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لبنان

لبنان

ملف

الحريري يلعب آخر أوراقه في الشارع

ابراهيم األمين

إحراق دياب أم إحراق نفسه؟

ّ
لم ّ
يتقبل الرئيس سعد الحريري مرور تكليف حسان دياب بتأليف الحكومة بسالسة .خسارته ّأدت الى ارتفاع منسوب توتره
ّ
وتوتر مناصريهُ ،يترجم اليوم بغضبة ّ
سنية احتجاجًا على التسمية… فهل يلعب الحريري ورقته األخيرة في الشارع؟

إيـصــال رســالــة الــى املعنيني برفض
تسمية دياب .مع أن الحريري نفسه،
مناطق
بعيدًا عن الشارع امللتهب في
ِ
ن ـفــوذه ،يظهر هــادئــا ومـتـعــاونــا مع
رئيس الحكومة املكلف ،فيما تشير
بـعــض امل ـع ـلــومــات ال ــى ُ
«م ـفــاوضــات
ُ
تخاض مع أجل التمثل في الحكومة،
َ
ل ـ ـيـ ــس ع ـ ـبـ ـ َـر أشـ ـ ـخ ـ ــاص م ـح ـســوبــن
عـلـيــه بـشـكــل رس ـم ــي ،ل ـكــن يـحـظــون
ّ
التخبط
بغطائه» .هنا يظهر حجم
لــديــه .شــارعــه متوتر .هــو ن ــادم على

االستقالة وعــدم القدرة على العودة
الـ ـ ــى الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،ل ـك ـن ــه م ـج ـب ــر عـلــى
التعامل بواقعية ،بعد كل املؤشرات
الـ ـت ــي ت ـف ـيــد ب ــوج ــود م ــاح ـظ ــات أو
فيتو دولي وإقليمي عليه.
ثمة من ّ
ّ
يرجح أن ال يحرق الحريري
كل املراكب مع  8آذار ،وتحديدًا حزب
الـلــه ،ألنــه «يتوقع لحظة مستقبلية
ُ
تعيده الى السراي الحكومي .وهذه
ُ
اللحظة ال يمكن أن تأتي إال برضى
الحزب وموافقته» .وهــذا ما يجعله

يـ ِقــف بــن منزلتني :إمــا تــرك الخيار
ل ـشــارعــه بــالـتـعـبـيــر ع ــن رأيـ ــه ،وع ــدم
إظ ـه ــار ال ـت ـعــاون م ــع الـحـكــومــة على
أم ــل إس ـق ــاط ديـ ــاب ف ــي الـ ـش ــارع ،من
أج ـ ــل ال ـ ـعـ ــودة الـ ـي ــه ك ـخ ـي ــار وح ـي ــد،
وإما التعامل بواقعية وبانفتاح مع
الجميع لفتح صفحة جديدة ّ
تؤمن له
العودة في ما بعد .حتى اآلن تعتبر
مـ ـص ــادر ف ــي  8آذار أن «ال ـح ــري ــري
يراهن من جديد على الشارع ،وكأنه
ي ـل ـعــب الـ ــورقـ ــة األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة» ،ف ــإم ــا أن

«تحترق ورقة دياب ،وإما أن يخسر
ال ـ ّح ــري ــري ه ــذه ال ــورق ــة وي ـخ ـســر ما
تبقى لديه».
ل ـي ـ َـس الـ ـح ــري ــري ف ــي م ــوق ــع ُيـحـســد
ع ـل ـيــه ،ف ـهــو ب ــا غ ـط ــاء إق ـل ـي ـمــي وال
دول ـ ـ ـ ــي ،وبـ ـ ــا حـ ـلـ ـف ـ ّـاء فـ ــي الـ ــداخـ ــل.
م ــوق ــف ال ـ ـقـ ــوات يـ ــؤشـ ــر ال ـ ــى ب ـقــائــه
وحيدًا .موقف النائب السابق وليد
جنبالط وتغريدته أكدا فشل مسعى
أواص ـ ـ ــر م ــا ك ــان ُيـسـ ّـمــى
إعـ ـ ــادة ش ـ ّـد
ِ
فريق  14آذار .وحــدهــم الــذيــن حــاول
ال ـحــريــري قـلــب ال ـطــاولــة عـلـيـهــم ،ما
زالوا ملجأه األخيرُ .
فرغم ما قيل عن
عدم مشاركة «املستقبل» في حكومة
دياب ،وال حتى بوجوه «تكنوقراط»،
تقول املعلومات إن حزب الله وحركة
أمـ ــل ي ـت ـمـ ّـس ـكــان بـتـمـثـيــل ال ـحــريــري
فــي مجلس ال ـ ــوزراء .االت ـص ــاالت مع
الحريري غير ّمقطوعة ،في محاولة
الثنائي أن «تكون
الستمالته .يفضل ّ
أسـمــاء الـ ــوزراء الـســنــة فــي الحكومة
مغطاة من الحريري ،إن لم ُي ّ
سميها
هو ،فعلى األقل تأتي باالتفاق معه».
ه ــذا ال ـجـ ّـو عـ ّـبــر عـنــه ال ـحــزب بلسان
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة ،محمد
رع ــد ،ال ــذي ق ــال إن «الـحـكــو ّمــة بقدر
ً
مــا تـكــون أوس ــع تمثيال ،تــوفــر وقتًا
وتـســاعــد على اإلن ـجــاز» .وقــد سبقه
الى ذلك رئيس مجلس النواب نبيه
بــري في حديثه الــى الرئيس املكلف
عـ ــن «ضـ ـ ـ ـ ــرورة ضـ ــم أوس ـ ـ ــع تـمـثـيــل
وع ـ ــدم اس ـت ـث ـنــاء أح ـ ــد ،ح ـتــى أول ـئــك
الذين ّ
صوتوا ضــده» .مصادر فريق
ُ
ّ
 8آذار تعيد التمسك بالحريري الى
األسباب ذاتها التي سبق أن دفعته
إلــى تفضيل الـحــريــري على أي اسم
آخر لرئاسة الحكومة« :الحفاظ على
السلم األهلي وعدم السماح بحصول
توتير مــذهـبــي» ،وألن «الـحــريــري ال
ً
ي ــزال األكـثــر تمثيال داخ ــل طائفته».
تعتبر ه ــذه امل ـص ــادر أن «الـحــريــري
ارت ـك ـ َـب أك ـبــر خـطــأ ف ــي ح ــق نـفـســه»،
خــاصــة أن «حـ ــزب ال ـلــه وح ــرك ــة أمــل
ّ
لم يكونا في وارد التخلي عنه لوال
قـ ـ ـ ــراره هـ ــو ب ــاالنـ ـسـ ـح ــاب» ،م ـش ـيــرة
إلــى أنــه «يجب عليه اآلن عــدم تكرار
الـ ـخـ ـط ــأ ،وال اسـ ـتـ ـبـ ـع ــاد ن ـف ـس ــه عــن
الساحة السياسية ،أو املراهنة على
أصدقاء من الخارج» .تؤكد املصادر
أن « 8آذار يرفض تحييد الحريري،
أو عزله ،وسيحاول جاهدًا منعه من
عزل نفسه».

عبد الكافي الصمد

م ــن غ ـي ــاب أي أث ــر ج ـمــاه ـيــري فـيـهــا،
إال ن ــادرًا .تحولت ساحة مغلقة أمــام
خ ـيــم ان ـت ـش ــرت ف ـي ـهــا وفـ ــي الـ ـش ــوارع
املتفرعة منها ،يحضر فيها ناشطون
قليلو الـعــدد ،وبعضها يبقى أحيانًا
فــارغــا أغـلــب ســاعــات ال ـن ـهــار ،إضــافــة
إلـ ـ ــى بـ ـسـ ـط ــات ش ـع ـب ـي ــة تـ ــوزعـ ــت فــي
أرج ــاء الـســاحــة لبيع الكعك والقهوة
والعصير وغيرها.
ل ـ ـكـ ــن هـ ـ ـ ــذا ال يـ ـعـ ـن ــي أن امل ـح ـت ـج ــن
ال ــذي غـ ــادروا الـســاحــة قــد ع ــادوا إلــى
ب ـيــوت ـهــم؛ فــال ـت ـظــاهــرات املـتـنـقـلــة في
شــوارع املدينة ،وحركة االحتجاجات
أم ـ ــام امل ــؤسـ ـس ــات ال ـع ــام ــة وامل ـ ـ ــدارس

والـ ـج ــامـ ـع ــات وم ـ ـنـ ــازل ال ـس ـيــاس ـيــن
واملـ ـ ـص ـ ــارف وغـ ـي ــره ــا ،والـ ـت ــي أج ـبــر
بعضها عـلــى اإلق ـف ــال أي ــام ــا ،أظـهــرت
أن امل ـشــرفــن ع ـلــى الـ ـح ــراك ق ــد نـقـلــوا
أنشطتهم بعيدًا عن الساحة.
ّ
التحركات االحتجاجية
غير أن هــذه
لــم تـبــق سلمية كـمــا كــانــت فــي األي ــام
األول ـ ــى ب ـعــد ان ـطــاق ـهــا .ي ــوم الـسـبــت
ً
املاضي كان دليال على حجم االنفالت
ال ــذي شهدته املــديـنــة ،بعدما استغل
امل ـح ـت ـجــون تـكـلـيــف ال ــرئ ـي ــس حـســان
دياب بتأليف الحكومة ،واالستشارات
ال ـن ـيــاب ـيــة ال ـت ــي أج ــراه ــا ف ــي مجلس
ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــواب ،فـ ـ ـق ـ ــام ـ ــوا بـ ـقـ ـط ــع أوصـ ـ ـ ــال

ط ــراب ـل ــس ،وأغ ـل ـق ــوا م ـنــافــذ ال ـطــرقــات
والشوارع الرئيسية بكل ما صادفوه
فــي طريقهم مــن مستوعبات نفايات
وح ـج ــارة ،وأش ـع ـلــوا فـيـهــا اإلطـ ــارات،
فأغلقت املؤسسات العامة والخاصة
واألسواق على نطاق واسع.
إال أن التصعيد لــم يتوقف عند هذا
ّ
تعيشه طرابلس
الحد ،فالهدوء الذي
ُ
منذ نيسان  ،2014والذي أرسي فيها
ب ـع ــد ت ـط ـب ـيــق خ ـط ــة أم ـن ـي ــة ب ــرع ــاي ــة
ال ـج ـي ــش ال ـل ـب ـن ــان ــي ،وأنـ ـه ــت ج ــوالت
االش ـ ـت ـ ـبـ ــاكـ ــات والـ ـعـ ـن ــف الـ ـ ـ ـ ــ 22ال ـت ــي
عاشتها ،شهد نكسة ليل الجمعة -
السبت ،وأثار مخاوف واسعة ،عندما

ميسم رزق
السابق
لم
ِ
يحسبها رئيس الحكومة َ ّ ِ
س ـعــد ال ـح ــري ــري ص ــح ،ح ــن ظ ــن أن
ّ
َ
الفرصة باتت مؤاتية للتخلص من
شريكه في التسوية ،الــوزيــر جبران
َ
ب ــاسـ ـي ــل .ل ـ ــذل ـ ــك ،حـ ـ ــن أوحـ ـ ـ ــى إل ـي ــه
األمـيــركـيــون بأهمية االسـتـقــالــة في
لحظة انـطــاق الـحــراك الشعبي ،من
ضـمــن م ـشــروع ان ـقــاب كبير يهدف
الــى إطــاحــة حــزب الـلــه مــن الحكومة
وتجاهل نتائج االنتخابات النيابية
األخيرة ،لم يتأخر في تنفيذ ذلك كله،
ُليفاجأ َ
بعدها بأن واشنطن نفسها

حزب ّ الله وحركة أمل
يتمسكان بمشاركة الحريري
في الحكومة
ّ
تتخلى عنه .قـطـ ُ
تأليف الحكومة
ـار
ُْ
ـارات غـيــر امل ــل ـ ِـزم ــة التي
مــع االس ـت ـش ـ
ِ ّ
املكلف حسان دياب
الرئيس
أجراها
َ
مع الكتل البرملانية أقلع ،من دون أن
ُيبدي األميركيون وال أي دولة أخرى
مالحظة بشأن التسميةُ .
فجأة وجـ َـد رئيس «تـيــار املستقبل»
أن األم ــور تـجــاوزتــه .خـ ِـســر رهاناته
بالعودة الى رئاسة الحكومة ،سواء
بالتعويل على املفاوضات مع حزب
الله وحركة أمــل باتباع سياسة أنا
أو ال أحــد غيري ،أو باالستثمار في
التحركات في الـشــارع .خسارة ّأدت
ّ
ّ
الــى ارت ـفــاع منسوب تــوتــره ،وتــوتــر
ُ
مـ ـن ــاص ــري ــه عـ ـل ــى األرض ،ي ـت ــرج ــم
بـ«غضبة» احتجاجية على تسمية
ّ
حسان دياب ،وببعض التصريحات
ال ـتــي تـتـحــدث عــن س ـقــوط الشرعية

ُمفاوضات ُتخاض مع الحريري من أجل التمثل في الحكومة َ
عبر أشخاص يحظون بغطائه (مروان طحطح)

ألي سـلـطــة تـنــاقــض مـيـثــاق العيش
امل ـش ـتــرك ،كـمــا غـ ـ ّـردت الـنــائـبــة ديـمــا
جمالي أم ــس .األكـيــد أن األخ ـيــرة لم
ت ـن ـشــر هـ ــذا امل ــوق ــف م ــن دون إي ـعــاز
«ك ـب ــار» ال ـت ـيــار ،الــذيــن تـقـصــدوا
مــن ِ

زيارة هيل :أميركا خسرت جولة الحراك
كما في كل مرة ،يفترض من يعملون مع الواليات املتحدة أن
واشنطن تعمل في خدمتهم .لذلك ،وإذا ما تراجعت خطوة الى
الخلف ،يتهمونها بالخيانة والخذالن ،أو بعقد صفقة حتمية مع
خصومهم ،وهم  -في حالتنا  -إيران وحلفاؤها في لبنان .أما ما
لن يحصل ،فهو إقرار من يفترض نفسه حليفًا ألميركا ،بأنه
واهم ويفترض لنفسه موقعًا ليس له أساسًا.
لم يكن ديفيد هيل لطيفًا كما ّروج كثيرون .بل كان عاكسًا
لحقيقة موقع إدارته في هذه اللحظة السياسية .انتظر الرجل
وإدارته ستني يومًا قبل أن يأتي الى لبنان .انتظر أن تحترق
بيروت تحت أقدام خصوم أميركا وخصوم  14آذار .لكن
اإلحباط أصابه ،وهو ّ
يكرر لوم نفسه على استمرار الرهان
ّ
على مجموعات وقوى لبنانية لم تنفذ يومًا مهمة واحدة بنجاح.
ّ
انتظر هيل وإدارته كل القوى التي تطوعت وكتبت ونظرت
لتغيير جذري يطيح السلطة التي تعطي أذنها إليران وحزب
الله ،ويأتي بسلطة «تحظى بثقة املجتمع الدولي» .طال االنتظار.

حلفاء واشنطن يرفضون اإلقرار بفشلهم،
فتراهم يتحدثون عن خيانة أو صفقة
وفيما كانت الشاشات تقدم املشهد اللبناني على أنه انقالب
عام ،كانت السفارة االميركية في بيروت تكتب تقارير مغايرة
حول ما يحصل ،إذ يعرف فريق السفارة حقيقة الوضع تمامًا.
والنقاش داخل األجهزة االميركية املختلفة حول لبنان لم ينته
الى انتصار وجهة على أخرى ،بل انتصر املوقف السابق الذي
يقول بالسعي الى إدارة االزمة بأقل الخسائر املمكنة .جاء هيل
وقد فقد أوراقًا كثيرة ،من ورقة سعد الحريري الذي تحتاج
عودته الى السراي الى حرب أهلية ،الى ورقة الجيش اللبناني
ً
الذي كاد يتحول مشكلة ال حال كما افترض البعض ،مرورًا
باملنظمات غير الحكومية التي توهمت أن املسرح خال لها مكان
الدولة والقوى االساسية .جاء هيل ،وقد فقد أيضًا كتلة من
رجال االعمال واملصالح املرتبطني عضويًا بالغرب وسياساته،
وسمع غضبهم على كل شيء ،وعلى سياسات إدارته
والعقوبات التي أصابت غالبية الناس قبل أن تنال من حزب الله.
جاء هيل ،وهو مضطر إلى التعامل مع الوقائع اللبنانية كما
هي ،ال كما ّ
صورها مراهقون تناوبوا على منصات في لبنان
والخارج وهم يزرعون األوهام على شكل مؤسسات ومناصب.
جاء هيل ،ووجد جبران باسيل ينتظره في منزله مرتاحًا .وفوق
ّ
كل ذلك ،وصل هيل ،والفريق الخصم إلدارته قد رشح أستاذًا
جامعيًا معروفًا منه شخصيًا .حتى إنه ّ
أقر لبعض من التقاهم
بأنه يعرف حسان دياب جيدًا ،وال يمكن اتهامه بأنه من إنتاج
حزب الله .أكثر من ذلك ،فيما كان حلفاء هيل ينتظرون منه
بيانًا يشبه بيان مايك بومبيو عندما زار لبنان ،وجدوه يعتذر
عن عدم مناقشة ملفات الحدود والنفط والغاز والعقوبات
وصواريخ املقاومة.

ً
عمليًا ،جاء الرجل الى بيروت متعامال بواقعية مع مشهد
يقول إن مشروع إسقاط الحكم في لبنان قد سقط ،وإن القوى
الحليفة له ليست في موقع قادر على نقل طاولة من غرفة الى
غرفة ،فكيف بقلب الطاولة على الجميع .وألن الواقعية تفرض
على أصحاب املصالح النزول عن الشجرة العالية ،فإن أميركا
باتت مضطرة إلى إعادة النظر في استراتيجيتها في لبنان.
لن تتوقف واشنطن عن التدخل والتخريب ،ولن تتراجع عن
مواقفها املانعة لقيام دولة طبيعية في لبنان ،وستعود إلى فرض
ّ
وستبتزه بشروط كثيرة للحصول
مزيد من العقوبات عليه،
على دعم معنوي هنا أو مادي هناك .وسيعود االميركيون ،مرة
جديدة ،الى إثارة ملفات الحدود والسالح والنفط واملال .لكنهم
يحتاجون الى لحظة مراجعة .سيتم تغيير طاقم السفارة في
بيروت بفريق آخر ،من السفير الى موظفني أساسيني .وسينتظر
االميركيون نتائج الجولة الجديدة من املعارك شمال شرق سوريا
وغربها ،وسيراقبون طريقة تأليف الحكومة الجديدة في العراق،
وينتظرون نتائج املفاوضات املباشرة بني السعودية وأنصار الله
ّ
في اليمن ،وسيدققون في أحوال القوى الحليفة لهم بعد تأليف
الحكومة الجديدة .وحتى لو كان بني األميركيني من يفضل املزيد
من التعثر والفوضى ،بما في ذلك تعطيل عملية تأليف الحكومة
الجديدة ،لكن األكيد أن بقايا قوى  14آذار لن تكون مقبلة على
أيام أفضل .ستجهد إلقناع أميركا والغرب بأنها أهل للمسؤولية.
وستضطر إلى القيام بالكثير لتعيد تنظيم صفوفها ،خصوصًا
أن الرئيس سعد الحريري يتوعد «القوات اللبنانية» ،كما الحزب
التقدمي االشتراكي ،بمواقف قاسية في وقت قريب ،علمًا بأنه
ليس من ضمانة ألن ينفذ ما يقوله ،بينما قررت الكنيسة في
لبنان أخذ مسافة من هذا البرنامج ،ودخلت في عملية تفكير
في كيفية إعداد خطة مواجهة للنتائج االجتماعية املأسوية
لالنهيار االقتصادي واملالي على الناس ،كما هي حال قوى
أخرى في لبنان .أما الجيش والقوى األمنية ،فإن تحدي ضبط
الوضع في لبنان ،ومنع االختالالت داخل صفوفها ،يتقدمان
على أي أولوية أخرى ،وسط مخاوف أكيدة لدى قيادات القوى
العسكرية واألمنية من احتمال إقالتها في وقت ليس ببعيد،
علمًا بأن الضغوط ملنع حصول ذلك كبيرة جدًا ،من داخل البالد
وخارجها.
عمليًا ،لن تكون األمور صعبة على الفهم كثيرًا خالل األيام القليلة
املقبلة .في جانب أميركا وحلفائها ،بحث في الخطوة املقبلة .وفي
جانب الغرب وحلفائه من العرب ،أيام من االنتظار لتقدير املوقف
والتصرف .وفي جانب تحالف  8آذار ،بحث في كيفية توفير
مناخات لقيام حكومة قوية وذات مصداقية من خالل أسماء
الوزراء والبرنامج .وفي جانب الحراك ،ثمة أسئلة وجودية حتمية،
خصوصًا أن الفرصة باتت مؤاتية ،مرة جديدة ،ملراجعة تتيح
إعادة تنظيم الصفوف ،والتصرف كقوة رادعة للسلطة ،وداعمة
ألي برنامج إصالحي ،ولو كان هدفه تحسني سلوك السلطة ال
إطاحتها ...وغير ذلك ،يبقى مفاجآت ،ولو كان العنف عنوانها!

ّ
طرابلس :ساحة االعتصام مهجورة ...وأمن المدينة يهتز
لم تعد ساحة االعتصام الرئيسية في
طرابلس تجذب األنظار ،بعدما فقدت
ســاحــة عـبــد الـحـمـيــد ك ــرام ــي (ســاحــة
ال ـن ــور) زخ ـمــا كــانــت تستقطب عـبــره
ح ـشــود املـحـتـجــن وم ــؤي ــدي ال ـحــراك
الشعبي مــن مختلف أح ـيــاء املــديـنــة،
وم ـ ـ ــن مـ ـن ــاط ــق شـ ـم ــالـ ـي ــة ول ـب ـن ــان ـي ــة
متفرقة.
ف ــي األيـ ـ ـ ــام الـ ـعـ ـش ــرة األخ ـ ـيـ ــرة غــابــت
ال ـس ــاح ــة ت ـم ــام ــا ع ــن امل ـش ـه ــد ،س ــواء
اإلعـ ــامـ ــي أم ال ـج ـم ــاه ـي ــري ،وت ـك ـفــي
جولة سريعة فيها في أي وقت للتأكد

شهدت املدينة تطورين خطيرين في
ه ــذا ال ـس ـي ــاق :األول رم ــي مـجـهــولــن
 11قنبلة يــدويــة فــي مناطق مختلفة
ّ
هزت أرجاء عاصمة الشمال؛ والثاني
إط ــاق مجهولني رش ـقــات فــي الـهــواء
مـ ــن أس ـل ـح ــة ح ــربـ ـي ــة ،ب ـي ـن ـمــا ك ــان ــوا
ي ـج ــول ــون ب ـس ـيــارات ـهــم ذات ال ــزج ــاج
ال ــداك ــن ف ــي ش ـ ــوارع امل ــدي ـن ــة ،م ــا أث ــار
ال ــرع ــب وال ـه ـلــع ف ــي ن ـف ــوس األه ــال ــي.
وقد أعلن الجيش مساء أمس توقيف
أربعة أشخاصُ ،يشتبه في أن أحدهم
رمى قنبلة يدوية في مجرى نهر أبو
علي.
ه ــذا ال ـت ـطــور الـخـطـيــر دف ــع الـهـيـئــات

والـفــاعـلـيــات اإلســامـيــة واملــدنـيــة في
ط ــراب ـل ــس إل ـ ــى ع ـق ــد لـ ـق ــاء ي ـ ــوم أم ــس
فــي مــركــز جمعية الــدعــوة اإلسالمية
ب ـم ـن ـط ـقــة الـ ـض ــم والـ ـ ـف ـ ــرز ،دانـ ـ ــت فـيــه
«م ـ ـحـ ــاوالت ت ـشــوي ــه ص ـ ــورة ال ـح ــراك
ال ـس ـل ـمــي ،م ــن خـ ــال ال ـق ـي ــام بــأع ـمــال
شنيعة وقبيحة من تكسير وتشبيح
واستباحة كل ما هو محظور» .وأكد
امل ـج ـت ـم ـعــون «رف ـض ـه ــم ق ـط ــع ال ـط ــرق
وإقفال املرافق العامة الحيوية عامة،
ومـ ــرافـ ــق ط ــراب ـل ــس خ ــاص ــة ،وح ــرم ــة
إطالق النار العشوائي ورمي القنابل
الصوتية لتحويل الحراك من سلمي
إلى عنفي ،ورفض كل أشكال التشبيح

والعدوان واإلقفال القسري للجامعة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة والـ ـج ــامـ ـع ــات ال ـخ ــاص ــة،
وكذلك املــدارس والثانويات الرسمية
والخاصة».
ي ــوم الـسـبــت وق ــع إش ـكــال بــن الجيش
ومحتجني عـنــد مـسـتــديــرة مستشفى
ال ـس ــام ،بـعــد رفـضـهــم ق ـيــام عـنــاصــره
بتفتيشهم ،وإشكال آخر عند الطريق
البحرية تحت جسر الباملا ،بعدما منع
الجيش محتجني من قطع تلك الطريق
فرشقوه بالحجارة ،قبل أن ّ
يرد عليهم
بقنابل مسيلة للدموع .لكن يوم أمس
هــادئــا فــي عاصمة الشمال ،مــع إعــان
أكثر من جهة في الـحــراك التوقف عن

قطع الطرقات إلى ما بعد فترة األعياد،
ً
والنزول إلى بيروت بدال من طرابلس.
ولهذه الغاية ّ
تجمع أمــس في ساحة
ك ــرام ــي (الـ ـن ــور) أك ـث ــر م ــن  15حــافـلــة
لنقل املحتجني إل ــى ســاحــة الـشـهــداء
ف ــي ب ـي ــروت لـلـمـشــاركــة ف ــي م ــا أطـلــق
ّ
ً
عليه «أحد الرفض» .لكن إشكاال وقع
بــن املـحـتـجــن والـجـيــش عـنــد حاجز
املــدفــون ،بسبب رفضهم التدقيق في
هويات املحتجني وتفتيش الحافالت،
م ـ ـ ــا أدى إل ـ ـ ـ ــى ت ـ ــاس ـ ــن ب ـ ـ ــن ب ـع ــض
ّ
املحتجني وعناصر الجيش ،قبل أن
ّ ّ
يتم حــل اإلشـكــال ومتابعة الحافالت
طريقها باتجاه العاصمة.
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«المستقبل» يسطو على ساحة الشهداء ...و«ثوار» يلتقون دياب

هل حان وقت إنتاج «قيادة» لالنتفاضة؟
يدور جدل واسع منذ 17
تشرين األول حول ضرورة
إنتاج قيادة أو ممثلين
لالنتفاضة ،يحددون مطالبها
وينطقون باسمها .عند كل
أزمة يواجهها المنتفضون،
يشتعل الجدل من جديد.
يوم أمس ،استقبل الرئيس
المكلف بتأليف الحكومة،
حسان دياب ،عددًا من
الذين يزعمون المشاركة
في التظاهرات منذ اليوم
األول .ما سبق أغضب بعض
المجموعات المنقسمة في
ً
ما بينها أصال حول استقاللية
دياب واالنفتاح عليه أو
مطالبته باالعتذار

رلى إبراهيم
مـ ــن ي ـم ـثــل االنـ ـتـ ـف ــاض ــة؟ ل ـط ــامل ــا أت ــى
ال ـجــواب عــن ه ــذا ال ـســؤال أو األسئلة
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـ ـ ــدور فـ ـ ــي فـ ـلـ ـك ــه مـ ـ ــن ب ـعــض
املـ ـجـ ـم ــوع ــات امل ــدنـ ـي ــة ب ـ ــأن «ال قـ ــادة
للثورة» .بــدت الفكرة صائبة يومها،
أي مـنــذ قــرابــة شـهــريــن ،عـلــى اعـتـبــار
أن ق ــادة ح ــراك  2015مــن املجموعات
ن ـف ـس ـهــا ،اخ ـت ـل ـف ــوا ع ـل ــى «ال ــز ُع ــا ّم ــة»
ونـ ـس ــوا األهـ ـ ـ ــداف حـ ـيـ ـن ــذاك ،فــفــضــت
التحركات نتيجة الخالفات الداخلية.
ب ــدت ال ـص ــورة أح ـلــى وأك ـثــر نضوجًا
في البداية ،ووسيلة أنجح لتشجيع
املواطنني على التعبير عن مطالبهم
املختلفة مــن دون فــرض إط ــار محدد
لـهــا وم ـلــزم لـلـحـشــود ،تبعها إص ــرار

امل ـج ـمــوعــات ع ـلــى ع ــدم إن ـت ــاج ق ـيــادة
ل ــان ـت ـف ــاض ــة ت ـع ـيــد عـ ـق ــارب ال ـســاعــة
الــى ال ــوراء وتسهم فــي تفريقهم .لكن
م ــع ذلـ ـ ــك ،ن ـص ـبــت ه ـ ــذه امل ـج ـمــوعــات
خيمًا لها في ساحة الشهداء ،وبدأت
بـعـقــد ن ـ ــدوات وم ـس ــاح ــات ن ـقــاش مع
املحتجني .ذهــب بعضها الــى إصــدار
بيانات تـحــدد املطالب الشعبية ،من
ح ـكــومــة مـسـتـقـلــة ال ــى ت ـمــريــر قــانــون
استقاللية القضاء وانتخابات نيابية
عادلة الــى استعادة األمــوال املنهوبة
ودولة مدنية ونظام اقتصادي عادل.
وه ــو مــا يـتـنــاقــض مــع إصـ ــرار هــؤالء
الدائم على أنهم ال ّ
يدعون تمثيل أحد
إال من هم ّمنضوين تحت رايتهم .إذًا
ُ
كيف تـصــنــف هــذه املـطــالــب فــي خانة
«ما يريده املحتجون» ،في حني أنكم ال

ّ
تمثلونهم؟ يجيبون« :تمكنا في األيام
األول ـ ــى م ــن الـ ـث ــورة م ــن ت ـحــديــد هــذه
املطالب التي كانت تتردد في ساحة
ال ـش ـه ــداء وري ـ ــاض ال ـص ـل ــح» .الــافــت
هـنــا ،أن املـجـمــوعــات املــدنـيــة نفسها،
ال يـتــاقــى بعضها مــع بـعــض فــي ما

سطا أنصار تيار المستقبل
على ساحة الشهداء طوال
يوم أمس
تقول إنها «املطالب الشعبية الثالثة»،
إذ ت ـخ ـت ـلــف ال ـق ــائ ـم ــة ب ــن مـجـمــوعــة
وأخرى .وهي تختلف اليوم على طلب
رئيس الحكومة املكلف حسان دياب
الـ ـح ــوار م ــع «م ـم ـث ـلــن ع ــن الـ ـح ــراك»،

وعلى إذا ما كان واجبًا منحه فرصة
لـلـتــألـيــف ومـحــاسـبـتــه عـلــى األس ـمــاء
املقترحة أو معارضته والـسـعــي الى
إسـقــاطــه فــي ال ـشــارع أي ـضــا ،لينتهي
م ـش ـهــد يـ ــوم أم ـ ــس ،ع ـلــى تـلـبـيــة عــدد
مــن األش ـخ ــاص دع ــوة «فــريــق دي ــاب»
ع ـلــى م ــا ي ـق ــول ــون ،ل ـل ـقــائــه واالط ـ ــاع
منه على «رؤي ـتــه للوضع السياسي
واالق ـت ـص ــادي» .لــم ي ـ ّـدع ه ــؤالء أيضًا
أنهم يمثلون الـحــراك ،بــل أك ــدوا أنهم
أتـ ــوا ب ــ«ص ـفــة شـخـصـيــة وي ـشــاركــون
في التظاهرات منذ اليوم األول»! ومن
بني األسماء املتداولة :وليد عيتاني،
م ـح ـم ــد نـ ـ ـ ــون ،حـ ـس ــن خـ ـلـ ـي ــل ،نـبـيــل
ال ـح ـجــار .وق ــد ت ـعــرض ه ــؤالء لحملة
ً
من االنتقادات ،فضال عن اإلساءة الى
االعالمية وعد الهاشم التي أوضحت

التواصل أنها زارت دياب
على مواقع
ّ
تلبية لــدعــوة تلقتها مــن فــريــق عمل
الرئيس ،حيث شاركت بوجهة نظرها
الـشـخـصـيــة ح ــول الـهـمــوم واملـشــاكــل،
وه ـ ــي ل ــم ت ـت ـع ــود أن تـ ـسـ ـت ــأذن أحـ ـدًا
ملمارسة اقتناعاتها».
مجددًا ،من يمثل االنتفاضة ومن يقف
وراء البيانات التي تأخذ على عاتقها
الحشد كل نهار أحد ،وإطالق تسمية
خاصة عليه ،إن كانت تفتقد القيادة؟
«ه ــو عـمــل تنسيقي بــن املـجـمــوعــات
التي تمكنت مــن الـتــوافــق على بعض
العناوين العريضة وتعقد اجتماعات
دوري ــة ملناقشة الـنـشــاطــات وال ـتــداول
باألفكار» .إذًا ،ملاذا ال يتم االعالن على
املــأ عــن هــذه االجـتـمــاعــات وامل ـقــررات
ح ـتــى ال ي ـت ـكــرر مـشـهــد أمـ ــس ،وحـتــى

اعتداء على منتفضي عاليه
أعلن منتفضو عاليه ،في بيان أمــس ،أنــه «وبعد مغادرتهم خيمتهم للمشاركة
في االعتصام في بيروت ،تسللت مجموعة شباب مناصرين للحزب التقدمي
االشـتــراكــي بأعالمهم الــى خيمة الـثــورة فــي عاليه ،وقــامــت بتسجيل فيديو من
داخلها» .وأكدوا أن «هذه الخيمة ال تقبل وجود أي رموز من أحزاب السلطة فيها
( )..وأي محاوالت من هذا النوع الجبان ،كما كل محاوالت الترهيب التي سبقتها،
لن تثنينا عن االستمرار في النضال للحصول على حقوق الشعب اللبناني ،بما
فيها مناصرو األحزاب تحت شعار كلن يعني كلن» .نتيجة ذلك ،حصل إشكال
ما بني مناصري االشتراكي واملتظاهرين ،أدى الى وقوع  4جرحى ،من دون أن
تتدخل القوى األمنية املوجودة هناك ،والتي خلصت الى الطلب من املتظاهرين
إزالــة الخيمة! وقــال بعض الشبان الذين تواصلت معهم «األخـبــار» أنها ليست
املرة األولى التي تتعرض فيها خيمتهم ألعمال من هذا النوعّ ،
محملني مسؤولية
مــا يصيبهم لـلـحــزب االش ـتــراكــي والـنــائــب أك ــرم شهيب تـحــديـدًا ،وعـمـلــوا على
استفزازهم عبر رفع علم الحزب داخلها ثم عملوا على االعتداء على املتظاهرين،
وبينهم نساء».

تـتــوضــح املـطــالــب ويـتــم فــرضـهــا على
أي حـكــومــة مـقـبـلــة ،ول ــو فــي ظــل عــدم
مشاركة وجــوه من املجموعات فيها؟
املـشـكـلــة الــرئـيـسـيــة ،بحسب البعض،
أن «التنسيق قائم على أن يأتي القرار
مــن الـشــارع .نتفق على طريقة العمل
ول ـيــس عـلــى ال ـق ــرار ال ـس ـيــاســي .وك ــان
واضـحــا أن ال ـشــارع ،كـمــا املجموعات
ُرفضا وانـتـقــدا مــن ذهــب الــى الرئيس
ّ
املكلف ليفاوض باسمهم .وعمليًا ،ال
يملك ه ــؤالء أي تــأثـيــر عـلــى األرض».
وت ـل ــك مـعـضـلــة أخـ ـ ــرى ،إذ يـ ــرى جــزء
م ــن امل ـت ـظــاهــريــن أن «امل ـج ـم ــوع ــات ال
تريد الـحــوار وال التوافق حــول قيادة
وتـقــول إنها ال تمثل الـنــاس ،وعندما
يـ ـح ــدد األف ـ ـ ـ ــراد خ ـي ــارات ـه ــم يـعـمـلــون
ع ـل ــى شـيـطـنـتـهــم فـ ـ ـ ــورًا» .أمـ ــا مـمـثـلــو
امل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات ،فـ ـيـ ـنـ ـف ــون أي م ـس ـعــى
لحرق بعض الطامحني «وهذا حقهم.
حرصنا على رفــض أي قيادة للثورة
تنطلق من تضييع املطالب بالخالفات
ّ
ح ــول ت ـســلــم الـ ـقـ ـي ــادة ...وم ــن ال ـخــوف
مــن شيطنة السلطة لــوجــوهـنــا» .ذلك
ال يـعـنــي أن امل ـج ـمــوعــات غـيــر مــدركــة
ملساوئ ترك الساحة مفتوحة ّ
ليدعي
م ــن يـ ـش ــاء ت ـم ـث ـي ـل ـهــا .األي ـ ـ ــام ال ـثــاثــة
األخ ـي ــرة مـثـلــت مــؤش ـرًا واض ـحــا على
خطورة عدم اإلمساك بأماكن التجمع،
تيار املستقبل،
إذ سطا عليها أنصار
ّ
وســط هتافات طائفية مـنــفــرة .حــاول
البعض هنا أيضًا االستفادة من هذا
ال ـخ ــرق ل ــادع ــاء أن املـتـظــاهــريــن منذ
 60يومًا ما هم إال جمهور الحريري،
فسقط قناعهم الـيــوم« ...خصوصًا أن
حــزب سبعة وضــع مسرحه ومكبرات
صــوتــه بتصرف أنـصــار أش ــرف ريفي
وب ـ ـعـ ــض الـ ـن ــاطـ ـق ــن بـ ـلـ ـغ ــة ط ــائ ـف ـي ــة
واملـطــالـبــن ب ـعــودة ال ـحــريــري» .لــذلــك،
وتـفــاديــا ألي سيناريو مماثل ،تعمل

املـ ـجـ ـم ــوع ــات عـ ـل ــى إنـ ـ ـت ـ ــاج «خـ ـط ــاب
أوضـ ـ ـ ــح واب ـ ـت ـ ـكـ ــار أس ــالـ ـي ــب ج ــدي ــدة
واسـتــراتـيـجـيــة إعــام ـيــة ولوجستية
تسهم في التفريق ما بني املتظاهرين
الحقيقيني وأصـحــاب املطالب املحقة
والجماهير الحزبية والطائفية» .ففي
مقابل هتافات الحريريني أمس ،علت
هـتــافــات جانبية فــي ســاحــة الـشـهــداء
تــرفــض عـ ــودة ال ـحــريــري كـمــا تــرفــض
تكليف حسان دياب ،علمًا أن موضوع
إعطاء دياب فرصة والحكم على أسماء
الـ ـ ـ ــوزراء ،ه ــو م ــوض ــوع ن ـق ــاش واس ــع
بــن ش ـبــاب االنـتـفــاضــة ويـثـيــر خالفًا
فــي مــا بـيـنـهــم .ففيما يــرفـضــه بعض
املجموعات بشكل كــامــل على اعتبار
أنــه «مــن إنـتــاج السلطة التي اختارت
أخيرًا االختباء وراء وجه مبهم وغير
مـ ـ ـع ـ ــروف» ،ي ـ ــرى آخـ ـ ـ ــرون أن تـكـلـيــف
دياب يأتي ضمن مطلب وصول وجه
مستقل وغير حزبي لرئاسة الحكومة.
وي ـف ـتــرض تــالـيــا ان ـت ـظــار بـضـعــة أي ــام
حـتــى يـنـجـلــي بــرنــامـجــه االق ـت ـصــادي
وع ــدة عمله وتتضح أسـمــاء ال ــوزراء.
وهم ال يرون مشكلة في التحاور معه،
ورب ـمــا التمثل داخ ــل الـحـكــومــة أيضًا
إن كــانــت مطابقة لتطلعاتهم .هــؤالء
أيضًا (يرفضون الكشف عن هوياتهم)
ي ـ ــؤي ـ ــدون ال ـ ــوص ـ ــول الـ ـ ــى ص ـي ـغ ــة مــا
لـتـنـظـيــم االن ـت ـف ــاض ــة واالن ـ ـطـ ــاق فــي
خطة عمل فعلية وذات نقاط واضحة
فـ ــي مـ ـ ـ ـ ــوازاة ت ــأل ـي ــف الـ ـحـ ـك ــوم ــة .هــي
الـ ـف ــرص ــة األخ ـ ـيـ ــرة بــال ـن ـس ـبــة ال ـي ـهــم،
فــالـنــاس الــذيــن وث ـقــوا بـهــم فــي الـعــام
 ،2015وم ـن ـحــوهــم ف ــرص ــة ثــان ـيــة في
العام  ،2019سيلعنونهم إذا ما فشلوا
ويـ ـ ـس ـ ــاوون ب ـي ـن ـهــم وب ـ ــن ال ـس ـل ـط ــة...
ال ب ــل ي ـم ـكــن لـلـطـبـقــة ال ـس ـيــاس ـيــة أن
تـقـنــع «ال ـن ــاس الـتـعـبــانــة بــأنــه أفـضــل
املوجود».

حراك الجنوب يقاطع دياب :يعرف ماذا نريد
آمال خليل
ّ
لم يحل بتلة الخياط أمس أي ممثل عن
ســاحــات ال ـحــراك فــي النبطية وصــور
وكفررمان وصيدا .ناشطو االنتفاضة
الشعبية في الجنوب لم يشاركوا في
ال ـي ــوم امل ـف ـتــوح الـ ــذي خـ ّـص ـصــه أمــس
رئيس الحكومة املكلف حسان ديــاب
للقاء قادة الحراك وناشطيه .منهم من
ّ
تلقى الدعوة ورفضها ومنهم من رغب
باتصال.
في لقاء دياب ،لكنه لم يحظ
ّ
ق ـب ـيــل م ـن ـت ـصــف ل ـي ــل ال ـس ـب ــت ،ت ـلــقــى
ً
الطبيب جمال بدران اتصاال من دائرة

امل ــراس ــم ف ــي رئ ــاس ــة مـجـلــس ال ـ ــوزراء
تبلغه رغـبــة دي ــاب فــي لـقــائــه بصفته
ناشطًا في حــراك كفررمان .بالتزامن،
ّ
تـ ـل ــق ــى زمـ ـيـ ـل ــه ف ـ ــي عـ ـض ــوي ــة امل ـك ـتــب
السياسي للحزب الشيوعي اللبناني
والناشط فــي حــراك النبطية الطبيب
ً
ً
عـ ـ ـم ـ ــران فـ ــوعـ ــانـ ــي ات ـ ـ ـصـ ـ ــاال مـ ـم ــاث ــا
ول ـل ـغــايــة ذاتـ ـه ــا .اس ـت ـم ـهــل الــرف ـي ـقــان
مل ـش ــاورة شــركــائـهـمــا ف ــي الـســاحـتــن،
فكان قرار األكثرية الرفض .في حديث
إل ــى «األخ ـ ـبـ ــار» ق ــال ب ـ ــدران إن دع ــوة
ديــاب «نحترمها ،لكن يجب أن يكون
قد حفظ مطالب االنتفاضة عن غايب

وجودنا في
بعد أكثر من شهرين من
ّ
الشارع» .وفي التجمع الــذي نفذ عند
دوار كفررمان يوم أمــس ،تحت شعار
«وقـفــة إص ــرار» ،تضامنًا مــع الجيش
ال ـل ـب ـنــانــي وض ــد ال ـخ ـط ــاب ال ـطــائ ـفــي،
حـ ّـدد الناشطون موقفهم مــن حكومة
دياب« :نحن مستمرون في انتفاضتنا
ون ـج ــدد امل ـطــال ـبــة بـحـكــومــة انـتـقــالـيــة
مــن خــارج املنظومة السلطوية وذات
ص ــاحـ ـي ــات اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ب ــإلـ ـغ ــاء مــا
ي ـس ـمــى الـ ــورقـ ــة اإلص ــاحـ ـي ــة وإقـ ـ ــرار
قانون انتخابات نيابية على أساس
الـ ـنـ ـسـ ـبـ ـي ــة خ ـ ـ ـ ــارج الـ ـقـ ـي ــد ال ـط ــائ ـف ــي

واسترجاع املال واالمالك املنهوبة».
رفـ ــض دعـ ـ ــوة ديـ ـ ــاب كـ ــان أك ـث ــري ــا فــي
النبطية أيضًا .وفق إحدى الناشطات
فـ ــي ال ـ ـ ـحـ ـ ــراك ،سـ ـ ــام بـ ـ ــدر ال ـ ــدي ـ ــن ،إن
«أول سـبــب لــرفــض ال ــدع ــوة ه ــو أنـهــا
وصلت عبر مدير املــراســم في القصر
ال ـج ـم ـهــوري ل ـح ــود لـ ـح ــود» .املـشـكـلــة
ليست في شخص األخير بل في «عدم
استقاللية دي ــاب عــن أفــرقــاء السلطة.
وما رفضه الحراك للحوار مع رئيس
الـجـمـهــوريــة مـيـشــال ع ــون ،يـحــاولــون
تمريره عبر دياب» .أما السبب الثاني،
فكان «باختيار فوعاني وبــدران ذوي

الصفة الحزبية» .بدران لم ينف رفض
حراكي النبطية وكفررمان لتمثيلهما
عبر حزبيني ،لكنه أكد أن اختيارهما
لــم يـكــن عـبــر ق ـيــادة حــزبـهـمــا ،بــل عبر
أشخاص على معرفة مسبقة بهما.
صيدا كانت أكثر ّ
تشددًا برفض دعوة
دياب .وقع الخيار لتمثيل الحراك في
لقاءات دياب على الناشطني نادر العر
وأحمد شعيب .وفق مصادر مواكبة،
وصـ ــل االسـ ـم ــان ع ـب ــر أحـ ــد املــوظ ـفــن
ف ــي ال ـج ــام ـع ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ال ـصــديــق
ل ــدي ــاب وامل ـ ـشـ ــارك ف ــي حـ ـ ــراك ص ـي ــدا.
بـعــد اس ـت ـشــارة اع ـت ـصــام إي ـل ـيــا ،تـقــرر

عــدم تلبية الــدعــوة .فــي بـيــان لــه ،قال
شعيب إنه اعتذر ألنه «ال يرى جدوى
منه ملصلحة الحراك في ظل الظروف
املحيطة بالتكليف ،خاصة ان اللقاءات
الصغيرة الجانبية تــوحــي بأسلوب
ف ــرق ت ـس ــد» .أم ــا ب ـيــان حـ ــراك «صـيــدا
تنتفض» ،فجاء فيه أن «اللقاءات هي
حفلة العالقات العامة ولن نسهم في
تلميع صورة الرئيس املكلف ،والهدف
املباشر منها خرق صفوف الحراكات
ومحاولة تطويعها .ومن ينجر إليها
ال يمثل إال نفسه».
فـ ــي ص ـ ـ ــور ،ب ـ ــرز ت ـب ــاي ــن واض ـ ـ ــح بــن

ّ
ناشطي الـحــراك ،رغــم أنهم لم يتلقوا
ّ
أي دعوة .الفئة املحسوبة على الحزب
ال ـش ـي ــوع ــي رفـ ـض ــت لـ ـق ــاء دي ـ ـ ــاب .أم ــا
الناشطون املستقلون ،فأصدروا بيانًا
دعــوا فيه إلــى إعـطــاء الرئيس املكلف
ف ــرص ــة ل ـتــأل ـيــف ح ـكــومــة ت ـك ـنــوقــراط.
في حديث إلى «األخبار» قال الناشط
ح ــات ــم حـ ــاوي إن ـه ــم ج ــاه ــزون لـلـقــاء
ديــاب ولديهم ورقــة مطالب واضحة؛
«أص ـب ـح ـن ــا ك ـم ــن ي ـن ــزل إلـ ــى ال ـش ــارع
لـيــرفــض وي ـعــرقــل ول ـيــس لـنـسـهــم في
الوصول إلى حل! الناس تريد أن تأكل
وتشرب».

مقالة

زعران و«زعرات» الخندق الغميق
يضع مؤسس الشركة فشله على إعصار ضرب نيويورك،
جمال غصن
بينما يتقاذف أصحاب الصناديق االستثمارية الشريكة التهم
ّ
السيئ
األزعر في اللغة العربية هو
الخلق أو اإلنسان الذي واإلهانات .الخبرية مضحكة جدًا لوال ماليني الدوالرات من
ّ
ّ
أن
يصادف
نباته.
قل
الذي
فهو
قل خيرهّ .أما الحقل األزعر
الخسائر التي كبدتها للخزينة اللبنانية .هي صياغة حديثة
هذا التعريف ينطبق على حقل االقتصاد الرقمي في لبنان لتجارة جحا بالبيض ،إذ ظن أحدهم بأن بيع الكتب النادرة على
واملتاجرين فيه .القصة كما كل قصة رعب وترهيب في لبنان
اإلنترنت يستحق استثمارات بلغت  24مليون دوالر .لن ندخل
تبدأ بمشروع عقاري واملصارف.
في أوج األزمة السورية والنأي بالنفس اللبناني ،ارتأى البعض في مناقشة سوق الكتب النادرة وال في أسماء األشخاص الذين
في لبنان أن تلك هي الفرصة املثلى لالستثمار في اقتصاد استفادوا من القروض املضمونة وروابطهم بالسلطة وزعرانها،
ُ
املعرفة في لبنان من أجل تحريك تلك العجلة اللعينة (التي بدأ ألن ،في النهاية ،األفراد هنا هم أسفل الهرم في منظومة خلقت
ينتابني الشك أنها ليست ّ
مدورة) ،وترجمة العبقرية اللبنانية على أساس أنها لالستثمار في حقل اقتصاد املعرفة األزعر،
إلى مليارات من الدوالرات الوافدة إلى شركات نشأت هنا وغزت بينما كان القائمون عليها يعرفون جيدًا أنه سيفشل إال في
العالم بابتكاراتها الرقمية واإلبداع اللبناني املبرمج في جيناتنا .إشغال عقارات كانت ستبقى شاغرة لوال هذه البدعة .طبعًا
ّ
املعرفة ،وبطبيعة الحال اقتصادها ،كنز ال يفنى ،إال إذا وضع يده «مش غلط» استغالل الـ  400مليون دوالر املضمونة ليتسلى
ّ
بتفان.
عليه القطاع املصرفي اللبناني ،فحينها يفنى
البعض باختبار أفكار هستيرية ،عل إحداها «تنقش» وتجني
ٍ
ً
مشكلة هذا القطاع على املستوى العاملي هي أن نسبة فشل امللياراتّ .
غرد حساب الـ«بي دي دي» األسبوع الفائت قوال
الشركات الناشئة فيه عالية جدًا ،لكنه ال يزال يجذب الصناديق (باإلنكليزية طبعًا) للممثلة (اإلنكليزية طبعًا) جولي أندروز
االستثمارية التي توزع املخاطر على استثمارات عدة ،على أمل يقول «املثابرة هي أن تفشل  19مرة وتنجح في ّ
املرة العشرين».
ّ
أن تكون أحد املشاريع املستثمر فيها مجدية أوّ على شاكلة نسي مدير الصفحة أن يذكر أن من املفضل أن يكون فشلك
ّ ً
غوغل أو فيسبوك إن كانوا محظوظني .هنا نتحدث عن بلدان
مموال من مال الشعب.
ّ
توجد فيها بيئة حاضنة وداعمة ومحفزة ،وأهم شيء مجهزة في تقرير ّ
أعده البنك الدولي عام  2016عن النظام البيئي
بكل ما يحتاج إليه هذا
القطاع ،ورغم كل ذلك تبقى نسبة الفشل للشركات الناشئة في قطاع التكنولوجياّ ،
أقر رواد األعمال
عالية جدًا .لذلك ُيفهم ّ
بأموالهم
الرمي
من
املستثمرين
س
توج
الذين قابلهم ّ
ً
معدو التقرير بأن التعميم الرقم  331قد يكون
في قطاع كثير املخاطر أصال ،فما بالك في بلد مثل لبنان حيث
الخدمات والتجهيزات رديئة والدعم والحضانة غائبتان .لكن أفاد مؤسسات مالية أكثر من الشركات الناشئة ،إذ ساهم في
القطاع املصرفي هنا يحب لبنان كثيرًا ،ويكفي أن تشاهدوا االستثمار الزائد في شركات ناشئة ال تملك مكونات النجاح.
إعالنات البنوك خالل تغطية التلفزيونات الثورية لتعرفوا حجم كما أضاف أحدهم إنه لم يعد بإمكانك إيجاد موظفني في قطاع
هذا الحب .البنوك تريد االستثمار في شباب لبنان حتى خشمه التكنولوجيا إذ أصبحوا جميعهم رواد أعمال ممولني بفضل
وخلق فرص العمل لهم ،لكن املخاطر مرتفعة جدًا ،فما العمل؟
التعميم الرقم .331
الحل دائمًا عند مصرف لبنان وحكمة حاكمه .في سنة  ،2013في التقرير نفسه يوجد تحليل للتشبيك في هذه البيئة ويقارنه
أصدر مصرف لبنان التعميم الرقم  331وهو عبارة عن بضعة بمدن أخرى (القاهرة وميديني الكولومبية) ،إذ يعتبر التشبيك
سطور ممهورة بإمضاء الحاكم كانت كفيلة بإزالة كل مخاوف أحد أهم العوامل التي تساعد في مواجهة املخاطر الضخمة
املصارف حول مخاطر حقل ألغام االقتصاد الرقمي وتحويله في القطاع« .بي دي دي» ّ
تروج لفكرة أنها املكان األمثل لهذا
إلى مرج أخضر من الدوالر .في املبدأ،
التشبيك .في تحليل نتائج هذه
ينص التعميم الرقم  331على ضخ 400
ّ
الدراسة ،يظهر بوضوح تفوق ميديني
مليون دوالر معفاة من الفائدة لفترة 7
إسكوبار على قاهرة السيسي ،لكن
سنني تستعملها املصارف لشراء سندات
األكثر وضوحًا في الرسم البياني الذي
خزينة ّ
تدر عليها  7٪فائدة سنوية ،على
ّ
تركز الكاميرات على
يجسد وضع التشبيك (أو باألحرى
أن تستثمر قيمة مماثلة في الشركات
غيابه) في لبنان هو أن كل مكونات
الناشئة في اقتصاد املعرفة أو الشركات من يخرج من الخندق
هذه البيئة تدور في فلك بوطة التعميم
الداعمة لها .فوق كل ذلك ،يضمن مصرف
ال على ما يدخله
الرقم  331وأمواله .يحاجج التقرير أن
لبنان  75٪من املبلغ املستثمر في حال
ّ
إفالس الشركات التي سيفشل معظمها
تبني مصرف لبنان للمخاطر حصر
حتمًا وفق معطيات السوق .إذًا أخذ
االستثمار في القطاع باملستفيدين من
ّ
مصرف لبنان على عاتقه ،وهنا يجب
املنظومة ألنه ال يمكن آلخرين تحمل
ّ
الشعب
جيوب
إال
هو
أن نذكر بأن عاتق مصرف لبنان ما
مخاطر ال يواجهها منافسوهم .مشاكل أخرى برزت مع الوقت
ّ
ّ
اللبناني ،مسؤولية إزالة املخاطر شتى وتحمل خسارات هذه وهي غياب القدرات البشرية والتعليم الالزم ومسرعات األعمال
االستثمارات ّالعالية املخاطر ،وأصبح هاجس املصرف املستثمر وغيرها من املتطلبات إلنجاح هكذا قطاع وال توجد مساحة على
الوحيد هو أل تفلس الشركة الناشئة قبل السنة الرابعة من
ّ
للتعمق في املوضوع .لكن أين اإلعالم في تغطية
هذه الصفحة
إنشائها بعد أن يكون قد ضمن استرجاع استثماره بالكامل.
هكذا يدخل املصرف في استثمار ذي مخاطر عالية من دون هذه «الزعرنات»؟
أن يخاطر بأي من ماله ومن دون أن يخسر أي شيء (إال طبعًا تلفزيون لبنان يبث برنامجًا ترويجيًا أسبوعيًا بعنوان «Startup
إغراء قد يصدر في فترة  .»331مجلة إكزيكيوتيف هي أكثر من يواكب املبادرات الناشئة.
ً
فرصة االستثمار في منتج مالي أكثر
لكن بشكل عام ،تغيب أرقام األرباح والخسائر الناتجة من هذا
االستثمار عن قسم الهندسة في البنك املركزي).
ّ
توفر املال ،بانت البقعة الجغرافية املثلى الستضافة هذا التعميم .في زمن البث املباشر املفتوح من على جسر الرينغ ،لم
مع
ّ
املشروع وهي في منطقة الخندق الغميق التي أعيدت تسميتها يسأل أي من املراسلني كم كلفت جدارية خورخي رودريغيز
ً
بـ«بيروت الرقمية» أسوة بـ«بيروت الوهمية» التي تحدها من خيرادا التي تزين املبنى الفاصل بني الخندق الرقمي عن الخندق
ّ
الشمال ويمكن الولوج إليها إما من فوق أو من تحت جسر البشري ،علمًا بأن بعض أعمال هذا الفنان حول العالم كلفت
الرينغ .لكن االسم املنتشر لهذه املنطقة هو «بيروت ديجيتال مئات آالف الدوالرات .في مقابلة مع موقع «ومضة» ،يقول املدير
دستريكت» ،أو «بي دي دي» ،ألنه يبدو أن اقتصاد املعرفة ال العام لـ«بي دي دي» إن املستأجرين يحظون بأسعار خدمات
يعرف النطق إال باللغة اإلنكليزية .تغيب اللغة العربية عن موقع مدعومة من الدولة ،فهل تحصل شركة «أوبر» ذات الصيت
«بي دي دي» ومنصاتها االجتماعية ،بينما تضاهي نسبة العاطل عامليًا على دعم من الدولة اللبنانية رغم أنها تشكل
التغطية اإلعالمية ملشاريع التعميم الرقم  331باللغة اإلنكليزية
منافسة طاحنة للمبادرات الرقمية املحلية؟
نسبة فشل الشركات الناشئة في هذا القطاع.
تركز الكاميرات على من يخرج من الخندق ال على ما يدخله.
في هذا السياق نشرت مجلة إكزيكيوتيف اللبنانية العام
ً
مفصال عن أكبر عملية إفالس شهدتها منظومة كيف ستكون الصورة لو فتحت املحطات الهواء على مدى
املاضي تقريرًا
التعميم الرقم  331بقلم أولغا الهبر وتوماس شيلني ُينصح األسابيع لتسليط الضوء على أن مئات املاليني من املال العام
بقراءته وترجمته إلى العربية .يتفاجأ الكاتبان بأن أبطال هذه أنفقت لتمويل مشاريع خاصة فاشلة في الخندق الغميق ،وهي
العملية أجابوهما عن أسئلتهما (يذكرني ذلك بمقابلة أجرتها باملناسبة تتضمن مالعب رياضية وإنترنت سريعًا وخدمات
مجلة باليبوي الشهيرة مع وليد جنبالط في عام  1984حيث يحلم بها من يسكن خلف الجدارية.
يغدق جنبالط بإهانة مناصريه بما أنهم لن يقرأوا املقابلة) .على كل حال… يسقط يسقط حكم األزعر!
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لبنان

لبنان
قضية

قضية
مشروع «دمج دور المعلمين والمعلمات» أي دراسة علمية موضوعية تشرح جدوى
ليس في متناول لجنة المال والموازنة النيابية التي تدرس ّ
ُ
التجميع من جهة أو «االنفالش» من جهة ثانية .القرار الذي يعتقد أنه اتخذ على أساس سياسي «دس» في موازنة العام  ،2020بال أي خطة تربوية ووطنية،
وبمعزل عن الواقع الحالي لهذه المراكز وتوصيف الدور المطلوب منها

دور المعلمين إلى الدمج :وقف للهدر أم ضرب للتعليم الرسمي؟
فاتن الحاج
ُي ـ ـن ـ ـت ـ ـظـ ــر أن تـ ـحـ ـس ــم لـ ـجـ ـن ــة امل ـ ــال
واملـ ــوازنـ ــة ال ـن ـيــاب ـيــة ،غ ـ ـدًا ،الــوجـهــة
بـشــأن امل ــادة  26مــن مـشــروع قانون
املوازنة العامة للعام  ،2020املتعلقة
بتجميع دور املـعـلـمــن واملـعـلـمــات،
والتي تنص على أن «ينشأ في كل
محافظة دار معلمني مركزي واحد
فقط في مركز املحافظة وتدمج دور
املعلمني املنشأة باألقضية فــي دار
امل ـع ـل ـمــن ع ـلــى م ـس ـتــوى امل ـحــاف ـظــة،
اع ـت ـب ــارًا م ــن ال ـع ــام ال ــدراس ــي 2020
  .»2021ت ـطــرح امل ــادة خـفــض عــددمـ ــراكـ ــز دور امل ـع ـل ـم ــن مـ ــن  33فــي
امل ـحــاف ـظــات واألق ـض ـي ــة إل ــى  8دور
فقط في  8محافظات ،تحت عنوان
«ع ـص ــر اإلن ـ ـفـ ــاق» .وب ـح ـســب املــركــز
الـ ـت ــرب ــوي ،ف ـ ــإن ال ـ ـ ــدور امل ـس ـت ــأج ــرة
امل ـق ـت ــرح دم ـج ـهــا أو إل ـغ ــاؤه ــا هــي:
ص ــور ،ب ـشــري ،جــب جـنــن ،بعقلني،
ح ـل ـب ــا ،ال ـق ـب ـي ــات ،ك ــوسـ ـب ــا ،شـحـيــم
عانوت ،زغرتا والهرمل.
هذه املادة أثارت ،في األيام املاضية،
ن ـقــاشــا ت ــرب ــوي ــا وس ـيــاس ـيــا واس ـعــا
داخ ـ ـ ــل ل ـج ـن ــة املـ ـ ـ ــال ،وفـ ـ ــي ص ـف ــوف
الـتــربــويــن .وكــانــت مــوضــع تجاذب
ّ
بــن رأي ــن :األول رأى أن «انـفــاش»
دور املـعـلـمــن بــالـشـكــل الـحــالــي هو
بمثابة «مزراب هدر» ،ال سيما بعد
اقتصار مهمتها على التدريب فقط
من دون اإلعداد ،واستقطاب أساتذة
ومـ ــوظ ـ ـفـ ــن ال حـ ــاجـ ــة ل ـخ ــدم ــات ـه ــم
فيها .فيما يــدافــع اآلخــر عــن وجــود
دور املعلمني فــي األقـضـيــة انطالقًا
م ــن أن ـه ــا ح ــاج ــة أس ــاس ـي ــة ل ـتــدريــب
املـعـلـمــن فــي امل ـنــاطــق ،عـلــى خلفية
أن هـ ــؤالء ي ـت ـكـ ّـبــدون ع ـن ــاء اج ـت ـيــاز
مسافات طويلة لاللتحاق بالدورات
ال ـ ـتـ ــي ي ـن ـظ ـم ـه ــا امل ـ ــرك ـ ــز الـ ـت ــرب ــوي
للبحوث واإلنماء ،في اطار مشروع
الـ ـت ــدري ــب امل ـس ـت ـم ــر ،ونـ ـظـ ـرًا لـلـبـعــد
الجغرافي ،وكلفة النقل واالنتقال.
املـ ــركـ ــز الـ ـت ــرب ــوي ك ـ ــان فـ ــي طـلـيـعــة
املعترضني على الدمج «العشوائي
ال ـ ــذي ي ـض ــرب ال ـت ـع ـل ـيــم ال ــرس ـم ــي»،
داعـ ـي ــا إلـ ــى «إلـ ـغ ــاء املـ ـ ــادة  26الـتــي
تحصر عمل دور املعلمني واملعلمات

بــال ـت ـع ـل ـيــم االسـ ــاسـ ــي ،ب ــاع ـت ـب ــار أن
املــركــز يـعـنــى ،وف ــق قــانــون إنـشــائــه،
بتدريب العاملني في جميع مراحل
التعليم وحقوله ،باستثناء التعليم
الجامعي (مــديــرون ،نـظــار ،منسقو
م ــواد ،مـعـلـمــون ،مــدربــون مــرشــدون
واداريون وغيرهم)».
وب ـح ـس ــب مـ ـص ــادر ف ــي ل ـج ـنــة امل ــال
وامل ـ ــوازن ـ ــة ،وض ـع ــت رئ ـي ـســة املــركــز
ن ــدى عــويـجــان فــي مـتـنــاول أعـضــاء
لـجـنــة املـ ــال مـعـطـيــات ت ـعــزز مــوقــف
االعتراض ،ومنها أساسًا أن صدور
امل ـنــاهــج ال ـجــديــدة س ـيـ ّـرتــب تــدريــب
ج ـم ـي ــع أفـ ـ ـ ــراد ال ـه ـي ـئ ــة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة
واإلداري ـ ـ ـ ــة ف ــي ال ـق ـطــاعــن الــرس ـمــي
والـ ـ ـخ ـ ــاص ،وأن الـ ـ ـ ــدور فـ ــي م ــراك ــز
امل ـح ــاف ـظ ــات ل ــن ت ـك ــون قـ ـ ــادرة عـلــى
اسـ ـتـ ـيـ ـع ــاب األع ـ ـ ـ ـ ــداد الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة مــن
املتدربني.
ّ
وف ـي ـم ــا ك ـش ـفــت امل ـ ـصـ ــادر أن ـ ــه لـيــس
بـ ــن أيـ ـ ــدي ل ـج ـن ــة املـ ـ ــال أي دراس ـ ــة
علمية تشرح األسـبــاب املوضوعية
للمحافظة على مراكز الدور الحالية
ّ
أو دم ـج ـهــا ،ف ــإن واض ـع ــي املـ ــادة لم
يـقـفــوا عـلــى رأي املــركــز الـتــربــوي أو
ح ـتــى ال ـت ـف ـت ـيـ ّـش ال ـت ــرب ــوي ف ــي هــذا
ّ
الخصوص .وملحت املصادر إلى أن
ن ـقــاش امل ـلــف فــي الـلـجـنــة أخ ــذ بـعـدًا
سـيــاسـيــا مــع تــأيـيــد تـيــار املستقبل
لـتـجـمـيــع دور املـعـلـمــن وم ـعــارضــة
ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر ل ـهــذا ال ـطــرح.
كذلك استغربت كيف ُيرفض تفريع
كلية التربية التي تقتصر اآلن على
الفرعني األول والـثــانــي فــي بيروت،
فـيـمــا ي ـجــري الـتـمـســك بـتـفــريــع دور
املـعـلـمــن فــي األق ـض ـيــة .اذ يـمـكــن أن
يضم القضاء الواحد مركزين لدور
املعلمني ،فيما يلحق بها املعلمون
ع ـل ــى أس ـ ـ ــاس ال ـت ـن ـف ـي ــع ال ـس ـي ــاس ــي
بصورة أساسية .وشرحت املصادر
أن الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدر ال ـ ـ ـحـ ـ ــاصـ ـ ــل لـ ـ ـي ـ ــس ف ــي
اإليـجــارات فحسب ،إنما في الطاقم
التعليمي امللحق بــالــدور وال ــذي ال
عـمــل ل ــه ،وال ــذي قــد يـصــل ع ــدده في
بعض الدور إلى  10معلمني.
وكـ ــانـ ــت ع ــويـ ـج ــان ب ـ ـ ـ ـ ّـررت ضـ ـ ــرورة
امل ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ــى دور امل ـع ـل ـم ــن فــي
ّ
األقضية بالقول إن هناك « 13دارًا من

لم يقف واضعو
المادة على رأي
المركز التربوي
والتفتيش
التربوي (مروان
طحطح)

ال عمل فعليًا للمعلمين
والموظفين الملحقين
بدور المعلمين
أصل  33مستأجرة والباقي إما ملك
ّ
أو ضمن مدرسة رسمية ،وأن قيمة
بدل اإليجار للدور الفرعية (املقترح
اقفالها) ال تتجاوز  313مليون ليرة
لبنانية سنويًا».

