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«لهجة هادئة» لهيل ...ونحو حكومة طوارئ إنقاذية

الحريري يقطع الطرقات

ّ
تبين من المشهد الميداني ،أمس ،أن الرئيس سعد الحريري يكيل بمكيالين .في ّالسياسة يظهر تجاوبًا وإيجابية مع
ّ
تكليف الرئيس حسان دياب لتأليف الحكومة ،وفي الشارع ُي ّ
يستمر دياب ويجتاز
حرك مناصريه لغاية لم تتضح بعد… فهل
قطوع محاولة إسقاطه في الشارع؟
ّ
بـ ـ ـ ـ ّـدت ال ـ ـ ـقـ ـ ــوى الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ك ــأنـ ـه ــا
تنفست الصعداء ،للمرة األولــى منذ
م ــا ب ـع ــد «ضـ ــربـ ــة» االس ـت ـق ــال ــة ال ـتــي
ّ
وج ـه ـه ــا رئ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة ال ـســابــق
سعد الحريري في  29تشرين األول
املاضي .هذه القوى التي لطاملا غفت
ف ــي األي ـ ـ ــام امل ــاض ـي ــة ع ـل ــى كــواب ـيــس
س ـ ـي ـ ـنـ ــاريـ ــوات الـ ـف ــوض ــى وال ـف ـت ـن ــة،
اعتبرت بعد تكليف الرئيس الجديد
حـ ّـســان ديــاب لتأليف الحكومة أنها
م ـ ّـررت «الـقـطــوع» بــأقــل ض ــرر ...حتى
اآلن! التسمية الـتــي أتــت على عجل،
بعد اعتذار الحريري عن عدم القبول
ُباملهمة ،ال تعني طـ ّـي الصفحة التي
ف ِتحت مع انطالق االنتفاضة ،وإدارة
األزم ــة على الطريقة التقليدية .وإن

دياب :أرفض وصفي
بمرشح حزب الله
ص ـ ّـح وصـفـهــا بـ ــ«امل ــدوزن ــة» ،ف ــإن رد
الـفـعــل عـلـيـهــا ف ــي ال ـش ـُـارع ال يعطي
انطباعًا بــأن األمــر قد قضي .لم يكد
دي ـ ــاب ُي ـن ـهــي قـ ـ ــراءة ب ـي ــان الـ ُتـكـلـيــف
بعبدا ،حتى بدأ الوجه املعاكس
من
ُ
لـتـيــار املـسـتـقـبــل يـظـهــر فــي ال ـشــارع،
إذ تـ ـج ـ ّـددت ف ـص ــول ق ـطــع ال ـطــرقــات
ً
واالع ـت ـصــامــات ،الـتــي ب ــدأت أوال من
ّ
ُ
أم ــام م ـنــزل الــرئ ـيــس املــك ـلــف ف ــي تــلــة
ال ـ ـخ ـ ـيـ ــاط ،حـ ـي ــث كـ ـ ــال امل ـع ـت ـص ـمــون
ال ـش ـتــائــم ل ــدي ــابّ ،
ورددوا ه ـتــافــات
ال ـت ــأي ـي ــد ل ـل ـح ـّـري ــري ك ــون ــه «امل ـم ـث ــل
الــوح ـيــد ل ـل ـســنــة ،وال ـطــائ ـفــة ال تقبل
ً
ب ـغ ـيــره ب ــدي ــا» .ث ـ ّـم ت ـط ــورت األم ــور
الى تجمعات متفرقة من بيروت الى
ال ـب ـقــاع وال ـش ـم ــال وط ــري ــق الـجـنــوب
التي ّ
تسمر فيها املواطنون لساعات
م ـن ــذ ب ـع ــد ظ ـه ــر أم ـ ــس ن ـت ـي ـجــة قـطــع
طريق الناعمة.
ّ
املـشـهــد امل ـيــدانــي أم ــس شــكــل رســالــة
واض ـ ـحـ ــة الـ ـ ــى أن ال ـ ـحـ ــريـ ــري يـكـيــل
ب ـم ـك ـيــالــن .م ــن جـ ـه ــة ،ف ـ ــرض نـفـســه
سياسيًا كمرجعية للطائفة السنية
ّ
ال ُي ـم ـكــن ت ـخــطــي مــوق ـف ـهــا ،ث ــم ذهــب
ل ـي ـف ــرض ـه ــا ب ـع ــد ذلـ ـ ــك فـ ــي ال ـ ـشـ ــارع.
ف ـب ـع ــدم ــا ك ـ ــان الـ ـح ــري ــري قـ ــد أع ـطــى

ّ
هيل في اجتماعاته مع المسؤولين لم يتناول ملف الترسيم الحدودي (مروان بوحيدر)

إش ــارت ــن إ ّيـجــابـيـتــن ،األولـ ــى بـعــدم
تسمية مرشح مقابل ديــاب ،ومن ّ
ثم
استقبال األخير يوم أمس في وادي
أب ــو جـمـيــل ،ج ــاءت دورة الـعـنــف في
ّ
ال ـش ــارع ل ـتــذكــر ب ـيــوم الـغـضــب ال ــذي
دع ــا إلـيــه تـيــار املستقبل ،احتجاجًا
عـلــى قـبــول الــرئـيــس نجيب ميقاتي
بتكليفه تأليف الحكومة عــام .2011
ّ
يتكرر «يوم الغضب»
بعد  8سنوات،
م ــع مـ ـف ــارق ــة غ ـي ــر م ـس ـب ــوق ــة .فـفـيـمــا
ّ
كــان الـحــريــري يستقبل دي ــاب ،اتسم
خـ ـط ــاب امل ـت ـظ ــاه ــري ــن بــال ـت ـحــريــض
ورف ـ ــع م ـن ـســوب ال ـت ــوت ــر ،ل ــم تـتــوقــف

الهتافات التي كانت تستهدف حزب
الله والعهد رفضًا لإلتيان بـ«رئيس
فــارســي» للحكومة اللبنانية .ورأت
أوسـ ـ ــاط س ـيــاس ـيــة أن امل ـش ـهــد ال ــذي
ارت ـ ـسـ ــم ،وت ـ ـطـ ـ ّـور م ــن ت ـح ــرك ــات ال ــى
م ــواج ـه ــات عـنـيـفــة ب ــن املـتـظــاهــريــن
ال ـ ــزرق والـ ـق ــوى األم ـن ـيــة ك ـمــا حصل
في منطقة كورنيش املزرعة ،ما ترك
ان ـط ـبــاعــا سـيـئــا ح ـي ــال امل ـس ــار ال ــذي
سيسلكه الـتــألـيــف ،مـتـخـ ّـوفــة مــن أن
يكون الحريري قد انتقل الى منازلة
مــن نــوع آخــر إلفـشــال ديــاب والـعــودة
ال ــى رئــاســة الـحـكــومــة ،وال سيما أن

(مروان طحطح)

الشيوعي يدعو إلى استمرار االنتفاضة
رأى ال ـحــزب الـشـيــوعــي الـلـبـنــانــي أن
قـ ــوى ال ـس ـل ـطــة «غ ـي ــر آب ـه ــة بـمـطــالــب
املــواط ـنــن وتحكمها نـفــس العقلية
والـ ـحـ ـس ــاب ــات الـ ـخ ــاص ــة ،ب ـح ـيــث تــم
تكليف الدكتور حسان ديــاب رئيسًا
لـلـحـكــومــة م ــن دون أن ي ـجــري حتى
ن ـ ـقـ ــاش ب ــرن ــامـ ـج ــه أو م ـ ـشـ ــروعـ ــه».
وجـ ـ ـ ّـدد الـ ـح ــزب ،ف ــي بـ ـي ــان ،املـطــالـبــة
«بحكومة وطنية انتقالية من خارج
املنظومة السلطوية وذات صالحيات
استثنائية ،وملــدة محددة تقوم على
برنامج ومهمات معينة في طليعتها:
إق ــرار قــانــون انتخابات نيابية على

أساس النسبية خارج القيد الطائفي،
وإجراء انتخابات نيابية مبكرة على
أس ــاس ــه ،واس ـت ــرج ــاع املـ ــال واألمـ ــاك
العامة املنهوبة ومحاكمة املسؤولني
الـفــاســديــن ووض ــع رؤي ــة اقـتـصــاديــة
لالنتقال من نمط االقتصاد الريعي
إلــى اقـتـصــاد وطـنــي منتج وتحقيق
املطالب االجتماعية لالنتفاضة» .وفي
الـسـيــاق ذاتـ ــه ،دع ــا «الـشـيــوعــي» إلــى
«إلغاء ما يسمى «الورقة اإلصالحية»
التي وافـقــت عليها أط ــراف الحكومة
املستقيلة والتي ليست سوى إحدى
أوراق الضغوط املالية األميركية على

ه ــوي ــة امل ـت ـظ ــاه ــري ــن ل ـي ـســت خــاف ـيــة،
بــل منها مــن هــو م ـعــروف بانتمائه
التنظيمي ال ــى تـيــار املستقبل ،وقــد
ّ
تقدم هؤالء الساحات ،فيما لم يظهر
أث ــر ل ـل ـحــراك امل ــدن ــي .وبـيـنـمــا تشير
امل ـع ـل ــوم ــات األمـ ـنـ ـي ــة ال ـ ــى اس ـت ـم ــرار
ال ـ ـت ـ ـحـ ــركـ ــات ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،واالسـ ـتـ ـع ــان ــة
ب ـم ـت ـظــاهــريــن م ــن ال ـش ـم ــال وال ـب ـقــاع
لـ ـلـ ـمـ ـش ــارك ــة ف ـ ــي ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت ،اع ـت ـب ــرت
األوسـ ـ ـ ـ ـ ــاط أن م ـ ـحـ ــاولـ ــة الـ ـح ــري ــري
التهدئة ليست جدية «فالخروج من
الـشــارع ال يتحقق عبر تغريدة على
وسائل التواصل».

ف ــي الـ ـش ــأن ال ـح ـك ــوم ــي ،شـ ــدد دي ــاب
أمــس فــي حــديــث إلــى قـنــاة «الـحــدث»
عـ ـل ــى أنـ ـ ــه يـ ــرفـ ــض أنـ ـ ــه يـ ـت ــم وص ـف ــه
بمرشح حزب الله أو رئيس حكومة
حــزب الله ،مؤكدًا أن «هــذه الحكومة
لــن تـكــون حكومة حــزب الـلــه وال فئة
أخ ـ ـ ــرى ،ب ــل ح ـك ــوم ــة لـ ـبـ ـن ــان» .ورأى
أن «الـحـكــم عـلــى الـنــوايــا غـيــر دقـيــق،
ل ــذل ــك عـلـيـنــا أن نـنـتـظــر ح ـتــى تــولــد
الـحـكــومــة ل ـنــرى ونـفـحــص ميثاقية
الحكومة» .وجزم دياب بأنه «لم يتم
أي تنسيق مــع حــزب الـلــه ولــم يعقد
اجتماع ال في اليومني أو األسبوعني

لبنان والتي تتضمن خصخصة ما
تـبـقــى م ــن مــؤس ـســات ال ــدول ــة وإل ـقــاء
تـبـعــات األزم ـ ــة عـلــى عــاتــق األغـلـبـيــة
الساحقة واملسحوقة من اللبنانيني».
وشدد الحزب على أن املواجهة «هي
ب ـ ــاألس ـ ــاس ،مـ ــع الـ ـنـ ـظ ــام ال ـس ـيــاســي
ال ـط ــائ ـف ــي الـ ـت ــاب ــع ،وم ـ ــع مـنـظــومـتــه
الـ ـح ــاكـ ـم ــة واملـ ـتـ ـمـ ـسـ ـك ــة ب ــال ـس ـل ـط ــة،
وأن ه ــذه امل ــواج ـه ــة سـتـكــون طويلة
تتطلب الثبات واملثابرة» ،داعيًا إلى
«االسـتـمــرار باالنتفاضة وتجذيرها
وتطويرها».
(األخبار)

أو ال ـش ـهــريــن املــاض ـيــن بـيـنــي وبــن
الثنائي الشيعي ( )...التقيت رؤساء
الحكومات السابقني ورئيس حكومة
ت ـصــريــف األعـ ـم ــال س ـعــد ال ـح ــري ــري،
وأب ـ ـ ـ ــدى كـ ــل اس ـ ـت ـ ـعـ ــداده ل ـل ـت ـع ــاون.
كـمــا أن دار الـفـتــوى لـكــل اللبنانيني
وال مـ ـشـ ـكـ ـل ــة» .وك ـ ـشـ ــف أن ـ ـ ــه «ب ـع ــد
االسـ ـتـ ـش ــارات ال ـن ـيــاب ـيــة ف ــي مجلس
ال ـ ـنـ ــواب ،س ــأدع ــو ال ـ ـحـ ــراك الـشـعـبــي
وستكون هناك اجتماعات متتالية
في األيام املقبلة لكي آخذ برأيهم».
وح ـت ــى اآلن ،ل ــم ي ـت ـ ّـم ال ـح ــدي ــث بعد
عن شكل الحكومة العتيدة ونوعية
ال ـ ـ ــوزراء ال ــذي ــن سـتـضـ ّـمـهــم .ل ـكــن في
املـ ـب ــدأ الـ ـع ــام ه ـن ــاك اتـ ـج ــاه لتشكيل
ح ـكــومــة طـ ـ ــوارئ إنـ ـق ــاذي ــة .وإذ أكــد
ال ــرئ ـي ــس ن ـب ـيــه بـ ــري أمـ ــس ضـ ــرورة
مثل هــذه الـحـكــومــة ،كــرر أم ــام زواره
أنـهــا «الــوسـيـلــة األول ــى لـلـخــروج من
األزم ـ ـ ــة ،وخ ــاص ــة أن اس ـت ـم ــرار هــذه
األزم ـ ــة س ـي ــؤدي ال ــى م ـخــاطــر كـبــرى
ألن أم ــام ـن ــا تـفـلـيـســة اق ـت ـصــاديــة إن
لــم نعجل بتأليف الحكومة وإج ــراء
اإلصــاحــات املـطـلــوبــة» .وأش ــار بري
الى أنه في اللقاء الثالثي الذي جمع
الـ ــرؤسـ ــاء ف ــي ب ـع ـبــدا ب ـعــد الـتـكـلـيــف
ً
«تــوجـهــت ال ــى دي ــاب ق ــائ ــا :املـهــم أن
نعجل تشكيل الحكومة وأن تسعى
لضم أوسع تمثيل وال تستثني حتى
أولئك الذين ّ
صوتوا ضــدك ،من دون
أن تغفل تمثيل الحراك».
ال ـ ــى ذلـ ـ ــك ،أكـ ـ ــدت وزارة ال ـخــارج ـيــة
الفرنسية تعليقًا على تكليف دياب
أن «امل ـ ـع ـ ـيـ ــار ال ــوحـ ـي ــد هـ ــو ف ـعــالـ ّـيــة
الحكومة من أجل إجراء اإلصالحات
التي ينتظرها الشعب اللبناني».
م ـ ـ ــن جـ ـ ـه ـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،وع ـ ـ ـلـ ـ ــى ع ـك ــس
التوقعات التي سبقت زيارة مساعد
وزيــر الخارجية األميركية للشؤون
السياسية ديفيد هيل ،أبدت أوساط
س ـي ــاس ـي ــة اس ـت ـغ ــراب ـه ــا مـ ــن «ال ـل ـغ ــة
الهادئة التي تحدث بها هيل خالل
لـ ـق ــاءات ــه امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن» ،وخ ـصــوصــا
أن ـ ــه «ت ـ ـحـ ــدث فـ ــي ال ـ ـشـ ــأن ال ـل ـب ـنــانــي
بـشـكــل ع ــام ،م ـشــددًا عـلــى االسـتـقــرار
واإلص ـ ــاح» ،فيما لــم ي ــأت عـلــى ذكــر
أي م ــن امل ـل ـفــات الـحـســاســة كترسيم
ال ـحــدود كما كــان متوقعًا .وبحسب
امل ـع ـل ــوم ــات ،فـ ــإن ه ـي ــل ال ـ ــذي الـتـقــى
أمــس رئـيـ َـســي الـجـمـهــوريــة ومجلس
ّ
«تمسك بــاده باستقرار
الـنــواب أكــد
لـبـنــان» ،م ـكــررًا «املـطــالـبــة بــإجــراءات
جــديــة ل ـل ـخــروج م ــن األزمـ ـ ــة» .وفيما
استعرض بــري أمــام هيل مرحلة ما
قبل استقالة الحريري ،مبديًا تأييده
ملطالب الـحــراك بقيام الــدولــة املدنية
والـ ـق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب ــي ع ـلــى أس ــاس
لـبـنــان دائ ــرة انـتـخــابـيــة واح ــدة على
أس ــاس النسبية وم ـحــاربــة الـفـســاد،
عــرض مرحلة االس ـت ـشــارات وسعيه
مرات عدة لعودة الحريري الذي أصر
على الرفض ،مؤكدًا «أننا اليوم ّ
نمر
بـمـســار تشكيل حـكــومــة جــديــدة مع
الــرئـيــس املكلف حـســان دي ــاب ،وأول
واج ـب ــات ـه ــا اإلصـ ــاحـ ــات وم ـح ــارب ــة
الـ ـ ـفـ ـ ـس ـ ــاد ،والـ ـشـ ـف ــافـ ـي ــة واإلص ـ ـ ـ ـ ــرار
عـلــى اخ ـضــاع كــافــة الـتـلــزيـمــات عبر
مـنــاقـصــات ش ـفــافــة» .وح ــول الــوضــع
ف ــي ال ـج ـنــوب ،شـ ـ ّـدد رئ ـيــس املـجـلــس
عـلــى أن إســرائـيــل وحــدهــا املـســؤولــة
عــن ال ـخــروقــات لـلـقــرار األم ـمــي 1701
وليس آخرها تحليق املسيرات فوق
الضاحية الجنوبية» .هيل كــرر في
عــن التينة مــا قــالــه فــي بعبدا خالل
لقائه الرئيس ميشال عــون وهــو أن
على اللبنانيني «القيام باإلصالحات
املستدامة لدعم ّ االستقرار في لبنان».
وش ـ ـ ـ ّـدد ع ـل ــى أنـ ـ ــه «ال بـ ـ ّـد م ــن وض ــع
ّ
ّ
والسياسية جانبًا
الحزبية
املصالح
ّ
املضي قدمًا باإلصالحات»،
من ّأجل ّ
مــؤك ـدًا أن ــه «لـيــس لـلــواليــات املتحدة
دور ف ــي ت ـحــديــد رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء أو
الوزراء في الحقائب املختلفة».
(األخبار)

شغب أنصار «المستقبل»:
رسالة الحريري إلى دياب أم إلى هيل؟
االصوات الـ 69التي حازها
الرئيس المكلف تأليف
الحكومة حسان دياب ليست
اسوأ االرقام في سلسلة
االستشارات النيابية الملزمة
التي ّ
مر فيها اسالفه منذ
اتفاق الطائف .ليست حتمًا
مقبولة تمامًا في طائفته،
لكنها ال تسد طريق التأليف
ليل يوم اعتذاره ،اجتمع الحريري بدياب (هيثم الموسوي)

نقوال ناصيف
عام  2005حاز الرئيس نجيب ميقاتي
في االستشارات النيابية امللزمة على
 57صوتًا في ذروة االنقسام بني قوى
 8و 14آذار ،وع ــام  2008حــاز الرئيس
ف ـ ــؤاد ال ـس ـن ـي ــورة ع ـلــى  68ص ــوت ــا هو
العائد ّ
لتوه كما االفــرقــاء اآلخــرون من
قطر بعدما ابرموا اتفاق الدوحة وفي
ظ ــل االنـ ـقـ ـس ــام ن ـف ـســه رغـ ــم اج ـمــاع ـهــم
عـلــى ب ـنــود االت ـف ــاق وتــوقـيـعـهــا ،وعــام
 2011حـ ــاز م ـي ـقــاتــي ع ـل ــى  68صــوتــا
حينما قيل انه سيكون رئيس حكومة
اللون الواحد .قبل هــؤالء جميعًا ،كان
ص ــاح ــب ال ــرق ــم االدن ـ ـ ــى ت ــاري ـخ ـي ــا هــو
الــرئ ـيــس عـمــر ك ــرام ــي ع ــام  ،1990بــأن
حـ ــاز  31ص ــوت ــا ف ـقــط ف ــي ب ــرمل ــان كــان
عــدد اعضائه  67نائبًا بفعل تناقصه
منذ عــام  .1976بذلك يصبح احتساب
االرق ــام واالصـ ــوات غير ذي قيمة ،في
تـكـلـيــف ال يـكـتـمــل اال ع ـنــدمــا يـتـمـكــن
الــرئـيــس املـكـلــف مــن تــألـيــف الحكومة،
املهمة الرئيسية املـنــوطــة بــه .والــواقــع
ان الـ ــرؤسـ ــاء امل ـك ـل ـفــن ح ـم ـلــة االرقـ ـ ــام
املـتــدنـيــة ت ـلــك ،اسـتـطــاعــت حكوماتهم
انجاز اكثر مما كــان متوقعًا منها في
ظ ـ ــروف بـعـضـهــا ك ــان اس ـت ـث ـنــائ ـيــا ،اال
انـهــم غ ــام ــروا .حـكــومــة كــرامــي شـ ّـرعــت
العالقات املميزة اللبنانية  -السورية
وأخ ـص ـهــا امل ـع ــاه ــدة وعـ ّـي ـنــت ال ـن ــواب،
والـحـكــومــة االول ــى مليقاتي اج ــرت اول
انـ ـتـ ـخ ــاب ــات ن ـي ــاب ـي ــة ال دور لــدم ـشــق
ف ـي ـه ــا ب ـع ــد جـ ـ ــاء ج ـي ـش ـهــا فــان ـت ـق ـلــت
الغالبية مــن فريق الــى آخــر ،وحكومة
السنيورة طبقت اتـفــاق الــدوحــة الــذي
ّ
حل باملمارسة محل اتفاق الطائف وال
تزال بعض اعرافه نافذة.
مــع ذل ــك ،ليس قليل االهـمـيــة ان يكون
تـكـلـيــف ديـ ــاب ّ مـشــوبــا بـعـيــب افـتـقــاره
ال ــى غ ـطــاء ســنــي واسـ ــع ،ول ـيــس ّكافيًا
حتمًا التعويل على ستة نواب سنة هم
اقرب الى الثنائي الشيعي منهم الى ما

ّ
بات ُيعرف بـ«الشارع السني» الذي لم
يصبح ذائــع الصيت على نحو ما هو
عليه ،سوى بعد اغتيال الرئيس رفيق
الحريري عــام  .2005فــي ذروة صعود
الــرئـيــس ال ــراح ــل ،لــم ُيـ ّسـ َـمــع مـعــه ومــن
خــالــه عــن «شـ ــارع ســنــي» ُي ـن ـجــده ،او
يـعـ ّـول عليه ،او يفتعل بــه اضـطــرابــات
امـ ـنـ ـي ــة ف ـ ــي م ـ ـعـ ــرض اع ـ ـتـ ــراضـ ــه عـلــى
واق ـعــة م ــا .ك ــان رئـيــس الـحـكــومــة الــذي
ال ُيستغنى عنه حـيـنــذاك ،مــن غير ّان
ي ـعـ ّـد نـفـســه م ــرة زعـيـمــا اوح ــد للسنة،
وال س ـم ـحــت ل ــه دم ـش ــق ان ي ـف ـعــل فــي
ظــل زعـمــاء املناطق كطرابلس وصيدا
وسواهما .مرتان خرج الحريري االب
م ــن ال ـس ــراي ــا ب ــإرادت ــه ،وإن ف ــي سـيــاق
اف ـت ـع ـلــه ضـ ــده خ ـصــومــه ع ــام ــي 1998
و ،2004من ّغير ان يحتاج الى استغاثة
الشارع السني او تحريكه مذهبيًا .في
املــرتــن هــاتــن ،اخ ـتــار املـعــارضــة التي
تـمـ ّـهــد لـعــودتــه اق ــوى .تـكــاد تـكــون مــرة
خاض الحريري معركة سياسية
واحدة
ّ
ظاهرها سني ،بيد ان باطنها سياسي
بــام ـت ـيــاز ،ه ــي ان ـت ـخــابــات  .2000اصــر
على اسقاط رئيس حكومة االنتخابات
سليم الحص بأي ثمن ،واخذ بجريرته
اسقاط تمام سالم ،فيما هو من خالل
هــذه املواجهة لم يكن ّ
يحرض الشارع
ّ
السني مقدار توجيه معركته الحقيقية
نـحــو عـهــد الــرئـيــس ام ـيــل ل ـحــود الــذي
اقصاه عن السرايا قبل سنتني.
في املرتني اللتني خرج فيهما الرئيس
سـعــد الـحــريــري مــن ّرئــاســة الحكومة،
اش ـعــل ال ـش ــارع ال ـســنــي وراءه .االول ــى
ع ـنــدمــا خ ـســر ف ــي اس ـت ـش ــارات نيابية
م ـلــزمــة ام ـ ــام م ـي ـقــاتــي بـ ـف ــارق ثـمــانـيــة
اصوات في كانون الثاني  ،2011قادته
الــى تأليب الـشــارع الطرابلسي ضــده.
والثانية في اليومني املنصرمني بعيد
تكليف حسان ديــاب تأليف الحكومة
وفي الغداة ،مع ان الحريري كان اعتذر

مــرتــن عـلــى ال ـتــوالــي ع ــن ع ــدم ت ــرؤس
الـحـكــومــة فــي  26تـشــريــن الـثــانــي وفــي
 18كانون االول .اال ان عينه ظلت على
السرايا.
ما حدث البارحة اوحى بأنه ّ
وجه اكثر
مــن رســالــة ،ووضــع االصـبــع على اكثر
من داللة:
اوالهـ ـ ــا ،بــال ـتــزامــن م ــع زي ـ ــارة مـســاعــد
وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة االمـ ـي ــرك ــي ل ـش ــؤون
ال ـشــرق االوسـ ــط داف ـيــد هـيــل لـبـيــروت،
ومـبــاشــرتــه مـحــادثــاتــه مــع املـســؤولــن
اللبنانيني بـ َـمــن فيهم رئـيــس حكومة
تصريف االع ـمــال ،اتــت اعـمــال الشغب
في عــدد من احياء بيروت وشوارعها

مكالمة مدير
المخابرات السعودية
بجعجع قطعت
الطريق امام الحريري

كما في بعض مناطق الشمال والبقاع
االوسط امتدادًا الى الطريق الساحلية
بني بيروت وصيدا ،كي ّتبعث برسالة
الــى هيل مفادها ان السنة اللبنانيني
يرفضون رئيسًا للحكومة وراءه حزب
ال ـل ــه .ه ــي اي ـض ــا ،ف ــي دالل ـت ـه ــا ،تــأكـيــد
عـلــى ان ه ــذا ال ـفــريــق ي ـع ــارض الـحــزب
ومتأهب ملواجهته ،ويرفض سيطرته
ع ـلــى ال ـس ـل ـطــات الـلـبـنــانـيــة ،ك ــي يـقــول
من ثم ان الحكومة املقبلة هي حكومة
حزب الله .على نحو مطابق تمامًا ملا
حـصــل ف ــي طــراب ـلــس م ــع مـيـقــاتــي قبل

ثماني سنوات ،وبالحجج نفسها التي
سيقت الى السفيرة االميركية الجديدة
الواصلة الى لبنان لتوها حينذاك لورا
كونيللي.
ثانيها ،ليس س ـرًا ان الـحــريــري يــدرك
ان اقـ ـص ــاءه ع ــن ال ـس ــراي ــا ل ـيــس قـ ــرارًا
محليًا محضًا او فـحـســب ،خصوصًا
وان االكثر استعدادًا للتخلي عنه هو
الفريق االكثر اصــرارًا على عودته الى
رئاسة الحكومة ،اي الثنائي الشيعي
ال ــذي ك ــان وراء اس ـقــاط حـكــومـتــه عــام
 ،2011ثم وراء اسقاطه في االستشارات
النيابية املـلــزمــة الـتــي تـلــت .ه ــذه املــرة
ات ـ ــت ال ـض ــرب ــة م ــن ال ـظ ـه ـيــر الـ ـ ــذي هــو
السعودية ،تولى حزب القوات اللبنانية
نقل الرسالة بدقة .ليل االحــد /االثنني
 16كــانــون االول ،تلقى رئـيــس الحزب
سمير جعجع مكاملة هاتفية من مدير
امل ـخــابــرات الـسـعــوديــة خــالــد حـمـيــدان
يـطـلــب م ـنــه ع ــدم ال ـت ـصــويــت لترشيح
الحريري لرئاسة الحكومة ،في املوعد
امل ـقــرر لــاس ـت ـشــارات الـنـيــابـيــة املـلــزمــة
صباح ذلك االثنني .ثم صار الى تأجيل
االستشارات بناء على طلب الحريري
قرار جعجع عدم تسميته
بعدما فاجأه ّ
وهــو كــان يتوقعه .استسلم الحريري
لفحوى الرسالة تلك بأن اعلن بعد 48
ساعة عــدم ترشحه لترؤس الحكومة.
الــذريـعــة املعلنة افـتـقــاره املحتمل الى
اصوات الكتلتني املسيحيتني الكبريني
التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية،
رغم حصوله سلفًا على اقل بقليل من
ث ـلــث االص ـ ـ ــوات املـس ـي ـح ـيــة م ــا يـ ّ
ـرســخ
مـيـثــاقـيــة ال ـت ـصــويــت ل ــه ،وق ــد شجعه
الـ ـثـ ـن ــائ ــي ال ـش ـي ـع ــي عـ ـل ــى املـ ـض ــي فــي
الخيار .بيد ان الداللة الفعلية للرسالة
ان ظهيره االقليمي الــذي فقده لم يعد
يريده في هذا املنصب .لعل آل الحريري
هــم االكـثــر دراي ــة بما قــد تعنيه رسالة
كهذه يصعب عليهم استفزازها.
ـرؤس
ـ
ت
ثالثها ،بعدما اعـتــذر عــن عــدم ّ
الحكومة سئل الحريري عمن يرشح.
ف ــي يـ ــوم اع ـ ـتـ ــذاره االرب ـ ـعـ ــاء امل ـن ـصــرم،
ُ
طرحت امامه اسماء محتملة لخالفته
مــن بينها دي ــاب ال ــذي اجـتـمــع بــه ليل
اليوم نفسه في بيت الوسط .لم ّ
يسمه
يبد ممانعة حيال
كمرشح يكفله ،بل لم ِ
االسم ما عكس انطباعًا امام مراجعيه
باحتمال اتخاذ موقف الحياد حياله،
وإن آثر عدم املشاركة في حكومته .بيد
ان ــه س ــارع ال ــى االح ـت ـكــام ال ــى ال ـشــارع
ل ـب ـض ــع سـ ــاعـ ــات كـ ــي تـ ـت ــوق ــف ح ــرك ــة
ُ
االعتراض عند هذا الحد ،قبل ان تشق
الـطــريــق ام ــام الــرئـيــس املـكـلــف لتأليف
الحكومة.

ً
ُ
ْ
«مواطنون ومواطنات» :وهم السيطرة على االنهيار قد يكون قاتال
رأت ح ــرك ــة «م ــواط ـن ــون وم ــواط ـن ــات
فــي دول ــة» أن «الـتــوتـيــر املـمـنـهــج في
األيـ ــام األخـ ـي ــرة» واك ـب ـتــه «تــرتـيـبــات
حـثـيـثــة بــن أط ــراف الـسـلـطــة إلخ ــراج
مسلسل التكليف ،مــن خــروج لسعد
ال ـح ــري ــري وت ـك ـل ـيــف ل ـح ـســان ديـ ــاب،
ومـ ـ ــا تـ ـب ــع م ـ ــن احـ ـتـ ـج ــاج ــات وق ـط ــع
ً
ط ــرق ــات وم ـظ ــاه ــر مـسـلـحــة ل ـي ــا ،مــا
زلـ ـن ــا ن ـش ـهــد ف ـص ــول ـه ــا ح ـت ــى اآلن».
وق ــال ــت ال ـحــركــة ف ــي ب ـي ـ ّـان إن ــه «ب ــات
ج ـل ـي ــا أن هـ ـن ــاك م ــن ح ــض ــر امل ـس ــرح
ملــواج ـهــة ف ــي ال ـش ــارع ب ــن مـحــوريــن،
كالهما في السلطة الفعلية ،وإن كان

بعضهم ما زال متمسكًا بموقعه في
الـسـلـطــة الـشـكـلـيــة ،وبـعـضـهــم اآلخ ــر
ه ــرب م ــن مـســؤولـيــاتــه لـيـخـتـبــئ بني
الناس املنتفضني على قوى السلطة
الفعلية مجتمعني.
ك ــل هـ ــذا ي ـح ـص ــل ،وامل ـج ـت ـم ــع يـنــزلــق
يــومــا بـعــد ي ــوم ،وســاعــة بـعــد ســاعــة،
ف ــي االن ـه ـي ــار امل ــال ــي ،والـ ـن ــاس تـفـقــد
مـ ــداخ ـ ـي ـ ـل ـ ـهـ ــا ،وت ـ ـش ـ ـحـ ــذ ف ـ ـتـ ــاتـ ــا م ــن
مــدخــراتـهــا مــن امل ـص ــارف ،الـتــي أفلت
لـ ـه ــا ع ـ ـقـ ــال الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون ،فـ ـب ــات ــت ت ـق ــرر
وتستنسب ما تريده خارج أي شعور
بــامل ـســؤول ـيــة ،ال ت ـج ــاه ال ـق ــان ــون ،وال

تجاه ّحاجات املودعني الحيوية».
وحـ ـ ـ ـ ــذرت الـ ـح ــرك ــة «مـ ـ ــن يـ ـت ــوه ــم أن
تقاطع املصالح بني راعيه اإلقليمي
أو الـ ـ ــدولـ ـ ــي وبـ ـ ــن راعـ ـ ـ ــي خ ـص ــوم ــه
اإلق ـل ـي ـمــي أو ال ــدول ــي يـشـكــل حـمــايــة
م ــن ت ــده ــور ال ــوض ــع األمـ ـن ــي خ ــارج
الـسـيـطــرة ،أن يـعـيــد حـســابــاتــه ف ــورًا،
وأن يتذكر أن مسار التوترات األمنية
فــي ظــل انهيار مالي كــالــذي نعيشه،
هو مسار خطر جدًا ،ووهم السيطرة
ً
عـلـيــه ق ــد ي ـكــون ق ــات ــا ،لـلـجـمـيــع ،أي
للمجتمع .
ع ــوض ــا ع ــن م ــواج ـه ــة واقـ ــع اإلف ــاس

املالي الذي يغرق فيه املجتمع وواقع
اإلفــاس اإلجــرائــي الــذي تتخبط فيه
أج ـه ــزة ال ـس ـل ـطــة ،يـسـعــى هـ ــؤالء إلــى
خ ـط ــف الـ ـن ــاس ع ــن واق ـ ــع ه ـمــوم ـهــم،
إلحالل جدول أعمال عنفي ومستتبع
لـلـقــوى الـخــارجـيــة ،مــراهـنــن عـلــى أن
خـ ــوف الـ ـن ــاس م ــن ع ـ ــودة االحـ ـت ــراب
ال ـطــائ ـفــي ف ــي املـ ــدن واألحـ ـي ــاء كـفـيــل
ّ
بـجـعـلـهــم يـســلـمــون بــانـهـيــار آمــالـهــم
وفقدان جنى عمرهم.
ّ
وح ــش ال ـس ـل ـطــة ال ـفــاش ـلــة ي ـكــشــر عــن
أنيابه ،كالتنني الجريح».
(األخبار)
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ملف

ّ
صغار المودعين األكثر تضررًا

ّ
المصارف تخفض سقف السحوبات النـقدية
زيادة رساميل
المصارف
عمليات
ال ت ــزال امل ـصــارف تستكمل
ّ
زيـ ـ ـ ــادة رس ــام ـي ـل ـه ــا مـ ــن خ ـ ــال ض ــخ
مـ ـق ــدم ــات نـ ـق ــدي ــة ب ـ ـ ــال ـ ـ ــدوالر .بـعــض
املصارف أنجزت هذا األمر ،وبعضها
اآلخر ال يزال في طور إنجازه ،أما من
ّ
يتبي أنه لن يكون قادرًا على هذا األمر
فسيواجه مشاكل كبيرة .لكن توقعات
م ـصــادر مطلعة أن تـجـمــع امل ـصــارف
 1.7مليار دوالر من أصــل  1.9مليار
مطلوبة منها قبل نهاية السنة الجارية.
هــذه األم ــوال تـعـ ّـد «طــازجــة» وستمنح
امل ـصــارف فسحة قصيرة مــن الوقت
اإلضافي.

(هيثم الموسوي)

هل يلغي «المركزي» غرامات التأخير عن سداد القروض؟
ّ
مصرف لبنان يعتزم إصدار تعميم ينظم
تقول مصادر مطلعة إن
ّ
آليات التعامل مع القروض املتعثرة أو تلك التي توقف املستفيدون
منها عن تسديد أقساطها .وبحسب املصادر ،قد يلجأ مصرف
ّ
املتوجبة
لبنان إلى ّ إلغاء الغرامات اإلضافية
على املتخلفني عن السداد منذ ما بعد 17
تشرين األول ،وقد يتم تضمني التعميم
إعادة
املنتظر آليات أكثر مرونة في اتجاه
ً
جدولة القروض وتمديد مهل السداد ،فضال
عن تنظيم عمليات خفض الفوائد على
القروض التي ال تخضع فوائدها ملؤشر الـ
 BRRالصادر عن جمعية املصارف والذي
ينتظر أن يعكس تعميم مصرف لبنان األخير
القاضي بخفض الفوائد على الودائع ودفع
قيمة الفوائد على ودائع الدوالر مناصفة
بني الليرة والدوالر .يجب األخذ في االعتبار
أن هذه املناصفة هي التي دفعت ستاندر أند بورز إلى خفض
تصنيف ثالثة مصارف إلى مستوى «اإلفالس االنتقائي».

محمد وهبة
يومًا بعد يــوم ،تــزداد قساوة القيود
ال ـ ـتـ ــي تـ ـف ــرضـ ـه ــا املـ ـ ـص ـ ــارف ب ـش ـكــل
غـيــر قــانــونــي عـلــى عـمـلـيــات السحب
وال ـت ـحــويــل .فــالـتـحــويــل إل ــى ال ـخــارج
ممنوع بشكل شبه كــامــل باستثناء
تصنف في مستوى
عمليات خاصة
ّ
ال ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــرورة الـ ـ ـقـ ـ ـص ـ ــوى أو الـ ـنـ ـف ــوذ
األقـ ـص ــى ،أمـ ــا ع ـم ـل ـيــات ال ـس ـحــب من
ّ
تسول
الحسابات فقد صــارت عملية
ـذل ــة .غــالـبـيــة امل ـص ــارف ع ـمــدت إلــى
مـ ّ
ت ـق ـل ـيــص سـ ـق ــوف ال ـس ـح ــب ال ـي ــوم ــي
واألس ـب ــوع ــي وال ـش ـه ــري املـخـصـصــة
لـ ـل ــزب ــائ ــن وال ـت ـم ـي ـي ــز بـ ــن أصـ ـح ــاب
الحسابات الكبيرة ،أي الــذيــن تفوق
ودائ ـع ـه ــم م ـل ـيــون دوالر ،وأص ـح ــاب
الـ ـحـ ـس ــاب ــات ال ـص ـغ ـي ــرة الـ ــذيـ ــن ت ـقــل
ّ
ودائـ ـعـ ـه ــم ع ــن خ ـم ـســن ألـ ــف دوالر.
تفترض امل ـصــارف أن كـبــار املــودعــن
لديهم حــق فــي الحصول على أمــوال
ن ـق ــدي ــة أكـ ّـث ــر ،سـ ـ ــواء اح ـت ـف ـظ ــوا بـهــا
فــي خــزنــات مـنــازلـهــم أو أنـفـقــوهــا أو
استعملوها للمضاربة على الليرة
ّ
والتربح من فــرق سعر صــرف الليرة
مقابل الدوالر بني املصرف والصراف.
ال ــاف ــت أن املـ ـص ــارف األكـ ـب ــر حجمًا

بدأت تخفض سقوف السحب اليومي
بـنـســب أع ـلــى م ــن امل ـص ــارف األص ـغــر
ح ـ ـج ـ ـمـ ــا .ب ـ ـعـ ــض املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــارف خ ـفــض
سقف سحب الدوالر النقدي إلى 100
دوالر يوميًا ،وخفض سقف السحب
ال ـي ــوم ــي بــالـعـمـلــة امل ـح ـل ـيــة إل ــى 500
ألف ليرة يوميًا ،فيما هناك مصارف
ال تـ ــزال تـمـنــح ك ـبــار امل ــودع ــن 1000
يتعدى
دوالر يوميًا وضمن هامش ال
ّ
 5000دوالر أسبوعيًا .مصارف أخرى
ّ
قررت أال تصرف للزبائن أي شيكات،
سواء كانت بعملة الدوالر أو بالعملة
املحلية إال في حال أودعت في حساب
م ـجـ ّـمــد ل ـف ـتــرة تـ ـت ــراوح ب ــن  3أشـهــر
و 6أشهر .وغالبية املـصــارف ترفض
تحويل الودائع عند استحقاقها إلى
حـســابــات جــاريــة قــابـلــة للسحب في
أي وقـ ــت ،إال بـنـسـبــة  %10م ــن قيمة
الوديعة.
تشديد القيود على عمليات السحب
يأتي بهدف تجفيف السيولة النقدية
ب ــال ـل ـي ــرة مـ ــن أج ـ ــل ت ـخ ـف ـيــف ال ـط ـلــب
على ال ــدوالرات النقدية من املصارف
ال ـت ــي ب ــات ــت ت ـعــانــي ل ـل ـح ـصــول على
الـنـقــد األج ـن ـبــي م ــن ت ـ ّـج ــار الـعـمــات.
هـ ــؤالء ي ـفــرضــون ع ـلــى زبــائ ـن ـهــم من
املـ ـص ــارف ت ـســديــد ق ـي ـمــة ال ـ ـ ــدوالرات

النقدية املطلوب شحنها إلــى لبنان
ف ــي ح ـســابــات تــوضــع خـ ــارج لـبـنــان،
أي أن املـصــرف يستعمل ودائـعــه في
الـ ـخ ــارج ل ـيــدفــع ث ـمــن هـ ــذه ال ـع ـمــات
النقدية املطلوبة بـقـ ّـوة مــن الــزبــائــن،
فيما لم يعد لدى املصارف الكثير من
األموال في الخارج .يقدر املصرفيون
أن املـ ـص ــارف ل ـيــس لــدي ـهــا م ــا يكفي
لتغطية حاجات التحويل الخارجي
ـا وبـ ـ ـع ـ ــض ع ـم ـل ـي ــات
امل ـ ـق ـ ـيـ ــدة أصـ ـ ـ ـ ـ ً
االسـ ـتـ ـي ــراد ألكـ ـث ــر م ــن ش ـه ــر ش ـبــاط
املقبل.
رغـ ــم ذل ـ ــك ،ت ـب ـ ّـن أن ت ـ ّـج ــار ال ـع ـمــات
باعوا الدوالرات النقدية للمؤسسات
وال ـ ـشـ ــركـ ــات ب ـق ـي ـمــة تـ ـف ــوق قـيـمـتـهــا
الفعلية بنسبة  .%140كل دوالر نقدي
يعادل  %140من الدوالر الدفتري في
املـصــرف الـصــادر بحوالة داخلية أو
بشيك مصرفي.
هذا السلوك واملضاربة على ما يمكن
تسميته «ال ـ ــدوالر الـلـبـنــانــي» يــؤدي
تـلـقــائـيــا إل ــى امل ــزي ــد م ــن االن ـخ ـفــاض
في قيمة الليرة مقابل ال ــدوالر ،وهو
ي ـشـ ّـكــل ضـغـطــا ك ـب ـي ـرًا ع ـلــى عـمـلـيــات
اسـتـبــدال العملة املــدفــوعــة بهواجس
وق ـل ــق االن ـه ـي ــار أو اإلفـ ـ ــاس امل ــال ــي،
وخصوصًا أن خفض تصنيف لبنان

إلى درجة  CCمن قبل وكالة «فيتش»،
ثـ ــم خ ـف ــض ت ـص ـن ـيــف «بـ ـن ــك عـ ـ ــوده»
و«ب ـنــك م ـيــد» و«ب ـل ــوم ب ـنــك» مــن قبل
وكالة «ستاندر أند بورز» إلى درجة
«اإلف ــاس االنتقائي» ،انعكس مزيدًا
من القلق فيّ السوق وزاد الطلب على
الدوالر .وتبي أيضًا أن األزمات التي
تـتـعــرض لـهــا املـ ـص ــارف ،سـ ــواء على
صعيد املؤونات املطلوبة منها تجاه
الـتــوظـيـفــات ال ـس ـيــاديــة ،أو مــواجـهــة
النقص في سيولتها بالدوالر خارج
لبنانّ ...أدت إلــى زيــادة الضغط على
سـعــر ال ـصــرف ودفـعـتــه إل ــى مستوى
 2100ل ـي ــرة وس ـط ـيــا م ـقــابــل الـ ــدوالر
الواحد ،أي بارتفاع  %39مقارنة مع
السعر الوسطي املـحـ ّـدد مــن مصرف
لبنان بنحو  1507.5ليرات.
ورغ ـ ـ ـ ـ ــم أن م ـ ـص ـ ــرف ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ت ـل ـق ــى
الطبعة األخيرة من الكميات بالليرة
الـلـبـنــانـيــة ال ـتــي طـلــب طـبــاعـتـهــا ،إال
أن امل ـ ـصـ ــارف ال تـ ـ ــزال ت ــواج ــه شـ ّـحــا
بــالـلـيــرات امل ـتــوافــرة لــديـهــا ،وال تــزال
تــواجــه طلبًا كبيرًا مــن الــزبــائــن على
س ـحــب ال ـل ـي ــرات أيـ ـض ــا .وج ـ ــود هــذه
الكميات بيد مصرف لبنان ليس له
أثر مباشر على سعر الصرف اليوم،
وخـصــوصــا فــي ظــل الـقـيــود الحالية
التي تمارسها املصارف على عمليات
ال ـس ـحــب وتـقـلـيــص ال ـس ـق ــوف ،إال أن
هـ ــذا األم ـ ــر س ـي ـشـ ّـكــل تـ ـط ـ ّـورًا خـطـيـرًا
فــي األشـهــر املقبلة ألنــه سيسهم في
التضخم بشكل واسع
زيادة معدالت
ّ
وس ـي ــؤدي إل ــى خـفــض قـيـمــة العملة
وقدرتها الشرائية .الرواتب واألجور
بالليرة اللبنانية باتت متآكلة بنسبة
كبيرة ،فيما الدولة ال ّ
تحرك ساكنًا.

غالبية المصارف
ترفض تحويل الودائع
عند استحقاقها إلى
حسابات جارية

مفاتيح الضغوط األميركية
والداخلية على الجيش
هيام القصيفي
ً
السيناريو األكثر تــداوال حيال مقاربة واشنطن للوضع
الداخلي ،هو أن الفريق األميركي الذي يتولى متابعة لبنان،
رسم خطة عمل استراتيجية ،تقضي بمزيد من الضغط
املالي واالقتصادي والعسكري ،لتعزيز الفصل بني حزب
الـلــه وحلفائه ـ ـ وفــي مقدمهم رئـيــس الجمهورية العماد
ميشال عــون والــوزيــر جـبــران باسيل ـ ـ وبــن خصومه.
ويتمحور هــذا السيناريو حــول رفــع مستوى الضغوط
املالية واالقتصادية ،وعدم السماح للجهات املالية الدولية
بتقديم أي مساعدة ،في مقابل تركيز على ضرورة القيام
باإلصالحات املطلوبة داخليًا ،وهو ما جرى التعبير عنه
في مؤتمر باريس ،والتصريحات األميركية .فيما يكثر
الكالم أميركيًا عن ربط االنهيار املالي في لبنان بسوريا
وان ـع ـكــاســه م ــزي ـدًا م ــن ت ــده ــور ال ــوض ــع الـ ـس ــوري املــالــي
واالجتماعي واألمني .وهذا يعطي فرصة لواشنطن ملزيد
من الضغط ،وخصوصًا في ضــوء انفالت األوضــاع في
لبنان والعراق في وقت واحد .ويتعزز هذا السيناريو في
اتجاه أمرين حساسني :العقوبات التي بدأتها واشنطن،
وت ـل ــوح ب ـهــا م ـنــذ ف ـتــرة غ ـيــر ق ـص ـيــرة ،وي ـج ــري الـحــديــث
تصاعديًا عن إمكان تشددها واقترابها من دوائر لبنانية
رفيعة؛ والضغط على الجيش اللبناني في محاولة لتقليص
ما يسميه نافذون في واشنطن بنفوذ حزب الله فيه.
الواقع أن الكالم عن عالقة الجيش بحزب الله ليس جديدًا
في األوساط األميركية الرسمية ،وفي مراكز استراتيجية
تـعـنــى ب ـه ــذه امل ـل ـف ــات ،وي ـع ــود ال ـحــديــث ع ـنــه لـيـتـكــرر مع
ك ــل ك ــام ع ــن م ـســاعــدات أمـيــركـيــة أو حـتــى ف ــي أحـســن
األحــوال عند احتدام أي ظــروف حساسة كالتي يمر بها
لبنان حاليًا .وقــد ظل الجيش ،الــى جانب مصرف لبنان
املحورين اللذين ّ
تعول عليهما واشنطن في تعاملها مع
الوضعني األمني واملالي ،وخصوصًا أنها ركزت جهدها
في السنوات األخيرة على تعاون حيوي مع الجيش في
موضوع اإلرهاب.
مــع ان ــدالع الـتـظــاهــرات وتــزامـنـهــا مــع إرب ــاك ــات املـصــارف
واالنهيار املالي ،فقد مصرف لبنان جزءًا من هذه الرعاية
بعدما نظر إليه على أنه مساهم مع املصارف في انهيار
الــوضــع النقدي والتسبب بخسائر املــودعــن .فــي مــوازاة
ذلك ،تعاملت الدوائر الدبلوماسية الغربية مع أداء الجيش
فــي األســابـيــع األول ــى بإيجابية ناجمة عــن عــدم تعرضه
ّ
للمتظاهرين ،وحثها له بضرورة عدم استخدام القوة في
فتح الطرق .في مقابل كالم عن اعتراض رئيس الجمهورية
والــوزيــر جبران باسيل وحــزب الله على أدائــه ،وال سيما
لجهة تمنعه عــن فتح الـطــرق بالقوة وتحميله مسؤولية
َ
بعض الثغر في التجمعات والتظاهرات .هذا األداء انقلب
ً
فــي األســابـيــع األخ ـيــرة بـعــد حــادثــة جــل الــديــب مـثــا ،ولــم

ينفع تبرير الجيش لتصرفات ضباط وعسكريني إفراديًا
بأن املشهد لم يصب ملصلحته ،بل إنه يمكن أن يكون قد
ساهم في تعزيز التخوف من تحوله أداة للسلطة في قمع
معارضيها.
مــع اسـتـقــالــة الــرئـيــس سـعــد الـحــريــري وتسمية الــدكـتــور
حسان ديــاب لرئاسة الحكومة ،طرح وضع الجيش على
محك التساؤالت ،بعدما كانت التظاهرات قد أزاحت جانبًا
الـعــاقــة املـتــوتــرة بــن ق ـيــادة الـجـيــش ومــديــريــة املـخــابــرات
من جهة ،والقصر الجمهوري والتيار الوطني من الجهة
األخرى ،ورغبة رئيس التيار بتبديل في املوقعني ،وتسمية
خلف لقائد الجيش العماد جوزف عون أو على األقل ملدير
املخابرات العميد طوني منصور الذي تنتهي واليته بعد
سنة ،علمًا بــأن أوس ــاط التيار حملت فــي اآلون ــة األخيرة
أكثر مــن مــرة على أداء املـخــابــرات فــي طرابلس وبيروت

من المبالغة الكالم
عن انتقاد حزب الله ،كقيادة
مركزية ،ألداء الجيش

والطريق الساحلي في املنت والشوف .فهل يمكن للحكومة
الجديدة أن تبدأ أولــى مهماتها بــإحــداث تغيير على هذا
املستوى؟ وما هي نتائجه؟
فــي عــز األزم ــة الحكومية والـتـظــاهــرات ،تكثفت الــزيــارات
الدبلوماسية الغربية الــى الـيــرزة ،والتأكيد على استمرار
دعم الجيش أميركيًا ودوليًا .لم تبد هذه الدوائر امتعاضًا
م ــن إدارة ال ـج ـيــش الن ـت ـش ــاره وت ـصــرفــاتــه ع ـلــى األرض
بحسب املعلومات األمنية ،ألن ثمة تفهمًا لــواقــع األرض
والصعوبات التي يواجهها الجيش ألول مرة في تجربة لم
يألفها سابقًا .هذه اللقاءات عكست اهتمامًا متقدمًا بواقع
الجيش في أزمة مالية وأمنية وسياسية ّ
ترتد عليه حكمًا،
وتمحورت األسئلة حول كيفية تقديم املساعدة لتخفيف
األعباء.
في املقابل ،ال يقتنع أي فريق سياسي بــأن أداء الجيش
في هــذه املرحلة نابع من اعتبارات عسكرية حصرًا ،بل
إن هناك اعتبارات سياسية تتخطى واقع العمل العسكري
عـلــى األرض إل ــى ال ـكــام عــن خـلـفـيــات رئــاسـيــة وراءهـ ــا،
وال سيما بعد مالحظات متبادلة بــن الجيش والقصر
ْ
الجمهوري والتيار الوطني .وضـ ُـع األخـيــر الئحة أسماء

ضباط ليكونوا جاهزين لتحمل مسؤوليات جديدة لم يعد
َُ
كالمًا في الهواء .إضافة الى أن الحديث كثر عن مالحظات
أبــداهــا أيـضــا حــزب الـلــه عـلــى أداء املــؤسـســة ،يـقـتــرب من
حد أن الحزب سيوافق حتمًا على أي تغيير مقترح على
مستوى الجيش في الحكومة الجديدة.
لكن هذا كله في سلة واملعطيات الواقعية في سلة أخرى .في
هذه املرحلة الحساسة ،وفي ضوء الضغوط التي يتعرض
لها لبنان أميركيًا ودوليًا ،تكثر األسئلة عن دور الحكومة
الـجــديــدة ،وشكلها واالت ـجــاه ال ــذي تسلكه كحكومة لون
واحد ومواجهة أو حكومة حيادية لفترة انتقالية .إذا نالت
الحكومة الثقة ،فإن مهمتها األساسية التي أتت من أجلها
تحت ضغط الشارع ،هي محاربة الفساد ووقف التدهور
املالي ومعالجة أسباب االنهيار .فهل يمكن هذه الحكومة
ّ
أن تلجأ تحت أي حجة الى افتعال خضة في الجيش من
دون أي مبررات ،وتزيد من الضغوط الداخلية؟ إضافة الى
أن املنحى الحالي لألحداث من لغة طائفية ومذهبية يطرح
إشكاالت أخرى وتحديات أمام القوى السياسية واألمنية
ملــاحـقـتـهــا وتـطــويـقـهــا ب ــدل ال ــدخ ــول ف ــي لـعـبــة تصفية
حـســابــات .وقــد دلــت اإلش ـكــاالت فــي األي ــام األخ ـيــرة على
ضرورة تضافر الجهود السياسية واألمنية لسحب ذيول
هــذه اإلشـكــاالت .وهــذا يعني أن األولــويــات الحالية تتعلق
ّ
بلم الفتنة الداخلية وعدم التصعيد الداخلي .ثانيًا ،يعرف
حزب الله وكل القوى السياسية كيفية تعاطي الجيش مع
األميركيني الذين يقدمون مساعدات دائمة وجوهرية له،
واألميركيون أكــدوا أكثر من مرة ثقتهم بالقيادة الحالية
وبأدائها على األرض .فهل يمكن أن تقف أي حكومة حاليًا
في مواجهة مفتوحة وحادة الى مستوى طرح تغيير قائد
الجيش في هذه املرحلة الحساسة؟ أما االستعاضة من أي
فريق باملطالبة بتغيير مدير املخابرات ،فهذا قرار بيد قائد
الجيش وحده وهو أمر غير مطروح نهائيًا بالنسبة إليه،
ّ
«مهما كلف األمــر» .ثالثًا ،إن الجيش لم ينكر مرة واحدة
عالقته بحزب الله كقوة سياسية ،ومن املبالغة الكالم عن
انتقاد الحزب كقيادة مركزية ألداء الجيش ،وخصوصًا
في املرحلة األخيرة .الكالم مع حزب الله دوري ومتواصل،
وخصوصًا في كل ما يتعلق بالوضع الداخلي ،أسوة بكل
القوى السياسية .أما الكالم األميركي عن طلب املواجهة
مع حزب الله ،فهو أمر سبق أن سمعته القيادة األميركية
املعنية بــأن هــذا األمــر غير وارد ،ال سابقًا وال حاليًا وال
ً
مستقبال ،وهو أمر تكرر قوله في واشنطن وفي بيروت
مــرات عــدة .رابـعــا ،هناك انتظار جــدي ملعرفة اســم وزيــر
الــدفــاع فــي الـحـكــومــة ال ـجــديــدة .بـعــد الـتـجــربــة الــراهـنــة مع
وزير الدفاع الحالي ،صارت الحاجة ماسة أكثر الى تعبيد
َ
جناحي اليرزة .وهذا أمر
الطريق أمام عودة االستقرار بني
في عهدة رئيس الجمهورية.

