ّ
ـؤدي إلــى تــراجــع فــي درجــات
ّ
تحرر املرأة ّتحت ضربات اليمني الفاشي والشعبوي.
ّ
كما أن تحطم العائلة في الرأسمالية ،كما تنبأ البيان
الشيوعي ،الذي يحصل اآلن بنحو متواتر ،ال ّ
يؤدي
بالضرورة إلى ّ
تحرر املــرأة بل إلى تراجع في وضع
املــرأة االقتصادي واالجتماعي .باإلضافة إلــى ذلك،
ّ
مؤشرات اقتصادية ّ
عدة ،مثل استمرار الفجوة
هناك
ً
ـرأة وصــوال إلــى  %50على
ـ
مل
وا
الرجل
بني
ـر
ـ
ج
األ
في
ّ
مدى الحياة ،كما ذكرت مجلة  Nationأخيرًا ،تعطينا
الدليل على أن تـحـ ّـرر امل ــرأة فــي الرأسمالية ،هــو في
ّ
هش .وبالتالي ،إن تزامن فقدان املرأة ّ
لحريتها
وضع
تاريخيًا مع ظهور ّ
ّ
الخاصة ،ال يمكن أن ينتهي
امللكية
ّإل بــانـتـهــاء املـلـكـيــة ال ـخـ ّ
ـاصــة نـفـسـهــا ،ألن عــاقــات
السيطرة الجنسية جزء من عالقات السيطرة على
الفائض االقتصادي وال يمكن إنهاؤها بمعزل عن
إنهاء عالقات السيطرة نفسها.
ُ ّ
في هذا اإلطــار ،كانت التجارب االشتراكية املحققة
أســاس ـيــة ف ــي تـعـمـيــق ت ـح ـ ّـرر املـ ـ ــرأة .فـمـنــذ بــدايــات
ّ
الـثــورة البلشفية فــي العشرينياتُ ،صــكــت القوانني
التي كانت ّ
وباإلضافة إلى االقتراع
سباقة تاريخيًا،
ُ
ّ
العام ( )universal suffrageالذي أقر أيام الحكومة
ُ
االنـتـقــالـيــة ،ش ـ ّـرع ال ــوص ــول امل ـت ـســاوي إل ــى التعليم
ُ
ّ
والحق في األجر املتساوي ،وش ِّرع اإلجهاض وقوننة
وضع األطفال داخل الــزواج وخارجهُ ،
وج ِعل الزواج
مــدنـيــا ُ
وسـ ِّـهـلــت إج ـ ــراءات ال ـطــاق ،كـمــا غـيــرهــا من
اإلجراءات التي قال عنها لينني «إننا لم نترك حجرًا
واحدًا سليمًا من تلك القوانني الكريهة ّالتي وضعت
املرأة في حالة من الدونية إزاء الرجل» .كل هذا أوصل
املرأة في االتحاد السوفياتي وأوروبا الشرقية ،على
ّ
الرغم من كون هذه املجتمعات أكثر تأخرًا ومحافظة،
من نظيراتها الغربية ،إلى أن تكون ُم ّ
تحررة أكثر.
كــذلــك فإننا نــرى إرهــاصــات هــذا الـتـقـ ّـدم إلــى يومنا
ه ــذا بـعــد ّع ـقــود عـلــى انـتـهــاء الـتـجــربــة االشـتــراكـيــة.
فوفق منظمة اليونيسكو لإلحصاءات ،التي أوردتها
مقالة حول وضع املرأة االقتصادي في روسيا اليوم،
ّ
إن  %40مــن الـبــاحـثــن ال ــروس هــم ن ـســاء ،وتشكل
الـنـســاء أكـثــر مــن ثلث الـقــوى العاملة فــي الشركات
الـتـكـنــولــوجـيــة .وه ــذا األمـ ــر ،سـبــق أن حـصــل فعليًا
ُبعيد الـثــورة البلشفية حيث ّأدت الـقــوانــن الجديدة
والسياسة السوفياتية إلــى ارتـفــاع ّ
معدل الباحثات
اإلناث من  %10إلى  %42بني عامي  1917و.1938
الخوف من ّ
تحرر املــرأة ال عالقة له بكل ما ُيحكى
عــن تـقــالـيــد راس ـخــة وم ــا إل ــى هـنــالــك مــن تـبــريــرات،
ول ـك ــن ه ــو ن ــات ــج م ــن ال ــرع ــب م ــن ت ــزع ــزع سـيـطــرة
ّ
ال ــرج ــل االق ـت ـص ــادي ــة ف ــي امل ـج ـت ـم ـعــات امل ـت ــأخ ــرة
والرازحة تحت رأسمالية انحطاطية ،ورأيناه في
العربية .لذلك،
أفغانستان ،ونراه اليوم في املنطقة ّ
ّ
التحرر الكامل للمرأة ال يمكن إل أن يكون
إن
ّ
ّ
ثالثي األبـعــاد :التحرر االقتصادي والتحرر
الجنسي والـتـحـ ّـرر مــن العمل املنزلي ،ولكي
يحصل كل هذا ،يجب تفكيك املجتمع القديم
ف ــي املـنـطـقــة ال ـعــرب ـيــة ،وب ـن ــاء الــرأسـمــالـيــة
نحو إنهائها في الوقت نفسه ،واالنتقال
إلـ ــى االش ـت ــراك ـي ــة .ع ـنــدهــا ف ـق ــط ،ولـكــن
ّ
التطور
على مستوى أعلى بكثير مــن
اإلنساني والحضاري والتكنولوجي،
نستطيع أن نـعــود إلــى الـعــاقــات كما
ّ
الخاصة،
كانت عليه مــا قبل امللكية
من عالقات ّ
حرة بني الرجل واملرأة،
خــالـيــة مــن كــل عــاقــات السيطرة
ال ـت ــي ك ــان ــت ضـ ـ ــرورة تــاري ـخ ـيــا،
وننتقل كما قال ماركس من
«ع ــال ــم ال ـ ـضـ ــرورة» إلــى
«عالم ّ
الحرية».