إزاء ه ــذا ال ـج ــدل ،مــا هــي مهمة دور
املعلمني أساسًا وماذا تفعل حاليًا؟
أن ـش ـئ ــت دور امل ـع ـل ـم ــن وامل ـع ـل ـم ــات
عـ ــام  ،1953وك ــان ــت ت ـت ـبــع مصلحة
إعـ ــداد املـعـلـمــن ف ــي وزارة الـتــربـيــة،
حـتــى تــاريــخ إن ـشــاء املــركــز الـتــربــوي
لـلـبـحــوث واإلنـ ـم ــاء ف ــي ال ـع ــام 1972
ً
(مؤسسة عامة) ،الذي صار مسؤوال
عــن إع ــداد املعلمني ملــرحـلــة التعليم
األساسي (بحسب التسمية املحددة
في هيكلية التعليم الجديدة).

ووفـ ـ ـ ــق مـ ـ ـص ـ ــادر ت ــرب ــوي ــة م ـط ـل ـعــة،
من خمس
توسع عــدد دور املعلمني ُ
في املحافظات إلى  33دارًا ،خصصت
ست منها لتطبيق مشروع التدريب
امل ـس ـت ـم ــر ال ـ ـ ــذي ب ـ ــدأ ال ـع ـم ــل بـ ــه فــي
شباط 2005؛ ما جعل الدور األخرى
من دون أية مهام أساسية ،ال سيما
بعد صدور القانون  ،2001/344الذي
ّ
حظ َر في مادته  5دخول سلك التعليم
إال لحملة اإلج ــازات ومــا فــوق؛ وهو
م ــا فـ ّـســر ب ــأن مـهـمــة إعـ ــداد املعلمني

أصبحت على عاتق كلية التربية في
ً
الجامعة اللبنانية حصرًا ،فضال عن
الهدر الحاصل في النطاقني البشري
واملــالــي ج ــراء تــوقــف هــذه ال ــدور عن
االض ـطــاع بمهامها األســاسـيــة في
إعـ ـ ــداد امل ـع ـل ـمــن وتــأه ـي ـل ـهــم (م ـئــات
امل ــوظ ـف ــن ومـ ـئ ــات م ــاي ــن ال ـل ـي ــرات
بدالت إيجار).
ّ
املـ ـ ـص ـ ــادر ل ـف ـت ــت إلـ ـ ــى أن ال ـف ـل ـس ـفــة
املفترضة لعمل الــدور هي تحويلها
إل ــى «م ــراك ــز مـ ــوارد» ت ـ ّ
ـزود املعلمني

بـ ــاملـ ــوارد ال ــورقـ ـي ــة وال ــرق ـم ـي ــة ،مـثــل
الكتب املرجعية واألق ــراص املدمجة
والـ ـ ـب ـ ــوسـ ـ ـت ـ ــرات ال ـ ـخـ ــاصـ ــة بـ ــاملـ ــواد
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة وال ــامـ ـنـ ـهـ ـجـ ـي ــة ع ـلــى
ً
الـ ـس ــواء ،ف ـضــا ع ــن تـنـظـيــم ل ـقــاءات
تربوية لالستجابة لحاجات تربوية
في منطقة بذاتها ،ووجــودهــا ،بهذا
املعنى ،ضروري في كل األقضية .أما
مــا حـصــل عمليًا فـهــو سـحــب مهمة
اإلعـ ــداد مــن الـ ــدور وإق ـف ــال املكتبات
«ح ـيــث يـعـلــو ال ـغ ـبــار ال ـك ـت ــب» ،وفــق
تعبير املصادر ،وعدم تفاعل إدارات
الدور مع املحيط املحلي االجتماعي
ّ
واالقتصادي إال في ما ندر.
وفيما نفت املـصــادر أن تكون هناك
خ ـط ــة وط ـن ـي ــة أو دراسـ ـ ـ ــة ح ــاج ــات
ل ـ ـ ـ ــدور املـ ـعـ ـلـ ـم ــن ،أظ ـ ـه ـ ــرت دراس ـ ـ ــة
للمفتشية العامة التربوية أجريت
في العام الــدراســي  ،2014 - 2013أن
مهمة الــدور اقتصرت على التدريب
وتـ ــوزيـ ــع ب ـع ــض الـ ـنـ ـش ــرات واألدلـ ـ ــة
ال ـتــربــويــة عـلــى امل ـ ــدارس ال ـتــي تفيد
ب ـح ــاج ـت ـه ــا الـ ـ ــى هـ ـ ــذه املـ ـسـ ـتـ ـن ــدات،
ّ
وبالتالي فإن استمرار دور املعلمني
بــواق ـع ـهــا ال ـح ــال ــي ي ـش ـكــل ه ـ ــدرًا في
املـ ـ ـ ــوارد ال ـب ـش ــري ــة واملـ ــاديـ ــة (بـ ــدالت
االيـجــار لألبنية املستأجرة لصالح
دور املعلمني إضافة الى التجهيزات
والــوســائــل الـتــربــويــة فــي ال ــدور غير
العاملة في نطاق التدريب املستمر،
أو ال ـت ــي أوكـ ـل ــت إل ـي ـهــا هـ ــذه املـهـمــة
بصورة جزئية مرتبطة بموضوعات
محددة وآلجال معينة).
ي ــوم ـه ــا ،س ـج ـلــت امل ـف ـت ـش ـيــة ال ـعــامــة
وج ـ ـ ــود  66أس ـ ـتـ ــاذ ت ـع ـل ـي ــم ث ــان ــوي
(فـ ـ ـئ ـ ــة ث ـ ــالـ ـ ـث ـ ــة) 64 ،م ـ ـ ـ ّ
ـدرس ـ ـ ــا (فـ ـئ ــة
راب ـع ــة) ،إضــافــة ال ــى  26إداري ـ ــا و31
مستخدمًا (حـجــاب ،خــدم وحــراس)،
وهـ ـ ــؤالء ي ـت ـقــاضــون روات ـب ـه ــم وهــم
يقومون بالنزر اليسير من األعمال،
ّ
خـ ـص ــوص ــا أن ت ـ ــدري ـ ــب امل ـع ـل ـم ــن،
ض ـمــن مـ ـش ــروع ال ـت ــدري ــب املـسـتـمــر،
هــو عـلــى عــاتــق أســاتــذة متعاقدين.
وأوصت بالحاق املزيد من ّ
املدرسني
واألس ــات ــذة ب ــدور املعلمني ،وتــوزيــع
الفائض عــن حاجتها على املــدارس
والـثــانــويــات املـحـتــاجــة إل ــى خــدمــات
هؤالء واختصاصاتهم.

تقرير

ّ
المحامون يتفقدون السجناء المنسيين
خطة طوارئ لتقديم معونة قضائية
زار نقيب المحامين ونحو
 726محاميًا  20سجنًا
موزعة في المناطق،
في جولة هي األولى من
نوعها تهدف الى تقديم
المعونة لقضائية لمئات
السجناء المنسيين من
اللبنانيين واألجانب
رضوان مرتضى
لم تكن جولة عادية .مئات املحامني
اس ـت ـم ـع ــوا ،وج ـه ــا ل ــوج ــه ،ل ـش ـكــاوى
آالف املــوقــوفــن املنتشرين فــي نحو
 24س ـج ـنــا ع ـلــى امـ ـت ــداد ل ـب ـن ــان ،من

ب ـي ـن ـه ــا سـ ـج ــن ذوي ال ـخ ـصــوص ـيــة
األمنية حيث ينزل عشرات السجناء
ممن ذاع صيتهم فــي عالم اإلره ــاب.
غـ ـي ــر أن دخـ ـ ـ ــول الـ ـسـ ـج ــون لـ ــم يـكــن
ك ــال ـخ ــروج م ـن ـهــا .ك ـث ـي ــرون خــرجــوا
مصدومني من هول ما رأوا .بعضهم
ت ـح ــدث إلـ ــى «األخـ ـ ـب ـ ــار» ع ــن «ب ــؤس
ل ــم ن ـ َـر مـثـلــه مـطـلـقــا» ،وع ــن «مـعــانــاة
كـ ـن ــا ن ـس ـم ــع ع ـن ـه ــا م ـ ــن وكـ ــائ ـ ـنـ ــا».
دخــل املـحــامــون الــزنــازيــن وافـتــرشــوا
األرض مع السجناء لساعات طويلة.
«ك ــان ه ــؤالء ي ـن ـظــرون الـيـنــا وكــأنـنــا
ك ــائـ ـن ــات فـ ـض ــائـ ـي ــة» ،ب ـح ـس ــب أح ــد
ّ
امل ـح ــام ــن .بـعـضـهــم تـمــلـكــه ال ــذه ــول
ملطالب أصـحــاب «األسـمــاء الكبيرة»
امل ــوج ـ ّـودي ــن خ ـلــف ال ـق ـض ـبــان .الــوفــد
امل ـصــغــر الـ ــذي ال ـت ـقــى أح ـمــد األس ـيــر
استمع الى مطالب من نوع السماح
لــه بــرؤيــة أف ــراد عائلته وحـفـيــده من
دون عـ ــازل لـيـتـمـكــن م ــن احـتـضــانــه،

وشـ ـك ــا م ــن س ـ ــوء م ـعــام ـلــة يـتـعــرض
لـهــا ال ـ ـ ـ ّ
ـزوار ،وم ــن غ ــاء األس ـع ــار في
دك ـ ــان ـ ــة الـ ـسـ ـج ــن ،وط ـ ــال ـ ــب ب ـط ــاول ــة
«ب ـي ـن ــغ بـ ــونـ ــغ» ،ف ــي ح ـض ــور املـتـهــم
بأنه أمير «داعش» في الشمال أحمد
سليم مـيـقــاتــي واب ـنــه عـمــر ميقاتي،
امل ـت ـهــم ب ــذب ــح أح ــد ال ـع ـس ـكــريــن .أمــا

أحمد األسير طلب رؤية عائلته من
دون عازل ...وطاولة «بينغ بونغ»
ناقل االنتحاريني عمر األطــرش فقد
مــازح الوفد الــذي ضـ ّـم النقيب ملحم
خـلــف بطلب بـقــاء أحــد املـحــامــن في
ضيافتهم لليلة واحدة.
ُاإلع ـ ــداد ل ـلــزيــارة ب ـ ّـدأ قـبــل أسـبــوعــن.
شـكـلــت خلية مـصــغــرة قــوامـهــا نقيب

امل ـح ــام ــن وأعـ ـض ــاء م ـج ـلــس الـنـقــابــة
وم ـ ـحـ ــامـ ــون انـ ـكـ ـب ــوا حـ ـت ــى س ــاع ــات
متأخرة مــن ليل أول أمــس ،فــي «بيت
امل ـح ــام ــي» ،ع ـلــى إج ـ ــراء م ـســح شــامــل
لـلـسـجــون وإعـ ــداد لــوائــح باملساجني
ب ـه ــدف إجـ ـ ــراء دراسـ ـ ــة مـفـصـلــة حــول
واقع السجناء القانوني ،فيما فتحت
املديرية العامة لقوى األمن الداخلي،
استثنائيًا ،األقــام العدلية للسجون
لتأمني جميع املعلومات التي يمكن أن
يحتاج إليها املحامون عن أي سجني.
صــاحــب الـفـكــرة نـقـيــب امل ـحــامــن ،أمــا
داف ـ ــع م ـب ــادرت ــه ف ـك ــان ال ــواق ــع املـ ــزري
للسجون لناحية االكـتـظــاظ وتأخير
املحاكمات واألحكام وعجز املوقوفني
عــن دف ــع نـفـقــات املـحــاكـمــات وغـيــرهــا.
أم ـ ــا الـ ـه ــدف الـ ـ ــذي حـ ـ ــدده امل ـح ــام ــون
ألنفسهم فكان:
 - ١تحديد السجناء الذين ال محامني
لديهم.

ّ
تمديد مفعول براءات الذمة بال مرسوم

مراعاة أصحاب العمل
على حساب «الضمان»؟
تتجه إدارة الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي إلى
تمديد مفعول براءات
الذمة التي تمنحها ألصحاب
العمل وإعفائهم من رسوم
التأخير الواجبة عليهم،
بسبب األوضاع االقتصادية.
وبمعزل عن «منطقية»
هذا اإلجراء الذي ُيلبي ّمطالب
أصحاب العمل في ظل ٌ
الظروف الراهنة ،ثمة تساؤل
ّ
جدي حول اآللية القانونية
ّ
ّ
وتخوف
المتبعة للتمديد،
من استغالل الظروف
االستثنائية لتكريس آلية غير
قانونية تستسهل اتخاذ
قرار مهم يرتبط بحرمان
الصندوق من السيولة
هديل فرفور
ي ـج ـت ـم ــع مـ ـجـ ـل ــس إدارة الـ ـصـ ـن ــدوق
الــوطـنــي للضمان االجـتـمــاعــي ،الـيــوم،
فـ ــي ج ـل ـس ــة اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ل ـل ـب ـحــث فــي
الـ ـكـ ـت ــاب الـ ـ ـصـ ـ ــادر ع ـ ــن األمـ ـ ـ ــن الـ ـع ــام
مل ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـق ــاض ــي م ـح ـمــود
مـكـيــة ،ويـتـضـمــن مــواف ـقــة استثنائية
مـ ــن رئـ ـيـ ـس ــي الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة وم ـج ـلــس
الوزراء على تمديد مفعول براءة الذمة
ألصحاب العمل التي ينتهي مفعولها
بني  2019/9/30و.2020/2/28
وك ــان وزي ــر الـعـمــل كميل بــو سليمان
أرسل الكتاب إلى رئيس مجلس إدارة
الصندوق طوبيا زخيا في  20الجاري،
طالبًا تطبيق قرار التمديد فورًا.
ّ
ومعلوم أن قانون الضمان االجتماعي
يفرض على كــل صاحب عمل طبيعي
أو معنوي ،الحصول على ب ــراءة ذمة
ُ
ت ـث ـبــت ت ـس ــدي ــده االشـ ـت ــراك ــات وســائــر
ّ
املـسـتـحـقــات املــال ـيــة املـتـعــلـقــة بتنفيذ

ُ
ال ـقــانــون ،عـلــى أن تـسـتـخــدم كمستند
يتيح لصاحب العمل القيام بعمليات
االستيراد والتصدير وغيرها.
ّ
وب ـم ــا أن ط ـلــب تـنـفـيــذ ق ـ ــرار الـتـمــديــد
يــأتــي خــافــا لــأصــول القانونية التي
ّ
تـ ـح ــت ــم ص ـ ـ ــدور مـ ــرسـ ــوم مـ ــن مـجـلــس
الـ ـ ـ ــوزراء ،ت ـث ــار تـ ـس ــاؤالت حـ ــول سبب
الـطـلــب م ــن إدارة ال ـص ـنــدوق الــوطـنــي
تمديد مفعول بــراءات الذمة ً
بناء على
كـتــاب ص ــادر عــن األم ــن الـعــام ملجلس
ـت ت ـصــدر فـيــه عـشــرات
ال ـ ــوزراء فــي وق ـ ٍ
ّ
الجوالة (الصيغة التي تعتمد
املراسيم
فــي حالة تصريف الحكومة لألعمال،
وه ـ ّـي ع ـبــارة عــن مــراس ـيــم استثنائية
م ــوق ـع ــة م ــن ق ـبــل رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة
ُورئيس الحكومة ووزير املال والوزير
املختص).
ّ
ّ
م ـ ـصـ ــادر ُم ــط ـل ـع ــة رأت أن االل ـت ـف ــاف
حـ ــول اآللـ ـي ــة ال ـقــانــون ـيــة التـ ـخ ــاذ ق ــرار
ً
ّ
كـهــذا ُيـشــكــل خ ـطــورة «لـجـهــة إمكانية
تـكــريـســه ك ـعــرف يـقـضــي بـمـنــح األم ــن
العام ملجلس الوزراء والوزير املختص،
مـ ـنـ ـف ــردًا ،ص ــاح ـي ـ ًـات ت ـم ــدي ــد مـفـعــول
براءات الذمة خدمة ألصحاب العمل».
ّ
الـ ـج ــدي ــر ذك ـ ـ ــره أن إدارة ال ـص ـن ــدوق
الــوطـنــي سبق أن اتـخــذت ق ــرارًا بشأن
ّ
وأعدت بالتعاون
تمديد مهل البراءات،
م ـ ــع وزيـ ـ ـ ــر الـ ـعـ ـم ــل مـ ـ ـش ـ ــروع م ــرس ــوم
ل ـلـ ُـم ـضـ ّـي ف ــي ال ـطــري ـقــة ال ـقــانــون ـيــة ،إال
أن املـ ـش ــروع «لـ ــم ي ـس ـلــك» وفـ ــق اآلل ـيــة
ال ـق ــان ــون ـي ــة ،وتـ ــم اس ـت ـب ــدال ــه بـصـيـغــة
ك ـت ــاب األم ـ ــن الـ ـع ــام مل ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء.
وهــذا ،بحسب املصادر نفسها ،يجعل

تمديد مفعول
براءات الذمة وإعفاء
أصحاب العمل من
دفع غرامات التأخير
من شأنهما حرمان
الصندوق من السيولة

كتاب مكية جاب بعد لقاء ُعقد بين وزير العمل والشماس وشقير وأفيوني (أرشيف)

(هيثم الموسوي)

7

 - ٢تحديد من قضى عقوبته وال يزال
في السجن.
 - ٣تـحــديــد مــن ال ق ــدرة لــه عـلــى دفــع
كفالة إلخالء سبيله.
 - ٤إع ــداد تـقــريــر عــن حــالــة السجناء
والسجون.
اسـتـمــرت ال ــزي ــارات نـحــو  ٧ســاعــات،
ت ـح ــدث ب ـعــدهــا نـقـيــب امل ـح ــام ــن من
أمـ ــام الـسـجــن امل ــرك ــزي مـشـيـدًا ب ــدور
الـقــوى األمنية رغــم «أن الــوضــع غير
مـ ـقـ ـب ــول» ،إذ إن «بـ ـع ــض ال ـس ـج ـنــاء
ل ــم تـتــم مـتــابـعـتـهــم م ــن قـبــل الـقـضــاء
مـنــذ أكـثــر مــن س ـنــة» .وأك ــد أن نقابة
امل ـحــامــن سـتـضــع نـفـسـهــا بـتـصــرف
رئـ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء األع ـ ـلـ ــى
ّ
لـلـتـعــاون ،الف ـتــا إل ــى أن «ف ــي رومـيــة
قاعة محاكمات بمعايير دولـيــة ،ما
يسمح لنا بتسريع املـحــاكـمــات ،ألن
املحاكمة والـعــدالــة حــق أســاســي من
حقوق اإلنسان» .وعن مبنى أصحاب

الخصوصية األمنية ووضع األسير،
أك ــد خـلــف أن «اسـتـقـبــالـنــا ك ــان أكثر
من جيد ،ونحن لم نأت لتبرئة أحد،
نحن فقط هنا لتأمني حقوق الدفاع
لألشخاص الذين يطالبون باحترام
هذه الحقوق وتأمينها ،وقد التقيت
الـشـيــخ األس ـي ــر وتـحــدثـنــا م ـعــا ،ولــم
يظهر عليه أي عــارض صحي ،وهو
بـصـحــة ج ـيــدة ،ومـهـمـتــي ال ـيــوم هي
ل ـل ـتــأك ـيــد أن ل ـك ــل إنـ ـس ــان ال ـح ــق فــي
الدفاع عنه».
وعلمت «األخ ـبــار» أن خطة الـطــوارئ
التي وضعها املحامون تركز على بدء
تأمني املعونة القضائية ملن ليس لديه
مـحــام مــن الـسـجـنــاء ،ودف ــع الـغــرامــات
ّ
الرمزية ّ
محكوميته،
عمن أنهى فترة
وأخ ــذ وك ــاالت مــن السجناء األجــانــب
الــذيــن ال تـتــابـعـهــم س ـف ــارات بــادهــم،
كما أن هـنــاك سجناء ال يـســأل عنهم
ذووهم.

املخاوف املطروحة مشروعة.
وك ـ ـ ـ ـ ــان رئ ـ ـي ـ ــس مـ ـصـ ـلـ ـح ــة الـ ـقـ ـض ــاي ــا
فـ ـ ــي ال ـ ـض ـ ـمـ ــان ص ـ ـ ـ ــادق عـ ـلـ ــويـ ــة غـ ـ ـ ّـرد
ع ـل ــى «ت ــويـ ـت ــر» م ـن ـت ـق ـدًا ت ـم ــدي ــد امل ـهــل
ع ـبــر «امل ــراسـ ـل ــة» ،واصـ ـف ــا م ــا يحصل
بــ«ال ـخ ـط ـيــر» .وق ــد حــاولــت «األخ ـب ــار»
الـ ـت ــواص ــل م ــع ع ـل ــوي ــة ل ـل ــوق ــوف عـلــى
التفاصيل ،لكنه رفض التعليق.
وتعليقًا على تغريدة علوية« ،اعترف»
بو سليمان ،في تغريدة له أيضًا ،بأن
«م ــن األص ـ ـ ّـح إص ـ ــدار م ــرس ــوم ،لكنني
اعتبرت أن املصلحة العليا للناس في
هذه الظروف األليمة وتسهيل الحركة
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة وال ـت ـص ــدي ــر يـقـتـضـيــان
السير بالكتاب الصادر عن ّ
مكية (،»)...
الفـتــا إل ــى أن املــوافـقــة أت ــت استثنائية
إلـ ـ ــى حـ ــن ُص ـ ـ ــدور م ـ ـشـ ــروع امل ــرس ــوم
«األسبوع املقبل».
ً
ك ــام بــو سـلـيـمــان ه ــذا ي ـطــرح ت ـســاؤال
ع ــن س ـبــب «االس ـت ـع ـج ــال» ف ــي تـمــديــد
املـ ـه ــل ع ـب ــر كـ ـت ــاب م ـك ـ ّـي ــة ولـ ـي ــس عـبــر
ّ
ّ
م ـ ـشـ ــروع م ـ ــرس ـ ــوم؟ ول ـ ـعـ ــل مـ ــا ُي ـ ـعـ ــزز
ّ
مخاوف «املرتابني» من كتاب مكية أنه
جــاء بعد لـقــاء ُعـقــد فــي غــرفــة التجارة
والـصـنــاعــة ض ـ ّـم وزي ــر الـعـمــل ورئـيــس
جمعية تـجــار بـيــروت نـقــوال الشماس
ورئيس غرفة التجارة والصناعة وزير
االتصاالت محمد شقير ووزير الدولة
ل ـشــؤون التكنولوجيا ع ــادل أفـيــونــي،
,كــان يهدف إلــى املطالبة بتمديد مهل
ب ــراءات الــذمــة وإع ـفــاء أصـحــاب العمل
مــن دف ــع ال ـغــرامــات الــواج ـبــة مــن ج ـ ّـراء
التأخير في تسديد الــرســوم ،إذ يربط
هـ ـ ـ ــؤالء ب ـ ــن مـ ـس ــاع ــي ه ـ ـ ــذه ال ـج ـه ــات
إل ـ ــى اس ـت ـع ـج ــال ت ـم ــدي ــد املـ ـه ــل وعـ ــدم
اللجوء الى اآللية القانونية املطلوبة،
متخوفني من تكريسها كقاعدة.
الـجــديــر ذك ــره أن ق ــرار تـمــديــد مفعول
ب ــراءات الــذمــة وإع ـفــاء أصـحــاب العمل
مـ ــن ت ـس ــدي ــد ال ـ ــرس ـ ــوم ال ــواجـ ـب ــة عـلــى
التأخير ،من شأنه أن يحرم الصندوق
ال ــذي تــديــن لــه ال ــدول ــة بـنـحــو مـلـيــاري
دوالر مــن الـسـيــولــة .وفيما يـبــدو قــرار
ت ـمــديــد م ـف ـعــول ال ـ ـبـ ــراءات «مـنـطـقـيــا»
ّ
فــي ظــل األزم ــة الــراهـنــة ،ثمة تساؤالت
ُ
ت ـطــرح ،بمعزل عــن ق ــرار مجلس إدارة
الصندوق اليوم ،حول قدرة الصندوق
عـ ـل ــى تـ ـح ـ ّـم ــل تـ ـبـ ـع ــات هـ ـ ــذا ال ـت ـم ــدي ــد
والتأجيل.
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رياضة

رياضة

كأس
العالم

ليغ1

عام األلقاب في ليفربول

طـ ــوى ل ـي ـفــربــول اإلن ـك ـل ـي ــزي صفحة
وبـقـيــت أم ــام ــه أخـ ــرى :أح ــرز السبت
للمرة األول ــى فــي تاريخه لقب كأس
ّ
العالم لألندية في كرة القدم بتغلبه
بـهــدف الـبــرازيـلــي روبــرتــو فيرمينو
ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت اإلضـ ـ ــافـ ـ ــي عـ ـل ــى ن ـ ــادي
فالمنغو ،قبل أشهر مــن لقب يريده
أكثر من ّ
أي أمر آخر ،أال وهو الدوري
اإلنكليزي املمتاز.
دخل حامل لقب دوري أبطال أوروبا
مــونــديــال األن ــدي ــة الـ ــذي اسـتـضــافــت
ال ــدوح ــة نـسـخـتــه ال ـس ــادس ــة ع ـشــرة،
كالفريق «األفضل» في العالم ،وذلك
بحسب مــا ج ــاء عـلــى لـســان مـ َ
ـدربــن
واجـ ـ ـه ـ ــاه :أن ـط ــون ـي ــو م ـح ـم ــد مـ ــدرب
م ــونـ ـتـ ـي ــري امل ـك ـس ـي ـك ــي ف ـ ــي ن ـصــف
النهائي ،والبرتغالي جورج جيزوس
في النهائي.
فــي امل ــرت ــن ،ك ــان فيرمينو الـحــاســم:
هدف الفوز ( )1-2في املباراة األولى
ف ــي الــدق ـي ـقــة ( )1+90ب ـع ـيــد دخــولــه
ً
بديال ،والدقيقة  99في النهائي على
س ـت ــاد خـلـيـفــة الـ ــدولـ ــي ،ب ـعــد نـهــايــة
ال ــوق ــت األص ـل ــي بــال ـت ـعــادل الـسـلـبــي
أمام  45416متفرجًا.
لـ ـك ــن األهـ ـ ـ ـ ـ ّـم ه ـ ــو أن فـ ــريـ ــق امل ـ ـ ــدرب
األملــانــي يــورغــن كـلــوب ثـبــت زعامته
على الـكــرة العاملية ،فــي موسم يريد
خالله العودة إلى معانقة لقب بطولة

فاز ليفربول
بهدف دون
رد على
فالمينغو في
نهائي كأس
العالم (أ ف ب)

إن ـك ـل ـتــرا ب ـعــد ان ـت ـظ ــار ث ــاث ــة ع ـقــود،
وب ـعــدمــا اكـتـفــى فــي املــوســم املــاضــي
بمركز الوصافة بفارق نقطة وحيدة
عن مانشستر سيتي.
هذا املوسم ،يبدو ليفربول أقرب من
ّ
أي وق ــت م ـض ــى ،إذ ي ـت ـصــدر ب ـفــارق
 10نقاط (وم ـبــاراة أقــل) عــن مطارده
ليستر سيتي الــذي تلقى للمفارقة،

خسارة في اليوم ذاته (السبت) أمام
مانشستر سيتي (.)3-1
وقــال جـيــزوس عــن ليفربول« :لعبنا
ض ـ ّـد خـضــم يملك إمـكــانـيــات كبيرة،
وي ـ ـ ـمـ ـ ـ ّـر فـ ـ ــي أفـ ـ ـض ـ ــل ال ـ ـل ـ ـح ـ ـظـ ــات فــي
تاريخه».
وتـ ـف ـ ّـوق ل ـي ـفــربــول ب ـه ــدف فـيــرمـيـنــو
ً
( ،)99ل ـي ـت ـ ّـوج بـ ـط ــا ف ــي م ـشــارك ـتــه

كلوب صانع الفرح

الـثــانـيــة ف ــي مــونــديــال األن ــدي ــة ،بعد
خسارته أمــام ســاو باولو البرازيلي
ف ــي نـهــائــي  .2005واخ ـت ـيــر املـهــاجــم
البرازيلي أفضل العــب في النهائي،
ب ـي ـن ـمــا نـ ــال زم ـي ـل ــه املـ ـص ــري مـحـمــد
صـ ـ ـ ــاح جـ ـ ــائـ ـ ــزة أفـ ـ ـض ـ ــل العـ ـ ـ ــب فــي
البطولة.
ّ
وقــال البرازيلي« :كــنــا نريد أن نفوز

فيرمينيو الذهبي
أصبح ّ
مدرب ليفربول يورغن كلوب ّأول أملاني يرفع
َ
كــأس املسابقة فــي صيغتها الـجــديــدة املعتمدة منذ
ســت إضافة
( 2005سبعة فــرق هــي أبـطــال ال ـقــارات الـ َ
إلى بطل البلد املضيف) ،وانضم إلى مواطنيه اللذين
سـبــق لـهـمــا إحـ ــراز لـقــب بـطــل ال ـعــالــم ،وه ـمــا ديـتـمــار
كــرامــر ( 1976مــع بــايــرن ميونيخ تحت مسمى كأس
انتركونتيننتال ،وأوت ـم ــار هيتزفيلد مــع الـبــافــاري
ّ
أيـضــا عــام  .)2001وتـمــكــن كـلــوب مــن إع ــادة ليفربول
ّ
إلى الواجهة منذ أن تولى تدريبه في عام  ،2015فقاده
إلى نهائي الدوري األوروبي «يوروبا ليغ» ،ثم نهائي
دوري األبطال الــذي خسره أمــام ريــال مدريد ،قبل أن
يعود ويحرز اللقب ّ
القار ّي العام املاضي على حساب
توتنهام ،وفي النهاية حقق بطولة العالم لألندية.

صخرة الدفاع

اخـتـيــر مـهــاجــم ن ــادي لـيـفــربــول ،الـبــرازيـلــي روبـيــرتــو
فيرمينو ّأفضل العب في نهائي كأس العالم لألندية
بعد أن حقق هدف الفوز لـ«الريدز» في الدقيقة  99من
عمر اللقاء .وكــان فيرمينو نفسه قد أوصــل ليفربول
للنهائي ،بتسجيله هدف الفوز ( )1-2على مونتيري
ً
املكسيكي في الوقت املحتسب بدال من الضائع خالل
ً
مباراة نصف النهائي ،بعيد دخوله بديال في الدقائق
الخمس األخيرة .ويعتبر فيرمينو من أبرز الالعبني
حاليًا فــي تشكيلة لـيـفــربــول ،خـ ّ
ـاصــة أنــه يسجل في
املباريات الحاسمة حني يكون الفريق بحاجة للفوز.
وسجل فيرمينو حتى اآلن  4أهداف في الدوري جاءت
ثــاثــة منها فــي م ـبــاريــات حـســاســة ف ــاز فيها الليفر
بفارق هدف واحد.

فخر العرب

ســاعــد أف ـضــل م ــداف ــع ف ــي ال ـعــالــم وأف ـض ــل الع ــب في
أوروبـ ــا أخ ـي ـرًا الـهــولـنــدي فيرجيل ف ــان داي ــك فريقه
لـيـفــربــول عـلــى تحقيق لـقـبــي دوري أب ـطــال أوروب ــا
وكـ ــأس ال ـعــالــم ل ــأن ــدي ــة .وتـعـتـبــر صـفـقــة ف ــان داي ــك
األن ـجــح لليفربول فــي الـسـنــوات األخ ـيــرة نـظـرًا إلــى
الـ ـف ــارق ال ـك ـب ـيــر ال ـ ــذي ص ـن ـعــه ال ــاع ــب ال ـه ــول ـن ـ ّـدي ـ
ّ
السورينامي في الخط الخلفي لــ«الــريــدز» .وترشح
ّ
فان دايك لجائزة األفضل في العالم وحل ثانيًا ّخلف
النجم األرجنتيني ليونيل ميسي ،ومــن املتوقع أن
يكون حاضرًا على منصات التتويج خالل السنوات
املـقـبـلــة ،نـظـرًا إل ــى املـسـتــوى املـمـيــز ال ــذي يـقـ ّـدمــه في
ليفربول ومع منتخب هولندا.

أرنولد وروبرتسون

اخـتـيــر جـنــاح ن ــادي لـيـفــربــول امل ـصــري محمد صــاح
أفضل العب في كأس العالم لألندية بعد األداء املميز
واملـجـهــود الكبير ال ــذي قـ ّـدمــه .وي ـقـ ّـدم صــاح موسمًا
ممتازًا مع ليفربول حتى اآلن ،حيث سجل  9أهداف في
الدوري وأربعة في دوري أبطال أوروبا .وصنع صالح
حـتــى اآلن  7ت ـمــريــرات حــاسـمــة لــزمــائــه فــي الـفــريــق.
وكان للنجم املصري تصريح بعد الفوز بكأس العالم
ّ
لألندية ،أكد خالله أن فريقه يركز اآلن على إنهاء فترة
األعياد «البوكسينغ داي» بأفضل طريقة ممكنة ،من
أجل دخول مرحلة اإلياب من دون ضغوط كما حصل
املــوســم امل ــاض ــي ،وأن الـفــريــق سيعمل جــاه ـدًا للفوز
بلقب الدوري الغائب عن خزائن النادي منذ  30عامًا.

تاريخ من البطوالت
ب ـع ـي ـدًا ع ــن ضـ ــوء ال ـص ـح ــاف ــة ،كـ ــان لـلـظـهـيــريــن أنـ ــدرو
ّ
روبيرتسون وترنت ألكساندر أرنولد دور كبير في تألق
نــادي ليفربول ،بعد أن ّقدما ً
أداء ثابتًا منذ قدومهما
تبرزه األرقام،
إلى النادي عام  .2017ما ال يظهره اإلعالم ً
إذ قام روبرتسون بصناعة  23هدفًا إضافة لتسجيله
 3أه ــداف منذ مجيئه مــن نــادي هــال سيتي عــام 2017
الظهير اإلنكليزي
مقابل  7مليون يــورو ،في حني قــام ً
الشاب أرنــولــد بصناعة  27هدفًا إضــافــة إلــى تسجيله
 5أهــداف منذ تصعيده من شباب الـنــادي إلــى الفريق
األول ،لينفرد بــذلــك الـظـهـيــران الـشــابــان بقائمة أعلى
مشاركة فــي األه ــداف بالنسبة إلــى األظـهــرة في
معدل
ً
مقارنة ّ
بأي ظهيرين َ
آخرين.
أوروبا

حول العالم

لمبابيه في 2019
هدفًا
41
ّ

باللقب واستطعنا ذلــك»ّ ،
ضد فريق
ك ــان ي ـق ـ ّـدم «مــوس ـمــا م ـم ـي ـزًا» بـعــدمــا
ّ
ف ـ ــاز م ـن ــذ تـ ــولـ ــي ج ـ ـيـ ــزوس ت ــدري ـب ــه
فــي حــزيــران/يــون ـيــو امل ــاض ــي ،بلقب
ـان
ســادس فــي ال ــدوري البرازيلي وثـ ٍ
فــي كــوبــا لـيـبــرتــادوريــس .مــن جهته،
حــذر كلوب في اإلف ــراط بالبناء على
ال ـل ـق ــب الـ ـع ــامل ــي ك ـم ـق ــدم ــة لـلـتـتــويــج
بــالـلـقــب اإلن ـك ـل ـي ــزي ،وقـ ــال ّ
ردًا على
سؤال عن احتمال تتابع االثنني كما
حصل مع دوري األبـطــال ومونديال
األنــديــة «ال فـكــرة ل ــدي» .وتــابــع «فــي
هـ ــذه ال ـل ـح ـظــة لــدي ـنــا أم ـس ـيــة رائ ـعــة
ّ
للنادي ولكل من هو معنا» ،مضيفًا
ً
ّ
«قدمنا أداء مذهال في مباراة صعبة.
قمنا بالعديد من األمور الجيدة».
وه ــي امل ـ ّـرة األول ــى الـتــي ي ـتـ ّـوج فيها
ً
الـ ـ ـن ـ ــادي األح ـ ـمـ ــر بـ ـط ــا ل ـل ـع ــال ــم فــي
ت ــاري ـخ ــه امل ـم ـتــد ل ـ ـ ــ 127ع ــام ــا ،وب ــات
ثاني فريق إنكليزي يحرز لقب هذه
ال ـب ـطــولــة بـصـيـغـتـهــا ال ـحــال ـيــة ،بعد
مانشستر يونايتد عام .2008
وإضافة إلى خسارته نهائي مونديال
األن ــدي ــة ع ــام  2005بـنـتـيـجــة (صـفــر-
 )1أم ــام س ــاو بــاولــو ،فـشــل ليفربول
مرتني في رفع كأس انتركونتيننتال،
وذل ــك بـخـســارتــه أم ــام فــامـنـغــو عــام
 ،1981وإنديبينديينتي األرجنتيني
في .1984

أحــرز نــادي ليفربول لقب دوري أبـطــال أوروب ــا في
ســت مـنــاسـبــات ك ــان آخــرهــا ال ـعــام املــاضــي .واحـتــل
الــ«ريــدز» مركز الوصافة في ثالث مناسبات أعوام
( .)2018 ،2007 ،1985وعلى صعيد أوروبا فقد رفع
لـيـفــربــول ك ــأس االت ـحــاد األوروب ـ ــي  3م ــرات ،وكــأس
السوبر األوروبي  4مرات.
أم ــا الـ ــدوري اإلنـكـلـيــزي وه ــو الـلـقــب األه ــم واألغـلــى
ال ــذي يـسـعــى لـيـفــربــول لتحقيقه بـعــد  30عــامــا من
الغياب ،فقد أحــرزه الـ«حمر» في  18مناسبة .ورفع
ّ
ليفربول كــأس االت ـحــاد اإلنـكـلـيــزي  7م ــرات ،وكـ ّـأس
الرابطة  8مراتّ ،أما كأس الدرع الخيرية فقط حققه
في  15مناسبة.

باريس يتصدر وموناكو يستعيد التوازن
ّ
حــقـقــت أنــديــة بــاريــس س ــان جيرمان
ّ
املتصدر ومرسيليا مطارده املباشر
ومـ ــونـ ــاكـ ــو انـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــارات كـ ـبـ ـي ــرة فــي
املــرحـلــة التاسعة عـشــرة األخـيــرة من
دور ال ــذه ــاب ف ــي الـ ـ ــدوري الـفــرنـســي
لـ ـك ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم .وأك ـ ـ ـ ــرم بـ ــاريـ ــس س ــان
جـيــرمــان وفـ ــادة ضـيـفــه أم ـيــان ()1-4
بينها ثنائية لنجمه الــدولــي الواعد
ّ
كيليان مبابي ،وتغلب مرسيليا على
ّ
ضيفه نيم ( ،)1-3فيما فجر موناكو
ً
جــام غضبه على ضيفه ليل مـحـ ّـوال
تخلفه بـهــدف إل ــى ف ــوز ( )1-5بينها
ّ
متصدر الئحة
ثنائية لوسام بن يدر
ال ـهــدافــن .وبـ ــدوره سـحــق مونبلييه
ض ـي ـف ــه ب ــريـ ـس ــت ب ــرب ــاعـ ـي ــة ن ـظ ـي ـفــة،
وفاز نيس على ضيفه تولوز بثالثة
أهداف نظيفة.
وعلى ملعب بــارك دي بــرانــس ،أنهى
بــاريــس ســان جـيــرمــان ،حــامــل اللقب
ف ــي ال ـع ــام ــن األخـ ـي ـ َـري ــن ،عـ ــام 2019
بأفضل طريقة ممكنة بفوزه السادس
ع ـلــى ال ـت ــوال ــي وال ـخ ــام ــس ع ـشــر هــذا
ّ
امل ــوس ــم م ـع ــززًا مــوقـعــه ف ــي ال ـص ــدارة
برصيد  45نقطة مع مباراة مؤجلة.
وفــرض مبابي نفسه نجمًا للمباراة
غ ــداة احتفاله بعيد مـيــاده الـحــادي
والعشرين ،فنجح في تسجيل ثنائية
رافـعــا بها رصـيــده إلــى  11هــدفــا هذا
امل ــوس ــم ،مـنـتــزعــا املــركــز الـثــانــي على
الئحة الهدافني .وهي املباراة السابعة
ّ
على الـتــوالــي الـتــي يـهــز فيها مبابي
الشباك بهدف على األقــل ،وهو أنهى
عام  2019بـ 41هدفًا .وحافظ باريس
س ـ ــان جـ ـي ــرم ــان ع ـل ــى ف ـ ـ ــارق ال ـن ـق ــاط
ال ـس ـبــع ّال ـت ــي تـفـصـلــه ع ــن مــرسـيـلـيــا
الذي حقق فوزه السابع في مبارياته

الثماني األخ ـيــرة عندما تغلب على
ضيفه نيم (.)1-3
وان ـت ـظ ــر مــرس ـي ـل ـيــا الـ ـش ــوط ال ـثــانــي
لـحـســم الـنـتـيـجــة ،فــافـتـتــح التسجيل
ب ــال ـن ـي ــران ال ـص ــدي ـق ــة ع ـن ــدم ــا سـ ّـجــل
امل ـ ـ ــداف ـ ـ ــع امل ـ ـغـ ــربـ ــي األصـ ـ ـ ـ ــل س ـف ـي ــان
ال ـع ـكــوش بــالـخـطــأ ف ــي مــرمــى فريقه
( ،)47وأضـ ـ ــاف األرج ـن ـت ـي ـنــي داريـ ــو
بينيديتو الثاني ( ،)66قبل أن يختم
ديميتري باييت املهرجان ( ،)82فيما
س ـج ــل أن ـط ــون ــي ب ــري ــان ـك ــون ال ـه ــدف

حقق مرسيليا فوزه
السابع في مبارياته
الثماني األخيرة

الوحيد للضيوف (.)2+90
وف ـجــر مــونــاكــو غـضـبــه بـضـيـفــه ليل
وس ـح ـق ــه ( .)1-5وك ـ ــان ل ـي ــل ال ـب ــادئ
بــالـتـسـجـيــل ع ـبــر ه ـ ّـداف ــه الـنـيـجـيــري
ف ـي ـك ـت ــور أوسـ ـيـ ـمـ ـه ــن فـ ــي ال ــدق ـي ـق ــة
ً
 13م ـ ـسـ ـ ّـجـ ــا ه ـ ــدف ـ ــه ال ـ ـعـ ــاشـ ــر هـ ــذا
املوسمّ ،
ورد فريق اإلمــارة ّ
بقوة عبر
البرتغالي جيلسون مارتينيز ()23
والـسـنـغــالــي بــالــدي دي ــاو كيتا ()29
والتونسي األصــل وســام بن يدر (53
و )65والبولندي كميل غليك (.)3+90
ّ
وع ـ ـ ــزز ب ــن ي ـ ــدر م ــوق ـع ــه ف ــي ص ـ ــدارة
الئحة الهدافني برصيد  13هدفًا.
وص ـعــد مــونــاكــو إل ــى امل ــرك ــز الـســابــع
بــرصـيــد  28نـقـطــة ،فيما تــراجــع ليل
إلــى املــركــز الــرابــع تــاركــا الثالث لرين
ال ـف ــائ ــز ع ـل ــى ض ـي ـفــه ب ـ ـ ــوردو ب ـهــدف
وحيد سجله السنغالي مباي نيانغ
( .)83ورفع رين رصيده إلى  33نقطة
بفارق نقطتني أمام ليل.
واستعاد مونبلييه نغمة االنتصارات

احتفل كيليان مبابيه بعيد ميالده مع المشجعين (أ ف ب)

الـ ـ ـت ـ ــي غ ـ ــاب ـ ــت ع ـ ـنـ ــه فـ ـ ــي املـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات
ّ
ال ـثــاث األخ ـيــرة وتـغــلــب عـلــى ضيفه
بريست برباعية نظيفة تناوب على
تسجيلها غــايـتــان الب ــورد ( 14و)57
جزاء)
وتيجي سافنييه ( 30من ركلة ّ
وف ـلــوران موليه ( .)83وب ــدوره حقق
نيس ف ــوزًا كبيرًا على ضيفه تولوز
بـثــاثـيــة نـظـيـفــة سـجـلـهــا الـسـنـغــالــي
األصــل ماالنغ ســار ( )16والجزائري
هشام ب ــوداوي ( )19وبـيــار لــي ميلو
(ّ .)41
وت ـع ــث ــر ل ـي ــون مـ ـج ـ ّـددًا ب ـس ـقــوطــه في
فـ ــخ الـ ـتـ ـع ــادل أم ـ ـ ــام م ـض ـي ـفــه ري ـنــس
ب ـه ــدف ل ــوك ــاس ت ــوس ــار ( )9مـقــابــل
هـ ــدف ملــات ـيــو ك ــاف ــارو ( 44م ــن ركـلــة
جــزاء) .وأهــدر موسى ديمبيلي ركلة
جزاء ( )82لليون الذي فشل للمباراة
الثانية على التوالي في تحقيق الفوز
عقب خـســارتــه أم ــام ريــن فــي املرحلة
املاضية.
وتابع سانت إتيان نتائجه املخيبة
ومني بخسارته الثانية على التوالي
وك ــان ــت أمـ ــام مـضـيـفــه س ـتــراس ـبــورغ
بـ ـه ــدف لـ ـل ــدول ــي ال ـ ـجـ ــزائـ ــري ريـ ــاض
ب ــودب ــوز ( 73مــن رك ـلــة جـ ــزاء) مقابل
هـ ــدفـ ــن ل ـ ـلـ ــودوف ـ ـيـ ــك أج ـ ـ ـ ـ ــورك ()22
وأدريان توماسون (.)62
وخسر نانت أمام ضيفه انجيه بهدف
للودوفيك بــاس ( )18مقابل هدفني
ألنطونان بوبيشون ( )51والجزائري
فريد املاللي (.)88
وت ـ ـعـ ــادل ديـ ـج ــون م ــع م ـت ــز ب ـهــدفــن
لرومان أمالفاتينو ( )18ومام بالدي
( )42مقابل هدفني للسنغالي حبيب
ديــالــو ( )15والـعــاجــي حبيب مايغا
(.)2+90

NBA

هاردن أفضل المسجلين وفوز كبير لكليبيرز
ّ
ح ـ ـ ـ ـ ــق ـ ـ ـ ـ ــق ال ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ــي يـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــس
أنـ ـتـ ـيـ ـت ــوك ــونـ ـمـ ـب ــو «تـ ــري ـ ـبـ ــل داب ـ ـ ــل»
ل ـل ـم ــرة ال ـث ــال ـث ــة هـ ــذا املـ ــوسـ ــم ،وق ــاد
ف ــري ـق ــه م ـي ـل ــووك ــي ب ــاك ــس ل ـت ـعــزيــز
سـ ـجـ ـل ــه األف ـ ـ ـضـ ـ ــل فـ ـ ــي دوري كـ ــرة
السلة األميركي للمحترفني بالفوز
عـلــى ن ـيــويــورك نـيـكــس (.)102-123
وش ـهــدت م ـبــاريــات نـهــايــة األس ـبــوع
ت ـس ـج ـي ــل نـ ـج ــم هـ ـي ــوس ــن روكـ ـت ــس
جيمس هاردن  47نقطة قاد به فريقه
إلـ ــى الـ ـف ــوز ع ـلــى مـضـيـفــه فينيكس
صنز ( ،)125-139بينما سحق لوس
أن ـج ـل ـي ــس ك ـل ـي ـب ـيــرز م ـض ـي ـفــه س ــان
أنتونيو سبيرز ( )109-134بفضل
نجمه كواهي لينارد.
وفــي امل ـبــاراة األول ــى ،قــاد اليوناني،
أفـ ـض ــل الع ـ ــب ف ــي امل ــوس ــم امل ــاض ــي،
فريقه إلى تحقيق فــوزه الــ 26مقابل
أرب ــع هــزائــم ،ليعزز متصدر ترتيب
امل ـن ـط ـقــة ال ـش ــرق ـي ــة س ـج ـلــه كــأف ـضــل
فـ ــريـ ــق ف ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــدوري ه ـ ـ ــذا املـ ــوسـ ــم،
ّ
متصدر املنطقة
مدفوعًا بفوزه على
الـ ـغ ــربـ ـي ــة ل ـ ـ ــوس أنـ ـجـ ـلـ ـي ــس ل ـي ـك ــرز
الخميس (.)104-111
وس ـج ــل أن ـت ـي ـتــوكــون ـم ـبــو ف ــي قــاعــة
«مـ ــادي ـ ـسـ ــون س ـك ــوي ــر غـ ـ ـ ـ ــاردن» فــي
ن ـيــويــورك 22 ،نقطة مــع  11متابعة
و 10ت ـ ـمـ ــريـ ــرات ح ــاسـ ـم ــة ،لـيـحـقــق
«ت ــري ـب ــل دابـ ـ ــل» ل ـل ـمــرة ال ـثــال ـثــة هــذا
املوسم.
وحقق ميلووكي فــوزه الــ 20في آخر
 21م ـب ــاراة ،وال ـتــاســع تــوال ـيــا خــارج
أرض ــه ،علمًا بــأن الـخـســارة األخـيــرة
له خارج ملعبه تعود إلى الثامن من
تشرين الثاني/نوفمبر املاضي أمام
يوتا جاز.
من جهته ،تابع جيمس هاردن أفضل
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العــب فــي ال ــدوري فــي مــوســم -2017
 ،2018تألقه على صعيد التسجيل،
ّ
م ـ ـعـ ــززًا م ــوق ـع ــه ك ــأف ـض ــل العـ ــب ه ــذا
املوسم ،علمًا بأنه كان أفضل مسجل
في ال ــدوري في املوسمني املاضيني.
وسـ ـج ــل ه ـ ـ ــاردن  47ن ـق ـطــة ل ـصــالــح
هيوسنت في سلة املضيف فينيكس،
لينهي فريقه املباراة بفارق  14نقطة،
ّ
ويحقق فوزه الخامس في آخر ست
م ـبــاريــات .وي ـت ـصـ ّـدر هـ ــاردن ترتيب
املسجلني هــذا املــوســم ،بمعدل 38,5

ن ـق ـطــة ف ــي املـ ـ ـب ـ ــاراة ال ـ ــواح ـ ــدة ،أم ــام
أنتيتوكونمبو (معدل  31,8نقطة).
وأض ـ ـ ــاف ه ـ ـ ــاردن ف ــي املـ ـ ـب ـ ــاراة ســت
متابعات وسبع تمريرات حاسمة.
وسـ ــاهـ ــم زم ـي ـل ــه راس ـ ـ ــل وس ـت ـب ــروك
بتسجيل  30نقطة مع  10متابعات،
بينما أضاف كلينت كابيال  14نقطة
و 17مـتــابـعــة لـهـيــوســن ال ــذي حقق
ف ــوزه ال ـ ــ 20مـقــابــل تـســع ه ــزائ ــم هــذا
املوسم .في املقابل ،كان كيلي أوبري
جونيور أفضل مسجل لفينيكس مع
 26نقطة.

فيالديلفيا يستعيد توازنه

سجل أنتيتوكونمبو 22
نقطة مع  11متابعة
و 10تمريرات حاسمة

ن ـج ــم آخـ ــر كـ ــان ت ـح ــت األضـ ـ ـ ــواء فــي
ن ـهــايــة األسـ ـب ــوع ه ــو ل ـي ـن ــارد ال ــذي
قـ ــاد ك ـل ـي ـب ـيــرز ل ـل ـفــوز ع ـلــى مضيفه
س ـب ـي ــرز بـ ـف ــارق  25ن ـق ـط ــة .وس ـجــل
لينارد الــذي قــاد تــورونـتــو رابـتــورز
فــي املــوســم إلــى الـفــوز باللقب للمرة
األولــى في تاريخه قبل االنتقال إلى

يبلغ معدل هاردن  38.5نقطة في المباراة (أ ف ب)

كليبيرز 26 ،نقطة أضاف إليها سبع
مـتــابـعــات وت ـســع ت ـمــريــرات حاسمة
وأربـ ـ ــع س ــرق ــات ل ـل ـك ــرة .وأتـ ـ ــاح هــذا
الفوز لكليبيرز ،وهو الــ 22له مقابل
ت ـس ــع هـ ــزائـ ــم ه ـ ــذا امل ـ ــوس ـ ــم ،ت ـعــزيــز
موقعه في املركز الثاني في املنطقة
الغربية ،والبقاء على مسافة قريبة
من غريمه ليكرز املتصدر ( 24فوزًا
ّ
وخـ ـم ــس ه ـ ــزائ ـ ــم) .إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،تـمــكــن
فيالدلفيا سفنتي سيكسرز بقيادة
نـجـمــه الـكــامـيــرونــي جــويــل إمبييد،
م ــن تـحـقـيــق فـ ــوزه األول ب ـعــد ثــاث
ّ
بتفوقه على ضيفه
هزائم متتالية،
واش ـن ـطــن وي ـ ـ ــزاردز بـنـتـيـجــة (-125
 .)108وكان فيالدلفيا قد خسر على
ال ـتــوالــي م ــرة خ ــارج ملعبه ومــرتــن
على أرضــه ،بعد سلسلة من خمسة
انـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــارات .وأدت هـ ـ ــذه الـ ـه ــزائ ــم
إلـ ــى ت ــراج ــع سـفـنـتــي س ـي ـك ـســرز من
املــركــز الـثــانــي فــي املنطقة الشرقية،
إل ــى ال ـس ــادس حــالـيــا .وك ــان إمبييد
وجوش ريتشارلون أفضل مسجلني
ّ
لفيالدلفيا مع  21نقطة لكل منهما،
بينما أضاف الكاميروني  13متابعة
كانت األعلى في املباراة.
وف ــي أب ــرز املـحـطــات األخـ ــرى ،سجل
سبنسر ديـنــويــدي  39نقطة ساهم
م ــن خــال ـهــا ب ـف ــوز فــري ـقــه بــروك ـلــن
ن ـتــس ع ـلــى ض ـي ـفــه أت ــان ـت ــا هــوكــس
( .)112-122إلــى ذل ــك ،فــاز بورتالند
تـ ــرايـ ــل ب ـ ــاي ـ ــزرز عـ ـل ــى م ـي ـن ـي ـســوتــا
تمبروولفز ( ،)106 - 113وممفيس
غــريــزل ـيــز ع ـلــى ســاكــرام ـن ـتــو كينغز
( ،)115 - 119وشـيـكــاغــو بــولــز على
ديـ ـت ــروي ــت ب ـي ـس ـتــونــز (،)107-119
ويوتا جاز على تشارلوت هورنتس
(.)107-114

فليك مدربًا لبايرن وإصابة
مارتينيز

أعلن نادي بايرن ميونيخ األملاني تعيني
هانزي فليك مدربًا ّ للفريق حتى نهاية
املوسم الحالي .وتولى فليك مهام تدريب
النادي البافاري بعد إقالة الكرواتي نيكو
كوفاتش في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر
املاضي .وجاء في بيان على موقع النادي
ّ
الرسمي أن بايرن وهانزي فليك اتفقا
على أن يبقى األخير ّ
مدربًا حتى نهاية

املوسم الحالي ،مشيرًا إلى أنه «تمديدًا
لعقده إلى ما بعد تلك الفترة هو خيار
صريح لبايرن ميونيخ» .وأعلن نادي بايرن
ميونيخ أيضًا أن العبه اإلسباني خافي
مارتينيز سيغيب لقرابة ستة أسابيع
بسبب اإلصابة .وأوضح النادي البافاري
أن مارتينيز سيغيب عن معسكر الفريق
املقرر في الدوحة والذي ُ
ّ
سيقام في 4
ّ
كانون الثاني/يناير املقبل بعد أن تعرض
إلصابة عضلية ستبعده عن املالعب
لعدة أسابيع .وأصيب العب أتلتيك بلباو
اإلسباني السابق خالل مباراة الفريق التي
كسبها بثنائية نظيفة أمام فولفسبورغ
السبت املاضي ،وسيغيب ملدة  6أسابيع
على األقل حسبما ذكر املدرب هانسي
فليك .وبعد مباراة بايرن ميونخ ضد
ّ
فولفسبورغ ،أكد املوقع ّالرسمي للنادي
أيضًا خضوع مهاجم الفريق روبيرت
ليفاندوفسكي لعملية ناجحة في الفخذ.
ومن ّ
املقرر أن يحصل املهاجم الذي
ّ
يتصدر قائمة هدافي الـ«بوندسليغا»
برصيد  19هدفًا على راحة لبضعة أيام.
ّ
ويحتل النادي البافاري بطل أملانيا في
املواسم السبعة املاضية املركز الثالث
في الدوري املحلي بفارق أربع نقاط عن
ّ
املتصدر.
اليبزيغ

محرز وصالح ضمن األفضل

ّ
ضمت القائمة النهائية لجائزة أفضل العب
أفريقي لعام  2019نجم نادي ليفربول
اإلنكليزي ،السنغالي ساديو مانيه وزمليه
في الفريق املصري محمد صالح ،إضافة
إلى العب نادي ليستر سيتي السابق
ومانشستر سيتي الحالي الجزائري
رياض محرز وذلك بحسب ما أعلن
االتحاد األفريقي لكرة القدم «كاف».
يذكر أن صالح كان قد فاز بالجائزة في
العامني املاضيني على حساب ساديو
ماني والجابوني العب آرسنال بيير

إيميريك أوباميانج .وكان محرز قد قاد
منتخب بالده الجزائر للفوز بلقب كأس
األمم األفريقية ،كما رفع لقب الدوري
ّ
اإلنكليزي وكأس الرابطة وكأس االتحاد.
ّأما صالح ومانيه فقد فازا بلقب دوري
أبطال أوروبا ،وكأس العالم لألندية وكأس
السوبر األوروبي.
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وليد شرارة
من لم يعرف جلبير األشقر قبل  ،2011ال يدرك
مدى االنعطاف في مواقفه الفكرية والسياسية
م ــع ب ــداي ــة م ــا اع ـت ـب ــره «ال ـ ـس ـ ـيـ ــرورة ال ـث ــوري ــة
الـطــويـلــة األم ـ ــد» ،أي االح ـت ـجــاجــات الشعبية
الحاشدة التي اجتاحت آنذاك العديد من مدن
البلدان العربية ،وأدت في بعضها إلى سقوط
رؤوس هــرم السلطات الحاكمة .ال يمكن فهم
ال ـت ـحـ ّـوالت الـتــي ط ـ ّـرأت عـلــى مـقــاربــات جلبير
األشقر لقضايا معقدة ،من نــوع دور العوامل
الــداخـلـيــة وال ـخــارج ـيــة والـتـفــاعــل بينهما في
رســم مــامــح التغيير فــي دول املنطقة ،أو في
تحديد األولوية التي ينبغي التركيز عليها في
اإلقليم ،أو في التعامل مع القوى والشخصيات
السياسية املختلفة ،مــن دون وعــي حقيقة أن
ال ـس ـي ــرورة امل ــذك ــورة بــاتــت ره ــان ــه الـسـيــاســي
األساسي إلحداث التغيير الجذري املنشود في
ّ
التطورات التي تلت
العالم العربي .وعلى رغم
ّ
ّ
انطالقتها ،وما تخللها من حروب وأهوال ،فإن
ّ
األشقر ما زال مقتنعًا بأنها ال تمثل من منظور
تــاريـخــي س ــوى انـتـكــاســة ،وق ــد اخ ـتــار لكتابه
الـثــانــي ال ـص ــادر ع ــام  2017ع ـنــوان «انـتـكــاســة
االنتفاضة العربية ـ أعراض مرضية» ،للتأكيد
ع ـلــى حـتـمـيــة ت ـج ـ ّـدد ال ـس ـي ــرورة ال ـث ــوري ــة في
املستقبل.
ه ـ ــذا الـ ــرهـ ــان ال ـف ـك ــري والـ ـسـ ـي ــاس ــي ،ق ـب ــل ّ
أي
اعـتـبــار آخ ــر ،هــو ال ــذي يفسر ت ـبــدالت مــواقــف
األشـقــر وتحليالته .عــرفـ ُـت األشـقــر منذ ثالثة
عقود تقريبًا ،والــرجــل كــان يقف بــوضــوح في

ال ـصــف امل ـع ــادي لــإمـبــريــالـيــة والـصـهـيــونـيــة،
كما ســاهــم بنشاط فــي الـحـمــات التضامنية
م ــع ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي أو ت ـلــك املـنــاهـضــة
للحروب العدوانية على أفغانستان والعراق
ولـبـنــانّ ،
وأي ــد علنًا املـقــاومــة اللبنانية ُ خــال
ع ـ ــدوان ت ـم ــوز ـ ـ آب  2006ف ــي م ـق ــاالت ن ـشــرت
فــي «األخ ـبــار» ،وفــي كتاب أص ــدره مــع ميشال
وارش ــاف ـس ـك ــي ب ـع ـن ــوان «ح ـ ــرب الـ ـ ـ ــ 33ي ــوم ــا».
امل ــواق ــف ال ـتــي يعلنها ال ـي ــوم ،وال ـتــي يختلف
بعضها إلــى حـ ّـد التناقض مع تلك التي دافع
عنها في املاضي ،تعود إلى اعتقاده بأن مرحلة
تاريخية بجميع قــواهــا ،بما فيها املقاومتان
اللبنانية والفلسطينية بفصائلهما الرئيسية،
ق ــد س ـق ـط ــت ،وأن االنـ ـتـ ـف ــاض ــات ال ـع ــرب ـي ــة قــد
ّأسست ملرحلة تاريخية جديدة ستبرز خاللها
قوى ثورية أخــرى .وقد نجم عن هذا االعتقاد
ّ
التمسك به رغم
النظري شبه الخالصي ،وعن
ٌ
ّ
ّ
ٌ
املتغيرات واملستجدات ،انفصال كبير عن
كل
وقــائــع ومـجــريــات الـصــراعــات الفعلية الــدائــرة
ّ
متعمد لها
في املنطقة راهنًا ،وأحيانًا تجاهل
أو حيادية تجاه أفرقائها ،وبعضها من قوى
املقاومة «القديمة» ،التي كان األشقر يساندها،
ما َ
أبعده عن الصف الذي انتمى إليه في الجزء
األكبر من مسيرته الفكرية والسياسية.
ع ــام  ،1999ص ــدر لجلبير األش ـقــر كـتــاب ٌّ
مهم
بعنوان «الحرب الـبــاردة الجديدة :العالم بعد
كوسوفو» أشار فيه ،قبل الكثير من الباحثني
امل ـت ـخ ـ ّـص ـص ــن فـ ــي الـ ـع ــاق ــات الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،إل ــى
ع ــودة الـتــوتــر بــن أط ــراف مــا أسـمــاه «الثالثي
ّ
االستراتيجي» ،أي الواليات املتحدة من جهة،
والـ ـص ــن وروس ـ ـيـ ــا م ــن ج ـهــة أخ ـ ـ ــرى ،نتيجة