األفران تقضم مزيدًا من الخبز :الربطة بـ 2500؟
ـا ع ـلــى قـ ــرار االلـ ـت ــزام بــالـسـعــر
ت ـحــايـ ً
امل ـ ـحـ ـ ّـدد
ـض
ـ
ـ
ي
ـ
ـ
ب
األ
ـز
ـ
ب
ـ
خ
ـ
ل
ـ
ل
ـي
ـ
ال ــرسـ ـم
ُ
بــ 1500ليرة للكيلوغرام الواحد ،لجأ
بـعــض أص ـحــاب األفـ ــران إل ــى «بــدعــة»
ت ـت ـم ـ ّـث ــل ب ـت ـس ـل ـيــم امل ـ ـحـ ــال ال ـت ـج ــاري ــة
ّ
وال ـســوبــرمــاركــات رب ـطــات مــن الخبز
األبـ ـ ـي ـ ــض م ـ ــن الـ ـحـ ـجـ ـم ــن :ال ـص ـغ ـي ــر
( 370غ ــرام ــا) وال ــوس ــط ( 400غ ــرام)
بسعر  1000ل ـيــرة ،ب ــدل ربـطــة الخبز
(محددة
«العادية» ذات الحجم الكبير
ّ
وق ّلصت إلى  900غرام).
بألف غرام ُ
ب ــذل ــك ،فـ ــإن س ـعــر الـ ـ ـ ــ 1000غـ ــرام بــات
ّ
«ي ـ ـتـ ــراوح ب ــن  2500و 2800ل ـي ــرة»،
وف ــق نــائ ـبــة رئ ـيــس جـمـعـيــة «حـمــايــة
املستهلك» الدكتورة ندى نعمة التي
أش ــارت إل ــى تـلـ ّـقــي الجمعية شـكــاوى
ـوف ـ ــر رب ـ ـطـ ــة ال ـخ ـب ــز
ت ـت ـع ـل ــق ب ـ ـعـ ــدم ت ـ ـ ّ

العادية في محال السوبرماركت« ،ما
ّ
ربطتي
يجبر املستهلكني على شــراء
َ
خبز من الحجم املتوسط».
نـعـمــة لـفـتــت إل ــى أن الـطـحــن املــدعــوم
فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــز األب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــض هـ ـ ـ ــو ن ـف ـس ــه
املستخدم فــي الــربـطــات األخ ــرى« ،ما
ُ
يـعـنــي أن أص ـحــاب األفـ ــران يخالفون
القانون ويجنون أرباحًا على حساب
املواطنني» ،و«هــذه املمارسات ليست
إال وسـ ـيـ ـل ــة ل ـ ـفـ ــرض ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــادة ع ـلــى
األسـعــار الـتــي كــانــوا قــد وع ــدوا بعدم
اللجوء إليها».
وق ــد تـقـ ّـدمــت الـجـمـعـيــة بـشـكــوى لــدى
ضد أصحاب األفران
وزارة االقتصاد ّ
التخاذ التدابير الــازمــة لضبط هذه
املخالفة القانونية.
(األخبار)

(مروان طحطح)
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ملف

ّ
هل يودع اللبنانيون
بطاقات االئتمان؟

ّ
مسودة لـ«خطة نهوض» ليست إال نسخة ُلبنانية
وضع «نادي القادة» ــــ شهرية «ُ ،»Lebanon Opportunities
عن الخطة التي سيضعها صندوق النقد الدولي 64 .صفحة كتبت باللغة اإلنكليزية ،وبعد استطالعات أجريت
األولوية،
مع ُممثلي القطاع الخاص ،بشأن الخطوات التي «يريدونها» للخروج من المأزق االقتصادي الحالي.
ّ
كما كتب ،هي في زيادة اإليرادات من خالل بيع أصول الدولة «فورًا» .يرد في خطة رجال األعمال صراحة أن
ّ
تتقدم على العدالة االجتماعية
أولوية النمو االقتصادي

خطة «نهوض» للقطاع الخاص:

الخصخصة ...والمزيد من الالجئين السوريين

ليا القزي
م ـ ــا ال ـ ـ ـ ــذي ت ـ ـقـ ــوم ب ـ ــه «الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــة» فــي
لـ ـبـ ـن ــان؟ تـ ـتـ ـف ـ ّـرج ع ـل ــى امل ـس ـت ـش ـف ـيــات
ّ
الـخــاصــة وه ــي « ّتـ ــذل» املــواط ـنــن كي
يحصلوا على حقهم في الطبابة ،وال
ّ
يستفزها ذلــك لتستثمر فــي تحسني
املستشفيات الحكومية وتطويرها.
تترك شركات التأمني تجني املاليني
مـ ــن جـ ـي ــوب ال ـ ـنـ ــاس ،وال ت ـض ــع لـهــم
ُ
ن ـظــام رع ــاي ــة اجـتـمــاعـيــة ،وال تصلح
ُ
ال ـض ـمــان االج ـت ـمــاعــي .ت ـص ــدر مـئــات
ال ـت ــراخ ـي ــص ل ـ ــ«دكـ ــاكـ ــن» جــام ـع ـيــة،
ُ
وت ـ ـشـ ــاهـ ــد اع ـ ـ ـتـ ـ ــراض الـ ـ ـط ـ ــاب ع ـلــى
ال ـغــاء الـسـنــوي ألق ـســاط الـجــامـعــات،
ّ
وك ـيــف أن إدارات املـ ـ ــدارس الـخــاصــة
تأخذ التالميذ «رهــائــن» لديها حتى
ُ
يدفع أهلهم ،من دون أن تطلق خطة
تطوير الجامعة واملــدرســة الرسمية
واملناهج التعليمية .تقف عاجزة أمام
«مافيا» أصحاب املولدات الكهربائية
ُ ّ
الخاصة ،تكلف شركات خاصة إدارة
مـعــامــل الـكـهــربــاء ،وجـبــايــة الـفــواتـيــر،
ُ
ُت ّ
وت ّ
صر على
مدد امتيازات الكهرباء،
ُ
خيارات بديلة كالبواخر ،وال تحارب
لفرض خطة الكهرباء .ال تهتم بإعادة
بناء مصافي تكرير النفط ،وتستسلم
أم ـ ـ ــام شـ ــركـ ــات اس ـ ـت ـ ـيـ ــراد امل ـش ـت ـق ــات
ُ
النفطية الخاصة .تخصخص خدمة
البريد لشركة ترفض ،طوال  20سنة،
أن تـجــري املـقــاصــة مــع الــدولــة .وعلى
ّ
ال ــرغ ــم م ــن أن الـ ــدولـ ــة ت ـم ـلــك ال ـق ــدرة
والـك ّـفــاءة إلدارة شركتي االتـصــاالت،
إال أنها عهدت بهما إلى شركتني من
القطاع الخاص ،سيتم التمديد لهما،
رغ ــم «االش ـت ـبــاه بـهـمــا» بـمـلـفــات هــدر
وفـ ـس ــاد .م ـع ـظــم ال ـخ ــدم ــات املــرتـبـطــة
بـ ـقـ ـط ــاع االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت ُم ـخ ـص ـخ ـص ــة،
كـمــا ه ــي ال ـح ــال ف ــي إنـ ـش ــاءات البنى
الـ ـتـ ـحـ ـتـ ـي ــة ،وال ـ ـن ـ ـقـ ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ،وج ـم ــع
الـ ـنـ ـف ــاي ــات ال ـص ـل ـب ــة… ك ـم ــا غــال ـب ـيــة
القطاعات الحيوية للمواطنني ،والتي
ت ـم ـ ّـس أس ـم ــى ح ــاج ــات ـه ــم .اس ـ ُت ـســام
ّ
كــلــي أم ــام ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص ،املـصـ ّـمــم
ُ
ك ـ ــي ال يـ ـقـ ـي ــم أي اع ـ ـت ـ ـبـ ــار ألوض ـ ـ ــاع
املواطنني االجتماعية ُ واالقتصادية،
وملصالح الــدولــة ،بل ملراكمة أرباحه.
ال ـخ ـص ـخ ـصــة ،بــأش ـكــال ـهــا امل ـت ـنــوعــة،
ً
ق ــائ ـم ــة أص ـ ـ ــا ،ب ـف ـس ــاد وسـ ـ ــوء إدارة
واحـ ـتـ ـك ــارات واضـ ـح ــة .ل ــذل ــك ،ألـيــس
األجـ ـ ــدى ق ـبــل مـ ـن ــاداة ال ـب ـعــض ببيع
أص ــول ال ــدول ــة ،أن تـكــون ه ــذه الــدولــة
ً
حاضرة أوال؟
ّ
الخصخصة نغمة قديمة ،تتجدد في
زمــن األزم ــات االقـتـصــاديــة ،كـ«وصفة
حـ ّـل» .في لبنان« ،أتباعها» ُك ٌ
ثر ،وهم
أق ــوي ــاء ج ـ ّـدًا ُ
ومـتـغـلـغـلــون فــي أعـمـ ّـاق
الــدولــة .ما ّ
تمر به البالد حاليًا ،مثل
لهم نافذة ُيـمــرروا عبرها ُمخططهم،
«مستقوين» بصندوق النقد الدولي،
الــذي ُت ّ
عد الخصخصة بندًا أساسيًا
على جــدول أعمال «خطته اإلنقاذية»
لـلـبـلــد .آخ ــر املـ ـح ــاوالت ،ه ــي م ـسـ ّـودة
«خـ ـط ــة طـ ـ ـ ـ ــوارئ» ُيـ ـق ـ ّـدمـ ـه ــا مــؤســس
«( »InfoProشــركــة للنشر واألبـحــاث،

ون ــاش ــرة املـجـلــة ال ـش ـه ــري ــة»Lebanon
 )»Opportunitiesرمزي الحافظ .خطة
ال تهتم بأوضاع اللبنانيني ومصلحة
الــدولــة االقـتـصــاديــة ،بـقــدر مــا تسعى
إلى الحفاظ على مكتسبات الشركات
الـ ـخ ــاص ــة ،وت ـع ــزي ــز سـ ـط ــوة ال ـق ـطــاع
ال ـ ـخـ ــاص عـ ـل ــى الـ ـ ـع ـ ــام .ت ـن ـط ــق بـلـغــة
صندوق النقد الدولي ،وتطلب تفعيل
مقررات مؤتمر «باريس  ،»4املعروف
ب ـ ــ«س ـ ـيـ ــدر» ،وخ ـط ــة «م ــاكـ ـيـ ـن ــزي» .ال
يـخـفــي واض ـعــو الـخـطــة هــدف ـهــم ،فقد
ّ
ُ
كتب فيها أن «الخطط لزيادة اإلنفاق
الـ ـع ــام ،وال ـق ـض ــاء ع ـلــى ال ــدي ــن ال ـع ــام،
وتخفيض الضرائب ،ليست واقعية».
فــي بريطانياّ ،
«أم الليبرالية» ،اتفق
حـ ــزبـ ــا املـ ـح ــافـ ـظ ــن والـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــال ،ع ـلــى
ض ــرورة إيـقــاف التقشف فــي ال ـ 2020
وزيــادة االستثمار العام .ولكن ،يبدو
ّ
أن الـقـطــاع ال ـخــاص فــي لـبـنــان ،الــذي
ُ
عـ ــادة م ــا «ت ــدغ ــدغ ــه» ت ـج ــارب ال ـغــرب
الـلـيـبــرالــي ،ال يـخـتــار مـنـهــا س ــوى ما
يثبت فشله.
ُيـ ـطـ ـل ــق عـ ـل ــى خـ ـط ــة رج ـ ـ ـ ــال األع ـ ـمـ ــال
تسمية «خطة نـهـُـوض» ،وقــد ُوضعت
بـ ـع ــد اسـ ـتـ ـط ــاع أجـ ـ ـ ـ ــري مـ ــع أعـ ـض ــاء
«ن ـ ـ ــادي ال ـ ـقـ ــادة» (مـ ـم ــول م ــن جـمـعـيــة
امل ـص ــارف ،أطـلـقـتــه ش ـه ــري ــة»Lebanon
 ،»Opportunitiesوي ـض ـ ّـم ال ـعــديــد من
امل ـصــارف وال ـشــركــات ال ـخــاصــة) حــول
ـات الـتــي يــواجـهـهــا االقـتـصــاد
الـتـحــديـ ُ
والعالج املقترح ،ومقابالت مع ممثلي
القطاع الخاص ،ومساهمني في معظم
قطاعات األعمال ،ومسحًا لـ  300شركة،
حول تأثير األزمة الحالية على العمالة
ّ
واملبيع .ليتبني أن «األولــويــة يجب أن
تكون للنمو االقتصادي على حساب
السياستني املالية والنقدية والعدالة
االجتماعية».
رمزي الحافظ في مقدمة مسودة
يكتب ّ
خطته أن ـهــا «سـتـتــم مناقشتها خــال
ورش ــة عـمــل .هــي خـطــة ط ــوارئ لثالث
س ـنــوات… ال ـهــدف هــو إع ــادة هندسة
اقتصادنا… وإعادة كسب ثقة السكان،
واملـسـتـثـمــريــن ،واملـنـظـم ّــات الــدول ـيــة».
ّ
تنطلق من فكرة أن التعثر االقتصادي
سـبـبــه األس ــاس ــي ال ـن ـظــام الـس ـيــاســي،
ووج ــود حــزب الـلــه« ،أكـبــر الخاسرين
من االنتفاضة الشعبية األخيرة».
األمــر األساسي الــذي تطرحه املسودة
ه ـ ــو «الـ ـخـ ـصـ ـخـ ـص ــة ف ـ ــي أقـ ـ ـ ــرب وق ــت
ممكنُ .
ويمكن أن يكون للناس أسهم
فــي الكيانات» .املؤسسات التي يجب
ُ
أن تـخـصـخــص ،بحسب الـخـطــة ،هــي:
الكهرباء ،االتـصــاالت ،املياه ،النفايات
الـ ـصـ ـلـ ـب ــة ،ط ـ ـيـ ــران ال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ـ ــط،
املــدارس واملستشفيات العامة (،BOT
عـ ـق ــود اإلدارة) ،املـ ــرافـ ــئ وامل ـ ـطـ ــار…
«سيتم نقل  60ألف موظف من القطاع
العام إلى الخاص»ُ .يرمى املوظفون في
«فم القرش» ،فيما تتضمن الخطة على
امل ــدى امل ـتــوســط «إي ـج ــاد إجـ ــراء ُيتيح
للشركات تخفيض الــرواتــب مــن دون
ُ
وزارة
أن تعاقب .اإلجـ ُـراء الحالي ،عبر ّ
العمل ،طويل ومعقد» .ومــن سيتكفل
بــال ـض ـمــان االج ـت ـم ــاع ــي ل ـل ـمــواط ـنــن؟

تتحدث الورقة
عن وقف
إنتاج الكهرباء
واالعتماد
على أصحاب
المولدات
(هيثم
الموسوي)

ب ــال ـتــأك ـيــد ،ال ت ـط ــرح ال ـخ ـط ــة إص ــاح
م ــؤس ـس ــة الـ ـضـ ـم ــان ال ــوطـ ـن ــي« ،ال ـت ــي
ستتحول إلى شركة إعادة تأمني» ،بل
ّ
تتولى شركات التأمني الخاصة تقديم
ُ
ُح ــزم تــأمــن ل ـل ـنــاس« ،ع ـلــى أن تنشئ
وحدة لخدمة الفئات التي ال تستطيع
ت ــأم ــن أق ـس ــاط ال ـت ــأم ــن» .ل ــأم ــان ــة ،ال
ت ــذك ــر ال ـخ ـطــة دف ــع ث ـمــن الـ ـه ــواء ال ــذي
يتنفسه اللبناني ،لشركات ّ
تؤمن هذه
الخدمة.
تـ ـتـ ـح ــدث ال ـ ــورق ـ ــة عـ ــن «وقـ ـ ـ ــف إ ُنـ ـت ــاج
الـكـهــربــاء حتى ســريــان الخطة املـعـ ّـدة
أو خصخصة الـقـطــاع ،على أن تؤمن
الطاقة من خالل استجرارها من تركيا
أو االعتماد كليًا على أصحاب املولدات
الـخــاصــة .ويـجــب زي ــادة التعرفة على
الـكـهــربــاء ودعـمـهــا فـقــط لـلـفـقــراء» ،من
دون أن ّ
يتم توضيح املعايير التي على
َّ
ُ
أســاس ـهــا ســي ـحــدد «ال ـف ـق ــراء» .ه ــؤالء،
يجب «إنشاء صندوق لدعمهمُ ،ي ّ
مول
من الوفر الــذي ُ
سيحقق في الكهرباء،

وامل ـنــح وال ـق ــروض منخفضة الـفــائــدة
م ّــن ال ـص ـنــاديــق ال ـعــرب ـيــة وال ــدول ـي ــة».
ّ
التسول اللبنانية ،التي ال
إنها سياسة
ّ
ُ
تكتفي بالفقراء ،بل يريد معدو الخطة
أن تشمل أيـضــا الــاجـئــن الـســوريــن،
وطلب التمويل الدولي اإلضافي لهم.
من الحلول املطروحة أيضًا:
ـ ـ مكافحة التهريب عبر املرفأ والحدود

ّيعتقد واضعو الخطة
«في نظام فاسد،
أن ُه
ّ
ال يعد النظام الضريبي
العادل واقعيًا»

مع سوريا
ـ ـ ـ ـ إل ـغ ــاء ديـ ــون ال ــدول ــة ال ـتــي يحملها
البنك املركزي
ـ ـ إعادة جدولة الدين بالعملة األجنبية،
وانخفاض أسعار الفوائد
ـ ـ ـ ـ ـ ـ إعـ ـ ـ ـ ـ ــادة هـ ـيـ ـكـ ـل ــة مـ ــؤق ـ ـتـ ــة ل ـل ـن ـظ ــام
ال ـ ـضـ ــري ـ ـبـ ــي ،عـ ـب ــر إل ـ ـغ ـ ــاء الـ ـض ــرائ ــب
امل ـبــاشــرة (بــاسـتـثـنــاء تـلــك املـفــروضــة
ع ـلــى املـ ـص ــارف وال ـش ــرك ــات ال ـك ـبــرى)،
واالسـتـعــاضــة عنها بــزيــادة الضريبة
غـيــر امل ـب ــاش ــرة« ،ف ــي مــأزق ـنــا الـحــالــي،
يجب أن يكون الهدف زيادة اإليرادات.
فـ ـف ــي نـ ـظ ــام فـ ــاسـ ــد ،ال ُي ـ ـعـ ـ ّـد ال ـن ـظ ــام
الضريبي العادل واقعيًاُ .يمكن تعديل
الـنـظــام الـضــريـبــي بـعــد إعـ ــادة تنظيم
الدولة وتقليص حجمها».
املـ ـ ـ ـس ـ ـ ــودة ُمـ ــؤل ـ ـفـ ــة مـ ـ ــن  64ص ـف ـح ــة،
ف ـي ـه ــا إش ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ــى ض ـ ـ ـ ــرورة «إعـ ـ ـ ــادة
س ـعــر ال ـص ــرف ف ــي األس ـ ـ ــواق الــردي ـفــة
إل ــى س ـع ــره ال ــرس ـم ــي ،ج ــذب ال ــودائ ــع
بـ ــالـ ــدوالر م ــن ال ـح ـك ــوم ــات ال ـصــدي ـقــة

واملؤسسات الدولية ،وقـ ّـص الــواردات
لفترة  18شهرًا» .ويرى
غير الضرورية ّ
واضعو املسودة أنه لتحفيز االقتصاد
يجب «تحقيق شروط القطاع الخاص،
وخفض الفوائد على القروض ،وإعادة
هيكلة ق ــروض الـقـطــاع ال ـخ ــاص» .أمــا
بالنسبة إلى القطاع املصرفي ،فيجب
أن يـخـضــع «إلعـ ـ ــادة رس ـم ـلــة ،وإعـ ــادة
هـيـكـلــة ،خـفــض ال ـفــوائــد ،وإق ـف ــال عــدد
مــن ال ـف ــروع بـسـبــب انـتـشــار الـخــدمــات
املصرفية اإللكترونية ،وبالتالي إنهاء
خدمات عدد من املوظفني».
ُ
ت ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـدم الـ ـخـ ـط ــة ثـ ــاثـ ــة سـ ـيـ ـن ــاري ــوات
«ل ـت ـح ـط ـي ــم الـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــوذج االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي
الـ ـح ــال ــي» :االك ـت ـف ــاء ب ــرف ــع ال ـح ــواج ــز،
ّ
إدارة تقليدية لــأزمــة ،وتصفير كلي
( .)Total Resetال ـح ـم ــاس ــة واض ـح ــة
ل ـل ـس ـن ـيــاريــو األخـ ـي ــر ،ال ـ ــذي سـيـشـمــل
ُ
«اإلع ـ ــان عــن خـطــة ن ـهــوض تـشـبــه ما
ق ــد ُي ـقــدمــه ص ـن ــدوق ال ـن ـقــد ال ــدول ــي»،
ي ـت ــم ف ـي ـهــا ال ـت ـخ ـلــي ع ــن «الـ ــدفـ ــاع عــن

العملة املحلية ،التخلي عن مؤسسات
ال ــدول ــة ،االس ـت ـفــادة مــن أص ــول الــذهــب
والعقارات الرسمية ،مكافحة التهريب
والـ ـفـ ـس ــاد ،ووجـ ـ ــود ق ـض ــاء مـسـتـقــل».
وسـتـكــون نتيجتها الـنـهــائـيــة «ع ــودة
سعر صــرف الليرة مقابل الــدوالر إلى
س ـع ــره ال ــرس ـم ــي ،م ــع ت ــوس ـي ــع ن ـطــاق
تداوله من  1514ليرة إلــى  1750ليرة.
اسـتـعــادة املـصــارف نشاطها وجدولة
القروض املتعثرة .ارتفاع الفوائد على
اإلقـ ــراض وانـخـفــاضـهــا عـلــى الــودائــع.
وتـنـتـهــي س ـنــة  ،2020بـعـجــز  ٪2في
الناتج املحلي اإلجمالي».
ل ـ ــم يـ ـك ــن اق ـ ـت ـ ـصـ ــاد لـ ـبـ ـن ــان يـ ــومـ ــا إال
«ح ـ ـ ـ ّـرًا» ول ـي ـبــرال ـيــا ،ول ــو «ب ـت ـص ـ ّـرف»،
عـ ـل ــى الـ ـط ــريـ ـق ــة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة .س ـي ـطــر
ال ـ ـ ــرأسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــالـ ـ ـ ـي ـ ـ ــون ،ب ـ ـت ـ ـحـ ــال ـ ـف ـ ـهـ ــم م ــع
ـن ،ع ـل ــى م ـ ـقـ ــدرات ال ــدول ــة،
ال ـس ـي ــاس ـي ـ ُ
ف ـ ــارض ـ ــن الـ ــن ـ ـظـ ــم وال ـ ـق ـ ــوان ـ ــن ال ـت ــي
ُ
ت ـنــاس ـب ـهــم .إزاء ه ــذا ال ــواق ــع ،يـفــرض
ّ
املنطق أن الـحــالــة الـتــي وصلنا إليها
ليست إال نتيجة لهذه السياسات ،ما
يــوجــب ضـ ــرورة مـحــاسـبــة املـســؤولــن
عنها ،وتغييرها .فكيف ُيمكن للذين
تسببوا بها ،أن يتحلوا بهذا القدر من
وي ـقــدمــوا أنـفـسـهــم ً
«ال ـش ـجــاعــة»ُ ،
دواء
لدائهم ،ويطلبوا من الشعب التصديق
ّأن القطاع العام هو ّ
عدوه؟
«وجود حزب الله ّ
خسرنا»
ي ـك ــاد «اإلصـ ـ ــاح ال ـس ـي ــاس ــي» يـ ــوازي
الـ ـخـ ـصـ ـخـ ـص ــة أهـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة ،ف ـ ــي «خـ ـط ــة
ال ـ ـن ـ ـهـ ــوض» ال ـ ـتـ ــي وضـ ـعـ ـه ــا «ن ـ ـ ــادي
ال ـ ـقـ ــادة»ُ .يـ ـف ـ َـرد ف ــي ال ـخ ـطــة ج ــزء مهم
ل ـل ـحــديــث ع ــن ك ـيــف «وض ـع ـن ــا وج ــود
حـ ــزب الـ ـل ــه ،امل ـن ـظ ـمــة امل ـس ـل ـحــة وغ ـيــر
الشرعية ،بخالف مع الــدول الصديقة،
ّ
وأدى إل ـ ــى خ ـس ــارت ـن ــا دع ـ ــم الـخـلـيــج
والـغــرب على مستوى :االسـتـثـمــارات،
الـسـيــاحــة ،ال ـق ــروض» .وتــزعــم مسودة
ّ
الخطة أن «كل األحــزاب ،ومن ضمنهم
ّ
ح ــزب ال ـل ــه ،ي ـع ـتــرفــون ك ـيــف أن الـبـلــد
ُم ـس ـت ـه ــدف ب ـس ـب ـبــه (ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب)» .وق ــد
أح ـجــم «أص ــدق ــاء ّلـبـنــان ع ــن مـســاعــدة
البلد ،العتبارهم أنها ستكون مساعدة
ُمباشرة لحزب الله» .وأتت االنتفاضة
ال ـش ـع ـب ـيــة« ،ل ـي ـك ــون حـ ــزب الـ ـل ــه أك ـبــر
الخاسرين فيها» ،مع اعـتــراف الخطة
ّ
ب ــأن أع ــداء املـقــاومــة «قــد يستغلون ما
يحصل في الشارع لتنفيذ أجندتهم».
كــام واضـعــي الخطة ّعــن حــزب الله ال
ُي ـقــارن بـخـطــورة ال ـشــق االق ـت ـصــادي ـ ـ
ُ
السياسي الثاني في املسودة ،املتعلق
بــالــاج ـئــن ال ـس ــوري ــن .ي ـط ـلــب رج ــال
األع ـمــال الـتــوقــف عــن املـطــالـبــة بــإعــادة
ّ
الالجئني إلى بالدهم ،ألن ذلك مرتبط
ُ ّ
بالحل السياسي في سوريا ،وأن تركز
الحكومة على «طلب استضافة املزيد
م ــن الــاج ـئــن ف ــي م ـنــاطــق ُمخصصة
لهم ،مقابل حصولها على مساعدات
س ـخ ـيــة .ي ـجــب ت ـحــديــد هـ ــدف سـنــوي
بـقـيـمــة  1.5م ـل ـيــار دوالر ،تــوظــف في
ال ـق ـطــاعــات اإلن ـتــاج ـيــة ،م ــا ي ــؤدي إلــى
إضافة  2.5مليار دوالر ،على األقل ،إلى
إجمالي الناتج املحلي ( 4.5باملئة)».

يتجه بعض المصارف
إلى وقف العمل ببطاقات
االئتمان ،إال إذا قبل حامل
البطاقة بتسديد «أقساطها»
بالدوالر األميركي .هذه
البطاقات التي زادت من
ضغط الديون المخصصة
لالستهالك على األفراد
واألسر ،وساهمت في
تشجيع ثقافة االستهالك،
تريد المصارف استخدامها
لـ«جمع» المزيد من
الدوالرات
رضا صوايا
مــن مـنــا لــم يتحمل سـمــاجــة إعــانــات
امل ـص ــارف ح ــول بـطــاقــاتـهــا املـصــرفـ ّـيــة
وتباهيها بالكرم الزائد بعروضاتها
بمنح «نقاط» أو «أميال» إضافية كلما
استخدمنا بطاقات االئتمان .أساسًا،
ع ــدد ال ـب ـطــاقــات ال ـتــي ك ــان يـتـفـنــن كل
مصرف في إصدارها باتت تفرض على
الزبون دروسًا خصوصية الستيعاب
الفروقات بني بطاقة وأخرى ،ومميزات
كل منها وفوائدها ،علمًا أنها جميعها
صممت «لتتالئم واحتياجات كل زبون
وقدراته وإمكانياته» كما كانت تسوق
املـصــارف .إال أنــه يبدو أن البنوك هي
مــن باتت بحاجة لكل «مـيــل» لتتمكن
من مواصلة مشوارها والصمود قدر
املستطاع تجنبًا للوقوع في «النقطة».
تعد بطاقات االئتمان الدجاجة التي
ت ـب ـيــض ذه ـب ــا ل ـل ـم ـص ــارف ،إذ تحقق
مــن خاللها أربــاحــا صافية باملاليني،
نـظـرًا لــأكــاف العالية الـتــي يتكبدها
ح ــامـ ـل ــوه ــا عـ ـن ــد اسـ ـتـ ـخ ــدامـ ـه ــا (م ــن
عموالت على عمليات السحب النقدي
من الصراف اآللــي والتي تــراوح بني 3
و  5دوالرات ،والرسوم في حال التأخر
عن السداد والتي تــراوح بني  10و 20
دوالرًا في الشهر ،إضافة إلــى الفوائد
على السحب النقدي وعلى املشتريات
في نقاط البيع وثمن البطاقة السنوي
وغ ـ ـ ـيـ ـ ــرهـ ـ ــا .)...مـ ــن هـ ـن ــا كـ ـ ــان ت ـســابــق
املـصــارف على عــرض بطاقات ائتمان

ل ــزب ــائ ـن ـه ــا وه ـ ــو م ــا ت ـظ ـه ــره ال ــزي ــادة
الكبيرة فــي أعــدادهــا إذ نمت مــن 411
ألف بطاقة في حزيران  2011إلى نحو
 554ألفًا في حزيران من املاضي.

من بطاقة إلى سند
بـ ـ ـع ـ ــد ال ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــود عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـس ـ ـح ـ ــوب ـ ــات
والـ ـتـ ـح ــوي ــات ،بـ ــدأ ب ـع ــض املـ ـص ــارف
م ــؤخـ ـرًا اتـ ـخ ــاذ إجـ ـ ـ ــراءات ت ـه ــدف إلــى
تجميد أك ـبــر ق ــدر مـمـكــن مــن بـطــاقــات
االئـتـمــان ال ـصــادرة ب ــال ــدوالر .ففعليًا،
ل ــم ت ـل ـتــزم ك ــل املـ ـص ــارف بـطـلــب حــاكــم
مـصــرف لبنان ري ــاض ســامــة تغطية
ديون املقترضني بالليرة اللبنانية ولو
كانوا استدانوا بالدوالر ،وهو ما دفع
بعدد كبير من الزبائن إلى رفض سداد
ال ــدف ـع ــات ال ـش ـهــريــة امل ـتــوج ـبــة عليهم
على بطاقات االئتمان بــالــدوالر .وفي
املصارف
ظل هذا الواقع بادرت بعض
ً
منذ أيام باالتصال بزبائنها ،عارضة
ع ـل ـي ـهــم ص ـف ـقــة ق ــد ت ـب ــدو م ــرب ـح ــة فــي
ظــل شــح الـ ـ ــدوالرات فــي ال ـس ــوق .وفــي
التفاصيل فإن العرض باإلجمال يقوم
على التالي:

سيؤثر هذا اإلجراء
على القدرة الشرائية
للزبائن الذين يعتمدون
على بطاقات
االئتمان لتغطية
النقص في السيولة
ت ـح ــوي ــل ك ــام ــل امل ـب ـل ــغ امل ـت ــوج ــب عـلــى
الزبون إلى سندات بالليرة أو بالدوالر
عـلــى أس ــاس سـعــر ال ـص ــرف الــرسـمــي،
تدفع شهريًا وفــق مــدة زمنية محددة
ت ـص ــل ك ـح ــد أقـ ـص ــى إل ـ ــى  3سـ ـن ــوات،
وبفائدة ثابتة نسبتها  %15إذا كانت
السندات بالليرة اللبنانية و  %10إذا
كــانــت ب ــال ــدوالر ،وذل ــك مـقــابــل تجميد
العمل بالبطاقة نهائيًا .طبعًا تفاصيل
العروض قد تختلف من مصرف آلخر،
إال أنها متشابهة بــن املـصــارف التي
بـ ــدأت بـتـطـبـيـقـهــا (ح ـت ــى اآلن ال ي ــزال
اإلج ـ ـ ــراء ف ــي ب ــداي ـت ــه وع ـ ــدد امل ـص ــارف
(هيثم الموسوي)

التي تطبقه محدود) .وتشير مصادر
مصرفية إلى أن نسب الفائدة املذكورة
(وهــي نسب دقيقة معروضة مــن قبل
أحــد املـصــارف) أقــل بكثير من الفائدة
ع ـل ــى ب ـط ــاق ــة االئـ ـتـ ـم ــان وال ـ ـتـ ــي تـبـلــغ
ح ــوال ــى  ،%22وأق ــل م ــن ال ـفــائــدة على
الـقــرض الشخصي .أمــا فــي حــال رغب
الزبون في االحتفاظ ببطاقة االئتمان
بــالــدوالر فسيكون عليه التعهد بدفع
املبالغ املتوجبة بعملة البطاقة.

انعكاسات ّ
سلبية

قــد يتلقف الكثير مــن الــزبــائــن عرضًا
كهذا فــي ظــل عــدم قدرتهم على تأمني
دوالرات ،وتفضيلهم فــي ح ــال كانت
العملة الخضراء متوفرة بــن أيديهم
االحتفاظ بها على دفعها للمصارف.
إال أن هـ ـ ـ ــذا اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء قـ ـ ــد تـ ـ ـك ـ ــون لــه
انعكاسات خطيرة ،خاصة إذا ما بدأت
أعداد أكبر من املصارف باعتماده.
ي ـع ـت ـب ــر ال ـخ ـب ـي ــر االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي إي ـل ــي
يشوعي أن هذه الخطوة كما اإلجراءات
التي سبقتها تأتي لتؤكد املؤكد ،وهو
بأنه «ال توجد دوالرات لدى املصارف».
أســاســا يــرفــض يشوعي حتى تحليل
أثر مثل هكذا قرار وتبعاته« ،فالنتيجة
واضحة ومنتهية :فالنظام السياسي
واالق ـت ـصــادي الـقــائــم انـتـهــى .ال يوجد
اق ـت ـص ــاد .ن ـحــن ن ـع ـيــش أزم ـ ــة سـيــولــة
فــائ ـقــة ومـ ــا ن ـش ـهــده ل ـيــس إال نتيجة
لــأداء املجرم للطبقة السياسية بحق
الشعب اللبناني».
وفيما تحاول املصارف من خالل هذا
اإلجراء وما سبقه من Capital Control
غ ـيــر ق ــان ــون ــي ك ـســب ال ــوق ــت وتــأخ ـيــر
االنـهـيــار قــدر املستطاع ،فمن نتائجه
أن ــه س ـيــؤدي إل ــى لـجــم الكتلة النقدية
ً
ف ــي الـ ـس ــوق  -املـتـقـلـصــة أص ـ ــا بفعل
الضوابط املفروضة وتوقف القروض
 ما سينعكس حكمًا على االستهالكّ
املحلية مــا يعني
والطلب فــي الـســوق
مزيدًا من االنكماش االقتصادي.
أضف إلى ذلك أن من شأن هذا اإلجراء
ت ـح ــدي ـدًا ال ـتــأث ـيــر س ـل ـبــا ع ـلــى ال ـق ــدرة
ال ـشــرائ ـيــة لـلـكـثـيــر م ــن الــزبــائــن الــذيــن
ي ـع ـت ـم ــدون ع ـل ــى بـ ـط ــاق ــات االئ ـت ـم ــان
لـتـغـطـيــة الـنـقــص ف ــي الـسـيــولــة بحكم
ك ـثــرة امل ـصــاريــف .فـبـطــاقــات االئـتـمــان
ت ـعــد م ــن ق ـبــل ال ـشــري ـحــة األوسـ ـ ــع من
ح ــام ـل ـي ـه ــا ،ون ـ ـظ ـ ـرًا لـ ـغـ ـي ــاب ال ـث ـق ــاف ــة
املالية« ،راتـبــا» إضافيًا يعولون عليه
ويستخدمونه بشكل دوري على أنه
مبلغ مضمون فــي حــوزتـهــم ،ويبنون
ميزانياتهم على أساسه .كذلك فمن أهم
منافع بطاقات االئتمان أنها تستخدم
في حالة الطوارئ والحاجة املاسة إلى
السيولة ،وبالتالي فإن حرمان الزبائن
منها سيؤدي إلى تعريتهم ماديًا في
وجه أي أزمة مستقبلية قد تواجههم.
أحـ ـ ــد اإلن ـ ـع ـ ـكـ ــاسـ ــات الـ ـخـ ـطـ ـي ــرة ل ـه ــذا
اإلجراء تكمن أيضًا ،على ما يقول عدد
من الخبراء ومن ضمنهم يشوعي ،في
«عزل اللبنانيني عن العالم» .فبطاقات
االئتمان بالدوالر تستخدم لالستيراد
من قبل الشركات ولإلنفاق خالل السفر
إل ــى الـ ـخ ــارج وال ـت ـج ــارة اإللـكـتــرونـيــة
ول ــاشـ ـت ــراك ف ــي ب ـع ــض الـ ـخ ــدم ــات ك ـ
 Netflixوفي مجالت وصحف ومواقع
ّ
عاملية ،وكذلك في مجال التسويق على
مواقع التواصل االجتماعي وغيرها،
وبــالـتــالــي «وض نـقــل اللبنانيني إلــى
«عــالــم الـصـيــرفــة الــرقـمـيــة» كـمــا كانت
ّ
تدعي املصارف ،فإنها تعيدهم عقودًا
إلى الوراء.
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لبنان

لبنان
ُ
ّ
على الغالف قبل  4أسابيع تقريبًا ،ضم إلى ملف دعوى
«المخالفات الطبية في مستشفى بيروت الحكومي
في قسمي الصيدلة والعالج السرطاني» تقرير جديد

ّ
أعده أطباء متخصصون ،بتكليف من قاضي التحقيق
في بيروت جورج رزق .ميزة التقرير أنه لم يكتف بسرد
«مخالفات» رئيسة قسم الصيدلة ،منى البعلبكي،

ً
بل ذهب أبعد من ذلك ،محمال «كل ذي جرم» حصته
من المسؤولية عن «جريمة» إعطاء مرضى السرطان
أدوية منتهية الصالحية .هكذا ،خرجت المسؤولية من

ّ
منى البعلبكي «وحدة منن»!
ّ
فضيحة أدوية السرطان المزورة في «بيروت الحكومي»

راجانا حمية
ف ــي  16ك ــان ــون ال ـثــانــي امل ـق ـبــل ،يعقد
قــاضــي التحقيق فــي ب ـيــروت ،جــورج
رزق ،ج ـ ـل ـ ـسـ ــة جـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة فـ ـ ـ ــي م ـل ــف
«املـخــالـفــات الطبية واآلداب الطبية
في مستشفى بيروت الحكومي» .مع
هذا التاريخ الجديد ،يدخل هذا امللف
املقترن بــاســم رئيسة قسم الصيدلة
فــي املستشفى منى البعلبكي ،عامًا
جديدًا في «عهدة» القضاء.
عام آخر ،ال يبدو أنه األخير ،يضاف
ـوات أخـ ـ ــرى م ــن عـمــر
إلـ ــى ع ـش ــر س ـ ـنـ ـ ُ ٍ
ال ـق ـض ـي ــة ال ـ ـتـ ــي فـ ـتـ ـح ــت فـ ــي آب مــن
الـعــام  ،2009لــدى التفتيش املــركــزي.
يومها ،صــدر عــن التفتيش تقريران
( ،)2014 ،2009كانت خالصتهما أن
البعلبكي ومن عاونها وغض الطرف
عنها مــدانــون بـجــرم حــرمــان مرضى
الــداء الخبيث من فــرص النجاة .بعد
هذين التقريرين ،جاء تقرير ثالث عن
الهيئة العليا للتأديب ( )2017الذي
ك ــان خ ــاص ــة «ح ـك ــم» ج ــدي ــدة كــانــت
كافية إلثـبــات الـجــرم ذات ــه« :التسبب
ب ـ ــامل ـ ــوت» .وقـ ـض ــى ي ــوم ـه ــا بـ ــ«ع ــزل»
البعلبكي بسبب «التصرف باألدوية
املقدمة من وزارة الصحة ملصلحتها
ال ـش ـخ ـص ـي ــة واسـ ـتـ ـب ــدالـ ـه ــا ب ــأدوي ــة
أخــرى غير ّ
فعالة وفــاســدة ومنتهية
ال ـصــاح ـيــة ،وإع ـطــائ ـهــا ل ـع ــدد كبير
م ــن امل ــرض ــى امل ـص ــاب ــن بــال ـســرطــان،
ومعظمهم مــن النساء واألط ـفــال ،من
دون علمهم ومـعــرفـتـهــم ،مــا حرمهم
فرص الشفاء ،وربما ّ
سبب وفاتهم».
مـ ــع ذلـ ـ ـ ــك ،لـ ــم ت ـ ـحـ ـ ّـرك الـ ـنـ ـت ــائ ــج تـلــك
القضاء ،برغم إحالة امللف إلى النيابة
الـعــامــة التمييزية مـنــذ ال ـعــام .2009
وبقي جــرم البعلبكي جرمًا إداري ــا ال
جزائيًا .وحدها ،من دون «الضالعني»
معها .لكن ،ذلك ،لم يعفها من الحرية،
إذ بعد قرار العزل وتجريدها من إذن
مزاولة املهنة ،هربت البعلبكي ،التي
ـوات ( 2005ـ )2009
عملت ألرب ــع س ـنـ ٍ
فــي «ب ـيــروت الـحـكــومــي» ،إل ــى خــارج
البالد ،فيما جريمتها التي ارتكبتها
ال تــزال «رهــن التحقيق» .ال ّموقوفني
على ذمة التحقيق وال من يوقفون.
ال ـ ـيـ ــوم ،م ــع ت ـح ــدي ــد ج ـل ـســة ج ــدي ــدة،
ي ـن ـضــم ت ـقــريــر آخـ ــر إلـ ــى املـ ـل ــف .هــذه
املــرة ،التقرير صادر عن لجنة علمية
كلفها رزق تحديد املسؤوليات ومدى
م ـخ ــال ـف ــة «املـ ــرت ـ ـك ـ ـبـ ــن» ل ـل ـن ـصــوص
القانونية واآلداب الطبية .وقد ضمت
الـلـجـنــة ال ـتــي رأس ـه ــا نـقـيــب األط ـبــاء
ً
ش ــرف أب ــو ش ــرف ،ك ــا مــن الــدك ـتــورة
مـ ـ ـ ــاري خـ ـ ـ ــوري (ن ـق ـي ـب ــة ال ـص ـي ــادل ــة
سابقًا) والدكتور زياد نصور (نقيب
الصيادلة سابقًا) والــدكـتــور ميشال
سعاده (اختصاصي في أمراض الدم
واألم ـ ـ ــراض ال ـســرطــان ـيــة) والــدك ـت ــور
ريـ ـ ـ ــاض ع ـ ــاك ـ ــوم (اخ ـ ـت ـ ـصـ ــاصـ ــي فــي
أمــراض الــدم واألم ــراض السرطانية)
والدكتور ربيع سعيد (اختصاصي
في أمراض الدم واألورام السرطانية).
ل ــم ي ـخــرج ه ــذا ال ـت ـقــريــر ،الـ ــذي أودع
امللف قبل أربـعــة أســابـيــع ،عــن سياق
ال ـ ـخـ ــاصـ ــات الـ ـس ــابـ ـق ــة ال ـ ـتـ ــي ت ــدي ــن
البعلبكي وغيرها .لكنه ،كــان إثباتًا
إضافيًا على «املخالفات» الحاصلة،
كما يسميها التقرير ،والـتــي خرقت
ـح وصـ ــريـ ــح مـ ــا تـنــص
ب ـش ـك ـ ٍـل واضـ ـ ـ ـ ٍ

ع ـل ـي ــه ال ـ ـقـ ــوانـ ــن واآلداب ال ـط ـب ـي ــة.
فـقــد وض ــع الـبـعـلـبـكــي وغ ـيــرهــا أم ــام
مسؤولية مـبــاشــرة عــن الـضــرر الــذي
لـحــق بــاملــرضــى وباملستشفى الـعــام.
وأشار في متنه إلى التصرفات «التي
ت ــدل عـلــى س ــوء أم ــان ــة» وال ــى «غـيــاب
ال ـس ـج ــات وب ــروت ــوك ــوالت تحضير
األدوية ما يدل على سوء نية وإهمال
ناهيك عــن الخطر ال ــذي يتعرض له
املريض».
أما الالفت فيه فهو تعرية الضالعني
ّ
وسهل
مع ّالبعلبكي ،وكل ّ«من تواطأ
وغ ــض ال ـطــرف ونــفــذ واس ـت ـف ــاد» .إذ
ّ
سماهم بأسمائهم ،وكــان لكل منهم
«درجته» في الجرم.
هكذاّ ،
حمل التقرير ،بالدرجة األولى،
ال ـب ـع ـل ـب ـك ــي مـ ـس ــؤولـ ـي ــة «اإلض ـ ـ ـ ـ ــرار

بـســامــة امل ــرض ــى وت ــزوي ــر الـفــواتـيــر
والـســرقــة واسـتـعـمــال أدوي ــة منتهية
الصالحية لفترات طويلة عن سابق
تصميم وت ـصــور» .كما كــان لطبيب
األورام ال ـســرطــان ـيــة ر .ج .ج ــزء من
امل ـس ــؤول ـي ــة ي ـضــاهــي م ــا مـســؤولـيــة

ّ
وزع تقرير اللجنة مسؤولية
الفضيحة على كثيرين من المدير
العام إلى أمين المستودع
ال ـب ـع ـل ـب ـكــي ،إذ أنـ ــه «اس ـت ـف ــاد مــاديــا
وأض ـ ـ ّـر ب ـســامــة امل ــرض ــى واسـتـعـ ّمــل
أدوي ـ ــة مـنـتـهـيــة ال ـصــاح ـيــة وضــخــم
ال ــوص ـف ــة ال ـط ـب ـيــة ل ـف ـت ــرات طــوي ـلــة».

وإلـ ـيـ ـهـ ـم ــا ،ك ــان ــت املـ ـس ــؤولـ ـي ــة ال ـتــي
ّ
حملها التقرير لرئيس مجلس االدارة
وم ــوظ ـف ــي ال ـص ـيــدل ـيــة وامل ـس ــؤول ــن
فــي املستودع واملـســؤولــن عــن امانة
الـصـنــدوق وامل ـســؤولــن عــن برنامج
الـكــومـبـيــوتــر وال ــرؤس ــاء املـبــاشــريــن
وغـيــر املباشرين «سـبــب عــدم إخبار
املسؤولني عنها وتركها تعمل على
هواها والسكوت عن أخطائها وعدم
أم ــان ـت ـه ــا» ب ـع ــدم ــا «لـ ــزمـ ــوا الـصـمــت
حيال األخطاء اليومية».
ّ
هـ ـك ــذا ،وزع ال ـت ـقــريــر امل ـس ــؤول ـي ــات،
وع ـم ــل ع ـلــى إعـ ـط ــاء «كـ ــل ذي ج ــرم»
حصته مــن املـســؤولـيــة ،مستعرضًا
ع ـي ـنــة م ــن «الـ ـش ــوائ ــب» ال ـت ــي كــانــت
س ـ ــائ ـ ــدة ف ـ ـتـ ــرة «حـ ـ ـك ـ ــم» ال ـب ـع ـل ـب ـكــي
ف ــي صـيــدلـيــة املـسـتـشـفــى ب ــن 2006

و ،2009ومنها:
 ت ـش ــري ــك أدوي ـ ـ ــة ل ـل ـمــرضــى ب ـهــدفاإلسـ ـتـ ـف ــادة ال ـش ـخ ـص ـيــة ،م ــن خ ــال
تـ ـقـ ـسـ ـي ــم إبـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدواء مل ــريـ ـض ــن،
وحرمانهما من الجرعات املطلوبة.
 ب ـيــع وإخـ ـف ــاء أدوي ـ ــة مـجــانـيــة هيً
أصال للمستشفى.
 منح أدوية من صيدلية املستشفى. تخزين أدوية في بيت البعلبكي. ب ـيــع ن ـق ــدي ف ــي ال ـص ـيــدل ـيــة خ ــارجصـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدوق امل ـ ـس ـ ـت ـ ـش ـ ـفـ ــى ،م ـ ـ ــع ع ـ ــدم
تعويض الكمية املباعة أو تعويضها
بعينات مجانية أو أدوية جينيريك.
 عــدم وج ــود سجل لعمليات البيعواإلستعارة.
ـ ش ـ ـ ـ ــراء أدويـ ـ ـ ـ ــة «»cytochristine
الــرخـيـصــة الـثـمــن ،غـيــر املسجلة في

وزارة الصحة وغير ّ
املقيمة من لجنة
الـصـيــدلـيــة وال ـع ــاج ف ــي املستشفى
وم ــن دون ع ـلــم األطـ ـب ــاء املـعــالـجــن،
وإدخالها إلى النظام املحاسبي على
أنـهــا أدوي ــة « »vincristineالباهظة
الثمن.
 ب ـي ــع واسـ ـتـ ـخ ــدام أدوي ـ ـ ــة مـنـتـهـيــةالـصــاحـيــة بـعــد إج ــراء تـعــديــل على
تاريخ انتهاء صالحيتها.
 قبض مبالغ من صندوق املستشفىبدل شراء أدوية من دون شرائها.
 إخ ــراج دواء مــن الصيدلية أواخــرالعام  2008بقيمة  45مليون ليرة من
دون تبرير.
ف ــي ال ـت ـق ــري ــر الـ ـ ــذي أع ــدت ــه ال ـل ـج ـنــة،
تخطت البعلبكي في «صالحياتها»
(ال ــواسـ ـع ــة ب ـح ـكــم رئ ــاس ـت ـه ــا لـقـســم

الصيدلة) حدود الربح ،لتطال حياة
امل ـ ــرض ـ ــى .فـ ـه ــي مـ ــن يـ ـق ــرر «مـ ـ ــا هــي
األدوية التي ستدخلها إلى صيدلية
املستشفى ،مــن دون أن يـكــون هناك
سـ ـج ــل رس ـ ـ ـمـ ـ ــي» .وعـ ـن ــدم ــا ي ـتــوفــى
شـ ـخ ــص م ـ ــا ،كـ ــانـ ــت ت ـن ـق ــل أدوي ـ ـتـ ــه
املتبقية إلى «حساب خاص وهمي»
للمستشفى وتفوترها الحقًا ملريض
آخر ،أي أن الــدواء نفسه يوضع على
فـ ــاتـ ــورة امل ـت ــوف ــي ف ــي املـ ـ ــرة األولـ ـ ــى،
وعلى مريض آخــر! كما كانت تطلب
أدوي ــة مــن وزارة الصحة مــن دون أن
تـسـجـلـهــا ،وج ـل ـهــا ل ـع ــاج األمـ ــراض
الـ ـس ــرط ــانـ ـي ــة« ،وتـ ـبـ ـيـ ـعـ ـه ــا» الحـ ـق ــا.
ووص ـ ـ ــل بـ ـه ــا األم ـ ـ ــر حـ ــد «تـ ـش ــري ــك»
مريضني بدواء واحد مع فوترة عبوة
على كــل مــريــض .ولفتت اللجنة إلى
(هيثم الموسوي)
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حدود البعلبكي ،لتطال من تواطأ ّ
وسهل وساعد ونفذ
ً
واستفاد ،من المدير العام نزوال إلى أمين المستودع ،وما
بينهما من «زمالء ومعارف»

من  1كانون الثاني 2008
ولغاية  7نيسان 2009
( 15شهرًا) وبوجود منى
البعلبكي ،كان اجمالي
المدخول في الصيدلية
 131مليونًا و 369ألفًا
و 548ليرة .بعد ابعادها،
وخالل  8أشهر فقط في
العام  ،2009بلغ إجمالي
المدخول  305ماليين
و 924ألفًا و 967ليرة.
¶¶ ¶
تذكر الصيدالنية م .م.
بأنها أعطت المريضة ر.
س 440 .ملغ من دواء
 herceptinبأمر من
البعلبكي فيما كان
يفترض أن تأخذ 530
ملغ« ،وطلبت مني
تسجيل الكمية كاملة
على حساب المريضة».
¶¶ ¶
يذكر التقرير أنه في
إحدى المرات أرسل وكيل
إحدى شركات األدوية
 150علبة مجانية من
دواء ،mg 20 nexium
سحبتها البعلبكي
وحفظتها في خزانة
في مكتبها بحجة أن
الشركة ستستردها ألنها
أرسلتها عن طريق الخطأ
فيما كان يفترض أن
تكون الكمية  30علبة
مجانية فقط.
¶¶ ¶
سحب المدير العام
للمستشفى و .و.
كمية كبيرة من
األدوية المقدمة مجانًا
للمستشفى من قبل
وزارة الصحة وسلمها
إلى جمعية «أجيالنا»
(تديرها زوجته) ،وطلب
من الصيدلي المسؤول
عدم تسجيلها في
سجالت الصيدلية.

خـطــورة هــذا األم ــر ،خصوصًا أنــه لم
يكن معلومًا «ما إذا كان التشريك تم
في الوقت نفسه أو في أوقات مختلفة
أيام مختلفة ،وهو أمر غير علمي
أو ٍ
وغير صحي» .أما ما يبقى من أدوية
«ال ـت ـش ــري ــك» ،ف ـكــانــت إمـ ــا تـبـيـعــه أو
ّ
ّ
يتعرض
تصحح بــه «املـخــزون الــذي
ّ
للنقص» بسبب تصرفها باألدوية.
لــم تـتــوقــف «صــاح ـيــات» البعلبكي
ع ـنــد ه ــذا ال ـح ــد ،فـتـهـمـتـهــا األس ــاس
«حرمان مرضى السرطان من فرصة
الـ ـشـ ـف ــاء» ع ـب ــر اسـ ـتـ ـب ــدال أدوي ـت ـه ــم
األصلية بــأدويــة جينيريك ،من دون
إع ـ ــام األط ـ ـبـ ــاء ،وت ـس ـع ـيــرهــا بسعر
الدواء األصلي .هكذا ،كانت تستبدل
دواء « »VINCRISTINEال ـب ــاه ــظ
الثمن لعالج بعض أن ــواع السرطان
«»CYTOCHRISTINE
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدواء
الــرخ ـيــص وغ ـيــر امل ـسـ ّـجــل ف ــي وزارة
ال ـص ـح ــة .وهـ ـ ــذا م ــا ي ـخ ــال ــف ق ــان ــون
مـمــارســة املـهـنــة إذ ال يـجــوز اللجوء
إل ـ ــى الـ ـب ــدل «إال إذا وافـ ـ ــق الـطـبـيــب
امل ـع ــال ــج واملـ ــريـ ــض» .ك ـمــا «ي ـج ــب أن
ي ـع ــرض ع ـلــى ل ـج ـنــة ف ــي املـسـتـشـفــى
تضم الصيدلي املسؤول واالطـبــاء»،
وهو ما لم يحصل أبـدًا .وبحسب ع.
ي ،.أحد الصيادلة في قسم املخازن،
كانت البعلبكي «تشتري هذا الدواء
بـسـبــب رخ ـصــه لبيعه بـسـعـ ٍـر أعـلــى،
ولـ ـي ــس ب ـس ـبــب ع ـ ــدم وجـ ـ ــود الـ ـ ــدواء
األصلي» .كما أنها «اشترت في إحدى
املـ ـ ــرات ك ـم ـيــة م ــن الـسـيـتــوكــريـسـتــن
م ــن ش ــرك ــة ي ــون ـي ـف ــارم ت ـف ــوق حــاجــة
امل ـس ـت ـش ـف ــى» .ث ــم «ق ــام ــت بـعـمـلـيــات
ت ـغ ـي ـي ــر األس ـ ـ ـعـ ـ ــار وش ـ ـطـ ــب أسـ ـم ــاء
األدوية وتبديلها على الكومبيوتر».
وه ـ ــي ل ـ ــم تـ ـت ــوق ــف ع ـ ــن اإلس ـت ـع ــان ــة
ب ــدواء « ،»CYTOCHRISTINEبرغم
كـتــب وص ـلــت إل ــى املـسـتـشـفــى تشير
الـ ـ ــى ع ـ ـ ـ ــوارض ج ــان ـب ـي ــة تـ ـص ــل ح ـ ّـد
الـتـسـبــب بــالـشـلــل .وف ــي ه ــذا اإلط ــار،
لفت الطبيب حسن خليفة في تقرير
قــدمــه إل ــى أن «الـ ـ ــدواء آذى أك ـثــر من
مريض وأن  5أطفال واجهوا عوارض
جــانـبـيــة وأح ــده ــم أص ـيــب بــالـشـلــل».
والفضيحة األكبر ،بحسب ما أشارت
الصيدالنية ز .ع .أثناء استجوابها،
أن ــه «ب ـعــدمــا تـسـبــب الـ ـ ــدواء بالشلل
لبعض األطفال أوقفت استعماله لهم
لكنها أكملت إعطاءه للكبار».

متاجرة باألدوية
طوال فترة «خدمتها» في املستشفى،
كـ ــانـ ــت ال ـب ـع ـل ـب ـك ــي «تـ ـبـ ـي ــع امل ــرض ــى
املـقـيـمــن وغ ـيــر املـقـيـمــن واملــوظ ـفــن
واملـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارف أدويـ ـ ـ ـ ــة تـ ـق ــدمـ ـه ــا وزارة
الصحة وغيرها ،وفي غالب األحيان
خارج النظام اآللي ومن دون أن قبض
ثـمـنـهــا عـلــى ال ـص ـنــاديــق املـخـتـصــة».
أم ــا قـيـمــة امل ـب ـي ـعــات ،ف ـكــانــت تــوضــع
«إمـ ـ ــا نـ ـقـ ـدًا ل ـ ــدى ال ـص ـي ــدل ــي الـتـقـنــي
ن .د .ري ـث ـم ــا ت ـت ـس ـل ـم ـهــا الـبـعـلـبـكــي
أو مـ ــن خ ـ ــال إي ــداعـ ـه ــا فـ ــي ح ـســاب
ً
خــاص مستقل أنشئ تسهيال للبيع
واإلعـ ـ ـ ــارة» ،وه ــو م ــا ي ـخــالــف قــانــون
مزاولة املهنة الذي يمنع «صيدليات
املستشفيات مــن البيع إال للمرضى
أثـنــاء عالجهم فــي املستشفى فقط».
وعـ ـن ــدم ــا ك ـ ــان أح ـ ــد املـ ــرضـ ــى يـطـلــب
فـ ــاتـ ـ ّـورة ب ـ ــال ـ ــدواء ،ك ــان ــت الـبـعـلـبـكــي
ت ـحــضــر « »Out cash voucherعبر
جهاز الكومبيوتر يعطى للمريض،
ُ
ويلغى فــورًا عــن النظام وال يبقى له
أثر في النظام املحاسبي .وكان ينتج
ع ــن هـ ــذا ال ـت ــاع ــب ن ـقــص ال ـ ـ ــدواء في
رفوف الصيدلية ،عملت على تغطيته
«باألدوية املجانية وأدوية التشريك».

