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لبنان

لبنان

على الغالف

ّ
اليمن يهز عالم البترودوالر

المشهد السياسي

ّ
«سفاح المصارف» في بيروت

الفشل المستمر :مصدر الطائرات التي ضربت «أرامكو» غير محدد

إنذار أخير لإلمارات :االنسحاب أو العــقاب المؤلم
إبراهيم األمين
ً
لـيــس أم ـرًا عــاب ـرًا أو تـفـصـيــا يمكن
تجاوزه .إنه عنصر التحدي املهني
االكـبــر امــام الجيوش العاملية التي
تـقــف مــع الـسـعــوديــة واالم ـ ــارات في
ع ــدوانـ ـهـ ـم ــا املـ ـفـ ـت ــوح ضـ ــد ال ـي ـم ــن.
والـ ـس ــؤال ال يـ ــزال م ــن دون إج ــاب ــة:
ّ
املسيرة
مــن أيــن انطلقت الـطــائــرات
والـصــواريــخ املجنحة الـتــي ضربت
«أرامكو»؟
اإلجـ ــابـ ــة ال ـق ــائ ـم ــة الـ ـي ــوم سـيــاسـيــة
ً
بــامـتـيــاز .أص ــا ،ال حــاجــة ال ــى هــذه
الجمل الطويلة عن السالح االيراني
وال ـ ــدور االي ــران ــي وال ــدع ــم االي ــران ــي
ح ـتــى ت ـب ــرر ال ـس ـعــوديــة فـشـلـهــا في
م ــواج ـه ــة ال ـي ـم ـن ـيــن .ل ـك ــن الـ ـج ــواب
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ه ـ ــدف ـ ــه ،م ـ ـ ــرة جـ ــديـ ــدة،
ال ـ ـعـ ــودة ال ـ ــى اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة قــامــت
م ـن ــذ ع ــام ــن ،ض ـم ــن ت ـح ــال ــف جـمــع
ال ـس ـعــوديــة واس ــرائ ـي ــل واالم ـ ـ ــارات،
وجـ ـه ــات ح ــزب ـي ــة ورس ـم ـي ــة عــرب ـيــة
اخرى ،يحاول من دون توقف إقناع
االدارة االميركية بال جدوى الحروب
الـجــانـبـيــة .ص ــار ه ــؤالء يـتـصــرفــون
بأن املعارك في غزة ولبنان وسوريا
وال ـي ـمــن والـ ـع ــراق م ـع ــارك جــانـبـيــة،

وان ال ـع ــاج ي ـكــون بـتــوجـيــه ضــربــة
واحــدة وحاسمة ضــد الــرأس املدبر
واملشغل ،أي إيران.
ّ
االم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــون ال ي ـ ـقـ ــلـ ــون ح ـم ــاس ــة
ع ــن جـمــاعـتـهــم ل ـض ــرب اي ـ ــران .لـكــن
الحسابات الواقعية تقول عكس ما
يفترضون .والرئيس دونالد ترامب،
ً
الـ ــذي ي ــرف ــع ش ـع ــار «أم ـي ــرك ــا أوال»،
ال ي ـح ـيــد ع ــن امل ـص ــال ــح االس ــاس ـي ــة
لـ ـب ــاده .وه ــو ال ي ــرى أن حـمــايـتـهــا
تتطلب الـيــوم حــربــا ضــد اي ــران كما
ح ـص ــل ف ــي ال ـ ـعـ ــراق وأف ـغ ــان ـس ـت ــان.
وبديله القوي هو برنامج العقوبات
والـ ـحـ ـص ــار والـ ـ ـع ـ ــزل .وبـ ـمـ ـع ــزل عــن
النتائج الفعلية لـهــذه السياسات،
اال ان ـهــا ال ـبــديــل الــوح ـيــد ف ــي غـيــاب
خيار الحرب الشاملة .أمــا افتراض
خ ـ ــوض م ـ ـعـ ــارك بـ ــن حـ ـ ـ ــروب ،عـلــى
شاكلة االع ـتــداء ات االسرائيلية في
لبنان وسوريا والعراق ،فهو خيار
غـيــر م ـتــاح ،لـسـبــب بـسـيــط ،وه ــو أن
ايران ال تقبل به .بل هي تفهم االمر
ع ـلــى ن ـحــو ب ـس ـيــط :االعـ ـت ــداء يعني
الحرب الشاملة ونقطة على السطر!
فــي بـعــض ال ـحــاالت ،تـكــون مضطرًا
إلـ ـ ــى م ـ ـسـ ــاعـ ــدة عـ ـ ـ ــدوك عـ ـل ــى ش ــرح
حقيقة موقفه وموقعه ،ألن التعثر
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الـ ـ ــذي ي ـع ــان ـي ــه ي ـع ـي ــق ب ـش ـك ــل أك ـبــر
عـ ــودتـ ــه ال ـ ــى صـ ــوابـ ــه .ك ـم ــا ي ـلــزمــك
تصنيع املــزيــد مــن الـســالــم لتأمني
نـ ــزولـ ــه عـ ــن ال ـ ـش ـ ـجـ ــرة .أمـ ـ ــا ع ـنــدمــا
تـصـبــح سـيــاســة اإلن ـك ــار قــاعــدة في
تحديد املواقف والسلوكيات ،فانك
ّ
تضطر الــى توجيه تحذيرات تهزه
ً
قليال ،وإن لــم يفهم ،فعليك باملزيد

الهجوم عقابي
يهدف إلى وقف
العدوان وإذا لم
يستجب األعداء يتم
حكمًا االنتقال الى
الهجوم االستراتيجي
لتغيير كل
المعادالت الحالية

ولـ ــو اضـ ـط ــررت الـ ــى ص ـف ـعــة تـفـقــده
وع ـي ــه ،وه ــذه ه ــي ال ـح ــال ال ـي ــوم مع
السعودية واسرائيل واالمارات.
ال ي ــزال الـكـتـمــان يـحـيــط بتفاصيل
كثيرة ومهمة عــن عملية «أرامـكــو»
ال ـب ـط ــول ـي ــة والـ ـن ــوعـ ـي ــة .وف ـ ــي ح ــال
ل ــم تـسـتـجــب ال ـس ـع ــودي ــة ل ـل ـم ـبــادرة
الـيـمـنـيــة ،فـسـتـتـكــرر ه ــذه الـعـمـلـيــة،
وضـ ـ ـ ــد أه ـ ـ ـ ـ ــداف اخ ـ ـ ـ ـ ــرى .وه ـ ـ ـ ــذا مــا
ي ـف ــرض ج ــان ـب ــا م ــن ال ـك ـت ـم ــان ح ــول
الـ ـج ــوان ــب ال ـت ـق ـن ـيــة وال ـع ـم ـل ـيــات ـيــة.
ل ـكــن ال ـع ـق ــدة امل ـه ـن ـيــة ،ه ـن ــا ،لـيـســت
فـ ــي الـ ـفـ ـش ــل االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ــي ل ــدى
محور العدوان لناحية عدم اعتراف
هؤالء بقدرة أنصار الله على تنفيذ
ه ــذا الـعـمــل ،بــل فــي عــدم الـتـقــاط أي
م ــؤش ــرات عـمــانـيــة عـلــى أن عملية
بهذا الحجم يجري االعداد لها .أما
ال ـف ـشــل ال ـت ـق ـنــي ،ف ــا يـنـحـصــر فقط
فــي فشل منظومات الــدفــاع الجوي
امل ـن ـت ـش ــرة ب ـك ـث ــاف ــة ف ــي ال ـس ـع ــودي ــة
وع ـلــى حـ ــدود ال ـي ـمــن ،ف ــي اع ـتــراض
ه ــذه الـ ـط ــائ ــرات ،ب ــل ي ـت ـع ـلــق ،أك ـثــر،
بــال ـع ـجــز امل ـس ـت ـمــر ح ـتــى الـ ـي ــوم عــن
تحديد نقطة انطالق هذه العملية،
علمًا بأن اليمنيني حاولوا تسهيل
االم ـ ـ ــر بـ ـ ــاالشـ ـ ــارة الـ ـ ــى ثـ ـ ــاث ن ـق ــاط
ولـيــس نقطة واح ــدة انطلقت منها
الصواريخ والطائرات.
فــي لبنان ،وخــال ايــام قليلة – حتى
ولو تأخر االعالن أكثر – تم تحديد كل
التفاصيل الخاصة بـغــارة الطائرات
املسيرة على الضاحية الجنوبية من
قبل العدو االسرائيلي .وعندما يقال
كل التفاصيل ،ال يقصد كل ما قيل ،ألن
ما يجب أن يعرفه الجمهور تم كشفه،
ل ـنــاح ـيــة م ـص ــدر انـ ـط ــاق ال ـط ــائ ــرات،
وكيفية االع ــداد والتجهيز ،وتحديد
دقيق للمسارات الهجومية وملسارات
االنسحاب أيضًا ،إضافة الى تفاصيل
مثيرة عن طبيعة االدوات العسكرية
والتقنية املستخدمة في هذا الهجوم
من قبل العدو.
إذا كان بمقدور حزب الله والجيش
ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــانـ ــي ال ـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ــول الـ ـ ـ ـ ــى ه ـ ــذه
ال ـن ـتــائــج ال ـحــاس ـمــة عـلـمـيــا وأم ـن ـيــا
وعـسـكــريــا ،فكيف ال يمكن لجيوش
أم ـ ـيـ ــركـ ــا وإس ـ ــرائ ـ ـي ـ ــل وب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا
وفــرنـســا واملــانـيــا ومـصــر وال ـســودان
والسعودية واالم ــارات أن تصل الى
خــاصــة ح ــول كيفية تنفيذ عملية
أرام ـ ـكـ ــو ...م ــا يـحـصــل ح ـتــى اآلن ،ال
ينفي أننا اقوياء ،لكن هل نحن قبالة
أغبياء أم ماذا؟
ه ــذا يـعـنــي ،بـبـســاطــة ،أن التحديات
املقبلة ال تتصل فقط بطبيعة القرار
الـ ــذي ي ـجــب اتـ ـخ ــاذه ع ـلــى املـسـتــوى
السياسي فــي كيفية تعامل اميركا
وج ـم ــاع ـت ـه ــا مـ ــع مـ ـح ــور املـ ـق ــاوم ــة،
ب ــل ت ـت ـصــل ،اك ـث ــر ،بـكـيـفـيــة الـتـعــامــل
م ــع الـع ـنــاصــر الـتـقـنـيــة والـعـسـكــريــة
واالم ـن ـيــة والـعـمـلـيــاتـيــة ال ـتــي اظـهــر
مـ ـح ــور املـ ـق ــاوم ــة ان ـ ــه ي ـم ـل ـك ـه ــا ،مــع
االشـ ـ ــارة ال ــى أن م ــا ظ ـهــر ي ـب ــدو أنــه
ال يمثل حتى رأس جبل الجليد ملا
تملكه دول وقوى محور املقاومة من
قدرات.

استراتيجية محور المقاومة
وفي سياق ما يجري ،صار واضحًا
أن لدى محور املقاومة استراتيجية
جــديــدة فــي مواجهة االع ــداء .واالمــر
هـ ـن ــا ال ي ـن ـح ـص ــر فـ ــي سـ ــاحـ ــة دون
اخــرى ،لكن ،بما ّ
خص جبهة اليمن،
يمكن الحديث عن اآلتي:
ً
أوال :ق ــرار مـحــور امل ـقــاومــة االنـتـقــال

وصــل مـســاء أمــس الــى بـيــروت مساعد
وزيـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــزانـ ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة لـ ـش ــؤون
م ـكــاف ـحــة اإلره ـ ـ ــاب وت ـب ـي ـيــض األم ـ ــوال
مارشال بيلنغسلي ،في زيارة تستغرق
 24ساعة ،يلتقي خاللها رئيس مجلس
النواب نبيه بري و حاكم مصرف لبنان
وجـمـعـيــة املـ ـص ــارف .وم ــن امل ـع ــروف أن
بيلنغسيلي يشغل املوقع الــذي يتولى
شــاغـلــه «ق ـطــع رؤوس» امل ـص ــارف وكــل
الذين تقرر اإلدارة األميركية معاقبتهم،
لسبب أو آلخــر ،قــد يكون بينها رفض
ّ
تحولهم إلى مخبرين لدى االستخبارات
ُ
األميركية .زيارة بيلنغسلي وضعت في
سـيــاق الـضـغــط األم ـيــركــي عـلــى لبنان،
وال ــذي تمثل أخـيـرًا فــي فــرض عقوبات
ع ـل ــى «جـ ـم ــال ت ــرس ــت بـ ـن ــك» ّأدت إل ــى
إع ـ ــدام املـ ـص ــرف ،ب ـعــد رضـ ــوخ مـصــرف
لبنان لقرار اإلدارة األميركية منع شراء
ّ
«جمال بنك» من قبل أي مصرف لبنان
آخر .وتحمل الزيارة في طياتها املزيد
م ــن ال ـت ـه ــدي ــدات ل ـل ـب ـن ــان ،ب ـح ـجــة مـنــع
«تـسـهـيــل أن ـش ـطــة مــال ـيــة ل ـح ــزب ال ـل ــه».
وجرى التداول بمعلومات عن أن زيارة
املــوفــد األمـيــركــي تأتي فــي إطــار التأكد
مــن «م ـســار تصفية جـمــال تــرســت بنك
والتثبت من أنه أصبح خارج املنظومة

املـ ـص ــرفـ ـي ــة» ،وخـ ــاصـ ــة ل ـج ّـه ــة ض ـمــان
تجميد الحسابات التي صنفتها بالده
«غير شرعية» فــي البنك املــذكــور .ومن
ّ
سيتصرف مصرف
غير املعروف كيف
لبنان مع الطلبات األميركية اإلضافية،
ب ـعــدمــا ام ـت ـثــل ســاب ـقــا لـجـمـيــع األوامـ ــر
الصادرة عن واشنطن.
وفـ ـ ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،أك ـ ـ ــدت م ـص ــادر
رئــاس ـيــة لـبـنــانـيــة أن «ال مـعـلــومــات أو
مؤشرات بشأن فرض عقوبات إضافية
على مصارف جديدة».
وتـجــدر اإلش ــارة إلــى أن حــاكــم مصرف
لـ ـبـ ـن ــان ري ـ ـ ـ ــاض س ـ ــام ـ ــة ،ع ـ ـ ـ ّـن ن ــائ ـب ــه

ّ
يتلقى لبنان في
غضون أسبوعين إجابة
بشأن مفاوضات ترسيم
الحدود الجنوبية

الـســابــق ،محمد بـعــاصـيــري ،لــإشــراف
على تصفية ّ
«جمال ترست بنك» ،علمًا
ُّ
بــأن بعاصيري ُيعد «وديـعــة أميركية»
في مصرف لبنان.
ّ
من جهة أخرى ،ينتظر أن يتلقى لبنان
ف ــي غـ ـض ــون أسـ ـب ــوع ــن إج ــاب ــة ب ـشــأن
مـ ـف ــاوض ــات ت ــرس ـي ــم ال ـ ـحـ ــدود ال ـب ــري ــة
والبحرية مع فلسطني املحتلة .وبحسب
م ـصــادر مطلعة «لـيــس معلومًا مــا إذا
كــان املـبـعــوث األمـيــركــي ديفيد شينكر
س ـي ــزور لـبـنــان عـ ّـمــا قــريــب السـتـئـنــاف
البحث في هذا امللف» ،لكن األكيد أن «ال
جديد سلبًا وال إيجابًا ،واألمور ال تزال
كما هي حيث انتهت مع سلفه ،املساعد
ال ـس ــاب ــق ل ــوزي ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـيــركــي
دي ـف ـيــد ســاتــرف ـي ـلــد» .ومـ ــن امل ـن ـت ـظــر أن
ينقل املوفد األميركي رأي العدو بشأن
ّ
املتمسك بعدم الفصل بني
شروط لبنان
الحدود البرية والبحرية في الترسيم،
وب ــأن ت ـكــون امل ـفــاوضــات بــرعــايــة االمــم
املتحدة .وسبق لساترفيلد أن نقل إلى
ب ـي ــروت مــواف ـقــة ال ـع ــدو ع ـلــى ال ـش ــروط
اللبنانية ،قبل أن ينقلب على ّ
تعهداته
في هذا الصدد ،لتعود املفاوضات إلى
النقطة الصفر.
(األخبار)

تقرير

ّ
مصير الزميل صالح معلق في اليونان

في حال لم تستجب السعودية للمبادرة اليمنية
ستتكرر هذه العملية وضد أهداف اخرى (أ ف ب)

م ــن مــرح ـلــة ال ـص ـبــر االس ـتــرات ـي ـجــي
ً
الـ ــى ال ـه ـج ــوم ال ـع ـقــابــي بـ ــات مـفـعــا
وال يـمـكــن وق ـفــه إال بــوقــف ال ـحــروب
الـعـسـكــريــة واالم ـن ـيــة واالق ـت ـصــاديــة
ال ـت ــي يـشـنـهــا الـ ـع ــدو االم ـي ــرك ــي مع
حلفائه.
ثانيًا :هــذا الـقــرار لصيق بقرار آخر،
وهو الجاهزية الكاملة لالنتقال الى
ّ
مواجهة شاملة ومفتوحة إن تطلب
االم ـ ــر ،أو ق ــرر ال ـع ــدو ال ــذه ــاب نحو
الحرب الشاملة كخيار مقابل.
ثــال ـثــا :ال ـه ـجــوم الـعـقــابــي ل ــه أهــدافــه
الــواضـحــة واملـعـلـنــة بــوقــف ال ـعــدوان
القائم .ومتى تحقق الهدف سيتوقف
ال ـه ـج ــوم .أم ــا ف ــي ح ــال ل ــم يستجب
االعــداء ،فهذا يعني ،حكمًا ،االنتقال
الــى الـهـجــوم االسـتــراتـيـجــي الـهــادف
الــى تغيير كامل للمعادالت القائمة
اآلن ،س ـيــاس ـيــا وع ـس ـك ــري ــا ،وح ـتــى
اقتصاديًا.
راب ـع ــا :الـهـجــوم الـعـقــابــي ال يقتصر
على مدة أو زمن أو هدف ّ
بحد ذاته،
بل هو قابل للتوسع نحو كل من هو
متورط في هذه الحروب القائمة ضد
محور املقاومة ،ومــن دون استثناء.
وه ــذا يعني أن على املنخرطني في
ّ
التحسب لــردود قاسية
هــذه الحرب
متى تطلب األمر.
خــام ـســا :إن ال ـه ـجــوم ال ـع ـقــابــي بــات

يتطلب اليوم توجيه ضربات مؤملة
أكثر لدول العدوان املباشرة .ويمكن
الـقــول إن عملية «أرام ـك ــو» قــد تبدو
«فركة أذن» أمــام ما يمكن القيام به،
بحسب برنامج االهداف املحدد.
ســادســا :تــم توجيه إن ــذار أخـيــر الى
دولـ ـ ــة االم ـ ـ ـ ــارات ال ـع ــرب ـي ــة امل ـت ـح ــدة،
صـ ــراحـ ــة وبـ ــواس ـ ـطـ ــة طـ ـ ــرف ث ــال ــث،
وهي أمام مهلة زمنية محددة وغير
طــوي ـلــة :إم ــا أن ت ـخــرج م ــن امل ـن ــاورة
القائمة اآلن ،وتباشر عملية الخروج
م ـ ــن ه ـ ـ ــذا الـ ـتـ ـح ــال ــف واالن ـ ـس ـ ـحـ ــاب
ً
م ــن ال ـي ـمــن ح ــرب ــا وت ـخــري ـبــا ،ش ـمــاال
وجـ ـن ــوب ــا ،وإمـ ـ ــا ع ـل ـي ـهــا أن تـنـتـظــر
حصتها من الهجوم العقابي .وهو
هجوم سيكون قاسيًا على دولــة لم
يسبق لها أن اختبرت النيران داخل
بيتها.
أم ــا ال ـب ـنــد املـتـعـلــق بـ ـق ــدرات ال ـقــوات
الـ ـيـ ـمـ ـنـ ـي ــة عـ ـل ــى ت ـن ـف ـي ــذ مـ ـث ــل ه ــذه
العمليات ،فإن العمل االستخباراتي
الـهــائــل ال ــذي تـقــوم بــه دول الـعــدوان
عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــن ،س ـ ـ ـ ـ ـ ــواء مـ ـ ـ ــن خ ـ ــال
ال ـت ـج ـســس ال ـت ـق ـنــي امل ـت ــواص ــل على
م ـ ـ ــدار ال ـ ـسـ ــاعـ ــة ،ويـ ـشـ ـم ــل كـ ــل ش ــيء
فـ ــي الـ ـيـ ـم ــن ،أم مـ ــن خـ ـ ــال ش ـب ـكــات
العمالء الـجــاري تجنيدهم بصورة
مـ ـت ــواصـ ـل ــة ،أم م ـ ــن خ ـ ـ ــال ال ـت ـق ــاط
االشارات الناجمة عن أخطاء معينة،
كــل ه ــذا الـعـمــل يـقــود الـفــرق العاملة

فــي االس ـت ـخ ـبــارات الـعـسـكــريــة لهذه
الـ ـ ـ ــدول ال ـ ــى ن ـت ـي ـجــة واضـ ـ ـح ـ ــة :ثـمــة
ن ـش ــاط غ ـيــر م ـس ـبــوق ي ـج ــري داخ ــل
اليمن ،من أجــل إنتاج هــذه القدرات،
ولم يعد االمر يتعلق بعملية تهريب
ألسلحة نوعية مــن خ ــارج الـحــدود،
علمًا بأن عمليات املراقبة جارية لكل
املنافذ نحو مناطق سيطرة أنصار
الله ،ويستخدم فيها محور العدوان
كـ ــل ال ــوس ــائ ــل ال ـت ـق ـن ـيــة وال ـب ـش ــري ــة
واألمـ ـنـ ـي ــة ،ويـ ـج ــري ذلـ ــك ج ـ ـوًا وبـ ـرًا
وبحرًا ،وهذا ما يجعل االمور معقدة
أكـ ـث ــر بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى دول الـ ـع ــدوان
بشأن كيفية وصول أنصار الله الى
هذا املستوى من التقدم التقني غير
املـتـنــاســب م ــع تــاريـخـهــم الـعـسـكــري
من جهة ،ومع قــدرات اليمن الحالية
من جهة ثانية...ولذلك ،يكون هؤالء
أك ـثــر راحـ ــة وه ــم ي ـفــركــون رؤوس ـهــم
الحائرة ،ويصرخون :إنها إيران!
م ــا ي ـجــب أن ي ـعــرفــه ه ـ ــؤالء ،أن لــدى
قيادة أنصار الله تصورات وقواعد
وروادع وح ـســابــات ت ـحـ ّـد م ــن ق ــدرة
قــوات ـهــا الـعـسـكــريــة ع ـلــى ال ـع ـمــل في
أم ـ ــاك ـ ــن ش ـ ــدي ـ ــدة ال ـح ـس ــاس ـي ــة عـنــد
األعـ ـ ـ ــداء .ل ـكــن هـ ــذه ال ـق ــواع ــد تسقط
تـ ـب ــاع ــا ،مـ ـت ــى صـ ـ ـ ــارت ال ـ ـ ـضـ ـ ــرورات
مـبـيـحــة ل ـل ـم ـح ـظــورات ...وع ـنــدهــا ال
ت ـب ـقــى هـ ـن ــاك خـ ـط ــوط ح ـم ــر وال مــا
يحزنون!

حـ ـت ــى م ـ ـسـ ــاء أمـ ـ ـ ــس ،ل ـ ــم تـ ـك ــن عــائ ـلــة
ال ــزمـ ـي ــل م ـح ـم ــد ص ــال ــح ق ـ ـ ـ ــادرة عـلــى
ت ـحــديــد م ـص ـيــره ف ــي ال ـي ــوم الـخــامــس
العتقاله من قبل السلطات اليونانية
بـتـهـمــة خـطــف طــائــرتــن عــامــي 1985
ً
بناء على طلب اعتقال صادر
و،1987
ع ــن الـسـلـطــات األمل ــان ـي ــة .امل ــدي ــر الـعــام
ل ــأم ــن ال ـع ــام الـ ـل ــواء ع ـب ــاس إبــراه ـيــم
ال ــذي تــولــى متابعة ملف صــالــح منذ
إعــان اليونان اعتقاله أول مــن أمــس،
قــال إن «املـســألــة تشابه أسـمــاء ،وإننا
نعمل على تقديم األدلة الالزمة إلثبات
ذل ــك وإخ ــراج ــه وإع ــادت ــه إل ــى لـبـنــان،
ونـتــواصــل مــع السلطات فــي اليونان
وأمل ــانـ ـي ــا» .م ـص ــادر مــواك ـبــة للقضية
أشارت إلى أن أمر اإلفراج عنه وإعادته
إل ــى لـبـنــان «سـيـتــم ع ــن طــريــق أملــانـيــا
ال ـتــي سـتـتـسـلـمــه م ــن ال ـي ــون ــان للنظر
ّ
ف ــي مـلـفــه قـبــل ب ــت ــه» .وك ــان ــت الـشــرطــة
اليونانية أعلنت أنها «ألـقــت القبض
عـ ـل ــى ل ـب ـن ــان ــي ي ـش ـت ـب ــه ف ـ ــي ض ـلــوعــه
باختطاف طائرة تابعة لشركة ترانس
وورل ــد إيــراليـنــز (تــي.دب ـل ـيــو.إيــه) عــام
 1985مـقــابــل اإلف ـ ــراج عــن أس ــرى لــدى
اسرائيل ،أدى إلى مقتل راكب أميركي.

وف ــي ع ــام  ،1987وق ـعــت جــريـمــة ربما
كــانــت مرتبطة بــإخــاء سبيله مقابل
اإلفـ ــراج عــن أملــانـيــن كــانــا محتجزين
ل ــدى شــركــاء لــه فــي لـبـنــان» .وبحسب
بيان الشرطة ،فإن «املشتبه به محتجز
في سجن شديد الحراسة ،والسلطات
األملانية تؤكد أنه الشخص املطلوب»،
علمًا بأن صالح الذي اعتقلته الشرطة
الـ ـي ــون ــانـ ـي ــة إثـ ـ ــر نـ ــزولـ ــه مـ ــن سـفـيـنــة
سياحية الخميس الفائت إلى جزيرة
ميكونوس ،زار اليونان حوالى خمس
مــرات فــي سـنــوات سابقة ،مــن دون أن

تشابه أسماء أدى
إلى اتهام صالح
بخطف طائرتين قبل
أكثر من  30عامًا!

يتعرض ألي حادث.
صالح كان برفقة زوجته عند اعتقاله.
األخ ـي ــرة ع ــادت أم ــس ال ــى لـبـنــان بعد
يأسها مــن إمكانية مقابلته ،بعد ان
طلبها
رف ـضــت الـسـلـطــات الـيــونــانـيــة ّ
ب ــزي ــارت ــه .وأع ـل ـن ــت أمـ ــس أن ـه ــا تـلــقــت
ً
اتـ ـص ــاال م ــن زوجـ ـه ــا ،أخ ـبــرهــا خــالــه
بأنه «بخير ،والـيــوم (أمــس) أحضرت
له القائمة باألعمال في سفارة لبنان
فـ ــي أث ـي ـن ــا ران ـ ـيـ ــا ال ـع ـب ــدال ـل ــه ط ـعــامــا
وحاجيات» ،مثنيًا على «اهتمام وزير
الخارجية واملغتربني جـبــران باسيل
وط ــاق ــم ال ـس ـف ــارة بـمـتــابـعــة وض ـع ــه».
وعن التهمة املوجهة إليه ،أكد صالح
أنـ ـه ــا «ق ـض ـي ــة ت ـش ــاب ــه أسـ ـ ـم ـ ــاء .وف ــي
الفترة املحددة كنت في لبنان» .إشارة
ً
إل ــى أن صــالــح عـمــل م ــراس ــا لـجــريــدة
«السفير» في صيدا منذ السبعينيات
حـتــى إقـفــالـهــا ،قـبــل ان يفتتح موقعًا
إلـكـتــرونـيــا خــاصــا ب ــه .وع ـلــى صعيد
مـت ـصــل ،اسـتـنـكــر إع ــام ـ ّـي ــو ص ـيــدا ما
تـ ـع ـ ّـرض ل ــه ص ــال ــح ،مـعـلـنــن سلسلة
اع ـت ـصــامــات س ــوف ي ـن ـفــذون ـهــا خــال
األيام املقبلة.
(األخبار)

ابراهيم :نعمل على تقديم األدلة الالزمة إلثبات هوية صالح وإعادته إلى لبنان (مروان بو حيدر)
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لبنان

لبنان
قضية اليوم

تقرير

ّ
بستاني تنفي أي توجه لرفع تعرفة الكهرباء قبل زيادة اإلنتاج:

ُ
مهر زواجه قتل عريف في الجيش!

مجلس الوزراء يعتدي على مهام إدارة المنــاقصات
يخضع دفتر شروط مناقصة الكهرباء ،بدءًا من اليوم ،لجولة مكثفة من النقاشات في اللجنة الوزارية ،تمهيدًا لعرضه
على مجلس الوزراء .لكن هذا المسار ،الذي تعد وزيرة الطاقة بأن يؤدي إلى رفع معدالت اإلنتاج في العام المقبل ،تتخلله
ثغرة ،سبق أن حذر منها عشرات النواب .إدارة المناقصات غائبة رسميًا عن الملف الذي لن يصلها إال بعد إقراره من مجلس
الوزراء ،بينما كان يفترض بحسب القانون ،وبحسب توصية مجلس النواب ،أن تضع اإلدارة مالحظاتها على دفتر الشروط
فور إنجازه من قبل الوزارة ،ال بعد إقراره سياسيًا
إيلي الفرزلي
إذا ســارت األم ــور كما تتوقع وزيــرة
الـ ـط ــاق ــة ن ـ ــدى ب ـس ـت ــان ــي ،ف ـ ــإن سـنــة
 2020لن تمر من دون زيادة معدالت
التغذية بالتيار الكهربائي .أمــا ما
ي ـقــال عــن ض ـغــوط عـلــى لـبـنــان لرفع
األسعار منذ بداية العام املقبل ،فترد
عليه بقولها لـ«األخبار» :قرار مجلس
الوزراء واضح في هذا الصدد ،زيادة
التعرفة مرتبطة بزيادة التغذية ،وال
يمكن فصل األمرين.
ملزيد من الدقة في تحديد التوقيت،
تــدعــو بستاني إل ــى انـتـظــار النقطة
الصفر ،أي لحظة توقيع عقود بناء

بأي صفة تناقش اللجنة الوزارية
دفتر شروط مناقصة المعامل؟
إدارة المناقصات ملزمة
قانونًا بوضع مالحظاتها على
دفتر الشروط حتى لو أقره
مجلس الوزراء
مـعـمـلــي سـلـعــاتــا وال ــزه ــران ــي .وه ــذا
عنصر مرتبط مباشرة بما يسبقه
مـ ــن إجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ق ــان ــونـ ـي ــة وإداريـ ـ ـ ـ ــة،
أبــرزهــا إق ــرار مجلس ال ــوزراء لدفتر
الـ ـ ـش ـ ــروط ،وم ـ ــن ث ــم ت ـح ــوي ــل وزارة
الـطــاقــة املـلــف إلــى إدارة املناقصات.
هـنــاك تحتاج اإلدارة إلــى أسبوعني
لــإعــان عــن املـنــاقـصــة فــي الـجــريــدة
الرسمية ،تليها ثالثة أشهر لتقديم
الـشــركــات لـعــروضـهـ ّـا ،الـتــي ستعمد
«املناقصات» إلــى فضها وتقييمها
ثم إرسال النتيجة إلى الوزارة ،التي
تنقلها بــدورهــا إلــى مجلس الــوزراء
إلقــرارهــا قبل تفويضها بالتوقيع.

البستاني :في مهلة أقصاها سنة يمكن الحديث عن زيادة التعرفة (هيثم الموسوي)

بستاني :أشغال دير عمار 2ستبدأ في كانون األول
كشفت ُ وزيرة الطاقة ندى بستاني أن األشغال في معمل دير عمار  2ستبدأ في كانون األول املقبل،
بعد أن أنجزت كل الترتيبات القانونية لذلك ،وبعد أن أبلغت الشركة الوزارة أنها جاهزة لبدء العمل.
وأوضحت أن ذلك مرهون أيضًا بموافقة مجلس الوزراء على العقد ،الذي ُيفترض أن يكون جاهزًا في
نهاية الشهر الحالي .واعتبرت أن واحدًا من أسباب التأخير مرتبط بانتظار موافقة مجلس الوزراء
ُ
على عقدي سلعاتا والزهراني ،بما يسمح بوجود عقد نموذجي ُيعتمد في كل املعامل التي تبنى
على أساس عقود شراء الطاقة .وعليه ،فإن موافقة مجلس الوزراء على عقدي سلعاتا والزهراني
سيضمن سرعة املوافقة على عقد دير عمار  2ذي الطبيعة املشابهة.
ورفضت بستاني التعليق على ما أثارته «األخبار» عن خالف بني الشركاء أسهم في تأخير العمل،
الحديث عن تركيبة الشركة وأسماء املستثمرين ،معتبرة أن امللف سينتقل إلى مجلس
كما رفضت
ّ
ُ
الوزراء ،الذي سيطلع عليه ويصدر قراره بشأنه ،على أن تعرف بعدها كل املعلومات املتعلقة بالشركة.
وتجدر اإلشارة إلى أن بناء معمل دير عمار  2كان مقررًا أن يتم لحساب الدولة ،لكن الخالف بني
وزارتي املال (حركة أمل) والطاقة (التيار الوطني الحر) قبل نحو  4سنوات على هوية من سيدفع
الضريبة على القيمة املضافة أدى إلى تحويل العقد إلى ما ُيشبه الـ  ،botإذ ستبني شركة خاصة
املعمل ،وتبيع إنتاجه من الكهرباء إلى الدولة ملدة تزيد على  20عامًا ،قبل أن تعود ملكيته إلى الدولة.

وهــذا يعني ،بحسب تقديرات وزارة
الـ ـط ــاق ــة ،أن امل ـ ـ ــدة بـ ــن إقـ ـ ـ ــرار دف ـتــر
الـ ـش ــروط وإق ـ ـ ــرار نـتـيـجــة املـنــاقـصــة
ستكون خمسة أشهر ونصف شهر،
ُي ـف ـت ــرض ،بـحـســب ال ـخ ـطــة ،أن تـبــدأ
بعدها الشركات الرابحة فورًا بإعداد
ال ـح ــل امل ــؤق ــت إلن ـت ــاج ال ـط ــاق ــة ،وفــي
مهلة أقـصــاهــا سـنــة… عـنــدهــا فقط
يمكن الحديث عن زيادة التعرفة.
كل تلك املحطات التي تسبق لحظة
بدء اإلنتاج املؤقت مرتبطة بعوامل
ّ
متغيرة زمنيًا ،أبرزها:
ات ـ ـفـ ــاق ال ـل ـج ـن ــة الـ ـ ــوزاريـ ـ ــة (امل ـك ـل ـفــة
ب ـ ــدراس ـ ــة م ـل ــف م ـع ــام ــل ال ـك ـه ــرب ــاء)
على دفتري شــروط معملي سلعاتا
والـ ـ ــزهـ ـ ــرانـ ـ ــي ،ع ـل ـم ــا ب ــأنـ ـه ــا ع ـق ــدت
اجتماعها األول األس ـبــوع املــاضــي،
وتبدأ منذ اليوم سلسلة اجتماعات
إلنجاز املهمة ،ومن ثم تحويل الدفتر
إلى مجلس الوزراء.
وض ــع رئ ـي ــس مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء بند
دف ـتــري ال ـشــروط عـلــى ج ــدول أعـمــال

املجلس ،ثم االتفاق على مضمونهما
إلقرارهما ،خاصة أن التجربة ُت ّ
بي
أنه بالرغم من وجود معظم األطراف
املـمـثـلــن ف ــي الـحـكــومــة ف ــي الـلـجـنــة،
إال أن ذل ــك ال يـعـنــي إق ـ ــرار املـجـلــس
للدفترين كما وردا بالضرورة.
احتمال أن تتأخر اإلجراءات املتعلقة
ب ــامل ـن ــاق ـص ــة ألس ـ ـبـ ــاب ق ــان ــون ـي ــة أو
إج ــرائـ ـي ــة ،ك ـ ــأن ال تـ ـك ــون الـ ـع ــروض
م ـس ـتــوف ـيــة لـ ـلـ ـش ــروط ،أو أن تـطـلــب
الشركات توضيحات ،أو أن تخلص
املناقصة إلى وجود عارض وحيد…
تــأخــر امل ـعــامــات واإلجـ ـ ـ ــراءات الـتــي
تــؤدي إلــى تأمني الطاقة في املرحلة
املؤقتة ألي سبب كان.
في ما يتعلق بإدارة املناقصات ،يبدو
جليًا أنها حتى اآلن لم تضطلع بأي
دور رسمي يتعلق باملناقصة .تؤكد
بستاني أنـهــا سـتــرســل إلـيـهــا امللف
ً
ك ــام ــا ف ــور إقـ ـ ــراره م ــن ق ـبــل مجلس
الـ ـ ـ ــوزراء ،م ـش ـيــرة إل ــى أن ــه ال خشية
مــن أي خــاف مــع «املـنــاقـصــات» ،ألن

الوزارة على تنسيق تام معها.
ف ــي م ــا س ـبــق ،يـتـضــح أن الـ ـ ــوزارة ال
تضع في الحسبان احتمال أن تضع
اإلدارة مالحظات على الدفتر ،عندما
يصلها بشكل رسـمــي .لكن بحسب
ت ـج ــارب ســاب ـقــة ،ف ــإن إق ـ ــرار مجلس
الـ ـ ـ ــوزراء لــدف ـتــر ال ـ ـشـ ــروط ،ال يعفي
«امل ـنــاق ـصــات» مــن إبـ ــداء رأي ـهــا فيه،
وبالتالي فإن أي مالحظات جوهرية
سـتــؤدي إلــى مزيد مــن التأخير ،ألن
امل ـلــف ُي ـف ـتــرض أن ي ـعــود ثــانـيــة إلــى
الوزراء.
مجلس
ّ
ثـمــة إجـ ــراء يــوفــر الـكـثـيــر مــن الــوقــت
ُ
ويـ ـفـ ـت ــرض أن يـ ـك ــون ب ــدي ـه ـي ــا ،لـكــن
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ل ـ ــم تـ ـلـ ـج ــأ إل ـ ـي ـ ــه .ب ـح ـســب
قــانــون املحاسبة العمومية ،ليست
اإلدارة املـعـنـيــة (وزارة ال ـطــاقــة في
هــذه الـحــالــة) مضطرة ألخــذ موافقة
مجلس ال ــوزراء على دفتر الشروط.
فــي األسـ ــاس لـيــس مـجـلــس الـ ــوزراء،
وال اللجنة الوزارية ،مرجعًا صالحًا
ل ــوض ــع دف ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط .ف ـه ــذا عمل
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إج ــرائ ــي ي ـجــري بــن اإلدارة املعنية
وإدارة املناقصات ،بحيث ّ
تعد األولى
الدفتر وترسله إلى الثانية ،فإذا كان
لها مالحظات إجرائية تتفق بشأنها
مع ال ــوزارة ،أمــا في حــال املالحظات
الجوهرية ،فقد درجت العادة على أن
ُ
ّ
الوزراء لبتها.
ترفع إلى مجلس
ّ
كــل ذلــك لــم يـجــر ،بــل فضلت ال ــوزارة
أخـ ــذ م ــواف ـق ــة مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء على
دفتر الـشــروط ،على أن ترسل امللف
إلى إدارة املناقصات بعد إقراره ،وها
قــد مـ ّـر أسـبــوعــان منذ أرسـلــت امللف
إلــى األمــانــة العامة ملجلس ال ــوزراء،
من دون أن يسجل أي تقدم جدي.
في القانون الرقم ( 129تلزيم معامل
ال ـك ـهــربــاء) الـ ــذي نـشــر ف ــي الـجــريــدة
الرسمية في  30نيسان املاضي ،كان
ُ
«ت ّ
طبق
البند الثاني ينص على أن
أح ـكــام قــانــون املـحــاسـبــة العمومية
وسائر النصوص ذات الصلة ألصول
الـتـلــزيــم للمناقصة ،باستثناء تلك
ال ـت ــي ال ت ـت ـفــق م ــع طـبـيـعــة الـتـلــزيــم
والـ ـعـ ـق ــود م ــوض ــوع ـه ــا ،ف ــي م ــراح ــل
إتمام املناقصات لجهة عقود شراء
الـ ـط ــاق ــة ( .»)PPAاالسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء ب ــدا
لـكـثـيــر م ــن الـ ـن ــواب ب ـم ـثــابــة الـقـطـبــة
املـخـفـيــة ال ـت ــي ت ـح ــرر وزارة الـطــاقــة
من سلوك املسار القانوني للصفقة.
ّ
ولذلك ،ركــزت معظم املــداخــات على
رفض االستثناء خوفًا من الحد من
صــاح ـيــات إدارة امل ـنــاق ـصــات .وقــد
ُعـ ــرضـ ــت ث ــاث ــة اق ـ ـتـ ــراحـ ــات ت ـعــديــل
مـقــدمــة م ــن ال ـن ــواب ب ــوال يعقوبيان
وجـ ـ ـ ــورج ع ـق ـي ــص وج ـم ـي ــل ال ـس ـي ــد،
لكن األغلبية النيابية أسقطت هذه
االق ـتــراحــات .عـنــدهــا طــالــب الرئيس
نبيه بــري بتسجيل تفسيره التالي
فــي املـحـضــر« :ه ــذا الـنــص يـعـنــي أن
اإلدارة أو ال ــوزارة هي من ّ
تعد دفتر
الـشــروط ،فترسل إلدارة املناقصات
وتوضع املالحظات ،فــإذا كــان هناك
اخـتــاف مــع ال ــوزارة يرفع األمــر الى
مجلس الوزراء الذي يقرر الالزم».
فـ ـ ــي  3حـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــران ،ص ـ ـ ـ ـ ّـوب امل ـج ـل ــس
ال ــدسـ ـت ــوري ال ـن ـق ــاش أكـ ـث ــر ،فــأبـطــل
االستثناء الذي تضمنه القانون ،129
«ب ـس ـبــب غ ـم ــوض ــه» ،م ــؤك ـدًا وج ــوب
تطبيق قــانــون املحاسبة العمومية
وسائر النصوص املرتبطة بأصول
التلزيم من دون استثناء.
هذا يقود حكمًا إلى نظام املناقصات،
وتحديدًا في املادة  17منه ،التي تلزم
إدارة امل ـن ــاق ـص ــات بـ ــأن «ت ــدق ــق فــي
ّ
خلوه
محتويات امللف وتتثبت مــن
من املخالفات والنواقص» .وإذ تحدد
هذه املادة مجموعة من النقاط التي
يجب التحقق منها بصورة خاصة،
فــإن من بينها« :خلو دفتر الشروط
ال ـخــاص واملـسـتـنــدات مــن كــل مــا من
شأنه تقييد املنافسة أو ترجيح كفة
أحد املنافسني».
وعليه ،وألن وزارة الطاقة قد سلكت
الـطــريــق األط ــول (تـحــويــل املـلــف إلــى
مجلس ال ـ ــوزراء) ،ف ــإن ذل ــك سيسهم
ف ــي تــأخ ـيــر إض ــاف ــي لـ ــه ،إذا وج ــدت
إدارة املـ ـن ــاقـ ـص ــات أن ف ـي ــه ع ـيــوبــا
جوهرية .وبصرف النظر عن توقيت
إرس ـ ــال امل ـل ــف إل ـي ـهــاُ ،ي ـف ـتــرض بـهــا،
قــانــونــا ،الـتــدقـيــق ف ـيــه .وه ــذا يعني
أنـهــا لــن تـكــون مـلــزمــة بتنفيذ دفتر
الشروط ،إذا لم تكن موافقة عليه ،بل
يجب عليها رفع تقرير باملالحظات،
ح ـيــث ي ـف ـتــرض أن تــرف ـعــه ال ـ ـ ــوزارة،
مـ ــع م ــاح ـظ ــات ـه ــا عـ ـل ــى م ـض ـم ــون ــه،
إلــى مجلس ال ــوزراء .وعـنــدئــذ ،يحق
ـوزراء أن ي ــأخ ــذ م ــا ي ــراه
مل ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ـ ّ
م ـنــاس ـبــا ،ف ـت ـنــفــذ إدارة امل ـنــاق ـصــات
امل ـنــاق ـصــة ع ـلــى م ـســؤول ـيــة الـسـلـطــة
السياسية.

رضوان مرتضى
ُ
قبل نحو ثالث سنوات ،استشهد العريف في الجيش
اللبناني ،علي القاق ،إثر إطالق النار عليه في ريف
دمشق ،أثناء زيارته مقام السيدة زينب .لم يتم
التعامل مع الجريمة كواحدة من العمليات اإلرهابية
التي شهدتها سوريا في السنوات املاضية ،بل ُربطت
بمقتل اللبناني هادي جعفر ،عن طريق الخطأ ،أثناء
نصب الجيش كمينًا ألحد املطلوبني في الهرمل.
بعد ثالث سنوات من الجريمة ،أوقفت القوى األمنية
ً
رجال اعترف بتنفيذها .املفاجأة كانت في ما ذكره
عن دوافعه لقتل شخص ال يعرفه .فأمام املحققني،
قال علي أ 40( .عامًا) إن قتل القاق كان مهر زواجه
بإحدى قريبات هادي جعفر! كذلك وعده أهل زوجته
بالسعي إلى منحه الجنسية اللبنانية!
ّ
وقال املوقوف إنه اتفق مع أفراد من العائلة التي رصدت
الشهيد أثناء توجهه لزيارة مرقد السيدة زينب في
دمشق .أوصلوه إلى مكان الجريمة على منت سيارتني

رباعيتي الدفع بعدما دخلوا سوريا من أحد املعابر
غير الشرعية التي ُيسيطر عليها أفراد من عشيرتهم.
ّ
حدد هدفه واقترب منه ُليطلق عدة عيارات نارية ،ما
أدى إلى استشهاده .هذه املعلومات وردت في محضر
التحقيق مع املشتبه فيه الذي لعبت الصدفة دورًا في
ُ
ربطه بجريمة قتل القاق .التحقيق الذي كانت تجريه
مفرزة الشرطة القضائية في الضاحية الجنوبية في
جريمة شراء بضاعة مسروقة ،أدى إلى االشتباه
في عدد من األشخاص بجرم االتجار باألسلحة.
ُ
استدعي علي أ .إلى التحقيق معه بشبهة بيع السالح،
من دون إخطاره بسبب االستدعاء .حضر املشتبه
فيه طوعًا إلى املفرزة القضائية على منت سيارة كان
ّ ُ
قد ذكر أحد املوقوفني أنها تستخدم لنقل السالح
ّ
سوريا الى بلدة بلدة القصر (الهرمل) ثم
املهرب من ُ
ّ
إلى بيروت .وذ ِكر أن بعض هذا السالح مسروق من
الجيش السوري .أثناء التوسع في التحقيق مع علي أ.
جرى الكشف على هاتفه الخلوي .واستوقفت املحقق
محادثة عبر تطبيق الواتس أب يطلب فيها املشتبه فيه

من أحد األشخاص التأكد من عدم وجود مالحقات
بحقه من قبل السلطات السورية .وقد تبني أن االسم
الذي أرسله لالستفسار عنه كان علي جغجوغه،
بدل علي أ .االسم املدون على بطاقة الهوية ،ليكتشف
املحققون أن بطاقة الهوية التي أبرزها ّ
مزورة ،علمًا
ّ
بأن من كلفوه بالجريمة استحصلوا له على إفادة
لشخص مكتوم القيد .ولدى التوسع في التحقيق،
ّ
كشف عن اسمه الحقيقي ،ليتبني أنه ليس من أصحاب
السوابق ،لكنه يعمل في نقل األسلحة لصالح أفراد
ّ ّ
من عشيرة زوجته .اعترف املوقوف بأنه نفذ جريمة
قتل العريف القاق بطلب من أشخاص من عائلة هادي
جعفر اصطحبوه على ّ منت سيارتني وكلفوه بالتنفيذ،
بعدما كان آخرون يتولون عملية الرصد.
ُ
تجدر اإلشارة إلى ّأن التحقيق نقل من قوى األمن
الداخلي إلى عهدة مديرية املخابرات في الجيش ،تحت
إشراف القضاء املختص ،لتتولى التوسع في التحقيق،
بعدما جرى تحديد األسماء املتورطة في عملية
التحريض.

تقرير

ّ
إقفال مرملة ّالعيشية:
ُ
متى يقفل ملف الموافقات الملتبسة؟
آمال خليل
بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ــى ت ــداب ـي ــر ع ــاج ـل ــة ات ـخــذهــا
القضاء ووزارتــا الداخلية والبلديات
وال ـب ـي ـئ ــة ،أق ـف ــل م ـح ـفــار ال ــرم ــل ال ــذي
ان ـط ـل ـقــت األعـ ـم ــال ف ـيــه يـ ــوم الـجـمـعــة
الـفــائــت فــي العيشية (ق ـضــاء جــزيــن)
بعد شـكــوى املصلحة الوطنية لنهر
الليطاني .إذ أعلنت وزيــرة الداخلية
والبلديات ريــا الحسن وقــف األعمال
ف ـ ــي املـ ــرم ـ ـلـ ــة الـ ـق ــائـ ـم ــة عـ ـل ــى ال ـع ـق ــار
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«باستل باينتس» (أصحابها من آل
حــرفــوش مــن جــزيــن) ،م ـبــررة منحها
مــواف ـقــة ع ـلــى اس ـت ـث ـمــار ال ـع ـقــار لنقل
الـ ــرمـ ــول ب ـ ـ «اس ـت ـن ــاده ــا إلـ ــى مــواف ـقــة
وزي ــر البيئة الـســابــق رئـيــس املجلس
ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـم ـق ــال ــع ط ـ ـ ــارق ال ـخ ـط ـيــب

فــي كــانــون الـثــانــي املــاضــي مل ــدة سنة
واحـ ـ ـ ــدة» .م ــن ج ـه ـتــه ،أص ـ ــدر ال ـنــائــب
ال ـ ـع ـ ــام االسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف ــي ف ـ ــي الـ ـجـ ـن ــوب
رهـيــف رم ـضــان قـ ــرارًا ،أول مــن أمــس،
أوقــف فيه األعـمــال فــي املحفار وألــزم
مستثمريه بإخالء املوقع من اآلليات
والـحـفــارات املستخدمة فــي األشـغــال.
إال أن املـتـعـهــد املـنـفــذ ألع ـم ــال الـحـفــر
عـ ـل ــي أبـ ـ ــو زيـ ـ ـ ــد ،وص ـ ــاح ـ ــب اآلل ـ ـيـ ــات
حـســن مــوســى كــانــا قــد تـسـ ّـبـبــا ،قبل
قــرار وقــف األشـغــال ،ب ـ «أضــرار بيئية
وهيدرولوجية في مساحة تزيد على
ثالثة آالف متر مربع» بحسب تقرير
ّ
أعده قسم الثروة املائية في املصلحة،
عـ ـلـ ـم ــا بـ ـ ـ ــأن امل ـ ـسـ ــاحـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواردة فــي
تــرخ ـيــص امل ـج ـلــس الــوط ـنــي للمقالع
تـبـلــغ أل ــف َمـتــر فـقــط! ووف ــق الـتـقــريــر،
ُوج ـ ــدت ُح ــف ــر يـ ـت ــراوح عـمـقـهــا ب ــن 4

و 7أم ـتــار مــوصــولــة بــالـلـيـطــانــي عبر
املجاري املائية والينابيع السطحية
وال ـج ــوف ـي ــة .وقـ ــد ّأدت األشـ ـغ ـ ُـال إلــى
جـ ـ ــرف امل ـ ـ ـجـ ـ ــاري وردم ـ ـ ـهـ ـ ــا .وق ـ ـ ـ ـ ّـدرت

الترخيص لألشغال
على ألف متر
ّ
وعمليات الحفر غطت
ثالثة آالف متر مربع!

استخرج في يوم واحد  10آالف متر مكعب ،فيما الترخيص يشمل  2000متر مكعب فقط (مروان طحطح)

«الكميات املستخرجة في يــوم واحد
ب ـحــوالــى  10آالف م ـتــر م ـك ـعــب ،فيما
الكمية املــرخــص باستخراجها تبلغ
َ
ألفي متر مكعب».
ُ
مبدئيًا ،طويت صفحة مرملة «باستل
بــاي ـن ـتــس» .لـكــن حـيـثـيــات الـتــرخـيــص
املعطى لها توحي بأن املشهد سيتكرر.
وك ــان املشهد نفسه قــد حــدث بالفعل
فــي ح ــزي ــران ال ـفــائــت ،عـنــدمــا رخصت
وزارتا الصناعة والداخلية والبلديات
استثمار مرملة ملصلحة معمل سبلني
للترابة وأوقفت بعد شكوى املصلحة.
وكان وزير البيئة فادي جريصاتي قد
أصــدر قــرارًا بوقف املرامل والكسارات
في جبل الريحان ،في شباط الفائت،
بناء على شكوى املصلحة ملا تسببه
مـ ــن تـ ـل ــوث مـ ـب ــاش ــر عـ ـل ــى ال ـل ـي ـطــانــي
والينابيع .ورغــم الضجة التي رافقت
الترخيص للمرامل السابقة ،لم تتوان
الــدولــة عــن الـتــرخـيــص ملــرمـلــة جــديــدة
في املنطقة نفسها .فاملجلس الوطني
للمقالع منح الترخيص بــرغــم ورود
تقرير من عضو املجلس ،املدير العام
السابق لالستثمار فــي وزارة الطاقة
وامل ـيــاه غـســان بـيـضــون ،يتحفظ على
املــوافـقــة ،ويـنـ ّـبــه إلــى إمكانية التأثير
على الوضع الهيدرولوجي للمنطقة
وت ـصــريــف امل ـي ــاه املــوس ـم ـيــة ف ــي حــال
اس ـت ـخــراج ال ــرم ــول فــي عـمــق يـتـجــاوز
 6أمـتــار أو مــن دون إع ــادة ردم الحفر
ً
أو إذا اسـتـعـمـلــت امل ـت ـف ـج ــرات .فـضــا
عـ ــن إم ـك ــان ـي ــة ال ـت ــأث ـي ــر ع ـل ــى امل ـص ــدر
امل ــائ ــي امل ــوج ــود ف ــي ال ـج ــوار ف ــي حــال
االستثمار على مسافة أقل من  100متر
عــن امل ـصــدر ،إل ــى جــانــب الـتــأثـيــر على
م ـجـ َ
ـريــي امل ـي ــاه الـشـتــويــن امل ـجــاوريــن
للعقار وعلى سيالن األمطار وذوبان
الـ ـثـ ـل ــوج فـ ــي حـ ـ ــال االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار عـلــى
مـســافــة أقــل مــن  25مـتـرًا أو رمـيــت في
هــذه املـجــاري أتــربــة ونفايات صلبة».
ول ـف ــت ب ـي ـضــون إل ــى أن ال ـع ـقــار «يـقــع
خــارج إحــداثـيــات املخطط التوجيهي
العام وضمن منطقة خضراء تتواصل
فيها األحـ ــراج واألوديـ ــة ويـمـنــع فيها
استثمار املقالع واملــرامــل .إلــى جانب
وق ـ ّـوع ــه ض ـم ــن م ـن ـط ـقــة تـ ـع ـ ّـد حــوضــا
يغذي املياه الجوفية ،ويمكن أن يؤثر
عليه استخراج الرمول على عمق يزيد
على  6أمتار».
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لبنان

لبنان
قضية وفــق تقرير لـ«هيومن رايتس ووت ــش» ،عام
 ،2015يشهد لبنان انتحار عاملة منزلية أسبوعيًا نتيجة
سوء المعاملة .وفي دراسة صادرة عن مركز دراسات
المهاجرين في الجامعة األميركية في القاهرة،

وتعود الى العام نفسه ،فإن  %65من العامالت في
لبنان يعملن  15ساعة في اليوم ،و %42منهن يعملن
 18ساعة ،و %34ال يأخذن إجـــازات .كل هــذه جرائم
«يكفلها» نظام «الكفالة» الذي يجرد هؤالء من أي

ّ
يتغير الوضع كثيرًا:
حقوق إنسانية واجتماعية .في  ،2019لم
واالسترقاق ،أضيف إلى هموم ّ العامالت األجنبيات
إلى االستغالل ّ
ّ
هم تراجع أجورهن بنحو عشرة دوالرات (تشكل للبعض  %5من
قيمة الراتب) بسبب تغير سعر صرف الدوالر مقابل الليرة

عامالت المنازل ضحايا الدوالر أيضًا!
زينب عثمان
«ليرتك هي عملتك؟» .هــذه «شـعــارات»
ن ــراه ــا عـلــى الـتـلـفــزيــون وف ــي إعــانــات
املـ ـص ــارفُ ،ي ـف ـتــرض أن ـه ــا تـلـعــب على
«الــوتــر» لــدفــع اللبنانيني الــى الـتــداول
بعملتهم الــوط ـن ـيــة .وه ــم ب ـ ــدأوا بــذلــك
ً
أخـيـرًا ،ولـكــن مكرهني وليسوا أبـطــاال.
ف ـق ــد ُدفـ ـ ـع ـ ــوا إلـ ـي ــه دفـ ـع ــا ب ـس ـب ــب ش ــحّ
ال ــدوالرات في السوق ،ما أدى إلــى رفع
سـعــر صــرفـهــا مـقــابــل ال ـل ـي ــرة« .لـيــرتــك

بوسليمان:
عبودية حديثة
في لبنان «نظام عبودية حديثة» ،يقول
وزير العمل ،كميل بوسليمان ،ويتحدث
عــن «تعديل جــدي لنظام الكفالة تعمل
ال ـ ـ ـ ــوزارة ع ـلــى إت ـم ــام ــه لـنـضـمــن حـفــظ
حقوق الـعــامــات» .وألن إقــرار مشروع
الـقــانــون ال ـخــاص بــالـعــامــات املنزليات
الـ ــذي أح ـي ــل إل ــى مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء «قــد
ي ـط ــول» ،وه ــو يـفـتــرض أن يسحب من
ال ـك ـف ـي ــل س ـل ـط ـتــه امل ـط ـل ـق ــة ع ـل ــى ح ـيــاة
ال ـعــام ـلــة ،يــؤكــد بــوسـلـيـمــان أن ــه يعمل،
بمؤازرة من بعض الجمعيات الحقوقية
على
وبــإشــراف منظمة العمل الــدولـيــةّ ،
صياغة عقد عمل موحد جديد «ينظم
عمل مكاتب استقدام العامالت وعالقة
أص ـ ـحـ ــاب املـ ـك ــات ــب ب ــأصـ ـح ــاب ال ـع ـمــل
بطريقة ترعى تنظيم أوضاع هذه الفئة
ً
من ّ
العمال تنظيمًا شامال».

