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لبنان

لبنان
المشهد السياسي

تقرير

قرار عدم الدفع بات وشيكًا
ّ
المرجح أن يعلن لبنان قرارًا بعدم دفع سندات اليوروبوندز المستحقة في  9آذار
في غضون أقل من أسبوعين ،من
المقبل والبدء بالتفاوض مع الجهات الدائنة ،وسط حملة من التهويل ،أبرز أضلعها مؤسسة «آشمور» وحاكم المصرف
رياض سالمة

(مروان
طحطح)

ضغوط أميركية جديدة إلطالق العميل فاخوري
بعد الضغوط األميركية السابقة إلطالق سراح العميل عامر فاخوري،
الذي ُو ّجهت إليه تهم في املحكمة العسكرية بقتل ومحاوالت قتل وخطف
عضو
سجناء في معتقل الخيام ،دخلت
ّ
الكونغرس جاين شاهني على الخط،
ّ
مهددة بالئحة عقوبات تطال املسؤولني
عن سجن فاخوري.
وقالت شاهني ،في مقابلة مع ّ محطة
«فوكس نيوز» ،إنه «ال توجد أدلة على
التهم املوجهة لفاخوري» ،وإن «وضعه
الصحي دقيق ،وعلى الحكومة اللبنانية
أن تفهم أنه ستكون هناك عواقب بسبب
هذا االحتجاز» .وبحسب القناة ،فإن
شاهني ّ
تعد الئحة العقوبات املذكورة،
ّ
متذرعة بأن «املستشفى الذي يعالج فيه
فاخوري تنقضه األدوية الالزمة ملرحلة
مرض السرطان الذي يعاني منه» ،وأن «على الحكومة األميركية أن تعمل
ما في وسعها ،بما في ذلك العقوبات ،إلعادته إلى عائلته».
(األخبار)

3

وسـ ــط االن ـه ـي ــار وال ـف ــوض ــى ،يــرتـفــع
الصراخ والسجال ،سرًا وعلنًا ،بشأن
ّ
التخلف عن دفع سندات اليوروبوندز
أو دفعها ،والتي تستحق في  9آذار
ُ
امل ـق ـب ــل .وكـ ـع ــادة ال ـل ـب ـنــان ـيــن ،ت ـتــرك
الـ ـق ــرارات ،إن وجـ ــدت ،إل ــى ...مـ ــا بعد
ّ
وقــوع االستحقاقات .لكن هــذا ليس
ما يجري ،على األقل هذه ّ
املرة ،فيما
ّ
ّ
خص قرار التخلف عن دفع السندات.
ُ
فالجلسة «العاصفة» التي عقدت في
القصر الجمهوري األسبوع املاضي
ب ـح ـضــور ال ــرؤس ــاء ال ـث ــاث ــة وحــاكــم
م ـصــرف لـبـنــان وجـمـعـيــة امل ـص ــارف،
ولو أنها تركت انطباعًا عامًا عن عدم
ّ
وصــولـهــا إل ــى ق ــرار حــاســم ،إل أنها
كــانــت محطة مفصلية بــاتـخــاذ قــرار
ضـمـنــي ب ـعــدم ال ــدف ــع ،ب ــن ال ــرؤس ــاء
الـ ـث ــاث ــة وامل ــرجـ ـعـ ـي ــات ال ـس ـيــاس ـيــة
األخرى ،وترك معالجة األمور التقنية
لجلسات مع ممثلي صندوق الدولي،
الذين من املفترض أن يحضروا إلى
لبنان األسبوع املقبل.
ّ
وعلى ما تؤكد معلومات «األخبار»،
فإن استشارة صندوق النقد الدولي
هدفها املساعدة على تجاوز مرحلة
ّ
م ــا بـعــد الـتـخــلــف ع ــن دف ــع الـسـنــدات
والـتـفــاوض مــع الــدائـنــن .ولــن يكون
تركيز عملها على خيار الدفع ،طاملا

أن ال ـخ ـي ــار وق ــع ع ـلــى ت ــأم ــن الـقـمــح
والـ ــدواء والــوقــود قبل أي شــيء آخر
لحفظ أم ــن الـلـبـنــانـيــن ،ال ّسـيـمــا أن
دف ـعــات يــوروبــونــدز أخ ــرى تستحق
في نيسان وحزيران املقبلني.
ويمكن القول إن حملة التهويل التي
تـقــودهــا شخصيات ووســائــل إعــام
مرتبطة بالقطاع املـصــرفــي ،وحاكم
مصرف لبنان ريــاض سالمة ،العدو
األول ل ـق ــرار ع ــدم ال ــدف ــع ،وتـخــويــف
اللبنانيني مــن مخاطر خطوة كهذه
فعلتها أكثر من مئة دولة قبل لبنان،
سببها شعور املصرفيني الجشعني
بــوجــود حـســم فــي ه ــذا الـتـ ّـوجــه لــدى
الــرؤســاء الثالثة ،بينما هم ّ
يعولون
على دفــع الــدولــة للسندات لتحقيق
أربـ ـ ـ ـ ــاح طـ ــائ ـ ـلـ ــة ،ي ـ ـقـ ـ ّـدرهـ ــا املـ ـص ــرف
امل ــرك ــزي ب ـ ــ 80م ـل ـيــون دوالر ،بينما
ي ـقـ ّـدرهــا مــرجــع رئ ــاس ــي بـنـحــو 200
مليون دوالر أميركي.
وت ــرك ــز ح ـم ـلــة ال ـت ـه ــوي ــل اإلع ــام ــي،
ال ـت ــي ظ ـه ــرت ف ــي أوض ـ ــح وجــوه ـهــا
خ ــال بــرنــامــج «ص ــار ال ــوق ــت» ال ــذي
يقدمه اإلعــامــي مارسيل غانم على
قـنــاة أم .ت ــي .ف ــي .األس ـب ــوع املــاضــي،
ع ـلــى اإليـ ـح ــاء ب ــأن ال ـج ـهــات الــدائ ـنــة
تستطيع في حال التخلف عن الدفع
حجز طــائــرات ميدل إيست أو وضع

الـيــد عـلــى أم ــاك للبنان فــي الـخــارج
أو مباني سـفــارات يملكها لبنان أو
حسابات مصرفية للسفارات .وهذا
األمــر تصفه مصادر سياسية بارزة
ّ
بأنه أكاذيب .وتؤكد املصادر أن تلك
الـجـهــات املـصــرفـيــة ،وب ـعــد أن قامت
بــاالت ـفــاق ضـمـنــا مــع دائ ـنــن أجــانــب
ل ـش ــراء سـنــداتـهــا «ش ـك ـلـ ّـيــا» ،تـحــاول
الـ ـضـ ـغ ــط فـ ـق ــط لـ ـضـ ـم ــان حـصـصـهــا
ورفع أسعار السندات التي انخفض
س ـعــرهــا إلـ ــى  40سـنـتــا ف ــي املــرحـلــة
األخـيــرة (دفــع الــديــون يعني تسديد
 100دوالر لكل سند يبلغ ثمنه اليوم
 40دوالرًا!).

ال يمكن الحجز
على أي من طائرات
ميدل إيست بسبب
ديون على الدولة

الخيار الوحيد هو المقاومة الشعبية الشاملة في المنطقة

نصر الله :دعوا الحكومة تعمل
وت ـ ـقـ ــول املـ ـ ـص ـ ــادر إن ش ــرك ــة م ـي ــدل
إي ـســت ه ــي شــركــة خ ــاص ــة ،ال يمكن
الحجز عليها بأي شكل من األشكال
بسبب ديــون على الــدولــة اللبنانية،
وهـ ـن ــاك س ــاب ـق ــة ح ـص ـلــت ق ـب ــل عـشــر
سنوات ،بعد قيام شركة «هوختيف»
األملــانـيــة ،مــن ج ـ ّـراء ن ــزاع مــع مجلس
اإلنماء واإلعمار ،باالستحصال على
قرار بالحجز على طائرة ميدل إيست
في مطار اسطنبول .وعندها انقضى
األمر خالل ساعات قليلة بعد إثبات
ملكية الشركة.
وبــدا الفـتــا أمــس مــا نشرته صحيفة
فــايـنـنـشــال تــاي ـمــز ،ح ــول م ــا دار في
ّ
ع ـش ــاء نــظ ـمــه ب ـنــك أوف أم ـي ــرك ــا في
لـنــدن الشهر املــاضــي ،بحضور عدد
مـ ــن ح ــام ـل ــي الـ ـسـ ـن ــدات ال ـل ـب ـنــان ـيــة.
وبحسب الصحيفة ،قام أحد حاملي
السندات ،بيمكو ياكوف آرنوبولني،
بتوبيخ مؤسسة آشمور التي يملكها
امل ـل ـيــون ـيــر م ـ ــارك ك ــوم ـب ــز ،ومــركــزهــا
ف ــي ال ـعــاص ـمــة ال ـبــري ـطــان ـيــة وتـمـلــك
س ـنــدات بـحــوالــى مـلـيــار دوالر (400
م ـل ـيــون دوالر م ــن ق ـي ـمــة اسـتـحـقــاق
آذار) ،ب ـس ـب ــب مـ ــا «س ـ ـمـ ــاه ض ـغــوط
املؤسسة على بيروت لدفع السندات
ّ
ّ
ووجه
في ظل واقــع البالد الصعب».
آرن ــوب ــول ــن انـ ـتـ ـق ــادات ــه إل ـ ــى مـمـثـلــة
الـشــركــة الريـ ّـســا بــابــوشـكــن ،معتبرًا
أن املــؤسـســة ال تتصرف بمسؤولية
بالضغط على حكومة لـبـنــان» ،وأن
«املــؤسـســة تـحــاول أن تـسـ ّـوق وتدعم
موقفها وتــدفــع البلد إلــى اإلف ــاس».
ـف آرنـ ــوبـ ــولـ ــن بـ ــذلـ ــك ،بــل
ّول ـ ــم ي ـك ـت ـ ِ
اتهم املؤسسة بابتزاز باقي حاملي
ال ـ ـس ـ ـنـ ــدات ،الـ ــذيـ ــن ال ي ـم ــان ـع ــون أن
يقوم لبنان بعدم الــدفــع والتفاوض
لدفعهم إلــى شــراء حصصها
معهمّ ،
مقابل توقفها عن ممارسة الضغوط
وتعقيد الوضع.
وال تــوصــف «آشـ ـم ــور» ،وه ــي شركة
اس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار ف ـ ـ ــي األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق امل ــالـ ـي ــة
وال ـس ـن ــدات ،ب ــ«ال ـص ـنــدوق ال ـشــرس»
أو ك ـم ــا يـ ـع ــرف بـ ــه هـ ـ ــذا ال ـ ـنـ ــوع مــن
ال ـص ـنــاديــق ب ــ«آك ـلــة ال ـج ـيــف» .وه ــذا
ما أثار استغراب املتابعني لألسواق
امل ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة م ـ ـ ــن الـ ـ ـتّـ ـ ـص ـ ــرف ال ـ ـعـ ــدائـ ــي
ل ــ«آش ـمــور» ،متوقعني أن يـكــون هذا
الـ ـضـ ـغ ــط سـ ـبـ ـب ــه عـ ــاقـ ــة امل ــؤسـ ـس ــة
ال ــوث ـي ـق ــة ب ـح ــاك ــم املـ ـص ــرف امل ــرك ــزي
واملصرفي أنطون الصحناوي.
ّ
وفي ظل هذه األجواء ،انتقل الصراع
ّ
الحر وسالمة من
بني التيار الوطني
خلف الكواليس وبعض االنتقادات
اإلع ــام ـي ــة ،إل ــى الـ ـش ــارع ،م ــع إع ــان
ّ
الحر التظاهر رفضًا
التيار الوطني
ل ـس ـي ــاس ــات ال ـح ــاك ــم يـ ــوم الـخـمـيــس
امل ـق ـبــل ،ف ــي خ ـطــوة تـصـعـيــديــة تــزيــد
ال ـض ـغــط ع ـلــى س ــام ــة الـ ــذي ال ي ــزال
يتمسك بسياساته السابقة .وبرزت
اإلشـ ـ ـ ـ ــارة األول ـ ـ ـ ــى فـ ــي ق ـ ـ ــرار ان ـت ـق ــال
الصراع من الخفاء خالل كلمة النائب
جبران باسيل في املجلس النيابي،
وحــديـثــه عــن مـصــرف لـبـنــان ،وقــولــه
إنــه يجب أن يكون فــي خدمة الدولة
ول ـي ــس ال ـع ـك ــس ،ثـ ـ ّـم تـبـعـهــا املــوقــف
أم ـ ــس ،ب ـ ـ ّ
ـرد ن ـ ــاري ع ـلــى ق ـ ــرار شــركــة
مـيــدل إيـســت بحصر قبض بطاقات
الـ ـسـ ـف ــر بـ ـ ــالـ ـ ــدوالر األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ،قـبــل
التراجع عن القرارّ ،
مغردًا« :من زمان
وأن ــا بـطــالــب بخفض سـعــر بطاقات
سـفــر  MEAم ــن دون ت ـج ــاوب .هـيــدا
اسمو احتكار ،اليوم بعد حصر قبول
الــدفــع بــالــدوالر هيدا اسمو مخالفة
لـلـقــوانــن ،وبـطــالــب الـتـيــار إنــو ّ
يقدم
ّ
إخبار ويتحرك» ،مضيفًا« :بذكر إنو
مــا أخــذنــا ج ــواب مــن الـحــاكــم (حــاكــم
امل ـص ــرف امل ــرك ــزي) ع ــن ال ـت ـحــويــات
املالية للخارج».
(األخبار)

اعتبر األمين العام لحزب الله
السيد حسن نصر الله أن إدارة
الرئيس األميركي ارتكبت خالل
األسابيع الماضية جريمتين
عظيمتين ،أوالهما اغتيال
الشهيدين سليماني
والمهندس ،والجريمة الثانية
اإلعالن عن صفقة القرن،
داعيًا الى المقاومة الشعبية
والشاملة في المنطقة .أما
في لبنان ،فدعا الى التوقف
عن توجيه االتهامات
للحكومة الحالية وإعطائها
فرصة لوقف االنهيار
في كلمة له خالل االحتفال الذي أقامه
حـ ـ ــزب الـ ـل ــه أم ـ ـ ــس ،فـ ــي ذك ـ ـ ــرى الـ ـق ــادة
الشهداء وذكــرى أربعني شهداء محور
امل ـق ــاوم ــة ال سـيـمــا ال ـش ـه ـيــديــن ال ـحــاج
قــاســم سـلـيـمــانــي والـ ـح ــاج أب ــو مـهــدي
امل ـه ـن ــدس ،اع ـت ـبــر األمـ ــن ال ـع ــام لـحــزب
الله السيد حسن نصر الله أن اغتيال
س ـل ـي ـمــانــي وامل ـه ـن ــدس «أدخـ ـ ــل مـحــور
امل ـقــاومــة والـجـمـهــوريــة اإلســام ـيــة في
م ــرح ـل ــة ح ـس ــاس ــة وم ـص ـي ــري ــة ج ـ ـدًا»،
مــؤك ـدًا أن عـلــى «املـسـتـضـعـفــن فــي كل
العالم أن يعلموا أنهم يستندون إلى
قلعة صلبة هي إيران ،ومع مرور األيام
ت ــزداد هــذه القلعة صــابــة» .ولفت إلى
أن «ما ُس ّمي صفقة القرن ّ ليس صفقة
ب ــل خ ـطــة إســرائ ـي ـل ـيــة ت ـبــنــاهــا تــرامــب
إلنـهــاء القضية الفلسطينية» ،معتبرًا
أن «نـجــاحـهــا م ــره ــون بــاملــواقــف الـتــي
ت ـت ـخــذ وال ـث ـب ــات ع ـلــى هـ ــذه امل ــواق ــف».
ّ
وأك ــد أن «أمـيــركــا ليست ق ــدرًا مكتوبًا
َ
وم ـشــاري ـع ـهــا س ــب ــق أن فـشـلــت بسبب
رفـ ــض ال ـش ـع ــوب وامل ـ ـقـ ــاومـ ــة» ،واألهـ ــم
ه ــو «م ــوق ــف الـفـلـسـطـيـنـيــن أنـفـسـهــم
ألنــه الحجر األســاس في مواجهة هذه
الخطة ،وقــد عـ ّـبــر الشعب الفلسطيني
بــاإلجـمــاع عــن مــوقــف حــاســم وراف ــض،
وهـ ــذا م ـتــوقــع وط ـب ـي ـعــي» ،م ـعـت ـب ـرًا أن
«هـ ـن ــاك م ــا ُي ـم ـكــن ال ـب ـن ــاء ع ـل ـيــه ،وهــو
وجود الكثير من املواقف الرافضة لها».

ال ـ ُس ـي ــد ن ـص ــر الـ ـل ــه الـ ـ ــذي ب ـ ــدأ كـلـمـتــه
ب ــامل ـب ــارك ــة لـلـشـعــب اإلي ــران ــي وق ــادت ــه
ب ـ ــال ـ ــذك ـ ــرى ال ـ ـ ـ ـ ــ 41الن ـ ـت ـ ـصـ ــار ال ـ ـثـ ــورة
اإلس ــام ـي ــة ف ــي إي ـ ــران «ال ـت ــي صـمــدت
ف ـ ــي وج ـ ـ ــه ك ـ ــل ال ـ ـ ـحـ ـ ــروب والـ ـحـ ـص ــار
وال ـع ـق ــوب ــات» ،ك ـمــا امل ـب ــارك ــة للشعب
ُالبحريني بالذكرى التاسعة لثورته
املـ ـط ــالـ ـب ــة بـ ـحـ ـق ــوق م ـ ـشـ ــروعـ ــة ،الف ـت ــا
إلـ ـ ــى أن «ال ـ ـن ـ ـظـ ــام ال ـب ـح ــري ـن ــي حـ ـ ّـول
ه ــذه ال ــدول ــة إل ــى قــاعــدة للتطبيع مع
الـعــدو اإلســرائـيـلــي» ،أكــد أن «املقاومة
َ
ليست خطابات منفصمة عن الواقع،
ّ
والشهداء جسدوا كل القيم االنسانية
والدينية واألخالقية والجهادية».
وأشاد باإلجماع اللبناني على رفض
خ ـط ــة ت ـ ــرام ـ ــب ،م ـع ـت ـب ـرًا أن «امل ــوق ــف
ال ـل ـب ـن ــان ــي س ـب ـبــه إدراك ال ـل ـب ـنــان ـيــن
م ـخ ــاط ــره ــا ع ـل ــى امل ـن ـط ـق ــة ولـ ـبـ ـن ــان»،
خاصة أنها «تطال لبنان ألنها أعطت
مــزارع شبعا وتــال كفرشوبا والجزء
ال ـل ـب ـن ــان ــي مـ ــن ق ــري ــة ال ـغ ـج ــر لـلـكـيــان
الـصـهـيــونــي ،كـمــا تـطــالــه بــالـتــوطــن»،
وألن الـخـطــة فــي روحـيـتـهــا «سـتـكــون
حــاكـمــة عـلــى مـســألــة تــرسـيــم ال ـحــدود
البرية والبحرية مع فلسطني املحتلة،
م ـ ــع م ـ ــا ل ـ ــه م ـ ــن ت ــأثـ ـي ــر عـ ـل ــى ال ـ ـثـ ــروة
النفطية» .ولفت السيد نصر الله إلى
يطمئن بالنسبة إلــى التوطني
أن مــا
ِ
«هــو اإلجـمــاع اللبناني والفلسطيني
ومـقــدمــة الــدس ـتــور» .ورأى أنــه «يجب
أن ال نـغـضــب م ــن ب ـعــض الـلـبـنــانـيــن
إذا كان هناك مكان للخشية أو القلق،
سواء بالنسبة إلى التوطني أم املزارع
ً
والتالل أم الثروة النفطية» ،متسائال
عن «الضمانة في أن تبقى هذه املواقف
كما هي في املستقبل ،فربما يأتي من
ي ـت ـحــدث ع ــن ق ـب ــول امل ـس ــاع ــدة املــال ـيــة
بسبب األوضاع االقتصادية واملالية».
املـ ــوقـ ــف الـ ـع ــرب ــي مـ ــن خـ ـط ــة ت ــرام ــب،
ب ـح ـس ــب نـ ـص ــر الـ ـ ـل ـ ــه« ،م ـ ـم ـ ـتـ ــاز ،ل ـكــن
ال ـب ـع ــض ي ـع ـت ـبــر أن ـه ــا ق ــاب ـل ــة ل ـل ــدرس
أو أن ه ـ ــذا ه ــو امل ـ ـتـ ــاح ،وهـ ـك ــذا ي ـبــدأ
االسـتـســام» ،معتبرًا أن الخشية هي
فـ ــي «أن ي ــذه ــب املـ ــوقـ ــف الـ ـع ــرب ــي ،ال
سـيـمــا الـخـلـيـجــي ،بــامل ـفــرق» .وأض ــاف
«ال ـخ ـطــة ولـ ــدت م ـي ـتــة ،ل ـكــن ق ــد يصح
الـقــول إن هناك خطة يرفضها العالم
ل ـكــن صــاحـبـهــا م ـص ـ ّـر ع ـلــى تـنـفـيــذهــا
وتطبيقها» ،لــذا «نـحــن أم ــام مواجهة
ج ـ ــدي ـ ــدة ال مـ ـف ــر مـ ـنـ ـه ــا ،ألن الـ ـط ــرف

اآلخـ ــر يـهــاجــم وي ـب ــادر ويـقـتــل ويـشــن
الـحــروب» .وقــال إن «املرحلة الجديدة
تـ ـف ــرض ع ـل ــى ش ـع ــوب ـن ــا فـ ــي امل ـن ـط ـقــة
الذهاب إلى املواجهة األساسية ،وهي
مدعوة إليها» ،موضحًا «أننا ما زلنا
رد الفعل ّ
في مرحلة ّ
ورد الفعل البطيء
ّ
واملتأخر أيضًا» .وفي هذه املعركة ،قال
نصر الـلــه« ،نحتاج إلــى الــوعــي وعــدم
الخوف من أميركا».
وفـيـمــا أك ــد أن «أمـيــركــا هــي املـســؤولــة
عن كل حروب إسرائيل وممارساتها»،
ّ
يصدق أن الحرب الدائرة
تساءل« :من
الـ ـي ــوم ع ـل ــى ال ـي ـم ــن ل ـي ـســت ب ـمــواف ـقــة
وحماية ودعم من أميركا؟ وهي تفعل
ذل ــك كــي تستفيد اقـتـصــاديــا مــن بيع
الـســاح لــدول الـتـحــالــف» .كما تساءل

نحن مع الناس وال
نعترف باقتصاد
المنطقة أو الطائفة

مل ــاذا ال نـلـجــأ إل ــى مـقــاطـعــة الـبـضــائــع
األمـ ـي ــركـ ـي ــة؟ ه ـ ــذا ج ـ ــزء مـ ــن امل ـع ــرك ــة،
ألن ن ـق ـط ــة ضـ ـع ــف األم ـ ـيـ ــركـ ــي األمـ ــن
واالقتصاد .وشدد على أن «كل شعوب
املنطقة ستحمل البندقية في مواجهة
االستكبار ،وأميركا بنفسها لم تترك
خـيــارًا ســوى ذل ــك» ،داعـيــا كــل العلماء
والنخب واملؤسسات والحكومات إلى
«الــدخــول في جبهة املقاومة املتعددة
والشاملة ملواجهة أميركا».
مـ ــن ج ـه ــة ث ــانـ ـي ــة ،أك ـ ــد ن ـص ــر الـ ـل ــه أن
«املـســؤولـيــة األول ــى لـلــرد على جريمة
اغتيال القائدين الشهيدين سليماني
وامل ـ ـه ـ ـن ـ ــدس ورف ـ ــاق ـ ـهـ ـ ـم ـ ــا ت ـ ـقـ ــع ع ـلــى
الـ ـع ــراقـ ـي ــن» ،وذل ـ ـ ــك «ي ـ ـكـ ــون ب ـح ـفــاظ
العراقيني على الحشد الشعبي».
أما في الشأن الداخلي اللبناني ،فتناول
ال ـس ـيــد ن ـصــر ال ـل ــه «االس ـت ـح ـق ــاق ال ــذي
يـهـيـمــن عـلــى ع ـقــول الـجـمـيــع بــالــدرجــة
األولى ،ويشغل بال الناس ،وهو الوضع
االق ـت ـص ــادي واالج ـت ـمــاعــي وال ـن ـقــدي»،
ُم ـش ــددًا عـلــى أن «ال ــوض ــع يـحـتــاج إلــى

معالجة ،وكلنا مسؤولون ومعنيون».
ورأى أن «الدولة في لبنان كانت قادرة
عـلــى الـقـيــام بالكثير مــن األش ـيــاء ،لكن
حصل مــا حـصــل ،وأن ــا قلت إنـنــا لسنا
قـلـقــن ع ـلــى امل ـق ــاوم ــة وم ـيــزان ـي ـت ـهــا بل
على املواطنني والبلد» ،ومع ذلك «نحن
ك ـح ــزب ال ـل ــه ل ــم ن ـه ــرب م ــن امل ـســؤول ـيــة
و ال ن ـف ـكــر ب ـطــري ـقــة ح ــزب ـي ــة ،ن ـحــن مع
ال ـنــاس وال نـعـتــرف بــاقـتـصــاد املنطقة
أو الطائفة أو املدينة» .وأضــاف «نحن
مستعدون لتحمل كامل املسؤولية وأن
نتشارك باملسؤولية ملعالجة األوضــاع
القائمة ،ولسنا هاربني من شــيء ،وقد
دف ـع ـن ــا ث ـم ــن املـ ــواقـ ــف الـ ـت ــي أخ ــذن ــاه ــا
م ـ ــن  17تـ ـش ــري ــن األول حـ ـت ــى ال ـ ـيـ ــوم.
الـبـعــض شتمنا ،لـكــن املـهــم أن نتحمل
مسؤولياتنا ونؤدي واجبنا».
وقال« :يجب أن ّ
نقدر لرئيس الحكومة
ّ
وال ـ ــوزراء شـجــاعــة تـحــمــل املـســؤولـيــة،
وأع ـط ـي ـنــا ال ـح ـكــومــة ال ـث ـقــة ونــدعـمـهــا
وال نتخلى عنها ول ــن نتخلى عنها،
وس ـن ـق ــف إل ـ ــى ج ــان ـب ـه ــا ،ألن امل ـســألــة
تتعلق بمصير ال ـب ـلــد» .وبـيـنـمــا دعــا
الى «فصل معالجة امللف االقتصادي
واملـ ـ ــالـ ـ ــي ع ـ ــن الـ ـ ـص ـ ــراع الـ ـسـ ـي ــاس ــي»،
ش ــدد عـلــى «ض ـ ــرورة وض ــع الـتــراشــق
بــاالتـهــامــات جانبًا وإعـطــاء الحكومة
الحالية فرصة معقولة ومنطقية ملنع
االنهيار» .وأضــاف «هناك أمــل ،بينما
ه ـن ــاك م ــن ي ــري ــد أن ي ـق ــول لـلـبـنــانـيــن
ع ـل ـي ـك ــم االس ـ ـت ـ ـسـ ــام لـ ـلـ ـخ ــارج وب ـي ــع
دول ـت ـكــم ل ـل ـخــارج أو لـغـيــر الـ ـخ ــارج»،
ً
قائال ملن يدعو إلى اليأس إنه «يرتكب
خـ ـي ــان ــة وطـ ـنـ ـي ــة ،وامل ـ ـسـ ــألـ ــة ت ـح ـتــاج
إلـ ــى ال ــوع ــي وال ـش ـج ــاع ــة والـتـضـحـيــة
والتخلي عن الحسابات الخاطئة».
ودع ــا السيد نصر الـلــه الحكومة إلى
«املـ ـ ـب ـ ــادرة إلـ ــى ال ـك ـت ــل ال ـس ـيــاس ـيــة أو
تشكيل لجنة مــن املعارضة وامل ــواالة،
ألن الــوضــع االقـتـصــادي والـنـقــدي في
حالة خطرة» ،مشددًا على أن «األولوية
هــي للعمل عـلــى اإلن ـق ــاذ ،ألن الــوضــع
ّ
يتهدد الجميع» .وتابع« :عندما يقول
ب ـع ــض الـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة إن ـ ــه يــريــد
إع ـط ــاء ال ـح ـكــومــة ف ــرص ــة ،عـلـيــه وقــف
التحريض عليها وتركها تعمل» ،الفتًا
ال ــى أن ــه «إذا نـجـحــت ه ــذه الـحـكــومــة
فــي وقــف االنهيار واالن ـحــدار وتهدئة
النفوس ،فهي تقدم خدمة كبيرة لكل
اللبنانيني».
(األخبار)

تقرير

تقرير

استدعاءات السفراء مستمرة:
عودة سفيرة لبنان في روما

المشنوق يعود
إلى «أساس»

تستكمل اإلدارة في وزارة الخارجية واملغتربني التبديالت في البعثات الدبلوماسية
ُ
في الخارج« .افتتحت» الالئحة باستدعاء سفيرة لبنان لدى ّ سيراليون ،بريجيتا
نتيجة الشكاوى العديدة التي تلقتها «الخارجية» من
عجيل ،إلى اإلدارة املركزية ُ
الجالية اللبنانية في سيراليون ،وأرسل مكانها سفير لبنان لدى اليمن (املوجود في
املديرة السابقة ملديرية الشؤون االغترابية ،فرح
لبنان) ،هادي جابر .ثم تم تكليف ّ
ّبري ،بمهمة دبلوماسية إلى قطر ،لتحل مكان السفير حسن نجم ،الذي طلب إكمال
بقية سنوات خدمته في اإلدارة ألسباب عائلية .وأتى االستدعاء الثالث من نصيب
سفيرة لبنان في روما ،ميرا الضاهر ،التي صدر قرار عودتها إلى اإلدارة املركزية
تمهيدًا لنقلها إلى مركز عمل آخر .ملاذا؟ ُتجيب مصادر دبلوماسية ّ
بأن استدعاء
الضاهر يعود إلى «الفوضى واإلهمال في العمل ،وعــدم وجودها بشكل دائــم في
ً
البعثة ،فضال عن مخالفتها الدائمة للنظام الــداخـلــي» .وتقول ّاملـصــادر ّإن مديرة
املــراســم في ال ــوزارة ،السفيرة نجال رياشي عساكر« ،ستتسلم البعثة في رومــا،
ومن ضمن مهامها إعادة تعزيز وضع السفارة ،ال ّ
سيما ّأن العالقات مع إيطاليا
ّ
ُم ّ
همة» .وتؤكد املصادر ّأن االستدعاءات ُ«مستمرة حيث ما تقتضيه املصلحة العامة
ّ
ويوجد داع لتصحيح الخلل داخل البعثات» .أما بالنسبة إلى السفير يوسف رجي،
الذي يرأس وحدة التفتيش في «الخارجية» ،فقد ّ
تقرر تكليفه بمهمة دبلوماسية في
سفارة لبنان لدى ساحل العاج ،إلى حني إجراء التشكيالت الدبلوماسية بعد أشهر
وتعيني سفير أصيل.

في توقيت مشبع بالدالالت السياسية ،أطلق النائب نهاد املشنوق موقع «أساس
ميديا» اإللكتروني ( )asasmedia.comالــذي يــرأس تحريره الصحافي زياد
عيتاني .اسم املوقع مستقى من العنوان الذي كان املشنوق يكتب تحته كل يوم
اثنني في جريدة «السفير» قبل النيابةّ ،
يخصص األيام الثالثة األولى من االنطالقة
ّ
مللف ّ
خاص عن الرئيس الشهيد رفيق الحريري ،ما
(عشية  14شباط )2020
ُيعد بمثابة إشارة لسياسة املوقع الذي ّ
يقدم نفسه منبرًا لـ«الحريرية الوطنية»،
في ظل تمايز الكثير من الشخصيات املنضوية تحت لوائها عن رئيس تيار
املستقبل سعد الحريري.
ومــن املـفــارقــة أن انطالقة املــوقــع تــأتــي بعد إقـفــال أغـلــب املــؤسـســات اإلعالمية
الــزرقــاء نتيجة شــح األم ــوال وس ــوء اإلدارة ،مــا يسمح بـطــرح أكـثــر مــن عالمة
استفهام عما إذا كان الهدف من املوقع هو مقارعة الحريري ونقل وجهة النظر
املعارضة سنيًا لنهجه ،خاصة أن بعض الذين انضموا الــى املوقع معروفون
بمواقفهم الحادة ضد الحريري ،وفي مقدمتهم رضوان السيد .كما تضم أسرة
ً
املحررين والكتاب كال من خير الله خير الله وعبادة اللدن ونديم قطيش وقاسم
يوسف ويارا الدبس ووسام سعادة ورامي األمني ومالك عقيل ومحمد بركات
وه ــادي األمــن وقــاســم قصير ول ــوري هايتيان (ملف النفط) وعـمــاد شدياق
ونهال ناصرالدين وأحمد األيوبي وإيلي الحاج وآخرين.
(األخبار)
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لبنان

لبنان
قضية اليوم

تقرير

ّ
ّ
خطة جيش العدو للسنوات المقبلة

ال محاكاة لـ«الحرب الجديدة» وال لخبرة المقاومــين
علي حيدر
عـ ـل ــى وق ـ ـ ــع تـ ـص ــاع ــد قـ ـ ـ ـ ــدرات م ـح ــور
املـ ـق ــاوم ــة مـ ــن إيـ ـ ـ ــران إل ـ ــى ح ـ ــزب ال ـلــه
ف ــي ل ـب ـنــان ،قـ ـ َّـدم رئ ـيــس أرك ـ ــان جيش
ّ
املتعددة
العدو أفيف كوخافي خطته
السنوات «تنوفا» (زخم ـ ـ )2024/2020
التي تأمل بتوسيع الفجوة النوعية
ّ
ال ـت ــي قــل ـص ـت ـهــا املـ ـق ــاوم ــة م ــع ال ـع ــدو
خالل السنوات املاضية ،ومنح القيادة
ال ـس ـيــاس ـيــة ه ــام ــش امل ـ ـنـ ــاورة بـعــدمــا
قـ ّـيــدت ـهــا امل ـق ــاوم ــة ب ـم ــروح ــة خ ـي ــارات
خطرة.
ُ ّ
وتمثل هذه الخطة محطة مركزية في
محاولة الجيش اإلسرائيلي بناء قوة
فــي وجــه الـتـهــديــدات الـتــي تشخصها

ّ
جندي إسرائيلي
هناك اليوم
ليس
ّ
شارك في قتال أو
آمر سرية
أو
ّ
ّ
عملية عسكرية واسعة
ق ـيــادتــه ف ــي ال ـب ـيـئــة اإلق ـل ـي ـم ـيــة .وهــي
ت ـ ـن ـ ـبـ ــع مـ ـ ـ ــن ت ـ ـش ـ ـخ ـ ـيـ ــص املـ ــؤس ـ ـسـ ــة
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ل ـط ـب ـي ـع ــة ال ـ ـت ـ ـهـ ــديـ ــدات
وح ـج ـم ـه ــا وم ـف ــاع ـي ـل ـه ــا ع ـل ــى األمـ ــن
الـقــومــي ،وب ـلــورة املـفــاهـيــم العمالنية
الـتــي ينبغي تــوفــرهــا لـلــرد عـلــى هــذه
الـتـهــديــدات ،ومناقشة املــوازنــة املالية
التي تحتاج إليها.
وهي تأتي ترجمة للمفهوم العمالني
ال ـ ـ ــذي ت ـ ـحـ ــاول إس ــرائـ ـي ــل مـ ــن خــالــه
ال ـ ّ
ـرد عـلــى تـحـ ّـديــات البيئة اإلقليمية
وم ــا تـنـطــوي عليه مــن ت ـط ــورات على
َ
املستويني االستراتيجي والعمالني.
ّ
وق ــد ع ــبــر كــوخــافــي ع ــن ذل ــك بــالـقــول
إن ال ـهــدف مــن الـخـطــة زي ــادة ال ـقــدرات
الـ ـت ــدمـ ـي ــري ــة ل ـل ـج ـي ــش .لـ ـك ــن م ــواق ــف

(أ ف ب)

رئيس األركان ،في مناسبات متعددة،
تــوضــح بـشـكــل ج ـلـ ّـي ن ـتــائــج الـخـطــط
السابقة منذ ما بعد حــرب عــام 2006
(خـطــة «تـيـفــن» ـ ـ  2012/2008وخطة
«غ ــدع ــون» ـ ـ ـ ـ  .)2019/2015وه ــو ما
أجمله ضمنًا ،كوخافي ،في أول جلسة
لـهـيـئــة األرك ـ ـ ــان ( ،)2019/1/15بــأن
هناك «عملية ّ
تحول خطرة» ّ
يمر بها
حــزب الله وحـمــاس ،عبر االنتقال من
«ميليشيا» الى جيش (ليس باملعنى
التنظيمي ،بل على مستوى القدرات).
ّ
ومحذرًا من أن «الفجوة النوعية» بني
هــذا «الـجـيــش» والجيش اإلسرائيلي

تتقلص ،الفتًا الى أن حزب الله يواصل
التطور واستغالل ّ
تفوقه النسبي في
ّ
الـتـخــفــي وتـحــت األرض ،ويـبـنــي قــوة
هـ ّجــومـيــة وي ـحـ ِّـســن كـمـيــة صــواريـخــه
ودقتهاُ ،
ويــدخــل إلــى الخدمة وسائل
قتالية جــديــدة نسبيًا مثل املحلقات
والطائرات املسيرة وغيرها.
وفـ ـ ـ ــي الـ ـشـ ـه ــر األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر مـ ـ ــن ال ـس ـن ــة
َّ
املاضية ،عــزز التقدير االستخباري
السنوي املفهوم نفسه بالحديث ّ
عما
سماه «سـبــاق تسلح» بــن إسرائيل
ومحور إيــران ـ ـ سوريا ـ ـ حــزب الله،
الفـتــا إل ــى أن «الـجــانــب الـثــانــي طـ َّـور

َّ
ق ــدرات تكنولوجية وقــلــص فجوات
مقابل الجيش اإلسرائيلي» .وأضاف
الـتـقــديــر االس ـت ـخ ـب ــاري ،إن ــه«م ــع كل
ج ـهــود الـكـبــح للجيش اإلســرائـيـلــي
وأجهزة االستخبارات املختلفة ،فإن
التعاظم اإليــرانــي في املنطقة ّ
سجل
قفزة بعشرات النسب املئوية».
ّ
ل ـك ــن م ـش ـك ـلــة إس ــرائـ ـي ــل ف ــي ال ـخــطــة
الـجــديــدة ،كما فــي مــواجـهــة الخطط
الـ ـس ــابـ ـق ــة ،أن حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ومـ ـح ــور
املقاومة يواصل ـ ـ بدعم الجمهورية
اإلسالمية في إيران ـ ـ تطوير قدراته
َ
املستويني
الهجومية والدفاعية على

سي ِّ
الكمي والنوعي ،وهــو ما ُ
ّ
قوض
أهــداف الخطة الجديدة ومفاعيلها،
كما حصل مع الخطط السابقة.
وباالستناد الــى التجارب السابقة،
ومـضـمــون الخطة وم ــدى مالءمتها
للتهديدات املتصاعدة ،قوبلت خطة
«تنوفا» بقدر من الخيبة على لسان
ّ
ال ـعــديــد م ــن امل ـعــل ـقــن والـ ـخـ ـب ــراء .إذ
تـ ـس ــاءل بـعـضـهــم ك ـيــف أن الـجـيــش
الذي يعجز عن السيطرة على قطاع
غزة يريد هزيمة إيران!
ف ـ ـ ــي امل ـ ـ ـقـ ـ ــابـ ـ ــل ،اعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــرت ص ـح ـي ـف ــة
«م ـعــاريــف» أن الـخـطــة ان ـطــوت على

تقرير

وزير االتصاالت :أول دخوله شمعة طوله
إيلي الفرزلي
م ـل ـفــات ك ـث ـيــرة ك ــان ــت تـنـتـظــر وزي ــر
االتـ ـص ــاالت ط ــال حـ ــواط ع ـقــب نيل
الحكومة الثقة ،أبرزها ملف استرداد
قطاع الخلوي من قبل الــدولــة ،الذي
أوصت به لجنة االتصاالت النيابية،
وأكدته هيئة االستشارات والتشريع
في وزارة العدل ،معتبرة أن استمرار
شــركـتــي ال ـخ ـلــوي فــي إدارة الـقـطــاع
ّ
ي ـشــكــل مـخــالـفــة صــري ـحــة لـلـقــانــون.
ّ
ت ــأخ ــر الـ ــوزيـ ــر ف ــي ب ـ ــت ه ـ ــذا امل ـل ــف،
وال ي ــزال ،لكنه ارت ــأى املـســارعــة إلى
ص ـ ــرف م ــوظ ـف ــن مـ ــن ه ـي ـئــة مــال ـكــي
ق ـطــاع ال ـخ ـلــوي بـطــريـقــة غ ـيــر الئـقــة
وال تراعي القانون .صحيح أن أغلب
امل ـصــروفــن ه ــم ج ــزء م ــن الـتــوظـيــف
السياسي ،الــذي تـنــاوب عليه وزراء
االتصاالت السابقون ،والذي ينبغي
إيـ ـج ــاد ح ــل لـ ــه ،إال أن ذلـ ــك ال يـبــرر
تـبــديــل األول ــوي ــات وال ي ـبــرر اتـخــاذ
الـقــرار مــن دون مــراعــاة الحد األدنــى
مــن حقوق املـصــروفــن .فــي الرسائل
التي تلقوها ،ال إشــارة إلــى أي فترة
ُ
إن ــذار أو تـعــويــض .فقط طـلــب منهم
تسليم األمانات من مفاتيح وأجهزة
ك ـم ـب ـي ــوت ــر وهـ ـ ـ ــواتـ ـ ـ ــف ...ومـ ـ ـغ ـ ــادرة
م ـكــات ـب ـهــم فـ ـ ــورًا ،ع ـلــى أن يـتـسـلـمــوا
أن ـ ـصـ ــاف روات ـ ـب ـ ـهـ ــم الـ ـشـ ـه ــري ــة قـبــل
الـســاعــة الـخــامـســة مــن بـعــد ظـهــر 17
شباط (اليوم).

ال ــاف ــت أن ق ـ ـ ــرارات الـ ـص ــرف تشمل
ً
أعضاء في مجلس إدارة الهيئة ،على
رأس ـهــم املـهـنــدس أالن بــاسـيــل الــذي
ان ـضــم إل ــى الـهـيـئــة فــي ال ـعــام ،2002
فــي عهد الــوزيــر جــان لــوي قــرداحــي،
مــا منحه خبرة واسـعــة فــي القطاع،
خاصة أنه هو الذي أسهم في إعداد
عقد تشغيل شبكتي الخلوي ،الذي
ي ـت ــم ال ـع ـم ــل ب ـمــوج ـبــه ح ـت ــى ال ـي ــوم.
إضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى ب ــاسـ ـي ــل شـ ـم ــل قـ ـ ــرار
الـصــرف :بــال الحسن ،زيــاد ضاهر،
م ـح ـم ــد شـ ـعـ ـب ــان ،حـ ـس ــن ال ـ ـجـ ــراح،
محمد عفيفي ،شــارلــي سـعــد ،ربيع
سليمان ،عمر عبد الــرحـمــن ،وفــؤاد
فليفل (األمــن العام السابق ملجلس
ـوزراء) ،وهــؤالء جميعهم سبق أن
ال ـ ّ
وظفهم جمال الجراح ومحمد شقير.
في القرار عدد من اإلشكاليات ،أوالها
ّ
نوا بـقــرار وزيــر،
أن أعـضــاء الهيئة عي ّ
ف ـي ـم ــا ق ـ ـ ــرار ال ـ ـصـ ــرف وق ـ ـعـ ــه «رئ ـي ــس
الهيئة» ناجي عبود .في مسألة صرف
ب ــاسـ ـي ــل وشـ ـعـ ـب ــان تـ ـح ــديـ ـدًا يـصـبــح
األمر أكثر تعقيدًا ،فهذان املستشاران
يـ ـتـ ـس ــاوي ــان ق ــان ــون ــا م ـ ــع ع ـ ـبـ ــود فــي
الـ ـت ــوصـ ـي ــف ال ــوظـ ـيـ ـف ــي .هـ ــم جـمـيـعــا
ي ـش ـك ـل ــون جـ ـ ــزءًا مـ ــن ه ـي ـئ ــة امل ــال ـك ــن
ـوص عـلـيـهــا ف ــي امل ـ ــادة  15من
امل ـن ـصـ ّ
ّ
مشغلي الخلوي ،وهم
العقد املوقع مع
ّ
عينوا بقرار وزاري واحد.
فـ ــي األسـ ـ ـ ـ ــاس ،ال ت ـش ـي ــر امل ـ ـ ـ ــادة 15
إلـ ــى م ـن ـصــب «رئـ ـي ــس ال ـه ـي ـئ ــة» ،بــل

ّ
تــدعــو إلــى اخـتـيــار مــن يمثل الهيئة
تـ ـج ــاه ش ــرك ـت ــي إدارة ال ـخ ـل ــوي مــن
بــن أعـضــائـهــا .هــذا مــا يظهر جليًا،
عـلــى سبيل اّمل ـثــال ،فــي ق ــرار تشكيل
ال ـه ـي ـئــة امل ــوق ــع م ــن ال ــوزي ــر بـطــرس
ح ـ ّـرب ،فــي  18كــانــون الـثــانــي ،2016
يوضح أنها تتمثل تجاه الشركتني
بكل من جيلبير نجار وناجي عبود
وبتوقيعهما معًا (فــي قــرار تشكيل
الـهـيـئــة فــي  15أي ـلــول  ،2016اكتفى
حــرب بتكليف عبود وحــده بتمثيل
الهيئة ،بعد أن غادرها نجار).
ذل ــك األمـ ــر ت ـغـ ّـيــر م ــع ال ــوزي ــر جـمــال
ال ـج ــراح ال ــذي ق ـ ّـرر مــن تـلـقــاء نفسه،
وخــافــا ملــا ينص عليه عقد اإلدارة،
ت ـع ـي ــن أعـ ـ ـض ـ ــاء ال ـه ـي ـئ ــة وت ـس ـم ـيــة
ع ـبـ ّـود رئـيـســا ل ـهــا .مـنــذ ذل ــك الـحــن،
ي ـ ــوق ـ ــع ع ـ ـبـ ــود امل ـ ـعـ ــامـ ــات ب ـص ـف ـتــه
ً
ّ ً
ومخوال
رئيسًا للهيئة ال ممثال لها
بــال ـتــوق ـيــع ن ـي ــاب ـ ّـة ع ـن ـه ــا .ل ـك ــن ه ــذه
املــرة ،املعاملة املوقعة منه لها طابع
مـخـتـلــف .فــي قـّــراره ال ـص ــادر فــي 13
ش ـب ــاط ،ل ــم ي ــوق ــع عـلــى كـتـ ّـب تتعلق
بـمـشـغـلــي ال ـخ ـل ــوي ،ب ــل وق ـ ــع كـتــاب
االس ـت ـغ ـن ــاء ع ــن خ ــدم ــات مـسـتـشــار
م ـ ــواز ل ــه ف ــي امل ـن ـصــب ق ــان ــون ــا .لكن
األس ــوأ أن الـقــرار يلغي ق ــرارًا صــادرًا
عن وزير ،بما يخالف توازي الصيغ.
ف ـك ـمــا الـ ــوزيـ ــر ال ي ـح ــق ل ــه مـخــالـفــة
أو إل ـغ ــاء أو ت ـعــديــل قـ ــرار حـكــومــي،
ف ــإن امل ــوظ ــف أو امل ـس ـت ـشــار ،ال يحق
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لــه مخالفة أو إلـغــاء أو تعديل قــرار
وزاري ،وه ـ ــو ح ـك ـم ــا ال ي ـم ـك ـنــه أن
يـسـتـغـنــي ع ــن خ ــدم ــات مـسـتـشــاريــن
ّ
عينوا بقرار وزير .أما حواط فاكتفى
بـتـغـطـيــة الـ ـق ــرار امل ـخــالــف لـلـقــانــون،
بينما كــان بإمكانه توقيعه بنفسه
إن وجد أنه ال بد منه.
ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرار األول ال ي ـ ـط ـ ـم ـ ـئـ ــن .وزي ـ ـ ــر
االت ـص ــاالت يــؤكــد لـكــل مــن يـتــواصــل
معه إنه ُي ّ
عد ملفاته منذ اليوم األول
الذي وطئت فيه قدماه أرض الوزارة،
وأنـ ــه سيعلنها ف ــور ج ـهــوزهــا ،وإذ
به يبدأ من املكان الخطأ وبالطريقة
الـ ـخـ ـط ــأ ،فـ ـيـ ـض ــرب عـ ـ ــرض ال ـح ــائ ــط
بجميع مــوجـبــات امل ــادة  15مــن عقد
اإلدارة ،فال يحترم الضمانات الواردة
فيها ألعضاء الهيئة ،والتي وضعت

ال موقف من حواط
بشأن استرداد قطاع
الخلوي… بانتظار
«تجميع ملفاته»

خصيصًا لتحول دون أي ابـتــزاز أو
ضغوط تـمــارس عليهم .فهذه املــادة
ت ـنــص ب ــوض ــوح ع ـلــى م ـه ــام أع ـضــاء
الـهـيـئــة وت ـحــدد سـقــف الـتـعــويـضــات
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـصـ ــرف لـ ـه ــم م ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ــواردات
املـحـقـقــة لـقـطــاع الـخـلــوي (واحـ ــد في
األلـ ـ ـ ــف ،أي مـ ــا ي ـ ـعـ ــادل  1.8م ـل ـيــون
دوالر خــال العام  .)2019كما تحدد
ال ـح ـقــوق الــوظـيـفـيــة ال ـتــي تضمنها
ال ــدول ــة ألع ـض ــاء الـهـيـئــة ب ـمــا يـحــول
دون أي تدابير تعسفية أو إجــراءات
ك ـيــديــة تــرت ـبــط ب ـم ـصــالــح ف ـئــويــة أو
سياسية .فباسيل ،على سبيل املثال،
يعمل ب ــدوام كــامــل منذ الـعــام ،2002
وهو صار له ،بموجب قانون العمل
اللبناني ،حـقــوق مكتسبة ،ال سيما
ل ـج ـهــة ت ـع ــوي ـض ــات ن ـه ــاي ــة ال ـخــدمــة
وتعويضات الصرف التعسفي.
األمـ ـ ــر ل ــم ي ـق ــف ع ـن ــد ه ـ ــذا الـ ـح ــد ،إذ
يـ ـ ـت ـ ــردد أن املـ ـسـ ـتـ ـش ــار ال ـس ـي ــاس ــي
لـ ـلـ ـن ــائ ــب فـ ـيـ ـص ــل ك ـ ـ ــرام ـ ـ ــي ،ح ـم ــدي
درنـيـقــة ،ال ــذي ت ـحـ ّـول لـيـكــون الــرجــل
األقــوى في وزارة االتـصــاالت ،أعطى
أوام ــره لحرس ال ــوزارة بمنع دخــول
أي مـ ــن امل ــوظـ ـف ــن امل ـ ـطـ ــروديـ ــن إل ــى
الــوزارة ألخذ حوائجهم وأغراضهم.
ّ
وأعد هو شخصيًا الئحة بأسمائهم،
وعندما نشرت الالئحة على مواقع
التواصل االجتماعيّ ،
توعد بإجراء
ت ـح ـق ـي ـق ــات ف ـ ــي ذل ـ ـ ــك ي ـ ـ ــوم اإلثـ ـن ــن
(اليوم).