اع ـت ـمــاد األول ـ ــى اسـتــراتـيـجـيــة احـ ـت ــواء حـيــال
هذين البلدين ،وسعيها لزعزعة استقرارهما
وإضعافهما .ومــن الــافــت أن هــذا الـكــام قيل
ق ـبــل وصـ ــول فــادي ـم ـيــر ب ــوت ــن إل ــى الـسـلـطــة،
ّ
في أواخ ــر العام نفسه ،واتباعه سياسة أكثر
حزمًا تجاه الــواليــات املتحدة .كانت الواليات
ّ
املتحدة بنظر األشقر ،هي املسؤول األساسي
عــن الـتــوتــرات الــدولـيــة ،وعــن غالبية الـحــروب
والـنــزاعــات ،أي كانت الـعــدو الرئيسي لجميع
شعوب العالم ،وفي مقدمتها شعوب الجنوب،
وهــو ما أعــاد التأكيد عليه في مقاالته وكتبه
ال ــاح ـق ــة (مـ ـث ــل ك ـت ــاب ــه «صـ ـ ــدام ال ـب ــرب ــري ــات»
الصادر عام  .)2002وقد أكدت األحداث املتتالية
صحة الخالصات التي توصل إليها األشقر،
فـ ــاإلدارات األمـيــركـيــة ،منذ ج ــورج بــوش االبــن
ً
ّ
استمرت بعملها
ووص ــوال إلــى ب ــاراك أوبــامــا،
لنشر ال ــدرع ال ـصــاروخــي فــي ال ــدول امل ـجــاورة
لروسيا ،وفي محاوالت توسيع «الناتو» شرقًا،
ً
وصــوال إلــى حــدودهــا ،وفــي االنتشار ّعسكريًا
في جوار الصني ،ما حدا بالبلدين لتبني خيار
املواجهة معها ،بعد إصرارهما لسنوات طويلة
يثنه
على السعي للتفاهم .لكن هــذا األم ــر لــم ِ
عــن ال ـتــراجــع عــن ه ــذه ال ـخــاصــات ،وه ــو بــات
اليوم يساوي بني الــواليــات املتحدة وروسيا،
من حيث «السياسات اإلمبريالية» .فهو رأى،
في مقابلة مع موقع «جاكوبني» عام  ،2016أن
«أفعال موسكو تتبع املنطق ذاته الذي تسلكه
واشـنـطــن .فتنظر روس ـيــا إل ــى ســوريــا كقيمة
استراتيجية تمامًا كما كانت الواليات املتحدة
تنظر إلى فيتنام في املاضي ،أو إلى ّ
أي نظام
كانت واشنطن مستعدة لدعمه عبر التدخل

ّ
الليبي ،وإفشال ذلك بفعل تدخل حلفاء الدولة
ـوريــة ،لكن األشـقــر بقي مـصـ ّـرًا فــي البداية
الـسـ ّ
على أننا ّأمام ثورة شعبية ،ومن ثم انتقل إلى
إدا ّنــة تدخل هــؤالء الحلفاء والتقليل من شأن
تدخل رعاة املعارضة اإلقليميني والدوليني.
هل يستطيع ّ
ّ
معني بالقضية الفلسطينية،
أي
أو حتى مناصر لها ،أن يتجاهل الحرب الهجينة
امل ـس ـت ـمـ ّـرة وامل ـت ـصــاعــدة ب ــن م ـحــور امل ـقــاومــة
والتحالف األميركي ـ اإلسرائيلي ـ السعودي،
والتي تتمحور حــول ّ
نمو الـقــدرات العسكرية
والصاروخية لقوى املحور ،وما ينتج عنها من
تعديل مليزان القوى العسكري لغير مصلحة
إســرائ ـيــل؟ لـقــد أظ ـهــرت املــواج ـهــات العسكرية
األخ ـيــرة بــن جـيــش االح ـتــال وق ــوى املـقــاومــة
في غزة ،مدى ّ
تطور قدرات األخيرة ،خصوصًا
الصاروخية ،وهــي قــدرات كــان ألطــراف محور
املقاومة دور حاسم في توفيرها ،بحسب قادة
فصائل املقاومة الفلسطينية في القطاع .ليس
ّ
سرًا أن التهويل األميركي بالحرب على إيران،
وسياسة الضغوط القصوى التي ّ
تتعرض لها،
ً
ترتبط جميعها أوال وأساسًا بدورها املحوري
في عملية بناء ومراكمة القدرات العسكرية في
ّ
مواجهة إسرائيل ،وأن األخيرة وحلفاءها في
إدارة دونالد ترامب والدولة العميقة األميركية،
كانت ّ
املحرض األول واملشارك بفعالية في الدفع
نحو سياسة حافة الحرب مع إيران وحلفائها.
مئات الغارات على مواقع في سوريا ،سرعان
ّ
م ــا ات ـس ـعــت لـتـشـمــل الـ ـع ــراق ،آالف الـهـجـمــات
ـرائ ـي ـلــي الـســابــق
بـحـســب رئ ـيــس األرك ـ ــان اإلسـ ُ ّ
غ ــادي أزي ـن ـكــوت ،وبـعـضـهــا نــفــذ عـلــى األرض
في قلب سوريا (بالشراكة مع فصائل «الثورة
ال ـســوريــة») ،تصريحات مـتــزايــدة عـ ّـن ضــرورة
ال ـل ـجــوء إل ــى الـ ـح ــرب ،وآخ ــره ــا ت ــوق ــع «معهد
ال ـق ــدس ل ـل ــدراس ــات االس ـتــرات ـي ـج ـيــة واألم ـ ــن»،
والـ ــذي يـضـ ّـم بـعــض كـبــار امل ـســؤولــن كــالـلــواء

ّ
الـعـسـكــري امل ـب ــاش ــر» .عـنــدمــا شــنــت ال ــوالي ــات
ّ
املتحدة حربها اإلجرامية على فيتنام أو على
ـراق أو على غيرهما مــن الـبـلــدان ،لــم تفعل
الـعـ ّ
ّ
تتعرض لالحتواء والتطويق
ذلك ألنها كانت
من قبل قوة دولية أخرى ،كما كان حال روسيا
عندما تدخلت في سوريا .هي تدخلت من أجل
ال ـخــروج مــن الـتـطــويــق وال ـع ــودة إل ــى الساحة
ّ
الــدولـيــة ،ومـنــع الــواليــات املــتـحــدة مــن إسقاط
نظام جديد ،بعد العراق وليبيا ،وإعادة صياغة
اإلقليم وفقًا ملصالحها .لن أدخل في نقاش حول
طبيعة الدولة الروسية ،أو الصينية ،فهذا أمر
يطول ،لكن األكيد حتى اليوم هو أن أميركا هي
من تنشر قواتها في جوارهما ،وليس العكس،
في محاولة لتأبيد هيمنتها املتراجعة .هل من
املـمـكــن تـجــاهــل دور حـلــف «ال ـنــاتــو» املـحــوري
فــي حسم الـحــرب لصالح «ال ـثــوار» فــي ليبيا؟
سمعنا أصــواتــا عــديــدة ،بينها األشـقــر ،تجزم
ّ
بأن من سيتحكم بمآالت «الثورة» في هذا البلد
هم في نهاية املطاف أهله وثواره .نظرة سريعة
إلى ما أصبح عليه وضع ليبيا اليوم ،بعدما
ّ
تحولت إلى ساحة صراع بني عصابات حاكمة
ّ
محلية متحالفة مع قوى إقليمية ودولية تكفي
ّ
لدحض أطروحة غلبة الديناميات املحلية في
ّ
تحديد وجهة األحــداث في ّ
أي بلد تتفكك فيه
ّ
ّ
ويتعرض لتدخل دول ـ ّـي كبير يستغل
الــدولــة
االنقسامات الداخلية لتنفيذ أجندته الخاصة.
األمر نفسه ينطبق على سوريا ،التي ّ
تحولت
أزمـ ـتـ ـه ــا م ـن ــذ األس ــابـ ـي ــع األولـ ـ ـ ــى إل ـ ــى ص ــراع
ّ
محلي /إقليمي /دول ــي ،مــع السعي املحموم
ألطـ ــراف ف ــي امل ـعــارضــة ودول كـفــرنـســا وقطر
ّ
والــواليــات املتحدة إلــى استنساخ السيناريو

ّ
رد جلبير األشقر على ملف «األخبار»
ف ــي وقـ ــت ك ــان ــت االن ـت ـف ــاض ــة ال ـش ـع ـب ـيــة ال ـتــي
هـ ّـبــت فــي لـبـنــان ض ـ ّـد أربـ ــاب الـنـظــام الطائفي
طيف من القوى
االستغاللي ،تعاني من هجوم
ٍ
ّ
املضادة للثورة ( )...رأت «األخبار» أن ّ
تخصني
ّ
ّ
بصفحتني كاملتني مكرستني للقدح والذم بي،
وذلك في عددها الصادر في  16كانون األول/
ديسمبر  .2019وس ــوف أكتفي هنا بمناقشة
م ـح ـتــوى ال ـص ـف ـح ـتــن ،ل ـيــس ل ـجــدارت ـه ـمــا بل
ّ
تشكالن ّ
عينة نموذجية من أسلوب
لكونهما
تشهيري ينتمي إلــى التقاليد التوتاليتارية
ف ــي ال ـ ـ ّ
ـذم ب ــامل ـع ـ ّـارض ــن ال ـي ـس ــاري ــن ،وتـلـفـيــق
تـهــم خــارقــة بـحــقـهــم .ه ــذا وق ــد أوك ــل مهندس
َ
تحريرهما إلى
الصفحتني التشهيريتني مهمة َ
كاتبني من النوع املالئم ملثل هذه املهمة ،فطلب
م ــن أحــده ـمــا أن ي ـت ـنــاول مــوق ـعــي األكــادي ـمــي
ّ
وموقفي مــن الصهيونية ،بينما كلف الثاني
ب ـت ـن ــاول تـحـلـيـلــي ل ـل ـس ـي ــرورة ال ـث ــوري ــة الـتــي
تشهدها املنطقة العربية منذ تسع ّسـنــوات.
ّ
ومـ ــن ال ــواض ــح ت ـمــامــا ل ـكــل مــط ـلــع ح ــق ــا على
الكاتبني ال يعرفان منها
كتاباتي ومسيرتي أن
ّ
س ــوى مــا اسـتـطــاعــا أن َيـتـلــقـفــاه بـســرعــة على
اإلنترنت بغية إنجاز املهمة املستعجلة التي
أنيطت بهما.
بدأ كاتب املقال األول مقاله بوصف نفسه بأنه
ّ
«املاركسيني اآلتــن إلــى املاركسية
ينتمي إلــى
ّ
َ
ّ
َ
من البؤس» ،ولم يحدد أي بؤس قصد ،ولعله
عنى الـبــؤس الـفـكــري إذ أن «املــاركـسـيــة» لديه
بــائ ـســة ح ـق ــا .ف ـقــد وج ــد ع ـلــى م ــوق ــع «املـ ـ ــدن»،
املسؤولية لكاتب ناقش
مقالة تافهة وعديمة ُ
ّ
م ــدى ان ـط ـبــاق م ـقــولــة «امل ـخ ـب ــر امل ـح ــل ــي» على
األك ــادي ـم ـي ــن ال ـع ــرب ال ـعــام ـلــن ف ــي جــامـعــات
َّ
وعلي بصورة خاصة ،موردًا ومستبعدًا
غربية،
حجة بعد أخرى وكأنه يناقش مع نفسه (نشر
املوقع ذاته ّردي عليه) .هذا وحيث وضع كاتب
«امل ــدن» عالمة استفهام على املقولة املــذكــورة
فــي عـنــوان مقالته ،اقتبسها كــاتــب «األخـبــار»
ّ
ّ
تحت عـنــوان حــل فيه التأكيد محل التساؤل،
ِّ
على نسق اتـهــامــات التخوين املـحــرضــة على
ِّ
واملمهدة لها ،إن لم يكن لإلعدامات
االعتداءات
أو االغتياالت.
وبعد ديباجة طويلة ومتعجرفة أخبرنا فيها
الكاتب ّ
عما ّلديه من «حساسية مفرطة تجاه
ن ـمــوذج املـثــقــف ال ـب ــرج ــوازي عـمــومــا وطبعته
ّ
ٌ
(عجيب حقًا هذا «املاركسي
املتغربة خصوصًا»
البائس» الــذي لديه «حساسية مفرطة» تجاه
صـنــف اجـتـمــاعــي بمجمله ينتمي إلـيــه أغلب
ّ
منظري املاركسية ،بدءًا من ّ
مؤس َسيها!) ،وقبل
ّ
ْ
خالصة لخص فيها مقاله بعبارة «قل لي كيف

ُ
تكسب عيشك ،أقل لك من أنت ،وماذا ستقول»،
وه ــي ع ـب ــارة م ـس ـت ـمـ ّـدة م ــن «م ــادي ــة» شــديــدة
االب ـتــذال ،تضع جميع العاملني فــي جامعات
ّ
ّ
غربية في سلة واحدة (ومنهم بعض أبرز كتاب
«األخبار») ،بني تلك الديباجة وهذه الخالصة،
ً
ّ
خصص الكاتب ملناقشتي مباشرة عددًا قليال
جدًا من الكلمات وذلك الفتقاره للحجج.
ُ
بــدأ تناوله لــي شخصيًا ،بالقول إنــه «كشف»
(كأنه سـ ّـر) عن مشاركتي من خالل مؤسستي
الـ ـج ــامـ ـعـ ـي ــة« ،مـ ـعـ ـه ــد الـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــات ال ـش ــرق ـي ــة
واألفــري ـق ـيــة» (س ـ ــواس) فــي جــامـعــة ل ـنــدن ،في
«بــرنــامــج لـ ـ ــوزارة ال ــدف ــاع الـبــريـطــانـيــة غايته
تدريب جنود جاللة امللكة على ّ
كيفية التعامل
َ
ّ
ثقافية عندما تأخذهم مهماتهم
بحساسية
إلى زيــارات (عمل) في البالد العربية» .وأشار
ف ــي هـ ــذا الـ ـص ــدد ،إلـ ــى «ف ـض ـي ـحــة أكــادي ـم ـيــة»
ّ
ُشــكـلـتـهــا مـقــالــة وجــدهــا عـلــى اإلن ـتــرنــت ،وقــد
ن ـشــرت بـتــاريــخ ( 19/7/24ول ـيــس  7/25كما
ك ـتــب) ف ــي صـحـيـفــة «مــورن ـي ـنــغ س ـت ــار» ،الـتــي
تصدر عن بقايا أحد أجنحة الحزب الشيوعي
الـبــريـطــانــي .ه ــذا ول ــم ُيـشــر نــاقــدي إل ــى املـقــال
ال ــاح ــق ،ال ــذي أص ـ َ
ـدرت ــه ال ـجــريــدة ذات ـهــا بعد
خمسة أيام ( )7/29للتعويض عن الخطأ الذي
ّ
ارتكبته ،وذلك إثر التواصل معي واالطالع على
حقيقة األمر .وقد وضعت املقال الثاني بصورة
ب ــارزة على صفحة املـقــال األول على موقعها،
بحيث يراه كل من يفتح هذه الصفحة.
وم ــا دام ه ـ ّـذا امل ــوض ــوع قــد أث ـيــر ،فـهــي فرصة
ل ــي ألن أوضـ ــح هـنــا م ــا أوض ـح ـتــه للصحيفة
املــذكــورة .لقد فــاز معهدي بمناقصة أطلقتها
وزارة ال ــدف ــاع الـبــريـطــانـيــة إلل ـقــاء مـحــاضــرات
فــي تــاريــخ وسـيــاســة واقـتـصــاد ث ــاث مناطق
م ــن ال ـع ــال ــم ،م ـن ـهــا الـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط .وي ـتــابــع
املحاضرات بعض الجنديات والجنود وضباط
ّ
الصف واالحتياطيني ،حيث إن التسجيل فيها
متاح ملــن شــاء مــن هــذه الفئات ،وال ّيحضرها
العالية وصــنــاع القرار
أي من أصحاب الرتب ّ
العسكري ـ ناهيكم من صناع القرار السياسي
ّ
ّ
ّ
الذي تشكل القوات املسلحة أداة لتنفيذه ،إل في
الديكتاتوريات العسكرية.
ُ
سررت لفوز معهدي باملناقصة،
والحقيقة أنني
وهـ ــو م ـش ـهــور ب ـي ـســاريــة ج ـس ـمــه ال ـتــدري ـســي
ومناهضته لإلمبريالية وللصهيونية (إلــى
ّ
حد أن الصهاينة أطلقوا عليه تسمية «معهد
الالسامية» لعبًا على أحــرف «س ــواس») .فمن
األفـضــل بكثير أن يـتـعـ ّـرض جـنــود وجنديات
جاللتها إل ــى مـحــاضــرات نــاقــدة لإلمبريالية
ونابذة للعنصرية ،من أن ّ
يتعرضوا إلى تثقيف

يميني عـنـصــري مــن ط ــرف إح ــدى الجامعات
املعروفة بيمينية جسمها التدريسي ّ
(أرجــح
أن معهدي فاز باملناقصة ،ألنه طلب مبلغًا ّ أقل
ّ
مما طلبه املنافسون بما يتناسب مع التقشف
ّ
السائد) .وقد أتى ذلك في وضع تميز باحتمال
ّ
«العمال» البريطاني (الذي
قوي لوصول حزب
أنتمي إليه) إلى السلطة تحت قيادة مشهورة
بمناهضتها لإلمبريالية وللصهيونية ،بل
وللرأسمالية عمومًا.
ف ـم ــن ب ــدي ـه ـي ــات ال ـع ـم ــل الـ ـيـ ـس ــاري ال ـن ــاض ــج،
اس ـت ـغ ــال أي فـ ــرص ت ـت ـيــح م ـخــاط ـبــة ق ــواع ــد
ّ
الـقــوات املسلحة وتوعيتها ضــد استخدامها
ألجل مصالح رأسمالية وإمبريالية متعارضة
مع مصالح الفئات الشعبية التي تنتمي إليها.
ّ
تضم في املجتمعات
والحال ،أن تلك القواعد
ّ
كافة نسبة عالية من أكثر الفئات فقرًا وتعرضًا
لالضطهاد (كــالـســود فــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة).
وقــد روى لي صديقي نعوم تشومسكي كيف
كــان املناهضون لحرب فيتنام ،وك ــان هــو من
أبرزهم ،يسعون قصارى جهدهم للتواصل مع
الجنود .روى لي ذلك عندما سألته ّ
عما حدا به
إلــى قبول دعــوة إللقاء محاضرة في أهــم كلية
حربية أميركية .وقد يعجب الناس في بلداننا
مــن حـصــول مـثــل ه ــذه األمـ ــور الـتــي يستحيل
ّ
تصورها في ظل أنظمتنا االستبدادية.
ُ
وق ـ ــد ت ـح ـق ـقــت ف ــي ت ـجــرب ـتــي ال ـش ـخ ـص ـيــة مــع
ّ
البريطانيني مـ ّـمــا أك ــده تشومسكي عــن كــون
ّ
بعض أفراد القوات املسلحة األميركية منفتحني
على اآلراء املناهضة لإلمبريالية ،وهو ما ّ
يؤدي
ببعضهم إلى كشف ما يرفضه ضميرهم وإلى
ّ
أش ـكــال أخ ــرى مــن الـتـمـ ّـرد إزاء شــتــى الـحــروب
ّ
«الـ ـ ـق ـ ــذرة» .م ــا ق ــال ــه تـشــومـسـكــي كـ ــان يـتـعــلــق
ب ـتــامــذة كـلـيــة ي ـت ـخـ ّـرج مـنـهــا ك ـبــار الـضـبــاط،
فكم باألحرى أن ينطبق على القاعديني الذين
التقيت بهم في تجربتي .وقــد وجــدت بالفعل
لدى بعضهم ترحيبًا حارًا بمحاضراتي التي
شملت نـقــد املـنـطــق االسـتـشــراقــي العنصري،
ورهــاب اإلســام (اإلسالموفوبيا) ،واالستيالء
الصهيوني على فلسطني ،وتبعية بريطانيا
لــإم ـبــريــال ـيــة األم ـي ــرك ـي ــة ،وخ ـ ــوض الــدول ـتــن
الحليفتني حــروبــا مـ ّ
ـدمــرة فــي الـشــرق األوســط
سعيًا وراء ال ـثــروة النفطية ،ونفاقهما باسم
حقوق اإلنـســان والـنـســاء ،بينما تـتــواطــآن مع
أسوأ األنظمة االستبدادية في املجالني.
كـ ــذلـ ــك ،ش ــرح ــت فـ ــي م ـح ــاض ــرات ــي أن األزم ـ ــة
ال ـثــوريــة ال ـتــي انـفـجــرت فــي املـنـطـقــة الـعــربـيــة،
ّ
م ـن ــذ ع ـ ــام  ،2011ال ح ـ ــل ل ـه ــا س ـ ــوى بـتـغـيـيــر
اجتماعي وسياسي جذري في طبيعة األنظمة

واع ـت ـن ــاق س ـيــاســات اجـتـمــاعـيــة واق ـت ـصــاديــة
نقيضة لوصفات صندوق النقد الدولي التي
ّ
تضمنته
تدعمها الحكومات الغربية .كل ذلك
امل ـحــاضــرات الـتــي ألقيتها عـلــى الـعـشــرات من
أف ــراد وزارة الــدفــاع البريطانية ،ولــم يمتعض
مـنـهــا س ــوى نـفــر قـلـيــل م ــن الـيـمـيـنـيــن كتبوا
احـتـجــاجــا عـلــى آرائـ ــي الـيـســاريــة «املـتـطـ ّـرفــة»،
وطالبوا بتنحيتي من البرنامج (وقد يحصل
ذل ــك ،وال سيما بـعــد ف ــوز الـيـمــن الـكــاســح في
االنتخابات النيابية األخيرة).
والـعـبــرة هنا ال تحتاج إل ــى ش ـهــادة عليا في
االستراتيجية الثورية :فإن التعامل األكاديمي
م ــع ٍّ
أي م ــن م ــؤس ـس ــات ال ــدول ــة ال ـب ــرج ــوازي ــة،
ولـيـســت وزارة ال ــدف ــاع أسـ ــوأ ف ــي ه ــذا املـجــال
ُ
مــن وزارة الـخــارجـيــة (ال ـتــي ت ـشــرف عـلــى بيع
األسـ ـلـ ـح ــة) ،أو ح ـتــى م ــن وزارة الـتـعـلـيــم (إذ
أن مــؤس ـســات الـتـعـلـيــم لـيـســت «أذرع ـ ــا ناعمة
ّ
الغربية السافرة» وحسب ،كما جاء
للهيمنة
َ
ف ــي مـقــدمــة مـهـنــدس صـفـحــتــي الـتـشـهـيــر ،بل
هي «أذرع ناعمة» للهيمنة الطبقية في الدول
كــافــة) ،إن التعامل مــع أي مــن هــذه املؤسسات
يعتمد املــوقــف منه على طبيعة التعامل :هل
يخدم األجـنــدة اإلمبريالية و/أو الطبقية ،أو
يستفيد مــن «الـحــريــة األكــاديـمـيــة» (تـلــك التي
يسعى الصهاينة وأصــدقــاؤهــم سعيًا حثيثًا
ّ
وراء تقويضها ،في ما يتعلق بنقد الصهيونية
في شتى البلدان الغربية ،وال سيما بريطانيا)
ّ
كي يبث فكرًا مضادًا للسياسات ُالتي تعمل بها
تلك املؤسسات؟ هذا هو السؤال املجدي ،خالفًا
لـلـمــوقــف الـصـبـيــانــي م ــن تـحــريــم أي تــواصــل
مع الجنديات والجنود دون سواهم ،وكأنهم
شياطني.
بعد هذا الشرح للمحاضرات التي أشارك في
إلقائها مــن خــال معهدي ،أنتقل إلــى سائر
م ــا ج ـ ّـاء بـخـصــوصــي ف ــي امل ـق ــال األول .وقــد
قال عني كاتبه« :كان قد ّ
قدم أوراق اعتماده
مبكرًا للصهيونية العاملية مــن خــال نشره
كتابًا متخمًا باالنحياز والتسطيح والرداءة
العلمية عــن ال ـعــرب وال ـهــولــوكــوســت» .فعدا
الـتـبـ ّـجــح امل ـفــرط ال ــذي ي ـنـ ّـم عـنــه ه ــذا الـحـكــم،
ّ
يــت ـض ــح ت ـمــام ــا أن ك ــات ـبــه ل ــم ي ـق ــرأ ال ـك ـت ــاب،
ب ــل يـجـهــل ع ـنــوانــه بــالـعــربـيــة وه ــو «ال ـعــرب
وامل ـح ــرق ــة الـ ـن ــازي ــة» .ولـ ــو قـ ـ ــرأه ،ل ـ ــرأى على
صفحاته األولــى إشــادة قوية به من عدد من
ّ
األخصائيني في املسائل التي تناولها
أبــرز
الكتاب ،ومنهم رشيد خالدي واملأسوف عليه
نصير ع ــروري ،اثـنــان مــن أب ــرز األكاديميني
الفلسطينيني العاملني فــي جامعات غربية

()Obey street art campaign

بعد إدوارد سعيد ،أشهرهم على اإلطالق.
وب ــدل االط ــاع على الـكـتــاب ،بحث كاتبنا عن
ً
نقد لــه على اإلنـتــرنــت ،فــوجــد مـقــاال استشهد
ّ
بــه بغية إعـطــاء انطباع بسعة االط ــاع وعمق
التفكير ،فأحال ّ
القراء إلى «نقد أستاذ التاريخ
ّ
األوروبـ ـ ــي جـيـفــري ه ـيــرف لـلـكـتــاب ف ــي مجلة
«نيو ريبابليك» األميركية» .وقــد وصــل بؤس
الكاتب إلى ّ
حد عدم قراءة النقد الذي استشهد
به ،والذي ينطلق من موقف صهيوني صريح،
ال لبس فيه .والـحــال أن هيرف مــن الصهاينة
األم ـيــرك ـيــن املـحــافـظــن ال ـج ــدد ،وم ــؤل ــف أحــد
ُ
الـكـتــب الـتــافـهــة الـتــي ت ـص ـ ّـور ال ـعــرب كأنصار
للنازية.
ّ
ثــم أض ــاف عــنــي ن ــاق ــدي« :وق ــد س ــارع وقتها
لتقديم نفسه مرشدًا من خالل مقابلة أجراها
م ــع ي ــوم ـ ّـي ــة «مـ ـع ــاري ــف» اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة» .هنا
ّ
أيضًا ،يتضح أنــه لم يقرأ ما استشهد بــه ،إذ
أدل بــأي مقابلة للصحيفة املذكورة،
أنني لم ِ
بل أجبت هاتفيًا عن أسئلة مراسل في برلني
ل ـي ــوم ـ ّـيــة إس ــرائ ـي ـل ـي ــة أخ ـ ــرى ه ــي «ي ــدي ـع ــوت
أح ـ ــرون ـ ــوت»ّ ،
ردًا ع ـلــى ال ـ ـتـ ـ ّ
ـذرع الـصـهـيــونــي
باملحرقة .أقــول إن ناقدي لم يقرأ املقابلة ،إذ
أن ذلــك كــان بوسعه تمامًا لسبب بسيط هو
َ
أن صحيفتي «األخ ـب ــار» و«ال ـقــدس الـعــربــي»
نشرتا ترجمة عربية كاملة للمقابلة (بتاريخ
 .)2010/05/12هذا ولم يخطر في بال ناقدي
أن يتساءل كيف استمرت صحيفة «املمانعة»
بامتياز ،في نشر مقال تلو مقال لكاتب ّ
«قدم
ّ
العاملية»!
أوراق اعتماده مبكرًا للصهيونية
ث ــم خ ـلــص ن ــاق ــدي« :كـ ــان طـبـيـعـيــا ب ـعــدهــا أن
يصبح من عتاة الداعمني فكريًا للربيع العربي
(املــزعــوم) في هجمته على سوريا ،مستخدمًا
ّ
ّ
والقطرية ودور النشر
التروتسكية
كل املنابر
األم ـيــرك ـيــة لـ ـ ّ
ـذم ال ـن ـظــام الـ ـس ــوري ،والـتـنـظـيــر
لـثــورات الـعــرب املـلـ ّـونــة ،وأسـبــاب انتكاساتها
الالحقة ،مقدمًا نفسه دائمًا مفكرًا ذا توجهات
ي ـســاريــة» .والـحـقـيـقــة ،أن سـخــافــة ه ــذا الحكم
اآلخ ـ ــر وعـ ـ ـ ــداءه ال ـس ــاف ــر ل ـل ـس ـي ــرورة ال ـثــوريــة
العربية الـجــاريــة منذ تسع س ـنــوات ،وخلطه
بــن «س ــوري ـ َـا» وال ـن ـظــام الـ ـس ــوري ،وجـهـلــه أن
أهم املنابر القطرية ،أال وهي قناة «الجزيرة»،
ّ
اسـتـضــافــت بـعــض كــتــاب «األخ ـب ــار» ع ــددًا من
املـ ـ ـ ّـرات (وفـ ــي ال ــدوح ــة ب ــال ــذات) ي ـفــوق بكثير
استضافتها لي النادرة جدًا (وفي لندن فقط)،

ّ
كلها أمور بغنى عن املزيد من التعليق.
ّ
صاحب املقال الثاني املخصص لهجائي،
أما
َ
َ
فـقــد اع ـت ــرف فــي آخ ــر مـقــالــه بـصـعــوبــة املـهـمــة
ّ
عصي
التي أنيطت به« :نموذج جلبير األشقر
عــن الـنـقــد ،بــل حـصــن ل ـل ـغــايــة ،...وم ــن الخطر
االشتباك معه» .هذه املصارحة جعلتني أشفق
على كاتبها وأتناول ما ّكتب بروح مرحة ،وال
ّ
سيما أن ما ساقه في حقي من اتـهــامــات ،هو
مــن األك ـثــر فـكــاهــة بــن الـتــي تـعـ ّـرضــت لـهــا في
ّ
حياتي السياسية .فقد اتهمني الكاتب بأنني
«دافعت» عن «جبهة فتح الشام ـ النصرة» في
أحد مقاالتي في «القدس العربي» (يذكر تاريخ
 2016/10/19بينما يقتبس من مقال بتاريخ
 .)10/14بيد ٌأن االقتباس الذي أتى به ،هو بكل
وضوح وصف ملوقف «املعارضة السورية» في
التمييز بني «النصرة» و«داعش» ،وال ّ
يعبر عن
رأيي في الجبهة املذكورة.
ث ــم ت ـس ــاءل ال ـكــاتــب «ومل ـ ــاذا ع ـلــى االش ـتــراكــي
التقدمي أن يطالب بوجود أميركي على أرض
ســوريــا فــي اللحظة الـتــي يــديــن فيها الــوجــود
األجنبي التابع لألسد؟» .وأتساءل أي اشتراكي
تـقـ ّـدمــي قـصـ َـد ،إذ أنـنــي لــم أطــالـ ّـب قــط بوجود
أميركي على أرض سوريا ،بل حذ ّرت منذ بداية
االنتفاضة السورية من طلب التدخل العسكري
ال ـغ ــرب ــي ،وذل ـ ــك ف ــي م ـق ــال ن ـشــرتــه «األخـ ـب ــار»
بتاريخ «( 2011/10/16ســوريــا :بني العسكرة
والتدخل العسكري وغـيــاب االستراتيجية»).
هــذا وأحــد أكثر املـقــاالت انتشارًا بــن مقاالتي
األس ـبــوع ـيــة ف ــي «ال ـق ــدس ال ـع ــرب ــي» ،وعـنــوانــه
«سوريا واالحتالالت الخمسة» (،)2018/03/14
ّ
يبدأ بالتأكيد على «أن سوريا اليوم تئن تحت
وطأة خمسة احتالالت أجنبية ،هي بترتيبها
زمنيًا حسب تاريخ بدئها :إسرائيلي وإيراني
وأميركي وروسي وتركي».
ثم يأخذ ّ
علي ناقدي أنني «لم (أنظر) إلى خطر
اس ـت ـمــرار اإلخـ ــوان فــي م ـصــر» ،بــل داف ـعــت عن
ّ
محمد مرسي فــي الحكم بحجة أنه
اسـتـمــرار
ُ
«انتخب بصندوق» ،وأنني «لــم (أدرك) وضع
الجيش في بناء الدولة املصرية» .فأحد أمرين:
ّ
ّ
املخصصني
كتابي
إما أن الكاتب لم يقرأ أي من
لـلـسـيــرورة الـثــوريــة العربية («الـشـعــب يريد»
و«انـتـكــاســة االنتفاضة الـعــربـيــة») ،وال سيما
ال ـثــانــي الـ ــذي ك ـ ّـرس ــت قـسـمــه األك ـب ــر للتجربة
ً
املصرية وصــوال إلــى استيالء العسكر بقيادة

من بديهيات
العمل اليساري
الناضج،
استغالل أي
فرص تتيح
مخاطبة
قواعد ّالقوات
المسلحة
وتوعيتها ضد
استخدامها
ألجل مصالح
رأسمالية
وإمبريالية

عبد الفتاح السيسي على الحكم ،أو أنه قرأهما
ولــم يفهم مــا قــرأ .ولست أدري أي االحتمالني
أسوأ بالنسبة إلى من ّيدعي نقد الكتب.
ّ
ف ــي م ـس ـت ـهــل امل ـق ــال ـت ــن ال ـه ـج ــائ ـ ّـي ـت ــن ،كشف
مهندسهما سـبــب حملته عـلــى ال ـن ــدوة التي
كــان مزمعًا أن أحييها مـســاء يــوم صدورهما
فــي «األخ ـب ــار» .وهــي حملة انــدرجــت بوضوح
فــي تـ ّ
ـأســف املـهـنــدس عـلــى األوقـ ــات «املظلمة»
الـتــي تشهدها كــل مــن ب ـيــروت وب ـغــداد حسب
قوله ،وفيه إشــارة واضحة إلى موقفه املضاد
لالنتفاضتني العراقية واللبنانية .فقد خشي
مــن أن أخـ ّـصــص ن ــدوت ــي ،ال ـتــي ك ــان عنوانها
اللبنانية» ،إلدانة
«السياق اإلقليمي لالنتفاضة
ّ
دور النظام اإليراني في البلدين .بل ظنني من
«العائدين فجأة إلــى مالعب ّ
الصبا» من أجل
ذلك تحديدًا ،وكأنني ُ
عدت بصورة «مفاجئة»
بعد نفي طويل كالذي نأى برئيس الجمهورية
اللبنانية الحالي عن لبنان لسنوات عديدة ،إثر
ّ
شــنــه «ح ــرب تـحــريــر» ضــد الــوجــود العسكري
السوري ،هذا الرئيس الحالي نفسه الذي غدا
الطائفي وال ـكــاره للفلسطينيني
هــو وصـهــره َ
والسوريني حليفي «املمانعني» بامتياز.
خـتــامــا ،وإلرواء غليل مهندس هجائي حول
سبب زيارتي األخيرة ،فليعلم أنني أتيت هذه
َ
ّ
الدراسات
املرة تلبية لدعوة من ِقبل «مؤسسة ّ
ُ
الفلسطينية» للمشاركة في اجتماع مثلت فيه
ُ
ساهمت
«مركز الدراسات الفلسطينية» ،الذي
ُ
وتوليت
في تأسيسه في معهدي في عام 2012
رئاسته حتى العام املاضي.
■■■

ّرد على ّ
الرد
األستاذ جلبير األشقر يستسلم لحالة من البارنويا،
ّ
لنرجسيته املجروحة أن تنسج نظرية مؤامرة
ويترك
ّ
الضحية… من حقه
كاملة ،يعطي لنفسه فيها دور
الــدفــاع عن نفسه طبعًا ،والــرد على منتقديه ،ولطاملا
كانت صفحات «األخبار» مفتوحة للجدل واالختالف.
لكن ليس مــن الـجــديــة فــي شــيء أن يـتـصـ ّـرف مفكر
مرموق مثل طفل مذعور يهرع باكيًا إلى حضن ّأمه،
خوفًا من «الصبية الــزعــران» الذين يؤرقون وجــوده.
في مواجهة الجداالت الحاسمة ،يلجأ بعض ضعفاء
الـحـجــة ،إل ــى اسـتــراتـيـجـيــة دفــاعـيــة بــائـســة هــي رمــي
املنتقدين بتهم «التشهير» و«الـتـحــريــض» ّو«تحليل
الدم» :هذا كسل فكري في أفضل األحوال ،وقلة أمانة،
ّ
تـتــوخــى أبـلـســة مــن يخالفنا فــي الـ ــرأي ،وال نـجــد ما
نرد به عليه إال محاولة إسكاته أو ابتزازه أو إعدامه
معنويًا (على قاعدة :نحن التقدميون «األخيار» ،وهو
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احتياط يعقوب عميدور ،بــأن «ثمة معقولية
متزايدة لحدوث استفزازات من جانب إيــران،
وب ــدءًا مــن منتصف ع ــام  2020هـنــاك احتمال
حدوث مواجهة جـ ّـراء ازديــاد النشاط اإليراني
لـتـجـمـيــع مـ ــواد ان ـش ـط ــاري ــة .وهـ ــذا م ــا يـفــرض
استعدادًا عسكريًا إسرائيليًا ملعالجة مستقلة.
املطلوب االستعداد ألسوأ السيناريوهات بما
فيها قرار إسرائيلي للمبادرة إلى حرب وقائية
ّ
ضد حزب الله».
ّ
يـحــلــق األش ـقــر ف ــوق جميع ه ــذه املـعـطـيــات ،ال
ّ
يــأتــي حــتــى عـلــى ذك ــره ــا ،وي ــرن ــو بـنـظــره إلــى
البعيد ،حيث ستستأنف «السيرورة الثورية»
بمعزل عن القوى القديمة «املـضــادة للثورة»،
حتى ولــو كانت على حافة الحرب مع أميركا
ّ
املعنية
وإسرائيل .ولكن ّأية ثورة هي تلك غير
بالصراع مع إسرائيل والهيمنة األميركية على
املنطقة وشعوبها ومقدراتها؟
ال ب ـ ّـد ملــن ق ــرأ ن ـصــوص جلبير أش ـقــر األول ــى،
وعرف ّ
حدة تصنيفاته للقوى السياسية التي
تقف مبدئيًا على األقــل في املعسكر نفسه في
مــواج ـهــة أم ـيــركــا وإس ــرائ ـي ــل أن ي ـنــدهــش ّمن
تعاطفه مع خصوم أيديولوجيني ودعاة تدخل
أم ـيــركــي ف ــي لـبـنــان وامل ـن ـط ـقــة ،كـلـقـمــان سليم
ومكرم رب ــاح .الــرجــان ال يخفيان قناعاتهما،
ولـ ــم ي ـ ـتـ ـ ّ
ـرددا ف ــي ت ـقــديــم م ــداخ ــات ف ــي ن ــدوة
لــ«مــركــز واشـنـطــن ل ــدراس ــات ال ـشــرق األدن ــى»،
املـ ـع ــروف ب ـكــونــه م ــرك ــز ال ـل ــوب ــي اإلســرائ ـي ـلــي
َ
ّ
فــي ال ــوالي ــات املــت ـحــدة ،طــالـبــا فيها واشنطن
بتكثيف ضغوطها على حزب الله وحلفائه .من
ّ
صنف الحزب الشيوعي على أنه «ستاليني»،
وال ـت ـن ـظ ـي ـمــات ال ـق ــوم ـي ــة ال ـع ــرب ـي ــة ع ـل ــى أن ـهــا
«بــورجــوازيــة صغيرة ومـتــذبــذبــة» والحركات
اإلسالمية باعتبارها رجعية جوهريًا ،أضحى
اليوم يتضامن مع أيتام رامسفيلد وبولتون
في مواجهة من يطالب بالتصدي ألطروحاتهم!

«الشرير» نصير االستبداد وعدو الحرية واالختالف).
غير املباشرة ،واإلرهاب الفكري في أبهى
إنها الرقابة ّ
حللهما! يتجلى نهج الضعفاء هذا ،في طريقة تناول
األشقر ملنتقديه ،فتصور له ّ
مخيلته املحمومة أن هناك
غرفة ّ
سرية تحوك املــؤامــرات عليه .ال يشير األشقر
ّ
بــاالســم هـنــا إل ــى الــزمـيــل بـيــار أب ــي صـعــب ،علمًا أنــه
سبق أن ّ
سماه ورشقه بسلسلة من التهم الخطيرة
في مقالة متوترة ،نشرتها جريدة عربية تصدر من
لـنــدن .كــا ليس هـنــاك «مـهـنــدس» خفي للملف الــذي
نشرته «األخ ـب ــار»! عملنا كعادتنا على فتح نقاش
ّ
حــول مسائل حيوية .وكتابنا ليسوا أدوات ،أو دمى
ّ
تحرك خيوطها يد شريرة خفية .كل منهم يكتب ما
ّ
ويتحمل مسؤولية كتاباته .أما
تمليه عليه قناعاته،
الزميل بيار أبي صعب ،فلم يكتب إال تغريدة واحدة
م ــن  280ح ــرف ــا ،ال تـسـتـحــق ك ــل ه ــذه الـهـسـتـيــريــا!
تغريدة هادئة وصادقة ،استبق فيها املحاضرة التي
كان من ُامل َ
زمع تقديمها ،تتساءل حول منهج جلبير
األشقر وأطروحته ،وكيفية وضعه االنتفاضة اللبنانية
في سياق «الربيع العربي» .ولكي نعرف أكثر ،تدعو
التغريدة إلى متابعة املحاضرة ومناقشة أطروحاتها
إذا لــزم األم ــر .هــذا على حـ ّـد علمنا ،أبسط حقوق أي
شخص فــي سـيــاق سـجــال ديـمـقــراطــي .أم ــا أن يرى
مـفـكــر «ال ــرب ـي ــع ال ـع ــرب ــي» ف ــي ذل ــك ت ـحــري ـضــا ،فتلك
مشكلته .وأن يـقــوم بتركيب نظرية مــؤامــرة كاملة،
يـحـ ّـمـلـنــا فـيـهــا آراء م ــواق ــف مسبقة م ــن الـتـحــركــات
الشعبية ضد االستبداد ،ويستقرئ «نياتنا الخفية»،
فهذا ليس من الحوار الديمقراطي ،وال من املنهج العلمي
والعقالني واألكاديمي في شيء .لسنا مسؤولني عن
تهويمات األشقر أو سواه ،وعن قيامه باملصادرة على
أفكار الناس وسلوكهم ،من خالل نفسيته املذعورة.
وليس فــي ثقافتنا ومراجعنا وتاريخنا وأدائ ـنــا ،ما
يوحي بأننا ندعو إلى إلغاء الرأي اآلخر أو التحريض
على أصحابه .وكنا سنكون أول الحاضرين إلى مكان
املحاضرة ،لوال إلغاؤها املفاجئ .وفي السياق نفسه،
مــن غـيــر املـنـصــف ،بــل مــن الـجـهــل املــدقــع أن ُيسقط
جلبير األشقر على زميلنا مواقف سياسية ال تشبهه
من االنتفاضات العربية… هذا تزوير ،وهذا ّجهل ،بل
عجز عن النظر إلى ّ
التدرجات اللونية لواقع معقد .هذه
ّ
ّ
قلة أمانة مؤسفة حني تصدر عن مفكر ينتمي إلى
ّ
مشروع ّ
التقدم والتغيير .لعل الخالف األساسي بيننا،
َ
ّ
أننا نتعامل مع معركتي التحرر والتحرير كوجهني
ّ
ومصيرية واحدة ،وأننا ال نفصل بني
لقضية سياسية
النضاالت املطلبية والطبقية والتقدمية والديمقراطية،
وبني التصدي للمصالح االستعمارية ورفض أشكال
التبعية كــافــة… فيما «ضحيتنا» املزعومة ال تمانع
من التحالف مع اإلمبريالية ،من أجل أن تنصرنا في
معركة «التقدم» و«التغيير» في مجتمعاتنا العربية.
«التحرير»
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العالم

العالم

العراق

تقرير

ّ
خالف «الكتلة األكبر» يتجدد

ّ
ّ
إسرائيلية ضد «الجنائية ّالدولية»:
هستيريا
ّ
لنهدم كل يوم قرية فلسطينية!

الرئاسة تقذف كرة التكليف إلى البرلمان
ّ
بعدما أكــد محمد الحلبوسي أن «البناء» هو «الكتلة األكـبــر» ،فإنه
برلمانيًا يجمع فيه تواقيع ّ
ّ
النواب المنضوين إلى هذا
سيقود حراكًا
السهيل لرئاسة
التحالف ،دافعًا رئيس الجمهورية إلى تكليف قصي ّ
الوزراء ،بعد تراجع الفت في موقف مقتدى الصدر إزاء تسنم «رفيق
السالح» السابق منصب «حاكم بغداد»
بغداد ـــ األخبار
ٌ
خـ ـ ـ ـ ــاف ع ـ ـلـ ــى تـ ـفـ ـسـ ـي ــر ال ـ ــدس ـ ـت ـ ــور،
وتـحــديـدًا امل ــادة  ،76حــال أمــس دون
ت ـك ـل ـيــف م ــرش ــح «تـ ـح ــال ــف ال ـب ـن ــاء»
(ائ ـ ـتـ ــاف «الـ ـفـ ـت ــح» ب ــزع ــام ــة ه ــادي
الـعــامــري ،و«دول ــة الـقــانــون» بزعامة
َ
وزير التعليم
نوري املالكي ،وآخرين)
الـ ـع ــال ــي ،ق ـص ــي ال ـس ـه ـي ــل ،بــرئــاســة
هي
الوزراء ،خلفًا لعادل
عبد املهديٌ .
ٌ
ـرب ــع ّ
ـودة إل ــى «امل ـ ّ
األول» وت ـقــاذف
عـ ـ
لـ«كرة النار» بني األفرقاء العراقيني.
فـ ــ«الـ ـعـ ـقـ ـب ــة» ال ــراهـ ـن ــة هـ ــي «ع ـج ــز»
رئــاسـتــي الجمهورية والـبــرملــان عن
تحديد «الكتلة البرملانية األكبر» من
جهة ،وغموض «املحكمة االتحادية

تراجع الصدر عن موقفه
الرافض تكليف السهيل
لرئاسة الوزراء
الـعـلـيــا» أم ــس فــي تفسير املـ ــادة 76
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ف ــي ظ ــل م ـحــاوالت
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ،ب ــره ــم صــالــح،
امل ـس ـت ـمــرة لـكـســب امل ــزي ــد م ــن الــوقــت
ً
أم ـ ــا ف ــي تــرش ـيــح شـخـصـيــة أخ ــرى
ّ
«غ ـيــر مـسـتـفــزة» ل ـل ـشــارع الـغــاضــب،
وفق تعبير ّ
مقربني منه.
ف ــي ح ــدي ــث إل ـ ــى «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،يـتـهــم
ـدر ق ـي ـ ٌّ
م ـصـ ٌ
ـادي فــي «ال ـب ـنــاء» رئيس
ال ـج ـم ـهــوريــة ب ــ«امل ـم ــاط ـل ــة» وإرجـ ــاء
تكليف السهيل ،في أداء ُي ّ
عد «انتهاكًا
ً
للدستور وتحايال على م ــواده» ،إذ
ّ
تنص املــادة  76على «تكليف رئيس

الجمهورية مــرشــح الكتلة النيابية
األكثر عــددًا تشكيل مجلس الــوزراء،
خ ــال  15يــومــا م ــن ت ــاري ــخ انـتـخــاب
رئـيــس الجمهورية» ،علمًا أن املــادة
/81ثانيًا شددت على «تكليف رئيس
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة (ع ـ ـنـ ــد خ ـ ـلـ ـ ّـو مـنـصــب
رئـ ــاسـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ّ
ألي سـ ـب ــب كـ ــان)
مرشحًا لتشكيل ال ــوزارة خــال مدة
ال تزيد على  15يــومــا ،وفقًا ألحكام
املـ ــادة  ،»76يضيف امل ـص ــدر .وفيما
ّ
يؤكد أن تحالفه هو «الكتلة األكبر...
وب ــات واجـبــا دسـتــوريــا على صالح
تكليف مرشحنا» ،تــرى مصادر في
«ائتالف سائرون» ،املدعوم من زعيم
«ال ـتـ ّـيــار ال ـص ــدري» مـقـّتــدى الـصــدر،
أنها «الكتلة األكبر ...ألننا حللنا ّأول
األخيرة
في االنتخابات التشريعية ّ
ّ
(أيــار/مــايــو  ...)2018ولنا الـحــق في
تسمية املرشح».
ما زاد املشهد تعقيدًا تنازل الصدر
ع ــن ط ــرح م ــرش ــح ل ــرئ ــاس ــة ال ـ ـ ــوزراء،
ملـصـلـحــة ال ـح ــراك الـشـعـبــي املستمر
منذ  1تشرين ّ
األول/أكتوبر املاضي،
ورفضه «تمرير» السهيل (وآخرين)،
مــا دف ــع صــالــح قـبــل ّأي ــام إل ــى ســؤال
«االتـ ـح ــادي ــة» ع ــن «ال ـك ـت ـلــة األك ـب ــر»،
مـ ّ
ـرج ـحــا أن ت ـق ـ ّـدم ج ــواب ــا «حــاسـمــا»
ّ
ي ـت ـس ــل ــح بـ ــه م ـق ــاب ــل «ال ـت ـف ـس ـي ــرات»
ال ـس ـيــاس ـيــة املـ ـت ــداول ــة .هـ ـك ــذا ،رم ــى
الــرئ ـيــس ال ـك ــرة إل ــى مـلـعــب املحكمة
الـ ـت ــي ّ
ردت ع ـل ــى ال ـ ـسـ ــؤال ب ـطــري ـقــة
ّ
غ ــام ـض ــة .ف ـهــي ت ـمــس ـكــت بــإجــابـتـهــا
عينها عقب االنتخابات التشريعية
عــام  ،2010بــالـقــول إن «الكتلة التي
تكونت بعد االنـتـخــابــات مــن قائمة
ان ـت ـخــاب ـيــة واحـ ـ ــدة ،أو الـكـتـلــة الـتــي
ّ
تكونت بعد االنتخابات من قائمتني

يقدّم برهم صالح نفسه إلى الشارع الغاضب على أنّه «الضامن» له ولحقوقه (أ ف ب)

أو أكـ ـث ــر ...ودخ ـل ــت مـجـلــس ال ـنــواب
وأص ـب ـحــت مـقــاعــدهــا بـعــد دخــولـهــا
امل ـج ـلــس وح ـل ــف أع ـض ــاؤه ــا الـيـمــن
الدستورية في الجلسة األولى األكثر
عــددًا مــن بقية الكتل ،يتولى رئيس
الجمهورية تكليف مرشحها تشكيل
مجلس الـ ــوزراء طبقًا ألحـكــام املــادة
ّ
املحددة فيها».
 ،76وخالل املدة
م ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــادر أخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ت ـ ـ ـ ــأخ ـ ـ ـ ــذ عـ ـل ــى
«االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادي ـ ـ ــة» ت ـ ـعـ ـ ّـمـ ــد «تـ ـجـ ـهـ ـي ــل»
ال ـك ـت ـلــة ،خ ـصــوصــا أن تـكـلـيــف عبد
امل ـه ــدي ج ــاء ع ــن طــريــق ال ـتــوافــق ال

ّ
«الكتلة األكبر» ،مؤكدة أن «وثيقة»
ت ــرش ـي ــح ال ـس ـه ـي ــل ال ت ـش ــوب ـه ــا أي
«شائبة قانونية» ،علمًا أن صالح،
فـ ــي ك ـت ــاب ــه امل ـ ـ ّـوج ـ ــه إل ـ ــى امل ـح ـك ـم ــة،
خ ـ ّـص ــص ف ـق ــرة أش ـ ــار ف ـي ـهــا إلـ ــى أن
«البناء» يرى نفسه «الكتلة األكبر»
ّ
وي ــرش ــح الـسـهـيــل لــرئــاســة الـ ــوزراء.
أم ـ ـ ــا امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر ف ـ ــي «االت ـ ـ ـحـ ـ ــاديـ ـ ــة»،
فـتـقــول إن «املـحـكـمــة ال تـعـطــي رأيــا
بـ ــل تـ ـق ــدم حـ ـكـ ـم ــا ،وعـ ـل ــى ال ـج ـه ــات
املـعـنـيــة تـطـبـيـقــه» .وعـمـلـيــا ،أع ــادت
«االتحادية» الكرة إلى صالح الذي

س ــارع أم ــس إل ــى تــوجـيــه كـتــاب إلــى
رئيس البرملان ،محمد الحلبوسي،
ي ـط ـل ــب فـ ـي ــه اإلج ـ ــاب ـ ــة ب ـ ـ ـ «وض ـ ــوح»
ع ــن ه ــذه األس ـئ ـلــة -1 :اس ــم «الـكـتـلــة
األكـ ـب ــر» -2 ،أس ـم ــاء أع ـض ــاء الـكـتـلــة
وتواقيعهم ،على مستوى األعضاء،
ول ـيــس عـلــى مـسـتــوى ال ــرؤس ــاء-3 ،
إرف ــاق اســم مــرشــح «الـكـتـلــة األكـبــر»
بتوقيع أعضائها جميعًا.
هنا ،تسأل مصادر برملانية عن سبب
«مـمــاطـلـ ّـة» رئـيــس الـجـمـهــوريــة التي
ـاع لــ«ال ـحـفــاظ على
ت ـبــدو كــأنـهــا م ـسـ ٍ

ص ــورة صــالــح أم ــام ال ـشــارع بوصفه
الـ ـض ــام ــن لـ ـ ـ ــه» ،وف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت عـيـنــه
االبتعاد عن ّ
أي مواجهة بني العامري
والـ ـ ـص ـ ــدر سـ ـيـ ـك ــون هـ ــو ض ـح ـي ـت ـهــا،
متسائلة عن وجــود «ضغط أميركي
يدفعه إلى هذا السلوك» .لكن مصادر
م ـط ـل ـعــة ع ـل ــى م ــوق ــف ص ــال ــح تـنـفــي،
فــي حــديـثـهــا إل ــى «األخـ ـب ــار» ،وجــود
ق ـ ــرار أمـ ـي ــرك ـ ّـي مـ ـم ــاث ــل ،م ـض ـي ـفــة أن
«األميركيني أبلغوا كل األطراف أنهم
لــن يــدعـمــوا أحـ ـدًا أو يـقــابـلــوا ّأي ــا من
املرشحني» ،كما تذهب إلى القول إن
«خطوات رئيس الجمهورية ال تنبع
عن حسابات سياسية ،لكن حساسية
املـ ــوقـ ــف ت ـ ـفـ ــرض ّع ـل ـي ــه ات ـ ـخـ ــاذهـ ــا»،
خصوصًا أن تسنمه موقع «الرئاسة
األول ـ ـ ـ ــى» ،كـ ـح ــال ع ـب ــد امل ـ ـهـ ــدي ،ج ــاء
نتيجة «توافق أركان البيت الشيعي»،
وأنـ ــه ف ــي ظ ــل «ال ـغ ـمــوض الـ ــذي يلف
مواقف أركانه ،من املرجعية الدينية
العليا (آية الله علي السيستاني) إلى
األح ــزاب والـقــوى السياسية وكتلها
ً
البرملانية ،إلــى املتظاهرين ،وصــوال
إلــى تفسير املحكمة االتـحــاديــة ،بات
ال ــرئ ـي ــس ف ــي غ ـن ــى ع ــن الـ ــدخـ ــول فــي
س ـج ــال ي ـن ـع ـكــس س ـل ـبــا ف ــي ال ـش ــارع
ً
أوال» ،مـضـيـفــة أن «دور صــالــح هو
ت ـن ـف ـيــس االحـ ـتـ ـق ــان الـ ـق ــائ ــم ،ف ــي ظــل
الالدولة التي يعيشها العراق اليوم».
أم ــام هــذا التعقيد ،بــدأ الحلبوسي،
عقب اجتماع جمعه بــرؤســاء الكتل
ال ـبــرملــان ـيــة امل ـك ـ ّـون ــة ل ــ«ال ـب ـن ــاء» ليل
أمــس ،حراكًا لجمع تواقيع ّ
نوابهم،
ل ـل ــرد ع ـلــى ط ـلــب ص ــال ــح ،وال ـتــأك ـيــد
أن «الـبـنــاء» هــي «الكتلة األكـبــر» ،ثم
دفــع رئيس الجمهورية إلــى تكليف
السهيل رسـمـيــا ،فــي خـطــوة قــد تتم
الـيــوم ،كما ّ
ترجح مصادر سياسية
ّ
مطلعةّ ،
تلمح فــي الــوقــت عينه إلى
أن ال ـص ــدر ق ــد «ت ــراج ــع» ع ــن موقفه
الرافض تكليف السهيل .فبعد نشره
ت ـغــريــدة ف ــي حـســابــه عـلــى «تــوتـيــر»
شــاب»
رفـضــه فـيـهــا ،ع ــاد «الــزع ـيــم الـ ُ
ل ـي ـس ـح ـب ـهــا مـ ــن ال ـ ـ ـتـ ـ ــداول ،مـ ــا ف ـ ّـس ــر
ً
ً
ّ
«ضمنيًا»
قبوال بالسهيل وتسهيال
لتكليفه.

فلسطين

ّ
االنتخابات تتعثر برفض االحتالل
غزة ـــ األخبار
على رغــم موافقة حــركــة «حـمــاس»
وال ـ ـف ـ ـصـ ــائـ ــل ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ع ـلــى
ال ـ ـش ـ ــروط ال ـ ـتـ ــي وضـ ـعـ ـه ــا رئ ـي ــس
الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـط ـ ـ ــة ،مـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــود عـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاس،
خ ـ ــال األشـ ـه ــر امل ــاضـ ـي ــة ل ـلــذهــاب
إلـ ـ ـ ــى االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة

االنتخابات في القدس رمزية ألن
من ُيسمح لهم أن ينتخبوا فيها
هم ستة آالف فقط
وال ــرئ ــاسـ ـي ــة ،فـ ــإن ع ـق ـبــة إج ــرائ ـه ــا
فــي مدينة الـقــدس املحتلة ال تــزال
ً
حائال أمام إصدار عباس مرسومًا
رئــاسـيــا ي ـحــدد مــوعــدهـ ُـا ،عـلـمــا أن
االنتخابات في القدس تعد رمزية
ألن م ــن ُي ـس ـمــح ل ـهــم أن يـنـتـخـبــوا

فيها هــم ستة آالف فقط مــن أصل
 460ألـ ــف ف ـل ـس ـط ـي ـنــي .وب ـي ـن ـمــا ال
تــزال «فتح» متمترسة خلف رأيها
أال تـ ـج ــرى االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات م ــن دون
ّ
يحتج الـعــدو اإلسرائيلي
الـقــدس،
بــأن املدينة عاصمته بعد اعتراف
اإلدارة األم ـيــرك ـيــة .كــذلــك ،تــواصــل
«ف ـتــح» رفـضـهــا بـحــث ط ــرق أخــرى
إلج ــراء االنـتـخــابــات خ ــارج القدس
أو ضواحيها بعيدًا عــن السيطرة
اإلسرائيلية ،إذ قــال عـبــاس« :دون
أن يـنـتـخــب أهـ ــل الـ ـق ــدس ف ــي قلب
ال ـق ــدس ول ـيــس ف ــي ضــواح ـي ـهــا ،ال
انـت ـخــابــات مـهـمــا كــانــت الـضـغــوط
ُ
التي ستمارس علينا ،وقد خاطبنا
ال ـح ـكــومــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة رس ـم ـي ــا...
وننتظر ردهم».
في املقابل ،ترفض غالبية الفصائل
ال ــرؤي ــة الـفـتـحــاويــة ،طــالـبــة إيـجــاد
طريقة غير استجداء اإلسرائيليني
وأال ُيرهن إصالح النظام السياسي
بموافقة االحتالل ،وهو ما ّ
عبر عنه
عـضــو «الـلـجـنــة املــرك ــزي ــة للجبهة

الـ ـشـ ـعـ ـبـ ـي ــة» عـ ـب ــد الـ ـعـ ـلـ ـي ــم دعـ ـن ــا،
ال ــذي أرج ــع تــأخــر ص ــدور مــرســوم
رئ ـ ــاس ـ ــي إل ـ ـ ــى خ ـ ـ ــوف ع ـ ـبـ ــاس مــن
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إجراء االنتخابات التي قد ال تكون
ّ
نتائجها في مصلحته .لكن مصدرًا
قـ ـي ــادي ــا ف ـ ــي «ح ـ ـ ـمـ ـ ــاس» ،يـ ـ ــرى أن

تطالب الفصائل بطريقة غير استجداء اإلسرائيليين إلجراء االنتخابات في القدس (أ ف ب)

«الرئيس ال يريد إجــراء انتخابات
م ــن األص ـ ـ ــل ،ودعـ ــوتـ ــه ل ـه ــا ج ــاءت
بـعــد تـهــديــد االت ـح ــاد األوروب ـ ــي له
بــوقــف ال ــدع ــم ع ــن ال ـس ـل ـطــة» .وق ــال
لـ ــ«األخـ ـب ــار»« :ع ـب ــاس أع ـلــن نيته،
وبدأ املباحثات مع حماس ووضع
شروطًا قاسية على أمل أن ترفض
الحركة ،وبالتالي يخرج من املأزق
ب ــالـ ـق ــول لـ ــأوروب ـ ـيـ ــن إن ح ـمــاس
ت ـع ـي ــق االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات وال يـمـكـنـنــا
إجراؤها» ،مستدركًا« :بعد موافقة
الـحــركــة على جميع شــروطــه ،بات
ّ
يتحجج باالنتخابات في القدس،
مع أنــه يــدرك جيدًا أن االحتالل لن
يسمح له بإجرائها بالطريقة التي
يريدها».
مـ ـ ـ ــع ذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،تـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ــل «حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاس»
عـ ـلـ ـن ــا مـ ـط ــالـ ـب ــة ع ـ ـبـ ــاس بـ ــإصـ ــدار
م ــرس ــوم ،داع ـي ــة إي ــاه أال يستسلم
إلرادة االح ـ ـتـ ــال إذا حـ ـ ــاول مـنــع
االنتخابات في القدس ،وأن «يترك
املـ ــزايـ ــدات ال ـت ــي هــدف ـهــا الـتـغـطـيــة
ع ـلــى الـتـلـكــؤ ف ــي إص ـ ــدار امل ــرس ــوم

الــرئــاســي ...ويعقد لقاء وطنيًا من
أجــل نقاش كيفية إنـجــاح العملية
االن ـت ـخــاب ـيــة خ ــاص ــة ف ــي ال ـق ــدس».
وتطرح الحركة والفصائل في غزة
أن ي ـص ــدر «أب ـ ــو مـ ـ ــازن» مــرســومــا
إلج ــراء االنـتـخــابــات يشمل الضفة
وغ ـ ـ ــزة والـ ـ ـق ـ ــدس ت ـل ـي ـه ــا «م ـع ــرك ــة
وطنية وسياسية ودبلوماسية من
أجــل تثبيت إجرائها فــي الـقــدس»،
وهو ما ترفضه «فتح» .جـ ّـراء ذلك،
ب ــرزت أصـ ــوات فــي األخ ـي ــرة تحذر
مــن الـتـمـلــص مــن االنـتـخــابــات بما
يضرب مصداقية الحركة ،أبرزها
من أمني السر لـ«اللجنة التنفيذية
ملنظمة التحرير» (عضو «مركزية
فتح» أيضًا) ،صائب عريقات ،الذي
ْ
قال« :إن تراجعنا ،فإن مصداقيتنا
سـ ــوف ت ـت ـع ــرض ل ـض ــرب ــة قــاصـمــة
قــد تـمـ ّـس الشرعية الفلسطينية»،
خ ــاص ــة أن «الـ ـق ــوى ال ـت ــي ت ـحــاول
امل ـ ّـس بمنظمة التحرير واملـشــروع
الوطني أصبحت تعمل فــي العلن
ومن دون خجل».

