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قضية اليوم

اخبار

سقوط الخطوط الحمراء :سوريا تحـاسب «أمراء» اقتصادها
ً
هل بدأت سوريا فعال تقليم أظافر بعض رجال األعمال
البارزين لسبب ما؟ أم أن ما جرى ليس أكثر من تطبيق لسلطة
ّ
سيستمر
ضمان حقوق الدولة؟ وهل
القانون بهدف ً
ُ
َّ
هذا النهج مستقبال ويطبق على جميع رجال األعمال
المخالفين؟

«األخبار» ،إذ خلصت التحقيقات
ال ـت ــي أج ــرت ـه ــا «ال ـه ـي ـئــة املــركــزيــة
لـلــرقــابــة والـتـفـتـيــش» إل ــى وجــوب
تـحـصـيـ ًـل ن ـ ُحــو  2.4م ـل ـيــار ل ـيــرة،
مـ ـق ــارن ــة ب ــامل ـك ـت ـش ــف ع ـ ــام ،2018
والذي وصل إلى نحو  36.3مليار
لـيــرة .أمــا عمليات التدقيق املالي
لـ«الجهاز املركزي للرقابة املالية»
فقد أفـضــت إلــى وج ــود مخالفات
وتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاوزات ق ـي ـم ـت ـهــا نـ ـح ــو 5.7
مليارات ليرة خالل النصف األول
م ــن الـ ـع ــام امل ــاض ــي ،ون ـح ــو 11.4
مليار ليرة في العام .2018

زياد غصن
كافية
ثــاثــة أخ ـب ــار مـتـتــالـيــة كــانــت ٍّ
ل ـت ُـح ــري ــك املـ ـي ــاه ال ـ ــراك ـ ــدة ف ــي م ـلــف
َ
ّ
متحدثيه
ك ــث ــرت ش ـعــاراتــه ووعـ ــود
طـيـلــة س ـن ــوات ،فـيـمــا اق ـت ـصــرت فيه
ّ
ـاص مــتـهـمــن
امل ـحــاس ـبــة ع ـلــى أش ـ ُخ ـ ّ
بارتكاب مخالفات تصنف إما على
أنها من فئة الفساد الصغير ،أو أنها
ّ
تمس أشخاصًا غير معروفني على
امل ـس ـتــوى امل ـح ـلــي .لـكــن م ــع األخ ـبــار
ال ـث ــاث ــة األخ ـ ـيـ ــرة ،والـ ـت ــي تـضـ ّـمـنــت
الـ ـحـ ـج ــز االح ـ ـت ـ ـيـ ــاطـ ــي واسـ ـ ـت ـ ــرداد
أم ــوال مــن ر ّج ــال أعـمــال كــان اإلعــام
املحلي يتجنب ّ
مجرد ذكر أسمائهم
أو اإلش ـ ـ ــارة إلـ ــى أن ـش ـط ـت ـهــم ،تـكــون
املـحــاسـبــة  -أو ه ـكــذا ُي ـف ـتــرض  -قد
وضـعــت قــدمـهــا عـلــى أع ـتــاب مرحلة
ج ــدي ــدة ،تـفـتــح ال ـب ــاب أمـ ــام عـشــرات
األس ـ ـئ ـ ـلـ ــة والـ ـتـ ـحـ ـلـ ـي ــات امل ـت ـع ـل ـق ــة
ب ـم ـس ـت ـق ـب ــل الـ ـطـ ـبـ ـق ــة الـ ـب ــرج ــوازي ــة
امل ـح ـل ـي ــة امل ـت ـش ـك ـل ــة خـ ـ ــال ال ـع ـق ــود
ال ـ ـ ـثـ ـ ــاثـ ـ ــة امل ـ ـ ــاضـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،واملـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى
املسموح لعملية املحاسبة أن تبلغه
ً
مستقبال ،وإذا ما كان أثرياء سنوات
الحرب سيشكلون جــزءًا من الطبقة
البرجوازية الجديدة.