ّ ً
تحوال ...وال
«زخم» ،لكنها «لم تشكل
َّ
ثورة في بناء قوة الجيش» .وحددت
ن ـقــاط الـضـعــف فـيـهــا ب ــاإلش ــارة الــى
ّ
أن «م ــن الـصـعــب رؤي ــة كـيــف ستحل
ّ
(الـ ـخ ــط ــة) امل ـش ـك ـل ـتــن األســاس ـي ـتــن
لـ ـلـ ـجـ ـي ــش :كـ ـيـ ـف ـ ّـي ــة م ـ ــاء م ـ ــة س ــاح
الـبــر وال ـقــوة الـبـشــريــة وقــدرات ـهــا مع
مواجهة «الطبيعة الجديدة للحرب،
ون ــوع الـعــدو الـجــديــد» .وهــو مــا أقـ ّـر
ب ــه رئـ ـي ــس األركـ ـ ـ ــان ال ـس ــاب ــق غ ــادي
آي ــزنـ ـك ــوت ب ـ ــأن ح ـ ــزب الـ ـل ــه هـ ــو مــن
«بـنــى وط ـ َّـور الـقـتــال الــاتـمــاثـلــي في
الحلقة األولى حول إسرائيل» ونجح
ّ
باستراتيجيته فــي ت ـحـ ّـدي الـتـفـ ّـوق
االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــاري وال ـ ـ ـجـ ـ ــوي وال ـ ـبـ ــري
للجيش اإلسرائيلي.
ان ـط ــاق ــا م ــن الـ ــرؤيـ ــة ن ـف ـس ـهــا ،لـفــت
ّ
املعلق العسكري في الصحيفة ،آلون
ب ــن دي ـف ـيــد ،ال ــى أن «ال ـفــرض ـيــة الـتــي
انطلقت منها خطة الجيش هــي أن
حزب الله بشكل خاص ،ليس له مركز
ثقل بــارز يمكن من خــال استهدافه
اخراجه عن التوازن( ،في إشــارة الى
هويته الهجينة ،إذ إنه ليس جيشًا
ن ـظــام ـيــا وال مـيـلـيـشـيــا ع ـص ــاب ــات)،
وهــو مــا يستوجب سحق أكـبــر قدر
ممكن من قدراته وممتلكاته» .لكن ما
لم ُيشر إليه بن ديفيد هو التعاظم
الهائل في القدرات التدميرية املقابلة
لحزب الله والـقــادرة على ّ
دك العمق
االستراتيجي إلسرائيل ،األمــر الذي
ّأدى الى بلورة معادلة الردع القائم.
وبــامل ـقــارنــة ب ــن مـقــاتـلــي ح ــزب الـلــه
وجـ ـن ــود ج ـيــش ال ـ ـعـ ـ ّ
ـدو ،اق ـت ـبــس بن
دي ـف ـي ــد ع ــن امل ـت ـخ ـ ّـص ــص بــالـعـقـيــدة
الـقـتــالـيــة ف ــي ال ـج ـيــش اإلســرائ ـي ـلــي،
ب ـن ـي ــام ــن عـ ـمـ ـي ــدرور ،الـ ـ ــذي ت ـحــدث
قـبــل أس ـبــوعــن ع ــن ال ـف ـجــوة اآلخ ــذة
بـ ـ ـ ــاالزديـ ـ ـ ــاد ب ـ ــن تـ ـخ ـ ّـص ــص ج ـن ــود
الـجـيــش وحـ ــزب ال ـل ــه ،الف ـتــا ال ــى أنــه
في مقابل الجنود فإن مقاتلي حزب
ّ
ال ـلــه يـتـمــتـعــون بــالــرشــد والـتـجــربــة.
وأضـ ــاف ع ـم ـيــدرور إن مـقــاتــل حــزب
ال ـل ــه وحـ ـم ــاس أط ـل ــق ال ـن ـي ــران أكـثــر
بـكـثـيــر خ ــال ح ـيــاتــه ،وتـ ــدرب أكـثــر،
وشارك في معارك أكثر من ّ
أي جندي
ّ
فــي الـجـيــش .وح ـ ّـذر أيـضــا مــن مـ ّـيــزة
ّ
خطيرة جـدًا تتمثل بأنه «فــي سرية
ّ
نظامية للجيش ،ليس هـنــاك اليوم
مـقــاتــل واحـ ــد ،وال حـتــى آم ــر ســريــة،
ّ
ّ
عسكرية
عملية
ش ــارك فــي قـتــال أو
واسعة».

عندما تمتنع قوى األمن
عن استفزاز الناس
شهد األسبوع الفائت
تغييرًا في تعامل بعض
ضباط قوى األمن الداخلي
وعناصرها مع المتظاهرين
والمتظاهرات ،إذ بدت
محاولة تجنب الصدام
واضحة على عكس ما
يحصل منذ  17تشرين األول
 .2019فهل يدل ذلك على
نهج جديد؟ وهل يمكن
التأمل بأن وزارة الداخلية
ستحيل الضباط والعناصر
المسؤولين عن قلع عيون
الشباب وضرب وسحل وركل
وإهانة الناس الغاضبين الذين
يطالبون بحقوقهم ،الى
التحقيق والمحاسبة؟
عمر نشابة
تظاهرت مجموعة كبيرة من املواطنني
وامل ــواط ـن ــات ،األس ـب ــوع ال ـفــائــت وي ــوم
أول م ــن أمـ ــس ،أمـ ــام وزارة الــداخـلـيــة
والبلديات في منطقة الصنائع ،رافعني
شـ ـع ــارات م ـن ــاوئ ــة ل ـح ـكــومــة الــرئ ـيــس
حـ ـس ــان دي ـ ــاب وض ـ ــد ال ـع ـن ــف امل ـف ــرط
ال ـ ــذي تـنـتـهـجــه قـ ــوى األم ـ ــن الــداخ ـلــي
بحقهم وضد سياسات مصرف لبنان
وجمعية املصارف التي تحتجز أموال
ال ـن ــاس .وبــالــرغــم مــن الـهـتــافــات التي
كان بعضها عالي النبرة ،وبالرغم من
اقتراب املتظاهرين من مدخل الــوزارة
وتـ ـسـ ـل ــق بـ ـع ــض ال ـ ـش ـ ـبـ ــان األش ـ ـجـ ــار
امل ـح ـي ـطــة ل ــرف ــع الـ ـص ــوت ،وتـهـ ّـجـمـهــم
ع ـلــى وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة الـعـمـيــد محمد
فهمي شـخـصـيــا ،لــم يحصل احتكاك
مــع ال ـقــوى األمـنـيــة والـعـسـكــريــة .وبــدا
أن أوامـ ـ ــر وزي ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة لـلـعـنــاصــر
املكلفني بحماية ال ــوزارة كانت إغالق
البوابة الحديدية والتراجع الى داخل
الــوزارة وعدم التفاعل مع املتظاهرين
وع ــدم اسـتــدعــاء قــوة مكافحة الشغب
في قوى األمن الداخلي ،واالستعاضة
ع ـن ـه ــا بـ ـق ــوة مـ ــن ال ـج ـي ــش ال ـل ـب ـنــانــي

وإب ـ ـقـ ــاء هـ ــا ع ـل ــى م ـس ــاف ــة ب ـع ـي ــدة مــن
الـتـظــاهــرة .وم ــن الـنــاحـيــة املهنية بــدا
ذلك تطورًا وتغييرًا الفتًا في املنهجية
ال ـت ــي ك ــان ــت م ـع ـت ـمــدة ،والـ ـت ــي ت ـبــن -
مــن خــال مــراقـبــة الـتـظــاهــرات منذ 17
تشرين األول  - 2019أنـهــا تفتقر الى
مهارات نزع فتيل التصعيد .ففي كثير
مــن املـحـطــات ب ــدا بـعــض ضـبــاط قــوى
األمــن وعناصرها هم الذين يبادرون
الى التصعيد ويشعلون فتيل التوتر
مـ ــن خ ـ ــال اسـ ـتـ ـع ــراض ــات ال ـت ـخــويــف
وال ـ ـتـ ــره ـ ـيـ ــب وم ـ ـ ــن خ ـ ـ ــال اسـ ـت ــدع ــاء
الـ ـق ــوة الـ ـض ــارب ــة والـ ـ ـق ـ ــوات ال ـخــاصــة
و»ال ـ ـكـ ــومـ ــانـ ــدوس» مل ــواج ـه ــة ال ـن ــاس
ّ
الـعــزل .وبعض الضباط أفصحوا عن
ذلــك خــال أحــاديــث جانبية مــع كاتب
هــذه الـسـطــور ،إذ إنـهــم قــالــوا صراحة
إن عليهم «الحفاظ على هيبة الدولة
وهـيـبــة رج ــل األم ـ ــن» ،وذل ــك مــن خــال
«ع ــرض ال ـقــوة لتخويف كــل مــن يفكر
ف ــي االع ـ ـتـ ــداء ع ـل ـي ـن ــا» .هـ ــذه امل ـق ــارب ــة
الـتـقـلـيــديــة امل ـت ـخ ـل ـفــة ،ال ـت ــي تـتـنــاســب
عـ ـل ــى مـ ــا يـ ـب ــدو مـ ــع الـ ـنـ ـه ــج ال ـع ـن ـيــف
الذي يعتمده املدير العام لقوى األمن
الــداخـلــي الـلــواء عـمــاد عثمان وبعض
الضباط ّ
املقربني منه واملحيطني به،
أثبتت عدم جدواها ،ال بل أثبتت أنها
تــزيــد م ــن ت ــأزم األمـ ــور وتـفــاقـمـهــا ،ما
يــؤدي الــى سقوط مئات الجرحى في
صـفــوف املــواطـنــن وفــي صـفــوف قوى
األمـ ــن ،إذ ي ـبــدو س ـلــوك ال ـل ــواء عثمان
السلطوي العنيف وتـعـبـيــرات وجهه
ال ـقــاس ـيــة خ ــال مـخــاطـبـتــه املــواط ـنــن
واإلعالميني والصحافيني ال يخدمان
املــؤسـســة وال يـســاعــدان على تخفيف
التوتر وتقريب املؤسسة مــن الناس،
بل العكس.
إن الـ ـق ــاع ــدة امل ـه ـن ـيــة ال ـت ــي ي ـم ـكــن أن
يكون ضباط قوى األمــن وعناصرها
ق ــد ت ـع ـ ّـرف ــوا إل ـي ـهــا أث ـن ــاء ال ـتــدري ـبــات
التي خضعوا لها ،أساسها تخفيف
التوتر وعــدم استخدام مظاهر القوة
فــي مــواجـهــة املـتـظــاهــريــن السلميني.
ً
فـ ـمـ ـث ــا ،ال يـ ـج ــوز أن ي ــرف ــع ع ـنــاصــر
قوى األمن الهراوات والدروع وارتداء
ك ـمــامــات ال ـح ـمــايــة م ــن ال ـغ ــاز املـسـيــل
للدموع بوجه تجمع من الناس الذين
ال ي ـح ـم ـلــون أي سـ ــاح وال ي ـقــومــون
برمي قوى األمن بالحجارة وعبوات
امل ـ ـيـ ــاه أو الـ ـعـ ـص ــي .وال يـ ـج ــوز لـهــم
التعامل بعنف ومخاطبة املتظاهرين

واملـتـظــاهــرات بقلة اح ـتــرام وبطريقة
عــدائـيــة كـمــا حـصــل ،إذ كــان الضباط
وال ـع ـن ــاص ــر ي ـ ـبـ ــادرون إلـ ــى ال ـت ـعــامــل
ال ـس ـل ـطــوي ال ـع ـن ـيــف م ــع الـ ـن ــاس قـبــل
حـ ـ ـص ـ ــول أي اح ـ ـت ـ ـكـ ــاك ع ـ ـن ـ ـيـ ــف .وال
شــك فــي أن أي تــأهــب عـسـكــري لقوى
األمــن في وجه املتظاهرين السلميني
يــوتــر األج ـ ــواء وي ــوص ــل رس ــال ــة ع ــداء
وكراهية ،ما يزيد من غضب الناس،
وهـ ـ ـ ــو مـ ـ ــا قـ ـ ــد يـ ـ ـ ـ ــؤدي الـ ـ ـ ــى انـ ـفـ ـج ــار
الـعـنــف وال ـص ــدام مــع ال ـقــوى األمـنـيــة.
أم ــا إذا ق ــام أح ــد امل ـت ـظــاهــريــن بــرمــي

أي ّ
تأهب عسكري
لقوى األمن بوجه
المتظاهرين السلميين
ّ
يوتر األجواء ويوصل
رسالة عداء وكراهية ما
يزيد من غضب الناس

الـحـجــارة ،فعلى قــوى األمــن التعامل
معه بمهنية واحـتــراف ،ال أن يعتدوا
بــال ـضــرب وبـشـكــل جـمــاعــي وهـمـجــي
ع ـ ـلـ ــى امل ـ ـت ـ ـظـ ــاهـ ــريـ ــن وامل ـ ـت ـ ـظـ ــاهـ ــرات
ّ
وسبهم وسحلهم وركلهم وإهانتهم
في الشارع ،كما حصل بشكل متكرر
منذ تشرين االول .2019
إن سلوك الضباط والعناصر املكلفني
ب ـح ـمــايــة وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة ،يـ ــوم أول
مــن أم ــس ،يشير الــى تـطــور واع ــد في
التعامل مع املتظاهرين واملتظاهرات،
كما أن تحرك الجيش واالمن الداخلي
ل ـح ـمــايــة ت ـظ ــاه ــرة ت ـع ــرض ــت لـلــرشــق
ب ــالـ ـحـ ـج ــارة خ ـ ــال ال ـ ـيـ ــوم ن ـف ـس ــه فــي
م ـن ـط ـق ــة خ ـ ـنـ ــدق ال ـغ ـم ـي ــق يـ ـ ــدل ع ـلــى
نـهــج يـخـتـلــف عــن الـنـهــج ال ــذي كــانــت
تعتمده الــوزيــرة ريــا الحسن ،والــذي
عـ ّـبــرت عنه بــوضــوح مــن خــال قولها
ملحطة «سي أن أن» إن «األمور السيئة
تحدث» ،وكأنها معفاة من مسؤولية
حماية الناس.

وإن أي تقييم مــوضــوعــي ألداء قــوى
األمــن ال يكون من خــال نجاحها في
فتح طــريــق بــالـقــوة أو توصيل نائب
ال ــى مـجـلــس ال ـنــواب أو اعـتـقــال شــاب
رم ــى ح ـج ـرًا تـعـبـيـرًا ع ــن غ ـض ـبــه ،وال
يكون من خالل ّ
سب وتدفيش وضرب
طـ ـ ــاب وأسـ ـ ــاتـ ـ ــذة ج ــامـ ـع ــات وعـ ـم ــال
وأطباء وفالحني يطالبون بحقوقهم،
فـهــذا يـضــع الــدولــة فــي مــواجـهــة جــزء
مــن شـعـبـهــا ،ويـجـعـلـهــا تـظـهــر بشكل
وحش كاسر يفرض سلطته بالسالح
والترهيب والضرب ال بقوة القانون
والخدمة املحترفة.
ولم نسمع حتى اآلن بفتح أي تحقيق
مسلكي وقضائي وبتوقيف الضباط
وال ــرت ـب ــاء وال ـع ـنــاصــر ال ــذي ــن اع ـت ــدوا
على الناس ،بما في ذلك الصحافيون،
خ ــال األش ـهــر الـثــاثــة املــاض ـيــة .فهل
س ـت ـع ـل ــن وزارة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة عـ ــن ذل ــك
ت ـط ـب ـي ـقــا ل ـل ـق ــان ــون ف ـ ــوق كـ ــل اع ـت ـب ــار
آخ ــر ،أم ان املعالجة السياسية التي
يعتمدها الوزير فهمي تتعارض مع
املعالجة القانونية؟
يقع مكتب املفتش العام لقوى األمن
الداخلي والضباط املعاونني له على
ب ـعــد أم ـت ــار قـلـيـلــة م ــن مـكـتــب الــوزيــر
فهمي ،ويمكنه استدعاؤه وتوجيهه
بفتح تحقيق مسلكي في أي شكوى،
فهل فعل ذلك؟
وأال ي ـك ــون م ـجــديــا تـكـلـيــف دوري ـ ــات
ت ـف ـت ـي ــش ودوري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ل ـ ـج ـ ـهـ ــاز األمـ ـ ــن
ال ـع ـس ـك ــري ب ـم ــراق ـب ــة ك ـي ـف ـيــة ت ـعــامــل
ضـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاط ق ـ ـ ـ ـ ــوى األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ورتـ ـ ـب ـ ــائـ ـ ـه ـ ــا
وعناصرها مع املواطنني واملواطنات
خــال التظاهرات الشعبية الغاضبة،
ورص ــد أي ت ـجــاوزات ،تمهيدًا التخاذ
اإلج ــراءات املسلكية والقانونية بحق
املخالفني؟
قـ ـ ــد يـ ـشـ ـه ــد ل ـ ـب ـ ـنـ ــان فـ ـ ــي األسـ ــاب ـ ـيـ ــع
واألشـ ـه ــر امل ـق ـب ـلــة ت ـصــاعــدًا ف ــي حــدة
الغضب الشعبي؛ ومــع ارتـفــاع نسب
الـبـطــالــة وم ـع ــدالت الـفـقــر والـحــرمــان
ق ــد ت ــزي ــد وتـ ـي ــرة ال ـع ـن ــف .ل ـ ــذا ،ال بــد
أن ت ـت ــأه ــب امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـقــوى
األمـ ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي م ــن خ ـ ــال ال ـت ـش ــدد
ف ــي احـ ـت ــرام ال ـق ــان ــون واألخ ـ ـ ــاق مــن
قـبــل جـمـيــع ع ـنــاصــرهــا ،ال م ــن خــال
اس ـ ـت ـ ـقـ ــدام مـ ــزيـ ــد م ـ ــن قـ ـن ــاب ــل الـ ـغ ــاز
والـ ـه ــراوات وأدوات الـقـمــع والـعـنــف.
فــاالح ـتــرام واالن ـض ـبــاط هـمــا أســاس
العمل املهني واالحتراف.
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لبنان

لبنان
قضية

إلتفاف على مطلب توحيد الدفع بالليرة؟

هديل فرفور
ق ـب ــل ن ـح ــو أسـ ـب ــوع ــن ،ط ـل ــب امل ــدي ــر
العام لشركة طيران الشرق األوســط
م ـح ـمــد الـ ـح ــوت م ــن ح ــاك ــم م ـصــرف
لـ ـبـ ـن ــان ري ـ ـ ـ ــاض سـ ــامـ ــة «ت ـ ــزوي ـ ــد»
ال ـ ـشـ ــركـ ــة بـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــدوالرات ال ـ ـتـ ــي ت ـل ــزم
الـشــركــة لتسديد متطلبات شركات
وقود الطائرات ورسوم املطارات في
ّ
الخارج .إل أن الطلب جوبه بالرفض.
الـ ـسـ ـب ــت املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،أعـ ـلـ ـن ــت «مـ ـي ــدل
إي ـ ـسـ ــت» أنـ ـ ــه اع ـ ـت ـ ـبـ ــارًا مـ ــن اإلثـ ـن ــن

شركات طيران
خاصة عدة أبدت
استعدادها
لقبض سعر
التذاكر من
ُالمكاتب بالليرة
مسبقًا و«لفترة
شهرين ُمقبلين»
(مروان طحطح)

ّ
حكم في قضية تحرش طبيب بمريضة:
القصة «راسمالها»  15مليون ليرة!
تقرير

«الميدل إيست» تتراجع عن التسعير بالدوالر:
لن ُيلغي تراجع شركة طيران الشرق
األوسط عن حصر دفع تذاكر السفر
بالدوالر غرابة القرار وضرورة البحث
فيه .ففي وقت كان ممثلو بعض
شركات الطيران ّالخاصة «حريصين» على
القوانين التي تحتم احترام سعر الصرف،
كانت الشركة «المدعومة» من مصرف
لبنان ومعها نقابة مكاتب السفر،
يدفعون باتجاه زيادة أسعار التذاكر
وتكبيد ُ
المسافرين فارق سعر صرف
العملة بحجة توحيد السعر بين الشركات
وأصحاب مكاتب السفر .ما حصل خالل
اليومين الماضيين يضع مصرف لبنان،
ُم ّ
جددًا ،أمام مسؤولية معالجة أزمة
سعر الصرف التي تلقي بظاللها على
مختلف مرافق الدولة ومؤسساتها
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(اليوم) «ستقوم كل شركات الطيران
ال ـع ــام ـل ــة ف ــي ل ـب ـن ــان ،ومـ ــن ضـمـنـهــا
طيران الشرق االوســط بقبول الدفع
فـقــط ب ــال ــدوالر األم ـي ــرك ــي» ،عـلــى أن
ت ـع ـق ــد الـ ـش ــرك ــة م ــؤتـ ـمـ ـرًا ص ـحــاف ـيــا
ت ـ ـشـ ــرح فـ ـي ــه األس ـ ـ ـبـ ـ ــاب ال ـ ـتـ ــي ّأدت
إل ــى ات ـخــاذهــا ال ـق ــرارّ .أدى ذل ــك ،في
ال ـ ـيـ ــومـ ــن املـ ـ ُـاض ـ ـيـ ــن ،إل ـ ـ ــى ت ـه ــاف ــت
كثيرين من املقيمني في لبنان على
مكاتب الشركة لشراء التذاكر بالليرة
قبل أن تتراجع إدارة الشركة ،أمس،
عن قرارها وتعلن إلغاء املؤتمر.
ووف ــق مــا جــاء فــي الخبر الصحفي،
ّ
ف ـ ـ ـ ــإن ت ـ ــراج ـ ــع ال ـ ـشـ ــركـ ــة ع ـ ــن ال ـ ـقـ ــرار
ج ـ ــاء «ب ـ ـنـ ـ ً
ـاء ل ـط ـلــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
ال ـ ــوزراء حـ ّـســان ديـ ــاب» ،فيما بــرزت
حــالــة «إسـتـنـفــار» كـبـيــرة عـ ّـبــر عنها
ال ـن ــاش ـط ــون ع ـلــى م ــواق ــع ال ـتــواصــل
اإلج ـت ـم ــاعــي وش ـخ ـص ـيــات وج ـهــات
س ـيــاس ـيــة ،أب ــرزه ــا ال ـت ـي ــار الــوطـنــي
ّ
الحر الــذي كــان يعتزم تقديم إخبار
ق ـضــائــي أمـ ــام ال ـن ـيــابــة ال ـعــامــة ضــدّ
«امل ـي ــدل إي ـســت» ال ـي ــوم« ،ملخالفتها
ً
القوانني أوال ،وحرمانها اللبنانيني
مــن الـسـفــر بالعملة املـتــوفــرة لديهم
حقوقهم».
ثانيًا وهذا أبسط ّ
وفـ ـيـ ـم ــا ك ـ ـ ــان مـ ـت ــوقـ ـع ــا م ـ ــن ن ـق ــاب ــة
أص ـحــاب مـكــاتــب الـسـفــر والـسـيــاحــة
في لبنان أن «تقود» اإلستنفار نظرًا
للمطالبات الحثيثة التي كان ينادي
ب ـهــا أصـ ـح ــاب امل ـك ــات ــب م ـنــذ إنـ ــدالع
األزمــة ،للسماح لهم بالدفع بالليرة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة أو ع ـل ــى أسـ ـ ــاس الـسـعــر
ّ
الصرف الرسمي ألن تضارب السعر
بـُـن املـكــاتــب وشــركــات الـطـيــران دفع
املسافرين إلــى التوجه إلــى شركات
ً
الطيران مباشرة على حسابهم ،بدت

النقابة «شريكة» بالقرار! إذ أصدرت،
ّ
«متبنيًا» لقرار
أول من أمــس ،بيانًا
ّ
«امليدل إيست» ،أعلنت فيه «التوصل
ّ
إلـ ــى حـ ــل ي ـق ـضــي ب ـتــوح ـيــد مـعــايـيــر
التعامل بني شركات الطيران من جهة
وك ُــل م ــن مـكــاتــب الـسـفــر ُوالـسـيــاحــة
واملـسـتـهـلـكــن م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ()...
على أن يبدأ التنفيذ صباح اإلثنني
(ال ـيــوم)» .وذهبت إلــى تقديم الشكر
ّ
«لكل من ساهم في حل هذه املسألة
م ـ ــن م ـ ـسـ ــؤولـ ــن سـ ـي ــاسـ ـي ــن وع ـل ــى
رأس ـه ــم فـخــامــة رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
العماد ميشال عون وإدارات شركات
الطيران العاملة وعلى رأسها إدارة
شركة طـيــران الـشــرق األوس ــط (!»)...
بمعنى آخر ،بدت النقابة فرحة بقرار
رف ــع سـعــر ال ـتــذاكــر ب ــال ــدوالر بحجة

نقابة مكاتب السفر
رحبت بالقرار بحجة
توحيد السعر بعدما
كانت تطالب بتوحيد
السعر بالليرة

توحيد السعر ،في حني كان أصحاب
امل ـكــاتــب يـطــالـبــون بـتــوحـيــد السعر
ولكن بالليرة اللبنانية!
ّإل أن ال ـ ـ ـ ّ
ـرد «الـ ـق ــاس ــي» ع ـل ــى ب ـيــان

النقابة جاء على لسان مكتب اإلعالم
في رئاسة الجمهورية الــذي أوضح
أن «الـ ــرئ ـ ـيـ ــس مـ ـيـ ـش ــال عـ ـ ـ ــون ،بـعــد
مراجعته مــن النقابة ،طلب توحيد
التسعير لبطاقات السفر مــن خالل
تـطـبـيــق ال ـقــوانــن الـلـبـنــانـيــة بحيث
يكون التسعير بالليرة اللبنانية».
وك ــان الفـتــا أن يتم طــرح «قانونية»
قـ ـ ــرار ال ــدف ــع ب ـ ــال ـ ــدوالر حـ ـصـ ـرًا ،مــن
قبل مندوب احــدى شركات الطيران
الخاصة في لبنان ،خــال اإلجتماع
الـ ـ ــذي ع ـق ــد ال ـخ ـم ـي ــس املـ ــاضـ ــي بــن
ممثلي شركات الطيران العاملة في
لبنان والنقابة و مدير املبيعات في
«امليدل إيست» مروان الهبر.
ُ
ّ
وتـ ـفـ ـي ــد مـ ـعـ ـل ــوم ــات «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» أن
مـمـثـلــي ش ــرك ــات ال ـط ـي ــران الـخــاصــة
ب ــدوا أك ـثــر «ح ــرص ــا» عـلــى قــانــونـيــة
ّ
ق ــرار حـصــر الــدفــع ب ــال ــدوالر فــي ظــل
وضوح القوانني التي توجب احترام
سعر الصرف الرسمي وقبول العملة
ّ
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة .ت ـن ـق ــل م ـ ـصـ ــادر ُمــط ـل ـعــة
ع ــن أح ــد ال ـحــاضــريــن ف ــي اإلجـتـمــاع
تـ ـس ــاؤل أحـ ــد هـ ـ ــؤالء ب ـش ــأن «املـ ـ ــادة
الـقــانــونـيــة ال ـتــي سـيـبــرزهــا مـنــدوب
ّ
لتساؤل من
الشركة في حال تعرض ً
قبل وزارة اإلقـتـصــاد» ،الفتة إلــى أن
«النقابة والهبر ضغطوا على ممثلي
الشركات بشكل غير مباشر لتجنب
ّ
التوصل إلى قرار الدفع»!
معارضة
وعـلـيــه ً ،يـ ــزداد ق ــرار «امل ـي ــدل إيـســت»
غـ ـ ـ ــرابـ ـ ـ ــة! فـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــاذا قـ ـ ـ ـ ــررت الـ ـش ــرك ــة
«املــدعــومــة» مــن مـصــرف لـبـنــان بعد
مـ ـض ــي ثـ ــاثـ ــة أش ـ ـهـ ــر عـ ـل ــى األزم ـ ـ ــة
ح ـص ــر الـ ــدفـ ــع بـ ـ ــالـ ـ ــدوالر؟ وم ـ ــا هــي
امل ـ ـبـ ــررات ال ـقــانــون ـيــة ال ـت ــي دفـعـتـهــا
ال ــى ات ـخ ــاذه؟ وكـيــف لـنـقــابــة مكاتب

السفر أن تعارض توجهات أصحاب
املكاتب الذين كانوا يطالبون بالدفع
بــال ـل ـيــرة الـلـبـنــانـيــة أو ع ـلــى أس ــاس
سـعــر ال ـصــرف الــرس ـمــي بــالــرغــم من
م ـع ــرف ـت ـه ــا ب ــال ـغ ــن ال ـ ـ ــذي ي ـش ـكــونــه
والذي يتهمون الشركة بالتسبب به؟
ّ
حاولت «األخـبــار» ،التواصل مع كل
من الهبر وأمــن سر النقابة ريمون
ّ
إل أن ـه ـم ــا لــم
وهـ ـب ــة ل ــإس ـت ـي ـض ــاح ُ
يجيبا على إتصاالتها املتكررة.
إل ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،ي ـ ــرى ع ـ ــدد مـ ــن أص ـح ــاب
املـ ـك ــات ــب أن «م ـ ـيـ ــدل إي ـ ـسـ ــت» كــانــت
تـعــي أن ق ــراره ــا «ل ــن ي ـم ـ ّـر» ،وأن ما
قــامــت لـيــس إال «مـ ـن ــاورة» للتحايل
على مطالب أصحاب مكاتب السفر
الـقــاضـيــة بتوحيد األس ـعــار والــدفــع
ب ــالـ ـلـ ـي ــرة« ،بـ ـحـ ـي ــث ت ـب ـق ــى ال ـش ــرك ــة
ّ
تحتكر بيع الـتــذاكــر فــي ظــل األزم ــة،
فـ ـيـ ـم ــا ي ـ ـعـ ــانـ ــي أص ـ ـ ـحـ ـ ــاب املـ ـك ــات ــب
وع ــائ ــاتـ ـه ــم م ـ ــن تـ ـ ـ ــردي األوضـ ـ ـ ــاع
اإلقتصادية».
يقول أحــد هــؤالء ل ـ «األخ ـبــار» ،وهو
ص ــاح ــب واحـ ـ ــدة م ــن ك ـب ــرى وكـ ــاالت
ال ـس ـف ــر إن ش ــرك ــات طـ ـي ــران خــاصــة
عــدة أبــدت استعدادها لقبض سعر
الـتــذاكــر مــن املـكــاتــب بالليرة ُمسبقًا
ّ
متهمًا
و«ل ـف ـتــرة شـهــريــن ُم ـق ـب ـلــن»،
الـنـقــابــة ب ـ «م ـحــابــاة» شــركــة «املـيــدل
إيست».
ّ
إلـ ــى ذل ـ ــك ،ف ـ ــإن ت ــراج ــع ال ـش ــرك ــة عن
القرار يعطي أصحاب املكاتب زخمًا
جــدي ـدًا ملطالبتهم بــالــدفــع لشركات
الـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــران بـ ــال ـ ـ ُل ـ ـيـ ــرة ع ـ ـلـ ــى اعـ ـتـ ـب ــار
«مساواتهم باملسافرين وبمختلف
املـقـيـمــن» ،ذلــك أن أصـحــاب املكاتب
هم «مواطنون لبنانيون أيضًا» على
ّ
حد تعبيرهم.

(أنخيل بوليغان -
المكسيك)

كتاب مفتوح إلى نقابة األطباء ووزير الصحة
عام  ،2017خضعت املريضة ح .ع .لعملية استئصال الزائدة في أحد مستشفيات بيروت.
بعد انتهاء الـجــراحــة ونقلها إلــى غــرفــة فــي انتظار طبيب التخدير املــوكــل إلـيــه إيقاظها،
ّ
التحرش بها ،فبدأت بالصراخ
واعتقادًا منه أنها ال تزال تحت تأثير البنج ،عمد األخير إلى
ما استدعى دخول عدد من األطباء واملمرضات إلى غرفة املريضة .بعد الحادثة ،أصدرت
املتهم بالجناية كما ينص قانون 508
هيئة محكمة الجنايات في بيروت حكمًا بتجريم
ُ
من مــادة العقوبات ،ثم ما لبثت هذه العقوبة أن أبدلت وألــزم الجاني بدفع  15مليون ليرة
للضحية .من هنا ،ال ّبد أن نسأل محكمة الجنايات ونقابة األطباء عن سبب عدم صون
حرمة املريض الذي سلم نفسه بثقة إلى املستشفى وإلى طبيب البنج ألجل العالج .فهذه
الجناية ال يستهان بها .واملــال ال ّ
يعوض الضحية عن الجريمة التي وقعت بحقها وبحق
ً
املجتمع .وما حصل من انتهاك مرفوض جملة وتفصيال وقرار كهذا ليس إهانة للضحية
واألخالقيات الطبية ومهنة الطب فحسب ،بل إهانة للنقابة ومحكمة الجنايات وفكرة العدل
ُ
واملساءلة في لبنان .هذه ليست هفوة عابرة أو خطأ غير مقصود .هذه جريمة تمت عن
سابق تصور وتصميم .جريمة نابعة من خلل جوهري في شخصية الطبيب وفقدانه
ألبسط قواعد األخالقيات اإلنسانية واملهنية .وأقــل ما يجب فعله هو شطب الطبيب من
ُ
النقابة ومنعه من ممارسة هذه املهنة ّ
املقدسة التي عمادها الثقة واالحترام و الخلق.
د .تاليا عراوي
ّ
أخصائية في األخالقيات الطبية واألخالقيات اإلكلينيكية

راجانا حمية
قبل عامني ونصف عام تقريبًا ،رفعت
إحدى السيدات شكوى أمام القضاء
ّ
بالتحرش
«تتهم» فيها أحد األطباء
ب ـهــا أث ـن ــاء خ ـضــوع ـهــا ل ـج ــراح ــة في
أحد مستشفيات بيروت .كانت جرأة
ت ـلــك ال ـس ـي ــدة كــاف ـيــة ك ــي ت ـخ ــرج من
«عشيرتها» لتسرد مــا تـعـ ّـرضــت له
فــي أحــد «أه ــم» املستشفيات ،مــع ما
يعنيه ذلك من مثولها أمــام القضاء
لإلدالء بشهادتها .لكن حكم القضاء
لـ ــم ي ـ ـعـ ــادل ج ـ ـ ــرأة ت ـل ــك املـ ـ ـ ـ ــرأة .فـفــي
ال ـس ــادس عـشــر مــن الـشـهــر املــاضــي،
ص ــدر الـحـكــم فــي الـشـكــوى املــرفــوعــة
ب ـح ــق ال ـط ـب ـي ــب ن .ب .عـ ــن مـحـكـمــة
الجنايات في بيروت .وبعد مرافعة
ع ـل ـن ـيــة ،أص ـ ـ ــدرت امل ـح ـك ـمــة حـكـمـهــا
«بــاســم الشعب الـلـبـنــانــي» ،وقضى،
ب ـ ـ ـ ــ«اإلج ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاع» ،ت ـ ـجـ ــريـ ــم ال ـط ـب ـي ــب
«بــال ـج ـنــايــة امل ـن ـص ــوص عـلـيـهــا في
املــادة ّ 508عقوبات وإن ــزال األشغال
الشاقة بحقه ملدة ثالث سنوات (…)
وبتخفيض العقوبة سندًا للمادة 253
عقوبات وإبدالها بالحبس ملدة سنة
واحــدة (…) وبوقف تنفيذ العقوبة
سـنـدًا لـلـمــادة  169عـقــوبــات وإطــاق
بداع
سراحه فورًا ما لم يكن موقوفًا
ٍ
آخـ ــر وإلـ ــزامـ ــه بـ ــأن ي ــدف ــع لـلـمــدعـيــة
ً
عـطــا وض ــررًا قــدرهـمــا خمسة عشر

مليون
لـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــرة
لـبـنــانـيــة».
كـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا س ـ ـ ــاق
القاضي تبريرًا
آخ ـ ــر مل ـن ــح املـتـهــم
تخفيفية»،
«أسـبــابــا
ّ
ّ
ي ـت ـع ــل ــق بـ ـ ــ«س ـ ــن ـ ــه» ،إذ
كــان يبلغ  66عــامــا عندما
ارتكب جرمه.
ب ـث ــاث مـ ُــواد قــانــون ـيــة ف ــي فـقــرة
ّ
واح ـ ــدة ،قــل ـصــت الـجــريـمــة «الـثــابـتــة
ّ
بأدلة» أوردتها النيابة العامة ومن
بعدها محكمة الجنايات ،إلى حدود
ال ـت ـع ــوي ــض امل ـ ـ ــادي ب ـم ــا ال ي ـع ـ ّـوض
حجم الضرر املعنوي الذي ّ
تعرضت
لــه املــريـضــة ،بما تصبح معه عبارة
«باسم الشعب اللبناني» فضفاضة
وسوريالية.
تـ ــأتـ ــي ه ـ ــذه األس ـ ـ ـبـ ـ ــاب ال ـت ـخ ـف ـي ـف ـيــة
بــرغــم إي ــراد «أدل ــة فــي الـقــانــون تثبت
أن املـ ــدع ـ ـيـ ــة كـ ــانـ ــت واع ـ ـي ـ ــة ب ــدل ـي ــل
اسـتــذكــارهــا تلقائيًا الس ــم املمرضة
ال ـتــي كــانــت ف ــي غــرفــة الـعـنــايــة وهــو

م ــا أك ــدت ــه امل ـمــرضــة أمـ ــام املـحـكـمــة».
وحـ ــول ه ــذه الـنـقـطــة ب ــال ــذات ،كــانــت
امل ــدعـ ـي ــة ت ـع ـي ــد ف ـ ــي ك ـ ــل م ـ ــرة ي ـع ــاد
اس ـت ـج ــواب ـه ــا ت ـفــاص ـيــل ال ـق ـص ــة بــا
ن ـق ـصــان ،وت ـحــدي ـدًا الـجـمـلــة الـ ــواردة
أكثر من مرة والتي توردها املحكمة

كدليل إضافي وهي «مالمسة املتهم
ل ـج ـس ــده ــا ال ـ ـعـ ــاري وم ـ ـ ـ ّـد ي ــدي ــه إل ــى
ً
أم ــاك ــن ح ـســاســة ف ــي جـسـمـهــا قــائــا
لها مبسوطة (…) مستفيدًا من عدم
قدرتها على دفــع التعرض الحاصل
نتيجة عــدم حيازتها للقوة الالزمة
ل ــذل ــك ب ـف ـعــل الـ ـتـ ـخ ــدي ــر» .ث ـم ــة دل ـيــل
إض ــاف ــي ،وه ــي «قــريـنــة مـسـتـمــدة من
واقــع موافقة املتهم على دفــع خمسة
آالف دوالر لحل القضية في معرض
مكاملته الحاصلة مــع وكـيــل املدعية
(…) وعــدم اقتناع املحكمة بالتبرير
الذي أعطاه لهذه الواقعة».
بــرغــم كــل تـلــك األس ـب ــاب ،ك ــان الحكم
الـ ـس ــوري ــال ــي م ـع ـط ــوف ــا ع ـل ــى جـمـلــة
ُ
تبريرات ال تعفي املجرم من جريمته.
أما ما هو أكثر سوريالية فكان «رأي»
نقابة األطباء التي اعتبرت ،بحسب
املـصــادر ،أن هــذا الطبيب «لــم يرتكب
خطأ طبيًا ملحاسبته» ،كما أن الحكم
ً
«بناء على شكوى شخصية».
صــدر
ّ
وهـ ــذا م ــا أك ـ ــده م ـحــامــي ال ـن ـقــابــة في
«امل ـ ـ ــرة ال ــوحـ ـي ــدة ال ـت ــي ح ـض ــر ب ـهــا»
إحــدى جلسات الحكم ،بــأن «النقابة
أجرت تحقيقًا داخليًا ولم يثبت شيء
في حق الطبيب» ...علمًا أن املستشفى
حيث حصلت الحادثة استغنى عن
الطبيب عقب إجراء تحقيق.
وهذه ليست املرة األولى التي يخرج

فيها طبيب مــن «جــريـمــة» يرتكبها،
ّ
بغض النظر عن نوعها ،أكانت خطأ
وليس هناك إلــى اآلن
طبيًا أم غيره.
ُ
ما يفيد بأن طبيبًا شطب من النقابة
ألنــه ارتـ ّكــب مــا يخالف قسم مهنته.
لكن ،بغض النظر عن «الحماية» التي
ّ
يتمتع بها األطـبــاء من النقابة ،فات
هــؤالء أن ثمة قانونًا لــآداب الطبية
خرقه الطبيب ن .ب .في تعاطيه مع
امل ــري ـض ــة  -امل ــدع ـي ــة ،ولـ ــم ي ــؤخ ــذ أي
إجراء بحقه .مخالفة صريحة للمادة
 27من القانون التي تفرض في بعض
أجــزائ ـهــا معاملة الطبيب للمريض
«بإنسانية واستقامة» ،والتي يبدو
أن ـه ــا ت ـس ـقــط م ــن ح ـس ــاب ــات الـنـقــابــة
عندما يتعلق األمر باملحاسبة.

رغم األدلة الثابتة
ّ
خففت المحكمة
الحكم إلى حدود
التعويض المادي

ّ
ّ
موقوفو الحراك :قرار ظني تأخر وال تحقيق في التعذيب
«خــال أسبوع مش أكـتــر» ،بهذه العبارة يجيب املحامون عادة
على سؤال عن ّ
املدة التي يفترض انتظارها بني ختم التحقيقات
ّ
مع املوقوفني إلى حني صدور مطالعة النيابة العامة والقرار الظني.
ّ
ّ
قضية «حــرق واجهة مصرف االعتماد اللبناني في
إال أنــه في
الــزوق ( )2020/1/5ورمــي مولوتوف على مركز ّ
التيار الوطني
ّ
ّ
الحر في جونية ( ،»)2019/12/6تأخر الـقــرار الظني أكثر من
ّ
ّ
أسبوع .ملف هذه القضية شمل أكثر من  13مدعى عليهم من
قبل النيابة العامة االستئنافية في جبل لبنان برئاسة القاضية
غــادة عــون ،وثمة  4موقوفني إلــى حينه ،هــم :جــورج قــزي الــذي

أسقط مصرف االعتماد اللبناني الدعوى بحقه ومحمد سرور
(أوقفا منذ نحو شهر ونصف شهر) ،وجو شليطا وجهاد العلي
(أوقفا قبل أسبوعني في  )2020/2/3بعد استجوابهما خالل
جلسة استكمال التحقيق واالستماع إلى الشهود أمــام قاضي
التحقيق في بعبدا بسام الحاج.
القاضي الحاج رفــض إخــاء قــزي وســرور رغــم شكواهما من
ّ
التعرض للتعذيب في وزارة الدفاع ،ولم يبادر إلى فتح تحقيق
تلقائي بموجب القانون ( 2017/65قانون التعذيب وغيره من
ضــروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة).