تتوالى ردود الفعل في تل أبيب على إعــان ّ
االدع ــاء في
«الجنائية الدولية» النية لفتح تحقيق شامل في جرائم حرب
إسرائيلية في األراضــي الفلسطينية المحتلة .ردود يمكن
وصفهابـ«الهستيرية» ،كشفت مستوى القلق والخشية من
األضرار التي تتوقعها ،على أكثر من صعيد ،في حال مباشرة
التحقيقات .وهي أضرار ال تقتصر على صدور قرار إدانــة ،بل
تبدأ من حساسية توقيت إثارة المالحقة ّ
بحد ذاته
يحيى دبوق
بمواجهة إعــان «املحكمة الجنائية
الــدولـيــة» نيتها فتح تحقيق شامل
في جرائم الحرب اإلسرائيلية ،تخرج
ردود الفعل ،الرسمية وغير الرسمية،
بما يشير إلى فقدان أدوات املواجهة
القضائية .وعــدا الصراخ ولعب دور
الـضـحـيــة ،يــأتــي االت ـكــال األك ـبــر على
ال ـح ـل ـيــف األم ـي ــرك ــي ال ـ ــذي أع ـل ــن في
املــاضــي ،وكذلك أمــس ،أنــه لن يسمح
بــإدانــة إســرائـيــل أو وضعها موضع
االتـ ـه ــام ،سـ ــواء ف ــي «ال ـج ـنــائ ـيــة» في
الهـ ـ ـ ــاي أم غـ ـي ــره ــا م ـ ــن امل ــؤسـ ـس ــات
ال ــدول ـي ــة .عـلــى ه ــذه الـخـلـفـيــة ،ارتـفــع
الصوت في تل أبيب .رئيس الحكومة
بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو ،ق ــال إن املحكمة
تـ ـ ـح ـ ـ ّـول ـ ــت إلـ ـ ـ ــى سـ ـ ـ ــاح فـ ـ ــي ال ـ ـحـ ــرب
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ض ــد إس ــرائـ ـي ــل ،و«ه ـ ــذا
هــو يــوم أس ــود للحقيقة ولـلـعــدالــة»،
مضيفًا« :القرار ال يعدو كونه مظهرًا
م ـ ــن املـ ـس ــرحـ ـي ــة الـ ـه ــزلـ ـي ــة ،ي ـت ـنــافــى
ومـ ـب ــادئ امل ـح ـك ـمــة ال ــدول ـي ــة نفسها
الـ ـت ــي أق ـي ـم ــت ب ـع ــد ف ـظ ــائ ــع ال ـح ــرب
العاملية الـثــانـيــة»! وإن ش ــارك معظم
الـسـيــاسـيــن فــي تــل أب ـيــب فــي حملة
االنـتـقــادات إلــى جانب نتنياهو ،مع
ّ
استنساخ للعبارات وسلة االتهامات
ضــد املحكمة وقضاتها ،فــإن الالفت
ه ــو امل ـعــادلــة ال ـتــي طــالــب بتنفيذها
ع ـضــو «امل ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزاري املـصـغــر»
الــوزيــر بتسلئيل سموتريتش الــذي
أكد كل االتهامات عبر املطالبة باملزيد
مـنـهــا مل ـنــع امل ـحــاك ـمــة ع ــن إس ــرائ ـي ــل:
«يـجــب إم ـهــال الـسـلـطــة الفلسطينية
 48ساعة لسحب دعواها فــورًا ،التي
ي ـ ــدرك ال ـج ـم ـيــع أن ـه ــا ه ـي ـئــة م ـعــاديــة
للسامية .في حال لم تمتثل السلطة،
على إسرائيل أن تهدم كل يــوم قرية
فلسطينية مقابل ذلك ،إلى أن ترضخ
وتسحب الدعوى».
أم ـ ــا إزاء امل ـح ـك ـم ــة وإم ـ ـكـ ــانـ ــات ب ــدء
الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــات ،ومـ ـ ــوقـ ـ ــف إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل
وخـشـيـتـهــا ،فيمكن اإلش ـ ــارة إل ــى ما
يأتي:
ـ ـ لم يصدر عن «الجنائية» قرار بإدانة
إسرائيل ،أو بقبول الــدعــوى ضدها،
بل إحالة من االدعاء العام إلى املحكمة
االب ـ ـتـ ــدائ ـ ـيـ ــة ف ـ ــي امل ـح ـك ـم ــة ن ـف ـس ـهــا،
لالستفهام عن الصالحية وإن كانت
تشمل األراضي الفلسطينية املحتلة،
رغــم إعــان رئيسة ّ
االدع ــاء ،القاضية
الغانية فاتو بنسودا« ،وجود أساس
مـعـقــول ملــواص ـلــة الـتـحـقـيــق» .معنى
ذل ــك ،أن الــدعــوى والـتـحـقـيـقــات التي
ستسبقها مبنية على أســس متينة
ّ
فـ ــي املـ ـضـ ـم ــون ،ت ـم ــك ــن مـ ــن مــاح ـقــة
امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــن ع ـن ـه ــا،
لكنها مــن نــاحـيــة ال ــدف ــوع الشكلية،
مثل دفوع الصالحية وصفة االدعاء
الفلسطيني وغيرها ،قد تكون مدار
أخذ ورد.
ـ ـ كما يبدو ،تعمل بنسودا على نقل
املسؤولية عن بدء التحقيق ،إن حدث
بالفعل ،لتشمل قضاة املحكمة بدل أن
تتحمل وحدها املسؤولية ،التي قيل
فيها الكثير أخيرًا ،ومن بينها تهديد

أم ـيــركــي بـعـقــوبــات ض ــد ال ـق ـضــاة إن
تجرؤوا على مالحقة إسرائيل ،مهما
كــانــت الـتـهـمــة ورك ـيــزت ـهــا الـجــرمـيــة.
وهنا تجدر اإلشــارة إلى أن الواليات
امل ـت ـحــدة سـحـبــت ف ــي نـيـســان/أبــريــل
املــاضــي تأشيرة دخــول بنسودا إلى
نـيــويــورك ،فــي إط ــار الضغط عليها،
عـلــى خلفية مـتــابـعــة م ـســار مالحقة
جنود وضباط أميركيني بتهم جرائم
حرب في أفغانستان ،كانت قد طلبت
من «الجنائية» اإلذن بفتح تحقيقات
حولها.
ـ ـ مــع ذل ــك ،يصعب اقـتـصــار تفسير
«فـ ـ ـت ـ ــح م ـ ـ ـسـ ـ ــار» الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــات ع ـلــى
مركبات الدعوى التقنية والقانونية
واإلجـ ــرائ ـ ـيـ ــة ،خ ــاص ــة ب ـع ــد س ـن ــوات
خمس على تقديم الــدعــوى مــن دون
النظر فيها عمليًا .ومن بني األسباب
غ ـي ــر الـ ـظ ــاه ــرة ،ال ي ـب ـعــد ارت ـبــاط ـهــا
ب ـ ـت ـ ـجـ ــاذب سـ ـي ــاس ــي دول ـ ـ ـ ــي خـ ـ ــارج
امل ـح ـك ـم ــة فـ ــي الهـ ـ ـ ــاي ،بـ ــن ع ــواص ــم
قرار درجة أولى (الواليات املتحدة)،
وعواصم قرار درجة ثانية (أوروبــا)،
تــرى نفسها مـتـضـ ّـررة مــن توجهات
أميركية لحل القضية الفلسطينية
عـبــر تصفيتها .عـلــى ه ــذه الخلفية،
ّ
املضاد
أيضًا ،يأتي التحرك األميركي
لـلـمـحـكـمــة ،ك ـمــا يـ ــرد م ــن واش ـن ـطــن،
ّ
بــل بـعـبــارات ح ـ ّ
ـادة غـيــر ملطفة ضد
امل ـح ـك ـمــة وق ـض ــات ـه ــا ،إذ أن امل ـســألــة

تتجاوز «الـخــط األحـمــر» االعتيادي
ال ـ ــذي ت ـف ــرض ــه اإلدارة ال ـح ــال ـي ــة فــي
م ـن ــع إدان ـ ـ ــة إس ــرائـ ـي ــل أو «ت ـل ـط ـيــخ»
سمعتها دول ـيــا ،بــل تمس توجهات
أم ـيــرك ـيــة ع ـبــر فـ ــرض خ ـطــة «صـفـقــة
ال ـقــرن» املبنية على تأبيد االحـتــال
وشرعنته ،وهــو مــا يتناقض مــع ما
تنظر فيه املحكمة ،حتى إن لم يصدر
عنها حكم نهائي إزاءه ،إذ تكفي إثارة
مـســألــة االح ـتــال واألراضـ ــي املحتلة
لإلضرار بالتوجهات األميركية إزاء
املنطقة و«صفقة القرن».
ـ ـ من ناحية إسرائيل ال جديد في أن
تنظر «الجنائية الدولية» في قضايا
تــرتـبــط ب ــاالح ـت ــال .سـبــق للمحكمة
أن تـعــامـلــت ع ــام  2003م ــع طـلــب من
الجمعية الـعــامــة لــأمــم املـتـحــدة ،في
استشارة (دعــوى) أثيرت ضد إقامة
ج ـ ــدار ال ـف ـص ــل ف ــي ال ـض ـف ــة امل ـح ـت ـلــة.
آن ـ ـ ـ ــذاك ،ك ــان ــت ه ـس ـت ـيــريــا إس ــرائ ـي ــل
مشابهة للهستيريا الحالية ،وصدر
عن رئيس حكومة العدو آنذاك ،أرييل
شــارون ،ما يبدو شبه تطابق مع ما

المسألة ّ
تمس
التوجهات األميركية
القرن»
في «صفقة ّ
ونتائجها المتوقعة

يــرد عــن تــل أبـيــب اآلن ضــد املحكمة:
«هي حملة نفاق تجري ضد إسرائيل
فـ ــي الـ ـسـ ـي ــرك ال ـ ــدول ـ ــي فـ ــي اله ـ ـ ــاي».
ف ــي ذل ــك الـ ـي ــوم ،ال ـتــاســع م ــن ت ـمــوز/
ي ــولـ ـي ــو  ،2003صـ ـ ــدر عـ ــن امل ـح ـك ـمــة
قـ ــرار بــأنــه يـتـعـ ّـن عـلــى إســرائ ـيــل أن

نتنياهو« :هذا هو يوم أسود للحقيقة والعدالة» (أ ف ب)

توقف بناء ال ـجــدار ،بما فــي ذلــك في
الـقــدس ،والعمل على تفكيك األجــزاء
املـبـنـيــة وت ـعــويــض جـمـيــع الـخـســائــر
ال ـنــاج ـمــة ع ـن ــه ،ل ـكــن إل ــى اآلن ال أثــر
عـمـلـيــا ل ـل ـقــرار ،وب ــات ف ـقــط ،كـمــا هي
كل القرارات الصادرة ضد االحتالل،
ذكــريــات لـ«نجاحات عربية» تتعلق
بالعالقات العامة ،سقطت من الذاكرة
لدى كثيرين.
ـ ـ مــع ذل ــك ،ال ـضــرر الـنــاتــج عــن مسار
الـ ـ ــدعـ ـ ــوى ال ي ــرتـ ـب ــط فـ ـق ــط ب ــإم ـك ــان
أو ال إم ـ ـكـ ــان صـ ـ ـ ــدور قـ ـ ـ ــرار ن ـهــائــي
ي ــدي ــن االح ـ ـتـ ــال وي ـط ـل ــب تـصـحـيــح
مظلومية الفلسطينيني .املسألة هنا،
إســرائ ـي ـل ـيــا ،تــرتـبــط ب ـظــرف حـ ّـســاس
ج ـدًا ،من شأنه التأثير في مجموعة
واسعة من املصالح واملخططات التي
ُيعمل عليها في املنطقة ،ومن بينها
إمكان إعالن الحلف مع عدد من الدول
العربية والتقارب والتطبيع النهائي
م ـع ـهــا .ومـ ــن نــاح ـيــة ث ــان ـي ــة ،تــرفــض
إس ــرائـ ـي ــل ،رغـ ــم اح ـت ــال ـه ــا وف ـظــائــع
الحرب ضد الفلسطينيني ،أي عامل
خــارجــي على الحلبة الــدولـيــة ،مهما
ك ــان تــأث ـيــره وم ـس ـت ــواه ،ق ــد ي ـشـ ّـوش
عـلــى صــورت ـهــا ال ـتــي تــريــد أن تبقى
ك ـم ــا ع ـم ـلــت ع ـل ـي ـهــا م ـن ــذ إن ـش ــائ ـه ــا:
«املـ ـظـ ـل ــوم ــة» واملـ ــاح ـ ـقـ ــة دائ ـ ـمـ ــا مــن
أعــدائ ـهــا «ال ـخــارجــن عـلــى الـقــانــون»
الساعني دائمًا إلى تدميرها وتنفيذ
«هــولــوكــوســت ج ــدي ــد» ض ــد الـيـهــود
م ــن س ـكــان ـهــا .األمـ ــر الـ ــذي يـسـتــدعــي
العمل سريعًا على منع صــدور قرار
عن املحكمة من شأنه أن يسلب منها
صــورة «الضحية» التي طاملا عملت
على بقائها حية لالستفادة الدائمة
منها.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ت ـ ـ ـ ـ ــدرك ت ـ ـ ــل أب ـ ـ ـيـ ـ ــب أن الـ ـ ــدعـ ـ ــوى
والتحقيقات حولها ستدينها ،وإن
ك ــان األرجـ ــح أن ي ـصــدر ق ــرار اإلدان ــة
«ح ـ ّـم ــال أوجـ ــه» ،األم ــر ال ــذي يدفعها
إلــى التمسك بــالــدفــوع الشكلية عبر
التركيز على صالحيات املحكمة التي
ت ـقــول إن ـهــا ال ت ـســري عـلــى األراض ــي
املحتلة ،وكذلك على النقص في صفة
ّ
االدع ـ ــاء الفلسطينية ،ك ــون السلطة
غير دولــة مكتملة العناصر .لكن في
املضمون ال تنكر إسرائيل أنها نفذت
ج ــرائ ــم ح ــرب ف ــي األراض ـ ــي املـحـتـلــة،
وهو ما لم يرد في أي من «صراخها»
فـ ــي الـ ـي ــوم ــن املـ ــاض ـ ـيـ ــن ،بـ ــل ت ــرك ــز
عـلــى ال شــرعـيــة وصــاحـيــة تفويض
«الجنائية» في التحقيق مع جنودها
وضباطها ومحاكمتهم ،عبر اتهام
املحكمة بالتسييس .وتدرك تل أبيب
أيضًا أن القضية إن وصلت إلــى حد
ّ
قبول الدعوى ،وبدء تصدير مذكرات
الجلب للتحقيقات ،فستكون قاسية
ج ـ ـدًا ع ـل ــى ع ـ ــدد ك ـب ـي ــر مـ ــن ال ـج ـن ــود
والضباط ،وكذلك السياسيني .وهي
س ـت ـك ــون أم ـ ـ ــام م ــاحـ ـق ــات ق ـضــائ ـيــة
مختلفة ،يفترض بأكثر من
ودعاوى
ّ
مئة دولــة موقعة على اتفاقية رومــا
التي أنشأت املحكمة أن تكون شريكة
في إجراءاتها ضد إسرائيل.
مـ ــن هـ ـن ــا ،ال ي ـب ـق ــى أم ـ ـ ــام إس ــرائـ ـي ــل
إال االن ـت ـق ــادات ال ـح ــادة وال ـط ـعــن في
ّ
واملدعني،
شرعية املحكمة واملحاكمة
م ــع الـ ــرهـ ــان ال ـك ــام ــل ع ـل ــى ال ــوالي ــات
املـتـحــدة ،فــي الـتــأثـيــر املـبــاشــر أو من
خ ـلــف ال ـك ــوال ـي ــس ،ف ــي ق ـ ــرار ال ـغــرفــة
االبـ ـت ــدائـ ـي ــة مل ـن ــع ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات ،وإن
أخفقت ،ففي منع تأثيراتها الفعلية
على الحلبة الــدولـيــة .مــع ذل ــك ،يأتي
قــرار ّ
االدعــاء العام في ظرف ّ
حساس
جـ ـ ـدًا مـ ــن ن ــاح ـي ــة إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،وي ـث ـيــر
أك ـثــر م ــن عــامــة اسـتـفـهــام إزاء سلة
األس ـبــاب الــدافـعــة لتحريك القضية،
التي ال يبدو أنها ،فقط ،مسألة تقنية
وقانونية.
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العالم

العالم

على الغالف

مصر

ّ
الجيش السوري يتقدم جنوب إدلب :نحو معرة النعمان
يتابع الجيش السوري
عملياته في ريف إدلب
الجنوبي في سياق مساعيه
القديمة ـ ـ الجديدة
للوصول والسيطرة على
الطريق الدولي  ،M5وهو
يسعى مرحليًا إلى التقدم
نحو مدينة معرة النعمان

هجوم صاروخي
إسرائيلي
على دمشق
ُ
ق ـب ـي ــل م ـن ـت ـصــف ل ـي ــل أم ـ ــس ،ش ـهــدت
ال ـعــاص ـمــة ال ـس ــوري ــة دم ـش ــق ضــربــات
صــاروخ ـيــة م ـعــاديــة .وف ــي التفاصيل،
شوهدت أربعة صواريخ قبالة السواحل
اللبنانية متجهة نحو األجواء السورية،
ث ــم سـمــع دوي ان ـف ـجــارهــا ف ــي منطقة
السيدة زينب جنوبي العاصمة ،ثم تبع
املوجة األولــى جولة قصف أخــرى عبر
صــواريــخ مــن نــاحـيــة ال ـجــوالن املحتل.
وأع ـل ـن ــت ال ــوك ــال ــة ال ـس ــوري ــة الــرسـمـيــة
«سـ ــانـ ــا» تـ ـص ـ ّـدي ال ــدف ــاع ــات ال ـجــويــة
لصواريخ معادية ،مشيرة إلى «سقوط
أحد األهداف املعادية في منطقة عقربا
في ريف دمشق» .وعلمت «األخبار» من
مصادر ميدانية أن ال خسائر بشرية
ف ــي ال ـه ـجــوم ،وأن األض ـ ــرار اقـتـصــرت
على املــاديــات ،مشيرة إلــى أن األهــداف
هي عدد من مخازن الذخائر العسكرية
في محيط منطقة السيدة زينب.

تستمر العمليات العسكرية في ريف
إدلـ ـ ــب ال ـج ـن ــوب ــي .ال ـج ـي ــش الـ ـس ــوري
ّ
تـ ـم ــك ــن م ـ ــن ت ــوسـ ـي ــع سـ ـيـ ـط ــرت ــه فــي
املنطقة في وقــت سريع عبر هجمات
برية مكثفة ومــوجــات قصف عنيفة،
وتوزيع العمليات على أكثر من محور
لتشتيت قدرة الفصائل املسلحة على
القتال والدفاع .يوم أمس فقط ،تمكنت
وح ـ ــدات ال ـج ـيــش م ــن ال ـس ـي ـطــرة على
أك ـثــر م ــن عـشــر ق ــرى وب ـل ــدات جــديــدة
ب ـع ــد مـ ـع ــارك ع ـن ـي ـفــة م ــع امل ـس ـل ـحــن.
وم ــن بــن ال ـقــرى الـتــي سيطر عليها:
تحتايا ،الـحــراكــي ،الـقــراطــي ،وفــروان
واملعيصرونة وغيرها في ريفي إدلب
ال ـج ـنــوبــي ،وال ـج ـنــوبــي ال ـش ــرق ــي .مع
هذا التوسع ،باتت القوات الحكومية
على بعد أقــل مــن ثالثة كلم عــن بلدة
جرجزناز ذات األهمية االستراتيجية،
ُ
إذ ت ـع ـ ّـد ب ــواب ــة ال ــدخ ــول إل ــى منطقة
ّ
معرة النعمان املجاورة ،على الطريق
الدولي .M5
العمليات التي يشنها الجيش تهدف
ع ــام ــة إل ــى ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى  M5ال ــذي
يربط مدينتي حماه وحلب ،ويمر في
محافظة إدل ــب بـمـحــاذاة املــديـنــة .أما
الـهــدف املــرحـلــي مــن امل ـعــارك الجارية
منذ أيــام ،فهو وفــق مصادر عسكرية
مطلعة «التقدم باتجاه مدينة معرة
النعمان الواقعة على الطريق الدولي،
للتمدد على األوتوستراد قدر اإلمكان
وت ــأمـ ـيـ ـن ــه» .ت ـش ـيــر امل ـ ـصـ ــادر إل ـ ــى أن
«املنطقة التي تجري فيها العمليات
ضعيفة من جهة املسلحني ،إذ إن هذا
املحور لطاملا عانى من فشل في إدارة
املـعــارك وتحقيق اإلن ـجــازات عندهم،
ً
فضال عن أن جبهة النصرة ال تشارك
بكثافة في الدفاع عنه ،وهي تتهاون
كـمــا تتهمها فـصــائــل غــرفــة عمليات
ً
الفتح املبني ،التي تضم النصرة أصال
وتتولى زمام املعركة هناك».
وش ـه ــدت املـنـطـقــة حــالــة م ــن االن ـه ـيــار

السريع أمــام تقدم الجيش الــذي بــدأه
األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ،إذ اس ـت ـط ــاع منذ
بداية العملية السيطرة على أكثر من
 25قــريــة وب ـلــدة فــي الــريــف الـجـنــوبــي
إلدل ـ ـ ـ ــب .وكـ ــانـ ــت دمـ ـش ــق قـ ــد اتـ ـخ ــذت
ق ـ ــرارًا بــاس ـت ـعــادة الـسـيـطــرة عـلــى M5
بــالـقــوة بـعــدمــا فـشــل الـضــامــن التركي
في تعهده بفتح الطريق وإعادته إلى
حــالـتــه الطبيعية ،كـمــا ج ــرى الـتــوافــق
فــي ســوتـشــي فــي أيـلــول/سـبـتـمـبــر من
ال ـعــام امل ــاض ــي .وف ــي امل ـقــابــل ،ال يـبــدو
الرئيس التركي ،رجب طيب أردوغــان،
ً
مستاء جدًا من العملية ،بل يعمد إلى
استغاللها ملمارسة املزيد من االبتزاز

لـلــدول األوروب ـيــة ،إذ ّ
يهددهم بموجة
لجوء جديدة ،مع أن قواته على الحدود
تمنع بحزم أي نازح من العبور.
وي ـب ــدو أن أردوغـ ـ ــان يــريــد الـحـصــول

يستغل أردوغان هذه العملية
العسكرية البتزاز الدول األوروبية
عـ ـل ــى الـ ـت ــأيـ ـي ــد والـ ـ ــدعـ ـ ــم األوروب ـ ـ ـ ـ ــي
والدولي لخططه في الشمال السوري،
حيث يـنــوي تــوطــن الــاجـئــن فــي ما
يـسـمـيــه «مـنـطـقــة آم ـن ــة» ،إض ــاف ــة إلــى
اسـتـغــال ذل ــك فــي أي مـفــاوضــات مع

موسكو .وهــو قــال أمــس إن «نحو 80
ألفًا ب ــدؤوا التحرك مــن إدلــب باتجاه
تـ ــرك ـ ـيـ ــا بـ ـسـ ـب ــب ال ـ ـق ـ ـصـ ــف ال ـ ــروس ـ ــي
والسوري» ،مضيفًا خالل حفل توزيع
جوائز في إسطنبول ،أنه «ال ّ
مفر من
أن ت ــواج ــه أوروب ـ ــا ظ ــروف ــا مـثــل أزم ــة
املهاجرين الـتــي شهدتها عــام ،2015
إذا لم ّ
تقدم يد العون لوقف العنف في
هــذه املنطقة» .كما أشــار إلــى أن وفدًا
تــركـيــا سـيــذهــب إل ــى مــوسـكــو لبحث
الــوضــع فــي ســوريــا الـيــوم ،وأن أنقرة
سـتـحـ ّـدد ال ـخ ـطــوات الـتــي ستتخذها
ً
بناء على نتيجة هذه املحادثات.
(األخبار)

ّ
تمكن الجيش السوري من توسيع سيطرته عبر هجمات برية مكثفة وموجات قصف عنيفة (أ ف ب)

ّ
ّ
تعديل وزاري شكلي :بقاء أصحاب الحقائب السيادية
«أرامكو» تنفي
دخولها إلى سوريا
تناقلــت مواقــع إخباريــة تابعــة
للمعارضــة الســورية خبــر نفــي شــركة
«أرامكــو» النفطيــة الســعودية األنبــاء
ّ
تحدثــت أخي ـرًا عــن وصــول
التــي
مستشــارين وخبــراء وآليــات تابعــة لهــا
إلــى حقــل العمــر النفطــي ،فــي ريــف ديــر
الجنوبــي الشــرقي .وفــق هــذه
الــزور ّ
املواقــع ،تلقــى موقــع صحيفــة «عنــب
بلــدي» اإللكترونيــة املعارضــة ،فــي رد
علــى أســئلة طرحتهــا علــى الشــركة
عبــر البريــد اإللكترونــي ،تأكيــد مكتــب
العالقــات اإلعالميــة للشــركة ،مســاء
الجمعــة املاضــي« ،عــدم وجــود أي
نشــاط لها في ســوريا» .وجاء في الرد
الســعودي« :نؤكــد لكــم أن أرامكــو ال
تشــارك فــي أي أعمــال تتعلــق بالتنقيــب
واإلنتــاج ،أو أي أنشــطة اســتثمارية
أخــرى فــي ســوريا» .وكانــت وكالــة
«األناضــول» التركيــة قــد عمــدت إلــى
الترويــج لوصــول مهندســن وخبــراء
وتقنيــن مــن الشــركة الســعودية إلــى
حقــل العمــر ،ثــم نشــرت خب ـرًا عــن
وصــول جنــود ســعوديني لحمايــة
موظفــي الشــركة .وكانــت مصــادر
عديــدة فــي املنطقــة قــد نفــت ،فــي حديــث
إلــى «األخبــار» ،صحــة األخبــار التــي
تتحــدث عــن أعمــال للشــركة الســعودية
فــي «العمــر» أو غيــره مــن الحقــول
فــي املنطقــة الشــرقية» (راجــع العــدد
.)3939
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يحيى دبوق
هــل بــدأ «الـتــوتــر القنصلي» بــن روسيا
ّ
يتحول إلى أزمة دبلوماسية
وإسرائيل
ُ
ت ـنــذر ب ــاألس ــوأ؟ ال ـســؤال ب ــات مطروحًا
أك ـث ــر ب ـع ــد تـ ـب ــادل م ـن ـه ـجــي إلج ـ ـ ــراءات
التضييق ضد السياح ورجــال األعمال
ف ــي مـ ـط ــارات ال ـب ـل ــدي ــن ،تـخـلـلـهــا حجز
ّ
حريات وعمليات تفتيش ُمذلة وطويلة،
وكذلك طرد ملواطنني روس من إسرائيل،
وص ـلــت إل ــى اآلالف ف ــي ال ـع ــام األخ ـيــر.
وق ـبــل ّأيـ ــام ت ـص ـ ّـدر ف ــي إســرائ ـيــل خبر
اح ـت ـج ــاز  46س ــائ ـح ــا إس ــرائ ـي ـل ـي ــا ّفــي
أحد مطارات موسكو لساعات ،تخللته
إ ُج ـ ــراءات تفتيش واس ـت ـجــواب ُوصـفــت
باملذلة .مقابل ذلك ،صدرت توضيحات
ـأت نـتـيـجــة
م ــن ب ـي ـن ـهــا أن ال ـت ــوت ــر ل ــم ي ـ ـ ِ
اإلج ــراءات األمنية في موسكو لوافدين
إســرائـيـلـيــن ،بــل نتيجة مـنــع إســرائـيــل
 5711سائحًا روسيًا من الــدخــول منذ
بداية العام الجاري ،من بينهم  568فقط
في الشهرين األخيرين.
فــي الـخـلـفـيــة ،ت ـبــدو عـمـلـيــات التضييق
و«اإلذالل» في موسكو ،كما ّ
توصفها تل
أبيب ،نتيجة تداخل عوامل عدة يشترك
فيها الـعــامــل االسـتــراتـيـجــي األع ـلــى مع
التكتيكي األدنى ،من دون فصل بينهما:
بــن تفضيل إســرائ ـيــل ،الطبيعي ج ـدًا،
ملصلحة الحليف األميركي على الصديق
الروسي ،وبني سجن متهمة إسرائيلية
ب ـح ـيــازة مـ ـخ ـ ّـدر ،أريـ ــد ل ـهــا أن تـتـصــدر

الـ ـعـ ـن ــوان ف ــي إس ــرائـ ـي ــل ،ل ـت ـت ـحــول إل ــى
عنصر ضاغط على القيادة اإلسرائيلية.
ً
وفي «خلطة األسباب» ،يبرز أوال تسليم
إس ــرائـ ـي ــل ل ـل ـهــاكــر الـ ــروسـ ــي ألـيـكـســي
ً
بوركوف ،الذي كان معتقال في تل أبيب،
للواليات املتحدة ً
بناء على طلبها ،على
خلفية جنائية وســرقــة أم ــوال ،رغــم ّأن
مــوسـكــو أصـ ـ ّـرت مــن منطلقات تتعلق
بــأم ـن ـهــا ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة ت ـس ـل ـي ـمــه ل ـهــا،
ً
لـكــون الهاكر ُمقبال فــي واشنطن على
ً
أن ي ـكــون م ـحــا ل ـل ـت ـجــاذب ،ف ــي سـيــاق
أزمــة االنتخابات الرئاسية واالتـهــامــات
املـ ّ
ـوجـهــة إلــى ال ــروس بالتدخل فيها ،إذ
رب ـطــت ت ـقــاريــر مـخـتـلـفــة ب ــن بــوركــوف
وامل ـحــاوالت الــروسـيــة املــزعــومــة للتدخل
في االنتخابات األميركية.
وفـ ـ ــق روسـ ـ ـي ـ ــا ،كـ ـ ــان عـ ـل ــى إس ــرائـ ـي ــل،
ب ـم ــوج ــب الـ ـق ــان ــون الـ ــدولـ ــي ،أن تــرســل
سجينها إلى موطنه ،وليس إلى الواليات
امل ـت ـحــدة .ال ــواض ــح أن تـسـلـيــم أليكسي
ب ــورك ــوف «خ ـ ّـي ــب أم ـ ــل» مــوس ـكــو الـتــي
كــانــت تـتــرقــب مــن الـجــانــب اإلســرائـيـلــي
املـعــامـلــة بــاملـثــل ،بـعــد م ـب ــادرات «حسن
نـيــة» فــي الـسـنــوات القليلة املــاضـيــة ،من
بينها «الـحـيــاد» املـتـســاوق مــع املصالح
األمنية اإلسرائيلية ،في سياق الهجمات
ضــد حلفاء موسكو فــي ســوريــا .ومن
ناحية تل أبيب ،كان خيار تسليم الهاكر
الــروســي لألميركيني أم ـرًا ال مـفـ ّـر منه،
ليس بمعنى اإلجبار ،بل نتيجة طبيعية
للحلف الراسخ بني تل أبيب وواشنطن،

رغــم أن الطلب الــروســي بالتسليم جاء
على خلفية التعليل االستراتيجي كما
ورد آنـ ــذاك فــي اإلعـ ــام ال ـع ـبــري .هـكــذا،
ج ـ ــاء ال ـت ـس ـل ـي ــم ن ـت ـي ـجــة م ـف ــاض ـل ــة بــن
الحليف األميركي ،الذي ال يمكن ويمنع
رفض طلباته ّ
الجدية من إسرائيل ،وبني
الـصــديــق الــروســي ال ــذي تحكم العالقة
معه ،أيضًا إسرائيليًا ،معادلة الجدوى
والثمن و«التجارة السياسية املتبادلة».

موسكو ّ
أصرت لضرورات
تتعلق بأمنها على
تسليم بوركوف لها

في عوامل أخرى بينية ،برزت االتفاقية
ال ـق ـن ـص ـل ـيــة لـ ـع ــام  ،2008الـ ـت ــي أل ـغــت
تــأش ـيــرات ال ــدخ ــول ب ــن ال ـجــان ـبــن ،وقــد
جـ ـ ــاءت أس ـب ــاب ـه ــا س ـي ــاس ـي ــة ب ــال ــدرج ــة
األولــى ،وضمن مسعى متبادل لتعزيز
الـعــاقــات على خلفية أكـثــر مــن موجب
سـيــاســي وأم ـنــي آنـ ــذاك .م ــرور مــا يزيد
ع ـلــى ع ـقــد ع ـلــى تــوق ـيــع االت ـفــاق ـيــة كــان
ً
كفيال بتغيير كثير من املعطيات التي
من بينها دفع الــروس لدخول إسرائيل

مع اإلبقاء على الوزراء
السياديين في اللحظات
األخيرة ،اعتمد عبد الفتاح
السيسي أمس التعديل
الوزاري الثامن ٌمنذ وصوله
السلطة .تعديل شهد
مفاجآت بعد ارتباك اللحظات
األخيرة ،فيما يواصل
رئيس الحكومة التخلص
من خصومه وخلفائه
المحتملين
القاهرة ـــ األخبار
أخيرًا جاء التعديل الوزاري الذي طال
انتظاره في مصر .صحيح أن مفاجآته
كانت مـحــدودة ،لكن ظهرت صراعات
األج ـه ــزة وب ـقــوة فــي الـتـغـيـيــرات التي
أبـ ـق ــت ع ـل ــى الـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـس ـي ــادي ــن فــي
اللحظات األخيرة ،خاصة وزير الدفاع
الــذي اجتمع مــع الرئيس عبد الفتاح
السيسي على انـفــراد قبل ُساعات من
اع ـت ـم ــاد ال ـت ـع ــدي ــات ،ك ـمــا أب ـق ــي على
وزيـ َـري الخارجية والداخلية .بخالف
اإلبقاء غير ّ
املبرر على وزيرة الصحة،
هالة زايد ،التي تواجه انتقادات حادة
ُ
وتتهم باملجاملة وإه ــدار امل ــال الـعــام،
كــانــت امل ـفــاجــأة اخـتـيــار وزي ــر اإلع ــام
األس ـب ــق أس ــام ــة ه ـي ـكــل ،ل ـي ـكــون وزي ــر
دول ـ ــة ل ــإع ــام ،أي ب ــا ح ـق ـي ـبــة ،فيما
يـنـتـظــر ص ـ ــدور اخ ـت ـصــاصــاتــه قــريـبــا
ب ـقــرار مــن رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء .وسـتـجــري
إعـ ــادة صـيــاغــة لـجـهــات إدارة املشهد
اإلع ـ ــام ـ ــي ،خ ــاص ــة فـ ــي ظـ ــل الـ ـص ــدام
املـعـلــن ب ــن هـيـكــل ،ورئ ـي ــس «املـجـلــس
األعـلــى لــإعــام» ،مـكــرم محمد أحمد،
الذي فوجئ بالتعيني ،وبات يسأل عن
صالحيات وزير الدولة.

ي ـبــدو أن هـيـكــل هــو ال ـهــدف الرئيسي
ّ
واملحرر
من التعديل ،فهو الصحافي
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ال ـ ـسـ ــابـ ــق الـ ـ ـ ــذي اخ ـ ـتـ ــاره
وزي ــر ال ــدف ــاع األس ـب ــق ،مـحـمــد حسني
طـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــاوي ،لـ ـت ــول ــي وزارة اإلع ـ ـ ــام
بـعــد «ث ـ ــورة ي ـن ــاي ــر» ،وظ ــل م ـقـ ّـربــا من
ال ـس ـل ـطــة ،ك ـمــا ش ـغــل خـ ــال ال ـس ـنــوات
املاضية رئاسة لجنة الثقافة واإلعالم
فــي ال ـبــرملــان ،بـجــانــب رئــاســة الـشــركــة
املصرية ملدينة اإلنتاج اإلعالمي ،التي
حققت أربــاحــا فــي عـهــده بعد خسائر
ً
س ـنــوات .وسـيـكــون م ـســؤوال عــن إدارة
م ـلــف اإلع ـ ــام م ـب ــاش ــرة ،امل ـت ــداخ ــل مع
األج ـهــزة الـتــي ع ــارض ق ــوة سطوتها.
وهـيـكــل هــو أح ــد األصـ ــوات املـعــارضــة
بـقــوة ملــديــر امل ـخــابــرات ،ال ـل ــواء عباس
ك ــام ــل ،وس ـب ــق اس ـت ـب ـعــاده م ــن الـظـهــر
ملرات .لكن اختياره يعكس التوجهات
ال ـجــديــدة لـيــس عـلــى مـسـتــوى اإلع ــام
الخاص ،الذي صارت الدولة تحتكره،
ب ــل ل ــرؤي ـت ــه ف ــي ال ـت ـعــامــل م ــع اإلعـ ــام
الـحـكــومــي ،إذ عـ ّـبــر عنها فــي أكـثــر من
تـصــريــح وأوراق رسـمـيــة قــدمـهــا إلــى
جهات رسمية.
إضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ــك ،يـ ـفـ ـض ــل رئـ ـي ــس
ال ـ ــوزراء ،مصطفى مــدبــولــي ،اإلمـســاك
ب ــأك ـث ــر م ــن م ـل ــف ،وإق ـ ـصـ ــاء خـصــومــه
ومـ ـن ــافـ ـسـ ـي ــه ،أو عـ ـل ــى األقـ ـ ـ ــل ُإظـ ـه ــار
أنـ ــه مـ ّ
ـوج ـه ـهــم األول ،ول ــذل ــك أب ـع ــدت
وزي ــرة االسـتـثـمــار والـتـعــاون الــدولــي،
ّ
تحدت مدبولي في
سحر نصر ،التي
البرملان العام املاضي مع إقرار قانون
االستثمار الجديد وفــرضــت رؤيتها،
ً
فـكــان خــروجـهــا سـهــا ه ــذه امل ــرة بعد
ت ــراج ــع م ــوق ــف داع ـم ـي ـهــا الــرئـيـسـيــن
من األجهزة ،خاصة اللواء كامل الذي
كان يوجه دائمًا بتسليط الضوء على
فـ ّـعــالـيــات نـصــر عـلــى نـحــو مـبــالــغ فيه
إعــام ـيــا .وتـخـلـصــا مــن ال ـح ــرج ،حـ ّـول
مدبولي االستثمار إلى «مجلس أعلى»
بــرئــاس ـتــه ،وه ــو امل ـق ـتــرح الـ ــذي كــانــت
ترغب فيه وزي ــرة االستثمار السابقة

رفض رئيس الحكومة ،مدبولي ،ترقية ثالثة وزراء نوابًا له ،ليبقى بال نائب (آي بي ايه)

ُ
استبدل ستة وزراء لكن
ليست منهم وزيرة
الصحة المثيرة للجدل

وزوجة محافظ «البنك املركزي» ،داليا
خورشيد .كما انتزع امللف اإلداري من
وزيرة التخطيط ليكون تابعًا لرئيس
ال ــوزراء مباشرة ،إذ سيتابع مدبولي
خطة الهيكل اإلداري لـلــدولــة بنفسه،
وه ــو مــا نـسـبــه إل ــى ال ـتــداخــل الـشــديــد
َّ
ً
بــن ملفي اإلدارة واالسـتـثـمــار ،قائال
إنه يفضل أن يبقى كالهما تابعًا له.
مع إعادة دمج الوزارات ،ومن ذلك دمج
َ
وزارتــي السياحة واآلثــار لتكون وزارة
ُ
واحدة ،استبعد وزير الزراعة عز الدين

ع ـمــر أبـ ــو س ـت ـيــت ع ـلــى ن ـحــو م ـفــاجــئ،
ً
وجاء بدال منه السيد مرزوق القصير،
وكذلك وزير العدل ،محمد حسام ،وجاء
ً
بدال منه عمر مروان .أما باقي الوزارات،
فجاءت التغييرات فيها متماشية مع
ف ـكــرة االس ـت ـب ــدال واالس ـت ـب ـع ــاد ،ب ــل إن
أسماء بعض الوزراء مثل نيفني القباج
التي تولت وزارة التضامن خلفًا لغادة
والي (ستعمل األخيرة مع األمم املتحدة
في جنيف) ،ونيفني جامع التي جاءت
إلـ ــى «الـ ـصـ ـن ــاع ــة» ،م ـع ــروف ــة م ـن ــذ م ــدة
طويلة في األوساط اإلعالمية وبصورة
م ـحـ ّـددة لــوزارات ـهــم .فــي النهاية ،تبقى
حصيلة التعديل ال ــوزاري ستة وزراء
ف ـقــط ،أي أن ــه ت ـعــديــل شـكـلــي ل ــن يــؤثــر
بأي حال في أداء الحكومة التي رفض
رئـيـسـهــا تــرقـيــة ثــاثــة وزراء لـيـكــونــوا
ن ــواب ــا لـ ــه .ف ـب ـعــد م ـ ـشـ ــاورات اس ـت ـقــرت
الحال على االكتفاء للوزراء بمناصبهم
على أن يبقى رئيس الحكومة من دون
نواب ،فيما ُع ّي  11نائبًا للوزراء الجدد
من الشباب.

عنان خارج السجن :صفقة منفردة أو سلسلة إفراجات؟

ّ
ّ
ّ
توتر إسرائيلي ــــ روسي ...وال أزمة بين الجانبين
بال تأشيرات ،ثم االمتناع عن املغادرة،
األمر الذي أدى إلى «تشويش» اقتصادي
في سوق العمل اإلسرائيلي ،خاصة أن
«الجالية اليهودية الروسية» كبيرة جدًا،
وبــإمـكــانـهــا اسـتـيـعــاب مـهــاجــريــن غير
قانونيني روس ،من غير اليهود ،تصعب
مالحقتهم .الزيادة في عدد الروس غير
القانونيني فــي إســرائـيــل استتبعت من
ت ــل أب ـيــب إجـ ـ ــراءات اسـتـبــاقـيــة ووقــائـيــة
ف ــي م ـحــاولــة مل ـنــع دخـ ــول ال ــراغ ـب ــن في
االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار فـ ـيـ ـه ــا ،ضـ ـم ــن م ـ ـحـ ـ ّـددات
وم ــؤش ــرات مسبقة ،األم ــر ال ــذي يفسر
ع ـم ـل ـي ــات مـ ـن ــع دخ ـ ـ ـ ــول ،وك ـ ــذل ـ ــك ط ــرد
مــواط ـنــن روس ب ـ ــاآلالف ،وه ــو مــوضــع
شكاية روسية في األشهر األخيرة.
رغم ما ورد هنا من أسباب ،وأخــرى ال
يمكن التشديد على اآلتي:
يسعها املقامّ ،
ـ ـ ـ ـ يـبـعــد أن ي ـتــرقــى ال ـتــوتــر ال ـحــالــي بني
إســرائ ـيــل وروس ـي ــا لـيـتـحـ ّـول إل ــى أزم ــة
ّ
دبلوماسية مــن شأنها أن تــؤثــر سلبًا
في أكثر من اتجاه ،سياسي واقتصادي
وأمني .حجم وإلحاحية املطالب الكامنة
وراء التوتر ،من الجانبني ،ال يسمحان
وال يفرضان انتقال التوتر إلى أزمة.
ـ ـ من ناحية موسكو ،تتجه اإلرادة نحو
«التأزيم القنصلي» للتوصل إلى تسوية
م ــا ت ـح ـقــق أقـ ـص ــى ف ــائ ــدة م ـق ــاب ــل أق ــل
خسائر ممكنة .فإن كانت روسيا ّ
تتفهم
االرتباط الوثيق بني تل أبيب وحليفتها
واش ـن ـطــن ،فــإنـهــا تـتــوقــع أال تستسهل
ت ـج ــاوز املـصـلـحــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،كما
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حـ ــدث م ــع ال ـه ــاك ــر الـ ــروسـ ــي ،م ــن دون
أن تـجــري حـســابــات جــديــة قـبــل اتـخــاذ
قراراتها ،بما يؤثر سلبًا أو إيجابًا في
املصلحة الروسية.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ت ـع ـم ــل م ــوسـ ـك ــو أي ـ ـضـ ــا عـ ـل ــى مـنــع
إسرائيل ،عبر اتفاقات مكتوبة أو غير
مـكـتــوبــة ،مــن مـعــامـلــة الــوافــديــن ال ــروس
مهما كان وضعهم القانوني ،بما يشبه
التعامل مع مواطني أي دولة أخرى يرون
في سوق العمل اإلسرائيلي مطلبًا لهم
لتحسني وضعهم املعيشي ،كما الحال
مع مواطني القارة األفريقية ،األمر الذي
ستظهر نتيجته ت ـبــاعــا ،كـمــا ورد من
ّ
املعني بالبحث
تسريبات اللقاء السنوي
ف ــي ال ـج ــان ــب ال ـق ـن ـص ـلــي ب ــن ال ـجــانـبــن
الخميس املاضي.
ـ ـ من ناحية إسرائيل تبدو األمــور أكثر
ُ
ت ـع ـق ـي ـدًا .ف ـهــي مـعـنـ ّـيــة ب ــأن ت ـب ـقــي على
الـصــداقــة الــروسـيــة قــائـمــة ،وه ــي حاجة
ّ
استراتيجية كبرى يتعذر إخفاؤها ،أي
مــن دون التسبب فــي تغيير التموضع
ال ــروس ــي مـنـهــا ،وت ـحــدي ـدًا إزاء قضايا
املنطقة والتهديدات الكامنة فيها ،لكنها
ترفض ،وهــي وتتوقع من اآلخــريــن بما
يشمل الـ ــروس ،أال يـبـنــوا عـلــى واق ــع أي
م ـس ـتــوى م ــن م ـس ـتــويــات ال ـص ــداق ــة مع
ّ
إسرائيل ،ما يمكنهم من دفــع تل أبيب
كي تتجاوز مصلحة الحليف األميركي.
هذه واحدة من أهم ،بل ربما وحدها ،ما
دفع تل أبيب إلى مفاضلة تسليم الهاكر
ال ــروس ــي لــأم ـي ــرك ـيــن ،رغـ ــم إدراكـ ـه ــا

املسبق حجم املعضلة الناتجة عن ذلك،
وتأثيرها في العالقات مع روسيا.
ـ ـ ـ ـ ف ــي امل ـق ــام ال ـث ــان ــي ،إس ــرائ ـي ــل مـعـنـ ّـيــة
ُ
بـ ــأال ت ـس ـبــب الق ـت ـص ــاده ــا ولـغــالـبـيـتـهــا
السكانية اليهودية ضــررًا إستراتيجيًا
ع ـبــر ال ـس ـم ــاح ل ـل ــروس بــال ـتــوافــد إلـيـهــا
بــا ضــوابــط ،أي أنـهــا ّ
معنية بــأن تمنع
اإلق ــام ــة غـيــر الـقــانــونـيــة ل ـل ــروس ،تمامًا
كما كانت تفعل حتى اآلن ،ســواء عبر
املدروس أم منع الدخول إليها ملن
الطرد
ً
ُيشك مسبقا في أنه ينوي اإلقامة غير
القانونية.
مــع ذل ــك ،ال يـبــدو أن األم ــور متجهة إلى
تأزم ،بل ربما إلى مستوى ما من التوتر
يسمح أو يدفع الجانبني إلى تسوية أكثر
مــاءمــة ملصالح كــل منهما ،ومــن بينها
التخفيف من حــاالت طــرد ومنع دخول
ً
ال ـ ـ ــروس ،والـ ـت ـ ّ
ـري ــث ط ــوي ــا ق ـبــل ات ـخــاذ
إج ــراءات تــرى موسكو أنها تؤثر سلبًا
فـيـهــا وب ـم ـس ـتــويــات اسـتــراتـيـجـيــة كما
حــال الهاكر الــروســي ،وكــذلــك الحد ُ من
حــديــث املـســؤولــن اإلســرائـيـلـيــن «امل ــذل
واملتبجح» ،وتحديدًا من رئيس الحكومة
بنيامني نتنياهو ،كأن موسكو أداة ّ
طيعة
ف ــي ي ــده يــدفـعـهــا إن ش ــاء إل ــى قـ ــرارات
بإطالق سراح سجني إسرائيلي من هنا
أو من هناك ...كيفما اتفق .إذًا ،لن يسمح
ّ
يتحول إلــى أزمــة،
الجانبان للتوتر بــأن
وهذه هي النتيجة الوحيدة األكثر تأكيدًا
ف ــي س ـيــاق ت ـقــديــر م ــا يـمـكــن أن يعقب
التوتر بمستوياته الحالية.

إفراج مفاجئ عن سامي
عنان بعد استغالل بنود في
القضاء العسكري من دون
تدخل رئاسي مباشر ،ما يؤكد
ما سبق أن نشرته «األخبار» عن
إفراجات متتالية كجزء من
التهدئة التي يقودها عبد
الفتاح السيسي وباشرها منذ
نحو شهرين
القاهرة ـــ األخبار
ب ـص ــورة م ـفــاج ـئــة ،أف ــرج ــت الـسـلـطــات
امل ـصــريــة ع ــن رئ ـيــس األرك ـ ــان األسـبــق
الـفــريــق ســامــي ع ـنــان ،بـعــد شـهــور من
االحتجاز على خلفية إعــان اعتزامه
ال ـ ـتـ ــرشـ ــح ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاسـ ـي ــة
م ـنــاف ـســا ل ـع ـبــد ال ـف ـت ــاح ال ـس ـي ـســي في
االنتخابات التي جرت في آذار/مارس
ُ
 ،2018وأقصي فيها جميع املنافسني
املحتملني لـلــرئـيــس ،بـمــن فيهم عنان
ُ
الـ ــذي ز ّج ب ــه ف ــي ال ـس ـجــن الـعـسـكــري.
ورغم صدور أحكام بالحبس لسنوات
ع ـلــى ع ـن ــان ف ــي م ـحــاك ـمــة ُح ـظ ــر نشر
ت ـف ــاص ـي ـل ـه ــا ،ف ــوج ــئ ال ـج ـم ـي ــع أم ــس
بإعالن عودته إلــى منزله ،بعدما كان
ي ـق ـضــي ح ـب ـســه ف ــي إحـ ـ ــدى ال ـث ـك ـنــات
العسكرية فــي العاصمة الـقــاهــرة ،مع
بقائه على تواصل مع عائلته ،خاصة
أنـ ـ ــه أول رئ ـ ـيـ ــس أرك ـ ـ ـ ــان يـ ــوضـ ــع فــي
السجن العسكري.
مـحــامــي ال ـفــريــق ،نــاصــر أم ــن ،تحدث

عمل السيسي (يسار) مديرًا لـ«المخابرات الحربية» تحت رئاسة أركان عنان (وسط) (من الويب)

عــن إخــاء سبيل موكله مــن دون عفو
رئاسي أو براءة ،ولكن ً
بناء على قانون
ّ
القضاء العسكري الــذي يمنح أحقية
ل ــإف ــراج عـ ّـمــن ص ــدرت بحقهم أحـكــام
ّ
يصدقها الحاكم العسكري ،أي
ما لم
الرئيس ،مؤكدًا أن موكله وصل البيت
وهـ ـ ــو ب ـص ـح ــة ج ـ ـيـ ــدة .وواجـ ـ ـ ــه ع ـنــان
مشكالت صحية خالل احتجازه ،رغم
املعاملة املميزة التي حظي بها بعيدًا
ع ــن ال ـس ـجــون الـع ـس ـكــريــة وامل ـش ـكــات
ال ـتــي ت ــواج ــه امل ـســاجــن فـيـهــا .وت ــردد
سريعًا أن ثمة صفقة وراء اإلفــراج عن
رئـيــس األركـ ــان ال ــذي اتـهـمــه السيسي
بالفساد علنًا خــال كلمة لألخير في
ش ـبــاط/ف ـبــرايــر  ،2018قـبـيــل ســاعــات
مــن إل ـقــاء الـقـبــض عـلـيــه وع ـلــى جميع
مـ ـس ــاع ــدي ــه .هـ ـ ــذه ال ـص ـف ـق ــة تـتـضـمــن

ـان بــال ـص ـمــت والـ ـبـ ـق ــاء فــي
ال ـ ـتـ ــزام ع ـن ـ ّ
مـنــزلــه وت ـجــنــب ال ـحــديــث إل ــى اإلع ــام
إال بموافقة مسبقة (عـلــى األرج ــح لن
تـ ـح ــدث) ،ع ـل ـمــا بـ ــأن صــدي ـقــه ال ـفــريــق
أحمد شفيق يواجه املصير نفسه.
وس ـ ـ ـبـ ـ ــق أن حـ ـ ــوكـ ـ ــم ال ـ ـ ــرج ـ ـ ــل ب ـن ــص
ق ـ ــان ـ ــون ـ ــي يـ ـ ـ ــرى أن جـ ـمـ ـي ــع أع ـ ـضـ ــاء
«املجلس العسكري» ،الــذي حكم بعد
رح ـيــل م ـب ــارك م ــن الـسـلـطــة ف ــي ،2011
مــوجــودون على قــوة االستدعاء حتى
بعد تقاعدهم ،ما يعني أنــه ال يسمح
ل ـهــم ب ـم ـمــارســة ال ـع ـمــل ال ـس ـيــاســي من
دون م ــوافـ ـق ــة مـ ــن «املـ ـجـ ـل ــس األع ـل ــى
ل ـل ـق ــوات امل ـس ـل ـح ــة» ،وهـ ــو ن ــص جــرى
التغاضي عنه .لكن لم يكشف القضاء
العسكري مصير التحقيقات في الثراء
غ ـيــر املـ ـش ــروع لــرئ ـيــس األرك ـ ـ ــان ال ــذي

ك ــان ي ـك ــره الـسـيـســي شـخـصـيــا ،علمًا
ب ــأن األخ ـي ــر ع ـمــل م ــدي ـرًا لـلـمـخــابــرات
ال ـحــرب ـيــة ت ـحــت رئ ــاس ــة األول .تـقــول
مصادر لـ«األخبار» إن اإلفراج «مرتبط
ب ـس ـل ـس ـلــة م ــن اإلف ـ ــراج ـ ــات ت ـب ــاع ــا عــن
شخصيات مختلفة ومــن دون تدخل
رئاسي ،لكن باستغالل بنود قانونية
ربما تكون غائبة عن كثيرين» ،مؤكدة
أن ه ــذا األم ــر ب ــدأ بــالـفـعــل مــع اإلف ــراج
عن شقيق الناشط املصري املقيم في
الواليات املتحدة وائل غنيم األسبوع
املــاضــي ،وسيتواصل تدريجيًا حتى
ال ي ـبــدو األم ــر مــوجـهــا (راجـ ــع خـطــوة
جــديــدة لتنفيس الـغـضــب :مــراجـعــات
ل ــإف ــراج ع ــن مـعـتـقـلــن ،الـخـمـيــس 12
كانون األول).
املـصــادر قالت أيضًا إن هناك سلسلة
ت ـف ــاه ـم ــات ف ــي األي ـ ـ ــام امل ــاض ـي ــة ح ــول
هــويــة مــن سيفرج عنهم ،ومــن بينهم
صـ ـح ــافـ ـي ــون ،ك ـم ــا ع ـق ــد اجـ ـتـ ـم ــاع مــع
ال ـ ـنـ ــائـ ــب ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ،املـ ـسـ ـتـ ـش ــار حـ ـم ــادة
ال ـ ـ ـصـ ـ ــاوي ،اتـ ـفـ ــق فـ ـي ــه عـ ـل ــى تـسـهـيــل
الـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــارات ل ـ ـعـ ــدد م ـ ــن ال ـش ـخ ـص ـي ــات
امل ــوق ــوف ــة ف ــي ق ـضــايــا س ـيــاس ـيــة .وقــد
ُس ـمــح أخ ـي ـرًا ب ــزي ــارة وف ــد مــن أعـضــاء
«مجلس نقابة الصحافيني» إلى اثنني
م ــن ال ـص ـحــاف ـيــن امل ـس ـج ــون ــن ،وه ــي
واقعة نادرة .وأشارت املصادر نفسها
إل ــى ت ـصــور ات ـفــق عـلـيــه م ــع ال ـصــاوي
يتماشى مع سياسات جديدة للدولة،
وفـ ـ ـ ــي مـ ـق ــدمـ ـتـ ـه ــا «ت ـ ـقـ ــديـ ــم م ـع ــال ـج ــة
مختلفة» ،الفـتــة إل ــى أن ه ــذا التصور
ي ــرتـ ـب ــط ب ــاملـ ـس ــؤول ــن ال ـ ـجـ ــدد ال ــذي ــن
ص ــاروا فــي مـنــاصــب رفـيـعــة املستوى
وداخ ـ ــل دوائ ـ ــر ص ـنــع الـ ـق ــرار م ــن دون
كشف املزيد من التفاصيل.
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إعالنات

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►
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
تـقـبــل ال ـت ـعــازي ال ـيــوم االث ـنــن في
 2019/12/23ف ــي دار ال ـطــائ ـفــة
ال ـ ـ ــدرزي ـ ـ ــة  -فـ ـ ـ ـ ــردان م ـ ــن الـ ـس ــاع ــة
ال ـ ـحـ ــاديـ ــة عـ ـش 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 مرور أربعني ً
يوما على
غياب الوزير السابق
ميشال سليم اده
ُي ـقــام ق ــداس وج ـنــاز لــراحــة نفسه
عـنــد الـســاعــة الـســادســة م ـسـ ً
ـاء من
اليوم االثنني الواقع 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.
ِ
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إعالن
م ـ ــزاي ـ ــدة إلش ـ ـغـ ــال وإدارة وإس ـت ـث ـم ــار
مطاعم وكــافـيـتــريــات فــي مبنى الــركــاب
الحالي
ف ــي مـ ـط ــار رفـ ـي ــق الـ ـح ــري ــري الـ ــدولـ ــي -
بيروت
ال ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة وال ـن ـص ــف م ــن ي ــوم
الثالثاء الواقع فيه الحادي والعشرون
مــن شـهــر كــانــون ال ـثــانــي  ،2020تجري
ادارة املـنــاقـصــات ـ ـ ـ فــي مــركــزهــا الكائن
ف ــي ب ـنــايــة ب ـي ـضــون ـ ـ ـ ـ ش ـ ــارع بـ ـ ــوردو ـ ـ
الـصـنــايــع ـ ـ ـ ب ـي ــروت ،لـح ـســاب املــديــريــة
العامة للطيران املدني ،مزايدة إلشغال
وإدارة وإستثمار مطاعم وكافيتريات
في مبنى الركاب الحالي في مطار رفيق
الحريري الدولي  -بيروت.
ـ ـ الـتــأمــن املــؤقــت/300.000.000/ :ل.ل.
فـقــط ثــاثـمــايــة مـلـيــون لـيــرة لبنانية ال
غير.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــر إفـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــاح املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة:
/3.100.000.000/ل.ل .فـ ـق ــط ث ــاث ــة
مليارات ومئة مليون ليرة لبنانية.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ت ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض ،وفـ ــق ن ـص ــوص دف ـتــر
ال ـشــروط ال ـخــاص ،ال ــذي يمكن االط ــاع
وال ـح ـص ــول عـلـيــه م ــن امل ــدي ــري ــة الـعــامــة
للطيران املدني.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل الـ ـ ـع ـ ــروض الـ ـ ــى ادارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 2079
إعالن
تعلن وزارة املالية انها أصــدرت جداول
ال ـت ـك ــال ـي ــف ال ـ ــازم ـ ــة امل ـت ـع ـل ـق ــة بــال ـحــد
األدنــى لغرامات التحقق للمكلفني غير
امللتزمني بتقديم التصاريح الضريبية
ضمن املهل القانونية أو الذين تقدموا
بها خــارج هــذه املهل لضريبة الــدخــل -
ال ـبــاب األول ولـتـقــديــم تـقــاريــر مفوضي
املراقبة ،وتدعو جميع املكلفني لتسديد
هذه التكاليف.
يعتبر هــذا اإلع ــان املتعلق بالتكاليف
املبينة أعــاه والـصــادرة وفقًا لألصول،
ً
قاطعًا لعامل مرور الزمن عمال بأحكام
الفقرة السادسة من املادة  27من قانون
اإلجراءات الضريبية وتعديالتها.
ت ـبــدأ مـهـلــة االعـ ـت ــراض ع ـلــى الـتـكــالـيــف
املــذكــورة امل ـحــددة بشهرين اعـتـبــارًا من
اليوم التالي لتاريخ نشر هذا االعالن أي
في  27كانون األول  2019وتنتهي في 27
شباط .2020
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 2098
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية 2018/1781
ط ـ ــال ـ ــب ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذ :ال ـ ـب ـ ـنـ ــك الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي
ال ـس ــوي ـس ــري ش.م.ل .وك ـي ـل ــه امل ـحــامــي
ّ
الجميل
مروان
املنفذ عليها :دع ــاء حسن ح ــدرج حــارة
حــريــك  -ش ــارع بعجور  -بناية امل ــاك -
الطابق التاسع.
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :س ـن ــد دي ـ ــن بـقـيـمــة
 /347255.53/د.أ .عدا الفوائد واللواحق.
تاريخ قــرار الحجز 2018/9/28 :تاريخ
تسجيله2018/10/4 :
امل ـطــروح للبيع 2400 :سـهــم فــي القسم
رق ـ ــم  18م ــن ال ـع ـق ــار رقـ ــم /1285ح ـ ـ ـ ــارة
حريك:
مــدخــل وثـ ــاث غ ــرف وص ــال ــون وط ـعــام
وجـ ـ ـل ـ ــوس ومـ ـطـ ـب ــخ وثـ ـ ـ ــاث ح ـم ــام ــات
وخ ــادم ــة وش ــرف ــات طــابــق تــاســع ولــدى
الـ ـكـ ـش ــف تـ ـب ــن ان الـ ـقـ ـس ــم يـ ـت ــأل ــف مــن
انتري وممر وصالون وطعام وجلوس
وغرفة خادمة وثــاث غــرف نــوم وثالثة
حمامات واربعة شرفات  -حق مختلف
املحضر الفني رقــم  1997/482خاضع
لنظام ملكية الطوابق والخرائط والعقد
 حق انتفاع وارتفاق يشترك في ملكيةالـحـقــن  1و 3وم ــا ورد عليهما  -نــوع
االنـتـفــاع واالرت ـفــاق اشـتــراك فــي امللكية
زيــادة تأمني  -يمتنع املدين عن ترتيب
اي حـ ــق ع ـي ـن ــي ط ـي ـل ــة مـ ـ ــدة الـ ـت ــأم ــن -

تــأمــن وزيـ ـ ــادة ال ـتــأمــن وادخـ ـ ــال تحت
حـكــم الـتــأمــن زي ــد الـتــأمــن اع ــاه مبلغ
/433.000/د.أ .ب ـح ـيــث أص ـب ــح املـبـلــغ
االج ـم ــال ــي  $/633.000/وت ـب ـقــى كــافــة
شـ ـ ــروط ال ـت ــأم ــن ومـ ـن ــدرج ــات ــه س ــاري ــة
امل ـف ـع ــول دون أي ت ـع ــدي ــل أو ت ـغ ـي ـيــر -
الحصة املؤمنة كامل العقار لقد نظمت
ش ـهــادة قـيــد تــأمــن ن ــوع الـتــأمــن تأمني
رضــائــي درج ــة الـتــأمــن أول ــى  -شــروط
الـ ـت ــأم ــن مـ ــع حـ ــق ال ـت ـح ــوي ــل  -ت ــاري ــخ
االستحقاق :حق وفائدة حسب شروط
العقد  -العقارات املؤمنة دير الزهراني
.1897
مساحته/198/ :م2
ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـمـ ــن/277200/ :د.أ .الـ ـ ـط ـ ــرح:
/166320/د.أ.
تاريخ ومكان املزايدة:
وقد تحدد موعد املزايدة نهار الجمعة
الواقع في  2020/1/17الساعة العاشرة
صباحًا امــام رئيس دائــرة تنفيذ بعبدا
في قصر عدل بعبدا املبنى الجديد.
شـ ــروط ال ـب ـيــع :فـعـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء
وق ـبــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة اي ـ ــداع مبلغ
مواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة
او مـصــرف مـقـبــول بــاســم رئـيــس دائ ــرة
تنفيذ بعبدا او تقديم كفالة مصرفية
تضمن املبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن
ن ـطــاق ال ــدائ ــرة كـمــا عـلـيــه وخ ــال ثالثة
ايــام من قــرار االحالة ايــداع باقي الثمن
ت ـح ــت ط ــائ ـل ــة اعـ ـ ـ ــادة امل ـ ــزاي ـ ــدة ب ــزي ــادة
العشر على مسؤوليته كما عليه وخالل
عـشــريــن يــومــا تـلــي االح ــال ــة دف ــع الثمن
ورسم الداللة  %5والتسجيل.
مأمور التنفيذ
عباس حمادي
إعالن بيع
صادر عن دائرة التنفيذ في بعبدا
باملعاملة التنفيذية 2015/1040
ط ـ ــال ـ ــب ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذ :ال ـ ـب ـ ـنـ ــك الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي
ال ـس ــوي ـس ــري ش.م.ل .وك ـي ـل ــه امل ـحــامــي
ّ
الجميل
مروان
املنفذ عليه :علي عبد الكريم محي الدين
املريجة  -خلف الدفاع املدني
السند التنفيذي :استنابة ص ــادرة عن
دائـ ــرة تـنـفـيــذ ب ـي ــروت بــرقــم 2015/524
بقيمة /48105881/ل.ل .عدا اللواحق.
تاريخ قرار الحجز - 2015/4/17 :تاريخ
تسجيله2015/4/22 :
امل ـطــروح للبيع :كــامــل القسم رقــم  4من
العقار رقم  - 414تحويطة الغدير:
طابق سفلي اول مستودع ولدى الكشف
تبني ان هذا القسم عبارة عن مستودع
ف ــي ال ـط ــاب ــق ال ـس ـف ـلــي ل ــه ن ــزل ــة كـمـيــون
وغ ـيــر مـجـهــز ارض ــه ب ــاط ــون وحـيـطــانــه
مطلية فقط وهو يستعمل لبيع االدوات
الصحية  -حــق مختلف خــاضــع لنظام
مـلـكـيــة ال ـط ــواب ــق والـ ـخ ــرائ ــط وال ـع ـق ــد -
يشترك فــي ملكية الـطــوابــق والـخــرائــط
والعقد وفي الحقني رقم  1و 3وما ورد
عـلـيـهـمــا  -ت ــأم ــن رض ــائ ــي درجـ ــة اول ــى
مــع حــق التحويل  -حــق وفــائــدة حسب
شــروط العقد  -الــدائــن :البنك اللبناني
السويسري ش.م.ل - .املــديــن :علي عبد
الـكــريــم محي الــديــن  2400سهم  -قيمة
الـ ـت ــأم ــن /70.000000/ل.ل - .حـجــز
تنفيذي صــادر عن دائــرة تنفيذ بيروت
ب ـ ــرق ـ ــم  2015/524وم ـ ـح ـ ـضـ ــر وصـ ــف
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا تحت رقم
 2015/1040ال ـحــاجــز الـبـنــك الـلـبـنــانــي
السويسري ش.م.ل - .املحجوز عليه علي
عبد الكريم محي الدين.
مساحته/170/ :م2
الـ ـتـ ـخـ ـم ــن/119000/ :د.أ - .ال ـ ـطـ ــرح:
/71400/د.أ.
تــاريــخ وم ـكــان امل ــزاي ــدة :تـجــري املــزايــدة
نـهــار الـثــاثــاء فــي  2020/1/14الساعة
الـ ـح ــادي ــة ع ـش ــرة ص ـب ــاح ــا أم ـ ــام رئ ـيــس
دائرة تنفيذ بعبدا في قصر عدل بعبدا
املبنى الجديد.
شـ ــروط ال ـب ـيــع :فـعـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء
وق ـبــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة اي ـ ــداع مبلغ
مواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة
او مـصــرف مـقـبــول بــاســم رئـيــس دائ ــرة
تنفيذ بعبدا او تقديم كفالة مصرفية
تضمن املبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن
ن ـطــاق ال ــدائ ــرة كـمــا عـلـيــه وخ ــال ثالثة
ايام من صدور قرار االحالة ايداع باقي
الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة

العشر على مسؤوليته كما عليه وخالل
عـشــريــن يــومــا تـلــي االح ــال ــة دف ــع الثمن
ورسم الداللة  %5والتسجيل.
مأمور التنفيذ
عباس حمادي
إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
طـلــب أحـمــد سعيد ال ـحــاج بــوكــالـتــه عن
محمد أحمد شمس وكيل فادي سلمان
ف ـ ــارس وك ـي ــل آم ـن ــة م ـح ـمــد ب ــرغ ــل سند
ملكية بــدل ضائع للقسم  11مــن العقار
 387سبلني.
للمعترض مراجعه األمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
في املعاملة رقم 2018/476
(للمرة الثانيه)
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ :ب ـن ــك الـ ـش ــرق االوسـ ــط
وافريقيا ش.م.ل .سابقًا
وحاليًا بنك مياب ش.م.ل .وكيله االستاذ
ميشال التويني
املنفذ عليه :حسني عبد الله مطر مبلغًا
بواسطة رئيس قلم دائرة تنفيذ بيروت
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ع ـقــد قـ ــرض وكـشــف
حساب املبلغ /23728936311.94/ل.ل.
عدا الفوائد واللواحق.
ت ــاري ــخ قـ ـ ــرار ال ـح ـج ــز- 2017/11/14 :
تاريخ تسجيله.2017/11/20 :
املطروح للبيع:
ً
أوال 400 :سـهــم م ــن ال ـع ـقــار D 9/1961
الشياح:
م ـخــزن م ــع مـتـخــت طــابــق ارضـ ــي  -حق
مختلف خاضع لنظام ملكية الطوابق
وال ـع ـقــد وال ـخ ــرائ ــط وتـعــديـلــه  -يشترك
بملكية الحقني املختلفني رقــم  1وD/3
وكل ما ورد عليهما من وضع يد وبراح
وارت ـ ـفـ ــاق دع ـ ــوى م ــن مـحـكـمــة االفـ ــاس
 2016/199بيروت املدعي تفليسة شركة
بوليستار انـكــور بــورايـتــد ش.م.ل .ضد
عماد ابو اللنب وصالح العوضي  -حجز
تنفيذي بيروت  2017/2697الحاجز بنك
ال ـشــرق االوسـ ــط وافــريـقـيــا ش.م.ل .ضد
حـســن مـطــر  -حـجــز احـتـيــاطــي بـيــروت
 2018/211الحاجز فرنسبنك ش.م.ل/ .
محمود مطر ورفاقه.
مساحته/65/ :م 2تقريبًا
ال ـت ـخ ـمــن/11417/ :د.أ - .ال ـط ــرح بعد
التخفيض /6507.69/ :%5د.أ.
ثانيًا 400 :سهم من العقار رقم 9/1961
 Fالشياح:
م ـخــزن م ــع مـتـخــت طــابــق ارضـ ــي  -حق
مختلف خاضع لنظام ملكية الطوابق
وال ـع ـقــد وال ـخ ــرائ ــط وتـعــديـلــه  -يشترك
بملكية الحقني املختلفني رقــم  1وF/3
وكل ما ورد عليهما من وضع يد وبراح
وارتفاق.
نفس الحجوزات والدعاوى أعاله.
مساحته/70/ :م 2تقريبًا
ال ـت ـخ ـمــن/12500/ :د.أ - .ال ـط ــرح بعد
التخفيض /7125/ :%5د.أ.
ثالثًا 400 :سهم من العقار رقم 6/1961
 Fالشياح:
م ـخــزن م ــع مـتـخــت طــابــق ارضـ ــي  -حق
مختلف خاضع لنظام ملكية الطوابق
وال ـع ـقــد وال ـخ ــرائ ــط وتـعــديـلــه  -يشترك
بملكية الحقني املختلفني رقــم  1وF/3
وكل ما ورد عليهما من وضع يد وبراح
وارتـ ـف ــاق ن ـفــس ال ـح ـج ــوزات وال ــدع ــاوى
أعاله.
مساحته/70/ :م 2تقريبًا
ال ـت ـخ ـمــن/12500/ :د.أ - .ال ـط ــرح بعد
التخفيض /7125/ :%5د.أ.
رابعًا 400 :سهم  E 6/1961الشياح:
م ـخــزن م ــع مـتـخــت طــابــق ارضـ ــي  -حق
مختلف خاضع لنظام ملكية الطوابق
وال ـع ـقــد وال ـخ ــرائ ــط وتـعــديـلــه  -يشترك
بملكية الحقني املختلفني رقــم  1وE/3
وكل ما ورد عليهما من وضع يد وبراح
وارتفاق
نفس الحجوزات والدعاوى أعاله.
مساحته/56/ :م 2تقريبًا
ال ـت ـخ ـمــن/11000/ :د.أ - .ال ـط ــرح بعد
التخفيض /6270/ :%5د.أ.
خامسًا 400 :سهم  F 5/1961الشياح:

م ـخــزن م ــع مـتـخــت طــابــق ارضـ ــي  -حق
مختلف خاضع لنظام ملكية الطوابق
وال ـع ـقــد وال ـخ ــرائ ــط وتـعــديـلــه  -يشترك
بملكية الحقني املختلفني رقــم  1وF/3
وكل ما ورد عليهما من وضع يد وبراح
وارتفاق.
نفس الحجوزات والدعاوى أعاله.
مساحته/56/ :م 2تقريبًا
ال ـت ـخ ـم ــن/9833/ :د.أ - .الـ ـط ــرح بـعــد
التخفيض /5604.81/ :%5د.أ.
سادسًا 400 :سهم  E 5/1961الشياح:
م ـخــزن م ــع مـتـخــت طــابــق ارضـ ــي  -حق
مختلف خاضع لنظام ملكية الطوابق
وال ـع ـقــد وال ـخ ــرائ ــط وتـعــديـلــه  -يشترك
بملكية الحقني املختلفني رقــم  1وE/3
وكل ما ورد عليهما من وضع يد وبراح
وارتفاق
نفس الحجوزات والدعاوى أعاله.
مساحته/50/ :م 2تقريبًا
ال ـت ـخ ـم ــن/9500/ :د.أ - .الـ ـط ــرح بـعــد
التخفيض /5415/ :%5د.أ.
سابعًا 400 :سهم  F 4/1961الشياح:
م ـخــزن م ــع مـتـخــت طــابــق ارضـ ــي  -حق
مختلف خاضع لنظام ملكية الطوابق
وال ـع ـقــد وال ـخ ــرائ ــط وتـعــديـلــه  -يشترك
بملكية الحقني املختلفني رقــم  1وF/3
وكل ما ورد عليهما من وضع يد وبراح
وارتفاق
نفس الحجوزات والدعاوى أعاله.
مساحته/66/ :م 2تقريبًا
ال ـت ـخ ـمــن/11667/ :د.أ - .ال ـط ــرح بعد
التخفيض /6650.19/ :%5د.أ.
ثامنًا 400 :سهم  A 8/1961الشياح:
م ـخــزن م ــع مـتـخــت طــابــق ارضـ ــي  -حق
مختلف خاضع لنظام ملكية الطوابق
وال ـع ـقــد وال ـخ ــرائ ــط وتـعــديـلــه  -يشترك
بملكية الحقني املختلفني رقــم  1وA/3
وكل ما ورد عليهما من وضع يد وبراح
وارتفاق
نفس الحجوزات والدعاوى أعاله.
مساحته/70/ :م 2تقريبًا
ال ـت ـخ ـمــن/13333/ :د.أ - .ال ـط ــرح بعد
التخفيض /7599.81/ :%5د.أ.
تاسعًا 400 :سهم  E 4/1961الشياح:
م ـخــزن م ــع مـتـخــت طــابــق ارضـ ــي  -حق
مختلف خاضع لنظام ملكية الطوابق
وال ـع ـقــد وال ـخ ــرائ ــط وتـعــديـلــه  -يشترك
بملكية الحقني املختلفني رقــم  1وE/3
وكل ما ورد عليهما من وضع يد وبراح
وارتفاق
نفس الحجوزات والدعاوى أعاله.
مساحته/58/ :م 2تقريبًا
ال ـت ـخ ـمــن/11167/ :د.أ - .ال ـط ــرح بعد
التخفيض /6365.19/ :%5د.أ.
عاشرًا 400 :سهم  A 11/1961الشياح:
م ـخــزن م ــع مـتـخــت طــابــق ارضـ ــي  -حق
مختلف خاضع لنظام ملكية الطوابق
وال ـع ـقــد وال ـخ ــرائ ــط وتـعــديـلــه  -يشترك
بملكية الحقني املختلفني رقــم  1وA/3
وكل ما ورد عليهما من وضع يد وبراح
وارتفاق
نفس الحجوزات والدعاوى أعاله.
مساحته/29/ :م 2تقريبًا
ال ـت ـخ ـم ــن/5083/ :د.أ - .الـ ـط ــرح بـعــد
التخفيض /2897.31/ :%5د.أ.
ح ـ ــادي ع ـش ــر 400 :س ـه ــم A 24/1961
الشياح:
مدخل وصالون وطعام و 3غرف ومطبخ
وحـمــام ومنافع وشرفتان طابق  7حق
مختلف خاضع لنظام ملكية الطوابق
والـ ـعـ ـق ــد وال ـ ـخـ ــرائـ ــط وتـ ـع ــديـ ـل ــه  -قـيــد
احتياطي ببيع كامل هذا القسم ملصلحة
م ـح ـم ــد س ـل ـي ــم ف ــوع ــان ــي مـ ــع اس ـت ــدع ــاء
ب ـمــرور الــزمــن الـعـشــري اع ـيــد لــإتـمــام -
نفس الحجوزات والدعاوى أعاله.
مساحته/135/ :م 2تقريبًا
ال ـت ـخ ـمــن/29250/ :د.أ - .ال ـط ــرح بعد
التخفيض /16672.50/ :%5د.أ.
ثــانــي عـشــر 2400 :سـهــم مــن الـعـقــار رقــم
 F 7/1961الشياح:
م ـخــزن م ــع مـتـخــت طــابــق ارضـ ــي  -حق
مختلف خاضع لنظام ملكية الطوابق
وال ـع ـقــد وال ـخ ــرائ ــط وتـعــديـلــه  -يشترك
بملكية الحقني املختلفني رقــم  1وF/3
وكل ما ورد عليهما من وضع يد وبراح
وارتفاق
نفس الحجوزات والدعاوى أعاله.
مساحته/73/ :م 2تقريبًا
ال ـت ـخ ـمــن/13583/ :د.أ - .ال ـط ــرح بعد

التخفيض /7742.31/ :%5د.أ.
تاريخ ومكان املزايدة:
وقد تحدد موعد املزايدة نهار الخميس
الواقع في  2020/1/16الساعة الحادية
عشرة صباحًا أمــام رئيس دائــرة تنفيذ
بـ ـعـ ـب ــدا فـ ــي قـ ـص ــر عـ ـ ــدل بـ ـعـ ـب ــدا امل ـب ـنــى
الجديد.
شـ ــروط ال ـب ـيــع :فـعـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء
وق ـب ــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة اي ـ ــداع مبلغ
مــواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة
او م ـصــرف مـقـبــول بــاســم رئ ـيــس دائ ــرة
تنفيذ بعبدا او تقديم كفالة مصرفية
تضمن املبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن
نطاق الدائرة كما عليه وخالل ثالثة ايام
من قرار االحالة ايداع باقي الثمن تحت
طائلة اعادة املزايدة بزيادة العشر على
مـســؤولـيـتــه ك ـمــا عـلـيــه وخـ ــال عـشــريــن
ي ــوم ــا ت ـلــي االح ــال ــة دفـ ــع ال ـث ـمــن ورس ــم
الداللة  %5والتسجيل.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا

/2303ل.ق 2017/.تاريخ .2018/6/5
تاريخ محضر الوصف.2018/12/7 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه ل ـ ــدى أمـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري.2019/1/16 :
امل ـ ـطـ ــروح ل ـل ـب ـيــع :ال ـق ـس ــم  5م ــن ال ـع ـقــار
 929ن ــاب ـي ــه :ص ــال ــون وطـ ـع ــام ومـطـبــخ
وارب ـ ـ ــع غـ ــرف وثـ ـ ــاث ح ـم ــام ــات وس ـبــع
ش ــرف ــات ،مـســاحـتــه /190/م ،2يـشـتــرك
بملكية القسمني  1و ،3له موقف سيارة،
تــأمــن درج ــة أول ــى ملصلحة بنك لبنان
واملـهـجــر ش.م.ل .بقيمة /280500/د.أ،.
قيد احتياطي بإتفاقية حــق مــرور بني
هذا العقار وســواه مسجلة لدى الكاتب
الـ ـع ــدل ف ــي ج ــل ال ــدي ــب الـ ـي ــاس مـ ــارون
ب ــرق ــم  ،2004/6035ح ـج ــز اح ـت ـيــاطــي
رقـ ـ ـ ــم  ،2017/821ح ـ ـجـ ــز احـ ـتـ ـي ــاط ــي
رقـ ــم  ،2018/740م ـح ـضــر وصـ ــف رق ــم
.2018/534
قـ ـيـ ـم ــة الـ ـتـ ـخـ ـم ــن /294500/ :دوالر
أميركي.
قيمة الطرح بعد التخفيض/159030/ :
دوالر أميركي.
املزايدة :ستجري يوم الجمعة الواقع في
 2020/3/13الـســاعــة الـعــاشــرة صباحًا
امــام رئيس دائــرة التنفيذ وفي محكمة
امل ــن .فعلى راغ ــب الـشــراء ان ي ــودع قبل
املـبــاشــرة بــاملــزاد قيمة الـطــرح او تقديم
كفالة معادلة واتخاذ محل اقامة ضمن
ن ـطــاق ال ــدائ ــرة وخـ ــال ثــاثــة ايـ ــام تلي
االحــالــة ،عليه اي ــداع كــامــل الثمن تحت
طــائ ـلــة اعـ ـ ــادة املـ ــزايـ ــدة ب ــزي ــادة الـعـشــر
وإال فعلى عهدته فيضمن النقص وال

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
في املعاملة التنفيذية الرقم 2018/534
امل ـن ـف ــذ :ب ـنــك ل ـب ـنــان وامل ـه ـج ــر ش.م.ل- .
وكيله املحامي رامي باسيل.
امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه :اي ـل ــي فـ ــادي أب ــو ان ـط ــون -
الـ ــدوار  -ال ـشــارع رق ــم  - 37مبنى - 145
طابق أول.
السند التنفيذي :قرار اللجنة القضائية
الـ ـن ــاظ ــرة ف ــي الـ ـخ ــاف ــات ال ـن ــاش ـئ ــة عــن
ت ـط ـب ـيــق ق ــوان ــن اإلس ـ ـكـ ــان رقـ ــم اس ــاس

يستفيد من الزيادة وعليه خالل عشرين
يوما دفع الثمن والرسوم والنفقات بما
فيه رسم الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
في املعاملة التنفيذية الرقم 2019/299
املـ ـنـ ـف ــذ :ش ـ ـ ــارل س ـم ـي ــر ص ـل ـي ـبــا وك ـي ـلــه
املحامي جوزف نعيمي.
املنفذ عليه :رونالد سمير صليبا وكيله
االستاذ كمال طعمه.
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :الـحـكــم ال ـص ــادر عن
محكمة الــدرجــة االول ــى فــي جبل لبنان
الغرفة التاسعة برئاسة القاضي سيلفر
ابـ ــو شـ ـق ــرا ت ــاري ــخ  2019/2/5اس ــاس
 2009/1350رقم قرار .2019/27
تاريخ محضر الوصف.2019/4/25 :
تاريخ تسجيله.2019/5/21 :
املطروح للبيع:
العقار رقــم  /181/قرنة الـحـمــرا ،قطعة
ارض منبسطة ومربعة الشكل سليخ ال
بناء عليها ،يقع في منطقة قرنة الحمرا،
م ـطــل ع ـلــى وادي ن ـهــر ال ـك ـلــب وال ـب ـحــر
ومنحدر نسبيًا ،مساحته /1236/م.م.
ي ـح ــده غ ــرب ــا ط ــري ــق عـ ــام ش ــرق ــا طــريــق
ً
فرعي شـمــاال  /2376/جنوبًا ،/2228/
افرز عن العقار قطعتان اعطيتا الرقمان
 /2376/و /2377/وما بقي منه احتفظ
بــرق ـمــه بــاملـحـضــر ال ـف ـنــي  89/444وقــد
ض ـمــت قـطـعــة ل ــأم ــاك ال ـع ــام ــة ،دع ــوى

ازالة شيوع  ،2018/2143محضر وصف
.2019/299
قيمة التخمني /865200/ :دوالر أميركي.
قيمة الطرح بعد التخفيض/821940/ :
دوالر أميركي.
املـ ـ ــزايـ ـ ــدة :س ـت ـج ــري ي ـ ــوم االربـ ـ ـع ـ ــاء فــي
 2020/1/29الـســاعــة الـحــاديــة عشر من
قـبــل الـظـهــر ام ــام رئ ـيــس دائـ ــرة التنفيذ
وفي محكمة املنت .فعلى راغب الشراء ان
يــودع قبل املباشرة باملزاد قيمة الطرح
او تـقــديــم كـفــالــة م ـعــادلــة وات ـخ ــاذ محل
اقامة ضمن نطاق الدائرة وخــال ثالثة
ايام تلي االحالة ،عليه ايداع كامل الثمن
تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة العشر
وإال فعلى عـهــدتــه فيضمن الـنـقــص وال
يستفيد من الزيادة وعليه خالل عشرين
يوما دفع الثمن والرسوم والنفقات بما
فيه رسم الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن
ص ــادر عــن أمــانــة الـسـجــل ال ـت ـجــاري في
ال ـن ـب ـط ـيــة ب ـم ــوج ــب م ـح ـض ــري جـمـعـيــة
عمومية غـيــر عــاديــة تــاريــخ 2018/3/2
و 2019/11/25الـعــائــديــن لـشــركــة كــارو
ف ــار ( )K.R.Fش.م.م واملـسـجـلــة بــالــرقــم
/6000689عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام املـ ـف ــوض ــان بــال ـتــوق ـيــع
خليل فــران وروال الحاج علي باالتحاد
واإلنفراد.
وامل ـ ـقـ ــررات :ش ـطــب ال ـش ــرك ــة ن ـهــائ ـيــا من
ق ـي ــود ال ـس ـج ــل الـ ـتـ ـج ــاري ف ــي الـنـبـطـيــة

استراحة
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أفقيا

 -1مجلة مالية إقتصادية إجتماعية لبنانية – من ّ
أهم مدن الكوت دازور في فرنسا
–  -2دولة في أميركا الجنوبية –  -3القبر – من أسواق العرب في الجاهلية كانت
تجتمع بها القبائل فيقيمون شهرًا يتفاخرون ويتبارون في الشعر –  -4رشاقة
الجسد – مــارشــال يوغوسالفي إشتهر بمقاومة اإلحـتـّـال األملــانــي خــال الحرب
العاملية الثانية –  -5بواسطتي – للتعريف – عائلة ملحن النشيد الوطني اللبناني
–  -6ضد أسوأ – ثرى – ّ
ّ
شرفي مستعمل اليوم
فك العقدة –  -7ثغرها – أعلى لقب
ّ
في انكلترا –  -8قليل الوجود – من عوامل البحر –  -9متردد ومرتبك – كل ما يعبده
الوثني من صورة أو تمثال –  -10صحافي ومقدم برامج لبناني شهير

عموديًا

ّ
ّ
شتى – اآلن
خـ َـاط َ
 -1جريدة لبنانية – زار األماكن املقدسة ُ – ّ  -2جمع عظيم من أ ُ
ْ
باألجنبية –  -3آلة مستديرة من خشب تلف عليها الخيطان – خصل الشعر – -4
املسطح الفسيح في أرض املطار تقلع وتحط فيه الطائرات – ُ -5
ّ
العقاب
نهار وليل –
باألجنبية
جرذ
–
بحرية
عاصفة
-6
–
أليف
حيوان
–
بالنسر
أو
به
شبيه
أو طائر
ّ
– ربط ُ
الص ّرة –  -7ملجأ وموضع االعتصام – نهاية باألجنبية –  -8ما ُيلف من
خيوط الصوف على شكل كرة – جزيرة في الخليج تتبع إمارة أبو ظبي إشتهرت
قديمًا بصيد اللؤلؤ –  -9حــرف نــداء للبعيد – صفة لله –  -10رئيس جمهورية
سوري راحل

أفقيا

شروط اللعبة

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

1

يمد – حارس –  -5تر – الدك – ّ
شوال – ُ -3رب – نشا – ّ -4
 -1ها – كرواتيا –  -2أمنون – ّ
لت
ّ
ّ
املكرمة –  -9او – عدا – هل –  -10نيازي مصطفى
–  -6قلقل – أنا –  -7وا – احل –  -8مكة

عموديًا
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مشاهير 3339

حلول الشبكة السابقة

ّ
ّ
 -1هاري ترومان –  -2ام – مر – أكوي – ّ -3
نرد –  -4كوب – املاعز –  -5رن – حلق – لدي – -6
عادل إمام –  -7أش – رك – ّ
حك –  -8تونس – الرهط –  -9ياش – لن – ملف –  -10اإلستانة

حل الشبكة 3338
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ممثل ومخرج أوسترالي فاز بجائزة لوجي األوسترالية كأشهر موهبة جديدة.
حصل على الجنسية األميركية ّ
وتم تكريمه بنجمة إلسهاماته في صناعة الترفيه

إعداد
نعوم
مسعود

 = 3+11+10+2+6+5+10عاصمة غينيا ■  = 9+4+8والدتي ■  = 7+1شتم ولعن

حل الشبكة الماضية :غليوم الثاني

وب ـت ــاري ــخ  2019/12/10ت ـق ــرر ال ـن ـشــر،
الرقم.1767390 :
مهلة االعتراض عشرة أيام تلي آخر نشر
أمني السجل التجاري في النبطية
فاطمة فحص
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
في املعاملة التنفيذية رقم 2011/142
امل ـن ـفــذ :ب ـنــك بـيـبـلــوس ش.م.ل - .وكـيـلــه
املحامي رشيد نصور.
املـنـفــذ عـلـيــه :شــربــل روكـ ــس ال ـت ـنــوري -
بسكنتا  -ش ــارع الــدكـتــور حبيقة  -حي
مار يوسف بملكه.
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ع ـق ــد ف ـت ــح إع ـت ـمــاد
وكـ ـ ـ ـش ـ ـ ــف حـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاب مـ ـ ـ ــوثـ ـ ـ ــوق بـ ـت ــأم ــن
ً
تحصيال ملبلغ /58523.36/د.أ .والفائدة
واللواحق.
تـ ـ ــاريـ ـ ــخ ق ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـح ـ ـجـ ــز2011/8/25 :
و.2011/10/24
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه ل ـ ــدى أمـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري 2011/9/21 :و.2011/10/29
املطروح للبيع:
 1200 - 1س ـه ـمــا ف ــي ال ـع ـق ــار  534عني
ال ـق ـبــو :قـطـعــة ارض عـلـيـهــا ب ـنــاء مــؤلــف
م ــن ط ــاب ــق واح ـ ــد ارض ـ ــي ي ـح ـتــوي على
اربـ ــع ك ــاراج ــات ل ـكــل مـنـهــا ح ـمــام ولـكــل
مـنـهــا ب ــاب ح ــدي ــد جـ ـ ــرار ،امل ـخ ــزن االول
مــؤجــر م ــن طــونــي ع ـلــم وال ـث ــانــي شــاغــر
باستعمال املالك والثالث والرابع مؤجر
من بشارة طوفان ،مساحته /1745/م.م.
يحده غربًا مجرى ماء شتوي شرقًا 533
ً
و 27شماال  49جنوبًا طريق عام ،وضع
ي ــد تــوضــع ال ـيــد ع ـلــى ال ـق ـســم املستملك
بــالـقــرار  ،960/1/1097حجز احتياطي
 2011/112/112حول الى حجز تنفيذي
ومحضر وصف بالعقار رقم .2011/142
 /1200/ - 2سـ ـه ــم رقـ ـب ــة فـ ــي ال ـع ـق ــار
 /3541/ب ـس ـك ـن ـتــا ق ـط ـع ــة أرض قـســم
م ـن ـهــا يـ ـ ــزرع خـ ـض ــار وف ــاكـ ـه ــة وال ـق ـســم
اآلخر عليه بناء مؤلف من أربع طوابق،
ال ـط ــاب ــق ال ـس ـف ـلــي ي ـح ـت ــوي ع ـل ــى م ــرآب
وث ـ ــاث غ ـ ــرف وح ـ ـمـ ــام وخـ ـ ـ ــزان ل ـل ـم ـيــاه
ودرج يــؤدي الــى الطابق االرض ــي الــذي
يحتوي على مدخل ومطبخ وسطيحة
وغرفة جلوس وصــالــون وطعام وثالث
غ ــرف ن ــوم وح ـم ــام ــن وش ــرف ـت ــن ودرج
يــؤدي الــى الطابق االول ذات محتويات
الطابق االرضي وهو غير مكتمل ودرج
يؤدي الى الطابق الثاني ذات مواصفات
وم ـح ـت ــوي ــات ال ـط ــاب ــق األرضـ ـ ــي يسكنه
رباح والطابق السفلي واألرضي واألول
امل ـن ـفــذ عـلـيــه ربـ ــاح مـســاحـتــه /612/م2
ي ـحــده غــربــا طــريــق ع ــام شــرقــا /3539/
ً
شـ ـم ــاال ط ــري ــق ع ـ ــام و /3547/ج ـنــوبــا
طــريــق ع ــام و /3540/ضـمــت ال ـع ـقــارات
 /3542/و /3543/و /3544/و/3545/
و /3546/الى هذا العقار واحتفظ برقمه
ومحتوياته إستنادًا الى املحضر الفني
 96/1699مـنـتـفــع ب ــال ــري م ــن م ـيــاه عني
الصفصافة بواسطة قناة ماء عمومية،
تأمني درجة أولى ملصلحة بنك بيبلوس
ش.م.ل .قيمة التأمني /57000/د.أ .يمتنع
املدين عن إنشاء أي حق عيني طيلة مدة
التأمني.
قيمة التخمني 1200 :سهمًا فــي العقار
 534عني القبو  /221125/دوالر أميركي.
 1200س ـه ـمــا رقـ ـب ــة ف ــي ال ـع ـق ــار 3541
بسكنتا  /417000/دوالر أميركي.
قيمة الطرح 1200 :سهمًا في العقار 534
عني القبو  /132675/دوالر أميركي.
قيمة الطرح بعد التخفيض 1200 :سهمًا
رقبة في العقار  3541بسكنتا /202662/
دوالر أميركي.
امل ــزاي ــدة :سـتـجــري ي ــوم الـجـمـعــة الــواقــع
فــي  2020/1/31الـســاعــة الـحــاديــة عشر
من قبل الظهر امام رئيس دائرة التنفيذ
وفي محكمة املنت .فعلى راغب الشراء ان
يــودع قبل املباشرة باملزاد قيمة الطرح
او تـقــديــم كـفــالــة م ـعــادلــة وات ـخ ــاذ محل
اقامة ضمن نطاق الدائرة وخــال ثالثة
ايام تلي االحالة ،عليه ايداع كامل الثمن
تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة العشر
وإال فعلى عـهــدتــه فيضمن الـنـقــص وال
يستفيد من الزيادة وعليه خالل عشرين
يوما دفع الثمن والرسوم والنفقات بما
فيه رسم الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
الـ ـع ــروض لـ ـش ــراء م ـ ــواد ك ـي ـمــاويــة ل ــزوم
مـ ـع ــام ــل االن ـ ـ ـتـ ـ ــاج ،مـ ــوضـ ــوع اس ـ ـتـ ــدراج
ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض رق ـ ـ ــم ث4د 11774/ت ــاري ــخ
 ،2019/11/6قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2020/1/17عند نهاية ال ــدوام الرسمي
الساعة  11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /300 000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد الـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في  17كانون األول 2019
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2064
إعـالن عن مناقصة عمومية معادة
تجري املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
م ـن ــاق ـص ــة ع ـم ــوم ـي ــة م ـ ـعـ ــادة وف ـ ــق دف ـتــر
الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص ل ـ ـ «ت ـق ــدي ــم ي ــد عــامـلــة
مختلفة ل ــزوم أعـمــال املصلحة الوطنية
لنهر الليطاني للعام  .»2020وذلك ضمن
الحدود املنصوص عنها في املادة  80من
الـقــانــون  144الـصــادر فــي  31تـمــوز سنة
« 2019املوازنة العامة واملوازنات امللحقة
لعام .»2019
يمكن االطالع على ملف التلزيم واستالم
ن ـس ـخ ــة عـ ـن ــه ضـ ـم ــن ال ـ ـ ـ ـ ــدوام فـ ــي مـبـنــى
اإلدارة املركزية  -مصلحة الصفقات في
ش .ب ـشــاره ال ـخ ــوري ،بـنــايــة غـنــاجــه ،ط4
مقابل مبلغ مليون ل.ل .تــدفــع نـقـدًا إلى
صندوق املصلحةَّ .
تقدم العروض باليد
في القلم املركزي حتى ظهر يوم الخميس
 ،2020/01/02وتـ ـف ــض الـ ـ ـع ـ ــروض فــي
جلسة علنية 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
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض لـ ـتـ ـح ــدي ــث أج ـ ـه ـ ــزة وش ـب ـك ــة
املعلوماتية الداخلية في املبنى املركزي،
م ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع اسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــدراج ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروض رقـ ــم
ث4د 3221/تاريخ  ،2019/3/28قد مددت
ل ـغــايــة يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة  2020/1/17عـنــد
نهاية الــدوام الرسمي الساعة  11:00قبل
الظهر.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /30 000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد الـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في  18كانون األول 2019
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2076
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
العروض لشراء مؤشرات قياس ومعدات
ت ـح ـكــم ت ــوت ــر م ـن ـخ ـفــض لـ ـ ــزوم م ـح ـطــات
التحويل الرئيسية ،مــوضــوع اسـتــدراج
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروض رق ـ ـ ـ ــم ث4د 3220/تـ ــاريـ ــخ
 ،2019/3/28قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2020/1/17عند نهاية ال ــدوام الرسمي
الساعة  11:00قبل الظهر.

يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /100 000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد الـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في  19كانون األول 2019
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2095
إعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب عبدالله حسني سليمان لنفسه سند
تمليك بدل ضائع بحصته بالعقار 1466
بدنايل.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب نــزيــه مخايل رحـمــه ملــورثــه مخايل
حـنــا ب ـشــارة عـبــود رحـمــه سـنــدي تمليك
بدل ضائع بحصته بالعقارين 959 ،883
عيناتا.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب محمد صبري قيس ملوكله صبري
م ـح ـمــد م ــرع ــي ق ـي ــس س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك ب ــدل
ضائع بحصته بالعقار  33نحلة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طـلــب نبيل محمد رض ــى فــرحــات ملــورث
م ــوكـ ـل ــه وصـ ـف ــي ش ــري ــف فـ ــرحـ ــات سـنــد
تمليك بدل ضائع بالعقار  955شمسطار.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب علي حسني زين الدين ملوكله حسني
خليل زين الدين سند تمليك بدل ضائع
بحصته بالعقار  858الحدث.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
ط ـلــب ح ـســن ح ـســن املـ ـق ــداد ت ــول ــد مقنة
 1952والدته سعاد عالمة سندات تمليك
بدل ضائع :لنفسه وملوكليه علي وهيام
وال ـه ــام اوالد حـســن امل ـق ــداد بحصصهم
بالعقارات ،90 ،618 ،646 ،754 ،687 ،399
،744 ،757 ،760 ،767 ،768 ،778 ،745 ،138
،506 ،621 ،640 ،685 ،699 ،705 ،721 ،743
،252 ،337 ،351 ،377 ،382 ،416 ،421 ،425
 12 ،17 ،51 ،116و  8مقنة.
وطلب لنفسه وملوكليه علي حسن املقداد
والـهــام حسن املـقــداد سندات تمليك بدل
ضائع بحصصهم بالعقار  750مقنة.
وطلب ملوكليه سعاد راغب عالمة ومحمد
حسن امل ـقــداد بحصتيهما بالعقار 399
مقنة.
وطـ ـل ــب ب ـص ـف ـت ــه مـ ـف ــوض ــا ب ـع ـق ــد ال ـب ـيــع
سـ ـن ــدات ت ـم ـل ـيــك ل ـل ـبــائ ـعــة سـ ـع ــاد راغ ــب
عــامــة بحصتها بــال ـع ـقــارات ،640 ،767
 337 ،416 ،425و.51
وب ـح ـص ــة ال ـب ــائ ــع م ـح ـمــد ح ـس ــن امل ـق ــداد
بالعقارات  ،767 ،416 ،337مقنة.
وطلب ملوكله علي حسن املقداد املفوض
ب ــالـ ـبـ ـي ــع سـ ـ ـن ـ ــدات ت ـم ـل ـي ــك ب ـ ـ ــدل ض ــائ ــع
لـلـبــائـعــن مـحـمــد حـســن امل ـق ــداد وسـعــاد
راغــب عالمة بحصصهم بالعقارات ،90
 12 ،685 ،506 ،382 ،351و  8مقنة.
وط ـ ـلـ ــب مل ــوكـ ـل ــه حـ ـس ــن مـ ـحـ ـم ــد امل ـ ـقـ ــداد
املفوض بالبيع سندات تمليك بدل ضائع

لـلـبــائـعــن مـحـمــد حـســن امل ـق ــداد وسـعــاد
راغب عالمة بحصصهم بالعقارات ،687
،705 ،721 ،743 ،744 ،757 ،760 ،768 ،778
745 ،17 ،116 ،252 ،377 ،421 ،621 ،699
و 138مقنة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب هاني ابراهيم حيدر ملورثه ابراهيم
خليل حـيــدر س ـنــدات تمليك ب ــدل ضائع
بحصته بالعقارات  91 ،13كفردان.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن
عن مناقصة عمومية
يعلن املــركــز الـتــربــوي للبحوث واإلنـمــاء
ع ــن رغ ـب ـت ــه ف ــي إع ـ ـ ــادة إج ـ ـ ــراء مـنــاقـصــة
عمومية بطريقة الظرف املختوم لتلزيم
ّ
تعليمية
شـ ــراء وت ـطــويــر م ـ ــوارد رق ـم ـيــة
ُ
ت ـع ــل ـم ـ ّـي ــة مل ـ ـ ــواد ال ــري ــاضـ ـي ــات وال ـع ـل ــوم
( Digital Learning Objects (DLOsفي
إطار برنامج دعم توفير التعليم لجميع
األطـفــال (املرحلة الثانية)  S2R2لصالح
املركز التربوي للبحوث واإلنـمــاء ،وذلك
في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا
من يــوم الثالثاء الواقع فيه 2020/1/28
ف ــي ال ـطــابــق ّ
األول م ــن امل ـب ـنــى الــرئـيـســي
للمركز التربوي للبحوث واإلنماء  -قاعة
االج ـت ـم ــاع ــات  -خ ـلــف امل ــدي ـن ــة امل ـه ـن ـيــة -
الدكوانة.
ي ـم ـكــن ل ـل ـشــركــات وامل ــؤسـ ـس ــات الــراغ ـبــة
بــاالشـتــراك فــي املناقصة الـحـصــول على
دفتر الشروط من قلم املديرية االدارية في
املبنى الرئيسي للمركز (الطابق الثامن)
خالل أوقــات الــدوام الرسمي ،اعتبارًا من
تاريخ نشر اإلعالن في الجريدة الرسمية،
لـ ـق ــاء دف ـ ــع م ـب ـل ــغ ق ـ ـ ــدره /50.000/ل.ل.
خـمـســون ال ــف ل ـيــرة لبنانية ي ـســدد لقاء
إيـ ـص ــال ُيـ ـض ــم ال ـ ــى امل ـس ـت ـن ــدات املــرف ـقــة
بالعرض ،هذا وبإمكان الراغبني االطالع
عـلــى دفـتــر ال ـشــروط قـبــل شــرائــه فــي مقر
القلم املذكور أعاله.
ت ـقــدم ال ـع ــروض بــالـيــد إل ــى قـلــم املــديــريــة
اإلداريـ ـ ـ ـ ــة  -ال ـط ــاب ــق ال ـث ــام ــن ف ــي املـبـنــى
ال ــرئ ـي ـس ــي ل ـل ـم ــرك ــز الـ ـت ــرب ــوي لـلـبـحــوث
واإلنماء  -خلف املدينة املهنية  -الدكوانة،
وذلك خالل أوقات الــدوام الرسمي ،خالل
مهلة أقصاها نهاية دوام آخــر يــوم عمل
يسبق اليوم املحدد الجــراء املناقصة اي
يوم االثنني الواقع فيه .2020/1/27
الدكوانة في 19 :كانون األول 2019
رئيسة املركز التربوي للبحوث واإلنماء
بالتكليف
الدكتورة ندى عويجان
التكليف 2101
إعالن
ت ـع ـلــن وزارة امل ــال ـي ــة أن ـه ــا وض ـع ــت قيد
الـتـحـصـيــل جـ ــداول الـتـكـلـيــف األســاسـيــة
ال ـص ــادرة بـضــريـبــة الــدخــل عـلــى األرب ــاح
التجارية والصناعية وغير التجارية -
الباب األول للمكلفني على أســاس الربح
امل ـقــدر فــي محافظة ب ـيــروت عــن إي ــرادات
 2016 - 2015 - 2014تكليف .2019
إن امل ـك ـل ـفــن أصـ ـح ــاب ال ـع ــاق ــة ال ــذي ــن ال
ي ـ ـسـ ــددون ال ـض ــري ـب ــة امل ـت ــوج ـب ــة عـلـيـهــم
كــام ـلــة خـ ــال م ـه ـلــة ش ـهــريــن م ــن تــاريــخ
نشر هــذا االع ــان فــي الـجــريــدة الرسمية
الــذي سيصدر في  26كانون األول 2019
يتعرضون لـغــرامــة قــدرهــا واح ــد باملائة
( )%1مــن م ـقــدار الـضــريـبــة عــن كــل شهر
ً
تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرًا كامال.
تـ ـب ــدأ م ـه ـلــة االع ـ ـتـ ــراض ع ـل ــى ال ـضــري ـبــة
امل ــذك ــورة امل ـح ــددة بـشـهــريــن اع ـت ـبــارًا من
اليوم التالي لتاريخ نشر هذا االعالن أي
في  27كانون االول  2019وتنتهي في 27
شباط  2020ضمنًا.
مع االشارة الى انه يتوجب على املكلفني
ب ـض ــري ـب ــة الـ ــدخـ ــل عـ ـل ــى أسـ ـ ـ ــاس ال ــرب ــح
ً
امل ـق ــدر وع ـم ــا بــأح ـكــام امل ــادت ــن  29و30
من القانون رقــم  44تاريخ 2008/11/11
(قـ ــانـ ــون االج ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـض ــري ـب ـي ــة) مـســك
الـسـجــات املـحــاسـبـيــة امل ـح ــددة بموجب
قـ ـ ــرار وزيـ ـ ــر امل ــال ـي ــة رق ـ ــم  1/453ت ــاري ــخ
.2009/4/22

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 2100
إعالن مزايدة عمومية
تـعـلــن ب ـلــديــة ب ـي ــروت ع ــن إج ـ ــراء مــزايــدة
عمومية العائدة لتلزيم اعمال استثمار
وت ـش ـغ ـي ــل وصـ ـي ــان ــة ومـ ــراق ـ ـبـ ــة حــدي ـقــة
«امل ـت ــروب ــول ـي ــت الـ ـي ــاس ع ـ ــودة» وامل ـ ــراب
تحتها.
وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف
مـ ــن ص ـ ـبـ ــاح يـ ـ ــوم ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء ال ـ ــواق ـ ــع فــي
 ،2020/1/14ف ــي م ـقــر امل ـج ـلــس الـبـلــدي
الكائن في مركز القصر البلدي في وسط
مدينة بيروت التجاري ـ ـ شــارع ويغان ـ ـ
الطابق الثاني ،وذلك طيلة أوقات الدوام
الرسمي.
وي ـم ـك ــن ملـ ــن ي ــرغ ــب االشـ ـ ـت ـ ــراك فـ ــي ه ــذه
امل ـ ــزاي ـ ــدة االطـ ـ ـ ــاع ع ـل ــى دفـ ـت ــر الـ ـش ــروط
ال ـعــائــد لـهــا فــي مـصـلـحــة أمــانــة املجلس
البلدي (الغرفة  )203على العنوان أعاله،
وذلك طيلة أوقات الدوام الرسمي.
ت ـ ـ ــودع الـ ـ ـع ـ ــروض خ ـ ــال أوقـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ــدوام
الرسمي في الصندوق الخاص املوجود
في مصلحة أمانة املجلس البلدي ،وذلك
قبل الساعة الثانية عـشــرة مــن آخــر يوم
عمل يسبق اليوم املحدد إلجــراء املزايدة
العمومية.
بيروت في 13 :كانون األول 2019
املـفــوضــة بــالـتــوقـيــع بـمــوجــب ال ـق ــرار رقــم
/4217ب تاريخ 2019/12/13
مديرة مصلحة الشؤون االدارية
بالتكليف
جاهدة عيتاني
التكليف 2093
إعالن
ت ـع ـلــن وزارة امل ــال ـي ــة أن ـه ــا وض ـع ــت قيد
الـتـحـصـيــل جـ ــداول الـتـكـلـيــف األســاسـيــة
الـ ـص ــادرة بـضــريـبــة ال ــدخ ــل عـلــى أس ــاس
الـ ــربـ ــح امل ـ ـقـ ــدر فـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة عـ ـك ــار عــن
إيرادات  2014تكليف .2019
إن امل ـك ـل ـفــن أصـ ـح ــاب ال ـع ــاق ــة ال ــذي ــن ال
يسددون الضريبة املتوجبة عليهم كاملة
خــال مهلة شهرين مــن تــاريــخ نشر هذا
االعــان في عــدد الجريدة الرسمية الذي
سيصدر بـتــاريــخ  26كــانــون األول 2019
يتعرضون لـغــرامــة قــدرهــا واح ــد باملائة
( )%1مــن م ـقــدار الـضــريـبــة عــن كــل شهر
ً
تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرًا كامال.
تـ ـب ــدأ م ـه ـلــة االع ـ ـتـ ــراض ع ـل ــى ال ـضــري ـبــة
امل ــذك ــورة امل ـح ــددة بـشـهــريــن اع ـت ـبــارًا من
اليوم التالي لتاريخ نشر هذا االعالن أي
في  27كانون االول  2019وتنتهي في 28
شباط  2020ضمنًا.
مع االشارة الى انه يتوجب على املكلفني
ب ـض ــري ـب ــة الـ ــدخـ ــل عـ ـل ــى أسـ ـ ـ ــاس ال ــرب ــح
ً
امل ـق ــدر وع ـم ــا بــأح ـكــام امل ــادت ــن  29و30
من القانون رقــم  44تاريخ 2008/11/11
(قـ ــانـ ــون االج ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـض ــري ـب ـي ــة) مـســك
الـسـجــات املـحــاسـبـيــة امل ـح ــددة بموجب
قـ ـ ــرار وزيـ ـ ــر امل ــال ـي ــة رق ـ ــم  1/453ت ــاري ــخ
.2009/4/22
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 2087
إعالن
ت ـع ـلــن وزارة امل ــال ـي ــة ان ـه ــا وض ـع ــت قيد
الـتـحـصـيــل جـ ــداول الـتـكـلـيــف األســاسـيــة
لـضــريـبــة األمـ ــاك املـبـنـيــة ،الـ ـص ــادرة في
مـحــافـظــة ل ـب ـنــان ال ـج ـنــوبــي ع ــن إي ـ ــرادات
االعوام  2017تكليف  ،2019وتدعو جميع
امل ـك ـل ـفــن ل ـت ـســديــد ه ـ ــذه الـ ـض ــرائ ــب ،مــع
االشارة الى أن املكلفني الذين ال يسددون

ال ـضــري ـبــة امل ـتــوج ـبــة عـلـيـهــم يـتـعــرضــون
لـ ـغ ــرام ــة ب ـن ـس ـبــة مـ ـق ــداره ــا  %1ش ـهــريــا
ً
(ويعتبر كسر الشهر شهرًا كامال) لغاية
تــاريــخ الـتـســديــد ،وت ـســري ه ــذه الـغــرامــة
إعتبارًا من:
ـ ـ ـ ان ـق ـضــاء شـهــريــن م ــن تــاري ــخ نـشــر هــذا
االعــان في عــدد الجريدة الرسمية الذي
سيصدر بتاريخ  2019/12/26للعقارات
الـتــي ال تــزيــد إيــراداتـهــا عــن 20.000.000
ليرة لبنانية.
ـ ـ ـ ـ ـ إع ـ ـت ـ ـبـ ــارًا م ـ ــن ت ـ ــاري ـ ــخ إنـ ـتـ ـه ــاء امل ـه ـلــة
األساسية للتصريح للعقارات التي تزيد
إيراداتها عن  20.000.000ليرة لبنانية.
تـ ـب ــدأ م ـه ـلــة االع ـ ـتـ ــراض ع ـل ــى ال ـضــري ـبــة
امل ــذك ــورة امل ـح ــددة بـشـهــريــن اع ـت ـبــارًا من
اليوم التالي لتاريخ نشر هذا االعالن أي
في  27كانون األول  2019وتنتهي في 27
شباط  2020ضمنًا.
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 2089
إعالن
ت ـع ـلــن وزارة امل ــال ـي ــة ان ـه ــا وض ـع ــت قيد
الـتـحـصـيــل جـ ــداول الـتـكـلـيــف األســاسـيــة
لـضــريـبــة األمـ ــاك املـبـنـيــة ،الـ ـص ــادرة في
م ـحــاف ـظــة ب ـع ـل ـبــك ال ـه ــرم ــل ع ــن إي ـ ـ ــرادات
االعـ ـ ـ ــوام  2017 - 2016 - 2015تـكـلـيــف
 2019للعقارات التي تزيد ايــراداتـهــا عن
العشرين مليون ،وايــرادات  2017تكليف
 2019للعقارات التي ال تزيد ايراداتها عن
العشرين مليون ،..وتدعو جميع املكلفني
لتسديد هــذه الضرائب ،مع االش ــارة الى
أن املكلفني الــذيــن ال ي ـســددون الضريبة
امل ـت ــوج ـب ــة ع ـل ـي ـهــم ي ـت ـع ــرض ــون ل ـغ ــرام ــة
بـنـسـبــة م ـق ــداره ــا  %1ش ـهــريــا (ويـعـتـبــر
ً
كـســر الـشـهــر شـهـرًا كــامــا) لـغــايــة تــاريــخ
التسديد ،وتـســري هــذه الـغــرامــة إعتبارًا
من:
ـ ـ ـ ان ـق ـضــاء شـهــريــن م ــن ت ــاري ــخ نـشــر هــذا
االعــان في عــدد الجريدة الرسمية الذي
سيصدر بتاريخ  2019/12/26للعقارات
الـتــي ال تــزيــد إيــراداتـهــا عــن 20.000.000
ليرة لبنانية.
ـ ـ ـ ـ ـ إع ـ ـت ـ ـبـ ــارًا م ـ ــن ت ـ ــاري ـ ــخ إنـ ـتـ ـه ــاء امل ـه ـلــة
األساسية للتصريح للعقارات التي تزيد
إيراداتها عن  20.000.000ليرة لبنانية.
تـ ـب ــدأ م ـه ـلــة االع ـ ـتـ ــراض ع ـل ــى ال ـضــري ـبــة
امل ــذك ــورة امل ـح ــددة بـشـهــريــن اع ـت ـبــارًا من
اليوم التالي لتاريخ نشر هذا االعالن أي
في  27كانون األول  2019وتنتهي في 27
شباط  2020ضمنًا.
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 2088
إنذار عام
إن رئيس دائرة تحصيل بيروت ورؤساء
دوائـ ـ ــر ال ـت ـح ـص ـيــل ف ــي امل ـص ــال ــح املــال ـيــة
اإلقليمية فــي املحافظات يــدعــون جميع
املكلفني إل ــى تـســديــد مــا يـتــوجــب عليهم
من ضرائب ورسوم صادرة وغير مسددة
لغاية تاريخه ،وذلــك خــال مهلة خمسة
عشر يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن في
الجريدة الرسمية.
يعتبر ه ــذا اإلعـ ــان ،فيما يتعلق بكافة
الـتـكــالـيــف الـ ـص ــادرة قـبــل 2009/01/01
ب ـم ـث ــاب ــة ت ـب ـل ـي ــغ ش ـخ ـص ــي لـ ـك ــل مـكـلــف
ً
وقاطعًا لعامل مرور الزمن عمال بأحكام
الـفـقــرة الـثــانـيــة مــن املـ ــادة  56مــن قــانــون
االجراءات الضريبية وتعديالتها.
رئيس دائرة تحصيل بيروت
ورؤسـ ــاء دوائ ــر التحصيل فــي املصالح
املالية االقليمية في املحافظات
التكليف 2099

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – مديرية ال ــواردات – دائــرة
الضريبة على الرواتب واالجــور– املكلفني الــواردة أسماؤهم في الجدول
املــرفــق للحضور ال ــى مــركــز ال ــدائ ــرة الـكــائــن فــي ب ـيــروت – ش ــارع بـشــارة
الخوري الطابق االرضي لتبلغ البريد املذكور تجاه إسم كل منهم خالل
مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال
بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علمًا أنه
سيتم نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني الخاص بوزارة املالية.
رقم املكلف
اسم املكلف
2762667
كوكو-نودا
53506
سفريات االمير
446014
ايلي نجيب الحاج موسى
1024256
جويل جورج ابو شعر
660924
محمد شحادة منعم
1551823
جرجس عبدو رعد
133114
عدنان مهدي ابراهيم االمني
1074710
حسن خليل شحوري
560784
هشام احمد مشموشي
414515
نبيل الياس غميقه
370229
فرنسوا معوض كيروز
408212
حسن محمد معتوق
297222
الياس حليم الحداد
دياب للتجارة العامة -ابراهيم محمد دياب 620131
1494759
مركز العطوراالوروبية ش.م.م
ارابيكا سبورت ش.م.ل اوف شور 2677563
2661904
محمد الحصيني
95540
مؤسسة اعالنات بيروت
نيو فاشن غروب للصناعة والتجارة ش.م.م 999997
654805
مايا حاتم مقدم
1954330
رنا نديم الدبيسي
2594465
مايا احمد فاعور
1552698
فريال نجيب ابو شقرا
1066513
هبه محمد صونجي
2623059
ليال طالل اللبان
1549168
لبنى حسن نعمه
560867
لينا توفيق حوري
543614
جمانة علي عرابي
391795
فاطمه محمد صخر مطر
220836
روسي  -شريف عمر الحاج
360355
كمال عادل جمعة
384151
فادي ابراهيم محمود
366418
نبيل محمد ظاهر
391982
خليل معروف داود
363887
خالد نسيب عبد الصمد
329723
رياض طانيوس الخويري
191698
روبار يوسف شاهني كرم
407747
ربيع جوزف نبهان
380707
نظمي محمود كحيل
133888
فادي ديب السماك
143888
ربيع نعمة الله افرام
316983
عباس علي ترحيني
404377
بسام ابراهيم دبوق
317401
جودت حسن البعيني
344667
سامي شكري عيد
36595
اوسامه عبد الرضى عمرو
1065572
سهام علي قوصان
877202
ايمن حسن خليل
559843
امل محسن فتوني
201219
علي موسى الغول
718908
فادي جوزف باسيال
نيكول كليمانس ميشال الخوري 914913
1047494
علي محمد العرب
970377
ماري ريمون عماد
948225
آمنه علي العنان
حسن محمد جمعة جمعة النخال 59536
64805
صباح ناظم عدس
92926
حسن محمد ابو مرعي
مصطفى ذيب محمد ديب سرحان 92455
32588
عبد الرحمن ممدوح طباره
243307
محمود محمد سعد
238295
محمود محمد علي

رقم البريد املضمون
RR196906471LB
RR196906485LB
RR196906560LB
RR196906573LB
RR196906587LB
RR196906600LB
RR196906613LB
RR196906635LB
RR196906644LB
RR196906658LB
RR196906661LB
RR196906675LB
RR196906936LB
RR196906975LB
RR196907049LB
RR196907097LB
RR196907106LB
RR196907429LB
RR196907485LB
RR196907534LB
RR196907548LB
RR196907551LB
RR196907565LB
RR196907579LB
RR196907582LB
RR196907596LB
RR196907605LB
RR196907619LB
RR196907636LB
RR196907640LB
RR196907653LB
RR196907667LB
RR196907684LB
RR196907698LB
RR196907707LB
RR196907715LB
RR196907724LB
RR196907738LB
RR196907741LB
RR196907755LB
RR196907786LB
RR196907809LB
RR196907812LB
RR196907826LB
RR196907874LB
RR196907888LB
RR196907891LB
RR196907905LB
RR196907914LB
RR196907931LB
RR196907959LB
RR196907962LB
RR196907976LB
RR196907980LB
RR196907993LB
RR196908000LB
RR196908013LB
RR196908027LB
RR196908035LB
RR196908044LB
RR196908058LB
RR196908075LB

محمد يوسف جلول
حسن محمود فرشوخ
يحيى محمد صعب
حسن ابراهيم شاتيال
سامي عمر الحالق
عبد الله محمد شفيق دندشلي
خضر كامل حليمي
عبد الله محمد الساعاتي
نيكول سليمان عرقتنجي
بالل سعيد حنيكه
محمد سمير العجوز
فؤاد فوزي الداعوق
ابراهيم سعد السقى
زياد سليم سليت
حسني رمضان رمضان
جميل شفيق منيمنة
ابراهيم رباح الفحام
جمال حسن عبيدة
هيام زهدي ملحس
جوزيف انطون عويس
كمال نصري شرفان
رافع خليل الحاج علي سليمان
محمد حمد زين
خليل صبحي حمود
محمود ناجي خماسي
عزت محمد صباغ
املعتصم بالله فوزي ادهم
عمر رافع الصمد
مجيد فايز عبد الرحمن
سميره الشيخ بن علي بريسول
امال انيس فاعور
احمد اسعد فرحات
محمد عبد القادر الحداد
مصطفى قاسم خليفة
مازن عمر الداعوق
سوسن مصطفى عيتاني
سامر حسني سلوم
خالد مصطفى مغربي
فادي خير الدين السواح
احمد عادل عبيده
احمد محمود املصري
ماهر احمد الحالق
ورثة ايلي ديكران بيله زكجيان
خالد عمر املهتدي
باسمه محمد فائق ديار بكري
سميح عبد الله قبيسي
خالد امني بعيون
توفيق الياس خليل
عبده قزحيا ابو سمره
سمير ايلي القاعي
انيس عبد الله شعيتو
انطوان جوزف القزي
محمد ابراهيم النابلسي
يوسف محمد ايوب
مصطفى حسن عاصي
جمعة فؤاد بعلبكي
مصطفى يوسف عباني
محمود محمد فارس
فواز مصطفى حويلي
محمد عاطف حمدان
حسن عرفات الزين
خالد عبد الباسط شومان
مصطفى عثمان السنكري
سمير حسني الربعة
ايلي توفيق مسعود
بسام فؤاد الشعار
محمد علي محمود بدوي
هشام محمد عبد الباقي حركة
الفت محمد زهير الترجمان
علي خالد طرابلسي

86444
103801
43068
68918
43048
242724
96934
222467
101813
73504
119824
125581
55548
33894
32991
55444
62797
180202
74187
237796
110946
59133
172352
85331
86211
34230
2681688
923046
547810
418767
423661
562446
123347
102890
91018
460333
1309246
39254
76937
68902
92694
92148
156590
238287
30605
160136
141595
154049
237692
125733
68840
223508
93804
236166
230775
142529
98042
57652
33097
38180
76902
54418
91561
64528
217524
35557
443878
182194
548796
153485

RR196908089LB
RR196908092LB
RR196908101LB
RR196908129LB
RR196908132LB
RR196908150LB
RR196908163LB
RR196908177LB
RR196908185LB
RR196908194LB
RR196908203LB
RR196908217LB
RR196908225LB
RR196908234LB
RR196908248LB
RR196908251LB
RR196908265LB
RR196908279LB
RR196908282LB
RR196908296LB
RR196908305LB
RR196908319LB
RR196908322LB
RR196908336LB
RR196908340LB
RR196908353LB
RR196908367LB
RR196908375LB
RR196908384LB
RR196908398LB
RR196908407LB
RR196908415LB
RR196908441LB
RR196908455LB
RR196908469LB
RR196908472LB
RR196908486LB
RR196908490LB
RR196908512LB
RR196908526LB
RR196908543LB
RR196908557LB
RR196908565LB
RR196908574LB
RR196908588LB
RR196908591LB
RR196908605LB
RR196908614LB
RR196908628LB
RR196908631LB
RR196908659LB
RR196908662LB
RR196908676LB
RR196908680LB
RR196908693LB
RR196908702LB
RR196908716LB
RR196908733LB
RR196908755LB
RR196908764LB
RR196908781LB
RR196908795LB
RR196908804LB
RR196908821LB
RR196908835LB
RR196908852LB
RR196908866LB
RR196908910LB
RR196908923LB
RR196908945LB

حسن عباس حمود
رزان محمد شاتيال
شفيق حسن املصري
حسني علي خير الدين
فادي يوسف كرم
سمنتا ناجي مخول عطيه
امينة ابراهيم البرازي
اندره الياس نصر الناكوزي
فاديا يوسف تقال
ايلي انطون الجبيلي
هوال عبد الهادي شلق
روجيه انطوان بوعاصي
راوول جورج دريان
بطرس انطون خوري
انطوان نجيب القسيس
خليل جميل كنج
بالل احمد السيد
ايمن فايز العرب
عصام تيودور الحوراني
حسان عفيف الحلبي
محمد علي شبيب قوصان
ريمون مخايل االصفر
احمد محمد رجب البخاري
جوزيف خليل سليمان
محمد قاسم قاووق
ندى ابراهيم الشماس متني
ميراي جوزف النجار
وائل امني سعسوع
ايليان جوزف ابراهيم
محمد حسن بصل
مارون يوسف سمعان
ماهر محمود مشاقه
بالنش طنوس ابي عساف
حسن جمال املصري
بول جرجي سالمه
بيار بطرس خازن
حسام حسن رمضان
هاني محي الدين مسالخي
وفاء حسن حجازي
سرحال يوسف سرحال
منذر فؤاد البستاني
ميريام مالك شلهوب
عطيه محمود ايوب
عبد الرحيم قاسم شكر
حسن عبد الكريم ناصر
جورج نبيل نخول
زينب شحاده امهز
كارول منير نعمه
ميرا منير علم الدين
فادي قره بت قاليجيان
ماري حنا لطوف
علي محمد كمال الدين
محمد مختار البزري
سمر يوسف خشاب
هبة صائب عيتاني
كرازيال جورج قندلفت
تمارا الياس داغر
ريتا رؤوف محمود
كلمانس جان عبدايم
ديانا محمد نصر الدين
زينه امني ملع
محمد علي النادر
فريد بني فرحات فرحات
رفيق عبد الحفيظ دندن
محمد عصام اليمني
هاني محمد سليم السباعي
فادي يعقوب قسطى
ابراهيم احمد املصري
زاهر نعيم ياسني

190062
511368
520804
474762
494281
470903
1515763
1250518
456468
36576
1037453
316689
153984
364498
328318
381323
392549
390343
409127
271678
393489
652526
1378598
444367
562781
457618
604102
1390800
642216
516073
494201
811558
817017
731878
877840
1010998
992617
920194
610769
1056803
543873
449955
435910
660015
700383
1305005
448580
544449
266112
428909
326930
320740
427384
392657
371754
372900
321673
317638
346902
316980
371209
400146
346822
329701
328434
400101
358464
417648
383141

RR196908954LB
RR196908971LB
RR196908985LB
RR196909019LB
RR196909022LB
RR196909036LB
RR196909040LB
RR196909075LB
RR196909172LB
RR196909186LB
RR196909190LB
RR196909209LB
RR196909212LB
RR196909226LB
RR196909243LB
RR196909265LB
RR196909274LB
RR196909288LB
RR196909291LB
RR196909305LB
RR196909314LB
RR196909359LB
RR196909376LB
RR196909380LB
RR196909393LB
RR196909402LB
RR196909416LB
RR196909420LB
RR196909433LB
RR196909447LB
RR196909455LB
RR196909478LB
RR196909481LB
RR196909495LB
RR196909504LB
RR196909518LB
RR196909521LB
RR196909549LB
RR196909552LB
RR196909570LB
RR196909583LB
RR196909597LB
RR196909606LB
RR196909610LB
RR196909637LB
RR196909645LB
RR196909654LB
RR196909668LB
RR196909685LB
RR196909699LB
RR196909708LB
RR196909711LB
RR196909725LB
RR196909742LB
RR196909756LB
RR196909773LB
RR196909795LB
RR196909800LB
RR196909827LB
RR196909844LB
RR196909858LB
RR196909861LB
RR196909875LB
RR196909892LB
RR196909901LB
RR196909915LB
RR196909929LB
RR196909932LB
RR196909946LB
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إعالنات

إعالنات
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◄ إعالنات رسمية ►
رقم املكلف
اسم املكلف
366976
عبد الله محمود ايوب
421864
رامي روجيه مشرقاني
نجيب خليل جرجس حنا الشماعي 432545
431625
زياد طوني غصن
93431
عبد الخالق محمد سعيد قاسم
374833
غسان محمد بدران
409845
سابني فكتور معلوف
980726
طارق زياد محمود
1524713
غادي عاطف مقلد
3265140
غرابيم ش.م.ل Grappem S.A.L
91422
شركة غزاوي للتجارة العامة
369017
رانيه جبرايل نادر
340521
محمد احمد الدريعي
387357
طارق يوسف خليل
421541
احمد محمد قهوجي
51878
كاتيا الكسندر اسكندر
390021
جورج جوزاف نصر
379888
يوسف عادل متى
136242
محمد كريم كامل مروة
367553
جان حليم رحيم
356658
بسام سليم الصايغ
1594525
هادي عيسى عيسى
1611832
ايمن عبد االمير عاصي
1758339
احمد يوسف ابو قبع
1734836
سيما ساهاك تشاشاغيان
1523195
فريد سعيد عبدالخالق
1284360
جورج نبيل مارون
1920613
اليان نجيب مالك
1328505
سهام مصباح جعفر
1078324
نسيم الياس الحلو
1556423
ريتا جان الشمالي
1257646
وليد علي الشيخ محمد
1264507
سليم جورج منذر
1544446
طوني فريد الطحش
2231700
هبة فؤاد حريري
2481225
ميرنا عادل دقيق
1647802
زياد الياس نوريه
1402030
حسني علي رعد
2593134
علي موسى قبيسي
1357979
نانسي طوني النجار
1314172
ندين سامي جودي
1316038
محمد نزيه حمود
1431654
سما مصطفى الحاج سليمان
1295820
ابراهيم عبد الرحمن سنو
1884495
الني ميشال قيماز
1666008
جهاد عقل ليشع الخوري
1385583
اسامه سمير قنبر
1286208
سامر حسن كركي
1301070
انطوان فيكتور البارد
1299482
عبد الرحمن محمد صفصوف
1944535
محمد مصطفى علوان
580314
شركة ستورم ش.م.م
56301
دونالد جورج دكاش
508381
عماد فارس الشمندي
ان ـفــورمــاي ـشــن ت ـك ـنــولــوجــي غ ــروب 230832
ش.م.ل هولدنغ
53350
االن جوزيف هوشر
1543887
عالء بدوي الطويل
501580
حسني مصطفى ديب
601843
الكسان ارتني صوصاني
372318
غسان احمد الحاج سليمان
194802
محمد مصطفى الترك
427104
فادي سمير جندح
404818
هيثم حسن احمد
357794
ضوميط نقوال اسحق
1752635
سينتيا جورج ابو داود
1358078
رومل حبيب نصرالله
ابجون  -مكتب علمي  -ممثل شركة 21
اجنبية UP.JOHN -