هي عملتك» ،لكنها ليست «عملتهن»،
والـ ـن ــون ه ـنــا ت ـع ــود ل ـع ــام ــات امل ـن ــازل
األج ـ ـن ـ ـب ـ ـيـ ــات الـ ـ ـل ـ ــوات ـ ــي أضـ ـ ـي ـ ــف إلـ ــى
همومهن فــي هــذه الـبــاد السعيدة ّ
هم
جديد.
ّ
سالم ،العاملة البنغالية ،واحدة منهن.
عند مطلع كــل شـهــر ،تتوجه إلــى أحد
م ـك ــات ــب ت ـح ــوي ــل األمـ ـ ـ ــوال ف ــي ب ـي ــروت
إلرســال  200دوالر من راتبها الشهري
( 250دوالرًا) لعائلتها فــي بنغالدش.
بــدءًا مــن تموز الفائت ،توقفت العائلة
«الكفيلة» عن دفع راتب سالم بالدوالر
واس ـت ـبــدل ـتــه بــال ـل ـيــرة ال ـل ـب ـنــان ـيــة .في
ـول العاملة اهتمامًا
الشهر األول ،لــم تـ ِ
ملــا ينطوي عليه التغيير املـفــاجــئ في
آلية الدفع .فطاملا أنها تقبض معاشها
«مــش مـشـكــل» .لكن املشكلة توضحت
ف ــي ال ـش ـهــر ال ـت ــال ــي ،ع ـنــدمــا ش ــرح لها
العامل فــي مكتب تحويل األم ــوال بأن
مبلغ « 300أل ــف لـيــرة مــا ع ــاد يـســاوي
 200دوالر» ،وأن عليها أن تــدفــع فرق
سعر صــرف ال ــدوالر الــذي تأرجح منذ
ذلك الحني بني  1525و1585ليرة ،بعدما
كان ال يتجاوز حد  1507.5ليرة.
بــالـنـتـيـ ًجــة ،ك ــان عـلــى س ــام أن تــدفــع،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ق ـي ـمــة ع ـم ــول ــة ال ـت ـحــويــل
( 5دوالرات) ال ـت ــي غــال ـبــا م ــا تدفعها
ّ
ال ـعــامــات م ــن كـسـبـهــن 13 ،أل ــف لـيــرة.
وع ـن ــدم ــا طــال ـبــت األسـ ـ ــرة ال ـت ــي تعمل
لديها بأن تعيد دفع راتبها بالدوالر أو
تعويضها عن فرق العملة ،كان الجواب
بأن «من هلق ورايح باللبناني ألنو ما
في دوالر» ،وعليها ّ
تحمل تبعات األزمة
«متلك متلنا».
ال ـع ــائ ـل ــة الـ ـت ــي ت ـع ـمــل ل ــدي ـه ــا زبـ ـي ــدة،
العاملة اإلثيوبية ،أبلغتها أيضًا أنها
ل ــن تـتـحـمــل ف ــرق ال ـع ـم ـلــة ،وأنـ ــه «عـيــب
عليها أن تحكي عن  15ألــف لـيــرة ...ما
بيحرزوا»! إال أن الواقع أنهم «بيحرزوا»
ك ـث ـي ـرًا .ع ـشــرة دوالرات ،بــالـنـسـبــة إلــى
زبيدة ،تعادل  294.30بير إثيوبي ،وهو

خسرت العامالت
األجنبيات نحو خمسة ّ
في المئة من رواتبهن
منذ أزمة الدوالر األخيرة

مبلغ «بيحكي» في إثيوبيا ،خالفًا ملا
تـقــولــه إع ــان ــات امل ـص ــارف ع ــن الـلـيــرة.
األم ـ ــر نـفـســه يـنـسـحــب ع ـلــى الـعــامـلــن
وال ـعــامــات مــن كــل الـجـنـسـيــات (يـقــدر
الـ ـع ــدد ف ــي ل ـب ـن ــان ب ـن ـحــو  200أل ـ ــف).
ً
العامالت اآلتيات من بنغالدش ،مثال،
يخسرن فــي ال ــدوالر الــواحــد مــا يعادل
 84,58تاكا (العملة البنغالدشية) في
ب ــاد يبلغ الـحــد األدن ــى لــأجــور فيها
 8000تاكا (نحو  98دوالرًا).
م ـنــذ أزم ـ ــة الـ ـ ـ ــدوالر األخ ـ ـيـ ــرة ،خـســرت
الـ ـع ــام ــات األجـ ـنـ ـبـ ـي ــات بـ ــن  10و15
دوالرًا م ــن رواتـ ـبـ ـه ــن «.مـ ـ ــن بـيـحـكــي
فيهم؟» ،العامالت طبعًا .وهن خاسرات
ً
أصــا بسبب التمييز واإلهــانــة اللذين
ي ـك ــرس ـه ـم ــا نـ ـظ ــام الـ ـكـ ـف ــال ــة ،وق ــان ــون
العمل ال ــذي يستثني عـمــال وعــامــات
امل ـ ـ ـنـ ـ ــازل م ـ ــن أي ح ـ ـقـ ــوق اج ـت ـم ــاع ـي ــة
وقــانــونـيــة وإن ـســان ـيــة .بـحـســب رئيس
االتحاد الوطني للعمال واملستخدمني
ف ــي ل ـب ـن ــان ،ك ــاس ـت ــرو ع ـبــد الـ ـل ــه« ،ه ــذا
االس ـت ـغــال قــد يستمر لـفـتــرة طويلة»
ما لم تتحرك وزارة العمل لكبحه ،وهو
ي ــأت ــي «ن ـت ـي ـجــة ال ـف ــوض ــى ف ــي ال ـســوق
ال ـســوداء وع ــدم مــراقـبــة الــدولــة لنشاط
ش ــرك ــات وم ـكــاتــب ال ـص ـيــرفــة ومـكــاتــب
تحويل األم ــوال على أنــواعـهــا؛ ،مشيرًا

اتفاقيات التفاهم قبل الحرب كانت تلزم أصحاب العمل بدفع أجور العامالت بالدوالر (مروان طحطح)

إل ــى أن ــه «ق ـبــل ال ـح ــرب الـلـبـنــانـيــة ،كــان
هناك اتفاقيات تفاهم بني وزارة العمل
والدول املرسلة للعمالة لضمان حصول
ال ـع ـمــال وال ـع ــام ــات ع ـلــى أج ــوره ــم/ن
بالدوالر».
الـ ـي ــوم ،ل ـيــس ه ـن ــاك أي إطـ ــار قــانــونــي
ي ـج ـب ــر أص ـ ـحـ ــاب الـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى ال ــدف ــع
بـ ـ ــالـ ـ ــدوالر أو ،ع ـل ــى األق ـ ـ ـ ــل ،ت ـعــويــض
العامالت املهاجرات عن الفروقات التي
يدفعنها عند تحويل األم ــوال نتيجة
تدني قيمة الليرة .وهما خياران يقول
عبد الله إن االتحاد الوطني سيجتمع
األسـ ـب ــوع الـ ـج ــاري ملـنــاقـشـتـهـمــا ،قبل
ال ـ ـ ـخـ ـ ــروج «ب ـص ـي ـغ ــة واضـ ـ ـح ـ ــة تـضــع
ح ـ ـدًا لــاس ـت ـغــال وت ـض ـمــن لـلـعــامــات
ّ
حقوقهن».
بيد أن حياة العامالت لن تصبح وردية،
كما يمكن أن نفترض ،حتى وإن أصدرت
وزارة العمل قــرارًا يلزم أصحاب العمل
بدفع الـفــروقــات .تلفت غنى العنداري،
من جمعية «كفى» ،إلى انتهاكات أكبر
م ــن ذل ــك لـحـقــوق ال ـعـ ّـامــات املـسـلــوبــة،
ً
ّ
بدءًا من أجرهن املتدني واملهني أصال،
ً
وصوال إلى «مصادرة مكاتب استقدام
ّ
العامالت ألتعابهن خــال أول شهرين
مــن الـعـمــل» ،علمًا بــأن «نـحــو  %40من
أصحاب العمل ال يدفعون راتب العاملة
بشكل منتظم».
املنزلية
ٍ
الـعـنــداري تلفت إلــى أن «كـفــى» تابعت
ّ
قضايا عامالت «كن ال يقبضن ألكثر من
 3أشهر» .وحني لجأن إلى وزارة العمل
ل ـل ـش ـك ــوى ،اص ـط ــدم ــن بـ ـب ــاب م ـس ــدود
ب ــاع ـت ـب ــار أنـ ـه ــن «ال ي ـم ـل ـكــن إث ـب ــات ــات
تؤكد أن رواتبهن غير مدفوعة» ،فيما
«أص ـح ــاب الـعـمــل يـقــدمــون فــي املـقــابــل
إيصاالت قديمة بأموال جرى تحويلها
إلـ ــى عــائ ـلــة ال ـعــام ـلــة إلزالـ ـ ــة ال ـت ـهــم عن
أن ـف ـس ـه ــم» .وت ـ ـشـ ـ ّـدد ع ـل ــى أن مــراق ـبــة
تـســديــد األجـ ــور ،الـتــي تـقــع عـلــى عاتق
وزارة العمل بالدرجة األولى« ،ال تطبق
على أرض الواقع».

تحقيق

«نكبة عرسال» :الدولة خرجت ولم تعد
االرهابيين
بعد تحريرها من
ُ
والتكفيريين منذ عامين ،تركت عرسال
وأهلها لقدرهم ومعاناتهم مع غياب
الخدمات االساسية ،حيث ال مدارس كافية
الستيعاب الطالب ،وال مستشفى حكوميًا،
وال طرقات تصلح للسيارات ،فيما تغرق
البلدة في كارثة بيئية واجتماعية مع
تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات .عرسال
وحدها بعدما لم تعد  -بعد التحرير -
منصة صالحة الطالق المزايدات والشعارات
رامح حمية
ـت رحـلــت فــاطـمــة ،إبـنــة الثالثني
بـصـمـ ٍ
عــامــا مــن بـلــدة عــرســال ،إثــر إصابتها
ب ــال ـس ــرط ــان .إن ـك ـشــف «سـ ـ ّـرهـ ــا» ال ــذي
ك ـت ـم ـتــه ل ـع ـل ـم ـهــا بـ ـع ــدم ق ـ ـ ــدرة أه ـل ـهــا
على ّ
تكبد مـصــاريــف ال ـعــاج ،بعد أن
أصـيـبــت بكسر فــي قــدمـهــا نقلت إثــره
إلى أحد املستشفيات .حال فاطمة من
ح ــال كـثـيــريــن مــن أب ـنــاء عــرســال التي

ُ
تــرك ــت ،بـعــد تـحــريــرهــا وج ــروده ــا من
املسلحني التكفيريني ،تــواجــه قــدرهــا
كما كان األمر دائمًا .الوعود الضخمة
وامل ـ ـشـ ــاريـ ــع ال ــرن ــان ــة الـ ـت ــي أغــدق ـت ـهــا
الحكومة ورئاستها وهيئتها العليا
لإلغاثة ّوالجمعيات الــدولـيــة املانحة
كلها تبخرت .البلدة التي احتضنت -
وال تزال  -أكثر من ضعفي عدد ابنائها
من النازحني السوريني تغرق اليوم في
مشاكل اجتماعية ومعيشية وتربوية
وصحية وبيئية ،من أزمــة عــدم توافر
مقاعد دراسية كافية ألبناء البلدة من
ال ـطــاب ال ــى تفشي آف ــة امل ـخ ــدرات بني
الـشـبــاب وفــي املـ ــدارس ،ولـيــس انتهاء
بغياب مراكز الرعاية الصحية.
فــي عــرســال أرب ــع مـتــوسـطــات رسمية
وثمان خاصة وثانوية رسمية واحدة
ومـ ـعـ ـه ــد فـ ـن ــي ب ـل ـغ ــت ك ـل ـه ــا طــاق ـت ـهــا
االس ـت ـي ـع ــاب ـي ــة الـ ـقـ ـص ــوى ،خ ـصــوصــا
الرسمي منها ،مع إحجام االهالي عن
تسجيل أبنائهم في املــدارس الخاصة
ل ـتــراجــع ق ــدرات ـه ــم امل ــادي ــة ،أو بسبب
تخلف بعضهم عــن تـســديــد االقـســاط
املدرسية عن االعوام السابقة.
«عـ ـ ــرسـ ـ ــال مـ ـنـ ـك ــوب ــة» ،ي ـ ـقـ ــول رئ ـي ــس
ب ـلــدي ـت ـهــا ب ــاس ــل ال ـح ـج ـي ــري ،ب ـعــدمــا
ُ
ت ــرك ــت ملـصـيــرهــا امل ـج ـهــول ع ـلــى مــدى

ال ـ ـعـ ــامـ ــن املـ ــاض ـ ـيـ ــن وس ـ ــط م ـخ ــاط ــر
بيئية وصحية واجتماعية ،تقابلها
وع ــود أغــدق ـهــا امل ـســؤولــون والـجـهــات
الداعمة واملانحة ،املحلية والدولية ،لم
ينفذ منها شــيء حتى الـيــوم .يوضح
الـحـجـيــري ل ــ«األخ ـب ــار» أن «الحكومة
ّ
خصصت للبلدة ما قيمته  15مليون
دوالر من املشاريع لم ينفذ منها اال بناء
مــدرســة رسمية ال تــزال قيد االنـشــاء».
ويلفت الى «أننا في اجتماعنا االخير
م ــع رئ ـيــس الـحـكــومــة سـعــد الـحــريــري
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رصدت الحكومة
للبلدة  15مليون دوالر
من المشاريع لم ينفذ
منها اال مدرسة رسمية
ال تزال قيد االنشاء

ط ـل ـب ـنــا ت ـح ــوي ــل االم ـ ـ ـ ــوال املـخـصـصــة
لتصليحات الكهرباء واملياه في البلدة
ال ــى م ـش ــروع تــأه ـيــل ط ــرق ــات ال ـب ـلــدة،
بعدما أنجزت البلدية مع ( KVAشركة
ت ـقــديــم خ ــدم ــات ال ـت ــوزي ــع ل ـل ـك ـهــربــاء)
ً
أعمال تأهيل لشبكة الكهرباء ،فضال
عـ ــن م ـع ــال ـج ــة م ـش ـك ـل ــة املـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاه ...وق ــد
وعدنا بذلك ،مع وعــد اضافي بانشاء
م ـع ـمــل ت ـك ــري ــر ل ـل ـص ــرف ال ـص ـح ــي مــن
ّ
دون الشبكة بعدما تملصت الجهات
املــانـحــة الــدولـيــة مــن وعــودهــا فــي هذا

الـ ـ ـش ـ ــأن» .إال أن ال ـح ـج ـي ــري ال ي ـبــدو
ً
م ـت ـفــائــا ك ـث ـي ـرًا ،خ ـصــوصــا أن األزم ــة
االقـتـصــاديــة الحالية «قــد تـحــول دون
الـشــروع فــي أي املـشــاريــع التي ُوعدنا
بها» ،رغم الكارثة البيئية التي ّ
تخيم
ع ـلــى ع ــرس ــال .إذ ُي ــرم ــى ن ـحــو مـلـيــون
ليتر مــن ال ـصــرف الـصـحــي يــومـيــا في
ً
خ ـ ــراج ال ـب ـل ــدة ف ـض ــا ع ــن أطـ ـن ــان مــن
النفايات في محلة عقبة نوح على بعد
 5كيلومترات من عرسال حيث تحرق
لعدم تكديسها.

األخطر من ذلــك كله ما خلفه مسلحو
ال ـج ـم ــاع ــات ال ـت ـك ـف ـيــريــة ال ـت ــي احـتـلــت
عرسال طوال اكثر من خمس سنوات،
م ــن م ـعــامــل ان ـت ــاج ال ـح ـبــوب امل ـخ ــدرة،
وتفشي ظاهرة التعاطي بني االطفال
وط ـ ـ ــاب امل ـ ـ ـ ـ ــدارس ،مـ ــا ب ـ ــات ي ـت ـط ـلــب،
ب ـح ـســب نــائ ـبـ ّـة رئ ـي ــس ال ـب ـلــديــة ريـمــا
ك ــرن ـب ــي« ،تـ ــدخـ ــل وزارت ـ ـ ـ ــي الــداخ ـل ـيــة
والـ ـبـ ـل ــدي ــات والـ ـ ـش ـ ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة
لـقـمــع هـ ــذه ال ـظ ــاه ــرة ،وت ــأم ــن مــراكــز
لـعــاج االدم ــان للفتية الــذيــن يوقفون
على الحواجز ،وتوقيف املتورطني في
ّ
تــرويــج تلك امل ــواد» .كرنبي تــؤكــد ،من
جهة أخــرى ،أن ارقــام املفوضية العليا
لشؤون النازحني حول أعداد النازحني
السوريني الذين ال يزالون في عرسال
( 37ال ـف ــا) غ ـيــر صـحـيـحــة ،وت ـج ــزم ان
«ف ــي ال ـب ـلــدة ال ـيــوم  67أل ــف نـ ــازح ،في
وق ــت تقلصت فـيــه تـقــديـمــات الجهات
امل ــان ـح ــة .فـحـتــى امل ـس ـتــوص ـفــات بــاتــت
تـبـغــي ال ــرب ــح م ــن خ ــال ب ـيــع األدويـ ــة
واس ـت ـي ـفــاء بـ ــدالت مـعــايـنــة طـبـيــة من
املرضى ،فيما لم يوضع حجر األساس
ملستشفى عرسال الحكومي الذي كان
مقررًا منذ ثالثة أشهر ،بحسب الوعود
ال ـح ـكــوم ـيــة ،م ــع أن امل ـس ـت ـش ـفــى ،وفــق
كرنبي« ،يخدم املنطقة بأكملها».

«المستقبل» ّ
مصر على طريق
عرسال  -الفاكهة
من ضمن الـ  15مليون دوالر التي رصدتها الحكومة لعرسال ،نحو
ُ
مليون ونصف مليون دوالر خصصت لشق طريق يربط البلدة
ً
ببلدة القاكهة ورأس بعلبك والـقــاع وصــوال الــى الشمال وتأهيله
وتعبيده .الطريق طرحه تيار «املستقبل» إبان احتالل الجماعات
االرهابية للبلدة كبديل من طريق عرسال  -عني الشعب  -اللبوة
ُ
الذي قطع أكثر من مرة إبان أزمة خطف عسكريني ومدنيني من
أبناء القرى املجاورة على أيدي الجماعات املسلحة وقتل بعضهم.
ورغم تحرير عرسال وتحسن عالقتها بقرى الجوار ،ال يزال تيار
«املستقبل» مصرًا على شق الطريق رغــم استهجان عــدد كبير
مــن ابـنــاء الـبـلــدة ،كــون كلفته غير مـبـ ّـررة مــع انتفاء الحاجة اليه،
وضرورة تحويل املبلغ املرصود له ملشاريع أكثر أهمية تحتاجها
البلدة .الناشط محمد عز الدين لفت الى أن «ما من حاجة الى هذا
الطريق ،وطرحنا سابقا ان يستبدل بطريق بآخر من عرسال الى
بلدة نحلة فمدينة بعلبك ،النه ّ
يسهل للمزارعني وأصحاب مناشر
الحجر الوصول الى اسواق بعلبك والى بقية املناطق ،إال أن طرحنا
رفض بشكل قاطع».
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منبر
«التربية» تستعطف المانحين...
ومعلمو النازحين ال يقبضون
ست سنوات ّ
مرت على فتح املــدارس الرسمية لتعليم الطالب من النازحني السوريني في الدوام
املسائي ،والحكومات املتعاقبة تعتمدّ ،كل عام ،سياسة استعطاف املجتمع الدولي لزيادة التمويل
من الدول املانحة بحجة تأمني العلم لكل نازح ،فيما تنتهج سياسة االستخفاف واملماطلة تجاه
الهيئة التعليمية.
عام دراسي جديد يبدأ ،واملعلمون لم يقبضوا بعد مستحقات الفصل الثاني من العام املاضي،
فيما لم تعد حجة عدم وجود موارد ّمالية كافية تنطلي على أحد .فليس خافيًا أن الدولة تتقاضى
ـادات املالية
مــن ال ــدول املانحة  600دوالر عــن كــل تلميذ س ــوري ،مــع بــدايــة كـ ّـل عــام ،وأن االعـتـمـ ّ
املخصص من املانحني لكل ّحصة
تقبع في املصارف ،في حني ّتقتطع الوزارة من األجر الفعلي
أقل من نصف املبلغ املفروض والذي ال ّ
يتعدى  12دوالرًا .وككل عام
تدريس ،إذ تعطي األساتذة
ّ
تبدأ املعاناة في انتظار راتب الفصل األول ،وتلقي الوعود التي تترجم بني أيار وحزيران ،أما أتعاب
الفصل الثاني ّ
فحدث وال حرج .معظم هؤالء املعلمني عاطلون من العمل ،أو متعاقدون في الدوام
الصباحي ،وهم يحملون إجــازات تعليمية وينتظرون فتح أبــواب مجلس الخدمة املدنية أمامهم
إلجراء مباريات التثبيت ،وقد وجدوا في هذا املشروع خالصهم من البطالة ،وإن بساعات تعاقد
قليلة ،لتأمني مصاريفهم الشخصية ،وإذا بهم ّ
يكدسون الديون عليهم ،بسبب عدم وفاء وزارة
التربية بالتزاماتها ،وحجز مستحقاتهم وتأخيرها.
وفــي السياق ،نفى أمــن سر رابطة التعليم األساسي في لبنان حسني جــواد تحديد أي موعد
لتسديد ما تبقى من مستحقات صناديق املــدارس الرسمية عن العام املاضي ،وأجــور الهيئة
التعليمية في مدارس بعد الظهر.
وكان األساتذة قد تواصلوا خالل العطلة الصيفية مع وزير التربية أكرم شهيب ومسؤولة وحدة
التعليم الشامل في وزارة التربية (التي تعنى بالالجئني) صونيا خوري .وجاء رد الوزير عبر
تسجيل صوتي على «الواتساب» يطلب فيه من إحدى املعلمات إيصال التطمينات ّوالوعود إلى
زمالئها ،ومفادها أنه «منهمك في العمل وحريص على إعطاء الناس حقوقها وكل ما يصير
ّ
معنا عشرة قروش عم بنصرفها» ،مؤكدًا أنه يبذل جهدًا لدفع جميع املستحقات قبل بداية العام.
يطرحه املعلمون مجددًا :أين تذهب االعتمادات املالية من الــدول املانحة التي
لكن السؤال الــذي ّ
تدخل وزارة التربية كل عام؟.
كاترين ضاهر

ّ
هل ينصفنا «بي الكل»
فخامة رئيس البالد العماد ميشال عون املحترم،
قرأنا ما تفضلتم به أخيرًا حول دعوتكم رؤساء املؤسسات القضائية للتحلي بالنزاهة ،وهذا كالم
عظيم ،لكن تطبيقه أعظم .سؤالي لفخامتكم :لو أن أحد القضاة أو إحدى املؤسسات القضائية لم
َ
أقسمت عليه منذ ثالث سنوات فماذا ستفعل وكيف ستحاسبها؟
تلتزم بقسمها وبما
بني أيديكم فضيحة قضائية طازجة وربما يكون تصرفكم إزاءهــا مصداقًا ملا أقسمتم عليه،
وإليك التفاصيل:
فخامتك تعرف أن وظيفة املجلس الدستوري هي أن ّ
يبت في دستورية املواد .لكن هذا املجلس،
وهو إحــدى املؤسسات القضائية التي لكم فيها حصة وازنــة برئيسه أو ببعض أعضائه ،قام
بمخالفة واضحة ملا أقسمتم عليه وتجاوز صالحياته بشكل خطير .وسؤالي لفخامتكم هو:
 -١هل إطلعتم على قرار املجلس املتعلق بالطعن املقدم من العسكريني املتقاعدين والقضاة في
املوازنة؟
 -٢هل أخبرك مستشاروك بأن املجلس وقع في مغالطة تصل إلى حد الفضيحة عندما أعلن
أن ضريبة الدخل املفروضة على املتقاعدين غير مؤتلفة وغير منسجمة مع الدستور ملخالفتها
مبدأ املساواة بني املواطنني ،ومع ذلك أبقاها ولم يسقطها ،وذلك «حرصًا على اإلنتظام املالي العام
واملالية العامة»ّ ،
ونصب نفسه مدققًا ماليًا ومراقبًا لعقد النفقات ،وتجاوز حد السلطة املناطة به
وطلب من املجلس النيابي تصحيح الخلل الناجم عن عدم املساواة في موازنة  .2020إال أنه في
الوقت نفسه أسقط املادة  26املتعلقة بالقضاة لجهة إستيفاء رسوم امليكانيك والتسجيل بغية
إعفاء القضاة من هذه الرسوم خالفًا ملبدأ املساواة مع غيرهم من املواطنني؟
 -٣هل أخبرك مستشاروك أن املجلس أسقط املادة  ٢٧ألن القضاة طعنوا بها ألنها تحرمهم من
وضع حرف  Jعلى لوحات سياراتهمَ ،وفي هذا ضرب للمساواة مع بقية السلطات واملواطنني؟
 -٤هل أخبرك مستشاروك أن املجلس ق ِبل طعن القضاة باملادة  81التي تمنع تقاضي املوظفني
إضافات مالية تفوق  ٪٧٥من حقوقهم السنوية وأبقى على تعويضات القضاة في املجلس
الدستوري واملحاكم املدنية والدينية مفتوحة بما يرهق خزينة الدولة التي حرص عليها القضاة
عندما درسوا ضريبة الدخل على املتقاعدين؟
 -٥هل أخبروك بالفضيحة الكبرى حول إسقاط املادة  ٨٤التي تمنع الجمع بني راتبني من املال
العام وتقاضي تعويضات تصل إلى عشرين ضعفًا إلى حد  13مليون ليرة أي  20ضعف الحد
األدنى لألجور؟
 -٦وهــل أخـبــروك بــأن املجلس أسقط امل ــادة  ٨٩التي تمنع إنـتــداب القضاة إلــى مــاكــات اإلدارة
ومؤسسات الدولة العامة وتقاضي تعويضات خيالية في وقت يرزح القضاء تحت نقص رهيب
في أعداد القضاة بما ينعكس على سير العمل القضائي؟
 -٧وهــل أخبروك بــأن اإلبـطــاالت التي أنجزها املجلس تشكل عبئًا كبيرًا على مالية الدولة في
حني أبقى املادة املتعلقة بالضريبة املفروضة على طبابة العسكريني املتقاعدين والضريبة على
معاشاتهم التقاعدية رغم اعترافه أنها غير منسجمة وغير متآلفة مع الدستور؟
 -٨عندما يعترف املجلس الدستوري بأن املواد املوجودة في املوازنة والتي تضرب حقوقنا غير
مؤتلفة مع الدستور ،ويرمي كــرة النار على املجلس النيابي والحكومة طالبًا منهما تصحيح
ً
الخلل في موازنة  2020فهل هذا من صلب عمله؟ واذا سلمنا جدال ان هذا من صلب عمله ،فأين
ُيصرف هذا الطلب؟ ومن يجبر الحكومة واملجلس على تصحيح الخلل؟
بعمل َّشائن يذهب املتضررون إلى أهله
فخامة الرئيس :عندما يقوم أحد األوالد في الضيعة
للشكوى عليه ،وإذا لم ينفع ذلك يقصدون «أوادم الضيعة» ٍعلهم ّ
يحصلون حقهم .نحن ظلمنا
الدستوري ،وإذا به يقع في مغالطات فادحة وكارثية تشكل
من ِقبل الدولة فذهبنا ّإلى املجلس َ َ
نقطة سوداء فيي سجله ،فظلمنا وق ِبل طعن القضاة .وبما أن قرارات املجلس «إلهية» وال يمكن
الشكوى عليه قررنا اللجوء الى «أوادم الضيعة» ،وهم في هذه الحال فخامتكم «بي الكل» ،فهل
تنصفنا؟
العميد المتقاعد سامي الرماح
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رياضة

رياضة
ال ليغا

حول العالم

أرقام قياسية يكسرها فالفيردي

أوساكا بطلة في مسقط رأسها

ال برشلونة خارج الـ«كامب نو»
للموسم الثالث على التوالي يقف
المدرب اإلسباني إرنستو فالفيردي
على العارضة الفنية لنادي برشلونة.
مسلسل التخبط مستمر ،والالفت هذا
الموسم أن النادي يعاني محليًا أيضًا
وليس فقط على المستوى األوروبي.
فالفيردي خرج أخيرًا وأعلن تحمله
المسؤولية ،ولكن من الواضح أن ال
حلول في األفق
حسن رمضان
بــرشـلــونــة ف ــي مـعـقـلــه «ال ـكــامــب نــو»،
يبدو مختلفًا تمامًا عــن الــذي يظهر
فــي امل ـبــاريــات الـبـعـيــدة عــن األراض ــي
الكاتالونية .أربــع مباريات خاضها
ب ـط ــل إس ـب ــان ـي ــا خ ـ ـ ــارج م ـل ـع ـبــه ه ــذا
املــوســم حـتــى اآلن ،مــن دون تحقيق
أي ف ــوز فــي أي مـنـهــا .ت ـع ــادالن أمــام
كــل مــن أوســاســونــا وال ـنــادي األملــانــي

كانت آخر ّ
مرة يحصد فيها
برشلونة  7نقاط في  5جوالت
خالل موسم  94ـ 95
ب ــوروسـ ـي ــا دورتـ ـم ــون ــد ف ــي ال ـجــولــة
األولـ ـ ـ ــى مـ ــن دوري أب ـ ـطـ ــال أوروبـ ـ ـ ــا،
وخسارتان أمام أتلتيك بلباو وأخيرًا
ام ـ ـ ــام غ ــرن ــاط ــة امل ـ ـتـ ــواضـ ــع .هـ ـ ــذا مــا
جناه املــدرب إرنستو فالفيردي على
ّ
جماهير الـ«بالوغرانا» .من كان يفكر
يــومــا ،أن يـحـصــد بــرشـلــونــة  7نقاط
فقط من الجوالت الخمس األولى في

الـ«ليغا اإلسبانية»؟ فالفيردي يكسر
األرق ــام القياسية الــواحــد تلو اآلخــر،
لكن فــي الجهة املعاكسة أو إذا صح
التعبير «السلبية».
ف ــي م ــوس ــم  ،1995-1994ك ــان ــت آخــر
م ـ ّـرة يحصد فيها برشلونة  7نقاط
فقط بعد مضي الجولة الخامسة من
الدوري املحلي.
لطاملا كان مدرب الفريق هو املسؤول
ّ
األول ع ــن ت ــراج ــع ال ـن ـت ــائ ــج .ل ـكــن أن
ّ
ي ـت ـغــيــر ش ـك ــل ال ـف ــري ــق ت ـم ــام ــا ،فـهـنــا
أصبحت املشكلة أكـبــر وأك ـبــر .هناك
إجماع على أنه ومنذ تسلم فالفيردي
م ـ ـهـ ــامـ ــه ال ـ ـتـ ــدري ـ ـب ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي ال ـ ـن ـ ــادي
ال ـكــاتــالــونــي ،ت ـغـ ّـيــر بــرش ـلــونــة مـعــه،
وبات من بني األندية التي لم تعد كما
كانت عليه في السابق .طريقة اللعب
اخـتـلـفــت ،حـتــى أن الفلسفة الـكــرويــة
ال ـخــاصــة ال ـتــي ت ــم ب ـنــاء ه ــذا ال ـنــادي
عليهاّ ،
دمــرهــا هــذا الـ ّـرجــل خــال أقل
من ثالثة مواسم.
م ــن ي ــوه ــان ك ــروي ــف مـ ـ ــرورًا بـلــويــس
ف ـ ــان خ ـ ــال وف ـ ــران ـ ــك راي ـ ـك ـ ــارد وب ـيــب
ّ
ً
غــوارديــوال ،وصــوال إلــى كــل من تيتو
فـ ـي ــان ــوف ــا ول ـ ــوي ـ ــس إنـ ــري ـ ـكـ ــي ،ك ــان
بــرش ـلــونــة يـحـصــد األلـ ـق ــاب ويـصـنــع
امل ـع ـج ــزات مـحـلـيــا وق ــاري ــا .امل ــدرب ــان
األخـ ـ ـي ـ ــران رغ ـ ــم تـ ــواضـ ــع أف ـك ــاره ـم ــا
ّ
ال ـتــدري ـب ـيــة ،إل أن ـه ـمــا ل ــم يستغنيا
ي ــوم ــا ع ــن ث ـقــافــة بــرش ـلــونــة ،وال عن
طــريـقــة لعبه الـتــي عــاصــرتـهــا أجـيــال
من العاشقني لهذا النادي .فالفيردي،
ق ــام ب ــاألم ــر األس ـه ــل بــالـنـسـبــة ل ــه ،لم
يـكـمــل عـلــى خـطــى مــن سـبـقــوه ،ربما
ألن األم ــر يتطلب الـكـثـيــر مــن الجهد
والعمل ،فهو اختار التغيير األسهل،
ولكنه يدفع الثمن.
مـ ـ ــدرب أت ـل ـت ـيــك ب ـل ـب ــاو الـ ـس ــاب ــق ،مــن
الـصـعــب عليه الـتــأقـلــم مــع مــا ّ
يقدمه
برشلونة من كرة قدم أمتعت الجميع
لـ ـعـ ـق ــود م ـ ــن ال ـ ــزم ـ ــن .ذه ـ ـ ــب امل ـ ـ ــدرب
«ال ـنــائــم» إل ــى الـخـيــار األس ـه ــل ،وهــو
تدمير كــل ش ــيء ،وإع ــادة بنائه على

أيام فالفيردي معدودة في برشلونة (خورخي غيريرو  -أ ف ب)

م ــزاج ــه ،لـكــن الـنـتــائــج كــانــت كــارثـيــة،
فــا يـمـكــن نـسـيــان كــل مــن كــوسـتــاس
مـ ــانـ ــوالس العـ ــب روم ـ ــا الـ ـس ــاب ــق ،أو
ديفوك أوريجي العب ليفربول ،وهنا

الحديث عن املبارتني «الريمونتادا»
الـلـتــن خـســرهـمــا بــرشـلــونــة فــي آخــر
موسمني من دوري أبطال أوروبا.
ب ـ ـعـ ــد لـ ـ ـق ـ ــاء غـ ــرنـ ــاطـ ــة األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر يـ ــوم

ال ـ ـس ـ ـبـ ــت امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ،والـ ـ ـ ـ ـ ــذي خـ ـس ــره
ب ــرش ـل ــون ــة ب ـه ــدف ــن دون رد ظ ـهــرت
أرق ــام وإحـصــائـيــات ج ــدي ــدة .األرق ــام
ّ
تحدثت عن أن هذا النادي األندلسي

املتواضع ،لم يستطع تسجيل هدفني
في مرمى برشلونة ألكثر من  50سنة
م ـض ــت .الـتـشـكـيـلــة ال ـت ــي دخـ ــل فيها
فالفيردي املـبــاراة كانت مختلفة عن

ّ
امل ـبــاراتــن األخ ـيــرتــن ،الـلـتــن تغنت
بهما الصحافة اإلسبانية والعاملية،
وذلــك بسبب حضور الثنائي املميز
في خط الوسط معًا ،فرنكي دي يونغ
وآرثور ميلو .في مباراة غرناطة ،قرر
فالفيردي عدم إشراك آرثر وسيرجيو
بوسكيتس ،وذل ــك بـهــدف إعـطــاء كل
مــن راكيتيتش وسيرجيو روبيرتو
ال ـ ـفـ ــرصـ ــة ف ـ ــي خ ـ ــط الـ ـ ــوسـ ـ ــط .ك ــان ــت
لفالفيردي تجربتان سابقتان لهذه
األسماء في خط الوسط أمــام كل من
الـفــريـقــن الـبــاسـكـيــن أتـلـتـيــك بلباو
وأوساسونا .هاتان التجربتان ،خرج
منهما برشلونة خــاسـرًا أم ــام إيكير
مــونـيــايــن وزم ــائ ــه بـخـســارة بهدف
من أريتز أدوريز ،وبتعادل ّ
مخيب من
إقليم بامبلونا بهدفني ملثلهما .بكل
ب ـســاطــة ،ال ـت ـج ــارب ل ــم ت ـن ـجــح .ورغ ــم
تألق كل من دي يونغ وآرثر سويًا في
خط الوسط ،أبقى فالفيردي على آرثر
كخيار ثالث لم يشركه أمام غرناطة.
كــان مــن الــواضــح تــألــق الـشــاب أنسو
فــاتــي خــال املـبــاريــات الـتــي خاضها
ّ
فــي املــوســم الـحــالــي ،إال أن ق ــرار عــدم
مشاركته أم ــام غــرنــاطــة على حساب
ال ـش ــاب اآلخـ ــر ك ــارل ــوس ب ـيــريــز ،كــان
أي ـضــا خــاطـئــا مــن فــال ـف ـيــردي .بيريز
ش ــاب م ـه ــاري لـكـنــه ل ــم ي ـق ـ ّـدم الكثير
ل ـل ـن ــادي ،وهـ ـن ــاك ش ـبــه إجـ ـم ــاع على
عقمه الهجومي ،على العكس تمامًا
بــالـنـسـبــة ل ـف ــات ــي ،ال ـ ــذي ح ـ ـ ّـرك امل ـيــاه
ال ــراك ــدة بــدخــولــه هــو وقــائــد الـفــريــق
ليونيل ميسي في الشوط الثاني.
خــاصــة ال ـقــولّ ،أي ــام امل ــدرب إرنستو
فالفيردي مـعــدودة فــيّ برشلونة ،أو
على األقــل هذا ما يتمناه كل مشجع
ل ـل ــ«بــاوغــرانــا» .ال شــك أن برشلونة
فــي الكامب مختلف عــن مــا هــو عليه
خــارجــه ،وهــذه مشكلة ليست سهلة،
تكون
وال يمكن التغاضي عنها ،فلن ّ
الجماهير أو اإلدارة مستعدة لتلقي
«ريـ ـ ـم ـ ــونـ ـ ـت ـ ــادا» ج ـ ــدي ـ ــدة ف ـ ــي دوري
األبطال في قادم املباريات.

موسم الحقيقة لزين الدين زيدان خيبات الموسم الماضي حاضــرة في الـ«بيرنابيو»
أيام ليست سهلة تعيشها جماهير
نادي ريال مدريد اإلسباني لكرة القدم.
النادي ال يقدم المستوى المقنع،
وخيبات الموسم الماضي حاضرة في
أذهان الالعبين والعشاق على حد
سواء .األكيد أن الـ«ملكي» يفتقد
البرتغالي كريستيانو رونالدو ،والمدرب
القديم ـ الجديد زين الدين زيدان
َ
مطالب بالكثير
حسين فحص
شهد العام املاضي أحــد أســوأ نسخ
ريـ ـ ــال م ــدري ــد ف ــي ح ـق ـبــة «ال ــرئ ـي ــس
الـقــوي» فلورينتينو بيريز .مشاكل
إداري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وف ـ ـن ـ ـيـ ــة ع ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ع ـص ـف ــت
بالـ«ميرينغي» ،أنهت موسمه دون
تحقيق أي لقب يذكر.
لـ ـ ـه ـ ــذا اإلخـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق أس ـ ـ ـبـ ـ ــاب ع ـ ــدي ـ ــدة،
أبــرزهــا مــا حـصــل مــع نـهــايــة موسم
 .2018/2017فحينها أع ـلــن امل ــدرب
ال ـفــرن ـســي زيـ ــن ال ــدي ــن زيـ ـ ــدان تــركــه

م ــرك ــز امل ــدي ــر ال ـف ـنــي ل ـل ـنــادي املـلـكــي
بـعــد تحقيقه الـلـقــب ال ـثــالــث تــوالـيــا
م ــن ب ـط ــول ــة دوري أبـ ـط ــال أوروب ـ ـ ــا.
ٌ
قرار أسال حبر الصحافة الرياضية
ح ـ ـ ــول ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،ف ـ ــي ظ ـ ــل ال ـغ ـم ــوض
والضبابية حول أسباب هذا القرار.
وزاد األمر سوءًا بعد الرحيل املفاجئ
لـلـبــرتـغــالــي كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو.
اسـتـمــرت املـشــاكــل ه ــذا املــوســم على
إثــر النتائج املتخبطة ،مــا فتح بابًا
لـلـتـســاؤالت عـ ّـمــا يـحــدث بــن أس ــوار
ملعب سانتياغو بيرنابيو ،الذي قد
يتعدى الجانب الفني للفريق.
في املوسم املاضي ،تزامنت املشاكل
امل ــادي ــة ل ـل ـن ــادي امل ـتــرت ـبــة ع ــن رغـبــة
مالكه فلورنتينو بيريز فــي ترميم
م ـل ـعــب ســان ـت ـيــاغــو ب ـي ــرن ــاب ـي ــو ،مــع
مشاكل الفريق الفنية ،فسقط ريــال
مـ ــدريـ ــد مـ ــن ال ـق ـم ــة األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة إل ــى
الـ ـه ــاوي ــة .وجـ ــد ب ـي ــري ــز ح ـي ـن ـهــا فــي
جوليان لوبيتيغي (مــدرب املنتخب
اإلس ـ ـ ـبـ ـ ــانـ ـ ــي األسـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــق) ،ال ـخ ـل ـي ـف ــة
األم ـ ـثـ ــل ل ـ ــزي ـ ــدان ل ـ ـيـ ــرأس ال ـع ــارض ــة
ال ـف ـن ـيــة ل ـل ـفــريــق امل ـل ـك ــي .وب ـع ــد عــدم
تـلـبـيــة م ـطــالــب املـ ـ ــدرب ال ـج ــدي ــد في
س ــوق االن ـت ـق ــاالت ،حـقــق لوبيتيغي
نـتــائــج كــارثـيــة فــي ال ـجــوالت األول ــى
م ــن ال ـ ـ ـ ــدوري ،ف ــأق ـي ــل ل ـي ـع ـ ّـن مـكــانــه

سانتياغو س ــوالري ،م ــدرب الفئات
العمرية للميرينغي .سلسلة نتائج
ج ـيــدة حققها املـ ــدرب األرجـنـتـيـنــي،
عـ ــادت عـلـيــه بـعـقــد طــويــل األمـ ــد في
ال ـب ـي ــت األب ـ ـيـ ــض ،غ ـي ــر أن ال ـن ـتــائــج
ال ـس ـي ـئــة ال ـت ــي ت ـلــت ال ـع ـقــد ال ـجــديــد،
والتي أدت إلــى خــروج امليرنغي من
س ـب ــاق ال ـ ـ ــدوري اإلس ـب ــان ــي ودوري
أبـطــال أوروبـ ــا ،أدت إلــى إقــالـتــه قبل
نهاية املوسم.
ف ــي ظ ــل األوض ـ ـ ــاع املـ ـت ــردي ــة ،ارتـ ــأى
ب ـيــريــز إع ـ ــادة زي ـ ــدان ل ـل ـفــريــق ،وهــو
برأيه الحل األمثل النتشال الفريق،
ف ـ ـعـ ــاد املـ ـ ـ ـ ــدرب الـ ـف ــرنـ ـس ــي عـ ـل ــى أن
ُ
ـرة فــي الصيف،
يـمـنــح مـيــزانـيــة كـبـيـ ٌ
ٌ
وكــان لــه مــا أراد .صيف حــافــل عرفه
ريــال مــدريــد على صعيد الصفقات،
ج ــاء عـلــى إث ــره الـعــديــد مــن األسـمــاء
الــامـعــة إلعـ ــادة هيكلة الـفــريــق بما
ٌ
يـ ـت ــاءم م ــع أهـ ـ ــداف اإلدارة .أم ـ ــوال
طــائـلــة دف ـعــت الس ـت ـقــدام البلجيكي
إيـ ـ ــديـ ـ ــن هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازار ،العـ ـ ـ ــب ت ـش ـي ـل ـســي
ال ـس ــاب ــق ،ول ــوك ــا يــوف ـي ـتــش ،مـهــاجــم
آيـنـتــراخــت فــران ـكــورت األمل ــان ــي ،كما
الـظـهـيــر الـفــرنـســي فـيــرالنــد مـيـنــدي،
واملـ ــدافـ ــع ال ـب ــرازي ـل ــي الـ ـش ــاب إيــديــر
م ـي ـل ـي ـتــاو وغـ ـي ــره ــم ،أمـ ــا ال ـن ـت ـي ـجــة،
فكانت عكس التطلعات كليًا .استمر

ّ
تخبط ريــال مــدريــد هــذا املــوســم ،مع
زيادة الضغوطات اإلعالمية إثر عدم
ظـهــور األس ـمــاء الـجــديــدة بــالـصــورة
ٌ
املـطـلــوبــة حـتــى اآلن .ت ـخـ ّـبــط محلي
وضـ ــع الـ ــريـ ــال ف ــي امل ــرك ــز ال ـخــامــس
(قبل الجولة الخامسة) ،امتدت على
ال ـصـع ـيــد األوروبـ ـ ـ ــي ،ب ـعــد أن خسر

امليرينغي مباراته األولــى في دوري
األبـطــال بنتيجة ( )0-3أمــام باريس
ســان جيرمان الفرنسي ،رغــم غياب
الـثــاثــي الهجومي عــن هــذا األخـيــر،
املتمثل بإيدينسون كافاني ،كيليان
مبابي ونيمار دا سيلفا.
ح ـتــى اآلن ،ل ــم ي ـظ ـهــر زيـ ـ ــدان شيئًا

لم يقدم الالعبون الجدد المطلوب (توماس سامسون ـ ا ف ب)

مـ ــن ال ـن ـس ـخ ــة الـ ـت ــي س ـي ـط ــرت عـلــى
أوروب ـ ـ ــا ف ــي ف ـتــرتــه األولـ ـ ــى ك ـمــدرب
ل ــري ــال م ــدري ــد .رغ ــم ت ـعــرض الـعــديــد
من الالعبني لإلصابات ،كسيرجيو
رامـ ـ ــوس ،إي ـس ـكــو ،ل ــوك ــا مــودري ـتــش
و إي ــدي ــن ه ـ ــازار ،أغـلـقــت ال ــوف ــرة في
األسـمــاء املــوجــودة على دكــة البدالء
الـ ـب ــاب ب ــوج ــه زي ـ ـ ــدان أمـ ـ ــام أي ع ــذر
للنتائج السيئة ،لتفتح أبوابًا كثيرة
حول قيمة زيدان الفنية كمدرب.
فــي فـتــرة زمـنـيــة قـصـيــرة ،ب ــرز زيــزو
كأحد أبرز مدربي العالم ،وذلك بعد
ـى
أن عرفت محطته التدريبية األولـ ً
في ريال مدريد نجاحًا باهرًا ،خاصة

استفاد زيدان من
الهيكل الذي بناه
المدرب اإليطالي
األسبق كارلو أنشيلوتي

ّ ً
جلية
على الصعيد األوروبي .ظهرت
ح ـي ـن ـهــا ب ـص ـم ــة زي ـ ـ ـ ــدان ،أقـ ـل ــه عـلــى
صعيد عطاء الالعبني ،الذين أظهروا
مرارًا وتكرارًا دعمهم الكامل للمدرب
الفرنسي .استفاد زيــدان حينها من
ال ـه ـي ـكــل األولـ ـ ــي لـلـمـيــريـنـغــي ،ال ــذي
بناه املــدرب اإليطالي األسبق كارلو
أنشيلوتي ،واقتصر نجاح الفرنسي
ع ـ ـلـ ــى اسـ ـ ـتـ ـ ـغ ـ ــال ح ـ ــاف ـ ــز ال ــاعـ ـب ــن
لتسخير قدراتهم بما يخدم الفريق،
ً
إضــافــة إلــى ال ـتــوازن ال ــذي خلقه في
خط الوسط ،إثر إعادته كاسيميرو
من اإلع ــارة .في هــذا املــوســم ،تغيرت
مـهـمــات زي ـ ــدان ،أم ــا الـتـطـلـعــات فقد
زادت .أص ـبــح زيـ ــدان مـطــالـبــا ببناء
فريق جديد ،قادر على املنافسة على
كافة الجهات ،وهو ما عجز عنه حتى
الـلـحـظــة .هـشــاشــة دفــاعـيــة ،وضعف
واضــح فــي تــرابــط الخطوط ،أسقطا
امليرينغي في العديد من االختبارات
حتى اآلن .ال يــزال الوقت باكرًا على
ال ـح ـك ــم ،ال ـ ـجـ ــوالت امل ـق ـب ـلــة سـتـظـهــر
ماهية قــدرات زيــدان التدريبية ،لكن
ح ـتــى اآلن ،ال ــوض ــع سـ ّـيــئ ف ــي ري ــال
مدريد ،وفوز واحد لن يكون املعيار،
فالنادي مطالب بالبطوالت.

أحرزت اليابانية ناومي أوساكا يوم أمس األحد لقب
دورة أوساكا في كرة املضرب املقامة في منطقتها،
للمرة األولى في مسيرتها االحترافية ،منهية انتظارًا
ً
ـان هــذا الـعــام بعد بطولة أوستراليا
طــويــا لتتويج ثـ ٍ
املفتوحة التي رفعت كأسها في كانون الثاني /يناير
املاضي .وتفوقت اليابانية الشابة ( 21عامًا) املقيمة
في الــواليــات املتحدة وتحمل جنسيتها ،في املباراة
النهائية على الــروسـيــة أناستازيا بافليوتشنكوفا
بسهولة ( )2-6و( )3-6في نحو ساعة وتسع دقائق،
لتحرز لقب ال ــدورة الـتــي حلت فيها وصيفة عامي
 2016و.2018
وقــالــت الــاعـبــة املصنفة أول ــى عامليًا سابقًا ورابـعــة
حاليًا ،بعد فوزها على منافستها املصنفة « :41لقد
خضت مباريات نهائية هنا .هــذه هــي املــرة الثالثة،
لذا أنا سعيدة جدًا لتمكني من الفوز ،وتحقيق ذلك
في املدينة حيث ولــدت يجعل ذلــك أمـرًا مميزًا جـدًا».
وتابعت« :أعتقد أن ضربات إرسالي كانت جيدة جدًا
في املباراتني األخيرتني .أعتقد أن ذلك ساعدني حتمًا،
وال سيما ال ـيــوم ،نـظـرًا إلــى أنـهــا (بافليوتشنكوفا)
تتمكن بقدرة رائعة على ّ
رد الضربات».
ّ
وأنهت أوساكا بهذا اللقب انتظارًا امتد ألشهر منذ
تتويجها بلقب بطولة أوستراليا املفتوحة مطلع العام،
ال ــذي كــان ثــانــي لقب لها فــي الـبـطــوالت الكبرى بعد
تتويجها في فالشينغ ميدوز األميركية في صيف
.2018
ولقب أمــس األحــد هو الرابع ألوساكا في مسيرتها
االح ـتــراف ـيــة ،وج ـعــل مـنـهــا أول الع ـبــة يــابــانـيــة تتوج
بــالــدورة املقامة فــي املدينة الــواقـعــة فــي غــرب البالد،
واملعروفة باسم دورة «بان باسيفيك» ،منذ مواطنتها
كيميكو داتي التي أحرزت اللقب في عام .1995

ُ َ
ُ
وسيعلن أيضًا الفائز بجائزة بوشكاش ،التي تمنح
ُ
ألف ـضــل ه ــدف عـلــى م ــدار ال ـع ــام ،وســتـمـنــح جــائــزة
ال ـف ـي ـفــا ألف ـض ــل تـشـجـيــع «ج ـم ـه ــور» ،وسـيـكـشــف
النقاب عن التشكيلة املثالية ألفضل  11العبًا عند
الرجال والسيدات.
واملرشحون لجائزة أفضل العب هم :فيرجيل فان
دايك ،ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو .أفضل
ح ــارس مــرمــى :ألـيـســون بـيـكــر ،إي ــدرس ــون وم ــارك
أندريه تير شتجن .أفضل مــدرب :بيب غوارديوال،
يورغن كلوب وماوريسيو بوكيتينو .أفضل العبة:
لوسي بــرونــز ،أليكس مــورجــان وميغان رابينوي.
أفضل حارسة مرمى :كريستيان إيندلر ،هيدفيج
لـيـنــداهــل وسـ ــاري ف ــان فـيـنـيـنــدال .أف ـضــل م ــدرب ـ
مــدربــة سـيــدات :جيل إيليس ،فيل نيفيل وسارينا
فيجمان.
أفضل هدف (بوشكاش) :ليونيل ميسي ضد ريال
بـيـتـيــس ،خـ ــوان كـيـنـتـيــرو ض ــد ريـسـيـنــغ ودان ـي ـيــل
زس ـ ـ ــوري أمـ ـ ــام ف ـي ــري ـن ـك ـف ــاروس .ج ــائ ــزة أف ـضــل
ت ـش ـج ـيــع :س ـي ـل ـف ـيــا ج ــري ـك ــو ،ج ــوس ـت ــو ســانـشـيــز
وجماهير هولندا في كأس العالم للسيداتَ ُ .
أف ـض ــل  11الع ـب ــا (رجـ ـ ـ ــال) 55 :م ــرش ـح ــا ،ت ـعــلــن
التشكيلة املـثــالـيــة خ ــال الـحـ َفــل .أفـضــل  11العبة
ُ
(سـ ـي ــدات) 55 :مــرش ـحــة ،ت ـعــلــن الـتـشـكـيـلــة املـثــالـيــة
خالل الحفل.

انتقادات لطرح تعديالت
في الفورموال 1

جوائز الـ«فيفا» توزع الليلة

اعـتـبــر ال ـع ــداء الـجــامــايـكــي ال ـســابــق أوس ــاي ــن بــولــت
املعروف عنه شغفه بكرة القدم ،أن املدافع الهولندي
ل ـفــريــق ل ـي ـفــربــول اإلن ـك ـل ـي ــزي ف ـيــرج ـيــل فـ ــان داي ــك
يـسـتـحــق نـيــل ج ــائ ــزة االت ـح ــاد ال ــدول ــي ل ـكــرة الـقــدم
(فيفا) ألفضل العب في العالم ،على رغم تأكيده أنه
يميل إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وي ــوزع االت ـح ــاد ال ــدول ــي لـكــرة ال ـقــدم «فـيـفــا» مساء
ال ـي ــوم ف ــي دار أوبـ ــرا «أال س ـك ــاال» بـمــديـنــة مـيــانــو
اإليطالية جوائز األفضل في العالم .وسبق للفيفا
إقامة الحفل في مدينتي زيوريخ السويسرية ولندن
اإلنكليزية في النسخ السابقة.
وسيقدم الحفل أسطورة كرة القدم الهولندية رود
خوليت ،واملذيعة اإليطالية إيالريا داميكو .ويتضمن
الحفل إعــان الفائزين بــ 10جوائز رئيسية ،بينما
يتخلله أيضًا بعض الجوائز الشرفية ،كما حدث في
النسخ الـ 3املاضية.
وتأتي جائزة أفضل العب في العالم على رأس كافة
ّ
تضم أيضًا األفضل في فئات املدربني
الجوائز ،التي
وحراس املرمى ،سواء في جانب الرجال أو السيدات.