ّ
إلــى ذل ــك ،أص ــدر الـحــاج مــذكــرات توقيف غيابية بـحــق عــدد من
األش ـخ ــاص ،منهم ربـيــع الــزيــن (ص ــدر ق ــرار إخ ــاء سبيله في
 2020/2/4بكفالة ّ
مالية) ...و«ذلــك بعد أن قام الحاج باستدعاء
الزين ّ
ّ
للتوسع في التحقيق ،نتيجة ادعــاء النيابة العامة
مجددًا
ّ
إضافية وهي إثــارة الحرب األهلية
االستئنافية ضده بجنايات
ّ
ّ
ّ
التي تقدم بها
ة
الطبي
املعذرة
رفض
وإضــرام النار قصدًا ،وألنه
ّ
ّ
ّ
وكيله في  7الجاري ،أصدر مذكرة توقيف غيابية بحقه» ،وفق ما
ّ
املتطوعني للدفاع عن املتظاهرين.
نقلت لجنة املحامني
(األخبار)
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رياضة

رياضة
ّ
اللبنانية
الكرة
ّ
ّ
العهداويون أنهم
يؤكد
منافسون في كأس االتحاد
اآلسيوي (عدنان الحاج علي)

ما قبل  17تشرين
األول  2019ليس
كما بعده« .زلزال»
ضرب لبنان على
جميع الصعد
االجتماعية
واالقتصادية
والمالية ،وكان
من الطبيعي أن
تطاول ارتداداته
الكرة اللبنانية .نادي
العهد ليس خارج
هذه المنظومة
الكروية التي تأثرت
بما تمر به اللعبة،
فكان ال بد من
مقاربة جديدة
للمستقبل ماديًا
وفنيًا

مقاربة جديدة في العهد للسنوات المقبلة

ترشيد الموازنة واالعتماد على الشباب
عبد القادر سعد

مرمر :أكثر من ثمانية العبين شباب يمكن االعتماد عليهم للمستقبل

ُ
نادي العهد بطل لبنان وآسيا .حامل
خـمـســة أل ـقــاب مــن أص ــل سـتــة ممكنة
ف ــي امل ــوس ــم امل ــاض ــي ع ـل ــى الـصـعـيــد
املحلي ،الــى جانب إح ــرازه لقب كأس
االتـ ـح ــاد اآلسـ ـي ــوي ل ـع ــام  2019ألول
ّ
محصلة
ـاد لبناني.
مــرة فــي تــاريــخ نـ ٍ
ّ
ك ــان م ــن امل ـف ـتــرض أن تـشــكــل عـنــوانــا
لتحضيرات فريق العهد لعام .2020
لكن واقــع الـحــال فــرض نظرة جديدة
وم ـقــاربــة مختلفة نـتــج مـنـهــا تغيير
كبير على صعيد األسماء في الفريق
األول.
حد ما أن يتم
إذا كان من الطبيعي الى ٍ
االستغناء عن األجانب الثالثة الذين
أح ــرزوا لقب كــأس االتـحــاد اآلسـيــوي
مع الفريق ،بعد قرار االتحاد اللبناني
إلـغــاء الالعبني األجــانــب محليًا ،فمن
غير الطبيعي أن يستغني العهد عن
أربـ ـع ــة الع ـب ــن ل ـب ـنــان ـيــن لـيـحـتــرفــوا
فــي الـخــارج .فسخ العهد عقد العبيه
التونسي أحمد العكيشي والـســوري
أحـمــد الـصــالــح وأع ــار الـغــانــي عيسى
لناد من
يعقوبو .ال شك أنه قرار صعب ٍ
املفترض أن يدافع عن لقبه اآلسيوي،

ل ـك ــن ع ـ ـنـ ــوان الـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى الـ ـن ــادي
وكرامة الالعبني اللبنانيني فرض هذا
األم ــر كـمــا ي ـقــول رئ ـيــس ن ــادي العهد
تميم سليمان لـ«األخبار»« .استغنينا
عن العبينا األجانب بعد قرار االتحاد
اللبناني ،أما على الصعيد اآلسيوي،
فــا يـمـكــن تـحـ ّـمــل كـلـفــة ثــاثــة العبني
أج ــان ــب ل ـســت م ـب ــاري ــات ف ـق ــط» يـقــول
الــرئ ـيــس سـلـيـمــان« .ه ــذا ال يـعـنــي أن
مـ ـش ــارك ــة ال ـع ـه ــد ف ــي ك ـ ــأس االتـ ـح ــاد
اآلسيوي محصورة بالدور األول فقط
ومبارياته الست ،بل نحن منافسون
ّ
ون ــري ــد الـ ـت ــأه ــل .ل ـك ــن ال ي ـم ـكــن عـلــى
الصعيد األجنبي أن نحمل مسؤولية
واقــع بأكمله .ومن هنا ،كانت مقاربة
موضوع الالعب األجنبي .ورغم ذلك،
منافسون ،ولــو لم نجد أنفسنا
نحن
ّ
منافسني لكنا انسحبنا ولم نشارك».
ف ــي ظ ــل األزمـ ــة املــال ـيــة الـكـبـيــرة الـتــي
يمر بها لبنان ،من الطبيعي أن يكون
هـنــاك نـظــرة مختلفة ملــوازنــة الـنــادي
الـبـطــل« .حـتــى اآلن ،امل ــوازن ــة عـلــى ما
هي .الفارق الوحيد هو طريقة الدفع
أي بــالـلـيــرة الـلـبـنــانـيــة ،لـكــن فــي حــال
ب ـقــاء األم ـ ــور عـلــى م ــا ه ــي عـلـيــه فمن
الـطـبـيـعــي أن تـخـتـلــف األمـ ـ ــور .األه ــم

بالنسبة إلينا هو أن نكون صادقني
مــع العـبـيـنــا وال ن ـكــذب عـلـيـهــم .نريد
امل ـحــاف ـظــة ع ـلــى الـ ـن ــادي وف ــي الــوقــت
عينه متمسكون بالعبينا لكن ضمن
اإلم ـكــانــات امل ـتــوفــرة ،مــن دون إغــاق
ال ـب ــاب أمــام ـهــم ف ــي ح ــال كــانــت هـنــاك
عروض أفضل لهم .هذا ما حصل مع
الحارس مهدي خليل واملدافع خليل
خ ـم ـيــس واملـ ـه ــاجـ ـم ــن ربـ ـي ــع ع ـطــايــا
ومحمد قدوح .املسألة عرض وطلب».
على صعيد املــوازنــة ،هناك أمــوال في
النادي ،لكن السياسة التي ستعتمد
تـ ـه ــدف ال ـ ــى أن تـ ـخ ــدم ه ـ ــذه األمـ ـ ــوال
مــوازنــات النادي ألطــول فترة ممكنة،
ولتأمني مبدأ االكتفاء الذاتي واإليفاء
بااللتزامات التي ستلتزم بها اإلدارة»
ي ـخ ـتــم رئـ ـي ــس نـ ـ ــادي ال ـع ـه ــد حــديـثــه
لـ«األخبار».
من جهته ،يوافق مدير النادي محمد
ش ـ ــري مـ ــع فـ ـك ــرة املـ ـق ــارب ــة امل ـخ ـت ـل ـفــة
ملـسـتـقـبــل الـ ـن ــادي .يـنـطـلــق ش ــري من
واقع البلد ومنه الى واقع اللعبة الى
جــانــب مسألة مـعـ ّـدل أعـمــار الالعبني
ال ـ ـحـ ــال ـ ـيـ ــن« .األسـ ـ ـ ـ ـ ــاس ه ـ ــو الـ ــواقـ ــع
الـحــالــي الـصـعــب فــي لـبـنــان ،لـكــن في
ال ــوق ــت عـيـنــه ال يـمـكــن إغ ـف ــال مسألة

م ـ ـعـ ـ ّـدل األع ـ ـ ـمـ ـ ــار .ال ي ــوج ــد العـ ـب ــون
فــوق الـ ـ  31عــامــا باستثناء الـحــارس
ْ
م ـح ـمــد حـ ـم ــود .ل ـك ــن ه ـن ــاك عـ ــدد مــن
الالعبني تتراوح أعمارهم بني  29و31
ع ــام ــا ،كــأح ـمــد زريـ ــق وح ـس ــن دقـيــق
وهيثم فــاعــور ومحمد حـيــدر وربيع
ع ـطــايــا .وه ـن ــاك الع ـب ــون ف ــي أواس ــط
الـعـشــريـنـيــات كحسني الــزيــن وخليل
خـمـيــس وع ـلــي حــديــد وح ـســن منذر
ومحمد قدوح ووليد شور .وبالتالي
يجب التفكير بمستقبل الفريق ومنح
الفرصة لالعبني الشباب» يقول مدير
العهد لـ«األخبار».
«هـ ـن ــاك ش ـبــه إجـ ـم ــاع ع ـلــى أن فــريــق
الشباب في العهد ّ
قدم مستوى مميزًا
هذا املوسم ويعد بالكثير .فهو خاض
 19مـبــاراة فــي بطولة الـشـبــاب ،خسر
واح ـ ــدة ف ـقــط ف ــي ال ـ ــدور امل ـن ـت ـظــم .أمــا
في ال ــدورة السداسية فحقق العالمة
ال ـكــام ـلــة ف ــي ع ـشــر م ـب ــاري ــات ،وأح ــرز
اللقب بعد طول غياب .هذا األمر سمح
ألكثر من العب من الشباب بأن يكون
أســاسـيــا فــي أول م ـب ــاراة لـلـفــريــق في

سليمان :الهدف هو
الحفاظ على النادي
وكرامة الالعبين
اللبنانيين

كأس االتحاد اآلسيوي .حسن سرور
ً
ومـحـمــد امل ـصــري م ـثــا .ه ــذا ال يعني
ان ـن ــا ال ن ـت ـعــاطــى م ــع كـ ــأس االت ـح ــاد
اآلس ـيــوي كمنافسني .نحن فــي آسيا
ال ن ـق ــول إن ـن ــا س ـن ـحــرز ال ـل ـقــب أو لن
نـحــرزه .سنكافح لـلــوصــول الــى أبعد
ما يمكن الوصول اليه ،وهناك اقتناع
بــأنـنــا نستطيع ت ـجــاوز ال ــدور األول.
ً
أوال ،بسبب سهولة املجموعة ،وثانيًا
بسبب وجــود عدد كبير من الالعبني
الــذيــن أح ــرزوا اللقب املــوســم املاضي.
هناك مباراتان مفصليتان في نصف
نهائي غــرب آسـيــا حيث ال يستطيع
ال ـنــادي التغيير فــي لــوائــح الالعبني.
ـادث
إذا تـخـطـيـنــاهــم حـيـنـهــا ل ـكــل ح ـ ٍ
حـ ــديـ ــث» .ي ـق ــول شـ ــري ع ــن امل ـنــاف ـســة
اآلسيوية.
أما على الصعيد املادي ،فيتوافق رأيه
مع رأي رئيس النادي تميم سليمان
مـ ــن ن ــاحـ ـي ــة ط ــريـ ـق ــة إدارة األمـ ـ ـ ــوال
امل ـ ــوج ـ ــودة« .هـ ـن ــاك أم ـ ـ ـ ــوال ،ل ـك ــن إذا
تصرفنا بها وفــق السياسات املالية
السابقة فهي ستتبخر في يومني في
ظ ــل ال ـظ ــروف الـصـعـبــة وعـ ــدم وج ــود
أفق مالي واقتصادي .وبالتالي يجب
أن ت ـك ــون ال ـس ـيــاســة مـخـتـلـفــة تـخــدم
الـنــادي فــي الـسـنــوات الـثــاث املقبلة»
يختم شري حديثه.
ف ـن ـيــا ،ال يـنـكــر امل ــدي ــر ال ـ ّف ـنــي لـلـفــريــق
باسم مرمر أن فريقه تأثر مع انتقال
أك ـثــر م ــن سـبـعــة الع ـبــن ال ــى ال ـخــارج
ب ــن أج ــان ــب لـبـنــانـيــن« .ل ـك ــن الـبـنـيــة
األســاسـيــة للفريق ال ت ــزال مــوجــودة،
وهناك العب نجم في كل مركز .الفارق
أن البدالء لم يعودوا موجودين ،لكن
األمــل يبقى في الشباب» يقول مرمر
لـ«األخبار».
«هـنــاك فــرصــة كبيرة لالعبي الفريق
ال ـش ـب ــاب ك ــي ي ـك ـت ـس ـبــوا ال ـخ ـب ــرة مــن
الالعبني الكبار .وهذا ما بدأ تطبيقه
منذ م ـبــاراة الـفــريــق مــع هــال القدس
الفلسطيني في افتتاح كأس االتحاد
اآلس ـ ـيـ ــوي .واألمـ ـ ــر امل ــري ــح أن العـبــي
الـ ـخـ ـب ــرة يـ ـتـ ـع ــاط ــون ب ــإي ـج ــاب ـي ــة مــع
الالعبني الشباب ويحاولون أن ينقلوا
خبراتهم إليهم .هناك أكثر من ثمانية
الع ـب ــن يـمـكــن أن ي ـكــونــوا أســاسـيــن
فــي املستقبل .محمد املـصــري ،حسن
س ــرور ،سعيد سعد ،جميل ابراهيم،
مـحـمــد ال ـح ـس ـي ـنــي ،ع ـلــي رضـ ــا ،علي
حـيــدر وســاجــد أم ـهــز .ه ــؤالء العـبــون
يمكن العمل عليهم لكي يـكــونــوا في
الفريق األساسي بعد سنوات» يشرح
الكابنت باسم.
«أم ــا عـلــى صـعـيــد املـنــافـســة آسـيــويــا،
ّ
أؤك ـ ــد أن ـنــا م ـنــاف ـســون ج ـ ّ
ـدي ــون.
فــأنــا
وهـ ـ ــذا ل ـي ــس ك ــام ــا ب ــل انـ ـط ــاق ــة مــن
واقــع ملموس ،فنحن نملك العناصر
املطلوبة .والدليل على ذلك ما حصل
ف ــي الـ ـش ــوط ال ـث ــان ــي م ــن امل ـ ـبـ ــاراة مع
ه ــال ال ـق ــدس .ب ــن ال ـشــوطــن تـحــدث
الالعبون فــي مــا بينهم بأنهم أبطال
آسـيــا ويـجــب أن يـقــدمــوا عــرضــا على
هذا املستوى ،فنزلوا وقلبوا النتيجة.
األســاس هو ما يريده الالعبون ،فإذا
أرادوا ال ـف ــوز وتـحـقـيــق االن ـت ـصــارات
فـهــم قـ ــادرون عـلــى ذل ــك» يختم مرمر
كالمه لـ«األخبار».
العهد يقارب املستقبل القريب برؤية
مختلفة .في السابق ،لطاملا قيل بأن
فريق العهد أخذ الكرة اللبنانية الى
مكان أكبر منها على الصعيد املالي،
ول ـحــق ب ــه ن ــادي ــا األنـ ـص ــار والـنـجـمــة
وإل ــى حــد مــا شـبــاب ال ـســاحــل .أم ـ ٌـر ال
ينكره رئيس الـنــادي تميم سليمان،
لكنه يجيب سريعًا «ك ــان ل ـ ّ
ـدي هدف
وحلم سعيت الــى تحقيقه وهــو لقب
كأس االتحاد اآلسيوي ،وقد تحقق».
كــام صحيح في مقابل عجز األندية
األخــرى عن تحقيق إنجازات مماثلة.
وهذا ما قد يفرض على جميع األندية
أن تقارب مستقبلها بطريقة مماثلة
ملا يقوم به العهد إن كان على الصعيد
املــالــي ،واأله ــم على صعيد االهتمام
بــالـفـئــات الـعـمــريــة واالع ـت ـمــاد عليها
لـتـكــون فــريـقــا أســاسـيــا فــي املستقبل.
ولعل األندية األخرى قد تكون مطالبة
ب ـط ــرح سـ ــؤال رئ ـي ـســي ع ـلــى نـفـسـهــا:
ٍ
ّ
ونهتم بالفئات
هــل نحن نقوم بذلك
ّ
العمرية؟
اإلجابة عند تلك األندية.
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ّ
اللبنانية
السلة

إيجابيات التغيير كثيرة

المنتخب جاهز للتصفيات

أيام قليلة تفصل
منتخب لبنان األول لكرة
السلة عن بدء التصفيات
ّ
المؤهلة إلى
المزدوجة
كأس آسيا للعبة .المنتخب فاز
الملك عبد
أخيرًا في دورة ُ
الله لكرة السلة التي أقيمت
في األردن ،وهو سيدخل
معسكرًا مغلقًا تحضيرًا
َ
للقاء ي العراق والبحرين
تواليًا في  21و 24شباط
الجاري ،في إطار النافذة
األولى من التصفيات.
ّ
المتجدد» يبدو
«المنتخب
بحالة ممتازة ،واإليجابيات
تبدو كثيرة
رفع املنتخب اللبناني لكرة السلة كأس
دورة امللك عبد الله الدولية ّ
الودية بعد
فــوزه على األردن فــي املـبــاراة النهائية
نهاية األسـبــوع .املنتخب فــاز في أربع
م ـبــاريــات م ــن أص ــل أربـ ــع خــاضـهــا ّفي
البطولةّ ،
مقدمًا مستوى مميزًا .وحقق
ّ
لبنان الفوز على كــل من البحرين (72
ـ  )64وع ـل ــى س ــوري ــا ( 87ـ  )75وعـلــى
الـ ـع ــراق ( 97ـ  )79ق ـبــل أن يـلـتـقــي في
النهائي مــع صــاحــب األرض ،املنتخب
األردني ،ويفوز عليه بنتيجة ( 71ـ )68
بعد مباراة متقاربة وصعبة.
امل ـه ــم خـ ــال هـ ــذه ال ـب ـطــولــة ال ــودي ــة أن
الجهاز الفني للمنتخب بقيادة املدرب
جــو مـجــاعــص ومـســاعــده ج ــاد الـحــاج،
وق ــف عـلــى ج ـهــوزيــة الــاع ـبــن خــاصــة
ب ـعــد الـتـغـيـيــر الـكـبـيــر الـ ــذي ط ــرأ على
املـنـتـخــب .وه ــي امل ــرة األول ــى مـنــذ وقــت
طويل التي يلعب فيها منتخب لبنان
لكرة السلة من دون املدافع القوي جان
عـبــد ال ـنــور ال ــذي أع ـلــن اع ـتــزالــه اللعب
دوليًا ،وفادي الخطيب الذي اعتزل في
عام  ،2017إضافة إلى أمير سعود الذي
لعب لفترة طويلة مع املنتخب ،وكذلك
أحمد ابراهيم وباسل بوجي وغيرهم...
إدارة املـنـتـخــب وج ـه ــازه الـفـنــي أرادت
دخــول مرحلة بناء جــديــدة ،خاصة أن
مـبــاريــات التصفيات اآلسـيــويــة سهلة

جـ ـدًا ع ـلــى ال ـ ــورق ب ـمــواج ـهــة الـبـحــريــن
والعراق والهند ،وبالتالي يمكن العمل
على تحضير منتخب جديد قادر على
ً
املنافسة القارية مستقبال ،والتأسيس
مــن أج ــل الــوصــول إل ــى نـهــائـيــات كــأس
العالم بعد خيبة العام املاضي.
وفي دورة األردن بدا املنتخب متجانسًا
ّ
يضم
وقــادرًا على املنافسة ،خاصة أنه
مزيجًا من الالعبني الشباب املوهوبني،
وآخــريــن مــن أصـحــاب الـخـبــرة الكبيرة
فــي ك ــرة الـسـلــة اآلس ـيــويــة .وك ــان الفـتــا
خالل هذه البطولة أداء «الوحش» علي
وشارك
حيدر الذي ّقدم
مستوى مميزًا ّ
ّ
مجنس
كــاعــب ارت ـك ــاز فــي ظ ــل غ ـيــاب ّ
املنتخب آتــر مــاجــوك .ومــن املـتــوقــع أن
يكون لحيدر دور أســاســي فــي املرحلة
املقبلة نظرًا إلــى مستواه املميز دفاعًا
وهجومًا ،خاصة أن معدله التهديفي
كــان مرتفعًا ج ـدًا فــي األردن .ويساعد
حـ ـ ـي ـ ــدر فـ ـ ــي مـ ـ ــركـ ـ ــزه الـ ـ ــاعـ ـ ــب ج ـ ـيـ ــرار
ح ــدي ــدي ــان الـ ــذي س ـي ـكــون ل ــه دور إلــى
جانب آتر ماجوك أيضًا ،الذي سيكون
حاضرًا خالل التصفيات.
وب ـ ــدوره ق ــدم وائـ ــل عــرق ـجــي مـسـتــوى
جيدًاّ ،
وعبر عن رضاه عن هذا املنتخب،
م ـع ـت ـب ـرًا أنـ ــه ي ـل ـعــب كـ ــرة س ـلــة مـمـتـعــة
وسلسة ،وهــذا ما يــدل على االنسجام

قدم المنتخب أداء
مميزًا في بطولة
األردن وفاز في
جميع مبارياته

حــاسـمــا فــي امل ـب ــاراة الـنـهــائـيــة خاصة
عـ ـن ــد خـ ــط الـ ــرم ـ ـيـ ــات الـ ـث ــاثـ ـي ــة .وم ــن
ً
األسماء املتوقع منها الكثير مستقبال
هو كريم عز الدين الذي ال يزال مطالبًا
برفع مستواه أكثر لكي يساعد املنتخب
خ ــال الـتـصـفـيــات ،خــاصــة أن ــه يمتلك
مــوهـبــة كـبـيــرة ،وه ــو ق ــادر عـلــى شغل
مركز الجناح «غارد» بالشكل املطلوب،
كما أنه يجيد االختراقات تحت السلة.
ومن الالعبني الذي سيقدمون اإلضافة
أيضًا هو باتريك بو عبود الذي يمتلك
الخبرة الكافية ملساعدة الفريق ،وهذا
ما أظهره في األردن.
ومـ ــن ال ـن ـق ــاط امل ـض ـي ـئــة بــالـنـسـبــة إلــى
منتخب لـبـنــان الــاعـبــان كــريــم زيـنــون
وال ـق ــائ ــد إي ـل ــي رس ـت ــم الـ ـل ــذان يـلـعـبــان
بروح قتالية عالية داخل امللعب ،وهما
َ
قـ ــادران عـلــى التسجيل مــن املسافتني
البعيدة واملـتــوسـطــة ،كما أن دورهـمــا
ال ــدف ــاع ــي ي ـق ــدم ــان ــه ب ـ ـصـ ــورة ج ـي ــدة،
خ ــاص ــة رس ـ ـتـ ــم .وس ـي ـس ـت ـف ـيــد امل ـ ــدرب
م ـجــاعــص م ــن إي ـل ــي ش ـم ـعــون وعــزيــز
عـ ـب ــد املـ ـسـ ـي ــح لـ ـت ــوسـ ـي ــع الـ ـتـ ـب ــدي ــات
«روتيشني» خالل املباريات ،ومن أجل
إراحة الالعبني.
إذًا ه ـ ــي ت ـج ــري ـب ــة م ـض ـي ـئ ــة ملـنـتـخــب
لـبـنــان «امل ـت ـجـ ّـدد» فــي األردن ،سيكون
الـتــأسـيــس عليها فــي املعسكر املغلق
الـ ـ ــذي ي ـس ـبــق مـ ـب ــاري ــات ال ـت ـص ـف ـيــات،
على أمل أن يعود املجنس آتر ماجوك
وهــو بمستواه ،وأن ال يتأخر بدخول
األجواء مع املجموعة الجديدة.
ه ـ ــي ت ـص ـف ـي ــات س ـه ـل ــة عـ ـل ــى الـ ـ ـ ــورق،
وسـيـكــون املـنـتـخــب مـطــالـبــا بالظهور
بــالـصــورة املـطـلــوبــة خــاصــة أن ــه يلعب
ال ـ ـنـ ــافـ ــذة األولـ ـ ـ ـ ــى عـ ـل ــى أرض ـ ـ ـ ــه وب ــن
جماهيره.

المنتخب يصل اليوم
الكبير بني الالعبني .وسيكون عرقجي
مــرتــاحــا م ــع امل ـن ـت ـخــب ،ح ـيــث سـيـكــون
َ
بــإم ـكــانــه الـل ـعــب ف ــي امل ــرك ــزي ــن ( 1و)2
أي كصانع ألعاب وكالعب جناح ،في
ظــل وجــود صانعي األلـعــاب اآلخــريــن،
املـ ـمـ ـي ــز عـ ـل ــي مـ ـنـ ـص ــور (العـ ـ ـ ــب نـ ــادي
ّ
هوبس) ،واملتألق علي مزهر .وفي ظل
وج ــود هــذه األس ـمــاء الـثــاثــة ،سيكون
مركز صانع األلعاب ّ
مؤمنًا بالصورة
املطلوبة ،مع دعم كبير ملركز الجناح.
والالفت خالل البطولة كان أداء الالعب
الجديد جوزيف الشرتوني ،الذي كان

العبو المنتخب مع كأس البطولة في األردن (األخبار)

دعـ ــا االت ـ ـحـ ــاد ال ـل ـب ـنــانــي ل ـك ــرة الـسـلــة
الـصـحــافــة واإلعـ ــام إل ــى امل ـشــاركــة في
استقبال منتخب لبنان لـلــرجــال عند
الـســاعــة الـحــاديــة عـشــرة مــن قـبــل ظهر
ال ـ ـيـ ــوم ،فـ ــي صـ ــالـ ــون ال ـ ـشـ ــرف ال ـت ــاب ــع
ملطار رفيق الحريري الدولي في بادرة
تكريمية من وزيرة الشباب والرياضة
السيدة فارتينيه أوهانيان كيفوركيان
للبعثة .وسيكون في استقبال البعثة،
إلى جانب الوزيرة كيفوركيان ،رئيس
اتـ ـح ــاد ال ـل ـع ـبــة أك ـ ــرم ح ـل ـبــي وأع ـض ــاء
االتـ ـ ـ ـ ّح ـ ـ ــاد وم ـ ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــون ريـ ــاض ـ ـيـ ــون
وممثلون عن األندية.
(األخبار)
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الكرة المعولمة

مانشستر سيتي يسقط «بالضربة القاضية»
ّ ّ
قرر االتحاد األوروبي لكرة القدم
«يويفا» إيقاف نادي مانشستر سيتي
عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا
لموسمين مع غرامة مالية وصلت
إلى  30مليون يورو ،إثر انتهاكه ّ
النظيف .قرار هز
قواعد اللعب المالي
ً
الوسط الرياضي ،وفتح سيال من األسئلة
حول ًتداعيات العقوبة على النادي
إضافة إلى مصير بعض األندية ذات
«السياسات المشبوهة»
حسين فحص
جاءت عقوبة مانشستر سيتي بعد
ّ
ـق ق ــام ب ــه االتـ ـح ــاد األوروب ـ ــي
تـحـقـيـ ٍ
عـلــى خلفية الــوثــائــق الـتــي نشرتها
م ـج ـلــة «ديـ ـ ــر ش ـب ـي ـغــل» ع ـ ــام ،2018
والـ ـ ـت ـ ــي أثـ ـبـ ـت ــت صـ ـح ــة «فـ ـض ــائ ــح»
العديد مــن األنــديــة منها مانشستر
سيتي .الكثير من املستندات املالية
«غـ ـي ــر ال ـن ـظ ـي ـف ــة» أظ ـه ــرت ـه ــا امل ـجـلــة
ً
ح ـي ـن ـه ــا ،م ـس ـت ـن ــدة إل ـ ــى ت ـســري ـبــات
مقرصن إلكتروني يدعى روي بينتو
يـمـتـلــك أك ـث ــر م ــن  70م ـل ـيــون وثـيـقــة
م ــن امل ـع ـط ـي ــات ال ـف ــاض ـح ــة لــأنــديــة
بـحـســب ال ـت ـقــديــرات اإلعــام ـيــة .بعد
ال ـت ـح ـق ـيــق م ــن ِقـ ـب ــل ال ـه ـي ـئــة املــال ـيــة
ّ
لالتحاد األوروبيّ ،
تمت إدانة النادي
ّ
بـتـضـخـيــم اإليـ ـ ـ ــرادات بـشـكــل مــزيــف
ع ـنــد عـمـلـيــة االم ـت ـث ــال أمـ ــام قــوانــن

العقوبة بعد
جاءت
ّ
تحقيق لالتحاد األوروبي على
خلفية وثائق نشرتها مجلة
«دير شبيغل» عام 2018
اللعب املــالــي النظيف « ،»FFPحيث
ّ
تبي أن جزءًا كبيرًا من رعاية النادي
الـضـخـمــة (ق ــراب ــة  68م ـل ـيــون جنيه
اس ـتــرل ـي ـنــي) ي ـتـ ّـم تـمــويـلــه م ــن مــالــك
النادي الشيخ منصور ،في حني كان
السيتي يـ ّـدعــي أن األم ــوال تــأتــي من
عائدات امللعب وبيع القمصان .ومن
امل ـعــروف أن قــوانــن «ُ »FFPوضعت
ل ـل ـحــؤول دون إف ــاس األن ــدي ــة ،عبر
ّ
تقييد اإلفــراط في املصاريف لتمكن
الـ ـن ــادي م ــن تـغـطـيــة ال ـخ ـس ــائ ــر .مع
تـ ـم ــوي ــل الـ ـشـ ـي ــخ مـ ـنـ ـص ــور ل ـع ـق ــود

الصين تعاقب السلة األميركية!

جونز «يسرق»
الفوز من غوردون

أعلن مفوض دوري كرة السلة األميركي للمحترفني
آدم سيلفر أن الرابطة تتوقع ّ
تكبد خسائر بـ«مئات
م ــاي ــن الـ ـ ـ ـ ـ ــدوالرات» ب ـس ـبــب الـ ـخ ــاف م ــع ال ـص ــن،
والذي أثارته تغريدة مسؤول في أحد أنديته دعمًا
الحتجاجات هونغ كونغ .وقوبلت تغريدة للمدير
الـ ـع ــام ف ــي ن ـ ــادي ه ـيــوســن روكـ ـت ــس داريـ ـ ــل م ــوري
فــي تـشــريــن األول /أكـتــوبــر ،بــانـتـقــادات واس ـعــة في
خسارة روكتس عقودًا إعالنية مع
الصني ،أدت إلى ّ
شركات صينية وتوقف بعض القنوات التلفزيونية
عن عــرض مباريات الــدوري األشهر لكرة السلة في
العالم.
وقـ ــال سـيـلـفــر خ ــال مــؤتـمــر صـحــافــي عـلــى هــامــش
مباراة «كــل النجوم» (أول ستار) االستعراضية إن
«حجم الخسارة سيكون بمئات ماليني ال ــدوالرات.
ربما أقل من  400مليون».
وفــي حــن بــدا أن سيلفر يـحــاول التقليل مــن حجم
هــذه الخسائر ،أقـ ّـر فــي الــوقــت عينه بــأن هــذا املبلغ
«مهم ،لن ّأدعي العكس» .وأكد املسؤول األميركي أنه
ال يرغب في «الـهــروب من ذل ــك ...لكنني ال أعتقد ّأن
ّ
سيتسبب بضرر دائم لنشاطنا هناك» .وتوقع
األمر
سيلفر أن تعاود القناة الرسمية الصينية «سي سي
ّ
تي في» بث مباريات من دوري املحترفني األميركي،
ّ
من دون أن يحدد موعدًا لذلك.
وك ــان م ــوري قــد كتب عبر تويتر قبل أشـهــر «قاتل
م ــن أج ــل ال ـح ــري ــة .ق ــف م ــع هــون ــغ ك ــون ــغ» ،ف ــي دعــم
لــاحـتـجــاجــات الـتــي تشهدها األخ ـيــرة مـنــذ أشـهــر.
وت ـسـ ّـب ـبــت ال ـت ـغ ــري ــدة ب ــان ـت ـق ــادات ع ـلــى املـسـتــويــن
ُ
اعتبر سيلفر أن العقوبات الصينية يمكن أن ترفع قريبًا (ا ف ب)
الشعبي والرسمي في الصني.

فاز العب ميامي هيت ديريك جونز
جونيور بمسابقة الكرات الساحقة «دانك»
ُ
التي أقيمت ليل السبت ـ األحد في نهاية
أسبوع مباراة كل النجوم «أول ستار»
االستعراضية في دوري كرة السلة
األميركي للمحترفني ،متفوقًا بفارق نقطة
غوردون العب أورالندو
على العب آرون
ُ
ماجيك ،بعد منافسة اعتبرت ضمن
األفضل في تاريخ الدوري.
وقدم الالعبان أداء تنافسيًا قويًا في قاعة
«يونايتد سنتر» في مدينة شيكاغو،
وصفه املوقع اإللكتروني الرسمي لرابطة
الدوري بـ«أحد أفضل منافسات الدانك
في مباراة كل النجوم على مدى تاريخ
الدوري» ،وأعادت التذكير بالتنافس بني
النجم األسطوري السابق لشيكاغو مايكل
جوردان ،والعب أتالنتا هوكس دومينيك
ولكينز على امللعب ذاته عام .1988
وأثارت النتيجة النهائية انتقاد العديد من
الالعبني واملعلقني ،مع اعتبار البعض أن
كان يستحق الفوز ،في حني رأى
غوردون ّ
آخرون أن أقل ًاملمكن كان تقاسم الجائزة
بني الالعبني بدال من اقتصارها على
أحدهما .ووصل الالعبان إلى املنافسة
النهائية في األمسية على حساب دوايت
هاورد (لوس أنجليس ليكرز) وبات
كونوتون (ميلووكي باكس).
وفي الجولة األخيرة بينهما ،ساد التعادل

يمكن لالعبين المطالبة بتعويضات (أ ف ب)

ال ــرع ــاي ــة م ــن م ــال ــه الـ ـخ ــاص ،اعـتـبــر
ّ
االت ـحــاد األوروبـ ــي أن هــذه الخطوة
ُ
تعتبر بمثابة خداع ،وهو ما يوجب
معاقبة النادي.
مقابل ذلــك ،اعتبر مانشستر سيتي
ّ
أن القرار أثار خيبة أمل كبيرة ،مؤكدًا
أن ــه سيستأنف ال ـقــرار أم ــام محكمة
التحكيم الرياضي في أقرب فرصة.

مصير مجهول

ً
وأثــارت «الفضيحة» جــدال كبيرًا في
األوســاط الكروية حــول ما سيحدث
ُ
للنادي بعد هذا القرار ،كما طرحت
أس ـئ ـل ــة ع ــن إم ـك ــان ـي ــة وجـ ـ ــود أن ــدي ــة
أخ ــرى مـتـ ّ
ـورطــة فــي الـتــاعــب املــالــي.
وفي حال ّ
تم رفض االستئناف ،فإن
ال ـن ــادي اإلن ـك ـل ـيــزي م ـع ـ ّـرض للكثير
مـ ــن املـ ـش ــاك ــل الـ ـت ــي قـ ــد ت ـن ـق ــص مــن
أسهمه في بورصة كبار األندية على
الـصـعـيــد املـحـلــي واألوروبـ ـ ــي .ولعل
أبــرز املشاكل التي ستواجه النادي،
هــي مستقبل امل ــدرب اإلسباني بيب
غوارديوال.
سـبــق لـلـمــدرب اإلسـبــانــي أن أوضــح
رغـبـتــه ف ــي ال ـب ـقــاء م ــع ال ـن ــادي حتى

ان ـت ـه ــاء ع ـق ــده عـ ــام  2021ع ـل ــى أق ــل
تقدير ،غير أن العقوبة األخـيــرة قد
ت ـغـ ّـيــر م ــن قـ ـ ــراره أو ح ـتــى م ــن ق ــرار
ال ـن ــادي .خ ــال إش ــراف ــه عـلــى تــدريــب
ال ـس ـي ـت ــي ،ع ـ ــرف ال ـ ـنـ ــادي ن ـجــاحــات
كـ ـبـ ـي ــرة انـ ـحـ ـص ــر ج ـم ـي ـع ـه ــا ض ـمــن
الـ ــدائـ ــرة امل ـح ـل ـيــة .ف ــي م ــوس ــم 2017
  ،2018أص ـب ــح مــانـشـسـتــر سيتيال ـ ـنـ ــادي اإلن ـك ـل ـي ــزي ال ــوح ـي ــد ال ــذي
يـ ـت ـ ّـوج ب ـل ـقــب الـ ـ ـ ــدوري م ـح ـق ـقــا 100
ن ـق ـط ــة .ت ـب ـع ــه فـ ــي املـً ــوسـ ــم امل ــاض ــي
ب ـل ـق ـ ٍـب آخـ ـ ــر ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى تـتــويـجــه
بــال ـكــأســن املـحـلـيــن لـيـصـبــح بــذلــك
ال ـنــادي األول ال ــذي يـفــوز بالكؤوس
املـحـلـيــة ك ــاف ــة خ ــال م ــوس ـ ٍـم واح ــد.
ـارزة قابلها
الـنـجــاحــات املـحـلـيــة ال ـب ـ ّ
ف ـش ــل أوروبـ ـ ـ ـ ــي ك ـب ـي ــر ت ـم ــث ــل ب ـع ــدم
ال ـت ـتــويــج ف ــي ب ـطــولــة دوري أب ـطــال
أوروبــا ،رغم اعتبارها السبب األبرز
وراء اسـتـقــدامــه مــن ِقـبــل اإلدارة إلى
ّ
ملعب االتحاد .في األسبوع املاضي،
صـ ـ ّـرح غـ ــوارديـ ــوال أن ــه ق ــد يـتـعـ ّـرض
لإلقالة في حال عدم تتويجه بدوري
األبطال برفقة مانشستر سيتي هذا
ّ
املـ ــوسـ ــم .وفـ ــي ظـ ــل ح ــرم ــان ال ـن ــادي

م ــن املـ ـش ــارك ــة األوروبـ ـ ـي ـ ــة ملــوسـمــن
مقبلني ،سيسعى امل ــدرب اإلسباني
جاهدًا للتتويج بلقب هذه النسخة،
رغــم صعوبة املهمة التي يستأنفها
باختبار صعب أمام ريال مدريد في
دور الـ.16
غـ ـ ــوارديـ ـ ــوال ل ـي ــس ال ــوحـ ـي ــد املـ ـه ـ ّـدد
ّ
تمتد القائمة لتشمل
بــاملـغــادرة ،إذ
ّ
أبرز العبي النادي .في ظل األوضاع
الــراهـنــة ،قــد يـقـ ّـرر الــاعـبــون الرحيل
إلــى أندية أخــرى مشاركة في دوري
األبـ ـ ـ ـط ـ ـ ــال ،م ـ ــع وجـ ـ ـ ــود اح ـ ـتـ ـمـ ــال أن
ي ـس ـت ـغ ـنــي ع ـن ـهــم ال ـ ـنـ ــادي ملــواج ـهــة
الخسائر بفعل نقص عائدات دوري
األبطال .وبحسب املحامي ّ الرياضي
الـبــارز جــون م ـهــرزاد ،يـحــق لالعبني
م ـغ ــادرة ال ـن ــادي م ــن دون مـقــابــل أو
ّ
محسنة من أجل
طلب شروط مالية
البقاء ،نظرًا إلى انتهاك النادي «ثقة»
ع ـق ــود ال ــاع ـب ــن .وق ــد غـ ـ ّـرد م ـه ــرزاد
ً
ع ـل ــى ت ــوي ـت ــر قـ ــائـ ــا« :ي ـم ـك ــن ال ـق ــول
إن مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـتــي خ ـ ــرق ع ـقــود
ّ
العبيه بشكل جــوهــري ،مــا يمكنهم
مــن ال ـخ ــروج مــن ال ـن ــادي أو السعي
للحصول على شــروط مالية أفضل

سانشو يقترب من تشلسي
ب ـع ــد ح ـس ـم ــه ص ـف ـق ــة ح ـك ـي ــم زي ـ ــاش،
يدخل نــادي تشلسي اإلنكليزي على
ال ـخ ــط لـلـتــوقـيــع م ــع ج ـن ــاج بــروسـيــا
دورتموند جايدن سانشو .وبحسب
صحيفة «فرانس فوتبول» الفرنسية،
ف ــإن ال ـنــادي اإلنـكـلـيــزي يـنــوي تقديم
ّ
مبلغ يصل إلى  100مليون يورو.
ويحتل نادي تشلسي املركز الرابع في
ّ
الدوري اإلنكليزي ،كما نجح في بلوغ
دور مجموعات دوري أبطال أوروبــا
بأقل اإلمكانيات املتاحة .وتأتي هذه
ال ـص ـف ـقــات ال ـك ـب ـيــرة ك ـم ـكــافــأة مل ــدرب
ال ـفــريــق ال ـش ــاب ف ــران ــك المـ ـب ــارد على
يقدمه هــذا املــوســم برفقة الفريق،
مــا ّ
ّ
ـوق ــي
ـ
س
ـي
ـ
ف
ـات
ـ
م
ـ
ي
ـ
ع
ـد
ـ
ت
أي
دون
م ــن
َ
االنـتـقــاالت املــاضـيــن .وسـبــق للنادي
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ميركاتو

ّ
تقدر الصفقة بـ 100مليون يورو (أ ف ب)

كل النجوم

استراحة
ل ـل ـب ـقــاء .بــاس ـت ـطــاعــة ن ـج ــوم الـفــريــق
أن ي ـجــادلــوا ال ـن ــادي عـلــى انـتـهــاجــه
سـيــاســة دم ــرت قــدرتـهــم عـلــى اللعب
ف ــي دوري األبـ ـط ــال ملـ ــدة مــوس ـمــن،
مــا يجعل الــاعـبــن قــادريــن عـلــى أن
يزعموا بــأن عقودهم تــم تقويضها
بشكل أساسي» .ثم أضاف« :إذا أراد
الالعبون فسخ عقودهم مع النادي،
سيتوجب عليهم إقناع « »FIFAبأن
لــديـهــم سـبــب ع ــادل إلن ـهــاء عقودهم
مع النادي».
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــان ـ ـ ــب اآلخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،ش ـك ـل ــت
«مـصـيـبــة» مــانـشـسـتــر سـيـتــي خـبـرًا
جـ ـيـ ـدًا ل ـل ـم ـن ــاف ـس ــن اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــز عـلــى
امل ـق ــاع ــد امل ــؤه ـل ــة إلـ ــى دوري أب ـطــال
أوروب ـ ـ ـ ــا امل ــوس ــم املـ ـقـ ـب ــل .ف ـف ــي ح ــال
ح ـص ــل م ــان ـش ـس ـت ــر س ـي ـت ــي (ي ـح ـتــل
املركز الثاني في الدوري) على مركز
بني األربعة الكبار مع نهاية املوسم،
س ـي ـشــارك صــاحــب امل ــرك ــز الـخــامــس
فـ ــي دوري األبـ ـ ـط ـ ــال الـ ـ ـ ــذي يـحـتـلــه
حــالـيــا ن ــادي شيفيلد يــونــاي ـتــد ،ما
ً
يعطي أمال مضاعفًا لألندية القادمة
م ــن الـخـلــف عـلــى رأس ـه ــا مانشستر
يونايتد وتوتنهام.

أن عوقب بالحرمان مــن التوقيع مع
ـوق ــي ان ـت ـق ــاالت إثــر
أي الع ــب مل ــدة س ـ َ
مخالفته قواعد اللعب املالي النظيف.
تم تخفيض العقوبة بعدها إلى سوق
واحــد مــا أتــاح لتشلسي التوقيع في
س ــوق االن ـت ـق ــاالت ال ـش ـتــوي املــاضــي،
غير أن ذلــك لــم يـحــدث .فـ ّـضــل الـنــادي
االن ـت ـظــار حـتــى االن ـت ـقــاالت الصيفية
املقبلة ،وهو يعمل حاليًا على تأمني
أكبر عدد من الصفقات تفاديًا الرتفاع
األسعار.
وفـ ـ ـ ــق ال ـ ـت ـ ـقـ ــاريـ ــر ال ـ ـفـ ــرن ـ ـس ـ ـيـ ــة ،فـ ـ ــإن
ّ
امل ــدي ــرة الـتـنـفـيــذيــة لتشلسي مــاريـنــا
ـولــى زم ــام الصفقة،
غرانوفسكايا تـتـ ّ
وهـ ـ ــي تـ ــواجـ ــه م ـن ــاف ـس ــة ش ــرس ــة مــن
م ــان ـش ـس ـت ــر ي ــون ــايـ ـت ــد ،الـ ـ ـ ــذي يـضــع
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الــاعــب اإلنـكـلـيــزي ال ـشــاب عـلــى رأس
أول ـيــاتــه .مــع وج ــود عــاقــة قــويــة بني
تشلسي ودورت ـم ــون ــد ،ي ـبــدو ال ـنــادي
الـ ـلـ ـن ــدن ــي الـ ــوج ـ ـهـ ــة األقـ ـ ـ ـ ــرب ل ــاع ــب
الـ ـ ـش ـ ــاب .ت ـب ـق ــى ق ـي ـم ــة ال ـص ـف ـق ــة هــي
الـعــائــق الــوحـيــد لـحـصــول ذل ــك .وفــي
مـنـتـصــف امل ــوس ــم امل ــاض ــي ،اس ـت ـقــدم
تشلسي الالعب األميركي كريستيان
بوليزيتش مــن دورتـمــونــد مقابل 64
مليون يورو ،على أن ينتقل إلى لندن
بعد نهاية املوسم .أراد تشلسي تكرار
هــذا السيناريو مــع ســانـشــو ،غير أن
مفضلة
إدارة دورتموند رفضت ذلك
ً
االنتظار حتى نهاية املوسم الحالي
للحصول على أكبر عائد مالي ممكن.
ي ـعــرف ســان ـشــو األجـ ـ ــواء اإلنـكـلـيــزيــة
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أفقيا

-1رئيس لبناني ما قبل اإلستقالل –  -2عاصمة أوروبية – فيلسوف أملاني –  -3مدينة
كنعانية قديمة ذكــر العهد القديم أنها أحــرقــت مــع مدينة ثانية بالنار والكبريت
عتد به وال ُيحصل منه على فائدة – ّ -4
قصاصًا على فساد شعبها – كالم ال ُي ّ
شك –
ّ
دق ّ
وفت وسحق –  -5حاجب – املفصل ما بني الساعد
صفة من سقط شعر رأسه –
ّ
والكف أو الساق والقدم –  -6للنداء – رحى لطحن الحب –  -7نفط – ساخن –  -8عمل
ً
ّ
ّ
عمال تقرب به الى الله – عد وأحصى –  -9عاصمة أوروبية – مدينة أوكرانية في شبه
ُ
جزيرة القرم على البحر األسود عقد فيها مؤتمر الحلفاء لرسم مستقبل العالم بعد
الحرب العاملية الثانية –  -10من أكبر قادة الحلفاء في الحرب العاملية الثانية

عموديًا
ج ـي ـدًا ،إذ سـبــق ل ــه الـلـعــب مــع شـبــاب
مــانـشـسـتــر سـيـتــي .بـعــد م ـجــيء بيب
غ ـ ـ ـ ــواردي ـ ـ ـ ــوال ،انـ ـتـ ـق ــل س ــانـ ـش ــو إل ــى
بــروس ـيــا دورت ـم ــون ــد األمل ــان ــي ،حيث
ظ ـهــر ك ــأح ــد أف ـض ــل امل ــواه ــب الـشــابــة
فــي العالم .لعب سانشو هــذا املوسم
 30م ـب ــاراة بــرفـقــة دورت ـم ــون ــد ،سجل
خاللها  16هدفًا وساهم في صناعة
 17ه ــدف ــا آخ ـ ــر .يـنـتـهــي ع ـقــد الــاعــب
عـ ــام  ،2022وبــال ـن ـظــر إلـ ــى املـنــافـســة
املحتدمة عليه من مختلف األندية ،قد
تكون الصفقة هي األعلى لدورتموند
متجاوزة
تاريخيًا من حيث العائدات،
ً
بذلك صفقة انتقال عثمان ديمبيلي
ع ــام  2017إل ــى بــرشـلــونــة مـقــابــل 105
ماليني يورو.
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 -1إحــدى اإلم ــارات العربية املتحدة – إلهي –  -2نوتة موسيقية – ممثلي الشعب فــي الــدول
الديموقراطية – نهر صغير في والية مونتانا األميركية –  -3أنثى الحصان – دولة عربية – -4
ّ
األسطوريني في حرب
فنانة لبنانية اعتزلت بعد زواجها –  -5يقود السيارة – من أبطال اليونان
طروادة وزوج بينيلوب وأبو تيليماك –  -6مسافات يقطعها املسافر في يومه – قادم –  -7أصلح
العمل – إرتفاع – خالف نعم –  -8تحدث ّ
وصرح – أضعف وأزال القوة – ندى –  -9عائلة فيلسوف
ّ
أملاني وضع مع كارل ماركس البيان الشيوعي – ماركة آالت موسيقية –  -10مدينة أملانية

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

-1كمح – الحلو –  -2لورنس العرب –  -3وز – حبس – بدو –  -4عناكب – ي ي – ّ -5
يمد – نورا –
 -6أيوني – أخرس –  -7شر – فو – وا –  -8يال – بانامي –  -9فن – هدر – جير –  -10روالن غاروس

عموديًا
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حلول الشبكة السابقة

 -1كلوديا شيفر –  -2موز – ميرانو –  -3حر – عدو –  -4نحن – ّ
نم – ها –  -5اسباني – بدن – -6
السكو – فارغ –  -7حل – براون –  -8لعب – اخ – أجر –  -9وردي – روميو –  -10بوينس آيرس

حل الشبكة 3380

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ممثل ومغني وطيار أميركي بدأت شهرته في أواخر السبعينات .رشح
لنيل األوسكار عن دوره في فيلم «حمى ليلة السبت» .نجح في هوليوود
وتألق في أفالمه  = 5+4+11+7+9+6بني الحار والـبــارد ■ = 8+3+2+1
عاصمة أالسكا ■  = 10+5خنزير بري

حل الشبكة الماضية :عدي بن الرقاع

ّ
بني جونز وغوردن بنيل كل منهما العالمة
الكاملة ّأكثر من مرة ( 50موزعة بالتساوي
بـ 10لكل من أعضاء لجنة التحكيم
الخمسة) ،مع تقديمهما ملحات الفتة تنوعت
بني الدوران في الهواء ونقل الكرة من أسفل
إلى أعلى ،وبني الساقني.
ولم يفصل بني الالعبني سوى املحاولة
األخيرة ،إذ نال غوردون بـ«دانك» قفز خالله
من فوق العب بوسطن سلتيكس تاكو فول
(أطول العب في الدوري مع  2,26م) ،ونال
عليه عالمة ( 47منحه ثالثة حكام عالمة
 9وحكمان عالمة  ،)10بينما نال جونز
عالمة ( 48منحه ثالثة حكام عالمة 10
وحكمان عالمة  )9بعد تنفيذ كرة ساحقة
شملت بدء القفز من على خط الرميات
الحرة تقريبًا ،قبل وضع الكرة في السلة
باليد اليسرى.
وأثارت النتيجة صافرات استهجان
املشجعني في قاعة يونايتد سنتر ،بينما
بدا الذهول على نجوم حاضرين في امللعب،
ومنهم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو نجم
ميلووكي باكس وأفضل العب في املوسم
املاضي ،ال سيما أن غوردون جمع  50نقطة
خمس مرات خالل األمسية ،وهو إنجاز
غير مسبوق .واعتبر كيني سميث ،أحد
ّ
معلقي شبكة «تي أن تي» الناقلة للمباريات،
أن عدم فوز غوردون هو «سرقة» ،علمًا
بأن الالعب نفسه خسر في  2016أمام
زاك الفني إثر تصويت مثير للجدل أيضًا.
وقال غوردون ممازحًا في مؤتمر صحافي:
«سأطارد أعضاء لجنة التحكيم الذين
أعطوني عالمة  9لالنتقام منهم» ،متابعًا
بنبرة أكثر جدية «حققت عالمة  50أربع
مرات متتالية ،بالنسبة ّ
إلي كانت هذه
النهاية» .وتابع «ال أعرف من يدير األمر.
أشعر بأنه يجب أن أنال جائزتني».
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ورد كاسوحة*
َ
االقتصادين اللبناني
االنهيار الذي حصل في
والسوري ،خالل ّ
مدة ال تتجاوز الثالثة أشهر،
ي ـت ـجــاوز بـكـثـيــر الـطـبـيـعــة الـبـنـيــويــة لــأزمــة.
ّ
صحيح أن أزمــة ميزان املدفوعات في لبنان
ً
قــديـمــة نـسـبـيــا ،وه ــي غـيــر مــرتـبـطـ ّـة مـبــاشــرة
بتبعات الحصار والعقوبات ،ولكنها بالقدر
ذاتــه تعبير عن عمق االرتباط بني االقتصاد
الدولي الــذي تقوده
اللبناني والنظام املالي
ّ
حيث يتعذر الحفاظ على
الــواليــات املتحدة،
ّ
ـوات
ـ
ن
ـ
ق
ـر
ـ
ب
ـ
ع
ـروة
ـ
ث
ـ
ـ
ل
ا
ـخ
ـ
ض
ـ
ي
ال ـن ـم ــوذج ال ّـ ــذي
ّ
الريع والتدفق النقدي ،ما لم يكن ثمة غض
طرف أميركي واضح عن ذلك .النموذج بهذا
املعنى ،يخدم ّالسياسات األميركية على املدى
الـبـعـيــد ،ويــوفــر لـهــا أداة نـمــوذجـيــة للضغط
على اقـتـصــادات اإلقليم حــن يصعب عليها
ً
خ ــوض ال ـص ــراع م ـب ــاش ــرة ،أو ح ــن ال تـعــود
ن ـتــائ ـجــه كــاف ـيــة إلح ـ ــداث الـتـغـيـيــر امل ـط ـلــوب.
وهـ ـ ــذا ي ـض ــع الـ ـق ــوى الـ ـت ــي تـ ـخ ــوض م ـعــركــة
التغيير حاليًا في لبنان ،أمام ٍّ
تحد ،ليس فقط
ّ
مواجهة األقلية الحاكمة التي تخدم النموذج
عبر تحالف أمراء الحرب واملصارف ،بل أيضًا
ً
جعل الصراع مع هؤالء مدخال لتغيير أكبر ـ
وخصوصًا اقتصاديًا ـ على مستوى اإلقليم.
ال ـت ـح ـ ّـول ال ـ ــذي ي ـح ـصــل ف ــي س ــوري ــا حــال ـيــا،
ع ـلــى م ـس ـتــوى ان ـح ـســار الـ ـص ــراع الـعـسـكــري
(باستثناء إدلب التي تبدو حتى وهي تنزلق
إلى مواجهة مباشرة تركية ـ سورية ،منضبطة
فــي اإلط ــار ال ــذي ي ـقــوده ال ــروس عـلــى خلفية
االنكفاء األميركي) ،والذي تتقدم فيه أولوية
الحفاظ على البنية االقتصادية القائمة على
ما عداها ،هو من التبعات املباشرة للحصار.
ّ
بمعنى أن ال ــوالي ــات املـتـحــدة قــد تـخــلــت عن
ورق ــة ال ـص ــراع الـعـسـكــري ،حـتــى عـبــر وك ــاء،
لصالح أوراق أخرى تملك فيها أفضلية على
الـجـمـيــع بـمــا فــي ذل ــك روس ـي ــا .وه ــي تعتقد،
بـعــد تـجــريــب ه ــذه األوراق وال ـن ـجــاح عبرها
َ
االقتصادين اللبناني والسوري
في إضعاف
ّ
املعركة
نقل
على
بقدرتها
األقصى،
الحد
إلى
ّ
بالكامل إلى امليدان االقتصادي ،حيث يتعذر
ع ـل ــى ال ـب ـل ـ َـدي ــن خـ ــوض م ــواج ـه ــة ال يـمـلـكــان
أدواتها ،إما بسبب التبعية الكاملة في الحالة
ُّ
لتخبط االقتصاد السوري بني
اللبنانية ،أو
اتـجــاهــات مختلفة ومتضاربة بفعل الحرب
وسياسة العقوبات.