ثالث «ضربات» في شهر واحد

ق ـبــل ع ــام ــن ون ـ ّـي ــف ت ـقــري ـبــا ،فتحت
«الهيئة املركزية للرقابة والتفتيش»
ً
تحقيقًا مستقال يتعلق بعدم تسديد
خمسة من كبار رجال األعمال رسومًا
جمركية عن مستورداتهم النفطية.
ُ
آنذاك ،ق ّدرت قيمة تلك الرسوم املراد
تحصيلها بأكثر من  70مليار ليرة
(التقديرات حاليًا تشير إلى إمكانية
ارتـفــاع املبلغ ليصل إلــى  100مليار
ل ـيــرة) ،وه ــو رق ــم يـكــاد ي ـســاوي عــدة
سـ ـن ــوات ت ـقــري ـبــا م ــن حـصـيـلــة عمل
ّ
ّ
الرقابيتني .لكن ذلــك لم
املؤسستني
يكن فقط ما وسم التحقيق باألهمية،
بل أيضًا ورود أسماء كبيرة أثــارت
شكوكًا لــدى البعض حيال إمكانية
االس ـت ـم ــرار ف ــي الـتـحـقـيــق أو وضــع
تــوصـيــاتــه مــوضــع التطبيق .لكنها
شكوك سرعان ما ّ
تبددت مع قرارات
ال ـح ـج ــز ال ـج ـم ــرك ـي ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة ،وم ــا
قــادت إليه من تسويات انتهت وفق
امل ـع ـل ــوم ــات املـ ـت ــداول ــة إلـ ــى تـســديــد
البعض للرسوم املراد تحصيلها.
َ
تـكـ ّـرر هــذا أيضًا مــع ملف املخالفات
وال ـ ـت ـ ـجـ ــاوزات امل ــرت ـك ـب ــة ف ــي وزارة
ال ـت ــرب ـي ــة ،ح ـي ــث أش ـ ــارت تـحـقـيـقــات
ال ـب ـع ـثــة الـتـفـتـيـشـيــة امل ـش ـتــركــة إلــى
وج ــود فــروقــات سعرية خيالية في
م ـن ــاق ـص ــات ال ـ ـ ـُ ــوزارة م ــا ب ــن عــامــي
 2016و 2018قـ ـ ّـدرت قيمتها بأكثر
م ــن  72م ـل ـيــار لـ ـي ــرة .إال أن ذلـ ــك لم
ي ـ ـكـ ــن وحـ ـ ـ ـ ــده ال ـ ـس ـ ـبـ ــب فـ ـ ــي أه ـم ـي ــة
ه ــذا امل ـل ــف الـتـفـتـيـشــي ال ـج ــدي ــد ،بل
أي ـض ــا اسـ ــم ال ـج ـهــة امل ـت ـع ـ ّـه ــدة الـتــي
ج ــرى تحميلها املـســؤولـيــة الكاملة
عـ ــن ف ـ ــروق ـ ــات األسـ ـ ـع ـ ــار امل ـك ـت ـش ـفــة،
ومطالبتها بتسديد تلك الفروقات
مـ ــع ال ـ ـغـ ــرامـ ــات ال ـق ــان ــون ـي ــة ،وال ـت ــي
ّ
شــكــل مـبـلـغـهــا ال ـن ـهــائــي ن ـحــو %27
من املبلغ اإلجمالي .في هذه األثناء،
ك ـ ــان ه ـ ـنـ ــاك مـ ـل ــف ت ـح ـق ـي ـق ــي ث ــال ــث
ينتظر الــرأي العام ،ومحوره حديث
حكومي عن قيام بعض املستوردين
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مستقبل مكافحة الفساد

لن تحول التسويات
دون حدوث تغييرات
تطال الدور المستقبلي
لبعض رجال األعمال
يتم توقيف ّ
لم ّ
أي رجل أعمال بل ُسمح لهم بإجراء تسويات مالية (أ ف ب)

بتسعير مستورداتهم وفقًا ألسعار
ال ـ ـسـ ــوق الـ ـ ـس ـ ــوداء ،ع ـل ــى رغـ ـ ــم أن ـهــا
ّ
ممولة رسميًا ،وتاليًا تحقيق أربــاح
مضاعفة خالل العام املاضي ،فكانت

ب ــداي ــة امل ــواجـ ـه ــة ف ــي هـ ــذا امل ـل ــف مــع
صــدور قائمة بأسماء ثمانية رجــال
ُ
ـظــر عـلــى املـصــارف
أع ـمــال ب ــارزي ــن حـ ِ
الـعــامــة وال ـخــاصــة تـقــديــم تسهيالت

ائتمانية لهم أو تحريك حساباتهم،
ثم الحجز االحتياطي على أموال أحد
أشـهــر ه ــؤالء الـثـمــانـيــة ،وال ــذي طلب
مـنــه تـســديــد مـبـلــغ كـبـيــر جـ ـدًا ،وفعل