وج ــه الـعــديــد مــن الـســائـقــن ،يـتـقــدمـهــم بـطــل الـعــالــم
الحالي البريطاني لويس هاميلتون والسابق األملاني
سـيـبــاسـتـيــان ف ـي ـتــل ،ان ـت ـق ــادات الذعـ ــة إل ــى اق ـتــراح
منظمي بطولة العالم للفورموال  1باعتماد «ترتيب
ان ـطــاق عـكـســي» فــي الـسـبــاقــات ل ــزي ــادة الـتـنــافــس.
ومــن ضمن االقـتــراحــات الـتــي بــدأ تــداولـهــا مــن قبل
مـجـمــوعــة «ل ـي ـبــرتــي م ـيــديــا» اإلع ــام ـي ــة األمـيــركـيــة
املالكة لحقوق الفورموال  ،1اعتماد ترتيب ّ انطالق
عكسي ،أي أن ينطلق السائقون الذين يحلون في
املراكز املتقدمة في التجارب الرسمية ،من املراكز
األخيرة في يوم السباق.
وبدأ هذا الطرح بإثارة حفيظة السائقني ،على رغم
ً
أنه ال يزال اقتراحًا متداوال ولم يعتمد رسميًا بعد.
ومــن ه ــؤالء فـيـتــل ،ســائــق ف ـيــراري ال ــذي لــم يـحــاول
تلطيف انـتـقــاداتــه لــاق ـتــراح ،واص ـفــا إي ــاه ببساطة
ً
بـ «الهراء» .وأضاف املتوج بطال للعالم أربع مرات بني
العامني  2010و 2013مع فريق ريد بول« :ال أعرف
أي عـبـقــري تـقــدم بــه ،لكنه لـيــس الـحــل .هــو مقاربة
خاطئة بالكامل».
ولم يرق الطرح أيضًا هاميلتون ،سائق مرسيدس،
بـطــل الـعــالــم فــي الـعــامــن املــاضـيــن ،ال ــذي ق ــال على
هامش جائزة سنغافورة الكبرى ،املرحلة الخامسة
عشرة من بطولة العالم« :ال أعرف ماذا أقول .الناس
الــذيــن اق ـتــرحــوا ذل ــك ال ي ـعــرفــون عـ ّـمــا يـتـحــدثــون».
أمــا زميل فيتل َ ،شــارل لوكلير ،فأكد أنــه لــن يكون
ُ ِّ
«سعيدًا» إذا نفذ االقتراح.
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رياضة

رياضة

أخبار محلية

ترتيب الدوري بعد األسبوع األول
#

الفريق

1

شباب الساحل

1

2

شباب البرج

1

1

3

البرج

1

1

0

4

النجمة

1

1

0

0

5

اإلخاء األهلي عاليه

1

0

1

0

0

6

الصفاء

1

0

1

0

0

0

7

األنصار

1

0

0

1

0

1

1-

8

التضامن صور

1

0

0

1

1

2

1-

0

9

السالم زغرتا

1

0

0

1

0

1

1-

0

10

الشباب الغازية

1

0

0

1

1

3

2-

0

11

طرابلس

0

0

0

0

0

0

0

0

12

العهد

0

0

0

0

0

0

0

0

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1

0

0

3

1

2

3

0

0

2

1

1

3

0

1

0

1

3

1

0

1

3

0

0

1

0

1
0

العب الساحل حسن كوراني يحتفل بهدفه الجميل في مرمى الغازية (عدنان الحاج علي)

ّ
ممثلو «الضاحية» نجوم األسبوع األول
الكرة اللبنانية

انتهى األسبوع األول من الدوري اللبناني لكرة القدم ناقصًا ،مع غياب
العهد ،الرتباطه اآلسيوي .وفرضت منطقة الضاحية الجنوبية نفسها
نجمة الجولة األولى مع فوز فرقها الثالثة :البرج وشباب البرج وشباب
الساحل ،مقابل خيبة أمل في الجنوب والشمال ،في وقت انتهى فيه
لقاء «أبناء العم» بين الصفاء واإلخاء األهلي عاليه بالتعادل السلبي
عبد القادر سعد
بـ ــن م ـل ـعــب ص ـ ــور جـ ـن ــوب ــا ،وم ـل ـعــب
ً
املـ ــرداش ـ ـيـ ــة ش ـ ـمـ ــاال ،مـ ـ ـ ــرورًا بـمـلـعــب
ج ــونـ ـي ــة ،كـ ــانـ ــت فـ ـ ــرق «الـ ـض ــاحـ ـي ــة»

ت ـح ـق ــق االن ـ ـت ـ ـصـ ــارات فـ ــي األسـ ـب ــوع
األول م ــن ال ـ ـ ـ ــدوري ال ـل ـب ـن ــان ــي ل ـكــرة
القدم .إذ فــاز البرج وشباب الساحل
وشـ ـب ــاب ال ـ ـبـ ــرج .فـ ــوز ال ـس ــاح ــل ك ــان
األك ـب ــر ،وجـ ــاء عـلــى ح ـســاب الـشـبــاب

ٌ
أحداث مؤسفة في الدرجة الثانية
لم يكن افتتاح دوري الدرجة الثانية كما يتمناه كثيرون .فاألسبوع األول
شهد أحداثًا مؤسفة على ملعب صور الذي احتضن مباراة اإلصالح البرج
الشمالي وناصر بر الياس ،التي انتهت بالتعادل  .2-2لم يتقبل جمهور
اإلصالح معادلة البقاعيني للنتيجة في الوقت القاتل ،فنزل بعض منهم
واعتدوا بالضرب على العبي ناصرّ .
سجل أهداف املباراة أحمد إسماعيل
وحسني بسمة في الدقيقتني  10و ،25ولناصر بر الياس ديوك سامبا
وحامد فرحات ( 12و.)96
وفي طرابلس ،فاز سبورتينغ على االجتماعي  ،2-3حيث ّ
سجل للفائز علي
عباس ( 10و ،)46وعمر مشالوي ( .)91أما هدفا االجتماعي ،فسجلهما
جوزف انساه في الدقيقة د  21وعمر الحسني في الدقيقة .36
بقاعًا ،خسر فريق الراسينغ أمام مضيفه النهضة بر الياس  ،2-1حيث
ّ
سجل للفائز علي الهادي حمود ( 32و )60وللخاسر باباتوندي في
الدقيقة .75
وكانت املرحلة األولى قد افتتحت الجمعة ،فتعادل البقاع مع املبرة ،2-2
وفاز األهلي صيدا على األهلي النبطية  ،1-3والحكمة على األنصار حوارة
.2-3

ال ـغ ــازي ــة  ،1-3وشـ ـب ــاب الـ ـب ــرج حقق
فوزًا تاريخيًا على مضيفه التضامن
ّ
صــور .وتكمن تاريخية الفوز في أن
األول ممثل البرج الثاني في بطولة
الــدرجــة األولـ ــى ،وه ــو فــي اول ظهور
ل ــه ف ــي دوري األض ـ ـ ــواء .وب ــن ال ـفــوز
التاريخي والـفــوز األكـبــر ،كــان البرج
ي ـح ـقــق االنـ ـتـ ـص ــار ال ـغ ــال ــي م ــن قـلــب
زغرتا ،بفوزه على فريقه السالم ،0-1
وأيـ ـض ــا ه ــو الـ ـف ــوز األول ل ـل ـبــرج في
الــدرجــة األول ــى بعد سـنــوات طويلة،
حيث صعد كبطل للدرجة الثانية مع
نهاية املوسم.
الجولة األولــى من الــدوري اللبناني،
لو كانت ناقصة ،ألعطت فكرة بسيطة
وأولية عن واقع بعض الفرق .صحيح
ّ
أن م ــن امل ـب ـكــر ال ـح ـكــم ع ـلــى مـسـتــوى
الفرق من األسبوع األول ،وخصوصًا
الخاسرة ،كالتضامن صور والسالم
زغرتا والشباب الغازية .لكن ال شك
ف ــي أن ف ــري ــق ش ـب ــاب ال ـس ــاح ــل ظهر
بصورة جميلة جدًا في جونية .كذلك
األم ـ ــر بــالـنـسـبــة إلـ ــى غــري ـمــه ال ـل ــدود
فــريــق ال ـب ــرج ،ال ــذي نـجــح فــي ان ـتــزاع
ف ــوز م ــن ال ـس ــام الـعـنـيــد عـلــى أرض ــه
وق ـ ـ ــدم م ـج ـم ــوع ــة الع ـ ـبـ ــن ،بـعـضـهــم
م ـع ــروف ك ــ«م ـخ ـضــرم» ال ــدف ــاع ولـيــد
إسماعيل والـبــرازيـلــي تياغو أم ــارال
والـجـنــدي املـجـهــول فــي خــط الــوســط
حسني إبراهيم «الساعوق».
ّ
شـبــاب الـســاحــل أك ــد أن إحـ ــرازه لقب
كأس النخبة على حساب األنصار لم
يكن صدفة بتاتًا« .أزرق الضاحية»
ق ـ ـ ّـدم مـ ـب ــاراة ك ـب ـي ــرة ،وك ـ ــان بــإمـكــانــه
الـ ـخ ــروج بـنـتـيـجــة م ـضــاع ـفــة .معظم
الع ـب ـيــه إذا ل ــم ي ـكــن جـمـيـعـهــم كــانــوا
نجومًا ،من الحارس علي ضاهر إلى
عباس عطوي ومحمد حمود وحسن
كــورانــي ،وعـلــى رأسـهــم نجم املـبــاراة

ّ
تصدر فريق شباب
الساحل ترتيب األسبوع
األول بعد فوزه الكبير
على الشباب الغازية

السنغالي داوودا ديمبيه الذي صنع
الهدفني األول والثالث ،وغيرهم .أثلج
الع ـبــو «ال ـن ـخ ـبــة» ق ـلــوب جـمـهــورهــم،
وأك ــدوا أن فريق نسخة فريق شباب
الساحل هذا املوسم ستكون مختلفة
ك ـل ـيــا ع ــن ج ـم ـيــع املـ ــواسـ ــم ال ـســاب ـقــة.
ن ـجــح امل ــدي ــر ال ـف ـنــي م ـح ـمــود حـمــود
فــي االن ـت ـقــال بــالـفــريــق مــن مـكــان إلــى
آخ ـ ــر .ق ـ ـ ّـدم ف ــري ـق ــا ه ـج ــوم ـي ــا مـمـتـعــا
ً
صانعًا للفرص ،ومسجال لألهداف،
ف ـكــان ع ـبــاس ع ـطــوي أول املسجلني
في الدقيقة  ،16قبل أن ًيسجل العب
الـغــازيــة رام ــي فقيه خـطــأ فــي مــرمــاه
في الدقيقة  .23وفــي الشوط الثاني،
وتحديدًا في الدقيقة ّ ،50
سجل حسن
ً
كوراني هدفًا جميال.
الشباب الغازية ،من جهته ،لم يظهر
بـصــورة جـيــدة .بــدا الـفــارق الفني مع
الـســاحـلـيــن كـبـيـرًا ،وه ــو مــا عكسته
النتجية والفرص الضائعة لصاحب
األرض ،لكن الفريق نجح في تسجيل
هدف حفظ ماء الوجه من ركلة جزاء
في الدقيقة  90عبر كريم منصور.
ف ــي زغ ــرت ــا ك ــان ال ـب ــرج ي ـعــود بـثــاث
نقاط غالية بعد فــوزه بهدف وحيد

سجله العبه تياغو أمارال في الدقيقة
 .19هدف نجح الضيوف في املحافظة
ع ـل ـيــه ف ــي الـ ـش ــوط الـ ـث ــان ــي ،ب ـع ــد أن
انـ ـتـ ـف ــض الـ ــزغـ ــرتـ ــاويـ ــون وحـ ــاولـ ــوا
ت ـعــديــل ال ـن ـت ـي ـجــة دون أن يـنـجـحــوا
فـ ــي ذل ـ ـ ــك ،ل ـك ــن ن ـج ـح ــوا فـ ــي ط ـمــأنــة
جمهورهم إلــى أن الفريق قــادر على
التعويض إذا ما كانت صورته التي
قدمها في الشوط الثاني حاضرة في
املباريات املقبلة.
يـ ــوم ال ـس ـب ــت ف ــي صـ ـ ــور ،كـ ــان ش ـبــاب
الـبــرج يعود بــأول فــوز لــه فــي الدرجة
األولـ ـ ـ ـ ــى .ن ـج ــح الـ ـب ــرجـ ـي ــون فـ ــي قـلــب
النتيجة بـعــد الـتــأخــر بـهــدف الغاني
كوفي يبواه في الدقيقة  .13لكن نجم
ش ـبــاب ال ـبــرج والعـبـهــم الـجــديــد علي
ب ــزي ك ــان ح ــاض ـرًا ب ـقــوة ف ــي امل ـب ــاراة.
ف ـه ــو ص ـن ــع ال ـ ـهـ ــدف األول لـكــري ـســت
ّ
وسجل
ريمي لورنيون في الدقيقة ،25
رك ـلــة ال ـج ــزاء ال ـتــي احـتـسـبـهــا الـحـكــم
ماهر العلي بعد ملسة يد على كوفي،
فترجمها ًبزي هدف الفوز التاريخي.
لكن حقيقة ،لم تكن النتيجة عادلة مع
صاحب األرض الذي استحق التعادل
على أقــل تقدير بعد كـ ّـم الفرص التي
أه ـ ــدره ـ ــا الع ـ ـبـ ــوه ن ـت ـي ـج ــة الـ ـتـ ـس ـ ّـرع
والسعي لخطف الهدف .فلم ينجحوا
فــي تعديل النتيجة ليخرج جمهور
التضامن خائبًا في أول مباراة لفريقه
على ملعبه ،وقبل مباراته الكبيرة مع
النجمة في األسبوع املقبل.
ً
يوم السبت ،أيضًا ،شهد تعادال سلبيًا
بــن الـصـفــاء وضـيـفــه اإلخـ ــاء األهـلــي
ع ــال ـي ــه ع ـل ــى م ـل ـعــب ج ــون ـي ــه .ت ـع ــادل
عادل رغم األفضلية الطفيفة للصفاء.
ظهر الفريقان بصورة مقبولة في أول
مـبــاراة لهما فــي ال ــدوري ،التي كانت
صعبة على الـطــرفــن ،فـكــان التعادل
سيد املوقف وخرج كل فريق بنقطة.
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غادرت بعثة النادي الرياضي لكرة السلة
إلى العاصمة التايالندية بانكوك للمشاركة
وترأس
في بطولة أندية آسيا لكرة السلةّ .
البعثة أمني السر تمام جارودي ،وتألفت
من مدير الفريق أحمد شاكر ،واملدير
الفني أحمد الفران ومساعده مايكل
ماتسنديتيس ،ومدرب اللياقة البدنية طوني
واملعالج الفيزيائي بشير الياس،
أبو عتمةٍّ ،
إلى جانب كل من عبد لله حجازي إداريًا،
كايتانتزيديس شاراملبوس إحصائيًا وعالء
الدين غشام لوجستيًا.
ومن الالعبني جان عبد النور وأمير سعود
ووائل عرقجي واكيني ايبكوي وويلي وارن
وباسل بوجي وميغيل مارتينيز وبالل
طبارة وجيرار حديديان وهشام الحلو.
ويلعب الرياضي أولى مبارياته أمام
هيونداي موبيس الكوري الجنوبي يوم غد
الثالثاء والثانية األربعاء مع الفارك طوكيو
الياباني والثالثة الخميس غواندونغ الصيني.
وتحدثت مصادر سلوية عن أن إدارة نادي
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أفقيا

 -1ممثل أميركي شهير كان زوج عارضة األزياء املشهورة سيندي كراوفورد – -2
خالف شهيق – جزيرة يونانية –  -3مدينة عراقية – فاخر وعاظم وباهى بنفسه
–  -4مدينة قديمة في اليونان شهدت إنكسار القائد الروماني أنطونيوس عشيق
كليوباترا –  -5قياس مستعمل في مساحة الطول – ولد ذكر – من األمــراض – -6
دولة في أميركا الجنوبية على األطلسي – بوصة –  -7واحد باألجنبية – سياسي
إنكليزي أصــدر وع ـدًا بإنشاء وطــن قومي يـهــودي فــي فلسطني –  -8مــن األطعمة
اإليطالية – عكسها أمتطي الحصان –  -9عملة آسيوية – دولــة عظمى –  -10من
أعضاء الجسم ُيعتبر مصفاة الدم – ما تستر به املرأة وجهها

عموديًا

 -1إعالمية وممثلة ومغنية لبنانية –  -2يهرب من املعتقل – إثنان باألجنبية – أقفز
ّ
بالتبني إشتهر بحكمته السياسية
–  -3أمبراطور رومــانــي خلف أغسطس أبــاه
وتنظيمه اإلداري –  -4مساهم أســاســي فــي شركة – مصرف لبناني أصبح أكبر
ـروف بقيت مثيرة
مـصــرف فــي خضم سـنــوات قليلة قبل أن يشهر إفــاســه فـ
ـي ظ ـ ّ
ُ
ف ورق – خراب – -7
للجدل الى اآلن –  -5مقول أو في الفم – في الطليعة –  -6ضع ُ
يفهم –  -8وحدة تستعمل في قياس
ماركة قداحات شهيرة – شخص من اإلشارة ّ
الوزن – ما يخطر في الرأس من املعاني –  -9يشق األرض – هر –  -10كتاب شهير
في فلسفة الشريعة ملونتسكيو

أفقيا

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

1

 -1صخرة طانيوس –  -2و و و – ريف – بل – ّ -3فر – ازمير –  -4يشطران – كيا –  -5إيران – من –
خيال –  -8رايت – قل – لب – ّ -9
ّ -6لد – فلك –  -7و ب ك ا ر – ّ
يشت – أليسار –  -10نانسي عجرم

عموديًا
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مشاهير 3262

حلول الشبكة السابقة

 -1صوفيا لورين –  -2خورشيد باشا –  -3رو – ّ
طر – كينت –  -4ارارات –  -5طرزان – أي –
 -6ايمن – قلع –  -7نفي – الخليج –  -8رك – كي – سر –  -9وب – يم – آالم –  -10سلطان البر

حل الشبكة 3261

شروط اللعبة

غادرت بعثة نادي العهد بطل لبنان نحو
األردن أمس األحد لخوض مباراة ذهاب
نهائي منطقة غرب آسيا في كأس االتحاد
اآلسيوي لكرة القدم مع نادي الجزيرة
األردني ،والتي ستجري عند الساعة
السابعة من مساء يوم غد الثالثاء (24
أيلول الجاري) في ستاد عمان الدولي.
ّ
املتوجهة إلى األردن من:
وتتألف بعثة الفريق
يوسف يونس (عضو مجلس اإلدارة رئيسًا

الرياضي يبدأ مشواره
اآلسيوي غدًا

1

6

العهد يواجه الجزيرة
في ذهاب غرب آسيا

للبعثة) ،محمد شري (مديرًا للفريق)،
ّ
باسم مرمر (مديرًا فن ّيًا) ،إياد عبدالكريم
ّ
ّ
(مدربًا) ،دانيال خمينيث (مديرًا تقنيًا)،
(مدربًا ّ
خليل كركي ّ
لحراس املرمى) ،حسني
ً
عالء الدين (طبيبًا) ،حسني عياش (مسؤوال
للتجهيزات).
والالعبني :مهدي خليل ،محمد حمود ،هادي
خليل ،أحمد الصالح ،نور منصور ،خليل
خميس ،حسني زين ،حسني دقيق ،علي
حديد ،هيثم فاعور ،عيسى يعقوبو ،حسني
منذر ،أحمد زريق ،طارق العلي ،ربيع عطايا،
أحمد عكايشي ،محمد حيدر ،وليد شور،
حسن سرور ،محمد املصري.
ويأمل العهد بتحقيق نتيجة إيجابية في
األردن قبل مباراة العودة في بيروت بداية
الشهر املقبل .ويمتلك بطل لبنان حظوظًا
كبيرة للفوز ببطولة غرب آسيا ،وبعدها
تحقيق اللقب اآلسيوي األغلى.

استراحة
كلمات متقاطعة 3 2 6 2

11

إعداد
نعوم
مسعود
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4

5

6

7

8

9

10

11

سيدة أعمال سعودية ثرية بــرزت في عالم املــال واألعـمــال وهــي أول إمــرأة
سعودية يتم انتخابها كعضو مجلس إدارة في البنك السعودي الهولندي.
نالت أوسمة وجوائز عدة
 = 11+5+3+2+1عاصمتها بيروت ■  = 6+9+8+7هــواء منعش ■ 4+1+10
= حرف جر

حل الشبكة الماضية :هرمان رورشاخ

املريميني ـ الشانفيل رفضت إعارة الالعبني
علي حيدر ودانيال فارس للنادي الرياضي
ليشاركا معه في بطولة آسيا في تايالند.
وقالت املصادر إن النادي املتني متخوف من
تعرض أي من العبيه لإلصابة قبل انطالق
بطولة الدوري املحلي.
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ٌ
إسرائيل :مجتمع بجعبة وسالح

«انتفاضة األقصى» أولى الحروب الجديدة
ضياء علي *
«هناك حاجة لشعب يريد القتال ،وحتى يكون
راغبًا في القتال يجب أن يكون شعبًا ،ونحن لسنا
شعبًا»  -دافيد بن غوريون ()1
ت ـح ــاول ه ــذه امل ـقــالــة تـسـلـيــط ال ـض ــوء على
االنتفاضة الفلسطينية الثانية (انتفاضة
األق ـصــى) بــاعـتـبــارهــا أح ــد ن ـمــاذج «ح ــروب
إسرائيل الجديدة» ،من خالل االستناد إلى
كتاب «حــروب إسرائيل الجديدة» للباحث
اإلس ــرائ ـي ـل ــي أوري ب ــن أل ـي ـع ــازر ( )2ال ــذي
َّ
يـنـصـ ّـب جـهــده فــي ه ــذا املــؤلــف عـلــى تقييم
أداء ثــاثــي الـسـيــاســة والـجـيــش واملجتمع
فـ ــي ال ـت ـع ــام ــل مـ ــع االنـ ـتـ ـف ــاض ــة ،مـ ــن خ ــال
تفسير ســوسـيــولــوجــي – تــاريـخــي ،والـتــي
تـعـتـبــر حـقـبــة مـهـمــة وح ـســاســة ف ــي تــاريــخ
صــراعـنــا مــع ال ـعــدو اإلســرائـيـلــي ،لـكــن هــذه
املــرة من داخــل مجتمع الـعــدو .كما يتناول
ظــاهــرة جــديــدة وهــي «ال ـحــروب الـجــديــدة»،
معتبرًا «انتفاضة األقصى» األرضية التي
ان ـب ـث ـقــت ع ـن ـهــا وتـ ــم الـتـخـطـيــط بـمــوجـبـهــا
للحرب الجديدة ،وبــدت تمظهراتها بشكل
أوضح الحقًا في العدوان على لبنان 2006
والعدوان على غزة .2008
*مــاحـظــة مـهـمــة :بــال ـضــرورة أن يبقى في
ّ
بالنا أنـنــا نناقش كتابًا إسرائيليًا ملؤلف
إســرائ ـي ـلــي ،ي ـطــرح وج ـهــة ن ـظــر ن ـقــديــة من
املجتمع اإلسرائيلي نفسه وباتجاهه.

في تعريف الحروب الجديدة
كان الباحث اإلسرائيلي مارتن فان كريفليد
م ــن أوائ ـ ـ ــل ال ــذي ــن ان ـش ـغ ـل ــوا ف ــي ب ـح ــث ه ــذه
املسألة )1991 ,Van Creveld( ،وزميله الباحث
ال ـك ـنــدي ك ــال ــوي هــولـسـتــي (،)1996 ,Holsti
والـلــذان اعتبرا أن عصر الحروب بني الــدول،
«ال ـح ــروب ال ـكــاوزف ـي ـتــزيــة» ،قــد ان ـت ـهــى ،وأن
حقبة جديدة قد بــدأت ،تتسم فيها الحروب
ب ـم ـح ــاول ــة ل ـت ـقــديــم إجـ ــابـ ــة ،ب ــواس ـط ــة عـنــف
ّ
مـنــظــم ،ح ــول طــابــع املجتمعات ولـيــس حــول
ً
مـكــانــة ال ـح ــرب ،ال ـتــي ارتـ ــدت أش ـك ــاال عــديــدة،
تـظـهــر تـحــت مـسـمـيــات مختلفة« :ح ــروب ما
بـعــد ال ـحــداثــة»« ،ح ــروب مــن ال ـنــوع الـثــالــث»،
«حـ ـ ــروب وه ـم ـي ــة»« ،حـ ـ ــروب ت ـك ـنــولــوج ـيــة»،
«حروب هجينة» ،وغيرها .وتنقسم األدبيات
االكــادي ـم ـيــة ال ـتــي تـنــاولــت مـفـهــوم «ال ـحــروب
ال ـج ــدي ــدة» م ــن نــاحـيــة تحليلية إل ــى فئتني،
األولـ ــى مــرتـبـطــة بــالـتـطــورات التكنولوجية.
ففي صلب االستراتيجيات العسكرية تقف
حــالـيــا تـقـنـيــات امل ـع ـلــومــات ،حـيــث إن ال ـثــورة
تتجلى فــي ال ـقــوة الـعـسـكــريــة ،الـتــي تتجسد
ب ـص ــورة عــامــة ف ــي ال ـح ــروب غـيــر املـتـنــاظــرة،
بــاتــت أق ــل ارت ـبــاطــا بـحـجــم ال ـق ــوات وروح ـهــا
القتالية ،ولكن هــي مرتبطة أكثر باملستوى
التكنولوجي لألسلحة املــوجــودة فــي حــوزة
الـقــوات وبــالـقــدرة التدميرية لـهــذه األسلحة.
واملثال على هذا النوع من الحرب ،هو الحرب
ّ
يتكبد فيها التحالف
في كوسوفو ،التي لم
األميركي املنتصر أي خسارة.
أم ــا الـفـئــة الـثــانـيــة مــن «ال ـح ــروب ال ـجــديــدة»،
ّ
ف ـت ــركــز أك ـث ــر ع ـلــى ال ـت ـغ ـي ـيــرات االجـتـمــاعـيــة
والسياسية التي طرأت في الساحة العاملية،
وأحدثت تغييرًا في طابع الحرب .وللحروب
الجديدة بحسب بن أليعازر سمات ومميزات
كثيرة.
ً
أوال ،لــم يعد الحديث يــدور اآلن على حــروب
ب ــن دول ،وق ـط ـعــا ل ـيــس ب ــن ال ـ ــدول ال ـقــويــة،
بــل عــن ح ــروب أهـلـيــة ،أو ح ــروب لـهــا سمات
وخ ـص ــائ ــص الـ ـح ــروب األه ـل ـي ــة ،ح ـ ــروب بني
طــوائــف وبــن دول وكـيــانــات «غـيــر دولـتـيــة»،
والحروب من هذا النوع كما يقول بن اليعازر
لـيـســت ح ــروب ــا ب ــن ج ـي ــوش م ـه ـن ـيــة ،أو بني
جيوش نظامية تابعة لــدول ،على الرغم من
أن مثل هذه الجيوش يمكن أن تكون ضالعة
فيها .وتـشــارك فــي هــذه الـحــروب – وأقـلــه في
أحــد األط ــراف املتحاربني – قــوى جــديــدة ،من
قـبـيــل ج ـيــوش خ ــاص ــة ،مـيـلـيـشـيــات ،وح ــدات
عسكرية تعمل بإدارة ذاتية ،مجموعات شبه
عـسـكــريــة ،ج ـيــوش إقـلـيـمـيــة ،ج ـيــوش قبلية،
حركات وطنية ،منظمات سرية ،مقاتلو حرب

عصابات ،جنود مرتزقة ،عصابات ،منظمات
إرهــابـيــة وإجــرامـيــة ،أم ــراء حــرب ومــا شــابــه...
هـنــاك عــامــة فــارقــة أخ ــرى فــي هــذا الـنــوع من
الحروب ،وهي انعدام التناظر في القوة بني
األطراف املتحاربني ،وبالتحديد عندما يدور
ال ـحــديــث ع ــن مــواج ـهــة ب ــن دول وك ـي ــان غير
دول ـتــي ،كــذلــك تتميز ه ــذه ال ـحــروب بكونها
لم تعد تجري في ساحة قتال محددة يمكن
ملـعــركــة واحـ ــدة فـيـهــا أن تـتـحــول إل ــى معركة
حــاسـمــة تـقــرر مصير ال ـحــرب ،كـمــا حــدث في
ستالينغراد أو الجوالن السوري عام .1973
كذلك فــإن أه ــداف الـحــروب الـجــديــدة ال تكون
دائ ـمــا واض ـحــة وم ـحــددة فــي صيغة رسمية
كأهداف الحروب القديمة ،وفي هذه الحروب
يغيب في كثير من األحيان إعالن الحرب ،كما
أن نهايتها ال تكون حاسمة أو قاطعة ،وتتسم
«ال ـحــروب الـجــديــدة» أيـضــا بالعنف الجامح
املــوجــه ضــد املــدن ـيــن ،والـ ــذي يـصــل فــي غير
ً
مرة ّ
حد اإلبادة الجماعية ،وهنا أختلف قليال
مع الكاتب ،فالحروب التقليدية أيضًا شهدت
استهدافًا وعنفًا قويًا واب ــادة جماعية بحق
املــدنـيــن ،كــذلــك تغيير التكتيكات القتالية،
إذ أص ـبــح امل ـك ـ ّـون الــرئـيـســي فـيـهــا ه ــو حــرب
العصابات و«اإلره ــاب» املصحوب بعناصر
مباغتة الخصم.
يـعـتـقــد ب ــن أل ـي ـعــازر أن ه ــذه ال ـح ــروب تتسم
بتوسيع رقعة املواجهة في محاولة لجعلها
ت ــدور ف ــي أك ـثــر م ــن م ـكــان واالس ـت ـم ــرار فيها
لفترة طويلة ،وال سيما حني تتحول الرغبة
ف ــي إل ـح ــاق األذى بــالـخـصــم م ــن وسـيـلــة إلــى
ّ
ه ــدف ،وي ــرى بــن الـيـعــازر أن ــه قــد ول ــى الــزمــن
الذي كانت فيه الحروب تنتهي في ستة أيام
(ح ــرب حــزيــران  )1967أو فــي ثــاثــة أسابيع
(حـ ـ ــرب ت ـش ــري ــن األول  ،)1973وأن ح ــروب
العصر الحديث كانت طويلة صحيح ،لكنها
حني انتهت ،كانت نهايتها واضحة ومؤكدة.
ي ـ ـسـ ـ ّـوق ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن امل ـ ــؤرخ ـ ــن وال ـب ــاح ـث ــن
فــي إســرائ ـيــل أن «انـتـفــاضــة األق ـص ــى» بــدأت
بمظاهرات من جانب الفلسطينيني ،وتحولت
إلى حرب جديدة ،وأن أحد أسباب ذلك يكمن
فــي تــوطــد نـظــام بـنـيــوي فــي إســرائـيــل أعطى
الـشــرعـيــة للحل الـعـسـكــري ملـشــاكــل سياسية
(بن أليعازر  )50 ،2016وان االنتفاضة الثانية
ك ـح ــدث جـ ــاء م ــن خـ ــال ال ـتــرت ـيــب أو الـنـظــام
امل ــؤس ـس ــي ال ـ ــذي ت ـش ـكــل ف ــي إس ــرائـ ـي ــل ،وقــد
تحول هــذا النظام البنيوي إلــى نظام سائد
فــي خـضــم ص ــراع ضــد ال ـبــديــل امل ــدن ــي ،الــذي
كانت «فرصته ذهبية» في أوائل التسعينيات
مع توقيع اتفاقيات أوسلو .هذا النظام الذي
سـ ــاد وت ــوط ــد ،بـ ّصـبـغــة ع ـس ـكــريــة – دي ـن ـيــة،
حملت لواءه وتبنته فئات مختلفة ،وال سيما
املستوطنون ومؤيدوهم (بــن أليعازر ،2016
.)47
وقد دار جدل كبير حول نظرية صرف االنتباه
بــواسـطــة الـحــرب الـتــي يستخدمها باحثون
م ـخ ـت ـل ـف ــون فـ ــي ت ـف ـس ـيــر ال ـ ـح ـ ــروب ،أب ــرزه ــم
الباحث جــاك ليفي ( ،)J.Levyالــذي يـقــول إن
استخدام القوة والعنف املنظم تجاه الخارج،
ال ي ـن ـب ــع بـ ــال ـ ـضـ ــرورة مـ ــن ت ـه ــدي ــد خ ــارج ــي
حقيقي ،بل ينبع مرارًا من أسباب داخلية :من
رغبة واعية لدى القيادة في شن الحرب ،بغية
صرف انتباه الجمهور عن مشاكل داخلية ،أو
من أجل التقليل من أهمية تناقضات داخلية.
فزعماء الدولة يدركون تأثير النزاع الخارجي
على التكاتف الداخلي ،ولذلك نجدهم أحيانًا
ّ
متعم ّد ،من
يفتعلون مثل هــذا الـنــزاع بشكل
خالل الدعاية والتحريض اللذين يضخمان
خطر «الـعــدو الـخــارجــي» ،وبالتالي الحاجة
إلى «التكاتف ضده» (بن أليعازر .)49 ،2016
يتعزز هذا النمط من صرف االنتباه بواسطة
ال ـح ــرب ،فــي الـ ــدول الــديـمـقــراطـيــة أك ـثــر منها
فــي الـ ــدول ذات األنـظـمــة الـشـمــولـيــة ،بحسب
ال ـبــاحــث كــريـسـتـفــر جـيـلـبــي ()1997 ,Gelpi
وال ـس ـبــب ف ــي ذل ــك ه ــو أن ال ـح ـكــام ف ــي ال ــدول
الديمقراطية مرتبطون أكثر بإرادة الجماهير
كلها أو جزء منها (بن أليعازر  .)50 ،2016إال
أن نظرية صرف االنتباه املنتشرة لدى علماء
السياسة والـبــاحـثــن فــي الـعــاقــات الــدولـيــة،
وبحسب بن أليعازر ،تختزل فهم الحرب في
مـجــرد أالع ـيــب وم ـن ــاورات تـمــارسـهــا النخب

املختلفة ،لكنه يرى أن هذا التفسير أضيق من
أن ّ
يفسر الـحــرب ،لذلك يتوسع أكثر ويدعي
أن استراتيجيا صرف االنتباه امللموسة التي
استخدمتها الزعامة السياسية في إسرائيل
ن ـج ـحــت ألن ـه ــا جـ ــرت ع ـلــى أرضـ ـي ــة خـصـبــة،
وه ــي أن ال ـس ـيــاســة كــان ــت م ـح ــددة بــواسـطــة
ً
الثقافة ،ويــوضــح قــائــا« :إن انـشــاء وتوطيد
الـبـنـيــة املــؤس ـســات ـيــة ال ـت ــي أع ـط ــت الـشــرعـيــة
للحلول الحربية ،هو الــذي ّأدى – عند فشل
م ـح ــادث ــات ك ــام ــب دي ـف ـيــد ف ــي ت ـم ــوز – 2000
إلــى نجاح استراتيجيا صــرف االنتباه التي
اتبعتها الــزعــامــة اإلسرائيلية والـتــي حولت
االضطرابات التي أثارها الفلسطينيون إلى
حــرب جــديــدة ،وبــذلــك حرفت الـنــزاع الداخلي
اإلسرائيلي نحو الخارج».

«انتفاضة األقصى» البدايات واالنفجار

صـحـيــح أن ال ـصــاعــق الــرئـيـســي ف ــي ّ
تفجر
االنتفاضة الثانية كان زيارة أرئيل شارون
للحرم القدسي الشريف يوم  28أيلول ،2000
واس ـت ـف ــزازه ملـشــاعــر ال ـعــرب واملـسـلـمــن في
أماكن وجودهم ،إال أن املوضوع ال يتوقف
عند لحظة الحدث ذاته ،بل يجب النظر إلى
األسباب الكامنة والخلفيات التي أسهمت
ف ــي االنـ ـفـ ـج ــار ،ف ــال ـع ــوام ــل ك ـث ـي ــرة ،الــذات ـيــة
واملوضوعية منها.
أظـهــرت الـقـيــادة الفلسطينية ،وبالتحديد
ً
املـتـحـمـســة ل ـل ـس ــام ،تـ ـف ــاؤال ب ــات ـف ــاق إع ــان
املـ ـ ـب ـ ــادئ «أوس ـ ـ ـلـ ـ ــو» الـ ـ ـ ــذي كـ ـ ــان م ـض ـمــونــه
األســاســي اعـتــراف «منظمة التحرير» بحق
اليهود في إقامة وطن قومي لهم في فلسطني

ال ـت ــاري ـخ ـي ــة ف ــي م ـق ــاب ــل اع ـ ـتـ ــراف إس ــرائ ـي ــل
بــ«مـنـظـمــة ال ـت ـحــريــر الـفـلـسـطـيـنـيــة» املـمـثــل
ال ـش ــرع ــي وال ــوح ـي ــد لـلـشـعــب الـفـلـسـطـيـنــي،
ً
وبناء عليه عادت قيادة املنظمة إلى األرض
املحتلة على أســاس وجــود مرحلة انتقالية
مــدتـهــا خـمــس س ـنــوات مــن تــوقـيــع االت ـفــاق،
وبـ ـع ــده ــا يـ ـت ــم اإلعـ ـ ـ ـ ــان ع ـ ــن ق ـ ـيـ ــام الـ ــدولـ ــة
الفلسطينية على حــدود الرابع من حزيران
 ،1967لكن اإلش ــارة األول ــى التي لــم تفهمها
قيادة «منظمة التحرير» جيدًا كانت مشاركة
الجيش في مجزرة الحرم االبراهيمي التي
ن ـف ــذه ــا امل ـس ـت ــوط ــن بـ ـ ـ ــاروخ غ ــول ــدش ـت ــاي ــن،
وإط ـ ـ ــاق الـ ـن ــار ع ـل ــى امل ـص ـل ــن ،واس ـت ـك ـمــال
املجزرة عنه بعد أن قتله املصلني املدافعني
ّ
عن أنفسهم .أمــا اإلشــارة الثانية التي هزت
املـجـتـمــع اإلســرائ ـي ـل ــي ف ـهــي اغ ـت ـيــال رئـيــس
ال ـح ـكــومــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة وص ــاح ــب االت ـف ــاق
اسحق رابــن ،يومها أطلق قاتله أول عبارة
فور إلقاء القبض عليه في تظاهرة التأييد
ً
للحكومة في وسط تل أبيب قائال« :انظروا
هنا الــى الساحة ،نصفهم هنا مــن الـعــرب»،
مــع أن راب ــن لــم يـكــن ليعطي الفلسطينيني
أكثر مما حصلوا عليه عند توقيع االتفاق،
إال أن املراهنني على السالم في ظل االحتالل
اعتقدوا أن بإمكانهم الحصول على شيء.
ت ــراج ــع هـ ــذا ال ـت ـف ــاؤل ب ـعــد م ـج ــيء حـكــومــة
نتنياهو عــام  ،)3( 1996ومــا صاحبها من
عــراقـيــل وضعها أم ــام الـقـيــادة الفلسطينية
فــي مـفــاوضــات «واي ريـفـيــر» ( ،)4فلم تنفذ
إسرائيل في سنوات توليه رئاسة الحكومة
املــراحــل الـثــاث مــن إع ــادة االنـتـشــار الثانية

ُ
التي اتفق عليها ،إذ لم تنسحب من املناطق
ّ
الـتــي ك ــان يـتـعــن عليها تسليمها للسلطة
الفلسطينية ،فـقــط الـتــزمــت بتنفيذ إطــاق
سـ ـ ــراح أسـ ـ ــرى فـلـسـطـيـنـيــن ض ـم ــن ش ــروط
كان التفكير في أن عودة حزب
محددة ،لهذا ّ
الـعـمــل الـ ــذي وقـ ــع االت ـف ــاق ه ــو ب ــارق ــة األم ــل
الـتــي مــن املمكن االسـتـنــاد إليها الستكمال
تـســويــة قـضــايــا ال ـحــل الـنـهــائــي ( )5وإع ــان
قـيــام الــدولــة الفلسطينية فــي أي ـلــول .1999
لهذا كان مجيء بــاراك إلى رئاسة الحكومة
اإلســرائ ـي ـل ـيــة م ــوض ــع تــرح ـيــب م ــن ال ـق ـيــادة
الفلسطينية ،إال أن املتفائلني بمجيئه ،وفي
واحـ ــد م ــن إخ ـفــاقــات ـهــم ،ل ــم يـلـتـفـتــوا إل ــى أن
باراك ّ
صوت ضد اتفاق «أوسلو» حينما كان
وزيرًا للداخلية في حكومة رابني ،في الوقت
الذي كانت فيه الثقة باالتفاق عالية (تماري
 .)9 ،2001فعندما وصل الى رئاسة الحكومة
رفــض التوقيع على تنفيذ املــرحـلــة الثالثة
من االنسحاب ،وهذا ما معناه أنه كان يجب
على السلطة التفاوض على قضايا الوضع
النهائي وهي ال تسيطر على أكثر من %60
من األراض ــي التي شملها االتـفــاق ،وهــذا ما
رفضته القيادة الفلسطينية رفضًا قاطعًا،
وتشبثت بكل قوتها بالخطوط الفلسطينية
الحمراء بشأن الوضع النهائي.
ّ
شكلت «أوسـلــو» في ذاتها الخلفية األعمق
«النـتـفــاضــة األق ـص ــى» (ت ـم ــاري ،)10 ،2001
فقد عاش الفلسطينيون في الضفة الغربية
وقطاع غــزة تجربة إف ــرازات أوسلو في ذلك
ال ــوق ــت ،أي املــرحـلــة االنـتـقــالـيــة ال ـتــي أف ــرزت
وض ـعــا وظ ــروف ــا ل ــم تحتملها األك ـثــريــة في
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ال ـض ـفــة والـ ـقـ ـط ــاع ،م ــع أن م ــن امل ـف ـت ــرض أن
يكون عكس ذلك ،فـ«السالم الحقيقي» عادة
م ــا ي ــذه ــب ن ـح ــو ال ـت ـغ ـي ـيــر اإليـ ـج ــاب ــي عـلــى
ال ـطــرفــن ،إال أن ــه وف ــي الـحــالــة الفلسطينية
تعزز الفصل بني الضفة الغربية وقطاع غزة،
وبقيت الحركة بني املنطقتني مقيدة بشكل
شـبــه ت ــام ،باستثناء ع ــدد قليل مــن النخبة
ال ـس ـيــاس ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة وكـ ـب ــار ال ـت ـج ــار.
وه ــذا مــا يوضحه سليم تـمــاري فــي مقالته
حول االنتفاضة بعنوان انتفاضة األقصى:
الخلفية والتشخيص ،حيث إنــه وفــي حني
ك ــان لنحو  100أل ــف عــامــل متنقل (أق ــل من
 %5من السكان) الحصول على أذون للعمل
في إسرائيل نفسها ،فإنهم (كباقي السكان)
ال يستطيعون الـحـصــول على أذون للسفر
إلــى مناطق أخــرى في األراضــي املحتلة .في
مقابل ذلــك كــان االقـتـصــاد اإلســرائـيـلــي يمر
بفترة نمو وتطور وازدهار إبان االنتفاضة،
وكان اإلنتاج القومي اإلسرائيلي يمر بفترة
نـمــو وتـطــور وازدهـ ــار ومـسـتــوى الـفــرد كــان
يتحسن بشكل مـطــرد (الـنـقـيــب ،)50 ،2003
أم ــا تــرتـيـبــات مــا يسمى "امل ـمــر اآلمـ ــن" 6فقد
ت ـبــن أن ـه ــا ن ـظ ــام ت ـص ــاري ــح (أذون الـسـفــر)
امل ـكــروه فــي قـنــاع جــديــد كما يصفه تـمــاري.
وف ــي داخ ــل مـنــاطــق الـضـفــة الـغــربـيــة وغ ــزة،
وبالتحديد داخــل الضفة ،فقد تم تجزئتها
إل ــى "مـ ـع ــازل" م ـتـفــرقــة بـعـضـهــا ع ــن بـعــض،
تشقها طرق التفافية إسرائيلية مخصصة
ل ـع ـبــور امل ـس ـتــوط ـنــن مـنـهــا ف ـق ــط ،ومـنــاطــق
تحت السيطرة األمنية اإلسرائيلية الكاملة
(مـ ـن ــاط ــق ج ) الـ ـت ــي هـ ــي مـ ـن ــاط ــق زراعـ ـي ــة

«السالم
الحقيقي» عادة
ما يذهب نحو
التغيير اإليجابي
على الطرفين،
إال أنه في الحالة
الفلسطينية
تعزز الفصل بين
الضفة الغربية
وقطاع غزة
بدأت االنتفاضة
في مراحلها
األولى تأخذ
زخمًا شعبيًا
كبيرًا يشبه إلى
حد ما بدايات
االنتفاضة
األولى 1987

(سيف دحلح
 -أ ف ب)

باألساس والتي تسارع االستيطان حولها
ملحاصرتها ،ولم تتوقف معاناة سكانها من
أطماع املستوطنني واعتداءاتهم على الشجر
والبشر ،وحتى (مناطق ب) تقريبًا عاشت
الظرف نفسه ،وال يستطيع من يسكن الضفة
ال ـغــرب ـيــة اإلف ـ ــات م ــن ال ـس ـي ـطــرة الـعـسـكــريــة
اإلسرائيلية إال في حال وجوده داخل مراكز
امل ــدن ،ه ــذا إذا أفـلــت مــن امل ـط ــاردة الساخنة
من قبل قوات الجيش اإلسرائيلية ووحداته
الـ ـخ ــاص ــة .وق ـ ــد اسـ ـتـ ـم ــرت ع ـم ـل ـيــة تــوس ـيــع
املستوطنات االستراتيجية وتطويق القدس
بمستوطنات محصنة وفصلها عــن باقي
أراضــي الضفة الغربية ومنع الفلسطينيني
ُ
من الدخول إليها إال من خالل تصاريح تمنح
لـفـئــة قـلـيـلــة م ــن ال ـس ـكــان .ك ــل ه ــذه ال ـظــروف
أف ـ ـ ــرزت وض ـع ــا س ـي ـئــا ُ
وم ـح ـ ِـب ـط ــا لــأك ـثــريــة
الفلسطينية التي تفاءلت بالسالم والهدوء،
إلــى أن جــاءت «انتفاضة األقـصــى» وبمزاج
جماهيري يريد التخلص من الوضع القائم،
فكانت زيــارة زعيم الليكود في حينه أرئيل
شارون إلى املسجد األقصى التي لم تستمر
نصف ســاعــة ،لكنها ّ
أجـجــت مشاعر العرب
وامل ـس ـل ـمــن سـ ـن ــوات ع ــدي ــدة دفـ ـع ــوا ثمنها
ش ـهـ ً
ـداء وأس ــرى وجــرحــى وإع ــاق ــات وبيوتًا
مـهــدومــة وأش ـج ــارًا مـقـتـلـعــة ،ومـسـتــوطـنــات
أك ـث ــر ال ـت ـه ـمــت م ــا ت ـب ـقــى م ــن األرض ،ه ــذه
املواجهة التي ّ
صدر بها االحتالل وجنراالته
أبشع ما لديهم من قــوة وعنف تجاه شعب
أعزل ال يملك إال إرادته وبعض السالح.

خطة «حقل األشواك» اإلسرائيلية
وعسكرة االنتفاضة
مارست اإلدارة االميركية ممثلة برئيسها
كلينتون ووزيرة خارجيته مادلني أولبرايت
ضغطها عـلــى السلطة الفلسطينية لعقد
ق ـم ــة ث ــاث ـي ــة ف ــي «ك ــام ــب ديـ ـفـ ـي ــد» ،وال ـت ــي
اش ـت ــرط فـيـهــا بـ ــاراك ع ــدم االلـ ـت ــزام بتنفيذ
االتفاقات املرحلية وال أي انسحاب جديد
وال إطالق سراح معتقلني وال تسليم لقرى
العيزرية وأبــو ديــس والسواحرة املجاورة
لـلـقــدس ،ونـجـحــت خـطــة ب ــاراك وك ــان لــه ما
أراد .واف ـ ــق ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي ع ـلــى عقد
القمة ً
بناء على أجندة باراك بعد أن وضعه
أم ــام اح ــد خ ـيــاريــن؛ إم ــا الـقـمــة الـعــربـيــة أو
انفجار عملية السالم وسفك الدماء (نوفل
 .)6 ،2001راهــن بــاراك على ضغط يمارسه
كـلـيـنـتــون ال ــذي سـيـطــرت عـلـيــه الــرغ ـبــة في
تحقيق نـصــر سـيــاســي فــي منطقة الـشــرق
األوسـ ـ ـ ــط ب ـع ــد مـ ـ ــرور ث ـم ــان ــي سـ ـن ــوات مــن
واليته ،على عرفات لتقديم تنازالت بشأن
القضيتني األعـقــد (الـقــدس والــاجـئــن) مع
أن مستشاريه نـصـحــوه بتأجيل الحديث
عــن هــاتــن الـقـضـيـتــن ألنـهـمــا قــد تنسفان
امل ـفــاوضــات ،لكنه أص ـ ّـر على مــوقـفــه ،وقبل
مـ ـغـ ــادرتـ ــه مـ ـط ــار تـ ــل أبـ ـي ــب أعـ ـط ــى بـ ـ ــاراك
تــوج ـي ـهــاتــه إل ــى أذرع األمـ ــن اإلســرائ ـي ـل ـيــة
بـ ــاس ـ ـت ـ ـك ـ ـمـ ــال االس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدادات امل ـ ـيـ ــدان ـ ـيـ ــة
ال ـض ــروري ــة لــوضــع خـطــة «ح ـقــل األشـ ــواك»
امل ـعـ ّـدة مسبقًا لقمع الفلسطينيني موضع
التنفيذ ،فــي حــال فشلت مـفــاوضــات القمة
الـثــاثـيــة (نــوفــل  .)6 ،2001الـخـطــة تقضي
بــإعــادة اح ـتــال أج ــزاء كـبـيــرة مــن األراض ــي
الـتــي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية
ف ــي وق ـت ـهــا ،وال ـت ــي نـفــذهــا أري ـئ ـيــل ش ــارون
في ما بعد ،خــال عملية أطلق عليها اسم
«الـســور الــواقــي» ( ،)7وبـنـ ً
ـاء على تعليمات
ب ــاراك «شــرعــت قـيــادة الجيش اإلسرائيلي
وأذرع األم ـ ـ ــن األخـ ـ ـ ــرى ب ـف ـح ــص وت ــدق ـي ــق
املعلومات املتوفرة لديها وتحديثها حول
ال ـقــدرات العسكرية واالقـتـصــاديــة للسلطة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة والـ ـفـ ـص ــائ ــل وال ـت ـن ـظ ـي ـمــات
الــوطـنـيــة واإلســام ـيــة ،وعـلــى رأس ـهــا حــزب
ال ـس ـل ـطــة «ت ـن ـظ ـيــم فـ ـت ــح» ،وف ـ ّـع ـل ــت أج ـه ــزة
االسـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــارات اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة ص ــات ـه ــا
ب ـع ـمــائ ـهــا مـ ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ،ال ـس ــري ــن
واملكشوفني ،وشاركتهم املهمة .واستعدت
القيادة العسكرية بأعداد محدودة من قوات
االحتياط ،وأعادت النظر في انتشار وحدات
الـشــرطــة وح ــرس ال ـحــدود ووحـ ــدات املـشــاة
امليكانيكية والدبابات املتمركزة في الضفة

وقـ ـط ــاع غ ـ ــزة .وات ـ ـخـ ــذت األج ـ ـهـ ــزة األم ـن ـيــة
املـسـتــوطـنــات األم ـن ـيــة والـسـيــاسـيــة مــواقــع
قتال أساسية للجيش ،وأقامت التحصينات
الضرورية فيها ،ورصــدت كميات التموين
واألس ـل ـح ــة وال ــذخ ــائ ــر واملـ ـع ــدات الـحــربـيــة
ال ــازم ــة ،وأدخ ـل ــت املـسـتــوطـنــن املسلحني
ضمن خططها القتالية املحلية ،وربطتهم
ب ـت ـش ـك ـيــات ال ـ ـقـ ــوات ال ـن ـظ ــام ـي ــة ،ملــواج ـهــة
أسوأ االحتماالت وبما يكفل تنفيذ الخطة
دفعة واحدة أو بالتدريج .وأولت املؤسسة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة والـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة أهـ ـمـ ـي ــة لـلـعـمــل
الــدعــائــي واإلعــامــي ،ورص ــدت لــه الخبرات
واإلمـ ـك ــان ــات امل ــادي ــة ل ـض ـمــان ال ـن ـج ــاح في
تضليل الـ ــرأي الـعــاملــي وتـحــويــل الضحية
إلى قاتل وجــاد ،وقلب الصورة رأســا على
عقب» (نوفل .)11 ،2001
ب ـ ــدأت أحـ ـ ــداث االن ـت ـفــاضــة ت ـت ــدح ــرج ،وك ــان
مـشـهــد ال ـط ـفــل الـشـهـيــد مـحـمــد الـ ـ ـ ّ
ـدرة وهــو
ّ
يسقط في حضن والده املشهد الذي هز العالم
وأس ـه ــم ف ــي ان ـخ ــراط ع ــدد كـبـيــر م ــن الـنــاس
فــي فعاليات االنتفاضة .وب ــدأت االنتفاضة
ف ــي مــراح ـل ـهــا األولـ ـ ــى ت ــأخ ــذ زخ ـم ــا شعبيًا
كبيرًا يشبه إلــى حــد مــا بــدايــات االنتفاضة
األولـ ـ ــى عـ ــام  ،1987ت ـظ ــاه ــرات جـمــاهـيــريــة
واشتباكات بني الجنود املسلحني والشبان
الفلسطينيني بحجارتهم ،إضــرابــات عامة،
وت ـش ـك ـي ــل ائ ـ ـتـ ــاف ع ــري ــض مـ ــن ال ـف ـصــائــل
الفلسطينية «الـقــوى الوطنية واإلسالمية»
(ربـ ــانـ ــي  .)15 ،2001وف ـ ــي ي ـ ــوم  6تـشــريــن
األول  2000زحـفــت جماهير مدينة نابلس
ب ـق ــراه ــا وم ـخ ـي ـمــات ـهــا ن ـحــو «ق ـب ــر يــوســف»
( )8واشـتـبـكــوا مــع حـ ـ ّـراس امل ــوق ــع ،وم ــن ثم
تحولت املـظــاهــرات إلــى اشتباكات مسلحة
قوية تعرض خاللها الجنود اإلسرائيليون
لـنـيــران كثيفة مــن عــدة اتـجــاهــات .تواصلت
االشـتـبــاكــات طيلة الـلـيــل ،ولــم تفلح الـقــوات
اإلســرائـيـلـيــة فــي إخ ــاء الـجـنــود مــن املــوقــع،
ّ
فطلبت من السلطة الفلسطينية ذلك ،وكلف
ياسر عــرفــات قـيــادة جـهــازي االمــن الوقائي
والــوط ـنــي بـهــذه املـهـمــة ،وت ــم إن ـجــازهــا بعد
التفاوض مع الجماهير الغاضبة التي بدأت
بهدم املوقع ورفعت العلم الفلسطيني عليه.
بهذا يكون «قبر يوسف» أول موقع عسكري
تـ ـح ـ ّـرره االن ـت ـف ــاض ــة ب ــال ـق ــوة (ن ــوف ــل ،2001
ّ ،)50
رد اإلســرائ ـي ـل ـيــون م ـبــاشــرة عـلــى ذلــك
بإحراق مساجد في طبريا وعكا ،وحاولوا
إحـ ــراق بـعــض املـســاجــد فــي يــافــا ،وم ــن بعد
ذلك أحــرق الفلسطينيون الكنيس اليهودي
فــي أري ـحــا (ت ـم ــاري  .)14 ،2001لـكــن السمة
الجماهيرية لالنتفاضة بــدأت شيئًا فشيئًا
بالخفوت والتراجع ،بعد الشهور األولى من
االنتفاضة ،ولم يكن دور الفصائل في تعبئة
وتنظيم الجماهير كما املطلوب ،وباألساس
لم يكن هناك اتفاق فلسطيني  -فلسطيني
على أه ــداف االنـتـفــاضــة وأدوات عملها وال
حتى قيادتها ،أي لم يكن هناك قيادة وطنية
موحدة لالنتفاضة على غرار ما كانت عليه
األمــور في االنتفاضة األولــى .1993 – 1987
وبسبب اإلجـ ــراءات العسكرية اإلسرائيلية
والعنف الشديد في التعامل مع املنتفضني،
تحولت االنتفاضة إلــى مواجهات عسكرية
واشـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــاك ـ ــات وع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات فـ ــدائ ـ ـيـ ــة داخـ ـ ــل
األراض ــي الفلسطينية عــام  ،1948أسهم في
ذلـ ــك ،بـحـســب ص ــال ــح ع ـبــد الـ ـج ــواد ،شـعــور
الفلسطينيني بــأن نهج الــاعـنــف لــم يحقق
الكثير في االنتفاضة األولى ،من دون البحث
في األسباب الحقيقية وراء ذلك ،مثل درجة
الـتـنـظـيــم واالس ـت ـع ــداد وال ـت ــدري ــب والـعــامــل
القيادي ،كما ساعد في ذلك االنتشار الكبير
ل ـل ـســاح ق ـبــل سـ ـن ــوات االن ـت ـف ــاض ــة ،إضــافــة
إلــى الــوضــع الـجــديــد ال ــذي أف ــرزه «أوس ـلــو»،
وبالتحديد الـطــرق االلتفافية الـتــي فصلت
بــن املحتل والـسـكــان ،حيث أصبحت نقاط
االح ـ ـت ـ ـكـ ــاك مـ ــع ق ـ ـ ــوات االحـ ـ ـت ـ ــال مـ ـح ــدودة
وتـسـتـلــزم ق ــوة الـحـجــر (عـبــد ال ـجــواد ،2001
.)14
(املراجع في النسخة اإللكترونية على املوقع)
* صحافي فلسطيني وطالب ماجستير
«دراسات إسرائيلية» في جامعة بيرزيت
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ّ
اليمن يهز عالم البترودوالر

ّ
مترددة في اتهام طهران رسميًا بالهجمات اليمنية على
ال تزال الرياض
ّ
«أرامكو» ،تبعًا للعجز عن تحديد موقع انطالق الطائرات المسيرة .وفيما
لم تنتظر أي تحقيقاتّ ،
تمسكت واشنطن وحلفاؤها بتحميل طهران
المسؤولية ،وزادت التعزيزات العسكرية األميركية المدفوعة الثمن في
التخبط والقلق ،في موازاة ّ
المنطقة تحت وطأة ّ
تحرك لتحشيددبلوماسي
ضد إيران في األمم المتحدة ،ستقابله األخيرة بمبادرة سالم جديدة

روحاني :إرسال المزيد
من القوات األجنبية
إلى المنطقة يؤدي
إلى تفاقم «انعدام
األمن» (أ ف ب)

يحيى دبوق

إيران للسعودية واإلمارات:

أمن الخليج يأتي
من الداخل
فــرضــت ال ــوالي ــات املـتـحــدة مــزي ـدًا من
ال ـع ـقــوبــات ع ـلــى إي ـ ــران ق ـبــل أن ت ـقـ ّـرر
إرسـ ـ ـ ـ ــال ق ـ ـ ـ ــوات لـ ـتـ ـع ــزي ــز الـ ــدفـ ــاعـ ــات
السعودية ،وهي تقود حملة تحشيد
إلدان ـ ـ ــة إي ـ ـ ــران ف ــي اج ـت ـم ــاع ــات األم ــم
املتحدة .خطوات ثالث هي قــوام الرد
األمـيــركــي على العملية اليمنية ضد
منشأتي «أرامكو» في الرابع عشر من
الشهر الجاري .ال تزال واشنطن تعمل
ّ
تحت سقف «تفادي الحرب» ،كما أكد
وزير خارجيتها ،مايك بومبيو ،الذي
أوضح أمس أن إرســال قوات إضافية
إلــى املنطقة هــدفــه «ال ــردع والــدفــاع»،
مـ ـ ــؤك ـ ـ ـدًا إعـ ـ ــانـ ـ ــا مـ ـش ــابـ ـه ــا ل ــزم ـي ـل ــه
وزيـ ــر ال ــدف ــاع ،مـ ــارك إس ـب ــر ،ف ــي هــذا
الخصوص .أما إذا فشلت اإلجــراءات
في ردع طهران ،فإن بومبيو «على ثقة
أيـضــا ب ــأن الــرئـيــس (دون ــال ــد) تــرامــب
سيتخذ مــا يـلــزم مــن إج ـ ــراءات» ،كما
قال.
إسبر كــان قد أوضــح أنــه «منعًا ملزيد

مـ ــن ال ـت ـص ـع ـي ــد ،ط ـل ـب ــت ال ـس ـع ــودي ــة
ً
م ـ ـسـ ــاعـ ــدة دولـ ـ ـي ـ ــة ل ـح ـم ــاي ــة ال ـب ـن ـيــة
التحتية الحيوية للمملكة .كما طلبت
ّ
اإلم ــارات العربية املتحدة مساعدة»،
مضيفًا أنه استجابة للطلبني «وافق
ال ــرئ ـي ــس ع ـل ــى ن ـش ــر ق ـ ـ ـ ّـوات س ـت ـكــون
ُ ّ
دف ــاع ـي ــة بـطـبـيـعـتـهــا وت ـ ــرك ـ ــز بـشـكــل

الجبيرّ :
نحمل إيران
المسؤولية ألنها
ّ
صنعت وسلمت
الصواريخ والطائرات

أس ــاس ــي ع ـلــى س ــاح ال ـج ـ ّـو وال ــدف ــاع
الـ ـ ـص ـ ــاروخ ـ ــي» .وفـ ـيـ ـم ــا ل ـ ــم ت ـت ـضــح
ت ـف ــاص ـي ــل الـ ـتـ ـح ـ ّـرك األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،ذك ــر
رئ ـي ــس هـيـئــة األرك ـ ـ ــان ،ال ـج ـن ــرال جو
دانفورد ،أن الجنود الذين سيرسلون
لن يكونوا باآلالف .وما لم يقله إسبر
وبــومـبـيــو ك ــان قــد عـ ّـبــر عـنــه صــراحــة
تــرامــب ،إث ــر هـجـمــات «أرام ـك ــو» ،حني
قال إنه سيساعد الرياض لكن عليها
دفع املال.
هـ ـك ــذا ،ل ــم ي ـغـ ّـيــر ال ــرئ ـي ــس األم ـيــركــي
ّ
يتغير على أرض الواقع
رأيــه كما لم
ســوى زيــادة أربــاح واشنطن ،لكن ما
ي ـقــولــه ت ــرام ــب ص ــراح ــة كـ ــان ق ــد قــال
عكسه ولـ ّـي العهد الـسـعــودي ،محمد
بن سلمان ،حني ّ
رد على تصريحات
ترامب حول «الحماية» في حديث إلى
وكالة «بلومبرغ» في تشرين األول/
أكتوبر املــاضــي ،بــالـقــول« :فــي الوقت
الحاضر ،لن ندفع شيئًا مقابل أمننا...
السعودية تحتاج إلى ما يقارب ألفي

عام لكي تواجه بعض املخاطر ربما.
أعتقد أن ذلك غير دقيق».
وب ــدا الف ـتــا أن طـلــب الـحـمــايــة يشمل
اإلمـ ـ ــارات ،إذ بــاتــت إم ــارت ــا أب ــو ظبي

ودبي منذ الهجوم األخير في املهداف
اليمني بعشرات األهداف فيهما ،كما
أكد القادة السياسيون والعسكريون
ف ــي ص ـن ـعــاء ،م ــا ل ــم ت ـتــابــع أب ــو ظبي

إع ــان انـسـحــابـهــا مــن ال ـي ـمــن ،وه ــو ما
ي ـس ـتــدعــي ح ـس ــاب ــات ج ـ ّـدي ــة ف ــي الـبـلــد
األكـثــر هشاشة فــي الخليج .حساسية
ال ــوض ــع إم ــاراتـ ـي ــا ان ـك ـش ـفــت أمـ ــس مــع

االستنفار غير املسبوق الــذي شهدته
ّ
دبـ ــي ،إذ تـعــطـلــت ال ــرح ــات  15دقـيـقــة
ب ـس ـب ــب االشـ ـتـ ـب ــاه فـ ــي نـ ـش ــاط ط ــائ ــرة
ّ
مسيرة في منطقة مجاورة للمطار.

وأم ـ ــام أك ـبــر ان ـك ـشــاف وع ـجــز وتـخـ ّـبــط
أمني يعيشه حلفاء الــواليــات املتحدة،
ّ
ال تزال رواية اتهام إيران املعزي األبرز
في الرياض ،وهو ما ّ
كرره وزير الدولة
ل ـل ـش ــؤون ال ـخ ــارج ـي ــة ،ع ـ ــادل ال ـج ـب ـيــر،
الـ ـ ـ ــذي ق ـ ــال إن حـ ـك ــوم ــة بـ ـ ـ ــاده «ع ـل ــى
ي ـقــن بـ ــأن انـ ـط ــاق (الـ ـهـ ـج ــوم) ل ــم يكن
مــن الـيـمــن .ج ــاء مــن ال ـش ـمــال ...ستثبت
التحقيقات ذل ــك» .كما أكــد أن «ال أحد
يــريــد ال ـحــرب ،لكن إن اسـتـمــرت طهران
فــي ذل ــك فــإنـهــا تـخــاطــر بــإمـكــانـيــة عمل
عـسـكــري» ،مضيفًا أن ب ــاده «دائـمــا ما
تمد يــدهــا إلــى اإليــرانـيــن ،لكن طهران
تـقــابــل ذل ــك ب ــامل ــوت وال ــدم ــار» .وبـشــأن
مــا سيكون عليه مــوقــف الــريــاض ،قال
ّ
«نحمل إيــران املسؤولية ألنها
الجبير:
ّ
صنعت وسلمت الصواريخ والطائرات
امل ـسـ ّـيــرة الـتــي اسـتـهــدفــت الـسـعــوديــة»،
ّ
مضيفًا« :لكن شن هجوم من أراضيكم،
إن كان ذلك ما حدث ،ينقلنا إلى وضع
ً
مختلف ...سيعتبر عمال حربيًا».
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا ت ـس ـع ــى واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ،وم ـع ـه ــا
الرياض ،إلى استغالل اجتماعات األمم
املـتـحــدة لتحشيد املــواقــف ضــد إي ــران،
تـسـتـعـ ّـد األخ ـي ــرة ل ـطــرح م ـب ــادرة ســام
ف ــي اج ـت ـم ــاع ــات نـ ـي ــوي ــورك .واسـتـنـكــر
الرئيس حسن روحاني ،في كلمة أمام
عرض عسكري أمــس ،إرســال املزيد من
ال ـقــوات األجنبية إلــى املنطقة ،معتبرًا
أن ذلك يؤدي إلى تفاقم «انعدام األمن».
وش ـ ّـدد روحــانــي على أن «أم ــن الخليج
ي ــأت ــي م ــن ال ــداخ ــل ،م ـش ـي ـرًا إل ــى ال ــدول
الخليجية بــال ـقــول« :ن ـحــن مستعدون
لتناسي أخطائهم السابقة ألن الوضع
اليوم هو أن أعداء اإلسالم واملنطقة ،أي
أميركا والصهيونية ،يريدون استخدام
انقساماتنا بشكل ّ
سيئ».