عناصر األزمة سوريًا
ليس مطلوبًا مــن قــوى التغيير فــي لبنان
أن تضع هذا االعتبار بني أولوياتها ،وهي
تـ ـخ ــوض م ـع ــرك ــة امل ــواجـ ـه ــة م ــع املـ ـص ــارف
ومـصــرف لبنان ،ولكن ّ
أي أفــق فعلي لهذه
ّ
ـرورة االعـ ـت ــراف
امل ـع ــرك ــة س ـي ـت ـطــلــب ب ــالـ ـض ـ
ّ
ب ــال ــواق ــع امل ــوض ــوع ــي الـ ــذي تـمــثـلــه تـبـعــات
ال ـح ـصــار ،لـيــس عـلــى لـبـنــان ف ـقــط ،بــل على

اإلقـلـيــم بـ ّ
ـرمـتــه .هــذا ال يجعل منها معركة
ّ
واح ـ ـ ـ ـ ــدة ،ألن شـ ـ ـ ــروط خ ــوضـ ـه ــا ت ـخ ـت ـلــف
بــاخـتــاف الـنـظــام االق ـت ـصــادي االجتماعي
ّ
لكل بلد ،إذ تأخذ في لبنان شكل مواجهة
م ــع الـنـمــط الــري ـعــي لــاق ـت ـصــاد ،وبـحـضــور
كـبـيــر ل ـقــوى اجـتـمــاعـيــة م ـت ـضـ ِّـررة م ــن هــذا
النموذج ،بينما في سوريا تحصل مواجهة
م ــن ن ــوع آخ ــر بـسـبــب االف ـت ـقــاد ل ـهــذا الـنــوع
مــن الـقــوى ،وانحصار املعركة بــن السلطة
والـقــوى االقتصادية املستفيدة من انهيار
ال ـل ـي ــرة أمـ ــام ال ـ ـ ــدوالر .ع ــدم وجـ ــود فــاعـلــن
ََ
جعل
آخرين بالشكل الــذي نــراه في لبنان،
النظام هنا يلجأ بنفسه إلــى تقييد حركة
الرساميل بعد االنعكاس املباشر الرتفاع
الـ ـ ـ ـ ــدوالر ع ـل ــى أس ـ ـعـ ــار املـ ـ ـ ــواد األس ــاسـ ـي ــة.
الحاجة املباشرة إلــى العملة األجنبية في
اق ـت ـصــاد مـنـهــك م ــن ال ـح ـصــار وال ـع ـقــوبــات،
تصبح ثانوية ّ أمــام عــدم قــدرة الناس على
احتمال التضخم املتزايد ،والذي أتى تقريبًا
ّ
عـلــى ج ــل ال ـقــدرة الـشــرائـيــة لـلـســوريــن ،في
ّ
ظــل ثبات األج ــور ،أو عــدم قدرتها فــي حال
ً
ّ
تحركت قليال ،على تغطية االرتفاع املتزايد
َ
في األسعار .ك ْبح الطلب على الدوالر نتيجة
ً
نضوبه في لبنان ،لم ينعكس مباشرة على
األسعار بعد تحديد السلطة لسعر رسمي،
َ
وحـ ْـصــر ال ـت ــداول بــه فــي الـقـنــوات الرسمية
من املصرف املركزي السوري .عدم
القريبة َ
ظهور األثــر الفوري لتوحيد سعر الصرف
وإخضاعه لسلطة النقد الرسمية ،ال ُيعزى
َ
فقط إلــى عاملي االحـتـكــار وتــزايــد حضور
الريع غير املباشر في االقتصاد ،وال حتى
إلى انحسار العملية اإلنتاجية بما لها من
تأثير كبير على حجم االقتصاد ومؤشرات
ّ
النمو املعتمدةّ .
ثمة باإلضافة إلى كل ذلك
ّ
قيمة تـبــادلـيــة ل ـلــدوالر نــاجـمــة عــن ك ــل هــذا
ال ـتــآكــل ال ـحــاصــل ف ــي االق ـت ـص ــاد ال ـس ــوري،
وهـ ــذه الـقـيـمــة ع ـ ّـوض ــت ل ـيــس ع ــن انـحـســار
ال ـت ـب ــادل بــالـعـمـلــة الــرس ـم ـيــةُ ،ب ــل َّ ع ــن عجز
األخ ـي ــرة بـفـعــل ال ـح ــرب ال ـتــي ش ــن ــت عليها
ضــافــا
ع ــن تـغـطـيــة هـ ــذا ال ـت ـب ــادل ف ـع ـل ـيــا ،مـ ُ
الجزء من الثروة والدخل اللذين فقدا
إليه ً
نـتـيـجــة لـلـ ّحـصــار وال ـع ـق ــوب ــات .وم ــع ذل ــك،
يبقى التدخل أساسيًا لكبح جماح الدوالر،
وتحديد املـجــاالت االقتصادية التي يمكن
ّ
لــه التأثير فيها فــي ظــل الـحــاجــة املـتــزايــدة
إلى الريع اآلتــي من الخارج .وهو ماّ يضع
الـسـلـطــة أم ــام ت ـحـ ّـدي م ـع ــاودة ال ـتــدخــل في
الـ ـس ــوق ل ــوض ــع حـ ـ ّـد لــاح ـت ـكــار وال ـتــاعــب
ّ
بـ ــاألس ـ ـعـ ــار ،ع ـب ــر ف ــرض ـه ــا س ــل ــة اس ـت ـي ــراد
ّ
كاملة موازية لسلة التجار ،بحيث تصبح
ق ــادرة عـلــى منافستهم فــي التسعير بـنــاءً
على معرفتها ليس فقط بحاجة األســواق،
بــل أي ـضــا بــال ـفــروقــات الـفـعـلـيــة بــن أسـعــار
ال ـص ــرف ال ـتــي يــأتــي مـنـهــا رب ـح ـهــم ،والـتــي
يدفع الناس ثمنها غاليًا .األزمة لن تنتهي

ّ
ّ
فعلي ّلهذه
أي أفق
المعركة سيتطلب
بالواقع
بالضرورة االعتراف ّ
الموضوعي الذي تمثله
تبعات الحصار ليس على ّلبنان
فقط بل على اإلقليم برمته

ّ
بهذا التدخل ،ولكن انعكاسها املباشر على
ّ
واملتوسطة سيصبح
حياة الشرائح الفقيرة
ّ
ّ
أقل ،ألن الدولرة بالنسبة إلى هؤالء ليست
في ّ
االدخ ــار الــذي يستفيد منه جــزء منهم،
وال فــي ف ـقــدان األجـ ــزاء مــن الــدخــل وال ـثــروة
الـتــي أتــت عليها الـعـقــوبــات ،بــل فــي أسعار
ال ـس ـلــع األس ــاس ـي ــة املـنـتـجــة داخ ـل ـيــا وال ـتــي
يجري تحديدها بـنـ ً
ـاء على ارتـبــاط وهمي
ب ــن الـعـمـلــة األج ـن ـب ـيــة وك ـل ـفــة اإلنـ ـت ــاج في
الداخل.

بعض عناصر األزمة لبنانيًا

ُّ
الـتـحــكــم جــزئـيــا بـهــذه العملية فــي ســوريــا
ِّ
يـقــابـلــه ع ـجــز مـطـلــق ع ــن حــل ـهــا ف ــي لـبـنــان

ب ـغ ـي ــر األدوات ن ـف ـس ـه ــا الـ ـت ــي ت ـسـ َّـب ـبــت
بــاألزمــةّ .
ثمة في البداية اختالف جذري
ُّ
ٍّ
فــي عملية تــدفــق ال ـ ــدوالرات إل ــى ك ــل من
االق ـت ـص ــادي ــن ،ف ـخ ـبــرة ال ـن ـظــام املـصــرفــي
اللبناني في ذلك قديمة ،كونه يقوم على
ّ
آلية ترسمل تسمح للتدفقات بالخروج
والدخول بــدون رقابة .سهولة الحصول
على النقد األجنبي بهذه الطريقة ،جعلت
النظام يرتبك حني نضبت الدوالرات بعد
تـفــاقــم أزم ــة م ـيــزان املــدفــوعــات والـلـجــوء
إلـ ــى خ ـي ــار ال ـه ـن ــدس ــات امل ــالـ ـي ــة .ال ـق ـيــود
ُ
الـتــي فــرضــت الحـقــا عـلــى ال ــودائ ــع لجهة
ُ
ّ
غير
السحب والتحويل إلى الخارج ،لم ت ُ
في طبيعة النظام املصرفي ،كونه لم يقم

بذلك بدافع الحفاظ على ّ
القوة الشرائية
ّ
لـلـشــرائــح ال ـتــي ّت ــأث ــرت ب ـف ـقــدان الـ ــدوالر،
أو لـكـبــح ال ـت ـضــخــم امل ـت ــزاي ــد ك ـمــا حصل
فــي ســوريــا .إذ بـخــاف الـنـظــم اآلتـيــة من
خـلـفـيــة اش ـتــراك ـيــة ،ت ـت ـحـ ّـول ال ـق ـيــود على
حــركــة الــرســامـيــل فــي الـنـظــم الرأسمالية
أو شـبــه الــرأس ـمــال ـيــة ،إل ــى آل ـيـ ّـة للحفاظ
على رأس املال نفسه حني تتوقف عملية
ال ـتــراكــم لـسـبــب أو آلخ ــر ،وه ــو م ــا يضع
جميعها
القطاعات االقتصادية األخــرى
ّ
ف ـ ــي دائ ـ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـخ ـ ـطـ ــر ،ك ــونـ ـه ــا مـ ـس ــخ ــرة
بالكامل لخدمة هذا القطاع ،وخصوصًا
فــي الحالة اللبنانية الـتــي تمتاز بوفرة
الريع على حساب اإلنتاج وخلق القيمة
(هيثم الموسوي)

ّ
أو الـثــروة .بهذا املعنى ،فــإن تقييد حركة
ال ـ ــدوالر داخ ــل امل ـص ــارف ّأدت إل ــى نشوء
ـواز ف ــي ال ـس ــوق ال ـس ــوداء،
سـعــر ص ــرف مـ ـ ٍ
وه ــذا الـسـعــر ت ـحـ َّـول إل ــى سـعــر فعلي ُّمع
زي ـ ـ ــادة ال ـط ـل ــب ع ـل ــى الـ ـ ـ ــدوالر ب ـع ــد ت ـع ــذر
سحبه أو تحويله داخــل املـصــارف .وهي
حركة الغاية منها اإلبقاء على دورة النقد
األجنبي ،ولكن بعد نقله من املصارف إلى
ّ
محلت الصرافة بغية بيعه للناس بسعر
أعلى ،كون قيمته كسلعة في مقابل الليرة
الـلـبـنــانـيــة قــد ت ـض ـ َّـررت بـفـعــل الـعـقــوبــات.
ّأدى ذلك باإلضافة إلى تهافت اللبنانيني
ّ
الصرافني بسعر أعلى ،إلى
من
إلى شرائه ُّ
حصول تضخم كبير ،كون الدوالر بخالف
الحال في سوريا هو العملة املعيارية التي
تـجــري عـلــى أســاس ـهــا ،لـيــس فـقــط عملية
التسعير بل مجمل العمليات التي ّ
تمول
االقتصاد اللبناني ،وبالتالي نمط عيش
اللبنانيني بأكمله .وتشمل هذه العمليات
بشكل أساسي املستوردات على أنواعها،
ِّ
يسجل امليزان التجاري دائمًا عجزًا
حيث
ّ
كبيرًا بسبب قلة االعتماد على التصدير،
ُ
ّ
واالتكال ّاملطلق على االعتمادات بالدوالر
الـ ـت ــي ي ــوف ــره ــا مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان لـتـمــويــل
ّ
امل ـس ـت ــوردات .ن ـضــوب الـ ــدوالر عــطــل هــذه
الـعـمـلـيــة أي ـضــا ،وح ـ ّ َـص ـ َـر االس ـت ـيــراد بعد
حصول حالة التضخم باملواد األساسية
ّ
(طحني ،محروقات ،دواء) ،في ظل االفتقار
إل ـ ــى ب ـن ـي ــة إن ـت ــاج ـي ــة ت ـس ـت ـط ـيــع تـحـقـيــق
االكتفاء الــذاتــي مــن السلع األساسية في
حــال حصول مجاعة .االنـعـكــاس املباشر
ّ
لذلك ،هو قلة العرض في السوق نتيجة
ل ـت ـكـ ّـيــف الـ ـب ــاد ل ـف ـت ــرة ط ــوي ـل ــة م ــع نـمــط
الـ ــوكـ ــاالت ال ـح ـصــريــة ال ـت ــي ت ـف ــرض على
األك ـث ــري ــة ن ـم ـطــا مـعـيـنــا م ــن االس ـت ـه ــاك،
يتناسب مع حالة الدولرة املتعارضة مع
اإلنـتــاج .فــي حالة كـهــذه ،ال تعود مشكلة
احتباس الــودائــع وحدها هي املطروحة،
ّ
ّ
محددة
تخص شــرائــح
ألنها فــي النهاية
من اللبنانيني بينما الخطورة الفعلية هي
في اهتزاز األمــن الغذائي للبالد كنتيجة
مباشرة لعمل النموذج الــذي انتهى إلى
ج ـعــل الـ ـث ــروة ،ب ـعــد ح ـصــرهــا ف ــي ق ـنــوات
التوزيع الريعية ،تنكمش ملصلحة األقلية
ال ـتــي ل ــم تـتــأثــر كـثـيـرًا بـنـظــام الـعـقــوبــات.
ه ــذا ه ــو املـعـنــى الـفـعـلــي لـحــالــة االنـهـيــار
الحاصلة ،والتي كان ممكنًا حصرها في
الـقـطــاع ال ـن ـقــدي ،لــو لــم يـكــن ه ــذا األخـيــر
ه ــو األداة ال ــوح ـي ــدة وال ـح ـص ــري ــة ،ليس
فقط لـتــوزيــع الــريــوع اآلتـيــة مــن الـخــارج،
ب ــل أي ـض ــا إلعـ ـ ــادة إن ـت ــاج ـه ــا وت ــدوي ــره ــا
بــوصـفـهــا الـقـيـمــة املـطـلـقــة ال ـتــي يخلقها
هذا االقتصاد الكسيح والتابع واملمنوع
من الحياة.
* كاتب سوري
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رسالة إلى الحكومة
ورئيسها
بشارة مرهج*
ُ
إلــى رئيس وأعـضــاء الحكومة املحترمنيِ .نلتم الثقة
ّ
بأقل من نصف عــدد الـنــواب .مبارك لكم .هــذه الثقة
مهما كان الطعن فيها تمنحكم الصالحية الدستورية
ملـبــاشــرة العمل وتلبية جــزء مــن مطالب اللبنانيني،
ّ
بأكثريتهم إلى الشارع بزخم أربك الحكام
الذين نزلوا
ّ
وأدهــش العالم الــذي مل أالعيب السلطة ومناوراتها.
البيان ال ــوزاري يبقى حبرًا على ورق ،ما لم تتخذوا
ق ـ ـ ــرارات صـعـبــة ت ـخــاطــب وجـ ــع الـ ـن ــاس ،هـ ــذا الــوجــع
ال ــذي ت ـطـ ّـور إل ــى سـخــط ُي ـنــذر بـشـتــى ال ـعــواقــب .أهـ ّـم
هذه الـقــرارات استرداد األمــوال املنهوبة والسحوبات
ّ
املشبوهة الـتــي يقلل مــن أهميتها ،وينفيها أحيانًا،
سـعــادة الحاكم ري ــاض ســامــة العـتـبــارات قــد تكون
غامضة بالنسبة إلى مبتدئني.
إن ال ـح ـكــومــة إذا ل ــم ت ـب ــادر إل ــى ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى هــذا
املوضوع الخطير فال معنى لوجودها وال َ
خير يرجى
ً
منها .فالناس ،أصــا ،ثــاروا ضد الفساد ونهب املال
العام ،لكن السلطة الحقيقية لم ّ
تهتم لألمر ،بل بادرت
ّ
مع الطغمة املالية واملصرفية وامليليشيوية إلى تسرب
مــوالـيـهــا إل ــى ال ـش ــارع وتـحــويــل أمــوال ـهــا إل ــى ال ـخــارج
ّ
تـحــت ع ـنــاويــن مـخـتـلـفــة .وفـ ــوق ذلـ ــك ،ان ـقــضــت على
أموال املودعني وأخضعتها القتطاعات وقيود مهينة
لــم يـنـ ّـص عليها قــانــون الـنـقــد والـتـسـلـيــف ،وك ــل ذلــك
تحت عناوين أبدعها حاكم يسعى اليوم إلى حماية
مــن استفاد مــن الهندسات املالية واستهتر بأموال
الناس .هذه هي نقطة البداية التي ّ
يعول عليها الناس.
وال ـنــاس ،إذا شـعــروا ّ
بجديتكم واسـتـعــدادكــم للدفاع
عن أموالهم وكرامتهم ،فلن يعدموا وسيلة ملؤازرتكم
في كل املعارك التي تنتظركم ،سواء في الكهرباء أو
االتـصــاالت أو الـكـ ّـســارات ،من دون أن ننسى بالطبع
مـلــف الـنـفــط وال ـغــاز ال ــذي تـفــوح مـنــه سـمــوم شبيهة
بالسموم التي تنفثها بواخر السلطة في سماء لبنان.
وخ ـتــامــا ،ال مـنــدوحــة لـكــم مــن قـ ــراءة الــدك ـتــور نقوال
ســركـيــس ال ــذي يـكـتــب ،ب ـمــداد الـقـلــب وص ـفــاء العقل،
عن تجربة العمر في ميدان النفط والغاز ،هذا امليدان
ّ
يصر اللبنانيون على إبعاده عن أجواء االبتزاز
الذي
ّ
والـفـســاد ،التي تعم وتسيطر على مفاصل السلطة
ّ
كلها في زمن املعرفة واإلبــداع .والخير كل الخير في
قوم أمرهم شورى بينهم.
* وزير سابق

نهاية العالم الوشيكة على أيدي «الليبراليين الجدد»
محمد عبد الشفيع عيسى*
شهد الفكر االقتصادي الدولي ـ و العربي
ً
ـ تحوال معتبرًا ،خــال أربعني عامًا ،ولكن
ّ
فــي ات ـجــاهــات مـتـبــايـنــة ،ولـعــلـهــا مـتـنــافــرة.
م ــن جـهــة أولـ ــى ،اغـتـنــت «ن ـظــريــة التنمية»
اغـ ـتـ ـن ـ ً
ـاء ج ـ ّـم ــا ف ــي م ـط ـلــع ال ـس ـب ـع ـي ـنــات مــن
ّ
راف ـ ْ
ـدي ــن« :االت ـج ــاه الـهـيـكـلــي» امل ــوج ــه نحو
إعطاء األولوية في السياسات االقتصادية،
الهادفة إلى إحداث ّ
تحول جذري في هيكل
ّ
ّ
األنشطة املــولــدة للناتج املحلي اإلجمالي،
ّ
وخاصة بالتركيز على «التصنيع» املعمق
تكنولوجيًا على املستوى الوطني املستقل
نـسـبـيــا ضـ ْـمــن اإلطـ ــار الـتـكــامـلــي لــاعـتـمــاد
ع ـلــى ال ـ ــذات قــوم ـيــا وإق ـل ـي ـم ـيــا؛ م ــع تــوجـيــه
الـنــاتــج لتلبية احـتـيــاجــات الـســوق املحلية
املـتـنــوعــة ،بـمــا فــي ذل ــك الـعـمــل عـلــى إحــال
امل ـن ـت ـجــات املـحـلـيــة م ـحــل ال ـ ـ ـ ــواردات ،وذل ــك
مــن دون افـتـئــات عـلــى الـفـئــات االجتماعية
ذات الـنـصـيــب األقـ ــل م ــن ال ــدخ ــل .ث ــم هـنــاك
الرافد املتمثل في ّاالتجاه املستوعب للفكر
االش ـتــراكــي فــي شــقــه املــارك ـســي ال ـع ــام ،بما
ف ــي ذل ــك ف ــرع مـمـ ّـيــز م ــن م ــدرس ــة «مــواجـهــة
التبعية».

م ــن ج ـهــة ثــان ـيــة ،ت ــم ال ـتــاقــح ب ــن االت ـج ــاه
ـديــه امل ــذك ـ ْ
ال ـســابــق ،بــرافـ ْ
ـوري ــن ،وب ــن اتـجــاه
«ك ـي ـن ــزي» ق ــائ ــم ع ـلــى ال ـن ــزع ــات اإلن ـمــائ ـيــة
امل ـت ـضـ َّـم ـنــة ف ــي ال ــدع ــوة إلـ ــى إق ــام ــة «ن ـظــام
اقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ع ـ ــامل ـ ــي ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــد» ،خـ ـ ـ ــال ع ـقــد
السبعينات وأوائ ــل الثمانينات مــن القرن
ّ
وتفرع
املـنـصــرم ،فــي إطــار «تنمية أخ ــرى».
ه ــذا االت ـج ــاه الـثــانــي إل ــى ات ـجــاهــات داعـيــة
إل ــى ض ــرورة تــوجـيــه التنمية إل ــى «إشـبــاع
االحتياجات األساسية للناس» ،وشيء من
«االعتماد على الذات» ،و نحو ذلك.
أم ــا مــن الـجـهــة الـثــالـثــة ،فـقــد تــرعــرع اتـجــاه
ّ
ـاغ م ـتــولــد م ــن الـسـعــي إل ــى ت ـجــدد الفكر
طـ ـ ٍ
االقتصادي الرأسمالي خالل مرحلة الحرب
ٌ
ْ
داع
العاملية ّ الثانية ،من
رافدين أيضًا :رافد ٍ
إل ــى تـبــنــي نـسـخــة مـحـ ّـدثــة مــن «الـكـيـنــزيــة»
أو «الكينزية الجديدة» ،عبر مفهوم «دولة
الرفاهية» ،ســواء في غرب وشمال أوربــا أم
في الواليات املتحدة األميركية ،مع لون من
الـتـعــاطــف مــع ض ــرب مــن ض ــروب مــا يمكن
أن ُيدعى «الليبرالية الطيبة ـ أو السمحة»،
وخـ ـص ــوص ــا بـ ـم ــزج سـ ـي ــاس ــات ال ـن ـم ــو مــع
سياسات إلعادة التوزيع .ورافد آخر ،يسعى
في اندثار «الكينزية» و«ما بعد الكينزية»

ليقيم مـقــامـهــا «لـيـبــرالـيــة ج ــدي ــدة» ،أخــذت
م ـســوحــا ك ـث ـيــرة م ـنــذ م ـط ـلــع ال ـث ـمــان ـي ـنــات،
لـ ـتـ ـت ــرب ــع عـ ـل ــى ع ـ ـ ــرش الـ ـفـ ـك ــر والـ ـسـ ـي ــاس ــة
ّ
االقـتـصــاديــة فــي ال ـغــرب كــلــه تـقــريـبــا ،تحت
لـ ـ ـ ــواءات :ال ـخ ـص ـخ ـصــة ،تـخـفـيــض اإلن ـف ــاق
االج ـت ـمــاعــي ،أول ــوي ــة اس ـت ـه ــداف التضخم
وتـقـلـيــص عـجــز امل ــوازن ــات الـحـكــومـيــة عبر
استبعاد التمويل التضخمي املــوجــه إلى
ت ـغ ـط ـيــة ال ـن ـف ـق ــات الـ ـع ــام ــة ،ف ــي م ــا يـسـ ّـمــى
اتجاه «النقديني الجدد( :ميلتون فريدمان
و تــامــذتــه)» .و نــذكــر ،كــذلــك« ،الــريـغــانـيــة»
(نسبة إلى رونالد ريغان ـ الرئيس األميركي
آن ــذاك) ـ ـ الــداعـيــة إلــى أولــويــة «اقتصاديات
ال ـعــرض» ،الـتــي تنحل فــي تشجيع عنصر
املـلـكـيــة ،كـبــديــل الق ـت ـصــاديــات الـطـلــب ذات
التوجه الكينزي ،كما ذاع.
وق ـ ـ ــد انـ ـ ـ ـ ــداح ت ـ ـيـ ــار الـ ـلـ ـيـ ـب ــرالـ ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة
وال ــريـ ـغ ــانـ ـي ــة والـ ـنـ ـق ــدي ــة ـ ـ ـ ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،إل ــى
امل ـس ـت ــوى ال ــدول ــي مل ـعــال ـجــة أزم ـ ــة الـتـمــويــل
ل ـسـ ّـد عـجــز امل ــوازي ــن املــال ـيــة وال ـن ـقــديــة ،لــدى
لفيف واســع من البلدان النامية في أفريقيا
وآسيا وأميركا الالتينية ،حيث أوكلت إلى
«صـ ـن ــدوق ال ـن ـقــد ال ــدول ــي» م ـهـ ّـمــة اإلشـ ــراف
على استعادة التوازنات االسمية تلك ،لتلك

ال ـب ـلــدان ذات ال ـعــبء املــرت ـفــع مــن االس ـتــدانــة
الخارجية ،عبر قيادة الجهد الدولي الرامي
إل ــى إقــراض ـهــا فـتــدخــل فــي مـصـيــدة الــديــون
أو فخ االستدانة ،وفق ما شاع (كاملستجير
بالنار) .وقد ُص ّممت من أجل
من الرمضاء
ِ
ذلــك بــرامــج كثيرة فــي بـلــدان نامية عــديــدة،
يـشــرف عليها «صـنــدوق النقد الــدولــي» من
أج ــل «ال ـت ـث ـب ـيــت» أو «الـتـكـيـيــف الـهـيـكـلــي»،
قائمة على طابع تقشفي أساسي للحكومة
«الدنيا» .ويرتبط بذلك دعوة حثيثة ،قادمة
عدة ،إلى خفض ّ
من مكامن فكرية ّ
حدة الفقر،
ببرامج اجتماعية الطابع موجهة مباشرة
لـهــذا الـغــرض ،بالتركيز على الفئات األشــد
فـقـرًا واألك ـثــر ع ــوزًا ،مــن أجــل نـ ْـصــب شبكات
لألمان ،ملنع السقوط من أعلى الشجرة على
ق ــاع األرض ،ضـمــن دائـ ــرة ال ـغ ــرض األوس ــع
املسمى بالحماية االجتماعيةُ .
ّ
ويقاس مدى
ّ
ّ
التقدم في تنفيذ ما يسمى على هذا النحو
ببرامج «اإلصالح االقتصادي» تلك جميعًا،
ْ
بمعيارين :أولهما استعادة التوازن املالي،
وخصوصًا تــوازن امليزانية العامة ،بخفض
اإلنفاق الحكومي ،وال سيما ذلك الذاهب إلى
مــا ّ
يسمى «الــدعــم» ،مــع السماح ـ ـ رغــم ذلــك ـ
بتوجيه نصيب مرتفع نسبيًا من اعتمادات

امل ـ ــوازن ـ ــة الـ ـع ــام ــة إل ـ ــى خ ــدم ــة الـ ــديـ ــون،
املحلية واألجنبية (الفوائد واألقـســاط)،
وال ــذي هــو الزم ــة مــن ل ــوازم «اإلصـ ــاح».
وث ــان ـي ـه ـم ــا ،ت ـح ـق ـيــق مـ ـع ــدالت مــرتـفـعــة
ّ
ً
للنمو االقتصادي الكلي ،ممثال في زيادة
م ـعــدل الـنـمــو لـلـنــاتــج املـحـلــي اإلجـمــالــي
على أســاس سنوي عــادة ،وذلــك من دون

ُ
أعطيت أهمية
كبرى الرتفاع معدالت
النمو في حد ذاتها
من دون نظر في آثاره
االنتشارية على المحيط
االجتماعي

ّ
كبير اهتمام باملصادر التي يتولد منها
نمو الناتج :أهو من األنشطة اإلنتاجية
ذات األولوية التنموية حقًا ،وخصوصًا
«الصناعات التحويلية» ،أم من الخدمات
واألنشطة سريعة العائد املالي كالتجارة
والعقارات وبيع وشــراء أجهزة ومعدات
ً
االجتماعي مثال.
الترفيه واالتصال ُ
ً
بناء على ما سبق ،أعطيت أهمية كبرى
الرت ـفــاع م ـعــدالت الـنـمــو فــي حــد ذاتـهــا،
من دون نظر في آثــاره االنتشارية على
املحيط االجتماعي ،وخصوصًا املحيط
الفقير واألفـقــر ،أي دونـمــا اهتمام قوي
باألبعاد التوزيعية للدخول والثروات،
كـمــا أعـطـيــت أهـمـيــة كـبــرى أيـضــا ملعدل
انخفاض العجز في املوازنات الحكومية
ـواز بأولوية
والـعــامــة ،دونـمــا اهتمام م ـ ٍ
اإلن ـف ــاق االج ـت ـمــاعــي ،امل ــوج ــه تــوزيـعـيــا
وتنمويًا على الوجه الصحيح.
ومــن بــاب اإلنـصــاف ،فالواجب أن نذكر
أن ــه خ ــال ال ـع ـقـ ْ
ـديــن األخ ـيــريــن ب ــال ــذات،
ومــن بني االتجاهات الفكرية والعملية
السابقة ،كانت الغلبة آخر األمر لالتجاه
ّ
تقشفي الـطــابــع،
«الـلـيـبــرالــي ال ـجــديــد»،
امل ــوص ــى ب ــه م ــن الـ ــدوائـ ــر امل ـت ـن ـفــذة في

النظام االقـتـصــادي الــدولــي ومنظماته
ال ـع ـت ـي ــدة وف ـ ــي م ـقــدم ـت ـهــا «م ــؤس ـس ــات
ب ــري ـت ــون وودز» ،امل ـن ـش ــأة بــاالت ـفــاقــات
املـ ـعـ ـق ــودة ف ــي ت ـل ــك امل ــدي ـن ــة األم ـيــرك ـيــة
الصغيرة عــام «( 1944الـبـنــك الــدولــي»،
و«صندوق النقد الدولي»).
ان ـطــاقــا مــن ذل ــك ،ت ـم ـحــورت الـسـيــاســات
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـك ـل ـي ــة فـ ــي دول ال ـع ــال ــم،
وخصوصًا البلدان النامية ،حول تقشفية
النفقات الـعــامــة ،وتحقيق مـعــدالت نمو
م ـج ـهــول م ـص ــدره ــا ،أو م ـع ـلــوم م ــن دون
تعيني ،بينما تــركــت البنى االقتصادية
الـحـقـيـقـيــة ،واإلن ـت ــاج ـي ــة والـتـصـنـيـعـيــة،
مــن دون تطوير محق ،وتــركــت الطبقات
ّ
االج ـت ـمــاع ـيــة ال ـعــام ـلــة وامل ـتــوس ـطــة تـئــن
ت ـح ــت أزي ـ ــز ت ــدفـ ـق ــات األم ـ ـ ـ ــوال ال ـســائ ـلــة
ال ـ ـ ـ ـ ّ
ـدوارة ،هــائ ـمــة ع ـلــى وج ـه ـهــا ،داخـلـيــا
وخارجيًا .وتــزداد معاناة هــذه الطبقات
جراء ما هو أكثر من نواتج ما ّ
من ّ
يسمى
الـفـســاد و«ان ـع ــدام الشفافية واملحاسبة
واملـ ـس ــاء ل ــة» .واألم ـ ــر ف ــي الـحـقـيـقــة أبـعــد
مــن ذلــك بكثير ،فهو يعود إلــى الطبيعة
البنيوية للنظم االقتصادية واالجتماعية
والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة والـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة ج ـم ـي ـع ــا ،فــي

البلدان النامية عمومًا ،والبلدان العربية
خـصــوصــا ،وال ـتــي تــم بـنــاؤهــا عـلــى مهل
ُ
خالل مئات السنني ،لتديم الظلم والتبعية
األجنبية والتخلف النسبي املقيم .وقد
ُ
ت ِركت الطبقات والشرائح الثرية واألعلى
ثراء ،والدول الكبرى الثرية واألكثر ثراء،
ل ـت ـســرح وتـ ـم ــرح ،وت ـف ـع ــل م ــا ي ـش ــاء لـهــا
الهوى واملصلحة أن تفعل ،من دون أدنى
اكـتــراث باملجتمعات الغفيرة ،وبالبيئة
الكونية ّ
املهددة بالدمار املمنهج.
ّ
ول ـ ـ ــذل ـ ـ ــك ك ـ ـ ــل ـ ـ ــه ،وج ـ ـ ــدن ـ ـ ــا ان ـ ـت ـ ـفـ ــاضـ ــات
جماعية تثور في كل بقعة من األرض،
وخصوصًا األرض العربية التي شهدت
واح ــدة مــن أعلى مـعــدالت إح ــداث الظلم
والـتـبـعـيــة وال ــدم ــار الـبـيـئــي واسـتـنـفــاد
ّ
املوارد املحول ريعها إلى قلة في الداخل،
وإل ــى دول بعينها فــي ال ـخــارج .ولسنا
ف ــي ح ــاج ــة إل ــى أن ن ـس ــرد م ــا ج ــرى في
اآلونــة األخـيــرة ،بني ظهرانينا العربية،
اح ـ ّت ـجــاجــا ع ـلــى م ــا آل إل ـي ــه األمـ ـ ــر ،من
تعفن البنيات االجتماعية والسياسية
والـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة ،ودع ع ـن ــك االقـ ـتـ ـص ــادي ــة.
ُ
كر ْ
«ترجع البصر ّ
تي ،لينقلب
ويكفي أن
إلـيــك الـبـصــر خــاسـئــا وه ــو حـسـيــر» في

شتى مناحي الوطن العربي الكبير .وال
نزيد!
يكفي أن نقول إن «الليبرالية الجديدة»
ـ ـ وت ـلــك الـنـسـخــة الــردي ـئــة مـنـهــا بــالــذات
ـ ـ قــد وص ـلــت إل ــى منتهى أمــرهــا عامليًا
وعربيًا ،ما قد ينذر بنهايات «كوارثية»،
ليس للنظام الــدولــي والنظم اإلقليمية
فحسب ،ولكن للبنى العميقة لألوطان
جميعًا ،وللوطن البشري األقدم :الكوكب
األرضــي بــالــذات .فهل تنهض النخبات
ّ
ّ
وتهب للدفاع ،ومن
املتنورة من سبات،
ٌ
قـبـلــه ه ـج ــوم عـلــى مـكــامــن صـنــع دوائ ــر
الضياع؟
حـ ـيـ ـن ــذاك ،ي ـم ـك ــن أن يـ ـع ـ ّـم س ـ ـ ـ ٌ
ـام قــائــم
عـلــى ال ـع ــدل ،عـلــى أن ـق ــاض «حـ ــروب بال
ّ
نهاية» ،تخوضها القلة من الــدول ذات
ّ
املصلحة ،وقلة من الشرائح االجتماعية
وال ـس ـيــاس ـيــة املـحـلـيــة املــرت ـب ـطــة مـعـهــا،
من أجل احتكار ثمار ّمرة ،واحتجازها
مــن دون الـبـشــريــة امل ـعــذبــة أيـنـمــا كانت
وتكون ،وخصوصًا بني جنبات الوطن
العربي الكبير.
*أستاذ العالقات االقتصادية الدولية
في «معهد التخطيط القومي» (القاهرة)
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العالم

العالم

الغالف
على
بسرعة الفتة ،انهارت دفاعات الفصائل
ّ
المسلحة التي عملت على بنائها لسنوات طويلة .خط
الدفاع الذي ّ
امتد من ريف إدلب الجنوبي الشرقيّ ،إلى
أرياف حلب الجنوبية الغربية ،والشمالية الغربية ،لم يتبق
منه شيء اليوم ،بعد شهر على انطالق العملة األخيرة.
وإلى داخل محافظة إدلب ،تراجعت الفصائل الى حيث
ّ
حددت القوات التركية خط دفاع ثانيًا ،قد يكون األخير
قبل الحدود السورية ـ ـ التركية .وفي اليومين األخيرين،
ّ
ثغرة حلب الشمالية
ـاق
ـ
غ
إ
من
السوري
الجيش
ن
تمك
ّ
الغربية بشكل كامل ،حيث أبعد المسلحين إلــى خارج
المدينة ،وإلى أقصى ريفها ،لتصبح آمنة تمامًا ،ألول مرة
منذ اندالع الحرب السورية

حقق الجيش السوري ،أمس ،إنجازات كبرى في ريف حلب الشمالي ،والشمالي
ّ
وصوال إلى بلدة
،
شماال
الليرمون
منطقة
على
السيطرة
استعاد
إذ
الغربي،
ً
ً
بيانون القريبة من بلدتي نبل والزهراء في ريف حلب الشمالي الغربي ،ما يعني
وصوال إلى
إحكام السيطرة على أوتوستراد غازي عنتاب من دوار الليرمون،
ً
املسلحني
مناطق
تقدمه باتجاه
ّ
منطقة تل رفعت ومرعناز .كذلك ،تابع الجيش ّ
إلى الغرب من حلب ،وبسط سيطرته على قرية املنصورة وتلة شويحنة
االستراتيجية .ودخلت قوات الجيش إلى ساحة النعناعي ،ومنطقة دوار املالية،
ومبنى الخدمات الفنية والقصر العدلي القديم ومبنى الهالل األحمر في منطقة
املطلة على ذلك الجزء من الحي،
جمعية الزهراء ،إلى جانب صاالت الليرمون ّ
ما يعني تأمني محيط مدينة حلب بالكامل بعد السيطرة على ضهرة عبد ربه
حققه
شمال املدينة .وخرج أهل مدينة حلب إلى الشوارع
احتفاال بالنصر الذي ّ
ً
الجيش السوري ،حيث أصبحت مدينتهم آمنة تمامًا ،ألول مرة منذ اندالع
الحرب السورية.
(األخبار)

تراجع تركيا والفصائل
إلى عمق إدلب:

خطوط
انهيار
َْ
دفاع «الريفين»

حسين األمين
ّ
بـ ــأسـ ــرع م ـم ــا ك ـ ــان مـ ـت ــوقـ ـع ــا ،حـقــق
الـجـيــش ال ـس ــوري وح ـل ـفــاؤه الـجــزء
األك ـ ـبـ ــر مـ ــن األه ـ ـ ـ ــداف ال ـع ـم ـل ـيــات ـيــة
للعملية العسكرية التي انطلقت في
ريـفــي إدل ــب وح ـلــب ،مـنــذ مــا يـقــارب
ّ
شهرًا .تمكن الجيش في هذا الوقت
الـقـصـيــر م ــن ف ـتــح ال ـطــريــق ال ــدول ــي
ح ـل ــب ـ ـ ـ ـ ـ حـ ـم ــاة ( ،)M5وال ـس ـي ـط ــرة
ال ـكــام ـلــة ع ـلــى ك ــل م ــا ي ـقــع شــرقـ ّـيــه،
إضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى تـ ــوس ـ ـيـ ــع الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة
غ ــرب ــي ال ـط ــري ــق إلـ ــى ن ـحــو  10كـلــم،
والـسـيـطــرة عـلــى مــا يــؤمــن الحماية
له من أي هجمات أو محاوالت قطع
بالنار .كذلك ،عمد الجيش السوري
وحلفاؤه ،بشكل واضح ،إلى ّ
سد كل
الثغرات العسكرية التي كانت تشكل

خطرًا على مدينة حلب وضواحيها
ال ـقــري ـبــة .وف ــي ال ـيــومــن األخ ـيــريــن،
ّ
تمكن الجيش من السيطرة ،بسرعة
اسـتـثـنــائـيــة ،ع ـلــى كــامــل ال ـخــاصــرة
الغربية ،والشمالية الغربية ،ملدينة
ّ
حلب ،والتي لطاملا شكلت التهديد
األكبر للمدينة.
وف ــي اس ـت ـع ــادة ل ـس ـيــاق ال ـت ـط ــورات
ّ
التي شكلت املشهد الحالي ،يــروي
مصدر عسكري رفيع املستوى ،في
حــديــث إل ــى «األخـ ـب ــار» ،أن الـقـيــادة
التركية «أصابها إرباك شديد قبيل
سيطرة الجيش السوري على مدينة
سـ ــراقـ ــب االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة» ،شــرقــي
مدينة إدلب ،حيث يلتقي الطريقان
الـ ـ ــدولـ ـ ـ ّـيـ ـ ــان ( .)M4,M5وي ـض ـي ــف
املصدر العسكري أن «أنقرة أدركــت
أن الـفـصــائــل املـسـلـحــة لــن تستطيع

اليمن

مدينة حلب «آمنة تمامًا»

ّ
مسلح أجنبي من «الحزب التركستاني» يقود دبابة روسية في إدلب ،كان قد غنمها المسلحون سابقًا (أ ف ب)

وقـ ـ ـ ــف تـ ـ ـق ـ ــدم ال ـ ـج ـ ـيـ ــش وحـ ـلـ ـف ــائ ــه،
خ ـصــوصــا ف ــي ظ ــل الـ ـق ــدرة ال ـنــاريــة
التي يؤمنها الجانب الروسي ،لذلك
ّ
قررت التدخل» .وقامت بنشر نقاط
حـ ــول مــدي ـ ّنــة س ــراق ــب م ــن ال ـج ـهــات
األرب ــع ،ظــانــة أن وج ــود عسكرييها
سـيـثـنــي ال ـج ـيــش ع ــن ال ــدخ ــول إلــى
ّ
املدينة ،لكي ال يشتبك معهم .يعلق
امل ـص ــدر ال ـع ـس ـكــري ه ـنــا بــال ـقــول إن
ّ
اللحظة كان
«تحرك الجيش في تلك
ّ
ذك ـي ــا وش ـج ــاع ــا ،ح ـيــث ال ـت ــف حــول
ســراقــب لـجـهــة ال ـغ ــرب ،ودخ ــل بـلــدة
ال ـن ـي ــرب ،واقـ ـت ــرب م ــن مــدي ـنــة إدل ــب
أكثر ،أي ضاعف التهديد ،ثم عاود
الــدخــول إلــى ســراقــب ،وعبر مــن بني
ال ـن ـقــاط ال ـتــرك ـيــة ال ـت ــي اسـتـهــدفـتــه،
فـ ّ
جنودًا
ـرد على االستهداف وأوقــع
ّ
أت ـ ــراك ـ ــا قـ ـتـ ـل ــى» .بـ ـع ــد ذلـ ـ ـ ــك ،ت ـي ــق ــن

الجيش التركي أن وجود عسكرييه
فــي م ـحــاور تـقــدم الـجـيــش الـســوري
ّ
لن يشكل عائقًا جديًا ،بل سيكونون
أه ــداف ــا سـهـلــة ،فــانـتـقــل إل ــى مرحلة
أخ ــرى ،وه ــي «زيـ ــادة التسليح ّ
كمًا
ون ــوع ــا ،وال ـت ـح ـش ـيــد أكـ ـث ــر ،إضــافــة
إل ــى املـشــاركــة فــي عـمـلـيــات القصف
الدقيق ،والتغطية النارية ،واإلعداد
ّ
ثان».
لخط دفاع ٍ
يـ ـض ــرب ق ــائ ــد مـ ـي ــدان ــي شـ ـ ــارك فــي
عملية تحرير ريف حلب الجنوبي
ً
م ـ ـث ـ ــاال ع ـ ـلـ ــى امل ـ ـسـ ــاه ـ ـمـ ــة الـ ـت ــركـ ـي ــة
املـ ـب ــاش ــرة ف ــي قـ ـت ــال ال ـج ـي ــش ،قـبــل
االن ـ ـت ـ ـق ـ ــال إلـ ـ ـ ــى مـ ــرح ـ ـلـ ــة الـ ـقـ ـص ــف
امل ـبــاشــر .فـيـقــول إن ــه بـعــدمــا سيطر
ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري وحـ ـلـ ـف ــاؤه عـلــى
بـلــدة زي ـتــان جـنــوبــي خ ــان طــومــان،
«ه ـ ــاج ـ ـم ـ ـه ـ ــا امل ـ ـس ـ ـل ـ ـح ـ ــون م ـ ـس ـ ـ ً
ـاء

واستعادوها ( )...لكن ما ال لم ُيقل
حينها ،هــو أنـهــم انـتـقـلــوا إلــى خط
الـتـمــاس عـلــى مــن اآلل ـيــات التركية
الـ ـت ــي ك ــان ــت م ـت ـ ّ
ـوج ـه ــة إل ـ ــى نـقـطــة
املــراق ـبــة ف ــي ال ـع ـيــس ،حـيــث أنــزلـهــم

يؤكد ضابط رفيع
المستوى في الجيش
السوري أن «ال مجال لالنسحاب
من أي نقطة وصلنا إليها»
ال ـج ـنــود فــي نـقـطــة قــريـبــة لـيـبــدؤوا
هجومهم ،ثم أكملوا طريقهم نحو
ال ـع ـي ــس» .وي ــؤك ــد ال ـق ــائ ــد امل ـيــدانــي
ّ
لـ «األخبار» أن «مسلحي الفصائل،
مــن الجنسية الـســوريــة ،لــم يقاتلوا

ً
قـ ـ ـت ـ ــاال جـ ــديـ ــا ف ـ ــي مـ ـ ـع ـ ــارك ش ــرق ــي
ال ـطــريــق ال ــدول ــي ،ب ــل م ــن ق ــات ــل هم
ّ
امل ـس ــل ـح ــون األجـ ــانـ ــب ،وخ ـصــوصــا
ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب ال ـ ـتـ ــرك ـ ـس ـ ـتـ ــانـ ــي» .كـ ــذلـ ــك،
فـ ــإن الـ ـق ــوات ال ـت ــرك ـي ــة ال ـت ــي ع ــززت
انـتـشــارهــا غــربــي الـطــريــق الــدولــي،
تشارك باستمرار في عمليات قصف
م ـ ــواق ـ ــع الـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ،ح ـيــث
يـقــول القائد املـيــدانــي إن «املدفعية
التركية ّ
تمرر رماياتها بني رمايات
املـسـلـحــن ،ولـكـنـهــا تـقـصــف أهــدافــا
دقـ ـيـ ـق ــة» ،ك ـم ــا ت ــدع ــم ه ـ ــذه الـ ـق ــوات
املـسـلـحــن بــأسـلـحــة نــوعـيــة ّ
«أول ـهــا
قبضات ضــد ال ــدروع (ت ــاو) ،وليس
آخرها راجمات الصواريخ الدقيقة،
وال ــدب ــاب ــات واملـ ـ ّ
ـدرعـ ــات» .وأشـ ــارت
ت ـقــاريــر روس ـي ــة إل ــى أن ــه ف ــي األي ــام
األخ ـيــرة «وص ــل عــدد الــدبــابــات في

إدلـ ــب إل ــى  ،70و 200م ــدرع ــة ،و80
مدفعا تركيًا».
وبــال ـن ـظــر إل ــى الــوض ـع ـيــة املـيــدانـيــة
الـتــي أقـفــل عليها يــوم أم ــس ،يظهر
ّ
واضـ ـح ــا ت ـم ــك ــن ال ـج ـي ــش الـ ـس ــوري
ّ
م ــن دف ــع خ ــط دفـ ــاع امل ـســل ـحــن إلــى
ع ـمــق م ـحــاف ـظــة إدلـ ـ ــب ،ب ـعــدمــا كــان
لسنوات فــي األط ــراف .وهـنــا ،يشير
امل ـص ــدر امل ـي ــدان ــي إل ــى أن «الـجـيــش
ّ
التركي ،أخـيـرًاّ ،
وجــه املسلحني إلى
االن ـس ـح ــاب م ــن امل ـن ــاط ــق امل ـتــاخ ـمــة
مل ــديـ ـن ــة حـ ـل ــب ،ك ــذل ــك مـ ــن امل ـن ــاط ــق
ال ـق ــري ـب ــة م ــن الـ ـط ــري ــق الـ ــدولـ ــي مــن
ال ـج ـه ــة الـ ـغ ــربـ ـي ــة» .وال ـ ــداف ـ ــع وراء
هــذا التوجيه هــو أن «الـتــركــي أدرك
أن ال إم ـك ــان ـي ــة ع ـس ـك ــري ــة مل ـق ــاوم ــة
ت ـ ـقـ ــدم الـ ـجـ ـي ــش فـ ــي غـ ـ ــرب وشـ ـم ــال
غـ ـ ــرب ح ـ ـلـ ــب» ،ل ــذل ــك عـ ـم ــل األت ـ ـ ــراك
عـ ـل ــى «إن ـ ـ ـشـ ـ ــاء خ ـ ــط دفـ ـ ـ ــاع ج ــدي ــد،
ع ـب ــارة ع ــن م ــواق ــع عـسـكــريــة تــركـيــة
وحولها تحصينات ونقاط انتشار
ل ـل ـم ـس ـل ـحــن ،ت ـم ـت ـ ّـد مـ ــن دارة ع ــزة
ً
ف ــي ري ــف حـلــب ال ـغــربــي ،نـ ــزوال إلــى
تــرمــانــن ف ــي ري ــف إدل ــب الـشـمــالــي،
ث ــم ال ـتــوامــة وك ـفــركــرمــن واألت ـ ــارب،
ً
وصوال إلى ّ
معرة النعسان وتفتناز
شـ ــرقـ ــي م ــديـ ـن ــة إدلـ ـ ـ ـ ــب ،ث ـ ــم أريـ ـح ــا
وكفرنبل جنوبي املــديـنــة» .وتشير
الـتـحــركــات الـعـسـكــريــة الـتــركـيــة إلــى
أن أن ـق ــرة تـتــوقــع م ــزي ـدًا م ــن الـتـقــدم
للجيش ال ـس ــوري ،حـيــث يـظـهــر من
ّ
ت ــوزع قــوات ـهــا ،وتـشـكـيــل خــط دفــاع
ج ــدي ــد ،أن ـهــا تـتــوقــع تـقــدمــا ســوريــا
ّ
نحو دارة عزة ثم أطمة على الحدود
مـ ــع ت ــركـ ـي ــا ،وب ــالـ ـت ــال ــي ع ـ ــزل إدلـ ــب

طــرة «درع ال ـفــرات»
عــن مـًنــاطــق سـيـ ّ
شماال .كذلك ،تتوقع القوات التركية
أن يتابع الجيش تقدمه نحو مدينة
األت ــارب ثــم نحو معبر بــاب ّالهوى،
إضافة إلى محور ثالث متوقع ،هو
م ــن س ــراق ــب ن ـحــو أريـ ـح ــا ث ــم جـســر
ال ـش ـغــور ،وبــالـتــالــي الـسـيـطــرة ّعلى
طريق حلب ـ ـ الالذقية .وإذا تحققت
ال ـت ــوق ـع ــات ال ـت ــرك ـي ــة ،فـ ــإن الـجـيــش
الـ ـس ــوري ي ـكــون بــذلــك ي ـح ــاول عــزل
املحافظة عن محيطها ،وتقسيمها
إل ـ ــى مـ ـح ــاور مـ ـع ــزول ب ـع ـض ـهــا عــن
ب ـع ــض ،وب ــال ـت ــال ــي ي ـس ـهــل قـضـمـهــا
تباعًا.
وبالحديث عن التهديدات التركية،
ّ
وخـصــوصــا تـلــك املتعلقة بـضــرورة
انسحاب الجيش السوري إلى خلف
ن ـق ــاط امل ــراق ـب ــة ال ـتــرك ـيــة ،أو فليكن
ّ
تحرك تركي عسكري ،يؤكد ضابط
رفيع املستوى في الجيش السوري
أن «ال مـ ـج ــال ل ــان ـس ـح ــاب مـ ــن أي
نقطة وصـلـنــا إلـيـهــا ،بــل سيتفاجأ
ال ـعــدو الـتــركــي بــأنـنــا سـنـتـقــدم منه
أك ـثــر ف ــي األيـ ــام امل ـق ـب ـلــة» .ويـعـيــدنــا
ال ـض ــاب ــط ال ــرف ـي ــع إلـ ــى ع ـم ـل ـيــة نـبــع
السالم» التركية في شرقي الفرات،
حيث «رفع أردوغان سقف تهديداته
مــرارًا ،ووضــع خططًا وأقــام حمالت
إعالمية ،ثم رضي من الروسي بأقل
م ـم ــا ك ـ ــان ي ـط ـل ــب ب ـك ـث ـي ــر» .وي ــؤك ــد
الضابط أن «من غير املتوقع ـ حاليًا
ـ ـ ـ ـ ـ أن ي ـح ـص ــل اشـ ـتـ ـب ــاك واس ـ ـ ــع مــع
ال ـقــوات الـتــركـيــة فــي إدلـ ــب» ،مشيرًا
إلــى أن «الجانب الــروســي حــذر جدًا
في هذا الخصوص».