ذلك بموجب تسوية خاصة.
ومـ ـ ــا ب ـ ــن املـ ـلـ ـف ــات ال ـ ـثـ ــاثـ ــة ،ك ــان ــت
تحقيقات عديدة أجرتها املؤسستان
ال ــرق ــاب ـي ـت ــان ت ـخ ـلــص إلـ ــى اك ـت ـشــاف

الحجز االحتياطي :مطرقة الدولة
في زمن «مكافحة الفساد»
لــم يكن ال ـقــرار الــرسـمــي بالحجز
االحتياطي على األمــوال املنقولة
وغـ ـي ــر امل ـن ـق ــول ــة ل ــرج ــل األعـ ـم ــال
السوري الشهير ،رامــي مخلوف،
وإرغـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ــه عـ ـ ـل ـ ــى ّدفـ ـ ـ ـ ــع رسـ ـ ـ ــوم
وغ ـ ــرام ـ ــات م ـس ـت ـحــقــة لـلـخــزيـنــة
العامة في قضايا جمركية ،وفق
م ــا ج ـ ــاء ف ــي قـ ـ ــرار وزيـ ـ ــر املــال ـيــة
الـســوري ،بداية القصة .فالبداية
ُس ـ ّـجـ ـل ــت ق ـب ــل أشـ ـه ــر مـ ــع إق ـف ــال
مكاتب «الحزب السوري القومي
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي» (ت ـن ـظ ـي ــم األم ــان ــة
ال ـع ــام ـ ّـة) ،الـ ــذي ي ـمـ ّـولــه مـخـلــوف،
واملنشق عن «املركز» في بيروت.
ّ
حادثة شكلت مؤشرًا ملا سيأتي
فـ ـ ــي األي ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ــاحـ ـ ـق ـ ــة .سـ ــرعـ ــان
مـ ــا س ـ ــرت أخ ـ ـبـ ــار فـ ــي األوس ـ ـ ــاط
الــرس ـم ـيــة واملـ ـق ـ ّـرب ــة م ــن ال ـق ـيــادة
ال ـســوريــة عــن أن ثـمــة خــافــا بني
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ب ـ ـشـ ــار األس ـ ـ ـ ـ ــد ،واب ـ ــن
خاله املـقـ ّـرب امللياردير مخلوف،
ل ـي ـت ـ ّـم ن ـف ـي ـهــا الحـ ـق ــا .ع ـق ــب ذل ــك،
عــادت أحــاديــث مشابهة لتطاول
مـخـلــوف وأع ـمــالــه واسـتـثـمــاراتــه
في سوريا ،غير أنها أشارت هذه
املرة إلى وضع الرئاسة السورية
يدها بشكل مباشر على «جمعية
البستان الخيرية» التي أنشأها
م ـخ ـل ــوف خ ـ ــال ال ـ ـحـ ــرب .ووف ـق ــا

ملـ ـ ـص ـ ــادر خـ ــاصـ ــة ت ـ ـحـ ـ ّـدثـ ــت إل ــى
«األخـ ـب ــار» ،ف ــإن الـجـمـعـيــة بــاتــت
تحت إ ّشــراف القصر الجمهوري
ب ـع ــد كـ ــف ي ــد املـ ـس ــؤول ــن عـنـهــا،
إضافة الى إعفاء مديرة «سيريا
ت ـ ـ ــل» ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة م ـ ــاج ـ ــدة ص ـقــر
م ــن مـنـصـبـهــا ،وإب ــاغ ـه ــا بــأنـهــا
«غير مرغوب بها على األراضــي
الـ ـس ــوري ــة» ،ق ـبــل أن يـ ـس ـ ّـوى أمــر
وجــودهــا فــي ســوريــا بحكم أنها
متزوجة من سوري.
بـ ــال ـ ـتـ ــوازي مـ ــع ذل ـ ـ ــك ،ت ـ ـ ّـم ت ـ ــداول
م ـع ـل ــوم ــات عـ ــن تـ ـ ـ ـ ّ
ـورط ع ـ ــدد مــن
ّ
إداري ـ ـ ـ ـ ــي اسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات م ـخ ـلــوف
ّ
وش ــرك ــات ــه ف ــي ق ـض ــاي ــا مـتـعــلـقــة
بـ ـش ــرك ــات ل ـب ـنــان ـيــة ت ـع ـم ــل عـلــى
ت ـخ ــدي ــم ت ـق ـنــي ل ـش ــرك ــة «س ـيــريــا
ّ
«ليتبي
ت ــل» وف ــق عـقــود مــالـيــة،
الح ـقــا أن ل ـهــذه ال ـش ــرك ــات مــالـكــا
واح ـ ـ ـدًا ه ــو م ـخ ـلــوف ن ـف ـســه ،من
غير علم الدولة السورية» .وترى
مصادر سورية مطلعة أن وضع
استثمارات مخلوف «بات صعبًا
لـ ـلـ ـغ ــاي ــة» ،وال س ـ ّـي ـم ــا أن «هـ ــذه
امل ـخــال ـفــات امل ـت ـتــال ـيــة جـ ــاءت في
وقـ ــت اس ـت ـح ـقــاق م ـهــم بــالـنـسـبــة
إلى القيادة السورية ،التي رفعت
مرات عدة لواء اإلصالح ومكافحة
الـفـســاد» .وبحسب املـصــادر ،فإن

«ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة الـ ـس ــوري ــة م ـت ـحـ ّـم ـســة
للغاية للفرصة السانحة حاليًا
ملحاربة الفساد عبر تحجيم دور
ك ـب ــار ال ـف ــاس ــدي ــن ،ومـ ـص ــادرة ما
جـنــوه مــن أم ـ ــوال» .وم ــن املنتظر
أن يــدفــع مـخـلــوف م ـل ـيــارات عــدة
قبل أن ُيـسـ ّـوى وضعه القانوني
واملالي داخــل األراضــي السورية،
السياسة االقتصادية
تماشيًا مع
ّ
الـ ـج ــدي ــدة امل ـت ـم ــث ـل ــة فـ ــي ج ـبــايــة
األموال من مستفيدين وفاسدين
عاشوا طيلة سنوات الحرب على
امتيازات ّ
قدمتها الدولة لهم لقاء
ُ
خدمات اقتصادية يسدونها لها.
وت ـش ـهــد أوس ـ ــاط رجـ ــال األع ـم ــال
املـقـ ّـربــن مــن املـجـمــوعــة الحاكمة
حالة اضطراب ،على خلفية قرار
ح ـك ــوم ــي بــال ـح ـجــز االح ـت ـيــاطــي
على أمــوال عــدد كبير من هــؤالء.
ق ـ ـ ـ ــرار ت ـ ـ ــرى فـ ـي ــه الـ ـ ـعـ ـ ـش ـ ــرات مــن
ال ـش ـخ ـص ـي ــات الـ ـت ــي ت ـم ـلــك أك ـبــر
امل ـ ـن ـ ـشـ ــآت االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ف ــرص ــة
لـ ـجـ ـم ــع م ـ ـبـ ــالـ ــغ هـ ــائ ـ ـلـ ــة ت ـس ـمــح
ل ـهــا ب ــال ـع ــودة إلـ ــى ك ـنــف ال ــدول ــة
باستثمارات فاعلة خالل مرحلة
إعــادة اإلعـمــار املرتقبة .ومــن بني
قوائم الحجز االحتياطي ،ظهرت
شــركــة «ال ـجــزيــرة املـ ّتـحــدة للنقل
العام وتجارة املشتقات النفطية

وال ـخــدمــات الـنـفـطـيــة» (املـسـ ّـجـلــة
ف ـ ــي بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروت) ،ورجـ ـ ـ ــل األع ـ ـمـ ــال
امل ـ ـ ـعـ ـ ــروف أي ـ ـمـ ــن ج ـ ــاب ـ ــر ،وأح ـ ــد
مساعديه الرئيسني فايز شاهني.
واس ـ ــم أي ـم ــن ج ــاب ــر كـ ــان بـ ــرز في
ال ـس ـن ــوات ال ـســاب ـقــة ع ـلــى خلفية
تأسيسه وشقيقه محمد تنظيمًا
مسلحًا رديـفــا للجيش الـســوري،
هــو «ص ـقــور ال ـص ـحــراء» ،إضــافــة
ال ــى اسـتـثـمــاراتـهـمــا الـكـبـيــرة في
مجال النفط .غير أن جابر خرج
م ــن ال ـب ــاد إث ــر خ ــاف ــات م ــع أحــد
أفراد عائلة األسد في الالذقية.
كـ ـ ـم ـ ــا ي ـ ـش ـ ـمـ ــل الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــرار الـ ـحـ ـج ــز
االحتياطي على أمــوال ّ
عم زوجة
ال ــرئـ ـي ــس بـ ـش ــار األسـ ـ ـ ــد ،طــريــف