«إعارة» ...وأدوية فاسدة
ب ــاإلع ــارة ،كــانــت البعلبكي «تستر»
عملها .صحيح أن استعارة األدويــة

في املستشفيات عامة ليست ممنوعة
في بعض الحاالت ،إال أن ذلك ال يكون
إال بتوافر شــرطــن :أولهما تسجيل
الدواء املستعار وتوثيقه في سجالت
خــاصــة وثــانـيـهـمــا أن ي ـكــون ملرضى
امل ـس ـت ـش ـف ــى فـ ـق ــط .إال أن ـ ـ ــه ،بـحـســب
اعترافات البعلبكي ،فقد كانت تعير
األدوية من صيدلية املستشفى العام
ملن يطلب من «معارفها» ،ومنهم على
سبيل املثال املدير العام للمستشفى
و .و« .ال ــذي استعار عــدة أدوي ــة ولم
يـ ـ ّ
ـردهـ ــا» ،وع .خ .أح ــد املـسـتـشــاريــن
ال ـســاب ـقــن ف ــي وزارة ال ـص ـحــة ال ــذي
«اسـتـعــار دواء بستة مــايــن لـيــرة»،
وأمني املستودع ع .ح .ومساعد املدير
العام ب .م .وكذلك ح .م.
«الـ ـ ــدكـ ـ ــانـ ـ ــة» ال ـ ـتـ ــي كـ ــانـ ــت ت ــدي ــره ــا
ال ـب ـع ـل ـب ـك ــي وتـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـدر ع ـل ـي ـه ــا أربـ ــاحـ ــا
عـلــى ح ـســاب صـحــة امل ــرض ــى ،كــانــت
مـحـمـيــة م ــن ال ـك ــل .وال ــدل ـي ــل؟ قــائـمــة
«امل ـس ـت ـع ـيــريــن» ال ــدائ ـم ــن ل ــأدوي ــة،
وم ـن ـه ــم م ــوظ ـف ــون ومـ ـس ــؤول ــون فــي
املـ ـسـ ـتـ ـشـ ـف ــى ،وآخـ ـ ـ ـ ـ ــرون م ـ ــن وزارة
ال ـ ـص ـ ـحـ ــة ،إض ـ ــاف ـ ــة ال ـ ـ ــى ق ــائـ ـم ــة مــن
«االصدقاء».
أدوية كثيرة استخدمتها البعلبكي،
خ ـ ـ ـ ـ ــارج صـ ــاح ـ ـي ـ ـت ـ ـهـ ــا ،لـ ـلـ ـم ــرض ــى،
م ـ ــن دون ع ـل ـم ـه ــم أو عـ ـل ــم ال ـط ــاق ــم
الـطـبــي .فـهــي أع ـطــت أدويـ ــة منتهية
الصالحية أو فــاســدة ،أو في أحسن
األحوال بتواريخ مغايرة لتواريخها
الـحـقـيـقـيــة .وم ــن ه ــذه األدوي ـ ــة الـتــي
استخدمتها لفترة من الزمنavastin :
و dexamethasonو ondansetronو
 tamifluو tarividو .biosetronكما
كــانــت تـعـمــل ع ـلــى تـغـيـيــر صــاحـيــة
ب ـ ـعـ ــض األدويـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وبـ ـ ـع ـ ــض أس ـ ـمـ ــاء
األدوي ـ ـ ـ ـ ــة واسـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــدال دواء أص ـل ــي
بآخر جينيريك ،وعاونتها في ذلك
ال ـص ـيــدالن ـيــة م .ح .ك ـمــا أن ـهــا كــانــت
تـبـيــع أدوي ـ ــة م ـم ـهــورة بـخـتــم وزارة
ال ـص ـحــة ال ــى صـيــدلـيـتــن خــاصـتــن
تعاودان بيعها ملرضى السرطان في
املستشفى!
لــم تكن البعلبكي وحــدهــا املسؤولة
عـ ـ ـم ـ ــا ك ـ ـ ـ ــان ي ـ ـ ـحـ ـ ــدث ف ـ ـ ــي «ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت
الحكومي» .فيما كانت تخالف قانون
مــزاولــة مهنة الصيدلة ،كــان غيرها
يخرق قانون اآلداب الطبية ،ومنهم
الـطـبـيــب ر .ج .ول ـه ــذا األخ ـي ــر قصة
ُ
تستحق أن ّ تـ ــروى مــع املــري ـضــة ف.
ب .التي شخص طبيب األشعة و .ع.
في مستشفى دار األمل الجامعي في
بعلبك عام  2007إصابتها بسرطان
الـثــدي .لجأت املريضة إلــى «بيروت
ال ـح ـك ــوم ــي» ل ـل ـت ــأك ــد مـ ــن االصـ ــابـ ــة.
وب ـح ـس ــب ت ـق ــري ــر ال ــدكـ ـت ــورة س ـهــام
ف ـل ـي ـفــل ،ط ـب ـي ـبــة األنـ ـسـ ـج ــة« ،جـ ــاءت
النتيجة ان ال وجود ملرض السرطان
في الثدي» .وقد أبلغت فليفل خطيًا
الــدك ـتــور ر .ج .ورئ ـيــس ال ــدائ ــرة في
امل ـس ـت ـش ـفــى ال ــدك ـت ــور غ .ن .ب ــأن ــه ال
وج ــود للسرطان فــي النسيج .لكن،
رغم ذلك« ،خضعت املريضة للعالج
ال ـك ـي ـم ـي ــائ ــي بـ ـن ــاء ع ـل ــى تـشـخـيــص
طـبـيــب مـسـتـشـفــى دار األم ـ ــل ،ب ـقــرار
مــن الــدك ـتــور ر .ج .فــي وق ــت لــم يكن
هـنــاك رأي حــاســم بــوجــود ســرطــان،
ما يضعها في دائــرة الخطر» ،إذ أن
«عالج األدويــة الكيميائية في غياب
املــرض يسبب الحقًا أمراضًا خبيثة
ويــؤثــر على مناعة اإلنـســان ويــؤدي
ال ــى املـ ــوت»! فـهــل ك ــان الـطـبـيــب على
دراية بما فعل؟ وهل فعله عن سابق
تـصـمـيــم؟ اإلج ــاب ــة ق ــد ت ـكــون ف ــي ما
روتــه للجنة املمرضة في املستشفى
ّ
ت .ح .لدى استجوابها .إذ أكدت أنها
«ع ـل ــى مـ ــدى ش ـه ــري ــن ،اسـتـحـصـلــت
بـنــاء عـلــى طـلــب الــدكـتــور ر .ج .على
دواء  AMP 2 HERCEPTINEباسم
خالتها التي لم تكن بحاجة إليه»!
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رياضة

رياضة

ّ
ّ
األنصار يجدد «الحرب الباردة» مع االتحاد
الكرة اللبنانية

هل هي المواجهة المفتوحة أم حماية
المصلحة الخاصة؟ ّهذا هو السؤال الذي
ُيطرح اليوم في ظل لعب األنصار ّدور رأس
الحربة في مواجهة مقترحات االتحاد
اللبناني لكرة القدم الرامية إلى استكمال
بطولة الدوري .األكيد أن هناك ما يمكن
الكالم عنه في اإلجابة عن السؤال
المذكور سلفًا ،لكن يبدو أن الوضع
ّ
في حال لم ِتسر األمور
سيتطور أكثر ّ
بالشكل الذي يتمناه األنصاريون
شربل ّ
كريم
ُ
لـ ـط ــامل ــا اعـ ــت ـ ـبـ ــر األن ـ ـ ـصـ ـ ــار «ال ـط ـف ــل
ّ
امل ــدل ــل» ل ــدى ات ـح ــاد ال ـكــرة فــي نظر
ّ
كــل منافسيه .هــذا كــان فــي املــاضــي
البعيد ،لكن مع الدخول في األلفية
ّ
الـجــديــدة وتـغـ ّـيــر الـهــويــة االتـحــاديــة
وتـبـ ّـدل طريقة التعاطي مع األندية
وج ــد األن ـص ــار نـفـســه «مـضـطـهـدًا»،
ب ـ ـح ـ ـسـ ــب م ـ ـ ــا اع ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــدت اإلدارات
املتعاقبة على النادي األكثر إحرازًا
لأللقاب في لبنان.
ّ ً
بــن مــن يعتبر األن ـصــار مـمــثــا في
ّ
االتحاد ،ومن يعتبره «كرة يتالعب
بها أصحاب القرار» ،وصلت األمور
إل ـ ـ ــى ذروت ـ ـ ـهـ ـ ــا ف ـ ــي عـ ـه ــد ال ــرئـ ـي ــس
ّ
نـبـيــل ب ــدر ،حـيــث ب ــدا وكـ ــأن «حــربــا

ّ
يريد األنصار إحراج االتحاد
للحصول على الضوء األخضر
لمقترحات تحمي مصلحته
ّ
ـرب علنية
بـ ـ ــاردة» ت ـح ــول ــت إل ــى حـ ـ ٍ
اشـ ـتـ ـعـ ـل ــت ب ـ ــن الـ ـ ـط ـ ــرف ـ ــن ،ف ـص ــرخ
األنصار مطالبًا بما اعتبره حقوقه
مستخدمًا كـ ّـل الـطــرق املـتــاحــةّ ،
ورد
ّ
االتحاد بما اعتبره تطبيقًا للقانون
بـ ـت ــوجـ ـيـ ـه ــه اإلنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذارات وبـ ـ ــإقـ ـ ــرار
العقوبات بحق النادي األخضر.
ّ
شهدته
م ــد وج ــزر ب ــأوج ــهٍ مختلفة َ
جـ ـ ــوالت «امل ـ ـ ـعـ ـ ــارك» بـ ــن الـ ـط ــرف ــن،
ف ـكــانــت ال ـ ـشـ ــرارات األول ـ ــى مــرتـبـطــة
اعترض األنصار ّ
مرات عديدة على التحكيم (عدنان الحاج علي)

(عدنان الحاج علي)

بــاع ـ ّتــراض األن ـص ــار عـلــى التحكيم
وشــنــه هـجـمــات مــوسـمـيــة عـلـيــه ،ثم
ّ
تالها اتهامات لالتحاد بالتقصير
ً
وبـســوء اإلدارة ،وص ــوال إلــى إعــان
ب ــدر ب ــوض ــوح ت ــام بــأنــه سـيـخــوض
ّ
مـعــركــة ض ـ ّـد االت ـح ــادي ــن الـحــالـيــن
ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات امل ـق ـب ـلــة .احـتــدمــت
األم ــور ووصـلــت إلــى التظاهر أمــام
ّ
مبنى االتـحــاد الــذي أوقــف بــدر ّملدة
ش ـهــريــن ،وه ــو الـ ــذي ك ــان ق ــد تـلــقــى
عددًا من اإلنذارات في مواسم خلت.
ال ـ ـيـ ــوم فـ ـص ــل جـ ــديـ ــد مـ ــن م ـس ـل ـســل
امل ـطــالــب واالقـ ـت ــراح ــات األن ـصــاريــة
ّ
يسقط عـلــى االت ـح ــاد ال ــذي بــا شك
ّ
يفضل السير بمقترحاته ،وتحديدًا
ّ
فــي هــذه املــرحـلــة ،بما خــص مسألة
استنئاف الدوري.
أكثر من كتاب يحمل شعار النادي

ال ـب ـيــروتــي وم ـ ّ
ـذي ــل بـتــوقـيــع رئـيـســه
وأمـ ـ ــن الـ ـس ــر عـ ـب ــاس حـ ـس ــن ،رب ـمــا
ّ
أبرزها تلك التي طرح فيها االتحاد
ّ
انصب
الشكل املقبل للبطولة ،حيث
َ
الـ ـت ــركـ ـي ــز عـ ـل ــى مـ ـس ــأل ــت ــن :األولـ ـ ــى
استكمال الدوري وفق مربع ذهبي،
والثانية ترتبط بطلبه عدم اعتماد
هبوط ّ
ناد في نهاية املوسم.
أي ٍ
الـ ـنـ ـقـ ـط ــة األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة أث ـ ـ ـ ـ ــارت ع ــام ــة
ّ
هام
استفهام
وفتحت الباب على ات ٍ
ل ــأن ـص ــار ب ــأن ــه ُيـ ـب ــرم ات ـف ــاق ــات مــن
ت ـحــت ال ـط ــاول ــة ل ـح ـمــايــة مـصــالـحــه
بالتنسيق مع األندية األصغر منه،
لناحية الــوقــوف معها فــي مطلبها
في الجمعية العمومية غير العادية
امل ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـررة ف ـ ــي  27ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،م ـق ــاب ــل
تصويتها ملصلحة املــربــع الذهبي
ودخ ــول الـفــرق األرب ـعــة األول ــى إليه

مـ ــن دون أن ت ـح ـم ــل نـ ـق ــاط مــرح ـلــة
الذهاب.
ّات ـهــام ي ـ ّ
ـرد عليه أمــن ســر األنـصــار
ً
ـث إلـ ــى «األخ ـ ـبـ ــار» ق ــائ ــا:
ف ــي ح ــدي ـ ٍ
«األنصار ليس معتادًا على الدخول
فــي م ـســاومــات مــع ّ
أي أح ــد ،ونـحــن
غ ـي ــر م ـض ـطــريــن ل ـل ــذه ــاب إلـ ــى ه ــذا
ال ـن ــوع م ــن ال ـخ ـط ــوات ألن ـن ــا نــرتـكــز
إلى القانون وإلى املنطق ،وبالتالي
ّ ّ
أي اتـ ـف ــاق م ـش ـبــوه بل
ل ـيــس ه ـن ــاك
إننا نتعاون للحفاظ على مصلحة
ّ
الجميع ،وخصوصًا أن االتـحــاد لم
ي ـت ـحـ ّـرك ب ـعــد تــوقــف ال ـن ـشــاط حتى
ّ
الراكدة».
قررت األندية تحريك املياه
َّ
ّ
يتلق ّ
أي
ويؤكد حسن أن األنصار لم
ـاب املــذكــور،
إجــابــة بـخـصــوص الـكـتـ ُ
فكان الكتاب اآلخــر الــذي أرســل إلى
ّ ّ
مقر االتحاد في فردان أول من أمس

ّ
الخميس ،وفـيــه لفت نظر لالتحاد
إلــى عــدم أهلية الجمعية العمومية
ل ـ ـل ـ ـبـ ـ ّـت ف ـ ـ ــي م ـ ـسـ ــألـ ــة إق ـ ـ ـ ـ ـ ــرار ش ـك ــل
اسـتـئـنــاف ال ـ ــدوري ،وه ــو ال ينتظر
ّ
ّ
ردًا أي ـض ــا ع ـلــى هـ ــذا ال ـك ـت ــاب لـكــنــه
ّ
ّ
ُ
يبدو وكأنه يريد أن يحرج االتحاد
أك ـثــر لـلـحـصــول عـلــى مــواف ـقــة حــول
مقترحه الذي ال يخفي أنه يرى فيه
حـمــايــة ملصلحته .وفــي هــذا اإلطــار
يـقــول حـســن« :نـحــن ال نــرى أنفسنا
ّ
ف ــي م ـع ــرك ــة م ـف ـتــوحــة م ــع االتـ ـح ــاد
ب ــل ن ـت ـح ـ ّـرك ع ـن ــدم ــا نـ ــرى األن ـص ــار
ّ
مـسـتـهـ َـدفــا ،ول ــو أن م ــا ت ـ ّـم اقـتــراحــه
قــد يعتبر البعض أنــه ال يستهدف
ّ
األنـصــار ،لكنه غير مقبول مــن ِقبل
نادينا» .ويتابع« :ولد لدينا شعور
ب ــأن هـنــاك مــا ُي ـحــاك ضــد األن ـصــار،
وت ــوق ـف ـن ــا ع ـن ــد اس ـت ـك ـم ــال الـ ـ ــدوري
بـشـكــل جــديــد وه ــو أم ــر يعتبر غير
ً
قــانــونــي ،إضــافــة إلــى استكماله من
دون العبني أجانب».
هـنــا ي ـبــرز تـنــاقــض ب ــن ه ــذا الـكــام
ّ
ومــا فعله األن ـصــار عـنــدمــا وق ــع مع
ُ
األندية أجمع على كتاب أرســل إلى
ّ
االتحاد بخصوص العقود و«القوة
الـ ـق ــاه ــرة» ال ـت ــي ت ـم ـنــع األن ــدي ــة مــن
تـنـفـيــذهــا ،لـكــن حـســن يــوضــح «نعم
ّ
وقعنا على هذا الكتاب لكن الهدف
ّ
ك ــان ل ـجـ ّـس نـبــض االتـ ـح ــاد الــدولــي
واستمزاج رأي االتـحــاد املحلي في
م ــا خ ـ ّـص أي خ ـطــوة مــرتـبـطــة بـهــذا
ال ـش ــأن ،لـكـنـنــا ال نـقـبــل ف ـكــرة إل ـغــاء
األجــانــب .أو تغيير نـظــام املسابقة
بل استئنافها بنظام جديد ،وأجزم
أن هـنــاك العـبــن لبنانيني يملكون
عـ ـق ــودًا أع ـل ــى ق ـي ـمــة مــال ـيــة م ــن تـلــك
ال ـتــي ت ـخـ ّـص الـكـثـيــر م ــن األج ــان ــب،
ف ــوض ـع ـن ــا ع ــام ــة اس ـتـ ـف ـه ــام ح ــول
أسـ ـ ـب ـ ــاب عـ ـ ــدم اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ال ـع ـن ـصــر
األجـ ـنـ ـب ــي والـ ـ ـه ـ ــدف مـ ــن وراء ه ــذا
القرار».
الواضح أن األنصار يغمز من قناة
حرمانه من أجانبه املميزين الذين
ي ـع ـت ـب ــره ــم س ــاح ــا ق ــوي ــا سـيـجـلــب
لـ ــه لـ ـق ــب ال ـ ـ ـ ـ ــدوري ،لـ ـك ــن األك ـ ـيـ ــد أن
األفـضـلـيــة ليست فــي مصلحته إذا
مـ ــا اعـ ـتـ ـم ــدت م ــرح ـل ــة ذهـ ـ ــاب ف ـقــط،
كــونــه خ ـســر م ــع الـنـجـمــة ف ــي بــدايــة
ّ
املشوار ،لذا فإنه يريد إما استكمال
الـ ـبـ ـط ــول ــة مـ ــع م ــرب ــع ذه ـ ـبـ ــي ،وم ــن
دون ح ـمــل ال ـن ـقــاط أو إطــاق ـهــا من
جــديــد ،إذا كانت ستقام مــن مرحلة
واحــدة وكــون هــذا األمــر يتالقى مع
كــامــه الـقــانــونــي أكـثــر مــن االق ـتــراح
ـرار غير
األول الــذي
يجعله يقبل بـقـ ٍ
قانوني على ّ
حد وصفه له!
َ
مستهدفًا
إذًا ي ــرى األن ـص ــار نـفـســه
ّ
مــن االت ـح ــاد م ــرة جــديــدة ،ومعتبرًا
أن األخير يجب أن يلحظ مشاركته
اآلسيوية ومشاركة األجانب لإلبقاء
عـلــى مـسـتــوى مـقـبــول ل ـلــدوري .كما
ت ــؤك ــد مـ ـص ــادره أنـ ــه س ـي ـش ــارك فــي
الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة غ ـيــر ال ـعــاديــة
لــوضــع املــزيــد مــن الـضـغــوط ولرمي
مسؤولية ّ
أي ارت ــدادات الحقة عنه،
بعدما أقفل ملف إرســال أي مقترح
ّ
أو كتاب إلى االتحاد.
ل ـكــن م ـ ــاذا ل ــو ل ــم ت ـج ـ ِـر ال ــري ــاح بـمــا
ُ
ي ـش ـت ـهــي األن ـ ـصـ ــاريـ ــون واس ــت ـك ـم ــل
ّ
الــدوري وفق املقترحات االتحادية؟
ـدر أنـصــاري
اإلجــابــة تــأتــي مــن م ـصـ ٍ
م ـ ـ ـشـ ـ ــارك فـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرار ،ف ـي ـخ ـت ـص ــر
ّ
م ـت ـ ّ
ـوع ـدًا« :ف ــي ح ــال ف ــرض االت ـح ــاد
ّ
ّ
مــا ي ــروج لــه حاليًا ،فــإن موقفًا غير
مـ ـسـ ـب ــوق سـ ـيـ ـص ــدر ع ـ ــن األن ـ ـصـ ــار
وس ـي ـصــدم ال ـج ـم ـيــع» ،م ــا يـعـنــي أن
ال ـح ــرب ل ــم تـنـتــهِ وم ـعــركــة مفتوحة
أخرى قد تكون باالنتظار.

مونديال األندية

أبرز مباريات األسبوع

فالمنغو  Xليفربول نهائي جديد بعد  38عامًا
يصطدم ليفربول اإلنكليزي
بنظيره فالمنغو البرازيلي،
في المباراة النهائية لكأس
العالم لألنديةّ .
تأهل
ّ
«الريدز» بعد تخطيه فريق
مونتيري المكسيكي (-2
 ،)1بينما وصل فالمنغو
إلى النهائي إثر فوزه على
(.)1-3
الهالل السعودي
َ
مباراة صعبة على الطرفين
ُ
ستلعب اليوم على ملعب
خليفة الدولي في قطر،
( 19:30بتوقيت بيروت)

يـ ـع ـ ّـد ف ــام ـن ـغ ــو فـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة األخـ ـي ــرة
الفريق األنجح في بــاد السامبا ،بعد
املجهود الكبير الــذي قامت بــه اإلدارة
إلع ــادة إحـيــاء الـنــادي مــن جــديــد .بــدأت
أولـ ـ ــى الـ ـخـ ـط ــوات ع ـب ــر إع ـ ـ ــادة ج ــدول ــة
ال ـح ـســابــات املــال ـيــة ف ــي م ـحــاولــة لـسـ ّـد
ّ
ال ــدي ــون امل ـتــرتـبــة عـلــى ال ـن ــادي ،والـتــي
وصـ ـل ــت ع ـ ــام  2013إل ـ ــى  200م ـل ـيــون
يورو .مع انتهاج سياسات جديدة في
يكتف
اسـتـقــدام الــاعـبــن وبـيـعـهــم ،لــم
ِ
فالمنغو ّ
بسد ديونه فحسب ،بل ّ
تحول
في غضون سنوات قليلة إلى أحد أغنى
األن ــدي ــة ال ـبــرازي ـل ـيــة .اس ـت ـقـ ّـر فــامـنـغــو
ّ
ماليًا ،فكبرت التطلعات .األلقاب باتت
مطلبًا رئيسيًا ل ــإدارة ،غير أن ذلــك لم
ّ ّ
يتحقق إل بعد تعيني املدرب املخضرم
خورخي خيسوس على رأس العارضة
الفنية للفريق ،ال ــذي خلف فــي مايو/
آي ــار املــاضــي املــديــر الفني الـســابــق أبل
براخا.
ّ
تـســلــم خـيـســوس ن ــادي فــامـنـغــو بعد
مـضــي  10ج ــوالت عـلــى بــدايــة ال ــدوري
ّ
املاضي ،كان الفريق يحتل آنذاك املركز

السبت  21كانون األول
مونتيري  xالهالل
16:30
ليفربول  xفالمينغو
19:30
أودينزي  xكالياري

16:00

إنتر  xجنوى

19:00

تورينو  xسبال

21:45

بايرن  xفولفسبورغ
ماينز  xليفركوزن
شالكه  xفرايبورغ

16:30

كولن  xبريمني
اليبزغ  xأوغسبورغ

ّ
تأهل ليفربول إلى النهائي بعد تجاوزه مونتيري المكسيكي (أ ف ب)

حسين فحص
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الثالث مبتعدًا بــ 8نقاط عــن الـصــدارة.
ب ـ ـعـ ــد م ـ ـضـ ــي خـ ـمـ ـس ــة أشـ ـ ـه ـ ــر ،أنـ ـه ــى
فالمنغو املــوســم فــي املــركــز األول بــ90
نقطة ،مبتعدًا عن الوصيف سانتوس
ب ــ 16نقطة كاملةٌ .
لقب هــو السابع في
تــاريــخ ال ـنــادي ،واألول منذ عــام .2009
ـف ف ــام ـن ـغ ــو بـ ــذلـ ــك ،بـ ــل تـ ـ ّـوج
لـ ــم ي ـك ـت ـ ِ
ببطولة كوبا ليبرتادوريس ـ البطولة
اإلقليمية األعــرق على مستوى األندية
في أميركا الجنوبية ـ على حساب ريفر
باليت األرجنتيني ،بعد «ريمونتادا»
مثيرة على ملعب املونيمومنتال ،في
ّ
العاصمة البيروفية ليما .استهل ريفر
باليت املـبــاراة بهدف عند الدقيقة ،14
ثم سيطر على أغلب مجريات املباراة.
حينها ،كــان خورخي خيسوس يسير
ن ـحــو ن ـهــايــة مـخـيـبــة ج ــدي ــدة لـنـهــائــي
ب ـط ــول ــة قـ ــاريـ ــة ،ح ـت ــى ل ـع ــب غــابــري ـيــل
ّ
وسجل
باربوزا «غابي غول» دور املنقذ
هدفني فــي الدقيقتني  89و 92مــن عمر
اللقاء ،ليقود فالمنغو إلــى لقبه ّ
األول
في البطولة منذ  38عامًا .هكذا ،أصبح
املــدرب البرتغالي ثاني مــدرب أوروبــي
ي ـ ـتـ ـ ّـوج بـ ـك ــأس لـ ـيـ ـب ــرت ــادوري ــس ،بـعــد
الكرواتي ميركو يوزيتش الذي حصد

نفس اللقب عــام  1991مــع فريق كولو
كولو التشيلي.
كــانــت املـنـفـعــة مـشـتــركــة ب ــن فالمنغو
وخـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــوس .األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر دخـ ـ ـ ــل ن ـه ــائ ــي
ليبرتادوريس وفي عقله شبح موسمه
السيئ مع بنفيكا (أشرف على تدريبه
في السنوات املمتدة بني  2009و،)2015
عندما خسر ثالثية الدوري واليوروبا
ليغ وكــأس البرتغال تواليًا عام .2013
ّ
استمرت مع املدرب البرتغالي
الخيبات
ف ــي ال ـن ـهــائ ـيــات الـ ـق ــاري ــة ،ح ـيــث خـســر
نهائي اليوروبا ليغ بعدها بعام ّ
ضد
إشبيلية بنتيجة ( .)4-2مــع فالمنغو،
ّ
تـ ـم ــك ــن خـ ـيـ ـس ــوس مـ ــن كـ ـس ــر ال ـل ـع ـن ــة،
ّ
ليتأهل عبر ورقة الليبرتادوريس إلى
ك ــأس ال ـعــالــم لــأنــديــة ،وي ـصــل بـعــدهــا
ـوات ثــابـتــة إل ــى نـهــائــي الـبـطــولــة
ب ـخ ـطـ ٍ
مصطدمًا ببطل أوروبا ليفربول.
ل ـقـ ٌ
ـاء تـنـتـظــره جـمــاهـيــر فــامـنـغــو على
أحـ ّـر مــن الجمر ،فهي التي أنـشــدت عن
ّ
املــدرجــات فــي كــل مـبــاراة لفريقها على
ملعب مــاراكــانــا ضـمــن مـبــاريــات كوبا
لـ ـيـ ـب ــرت ــادوري ــس« :ف ـ ــي  ،1981كـتـبـنــا
التاريخ أمام اإلنكليز عندما فزنا على
ليفربول ( ،)0-3فالمنغو بطل العالم».

جـ ـ ــاءت ت ـل ــك ال ـه ــزي ـم ــة ع ـل ــى ي ــد رف ـق ــاء
زيـ ـك ــو ف ــي كـ ــأس اإلن ـتــركــون ـت ـي ـن ـن ـتــال،
البطولة السابقة لكأس العالم لألندية،
وقـ ــد كـ ــان ال ـت ـتــويــج ف ــي ت ـلــك الـبـطــولــة
بمثابة ن ــواة والدة فالمنغو ،ليصبح
أح ــد األرب ـع ــة الـكـبــار فــي ال ـبــرازيــل إلــى
جانب فلومينينسي ،فاسكو دي غاما
وبوتافوغو.
بـ ـع ــد  38ع ـ ــام ـ ــا ،يـ ـتـ ـج ـ ّـدد الـ ـلـ ـق ــاء بــن
الفريقني .رغم الحافز الكبير لفالمنغو،
تبقى كفة ليفربول هي األرجــح للفوز.
ف ـ ــي األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،ق ـ ـ ــام امل ـ ـ ــدرب
األملاني يورغن كلوب بإراحة تشكيلته
األسـ ــاس ـ ـيـ ــة ،ولـ ـع ــب الـ ـف ــري ــق ال ــردي ــف
مـ ـب ــاراة آسـ ـت ــون ف ـيــا ف ــي ربـ ــع نـهــائــي
كأس كاراباو نظرًا إلى ازدحام الجدول.
م ــع تـحـقـيــق ل ـي ـفــربــول لـقـبــن ف ـقــط مع
كلوب طيلة  3سنوات ،ستكون بطولة
كـ ــأس ال ـع ــال ــم ل ــأن ــدي ــة ه ــدف ــا أســاس ـيــا
ّ
متصدر
ل ــإدارة ،فــي مــوسـ ٍـم يـبــدو فيه
ّ
وقت مضى
الـ«بريميرليغ» أقرب من أي ٍ
ل ـل ـت ـتــويــج ب ـل ـقــب ال ـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـي ــزي،
للمرة األولى منذ عام .1990

ألدرويرلد يوقع عقدًا جديدًا مع
ّتوتنهام

ُجرد الرباع األوكراني أليكسي توروختي من ذهبية
(وزن دون  )105كلغ التي نالها في أوملبياد لندن
 2012بسبب املنشطات ،وذلــك بحسب ما أعلنت
اللجنة األوملـبـيــة الــدولـيــة .وك ــان الــربــاع األوكــرانــي،
ال ـبــالــغ م ــن الـعـمــر  33ع ــام ــا ،مــوقــوفــا مـنــذ كــانــون
ُاألول/ديسمبر  2018بعد إعــادة فحص عينة بول
أخ ــذت منه فــي أوملـبـيــاد لـنــدن  ،2012بحيث ّ
تبي
تناوله مــادة التيستوستيرون املحظورة .وأشــارت
اللجنة األوملبية الدولية إلى أنها أوقفت توروختي
لعامني مع إلغاء جميع النتائج التي حققها بني 4
آب/أغسطس  2012و 3أب/أغسطس  2015بسبب
تناوله املادة املحظورة.
ولم تذكر اللجنة األوملبية الدولية إذا كانت الذهبية
ال ـتــي نــالـهــا األوك ــران ــي سـتــذهــب لـصــاحــب ّاملــركــز
الثاني اإليراني نافاب ناصر شالل الذي حل أمام
البولندي بارتلوميي بونك صاحب البرونزية.

مايوركا  xإشبيلية

14:00

برشلونة  xأالفيس

17:00

فياريال  xخيتافي

19:30

بلد الوليد  xفالنسيا

22:00

إيفرتون  xآرسنال

14:30

أ.فيال  xساوثهامبتون
نورتش  xوولفز
نيوكاسل  xك.باالس
برايتون  xشيفيلد
يونايتد
بورنموث  xبرنلي
مان سيتي  xليستر
سيتي

وقع الدولي البلجيكي توبي ألدرويرلد عقدًا جديدًا مع
فريقه توتنهام اإلنكليزي لكرة القدم ّ
يمتد حتى عام
النادي في بيان له« :يسرنا اإلعالن أن
 .2023وأعلن ّ
توبي ألدرويرلد وقع عقدًا جديدًا مع النادي حتى ّعام
 ،»2023مضيفًا «تــوبــي ،الدعامة األساسية لخطنا
الـخـلـفــي ،لـعــب  50م ـب ــاراة مــن أص ــل  58م ـب ــاراة في
املوسم املــاضــي ،وبــدأ أساسيًا في  12من أصــل 13
مباراة في طريقنا إلى املباراة النهائية لدوري أبطال
أوروب ــا .وحتى اآلن ،بــدأ أساسيًا في  16مـبــاراة من
مبارياتنا الـ 17في الدوري اإلنكليزي املمتاز».
ومـثــل ألــدرويــرلــد ( 30عــامــا) منتخب ب ــاده فــي 98
مباراة ،وكان في صفوفه حني نال املركز الثالث في
كأس العالم  2018في روسيا .وانتقل ألدرويرلد إلى
تــوتـنـهــام قــادمــا مــن أتلتيكو مــدريــد اإلسـبــانــي عــام
 ،2015وجاءت موافقته على تمديد عقده مع النادي
اللندني مع قــدوم املــدرب البرتغالي جوزيه مورينيو
ال ــذي ك ــان يــريــد الـتـعــاقــد مــع البلجيكي خ ــال فترة
وجوده على رأس الجهاز الفني ملانشستر يونايتد.

ُ
عين الهالل على المركز الثالث

يأمل الـهــال السعودي بطل دوري أبـطــال آسـيــا ،في
تعويض خـســارتــه فــي ال ــدور نصف النهائي لكأس
العالم لألندية املقامة في قطر ،باحتالل املركز الثالث
عندما يالقي مونتيري املكسيكي بطل الكونكاكاف
اليوم ( 16:30بتوقيت بيروت).
وقبيل املباراة النهائية التي ستجمع على ستاد خليفة
الــدولــي لـيـفــربــول اإلنـكـلـيــزي بـطــل أوروب ــا وفالمنغو
البرازيلي بطل أميركا الجنوبية ،سيكون املوعد مع
الـخــاســريــن فــي نـصــف الـنـهــائــي :ال ـهــال ال ــذي سقط
أمــام فالمنغو ( )3-1بعد مباراة أنهى شوطها األول
ّ
متقدمًا بهدف ،ومونتيري الذي خسر أمام ليفربول
( )2-1بهدف البديل البرازيلي روبرتو فيرمينو في
الوقت بدل الضائع.
وفي مشاركته األولى في مونديال األندية ،بدا الهالل
قـ ــادرًا عـلــى تحقيق مـفــاجــأة فــي مــواجـهــة فالمنغو
الــذي يشرف عليه املـ ّ
ـدرب السابق للفريق السعودي،
ّ
البرتغالي جورج جيزوس .تمكن الزعيم اآلسيوي من
مقارعة الفريق األمـيــركــي الجنوبي ،قبل أن يفرض
األخـيــر واقعيته وســرعـتــه فــي الـشــوط الـثــانــي ،ويـ ّ
ـدك
املرمى السعودي بثالثة أهداف ويعبر إلى النهائي.
وق ــال م ــدرب ال ـهــال الــرومــانــي رازفـ ــان لوشيسكو:
«فريقنا كان رائعًا في الشوط األول ّ
وربما كان علينا
ّ
تحقيق ف ــارق أكـبــر (مــن ال ـهــدف) ،لكننا لــم نستغل
ذل ــك» .وأض ــاف «فالمنغو حصل على فــرص سهلة
ّ
وتمكن من التسجيل من خاللها» ،معتبرًا أن «مهارات
الالعبني (في فالمنغو) صنعت الفارق في النهاية».

17:00

19:30

مرسيليا  xنيم
نيس  xتولوز
باريس  xأميان
ريم  xليون

حول العالم

تجريد الرباع األوكراني توروختي من
ذهبيته األولمبية

برلني  xغالدباخ

19:30

21:45

موناكو  xليل
ستراسبورغ x
س.إيتيان
األحد  22كانون األول
أتالنتا  xميالن
بارما  xبريشيا
ليتشي  xبولونيا
ساسولو  xنابولي
ليغانيس  xإسبانيول
أوساسونا x
ر.سوسيداد
ريال بيتيس  xأ.مدريد
ليفانتي  xس.فيغو
ريال مدريد  xأ.بلباو
واتفورد  xمان يونايتد
توتنهام  xتشيلسي

18:30

يوفنتوس  xالتسيو

18:45

بادربورن  xفراكفورت

19:00

13:30
16:00
21:45
13:00
15:00
17:00
17:30
22:00
16:00
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أسعد أبو خليل *
إذا ك ــان ه ـنــاك م ــن ل ـغـ ّـز ف ــي ه ــذه االنـتـفــاضــة
الجارية في لبنان ،فإنه يكمن في غياب اسم
وهـ ــدف رف ـي ــق ال ـح ــري ــري ع ــن االح ـت ـجــاجــات،
ت ـحــت ع ـنــاويــن فـضـفــاضــة ب ـعــض ال ـش ــيء ،إذ
تـحـمــل وع ــود ال ـث ــورة الـجــامـحــة .وه ــذا اللغز
ّ
قـ ــد ي ـع ـك ــس ب ـع ــض ال ـ ــدواف ـ ــع واالت ـ ـجـ ــاهـ ــات،
ّ
املحتجني
التي تسود في أوســاط كثيرة بني
واملحتجات .ال ّ
ّ
شك في أن انتفاضة االحتجاج
ّ
ّ
ّ
امل ـع ـي ـشــيــة ،إن ـم ــا كــانــت ع ـفــويــة وغ ـيــر مبيتة
ّ
خارجية .هي تندلع
وغير مرتبطة بمؤامرات
عفويًا ً
بناء على املعاناة االقتصادية ،وتراكم
صـلــف الـطـبـقــة الـحــاكـمــة خـصــوصــا بـعــد زرع
رموز الطبقة البرجوازية في صفوف وزارات
ال ـح ـكــم .وال ـس ــؤال عــن ال ـحــريــري يــوجـبــه دور
الرجل الهائل في بناء هــذا النظام السياسي
واالقتصادي الذي يشكو منه الجميع( .طبعًا،
باسيل
ً
يمكن الـنــاس أن يقتنعوا بــأن جـبــران ً
هــو ال ــذي بـنــى دّعــائــم ه ــذا الـنـظــام لـبـنــة لبنة
وي ِّ
بعد الطائف ،وأنه كان هو الذي يأمر ُ
سير
رفيق الـحــريــري) .والطائف كــان عالمة فارقة
في بداية دور ّ
مهم لرفيق الحريري ،وبإيعاز
غير خفي عن النظام السعودي وبتشارك مع
َ
َ
عناصر فيه.
ابتاع
النظام السوري ،بعدما
ّ
وغياب الحريري عن أهداف االحتجاجات كل
ي ــوم ،فــي مقابل هــذا الـهــوس بـجـبــران باسيل
ّ
ّ
للدور
(وبأمه) ،هو بمثابة شبه إعالن رسمي ّ
الكبير لبقايا  14آذار في الحراك (وللمنشقني
عن  14آذار ،ألنه بنظرهم لم يكن صارمًا ّأكثر
ضـ ـ ّـد سـ ــاح م ـق ــاوم ــة إس ــرائـ ـي ــل ،وامل ـن ـشــقــون
هـ ــؤالء يـتـلـ ّـبـســون ل ـبــاس ال ـي ـسـ ّ
ـاريــة الــزائ ـفــة،
ً
ويلعبون دورًا هائال في اإلعــام اللبناني أو
العربي املــدعــوم أوروب ـي ــا) .كــان التركيز على
باسيل ـ ـ وال يــزال ـ ـ الطريق األسـهــل ملــن يريد
ّ
ّ
الحريرية وتبييض الصفحة مع كل من
تبرئة
يريد اسـتـهــداف حلفاء حــزب الله بالتحديد.
ّ
إن مشهد خروج فؤاد السنيورة من الجامعة
ّ
ّ
األمـيــركـيــة ،كــان س ــارًا لكثيرين وكـثـيــرات ،إل
ّ َ ّ
ّ
يتحمل أكبر مسؤولية
ـرت أن الــرجــل
إذا تــذكـ
لرجل ّ
حي عن الكارثة االقتصادية في لبنان.
لـ ــو ك ـ ــان ج ـ ـبـ ــران ب ــاس ـي ــل فـ ــي الـ ـحـ ـض ــور فــي
لكان إخــراجــه من القاعة
الجامعة األميركيةً ،
ّ
س ـي ـكــون أك ـثــر ف ـظــاظــة بـكـثـيــر وأق ـ ــل تـهــذيـبــا.
ومـشـهــد احـتـضــان املـحـتـ ّـجــن الـيـسـ ّ
ـاريــن في
َ
للزائرين ،كريم مـ ّـروة وأحمد
النبطية وصور
تناس
(أو
أيضًا
مقصودة
تبرئة
قعبور ،هو
ٍ
َ
ّ
لشيوعيني) لرفيق الحريري .أي أن
ال ُيغتفر
هـ َـؤالء لم يمانعوا في عقد حلقات الدبكة مع
اثنني من الذين ّ
روجوا للرأسمالية الحريرية،
والعداء للمقاومة في واحدة من أحلك املراحل
ال ـتــي مـ ـ ّـرت ب ـهــا ،عـنــدمــا أصـبـحــت الـحــريــريــة
ّ
عن تحالف
رأس حربة ضد املقاومة بالنيابة ّ
أميركي ـ سعودي ـ إسرائيلي .إن غض النظر
ع ــن دور رف ـيــق ال ـح ــري ــري ك ــان م ــن ضـ ــرورات
ال ـتــرويــج لـبــديــل رج ـعـ ّـي مـتــآمــر ض ـ ّـد مـقــاومــة
إسرائيل في لبنان .الحريرية أقرب إلى هؤالء
ّ
ّ
ّ
واملحتجات (ليس كلهم
املحتجني اليساريني
وإن ـمــا ه ــؤالء الــذيــن احـتـضـنــوا زي ــارة قعبور
ّ
ومـ ـ ـ ّـروة) مــن م ـقــاومــي إســرائ ـيــل ال ــذي ــن أذل ــوا
الـعــدو فــي حــرب تموز (املـهــن فــي بروباغندا
امل ـحــور الـسـعــودي أن ــه اخـتـلــق ســرديــة عــن أن
مقاومة كريم مــروة وإلياس عطالله الحتالل
إســرائـيــل ،كانت أعظم وأبـلــغ أث ـرًا مــن مقاومة
ح ــزب ال ـل ــه م ــن الـتـسـعـيـنـيــات ،أو أن ال ـحــزب
الشيوعي ُمـنــع مــن تحرير جـنــوب لـبـنــان ،ما
أتاح لحزب الله الفرصة إلتمام التحرير).
َ
ودرج الـ ـح ــدي ــث بـ ـع ــد الـ ـط ــائ ــف عـ ــن إنـ ـش ــاء
جـمـهــوريــة ال ـطــائــف ،عـلــى أس ــاس أن دسـتــور
ّ
الـطــائــف ول ـ َـد نـظــامــا سياسيًا جــدي ـدًا يختال
بـح ـكــم امل ــؤس ـس ــات ال ــدس ـت ــوري ــة ،وأن ـ ــه أنـهــى
ّ
الحرب األهلية بضربة واحدة .لكن جمهورية
ما بعد الطائف ،كانت في الحقيقة جمهورية
رفيق الـحــريــري ،الــرجــل الــذي تركت بصماته
الشخصية واملــالـيــة األث ــر األكـبــر على النظام
الـسـيــاســي ال ــذي تـلــى حـقـبــة ال ـحــرب األهـلـيــة.
برحيل رفيق الحريري
وهــذا النظام لم ينتهِ َ
ف ــي عـ ــام  ،2005ب ــل ع ـ ــاش وازدهـ ـ ـ ـ َـر بــوجــود
ّ
خلفاء لــه مــن مستشاريه الخلص ،مثل فــؤاد
ال ـس ـن ـيــورة وس ـعــد ال ـحــريــري م ــن ب ـع ــده .وقــد
اعـتـمــدت هــذه الجمهورية نـظــام املحاصصة
الطائفية وتغليب الحصة الطائفية اإلسالمية
ع ـلــى ح ـس ــاب ال ـحـ ّـصــة الـطــائـفـيــة املـسـيـحـ ّـيــة،
َ
استأثر هو شخصيًا بها ،معتبرًا نفسه
والتي
ّ
ً
مـ ّمـثــا لـلـســنــة واملـسـيـحـيــن ،وذلـ ــك لترجيح
ك ــف ــة وزن ـ ــه ال ـس ـي ــاس ــي إزاء الـ ـق ــوة الـشـيـعـيــة
الــديـمــوغــرافـيــة والـسـيــاسـيــة .ويـمـكــن اعـتـبــار

مــا ُسـ ّـمـ َـي بإحباط املسيحيني جــزءًا ال يتجزأ
م ــن خ ـطــة رف ـي ــق ال ـح ــري ــري ،لـتـهـمـيــش ال ــدور
السياسي للمسيحيني فــي النظام الطائفي،
ّ
م ــن أجـ ــل أن ُيـ ـع ــزز ف ـ ــوزه االن ـت ـخ ــابــي مـقــابــل
نفوذ الثنائي الشيعي (وإن كان الثنائي هذا
َ
ساعد رفيق الحريري
متنافسًا يومها) .والذي
ع ـلــى االس ـت ـق ــواء وال ـس ـطــو ع ـلــى املـحــاصـصــة
السنية ـ املسيحية ،هو أن رئيس الجمهورية
األول ،إل ـيــاس الـ ـه ــراوي ،ك ــان م ـطــواعــا بـيــدي
ال ـحــريــري .وسـهــولــة الـسـيـطــرة عـلــى ال ـهــراوي
بعامل املــال (أي الــرشــوة) كانت سابقة ،ومن
معالم الفساد املستشري الــذي وسـ َـم املرحلة
الـحــريــريــة ،الـتــي ال ن ــزال نعاني مــن ويالتها.
طـبـعــا ،ال ــرش ــوة سبقت ال ـحــريــري فــي النظام
السياسي ،وفعلت فعلها في املجلس النيابي
(خـصــوصــا فــي االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة) وفــي
مجلس ال ـ ــوزراء .وك ــان سـيــاسـيــون ُيبتاعون
ُ
ويستأجرون من ِقبل فرقاء محليني وأطراف
خــارجـيــة ،لكن لــم تكن الــرشــوة على مستوى
اإلف ـســاد الـحــريــري :أي منح رئـيــس الحكومة
رات ـبــا خــاصــا لــرئـيــس الـجـمـهــوريــة للسيطرة
ُ
عـلـيــه .الـطــريــف أن هـنــاك جــائــزة تـمـنــح باسم
إلياس الهراوي لـ«رجال الدولة» (بحسب من
ّ
ً
يمنحها) ،كأن الهراوي كان مثاال محتذى في
تاريخ النظم الديموقراطية.
ّ
تميزت جمهورية رفيق الحريري ،باعتماده
الـفـســاد منهجًا وأسـلــوبــا ونـمـطــا فــي الحكم،
وال يـنـحـ ّصــر ال ـف ـســاد ف ــي ال ـن ـظــام الـسـيــاســي
ّ
ف ـق ــط ،وإنـ ـم ــا ي ـم ـتـ ّـد إل ــى ك ــل ج ــوان ــب الـحـيــاة
فــي ال ــدول ــة واملـجـتـمــع .أق ــام ال ـحــريــري شبكة
أخـطــوبـيــة أمـسـكــت بـخـنــاق ل ـب ـنــان ،وأدخ ـلــت
أســال ـيــب ظ ــامل ــة وف ــاس ــدة ف ــي ال ـح ـكــم ل ــم يكن
لـبـنــان يـعــرفـهــا مــن قـبــل ـ ـ أو لــم يـكــن يعرفها
عـلــى ه ــذا ال ـن ـطــاق ال ــواس ــع مــن ق ـبــل .يـتـحـ ّـدث
سركيس ّ
نعوم في كتابه الجديد («من مزيارة
إل ــى واش ـن ـط ــن») ع ــن كـيــف أن ال ـحــريــري كــان
يعطي راتبًا ُي ّ
قدر بعشرين ألف دوالر شهريًا
له ولسمير فرنجية والضابط عدنان شعبان
ُ
استطعت
(يضيف نـ ّـعــوم« :ل ــوال هــذا امل ــال ملــا
الصمود مع آل تويني» (ص ،)١٦٦ .ولي عودة
مـفـ ّـصـلــة إل ــى ك ـتــاب ســركـيــس ن ـ ّـع ــوم) ـ ـ أي أن
السياسي والصحافي واألمـنــي كــان مرتبطًا
ّ
ماليًا بالحريري .ووسائل اإلعالم التي ّتدعي
ّ
ّ
تتطرق البتة إلــى الفساد
مناصرة «ثــورة» ال

إن ثقافة لبنان منذ
التسعينيات هي
رجعية يمينية
ثقافة
ُ
هيمنة
رأسمالية م ِ

اإلعــامــي املـسـتـشــري .أدخ ــل الـحــريــري شبكة
ّ
والفنانني والشيوعيني
من الكتاب واملثقفني
َّ
ّ
في سجل دفوعاته ،وضــخ مفاهيم رأسمالية
معادية لليسار والتقدمية .لم يكن للحريري
ّ
أن ي ـ ـمـ ـ ّـر َر ك ـ ــل س ـي ــاس ــات ــه ،م ــن دون تـغـطـيــة
مباشرة من الثقافة والصحافة والفن ومرافق
السياحة ألعماله.
ّ
إن االع ـت ــراض عـلــى ن ـظــام الـفـســاد الـلـبـنــانــي،
بــالـتــوازي مــع تحييد رفـيــق الـحــريــري ،يعني
أن الـ ـح ــراك ي ـضـ ّـم ف ــي م ــا ي ـضـ ّـم ف ــي صـفــوفــه،
ب ـقــايــا  14آذار وقـ ــوى طــائ ـفـ ّـيــة تـعـتـبــر امل ـ ّـس
ّ ّ
بــه مــن امل ـحـ ّـرمــات الــديـنـيــة واملــذهـبـيــة .إن كــل
أوج ــه ال ـف ـســاد ال ـتــي يـشـكــو مـنـهــا املـحـتـ ّـجــون
وامل ـح ـت ـ ّـج ــات ،م ــن تـصـمـيــم وتـنـفـيــذ وتـلـحــن
رف ـي ــق الـ ـح ــري ــري .رف ـي ــق ال ـح ــري ــري ح ـك ـ َـم في
ج ـم ـهــوريــة ل ـب ـنــان ،بــال ـن ـفــوذ وال ـس ـل ـطــة الـتــي
ح ـكـ َـم بـهــا رؤسـ ــاء جـمـهــوريــة مــا قـبــل الـحــرب
األه ـل ـيــة .صـحـيــح أن ــه ل ــم يـسـتـ ِـطــع أن يقضي
على املقاومة ،بالرغم من محاوالت ومؤامرات
ّ
عديدة ّ
ضدها قام بها (وتجلت في آخر ّأيامه
في الـقــرار  1559الــذي ال يــزال أتباعه يكذبون
ّ
عن دوره فيه) ،لكن صالحياته كانت شاملة
فــي ال ــدول ــة .يـنـســى ال ـن ــاس ،ال ـي ــوم ،أن حسني
الحسيني (الــذي يستشهد به جماعة  ١٤آذار
وتــوابـ ًعـهــا) ،كــان يشير إلــى الـحــريــري مجازًا
وتورية بلقب «الشخص» نظرًا إلى سيطرته
ّ
الكلية في الدولة .رفيق الحريري َ
ّ
وأصر
أراد
ّ
ع ـل ــى ال ـت ـم ــت ــع ب ـص ــاح ـي ــات اس ـت ـث ـنــائ ـيــة فــي

اعتراض الشعب
على
اللبناني ّ
النظام ،ليس إل
اعتراضًا على
الحريرية (مروان
طحطح)

الحكم ،وهــو طلب من حافظ األســد ذلــك أكثر
مــن م ـ ّـرة ،لكن األخـيــر حــرمــه منها بالرغم من
تسخير قوى املخابرات والجيش السوري في
لبنان لخدمته (والـلـجــوء إلــى الـخــارج لطلب
الدعم وملعاقبة الخصوم ،كان أيضًا من سمات
الحكم الحريري).
ً
ّ
إن جيال جــديـدًا مــن اللبنانيني واللبنانيات،
ّ
ّ
عانى من التعرض لكم هائل من البروباغندا
املدفوعة الثمن ،منذ اغتيال الحريري ،لخلق
أس ـط ــورة عـنــه ال ت ـمـ ّـت بـصـلــة إل ــى الــرجــل ّ في
ح ـي ــات ــه ،وك ـ ــان هـ ــذا الـ ـك ـ ّـم ال ــدع ــائ ــي مـصــنـعــا
مــن ِقـبــل الـتـحــالــف ال ـس ـعــودي ـ ـ اإلســرائـيـلــي ـ
األمـيــركــي ،مــن أجــل الـتــرويــج للمشروع الــذي
ع ـمــل ل ــه ال ـح ــري ــري ول ـت ـقــويــض دع ــم مـقــاومــة
إسرائيل في لبنان.
اعتراض الشعب اللبناني على النظام ،ليس
ّإل اعـتــراضــا عـلــى الـحــريــريــة ،لــو ُ
دروا بــذلــك.
هذه هي بعض عناصر الدولة الحريرية التي
ال تزال سارية:
ّ
ً
أوال ،إنـشــاء وزارات ظــل فــي داخ ــل الـ ــوزارات،
ّ
وت ـ ـجـ ــاوزًا ل ـل ــدس ـت ــور وم ــؤسـ ـس ــات ــه .ل ــم يـكــن
الحريري يكتفي بالسيطرة على الوزارات ،بل
ّ
كان ّ
يعي موظفني لديه في الوزارات األساسية
ّ
م ــن أج ــل إك ـم ــال ال ـخــطــة ال ـحــريــريــة ،حـتــى لو
زالـ ــت وزارة م ــن قـبـضــة ال ـح ــري ــري .واكـتـشــف
الـ ـ ــوزراء ف ــي حـكــومــة إم ـيــل ل ـحــود األول ـ ــى ،أن
الحريري بقي في الحكومة حتى عندما كان
ّ
سليم الحص يتولى رئاسة الحكومة .وعرقل
م ـن ــدوب ــو ال ـح ــري ــري ف ــي الـ ـ ـ ـ ــوزارات ،م ـشــاريــع
اإلصالح التي أراد جورج قرم وسليم الحص
وإمـيــل لـحــود تنفيذها (طـبـعــا ،ش ـ َ
ـاب تجربة
تلك الحكومة فساد آل املــر الذين كانوا جزءًا
من الحكم) .وفي وزارة املالية ،أقــام الحريري
ّ
بالتشارك مع مشروع األمم املتحدة اإلنمائي،
يتبع لوزير املالية بل كان
فريق عمل لم يكن ّ
تابعًا للحريري ويتلقى رواتبه (املرتفعة) من
ُ
خارج نطاق السجل الرسمي .وعمل هؤالء لم
ّ
يتأثر بتعاقب ال ــوزراء .حكومة ظــل الحريري
أنشأت حكمًا ازدواجيًا شبيهًا بحكم «املكتب
الثاني» في املرحلة الشهابية.
ثـ ــان ـ ـيـ ــا ،غ ـ ـ ّـي ـ ــر الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري م ـ ـف ـ ـهـ ــوم الـ ـط ــاق ــة
االستخراجية للدولة اللبنانية الرأسمالية.
كانت دولــة ما قبل الحرب تتعامل بصراحة
ّ ّ
تقدم إل النذر اليسير
مع املــواطــن :الــدولــة ال
من الخدمات االجتماعية مقابل عدم تحميل
ُ
املـ ــواط ـ ـنـ ــن أع ـ ـبـ ــاء ض ــري ـب ـي ــة ت ـ ــذك ـ ــر .ك ــان ــت
الضرائب على ذوي الدخل املحدود ،محدودة
ّ
بـمــا أت ــى بـعــدهــا فــي املــرحـلــة الـحــريــريــة .لكن
ذلك كان (قبل الحرب) في زمن كانت خدمات
الــدولــة ومــرافـقـهــا أكـثــر إنـتــاجــا وفعالية مما
آلــت عليه فــي الــدولــة الـحــريــريــة .النقل العام
ق ـبــل ال ـح ــرب ك ــان أف ـض ــل م ـمــا أص ـب ــح ،وك ــان
يـمـك ّــن لـلـمــواطــن ف ــي الـعــاصـمــة وال ـضــواحــي
التنقل من دون الحاجة إلى سيارة ،وبأسعار
جـ ّـد زهـيــدة (وكــانــت هناك خـيــارات فــي النقل
العام ،من باصات الدولة ـ أو «جحش الدولة»
ـ إلــى الــ«تــرامــواي» إلــى سكة الحديد لغايات
الـ ـتـ ـج ــارة) .وك ــان ــت ه ـن ــاك ط ــاق ــة كـهــربــائـيــة

ّ
وم ـ ــوارد مــائ ـيــة .ل ـكــن دولـ ــة ال ـحــريــري أرادت
ُ
زيادة وارداتها من دون أن تثقل كواهل كبار
األثــريــاء ،من أمثال رئيس الحكومة ،فطلعت
بضريبة ال ــ«ت ــي.ف ــي.آ» ،الـتــي ال يـتـحـ ّـدث أحد
في طرق إلغائها .وكيف تكون الثورة من دون
تغيير النظام الضرائبي الذي ّ
ّ
يضيق
يحدد ـ
ّ
أو ُي ّ
وسع ـ حدود الطبقات االجتماعية .طلعت
ّ
ّ
ّ
الحريرية بأكثر نظام ضريبي رجعي .حتى
ّ
الـ ــواليـ ــات امل ــت ـح ــدة ت ـل ـتــزم ب ـن ـظــام ضــرائ ـبــي
تصاعدي (وإن اختلفت نسبة التصاعدية بني
إدارة وأخــرى ،تزيد في عهد الديموقراطيني
ّ
وت ـقــل فــي عـهــد الـجـمـهــوريــن) .وذوو الــدخــل
املحدود ينفقون نسبة أكبر من مدخولهم على
االستهالك من الطبقات الثرية ،ما يزيد العبء
ّ
الضريبي حسب الـ«تي.في.آ» ،على األفقر في
ّ
املـجـتـمــع ،فيما تـقــل الـنـسـبــة الـضــرائـبـ ّـيــة مع
ُ
ارتفاع نسبة الدخل .وهذه الضريبة ال تفرض
على عائدات استثمار رأس املال (وهذا العائد
ّ
ي ـح ـتــل ال ـن ـس ـبــة األكـ ـب ــر م ــن دخـ ــل األثـ ــريـ ــاء).
ُ
وي ـق ــارن إج ـحــاف ه ــذه الـضــريـبــة بالضريبة
ال ـثــاب ـتــة (وهـ ـ ـ ّـذه ال ـضــري ـبــة ل ـي ـســت ُمـقـتــرحــة
ّ
اليمينيني فـ ّـي أمـيــركــا).
مــن عـتــاة املــرشـحــن
والوعد بالتغيير والثورة ال يتحقق من دون
ّ
ستتغير
نسف الفلسفة الضرائبية للحريرية.
ّ
ّسياسات املحطات الـثــاث نحو االنتفاضة،
ملا أصبح املوضوع الضريبي على الحناجر
هتافًا ،وجريدة «نــداء الوطن» بــرزت كصوت
مـتـحـ ّـمــس ل ــ«ال ـث ــورة» إل ــى أن سـمـعــت بـطــرح
ضرائب على الثروات ،فطلعت قبل ّأيــام فقط
ب ـع ـن ــوان اس ـت ـف ـظ ــاع واحـ ـتـ ـج ــاج .كـ ــان ل ـســان
حالها االنـعــزالــي يـقــول :مــا هــذه الـثــورة التي
تستهدف الثروات؟
ثــالـثــا ،تشكيل نـخـبــة حــاكـمــة (أو مــا ُيـسـ ّـمــى
هـنــا ب ــ«ح ـكــومــة امل ـط ـبــخ» ،أي تـلــك الـفـئــة من
ّ
الـحـكــم ال ـتــي تـتـحــكــم بــال ـقــرار الـسـيــاســي في
الـبــاد) عبر السيطرة املــالـيــة .كــان الحريري
يشتري مسؤولني كبارًا في مختلف األحزاب
وال ـن ـق ــاب ــات واألديـ ـ ـ ــان ووس ــائ ــل اإلع ـ ـ ــام ،ما
ي ـع ـط ـيــه ن ـ ـفـ ــوذًا وس ـل ـط ــة مـ ــن خ ـ ــارج ال ـط ــرق
ّ
الــدي ـمــوقــراط ـيــة .إن سـلـطــة رف ـي ــق ال ـحــريــري
ّ
كانت أكبر من كل الرؤساء الذين توالوا بعده،
ّ
ألنـهــم ُحــرمــوا مــن الـطــرق غير الديموقراطية
ّ
التي تمتع بها .طبعًا ،أضاف الحريري إليها
استعانته باملخابرات السورية ّ
ضد خصومه
ولتمرير قــراراتــه وسـيــاســاتــه( .وك ــان الياس
الهراوي يستجير بالنظام السعودي إذا أراد
تحقيق غايات ّ
ضد إرادة الحريري ،كما فعل
عندما طلب من ّ
ولي العهد السعودي يومها،
األمير عبد الله ،إقناع الحريري باإلقالع عن
رفضه إطالق اسم كميل شمعون على املدينة
الرياضية :أمره عبد الله فأطاع .وعلى طريقة
عــرفــات فــي استعماله امل ــال الخـتــراق قـيــادات
ّ
ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،فـ ـ ــإن ال ـح ــري ــري
ّ
بــات لــه قـيـ ٌ
ـادي فــي كــل األح ــزاب والتنظيمات
ّ
على
السياسية ـ ـ تلك
املوالية لــه واملـعــارضــة ّ
ً
ّ
حد سواء .هذا كان رجال لم يكن يعترف بحق
ّ
امل ـعــارضــة ألح ــد ،فـمــا ك ــان مـنــه إل أن ابـتــاع
مـعـظــم ف ــري ــق سـلـيــم ال ـح ــص ونـ ـ ّـوابـ ــه .واب ـنــه