خيارات تركيا في سوريا
محمد نور الدين
يواصل الرئيس التركي ،رجــب طيب
إردوغان ،تهديداته لسوريا ،وتحديد
م ــواعـ ـي ــد ن ـه ــائ ـي ــة ل ـل ـق ـي ــام بـعـمـلـيــة
ع ـس ـك ــري ــة ضـ ـ ـ ّـد الـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري.
ف ـب ـع ــدم ــا كـ ـ ــان حـ ـ ـ ـ ّـدد نـ ـه ــاي ــة ش ـب ــاط
م ـه ـلــة الن ـس ـح ــاب ال ـ ـقـ ــوات ال ـس ــوري ــة
إل ــى «حـ ــدود اتـفــاقـيــة ســوت ـشــي» ،ها
هــو ي ـهـ ّـدد بــأنــه إذا لــم تـلـتــزم ســوريــا
باالتفاقية فقد يقوم بعمل عسكري
قـبــل نـهــايــة ش ـب ــاط .وع ـلــى م ــا يـبــدو،
فـ ــإن إردوغ ـ ـ ـ ــان ،ال ـ ــذي راه ـ ــن ع ـلــى أن
ت ـه ــرع مــوس ـكــو إل ـي ــه وت ـت ــوص ــل إلــى
ات ـفــاق ـيــة ج ــدي ــدة ت ـحــت ال ـت ـه ــدي ــد ،ال
يشعر بــارت ـيــاح ل ـ ّ
ـرد الـفـعــل الــروســي
السلبي ،ولذا زاد ضغطه على سوريا
وروسيا بإرسال املزيد من الدبابات
وال ـصــواريــخ وامل ــداف ــع والـجـنــود إلــى
م ـن ـط ـقــة إدلـ ـ ـ ــب ،فـ ــي ع ـم ـل ـيــة ان ـت ـشــار
واحتالل استباقية ،بهدف خلق أمر
واقـ ــع ج ــدي ــد .وإذ ق ــال إردوغ ـ ـ ــان إنــه
سـيـعـمــل ع ـلــى «تـنـظـيــف س ــوري ــا من
التنظيمات اإلرهابية وظلم النظام»،
أع ــرب عــن سـ ــروره بــأنــه «يـمـكــن فعل

ذلك بدعم أصدقائنا» .وفي هذا ،كان
يشير إلى الدعم الذي يمكن أن ّ
تقدمه
ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة و«حـ ـل ــف ش ـمــال
األط ـل ـســي» واالت ـح ــاد األوروب ـ ــي إلــى
تــركـيــا ،خصوصًا بعد التصريحات
ّ
املتكررة الداعمة للموقف
األميركية
التركي.
ورأت صحيفة «ص ـبــاح» التركية أن
ب ــإم ـك ــان واش ـن ـط ــن ف ـع ــل ال ـك ـث ـيــر فــي
ه ــذا اإلطـ ـ ــار :م ــن تـسـلـيــح امل ـعــارضــة،
إلــى ضــرب قواعد النظام الحساسة،
ً
وص ـ ـ ـ ـ ــوال إلـ ـ ـ ــى اق ـ ـ ـتـ ـ ــراحـ ـ ــات جـ ــديـ ــدة
ّ
لـ ــأمـ ــن ال ـ ـقـ ــومـ ــي ال ـ ـتـ ــركـ ــي .وذكـ ـ ـ ــرت
ب ـت ـصــريــح وزيـ ـ ــر الـ ــدفـ ــاع ،خـلــوصــي
آقـ ـ ــار ،ال ـ ــذي قـ ــال إنـ ــه «ي ـن ـت ـظــر دعـمــا
ج ــديـ ـدًا وم ـل ـمــوســا م ــن ح ـلــف شـمــال
األطـلـســي» .وقــالــت الصحيفة إن من
غـيــر املـنـتـظــر أن ت ـقـ ّـدم أوروب ـ ــا دعـمــا
لتركيا سوى الدعم املالي من أملانيا
ل ــاج ـئ ــن الـ ـس ــوري ــن .واعـ ـتـ ـب ــرت أن
ت ــرك ـي ــا اض ـ ـطـ ــرت إل ـ ــى الـ ـتـ ـع ــاون مــع
روس ـ ـيـ ــا ب ـس ـب ــب س ـي ــاس ــة واش ـن ـط ــن
الخاطئة تـجــاه ســوريــا ،مضيفة أنه
فـ ــي ح ـ ــال ق ــام ــت ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـحــدة
بــأخــذ زم ــام املـ ـب ــادرة ،فـبــإمـكــانـهــا أن

تـ ّ
ـوس ــع ن ـف ــوذه ــا ف ــي سـ ــوريـ ــا ،وف ــي
حـ ــال ل ــم ت ـق ــم ب ــذل ــك ف ـس ـي ـكــون عـبـثــا
البحث في إعــادة تصحيح العالقات
ال ـتــرك ـيــة  -األم ـي ــرك ـي ّــة .ل ـكــن ال ـكــاتــب
ب ــاري ــش دوس ـت ــر حـ ــذر ،ف ــي صحيفة
«جـ ـمـ ـه ــوريـ ـي ــت» ،مـ ــن أن اس ـت ــدع ــاء
ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ال يـ ـ ـ ــؤدي إل ــى
ّ
ح ــل ،بــل سـيـصـ ّـعـبــه ،إذ إن واشنطن
تتراجع في العالم ،ولم تستطع حتى
ّ
اآلن حــل مشكلتها مع إيــران وكوريا

ال ّيشعر إردوغان بارتياح
السلبيّ
لرد الفعل الروسي
ال ـش ـمــال ـيــة وفـ ـن ــزوي ــا ،ك ـم ــا أنـ ـه ــا ال
تريد سوى تقسيم دول املنطقة عبر
الـتـنـظـيـمــات اإلره ــابـ ـي ــة .و«مـ ــن ُي ــرد
دع ــم حـلــف «ش ـمــال األط ـل ـســي» ،إنما
يستدرج التدخل األميركي واالنتداب
األميركي على تركيا ،وهــذا يجب أال
يحصل» كما قال.
وفـ ـ ــي ص ـح ـي ـف ــة «غ ــازيـ ـتـ ـي ــه دوار»،
كتب متني يغني أن تركيا «ال ترغب
فــي حـســم املـســألــة الـســوريــة وإيـجــاد

ح ـ ّـل ل ـهــا ،وه ــي ل ــم ت ـحـ ّـل ّ
أي مشكلة
تـ ّ
ـورط ــت ف ـي ـهــا .ب ـعــد مـ ــرور  46عــامــا
عـ ـل ــى االح ـ ـت ـ ــال الـ ـت ــرك ــي ل ـق ـب ــرص،
ليس مــن يعترف بقبرص الشمالية
س ــوى تــرك ـيــا .وك ــذل ــك بــالـنـسـبــة إلــى
ّ
امل ـش ـك ـلــة الـ ـك ــردي ــة ال حـ ــل ل ـه ــا ب ـعــد.
وف ــي الـ ـع ــراق تــوجــد تــرك ـيــا وال أفــق
ل ـ ـهـ ــذا ال ـ ـ ــوج ـ ـ ــود .واألم ـ ـ ـ ـ ــر ي ـن ـس ـحــب
عـلــى ســوريــا حـيــث إن استراتيجية
إردوغـ ـ ـ ـ ــان ف ـي ـه ــا هـ ــي الـ ــاحـ ــل .وك ــم
ه ــو م ــؤس ــف أنـ ــه ي ـن ـجــح ف ـي ـه ــا» .مــن
جـهـتــه ،انـتـقــد أورخ ـ ــان ب ــورص ــه لــي،
فــي صحيفة «جـمـهــوريـيــت» ،اعتبار
إردوغان سوريا شأنًا تركيًا داخليًا،
م ـع ـت ـب ـرًا أن ه ـ ــذا ي ـع ـن ــي أن ال ـح ــرب
ّ
ستستمر أداة أســاسـيــة
فــي ســوريــا
الستمرار سلطته فــي الــداخــل ،األمــر
الــذي يناقض تمامًا شعار أتــاتــورك
«ســام في الوطن ســام في العالم».
ورأى أن إردوغان يضع عربة الحرب
أم ـ ــام ال ـ ـسـ ــام ،وهـ ــو ي ــري ــد ب ــذل ــك أن
يـمـحــو ص ــورة أت ــات ــورك الـتــاريـخـيــة،
مـضـيـفــا أن «م ــا يـفـعـلــه ه ــو تـحــويــل
الجمهورية إلــى مـجــرد إع ــان ،فيما
ت ـت ـط ــاب ــق سـ ـي ــاس ــات ــه مـ ــع ال ــذه ـن ـي ــة

ّ
العثمانية» .وتــابــع أن كــل مــا يقوله
وي ـف ـع ـلــه إردوغـ ـ ـ ـ ــان ،ومـ ـن ــه ان ـت ـق ــاده
«ات ـفــاق ـيــة م ــون ـت ــرو» ح ــول املـضــائــق
ع ــام  1936بــل وتلميحه إل ــى تغيير
ال ـن ـش ـي ــد ال ــوطـ ـن ــي وهـ ـج ــوم ــه ع ـلــى
ّ
مــؤل ـفــه مـحـمــد ع ــاك ــف إرصـ ـ ــوي ،هو
مجرد إقامة البنية التحتية لـ «تركيا
الجديدة» التي يريد أن يحتفل بها
عــام  .2023وفــي هــذا الـسـيــاق ،تأتي
«م ـس ــأل ــة ك ـس ــب األرض ف ــي س ــوري ــا
ل ـتــوس ـيــع ح ـ ــدود ت ــرك ـي ــا ،وذل ـ ــك هــو
عصب سياسة إردوغ ــان فــي سوريا
منذ العام  .2011ومن الزاوية نفسها
ينظر إلى البلقان واآلن إلى ليبيا».
أمــا الكاتب محمد علي غولرّ ،
فعدد
أربعة خيارات أمام تركيا:
 -1الخيار األفضل :التعاون املباشر
مــع دمـشــق ،لكن كــون حــزب «العدالة
ّ
وال ـت ـن ـم ـي ــة» ل ــم ي ـت ـخ ــل ع ــن أج ـنــدتــه
ال ـخــاصــة ف ـهــو س ـي ـنــاريــو غ ـيــر قــابــل
للتطبيق.
 -2ال ـ ـخ ـ ـيـ ــار الـ ـجـ ـي ــد ه ـ ــو اسـ ـتـ ـم ــرار
التعاون مع روسيا /ومنع الواليات
املتحدة من انتهاز الفرص.
 -3الخيار الخاطئ هــو الـصــدام بني
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تركيا وسوريا في إدلب.
 - 4الخيار األكثر سوءًا هو أن تنهض
تركيا للتعاون مع الواليات املتحدة
لتقسيم سوريا.
وح ـ ــذر غ ــول ــر م ــن أن أنـ ـق ــرة تـخـطــئ
بجعل نفسها درعــا لــإرهــابـيــن في
إدلـ ــب ،وعـلـيـهــا أن ت ـع ـتــرف بـسـيــادة
دمشق على أراضيها وتتعاون معها
ّ
ضد اإلرهابّ ،
منبهًا إلى أن ّ
أي حرب
تركية مــع ســوريــا ستكون الــواليــات
امل ـت ـحــدة وإس ــرائ ـي ــل أك ـبــر الــراب ـحــن
منها .و«ما قول مبعوث ترامب لدى
ســوريــا ،جـيـمــس جـيـفــري ،عــن قتلى
تــركـيــا فــي إدل ــب بــأنـهــم (ش ـهــداؤنــا)
س ـ ــوى دم ـ ـ ــوع ت ـم ــاس ـي ــح» ك ـم ــا رأى
غــولــر ،خصوصًا أن مستشار األمــن
الـقــومــي األم ـيــركــي ،روب ــرت أوبــريــن،
قال إنه ال يعتقد أن الواليات املتحدة
ســوف تتدخل فــي إدل ــب .أمــا الهدف
املــركــزي ال ــذي يسعى إلـيــه إردوغ ــان
اليوم ،فهو إقامة كوريدور لـ «الجيش
الـ ـ ـح ـ ــر» عـ ـل ــى أنـ ـ ـق ـ ــاض ال ـ ـكـ ــوريـ ــدور
الـ ـك ــردي .ول ــو ل ــم ي ـكــن ه ــدف ــه كــذلــك،
ل ـكــان دخ ــل مــع روس ـيــا مـنــذ الـبــدايــة
في مسار اتفاق مع األسد.

ّ
«إعالن عمان»
ّ
يحرك مياه «استوكهولم»:

اتفاق على أوسع
ّ
عملية تبادل
على رغم عودة التصعيد إلى الساحة
الـيـمـنـيــة ،ت ـبــرز ت ـط ـ ّـورات يـمـكــن عـ ّـدهــا
م ــؤش ـرًا إل ــى أن ف ــرص تـنـفـيــذ «ات ـف ــاق
ـاق م ـنــه نحو
اس ـت ــوك ـه ــول ــم» واالن ـ ـطـ ـ ِ
الترتيب لتسوية أوســع نطاقًا ال تزال
ممكنة .إذ في الوقت الــذي ال تــزال فيه
َ
امل ــواج ـه ــات مـحـتــدمــة ف ــي مـحــافـظــتــي
مأرب والجوف (وسط) ،حيث أسقطت
ق ـ ـ ـ ــوات ال ـ ـج ـ ـيـ ــش الـ ـيـ ـمـ ـن ــي وال ـ ـل ـ ـجـ ــان
الشعبية ليل الجمعة ـ ـ السبت طائرة
حــرب ـيــة بــري ـطــان ـيــة ال ـص ـنــع م ــن ط ــراز
«ت ــورنـ ـي ــدو» ،ج ــاء اإلع ـ ــان ع ــن ات ـفــاق
األطـ ــراف اليمنيني عـلــى إت ـمــام أوســع
عملية لـتـبــادل األس ــرى فــي مــا بينهم
تطبيق
ليعيد إحـيــاء التفاؤل بإمكان
ّ
ت ـف ــاه ـم ــات الـ ـس ــوي ــد ـ ـ ـ ـ ـ مـ ــع أن ال ـش ــق
ّ
املـتـعــلــق مــن تـلــك الـتـفــاهـمــات بمدينة
ّ
الـحــديــدة ال ي ــزال متعثرًا ـ ـ بـمــا يمهد
لالنتقال رسميًا إلى مفاوضات أمنية ـ ـ
سياسية ،تقول السعودية إنها ال تزال
متواصلة فــي الـقـنــوات الخلفية ،وفق
مــا أعـلــن وزي ــر خارجيتها ،فيصل بن
فرحان ،يوم السبت املاضي.
وبـعــد أشـهــر مــن الـجـمــود ال ــذي أعقب
ج ـ ـ ــوالت أخـ ــذ ّ
ورد ل ــم ت ـف ــض إلـ ــى ّ
أي
ِ
ِ
حلحلة في ملف األســرى ،أعلنت األمم
امل ـت ـحــدة وال ـل ـج ـنــة ال ــدول ـي ــة للصليب
األح ـ ـمـ ــر ،أم ـ ـ ــس ،أن «م ـم ـث ـل ــي أط ـ ــراف
ّ
الـ ـن ــزاع ف ــي ال ـي ـمــن ات ـف ـق ــوا ع ـلــى خــطــة
م ـف ـ ّـص ـل ــة إلت ـ ـمـ ــام أول ع ـم ـل ـيــة ت ـب ــادل

ستشمل العملية
ّ 1400أسير ،بينهم
ّ
سعوديون وسودانيون

رسـ ـمـ ـي ــة واسـ ـ ـع ـ ــة ال ـ ـن ـ ـطـ ــاق ل ــأس ــرى
واملحتجزين منذ بــدايــة ال ـنــزاع» .جاء
ذلك في ختام اجتماعات دامــت سبعة
أيام في العاصمة األردنية ّ
عمان ،ومن
املفترض أن تستأنف في نهاية شهر
آذار /م ــارس املـقـبــل مــن أج ــل مناقشة
املــزيــد مــن عـمـلـيــات ال ـت ـبــادل .ووصــف
ب ـ ـيـ ــان مـ ـشـ ـت ــرك صـ ـ ـ ــادر ع ـ ــن امل ـن ـظ ـمــة
الــدولـيــة و«الـصـلـيــب األح ـمــر» االتـفــاق
األخير بأنه «خطوة أولى نحو الوفاء
بالتزامات األطراف باإلفراج عن جميع
األسـ ــرى واملـحـتـجــزيــن وف ـقــا التـفــاقـيــة

اسـ ـت ــوكـ ـه ــول ــم» .ونـ ـق ــل عـ ــن امل ـب ـع ــوث
األم ـم ــي إل ــى ال ـي ـمــن ،م ــارت ــن غــريـفـيــث،
دعوته إلى اإلسراع في تنفيذ التبادل،
وإعــرابــه عــن اعتقاده بــأن «الثقة التي
عـمــل األطـ ــراف عـلــى بنائها حـتــى اآلن
ال تـ ـ ــزال ق ـ ـ ــادرة ع ـل ــى ت ـح ـق ـيــق ن ـتــائــج
إيجابية».
وأشــار البيان إلــى أن «األط ــراف قــرروا
ال ـب ــدء فـ ــورًا ب ـت ـبــادل ال ـق ــوائ ــم ل ــإع ــداد
ل ـع ـم ـل ـي ــة ال ـ ـت ـ ـب ـ ــادل» ،وه ـ ـ ــو م ـ ــا ي ـث ـيــر
احـتـمــاالت الــدخــول فــي ّ
دوام ــة شبيهة
بـمــا ك ــان ق ــد ع ــان ــاه مـلــف األس ـ ــرى من
ّ
قـبــل ،حـيــث شــكـلــت كـشــوفــات األسـمــاء
ّ
واملالحظات عليها مادة خالفية كبيرة
ّ
ب ــن ال ـط ــرف ــن ،ف ــي ظ ــل اش ـت ـكــاء طــرف
ّ
ص ـن ـع ــاء م ــن ت ـش ــت ــت الـ ـط ــرف امل ــوال ــي
لــ«الـتـحــالــف» ،وصـعــوبــة االت ـفــاق معه
على آلية حصر واضحة ودقيقة .لكن،
م ــع ذلـ ــك ،إذا م ــا ت ــواف ــرت اإلرادة لــدى
السعودية واإلم ــارات إلنهاء القضية،
وأحـجـمـتــا ع ــن عــرقـلــة ال ـت ـبــادل مثلما
فعلتا مرارًا وتكرارًا في ما مضى ،فإن
خ ــروق ــات جـ ـ ـ ّ
ـادة وحـقـيـقـيــة ع ـلــى هــذا
الصعيد يمكن توقعها قريبًا .وفيما
وص ــف وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ف ــي حـكــومــة
ال ــرئ ـي ــس امل ـن ـت ـه ـيــة والي ـ ـتـ ــه ،ع ـب ــد رب ــه
م ـن ـصــور هـ ـ ــادي ،م ـح ـمــد ال ـح ـضــرمــي،
االتـفــاق بأنه «خـطــوة إنسانية بحتة،
ويـجــب تنفيذها دون مـمــاطـلــة» ،أفــاد
ال ـنــاطــق بــاســم حــركــة «أنـ ـص ــار ال ـلــه»،
رئيس وفــدهــا التفاوضي محمد عبد
ال ـســام ،بــأن العملية ستشمل «1400
أسير ،بينهم سعوديون وسودانيون»،
ُ ّ
ذكرًا بـ«أننا ،وسعيًا إلحراز ّ
تقدم في
م
ّ
اتفاق السويد ،سبق أن قدمنا خطوات
ك ـب ـيــرة ك ــإع ــادة االن ـت ـش ــار ف ــي مــوانــئ
الـ ـح ــدي ــدة ،واالل ـ ـتـ ــزام ب ــوق ــف األع ـم ــال
العسكرية رغم الخروقات املتصاعدة».
وج ــاء اإلعـ ــان عــن ات ـفــاق ال ـت ّـبــادل في
وقت ال يزال فيه الغموض يلف مصير
ط ــاق ــم م ـق ــات ـل ــة الـ ـ ــ«ت ـ ــورنـ ـ ـي ـ ــدو» ال ـت ــي
ّ
أس ـق ـط ـهــا ال ـج ـيــش والـ ـلـ ـج ــان ،ف ــي ظــل
صمت «أنـصــار الله» عن ذلــك واكتفاء
«التحالف» بتحميل الحركة مسؤولية
ســامــة ال ـطــاقــم امل ـك ـ ّـون م ــن ضــابـطــن،
وال ـ ـ ـ ــذي ت ـ ـعـ ـ ّـرض إلط ـ ـ ــاق نـ ـ ــار لـحـظــة
محاولته الخروج من الطائرة ،بحسب
االدع ـ ــاءات الـسـعــوديــة .وكـعــادتــه لــدى
ّ
تـلــقـيــه «ض ــرب ــات مــوجـعــة فــي مـيــاديــن
ّ
املــواجـهــة العسكرية» على حــد تعبير
ّ
عـبــد ال ـس ــام ،ش ــن ط ـيــران «الـتـحــالــف»
غ ـ ـ ــارات ع ـل ــى م ــوق ــع س ـق ــوط امل ـقــات ـلــة،
أسفرت بحسب األمم املتحدة عن مقتل
 31مدنيًا ،بينهم أطفال ونساء.
(األخبار)

ّ
المدنيين في غاراته على موقع سقوط الـ«تورنيدو» (أ ف ب)
قتل طيران «التحالف» عشرات

16

اإلثنين  17شباط  2020العدد 3982

اإلثنين  17شباط  2020العدد 3982

العالم

العالم

فلسطين
بينما تواصل قيادات السلطة الفلسطينية
و«فتح» و«منظمة التحرير» االنتقاد العلني لـ«صفقة
القرن» ،وحتى ٌلتطبيع العالقات بين السودان والعدو،
ت ـهــرع قـ ـي ــادات مــن ه ــذه ال ـج ـهــات إل ــى لــق ــاءات مع
إسرائيليين ،تارة في تل أبيب وأخرى في رام الله

السلطة تحارب
«صفقة القرن»...
بلقاءات مع
اإلسرائيليين!
رام الله  -األخبار
ّ
تطبيعيان خــال  48ساعة،
ل ـقــاءان
جـمــع األخ ـيــر منهما مـســؤولــن في
السلطة الفلسطينية وحركة «فتح»

و«م ـن ـظ ـمــة ال ـت ـح ــري ــر» بـصـحــافـيــن
إس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــن فـ ــي رام ال ـ ـلـ ــه ،وذلـ ــك
بتنظيم مما يسمى «لجنة التواصل
مــع املـجـتـمــع اإلســرائ ـي ـلــي» الـتــابـعــة
لـلـمـنـظـمــة ،وف ـقــا ملــا أوردتـ ــه «وكــالــة

التظاهرات مشروعة في رام الله ...ممنوعة في الخليل
كشفت مصادر في السلطة أن تعليمات رسمية صدرت لألجهزة األمنية بمنع التظاهر ّ
ضد
«صفقة القرن» ،وإنهاء املواجهات في منطقة باب الزاوية في مدينة الخليل جنوب الضفة،
وهو املكان الذي ارتقى فيه الفتى محمد الحداد ،أول شهيد في تظاهرات الرفض للصفقة.
ً
وفعال ،باشر أمن السلطة تنفيذ القرار منذ الجمعة ،إذ توقفت املواجهات في باب الزاوية
ّ
تستمر الفعاليات عند نقاط تماس قليلة في
بسبب انتشار دوريات فلسطينية هناك .وحاليًا،
الضفة ،وصار معظمها أسبوعيًا ،وفي أماكن تشهد اشتباكات منذ سنوات طويلة ،أي قبل
إعالن الخطة األميركية ،مثل نعلني وبلعني في رام الله ،وكفر قدوم في قلقيلية .لكن حتى في
هذه الحدود ،يخشى غالبية الشباب من أن يكون الضوء األخضر املمنوح من ِق َبل السلطة
َْ
للتظاهرات «موجة عابرة مؤقتة» ،تتبعها مراقبة أمنية لهم.

األنـ ـ ـب ـ ــاء ال ــرس ـم ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة»
(وفا) .وبحسب مصادر في السلطة،
ف ــإن اإلســرائ ـي ـل ـيــن أتـ ــوا ه ــذه امل ــرة
إلـ ـ ــى رام ال ـ ـلـ ــه ب ــالـ ـلـ ـب ــاس الـ ـخ ــاص
بــاملـسـتــوطـنــن وقـبـعــات «الـكـيـبــاه»،
ّ
ك ـم ــا أنـ ـه ــم اس ـت ـق ــل ــوا ح ــاف ـل ـت ــن مــن
دون حــراســة مــن جيش ال ـعــدو ،ولم
يكتفوا باالجتماع في قاعة «متحف
ّ
تجولوا في حي
ياسر عــرفــات» ،بل
الطيرة في املدينة ،والتقطوا صورًا
م ــع ت ـم ـث ــال ن ـي ـل ـســون م ــان ــدي ــا ،ث ـ ّـم
تناولوا طعام الـغــداء مــع املستشار
ال ــدي ـن ــي ل ــرئ ـي ــس ال ـس ـل ـطــة مـحـمــود
ع ـبــاس ،مـحـمــود ال ـه ـبــاش ،فــي أحــد
املـطــاعــم الـفــاخــرة داخ ــل الـطـيــرة ،أو
«ح ـ ّـي ال ـق ـي ــادات» كـمــا يـحـ ّـبــذ بعض
الناشطني تسميته.
ق ــائـ ـم ــة ال ـ ــذي ـ ــن اسـ ـتـ ـقـ ـبـ ـل ــوا ال ــوف ــد
ً
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ض ـ ـ ّـم ـ ــت ،ف ـ ـضـ ــا عــن
ال ـه ـب ــاش ،ع ـضــو «ال ـل ـج ـنــة املــركــزيــة
ل ـف ـت ــح» م ـح ـمــد املـ ــدنـ ــي ،وامل ـت ـح ــدث
ب ــاس ــم رئـ ـي ــس ال ـس ـل ـط ــة ن ـب ـي ــل أب ــو
ردي ـن ــة ،مــا يـعـكــس تـ ّ
ـوج ـهــا رسـمـيــا،
ب ــل وت ـك ـل ـي ـفــا م ــن ال ـس ـل ـطــة نـفـسـهــا.
ولـ ــم ي ـخ ـجــل ال ـه ـب ــاش م ــن الـتـعـبـيــر
ّ
ع ـ ــن ذلـ ـ ـ ــك ،إذ خ ـ ـ ــرج بـ ـع ــد أقـ ـ ـ ــل مــن
س ــاع ــة ع ـلــى ال ـغ ـضــب ال ـ ــذي أشـعـلــه
الـلـقــاء لـيـقــول« :الـتـقـيــت صحافيني
إسرائيليني في إطــار سعي القيادة
الفلسطينية ملواجهة مؤامرة صفقة
القرن ،ولعرض رؤيتنا لسالم عادل
وشــامــل يضمن الـحـقــوق املـشــروعــة
لشعبنا ،ولكي يعلم اإلسرائيليون
أن االحتالل والسالم ال يجتمعان».
أما أبو ردينة ،فنقلت تقارير محلية
ع ـن ــه ق ــول ــه إن ال ـس ـل ـط ــة «م ـس ـت ـعــدة
ل ـت ــوق ـي ــع ات ـ ـفـ ــاق سـ ـ ــام مـ ــع الـ ـع ــدو
خ ــال أس ـب ــوع ــن ب ـش ــرط أن تــوافــق
إسرائيل على إقامة دولة عاصمتها
القدس» ،و«إننا نتعامل مع حكومة
ّ
إسرائيلية تـ ّ
ـدمــر كــل فــرص الـســام،
ّ
والـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة تـ ــؤجـ ــج
الـ ـص ــراع ال ــدائ ــم ب ــن اإلســرائ ـي ـل ـيــن
والفلسطينيني».
ول ـيــس ل ـقــاء أم ــس ل ـق ـ ً
ـاء يـتـيـمــا منذ
ّ
إعـ ــان «ص ـف ـقــة الـ ـق ــرن» ،ع ـلــى األق ــل
عـ ـلـ ـن ــا ،إذ ُسـ ـ ّـج ـ ـلـ ــت ،يـ ـ ــوم ال ـج ـم ـعــة
املـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــي ،م ـ ـش ـ ــارك ـ ــة شـ ـخـ ـصـ ـي ــات
فلسطينية في لقاء مع إسرائيليني
في تل أبيب داخل فلسطني املحتلة
عـ ــام  1948ب ــال ــذري ـع ــة ن ـف ـس ـهــا ،أي
«مــواج ـهــة صـفـقــة ال ـق ــرن وتــوضـيــح
الـ ـ ـ ــرؤيـ ـ ـ ــة الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــة لـ ـلـ ـس ــام
ل ـنــاش ـطــن ي ــرف ـض ــون ص ـف ـقــة ال ـقــرن
وشخصيات يسارية ومستوطنني

تجري هذه اللقاءات بتغطية رسمية من «فتح» والسلطة و«منظمة التحرير» (من الويب)

غ ـيــر م ـت ـط ــرف ــن» .وح ـم ــل «لـ ـق ــاء تــل
أب ـ ـيـ ــب» شـ ـع ــار «ب ـ ــرمل ـ ــان ال ـ ـسـ ــام»،
ّ
وضم شخصيات من وزراء سابقني
أبرزهم فتحي أبو مغلي (الصحة)،
ورئ ـ ـيـ ــس ديـ ـ ـ ــوان ال ــرئ ــاس ــة ووزي ـ ــر
ال ـ ـح ـ ـكـ ــم امل ـ ـح ـ ـلـ ــي ال ـ ـسـ ــابـ ــق ح ـســن
األع ــرج ،وبــاســم خ ــوري (االقـتـصــاد
الــوطـنــي) ،إضــافــة إلــى عضو بلدية
الـ ـبـ ـي ــرة م ـن ـي ــف ط ـ ــري ـ ــش ،ورئـ ـي ــس
بلدية عنبتا حمد الله الحمد الله.
كما شــارك في اللقاء وزيــر األســرى
األس ـب ــق أش ــرف ال ـع ـجــرمــي ،ونــائــب
رئ ـي ــس «ل ـج ـنــة الـ ـت ــواص ــل» إل ـيــاس
زنانيري ،وآخرون.
وهاجمت «الجبهة الشعبية لتحرير
فلسطني» املـشــاركــن فــي اللقاء ين،
ّ
ودعـ ــت إل ــى ح ــل «م ــا يـسـمــى لجنة

التواصل مع املجتمع اإلسرائيلي»،
ألن «اسـتـمــرار الـلـقــاء ات التطبيعية
طعنة للشعب الفلسطيني ،تجري
ب ـ ــرع ـ ــاي ـ ــة مـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــرة م ـ ـ ــن ال ـس ـل ـط ــة
والــرئ ـيــس ع ـب ــاس» .ورأت الـجـبـهــة،
ّ
فــي ب ـيــان ،أن ه ــذه ال ـل ـقــاء ات «تــدلــل
ع ـلــى ع ــدم ج ـ ّـدي ــة مـنـظـمــة الـتـحــريــر
في تنفيذ قراراتها السابقة املتعلقة
بــاالنـفـكــاك الـتــدريـجــي عــن االحـتــال
ووق ــف التنسيق األم ـن ــي» ،مضيفة
أن «التهافت على التطبيع يؤكد أن
تـصــريـحــات ق ــادة الـسـلـطــة عــن قطع
الـعــاقــات مــع الـعــدو غير جـ ّـديــة ،بل
تهدف إلــى تبريد صــوت الجماهير
ال ـ ـف ـ ـل ـ ـس ـ ـط ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــة» .ك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك ،وص ـ ــف
امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم «ح ـ ـمـ ــاس» ،ف ــوزي
بـ ــرهـ ــوم ،املـ ـش ــارك ــن ف ــي االج ـت ـم ــاع

بأنهم «مصابون بفيروس التطبيع
الخطير ويجب مقاطعتهم والحجر
عـلـيـهــم» ،فيما قــال مـنـ ّـســق «اللجنة
الــوطـنـيــة لـحــركــة  BDSبفلسطني»،
م ـح ـم ــود ن ــواجـ ـع ــة ،إن «ال ـع ـجــرمــي
وزنانيري مخضرمان في التطبيع
من خــال لجنة التواصل ،والكارثة
أن الـ ـلـ ـجـ ـن ــة انـ ـبـ ـثـ ـق ــت ع ـ ــن م ـن ـظ ـمــة
التحرير».
الـ ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن «ال ـ ـتـ ــواصـ ــل»
تـ ّ
ـأسـســت فــي نهاية  2012بـقــرار من
ع ـ ـبـ ــاس ،وهـ ـ ــي ت ـ ـقـ ــول إن ـ ـهـ ــا ت ـه ــدف
إلــى «اخ ـتــراق املجتمع اإلســرائـيـلــي،
والتأثير في الرأي العام لدى العدو،
وتعزيز التواصل مــع اإلسرائيليني
ك ـ ــاف ـ ــة لـ ـصـ ـن ــاع ــة الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــام ،خ ــاص ــة
الناشطني اليساريني» .ومع أن اللجنة

منبثقة عن «منظمة التحرير» ،إال أن
رئـيـسـهــا ،مـحـمــد امل ــدن ــي ،هــو عضو
«مــركــزيــة ف ـتــح» .وس ـبــق لـلـمــدنــي أن
ق ــال «إن ـنــا كفلسطينيني لــن نخسر
ّ
تحدثنا مع اإلسرائيليني،
شيئًا إذا
لكننا لــن نكسب شيئًا إن لــم نفعل
ذلــك» .وتنشط اللجنة في االجتماع
مـ ـ ـ ــع م ـ ـس ـ ـتـ ــوط ـ ـنـ ــن وش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــات
ومؤسسات إسرائيلية مختلفة ،مثل
مراكز األبحاث والجمعيات وغيرها،
كما أن اللقاءات التي تنظمها دورية
ً
وال تنقطع منذ  ،2012فضال عن أنها
ال تعير اهتمامًا للظروف والتوقيت.
والحقًاّ ،
تطور عمل اللجنة ليتجاوز
ما ّ
عرفت به عن نفسها .حصل ذلك
ت ـح ــدي ـدًا عـ ــام  ،2016ع ـنــدمــا ش ــارك
رئـيـسـهــا فــي ج ـنــازة املـتـهــم بـجــرائــم
حــرب ،الرئيس اإلسرائيلي شمعون
بـيــريــس ،وأي ـضــا فــي ع ــزاء الـضــابــط
ف ــي ج ـيــش ال ـع ــدو ورئ ـي ــس «اإلدارة
امل ـ ــدنـ ـ ـي ـ ــة» ،م ـن ـي ــر عـ ـ ـم ـ ــار ،ف ـ ــي ق ــري ــة
جــولــس داخ ــل فلسطني املحتلة ،في
العام نفسه.
يشار إلــى أنــه وصــل وفــد إسرائيلي
يـ ـ ـض ـ ـ ّـم صـ ـحـ ــافـ ـيـ ــن وشـ ـخـ ـصـ ـي ــات
أكـ ـ ــادي ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة ونـ ـ ـ ـ ــوابـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ــرب ـ ـ ــا ف ــي
«الـكـنـيـســت» ،مـنـهــم طـلــب الـصــانــع،
م ـط ـل ــع ال ـش ـه ــر الـ ـ ـج ـ ــاري ،إل ـ ــى م ـقـ ّـر
«منظمة التحرير» في رام الله ،حيث
اج ـت ـم ــع م ــع أعـ ـض ــاء م ــن «م ــرك ــزي ــة
ف ـت ــح» ع ـلــى رأس ـه ــم مـحـمــد امل ــدن ــي،
وجـبــريــل الــرجــوب ،ونــاصــر الـقــدوة.
وت ـب ــاه ــى ال ـص ـح ــاف ــي اإلس ــرائ ـي ـل ــي
امل ـش ــارك فــي ال ــوف ــد ،أب ــراه ــام بـلــوخ،
ب ـص ــورة ل ــه م ــن أمـ ــام م ـق ـ ّـر املـنـظـمــة
خالل تغطيته اللقاء ،علمًا بأنه من
أنـ ـص ــار ج ـم ــاع ــات «بـ ـن ــاء ال ـه ـي ـكــل»،
ّ
األشد عنصرية وتطرفًا.

حمل «لقاء تل أبيب»
«برلمان السالم»
شعار
ّ
ّ
ات
وضم شخصي ٍ
من وزراء سابقين

ّ
اختراقات إلكترونية متبادلة بين المقاومة والعدو
إلى جانب التصعيد
الميداني والحرب األمنية
المستمرة بين المقاومة
والعدو ،خرجت إلى العلن،
األسبوع الماضي ،تفاصيل
حرب أخرى خفية هي
«السايبر» .اختراقات متبادلة
بين الجانبين اضطر العدو
إلى كشفها ،في وقت
ّ
قلص فيه «تسهيالته»
لغزة بعد زيادة التصعيد
غزة  -األخبار
مــع وص ــول التصعيد بــن املـقــاومــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة والـ ـع ــدو اإلســرائ ـي ـلــي
إل ــى درجـ ــة تـلــويــح األخ ـي ــر ب ــ«حــرب
مـ ّ
ـدم ــرة» ع ـلــى ق ـطــاع غـ ــزة ،وتـهــديــد
ّ
األول ــى بـ ــ«رد مــوجــع» ،ت ــدور حــروب
أخرى بني الجانبني .فبعد الضربات
األمـ ـنـ ـي ــة الـ ـت ــي ّ
وج ـه ـت ـه ــا امل ـق ــاوم ــة
ف ــي ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة إل ــى ال ـعــدو،

وامل ـ ـحـ ــاوالت اإلســرائ ـي ـل ـيــة الخ ـت ــراق
م ـ ـن ـ ـظـ ــومـ ــات االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ال ــداخـ ـلـ ـي ــة
للفصائل ،خرجت إلى العلن فصول
من الحرب الجارية بخفاء في العالم
ال ـس ـي ـب ــران ــي ،والـ ـت ــي ب ـل ـغــت أش ـ ّـده ــا
األس ـب ــوع امل ــاض ــي بـتـنـفـيــذ عمليات
اختراق متبادلة ،إلى جانب «ضربات
إلـكـتــرونـيــة» مــؤثــرة .إذ أق ــدم الـعــدو،
ي ــوم الـجـمـعــة امل ــاض ــي ،عـلــى اخـتــراق
أج ـه ــزة وق ـن ــوات ت ــواص ــل اجـتـمــاعــي
ومجموعات إعالمية على «تلغرام»
للجناحني العسكري واألمني لحركة
«ح ـمــاس» ،فــي وقــت اعـتــرف فيه بأن
ال ـحــركــة اخ ـتــرقــت صـفـحــة املـتـحــدث
باسم إسرائيل على موقع «تويتر»،
إضافة إلى هواتف مئات الجنود.
وأكد مصدر في املقاومة لـ«األخبار»
أن االخـتــراقــات اإلسرائيلية «ليست
ذات تأثير كبير في املقاومة وبنيتها،
ّ
ألنـ ـ ـه ـ ــا ت ـ ـ ــرك ـ ـ ــزت ع ـ ـلـ ــى مـ ـجـ ـم ــوع ــات
إعالمية تنشر عبرها املقاومة أخبارًا
ً
عـلـنـيــة ،ف ـضــا ع ــن ق ـن ــوات للتوعية
األمنية ...ما جرى يأتي في محاولة
لتدمير القدرات اإلعالمية للمقاومة».
ونشر االحتالل ،بعد اختراقه قنوات
امل ـقــاومــة ،ص ــورًا وت ـهــديــدات لـقـيــادة
جـ ـه ــاز «األم ـ ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي» ف ــي غ ــزة،
ً
فـضــا عــن رواب ــط تحمل فـيــروســات

هدفها اختراق الهواتف .وفي املقابل،
اعترف االحتالل بأن املقاومة نجحت
ف ــي اخ ـت ــراق ه ــوات ــف م ـئــات الـجـنــود
وال ـض ـبــاط فــي الـجـيــش اإلســرائـيـلــي
ع ـب ــر ث ــاث ــة ت ـط ـب ـي ـق ــات ،م ـ ّـدعـ ـي ــا أن
الـ ـجـ ـي ــش و«جـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاز األم ـ ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام»
(ال ـشــابــاك) أحـبـطــا ه ــذه التطبيقات
إث ـ ـ ـ ــر اك ـ ـت ـ ـشـ ــاف ـ ـهـ ــا .وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح بـ ـي ــان

ُ
استخدمت  3تطبيقات
لزرعها في هواتف الجنود
وسحب المعلومات منها
لجيش ال ـعــدو أن ال ـبــرامــج املــذكــورة
«اسـتـطــاعــت مـعــرفــة مــواقــع الـجـنــود
وتشغيل كاميرات الهواتف املحمولة
وتفعيل التسجيل فيها ،وأن ــه ّ
تمت
زراع ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا بـ ـع ــد إجـ ـ ـ ـ ــراء مـ ـح ــادث ــات
م ــع ال ـج ـن ــود ع ـب ــر ش ـخ ـص ـيــات غـيــر
ّ
حقيقيةّ ،
بالتحدث معها
ثم إقناعهم
عبر تطبيق معني» .كما ذكــر البيان
أن «حـ ـم ــاس ب ـ ــدأت املـ ـح ــادث ــات عبر
ت ـل ـي ـغ ــرام وب ــاس ـت ـخ ــدام شـخـصـيــات
غير حقيقية» ،مشيرًا إلــى أنها املرة
الـثــالـثــة ال ـتــي ت ـحــدث فـيـهــا عمليات
إلكترونية كتلك خالل ثالث سنوات

ونصف سنة مضت ،علمًا أن هجومًا
إلكترونيًا سابقًا ُس ّجل خــال جولة
تصعيد في أيار /مايو املاضي.