أوساط رجال
تشهد
ّ
األعمال المقربين من
المجموعة الحاكمة
حالة اضطراب

ه ــدر واخ ـتــاس لـلـمــال ال ـعــام خــال
الـنـصــف األول م ــن ال ـع ــام املـنـصــرم
ب ــأك ـث ــر م ــن  8مـ ـلـ ـي ــارات ل ـي ــرة وف ــق
الـ ـبـ ـي ــان ــات ال ـ ـتـ ــي ح ـص ـل ــت عـلـيـهــا

األخ ــرس ،وأبنائه وشركاته ،إال أن
األخـ ـ ــرس تـمـكــن م ــن ال ـت ـ ّ
ـوص ــل إلــى
تـســويــة م ــع إدارة ال ـج ـمــارك قضت
ب ـت ـس ــدي ــد م ــا ي ـت ــرت ــب ع ـل ـيــه ح ـيــال
مـخــالـفــة جـمــركـيــة قــديـمــة مـنــذ عــام
 ،2012األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي ي ـس ـم ــح بــرفــع
الـ ـحـ ـج ــز االحـ ـتـ ـي ــاط ــي عـ ــن أم ــوال ــه
وأموال أوالده وزوجاتهم ،بما فيها
ش ــرك ــة «م ـص ــان ــع الـ ـش ــرق األوسـ ــط
للسكر املساهمة املغفلة» ،و«شركة
ت ـ ـ ــاج ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ال ـص ـن ــاع ـي ــة
املساهمة املغفلة» ،وغيرهما .وفي
الـ ـسـ ـي ــاق ذاتـ ـ ـ ــه ،أصـ ـ ـ ــدرت «ال ـه ـي ـئــة
املركزية للرقابة والتفتيش» بيانًا
أع ـل ـنــت ف ـيــه ان ـت ـهــاء هــا م ــن تــدقـيــق
جزء من ملف وزارة التربية املتعلق
ب ــالـ ـعـ ـق ــود واملـ ـشـ ـت ــري ــات فـ ــي عـهــد
وزيــر التربية السابق هــزوان الــوز،
م ــع الـكـشــف ع ــن وج ــود تــاعــب في
ال ـع ـق ــود .وأل ــزم ــت ال ـه ـي ـئــة ،الـجـهــة
امل ـت ـع ـه ــدة ،م ـم ـث ـلــة ب ــرج ــل األع ـم ــال
النائب محمد حمشو ،بإعادة أموال
ال ـ ــوزارة الـتــي تــزيــد عـلــى  90مليار
ليرة مــع الـغــرامــات والـفــوائــد وفــرق
س ـع ــر ال ـ ـصـ ــرف .وذك ـ ـ ــرت مـ ـص ــادر،
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» ،أن «ح ــال ــة اسـتـنـفــار
تسود شــركــات يملكها حمشو ،ما
أفضى إلى جمع أكثر من ربع املبلغ
ح ـتــى ال ـل ـح ـظــة» ،الف ـت ــة الـ ــى أن «ال
ّ
للتهرب
مجال بالنسبة إلى الرجل
من دفع ما يترتب عليه من التزامات
مالية تجاه الدولة السورية» .يأتي
ذلــك بالتزامن مع قــرار آخــر يقضي
بالحجز على أمــوال رئيس «اتحاد
كــرة ال ـقــدم» الـســابــق ،شقيق زوجــة
حـمـشــو ،ف ــراس ال ــدب ــاس ،وزوج ـتــه
وعدد من أقاربه.
(األخبار)