ّ
مــن بـعــده اتـبــع الطريق نفسه ،وإن كــان املــال
شحيحًا في مساره.
ّ
رابـعــا ،الـحــريــري لــم يكن يؤمن بحق الشعب
العامة .هو ّ
ّ
دمــر كـ ّـل ّ
مؤسسات
في الخدمات
الدولة ،من التلفزيون إلى اإلذاعة إلى الجامعة
الـلـبـنــانـيــة وامل ـ ـ ــدارس الــرس ـم ـيــة .وه ــو سمح
لنفسه بالتنافس مــع أجـهــزة إع ــام وتعليم
ال ــدول ــة ،عـبــر إن ـشــاء مــدرســة خـ ّ
ـاصــة وإذاع ــة
وتلفزيون خاص به .لم يكن الحريري يريد أن
ّ
يحافظ على ّ
ملكية للدولة .حارب مشروع
أي
إق ــام ــة م ـت ــرو ف ــي بـ ـي ــروت ،وح ـ ــارب مـشــاريــع
تعزيز التعليم الرسمي ،ومنح وزارة الطاقة
لحليفه ،مجرم الحرب ،إيلي حبيقة ،ال ليصلح
قطاع الطاقة بل ليجعل منه منجمًا ألصحاب
السلطة .حتى في تعزيز قوى الجيش :لم يكن
ّ
يريد املقاومة وال الجيش اللبناني ،ألن آماله
كانت معقودة على تحقيق سالم مع إسرائيل
(ي ـن ـس ــى ال ـب ـع ــض أن ّأول إط ــال ــة سـيــاسـيــة
لـلـحــريــري ،كــانــت فــي عـهــد أم ــن الـجـمـ ّـيــل في
ّ
اتفاقية ّ 17أيار ،وفي تلك املرحلة نال
مرحلة
ّ
الحريري وسامًا على خدماته لعهد الجميل).
خ ــام ـس ــا ،الـ ـح ــري ــري ه ــو ال ـ ــذي أتـ ــى ب ــري ــاض
سالمة (بعدما كان سالمة في «ميريل لينش»
وتـعـ ّـرف إلـيــه بسبب استثماراته الهائلة في
الشركة) ،مهندسًا للسياسات املالية وحليفًا
ملصارفه ،وكان من أنصار تنفيذ أوامــر البنك
ال ــدول ــي وص ـن ــدوق ال ـن ـقــد م ــن دون مـنــاقـشــة.
وبلغت عالقته الحميمة بمدير البنك الدولي
(األ ّم ـيــركــي جيمس ولـفـنـســون) ،إل ــى ح ـ ّـد أنــه
سخر منصب األخير من أجل إصدار تحذيرات
َ
م ــن س ـيــاســات ح ـكــومــة ال ـحــص ف ــي الـسـنــتــن
مــن عمرها (وكــانــت نـشــرة «املستقبل» تزخر
بـمـقــاالت ت ـهـ ّـدد بــأخـطــار وكـ ــوارث اقتصادية
ّ
جراء سياسات حكومة الحص).
ّ
س ــادس ــا ،إن ال ـع ــائ ــق األك ـب ــر أم ـ ــام ع ـمــل هــذه
االنتفاضة نحو تغيير جــذري ،هو في غياب
اليسار والغياب األكبر للحركة العمالية عنها
ً
(كما أن هناك فصال طبقيًا بني أهل «الخندق»
ّ
واملحتجني في وســط بـيــروت ،إلــى مــاذا يرمز
هذا الفارق؟) .هذه من ثمار عمل رفيق الحريري
ال ــذي اس ـت ـخــدم وس ــائ ــل ع ــدة ل ـضــرب الـيـســار
والـحــركــة العمالية الالطائفية .هــو استخدم
العصا الغليظة للمخابرات الـســوريــة ،لقمع

إن العائق األكبر أمام عمل
هذه االنتفاضة نحو تغيير
جذري هو في غياب اليسار
والغياب األكبر للحركة
العمالية عنها

وتشتيت الحركة العمالية ،وإيـكــال قيادتها
(ووزارة العمل) ألقرب حلفاء النظام السوري
(الـ ـح ــزب ال ـق ــوم ــي وح ـ ــزب «ال ـب ـع ــث» وحــركــة
«أمل» التي باتت ّ
تقرر أمر قيادة الحركة)ّ .أما
اليسار ،فقد نجح الحريري منذ إطاللته على
ّ
الثمانينيات ،في
الساحة اللبنانية في أوائل
جذب قيادات يسارية (بداية في منظمة العمل
الشيوعي من خالل عدنان زيباوي) ،ثم تبعه
ّ
ص ــف عــريــض لـيــس فـقــط م ــن مـنـظـمــة الـعـمــل
ّ
ال ـش ـيــوعــي (ال ـت ــي بــاتــت أك ـبــر مـعـمــل لــوع ــاظ
ال ـي ـم ــن وال ــرج ـع ـي ــة ف ــي ال ـح ـي ــاة ال ـس ـيــاس ـيــة
اللبنانية والعربية) ،بل من الحزب الشيوعي
ومــن ق ــادة الـحــركــة الوطنية الـتــي بــات معظم
قياداتها مـجـ ّـرد أنـفــار فــي حاشية الحريري،
أو حاشية هذا األمير أو ذاك .ومشهد محسن
إبراهيم إلى جانب بهية الحريري ،أو سوالنج
ال ـج ـمـ ّـيــل ،ل ــم يـعــد مـشـهـدًا غــري ـبــا ،إذ تـغـ ّـيــرت
في الزمن الحريري.
نظرة الناس إلى اليسار ّ
ّ
ّ
منظرين وكتابًا
ه
صف
الحريري لم يجذب إلى
ّ
ّ
من اليسار الشيوعي ،إل ليضخوا تنظيرات
تالئم الوحشية الرأسمالية التي فرضها على
لبنان ،بل هو ّ
غير في طبيعة الثقافة اللبنانية.
هؤالء هم الذين يقولون إن ال يسار وال يمني
ف ــي ل ـب ـنــان ،وإن ع ـصــر ال ـط ـب ـقــات ان ـت ـهــى إلــى
غير رجعة ،أو إن ال فــارق بني الـثـ ّ
ـري والفقير
فــي هــذه ال ـثــورة ،كما قــال أحــد الناشطني في
الحراك قبل أسبوع.
ســاب ـعــا ،إن ثـقــافــة لـبـنــان مـنــذ التسعينيات،
ُ
هيمنة.
هي ثقافة رجعية يمينية رأسمالية م ِ
لـيــس هـنــاك مــن إجـمــاع فــي ثـقــافــة كـمــا الـحــال
فــي ّ لـبـنــان .هـنــاك إجـمــاع حــديــدي فــي أوســاط
املثقفني فــي لـبـنــان ،وال تجد عريضة واحــدة
(أغلبها لغايات ضـ ّ ّـد مقاومة إســرائـيــل) ،من
ّ
املثقفني فــي لبنان .هــل هناك
دون توقيع كــل
ّ
ّ
مثقف معروف أو فنان معروف جاهره ّبدعم
مقاومة إسرائيل؟ والطريف أن إجماع املثقفني
املتراصُ ،ي ّ
ّ
ّ
عبر عن نفسه بشعارات
الحديدي
ّ
التعددية ّوالـتـنــوع والــديـمــوقــراطـيــة .لكن هل
تجنيد املثقفني من ِقبل الحريرية ،واستعماله
ً
ل ـل ـت ــروي ــج ل ـك ــل املـ ـش ــاري ــع كـ ــان م ـن ـف ـصــا عــن
الـفـســاد واإلف ـســاد ال ــذي أدخـلــه الـحــريــري إلى
طـبـيـعــة ال ـعــاقــة ب ــن امل ـث ـقــف وال ـف ـك ــرة ،حيث
يصبح اعتناق الفكرة ُمـسـ ّـعـرًا ،مثل الترويج
املدفوع الثمن على مواقع التواصل .الحريري
تـجــاوز اإلنـفــاق األمـيــركــي فــي الـحــرب الـبــاردة
(وب ـم ـشــاركــة مــن «ال ـن ـهــار» و«ال ـح ـي ــاة» ودور
ن ـش ــر ع ــرب ـ ّـي ــة) ضـ ــد ال ـف ـك ــر ال ـ ـي ـ ـسـ ــاري .نـحــن
نعيش فــي زم ــن يكثر فـيــه ال ـكــام عــن الـثــورة
وفــي غياب اليسار وفــي ضــوء حــدوث تغيير
واضــح فــي دور الـحــزب الشيوعي (ال ــذي ـ ـ أي
التغيير ـ يلقى ترحيبًا من قوى  14آذار وباقي
ّ
أطراف اليمني) .هذه أيضًا من مخلفات رفيق
الحريري.
ثــام ـنــا ،رب ـط ــت ال ـحــريــريــة ل ـب ـنــان بــوصـفــات
ال ـب ـنــك ال ــدول ــي وصـ ـن ــدوق ال ـن ـق ــدّ ،
وروج ـ ــت
ّ
ملفهوم أن لبنان ّإما أن يكون مزدهرًا ُمطبعًا
مــع إســرائ ـيــل ُمستسلمًا ،أو أن يـكــون دولــة
م ـق ــاوم ــة ع ـلــى ط ـ ــراز غ ــزة (وهـ ـ ــذه املـفــاضـلــة
التي ّ
روج لها وليد جنبالط مهينة للشعب
ّ
الـفـلـسـطـيـنــي وم ـف ـيــدة لـلـصـهـيــونــيــة ،ألنـهــا
ّ
تصور معاناة الشعب الفلسطيني على أنها
خيار ذاتــي بالنكبة ال فرضًا من االحتالل).
وم ـ ـصـ ــر واألردن اخ ـ ـتـ ــارتـ ــا ال ـت ـط ـب ـي ــع مــع
واالستسالم الكامل أمــام االحتالل
إسرائيل
ّ
مقابل وعود (لم تتحقق) باالزدهار والرخاء.
ّ
إن ازدهار فيتنام تأتى من خيار هانوي ،ولم
يكن نقيضًا له.
إن طــرح شعار الـثــورة ،يجب أن يتناسق مع
تـحـ ّـركــات االحتجاجات ومــع الـشـعــارات فيها
ّ
وم ــع االس ـت ـهــدافــات ال ــدائ ــرة .إن تغييب دور
رفيق الحريري األكبر (واختيار جبران باسيل
ـ على سوئه وانعزاليته وطائفيته ورجعيته)،
ً
ك ــان ع ـمــا مـقـصــودًا مــن الـنـخــب الـبــرجــوازيــة
اليمينية ،التي ترى في نفسها طليعة الثورة
ألن ـهــا كــانــت ـ ـ ف ــي ال ـعــديــد م ــن رم ــوزه ــا ومــن
شبكات عالقاتها الطبقية وخياراتها ـ نتاجًا
لــاقـتـصــاد ال ـحــريــري .هــي ال تــريــد محاسبة
يـمـكــن أن تـقـضــي عـلــى ام ـت ـي ــازات الـجــامـعــات
الخاصة ،وعلى كماليات الطبقة املرهفة وعلى
ّ
املحظيني اجتماعيًا .عندما
سياسات تفيد
تنعقد االحـتـجــاجــات أم ــام ضــريــح الـحــريــري،
ّ
تـعـلــم أن اسـتـخــاصــا لـعـبــر ال ـع ـقــود املــاضـيــة
ُّ
قد حصل ،وأن قــرارًا قد اتخذ بإحداث تغيير
جذري في لبنان ،وإن بدا بعيد املنال.
* كاتب عربي (حسابه على «تويتر»
)@asadabukhalil
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إفالس منظومة المحاصصة
تعاقد وطني جديد
سعد الله مزرعاني *
اإلفالس االقتصادي واملالي ُ والنقدي الذي يعاني منه اللبنانيون ،اآلن ،هو على صلة سببية بمنظومة
َ
خاللها .هــذه السلطة أمعنت حتى
املحاصصة الطائفية الـتــي ت ــدار مؤسسات السلطة اللبنانية مــن َّ
شرعنت ،بفجور واستخفاف باملواطنني ،الفساد والهدر والنهب .عطلت الدستور وخالفت القانون.
شوهت تسوية "الطائف" وبترت وألغت إصالحاتهّ ...
وهمشت أجهزة الرقابةَّ .
استتبعت القضاء َّ
طيفت
كل الحياة السياسية واالجتماعية .قمعت املعارضة الشعبية وصادرت املؤسسات التمثيلية بالتزوير
واإلغراء وشراء الضمائر .هي ،منذ ثالثة عقود على األقل ،قادت سياسة مثابرة لضرب اإلنتاج الصناعي
والزراعيَّ .
كرست اقتصادًا طفيليًا تابعًا ...ما جعل البالد رهينة مديونية هائلة نتيجة نهب منظم من
َّ
ّ
قبل تحالف غير مقدس ضم محتكري السلطة وحيتان املال واملصارف وحاكمية البنك املركزي.
اإلفالس االقتصادي املخيف ،الذي دخلت البالد نفقه املظلم ،يقترن ،في هذه املرحلة ،بإفالس سياسي
حيث إن منظومة املحاصصة الطائفية ،باتت عاجزة عن مواصلة ممارسة سلطتها ،أساسًا ،بسبب
التنافس الفئوي والصراع على مواقع النفوذ والقرار .كذلك ،هي تعاني من تناقض أساسي بني تكتالتها
وأطرافها ،بشأن العالقات والتحالفات والصراعات اإلقليمية وخلفيتها في الصراعات الدولية ،التي ما
زالت منطقة الشرق األوسط ساحة محورية من ساحاتها ،لبسط النفوذ والهيمنة والتنافس.
في املشهد الراهن ،برز العب مؤثر هو حركة االحتجاج الشعبي املستمر منذ السابع عشر من تشرين
األول  /أكتوبر املاضي .جملة من االرتكابات واألخطاء واإلهمال والعجز واملخاطر دفعت ،إلى الشارع،
بمئات آالف اللبنانيني الذين استيقظ في أذهانهم ،بسبب هول األزمة ،إدراك لبعض أبرز أسبابها وملعظم
املسؤولني عنها .اندفعت جماهير واسعة ،في معظم املناطق ،مطالبة بالتغيير ،منددة بالطائفية والفساد
والنهب وقلة املسؤولية واالستخفاف بمصالح البالد ولقمة عيش العباد ،وبكرامات اللبنانيني على وجه
الخصوص.
نشأت إثر ذلك ،معادلة تتمثل في عدم قدرة كل من الحاكمني واملحكومني على االستمرار في املواقع
والعالقات والتوازنات
السابقة (معادلة بدء تغيير رصد لينني بروزها في األزمات الكبرى)َّ .
َّ
املشوه للدستور بتعطيل أو بتر إصالحات تسوية "الطائف" قد ولــد وضعًا
في الــواقــع ،إن التطبيق
شاذًا في مرحلة ما بعد انتهاء اإلدارة السورية للبالد عام  .2005طبعًا ،لم يكن ذلك بسبب انتهاء تلك
اإلدارة ،بل بسبب عدم متابعة واستكمال اآللية ّ
املقرة في "الطائف" ،من قبل اإلدارة السورية والقوى
السياسية اللبنانية :املوالية واملعارضة .وفق دستور "الطائف" ،أصبح مجلس ال ــوزراء ،مجتمعًا ،هو
سلطة القرار التنفيذي في البالد .اشترط الدستور (املادة  )95على مجلس النواب األول املنتخب على
أســاس "املناصفة" بني املسلمني واملسيحيني ،أن يشكل ،خــال واليته" ،هيئة وطنية إللغاء الطائفية
ِّ
متحرر من القيد الطائفي .السلطة في املجلس العتيد ،كان ينبغي
السياسية" والنتخاب مجلس نيابي َّ
أن تنشأ على أساس سياسي .وأن يتشكل املجلس النيابي والسلطة املنبثقة عنه ،على أساس سياسي
ال طائفي ،أيضًا .أي أن تتشكل أكثرية تحكم وأقلية تعارض .األكثرية املعنية هي التي ينبغي أن تمارس
سلطة القرار التي كانت لرئيس الجمهورية في املرحلة السابقة .بعدم تطبيق هذا النص الدستوري الذي
يشكل جزءًا محوريًا من إصالحات ما بعد "الطائف" ،وخصوصًا من آلية تنفيذها ،ومن خالل كون
متعمدًا من قبل املعنيني :سوريني ولبنانيني ،نشأ فراغ في مركز القرار الذي ّ
هذا التعطيل ّ
توزع على
َّ
نحو طائفي ("ميثاقي" كما يقال) بني ممثلي الطوائف املتنازعني ما عطل آلية "الطائف" وأحال القرار
إلى الطرف السوري حتى عام  .2005هذا األمر ،كما أشرنا ،تفاقم بعد خروج السوريني وبعد تحويل
املؤقت إلى دائم .ثم بعد انطالق تحالفات وشعارات ِّ
تشدد على أولوية استعادة "الحقوق" ،كما مارس
"التيار ّالعوني" خصوصًاّ .
تكرست املحاصصة وتوغلت في كل مفاصل اإلدارة ،وخصوصًا في مجلس الــوزراء الذي بات
لقد
يتشكل ويتحرك انطالقًا مــن التمثيل الطائفي (حـكــومــات "وح ــدة وطـنـيــة") ،ال فــي ضــوء الخيارات
السياسية وتـ ّ
ـوزع األطــراف ،بشأنها ،بني أكثرية وأقلية .هذا الوضع الشاذ هو ما تفاقم إلى "ميثاقية"
َّ
وتطرفت إلى محاوالت العودة عن اإلصالحات وإلغاء أساسها الدستوري ،وليس
طائفية استشرت
فقط مجرد تجميدها أو تعطيلها أو العمل بما يناقضها في اإلدارة والسياسة.
سياسة لبنان
في
تغيير
الخلل في السياسات وفي اآللية ،تفاقم مع ضغوط إقليمية ودولية إلحــداث
ً
الخارجية ارتباطًا بصراعات املنطقة وانقساماتها .واشنطن تقود هذه الضغوط ّ
املتنوعة محاولة فرض
"صفقة القرن" التصفوية على الشعب الفلسطيني واملنطقة.
ّ
املوقف األميركي والصهيوني من "حــزب الله" وسياسته وسالحه وتحالفاته شكل هو املستهدف
الرئيسي ،في لبنان ،من قبل السياسات األميركية واإلسرائيلية .تغيير ّتــوازنــات السلطة بــات هدفًا
مباشرًا لهذا الغرض .انعقدت تناقضات الداخل على تناقضات الخارجَّ .شكل التحرك االحتجاجي قبلة
املعطيات لوحة معقدة خصوصًا ،بسبب ضعف
األنظار إلحداث التغييرات املذكورة .فرضت كل هذه
ّ
دور قوى التغيير التقليدية (اليسارية والوطنية) ،وبسبب تشتت حركة االعتراض وكثرة الناشطني في
صفوفها من أجل دفعها بعيدًا عن أهدافها املعلنة واملشروعة تمامًا في محاسبة املسؤولني عن الكارثة
وعن تداعياتها املخيفة على األكثرية الساحقة من الشعب اللبناني.
لقد نجحت االنتفاضة الشعبية في جذب مئات اآلالف ،مشاركني ومتعاطفني ،إلى نشاطاتها ودعمها،
لكنها عجزت ،باملقابل ،عن بلورة برنامج بأولويات ،وقيادة بمشروعية وصالحيات ،تمكنانها من
تنظيم ضغط متصاعد ومــن مواجهة مـحــاوالت الـخــارج لالستغالل والتوظيف ،ومـحــاوالت السلطة
الداخلية ،لإلفالت من املحاسبة.
يطفو على السطح شعار "كلن يعني كلن" .األمر أقربّ ،في الشكل وفي املضمون ،إلى االقتصار في
املحاسبة واملحاكمة ،على دور األشخاص ،من دون التوغل إلى البنى والتوجهات والسياسات العامة.
ُ
تجاوز الواقع الطائفي في شعارات املنتفضني والربط بني الطائفية والفساد والفشل ،لم يذهب ،هو
اآلخر ،إلى عمق املشكلة الجوهرية القائمة في منظومة املحاصصة نفسها .كذلك األمر بالنسبة إلى
املوقف من أسباب األزمة االقتصادية حيث يقتصر االنتقاد على الفاسدين من دون النفاذ إلى عمق
النموذج الريعي الطفيلي نفسه.
ال ـصــراع عـلــى السلطة والـسـيــاســات الــداخـلـيــة والـخــارجـيــة فــي ذروتـ ــه .ك ــان األم ــر كــذلــك قـبــل تكليف
الوزير السابق حسان دياب بتشكيل الحكومة ،وسيتصاعد بعد التكليف :وسط اعتراض سياسي،
و"ميثاقي"( طائفي) ،وشعبي (من قبل املنتفضني) ،وتحريض دائم من قبل ممثلي وحلفاء واشنطن.
كل ذلــك يعني أن املعركة مفتوحة على مصراعيها .هو يعني أن االنتفاضة ينبغي أن تستمر ،وأن
يتطور تأثيرها بتطوير أدائها والتخلص من سلبياتها .لن تحل األزمة املخيفة الراهنة بغير رزمة من
اإلصالحات واإلجــراءات االقتصادية الجدية ،وبغير العبور إلى الدولة املدنية ،دولة املواطنة املتساوية
والقانون واملؤسسات .ليس املطلوب ،لإلنقاذ ،أقــل من االنتقال إلــى إقــرار عقد اجتماعي جديد .ولن
على قوى االنتفاضة
يحصل ذلك بغير توحيد البرنامج واألولويات والقوى والوسائل
الشعبية .ينبغي ً
ّ
تتوحد ،هي ،أوال من أجل املطالبة
والتغيير أن تبحث ،جديًا ،فكرة الدعوة إلى عقد مؤتمر تأسيسي
بانعقاده ،على أن تضغط من أجــل فرضه على السلطة الحقًا .الهدف طبعًا هو إقــرار التغيير وآلية
تطبيقه في الوقت نفسه.
* كاتب وسياسي لبناني
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تحقيق

تنقيب واستخراج وتهريب:
واشنطن تسطو على النفط السوري
يــبــرز الــنــفــط ال ــس ــوري في
الشرق كمادة صراع متنامية
الفاعلة في
بين األطـــراف
ّ
هذا الملف ،في ظل انتقال
واشنطن من مرحلة حرمان
الــحــكــومــة ال ــس ــوري ــة من
مرحلة السرقة
مواردها ،إلى
ٌ
ـعــلــنــيــة .انــتــقــال تــوازيــه
الـ ّ
توقعات بتدخل روسي على
الــخــط ،للعمل على إعــادة
الحقول إلى سيطرة دمشق
الحسكة  -أيهم مرعي
بعد أن اسـتـقـ ّـرت الـقــوى الفاعلة في
امليدان السوري في نقاط تموضعها
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،بـ ـع ــد الـ ـهـ ـج ــوم ال ـت ــرك ــي
األخ ـ ـي ـ ــر عـ ـل ــى ال ـ ـش ـ ـمـ ــال ال ـ ـس ـ ــوري،
قـفــز إل ــى الــواج ـهــة ال ـص ــراع املـحـتــدم
ف ــي امل ـن ـط ـقــة ال ـش ــرق ـي ــة ع ـل ــى الـنـفــط
السوري ،في وقت تزداد فيه معاناة
الـ ـس ــوري ــن ف ــي الـ ــداخـ ــل م ــن أزمـ ــات
اقتصادية متعددة .فواشنطن ،التي
أرادت إخ ــراج نفسها مــن االشـتـبــاك
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري فـ ـ ــي الـ ـ ـشـ ـ ـم ـ ــال ،وجـ ـ ــدت
ّ
ضالتها في ذلك النفط للحفاظ على
ثقلها فــي ّ
أي حــل سـيــاســي ،وإبـقــاء

ال ـض ـغــط االق ـت ـص ــادي ع ـلــى دم ـشــق،
وحــرمــان األخـيــرة من االستفادة من
مـ ــوارد ال ـب ــاد .أم ــا أن ـق ــرة ،فـ ّ
ـوجـهــت،
فـ ــي األي ـ ـ ـ ــام األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،رسـ ــائـ ــل إل ــى
مـخـتـلــف األط ـ ـ ــراف ال ــدولـ ـي ــة ،بــأنـهــا
يمكن أن توقف تهديدها باستئناف
الـعـمـلـيــات الـعـسـكــريــة ف ــي ال ـش ـمــال،
م ـق ــاب ــل الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى ح ـص ــة مــن
النفط السوري ،بذريعة تأمني مورد
لــإنـفــاق عـلــى ال ـنــازحــن الـســوريــن،
وتوطينهم في «املنطقة اآلمنة».
ّ
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،تـ ـ ــدرك كـ ــل م ــن روس ـي ــا
وس ـ ـ ـ ــوري ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـخ ـ ــاط ـ ــر ال ـ ـت ـ ـحـ ــركـ ــات
األمـ ـي ــركـ ـي ــة .ولـ ـ ـ ــذا ،ف ـه ـم ــا ت ـس ـع ـيــان
إلعادة الحقول النفطية إلى سيطرة
الحكومة ،من خالل العمل على سحب
األك ـ ــراد م ــن تـحــت ع ـب ــاءة واشـنـطــن،
وإنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاز ات ـ ـ ـفـ ـ ــاق يـ ـعـ ـي ــد ال ـ ـس ـ ـيـ ــادة
الوطنية على منطقة شــرق الـفــرات،
ومن ضمنها حقول النفط .وبرز هذا
الـتـ ّ
ـوجــه الــروســي مــن خــال تصريح
نائب رئيس الــوزراء الروسي ،يوري
ب ــوريـ ـس ــوف ،أثـ ـن ــاء زيـ ــارتـ ــه دم ـشــق
ّ
هــذا األس ـبــوع ،حيث أك ــد أن «حقول
ال ـن ـف ــط وال ـ ـغـ ــاز س ـت ـع ــود تــدري ـج ـيــا
إلـ ــى س ـي ـطــرة ال ـح ـكــومــة ال ـس ــوري ــة».
وي ــدرك األكـ ــراد ،مــن جهتهم ،أهمية
مـلــف الـنـفــط كعنصر حــاســم فــي ّ
أي
ـاف حقيقي للبالد .وانـطــاقــا من
تـعـ ٍ
ذل ـ ـ ــك ،هـ ــم ي ـس ـع ــون إلب ـ ـ ـ ــرازه ك ــورق ــة
كردية مهمة تفاوضيًا ،في ّ
أي اتفاق
تسعى موسكو إلنجازه بينهم وبني
الحكومة السورية ،وفق ما أوحى به
إعــان القائد العام لـ«قسد» ،مظلوم
ع ـ ـبـ ــدي ،فـ ــي ت ـص ــري ـح ــات إع ــام ـي ــة،
وجود اتفاق لنقل النفط إلى مناطق
سيطرة الحكومة.
وتـ ـ ــداولـ ـ ــت وسـ ــائـ ــل إع ـ ـ ـ ــام ،أخـ ـيـ ـرًا،

مـعـلــومــات ع ــن ب ــدء ت ـع ــاون أمـيــركــي
مع السعودية عبر شركة «آرامـكــو»،
الس ـت ـث ـمــار ح ـقــول ال ـن ـفــط امل ــوج ــودة
ضـ ـم ــن مـ ـن ــاط ــق سـ ـيـ ـط ــرة «ق ـ ـسـ ــد».
إال أن مـ ـص ــادر م ـط ـل ـعــة ع ـل ــى مـلــف
النفط نفت ل ــ«األخ ـبــار» صحة هذه
املعلومات ،مــؤكــدة فــي الــوقــت نفسه
أن «األميركيني يعملون على إعــداد
خـطــة شــامـلــة السـتـثـمــار أك ـبــر كمية
من النفط السوري خالل أقصر فترة
زمنية ممكنة» .وأوضـحــت املصادر
َ
أن «واشنطن ّ
قدمت عرضًا لشركتي
آرام ـكــو وإك ـســون مــوبـيــل (أمـيــركـيــة)
ـوري
ل ـل ـب ــدء بــاس ـت ـث ـمــار ال ـن ـف ــط ال ـس ـ ّ
املوجود في الشرق ،وفق آلية تحقق
مضيفة أن
أربــاحــا مالية للطرفني»َ ،
«ال ـعــرض األمـيــركــي لــم يـلــق اهتمام
الشركتني ،بسبب نظام عمل شركات
االستثمار النفطية الـكـبــرى ،القائم
عـلــى الـعـمــل فــي مـحـيــط آم ــن تـمــامــا،
ووفــق عقود طويلة األمــد ،وبوجود
جهات محلية ذات موثوقية وشرعية
فــي ّ
أي بلد تعمل فـيــه» ،مــا يعني أن
ع ـقــود ه ــذه ال ـشــركــات يـجــب أن تـمــرّ
عبر اتفاق مع الحكومة السورية أو
بموافقتها .وأشارت املصادر إلى أن
«الشركات املــذكــورة تــرى أن صاحب
ال ـح ــق ال ـف ـع ـلــي ف ــي االس ـت ـث ـم ــار هــو
شــركــة ِش ــل ،الـتــي بقيت تنفذ أعمال
تنقيب واستثمار نفطية في املنطقة
حتى بــدايــة الـحــرب» ،مــع احتفاظها
حتى نهاية عام
آن ــذاك بحق العمل ّ
 2018وفق العقود املوقعة.
ً
بناء على ذلــك ،شرعت واشنطن في
إعـ ــداد خـطــط السـتـثـمــار بــديــل ،عبر
ّ
مد أنابيب أو توفير صهاريج لنقل
اعتماد
النفط إلــى خــارج الـبــاد ،مع
ّ
خطة تعمل على رفــع كميات الضخ

واالستخراج اليومية ،لتحقيق أكبر
فــائــدة اقـتـصــاديــة ممكنة فــي أقصر
وقــت .وضمن الخطط األميركية في
ّ
ه ــذا املـ ـج ــال ،زار وف ــد تـقـنــي مــؤلــف
م ــن  14شـخـصـيــة ،بـيـنـهــم أص ـحــاب
جـنـسـيــات عــربـيــة ،حـقــول الـنـفــط في
ريف دير الزور لدراسة واقع الحقول
واآلبـ ـ ـ ـ ــار ه ـ ـنـ ــاك ،وإمـ ـك ــانـ ـي ــة زيـ ـ ــادة
الكميات املستخرجة ،ورفع مستوى
اإلنـ ـ ـت ـ ــاج ،ل ـت ـح ـق ـيــق وارد أكـ ـب ــر مــن

ُيالحظ نشاط
عالي الوتيرة
لصهاريج النفط في
ريفي
محيط حقول َ
الحسكة ودير الزور
االستثمار ،لكن فكرة ّ
مد أنابيب نقل
نفطية ،خاصة من دير َالزور ،سرعان
م ــا س ـق ـط ــت ،إذ ل ــم تـ ـل ــق اس ـت ـجــابــة
لـ ـ ـ ــدى الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــادة الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــن ،ن ـظ ـرًا
إل ــى ط ــول ال ـخــط امل ـ ــراد اس ـت ـخــدامــه،
وصعوبة تأمينه ،ما يجعله عرضة
لالستهداف العسكري املباشر.
وم ـنــذ اإلعـ ــان األم ـيــركــي ع ــن إع ــادة
االن ـت ـشــار ف ــي ح ـقــول الـنـفــط وال ـغــاز
فــي املنطقة الـشــرقـيــة ،لــوحــظ نشاط
لصهاريج النفط في
عالي الــوتـيــرة َ
محيط حـقــول ريــفــي الحسكة وديــر
ال ـ ـ ـ ـ ــزور .ووفـ ـ ـ ــق مـ ـعـ ـل ــوم ــات م ــؤك ــدة

ح ـص ـل ــت ع ـل ـي ـه ــا «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» ،ف ــإن
ّ
تجمع
«منطقة رمـيــان بــاتــت نقطة
رئـيـســة لـصـهــاريــج نـفــط ب ــدأت تنقل
ال ـن ـف ــط ب ــات ـج ــاه ال ـش ـم ــال الـ ـس ــوري،
بعد نقله على مــراحــل مــن عــدة آبــار
ف ــي أريـ ـ ــاف ال ـح ـس ـكــة ودي ـ ــر الـ ـ ــزور».
وتـفـيــد املـعـلــومــات ب ــأن «الـصـهــاريــج
ت ـح ـم ــل ال ـن ـف ــط ال ـ ـخـ ــام مـ ــن ال ـح ـق ــول
فــي ديــر ال ــزور إلــى ال ـشــدادي ،ومنها
إلــى رم ـيــان ،ومــن ثــم بــاتـجــاه معبر
امل ـح ـمــوديــة م ــع ش ـمــال الـ ـع ــراق ،عبر
شركة نقل عراقية خاصة هي شركة
الناجي» .كذلك« ،تنقل الشركة يوميًا
 140إل ــى  150صـهــريـجــا م ــن النفط
السوري من حقول الشمال والشرق
ب ــات ـج ــاه ال ــداخ ــل ال ـع ــراق ــي ،وبـسـعــة
ً
ت ـص ــل إل ـ ــى  18ب ــرمـ ـي ــا لـلـصـهــريــج
الــواحــد» .بــالـتــوازي مــع ذلــك« ،تعمل
واشـنـطــن للضغط على قسد لوقف
ن ـقــل ال ـن ـفــط ال ـخ ــام بــات ـجــاه ال ــداخ ــل
ال ـس ــوري ،فــي سـعــي منها لتضييق
ال ـ ـخ ـ ـنـ ــاق عـ ـل ــى دم ـ ـ ـشـ ـ ــق» ،وف ـ ـ ــق مــا
ـار»،
تــؤكــد م ـصــادر مطلعة ل ــ«األخ ـب ـ َ
م ـس ـت ــدرك ــة ب ـ ــأن «قـ ـس ــد ل ــم ت ـت ـمــاش
مــع الـضـغــوطــات األم ـيــرك ـيــة ،بسبب
وجـ ـ ـ ــود اتـ ـ ـف ـ ــاق م ـس ـب ــق م ـ ــع دم ـش ــق
لـلـنـقــل بــات ـجــاه امل ـنــاطــق الـخــاضـعــة
لسيطرة الحكومة» .وتعتبر املصادر
أن «إعــان القائد العام لقسد وجود
ح ــرك ــة ن ـقــل لـلـنـفــط بــات ـجــاه مـنــاطــق
الحكومة يهدف إلــى جعل ذلــك أمـرًا
واق ـ ـعـ ــا» ،ع ـل ـمــا أن ج ـ ــزءًا م ــن الـنـفــط
الـ ـ ـس ـ ــوري ال ـ ـخـ ــام ُي ـن ـق ــل مـ ــن ح ـقــول
َ
النفط في الحسكة باتجاه مصفاتي
ب ـ ــانـ ـ ـي ـ ــاس وح ـ ـ ـمـ ـ ــص ،ع ـ ـبـ ــر قـ ــوافـ ــل
صـ ـه ــاري ــج ي ــومـ ـي ــة ،ف ـي ـمــا ال تــوجــد
إحـ ـص ــاءات ع ــن ال ـك ـم ـيــات ال ـت ــي يتم
نقلها يوميًا من هناك.

مد أنابيب أو توفير صهاريج لنقل النفط إلى خارج البالد (تصميم :سنان عيسى)
شرعت واشنطن في إعداد خطط الستثمار بديل ،عبر ّ

ّ
عقود جديدة لشركات روسية :محاولة الستعادة اإلنتاج المحلي
ّ
مثلت مرحلة خروج آبار النفط
عن سيطرة الحكومة السورية
واحــــدة مــن أصــعــب مــراحــل
الــضــغــط ٌاالق ــت ــص ــادي على
العقوبات
جاءت
البالد.
ً
ُ
ضغط ّ َ
مضاعفة
األميركية لتكمله،
ِ
السوريين
صعوبة توفير حاجة ً
هذا
من المحروقات ،وجاعلة ُ َّ
الباب من أبرز األبواب التي ينف ّذ
عبرها الحصار ،ليؤثر في كل
بيت ومنشأة في سوريا

على الرغم من
أن سوريا لم تكن
الدول ّ الكبيرة
من ُ
المصدرة في
المنطقة ،إال أنها كانت
ّ
ً
اكتفاء ذاتيًا
تحقق
(أ ف ب)

بـ ـع ــد اس ـ ـت ـ ـعـ ــادة ال ـ ــدول ـ ــة الـ ـس ــوري ــة
سيادتها على مساحات واسعة من
ّ
ج ـغــراف ـيــا الـ ـب ــاد ،وف ــي ظ ــل ال ـهــدوء
الــذي تشهده الـيــوم غالبية املناطق
السورية ،يستحوذ قطاع النفط على
ال ـج ــزء األك ـب ــر م ــن االه ـت ـمــام املحلي
َ
املستويني السياسي واألهلي،
على
ّ
وخصوصًا في ظل اإلصرار األميركي
ع ـلــى ح ــرم ــان ال ــدول ــة ال ـس ــوري ــة من
مواردها في هذا املجال.
وعلى الرغم من ُأن سوريا لم تكن من
الــدول الكبيرة املـ ّصـ ّـدرة في املنطقة،
ً
إال أنها كانت تحقق
اكتفاء ذاتيًا من
ُ
وت ّ
صدر الفائض
النفط عالي الجودة،
م ـنــه ،لـكــن ال ـحــرب ال ـتــي انــدلـعــت في
الـبــاد منذ قــرابــة تسع سـنــوات ّأدت
إل ــى تــوقــف شـبــه ت ــام لــإن ـتــاج ،على
رغ ــم امل ـح ــاوالت الحكومية إلنـعــاش
القطاع ،واالسـتـفــادة من اآلبــار التي
تــم تحريرها لتدوير عجلة اإلنتاج
من جديد .وفي فترة ما قبل الحرب،
ك ـ ــان ي ـص ـ ُـع ــب الـ ــوصـ ــول إل ـ ــى أرق ـ ــام
دقـيـقــة ح ــول إن ـتــاج الـنـفــط ال ـســوري،
باعتباره من القطاعات البعيدة عن
ال ـت ــداول اإلع ــام ــي .إال أن ع ــام 2010
شهد نشر أولى اإلحصائيات لوزارة
الـنـفــط وال ـث ــروة املـعــدنـيــة الـســوريــة،
والـتــي أعلنت فيها أن إنـتــاج البالد
من النفط يبلغ قرابة  385ألف برميل
يوميًا.
ومع بداية الحرب ،كان قطاع النفط

ُ
من أولى القطاعات التي استهدفت،
إذ ب ــدأت آب ــار الـنـفــط وال ـغ ــاز تـخــرج
عن سيطرة الحكومة بعد انسحاب
وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدات الـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــش م ـ ـ ــن ال ـ ـشـ ــريـ ــط
ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدودي ال ـ ـش ـ ـمـ ــالـ ــي ،وسـ ـيـ ـط ــرة
«وح ـ ـ ــدات ال ـح ـمــايــة الـ ـك ــردي ــة» على
كامل آبار نفط رميالن ،فيما تعاقب
ّ
كـ ـ ــل مـ ــن فـ ـص ــائ ــل «الـ ـجـ ـي ــش الـ ـح ــر»
و«النصرة» و«داعش» َعلى السيطرة
على آبــار النفط في ريفي دير الزور
الشرقي والحسكة الجنوبي .ويمكن
اعـ ـتـ ـب ــار فـ ـت ــرة ال ـه ـج ـم ــات امل ـس ـل ـحــة
التي طاولت قطاع النفط واحدة من
أصعب املــراحــل التي أوصلت إنتاج
ّ
ال ـبــاد إل ــى أق ــل مــن ألـفــي بــرمـيــل في
الـفـتــرة مــا بــن عــامــي  2014و.2017
السورية ،في تلك
واعتمدت الحكومة
ّ
الفترة ،على تأمني املشتقات النفطية
ع ـب ــر الـ ـخ ــط االئ ـت ـم ــان ــي مـ ــع إيـ ـ ــران،
باإلضافة إلــى شحنات كانت تصل
إل ــى ال ـب ــاد ع ـبــر ال ـب ــر ،وت ـس ـ ّـد ج ــزءًا
مهمًا من حاجتها.
وب ـ ـعـ ــد ان ـ ـح ـ ـسـ ــار سـ ـيـ ـط ــرة ت ـن ـظ ـيــم
«داعش» في البادية السورية وريف
ديـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ــزور ،تـ ـس ــاب ــق األمـ ـي ــركـ ـي ــون
و«قـ ـ ـ ـس ـ ـ ــد» ،م ـ ــع الـ ـ ـ ـ ــروس والـ ـجـ ـي ــش
السوري ،لالستحواذ على آبار النفط.
إال أن قرب منابع النفط الرئيسة من
مناطق نفوذ األكراد أدى إلى هيمنة
كاملة لـ«قسد» و«التحالف الدولي»
ب ـق ـيــادة واش ـن ـطــن ع ـلــى آبـ ــار الـنـفــط

َ
والـغــاز في ريفي ديــر الــزور الشرقي
والحسكة الجنوبي .مــع ذل ــك ،شهد
قطاع النفط بعض االنفراجات على
ال ـصـع ـيــد امل ـح ـل ــي ،ب ـعــد أن اسـتـعــاد
الجيش السوري السيطرة على عدة
َ
آبــار في باديتي ديــر الــزور وحمص
ّ
وري ـ ـ ـ ــف الـ ـ ــرقـ ـ ــة ،لـ ـك ــن ت ـ ـع ـ ــرض ت ـلــك
املـنـشــآت لـتــدمـيــر كبير جعلها ذات
قــدرة متدنية على التأثير في كمية
اإلنتاج املحلي ،بينما بــات أكثر من
 %95م ــن إن ـت ــاج ال ـن ـفــط والـ ـغ ــاز في
البالد في يد «قسد» و«التحالف».
ُ
ويـقـ ّـدر إنتاج حقول النفط في ريف
دير الــزور ،الذي كانت تتولى العمل
ف ــي م ـع ـظــم أج ــزائ ــه «ش ــرك ــة ال ـف ــرات
ل ـل ـن ـفــط» ،ب ـن ـحــو  % 50م ــن اإلن ـت ــاج
ال ـ ـعـ ــام لـ ـلـ ـب ــاد ،ف ـي ـم ــا ك ــان ــت ح ـقــول
الشدادي والهول والرقة ،والتي تتبع
إداريــا مديرية حقول الجبسة ،تنتج
ما بني  28ألفًا و 30ألف برميل يوميًا
ف ــي ن ـهــايــة ع ــام  .2010ك ــذل ــك ،كــانــت
حقول النفط في رميالن تنتج حتى
نهاية عام  2010نحو  160ألف برميل
يوميًا عبر حقول رميالن وكراتشوك
ّ
يصب
وسويدية ،و 14محطة نفطية
فيها إنتاج أكثر من  1300بئر نفط
وغــاز ،وينتج منها األكــراد حاليًا ما
يزيد على  20ألف برميل يوميًا ،أي
سيطرة
 600ألف برميل شهريًا .ومع
َ
«قسد» على مناطق نفطية في ريفي
الحسكة ودير الزور ،ارتفع إنتاجها

الـنـفـطــي إل ــى ق ــراب ــة  70أل ــف بــرمـيــل
يوميًا ،بحسب إحصاءات محلية.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،وم ــع ت ـصــاعــد الـضـغــط
االقتصادي على الحكومة السورية
ّ
أخـ ـ ـيـ ـ ـرًا ،وفـ ـ ــي ظـ ـ ــل صـ ـع ــوب ــة ت ــأم ــن
حــاجـتـهــا م ــن ال ـن ـفــط ال ـخ ــام نتيجة
ان ـ ـخ ـ ـفـ ــاض املـ ـ ـ ـ ّـدخـ ـ ـ ــرات م ـ ــن ال ـق ـط ــع
األجـ ـ ـنـ ـ ـب ـ ــي ،وت ـ ـشـ ــديـ ــد اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
األم ـيــرك ـيــة ع ـلــى ت ــوري ــد ال ـن ـفــط إلــى
البالد ،عمدت الحكومة إلى محاولة
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــادة مـ ـ ــن اآلبـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـت ـ ــي تــم
تحريرها؛ إذ عملت على صيانتها
ّ
وإع ــادتـ ـه ــا إلـ ــى ال ـخ ــدم ــة ،وتـمــكـنــت
مـ ـ ــن رفـ ـ ـ ــع ك ـ ـم ـ ـيـ ــات اإلنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاج ف ـي ـهــا
بـشـكــل م ـل ـحــوظ .ون ـج ـحــت الـجـهــود
الحكومية في إعــادة العمل إلى عدد
مــن اآلب ــار ،أبــرزهــا سلسلة آبــار آراك
والشاعر والهيل ،مع بئر «دير عطية

ّ
ولدت العقوبات
االقتصادية على قطاع
النفط السوري صعوبة
في تأمين الصيانة لآلبار

الشركات خرجت ولم تعد
 ،»2و«شــري ـفــة  »2و«شــري ـفــة ،»102
وشرق اآلراك .كما نجحت الدولة في
رفع إنتاج البالد من ألفي برميل في
بــدايــة عــام  2017إلــى  16ألــف برميل
مع نهاية عام  ،2018ومن  6.5ماليني
متر مكعب مــن الـغــاز فــي عــام 2017
إلى  13.5مليون متر مكعب في نهاية
ع ـ ــام  .2018وب ـح ـس ــب ت ـصــري ـحــات
ملــديــر الـتـخـطـيــط وال ـت ـعــاون الــدولــي
ف ــي وزارة ال ـن ـفــط ال ـس ــوري ــة ،محمد
جيرودي ،فإن إنتاج سوريا اليومي
من النفط في عــام « 2019ارتـفــع إلى
 24ألـ ــف بــرم ـيــل م ــن ال ـن ـف ــط ،و17.8
مليون متر مكعب مــن الـغــاز» ،وهي
«أرق ـ ـ ـ ــام ق ـل ـي ـلــة جـ ـ ـدًا ق ـي ــاس ــا ب ـبــاقــي
النفط الخارج عن سيطرة الحكومة
السورية» وفق ما يوضح جيرودي.
ووفــق إحـصــاءات رسمية تعود إلى
ما قبل الحرب ،كانت سوريا تحتاج
إلى  230ألف برميل لتأمني احتياج
نحو  23مليون سوري.
ّ
كــذلــك ،ول ــدت العقوبات االقتصادية
على قـطــاع النفط ال ـســوري صعوبة
في تأمني الصيانة لآلبار التي لحقها
الـ ـض ــرر؛ إذ اع ـت ـم ــدت هـ ــذه الـعـمـلـيــة
عـلــى خ ـبــرات مـحـلـيــة ،بــالـتـعــاون مع
شركات روسية ،إلنجاز صيانة آبار
وخطوط في املنطقة الوسطى .وفي
وق ـ ــت غ ـ ـ ــادرت ف ـي ــه ك ــام ــل ال ـش ــرك ــات
األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـم ــل ف ـ ــي ق ـط ــاع
اإلنـتــاج والتنقيب عن النفط نتيجة

ُ
لطاملا اعتبرت سوريا من املناطق الجاذبة لشركات النفط اإلقليمية والعاملية ،إذ
ّ
متخصصة في التنقيب وإنتاج واستثمار
كانت تعمل داخل أراضيها  11شركة
ّ
«شل» البريطانية شركات االستكشاف واإلنتاج،
النفط والغاز.
وتصدرت شركة ِ
َ
باإلضافة إلى شركتي «بترو كندا» الكندية ،و«إينا» اإليطالية ،مع ست شركات
الصينية
أخــرى عملت في قطاع اإلنـتــاج ،أبرزها «تــوتــال» الفرنسية ،و«الشركة ً
الوطنية» ،و«ساينوبيك» الصينية ،وثــاث شركات صغيرة أخــرى ،فضال عن
َ
شركتي «مــوريــل ب ــروم» و«ل ــون إنـيــرجــي» فــي مجال االستكشافّ .
وتعرضت
هــذه الشركات لخسائر كبيرة بعد ان ــدالع الـحــرب فــي ســوريــا ،بلغت نحو 6.4
مليار دوالر ،وفــق إحـصــاءات صــادرة عن وزارة النفط ،نتيجة خسائر طاولت
ّ
دوالر من
اإلنتاج واملعدات والتجهيزات ،فيما خسرت الحكومة السورية  13مليار ً
اإليــرادات النفطية ،باإلضافة إلى تدمير كبير طاول منشآت وآبارًا وحقوال بعد
استهدافها من طائرات «التحالف الدولي» ،والجماعات املسلحة التي تعاقبت على
السيطرة على مناطق نفطية عديدة.

تــردي األوض ــاع األمنية والعقوبات،
ّ
أقر مجلس الشعب السوري مشروع
ّ
ق ـ ــان ـ ــون ي ّـ ـتـ ـض ــم ــن املـ ـ ـص ـ ــادق ـ ــة ع ـلــى
َ
عقود موقعة مع شركتني روسيتني
للتنقيب عن النفط والغاز في ّ سوريا.
ويـشـمــل امل ـش ــروع عـقــديــن ُوق ـع ــا في
أي ـلــول /سبتمبر املــاضــي ،األول بني
وزارة النفط والثروة املعدنية وشركة
«مـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــوري» الـ ــروس ـ ـيـ ــة لـلـتـنـقـيــب
عــن ال ـب ـتــرول وتنميته وإن ـتــاجــه في
َ
منطقتي «البلوك  »7و«البلوك ،»19
والثاني بني ال ــوزارة نفسها وشركة

«فيالدا» الروسية في منطقة «البلوك
 .»23وأوض ــح وزي ــر الـنـفــط وال ـثــروة
امل ـع ــدن ـي ــة ال ـ ـسـ ــوري ،ع ـل ــي غ ــان ــم ،أن
«الـ ـبـ ـل ــوك  »7ه ــو «حـ ـق ــل ن ـف ـطــي فــي
م ـن ـط ـقــة الـ ـج ــزي ــرة (ش ـ ــرق ال ـ ـفـ ــرات)،
ّ
كيلومترًا
ويمتد على مساحة 9531
ّ
مــربـعــا ،مضيفًا أن «امل ـش ــروع املــوقــع
مــع شــركــة فـيــادا فــي الـبـلــوك  23هو
مـ ـش ــروع ف ــي ح ـق ــل غ ـ ــاز ي ـق ــع ش ـمــال
دمـ ـش ــق ،ي ـم ـتـ ّـد ع ـل ــى م ـســاحــة 2159
كيلومترًا مربعًا».
أ .م
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العراق
حمل بيان «المرجعية الدينية» ،أمس ،دعوة واضحة لـ«النخب والكفاءات»
إلى خوض غمار اللعبة السياسية من خالل االنتخابات التشريعية المبكرة،
ـون ٌ يراعي «الصغار» ،ويسحب من «الكبار» حصرية التمثيل
وفــق قــانـ ٍ
البرلماني .دعوة تبدو صريحة في رفعها الغطاء عن القوى واألحزاب
الحالية ،التي طالبها البيان بتشكيل حكومة «غير جدلية» ،تفاوتت
التفسيرات في شأن المقصود منها .إذ ذهب البعض إلى أن «المرجعية»
السهيل ،فيما رأى آخــرون أن
وضعت بذلك فيتو على ترشيح قصي
ُ
موقفها ال يحتمل هذا التفسير ،وخصوصًا إذا ما أخذ بعين االعتبار أن ما
يعرقل تكليف السهيل إلى اآلن هو تأخير برهم صالح ـ ـ لحساباته ـ ـ إصدار
بيان التكليف ،وهو ما يدفع تحالف «البناء» إلى بدء ُحراك إلقالته .في
ّ
خضم ذلك ،يعيش الميدان حالة من الهدوء النسبي ،خرقت في ساعة
المحافظات الجنوبية ،باعتداءات
متأخرة من ليل أمس في عدد من
ّ
على ّ
مقار حكومية وأخــرى حزبية ،في ظل تجييش إعالمي خليجي
ّ
يحرض الشارع على إيران وحلفائها العراقيين

ٌ
حراك برلماني
لعزل برهم صالح؟
بغداد ــ األخبار
علمت «األخبار» أن «تحالف البناء»
(ائ ـ ـتـ ــاف «الـ ـفـ ـت ــح» ب ــزع ــام ــة ه ــادي
الـعــامــري ،و«دول ــة الـقــانــون» بزعامة
ن ــوري املــال ـكــي ،وآخ ــري ــن) وحـلـفــاءه
م ــن امل ـكـ ّـونــن «ال ـس ـنــي» و«الـ ـك ــردي»
في صدد إطالق حراك برملاني لعزل
رئيس الجمهورية ،برهم صالح ،من
منصبه .ال ـحــراك ،وفقًا للمعلومات،
ي ـس ـت ـن ــد إلـ ـ ــى الـ ــدس ـ ـتـ ــور الـ ـع ــراق ــي،
وتـ ـح ــديـ ـدًا امل ـ ـ ــادة  /61سـ ــادسـ ــا ،ب،
والـ ـت ــي ت ـن ـ ّـص ع ـل ــى «إع ـ ـفـ ــاء رئ ـيــس
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ،ب ــاألغ ـل ـب ـي ــة امل ـط ـل ـقــة

ل ـعــدد أع ـضــاء مـجـلــس ال ـن ــواب ،بعد
إدانته من املحكمة االتحادية العليا
ف ــي إحـ ــدى الـ ـح ــاالت اآلتـ ـي ــة :الـحـنــث
ف ــي الـيـمــن الــدس ـتــوريــة ،أو انـتـهــاك
ال ــدسـ ـت ــور ،أو ال ـخ ـيــانــة ال ـع ـظ ـمــى».
مصادر برملانية أشارت ،في حديثها
إل ـ ـ ــى «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» ،إل ـ ـ ــى أن ال ـت ـه ـمــة
امل ـ ّ
ـوجـ ـه ــة إل ـ ــى ص ــال ــح هـ ــي ان ـت ـهــاك
ال ــدسـ ـت ــور وال ـت ـح ــاي ــل ع ـل ــى مـ ـ ــواده،
وتحديدًا املادة  ،76والتي ّ
تنص على
«تكليف رئـيــس الجمهورية مرشح
الكتلة النيابية األكثر عددًا بتشكيل
مجلس ال ـ ــوزراء ،خ ــال  15يــومــا من
تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية»،

ّ
ّ
ال يزال قصي السهيل األوفر حظًا لتسنم منصب رئاسة الوزراء (أ ف ب)

عـلـمــا ب ــأن امل ـ ــادة  /81ثــانـيــا ش ــددت
ع ـلــى «ت ـك ـل ـيــف رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة
(ع ـنــد خ ـلـ ّـو مـنـصــب رئ ــاس ــة الـ ــوزراء

ّ
قدم صالح طلبًا إلى ّ«المحكمة
االتحادية العليا» ،تضمن تعريف
«الكتلة النيابية األكبر»
ّ
ألي س ـب ـ ٍـب ك ـ ــان) مــرش ـحــا لتشكيل
الـ ــوزارة ،خــال مــدة ال تــزيــد على 15
يومًا ،وفقًا ألحكام املادة .»76
فـ ــي خ ـل ـف ـي ــة تـ ـل ــك الـ ـتـ ـهـ ـم ــة ،ت ــوض ــح

امل ـصــادر أن صــالــح عـمــد إل ــى تقديم
ط ـ ـلـ ــب م ـس ـت ـع ـج ــل إلـ ـ ـ ــى «املـ ـحـ ـكـ ـم ــة
ّ
تضمن تعريف
االتـحــاديــة الـعـلـيــا»،
«الكتلة النيابية األكبر» ،لتخويلها
تسمية رئيس للوزراء بعد استقالة
عادل عبد املهدي .وكان «البناء» قد
قـ ّـدم لصالح ،في لقاء جمع موفدين
عـنــه بــرئـيــس الـجـمـهــوريــة الخميس
امل ــاض ــي ،مــرشـحــه لــرئــاســة ال ـ ــوزراء،
وزيـ ــر الـتـعـلـيــم ال ـع ــالــي ف ــي حـكــومــة
ت ـ ُص ــري ــف األع ـ ـمـ ــال ق ـص ــي ال ـس ـه ـيــل.
ون ـ ـقـ ــل عـ ــن ص ــال ــح أنـ ـ ــه «أك ـ ـ ــد لــوفــد
كتلة البناء ،عقب لقائه ممثلني عن
التظاهرات والفعاليات االجتماعية،

أن املــرشــح ال تنطبق عليه الـشــروط
املطروحة لضمان السلم االجتماعي،
يقدمه حاليًا ،ولــن ّ
وأنــه لن ّ
يقدم ّأيًا
مــن األس ـمــاء األخ ــرى املـطــروحــة قبل
توضيح دوره في االختيار كرئيس
ـام للدستور ،وقبل
للجمهورية وح ـ ٍ
أن ت ـف ـصــل امل ـح ـك ـمــة االتـ ـح ــادي ــة في
آل ـيــات إع ــان الكتلة األك ـبــر فــي هــذه
ٌ
جواب
املرحلة االنتقالية الحساسة».
فهم منه ممثلو «الـبـنــاء» أن صالح
يــريــد ش ــراء املــزيــد مــن الــوقــت ،لغاية
في نفسه.
وسـ ـب ــق ل ـ ــ«االت ـ ـحـ ــاديـ ــة ال ـع ـل ـي ــا» أن
أج ــاب ــت ع ــن سـ ــؤال «ال ـك ـت ـلــة األك ـبــر»

ع ـقــب االن ـت ـخــابــات الـتـشــريـعـيــة عــام
 ،2010ب ــال ـق ــول إن «ال ـك ـت ـل ــة األك ـب ــر
ه ــي ال ـت ـجـ ّـمــع املـ ـك ـ َّـون م ــن أك ـب ــر عــدد
م ــن ال ـن ــواب ف ــي الـجـلـســة الـبــرملــانـيــة
ّ
تصدرت
األولى ،وليست الكتلة التي
نتائج االنتخابات» .وفي هذا اإلطار،
تشير امل ـصــادر إلــى أن ُحـ ّـجــة صالح
ـ ـ حاليًا ـ ـ هي «عــدم تسجيل رئاسة
الـ ـب ــرمل ــان ،ف ــي ال ـج ـل ـســة الـتـشــريـعـيــة
األولـ ـ ــى ال ـت ــي ُعـ ـق ــدت خ ــري ــف ،2018
الكتلة األكبر» ،على رغم أن «البناء»
وحـلـفــاءه ،عند ترشيحهم للسهيل،
ج ـم ـع ــوا تــواق ـي ـع ـهــم ورفـ ـع ــوه ــا إل ــى
رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـهــوريــة ،مـثـبـتــن بــذلــك

أنـهــم «الـكـتـلــة األك ـب ــر» ،إال أن رئيس
ال ـج ـم ـهــوريــة أصـ ـ ّـر ع ـلــى ع ــدم األخ ــذ
بما ّ
تقدموا به ،وهو ما ُع ّد من ِق َبلهم
التفاق
«انتهاكًا للدستور» ،و«نقضًا
ٍ
ُع ـ ـقـ ــد الـ ـخـ ـمـ ـي ــس املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،ي ـق ـضــي
بــإصــدار كـتــاب تكليف السهيل بعد
ظهر الجمعة» .وفيما تقول مصادر
رئيس الجمهورية إن صالح متمسك
بـبـيــان «املــرج ـع ـيــة الــديـنـيــة الـعـلـيــا»
(آية الله علي السيستاني) من جهة،
واستفتاء املحكمة مــن جهة أخــرى،
تـ ــرى مـ ـص ــادر س ـيــاس ـيــة أن ال ــرج ــل
ي ـس ـع ــى إلـ ـ ــى الـ ـحـ ـف ــاظ عـ ـل ــى نـفـســه
أمــام الـشــارع بوصفه «الضامن له»،
وف ــي الــوقــت نفسه االب ـت ـعــاد عــن ّ
أي
مواجهة بني العامري وزعيم «التيار
ال ـص ــدري» مـقـتــدى ال ـصــدر ،سيكون
هو «كبش الفداء» فيها.
ّ
التكليف ،ال يزال السهيل
وعلى خط
ّ
ّ
األوفــر حظًا لتسنم املنصب العتيد.
ووف ـ ـقـ ــا ل ـل ـم ـع ـل ــوم ــات ،فـ ـ ــإن ال ــرج ــل
ّ
يــواصــل تحضيراته لتسلم مهماته
خـ ـ ــال ال ـ ـسـ ـ ّـاعـ ــات ال ـق ـل ـي ـل ــة امل ـق ـب ـل ــة،
ّ
ف ــي ظ ــل تــوق ـعــات ب ــأن ي ـصــدر كـتــاب
التكليف غدًا األحد على أبعد تقدير.
إذ عقد السهيل جملة لقاءات بممثلي
األحـ ـ ـ ـ ـ ــزاب ،كـ ـ ــان آخ ـ ــره ـ ــا م ـ ــع وف ـ ــود
م ــن ال ـق ــوى «ال ـس ـن ـيــة» و«ال ـك ــردي ــة»،
لــاسـتـمــاع إل ــى مـطــالـبـهــا .ج ــاء ذلــك
في وقت دعت فيه «املرجعية» ،أمس،
ف ــي ب ـيــان ـهــا األسـ ـب ــوع ــي ،إلـ ــى «ع ــدم
ً
التأخر طويال في تشكيل الحكومة
الجديدة» ،في حني برز قولها إنه «ال
بـ ّـد مــن أن تكون (الحكومة) حكومة
غير جدلية» ،وهو ما أتبعته بجملة
مهمات منوطة بالتشكيلة الوزارية
املقبلة ،وعلى رأسها استعادة هيبة
ال ــدول ــة وت ـهــدئــة األوض ـ ـ ــاع ،وإجـ ــراء
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ال ـ ـقـ ــادمـ ــة فـ ــي أجـ ـ ــواء
م ـط ـم ـئ ـنــة ب ـع ـي ــدة عـ ــن «الـ ـت ــأثـ ـي ــرات
الـ ـ ـج ـ ــانـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــة ل ـ ـل ـ ـم ـ ــال أو ال ـ ـس ـ ــاح
غـ ـي ــر ال ـ ـقـ ــانـ ــونـ ــي وع ـ ـ ــن الـ ـت ــدخ ــات
الخارجية» .وفيما ذهب البعض إلى
تفسير مــوقــف «املــرجـعـيــة» بــأن ثمة
«فيتو» من ِق َبلها على السهيل ،نفى
آخــرون وجــود شيء من هذا القبيل،
ذاهـ ـ ـب ـ ــن إل ـ ـ ــى أن ـ ـهـ ــا ق ـ ـصـ ــدت «ع ـ ــدم
املماطلة أو التأخير والتسويف كما
جرت العادة مع الحكومات السابقة،
وأيضًا عدم الدخول في بورصة بيع
امل ـن ــاص ــب وشـ ـ ــراء ال ـح ـقــائــب مثلما
حصل سابقًا».