تقابل «مبادرة السالم» بالتصعيد :صنعاء نحو ضربات «أكثر إيالمًا»
الرياض ِ
على رغم أن عادل الجبير ّلمح إلى قبول بالده مبادرة
السالم األخيرة التي أطلقتها صنعاء ،إال أن «التحالف»
ّرد عمليًا على المبادرة بعشرات الغارات الجوية التي
استهدفت العاصمة اليمنية وعددًا من المحافظات.
ٌ
تصعيد من شأنه أن يدفع «أنصار الله» ،سريعًا ،إلى تنفيذ
وعيدها بـ«ضربات أكثر إيالمًا ّ
وأشد فتكًا وأكبر تأثيرًا»

نصح قائد «أنصار الله» ،عبد الملك الحوثي ،السعودية ،بالتجاوب مع مبادرة «المجلس السياسي» (أ ف ب)

صنعاء ــ رشيد الحداد
أعلن «املجلس السياسي األعـلــى» في
صنعاء ،أول من أمس ،وقف الهجمات
الجوية على السعودية ،مع االحتفاظ
ـرد فــي ح ــال ع ــدم الـ ـ ّ
بـحــق الـ ـ ّ
ـرد بــاملـثــل.
مـبــادرة الـســام الـجــديــدة ،التي جــاءت
بعد أكثر من أسبوع من «عملية الردع
َ
ال ـث ــان ـي ــة» ال ـت ــي اس ـت ـهــدفــت مـنـشــأتــي
ب ـق ـي ــق وخـ ــريـ ــص ال ـت ــاب ـع ـت ــن ل ـشــركــة
«أرام ـ ـ ـكـ ـ ــو»ّ ،
رد ع ـل ـي ـهــا وزيـ ـ ــر ال ــدول ــة
لـلـشــؤون الـخــارجـيــة الـسـعــودي ،عــادل
الـجـبـيــر ،بــال ـقــول إن بـ ــاده «سـتــراقــب
م ـ ــدى ج ــدي ــة ال ـح ــوث ـي ــن فـ ــي تـطـبـيــق
م ـبــادرة ال ـســام الـتــي طــرحــوهــا» .لكن
على األرض ،كانت طائرات «التحالف»
ّ
ت ـشــن ع ـش ــرات الـ ـغ ــارات عـلــى ع ــدد من
املـحــافـطــات اليمنية ،وهــو مــا سيدفع
صنعاء إلى االنتقال ملا ّ
سمته «مرحلة
الوجع الكبير» .
رئ ـيــس «امل ـج ـلــس ال ـس ـيــاســي» ،مـهــدي
ّ
املتضمنة
املشاط ،الذي أطلق املبادرة
وق ــف اس ـت ـهــداف األراضـ ــي الـسـعـ ّـوديــة
بــال ـصــواريــخ الـبــالـيـسـتـيــة واملـ ّجــنـحــة
والـ ـط ــائ ــرات املـ ـس ـ ّـي ــرة ،كـ ــان حـ ـ ــذر ،في
خـطــابــه بـمـنــاسـبــة ال ــذك ــرى الـخــامـســة

ّ
تذكير إسرائيل بقوتها النووية:
القلق من ضربة «أرامكو» يكبر

لـ ـ ــ«ث ـ ــورة  21س ـب ـت ـم ـبــر»  ،2014دول
ال ـ ـع ـ ــدوان مـ ــن م ـغ ـ ّـب ــة االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار فــي
الحرب ،منبهًا إياها إلى أن استمرارها
ف ـ ــي ذل ـ ــك ل ـ ــن ي ـ ـكـ ــون ف ـ ــي مـصـلـحـتـهــا
«والضرر األكبر لن يكون على اليمن،
ب ــل عـلـيـهــا ب ــال ــدرج ــة األولـ ـ ــى وبـشـكــل
أس ــاس ــي ومـ ـب ــاش ــر» .وجـ ـ ـ ـ ّـدد امل ـش ــاط
ّ
إعـ ـ ـ ــان «الـ ـعـ ـف ــو ال ـ ـع ـ ــام» ع ـ ــن ك ـ ــل مــن
وص ـف ـه ــم ب ـ ــ«امل ـ ـخـ ــدوعـ ــن» مـ ــن أف ـ ــراد
وقيادات يمنيني موالني لـ«التحالف»،
داعيًا جميع الفرقاء إلى االنخراط في
مفاوضات جادة وحقيقية ،تفضي إلى
مصالحة وطنية شاملة ال تستثني ّأيًا
من األط ــراف ،وذلــك حقنًا للدم اليمني
وتـغـلـيـبــا لـلـمـصــالــح الــوطـنـيــة العليا.
وكـ ّـرر استعداد صنعاء لتوريد جميع
اإلي ـ ــرادات الـخــاصــة بـمــوانــئ الـحــديــدة
إلــى فــرع البنك املــركــزي فــي املحافظة،
مقابل قيام حكومة الرئيس املستقيل،
ع ـب ــد رب ـ ــه م ـن ـص ــور هـ ـ ـ ــادي ،بـتـغـطـيــة
العجز وص ــرف مــرتـبــات املــوظـفــن في
امل ـح ــاف ـظ ــات ال ـي ـم ـن ـيــة ك ــاف ــة م ــن دون
اسـتـثـنــاء .وطــالـبــت م ـب ــادرة «املـجـلــس
السياسي» األمم املتحدة و«التحالف»
بــاإلفــراج سريعًا عن السفن املحتجزة
فــي ميناء ج ـيــزان ،ونـقــل آلـيــة التحقق

والتفتيش التابعة لألمم املتحدة من
جيبوتي إل ــى مـيـنــاء الـحــديــدة بعدما
ّ
نفذت «أنصار الله» ما يقارب  % 90من
التزاماتها بموجب اتفاق ستوكهولم.
من جانبه ،نصح قائد «أنـصــار الله»،
ع ـبــد امل ـلــك ال ـح ــوث ــي ،ف ــي ب ـيــان ص ــادر
عنه مـســاء السبت للمناسبة نفسها،
ال ـس ـع ــودي ــة ب ــال ـت ـج ــاوب مـ ــع مـ ـب ــادرة
«امل ـج ـل ــس ال ـس ـي ــاس ــي» ،مـ ـش ــددًا عـلــى
أن «م ـ ــن م ـص ـل ـحــة ت ـح ــال ــف ال ـ ـعـ ــدوان
االسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة م ـ ـن ـ ـهـ ــا» ،م ـ ـتـ ـ ّ
ـوع ـ ـدًا «ف ــي
ح ـ ــال اسـ ـتـ ـم ــرار ال ـق ـص ــف وال ـح ـص ــار
وال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدوان ،بـ ـض ــرب ــات أكـ ـث ــر إي ــام ــا
وأشـ ّـد فتكًا وأكبر تأثيرًا ،ستصل إلى
عـمــق مـنــاطـقـهــم ،وإل ــى أه ــم منشآتهم
االق ـت ـص ــادي ــة وال ـن ـف ـط ـيــة وال ـح ـي ــوي ــة،
وال ّخـطــوط حـمــراء فــي هــذا الـسـيــاق».
وحض الحوثي املواطنني السعوديني
واألجــانــب في تلك املناطق على «أخذ
الـحـيـطــة وال ـح ــذر واالب ـت ـع ــاد ع ــن تلك
املـنـشــآت بــاعـتـبــارهــا أهــدافــا عسكرية
للقوات اليمنية» .ودعا دول «التحالف»
إلــى «التوقف عن عدوانها ،واالعتبار
بما قد وصلت إليه من الفشل الذريع،
إلـ ــى درجـ ـ ــة بـ ــات م ــن الـ ــواضـ ـ ِـح مـعـهــا
لكل العالم استحالة تحقيق األهــداف

سبق أن أطلقت
صنعاء مبادرات مماثلة
أبدت فيها استعدادها
لوقف الهجمات
على السعودية

العدوانية وغير املشروعة بكسر إرادة
شعبنا والسيطرة عليه من جديد».
مـ ـب ــادرة «امل ـج ـل ــس ال ـس ـي ــاس ــي» ،الـتــي
وصـفـهــا املـبـعــوث األم ـمــي إل ــى الـيـمــن،
م ــارت ــن غــري ـف ـيــث ،ب ــ«ال ــرس ــال ــة الـقــويــة
ال ـ ـتـ ــي تـ ـعـ ـك ــس إرادة ج ـ ـ ـ ــادة إلنـ ـه ــاء
الحرب»ّ ،
معبرًا عن أمله في أن «تسهم
ف ــي ت ـعــزيــز فـ ــرص الـ ـس ــام ،وأن تـحـ ّـد
م ــن ال ـع ـنــف وال ـت ـص ـع ـيــد ال ـع ـس ـكــري»،
ُ
تـ ـع ـ ّـد ح ـجــة ج ــدي ــدة تـقـيـمـهــا صـنـعــاء
عـ ـل ــى الـ ـ ــريـ ـ ــاض ،حـ ـي ــث إنـ ـ ــه فـ ــي ح ــال

رفض األخيرة ،تكون األولــى قد أخلت
مسؤوليتها عن ّ
أي هجمات قاسية قد
تطال املصالح السعودية االقتصادية.
وه ــو م ــا ي ـبــدو أن األمـ ــور تـتـجــه إلـيــه،
ّ
فــي ظ ــل ق ـيــام الـجــانــب ال ـس ـعــودي ،في
ال ـســاعــات ال ـ ــ 48املــاض ـيــة ال ـتــي أعقبت
ّ
إعالن املبادرة ،بشن أكثر من  45غارة
جــويــة عـلــى األراضـ ــي الـيـمـنـيــة ،طالت
م ــواق ــع مــدنـيــة ف ــي مـحــافـظــات صـعــدة
وحـ ـج ــة وعـ ـ ـم ـ ــران ومـ ـ ـ ــأرب وص ـن ـع ــاء،
وفــق مــا أعلنه املتحدث بــاســم الـقــوات
املسلحة اليمنية ،العميد يحيى سريع.
ت ـصــاعــد ال ـه ـج ـمــات ال ـجــويــة ع ـلــى عــدد
مــن املـحــافـظــات اليمنية اعـتـبــره عضو
«امل ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي» مـ ـحـ ـم ــد ع ـلــي
الحوثي رفضًا عمليًا من ِق َبل الرياض
مل ـب ــادرة ال ـس ــام ال ـتــي أطـلـقـهــا املـجـلــس
مـ ـس ــاء ال ـج ـم ـع ــة ،م ـلـ ّـم ـحــا إلـ ــى أن ال ــرد
عـلــى رف ــض امل ـب ــادرة سـيـكــون بـ«تنفيذ
وعـيــد السيد عبد املـلــك الـحــوثــي بالرد
القاسي واملــؤلــم» .وكــان محمد الحوثي
حذر الرياض ،السبت املاضي ،من ّ
مغبة
رفــض املـبــادرة ،منبهًا إلــى أن الــرد على
ذلك «سيكون مؤملًا» .وأكــد ،في كلمة له
ف ــي الـعــاصـمــة بـمـنــاسـبــة ذكـ ــرى «ث ــورة
 21سـبـتـمـبــر» ،أن «أن ـص ــار ال ـلــه تحمل

العزيمة وال ـقــرار ،وبإمكاننا الـيــوم في
ّ
ظل تطور قدراتنا العسكرية أن نضرب
أي م ـ ـكـ ــان» .وأش ـ ـ ــار إل ـ ــى أن «س ـيــاســة
صنعاء واضـحــة ومكشوفة ،وال نرسل
رسـ ــائـ ــل غ ــامـ ـض ــة ،إن س ــامل ـن ــا ســامل ـنــا
بـصــدق ،وإن حــاربـنــا حــاربـنــا بـصــدق»،
مضيفًا أن «اليمنيني ال يحتاجون إلى
اعتراف دول العدوان بقوتهم ،وتكفينا
معرفة شعبنا بقوتنا التي تستطيع أن
ت ــردع ال ـع ــدوان» ،جــازمــا بــأن «ث ــورة 21
ّ
سبتمبر لــن تخضع ول ــن تقبل بــالــذل،
وأتت تحمل العزة والحرية لليمنيني».
يشار إلــى أن صنعاء سبق أن أطلقت
مبادرات مماثلة أبدت فيها استعدادها
لوقف الهجمات على السعودية مقابل
وقف األخيرة الهجمات على األراضي
اليمنية .وكــان آخــر تلك امل ـبــادرات في
 11تشرين الثاني /نوفمبر من العام
امل ــاض ــي ،إال أن ال ــري ــاض قــاب ـلــت هــذه
ال ـخ ـ ّط ــوة بــال ـت ـجــاهــل .ومـ ــع اس ـت ـمــرار
التعنت من ق َبل األخيرةّ ،
تشدد قيادة
ِ
«أنصار الله» على أن ما بعد املبادرة
األخيرة سيكون ّ
أشد قسوة مما أعقب
ّ
ّ
امل ـ ـب ـ ــادرات ال ـس ــاب ـق ــة ،ف ــي ظ ـ ــل ت ــوج ــه
واضح نحو مرحلة تصعيد جديدة ال
خطوط حمراء فيها.

في الفترة األخيرة ،عرض اإلعالم العبري ،وأيضًا اإلعالم الغربي ،تقارير تدور
جميعها حول فكرة أن إسرائيل أوشكت على استهداف إيران قبل سنوات ،ليس
مرة واحــدة بل عدة مــرات ،إال أن الظرف لم يكن مؤاتيًا ،ال داخليًا وال خارجيًا،
ّ
ّ
التوجه لتظهير االقتدار عززته مرحلة انتخابات
ما حال دون تحقق ذلك .هذا
«الكنيست الـ ( »22حيث كان رئيس حكومة العدو ،بنيامني نتنياهو ،يسعى
إلى تحسني وضعه في صناديق االقتراع) ،إال أنه برز بشكل الفت وهادف في
سـيــاقــات التعليق على مــا تصفها إســرائـيــل بــ«الـضــربــة اإليــرانـيــة» للمنشآت
النفطية في السعودية قبل أيــام .وتلك أيضًا قد تكون من أهــم األسـبــاب التي
دفعت إلــى تظهير حديث عبر اإلعــام الغربي (مجلة فورين بوليسي) عن أن
إســرائـيــل أج ــرت تجربة نــوويــة فــي مثل هــذه األي ــام مــن عــام  1979فــي املحيط
األطلسي ،في محاولة لتذكير األعداء بالقدرة النووية اإلسرائيلية.
فما ال ــذي يــدفــع إســرائـيــل ،فـجــأة ،إلــى استحضار تلك ال ـقــدرة ،وع ــدم االكتفاء
بالحديث عن اإليشاك على استهداف إيــران؟ ال يبعد أن يكون الدافع إلى ذلك
هــو الضربة التي تلقتها منشأتا «أرام ـكــو» شــرق السعودية ،والـتــي تتجاوز
تداعياتها ،بالنسبة إلى إسرائيل ،الضرر املادي املباشر الالحق باململكة ،إلى
التأثير فــي مجمل املــواجـهــة الــدائــرة بــن طـهــران وأعــدائـهــا فــي املنطقة ،وعلى
رأسـهــم تــل أبـيــب ،الـتــي تخشى بــدورهــا مــن ت ـطــورات املــوقــف اإليــرانــي مــا بعد
الحدث السعودي ،سواء لناحية ما أظهرته الضربة من قدرات إيرانية عسكرية،
أو لناحية رد الفعل عليها والذي ال يزال أكثر من متواضع.
تــرى إســرائـيــل أن العملية األخ ـيــرة فــاقــت مجمل الـتـقــديــرات السابقة املتعلقة
بقدرات إيــران على التطوير في مجال التصنيع العسكري ،وتحدي ُدًا َّاملرتبط
بواحد من أهــم الوسائل القتالية للحروب الحديثة ،وهــو السالح املشغل عن
ّ
بعد واملتملص من ال ــرادارات العسكرية واألنظمة الدفاعية االعتراضية على
ُ
ٌ
تطور يثير الخشية من إمكانية أن تستهدف إسرائيل بالوسائل
اختالفها.
القتالية نفسها في حال صــدور القرار بذلك ،مع ما سيستتبعه سيناريو من
هذا النوع من تداعيات ّ
أشد وأعظم ،أخذًا في االعتبار الفارق في اإلمكانات بني
ّ
الرياض وتل أبيب .في املقابلّ ،يأتي رد فعل املحور املعادي إليــران متواضعًا
جدًا ،بل إن هذا املحور يبدو متلقيًا لإلذالل من دون فعل حقيقي ،وتحديدًا من
ّ
معنية ،حتى إزاء حدث ّ
يبرر الحرب
ِق َبل الواليات املتحدة التي أظهرت أنها غير
ويدفع إليها .وعليه ،تخشى إسرائيل من أن تدرك إيــران أن االنكفاء األميركي
رد فعلها على ّ
مبني على الخشية من ّ
ّ
الرد العسكري األميركي ،األمر الذي
حيالها
ّ
يحفزها على املزيد من «األفعال العدائية» ،ليس فقط في مواجهة السعودية ،بل
ّ
أيضًا في مواجهة مختلف مركبات املحور املعادي لها .وما يضاعف الخشية
اإلسرائيلية هو أن مساحة «االعتداءات اإليرانية» تجاوزت الساحة السورية،
حيث ردود طهران ّ
مقيدة إلــى اآلن باملوقف الـســوري وأولــويــاتــه .وهــو تجاوز
ّ
ّ
من شأنه ،بالنسبة إلى إسرائيل ،إتاحة الفرصة إليــران للتملص من محددات
ّ
ّ
حاكمة في سوريا ،والسعي إلى شن هجمات ربما ال تقل ضراوة عن تلك التي
ّ
تلقتها املنشآت النفطية السعودية.
في املحصلة ،تبدو الخشية اإلسرائيلية من تبعات الهجمات على السعودية
ّ
أكبر مما تظهره تعليقات املراقبني واملحللني .ولعل أبرز ما يؤشر إلى ذلك هو
إعادة التذكير بحديث اعتزام ضرب إيران ،والتلويح بمخزون إسرائيل النووي،
في رسالة تخويف وردع مسبق إزاء احتماالت انسحاب الفعل الذي استهدف
«أرامـكــو» على إسرائيل .وفــي هــذا اإلط ــار ،تشير «القناة  »13العبرية إلــى أنه
«على خلفية الهجوم املشتبه فــي أنــه إيــرانــي على منشآت النفط السعودية،
يكثر الحديث عن أن إسرائيل كــادت أن تهاجم إيــران ثالث مــرات في السنوات
ّ
القليلة املاضية .وإذا كــان البعض يــرى أن املسألة تتعلق بخديعة إسرائيلية
ّ
لحث الواليات املتحدة على الضغط ومواجهة إيران ،إال أن آخرين يرون أيضًا
ّ
أن إسرائيل كانت جادة ،لكنها فوتت فرصة أتيحت لها ثالث مرات الستهداف
إيران».
مــن جــديــد ،ضــربــة «أرامـ ـك ــو» لـيـســت مـحـصــورة فــي مـكــانـهــا ،بــل إن أضــرارهــا
تتجاوز الجغرافيا السعودية نفسها لتشمل جميع جهات املحور األميركي.
فإن كانت السعودية هي التي تلقت الضربة ،إال أن األلــم والقلق كانا كبيرين
جدًا في إسرائيل ،إلى درجة تلويح األخيرة بسالحها النووي .عن ذلك ،يرد في
قــراءة صــدرت في األيــام القليلة املاضية عن «مركز أبحاث األمــن القومي» في
تل أبيب أن هجمات إيران تحمل رسالة غير مباشرة إلى إسرائيل حول قدرات
ّ
األولى العسكرية املتطورة ،بما فيها القدرة على شن هجمات حتى من خارج
األراضي اإليرانية .وهي أيضًا تلميح إلى ما يمكن لحزب الله أن يقدم عليه ،في
حال تدهور الوضع العسكري بينه وبني تل أبيب.
ترى إسرائيل أن العملية األخيرة فاقت مجمل
التقديرات السابقة المتعلقة بقدرات إيران (أ ف ب)

16

اإلثنين  23أيلول  2019العدد 3862

اإلثنين  23أيلول  2019العدد 3862

العالم

العالم

تقرير

ق ــوات ال ـحــرس ال ـث ــوري ،فـيـمــا تمتد
مـهـمــة بـحــريــة الـجـيــش م ــن دوري ــات
ال ـس ــواح ــل إل ــى األس ــاط ـي ــل الـبـحــريــة
في املياه الدولية التي تشمل خليج
ُعمان ومياه بحر قزوين .كما أن هذا
الـتـنـظـيــم ال ـب ـحــري هــو امل ـس ــؤول عن
األنشطة البحرية اإليرانية في املياه
ال ــدول ـي ــة والـ ـت ــي ت ـصــل إلـ ــى املـحـيــط
الهادي والبحر املتوسط.
يـنـضــوي تـحــت ل ــواء ال ـقــوة البحرية
ّ
 18ألــف عسكري ،مــوزعــن على 398
قطعة بحرية تمتلكها إيران ،بحسب
موقع «غلوبل فاير-باور» األميركي،
الذي ُيشير إلى أن األسطول البحري
ّ
اإليــرانــي يحتل املــرتـبــة الــرابـعــة بني
أضخم األساطيل الحربية في العالم.
كذلكّ ،
يبي املوقع في آخر إحصاءاته
أن طهران تمتلك  34غواصة حربية،
و 6فــرقــاطــات بـحــريــة ،و 3كاسحات
ً
أل ـغــام ،و 3طـ ــرادات ،فـضــا عــن سفن
الـ ـ ــدوريـ ـ ــات الـ ـت ــي ي ـب ـلــغ عـ ــددهـ ــا 88
سفينة.
ك ـم ــا اس ـت ـط ــاع ــت إي ـ ـ ــران ع ـ ــام 2007
الــدخــول على خــط اإلن ـتــاج الحربي
الـ ـخ ــاص ب ــامل ـع ــدات ال ـب ـح ــري ــة .فـفــي
أواخـ ـ ـ ــر ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام ،أع ـل ـن ــت ال ـق ــوة
البحرية التابعة للجيش اإليــرانــي
عــن تصنيع بــارجــة حــربـيــة أطلقت
عـلـيـهــا اس ــم «م ـ ــوج» .ك ــذل ــك ،دشـنــت
ع ـ ـ ـ ــام  2010م ـ ـ ــدم ـ ـ ــرة حـ ــرب ـ ـيـ ــة م ــن
ص ـنــع م ـح ـلــي ،أط ـل ـقــت ع ـل ـي ـهــا اســم
«جـ ـ ـ ـم ـ ـ ــران» .وتـ ـ ــوالـ ـ ــت ف ـ ــي م ـ ــا ب ـعــد
ّ
إعـ ــانـ ــات طـ ـه ــران ع ــن ت ـمــك ـن ـهــا مــن
تـصـنـيــع بـ ــوارج وم ــدم ــرات حــربـيــة،
بـ ـ ــرزت م ــن ض ـم ـن ـهــا أخـ ـيـ ـرًا م ــدم ــرة
«س ـه ـنــد» ،ال ـتــي وصـفـتـهــا صحيفة
«كـيـهــان» األصــولـيــة بـ ـ «األح ــدث في
مـنـطـقــة غـ ــرب آسـ ـي ــا» .وأعـ ـل ــن قــائــد
القوة البحرية للجيش آنذاك ،تورج
حـسـنــي م ـقــدم ،فــي م ـعــرض اإلع ــان
عن اكتمال تصنيع «سهند» أواخر
ال ـعــام امل ــاض ــي ،أن ـهــا سـتـتــوجــه إلــى
أم ـيــركــا ال ـج ـنــوب ـيــة ل ـت ـخــوض أول ــى
ج ــوالتـ ـه ــا فـ ــي امل ـ ـيـ ــاه ال ـ ـح ـ ـ ّـرة ب ـعــد
التصنيع.
ع ـت ــاد ال ـق ــوة ال ـب ـحــريــة يـشـمــل كــذلــك
ق ـطـعــا بــرمــائ ـيــة ب ــأح ـج ــام مـخـتـلـفــة،
منها مــا هــو صناعة محلية ومنها
مـ ــا هـ ــو مـ ـسـ ـت ــورد ،ك ـم ــا أن ـ ــه يـشـمــل
ســربــا بـحــريــا م ـكـ ّـونــا م ــن  19طــائــرة
و 30مـ ــروح ـ ـيـ ــة .إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب ذل ـ ــك،
تمتلك الـبـحــريــة اإليــران ـيــة منظومة
دف ــاع ســاحـلــي ،يـعـمــل فـيـهــا بحسب
مــوقــع «سبوتنيك» الــروســي ل ــواءان
م ـس ـل ـح ــان بـ ــأربـ ــع م ـن ـص ــات إطـ ــاق
(من  100إلى  300صــاروخ) من نوع
«بــي كــي إر إن واي / 2-سيلكورم»،
ولـ ــواءان آخ ــران مسلحان بمنصات

عام  ،1987قام مؤسس الجمهورية اإلسالمية ،اإلمام الخميني ،بكبح جماح قائد الحرس الثوري في حينه
محسن رضائي ،عندما ّ
قرر األخير مهاجمة قافلة بحرية ترفع العلم األميركي ،وأمره بأن يدير عملية
زرع ألغام ،وأن يتفادى الصدام المباشر مع الواليات المتحدة .لكن هذا التوجيه األعلى بقي ابنًا لبيئته
فتطورات األحداث خالل األشهر الماضية أظهرت أن طهران غير معنية بتفادي الصدام مع
وظروفهً ،
واشنطن ،فضال عن أن بحرية إيران اليوم ال تشبه بحال ما كانت عليه في الثمانينيات

القوة البحرية اإليرانية
هكذا صنعت الحرب
رابع أسطول في العالم
زكريا أبو سليسل
على رغم انقشاع لهيب الصيف عن
مياه منطقة الخليج وسمائها ،فإن
حـ ـ ــرارة األح ـ ـ ــداث والـ ـتـ ـط ــورات الـتــي
ّ
شهدها هذا املسطح املائي على مدار
أيام الصيف املاضي لم تفتر بدخول
فصل الـخــريــف بــأمـطــاره وعواصفه
إل ـ ــى أجـ ـ ـ ــواء امل ـن ـط ـق ــة الـ ـت ــي ال تـ ــزال
ُت ّ
عد أكثر بــؤر االشتباك األميركي -
اإليراني سخونة.
ال ش ــك ف ــي أن اح ـت ــواء ه ــذه املنطقة
على مضيق هــرمــز ،الــذي ّ
تمر عبره
 % 40مــن إم ـ ــدادات الـنـفــط الـعــاملـيــة،
هــو مــا جعلها محطة دائـمــة للتوتر
بني واشنطن وطهران ،حيث يسعى
الطرفان دومًا إلى استغالل أهميتها
االستراتيجية من أجل الضغط على
الـطــرف اآلخــر لدفعه إلــى التنازل أو
الـتــراجــع عــن إجــراءاتــه ومخططاته،
وقد بدا هذا األمر جليًا عندما ّ
هددت
إيــران ،العام املاضي ،بوقف تصدير
ُ
ال ـن ـف ــط إذا لـ ــم ت ـس ـت ـطــع أن تـ ـص ـ ّـدر
نفطها.
رس ــال ــة ال ـت ـهــديــد اإلي ــرانـ ـي ــة ل ــم تبق
في إطــار التلويح الكالمي ،إذ قامت
الـقــوة البحرية للحرس الـثــوري في
تـ ـم ــوز /ي ــول ـي ــو امل ــاض ــي بــاح ـت ـجــاز
نـ ــاق ـ ـلـ ــة ن ـ ـفـ ــط بـ ــري ـ ـطـ ــان ـ ـيـ ــة ،ب ـع ــدم ــا
أوقـفــت سلطات جبل طــارق بضغط

بريطاني ناقلة نفط إيــرانـيــة كانت
تتوجه عبر مضيق جبل طــارق إلى
البحر املتوسط .واستكملت طهران
هـ ـ ــذه الـ ــرسـ ــالـ ــة يـ ـ ــوم أمـ ـ ــس ب ـع ــرض
ّ
عباس املطل
عسكري في ميناء بندر
ٌ
ع ـلــى امل ـي ــاه الـخـلـيـجـيــة .عـ ــرض كــان
جـ ــزءًا م ــن سـلـسـلــة عـ ــروض أقــامـتـهــا
الـقــوات املسلحة اإليــرانـيــة فــي أغلب
املـ ـح ــافـ ـظ ــات اإليـ ــران ـ ـيـ ــة ،ب ـم ـنــاس ـبــة
م ــرور  39عــامــا عـلــى ان ـطــاق ش ــرارة
ال ـحــرب اإليــران ـيــة  -ال ـعــراق ـيــة .الـقــوة
ال ـب ـح ــري ــة اس ـت ـع ــرض ــت بــامل ـنــاس ـبــة
 200قـطـعــة ب ـح ــري ــة ،م ــا ب ــن زوارق
ً
ســري ـعــة وغ ــواص ــات ب ـحــريــة ،فـضــا
عــن امل ــدم ــرات والـ ـب ــوارج ،كـمــا نفذت
أثـ ـن ــاء الـ ـع ــرض ت ـمــري ـنــا ح ــاك ــت فيه
حــادثــة الـسـيـطــرة عـلــى نــاقـلــة النفط
البريطانية.
تـ ـسـ ـلـ ـي ــط الـ ـ ـ ـض ـ ـ ــوء عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـع ـ ــرض
ال ـع ـس ـك ــري لـ ـق ــوات إي ـ ـ ــران ال ـب ـحــريــة
يفتح الباب على التذكير بأن ساحة
االشـتـبــاك اإليــرانــي  -الـعــراقــي خالل
حــرب الـسـنــوات الثماني لــم تقتصر
عـلــى أراضـ ــي الـبـلــديــن وأجــوائ ـه ـمــا،
بــل امـتــدت لتشمل مياه الخليج ،ما
أدخ ــل ال ـقــوة الـبـحــريــة اإليــران ـيــة في
صلب هذه الحرب ،األمر الذي قاد في
ما بعد إلى دخول البحرية األميركية
على خــط املــواجـهــة مــن أجــل حماية
النفط الخليجي الذي ّ
يمر إلى العالم

عبر مضيق هرمز.
م ـس ـت ــوى األداء اإلي ـ ــران ـ ــي فـ ــي تـلــك
امل ــواجـ ـه ــة ل ــم ي ـك ــن ب ـط ـب ـي ـعــة ال ـح ــال
متكافئًا مع أداء البحرية األميركية،
حـيــث اسـتـطــاعــت األخ ـيــرة أن ُتـ ّ
ـوجــه
ضربات موجعة للبحرية اإليرانية،
وه ــذا أدى بـ ــدوره إل ــى إي ــاء طـهــران
أهمية قـصــوى لبناء وتـعــزيــز القوة
ال ـب ـحــريــة ل ـل ـب ــاد ،م ــن خـ ــال إن ـشــاء
ق ــواع ــد ب ـحــريــة ع ـلــى ط ــول ساحلها
ع ـل ــى ال ـخ ـل ـي ــج ،وبـ ـح ــر عـ ـم ــان ،وف ــي
ال ـجــزر اإلي ــران ـي ــة ،كـمــا اس ـت ـمــرت في
تدعيم أسطولها البحري وتحديث
أسلحته ،ورفع املستوى القتالي لديه
ع ـبــر سـلـسـلــة طــوي ـلــة م ــن املـ ـن ــاورات
البحرية.
تـمـتـلــك إيـ ـ ــران إط ــال ـت ــن بـحــريـتــن،
األولـ ـ ــى ج ـنــوبــا ع ـلــى م ـي ــاه الـخـلـيــج
وبحر عمان بطول  1660كلم ،والثانية
على بحر قزوين بطول  800كلم .كما
تنقسم القوات البحرية ،حالها حال
بقية الـقــوات املسلحة اإليــرانـيــة ،إلى
ت ـش ـك ـي ـلــن ي ـت ـبــع أح ــده ـم ــا لـلـحــرس
الـ ـث ــوري ،واآلخـ ــر الـجـيــش اإلي ــران ــي.
تعمل بحرية «الحرس» منذ تشرين
األول /أكتوبر  2008بشكل أساسي
في مياه الخليج ،بعدما اتخذ املرشد
اإليراني ،علي خامنئي ،قرارًا يقضي
بتحويل مسؤولية أمــن الخليج من
قــوات البحرية التابعة للجيش إلى

القوة البحرية استعرضت أمس  200قطعة بحرية ما بين زوارق سريعة وغواصات (أ ف ب)

إطالق من نوع «بي أو بي كي إر إس-
( 802من  60إلى  100صاروخ).
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ــرغـ ـ ــم مـ ـ ــن ام ـ ـ ـتـ ـ ــاك إيـ ـ ـ ـ ــران،
بــإمـكــانــاتـهــا الــذات ـيــة ،ه ــذا األسـطــول
البحري املـتـقــدم ،فــإن تجربة القتال
اإليراني  -األميركي على سطح املياه
الـخـلـيـجـيــة خ ــال ال ـح ــرب الـعــراقـيــة
 اإلي ــرانـ ـي ــة دف ـع ــت الـ ـق ــوة الـبـحــريــةاإليرانية إلى االعتماد بشكل رئيسي
على أسلوب القتال غير املناظر ،األمر
الـ ــذي أن ـتــج ع ـق ـيــدة ب ـحــريــة إيــران ـيــة
تستند إلى تكتيك حرب العصابات.
وه ـ ـ ــذا ب ـ ـ ـ ــدوره أدى إلـ ـ ــى اس ـت ـث ـم ــار
ّ
املحملة
طهران في الزوارق السريعة
بالصواريخ واأللغام البحرية .وفي
هذا املجال ،يقول أنتوني كوردزمان،
فــي كتابه «إي ــران والخليج ..البحث
عــن االس ـت ـق ــرار» ،إن «س ــاح بحرية
الحرس الثوري اإليراني يملك إحدى
أضخم قدرات الحرب غير التقليدية
بني القوات البحرية في العالم».
تعتبر الزوارق الصغيرة التي تفوق
ســرعـتـهــا  100ك ـل ــم /س ــاع ــة وسـيـلــة
فـعــالــة للتعامل مــع الـقـطــع البحرية

تعتبر الزوارق الصغيرة التي
تفوق سرعتها  100كلم/ساعة
وسيلة فعالة للتعامل مع
القطع الكبيرة
الكبيرة ،إذ ق ـ ّـدرت تقارير غربية أن
عـ ــدد هـ ــذا الـ ـن ــوع م ــن ال ـ ـقـ ــوارب لــدى
إيـ ـ ـ ــران ب ـل ــغ ع ـ ــام  2010ث ــاث ــة آالف
قارب .كما أشار تقرير لالستخبارات
األميركية منشور عــام  2009إلــى أن
الحرس الثوري يمتلك سفنًا صغيرة
وسريعة لديها مرونة ميدانية كبيرة
فــي ال ـحــرب غـيــر الـتـقـلـيــديــة .وكشف
التقرير عن قيام «الحرس» في أواخر
التسعينيات بـشــراء زوارق سريعة
من شركة «فابيو بوتزي» اإليطالية
ل ـلــزوارق الـســريـعــة ،وأن ــه تعلم كيف
ينتج نماذج مماثلة بنفسه .وأضاف
الـتـقــريــر أن الـســرعــة الـقـصــوى لتلك
الزوارق يمكن أن تصل إلى  60أو 70
عقدة ،األمر الذي من شأنه أن يجعل
زوارق الحرس الثوري أسرع الزوارق
البحرية في املياه الخليجية .وتابع
التقرير« :برنامج التطوير اإليراني
ق ـ َّـوى مــن ال ـق ــدرات الـبـحــريــة ،مــا أدى
ال ـ ــى زيـ ـ ـ ــادة مـ ــا ت ـم ـت ـل ـكــه الـ ـبـ ــاد مــن
زوارق ص ـغ ـيــرة وأل ـغ ــام وص ــواري ــخ
ك ــروز مـضــادة للسفن ،وطــوربـيــدات
ومعدات الدفاع الجوي».
بــرنــامــج التطوير الـخــاص باأللغام
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الـبـحــريــة ي ـعــود تــاريـخــه إل ــى أواخ ــر
ّ
عام  ،1984عندما شكل قائد الحرس
الـ ـ ـث ـ ــوري آن ـ ـ ـ ــذاك ،م ـح ـس ــن رض ــائ ــي،
مجموعة ّ
مكونة من ثمانية ضباط
لـتـطــويــر صـنــاعــة األل ـغ ــام الـبـحــريــة،
ح ـي ــث درس ه ـ ــذا الـ ـف ــري ــق ه ـنــدســة
بعض ألغام كوريا الشمالية ،بهدف
إنـتــاج نسخة إيــرانـيــة منها .كما أن
ليبيا قامت في حينه بتقديم نموذج
سوفياتي حديث من األلغام البحرية،
اسـ ـتـ ـخ ــدمـ ـتـ ـه ــا خـ ـلـ ـي ــة ال ـت ـص ـن ـي ــع
اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ــي إجـ ـ ـ ـ ــراء امل ـ ـقـ ــارنـ ــات.
اس ـت ـم ــرت م ـج ـمــوعــة ال ـت ـص ـن ـيــع فــي
عملها واخـتـبــاراتـهــا إلــى أن تغلبت
م ـن ـت ـص ــف عـ ـ ــام  1985عـ ـل ــى مـعـظــم
املشاكل التي واجهتها ،وبدأت إيران
إن ـت ــاج األل ـغ ــام ال ـب ـحــريــة .وكـ ــان أول
تصميم إيراني لأللغام البحرية من
نــوع «ص ــدف  »1و«ص ــدف( 2أم .»)8
واستمر برنامج التصنيع اإليراني
لــأل ـغــام ال ـب ـحــريــة ح ـتــى اسـتـطــاعــت
إيــران أن تمتلك تشكيلة واسعة من
هذا السالح ،بينها األلغام املربوطة
ذات ال ـ ـتـ ــأث ـ ـيـ ــر الـ ـسـ ـفـ ـل ــي امل ــدمـ ـج ــة
مغناطيسيًا ،واأللغام الصوتية التي
تنفجر بالضغط ،واأللغام املتحركة،
واأللغام التي يمكن التحكم فيها عن
ً
بعد ،فضال عن األلغام املمغنطة التي
ُ
تلصق بالسفن وتستخدم بواسطة
ق ــوات الـعـمـلـيــة ال ـخــاصــة .وق ــد اتـهــم
الـجـيــش األم ـيــركــي ال ـحــرس ال ـثــوري
باستخدام هــذه األلـغــام في الهجوم
ع ـلــى ن ــاق ــات ال ـن ـفــط ال ـيــابــان ـيــة في
حزيران /يونيو املاضي ،عندما نشر
شــريــط فـيــديــو ُيـظـهــر مـجـمــوعــة من
األشخاص ُيقلهم زورق سريع وهم
ينزعون لغمًا ملتصقًا بهيكل إحدى
الناقلتني.
ال ـجــديــر ذك ــره أن أخ ـطــر األل ـغ ــام في
تــرســانــة إي ـ ــران ال ـب ـحــريــة ه ــي أل ـغــام
«إي إم  »52الـ ـصـ ـيـ ـنـ ـي ــة الـ ـصـ ـن ــع،
املـخـصـصــة إلغـ ــراق الـقـطــع الـكـبـيــرة،
والـتــي حصلت عليها فــي منتصف
تسعينيات الـقــرن املــاضــي .خطورة
هـ ـ ــذا الـ ـلـ ـغ ــم تـ ـكـ ـم ــن ،ب ـح ـس ــب ك ـت ــاب
ك ــوردزم ــان ،ف ــي ف ــي أن ــه ُيـنـصــب في
قاع البحر ،بحيث يستشعر السفينة
امل ـ ـ ـ ّ
ـارة ف ــوق ــه ،ف ـي ـس ـت ـخــدم ص ــاروخ ــا
لضربها ،كما يمكن توقيته بحيث
ال ينطلق إال بعد أن يستشعر عددًا
مـعـيـنــا م ــن ال ـس ـفــن .وطـبـقــا لـلـكـتــاب،
ف ــإن بـعــض ال ـت ـقــاريــر ت ـ ّـدع ــي أن «إي
إم  »52يـسـتـطـيــع الـعـمــل عـلــى عمق
 110أم ـت ــار ،بينما ال يـتـجــاوز عمق
مضيق هرمز  80مترًا .كما أن إغالق
املضيق بشكل كامل ،وفقًا للتقديرات
االسـتـخـبــاراتـيــة األمـيــركـيــة ،يحتاج
إلى ما يقارب  300لغم فقط.

العراق

ّ
حسم هيكلية «الحشد» :عبد المهدي ينتصر للفياض

القيادات العملياتية في المحافظات المختلفة ،باستثناء الجنوبية ،ستكون بإمرة رئيس األركان (أ ف ب)

ّ
حل «األمر الديواني »331
ّمعضلة «هيكلية الحشد».
تبنى عادل عبد المهدي
رؤية فالح الفياض لألمر،
ليكون ذلك انتصارًا لألخير على
حساب أبو مهدي المهندس.
موقع المهندس كرئيس
أركان ّ
يثبته قائدًا ميدانيًا
أول لـ«الحشد» ،فيما موقع
الفياض ّ
يخوله صالحيات
كبرى ،من شأنها إعادة رسم
صورة هذه المؤسسة ،لناحية
وجهها القيادي

بغداد ـــ األخبار
ح ـس ــم رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـع ــراق ــي،
عـ ــادل ع ـبــد املـ ـه ــدي ،ش ـكــل الـهـيـكــل
الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـيـ ـم ــي لـ ـ ــ«هـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــة الـ ـحـ ـش ــد
الشعبي» ،بعد تجاذب طويل بني
مقترحني :األول لرئيس «الهيئة»
فالح الفياض ،والثاني لنائبه أبو
مهدي املهندس (راجــع «األخـبــار»،
عـ ــدد  .)3855م ـضــى ح ــاك ــم ب ـغــداد
بالخيار األول ،مانحًا بذلك الفياض
«صـ ــاح ـ ـيـ ــة الـ ـتـ ـعـ ـي ــن ب ــال ــوك ــال ــة
للمناصب واملــديــريــن فــي الهيئة...
وإلغاء جميع العناوين واملناصب
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـت ـ ـعـ ــارض م ـ ــع الـ ـعـ ـن ــاوي ــن
الـ ـ ـ ـ ـ ــواردة فـ ــي ال ـه ـي ـك ـل ـي ــة املـ ـ ـق ـ ـ ّـرة».
الهيكلية الجديدة الضخمة أخذت
طابعًا كالسيكيًا .بــات لـ«الهيئة»

ٌ
رئيس ًورئيس أركــان .تتبع لألول
(إضافة إلى «املكتب» و«أمني السر
الـ ـع ــام»)  10م ــدي ــري ــات لــوجـسـتـيــة
و 8ق ـيــادات قتالية تنفيذية ،فيما
تتبع الثاني  5معاونيات رئيسة
(أبرزها العمليات واالستخبارات)
و 25مديرية و 8قـيــادات عملياتية
ف ــي م ـح ــاف ـظ ــات الـ ـب ــاد املـخـتـلـفــة،
باستثناء الجنوبية منها.
إنـ ـض ــاج هـ ــذه الـهـيـ ّكـلـيــة اس ـت ـغــرق
وقـ ـت ــا ك ـب ـي ـرًا وتـ ـط ــل ــب م ـنــاق ـشــات
ّ
مطولة داخــل املؤسسة العسكرية،
عـلــى رغ ــم إش ــارة «األم ــر الــديــوانــي
 ،»237ال ـ ـصـ ــادر ع ــن ع ـب ــد امل ـه ــدي
مطلع تـمــوز /يوليو املــاضــي ،إلى
ع ـ ــزم رئ ــاس ــة ال ـ ـ ـ ــوزراء ع ـل ــى حـســم
الـهـيـكـلـيــة ف ــي األســاب ـيــع الــاحـقــة،
ومن ثم تأكيد الفياض ،وفي مؤتمر

صـحــافــي أواخـ ــر الـشـهــر عـيـنــه ،أن
الهيكل املــرتـقــب سيكون «منجزًا»
خـ ــال أس ــاب ـي ــع ف ـق ــط .ف ــي ال ــواق ــع،
اشتغل فريقا الفياض واملهندس،
طـ ــوال األش ـه ــر ال ـ ــ 8امل ــاض ـي ــة ،على
ص ـ ـيـ ــاغـ ــة «مـ ـ ـقـ ـ ـت ـ ــرح ـ ــات الـ ـهـ ـيـ ـك ــل
التنظيمي» ،ورفعها الحقًا إلى عبد
املهدي إلقرارها« .األخبار» سبق أن
ّ
ذكــرت أن لجنة مؤلفة من الفياض
وامل ـ ـه ـ ـنـ ــدس وم ـ ــدي ـ ــر م ـك ـت ــب ع ـبــد
محمد الهاشمي ،ناقشت
املـهــديُ ،
ّ
املقترحني امل ـقـ ّـدمــن ،فــي ظــل توتر
تصاعد منذ شباط /فبراير الفائت
َ
صاحبيهما ،وبـلــغ ذروت ــه مع
بــن
ال ـت ـضــارب فــي تشخيص ال ـغــارات
األخيرة التي استهدفت العراق؛ إذ
ّ
حمل املهندس واشنطن املسؤولية
ع ـن ـه ــا ،م ـ ـصـ ــدرًا ق ـ ـ ـ ــرارًا ب ـتــأس ـيــس

«مديرية القوة الجوية» ،فيما ّ
تبرأ
ال ـف ـي ــاض ومـ ـع ــه ع ـب ــد املـ ـه ــدي مــن
تصريحات األول وقراره.
وفيما تقول مصادر مطلعة إن عبد
املـ ـه ــدي أراد «م ـع ــاق ـب ــة» املـهـنــدس
عـلــى تصريحاته تـلــك بــإقــالـتــه من
م ـن ـص ـب ــه ،إال أن م ـ ـصـ ــادر األخ ـي ــر
«تـنـفــي ذل ــك نـفـيــا قــاط ـعــا» .وتلفت
امل ـص ــادر إل ــى أن عـبــد امل ـهــدي أبلغ
قـ ـ ـ ــراره ل ـق ــائ ــد «ق ـ ـ ــوة ال ـ ـقـ ــدس» فــي
ال ـح ــرس الـ ـث ــوري اإليـ ــرانـ ــي ،قــاســم
س ـل ـي ـم ــان ــي ،الـ ـ ـ ــذي أبـ ـ ـ ــدى ت ـفـ ّـه ـمــه
لخطوة رئاسة ال ــوزراء ،طالبًا منه
معالجة األزم ــة ،مــن دون أن يكون
ّ
الـ ـح ــل بـ ــ«كـ ـس ــر» املـ ـهـ ـن ــدس .ط ــوال
األســاب ـيــع الـخـمـســة املــاضـيــة التي
س ـب ـقــت صـ ـ ــدور «األم ـ ـ ــر ال ــدي ــوان ــي
 ،»331والذي ُحسمت فيه «هيكلية

ال ـ ـح ـ ـشـ ــد» ،عـ ـم ــل س ـل ـي ـم ــان ــي عـ ّلــى
ت ـق ــري ــب وجـ ـه ــات ال ـن ـظ ــر ،لـتـتـكــلــل
جهوده بـ«مصالحة» بني الفياض
وامل ـ ـه ـ ـنـ ــدس ،وت ــالـ ـي ــا اإلعـ ـ ـ ــان عــن
«الهيكلية» .مــع ذل ــك ،ثمة انطباع
ب ــأن الـنـتـيـجــة ه ــي «ت ـقــويــة جبهة
الفياض على حساب جبهة نائبه»،
ف ـي ـمــا يـعـتـقــد م ــراق ـب ــون عــراق ـيــون
أن ف ــي ال ـق ــرار «اس ـت ـهــدافــا ملنصب
ن ــائ ــب رئـ ـي ــس الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة» ،وس ـع ـيــا
إلــى «اسـتـعــادة سلطة الــدولــة على
مختلف صنوف قواتها العسكرية
فـ ــي الـ ـ ـب ـ ــاد» .وف ـ ــي ه ـ ــذا ال ـس ـي ــاق،
تــؤكــد مـصــادر حكومية عــديــدة أن
ال ـقــرار ليس «اسـتـهــدافــا» لشخص
على حساب آخــر ،غير أن التوقيت
وسـيــاقــاتــه ربـمــا يــوحــي بــ«رســالــة
مماثلة» ،علمًا بــأن رئاسة الــوزراء

سـ ـب ــق أن أل ـ ــزم ـ ــت ن ـف ـس ـه ــا  -مـنــذ
شـهــريــن  -بــإعــان «الـهـيـكـلـيــة» في
أيلول /سبتمبر الجاري.
ف ـ ــي الـ ـنـ ـتـ ـيـ ـج ــة ،ي ـم ـك ــن الـ ـ ـق ـ ــول ّإن
«امل ـس ـعــى» اإلي ــران ــي قـضــى بتبني

أراد عبد المهدي «معاقبة»
المهندس على تصريحاته
بإقالته من منصبه
م ـق ـت ــرح الـ ـف ـ ّـي ــاض ،ع ـل ــى أن ي ـكــون
املـهـنــدس رئـيــس أرك ــان «الـحـشــد».
وبذلك ،تحتفظ بغداد برؤيتها في
إدارة مؤسساتها ،وتحفظ طهران
ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه واحـ ـ ـدًا م ــن أب ــرز
حلفائها امليدانيني في العراق ،بما

ّ
يتسق مع رؤيتها لكيفية «تدوير
ال ــزواي ــا» ف ــي ه ــذه ال ـســاحــة .إال أن
السؤال الذي يطرح نفسه ،في هذا
املـ ـق ــام ،ه ــو ع ـمــا إذا ك ــان الـتـعــامــل
مـ ــع االعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداءات املـ ـسـ ـتـ ـم ـ ّـرة عـلــى
ّ
مقار «الحشد الشعبي» سيخضع
ل ـل ـق ــاع ــدة ن ـف ـس ـه ــا؟ ح ـت ــى اآلن ،ال
ت ـشــي ردود ال ـف ـعــل ال ـعــراق ـيــة على
االع ـت ــداءات املـتـكــررة بـخــاف ذلــك،
إذ إن بـغــداد ج ـ ّـددت أمــس رفضها
اتـ ـه ــام أي ج ـهــة بــال ـه ـج ـمــات الـتــي
تـطــال املـنـشــآت العسكرية التابعة
لـ ــ«الـ ـحـ ـش ــد» ،والـ ـت ــي ك ـ ــان آخ ــره ــا
ف ــي ال ـســاعــات املــاض ـيــة اسـتـهــداف
طــائــرات مجهولة محيط «معسكر
امل ــرص ـن ــات» ف ــي األن ـ ـبـ ــار ،ومـ ــن ثم
اس ـت ـهــداف م ـق ـ ّ
ـار ل ــ«ال ـح ـشــد» قــرب
بحيرة الثرثار في الفلوجة.
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مصر

ال أحد يعلم ماذا سيحدث بعد ساعة واحدة .هذه حال األجهزة
تسيطر على الوضع ،وسط
المختلفة في مصر .حالة ترقب
ٌ
ومتضاربة ،وقلق من كسر حاجز الخوف
معلومات متناقضة
ٌّ
بصورة غير مسبوقة ،وتخبط في إدارة الموقف .صحيح أن
وصحيح أن األمن لم
التظاهرات لم تكن كبيرة لجهة األعداد،
ّ
يقمعها بقسوة ،على رغم أنه َح ِرص على فضها ،وأنها وصلت
إلى ميدان التحرير ،لكن كل هذا إن كان ُي َّ
فسر بسلوك مقصود

الدولة لفهم ما يحدث وقياس حجمه ،فقد ُيفهم على
من ٍّ
ّ
أنه ً«ترو» من الطرف المحرك في حال كان هذا الطرف موجودًا
ّ
ستستمر «جمعات» الغضب على ما يبدو في
فعال .هكذا،
األسابيع المقبلة ،ربما مع توسع طفيف في أعداد المتظاهرين
وأماكن المسيرات ،يقابله تصاعد في القمع ومستوى االعتقاالت
أيضًا .وما ّ
يصعب حسم الموقف أن مفارقات كثيرة وعالمات
استفهام تدور حول المشهد من جميع جهاته :هل هناك

من قرر االنقالب على عبد الفتاح السيسي الذي َسجن
والده الروحي في الجيش ،سامي عنانّ ،
وقص أظفار
كثيرين؟ هل محمد علي الذي يعترف بأنه كان جزءًا
من منظومة الفساد يعمل وحده كنسر جريح ،أم أن
هناك من عرف من أين تؤكل الكتف؟ هل التظاهرات
عفوية محضة ولم تصل إلى ّ
حد التنظيم والتحشيد؟
أسئلة كثيرة تنتظرها أسابيع ال أيام ،على ما يبدو

ّ
تخبط غير مسبوق في المخابرات العامة:

إلى أين يمضي
حراك «كسر الخوف»؟
القاهرة ــ األخبار
ّ
عـلــى رغ ــم تــركــز إدارة األزم ـ ــات داخــل
مصر خالل السنوات الخمس املاضية
فـ ــي يـ ــد الـ ـ ـل ـ ــواء عـ ـب ــاس كـ ــامـ ــل ،الـ ــذي
انتقل من منصب مدير مكتب رئيس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة إل ـ ــى م ــدي ــر املـ ـخ ــاب ــرات
العامة ،ويعمل برفقة مساعده األيمن
أحمد شعبان ،فإن حالة التخبط التي
يدير بها الرجالن األزمة الراهنة بعد
ما ّ
فجره املـقــاول والفنان محمد علي
عن إهدار مليارات الجنيهات في بناء
قصور واستراحات رئاسية ،لم تحدث
م ــن ق ـب ــل ،ح ـتــى ف ــي أص ـع ــب األوق ـ ــات،
ك ـمــا ف ــي م ــواج ـه ــة ج ـ ّمــاعــة «اإلخـ ـ ــوان
املـسـلـمــون» ال ـتــي صــنـفـتـهــا الحكومة
صـ ـ ــادرت أمــوال ـهــا
ج ـمــاعــة إره ــاب ـي ــة و ّ
وأم ــوال قيادتها وشــنــت عليها حربًا
كبيرة.
ح ــال ــة ال ـت ـخ ـبــط هـ ــذه امل ـ ــرة مــرتـبـطــة
بكسر حــاجــز الـخــوف ،وخــاصــة بعد
ال ـن ـت ــائ ــج ال ـع ـك ـس ـيــة الـ ـت ــي ج ـ ــاء بـهــا
«م ــؤتـ ـم ــر الـ ـشـ ـب ــاب» ال ـ ـ ــذي أك ـ ــد فـيــه
ال ــرئ ـي ــس ع ـبــد ال ـف ـت ــاح ال ـس ـي ـســي ما
ق ــال ــه املـ ـق ــاول املـ ـص ــري ،ب ــل زاد على
ذل ــك نـيـتــه ب ـن ــاء امل ــزي ــد م ــن الـقـصــور

غـيــر عــابــئ بــات ـهــامــات ال ـف ـســاد الـتــي
الحـ ـقـ ـت ــه ب ـ ـص ـ ــورة غـ ـي ــر م ـس ـب ــوق ــة،
ّ
وأي ـض ــا تـشــكــل نـ ــواة ل ـت ـظــاهــرات في
الشارع تطالب برحيله للمرة األولى،
مثلما حدث في القاهرة وبور سعيد
ٌ
تظاهرات،
والسويس واإلسكندرية.
وإن كانت بــأعــداد مـحــدودة ،إال أنها
تلقى دعـمــا مـعـنــويــا كـبـيـرًا مــن آالف
الـشـبــاب ،مــا بــن يائسني مــن النظام
بفعل اإلحباطات املتكررة عقب «30
يونيو» ،ومــا بني مكتفني باملتابعة.
أم ــا «اإلخـ ـ ـ ــوان» ،ف ـت ـحــاول بصعوبة
الـ ـع ــودة إلـ ــى امل ـش ـه ــد ،وقـ ــد أصـ ــدرت
بيانات تؤيد فيها الـحــراك الشعبي
الـبـعـيــد كـلـيــا عــن الـجـمــاعــة وقــادتـهــا
املـقـيـمــن فــي ال ـخ ــارج ،بـعــدمــا فـقــدت
جـ ـ ــزءًا ك ـب ـي ـرًا م ــن ق ــوت ـه ــا ع ـل ــى م ــدار
السنوات املاضية.
كل ذلك بات ّ
يرسخ فكرة أن التغيير
ل ــن ي ـك ــون م ــن دون مــواف ـقــة ال ـن ـظــام،
بل سيأتي من داخله ،لكن مع حراك
شعبي مقبول يمكن التعويل عليه.
ت ـف ـس ـيــرات ع ــدة تـ ــدور ح ــول طبيعة
مـ ــا ي ـم ـك ــن أن يـ ـح ــدث خـ ـ ــال األيـ ـ ــام
املقبلة ،وهــي مرتبطة بأبعاد قائمة
ب ــاألس ــاس ع ـلــى ال ــوض ــع الـسـيــاســي

السودان

ّ
«لجنة حمدوك» للتحقيق في «فض االعتصام»:

ٌ
محاولة لتنفيس الغضب؟
ُ
تشكيل «المجلس السيادي»
والحكومة االنتقالية
يعن ،بالنسبة إلى
لم ِ
السودانيينُ ،أن ملفات
الجرائم التي ارتكبت خالل
الثورة قد أغلقت وصارت
ّ
طي النسيان .الضغوط
الشعبية والمسيرات أثمرت
تشكيل لجنة ثانية عبر ّرئاسة
الوزراء للتحقيق في فض
القيادة العامة،
اعتصام ُ
في خطوة نظر إليها من
زاويتين

الخرطوم ـــ فاطمة المبارك
م ـن ــذ ت ــأل ـي ــف ال ـح ـك ــوم ــة االن ـت ـق ــال ـ ّي ــة
ّ
ف ـ ــي الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــودان ،ظـ ــلـ ــت ق ـض ـي ــة ف ــض
اعـتـصــام ال ـق ـيــادة الـعــامــة فــي الثالث
مـ ــن ح ـ ــزي ـ ــران /ي ــون ـي ــو املـ ــاضـ ــي فــي
ّ
الخرطوم ،والذي خلف قتلى تجاوزوا
مائة وعددًا من الجرحى واملفقودين،
مـ ــن دون م ـح ــاس ـب ــة أو م ـح ــاك ـم ــات،
ولذلك استمرت في األسابيع املاضية
الـتـظــاهــرات فــي الـعــاصـمــة للمطالبة
بـمـحــاكـمــة رمـ ــوز ال ـن ـظــام وبــال ـعــدالــة
وال ـق ـص ــاص ل ـل ـش ـهــداء .امل ـت ـظــاهــرون
ّ
ســل ـمــوا م ــذك ــرة ل ــوزي ــر الـ ـع ــدل ،نصر
ّ
الـ ــديـ ــن ع ـب ــد ال ـ ـب ـ ــارئ ،ف ـي ـم ــا ت ـســبــب
ضغطهم املـتــواصــل فــي تعجيل قــرار
رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء ،ع ـبــد ال ـل ــه ح ـم ــدوك،
َ
تشكيل لجنة مستقلة برئاسة قاضي
محكمة عليا وعضوية سبعة آخرين
م ـم ـث ـل ــن عـ ــن «ال ـ ـ ـعـ ـ ــدل» و«الـ ـ ــدفـ ـ ــاع»
و«الــداخ ـل ـيــة» ،إضــافــة إل ــى شخصية

ل ـ ــدى رأس الـ ـنـ ـظ ــام ،إذ إن امل ــأم ــول
ُ
مــن داخ ــل األج ـهــزة حــالـيــا أن تـجــرى
«ع ـم ـل ـي ــة تـ ـح ــول ديـ ـم ــوق ــراط ــي» مــن
ُ
ال ـ ــداخ ـ ــل ،ت ـع ـ ِّـج ــل ب ــرح ـي ــل الـسـيـســي
مــن السلطة ربما قبل  2026كما هو
م ـق ــرر وف ــق ال ـت ـعــديــات الــدس ـتــوريــة
التي جرت الربيع املاضي ،ما يخلق
ً
م ـج ــاال لـلـحـيــاة الـسـيــاسـيــة وفــرصــة
لعمل األح ــزاب ،إلــى جانب تسويات
ف ــي شـ ــأن امل ـس ـج ــون ــن وخ ــاص ــة مــن
الشباب.
حتى اآلن ،تبدو هذه الرؤية الداخلية
س ــائ ــدة لـ ــدى ال ـق ـط ــاع األع ـ ـ ــرض مــن
املـتـعــاونــن مــع الـنـظــام ،وخــاصــة أن
تــدخــل نـجــل الـسـيـســي ،مـحـمــود ،في
الـ ـق ــرارات ،والـ ــدور ال ــذي يـقــوم بــه لم
ً
ي ـع ــودا ي ـل ـق ـيــان قـ ـب ــوال ،ك ـمــا أن ثمة
حالة غضب وفـقــدان للسيطرة على
ّ
م ـتــاب ـعــة املـ ــوقـ ــف ،ف ــي ظـ ــل م ـحــاولــة
السـ ـتـ ـخ ــدام فـ ــزاعـ ــات ع ـ ــدة م ــن أج ــل
ّ
ال ـس ـي ـط ــرة بـ ــأقـ ــل األض ـ ـ ـ ــرار امل ـم ـك ـنــة
راهـ ـن ــا .ف ــي ال ـب ــداي ــة ،ك ــان الـتـســويــق
يقوم على أن ما يحدث هو «مؤامرة
إخوانية» .لكن مع االعتراف بالحراك
ّ
تحولت
الشعبي وصـعــوبــة إن ـكــاره،
ُ
االستراتيجية لتظهر الدولة وكأنها

قومية مستقلة ومحامني مستقلني.
كــان الفـتــا تأليف اللجنة وفــق قانون
 ،1954وص ـ ـ ـ ــدور الـ ـ ـق ـ ــرار مـ ــن رئ ـيــس
النائب العام ،إذ إن اللجنة
ال ــوزراء ال
ُ ّ
الـســابـقــة ال ـتــي شــك ـلــت لـلـهــدف نفسه
كــانــت بــرئــاســة ال ـنــائــب ال ـع ــام ،ووف ــق
قانون اإلجراءات الجنائية لعام .1991
جراء ذلك ،قوبل إعالن حمدوك بجدل
قانوني كبير .يقول البرملاني السابق
عـبــد الجليل عجبنا ،إن ال ـقــرار «غير
مـ ـ ـ ـ ــدروس» ،م ـض ـي ـفــا ف ــي ح ــدي ــث إل ــى
«األخ ـب ــار» أن «ه ــذه اللجنة لــن تكون
مستقلة ما لم توكل إلــى ثالثة قضاة
بمحكمة مديرية وثالثة وكــاء نيابة
ّ
وثـ ــاثـ ــة م ـح ــام ــن م ـس ـت ـق ـلــن ال ت ـقــل
خبرتهم عن  15عامًا» .وانتقد عجبنا
وجــود ممثلني عــن الشرطة والجيش
واألمــن في اللجنة ،ألن «هــذه الجهات
قــد تكون متهمة بارتكاب الجريمة...
تشكيل رئيس الوزراء للجنة يعني أن
قــراراتـهــا ال تصل الـجـيــش ،ألن قائده
األع ـلــى هــو رئ ـيــس مـجـلــس ال ـس ـيــادة،
واألخير خارج سلطة رئيس الوزراء».
ً
بناء على ما سبق ،فهم كثيرون خطوة
حمدوك في سياق املجاملة والخروج
السهل مــن مــأزق الضغوط الشعبية،
وذل ــك يـعــود إلــى أن أولــويــات حكومة
ال ــرج ــل اآلن تـصـفـيــة ال ـخــدمــة املــدنـيــة
من أفــراد النظام السابق ،وهو ما بدأ
مع إعفاء بعض القيادات العليا .لكن

أفيد عن خطف الناشطة والمحامية ماهينور المصري
أمس من أمام مقر نيابة أمن الدولة (أ ف ب)

من المقرر أن
يلتقي السيسي
ترامب في
نيويورك اليوم

ت ــواج ــه «ق ـ ــوى خ ــارج ـي ــة» مـخـتـلـفــة،
بداية من إثيوبيا التي جرى تصدير
أزمـ ـ ـ ــة «سـ ـ ـ ـ ّـد الـ ـنـ ـهـ ـض ــة» م ـع ـه ــا إل ــى
الــواجـهــة بعد عــام مــن جـمــود امللف،
ً
وص ـ ــوال إل ــى ت ــدوي ــر ق ـصــة ال ـص ــراع
م ــع تــرك ـيــا .إذ إن تـعـلـيـمــات ص ــدرت
أم ــس بــاسـتـغــال ت ـغــريــدات مـقـ ّـربــن
من أنقرة وربطها بمسألة التنافس
املـ ـص ــري ـ ـ ـ ـ ال ـت ــرك ــي ع ـلــى الـ ـغ ــاز في
الـ ـبـ ـح ــر امل ـ ـتـ ــوسـ ــط .ولـ ـ ــذلـ ـ ــك ،ت ـن ـ ّـص
ت ـك ـل ـي ـف ــات اإلع ـ ـ ـ ــام امل ـ ـصـ ــري خ ــال
األيــام املقبلة على الحديث عن رغبة
ت ــرك ـي ــا والـ ـ ـ ــدول املـ ـع ــادي ــة مل ـص ــر فــي
استهداف الرئيس وأســرتــه ،وإفقاد

الشعب الثقة باملؤسسات املختلفة
وصدقيتها.
س ـي ـع ـمــل اإلعـ ـ ـ ــام ع ـل ــى ال ـت ــأك ـي ــد أن
الـسـيـســي يـحـقــق أه ـ ــداف «ث ـ ــورة 25
يناير» باستقالل القرار املصري ،وأن
ـدث حاليًا هــو مـحــاولــة للنيل
مــا يـحـ ّ
م ـم ــا ح ــق ـق ــه .ك ـم ــا س ـي ــزي ــد ال ـت ــروي ــج
ل ـف ـك ــرة أن «اإلخ ـ ــوانـ ـ ـي ـ ــن» ي ـس ـعــون
إل ــى ال ـف ــن وإثـ ـ ــارة ال ـش ـغــب م ــن أجــل
الـتـغـطـيــة ع ـلــى ال ـخ ــاف ــات الــداخـلـيــة
واالنشقاقات لديهم ،وهو ما يجري
عبر مواقع التواصل االجتماعي على
نحو أكثر تنظيمًا .والالفت أن النظام
لــم يـجــد وجــوهــا سـيــاسـيــة يستعني

القيادي في «قوى الحرية والتغيير»،
ســاطــع ال ـح ــاج ،ي ـقــول ل ــ«األخ ـب ــار» إن
الـقــانــون يعطي رئـيــس الـ ــوزراء الحق
في تأليف هذه اللجنة ،وإن هذا األمر
واحــد مــن مهمات املرحلة االنتقالية،
مـشـيـرًا إل ــى أن املـ ــادة  16مــن الوثيقة
ال ــدسـ ـت ــوري ــة ذك ـ ـ ــرت أن مـ ــن م ـه ـمــات
«االن ـت ـق ــال ـي ــة» تــأل ـيــف ل ـج ـنــة تحقيق
وطنية مستقلة .وأبدى الحاج تقديره
ل ـه ــذه ال ـخ ـط ــوة ألن ـه ــا «ب ــداي ــة تنفيذ
فعلي ملطالب الشعب ...أتمنى أن نصل
إلى نتائج عادلة».
عـ ـل ــى ال ـص ـع ـي ــد ال ـ ـقـ ــانـ ــونـ ــي ،ي ــؤك ــد
م ـ ـصـ ــدر ف ـ ــي وزارة ال ـ ـ ـعـ ـ ــدل ،تـمـنــى
إخـفــاء اسـمــه ،أنــه ال يــوجــد مــا يمنع
كان الفتًا تكوين اللجنة وفق قانون 1954
وعبر رئيس الوزراء ال النائب العام (األناضول)

فهم كثيرون
خطوة حمدوك في
سياق المجاملة
والخروج السهل من
مأزق الضغوط

تشكيل رئيس ال ــوزراء هــذه اللجنة،
بــل إن هــذا «يعطيها بعدًا مهمًا في
تحقيق ال ـعــدالــة ،ألن م ـصــدر ال ـقــرار
صاحب سلطة عليا» .ويلفت املصدر
إلى إمكانية رفع النتائج الحقًا إلى
النائب العام الذي من واجبه توجيه
ّ
االتهامات الجنائية .من جهته ،يذكر
الـكــاتــب والـقــانــونــي نبيل أدي ــب ،في
ح ــدي ــث إلـ ــى «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،بـ ــأن لـجــان
التحقيق لـعــام « 1954تعمل ملعرفة

الحقيقة والتوصل إليها ،ثم تضعها
أم ـ ــام ال ـج ـهــة ال ـت ــي كـلـفـتـهــا (رئ ــاس ــة
الـ ــوزراء)» ،موضحًا أن قــانــون 1954
ُيمنع استخدام أقــوال الشهود التي
أدلـ ــي بـهــا أم ــام أي محكمة جنائية
أو م ــدنـ ـي ــة .ويـ ـضـ ـي ــف أدي ـ ـ ـ ــب« :إذا
ات ـض ــح أن ه ـن ــاك مـشـكـلــة تـسـتــدعــي
املساءلة الجنائيةُ ،ت ّ
حول إلى النائب
الـعــام ليبدأ الـتـحـ ّـري والتحقيق من
ً
البداية ...لجنة حمدوك أوسع مجاال

بها خــال األي ــام املــاضـيــة ،فاستعاد
وجوهًا ُمنعت من الظهور قبل شهور
ورب ـمــا س ـن ــوات ،مــن بينهم إبــراهـيــم
عيسى الذي جرى استغالل تدوينته
للدفاع عــن الــدولــة ،إضــافــة إلــى نشر
تسجيالت لإلعالمي الساخر باسم
يوسف املمنوع من دخــول مصر عن
فبركة الفيديوات من ِق َبل «الجزيرة»
القطرية.
وبينما تتسرب معلومات متضاربة
ع ـ ــن الـ ـجـ ـي ــش ،وخ ـ ــاص ـ ــة م ـ ــع وج ـ ــود
السيسي في نيويورك من أجل رئاسة
وف ــد ال ـبــاد فــي اجـتـمــاعــات الجمعية
الـعــامــة لــأمــم املـتـحــدة ،أك ــد املتحدث
الـعـسـكــري ،العقيد أرك ــان حــرب تامر
ال ــرف ــاع ــي ،أن ال ـب ـيــانــات وامل ـع ـلــومــات
الخاصة بالقوات املسلحة كافة تصدر
ع ـب ــر امل ـت ـح ــدث ال ـع ـس ـك ــري فـ ـق ــط .فــي
غضون ذلك ،تأثرت البورصة املصرية
التي أوقف فيها التعامل أمس بسبب
هبوطها بنحو  ،%5.32وســط حالة
من املخاوف من األوضــاع السياسية.
واآلن ،تـ ـ ــزداد املـ ـخ ــاوف ب ـعــدمــا دعــا
م ـح ـمــد ع ـلــي إلـ ــى ت ـظ ــاه ــرات جــديــدة
الجمعة املـقـبــل ،فــي وقــت ال ت ــزال فيه
ال ـشــرطــة تـحـتـجــز نـحــو  200شخص
مـنــذ ت ـظــاهــرات الـجـمـعــة امل ــاض ــي من
دون أن ّ
تحرر بحقهم أي محاضر.
وبينما من املقرر أن يلتقي السيسي
نظيره األميركي ،دونالد ترامب ،يرى
كثيرون أن هــذا لــن يعطي ضمانات
أكـ ـي ــدة ل ـلــرئ ـيــس املـ ـص ــري ف ــي ش ــأن
الـسـيـطــرة عـلــى الــوضــع ،وخــاصــة أن
األخـيــر فعل كــل مــا يمكنه مــن داخــل
ال ـن ـظــام وخ ــارج ــه لـقـمــع مـعــارضـيــه،
في وقت ّ
ترددت فيه أنباء عن توسع
االع ـت ـق ــاالت امل ــدروس ــة ال ـتــي طــاولــت
أمــس الناشطة واملحامية ،ماهينور
ُ
اختطفت من أمام ّ
مقر
املصري ،التي
ن ـيــابــة أم ــن ال ــدول ــة ،ع ـقــب خــروجـهــا
م ــن ح ـض ــور الـتـحـقـيـقــات م ــع بعض
املتهمني املقبوض عليهم.