ع ـلــى ال ـص ـع ـيــد املـ ـي ــدان ــي ،ي ـتــواصــل
التوتر بعد عــودة القصف املتبادل؛
إذ ع ـقــب س ــاع ــات م ــن ت ـبــاهــي وزي ــر

قرّر العدو إلغاء «رزمة التسهيالت» األخيرة بسبب عودة التصعيد (أ ف ب)

األمـ ــن اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،نـفـتــالــي بـيـنــت،
َ ّ
الصواريخ في عهده تقلص
بأن عدد
ُ
ب ـن ـس ـبــة  ،%85أطـ ـلـ ـق ــت ف ـج ــر أم ــس
قــذي ـف ـتــا هـ ـ ــاون تـ ـج ــاه مـسـتــوطـنــات
«غالف غزة» ،فيما ّ
رد العدو بقصف
عبر الطيران الحربي لعدد من مواقع
املـقــاومــة جـنــوبــا .وج ــراء ذل ــك ،قــررت
س ـل ـطــات االح ـ ـتـ ــال ،وفـ ــق م ــا أعـلـنــه
منسق أعمال الحكومة اإلسرائيلية
في األراضــي املحتلة كميل أبو ركن،
إل ـ ـغـ ــاء اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـت ــي ات ـخــذت ـهــا
ال ـخ ـم ـي ــس امل ـ ــاض ـ ــي ،وال ـ ـتـ ــي ك ــان ــت
تشمل إعادة  500تصريح إلى التجار
ّ
الغزيني ،واستئناف إدخال اإلسمنت
إلــى القطاع ،وإع ــادة توسيع مسافة
الصيد في بحره.
ويــأتــي ه ــذا التصعيد بـعــد أي ــام من
جهود قــادهــا الــوفــد األمـنــي املصري
ونــائــب منسق «عملية ال ـســام» في
الشرق األوسط ،جيمي ماك غولدريك،
وبدا أنها أخفقت في تحقيق هدفها،
إثر تصريح مسؤول أمني إسرائيلي
صـبــاح أم ــس إلذاع ــة عـبــريــة بــأنــه لن
يكون هناك ّ
تقدم في شأن تفاهمات
التهدئة قبل تشكيل حكومة جديدة
ف ــي إس ــرائـ ـي ــل .وبـ ــال ـ ـتـ ــوازي ،عـلـمــت
«األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» أن املـ ـ ـن ـ ــدوب الـ ـقـ ـط ــري،
مـحـمــد ال ـع ـم ــادي ،سـيـصــل إل ــى غــزة

نهاية األسبوع الجاري في محاولة
جديدة لتهدئة األوضاع بعد إخفاق
الجهود املصرية واألممية ،كما أنه
سيعمل على صرف دفعة جديدة من
املنحة القطرية لسبعني ألــف أســرة،
لـكــن ال ــزي ــارة ق ــد ت ـتـ ّ
ـأجــل أسـبــوعــن،
أي إل ــى مــا بـعــد انـتـهــاء االنـتـخــابــات
ّ
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،ك ــي ال ت ـشــكــل حــرجــا
ل ــرئ ـي ــس ح ـك ــوم ــة ال ـ ـعـ ــدو ،بـنـيــامــن
نتنياهو.
ف ــي ش ــأن آخـ ــر ،وب ـعــد انـتـهــائـهــا من
ب ـن ــاء س ـل ــك ش ــائ ــك وج ـ ـ ــدار ص ـخــري
عـ ـل ــى ال ـ ـح ـ ــدود بـ ــن رفـ ـ ــح امل ـص ــري ــة
والـفـلـسـطـيـنـيــة ،بـ ــدأت م ـصــر ،أم ــس،
بناء جــدار خرساني إسمنتي ،أفيد
بــأنــه سـيـمـتـ ّـد م ــن مـنـطـقــة «كـ ــرم أبــو
سالم» شرق رفح حتى شاطئ البحر
غربًا ،بطول  14كلم هي طول الحدود
م ــع ال ـق ـط ــاع .ووف ـ ــق ال ـس ـك ــان ،يبلغ
ارتفاع الجدار ستة أمتار بسمك 50
سم ،فيما يبعد عن السياج الفاصل
والـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدار ال ـ ـقـ ــديـ ــم ق ـ ــراب ـ ــة ع ـش ــري ــن
م ـت ـرًا .وال يـبــدو واض ـحــا مــا إذا كــان
ذل ـ ــك يـ ـج ــري مـ ــن ج ــان ــب أحـ ـ ـ ــادي أم
بالتنسيق مع «حماس» على ّاعتبار
أن وفـ ــد ال ـح ــرك ــة األمـ ـن ــي ت ـف ــق ــد فــي
زيارته األخيرة إلى الحدود املنطقة
التي يقام فيها الجدار.
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تقرير

ّ
«النهضة» في مواجهة سعيد:
تونس إلى أزمة جديدة؟
أعلنت حركة «النهضة»،
السبت ،عدم منحها الثقة
لحكومة إلياس الفخفاخ،
ّ
وبررت ذلك برفض األخير
إشراك حزب «قلب تونس»
في تشكيلتها .لكن هذا
الرفض يتجاوز ّ
مجرد الخالف
ّ
الحزبي للحكومة
على الحزام
القادمة ،ويكشف خالفًا
بين «النهضة» ورئيس ّ
الجمهورية ،يبدو أنه يتجه
نحو التصعيد على رغم
مبادرات الوساطة التي
بدأت أمس
كان يفترض أن يعلن إلياس الفخفاخ
تشكيلة حكومته مساء الجمعة ،لكنه
ّ
أجــل ذلــك بطلب من حركة «النهضة».
ي ــوم الـسـبــت ،الـتـقــى الـفـخـفــاخ برئيس
الـ ـح ــرك ــة ،راشـ ـ ــد ال ـغ ـن ــوش ــي ،وبـ ـ ــدا أن
ّ
الخالفات في طريقها إلــى الحل .لكن،
قبل ساعة من إعالن أسماء الوزراءّ ،
قرر
«مجلس شــورى النهضة» االنسحاب
مــن التشكيلة الـحـكــومـيــة ،واالمـتـنــاع
عــن منحها الـثـقــة فــي ال ـبــرملــان .الـقــرار
ّ
اتخذته أغلبية من «مجلس الشورى»،
وه ــو مــؤس ـســة ت ـضـ ّـم عـ ــددًا ك ـب ـي ـرًا من
األعـ ـض ــاء ،وت ـح ــوي ت ـي ــارات مـعــارضــة
لـقـيــادة الـحــركــة ،مــا يعني أن الحجج
ّ
التي ّ
قدمها الفريق املكلف بالتفاوض
ّ
مع الفخفاخ وحدت «النهضويني» في
وجــه تهديد جماعي .وفــق تسريبات،
ومـ ـ ــن وجـ ـه ــة نـ ـظ ــر م ــدافـ ـع ــة عـ ــن ه ــذا
ال ـخ ـيــار ،ارت ـكــز ال ـق ــرار ب ــاألس ــاس على
إقـ ـص ــاء حـ ــزب «ق ـل ــب تـ ــونـ ــس» ،وع ــدم
تقديم ضمانات كافية للحركة.
رفض إقصاء الحزب الذي يرأسه رجل
اإلعالم املثير للجدل ،نبيل القروي ،جاء
ّ
املهم ( 38نائبًا
نظرًا إلى وزنه البرملاني
من أصــل  )217الــذي سيكون ضروريًا
لـحـســم مـلـفــات تـسـتــوجــب أغـلـبـيــة من
 145ص ــوت ــا ،ع ـلــى غـ ــرار اخ ـت ـيــار عــدد
مــن أعـضــاء املحكمة الدستورية .لكن،
ُب ـ ـ ـ ّـرر األمـ ـ ــر أيـ ـض ــا ب ـ ـضـ ــرورة تــوسـيــع
الـقــاعــدة البرملانية للحكومة بأقصى
ما يمكن لضمان استقرارها في حال
سحبت كتل صغيرة دعمها لها .عالوة

ُ
عـلــى ذل ــك ،ذك ـ ـ َـرت حـ ّـجــة ع ــزل «ال ـحــزب
ّ
الحر» الذي يعادي مجمل
الدستوري
الفاعلني السياسيني ويدافع عن نظام
زي ــن ال ـعــابــديــن ب ــن ع ـلــي وس ـيــاســاتــه،
وتـ ـقـ ـلـ ـي ــص ه ـ ــام ـ ــش تـ ـ ـح ـ ـ ّـرك ـ ــه داخـ ـ ــل
ال ـبــرملــان .أم ــا بـخـصــوص الـضـمــانــات،
فقد رأت «النهضة» أن عــدد الحقائب
الــذي ُعــرض عليها ال يناسب حجمها
داخـ ـ ـ ــل ال ـ ـبـ ــرملـ ــان ب ـص ـف ـت ـه ــا ص ــاح ـب ــة
ُالكتلة األكبر ( 54نائبًا) .الحجج التي
ق ـ ّـدم ــت إل ــى مـجـلــس ال ـش ــورى ف ــي هــذا
ال ـص ــدد ت ـنـ ّـوعــت ب ــن رف ــض الـفـخـفــاخ
إس ـن ــاد ح ـقــائــب بـعـيـنـهــا إل ــى الـحــركــة
ّ
على رغم إصرارها على توليها ،على
َ
غ ــرار وزارت ــي تكنولوجيا االتـصــاالت
والـحـكــم املـحـلــي ،وتـعـيــن شخصيات
على رأس نصف الــوزارات تقريبًا قيل
إنـهــا مستقلة واعـتـبــرتـهــا «الـنـهـضــة»
ّ
م ـت ـح ــزب ــة أو م ـح ـس ــوب ــة ع ـل ــى رئ ـيــس
الحكومة املكلف ورئيس الجمهورية.
ّ
وتصب تلك الحجج في صالح وجود
«مـ ـكـ ـي ــدة» ل ـح ـشــر ال ـح ــرك ــة ف ــي مــربــع
ت ـح ــرك مـ ـح ــدود ،وج ـع ـل ـهــا ط ــرف ــا غير
مؤثر في الحكومة.
قـ ــراءة ال ـق ــرار م ــن ِق ـ َـب ــل بـقـيــة الـفــاعـلــن
ال ـس ـي ــاس ـي ــن ك ــان ــت م ـخ ـت ـل ـفــة ت ـمــامــا.
اعتبرت أغلب األحزاب والكتل النيابية
امل ـع ـنـ ّـيــة ب ــامل ـش ــارك ــة ف ــي ال ـح ـكــومــة أن
«النهضة» سعت إلى «ابتزاز» الفخفاخ
بهدف إخضاعه لتوجيهاتها ،إضافة

انطلقت ،أمس،
محاوالت وساطة
أهم منظمتين
تقودها ّ
مهنيتين في البالد

إلــى نيل النصيب األكبر من ال ــوزارات
ّ
ل ـل ـت ـح ــك ــم فـ ــي الـ ـ ـق ـ ــرار الـ ـحـ ـك ــوم ــي مــن
الداخل .أما األكثر أهمية ،فهو تحجيم
دور رئيس الجمهورية داخل الحكومة،
وال سيما أنــه هــو َمــن اخـتــار الفخفاخ
ويوفر له الغطاء السياسيً .
بناء على
ذلـ ـ ــك ،أع ـل ــن ال ـف ـخ ـف ــاخ ،ب ـع ــد مـقــابـلـتــه
م ــع رئ ـيــس ال ــدول ــة م ـســاء ال ـس ـبــت ،أنــه
سـيـكـمــل م ــا ب ـ ــدأه ،ودع ـم ـتــه ف ــي ق ــراره
بقية األح ــزاب املـشــاركــة فــي الحكومة.

ّ
ّ
وسعيد (أ ف ب)
رئيس حكومة تصريف األعمال ،يوسف الشاهد ،يميل إلى صف الفخفاخ

ّ
سعيد
وجاء هذا القرار بالتنسيق مع
طبعًا ،ما يعني أن األخير ينوي إبقاء
باب التفاهم مفتوحًا في األيام القليلة
املقبلة ،وعــدم تكليف شخصية أخرى
سـيـكــون عليها تشكيل الـحـكــومــة في
بـضـعــة أيـ ــام ن ـظ ـرًا إل ــى ض ـيــق اآلج ــال
الدستورية.
الـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــاري ـ ــوات امل ـ ـط ـ ــروح ـ ــة ل ـي ـســت
كثيرة .يمكن أن تعود «النهضة» إلى
طــاولــة التفاوض للبحث عــن تنازالت
ت ـتـ ّـم بـمـقـتـضــاهــا زي ـ ــادة حـ ّـصـتـهــا من
ال ــوزارات ،و /أو إشــراك «قلب تونس»
ّ
تتمسك
ف ــي ال ـح ـكــومــة .كـمــا يـمـكــن أن
بموقفها الرافض ملنح الثقة ،وحينها
س ـت ـص ـي ــر الـ ـ ـك ـ ــرة ف ـ ــي م ّـل ـع ــب رئ ـي ــس
َ
الجمهورية .في حال تحقق السيناريو
ّ
الثاني ،يمكن للرئيس أن يحل البرملان
وي ـع ـلــن تـنـظـيــم ان ـت ـخــابــات تشريعية
جديدة في ّ
مدة أقصاها  90يومًا .وعلى
رغ ــم أن غــالـبـيــة األح ـ ــزاب تــرفــض هــذا
الخيار خشية تراجع حصيلتها ،يبدو
ّ
يتجهزان
أن «النهضة» و«قلب تونس»
َ
مساعي لتعديل القانون
له ،إذ يبذالن
االن ـت ـخــابــي ،وفـ ــرض عـتـبــة انـتـخــابـيــة
ّ
ت ـم ـنــع َم ـ ــن ي ـت ـحـ ّـصــل ع ـل ــى أقـ ـ ــل م ــن 5
باملئة من أصوات الناخبني من دخول
ال ـب ــرمل ــان ،وبــال ـتــالــي تـقـلـيــص حـضــور
األح ــزاب الصغيرة والـقــوائــم املستقلة
ف ـي ــه .ل ـك ــن ،يـمـلــك الــرئ ـيــس س ــاح ــا قد
يستخدمه إلخـضــاع «النهضة»؛ إذ ال
يجبر الدستور رئيس الجمهورية على
ّ
ح ــل الـبــرملــان فــي ح ــال فشلت مساعي
تشكيل الـحـكــومــة ،مــا يعني إمكانية
إبقاء مجلس النواب الحالي واستمرار
عمل حكومة تصريف األع ـمــال .وذلــك
خـ ـي ــار ال ي ـع ـجــب «ال ـن ـه ـض ــة» و«ق ـل ــب
تونس» ،بالنظر إلى أن رئيس حكومة
ت ـصــريــف األ ّع ـ ـمـ ــال ،ي ــوس ــف ال ـشــاهــد،
ّ
وسعيد.
يميل إلى صف الفخفاخ
وان ـط ـل ـقــت ،أم ـ ــس ،مـ ـح ــاوالت وســاطــة
ي ـق ــوده ــا «االتـ ـ ـح ـ ــاد الـ ـع ــام ال ـتــون ـســي
للشغل» و«االتحاد الوطني للصناعة
وال ـ ـت ـ ـج ـ ــارة» ،وهـ ـم ــا أه ـ ـ ـ ّـم مـنـظـمـتــن
ّ
مهنيتني في البالد ،وسبق أن نظمتا
حــوارًا وطنيًا بــن األح ــزاب عــام .2013
وعـقــب اجـتـمــاع مــع الـغـنــوشــي ،اعتبر
األمـ ـيـ ـن ــان الـ ـع ــام ــان ل ـل ـم ـن ـظ ـم ـتــن أن ــه
ّ
يوجد مجال للحل ،خاصة مع وجود
ّ
بـ ـع ــض الـ ـ ــوقـ ـ ــت ،ف ـي ـم ــا شـ ـ ـ ــدد رئ ـي ــس
«النهضة» على مطلب حركته تشكيل
ً
حكومة وطنية من دون إقصاء ،قائال
إن «ن ـ ّـص الــدسـتــور وروح ــه يسمحان
بإيجاد الحلول املناسبة».
(األخبار)
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العالم

العالم

ٌ
العراق
ساعات قليلة ،تفصل «نزول» محمد توفيق
ّ
ع ــاوي وفريقه الـ ــوزاري ضيوفًا على الـبــرلـمــانّ ،لنيل
«الثقة» .قد تكون زيارته «أول ّ
تحديات» الرئيس المكلف.
ّ
خصوصًا
المرتقبة،
االنتقالية
للمرحلة
س
سيؤس
نيل الثقة
ّ
انتخابات تشريعية مبكرة .علوي
أن األولوية هي إلجراء
ٍ
ـ حتى اآلن ـ أقــرب إلى أن يكون رئيسًا ،في ظل الدعم
ّ
المقدم من ِقبل معظم أركان «البيت الشيعي»

قبل أن تصرف الحكومة االتحادية
امل ـق ـب ـلــة روات ـ ـ ــب م ــوظ ـف ــي «اإلق ـل ـي ــم»
ّ
وم ـس ـت ـح ـق ــات الـ ـف ــاح ــن (لـ ــأعـ ــوام
 2014و 2015و ،2016والتي امتنعت
الـحـكــومــة بــرئــاســة حـيــدر الـعـبــادي ـ
يومها ـ ـ عــن صرفها نتيجة الحرب
ع ـل ــى «ت ـن ـظ ـي ــم داعـ ـ ـ ـ ــش») ،واع ـت ـب ــار
«قـ ـ ـ ـ ـ ــوات الـ ـبـ ـيـ ـشـ ـم ــرك ــة» جـ ـ ـ ـ ــزءًا مــن
املنظومة الدفاعية االتحادية.
ّ
سياسية أخــرى أشــارت إلى
ّمصادر
ّ
أن ــه ،وف ــي ح ــال رف ــض ع ــاوي إع ــادة
استيزار فؤاد حسني لحقيبة املالية،
فإن «األكراد» ـ مقابل التنازل عن ذلك
ـ ـ ي ــري ــدون «ال ـظ ـفــر» بحقيبة الـنـفــط،
موضحة ،في حديثها إلى «األخبار»،

ّ
حكومة علوي «شبه مكتملة»

ّنيل الثقة
أول التحديات
نور أيوب
ق ــد ت ـب ـصــر ح ـك ــوم ــة م ـح ـمــد تــوفـيــق
ّ
عـ ــاوي املــرتـقـبــة ال ـن ــور .األمـ ــر ليس
«ت ـســري ـبــا» أو «ش ــائ ـع ــة» ،ف ـقــد بــات
ّ
ّ
م ــؤك ـدًا أن الــرئـيــس املـكــلــف ـ ـ وخــال
ُ
الـ ـس ــاع ــات امل ـق ـب ـل ــة ـ ـ ـ قـ ــد ي ـع ـل ــن عــن
تـشـكـيـلــة فــري ـقــه ال ـ ـ ـ ــوزاري ،مـتـعـ ّـهـدًا
ّ
بــأن تكون ّ«كابينته مستقلة» ،ومن
دون أي تدخل لألطراف السياسيني.
وفي تغريد ٍة نشرها على حسابه في
موقع «تويتر» ،السبت املاضي ،قال:
«اقتربنا من تحقيق إنجاز تاريخي،
ّ
ي ـت ـمــثــل ف ــي إكـ ـم ــال كــاب ـي ـنــة وزاري ـ ــة
ّ
م ـس ـت ـقــلــة ،م ـ ّـن األك ـ ـفـ ــاء وال ـن ــزي ـه ــن،
مــن دون تــدخــل أي طــرف سياسي»،
ً
آم ـ ــا «اس ـت ـج ــاب ــة أعـ ـض ــاء ال ـب ــرمل ــان،
وال ـت ـصــويــت عـلـيـهــا ،لـلـبــدء بتنفيذ
مطالب الشعب»ّ .
ّ
ّ
ع ــاوي ـ ـ كما تــوقــع «قــلــة» ـ ـ استطاع
ّ
ُ
ّ
أن ي ـن ـج ــز أولـ ـ ــى م ـه ــم ــات ــه ف ــي م ـ ــد ٍة
«ق ـ ـيـ ــاسـ ـ ّـيـ ــة»؛ ف ــامل ـه ـل ــة ال ــدس ـت ــوري ــة
تـنـتـهــي ف ــي  2آذار /م ـ ــارس املـقـبــل،
والعقبة تكمن في «تمرير الكابينة»،
إن تـ ـم ـ ّـس ــك بـ ـع ــض الـ ـكـ ـت ــل ب ـمــوق ـفــه

ّ
الرافض لعلوي وحكومته ،ما يعني
«اإلب ـ ـقـ ــاء» ع ـلــى عـ ــادل ع ـبــد امل ـه ــدي،
ّ
«إشعار
كمسي ٍر لشؤون البالد ،حتى
ٍ
ّ
آخ ــر» ،أي تكليف شـخـصــيــةٍ أخ ــرى،
وم ــن ٌثــم تــألـيــف فــريـقـهــا .كــذلــك ،ثمة
«عقبة» موازية لتلك ،تكمن في إصرار
رفض
شريحة ّمــن املتظاهرين ّعلى ّ
خـيــار ع ــاوي .ه ــؤالء يــؤكــدون أنهم
«ق ــادة ح ــراك  1أكـتــوبــر» ،ويرفضون
ـرح «يـصــادر قــرارهــم» .شريحة
أي طـ ٍ
ـاوض مـبــاشــر
م ـن ـهــم دخ ـل ــت ف ــي تـ ـف ـ ّ ٍ
وغ ـ ـيـ ــر مـ ـب ــاش ــر م ـ ــع ع ـ ـ ـ ـ ــاوي ،لـنـيــل
وقت
منصب أو تحقيق مكسب ،في
ٍ
ٍ
ت ـ ـحـ ــاول ف ـي ــه ش ــري ـح ــة أخـ ـ ــرى ط ــرح
ً
اس ــم ال ـنــاشــط ع ــاء ال ــرك ــاب ــي بــديــا
ّ
من املكلف ،وهذا «لن يبصر النور»،
ّ
بتعبير مصادر سياسية مطلعة.
مـعـلــومــات «األخـ ـب ــار» تـشـيــر إل ــى أن
ال ـكــاب ـي ـنــة س ـت ـع ــرض ع ـل ــى ال ـب ــرمل ــان
للتصويت عليها ،إما غدًا الثالثاء أو
الخميس املقبل ،على أبعد التقدير.
وتشي املعطيات بأن «آلية التأليف»
أخـ ـ ـ ــذت بـ ـع ــن االع ـ ـت ـ ـبـ ــار «أخـ ـ ـط ـ ــاء»
الـحـكــومــة الـســابـقــة فــي ه ــذا الـصــدد،
وعمدت على «تطويرها» ،مع اإلبقاء

ّ
«المكون
أنتج جهد
الشيعي» في
التنازل عن «حصصه»
من دون
واالستشارة ً
ّ
التدخل تسهيال في
عملية التأليف

ّ
ً
تحاول فيه شريحة أخرى من المتظاهرين ،طرح اسم الناشط عالء الركابي بديال عن محمد توفيق علوي (أ ف ب)

عـلــى بعضها ،ال ــذي «اع ـت ـمــده» عبد
امل ـه ــدي ،فــي تـشــريــن ّ
األول /أكتوبر
ّ
من عام  .2018الحكومة املقبلة مؤلفة
مــن  22وزي ـ ـرًا ،كــالـحـكــومــة السابقة،
ّ
ّ
نسوية ،فيما توزعت
تضم  5وجوه
ال ـح ـق ــائ ــب الـ ـسـ ـي ــادي ــة ال ـ ـسـ ــت ،عـلــى
الشكل التالي:
«-امل ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ّـون ال ـ ـش ـ ـي ـ ـعـ ــي» 3 :ح ـق ــائ ــب

والخارجية والنفط)
(الداخلية ُ ّ
السني» :حقيبتان (الدفاع
«املـكـ ّـونوالتخطيط)
«امل ـ ـكـ ـ ّـون ال ـ ـكـ ــردي» :حـقـيـبــة واح ــدة(املالية)
ٌ
هناّ ،
ثمة «نـقــاش» بتعبير املصادر.
ّ
«املكون الكردي» يسعى إلى استبدال
ّ
حقيبة املالية بالنفط ،مقابل تمسك

ّ
«املكون ال شيعي» بها .هذا املسعى
ّ
مرده إلى مسعى من شأنه االلتفاف
ّ
على قرار علوي «املسبق» ،والقاضي
ب ــاسـ ـت ــرج ــاع واردات بـ ـي ــع أربـ ـي ــل
لـ ـ ــ 250أل ــف بــرم ـيــل يــوم ـيــا ،وخـفــض
نسبتها مــن املــوازنــة االتـحــاديــة إلى
 12في املئة .إدارة «إقليم كردستان»
ترفض «دف ــع» مــا هــو واج ـ ٌـب عليها،

ّ
أن عــاوي «قــد يدفع بحكومته على
وجبات ،حتى يتوافق معهم».
شكل
ٍ
ّ
الحكومية ،فقد رست
وعن التركيبة
عـ ـل ــى الـ ـشـ ـك ــل ال ـ ـتـ ــالـ ــي (ل ـ ـ ــم ت ـف ـصــح
املصادر عن آلية توزيع الحقائب):
«الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــت ال ـ ـش ـ ـي ـ ـعـ ــي» 11 :ح ـق ـي ـبــةّ
ّ
خدمية)،
(3سيادية ّ 8ُ +
«ال ـ ـب ـ ـيـ ــت ال ـ ــس ـ ــن ـ ــي» 6 :حـ ـق ــائ ــب (2ّ
ّ
خدمية)
سيادية 4 +
«الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــت ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــردي» واألق ـ ـ ـلـ ـ ـ ّـيـ ـ ــات: 5حـ ـ ـق ـ ــائ ـ ــب (األك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد :سـ ـ ـي ـ ـ ّ
ـادي ـ ــة
ّ
ّ
خدمية للمسيحيني
وخدميتني 1 +
ّ
 1 +خدمية للتركمان).
وحتى ساعةٍ متأخرة من ليل أمس،
ّ
تمكن املفاوضون من حسم  18حقيبة
تفتقد «التمثيل الـحــزبــي» ،بتعبير
املـ ـ ـصـ ـ ــادر ،غ ـي ــر أن ال ـ ـخـ ــاف يـكـمــن
ع ـلــى وج ـهــة ت ــوزي ــع ح ـقــائــب املــالـيــة
وال ـن ـف ــط والـ ـكـ ـه ــرب ــاء واالتـ ـ ـص ـ ــاالت.
ووف ـ ـ ــق امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر ،فـ ـق ــد أنـ ـت ــج جـهــد

«املـ ـك ـ ّـون الـشـيـعــي» ف ــي ال ـت ـنــازل عن
ص ـص ــه» واالسـ ـتـ ـش ــارة م ــن دون
«ح ـ ّ
ً
ّ
عملية التأليف،
التدخل ،تسهيال في
ّ
غير أن علوي ّ قد يصطدم بقرار كتل
ّ
ُ
املكونني «السني والكردي» في الشق
ّ
ّ
املتعلق بنيل الثقة البرملانية.

سيناريوات «الثقة»

ّ
وف ــق امل ـع ـط ـيــات ،اس ـت ـطــاع ع ـ ــاوي ـ
وبــدعـ ٍـم الكتل البرملانية ـ ـ جمع 176
صوتًا مـ ّ
ـؤي ـدًا ،مقابل  145معارضًا.
نـ ـظ ـ ّ
ـري ــا ـ ـ ـ وإن اسـ ـتـ ـم ـ ّـر هـ ـ ــؤالء عـلــى
ّ
مــوق ـف ـهــم ـ ـ ـ سـيـحـظــى عـ ـ ــاوي بــدعــم
معظم أركــان قوى «البيت الشيعي».
زعيم «ائتالف دولــة القانون» نوري
املالكي سيمنح الحكومة الثقة ،رغم
ّ
موقفه املسبق من عــاوي؛ كان الفتًا
تــأكـيــده أم ــام رئـيــس الـبــرملــان محمد
الحلبوسي انسحابه من أي «جبهة
ضــد الـحـكــومــة» ،فــي الــوقــت الــراهــن.
مـصــادر أخ ــرى فــي «تـحــالــف الفتح»
ّ
برملاني يضم القوى املؤيدة
(ائتالف
ّ
لـ ــ«الـ ـحـ ـش ــد الـ ـشـ ـعـ ـب ــي») ،أكـ ـ ـ ــدت فــي
حديثها إلى «األخبار» أن «استفراد
ّ
ع ــاوي فــي تشكيله لكابينته ،أثــار
نـ ــوعـ ــا مـ ــن ال ـ ـخـ ــوف فـ ــي صـ ـف ــوف ــه»،
ّ ً
مؤكدة أن «التحالف يترقب اإلعالن
ّ
عنها ...ولن يصوت إن لم يقتنع».
«األكـ ـ ـ ـ ــراد» ،ورغ ـ ــم م ــوق ــف «االتـ ـح ــاد
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ال ـ ـكـ ــردس ـ ـتـ ــانـ ــي» (أب ـ ـنـ ــاء
الـ ـ ــراحـ ـ ــل ج ـ ـ ــال طـ ــال ـ ـبـ ــانـ ــي) ال ــدع ــم
ّ
لحكومة علوي ،فإن موقف «الحزب
الكردستاني» ،بزعامة
الديموقراطي
م ـس ـعــود ب ـ ــارزان ـ ــي ،ي ـلـ ّـفــه ش ـ ـ ٌ
ـيء من
ّ
«ال ـض ـب ــاب ـ ّـي ــة» ،إذ يــت ـســم ب ــ«ت ــوزي ــع
ّ
األدوار» ،مع تأكيده لعلوي ورئيس
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ب ــره ــم ص ــال ــح «م ـن ــح
ً
ّ
مخيرًا ـ في
غطاء كــرديــا»،
الحكومة
ّ
الــوقــت عينه ـ ـ نــوابــه بالتصويت أو
عدمه.
ُ ّ
السني» ،فمنقسمة
أما قوى «البيت
على نفسها ،بني ّ
مؤيد ٍة ومعارضة.
ع ـم ــاد امل ــؤي ــدي ــن ه ــم امل ـن ـض ــوون في
كتلة «عطاء» ،املدعومة من مستشار
األمــن الوطني فالح الفياض ،وكتلة
«امل ـشــروع الـعــربــي» بزعامة خميس
ال ـخ ـن ـجــر .أم ــا املـ ـع ــارض ــون ،فــالـكـتــل
املـ ـنـ ـض ــوي ــة تـ ـح ــت «رايـ ـ ـ ـ ـ ــة» رئ ـي ــس
ال ـ ـبـ ــرملـ ــان م ـح ـم ــد الـ ـحـ ـلـ ـب ــوس ــي ،إذ
رف ـضــوا «ت ـمــريــرهــا» ،بـعــد معارضة
ً
عـ ـ ّـاوي منحهم ّ
أي حـقـيـبــة ،جــاعــا
مــن قــاعــدة «الـتـنــازل عــن الحصص»
معيارًا أساسيًا في تأليف حكومته.

تقرير

«مؤتمر ميونيخ»
ينعى المجتمع الدولي
واشنطن ًتختار أعداءها:
الصين أوال
اختتم «مؤتمر ميونيخ لألمن» أعماله ،وسط
خالفات وانقسامات جوهرية باتت ّ
من
أكثر
خة
مترس
ٌ
ّ
انقسامات
قبل
الحلفاء
بين
مضى
وقت
أي
ٍ
الخصومّ .
ّ
ّ
ّ
غيبت «العدو» المشترك لدول الغرب ،ليحل محله عتب
ِّ
المدمرة التي أنتجها شعار «أميركا
أوروبي على ّالسياسات
ً
أوال» ،في ظل إدارة دونالد ترامب ،واستتباعه باالنكفاء
الساحة الدولية .المعزوفة األوروبية المكرورة،
عن
ً
معطوفة على القلق «المبالغ فيه» ،قابلها خطاب
المبكر لـ«انتصار» محور
أميركي حاسم لجهة اإلعالن َ
الغرب في مواجهة «اإلمبراطوريتين» الصاعدتين:
الصين وروسيا

ّ
َم ـ ــث ـ ــل «م ــؤتـ ـم ــر م ـي ــون ـي ــخ ً لـ ــأمـ ــن»،
ب ـن ـس ـخ ـت ــه الـ ـ ـ ـ  ،56ف ـ ــرص ـ ــة ل ـب ـل ــورة
اشـتـبــاك الـتـحــالــف الـغــربــي وارت ـفــاع
الـ ـ ـص ـ ــوت األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي ف ـ ــي م ــواج ـه ــة
أميركا دونالد ترامب .األخيرة ،وإن
سعت إلــى طمأنة حلفائها القلقني
ج ـ ـ ـ ّـراء ت ـب ــدي ــل أول ــوي ــات ـه ــا لـلـتــركـيــز
على مجابهة ّ
عدوها األول ،الصني،
ّ
فهي سلطت الضوء على اشتغالها
ل ـت ـع ــزي ــز ه ـي ـم ـن ـت ـهــا املـ ـت ــآكـ ـل ــة ،عـبــر
م ـكــاف ـحــة تـ ـط ـ ّـور ّ
أي دول ـ ــة تـعـتــرض
طــري ـق ـهــا :روس ـي ــا وال ـص ــن وإي ـ ــران،
أو ك ـم ــا س ـ ّـم ــاه ــا وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
األم ـيــركــي ،مــايــك بــومـبـيــو« ،الـبــدائــل
غير الليبرالية».
ّ
تـ ـج ــل ــت الـ ـ ـخ ـ ــاف ـ ــات األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ـ ـ ـ ـ ـ
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ف ـ ــي املـ ــؤت ـ ـمـ ــر ب ــأوض ــح
ص ــوره ــا ،حـتــى ص ــار ال ـت ـعــارض في
وجهات النظر ُيقال على املأل .سعى
ب ــوم ـب ـي ــو إل ـ ــى ال ـت ـخ ـف ـيــف ِم ـ ــن ح ـ ّـدة
«الـقـلــق» األوروب ــي فــي شــأن العالقة
َ
بني ضفتي األطلسي في عهد ترامب
وت ـ ــراج ـ ــع الـ ـنـ ـف ــوذ األم ـ ـيـ ــركـ ــي عـلــى
الساحة الدولية ،وفق الفهم الغربي،
ً
ق ــائ ــا إن «ال ـ ـغـ ــرب ي ـن ـت ـصــر ون ـ ُحــن
ُ
ن ـن ـت ـصــر م ـ ـعـ ــا» ،وسـ ـتـ ـس ــود «م ــث ـل ــه
ّ
وقيمه» وتتغلب على رغبات موسكو
وب ـكــن ف ــي إق ــام ــة «إم ـب ــراط ــوري ــات»،
ومـســاعـيـهـمــا إل ــى «زع ــزع ــة الـنـظــام
العاملي» املـ َّ
ـؤســس على قــواعــد .بهذا
املعنى ،تريد واشنطن الحفاظ على
ّ
ال ـقــواعــد الـقــائـمــة ،وم ـحــاربــة ك ــل َمــن

ازدادت ّ
حدة السجال
األوروبي ــــ األميركي
مجموعة
في شأن
ّ
«هواوي» الصينية

ّ
يتخطى األطــر التي أرستها الحرب
ً
ال ـ ـبـ ــاردة .ل ــذل ــك ،ف ـهــي ت ـ ــرى ،م ـث ــا ال
حـ ـ ـصـ ـ ـرًا ،ف ـ ــي بـ ــرنـ ــامـ ــج ال ـ ـصـ ــن فــي
م ـجــال ال ــذك ــاء االص ـط ـنــاعــي ،تالعبًا
فــي ه ــذه ال ـقــواعــد ،وت ـحـ ّـديــا مباشرًا
ّ
لنفوذها .ومن هناُ ،سلطت األضواء
ف ــي املــؤت ـمــر ع ـلــى االن ـق ـس ــام ــات ،في
ظـ ّـل السجال الــذي ازدادت ّ
حدته في
شــأن مجموعة «هـ ــواوي» الصينية
ال ـع ـم ــاق ــة لـ ــات ـ ـصـ ــاالت .وض ـغ ـطــت
واشنطن بـشـ ّـدة إلقـنــاع ال ــدول بمنع
«ه ـ ـ ـ ــواوي» م ــن ت ــأس ـي ــس شـبـكــاتـهــا
مــن الجيل الـقــادم إلنترنت الهواتف
املـحـمــولــة « 5ج ــي» ،مـشـيــرة إل ــى أن
ّ
معداتها قد تستخدم لـ«التجسس»
مل ـص ـل ـحــة بـ ـك ــن .ل ـك ــن وزيـ ـ ــر ال ــدف ــاع
األمـ ـي ــرك ــي ،م ـ ــارك إسـ ـب ــر ،كـ ــان أكـثــر
وضوحًا حني قال إن «هواوي» ّ
مجرد

«ن ـ ـ ـمـ ـ ــوذج» الس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـص ــن
ّ
«البغيضة» للتسلل والهيمنة على
البنى التحتية الغربية املهمة ،وزاد
أن ال ـت ـحــدي األم ـن ــي الــرئ ـي ـســي أم ــام
الــواليــات املتحدة قــد َت ّ
غير ولــم يعد
روسيا ،وإنما أصبح الصني.
هـيـمـنــت امل ـخ ــاوف ِم ــن ت ــراج ــع نـفــوذ
ال ـ ـ ـغـ ـ ــرب فـ ـ ــي وجـ ـ ـ ــه تـ ـ ــزايـ ـ ــد الـ ـنـ ـف ــوذ
الـصـيـنــي وال ــروس ــي عـلــى االجـتـمــاع
السنوي لـقــادة العالم وكـبــار القادة
العسكريني والدبلوماسيني ملناقشة
ّ
التحديات األمنية .وفي كلمته التي
ألقاها لدى افتتاح املؤتمر الجمعة،
ّ
وج ــه الرئيس األملــانــي ،فــرانــك فالتر
شتاينماير ،نقدًا لألنانية القومية
الـ ـت ــي ت ـش ـي ـع ـهــا أمـ ـي ــرك ــا ـ ـ ـ ـ ـ ت ــرام ــب
عـبــر رف ــض «ف ـكــرة املـجـتـمــع الــدولــي
نـفـسـهــا» ،جـنـبــا إل ــى جـنــب ّ
تحركها
«عـلــى حـســاب الـجـيــران وال ـشــركــاء».
ّ
ً
ورأى أن ش ـعــار «أم ـي ــرك ــا أوال» هــز
النظام العامليّ ،
وأج ــج انـعــدام األمــن
في عالم غير مستقر ،حيث «نشهد
زخمًا ِّ
مدمرًا متزايدًا في السياسات
ّ
الــدول ـيــة» .وخ ــص بــالــذكــر الــواليــات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة لـ ـت ــراجـ ـعـ ـه ــا ع ـ ــن املـ ـس ــرح
ِّ
املتعدد األطراف في وقت تتفاقم فيه
الـتــوتــرات بــن قــوى عسكرية كبرى.
وفـ ــي إشـ ـ ــارة إلـ ــى شـ ـع ـ َ
ـاري «لـنـعـيــد
ً
العظمة إلى أميركا» و«أميركا أوال»،
قال شتاينماير إن اإلدارة األميركية
ّ
الحالية تصدر إشارات إلى أن على كل
ّ
التصرف في سبيل مصالحها
دولة

الخاصة ،وهو «نهج يميل إلى إفادة
األقــويــاء فـقــط»ّ .
وردًا على ذل ــك ،رأى
بــوم ـب ـيــو أن «ه ـ ــذه ال ـت ـصــري ـحــات ال
تعكس الــواقــع» ،وأشــار إلى الرئيس
ال ـفــرن ـســي ،إي ـمــانــويــل م ــاك ــرون ،من
ّ
ّ
«يسرني أن
يسميه ،بقوله:
دون أن
أبـلـغـكــم ب ــأن ف ـكــرة أن الـتـحــالــف بني
َ
ضفتي األطلسي قد مات مبالغ فيها
ّ
إلى حد كبير» ،منوهًا بأن واشنطن
تـ ـ ّ
ـؤدي دورًا أســاس ـيــا ف ــي املـحــافـظــة
عـلــى أم ــن أوروبـ ــا عـبــر تـعــزيــز األمــن
فـ ــي ال ـ ـخـ ــاصـ ــرة ال ـش ــرق ـي ــة ل ــ«ح ـل ــف
شمالي األطلسي» عند الـحــدود مع
ّ
روس ـيــا .واسـتـغــل املــؤتـمــر ليعلن أن
ب ـ ــاده س ـت ـم ـ ّـول م ـش ــاري ــع ط ــاق ــة في
دول شرق أوروبا ،كجزء من الجهود
ال ــرام ـي ــة إل ــى خ ـفــض االع ـت ـم ــاد على
الغاز الروسي؛ إذ تعتزم عبر «وكالة
تمويل التنمية الدولية» ،وبدعم من
ال ـكــون ـغــرس األم ـي ــرك ــي« ،ت ـق ــدي ــم ما
يصل إلــى مليار دوالر مــن التمويل
لــدول وسط وشــرق أوروبــا األعضاء
فــي مـبــادرة البحار الـثــاثــة» ،بهدف
«تـحـفـيــز اسـتـثـمــار الـقـطــاع الـخــاص
ف ــي ق ـطــاعــات ال ـطــاقــة الـتــابـعــة لـهــا».
ويأتي هــذا العرض وســط معارضة
أم ـي ــرك ـي ــة ش ــدي ــدة ملـ ـش ــروع أنــاب ـيــب
غ ـ ـ ــاز «نـ ـ ـ ـ ــورد سـ ـت ــري ــم ( »2الـ ـسـ ـي ــل
ال ـش ـمــالــي  )2ال ــروس ــي الـ ــذي يـهــدف
إلــى مضاعفة عمليات إيصال الغاز
الــروســي إل ــى أملــانـيــا .وش ــدد الــوزيــر
األم ـيــركــي عـلــى ال ـحــاجــة إل ــى العمل

بشكل مـشـتــرك ملــواجـهــة الـتـهــديــدات
ّ
الـ ـت ــي ت ـشــك ـل ـهــا طـ ـم ــوح ــات روس ـي ــا
ّ
التوسعية من جهة ،وتعزيز الصني
وجودها العسكري في بحر الصني
الجنوبي من جهة أخرى ،و«حمالت
اإلره ـ ـ ــاب» ال ـت ــي ت ـق ــوده ــا إي ـ ــران في
اإلقليم .ودافع عن استراتيجية بالده
بالقول إن أوروب ــا واليابان وحلفاء
آخ ــري ــن لـ ـل ــوالي ــات املـ ـتـ ـح ــدة لــدي ـهــم
مواقف ّ
موحدة حيال موسكو وبكني
ّ
وط ـ ـهـ ــران ،ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــم ــا وص ـفــه
«باختالفات تكتيكية».
فرنسا ،مــن جهتها ،ك ـ ّـررت املخاوف
الـ ـت ــي أعـ ــربـ ــت ع ـن ـه ــا أمل ــانـ ـي ــا .وقـ ــال
ماكرون إن الواليات املتحدة «تراجع
عــاقـتـهــا مــع أوروبـ ـ ــا» ،م ـشــددًا على
ّ
ّأن ع ـل ــى الـ ـ ـق ـ ـ ّ
ـارة أن ت ـت ــول ــى تـقــريــر
مصيرها« :نحتاج إلى استراتيجية
ّ
وتحولنا إلى
أوروبية تعيد إحياءنا
قــوة سياسية اسـتــراتـيـجـيــة» .ورأى
ّ
التحدي التي انتهجتها
أن سياسة
أوروب ـ ـ ــا ف ــي ال ـت ـعــامــل م ــع مــوس ـكــو،
على مدى السنوات القليلة املاضية،
ـاءت بالفشل ،وأن الخيار الوحيد
بـ ّ
ّ
يتمثل في حوار أوثق لحل الخالفات
بــال ـن ـظــر إلـ ــى أن ال أحـ ــد ي ــرغ ــب فــي
املـ ــواج ـ ـهـ ــة امل ـ ـبـ ــاشـ ــرة م ـ ــع الـ ـ ـ ــروس.
ّ
التحدي ّمن
وأض ــاف« :أسـمــع لهجة
ً
جميع شركائنا .لست مخبوال ،لكني
ّ
التحدي مع الضعف ليس
أعــرف أن
ّ
سياسة ،بل هو نظام غير فعال».
(األخبار)
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تقرير

ّ
«كورونا»:
إصابات
ل
معد
انخفاض
ّ
الصين تشتري الوقت للعالم كله!
حتى لحظة كتابة هذا التقرير ،أصاب
ف ـي ــروس ك ــورون ــا ال ـجــديــد أو «كــوفـيــد
ـ ـ ( »19الـتـسـمـيــة الـتــي أطلقتها عليه
منظمة الصحة العاملية) ،أكثر من 69
ألــف شخص حــول الـعــالــم %99 ،منهم
في الصني ،وقضى على  1671شخصًا،
 4منهم خــارج الصني ،بحسب األرقــام
الــرسـمـيــة الـصـيـنـيــة وأرق ـ ــام «الـصـحــة
الـ ـع ــاملـ ـي ــة» و«م ـ ــرك ـ ــز الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـلــى
ُ
األمراض» ( .)CDCتقسم تلك اإلصابات
والــوفـيــات إلــى قسمني :قضايا مغلقة
وقضايا مفتوحة .بالنسبة إلى األولى،
َ
يبلغ عددها  ،11554تعالج منها 9883
شخصًا خرجوا من املستشفيات ،وهم
ّ
يشكلون نسبة  86في املئة ّ منها ،أما
الـ ـ ـ  %14املـتـبـقـيــة ف ـهــي ت ـمــثــل أم ــوات ــا
ع ــدده ــم  1671شـخـصــا .أم ــا بالنسبة
إلى القضايا املفتوحة أو قيد الدراسة،
فيبلغ عــددهــا  57735شخصًا 80 ،في
امل ـئ ــة م ـن ـهــم ،أي  46437ش ـخ ـصــا ،في
حالة متوسطة ،بينما  20في املئة أو
 11298شخصًا في حالة حرجة.
كـ ـ ـ ــان يـ ـ ـ ــوم األرب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاء املـ ـ ــاضـ ـ ــي أكـ ـث ــر
األي ـ ــام إث ـ ــارة ل ـلــرعــب .فـبـعــدمــا اسـتـقـ ّـر
عـ ـ ـ ــدد اإلصـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــات ع ـ ـلـ ــى  3آالف فــي
ال ـيــوم ال ــواح ــد ،قـفــز إل ــى  15ألـفــا دفعة
واحـ ــدة ،لـيـعــود ويـسـتـقـ ّـر عـلــى األلـفــن
ف ــي األيـ ـ ــام امل ــاض ـي ــة .ارتـ ـف ــاع مـفــاجــئ
َ
َع ــزت ــه ال ـصــن إل ــى تـحــديـثـهــا أســالـيــب
اك ـت ـشــاف ال ـف ـيــروس ل ــدى األش ـخ ــاص،
ً
فضال عن قيامها بتعديل طرق عملية
اإلح ـ ـ ـصـ ـ ـ ّـاء .وع ـ ـلـ ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن األم ـ ــل
ال ــذي يـبــثــه انـخـفــاض ع ــدد اإلصــابــات
ّ
مستقر
الـجــديــدة ،إال أن عــدد الوفيات
عـلــى  143شخصًا فــي ال ـيــوم الــواحــد،
ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي ت ـحــذر فـيــه «منظمة
الصحة العاملية» من أن «من املستحيل
ّ
ّ
تطور انتشار الوباء».
التنبؤ بكيفية
ولـ ـ ــذا ،دعـ ــا م ــدي ــر امل ـن ـظ ـمــة ،ت ـي ــدروس
جيبريسوس ،في كلمة خالل «مؤتمر
ّ
م ـيــون ـيــخ ل ــأم ــن» ي ـ ــوم ال ـس ـب ــت« ،ك ــل
الحكومات والشركات ووسائل اإلعالم
إلــى العمل معنا مــن أجــل اإلبـقــاء على
م ـس ـتــوى ال ـت ــأه ــب امل ـط ـل ــوب ،م ــن دون
تأجيج الهستيريا» ،معربًا عن خشيته
من االزديــاد املستمر لحاالت اإلصابة
ّ
ف ــي ال ـص ــن ،ف ــي ظ ــل «غ ـي ــاب الـتـحــرك
السريع لتمويل مكافحة الفيروس من
ِق َبل املجتمع الدولي» .في الوقت نفسه،

أشادت املنظمة بجهود الصني الحتواء
ً
«كوفيد ـ ـ  ،»19معتبرة أن بكني «تشتري
ال ــوق ــت لـلـعــالــم ك ـلــه( ،ول ـك ــن) ال نـعــرف
م ــدى ه ــذا ال ــوق ــت» ،وأنـ ــه يـتـعـ ّـن على
ال ــدول األخ ــرى االسـتـفــادة مـنــه .وفيما
ّ
يقدر أحد أبــرز الخبراء الصينيني في
م ـكــاف ـحــة فـ ـي ــروس االل ـت ـه ــاب ال ــرئ ــوي
ال ـ ـحـ ـ ّ
ـاد «س ـ ـ ـ ــارس» ( 2002ـ ـ ـ ـ ـ ،)2003
تـشــونــغ نــان ـشــان ،أن ال ــوب ــاء يـمـكــن أن
يـب ـلــغ ذروتـ ـ ــه «ب ـح ـل ــول ن ـصــف شـبــاط
أو نـهــايـتــه» ،ت ــرى «الـصـحــة الـعــاملـيــة»
أن «م ــن املـبـكــر ج ـدًا» إص ــدار تــوقـعــات.
ُ
ويفترض أن يكون قد وصل إلى بكني
فريق خبراء دولــي تابع للمنظمة في
عطلة نهاية األسـبــوع املــاضــي ،للقيام
بفحوص على األرض ،وإع ــادة النظر
في اإلجــراءات الوقائية ،وزيــارة مراكز
أب ـحــاث ،وإصـ ــدار تــوجـيـهــات الحـتــواء
ال ــوب ــاء ،وف ــق مــا أعـلــن املـتـحــدث باسم
وزارة الصحة الصينية ،مي فينغ.
ف ـ ـ ــي غ ـ ـض ـ ــون ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،ح ـ ـ ـ ـ ــذرت مـ ــديـ ــرة

ال تزال مدينة هوباي
مقطوعة عن العالم
منذ ثالثة أسابيع

«صندوق النقد الدولي» ،كريستالينا
جورجييفا ،أمس ،من أن وباء «كوفيد
ـ ـ ـ ـ ـ  »19ق ــد ي ـن ـع ـكــس س ـل ـبــا ع ـل ــى ن ـمـ ّـو
االق ـ ـت ـ ـصـ ًــاد الـ ـع ــامل ــي فـ ــي عـ ـ ــام ،2020
مــوضـحــة أن األم ــر يـتــوقــف عـلــى قــدرة
الـصــن على اح ـتــواء انـتـشــاره .وقالت
جورجييفا ،خالل منتدى في دبي ،إن
«تــوقـعــاتـنــا فــي الــوقــت الـحــاضــر تبلغ
 ،%3.3وقــد يحصل تخفيض بمقدار
 0.1أو ّ »%0.2مـضـيـفــة «إنـ ـه ــا حــالــة
خ ــاص ــة ،وأح ـ ــض ال ـج ـم ـيــع ع ـلــى عــدم
اسـتـخــاص ِعـ َـبــر مـتـسـ ّـرعــة» .وأش ــارت
إل ـ ـ ــى «هـ ـ ـن ـ ــاك ال ـك ـث ـي ــر م ـ ــن ال ـع ـن ــاص ــر
ّ
نتحدث هنا عن سيناريوات
الغامضة،
ول ـيــس ع ــن تــوق ـعــات .بــإمـكــانـكــم طــرح

السؤال ّ
علي مجددًا بعد عشرة أيــام».
وإذ لفتت إلى أن الوقت ال يزال «مبكرًا»
لتقييم تــأثـيــر ال ــوب ــاء ،فـقــد أقـ ـ ّـرت بــأن
قـطــاعــات ع ــدة ،مــن ضمنها السياحة
والنقل ،باتت تعاني من تبعات انتشار
«كوفيد ـ ـ .»19
على املقلب الصيني ،وفي حني ال تزال
مدينة هوباي مقطوعة عن العالم منذ
ثــاثــة أســاب ـيــع ،ت ـفــرض م ــدن ع ــدة في
شرق البالد إجراءات عزل صارمة .أما
بكني ،فهي ّ
تشدد بدورها قيودها ملنع
انتشار الـفـيــروس؛ إذ باتت العاصمة
ُ
ّ
رغم كل األشخاص الذي يصلون من
ت ِ
الخارج على الخضوع للحجر الصحي
ملدة  14يومًا في منازلهم أو في فندق
ت ـحــت طــائ ـلــة ف ــرض ع ـقــوبــات عليهم،
وفق ما أفادت به صحيفة «بكني ديلي»
الرسمية .وفي الوقت الذي تفرض فيه
الـكـثـيــر م ــن ال ـشــركــات عـلــى موظفيها
ال ـع ـمــل م ــن املـ ـن ــزل ،ت ـب ــدو ال ـح ــرك ــة في
املــديـنــة مشلولة إل ــى ح ـ ّـد كـبـيــر .وكــان
ال ــرئ ـي ــس ال ـص ـي ـن ــي ،ش ــي ج ــن بـيـنــغ،
قــد نـ ّـبــه ،يــوم الجمعة املــاضــي ،إلــى أن
ّ
مواجهة الوباء تشكل «اختبارًا كبيرًا
لـلـمـنـظــومــة ف ــي ال ـب ــاد والـ ـق ــدرة على
الحكم» .وقال ،خالل اجتماع لـ«الحزب
الشيوعي الصيني» ،إن الــوبــاء كشف
عن «أوجه قصور» ،داعيًا إلى تحسني
الـنـظــام الـصـحــي الــوطـنــي .وف ــي الـيــوم
التالي (السبت) ،أصــدر البنك املركزي
الصيني قرارًا بتعقيم األوراق النقدية
قيد ال ـتــداول عبر وضعها فــي الحجر
ملدة  14يومًا ،قبل أن ُيعاد وضعها في
التداول.
بــال ـن ـت ـي ـجــة ،ي ـم ـكــن الـ ـق ــول إن ال ــدول ــة
الصينية ،في مكافحتها الوباء ،تقاتل
ً
عـلــى جـبـهــات ث ــاث :فـهــي أوال تحمي
ّ
األصحاء من انتقال العدوى
مواطنيها
إليهم عبر إغالق املدن وحصر السكان
امل ـصــابــن ف ــي أم ــاك ــن مـعـيـنــة ،وتـنـكـ ّـب
ّ
ثانيًا بكل خبرائها وطواقمها الطبية
ع ـل ــى م ـع ــال ـج ــة املـ ـص ــاب ــن وم ـح ــاول ــة
شفائهم مع تواصل دراســة الفيروس
ف ــي م ـحــاولــة إلي ـج ــاد ع ــاج ســريــع لــه،
وثــالـثــا تـحـمــي الـبـشــريــة مــن ال ـعــدوى،
وذل ــك عـلــى ح ـســاب اق ـت ـصــادهــا ،فيما
ّ
ال ـع ــال ــم ك ــل ــه ي ـشــاهــد ع ـبــر ال ـش ــاش ــات،
والعالج ال يزال بعيدًا.
(األخبار)