ّ
ّ
ُ
خالفات متواصلة على قانون االنتخابات :نحو حل وسط يجدد «سانت ليغو»؟
بغداد ـــ أشرف كريم
ّ
فــي ظــل فشل الـبــرملــان ،حتى اآلن ،في
إق ـ ــرار ال ـق ــان ــون االن ـت ـخــابــي ال ـجــديــد،
ّ
جددت «املرجعية الدينية العليا» (آية
الله علي السيستاني) انتقاد تسويف
الكتل النيابيةُ ،م ـكـ ّـررة دعــوتـهــا إلى
بلورة «قانون عادل ومنصف» ،يعيد
«ثقة املواطنني بالعملية االنتخابية».
وفي هذا اإلطار ،قال البيان إن «أقرب
الطرق وأسلمها للخروج من األزمــة،
وت ـ ـفـ ــادي الـ ــذهـ ــاب ال ـ ــى امل ـج ـه ــول أو

الفوضى أو االقتتال الداخلي ،الرجوع
إلى الشعب بإجراء انتخابات مبكرة،
بـ ـع ــد تـ ـش ــري ــع قـ ــانـ ــون م ـن ـص ــف ل ـه ــا،
إلجرائها»،
وتشكيل مفوضية مستقلة ُ
م ـض ـي ـفــا إن «املـ ــاحـ ــظ ت ـع ــرق ــل إقـ ــرار
قــانــون االنـتـخــابــات ،وتـفــاقــم الـخــاف
ب ـ ـشـ ــأن بـ ـع ــض مـ ـ ـ ـ ــواده ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة».
وفـ ـيـ ـم ــا شـ ـ ـ ـ ـ ّـددت «املـ ــرج ـ ـع ـ ـيـ ــة» ع ـلــى
ضرورة اإلســراع في إقــراره ،كان بارزًا
تـحــديــدهــا معايير قـبــولــه ،ب ــأن يكون
ّ
«م ـن ـس ـج ـمــا م ــع ت ـطــل ـعــات ال ـنــاخ ـبــن،
ويــرعــى حــرمــة أصــوات ـهــم ،وال يسمح

ّ
شددت «المرجعية» على ضرورة اإلسراع في إقرار القانون اإلنتخابي (أ ف ب)

بااللتفاف عليها» ،وتحذيرها من أن
قانون ال يكون بهذه املواصفات
«إقرار
ٍ
لن يساعد على تجاوز األزمة».
ّ
تستمر االجتماعات
فــي هــذا الــوقــت،
لـ ـتـ ـس ــوي ــة ال ـ ـف ـ ـق ـ ــرات ال ـ ـخـ ــاف ـ ـيـ ــة فــي
القانون ،وعلى رأسها املــادة  15التي
تمثل جوهر النظام الجديد ،لناحية
آلـ ـي ــة احـ ـتـ ـس ــاب األص ـ ـ ـ ــوات واع ـت ـم ــاد
ت ــوزي ــع امل ـقــاعــد وال ـقــاســم االنـتـخــابــي
وال ـت ـصــويــت ،فـيـمــا تـتـعـلــق امل ـ ــادة 16
بــآل ـيــة «ال ـك ــوت ــا ال ـن ـســائ ـيــة» وكـيـفـيــة
احتسابها وفــق الدستور ،أي بنسبة
 25باملئة .وكان البرملان قد ّ
صوت ،في

ّ
تستمر االجتماعات لتسوية
الفقرات الخالفية في القانون،
وعلى رأسها المادة 15
 18كــانــون األول /ديـسـمـبــر ال ـجــاري،
ع ـل ــى امل ـ ـ ــواد ال ـع ـش ــر األول ـ ـ ــى م ـن ــه ،إال
أن ال ـخــافــات الـسـيــاسـيــة حــالــت دون
ُ
استكمال الـتـصــويــت ،لــتــرفــع الجلسة
إلى يوم االثنني املقبل ،الواقع فيه 23
كانون األول /ديسمبر الجاري .وعلى
الرغم من أن «اللجنة القانونية» ّ
قدمت
 6مـقـتــرحــات ح ــول امل ـ ــادة  15لتالفي
ّ
ـاق
أي إشـكــال ،إال أنها جميعها لــم تـ ِ
استحسان األطراف املعترضة ،ما دفع
برئيس الـبــرملــان ،محمد الحلبوسي،

إلى غلق «قاعة املؤتمرات الصحافية»،
ومنع ّ
النواب من اإلدالء ّ
بأي تصريح،
بـعــدمــا ل ــزم ــوا ال ـقــاعــة كــاســريــن بــذلــك
نصاب الجلسة.
ك ــذل ــك ،ي ـك ـشــف ال ـن ــائ ــب ع ــن «ال ـح ــزب
الديموقراطي الكردستاني» ،شيروان
ً
دبــردانــي ،أن «كتال سياسية (أبرزها
«ائـ ـت ــاف دول ـ ــة الـ ـق ــان ــون»« ،ت ـحــالــف
ال ـقــوى الـعــراقـيــة»« ،الـنـهــج الــوطـنــي»،
«ال ـ ــديـ ـ ـم ـ ــوق ـ ــراط ـ ــي ال ـ ـكـ ــردس ـ ـتـ ــانـ ــي»،
و«ال ـ ـح ـ ـك ـ ـم ـ ــة») قـ ـ ـ ّـدمـ ـ ــت أكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن 6
ّ
مقترحات نيابية لحل معضلة املادة
 ،15ولتسهيل عملية إم ــرار املـشــروع
ال ـج ــدي ــد» ،مــوض ـحــا ف ــي حــدي ـثــه إلــى
«األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» أن أب ـ ـ ـ ــرز م ـ ــا ت ـضـ ّـم ـن ـتــه
املقترحات هو:
 -1اعـ ـتـ ـم ــاد ال ـ ــدوائ ـ ــر املـ ـتـ ـع ــددة عـلــى
مستوى القضاء
 -2اعـ ـتـ ـم ــاد ال ـ ــدوائ ـ ــر املـ ـتـ ـع ــددة عـلــى
مستوى املحافظة
 -3اع ـ ـت ـ ـمـ ــاد ع ـ ـ ــدد مـ ـق ــاع ــد الـ ـب ــرمل ــان
وتوزيعها على  320دائرة انتخابية
 -4أن تـكــون املـحــافـظــة دائ ــرة واح ــدة،
ويتم ُالعمل بنظام «سانت ليغو »1.7
(الذي أجريت االنتخابات األخيرة في
أيار /مايو  2018وفقه)
 -5الـ ـلـ ـج ــوء إل ـ ــى خـ ـي ــار  %60ق ــوائ ــم
منفردة ،و %40قوائم حزبية
 -6اع ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاد ال ـ ـ ـن ـ ـ ـظـ ـ ــام الـ ـ ـس ـ ــوي ـ ــدي
االنتخابي ،القائم على أساس النسب
املئوية

أم ــا امل ـ ــادة  ،16فـيـلـفــت دب ــردان ــي إلــى
أنها «غير خالفية» ،ألنها تتحدث عن
«الكوتا النسائية» ،وال يحق للبرملان
التصويت عليها «مــا لــم ّ
يتم تحديد
ّ
مالمح النظام االنتخابي املـحــدد في
املادة  15من املشروع الجديد» ،مشيرًا
إلــى أن «الـقــوى السياسية الصغيرة،
ّ
تتخوف من إقصاء
ومنها األقليات،
حقوقها في املناطق املتنازعة ،إذا تم
اللجوء إلى خيارات الدوائر املتعددة
الصغيرة ،وهذا ما قد يفقد ّ
املكونات
الصغيرة مقاعدها في مناطق كبيرة
تتمتع فيها بجمهور بسيط».
ب ـ ــدوره ـ ــا ،تـ ـج ــزم مـ ـص ــادر سـيــاسـيــة
مـطـلـعــة ،ف ــي حــديــث إل ــى «األخـ ـب ــار»،
بأن «الكتل اتفقت على إمرار القانون
يوم االثنني املقبل ،وفق نظام الدوائر
امل ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـددة عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـقـ ـض ــاء،
وحــق ترشيح ف ــردي بنسبة .»%100
وت ـب ـ ّـن املـ ـص ــادر أن اع ـت ـمــاد الـقـضــاء
ك ــدوائ ــر انـتـخــابـيــة ق ــد يـجـعــل عملية
االق ـت ــراع «ص ـع ـبــة» ،وخــاصــة أن عــدد
األق ـض ـي ــة امل ـع ـت ـمــدة ف ــي الـ ـع ــراق 163
ق ـضـ ً
ّ
مسجلة لــدى
ـاء 122 ،منها فـقــط
وزارة التخطيط ،وهــذا يعني وجــود
ً
 41قـ ـض ـ ً
ـاء غ ـي ــر م ـس ـج ــل ،فـ ـض ــا عــن
أن بـعــض األقـضـيــة ال تـتـجــاوز عتبة
سكانها ال ـ  100ألــف نسمة ،مــا يدفع
ب ــاتـ ـج ــاه دم ـج ـه ــا ب ـب ـع ــض األق ـض ـي ــة
امل ـ ـجـ ــاورة ل ــرف ــع ال ـع ـت ـبــة امل ـن ـصــوص
عليها دستوريًا.

ُ
مواد أسقطت
من القانون
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اليمن

ّ
اتفاق الحديدة بوجه تعنت «التحالف»:
االجتماع السابع بال نتائج؟
في انتظار أن ّ
ترد حكومة
عبد ربه منصور هادي ،ومن
خلفها «التحالف» ،بعد
أسبوع طلبته للتشاور ،على
مقترحات جديدة الستكمال
تنفيذ اتفاق السويد في
المؤشرات
شأن الحديدة ،تنبئ
ّ
األولية باستمرار حالة التعنت
لدى هذا الفريق ،ما ّ
يهدد
بعودة التوترات إلى الحديدة
صنعاء ـــ رشيد الحداد
م ــن دون ّ
أي ج ــدي ــد ،ان ـت ـه ــى ،أول من
أم ــس ،االجـتـمــاع املـشـتــرك الـســابــع بني
م ـم ـث ـلــي ص ـن ـع ــاء ومـ ـن ــدوب ــي ال ـفــريــق
املوالي للتحالف السعودي اإلماراتي،
وذل ــك على مــن سفينة األم ــم املتحدة
« »Antractic dreamالتابعة لـ«برنامج
الغذاء العاملي» ،قبالة ميناء الحديدة.
إذ رف ـضــت حـكــومــة الــرئ ـيــس املنتهية
والي ـ ـت ـ ــه ،عـ ـب ــد ربـ ـ ــه مـ ـنـ ـص ــور هـ ـ ــادي،
مقترحات جديدة ّ
قدمها رئيس فريق
املراقبني ،الجنرال الهندي أباهيجيت
جوها ،وأصـ ّـرت على إعادة املحادثات
النقطة الصفر .االجتماع األخير،
إلــى ُ
ال ـ ـ ــذي خـ ـ ّـصـ ــص مل ـن ــاق ـش ــة الـ ـخـ ـط ــوات
ال ـع ـم ـل ـي ــة إلعـ ـ ـ ـ ــادة االنـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــار ،وف ـت ــح
ّ
املمرات اإلنسانية في مدينة الدريهمي
املحاصرة وضــواحــي مدينة الحديدة
ومــدي ـنــة ح ـيــس إحـ ــدى املـ ــدن الــواق ـعــة
جنوبي الـحــديــدة ،تــرافــق مــع تصعيد
الفــت لخروقات وقــف إطــاق الـنــار من
ِق ـ َـب ــل امل ـي ـل ـي ـش ـيــات امل ــوال ـي ــة ل ــإم ــارات
ف ــي ال ـس ــاح ــل ال ـغ ــرب ــي ف ــي م ــدي ــري ــات
الدريهمي والتحيتا وحيس جنوبي
امل ـح ــاف ـظ ــة .ووفـ ـق ــا ملـ ـص ــدر ف ــي فــريــق
صـنـعــاء امل ـش ــارك ف ــي امل ـح ــادث ــات ،فــإن
االجـ ـتـ ـم ــاع ن ــاق ــش ع ـ ـ ــددًا مـ ــن امل ـل ـف ــات
العالقة ،كما ّ
تم خالله عرض الخروقات
الـ ـي ــومـ ـي ــة لـ ـ ــ«اتـ ـ ـف ـ ــاق اسـ ـت ــوكـ ـه ــول ــم»،
ُوا ّلـ ـخـ ـط ــوات األحـ ــاديـ ــة ال ـج ــان ــب الـتــي
ن ـ ــف ـ ــذت ع ـل ــى األرض مـ ــن ِقـ ـ َـبـ ــل ط ــرف
صـنـعــاء ،والـعــراقـيــل الـتــي تـحــول دون
تنفيذ االتفاق ،والتي تضعها حكومة
ه ــادي .وأكــد املـصــدر أن فريق صنعاء

ّ
«رحـ ــب بـمـفـهــوم الـعـمـلـيــات امل ـق ـ ّـدم من
رئـ ـي ــس الـ ـف ــري ــق األم ـ ـمـ ــي أبــاه ـي ـج ـيــت
ج ــوه ــا ل ـت ـنـف ـيــذ إع ـ ـ ــادة االنـ ـتـ ـش ــار مــن
دون ّ
أي فــواصــل زمـنـيــة ،فيما الطرف
اآلخ ــر يــواصــل املـمــاطـلــة» .وأش ــار إلــى
أن «مـفـهــوم عـمـلـيــات إعـ ــادة االنـتـشــار
بمرحلتيه األول ــى والثانية تــم إقــراره
فــي الـســابــع مــن شهر شـبــاط /فبراير،
ل ـك ــن ال ـ ـطـ ــرف اآلخ ـ ـ ــر ال ي ـ ـ ــزال يــرفــض
التنفيذ».
وفـ ــي االج ـت ـم ــاع ،ق ـ ـ ّـدم رئ ـي ــس الـفــريــق
األم ـمــي فــي ال ـحــديــدة مـقـتــرحــا مـكـ ّـونــا
مــن ث ــاث ن ـقــاط :األولـ ــى ،إن ـشــاء مركز
ّ
املتقدم لـ«لجنة تنسيق إعادة
القيادة
االنـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــار» ق ـب ـي ــل إعـ ـ ـ ـ ــادة االنـ ـتـ ـش ــار
بـيــومــن ،والـ ــذي سـيـكــون مــن مهماته
اإلشـ ــراف املـبــاشــر عـلــى إع ــادة انتشار
ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوات؛ والـ ـ ـث ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ،ت ـشـ ـكـ ـي ــل فـ ــرق
ّ
ستنسق
التنسيق واالرت ـب ــاط ،والـتــي
عـمـلـيــة إعـ ـ ــادة االنـ ـتـ ـش ــار .ك ـمــا اق ـتــرح
ج ــوه ــا خــري ـطــة ط ــري ــق لـفـتــح امل ـم ــرات
اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة لـ ـ ـل ـ ــوك ـ ــاالت اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة
واملــدنـيــن .مقترحات قوبلت بموافقة

فريق القوات الموالية
لـ«التحالف» في «لجنة
إعادة االنتشار» طلب
أسبوعًا للتشاور

ط ـ ــرف ص ـن ـع ــاء ،ف ـي ـمــا رف ـض ـه ــا ط ــرف
ح ـكــومــة هـ ــادي مـشـتــرطــا ب ـ ّـت املـلـفــات
الـ ـع ــالـ ـق ــة ،ومـ ـنـ ـه ــا «الـ ـسـ ـلـ ـط ــة واألمـ ـ ــن
ّ
املـ ـح ــلـ ـي ــان وق ـ ـ ـ ــوات خ ـف ــر الـ ـس ــواح ــل»
قبل االنتقال إلــى خطوة أخ ــرى .وتلك
هـ ـ ــي نـ ـقـ ـط ــة ال ـ ـ ـخـ ـ ــاف ال ـ ـتـ ــي ي ـت ــوق ــف
عندها طــرف حكومة هــادي منذ عــام،
ويستخدمها بني فترة وأخرى إلعادة
ع ـم ـل ـيــة ت ـن ـف ـيــذ االت ـ ـفـ ــاق إل ـ ــى الـنـقـطــة
الصفر .وبعدما طالبت حكومة هادي
في اجتماعات سابقة بتسليم مدينة
الـحــديــدة وامل ــوان ــئ ل ـقــوات تــابـعــة لها،
ع ــادت فــي االج ـت ـمــاع األخ ـيــر وأ ُعـلـ ّنــت
رفضها خطوة إعادة االنتشار املنفذة
من ِق َبل طرف واحد (حكومة صنعاء)

فــي أي ــار /مــايــو املــاضــي ،وال ـتــي أق ـ ّـرت
بها األمم املتحدة ّ
ورحبت بها ،متهمة
قــوات األمــن العام في الحديدة وقــوات
خـ ـف ــر ال ـ ـسـ ــواحـ ــل وك ـ ــذل ـ ــك ال ـس ـل ـط ــات
املحلية املنتخبة بأنها أكثر قربًا من
حركة «أنـصــار الله» كذريعة للتنصل
من عملية إعادة االنتشار.
وعلمت «األخـبــار» ،من مصادر مقربة
مــن فــريــق صـنـعــاء ،أن «فــريــق ال ـقــوات
امل ــوالـ ـي ــة ل ـل ـت ـحــالــف ف ــي ل ـج ـنــة إعـ ــادة
أسبوعًا للتشاور بشأن
االنتشار طلب
ُ
مـفـهــوم العمليات امل ـق ـ ّـدم مــن الـجـنــرال
َ
جوها حول مرحلتي إعادة االنتشار».
وأشارت املصادر إلى أن «ارتباط فريق
الطرف اآلخر باإلمارات بات واضحًا»،
متحدثة عــن دور إم ــارات ــي فــي إفـشــال
تنفيذ االتفاق .وبخصوص االنسحاب
ّ
م ــن م ـحــاف ـظــة الـ ـح ــدي ــدة ب ـش ـكــل ك ــل ــي،
كشف رئـيــس فــريــق صنعاء فــي لجنة
التنسيق األممية ،اللواء علي املوشكي،
في مؤتمر صحافي عقده الثالثاء ،عن
تقديم طــرف صنعاء مقترحًا لرئيس
ال ـل ـج ـنــة ب ـس ـحــب ال ـ ـقـ ــوات ال ـع ـس ـكــريــة
الـ ـت ــابـ ـع ــة ل ـص ـن ـع ــاء خ ـ ـ ــارج م ـحــاف ـظــة
الحديدة ،مقابل انسحاب الطرف اآلخر
أيضًا من املحافظة .إال أن ّ
الرد من طرف
حكومة هادي كان بأنهم يستطيعون
َ
شارعي صنعاء
فقط أن يتراجعوا عن
ف ــي ال ـحــديــدة لـ ـ  350م ـت ـرًا .وف ــي شــأن
فتح امل ـمــرات اإلنـســانـيــة ،وال ــذي سبق
ُ
أن أق ـ ـ ـ ّـر ف ــي اج ـت ـم ــاع ــات س ــاب ـق ــة ك ــان
آخرها اجتماع نهاية أيلول /سبتمبر
امل ــاض ــي ،ان ـت ـقــد فــريــق ص ـن ـعــاء ال ــدور
األمـ ـم ــي ال ـض ـع ـيــف ف ــي هـ ــذا ال ـجــانــب،
وأكد أنه التزم بما سبق االتفاق عليه
بفتح مـمـ ّـر إنـســانــي فــي مــديـنــة حيس
وآخــر في مدينة الدريهمي .لكن فريق
حكومة هادي ،ومن خلفه «التحالف»،
تـهـ ّـرب ـ ـ بحسب صنعاء ـ ـ مــن التزامه
فـتــح مـمـ ّـر إنـســانــي فــي الــدريـهـمــي ،بل
إن ميليشياته تـعـ ّـمــدت إغ ــاق بعض
املنافذ الصغيرة في املدينة ،وأطبقت
الحصار على سكانها .وفي ما يتصل
بهذه املدينة تحديدًا ،املـحـ َ
ـاصــرة منذ
ع ـ ــام ونـ ـص ــف ع ـ ـ ــام ،ت ـ ــرى ص ـن ـع ــاء أن
ات ـفــاق الـســويــد لــم يستطع تـقــديــم ّ
أي
شيء لها ،وأن الوفد األممي و«اللجنة
الــدول ـيــة للصليب األح ـم ــر» لــم يقدما
امل ـس ــاع ــدات ألب ـن ــاء الــدري ـه ـمــي عندما
ّ
تمكنا مــن الــدخــول إلــى املدينة أخيرًا،
بل عرضوا عليهم النزوح من منازلهم
وترك ممتلكاتهم.

مصر

يثير قانون االنتخابات الجديدّ ،
املكون من  50مادة ،والذي شرع البرملان
فــي مناقشة م ـ ّ
ـواده قبل شهر تقريبًا ،خــافــات بــن الكتل السياسية.
ووفقًا ملصادر برملانية تحدثت إلى «األخبار» ،فإن «القوى الكردية أرادت
نظامًا يعتمد على املحافظة دائرة انتخابية واحدة ،واعتماد نظام سانت
ليغو» ،في وقت نادت فيه «القوى السنية» بخيار «أعلى األصــوات ،لكن
ّ
بــدائــرة انتخابية واح ــدة لكل محافظة» .وتضيف املـصــادر إن «القوى
ُ ّ
السنية اعترضت على مقترح إلغاء انتخابات الخارج ،ألن عدد املقترعني
ً
خارج العراق ليس بالقليل ،فضال عن اشتراطها إتمام عودة النازحني
ّ
تضم بصمة الناخب وصورته ،وليس
واعتماد البطاقة البيومترية التي
ّ
تتضمن ّأيًا منهما خوفًا من التزوير» .وفي خضمّ
اإللكترونية التي ال
ُ
الـجــدل الـقــائــم ،أسقطت مــن قــانــون االنـتـخــابــات امل ــادة  ،9الـتــي استثنت
الوزراء والرؤساء من الترشيح ،وحصرت املنع بالقوى األمنية وأعضاء
املفوضية وأجهزة السلك القضائي ،كون الدستور يمنح حق الترشيح
ُ
ّ
ألي عراقي يتمتع باألهلية .أمــا شــرط الجنسية املــزدوجــة ،فقد أسقط
َ
هو اآلخر ملعارضته من ِقبل بعض القوى ،التي رفضت مقترح إسقاط
الجنسية عــن الـعـضــو الـفــائــز بمقعد فــي ال ـبــرملــان بـعــد تــأديـتــه اليمني
الدستورية.

(األخبار)

رفع «نشرة العسكريين» إلى السيسي

مفاجآت في األسماء والتنقالت
القاهرة ـــ األخبار
ُرف ـع ــت «ن ـش ــرة ت ـحـ ّـركــات الـعـسـكــريــن»
إل ـ ــى ال ــرئـ ـي ــس امل ـ ـصـ ــري ،ع ـب ــد ال ـف ـت ــاح
السيسي ،العتمادها رسميًا وإعالنها
ف ــي غ ـض ــون أي ـ ــام ق ـل ـي ـلــة .وال ــاف ــت في
هذه النشرة الدورية ،التي تأتي ضمن
تـ ـح ـ ّـرك ــات وت ــرقـ ـي ــات ال ـع ـس ـك ــري ــن فــي
ال ـق ــوات املـسـلـحــة مــرتــن س ـنــويــا ،أنـهــا
تحمل مفاجآت ربما تصل إلى مستوى
الـ ـقـ ـي ــادات .وتـ ـق ــول مـ ـص ــادر عـسـكــريــة،
ل ـ ـ ــ«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،إن الـ ـنـ ـش ــرة الـ ـج ــدي ــدة
«تـحـمــل مـفــاجــآت عـلــى مـسـتــوى الــرتــب
املـتــوسـطــة عـلــى األقـ ــل ،وتـشـمــل أسـمــاء
ُ
س ـب ــق أن اس ــت ـب ـع ــدت وع ــوق ـب ــت خ ــال
امل ـ ـ ــدة امل ــاضـ ـي ــة ،وه ـ ــو مـ ــا ع ـك ــس آل ـيــة
مـخـتـلـفــة ف ــي االخ ـت ـي ــار وال ـح ـك ــم عـلــى
ال ـش ـخ ـص ـيــات وت ـق ـي ـي ـم ـهــا» .ومـ ــن بــن
الـعــائــديــن ،بـمــوجــب الـنـشــرة الـجــديــدة،

شخصيات مــن الــرتــب الــوسـطــى كانت
ّ
وسيتم نقلها
قد عانت من التهميش،
إلــى مــواقــع مهمة استنادًا إلــى الكفاءة
التي أظهرتها في مراحل سابقة ،فيما
سيخرج من املشهد أصحاب رتب كانوا
ّ
مقربني مــن دوائ ــر الـقــرار .كما سيظهر
في النشرة اســم الفريق أسامة عسكر،
الـ ــذي ك ــان ق ــد احـ ُـت ـجــز بـتـهـمــة ال ـتـ ّ
ـربــح
وتحقيق كسب مالي غير مشروع ّإبان
ّ
توليه مناصب مهمة ،علمًا بأن الجيش
ّ
حرص على إظهار عسكر خالل توجهه
إلى أداء مناسك العمرة مع بعثة القوات
املسلحة مــن أجــل نفي احـتـجــازه داخــل
فندق املاسة ،وهي الحادثة التي أكدها
قادة عسكريون.
وال ـج ــدي ــر ذك ـ ــره ،ه ـنــا أن «امل ـخ ــاب ــرات
ُ
الحربية» ،التي تراجع حركة التعيينات،
كانت بعيدة جزئيًا عن الصراعات بني
القادة العسكريني ،لكن ّ
تحرياتها دائمًا

ّ
مــا تــدخ ـلــت فـيـهــا األه ـ ــواء الشخصية،
مــع األخ ــذ فــي االعـتـبــار وج ــود ضغوط
ل ـت ـص ـع ـي ــد ق ـ ـي ـ ــادات وإق ـ ـص ـ ــاء أخـ ـ ــرى.
وع ـ ـل ـ ـيـ ــه ،ت ـ ـبـ ــدو ه ـ ـ ــذه ال ـ ـن ـ ـشـ ــرة م ـه ـمــة
لكثيرين ،ليس حـصـرًا للتنقالت التي
ت ـح ـم ـل ـهــا فـ ــي مـ ــراكـ ــز م ـه ـم ــة ،وإبـ ـع ــاد
أصـحــاب الـ ــوالءات مــن مــواقــع مـحـ ّـددة،
وخــاصــة فــي م ــدن الـقـنــاة وس ـي ـنــاء ،بل
ألن ّالـتـغـيـيــرات سـيـكــون هــدفـهــا املعلن
ض ــخ دم ــاء جــديــدة فــي ســاحــة املـعــركــة
فــي سيناء فــي مواجهة اإلره ــاب ،الــذي
ـ ـ على رغــم انحصار عملياته ـ ـ ال يزال
يمنع عــودة العمل بحالته االعتيادية.
يـشــار إلــى أن النشرة تـكــون ســريــة ،وال
ُ
تـنـشــر تفاصيلها فــي وســائــل اإلع ــام،
باستثناء بعض التغييرات العليا التي
ُ
ستعلن قريبًا ،علمًا بأنها تأتي كجزء
ّ
مــن متغيرات عــدة تشهدها الــدولــة في
املرحلة الحالية.

18

السبت  21كانون األول  2019العدد 3939

السبت  21كانون األول  2019العدد 3939

العالم

العالم

تقرير

فلسطين

ُ
ّ
قوات حفتر تصعد هجومها
تجاذب تركي ـ ـ روسي حول ليبيا

أطلقت قوات المشير خليفة حفتر،
مساء أول من أمس ،حملة غارات جوية
مكثفةّ ،
توعدت بمواصلتها ما لم
تسحب «الوفاق» مقاتليها من الجبهات
في غضون ثالثة أيام .بموازاة ذلك،
تواصل تركيا إرسال شحنات األسلحة إلى
الوقت نفسه إلى
ليبيا ،وتسعى في
ّ
الملف مع روسيا،
إيجاد تفاهم حول ّ
التي فتحت بدورها خط تواصل مع
«الوفاق» عبر الرئيس الشيشاني
عقدت حكومة «الوفاق» في طرابلس،
أول مــن أم ــس ،اجـتـمــاعــا استثنائيًا
مل ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ت ـ ـ ّـم خ ــال ــه إع ــان
ت ـف ـع ـي ــل م ـ ــذك ـ ــرة الـ ـتـ ـف ــاه ــم األمـ ـن ــي
والعسكري املوقعة مع تركيا نهاية
الـ ـشـ ـه ــر امل ـ ــاض ـ ــي .وبـ ـحـ ـل ــول ال ـل ـي ــل،
أط ـل ـقــت قـ ــوات امل ـش ـيــر خـلـيـفــة حفتر
ح ـم ـل ــة ج ــوي ــة اسـ ـتـ ـه ــدف ــت ت ـح ــدي ـدًا
مدينة مصراتة ،وشملت حوالى 14
هــدفــا .وقــالــت قــوات حفتر ،فــي بيان،

تنفي روسيا على
المستوى الرسمي دعمها
ّ
ألي من أطراف النزاع الليبي
إنها ّ
أجلت استهدافها مصراتة أكثر
ّ
من مـ ّـرة ،ووجهت تحذيرات متتالية
إلـ ـ ــى أعـ ـي ــانـ ـه ــا مـ ــن دون اس ـت ـج ــاب ــة
مـ ـنـ ـه ــم ،وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـررت الـ ـحـ ـمـ ـل ــة الـ ـج ــوي ــة
ب ــ«ح ـم ــاي ــة سـ ـي ــادة وأم ـ ــن لـيـبـيــا من
ال ـتــدخــل ال ـتــركــي ،وال ـ ـ ّ
ـرد عـلــى إعــان
حكومة الــوفــاق املــزعــوم طلب الدعم
ال ـل ــوج ـس ـت ــي والـ ـفـ ـن ــي مـ ــن ت ــرك ـي ــا».
ومـ ـض ــى الـ ـبـ ـي ــان فـ ــي شـ ـ ــرح أهـ ـ ــداف
القصف ،حيث قال إن الغارات ضربت

«م ــواق ــع عـسـكــريــة ي ـتــم اسـتـخــدامـهــا
ّ
واملعدات العسكرية
لتخزين األسلحة
الـ ـت ــركـ ـي ــة» ،م ـض ـي ـف ــا إن اسـ ـتـ ـه ــداف
امل ــديـ ـن ــة «سـ ـيـ ـت ــوا ّص ــل ي ــوم ـي ــا دون
ً
انقطاع وبشكل مكثف ...نهارًا وليال،
إذا لم تسحب (الوفاق) ميليشياتها
م ــن ط ــراب ـل ــس وس ـ ــرت خـ ــال  3أي ــام
ّ
ّ
استهداف
كحد أقصى ،واعدًا بأل يتم
ّ
املـنـسـحـبــن م ــن ال ـج ـب ـهــات» .وتـمــثــل
م ــدي ـن ــة م ـص ــرات ــة ال ـس ــاح ـل ـي ــة ،ال ـتــي
تـبـعــد حــوالــى  200كـيـلــومـتــر شرقي
ً
العاصمة ،ثقال عسكريًا وسياسيًا؛
إذ إن ـه ــا ت ـح ــوي أق ـ ــوى الـتـشـكـيــات
العسكرية (تسليحًا وخـبــرة وعــددًا)
ال ـ ـتـ ــي تـ ـق ــات ــل إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب ح ـك ــوم ــة
ّ
«الــوفــاق» ،عــاوة على تولي أبنائها
مواقع ّ
مهمة في الحكومة واملصرف
ُ
املركزي ومؤسسة النفط .وينظر إلى
م ـصــراتــة ع ـلــى أن ـه ــا الـعـنـصــر األه ــم
فــي صـمــود ق ــوات «ال ــوف ــاق» ،ال فقط
فــي جبهات الـعــاصـمــة ،بــل كــذلــك في
سرت التي تسيطر عليها تشكيالت
تتبعها مـنــذ دح ــر تنظيم «داع ــش»
منها عام .2016
لكن القصف الجوي ّ لم يقتصر فقط
على مصراتة ،إذ شنت قــوات حفتر،
أمــس ،غــارات على معسكرين جنوب
مدينة زلـيــن ( 150كيلومترًا شرقي
طرابلس) وجنوب مدينة سرت (450
كيلومترًا شرقي طرابلس) .ومع أنها
ُ ّ
ليست امل ـ ّـرة األول ــى الـتــي ت ـشــن فيها
غــارات مكثفة في مدة زمنية وجيزة،
إال أنـ ـه ــا ت ـح ـم ــل ه ـ ــذه امل ـ ـ ــرة رس ــائ ــل
سياسية أكثر ّ
شدة ،ومن ذلك ما ورد
فــي تـصــريـحــات الـنــاطــق بــاســم قــوات
حفتر فــي مؤتمر صحافي أمــس عن
«ت ـحـ ّـول املـعــركــة مــن عملية عسكرية
ض ـ ّـد امليليشيات ،إل ــى جـهــاد مـقـ ّـدس
ضـ ّـد األت ــراك وال ـخــونــة» .هــذه النزعة
ال ـعــدائ ـيــة مل ـح ــور ش ــرق لـيـبـيــا تـجــاه
األت ـ ـ ـ ــراك ل ـي ـس ــت أمـ ـ ـرًا م ـس ـت ـج ـدًا ،بــل
هــي تـعــود إل ــى أع ــوام ســابـقــة ،لكنها
تصاعدت تدريجيًا ،لتبلغ ذروتها مع

ّ
أعلنت «الوفاق» تفعيل مذكرة التفاهم األمني والعسكري الموقعة مع تركيا نهاية الشهر الماضي (أ ف ب)

تــوتــر األوضـ ــاع فــي شــرقــي املتوسط
بني مصر وتركيا بعد توقيع األخيرة
مــذكــرة تـفــاهــم مــع حـكــومــة «الــوفــاق»
حـ ــول تــرس ـيــم امل ـن ـط ـقــة االق ـت ـصــاديــة
ّ
الـ ـخ ــالـ ـص ــة لـ ـ ـك ـ ــل بـ ـ ـل ـ ــد .يـ ـعـ ـن ــي ذل ــك
احتمال وجــود مساهمة مصرية في
غـ ــارات الـيــومــن الـســابـقــن ،وخــاصــة
أن الـ ـغ ــارات ت ـمــت ب ـط ـيــران ع ـم ــودي،
فيما رصيد حفتر من هذه الطائرات
مـتـهــالــك ومـتـنــاقــص بــاسـتـمــرار ،كما
أن دق ــة تـصــويـبــه مـنـخـفـضــة .وسبق
أن ق ـص ـفــت م ـص ــر م ــواق ــع ف ــي لـيـبـيــا
في األع ــوام املاضية ،لكن ذلــك تـ ّـم في
نطاق محدود ،وفــي سياق الـ ّ
ـرد على

َ
تنظيمي «داعش» و«القاعدة» اللذين
ّ
ق ـت ــا م ــواط ـ ِـن ــن مـ ـص ــري ــن أق ـب ــاط ــا،
ُ
ّ
وهربا أسلحة استخدمت في عمليات
إرهابية داخل األراضي املصرية.
احـ ـتـ ـم ــال وجـ ـ ــود م ـس ــاه ـم ــة م ـصــريــة
ف ــي ال ـق ـصــف ال ـج ــوي ُت ـ ّ
ـرج ـح ــه أيـضــا
حـكــومــة «ال ــوف ــاق» ،لـكــن م ــن دون أن
ُت ـ ّ
ـوج ــه أصــابــع االت ـه ــام مـبــاشــرة إلــى
الـقــاهــرة .إذ قــالــت ،فــي بـيــان أصــدرتــه
ف ــي س ــاع ــة م ـت ــأخ ــرة أول م ــن أم ــس،
إن «ال ـق ـص ــف الـ ـج ــوي الـ ـ ـغ ـ ــادر ...قــام
ب ــه ط ـي ــران أج ـن ـبــي» ،مـعـتـبــرة تنفيذ
ه ــذه الـعـمـلـيــات «دل ـي ــل ضـعــف ّ
يعبر
عــن ي ــأس وت ـخـ ّـبــط ،ويــأتــي ك ـ ّ
ـرد فعل

عـ ـل ــى عـ ـج ــز امل ـي ـل ـي ـش ـي ــات امل ـع ـت ــدي ــة
ع ــن تـحـقـيــق ّ
أي ت ـق ـ ّـدم ع ـلــى األرض،
وفـ ـش ــل م ــا س ـ ّـم ــاه (ح ـ ـف ـ ـتـ ــر) ...ســاعــة
الحسم لدخول طرابلس»ّ .
وردًا على
الـعـمـلـيــات ال ـج ـ ّ
ـوي ــة ،أط ـل ـقــت ال ـق ــوات
الــداع ـمــة لـحـكــومــة «ال ــوف ــاق» ،صباح
أم ــس ،هـجــومــا عـلــى مــديـنــة تــرهــونــة
( 90ك ـي ـ ّلــوم ـت ـرًا ج ـنــوبــي ط ــراب ـل ــس)،
التي تمثل قاعدة العمليات األساسية
ل ـقــوات حفتر بـعــد خـســارتـهــا مدينة
غريان .وسيطرت قوات «الوفاق» على
بلدتني محيطتني باملدينة الجبلية،
ف ـي ـمــا تـ ـع ـ ّـول ع ـل ــى ان ـت ـش ــار مـقــاتـلــي
ترهونة في جبهات العاصمة ،ما قد

إسرائيل تنتقم لـ«هيبتها» بقصف غزة
غزة ــــ األخبار

يـخـلــق ف ـجــوة تـسـمــح بــالـت ـسـ ّـرب إلــى
داخل املدينة.
الدولي ،تشير معطيات
املستوى
على
ّ
ُ
تـقـ ّـدمـهــا مــواقــع تـعــقــب حــركــة املــاحــة
إلى استمرار توافد
البحرية والجوية
البواخر والطائرات ُامل ّ
حملة بالسالح
م ــن ت ــرك ـي ــا ب ــاتـ ـج ــاه ل ـي ـب ـي ــا .وت ـع ـمــل
تــركـيــا ،مـنــذ أي ــام ،عـلــى الـتــواصــل مع
س ـ ـيـ ــا إلي ـ ـجـ ــاد أرض ـ ـيـ ــة م ـش ـتــركــة
رو ّ
لتدخل األخـيــرة فــي ليبيا ،على رغم
ّ
خفي
أن ــه ُيـنـظــر إل ــى مــوسـكــو كــداعــم
لـحـفـتــر ،وخــاصــة مــع ص ــدور تـقــاريــر
حــول وج ــود مقاتلني روس يتبعون
شركة «فاغنر» الخاصة على الساحة
الليبية .وهــذا ما ّ
تطرق إليه الرئيس
الـتــركــي ،رجــب طيب إردوغـ ــان ،أمــس،
ب ـق ــول ــه مل ـح ـطــة «إن.ت ـ ـ ــي.ف ـ ـ ــي»« ،إن ـه ــم
ي ـع ـم ـلــون حــرف ـيــا ك ـمــرتــزقــة ملصلحة
ّ
املسماة
حفتر في ليبيا عبر املجموعة
فاجنر .أنتم تعلمون من يدفع لهم».
وأضاف إردوغان إن «هذا هو الوضع،
ـواب أن نـبـقــى
ول ـ ــن يـ ـك ــون مـ ــن ال ـ ـ ّصـ ـ َ
صامتني أمــام هــذا كــلــه .ف َعلنا أفضل
ما يمكننا حتى اآلن وسنواصل ذلك».
ف ـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،ت ـن ـف ــي روس ـ ـ ـيـ ـ ــا ،ع ـلــى
امل ـس ـتــوى ال ــرس ـم ــي ،دع ـم ـهــا ّ
ألي من
أطـ ـ ّـراف ال ـن ــزاع الـلـيـبــي ،وت ـق ــول إنـهــا
ّ
ت ـفــضــل ال ـت ـ ّ
ـوص ــل إل ــى ح ــل سـيــاســي.
وفـيـمــا ُيـنـتـظــر ان ـع ـقــاد ح ــوار رسمي
بينها وبني تركيا حول امللف الليبي
بداية الشهر الـقــادم ،فتحت موسكو،
ّ
أمس ،خط تواصل جديدًا مع حكومة
«ال ــوف ــاق» ،عبر الــرئـيــس الشيشاني،
رمضان قــاديــروف ،الــذي اتصل أمس
برئيس املجلس الرئاسي لـ«الوفاق»،
فــائــز ال ـس ــراج ،وأبـلـغــه دعـمــه «جـهــود
إع ــادة األمــن واالسـتـقــرار» إلــى ليبيا،
واسـ ـتـ ـع ــداد ب ـ ــاده ل ــ«ن ـق ــل ال ـخ ـبــرات
ّ
املكتسبة في َحل النزاعات ومكافحة
اإلره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب» .وقـ ـ ـ ِـبـ ـ ــل ال ـ ـ ـسـ ـ ــراج دع ـ ــوة
ق ــادي ــروف إل ــى زي ـ ــارة ال ـش ـي ـشــان في
املستقبل القريب.
(األخبار)

بـ ـ ـع ـ ــد يـ ـ ـ ـ ــوم عـ ـ ـل ـ ــى كـ ـ ـش ـ ــف املـ ـ ـق ـ ــاوم ـ ــة
ّ
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة إفـ ـ ـس ـ ــاده ـ ــا م ـخ ــط ـط ــا
إســرائـيـلـيــا ه ــدف إل ــى ض ــرب قــدراتـهــا
ال ـصــاروخ ـيــة ،ع ــاد ال ـع ــدو إل ــى قصف
قطاع غزة بذريعة إطالق صواريخ على
املستوطنات ،لكن بوتيرة ّ
أشد من الرد
امليداني املعتاد .يأتي ذلــك إثــر عرض
«كـتــائــب ال ـق ـســام» ،الـجـنــاح العسكري
لحركة «ح ـمــاس» ،أول مــن أم ــس ،عبر
ق ـن ــاة «املـ ـي ــادي ــن» ،فـيـلـمــا ي ــوث ــق كيف
تــاعـبــت الـكـتــائــب بـضـبــاط مــن جـهــاز
«الـشــابــاك» حــاولــوا عبر أحــد العمالء
تحديد أمــاكــن الـصــواريــخ وتفجيرها
قـبــل إطــاق ـهــا .إذ أوهـ ــم أم ــن املـقــاومــة
ال ـ ـعـ ــدو ب ــأم ــاك ــن م ـع ـي ـنــة ل ـل ـص ــواري ــخ
م ــا ب ــن  2016و ،2018وه ــو م ــا كــانــت
تــراه إسرائيل إنجازًا أمنيًا وعسكريًا
كبيرًا حصل على ثناء رئيس األركــان
ورئيس الــوزراء ،وفق تسجيل صوتي
ألحد ضباط «الشاباك».
ّ
ّ
وفي اليوم التالي لبث الفيلم ،استغل
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدو س ـ ـ ـقـ ـ ــوط ص ـ ـ ـ ــاروخ ـ ـ ـ ــن ع ـل ــى
مستوطنة «سيديروت» شمال القطاع
ليقصف ف ـج ـرًا مـنـشــأة تــابـعــة لسالح
َ
التصنيع فــي «الـقـســام» ُيطلق عليها
«السفينة» ،غرب غزة ،بأربعة صواريخ
ّ
ثقيلة يبلغ وزن كــل واحــد منها ،وفق
م ـص ــادر ف ــي امل ـق ــاوم ــة ،أك ـث ــرُ م ــن 250
كـلــغ .وأع ـقــب ذل ــك بـيــوم قـصــف مــواقــع
للمقاومة في عدد من املناطق بذريعة
إطــاق قذيفة هــاون على مستوطنات
ال ـغــاف .فــي املـقــابــل ،واصـلــت فصائل
املقاومة ضبط النفس أمام االعتداءات
الـتــي بـ ّـررهــا االح ـتــال بــأنـهــا ّ
رد على
إطـ ــاق ص ــواري ــخ ،ف ــي وق ــت اشـتـغـلــت
فيه االتصاالت مع الوسطاء املصريني
واألمميني لضمان الهدوء.
إســرائ ـي ـل ـيــا ،دع ــا رئ ـيــس ح ــزب «أزرق

أب ـ ـيـ ــض» ،ب ـي ـنــي غ ــان ـت ــس ،إلـ ــى رف ــض
التعامل مع استمرار إطالق الصواريخ
مـ ـ ــن غـ ـ ـ ــزة ك ـ ــأن ـ ــه «روت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن» ،م ـط ــال ـب ــا
بـ«تغيير املعادلة في غــزة ،والتوصل
إل ــى ق ــرار واض ــح يـهــدف إل ــى (تــوفـيــر)
الهدوء واألمن لسكان الجنوب وإعادة
األوالد إلى منازلهم» .وردت «حماس»
على ذلك بالقول إن «اعتماد االحتالل
ّ
املوجه واملتواصل
سياسة االستهداف
مع املقاومة وكتائب القسام ،واستمرار
ضرب وتدمير مقدراتها وتهديد حياة
الناس ،لن يجلب له تحصينًا ...أثبتت
ال ـت ـج ــرب ــة أن م ـث ــل ه ـ ــذه ال ـس ـي ــاس ــات
ال ـح ـم ـق ــاء م ـح ـظ ـ ٌ
ـور اس ـت ـخ ــدام ـه ــا مــع
كتائب الـقـســام ،وفــي سلسلة معاركه
َ
مع القسام ل ِعبرة».

ب ــال ـت ــوازي م ــع ذلـ ــك ،عـ ــادت «مـسـيــرات
ال ـ ـ ـعـ ـ ــودة» أم ـ ـ ــس ،ب ـع ــد ت ــوق ـف ـه ــا عـ ـ ّـدة
م ــرات الـشـهــر امل ــاض ــي .وأفـ ــادت وزارة
ال ـص ـح ــة ب ــأن ـه ــا ت ـعــام ـلــت م ــع ثــاثــن

يسعى هنية الموجود
في الدوحة إلى تمديد
المنحة القطرية لعام

تقرير

«الجنائية الدولية» نحو التحقيق في جرائم االحتالل

«شب يلدا» في طوكيو :هل يعفي ترامب اليابان من عقوبات إيران؟
يلف الغموض زيارة حسن روحاني لليابان،
الوسيطة على خط التوتر مع الواليات ً
المتحدة ٌ .وإذ يبدو أن مفاوضات سريعة
مستبعدة في هذه المرحلة ،تنبعث
إشارات حول إمكانية ما يشبه «الهدنة»
تتراجع طهران بموجبها
بين الطرفينّ ،
عن مزيد من التحلل من قيود االتفاق
النووي ،مقابل إعفاء أميركي لطوكيو
من العقوبات على شراء النفط اإليراني
قبل أن يصل الرئيس اإليراني ،حسن
روحاني ،إلى اليابان ،أمس ،قادمًا من
قمة كواالملبور ،في زيــارة هي األولــى
من نوعها لرئيس إيراني إلى طوكيو
مـ ـن ــذ  20عـ ــامـ ــا ،كـ ــانـ ــت ت ـص ــري ـح ــات
املـ ـس ــؤول ــن اإليـ ــران ـ ـيـ ــن ال تـسـتـبـعــد
تـمــامــا أن ي ـق ـ ّـدم ال ـيــابــان ـيــون م ـبــادرة
ّ
جــديــدة تتعلق بــاألزمــة مــع الــواليــات
املتحدة .لكن مع ذلــك ،بقي الغموض
ّ
يلف جوانب الزيارة ،على رغم الضوء
األخضر األميركي لطوكيو باستقبال
روحـ ــانـ ــي ،وهـ ــو م ــا أوح ـ ــى بــاهـتـمــام

الـ ـبـ ـي ــت األبـ ـ ـي ـ ــض ب ــإحـ ـي ــاء املّـ ـ ـب ـ ــادرة
اليابانية ،الـتــي كــانــت قــد تعثرت مع
الفشل الــذريــع لــزيــارة رئـيــس ال ــوزراء
الياباني ،شينزو آبــي ،لطهران ،حني
ّ
رفـ ــض امل ــرش ــد ع ـلــي خــام ـن ـئــي تـســلــم
رســالــة يحملها األخ ـيــر مــن الــرئـيــس
األميركي ،دونالد ترامب.
اليوم ،تأتي زيــارة روحاني لتضيف،
ّ
الحد األدن ــى ،مؤشرًا جديدًا على
في
جـمـلــة م ــؤش ــرات إل ــى ج ـنــوح أمـيــركــي
ّ
إيــرانــي نحو تخفيف الـتــوتــر ،تجلى
ف ـ ــي تـ ـ ـب ـ ــادل الـ ـسـ ـجـ ـن ــاء عـ ـب ــر ال ـق ـن ــاة
الـ ـس ــويـ ـس ــري ــة ،وت ـف ـع ـي ــل ال ــوس ــاط ــة
العمانية بـشــأن الـيـمــن .فــي تفاصيل
ّ
ال ــزي ــارة ،شــكــل «تخفيف الـتــوتــر» في
الخليج محور الحديث بــن الطرفني
وفـ ــق ال ـت ـصــري ـحــات ال ـع ـل ـن ـيــة ،مــرفـقــا
ب ـش ــرح آب ــي لـلـضـيــف اإلي ــران ــي خطة
أمـنـيــة مستقلة عــن الـتـحــالــف األمـنــي
البحري األميركي ،لنشر قوات بحرية
(مدمرة وطائرات دوريات من طراز بي
  3سي لجمع املعلومات) في الشرقاألوسط ـ ـ مصدر  %90من نفط اليابان
ـ ــ ،في سبيل حماية السفن اليابانية.
يــأتــي ذل ــك ف ــي وق ــت كـ ـ ّـرر فـيــه تــرامــب
رغبته في إسهام الدول املستفيدة من
التجارة عبر الخليج في حماية أمنه،

وفيما من املقرر أن تبدأ عملية أمنية
أوروب ـي ــة لـتــأمــن املــاحــة فــي املنطقة
بداية العام الجديد.
تحييد اليابان نفسها عن التحالف
األم ـيــركــي ،وت ـ ّ
ـودده ــا إل ــى إيـ ــران في
الوقت نفسه ،يوحيان للوهلة األولى
ب ــأن ال ـس ـيــاســة ال ـيــابــان ـيــة ال ـجــديــدة
تجاه املنطقة هدفها حفظ املصالح
اليابانية .لكن ذلك ال يمكن أن يظهر
بمعزل عــن واشـنـطــن ،ســواء لتعبير
آبي الدائم عن إدراكه خطورة التوتر

ّ
شكل «تخفيف
التوتر» في الخليج
محور الحديث بين
الطرفين

يعزز المعامالت االقتصادية،
روحانيّ :
أرحب ّ
بأي جهد يمكن أن ّ
وخاصة في قطاع الطاقة ،ويزيد صادرات النفط (أ ف ب)

بثمن هو تخفيف التوتر والحصار
ن ـس ـب ـيــا .ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،قـ ــال روح ــان ــي
أمس« :أتمنى أن تعمل اليابان ودول
أخ ــرى فــي العالم جــاهــدة للمساعدة
فــي بـقــاء االت ـفــاق ال ـن ــووي» .تصريح
ّ
يشي بتصلب إيراني بوجه الدعوات
التي تبنتها طوكيو بعدم استمرار
ط ـه ــران بــالـتـخـفـيــف م ــن ال ـتــزامــات ـهــا
بــاالتـفــاق ال ـنــووي فــي مـعــرض ردهــا
على االنسحاب األميركي من االتفاق.
وهو ما يجعل الجميع ينتظر تراجعًا
إي ــرانـ ـي ــا ع ــن «الـ ـخـ ـط ــوة ال ـخ ــام ـس ــة»
فـ ــي ه ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار بـ ـن ــاء ع ـل ــى ف ـحــوى
الرسائل التي حملها آبــي لروحاني
ّ
يشجع على تخفيف
في الزيارة ،بما
التوتر أو ما يشبه الهدنة مرحليًا ،في
انتظار عودة املفاوضات املستعصية
في هذه املرحلة.
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ب ـ ـ ــدا وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
ً
اإليراني ،محمد جواد ظريف ،متفائال
بـنـتــائــج الـ ــزيـ ــارة .وإذ نـ ـ ّـوه بـحـفــاوة
االستقبال الـتــي شملت إحـيــاء «شب
يلدا» (تقليد إيراني في أطول ليلة في
العام) ،قال« :اللقاء كان مثمرًا ووديًا
وصريحًا :املزيد من تعزيز العالقات
الثنائية واإلقليمية والدولية».
(األخبار)

إصــابــة مختلفة خــال الجمعة الـ ـ .85
وبينما أك ــدت «ح ـمــاس» أن املسيرات
س ـت ـت ــواص ــل ،أع ـل ـنــت «ال ـه ـي ـئــة الـعـلـيــا
ملسيرات العودة» استمرارها بطابعها
ال ـش ـع ـبــي ،م ـش ـيــرة إلـ ــى أن ـه ــا ستعلن
قريبًا تفاصيل برنامج الفعاليات لعام
 .2020من ناحية أخرى ،كشفت مصادر
فلسطينية عن تمديد املنحة القطرية
ح ـت ــى آذار /مـ ـ ــارس امل ـق ـب ــل م ـبــدئ ـيــا،
ف ــي وقـ ــت ي ـس ـعــى ف ـيــه رئ ـي ــس املـكـتــب
السياسي لـ«حماس» ،إسماعيل هنية،
املوجود في قطر (قادمًا من ماليزيا)،
إل ــى تـمــديــد املـنـحــة حـتــى نـهــايــة الـعــام
املقبل ،إضافة إلى زيادة دعم الكهرباء.
ُ
ويتوقع صرف دفعة جديدة من املنحة
لـ  50ألف أسرة خالل األسبوع الجاري.