من لجنة النائب العام».
ومن املتوقع أن تقود نتائج التحقيق
ّ
إلى إشكاالت تعكر صفو الشراكة بني
الـعـسـكــر و«ال ـحــريــة والـتـغـيـيــر» ،على
خـلـفـيــة ح ــدي ــث ع ــن اح ـت ـمــال ـيــة ت ــورط
«قـ ــوات الــدعـ ّـم ال ـســريــع» وق ــوى أمنية
أخــرى في فض االعتصام ،خاصة أنه
ورد في نتائج اللجنة السابقة ضلوع
ض ـبــاط م ــن األم ــن و«ال ــدع ــم الـســريــع»
في مهاجمة املعتصمني ،وتجاوز تلك
ال ـق ــوات مـهـ ّ
ـامـهــا واقـتـحــامـهــا منطقة
االعـ ـتـ ـص ــام .ل ــذل ــك ،وفـ ــي حـ ــال عـمـلــت
اللجنة بـتـجـ ّـرد وشـفــافـيــة ،فقد يظهر
تـ ــورط ج ـه ــات م ـس ــؤول ــة ،ل ـكــن ال ـحــاج
يستبعد حدوث خالف مع العسكريني،
ألن «الــوثـيـقــة الــدسـتــوريــة أق ـ ّـر ّت مبدأ
العدالة وأن ينال أي مجرم تلوثت يده
بدم الشهداء العقاب الالزم».
ي ـش ــار إل ــى أن ــه قـبـيــل ت ــوج ــه ح ـمــدوك
إلــى نـيــويــورك ،مـســاء السبت املاضي
لـلـمـشــاركــة ف ــي اج ـت ـمــاعــات الجمعية
العامة لألمم املتحدة الـ ،74أصدر عددًا
مــن الـ ـق ــرارات أع ـفــى بـمــوجـبـهــا وكــاء
وزراء ال ـخــارج ـيــة وال ـت ـع ـل ـيــم الـعــالــي
ً
واملاليةُ ،م ِّ
عينًا بدال منهم وكالء جددًا،
ك ـمــا أن ــه أع ـف ــى األمـ ــن ال ـع ــام ل ــدي ــوان
الـضــرائــب ،فيما تتحدث مـصــادر عن
قــرارات أخــرى سيتخذها فور عودته،
ّ
وك ــلـ ـه ــا تـ ـص ـ ّـب فـ ــي «خـ ــدمـ ــة ال ـت ــوج ــه
الثوري».
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تونس

ّ
القروي وسعيد في وسائل اإلعالم:

صعود النقيضين
لعب اإلعالم التونسي
أدوارًا متضاربة خالل
االنتخابات الرئاسية ،شملت
الدعاية والدعاية المضادة،
ّ
وأدت إلى اتهام غالبية
القنوات بمخالفات مالية.
لكن المفارقة تكمن في
أن َمن ّ
تصدر نتائج الدورة
األولى ،أي قيس ّ
سعيد ،كان
ّ
أقل المرشحين حضورًا في
اإلعالم ،بينما ّ
عول المتصدر
قناة
الثاني ،نبيل القروي ،على ٍ
يملكها لصناعة حضوره
السياسي
حبيب الحاج سالم
عـلــى ام ـت ــداد الـشـهــر ال ـج ــاري ،فرضت
«الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـع ـل ـي ــا امل ـس ـت ـق ـل ــة ل ــإع ــام
ال ـس ـم ـعــي الـ ـبـ ـص ــري» غـ ــرامـ ــات مــالـيــة
على وسائل اإلعالم املرئية واإلذاعات،
َ
ل ــم ت ـس ــلــم م ـن ـه ــا ،ت ـق ــري ـب ــا ،سـ ــوى تـلــك
ّ
اململوكة للدولة .تركزت أسباب العقاب
ِّ
ح ـ ــول خ ـ ــرق الـ ـق ــواع ــد امل ـن ــظ ـم ــة ال ـتــي
ّ
س ـبــق لـلـهـيـئــة أن ح ـ ّـددتـ ـه ــا ،وأهــم ـهــا
عــدم ّاالنـحـيــاز للمرشحني أو ضـ ّـدهــم،
وتجنب التأثير على الناخبني بطرق
م ـلـ ـت ــوي ــة ،م ـث ــل الـ ـتـ ـط ــرق إلـ ـ ــى ن ـتــائــج
استطالعات الرأي قبل إغالق صناديق
االقتراع .ولخصت «هيئة اإلعالم» تلك
الخروقات في بيان أصدرته منتصف
الشهر الجاري ،حذرت فيه من «تفاقم
تأثير مــراكــز الضغط املــالــي والحزبي
في وسائل اإلعالم» .وجاء في البيان أن
هذه التدخالت في وسائل اإلعالم ُت ّ
عد
«محاوالت (لــ) التراجع عن مكتسبات
الثورة» ،وتهدف إلى حرمان املواطنني
مــن حـقـهــم فــي «االخ ـت ـيــار واملـحــاسـبــة
وفــق إرادة حــرة بعيدًا مــن التضليل».
وات ـ ـه ـ ـمـ ــت املـ ـهـ ـنـ ـي ــن املـ ـنـ ـخ ــرط ــن فــي
امل ـم ــارس ــات امل ــذك ــورة ب ــ«ال ـت ـخ ـلــي عن
شــرف املهنة وأخــاقـيــاتـهــا األساسية
من تفسير ونقاش وتدقيق في برامج
كل املرشحني على السواء» .لكن النقطة
األهم في بيان الهيئة هي توجيه اتهام
لبعض أصحاب القنوات التلفزيونية
ّ
«معنيون
واإلذاعية باالنحياز ،إذ إنهم
مباشرة بنتائج االنـتـخــابــات ،خاصة
ّ
وق ــد تـعــلـقــت بـهــم ق ـضــايــا جــزائ ـيــة ما
زال ــت جــاريــة» .وإذا كــان هــذا التلميح
يـخـ ّـص قـنــاتــن ب ــال ــذات ،هـمــا «نسمة»
و«الـ ـ ـح ـ ــوار ال ـت ــون ـس ــي» ،فـ ــإن امل ـســألــة
تتجاوزهما إلى بقية القنوات املنحازة
بدورها إلى أحزاب ،وهو ما يظهر في
العقوبات املفروضة عليها.
عملت قـنــاة «ال ـح ــوار الـتــونـســي» على
ال ــدع ــاي ــة املـ ـض ــادة لــرئ ـيــس الـحـكــومــة
ال ـح ــال ــي ،ي ــوس ــف ال ـش ــاه ــد ،والــدعــايــة
ملصلحة وزي ــر الــدفــاع املستقيل ،عبد
الـكــريــم الــزبـيــدي .وتــولــى مــديــر القناة
ومالك غالبية أسهمها ،سامي الفهري،
ق ـ ـيـ ــادة ال ـح ـم ـل ــة ،وشـ ـم ــل ذلـ ـ ــك زيـ ـ ــارة
امل ــرش ــح املـقـيــم خـ ــارج ال ـب ــاد ألسـبــاب
قضائية ،سليم الرياحي ،وإجراء حوار
ّ
معه تركز حول كشف كواليس الحكم
خــال فترة الشاهد ،وتصويره كرجل
ص ـف ـق ــات س ـيــاس ـيــة م ـش ـبــوهــة وت ــاب ــع
لــ«حــركــة النهضة» (راج ــع «األخ ـبــار»،
ع ــدد  ُ .)3849ال ـحــوار الـثــانــي امل ـهـ ّـم في
هذا السياق أجري مع الزبيدي ،وتركز
ُ
خصوصًا ،كما تالحظ «هيئة اإلعالم»
في بيانها ،على مهاجمة الشاهد في
ُ
أغـلــب أجـ ــزاء ال ـح ــوار ،فـيـمــا لــم تـكـ َّـرس
س ـ ــوى فـ ـت ــرة م ـ ـحـ ــدودة ل ـل ـح ــدي ــث عــن
ب ــرن ــام ــج ال ـض ـي ــف .وث ـم ــة رأيـ ـ ــان حــول

املــوقــف املـنـحــاز ال ــذي اتـخــذتــه الـقـنــاة.
مـ ــن جـ ـه ــة ،يـ ـق ــول مـ ـح ــور الـ ـفـ ـه ــري إن
الشاهد في صدد تشكيل ديكتاتورية
ّ
ج ــدي ــدة ،وهـ ــو ُي ـس ــل ــط ض ـغــوطــا على
اإلع ـ ــام ب ـهــدف ال ـس ـي ـطــرة ع ـل ـيــه .ومــن
جهة ثانية ،يرى محور آخر أن الفهري
يحاول التغطية على فساده املفترض،
خصوصًا أنــه ُمتهم باالستيالء على
أم ــوال الـقـنــاة الـعــامــة أثـنــاء فـتــرة حكم
زين العابدين بن علي ،واقتراب موعد
حسم هذه القضية ،وذلــك عبر افتعال
صــراع مع رئيس الحكومة يجعله في
وضع الضحية.
عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـن ـ ـق ـ ـيـ ــض م ـ ـ ــن ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،دعـ ـم ــت
قـ ـن ــاة «الـ ـت ــاسـ ـع ــة» رئـ ـي ــس ال ـح ـكــومــة،
وانخرطت في دعاية مضادة للزبيدي،
ّ
لكنها فعلت ذلك بطريقة أقل وضوحًا،
وق ـ ـبـ ــل بـ ــدايـ ــة ال ـح ـم ـل ــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة.
بـ ــدورهـ ــاُ ،ع ــوق ـب ــت ق ـن ــاة «ال ــزي ـت ــون ــة»
ّ
(ال تـحـمــل رخ ـصــة ل ـل ـبــث) النـحـيــازهــا
ملرشح «حــركــة النهضة» ،عبد الفتاح
مــورو .وباستثناء القناتني العامتني،
تـ ـع ـ ّـرض ــت ب ـق ـي ــة ال ـ ـق ـ ـنـ ــوات لـ ـغ ــرام ــات
بسبب خــروقــات مـمــاثـلــة ،لـكــن ّ
أهمها
تـ ـل ــك امل ـت ـع ـل ـق ــة بـ ـقـ ـن ــاة «نـ ـسـ ـم ــة» ذات
ال ـج ـم ـهــور الـ ــواسـ ــع .ت ــرك ــزت الــدعــايــة
ال ـتــي خــاضـتـهــا ال ـق ـنــاة امل ــذك ــورة على
شـخــص مــالـكـهــا ،نبيل ال ـق ــروي ،الــذي
جاء في املرتبة الثانيةّ ،
ومر إلى الدور

ّ
تركزت الدعاية التي
خاضتها قناة «نسمة»
على شخص مالكها
نبيل القروي

الـثــانــي لــانـتـخــابــات ،عـلــى رغ ــم كونه
م ــوق ــوف ــا ف ــي ال ـس ـج ــن ب ـس ـبــب قـضــايــا
ـوال وت ـه ـ ّـرب ضــري ـبــي .في
تبييض أمـ ـ ّ
ّ
واقع األمر ،بثت «نسمة» دعاية مركزة
ـن ع ــام،
ملــالـكـهــا لـفـتــرة ام ـت ــدت ألك ـثــر م ـ ّ
تحت شعار العمل الخيري املتمثل في
ّ
تلقي مساعدات وإعادة توزيعها على
أع ــن ال ـك ــام ـي ــرات .ج ــرى ك ــل ذل ــك على
َ
رغم أن القناة تعاني مشاكل قانونية،
ّ
فـهــي تفتقد إج ــازة ب ــث (بـعــد رفضها

تـجــديــد إجــازتـهــا الـقــديـمــة) ،كـمــا أنها
ل ــم تــدفــع امل ـخــال ـفــات امل ـتــراك ـمــة عليها
ألع ـ ـ ــوام ،والـ ـت ــي ت ـب ـلــغ قـيـمـتـهــا مـئــات
آالف الـ ــدوالرات .نهاية شهر نيسان/
أبــريــل ،أص ــدرت «هيئة اإلع ــام» ّقــرارًا
ب ـح ـج ــز م ـ ـعـ ــدات «نـ ـسـ ـم ــة» ،وس ــخ ــرت
للتنفيذ .لكن
الحكومة الـقــوة الـعــامــة
ّ
القناة تمكنت من استعادة بثها بعد
انقطاعه ألي ــام .وخــال شهر رمضان،
قـ ـ ّـررت الـحـكــومــة مـنــع جمعية «خليل
إقامة
تــونــس» (املرتبطة بالقناة) مــن ّ
مــوائــد إفـطــار ،لكن عمليات املنع ُبثت
ع ـلــى ال ـش ــاش ــة ،م ــا أس ـه ــم ف ــي تــأجـيــج
مـظـلــومـيــة ال ـق ــروي ال ــذي يــرفــع شـعــار
«مقاومة منظومة الحكم الفاسدة».
ّ
يـمــثــل الـ ـق ــروي ،ون ـجــاحــه ف ــي توظيف
اإلع ـ ــام لـلـصـعــود س ـيــاس ـيــا ،نـمــوذجــا
ّ
املتصدر نتائج الجولة
نقيضًا للمرشح
األولـ ـ ـ ــى مـ ــن االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة،
قـيــس سـعـ ّـيــد .ط ــوال فـتــرة نـشــاطــه بعد
س ـق ــوط ن ـظ ــام ب ــن ع ـل ــي ،أب ـق ــى سـعـ ّـيــد
ح ـض ــوره اإلع ــام ــي ف ــي ن ـط ــاق ضـ ّـيــق،
حـ ـي ــث كـ ــانـ ــت أبـ ـ ـ ــرز مـ ـحـ ـط ــات ظـ ـه ــوره
ع ـلــى ال ـش ــاش ــة تـعـلـيـقــاتــه ع ـلــى بـعــض
املـســائــل الــدسـتــوريــة والقانونية أثناء
نـشــرة األن ـب ــاء الــرئـيـســة لـلـقـنــاة العامة
األولـ ـ ـ ـ ــى ،الـ ـت ــي ك ــان ــت ت ـح ـظ ــى بـنـســب
مشاهدة عالية في األعــوام األولــى بعد
الـ ـث ــورة .أث ـن ــاء حـمـلـتــه االن ـت ـخــاب ـيــة ،لم
ي ـظ ـهــر س ـعـ ّـيــد سـ ــوى م ـ ــرات قـلـيـلــة في
وس ــائ ــل اإلع ـ ــام ،وكـ ــان م ـ ــروره عبرها
موجزًا ومركزًا .يعود ذلــك ،جزئيًا ،إلى
ع ــدم اه ـت ـمــام وســائــل اإلعـ ــام ب ــه ،على
رغـ ــم ك ــون ــه م ـت ـص ــدرًا ل ـغــال ـب ـيــة نـتــائــج
اسـتـطــاعــات الـ ــرأي ،لكنه أيـضــا خيار
ات ـ ـخـ ــذه هـ ــو وح ـم ـل ـت ــه ل ـع ـل ـم ـه ـمــا ب ــأن
صــداق ـيــة كـبـيــرة
اإلعـ ـ ــام ال ي ـح ـظــى ب ـم ـ ّ
لدى الناس ،وكذلك لتجنب اإلجابة عن
بـعــض األس ـئ ـلــة امل ـحــرجــة أو املـصـ ّـمـ ّمــة
لــإيـقــاع ب ــه .ال ـيــوم ،ص ــار سـعـ ّـيــد يمثل
ُ
أحـجـيــة ل ــإع ــام ،حـيــث تـنـصــب يوميًا
جلسات نقاش في القنوات التلفزيونية
واإلذاع ـ ـ ــات ل ـت ــداول س ـ ّـر ص ـع ــوده .بلغ
األم ـ ــر حـ ـ ّـد دخ ـ ــول ب ـعــض امل ـع ـل ـقــن في
بـ ــرامـ ــج م ـت ـل ـف ــزة فـ ــي مـ ــوجـ ــات غـضــب
هستيرية ،كـ ّ
ّ
سعيد
ـرد فعل على رفــض
ّ
الـحـضــور ضيفًا لــديـهــم« .ل ـغــز» سعيد
جعل بعض املعلقني يربطونه بأقصى
اليسار ،وأقــام آخــرون صلة بينه وبني
«حـ ــزب ال ـت ـحــريــر» ،بـيـنـمــا ي ـح ــاول هو
تقديم إيضاحات عبر مداخالت موجزة
ف ــي ق ـن ــوات أجـنـبـيــة وب ـعــض الـصـحــف
املحلية ،وهو يعلم أن غضب املاكينات
ّ
اإلعالمية عليه لن يزيده إل شعبية.

فرضت «هيئة اإلعالم» غرامات ّ
مالية على غالبية
وسائل اإلعالم المرئية وعدد من اإلذاعات (أ ف ب)
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إعالنات

العالم
◄ وفيات ►

تقرير
إذا حاول «أزرق أبيض» االستناد إلى كتلة عربية ِّ
مرجحة ،فسيفقد «المشروعية اليهودية» (أ ف ب)

إنتقل إلى رحمة الله تعالى املرحوم
الحاج علي إبراهيم محمد
أوالده :س ـه ـي ــل والـ ــدك ـ ـتـ ــور مــالــك
والدكتور أسامة واملرحوم محمد.
شقيقاه :محمود وإبراهيم.
أصـهــرتــه :ريــاض محمد واملــرحــوم
محمد صبرا وحسن عقيل وأحمد
حرقوص ومحمد شــري والدكتور
حسن سويد.
ّ
وق ــد ُص ــل ـ َـي عـلــى جـثـمــانــه الـطــاهــر
َ
ووري فـ ــي ثـ ـ ــرى جـ ـب ــان ــة روضـ ــة
ّ
الشهيدين.
َيـتـقـ ّـبــل آل الـفـقـيــد ال ـت ـعــازي الـيــوم
اإلثـ ـ ـن ـ ــن الـ ـ ــواقـ ـ ــع ف ـ ــي  23أي ـ ـلـ ــول،
فـ ــي ق ــاع ــة ال ـج ـم ـع ـ ّـي ــة اإلس ــام ـ ّـي ــة
لـلـتـخـصــص وال ـت ــوج ـي ــه ال ـع ـل ـمــي،
ال ــرم ـل ــة ال ـب ـي ـض ــاء ،قـ ــرب مــؤسـســة
خطيب وعلمي من الساعة  4عصرًا
ً
مساء.
وحتى 7
للفقيد الرحمة ولـكــم عظيم األجــر
ّ
والثواب.
اآلسفون :آل محمد ورحال وعموم
أهالي بلدة طيرحرفا.

ل ـج ـنــة صـ ـن ــدوق ت ـعــاضــد وت ـقــاعــد
الكتاب العدل
تنعي الزميل املرحوم الكاتب العدل
األستاذ غسان سمعان الخوري
مــؤســس لجنة صـنــدوق التعاضد
والتقاعد ورئيسها السابق
س ــائ ـل ــن الـ ـل ــه ان ي ـت ـغ ـمــد ال ـف ـق ـيــد
ب ــواس ــع رح ـم ـتــه ،وان يـلـهـمـنــا مع
أهله وذويه الصبر والسلوان.

انطالق مسار التأليف الحكومي في إسرائيل:

تعطيل متبادل ...في انتظار القضاء
علي حيدر
أنتجت االنتخابات اإلسرائيلية ،بفعل
االن ـق ـس ــام ــات ال ـس ـيــاس ـيــة وال ـحــزب ـيــة،
خــريـطــة سياسية مـعـقــدة تمنح أكثر
م ــن كـتـلــة وحـ ــزب ف ــي الـكـنـيـســت الـ ــ22
الـقــدرة على عرقلة تشكيل الحكومة،
مــن دون أن تكون لــه فــي الــوقــت نفسه
الـ ـ ـق ـ ــدرة وح ـ ـ ــده ع ـل ــى ت ـش ـك ـي ـل ـهــا .فــا
تـ ـح ــال ــف رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ب ـن ـيــامــن
ّ
نـتـنـيــاهــو ،يـسـتـطـيــع أن يـشــكـلـهــا من
دون أن تـنـضـ ّـم أحـ ــزاب وت ـك ـتــات من
املعسكر املـقــابــل إلـيــه ،مــع قــدرتــه على
ع ــرق ـل ــة ت ــأل ـي ـف ـه ــا ،وال ت ـح ــال ــف زع ـيــم
ح ــزب «أزرق أبـ ـي ــض» ،ب ـنــي غــانـتــس،
قادر على ذلك ،على رغم أن معارضي
نتنياهو يمتلكون أغلبية  65عضوًا،
إال أن إشـكــالـيــة اسـتـنــادهــم إل ــى كتلة
ِّ
مرجحة («القائمة املشتركة»)
عربية
ُيفقدهم «املشروعية اليهودية» .ومع
أن رئ ـي ــس حـ ــزب «إس ــرائـ ـي ــل بـيـتـنــا»،
أفيغدور ليبرمان ،قــادر على ترجيح
ّ
ال ـك ــف ــة مل ـص ـل ـحــة ن ـت ـن ـيــاهــو إن ان ـض ـ ّـم
إل ـي ــه ،ف ــإن ــه أع ـل ــن ال ـت ــزام ــه ال ـش ـع ــارات
التي رفعها خالل الحملة االنتخابية:
تشكيل حكومة وحــدة ليبرالية قادرة
على فــرض التجنيد في الجيش على
«الحريديم».
ّ
يــراهــن ك ــل مــن املـتـنــافـ َـســن (نتنياهو
وغانتس) على إحباط اآلخر ،على أمل
ُ
إعــادة الكرة إليه؛ ففي حال تم تكليف
غانتس بموجب املشاورات التي بدأت
ّ
يتطلع نتنياهو إلى عدم ّ
تجرؤ
أمس،
خصمه على تشكيل حكومة تستند
إلى أصوات عربية ،وبذلك ينتقل إليه
التكليف بعد انـتـهــاء امل ــدة القانونية

ّ
( 14 + 28يــومــا) ،خاصة بعدما شكل
«بلوك» يتألف من حلفائه التقليديني
(إلـ ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب «ال ـ ـل ـ ـي ـ ـكـ ــود» ،األحـ ـ ـ ــزاب
«ال ـ ـحـ ــريـ ــديـ ــة»« :ش ـ ـ ـ ــاس» و«ي ـ ـهـ ــدوت
هـ ـت ــوراة» و«ي ـم ـي ـن ــا») ،ه ــدف ــه حــرمــان
غ ــان ـت ــس ت ـش ـك ـيــل ح ـك ــوم ــة بــأغ ـل ـب ـيــة
يهودية .في املقابل ،يحرص غانتس
ع ـلــى تـظـهـيــر هــوي ـتــه األيــديــولــوج ـيــة
عبر تأكيد قربه من اليمني .وفــي هذا
اإلطار ،يقول في مقابلة مع موقع «واي
نــت» ( )2019/9/17إنــه رجــل وسطي،
لكن «من الناحية السياسية واألمنية
أم ـيــل جـ ـدًا نـحــو ال ـي ـمــن» ،م ـب ــررًا ذلــك
بأن أي تسوية مستقبلية مع السلطة
الفلسطينية ترتبط باعتبارات أمنية
ّ
ت ـت ـع ــل ــق ب ــال ـك ـت ــل االس ـت ـي ـط ــان ـي ــة ،فــي
موقف يشكل أرضية مالئمة اللتحاق
أحــزاب اليمني به على أساس برنامج
س ـيــاســي م ـش ـتــرك ،ل ــوال أن نتنياهو
يـضــع الـعــراقـيــل أم ــام ه ــذا السيناريو
بهدف توفير طوق نجاة له.
وفــي حــال نجح نتنياهو فــي خطته،
ف ـهــو ي ــأم ــل أن ي ـش ـكــل ه ــاج ــس إجـ ــراء
ان ـت ـخ ــاب ــات ثــال ـثــة ع ــام ــل ض ـغــط على
بـعــض األط ـ ــراف فــي املـعـسـكــر امل ـضـ ّ
ـاد
لــان ـض ـمــام إل ـي ــه لـتـشـكـيــل الـحـكــومــة،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى أن ـ ــه ي ـض ــع رهـ ــانـ ــا عـلــى
ال ـت ـط ــورات اإلقـلـيـمـيــة ال ـتــي يـمـكــن أن
ت ـم ـث ــل ع ــام ــل دف ـ ــع إض ــافـ ـي ــا فـ ــي ه ــذا
االتـجــاه .أمــا غانتس ،فيراهن على أن
يشكل امل ـســار الـقـضــائــي ال ــذي ينتظر
نتنياهو ضغطًا معاكسًا على تحالف
اليمني ،بمن فيه «الليكود» ،لالنضمام
إليه .وفي هذا اإلطار ،تتحدث تقديرات
قــانــونـيــة ف ــي إســرائ ـيــل ع ــن أن جلسة
االستماع التي سيحضرها نتنياهو

ّ
ستقيد
على خلفية اتـهــامــه بالفساد
قــدرتــه عـلــى ال ــذه ــاب نـحــو انـتـخــابــات
ثالثة ،في حال قرر املستشار القضائي،
أفيحاي مندلبليت ،تقديم الئحة اتهام
بحقه ،ألن قرار «املحكمة العليا» ّ
يقيد
تكليف عضو كنيست متهم في الوقت
نفسه بالفساد بتشكيل الحكومة .مع

إشكالية نتنياهو
أن المسار القضائي
يتوازى مع مسار
تشكيل الحكومة

ذلــك ،يتسلح أنصار نتنياهو بمقولة
أن رئيس الحكومة تنتهي واليته فقط
بعد إدانته في قــرار حكم نهائي ،وأن
ما ينطبق على ال ــوزراء الذين يفرض
عـلـيـهــم ال ـق ــان ــون االس ـت ـقــالــة ف ــي حــال
توجيه الئحة اتهام بحقهم ال ينطبق
على رئيس الحكومة.
اإلشـ ـك ــالـ ـي ــة الـ ـت ــي تـ ــواجـ ــه ن ـت ـن ـيــاهــو
اآلن هــي أن املـســار القضائي يـتــوازى
م ــع م ـس ــار تـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة ،إذ من
امل ـ ـف ـ ـتـ ــرض أن يـ ــدلـ ــي بـ ــإفـ ــادتـ ــه أم ـ ــام
مندلبليت في الثاني من الشهر املقبل،
في وقت تشي فيه التوقعات بأن القرار

ف ــي شـ ــأن ت ـقــديــم الئ ـح ــة اتـ ـه ــام ضــده
س ـي ـكــون ف ــي ال ـش ـهــر ال ـتــالــي (تـشــريــن
الـثــانــي /نوفمبر) .وإذا مــا صـ ّـح ذلــك،
فقد ُيتخذ قرار في هذا الشأن في ذروة
امل ـ ـشـ ــاورات االئ ـت ــاف ـي ــة ،ع ـلــى اعـتـبــار
أن التكليف سيستنفد  -وفــق مــا هو
ظاهر إلــى اآلن  -وقته الــذي يصل في
حـ ّـده األقـصــى إلــى  70يــومــا .لكن مــاذا
لو تم تقديم التماسات أمام «العليا»،
وه ــو امل ـ ّ
ـرج ــح ،ح ــول تكليف نتنياهو
بتشكيل الحكومة؟ عندئذ سيضطر
امل ـس ـت ـش ــار ال ـق ـض ــائ ــي إل ـ ــى أن ي ـقــدم
ص ــورة دقـيـقــة ع ــن ال ــوض ــع الـقــانــونــي
لرئيس الوزراء أمام املحكمة كي تتخذ
األخيرة قرارًا حاسمًا.
فــي كــل األحـ ــوال ،مــا تشهده إسرائيل
على املستويني الحكومي والقضائي
أمر غير مسبوق في تاريخها ،خاصة
أن أحــد املــرشـحــن لتشكيل الحكومة
ً
يواجه في الوقت نفسه احتماال كبيرًا
جدًا باتهامه رسميًا بالرشوة وخيانة
األم ــان ــة .وال ــاف ــت أي ـضــا أن لـيـبــرمــان
حقق نجاحًا نسبيًا فــي االنتخابات،
ب ــل ق ــد ي ـك ــون ال ـف ــائ ــز األول بـمـعــايـيــر
مـعـيـنــة ب ـعــدمــا ث ـبــت دوره كــ«بـيـضــة
القبان» في تشكيل الحكومة الجديدة.
ول ـيــس م ــن املـبــالـغــة ال ـق ــول إن مصير
نتنياهو السياسي والـحـكــومــي بات
مــرت ـب ـطــا ب ـم ــوق ــف رئ ـي ــس «إس ــرائ ـي ــل
ب ـي ـت ـن ــا» ،ف ـي ـمــا ي ــاح ــظ أن ل ـي ـبــرمــان
اكتفى فــي كــل السجال القائم بتأكيد
شـ ـع ــارات ــه ال ـت ــي رف ـع ـه ــا ،وهـ ــي مـنـبــع
م ـش ـك ـل ــة ن ـت ـن ـي ــاه ــو :حـ ـك ــوم ــة وح ـ ــدة
علمانية من دون «حريديني» ،تشارك
فيها ثالث كتل هي« :الليكود» و«أزرق
أبيض» و«إسرائيل بيتنا».

رقدت على رجاء القيامة
أدمه نايف الجضم (أم ناجي)
أرمـ ـ ـل ـ ــة املـ ـ ـ ــرحـ ـ ـ ــوم إس ـ ـب ـ ــر مـ ـخ ــول
البرهون
أبناء الفقيدة :ناجي وزوجته أمال
حداد وعائلتهما
غـ ـس ــان وزوج ـ ـتـ ــه س ـ ـ ــوزان مــوســى
وعائلتهما
زي ـ ـ ـ ـ ــاد وزوج ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــه عـ ــري ـ ـبـ ــة رسـ ـت ــم
وعائلتهما
ب ـن ــات ـه ــا :ن ـج ــا وزوج ـ ـهـ ــا يـعـقــوب
إبراهيم وعائلتهما
نـ ـج ــات وزوجـ ـ ـه ـ ــا م ــال ــك ال ـخ ــول ــي
وعائلتهما
لــوريــس وزوجـهــا حسني البيطار
وعائلتهما
ميليا وزوجـهــا جرجس أنــدراوس
وعائلتهما
شقيقاتها :نــاهــدة وزوجـهــا غــازي
فاخوري وعائلتهما
دع ـ ـ ــد وزوج ـ ـ ـهـ ـ ــا دع ـ ـ ـ ــاس إسـ ـح ــاق
وعائلتهما
هنا وزوجها عزيز ديب وعائلتهما
ع ــائ ـل ــة ش ـق ـي ـق ـهــا امل ـ ــرح ـ ــوم لـطـفــي
الجضم
عــائـلــة شقيقتها املــرحــومــة لطيفة
أرملة املرحوم يوسف األسعد
وعـ ـم ــوم ع ــائ ــات ش ـ ــدرا يـنـعــونـهــا
إليكم
تقبل الـتـعــازي الـيــوم االثـنــن وغـدًا
الثالثاء  23و  24أيـلــول ابـتـ ً
ـداء من
ال ـس ــاع ــة ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة ول ـغــايــة
ً
مساء في صالون
الساعة السادسة
كنيسة القيامة للروم األرثــوذكــس
مار تقال( ،الحازمية).
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2016/2027
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ :ش ــرك ــة Taj Trading
 S.A.R.Lوك ـي ــاه ــا امل ـح ــام ـي ــان سـمـيــر
سعاده وادولف الدبس
املـنـفــذ عـلـيــه :ح ـســام عـبــد ال ـكــريــم شــري
حارة حريك  -الشارع العريض بملكه
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :قـ ـ ـ ــرار اس ـت ـئ ـنــافــي
اساس  2016/2املبلغ  48264491ل.ل .و
 $ 123559.80عدا اللواحق.
ت ــاري ــخ ق ـ ــرار ال ـح ـج ــز- 2016/11/11 :
تاريخ تسجيله2016/11/24 :
ً
اوال :املـ ـط ــروح لـلـبـيــع 2400 :س ـهــم من
العقار  /449/قسم  27حارة حريك:
مكتب مؤلف من  3غرف وحمام الطابق
انترسول ولــدى الكشف تبني ان القسم
م ــؤل ــف مـ ــن غ ــرف ـت ــن م ـف ـت ــوح ـت ــن عـلــى
بعضهما البعض وغرفة مدخل وحمام
 ي ـش ـتــرك بـمـلـكـيــة ال ـحــق املـخـتـلــف رقــم - 1مخالفة بـنــاء راج ــع القسم  - 2عدل
الـ ـنـ ـظ ــام ب ـم ـل ـف ــه  -اسـ ـتـ ـحـ ـض ــار دعـ ــوى
ت ـع ـهــد وت ـف ــوي ــض م ـق ــدم م ــن م ــال ــك هــذا
القسم بــدفــع الــرســومــات املتوجبة على
املخالفات املرتكبة وعــدم املطالبة باي
تعويض من الدولة او البلدية.
مساحته  /78/م 2تقريبًا.
الـ ـتـ ـخـ ـم ــن/117000/ :د.أ - .الـ ـط ــرح
بـعــد الـتـخـفـيــض  %5و %3و %7و:%5
/57153.415/د.أ.
تـ ــاريـ ــخ وم ـ ـكـ ــان املـ ـ ــزايـ ـ ــدة :وقـ ـ ــد ت ـحــدد
موعد املــزايــدة نهار الجمعة الــواقــع في
 2019/10/11الساعة العاشرة صباحًا
امام رئيس دائرة تنفيذ بعبدا في قصر
عدل بعبدا املبنى الجديد.
شـ ــروط ال ـب ـيــع :فـعـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء
وق ـبــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة اي ـ ــداع مبلغ
مواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة
او مـصــرف مـقـبــول بــاســم رئـيــس دائ ــرة
تنفيذ بعبدا او تقديم كفالة مصرفية
تضمن املبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن
ن ـطــاق ال ــدائ ــرة كـمــا عـلـيــه وخ ــال ثالثة
ايام من صدور قرار االحالة ايداع باقي
الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
العشر على مسؤوليته كما عليه وخالل
عـشــريــن يــومــا تـلــي االح ــال ــة دف ــع الثمن
ورسم الداللة  %5والتسجيل.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا
اعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا باملعاملة
التنفيذية رقم 2018/149
غرفة الرئيس طانيوس الحايك
املـ ـنـ ـف ــذ :بـ ـن ــك ب ـ ـيـ ــروت ش.م.ل .وك ـي ـلــه
املـحــامــي جــوزيــف شـحــادة املنفذ عليه:
خالد عبدالقادر حمزة مقيم بمرياطة
السند التنفيذي :استنابة دائــرة تنفيذ
ً
بيروت عدد  2017/2040تحصيال للدين
البالغ  753.688.95ل.ل .و  $ 14.988.16و
 156608يورو عدا الرسوم والفوائد
تاريخ محضر وصف العقار2018/12/6 :
تاريخ تسجيله2019/01/21 :
املطروح للبيع - 1 :العقار  300مرياطه
قطعة ارض مقابل جــامــع املـجــد عليها
مـعـمــل خ ـفــان مـكـشــوف وم ـع ــدات لصب
الباطون مسقوفة باالترنيت وطابقني
بمساحة 60م ،2للطابق للعمال يصل
ال ـع ـق ــار ب ــال ـط ــرق الـ ـع ــام ط ــري ــق فــرعـيــة
م ـع ـب ــدة وق ــري ـب ــة م ــن املـ ـ ـن ـ ــازل ،مـســاحــة
العقار 2163 :م ،2بدل التخمني684900 :

 $بدل الطرح.$ 410940 :
 2352.942 - 2سهم بالعقار  /701/أردة
قـطـعــة ارض غ ـيــر مـبـنـيــة فـيـهــا زي ـتــون
يصل العقار بالطرق العام طريق فرعية
م ـع ـب ــدة وق ــريـ ـب ــة م ــن امل ـ ـنـ ــازل بـمـنـطـقــة
حــديـثــة ومـطـلــة ،مـســاحــة ال ـع ـقــار1391 :
م ،2بدل التخمني $ 272745 :بدل الطرح:
.$ 163647
 - 3الـعـقــار  43دنـحــي قطعة ارض غير
مبنية يمكن الوصول اليها عبر طريق
معبدة فرعية متفرعة مــن نبع رشعني
ق ــري ــب م ــن ال ـط ــري ــق الـ ـع ــام ف ـيــه اش ـجــار
منبسط ومزروع خضار مساحة العقار:
825م ،2بـ ــدل ال ـت ـخ ـم ــن $99000 :ب ــدل
الطرح.$59400 :
مـ ــوعـ ــد املـ ـ ــزايـ ـ ــدة ومـ ـك ــانـ ـه ــا :االرب ـ ـع ـ ــاء
 2019/10/23الـســاعــة  1:30ب.ظ .أمــام
رئــاســة ال ــدائ ــرة لـلــراغــب بــال ـشــراء وقبل
املـ ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة دف ـ ــع ب ـ ــدل ال ـط ــرح
بصندوق مــال زغــرتــا او بموجب شيك
م ـصــرفــي م ـس ـحــوب ألم ــر رئ ـي ــس دائ ــرة
تـنـفـيــذ زغ ــرت ــا واتـ ـخ ــاذ م ـق ــام ل ــه ضمن
الــدائــرة واالط ــاع على قيود الصحيفة
العينية للعقار ودفــع رســوم التسجيل
والداللة البالغة .%5
مأمور التنفيذ
جبور نمنوم
إعالن
ت ـع ـل ــن م ــؤس ـس ــة كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان أن ـهــا
وضـ ـ ـع ـ ــت ق ـ ـيـ ــد الـ ـتـ ـحـ ـصـ ـي ــل الـ ـف ــواتـ ـي ــر
املتأخرة التي لم تسدد للجباة والعائدة
لقسم بعبدات ولغاية إصــدار شهر ايار
 2019توتر منخفض.
ف ـع ـل ــى امل ـش ـت ــرك ــن الـ ــذيـ ــن لـ ــم يـ ـس ــددوا
فـ ــوات ـ ـيـ ــرهـ ــم املـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ــورة ،املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرة ال ــى
تسديدها في القسم املعني خالل مهلة
اسـ ـب ــوع ــن مـ ــن ت ــاريـ ـخ ــه ت ـح ــت طــائ ـلــة
قطع الـتـيــار الكهربائي عنهم ،واتـخــاذ
التدابير النظامية بحقهم والتي تصل
الى الغاء اشتراكاتهم.
ملــزيــد مــن التفاصيل يمكن للمشتركني
االطالع على موقع املؤسسة االلكتروني.
ي ـع ـت ـب ــر هـ ـ ــذا اإلع ـ ـ ـ ــان ب ـم ـث ــاب ــة تـبـلـيــغ
شخصي.
بيروت في 2019/9/18
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
كمال الحايك
التكليف 1506
إعالن تلزيم
تـقــديــم ورق ــة وط ـبــع ال ـجــريــدة الرسمية
ومالحقها ومحاضر جلسات
مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب ومـ ـ ـ ــا ش ــابـ ـهـ ـه ــا مــن
املنشورات الرسمية
الساعة العاشرة من يوم االثنني الواقع
فيه الرابع عشر من شهر تشرين االول
 ،2019ت ـج ــري ادارة امل ـن ــاق ـص ــات ـ ـ ـ ـ في
م ــرك ــزه ــا ال ـك ــائ ــن ف ــي ب ـنــايــة ب ـي ـضــون ـ ـ
شـ ـ ــارع ب ـ ـ ــوردو ـ ـ ـ ـ ال ـص ـن ــاي ــع ـ ـ ـ ـ بـ ـي ــروت،
لحساب املديرية العامة لرئاسة مجلس
الـ ـ ــوزراء  -مـنــاقـصــة تـلــزيــم تـقــديــم ورق
وط ـب ــع ال ـج ــري ــدة الــرس ـم ـيــة ومــاحـقـهــا
ومحاضر جلسات مجلس الـنــواب وما
شابهها من املنشورات الرسمية.
ـ ـ الـتــأمــن املــؤقــت/150.000.000/ :ل.ل.
فقط مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ت ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض ،وفـ ــق ن ـص ــوص دف ـتــر

ال ـشــروط ال ـخــاص ،ال ــذي يمكن االط ــاع
وال ـح ـص ــول عـلـيــه م ــن امل ــدي ــري ــة الـعــامــة
لرئاسة مجلس الوزراء.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل الـ ـ ـع ـ ــروض الـ ـ ــى ادارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات بالحلول
املفتش العام
م .جالل سليمان
التكليف 1505
إعالن تلزيم صيانة خزائن األرشيف الثابتة
واملتحركة
لزوم وزارة املالية  -مديرية املالية العامة
ال ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة وال ـن ـص ــف م ــن ي ــوم
االربـعــاء الــواقــع فيه الثالث والعشرون
م ــن ش ـهــر ت ـشــريــن االول  ،2019تـجــري
ادارة املناقصات ـ ـ في مركزها الكائن في
بناية بيضون ـ ـ شارع بوردو ـ ـ الصنايع
ـ ـ بيروت ،لحساب وزارة املالية مديرية
املالية العامة  -مناقصة تلزيم صيانة
خزائن األرشيف الثابتة واملتحركة.
ـ ـ التأمني املؤقت/25.000.000/ :ل.ل .فقط
خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية ال
غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ت ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض ،وفـ ــق ن ـص ــوص دف ـتــر
ال ـشــروط ال ـخــاص ،ال ــذي يمكن االط ــاع
والحصول عليه مــن مــن وزارة املالية -
مديرية املالية العامة  -مديرية الشؤون
االدارية  -دائرة شؤون املوظفني واللوازم
واملحاسبة  -رياض الصلح  -بيروت.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل الـ ـ ـع ـ ــروض الـ ـ ــى ادارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات بالحلول
املفتش العام
م .جالل سليمان
التكليف 1503
اعالن
تعلن بلدية كفرسلوان عن اجراء مزايدة
بطريقة الظرف املختوم لتلزيم مساحة
/1.000/م 2ال ــف مـتــر مــربــع فــي العقار
رق ــم  /1435/م ـشــاع بـلــديــة كـفــرسـلــوان
م ـن ـط ـقــة ال ـت ــوي ـت ــي الـ ـعـ ـق ــاري ــة ل ـل ـمــوقــع
املجهز بعامود إرسال للبث التلفزيوني
والـهــاتــف مــع كــامــل الـتـجـهـيــزات الفنية
الالزمة له.
وق ــد حـ ـ ّـدد مــوعــد امل ــزاي ــدة ي ــوم االث ـنــن
الواقع في  2019/10/14الساعة الثانية
عشر ظهرًا في مركز البلدية.
يمكن االطالع على دفتر الشروط العائد
ل ـهــذا ال ـت ـلــزيــم ف ــي مــركــز ال ـب ـلــديــة طيلة
اوقات الدوام الرسمي.
كفرسلوان في 2019/9/16
رئيس بلدية كفرسلوان
م .بسام رفيق حاطوم
التكليف 1499
إعالن
تجري بلدية صيدا عند الساعة الثانية
ع ـش ــر م ــن ظ ـه ــر ي ـ ــوم الـ ـث ــاث ــاء امل ــواف ــق
 2019/10/15في مركزها صيدا  -مبنى
القصر البلدي( ،مناقصة عامة) بطريقة
تقديم اسـعــار بــالـظــرف املـخـتــوم املغفل
لتلزيم:
 - 1ت ـقــديــم أل ـب ـســة عـسـكــريــة وريــاض ـيــة
لعناصر سرية اإلطفاء لعام .2019
 - 2تقديم ألبسة رسمية ل ــزوم عناصر
الشرطة البلدية في صيدا.
تقبل طلبات االشتراك وتسلم باليد الى
قلم البلدية لغاية الساعة الثانية عشر
م ــن ظ ـهــر آخـ ــر يـ ــوم ع ـمــل يـسـبــق ال ـيــوم
املـحــدد للتلزيم مصحوبة بالتأمينات
واملستندات املطلوبة.
ي ـم ـك ــن االط ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى دف ـ ـتـ ــر ال ـ ـشـ ــروط
ال ـخ ــاص يــوم ـيــا وخـ ــال اوق ـ ــات الـ ــدوام
الرسمي في مركز بلدية صيدا  -أمانة
السر  -الطابق الثالث.
صيدا في 2019/9/16

رئيس بلدية صيدا
املهندس محمد زهير السعودي
التكليف 1498
إعـالن مناقصة عمومية
تجري املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
مـنــاقـصــة عـمــومـيــة وف ــق دفـتــر الـشــروط
ال ـخــاص لـ ـ «تـلــزيــم اش ـغــال حــف وده ــان
وص ـي ــان ــة اعـ ـم ــدة خ ــط ال ـت ــوت ــر ال ـعــالــي
اولي  -مركبة  66ك.ف .العائد للمصلحة
الوطنية لنهر الليطاني» .يمكن االطالع
على دفتر الشروط واستالم نسخة عنه
ضمن الدوام الرسوم في مكتب مصلحة
الصفقات في ش .بشاره الخوري ،بناية
غناجه ،ط 4مقابل دفع مبلغ /200،000/
ل.ل .نـقـدًا إلــى صـنــدوق املصلحةَّ .
تقدم
العروض باليد إلى القلم املركزي حتى
ظهر يوم الثالثاء  ،2019/10/22وتفض
فــي جلسة علنية الـســاعــة الـعــاشــرة من
صباح اليوم التالي على العنوان أعاله.
رئيس مجلس االدارة /مدير عام
املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
د .سامي علوية
التكليف 1496
اعالن
من امانه السجل العقاري في الشوف
طلب هيثم خليل جمال الدين بوكالته
ع ــن ح ـس ــام سـلـيــم راس ـب ـي ــه وك ـي ــل امــن
ع ـ ـصـ ــام ع ـط ــال ـل ــه س ـ ـنـ ــدي م ـل ـك ـي ــة ب ــدل
ضائع للقسمني  8و 9فــي العقار 1538
السمقانية.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا

امني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
اعالن
من امانة السجل العقاري في عاليه
ط ـلــب ع ـم ــاد سـعـيــد ح ـي ــدر وك ـي ــل ربـيــع
ش ـك ـي ــب م ـ ـنـ ــذر مل ــوك ـل ـي ــه خـ ــالـ ــد وام ـ ــن
وم ـح ـم ــود خـلـيــل ت ـي ـمــانــي ورثـ ــة خليل
مـحـمــود التيماني س ـنــدات تمليك بــدل
ضائع للعقارين  676و 677وعن حصته
في العقارين  1188و 824عيتات.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
اعالن بيع سيارة
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
القاضي مريانا عناني
امل ـن ـف ــذ :ب ـنــك بـ ـي ــروت والـ ـب ــاد الـعــربـيــة
ّ
ش.م.ل .ال ــذي ح ــل مـحــل املـنـفــذ األصـلــي
محمد عيتاني.
املنفذ عليه :ماهر رفيق مروش
رقم املعاملة التنفيذية2012/1264 :
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
ي ــوم الـجـمـعــة ال ــواق ــع ف ــي 2019/10/4
ال ـســاعــة  ،13.30ال ـس ـيــارة رق ــم  7000ط
م ــارك ــة ك ــادي ــاك  ESCALADEتــاريــخ
الـ ـصـ ـن ــع  ،2019ب ـ ـ ــدل الـ ـ ـط ـ ــرح املـ ـح ــدد
ل ـل ـس ـيــارة وال ـل ــوح ــة /28000/د.أ .على
الــراغــب بــاالشـتــراك الـحـضــور شخصيًا
فـ ــي املـ ــوعـ ــد امل ـ ـحـ ــدد أع ـ ـ ــاه الـ ـ ــى م ـك ــان
الـبـيــع م ــرآب ب ــدران فــي منطقة شاتيال
مصحوبًا بالثمن نقدًا وخمسة باملاية
رسم داللة.
مأمور التنفيذ وجدي القزي

◄ مطلوب ►
A professional
institution is looking
for senior accountant
& assistant finance
manager - CV to:

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

lenaawiki@gmail.com

◄ للبيع ►
عقار كورنيش النهر  /االشرفية
– خلف TVA
 1200مـ ــم زاويـ ـ ـ ــة ( %20ش ــرك ــة)
/$4000م 76679391 -

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01
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ثقافة وناس

ثقافة وناس

سينما

مهرجان «الجونة» بيروت عشية االجتياح ...والســودان «المعجزة»

23

بالشراكة مع «نادي لكل الناس»ّ ،
تقدم «دار النمر» غدًا عرضًا ألول
مساء األفالم
أفــام ميشيل خليفي« .الــذاكــرة الخصبة» ( )1980شريط تسجيلي يرصد حياة امرأتين
تعيشان تحت االحتالل ،عاكسًا نضالهما اليومي والمقاومة التي اختارتاها .فرح حاطوم
المتمسكة بأرضها التي صادرها االحتالل الذي يسعى إلى إبــرام «تسوية» معها ،وسحر
خليفة التي اختارت المقاومة بالكتابة

«دار النمر» تستعيد باكورته «الذاكرة الخصبة»

بانوراما مصغرة
لخارطة السينما
العربية نشاهدها
حاليًا ضمن
«مهرجان الجونة»
ّ
المستمر حتى 27
أيلول (سبتمبر).
أفالم من المغرب
وتونس ولبنان
والسودان
ُ
وغيرها تعرض
تباعًا ّ
لتقدم فكرة
عن اإلنتاجات
الحديثة وسط
غياب ملفت لمصر
عن المسابقة
الرسمية

ميشيل خليفي:
فلسطين بنضال نسائها
عبدالرحمن جاسم
«ستموت في العشرين» مصاغ على طريقة حكايات األطفال الشعبية

الجونة ــــ عصام زكريا
ل ـعــل امل ـي ــزة األك ـب ــر ف ــي امل ـّهــرجــانــات
ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة ال ـع ــرب ـي ــة أنـ ـه ــا تـتـيــح
مل ـش ــاه ــدي ـه ــا ال ـت ـع ــرف إل ـ ــى اإلنـ ـت ــاج
الـعــربــي ال ــذي يـصـعــب متابعته في
أي مكان آخــر .ومـهــرجــان «الجونة»
ّ
املستمر حتى  27أيـلــول (سبتمبر)،
يـ ـ ـق ـ ـ ّـدم عـ ـ ـ ــددًا م ـ ــن األفـ ـ ـ ـ ــام ال ـع ــرب ـي ــة
الـ ـح ــديـ ـث ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـش ـك ــل ب ــان ــورام ــا
مصغرة لخريطة السينما العربية

حــالـيــا ،نتوقف الـيــوم عند بعضها.
في مسابقة األفالم الروائية الطويلة،
يـضــم امل ـهــرجــان أرب ـعــة أف ــام عربية
ه ـ ـ ـ ــي :الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــودان ـ ـ ــي «سـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــوت ف ــي
العشرين» (إخراج أمجد أبو العالء)،
وال ـل ـب ـنــانــي «( »1982إخ ـ ـ ــراج ولـيــد
م ــون ــس) ،وامل ـغ ــرب ــي «آدم» (إخ ـ ــراج
مــريــم ال ـت ــوزان ــي) ،والـتــونـســي «حلم
نورا» (إخراج هند بو جمعة).
ال ـف ـي ـلــم ال ـع ــرب ــي األول ال ـ ــذي عــرضــه
املهرجان هو «ستموت في العشرين»،

نادين لبكي
في مشهد
من «»1982
للبناني وليد
مونس

ال ــذي يــأتــي إل ــى «ال ـج ــون ــة» مسبوقًا
بدعاية هائلة .حصل الفيلم قبل أيام
على جــائــزة أفـضــل عمل أول (تحمل
اســم «أســد املستقبل») من «مهرجان
الـبـنــدقـيــة الـسـيـنـمــائــي» األخ ـي ــر .لكن
ً
الفيلم كان معروفًا قبال داخل أوساط
اإلن ـت ــاج املـسـتـقــل ال ـعــربــي ،إذ ش ــارك
فــي إنـتــاجــه ع ــدد كبير مــن الـشــركــات
مــن بــاد عربية مختلفة ،كما حصل
ع ـل ــى دع ـ ــم مـ ـتـ ـن ـ ّـوع م ــن م ـه ــرج ــان ــات
ومؤسسات أوروبية وعربية.