رقم البريد املضمون
RR196909950LB
RR196909977LB
RR196909985LB
RR196909994LB
RR196910003LB
RR196910017LB
RR196910025LB
RR196910034LB
RR196910079LB
RR196910119LB
RR196910122LB
RR196910167LB
RR196910175LB
RR196910184LB
RR196910198LB
RR196910207LB
RR196910215LB
RR196910224LB
RR196910238LB
RR196910269LB
RR196910272LB
RR196910309LB
RR196910312LB
RR196910326LB
RR196910330LB
RR196910343LB
RR196910357LB
RR196910365LB
RR196910374LB
RR196910388LB
RR196910405LB
RR196910428LB
RR196910431LB
RR196910445LB
RR196910459LB
RR196910462LB
RR196910476LB
RR196910480LB
RR196910493LB
RR196910516LB
RR196910520LB
RR196910533LB
RR196910555LB
RR196910564LB
RR196910578LB
RR196910581LB
RR196910595LB
RR196910604LB
RR196910618LB
RR196910621LB
RR196910635LB
RR196910652LB
RR196910670LB
RR196910706LB
RR196910808LB
RR196910900LB
RR196910913LB
RR196910944LB
RR196910975LB
RR196910992LB
RR196911009LB
RR196911176LB
RR196911180LB
RR196911193LB
RR196911335LB
RR196911352LB
RR196911560LB

2925171
pubs & restaurants supplies
2946941
الشركة الوطنية للرخام ش.م.ل
شـ ــركـ ــة عـ ـب ــر الـ ـ ـش ـ ــرق لـ ـلـ ـمـ ـق ــاوالت 225855
والتجارة ش.م.م
2516812
عموري كو ش م م
دي اي ام ان ـ ـ ـ ــد جـ ـي ــوس ــايـ ـنـ ـس ــز 1381791
ش.م.ل(اوف شور)
1134
شركة الخريف ش.م.م
2729083
 TOO CUTE TO SHOOTش.م.م
ايزا ميدل ايست ش.م.ل (اوف شور) 1442610
222589
مؤسسة مكتبة لوبوان
ال ـبــرازيــل لـلـبــروتــن ال ـحــال ش.م.ل 2508600
اوف شور
818347
سات كو SAT CO
ري ـ ـتـ ــم دي ب ـي ـي ــه  -اح ـ ـمـ ــد امل ـح ـمــد 2088011
وشريكته (توصية بسيطة)
106212
محالت علي رزق (ارزكو)
سوريانا للتجارة واملـقــاوالت اوف 962228
شور ش.م.ل
256979
دريم ستورز-جهاد وعماد املالح
959442
مارت ش.م.ل (اوف شور)
267966
منى فؤاد يمني
69926
مارينا انطوان صباغ
شركة ريو وورلد ترايدنغ ش م م 2812360
948994
شركة كواليوس ش.م.ل
1726282
ميساء محمد عيد بيضون
1588431
فريد بركات
146558
سامي جبران مكنت
ميسر عبد الرحمن ابراهيم ابو نار 2411816

RR196911658LB
RR196911905LB
RR196911922LB
RR196911984LB
RR196911998LB
RR196912004LB
RR196912018LB
RR196912049LB
RR196912225LB
RR196912260LB
RR196912477LB
RR196912525LB
RR196912548LB
RR196912653LB
RR196912715LB
RR196912790LB
RR196912888LB
RR196912914LB
RR196912928LB
RR196912959LB
RR196912976LB
RR196913115LB
RR196913129LB
RR196913132LB

تبدأ مدة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
تكليف 2031
إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – مديرية ال ــواردات – دائــرة
الضريبة على الرواتب واالجــور– املكلفني الــواردة أسماؤهم في الجدول
املــرفــق للحضور ال ــى مــركــز ال ــدائ ــرة الـكــائــن فــي ب ـيــروت – ش ــارع بـشــارة
الخوري الطابق االرضي لتبلغ البريد املذكور تجاه إسم كل منهم خالل
مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال
بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علمًا أنه
سيتم نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني الخاص بوزارة املالية
رقم املكلف رقم البريد املضمون
اسم املكلف
RR172424554LB
399929
ناجي محمد جنون
RR172425926LB 1404034
عبد القادر عدنان عزاقير
RR172425943LB 1368109
ربيع االسالم عبد الحميد ناصر
RR172425988LB 1559335
طارق احمد بديع
RR172425991LB
394460
عبد الرحمن محمد بوتاري
RR172426100LB
555948
جمال حسني الربعة
RR172426161LB
373952
ربيع احمد حرب
RR172426175LB
305968
حسني علي نجم
RR172426189LB 1188807
حسني نور الدين الرفاعي
RR172426201LB
587592
روني عزيز ابي عاد
RR172426215LB
642843
الكسي سبيريدون صقر
RR172426232LB
332512
محمود اسعد بعلبكي
RR172427048LB
38306
فيصل يوسف حديب
RR172427290LB
576080
صفا ابراهيم دبوق
RR172427564LB 1701557
زياد صبحي نزها
RR172427666LB 1701658
فرح نجيب الفرح
RR172427670LB 1168997
تغريد صبحي درويش
RR172427683LB
498080
داني سالمة عزام
RR172427697LB
257601
اميل ايليا حوراني
RR172427710LB
احمد عبد الرزاق رضوان الشلوف 301675
RR172428264LB
471069
فايز كميل رسامني
RR172428349LB
257268
خالد محمد السعدي
RR172428352LB
317220
باتريك جرجس سعد
RR172428370LB
381443
محمود امني النحاس
RR172428437LB
796592
عبد الرزاق محمد يموت
RR172428445LB
680515
زينة اسامة قرنفل
RR172428471LB
708019
محمد نور مصطفى قباني
انطوان رينيه دونيز رينيه جان ديرفيل RR172428485LB 2453873
RR172428508LB
682337
ابراهيم محمد سلطان العجمي

746518
داود يوسف عبد االحد
885475
زياد محمد البساط
666107
عبد الله عبد الرحمن عيتاني
1699616
ناجي نزيه الحسيني
239959
الرا عفيف صيداوي
191940
حسني علي هاشم
2787165
طوني جان مخول
1728744
جيلبير نبيل الرحباني
1542516
مريم سعيد غندور
330029
يوسف حسني السقعان
326464
رائد عارف خداج
381507
فادي احمد الشرقاوي املال
1350576
انطوان ريمون سعاده
1404568
عمر احمد يوسف
1460938
باميال حبيب جالد
1286822
مي ابراهيم همدر
412930
كيندا مأمون خضير
316758
دارين زهير شاتيال
410648
احمد علي الخطيب
1155117
جان عبده ابو منصور
1718333
ملحم انطوان رشدان
415762
ماري كيفورك ساباجيان
305736
فؤاد محمود بركات
1746547
رانيا ميشال وهبه
330203
جهاد احمد املصري
357544
محمد امني ابراهيم استيتيه
243707
يروانط اكوب كورونيان
873658
محمد علي مصطفى النحيلي
446734
شادي زكي الطيري
1544376
عبدالله محمد حمزة
1526688
الهام حسن حكيم
1516122
محمود احمد نعمه
912967
علي خليل فران
649347
اسكندر عيد مغبغب
588365
باسم ديب العيتاني
321805
علي عبد الحسن سموري
444137
ريتا جوزف التحومي
1183758
نيكول ميشال اسعد خوري
1224256
عمر ابراهيم حرقوص
413838
محمد هاني امهز
1620893
حمزه جودت الحاج حسني
1318029
بالل رباح صفصوف
1620331
سامر ذيب شنطف
1676834
احمد محمود فروخ
1552611
روجه وديع مارون
1201674
محمد مهدي ناصر الدين
1095641
سعيد علي حسني
1706199
ماجد محمد شرف الدين
2597661
روان سامي نجا عجم
شــركــة اركــريــا انـتــرنــاسـيــونــال اوف 450979
شور ش.م.ل
368797
هشام ركان عمار
317841
عمر الياس جبلي
303916
زياد صالح الدين سطوحي
1511722
حسان وجيه موسى
1556620
حسن محمد عبدالله
1054657
ايلي جورج الرياشي
2811637
سالومون سيمون كيتز
250414
محمد حيدر حسن
1211731
عادل عبده مطر
308088
محمد سامي جبر
1069566
قاسم محمد شكر
2241678
حسني فوزي مزهر
911986
علي حسني جزيني
543581
محمد منذر شبو
459093
علي حسني عواضة
660474
وليد يعقوب عكر
778656
جو جان عواد
1282706
كوثر محمد العلي
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1905973
محمد عماد الدين بغدادي
2067111
محمد رامز جابر
1822091
تريز جاك بولس
1877524
هيثم محمود الطبش
474473
حسن عبد الحميد مرتضى
2616669
حسني اسماعيل ترمس
2228472
سامر محمد الترك
1274743
علي فيصل صفوان
2511500
رنا علي كندر
1316815
ريكاردو جورج كترا
76219
نور الدين امني عبال
541901
حسن محمد علي طاهه
2541567
سندرا دياب يونس
2545014
مروان عزام سرية
2546217
جوانا محمد صباح الصيداني
2609355
فريال توفيق ريشا
2618804
احمد محمد رفعت سويلم
2621015
انطوان جورج معلـوف
2623056
بالل كاظم عويضه
2630811
خضر علي شري
2646409
ميشال طانيوس الحـداد
2647163
ربيع فؤاد زين الدين
2436169
جوزف بطرس مطر
2460385
الرا محمد السعدي
2470875
ريتا يوسف عطا الله
2490166
نبيل علي ترمس
2490175
طوني جوزف القـزي
2502383
ربيع الياس عبـد الله
2531912
وسام عبد الله القاضي
2424206
خالد سمعان زوين
3395447
سيسيل مارسيل ديينغ
3395448
ساندرا يوسف العكاري
3395451
سيلست منصور غانم
75661
زكريا محمد الكعكي
2245928
عصام رفيق نصر الدين
2255239
فادي سمير جبـور
2261491
ندى ابراهيم قاسم يوسف
2273159
باتريسيا البير عيراني
2296660
جوزف فؤاد الدومـانـي
2329420
ميرنا محمد جمعه هواري
2356687
بيار ناصيف مطر
2399149
اني جورج اكمكجي
2074313
ميرفت امني الضاروب
2130584
فاروق صالح الدين برجاوي
2133454
متري طانيوس بيطار
2191047
الرا سمير الشدياق
2201984
ايلي فيروز حبيقه
2213113
طوني يوسف عـون
1978523
جورج طنوس عون
1995044
ستفاني رمزي عزيز
2007809
روني اسكندر داوؤد
2053670
رياض الياس ايليا
ميشلني سومر سوالنج روبانس عبوش 2072227
1790863
جهان ادمون العرموني
1810031
دنيز نايف موسي
1810600
وليد سمير سعد
1811195
هيثم احمد جمال الدرزي
1816158
فؤاد مرعي مرعي
1823982
انطوان جميل كنعـان
1848069
محمد بالل مصباح ديه
1861304
روجه جودت شحفة
1879895
سوسن ابراهيم قاسم يوسف
1682423
سليم احمد جمال درزي
1703662
بسكال جان سمعان
1728072
نواف صبحي يحفوفي
1731451
حسان اسعد طوبيا
1786084
جوزيف الياس ضو
1622640
جناديوس سمعان سعاده
1623025
لوزيا صالح مظلوم
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1631694
سالومي فرنسوا اسطنبولي
1638098
انطوان حنا الحـلو
1640360
وليم مفيد عبد الله
1655342
كلودين جريانا سلمان
1658448
لحود مطانيوس مطر
1668104
كريستني فريد الصايغ
1679428
شربل جورج صـفير
1516820
ميراي ايليا زيركي
1544970
مارلني اميل املعلم
1558755
عبير ابراهيم بيضون
1558811
هيفاء محمد جرادي
1560622
باسيل ابراهيم باسيل
1567887
روال فرح فرح
1571567
غاسبار بشاره عبده
1572599
سليم يوسف بولـس
1405796
رندا وديع مطر
1411038
جورج انطـوان القسيس
1413893
غسان اسعد الطحان
1443506
نبيل عجاج شاذبك
1463230
حوراء محسن محسن
1482760
كلود شربل طنوس
1493051
عبد العفو عادل عباس
1496428
جيلبار عباس الحلو
1346399
ايمن ضومط مطر
1366005
وسام بولس بو عـون
جوزف سهيل املعوشي-م-انكليزي 1367336
1385653
فهيم طنوس منصور
1389575
ليندا البير صفير
1403631
ايمان سعيد الصايغ
1289708
طوني ناصيف متى
1298030
وليد جوزف ابو جوده
1301054
امني يوسف محمود
1303948
جوليا رجب البراج
1305220
راشيل جورج زغبي
1323578
جورج منير مطـر
1342346
نخله خليل العنيسي
1246277
ابراهيم امطانيوس نصر
1251802
ايلي صليبا الخويري
1261921
زياد اسماعيل سرايا
1263762
محمود ياسني فقيه
1267779
دوري سامي عقيقي
1274442
جاندارك نايف مرهج
1275996
روني اليا ابي عبود
1278446
دولي جرجس الخـوري
1288303
جوزف توفيق حسـون
1198392
انطوان يوسف خـطار
1220642
ريمون اميل عضيمي
1221941
محمد سليم تقي
1224140
جاك سعيد شعيا
1229018
فادي نزيه مطر
1115240
طوني نجيب موسى
1117552
مشهور الياس ابوجودة
1119472
اسكندر جورج سلفيتي
1120340
ربيع اديب عبدو
1131349
عبد الرزاق محمد شاتيال
1138735
سامر سليم شمس الدين
1144780
عادل كرمو عميرات
1155497
الياس يوسف بو خير
1009792
سيلفا جميل عبد الحي
1013470
فرح علي صفا
1030025
طوني نبيه طوق
1036453
جرجي توفيق نخول
1052175
جوي جورج السعيد
1060511
مارون ملحم شاهني
1085308
سمير جميل فرح
1095470
ربيع نخله العنيسي
1106282
طانوس الياس مطر
1113398
هدى ندره الشويري
451935
ليلى وليم القرى
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404266
الياس عبده صافي
RR183478995LB
669284
جنان محمد فاروق عبد الكريم
RR183479001LB
601665
محمد كمال حمدان
RR183479015LB
479606
بسكال فرج الله البريدي
RR183479032LB
204250
لجنة جبران الوطنية
RR183479050LB
36306
جميل كريمة
RR183479063LB
2496714
خدمات االدارة املصرفية ش.م.ل
RR183479077LB
211302
يوناتيد غروب ش.م.ل اوف شور
RR183479085LB
ال ـت ـع ـم ـي ــر لـ ـلـ ـتـ ـج ــارة والـ ـصـ ـن ــاع ــة 180865
RR183479103LB
واملقاوالت لصاحبها محمد ناصر
RR183479125LB
RR183481098LB
695225
عامر فؤاد صقر
RR183479134LB
RR183481107LB
360600
حسن عادل قبيطري
RR183479151LB
RR183481115LB
971658
صونيا سمير نجم العجيل
RR183479165LB
RR183481124LB
423156
جمانه بكري الديك
RR183479179LB
RR183481169LB
549171
حسن يوسف املوسوي
RR183479182LB
RR183481172LB
786041
زاهر اسامه قرصيفي
RR183479205LB
RR183481186LB 2605869
غنى طارق املير
RR183479222LB
RR183481209LB
511102
محمد مسلم عميص
RR183479236LB
RR183481257LB
93823
عبد اللطيف جميل الغور
RR183479267LB
RR183481265LB
435343
نانسي انطون نعمه
RR183479284LB
RR183481288LB
662142
وائل نظار قازان
RR183479298LB
RR183481291LB
654821
طوني جبران يزبك
RR183479307LB
RR183481331LB
1393
شركة هجيكو ش.م.م
RR183479315LB
RR183481362LB
250561
غسان احمد فليفل
RR183479338LB
RR183481376LB
301044
زياد خضر سليمان خليل
RR183479355LB
RR183481380LB
390081
حسن ابراهيم الدقاني
RR183479369LB
RR183481393LB
846630
وسيم ابراهيم ديك
RR183479409LB
RR183481402LB
922644
ميشال جوزيف بطش
RR183479426LB
RR183481481LB 1307894
مونيكا سيغفريد زويغل
RR183479430LB
RR183481495LB 1915534
عمر قاسم منقل
RR183479443LB
RR183481518LB 1855264
رزان عبد الحفيظ رسول
RR183479457LB
RR183481521LB 1171252
بسمه خميس خليفه
RR183479474LB
RR183481566LB 2040319
ندين سليم بركات
RR183479505LB
RR183481597LB
338669
محمد علي رفيق البراج
RR183479514LB
RR183481610LB
377969
الياس يوسف يونس
RR183479531LB
RR183481637LB
521755
رستم عبد الستار حرب
RR183479559LB
RR183481654LB
92990
مطعم الشحرور
RR183479562LB
RR183481671LB
240621
ميشال عادل الخوري
RR183479576LB
RR183481699LB
383022
ايمن رفيق امني سنو
RR183479593LB
RR183481739LB
254425
احمد حسن السبع
RR183479602LB
جمعية التحسني الذاتي واالجتماعي RR183481787LB 2757282
RR183479616LB
الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية RR183481800LB 2817930
RR183479620LB
RR183481827LB
85896
لبنه سليمان طبارة
RR183479633LB
RR183481835LB 1847472
محمد علي محمود جمعه
RR183479647LB
RR183481858LB
383520
ربيع زهير الحريري
RR183479664LB
RR183481889LB
449787
وسيم شعبان املصري
RR183479704LB
RR183481901LB
298991
مروان احمد حلمي البلطه جي
RR183479735LB
RR183481932LB
321852
مروان اميل البستاني
RR183479749LB
RR183481946LB
390891
جمال احمد ناصر
RR183479752LB
RR183482045LB 3395567
نرسيس اسطفان اميان
RR183479770LB
RR183482093LB 3395532
هشام محمود الفياض
RR183479806LB
RR183482155LB 3395541
ميشلني بدوي ابو حيدر
RR183479810LB
RR183482181LB 3395544
وسيم محمد علي العرب
RR183479837LB
RR183482252LB 3395519
ميشال  .الحجال مجاعص
RR183479845LB
RR183482266LB 3395522
نيللي يوسف نعمه
RR183479854LB
RR183482283LB 3395525
هاروتيون البرتو نوخوديان
RR183479868LB
RR183482385LB 3395505
غسان فاتح حمدان
RR183479885LB
RR183482408LB 3395507
ميريام جاك خليل
RR183479908LB
RR183482456LB 3395485
عبد العزيز حسني مقداد
RR183479939LB
RR183482460LB 3395486
محمد حمود احمد
RR183479942LB
RR183482527LB 3395494
مروان خليل حيدر
RR183479956LB
RR183482561LB 3395469
سينتيا فؤاد شحيبر
RR183479973LB
RR183482615LB 3395476
طارق نبيل الذقاني
RR183479987LB
RR183482629LB 3395477
مازن نبيه نعيم
RR183479995LB
RR183482765LB 3395464
سوفي الياس انطون
RR183480000LB
RR183482884LB 3395441
سامر غسان بدوي
RR183480013LB
		
 RR183480027LBتبدأ مدة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
مدير الواردات
RR183480035LB
لؤي الحاج شحادة
RR183480415LB
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المسيح في السينما« :ملـك الملوك» من لحم ودم

ّ
قدم بازوليني «اإلنجيل بحسب القديس متى» انطالقًا من رؤية ماركسية

من فيلم «ملك الملوك» لألميركي سيسيل بي ديميل

في البدء ،واجه تصوير يسوع في
الفن رفضًا كبيرًا بين الالهوتيين ،قبل أن
يصبح تجسيده هدفًا يساعد في انتشار
الدين والتبشير به وتقريبه من الناس.
أما الفن السابع ،فقد جعل يسوع من
لحم ودم .هنا جولة على األعمال
التي قاربت تعاليمه وسيرته منذ أوائل
الستينيات
شفيق طبارة
عـ ـل ــى مـ ـ ــدى س ـ ـن ـ ــوات ،اخـ ـتـ ـل ــف ال ــاه ــوتـ ـي ــون
املسيحيون في ما بينهم بشأن تقديم تصوير
فني ليسوع .إذ اعتقد املسيحيون األوائ ــل أن
ذلك ّ
يعد انتهاكًا للوصية الثانية «ال تصنع لك
ً
تمثاال منحوتًا( »...خروج  ...)6-20:4إلى أن جاء
القديس يوحنا الدمشقي الذي كان من األوائل
الذين دافعوا عن األيقونات والصور كوسيلة
للتكريم.
ق ـ ــام «م ـج ـم ــع ن ـي ـق ـيــة الـ ـث ــان ــي» فـ ــي ع ـ ــام 787
ّ
بتسوية هــذه الـخــافــات ،معلنًا أن االيقونات
ُ
ّ
والصلبان ال تعتبر وثنية .واعتبر أن «إنتاج

ّ
مصمم
مسيح بازوليني أسمر راديكالي
على تغيير العالم
الفن التمثيلي هو وسيلة لتصبح كلمات الرب
ّ
مجرد خيال» .وذهب املجلس أبعد
حقيقية ال
مــن يوحنا الــدمـشـقــي ،إذ أوص ــى بــأن تحتوي
جميع الكنائس صورًا للمسيح والقديسني ،فـ
ّ
«كلما شوهد يسوع والقديسون في الفن ،زاد
عدد الذين سيتذكرونهم لفترة أطول» .بمعنى
آخــر ،كــان أحــد أهــداف الفن املسيحي مساعدة
املؤمنني على فهم فكرة التجسد.
بـعــد ذل ــك ،ظـهــرت معضلة جــديــدة تمثلت في
ّ
أن ال ـعــديــد م ــن املـسـيـحـيــن واجـ ـه ــوا صـعــوبــة
ّ
أدى أحيانًا إلى
في تخيل املسيح كإنسان ،ما ّ
إهمال إنسانية املسيح كما لو أنه ليس جسمًا
بشريًا .لــذلــك عبر الـتــاريــخ ،أك ــدت الكنيسة أن
ّ
تجسد للرب في الطبيعة البشرية،
املسيح هو
وأن إنسانية املسيح الكاملة ضرورية للخالص
والتلمذة .وإن لم يكن املسيح بشرًا ،ملا مات من
أجلنا.
وإذا ك ــان ــت ال ـك ـن ـي ـســة ت ــؤي ــد ال ـف ــن وإن ـســان ـيــة

ّ
امل ـس ـي ــح ،ف ـ ــإن ال ـس ـي ـن ـمــا أث ـب ـت ــت أن ـه ــا وسـ ّيـلــة
أفضل من األيقونات واألصنام والرسم ،ألنها
تمنحنا إحساسًا أكمل بشخص مــا كإنسان.
ّ
ع ـن ــدم ــا ي ـت ـعــلــق األمـ ـ ــر بـ ــاألفـ ــام ال ـت ــي تـجـســد
ّ
امل ـس ـيــح ،ت ـكــون غــالـبــا إمـ ــا للتبشير أو إلـهــام
اإليـمــان .لكن بعيدًا عن األفــام املسيحية التي
تكون رسالتها التبشير في املقام األول ،أدخل
مخرجون كثر يسوع املسيح في أعمالهم منذ
والدة السينما .رويدًا رويدًا ،بدأت األفالم التي
ّ
تـجـســد املـسـيــح تــتـخــذ مـنـحــى مـخـتـلـفــا ،وراح
املخرجون يخاطرون في مقاربة املسيح وطرح
جدلية اإليمان.
م ــن األف ـ ــام األول ـ ــى ال ـت ــي ج ـس ــدت امل ـس ـيــح في
السينما الـصــامـتــة فيلم فــرنـســي اإلن ـتــاج (44
دق ـي ـقــة) ح ـمــل ع ـن ــوان «ح ـي ــاة وعــاط ـفــة يـســوع
املسيح» ( .)1905وفــي عــام  ،1927قـ ّـدم املخرج
األم ـي ــرك ــي سـيـسـيــل ب ــي دي ـم ـيــل فـيـلـمــه «مـلــك
املـلــوك» الصامت عــن حياة يسوع مــن الــوالدة
حتى الصلب .اعتبر العمل (ساعتان ونصف
ال ـســاعــة) مــن أه ــم األفـ ــام الـصــامـتــة عــن حياة
امل ـس ـيــح .وم ــن ب ـعــدهــا ،صـ ــارت سـنــويــا تنهال
األف ــام الـتــي تـقـ ّـدم يـســوع بطريقة مباشرة أو
غير مباشرة .في هذا املقال ،سوف نستعرض
بعض أهم األفالم التي ّ
جسدت املسيح في الفن
السابع.

«ملك الملوك» ( )1961ــــ نيكوالس راي
ت ـقــديــم ف ـي ـلــم ي ـح ـمــل عـ ـن ــوان وق ـص ــة أحـ ــد أهــم
األفـ ـ ــام ال ـصــام ـتــة ال ـت ــي ق ـ ّـدم ـه ــا سـيـسـيــل بي
ّ
ديميل ،ال يعني أن الفيلم هــو إع ــادة للشريط

األول .على العكس ،ولــد شغف نيكوالس راي
بالفيلم من قلبه مباشرة ،وبسرد صوتي من
امل ـخــرج األم ـيــركــي الـكـبـيــر أورس ـ ــون وي ـلــز .في
فـيـلــم راي ،ل ـيــس امل ـس ـيــح (ل ـع ــب ال ـ ــدور املـمـثــل
ً
الكبير جيفري هانتر) رجــا ذا سلطة مهيبة،
بــل شــاب بسيط و ُبــديــن وضـخــم .لــم يـسـ َـع راي
لتحريك مشاعر املشاهد من خــال «عجائب»
املسيح ،بــل ذهــب إلــى جوهر الــديــن والعقيدة.
ً
م ـث ــا ،مـشـهــد ال ـخ ـط ـبــة ال ـطــوي ـلــة ع ـلــى الـجـبــل
(أح ـ ـ ــد أجـ ـم ــل م ـش ــاه ــد ال ـف ـي ـل ــم) ي ـج ـس ــد ه ــذه
األيــديــولــوجـيــا الــديـنـيــة ،وي ـق ـ ّـدم قـصــة املسيح
الـ ــذي يـسـعــى ل ـي ـكــون ب ــن ش ـع ـبــه .ديـنــامـيـكـيــة
هــذا املشهد مع املناظر الخالبة ،ناجحة جدًا.
ال يـتـحـ ّـدث املسيح إلــى الـنــاس عبر املـنـبــر ،بل
ّ
يتعامل معهم ،يمشي بينهم ،يسمع كل مطلب،
ّ
ويجيب على كل سؤال ،ويستسلم كليًا لشعبه
زارعًا فيه بذرة معرفته .وهذا ما نجح راي فيه،
للتعليم ،والتركيز
أي تقديم صــورة رجل جاء
ّ
على قوة املذهب اإليماني الذي يبشر به.
وعـ ـل ــى ال ــرغ ـ ّـم م ــن أنـ ـه ــا ق ـص ــة دي ـن ـي ــة بـنـبــض
ّ
ّ
ملحمي ،إل أنـهــا ال تــركــز فقط على شخصية
يـ ـ ـس ـ ــوع ،ب ـ ــل روت أحـ ـ ــداثـ ـ ــا قـ ـب ــل والدتـ ـ ـ ـ ــه مــع
الـتــركـيــز عـلــى الـقـمــع ال ــذي عــانــاه الـيـهــود على
يــد ال ــروم ــان .النهج األيــديــولــوجــي لفيلم راي،
عكس شخصية املـخــرج تـمــامــا :إظـهــار يسوع
في لحظة تاريخية ،ثوريًا ومندمجًا كليًا في
عصره كاملخرج تمامًا« .ملك امللوك» أحد أهم
األفــام عن حياة املسيح وموته .وبالتأكيد ما
زلنا نتذكر لغاية اليوم جيفري هنتر بوصفه
اليسوع األكثر جاذبية على الشاشة الكبيرة.

أفالم يجب ذكرها
كثيرة هي األفــام التي تناولت حياة املسيح ،ولكن قليلة هي التي يستوجب التوقف عندها.
مــع األفــام التي ذكرناها آنـفــا ،هناك بعض مــن األعـمــال التي تناولت حياة أو تعاليم املسيح
بطريقة غير مباشرة ،لكن كان للمسيح دور كبير فيها .ال يمكن ذكرها كلها ّ
ألن أكثرها أفالم
تلفزيونية ،ونحن نتكلم عن األفالم السينمائية .لكن سوف نذكر فيلمني سينمائيني ال يمكن
تخطيهما.
 «درب التبانة» ( :)1969اإلسباني الكبير لويس بونويل يسير فــي الفيلم بطريقة فكاهيةوسريالية .خالل رحلة الثنني من املتسولني في طريق الحج املسيحي الرئيسي (طريق القديس
يعقوب) ،يواجهان الفظائع والبدع والخرافات والتعصب التي شــارك فيها الدين الكاثوليكي
خالل تاريخهُ .يظهر الشريط مبدأ الخير والشر ،ويظهر بونويل بعض الغموض في ما يتعلق
باملوضوع الديني حتى عند لقاء املتشردين بيسوع ومريم العذراء .باختصار ،الفيلم هو درس
في الالهوت والفلسفة يضيء على قضايا مثل األقــدار والخطيئة والنعمة والطبيعة البشرية
واإللهية للمسيح ومحاكم التفتيش.
 «صمت» ( :)2016مارتن سكورسيزي يعود من جديد بفيلم شخصي مسيحي« .صمت» هوّ
متطرف عن الدين والصراعات النفسية داخل الشخص املتدين والكاهن .ال يبتعد كثيرًا
فيلم
عن «اإلغواء األخير للمسيح» ،فهو تأمالت حول اإليمان وصلة املتدين بربه وصمت الرب تجاه
األهوال اإلنسانية والشك بالدين داخل كل فرد.

ّ
«اإلنجيل بحسب القديس متى» ()1964
ـــ بيار باولو بازوليني
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن امل ـخ ــرج اإلي ـط ــال ــي الـكـبـيــر
ّ ّ
بيار باولو بازوليني شيوعي ًوملحد ،إل أن
أحد أكثر أعماله نجاحًا وشعبية هو فيلم عن
ي ـســوع (ل ـعــب دوره املـمـثــل اإلس ـبــانــي أنــريـكــي
إي ــراذوك ــي) .ق ـ ّـدم بازوليني فــي تحفته صــورة
م ــوث ــوق ــة ل ــوج ــود امل ـس ـي ــح ،م ــن خـ ــال الـتــأثـيــر
الديني ّ
ألمه التي أحبها كثيرًا (ظهرت في الفيلم
ّ
تجسد مريم العذراء عندما أصبحت عجوزًا).
طريقة تقديم الفيلم كانت مفاجأة تقريبًا ،ليس
ّ
واقعيتها العظيمة ،وال بسبب وقــوف
بسبب
ّ
أحد املخرجني امللحدين خلف الكاميرا ،بل ألن
ّ
بازوليني ّ
قدم «اإلنجيل بحسب القديس متى»
انـطــاقــا مــن رؤي ــة مــاركـسـيــة .حــافــظ بإخالص
على ما جاء في اإلنجيل ،وروى أكثر اللحظات
ً
ش ـهــرة فــي حـيــاة ي ـســوع« :املـعـمــوديــة عـلــى يد
يوحنا املـعـمــدان فــي مـيــاه نهر األردن ،تعليم
تالمذته من خالل األمثال ،اعتزاله في الصحراء
ملدة أربعني يومًا وليلة ،املواجهة مع ّ
الفريسني
والـكـهـنــة ،وتحقيق املـعـجــزات ،والـقـبــض عليه
ومحاكمته وصلبه ،وقيامه من بني األموات».
امـ ـت ــزج ن ـهــج ب ــازول ـي ـن ــي الـ ـس ــردي ف ــي الـفـيـلــم
بــال ـشــاعــريــة وال ـغ ـم ــوض وال ــواق ـع ـي ــة وال ــرؤي ــة
الفلسفية التي ترتبط باألفكار املاركسية .فيلم
أبيض وأس ــود ،ومناظر طبيعية شبه قاسية
مـصـحــوبــة بـمــوسـيـقــى كــاسـيـكـيــة م ــن م ــوزار
وباخ وبروكوفييف.
ّ
ّ
«اإلنـجـيــل بحسب الـقــديــس مــتــى» شــكــل ثــورة.
ّ
ّ
ومـثــل كــل ث ــورة ،تطلب مــن املقاتلني التخلي
عن كوابحهم العاطفية .مسيح بازوليني هو
مسيح رادي ـكــالــي مصمم عـلــى تغيير الـعــالــم.
وألن املـ ـخ ــرج يـ ـ ــروي ق ـص ــة امل ـس ـي ــح بـطــريـقــة
مـتـطــرفــة وي ـظ ـهــره ع ــازم ــا ع ـلــى ه ــدم ال ـن ـمــاذج
ّ
السائدة ،اضطر بازوليني لكسر مسلمات عدة.
يـســوع بــازولـيـنــي ذو مــامــح ســامـيــة ،وبـشــرة
داكنة وعينني سوداوين .وإلبراز عمق مالمحه،
لـجــأ إل ــى تفصيل م ـهــم :ال ــوش ــاح ال ــذي يغطي
رأسه أسود .يصبح املسيح مظلمًا ذا وجه عازم
على التغيير .راديكالية املسيح هنا تتجاوز
الـصــورة املــاديــة .لــم يكتف بهدم حماة الكنوز
وتوزيع الثروات ،بل أعاد الكرامة للمحرومني.
هــاجــم املـنــافـقــن الــذيــن أقـسـمــوا بــذهــب املعبد
ً
ـدال من املعبد نفسه أو الذين ّ
يقدسون املــادة
بـ
أكثر من تقديسهم املذبح.
ّ
مع كل هذه الراديكالية في الطرح ،ليس هناك
مساحة لتقديم صور عاطفية .إذ ال جلد وال ألم
عند حمل الصليب في الفيلم .املسيح ال يزال
فــي منأى عــن نفسه ،يتحرك نحو استشهاده
كــرجــل كــامــل منيع ضــد التعذيب ،مــن دون أي
أثر للمعاناة ،باستثناء قطرة دم خفيفة تسقط
عـلــى جبينه فــي الـلـحـظــة األخ ـي ــرة مــن صلبه.
ّ
فاملهم
بازوليني أقل اهتمامًا بمعاناة اإلنسان،
بالنسبة إليه هو البذور التي زرعت .لذا ،ليس

ل ــأح ــداث ال ـ ــواردة فــي اإلن ـج ـيــل ،ال ـتــي أشعلت
الجدل .في وقــت الصلب ،يحدث الشيء األكثر
إث ــارة لالهتمام فــي الفيلم ،حــن يعرف يسوع
ّ
أن تضحيته لم تعد ضرورية ،ويتمتع بكامل
الحرية في أن يعيش حياته كما يحلو لــه ،بل
أن ي ـت ــزوج م ــن ي ـحــب .ف ــي فـيـلــم سـكــورسـيــزي،
يعيش املسيح ليصبح عـجــوزًا ،وبعدها يجد
ن ـف ـســه ع ـلــى ال ـص ـل ـيــب م ــن ج ــدي ــد وي ـط ـلــب من
الله املغفرة .هــذا التحول دفــع املتعصبني إلى
ّ
مجرد جنني .تفجر
مقاطعة الفيلم منذ أن كان
الغضب والعنف في صاالت العرض وأضرمت
ال ـ ـنـ ــار فـ ــي ص ــال ــة ع ـ ــرض فـ ــي بـ ــاريـ ــس ،وم ـنــع
الشريط في الكثير من البلدان وال يزال ممنوعًا
ّ
في بعضها حتى اليوم .ال يمكن إنكار أن الفيلم
ّ
مـثـيــر لـلـجــدل ،ولـعــلــه األك ـثــر إثـ ــارة لـلـجــدل في
مسيرة سكورسيزي السينمائية .لكن «اإلغواء
األخير للمسيح» هو عمل شخصي جدًا ملؤلف
وم ـخ ــرج أص ـي ــل .الـسـيـنـمــا ال ـت ــي ي ـقـ ّـدم ـهــا هي
سكورسيزي هو
سينما شخصية جدًا .مسيح ُ
املسيح الـعــاشــق ،الـهــارب الــذي خــدع مــن أســوأ
عدو له :املسيح اإلنسان.

«آالم المسيح» ( )2004ــــ ميل غيبسون

«آالم المسيح» لميل غيبسون ّ
تحدث عن آخر  11ساعة من حياة يسوع

غريبًا أن نرى في وقت القيامة ،تالمذة يسوع
يــركـضــون بشكل ملحمي ملقابلته وفــي يدهم
أدوات حـ ــرث األرض .ه ـ ــؤالء مـ ـق ـ ّـدر ل ـهــم زرع
العقيدة من جديد في تلك الجغرافيا القاسية
واملوحشة التي تسكن الفيلم بأكمله.

«اإلغـــواء األخــيــر للمسيح» ( )1988ــــ
مارتن سكورسيزي
بعد أربع سنوات من محاولة املخرج األميركي
م ــارت ــن س ـكــورس ـيــزي إن ـت ــاج «اإل ّغ ـ ـ ــواء األخ ـيــر
ّ
للمسيح» ،كاد أن يفقد األمــل ،لكنه ظل صابرًا
ومـحــاربــا .بالنسبة إلــى رجــل كاثوليكي مثله
ّ
ك ــان يفكر أن يصبح كــاهـنــا فــي شـبــابــه ،شكل
فـيـلــم مـمــاثــل تـحــديــا شخصيًا بــالـنـسـبــة إلـيــه.
واألهــم أن روايــة نيكوس كازانتزاكيس زودتــه
بنظرة تشبه إلــى حــد مــا خصوصيته الفنية.
من خاللها ،شــرح سكورسيزي خطاب يسوع

بطريقة شخصية.
يقدم الفيلم االزدواجية الشديدة داخل املسيح
(وي ـل ـي ــام داف ـ ـ ــو) ،ال ـ ــذي عـ ــرض ع ـل ـيــه إمـكــانـيــة
عـيــش حـيــاة بـعـيــدة عــن الـجــانــب اإلل ـهــي فيها.
م ـس ـي ــح سـ ـك ــورسـ ـي ــزي يـ ـك ــاف ــح مـ ــع ال ـج ـم ـي ــع،
ّونضاله األعظم واألشــد ضــراوة هو مع نفسه.
إن ـه ــا امل ــواج ـه ــة ب ــن اإلنـ ـس ــان واإللـ ـ ــه ،ال ـصــراع
بــن داخـلـنــا الــروحــي واملـ ــادي .هــذا هــو جوهر
سينما سكورسيزي .سينما وجــوديــة معذبة
بعمق .ينظر املسيح إلــى نفسه بوحشية غير
عادية .جــروح جسده ومعاناته الجسدية هي
في الوقت نفسه مرآة وتمثيل آلالمه الداخلية.
املسيح حكاية واستعارة ملعاناة العالم ال أداة
لإليمان.
ال وج ـ ــود ل ـل ـكــري ـس ـمــاس ف ــي ال ـف ـي ـلــم وال نهج
مبسطًا للشخصية األس ـطــوريــة لـيـســوع .هو
إنسان هنا ،ما يعطي بعدًا جديدًا أكثر واقعية
ً
وق ـ ــوة م ــن حــال ـتــه ال ـس ـم ــاوي ــة .يـ ــروي الـشــريــط

قصة يسوع بطريقة أرثوذكسية ،ولكن البعد
اإلن ـس ــان ــي الـ ــذي ق ــدم ــه دافـ ــو ف ــي أدائ ـ ــه يجعل
الـقـصــة امل ـعــروفــة أك ـثــر صــدقــا ،كـمــا لــو أن ـنــا لم
نرها مــن قبل .معاناة وص ــراع املسيح اللذين
صورهما سكورسيزي ،يجريان على مستوى
وجودي .يسوع نفسه يشك في حالته العقلية،
واملشاهد بدوره يشكك ،ويسأل نفسه :هل هذا
رجــل مـصــاب بـفـصــام؟ أيــن الـلــه الحقيقي؟ هل
املعجزات الذي ّيقوم بها حقيقة أم أنها مبالغ
فيها ،بعدما ضخمها الخيال الجمعي في ذلك
الوقت؟
ّ
تحول مهمة ،يتوقف يسوع عن
لكن في نقطة
عندها،
أن يكون نجارًا بسيطًا ليصبح النبي.
َّ
تتغير جذريًا صورته الكالسيكية التي تلقن
في املدارس والكنائس .أراد سكوسيزي تفكيك
اإللــه وهــدم األساطير التي حددتها األناجيل
والكنيسة واألديان الالحقة.
ونأتي هنا إلى نقطة التحول ،التعديل الجذري

ّ
في عمر الثالثة والثالثني ،أصبح الرجل املبشر
ً
باملسيحية والحب أسطورة قبل أي شيء آخر.
حمل خطيئة العالم على ظهره ،وكانت طريقه
إل ــى املـ ــوت .كــانــت «آالم امل ـس ـيــح» .فـيـلــم املمثل
وامل ـخــرج األس ـتــرالــي األم ـيــركــي مـيــل غيبسون
يتحدث عن آخر  12ساعة من حياة يسوع.
يبرز الشريط بوضوح شديد ـ ـ ـ بسبب محتواه
العالي من العنف ـ ـ ـ الساعات األخيرة من حياة
املسيح بطريقة غير عــاديــة ،خــاصــة بالنسبة
إل ــى فيلم ذي طــابــع ديـنــي حـيــث يـتــم تخفيف
حــدة العنف إلــى أقصى حــد .أراد غيبسون أن
ُيظهر بالتفصيل وبوحشية طريق املسيح إلى
الصلب .بهذا املعنى ،ســوف نــرى خــال معظم
الفيلم املسيح يواجه ّ
أشد أنواع العنف بطريقة
تفصيلية .كل أعمال العنف الوحشية املعروضة
ف ـ ــي الـ ـفـ ـيـ ـل ــم ه ـ ــي اس ـ ـت ـ ـفـ ــزاز واضـ ـ ـ ــح ون ــاج ــح
للجمهور .سيشعر األشخاص ذوو الدم الحار
بحاجة القتحام الشاشة ملساعدة املسيح .ومن

أراد سكوسيزي تفكيك اإلله وهدم
األساطير التي حددتها المؤسسة
الدينية الرسمية
ناحية أخرى ،سيغطي األشخاص الحساسون
أعينهم عن هذه املشاهد وربما التوقف نهائيًا
عن املشاهدة .العقوبة التي تواجه املسيح في
الفيلم تتجاوز الالإنسانية ،ســاديــة إلــى أبعد
الحدود كأنها تنفذ فينا مباشرة.
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رحيل

ّ
محمد شحرور ...مفكر العقالنية والتنوير

خليل صويلح
رحــل ّأول مــن أمــس فــي أبــو ظبي املفكر اإلســامــي ال ـســوري محمد
ّ
شحرور (1938ـ ـ  /2019الصورة) ،مخلفًا وراءه عاصفة من األفكار
الراديكالية في تأويل القرآن .فمنذ كتابه «الكتاب والقرآن» (،)1990
ألقى حجرًا في املياه الــراكــدة لعلوم الــديــن ،مـعـ ّـو ًال على تفكيك ّ
النص
ّ
ّ
ّ
التقليدي للخطاب
وتاريخي يدحض التفسير
علمي
القرآني بمنهج
ّ
ّ
مضادة ألطروحاته إلى حدود
الديني ،ما جعله هدفًا لكتابات تقليدية
ّ
ّ
تكفيره واتهامه باإللحاد ،فيما رأى آخرون أنه مارتن لوثر إسالمي ،أو
ابن رشد آخر في اتكائه إلى العقل ال النقل ،على غرار كتابات محمد
أركون ،وحسن حنفي ،ونصر حامد أبو زيد ،وآخرين .لم يدرس هذا
املفكر اإلشكالي علوم القرآن في جامعة األزهر أو سواها من القالع
ّ
الدينية التقليدية ،إنما درس الهندسة امليكانيكية في موسكو ،ثم في
دبلن ،قبل أن يعود إلى دمشق ،أستاذًا في كلية الهندسة امليكانيكية،
منتصف ستينيات القرن املنصرم .عشية حرب حزيران  ،67عاش
صــدمــة الـهــزيـمــة ،ليستيقظ عـلــى وع ـ ٍـي آخ ــر ،فــي تــأسـيــس مـشــروع
إصــاحــي يخلخل ثــوابــت ال ـت ــراث اإلس ــام ــي مــن ال ـج ــذور ،وحــراثـتــه
بسكة مختلفة ،تنفض الغبار عن املسلمات ،داعيًا إلى إعادة التفكير
ّ
في العالقة بني الدين واملجتمع ،ومؤكدًا في مشروعه التنويري فكرة
ّ
تتعلق بـ ّ
ـأن مشكلة العالم اإلســامــي ال تكمن فــي اإلســام
جوهرية
ّ
نفسه ،وإنما في أساليب التأويل .هكذا ،نهض مشروعه على تأويل
الكتاب ّ
املقدس لغويًا في املقام ّ
ّ
املستقرة
األول ،نابذًا عشرات الحجج
ّ
في التفسير خارجًا ،بما فيها السنة النبوية ،معتبرًا ّإياها اجتهادًا
فرضته الـظــروف الزمانية واملكانية التي عــاش فيها النبي ،وليست
تشريعًا إلـهـيــا ،وإذا بــه يــزلــزل رس ــوخ الفقه اإلســامــي فــي األحـكــام
الدينية ،فاتحًا الباب على مصراعيه في مواجهة األسئلة الشائكة التي

ّ
تواجه اإلسالم اليوم ،داعيًا إلى ّ
التعددية في االجتهاد ،ومتهمًا العقل
ّ
العربي اإلسالمي بأنه «عقل آحادي ،وهذا العقل أساسه ديني بحت»،
ّ
وتاليًا ّ
فإن مأزق اإلسالم ،ليس جديدًا ،وإنما يعود إلى فترة التدوين،
ّ
في القرن الثاني والثالث الهجري ،عندما استقر الحكم للعباسيني
وأص ـب ـحــت ال ــدول ــة قــويــة ج ـ ـدًا ،وب ــات ــت مــرجـعـيـتـهــا شـخـصـيــة الـنـبــي
محمد ،وليس املصحف .عند هــذا الـحـ ّـد جــرى تأطير اإلس ــام بنظم
ّ
ّ
ثابتة ،سـ ً
ـواء بما يتعلق بتعريف السنة النبوية ،أو أصــول الفقه ،وما
ّ
زالت راسخة إلى اليوم في وجه أي اجتهاد مضاد في «وضع أصول
جديدة للفقه اإلســامــي» بمعايير علمية صرفة تضع في اعتبارها
«ثبات النص ومرونة املعنى» .هــذا الحضور االستثنائي ألطروحات
صاحب «الدين والسلطة» لدى نادي التنويريني يلقى مقاومة شرسة
غير قابلة لالختراق بالنسبة إلى التيارات اإلسالمية التقليدية التي
ناهضت مشروعه بشراسة ،وأخرجته في مناظراته معهم خاسرًا
لــدى ال ـعــوام ،رغــم مـحــاوالتــه فــي توسيع رقـعــة الـسـجــال بانتقاله من
ّ
الكتابة إلــى الـبــرامــج التلفزيونية الـتــي طــاملــا احتلها فقهاء سلفيون
ّ
مــدجـجــون بمرجعية الـنــص ال الـعـقــل واملـنـطــق ،وتــالـيــا ف ــإن الـصــورة
ّ
العمومية لهذا املفكر تضعه في خانة أهل البدع والزندقة باشتغاله على
اللفظ اللغوي للقرآن ،من دون «الخضوع إلى سلطان الفقه اإلسالمي
كمنهج للوصول إلى الحقيقة اإللهية» .من جهة أخرى ،يعترف محمد
شحرور بـ ّ
ـأن اإلســام هو القوة الوحيدة ّ
املحركة في العالم العربي،
وتــالـيــا ال إص ــاح سياسيًا مــا لــم تـحــدث إصــاحــات دينية جوهرية
بتقليب تربة اإلرث الديني عميقًا ،وذلــك بـقــراءة نقدية مغايرة لبناء
نظام معرفي معاصر يعيد هيكلة التشريع اإلسالمي املاضوي وفقًا
ملتطلبات الراهن .ولعل كتابه «تجفيف منابع اإلرهاب» مساهمة ّ
مهمة
ّ
في تصحيح بعض املفاهيم اإلسالمية التي تتعلق بالجهاد والقتال
واألمــر باملعروف والنهي عن املنكر ،وال ــوالء والـبــراء .وذلــك في قــراءة
ّ
التصورات الجاهزة للوعي الجمعي ملعنى الجهاد ،عبر
مختلفة تنسف
أسئلة من نوع :هل اإلسالم حقيقة مسؤول عن اإلرهــاب أو هو الفقه
اإلسالمي التاريخي الذي ُصنع إنسانيًا بما يالئم األنظمة السياسية؟
وهــل الـقـضــاء عـلــى الـحــركــات اإلســامـيــة املـتـطــرفــة سيفي بمكافحة
اإلرهاب؟ وهل الحروب والقوة املسلحة كافية للقضاء على اإلرهاب أو
أن له جذورًا في أمهات كتب الفقه؟
معان كثيرة ملفاهيم وردت في القرآن،
يلقي هذا الكتاب الضوء على
ٍ
سـ ّـبــب تفسيرها غير الصحيح انـحــرافــا ملحوظًا عــن الــرســالــة التي
حـمـلـهــا ال ــرس ــول لـتـكــون رح ـمــة لـلـعــاملــن ،كــالـجـهــاد وال ـق ـتــال واألم ــر
باملعروف والنهي عن املنكر ،والوالء والبراء.
رحل محمد شحرور تاركًا رصيدًا ثريًا من العناوين اإلشكالية مثل
«اإلسالم واإليمان» ،و«نحو أصول جديدة للفقه اإلسالمي» ،و«تجفيف
ّ
منابع اإلرهـ ــاب» ،و«الـقـصــص ال ـقــرآنــي» ،و«الـســنــة الــرســولـيــة والسنة
النبوية» ،و«الدين والسلطة» ،و«أم الكتاب وتفصيلها».

نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

درس في السعادة
ّْ
ُ
ْ
الدابـة!
ِعش ،مثلما تعيش
ّْ
َ
إرع َ
َ
الدابة!
حن َك ومائد ِت ْك) مثلما ترعى
(إرع ِمن
أعشاب َص ِ
ِ
تشرب ّ
ُ
ْ
الدابة!
إشرب ،مثلما
َ
ُ
ْ
تكون ّ
الدابة!
حسن ْأن
وف ّيًا ،راضيًا ُومطيعًا ،كما َي
كن ِ
َ َ ّْ
ََ
ْ َْ َ ْ
َ
ـض حاجتك ،كيفما كــان وحيثما
تكـلم ،واصمت ُ ،ونــم ،وأ ِفــق ،واقـ ِ
كان ،مثلما تفعل ّ
الدابة!
َ َُ ّْ
ْ
َ
حتى إذا ُسئ َ
لت« :ما أنت َومن أنت؟» ،قل« :أنا جاللة الدابة»...
ِ
ّْ
الدابة!
صر :
َو ِ
..
ُ
َّ
ُ
ٌ
ّ
ثم ،فيما بعد (إذا كان ال يزال في الحظير ِة متسع ِلـ «ما بعد»)
ٌ
ٌ
ْ َ
ُ
ٌ
قابل للرؤي ِة على ّأي حال:
َوإذ أنت وحيد ،ساكت ،مغلوبً ،وغير ُ ِ
َ
ليس ّ
عينيك على ما َ
دابة ،واحل ْم!
غم ْض
أ ِ
ُ ّْ
ُ
ْ
ُ
غير ما تستطيع الدابة)
أحلم كما تشاء (على
ِ
ُ
ُ ُ
أنت الذي «أنـ ْـت»َ /
حل ْم «أنـ َـت»َ /
أحالم
أنت الذي حقيقة «أنـ َـت» وفي
أ
ِ
َ
َ
ْ
ُ
«أنت» /أنت الذي تحلم وتهوى!
ً
ُ َ ِّ ُ
حلم َ
ُ
ُأ ْ
ُ
كطائر ،بل
وتشرب محيطًا ،وتحـلق (ليس
تلتهم جبال،
أنك
ٍ
َ ََ َّ
َ
َكـ َ
بقصد التسلية)،
«أنت») فوق مدين ٍة أحرقـتها لتـت َـدفأ (أو ربما
ِ
َ
َُ
وتـصـ ُ
َ
ـرع ديناصورًا ،وتـنـ ُ
عظام
صف ُص
ـام في
حضن أفعى ،وتف ِ
ِْ
جنرال أو ماموث أو رئيس كهنة؛ َ
وأنك (إذ ال ّبد ِمن نهاي ٍة سعيدة)
ٍ
ََ ٍ
ِ
َ
ُ
َ
صدر أمير ٍة
عن
النبيذ
وتلعق
عصابة،
زعيم
ة
مائد
على
ى
تـتغ ّـد
ٍ
ِ
ِ
ُ َ َّ
َ
َ َ
سرير جالل ِتها..
ملك أو فوق
ـوان ٍ
مول َـهة ،وتقضي حاجتك في إيـ ِ
ِ
وتبتسم
َ
ُ
ُ
تبتسم ،وتنام وأنت تبتسم.
..
ُ ُ ْ ّ ِّ ْ َ ُ
أحلم ،وصدق ما تحلمه!
ُ ُ
ْ
واخرج ...رابحًا!
أحل ْم!
2018/1/23

منوعات
عبد الكريم الشعار أعلن علينا الطرب

برهان علوية في بيروت
إذا الشعب يومًا...

ال ـت ـنـ ّـوع ه ــو الـسـمــة الـطــاغـيــة عـلــى األنـشـطــة
الفنية التي يقيمها «مترو املدينة» (الحمرا)
في هذه الفترة ضمن «ليالي في حب الثورة».
حصة ّ
ّ
محبي الطرب محفوظة مع عبد الكريم
ّ
ّ
الشعار (الـصــورة) الــذي عــود الجمهور على
ً
سهرات شهرية ّ
يقدم خاللها أعماال راسخة
ف ــي ال ــذاك ــرة .تـحــت ع ـن ــوان «بـ ــدي احـكـيـلــك»،
َ
اختار الفنان اللبناني أغنيت ْي من أرشيف
أم كلثوم ّ
ليؤديهما يوم السبت املقبل .البداية
ّ
ستكون مــع «ثـ ــوار» (كـلـمــات صــاح جاهني،
وأل ـحــان ري ــاض السنباطي ـ ـ  ،)1961قبل أن
يـحــن مــوعــد «ح ـ ّـي ــرت قـلـبــي م ـعــاك» (كـلـمــات
أح ـم ــد رامـ ـ ــي ،وألـ ـح ــان ري ـ ــاض ال ـس ـن ـبــاطــي ـ

 .)1961تــرافــق اب ــن مــديـنــة طــراب ـلــس (شـمــال
ّ
لبنان) في هذا املوعد ،فرقة موسيقية مؤلفة
مــن الـعــازفــن :جــانــون (أك ــوردي ــون) ،ومحمد
نحاس (قــانــون) ،وطوني جدعون (كمنجة)،
وم ـك ــرم ب ــو ال ـح ـســن (ك ــون ـت ــرب ــاص) ،وأح ـمــد
ال ـخ ـط ـيــب (إي ـ ـقـ ــاع) .وك ـم ــا جـ ــرت الـ ـع ــادة في
اآلونــة األخيرة ،ال حجوزات مسبقة و«قــد ما
ّ
بدك دفاع»!
حـفـلــة «بـ ــدي اح ـك ـي ـلــك» :ال ـس ـبــت  28ك ــان ــون ّ
األول
(ديسمبر) الحالي ـ الساعة التاسعة والنصف مساءً
ـ ـ «م ـتــرو املــدي ـنــة» (ال ـح ـمــرا ـ ـ ب ـي ــروت) .لــاسـتـعــام:
76/309363

موعد مع الجاز
في «أونوماتوبيا»

عند الساعة السابعة مــن مساء الـيــوم االثنني،
ّ
ينظم «ن ــادي لكل الـنــاس» عرضًا خاصًا بفيلم
«إذا الشعب يــومــا »...للمخرج اللبناني برهان
علوية ( 78عامًا ـ الصورة) الذي يجري مداخلة
بعد الـعــرض عبر اإلنـتــرنــتُ ،ليفتح مــن بعدها
ب ــاب ال ـن ـقــاش .ف ــي ه ــذا ال ـشــريــط الـقـصـيــر ال ــذي
ال ت ـت ـعـ ّـدى م ـ ّـدت ــه ال ـ ـ  28دق ـي ـقــة ،ي ـعــرض علوية
ش ـ ـهـ ــادات ألشـ ـخ ــاص ع ــادي ــن ع ــاش ــوا ال ـح ــرب
ّ
األهلية اللبنانية ومأساتها .ومن خالله ،يسلط
املـ ـخ ــرج الـ ـض ــوء ع ـلــى ضـ ـ ــرورة إق ــام ــة محكمة
لـتـحـلـيــل أس ـب ــاب ال ـح ــرب ال ـت ــي فـتـكــت بــالـبــاد
بــن عــامــي  1975و ،1990وذل ــك فــي سبيل منع
تكرارها.

يدعو «أونوماتوبيا ـ امللتقى املوسيقي» ،مساء
ـن ،إلـ ــى ح ـض ــور أم ـس ـيــة مــوسـيـقـيــة
الـ ـي ــوم االثـ ـن ـ ّ
مخصصة لـعــشــاق ال ـج ــاز .يحيي الـسـهــرة ثالثة
مــوسـيـقـيــن ،ه ــم :راف ــي مــانــدالـيــان (غـيـتــار) الــذي
يـحـمــل ش ـه ــادة مــاجـسـتـيــر ف ــي ع ـلــوم املــوسـيـقــى،
ومكرم بو الحسن (الصورة ـ دوبل باص) املعروف
بقدرته على لعب العديد من األنـمــاط املوسيقية
مثل الجاز والبلوز والروك والكالسيك ...باإلضافة
إلى كريس مخايل شاهني (دارمز) الذي ّ
يدرس في
الكونسرفاتوار و«جمعية الفرقة اللبنانية لنشر
املوسيقى» ( .)LeBAMوكما بــات معلومًا ،يعود
ري ــع ه ــذه الحفلة لــدعــم بــرنــامــج «أونــومــاتــوبـيــا»
لتطوير املهارات املوسيقية.