دعا غانتس إلى رفض التعامل مع استمرار إطالق الصواريخ من غزة كأنه «روتين» (أ ف ب)

تقرير

ورغ ـب ـت ــه ف ــي الـ ـت ــدخ ــل ،أو لـطـبـيـعــة
الـ ـع ــاق ــة ب ـ ــن ط ــوكـ ـي ــو وواشـ ـنـ ـط ــن
ال ـتــي تــرغــب فــي أن ت ـمـ ّـرر «ال ـج ــزرة»
باتجاه طهران عبر طوكيو .في هذا
اإلطــار ،تـ ّ
ـرددت ،قبل الزيارة ،بحسب
الصحافة اإليرانية ،معلومات حول
إمكانية حصول اليابان على إعفاء
خاص من العقوبات األميركية على
شراء النفط اإليراني .وفي حني نفى
مـتـحــدث يــابــانــي حـكــومــي أن يـكــون
اجتماع روحاني ـ ـ آبي أمس قد ّ
تطرق
إلى مناقشة مشتريات النفط الخام،
كان الفتًا نشر الرئيس اإليراني عقب
ّ
«أرحـ ــب
ال ـل ـقــاء ت ـغــريــدة ج ــاء ف ـي ـهــا:
بــأي جهد يمكن أن يـعــزز املعامالت
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،وخـ ــاصـ ــة فـ ــي ق ـطــاع
الطاقة ،ويزيد صادرات النفط».
ّ
ترغب كل األطراف في الدور الياباني
الـ ـحـ ـي ــادي ال ـ ــذي ف ـش ـلــت أوروبـ ـ ـ ــا فــي
أدائـ ـ ــه ،م ــا يــزيــد الـتـكـهـنــات ف ــي شــأن
ج ـن ــوح ت ــرام ــب ن ـحــو االس ـت ـف ــادة من
ال ـق ـنــاة الـيــابــانـيــة لـتـخـفـيــف تكاليف
الـ ـتـ ـح ــال ــف األم ـ ـنـ ــي عـ ـل ــى بـ ـ ـ ــاده مــن
ج ـهــة ،وإع ـط ــاء ط ـهــران إع ـفــاء جزئيًا
م ــن ال ـع ـق ــوب ــات ط ـم ـعــا ف ــي إق ـنــاع ـهــا
ّ
ّ
املضي
باملفاوضات أو على األقل عدم
ّ
قدمًا في التحلل من االتفاق النووي
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ّرحبت «حماس» بالقرار كـ«خطوة في االتجاه الصحيح تعكس انكشاف طبيعة االحتالل اإلسرائيلي» (أ ف ب)

ّ
تتجه املحكمة الجنائية الدولية إلــى فتح تحقيق شامل
ّ
في «جرائم حرب محتملة» ارتكبتها إسرائيل في حق
الفلسطينيني ،تشمل العدوان على غزة في عام ،2014
ٌ
وال ـش ـه ــداء ال ــذي ــن ق ـضــوا ف ــي م ـس ـيــرات الـ ـع ــودة .خـطــوة
اس ـت ـشــاط ع ـلــى إث ــره ــا رئ ـيــس ال ـح ـكــومــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة،
ّ
بنيامني نتنياهو ،غضبًا ،كونها تمثل ،بحسب ما قال،
«يومًا ُمظلمًا للحقيقة والعدالة».
وجاء إعالن املحكمة على لسان املدعية العامة لـ«الجنائية»،
التي كان مستشار األمن القومي األميركي السابق ،جون
تحركوا ّ
بولتون ،قد ّ
هدد قضاتها بالقبض عليهم إذا ّ
ضد
إسرئيل والواليات املتحدة .وفي حيثيات إعالنها ،أعربت
ُ
فاتو بنسودة عن «اقتناعها بأن جرائم حرب ارتكبت أو

ُ
ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية
ّ ً
وقـطــاع غ ــزة» ،معبرة عــن «ارتـيــاحــي إزاء وجــود أســاس
مـعـقــول ملــواصـلــة الـتـحـقـيــق فــي الــوضــع فــي فلسطني».
َ
ولكن قبل فتح التحقيق ،ستطلب بنسودة من املحكمة،
ومقرها الهاي ،أن ّ
ّ
تقرر ما هي األراضي املشمولة ضمن
اختصاصها بسبب «ف ــرادة الــوضــع القانوني والوقائع
املرتبطة بهذه الحالة ،والخالفات الشديدة حولها» ،نظرًا
إلى أن إسرائيل ليست عضوًا في «الجنائية» شأنها في
ذلك شأن حليفتها األميركية .وفي هذا السياق ،أضافت:
«سعيت بشكل خاص للحصول على تأكيد أن األرض
التي يمكن املحكمة ممارسة اختصاصها عليها ،والتي
يمكنني أن أخضعها للتحقيق ،تشمل الضفة الغربية

َّ
بما في ذلك القدس الشرقية ،وغزة» ،كما حضت القضاة
على الفصل باختصاص املحكمة «من دون تأخير غير
ً
مـبـ َّـرر» ،مشيرة ،في الوقت ذاتــه ،إلــى أنها ال تحتاج إلى
طـلــب ّأي إذن مــن الـقـضــاة لفتح تحقيق ،إذ ثـمــة إحــالــة
سابقة ّ
تقدمت بها فلسطني بعد انضمامها إلى املحكمة
في .2015
الـخـطــوة الـتــي مــن شــأنـهــا أن تـسـهــم فــي تقييد حركة
اإلســرائـيـلـيــن؛ إذ يمكن لتحقيق شــامــل أن يـقــود إلــى
ّ
توجيه اتهامات فــي حــق «أف ــراد» ،اعتبر نتنياهو أنها
ّ
تمثل «يومًا مظلمًا للحقيقة والعدالة» ،مكررًا اإلشارة إلى
أن هذا القرار يجعل من «املحكمة الجنائية الدولية» «أداة
سياسية» ّ
ضد كيان االحتالل .وقــال« :ليس للمحكمة
واليـ ــة قـضــائـيــة ف ــي ه ــذه ال ـق ـض ـيــة .املـحـكـمــة الـجـنــائـيــة
الدولية لها سلطة فقط لنظر االلتماسات التي ّ
تقدمها
دول ذات سيادة .لكن ال وجود لدولة فلسطينية» .وفي
االتجاه نفسه ،أعلن املستشار القضائي لحكومة العدو،
أفيحاي مندلبليت ،أن «املوقف القانوني واملبدئي لدولة
إســرائـيــل ،غير العضو فــي املحكمة ،هــو أن املحكمة ال
تملك صــاحـيــة قضائية بالنسبة إلــى إســرائـيــل ،وأي
نشاط فلسطيني في املحكمة ليس نافذًا قضائيًا» .في
املقابلّ ،
رحبت وزارة الخارجية في رام الله ،في بيان،
ّ
«بــاإلعــان كـخـطــوة للمضي قــدمــا نـحــو فـتــح التحقيق
الـجـنــائــي ال ــذي ط ــال ان ـت ـظ ــاره ...بـعــد مــا ي ـقــارب خمس
س ـنــوات مــن ب ــدء ال ــدراس ــة األول ـي ــة» ،فـيـمــا ع ـ ّـدت حركة
«حماس» ،القرار« ،خطوة في االتجاه الصحيح ،تعكس
انـكـشــاف طبيعة االح ـتــال اإلســرائـيـلــي لــدى املنظومة
الــدولـيــة» ،بحسب الناطق باسمها فــوزي بــرهــوم ،الــذي
أبــدى استعداد الحركة «الـتــام لتسهيل مـهـ ّ
ـام ّأي لجان
مـنـبـثـقــة بــال ـخ ـصــوص وال ـت ـع ــاون مـعـهــا ورف ــده ــا بكل
ال ــوث ــائ ــق وال ـق ــرائ ــن وال ـب ــراه ــن ال ـت ــي ت ــدل ع ـلــى جــرائــم
االحتالل وانتهاكاته بحق أبناء شعبنا».
(األخبار ،رويترز)
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إعالنات

حكومة مودي في مواجهة غضب متصاعد

َ
تصاعد الغضب الشعبي ضـ ّـد رئيس ال ــوزراء الهندي ،ناريندرا
ّ
مضي ما يزيد َعلى أسبوع ِمن خروج احتجاجات
مودي ،بعد
ينطوي على تمييز
مناهضة ّلــ«قــانــون الـمــواطـنــة» ،الــذي ٌ
واضح ضد األقلية المسلمة في البالد .قانون يضاعف ،وفق
البعض ،القلق من ّ
تحول الهند إلى «أمة هندوسية» قومية
على غرار إسرائيل

ّ
ش ــق ــت هـ ـت ــاف ــات «ي ـس ـق ــط م ـ ــودي»
ط ـ ــريـ ـ ـقـ ـ ـه ـ ــا إل ـ ـ ـ ـ ــى االح ـ ـت ـ ـج ـ ــاج ـ ــات
امل ـ ـتـ ــواص ـ ـلـ ــة مـ ـن ــذ م ـ ــا يـ ــزيـ ــد ع ـلــى
أسـبــوع فــي مختلف أنـحــاء الهند،
َ
ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة «قـ ــانـ ــون امل ــواطـ ـن ــة»
الــذي يقول معارضوه إنه ينطوي
عـ ـ ـل ـ ــى ت ـ ـم ـ ـي ـ ـيـ ــز ضـ ـ ـ ـ ّـ ّـد امل ـ ـس ـ ـل ـ ـمـ ــن.
احـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاج ـ ـ ٌ
ـات ت ـ ـمـ ــثـ ــل ،مـ ـ ــن ح ـيــث
حجمها واتـســاع رقعة انتشارها،

ّ
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــزازات فـ ــي حـ ـ ــق م ـس ـل ـمــي
الـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــد ،بـ ـ ـ ـ ــدءًا بـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات س ـحــل
ّ
املقدسة،
بداعي الدفاع عن البقرة
ث ـ ــم إحـ ـ ـص ـ ــاء لـ ـلـ ـم ــواطـ ـن ــن ُيـ ـع ــرف
اختصارًا ب ـ «إن آر ســي» ،فاملوافقة
ع ـلــى ب ـن ــاء م ـع ـبــد ه ـن ــدوس ــي عـلــى
أنقاض مسجد في أيوديا تم هدمه
فـ ــي  1992ع ـل ــى أي ـ ـ ــدي م ـت ـطـ ّـرفــن
ه ـ ـنـ ــدوس .يـ ـض ــاف إلـ ــى م ــا س ـبــق،
ق ـ ــرار دل ـ ـهـ ــي ،فـ ــي آب /أغ ـس ـط ــس،
إلغاء الحكم الذاتي إلقليم كشمير
ً
ذي ال ـغ ــال ـب ـي ــة امل ـس ـل ـم ــة ،وص ـ ــوال
َ
ّ
إلــى «قــانــون املــواطـنــة» الــذي شكل
ال ـق ـطــرة ال ـتــي فــاضــت بـهــا ال ـكــأس.
جـ ـ ـع ـ ــل ذل ـ ـ ـ ــك ال ـ ـ ـه ـ ـ ـنـ ـ ــود املـ ـسـ ـلـ ـم ــن
ّ
يتقدمون االحتجاجات فــي األيــام
األخ ـ ـيـ ــرة ،ت ـع ـب ـي ـرًا ع ــن ق ـل ـق ـهــم ِم ــن
حـكــم الـقــومـيــن .وع ـلــى رغ ــم أن ــه ال
ي ـش ـم ــل الـ ـهـ ـن ــود امل ـس ـل ـم ــن (%14
م ــن ال ـس ـك ــان ،أي  200م ـل ـيــون مــن
 1.3م ـل ـيــار ن ـس ـم ــة) ،فـ ــإن ال ـقــانــون
َ
الجديد للمواطنة الذي ُم ِّرر أخيرًا،
أث ــار مـخــاوف لــدى ه ــؤالء .فــي هذا
ال ـس ـي ــاق ،ي ــرى زب ـي ــر ع ــزم ــي ،وهــو

مهاتير :الناس يموتون
بسبب هذا القانون ،ما الداعي
إلجراء مثل هذا التغيير؟
أحد أكبر التحديات التي تواجهها
الحكومة القومية الهندوسية منذ
وصول ناريندا مودي إلى السلطة
ّ
ف ــي عـ ــام  .2014وفـ ــي ظـ ــل ت ــروي ــج
خ ـطــاب عــرقــي ـ ـ ـ ـ دي ـنــي ي ـقــوم على
أي ــدي ــول ــوج ـي ــا ت ـ ـفـ ـ ّـوق الـ ـهـ ـن ــدوس،
تـ ـ ـت ـ ــال ـ ــت ،فـ ـ ــي الـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــرة الـ ـس ــابـ ـق ــة،

ّ
ّ
التحديات التي تواجهها
تمثل االحتجاجات أحد أكبر ّ
حكومة ناريندا مودي منذ تسلمها السلطة (أ ف ب)
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أفقيا

 -1ضمير متصل – جمهورية على األدرياتيك عاصمتها زغــرب –  -2أحــد أبناء
داوود النبي كما جــاء في الـتــوراة – شهر هجري –  -3حــرف جر – كربوهيدرات
 -4يبسط قدميه –
كربون على شكل
مسحوق أبيض يتواجد في نبات البطاطا – ُ
خفير أو ناطور أو ّ
بواب –  -5أصل – بارودة صيد قديمة كانت تحشى بالبارود
ّ
دق ّ
وفت وسحق – ّ -6
صوت وأكثر الكالم – ضمير منفصل –  -7للندبة
والخردق –
– ّ
ّ
أفك العقدة –  -8عاصمة الحجاز ومسقط رأس النبي العربي ومحجة اإلسالم –
 -9حرف عطف – جرى وركض – لإلستفهام –  -10مخرج أفالم مصري شهير راحل

عموديًا

ّ
أملس الثياب بآلة
 -1رئيس جمهورية أميركي راحل –  -2والدة – طعم الحنظل –
ّ
املجترة – -5
كهربائية –  -3نجيب على الـســؤال –  -4كــأس مــاء – مــن الحيوانات
قرع الجرس – إرتفع الطائر في الهواء واستدار – عندي ومعي –  -6ممثل مصري
املمثلني العرب وأكثرهم شعبية في تاريخ
كوميدي شهير ُيعتبر واحدًا من أشهر
ّ
ُ
السينما املصرية –  -7خبز يابس – ضعف ورق – قشر وكشط –  -8دولة عربية –
الجماعة أو الفريق من ثالثة أو سبعة الى عشرة –  -9مدينة في رومانيا عاصمة
مولدافيا قديمًا – حرف نصب – مجموعة أوراق الدعوى في إصطالح املحاكم – -10
مدينة تاريخية كبرى أو اإلسم القديم ملدينة استانبول التركية

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.
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مشاهير 3338

حلول الشبكة السابقة

ّ
 -1أحمد بن أيوب –  -2الروس – هل –  -3حن – مغربي –  -4موج – كيتو –  -5دترويت – مدح –
ّ
 -6بر – رق – رم –  -7نعوم باشا –  -8يرع – بن – لدي –  -9وب – رب – يلب –  -10نهر ابراهيم

حل الشبكة 3337

شروط اللعبة

1

ّ
الحمدانيون –  -2حانوت – ّ
عربه –  -3مر – جربوع –  -4دول – ورم – را –  -5بس – كي – ب ب
-1
ب ب –  -6ميتران –  -7ألغت – قش – يا –  -8روم – الله –  -9وهب – در – دبي –  -10بليغ حمدي

عموديًا

◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►

الهند

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ملك بــروسـيــا وأمـبــراطــور أملــانـيــا ( )1941-1859أبـعــد بـسـمــارك وحـكــم بنفسه.
حالف النمسا وتركيا ودخل الحرب العاملية األولى .تنازل عن العرش عام 1918
بعد خسارته الحرب
 = 5+4+3+2+6النهار والليل ■  = 6+10+9+1عاصمتها اكــرا ■ = 5+8+7+11
ّ
يقبل على الخد

حل الشبكة الماضية :بارون هولباخ

مـ ـح ــام فـ ــي ب ــومـ ـب ــاي ،أن «األم ـ ــر
واض ـ ــح وض ــوح ــا ت ــام ــا .ي ــري ــدون
إق ــام ــة أم ــة هـنــدوسـيــة عـلــى غ ــرار
إسرائيل».
ي ـض ــع ّ
رد ال ـف ـع ــل ال ـغ ــاض ــب عـلــى
الـقــانــون ال ــذي دف ــع بــه م ــودي إلــى
الـ ـب ــرمل ــان فـ ــي  11كـ ــانـ ــون األول/
ديسمبر ،الحكومة الهندية أمــام
ّ
علمًا بــأن هذا
تـحــديــات إضــافـيــةّ ،
َ
الـقــانــون يجعل مــن ح ــق املــواطـنــة
(ال ـح ـص ــول ع ـلــى الـ ًجـنـسـيــة) أم ـرًا
أكثر ُيسرًا وسهولة بالنسبة إلى
األقليات غير املسلمة الوافدة قبل
عام  2015من ثالث دول مجاورة،
هـ ـ ـ ـ ــي :ب ـ ــاكـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــان وبـ ـ ـنـ ـ ـغ ـ ــادش
وأف ـغــان ـس ـتــان .ووف ــق مـعــارضـيــه،
فإن استبعاد املسلمني ِمن القانون
الـ ــذي ق ـ ّـدم ــه حـلـيــف م ـ ــودي ،وزي ــر
الداخلية آميت شــاهُ ،ي ّ
ّ
تحيزًا،
عد
وخـ ـص ــوص ــا أن م ـن ــح ال ـج ـن ـس ـيــة
على أس ــاس الــديــن يـقـ ّـوض أسس
الــدس ـتــور الـعـلـمــانــي .لـكــن يـســود
اعـ ـتـ ـق ــاد ع ـل ــى نـ ـط ــاق واس ـ ـ ــع ب ــأن
ال ـق ــان ــون الـ ــذي ت ــرف ــض الـحـكــومــة
ال ـ ـتـ ــراجـ ــع عـ ـن ــه لـ ـي ــس إال خ ـط ــوة
إضافية ضمن برنامج مودي غير
املعلن لتقسيم الهند على أسس
طائفية.
وم ــن املـسـجــد الـجــامــع الـتــاريـخــي،
انـطـلــق آالف املـحـتـجــن ي ــوم أمــس
أمام أنظار شرطة مكافحة الشغب
شــرت بــأعــداد كـبـيــرة ،في
الـتــي انـتـ ّ
مـ ـسـ ـي ــرة ات ـ ـج ـ ـهـ ــت ص ـ ـ ــوب وس ــط
نـيــودلـهــي ،قبل أن تقتاد الشرطة
ح ــوال ــى  100مـنـهــم تـجـ ّـمـعــوا عند
ال ـ ـبـ ــرملـ ــان .وفـ ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــارع امل ـق ــاب ــل
للمسجد ،انـضـ ّـم إلــى هــؤالء أتباع
ديانات أخرى؛ منهم عدد كبير من
ّ
الداليت ،وهي طائفة تحتل مرتبة
دن ـي ــا ف ــي ق ــاع الـتـسـلـســل الـهــرمــي
للطوائف الهندوسية .وفي مدينة
مــان ـغــالــور الـســاحـلـيــة الـجـنــوبـيــة،
فـ ــرضـ ــت الـ ـش ــرط ــة حـ ـظ ــر تـ ـج ــوال
لـثــاثــة أي ــام ،بـعــد سـقــوط قتيلني،
مــا رف ــع الحصيلة اإلجـمــالـيــة إلــى
تسعة قتلى مـنــذ ب ــدء الـتـحــركــات.
وب ـح ـس ــب روايـ ـ ـ ــة الـ ـن ــاط ــق بــاســم
ش ــرط ــة امل ــديـ ـن ــة ،ق ــائ ــد شـ ـ ــاه ،ف ــإن
ق ــوات األم ــن أطـلـقــت ال ـنــار لتفريق
تـجـ ّـمــع ض ـ ّـم نـحــو مـئـتــي شـخــص،
وه ــو مــا ّأدى إل ــى مقتل اثـنــن من
املتظاهرين .وأوضح شاه أن هؤالء
ّ
الحي
«كــانــوا يـسـيــرون فــي اتـجــاه
األكثر ازدحامًا في مانغالورّ .أدى
ّ
بعصي ثم إطالق
ذلك إلى ضربهم
ال ـغــازات ّاملسيلة لـلــدمــوع» ،لكنهم
«لـ ــم ي ـت ــوق ـف ــوا ،فــأط ـل ـقــت ال ـشــرطــة
النار» .أما في والية أوتار براديش،
األكـ ـث ــر اك ـت ـظ ــاظ ــا م ــن ح ـ ُي ــث ع ــدد
السكان في البالد ،والتي ت ّ
عد بؤرة
ّ
ل ـل ـتــوتــر ال ـطــائ ـفــي ب ــن ال ـه ـنــدوس
واملـسـلـمــن ،فقد قطعت السلطات
خدمات اإلنترنت في أجزاء كبيرة
منها ملنع تداول ما تقول إنه «مواد
تـحــريـضـيــة ي ـم ـكــن أن تـ ـ ـ ّ
ـؤدي إلــى
تدهور الوضع األمني» ،فيما ألقت
القبض على أكثر من  100شخص
ّ
نظموا احتجاجات .وانتقد رئيس
الـ ــوزراء املــالـيــزي ،مهاتير محمد،
َ
ّ
بشدة« ،قانون املواطنة» ،واعتبره
بمثابة إق ـصــاء للمسلمني .وق ــال:
«ال ـ ـ ـنـ ـ ــاس ي ـ ـمـ ــوتـ ــون بـ ـسـ ـب ــب ه ــذا
ال ـق ــان ــون ،م ــا ال ــداع ــي إلجـ ــراء مثل
ّ
هــذا التغيير بعد كــل هــذا الوقت؟
الجميع يعيش هناك بسالم منذ
نحو  70عامًا كمواطنني» ،مشيرًا
إلى أن هذه املمارسة من ِق َبل الهند
تـتـعــارض مــع ّادعــائ ـهــا أنـهــا دولــة
علمانية.
(األخبار)

إنا لله وإنا إليه راجعون
بالرضى والتسليم ملشيئته تعالى
ننعى إليكم وفاة املأسوف عليها
املرحومة السيدة خوال محمد العيد
أرملة املرحوم الشيخ كمال العماد
أوالدها :مروان زوجته نهال معن
عماد زوجته وداد أبو علوان
عصمت زوجته ندى هرموش
سليم زوجته غادة حمزة حرب
وهالل
بناتها :زهية أرملة املرحوم الشيخ
غالب العماد
غادة زوجة الشيخ مروان عطالله
املـنـتـقـلــة إل ــى رحـمـتــه تـعــالــى يــوم
األربعاء املوافق في 2019/12/18
تقبل التعازي اليوم السبت وغدًا
األح ــد فــي كفرنبرخ وي ــوم االثنني
في  2019/12/23في دار الطائفة
ال ـ ـ ــدرزي ـ ـ ــة  -فـ ـ ـ ـ ــردان م ـ ــن الـ ـس ــاع ــة
ال ـ ـحـ ــاديـ ــة ع ـ ـشـ ــرة صـ ـب ــاح ــا حـتــى
الخامسة بعد الظهر.
لكم من بعدها طول البقاء
اآلسفون :آل العماد  -آل العيد  -آل
عطالله  -آل معن  -آل أبو علوان -
آل هرموش  -آل حمزة حرب
وعموم أهالي كفرنبرخ والباروك
وعني زحلتا.

◄ذكرى ►
بمناسبة مــرور أربعني ً
يوما على
غياب الوزير السابق
ميشال سليم اده
ُي ـقــام ق ــداس وج ـنــاز لــراحــة نفسه
عـنــد الـســاعــة الـســادســة م ـسـ ً
ـاء من
يــوم االثنني الــواقــع فيه  23كانون
األول
ف ـ ـ ـ ــي ك ـ ـن ـ ـي ـ ـسـ ــة م ـ ـ ـ ــدرس ـ ـ ـ ــة س ـ ـيـ ــدة
الجمهور.
فلنصل ً
معا لراحة نفسه.
ِ

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
ال ـ ـع ـ ــروض ل ـت ـح ــدي ــث أج ـ ـهـ ــزة وش ـب ـكــة
املـ ـعـ ـل ــوم ــاتـ ـي ــة الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة ف ـ ــي امل ـب ـن ــى
امل ــرك ــزي ،مــوضــوع اس ـت ــدراج ال ـعــروض
رقــم ث4د 3221/تاريخ  ،2019/3/28قد
م ــددت لغاية يــوم الجمعة 2020/1/17
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00
قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلــك لقاء مبلغ قــدره /30 000/
ل.ل.
عـلـمــا ب ــأن ال ـع ــروض ال ـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في  18كانون األول 2019
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2076
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
الـ ـع ــروض ل ـش ــراء مـ ــواد ك ـي ـمــاويــة ل ــزوم
م ـع ــام ــل االنـ ـ ـت ـ ــاج ،مـ ــوضـ ــوع اس ـ ـتـ ــدراج
ال ـ ـع ـ ــروض رقـ ـ ــم ث4د 11774/ت ــاري ــخ
 ،2019/11/6قـ ــد م ـ ـ ــددت لـ ـغ ــاي ــة ي ــوم
الجمعة  2020/1/17عند نهاية الــدوام
الرسمي الساعة  11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /300 000/
ل.ل.
علما ب ــأن ال ـع ــروض الـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في  17كانون األول 2019
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2064
دعوة
يتشرف رئيس مجلس اإلدارة للجمعية
الـ ـتـ ـع ــاونـ ـي ــة ل ـ ـص ـ ـيـ ــادي األس ـ ـ ـمـ ـ ــاك فــي
ضبيه وجــوارهــا م.م .بــدعــوة الجمعية
العمومية الغير عادية لالنعقاد بتاريخ
 2020/1/24ال ـســاعــة الــراب ـعــة م ــن بعد
الظهر على جدول أعمالها:
 – 1ت ـعــديــل امل ـ ــادة ال ـثــان ـيــة م ــن الـنـظــام
األس ــاس ــي للجمعية امل ــذك ــورة عـلــى أن
يـصـبــح اس ـم ـهــا (ال ـج ـم ـع ـيــة الـتـعــاونـيــة
لـصـيــادي األس ـم ــاك لـلـنــزهــة والـسـيــاحــة
والتراث في ضبيه وجوارها م.م.).
 – 2فــي ح ــال لــم يكتمل الـنـصــاب تعقد
الـجـمـعـيــة ف ــي الـ ـي ــوم ال ـت ــال ــي ف ــي نفس
املكان والزمان.
ضبيه في 2019/12/18
رئيس مجلس االدارة
زياد إيلي بوسالمه
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إعـالن عن مناقصة عمومية معادة
تجري املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
م ـنــاق ـصــة ع ـمــوم ـيــة مـ ـع ــادة وفـ ــق دفـتــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص لـ ـ «ت ـقــديــم ي ــد عاملة
مختلفة لــزوم أعمال املصلحة الوطنية
ل ـن ـهــر ال ـل ـي ـطــانــي ل ـل ـعــام  .»2020وذل ــك
ض ـم ــن ال ـ ـحـ ــدود امل ـن ـص ــوص ع ـن ـهــا فــي
امل ــادة  80مــن الـقــانــون  144ال ـصــادر في
 31ت ـمــوز سـنــة « 2019امل ــوازن ــة الـعــامــة
واملوازنات امللحقة لعام .»2019

يـ ـمـ ـك ــن االط ـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى مـ ـل ــف ال ـت ـل ــزي ــم
واسـ ـ ـت ـ ــام ن ـس ـخ ــة عـ ـن ــه ضـ ـم ــن ال ـ ـ ــدوام
ف ــي مـبـنــى اإلدارة امل ــرك ــزي ــة  -مصلحة
ال ـص ـف ـق ــات فـ ــي ش .ب ـ ـشـ ــاره ال ـ ـخـ ــوري،
بناية غـنــاجــه ،ط 4مقابل مبلغ مليون
ل.ل .تدفع نقدًا إلــى صـنــدوق املصلحة.
َّ
تقدم الـعــروض باليد في القلم املركزي
حتى ظهر يوم الخميس ،2020/01/02
وتـ ـف ــض الـ ـ ـع ـ ــروض فـ ــي ج ـل ـس ــة عـلـنـيــة
الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي
في العنوان املبني أعاله.
رئيس مجلس االدارة /مدير عام
املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
د .سامي علوية
التكليف 2074
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض ل ـ ـ ـشـ ـ ــراء م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرات قـ ـي ــاس
ومـ ـع ــدات تـحـكــم ت ــوت ــر مـنـخـفــض ل ــزوم
محطات التحويل الرئيسية ،موضوع
اسـ ـ ـت ـ ــدراج ال ـ ـعـ ــروض رق ـ ــم ث4د3220/
تاريخ  ،2019/3/28قد مددت لغاية يوم
الجمعة  2020/1/17عند نهاية الــدوام
الرسمي الساعة  11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /100 000/
ل.ل.
عـلـمــا ب ــأن ال ـع ــروض ال ـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في  19كانون األول 2019
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2095
دعوة
املوضوع :تبليغ فقرة حكمية
امل ـ ــرج ـ ــع :م ـح ـك ـمــة ال ـن ـب ـط ـي ــة ال ـشــرع ـيــة
الجعفرية
رقم املحفوظات968:
رقم الصادر2019/968 :
ت ـ ــدع ـ ــو م ـح ـك ـم ــة الـ ـنـ ـبـ ـطـ ـي ــة ال ـش ــرع ـي ــة
الـجـعـفــريــة املــدعــى عليها كــوثــر جاسم
رش ـ ـيـ ــد الـ ـعـ ـقـ ـب ــي لـ ـلـ ـحـ ـض ــور ال ـ ـ ــى ه ــذه
املحكمة بــالــذات أو مــن يمثلها قانونًا
لتبلغ الـحـكــم الـشــرعــي ال ـصــادر بحقها
ب ـنــاء عـلــى ال ــدع ــوى امل ـقــدمــة م ــن املــدعــي
حسن علي همادني بمادة اسقاط نفقة
وال ـص ــادر بـتــاريــخ  2019/12/12تحت
رقــم اســاس  2019/519سجل 2019/44
والقاضي :باسقاط نفقة املدعى عليها
كــوثــر جــاســم رش ـيــد الـعـقـبــي الــزوج ـيــة
ع ــن امل ــدع ــي حـســن عـلــي ه ـمــدانــي لعلة
الطالق وذلك اعتبارًا من تاريخ الطالق
الـحــاصــل بـتــاريــخ  2019/5/2مــع العلم
ان ال ـح ـك ــم امل ـ ــذك ـ ــور ق ــاب ــل ل ــاع ـت ــراض
ولــاس ـت ـئ ـنــاف خ ــال خـمـســة وارب ـع ــون
يومًا تلي النشر للمراجعة في قلم هذه
املحكمة أثـنــاء ال ــدوام الــرسـمــي تحريرًا
في .2019/12/19
النبطية في2019/12/19 :
هشام فحص
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
ط ـل ــب ح ـس ــن م ـح ـمــد حـ ـس ــون ملــوكـل ـيــه
مـحـمــد اح ـمــد حـســن ســرعـيـنــي ونـجــاة
علي حسون سندات بدل ضائع للعقار
 2223الغازية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بالكورة
طلب بـيــار طوبيا بــالــوكــالــه عــن حسان

ب ـش ــور ب ــدل ض ــائ ــع لـلـعـقــار D 4/3975
اميون.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بالكورة
طلب محمود مرعي الضناوي بالوكاله
عــن طــال وج ــورج ومـيـشــال سعد سند
بدل ضائع للعقار  1793توال.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بالكورة
طـ ـل ــب املـ ـح ــام ــي جـ ـ ـ ــورج الـ ـ ـي ـ ــاس لـيـلــو
ب ــاالص ــال ــه ع ــن ن ـف ـســه وف ـ ـ ــؤاد ال ـصــايــغ
ش ـهــادة تــأمــن ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــار 821
عبدللي.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بالكورة
طلب رزق الله سليم دياب بالوكاله عن
دان ـي ــال دي ــاب سـنــد ب ــدل ضــائــع للعقار
 796حدث الجبه.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بالكورة
طلب يوسف البير ابو الياس بالوكاله
عن وديعه الراعي ومخايل سمعان سند
بدل ضائع للعقار  1327سرعل.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعلان
ألمانة السجل العقاري الثانية بالكورة
ط ـلــب يــوســف ط ـنــوس يــوســف بصفته
احد ورثة عبود حنا سندات بدل ضائع
للعقارات  155و 235و 432و 576و659
محمرش.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بالكورة
ط ـلــب ج ــوزي ــف ع ـن ـتــر بـصـفـتــه مـفــوض
بعقد بيع عن فيوليت وجوزفني وحسنا
معوض سند بــدل ضائع للعقار 1374
اهدن.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ط ـلــب رب ـي ــع الـ ـك ــردي وك ـي ــل ه ــان ــي عبد
املصطفى شاهني بصفته احد ورثة عبد
املـعـطــي مصطفى شــاهــن س ـنــدات بــدل
ضائع للعقارات  200و 201و 255و256
و 257و 293وادي ال ـجــامــوس والـعـقــار
 586بيت أيوب.
للمعترض  15يوم للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري االولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
طلب املحامي فوزي بشارة بوكالته عن
اح ــد ورث ــة نـهــاد وم ــاري ــات ف ــؤاد طربيه

واف ـل ــن وسـ ـ ــوزان وديـ ــع طــرب ـيــه سـنــدي
ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـق ــاري ــن 1368
و 1371منطقة بساتني امليناء.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري االولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
ط ـلــب مـحـمــد ال ـع ـلــي بــوكــال ـتــه ع ــن احــد
ورثة حسن علي خليل سند تمليك بدل
ضائع  483/25التبانة.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري االولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
طلب هشام الظنط ملوكله رامــح الظنط
سـ ـن ــد ت ـم ـل ـي ــك بـ ـ ــدل ضـ ــائـ ــع 1764/11
القلمون.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري االولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
طلب زيــاد ابــراهـيــم نشابة سند تمليك
بدل ضائع  45/26 Dبساتني امليناء.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن قضائي
صـ ــادر ع ــن مـحـكـمــة الـنـبـطـيــة املــدن ـيــة /
عقاري
غرفة الرئيس أحمد مزهر
يــدعــو قـلــم ه ــذه املـحـكـمــة امل ـقــرر إدخــالــه
رب ـيــع ه ــاش ــم ،وامل ـج ـه ــول م ـحــل اإلقــامــة
للحضور إليها ،الستالم أوراق الدعوى
مــن املــدعــي ف ــادي إم ـيــل خ ـيــرو ،بــوكــالــة
املحامي محمود املولى ،واملسجلة تحت
رقــم  2019/280م ــدور ،بـمــوضــوع إلــزام
بالتسجيل ،وعليك اتخاذ محل اإلقامة
ً
ضمن نطاق املحكمة مــا لــم تكن ممثال
بمحام يعد مكتبه مقامًا مختارًا ،وإال
ج ــاز إب ــاغ ــك األوراق وم ــوع ــد الجلسة
بــواسـطــة رئـيــس الـقـلــم ،والـتـعـلـيــق على
لوحة اإلعالنات ضمن املهلة القانونية
من تاريخ النشر.
رئيس القلم
محمد عاصي
تبليغ دعوى مجهول املقام
املـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ــع :مـ ـحـ ـكـ ـم ــة ج ـ ـب ـ ــاع الـ ـش ــرعـ ـي ــة
الجعفرية
إن للمدعى عليه وحـيــد محمد قـبــان،
أوراق تبليغ دعوى نفقة زوجية ،ونفقة
ولد ،ومسكن شرعي ،أساس  ،59تاريخ
ورود  ،2019/12/3م ــن زوج ـت ــه رول ــى
برجكلي ،وقــد عــن مــوعـدًا للنظر فيها
يــوم الخميس الــواقــع فيه ،2020/1/23
ف ـي ـن ـب ـغــي ح ـ ـضـ ــورك الس ـ ـتـ ــام األوراق
الـخــاصــة ب ــك ،وإال اعـتـبــر ه ــذا اإلش ـعــار
بمثابة تبليغ رسمي لك.
تحريرًا في 2019/12/19
رئيس قلم محكمة جباع
الشرعية الجعفرية
أحمد فرحات
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هدايا العيد

سيرة بيروت من خالل رموزها ...وأكسسوارات مــشغولة بالحبّ
ّ
لعشاق القدود والتراث الحلبي ،هدية ّ
قيمة يتربع عليها ملك السوري ،فيما يرفع الممثل رفعت طربيه الستارة عن ذكرياته
القدود صباح فخري .كتاب ّ
يقدم سيرة أحد عمالقة هذا الفن وومضات من ماضيه وماضي بيروت من خالل سيرة ترتكز أكثر
مع خلفية تاريخية وثقافية واجتماعية لعاصمة الشمال إلى الشذرات منها إلى التسلسل الكرونولوجي .سيرة تلتصق

ّ
ّ
المطرزة المصنوعة محليًا .هدية
ببيروت الستينيات والسبعينيات والثمانينيات بكل محطاتها األشغال اليدوية واألعمال
تقدمونها لهؤالء الذين ّ
المضيئة والمظلمة أيضًا .ومن رسوم مازن كرباج إلى ريشة مزدوجة ّ
يكدون في سبيل تحصيل
سيتا مانوكيان وسيرة الشاعر شوقي أبي شقرا ،ننتقل إلى رزقهم ،فيما ّ
تتميز بخصوصية وفرادة تليق بأحبابكم.

كتب

متفرقات

رفعت طربيه:
عمر على المسرح

أسالك
ومعادن

شوقي أبي شقرا:
شاهد على زمن آفل

ّ
في عنوان كتابه ،يلعب املمثل اللبناني رفعت طربيه على
اسمه ليصبح ُ«رفعت الستارة» هو عنوان سيرته الذاتية
التي صدرت هذه السنة عن «دار صادر» .ال يعتمد الفنان اللبناني
ً
تسلسال كرونولوجيًا في سيرته .هو يكتبها على شكل ومضات
من الــذاكــرة ،بــدءًا من تاريخ العائلة ،والشجرة التي ّ
تحدر منها.
ّ
إنها استعادات ألزمنة وأماكن ولوجوه رحلت بعدما صنعت ألق
املشهد الثقافي اللبناني :منير أبو الدبس ،ونزيه خاطر ،وأنطوان
ملتقى ،وجانني ربيز ،ويوسف الـخـ ّـال ،وغيرهم .يأخذنا طربيه
إل ــى بــدايــة رحـلـتــه املـســرحـيــة الـتــي دشـنـهــا فــي «م ــدرس ــة بـيــروت
للمسرح الحديث» ،حيث كانت أيضًا انطالقة املسرح اللبناني عام
ّ
 .1960هناك «معهد الفنون» في «الجامعة اللبنانية» ،ومحطات
ّ
وتحولية فــي تــاريــخ املـســرح اللبناني .نخرج مــن ّ
نص
أساسية
ّ
وندخل في آخر« :هاملت» شكسبير ،و«ذبــاب» سارتر ...ولعل ما
ّ
األهلية
يمنح الكتاب بعدًا آخر هو حضور بيروت ،ليلة الحرب
التي أمضاها طربيه في منزله في الشياح ،على خطوط التماس.
ليست ه ــذه الـسـيــرة فـ ّ
ـرديــة تـمــامــا ،إذ تــرتـبــط أســاســا بتاريخنا
الثقافي واملسرحي اللبناني ،واألحداث األساسية التي رافقت تلك
املرحلة في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات.

ّ
ّ
سردية
«شوقي أبي شقرا يتذكر» (دار نلسن) هو وثيقة
ّ
تمتد لحوالى ستة عقود .يكتب الشاعر اللبناني شوقي
ّ
أبــي شـقــرا ويستعيد حياته الشخصية الـتــي تزامنت مــع فترات
أســاسـ ّـيــة مــن نهضة ا ّلـحـيــاة الثقافية وحداثتها فــي لـبـنــان ،وفي
ب ـيــروت ت ـحــدي ـدًا .مـجــلــة «ش ـع ــر» ،وص ـحــف «ال ــزم ــان» و«ال ـب ـيــرق»
ّ
و«ال ـن ـه ــار» ،هــي بـعــض مـحــطــات الـشــاعــر األســاس ـيــة .يستذكرها
ّ
ويستذكر وجوهها في فصول مؤلفه .أبي شقرا الذي ابتكر معجمًا
شعريًا مـتـفـ ّـردًا فــي قـصــائــده ب ــدءًا مــن بــاكــورتــه «أك ـيــاس الـفـقــراء»
هو هنا الشاهد على زمن آفل .طفولته وإن انقضت باكرًا،
ّ(ّ ،)1959
ّ
ظلت تسكن قصائدهّ .
ثمة محطة في الكتاب لتلك املرحلة
إل أنها
ّ ً
التي قضاها متنقال بني القرى واملناطق بسبب عمل والــده .لكن
أبي شقرا يستفيض في الحديث عن بيروت ،وعن الحرب وتجاربه
تلك الفترة وصنعوا
وذكرياته التي تفيض بوجوه من عايشوا ّ
ألق املدينة ،أمثال :نزيه خاطر ،أنسي الحاج ،وضــاح شــرارة ،بول
شـ ــاوول ،ع ـصــام مـحـفــوظ ،ع ـبــاس بـيـضــون وغ ـيــرهــم .ضـمــن 800
ّ
صفحة ،تـكــاد هــذه املــذكــرات تغطي سـيــرة أبــي شـقــرا بأكملها إذ
ُ
أنها تضم الجوائز التي نالها ،واملقاالت النقدية التي كتبت حول
ّ
وفوتوغرافية من حياة الشاعر.
قصائده برفقة مواد بصرية

صابون بعبق الزيتون
مــن زي ــت الــزيـتــون الطبيعي و«ال ـب ـلــدي» املـسـتـخـ َـرج ّمن
أرض الشمال اللبنانيُ ّ ،يصنع صابون «زيــوتــي» .إنها
ماركة لبنانية مئة في املئة ،توفر مروحة واسعة من املنتجات
ّ
املتعلقة بالزيت والروائح العطرة .الخيارات املتاحة واسعة على
ّ
ّ
مصممة
لتتحول إلــى هــديــة مـمـ ّـيــزة
رأسـهــا الـصــابــون ،صالحة
خصيصًا للشخص ال ــذي سـتـقـ ّـدم إلـيــه .وبـهــدف إثـبــات الهوية
اللبنانية أكثر ،إمكانية التطريز متاحة أيضًا ،مع نفحة عصرية
غاية في الجاذبية .وكــل ذلــك بتوقيع سـ ّـيــدات لبنانيات يعملن
ّ
ّ
ّ
بكد من أجل إعالة عائالتهن .هكذا ،تشكل مستحضرات «زيوتي»
ّ
لفتة مميزة فــي كــل املناسبات ،وخصوصًا فــي موسم األعـيــاد.
(لالستعالم 78/961131 :أو )info@zouyouti.com

«أنطوان»
مازن كرباج
يغب أنـطــوان كــربــاج األب يومًا عــن رســومــات وأعمال
لــم ِ
م ــازن ،خصوصًا فــي مشاريعه املشتركة مــع والــدتــه لور
ّ
غريب .هذه املـ ّـرةّ ،
يتفرغ رسام الكوميكس اللبناني لحياة والده
ّ
ّ
تمامًا في قصته املصورة الجديدة «أنطوان» (السمندل) التي صدر
منها حتى اآلن جـ َ
ّ
الفرنسية ،هما« :املصير العربي»
ـزء ان باللغة
ّ
و«ش ـ ــارع ال ـح ـمــرا» .يـسـتـهــل كــربــاج «امل ـص ـيــر ال ـعــربــي» بالفصل
ّ
ّ
مسرحية «املارسييز العربي» ّ
ملحمد املاغوط ،التي ّأدى
األول من
ّ
بطولتها والده أنطوان كرباج ،وأخرجها يعقوب الشدراوي ،وألف
ّ
املسرحية
موسيقاها زياد الرحباني .وللمفارقة ،فقد بدأ عرض
شباط (فبراير) سنة ّ 1975على «مسرح أورلــي» في الحمرا،
في
ّ
ً
حيث حققت نجاحًا هــائــا وظـ ّـلــت ال ـعــروض مـحـجــوزة بالكامل
ّ
األهلية
طيلة شهر ونـصــف ،إلــى أن تــوقـفــت يــوم ان ــدالع الـ ُحــرب
اللبنانية .إذ كانت آخر العروض صباح  13نيسان وألغي العرض
ّ
الليلي ولم يعد تقديمها ّ
ّ
املسرحية،
مجددًا .لذا ،فإن استعادة تلك
ّ ّ ً
ّ
مصورة ،تكتسب أهمية مزدوجة تتمثل أوال في إعادة
ضمن قصة
ّ
إحياء رائعة محمد املاغوط املنسية ،باإلضافة إلى التذكير بفصل
أساسي من فصول املسرح اللبناني في الفترة التي سبقت الحرب.
أما في الجزء الثاني من ّ
القصة «شــارع الحمرا» ،فيأخذنا مازن
ّ
إلــى رحلة في شــارع الحمرا .بأسلوبه املتهكم والجامح املألوف
فــي رس ــم ال ــوجــوه ،تـمـ ّـر بـنــا الـقـصــة عـنــد أب ــرز املـبــانــي وال ـشــوارع
البيروتية املألوفة ،خصوصًا شــارع الحمرا الــذي ترافق صعود
نجمه مع ازدهار الثقافة واملسرح والفنون في لبنان.

ريشة سيتا
مانوكيان
ال يـمـكــن ّال ـحــديــث عــن امل ـح ـتــرف التشكيلي الـلـبـنــانــي من
ً
دون التوقف طــويــا عند تجربة الفنانة اللبنانية سيتا
مانوكيان .كتاب  Seta Manoukian: Painting in Levitationالذي صدر
هــذه السنة كتعاون بــن مجموعة «سـ ــرادار» و«دار ك ــاف» ،يحوي
ّ
ّ
ولغوية تحتفي بتجربة مانوكيان التي تركت لبنان
بصرية
سيرة
ّ
منذ عقود وأصبحت راهبة بوذية في أميركا .تأتي أهمية الكتاب
ّ
ّ
يتضمن عددًا وافرًا من لوحات مانوكيان التي تتوزع على
من كونه
ّ
مجموعات خاصة بني األردن ّولبنان وأميركا وبلدان ّأخرى .ثروة
الكتاب الحقيقية ،تكمن في أنــه يحوي ذلــك النتاج الفني الشامل
ّ
ال ــذي ّ
تمتد على
يعرفنا إل ــى مــراحــل مختلفة مــن تجربة الفنانة
خمسة عقود تقريبًا .سنرى لوحات البدايات في الغرف ،واملرحلة
ً
البيضاء في الستينيات ،وصوال إلى نمط ما فوق واقعي في رسم
وفترة
الحرب واملدينة وناسها خالل السبعينيات والثمانينياتّ ،
أشكال ال ـ  Tلــدى انتقالها إلــى أميركا ،ثم مرحلة التجريد املكثف،
ودخول العناصر العضوية والطبيعية إلى أعمالها كالدم والحليب،
ً
والورد والحجارة والخبز ...فضال عن تجهيزاتها الفنية واألدائية
التي تزامنت مع إقامتها في الواليات املتحدة .برفقة صور لوحاتها،
َ
ّ
ثمة مجموعة من النصوص املكتوبة باللغتني العربية واإلنكليزية.
امل ـ ّ
ـؤرخ واألكــادي ـمــي غــريـغــوري بجاقجيان ،كتب مقالة وافـيــة عن
حياتها الشخصية وتجربتها الفنية ،باإلضافة إلى مقابلة أجرتها
معها الباحثة اللبنانية كريستني خوري في لوس أنجليس .هناك
أي ـ ّضــا تـسـلـســل كــرونــولــوجــي ل ـف ـتــرات م ــن ح ـيــاة سـيـتــا ،أنـجــزتـهــا
ّ
ّ
اللبنانية ألني مانوكيان.
املصورة
ووثقتها بالتفصيل أختها

Bois
et Etoffes

Poise Design
ً
تحت اســم  ،Poise Designتصنع إيـمــا بـطــرس أش ـكــاال ال
ّ
ّ
تعد من األحذية النسائية .من خالل هذه املاركة ،تمكنت
ّ
املصممة اللبنانية مــن تحقيق حلم رواده ــا مــن الـقــدم .هــي التي
ُحرمت مرارًا من اعتماد الكثير من صيحات املوضة بسبب الوزن
الزائد ،كانت وال يــزال الحذاء هو القطعة الوحيدة الثابتة .هكذا،
ّ
أشبه بساندريال .صحيح
ّراحت تصنع أحذية في كل منها حكاية ّ
أنها تراعي خطوط املوضة العاملية ،غير أنها حريصة على وضع
الشخصية والجمع بني الراحة والعصرية .أكثر من ثماني
ملستها ّ
عالم تصميم ّالغرافيكس
من
اآلتية
الصبية
خاللها
مت
تعل
سنوات،
ّ
خفايا هــذه الصناعة فــي املعمل بــن «املـعــلـمــن» ،لـتــوفــر تشكيلة
ّ
منوعة من املعروضات التي ّ
تعبر عنها( .لالستعالم)03/681539 :

في زمن السرعة املجنون ،يعيدنا  Bois et Etoffesلرندا
ّ
ّ
املطرزة على
ـام األشغال اليدوية واألعمال
غصن إلى أيـ ّ
ّ
الكانفاس التي ظننا أنها ولــت .موضة شهدنا عــودة قوية لها
في اآلونة األخيرة ،ال ّ
سيما عبر املتاجر املنتشرة على السوشال
ّ
ّ
واأللوان تؤرخ مناسبات
ميديا .إطارات صغيرة منوعة األشكال
ّ
فرحة أو لحظات جميلة أو تحمل أسـمــاء أع ــزاء ،باإلضافة إلى
ق ـطــع مـصـنــوعــة م ــن ال ـخ ـشــب وغ ـيــرهــا م ــن امل ـ ــواد م ـنــاس ـبــةّ ،إم ــا
كــأكـسـســوارات لتزيني امل ـنــازل أو أشـجــار املـيــاد إلضـفــاء أجــواء
حميمة على األماكن في مثل ّهــذا ّالوقت من السنة .طبعًا ،أكثر
ما ّ
يميز هذا النوع من الشغل أنه ينفذ بدقة شديدة بحسب رغبة
الزبون( .لالستعالم)03/607026 :

صباح فخري...
سيرة وتراث
ّ
حني نذكر صباح فخري ،فإن ّأول ما يأتي إلى أذهاننا هو
ّ
مدينة حلب .هذه هي الطريق التي قطعتها شذا نصار
ّ
في مؤلفها «صباح فخري ـ سيرة وتراث» (هاشيت أنطوان) .في
تذهب
الحلبية،
كتابتها لسيرة أيقونة الطرب السوري والقدود
ً
ّ
نـ ّـصــار أبعد مــن السيرة الفردية لصباح فـخــري ،موثقة مرحلة
على عاتقه،
كاملة في سوريا والعالم العربي .اإلصدار الذي أخذ ّ
لـلـمـ ّـرة األولـ ــى ،كـتــابــة سـيــرة فـخــري مـنــذ الـطـفــولــة يـتــوقــف عند
املراحل األساسية في حياته ،منها أحياء حلب مثل حارة ّاألعجام
ّ
وتعرف إلى القدود واملوشحات.
وحي القصيلة حيث ولد وكبر
ّ
يــرافــق املــؤلــف انـتـقــال فـخــري إلــى دمـشــق الـتــي خطا فيها أولــى
خطواته الفنية نحو الشهرة ،وفي بعض الفصول يوغل أكثر في
ّ
الشخصية .في هذه السيرة الوافية ،استندت ّ
نصار إلى
حياته
ّ
مقابالت مــع فـخــري ،نقرأ جــزءًا منها فــي الكتاب الــذي يتضمن
أرشيفية نادرة .يبدو العمل هدية مثالية ّ
ّ
ملحبي
صورًا ووثائق
نمط القدود ،إذ يعبق بالتراث الحلبي ،ويظهر الخشبات التي
اعتالها في العالم العربي والغربي ،إلــى جانب بعض عالقاته
باملشاهير والـشـعــراء ،أمـثــال :محمد عبد الــوهــاب وعبد الحليم
حافظ وصباح وآخرين.

ً
ّ
يتجزأ مــن املناسبات السعيدة .وع ــادة ما
الزينة جــزء ال ّ
يجنح ال ـنــاس بــاتـجــاه أف ـكــار جــديــدة بـعـيــدة عــن الـســائــد.
أثناء وجودها في لندن قبل سنواتّ ،
تعرفت جوليانا خوري إلى
«ترند» قائم على استخدام األسالك املصنوعة من املعدن وغيره من
الحلوى.
املــواد من أجــل تزيني املساحات الداخلية ،وحتى قوالب
ّ
إع ـجــاب ه ــذه ال ـسـ ّـيــدة بـمــا وق ـعــت عينها عـلـيــه قــادهــا نـحــو تعلم
كيفية صناعتها وإطالق حسابات  Mrs. Wireعلى مواقع التواصل
االجتماعي ،حيث تعرض القطع املتوافرة دائمًا وتلك التي تنجزها
ً
حسب الطلب .بواسطة األس ــاك ،تصنع جوليانا أشـكــاال لتزيني
ً
الجدران أو شجرة امليالد مثال ،وتصلح لتكون هدايا الفتة وخارجة
عن املألوف( .لالستعالم 70/950329 :أو )juliana@mrswire.com

Better from Scratch
ال أفراح وال احتفاالت من دون حلوى .هذه قاعدة ذهبية
عنها .لهذا السبب ،وإيمانًا منها
من الصعب االستغناء ّ
ّ
املضرة بالصحة والتغريد
بضرورة االبتعاد عن املواد املصنعة
خارج السرب ،افتتحت نهالن سعادة متجر Better from Scratch
ف ــي ب ـي ــروت .وم ــن خ ــال ــه ،ت ـ ّ
ـؤم ــن لـلــزبــائــن أص ـنــافــا م ــن الصعب
العثور عليها في األسواق تضمن االستمتاع بمذاقه وبفكرتها.
ّ
ول ـعــل أشـهــر مـنـتـجــات ه ــذا املـتـجــر الـصـغـيــر هــي قــوالــب الكاتو
بمجرد ّ
ّ
قصها.
التي تغدق علينا سكاكر لذيذة أو قطع شوكوال
وبــإم ـكــان الــراغ ـبــن أي ـضــا وض ــع هــديــة الـعـيــد فــي داخ ــل الـقــالــب
لضرب عصفورين بحجر واحــد ،أو تزيني شجرة امليالد بكرات
مليئة باألطايب والحلويات الصغيرة! (لالستعالم)78/965285 :

القاهرة
في قلب بيروت
في منطقة الحازمية (قضاء بعبدا) ،يقع متجر يحتوي
األكسسوارات املصنوعة يدويًا
ّ على تشكيلة كبيرة من
ّ
من الفضة .ما ّ
يميز محتويات هذا املكان أنها مستقدمة مباشرة
ّ
ـرة ،حيث الـخـيــارات الـتــي ال تـعــد وال تحصى من
مــن قلب الـقــاهـ ّ
التصميمات األخاذة التي تعكس ثقافة املنطقة العربية ككل .في
ً
( A Little Piece of Cairoقطعة من القاهرة) ،قد نرى مثال خاتمًا
ُ
كتبت عليه عبارة «إنــت عمري» املستوحاة من رائعة أم كلثوم
ّ
الصادرة في عام  ،1964أو أقراط مزينة بعبارة «على هذه األرض
ما يستحق الحياة» (قصيدة محمود درويــش) بالخط العربي،
ً
َ
وحــكـ ْـم جــال الدين
أو سلساال مستوحى مــن رقصة الــدراويــش ِ
الرومي...

Potion Kitchen
ف ــي وق ــت ي ـص ــارع ف ـيــه ال ـع ــال ــم لـلـتـخـفـيــف م ــن الـنـتــائــج
ّ
للتغير املناخي وتبعاته السلبية على صحة
الكارثية
ّ
اإلنسانُ ،ولدت  .Potion Kitchenهذه املاركة اللبنانية تعد مالذًا
للكيميائيني الــذيــن يـصـنـعــون مـسـتـحـضــرات تـجـمـيــل لـلــرجــال
والنساء باستخدام الـ ( super foodsاألطعمة الغنية بالفيتامينات
ّ
واملكونات النباتية .إلى جانب قناعة القائمني
واملعادن املفيدة)
على هــذه املــاركــة بقوة عناصر الطبيعة ،استلهموا منها فكرة
إنشاء خط جمال صديق للبيئة يهدف إلى التوفيق بني الجمال
والصحة .وهم ملتزمون كذلك بالبساطة واالنفتاح ،مما يدفعهم
إل ــى الـصـنــاعــة الـيــدويــة ملنتجات خــالـيــة مــن امل ــواد الكيميائية.
(لالستعالم)81/744981 :
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صورة
وخبر

ّ
جولـة «سـانتا كلـوز» العراقـي،
اجتـه الناريـة ذات العجلات الثلاث.
فـي قلـب النجـف ،ارتـدى رجـل مالبـس بابـا نويـل وراح يجـوب األحيـاء
ُ
الفقيـرة علـى در ً
ّ
أفرحـت الصغـار الذيـن ّرحبـوا بـه وتبعـوه للحصـول علـى الهدايـا التـي سـتدخل ولـو قليلا مـن البهجـة إلـى قلوبهـم في ظـل األوضـاع الصعبـة التي
ّ
تمـر بهـا البلاد( .حيـدر حمدان ـــ أ ف ب)

منوعات
محمد ناصر الدين
ّ
معربًا مرسيا الياد

ماجدة الرومي
ّ
ترتل للميالد

رحلة بين الحاضر والماضي
على خشبة «المدينة»

ض ـمــن مـ ـش ــروع تــرج ـمــة أعـ ـم ــال مـ ـ ّ
ـؤرخ
األدي ــان الــرومــانــي مرسيا إلـيــاد (1907
ـ ـ  )1986للعربية ،تــدعــو «دار الــرافــديــن
ـ ـ ب ـي ــروت» ،ال ـيــوم الـسـبــت ،إل ــى احـتـفــال
تــوق ـيــع الـنـسـخــة امل ـتــرج ـمــة م ــن األص ــل
ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـعـ ــربـ ـيـ ــة مـ ـ ــن ك ـت ــاب
«حـ ـ ـ ّـدادون وخـيـمـيــائـيــون» .ه ــذا العمل
بحسب مترجمه الشاعر الزميل محمد
نــاصــر ال ــدي ــن (ال ـ ـصـ ــورة) ،يــأتــي ضمن
ُ
َ
لكتاب ْي
«سلسلة ستستكمل بترجمة
يحمالن توقيع إلـيــاد حــول الشامانيا
واليوغا».