ل ـ ـ ــم يـ ـ ـك ـ ــن ت ـ ـ ــزام ـ ـ ــن اإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ع ــن
«الـضــربــات» الـثــاث مـصــادفــة ،إذ
إن تـكــاثــر ال ـحــديــث عــن االهـتـمــام
الحكومي بملف مكافحة الفساد
خ ـ ـ ــال ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة املـ ــاض ـ ـيـ ــة ي ـج ـعــل
م ــن ت ــوق ـي ــت اإلع ـ ـ ــان ع ــن ن ـتــائــج
ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات مـ ـقـ ـص ــودًا إلي ـص ــال
رســالـتــن :األول ــى لـلـمــواطــن الــذي
يعاني ضائقة اقتصادية شديدة
ب ـف ـع ــل الـ ـحـ ـص ــار ل ـط ـم ــأن ـت ــه إل ــى
استمرار حضور الدولة وقدرتها
عـلــى ات ـخــاذ قـ ــرارات كـبـيــرة ّ
تعبر
عـ ــن طـ ـم ــوح ــات ــه ،وت ــالـ ـي ــا تـغـيـيــر
ّ
ال ـصــورة الــذهـنـيــة املتشكلة لديه
ّ
الجدية في مكافحة
عن مستوى
ال ـ ـف ـ ـسـ ــاد؛ وال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة ت ـح ــذي ــري ــة
مـ ّ
ـوجـ ـه ــة إلـ ـ ــى ش ــريـ ـح ــة ال ـت ـج ــار
والـصـنــاعـيــن ،ومـفــادهــا أنــه غير
م ـس ـم ــوح ألح ـ ــد بـ ـتـ ـج ــاوز حـ ــدود
م ـع ـي ـن ــة فـ ــي اسـ ـتـ ـغ ــال الـ ـظ ــروف
الـحــالـيــة ملــراكـمــة ث ــروات وأرب ــاح،
وال ـت ـس ـ ّـب ــب ف ــي أضـ ـ ــرار ق ــد تـكــون
أخـ ـط ــر مـ ــن ت ـل ــك الـ ـت ــي ي ـم ـك ــن أن
تنجم عن الحصار الغربي .وهذا
مـ ــا ذه ـ ــب إلـ ـي ــه رئـ ـي ــس «ج ـم ـع ـيــة

العلوم االقتصادية» في الالذقية،
س ـ ـنـ ــان عـ ـل ــي ديـ ـ ـ ــب ،ف ـ ــي ح ــدي ـث ــه
إل ــى «األخ ـ ـبـ ــار» ،ح ـيــث اع ـت ـبــر أن
«اإلج ـ ـ ــراء ات الـحـكــومـيــة األخ ـيــرة
م ــن ح ـي ــث ال ـت ــوق ـي ــت وامل ــوض ــوع
ت ـب ـعــث ب ــرس ــائ ــل كـ ـثـ ـي ــرة ،أه ـم ـهــا
أن الـ ـق ــان ــون فـ ــوق ال ـج ـم ـي ــع ،وأن
ملؤسسات الدولة هيبتها ،خاصة
بـعــد تـصــريـحــات رئ ـيــس الـ ــوزراء
التي قال فيها إن الحكومة ّ
قدمت
ل ـل ـخــاص ال ـك ـث ـيــر ،ل ـك ـنــه ل ــم يـقــدم
باملثل ما هو ُمنتظر منه».
وامل ــاح ــظ فــي خ ـطــوات املحاسبة
األخـ ـي ــرة أنـ ــه ل ــم ي ـت ـ ّـم تــوق ـيــف ّ
أي
رج ــل أع ـم ــال عـلــى ذم ــة التحقيق،
أو تحويله إلى القضاء ،بل ُسمح
لهم بإجراء تسويات مالية ،وتاليًا
الـ ـع ــودة إل ــى م ـمــارســة أنشطتهم
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة بـ ـشـ ـك ــل ط ـب ـي ـع ــي،
وبـعـيـدًا عــن ّ
أي ضـغــوطــات .وهــذا
يناقض تمامًا تحليالت البعض
ال ـق ــائ ـل ــة بـ ــوجـ ــود رغـ ـب ــة رس ـم ـيــة
ف ــي إب ـع ــاد ب ـعــض رجـ ــال األع ـم ــال
ع ــن امل ـش ـهــد االق ـت ـص ــادي املـحـلــي.
وب ـح ـس ــب ديـ ـ ــب ،ف ـ ــإن «ال ـح ـكــومــة
ُ
لــم ت ـص ــادر ممتلكات خــاصــة ،بل
لـ ـج ــأت إل ـ ــى ال ـح ـج ــز االح ـت ـيــاطــي
ألس ـب ــاب مــالـيــة وقــانــون ـيــة ،منها
ال ـ ـت ـ ـهـ ـ ّـرب الـ ـض ــريـ ـب ــي ،والـ ـتـ ـه ـ ّـرب
الجمركي ،وملفات فساد واضحة،
فــي مـحــاولــة لـلـتـعــاون اإليـجــابــي،
شريطة التحصيل اآلمــن للمبالغ
املطلوبة» .وهــو املهم أيضًا بــرأي
الوزير السابق ،نبيل املــاح ،الذي
رأى ،ف ــي حــديـثــه إل ــى «األخـ ـب ــار»،
أن «ال ـ ـح ـ ـجـ ــز االح ـ ـت ـ ـيـ ــاطـ ــي ع ـلــى
ب ـعــض رجـ ــال األعـ ـم ــال يــدعــو إلــى
التفاؤل بمالحقة الفاسدين ،لكنه
إج ــراء غير كــاف إذا لــم ينتج عنه
اس ـت ــرداد املـبــالــغ املـنـهــوبــة بشكل