عرض فيلم «إذا الشعب يومًا :»...اليوم ـ الساعة السابعة
م ـس ـ ًـاء ـ ـ حــانــة «م ــزي ــان» (ب ـنــايــة رســام ـنــي ـ ـ الـحـمــرا/
بيروت) .لالستعالم03/888763 :

ً
مساء ـ
حفلة جاز :اليوم اإلثنني ـ الساعة الثامنة والنصف
«أونوماتوبيا ـ امللتقى املوسيقي» (السيوفي ـ األشرفية).
لالستعالم01/398986 :
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منير راشد

شطب  44.000مليار
ليرة من الدين
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سمير المقدسي

مصلحة لبنان أساس
التفاوض مع الـIMF
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تصميم :رامي ّ
عليان

ّ
وليد مسلم
كم من الدوالرات
يجب تحصيلها من
«المركزي}؟

08
جورج قرم

تفكيك ديكتاتورية
المصارف

مصارف لبنان غير مؤتمنة
ّ
توظف المصارف  6.1مرات
رساميلها في الدين السيادي
مقابل  2.8مرتين كتسليفات
للقطاع الخاص .هذا األمر
لم يحصل بين ليلة وضحاها
بل هو نتيجة سنوات ُمن ّ
التوظيفات التي باتت تصنف
اليوم ّفي خانة سوء االئتمان
ألنها ترتب مخاطر كبيرة
على ودائع الزبائن ،ومن أبلغ
مؤشراتها خفض تصنيف
إلى
الدين السيادي للبنان ّ
مراتب قريبة من «التعثر»
ثالثة
فيما خفض تصنيف ّ
مصارف إلى درجة «التعثر
االنتقائي»

محمد وهبة
بعد خفض تصنيف ديــون لبنان مــن وكالة
«ف ـي ـتــش» إل ــى ( ،)CCث ــم خ ـفــض تصنيف
ثالثة مصارف من وكالة «ستاندر أند بورز»
ّ
ّ
إل ــى «الـتـعــثــر االن ـت ـقــائــي» ،تــركــز الـنـقــاش في
أسباب هذا الخفض وتداعياته على رساميل
امل ـ ـصـ ــارف« .ف ـي ـت ــش» ب ـ ـ ـ ّـررت هـ ــذه ال ـخ ـطــوة
ّ
بالتطور األخـيــر ال ــوارد فــي التعميم الصادر
ع ــن م ـص ــرف ل ـب ـنــان أخـ ـيـ ـرًا ،وال ـ ــذي يـفــرض
على املـصــارف تسديد الـفــوائــد على الــودائــع
بالدوالر مناصفة بني العملة املحلية والدوالر.
اعتبرت «فيتش» أن هذا األمر ناتج عن ارتفاع
ّ
حـ ّـدة الضغوط املالية ويعطي مؤشرًا سلبيًا
على قــدرة وقابلية القطاع العام على تسديد
التزاماته .أما «ستاندر أند بورز» ،فقد رأت ان
قيام مصرف لبنان بهذه الخطوة ،إلى جانب
مــؤشــرات أخ ــرىّ ،
يحد مــن قــدرة الزبائن في
الحصول على أموالهم.
اس ـت ـن ـت ــاج ــات ال ــوك ــال ـت ــن ت ـث ـيــر ال ـك ـث ـيــر من
الشكوك حول املسؤولية االئتمانية للمصارف
عن سلوكها ّ
السيئ في توظيف أموال الزبائن،
على مدى العقود الثالثة املاضية ،بشكل سيئ
ّ
ومتهور .فرغم أن هذه املسؤولية تفرض على
ّ
املصارف التأكد من إدارة هذه األموال بشكل
سـلـيــم وعـ ــدم ال ـت ـفــريــط ب ـهــا ب ــأي ش ـكــل من

األشـكــال ،إال أن املـصــارف العاملة فــي لبنان
أص ـ ّـرت على توظيفها فــي الــديــن الـسـيــادي.
وهــذا الدين هو على نوعني :الدين الحكومي،
أي استثمارات املصارف في سندات الخزينة
بالليرة وسندات الخزينة بالعمالت األجنبية
«ي ــوروب ــون ــدز» ،وديـ ــون مـصــرف لـبـنــان التي
تـكــون على شكل ودائ ــع مــن امل ـصــارف لديه
بالليرة أو الــدوالر املحلية والعمالت األجنبية
أو شراء شهادات إيداع صادرة عنه بالعملتني
أيضًا.
واصلت املصارف سوء ائتمانها تجاه الزبائن
واس ـت ـم ـ ّـرت ف ــي تــوظـيــف األمـ ـ ــوال ف ــي الــديــن
ّ
الـسـيــادي ،وهــي الـيــوم تـ ّـدعــي أن سبب تبخر
توظيفاتها فــي هــذا الــديــن نــاتــج عــن السرقة
والفساد اللذين ُيـســأل عنهما السياسيون،
فهل يعقل أن املصارف تعلم بأن هناك فسادًا
وســرقــة فــي الخزينة العامة ومـصــرف لبنان
لكنها واصلت تمويلهما بأموال الزبائن؟ أليس
هذا األمــر يقع ضمن ما ُيسمى مسؤوليتها
االئـتـمــانـيــة ال ـتــي كــانــت الــذري ـعــة ال ـق ــذرة التي
استخدمها عــدد مــن رؤس ــاء مجالس إدارة
املـصــارف وكـبــار مديريها التنفيذيني ســواء
الذين استقالوا من املصارف التي عملوا فيها
أم ال يزالون يمارسون عملهم ،لتبرير الفوائد
املرتفعة والدفاع عن «مظلومية» املصارف؟ ألم
ّ
يحولوا هــذه املسؤولية إلــى حائط مبكى في

مواجهة ما اعتبروه «شيطنة» املصارف؟
األزم ـ ــة امل ــال ـي ــة وال ـن ـقــديــة ال ـحــال ـيــة ال تـتــرك
ً
ّ
للشك فــي أن املـصــارف «شياطني».
مـجــاال
الــدل ـيــل م ــوج ــود ل ــدى وك ـ ــاالت الـتـصـنـيــف،
وقد أصبح علنيًا :انكشافهم على مخاطر
الــديــن الـسـيــادي .اإلح ـصــاءات الـتــي أجريت
باالستناد إلى بيانات «بنك داتا» لغاية نهاية
 ،2018تشير إلى أن املصارف تستثمر في
الدين السيادي ما يفوق  6مرات رساميلها
البالغة  20مليار دوالر ( 122مليار دوالر)،
مقابل تسليفات للقطاع الخاص تبلغ 2.8
مرتني ( 56مليار دوالر) رساميلها ،علمًا
بأن بعضًا من هذه التسليفات تحمل أيضًا
مخاطر ضمنية على الدين السيادي بسبب
كونها مرتبطة بشركات ّ
تورد للقطاع العام.
وه ــذه النسب تتفاوت بــن مـصــرف وآخــر،
وال تدخل ضمنها التطورات املالية الحاصلة
في الـ  11شهرًا من السنة الجارية ،أي أنها
قــد تـكــون أس ــوأ بسبب ان ـخــراط املـصــارف
في مطلع عام ّ  2019باملزيد من الهندسات
املــال ـيــة ال ـتــي ولـ ــدت لــديـهــا جـشـعــا إضــافـيــا
الس ـت ـث ـمــار األمـ ـ ـ ــوال ف ــي ال ــدي ــن ال ـس ـيــادي
والحصول على عــوائــد هائلة كــان يدفعها
مصرف لبنان تحديدًا.
عمليًا ،هــذا الـتــراكــم فــي توظيف األم ــوال في
الدين السيادي لم يكن وليد السنوات األخيرة،

ّ
بل هو ناجم عن سياسات نقدية متبعة منذ
ع ــام  1997بعد تثبيت سعر ص ــرف الليرة
مقابل الدوالر ،وعن شراكة نشأت بعد نهاية
الحرب األهلية بني القوى السياسية ومصرف
لبنان وامل ـصــارف لتطبيق هــذه السياسات.
ال ـشــراكــة بينهم كــانــت تقتضي االسـتـمــرار
في تمويل الدين السيادي سواء أكان سندات
خــزيـنــة ص ــادرة عــن وزارة امل ــال أم إيــداعــات
وشهادات إيداع صادرة عن مصرف لبنان.
الـيــوم بــات يـتـ ّ
ـوجــب على امل ـصــارف أن تأخذ
مؤونات مقابل الدين السيادي تطبيقًا للمعيار
ّ
املحاسبي  IFRS9وتصنفها ديونًا مشكوكًا
في ّتحصيلها في املرحلة الثانية ،وهذا وحده
يتطلب أكثر من  30مليار دوالر ،أي أنه يمحو
كــا ّمــل الــرســامـيــل ويـبـقــى عـلــى امل ـصــارف أن
تغطي أكثر من  10مليارات دوالر إضافية.
هذه ّ
التطورات ليست نتائج عابرة ،بل هي
تــوجــب مـحــاكـمــة امل ـص ــارف ب ـجــرم ســوء
االئتمان.
يذكر أن واح ــدة مــن األالعـيــب التي قــام بها
مصرف لبنان لحماية املصارف ،أنه سمح
لـهــا ب ــأن ت ـكــون أوزان مـخــاطــر توظيفاتها
ل ــدي ــه ص ـف ـرًا ف ــي امل ـئ ــة ع ـلــى ال ـل ـيــرة و%50
ً
على الــودائــع لديه ،بــدال من  %150كما هي
على توظيفاتها فــي سـنــدات الـيــوروبــونــدز
الصادرة عن وزارة املال.
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أجراها
محمد وهبة

سمير المقدسي ال ينفعل .يصعب استفزازه .واقعي .بهدوء
يمكنه تقديم مقاربة عن الدور المفترض لصندوق النقد
الدولي في لبنان انطالقًا من المصلحة الوطنية وأن يلمح إلى
ضــرورة وجــوده أيضًا للحصول على الدعم المالي الدولي.
يبني قناعاته انطالقًا من األسباب العميقة لألزمة .يعتقد
أن أصلها يكمن في أواخــر عــام  .2991يومها استشرست

ّ
إذا تمكنت الحكومة الجديدة
والسلطات النقدية من
استرجاع ثقة المواطنين
فسينحسر دور أسواق القطع
الموازية ولكن مراجعة
سياسة سعر الصرف تتطلب
أوضاعًا اقتصادية أكثر هدوءًا
ّ
مكونات األزمة االقتصادية
المالية الراهنة تعود إلى
أواخر عام  1992يوم
وبالبدأتصورّ
اإلنفاق بال
انضباط وللنموّ
اقتصادي لإلعمار
االقتصادي إضافة إلى
اعوجاج الحكم وفساده

السلطة في اإلنفاق بال أي ّ
تصور اقتصادي لإلعمار وأمعنت
وطعنت في المصلحة العامة مــرارًا وتـكــرارًا...
في الفساد،
ُ
في السياق نفسه أقر تثبيت سعر صرف الليرة في منتصف
مواز «هذه المراجعة
التسعينات ّواليوم صار لديهاسعر صرف ٍ
مهمااستقر األمر عليهايجب أن تأخذمجراهافي ظل أوضاع
اقتصادية أكثر هدوءًا ما يتيح المجال لمعالجة موضوعية»

سمير المقدسي
مصلحة لبنان أساس التفاوض مع صندوق النقد الدولي
ً
على السلطة النقدية التراجع عن الـ« »Capital Controlتدريجا
■ هـنــاك مــن يطالب بــأن يـكــون لصندوق
ال ـن ـقــد ال ــدول ــي دور ف ــي مـعــالـجــة الــوضــع
املالي في لبنانُ .ي ّ
قدم هذا الدور في سياق
إخضاع لبنان إلشراف من الصندوق على
إدارة التفليسة ،وليس واضحًا إذا كانت
هناك قــاعــدة سياسية واجتماعية قــادرة
عـلــى تـقــديــم بــدائــل لـلـنـمــوذج االقـتـصــادي
الحالي .فهل بتنا نبحث في تنظيم عملية
اإلفالس حصرًا؟
من املعلوم أن صندوق النقد الدولي
ق ــد أص ـب ــح ال ــواس ـط ــة ل ـل ـب ـلــدان الـتــي
ت ــواج ــه أزم ـ ــات مــال ـيــة ون ـقــديــة الـتــي
ت ـت ـي ــح ل ـه ــا ف ــرص ــة الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
م ـعــونــات مــالـ ّـيــة م ـي ـ ّـســرة ،وك ـمــا هو
معلوم أيضًا فــإن الصندوق ينصح
بــاالنـضـبــاط املــالــي بمعنى تقليص
عـجــز امل ــوازن ــة أو ت ــوازن ـه ــا ،كــإحــدى
الوسائل الرئيسية إلنشاء مناخات
ّ
تشجع على االستقرار االقتصادي.

a

مؤشر

نبذة
اسـتــاذ شــرف فــي االقـتـصــاد في
الجامعة األميركية في بيروت،
■ ال ـمــديــر ال ـمــؤســس لمعهد
االقتصاد المالي في الجامعة،
مؤسس ■ عضو مجلس إدارة
م ـن ـتــدى ال ـب ـحــوث االق ـت ـصــاديــة
ومــركــزه مصر ■ وزي ــر اقتصاد
س ــاب ــق ■ ال ــرئـ ـي ــس ال ـم ـن ـتــدب
للجامعة األميركية في بيروت
ب ـيــن  ١٩٩٣و ■ ١٩٩٨عمل
في صندوق النقد الدولي في
الـسـبـعـيـنــات ■ مـسـتـشــار لـعــدة
مؤسسات اقليمية ودولية

علمًا بأنه في حــاالت كثيرة ّ
تسببت
ش ـ ـ ـ ـ ـ ــروط الـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدوق فـ ـ ـ ــي ظ ـ ـهـ ــور
ان ـع ـك ــاس ــات اج ـت ـمــاع ـيــة ص ـع ـبــة في
البلدان املعنية لم تنجح معالجتها.
إال أن ـ ـ ــه م ـه ـم ــا كـ ــانـ ــت وج ـ ـهـ ــة ن ـظــر
الـ ـصـ ـن ــدوق ف ـع ـلــى ال ـس ـل ـط ــة املــال ـيــة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة أن تـ ـك ــون ل ـه ــا نـظــرتـهــا
امل ـ ـ ـ ــدروس ـ ـ ـ ــة درسـ ـ ـ ـ ـ ــا وافـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ل ـج ـه ــة
السياسات املطلوبة ملعالجة األزمــة
الــراه ـنــة ،وخـصــوصــا فــي مــا يتعلق
ب ــال ـت ــوازن امل ـط ـلــوب ب ــن االن ـض ـبــاب
ّ
والنمو االقـتـصــادي والعدالة
املــالــي
َ
االج ـت ـمــاع ـيــة ع ـلــى امل ــدي ــن الـقـصـيــر
وال ـ ـب ـ ـع ـ ـيـ ــد .وع ـ ـنـ ــدهـ ــا ي ـ ـكـ ــون ه ــدف
التفاوض بني لبنان والصندوق هو
الوصول إلى أرضية مشتركة توافق
بــن املصلحة االقـتـصــاديــة الوطنية
ومتطلبات املجتمع الــدولــي للدعم
املالي.

الـ ـقـ ـضـ ـي ــة لـ ـيـ ـس ــت قـ ـضـ ـي ــة خ ـض ــوع
لصندوق النقد بــل قضية استعداد
كــامــل للمفاوضة على أســس متينة
مــن قـبــل الـسـلـطــات امل ـســؤولــة .وهــذا
هو املطلوب.
■ ما هو أصل األزمة االقتصادية ـ املالية
ـ االجتماعية الراهنة؟ هل النقاش مطروح
ح ـ ــول ال ـس ـي ــاس ــات ال ـح ــري ــري ــة ال ـســاب ـقــة
الـتــي تـعــود ثــاثــن عــامــا بـكــامــل رمــوزهــا
وس ـي ــاس ــات ـه ــا ،أم ه ـن ــاك اك ـت ـف ــاء بــال ـقــول
بــأن املطلوب اآلن معالجة األزمــة من دون
ّ
التقصي عن أسبابها؟
يتوجب علينا البحث والتمحيص
ف ــي األس ـب ــاب ال ـتــي ّأدت إل ــى األزم ــة
االق ـت ـص ــادي ــة ـ ـ ـ امل ــال ـي ــة ال ــراه ـن ــة .في
نـظــري ،تـعــود هــذه األزم ــة إلــى ثالثة
أسباب رئيسية مترابطة مع بعضها
البعض:

اسـتـجــابــة السلطة السياسية لهذه
األف ـك ــار وتـنـفـيــذهــا ،وق ــد ي ـكــون ذلــك
عـبــر إن ـش ــاء لـجـنــة خ ـب ــراء مستقلني
تتولى صياغة السياسة االقتصادية
والحالية واالجتماعية املطلوبة.
■ هل تعتقد أن اللحظة مناسبة لطروحات
بــديـلــة لـهــا طــابـعـهــا ال ـج ــذري ،أم أن األمــر
يتطلب واقعية مــن الـنــوع الــذي يدفع نحو
تغيير سلوكيات ال تغيير نماذج وأنظمة؟
إن السياسات النقدية ال يمكن عزلها
عــن الـسـيــاســات املــال ـيــة والـتـنـمــويــة،
ّ
فكلها ف ــروع ملــا يـعــرف بالسياسات
املــاكــرو اقتصادية .ال أريــد التعقيب
على املشاكل التي واجهت السياسة
النقدية وسبل مواجهتها في لبنان،
وإن ـم ــا ّ
أود أن أل ـفــت الـنـظــر إل ــى أمــر
ّ
يصب في خانة استرجاع الثقة.
مهم
إن اإلق ـ ـ ــدام ع ـلــى تـطـبـيــق م ــا ُي ـعــرف
بـ ـ ـ ـ ـ ــ« »Capital Controlق ــد ت ـك ــون له
م ـبـ ّـرراتــه فــي ظــل مــوجــة الـ ّهـلــع التي
أصابت املودعني وذلك بغض النظر
عن أسبابها.
مـ ــع ب ـ ــدء اسـ ـت ــرج ــاع ث ـق ــة امل ــودع ــن

(مروان طحطح)

 عدم االنضباط املالي في ما يتعلقبموازنات الدولة السنوية وتحديدًا
ف ــي األع ـ ــوام ال ـتــي تـلــت االنـتـخــابــات
النيابية فــي أواخ ــر عــام  .1992وقد
بـ ــدأ ي ـن ـمــو ع ـجــز املـ ــوازنـ ــة م ـنــذ ذلــك
الحني إلى أن بلغ ما يفوق  %11.6من
الناتج املحلي اإلجمالي لعام 2018
رغـ ــم مـ ـح ــاوالت ب ــن ال ـح ــن واآلخـ ــر
لضبطه مــن دون نـجــاح يــذكــر وذلــك
أســاســا بسبب مـمــارســات مسؤولي
ال ـس ـل ـطــة .ول ـ ــذا ،ك ــان ه ـن ــاك ارت ـفــاعــا
ً
متواصال في الدين العام وصل إلى
مستويات عالية ج ـدًا ألـقــت بثقلها
على ديناميكية االقـتـصــاد الوطني

ّ
وكبلت خيارات السياسات املالية.
ّ
 عدم التقيد ،أو باألحرى ،االهتمامالـ ـ ـج ـ ـ ّـدي ب ـ ــأي ت ـ ـصـ ـ ّـور اقـ ـتـ ـص ــادي ـ ـ
اج ـت ـم ــاع ــي ،إلعـ ـم ــار ل ـب ـن ــان ونـ ـم ـ ّـوه
واملــوازنــة بالطبع هي أحــد ّ
مكونات
ّ
التصور ،علمًا بأن أفكارًا كثيرة
هذا
ُ
قد َ طرحت في هذا املجال ،إال أنها لم
تلق االهتمام الجديد مــن قبل ذوي
الـسـلـطــة .فـكــانــت خ ـطــوات سياسات
إعــادة اإلعمار غير مرتبطة عضويًا
بـسـيــاســات نـقــديــة وّمــال ـيــة واضـحــة
املعالم ومدروسة بدقة ومسؤولية.
ـ ـ نـشــوء سلطة سياسية لــم تكن في
تكوينها قــادرة عمومًا على االرتقاء

إلــى املستويات املطلوبة فــي أدائـهــا
ح ـتــى ب ـش ـهــادة أه ــل ال ـح ـكــم ، ،فـكــان
االع ـ ـ ــوج ـ ـ ــاج ف ـ ــي الـ ـحـ ـك ــم وانـ ـتـ ـش ــار
الفساد والطعن في املصلحة العامة
مرارًا وتكرارًا خدمة ملصالح خاصة.
واألمـثـلــة على ذلــك كثيرة ومعروفة
َ
داعي لسردها .وإن أراد لبنان أن
وال
يعاود النهويض ،فال بـ ّـد من سلطة
حـكــومـيــة مــوثــوقــة وك ـف ــوءة ال تــرزح
تـحــت أع ـبــاء امل ـمــارســات السياسية
املعهودة.
ومــع ذلــك ،ال يــزال بإمكاننا معالجة
األزم ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـقـ ــائ ـ ـمـ ــة ع ـ ـبـ ــر ال ـ ـبـ ــرامـ ــج
االقتصادية واملالية التي توازن بني

ض ـ ــرورات ثـ ــاث :االن ـض ـبــاط املــالــي،
ّ
النمو االقتصادي ،وتحقيق
تحفيز
العدالة االجتماعية  /االقتصادية.
وه ـن ــا ّ
أود أن أل ـف ــت ال ـن ـظ ــر إلـ ــى أن
االنضباط املالي يعني في ما يعنيه،
ضبط الـهــدر املبرمج وغـيــر املبرمج
ال ـ ـ ــذي فـ ــي ح ـ ــال ن ـج ــاح ــه قـ ــد يـعـنــي
االستغناء عن فرض ضرائب جديدة.
ويبقى أن تـكــون السلطة املـســؤولــة،
كما أسلفنا ،سلطة نزيهة وكفوءة.
إن هـ ــذه امل ـعــال ـجــة ه ــي ف ــي مـتـنــاول
ال ـي ــد ،فــال ـخ ـبــرة الــوط ـن ـيــة م ــوج ــودة
وقـ ـ ــد ظ ـ ـهـ ــرت فـ ــي كـ ـت ــاب ــات وأف ـ ـكـ ــار
مـتـنـ ّـوعــة وال ـت ـح ـ ّـدي الـكـبـيــر ه ــو في

واألمل بأن برامج أي حكومة جديدة
س ـت ـح ـقــق ذلـ ـ ــك ،ف ــإن ــه ي ـت ــوج ــب عـلــى
ّ
ال ـس ـل ـطــة ال ـن ـقــديــة أن ت ـخــطــط لــرفــع
ال ـ ـ ـ ــ« »Capital Controlول ــو تــدريـجــا
على مــدى م ـ ّـدة زمنية م ـحـ ّـددة ربما
ستة أشهر أو أقل .فال يجب أن ننسى
انفتاحه
أن مميزات لبنان الرئيسيةّ ،
على الخارج في ما يتعلق بالتدفقات
املالية ،علمًا بــأن لبنان بحاجة إلى
تـنـظـيـمــات ج ــدي ــدة تـتـعـلــق ب ـت ــداول
ال ـع ـمــات األجـنـبـيــة مـحـلـيــا .إن رفــع
 »Capitalقد ُيعيد بعضًا
الــ«ُ Control
من الثقة التي فقدت في النظام املالي
الـلـبـنــانــي وخ ـصــوصــا إذا ك ــان ذلــك
مترافقًا مع حكومة مسؤولة وكفوءة
توحي بالثقة داخليًا وخارجيًا .وفي
مطلق األحوال فإنه قد يكون مطلوبًا
مــن قبل مصرف لبنان إع ــادة النظر
ف ــي ق ـ ــراره لـجـهــة اس ـت ـي ـفــاء ال ـفــوائــد
ع ـل ــى ف ــوائ ــد الـ ـ ـ ــدوالر م ـنــاص ـفــة بــن
ال ـ ــدوالر وال ـل ـيــرة الـلـبـنــانـيــة ،فمهما
كــانــت دواف ــع هــذه اإلجـ ــراءات ،فإنها
ُ
ق ــد ت ـض ـع ــف ث ـق ــة املـ ــودعـ ــن داخ ـل ـيــا
وخـ ــارج ـ ـيـ ــا فـ ــي الـ ـجـ ـه ــاز امل ـص ــرف ــي
ال ـل ـب ـن ــان ــي .وال أعـ ـتـ ـق ــد ،وق ـ ــد أكـ ــون
مخطئًا ،أنه إجراء قد ُعمل به في أي
بلد آخر واجه أزمات مالية أو نقدية.
■ تــدريـجــا يـتـكـ ّـرس وج ــود ســوق مــوازيــة
لسعر صــرف الـلـيــرة مقابل ال ــدوالر لدى
ال ـ ـص ـ ـ ّـراف ـ ــن ،وب ـ ـ ــدأ ي ـح ـص ــل ت ـم ـي ـيــز بــن
ال ــدوالرات املــوجــودة في القطاع املصرفي
قبل  17تشرين األول والـتــي تــدخــل اآلن
إلى لبنان ،فهل هذا التكريس ُيتيح حماية
النقد الوطني أم هو ّتوسيع لهوامش سعر
الصرف ّ
يمهد للتخلي عن سياسة تثبيت
سعر الليرة؟
ّ
يخص ارتباط العملة الوطنية
في ما
بالدوالر ،فباعتقادي أنه إذا تمكنت
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة والـ ـسـ ـلـ ـط ــات
النقدية مــن اتـخــاذ خـطــوات تطمئن
املواطنني وتسترجع ثقتهم فإن دور
أس ـ ــواق ال ـق ـطــع امل ــوازي ــة سينحسر.
إن ذل ــك ال يـعـنــي ع ــدم إع ـ ــادة النظر
ّ
فــي مــا بعد بسياسة القطع املتبعة
منذ أوســاط التسعينات ،إال أن هذه
املــراجـعــة مهما اسـتـقـ ّـر األم ــر عليها
يـ ـج ــب أن تـ ــأخـ ــذ مـ ـج ــراه ــا فـ ــي ظــل
أوضـ ــاع اق ـت ـصــاديــة أك ـثــر هـ ــدوءًا ما
ُيتيح املجال ملعالجة موضوعية.

ّ
ّ
إجراءات المصارف تكبل الحركة التجارية
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خـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،ت ـعــامــل
مصرف لبنان مع األزمة املالية بمنطق
شــراء الوقت عبر إج ــراءات استثنائية
ت ــرتـ ـك ــز عـ ـل ــى امـ ـتـ ـص ــاص ال ـس ـي ــول ــة
بــالــدرجــة األول ـ ــى ،م ــا ّأدى إل ــى تـحـ ّـول
األزمة ّ
ّ
اقتصادية شاملة
املالية إلى أزمة
بلغت حـ ّـد الــركــود فــي األس ــواق .ومنذ
 17تشرين الـثــانــي اتـخــذت املـصــارف
تــداب ـيــر كـ ّـب ـلــت ال ـحــركــة ال ـت ـجـ ّ
ـاريــة في
ضاعف من أثــر االنهيار
األس ــواق ،ما
ّ
على االقتصاد املحلي.
منذ صيف  ،2016عمد مصرف لبنان
إلى تنفيذ عمليات مالية مع املصارف
(ه ـن ــدس ــات) ّأدت إل ــى ارت ـف ــاع أسـعــار
ال ـف ــوائ ــد ع ـلــى ال ــودائ ــع والـ ـق ــروض ،ما
ّ
التجارية
انعكس تراجعًا فــي الحركة
بفعل تـحـ ّـول جــزء كبير مــن السيولة
إلى ودائــع ّ
مجمدة في املصارف ولدى
مـصــرف لـبـنــان ،وبفعل تــراجــع حركة
ال ـق ــروض ال ـت ـجـ ّ
ـاريــة .ه ــذه الـهـنــدســات
ُّ
نفذت كاآلتي :يشتري مصرف لبنان
مــن املـصــارف سـنــدات خزينة بالليرة
ويــدفــع وسـطـيــا  %139مــن سـعــر كل
س ـن ــد ،وهـ ــذه الـنـسـبــة مـحـتـسـبــة على
أساس السعر االسمي للسند مضافًا
إل ـيــه نـصــف أربـ ــاح ال ـفــوائــد ال ـتــي كــان
سيحققها حـتــى اسـتـحـقــاقــه ،وبــذلــك

حققت املـصــارف ربحًا فوريًا بمعدل
 %39وسـطــي .وفــي املـقــابــل ،تشتري
املـ ـص ــارف س ـن ــدات خــزي ـنــة ب ــال ــدوالر
وشـهــادات إيــداع صــادرة عن مصرف
لبنان بالقيمة نفسها لسندات الدين
بالليرة التي اشتراها مصرف لبنان.
هذه الهندسات ،كما غيرها ،استهدفت
إعادة تكوين احتياطات مصرف لبنان
بــالـعـمـلـيــات األجـنـبـيــة عـبــر استقطاب
السيولة بالدوالر من املصارف .بنتيجة
ه ــذه ال ـه ـنــدســات وم ــا ن ـجــم عـنـهــا من
ارتفاع ألسعار الفوائد ،بــدأت السيولة
تنحصر فــي يــد مـصــرف لبنان فيما
ارتـفـعــت كلفة االق ـتــراض على القطاع
ال ـ ـخـ ــاص .ه ـ ــذا األمـ ـ ــر ان ـع ـك ــس سـلـبــا
ع ـلــى ال ـحــركــة ال ـت ـجــاريــة وخـصــوصــا
امل ــؤش ــرات املتعلقة بـحــركــة الشيكات
املـتـقـ ّ
ـاصــة واملــرت ـج ـعــة .بـحـســب أرق ــام
ّ
جمعية املصارف ،فإن قيمة الشيكات
ّ
املحصلة بالليرة والدوالر ولغاية شهر
تشرين الثاني مــن كــل عــام ،تراجعت
تدريجًا من  11.4مليار دوالر في عام
 ،2015إل ــى ع ــام  10.89مـلـيــار دوالر
في عام  .2018مصدر التراجع سببه
ان ـخ ـفــاض قـيـمــة ال ـش ـي ـكــات املـحـ ّـصـلــة
بــالــدوالر األميركي من  7.66مليارات
دوالر في عام  2015إلى  6.6مليارات

دوالر فـ ــي ع ـ ــام  .2018ام ـت ـص ــاص
السيولة بالدوالر مقابل ّ
ضخ السيولة
بالليرة في السوق انعكس ارتفاعًا في
ّ
ّ
(املتقاصة)
املحصلة
قيمة الشيكات
ب ــال ـل ـي ــرة بـ ــن ع ــام ــي  2016و2018
مقابل االنخفاض في حجم الشيكات
ّ
املحصلة بالدوالر.
الحـ ـق ــا انـ ـتـ ـق ــل مـ ـص ــرف لـ ـبـ ـن ــان إل ــى
ّ
اللبنانية
امـتـصــاص السيولة بالليرة
أيضًا للحؤول دون ّ
تحولها إلــى طلب
ع ـلــى الـ ـ ــدوالر ف ــي األس ـ ـ ــواق .الـنـتـيـجــة
جاءت ارتفاعًا بقيمة  379مليون دوالر
ّ
املحصلة بالليرة
فــي حجم الشيكات
بني نهاية تشرين الثاني  2016ونهاية
تشرين الثاني .2018
الثاني  ،2019بدأت
في نهاية تشرين ً
شكال أكثر ّ
حدة .فقد
املؤشرات تأخذ
شـهــدت امل ـصــارف االن ـخ ـفــاض األش ـ ّـد
ّ
املحصلة بسبب
فــي حركة الشيكات
ال ـت ـطـ ّـورات فــي شـهــري تـشــريــن األول
وت ـش ــري ــن ال ـث ــان ــي ،والـ ـت ــي ب ـل ـغــت حـ ّـد
ّ
التجارية بشكل شامل
تكبيل الحركة
ّ
وكــلــي .فـخــال هــذيــن الشهرين ،وإثــر
ّ
ان ــدالع احتجاجات  17تشرين األول،
اتـ ـخ ــذت املـ ـص ــارف ق ـ ـ ــرارات مـفــاجـئــة
ّ
التجارية
بخفض سقوف التسهيالت
املمنوحة لغاية القيمة املستعملة لكل

ّ
ﺷﻬﺮﻳﴼ
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١٥٣
١٣١

١١٤

١٢٧

١١٤

١٢١

١١٧
٩٤

ك١
٢٠١٨

ك٢
٢٠١٩

ﺷﺒﺎط
٢٠١٩

آذار
٢٠١٩

ﻧﻴﺴﺎن
٢٠١٩

أﻳﺎر
٢٠١٩

ﺣﺰﻳﺮان
٢٠١٩

ﺗﻤﻮز
٢٠١٩

١٠٩

آب
٢٠١٩

١٢٤
٨٨٫٩

أﻳﻠﻮل
٢٠١٩

ت١
٢٠١٩

ت٢
٢٠١٩

اﻟﻤﺼﺪر :ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎرف

زب ــون م ــا ّأدى إل ــى عـجــز ال ـتـ ّـجــار عن
متابعة نشاطهم الـتـجــاري كاملعتاد.
ف ـي ـمــا ّأدت قـ ـ ـ ــرارات ض ـب ــط ال ـس ـيــولــة
ومنع التحويالت إلــى الـخــارج – حتى
لــاسـتـيــراد  -إل ــى ع ــزوف جــزء واســع
من ّ
التجار عن قبول الشيكات – حتى
ّ
املصرفية ـ كوسيلة للدفع.
ّ
التجارية
ّأدى التكبيل الشامل للحركة
فـ ــي ال ـ ـبـ ــاد خ ـ ــال ه ــذي ــن ال ـش ـهــريــن
إل ــى ت ــراج ــع إج ـمــالــي قـيـمــة الـشـيـكــات
ّ
املحصلة لغاية شهر تشرين الثاني
الجارية إلى  9.13مليار ات
من السنة ً
دوالر مقارنة مع  10.9مليارات دوالر
في الفترة نفسها من السنة املاضية،
أي بــان ـخ ـفــاض ف ــي ح ــرك ــة الـشـيـكــات
املتداولة بلغ .%16
اآلثــار الناجمة عــن خـطــوات املصارف
فــي األسـ ــواق لــم تقتصر عـلــى تــراجــع
ح ــرك ــة ال ـش ـي ـك ــات فـ ـق ــط ،ب ــل شـمـلــت
ارتـ ـف ــاع ــا ش ـه ــري ــا غ ـي ــر م ـس ـب ــوق فــي
ح ـج ــم وع ـ ـ ــدد ال ـش ـي ـك ــات امل ــرت ـج ـع ــة.
فبينما بـلــغ ع ــدد الـشـيـكــات املرتجعة
في شهر تشرين األول  16427شيكًا،
بقيمة  88.9مليون دوالر ،ارتفع عدد
هــذه الشيكات إلــى  81782شيكًا في
تـشــريــن الـثــانــي بقيمة  319.7مليون
دوالر .عـ ـلـ ـم ــا ب ـ ـ ــأن شـ ـه ــر ت ـش ــري ــن
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ّ
نسبيًا
األول ش ـهــد عـ ــددًا مـنـخـفـضــا
مــن الـشـيـكــات املــرتـجـعــة ،بفعل عطلة
املصارف خــال بدايات االحتجاجات
ولـ ـج ــوء م ـص ــرف ل ـب ـنــان إلـ ــى إصـ ــدار
الـتـعـمـيــم رقـ ـ ــم 533الـ ــذي ي ـع ـ ّـدل نـ ّظــام
املصلحة املــركــزيــة للعمالء املتخلفني
عن اإليفاء على النحو اآلتي« :ال تدخل
فــي الـفـتــرة املـمـتــدة بــن 2019/10/15
و 2019/11/15م ـه ـل ــة الـ ـ ـ ـ ــ 15ي ــوم ــا
امل ـم ـنــوحــة ل ـت ـســويــة وضـ ــع الـشـيـكــات
املرتجعة» .رغم ذلك ،فإنه بني تشرين
األول وتشرين الثاني تضاعف عدد
ال ـش ـي ـك ــات امل ــرت ـج ـع ــة  5مـ ـ ــرات فـيـمــا
تضاعفت قيمتها  3.6مرات.
ّ
املصرفية
صار واضحًا أن اإلجــراءات
التي ُّاتخذت بعد  17تشرين ّ
األول من
دون وج ــود إط ــار قــانــونــي أو رسمي
يـمـنـحـهــا أي ش ــرع ـي ــة ،ومـ ــن دون أي
ضمانات لحماية األســواق واللبنانيني
مـ ــن آثـ ـ ــار االن ـ ـه ـ ـيـ ــار الـ ـح ــاص ــل عـلــى
املستوى املاليّ ،
حولت أزمــة املصارف
والنظام املالي إلى أزمة شاملة ضربت
األس ــواق ومـصــالــح اللبنانيني .وحتى
اللحظة ،ال يبدو أن هناك ّ
توجهًا رسميًا
نحو أي تعديل في هــذه اإلج ــراءات ما
يعني ّأن تداعياتها ستظل حاضرة في
املرحلة املقبلة.
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ّ
لبنان وصندوق النقد الدولي
مغامرة غير محسوبة؟
حسن ّ
شري

اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي

ّ
«أظن أنني أسطر اآلن كتابًا عن
ُنظرية اقتصادية من شأنها أن
حدث ثورة ـ ليس على الفور فيما
ت ِ
أظن ولكن في غضون السنوات
العشر المقبلة ـ في الطريقة التي
يفكر بها العالم في مشاكله
االقتصادية»

ّ
اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ
اﻹﺻﻼﺣﺎت

٨٤٪

٦٩٪

١٢٪
ﺳﻴﺎﺳﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﻮزﻳﻊ

اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

٢٢٪

١٨٪

جون مينارد كينز1935 ،

ّ
ت ـص ــاع ــدت م ــؤخـ ـرًا وتـ ـي ــرة اس ـت ـخــدام
اس ـ ــم «ص ـ ـنـ ــدوق ال ـن ـق ــد ال ـ ــدول ـ ــي» فــي
أوساط اإلعالم اللبناني .يأتي ذلك في
أعقاب مسلسل الخفوضات املتواصلة
لـتـصـنـيــف ل ـب ـنــان االئ ـت ـم ــان ـ ّـي وآخـ ــره
تـعــديــل وك ــال ــة «س ـت ــان ــدرد آن ــد ب ــورز»
ّ
( )S&Pلـلــتـصـنـيــف االئ ـت ـمــانــي ألكـبــر
ثالثة مصارف تجارية في لبنان لجهة
طــر
األصـ ـ ـ ــول مـ ــن خ ــان ــة «درجـ ـ ـ ــة م ـخــا ّ
مرتفعة جدًا» ( )CCCإلى خانة «التعثر
االن ـت ـقــائــي» ( )SDع ــن س ــداد ال ــدي ــون.
وكما جرت العادة في مناطق مختلفة
ّ
ّ
من العالم ،وبعد كل خفض للتصنيف
الحديث عــن ضــرورة
االئتماني ،يبدأ ّ ّ
مالي وفني من صندوق
استقدام دعم
ّ
الــنـقــد ال ــدول ــي مــن أج ــل اس ـت ـعــادة ثقة
املستثمرين نظرًا إلى تأثيره اإليجابي
ع ـلــى ال ـت ـص ـن ـيــف االئ ـت ـم ــان ــي وتـقـلـيــل
خطر تفاقم االضطرابات في االقتصاد
ّ
الكلي.
فــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،أعــربــت فـئــة واسـعــة
م ـ ــن الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ـ ّـي ــن والـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــات عــن
مخاوفهم مــن ّ
أي شــراكــة محتملة مع
الصندوق ،مقابل ترحيب فئات أخرى
ب ـهــذه ال ـش ــراك ــة .ت ـعــود ه ــذه امل ـخــاوف
إلى اعتقاد شريحة كبيرة من شعوب
ّ
ال ـ ـ ــدول ال ـن ــام ـي ــة بـ ـ ــأن الـ ـصـ ـن ــدوق هــو
ب ـم ـث ــاب ــة م ـ ّ
ـؤسـ ـس ــة س ـي ــاس ـ ّـي ــة يـطـغــى
عليها طابع التبشير بالسالمة ّ
املالية،
بينما تنطوي سياساتها على مسار
ّ
الـتـقــشــف االق ـت ـصــادي ال ــذي غــالـبــا ما
ُيـثـقــل كــاهــل الـطـبـقــة الــوس ـطــى وذوي
الدخل املحدود .وبني هذا الرأي وذاك،
كثيرًا ما ُيساء فهم الــدور ،أو الوظيفة
امل ـن ــوط ــة بـ ـه ــذا الـ ـصـ ـن ــدوق م ــن ج ـهــة،
واآلثـ ـ ـ ــار االقـ ـتـ ـص ـ ّ
ـادي ــة واالج ـت ـمــاع ـيــة
ُ ّ
املـتــرتـبــة على الـشــراكــة مـعــه ،مــن جهة
أخرى.
وه ـن ــا ي ـط ــرح الـ ـس ــؤال ال ـت ــال ــي نـفـســه:
ه ــل ال ـش ــراك ــة املــرت ـق ـبــة ب ــن الـحـكــومــة
الـلـبـنــانـيــة ال ـع ـت ـيــدة وصـ ـن ــدوق الـنـقــد
هــي مــدعــاة للقلق كـمــا ي ــرى كـثـ ُيــرون؟
وهــل هــذه املـخــاوف تستند إلــى أ ُســس
ت ـجــري ـبـ ّـيــة ت ـض ـفــي ع ـل ـي ـهــا ش ـي ـئــا مــن
املصداقية؟
وقـبــل اإلجــابــة عــن ه ــذا ال ـس ــؤال ،ال بـ ّـد
ّ
ماهية صندوق
من إلقاء الضوء على
النقد الدولي ونشأته ،وكذلك الوظائف
املنوطة به.
ّ
ما هو صندوق النقد الدولي؟
ط ـب ـقــا ل ـل ـمــوقــع ال ــرس ـم ــي ل ـلـ ّـص ـنــدوق،
ّ
فــإن صـنــدوق النقد الــدولــي هــو وكالة
ّ
متخصصة من وكاالت منظومة األمم
ّ
املــتـحــدة ،أنـشــئ عــام  1944فــي مؤتمر
بــريـتــون وودز ( )Bretton Woodsفي
األمـيــركـيــة ج ـ ّـراء
ّوالي ــة نيوهامبشير ّ
ات ـفــاق حـصــل بــن ممثلي  45حكومة
عـ ـل ــى إط ـ ـ ـ ــار لـ ـلـ ـتـ ـع ــاون االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي
ف ــي مــرح ـلــة م ــا ب ـعــد ال ـح ــرب ال ـعــاملـ ّـيــة
ال ـ ـثـ ـ ّـان ـ ـيـ ــة ،ح ـ ـيـ ــث يـ ـمـ ـك ــن مـ ـ ــن خ ــال ــه
ت ـجــنــب ت ـك ــرار ك ــارث ــة ال ـك ـســاد الـكـبـيــر
( )Great Depressionالـتــي وقـعــت في
ثــاث ـي ـنـ ّـيــات الـ ـق ــرن امل ــاض ــي .وي ـهــدف
ص ـ ـنـ ــدوق ال ـن ـق ــد إل ـ ــى ت ـع ــزي ــز ســامــة
االق ـت ـص ــاد ال ـعــاملــي م ــن خ ــال تيسير
ّ
النمو فــي الـتـجــارة الــدولـيــة ،وتحقيق

اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﺧﺼﺨﺼﺔ او إﺻﻼح اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ

٣٥٪
٢٪

٤٤٪

اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

٤٤٪
٤٠٪

اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي
استقرار أسعار الصرف ،باإلضافة إلى
تصحيح اختالالت موازين املدفوعات
ّ
تتعرض لها البلدان .وفي سبيل
التي
ّ
تحقيق هذه األهــداف يقوم الصندوق
ّ
املهام التي تندرج في سياق
بجملة من
مسارات ثالثة:
ً
ّأوال :تـقــديــم امل ـشــورة ل ـلــدول األعـضــاء
ّ
ّ
بشأن السياسات االقتصادية ،املالية
وال ـ ـن ـ ـقـ ـ ّ
ـديـ ــة ،وال ـ ـتـ ــي غ ــالـ ـب ــا مـ ــا ت ــأت ــي
ّ
ع ـل ــى ش ـك ــل ت ــوصـ ـي ــات رئ ـي ـس ــي ــة فــي
سنوية ّ
ّ
يعدها موظفو
تقارير قطرية
ً
ُ
الـ ـصـ ـن ــدوق ،والـ ـت ــي ع ـ ـ ــادة م ــا ت ـع ــرف
باسم تقارير مـشــاورات املـ ّـادة الرابعة
(.)Article IV Consultation
ّ
ثـ ــان ـ ـيـ ــا :تـ ــوف ـ ـيـ ــر امل ـ ـس ـ ــاع ـ ــدة الـ ـف ــنـ ـي ــة
والـتــدريــب لحكومات ال ــدول األعـضــاء
ّ
ومـصــارفـهــا املــركـ ّ
ـزيــة ،وذل ــك فــي شتى
امل ـ ـجـ ــاالت الـ ـت ــي ت ـق ــع ض ـم ــن خ ـب ــرت ــه،
بـ ـم ــا ف ـ ــي ذلـ ـ ـ ــك ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــات امل ــال ـ ّـي ــة
ّ
والنقدية ،وسياسات أسعار الصرف،
ّ
باإلضافة إلــى السياسات الضريبية،
ّ
الرسمية ،وغيرها.
واإلحصاءات
ّ
ث ــال ـث ــا :ل ـع ــل هـ ــذا املـ ـس ــار ه ــو أك ـث ــر ما
اشتهر به صندوق النقد الدولي ،وهو
ّ
األجنبية إلى
تقديم قروض بالعمالت
الدول األعضاء التي تواجه عجزًا كبيرًا
في موازين مدفوعاتها ،ونقصًا ّ
حادًا
ّ
األجنبية
فــي احتياطاتها مــن العملة
ّ
الضرورية للوفاء بقيمة ما تستورده
مــن ال ـخ ــارج ،وال ـتــي فــي الــوقــت نفسه
ـول ع ـل ــى ت ـمــويــل*
ت ــر ّغ ــب ف ــي الـ ـحـ ـص ـ ّ
م ــؤق ــت م ــن أجـ ــل ت ـج ــن ــب الـ ــوقـ ــوع فــي
ّ
ّ
ومالية أكثر خطورة.
اقتصادية
أزمات
امل ـ ـسـ ــار الـ ـث ــال ــث هـ ــو بـ ـي ــت ال ـق ـص ـي ــد.
ف ـ ــامل ـ ـخ ـ ــاوف الـ ـ ـت ـ ــي يـ ـ ـ ـ ّ
ـرددهـ ـ ـ ــا غ ــال ـب ــا
االخ ـت ـصــاصـ ّـيــون واألفـ ـ ــراد ال ـعــاديــون
بشأن التمويل الذي ّ
يقدمه الصندوق
ّ
تــرت ـبــط ب ـه ــذا املـ ـس ــار ت ـح ــدي ـدًا ،إذ أن
ال ـق ــروض ال ـتــي تـحـصــل ًعـلـيـهــا ال ــدول
األع ـض ــاء تــأتــي م ـشــروطــة بـحــزمــة من
ّ
ّ
إصالحية لالقتصاد الكلي،
سياسات
وامل ـ ـعـ ــروفـ ــة ب ــاس ــم بـ ــرامـ ــج ال ـت ـث ـب ـيــت
واإلصالح الهيكلي (Stabilisation and
.)Structural Adjustment Programmes
ّ
ّ
املشروطية
لتطور
السياق التاريخي
()Conditionality
خالل العقود الثالثة التي تلت انتهاء
ّ
العاملية الثانية – أي في إطار
الحرب
نظام بريتون وودز األصلي – عمل
صـ ـن ــدوق ال ـن ـق ــد الـ ــدولـ ــي م ــن خ ــال
ّ
ّ
كينيزي ،فاشترط
اقتصادي
نموذج
مل ـنــح ق ــروض ــه إص ــاح ــات م ـح ــدودة
ّ
رك ـ ــزت ح ـصــريــا ع ـلــى الـتـخـفـيــف من
ّ
عـجــز امل ـيــزانــيــة ،وتـحـقـيــق اسـتـقــرار
سـعــر ال ـصــرف مــن دون الـلـجــوء إلــى
خـفــض قيمة العملة ِلتحقيق ميزة

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎرﺟﻲ وﻧﻈﺎم
اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري

تـنــافـسـ ّـيــة غ ـيــر ع ــادل ــة ،وه ــو يـهــدف
ّ
بذلك إلى الحفاظ على الطلب الكلي.
ً
وبمعنى آخــر؛ حافظ الصندوق في
مــرحـلــة م ــا بـعــد ال ـح ــرب عـلــى درج ــة
ّ
معينة من «الحياد االقتصادي»**،
ُ
وكــانــت ش ــروط اإلق ــراض تبنى على
ّ
اقتصادية صرف من دون
اعتبارات
ّ
االقتصادية
األهداف
لتغيير
السعي
ُ
ّ
قترضة.
امل
للبلدان
ة
واالجتماعي
ِ
واس ـت ـنــد قـ ــرار ال ـح ـيــاد االق ـت ـصــادي
ف ــي ت ـلــك املــرح ـلــة إل ــى املـ ـ ـ ّ
ـادة األول ــى
ّ
م ــن ات ـفــاق ـيــة إن ـش ــاء ص ـن ــدوق الـنـقــد
ّ
الدولي ،والتي ّ
تنص على أن الغرض
من قــروض الصندوق «توفير الثقة
بـ ــن الـ ـبـ ـل ــدان األعـ ـ ـض ـ ــاء عـ ــن طــريــق
إتــاحــة م ــوارد الـصـنــدوق الـعـ ّ
ـامــة لها
ّ
ب ـص ـفــة م ــؤقـ ـت ــة ...وب ــال ـت ــال ــي إت ــاح ــة
الفرصة لها لتصحيح عــدم التوازن
فـ ــي م ـ ـيـ ــزان م ــدف ــوع ــاتـ ـه ــا مـ ــن دون
اللجوء إلى تدابير ّ
مدمرة لالزدهار
الــوطـنــي أو ال ــدول ــي»*** .فـفــي حني
ّ
أن الصندوق حـ ّـدد شــروط اإلقــراض
ّ
ل ـنـ ّـاح ـيــة إصـ ـ ــاح االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـكــلــي
فـ ــإنـ ــه ظ ـ ـ ّـل ب ـع ـي ـدًا عـ ــن ّ
أي م ـح ــاول ــةٍ
ُ
ّ
«كيفية»
قترض إلى
لتوجيه البلد امل
ّ
ُ
خ ـفــض ال ـع ـج ــز؛ أي أن ـ ــه كـ ــان يـبـقــي
ّ
لهذه البلدان ّ
التصرف في ما
حرية
ّ
ّ
االقتصادية
خص اختيار السياسة
ّ
املالئمة لغرض اإلصــاح ،وبخاصةٍ
ّ
املالية واألدوات ذات الصلة
السياسة
ّ
 سواء من خالل األدوات الضريبيةّ
العام.
أو اإلنفاق
ّ
عـلــى أن دور ال ـص ـنــدوق «ال ـح ـيــادي»
ان ـق ـلــب رأسـ ــا ع ـلــى ع ـقــب ب ـعــد انـهـيــار
نـ ـ ـظ ـ ــام ب ـ ــريـ ـ ـت ـ ــون وودز فـ ـ ــي أوائـ ـ ـ ــل
سـبـعـيـنـيــات الـ ـق ــرن امل ــاض ــي ،بـعــدمــا
ّ
أوقـ ـف ــت ح ـك ــوم ــة ال ـ ــوالي ـ ــات امل ــت ـح ــدة
األم ـيــركـ ّـيــة إمـكــانـيــة تـحــويــل ال ــدوالر
(واحـ ـتـ ـي ــاط ــات ال ـح ـك ــوم ــات األخ ـ ــرى
بالدوالر) إلى ذهبّ ،
وتم تعويم أسعار
الـصــرف مــن ِقـبــل معظم االقـتـصــادات
الكبرى فــي الـعــالــم .فمنذ ثمانينيات
ال ـ ـقـ ــرن الـ ـعـ ـش ــري ــن ،أخـ ـ ــذ الـ ـصـ ـن ــدوق
ّ
مشروطيته ُمتجاوزًا
بتوسيع نطاق
ب ــذل ــك ال ـت ـف ــوي ــض األص ـ ـلـ ــي لـ ــه وف ـقــا
ّ
ل ـل ـمـ ّ
ـادة األولـ ــى م ــن ات ـفــاق ـيــة إنـشــائــه.
ّ
وبــاتــت املـشــروطــيــة تلك تشتمل على
ّ
السياسية،
طيف واســع من املـجــاالت
يـنـطــوي بـعـضـهــا عـلــى تـحــريــر ســوق
ال ـع ـمــل ،وت ـحــريــر ال ـت ـج ــارة وال ـق ـطــاع
ّ
املالي ،وخصخصة الشركات اململوكة
لـلـ ّـدولــة ،بــاإلضــافــة إلــى إع ــادة هيكلة
الــنـظــم الـضــرائـبـ ّـيــة ،وكــذلــك التشريع
ّ
الستقاللية البنك املركزي.
ّ
ّ
ـوظ
والـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ّــت فـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ــوس ـ ــع املـ ـلـ ـح ـ ّ
ملشروطية صندوق النقد الدولي ،أنه

ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ
اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص
اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﺮﺻﺪ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ

ّ
بــات يحمل فــي ّ
سياسيًا
طياته ُبـعـدًا
ّ
ـرت ــب ع ـل ـيــه تـقـيـيــدٌ
واجـ ـتـ ـم ــاع ـ ّـي ــا ،يـ ـت ـ
مل ـســاحــة ال ـس ـيــاســة ()Policy Space
ّ
الوطنية ( )Sovereigntyلدى
والسيادة
ُ
ال ــدول املـقـتــرضــة .وف ــي ه ــذا الـسـيــاق،
ـاالغــر،
َي ـشــرح كــورنـيــل ب ــان وكـيـ ِـفــن غـ ِ
ّ
البحثية «إع ــادة تقويم
فــي ورقتهما
األرث ــوذك ـس ـي ــة ال ـس ـيــاس ـيــة :ص ـنــدوق
النقد الدولي منذ االنكماش العظيم»
ّ
ّ
أن دور الصندوق بات يتسم باإلهمال
ّ
لـتـنـ ّـوع ال ـظــروف املـحــلـيــة ،وبــااللـتــزام
الـعـنـيــد ب ـن ـظـ ّ
ـريــة ع ـقــائــديــة لـيـبــرالـيــة
جديدة للتنمية االقتصادية.
الـ ـتـ ـج ــرب ــة ّالـ ـع ــرب ـ ّـي ــة مـ ــع م ـش ــروط ـ ّـي ــة
صندوق النقد الدولي
تشير بيسان كساب في ورقتها «رسم
ّ
خرائط تدخل صندوق النقد الدولي
ّ
فــي الـعــالــم الـعــربــي» إل ــى أن مجموع

ّ
الصندوق نطاق
ع
وس
ّ
مشروطيته ُمتجاوزًا
التفويض األصلي له
لتشتمل على تحرير سوق
التجارة
العمل وتحرير
ّ
والقطاع المالي وخصخصة
الشركات المملوكة للدولة

الـ ـ ـق ـ ــروض امل ــال ـ ّـي ــة وح ـ ـ ــزم االئ ـت ـم ــان
ُ
واملـســاعــدة املـقـ ّـدمــة مــن قبل صندوق
النقد الدولي إلى البلدان العربية منذ
ّ
الشعبية مطلع
ان ــدالع االنـتـفــاضــات
الـعـقــد الـحــالــي وح ـتــى ع ــام  2016قد
بلغت  57.43مـلـيــار دوالر ،منها 42
مليارًا في عام  2016وحده.
ّ
ومنذ عام  2011لوحظ اتساع نطاق
م ـش ــروط ـ ّـي ــة الـ ـصـ ـن ــدوق ف ــي املـنـطـقــة
ّ
العربية ليبلغ عدد الشروط املرتبطة
ّ
بـتـمــويــل ال ـص ـنــدوق ل ـل ــدول الـعــربــيــة
ب ــن ع ــام ــي  2011و 2014ن ـحــو 331
شــرطــا (ان ـظ ــر ال ـ ّـرس ــم الـبـيــانــي الــرقــم
( ،))1فــي حــن بلغت قيمة الـقــروض
لهذه البلدان  15.43مليار دوالر خالل
ُ ّ ّ
ّ
الزمنية نفسها .ومن املؤكد أن
الفترة
ع ــدد ال ـشــروط قــد ارت ـفــع أضـعــافــا في
ّ
ً
املرحلة التي تلت عام  ،2014ألن دوال
ع ـ ّـدة ف ــي املـنـطـقــة ،وال سـ ّـيـمــا املـغــرب
ومصر والعراق واألردن وتونس ،قد
حصلت عـلــى ق ــروض مــن الـصـنــدوق
في عام .2016
وعـلــى غ ــرار مــا حـصــل ل ـلــدول النامية
ّ
الالتينية وأفريقيا
األخ ــرى ،كأميركا
جنوب الصحراء ،اقترن هــذا التمويل
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االستعانة به أسوأ الخيارات
ب ـم ـش ــروط ـ ّـي ــة س ـي ــاس ـ ّـي ــة ت ـس ـت ـنــد إل ــى
مـ ـ ـب ـ ـّـادئ «إج ـ ـ ـمـ ـ ــاع واش ـ ـن ـ ـطـ ــن» ال ـ ــذي
ُي ـم ــث ــل مـ ـس ـ ّ
ـودة طــرح ـهــا االق ـت ـص ــادي
اإلنـكـلـيــزي ج ــون ولـيــامـســون فــي عــام
 ،1989وملخصها ّ
األوامــر
يبي قائمة
ّ
ّ
وال ـن ــواه ــي ال ـت ــي ي ـت ـعــن ع ـلــى صــنــاع
ال ـ ـقـ ــرار فـ ــي الـ ـ ـ ــدول ال ـن ــام ـي ــة االل ـ ـتـ ــزام
بـ ـه ــا .اش ـت ـم ـل ــت هـ ـ ــذه الـ ـ ـش ـ ــروط عـلــى
«إصـ ـ ــاحـ ـ ــات» إلـ ــزامـ ـ ّـيـ ــة فـ ــي م ـج ــاالت
ّ
ع ـ ّـدة ،فــاتـخــذت شـكــل تــدابـيــر مختلفة
ٌ
ف ــي ج ـم ـل ـت ـهــا :خـ ـف ــوض ــات ه ــائ ـل ــة فــي
النفقات الحكومية ،وتوسيع القاعدة
ّ
الضريبية مع فرض ضرائب جديدة -
وال ّ
وتحقيق
سيما غير املباشرة منها-
ّ
االستقرار في سعر الصرف مع تبني
ّ
معدالت فائدة أعلى ،وتحرير التجارة
من خالل إزالة الحواجز غير الجمركية
ّ
امللكية ،وإلغاء
( ،)NTBوتحرير قوانني
ّ
قيود ســوق العمل كما القيود املالية،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى خـصـخـصــة ال ـشــركــات
اململوكة للدولة (.)SOE
ف ــي ال ـن ـت ـي ـجــة ،إن ن ـط ــاق ال ـس ـيــاســات
االق ـت ـص ـ ّ
ـادي ــة واالج ـت ـم ــاع ـ ّـي ــة ال ــواس ــع
ّ
الــذي تطاله مشروطية صندوق النقد
ّ
الدولي يعني في الواقع أن الصندوق
قد عمل على أن ُيصبح العبًا أساسيًا
ف ـ ــي عـ ـمـ ـ ُل ـ ّـي ــة صـ ـن ــع ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــات فــي
ّ
قترضة ،وبالتالي يشكل بال
البلدان امل
ّ
ً
ش ـ ّـك عــامــا م ــؤث ـرًا فــي طـبـيـعــة النمط
االقتصادي فيها.
بــالـنـسـبــة إل ــى ل ـب ـنــان ،إن ال ـل ـجــوء إلــى
ص ـ ـن ـ ــدوق الـ ـنـ ـق ــد ال ـ ــدول ـ ــي م ـ ــن أج ــل
ّ
االقتصادية
معالجة تــداعـيــات األزم ـ ّـة
ّ
واملالية غير املسبوقة ،إنما هو ضرب
من املغامرة غير املعلومة النتائج ما
لــم يقترن التمويل بسياسات تندرج
ّ
ذاتـ ّـي املنشأ،
في إطــار َنموذج
تنموي ِ
َ
وواضـ ــح امل ـعــالــم واأله ـ ــداف ،ويـنـحــاز
بـشـكــل أس ــاس ــي إل ــى ح ـمــايــة الـحـقــوق
ّ
ّ
واالجتماعية للمواطنني
االقتصادية
واملواطنات.
ّ
التوجه
وال مناص مــن أن يقترن هــذا
ب ــاسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء الـ ـقـ ـط ــاع ــات األسـ ــاسـ ـ ّـيـ ــة
كـ ــال ـ ـصـ ـ ّـحـ ــة وال ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــم والـ ـحـ ـم ــاي ــة
االج ـت ـم ــاع ـ ّـي ــة م ــن م ـق ـت ـض ـيــات خـفــض
اإلن ـف ــاق فــي إط ــار سـيــاســات التثبيت
ّ
ـإن ّ
أي
والـتـصـحـيــح الـهـيـكـلــي .لــذلــك ،ف ـ
شــراكــة مــرتـقـبــة بــن لـبـنــان وصـنــدوق
ُ
ال ـن ـقــد ال ــدول ــي ال ت ــراع ــي األول ــوي ــات
ّ
الـتـنـمـ ّ
ـويــة امل ــذك ــورة ٌسـتـتــرتــب عليها
ّ
ّ
فــي الـغــالــب إشـكــالــيــة تتعلق بتجريد
الوطنية من ّ
ّ
الحيز السياسي
السلطات
ّ
ّ
ال ـ ـ ـضـ ـ ــروري ل ـت ـب ــن ــي سـ ـي ــاس ــة م ــال ــي ــة
ّ
ونـقــديــة قائمة على مــواجـهــة االتـجــاه
االنكماشي الحالي الذي طال ُ
أمده.
* تلجأ ال ــدول األع ـضــاء إلــى االق ـتــراض من
صندوق النقد الدولي بعدما تكون قد فشلت
 على األغلب  -في الحصول على قروضّ
التجاريني.
جديدة من الدائنني
** ي ـشــرح ري ـش ــارد ســويــدبــرغ فــي ورقـتــه
«مذهب الحياد االقتصادي لصندوق النقد
ّ
الــدولــي والبنك الــدولــي» أنــه ُيمكن فهم مبدأ
الـحـيــاد االق ـت ـصــادي فــي ض ــوء تفويضات
ص ـن ــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي وال ـب ـنــك ال ــدول ــي في
ّ
العاملية الثانية ،والتي
الحرب
مرحلة ما بعد
ّ
ت ـنـ ّـص عـلــى ّأن املـنــظـمـتــن يـجــب أن تعتنيا
ً
ّ
بالدرجة األولــى بالشق «االقـتـصــادي» بــدال
ّ
من الشق «السياسي» في العالم بعد الحرب.
ل ــذل ــك يـنـبـغــي أن ي ـك ــون ال ـص ـن ــدوق والـبـنــك
ّ
ْ
السياسية ،وأن يستندا
محايدين من الناحية
ّ
في قراراتهما إلى اعتبارات اقتصادية فقط
ً
عمال بنظامهما.
*** م ــرج ــع االق ـ ـت ـ ـبـ ــاس.2016 ,IMF :
Articles of Agreement. Washington
.DC. International Monetary Fund. p
Available at: http://www.imf.org/ .2
external/pubs/ft/aa/pdf/aa.pdf

األمجد سالمة
شـ ـه ــدت األس ــابـ ـي ــع األخ ـ ـيـ ــرة حــدي ـثــا
ّ
مـ ــطـ ــردًا عـ ــن ضـ ـ ـ ــرورة اسـ ـتـ ـع ــادة ثـقــة
امل ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي ب ـل ـب ـنــان لـلـحـصــول
ـازم إلنـقــاذ اقتصاده
على التمويل ال ـ ّ
وجود
عن
النظر
وبغض
من االنهيار.
ّ
إمكانية إنـقــاذ فــي هــذه املــرحـلــة ،فإنه
ال بـ ّـد مــن أن نفهم أن تمويل املجتمع
الدولي ،الذي يسعى البعض لتحويله
إل ـ ــى م ـط ـل ــب وطـ ـ ـن ـ ـ ّـي ،لـ ــن ي ــأت ــي عـلــى
شـكــل ت ـبــرعــات أو ه ـب ــات .ب ــل سيأتي
عـبــر بــرنــامــج هــو حــزمــة مــن الـقــروض
س ـي ـقـ ّـدم ـهــا صـ ـن ــدوق ال ـن ـقــد ال ــدول ـ ّـي،
ُ
مرفقة بـشــروط  -تــدعــى هــذه العملية
ّ
اللبنانية
«املشروطية»  -ال ّبد للدولة
من تنفيذها.

لوم الهدف السهل

ّ
قبل تبني خيار السعي للحصول على
الـتـمــويــل مــن ص ـنــدوق الـنـقــد الــدولــي،
ّ
عـلـيـنــا أن نـتـنـ ّـبــه إل ــى أن ال ـص ـنــدوق،
ّ
ّ
ّ
املؤسسات املالية الدولية،
وغيره من
غــال ـبــا م ــا ت ـل ــوم ال ــدول ــة امل ــدي ـن ــة على
مـ ـسـ ـت ــوى اإلس ـ ـتـ ــدانـ ــة الـّ ـع ــال ــي الـ ــذي
أصبحت عليه ،كما يــوضــح جوزيف
ستيغليتز في كتابه «إنجاح العوملة».
بينما يجب أن ُيـشــرك املـقــرضــون في
تـحـ ّـمــل امل ــام ــة؛ فـلـقــد أق ّــرض ــوا مبالغ
ك ـب ـي ــرة ل ـ ــدول لـ ــم ي ـت ـح ــق ـق ــوا ب ـع ـنــايــة
مل ـعــرفــة م ــا إذا ك ــان ــت س ـت ـكــون قـ ــادرة
ّ
على ال ـســداد .ويضيف ستيغليتز أن
البلدان النامية الفقيرة ضحايا سهلة
ّ
ألي شـخــص أو جـهــة تبيع الـقــروض،
التغاضي عــن عــدم التكافؤ
يمكن
وال
ّ
ّ
واملتمرس واملدين
بني الــدائــن املحنك
األقل دراية.
وت ـص ـبــح هـ ــذه ال ـع ـم ـلـ ّـيــة أك ـث ــر ظلمًا
ّ
إذا ّ
تنبهنا إلــى أن الـقــروض الدولية
ت ـص ـب ــح الـ ـب ــواب ــة الـ ـت ــي مـ ــن خــال ـهــا
تواجه دولة نامية قوة صندوق النقد
الدولي ،كما يشرح ستيغليتز .وغالبًا
َ
خيارين سيئني:
ما يتمزق البلد بني
ّ
التخلف عن السداد ،الذي يجلب معه
الـ ـخ ــوف م ــن االن ـه ـي ــار االق ـت ـص ــادي،
أو قـ ـب ــول ت ـم ــوي ــل ص ـ ـنـ ــدوق ال ـن ـق ــد،
الـ ــذي س ـي ــؤدي إل ــى ف ـق ــدان الـسـيــادة
ّ
االقتصادية .ويضيف أن مشروطية
صـ ـ ـن ـ ــدوق الـ ـنـ ـق ــد الـ ـ ــدولـ ـ ــي تـ ـق ـ ّـوض
الــدي ـم ـقــراط ـيــة ع ـبــر م ـطــال ـب ـتــه بنقل
السياسة النقدية من أيدي املسؤولني
ال ــذي ــن وص ـل ــوا إلـ ــى م ــراك ــزه ــم عبر
العمليات السياسية الديمقراطية
وتسليمها إلى «خبراء» .ولكن من
سيستحوذ على السيادة املفقودة؟
ّ
الواليات املتحدة سيدة الصندوق
يـشــرح تــومــاس أوتـلــي وجايسون
ي ــاك ــي ،ف ــي دراس ـت ـه ـم ــا «امل ـصــالــح
األم ـي ــرك ـيــة وع ـم ـل ـيــة اإلق ـ ـ ــراض في
صندوق النقد الدولي» ،كيف وإلى
ّ
أي م ــدى تسيطر ال ــوالي ــات املـتـحــدة
ّ
ع ـل ــى آلـ ـي ــات ات ـ ـخـ ــاذ ال ـ ـقـ ــرار ّف ــي ه ــذا
الصندوق ،عبر ممارسة النفوذ على
ات ـفــاق ـيــات «امل ـش ــروط ـي ــة» .وي ـت ـصـ ّـرف
الـسـيــاسـيــون األمـيــركـيــون عـلـنــا ،كما
ّ
لـ ــو أن ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ت ـم ــارس
نفوذها على اتفاقيات «املشروطية».
ف ـقــد أقـ ـ ّـر ال ـكــون ـغــرس األم ـيــركــي ما
ال يـقــل عــن  60تـشــريـعــا تـطـلــب من
مـمـثـلـهــا ف ــي ال ـص ـنــدوق اس ـتـخــدام
ات ـف ــاق ــات «املـ ـش ــروطـ ـي ــة» لـتـحـقـيــق
أهــداف أميركية ّ
محددة .واألهــداف
ّ
َ
ع ــادة تتعلق بالسياستني املالية
والخارجية.
ّ
وي ـض ـي ــف أوتـ ـل ــي وي ــاك ــي أن بـعــض
ّ
الـحـكــومــات الـتــي تتجه إلــى صندوق
ال ـن ـقــد ال ــدول ــي تـحـصــل ع ـلــى ق ــروض
ّ
أك ـب ــر م ــن غ ـيــرهــا ،وأن األدل ـ ــة تشير
بقوة إلى أن املصالح املالية األميركية
ّ
مهمة .فصندوق النقد يـقـ ّـدم قروضًا

لـلـبـلــدان املـثـقـلــة بــالــديــون لـلـمـصــارف
التجارية األميركية ،أكبر مما ّ
يقدمه
للدول األخرى .وكذلك ّ
يقدم الصندوق
ق ــروض ــا أك ـب ــر ل ـل ـح ـكــومــات املـتـحــالـفــة
مع الــواليــات املتحدة .وباإلضافة إلى
ّ
هـ ّـذا ،فــإن لـلــواليــات املتحدة استخدام
ّ
ح ــق الـنـقــض ض ــد الـعــديــد مــن ق ــرارات
الصندوق .وبالتالي ،ال يمكن ّ
ألي مدير
ّ
دون
للصندوق اتخاذ قرار رئيسي من ّ
تـصــريــح مــن ه ــذه ال ــدول ــة .هـكــذا تــؤثــر
الواليات املتحدة على عملية املساومة
امل ـح ـي ـطــة ب ـت ـص ـم ـيــم ال ـب ــرن ــام ــج ال ــذي
ّ
سـ ُـي ـقـ ّـدم ل ـلــدول املــدي ـنــة .حـيــث يتمتع
املدير التنفيذي األميركي بهذا التأثير
م ــن خـ ــال ال ـع ـمــل م ــع وزارة ال ـخــزانــة
األم ـيــرك ـيــة لـتـطــويــر م ــواق ــف أمـيــركـيــة
ّ
محددة،
بشأن اتفاقيات «مشروطية»
ث ــم االج ـت ـمــاع م ــع مــوظـفــي الـصـنــدوق
وأع ـضــاء املـجـلــس التنفيذي اآلخــريــن
خالل مرحلة تصميم البرنامج.