ك ـمــا جـ ــرت ال ـ ـعـ ــادة ،ت ـح ــرص مــاجــدة
ال ــروم ــي ( 63ع ــام ــا ـ ـ ـ الـ ـص ــورة) على
إح ـيــاء أمـسـيــات خــاصــة بــاملـيــاد في
ّ
مثل هــذا الــوقــت مــن كــل ع ــام .فــي هذا
ال ـس ـي ــاق ،ت ـضــرب الـفـنــانــة الـلـبـنــانـيــة
مـ ــوع ـ ـدًا مـ ــع الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ،غ ـ ـ ـدًا األحـ ــد
وب ـ ـعـ ــد غ ـ ـ ـ ٍـد االث ـ ـ ـنـ ـ ــن ،ف ـ ــي «ب ــازلـ ـي ــك
س ـ ّـي ــدة األي ـق ــون ــة الـعـجــائـبـيــة لــآبــاء
اللعازريني» في األشرفية .هناكّ ،
تقدم
ً
ال ــروم ــي ري ـس ـي ـتــاال م ـيــاديــا بـعـنــوان
«عينك َع وط ـنــا ...بـ ّ
ـاإليــام الصعبة»،
ي ـض ــم ع ـ ـ ــددًا مـ ــن الـ ـت ــراتـ ـي ــل الــدي ـن ـيــة
والترانيم الخاصة باملناسبة.

ف ــي  11ك ــان ــون ال ـثــانــي (ي ـن ــاي ــر) امل ـق ـبــل ،ي ـقـ ّـدم
«م ـســرح شـغــل ب ـيــت» مـســرحـيــة ت ـخـ ّـرج دفعته
الـثــامـنــة مــن فــريــق «ع امل ـســرح» بـعـنــوان «وأن ــا
شجرة» في «مسرح املدينة» (الحمرا ـ بيروت).
املـســرحـيــة م ــن تــألـيــف املـمـثـلــن ال ــذي ــن تــابـعــوا
الــدورة األولــى من دورة إعــداد ممثل واإلخــراج
املـســرحــي مل ـ ّـدة تسعة أش ـهــر ،بــإشــراف املـخــرج
شادي الهبر (الصورة) واملمثلة مايا سبعلي.
نعيشها
يتمحور العمل حول الصراعات التي
ّ
ّ
واملبنية على املاضي .إنه
في حياتنا اليومية،
عـبــارة عــن رحـلــة بحث فــي دواخـلـنــا عــن مكان
ّ
يؤمن لنا الراحة لتحقيق ما نريده .يشارك في
«وأنا شجرة» املمثلون :أيمن حميدو ،وباسكال
تابت ،ورائد ّ
السمان ،وروال هبر ،وريتا تنوري،
وسالم الصليبي ،وشادي غازي ،ونوح صعب.

اح ـت ـف ــال تــوق ـيــع «ح ـ ـ ـ ـ ّـدادون وخ ـي ـم ـيــائ ـيــون»:
ال ـي ــوم الـسـبــت ـ ـ ال ـســاعــة الــراب ـعــة بـعــد الظهر
ـ ـ جـنــاح املكتبة فــي «دار الــرافــديــن» (ش ــارع
املقدسي ـ بناية «بــازا» ،قرب فندق  Gemsـ
الحمرا /بيروت) .لالستعالم 01/345683 :أو
70/160774

ري ـس ـي ـتــال م ـي ــادي مل ــاج ــدة ال ــروم ــي :غ ـدًا
غد االثنني ـ الساعة الرابعة بعد
السبت وبعد ٍ
الظهر ـ «بازليك ّ
سيدة األيقونة العجائبية
لــآبــاء الـلـعــازريــن» (األشــرف ـيــة ـ ـ ب ـيــروت).
الدخول مجاني .لالستعالم01/200236 :

مصطفى سعيد مبحرًا في بحار النغم
ضمن سلسلة «كالم في املوسيقى» ،يحتضن «أونوماتوبيا ـ امللتقى
املوسيقي» (األشــرفـيــة) ،يــوم الخميس املقبل ،حــوارًا بعنوان «النغم
والـسـمــاع فــي زم ــن الـهــزيـمــة» بـمـشــاركــة الـفـنــان والـبــاحــث املوسيقي
ّ
مصطفى سعيد (الصورة) .يعتبر األخير أن النغم هو «لسان
املصري ّ
أي ُأ ّم ــة .فهو آخــر مــا يــزدهــر مــن مظاهر الـعـمــران ّ
تحضر ّ
وأول
حــال ّ
َ
ما ينقض منها على ما ذكر بن خلدون ورأيناه مشاهدًا باملعاينة».
ّ
ويــرى سعيد أن مشكلة املجتمع ليست في الهزيمة ،بل في قبولها،
ّ ْ
ّألن َم ــن يقبلها «يتماهى معها ويعتبرها نـصـرًا وت ـطـ ّـورًا ،ويعتبر
أنــه بمحاكاة الغالب امتلك ناصية النصر ودفــع عن نفسه الهزيمة.
ّ
عندنا،
شاهد ...ففي
والنغم هنا خير
ّ
ّ
بالدنا ،نجد لكل صرعةٍ صدى ّ
ّ
بمجرد ظهور الصرعة التي تليها» .إنما
لكنه ليس حقيقة ،ويتوقف
ّ
ّ
رفض الهزيمة في حد ذاتــه ،هو «أهـ ّـم أسباب املقاومة» ،ألن اإلنسان
عـنــدمــا «ي ــرف ــض انـسـحــاقــه وإل ـغ ــاء نـفـســه ،فـهــو ال يـنــاصــب ّ أسـبــاب
هزمه ،بل التخلص من
هزيمته الـعــداء ،وال يكون غرضه سحق من
ّ
ّ
الهزيمة فقط ...هذا هو التكافؤ ،ال حل في الثأر إنما التكافؤ» ،وفق
ما يـ ِـرد في النص التعريفي عن النشاط .يحاول هــذا الـحــوار إيجاد
ّ
ّ
ّ
واستهالكيًا ،واإلجابة عن
وعاميًا
أفكار للنغم في كل أشكاله ،فصيحًا
ٍّ
طبع مستقل غير ممسوخ؟
سؤال :كيف يمكن جعل النغم ذا ٍ
«النغم والسماع في زمن الهزيمة» :الخميس  26كانون ّ
األول (ديسمبر) الحالي
ً
مساء ـ «أونوماتوبيا ـ امللتقى املوسيقي» (السيوفي ـ
ـ الساعة الثامنة والنصف
األشرفية) .لالستعالم01/398986 :

مسرحية «وأن ــا ش ـجــرة» :الـسـبــت  11كــانــون الثاني
 2020ـ ـ الـســاعــة الـثــامـنــة والـنـصــف م ـسـ ًـاء ـ ـ «مـســرح
املدينة» (الحمرا ـ بيروت) .لالستعالم01/753011 :
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كمال بالطة ــــ
«يقيني بالله يقيني»
(طباعة حريرية ـــــ 37
×  26سنتم ــــ )1984

الشيخ عبد العزيز الثعالبي
روح التحرر
تونس ـــــ أنيس الشعبوني
صدر أخيرًا كتاب الشيخ عبد العزيز الثعالبي ( 1876ـ ـ ـ « )1944الروح
ّ
التحررية في القرآن» (دار االتحاد للنشر والتوزيع) في ترجمة عربية
بعد حوالى قــرن كامل على صــدوره باللغة الفرنسية في فرنسا.
وكان الثعالبي ّ
خريج الجامع األعظم (جامع الزيتونة في تونس) ،قد
أصدر كتابه ّ
ّ
ردًا على حملة التكفير ّ التي تعرض لها من ِقبل الشيوخ
املحافظني بعدما أدلى بمواقف تتعلق بمقاصد الشريعة اإلسالمية،
أق ــرب إل ــى عـقــانـيــة اب ــن رش ــد واب ــن خ ـل ــدون .أم ــر اعـتـبــرتــه النخبة
التونسية في مطلع القرن العشرين آنذاك كفرًا وإلحادًا .هذا الكتاب
الـنــادر واملجهول لـقـ ّـراء العربية ترجمه زهير ال ــذوادي ،الباحث في
تاريخ الحركة الوطنية والفكر اإلصالحي واملحامي والديبلوماسي

السابق ونشره «اتحاد الكتاب التونسيني».
زهـيــر ال ـ ــذوادي ق ـ ّـدم لـلـكـتــاب ب ــدراس ــة ح ــول حـيــاة الـشـيــخ الثعالبي
مـ ّ
ـؤســس «الـحــزب الحر الــدسـتــوري» (سنة  )1920الــذي انشق عنه
فــي مــا بـعــد الــزعـيــم الـحـبـيــب بــورقـيـبــة سـنــة  1934وأس ــس الـحــزب
الدستوري الجديد الذي قاد معركة االستقالل وتحرير املرأة وبناء
الدولة .وأشار في تقديمه إلى الظروف السياسية واملعطيات الفكرية
والثقافية التي صدر فيها الكتاب .وفي هذا السياق ،يقول الــذوادي:
«قرر الثعالبي تحرير مؤلفه في سياق النقاشات الفكرية والسياسية
التي عرفتها النخبة التونسية خالل مطلع القرن العشرين ،معتبرًا
أن مشروع حياته الفكرية يختزل في تجديد التأويل ـ ـ العقالني ـ ـ
ً
للقرآن والقطع مع التحجر الذهني والعقائدي الذي هيمن طويال على

العقل اإلسالمي».
ّ
ويــؤكــد الـ ــذوادي أن هــدف الثعالبي مــن كتابه هــو الــدعــوة إلــى تيار
إصالحي يشبه ما عرفه في املشرق العربي في رحلته مثل مجلة
«العروة الوثقى» ومجلة «املنار» .وقد ّ
تعرض بسبب هذه الدعوة إلى
حملة تشويه ،إذ اعتبرت صحيفة «القلم» أن الثعالبي هــو «زعيم
الشرذمة الجهلة املــارقــن عن الــديــن»ّ .أمــا جريدة «الرشيدية» ،فقد
اعتبرته «مستهترًا بالنبي والصحابة واألولياء الصالحني» ،وحكم
عليه آنــذاك ( )1904بشهرين من السجن .ويقول الشيخ الثعالبي
في مستهل كتابه عن القرآن« :لقد وقع تأويل القرآن بالشكل األكثر
ّ
تحررية؛ منذ وفاة الرسول وتحت نفوذ الخلفاء األولني وأثناء القرون
األولى لإلسالم».
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ذاكرة

ّ
ّ
لكفررمان ...زهرة برية حمراء ودوار يهتف للخبز والحرية
أصــل االس ــم :الــرمــان ،اســم الشجر الـمـعــروف ،أو قرية ّرم ــون أو ّرمــانـا،
( rummãnaسريانية) ،وقد كان شجر الرمان ،وعلى وجه التدقيق
زهره الجميل ،الجلنار ،رمز هذا اإلله السامي القديمّ ،
ورمون أو رمانا كان
إله العاصفة والبرق والرعد (ربما ٌ
اسم مشتق من رعم وهو إله النبت
والخصب ،فيكون االسم :قرية الرمان .ترتفع  450مترًا عن سطح البحر،
في الشمال
من أعمال قضاء النبطية ،وعلى مسافة  3كلم منها َ
الشرقي ،وقدقال الشيخ سليمان ظاهر عام  ١٩٣٤عنها« :أخذت مكانًا
عمرانيًا ّ
بهمة الزعيم يوسف بك الزين ،وزادها تحسينًا جره إليها قسم
من ينبوع نبع الطاسة .فشاركت النبطية في االزدهار ،والبلدة قديمة
وفيها آثار تدل على قدمها ،منها :قلعة دير عجلون ،وبرج كفررمان،
والسويداء ،وبرج الميذنة وتتبعها تلك ّ
طهرة» .لكن عروس القرى
تلك لم تحب البيك ،أغوتها زهرة ّبرية حمراء في الحديقة :كفررمان
المنجل ،كفررمان المطرقة ،كفررمان الكالشينكوف ،كفررمان
المحاريث الموجهة إلى القلوب السمينة الفاجرة ،كفررمان انتفاضة
 ،١٩٧٢كفررمان الميبر ،كفررمان حكمت األمين
مزارعي التبغ عام
ً
يطوف على الفقراء ليال بالسماعة وربطة الخبز ،كفررمان الرصاص
يزغرد عند تلة السويداء ،كفررمان الدوار يهتف ،يرقص ،يغني للحرية
والخبز ،لزمن وردي حسبنا أنه أفل إلى غير رجعة.
محمد ناصر الدين

ّ
(لكفررمان ودوارها)
َ
َ
كان من عشرين ْ
عام
«كان ياما
ٌ
ُ
أجمل من َم ْليون عامْ
قرية
ِ
ُ
النهر
ينحني بني يديها
ُ
والريحان ُيهديها السالمْ
الغيم أمتارًا،
قطيع
ِ
وهي أدنى من ْ ِ
وأعلى َفي املقام
من مدينة*»...

أحمد والحسناء ()1950

«من دون عنوان»
للفنان اللبناني
حسن جوني (زيت
على كانفاس ـــــ
 60 × 120سنتم)

قرية الــرمــان ،كان
مــن أعلى تلة تشرف على ً
أحمد يبصرها تغتسل عارية في «السبلة»،
ّ
عليه أن يقطع الوعر كله مشيًا على قدميه،
ليصل إلى الــوادي ومنه إلى سوق النبطية.
أوصته أمه أن يشتري ّ
حب «املاش» لتسمني
ال ـب ـق ــرة .امل ـ ــرأة ال ـع ــاري ــة ف ــي األس ـف ــل أج ـهــزت
على ذاكــرتــه بأكملها« .مــاش مــاش» أوصته
ّ
أمـ ــه ،ه ـكــذا ت ـ ـ ّ
ـردد الـكـلـمــة م ــن «خ ــل ــة زي ـنــب»،
آخـ ــر ن ـق ـطــة ف ــي ال ـح ـبــل ال ــرف ـي ــع ح ـتــى تـصــل
ّ
إل ــى ال ـســوق .ظ ــل أحـمــد يـلـهــج بالكلمة على
لسانه .عند كعب الــوادي كانت الحسناء قد
ّ
بصياد
ت ــوارت خـلــف الـحـقــول .الـتـقــى أحـمــد
السمك قــرب الجسر« .مــاش م ــاش» ،سمعها
الصياد وقــال ألحـمــد هــذه تعويذة النحس.
قــل« :تــاتــي كـبــار وأرب ـعــة زغ ــار» واغ ــرب عن
وجهي .وصــل أحمد إلــى أول كفررمان وهو
ّ
يردد ما أوصاه به الصياد .مرت جنازة عند
ّ
أول البيوت ،ردد أحمد «تالتي كبار وأربعة
ّ
بعصيهم .قل
زغار» ،فانهال عليه أهل الفقيد
«مات الله يرحمه» أال ترى الحزن في الوجوه،
قــالــت ل ــه األرمـ ـل ــةّ .
ردد أح ـمــد م ــا أوص ـت ــه به
األرملة ،ليجد كلبًا ميتًا في منتصف الطريق
ُ ً
ـا أزعجته رائحة الجيفةَ .
طرده
ويلتقي رجـ
ً
الرجل قائال إن الرحمة ال تجوز على الكلب.
قل «كلب وراح من الدرب» أيها املعتوه .وصل
ّ
أحمد إلــى دكــان الحلق قــرب الــدوار ،أراد أن
يحز ذقنه التي صــارت كجميزة الحقل .كان
البيك يصفف شـعــره ،وأحـمــد ي ـ ّ
ـردد الجملة
العجيبة .انهال عليه رجال البيك بقبضاتهم

ّ
من هو هذا الرجل الملثم،
الذي يطرق باب الفقراء
ً
ليالُ ،يخرج ّ
سماعته وكيس
األدوية ،يستمع إلى
أوجاعهم بقلبه ،وتعبث
يده بلحيته الكثة؟
تقول الحكاية إن قلب
مريم في تلك الليلة ّ قد
شرب نهر الزهراني كله

وأوصـ ـ ــوه أن ي ـق ــول «ن ـع ـي ـم ــا» .وص ــل أحـمــد
إل ــى س ــوق النبطية ليجد لـصــا ك ــان التجار
قــد أوس ـعــوه قـصــاصــا ،قــال لــه أحـمــد :نعيمًا
نعيمًا .رجع أحمد بخفي حنني عند املغيب
إلى سجد ،يبكي على الحسناء التي اغتسلت
بدمع عينيه.

العين والمخرز ()1771
ويــن مير الحرب يوسف يــوم صــال من عرب
صاليم عالوادي نزل
في جيوش عدادها تسعني ألف أو تزيد عداد
خوفا ان هزل
جــاهـلــن ال ـح ــرب م ــا يـ ــدروا ال ــزم ــان مــؤمـنــن
الدهر وصروف النكل
يا علي الفارس يعارك في الجموع شبه ليث
صال وأشجع من بطل
وأذه ـ ـ ــل األب ـ ـطـ ــال رك ـ ــض ال ـص ــاف ـن ــات لـعـبــت

الفرسان في ذاك املحل
كانت عساكر األمـيــر يوسف الشهابي تنزل
كالسيل ،وك ــان جيش األمـيــر يـنــزل فــي أربــع
فـ ــرق ،فــال ـفــرقــة األول ـ ــى وه ــي امل ـق ـ ّـدم ــة وفـيـهــا
األمـ ـي ــر ي ــوس ــف ف ــي أول ال ـج ـي ــش .وال ـف ــرق ــة
الـثــانـيــة ،وه ــي الـجـنــاح األي ـمــن كــانــت تصير
ف ـ ــي طـ ــريـ ــق ج ـ ـبـ ــاع  -فـ ـح ــوم ــن  -ف ـح ـب ــوش
فالنبطية وتحرق القرى والدساكر والبيوت
فــي طريقها .والـفــرقــة الـثــالـثــة ،وهــي الجناح
األي ـس ــر كــانــت تـسـيــر ف ــي طــريــق ال ـع ــرق ــوب -
فامليذنة فالجرمق  -فكفرتبنيت فالنبطية.
والفرقة الرابعة ،وهي القلب كانت تسير في
طريق جرجوع فعربصاليم فالنبطية.
وك ــان ــت قـ ــوى ال ـش ـيــخ ع ـلــي الـ ـف ــارس وأخ ـيــه
ّ
الشيخ حيدر الـفــارس مؤلفة من فرقتني من
ال ـف ــرس ــان وع ــدده ــا خـمـسـمــايــة م ــن األب ـط ــال
ّ
املجربني كانت تقيم معه في قلعة الشقيف،
وفرقة املشاة وعددها ألف مقاتل من الشبان
املـتـمــرنــن عـلــى تـســديــد الــرمــايــة جـمـ َـعـهــا من
ال ـن ـب ـط ـيــة والـ ـض ــواح ــي .وع ـس ـك ــر ال ـج ـي ـشــان
بجيشهما في الضاحية الشرقية من البلدة
فــي أرض تسمى (ق ــادش) الـتــي عــرفــت بعد
امل ـعــركــة  -بـعــريــض ال ـق ـهــوة  -ول ــم ت ــزل بـهــذا
االسم حتى اليوم ألن عسكر يوسف الفارس
شرب فيها قهوة النصر والظفر.
وع ـقــد ال ـش ـيــخ ع ـلــي ال ـف ــارس ديـ ــوان م ـشــورة
م ــن خ ــواص ــه وكـ ـب ــار رج ــال ــه ،وخ ـ ّـي ــره ــم بــن
ال ـت ـس ـل ـيــم والـ ـ ـخ ـ ــرب ،ب ــل ب ــن املـ ـ ــوت ال ــذل ـي ــل
والحياة الـعــزيــزة ،بــن حــرب مجزية أو سلم
مـخــزيــة وراء ه ـ ــا سـبــي ال ـن ـســاء واالسـتـعـبــاد
ّ
وأخيرًا دمار البالد ،فاختاروا الحرب وصلوا
جميعًا صالة املــوت ودعــوا الله أن ينصرهم
ويخذل العدو الباغي عليهم .وصلت مقدمة
املهاجمني إلى النبطية وفيها األمير يوسف
ال ـش ـهــابــي ،فــاحـتـلــت الـضــاحـيــة الـغــربـيــة من
ال ـب ـلــدة ،ون ـصــب األم ـي ــر س ــرادق ــا كـبـيـرًا على
البيدر األعلى قرب الجبانة ،وأصبح الناس
يــرون مخيم األمـيــر وفــي أعلى الـســرادق كرة
من الذهب تشع في نور الشمس .واجتمعت
ّ
ّ
ف ــرق ال ـج ـيــش كــلــه ف ــي ك ـف ــررم ــان وات ـخــذت ـهــا
مركزًا .وملا انفرد األمير الشهابي عن الجيش
وآوى إلــى ســرادقــه آمنًا مطمئنًا كأنه يسير
شــه ،رأى الـقــائــد
فــي نــزهــة مـعـتـزًا بـكـثــرة جـيـ ّ
الـصـعـبــي وه ــو ال ـبــاســل امل ـحــنــك أن الـفــرصــة
سانحة ّ
فعول على الهجوم بالفرسان بعد أن
كانت الخطة دفاعية ،وخشي بادرة الحماس
من الشبان املشاة فأمر بحبسهم في دارة آل
الفضل في النبطية ،وأمر قائدهم أن يوصد
األب ــواب وال يــدع أح ـدًا يـتـحـ ّـرك إال بــإشــارتــه،
وع ـ ـ ّـب ـ ــأ خـ ـي ــالـ ـت ــه ت ـع ـب ـئ ــة ح ــربـ ـي ــة م ـح ـك ـم ــة.
فــأحــاطــت بـفــرقــة األم ـيــر مــن جـهــات ثــاث من
الغرب والشرق والجنوب تاركًا جهة الشمال
لـيـسـهــل ط ــري ــق الـ ـف ــرار واالن ـس ـح ــاب وب ــدأت
امل ـع ــرك ــة ب ــإط ــاق ال ـ ــرص ـ ــاص ،ف ــذع ــر األم ـي ــر
يوسف ،وتشوش جنوده ،فالتجأ إلى الفرار
راكبًا بغلة ال يلوي على شيء .نقب الشباب
ـدار ال ـخ ــان الـشـمــالــي ف ــي دارة آل الـفـضــل،
جـ ّ
وتعقبوا العدو واشتبكوا معه في ساحات
ثــاث (فــي الـجــزائــر) شمالي البلدة( ،ووادي
بــو نـعـيــم) شــرقـيـهــا ،وب ــن زي ـتــون كـفــررمــان.
وكان جيش الشيخ ناصيف املؤلف من ثالثة
آالف مقاتل قد وصــل إلــى قــرب قرية شوكني
وهناك التقى بكشاف يقول« :علق الشر ،علق
الشر» أي دارت رحى الحرب ،فأسرع برجاله
سالكًا طريق زبدين ،ودخل البلدة من الجهة
الغربية ليدهم مقدمة الجيش املخيمة غربي
ال ـب ـل ــدة ،وت ـن ـكــب ع ــن ط ــري ــق «ن ـب ـعــة حـبـيــب»
ألنها مضيق واقــع بني جبلني وســار بخيله
خببا إلى ساحة العراك ورأى الحرب قائمة
ع ـلــى ق ــدم وسـ ــاق فـهـجــم ه ـج ــوم املـسـتـمـيــت،
ولم يليث العدو أن لوى عنانه متقهقرًا إلى
كفررمان .وملا مالت الشمس تحاجز الفريقان
وأسدل الليل سدوله فانتشر جيش ناصيف
والفارس يوقد نار الحرب ويهزج بالعتابا...

«من دون عنوان» للفنان اللبناني حسن جوني (زيت على كانفاس ـــ  90 × 60سنتم)

ّ
وفـ ــي الـ ـي ــوم ال ـت ــال ــي ت ـعــقــب ج ـيــش نــاصـيــف
ال ـن ـصــار األ ّم ـيــر الـشـهــابــي ف ــأدرك ــه فــي عقبة
جرجوع ،فقنع رأسه بالرمح ثم عفا عنه.

ّ
مسدس الكولونيل ()١٩٨٥
«أربع مطاحن داروا والهوا غربي
أربع نهورا ما يشفو ظما قلبي»
كان هذا الحداء من أمه مريم آخر ما خطر في
بال علي قرب املطحنة عند الوادي األخضر،
ح ــن ان ـك ـشــف أم ــر مـجـمــوعــة امل ـق ــاوم ــة الـتــي
تعبر النهر في آخر كفررمان ،إذ عثرت رجل
ّ
«الدوار»
مصطفى ،أحد أفرادها ليسقط في
م ـح ــدث ــا ج ـل ـبــة ع ـظ ـي ـمــة .ان ـت ـب ــه ال ـكــولــون ـيــل
اإلســرائ ـي ـلــي ابــراه ـيــم ح ـيــدو ورج ــال ــه أعـلــى
الجسر ،وصارت املجموعة التي في األسفل
«محروقة» مثل كف اليد .أراد جنود العدو
أن يـعــالـجــوهــم بــالــرصــاص لـكــن الكولونيل

ّ
أح ـ ّـب أن يـصــفــي حـســابــا شخصيًا مــع علي.
ال تـ ّطـلـقــوا ال ـنــار ،ســأصـفـيــه بـمـســدســي هــذا.
«جني» جبل الريحان ،هكذا كان جهاز األمن
اإلسرائيلي يسمي املقاوم الذي أذاقهم «زوم
الــزي ـتــون» فــي جـبــل الــرفـيــع وإقـلـيــم الـتـفــاح.
أفلت علي من أيديهم مرات عديدة ،واستذكر
حيدو أن جنديًا على الحاجز أخبره مرة أن
امـ ــرأة مـحـجـبــة م ــرت عـلــى ال ـحــاجــز مـكـتـ ٌ
ـوب
على تذكرتها «زينب الخميني» :إنها ساعة
الثأر لـ «جيش الــدفــاع» على املخرب« .أربــع
م ـط ــاح ــن داروا» ...ي ـق ـت ــرب ال ـك ــول ــون ـي ــل مــن
طرف الجسر ،كان علي قد أوصى «جورج»،
ً
املقاوم األخير البعيد قليال بإشارة من يده
أن يتركهم ملصيرهم ليحصدهم الرصاص.
صــرخ «ج ــورج» بــأعـلــى صــوتــه «ح ـيــدووو»،
فــارت ـبــك ال ـكــولــون ـيــل لـيـعــالـجــه ع ـلــي بـطـلـقــة
ف ــي جـبـيـنــه م ــن األسـ ـف ــل .س ـقــط ال ـكــولــون ـيــل
مــن أع ـلــى الـجـســر وش ـقــت املـجـمــوعــة طــريـقــا
نـحــو كـفــررمــان ليختفوا مــن بـعــدهــا بحيث

 The Field Whispererألسامة بعلبكي (أكريليك على كانفاس ــ  180 × 150سنتم ـــ )2016

ال يـ ـع ــرف الـ ـج ــن األزرق ب ـم ـك ــان ـه ــم ...ت ـقــول
ال ـح ـكــايــة إن ق ـلــب م ــري ــم ف ــي ت ـلــك ال ـل ـي ـلــة قــد
ّ
شرب نهر الزهراني كله.

«طالما السماعة موجودة
في عنقي فلن يقتلوني»
()١٩٨٩
ّ
مــن هــو ه ــذا الــرجــل امل ـلــثــم ،ال ــذي ي ـطــرق بــاب
ً
ليالُ ،يخرج ّ
سماعته وكيس األدويــة،
الفقراء
يـسـتـمــع إل ــى أوج ــاع ـه ــم بـقـلـبــه ،وت ـع ـبــث يــده
بلحيته الكثة؟ «قلبي عم يوجعني يا ّ
قباري»،
«خدي هالحبة يا حجة بكرا بترجعي جديدة
وبيرجع قلبك يدق متل الطبل لـ «بو حسني».
سقط الثلج سميكًا تلك الليلة في موسكو ،كان
الفتى الجنوبي يفكر في عصفور عند نبعة
«شقحا» ،عند سهل امليذنة في «كفرموسكو».
ً
ّ
حدق حكمت األمني مطوال في البحر ،في ذلك
النهار من عام  .١٩٨٩الطبيب األحمر املطارد
من كل أجهزة األمــن يـ ّ
ـود لو أن البحر يجيبه
على مسألة أنسته لبرهة الطائرة التي تحوم
في السماء ،فوق مركز الجبهة الشعبية على
تــل الرميلة« .هــل كــان تروتسكي على حــق؟»
أراد الطبيب الوسيم أن يطرح ثاني أسئلته
الصعبة عـلــى الـبـحــر ،عــن الـبـيــك وق ـصــره في
قرية الــرمــان البعيدة .الطائرة تقترب :ليلى،
منى ،جـمــال ،كانت أسـمــاء أوالده تطفو فوق
ّ
املوج حني مزقه الصاروخ.

ْ
«قم ّ
تأمل ْ*
ُّكل من َ
مات على جلجلةِ األوطان ْ
قام
َ
العصافير على ا ِلـتـ ِّـل ،وال مــاتَ
ُ
لــم تـ ُـمـ ْـت هــذي
ْ
الحمام
ِّ
َ
َ
أسلمت إلى التل يديك
أنت
فانحنى ،حتى دنا من مقلتيك
ً
ّ ّ
َ
وجه َك املحروس ،بالرمل ،قليال ،كي
ثم غطى
ْ
تنام»
*من قصيدة «فتى الرمان»
للشاعر محمد علي شمس الدين
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ٌ
فصل من رواية

شعر

كذئب منفرد
محمد بنطلحة **
 .1هكذا جرت األمور
[في اليوم الموالي]

َْ َ ْ
«ال ُم ْستذ ِئ ُب»
نقش لمجهول
يعود إلى القرن
18

قبل أن أنام،
أخذت ورقة.
طويتها على هيئة قارب.
وكتبت« :بحر».
ثم نمت.
لم يحدث شيء.
ولكن ،في جوف النوم ،تحرك السرير.
وإذا بي في قارب.
الحيتان تمأل الغرفة.
واملوج أمام النافذة.
هنيهة ،وأمحو ما كتبت.
سأقلب القارب.
طلع النهار.

5

النوم في حقل الكرز

(*)
 .2كذئب منفرد

سوى بيت واحد:
لغتي.

أنا أيضًا،
سوف أقتدي بالتوراة
وأكتب عن موتي قبل حدوثه.
انتظروا موتي.

منفردًا عشت.
ومنفردًا أموت.
بال مزايا ،وبال نعوت.
أنا الذئب األخير.

انتظروا أن ينشق البحر،
ف ــا تـظـهــر أي ج ــزي ــرة ،وال حـتــى أي
قافية.
ولكن ،أسالك شائكة بني املد والجزر،
في أقل من ثانية.
مهما يكن:
لن أموت وأنا نائم.
ولن أخبر أحدًا سواي.
أنا سواي.
قبل أن أموت،
سوف أهدم جميع البيوت،

 .3طوبى للفراشات
أخيرًا،
وجدت الحل.
صرت ال أخرج للصيد بالنهار.
أنام بالنهار.
وأصيد بالليل.
في الليل:
اللغة سلوقي يركض،
ّ
في كل اتجاه،
أمامي.
العش الوحيد أنا.

والحظ السعيد ،حيثما صوبت ،عند
أقدامي.
كيف أتقيه وما أكثر الفخاخ،
والنسور،
والطرائد؟

 .4حمام شمس ،طوال الليل
ال بحر في فاس.
البحر في عيون امرأة أحبها.
وأح ـ ـ ــب أن يـ ـك ــون اس ـم ـه ــا هـ ــا ه ـنــا:
تسليت.
يا للعباب:
زجاج،
وكبريت!
ويا للشواطئ!
ي ــا ل ـهــا ح ــن أغ ـم ــس ق ــدم ــي ف ــي ليل
الدواة.
وأجري حافيًا
فوق الحصى،
والقواقع،
والقشور،
والقناني!
ال لشيء،
فقط كي يزول الفرق بني األلفاظ
واملعاني
يا بحر!
ما األلفاظ ،وما املعاني؟
ما الدهور ،وما الثواني؟
ما أنت؟
ما تسليت؟
وما أنا؟
يا بحر!
ملاذا إلى حد اآلن :أنت هنالك.
وأنا هاهنا:
بني بني؟
الرمل ثمل
والزبد يقدم خطوة،
ويؤخر خطوتني.

 .5قبر من أجل ال أحد
«A voir ce que l’on fut sur terre/ et
ce qu’on laisse/ Seul le silence est
»grand;/ tout le reste est faiblesse.
Alfred de Vigny
منذ سنوات بعيدة
وأنا ّ
أتردد،
كل صباح،
على مقبرة فرعونية اخترت أن يكون
لي
أكثر من قبر
فيها.
ثم
 بالصدفة ،هذا الصباح -اعترضني،
في أرض خالء،
قبر ضيق،
ولكن،
ما يزال شاغرًا.
ال تحرسه نسور ،وال ثعالب.
كالطلل البالي ،ليس فوقه ال نقوش،
وال بعر آرام.
وليس من حوله شيء،
ما عدا حطام كاس.
ونسر يحلق فوق الحطام.
ثم شاهدة
 كالصليبّ
كلما حركت سبابتي سقط الصليب،
ونحت الغبار فوق الشاهدة:
ها هنا
يرقد جثمان شاعر مجهول.
قبر آخر في انتظاره.
كان هذا منذ سنوات بعيدة،
ثم ظهر،
بعد فحص الحمض النووي،

ما يلي:
األرواح بطاريات.
واألجساد قطع غيار.
والدليل أن الشاعر املجهول ها هنا
قد يكون هو :محمد بنطلحة،
وقد يكون هو طرفة بن العبد،
أو صالح فائق،
أو خورخي بورخيص،
أو
 كذلك، لوفرة االحتماالتال أحد.

 .6المرأة التي هزمتني
في ليل الدواة،
وبينما أنا أنثر أمام قدميها
عشب الخلود،
تنهدت.
وقالت:
أنا لست استعارة.
أنــا كمني نصبته لك الطبيعة ،تحت
اللسان.
وأنت رأيت الكمني.
ولم ترني.
أأنت ذئب السهوب؟
أم أنت – فقط – قناص استعارات
في ليل الدواة؟
أنا الحبر إذن.
سبابتي محرك بحث.
 Wikipediaجدتي.
و Googleحفيدي.
اضغط هنا.
اضغط مرتني
وأنت ترى أن كل ما كتبته أنت،
وال سيما عني أنا،
سبق أن كتبه شاعر كدت أقول :أخير،
لوال أنه ما زال يمارس هوايته املفضلة:
القفز بالزانة،
في رحم اللغة.
دعك من اللغة.
دعك حتى من الرمز،
والقناع،
واألسطورة.
دعك من كل هذا.
وقل بلسان غير مشقوق :ملاذا ظلمتني؟
أنا منحتك لذة النص في الحني.
وأنت حكمت ّ
علي باالنتظار،
مدى الحياة.
ملاذا؟
ملاذا؟

 .7فراق في محطة الرمل
هايكو.
إبريق.
وناي.
الــرمــل فــي حلقي يــرتــل سـيــرتــه التي
ابتدأت منذ ألف عام.
الحمامة سافرت.
والهديل أيقظني.
ثم نام.

 .8طريق الحرير
حتى أنت ،يا بلقيس.
كم خريطة طريق رسمنا فوق املاء،
ثم جرى املاء،
ولم يبق منها
 بني عينيك -وال واحدة.
حتى طريق الحرير،
صار
مقبرة.

 .9الشفة السفلى
على األرجح،

سوف أموت وأنا أبتسم.
ليس للمالئكة.
ولكن،
لـ ـلـ ـنـ ـس ــاء ال ـ ـلـ ــواتـ ــي يـ ـت ــربـ ـع ــن ع ـلــى
الجهات الست،
واللواتي يبتسمن في املتاحف،
وفي الساحات العامة،
بشفة واحدة:
العليا.
هكذا هي الدنيا:
ذلك النحات اإلغريقي النحيل
تفنن في كل شيء.
ثم حني تمتم،
وانحنى ليضع اللمسة األخيرة
فوق شقوق الشفة السفلى،
تنهد.
ثم
مات.

 .10الرقصة ما قبل األخيرة
وراء الكثبان،
كل شيء تجسد في قدح وجرة.
القدح من أشور.
والجرة من كنعان.
يا لها من سكرة!
ح ـ ـتـ ــى ال ـ ـس ـ ـمـ ــاء ج ـ ـثـ ــت ع ـ ـنـ ــد أقـ ـ ـ ــدام
الراقصة،
في خطوة ناقصة.
األوتار ترنحت.
والعيون سافرت وراء الكثبان.
سافرت .ولم تعد،
إلى اآلن.

 .11حيت يوجد بحر يوجد قراصنة
قرأت هذا
في الفصل  25من األوديسا.
هل أجادل املنجمني،
والغرقى؟
صحيح إذن.
ولكن ،في الطرة:
للحقيقة املرة،
كان ذلك قبل أن تفقد الطبيعة
 على أيدي القراصنة -كل شيء.
وال سيما النطق،
والذاكرة.
وأما اآلن ،فالزبد شاهد زور.
والعواصف
 على األرجح -رسائلنا الغرامية .ولكن ،ما تزال
بخط اليد

 .12في نقد الحاجة إلى األلم
األلم،
حني تعجز تاسوعات أفلوطني
عن دفع اليابسة إلى الجهة األخرى
من الزمن.
األلم،
هنالك:
عند الشريط الحدودي
بني الالهوت
والناسوت.
األلم،
كأي شاعر يصيد البط ،بتعويمه
في مستنقعات املعنى.
األلم،
مثلما كان الرماد في نص قديم:
هائمًا
على
وجهه،
بني ثلج في سن املراهقة،
وفكرة مصابة باأللزهايمر،
وسرطان الثدي.

األلم،
حني ال أثر للفراشة.
فقط ريشة في يدي.
وفي رأس الريشة:
قطرة
من
مداد.
أأكتب؟
ماذا سأكتب والفراشة
حول عنقي؟

 .13ثقوب زرقاء
تعبت.
سوف أنقل البحر إلى حفرة.
وأستريح:
من الهدير،
والزعانف،
وأخبار الغرقى.
أيتها الريح!
لك اآلن أن تعربدي في ثقوب القصب.
عربدي.
ولكن،
ال تقولي أي شيء
ال للقراصنة،
وال للغرقى.

 .14أأنا آخر؟
من عساي؟
ّ
كلما نظرت إلى املرآة ال أرى وجهي،
ولكن قفاي.
وكلما نظرت إلى صفحة املاء
أرى وجه القمر،
وال أرى وجهي.
قلت :أكتب.
وحني كتبت.
ثم قلبت الصفحة،
رأيت كل شيء ،وال سيما وجهي،
وقفاي.
رأيتني.
ورأيت آخرين يتناوبون على وجهي،
وينشبون شصوصًا كثيرة
في
قفاي.

 .15عسل يسيل من بين الشقوق
في قبو.
نحل هــائــج ،مــن وراء أس ــاك شائكة
تحيط
بالحقول الداللية
للنص.
املقل ترتعش.
والشفاه تشرئب،
منذ أول دالية فوق هذه األرض،
إلى أن تنضج جميع عناقيد العنب.
ثــم يغلبها ال ـضــوء ،فتتخلى عــن كل
إشارة،
وكل معنى.
حتى الضوء سوف يفنى.
وم ـ ــا ب ـق ــي م ـن ــه س ـ ــوف ي ـش ـت ـعــل مــن
جديد ،وينعكس
من بني شقوق النص:
في كل مقلة،
وكل شفة،
وكل فنجان.
أي قبو هذا!
ليتني ما مت!
ليتني ،فوق هذه الصفحة ،سكير!
وفـ ـ ــوق ال ـص ـف ـحــة امل ــوالـ ـي ــة ،صــاحــب
حان!
(*) م ـن ـت ـخ ـب ــات مـ ــن دي ـ ـ ـ ــوان ب ــال ـع ـن ــوان
نـفـســه ،ص ــدر ع ــن م ـن ـشــورات «ف ـض ــاءات
مستقبلية» ،الدار البيضاء.2019 ،
(**) فاس/املغرب

أزهر جرجيس
ُ
َ
جاري العجوز ً ،ياكوب يوندال .كانت
تذكرت ،وأنا بني القبور،
بـلــديــة أوس ـلــو قــد منحتني ،آنـ ــذاك ،شـقــة صـغـيــرة فــي الطابق
ّ
مخصصة للمتقاعدين
التاسع من عمارة فينوس .وكانت عمارة
ّ
وكبار السن ،تقع وسط ضاحية هيليرود شرقي العاصمة .إلى
اآلن لم أفهم ملاذا اختيرت لي من بني مئات العمائر التي ّ
تطرز
وكانت شقة العجوز
وجه املدينة! كنت الشاب الوحيد بينهمّ ،
ياكوب ،الذي تجاوز الثمانني بعامني ،قبال شقتي تمامًا .طرقت
ً
بابه َ
يوم وصلت ،أللقي عليه التحية ،أمال بالتواصل:
• صباح الخير ّ
سيد ياكوب ،أنا سعيد ،جارك الجديد.
ً
• صباح الخير ،أهال سـ..
• سائيد ،اسمي سائيد.
ً
• أهال بك سائيد.
ّ
منتهى املهانة أن تضطر إلى تكسير اسمك من أجل أن يفهمه
اآلخرون ..سائيد! يا للخيبة!
ّ
السيد ياكوب ،فيما بعد ،بأنه ينوي رمي بعض األثاث
أخبرني
الــزائــد عــن الـحــاجــة ،وطـلــب مني أن أســاعــده فــي ذل ــك ،فوافقت.
الـتـخـلــص م ــن األث ـ ــاث ال ـق ــدي ــم ،واألجـ ـه ــزة ال ـعــاط ـلــة ،واألف ــرش ــة
الـخــارجــة عــن الـخــدمــة ،ال يـتــم بــاملـ ّـجــان فــي ال ـنــرويــج .عليك أن
توصل ما تنوي رميه إلــى محطات تدوير النفايات ،ثم تدفع
مبلغًا مقابل ذلك ،وإال فستترتب عليك غرامة مالية إن رميتها
في الطريق.
ّ
وحملت فيها ما ّ
قرر جاري االستغناء عنه،
استأجرت شاحنة
ثم رميته في محطة جمع النفايات .أهــدانــي حينها مصباحًا
ـان ،وصــار
أنيقًا ،وطبقًا مــن ثمار الـكــرز ،كعربون
جيرة وامـتـنـ ٍ
ّ
يطرق بابي كلما دفعته الحاجة للشعور بأنه على قيد الحياة.
ّ
لم َأر ،على مدى سنتني كاملتني ،أحدًا يزوره ،رغم أن لديه ثالثة
َ
أبناء وأختني .أخبرني بأنه يحتفل في عيد ميالده وحيدًا ،وأن
أبـنــاءه يكتفون بتهنئته على الهاتف .أخــذت أقيم لــه مــن بعد
ذلــك حفلة ميالد صغيرة ،أدعــو إليها عجائز الطابق التاسع.
أما في أيام العطل وحني ّتكون الدنيا ربيعًا ،فكنت أصنع ألجله
َ
ِت ْر ِمز شاي وقالب كيك هشًا ،وأصطحبه في نزهة إلى الحديقة
ّ
العامة .صحوت ذات يوم على صوت سيارة إسعاف عند ّباب
الـعـمــارة .هرعت إلــى الـنــافــذة .رأيــت املسعفني يحشون مؤخرة
اإلس ـعــاف بسدية بـيـضــاء ،يـنــام فوقها الـسـ ّـيــد يــاكــوب يــونــدال
ْ
عثرت
مطمئنًا ،كمن ضمن النجاح في امتحان الباكالوريا .لقد
ّ
ّ
كرسيه الهزاز في الصالة .أتذكر
عليه عاملة التنظيف ميتًا فوق
ّ
بأني فرشت في مساء ذلك اليوم على مصباحه قماشة سوداء،
ورد
حدادًا عليه .وفيما بعد ذهبت إلى املقبرة ،ووضعت إكليل ٍ
على قبره األنيق في حقل الكرز.
ً
كان ياكوب قد اشترى حقال للكرز في طرف املدينة ،وأوصى أن
يدفن فيه بعد مماته .سألته حينها:
• ّ
سيد ياكوب ،ملاذا تريد الدفن في هذا ّالحقل؟
ّ
فـقــال وهــو يمضغ ثـمــرة كــرز بــرويــة وت ـلــذذ — :تـقــول أسـطــورة
ّ
ّ
موجود آخر يتالءم
يتحول بعد املوت إلى
قديمة بأن اإلنسان
ٍ
ُ
ُ
ّ
مع ما حوله ،فإن دفــن في الجبال تحول إلى صخرة ،وإن دفن
في البحر صار سمكة ،وإن ُدفن في الصحراء غدا رملة ،لذا ّ
قررت
أن أدفن في حقل الكرز كي أتحول إلى شجرة كرز ..املجد ملن نام
في حقل الكرز.
ّ
ال أدري إن كان جسد جاري ّ
الطيب هذا ،قد تحلل وأمسى شجرة
ّ
ّ
كرز أم ال ،لكني على يقني بأن روحه تنام بسالم وطمأنينة في
ذلــك الحقل .آه ،لــوال الطغاة لكان أبــي اآلن نائمًا فــي قبر كقبر

نص

(*)

السيد ياكوب ،ولربما ّ
ّ
تحول إلى نخلةٍ شاهقة أو شجرة سدر
ً
ُ
ّ
كنت
وارفة األغصان ،قلت في سري مواصال املشي بني القبور.
ً
أسير ًببطء ،يقود خطواتي ضوء مصباح واهن .قطعت مسافة
ّ
طويلة حتى وصلت الشارع العام .رفعت يدي لعل أحدهم يقف
وينتشلني من ورطتي في ليلة املقابر املعتمة .شرعت املساجد
ْ
ّ
سيارة أجرة
بقراءة القرآن ،وبدأ ّالفجر يقترب .توقفت ،أخيرًاّ ،
حديثة ،وعرض علي صاحبها املساعدة ّ.أخبرته بأني غريب،
ال أملك املال ،وأريد الذهاب إلى بغداد ،وأني سوف أعطيه ،حني
ّ
أصل ،ما يطلب ،فوافق السائق الرحيم وأقلني.
أن ــا اآلن فــي ب ـغ ـ َ
ـداد يــا أب ــي ،أن ــام فــي أح ــد فـنــادقـهــا كـمــا يفعل
ال ـغ ــرب ــاء .أن ـظــر إل ــى ص ــورت ــك املـتـكـئــة عـلــى ال ـكــومــودي ـنــو ،غير
ّ
حاجة بك إلى أشرطة
املعلمة بشريط أسود ،وأوقد لك شمعة .ال
ّ
ً
َ
لعظام تصطف أسفل جمجمة
املوتى ،إذ ال يشك من يرى صورة
بــأن صاحبها مــا زال يشم الـهــواء .ه ـ ٍ ُ
ـواء بـغــداد التي تعرف لم
ّ
عفنته حــرب الـهـ ّ
ـويــات .أوغ ــاد طائفيون
يعد نقيًا يــا أبــي ،لقد
يتراقصون فوق صدرها ،ويضعون امللح على جرح خاصرتها.
ّ
ـأن صــورة من ّ
دســك تحت الـتــراب ،وأنــت حـ ّـي ،قد
هل أخبرتك بـ
ّ
ُم ّز ْ
قت؟ وأن تمثاله الشاهق تداعى وصار عربة لركوب الصغار؟
ّ
لـكــن ال ـصــورة بــاضــت أل ــف ص ــورة ،والـتـمـثــال ف ـ ّـرخ أل ــف تمثال.
لقد باتت لدينا يا أبــي صـ ٌ
ـور وتماثيل بعدد الخراف في قارة
ّ
استراليا .والغريب في األمــر أن ما من واحـ ٍـد من هــذه الخراف
ّ
وع ّل ْ
إال ُ
ّ
تصدق؟ وكأن البالد
قت على صدره شارة القداسة ،هل
ّ
ّ
ّ
ّ
قــد تـحــولــت إلــى مفقسة لـلـخــراف امل ـقــدســة ..وك ــأن أحــدهــم خط
على بابها :هنا مفقسة ّ
املقدسات! أما قصور الطاغية ،عليه ما
على الطبل َ
ّ
يوم العيد ،وبيوته ومقار حزبه وأوكار تابعيه ،فقد
ّ
تحولت إلــى قصور طـغــا ٍة صغار وأوك ــار تابعني خـ ّـدج ومقارّ
ّ
حزبية مباركة .لقد أصبح لدينا مـقـ ّـرات حزبية بعدد مطاعم
ّ
السوشي فــي جمهورية الصني الشعبية .ولـعــل هــذا لفرادتنا
ّ
ّ
ّ
وتميزنا ،ففي كل البلدان التي سقط طغاتها تحولت قصورهم
ّ
دور لرعاية األيتام ،أو
ومقراتهم إلى متاحف ألخذ العبرة ،أو ٍ
ّ
ّ
مـخــازن للحنطة على أقــل تقدير ،إال نحن ،فقد ّحولنا املـقــرات
إلــى مـقـ ّـرات ،والـلــه ولـ ّـي التوفيق! ألــم أقــل لــك بأننا شعب فريد
ومغاير؟!
ّ
إن الظالم الذي َ
كنت ،بصحبة رفاقك ،تحاولون إيقاد
آه يا أبي!
ّ
شمعة لتبديده ،ما زال يغلف البالد ويحيط بأوكارها .ما زال
ذاك ال ـظــام حــاكـمــا ،وم ــا زال األوغـ ــاد يضحكون عـلــى ذقوننا
ّ
ويمصون ،مثل البعوض ،دماءنا ،تحت يافطات جديدة ال ّتقل
سخفًا عما قبلهاّ .ال أريد أن أثقل عليك ،فما فيك يكفيك ،لكني
ً
َ
ّ
مرة في حياتكّ ،
فشلت ّ
ومرة في
مرتني،
أود أن أصارحك بأنك قد
ّ
مماتك ،فال حياتك حياة وال مماتك ممات! وأني ،عذرًا يا أبي ،ال
ً
فاشال مثلك ،لذا ّ
قررت الرحيل.
أريد أن أكون
كـنــت أخ ـشــى أن أغ ــدو ك ــوم ع ـظــام ف ـ ٌـي كـيــس أسـ ــود ،أن أتـنــاثــر
على الطريق ،وتدهس رأســي شاحنة مسرعة .كنت خائفًا من
تكرار املأساة ،وأن ال تمنحني بغداد قبرًا أنام ّفيه بسالم ،كما
ْ
فعلت مع أبي ،لذا قـ ّـر ُ
رت الرحيل من جديد .لكني سأرحل هذه
ـوت الئ ــق ،ال عــن حـيــا ٍة الئـقــة .سأبحث هناك،
امل ــرة بحثًا عــن م ـ ٍ
فــي ب ــاد امل ــرض ـ ّـي عـنـهــم ،عــن مــوتــةٍ رح ـي ـمــة ،ال ت ـكــون عـلــى يد
ّ
مدججني بالجهل ّ
ّ
املقدس والعقائد الفتاكة .سأفتش
صبيان
ٍ
ّ
قبر كقبر جاري ،السيد ياكوب يوندال ،لكي أنام فيه بسالم
عن ٍ
وطمأنينة .سأعود إلى النرويج من أجل النوم في حقل الكرز.
(*) الفصل األول من رواية صدرت عام  2019عن دار الرافدين ،بيروت.
القائمة الطويلة لـ «بوكر» .2020

رسالة إلى ريلكه

تغريد مروان عبد العال *
عزيزي ريلكه،
أتحدث إليك وأنــا أخـ ُـرج من صمتي إلــى كتابة رسالة لك والتي
كــانــت مـجـ ّـرد لغة تعلق فــي حنجرتي وأح ـتـ ُ
ـاج أن ألـقــي بها في
ال ـخــارج مـثــل ُعـص ـفــور .حــن ب ـ ُ
ـدأت فــي ق ــراءة الـعــالــم مــن حــولــي،
ُ
العالم ّالذي ّ
ُ
يتكون من أكثر من لغة ،وتشتبك فيه اللغات وتتواجه
وتـتـصــارع ،بينما يأتي الشاعر بصمت لينسج لغته الخاصة.
َ َ ْ ُْ ُ ْ ْ َ ّ
ْ َ
«الت ّأمل َّ
الد ِاخلي ِل ِريلك ْه» (ألوان مائية على ورق)1921 ،
بال ِدين كلوسوفسكا ـ

أنظر إليه أحيانًا كمتفرجة ،وأحيانًا أصرخ وأغــادر الغرفة التي
أسمع فيها لغة تأتي من زمــن آخــر لتذكرك أنــك لست إال صورة
مجازية أو كلمة جامدة في النص.
قــرأت كتابك «رسائل إلــى شاعر شــاب» ،وصــرت أرى العزلة مثل
غــرفــة وحـيــدة فــي الـعــالــم ،فــأنــا كالجئة ،أعـيــش بــن أكـثــر مــن لغة
وأكثر من عالم ،كان املخيم لغتي األولى ،ثم املدينة ،ثم ما بينهما
من تمازج وعناق وأحيانًا ذلك الخصام واالنفصال .أتنقل بينهما
وأتلمس األزقة التي ترتبك وتتركب.
ربما كنت أبحث عن الشعر في أشياء أخرى ،فذهبت إلى الرسم،
وجدت أن الخطوط الكثيرة التي أرسمها ،إنما هي تلك الطرقات
التي سلكتها في حياتي بحثًا عما يشبهني ،فشعرت أن الحديث
عنها لــم يـعــد ي ـجــدي ،بــل إنـهــا أجـمــل حــن تــأخــذ فــراغــا يـكـ ّـورهــا
ويحضنها وتكون عاملها الخاص .هل هي لغة وحيدة؟ ربما.
تحولت عزلتي في الفترة األخيرة إلى مجموعة من النوافذ ،كل
نافذة تطل على حديقة من النجوم ،بعض النجوم يزعج القلب،
وبعضها يضيف إلــى ليلي كلمات تجعله يمشي إلــى ليل آخر
ً
وأنــت تقول في قصيدة لك « :يــا نــافــذة نبحث عنها غالبًا /لكي
نضيف إلى الغرفة املحسوبةَّ /كل األرقام الكبيرة غير َّ
املروضة/
ُ
ضاعفها الليل» أبحث عن تلك النافذة الناقصة ،التي ال
التي ُي ِ
ّ
تطل على مخيم وال على مدينة ،النافذة التي أدخل منها إلى داخل
األشياء ،وأغرق في قلبها الواسع ،وربما أحتاج لتلك النافذة التي
يخرج منها قلبي ليلقي على العالم قلوبًا كثيرة.
* لبنان /فلسطني
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اقتصاد

ّ
جيروم روس ...لماذا نسدد الديون السيادية؟
موضوع كتاب «ملاذا االمتثال لسدادها؟
االقتصاد السياسي للديون السيادية»
(منشورات جامعة برينستون ـ )2019
لـ ـجـ ـي ــروم روس ذو ص ـل ــة ب ـك ـث ـيــر مــن
األح ــداث فــي بــادنــا وبـمـســألــة الــديــون
على
الـسـيــاديــة واإلع ـفــاء منها .ومـثــال ّ
ذل ــك «الــرب ـيــع الـيــونــانــي» عـنــدمــا حقق
حــزب سيريزا اليساري نصرًا كاسحًا
فــي االنـتـخــابــات التمثيلية ع ــام 2015
على قــاعــدة رفــض االنصياع إلمــاء ات
ال ــدائ ـن ــن .لـكــن األخ ـيــريــن ك ــان ــوا أق ــوى
ّ
بـ ـم ــا ال ُيـ ـ ـق ـ ــاس ،ف ـت ـم ــك ـن ــوا مـ ــن ف ــرض
سياساتهم وشــروطـهــم عـلـيــه ،وق ــادوا
انقالبًا عندما أجبروا رئيسه ألكسس
تـسـيـبــراس عـلــى االنـصـيــاع لشروطهم
التي كانت لصالح البنوك الدائنة .هذا
ي ـقــودنــا إل ــى ع ـن ــوان ال ـك ـتــاب وأس ـبــاب
ام ـت ـن ــاع ال ـ ـ ــدول امل ــدي ــون ــة ف ــي ال ـع ـقــود
األخ ـي ــرة ع ــن رف ــض إم ـ ــاء ات الــدائ ـنــن
والخضوع إلمالء اتهم ،وكذلك أسباب
للمقترضني
عــدم اسـتـســام املـقـ ِـرضــن
ِ
وأس ـ ـب ـ ــاب اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ال ـ ـ ـ ــدول ال ـف ـق ـي ــرة
فــي االقـ ـت ــراض ،مــع أن ذل ــك يـ ـ ّ
ـؤدي إلــى

ت ـ ـحـ ــويـ ــات ضـ ـخـ ـم ــة م ـ ــن األف ـ ـق ـ ــر إل ــى
ً
األغنى ،دوال ومستثمرين.
ي ــوض ــح الـ ـك ــات ــب ج ـ ـيـ ــروم روس وه ــو
زميل في London school of economics
كيف أن التحول في االقتصاد العاملي
قد أدى إلى إعادة تشكيل عالقات القوة
ّ
الدولية واملحلية ،ما قاد إلى مجموعة
هائلة من الحوافز والقيود التي تجبر
الــدول على ســداد ديونها حتى عندما
تـكــون الـتـكــالـيــف االجـتـمــاعـيــة مرتفعة
ُ
وال تطاق وعلى نحو سيقود حتمًا إلى
االنهيار املالي.
ع ـمــل ال ـكــاتــب ع ـلــى ث ــاث آل ـي ــات تعمل
ضـ ـ ـ ّـد ال ـت ـخ ـل ــف ( )defaultعـ ــن سـ ــداد
الديون السيادية وهي انضباط السوق
ومشروطية السياسة والنخب الوطنية
ف ــي ال ـب ــاد امل ــدي ــون ــة .إن ك ـبــح اآلل ـي ــات
ال ـث ــاث لـلـبـنــوك الــدول ـيــة واملــؤس ـســات
مـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ـ ّـددة األطـ ـ ـ ـ ـ ــراف وال ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــن
امل ـح ـل ـيــن ،يـتـغـلــب ع ـلــى ال ـن ــزع ــات إلــى
الـتـخـلــف ع ــن الـ ـس ــداد ،م ــا جـعـلــه حــدثــا