فـعـلــي» .ومــن هـنــا ،ش ـ ّـدد امل ــاح على
ضرورة «إصدار بيان دوري باملبالغ
امل ـس ـتـ ّ
ـردة فـعـلـيــا» ،مـنــذ أكـثــر مــن 15
عامًا.
مـ ــع ذلـ ـ ــك ،ف ـ ــإن ت ـل ــك الـ ـتـ ـس ــوي ــات لــن
تحول في نظر البعض دون حدوث
ت ـغ ـي ـيــرات ت ـط ــال الـ ـ ــدور املـسـتـقـبـلــي
لـبـعــض رجـ ــال األع ـم ــال املـحـســوبــن
ع ـل ــى فـ ـت ــرة ّم ــا ق ـب ــل ال ـ ـحـ ــرب ،وه ـنــا
ي ـح ـض ــر تـ ــوق ـ ـعـ ــان :األول أن ت ـكــون
الـ ـ ـتـ ـ ـغـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــرات امل ـ ــرتـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــة لـ ـص ــال ــح
الـ ـب ــرج ــوازي ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ،الـ ـت ــي هــي
ب ــات ـف ــاق ال ـج ـم ـيــع «أسـ ـ ــاس ال ـت ـطــور
والـ ـنـ ـم ــو ،واإلجـ ـ ـ ـ ــراء ات األخـ ـي ــرة قــد
تضع العربة على السكة الصحيحة
إلعـ ـ ــادة ب ـن ــاء وط ـن ــي ت ـن ـع ـكــس عـلــى
الجميع وتصل إلى مستوى إصالح
بـ ـنـ ـي ــوي؛ ف ــال ـط ـب ـق ــات الـ ـب ــرج ــوازي ــة
شــريـكــة ال ـح ـكــومــات ف ــي االسـتـثـمــار
األم ـ ـثـ ــل ل ـ ـل ـ ـمـ ــوارد ،وهـ ـ ــي ت ـت ـنــاســب
عكسيًا مع الفساد الكبير» ،وفق ما
يعتقد ديب .أما التوقع الثاني ،فهو
ّ
أن يستغل أثرياء الحرب التطورات
األخ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــرة لـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز حـ ـ ـض ـ ــوره ـ ــم
ومـكــاسـبـهــم االق ـت ـص ــادي ــة ،وهـ ــؤالء،
بحسب أستاذ جامعي تحدثت إليه
«األخـ ـب ــار» ،ال يـمـكــن أن يـكــونــوا من
ض ـمــن ن ـس ـيــج ال ـط ـب ـقــة ال ـبــرجــوازيــة
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة ،فـ ـه ــم م ـج ــرد
«لوبي أثرياء» ،جمعوا أموالهم من
م ـمــارســة األعـ ـم ــال امل ـش ــروع ــة وغـيــر
املشروعة التي فرضتها الحرب .لكن
املالح ال يعتقد أن اإلجراء ات األخيرة
سيكون لها تأثير فعال ،فتأثيراتها
«ستكون ضعيفة ومحدودة ّ
جدًا ما
لم ّ
يتم وضع رؤية متكاملة ملحاربة
الفساد ،وإحــداث هيئة عليا ترتبط
برئيس الجمهورية ،واملـضـ ّـي قدمًا
فــي مـشــروع وطني شامل لإلصالح
اإلداري».