ينتمي «ستموت في العشرين» إلى
تلك النوعية من األعمال التي تجذب
االنـ ـتـ ـب ــاه والـ ـفـ ـض ــول واالسـ ـتـ ـع ــداد
ل ــإعـ ـج ــاب ب ـم ـج ــرد االسـ ـتـ ـم ــاع إل ــى
فكرته :فــي قرية ســودانـيــة تقليدية،
ي ـت ـن ـبــأ ش ـي ــخ ع ـ ـ ـ ّـراف ألحـ ــد األط ـف ــال
املــولــوديــن حديثًا بــأنــه سيموت في
سن العشرين .ولذلك يقضي الطفل
حياته محاصرًا خائفًا مع أمــه ،بعد
أن يرحل والده للعمل في بالد أخرى.
ّ
وع ـن ــدم ــا ي ـصــل إلـ ــى سـ ــن الـعـشــريــن

فالش
¶ غسان حلواني :فيلم ولقاء في «زقاق»
استغرق غسان حلواني (الصورة) الفيلم ست
سنوات ،لينجز فيلمه «طــرس :رحلة الصعود
إلى املرئي» (وثائقي ـ  1:16د ـ ـ  .)2018الشريط
ال ــذي ع ــرض فــي لــوكــارنــو وتــورنـتــو وأمـسـتــردام
وبيروت أخيرًا ،يختلط فيه الوثائقي بالتجريبي
ـود» شــاهــده املخرج
مــن خــال البحث عــن «مـفـقـ ٍ
ـوام طويلة ،ثم عاد ليراه من جديد .يطرق
قبل أعـ ٍ
امل ـخــرج هـنــا قـضـيــة املـخـطــوفــن وامل ـف ـقــوديــن في
ًَ
حــرب األهلية اللبنانية ( )1975-1990الـتــي مــا زال ــت ملفا شائكًا
الـ ّ
معلقًا حتى هــذه اللحظة .مـجــددًاُ ،
سي َ
عرض العمل عند الثامنة من
مساء األربعاء  25أيلول (سبتمبر) في «استديو زقاق» (كورنيش
النهر ـ بيروت) ،على أن يتبع العرض نقاش مع املخرج .لالستعالم:
70/324912
¶ «خطيئة» كاملة شمسي ...دعمها لفلسطين
سـحـبــت لـجـنــة تـحـكـيــم ج ــائ ــزة «ن ـي ـلــي زاك ــس»
األملــانـيــة الـجــائــزة املـمـنــوحــة لـلــروائـيــة البريطانية
من أصــل باكستاني كاملة شمسي ( 46عامًا
ـ ال ـص ــورة) فــي ال ـس ــادس مــن أي ـلــول (سبتمبر)
الحالي ،بسبب دعمها للقضية الفلسطينية .في
تقرير نشرته صحيفة الـ «غارديان» البريطانية،
ُ
قــالــت شمسي ّإن «م ــن الـعـجــب أن ت ـ َـع ـ ّـد حمالت
مقاطعة «إسرائيل» وسحب االستثمارات منها أمرًا مخزيًا يجعل

قرارها بمنحي
لجنة التحكيم (مؤلفة من ثمانية أعضاء) تعدل عن ً
الجائزة (تبلغ قيمتها  16,500دوالر أميركي)» ،معربة عن حزنها
لرضوخ اللجنة للضغوط وسحب الجائزة من كاتبة تمارس حقها في
التعبير وإبداء الرأي.
ّ
وأضـ ــافـ ــت ص ــاح ـب ــة كـ ـت ــاب «نـ ـ ــار الـ ـ ـ ــدار» أنـ ـ ــه «فـ ــي االن ـت ـخ ــاب ــات
اإلســرائـيـلـيــة األخ ـي ــرة ،أعـلــن بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو (رئ ـيــس وزراء
ال ـ ـعـ ــدو) ع ــزم ــه ع ـل ــى ض ـ ـ ّـم ث ـل ــث ال ـض ـف ــة ال ـغ ــرب ـي ــة إل ـ ــى األراضـ ـ ــي
الفلسطينية املحتلة ،بما يتعارض مع القانون الــدولــي ،تزامنًا مع
قتل القوات اإلسرائيلية ملراهقني فلسطينيني .ورغم هذاُ ،س ِحبت
ّ
مــنــي الـجــائــزة لدعمي حملة سلمية فــي األس ــاس ،هدفها الضغط
على الحكومة اإلسرائيلية».
وكــانــت لـجـنــة التحكيم قــد اخ ـت ــارت شـمـســي ّ
ألن روايــات ـهــا «تبني
جسورًا بني املجتمعات والثقافات» .من جهتها ،قالت اللجنة في
بيان« :عندما ّ
صوتنا لشمسي ،لم نكن نعلم أنها تشارك في الحمالت
ّ
الداعية إلى مقاطعة الحكومة اإلسرائيلية» ،الفتة إلى أن مواقفها هذه
تـتـعــارض بــوضــوح مــع األه ــداف القانونية للجائزة الـتــي تـنـ ّـص على
إع ــان وتجسيد املصالحة والـتـقــارب بــن الـشـعــوب والـثـقــافــات! في
املقابل ،جاء تعليق الـ  BDSعبر بيان اتهمت فيه أملانيا بـ «التورط في
جرائم االحتالل العسكري اإلسرائيلي والتطهير العرقي والحصار
والفصل العنصري» .تجدر اإلشارة إلى ّأن البرملان األملاني ّ
أقر في أيار
(مايو) املاضي قانونًا يعتبر حمالت ال ـ « BDSمـعــاداة للسامية،
ّ
وأنها تذكر بالفصل األكثر وحشية في التاريخ األملاني».
¶ سارة العبيدي :السينما لكسر الصورة النمطية للمرأة
دع ــت امل ـخــرجــة وال ـف ـنــانــة الـتـشـكـيـلـيــة الـتــونـسـيــة ،سـ ــارة الـعـبـيــدي

(ال ـ ـصـ ــورة) ،الـعــامـلــن ف ــي الـسـيـنـمــا ال ـعــرب ـيــة ،إل ــى «ك ـســر ال ـصــورة
النمطية لـلـمــرأة» .وقــالــت املخرجة لوكالة «روي ـتــرز» على هامش
الدورة  13من «مهرجان سينما املرأة في سال» الذي اختتم أمس
ّإن «كسر الصورة النمطية ،باإلضافة إلــى كل هــذا ،يحتاج إلــى قرار
سـيــاســي» .وتــابـعــت« :السينما مــرآة املجتمع .أظــن أن التغيير
منذ البداية يجب أن يكون من عمق املجتمع حتى ّ
نغير هذه
الصورة في السينما».
ّ
وحــلــت تونس ضيفة شــرف على هــذه ال ــدورة ،وشــاركــت فــي عرض
خمسة أفــام روائية طويلة ،من بينها فيلم العبيدي «بنزين» الذي
فاز بجائزة العمل األول في مهرجان السينما التونسية في .2018
وقالت العبيدي إن الفيلم الــذي اعتبر أول فيلم روائــي طويل لها بعد
أف ــام قـصـيــرة ع ــدة« ،ك ــان نــوعــا مــن الـتـحــدي
على عدة مستويات» ،مشيرة إلى أنه ُص ِّور في
ِّ
يصور فيها
الجنوب التونسي «في منطقة لم
سينمائيون من قبل ،وشــارك فيه ممثلون
مبتدئون».
أم ــا ع ـلــى م ـس ـتــوى امل ـض ـمــون ،ف ـهــو يـحـكــي عن
الهجرة «التي تناولتها السينما العربية والعاملية
ب ــإسـ ـه ــاب ،ل ـك ـن ـنــي ت ـن ــاول ــت الـ ـظ ــاه ــرة ب ـطــري ـقــة
مغايرة تمامًا ّ
عما هو سائد ،ليس من وجهة نظر الذين يغادرون،
ّ
بل الذين يبقون في أماكنهم ينتظرون» .يذكر أن العبيدي درست
الفنون التشكيلية في بلدها ،ثم سافرت إلى بلجيكا حيث درست
السينما ،وقد أنجزت أفالمًا قصيرة عدة مثل «املوعد» ،وهو أول
عمل روائي لها ،و«آخر قاطرة»ُ .
وي َع ّد «بنزين» باكورتها الروائية
الطويلة.

بالفعل ،يتعني عليه أن يتخذ قــرارًا
بالعيش وعدم االستسالم للموت.
ي ــدور الـفـيـلــم فــي الـ ـس ــودان ويــرصــد
مـ ـظ ــاه ــر ف ــولـ ـكـ ـل ــوري ــة م ـ ــن ال ـح ـي ــاة
الـ ـي ــومـ ـي ــة وال ـ ـط ـ ـقـ ــوس وامل ــوس ـي ـق ــى
ال ـش ـع ـب ـي ــة .وال بـ ــد مـ ــن أن نـضـيــف
ّ
إل ـ ــى ذل ـ ــك أن ال ـ ـس ـ ــودان ب ـل ــد ُمـنـعــت
فيه صناعة السينما لعقود ،وأنها
ل ــم تـنـتــج ف ــي تــاري ـخ ـهــا سـ ــوى عــدد
محدود من األفالم ال يتجاوز أصابع
ّ
اليد الواحدة ،وأن البلد يشهد حاليًا
ثـ ــورة مـسـتـمــرة مـنــذ أش ـهــر أطــاحــت
ب ـن ـظ ــام ق ـم ـع ــي ش ــدي ــد االسـ ـتـ ـب ــداد،
ويستعد لدخول مرحلة جديدة من
تاريخه ...ال يقلل الكالم السابق من
أن ال ـف ـي ـلــم ج ـي ــد ،ب ــل ش ــدي ــد الـتـمـيــز
فــي بـعــض عـنــاصــره مـثــل التصوير
وشــريــط ال ـص ــوت ،وف ــي الـجــو الـعــام
ال ـ ــذي ي ـخ ـل ـقــه ،رغـ ــم ب ـعــض امل ـشــاكــل
التي يتركز معظمها في السيناريو.
بــاخ ـت ـصــار ،ه ــذا فـيـلــم م ـص ــاغ على
طــريـقــة حـكــايــات األط ـف ــال الشعبية،
ال تملك سوى أن تحبها بالرغم من
عدم إتقانها وسذاجتها.
وشـهــد امل ـهــرجــان كــذلــك ع ــرض فيلم
« »1982ال ــذي يــأتــي إل ــى «ال ـجــونــة»
تسبقه شهرته أيضًا ،إذ شهد عرضه
العاملي األول في «مهرجان تورونتو»
قـبــل أي ــام مــن «ال ـج ــون ــة» ،بــاإلضــافــة
إل ــى أن ــه أح ــد األع ـمــال الـفــائــزة بدعم
منصة «الجونة» في العام املاضي.
« »1982هــو العمل الــروائــي الطويل
األول ملـخــرجــه ول ـيــد م ــون ــس ،تلعب
بـطــولـتــه املـخــرجــة «الـنـجـمــة» نــاديــن
لـبـكــي م ــع ع ــدد م ــن األطـ ـف ــال .ت ــؤدي
دور م ـع ـل ـمــة ف ــي م ــدرس ــة اب ـتــدائ ـيــة
ت ـق ــع ع ـل ــى م ـ ـشـ ــارف ب ـ ـيـ ــروت عـشـيــة
ال ـ ـعـ ــدوان اإلس ــرائ ـي ـل ــي ف ــي ح ــزي ــران
(ي ــون ـي ــو)  ،1982خـ ــال يـ ــوم واحـ ــد.
يبدأ الفيلم برصد طقوس يوم رتيب
ع ــادي فــي املــدرســة املختلطة ،حيث
تـحــاول املعلمة ياسمني أن تتجاوز
ق ـل ـق ـهــا ال ـ ـخـ ــاص ب ـس ـب ــب ال ـح ـص ــار،
بـيـنـمــا يـنـشـغــل ال ـط ـفــل وسـ ــام ال ــذي
ال ي ـت ـج ــاوز ال ـح ــادي ــة ع ـشــر بـكـتــابــة
الرسائل الغرامية إلى زميلته جوانا.
وق ـب ــل أن يـنـتـهــي الـ ـي ــوم ال ــدراس ــي،
ّ
ت ـشــن ال ـط ــائ ــرات اإلســرائ ـي ـل ـيــة غ ــارة
جوية كثيفة تقصف خاللها بيروت
ومحيطها بــال ـصــواريــخ .يـتــم إنـهــاء
الـ ـ ــدراسـ ـ ــة وت ــرحـ ـي ــل ال ـت ــام ـي ــذ إل ــى
بـيــوتـهــم ،لـكــن وس ــام ال يـفـكــر ســوى
فــي الــوسـيـلــة الـتــي يبلغ بـهــا جــوانــا
أن ــه كــاتــب ال ــرس ــائ ــل ال ـع ــاش ــق .وفـقــا
لتصريحات مخرجه ،يستند الفيلم،
إل ــى س ـيــرتــه ال ــذات ـي ــة ،وه ــو يــذكــرنــا
بأعمال لبنانية أخــرى حــول الحرب
األهلية تستند إلى السير الشخصية
لصناعها ،لعل أشهرها هو «بيروت
الغربية» للمخرج زيــاد دوي ــري .من
املـلـفــت أن امل ـهــرجــان الـ ــذي ي ـقــام في
مـصــر ويـفـتـتــح مــوســم املـهــرجــانــات
ال ـ ـس ـ ـنـ ــوي ،إذ ي ـس ـب ــق م ـه ــرج ــان ــات
«االس ـك ـنــدريــة» و«ال ـقــاهــرة» و«ش ــرم
الـ ـشـ ـي ــخ» و«أس ـ ـ ـ ـ ـ ــوان» و«األقـ ـ ـص ـ ــر»
و«اإلس ـم ــاع ـي ـل ـي ــة» ،ل ــم ي ـج ــد فـيـلـمــا

مصريًا مالئمًا للعرض في مسابقة
األفـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ــروائ ـ ـي ـ ــة .أم ـ ـ ــا ال ـف ـي ـل ـم ــان
امل ـصــريــان «مل ــا بـنـتــولــد» و«األم ـي ــرة
والـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ــارس» فـ ـ ـيـ ـ ـع ـ ــرض ـ ــان خـ ـ ـ ــارج
املسابقة .ينتمي «األميرة والفارس»
إلــى نوعية الــرســوم املتحركة ،وهو
مشروع /حلم عمره أكثر من عشرين
عامًا للمخرج والسيناريست بشير
الديك بإنجاز أول فيلم تحريك طويل
في العالم العربي .وحتى كتابة هذه
الـ ـسـ ـط ــور ،ل ــم ي ـع ــرض ال ـف ـي ـلــم ب ـعــد.
أمــا «ملــا بنتولد» الــذي عــرض ضمن
املـهــرجــان ،فهو أيـضــا مـشــروع قديم
يتجاوز العشر سنوات عن سيناريو
ل ـل ـك ــات ـب ــة الـ ــراح ـ ـلـ ــة نـ ــاديـ ــن ش ـم ــس،
وبالفعل يبدو الفيلم ،رغم حسناته
ً
ال ـع ــدي ــدة ،قــدي ـمــا ش ـك ــا ومـضـمــونــا
وتكنيكًا .تم تصويره بكاميرا رقمية
ب ـس ـي ـط ــة ،ت ـخ ـت ـلــف عـ ــن ال ـك ــام ـي ــرات
املتطورة التي يمكن الحصول عليها

«لما بنتولد» يحمل
بعض مزايا السينما
تمثيل
المستقلة ،من
وسرد حرّ،
شبه مرتجل،
واهتمام بالمشاعر
والتفاصيل

بسهولة هذه األيام.
يتكون الفيلم من ثالث قصص ليس
هناك رابط يجمعها ،سوى الظروف
ال ـت ــي ت ــدف ــع شـخـصـيــاتــه الــرئـيـسـيــة
ل ـل ـه ـجــرة :ش ــاب ــة مـسـيـحـيــة ت ـقــع في
ً
ح ـ ـ ّـب ش ـ ــاب م ـس ـل ــم ،ال ي ـ ـجـ ــدان ح ــا
سوى السفر للزواج والعيش في بلد
آخـ ــر ،وشـ ــاب ث ــري يــرفــض مــواصـلــة
«بـ ـ ـي ـ ــزن ـ ــس» أبـ ـ ـي ـ ــه ويـ ـ ـ ـط ـ ـ ــارد ح ـل ـمــا
بالغناء والتأليف املوسيقي ،حتى
تأتيه دعــوة باالحتراف في الخارج.
أما القصة الثالثة فتبدو غريبة عن
القصتني األخريني ،حيث تدور حول
زوج فقير يضطر للعمل كـ «جيغولو»
ملواجهة متطلبات الحياة وتحقيق
حـلــم زوج ـت ــه بــاالن ـت ـقــال لـلـسـكــن في
شقة مستقلة بعيدًا عن شقة عائلته.
ينتمي الفيلم بوضوح إلى السينما
املستقلة منخفضة اإلنتاج ،ويحمل
بعض مزايا هذه السينما ،من تمثيل
طـبـيـعــي ش ـبــه مــرت ـجــل ،وسـ ــرد ح ـ ّـر،
واهتمام باملشاعر والتفاصيل أكثر
من الحبكة ،ولكن مشكلته األساسية
هــي غ ـيــاب االن ـس ـجــام بــن القصص
الـثــاث .إذ تـبــدو قصة «الجيغولو»
نــاتـئــة وب ـع ـيــدة ع ــن مـ ــزاج القصتني
األخــريــن ،بينما تبدو قصة املغني
مسطحة وفــاتــرة مقارنة بالقصتني
األخريني!

ربـ ـم ــا ي ـم ـك ــن اعـ ـتـ ـب ــار ف ـي ـل ــم «ال ـ ــذاك ـ ــرة
الخصبة» ( 1980ـ ـ ـ  99دقيقة) للمخرج
الـفـلـسـطـيـنــي مـيـشـيــل خـلـيـفــي (مــوالـيــد
الناصرة ـ ـ  ،)1950واحدًا من أهم األفالم
التسجيلية ال الفلسطينية فحسب ،بل
ّ
يمتد
العربية أيـضــا .يـقـ ّـدم الفيلم الــذي
على قرابة مئة دقيقة ،نظرة خاصة إلى
املجتمع الفلسطيني من خالل تصوير
حياتي امرأتني فلسطينيتني مختلفتني
ل ـل ـغ ــاي ــة :خ ــال ــة امل ـ ـخـ ــرج ف ـ ــرح ح ــاط ــوم
ال ـتــي هــي أرم ـلــة ّ
وأم وجـ ـ ّـدة تـعـيــش مع
أحفادها ،فيما الثانية واحدة من أشهر
ال ـكــات ـبــات الـفـلـسـطـيـنـيــات ف ــي جـيـلـهــا،
سحر خليفة .حاطوم تعايش االحتالل
وت ـقــاومــه عـلــى طريقتها ضـمــن نظرية
امل ـج ـت ـمــع الـفـلـسـطـيـنــي ف ــي م ـنــاطــق ما
يسمى بــال ــ :48الـبـقــاء عـلــى قـيــد الحياة
مـقــاومــة .فــي الــوقــت عـيـنــه ،تلجأ سحر
خليفة إلــى الكتابة كوسيلة «مقاومة»
فاعلة ضد االحتالل الصهيوني .خليفة
سرعان ما ّ
تحولت (أي ما بعد الفيلم)
إلى إحدى أهم الكاتبات وأشهرهن على
الفلسطينية .أكثر ما يلفت في
الساحة ً
بداية هو «افتتانه» باملرأة ،إذ ّ
يمر
الفيلم
الذكور مرور الكرام ،وهذا ّ
يعد تحية إلى
ّ
املرأة يوجهها الشريط .ذلك أن دور املرأة
الفلسطينية كان كبيرًا وحيويًا للغاية
(وم ــا ابتعادها هــذه األي ــام عــن ّ
أي دور
مركزي /رئيسي إال دليل ومؤشر على
سـ ــوء ال ــوض ــع الـفـلـسـطـيـنــي ال ـث ـقــافــي/
االجتماعي).
يـبــدأ الفيلمّ مــع ي ــدي ف ــرح حــاطــوم .يــدا
ام ـ ــرأة م ـســنــة ل ـكــن نـشـيـطــة ،ال تـتـحــدث
ك ـث ـي ـرًا .ك ـل ـمـ ٌ
ـات مـقـتـضـبــة ك ــل مـ ــرة ،لكن
ٌ
ـب ،ح ـت ــى مـشـيـتـهــا
ال ــوج ــه ج ــام ــد صـ ـل ـ ً
املثقلة تـبــدو واض ـحــة .ينتقل بعد ذلك
م ــع مــوسـيـقــى م ــن الـ ـت ــراث الـكــاسـيـكــي
الفلسطينية (أغ ـن ـيــة «ه ــا الل ـي ــة») مع
ثـ ــاث ن ـس ــاء ي ـخ ـبــزن وي ـن ـظ ـفــن ال ـث ـيــاب
بالطرق التقليدية .بعدها ،نشاهد فرح
ف ــي الـ ـب ــاص ت ـت ـح ــدث ع ــن ح ـيــات ـهــا مــن
الـخـلـفـيــة :الـلـهـجــة الفلسطينية القوية
تثبت أن املـخــرج أراد أن يحكي القصة
عبر لسان بطلتيه بال ّ
تدخل من أي
أي
ٍ
ـوع ك ــان ،وهــي واح ــدة مــن أهــم ميزات
نـ ٍ
مشهد من الشريط

ُ
أعـمــال الــدرامــا التوثيقية املـهـ ّـمــة .نحن
أمام فيلم من عام ( 1980يعني أنه ّ
صور
ٍ
فــي سبعينيات ال ـقــرن املــاضــي) يمتلك
مـيــزات وتقنيات أعـمــال ال ـ ــdocu drama
ٌ
َ
هناك حزن كبير في شخصية
العاملية.
بطلته األول ــى (وح ـتــى الـثــانـيــة الحـقــا).
إن ـه ــا ال ت ـن ـظــر م ـب ــاش ــرة إلـ ــى ال ـكــام ـيــرا
ٌ
صور
حني تتحدث عن عملها ووراء هــا
لـلـمـسـيــح وت ــام ــذت ــه« :ال ـش ـغ ــل بــالــديــر
أحسن ،بس باملصانع بيعطي مصاري

قائدة المقاومة
العسكرية
في مدينة يافا مهيبة
خورشيد ،كانت قائدة
على والدها
وشقيقها الشاب

أكتر ،واألرض مش معانا عشان نعيش
منها» .إنها حكاية الفلسطيني الدائمة
وهاجسه ونكبته الدائمة التي ّ
سببها
َمن سلب األرض ّ
وحوله إلى «ضحايا».
البطلة الثانية سحر خليفة ،ذات مالمح
بشعر قصير ،حديثها
هــادئــة ،صلبة،
ٍ
كـ ـف ــرح (ال ـب ـط ـل ــة األول ـ ـ ـ ــى) ث ــاب ــت ،حـتــى
أسئلتها مـبــاشــرة وأجــوبـتـهــا مباشرة
أكـ ـث ــر .ف ــي ال ـح ــال ـت ــن ،ك ــان ــت الـبـطـلـتــان
م ـب ــاش ــرت ــن ب ــا أي مـ ــواربـ ــة ،تـحـكـيــان
تجاربهما من دون أي «تجميل» .يظهر
ذلك حني يسألها املخرج عن «النضال»،
فتخبره سحر« :النضال؟ كل اللي عملته
أن ــا م ــا بـشــوفــه ن ـض ــال ،إذا ب ــدك تحكي
عــن النضال أعتقد الزم تحكي مــع حدا
ً
غيري» .هي ترى النضال عمال عسكريًا
(كما كان سائدًا آنــذاك) ومخالفة رأيها
أو تأييده هنا ال يغير في األمر شيئًا.
طبعًا سيقول لك بعض محللي األفــام
َّ
ّ
يتحدث عن «محاربة
وقراءاتها أن الفيلم

ال ــذك ــوري ــة» ف ــي املـجـتـمــع الفلسطيني،
ً
وه ـ ــذا الـ ـك ــام ق ــد ي ـب ــدو م ـق ـب ــوال إذا لم
تـكــن تـعــرف شيئًا عــن ذلــك املـجـتـمــع .إذ
ليس هناك ـ ـ خصوصًا ما بعد مرحلة
الثورة الفلسطينية ـ ـ ـ أي تهميش لدور
امل ـ ــرأة ،ف ـقــائــدة امل ـقــاومــة الـعـسـكــريــة في
مدينة يافا ـ ـ على سبيل املـثــال -مهيبة
خ ــورش ـي ــد ،ك ــان ــت ق ــائ ــدة ع ـلــى وال ــده ــا
وشقيقها الشاب ،ولم ينظر إليها على
أنها امرأة «عاجزة» عن القيادة .لذلك ،إن
محاولة إدغام الفيلم وإعطائه رداء ليس
له ،هو ربما محاولة إلعــادة «تسويقه»
ه ــذه األيـ ــام بـمــا يـتـنــاســب مــع «تــريـنــد»
العصر الحالي (حتى األكــاديـمــي منه)
باعتباره «ينادي بحقوق املــرأة ويهتم
بها» منذ زمن بعيد ،وهو ٌ
أمر غير دقيق
ٍ
وال حتى صحيح.
ً
نشاهد سحر خليفة مثال تلبس ثيابًا
«أوروبـ ـ ـي ـ ــة» (إل ـ ــى حـ ـ ٍّـد مـ ــا) ف ــي الـفـيـلــم،

وال ن ـ ـجـ ــد مـ ـعـ ـت ــرض ــا عـ ـلـ ـيـ ـه ــا (ه ـ ـنـ ــاك
أيـضــا نـســاء كـثـيــرات ي ـمــررن فــي الفيلم
بــالـثـيــاب نـفـسـهــا ،م ــا يــوحــي بــأنــه كــان
أم ـ ـرًا طـبـيـعـيــا آن ـ ـ ــذاك) .األمـ ــر اآلخـ ــر هو
عالقة خليفة بزمالئها في العمل التي
ّ
«توجههن»
تتسم بالندية .حتى إنـهــا
ـان م ــا .الـفـيـلــم كـعـمــل وثــائـقــي/
فــي أح ـي ـ ٍ
درام ــي يمكن اعـتـبــاره تـصــويـرًا واقعيًا
ل ـح ـيــاة الـفـلـسـطـيـنـيــن ت ـحــت االح ـت ــال
الـصـهـيــونــي ال ــذي يـظـهــر فــي كــل ثنايا
الـ ـفـ ـيـ ـل ــم ،خـ ـص ــوص ــا فـ ــي الـ ـح ــدي ــث عــن
الـسـيـطــرة عـلــى األرض ،أو امل ـعــامــل ،أو
حتى فـكــرة الـتـحــرر الـتــي يتطرق إليها
كثيرًا؛ كما في تعليق سحر على مسألة
عدم وجود خادمة في منزلها.
بــاخ ـت ـصــار ه ــو فـيـلــم ق ــدي ــم نـسـبـيــا ،إال
أن ــه ي ــؤرخ ويــؤرشــف تــاريـخــا مهمًا من
ت ــاري ــخ ال ـش ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ع ـمــومــا،
واملرأة الفلسطينية خصوصًا وهذا ٌ
أمر
ٌ
ـراع وجودية
مهم للغاية في معركة صـ ٍ
طويلة.
«ال ــذاك ــرة الـخـصـبــة» مليشيل خليفي (١٩٨٠
ـ ـ  ٩٩دقيقة ـ ـ باللغة العربية مــع ترجمة إلى
اإلنكليزية) 18:30 :مساء غد الثالثاء ـ ـ ـ «دار
الـنـمــر» (كليمنصو ـ ال ـح ـمــرا) ـ لــاسـتـعــام:
01/367013
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يوميات ناقصة

صورة
وخبر

ُ
رسولة َّ
الدمع
ُ
َ ُ
ُ
الفجر ُ :ه َن ُ
ُ
الصباح العسيرة التي تسبق
ـيهات
إنه
ِ
الفجر.
.. ..
ْ ُ َ
ّ ْ
ّ َ
وإذ كنت أهجو الليل
ذئاب الليل
ِ
وساعات ِ
ُ َ
َ
الصباح على ُفتور ِه َّ
ُوأعا ِت ُ
واكبه،
ك
ـطء
وب
ه
ـ
ـت
ـم
ـب
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
باغ َـتـني ُن ُ
واح ِس َّـم ٍنة في الحديقة.
ُ
َ
ٌ
ٌ
وحيد ِ /ل ِس َّـمـن ٍة وحيد ٍة  /تقول كالمًا
صوت
َُْ
ناس وحيدي ْـن
وحيدًا َ ِ /بلكـن ِـة ٍ
ُ ُ
ـغة َي َـت َـع َّـذ ُر َّ
علي فهمها..
كالمًا لم أفهمه ِ ،بـل ٍ
َ
غرباء َو وحيدين.
ناس
ِ
لغة َ ٍ
َّ ْ
َ
َ
ْ
ُ
السـمـنة.
لكن ...أيقـظني صوت ِ
َ ّ
َ
َأط َـل َ
يل و ن َّـجـاني.
الل
ن
م
ـني
ـ
ـع
ِ
ِ
.. ..
َّ ُ
َ
ْ
َ
وإذ لم ْ
ُ
أكن أ ُ
السـمـنة ،لي أو
فهم ما كانت تبوح ب ِه ِ
أبناء َشعب ُّ
«الس ُّـمن»،
ألصحابها ِمن ِ
ِ
َ
ُ
َ َّ ْ ُ
دفتر عقلي
هـونت املسألة َعلى عقلي ،فكتبت في ِ
َ
العبارة العجيبة التالية:
َ
«صباح هذا اليوم
َ َ
َْ َ
يقظــني ُ
أنني ِس َّم ٍنة وحيد ٍة تـنــت ِـحب.»...
أ
2018/1/8

تواصل وزارة اآلثار
المصرية ترميم
مقتنيات الملك
الفرعوني توت
عنخ آمون الذهبية،
استعدادًا الستقبال
ّ
زوار «المتحف الكبير»
في نهاية عام .2020
وباشرت الوزارة ترميم
تابوت الملك الشاب،
بعد خروجه من غرفة
التعقيم حيث بقي
ّ
لمدة شهر كامل.
في هذا السياق،
قال مدير الشؤون
الفنية في المتحف،
حسين كمال ،في
ّتصريحات إعالمية
إنه تم رفع التابوت
على قاعدة مرتفعة
لبدء أعمال الترميم،
فيما تتم دراسة
النقوش الموجودة
على التابوت لمعرفة
تفاصيله( .محمد
الشاهد ــ أ ف ب)

 Alephوالفرقة ...دعمًا لدراسة التمريض

عبد الكريم الشعار:
يا قلبي آه!
ّ
«الهوى غلب» هي األغنية التي
وقع عليها اختيار عبد الكريم
ّ
الشعار (الصورة) من أرشيف أم
كلثوم ( 1898ـ  )1975لتأديتها
ضمن موعده الطربي الثابت
في «مترو املدينة» (الحمرا ـ
بيروت)ّ .تحت عنوان «يا قلبي
آه» ،سيغني ابن مدينة طرابلس
في  12تشرين ّ
األول (أكتوبر)
املقبل العمل الذي كتبه بيرم
التونسي ّ
ولحنه زكريا أحمد
وأبصر النور في عام  .1960في
السهرة املرتقبة ،ترافق الشعار
فرقة موسيقية مصغرة مؤلفة
من :محمد نحاس (قانون)،
وجانون (أكورديون) ،وطوني
جدعون (كمنجة) ،ومكرم بو
(كونترباص) ،وأحمد
الحسن
ّ
الخطيب (رق).
حفلة «يا قلبي آه» :السبت 12
تشرين ّ
األول ـ الساعة التاسعة
ً
والنصف مساء ـ «مترو املدينة»
(الحمرا ـ بيروت) .لالستعالم:
76/309363

َ
«ع المسرح»:
محترف بيروتي
ضمن محترف التمثيل واإلخراج
املسرحي َ
«ع املسرح» ،يبدأ
«مسرح شغل بيت» في الرابع من
تشرين ّ
األول (أكتوبر) املقبل في
ّ
مقره ورشة من إعداد وتدريب
املخرج شادي الهبر واملمثلة
مايا سبعلي .تنتهي الورشة بعد
تسعة أشهر بعرض مسرحي
وشهادة .تشمل مراحل العمل:
إعداد املمثل (تمارين استرخاء/
وضع الصوت على النفس/
استعمال الجسد /ارتجالّ /
الخيال /الصلة بني املمثل
تطوير
ّ
وذاته ،واملمثل اآلخر واملكان/
دراسة الشخصية واملحافظة
عليها /الربط بني الشخصية
والصوت والحركة ووضعية
الجسم) ،واإلخراج املسرحي
مشهد /الرؤية /اإليقاع
(تركيب ّ
 /إدارة املمثل /كتابة نص).
بدءًا من  4تشرين ّ
األول ـ الساعة
ً
مساء ـ «مسرح شغل
السابعة
بيت» (فرن الشباك) .لالستعالم:
70/989576

تدعو «مؤسسة التعاون ـ لبنان»
في  17تشرين ّ
األول (أكتوبر) املقبل
إلى حضور حفلة يحييها Aleph
والفرقة (مؤلفة من عازفني من )8e Art
في «قصر املؤتمرات» في الضبية.
 Alephهو فادي أبي سعد (الصورة)،
عازف البيانو اللبناني واملؤلف
ّ
واملوزع املوسيقي الذي بدأ مسيرته
املهنية في عام  .1998يعود ريع
هذه السهرة لتوفير منح تعليمية
لدراسة التمريض في كلية التمريض
والعلوم الصحية التابعة لـ «جمعية
املقاصد» .وتشير «مؤسسة التعاون»
ّ
إلى أن الهدف من هذه املنح هو
«تمكني الشباب عبر التعليم من أجل
تحسني شروط حياته ،ومساعدته

على أن يكون منتجًا قادرًا على تلبية
حاجاته األساسية ،وعلى عيش حياة
الئقة» .أما عن اختيار حقل التمريض،
فهو ّ
يعد «استجابة للنقص الحاد في
أعداد املمرضني في سوق العمل في
لبنان ،وتوفير فرص عمل للشباب
الفلسطيني الذي يصطدم بالعديد
من العوائق بما يبعده عن اآلفات
واملخاطر والتطرف ،ويجعله قادرًا
على املساهمة في تقدم مجتمعه».
حفلة  Alephوالفرقة :الخميس  17تشرين
ّ
ً
مساء
األول ـ الساعة الثامنة والنصف
ـ «قصر املؤتمرات» (الضبية ـ شمال
بيروت).
لالستعالم 01/850218 :أو 71/823337

سامي ّ
حواط
ّ
لن يغني في صيدا
كان من ّ
املقرر أن يضرب الفنان
ّ
اللبناني سامي حواط (1956
ـ الصورة) وفرقته موعدًا مع
الجمهور عند الساعة الثامنة
من مساء الرابع من تشرين
ّ
األول (أكتوبر) املقبل ضمن
حفلة يحتضنها «مركز معروف
سعد الثقافي» في صيدا
(جنوب لبنان) ،وتندرج في
إطار األنشطة الفنية والثقافية
التي يحرص على تنظيمها
ّ
ّ
مستمر .غير أن السهرة
بشكل ُ
املرتقبة ألغيت بعد وقت قصير
من اإلعالن عنها في وسائل
اإلعالم وعلى مواقع التواصل
االجتماعي .وعن األسباب التي
دفعت إلى هذه الخطوة ،قال
ّ
«الرحالة» في
صاحب ألبوم
ّ
ّاتصال مع «األخبار» إن القرار
اتخذ ألسباب «طارئة جدًا
خارجة عن إرادتي ،وبداعي
السفر» .كما أعرب ابن قرية
زبدين (قضاء جبيل) عن أمله
في لقاء الجمهور الصيداوي
قريبًا.
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تصميم :سنان عيسى

العودة إلى الثامن
عشر من برومير []2

قطاع الخلوي :آلة الشفط الضخمة
ّ
اإلعالم
لجنة
تقرير
ن
يبي
ّ
المقدم
واالتصاالت النيابية
في  16أيلول /سبتمبر أن
كلفة االتصاالت الخلوية في
لبنان هي من األعلى في
العالم ،إذ تزيد أكثر من ُ4
أضعافّ عن الكلفة المترتبة
على كل ّمشترك في األردن
الذي يتمتع بخصائص
مشابهة .تستند اللجنة النيابية
استنتاجاتها إلى البيانات
في
ّ
التي قدمتها لها شركتا
تشغيل قطاع الخلوي في
إطار التحقيقات التي تجريها
حول واقع القطاع وأسباب
تراجع التحويالت التي تجبيها
الخزينة بنحو  %20.7بين
عامي  2010و ،2018على
من ارتفاع اإليرادات
الرغم
ّ
التي تحصلها الشركتان من
المشتركين بنحو %9.7

فيفيان عقيقي
اإلقــرار بــأن فاتورة الخلوي هي من األعلى
فــي الـعــالــم لـيــس بــاألمــر الـجــديــد ،فـهــو واقــع
ّ
وموثق في تقارير ّ
عدة ،من ضمنها
معروف
دراس ـ ــة أع ـ ّـده ــا وزيـ ــر االتـ ـص ــاالت الـســابــق
نحاس في عام ّ 2010
شربل ّ
تبي أن ثلثي
ّ
ُ
فاتورة الخلوي التي يسددها املشترك هي
ضرائب ّ
ومكونات شبه ضريبية .باإلضافة
ّ
إلـ ــى دراسـ ـ ــة صـ ـ ــادرة ع ــن ج ـم ـعــيــة حـمــايــة
املـسـتـهـلــك فــي ع ــام  2014ت ـبـ ّـن أن أسـعـ ّـار
خدمات الخلوي في لبنان تزيد بما ال يقل
مرات ّ
عن ّ 3
عما هي عليه في فرنسا ،على
الرغم من التفاوت في نوعية الخدمات.
االتصاالت هو
لكن الالفت في تقرير لجنة
ُ
اإلشارة الواضحة إلى أن اإليــرادات املرتفعة
التي ّ
تحصلها شركتا تشغيل الخلوي من
ّ
املشتركني ،ال يتم تحويلها إلى الخزينة كما
تفترض «سياسة أسعار الخلوي املرتفعة»
التي وضعتها الدولة اللبنانية لتغذية الخزينة
ّ
العامة بإيرادات سهلة ومضمونة ،بل يجرى
ّ
َ
إن ـفــاق ـهــا م ــن ِق ــب ــل ال ـشــرك ـتــن املـشــغـلـتــن
وبـمــوافـقــة وزي ــر االت ـص ــاالت بـطــريـقــة غير
ُم ّبررة وفاقعة على املحسوبيات والزبائنية
واالمتيازات.
ّ
يتكون سعر خدمة الخلوي فــي لبنان من
ّ
مكونني أساسيني وهما )1 :السعر التجاري
الـ ــذي ت ـن ــدرج ضـمـنــه ال ـن ـف ـقــات ُالتشغيلية
ّ
والرأسمالية وربحية الشركتني املشغلتني،

علمًا أنه من األغلى في العالم نتيجة الطبيعة
ً
االحـتـكــاريــة فــي قـطــاع الـخـلــوي فـضــا عن
ال ـه ــدر واإلنـ ـف ــاق غ ـيــر املـ ـج ــدي ،و )2سعر
ضــري ـبــي وش ـب ــه ضــري ـبــي ت ـفــرضــه ال ــدول ــة
لتغذية الخزينة ّ
استثنائيًا
العامة ،قد يكون
ّ
ّ
وال م ـث ـي ــل لـ ــه إل فـ ــي الـ ـبـ ـل ــدان امل ـت ـخــل ـفــة
تكنولوجيًا ،نـظـرًا لـتــأثـيــراتــه السلبية على
ّ
تطور االقتصاد واالستثمار في تكنولوجيا
االتصاالت واملعلوماتية.
ّ
تبي البيانات ال ــواردة من شركتي تشغيل
الـخـلــوي ب ــأن الـنـفـقــات الــرأسـمــالـيــة ارتفعت
بنسبة  %332بــن عــامــي  2010و،2018
مــن  45.6مليون دوالر إلّــى  197.3مليون
دوالر .ووفقًا لبيانات منظمة ّ ،GSMA
تعد
هذه النفقات من األعلى في العالم ،إذ تزيد
نحو الضعف باملقارنة مع البلدان األوروبية،
وبـلـغــت  198مـلـيــون دوالر فــي ع ــام 2018
ف ــي م ـقــابــل  97م ـل ـيــون دوالر ك ـم ـتـ ّ
ـوســط
ّ
للنفقات الرأسمالية لدى  7مشغلي خلوي
في أوروبــاّ .أمــا وفقًا للمقارنة التي أجرتها
اللجنة النيابية بعد تعديل ّ
متوسط اإليرادات
ّ
املـحـ ّـصـلــة مــن ك ــل مـشـتــرك فــي لـبـنــان (32
دوالرًا شهريًا لدى تاتش و 24.8دوالر لدى
ألفا) إلى ما هو عليه في األردن ( 6.5دوالر
شهريًا) ،وبافتراض أن النفقات الرأسمالية
ّ
تـشــكــل  %14مــن اإلي ـ ــرادات وف ـقــا ملعايير
ّ
عاملية استندت إليها الشركتان املشغلتان
ّ
أعلى
لتبرير مصروفها العالي ،فيتبي أنها ّ
بنحو  166مـلـيــون دوالر ،وهــي ليست إل

ُ ّ
املشتركني
إي ـ ــرادات إضــافـيــة تـحــصــل مــن ّ ّ
ويفترض تحويلها إلــى الخزينة العامة ،إل
ُ
أ ُن ـهــا تـنـفــق بـحـ ّـجــة تـطــويــر الـتـكـنــولــوجـيــات
ّ
املستعملة والـخــدمــات املـقــدمــة ،والـتــي تبقى
نوعيتها أدنى من األردن.
ّ
فيتبي أنها
ّأما لناحية النفقات التشغيلية،
ارت ـف ـع ــت بـنـسـبــة  %90ب ــن ع ــام ــي 2010
و ،2018من  243.5مليون دوالر إلى 463.5
مليون دوالر .وقد أنفق أبرزها على رواتب
ّ
املوظفني التي ارتفعت من  38مليون دوالر
إل ــى  97م ـل ـيــون دوالر أي ب ــزي ــادة بنسبة
 ،%155الدعاية والــرعــايــة التي ارتفعت من
 4.9مليون دوالر إلــى  37مليون دوالر أي
ـادة بـنـسـبــة  ،%655إيـ ـج ــارات املـكــاتــب
ب ــزي ـ ّ
وامل ـحــطــات الـتــي ارتـفـعــت مــن  19.7مليون
دوالر إلى  41مليون دوالر أي بزيادة بنسبة
 ،%108وصيانة الشبكات التي ارتفعت من
 12.6مليون دوالر إلى  22.9مليون دوالر أي
بزيادة بنسبة .%82
إلــى ذلــكّ ،
تبي املقارنة التي أجرتها اللجنة
ّ
ال ُـن ـيــاب ـيــة ب ـعــد ّت ـعــديــل م ـت ــوس ــط اإلي ـ ـ ــرادات
امل ّ
حصلة من كل مشترك في لبنان إلى ما
ّ
هــو عليه فــي األردن ،أن الـفــاتــورة املحصلة
ف ــي ل ـب ـنــان تــزيــد بــأك ـثــر م ــن  1.187مـلـيــار
دوالر ّ
عما لو كانت األسعار مشابهة ملا هي
عليه في األردن .وفيما يفترض أن تستفيد
الخزينة من هــذه اإلي ــرادات ،على الرغم من
ّ
كـ ــل أضـ ــرارهـ ــا امل ـتــرت ـبــة ع ـلــى االق ـت ـص ــاد،
نـجــدهــا تــراجـعــت فــي ال ــواق ــع ،إذ انخفضت

من  1.1مليار دوالر إلى  893مليون دوالر
بني عامي  2010و ،2018أي ُبنحو ،%20.7
على الــرغــم مــن أن اإليـ ــرادات املـحـ ّـصـلــة من
امل ـش ـتــركــن ارت ـف ـعــت بـنـسـبــة  %9.7خــال
الفترة نفسها من  1.416مليار دوالر إلى
ّ
 1.554مليار دوالر ،ويعود ذلك إلى تضخم
النفقات التي ارتفعت من  289مليون دوالر
فــي عــام  2010إلــى  660مليون دوالر في
عام  ،2018أي بزيادة بنسبة  .%128وبما
أن فاتورة الخلوي ّ
مقومة بالدوالر ،وهو إرث
حصلت عليه الــدولــة اللبنانية مــن شركتي
«س ـي ـل ـي ــس» و«ل ـي ـب ــان ـس ـي ــل» ال ـل ـت ــن كــان ـتــا
ّ
ـدوالر كضمانة
ت ـحــصــان فــواتـيــرهـمــا ب ــال ـ ّ
لحماية مصالحهما خوفًا من تقلبات سعر
ال ـص ــرف ف ــي تـسـعـيـنـيــات ال ـق ــرن امل ــاض ــي،
وحافظت عليه الدولة بعد فسخ العقود مع
يلقي
الـشـ ًـركـتــن فــي ع ــام  ،2001ف ــإن ذل ــك ّ
أعباء إضافية على الدولة واالقتصاد في ظل
ّ
املستمر في العمالت
األزمة القائمة والنزف
ً
الصعبة ،إذ بدال من أن يكون قطاع الخلوي
ّ
م ـص ــدرًا لـ ـل ــدوالر ي ـغ ــذي ال ـخــزي ـنــة ال ـعـ ّـامــة،
ّ
تحول إلــى مصدر ّ
للم ال ــدوالرات من الناس
ّ
تـسـتـحــوذ عـلـيــه قــلــة م ــن املـسـتـفـيــديــن ،في
حني تضطر الدولة إلى رفع ّ
معدالت الفائدة
الستقطاب العمالت األجنبية مــن الـخــارج،
وال ـت ــي تـحـتــاجـهــا لـتـثـبـيــت س ـعــر ال ـصــرف
وت ــأم ــن احـتـيــاجــاتـهــا بــالـعـمــات الـصـعـبــة،
وهي (أي الفائدة املرتفعة) الــداء الــذي يقتل
االقتصاد ّ
برمته!
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ّ
ُ
هل يحتاج لبنان إلى  3محطات لتخزين وتغويز الغاز المسال المستورد؟

اقتصاد السوء

الجدوى االقتصادية لخيار الـFSRU
ّ
ّ
ﺗﻮزع ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ واﻟﺘﻐﻮﻳﺰ اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺗﺮﻛﻴﺎ
اﻟﻘﺪرة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ٤٫١ :ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳﴼ
اﻟﻌﻤﻞ٢٠١٧ :
ﺑﺪء ّ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﻐﻠﺔ :ﻫﻮغ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
اﻟﻘﺪرة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ٤٫١ :ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳﴼ
٢٠١٥
ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞّ :
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﻐﻠﺔ :إﻛﺴﻴﻠﻴﺮﻳﺖ

اﻷردن
اﻟﻘﺪرة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ٦ :ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳﴼ
اﻟﻌﻤﻞ٢٠١٥ :
ﺑﺪء ّ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﻐﻠﺔ :ﻏﻮﻻر
إﺳﺮاﺋﻴﻞ

اﻟﻘﺪرة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ٦٫٢ :ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳﴼ
٢٠١٨
ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞّ :
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﻐﻠﺔ :ﺑﻲ دﺑﻠﻴﻮ

أﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
اﻟﻘﺪرة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ٤ :ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳﴼ
٢٠١٢
ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞّ :
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﻐﻠﺔ :ﻏﻮﻻر
اﻟﻘﺪرة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ٣ :ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳﴼ
٢٠١٤
ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞّ :
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﻐﻠﺔ :ﻫﻮغ

اﻹﻣﺎرات
اﻟﻘﺪرة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ:
 ٤٫١ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳﴼ
ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞ:
ّ٢٠١٥
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﻐﻠﺔ:
إﻛﺴﻴﻠﻴﺮﻳﺖ

اﻟﻘﺪرة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ:
 ٤٫١ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳﴼ
ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞ:
٢٠٠٥
ّ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﻐﻠﺔ:
إﻛﺴﻴﻠﻴﺮﻳﺖ

ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ
اﻟﻘﺪرة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ٤٫١ :ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳﴼ
اﻟﻌﻤﻞ٢٠١٦ :
ﺑﺪء ّ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﻐﻠﺔ :ﻫﻮغ

اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﻘﺪرة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ٦ :ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳﴼ
٢٠١٤
ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞّ :
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﻐﻠﺔ :ﻏﻮﻻر

اﻟﺒﺮازﻳﻞ
اﻟﻘﺪرة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ٦٫٦ :ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳﴼ
ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞ٢٠١٤ :
ّ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﻐﻠﺔ :إﻛﺴﻴﻠﻴﺮﻳﺖ
اﻟﻘﺪرة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ٤٫١ :ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳﴼ
ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞ٢٠٠٦ :
ّ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﻐﻠﺔ :إﻛﺴﻴﻠﻴﺮﻳﺖ

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻌﻬﺪ أوﻛﺴﻔﻮرد ﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ – ٢٠١٩

ّ
يعد الغاز الطبيعي من مصادر
الطاقة األحفورية األقل
كلفة حاليًا ،وهو من الخيارات
المطروحة في لبنان ألسباب
ّ
فاتورة
تخفيف
،
ا
أبرزه
ة
عد
ّ
استيراد المحروقات التي تشكل
ربع إلى ثلث فاتورة االستيراد
ّ
وخفض كلفة
،
ًا
سنوي
ية
الكل
ّ
الطاقة ُ
المنتجة محليًا بما يسمح
بتخفيف العجز في حسابات
ّ
مؤسسة كهرباء لبنان من جهة،
وأيضًا إجراء ّ
تحول اقتصادي
من خالل تخفيض كلفة اإلنتاج
ورفع تنافسية السلع ُ
المنتجة
ّ
محل ّيًا والقدرة على التصدير.
أطلق لبنان مناقصة
مؤخرًا،
ّ
إلنشاء  3محطات لتغويز الغاز
ُ
المسال المستورد من الخارج.
فهل هذا الخيار هو األفضل
للبنان؟ وهل هناك من مخاطر
قد يواجهها بنتيجتها؟

مارك أيوب
باحث في مجال الطاقة – معهد
عصام فارس في الجامعة األميركية
في بيروت
ال يـ ــوجـ ــد جـ ـي ــو-سـ ـي ــاس ــة مـ ــن دون
جـيــو-اقـتـصــاد ،وم ــع ب ــروز تـحـ ّـديــات
قـ ـم ــم املـ ـ ـن ـ ــاخ املـ ـتـ ـت ــالـ ـي ــة والـ ـح ــاج ــة
امل ـلـ ّـحــة لـخـفــض االن ـب ـع ــاث ــات ،حجز
ّ
الغاز الطبيعي مكانته في مستقبل
كمصدر
االقتصاد الطاقوي العاملي
ٍ
لطاقة أكثر فعالية وتنافسية وأقــل
تلويثًا ،وأصـبــح الـتـحـ ّـدي األساسي

في كيفية تأمينه لألسواق كافة ،وال
ّ
سـ ّـيـمــا األس ـ ــواق الـنــاشـئــة أو املـطــلــة
على البحار واملحيطات ،التي لم يكن
لها القدرة على الوصول إلى منشآت
ّ
الـ ـغ ــاز ،ول ــم تـسـتـطــع ب ـن ــاء مـحــطــات
ُ
ع ـلــى ال ـب ـ ّـر الس ـت ـق ـبــال ال ـغ ــاز امل ـس ــال
وتـ ـغ ــوي ــزه ب ـس ـبــب ك ـل ـف ـتــه ال ـع ــال ـي ــة.
ّ
م ــن ه ـن ــا ،ب ـ ــرزت امل ـح ــط ــات الـعــائـمــة
ُ
ف ــي ال ـب ـحــر الس ـت ـق ــدام ال ـغ ــاز امل ـس ــال
وتخزينه وتغويزه ( ،)FSRUكتقنية
مرنة وسريعة التطبيق وذات جدوى
اقتصادية.

ما هي الـFSRU؟

كـهــربــاء لـبـنــان – ومنتجو اإلسـمـنــت.
ويـ ـع ــود ذل ـ ــك إل ـ ــى ع ـ ــدم وجـ ـ ــود بـنـيــة
تحتية لسوق الـغــاز تسمح بإيصاله
إلى املستهلك النهائي (منازل ،محال،
شركات )...وتنويع استخداماته .وهو
م ــا ي ـج ـعــل إنـ ـت ــاج ال ـط ــاق ــة املـسـتـهـلــك
األك ـبــر لـلـغــاز الـطـبـيـعــي ،مــع مــا يتبع
َ
ذلك من تداخل بني هيكليتي قطاعي
الكهرباء والغاز في لبنان.
إلى ذلك ،يشير موجز السياسات إلى
وج ــود ثــاثــة نـمــاذج لهيكلية أســواق
الغاز في لبنان:
سوق العقود الثنائية :يتم اعتمادها
ّ
تتميز بتنافسيتها،
في األسواق التي
ّ
ّ
وح ـي ــث يـتـمــتــع املـسـتـهـلـكــون بـحــريــة
االختيار بني مجموعات مختلفة من
مصادر التوريد ،ويتنافس كل مـ ّ
ـورد
ع ـلــى م ــرون ــة ال ـس ـعــر املـ ـق ـ ّـدم والـكـمـيــة
املستهلكة .يتيح هذا النموذج املجال
للمستهلكني لتحديد شروط التعاقد
والـكـ ّـمـيــات الـتــي تــائــم احتياجاتهم.
وهو معتمد في إسرائيل.
ّ
ســوق املستهلك العام األوحــد :يتألف
مـ ــن جـ ـه ــة ح ـك ــوم ـي ــة ت ـن ـح ـص ــر فـيـهــا
عملية شراء كل ّ
كميات الغاز ،وإعادة
ّ
ب ـي ـع ـه ــا إلـ ـ ــى امل ـس ـت ـه ـل ـك ــن امل ـح ــل ـي ــن
ّ
متوسط كلفة الغاز أو بالسعر
بسعر
الـهــامـشــي لـلـغــاز .تعتمد قـبــرص هــذا
النموذج ،ومصر قبل أن ّ
تحرر سوق
الغاز مؤخرًا.
الـ ـس ــوق م ــن م ـس ـتــويــن :خ ـل ـيــط من
ُ
الـ ـخـ ـي ــاري ــن األول ـ ـ ـيـ ـ ــن ،تـ ـ ـح ـ ـ ّـدد فـيــه
ّ
مجموعة من «املستهلكني املؤهلني»
الخـتـيــار م ـ ّ
ـورده ــم وال ـت ـفــاوض معه
م ـبــاشــرة ع ـلــى ع ـقــود الـ ـش ــراء ،فيما
ي ـ ـش ـ ـتـ ــري املـ ـسـ ـتـ ـهـ ـلـ ـك ــون اآلخ ـ ـ ـ ــرون
الـغــاز استنادًا إلــى أسـعــار ّ
تحددها
ّ
وتنظمهاّ .
يعد هذا النموذج
الدولة
ان ـت ـق ــال ـي ــا بـ ــن ال ـ ـسـ ــوق ال ـخ ــاض ـع ــة
للنظم والسوق التنافسية .وتعتمده
تركيا ومصر.
فــي ال ـخــاصــة ،وج ــود جـهــة حكومية
ل ـش ــراء ال ـغ ــاز ي ـعـ ّـد ض ــروري ــا لتنظيم
هــذه الـســوق وتحديد األسـعــار وقطع
الطريق أمام نشوء احتكارات ّ
خاصة،
خصوصًا أن السوق اللبنانية تغيب
ع ـن ـهــا ف ــي ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي ال ـشــركــات
الـ ـخ ـ ّ
ـاص ــة ال ـك ـف ـي ـلــة ب ـض ـم ــان تـحـقـيــق
تنافسية فــي ال ـســوق وإي ـص ــال الـغــاز
بأسعار مناسبة للمستهلك النهائي.
لذلك ،ستكون ّ
مؤسسة كهرباء لبنان،
على املدى القصير ،املستهلك الوحيد
لـ ـلـ ـغ ــاز ال ـط ـب ـي ـع ــي ت ـم ـه ـي ـدًا ل ـت ـحــريــر
ال ـســوق وتــوس ـيــع م ـشــاركــة الـشــركــات
ّ
الخاصة في سوق الجملة.

ّ
إنرجي (الــواليــات املتحدة ،تملك 10
ّ
محطات عائمة) ،وهوغ (النروج10 ،
ّ
مـحــطــات عــائـمــة) ،وغ ــوالر (ال ـنــروج،
ّ
 8م ـحــطــات عــائ ـمــة) ،بــاإلضــافــة إلــى
ّ
ب ــي دبـلـيــو ال ـنــروج ـيــة ( 4مـحــطــات)
وم ـي ـت ـس ــوي ال ـي ــاب ــان ـي ــة وأو أل تــي
اإليطالية وبوتاس التركية.

الغاز الطبيعي في لبنان

يعود الحديث عــن ّ
أهمية استخدام
الغاز الطبيعي في لبنان إلى أواخر
تسعينيات القرن املاضي ،نظرًا إلى
كونه أقل كلفة من الفيول بما يسمح
بتخفيف فاتورة االستيراد وبالتالي
العبء على ميزان املدفوعات ،وكذلك
خفض كلفة اإلنـتــاج ورفـ ّـع تنافسية
ّ
السلع املنتجة محليًا .لكنه لم ُيدرج
ّ
ضمن سـيــا ّســات الـطــاقــة إل فــي عام
 2009حني وقع لبنان عقدًا مع مصر،
ملدة  15عامًا ،الستجرار الطاقة عبر
ّ
الـخــط الـعــربــي املـمـتـ ّـد مــن مصر إلى
ّ
ُ
صل لبنان به بخط يربط
سوريا ،وو ِ
حمص (ســوريــا) بــالـبــداوي (لبنان)
بطول  32كلم .لم يدم العمل في هذا

ّ
ال ـج ـي ــوس ـي ــاس ـي ــة الـ ــراه ـ ـنـ ــة ،إل أن ــه
ينطوي على إشكاليتني أساسيتني،
ت ـت ـ ّـم إضــافـتـهـمــا إل ــى اف ـت ـقــار لـبـنــان
للبنية الـتـحـتـيــة واألطـ ــر الـقــانــونـيــة
امل ـ ـت ـ ـط ـ ـ ّـورة ل ـت ـن ـظ ـي ــم س ـ ـ ــوق الـ ـغ ــاز
ّ
املحلية ،وهما:
ّ
 -1ع ــدد امل ـحــطــات امل ـن ــوي إنـشــاؤهــا
ّ
ّ
تحددها
والكميات املـسـتــوردة التي
ُ
الـســوق :ترتبط أسـعــار الـغــاز املـســال
ب ـس ـع ــر الـ ـب ــرن ــت أو بـ ـعـ ـق ــود ف ــوري ــة
ّ
مسعرة ً
بناء على األسعار في محور
ّ
ُم ـح ــدد لـلـغــاز ( .)gas hubوبــالـتــالــي
م ـ ـضـ ــي ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ب ـ ــإنـ ـ ـش ـ ــاء ثـ ــاث
ّ
ً
محطات بدال من واحدة ،ينطوي على
ّ
مـخــاطــر ع ــدة أبــرزهــا ع ــدم استعمال
قــدرات التغويز املوضوعة بالكامل،
ّ
وتنافسيته
ما يجعل فاعلية املشروع
م ـن ـخ ـف ـض ــة وي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـؤدي إلـ ـ ـ ــى ارتـ ـ ـف ـ ــاع
سـعــر ال ـغــاز للمستهلك .فــي حــن أن
االع ـت ـمــاد عـلــى ع ـقــود طــويـلــة األج ــل
تربط سعر الغاز بسعر النفطّ ،
يؤدي
إلـ ــى اح ـت ـم ــال ارتـ ـف ــاع س ـعــر الـجـمـلــة
لـلـغــاز الـطـبـيـعــي .وف ــي الـحــالـتــن لن
يعود سعر الغاز تنافسيًا باملقارنة
مــع الفيول املستخدم كمصدر أولــي

للطاقة في لبنان.
ّ
 -2م ـص ـيــر هـ ــذه امل ـح ــط ــات الـعــائـمــة
وال ـ ـع ـ ـقـ ــود امل ــرت ـب ـط ــة ب ـه ــا فـ ــي ح ــال
ح ـص ــول اك ـت ـشــافــات ت ـجــاريــة لـلـغــاز
ف ــي ال ـب ـلــوكــات ال ـب ـحــريــة ،واالن ـت ـقــال
ّ
لالعتماد على الغاز املحلي الــذي ال
يحتاج إلى إعادة تغويز باألساس.