نادرًا في العالم املعاصر ،مع أن العقود
األربعة التي انقضت منذ انهيار نظام
برينت وودز  Bretton woods regimeبعد
صدمة نيكسون في أوائــل سبعينيات
القرن املاضي ،شهدت تواترًا من أزمات
الديون الخارجية ضعف ما كان عليه
الحال في العقود السابقة لعام .1914
مع ذلــك ،بالكاد نشهد حاليًا ّ
أي حالة
ّ
تخلف عن سداد الديون السيادية ،في
حني أنها كانت شبه طبيعية من القرن
ال ـتــاســع عـشــر حـتــى ثــاثـيـنـيــات الـقــرن
املاضي.
ّ
يقدم الكاتب إجــابــات ّ
تفسر سبب ثقة
املستثمرين األجانب في الوقت الحالي
في حتمية السداد في املواعيد املحددة
رغــم عــدم وج ــود آلـيــات إنـفــاذ قانونية
ف ـ ّـع ــال ــة ع ـلــى ال ـح ـك ــوم ــات امل ــدي ـن ــة .لكن
ّ
وف ـقــا لـ ــروس ،ف ــإن ّأي ــا م ــن الـتـفـسـيــرات
املـ ـق ـ ّـدم ــة وهـ ـ ــي :الـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى سـمـعــة
الـبـلــد امل ــدي ــون ،ودبـلــومــاسـيــة ال ــزوارق
ال ـ ـحـ ــرب ـ ـيـ ــة ،وال ـ ـع ـ ـقـ ــوبـ ــات الـ ـتـ ـج ــاري ــة،
واملـ ــؤس ـ ـسـ ــات ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة ،لـيـســت
ق ــادرة عـلــى الـصـمــود أم ــام التمحيص
التجريبي.
ّ
هـنــا يـنــاقــش امل ــؤل ــف الـتـفـسـيــرات آنـفــة
الــذكــر انـطــاقــا مــن رؤى علم االجتماع
وي ـق ـتــرح إط ـ ــارًا لــاق ـت ـصــاد الـسـيــاســي
الـثــاقــب .فــي الظن املـفــرط فــي التبسيط
بـ ــأن الـ ـ ــدول ت ـت ـص ــرف كــدي ـك ـتــاتــوريــن
خ ـ ّـي ــري ــن ،ف ـ ــإن الـ ـنـ ـم ــاذج االق ـت ـص ــادي ــة
تـ ـفـ ـت ــرض ع ـ ـ ـ ــادة صـ ـ ــراعـ ـ ــات الـ ـت ــوز ّي ــع
ودي ـن ــام ـي ــات الـ ـق ــوة .م ــن خ ــال تـجــنــب
ت ـس ـي ـيــس ال ــدي ــون ال ـس ـي ــادي ــة ،ي ـج ــادل
ّ
املؤلف بأن األدبيات الحالية تخفق في
إدراك الواقع العملي الذي يعتمد عليه
قــرار التخلف عن الـســداد وكيفية ذلك.
ل ـكــن ب ـم ـج ـ ّـرد إع ـ ــادة ص ـيــاغــة ال ـس ــؤال،
ينتقل الـتــركـيــز إلــى صــراعــات السلطة
عـ ـل ــى ت ـ ــوزي ـ ــع تـ ـك ــالـ ـي ــف الـ ـتـ ـكـ ـي ــف بــن
املقرضون
الجهات الفاعلة الثالث وهم
ِ
م ـ ــن ال ـ ـق ـ ـطـ ـ َ
ـاعـ ــن الـ ـ ـخ ـ ــاص وال ــرسـ ـم ــي
َ
ودائـ ــرة املــديــن الـسـيــاسـيــة ذات الصلة
وال ـح ــواف ــز وال ـق ـيــود ال ـتــي يـفــرضــونـهــا
على املديون السيادي والنخب املحلية
فـ ــي ال ـ ـ ـ ــدول املـ ــدي ـ ـنـ ــة .ب ـ ـنـ ـ ً
ـاء عـ ـل ــى ذل ــك

ّ
يمكن لـهــذه الـجـهــات الفاعلة أن تحفز
ع ـلــى االم ـت ـث ــال م ــن خ ــال ث ــاث آل ـيــات
إنـ ـف ــاذ :االن ـض ـب ــاط ال ـس ــوق ــي (market
 )disciplineال ـ ــذي ت ـفــرضــه ع ـصــابــات
الـ ــدائ ـ ـنـ ــن الـ ــدول ـ ـيـ ــن (international
 )creditors’ cartelsوالقروض املشروطة
املـقــدمــة مــن املـقـ ِـرضــن الــدولـيــن الــذيــن
يشكلون املالذ األخير ،وإضفاء الطابع
الداخلي على االنضباط املالي بقيادة
النخب املحلية التي غالبًا مــا تتوافق
مصالحها وأيديولوجيتها مع رديفها
ل ــدى رأس املـ ــال ال ـخ ــارج ــي ،وسـنـعــود
الحـ ـق ــا لـ ـه ــذه ال ـن ـق ـط ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة ن ـظ ـرًا
ألهميتها.
ّ
ّ
يــوضــح املــؤلــف أن الـتـحــوالت األخـيــرة
ف ــي االقـ ـتـ ـص ــاد الـ ـع ــامل ــي ،ب ـم ــا ف ــي ذل ــك
االح ـت ـش ــاد أو ال ـتــرك ـيــز غ ـيــر امل ـس ـبــوق
واملركزية في أسواق االئتمان الدولية،
أنتجت مؤسسات مالية مهمة وقوية
م ــن ال ـنــاح ـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة .فــإلــى جــانــب
الـ ـ ــدور ال ـتــدخ ـلــي امل ـت ــزاي ــد لـلـمـقــرضــن
ّ ّ
يؤدي إل إلى صرف
الرسميني الذي لن
ق ـ ـ ــروض ال ـ ـ ـطـ ـ ــوارئ ب ـ ـشـ ــروط ق ــاس ـي ــة،
ّ
ف ــإن ه ــذه ال ـقــوة غـيــر املــرئـيــة للتمويل،
وامل ـض ـم ـنــة هـيـكـلـيــا ف ــي الـهـيـكــل املــالــي
ال ـعــاملــي سـ ّـهـلــت تـشـكـيــل كــارت ـيــل دائ ــن
دولي قادر على إحداث فوضى في البلد
امل ـس ـتــديــن ب ـطــريــق ال ـت ـهــديــد الحقيقي
بـحـجــب االئ ـت ـم ــان قـصـيــر األجـ ــل ال ــذي
س ـي ـ ّ
ـؤدي فــي ح ــال تطبيقه إل ــى توليد
آثــار غير مسبوقة على املــدى القصير.
هــذا مــا دعــا الـكــاتــب للقول إن اجتماع
هــذه الـقــوى ّ
يفسر االنخفاض النسبي
ّ
في التخلف عن السداد من جانب واحد
خالل األعوام الثالثني املاضية.
ي ـش ــرح ال ـك ــات ــب آراء ه آن ـف ــة ال ــذك ــر فــي
ّ
مؤلفه الــذي نــال إطــراء ات من كثير من
ّ
أه ــل االخ ـت ـص ــاص املـسـتـقــلــن وقـ ّـسـمــه
إلـ ـ ــى خ ـم ـس ــة أج ـ ـ ـ ــزاء ي ـ ـضـ ـ ّـم ك ـ ــل م ـن ـهــا
ً
فصوال عدة .الجزء األول «نظرية الدين
ّ
السيادي» يستعرض األدبيات املتعلقة
ب ــال ــدي ــون الـ ـسـ ـي ــادي ــة ويـ ـ ـح ـ ـ ّـدد آل ـي ــات
ال ـت ـن ـف ـيــذ الـ ـث ــاث وال ـ ـظـ ــروف ال ـت ــي مــن
املحتمل أن تكون ّ
فعالة فيها وتلك التي
تـ ّ
ّ
ـؤدي إلــى االنـهـيــار .أمــا الـجــزء الثاني

(تاريخ مختصر للتخلف عن السداد)،
ّ
فـيـقــدم عــرضــا مــوجـزًا عــن الـتـخــلــف عن
ال ـس ــداد مــن أواخ ــر الـعـصــور الــوسـطــى
إلـ ــى س ـب ـع ـي ـن ـيــات الـ ـق ــرن املـ ــاضـ ــي ،مــن
ص ـ ـعـ ــود االق ـ ـ ـتـ ـ ــراض الـ ـ ـع ـ ــام ف ـ ــي امل ـ ــدن
اإلي ـط ــال ـي ــة إلـ ــى دب ـلــومــاس ـيــة الـ ـ ــزوارق
الحربية في العهد اإلمبريالي وموجة
التخلف عن السداد خالل فترة الكساد
الـ ـعـ ـظـ ـي ــم .وي ـ ـصـ ــف ب ـ ــوض ـ ــوح أزم ـ ـ ــات
ديون البلدان النامية في الثمانينيات
والـتـسـعـيـنـيــات وي ـل ـقــي ضـ ــوءًا جــدي ـدًا
عـ ـل ــى االض ـ ـط ـ ــراب ـ ــات األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة داخ ـ ــل
االستسالم
منطقة اليورو ،بما في ذلك
ّ
امل ــأس ــاوي لـحـكــومــة مـكــافـحــة الـتـقــشــف
ال ـي ــون ــان ـي ــة ق ـص ـي ــرة األجـ ـ ــل لــدائ ـن ـي ـهــا
األوروبيني في عام  .2015ويلي ذلك في
ال ـجــزء الـثــالــث ع ــرض ث ــاث ح ــاالت عن
أهم أزمات الديون السيادية في العقود

إعداد زياد منى

ك ـ ـ ـ ــوارث ب ــال ـخ ـط ــط ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـم ــل ه ــذه
النخب بموجبها :فالبنوك التي تدعم
الشركات التي تملكها قد تفلس وكذلك
انـ ـع ــدام قــاب ـل ـيــة ت ـحــويــل ال ـع ـم ـلــة الـتــي
تسمح لهم بشحن ثرواتهم إلى العالم
ال ـغ ـن ــي .ك ـم ــا ت ــواج ــه ال ـن ـخ ــب اح ـت ـمــال
ّ
الـخــراب الـفــوري فــي حالة التخلف عن
ّ
السداد .أخيرًا غالبًا ما تتولى النخبة
املصرفية الصغيرة للغاية فــي البالد
العملية برمتها عندما يلوح في األفق
اإلفالس».
ه ــذا ف ــي ك ـث ـيــر م ــن األحـ ـي ــان يـتـنــاقــض
بشكل حــاد ّمع مصالح غالبية الناس
ال ــذي ــن ق ــد ي ــواجـ ـه ــون م ــؤق ـت ــا ت ـهــدي ـدًا
ح ـق ـي ـق ـيــا ب ــال ـب ـط ــال ــة أو م ــا ه ــو أس ـ ــوأ،
ل ـك ـن ـه ــم س ـي ـس ـت ـف ـي ــدون مـ ــن ال ـت ـع ــاف ــي
السريع الذي سيتبع .قد يكون هذا أكثر
جــاذبـيــة مــن «الـعـقــود الـضــائـعــة» التي
واجهتها اقتصادات بأكملها من سفك
الدماء الذي كان ضروريًا في كثير من
األحيان لخدمة ديــون الدولة وهي في
كثير من األحيان ديــون كريهة راكمها
حـكــام فــاســدون جشعون ّ (وف ــي أحيان
كثيرة إداريــون عمالء ينفذون أجندات
الدائنني في الغرب االستعماري ـ ز م).
* Why Not Default? The Political
Economy of Sovereign Debt. Princeton university press 2019. 342 pages.
90b/w illustrations, 14 tables. Jerome
Roos

خالد سقاط مالحقًا الفساد حتى ...حمورابي
ف ــي «ال ـف ـس ــاد ،ه ــل يـمـكــن ال ـش ـفــاء مـنــه؟»
(ب ــال ـغ ــري ــف م ــاك ـم ـي ــان ـ  ،)2018ي ـقــول
الـكــاتــب خــالــد سـقــاط إن ــه يمكن العثور
عـلــى إش ـ ــارات إل ــى ال ـف ـســاد ف ــي مـصــادر
ً
عتيقة ،ومنها مثال تلك العائدة إلى ملك
بابل حمورابي (القرن الثاني والعشرون
قبل التأريخ الشائع) ومرسوم حرمهب
م ـل ــك م ـص ــر (الـ ـ ـق ـ ــرن ال ـ ــراب ـ ــع ع ـش ــر قـبــل
ّ
التأريخ الشائع) .وأشــار بعض الكتاب
إلى حاالت فساد يعود تاريخها إلى 388
ُ
ق ت ش وتـعــزى إحــداهــا إلــى الرياضي
ُُ
ـوبــلــس ( )eupolosال ــذي رش ــى بنجاح
يـ
ثالثة من منافسيه في البطولة القتالية
األولــى في األلعاب األوملبية .وفي القرن
الثاني عشر ق ت ش ،حاول دامونيكوس
والــد املصارع األوملبي بوليكتور رشوة
وال ــد الخصم إلقـنــاع ابـنــه بــالـتـنــازل عن
ال ـفــوز فــي مـســابـقــة امل ـصــارعــة األوملـبـيــة
لصالح األول.
ال ـف ـســاد ل ـيــس قــدي ـمــا ف ـقــط لـكـنــه واس ــع
االن ـ ـت ـ ـشـ ــار أيـ ـ ـض ـ ــا .ف ـ ــا يـ ــوجـ ــد بـ ـل ــد أو
ن ـش ــاط ب ـش ــري حـ ــول ال ـع ــال ــم ي ـن ـجــو من
امل ـش ـك ـلــة .بــالـنـظــر إل ــى اإلص ـ ــدار األخ ـيــر
لـ ـلـ ـم ــؤش ــرات ال ـ ـثـ ــاثـ ــة األكـ ـ ـث ـ ــر ش ـي ــوع ــا
النتشار الفساد وهــي «مــؤشــر مدركات
الفساد فــي منظمة الشفافية الدولية»،
واملؤشرات التي يوافرها «دليل املخاطر
القطرية الدولية» ،و«مؤشرات الحوكمة
العاملية» ،ليس هناك بلد متطور أو نام
يمكنه الحصول على أعلى الدرجات.
والفساد ال يقتصر على البيروقراطيني
وال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ّــن .ذلـ ـ ـ ــك أن ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات
املـخـتـلـفــة ت ــوث ــق ان ـت ـش ــاره ف ــي الـصـحــة
والتعليم والعدل وإنفاذ القانون واملياه
وال ــري ــاض ــة وح ـت ــى ال ـن ـقــابــات ووس ــائ ــل
اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ــام ،دوم ـ ـ ـ ــا وف ـ ـ ــق لـ ـلـ ـك ــات ــب خ ــال ــد
سـقــاط بــرفـســور االقـتـصــاد فــي «جامعة
ب ــروك ـس ــل» .وال ـف ـســاد لـيــس نـ ــادرًا حتى
في حــاالت الطوارئ اإلنسانية ،إذ أعاق
ج ـه ــود اإلغ ــاث ــة ب ـعــد ك ــارث ــة تـســونــامــي
فــي جنوب شرقي آسيا عــام  2004وفقًا

ملنظمة الشفافية الدولية.
أخيرًا تم االعـتــراف بــأن الفساد منتشر
اآلن ع ـ ـلـ ــى نـ ـ ـط ـ ــاق واسـ ـ ـ ـ ــع ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره
«مــرضــا» بــل حتى وبـ ً
ـاء رئيسًا ال يهدد
التنمية االقتصادية فحسب ،بل أسس
املجتمعات نفسها أيضًا .يقول الكاتب
إن إصـ ـ ـ ـ ــدارات ع ــدي ــدة درسـ ـ ــت أس ـب ــاب
الـ ـفـ ـس ــاد وعـ ــواق ـ ـبـ ــه ،ل ـك ــن لـ ــم ي ـ ـقـ ـ ّـدم ّ
أي
ً
منها تقريبًا تحليال عميقًا للعالجات
ّ
ّ
املحتملة .ولــذلــك فــإن هــدف هــذا املؤلف
س ــد ت ـلــك ال ـفّ ـج ــوة ،إذ ي ـنــاقــش الـحـلــول
ال ـتــي ت ــم تـبــنـيـهــا ف ــي مـخـتـلــف ال ـب ـلــدان
وع ـ ـلـ ــى امل ـ ـس ـ ـتـ ــوى الـ ـ ــدولـ ـ ــي لـ ـلـ ـح ـ ّـد مــن
الفساد ،وبالتالي استكشاف الوسائل
ّ
ّ
للحد منه ،قدر اإلمكان.
الفعالة املمكنة
ـال تـحـلـيــل
وي ـض ـيــف ال ـك ــات ــب« :مـ ــن خـ ـ ّ
ال ـح ـلــول املـخـتـلـفــة ال ـتــي تــم تـبــنـيـهــا في
أن ـ ـحـ ــاء الـ ـ ّع ــال ــم وأس ـ ـبـ ــاب ن ـج ــاح ـه ــا أو
فشلها ،فــإنــه يسعى إلــى تــزويــد صناع
َ
الصعيدين الوطني والدولي
القرار على
بــالـتــوجـيـهــات ب ـشــأن االسـتــراتـيـجـيــات
ّ
الفعالة املمكنة ملكافحة الفساد .يمكن
أن ت ـت ـكـ ّـون م ـثــل ه ــذه االس ـتــرات ـي ـج ـيــات
ف ــي ت ـبــنــي ال ـح ـل ــول ال ـنــاج ـحــة الـحــالـيــة
أو تصحيح الـحـلــول غـيــر الـنــاجـحــة أو
تطوير حلول أخــرى تأخذ في االعتبار
أسباب فشل املحاوالت السابقة».
ّ
عمل الكاتب على مؤلفه مــن منظور أن
امل ـكــونــات املختلفة للمجتمع مترابطة
ّ
وأن ُحسن سير كل منها ضروري لحسن
ّ
أداء امل ـج ـم ــوع ــة ك ـك ــل وم ـن ـه ــا ال ـقــوان ــن
الـ ـك ــابـ ـح ــة ل ـل ـف ـس ــاد وال ـ ـق ـ ـضـ ــاء ال ـن ــزي ــه
واإلعـ ـ ـ ــام امل ـح ــاي ــد وغـ ـي ــره ــا .ل ـك ــن ثـمــة
ّ
التنبه إلــى أهميتها وهي
عوامل وجــب
ّ
ضــرورة تعلم املواطنني كيفية الوصول
إلــى املعلومات ذات الصلة ومعالجتها
ً
واستخدامها استخدامًا فـ ّـعــاال من أجل
ّ
الحد من الفساد.
تحقيق هدف
ينقسم املــؤلــف إلــى ثــاث أج ــزاء رئيسة.
األول «الـ ـ ـفـ ـ ـس ـ ــاد ،امل ـ ـ ـ ـ ــدى واألسـ ـ ـب ـ ــاب
وال ـع ــواق ــب» وه ــدف ــه مـنــاقـشــة الـقـضــايــا

ّ
ذات الصلة بعمق للتمكن مــن معالجة
ال ـت ـح ـل ـيــل ب ـف ـعــال ـيــة ووضـ ـ ـ ــوح .يـنــاقــش
الـفـصــل األول فــي ه ــذا ال ـجــزء تعريفات
ال ـف ـســاد وم ـق ــداره واإلف ـ ــراط فــي تـقــديــره
ّ
حــول العالم .أمــا الفصل الثاني ،فيركز
على قياس الفساد ،بينما يبحث الفصل
الثالث األسباب ،في حني يتناول الفصل
الرابع العواقب.
تـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاول فـ ـ ـ ـص ـ ـ ــول الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــزء الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي
ـات مـكــافـحــة ال ـف ـســاد :دور
(اسـتــراتـيـجـيـ ً
الدولة) منفصلة الحلول املختلفة التي
ّ
نوقشت أعــاه .يبدأ كــل فصل بمراجعة
ّ
مختصرة للحجج الخاصة بحل معني
قبل تقديم املزيد من التفاصيل للنتائج
ّ
التجريبية املتعلقة بفعاليته اعـتـمــادًا
على التجارب العملية ودراسات الحالة
ّ
وتـحـلـيــات االقـتـصــاد الـجــزئــي والـكــلــي.
ي ـت ـكــون ال ـق ـســم املـتـبـقــي م ــن ه ــذا ال ـجــزء
م ــن ث ـم ــان ــي فـ ـص ــول .ت ـت ـن ــاول ال ـف ـصــول
الخامسة والسادسة والسابعة العالقة
ب ــن ال ـف ـســاد والــدي ـم ـقــراط ـيــة وال ـقــواعــد
االنتخابية والالمركزية بينما تناقش
الفصول  10-8دور الهيئات التنظيمية
والـ ـع ــدال ــة والـ ــوكـ ــاالت امل ـت ـخـ ّـص ـصــة في
مكافحة الفساد .أخيرًا يركز الفصالن 11
و 12على تغيير حوافز موظفي الخدمة
املدنية والتعاون الدولي.
الـجــزء الـثــالــث (اسـتــراتـيـجـيــات مكافحة
ال ـف ـســاد :دور املـجـتـمــع امل ــدن ــي) يناقش
ال ـ ـ ــدور الـ ـخ ــاص املـ ـن ــوط بـتـكـنــولــوجـيــا
االتـ ـص ــال واإلع ـ ـ ـ ــام؛ وامل ـج ـت ـم ــع امل ــدن ــي
والتربية والتعليم.
يضيف الكاتب إن أشكال الفساد تكمن
في الرشوة واملحسوبية وسرقة أصول
الــدولــة وتـحــويــل عــائــداتـهــا .أمــا املبالغ،
ف ـ ـ ـتـ ـ ــراوح ب ـ ــن امل ـ ــدف ـ ــوع ـ ــات ال ـص ـغ ـي ــرة
واملـســؤولــن ذوي الــرتــب ّاملنخفضة في
مقابل الخدمات التي يحق للمواطنني
الحصول عليها في أي حال (أي الفساد
«ال ـص ـغ ـيــر») وامل ــدف ــوع ــات الـك ـب ـيــرة إلــى
ك ـب ــار امل ـس ــؤول ــن وال ـ ـ ـ ــوزراء ف ــي مـقــابــل

أشكال الفساد
تكمن في الرشوة
والمحسوبية وسرقة
أصول الدولة وتحويل
عائداتها
ال ـتــأث ـيــر ف ــي ق ــوان ــن ال ــدول ــة وه ـ ــذا هــو
«الفساد الكبير» .فــي حــن أن ّ
األول هو
األكثر وضوحًا وإثارة لسخط املواطنني
الـعــاديــن ،فاألخير أقــل وضــوحــا لكن له
ّ
ضارة محتملة.
آثار اقتصادية
ويـضــع الـكــاتــب شــروطــا لنجاح املراقبة
والـسـيـطــرة فــي ال ـحـ ّـد مــن الـفـســاد أولـهــا
ّ
ت ـمــتــع امل ــراق ـب ــة ،ف ــردي ــة كــانــت أو شــركــة
أو مـنـظـمــة أخـ ــرى ،بـمـعــايـيــر عــالـيــة من
واملدنية لضمان ثقتها
القيم األخالقية
ّ
م ــن ِق ـبــل امل ــواط ـن ــن ،لـكــنــه يـعـتــرف بــأنــه
لـيــس مــن الـسـهــل الـعـثــور بـسـهــولــة على
ّ
يتميزون بهذه الصفات ،والبديل
أفــراد
ف ــي ظـنــه هــو اخ ـت ـيــار ج ـهــاز يـتــم تقديم

مصلحته ال ـخــاصــة ع ــن طــريــق تحقيق
ه ــدف املـهـمــة [م ــن أق ــوال لـيـنــن :املــراقـبــة
جيدة ،املراقبة املضاعفة أفضل! – ز م].
ثــانـيــا :تتطلب املــراق ـبــة الـفـ ّـعــالــة املـقــدرة
على الوصول إلى املعلومات ومعالجتها
ّ
واسـتـخــدامـهــا بـكـفــاءة خـ ّ
ـاصــة أن عــددًا
ّ
مــن الحقول واألبـعــاد املتعلقة بالفساد
م ـ ـع ـ ـقـ ــدة ل ـ ـل ـ ـغـ ــايـ ــة .يـ ـعـ ـتـ ـم ــد هـ ـ ـ ــذا ع ـلــى
ال ــوص ــول واالس ـت ـخــدام الـفـعــال إل ــى حـ ّـد
كـبـيــر عـلــى ج ــودة ن ـظــام امل ـع ـلــومــات في
ّ
البالد .وتـ ّ
ـؤدي وسائل اإلعــام املستقلة
[مستقلة ّ
عمن؟!] دورًا حاسمًا في توفير
م ـع ـلــومــات مــوثــوقــة وت ـعــزيــز الـشـفــافـيــة
والدعاية ويمكن أن تكون مفيدة للغاية
في فضح سوء السلوك.
ّ
ثالثًا :وجــوب تمتع املــراقـبــن بمستوى
معني من التعليم ليس فقط لإلفادة من
املعلومات التي ّ
يتم الحصول عليها لكن
أيضًا لتعزيز موقفهم املدني واألخالقي.
ي ـش ــارك الـتـعـلـيــم ف ــي تــوع ـيــة املــواط ـنــن
ب ــالـ ـض ــرر ال ـ ـ ــذي ت ـس ـ ّـب ـب ــه امل ـ ــواق ـ ــف غـيــر
املدنية مثل الفساد.
ّ
في ظني إن الكاتب أهمل دور العالقات
ال ــدولـ ـي ــة فـ ــي انـ ـتـ ـش ــار الـ ـفـ ـس ــاد .فـعـلــى
س ـب ـي ــل املـ ـ ـث ـ ــال ،مـ ــن املـ ـ ـع ـ ــروف وامل ـث ـ َـب ــت
أن ال ـغ ــرب االس ـت ـع ـم ــاري يـتـغــاضــى عن
ال ـف ـســاد ف ــي دول صــدي ـقــة ل ــه أو تــابـعــة
ومــن ذلــك التعامل مع أحــد أكبر مهربي
مختلف أنواع املخدرات في املنطقة ألنه
ً
يـعـمــل وك ـي ــا لـل ـ «س ــي .آي .إيـ ــه» .كــذلــك
إن حـكــومــات غــربـيــة واف ـقــت عـلــى حسم
الرشى التي تدفعها شركاتها الوطنية
ل ـل ـح ـصــول ع ـل ــى ع ـق ــود ف ــي ب ـل ــد م ــا مــن
الضرائب ما يعني مساهمتها في نشر
الفساد بل وحتى قوننته.
أخيرًا يقول الكاتب للعلم إن ّ
كم الرشى
املـقــدمــة عــاملـيــا ي ـقـ ّـدر بــألــف مـلـيــار دوالر
سنويًا.
* Is corruption curable? Palgrave macmillan 2018. 334 pp. khalid sekkat
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سوريا بيت القصيد ...وعقدة «الشرق األوسط الجديد»

علم اللسانيات

عاصم المصري في بحور العربية وشقيقاتها
قـ ـ ـ ـ ـ ّـراء م ــؤلـ ـف ــات عـ ــاصـ ــم املـ ـ ـص ـ ــري ع ـلــى
موعد جديد لإلبحار في عوالم العربية
وش ـق ـي ـق ــات ـه ــا مـ ــن الـ ـلـ ـغ ــات وال ـل ـه ـج ــات
ال ـحـ ّـيــة وال ـب ــائ ــد م ـن ـهــا ،ب ـعــدمــا أتـحـفـنــا،
نحن املحبني لفكره وتحليالته اللغوية
ب ـك ـت ــاب ــات س ـب ــق ل ـن ــا ع ــرض ـه ــا ف ــي ه ــذا
ّ
تتحدث عن جــذور اللغة ومعاني
املنبر
الحروف .ما يفتح آفاقًا واسعة للخوض
فــي معاني كلمات وم ـفــردات استعصت
مـ ـع ــانـ ـيـ ـه ــا الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـح ــة ع ـ ـلـ ــى ع ـل ـم ــاء
مـ ــن ق ـب ــل وكـ ــذلـ ــك فـ ــي ت ـش ـك ـيــل مـ ـف ــردات
جــديــدة إبداعية ترتكز إلــى تلك املعاني
املستنبطة .مــن يمسك بمؤلفات عاصم
املصري اللغوية ،يعلم أنه إزاء تحليالت
عميقة وأن فهمها يستدعي درجــات من
التركيز عالية .فالكاتب ،وهــو أكـثــر من
ً
ّ
باحث لغوي ومن مفكر ،عادة ما يفرض
على ّ
قرائه متابعة دقيقة لكل كلمة ولكل
مفردة.
الباحث اللغوي ،كما يصف نفسه ،يقول
ّ
في مؤلفه الرابع «النظام اللغوي واأللسن
الشقيقة» (الفرات ،الوراق ،بيروت .2019
 362صفحة) في العربية وشقيقاتها :إن
النظام اللغوي األبـجــدي الـجــذري الــذي
يحكم اللغة العربية الفصحى واللسان
ال ـعــربــي «املـ ـب ــن» ،يـحـكــم أي ـضــا األل ـســن
والـلـهـجــات الـشـقـيـقــة ،الـبــائــد منها مثل
األكدية وأخواتها والعمورية واإلبالئية
واألوغ ــاري ـت ـي ــة والـكـنـعــانـيــة والـسـبـئـيــة،
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املــاض ـيــة ف ــي ض ــوء ال ـح ــواف ــز وال ـق ـيــود
الـتــي تفرضها آلـيــات االمـتـثــال الـثــاث
وه ـ ــي امل ـك ـس ـي ــك ،والـ ـ ـج ـ ــزء ال ـ ــراب ـ ــع عــن
األرجنتني ،والخامس ّ
مكرس لليونان.
بالعودة إلى اآللية الثالثة التي تفرض
ع ـلــى امل ــدي ــون االن ـض ـب ــاط وال ـخ ـضــوع
والرضوخ لشروط الدائن ألنها تضفي
طابعًا داخليًا على «انضباط» املدين،
ي ـق ــول ال ـك ــات ــب« :قـ ــد ت ـت ــواف ــقَ مـ َصــالــح
النخب الحاكمة في الدولة امل ِدينة مع
املقرضني على نحو أفضل من
مصالح
ِ
توافقها مع مصالح غالبية ّاملواطنني
الــذيــن مــن املـفـتــرض أنـهــا تمثلهم .فقد
ّ
يـ ّ
ـؤدي التخلف عــن الـســداد إلــى إلحاق

ّ
التحول في
االقتصاد العالمي
تشكيل عالقات
أعاد
ّ
القوة الدولية
والمحلية

كلمات
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أو الـ ـحـ ـي ــة ك ــالـ ـس ــري ــانـ ـي ــة وال ـح ـب ـش ـي ــة
واألمازيغية وغيرها.
ي ـع ـ ّـد ال ـك ــات ــب أن هـ ــذا ال ـن ـظ ــام ال ـل ـغــوي
األبـ ـج ــدي الـ ـج ــذري «ق ــائ ــم ع ـلــى قــانــون
ت ــوازن التناقض وأن األبـجــديــة تنسجم
وفـ ــق ن ـس ــق ت ــرت ـي ــب ح ــروف ـه ــا م ــع ج ــدل
نشأة الـكــون ،وأن جــدل الـحــرف قائم في
َ
َّ
مسماه ،وهــو لبنة الــكـ ِـلــم ،وأن الحركات
َ
ه ــي ل ــواص ــق تـشـكـيــل ال ــك ـ ِـل ــم ف ــي حــركــة
الفعل بني الزمان واملكان والحالة ،وبني
الكم والكيف».
ً
وق ــد خـ ّـصــص الـكــاتــب فــي مــؤلـفــه فصال
لـ ـك ــل ل ـ ـسـ ــان مـ ــن األل ـ ـسـ ــن االث ـ ـنـ ــي عـشــر
ّ
ولهجاتها تناول في كل منها مواطنها
ورمـ ــوزهـ ــا ال ـك ـتــاب ـيــة ،مـقـيـمــا مــامـحـهــا
اللغوية وتواصلها الحضاري ومعاينًا
صالت القربى بالشقيقات السالفة لها.
نظر الكاتب فــي مــا آلــت إلـيــه حــال اللغة
من تشرذم ومتستر بلهجات ولهيجات،
عما خفي ُ
فاجتهد إلماطة اللثام ّ
وج ِهل
من حقائق لغوية بعدما أوصلت بحوثه
الـســابـقــة إلــى ارت ـبــاط جــدل الـلـغــة بجدل
الـ ـك ــون ،وك ـش ــف ب ــذل ــك ع ــن ن ـظ ــام يحكم
ّ
بنيان لغتنا ،مــا مكنه مــن اإلط ــال على
ت ـ ــراث أس ـ ــرة األلـ ـس ــن ال ـش ـق ـي ـقــة وت ـب ـيــان
األواصر الحضارية والثقافية والدينية،
ً
آم ــا أن يسهم هــذا الـنـظــام فــي اسـتــرداد
كياننا املمزق وفق ثوابت هي:
 -نظام محكوم لجدلية تــوازن التناقض

ف ــي بـنـيـتــه الـلـفـظـيــة وف ــي ل ـغــة الـتـفـكـيــر
والتفكير باللغة.
 نظام عناصره الكيماوية هــي حــروفاألبجدية الثماني والـعـشــرون التي هي
ِلبنات بناء اللغة.
 حــروف العلة والـحــركــات تمثل روابــطّ
ب ـن ــائ ـي ــة تـ ـ ـ ــدل عـ ـل ــى الـ ـت ــوج ــه ال ـح ــرك ــي
والجدلي والقصدي.
ً
َ
 نظام يصوغ الك ِلم اسمًا وفعال وحرفًاِّ
مؤلفًا ُ
ومآلفًا بني الحروف والحركات.
 نـظــام ق ــادر على مـحــاكــاة لغة التفكيرلـ ـج ــدل الـ ـ ـك ـ ــون ،وم ـت ــاب ـع ــة قـ ـ ـ ــراءة آيـ ــات
الوجود.
 نظام يفصح عن املكنون بلسان عربيمبني.
أثـبــت الـكــاتــب عـبــر ق ــراءات ــه أن لـيــس في
الـ ـلـ ـغ ــات الـ ـج ــذري ــة س ـ ــوى نـ ـظ ــام ل ـغــوي
ّ
متعددة وبلهجات
واحد يتفاعل بألسن
ول ـه ـي ـجــات مـحـلـيــة ،وبــال ـتــالــي إن لـهــذا
ال ـن ـظــام ال ـل ـغــوي ال ـق ــدرة عـلــى الـتــواصــل
أفـقـيــا مــع ال ـنــاس وع ـمــوديــا بــن األرض
وال ـس ـمــاوات بــأن وضــع املــوازيــن املــاديــة
ّ
واالجـتـمــاعـيــة والــديـنـيــة وس ــن الـشــرائــع
ّ
والقوانني والنظم السياسية ،ودل على
أن ل ـه ــذه األرض فـص ـح ـهــا وأن «أرض
كنعان» حقيقة حضارية انبثق منها كل
ما توصل إليه اإلنسان القديم من علوم،
صــاغ ـهــا فـ ـك ـ ُـره ف ــي ق ــوال ــب هـ ــذا ال ـن ـظــام
املحكم.

دعا إلى تشكيل
مجموعات من
علماء اللغة لفك
رموز الكتابات
القديمة
قـســم عــاصــم امل ـص ــري مــؤلـفــه إل ــى ثــاثــة
أبواب هي:
« )1األلسن الشقيقة» وبحث عبر فصلني
مواطنها األصلية والهجرات وأزمنتها
وم ـنــافــذهــا وك ــذل ــك بــالـكـتــابــة ورم ــوزه ــا

ونشأتها ومراحل تطورها.
« )2سمات األلسن الشقيقة» مخصصًا
ً
لـكــل مـنـهــا ف ـصــا ت ـن ــاول فـيــه مــواطـنـهــا
ورم ـ ــوزه ـ ــا ال ـك ـت ــاب ـي ــة وم ـع ــاي ـن ــا ص ــات
القربى بالشقيقات التي سبقتها.
َ
« )3أص ــول الــكـ ِـلــم أو الـصـيــغ» عــالــج في
ف ـصــولــه الـسـبـعــة م ــدى م ـقــاربــة األل ـســن
ال ـش ـق ـي ـقــة مـ ــع قـ ــواعـ ــد الـ ـنـ ـظ ــام ال ـل ـغــوي
الفصيح بدءًا من بنية الكلمة والحركات،
مـ ـ ـ ـ ــرورًا بـ ـ ـح ـ ــروف امل ـ ـعـ ــانـ ــي والـ ـ ـظ ـ ــروف
وأس ـم ــاء اإلش ـ ــارة وال ـض ـمــائــر واألع ـ ــداد
وصيغ جموع املذكر واملؤنث والثنائي
ً
توصال آللية االشتقاق.
لـ ــم ي ـق ـص ــد الـ ـك ــات ــب ب ـم ــؤل ـف ــه هـ ـ ــذا وم ــا
سبقه فــي املــوضــوع نفسه ،بحثًا لغويًا
مـجـ ّـردًا .إذ نــرى أنــه أنهى مؤلفه الجديد
بــال ـقــول« :إن تــراث ـنــا يـسـتـصــرخ أب ـنــاءه
ألخذ املبادرة في التحقق مما أتى عليه
امل ـس ـت ـش ــرق ــون بـ ــإعـ ــادة قـ ــراء تـ ــه بـعـيــون
عربية وبلسان مبني ،وكي ال تبقى وجهة
نظر فردية ،يتمنى أن ُيصار إلى تشكيل
مـجـمــوعــات مــن عـلـمــاء الـلـغــة تعمل معًا
ُّ ً
توصال
على فك رموز الكتابات القديمة
لرأي موحد ،فال يبقى إرثنا وجهات نظر
متباينة ومشرذمة».
ع ــاص ــم املـ ـص ــري« :ال ـن ـظ ــام ال ـل ـغــوي واألل ـس ــن
الشقيقة» (الفرات ،الوراق ،بيروت 362 .2019
صفحة)

ي ــرى كـثـيــر مــن املــراق ـبــن ل ــأوض ــاع في
املـشــرق العربي عمومًا وفــي ســوريــا أن
الحروب في سوريا وعليها قد شارفت
ّ
على نهاياتها غير السعيدة ملن خطط
لها وساهم وانخرط فيها ،وهي أطراف
خارجية كثيرة .وما ال شك فيه أن العدو
الصهيوني كان املستفيد ّ
األول واألكبر
م ـ ــن تـ ـل ــك ال ـ ـح ـ ــروب ألسـ ـ ـب ـ ــاب بــدي ـه ـيــة
ومعروفة.
سوريا ّ
مهمة دوليًا وللغاية عربيًا ،وهذا
ّ
يقود بالضرورة إلــى موقعها
املتصدر
في أجندات مؤامرات واشنطن وأذنابها.
وق ــد عـ ّـبــر الـعـمـيــد الــركــن (ال ـســابــق) في
الجيش اللبناني هشام جابر عن أهمية
س ــوري ــا عــرب ـيــا (وب ــال ـت ــال ــي دولـ ـي ــا) في
مقدمته لكتاب «الــوضــع االستراتيجي
ال ــراه ــن ف ــي س ــوري ــا وان ـع ـكــاســاتــه على
أم ــن إســرائ ـيــل ومـصــالـحـهــا» (دراسـ ــات
ل ـبــاح ـثــن إس ــرائ ـي ـل ـي ــن كـ ـب ــار .إشـ ــراف
وت ـح ــري ــر :أح ـم ــد خ ـل ـي ـفــة .إع ـ ـ ــداد :رن ــدة
حيدر .مؤسسة الدراسات الفلسطينية،
بيروت  164 .2019صفحة)« :سوريا هي
دائـمــا بيت القصيد .هــي حجر الــزاويــة
فــي مـبـنــى ال ـشــرق ال ـعــربــي .هــي الـعـقــدة
األصـعــب فــي ُ «م ـشــروع الـشـ ُـرق األوســط
الجديد» .إذا ق ِّسمت سوريا ،ق ِّسم العراق،
ُ
وق ـ ِّـس ـم ــت ت ــرك ـي ــا ،ودخـ ـل ــت ال ـج ـغــراف ـيــا
املسماة لبنان في كتب التاريخ ،وأصبح
تـقـسـيــم م ـصــر وش ـمــالــي إفــري ـق ـيــا ،كما
الجزيرة العربية ،مسألة وقــت .من هنا
بــدا الــوضــع االستراتيجي واألمـنــي في
سوريا موضوع االهتمام ّ
األول للكيان
الصهيوني وباحثيه ملا ينعكس حتمًا
ع ـل ــى أم ـ ــن «إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل» وم ـصــال ـح ـهــا»

(املــزدوج ـتــان االعـتــراضـيـتــان دوم ــا منا
– ز م).
ّ
يضم هذا املؤلف مجموعة من املقاالت
عـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ــرؤى «اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة» ب ـه ــدف
إطـ ـ ــاع ال ـ ـقـ ــارئ ال ـع ــرب ــي ع ـل ــى م ـق ــاالت
ب ـح ــاث ــة ص ـهــاي ـنــة مـ ـتـ ـع ـ ّـددة ووجـ ـه ــات
ن ـظــرهــم ب ـخ ـصــوص الـ ـش ــؤون األم ـن ـيــة
واالقتصادية واالجتماعية والعسكرية
والفكرية ذات الصلة مــن خــال ترجمة
أبـ ـح ــاث ودراسـ ـ ـ ــات صـ ـ ــادرة ع ــن مــراكــز
أبـ ـ ـح ـ ــاث وقـ ـ ـ ـ ــادة وبـ ــاح ـ ـثـ ــن ص ـه ــاي ـن ــة
اخ ـتــارت ـهــا رنـ ــدة ح ـيــدر م ــن ب ــن املـئــات
والتي ارتأت أنها األكثر أهمية.
َّ
تـ ــاحـ ــظ م ـ ـقـ ـ ّـدمـ ــة املـ ـ ــؤلـ ـ ــف أن ّأي ـ ـ ـ ــا مــن
الباحثني الصهاينة لــم يكشف أهــداف
هــذا الكيان االستعماري-االستيطاني
املعلنة والخفية ،لكنهم جميعًا اعترفوا
ض ـم ـن ــا [ال صـ ـ ــراحـ ـ ــة] ب ــأنـ ـه ــا خ ـس ــرت
ف ــي لـعـبــة األمـّ ــم ع ـلــى األرض ال ـســوريــة
كونها لــم تحقق أيــا مــن األه ــداف التي
س ـع ــت إل ـي ـه ــا وخ ـط ـط ــت ل ـه ــا م ـيــدان ـيــا
وع ـس ـك ــري ــا وب ــالـ ـت ــال ــي س ـي ــاس ـي ــا .فـقــد
فشل العدو الصهيوني االستعماري -
االستيطاني فــي تحقيق هــدف تقسيم
سوريا وفي إقامة حزام أمني على غرار
مــا أقــامــه فــي جنوبي لبنان بــن َ
عامي
االج ـت ـيــاح والـتـحــريــر ،وأخ ـفــق فــي دعــم
املجموعات املسلحة التي ّكانت تحظى
بــرعــايـتــه ودع ـمــه ،ول ــم يـحــقــق أي هــدف
اس ـتــرات ـي ـجــي أو س ـيــاســي أو عـسـكــري
واضطر لالندحار والعودة إلى خطوط
عام .1974
مجموع هذه املقاالت ّ
يقر بوجود أزمة
بــن كـيــان ال ـعــدو وروس ـي ــا ،وثـمــة إق ــرار
أيـ ـض ــا بـ ـخـ ـط ــورة ال ـ ــوج ـ ــود ال ـع ـس ـكــري

مجموعة
من المقاالت
تضم الرؤى
«اإلسرائيلية»

ً
اإليراني في سوريا [حاضرًا ومستقبال]،
إضافة إلى االعتراف بقبول إيران دوليًا
بصفتها طرفًا شرعيًا بني القوى املؤثرة
في مستقبل سوريا .كما يحوي املؤلف
مقاالت وأبحاثًا تبدو ّ
مهمة للمتابعني
وتتعلق بخلفيات االنسحاب األميركي
من سوريا وأسبابه املعلنة واملفترضة

واملتدرجة ودالالته لكيان العدو.
ك ـم ــا ك ـش ـفــت مـ ـق ــاالت ح ـق ـي ـقــة «الـ ـخ ــوذ
ال ـب ـيــض» وم ــن ورائ ـه ــا دور ال ـع ــدو في
إنشائها وكونها جـهــازًا استخباراتيًا
يـ ـخ ــدم م ـص ــال ــح الـ ـغ ــرب االس ـت ـع ـم ــاري
والدهو الصهيوني جزء منه.
ك ـمــا رأى ب ـعــض امل ـح ـل ـلــن أن الــرئـيــس

ال ـســوري بـشــار األس ــد خــرج مــن الحرب
قــويــا ،وأن ســوريــا بعد الـحــرب ستكون
مختلفة عــن ســوريــا قـبــل ال ـحــرب فيها
وعليها.
م ـ ــن األمـ ـ ـ ـ ــور املـ ـهـ ـم ــة ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا امل ــؤل ــف
الواجب التنويه إليها أن كاتب املقدمة
ـف ب ـع ــرض مـخـتـلــف املــواض ـيــع
ل ــم ي ـك ـتـ ِ
ال ـت ــي ت ـنــاول ـت ـهــا األب ـ ـحـ ــاث ،ب ــل أرف ـق ـهــا
بتعليقات عن هــذا أو ذاك من األبحاث.
علمًا بــأنــه نـ ّـبــه ال ـقــارئ إل ــى أن املـقــاالت
التي يحويها املؤلف «مفعمة بعواطف
َّ
[الـعــدو الصهيوني] ومـخــاوف الكت ّاب
وتمنياتهم» ،وحسنًا فعل .لكنه يحذر
ال ـقــراء فــي الــوقــت نفسه ويـحــرص على
تـقــديــم تحليل سـيــاســي واسـتــراتـيـجــي
اإلدالء بخطاب سياسي أو إبداء
وليس
ّ
موقف ،وتوخي أكبر قدر من املوضوعية
من دون اعتماد الحياد غير املنطقي في
«هــذا الـصــراع املصيري» دومــا لكلمات
سيادة العميد الركن.
قسم ّ
محرر املؤلف واملشرف عليه أحمد
خليفة املقاالت الخمسة عشر إلى سبعة
أجزاء هي:
 )1املشهد العام.
 )2تدخل إيــران وحــزب الله وردة الفعل
«اإلسرائيلية».
 )3التدخل الروسي :أهدافه وآفاقه.
 )4تدخل «إسرائيلي» ُمعلن.
 )5التدخل األميركي ـ قرار االنسحاب.
 )6الدولة السورية.
و )7مستقبل سوريا.
م ــؤل ــف م ـه ـ ّـم مل ـتــاب ـعــي الـ ـش ــأن ال ـس ــوري
وال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــراع ال ـ ـعـ ــربـ ــي «اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي»
وال ـعــاقــات الــدولـيــة ولـعــب األم ــم وجــب
التنويه إليه.

كلمات

السبت  21كانون األول  2019العدد 3939

أوراق

«شجر زيتون» لفان غوخ (زيت على كانفاس ــ )1889

شجرة الزيتون واإلله زحل
زكريا محمد *
ب ـ ـ ــدأ اب ـ ـ ــن وحـ ـشـ ـي ــة ك ـ ـتـ ــاب «الـ ـف ــاح ــة
النبطية» بشجرة الزيتون:
«واعـ ـلـ ـم ــوا أنـ ـن ــي بـ ـ ــدأت ب ــذك ــر ش ـجــرة
الزيتون ،قبل دخولي في الكتاب ،لعلة
النبات كـلــه ،فيما
بقائها ،فإنها أبـقــى
ُ
ي ـل ـي ـنــا .ف ـلــذلــك أض ــاف ـه ــا ق ــدام ــان ــا إلــى
زح ــل ،وق ــوم منهم أضــافــوهــا مــع زحــل
إل ــى الـشـعــرى الـيـمــانـيــة ،وه ــو الكوكب
املـ ـض ــيء ال ـ ــذي ه ــو ع ـل ــى ع ـن ــق ص ــورة
ال ـك ـلــب [ي ـق ـصــد كــوك ـبــة ك ـلــب الـ ـج ــوزاء
التي مركزها الشعرى العبور] .فقالوا
إنـهــا لـهــذيــن اإلل ـهــن ،فهما يمجدانها
ويـحــوطــانـهــا .ولـعـمــري إن ـهــم أصــابــوا
وأحـ ـسـ ـن ــوا .فـ ـب ــدأت ب ــذك ــره ــا ،ألن هــذا
الكتاب إنما حركني على نظمه إلهنا
زحل ألن الفالحة كلها وعمارة األرضني
وإصـ ـ ــاح ال ـب ـن ــات ،فـ ـب ــدأت ب ـهــا لــذلــك،
فاعرفوا مقدار هذه الشجرة وموقعها»
(ابن وحشية ،الفالحة النبطية ،تحقيق
توفيق فهد ،ص .)18
وهـ ــذا ن ـ ّـص ش ــدي ــد األه ـم ـي ــة ،وكــاشــف
حـقــا ب ـشــأن دي ــان ــات املـنـطـقــة الـعــربـيــة.
فهو يعطينا كما نــرى عــدة معلومات
مهمة:
ً
أوال :أن شجرة الزيتون مرتبطة باإلله
زحــل عند بعضهم ،وبنجمة الشعرى
اليمانية عند آخرين.
ثانيًا :ونحن نعلم أن الشعرى اليمانية
قرينة اإلله -النجم سهيل اليماني .بذا
يمكن الـقــول إن سهيال اليماني نظير

زحل ومماهيه :سهيل اليماني = زحل.
ث ــالـ ـث ــا :وبـ ـم ــا أنـ ـن ــا نـ ـع ــرف أن نـجـمــة
الـشـعــرى الـيـمــانـيــة هــي نـجـمــة إيــزيــس
املصرية ،بذا فإيزيس املصرية يجب أن
تكون على عالقة بشجرة الزيتون.
رابـ ـع ــا :وب ـم ــا أن أوزيـ ــريـ ــس ه ــو قــريــن
إي ـ ـ ــزي ـ ـ ــس ،ب ـ ـ ــذا يـ ـمـ ـك ــن االفـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراض أن
ً
سهيال اليماني هو أوزيريس العربي.
وأوزي ــري ــس ل ــه وج ـه ــان فـيـضــي وغـيــر
فـيـضــي .والـفـيـضــي (ح ــن يـكــون اسمه
ساهو) حسب منطوقة مصرية قديمة.
ً
فنحن نعلم أن سهيال اليماني مرتبط
أيـضــا بــالـفـيــض وزيـ ــادة امل ــاء .فـمــا زال
يقال عندنا :إن طل سهيل زاد السيل،
أي زاد املــاء .وال يخفى عليكم التشابه
بــن اســم «سـهـيــل» و«ســاهــو» .فسهيل
اس ــم م ــرك ــب (س ــه إل) أي «اإلل ـ ــه س ــه».
وكما ترون ،فليس ثمة فارق بني «سه»
و«س ــاه ــو» .إن ــه اإللـ ــه ذاتـ ــه بالطبيعة
واالسم.
خامسًا :وهـنــاك نـ ّـص للبيروني يقول
فيه إن زحل يساوي الالت العربي عند
صابئة حران« :ويذكرون [أي الصابئة
الحرانية] أن الكعبة وأصنامها كانت
لهم ،وعبدتها كانوا من جملتهم ،وأن
ّ
ال ــات كــان بــاســم زح ــل ،وال ـعــزى باسم
الــزهــرة» (البيروني ،اآلثــار الباقية عن
القرون الخالية ،ص  .)205وبما أن زحل
يساوي سهيل اليماني ويساوي الالت
فــي الــوقــت ذاتــه ،فــإن هــذا يوصلنا إلى
أن الالت = سهيال اليماني ويماهيه.
ُ
ولنعد إلى شجرة الزيتون التي تعلن

ب ــوض ــوح ف ــي ن ـ ّـص آخ ــر م ــن «ال ـفــاحــة
النبطية» أنـهــا صـنــم زح ــل« :أن ــا صنم
زحـ ــل ،م ــن س ـجــد ل ــي ف ــي ك ــل ي ــوم ثلث
س ـ ـجـ ــدات ،وصـ ـل ــى ل ــي ث ـل ــث صـ ـل ــوات،
وقـ ــرب ل ــي ث ـلــث ق ــرب ــان ــات أح ـي ـي ـتــه مع
ال ـه ــي ح ـي ــاة ال ـك ـشــونــا وأدرجـ ـت ــه وقــت
أدراجه جوف املشتى بال دبيب وال بلى
وال تقطيع ،ألنــه وقــت يــدفــن ،إن دفنت
معه في مدفنه ،من كل جزء من أجزائي
جزء مع اجزايه ،لم يبل جسده أبدًا .أنا
الـتــي عـمــرت الـخــرابــات» (ابــن وحشية،
الفالحة النبطية).
وه ـك ــذا ف ـش ـجــرة ال ــزي ـت ــون إل ـهــة تطلب
أن يصلى لها .لكن علينا أن نحترس.
فحني تقول «أنــا صنم زحــل» ،فــإن هذا
ً
ال يعني أن الــزيـتــونــة تمثل زح ــا ،بل
يعني أنها قرينة زحل.
وان ـطــاقــا مــن ه ــذا ،فــإنــه يـجــب فـهــم ما

شجرة الزيتون مرتبطة
باإلله زحل عند بعضهم،
وبنجمة الشعرى اليمانية
عند آخرين

جــاء في الـقــرآن عن الزيتون في سورة
ال ـن ــور« :ال ـلــه ن ــور ال ـس ـمــاوات واألرض
مـ ـث ــل ن ـ ـ ــوره ك ـم ـش ـك ــاة ف ـي ـه ــا م ـص ـبــاح
املـصـبــاح فــي زجــاجــة الــزجــاجــة كأنها
كــوكــب دري يــوقــد م ــن ش ـجــرة مـبــاركــة
زيتونة ال شرقية وال غربية يكاد زيتها
يضيء ولو لم تمسسه نار».
وكـ ـم ــا نـ ــرى ف ــال ــزي ـت ــون ــة ه ـن ــا تــوصــف
بأنها ال شرقية وال غربية .ومــن اآليــة
يمكن أن نفهم أن هناك ثــاث شجرات
أو شجرة بثالثة أفرع رئيسية :شرقية
وغــرب ـيــة ،ووس ـطــى بـيـنـهـمــا .الــوسـطــى
ليست شرقية وليست غربية ،بــل هي
ع ـق ــدة املـ ـي ــزان ال ـت ــي ت ـم ـســك بــالـكـفـتــن
الشرقية والغربية .ونحن نعلم أنه كان
فــي معبد الـعــزى فــي بطن نخلة قريبًا
من مكة ثالث شجرات سمر ،وأن العزى
كــانــت تتمثل بــالــوسـطــى بينهما كما
األصنام:
يخبرنا ابن الكلبي في ً
«ك ــان ــت ال ـع ــزى ش ـي ـط ــان ــة ت ــأت ــي ث ــاث
ـرات ب ـب ـط ــن نـ ـخـ ـل ــة .ف ـل ـم ــا اف ـت ـتــح
سـ ـ ـم ـ ـ ٍ
الـنـبــي (ص ـلــى ال ـلــه عـلـيــه وس ـل ــم) مـكــة،
ب ـعــث خــالــد ب ــن ال ــول ـي ــد ،ف ـقــال ل ــه :إيــت
ـرات،
بـطــن نـخـلــة ،فــإنــك تـجــد ث ــاث س ـمـ ّ ٍ
فاعضد األولى ،فأتاها فعضدها .فلما
جاء إليه (عليه السالم) ،قال :هل رأيت
شـيـئــا؟ ق ــال :ال .ق ــال :فــاعـضــد الـثــانـيــة،
فأتاها فعضدها .ثم أتــى النبي (عليه
ال ـس ــام) ،ف ـقــال :هــل رأي ــت شـيـئــا؟ قــال:
ال .ق ــال :فــاعـضــد الـثــالـثــة ،فــأتــاهــا .فــإذا
هــو بحبشية نافشةٍ شعرها ،واضـعــةٍ
يديها على عاتقها ،تصرف بأنيابها،

وخ ـل ـف ـهــا دب ـي ــة ب ــن ح ــرم ــى الـشـيـبــانــي
ث ــم ال ـس ـل ـمــي ،وكـ ــان س ــادن ـه ــا» (ه ـشــام
الكلبي ،األصنام).
وإذا ت ـج ــاه ـل ـن ــا الـ ـط ــريـ ـق ــة ال ــروائـ ـي ــة
التشويقية ،ف ــإن لــديـنــا ث ــاث شـجــرات
سمر .والثالثة منهن هي شجرة العزى.
وأظـ ـ ــن أن ال ـش ـج ــرة ال ـث ــال ـث ــة ه ـن ــا هــي
الشجرة الوسطى .فاإللهة األنثى تكون
في الوسط دومًا ،ال شرقية وال غربية.
وإذا كــان العزى في الوسط ،فيجب أن
يكون الالت ومناة على الطرفني :الالت
شرقي ،ومناة غربي .فنحن مع ثالوث
تكمن العزى في وسطه (الالت والعزى
ومـ ـن ــاة) .وهـ ــذا ال ـث ــال ــوث ه ــو الـشـجــرة
الكونية التي لها ثالثة جذوع أو ثالثة
أفرع.
والح ــظ أن ال ـع ــزى ف ــي ال ـنــص حبشية
سـ ـ ـ ــوداء «فـ ـ ـ ــإذا هـ ــو ب ـح ـب ـش ـيــة ن ــاف ـش ــةٍ
شـ ـ ـع ـ ــره ـ ــا» .والـ ـ ـ ـس ـ ـ ــواد ل ـ ـ ــون إيـ ــزيـ ــس.
فــإيــزيــس زرقـ ــاء س ـ ــوداء .ب ــذا فــالـســواد
لعزى وإيــزيــس .زحــل أيضًا أســود ألنه
مــرتـبــط بـشـجــرة الــزي ـتــون .سـ ــواده من
سوادها« :واعلموا أن كل حيوان أسود
فهو لزحل .وكل حجر كذلك فهو لزحل.
وكــل نـبــات أس ــود فـهــو لــه .واعـلـمــوا أن
ش ـج ــرة ال ــزي ـت ــون اج ـت ـمــع الـ ـس ــواد فــي
ثمرتها والرزانة في خشبها» (ص .)15
وشجرة السمر تلعب هنا دور شجرة
الزيتون .االثنتان تمثالن آلهة من طراز
العزى -الشعرى -إيزيس.
* شاعر فلسطيني