لم يستثن الحجز االحتياطي رجل األعمال السوري رامي مخلوف ،الذي ُي ّ
ّ
المقربين من الرئاسة (من الويب)
عد أحد أكثر
ِ

جبهة نهم تشتعل ّ
مجددًا
احتدمت ،أمس ،املواجهات في مختلف جبهات
منطقة نهم شمال شرقي صنعاء ،بني قوات
الجيش اليمني واللجان الشعبية من جهة ،والقوات
املوالية للرئيس املنتهية واليته عبد ربه منصور
هادي مسنودة بميليشيات حزب «اإلصالح» من
جهة أخرى .وأفادت مصادر ميدانية« ،األخبار»،
ّ
اشتدت وتيرتها منذ فجر
بأن املواجهات التي
ُ
ّ
اإلثنني تتركز في محيط جبل هيالن ًوتستخدم
فيها مختلف أنواع األسلحة ،موضحة أن قوات
ّ
التقدم باتجاه مواقع في محيط
هادي تحاول
الجبل الذي تسيطر عليه
«أنصار الله» .وأشارت
املصادر إلى أن قوات
ّ
الجيش واللجان تمكنت
من السيطرة على نقطة
الكسارة في منطقة
السحيل ،وعلى جبل
رشاء جنوب شرقي
ّ
كما تمكنت
جبال امللحّ .
من قطع خط اإلمداد
بني منطقة الجدعان ومحافظة مأرب،
الواقع ما ّ
َ
وكذلك الخط الواصل ما بني منطقتي قرود
واملعراضة .وكانت أنباء أفادت بسقوط كتيبة كاملة
من قوات هادي يوم األحد في أسر قوات صنعاء،
بعد محاصرتها من االتجاهات كافة .ومنذ يوم
الجمعة املاضي ،بدأ «التحالف» إعادة تحريك جبهة
نهم ،تمهيدًا على ما يبدو لتصعيد يشمل الجبهات
كافة (راجع «األخبار» 18 ،كانون الثاني .)2020
وشهد أول من أمس غارات مكثفة لـ«التحالف في
ّ
خفت وتيرتها أمس ُلت ّ
سجل غارتان
منطقة نهم،
في املنطقة ،وفق ما أفادت به وكالة «سبأ» التابعة
لسلطات صنعاء.
(األخبار)

التفاف إسرائيلي بوجه النائبة
هبة يزبك :لشطب ترشيحها
ّقدم حزبا «الليكود» و«إسرائيل بيتنا» ،بدعم من
حزب «أزرق أبيض» ،طلبًا إلى لجنة االنتخابات
املركزية بشطب ترشيح النائبة عن حزب «التجمع
الوطني الديموقراطي» ،هبة يزبك ،ومنعها من
خوض االنتخابات املرتقب إجراؤها في آذار/
مارس املقبل ،بدعوى دعمها لـ«اإلرهاب» .وكانت
خالل األيام املاضية،
تلك ًاألحزاب قد بدأت ،في ّ ً
متذرعة بمنشور ليزبك
حملة في هذا االتجاه،
على صفحتها على موقع «فايسبوك» عام
 2016قالت فيه« :وداعًا للمقاتل الشهيد سمير
بيان ،طلب شطب
القنطار» .ووصفت يزبك ،في ً
ترشيحها بـ«العنصري» ،معتبرة ّإياه «بمثابة
سياسية للمواطنني العرب وقيادتهم،
مالحقة
ّ
وال سيما في ظل تصاعد قوة ومكانة القائمة
حضورها وتأثيرها عمومًا».
املشتركة وزيادة
ورأت أن «طلب الشطب ُامل ّ
قدم من ِق َبل الليكود
برئاسة (بنيامني) نتنياهو ،هو دليل إضافي
على استفحال العنصرية ومعاداة الديموقراطية،
وهو محاولة بائسة لنزع الشرعية عن القائمة
املشتركة ،ولتقوية معسكر اليمني على حسابها،
ومنعها من التأثير على مستقبله وحصانته».
وأشارت إلى أن ّ
االدعاءات الواردة في الطلب «ال
تستند إلى أدلة قانونيةُ ،
ودحض أغلبها سابقًا
في لجنة االنتخابات املركزية واملحكمة العليا» ،ما
يعني ،بحسبها ،أن «هدف هذه الطلبات هو الفوز
بشعبية رخيصة من خالل التحريض الشعبوي
ّ
ضد العرب ،وضرب القائمة املشتركة ،ومحاصرة
ّ
حيز النشاط والتعبير لنوابها ،والتضييق على
املشروع السياسي الذي يمثلونه وفي صلبه إنهاء
االحتالل وإحقاق العدالة السياسية واالجتماعية».
ّ
املتكررة
ُيذكر أنه على الرغم من دعوات الشطب
وخصوصًا منهم املنتمني إلى
بحق النواب العربّ ،
حزب «التجمع» ،عند كل مفترق انتخابي ،إال أنه
لم يحصل أن منعت املحكمة اإلسرائيلية أحدًا من
هؤالء من خوض االنتخابات.
(األخبار)