ّ
هيكليات أسواق الغاز

وفـ ـق ــا مل ــوج ــز سـ ـي ــاس ــات صـ ـ ـ ــادر عــن
ّ
«بــرنــامــج الــطــاقــة واألم ــن» فــي «معهد
عـ ـص ــام ف ـ ـ ــارس ل ـل ـس ـي ــاس ــات ال ـع ــام ــة
والـ ـش ــؤون ال ـ ّـدولـ ـي ــة» ف ــي ع ــام ،2018
ُ
ت ـ ـعـ ـ ّـرف ه ـيـكـلـيــة سـ ــوق الـ ـغ ــاز بــأنـهــا
«طــريـقــة عمل هــذه ال ـســوق ،والجهات
املـ ـخ ـ ّـول ــة ق ــان ــون ــا ب ـي ــع وش ـ ـ ــراء ال ـغ ــاز
الطبيعي ،والتي ّ
تحدد أيضًا نظامي
األس ـعــار واملـلـكـيــة ،وجــوانــب التمويل
لـكــل أص ـح ــاب امل ـص ـل ـحــة» .ف ــي لـبـنــان،
ي ـب ــرز ع ــام ــل إض ــاف ــي ي ـف ـت ــرض أخ ــذه
ّ
بــاالع ـت ـبــار عـنــد إن ـشــاء س ــوق محلية
للغاز ،وهو نشوء مجموعتني فقط من
مستهلكي الغاز على املديني القصير
واملتوسط ،وهما منتجو الطاقة – أي
ّ
ّ
ومؤسسة
منتجو الطاقة املستقلون

ّ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ واﻟﺘﻐﻮﻳﺰ اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
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ماذا سيكون مصير
ّ
محطات التغويز في
حال حصول اكتشافات
تجارية للغاز واالنتقال
لالعتماد على الغاز
ّ
المحلي الذي ال يحتاج
إلى إعادة تغويز؟

العقد ألكـثــر مــن  3أشـهــر ،إذ ّ
جمدت
م ـص ــر ت ـن ـف ـي ــذه ب ـس ـبــب ش ـ ـ ّـح إن ـت ــاج
الغاز لديها في تلك الفترة .في عام
 ،2013أط ـل ـقــت م ـنــاق ـصــة الس ـت ـقــدام
ّ
مـحــطــة تـغــويــز فــي ال ـب ــداوي (معمل
ّ
تستقر في لبنان
دير عمار) على أن
ّ
في عام  ،2015إل أنها ألغيت في عام
 2016بسبب الخالف السياسي ُ على
عيد
نتيجتها .في أيار /مايو  ،2018أ ّ
إطــاق مناقصة جديدة ،من املتوقع
أن تصدر نتائجها قريبًا ،لتصميم
 3وحـ ـ ـ ــدات ع ــائ ـم ــة ل ـت ـخ ــزي ــن ال ـغ ــاز
الطبيعي وتغويزه ،وتمويل بنائها
وتـشـغـيـلـهــا مل ـ ـ ّـدة  10سـ ـن ــوات ،على
أن تـسـتـقـ ّـر قـبــالــة ش ــواط ــئ ال ـب ــداوي
وسلعاتا والزهراني.
يمتلك لبنان ثالثة خيارات الستقدام
الغاز:
ّ
ُ -1الغاز املحلي من البلوكات البحرية
املـ ـل ــزم ــة فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة االق ـت ـص ــادي ــة
الـ ـخ ــالـ ـص ــة ،فـ ــي ح ـ ــال تـ ـب ـ ّـن وجـ ــود
ّ
كميات تجارية بعد حفر البئر األول
ّ
نهاية هذا العام في البلوك  ،4إل أن
استخراجها وإنتاجها يستلزم ما ال
ّ
يقل عن  7سنوات.
ّ
 -2الغاز املصري عبر الخط العربي،
وهـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاك مـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاوض ـ ـ ــات ب ـ ـ ــن م ـص ــر
ول ـب ـن ــان إلعـ ـ ــادة إح ـي ــائ ــه .ل ـكــن على
الــرغــم مــن فعالية هــذا الـخـيــار نظرًا
ّ ّ
املتدنية ،إل أنه ُيبقى عرضة
لكلفته
ّ
للتقلب في التوريد بسبب املشكالت
االقـتـصــاديــة والسياسية فــي الــدول
املحيطة.
ّ
 -3م ـح ــط ــات اسـ ـتـ ـي ــراد الـ ـغ ــاز وه ــي
ّ
ّ
نوعانّ :
ومعدات برية)
برية (خزانات
ّ
ّ
وعائمة .وتعد املحطات العائمة من
أسرع الحلول املتوافرة وأقلها كلفة،
م ــع قــدرت ـهــا ع ـلــى تــأم ــن االس ـت ـقــرار
الطاقوي.
م ــن ه ـنــا ،يـظـهــر أن ال ـخ ـيــار األخ ـيــر،
أي اعـ ـتـ ـم ـ ُـاد الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،FSRUهـ ــو أف ـض ــل
ال ـح ـل ــول امل ـم ـك ـنــة ف ــي ظ ــل األوض ـ ــاع

ّ
تبلغ كلفة رأس املال املطلوب لبناء محطة تخزين وتغويز بسعة  180ألف
متر مكعب وبقدرة  3ماليني طن في العام ،نحو  500-400مليون دوالر،
ّ
يشكل  %60من كلفة بناء املنشأة على ّ
البر .ويشمل هذا السعر:
أي ما
ّ
ُ
 السفينة التي يمكن أن تكون حديثة البناء أو ناقلة غاز مسال محولة.ٌ
سعر آخذ
دوالر ،وهــو
ي ــراوح سعر تجهيزها بــن  240و 280مليون
ُ ّ
عة.
صن
امل
الكورية
باالنخفاض نتيجة املنافسة بني الشركات
ّ
 البنية التحتية على ّالبر وفي البحر ،لتحضير األرضية لرسو املحطة
العائمة ،وتــراوح كلفتها بني  50و 100مليون دوالر ،وتشمل تحضير
امليناء ّ
ومد خط األنابيب وبناء كاسر األمواج.
ّ
التعهدات والهندسة واإلشــراف على املشروع من الناحيتني التجارية
والتقنية ،وتبلغ كلفتها نحو  50مليون دوالر.
ّأم ــا كلفة الصيانة والتشغيل فـتـقـ ّـدر بنحو  %2.5مــن قيمة النفقات
ّالرأسمالية ،وهي تتبدل وفق منطقة العمل والحجم والقدرة االستيعابية،
ألف دوالر في اليوم.
إل أنها ّتراوح بني  20وّ 45
املحطات ،يومًا بيوم ،لتعمل في مشاريع ُم ّ
حددة
عادة ،يتم استئجار هذه
وملــدة زمنية معروفة .تــراوح كلفة اإليـجــار بني  110و 160ألــف دوالر/
الـيــوم ،ويـضــاف إليها كلفة الصيانة والتشغيل ( 45-20ألــف دوالر)،
لتصبح الكلفة اإلجمالية نحو  205-130آالف دوالر /اليوم.
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ّ
ت ـعـ ّـد مـحــطــة تـخــزيــن وتـغــويــز الـغــاز
الطبيعي العائمة (Floating Storage
 ،)and Regasification - FSRUباخرة
ُم ـجـ ّـهــزة ب ـخــزانــات وت ـق ـنـ ّـيــات ق ــادرة
ُ
على إعــادة الغاز املـســال (Liquefied
 )Natural Gas - LNGاملستورد إلى
طبيعته الغازية ،تمهيدًا الستعماله
عـ ـب ــر نـ ـقـ ـل ــه م ـ ـبـ ــاشـ ــرة إل ـ ـ ــى م ـع ــام ــل
الـكـهــربــاء أو أي مـنـشــأة تـعـمــل على
الغاز.
ّ
التقنية فــي عــام 2001
انطلقت هـ ّـذه
عندما صنعت شركة «أكسيليريت»
ّ
األم ـيــركـ ّـيــة امل ـحــطــة األول ـ ــى .وحــالـيــا
ّ
ي ــوج ــد ن ـحــو  34م ـحــطــة  FSRUفي

الـعــالــم وفـقــا لــدراســة أعـ ّـدهــا «معهد
أوكسفورد لدراسات الطاقة» في عام
ّ
 ،2019مــن ضمنها  24محطة تعمل
ّ
ك ــوح ــدات عــائ ـمــة (م ـن ـهــا  13مـحــطــة
حاليًا) ،و 10كناقالت للغاز
ناشطة
ُ
الـطـبـيـعــي امل ـس ــال ،بــاإلضــافــة إل ــى 9
ّ
م ـح ــط ــات ق ـي ــد ال ـت ـط ــوي ــر واإلنـ ـش ــاء
(غــالـبـيـتـهــا ف ــي ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة)،
ّ
ّ
تبلغ القدرة االستيعابية لكل محطة
ّ
نحو  173ألف متر مكعب ويعالج كل
مـنـهــا نـحــو  6مــايــن طــن مــن الـغــاز
الطبيعي ّ
كحد أقصى.
ّ
ّ
تتميز املحطات العائمة بكونها أقل
كـلـفــة بـنـحــو  %50-40بــامل ـقــارنــة مع
ً
ّ
املـحــطــات على ال ـبـ ّـر ،فـضــا عــن أنها
قابلة إلعادة االستخدام واالنتقال من
مـشــروع إلــى آخــر .ومــن خصائصها
ســرعــة ال ـحــركــة وامل ــرون ــة الـتـجــاريــة
لتلبية حاجات الــدول ،وتأمني الغاز
ف ــي مـهـلــة ق ـص ـيــرة وال ـح ـص ــول على
عوائد اقتصادية أفضل .على سبيل
امل ـث ــال ،ت ـ ّـم تـشـغـيــل وح ــدة الـتـخــزيــن
والـتـغــويــز الثانية فــي عــن السخنة
فــي مـصــر خ ــال خـمـســة أش ـهــر فقط
من إطالق املناقصة .لكن في املقابل،
ّ
تـنـطــوي ه ــذه امل ـحــطــات عـلــى بعض
ّ
ّ
محدودية قدرتها
السلبيات ،أبرزها
ّ
عـ ـل ــى الـ ـتـ ـخ ــزي ــن وت ـ ــأث ـ ــره ـ ــا ب ـحــالــة
الـطـقــس وع ــدم اعـتـمــادهــا عـلــى اليد
ّ
العاملة املحلية في البلد املضيف.
ّ
يتراوح سعر بناء محطة عائمة بني
 240و 300م ـل ـيــون دوالر ،وه ــو ما
ّ
ّ
يشكل  %60-50من سعر محطة على
ال ـب ـ ّـر .يـسـتـغــرق بـنــاؤهــا وتسليمها
ن ـحــو  27إلـ ــى  36ش ـه ـرًا ،أي نصف
امل ـ ّـدة الزمنية الـتــي يتطلبها إنشاء
ّ
م ـح ــط ــة ع ـل ــى ال ـ ـبـ ـ ّـر .وتـ ـع ــود مـلـكـ ّـيــة
ّ
ّ
ه ــذه املـحــطــات إل ــى شــركــات ُمقدمي
الخدمات وشركات نقل الغاز املسال،
وال ـتــي يـتـ ّـم اسـتـئـجــارهــا منها على
الـيــوم الــواحــد .ومــن أب ــرز شــركــات الـ
 FSRUفــي العالم نذكر أكسيليريت

القضم التدريجي لنظام التقاعد
في القطاع العام
كلفة اإلنشاء واإليجار

ﻟﻴﺘﻮاﻧﻴﺎ
اﻟﻘﺪرة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ٣٫٢ :ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳﴼ
٢٠١٤
ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞّ :
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﻐﻠﺔ :ﻫﻮغ
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محمد زبيب
ّ
ّ
ّ
مستجدًا أو مرتبطًا ببرنامج «التقشف
استهداف نظام تقاعد املوظفني في القطاع العام ليس
املــالــي» الـحــالــي ،بــل إن تخفيض مـعــاشــات التقاعد وتـعــويـضــات نهاية الـخــدمــة وتقليص عدد
دائمًا على جدول أعمال
املستفيدين منها وإلغاء التعويضات اإلضافية واالستثنائية ( )...كانت ّ
مــا ُي ّ
سمى «الهيئات االقـتـصــاديــة» واالقـتـصــاديــن الليبراليني وخـبــراء املنظمات املالية الدولية،
وال ّ
سيما صندوق النقد الدولي .لكن الضغوط التي مارسها هــؤالء ظلت طــوال الفترة املاضية
ّ
ّ
التقاعد نفسه ،بــل في
مغلفة بــإقــراريــن رئيسني :األول ،أن املشكلة ليست فــي نظام معاشات
ّ
«سخائه» ،وفق تعبيرهم ،وفي إدارته وطرق تمويله وارتفاع كلفته السنوية باطراد .والثاني ،أن
ّ
يوفر ّ
الحد األدنى من
نظام تعويضات نهاية الخدمة في القطاع الخاص مجحف وغير كفوء وال
الحماية للمتقاعدين ،وبالتالي يجب أن ُي َ
ستبدل به نظام للتقاعد والحماية االجتماعية على غرار
املعمول به في القطاع العام .بمعنى ما ،ظلت هذه الضغوط حتى اآلن تخفي مآربها الحقيقية
خلف مزاعم الحاجة إلى «إصــاح» متزامن لنظامي التقاعد في القطاعني العام والخاص .ففي
األولُ ،ي َ
ستبدل بالنظام الثاني آخر قريب من ّ
مقابل تخفيض املكاسب في النظام ّ
األول يقوم على
ّ
الصحي» بعد التقاعد.
«املعاش التقاعدي» و«الضمان
ُ
َ
لنتجاوز مسألة ّ
مهمة ،أن هــذه املــزاعــم «اإلصــاحـيــة» لم تترجم في أي ظــرف من الـظــروف على
ّ
مــدى  56عامًا مضت ،منذ صــدور قــانــون الضمان االجتماعي فــي عــام  ،1963الــذي نــص (في
الباب الرابع  -املادة  )49على إنشاء صندوق لتعويض نهاية الخدمة ّ
املمول باالشتراكات كمرحلة
ّ
مؤقتة «إلى أن ُي َّ
سن تشريع ضمان الشيخوخة» .ولنتجاوز أيضًا مسألة أخرى ،هي أن
انتقالية
آخر مشروع لضمان الشيخوخة (مشروع قانون التقاعد والحماية االجتماعية) أحيل على مجلس
النواب منذ عام  ،2004وهو منذ  16عامًا يتنقل بني اللجان النيابية والبعثات االستشارية والخبراء
اإلكتواريني ويخضع لتعديالت ُمبرمجة تهدف إلى ُ تقليص أثره التوزيعي ورمي كلفته على عاتق
املستفيدين وحدهم ،من خالل «رسملة» النظام املقترح وربــط قيمة املعاش بعد التقاعد بقيمة
االشتراكات التي ِّ
يسددها املستفيد طوال عمله مع عائد توظيفها في السوق املالية ،مع ما ينطوي
ّ
ّ
للمعاش التقاعدي وتعريض النظام برمته للمخاطر وتحويله
عليه ذلك من
تخفيض الحد األدنى ّ
ً
إلــى منتج مالي بــدال من أن يكون حقًا اجتماعيًا ،علمًا أن املشروع بــات مقتصرًا على «املعاش
الصحي» بعد التقاعدّ ،
ّ
بحجة صدور القانون رقم  27في عام ،2017
التقاعدي» من دون «الضمان
ّ
الذي ينظم استفادة املضمونني املتقاعدين من تقديمات فرع ضمان املرض واألمومة في صندوق
الضمان االجتماعي ،وصدور القانون  248في عام  ،2000الذي أنشأ نظام الضمان االختياري.
ّ
ألنهما غير ّ
مهمتني ،بل ألن ما طرحه وزير الخارجية جبران باسيل
لنتجاوز هاتني املسألتني ،ال
ّ
ّ
في أولى جلسات مجلس الوزراء ملناقشة مشروع قانون املوازنة العامة لعام  2020يشكل بداية
ّ
تحول كبير في استهداف نظام التقاعد من مزاعم «إصــاحــه» إلــى إطاحته و«تشليح» الطبقة
ّ
ّ
ّ
باسيل ورقــة باسم «تكتل لبنان القوي» تدعو
العاملة املزيد من حصتها في الدخل .فقد قــدم ّ
املعاش التقاعدي لجميع موظفي القطاع العام الجدد إلــى تعويض نهاية
صراحة إلــى «تحويل
ّ
خدمة» ،أي العمل على التخلص تدريجًا من نظام معاشات التقاعد في القطاع العام واالنتقال
إلى نظام تعويضات نهاية الخدمة على غرار القطاع الخاص .وهذا ال يضرب مكاسب العاملني
في القطاع العام فحسب ،بل ّ
يقوض آمال العاملني في القطاع الخاص بتحسني شروط تقاعدهم
ّ
وظروفه .فعندما تنتقل الدولة إلى نظام تعويضات نهاية الخدمة وتتصرف كصاحبة عمل فقط،
ّ
تضع الطبقة العاملة ّ
برمتها فــي مــوقــع ضعيف وهــش ال يسمح لها بــإحــراز أي مكاسب ،بل
بالعكس يجعلها ّ
تتكبد املزيد من الخسائر.
ّ
ّ
ال تقتصر ورقة باسيل «اإلنقاذية» على هذا التحول الخطير في استهداف نظام التقاعد ،إل أنه
ّ
ً
ابتذاال ،وال ّ
سيما أنها تضعه في إطار «قاعدة الشروط املسبقة» إلبرام «اتفاق
مثل أكثر طروحاتها
َّ
ْ
بني الحكومة اللبنانية واملصارف اللبنانية بمشاركة مصرف لبنان لتخفيض كلفة الدين العام».
ّ
فمن دون تنفيذ هذه الشروط لن «تقوم املصارف باالكتتاب بسندات خزينة بفوائد مخفضة
ً
ّ
ج ـدًا» .بهذا املعنى ،يشكل طــرح إلغاء املعاش التقاعدي في القطاع العام بــدال من تعميمه على
القطاع الخاص ذروة املزايدة بني الكتل النيابية على تمثيل املصالح املالية وتغليبها على مصالح
ّ
العمال في القطاعني العام والخاص معًا ،كذلك فإنه يمعن في الخضوع لشروط «األوليغارشية»
ً
ّ
املالية التي تسعى لكسب املزيد من األرباح من األزمة التي سببتها بدال من تحميلها قسطًا من
الكلفة املترتبة عليها.
يصف وزير املال علي حسن خليل في فذلكته ملشروع قانون موازنة عام  2020نظام التقاعد
في لبنان بأنه «سخي للغاية» ،وأصبح «غير مستدام» ،وبحاجة إلى «إصالح تدريجي ّقبل ارتفاع
ّ
التزاماته بشكل تصعب السيطرة عليه» .لقد حشد ممثل «كتلة التنمية والتحرير» كل املفردات
التحريضية ّ
ّ
ضد نظام التقاعد في القطاع العام لتبرير التقيد بالشروط املسبقة نفسها التي
ّ
َّ
ّ
القوي» ،وعلى الرغم من أنه لم يتنب دعوتها إلى استبدال تعويض
تحدثت عنها ورقة «تكتل لبنان ّ
نهاية الخدمة باملعاش التقاعدي ،إل أنه يقترح على االئتالف الحاكم طريقة أخرى لقضم نظام
التقاعد تدريجًا ،وهذا ُ ما يجري تطبيقه بالفعل.
فبعد التعديالت التي أدخلت على نظام التقاعد وشروطه في قانون املوازنة لعام  ،2019يطرح
وزير املال املزيد منها في مشروع قانون موازنة عام  .2020ففي الفذلكة التي ّقدمها إلى مجلس
الوزراء في األسبوع املاضي ،يقترح رفع نسبة الحسومات التقاعدية ّ
مجددًا من  %6إلى ،%10
ّ
واعتماد ّ
متوسط األجر في كل سنوات الخدمة في احتساب املعاش التقاعدي وليس أجر الشهر
العسكري
األخير قبل التقاعد وفق النظام القائم ،وكذلك إعادة النظر بالتدبير رقم  3في السلك ّ
(الجيش واألجهزة األمنية) الذي يمنح املتقاعدين تعويضًا يوازي أجور ثالثة أشهر عن كل سنة
ّ
السن
خدمة ،وإعادة النظر باستفادة ورثة املتقاعدين من املعاش التقاعدي ،باإلضافة إلى رفع
القانونية للتقاعد ،وتوسيع قاعدة األجر التي ّ
تطبق عليها الحسومات التقاعدية ،وربط املعاشات
ً
التقاعدية بزيادات غالء املعيشة على غرار األجور في القطاع الخاص بدال من ربطها بسلسلة
الرتب والرواتب.
التقاعدي في لبنان» ،عملت
للنظام
شامل
تدريجي
ـاح
ـ
ص
«إ
برنامج
عن
املال
وزير
لقد كشف
ّ
وزارة املــال على إع ــداده مع البنك الــدولــي ورفعه إلــى مجلس ال ــوزراء .وتــوقــع أن يبدأ تأثير هذا
«اإلصالح» بعجز املوازنة اعتبارًا من عام  .2021ووفق السيناريو الذي ّعرضه في الفذلكة ،يهدف
هــذا البرنامج إلــى تخفيض أكثر من  342مليار ليرة من الكلفة املتوقعة في عــام  2021و811
مليار ليرة في عام  .2022املفارقة أن هذا القضم التدريجي في مدفوعات نظام التقاعد ستقابله
زيــادة في مدفوعات الفائدة لخدمة الـ َّـد ْيــن الحكومي بقيمة  2615مليار ليرة بني عامي 2020
و ،2022وستبلغ مدفوعات الفائدة  10952مليار ليرة وستستأثر بأكثر من  %45.5من مجمل
اإلنفاق العام .ما يعني أن ّ تخفيض معاشات التقاعد يهدف إلى تمويل رفع كلفة الفوائد ،ال إلى
ّ
تخفيضها ،على عكس كل املزاعم ،سواء في ورقة «تكتل لبنان القوي» أو في فذلكة وزير املال
ّ
أو برنامج التقشف الــذي توافقت أطــراف ّاالئتالف الحكومي عليه وأعلنت التزامها تنفيذه في
مناسبات ّ
عدة .فهل تستحق هذه النتيجة كل التضحية املطلوبة؟
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التفتيش عن أزمة اقتصادية

a

ّ
كم سيكلف إصدار
اليوروبوند الجديد؟

ما نراه هو من خصائص النظام الجديد

ّ
ّ
واالقتصاديين .تستند
األسواق
في
لين
المحل
من
الكثير
عقول
ك
تتمل
العاصفة قادمة ّ ال محالة ،هذه الفكرة
ً
ّ
منحنى العوائد في الواليات المتحدة األميركية ،الذي يسبق عادة أي ركود
آراؤهــم إلى تسطح وهبوط ّ
في المدى المنظور ،علمًا بأن االقتصادي األميركي بول
اقتصادي ،ما دفع هؤالء إلى توقع الركود العالمي ّ
كلمة شهيرة إن االقتصاديين توقعوا  9من آخر  4أزمات ركود في العالم ،في إشارة منه
سامويلسون قال في ّ
ّ
التسرع وضعف التوقعات في هذا المضمار .ولكن هذا ال يعني أن االقتصاد العالمي بخير
إلى
دانيال ملحم
إقتصادي لبناني مقيم في فرنسا
ّ
ّ
النمو العاملي ومــؤشــرات
بــن تباطؤ
ّ
ّ
مـ ــاكـ ــرو-اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة مـ ـح ــلـ ـي ــة ق ــوي ــة
ـاء  )manufacturiersهـنــاك
(بــاس ـت ـث ـنـ ّ
مساحة تغذي فرضية العاصفة .وما
زاد ال ـش ـك ــوك ه ــو ع ـ ــودة ال ـس ـيــاســات
النقدية والتحفيز الـكـ ّـمــي مــن جديد.
ّ
بعض املحللني اعتبر أن هذا التباطؤ
مرده إلى الحرب التجارية بني الصني
ّ
وال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات املـ ــت ـ ـحـ ــدة أو إلـ ـ ــى ح ــرب
الـ ـعـ ـم ــات ...ل ـك ــن ف ــي ال ـح ـق ـي ـقــة ،وف ــي
تـحـلـيــل بـسـيــط ل ـل ـب ـيــانــات ،يـظـهــر أن
مرده إلى ّ
التباطؤ ّ
عدة أسباب رئيسة
مغايرة ،هي:
• تباطؤ الطلب الداخلي في الصني:
يأتي تباطؤ التجارة العاملية ،وكذلك
الـ ـنـ ـم ـ ّـو الـ ـع ــامل ــي ،مـ ــن ض ـع ــف ال ـط ـلــب
الــداخ ـلــي فــي الـصــن (أي االس ـت ـيــراد)
بــالــدرجــة األول ــى ،ولـيــس مــن الـحـ ُـروب
التجارية أو حروب العمالت ،كما ذ ِكر.
هذا الضعف في الطلب الداخلي مرده
ّ
التحول
إلــى الصعوبات التي تعتري
نـحــو ن ـمــوذج جــديــد لـلـنـمـ ّـو الــداخـلــي
الـصـيـنــي ،ال ــذي انخفضت مساهمته
بنسبة  1.4نقطة في التجارة الدولية
هــذه السنة .فأثر الـحــرب التجارية ال
يــزال صغير الحجم ( 70مليار دوالر
رسوم جمركية) ،أي  %0.11من الناتج
ال ـعــاملــي .وه ــذه الـنـسـبــة ضعيفة جـ ّـدًا
لـلـتــأثـيــر ع ـلــى ال ـت ـج ــارة ال ــدول ـي ــةّ .أم ــا
ً
حــرب الـعـمــات فــا وج ــود لـهــا أصــا،
إذ إن قــواعــد تـحــديــد أس ـعــار الـصــرف
أصـ ـبـ ـح ــت ت ـخ ـض ـُـع لـ ـض ــواب ــط ت ـقـ ّـيــد
ّ
تحركاتها ضمن أط ــر مـعـ ّـرفــة مسبقًا
وباتفاق ضمني بني السلطات النقدية
الـعــاملـيــة .وه ــذا مــا عـ ّـبــر عـنــه بــوضــوح
«إن حرب
وزير املال
البرازيلي بالقول ّ
ّ
ال ـع ـمــات مــا هــو إل تـغـ ّـيــر مــؤقــت في
سياسات املصارف املركزية في إطار
جـ ّـو مــن الـتـعــاون الهيكلي فــي أســواق
الـصــرف» (بلومبرغ أيـلــول /سبتمبر
ً
 .)2015أض ــف إل ــى أن دوال كــالـصــن
ً
م ـ ـثـ ــا ،ت ـح ـت ـفــظ بـ ـمـ ـخ ــزون ه ــائ ــل مــن
ّ
العمالت األجنبية ،يتخطى  %43من
االحـتـيــاطــي الـعــاملــي مــن ال ـ ــدوالر ،وال
تستطيع ال ـت ـصـ ّـرف بــه خشية مــن أن
يـ ـ ّ
ـؤدي بـيـعــه إل ــى ارت ـف ــاع تـلـقــائــي في
ّ
قيمة عملتها املـحــلُـيــة .مـثــال آخــر هو
ّ
اإلرادة السياسية املستترة واملتحكمة
ف ــي ال ـت ــوزي ــع املـ ـت ــوازن ل ــأس ــواق بني
عملتي أكـبــر اقتصادين عامليني هما
أميركا والصني .وفي عملية حسابية
بسيطة ،نرى أن الدولتني مجتمعتني
ّ
تمثالن نحو  %40من الناتج اإلجمالي
ّ
ال ـعــاملــي مـقــسـمــة بـشـكــل مـتـســاو على
أس ـ ـ ـ ــاس ال ـ ـق ـ ــوة ال ـ ـشـ ــرائ ـ ـيـ ــة لـ ـك ــل مــن
العملتني .هكذا تنتفي العوامل التي
نراها أمامنا كأسباب لضعف النمو
وما هي إال عشوائيات تخبئ وراءها
ترتيبًا خفيًا.
• ن ـس ـبــة ال ـع ـم ــال ــة ال ـك ــام ـل ــة ف ــي دول
:OCDE
ّ
ف ـ ــي ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات امل ـ ــتـ ـ ـح ـ ــدة ،وأوروبـ ـ ـ ـ ــا
والـ ـ ـي ـ ــاب ـ ــان ،ال ت ـ ـ ــزال ن ـس ـب ــة ال ـب ـطــالــة
ض ـع ـي ـفــة ج ـ ـ ـ ّـدًا ،وهـ ــي الم ـس ــت ح ــدود
الـعـمــالــة الـقـصــوى فــي بـعــض الـبـلــدان

(.)taux de chômage structurel
وعـمــومــا ،كـمــا هــو مـتـعــارف عليه أنــه
ّ
النمو
في حدود العمالة الكاملة ،يبدأ
بالتباطؤ.
• الصعوبات التي تعاني منها الدول
الصاعدة:
إضــافــة إلــى مشاكل الصني الداخلية،
هناك دول كاألرجنتني وتركيا وكوريا
الجنوبية وجنوب أفريقيا والبرازيل...
تعاني من صعوبات ّ
جمة من ارتفاع
ّ
نسب التضخم وأسعار الفائدة وركود
ّ
في القطاع الصناعي ،...وكلها عوامل
ّأدت إلى انخفاض مساهمة هذه الدول
ف ــي ح ـجــم ال ـت ـج ــارة وال ـن ـم ـ ّـو ال ـعــاملــي
بنسبة  %0.4خالل السنة األخيرة.
منذ ّعام  ،2000كانت الــدول الصاعدة
ت ـح ــق ــق ن ـ ـمـ ـ ّـوًا ت ـص ــاع ــدي ــا وس ــري ـع ــا،
وأص ـب ـحــت ف ــي ف ـتــرة وج ـي ــزة ت ـشــارك
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول امل ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ـ ّـورة م ـ ـنـ ــاص ـ ـفـ ــة ف ــي
دي ـنــام ـي ـك ـيــة ال ـن ــات ــج الـ ـع ــامل ــي .وه ــذا
يعتبر ب ـحـ ّـد ذات ــه تـغـيـيـرًا جــذريــا في
ديـنــامـيـكـيــة امل ـنــاف ـســة ع ـلــى الـصـعـيــد
ال ـع ــامل ــي ،ال ـت ــي م ــن خ ــال ــه بـ ــدأت دول
 OCDEتخسر مــن موقعها التجاري
وال ـت ـن ــاف ـس ــي ،مـ ــا دف ـ ــع ب ـع ـض ـهــا إل ــى
اإلع ــان عــن اتـبــاع سـيــاســات حمائية
وانـ ـط ــوائـ ـي ــة (ب ــري ـط ــان ـي ــا والـ ــواليـ ــات
ّ
ّ
يستقر
املــتـحــدة) .لكن هــذا االتـجــاه لم
ب ـعــد ،إذ إن ال ـصــن ال تـمـلــك إل ــى اآلن
ّ
م ـق ـ ّـوم ــات تـنـمـيــة م ــرك ــزة وم ـس ـتــدامــة
يعتمد نـمـ ّـوهــا عـلــى الـطـلــب الــداخـلــي
أكثر ّ
مما هو عليه اليوم .كذلك الهند
وتركيا والدول السالفة الذكر ،ال تزال
ّ
منهجيتها
تعاني من اضطرابات في
االق ـت ـص ــادي ــة ،م ــا يـ ـ ـ ّ
ـؤدي إلـ ــى إدخـ ــال
عــامــل جــديــد مــن عــدم االسـتـقــرار على
التجارة الدولية.

في المخاطر المحدقة
إن االس ـت ـمــرار فــي الـسـيــاســات املالية
ّ
التوسعية في دول ،OCDE
والنقدية
وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ال ـع ـم ــال ــة ال ـكــام ـلــة
ّ
ّ
والنمو املقبول ،يشكل تهديدًا حقيقيًا
جـ ّـديــا وخـطـيـرًا على اقـتـصــاداتـهــا في
الفترة املقبلة ألسباب عديدة ،منها:
ـاورة وال ـت ـحـ ّـرك
• ف ـق ــدان ه ــام ــش املـ ـن ـ ّ
في حــاالت الــركــود املتوقعة واألزمــات
ّ
الحادة.
إن االس ـ ـت ـ ـخ ـ ــدام اآلن ـ ـ ـ ــي ل ـس ـي ــاس ــات
اق ـت ـص ــادي ــة ع ــدي ــدة ل ـت ـح ـف ـيــز الـطـلــب
ّ
ً
ال ــداخ ـل ــي (م ـث ــا ال ــوالي ــات امل ــت ـح ــدة)،
أدى ّم ــع ال ــوق ــت إل ــى ف ـق ــدان هــوامــش
الـتــدخــل لكبح جـمــاح األزمـ ــات .كانت
سياسة «الـفـيــدرالــي األمـيــركــي» تقوم
ع ـلــى رفـ ــع أسـ ـع ــار ال ـف ــائ ــدة تــدريـجـيــا
خـ ـ ــال ال ـ ـعـ ــامـ ــن املـ ـقـ ـبـ ـل ــن ل ـت ــام ــس
مـ ـت ـ ّ
ـوس ــط ُ أسـ ـع ــار الـ ـف ــائ ــدة ال ـطــوي ـلــة
األجل ،وامل ّ
قدرة بـ ،%3ولتبلغ نطاقها
ُ
املستهدف امل ــدار ( )administréضمن
حـ ـ ـ ــدود  %3.25و .%3.5عـ ـن ــد ه ــذه
الـحــدود ،يكون ّ«الفدرالي» بمأمن من
م ـع ـ ّـدالت الـتـضــخــم الـســريـعــة ،ويـكـ ّـون
أيضًا قد كسب هامشًا ّ
مهمًا للتدخل
ف ــي األس ـ ـ ــواق لـتـصـحـيــح االخ ـت ــاالت
ال ـتــي ق ــد ت ـحــدث وت ـض ـ ّـر بــاالقـتـصــاد.
ولـ ـك ــن ،ن ـت ـي ـجــة ض ـغ ــوط ــات الــرئ ـيــس
تــرامــب واألسـ ـ ــواق ،ب ــدأ بالتفكير في
تـخـفـيــض أس ـع ــار ال ـف ــائ ــدة ،وبــالـتــا ّلــي
ب ــدأ بــال ـت ـنــازل ع ــن آخ ــر أداة لـلـتــدخــل

فـ ــي األس ـ ـ ـ ـ ــواق .ال ـخ ـط ــأ ال ـج ـس ـي ــم فــي
الـ ـسـ ـي ــاس ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـح ــال ـ ّي ــة
ّ
هــو أنـهــا رك ــزت كـثـيـرًا عـلــى التضخم
ّ
والنمو ،بدل التركيز على alternance
 dans les ّ dispositifs économiquesأي
االقتصادية املحفزة .وهذا ما
األدوات
ّ
جعلها تقع في فخ السيولة املستدامة.
وه ــذا األخ ـيــر مــزعــج جـ ـ ّـدًا ،ألن إغ ــراق
املجانية يـ ّ
األســواق في السيولة ّ
ـؤدي
مـ ــع الـ ــوقـ ــت إل ـ ــى خ ـط ــر الـ ـ ـخ ـ ــروج عــن
امل ـ ـسـ ــارات االق ـت ـص ــادي ــة الـصـحـيـحــة،
وهــذا ما حــدث فعليًا في إسبانيا في
ـ ،16وفي أملانيا في القرن الـ.20
القرن ال ّ
ّأدى ال ـت ــدف ــق ال ـن ـق ــدي إلـ ــى اض ـط ــراب
عميق فــي االقـتـصــاد ،وذل ــك بتفضيل
األج ـ ــل ال ـق ـص ـيــر ع ـلــى ال ـط ــوي ــل ،األم ــر
الذي ّأدى إلى إفقار الشعب.
• ف ـ ـ ـقـ ـ ــدان املـ ـ ـ ـ ـ ــاءة امل ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة ن ـت ـي ـجــة
االس ـت ــدان ــة ال ـهــائ ـلــة وارتـ ـف ــاع déficit
 publiqueإلى مستويات غير مدعومة.
ّ
• فقاعة أســواق املــال ،التي ظهرت في
أس ــواق األسـهــم العاملية ،وب ــدأت تنذر
بمشكلة حقيقية على األمد القصير.
• االس ـت ـخ ــدام غ ـيــر ال ـف ـ ّـع ــال ل ــادخ ــار
ّ
املوجه نحو االستثمار العام.
• اتساع الفجوة االجتماعية.

ّ
تغيرت خصائص
األسواق ،وأصبح من
الالزم ابتكار أنظمة
تتالءم
اقتصادية
ّ
أكثر مع المتغيرات،
إذ من السذاجة
حلول مرّ
اللجوء إلى
عليها الزمن لمعالجة
مشكالت معاصرة

ّ
في التضخم وخطر ارتفاع أسعار
النفط

إن س ـي ـنــاريــو ارتـ ـف ــاع أسـ ـع ــار الـنـفــط
ّ
ب ـح ـ ّـد ذاتـ ــه ي ـشــكــل خ ـط ـرًا ج ـ ّـدي ــا على
سياسية «الفدرالي األميركي» القائمة
على إحداث التوازن وتصحيح الخلل
بـ ــن ال ـس ـي ــاس ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة .ك ــان
سياسته
«الفدرالي» يهدف من خالل ّ
إلى كسب هامش مناورة للتدخل في
األس ــواق فــي حالة الصدمات بتمركز
أسعار الفائدة فوق ّ
معدلها الوسطي
ّ
الـ ـط ــوي ّ ــل األجـ ـ ـ ــل  ،%3وفـ ـ ـ ــوق مـ ـع ــدل
الـتـضــخــم الـحــالــيّ .أم ــا وبـعــد اللجوء
مــن جديد إلــى سياسة خفض أسعار
الفائدة بعدما استشعر بعض مخاطر
ّ
النمو ،فإن ارتفاع
الركود والتباطؤ في
مستدام في أسعار النفط ّ(كما حدث
بــاألمــس ،وإذا مــا ّ
تبي تــوقــف أرامكو
عن تزويد األسواق ألشهر) ،من شأنه
أن ّ
في األسعار ومن
يؤدي
إلى ارتفاع ّ
ّ
ثـ ّـم فــي مـعــدالت التضخم ،األم ــر الـ ّـذي
يــدفــع امل ـص ــرف امل ــرك ــزي إل ــى الـتــدخــل
بعد تخفيضها،
برفع أسعار الفائدةّ ،
وبوتيرة أسرع من املتوقع .فيدخل في
ّ
دوامـ ــة ّمضطربة فــي مــاحـقــة أسـعــار
الـتـضــخــم ،األم ــر ال ــذي يــدفــع بــأسـعــار
الـفــائــدة إلــى مستويات قياسية .عند
هـ ــذا االض ـ ـط ـ ــراب ،تـ ـس ــود ال ـض ـبــاب ـيــة
حول السياسات االقتصادية وتغيب
ال ــرؤي ــة ع ــن ال ـن ـمـ ّـو فـتـحــدث الـصــدمــة.
وم ـ ــن ن ـت ــائ ـج ـه ــا ،تـ ــدهـ ــور س ــري ــع فــي
أسواق املال ،نظرًا إلى ارتفاع تكاليف
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار وخ ـ ــدمـ ـ ـت ـ ــه ،ف ـي ـن ـخ ـفــض
ح ـجــم األع ـم ــال وك ــذل ــك الــرب ـح ـيــةّ .أم ــا
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــات ،فـ ـ ــإن ارت ـ ـف ـ ــاع ت ـكــال ـيــف
االس ـتــدانــة مــن شــأنــه أن ي ـهـ ّـدد مسار
ال ـس ـيــاســات االق ـت ـصــاديــة املـتـبـعــة من
مالية وضريبية ،األمر الذي ّ
يؤدي إلى
تـهــديــد الـنـشــاط االق ـت ـصــادي والـنـمــوّ.
ّأما بالنسبة إلى الدول الناميةّ ،
فحدث
وال حــرج ،ألن النتائج يمكن أن تكون
كارثية بحيث ّ
تهدد غالبية اقتصادات

أنجل بوليغان ــ المكسيك

مؤشر

دول هذه املجموعة.
إذن ،إن ارت ـف ــاع أس ـعــار الـنـفــط يمكن
ً
أن ي ـك ــون ع ــام ــا مـ ـه ـ ّـددًا لـلـسـيــاســات
ّ
االقتصادية األميركية والنمو العاملي
ّ
ك ـكــل ،إذا اسـتـمــر فــي الـصـعــود .ولكن
هل تسمح اإلدارة األميركية بصعود
أس ـع ــار ال ـن ـفــط إل ــى امل ـس ـتــويــات الـتــي
ّ
ّ
تهدد ّ
ونمو الدول الصناعية؟
نموها
ّ
تملك الواليات املتحدة أدوات عديدة
ّ
ت ـمــك ـن ـهــا م ــن ك ـب ــح ارت ـ ـفـ ــاع األسـ ـع ــار
ً
على املديني القصير والبعيد .فمثال،
تـسـتـطـيــع رفـ ــع إن ـت ــاج ـه ــا م ــن الـنـفــط
الصخري بشكل سريع ،ما ُي ّ
حد
م ــن ارتـ ـف ــاع األس ـ ـعـ ــار .عــامــل
آخ ــر غ ـيــر م ـبــاشــر يـسـهــم في
كـ ـب ــح ج ـ ـمـ ــوح األسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار ،أال
وه ـ ــو س ـع ــر الـ ـ ـ ـ ــدوالر .ه ـك ــذا،
مــن الـصـعــوبــة بـمـكــان ّ
تخيل
ّ
أن تسمح ال ــوالي ــات املــتـحــدة
ألي سـيـنــاريــو
بــال ـظ ـهــور إذا
كـ ـ ـ ــان ي ـ ـهـ ـ ّـدد
املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ــار
ال ــرئ ـي ـس ــي
لــاق ـت ـصــاد
األم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــي
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى امل ـ ـ ـ ــدى
املنظور.

في العوامل
ّ
المسببة لألزمة

ّ
تتعقد األم ــور أكـثــر عندما
نتجه في البحث عن األسباب
امل ــوجـ ـب ــة الـ ـت ــي تـ ـن ــدل ــع مـنـهــا
األزمــة املقبلة .ألنه في التاريخ
الـ ـح ــدي ــث ل ـل ـب ـل ــدان امل ـت ـق ـ ّـدم ــة،
ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك س ـ ـب ـ ـبـ ــان الن ـ ـخ ـ ـفـ ــاض
اإلنتاج (الركود)،
ملحوظ في
ّ
ّ
األول هو التضخمّ ،والثاني
هو األزمة املالية (الفقاعات).
وليس هناك ما هو واضح
اليوم.
ّ
• في التضخم
م ـن ــذ أزم ـ ــة  ،2008تـكــافــح
ـارف امل ــرك ــزي ــة لـتـحـفـيــز
امل ـ ـصـ ـ ّ
ال ـت ـضــخــم ومـ ــن خ ـل ـفــه ال ـن ـمـ ّـو
للوصول إلــى نسبة  .%2على
الرغم من وصول البطالة إلى
أدنـ ــى مـسـتــويــاتـهــا ،وصـعــود
أس ـعــار الـفــائـّـدة إل ــى  ،%2.5ال
يـ ــزال الـتـضــخــم مـسـتـقـ ّـرًا عند
أق ـ ـ ــل ّم ـ ــن  .%2ول ـ ـكـ ــي ي ـس ـهــم
التضخم في كسر ّ
ّ
النمو،
حدة
يجب أن يكون ارتفاع األسعار
ب ــأضـ ـع ــاف مـ ــا شـ ـه ــدن ــاه فــي
ال ـف ـتــرة ال ـســاب ـقــة .وهـ ــذا ليس
ّ
هو الحال اليوم .إل إذا حدثت
مـ ـ ـف ـ ــاج ـ ــأة ك ـ ــاألم ـ ــس (ض ـ ــرب
مـ ـنـ ـش ــآت أرام ـ ـ ـكـ ـ ــو) وصـ ـع ــود
ّ
(بمتوسط %13
أسعار النفط
تـ ـق ــريـ ـب ــا) .مـ ــن امل ـس ـت ـب ـع ــد أن
ّ
ّ
يستمر هــذا الصعود ليشكل
ض ـع ـف ــي أو ثـ ــاثـ ــة أضـ ـع ــاف
األس ـع ــار األســاس ـيــة ،ألسـبــاب
ع ـ ــدي ـ ــدة ،م ـن ـه ــا :أن الـ ـظ ــروف
ت ـغـ ّـيــرت ع ـ ّـم ــا ك ــان ــت عـلـيــه في
امل ــاض ــي م ــن نــاح ـيــة اإلنـ ـت ــاج.
ف ـت ـبـ ّـدلــت األدوار ،وأص ـب ـحــت
ّ
املتحدة املنتج ّ
األول
الواليات
ل ـل ـن ـف ــط ،وت ـس ـت ـط ـي ــع ت ـعــديــل
اإلن ـتــاج لتقليل الـخـســائــر .لو
ح ـ ــدث ه ـ ــذا ال ـه ـج ــوم م ـن ــذ 15
ً
س ـن ــة ،ل ـك ــان أحـ ــدث زل ـ ــزاال في
أسواق النفطّ ،
وألدى إلى أزمة
اقـ ـتـ ـص ــادي ــة ع ــاملـ ـي ــة .ع ـل ــى أي
حــال ،إن األسعار بقيت بعيدة
ُمن أعلى مستوياتها األخيرة
امل ّ
سجلة في  .2018وبالتالي ال
يوجد خطر آني.
حـ ـت ــى اآلن ،ي ـب ـق ــى االرت ـ ـفـ ــاع

ً
م ـق ـب ــوال ّ ،واألهـ ـ ـ ّـم أن ــه ّل ـيــس مـسـتــدامــا
لكي يؤثر على التضخم ومن ّ
ثم على
الـسـيـنــاريــو االق ـت ـصــادي الـقــائــم .فــإذا
ّ
عليه
اسـتـمــرت األس ـعــار عـلــى مــا هــي ّ
اآلن ،فسيكون التأثير على التضخم
محدودًا .وبالتالي يكون لدينا تعديل
م ـح ــدود لــأس ـعــار يـمـكــن لــاقـتـصــاد
أن يـت ـقـ ّـبـلــهّ .أمـ ــا إذا زادت الـضـغــوط
بشكل
عـلــى أس ـعــار الـنـفــط وارت ـف ـعــت
ّ
سريع لسبب أو آلخر ،عندها ستتأثر
ديناميكية ال ـســوق وم ــن ث ـ ّـم الــركــود.
ّ
وحــتــى هــذا السيناريو مستبعد في
الفترة الحالية النتفاء املصلحة لكل
الــاعـبــن االقـتـصــاديــن على الساحة
ال ــدولـ ـي ــة .ال ــوض ــع ال ـح ــال ــي ال يـشـبــه
أزم ــة  ،74/73ون ـحــن بـعـيــدون عنها،
وبــال ـتــالــي إن ارتـ ـف ــاع أس ـع ــار الـنـفــط
ً
ل ـي ــس ال ـس ـي ـن ــاري ــو األك ـ ـثـ ــر اح ـت ـم ــاال
لتهديد االقـتـصــاد الـعــاملــي فــي املــدى
املنظورّ .
• في الفقاعة
إن انتفاء السبب ّ
األول للركود ،يدفعنا
إل ــى ّ التفتيش عــن الـسـبــب اآلخـ ــر ،أي
ال ـفــقــاعــة ،وه ــو س ـبــب األزمـ ـ ــات خــال
العقدين األخيرين ،وال ّ
سيما في عام
ّ
( 2000فــقــاعــة اإلنـتــرنــت) وع ــام 2008
ّ
(ال ـفــقــاعــة ال ـع ـق ــاري ــة)ّ ،ول ـه ــذا الـسـبــب
يبحث الكثيرون عن الفقاعة املقبلة.
عملت البنوك املركزية جاهدة خالل
ّ
ال ـس ـنــوات الـعـشــر األخ ـي ــرة ،وبـشــتــى
الوسائل التقليدية وغير التقليدية،
السندات لتحفيز
على خفض عوائد ّ
اق ـت ـص ــادات ـه ــا .إن ت ــدخ ــل الـسـلـطــات
ال ـن ـق ــدي ــة ع ـل ــى فـ ـت ــرة ط ــوي ـل ــة أس ـهــم
ب ـش ـك ــل فـ ـ ّـعـ ــال وم ـ ـس ـ ـتـ ــدام فـ ــي ه ــدم
الـنـظــام الوظيفي للمعلومات الــذي
على أساسه ّ
يقيم املستثمرون حدود
ّ
ت ــدخ ــات ـه ــم ف ــي األس ـ ـ ـ ــواق .فــالـسـعــر
يـعـكــس املـعـلــومــة امل ـتــوافــرة آن ـيــا في
األسواق ،والتي تعتبر مدماك النظام
الـ ـح ـ ّـر وت ــرت ـك ــز ع ـل ـي ـهــا مـ ّيـكــانـيـكـيــة
الطويل
تحديد األسعار .هذا التدخل
ّ
األجل يسهم في إدخال عوامل مؤثرة
وجديدة على هيكلية السوق ّ
تؤدي
مـ ّـع الــوقــت إلــى ب ــروز ظــواهــر ،كخلق
ف ــق ــاع ــات م ـض ــارب ـي ــة ،وس ـ ــوء تقييم
ال ـخ ـط ــر وال ــربـ ـحـ ـي ــة .بـ ــل أخـ ـط ــر مــن
حــت مــدمـنــة
ذلـ ــك ،إن األسـ ـ ــواق أص ـب ـ ّ
ع ـلــى ال ـس ـيــولــة ال ـت ــي ت ــوف ــره ــا هــذه
السياسات ،ما أفقدها رشادتها.
ت ـه ـبــط األسـ ـ ـ ــواق ب ـش ـكــل ح ـ ـ ّـاد مل ـج ـ ّـرد
فـ ـك ــرة رفـ ـ ــع م ـ ـعـ ـ ّـدل ال ـ ـفـ ــائـ ــدة ،خـشـيــة
هجرة السيولة أســواق املــال .وعندما
تــرت ـ ّفــع أس ـع ــار ال ـف ــائ ــدة تــرت ـفــع ّ معها
امل ــؤش ــرات ا ُملــالـيــة بعكس امل ـتــوقــع .إن
ِّ
اسـتـخــدام املـســكـنــات الظرفية تنتهي
مفاعيلها بانتهاء مفعولها ،واإلدمان
ّ
عليها آفة ّ
تهدد النظام ككل .إن غياب
ّ
معدالت الفائدة الحقيقية التي تعكس
مستوى الخطر في السوق على فترات
طويلة ،يعطي ّمشروعية للسؤال عن
االنـحــراف املتوقع في بعض األجهزة
الرئيسية للنظام االقتصادي الحالي.
وهنا بيت القصيد.
ّ
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى سـ ـ ــوق األسـ ـ ـه ـ ــم ،تــت ـجــه
أنظار البعض نحو أسّــواق السندات،
وب ــالـ ـتـ ـح ــدي ــد نـ ـح ــو ف ــق ــاع ــة الـ ــديـ ــون
ال ـس ـي ــادي ــة ل ـ ـلـ ــدول .ب ــاع ـت ـق ــادي إن ـنــا
ل ــم ن ـص ــل إل ـ ــى ه ـ ــذه امل ــرحـ ـل ــة حــال ـيــا،
ألن أسـ ـع ــار ال ـف ــائ ــدة ش ـب ــه م ـع ــدوم ــة،
وبالتالي تستطيع هذه الدول تمويل
َد ْينها عن طريق االستدانة من جديد.
ول ـك ــن ه ـن ــاك ع ــام ــل يـثـيــر اه ـت ـمــام كل
املــراقـبــن ،أال وهــو العامل السياسي،
والسياسة الحمائية للرئيس ترامب.
إن ّارت ـ ـفـ ــاع أسـ ـع ــار ال ـس ـل ــع ي ـم ـكــن أن
يــؤثــر عـلــى ال ـقــدرة الـشــرائـيــة لــأفــراد،
وب ــالـ ـت ــال ـ ّـي عـ ـل ــى ق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات،
وهــذا مــؤشــر ّ
مهم على سالمة الطلب
ال ــداخـ ـل ــي واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاد .ف ـم ــع ت ــراج ــع

الصناعية في بلدان ،OCDE
األنشطة
ّ
يــدعــو هــذا املــؤشــر إلــى االسـتـعــداد ملا
هو أســوأ .وهنا يكمن صاعق تفجير
األزمة املقبلة.

عوالم «هكسلي»
ب ـعــد أزم ـ ــة  ،2008ب ـ ــرزت ات ـجــاهــات
واضـحــة تــوحــي بــأن النظام العاملي
ّ
يتطور وفق منظور هيكلي وتطبيقي
ممزوج بالنظامني الرأسمالي الحرّ
واالش ـتــراكــي .ه ــذا االسـ ّتـنـتــاج مــرده
إلى اقتراح الحلول املشتقة من أنظمة
سابقة لتلبية نداءات االستغاثة في
األس ــواق تحت وط ــأة األزم ــة .أيضًا،
كـشـفــت األزم ـ ــة ع ــن إح ـب ــاط وتـخـ ّـبــط
على مستوى الحكومات ،وعن عجز
في كفاءة البنوك في إدارة أنشطتها
ّ
التخبط ناتج عن عجز
الخاصة .هذا
األنـظـمــة االقـتـصــاديــة املـعــاصــرة في
اجـتــراح الحلول واقـتــراح خصائص
إج ــرائـ ـي ــة ج ــدي ــدة إلدارة األسـ ـ ــواق
واملـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاط ـ ـ ــر .تـ ـ ـغ ـ ـ ّـي ـ ــرت خـ ـص ــائ ــص
األسـ ــواق وأص ـبــح مــن ال ــازم ابتكار
حـلــول أو أنـظـمــة اقـتـصــاديــة تـتــاءم
ّ
املتغيرات ،وتكون على قدر
أكثر مع
ك ـب ـيــر م ــن امل ـس ــؤول ـي ــة االق ـت ـص ــادي ــة
واالجتماعية .مــن الـســذاجــة اللجوء
إل ــى الـحـلــول ال ـتــي م ـ ّـر عليها الــزمــن
ملـ ـ ـع ـ ــالـ ـ ـج ـ ــة م ـ ـش ـ ـك ـ ــات م ـ ـع ـ ــاص ـ ــرة،
وخصوصًا في سوق أصبح يسيطر
عليها الطابع التكنولوجي وشركات
 .hyper croissanceإن ضـيــق األف ــق
واالستخفاف دفع السلطات النقدية
إل ـ ـ ــى االسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار ف ـ ــي س ـي ــاس ــات ـه ــا
النقدية لفترة أطــول ،يجب أن يطلق
عليها هيكلية وليست ظرفية ،لشراء
الــوقّــت .ه ــذه الـسـيــاســة انـبـثــق عنها
مـ ــؤشـ ــرات غ ـيــر ت ـق ـل ـيــديــة ،وه ـ ــذا ما
ّ
يفسر اآلن عملية البحث املستميت
عن األزمة االقتصادية غير املوجودة
ً
أصال ،فما نشاهده هو من خصائص
النظام الـجــديــد ،أو مــا يمكن وصفه
بتدويل النظام الياباني الذي يعتمد
ّ
ّ
ومعدالت
الت فائدة سالبة
على معد ّ
نـمـ ّـو وتـضــخــم ضعيفة لغاية تأقلم
األس ـ ــواق وال ـش ــرك ــات الـتـقـلـيــديــة مع
النظام الجديد.
تبقى الضبابية ّ
املوقف .ولكن،
دة
سي
ّ
ّ
ّ
م ــن امل ــاح ــظ أن كـ ــل امل ـ ــؤش ـ ــرات ت ــدل
ع ـلــى تـ ـح ـ ّـول ت ـق ـنــي م ـل ـمــوس وجـ ـ ّـدي
ف ــي امل ـج ـت ـم ـعــات واألسـ ـ ـ ــواق (ت ـكــويــن
اليد العاملة ،القطاع الخاص وحتى
ال ـق ـطــاع الـ ـع ــام) ،أل ــم يـعـتـبــر ه ــذا بــاب
لـ ـل ــول ــوج ف ــي الـ ـنـ ـظ ــام ال ـت ـك ـنــولــوجــي
الـ ـج ــدي ــد املـ ـعـ ـن ــون ب ـ ــرواي ـ ــة Huxley
للمجتمع التقني؟
فــي منتصف الـقــرن العشرين ،ظهرت
عـ ـ ـ ـ ـ ّـدة مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاوالت ف ـل ـس ـف ـي ــة ت ـع ـت ـمــد
امل ـ ـن ـ ـطـ ــق امل ـ ـت ـ ـش ـ ـ ّـدد لـ ـلـ ـشـ ـم ــولـ ـي ــة فــي
جزأيها االقتصادي واالجتماعي في
ذل ــك ال ــوق ــت .أف ـض ــل ال ـع ــوال ــم لـلـكــاتــب
هكسلي* ،التي تحاكي الجانب التقني
للمجتمع .رواية  1984الصادرة في عام
 1949للكاتب أورويل عن «األخ األكبر»
وطغيان النظام السياسي .ونظريات
ّ
(الحرة).
فريدمان عن اقتصاد السوق
فإذا كانت األولى لم َتر النور بعد ،فإن
روايات أورويل وفريدمان سادت فترة
ّ
زمنية ّ
مهمة ولم تتكلل بالنجاح .فهل
نحن أمام مشهدية اقتصادية جديدة
لرواية هكسلي؟ املستقبل القريب قادر
على اإلجابة عن هذا السؤال.
*أفضل عالم أو أفضل العوالم world new
 braveهــي رواي ــة خـيــال عـلـمــي مـشـهــورة،
صدرت عام  1932للكاتب االنكليزي ألدوس
ّ
تتخيل الرواية
هكسلي .Huxley Aldous
مجتمعًا تحكمه التقنية والبيوتكنولوجيا
َّ
العلمية التي يسعى فيها العلماء
والتجارب
ّ
والتقنيون إلى التحكم في السلوك البشري.

علي هاشم
كرر وزير املال علي حسن خليل ،التأكيد ّ
خالل األسبوع املاضيّ ،
لنية إصدار
سندات َد ْين بالعمالت األجنبية (يوروبوند) بقيمة ملياري دوالر تبعًا للسوق
وبفائدة أقل بكثير من  .%14.7وقد أتى هذا التصريح في معرض الـ ّ
ـرد على
تقرير وكالة «بلومبيرغ» التي ّقدرت أن يكون ّ
معدل الفائدة على هذا اإلصدار
األعلى خالل قرن.
ّ
ارتكز تقرير «بلومبيرغ» على التدني الذي شهدته أسعار اليوروبوند اللبنانية
ّ
خالل هذه الفترة .فمع تدني أسعار السندات في األسواق ،يرتفع العائد عليها
بسبب انخفاض قيمتها الحالية مقارنة بقيمتها عند االستحقاق .ونظرًا إلى
ارتفاع حجم املخاطر املرتبطة بظروف األزمة املالية التي يشهدها لبنان ،شهدت
األسواق خالل السنتني املاضيتني سلسلة من االنخفاضات في أسعار سندات
اليوروبوند اللبنانية ،وبالتالي ارتفاع العائد عليها.
مــن هـنــا ،إذا أرادت وزارة امل ــال ط ــرح س ـنــدات جــديــدة فــي األس ـ ــواق ،سيكون
عليها مجاراة العائد الحالي لهذه السندات الذي ّ
تحدده األســواق .لذلكّ ،قدرت
«بلومبيرغ» ارتفاع ّ
معدل الفائدة على أي إصــدار مقبل ربطًا بارتفاع العائد
الحالي لليوروبوند في األسواق.
ما ّ
تحدثت عنه «بلومبيرغ» من انخفاض في أسعار اليوروبوند يظهر بوضوح
ّ
في مؤشر «بلوم» حول هذه السندات ،فمنذ بداية حزيران /يونيو  ،2017شهد
ّ
هذا املؤشر مسارًا انحداريًا قاسيًا ،إذ انخفض من  105.9نقاط إلى نحو 87.37
نقطة في بداية حــزيــرانّ /يونيو  ،2019ما يعني أنــه خسر  %17.5من قيمته
ّ
األساسية خالل سنتني .إل أن تسارع املخاطر املحيطة بالوضع املاليّ ،
سرع
أيضًا وتيرة انخفاض قيمة هذه السندات خالل الشهرين املاضيني .ففي بداية
تموز /يوليو املاضي ،انخفضت قيمة هذه السندات من  90.78نقطة إلى 72.75
نقطة في منتصف أيلول /سبتمبر ،أي بنسبة .%20
ّ
هذا االنخفاض في قيمة السندات ،الذي تعكسه أرقام املؤشر ،هو ما ّأدى إلى
ارتفاع العائد على هذه السندات إلى  %14.7وفق «بلومبيرغ» ،ما يعني أن ّ
معدل
الفائدة على أي إصــدار جديد من سندات اليوروبوندز ّملدة خمس سنوات لن
ّ
ّ
خالل
يقل عن  ،%14.3وهو ما سيجعله معدل الفائدة على هذا اإلصدار األعلى ّ
هذا القرن ،خصوصًا أن الــدول التي أصــدرت سندات سيادية بفوائد تتخطى
ّ
معدل  %10قليلة جـ ّـدًا ،فيما لم تقم أي ّدولــة بإصدار سندات سيادية بفائدة
ّ
تتجاوز معدل  %13باستثناء حاالت التعثر.
من غير الواضح بعد كيفية إجراء اإلصدار الذي ّ
يتحدث عنه وزير املال بفوائد
تتبع السوق ،وتقل في الوقت نفسه عن  %14.7بكثير .فأي إصدار ال يجاري
العائد الذي ّ
تقدمه األسواق لسندات اليوروبوند لن يعطي أي حافز للمصارف
ّ
واملستثمرين لالكتتاب ،علمًا أن إحجام املصارف عن االكتتاب وفق املعدالت
السابقة كان أحد أسباب اإلحجام عن إصدار سندات يوروبوند جديدة خالل
الفترة املاضية.
ثـ ّـمــة فــرضـ ّـيــة جــرى الـحــديــث عنها فــي هــذا الـسـيــاق ،وتــرتـبــط بإمكانية تقديم
مصرف لبنان حوافز استثنائية لالكتتاب في سندات يوروبوند ذات فائدة
أقل .وفي هذه الحالةُ ،
سي َح ّد من ارتفاع ُكلفة خدمة َّالد ْين بصورة شكلية في
ّ
املوازنة ،وبالتالي االمتثال لنسبة العجز املحددة في مؤتمر «سيدر» .لكن من
ُ
حمل ميزانية مصرف لبنان الفارق بني الفائدة التي ّ
ست َّ
تحددها
ناحية أخرى،
أسعار السوق حاليًا وفائدة السندات الجديدة ،ما يعني تحميل املال العام الكلفة
نفسها.
ّ
بـمـعــزل عــن ك ــل ال ـخ ـيــارات امل ـطــروحــة ال ـي ــوم ،إن ارت ـف ــاع ال ـعــائــد عـلــى سـنــدات
أصبحا مرتفعني
حجم املخاطر وكلفة تمويل َّالد ْين العام
اليوروبوند يعني أن ً ّ
ّ
بنحو قياسي ،مقارنة بكل الدول التي لم تصل بعد إلى مرحلة التعثر .ما يعني
أن اإلصرار على االستمرار في إعادة تمويل َّالد ْين وفقًا ألدوات السوق التقليدية
وبكلفة مرتفعة ،يـهــدف إلــى حماية مصالح الـ َّـدائـنــن فــي الــدرجــة األول ــى ،بدل
االعتراف بحجم املشكلة وطبيعتها ،وبالتالي االنتقال إلى مرحلة البحث عن
الحلول والبدائل.