ُ
ّ
باتت العاصمة ترغم كل األشخاص الذي يصلون من الخارج على الخضوع للحجر الصحي (أ ف ب)
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إعالنات

العالم

إعالنات

الواليات المتحدة

دعوات إلى استقالة
وزير العدل
دعا أكثر من ّ 1100
مد ٍع عام اتحادي
ف ــي ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة،
ومـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــون ف ـ ــي وزارة ال ـ ـعـ ــدل،
أم ــس ،وزي ــر ال ـع ــدل ول ـي ــام ب ــار إ ّلــى
االسـتـقــالــة ،بعدما تـبـ ّـن أنــه تدخل
األس ـب ــوع امل ــاض ــي م ــن أج ــل خفض
ع ـق ــوب ــة روج ـ ـ ــر س ـ ـتـ ــون ،م ـس ـت ـشــار
للرئيس
الحملة االنتخابية السابق
ّ
دون ــال ــد ت ــرام ــب ،وصــدي ـقــه .وحــض
ه ــؤالء موظفي الحكومة الحاليني
ّ
على تقديم تقرير ّ
بأي إشارات تدل
سلوك غير أخالقي في الوزارة
على ّ
إلى املحقق العام والكونغرس.
وقـ ـ ــال املـ ـ ّـدعـ ــون وامل ـ ـسـ ــؤولـ ــون ،فــي
ّ
رسالتهم املـفـتـ ّـوحــة ،إن «ك ــل واحــد
ّ
مــنــا يــديــن ت ــدخ ــل الــرئ ـيــس تــرامــب
ووزير العدل بار في اإلدارة العادلة
ّ
لـلـعــدالــة» .وأضــافــوا« :تتطلب هذه
األع ـ ـ ـمـ ـ ــال اسـ ـتـ ـق ــال ــة بـ ـ ـ ـ ــار» .وع ـل ــى
الرغم من تأكيدات وزيــر العدل أنه
ل ــم ُي ـن ــاق ــش ق ـض ـيــة خ ـفــض عـقــوبــة
س ـتـ ّـون م ــع ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض ،إال أن
املــوقـعــن على الــرســالــة أعــربــوا ّعن
مما ّ
شعور بالقلق ّ
سموه «التدخل
َ
ّ
السياسي» املستمر من ِقبل الرئيس
في عمل القضاء.
ف ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،ذك ـ ــرت صحيفة
ً
«ن ـ ـ ـيـ ـ ــويـ ـ ــورك ت ـ ــاي ـ ـم ـ ــز» ،نـ ـ ـق ـ ــا عــن

◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►
شكر على تعزية

ّ
أشخاص مطلعني على املسألة ،أن
ّ
بــار كــان قــد تــدخــل ،بشكل صامت،
في سلسلة من القضايا املشحونة
سـيــاسـيــا ،بـمــا فـيـهــا تـلــك املرتبطة
بـ ـم ــايـ ـك ــل ف ـ ـلـ ــن ،مـ ـسـ ـتـ ـش ــار األم ـ ــن
ُ
القومي السابق للرئيس .وتعتبر
قضية فلني  -الــذي اعترف بالذنب

أنشأ بار كتيبة من
المحامين الخارجيين
إلعادة النظر في أحكام
قضايا األمن القومي
َ
ّ
مرتني ِلك ِذبه على مكتب التحقيق
ّ
الفدرالي في قضية التدخل الروسي
املــزعــوم فــي االنـتـخــابــات الرئاسية
عام  - 2016بالغة األهمية بالنسبة
إلــى ترامب ومناصريه .وأوضحت
ال ـص ـح ـي ـفــة أن «بـ ـ ــار أنـ ـش ــأ كـتـيـبــة
م ــن امل ـح ــام ــن ال ـخ ــارج ـي ــن إلعـ ــادة

ال ـن ـظــر ف ــي ق ـضــايــا األمـ ــن ال ـقــومــي،
مــع إمـكــانـيــة نـقــض أح ـكــام املـ ّـدعــن
ال ـ ـعـ ــامـ ــن ،وذل ـ ـ ــك فـ ــي خـ ـط ــوة غـيــر
اعتيادية يمكن أن ّ
تؤجج االتهامات
بتسييس وزارة ال ـعــدل» .وأضافت
أن م ــن ب ــن أول ـئ ــك امل ـحــامــن جيف
جنسن ،ال ــذي كــان قــد ّ
عينه ترامب
مـ ّـدعـيــا عــامــا فــي عــام  ،2017ويقال
إنه هو من يشرف على قضية فلني.
وكــانــت القضية املــذكــورة قــد بــدأت
تتبلور خــال التحقيقات فــي شأن
ّ
ال ـتــدخــل ال ــروس ــي فــي االنـتـخــابــات
الــرئــاس ـيــة املــاض ـيــة ،وال ـت ــي قــادهــا
مـكـتــب امل ـس ـت ـشــار ال ـخ ــاص روب ــرت
ُ
مـ ــولـ ــر ،ق ـب ــل أن ت ـن ـق ــل إل ـ ــى مـكـتــب
املـ ّـدعــي الـعــام فــي واشـنـطــن .وطلب
م ـحــامــو ف ـلــن م ــن ب ــار ال ـتــدخــل في
ّ
متهمني ّ
املدعني التابعني
القضية،
مل ــول ــر بـ ــ«الـ ـفـ ـس ــاد» .وفـ ــي ح ــزي ــران
 /يــون ـيــو امل ــاض ــي ،كـتـبــت سـيــدنــي
ب ــاول ،املحامية الرئيسية املدافعة
ع ــن ف ـل ــن ،رس ــال ــة إلـ ــى بـ ــار تـقـتــرح
فـيـهــا أن «ي ــراج ــع امل ـ ّـدع ــون ال ـجــدد
الـقـضـيــة» ،مـعــربــة عــن «أم ــل شديد
ف ــي أن تـسـتـخــدم أن ــت (ول ـي ــام ب ــار)
ووزارة العدل هذه القضية من أجل
استعادة النزاهة والثقة بالوزارة».
(األخبار)

عائلة املرحوم السيد “أحمد محمد
ع ـل ــي ال ـح ـس ـي ـن ــي” ت ـش ـك ــر كـ ــل مــن
واساها بمصابها ،وتخص بالذكر
دول ــة الــرئ ـيــس نـبـيــه ب ــري وجميع
اإلخــوة في حركة أمــل وحــزب الله،
والشخصيات الدينية والرسمية
والحزبية والسياسية والقضائية
وال ـ ــدب ـ ـل ـ ــوم ـ ــاس ـ ـي ـ ــة والـ ـ ـت ـ ــرب ـ ــوي ـ ــة
والنقابية واإلعــامـيــة ،واألصــدقــاء
واملحبني في لبنان والخارج.
ال أراكم الله مكروهًا.

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

ّ
ذكرت «نيويورك تايمز» أن بار كان قد تدخل في قضية مايكل فلين (أ ف ب)

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة التنفيذية رقم 2014/496
املنفذ :فراس صعب وكيله املحامي وائل
هاني
املـ ـنـ ـف ــذ عـ ـلـ ـي ــه :ريـ ـ ـ ــاض ع ــربـ ـي ــد وك ـي ـلــه
املحامي منتظر ناصر الدين
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ع ـق ــد ال ـ ـغـ ــاء ت ـفــرغ
ً
وتعهد تحصيال لرصيد الــديــن البالغ
/19451.5/د.أ .والفوائد واللواحق.
امل ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــات :تـ ـ ـق ـ ــرر ال ـ ـح ـ ـجـ ــز بـ ـت ــاري ــخ
 2015/6/24وسجل بتاريخ .2015/7/7
ت ــاري ــخ مـحـضــر ال ــوص ــف2015/9/21 :
وسجل بتاريخ .2015/11/9
امل ـ ـطـ ــروح :ال ـق ـســم رقـ ــم  538/13ال ـف ـنــار
املشتمل عـلــى مــدخــل وصــالــون وطـعــام
ومطبخ وخالء وممر وثالث غرف للنوم
وح ـمــام وشــرفــات ويـقــع ه ــذا الـقـســم في
بناية نجيب شوفاني فــي املنطقة رقم
 /3/شارع رقم  /48/مساحته /131/م.2
ق ـي ـم ــة الـ ـتـ ـخـ ـم ــن/300666.66/ :د.أ.
ثالثماية ألفًا وستماية وستة وستون
دوالرًا أميركيًا وستة وستون سنتًا.
ق ـي ـم ــة ال ـ ـ ـطـ ـ ــرح/180400/ :د.أ .م ــاي ــة
وثمانون الفًا واربعماية دوالر أميركي.
املــزايــدة :ستجري املــزايــدة عند الساعة
الحادية عشرة من يوم االربعاء الواقع
ف ـيــه  2020/04/1أمـ ــام ح ـض ــرة رئـيــس
دائرة املنت في قاعة املحكمة في جديدة
املنت ،فعلى راغب الشراء وقبل املباشرة
بــاملــزايــدة ان ي ــودع بــاســم رئـيــس دائ ــرة
تنفيذ امل ــن ل ــدى ص ـنــدوق الـخــزيـنــة او
احــد امل ـصــارف املقبولة قيمة الـطــرح او
تقديم كفالة مصرفية مـعــادلــة واتـخــاذ
محل اقامة ضمن نطاق دائرة تنفيذ املنت
اذا لم يكن له مقام فيه واال اعتبر قلمها
مقاما مختارًا لــه وعلى املشتري خالل
ثالثة ايام تلي االحالة ايداع كامل الثمن
ً
واال ي ـعــد ن ــاك ــا وت ـع ــاد امل ــزاي ــدة حكمًا
بزيادة العشر واذا لم يتقدم احد للشراء
وجبت اعــادة املــزايــدة فــورًا على عهدته
فيضمن النقص وال يستفيد من الزيادة
وعليه خالل عشرين يومًا تسديد كامل
ال ـث ـم ــن ويـ ـت ــوج ــب ع ـل ــى ال ـ ـشـ ــاري رس ــم
الداللة  %5ورسم التسجيل.
رئيس قلم دائرة تنفيذ املنت
جان انطون
إعالن مزايدة من دائرة تنفيذ أميون
الرئيس إميل عازار
ال ـج ـهــة امل ـن ـف ــذة :ب ـنــك ســوسـيـتــه ج ـنــرال
لبنان ش.م.ل .وكيله االستاذ رومانوس
م ـع ــوض امل ـن ـفــذ ض ـ ــده :ص ــال ــح م ـمــدوح
العثمان.
بـ ـت ــوارتـ ـي ــج قـ ـ ــرب ف ــرن ـس ـب ـن ــك ب ــات ـج ــاه
الجنوب  -الشارع العام  -بناية عريضة
باالستنابة  2018/56الــواردة من دائرة
ت ـن ـف ـيــذ بـ ـي ــروت بــامل ـعــام ـلــة الـتـنـفـيــذيــة
 2018/2076املقدمة بموجب قرار اللجنة
القضائية الناظرة بالخالفات الناشئة
ع ـ ــن ت ـط ـب ـي ــق ق ـ ــوان ـ ــن االس ـ ـ ـكـ ـ ــان ب ــرق ــم
/2320ل.ق 2017/.تاريخ .2018/5/8
ت ــاري ــخ ال ـت ـن ـف ـيــذ 2018/9/12 :ت ــاري ــخ
مـحـضــر ال ــوص ــف 2019/3/12 :تــاريــخ
تسجيله.2019/4/1 :
ت ـط ــرح الـ ــدائـ ــرة لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي
ال ـق ـس ــم  /5/بـ ـل ــوك  Bالـ ـعـ ـق ــار /567/
ب ـتــوارت ـيــج ش ـقــة سـكـنـيــة ب ـحــالــة سيئة
ً
مساحتها 97/م /2حدودها شماال2B :
درج  4B -ردم من العقار  ،/567/جنوبًا:
ف ـس ـحــة س ـم ــاوي ــة وردم  /576/شــرقــا:
فسحة سماوية غربًا 3 :درج وردم.
الـ ـتـ ـخـ ـم ــن /$48500/ :ب ـ ـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح:

◄ مطلوب ►

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

21

تعلن مستشفى بهمن عن حاجتها
ملــديــر(ة) تمريض ب ــدوام كــامــل من
حملة شـهــادة ماجستير تمريض
أو ب ـ ـ ـكـ ـ ــالـ ـ ــوريـ ـ ــوس ف ـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ـلـ ــوم
الـتـمــريـضـيــة مــع خ ـبــرة ال تـقــل عن
خ ـم ــس سـ ـن ــوات ف ــي مـ ـج ــال إدارة
التمريض.
ل ـل ـمــراج ـعــة :االتـ ـص ــال ع ـلــى الــرقــم
 01/544000مقسم .2398 - 2352
ترسل السيرة الذاتية إلى:
humanresource@bahmanhospital.com

./$29100/
م ــوع ــد املـ ـ ــزايـ ـ ــدة ومـ ـك ــانـ ـه ــا :ال ـخ ـم ـيــس
 2020/2/27الـســاعــة  45/9قـبــل الظهر
أمـ ــام رئ ــاس ــة ال ــدائ ــرة بـمـحـكـمــة أم ـيــون
ول ـلــراغــب ب ــامل ــزاي ــدة تــأمــن ب ــدل الـطــرح
وات ـخ ــاذ م ـقــام ل ــه ضـمــن ن ـطــاق ال ــدائ ــرة
اذا كان مقيمًا خارجها أو توكيل محام
وع ـلــى امل ـش ـتــري زيـ ــادة عــن الـثـمــن رســم
التسجيل والداللة.
مأمور التنفيذ
سيدة الخوري
إعالن
بتاريخ  2020/1/23قــرر رئيس الغرفة
االب ـتــدائ ـيــة ف ــي بـعـلـبــك ال ـقــاضــي وسـيــم
الحجار نشر خالصة االستدعاء املقدم
من حمزة وبالل صبحي مظلوم بوكالة
االستاذ ملحم حيدر أساس 2020/359
وال ـ ــذي يـطـلــب بـمــوجـبــه إع ـط ــاء الـحـكــم
بتصحيح األخ ـطــاء املــاديــة الـ ــواردة في
عقد البيع تــاريــخ  1996/9/28املعقود
بـ ـ ــن بـ ـ ـ ــال وح ـ ـ ـمـ ـ ــزة صـ ـبـ ـح ــي م ـظ ـل ــوم
وأش ـ ـقـ ــاؤ ُه ـ ـمـ ــا املـ ـشـ ـت ــري ــن والـ ـب ــائـ ـع ــن
سعادة الخري وإفلني الصغبيني على
العقارين  /582/و /583/الطيبة لجهة
ت ــواري ــخ والدت ـه ـم ــا تـعــديـلـهــا وجـعـلـهــا
بالل صبحي مظلوم تولد 1986/12/25
وال ــدت ــه غ ـفــران يــاغــي سـجــل  146النبي
ان ـع ــام ع ــوض ــا ع ـمــا ه ــو وارد خ ـطــأ في
العقد املذكور أي  1966وحمزة صبحي
مظلوم تولد  1988/5/14والدته غفران
ياغي سجل  146النبي انعام عوضًا عما
هو وارد خطأ في العقد املذكور أي 1969
وإل ـ ــزام أمــانــة الـسـجــل ال ـع ـقــاري بــإجــراء
ال ـت ـص ـح ـي ــح فـ ــي ال ـص ـح ــائ ــف ال ـع ـي ـن ـيــة
العائدة للعقارين املذكورين سابقًا .فمن
لــديــه إع ـت ــراض أو مــاحـظــات ان يتقدم
بها خطيًا خالل مهلة عشرين يومًا من
تاريخ النشر في قلم املحكمة.
رئيس القلم
وفاء الرفاعي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب شربل جرجس حــرفــوش بوكالته
ع ـ ــن خـ ــالـ ــد طـ ــانـ ــس ح ـ ــرف ـ ــوش مل ــورث ــه
طانيوس ابراهيم حرفوش شهادة قيد
بدل ضائع للعقار  425امليدان.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـل ـبــت االء اس ـم ــاع ـي ــل س ـن ــان ملــوكـلـهــا
محمد ابراهيم سنان سند تمليك بدل
ضائع للعقار  1081شحور.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طـلــب ج ــان م ــارون حبيقة بــوكــالـتــه عن
مـ ـي ــاد ودي ـ ـ ــع حـ ــرفـ ــوش ملـ ــورثـ ــه وديـ ــع
ابراهيم حرفوش شهادة قيد بدل ضائع
للعقار  425امليدان.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب هادي خليل خاطر ملوكلته انصاف
سـعـيــد قــاســم ح ـمــود س ـنــد ب ــدل ضــائــع
للعقار  328محيليب.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب مجيد محمد شبلي بوكالته عن
فضل الـلــه مصطفى ابــو خليل بصفته
مشتري سند بدل ضائع بإسم مصطفى
محمد ابو خليل للعقار  6/599القليلة.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـلــب ح ـســان مـحـمــد عـلــي بــوكــالـتــه عن
ح ـس ــن ع ـب ــد امل ـن ـع ــم سـ ــويـ ــدان بـصـفـتــه
مشتري سـنــدات بــدل ضائع بإسم عبد
النبي وخديجة حسن ّ
عياد للعقار 616
عني بعال.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـلــب وس ــام ان ـيــس ال ــزي ــن بــوكــالـتــه عن
حـســن ابــراهـيــم عـســاف ملــورثـتــه سعدى
عـلــي يـعـقــوب سـنــد ب ــدل ضــائــع للعقار
 475شحور.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـلــب ج ـهــاد اح ـمــد خـلـيــل بــوكــالـتــه عن
عـبــد ال ـ ــرؤوف رض ــا ش ــور ملــوكـلــه خــالــد
رضا شور سندات بدل ضائع للعقارين
 11/1572بـ ــرج ال ـش ـم ــال ــي و26/2223
صور.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـلــب م ـن ــذر ذي ــب ب ــاش ــان بــوكــال ـتــه عن
حـســن عـلــي نـعـمــه بــاألصــالــه وبصفته
مشتري سند بــدل ضائع لكل مــن زهــرا
اح ـم ــد م ــوس ــى وح ـس ــان ون ـ ــدى ولـيـنــدا
ووائ ــل ورن ــدا علي نعمه للعقار 7/542
محيليب.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري االولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
طلب سمير الخير بوكالته عن احد ورثة
زينب احمد كنج الخير سند تمليك بدل
ضائع  953املنية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل التجاري بالتكليف
إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري االولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
ط ـلــب مـحـمــد ال ـص ـي ــادي ب ــاالص ــال ــة عن
ن ـف ـســه ومل ــوك ـل ـي ــه م ـح ـمــد ح ـس ــن وع ـبــد
الــوهــاب والـهــام وســام الـصـيــادي سند
ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـق ــار 3267/6
زيتون طرابلس.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل التجاري بالتكليف
إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري االولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
طـلــب اسـمــاعـيــل فــراشــة ملــوكـلـيــه محمد
نــاصــر احـمــد طــه وحـســن محمد احمد
ط ــه سـنــد تـمـلـيــك ب ــدل ضــائــع  406زوق
بحنني.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل التجاري بالتكليف
تصحيح خطأ مادي
ورد خطأ في اإلعالن رقم  2019/187في
الـعــدد  3974تــاريــخ  2020/2/6فــي رقم
ً
العقار الصحيح هو  /2242/اهدن بدال
من  /2284/اهدن.
مأمور التنفيذ
طنوس بو عيسى
إعالن بيع باملعاملة 2019/575
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار االث ـنــن في
 2020/3/2ال ـس ــاع ــة  2:30ب ـعــد الـظـهــر
س ـي ــارة املـنـفــذ عـلـيــه سـلـيــم اس ـعــد دخــل
الـلــه مــاركــة ب ام ف  335iمــوديــل 2007

رق ـ ـ ـ ــم /229426/ص الـ ـخـ ـص ــوصـ ـي ــة
ً
ت ـح ـص ـي ــا ل ــدي ــن ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ بـنــك
ع ـ ــودة ش.م.ل .وك ـي ـل ــه امل ـح ــام ــي انـ ــدره
نهرا البالغ  $/7.185.16/عدا اللواحق
واملخمنة بمبلغ  $/6412/واملطروحة
بسعر  $/4400/او ما يعادلها بالعملة
الوطنية وإن رســوم امليكانيك قد بلغت
حوالي /446.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املـحــدد إلــى مــرآب مجاعص فــي بيروت
خلف قصر العدل مصحوبًا بالثمن نقدًا
او شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
قاسم اللقيس
إعالن بيع باملعاملة 2018/349
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار االث ـنــن في
 2020/3/2ال ـس ــاع ــة  2:00ب ـعــد الـظـهــر
س ـ ـيـ ــارة املـ ـنـ ـف ــذ ع ـل ـي ــه جـ ـ ـ ــورج م ـي ـشــال
يــاس ـمــن م ــارك ــة مـيـنــي  cooperمــوديــل
 2007رق ــم /276985/ج الـخـصــوصـيــة
ً
تحصيال لدين طالب التنفيذ فرنسبنك
ش.م.ل .وك ـي ـلــه امل ـح ــام ــي م ـ ــازن ك ـيــوان
البالغ  $/12243/عدا اللواحق واملخمنة
ب ـم ـب ـلــغ  $/3437/واملـ ـط ــروح ــة بـسـعــر
 $/2400/او مـ ــا يـ ـع ــادلـ ـه ــا بــال ـع ـم ـلــة
الوطنية وإن رســوم امليكانيك قد بلغت
/245.000/ل.ل .فعلى الــراغــب بالشراء
ال ـح ـض ــور ب ــامل ــوع ــد املـ ـح ــدد إلـ ــى املـ ــرآب
الكائن في بيروت مقابل بيت املحامي
قــرب العدلية مصحوبًا بالثمن نقدًا او
شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
قاسم اللقيس
إعالن بيع باملعاملة 2019/569
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار االث ـنــن في
 2020/3/2ال ـس ــاع ــة  3:00ب ـعــد الـظـهــر
سيارة املنفذ عليه سليم انور قساطلي
م ــارك ــة ب ام ف  X3م ــودي ــل  2007رقــم
ً
/405414/ب ال ـخ ـصــوص ـيــة تـحـصـيــا
لدين طالب التنفيذ بنك عــودة ش.م.ل.
وكـ ـيـ ـل ــه املـ ـح ــام ــي ان ـ ـ ـ ــدره نـ ـه ــرا ال ـب ــال ــغ
 $/9.272.44/ع ــدا ال ـلــواحــق واملخمنة
ب ـم ـب ـلــغ  $/5038/واملـ ـط ــروح ــة بـسـعــر
 $/3500/او مـ ــا يـ ـع ــادلـ ـه ــا بــال ـع ـم ـلــة
الوطنية وإن رســوم امليكانيك قد بلغت
حــوالــي /469.000/ل.ل .فـعـلــى الــراغــب
بــالـشــراء الـحـضــور بــاملــوعــد املـحــدد إلى
مرآب شارل الحلو في بيروت كورنيش
الـ ـنـ ـه ــر خـ ـل ــف نـ ـق ــاب ــة أطـ ـ ـب ـ ــاء االس ـ ـنـ ــان
مصحوبًا بالثمن نقدًا او شيك مصرفي
و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
قاسم اللقيس
إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
طلبت هــداب رائــف ذبيان بوكالتها عن
وس ــام نــزيــه الـحـسـنـيــه أح ــد ورث ــة نزيه
رشـ ــراش الـحـسـنـيــه س ـنــدي مـلـكـيــة بــدل
ضائع للمورث في العقارين  666و1308
عني وزين.
للمعترض مراجعه األمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن مناقصة
تجري املؤسسة العامة إلدارة مستشفى
مـ ـي ــس الـ ـجـ ـب ــل الـ ـحـ ـك ــوم ــي م ـن ــاق ـص ــات
عمومية لتأمني:
_1لوازم طبية وأمصال ومواد تعقيم.
_2لوازم عمليات
 _3لوازم أشعه
 _4لوازم ومواد مطبخ
 _5مادة املازوت
 6لوازم مختبر
_7تلزيم اعمال التنظيفات
_8أدوية لقسم الصيدلية
تسلم دفــاتــر الـشــروط اعـتـبــارا مــن نهار
ال ـث ــاث ــاء ف ــي 2020/2/18ولـ ـ ـغ ـ ــاي ـ ــة يــوم
ال ـخ ـم ـي ــس فـ ــي  2020/3/6فـ ــي مـبـنــى
املستشفى خالل الدوام الرسمي.

رئيس مجلس إدارة املستشفى
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي Hحمد مزهر
في املعاملة التنفيذية رقم 2019/367
ط ــال ــب الـتـنـفـيــذ :مـحـمــد جـمـيــل مــوســى
بوكالة املحامي شوقي شريم
املنفذ عليه :أسد أحمد فران
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :س ـن ــد دي ـ ــن بـقـيـمــة
 100000دوالر أميركي.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2019/6/13 :
تاريخ تبليغ اإلنذار2019/6/28 :
تاريخ قــرار الحجز 2019/8/1 :وتاريخ
تسجيله في السجل العقاري 2019/8/1
ت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــخ مـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــر وصـ ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــار:
 2019/8/26وت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــخ تـ ـسـ ـجـ ـيـ ـل ــه:
2019/9/5
العقارات املوصوفة:
 2400سهم من العقار  2426من منطقة
عــربـصــالـيــم الـعـقــاريــة ع ـبــارة عــن قطعة
ارض مجللة مغروسة بأشجار مثمرة
متنوعة أكثرها من الزيتون حيث يقع
ال ـع ـق ــار ف ــي م ـح ـلــة ال ـع ـق ـبــة ف ــي مـنـحــدر
جبلي يطل على مجرى نهر الزهراني.
مساحته 1230 :م2
التخمني 340000 :د.أ.
الطرح بعض التخفيض 151776 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة

مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
الــواقــع فيه  2020/3/26الساعة 11.00
ظهرًا امام رئيس دائــرة تنفيذ النبطية،
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
الـعـقــار املــوصــوف اع ــاه ،فعلى الــراغــب
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم المر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة
لــه ضمن نطاقها واال عــد قلمها مقامًا
ً
م ـخ ـتــارًا ل ــه م ــا ل ــم ي ـكــن م ـم ـثــا بـمـحــام،
وع ـل ـيــه االط ـ ــاع ع ـلــى ق ـي ــود الـصـحـيـفــة
الـعـيـنـيــة لـلـعـقــار امل ـط ــروح ودف ــع الثمن
والــرســوم ضمن املهلة القانونية تحت
طائلة متابعة التنفيذ على عهدته.
مأمور التنفيذ
مريم قبيسي

Invitation for Bids
)1. The Republic of Lebanon represented by the Ministry of Agriculture (MoA
(hereinafter referred to as the “Purchaser”) received a Grant from the International Fund
for Agricultural Development (IFAD) toward the cost of the Climate Smart Agriculture:
Enhancing Adaptive Capacity of the Rural Communities in Lebanon (AgriCAL) Project
and it intends to apply part of the proceeds of this Grant to eligible payments under the
contract: Procurement of miscellaneous irrigation parts, pesticides and fertilizers for the
Lebanese Agricultural Research Institute (LARI).
2. The fiduciary operations coordination for the Climate Smart Agriculture: Enhancing
Adaptive Capacity of the Rural Communities in Lebanon (AgriCAL) Project (procurement
processing and financial management) will be undertaken by a Project Coordination Unit
(PCU) in the Ministry of Agriculture. The PCU will be responsible for managing the
procurement process of all bids and tenders under the Grant to include but not limited to:
preparation of bidding documents, advertising; contract preparation; participation in the
evaluation process, contract management and payments under the Contract.
3. The Ministry of Agriculture invites sealed bids from eligible bidders for the Purchase
of miscellaneous irrigation parts, pesticides and fertilizers for the Lebanese Agricultural
Research Center (LARI) in Tel Amara.
)The maximum duration for the supply, delivery and commissioning of Goods is Five (5
months after the signature of the Contracts.
The bidding document covers the following goods and related Training:

Quantity
Refer to bidding document
Refer to bidding document
Refer to bidding document

Items
Miscellaneous Irrigation parts and accessories
Miscellaneous Pesticides
Miscellaneous Fertilizers

4. Bidding will be conducted through the National Competitive Bidding procedures as
)specified in IFAD Project Procurement Guideline’s (September 2010
5. Interested eligible bidders may obtain further information and inspect the bidding
documents from PCU at the following address given below before Monday 9th of March
2020 at 11:00 a.m. Beirut local time.
Attention: Mr. Raymond Khoury
Address: Green Plan – First Floor
Baltagi Building – Facing the General Directorate of State Security – Jnah
Beirut – Lebanon
Telephone: 141 853 1 961
6. A prospective Bidder requiring any clarification of the bidding documents may notify the
PCU in writing to the attention of Mr. Elias El Namroud, AgriCAL Procurement Officer to
the following address / email address:
Attention: Mr. Elias El Namroud
Address: Green Plan – First Floor
Baltagi Building – Facing the General Directorate of State Security – Jnah
Beirut – Lebanon
Telephone: 141 853 1 961
Electronic mail address: proc.agrical@gmail.com
7. A complete set of bidding document may be delivered to any interested eligible.
8. No pre-bid meeting will be organized for this bidding exercise.
9. Bids must be received by the Purchaser at the address specified below, no later than
Monday 9th of March 2020 at 11:00 am Beirut local time. Late bids will be rejected.
Attention: Mr. Elias El Namroud
Address: Green Plan – First Floor
Baltagi Building – Facing the General Directorate of State Security – Jnah
Beirut – Lebanon
Telephone: 141 853 1 961
10. Bids shall be valid for a period of 90 days after the bid submission deadline, and must
be accompanied by a bid security of 1,500 US$ (One Thousand and Five Hundred United
States Dollars) or equivalent in any other foreign currency and valid for 120 days after the
bid submission deadline.
11. Bids will be opened in the presence of bidder›s representatives who choose to attend
on Monday 9th of March 2020 at 11:15 a.m. Beirut local time at the address mentioned
in point 9.
التكليف 169
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سينما

ّ
إنها الحرب في هــوليوود المعاصرة

مشهد من فيلم «غالديايتر»

مالحم العالم القديم
تنبعث على الشاشة
في كتابه «أفالم البلوك بستر
والعالم القديم :المجاز والحرب
في هوليوود المعاصرة»،
يستكشف المؤلف كريس
دايفيس الدورة الحالية من
مالحم العالم القديم في
السينما ضمن المناخ االجتماعي
والسياسي الناشئ عن اعتداءات
 11أيلول 2001
زياد منى
مشاهد األفالم أنه بعد عرض فيلم ريدلي
يالحظ
ِ
سكوت «غالديايتر» ( ،)2000شهدت مالحم العالم
القديم انتعاشًا لــدى الجمهور واستوديوهات
الـسـيـنـمــا .ك ـتــاب «أفـ ــام ال ـب ـلــوك بـسـتــر والـعــالــم
القديم :املجاز والحرب في هوليوود املعاصرة»
(Blockbusters and the Ancient World: Allegory
 and Warfare in Contemporary Hollywoodـ ـ
بلومسبيري ـ ـ  )2019الذي ينطلق من الدراسات
األكــاديـمـيــة السابقة عــن أف ــام مــاحــم أو مالحم
حـقـبــة ال ـح ــرب الـ ـب ــاردة ف ــي خـمـسـيـنـيــات ال ـقــرن
امل ــاض ــي وس ـت ـي ـن ـيــاتــه ،ب ـمــا ف ــي ذلـ ــك أف ـ ــام «بــن
ه ــور» و«س ـب ــارت ــاك ــوس» و«الـ ـ ـ ــرداء» ،يستكشف
الدورة الحالية ملالحم العالم القديم في السينما
ضـمــن امل ـن ــاخ االج ـت ـمــاعــي وال ـس ـيــاســي الـنــاشــئ
ّ
ف ــي ظ ــل أح ـ ــداث  11أي ـل ــول  .2001ي ـق ـ ِّـوم مــؤلــف
ال ـك ـتــاب كــريــس داي ـف ـيــس ال ـعــاقــة ب ــن السينما
الـســائــدة واملجتمع األمـيــركــي مــن خــال تصوير
العالم القديم والـصــراع واإلي ـمــان ،اعتمادًا على
دراس ــة األف ــام املنتجة على خلفية الـحــرب على
اإلرهاب والغزوات الالحقة للعراق وأفغانستان.
ك ـمــا يـسـتـكـشــف ك ـيــف تـثـيــر ه ــذه األف ـ ــام ص ــورًا
ع ــن الـ ـح ــرب ال ـعــامل ـيــة ال ـثــان ـيــة وح ـ ــرب فـيـيـتـنــام
والكاوبوي في تصوير الحرب في العالم القديم،
وكذلك يناقش تأثير «نظرية التهجني» والسرد
واالستقبال .ويتساءل عن مدى استخدام مالحم
ال ـعــالــم ال ـقــديــم لـلــرمــز وال ـق ـيــاس والـتـلـمـيــح إلــى
املاضي والحاضر املتوازيني في صناعة تمليها
في الغالب قوى السوق.
الكاتب ـ ـ أستاذ محاضر في مادة دراســة األفالم
فــي «جــامـعــة إكـسـتــر» البريطانية ـ ـ يتعامل مع
مجموعة مــن أف ــام املــاحــم ومنها «اإلسـكـنــدر»
و«ط ـ ـ ـ ـ ـ ــروادة» و« ،»300و«قـ ــائـ ــد امل ـ ـئـ ــة» و«آالم
امل ـس ـي ــح» ،وغ ـي ــره ــا ،م ـق ـ ّـدم ــا ن ـظ ــرة ج ــدي ــدة إلــى
التطور املستمر ملالحم العالم القديم في السينما.
يبدأ الكاتب باقتباس من مقالة إميليا أريناس

«الفشار والسيرك :غالديايتر ومشهد الفضيلة»
حيث تقول« :هذه الروايات القديمة ال تتعلق في
النهاية بأبراهام أو بنب هــور أو بسبارتاكوس
أو بماكسيموس أو بشهداء مسيحيني مجهولي
ال ـهــويــة وم ـئ ــات ال ـق ــادة الـعـسـكــريــن املـتـحــولــن
عــن دينهم ،لكن ُ عــن أنفسنا ،أو على نحو أكثر
تـحــديـدًا ،عــن ُمثلنا الـتــي يتم تقديمها تقديمًا
مالئمًا في مظهر مذهل ،لكنه بعيد عن األنظار
وتؤكده سلطة املاضي» .يقول الكاتب إنها تمثل
وج ـهــة ن ـظــر شــائ ـعــة ف ــي ال ـن ـقــد الـعـلـمــي ملــاحــم
العالم القديم فــي السينما ،واالف ـتــراض القائل
ّ
ب ــأن األف ــام مــن هــذا الـنــوع هــي أكـثــر عــن الفترة
والثقافة التي يتم إنتاجها منها عن تلك التي
يـصــورونـهــا .عـلــى سبيل امل ـثــال ،يفتح جيفري
ريتشاردز ـ ـ أحد أهم علماء تاريخ الثقافة ونقاد
األف ــام ـ ـ دراس ـتــه ح ــول ه ــذا املــوضــوع بــالـقــول:
«إن األفالم التاريخية هي دائمًا عن الوقت الذي
صـنـعــت فـيــه وال تـتـعـلــق أبـ ـدًا بــالــوقــت ال ــذي تم
إعدادها فيه» .لكن صاحب هذا املؤلف يستدرك
بالقول« :في املمارسة ،فاملعنى في مالحم العالم
القديم ن ــادرًا مــا يكون واضـحــا .فتفسير النص
السينمائي يتأثر باألفراد املشاركني في إنتاجه
وفي التسويق وفي االستقبال وفي روح العصر
املعاصر وفــي دواف ــع املــؤلــف وفــي مــواد املصدر
واالستجابة الشخصية للمشاهد».
بــاع ـت ـمــاد م ـن ـظــور م ـت ـعـ ّـدد ال ـت ـكــافــؤ ،ي ـق ـ ِّـوم هــذا
املؤلف إلى ّ
أي مدى تتفاعل مالحم العالم القديم
الـحــديـثــة مــع حــاضــرهــا أو تـجـســد مــوضــوعــات
مـتـكــررة فــي ال ـتــاريــخ وال ـن ــوع نـفـســه ،وبُــالـتــالــي
يستكشف كـيــف ت ـط ــورت األفـ ــام ال ـتــي أن ـجــزت
بعد فيلم «غالديايتر» مع التركيز على عالقتها
بدور املالحم في منتصف القرن العشرين ودور
الحرب في تسهيل التغيير.
يقول الكاتب« :تمتلك مالحم العالم القديم حدودًا
ً
ومنتجات
مــن كونها أع ـمــاال للفن السينمائي
ً
صناعة الـتــرفـيــه ،ومــن الناحية النظرية قطعة
م ــن الـتـحـلـيــات ال ـتــاري ـخ ـيــة .وق ــد ح ــار الـعـلـمــاء
م ــن م ـخ ـت ـلــف ال ـت ـخ ـ ّـص ـص ــات ك ــون ـه ــا نـصــوصــا
متعددة التكافؤ تضم مجموعة مــن املواضيع.
أمــا البحث في هــذا املــؤلــف ،فقد تجاوز جوانب
م ــن ال ـت ــاري ــخ ال ـق ــدي ــم وال ـح ــدي ــث والـسـيـنـمــائــي
واألساطير والدين والسياسة والنوع ونظرية
املؤلف ودراســات االستقبال والذكورة والجسد
الذكوري».
يالحظ الكاتب أنه لغاية صدور هذا املؤلف ،تم
تخصيص غالبية الــدراســات عن العالم القديم
فــي السينما ملــا يمكن ال ـقــول إن ــه الـفـتــرة األكـثــر
شـهــرة وشعبية لـهــذا ال ـنــوع ،ويــرجــع تاريخها
تقريبًا إلــى فيلم «شمشون ودلـيـلــة» عــام 1949
والـكـتــاب املـقــدس« :الـفـتــرة ع ــادة مــا يـشــار إليها
بــاســم دورة الـخـمـسـيـنـيــات والـسـتـيـنـيــات التي
تتضمن أفالمًا مثل «بن هور» ( )1959و«الرداء»
( )1953و«سبارتاكوس» ( )1960و«كليوباترا»

من فيلم «»300

( .)1963ل ـك ــن ش ـع ـب ـيــة م ــاح ــم ال ـع ــال ــم ال ـقــديــم
ت ــاش ــت خ ـ ــال ال ـس ـت ـي ـن ـيــات ب ـس ـبــب مـجـمــوعــة
من العوامل بما في ذلــك ارتـفــاع تكاليف إنتاج
مالحم هوليوود ّ وتخفيف الرقابة في الواليات
املتحدة الـتــي حــفــزت على تــزايــد ثقافة الشباب
املضادة التي يتم جذبها إلــى مجموعة جديدة
مــن املخرجني .فقد كــان الـســوق مشبعًا بمالحم
رجـ ــل ال ـع ـض ــات اإلي ـط ــال ـي ــة ال ـت ــي ت ــم إنـتــاجـهــا
بـثـمــن ب ـخــس وأس ـه ـمــت ف ــي أن تـصـبــح ملحمة
ال ـعــالــم ال ـقــديــم ســاذجــة أو «ك ـي ـتــش ،ومــوضــوع
مـحــاكــاة س ــاخ ــرة؛ األك ـثــر شـهــرة فــي ه ــذا الـنــوع
فيلم «حياة براين» ( .)1979لكننا نرى أن العالم
الـقــديــم ال ي ــزال مــوجــودًا فــي سبعينيات الـقــرن
امل ــاض ــي وثـمــانـيـنـيــاتــه ع ـبــر إن ـت ــاج مـسـلـســات
تلفزيونية مثل «مـسـعــدة» ( )1981و«تكييف»
ـورســزي رواي ــة نيكوس
أو اقـتـبــاس مــارتــن س ـكـ ِ
كازانتزاكيس «اإلغواء األخير للمسيح» (.)1988
كما أش ــارت األن ــواع األخ ــرى باملثل إلــى مالحم
العالم القديم مثل مغامرة الخيال العلمي «حرب
النجوم» ( )1977وما تالها من آثــار تسير على
خطاها .كما تم حفظ أفــام دورة الخمسينيات
والستينيات في الوعي العام من خالل العروض
املنزلية وتلك املتكررة على شاشات التلفزيون.

شهدت مالحم العالم القديم انتعاشًا
بعد فيلم «غالديايتر» ()2000
وح ـت ــى الـ ـي ــوم ،ال يـكـتـمــل ع ـيــد ال ـف ـصــح أو عيد
امليالد في اململكة املتحدة من دون عــرض فيلم
«بن هور»».
شـهــدت تسعينيات ال ـقــرن املــاضــي أيـضــا تجدد
االهتمام باملالحم التاريخية بإنتاج مجموعة من
األفالم منها «الرقص مع الذئاب» ( ،)1990و«قلب
شجاع» ( ،)1995و«إنقاذ الجندي رايان» ()1998
و«تايتانيك» ( ،)1997ما أفسح في املجال لفيلم
«غــاديــاي ـتــر» لــريــدلــي س ـكــوت .وه ـنــاك رأي بــأن
هذه الدورة نتاج مجموعة من السينمائيني مثل
يفن كوستنر وميل غيبسون وجيمس كاميرون
ِك ِ
وغيرهم ممن تشكلت هوياتهم في طفرة املواليد
بـعــد ال ـحــرب الـعــاملـيــة الـثــانـيــة وأض ـحــوا آب ـ ً
ـاء في
تسعينيات القرن املاضي وكان النظر مجددًا في
أنواع طفولتهم الخاصة نوعًا من النوستالجيا.
يــواصــل ال ـكــاتــب اس ـت ـعــراض األع ـم ــال امللحمية
ً
ق ــائ ــا« :ب ــامل ـث ــل ،ي ـم ـكــن تـطـبـيــق هـ ــذه الـنـظــريــة
على املخرجني الحاليني مثل جــي .جــي أبــرامــز،
ً
واألخــويــن بــافــر الــذيــن أق ــروا بــأن حبهم أطـفــاال
ألفـ ــام ال ـخ ـيــال الـعـلـمــي َّف ــي سـبـعـيـنـيــات ال ـقــرن
امل ــاض ــي وثـمــانـيـنـيــاتــه أث ــر ف ــي عـمـلـهــم ف ــي هــذا
النوع من األفالم .على سبيل املثال ،قال غيبسون
إن فيلم «قلب شجاع» هو خليفة طبيعي لفيلم
«بن هور» و«سبارتاكوس».