خبراء ...ال خبراء

ّ
وبــاإلضــافــة إلــى أن الــدولــة ستفقد
سيادتها االقـتـصــاديــة ،فــا ضمان
ّ
ّ
السيادية
أن من سيتسلم القرارات
يجب أن يفقه خصوصيات البالد
ً
املـ ـقـ ـت ــرض ــة واق ـ ـت ـ ـصـ ــادهـ ــا .ف ـم ـث ــا،
بــرامــج ال ـص ـنــدوق مـصـ ّـمـمــة ّ
لتلبي
الـقـنــاعــات األم ـيــركـ ّـيــة فــي اسـتـقــرار
ّ
ّ
والتكيف الهيكلي،
االقتصاد الكلي
ملا فيهما من توسيع لالقتصادات
القائمة على السوق لتشمل العالم
الـنــامــي ،كما يـشــرح أوتـلــي ويــاكــي.
بـيـنـمــا ال ـح ــاج ــة ال ـف ـع ـلـ ّـيــة لـلـبـلــدان
الـســاعـيــة مل ـســاعــدة ص ـنــدوق النقد

أنجل بوليغان ــ المكسيك

قد تكون مختلفة ّ
كليًا.
وي ـس ـت ـف ـي ــض االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ج ـي ـف ــري
ســاكــس فــي تـشــريــح ه ــذه امل ـســألــة في
كـتــابــه «نـهــايــة الـفـقــر» .فيشير إل ــى أن
صـ ـن ــدوق ال ـن ـق ــد الـ ــدولـ ــي ي ــرك ــز عـلــى
مجموعة ضيقة للغاية مــن القضايا
ّ
واملعوقات التي تعترض
مثل الفساد
املشاريع الخاصة والعجز في امليزانية
وم ـل ـك ـيــة ال ــدول ــة ل ــإن ـت ــاج ووس ــائ ـل ــه.
ّ ّ
ويفترض الصندوق أيضًا أن كل أزمة
م ــن األزمـ ـ ـ ــات ت ـش ـبــه األخ ـ ــري ـ ــات .وق ــد
اس ـت ـعــان «ب ــوص ـف ــة» م ـ ّ
ـوح ــدة بقائمة
خـفــض امل ـيــزان ـيــات وت ـحــريــر الـتـجــارة
وخـصـخـصــة ال ـش ــرك ــات امل ـم ـلــوكــة من
ال ــدول ــة ،مــن دون ّ
أي اعـتـبــار للسياق

ال يمكن ّ
ألي ّمدير في صندوق
النقد الدولي اتخاذ قرار رئيسي
من دون تصريح من الواليات
ّ
المتحدة األميركية
ّ
الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـطـ ـب ــع كـ ـ ـ ــل دولـ ـ ـ ـ ــة وأزم ـ ـت ـ ـهـ ــا.
ّ
امللحة
فيتجاهل الصندوق املشكالت
ال ـتــي تـشـمــل مـصــائــد الـفـقــر وال ــزراع ــة
واملناخ واملــرض والنقل ،وهي مشاكل
ّ
تقوض التنمية.
ّ
ّ
ومـ ــن ال ـت ـب ـعــات ال ـس ـل ـبــيــة والـعـكـســيــة
ّ
األساسية التي يواجهها ّ
أي اقتصاد
يـتـعــافــى عـبــر بــرامــج ص ـنــدوق الـنـقــد،
ان ـ ـخ ـ ـفـ ــاض االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ال ـ ـخـ ــارجـ ـ ّـي.
فـ ـيـ ـش ــرح ِن ـ ْـيـ ـث ــن ِجـ ـنـ ـس ــن ،فـ ــي بـحـثــه
«األزم ـ ــة والـ ـش ــروط ورأس امل ـ ــال» ،أن
بـ ــرامـ ــج ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ي ـم ـك ــن أن ت ــزي ــد
وت ـي ــرة اس ـت ـب ــدال ال ـق ــادة الـسـيــاسـيــن
ع ـب ــر ردود ال ـف ـع ــل االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ضــد
ش ــروط الـصـنــدوق امل ـق ـ ّ
ـررة .ويمكن أن
يترجم دور القيادة هــذا في تغييرات
جـ ّ
ّ
تضر
ـذريــة فــي الـسـيــاســة يمكن أن
ّ
املستثمرين متعددي الجنسيات.
وي ـض ـيــف ســاكــس أن ص ـن ــدوق الـنـقــد
ّ
ّ
تنموية
الدولي نــادرًا ما اتخذ أهدافًا
مـ ـح ـ ّـددة ك ـم ـعــاي ـيــر لـلـحـكــم ع ـلــى أداء
الــدولــة .يتم الحكم على الـبـلــدان على
أسـ ـ ــاس م ــدخ ــات ال ـس ـي ــاس ــة ،ول ـيــس
مخرجاتها .وقــد ُيطلب مــن الحكومة
خفض عجز ميزانيتها بنسبة %1
من إجمالي الناتج املحلي،
ُ
ويـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــم ع ـ ـلـ ــى ّمــا
إذا ك ــان ــت تـنــفــذ
ه ـ ـ ــذا ال ـت ــدب ـي ــر
أم ال ،ولـيــس
على مفعول

ال ـت ــدب ـي ــر ف ــي إنـ ـت ــاج نـ ـمـ ـوًا أسـ ـ ــرع أو
ًّ
انحسارًا للفقر أو حــا ألزمــة الديون.
والنتيجة هــي الـسـقــوط فــي نقاشات
شـكـلـ ّـيــة ح ــول تنفيذ سـيــاســة معينة،
ولـ ـي ــس ح ـ ــول م ــا إذا ك ــان ــت س ـيــاســة
صـحـيـحــة .وال ـس ـيــاســات ت ـبــدو ثابتة
ومـ ّ
ـوحــدة دائـمــا وتتمحور حــول أربــع
مشاكل مفترضة هي :ضعف الحوكمة،
التدخل الحكومي املفرط في األسواق،
اإلنـ ـف ــاق ال ـح ـكــومــي املـ ـف ــرط ومـلـكـيــة
الـ ــدولـ ــة املـ ـف ــرط ــة .ف ـت ـص ـبــح ع ـن ــاوي ــن
الـ ـح ــوكـ ـم ــة وال ـخ ـ ّص ـخ ـص ــة وت ـح ــري ــر
األسـ ـ ـ ــواق وال ـت ـق ــش ــف ه ــي ال ـع ـنــاويــن
الغالبة على البرامج.

ّ
التقشف :الخطأ القاتل

ّ
ال ـت ـقــشــف ه ــو أس ـ ــوأ ال ـع ـن ــاوي ــن الـتــي
تـ ـط ــرحـ ـه ــا ب ـ ــرام ـ ــج ص ـ ـن ـ ــدوق ال ـن ـق ــد
الـ ــدولـ ـ ّـي .ف ـفــي  2010ن ـشــر راي ـن ـهــارت
 روغـ ـ ــوف دراسـ ـ ــة «الـ ـنـ ـم ــو ف ــي زم ــنال ــدي ــن» ،وق ــد ح ــاج ــج ال ـبــاح ـثــان عبر
ّ
ّ
منهجية تـجــريـبـ ّـيــة ،ب ــأن بـلــوغ الــديــن
ّ
ّ
الـخــارجــي اإلجـمــالــي ّ  %60مــن الناتج
ّ
ّ
اإلجمالي ،يخفض نسبة النمو
املحلي
ّ
ّ
ال ـس ـن ــوي  .%2وي ـض ـي ـفــان أن ارت ـفــاع
الــديــن ال ـخــارجـ ّـي اإلج ـمــالـ ّـي إلــى ّ%90
ّ
ّ
اإلجمالي ،يخفض
املحلي
من الناتج
الـنـمــو ال ـس ـنـ ّ
ـوي إل ـ ّـى  .%0.1ل ــذا يزعم
داعمو سياسة التقشف أن ّالـ %90هي
النسبة التي يجب أن تتوقف عندها
االسـ ّ ـت ــدان ــة ويـ ـب ــدأ ال ـع ـم ــل بـسـيــاســة
التقشف لخفضها.
وب ـع ــد ال ـت ــدق ـي ــق ف ــي ال ـب ـي ــان ــات ال ـتــي
اع ـت ـمــد ّعـلـيـهــا راي ـن ـه ــارت  -روغـ ــوف،
ت ـ ـبـ ـ ّـن أن ـ ـه ـ ـمـ ــا أخ ـ ـطـ ــآ ف ـ ــي ال ـب ــرم ـج ــة
واستبعدا انتقائيًا البيانات املتاحة
والترجيح غير التقليدي لإلحصاءات
ّ
املنهجية
املوجزة .بمعنى آخر تصبح
التجريبية غير ذات ّ
ّ
حجة ،كما حاجج
توماس ِهرندون ومايكل آش وروبرت
ب ــول ــن .فـعـنــد اسـتـعـمــالـهــم الـبـيــانــات
ّ
بشكل صحيح وكامل وجدوا أن نسبة
الـ ــ %90ت ـ ّ
ـؤدي إلــى نسبة نـمـ ّـو سنوي
بقيمة  %2.2وليس  !%0.1وباإلضافة
ّ
الجلية ،انتقد الكثير
إلى هذه األخطاء
من االقتصاديني ّ -
أهمهم راندل راي -
ّ
الثنائي راينهارت  -روغوف
استعمال
ّ
ّ
منهجية تساوي نوعية البيانات عبر
قــرون وأنظمة تبادل مختلفة وأنــواع
ّ
واملحلية،
دي ــون بالعمالت األجـنـبـ ّـيــة
وكــذلــك تتجاهل نـظـ ّ
ـريــات جــديــدة في
عالم النقد املعاصر.
وف ـ ــي املـ ـق ــاب ــل ي ـن ـط ـلــق اق ـت ـص ــادي ــون
آخ ـ ــرون م ــن أن ض ـعــف ال ـن ـمـ ّـو يـسـ ّـبــب
ازديـ ـ ــاد نـسـبــة ال ــدي ــن لـلـنــاتــج املـحـلـ ّـي
ّ
ّ
اإلجمالي ،وليس العكس ،وأن العالقة
ال ـس ـب ـب ـ ّـي ــة الـ ـت ــي ح ـ ـ ــاول ال ـث ـن ــائ ــيّ
راينهارت  -روغــوف تثبيتها
ّ
إنـ ـم ــا ه ــي م ـع ـك ــوس ــة .وك ـمــا
يفترض االقتصاد الكينزيّ
ّ
ال ـ ـت ـ ـق ـ ـل ـ ـيـ ـ ّ
ـدي ،ف ـ ـ ـ ــإن اإلن ـ ـفـ ــاق
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام يـ ـسـ ـه ــم فـ ـ ــي ت ــوس ـي ــع
حـ ـج ــم االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ونـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ّـوهّ ،م ــا
ّ
ّ
املحلي
يقلص نسبة الدين للناتج
ّ
اإلجمالي ،بينما يجب أن ّتلجأ
ال ــدول لسياسات التقشف
ف ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت االزدهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
االقـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـادي ت ـ ـف ـ ــادي ـ ــا
ّ
للتضخم.
ّ
ورغم كل االنتقادات لدراسة راينهارت
ونتائجها ،ال
 روغ ــوفّ
ت ــزال سـيــاســة ّ التقشف
ُ
ّ
تـسـ ّـوق على أنـهــا الحل
األن ـ ـجـ ــع فـ ــي م ــواج ـه ــة
الـ ـت ــراج ــع واالنـ ـهـ ـي ــار
االقـ ـتـ ـص ــادي ــن ،وت ـتــم
ّ
امل ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاج ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ـ ـ ــأن
األخ ـ ـطـ ــاء ال ـ ـ ـ ـ ــواردة فــي
ّ
ال ـب ـحــث ت ـت ـعــلــق بقيمة
االن ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــاض ف ـ ـق ـ ــط،

ول ـيــس بــأصــل وج ـ ــوده .ورغ ــم الكثير
م ــن األوراق ال ـب ـح ـثـ ّـيــة ال ـت ــي نـشــرهــا
ص ـنــدوق الـنـقــد ال ــدول ـ ّـي ،وال ـتــي تـعـ ّـدد
اآلث ــار السلبية ّ امللموسة الناتجة عن
سـيــاســات التقشف فــي العقد األخـيــر،
ّ ّ
إل أن ال ـص ـنــدوق ل ــم يـغـ ّـيــر «الــوصـفــة
ّ
ّ
ال ـس ـح ــري ــة» ،وال ي ـ ــزال ي ــدف ــع بــات ـجــاه
ّ
السياسات كلما وجد نفسه أمام
هذه
ّ
اق ـت ـص ــاد م ـت ـعــثــر ي ـب ـحــث ع ــن ق ــروض
وحلول.
وه ـ ــذا ال ـع ـن ــاد ظ ـهــر ج ـلـ ّـيــا ف ــي م ــاوي
ال ـت ــي ع ـص ـفــت ب ـه ــا األزم ـ ـ ــة ف ــي نـهــايــة
الـتـسـعـيـنـ ّـيــات .وع ـنــدمــا ح ــاول ــت طلب
امل ـســاعــدة م ــن ال ـص ـن ــدوق ،ك ــان شــرطــه
ُ
تـطـبـيــق ال ــو ّص ـف ــة املـ ـعـ ـت ــادة .ط ـل ــب من
ّ
م ــاوي الـتـقــشــف ،حــتــى فــي مصاريف
ّ
االستراتيجية
إدراة تخزين الـحـبــوب
ال ـ ـتـ ــي كـ ــانـ ــت ت ـم ـن ـح ـهــا مـ ـخ ــزون ــا مــن
الحبوب ملواجهة الطوارئ واالنخفاض
في اإلنتاج .كانت ذريعة الصندوق أن
هذه اإلدارة غير ّ
فعالة ومصاريفها أكثر
ّ
االق ـت ـصــاديــة .وم ــن ضمن
مــن جــدواهــا ّ
م ــا طــالــه ال ـت ـقــشــف ب ــرام ــج دع ــم زراع ــة
الـ ـ ــذرة ل ـل ـعــائــات األك ـث ــر ف ـق ـرًا .وخ ــال
سنة واحــدة من هــذه السياسات هوى
ّ
كارثية فيما
إنتاج الذرة إلى مستويات
اضطرت إدارة تخزين الحبوب إلى بيع
ّ
ّ
ما تخزنه في األسواق لتتمكن من دفع
مـصــاريـفـهــا بـعــدمــا اقـتـطـعــت بـنــودهــا
م ــن املـ ــوازنـ ــة .امل ـجــاعــة ضــربــت م ــاوي
وت ـس ـ ّـب ـب ــت بـ ـم ــوت  1500ش ـخ ــص فــي
ّ ،2002إل أن الصندوق ّ
أصر على تنفيذ
س ـيــاســاتــه .ل ـكــن ب ـعــد ت ـفــاقــم امل ـجــاعــة،
قـ ّـررت الحكومة إعــادة دعم زراعــة الذرة
فارتفع اإلنتاج إلى فائض مليوني طن
في السنة خالل فترة سنتني.

وصفة للبنان

ّ
ّ
انطالقًا من كــل ذلــك ،يحق السؤال عن
م ـص ـيـ ّـر ل ـب ـن ــان إذا ُس ـم ــح ل ـل ـص ـنــدوق
الـ ـت ــدخ ــل فـ ــي األزم ـ ـ ــة الـ ــراه ـ ـنـ ــة .مـ ــاذا
سيحصل إن فــرض علينا الـصـنــدوق
ّ
التخلي عن دعم الطحني أو املحروقات
أو ال ـ ـ ـ ــدواء (وتـ ــأمـ ــن مـ ـص ــرف ل ـب ـنــان
الع ـت ـم ــادات بـسـعــر ال ـص ــرف الــرسـمــي
هــو لدعم لهذه الـسـلــع)؟ مــاذا سيكون
ّ
الشرائية في
مصير قــدرة اللبنانيني
حال ُرفع الدعم عن الكهرباء؟ أو وضع
ّ
الصحي إذا جــرت تصفية
اللبنانيني
(أو خـصـخـصــة) ال ـص ـن ــدوق الــوطـنــي
للضمان االجتماعي؟
على األرجح ،لن يأخذ خبراء الصندوق
ب ــاالعـ ـتـ ـب ــار ال ـ ـ ـظـ ـ ــروف االقـ ـتـ ـص ـ ّ
ـادي ــة
ال ـخــاصــة بـلـبـنــان ،ول ــن يـتـنـ ّـبـهــوا إلــى
ن ــوعـ ـي ــة وبـ ـنـ ـي ــة االس ـ ـت ـ ـه ـ ــاك ،وإل ـ ــى
ال ـشــرائــح املـسـتـفـيــدة مــن أنـ ــواع الــدعــم
(وهــي قليلة باملناسبة) ،وسيذهبون
ّ
ـدواء امل ـف ـض ــل واملـ ـعـ ـت ــاد:
ب ــاتـ ـج ــاه الـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـوكـمــوا ،وتقشفوا ،وخصخصوا ما
حـ ّ ِ
تـبــقــى مــن ال ــدول ــة .واألرج ـ ــح أي ـضــا أن
من ّ
للصندوق كخيار وحيد ،لن
يروج
ّ
يطرح خيار التوقف عن السداد كخيار
ّ
ج ـ ّـدي .فـلــن يـشــرحــوا أن ع ــدم انـخــراط
ّ
ّ
ّ
تجارية واستثمارية غربية،
مصارف
وأم ـي ــرك ـ ّـي ــة تـ ـح ــديـ ـدًاّ ،ف ــي االس ـت ـث ـمــار
ّ
سيخفف من حافزية
السيادي
َبديننا
ّ
ص ـن ــدوق ال ـن ـقــد ل ـل ـتــدخــل (ك ـم ــا شــرح
ّ
وأن عدم وجود قوانني
أوتلي وياكي)ّ ،
ّ
دولية تحكم التوقف عن سداد الديون
ّ
السيادية يحصر العواقب بالسوق.
نحن لسنا بحاجة إلى صندوق النقد
لـيـمـ ّـولـنــا ملـعــالـجــة األزمـ ــة ،بــل يمكننا
إدارتـ ـ ـه ـ ــا ب ــأن ـف ـس ـن ــا ،وال س ـي ـم ــا إذا
ّ
السيادي ّ
وقررنا
حافظنا على الـقــرار
تحميل الدائنني نسبة من املسؤولية
أيضًا ،وتوقفت الدولة عن السداد .ملاذا
نطالب بــه إن كانت حافزيته للتدخل
س ـت ـكــون ل ـض ـمــان امل ـصــالــح الـسـيــاســة
الخارجية للواليات املتحدة؟
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اإلصالح المالي والنقدي

كم من الدوالرات يجب تحصيلها من «المركزي}؟

شطب  44.000مليار ليرة من الدين
 ٣آﻻف ﻣﻠﻴﺎر

ّ
ﻳﻮﻓﺮ

إﻧﺸﺎء
ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻧﺘﺎج
ﻛﻬﺮﺑﺎء ﺑﻘﺪرة
 ١٠٠٠ﻣﻴﻐﺎوات

ﺷﻄﺐ
 ٤٤أﻟﻒ ﻣﻠﻴﺎر
ﻣﻦ ﺳﻨﺪات اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮة
)أي ٪٥٠
ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ(

ورﻓﻊ
 ٣آﻻف
ﻣﻠﻴﺎر

ّ
ﻳﻮﻓﺮ

ﺳﻌﺮ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء
 ١٦ﺳﻨﺖ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮات

ﺗﻮﻓﻴﺮ

 ٦آﻻف ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة )ﻣﻦ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ(
ﺣﻴﺚ ﻛﺎن  ٨آﻻف ﻣﻠﻴﺎر أي أﻧﻪ اﻧﺨﻔﺾ  ٢٠٠٠ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة

منير راشد
ّ
تسببت السياسات املالية والنقدية
فــي تـبــاطــؤ الـنـمــو وارت ـف ــاع مـعــدالت
الـبـطــالــة .كـمــا أدت االخ ـت ــاالت التي
شهدتها الحسابات املــالـيــة ومـيــزان
املــدفــوعــات إلــى اسـتـنــزاف االحتياط
بــال ـع ـمــات األج ـن ـب ـي ــة ،وإل ـ ــى تقييد
ق ـ ــدرة م ـص ــرف ل ـب ـنــان ع ـلــى الـحـفــاظ
ع ـلــى س ـعــر ص ــرف ث ــاب ــت .ون ـت ــج عن
ذل ــك تــراجــع مـتـســارع فــي التصنيف
االئ ـت ـم ــان ــي ال ـس ـي ــادي ل ـل ـب ـنــان ال ــذي
وصـ ـ ــل إلـ ـ ــى درجـ ـ ـ ــة  CCم ـ ــع ن ـتــائــج
تشاؤمية للمستقبل.
ّ
املستمرة في احتياطات
ّأما الخسارة
النقد األجنبي ،فقد دفعت باملصارف
ّ
طوعية على خروج
إلى فرض ضوابط
رأس املــال والـحـ ّـد من السحب النقديّ
لـلـعـمــات األجـنـبـيــة .وان ـخ ـفــض سعر
ال ـص ــرف ف ــي ال ـس ــوق امل ــوازي ــة بنسبة
 %25فيما بلغت أسعار الفائدة أعلى
مستوياتها منذ عقود.
ونـشــأ نـظــام م ــزدوج للقطع ،مــع سعر
صــرف ثابت عند  1514ليرة لبنانية
لـ ـل ــدوالر ،مـقــابــل سـعــر ال ـص ــرف الـحـ ّـر
ال ـ ــذي تـ ـج ــاوز م ــا قـيـمـتــه  2000لـيــرة
لبنانية لـلــدوالر الــواحــد فــي األســواق
امل ــوازي ــة ،إذ عـجــز م ـصــرف لـبـنــان عن
الحفاظ على سعر الـصــرف الرسمي،
ما ّ
سبب تعقيدًا في العمليات الجارية
فــي األس ــواق املالية ،وتحفيزًا للناس
على سحب النقود من املصارف بهدف
االسـتـفــادة مــن فــروقــات سعر الصرف
بني السعر الرسمي وسعر السوق.
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اإلجراءات الموقتة الرسمية

ّ
م ـ ـ ـ ــا ه ـ ـ ـ ــو ال ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــل؟ إن اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
ـي اقـ ـت ــرحـ ـتـ ـه ــا
االس ـ ـت ـ ـن ـ ـسـ ــاب ـ ـيـ ــة ال ـ ـت ـ ـ ّ
ًّ
الحكومة السابقة ال توفر حــا دائمًا
كما بات واضحًا من التعميم «القرار»
 ،13157ال ـص ــادر ع ــن م ـصــرف لـبـنــان،
الداعي إلى وضع سقوف ّ
محددة على
الفائدة الدائنة للودائع بالدوالر ()%5
وبالليرة ( )%8.5بعد تاريخ  4كانون
األول  .2019تحديد الـفــوائــد بطريقة
م ـب ــاش ــرة ت ـع ــرق ــل الـ ـق ــواع ــد ال ـســوق ـيــة
ب ـت ـح ــدي ــد ك ـل ـفــة رؤوس األم ـ ـ ـ ــوال وال
يكون لها أثر واسع على هيكل الفوائد
الدائنة (للودائع) واملدينة (للقروض).
يـتــوجــب عـلــى مـصــرف لـبـنــان اللجوء
إل ـ ــى أدوات غ ـي ــر مـ ـب ــاش ــرة ل ـل ـتــأث ـيــر
ف ــي ال ـف ــوائ ــد ب ــن املـ ـص ــارف الـخــاصــة
وال ــزب ــائ ــن .وهـ ــذه رك ـي ــزة لـلـسـيــاســات
الـ ـ ـت ـ ــي ت ـن ـت ـه ـج ـه ــا عـ ـ ـ ـ ــادة املـ ـ ـص ـ ــارف
املركزية .إن خفض الفائدة الدائنة فقط
يربح املصارف وال يـ ّ
ـؤدي إلــى تعافي
االقتصاد ،إذ أن الفوائد املرتفعة على
القروض هي لـ ّـب املشكلة ،إذ ّأدت إلى
ّ
تعثر الـقـطــاع الـعـقــاري وارت ـفــاع كلفة
اإلنـتــاج للمؤسسات .كما أنها ترهق
املــالـيــة الـعــامــة لخفض عــائــد ضريبة
الفوائد.
وإن اقتراح خفض تمويل العجز املالي
من خالل إلغاء الفائدة املستحقة على
السندات بالليرة (نحو  3آالف مليار
ّ
ل ـي ــرة) لـصــالــح م ـصــرف لـبـنــان يشكل
ً
ًّ
فقط حــا موقتًا وتـمــويــا استثنائيًا
يـضـعــف مـيــزانـيــة م ـصــرف ل ـب ـنــان ،ما

س ـي ـض ـطــره ل ـل ـت ـعــويــض ع ــن ذلـ ــك مــن
( )monetizationخلق
خـ ــال عـمـلـيــة
ّ
سـيــولــة إضــافـيــة تــؤثــر عـلــى األس ـعــار
وعلى سعر الصرف في املدى القريب.

ّ
ما هو الحل األفضل

مــن أهــم التدابير املمكنة إلـغــاء الدين
الـ ـسـ ـي ــادي ب ــال ـل ـي ــرة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ال ـتــي
يحملها مصرف لبنان والـتــي تعادل
 %50م ــن ن ـس ـبــة ال ــدي ــن إل ـ ــى ال ـنــاتــج
امل ـح ـلــي اإلج ـم ــال ــي وقـيـمـتـهــا  44ألــف
مـلـيــار ل ـيــرة ،وه ــذا اإلجـ ــراء ال يحتاج
إلى قانون كما يعتقد البعض .سينتج
عن هذه الخطوة إذا حصلت ،تصنيف
ائتماني أفضل وانخفاض فــي نسبة
ال ــدي ــن إل ــى ال ـنــاتــج املـحـلــي اإلجـمــالــي
ً
إلــى  %100بــدال من  .%150إلغاء دين
الــدولــة لــدى مصرف لبنان سيخفض
كلفة خدمة الدين بنحو ّ 3آالف مليار
ل ـي ــرة ب ـش ـكــل دائ ـ ــم وي ـخ ــف ــض الـعـجــز
املالي للسنة املقبلة ( )2020من نحو
 8آالف مليار لـيــرة إلــى  5آالف مليار
ل ـي ــرة .خ ـفــض ال ـعــائــد مل ـص ــرف لـبـنــان
سـ ُـيـعـ َّـوض عنه بخفض الـفــائــدة التي
يدفعها مصرف لبنان على شهادات

ّ
ال ّبد من أن يتخلى مصرف لبنان
الصرف المزدوج
عن ّسياسة سعر
ّ
وأن يتبع سعرًا موحدًا

اإلي ــداع ال ـصــادرة عنه واملـحـمــولــة من
امل ـصــارف بما ي ــوازي ال ــ 3آالف مليار
ليرة التي خسرها من دخل إلغاء دين
ّ
سيؤدي إلى
الدولة .ومثل هذا اإلجراء
ّ
خـفــض هيكل الـفــوائــد عــامــة ويقلص
ك ـل ـفــة الـ ــديـ ــون ل ـل ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص فــي
جـمـيــع امل ــراف ــق اإلنـتــاجـيــة والـعـقــاريــة
والخدماتية.
ّ
ك ــذل ــك ال بـ ـ ّـد م ــن أن ي ـت ـخــلــى مـصــرف
لـ ـبـ ـن ــان عـ ــن سـ ـي ــاس ــة سـ ـع ــر الـ ـص ــرف
امل ـ ـ ـ ــزدوج وأن ي ـ ّـت ـب ــع سـ ـعـ ـرًا مـ ـ ّ
ـوح ـ ـدًا.
يمكن تحقيق ذلك من خالل التصريح
ّ
ب ــأن سعر الـســوق املــوازيــة هــو السعر
الـ ـ ــذي ت ـع ـت ـمــده امل ـ ـصـ ــارف ،واإلعـ ـ ــان
عــن االنـتـقــال إلــى سياسة إدارة مرنة
ً
لسعر الصرف بدال من السعر املثبت،
ّ
وهي خطوة جريئة لكن ال مفر منها.
وقــد يستطيع مصرف لبنان الحفاظ
عـلــى سـعــر م ـ ُـو ّح ــد مــن خ ــال الـتــدخــل
املعتدل في األسواق النقدية من خالل
اس ـت ـع ـم ــال االحـ ـتـ ـي ــاط ال ــوفـ ـي ــر لــديــه
بالعمالت األجنبية والبالغ  30مليار
دوالر ب ــال ـح ـ ّـد األدن ـ ــى ب ـعــد اسـتـثـنــاء
ح ـي ــازت ــه م ــن ال ــذه ــب امل ـ ـقـ ــدرة قـيـمـتــه
بنحو  13مليار دوالر.
مــن شــأن سعر الـصــرف امل ــدار والـقــادر
ع ـلـ ّـى ال ـتــوف ـيــر ب ـح ـســب ال ـ ـظـ ــروف ،أن
ي ـخــفــف م ــن ال ـحــاجــة إل ــى احـتـيــاطــات
ك ـب ـيــرة وي ـت ـيــح مل ـصــرف ل ـب ـنــان زي ــادة
عـ ـ ــرض ال ـ ـ ـ ـ ــدوالر فـ ــي سـ ـ ــوق الـ ـص ــرف
األجنبية .كذلك ،لن تكون هناك حاجة،
عندئذ ،ألسعار فائدة مرتفعة لجذب
العمالت األجنبية.
ف ــي غ ـض ــون ذلـ ـ ــك ،ي ـج ــب رفـ ــع جـمـيــع

ال ـض ــواب ــط ع ـلــى رأس املـ ـ ــال .ال داع ــي
ّ
للتخوف من تدفقات رأس املال الهائلة
ّ
إل ــى ال ـخ ــارج ،خـصــوصــا مـتــى اط ـمــأن
الـ ـن ــاس إلـ ــى أن ودائ ـع ـه ــم مـحـفــوظــة،
ّ
ّ
ّ
املحرضة واملضللة
فتتبدد الشائعات
ّ
ّ
ال ـت ــي ت ـ ــروج ل ـهــا امل ــؤسـ ـس ــات املــال ـيــة
ال ــدول ـي ــة ح ــول ض ـ ــرورة خ ـفــض قيمة
األوراق املــالـيــة وال ــودائ ــع (،)haircuts
ٌ
وأن لـ ـبـ ـن ــان مـ ـقـ ـب ــل عـ ـل ــى اإلف ـ ـ ـ ــاس.
ال ـ ــدول ـ ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة لـ ــن ت ـف ـل ــس ك ــون
أصــول ـهــا بــالـعـمــات األجـنـبـيــة تـفــوق
خصومها من هذه العمالت وباعتماد
اإلصالحات املذكورة.
ّ
من الصحيح أن رفع الضوابط (القيود
ّ
والتحويل) قد يؤدي في
على السحب ّ
ال ـبــدايــة إل ــى تــدفــق بـعــض الــرســامـيــل
إلى الخارجّ ،إل أن هذه التدفقات ُت ّ
عد
ّ
صحية بالنسبة إلــى اقتصاد أثقلته
معدالت الفائدة املرتفعة التي يستفيد
منها املـسـتـثـمــرون وغـيــر املـقـيـمــن ،ال
ّ
سيما أن ف ــرص االسـتـثـمــار مـحــدودة
ل ـل ـغــايــة ف ــي الـ ـظ ــرف الـ ـح ــال ــي .ع ــاوة
ع ـلــى ذلـ ــك ،أص ـب ــح خـ ــروج رأس امل ــال
ّ
مقيدًا وأكثر صعوبة نتيجة الشروط
الـ ـ ـص ـ ــارم ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـف ــرضـ ـه ــا الـ ـ ـ ــدول
املستقبلة لألموال.
ِ
ي ـم ـكــن م ـص ــرف ل ـب ـن ــان أي ـض ــا إدخـ ــال
امل ــزي ــد م ــن ال ـح ـ ّ
ـري ــة ع ـلــى ح ــرك ــة رأس

املال ،وتحرير السوق من خالل خفض
نسب االحتياط اإللزامي املطلوبة على
الودائع بالعمالت األجنبية والودائع
الـلـبـنــانـيــة .وم ــن ش ــأن ه ــذه الـتــدابـيــر
ّ
أن ت ـقــلــل م ــن كـلـفــة ال ـق ـطــاع املـصــرفــي
واسـ ـتـ ـع ــادة ال ـث ـقــة ف ـي ــه .هـ ــذا اإلج ـ ــراء

ّ
سيخول املـصــارف القيام باملزيد من
خفض الـفــوائــد على الــودائــع ،فتكون
ّ
النتيجة اإلجمالية فــي اتـجــاه خفض
عــام للفوائد يـ ّ
ـؤدي بــدوره إلــى خفض
مـجـمــل خــدمــة ال ــدي ــن ول ـيــس ف ـقــط ما
يحوزه البنك املركزي.
ويـمـكــن خـفــض الـعـجــز بمبلغ  3آالف
قليلة
مليار ليرة إضافية خالل أشهر ّ
ع ـبــر تــوف ـيــر ط ــاق ــة كـهــربــائـيــة مــوقـتــة
ب ـق ــدرة  1000م ـي ـغ ــاوات ،ورف ــع مـعــدل
تعرفة مبيع الكهرباء للعموم إلى ما
ّ
بــن  15سنتًا و 16سنتًا لكل كيلوات
ساعة .ومع إلغاء الدين املذكور أعاله
ي ـص ـبــح ال ـتــوف ـيــر ف ــي ال ـع ـجــز  6آالف
م ـل ـيــار ع ـلــى األقـ ــل ويـنـخـفــض الـعـجــز
إلــى ألفي مليار لـيــرة .فمن الـضــروري
ّ
فصل الحل القصير األجــل للكهرباء،
ّ
عــن الـحــل البعيد األم ــد وال ــذي يشمل
ّ
دائمة .كذلك يمكن ّاتخاذ
بناء معامل ّ
إجـ ـ ـ ــراءات ت ـقــش ـف ـيــة أخ ـ ــرى ت ــوف ــر من
ّ
وغني عن الذكر أن لبنان
العجز املالي.
بحاجة إلى إصالحات هيكلية عديدة.
ال ـت ــداب ـي ــر األخـ ـ ـ ــرى ت ـش ـمــل إنـ ـه ــاء مــا
ي ـس ـ ّـم ــى ب ــ«ال ـه ـن ــدس ــة امل ــالـ ـي ــة» ال ـتــي
تـنـتـفــي ال ـح ــاج ــة إل ـي ـهــا لـ ــدى اع ـت ـمــاد
سعر صرف أكثر ليبرالية.
إن ال ـهــدف ال ـعــام هــو تهيئة الـظــروف
التي تسمح للمصارف بكسب أرباحها
من السوق وليس من الحكومة والبنك
ّ
امل ــرك ــزي .ولـلـتـحـ ّـرك فــي ه ــذا االت ـجــاه،
ّ
ال ب ـ ّـد مــن إدخـ ــال تـغـيـيــر جـ ــذري على
السياسات املالية والنقدية من خالل
خفض العجز املــالــي وأسـعــار الفائدة
بشكل كـبـيــر ،مــع تنفيذ عملية إلـغــاء
ّ
الدين العام الداخلي الــذاتــي ،واتخاذ
تدابير ّ
فعالة لإلصالح الهيكلي .لقد
أخطأت املصارف بالتهافت على جذب
الودائع واستثمار معظمها في القطاع
العام (ما يقارب  ،)%60وأغدقت على
املديرين واملالكني ،فوقعت في كماشة
القطاع العام مستجدية الحلول.
وال ينبغي النظر إلى انخفاض سعر
الـ ـص ــرف ع ـل ــى أن ـ ــه ل ـع ـنــة ب ــل ه ــو فــي
ّ
الواقع نعمة .ولعل التأثير األبــرز هو
تـحــويــل الـطـلــب نـحــو الـسـلــع املنتجة
محليًا (من األثاث إلى املالبس واملواد
الـ ـغ ــذائـ ـي ــة واملـ ـسـ ـتـ ـل ــزم ــات امل ـن ــزل ـي ــة،
وتحويل السياحة بشكل خــاص إلى
ّ
وسيؤدي انخفاض
السوق الداخلية).
سعر الليرة اللبنانية إلى خلق فرص
عمل واستعادة القدرة التنافسية في
السوق املحلية .وستتم إعــادة توجيه
مـ ــايـ ــن الـ ـت ــدفـ ـق ــات ال ـ ـخـ ــارجـ ــة نـحــو
السوق الداخلية.
من الــواضــح أن املوظفني ذوي الدخل
الـ ـث ــاب ــت ب ــال ـل ـي ــرة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة س ــوف
ي ـت ـض ـ ّـررون مـبــدئـيــا ول ـف ـتــرة قـصـيــرة
ّ
تـصــل إل ــى  12ش ـه ـرًا ،ل ـكــن االنـتـعــاش
االقتصادي وخلق فرص العمل الناتج
ّ
سيعوضان عليهم ويسمحان
عن ذلك،
ّ
لـلـســوق بــالـتـكــيــف .فــي نـهــايــة املـطــاف
س ـتــرت ـفــع أجـ ــورهـ ــم وس ـي ـس ـت ـع ـيــدون
األربـ ــاح الـتــي ّ خـســرو ّهــا ورب ـمــا أكـ ّثــر.
كما أن التضخم سيتأثر بشكل موقت
مـ ــن خ ـف ــض ق ـي ـم ــة ال ـع ـم ـل ــة امل ـب ــدئ ــي،
لكنه ســرعــان مــا سيهدأ مــع استعادة
اإلنـ ـت ــاج امل ـح ـلــي وت ــراج ــع ال ـخ ـلــل في
التوازن املالي وخفض عجز الحساب
الجاري باملليارات خالل فترة قصيرة
ج ـ ـدًا .وم ــن دون إص ــاح ــات س ـي ــزداد
الوضع سوءًا.
ّ
إن العديد من البلدان (بما فيها مصر
وتركيا في اآلونة األخيرة) انتقلت من
سوق مالي ّ
ّ
متحرر مع
مقيد إلى سوق
مــرونــة فــي سـعــر ال ـص ــرف ،واعـتـمــدت
سياسات مالية ونقدية ّ
مشددة ،وهي
ّ
ت ـعــافــت م ــن ح ـ ــاالت ال ــرك ــود الـ ـح ــادة.
ً
استثناء.
ولبنان ليس

ّ
مسلم *
وليد

يــواجــه القطاع املصرفي مشكلة كبيرة
فــي تــأمــن الـسـيــولــة ب ــال ــدوالر ملــودعـيــه.
كــذلــك هـنــاك شـكــوك فــي إمـكــانـيــة ســداد
املصارف لودائع الزبائن ،خصوصًا تلك
املودعة بالعمالت األجنبية .هــذا املقال
يحاول إعطاء صورة رقمية لهذا الواقع،
م ــن خ ــال تـحـلـيــل امل ـيــزان ـيــة الـعـمــومـيــة
ّ
املوحدة للمصارف العاملة في لبنان.
ف ــي ال ـبــدايــة يـجــب الـفـصــل ب ــن م ــا على
امل ـ ـص ـ ــارف مـ ــن مـ ـطـ ـل ــوب ــات ب ــال ـع ـم ــات
األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ومـ ـ ــا لـ ـه ــا م ـ ــن م ـ ــوج ـ ــودات
بــالـعـمــات األجـنـبـيــة عــن تـلــك ال ـتــي لها
وعليها بالليرة اللبنانية .فمن الناحية
تستطيع املصارف دفع ودائعها
النظريةّ ،
بــالـلـيــرة ألن ـه ــا تـسـتـطـيــع االسـتـحـصــال
ع ـلــى لـ ـي ــرات كــاف ـيــة م ــن ودائ ـع ـه ــا لــدى
مصرف لبنان وموجوداتها من سندات
ّ
الخزينة الصادرة بالليرة اللبنانية ،ألن
مصرف لبنان والدولة يستطيعان طبع
ّ
العملة املحلية لتأمني هذا الدفع .طبعًا
خ ـط ــوة ك ـه ــذه ل ـه ــا ان ـع ـك ــاس ــات سـلـبـيــة
كبيرة على قيمة الليرة.
أمـ ــا بــالـنـسـبــة إلـ ــى الـ ــودائـ ــع بــالـعـمــات
األجـنـبـيــة ،فــاألمــر أش ـ ّـد تعقيدًا .لتقويم
ق ـ ــدرة امل ـ ـصـ ــارف ع ـل ــى إرج ـ ـ ــاع ال ــودائ ــع
بالعمالت األجنبية يجب تحديد قيمة
املـطـلــوبــات ب ـهــذه الـعـمـلــة وم ــن ضمنها
ودائــع الزبائن ،ومقابلها يجب تحديد
قـيـمــة امل ــوج ــودات بــالـعـمــات األجـنـبـيــة
وإمكانية االستحصال عليها.
ف ــي ن ـهــايــة ت ـشــريــن األول  ،2019بلغت
ق ـي ـمــة م ـط ـلــوبــات املـ ـص ــارف بــالـعـمــات
األج ـن ـب ـي ــة  133.3م ـل ـي ــار دوالر مـنـهــا
 122.5مـلـيــار ودائـ ــع لـلــزبــائــن والـبــاقــي
مستحقات للقطاع املالي الخاص .يذكر
أن ه ـنــاك مـطـلــوبــات أخ ــرى غـيــر واضــح
إذا كانت بالليرة أو بالعمالت األجنبية
ُ
ولــذلــك لــم تـضـ ّـم إلــى هــذه املطلوبات من
ّ
ب ــاب الـحـيـطــة .بـمـعـنــى آخ ــر كــلـمــا زادت
املـطـلــوبــات بالعملة األجـنـبـيــة ،صعبت
قــدرة املصارف على دفــع ودائــع الزبائن

بالعمالت األجـنـبـيــة .على سبيل املثال
عـلــى امل ـصــارف بـنــد «مـطـلــوبــات أخ ــرى»
بقيمة  58.7مـلـيــار دوالر غـيــر م ـحـ ّـددة
عملتها وبالتالي لم يتم ضمها إلى هذا
الحساب.
بالنسبة إلى موجودات املصارف ،جرى
احتساب مــوجــودات العمالت األجنبية
وت ـ ـلـ ــك ال ـ ـتـ ــي ع ـم ـل ـت ـه ــا غـ ـي ــر واضـ ـح ــة
ب ـك ــام ــل م ـج ـم ــوع قـيـمـتـهــا  59.4مـلـيــار
ّ
دوالر ،وبعكس املـطـلــوبــات كلما كثرت
موجودات العمالت األجنبية صار أكثر
س ـهــولــة ع ـلــى امل ـص ــارف ت ـســديــد ودائ ــع
الزبائن .هناك بندان في املــوجــودات لم
يـتــم احـتـســابـهــا وه ــي :ودائ ــع املـصــارف
لـ ـ ـ ـ ــدى م ـ ـ ـصـ ـ ــرف لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان بـ ـقـ ـيـ ـم ــة 154
م ـل ـيــار دوالر ،وم ـح ـف ـظــة املـ ـص ــارف من
س ـن ــدات الـخــزيـنــة بــالـعـمــات األجـنـبـيــة
(يوروبوندز) بقيمة  14.7مليار دوالر.
في الواقع ،هناك سببان لعدم احتساب
هذين البندين:
ً
 أوال :ال معلومات مـتــوافــرة عــن نسبةّ
ت ــوزع ال ــودائ ــع ل ــدى مـصــرف لـبـنــان بني
الليرة والعمالت األجنبية.
 ث ـ ــان ـ ـي ـ ــا :ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـ ــودائ ـ ـ ـ ــع وس ـ ـ ـنـ ـ ــداتاليوروبوندز هي موضع ّ
شك عام لجهة
ال ـت ـح ـص ـي ــل .وهـ ـن ــا ن ـص ــل إل ـ ــى ال ـه ــدف
األســاس ــي مــن ه ــذا امل ـق ــال ،وه ــو تحديد
قـيـمــة امل ــوج ــودات بــالـعـمــات األجـنـبـيــة
التي على املصارف االستحصال عليها
من مصرف لبنان ومن الدولة اللبنانية
ّ
كحد أدنــى ،لكي تكون القيمة الحقيقية
ل ــودائ ــع ال ــزب ــائ ــن بــال ـع ـمــات األجـنـبـيــة
تساوي قيمتها الحقيقية.
ل ـ ـ ــذا ،إذا أخ ـ ـ ــذت م ـط ـل ــوب ــات املـ ـص ــارف
بــال ـع ـمــات األج ـن ـب ـي ـةـ أي  133.3مـلـيــار
ُ
دوالر ،وطــرحــت منها قيمة املــوجــودات
بالعمالت األجنبية بقيمة  59.4مليار
دوالر (مـ ــا عـ ــدا الـ ــودائـ ــع لـ ــدى مـصــرف
لبنان ومحفظة سندات اليوروبوندز)،
يكون ّ
الحد األدنــى من املبالغ التي على
املصارف االستحصال عليها من مصرف
لـبـنــان وال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة  73.9مـلـيــار
دوالر أو مــا يـعــادل  %60.4مــن إجمالي

ودائــع الزبائن بالعمالت األجنبية .هل
تـسـتـطـيــع املـ ـص ــارف أن ت ـحـ ّـصــل مبلغًا
ّ
كهذا في املستقبل املنظور في ظــل هذه
األزمة االقتصادية واملالية املتفاقمة؟
مالحظات:
 -١املـ ـب ــال ــغ امل ـط ـل ــوب ــة وامل ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـدرة أعـ ــاه
ل ـت ـغ ـط ـيــة ودائ ـ ـ ـ ــع ال ــزب ــائ ــن بــال ـع ـمــات
األجنبية ال تأخذ فــي االعتبار الفوائد
التي ستتراكم للمودعني في املستقبل
بحدود  3ـ  4مليارات دوالر سنويًا.
 -٢ك ـ ـمـ ــا ذك ـ ــرن ـ ــا س ـ ــابـ ـ ـق ـ ــا ،اح ـت ـس ـب ــت
امل ـط ـل ــوب ــات م ــن ت ـس ـل ـي ـفــات بــال ـع ـمــات
األج ـن ـب ـي ــة ل ـل ــزب ــائ ــن ب ـق ـي ـمــة  33مـلـيــار

ُ
دوالر على أنـهــا ســتــدفــع بــالـكــامــل .هذا
ّ
غ ـيــر مـنـطـقــي ف ــي ظ ــل أزمـ ــة اقـتـصــاديــة
ش ــدي ــدة ذات أف ــق ب ـع ـيــد .فـعـ ّلــى سبيل
امل ـث ــال ،نـسـبــة ال ـق ــروض املـتـعــثــرة خــال
األزمــة االقتصادية في اليونان وصلت
إلى ( ٪50.5أرنست أند يونغ ـ حزيران
افترضنا أن نسبة  %20من
 ،)2018وإذا
ّ
القروض قد تتعثر ،هذا زيد إلى املبالغ
الواجب على املصارف تحصيلها بقيمة
 6.6مليار دوالر.
* خبير مالي عمل سابقًا لدى مؤسسة
التمويل الدولية

ميزانية األصول األجنبي للمصارف لغاية تشرين األول 2019
(بمليارات الدوالرات)
موجودات بالعمالت األجنبية أو غير محددة
(ما عدا الودائع لدى مصرف لبنان وسندات اليورو بوندز)
نقد

0.8

ودائع لدى مصارف مركزية في الخارج

0.9

تسليفات بالعمالت األجنبية للزبائن (مقيم وغير مقيم)

37.8

تسليفات او ودائع بالعمالت األجنبية لدى القطاع املالي (مقيم او غير مقيم)

8.6

أوراق مالية للقطاع الخاص (مقيم)

1.6

أوراق مالية للقطاع الخاص (غير مقيم)

0.8

قيم ثابتة

3.7

أصول أخرى في الخارج

4

أصول أخرى

1.2

مطلوبات بالعمالت األجنبية
ودائع بالعمالت األجنبية للزبائن (مقيم وغير مقيم)

122.5

التزامات أو ودائع بالعمالت األجنبية في القطاع املالي (مقيم وغير مقيم)

10.7

إصدارات سندات (غير مقيم)

0.2

فجوة األصول األجنبية التي يتوجب على املصارف استردادها من مصرف
لبنان ومن وزارة املال

73.9

القوى العاملة
في لبنان
٦٦٫٩٠٠

ﺑﻄﺎﻟﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ

ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻛﻞ اﻷﺷﺨﺎص ﺑﻌﻤﺮ
 ّ ١٥ﺳﻨﺔ وﻣﺎ ﻓﻮق اﻟﺬﻳﻦ ﻻ
ﻳﺼﻨﻔﻮن ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ أو ﻋﺎﻃﻠﻴﻦ ﻣﻦ
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻞ ﺑﺤﺜﻮا ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ
آﺧﺮ  ٧أﻳﺎم ﻗﺒﻞ إﺟﺮاء اﻹﺣﺼﺎء ،أو
ﻫﻢ ﻋﺎﻃﻠﻮن ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﻟﻢ
ﻳﺒﺤﺜﻮا ﻃﻮال  ٤أﺳﺎﺑﻴﻊ

٢٠٣٫٦٠٠
ﻋﺎﻃﻠﻮن
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ

١٫٥٩٠٫٤٠٠
ﻳﻌﻤﻠﻮن

٧١٦٫٦٠٠

٨٧٣٫٨٠٠

ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ

ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ
ﻋﻤﺎﻟﺔ ّ
ﻣﺼﺮح ﻋﻨﻬﺎ
وﻏﻴﺮ

٤٠٠

ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ
ﻗﻄﺎﻋﺎت ّ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ
وﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮح ﻋﻨﻬﻢ

٥٥٩٫٠٠٠ ٣١٤٫٨٠٠
اﻟﻤﺼﺪر :إدارة اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮﻛﺰي

ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ
ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ

ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت
ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ

بحسب مسح القوى العاملة واألحوال
ُ
املعيشية لألسر الذي أنجزته إدارة اإلحصاء
تبي أن ّ
املركزي أخيرًاّ .
معدل البطالة
في عام  2018بلغ  ،%11.3وأنه يمكن أن
يرتفع إلى  %15إذا احتسب عدد القوى
العاملة املتاحة التي تبحث عن عمل
ً
أثناء مزاولتها عمال آخر أو الذين لم يبحثوا
عن عمل خالل فترة أربعة أسابيع قبل
إجراء املسحّ .
معدالت البطالة بحسب
ّ
توزعها على املناطق أظهرت أن املنية ــ
الضنية استحوذت على أعلى ّ
معدل بطالة
 ،%17.8فيما أدناها كانت في املنت .%7.1
وبالنسبة إلى النساء ،فإن البطالة بلغت
 %14.3مقابل  %11.4للرجال .وبالنسبة إلى
الفئات العمرية ،فإن من تتراوح أعمارهم
بني  15و 24عامًا ّ
سجلوا أعلى ّ
معدل وبلغ
 ،%23.3كما بلغ ّ
معدل الفئات التي تتراوح
أعمارها بني  25و 34عامًا نحو .%12.5
ّ
ويشكل غير اللبنانيني  %21.3من القوى
العاملة في لبنان ،فيما هناك 55100
شخص يعملون في أكثر من وظيفة
ّ
ويمثلون  %3.5من مجمل القوى العاملة،
كما أن  %31.5من مجمل القوى العاملة
تعمل بوظائف ذات متطلبات أقل من
مستوى التعليم الذي ّ
حصلته.
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مقال

تفكيك ديكتاتورية المصارف
جورج قرم *
ال ّ
ّ
املتحمسني للجوء إلى
شك بأن هناك الكثير من
صندوق النقد الدولي .رأينا هذه الحماسة لدى وزير
العمل السابقّ .أما الهدف من وجود ّصندوق النقد
الدولي في لبنان هو وضع اليد على كل السياسات
االقتصادية واملالية والنقدية اللبنانية ،وهو يشتهر
ّ
بأن وصفاته تأتي في خدمة كبار الرأسماليني في
ّ
كــل البلدان وعلى حساب الفئات الوسطى والفئات
الشعبية.
ّ
ّ
يجب أن نتجنب صندوق النقد الدولي بكل األساليب
املـتــاحــة .امل ـخــاوف م ـبـ ّـررة مــن أن يـكــون هـنــاك شبه
قــرار ،بما تبقى من الدولة ،في اللجوء إلى صندوق
ّ
النقد الدولي ليتخذ عنها القرارات الصعبة .قد يكون
هناك تسليم من قوى السلطة بهذا األمر.
الواقعية تفرض أن تكون هناك جبهة في لبنان تقف
رفضًا لتطبيق وصفات صندوق النقد .ال يجب أن
ننسى أن مــا قتل النمو االقـتـصــادي فــي السنوات
الـثــاث األخ ـيــرة ،هــو أن الــدولــة لـجــأت إلــى سياسات
التقشف بينما كان املطلوب العكس تمامًا وتكريس
سياسات تنشيط الوضع االقتصادي املتراجع.
انطالقًا من هنا ،نحن بحاجة إلى حكومة منفتحة
اآلراء وغ ـي ــر خــاض ـعــة لـلـنـفــوذ ال ـف ـكــري لـصـنــدوق
النقد الــدولــي .ال شـ ّـك بــأن هناك موجة إقفال هائلة
ّ
تتحمل الحكومة السابقة املسؤولية
للمؤسسات ُ
عنها ،ألنها لم تقم بما كان يتوجب عليها القيام به.
رغبتها وسعيها لزيادة اإليــرادات الحكومية
وحتى
ّ
ّ
االنكماشية التي اتبعتها.
السياسات
ظل
في
فشلت
ّ
كــان موقفًا سخيفًا ومتناقضًا يــدل على نــوع من
الجهل بقواعد االقتصاد األساسيةّ .
عند الــدوائــر الحاكمة ،قــد يـكــون مسلمًا بــه اإلتـيــان
ب ـص ـنــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي .م ــا سـيـحـصــل تـحــت هــذا
ال ـع ـن ــوان ه ــو أن ال ـص ـن ــدوق سـ ُـي ـك ـمــل ال ـس ـيــاســات

الـســابـقــة االنـكـمــاشـيــة .ال ـف ـقــراء سـيـصـبـحــون أكثر
ف ـق ـرًا ،واألغ ـن ـيــاء سيغتنون أك ـثــر .وسـتـكــون لدينا
ّ
عمليات خصخصة على رأسـهــا قطاع االتـصــاالت
ً
وص ــوال إلــى مرفأ بـيــروت واملـطــار… نتائج اللجوء
إلى صندوق النقد الدولي معروفة سلفًا ،أي إنه في
االقتصادي ،ويزداد عدد
النتيجة سيتدهور الوضع ّ
اللبنانيني املصنفني تحت خط الفقر .بعد تطبيق هذه
الوصفات قد ترتفع معدالت الفقر إلى .%70
في املقابل ،يجب أن يكون لدينا برنامج بديل تكون
ف ـيــه أول ــوي ــات ال ـس ـيــاســة االق ـت ـصــاديــة ه ــادف ــة نحو
إعــادة تنشيط ّ
النمو االقتصادي ،ودعــم ّ
املؤسسات
ّ
اإلنـتــاجـيــة وتـجــنــب اإلفــاســات فــي الـقـطــاع الـخــاص
ودعمه إذا اقتضى األمر .ويجب أن يترافق هذا األمر
مع خفض الفوائد على الدين العام وإعــادة جدولته،
علمًا ّ
بأن هناك ّ
تصورات عديدة بهذا الشأن .عمليًا،
ّ
نحتاج إلى نوع من حكومة إنقاذ يمكنها أن تتبنى
هذا البرنامج لوقف الكارثة التي نشهدها .ليس هناك
دولة تترك اقتصادها في حالة انهيار تام.
الـكــام الــذي ي ـ ّ
ـروج للجوء إلــى الـصـنــدوق قائم على
تبرير هــذه الخطوة بالحاجة إلــى دعــم ّ
مالي منه أو
ّ
باعتباره محفزًا للدعم املــالــي الــدولــي .أذكــر أنــه في
فترة التحرير التي كانت فترة حرجة وصعبة وكنت
يومها وزيـرًا للمالية ،لم أطلب قرشًا من أحــد .حتى
عندما رغــب الرئيس الحص فــي اللجوء إلــى الــدول
املانحة أبلغته بأن هذا األمر تضييع للوقت ألن واحدًا
من شروطهم هو عزل حزب الله .نحن ال نحتاج إلى
ّ
التسول من
ّأي دعــم مالي من أحــد ،واالعتياد على
الخارج ليس أمرًا سليمًا ،بل يكمن األمر في املواجهة
الصحيحة .فعندما يخرج البلد من حالة حرب ،يجب
أن تكون مـعــدالت النمو بفعل إعــادة اإلعـمــار %10
و ،%12أما النتائج فكانت عبارة عن ال شيء .الناس
كــانــوا يــذهـبــون إلــى الـتــوظـيــف فــي س ـنــدات الخزينة
من خالل لعبة قذرة انطوت على استدانة الــدوالرات

إذا أردنا إعادة الليرة
عملة رئيسية يجب
لتكون
ّ
وقف مقاصة الشيكات
بالدوالر فعندما سمحنا
بهذه المقاصة صار
الدوالر عملتنا المحلية

ب ـفــوائــد منخفضة وتــوظـيـفـهــا ب ـفــوائــد خـيــالـيــة في
مضاربة على
السندات بالليرة .وهذه لم تكن حتى
ّ
العملة ألنها لم تكن تحمل أي مخاطر في ظل سعر
الصرف الثابت .كانوا ّ
يروجون لهذه اللعبة إقليميًا
وعربيًا لتقديم الهدايا .يجب محاكمتهم كلهم على
هذه السياسات.
هــل هـنــاك دول ــة خــارجــة مــن ال ـحــرب تـقــوم بخفض
ضــري ـبــة ال ــدخ ــل .هـ ــذا أمـ ــر س ــوري ــال ــي .كـ ــان ّ هـنــاك
دي ـك ـتــاتــور واحـ ــد ه ــو رف ـيــق ال ـح ــري ــري م ـغــطــى من
الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك.
م ــا ي ـجــب أن ن ـق ــوم ب ــه مـخـتـلــف ت ـم ــام ــا .إن إن ـشــاء
صندوق لدعم وتسهيل إعادة فتح املؤسسات التي
أفلست ومنع املزيد من البطالة الناتجة عن اإلغالق،
ّ
يجب أن تـكــون أولــويــات ّأي بــرنــامــج بــديــل .االتـجــاه
وإعادة
العام يكمن في إعادة تنشيط اإلنتاج املحلي ّ
الـنـظــر بـكــل اتـفــاقــات الـتـبــادل الـتـجــاري الـتــي ُوقـعـ ّـت
أي ــام الــرئـيــس رفـيــق ال ـحــريــري وال ـتــي ّأدت إل ــى شــل
ال ـقــدرات اإلنتاجية فــي لبنان .الصناعات اللبنانية
لديها كـفــاءات ويمكنها أن تــزدهــر .صناعة األدويــة

أركاديو اسكيفيل ــ كوستاريكا

يمكن توسيعها ،وهـنــاك مـجــاالت واسـعــة .صناعة
املـفــروشــات واألث ــاث املنزلي التي اشتهر بها لبنان
كانت مــزدهــرة لكننا فتحنا األب ــواب أمــام استيراد
امل ـفــروشــات اإليـطــالـيــة واألنــدون ـي ـس ـيــة والـتــركـيــة…
يمكن التفاوض مع منظمة التجارة العاملية على وقف
هذه االتفاقات باالستناد إلى بنود االتفاقيات التي
تتيح القيام بهذا األمر.
وعلى صعيد آخر ،يجب أن نعلم ما حصل؛ املصارف
كانت لديها ميزانيات مزدهرة ،لكن ما الذي حصل
فـيـهــا؟ يـجــب أن تـكــون ه ـنــاك لـجـنــة تحقيق ملعرفة
ّ
ّ
يتسول مدخراته من
كيف بات اللبناني مضطرًا ألن
املـصــارف .هــذا أمــر خيالي .هناك ضــرورة أن تقوم
اللجنة بمراجعة لسياسات مصرف لبنان ،كما أنه
مــن اإلج ـ ــراءات ال ـضــروريــة املستعجلة فـصــل لجنة
الرقابة عن املـصــارف عن مصرف لبنان .أن يكون
مصرف لبنان مسيطرًا على اللجنة ،هذا شاذ.
من الضروري تفكيك ديكتاتورية املصارف .ال يعقل
أن تكون للمصارف عالقات وطيدة مع أركان النظام
السياسي وأركــانــه .ليست هـنــاك دول يـكــون لديها
ً
وزراء هــم أص ــا أعـضــاء مجالس إدارة املـصــارف.
لــد ّيـنــا حــالـيــا ظ ــاه ــرة ش ـ ــاذة؛ م ــوج ــودات امل ـصــارف
املحلي اإلجمالي .لهذا السبب
تمثل أربع مرات الناتج ّ
ص ــارت املـصــارف تستغل االقـتـصــاد اللبناني إلى
أقـصــى ال ــدرج ــات ،ولـهــذا السبب صــار لدينا فوائد
مرتفعة في البلد .هذا ّهو مصدر الكلفة األساسية
في لبنان بينما في ظــل هــذا الحجم من املــوجــودات
امل ـصــرف ـيــة ،ك ــان ُي ـف ـتــرض أن تـعـمــل امل ـص ــارف في
الخارج ،وأن تكون أرباحها من الخارج .املفارقة أنه
إذا كانت لدينا موجودات بقيمة  150مليار دوالر،
ّ
لن نتمكن من االزدهار على قاعدة اقتصادية بـ 50
مليار دوالر.
ّ
ليست ّ
مهمة سهلة أبـدًا ،لكن ال بد من فرض حظر
عـلــى رج ــال الـسـيــاســة ملنعهم ومـنــع عــائــاتـهــم من
الوجود كأعضاء في مجالس إدارة املصارف.
م ــن ال ـ ـضـ ــروري إعـ ـ ــادة م ـص ــرف ل ـب ـنــان إلـ ــى دوره
الـكــاسـيـكــي .فعلى سبيل امل ـثــال هــو يملك شركة
طيران بشكل مخالف لقانون النقد والتسليف .حتى
بالنسبة إل ــى مــا يسمح الـقــانــون بــه مــن تسهيالت
ائتمانية للحكومة يجب أن تكون على مــدى ثالثة
أشهر وليست أكثر من  ٪10من إيرادات الدولة.
أما إذا أردنا أن نعيد الليرة لتكون عملة رئيسية في
لبنان يجب وقف مقاصة الشيكات بالدوالر .عندما
سمحنا بـهــذه امل ـقــاصــة ،ص ــار ال ـ ــدوالر ،وه ــو عملة
دولية ّ
قوية ،عملة محلية .اليوم أصبحت املعامالت
بالليرة اللبنانية  %30مقابل  %70لـلــدوالر ،بينما
في السبعينات كانت الكتلة النقدية املتداولة ّ
موزعة
 %30بالدوالر و %70بالليرة.
وإذا أردنا الحفاظ على سعر صرف ثابت ،يجب أن
نـقـ ّـر نـظــام مجلس الـنـقــد ،مــع أنــي لست مــن أنصار
هذا النظام ،لكنه يسمح بأن تكون العملة املستعملة
الـ ــدوالر أو مــا تسمح م ــوج ــودات الـ ــدوالر بــإصــداره
بالليرة اللبنانية.
في املجمل يجب إعادة النظر بالنظام النقدي بكامله،
وبكل األمور التي ّ
تعد من أساسيات النظام الريعي
الـقــديــم ال ــذي ّدم ــر الـ ّبـلــد .يـفـتــرض أن تـكــون العملة
اللبنانية مرتبطة بسلة عمالت من الدول التي نتاجر
مـعـهــا بـشـكــل رئـيـسـّـي بـحـيــث ي ـكــون سـعــر صــرف
الصيغة
الليرة مبنيًا على سلة هــذه العمالت .بهذه ّ
ي ـص ـبــح الـ ـي ــورو أس ــاس ـي ــا ض ـم ــن هـ ــذه ال ـس ــل ــة ألن
استيرادنا من أوروبا أكثر بكثير من استيرادنا من
الواليات املتحدة .كذلك يجب توسيع هوامش تقلبات
سعر الـصــرف .إن تثبيت سعر الـصــرف ليس أمـرًا
طبيعيًا ،ألن تقلبات السعر ّ
تقدم إشارات عن الوضع
الحالي وعن اإلجراءات املطلوبة لتصحيح الوضع.
إذا لم يكن هناك تغيير في الفئة الحاكمة ال شيء
يمكن أن يـتـغـ ّـيــر .يـجــب اح ـتــرام امل ـبــادئ األســاسـيــة
القتصاد ليبرالي .اقتصاد لبنان ليس ليبراليًا ،بل
ّ
موجهًا عبر شخصيات سياسية ،ويمكن أن نطلق
ّ
عليه مسمى الجمهورية اللبنانية املالية والعقارية.
يـجــب اس ـت ـعــادة املـنـطــق االق ـت ـص ــادي الـسـلـيــم .منذ
ثالثني سنة نعيش في منطق أعوج ،والال منطق .في
ّ
ظل نظام نقدي ومالي ملصلحة أصحاب الرساميل.
* اقتصادي لبناني ،ووزير مال سابق