ّ
ﻣﺆﺷﺮ ﺑﻠﻮم ﻟﺴﻨﺪات اﻟﻴﻮروﺑﻮﻧﺪ
٧٢٫٧٥

 ١٦أﻳﻠﻮل
٢٠١٩

٧٧٫٨٥

 ٣أﻳﻠﻮل
٢٠١٩

٨٢٫٠٦

 ١٦آب
٢٠١٩

٨٦٫٥٢

١آب
٢٠١٩

٨٩٫٠٦

١٥ﺗﻤﻮز
٢٠١٩

٩٠٫٧٨

 ١ﺗﻤﻮز
٢٠١٩
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استعرض الجزء األول من هذا المقال التطور التاريخي لدور الدوالر األميركي كعملة احتياط وسيطرة الواليات
المتحدة على النظام المالي الدولي وإخضاع الدول لمشيئتها .في الجزء الثاني واألخير يستعرض زياد حافظ
والتحوالت التي جرت خالل العقود الخمسة الماضية ،والتي ّ
ّ
تهدد باالنهيار
هشاشة البنية االقتصادية األميركية
ّ
استمرت السياسات الحالية
الشامل إذا

الدوالرّ :من تراجع إلى أفول؟
زياد حافظ
كاتب وباحث اقتصادي وسياسي
األمــي ــن الــع ــام ال ـســابــق للمؤتمر
القومي العربي
ال ـن ـق ـط ــة األو ُل ـ ـ ـ ــى فـ ــي م ـق ــارب ـت ـن ــا هــي
أن الـ ـ ـ ــدوالر امل ـس ـت ـن ــد إلـ ــى االق ـت ـصــاد
األميركي لم يعد مدعومًا باالقتصاد
ن ـ ـف ـ ـس ـ ــه الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ك ـ ـ ـ ـ ـ ــان سـ ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـ ـدًا ف ــي
السبعينيات ،سواء من حيث الهيمنة
واملـ ـت ــان ــة وال ـت ـن ــوي ــعّ ،أم ـ ــا االق ـت ـص ــاد
الــرقـمــي واالف ـت ــراض ــي فـطــابـعــه ريعي
بــام ـت ـيــاز وقـيـمـتــه امل ـضــافــة م ـحــدودة
بسبب ذلك الطابع الريعي .وبالتالي،
الـثـقــة ال ـتــي ّأس ـس ــت الع ـت ـمــاد ال ــدوالر
كعملة احـتـيــاط دولـيــة لــم تعد قائمة
على األقــل باملستوى نفسه إن لم نقل
بكامله .ولم تعد املسألة «إذا» سيفقد
الدوالر ثقة العالم بل «متى».
النقطة الـثــانـيــة املــرتـبـطــة باالقتصاد
األمـ ـي ــرك ــي وط ـب ـي ـع ـتــه وتـ ـح ـ ّـول ــه إل ــى
اق ـت ـصــاد اسـتـهــاكــي ه ــو دور ال ـ َّـد ْي ــن.
ّ
وعـنــدمــا نتكلم عــن ال ـ َّـد ْي ــن فاملقصود
َّ
َ
هو َّ
ْ
ْ
الد ْين العام أي دين الدولة والدين
ال ـخ ــاص ال ـعــائــد إل ــى األسـ ــر واألف ـ ــراد
وال ـش ــرك ــات وامل ـ ّ
ـؤسـ ـس ــات .ذك ــرن ــا في
الـ ـج ــزء االول م ــن ه ـ ــذا املـ ـق ــال بـعــض
األرقــام اإلجمالية ونضيف في الجزء
الـ ـث ــان ــي ب ـع ــد اإلي ـ ـضـ ــاحـ ــات ح ــول ـه ــا.
أصبح الـ َّـد ْيــن الخاص أكبر من َّ
الد ْين
الـ ـع ــام ب ـن ـحــو  5ت ــري ـل ـي ــون ــات دوالر،
ّ
واملكونان األساسيان له هما الديون
الـعـقــاريــة الـتــي ت ــوازي  9.24تريليون
ّ
دوالر ودي ـ ــون الـ ـط ــاب ال ـت ــي وصـلــت
إلـ ـ ــى  1.5ت ــريـ ـلـ ـي ــون دوالر .تـسـتـنــد
الــديــون الـعـقــاريــة إلــى قيمة الـعـقــارات
التي تضمنها ،وهي ال تزال أعلى من
ّ
املديونية الفردية لكل مالك عقار ولكن
ب ـفــارق بـسـيــط .وال ـس ــؤال ال ــذي يمكن
طرحه هو :ماذا سيحصل إذا ّ
تجددت
أزمــة الديون العقارية كما حصل عام
2008؟ ل ــم تـتـعـ ّـلــم امل ـ ّ
ـؤس ـس ــات املــالـيــة
ّ
الـتــي أطـلـقــت املـشـتــقــات الــورقـيــة بناء
على تلك الديون ومــا زالــت تقوم بها،
وذلك ألن املسؤولني عن األزمة في تلك
ّ
املؤسسات لم يخضعوا ألي مساءلة
أو محاسبة بل العكس ّ
تمت مكافأتهم
بأموال ضخمة!
ّ
سيسدد الطالب
من جهة أخرى ،كيف
الذين اقترضوا ما يوازي  1.5تريليون
دوالر إلتـ ـم ــام دروسـ ـه ــم ال ـجــام ـع ـيــة؟
وم ــاذا سيحصل للفرد املــديــن بسبب
بـ ـط ــاق ــات االئ ـ ـت ـ ـمـ ــان الـ ـت ــي تـ ـج ــاوزت
تــريـلـيــون دوالر وب ـفــوائــد مـ ّـركـبــة (أي
ربوية) تصل إلى  17.41باملئة سنويًا؟
ُيبطئ َّ
ّ
النمو االقتصادي
الد ْين الفردي
بشكل عام ،إذ أصبحت كلفة التسديد
عــائـقــا عـلــى امل ـ ّـدخ ــرات وبــالـتــالــي على
ّ
بالنمو يعني
االستثمارات .والتباطؤ
ّ
تباطؤًا بالتسديد ،وهو ما يؤدي إلى
ارتـفــاع الـفــوائــد على الــديــون لتستمر
ً
الحلقة الحلزونية املفرغة وصوال إلى
اإلفالس العام.
اعـ ـتـ ـم ــدت ال ـن ـخ ــب ال ـح ــاك ـم ــة ت ــروي ــج
بـ ـط ــاق ــات االئـ ـتـ ـم ــان ك ـب ــدي ــل ع ــن رف ــع
األجــور لتأمني الكماليات للمستهلك
األم ـيــركــي .وتـســاهــم الـفــوائــد الــربــويــة
الـ ـت ــي ت ـج ـن ـي ـهــا املـ ـ ّ
ـؤس ـ ـسـ ــات امل ــال ـي ــة
ّ
األميركية في تضخيم نموها وإن كان
ّ
على حـســاب األف ــراد وحــتــى إفالسهم
ّ
السبعينيات
إذا لزم األمر .حتى مطلع
ّ
لم تكن ثقافة َّ
ْ
الدين الفردي متفشية بل

هذه العقوبات ّ
تهدد األمن االقتصادي
وامل ــال ــي ال ـعــاملــي .فـيـمــا تـكـشــف ردود
فعل اإلدارة األميركية حالة الضعف
البنيوي التي تواجهه.

أبعاد تسعير السلع والخدمات
بالدوالر

ّ
انكشاف الواليات المتحدة

ك ــان ال ب ـ ّـد م ــن الـتـفـكـيــر بـنـظــام مــالــي
دولي للمدفوعات ال يرتكز إلى الدوالر
ال ــذي يشكو مــن اخ ـتــاالت بنيوية ال
أفق لها غير الخراب واالنهيار إذا ما
ّ
استمرت الحالة عليه .ويتفاقم ذلك
ال ــوض ــع بــالـنـسـبــة إل ــى الـ ــدول الـتــي
تحمل سندات الخزينة األميركية
ك ــالـ ـص ــن وال ـ ـيـ ــابـ ــان وكـ ــوريـ ــا
ال ـج ـنــوب ـيــة وأمل ــان ـي ــا واملـمـلـكــة
ّ
املـ ـ ـ ــت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدة ،خ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا أن
ّ
انـكـشــاف الــواليــات املتحدة
تجاه هــذه الــدول وهشاشة
ّ ً
تقبال
الــدوالر ،يجعلها أكثر
لالستماع والنظر إلى بدائل
عـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ــدوالر .ه ـن ــا ال ـن ـق ـطــة
الثالثةـ وهي املباشرة ببناء
ب ـن ـيــة تـح ـتـيــة مــال ـيــة دول ـيــة
خـ ـ ـ ـ ــارج إطـ ـ ـ ـ ــار س ـي ـط ــرة
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالر والـ ـ ـش ـ ــراي ـ ــن
ّ
امل ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة ك ـ ـم ـ ـنـ ــظ ـ ـمـ ــة
«سويفت».
أقــدمــت مجموعة دول الـبــريـكــس منذ
تــأس ـي ـس ـهــا ف ــي ال ـع ـق ــد امل ــاض ــي عـلــى
ال ـت ـف ـك ـي ــر الـ ـ ـج ـ ـ ّـدي ب ـخ ـل ــق ش ـب ـك ــة مــن
امل ـ ّ
ـؤسـ ـس ــات امل ــال ـي ــة ال ـت ــي ال تـخـضــع
لـ ـلـ ـمـ ـشـ ـيـ ـئ ــة األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة س ـ ـ ـ ـ ــواء ف ــي
االس ـت ـث ـم ــار ال ـت ـن ـمــوي أو ف ــي إي ـجــاد
الـسـيــولــة ال ــازم ــة لـتـمــويــل امل ـشــاريــع.
ف ــأن ـش ــئ املـ ـص ــرف اآلس ـ ـيـ ــوي لـلـبـنـيــة
ال ـ ـت ـ ـح ـ ـت ـ ـيـ ــة وامل ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــرف اآلسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوي
لالستثمار وصندوق التمويل برصيد
ّ
 100مليار دوالر .إل أن التعامل كان
ومـ ـ ــا زال عـ ـب ــر الـ ـ ـ ـ ـ ــدوالر ،وه ــو
ّ
مـ ــا ج ـع ــل ال ـ ــوالي ـ ــات امل ــت ـح ــدة
ال ت ـك ـتــرث لـتـلــك امل ـ ّ
ـؤس ـس ــات
الجديدة التي التحقت بها
ّ
اململكة املتحدة وأستراليا
وعدد من الدول اآلسيوية.
أنجل بوليغان ــ
ّ ّ
تبي لكل
لكن سرعان ما
المكسيك
من الصني وروسيا أن
التعامل عبر الــدوالر
ي ـ ـع ـ ـط ـ ــي رافـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة
غ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ــرغـ ـ ـ ــوب
ب ـ ـهـ ــا ل ـ ـلـ ــواليـ ــات
ّ
املــت ـحــدة للتأثير
ع ـ ـلـ ــى امل ـ ـشـ ــاريـ ــع
والـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــات
ّ
ال ـت ـجــاريــة .كـمــا أن ال ــوالي ــات املــتـحــدة
فـ ـ ـ ــي ح ـ ـق ـ ـبـ ــة تـ ـ ـ ــراجـ ـ ـ ــع ن ـ ـ ـفـ ـ ــوذهـ ـ ــا ف ــي
ال ـع ــال ــم ،اض ـط ـ ّـرت إل ــى ال ـت ـغــاضــي عن
الــدب ـلــومــاس ـيــة ،وال ـل ـج ــوء إل ــى ال ـق ـ ّـوة
امل ـ ـفـ ــرطـ ــة عـ ـب ــر سـ ـي ــاس ــة الـ ـعـ ـق ــوب ــات
وال ـ ـ ـح ـ ـ ـصـ ـ ــار االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي وف ـ ـ ــرض
التعريفات الجمركية ،وإلــى التهديد
بالويل والثبور وعظائم األمور للدول
الصغيرة التي ال تريد أو ال تستطيع
ّ
االنصياع الكلي للمشيئة األميركية.
ّ
لذلك بــاشــرت كــل مــن الصني وروسيا
بــال ـت ـعــامــل بـعـمــاتـهـمــا الــوط ـن ـيــة في
ال ـص ـف ـق ــات ال ـت ـج ــاري ــة ال ـض ـخ ـم ــة فــي
مــا بينهما .وكــذلــك اعـتـمــدت الـتـبــادل
استعمال
العيني في
السلع كبديل عن ّ
ّ
ّ
الـ ــدوالر .إل أن ك ــل ذل ــك لــم يــؤثــر على
دور ال ـ ـ ـ ــدوالر ط ــامل ــا أن دول ال ـع ــال ــم

ت ـت ـعــامــل ب ــه .ل ــذا كــان
االنفتاح على التبادل
بـ ــال ـ ـع ـ ـمـ ــات ال ــوطـ ـنـ ـي ــة
ّ
لـ ـك ــل دولـ ـ ـ ــة تـ ـت ــاج ــر مــع
ال ـص ــن وروس ـ ـيـ ــا .وم ــن
ه ـنــا نـفـهــم م ــدى أهـ ّـمـيــة
ال ـص ـف ـقــة ال ـع ـم ــاقــة بــن
روس ـي ــا وال ـص ــن ع ــام  ،2014لـتــأمــن
الـ ـغ ــاز الـ ــروسـ ــي ل ـل ـصــن ب ـق ـي ـمــة 400
مـ ـلـ ـي ــار دوالر عـ ـل ــى م ـ ـ ــدى  30ع ــام ــا
وخ ـ ـ ــارج إط ـ ـ ــار ال ـ ـ ـ ـ ــدوالر .ي ـ ـ ــزداد ه ــذا
ال ـت ـ ّ
ـوج ــه ي ــوم ــا ب ـعــد يـ ــوم ألنـ ــه يـعـفــي
ال ـ ــدول م ــن امل ـ ــرور ب ــال ــدوالر والـعـتـبــة
األميركية .كما أن الخروج عن االتفاق
النووي مع الجمهورية اإلسالمية في
إيـ ــران وسـلـسـلــة ال ـع ـقــوبــات األح ــادي ــة
املفروضة عليها جعلت الدول الحليفة
ّ
ل ـل ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ت ـفــكــر بــالـتـحــايــل
على استعمال ال ــدوالر والتعاطي مع
املصارف األميركية .ونشير هنا إلى أن
التبادل التجاري بني أملانيا وروسيا
ازداد بعد نقض االت ـفــاق ال ـنــووي من
ّ
ِق ـ َـب ــل الـ ــواليـ ــات امل ــت ـح ــدة ع ـلــى الــرغــم

الثقة التي ّأسست العتماد الدوالر
َ
عملة احتياط دولية لم تعد قائمة
على األقل بالمستوى نفسه إن لم
نقل بكامله ،ولم تعد المسألة ما
إذا سيفقد الدوالر ثقة العالم ،بل
متى سيفقدها؟

مــن الـعـقــوبــات املـفــروضــة على
روسـ ـي ــا .ك ـس ــرت االس ـت ـث ـم ــارات
األملــان ـيــة ف ــي روس ـي ــا أرق ــام ــا قياسية
ألكـثــر مــن  10س ـن ــوات ،عـبــر استثمار
يفوق  1.7مليار يورو في الربع ّ
األول
من  ،2019وارتفع حجم االستثمارات
ّ
وتعد أملانيا
األملانية بنسبة  33باملئة.
الدولة القائدة في االتحاد األوروبــي،
ّ
وت ــدل الـتـطـ ّـورات املــذكــورة مــع روسيا
على مدى اتساع الفجوة في العالقات
ّ
مع الواليات املتحدة.
ل ـكــن ال ـت ـط ـ ّـور األخ ـط ــر بــالـنـسـبــة إلــى
مستقبل الدوالر ،وهو النقطة الرابعة
في أسباب تراجع وأفــول الــدوالر ،هو
اعتماد بدائل الدوالر كقاعدة لتسعير
السلع االستراتيجية كالنفط والغاز.
حــاول الرئيس ص ـ ّـدام حسني اعتماد
ّ
ســلــة م ــن ال ـع ـمــات لتسعير الـ ــدوالر،
ّ
وه ـ ـ ــو م ـ ــا شـ ــكـ ــل الـ ـسـ ـب ــب ال ــرئ ـي ـس ــي
األمـيــركــي الحـتــال ال ـعــراق واإلطــاحــة
بـ ـ ـ ــه ،ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ـ ــى خـ ــدمـ ــة األم ـ ــن
الصهيوني .كذلك حاول الزعيم الليبي
ّ
م ـعـ ّـمــر ال ـق ــذاف ــي خ ـلــق عـمـلــة أفــريـقـيــة
تـتـجــاوز الـفــرنــك الفرنسي (س ــي ،أف،
أ) في أفريقيا الغربية فكان ال ّ
بد من
ّ
الـتـخــلــص مـنــه .بمعنى آخ ــر ،إن قــرار
ّ
الـتـخــلــي عــن ال ـ ــدوالر هــو ق ــرار إعــان
ح ــرب عـلــى اإلم ـبــراطــوريــة األمـيــركـيــة
ّ
ك ـمــا ال ـت ـخــلــي ع ــن ال ـف ــرن ــك الـفــرنـســي
هــو إع ــان حــرب على فرنسا .لكن ما
ّ
تـسـتـطـيــع ال ــوالي ــات امل ــت ـح ــدة الـقـيــام
به الـيــوم ،ليس نفسه ما كانت قــادرة
ّ
عليه في مطلع األلفية .تــدل األحــداث
ف ــي الـخـلـيــج ع ـلــى ع ـجــز ف ــي ال ـق ــدرات
الـعـسـكــريــة ل ـت ـكــرار م ــا قــام ــت ب ــه عــام
 .2003كما أن إخـفــاق ال ـعــراق وليبيا
ال ي ـعـنــي ب ــال ـض ــرورة إخ ـف ــاق جـهــود
الصني وروسيا .فاألحجام السياسية
واالق ـت ـص ــادي ــة ل ـهــا دورهـ ـ ــا .والــدل ـيــل
على ذلك جنون اإلدارة األميركية في
ّ
مـحــاولــة ف ــرض عـقــوبــات عـلــى ك ــل من
يعترض على قراراتها .وقد أصبحت
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ماذا يحصل إذا تخلت الصين واليابان عن سندات الخزينة األميركية؟
كــان املــواطــن األميركي يصرف ضمن
حـ ــدود دخ ـل ــه .وم ــع ان ـت ـشــار بـطــاقــات
االئ ـ ـت ـ ـمـ ــان زاد االس ـ ـت ـ ـهـ ــاك الـ ـف ــردي
وزادت رفاهيته لكن في املقابل زادت
مديونيته .والسؤال املطروح اآلن :إلى
م ــاذا س ـي ـ ّ
ـؤدي ك ــل ذل ــك غـيــر اإلف ــاس
العام؟

قراءات

لنعي أبعاد تسعير السلع والخدمات
الـتـجــاريــة ب ــال ــدوالر ،مــا علينا
ّ
إل االطالع على حجم التجارة
العاملية في السلع والخدمات.
ارتفعت قيمة التبادل التجاري
ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــم ،أي ال ـ ـت ـ ـصـ ــديـ ــر
واالسـتـيــراد ،إلــى نحو  20تريليون
دوالر فــي الـسـلــع و 6تــريـلـيــونــات في
الـ ـخ ــدم ــات ال ـت ـج ــاري ــة ،أي بــإج ـمــالــي
يـ ــوازي  26تــريـلـيــون دوالر .وه ــو ما
يعني أن الطلب على الــدوالر ال يمكن
ّ
أن يقل عن  26تريليون دوالر إذا كان
ّ
ُ
التبادل مسعرًا بالدوالر .طبعًا يجب
األخ ـ ــذ فـ ــي االعـ ـتـ ـب ــار الـ ـتـ ـب ــادل الـ ــذي
ي ـح ـصــل ب ــال ـي ــورو وب ـع ــض ال ـع ـمــات
األخ ـ ــرى ،ول ـكــن يـبـقــى حـجــم الـتـبــادل
ب ـ ــال ـ ــدوالر ط ــاغـ ـي ــا عـ ـل ــى الـ ـتـ ـب ــادالت
مخاطر التسعير
األخرى .من هنا نعي
ّ
بغير الــدوالر ،الــذي سيخفض الطلب
على ال ــدوالر ،وقــد تكون تلك الضربة
ال ـقــاض ـيـ ُـة .وإذا أضـفـنــا حـجــم ال ـ َّـد ْي ــن
العاملي امل ّ
سعر أيضًا بــالــدوالر نصل
إل ــى رق ــم م ــذه ــل وه ــو  247تــريـلـيــون
دوالر حتى نهاية الربع ّ
األول من عام
 2019وفـقــا ملــوقــع «أكـسـيــوس» أي ما
يوازي ثالثة أضعاف إجمالي اإلنتاج
ُ
ال ـع ــامل ــي .ف ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق تـحـتـســب
خــدمــة الـ َّـد ْي ــن فـقــط كـعــامــل فــي الطلب
على الدوالر وليس كل َّ
الد ْين.
م ــن ال ــواض ــح أن م ــا طـبـعـتــه الـخــزيـنــة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة م ـ ــن دوالرات لـ ـلـ ـت ــداول
يصل إلى حجم َّ
الد ْين الداخلي العام
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،أي نـ ـح ــو  23ت ــري ـل ـي ــون
دوالر .وإذا أخذنا في االعتبار رصيد
ال ـ ـ ـ ـ ــدوالرات املـ ـت ــداول ــة ف ــي ال ــوالي ــات
ّ
امل ــتـ ـح ــدة ،أي ال ـك ـت ـلــة ال ـن ـق ــدي ــة ال ـتــي
ّ ًّ
تضم كــا من النقد الورقي واملعدني
والــودائــع القصيرة األجــل ،أي أقل من
س ـن ــة ،ت ـص ـبــح ال ـك ـت ـلــة ال ـن ـقــديــة وفـقــا
إلحصاءات االحتياط املركزي توازي
نـحــو  3.3تــريـلـيــون دوالر .وال ـس ــؤال
الــذي يمكن ،ويـجــب ،طرحه هــو :مــاذا
ّ
سيحصل إذا كل من الصني واليابان
ومجموعة الــدول التي تحمل سندات
ّ
الـخــزيـنــة ق ـ ّـررت الـتـخــلــي عــن حملها؟
ّ
ّ
ستتصرف اإلدارة واملؤسسات
كيف
املالية األميركية أمــام سيل السندات
املعروضة في األســواق دون أن يكون
هناك من يريد شراءها؟ من الواضح
ّ
وسيؤدي
أن العرض سيفوق الطلب
إلـ ــى ان ـه ـي ــار أسـ ـع ــار ال ـس ـن ــدات وإل ــى
ان ـه ـي ــار س ـع ــر صـ ــرف الـ ـ ـ ــدوالر ت ـجــاه
ال ـ ـع ـ ـمـ ــات ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة .ه ـ ــل ت ـس ـت ـط ـيــع
ّ
ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات املـ ــت ـ ـحـ ــدة مـ ــواج ـ ـهـ ــة ذل ــك
ً
االحـ ـتـ ـم ــال؟ بـ ـن ــاء ع ـل ــى م ــا عــرض ـنــاه
م ـ ــن هـ ـش ــاش ــة ال ـب ـن ـي ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
والـتـحـ ّـوالت التي جــرت خــال العقود
الخمسة املاضية ،نعتقد أن االنهيار
ال ـشــامــل هــو مــا سـتــواجـهــه الــواليــات
ّ
املــتـحــدة إذا اسـتـمـ ّـرت فــي سياساتها
الحالية .وليس هناك في األفق القريب
أو البعيد مــا يــوحــي أن تـغـ ّـيـرًا مــا قد
ّ
يحصل .فاملصالح املتحكمة بمفاصل
ّ
الحكم فــي الــواليــات املــتـحــدة ال تنظر
ّ
إل إلى مصلحتها املباشرة وليس إلى
املصلحة الوطنية األميركية.

مايكل روبرتس
ف ـي ـمــا ت ـت ـح ـ ّـرك أسـ ـ ــواق امل ـ ــال الـعــاملـيــة
ً
صعودًا ونــزوال مثل اليويو ،يتساءل
ك ـث ـيــرون ف ــي اإلع ـ ــام امل ــال ــي ع ــن مــدى
احـ ـتـ ـم ــال وق ـ ــوع رك ـ ــود ع ــامل ــي جــديــد
وم ـت ّــى .يـبـحــث ال ـخ ـبــراء امل ــال ـ ّـي ــون عن
م ـ ــؤش ـ ــرات اقـ ـتـ ـص ــادي ــة أو م ــال ـي ــة قــد
اإلجابة عن هذا التساؤل.
تقودهم ّإلى
ّ
ومن املؤشرات املفضلة لديهم «انقالب
منحنى العائد على الـسـنــدات» ،وهو
الـ ـف ــارق ف ــي م ـع ـ ّـدل ال ـف ــائ ــدة الـسـنــوي
الـ ـ ـ ــذي ن ـح ـص ــل ع ـل ـي ــه ل ـ ــدى ش ــرائ ـن ــا
س ـن ـدًا ح ـكــوم ـيــا ألجـ ــل ع ـشــر س ـنــوات
(االسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق ق ـب ــل س ـ ـ ــداد أم ــوالـ ـن ــا)
ومـ ـع ـ ّـدل ال ـف ــائ ــدة ع ـلــى شـ ــراء س ـنــدات
ألجل ثالثة أشهر أو سنتني.
إن م ـن ـح ـنــى الـ ـع ــائ ــد ع ـل ــى ال ـس ـن ــدات
ّ
التي يختلف زمــن استحقاقها يتجه
ص ـع ــودًا ف ــي ال ـغ ــال ــب ،م ــا يـعـنــي أنـنــا
إذا أقــرض ـنــا الـحـكــومــة (أي اشـتــريـنــا
سـنـدًا حـكــومـيــا) ألج ــل ّعـشــر سـنــوات،
م ــن ال ـط ـب ـي ـعــي أن ن ـت ــوق ــع ال ـح ـصــول
عـلــى م ـعـ ّـدل فــائــدة أع ـلــى (ع ــائ ــد) ّ
مما
إذا أقرضنا الدولة لثالثة أشهر فقط.
لكن أحيانًا ينخفض العائد على سند
العشر سنوات إلى أقل من العائد على
ّ
سند السنتني أو حتى الثالثة أشهر،
فــي س ــوق ش ــراء ال ـس ـنــدات الحكومية
وبـيـعـهــا (ال ـس ــوق ال ـثــانــويــة) .عندها
يكون لدينا انقالب في منحنى العائد
على السندات.

لماذا يحصل ذلك؟
ما يمكن استخالصه هو أن املستثمرين
في األصــول املالية (البنوك وصناديق
ال ـ ـت ـ ـقـ ــاعـ ــد والـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات وص ـ ـنـ ــاديـ ــق
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار) ق ـل ـق ــون ع ـل ــى االق ـت ـص ــاد
لــدرجــة لــم ي ـعــودوا راغـبــن باالحتفاظ
بـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــدات أو أس ـ ـه ـ ــم ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات (أي
االسـتـثـمــار فــي الـشــركــات أو إقــراضـهــا
ينطوي ذلك على مخاطرة كبيرة،
نقدًا).
ّ
ولــذلــك يـفــضــل املـسـتـثـمــرون االحـتـفــاظ
بأصول آمنة ّ
جدًا كالسندات الحكومية،
كالحكومات األملــانـيــة أو اليابانية أو
األميركية أو البريطانية التي لن تنهار
كشركة أو مصرف.
إذا اشـ ـت ــرى امل ـس ـت ـث ـم ــرون امل ــزي ــد مــن
السندات الحكومية فسيرفعون أسعار
السندات في السوق .وستدفع الحكومة
ّ
معدل فائدة سنوية ثابتًا على السند
إلــى حــن استحقاقه .فــي هــذه الحالة،
سـيــواصــل سعر السند االرت ـف ــاع فيما
سـ ـي ــواص ــل الـ ـع ــائ ــد ع ـل ـيــه (أي م ـع ـ ّـدل
الـ ـف ــائ ــدة /س ـعــر ال ـس ـن ــد) االن ـخ ـف ــاض.

عـنــدهــا يـمـكــن لـلـعــائــد عـلــى الـسـنــد أن
ُ
ّ
يـنـقـلــب .وت ـظ ـهــر ال ـت ـجــربــة أن ــه ف ــي كــل
م ــرة ي ـحــدث ذل ــك ل ـف ـتــرة كــاف ـيــة (ثــاثــة
أشهر) ،فإن ركودًا اقتصاديًا يحصل في
غضون سنة تقريبًا.
ّ
هل يمكن الوثوق بأن ذلك مؤشر على
ّ
قــرب حـصــول رك ــود؟ فــي الــواقــع ،شكك
كــاتـ ّبــان فــي «بـلــومـبــرغ» بصدقية هــذا
املؤشر ،وعلى الرغم من إمكانية وجود
ّ
رابط بني املنحنى املقلوب والركود ،إل
أن ذل ــك ال يعتبر تــأكـيـدًا عـلــى حصول
ركــود جديد ،ألنــه ال ّ
يبي ســوى خوف
املستثمرين مــن الــركــود وق ــد يكونون
عـلــى خ ـطــأ .وبــال ـف ـعــل ،ح ــن نـنـظــر إلــى
سندات الشركات ،ال نرصد انقالبًا في
امل ـن ـح ـنــى .ف ـس ـنــدات ال ـش ــرك ــات األط ــول
ً
أجــا لديها عائدات أعلى من السندات
قصيرة األجل.
من جهة أخرى ،أدخل بعض اقتصاديي
«جــاي بي مــورغــان» بعض التخفيض
عـ ـل ــى ان ـ ـقـ ــاب م ـن ـح ـن ــى الـ ـع ــائ ــد عـ ّلــى
الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــدات ،وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـدروا ب ـ ـ ــأن ال ـت ـض ــخ ــم
امل ـن ـخ ـفــض ج ـ ـ ّـدًا ال ـ ــذي تـعـيـشــه معظم
االق ـت ـصــادات الـكـبــرى فــي فـتــرة مــا بعد
ال ــر ّك ــود الـكـبـيــرّ ،رب ـم ــا ،غـ ّـيــر موثوقية
املؤشر إلى ّ
حد ما ،ألن منحنى العائد
ُ ّ
يمكن أن يصبح مسطحًا مــن دون أن
ً
يـعـ ّـبــر ف ـعــا ع ــن م ـخ ــاوف املستثمرين
ونفورهم من األسـهــم .وعلى الرغم من
يزال «جاي بي مورغان» يعتبر
ذلك ،ال ّ
أن هذا مؤشر ّقيم.
ح ــالـ ـي ــا ،ان ـق ـل ـب ــت م ـن ـح ـن ـيــات ع ــائ ــدات
األسـ ـه ــم األم ـي ــرك ـي ــة ( 10سـ ـن ــوات 3 -
أش ـ ـه ـ ــر) و( 10س ـ ـن ـ ــوات  -سـ ـنـ ـت ــان).
وي ـم ـكــن أن ن ــاح ــظ م ــن ال ــرس ــم ّ
األول
الذي أعـ ّـده «جاي بي مورغان» ،أنه في
ّ
كــل مـ ّـرة يحصل ذلــك يتبعه ركــود بعد
ع ــام (امل ـس ــاح ــات ال ــرم ــادي ــة) .عـلــى هــذا
األس ـ ـ ــاس ،ي ـق ـ ّـدر «ج ـ ــاي ب ــي م ــورغ ــان»
بأن يشهد االقتصاد األميركي تراجعًا
خالل عام بنحو .%60-40
ّ
ه ــذا بالنسبة إل ــى ال ــوالي ــات املــتـحــدة -
االق ـت ـصــاد الــرأسـمــالــي صــاحــب أفضل
أداء اق ـت ـص ـ ّـادي ف ــي مـجـمــوعــة الـسـبــع
 ال ـتــي تـحــقــق ن ـم ـ ّـوًا حقيقيًا بالناتجّ
املحلي اإلجمالي بنسبة  .%2.3في حني
ّ
يتراجع النمو االقتصادي بسرعة نحو
ّ
ّ
الصفر وأقل أن في كل مكان آخر في دول
املجموعة ،في أوروب ــا وآسيا والعديد
من االقتصادات ُامل ّ
سماة ناشئة.
ان ـ ـظـ ــروا إلـ ــى ال ــائ ـح ــة ال ـت ــال ـي ــة :ك ـنــدا:
 ،%1.3فــرنـســا ،%1.3 :ال ـيــابــان،%1.2 :
ّ
اململكة املتحدة ،%1.2 :روسـيــا،%0.9 :
البرازيل ،%0.5 :أملانيا ،%0.4 :إيطاليا:
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األرج ـ ـن ـ ـتـ ــن  .%5.8-ي ـم ـك ــن تـسـجـيــل
نـ ـم ـ ّـو مـ ـت ــواض ــع فـ ــي الـ ـص ــن وال ـه ـن ــد
وإنــدون ـي ـس ـيــا ف ـق ــط ،ل ـكــن ح ـتــى هـنــاك
يوجد تباطؤ سريع.

عالم خيالي من ّ
معدالت الفائدة
السلبية

ّ
أشــرت سابقًا إلــى مــؤشــرات التصنيع
والنشاط الصناعي التي تظهر ركودًا
ّ
ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـص ـنــاعــي ال ـع ــامل ــي ،وأن
ّ
الصحة والتعليم
قطاع الخدمات ،مثل
وال ـس ـيــاحــة وغ ـيــرهــا ،هــو ال ــذي يبقي
ّ ّ
ـويــا .إل أن هذه
االقـتـصــاد الـعــاملــي حـيـ
ال ـق ـطــاعــات تـعـتـمــد ف ــي ال ـن ـهــايــة على
ّ
صحة القطاعات اإلنتاجية لالقتصاد
الرأسمالي في مبيعاتها وأرباحها.
في بعض االقتصادات الكبرى ،هناك
ما ّ
يسمى التوظيف الكامل ،على األقل
ّ
ـاءات الــرسـمـيــة ،حــتــى لو
وف ــق اإلح ـص ـ ّ
ك ــان تــوظـيـفــا مــؤق ـتــا أو بـ ــدوام جــزئــي
ّ
أو عمل حـ ّـر أو
بالحد األدنــى لألجور.
يـســاعــد دخ ــل الـتــوظـيــف فــي اسـتـمــرار
ّ
ـاف ول ــذل ــك
اإلن ـ ـ ـفـ ـ ــاق ،إل أنـ ـ ــه غ ـي ــر ك ـ ـ ـ ٍ
ّ
تنخفض ّ
مدخرات األسر في دول عدة.
ّ
ّ
على سبيل املثال ،تقدر مدخرات األسر
ّ
فــي اململكة املــتـحــدة بــأنـهــا عـنــد أدنــى
مـسـتــوى لـهــا خ ــال  50عــامــا .لــذلــك ال
يمكن للناس أن يــواصـلــوا االقـتــراض
ّ
حتى لو كانت ّ
معدالت
إلى ما ال نهاية
ّ
الـفــائــدة منخفضة ج ــدًا .وهــي بالفعل
منخفضة!
ن ـع ـي ــش اآلن ف ـ ــي عـ ــالـ ــم خـ ـي ــال ــي مــن
مـعـ ّـدالت الفائدة السلبية ،حيث ُيدفع
ل ـل ـم ـق ـت ــرض ــن لـ ـيـ ـقـ ـت ــرض ــوا ،وي ــدف ــع
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في عالم
نعيش اآلن
ّ
خيالي من معدالت
ُالفائدة السلبية ،حيث
يدفع للمقترضين
ويدفع
ليقترضوا،
ُ
المقرضون ليقرضوا.
ذلك ألن المستثمرين
يخشون ركودًا عالميًا

امل ـقــرضــون لـ ُـيـقــرضــوا .فــي الــدان ـمــارك،
يعرض أحــد ّ
مقدمي الرهون العقارية
قروضًا بفائدة سلبية ( ،)%0.1-أي أنه
يدفع لنا كي نقترض منه! ونحو %20
ّ
من السندات الحكومية وحتى سندات
بعض الشركات لديها ّ
معدالت فائدة
ّ
سلبية .فيما مـعـ ّـدالت الـفــائــدة سلبية
على السندات الحكومية األملانية ألجل
سنتني إلــى  30سنة .لذلك فـ ّـإن بائعي
ا ُلـسـنــدات (املـقـتــرضــن) يـتــوقـعــون من
املـ ـق ــرض أن ي ــدف ــع ل ـهــم ف ــائ ــدة ل ـشــراء
سندات!
ل ـكــن ملـ ــاذا ن ـجــد مـسـتـثـمــري ال ـس ـنــدات
ّ
مستعدين لفعل ذلــك؟ كما قلت ،ألنهم
ّ
يخشون ركودًا عامليًا يتسبب بانهيار
أس ــواق األسـهــم وغـيــرهــا مــن األص ــوال
املــالـيــة «ال ـخ ـطــرة» ،لــذلــك املـكــان األكثر
أمانًا لنضع أموالنا هو مع حكومات
(لن تنهار) مثل الحكومة األميركية أو
البريطانية أو اليابانية أو األملانية أو
السويسرية.
ً
إذا كان الركود على األبــواب فعال ،ما
الــذي يمكن فعله ملنع حصوله؟ لدى
االقتصاديني التقليديني والكينزيني
ّ
حـ ـ ـ ــان مـ ـبـ ـن ـ ّـي ـ ّـان عـ ـل ــى الـ ـسـ ـي ــاس ــات؛
ّ
األول ه ــو ضـ ــخ امل ــزي ــد م ــن امل ـ ــال في
ُ َ
ً
الـ ـنـ ـظ ــام امل ــال ــي أمـ ـ ــا ب ـ ــأن ت ـج ــد رزم
الـ ــدوالر ُوال ـي ــورو وال ــن طــريـقـهــا إلــى
خزائن املقترضني من الشركات التي
سـ ـت ــواص ــل ح ـي ـن ـهــا االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار فــي
الــوظــائــف واآلالت ،وذل ــك عبر طريقة
ت ـق ـل ـيــديــة ت ـق ـضــي ب ـت ـخ ـف ـيــض م ـع ـ ّـدل
ال ـف ــائ ــدة م ــن ِق ـ َـب ــل امل ـص ــارف املــركــزيــة
ّ
ل ـت ـخ ـف ـيــض ك ـل ـفــة االق ـ ـت ـ ــراض .إل أن
تـجــربــة ال ـس ـنــوات الـعـشــر األخ ـي ــرة ملا
أس ـ ّـمـ ـي ــه الـ ــركـ ــود الـ ـط ــوي ــل تـ ـب ـ ّـن أن ــه

[]2/1

ّ
ح ــل غـيــر ن ــاج ــح ،فـحـ ّـصــة االسـتـثـمــار
ّ
مــن الـنــاتــج املـحــلــي اإلجـمــالــي ال تــزال
مـنـخـفـضــة واألجـ ـ ــور ف ــي حــالــة رك ــود
ّ
والنمو االقتصادي ضعيف.
ل ــذل ــك ت ـل ـجــأ ال ـح ـك ــوم ــات واملـ ـص ــارف
امل ــرك ــزي ــة إل ـ ــى «س ـي ــاس ــة ن ـق ــدي ــة غـيــر
تقليدية» ،تشتري املـصــارف املركزية
بـ ـم ــوجـ ـبـ ـه ــا ب ـ ــاي ـ ــن م ـ ــن ال ـ ـس ـ ـنـ ــدات
ّ
الحكومية وسندات الشركات (وحتى
أس ـ ـ ـهـ ـ ــم الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات) م ـ ـ ــن امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف
ال ـت ـجــاريــة .وه ــو م ــا ي ـسـ ّـمــى التيسير
ال ـ ـكـ ـ ّـمـ ــي الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـدم دفـ ـ ـع ـ ــة ه ــائ ـل ــة
ل ــاحـ ـتـ ـي ــاط ــات املـ ـص ــرفـ ـي ــة .ك ـ ـ ــان مــن
املفترض أن تقرض املصارف هذا املال
ّ
للشركات لكي تقوم باستثماره ،إل أن
األمــر لــم ينفع .فالشركات لــم تقترض
لكي تستثمرّ ،إما ألنها غنية بالسيولة
م ـث ــل أمـ ـ ـ ــازون أو م ــاي ـك ــروس ــوف ــت وال
تحتاج إلى االقتراض ،أو ضعيفة إلى
درج ــة ع ــزوف املـصــارف عــن إقــراضـهــا.
ُ
لــذلــك انـتـهــى األم ــر ب ــأن تستثمر هــذه
السيولة فــي أسهم وسـنــدات (وفــق ما
يصفه ّماركس برأس املال الوهمي أي
املستحقات على أرباح أو فوائد مقبلة
ول ـيــس عـلــى أربـ ــاح أو فــوائــد فعلية).
والنتيجة تحليق األس ــواق املالية في
مقابل ركود االقتصاد «الحقيقي».

ّ
ضخ المال بشكل كبير

فشلت الـسـيــاســات الـنـقــديــة التقليدية
وغـيــر التقليدية .لـقــد كــانــت املـصــارف
املركزية كمن ينفخ بالونًا مثقوبًا .وهو
أمــر الحظه كينز خــال الــركــود العظيم
في ثالثينيات القرن املاضي ،حني اقترح
سياسة للوصول إلى التوظيف الكامل
ّ
وإنهاء الركود ،والتي شكلت التخفيض
التقليدي ّ
األول مل ـعـ ّـدالت الـفــائــدة وثــمّ
التيسير ّ
الكمي غير التقليدي .وفي عام
 1936أعلن كينز فشل السياسة النقدية
في كتابه العظيم «النظرية ّ
العامة».
اليوم يعيد الزمن نفسه .فاالقتصاديون
التقليديون ،وبينهم كينزيون أمثال
بول ّكروغمان ،دفعوا في البداية نحو
ضـ ــخ املـ ـ ــال ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر ل ــدف ــع عجلة
االقتصادات .ودعت الحكومة اليابانية
كروغمان وآخرين إلى طوكيو إلعطائها
املشورة حول التيسير ّ
الكمي .اعتمدت
الحكومة وامل ـصــرف املــركــزي التيسير
ال ـك ـ ّـم ــي ب ـش ـكــل ان ـت ـق ــام ــي ،إذ اش ـت ــرى
املصرف جميع السندات الحكومية في
ـدوى،
الـســوق تقريبًا ،ولكن مــن دون جـ ّ
بحيث بقي النمو ضعيفًا والتضخم
صفرًا واألجور في ركود.
اس ـت ـن ـفــدت املـ ـص ــارف امل ــرك ــزي ــة جميع
األفـ ـك ــار ،واملـسـتـثـمــرون يـعـلـمــون ذل ــك.
لـ ـه ــذا ال ـس ـب ــب ت ـب ـق ــى ال ـ ـعـ ــائـ ــدات عـلــى
الـسـنــدات سلبية ،ولــذلــك أيـضــا انقلب
ّ
منحنى الـعــائــد فــي الــواليــات املــتـحــدة.
ولـكــن ال يمكن لـلـمـصــارف املــركــزيــة أن
ت ـف ـعــل أي شـ ــيء بــاس ـت ـث ـنــاء تخفيض
م ـعـ ّـدالت الـفــائــدة الـتــي لــم تبلغ الصفر
بعد ،وال ـعــودة إلــى املــزيــد مــن التيسير
ّ
الكمي حيث تبلغ صفرًا.
َّ
لـ ـ ــم يـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــل بـ ـ ـع ـ ــض االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــن
الـ ــرادي ـ ـكـ ــال ـ ـيـ ــن بـ ـع ــد ع ـ ــن ال ـس ـي ــاس ــة
ال ـن ـقــديــة .وي ــدف ــع الـبـعــض بــات ـجــاه ما
ُيعرف بـ«مروحية املــال» ،وهو مفهوم
أطلقه ميلتون فــريــدمــان ،ال ــذي اقترح
تجاوز النظام املصرفي وطباعة النقد
وإعـطــائــه مـبــاشــرة إلــى األس ــر إلنفاقه
(ك ـمــا ل ــو أرسـ ــل مــروح ـيــة ف ــوق الـبــاد
لترمي الـ ــدوالرات على الـنــاس وليس
الـنــابــالــم كـمــا فــي فـيـتـنــام) .فــاملــال بني
ّ
أيـ ــدي ال ـن ــاس ه ــو املـ ــاذ األخ ـي ــر لـحــل
مبني على السياسة النقدية.
ترجمة ملياء الساحلي
Michael Roberts Blog
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ماركس ضد سبنسر
غسان ديبة

العودة إلى الثامن عشر من برومير
«هو ُّيصبح ّضحية نظرته إلى العالم ،فهو
المهرج الجدي الذي ال يرى بعد اآلن تاريخ العالم
ككوميديا ،بل كوميديته كتاريخ العالم»

كارل ماركس

منذ فترة ،قال أحد املسؤولني ّ املصرفيني
الكبار في ندوة مغلقة إن الحل في لبنان
معتبرًا ضمنًا أنه
هــو بــ«إلـغــاء الــدولــة»ّ ،
ب ـض ــرب ــة واح ـ ـ ــدة ي ـت ـخــلــص ل ـب ـن ــان مــن
َّالد ْين العام ومن عبء الدولة على القطاع
الخاص ،وبذلك أيضًا ّ
يتم التأكيد على االقتصاد ّ
الحر
وتفوقه .كان ّ
ّ
ردي أنني أوافق تمامًا على هذا الطرح ،ألن
ّ
بالفعل من اثنني :من الدولة الطائفية ومن
ذلك يخلصنا
ّ
ّ
يعتاش منها ،وعلى رأسه
الذي
ف
املتخل
الخاص
القطاع
ّ
املصارف التجارية .اليوم ،وفــي ظــل استفحال األزمــة
املالية للدولة ،ومحاوالتها الفاشلة للسيطرة عليها،
ال ّبد من تحديد شكل العالقة بينها وبني االقتصاد،
وبالتحديد بينها وبني الرأسمال الذي يجاهر دومًا أنه
ّ
«ضدها».
ّ
ُ
في البدء ،تخضع هذه العالقة لظروف تاريخية محددة،
هــي فــي صلب الـنـقــاش الــدائــر حاليًا حــول الـعــالــم عن
دور الدولة في االقتصاد .ومثال على ذلك ،الدعوة ألن
تقوم الدول في منطقة اليورو باإلنفاق ّ
التوسعي بعد
ّ
سـنــوات مــن التقشف ،ألن االقـتـصــاد فــي حــالــة ركــود
والـسـيــاســة الـنـقــديــة ،أي تلك الـتــي يـقــوم بها املصرف
ّ
املركزي األوروب ــي ،لن تنفع في حالة الفوائد املتدنية.
وعلى مستوى أكثر عمقًا ،السؤال الــذي يطرح نفسه
ال ـي ــوم :ه ــل ه ـنــاك حــاجــة ل ـل ـعــودة إل ــى م ــا كــانــت عليه
الــدولــة قبل السبعينيات ،وبالتحديد قبل تلك الفترة
وحتى  .1945في كتابه الجديد «مستقبل الرأسمالية»
الصادر في  ،2019يقول بول كوليير الذي يعتبر
آت من «الوسط الصلب» ،أي ال من
البعض أنه ٍ
اليسار وال من اليمني ولكن الوقت نفسه ليس
مــن الــوســط ال ــذي ال ل ــون ل ــه ،إن الــدولــة التي
ظـهــرت بعد  1945هــي «الــدولــة األخــاقـيــة»
( )ethical stateوه ــي كــانــت الـسـبــب في
إحداث «املعجزة» االقتصادية التي استمرت
ّ
املتقدمة.
ثالثني سنة في الــدول الرأسمالية
يــدعــو كــولـيـيــر إل ــى ع ــودة ه ــذه «ال ــدول ــة» الـتــي
تـ ّـم تفكيكها ،ومــن دونـهــا ستبقى االقـتـصــادات
ّ
املتقدمة تغرق في األزمة .هنا يمكن السؤال :هل من
املمكن أن تكون الدولة الطائفية في لبنان هكذا «دولة
أخالقية»؟

االقتصاد في كنف الدولة الطائفية
ً
ّأوال ،مــن الــواضــح أن األس ــس املــاديــة لــدولــة كهذه
ّ
ال تـتــوفــر شــروطـهــا فــي لـبـنــان .فــاألســس املــاديــة
كــانــت هــي األس ــاس فــي دول ــة بـعــد  1945فــي أوروب ــا
ّ
التوجه األخالقي فقط .يقول برانكو
وأميركا وليس
م ـيــانــوف ـي ـتــش ف ــي م ــراج ـع ـت ــه ل ـك ـت ــاب كــول ـي ـيــر «إن
الديموقراطية االجتماعية لم تأت إلى ّ
حيز الوجود ألن
ِ
األخالقيني قـ ّـرروا فجأة أن يجعلوا الرأسمالية
القادة ّ
ألـطــف .إل أن الـحــربــن العامليتني ،وال ـثــورة البلشفية،
ّ
ونمو األحزاب الديموقراطية-االجتماعية والشيوعية،
ّ
وعالقتهم مــع نـقــابــات ّ
عمالية قـ ّـويــة ،أدى إلــى انـتــزاع
التغيير من البورجوازية التي شعرت بتهديد املصادرة
والفوضى االجتماعية .فليس حسن ّنية اليمني هو
َ
ّ
الطبقات العليا التي أخذت
الذي غ ّي َر
الرأسمالية ،وإنما ّ
العبر من املاضيّ ،
قررت التخلي عن بعض السلطات
لتحتفظ بأكثر منها».
في هذا اإلطار ،العالقة بني ّ
التطور االقتصادي والشكل
ً
السياسي للحكم فــي لبنان أخــذ شـُكــا ُم ـحـ ّـددًا بعد
الطائف .فسياسة الريعية والعكس املبكر للتصنيع
اللذان حصال بعد إعادة اإلعمار في  1992كان
لهما تأثير كبير على الدولة والسياسة في لبنان.
فاالقتصاد الريعي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالنظام
السياسي كما نرى في الدول الريعية الخالصة
فــي الـخـلـيــج ،وي ـطــال أي ـضــا بـتــأثـيــره الليبرالية
السياسية بشكل عــام .كتب مــارتــن وولــف في
الــ«فــايـنـنـشــال تــايـمــز» فــي  18أي ـلــول /سبتمبر
مـقــالــة ع ــن كـيـفـيــة تــدمـيــر الــرأس ـمــال ـيــة الــريـعـيــة
لليبرالية الــديـمــوقــراطـيــة فــي ال ــدول الرأسمالية
ّ
املتقدمة .أمــران من املقالة يلقيان الضوء على

ما نواجهه اليوم في لبنان .ففي تعريفه للرأسمالية
الريعية يقول وولف« :إنها تعني اقتصادًا حيث السلطة
السياسية والسلطة في األسواق تسمحان ألشخاص
ّ
ومؤسسات محظيني بامتصاص جرعات كبيرة من
هذا الريع من اآلخرين» .هذا واضح في لبنان ،سواء في
األسواق املالية ،أو عبر املحاصصة املذهبية في الدولة.
األم ــر الـثــانــي ،هــو أن الـتـطـ ّـور املــالــي (أي درج ــة تـطـ ّـور
القطاع املصرفي واألسواق املالية) ،مفيد فقط إلى نقطة
مـحـ ّـددة ،بعدها يصبح عائقًا أمــام ّ
النمو ،وكذلك أمام
ّ
نمو اإلنتاجية ،وفق دراســة القتصاديني من مصرف
التخليصات العاملي في بازل .اليوم ،يتمظهر هذا األمر
ّ
في ّ
وتحوله مع مصرف
النمو الكبير للقطاع املصرفي
ُ
ّ
لبنان إلى ما يمكن أن نسميه املصرف الفائق (انظر
مقالة ّ
الدولة الضعيفة واملصرف
«املهمة
املستحيلة بني ّ
ُ َ
ّ
الفائق») ،الذي يكبل االقتصاد كله.
ف ــي امل ـج ــال نـفـســه ،كـُتــب دانـ ــي رودري ـ ــك ح ــول اآلث ــار
الـسـيــاسـيــة للعكس املـبـكــر للتصنيع (والـ ــذي حصل
االنضباط والتنسيق
في لبنان بعد « )1992من دون
ّ
ّ
الـ ـ ــذي يـ ــوفـ ــره وجـ ـ ــود قـ ــوى ع ــام ـل ــة م ـن ــظ ـم ــة ،يـصـبــح
احتمال حصول املساومة املطلوبة بني النخب وغير
من أجل انتقال ديموقراطي أقل .وبالتالي فإن
النخب ُ
العكس املبكر للتصنيع يجعل مــن عملية الدمقرطة
ً
أقــل احتماال وأكـثــر هشاشة» .فــي هــذا اإلط ــارُ ،يمكن
ق ــراءة تهميش الـقــوى العاملة والـحــركــة النقابية بعد
ّ
 1992فــي لـبـنــان كــأســاس فــي ت ـجــذر ن ـظــام الـطــائــف
ً
صــوال إلــى الفدرلة ،وكذلك
والديموقراطية التوافقية و ّ
اسـتـبـعــاد ال ـقــوى الـعــامـلــة لـكــل أطـيــافـهــا من
دائرة الفعل السياسي ،ما ّأدى اليوم إلى

أنجل بوليغان ــ المكسيك

ّ
ً
فضاء
توفر هذه الدولة
المتصاص الفائض من القوى
العاملة غير الماهرة عبر
التوظيف في القطاع العام،
فيما تبقى القوى العاملة
الماهرة من دون أي عمل
يتماهى مع مهاراتها

سيطرة سياسات الهوية ،التي يستحيل على «الدولة
األخالقية» أن تقوم على مفاصلها.

من الشهابية إلى الثامن عشر من برومير
أطـلــق الـشـكــل الـسـيــاســي لــدولــة الـطــائــف ق ــوى جــديــدة
ّ
ودم ــر أخ ــرى .ففي ستينيات الـقــرن املــاضــي تـ ّـم بناء
الهيكل األساسي للدولة الحديثة في لبنان ،لكن رويدًا
رويدًا وحتى قبل الحرب األهلية ،أنهت سياسات الهوية
والسياسات املبنية على الجذب املذهبي والطائفي هذا
األمـ ــر ،وج ــاء ات ـفــاق الـطــائــف ليعلن لـبـنــان جمهورية
طــائ ـف ـيــة ص ــرف ــة ،فــان ـت ـهــت امل ـ ّ
ـؤسـ ـس ــات ال ـش ـهــاب ـيــة،
ُ
واس ــت ـب ـ ِـدل ــت ب ـمــراكــز ق ــوى وت ـحــاصــص مــذه ـبــي بني
ّ
شخصيات الــدولــة
األح ــزاب الحاكمة ،وانـتـهــى عهد
والتوظيف النظامي ّ
املؤسساتي وجــذب الكوادر،
ُ
التي تدافع عن الصالح العام ،واستبدلت بالدولة
الفدرالية واألحزاب التي ّ
تمتد جذورها
إل ــى املـجـتـمـعــات املــذهـبـيــة ف ــي وضــع
ش ـب ــه-إق ـط ــاع ــي .وب ــذل ــك ،أصـبـحــت
تهيمن ليس على الــدولــة فقط ،بل
ع ـلــى امل ـج ـت ـمــع أي ـض ــا ف ــي حـيــاة
األفـ ـ ـ ـ ــراد ال ـت ـع ــاق ــدي ــة إل ــى
ّ
والفن والثقافة
التوظيف
والـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم .وأص ـب ـح ــت
الـ ــدولـ ــة ال ـط ــائ ـف ـي ــة دولـ ــة

[]2
ّ
طفيلية وقامعة للمجتمع املدني ،وتمثل أيضًا املصالح
املادية للبورجوازية وعلى رأسها االرستقراطية املالية،
ّ
ّ
ّ
ُومولدة للبورجوازية الرثة ونظيرتها البروليتاريا الرثة.
يقول كــارل مــاركــس فــي وصفه لــدولــة لــوي بونابرت:
ّ
وتوجهه
«تلف الدولة املجتمع املدني بشباكها وتراقبه
ُ
وت ـه ـي ـمــن ع ـل ـيــه وتـ ـق ــوم ع ـلــى أ ّم ـ ـ ــوره ،ب ـ ــدءًا م ــن أكـثــر
ً
مـظــاهــر حـيــاتــه ش ـمــوال إل ــى أق ــل حــركــاتــه شــأنــا ،ومــن
ّ
ّ
أعم أشكال وجــوده إلى حياة األفــراد الخاصة ،وحيث
الهيئة الطفيليةّ ،جـ ّـراء املركزية الخارقة
تكتسب هــذه ّ
الـعــادة ،وجــودًا كليًا ومعرفة كلية وقــدرة على ّاملرونة
والحركة املتزايدتني اللتني ال تـجــدان لهما نـ ّـدًا إل في
ع ــدم االسـتـقــال الـعــاجــز للهيئة االجـتـمــاعـيــة الفعلية
وف ــي ميوعتها وان ـع ــدام شكلها ّ .واض ــح أن الجمعية
الوطنية تخسر فــي بلد كـهــذا كــل نـفــوذ حقيقي لها
عندما تفقد سيطرتها على توزيع املناصب الوزارية،
الوقت نفسه إلى تبسيط إدارة الدولة
إن لم تعمد في
ّ
وتخفيض جيش املوظفني بقدر اإلمكان ،وأخيرًا إن لم
تدع املجتمع املدني والرأي العام يخلقان أجهزة ّ
خاصة
ّ
بهما مستقلة عن السلطة الحكومية .بيد أن املصالح
املادية للبرجوازية الفرنسية ُمتشابكة أوثق التشابك
مــع االح ـت ـفــاظ بـجـهــاز ال ــدول ــة ال ــواس ــع ه ــذا بـمــا لــه من
تشعبات ّ
ّ
متعددة .فهي تجد هنا الوظائف ملن يفيض
ّ
من بينها وتعوض ،على شكل املرتبات الحكومية ،عما
تعجز عــن أخــذه لجيبها على ّ شكل األرب ــاح والفوائد
والريع واملكافآت» .هل يبدو كل ذلك مألوفًا في لبنان
ّ
تصورنا اتفاق الطائف في أيلول/
اليوم؟ بالطبع ،إذا
سبتمبر  1989مثل «الثامن عشر مــن برومير» في
فرنسا في  ،1851نجد أن الثاني أتــى بلوي بونابرت
واألول أتــى ،ليس بشخص ،بل بنظام طائفي خالص
ّ
«مهرجًا يــرى فــي كوميديته
أصبح الـيــوم مثل سلفه
تاريخ العالم».
إذًا أصبحت هذه الدولة في لبنان ملعبًا ومسرحًا في
االقتصاد السياسي البحت حيث يقتسم الرأسمال
واألح ــزاب الحاكمة مــواردهــا .وال تلعب هــذه الــدولــة
دورًا ُيذكر في تحديد الناتج أو محاربة الــركــود أو
التخفيف من دورة األعمال ،فهذا خارج إطار عملها.
كما أن السياسة النقدية هي لتحديد سعر صرف
العملة واإلبـقــاء على ربــح القطاع املصرفي وإيجاد
بعض التوظيفات للسيولة ال ــواردة نتيجة النموذج.
فـفــي ف ـتــرة ال ـن ـمـ ّـو ت ـت ـحـ ّـول إل ــى قـ ــروض وف ــي فـتــرة
األزمــة إلى تخزين ( ،)hoardingأي عكس ما يجب
أن تـقــوم بــه ،ألن الـهــدف ليس االقـتـصــاد بــل القطاع
ّ
ً
فضاء
املصرفي واألسواق املالية .وتوفر هذه الدولة
المتصاص الفائض نحو التوظيف فيها من القوى
العاملة غير املاهرة ،وتبقى القوى العاملة املاهرة في
هذا االقتصاد من دون عمل يتماهى مع مهاراتها.
ّ
ـوفــر ال ــدول ــة األربـ ــاح لـلـقـطــاعــات الـخـ ّ
ـاصــة
وأخ ـي ـرًا ،تـ
وصحة وخدمات ما ُيعززّ
ّ
األقل إنتاجية من تعليم
االقتصاد الريعي.
في النهاية العالقة بني الرأسماليني والدولة الطائفية
ل ـي ـســت إلـ ــى حـ ـ ّـد ال ـت ـم ــاه ــي ،فــال ـت ـنــاقــض ب ــن «كـبــر
حـجــم» ال ــدول ــة الـتــوظـيـفــي ومـصـلـحــة الــرأس ـمــال في
بـيـئــة م ــاك ــرو-اق ـت ـص ــادي ــة م ــن دون ض ــرائ ــب عليه
وف ــي الــوقــت نـفـســه مـسـتـقـ ّـرة ،ظـهــر إل ــى ح ـ ّـد كبير
فــي انـفـجــار سلسلة الــرتــب وال ــروات ــب الـتــي كسرت
العالقة املريحة بني الدولة الطائفية والرأسمال .اليوم،
تحاول البورجوازية والدولة سبر أغوار األزمة ّ
العامة
وأزمــات ـه ـمــا ال ـخـ ّ
ـاصــة ،تتمظهر األزمـ ــة فــي الـعــاقــة
ّ
بينهما من خــال املــؤشــرات االقتصادية من فوائد
ّ
وس ـعــر ال ـصــرف وت ــدن ــي ا ّلــربـحـيــة .وبـسـبــب فـقــدان
امليكانيزمات الداخلية للحل ّ
يتم اللجوء إلى الخارج
إلعــادة تنظيم ّ هــذا النموذج االقتصادي-السياسي.
ّ
التحدي اآلتي هو بأن ننتهي من
إل أن
سياسات الهوية ونظيرتها الرأسمالية
الــري ـع ـيــة ،ونـعـيــد تـنـظـيــم أس ــس الــدولــة
واالق ـت ـص ــاد واملـجـتـمــع عـلــى مفاصل
الـ َطـبـقــات ،ألن صــراعـهــا كـمــا اتفاقها
ُيـ ــقـ ـ ّـدم امل ـج ـت ـمــع إلـ ــى األمـ ـ ـ ــام ،وت ــاري ــخ
الرأسمالية فــي الـقــرن العشرين خير
دليل على ذلك ،وهذا ما يجب أن نفعله
َ
لن َندفع إلــى األم ــام ولكي ال نعود إلــى،
أو باألحرى نبقى في ،منتصف القرن
التاسع عشر.