وف ــي ح ــن أن غــالـبـيــة امل ــاحــم الـتــاريـخـيــة الـتــي
أن ـت ـجــت خـ ــال الـتـسـعـيـنـيــات ك ــان ــت تـسـتـهــدف
جـمـهــور املــراهـقــن والـبــالـغــن ـ ـ ـ بحسب الكاتب
ـ ـ ـ ـ ب ـ ــدأت م ــاح ــم ال ـع ــال ــم ال ـق ــدي ــم ب ــالـ ـع ــودة عـبــر
أف ــام ال ــرس ــوم املـتـحــركــة املــوج ـهــة للمشاهدين
الصغار ،ومنها فيلم «هرقل» ( )1997واملسلسل
التلفزيوني «هرقل :الرحالت األسطورية» (1995
ـ ـ ـ ـ  ،)1999و«زيـ ـن ــا :األم ـي ــرة امل ـح ــارب ــة» ( 1995ـ ـ
 .)2001م ــع ذلـ ــك ،عـ ــادت مــاحــم ال ـعــالــم الـقــديــم
بالكامل إلــى شــاشــات السينما مــع إطــاق فيلم
«غــاديــايـتــر» املــديــن لسابقاته عـلــى نـحــو عــام،
وال سـيـمــا «س ـقــوط اإلم ـبــراطــوريــة الــرومــانـيــة»
( ،)1964و«سـ ـب ــارت ــاك ــوس» ،لـكـنـهــا اسـتـكـمـلــت
السرد السابق َّ
وحدثت جمالية هذا النوع لجذب
الجماهير املعاصرة .املنتج والتر باركس قال عن
تلك اإلنتاجات «إنهم أرادوا تجنب دالالتها التي
خلفتها األفالم مع مجموعات من الرجال الذين
يــرتــدون التنانير والـصـنــادل» .وشمل ذلــك كتم
ألوان دورة الخمسينيات والستينيات مع تنمية
شخصيات األفــام وإزالــة اإلشــارات العلنية إلى
الروايات الكتابية أو املسيحية وتصعيد العنف
في أعقاب فيلم «إنقاذ الجندي رايان».
كما تعامل الكاتب مع مجموعة من املصطلحات
الـتــي وظفها فــي مؤلفه ومنها الــرمــز /املـجــاز/
االستعارة ،مستعينًا بتعريف إسماعيل كزافييه
أستاذ السينما في البرازيل وصاحب مؤلف عن
املادة الذي قال :إن الرمز يجسد مفهومًا أو فكرة
أو أخالقًا مخفية ضمن نص ،ويجادل بأن قدرة
الرمز على إخفاء املعنى في النص الفرعي ،قد
ّ
مكنته من اكتساب أهمية خاصة خالل الفترات
الـ ـت ــي تـ ـم ــارس ف ـي ـهــا ال ـس ـل ـط ــات االس ـت ـب ــدادي ــة
السيطرة على نشر الصور والنصوص وأشكال
التعبير األخرى .كما يسمح الرمز بنقل الرسائل
إلــى جمهور معني فــي حــن أن أولـئــك الــذيــن قد
ي ـع ــارض ــون ال ــرس ــال ــة إم ــا غ ـيــر م ــدرك ــن أو غير
قــادريــن على إثـبــات وجــودهــا .مــع ذل ــك ،إن فهم
الـجـمـهــور املـسـتـهــدف الــرســالــة الـخـفـيــة يتطلب
ً
شـ ـك ــا م ــن ال ــوع ــي وال ـف ـه ــم امل ـت ـب ــادل ــن م ــن كــل
مــن الـكــاتــب وال ـق ــارئ .أم ــا األكــادي ـمــي األمـيــركــي
املتخصص في امليديا ،دانيال هيربرت فالحظ
أن تحليل الرموز ال يزال يمثل مشكلة ،أي تحديد
ما إذا كانت النصوص مجازية أم أنها أصبحت
كذلك من خالل التفسير املجازي.
إضــافــة إل ــى مــا س ـبــق ،يــاحــظ ال ـكــاتــب أن خلق
امل ـع ـن ــى فـ ــي ال ـس ـي ـن ـمــا ي ـت ـط ـلــب ال ـك ـي ـم ـي ــاء بــن
نــوايــا الكاتب وج ــدول أعـمــال الناقد ،وأن الرمز
والتماثل ال يقتصران على العوامل السردية ،إذ
يمكن العثور عليهما أيضًا في املشهد الصوتي
واملــوسـيـقــى الـتـصــويــريــة والـتـحــريــر ،مــا يجعل
من فك رمــوز املعنى من هــذه النصوص مسعى
متعدد األوجه.
ن ــود هـنــا اإلشـ ــارة إل ــى كيفية اسـتـعــانــة الكاتب
بـفـيـلــم أول ـي ـفــر س ـتــون ع ــن االس ـك ـنــدر املـقــدونــي

لشرح مشكلة غياب الكيمياء بني نوايا الكاتب
وال ـنــاقــد وامل ـشــاهــد إذ ي ـق ــول :ف ــي حــالــة أولـيـفــر
ستون «اإلسكندر» ( ،)2004أصبحت الجمالية
الـتــي انــدلـعــت فــي ح ــرب فييتنام هــي الـســائــدة،
وب ــاملـ ـث ــل ،ن ـت ـجــت ع ــن ت ـج ــرب ــة س ـت ــون الـقـتــالـيــة
املباشرة في الصراع وتصورها الحقًا في فيلمه
الـقـتــالــي شـبــه الـسـيــري «ب ــات ــون» ( .)1986وفــي
خـلــق أوج ــه الـتـشــابــه بــن فييتنام والـفـتــوحــات
الـقــديـمــة لــاسـكـنــدر األك ـبــر ،سـمــح س ـتــون ،ربما
عــن غير قـصــد ،بــرســم أوج ــه تشابه مماثلة بني
فيلمه واألح ــداث فــي ال ـعــراق وأفـغــانـسـتــان .لكن
مثل هذه القراءات الفردية تتجاهل ثروة املعنى
الــرمــزي والـتــاريـخــي واالسـتـعــاري ال ــذي يتخلل
ق ـص ــص ال ـف ـي ـل ــم وتـ ـص ــوي ــره ل ـل ـح ــرب ال ـقــدي ـمــة
وبناء اإلمبراطورية .ففيلم «االسكندر» محاولة
طموحة لتصوير الحياة الغزيرة للغازي داخل
حـ ـ ــدود ف ـي ـلــم سـ ـ ــردي واح ـ ـ ــد .ل ـك ــن رغـ ــم اف ـت ـتــان
صانعه بشخصية االسكندر وحبه الواضح لهذا
املــوضــوع ،إال أن الفيلم حـصــد عــائــدات مخيبة
لــآمــال فــي شـبــاك ال ـتــذاكــر واسـتـجــابــة وحشية
من النقاد .كان الفيلم منذ ذلك الحني موضوعًا
لـلـعــديــد م ــن األعـ ـم ــال األك ــادي ـم ـي ــة ،خ ــاص ــة تلك
املـسـتـمــدة مــن الكالسيكيني الــذيــن يستجيبون
ملحاولة ستون إلثــارة فيلمه بكميات وفيرة من
التفاصيل التاريخية.
يتعامل الكاتب مع هذه املسألة في الفصل الثالث
بهدف تحليل الفيلم بالعالقة مع مخرجه وفيلمه
ً
بدال من الشخصية التاريخية لإلسكندر األكبر.
س ـت ــون ،والـ ـك ــام ل ـل ـكــاتــب ،سـيـنـمــائــي سـيــاســي
ص ــري ــح ،وغــال ـبــا م ــا ي ـكــون م ـث ـي ـرًا ل ـل ـجــدل حيث
تهتم معظم أعماله بالتاريخ واملجتمع األميركي
في القرن العشرين .لذلك ،فإن فيلم «االسكندر»
يعد شيئًا شاذًا ضمن دائرة أفالمه السينمائي،
لـكــن مــن خ ــال اسـتـكـشــاف مــوضــوعــاتــه وبنيته
وص ــوره ،فمن الــواضــح أنــه فيلم أولـيـفــر ستون
املثالي.
يــواصــل الكاتب التعامل مــع الـجــوانــب النظرية
املرتبطة باملجازية ويـســوغ سبب تركيزه على
األف ــام األنغلو ـ أميركية على نحو أس ــاس ألن
ّ
التعليق في الغرب تركز على أحــداث  11أيلول
والـحــرب على اإلره ــاب وغــزو الــواليــات املتحدة
العراق وأفغانستان ،وعلى أميركا وتصرفاتها
وبريطانيا أيـضــا .ويفترض أنــه مــن املـ ّ
ـرجــح أن
ّ
يتعرف الجمهور املحلي في هذه األســواق على
أي قراءات مجازية أو مشابهة في األفالم العادية
والـتـعـلـيــق عـلـيـهــا ،أي كـيـفـيــة اسـتـقـبــالـهــا .لكن
صناعة األفالم في هوليوود املدفوعة بالحوافز
ً
املــال ـيــة عـ ــادة م ــا تــدفــن «امل ـع ـنــى» ف ــي الـغـمــوض
النسبي حتى ال تردع الجماهير املحتملة.
يلخص الـكــاتــب مـحـتــوى مــؤلـفــه ال ـعــام بــالـقــول:
«تـتـضـمــن مــاحــم الـخـمـسـيـنـيــات والـسـتـيـنـيــات
ً
عـ ــادة اإلي ـم ــان كمحفز للتغيير ،لـكــن فــي دورة
مــا بـعــد «غــاديــاي ـتــر» ،تــم اسـتـبــدالـهــا بالعنف،

وت ـح ــدي ـدًا ف ــي س ـي ــاق الـ ـح ــرب» .ب ـعــدهــا ،يتنقل
ً
املــؤلــف إل ــى تلخيص فـصــول كـتــابــه قــائــا« :مــن
أج ــل إث ـبــات ه ــذا الـتـغـيـيــر ،ي ـحــدد الـفـصــل األول
«ال ـحــرب واإلم ـبــراطــوريــة :مــاحــم الـعــالــم القديم
وأف ـ ــام ال ـق ـتــال والـ ـن ــوع» االتـ ـف ــاق ال ـع ــام ملــاحــم
الـعــالــم الـقــديــم الـنــابـعــة مــن دورة الخمسينيات
والـسـتـيـنـيــات مــن ال ـقــرن املــاضــي ،وكــذلــك تطور

دراسة األفالم المنتجة على خلفية الحرب
على اإلرهاب وغزو العراق وأفغانستان

من فيلم
«طروادة»

ال ـف ـي ـلــم ال ـق ـت ــال ــي م ــن ال ـخ ـم ـس ـي ـن ـيــات ف ـص ــاع ـدًا.
عندها ،يمكن موازاة تطور ملحمة العالم القديم
منذ  11أيلول مع تطور الفيلم القتالي من أجل
تسليط الضوء على تهجني النوع».
ّ
خصص الكاتب الفصول الالحقة للحديث عن
ً
املالحم اليونانية والرومانية والدينية ،قائال:
«مــع أن هــذه الـفــروق تساعد من حيث الوضوح
عـنــد مـنــاقـشــة األف ــام وإتــاحــة امل ـقــارنــة السهلة،
إال أن ـهــا تـتـبــع أي ـضــا ثــاثــة فـ ــروق عــري ـضــة في
مــا يتعلق بــال ـحــروب فــي ال ـع ــراق وأفـغــانـسـتــان
وال ـ ـحـ ــرب األوس ـ ـ ــع ع ـل ــى اإلره ـ ـ ـ ــاب .أمـ ــا امل ــاح ــم

اليونانية الرئيسة الثالث التي يناقشها الكاتب
فهي «ط ــروادة» و«اإلسـكـنــدر» و« ،»300وتصور
ال ـق ـصــص ال ـت ــي ت ــرك ــز ع ـلــى ال ـ ـغـ ــزوات .املـلـحـمــة
الرومانية «امللك آرثر» و«الفيلق األخير» و«قائد
امل ـئــة» و«ال ـن ـســر» جميعها ت ـصــور قـصـصــا عن
االح ـت ــال؛ أم ــا املــاحــم الــديـنـيــة «أغ ـ ــورا» و«آالم
املسيح» و«نوح» و«سفر الخروج :آلهة وملوك»
و«ب ـ ــن ه ـ ــو» ،ف ـت ـت ـعــامــل م ــع اإلي ـ ـمـ ــان والـ ـص ــراع
الديني.
الفصالن الثاني «زمن أخيلس :الذاكرة والحرب
في فيلم «طروادة» والثالث «الحاملون يرهقوننا:
القاصون وأفــام القتال في اإلسكندر» يبحثان
في تأثير الفيلم القتالي في الــروايــات املدفوعة
بالحرب مثل فيلمي «طروادة» و«االسكندر».
ال ـف ـص ــل ال ـ ــراب ـ ــع (ه ـ ــل ه ـ ــذه إسـ ـب ــرط ــة؟ ال ـح ــرب
والحرية وأميركا في فيلم  ،)300يناقش تأثير
الفيلم القتالي في الرواية املدفوعة بالحرب عبر
تحليل فيلم «.»300
الفصل الخامس (سياسة الجسد :آلهة ورجــال
ووح ـ ـ ــوش ف ــي  300وامل ـل ـح ـم ــات امل ـي ـثــولــوج ـيــة
اإلغ ــري ـق ـي ــة) ،ي ــوس ــع ال ـن ـق ــاش ف ــي ف ـي ـلــم «»300
لتقويم حــالــة الفيلم كاقتباس لــروايــة مصورة
وتأثيرها في عودة امللحمة امليثولوجية بما في
ذلك فيلم «خالدون» ( )2011و«صراع الجبابرة»

( )2010و«غضب الجبابرة» (.)2012
خصص الكاتب الفصل السادس (بالد األحــرار،
رومــا األبـطــال :اإليـمــان والتعذيب واإلمبريالية
ف ــي فـيـلــم «امل ـل ــك آرث ـ ــر»  )2004لـتـحـلـيــل املــاحــم
الــرومــانـيــة مــن خ ــال اسـتـكـشــاف دور التعذيب
واإلمبريالية في فيلم «امللك آرثر».
الفصل السابع («النسر األميركي :اإلمبريالية في
أفــام «الفيلق األخير» و«قائد املئة» و«النسر»)
يبحث عــن كثب فــي العالقة بــن الفيلم القتالي
واألفالم الرومانية الثالثة املذكورة.
الفصل الثامن (روما على املدى الغربي في أفالم
«امللك آرثــر» و«قائد املئة» و«النسر») يأخذ في
االعتبار تهجني األنــواع في األفــام الثالثة آنفة
الذكر من منظور بديل ،إذ ِّ
يقوم تأثير الغرب في
تصويرهم لروايات الحدود.
ال ـف ـص ــل الـ ـت ــاس ــع (الـ ـعـ ـن ــف ال ــديـ ـن ــي وال ـت ـط ــرف
فــي فـيـلــم «أغـ ـ ــورا») ينتقل للتركيز عـلــى الــديــن
ويـحـلــل تـصــويــر اإلره ـ ــاب وال ـع ـنــف الــدي ـنــي في
ذل ــك الـشــريــط .الـفـصــل الـعــاشــر ـ ـ ـ م ـشــروع اآلالم:
اإلي ـم ــان وال ـه ــول وال ـبــروبــاغ ـنــدا ف ــي فـيـلــم «آالم
املسيح»  ،)2004يقدم دراسة حالة عن ذلك الفيلم
ومديونيته ألفالم الرعب.
الفصل الحادي عشر واألخير (املوجة الجديدة:
رواي ــات هرقل واملــاحــم الكتابية)ّ ،
يقوم املوجة
الثانية من مالحم العالم القديم التي وصلت في
عام  ،2014بما في ذلك استمرار امللحمة اليونانية
املتأثرة بنوع األفالم عن اإلغريق والرومان ،مع
إنتاج أفــام «هرقل» و«أسـطــورة هرقل» و«:300
صعود اإلمبراطورية» وفيلم الكوارث الروماني
«بــومـبــي» وكــذلــك ع ــودة امللحمة الـتــوراتـيــة في
فـيـلـ َـمــي «ن ــوح» و«س ـفــر ال ـخ ــروج :آلـهــة ومـلــوك»
اللذين ّ
مهدا الطريق لفيلم «انبعاث» و«بن هور»
في عام  .2016في تحليل هذه املجموعة األخيرة
من األفالم معًا ،تخلق صورة واضحة عن كيفية
تطور هذا النوع من املواضيع بشكل جمالي منذ
ذلك الحني منذ نهاية الحرب على العراق.
عـنــد تحليل املــؤلــف تـلــك األف ــام جـمــاعـيــا ،يقدم
الكاتب نظرة شاملة على إحـيــاء مالحم العالم
ال ـق ــدي ــم ف ــي أعـ ـق ــاب ف ـي ـلــم «غ ــادي ــاي ـت ــر» بـهــدف
استكشاف عالقته باملناخ االجتماعي والسياسي
الذي تم فيه إنتاج هذه األفالم ودراسة عالقتها
بـ ـ ـ ــدورة ال ـخ ـم ـس ـي ـن ـيــات وال ـس ـت ـي ـن ـي ــات وك ــذل ــك
باألنواع األخرى والنظر في كيفية تعاملهم مع
املناقشات حول األفــام التاريخية كتاريخ .كما
يسعى الكاتب إلــى املساهمة فــي شــرح مفاهيم
الفيلم كفن وصناعة وتاريخ ،وكيفية تقاطعها
في التصوير السينمائي للعالم القديم.
الـ ـك ــات ــب ال ي ـق ـص ــر عـ ــروضـ ــه وم ـن ــاق ـش ـت ــه عـلــى
املصطلحات واألفــام التي أشرنا إليها في هذا
العرض ،إذ إنــه يتعامل مع مجموعة كبيرة من
أفالم أخرى ذات عالقة بموضوع املؤلف ومنها
ال ـع ــائ ــدة ح ـتــى إل ــى ثــاث ـي ـن ـيــات ال ـق ــرن املــاضــي
وأربعينياته.
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
ُ ّ ُ
ّ
عدة الحب..

ألننا ما نحن عليه،
ّ
إال ما ُ
نحن عليه،
ألننا لسنا
ً ُ َّ ً
أسنان وال مخالب.
بال
،
ال
يريدوننا عراة ،عـز
ٍ
ُ :يريدوننا عدمًا.

صورة
وخبر

لغايـة  25شـباط (فبرايـر) الحالـي ،تسـتمر فعاليـات الكرنفـال السـنوي فـي البندقيـة ،ضمـن
احتفاليـة ّ
تعـد مـن أهـم األحـداث الثقافية فـي العالم .طـوال هـذه الفترة ،سـتغص المدينة
ّ
ّ
اإليطاليـة العائمـة علـى الميـاه باألقنعـة واألزيـاء الملونـة والمبتكـرة ،كمـا سـتضج زواياهـا
ّ
بيـن المسـرح ،الرقـص ،الغنـاء ،المسـابقات وغيرهـا .الحـدث
باألنشـطة الثقافيـة المنوعـة ّ
التاريخـي الـذي اعتـادت مدينـة العشـاق اسـتقباله منـذ عـام  1970ويجـذب المالييـن من حول
ينتهـي كمـا جـرت العـادة مـع «موكـب المـاء الصامت» الـذي يبدأ عنـد السـاعة الحادية
العالـمً ،
ّ
ويمـر فيـه المشـاركون عبـر القنـاة الكبـرى تزامنـا مـع إضـاءة الطريـق بالنيـران.
عشـرة ليلا،
(ألبيرتـو بيزولـي ـــ أ ف ب)

IN COLLABORATION WITH

طارق عامري:
معجم الجاز
ضمن سلسلة «كالم في
املوسيقى» ،يستضيف
«أونوماتوبيا ـ امللتقى
املوسيقي» (األشرفية) ،يوم
الخميس املقبل ،ورشة بعنوان
Developing a Jazz Vocabulary
(تطوير معجم للجاز) بمشاركة
املوسيقي طارق عامري
(الصورة) .يعزف األخير على
الفلوت والساكسوفون منذ
سنوات طويلة .درس املوسيقى
ّ
مهتم
والتأليف املوسيقي وهو
بأنواع موسيقية مختلفة
على رأسها الجاز .يركز املوعد
ّ
املرتقب على فهم كيف أن
تطوير لغة خاصة للجاز ّأمر
ّ
ضروري لالرتجال .وستوفر
الورشة أدوات لتطوير مفردات
ّ
ومتفردة» في سبيل هذه
«قوية
الغاية.
ورشة «تطوير معجم الجاز»:
الخميس  20شباط الحالي ـ الساعة
ً
مساء ـ «أونوماتوبيا ـ
السابعة
امللتقى املوسيقي» (السيوفي ـ
األشرفية) .لالستعالم01/398986 :

Paolo Fresu
”“Tempo di Chet
A tribute to Chet Baker

TUESDAY FEBRUARY 25
TICKETS AT VIRGIN MEGASTORE

َ
ُ
ـرار
ح ـس ـن ــا! هـ ــا نـ ـح ــن م ـن ــذ اآلن ،وف ـ ــي أس ـ ـ ِ
كوابيسنا،
أمكن من ُع ّدة الكراهية َّ
ُن َط ِّـو ُر ما َ
َ
األصلح
(العد ِة
ِ
ِ
ّ ََ
الحب) َو نـت َـر َّبـص.
ِلصيان ِة
.. .. ..
ُ
ّ
ْ
استع ّدوا!
إستعدوا إذن أيها الجبابرة الحمقىِ ،
ِ
ُ ُ َ َ َ َُّ
ُ َ
يوم نراه ٌ
سيأتي ٌ
(يوم َيصعب تخمينه ،وتـتـعذر
ُ
النجاة منه)
َ
ُ
َن ُ
يجات
قضم في ِه فوالذ قلوبكم بأجفا ِنـنا ،وت َو ِ
أحالمنا َّالل ّ
بنية.
وأسنان
جروحنا،
ِ
ِ
ِ
واستع ّدوا!
 :خافوا
ِ
أنتم ها ِلكون.
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إفالس النموذج
المصرفي اللبناني

03
زياد بارود

ّ
لماذا يتخلى مجلس
النواب عن صالحياته؟

04
موسى عز الدين

لبنان في
عين العاصفة:
ندفع أو ال ندفع؟
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علي زعيتر

التوقف عن الدفع
نتيجة وليس خيارًا

08
زياد حافظ

المصدر :الضمان االجتماعي

							

في النيوليبرالية:
المفهوم الطبقي []3

ممارسات شائنة في صندوق الضمان
رسم مسؤولو الصندوق
الوطني للضمان
االجتماعي أولويات
واضحة لمحاباة
المستشفيات على حساب
فواتير الطبابة العائدة
للمضمونين .بين عامي
 2011و 2019حصلت
المستشفيات على 4838
مليار ليرة فيما تماهت
إدارة الضمان مع سلوك
أصحاب المصارف وأطلقت
عملية «كابيتال كونترول»
عشوائية واستنسابية على
فواتير المضمونين

محمد وهبة
قـ ـب ــل ب ـض ـع ــة أس ــابـ ـي ــع أقـ ـ ـ ـ ّـر مـجـلــس
إدارة الـ ـصـ ـن ــدوق ال ــوط ـن ــي لـلـضـمــان
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي سـ ـل ــف امل ـس ـت ـش ـف ـي ــات
االس ـت ـث ـنــائ ـيــة لـلـسـنــة ال ـع ــاش ــرة على
التوالي .بحسب إحصاءات الصندوق،
فـ ّ
ـإن املستشفيات حصلت بني عامي
 2011و 2019على  4838مليار ليرة
من ضمنها  603مليارات ليرة في عام
 .2019وبالتوازي مع هذا األمر ،بادرت
إدارة ال ـض ـمــان إل ــى م ـمــارســة سـلــوك
ال يـمـكــن تـصـنـيـفــه إال «شــائ ـنــا» ألنــه
ينطوي على حــرمــان املضمونني من
فــواتـيــر طبابتهم وأدويـتـهــم املتراكمة
منذ أشـهــر طويلة وعـلــى التمييز بني
املضمونني الذين يعملون في شركات
سـ ـ ّـددت اشـتــراكــاتـهــا لـلـضـمــان ،وبــن
أول ـئــك الــذيــن يعملون فــي شــركــات لم
ّ
تسدد اشتراكاتها للضمان.
قوانني الضمان واضحة وهي ال تجيز
تــأجـيــل دف ــع فــوات ـيـ ّـر املـضـمــونــن ألن
أصـحــاب العمل تخلفوا عــن ســداد ما

يستحق عليهم .بمعنى آخر ليس هناك
رب ــط ب ــن ال ـت ـقــدي ـمــات واالش ـت ــراك ــات.
فالتقديمات للمضمونني ّ
تعد معقودة
ح ـك ـمــا ألن ق ــان ــون ال ـض ـم ــان يـفــرض
ع ـلــى أص ـح ــاب ال ـع ـمــل اقـتـطــاعـهــا من
رواتــب األج ــراء من دون أن يكون لهم
حــق االع ـتــراض ،أي إن املـضـمــون قام
ّ
يتوجب
بواجباته تجاه الصندوق الذي
عليه أن يــدفــع التقديمات وأن يالحق
أصحاب العمل املتخلفني عن السداد.
واملفارقة أن النظام املالي في الصندوق
واض ـ ـ ــح تـ ـج ــاه س ـل ــف امل ـس ـت ـش ـف ـيــات
االستثنائية .فهو ّ
يحدد مراحل عقد
النفقة كــاآلتــي :عقد ،تصفية ،صرف،
ودفع .لكن الضمان ،بجميع مسؤوليه
أق ـ ّـروا نظام سلف املستشفيات الــذي
كـ ــان ي ـف ـتــرض أن ي ـك ــون اسـتـثـنــائـيــا
ولـسـنــة واح ـ ــدة للتخفيف م ــن تــراكــم
الفواتير غير املدفوعة للمستشفيات،
إال أنـ ــه س ــرع ــان م ــا تـ ـح ـ ّـول إلـ ــى أداة
ل ـلــزبــائ ـن ـيــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة صـ ـ ــارت هــي
القاعدة بعد اعتمادها للمرة العاشرة
ً
بدال من أن تكون استثناء لسنة واحدة.

بنتيجة ممارسات الضمان ،األولوية
ك ــان ــت دائ ـ ـمـ ــا ل ـل ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات عـلــى
امل ـض ـم ــون ــن .إح ـ ـصـ ــاءات ال ـص ـنــدوق
تـحـ ّـدد هــذه املـعــادلــة بــوضــوح ُ ال لبس
فيه .ففي التقرير املالي الذي أ ّ
عد في
تـشــريــن الـثــانــي  2019ت ـبـ ّـن أن عــدد
فــوات ـيــر ال ـط ـبــابــة امل ـتــراك ـمــة وال ـعــائــدة
للمضمونني لـغــايــة نـهــايــة  2018بلغ
 7.5مليون ّ
تقدر قيمتها بنحو 961
ّ
مليار ليرة ،مقارنة مع فواتير مقدرة
للمستشفيات بعد احتساب صافي
الـسـلــف املـمـنــوحــة وامل ـصــروفــة فعليًا
فــي ذلــك الــوقــت ،بقيمة  221.5مليار
ليرة.
إذًا ،املـقــارنــة بــن سلف املستشفيات،
وبــن فواتير املضمونني ،يكشف عن
م ـحــابــاة إدارة ال ـض ـمــان لـ ــرأس امل ــال،
أي املـسـتـشـفـيــات ،وم ـعــاق ـبــة األجـ ــراء
ّ
املـضـمــونــن الــذيــن يـصــنــف غالبيتهم
من أضعف فئات املجتمع .املسؤولون
ع ــن ال ـص ـن ــدوق ه ــم نـسـخــة م ــن قــوى
ال ـس ـل ـطــة وم ـم ـث ـل ـي ـهــا امل ـت ـج ـم ـعــن فــي
سلطة الوصاية (وزيــر /وزيــرة العمل)

اإلدارة ،وأم ــان ــة ال ـســر،
وف ــي مـجـلــس
ّ
وال ـل ـج ـنــة ال ـف ـن ـيــة .كــل ـهــم ي ـع ـم ـلــون في
سبيل هــذه السلطة التي ّ
عينتهم في
مــواقـعـهــم .أم ــا الـسـلـطــة نـفـسـهــا ،فهي
تحتاج إلى رأس املال لتقديم الخدمات
ألتـبــاعـهــا .هـنــاك حــاجــة دائ ـمــا إلج ــراء
اتصال بأحد املستشفيات الستقبال
مــريــض أو لــاتـصــال ب ــإدارة الضمان
بهدف ممارسة ضغط على مستشفى
الستقبال مريض أو خفض فاتورته
أو إع ـفــائــه م ــن قـســم األم ـ ــوال ال ـتــي ال
يـغـطـيـهــا ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ...ث ـم ــة سـلـسـلــة
طويلة من الخدمات الزبائنية في هذا
امل ـجــال ،لكن ال شــيء يشبه أن يكون
الضمان مشابهًا ألصحاب املصارف،
أي أن يـ ـم ــارس ك ــاب ـي ـت ــال ك ــون ـت ــرول
اس ـت ـن ـســاب ـيــا وغ ـي ــر ق ــان ــون ــي ك ــال ــذي
تمارسه إدارة الضمان اليوم ّ
بحجة أن
إيراداتها املالية تراجعت بسبب امتناع
أصحاب العمل عن سداد االشتراكات
ً
فضال عن أن الضمان ال يملك وسائل
ســوى ابتزاز الشركات بأجرائها .إنه
سلوك شائن.
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نحو إعادة الهيكلة بالتصفية والدمج

رسم بياني

إفالس النموذج المصرفي اللبناني
علي عودة *

بنك سوسيته جنرال

1,919.2

3,246.8

169.2

1,964.4

102.4

271.5

3,292.0

فرست ناشيونال بنك

21.04

2.18

2.24

1.78

1.55

فرنسبنك

2,186.2

3,398.5

155.5

2,501.1

114.4

269.9

3,713.4

االعتماد المصرفي

29.15

1.78

1.93

3.68

0.96

سيدروس انفستمنت
بنك

354.6

885.2

249.6

64.7

18.2

267.9

595.3

بنك سرادار

35.42

1.34

1.26

1.67

0.07

بنك الجمال

82.0

117.8

143.6

94.7

115.4

259.0

130.4

البنك االبناني السويسري

25.17

1.14

1.20

1.25

0.89

بنك بيروت

2,349.5

3,566.7

151.8

2,179.1

92.7

244.6

3,396.4

بنك الموارد

42.05

1.09

1.12

2.46

()0.02

البنك اللبناني الفرنسي

1,315.2

1,670.0

127.0

1,416.1

107.7

234.6

1,770.8

مياب بنك

52.42

0.87

1.04

2.47

0.21

430.4

717.1

166.6

283.0

65.8

232.4

569.7

سيدروس انفست بنك

20.91

0.82

0.40

0.38

1.83

بيبلوس بنك

1,920.5

2,312.2

120.4

2,018.0

105.1

225.5

2,409.8

بنك سرادار

236.3

486.0

205.7

28.3

12.0

217.7

278.0

بنك بيمو

29.03

0.82

0.71

1.35

0.80

بنك بيمو

189.9

210.0

110.6

178.3

93.9

204.5

198.4

فينيسيا بنك

24.99

0.77

0.83

0.98

0.63

ليفانت بنك

44.2

46.9

106.3

34.8

78.7

185.0

37.5

بنك سوريا ولبنان

22.52

0.61

0.64

0.49

0.43

بنك مياب

187.5

188.8

100.7

99.2

52.9

153.6

100.5

بنك الجمال

29.05

0.45

0.52

1.00

0.08

بنك االعتماد الوطني

23.6

21.2

89.6

10.6

44.7

134.3

8.1

بنك فدرال لبنان

18.90

0.30

0.32

0.25

0.02

3,268.5

2,331.6

71.3

1,244.3

38.1

109.4

307.4

ليفانت بنك

45.85

0.08

0.06

0.06

0.00

لوسيد بنك

20.2

10.5

51.9

0.0

0.0

51.9

ال يوجد

االعتماد المصرفي

412.5

117.3

28.4

78.9

19.1

47.6

ال يوجد

بنك االعتماد الوطني

19.83

0.08

0.07

0.11

()0.08

اف اف اي بنك

44.1

0.1

0.3

7.8

17.6

17.9

ال يوجد

اف اف أي بنك

68.20

0.03

0.01

0.04

0.11

23,954.4

34,035.2

لوسيد بنك

87.29

0.02

0.01

0.001

0.01

بنك لبنان والخليج

بنك لبنان والمهجر

المجموع

30,030.9

40,439.3
المصدر.Bilanbanques :

المصدر.Bilanbanques :

١١

بنك عودة

3,886.4

4,194.5

107.9

6,515.5

167.6

275.6

6,823.6

بنك لبنان والخليج

20.60

2.33

2.45

2.46

1.13

٢٠

بنك فدرال لبنان

62.7

145.5

232.3

45.5

72.6

304.8

128.3

بنك بيروت والبالد العربية

32.03

3.14

3.38

3.10

2.20

١٢

البنك اللبناني للتجارة

583.9

1,086.2

186.0

708.2

121.3

307.3

1,210.5

انتركونتيننتال بنك

2.27

3.33

3.34

1.65

4.81

٢٠

االعتماد اللبناني

888.0

1,927.1

217.0

1,132.5

127.5

344.6

2,171.6

االعتماد اللبناني

23.10

5.05

5.26

6.08

3.54

١٣

البنك اللبناني
السويسري

202.1

587.7

290.8

120.0

59.4

350.1

505.6

اللبناني البنك الفرنسي

16.54

5.87

6.15

7.19

5.15

٢٠

فينيسيا بنك

153.7

441.1

287.0

98.1

63.8

350.8

385.5

بنك بيروت

21.39

6.54

6.54

7.55

8.77

١٤

فرست ناشيونال بنك

427.6

905.6

211.8

638.9

149.4

361.2

1,116.8

بنك البحر المتوسط

37.17

7.21

7.09

5.66

1.33

٢٠

بنك سوريا ولبنان

121.6

237.5

195.4

246.0

202.4

397.8

362.0

سوسيته جنرال

42.07

8.99

8.78

7.01

8.28

١٥

بنك بيروت والبالد
العربية

639.1

1,584.9

248.0

957.8

149.9

397.9

1,903.6

فرنسبنك

24.63

9.04

9.46

11.13

7.40

٢٠

بنك البحر المتوسط

1,270.5

2,140.4

168.5

5,002.5

393.7

562.2

5,872.4

بيبلوس

28.68

9.64

9.95

9.36

6.96

١٦

انتركونتيننتال بنك

627.1

1,400.0

223.2

2,129.0

339.5

562.8

2,901.9

بنك لبنان والمهجر

17.82

12.73

12.72

9.20

21.71

٢٠

بنك عودة

21.35

13.77

12.51

11.63

21.24

١٧

بنك الموارد

31.3

50.1

159.8

231.1

737.7

897.5

249.8

الدخل من غير
الفوائد كنسبة
من مجمل
الدخل

الحصة من
الموجودات
المحلية

الحصة من الحصة من الحصة من
االرباح
القروض
الودائع
المحلية
المحلية

٢٠

حقوق
الملكية
(مليون
دوالر)

سندات
الخزينة
(مليون
دوالر)

سندات
الخزينة/
حقوق
الملكية
()%

شهادات
إيداع
(مليون
دوالر)

شهادات
إيداع/
حقوق
الملكية
()%

(سندات
خزينة +
شهادات
إيداع)/
حقوق
الملكية
()%

الفجوة بين
الرسملة
واالنكشاف
على الدين
السيادي
(مليون دوالر)

١٢٣٧٫٥

-١١٢٨٫٢
-١٥٣٦٫٩

١٨

انكشاف المصارف اللبنانية على الدين السيادي – نهاية العام 2018

تنويع الدخل والحصة السوقية للمصارف اللبنانية
(نسب مئوية) – نهاية العام 2018

ﻋﺠﺰ ﻣﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت )(٢٠١٩ - ٢٠١١

٢٠

على االقـتــراض مــن املـصــارف ،وكذلك
ّ
السخية
إدمان املصارف على الفوائد
قدمتها الدولة.
التي ّ
اإلدمان املتبادل بني الدولة واملصارف
أن ـ ـتـ ــج ك ـت ـل ــة دي ـ ــن ه ــائـ ـل ــة م ـح ــوره ــا
س ـ ـنـ ــدات الـ ـخ ــزيـ ـن ــة ال ـ ـتـ ــي اش ـت ــرت ـه ــا
املصارف من وزارة املــال ،أو شهادات

ّ
سجل ميزان املدفوعات عجزًا في نهاية  2019بقيمة  4351مليون دوالر ليصبح
العجز التراكمي منذ  2011إلى اليوم (باستثناء  2016لم ّ
يسجل عجز بسبب
هندسات مصرف لبنان املالية) ما قيمته  14515.9مليون دوالر ،علمًا بأن ميزان
املدفوعات يعكس صافي حركة دخول األموال إلى لبنان وخروجها منه ،إال أن
ّ
مصرف لبنان تمكن من التالعب بهذا العجز عبر تضمينه "صافي فرق سندات
الخزينة بالعمالت األجنبية (يوروبوندز) املتداولة عامليًا ُ
وامل َ
كتسبة من
مصرف لبنان خالل السنة ذاتها" .ومصرف لبنان ّ
يصرح عن امتالكه محفظة
سندات يوروبوندز بقيمة  5.7مليارات دوالر.

١٩

باالستناد إلى بيانات 2018
ّ
فإن كل اقتطاع بنسبة %50
من سندات الخزينة وشهادات
اإليداع يؤدي إلى إفالس 22
مصرفًا

وجهات نظر

٢٠

لفترة طويلة ساد اعتقاد بأن النموذج
املـ ـص ــرف ــي ال ـل ـب ـن ــان ــي مـ ـت ــن وص ـل ــب
ومـ ـتـ ـح ـ ّـف ــظ ،وأنـ ـ ـ ــه اسـ ـتـ ـط ــاع ت ـحـ ّـمــل
الصدمات الداخلية والخارجية ملـ ّـدة
ثالثة عقود تخللتها حــروب وأزمــات
ّ
سياسية واقتصادية .فجأة ،تبي أنه
نموذج هــش غير قــادر على الصمود
ّ
فـ ــي م ــواجـ ـه ــة األزمـ ـ ـ ــة ال ـح ــال ـي ــة رغ ــم
اس ـت ـن ــاده إل ــى دعــام ـتــن أســاسـيـتــن:
ّ
مستمر لعجز املــوازنــة طمعًا
تمويل
بــالـفــوائــد الـعــالـيــة ،وال ـتــوســع الكبير
داخليًا وخارجيًا.
أحـ ــد دالئـ ـ ــل ه ـش ــاش ــة هـ ــذا ال ـن ـم ــوذج
املصرفي ،االنكماش الكبير والسريع
مل ـ ـ ــوج ـ ـ ــودات امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف خ ـ ـ ــال ف ـت ــرة
قصيرة .ففي األشهر الثالثة األخيرة
مــن ع ــام  2019انخفضت املــوجــودات
املجمعة للمصارف التجارية العاملة
ّ
في لبنان بنسبة  ،%17.3وانخفضت
ودائ ـ ـ ـ ـ ـ ــع املـ ـقـ ـيـ ـم ــن بـ ـنـ ـسـ ـب ــة ،%5.4
وودائــع غير املقيمني بنسبة ،%11.4

وال ـق ــروض للمقيمني بنسبة ،%7.4
وال ـ ـق ـ ــروض ل ـغ ـي ــر امل ـق ـي ـم ــن بـنـسـبــة
 .%16.4أم ـ ــا ال ـن ـت ــائ ــج الـ ـت ــي تـشـمــل
عـ ــام  2019ك ـ ّـل ــه ،ف ـهــي ت ـش ـيــر إلـ ــى أن
املجمعة انخفضت بنسبة
املوجودات
ّ
 %13.1وودائع املقيمني بنسبة ،%7.7
وودائ ـ ــع غـيــر املـقـيـمــن بـنـسـبــة ،%14
والـقــروض للمقيمني بنسبة ،%15.2
وال ـ ـق ـ ــروض ل ـغ ـي ــر امل ـق ـي ـم ــن بـنـسـبــة
 .%21.7كـ ــذلـ ــك خ ـ ّـفـ ـض ــت امل ـ ـصـ ــارف
م ـح ـف ـظ ـت ـه ــا م ـ ــن سـ ـ ـن ـ ــدات ال ـخ ــزي ـن ــة
ب ــال ـل ـي ــرة ب ـن ـس ـبــة  ،%15.8وسـ ـن ــدات
اليوروبوندز بنسبة .%13.9
أدى اإلن ـف ــاق غـيــر امل ـض ـبــوط وال ـهــدر
الكبير خالل ثالثة عقود ،إلى عجوزات
كبيرة ومستمرة في املوازنة ،ما دفع
الـحـكــومــات املتعاقبة إل ــى االق ـتــراض
بشكل دائــم وخصوصًا من املصارف
امل ـح ـل ـي ــة .فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ن ـف ـس ــهّ ،أدت
تدفقات األمــوال الكبيرة من الخارج،
ّ
«تخمة» ودائــع لــدى املصارف لم
إلــى ُ
تقم بتوظيف الـجــزء األكـبــر منها في
قـطــاعــات االقـتـصــاد الـحـقـيـقــي ،ســواء

ألنـهــا لــم تــرغــب بــذلــك أو بسبب عــدم
توافر فرص توظيف لها بسبب صغر
حجم االقـتـصــاد اللبناني ،مــا دفعها
إل ــى اس ـت ـث ـمــارهــا ف ــي س ـن ــدات الــديــن
ال ـل ـب ـنــان ـيــة .وق ــد ّأدى ه ــذا األمـ ــر إلــى
استسهال الــدولــة ،بــل حتى إدمانها

اإليـ ــداع الـتــي اشـتــرتـهــا امل ـصــارف من
ـدال مـنـهــا في
م ـصــرف لـبـنــان لـيـحـ ّـل ب ـ ً
ش ـ ـ ــراء س ـ ـنـ ــدات ال ـخ ــزي ـن ــة ال ـ ـصـ ــادرة
ع ــن وزارة امل ـ ــال ،ب ـهــدف إفــادت ـهــا من
ف ــوائ ــد إضــاف ـيــة .ن ـجـ َـم ع ــن ه ــذا األم ــر
انكشاف خطير للمصارف على الدين
ال ـس ـيــادي الـلـبـنــانــي (س ـن ــدات خزينة
وش ـه ــادات إيـ ــداع) وتـعــريــض نفسها
ل ـل ـخ ـف ــض املـ ـسـ ـتـ ـم ــر ف ـ ــي ت ـص ـن ـي ـف ـهــا
االئتمانيّ ،
وربـمــا الحتمال اإلفــاس،
وكذلك تعريض أموال املودعني لخطر
الضياع.
ب ــاالس ـت ـن ــاد إلـ ــى ب ـي ــان ــات عـ ــام 2018
(ب ـيــانــات ع ــام  2019لـيـســت مـتــوافــرة
ب ـعــد) ملـحـفـظــة امل ـص ــارف م ــن سـنــدات
خ ـ ــزيـ ـ ـن ـ ــة وش ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــادات إي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداع فـ ـ ـ ــإن
ّ
انكشاف املـصــارف املفرط على الدين
ال ـس ـيــادي ب ــات ي ـهـ ّـدد كــل رساميلها.
وباستثناء ثــاثــة مـصــارف صغيرة،
ي ــزي ــد االنـ ـكـ ـش ــاف ع ـل ــى ال ــدي ــن ال ـع ــام
لـجـمـيــع امل ـص ــارف عـلــى مـبـلــغ حـقــوق
امللكية :أكـثــر مــن خمسة أضـعــاف في
 3م ـص ــارف ،أك ـثــر مــن ثــاثــة أضـعــاف

فــي  8مـصــارف ،أكـثــر مــن ضعفني في
 11م ـصــرفــا ،أك ـثــر مــن الـضـعــف فــي 4
مصارف.
طـبـعــا ،تـ ّـمــت تغطية ال ـفــرق بــن قيمة
األمـ ــوال املــوظـفــة فــي الــديــن الـسـيــادي
وب ـ ــن ق ـي ـم ــة األم ـ ـ ـ ــوال الـ ـخ ــاص ــة ،مــن
ـوظــف
أم ـ ــوال امل ــودع ــن .ف ــامل ـص ــارف تـ ّ
ن ـحــو  30م ـل ـيــار دوالر ف ــي ش ـه ــادات
ـوظــف نحو
إي ــداع مـصــرف لـبـنــان ،وتـ ّ
 34مليار دوالر فــي سـنــدات الخزينة
مقابل حقوق ملكية تبلغ  23.9مليار
دوالر ،أي أن هناك فجوة تغطية بني
ال ـتــوظ ـي ـفــات وح ـق ــوق املـلـكـيــة بقيمة
ت ـف ــوق  40م ـل ـيــار دوالر .ص ـح ـيــح أن
ـا فــي ع ــام ،2019
األرقـ ــام تـعـ ّـدلــت قـلـيـ ً
إنـمــا لــم تكن هـنــاك تـغـيــرات جوهرية
ت ــؤدي إل ــى تـعــديــل كـبـيــر فــي الـفـجــوة
امل ـ ـ ـ ــذك ـ ـ ـ ــورة .وه ـ ـ ـ ــذا األم ـ ـ ـ ــر يـ ـعـ ـن ــي أن
طـلــب م ـصــرف لـبـنــان زيـ ــادة رســامـيــل
امل ـصــارف بنسبة  %20ال يكفي على
اإلط ـ ــاق ألن املـ ـص ــارف ت ـح ـت ــاج إل ــى
املحددة.
زيادة بأضعاف النسبة
ّ
وبــاالس ـت ـنــاد إل ــى بـيــانــات نـهــايــة عــام
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ـوس ــط
 ،2018وب ـ ـ ـهـ ـ ــدف خ ـ ـفـ ــض مـ ـت ـ ّ
ّ
تعرض القطاع للدين السيادي بشقيه
(سـ ـن ــدات خــزي ـنــة  +شـ ـه ــادات إيـ ــداع)
إلى  %100من مجموع حقوق امللكية،
ّ
يتوجب زيادة رسملة جميع املصارف
بنسبة ّ .%275أما على الصعيد فردي،
وبـ ـ ـه ـ ــدف خـ ـف ــض ن ـس ـب ــة االنـ ـكـ ـش ــاف
إل ـ ــى  %100م ــن حـ ـق ــوق امل ـل ـك ـيــة ل ـكــل
ّ
مصرف على حدة ،يحتاج بنك املوارد
إلـ ـ ــى دعـ ـ ــم رس ـم ـل ـت ــه ب ـن ـس ـبــة ،%800
وانتركونتيننتال بنك بنسبة ،%463
وبنك البحر املتوسط بنسبة ،%462
وكــل من بنك بيروت والـبــاد العربية
ّ
وبـنــك ســوريــا ولـبـنــان بنسبة ،%298
وفرست ناشيونال بنك بنسبة ،%261
وفينيسيا بنك بنسبة  ،%251والبنك
اللبناني الـســويـســري بنسبة ،%250
واالع ـت ـم ــاد الـلـبـنــانــي بـنـسـبــة ،%245
وال ـب ـن ــك ال ـل ـب ـنــانــي ل ـل ـت ـج ــارة بـنـسـبــة
 ،%207وب ـن ــك ف ـ ـ ــدرال ل ـب ـن ــان بـنـسـبــة
 ،%205وب ـن ــك ع ـ ــودة بـنـسـبــة ،%176
وبنك سوسيته جنرال بنسبة ،%172
وفرنسبنك بنسبة  ،%170وسيدروس
ان ـف ـس ـت ـم ـن ــت ب ـ ـنـ ــك ب ـن ـس ـب ــة ،%168
وبـنــك ب ـيــروت بنسبة  ،%145والبنك
ال ـل ـب ـنــانــي ال ـفــرن ـســي بـنـسـبــة ،%135
وبنك لبنان والخليج بنسبة ،%132
وبـيـبـلــوس بـنــك بنسبة  ،%125وبنك
سـ ـ ــرادار بـنـسـبــة  ،%118وب ـن ــك بيمو
بنسبة  ،%104وليفانت بنك بنسبة
 ،%85وبنك مياب بنسبة  ،%54وبنك
االعتماد الوطني بنسبة  ،%34وأخيرًا
بنك لبنان واملهجر بنسبة .%9
وتدل هذه األرقــام أيضًا على النتائج
ّ
الخطيرة على امل ـصــارف فــي حــال ّ
تم
تطبيق اقتطاع ( )Hair cutعلى الدين
ال ـ ـعـ ــام .ب ـح ـســب الـ ـتـ ـق ــدي ــرات فـ ـ ــإن كــل
ّ
اقـتـطــاع فــي سـنــدات الخزينة بنسبة
 %1س ـيــؤدي إل ــى انـخـفــاض مجموع
رساميل هذه املصارف بنسبة .%1.4
ك ـمــا أن ك ــل اق ـت ـط ــاع بـنـسـبــة  %1في
س ـنــدات الـخــزيـنــة وش ـه ــادات اإلي ــداع
مـعــا س ـيــؤدي إل ــى انـخـفــاض مجموع
رساميل املصارف بنسبة .%2.7
وك ــل اق ـت ـطــاع بـنـسـبــة  %50م ــن قيمة
س ـن ــدات ال ـخــزي ـنــة (ك ـمــا ه ــو م ـطــروح
ال ـي ــوم) ق ــد يـ ــؤدي إل ــى إفـ ــاس تسعة
مـصــارف على األقــل (أي إن الخسارة
ستكون أكثر مــن مبلغ حقوق ملكية
املـ ـص ــرف) ،وإن اق ـت ـطــاع نـسـبــة %50
من قيمة سندات الخزينة وشهادات
اإلي ــداع معًا قــد تــؤدي إلــى إفــاس 22
مصرفًا.

ب ــا أدن ـ ــى ش ـ ـ ّـك ،ه ـن ــاك ح ــاج ــة مـلـ ّـحــة
إلعـ ـ ــادة هـيـكـلــة املـ ـص ــارف الـلـبـنــانـيــة
وضرورة تعزيز رسملتها بشكل كبير
عبر ضخ أموال ضخمة إلعادة التوازن
فـ ــي م ـي ـ ّـزان ـي ــات ـه ــا (ط ـب ـع ــا مـ ــع إع ـ ــادة
االحتساب طبقًا لنتائج امليزانيات في
نهاية  ،)2019مــا يعني أنــه قــد يكون
ـا ل ـع ــدد م ــن املـ ـص ــارف رفــع
مـسـتـحـيـ ً
رساميلها إل ــى املـسـتــويــات املطلوبة
ع ـبــر إص ـ ـ ــدارات أس ـه ــم ،ل ــذا ال ب ـ ّـد من
أمــريــن :تحويل جــزء مــن الــودائــع إلى
أسهم ( ،)Bail inأو دمج تلك املصارف
تفاديًا لتصفيتها.
ثـمــة عــامــل آخ ــر سـيــزيــد الـحــاجــة إلــى
إعادة هيكلة القطاع املصرفي ويؤدي
تـلـقــائـيــا إل ــى ذوب ـ ــان أو خـ ــروج عــدد
من املـصــارف؛ انخفاض الفوائد على
الـ ـق ــروض ب ـعــد خ ـفــض ال ـف ــوائ ــد على
الــودائــع ،وكــذلــك خفض الـفــوائــد على
سـ ـن ــدات ال ـخ ــزي ـن ــة ك ـم ــا ه ــو م ـط ــروح
اليوم .فقد ّأدت الفوائد املرتفعة التي
كــانــت تجنيها امل ـصــارف مــن سندات
الـخــزيـنــة ،إلــى اعـتـمــادهــا املـفــرط على
إيـ ـ ــرادات ال ـفــوائــد وإه ـم ــال سـيــاســات
ت ـنــويــع مـ ـص ــادر ال ــدخ ــل .وقـ ــد يـكــون
مستحيال على هذه املصارف التحول
ً
حاليًا إلى مصادر دخل أخرى (أي من
غير الفوائد) في ظل ركــود االقتصاد
ّ
اللبناني ،وهو ما قد ُيبرر مقاومتها
ل ـت ـع ــام ـي ــم مـ ـص ــرف لـ ـبـ ـن ــان األخـ ـي ــرة
بـخـصــوص خـفــض م ـعــدالت الـفــوائــد.
ف ـمــن ال ــواض ــح أن غــال ـب ـيــة امل ـص ــارف
ت ـع ـت ـمــد ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر ع ـل ــى ال ـف ــوائ ــد،
ول ــديـ ـه ــا صـ ـع ــوب ــة فـ ــي الـ ـتـ ـك ـ ّـي ــف مــع
ستتأثر
انخفاض الفوائد ،وبالتالي
ّ
ـا بـسـبــب
رب ـح ـي ـت ـهــا امل ـت ــراج ـع ــة أصـ ـ ـ ً
ال ـ ــزي ـ ــادة ال ـك ـب ـي ــرة ف ــي حـ ـ ــاالت تـعـثــر
الزبائن.
عـلــى أي ح ــال ،فــإنــه بسبب تعقيدات
األوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة واملـ ــال ـ ـيـ ــة
وال ـن ـق ــدي ــة وامل ـص ــرف ـي ــة ،ب ـ ــدأت تـ ــزداد
الـحــاجــة إلــى الـبــدء بتغيير النموذج
املـ ـص ــرف ــي وإعـ ـ ـ ـ ــادة ه ـي ـك ـل ــة ال ـق ـط ــاع
اللبناني ،سواء عبر تعزيز الرساميل
وال ـ ــدم ـ ــج وال ـت ـص ـف ـي ــة فـ ــي ظـ ـ ــل أزمـ ــة
ّ
يتوقع امتدادها لسنوات ،سواء كانت
ّ
تـلــك امل ـص ــارف صـغـيــرة ولــدي ـهــا دور
تمويلي هامشي وقدرة محدودة على
مواجهة األزم ــة ،أو تلك الكبيرة ذات
الحصة السوقية الطاغية والتي ترى
نفسها أكبر من ُيسمح لها باإلفالس
(.)Too-big-to-fail
* أستاذ في الجامعة اللبنانية

ّ
لماذا يتخلى مجلس النواب
عن صالحياته؟
زياد بارود*
ّ
ملاذا يتخلى مجلس النواب عن دوره وعن صالحياته في إدارة األزمة
املالية والنقدية التي تضرب لبنان وفــي معالجة تداعياتها؟ سؤال
يفرضه الحديث ،في اآلونة األخيرة ،عن إمكان إعطاء مصرف لبنان
ّ
صالحيات استثنائية بقرار من الحكومة ،وإن لم يتضح بعد (حتى
كتابة هذه األسطر) إطارها وشكلها القانوني ،إال أنه بات واضحًا
أنـهــا لــن تسلك طــريــق ســاحــة النجمة لتصدر بـقــانــون .صالحيات
ترمي إلى تنظيم القيود املفروضة فعليًا على حركة األموال سحبًا
ً
ُ
وتحويال ،بما بات ُيعرف بالـ«كابيتال كونترول» .فهل يجوز أن تمنح
ّ
تلك الصالحيات سوى بقانون يصدر عن مجلس النواب؟
ماهية الصالحيات االستثنائية
ُ
تعتبر الصالحيات االستثنائية خروجًا عن املألوف في آليات اتخاذ
ً ُ
االشتراعية التي
الـقــرارات ،على أنواعها .هكذا ،مثال ،تعتبر املراسيم
ّ
ُ
تـصــدرهــا الحكومة اسـتـثـنـ ًـاء ملـبــدأ فصل السلطات ولـتــولــي املجلس
ً
النيابي الصالحية التشريعية .وألنها استثناء ،فهي ال تتم إال بناء على
قانون تفويض من مجلس النواب الذي يتنازل بذلك عن تلك الصالحية،
لصالح السلطة التنفيذية ،وإنما لفترة زمنية محصورة وفي مواضيع
تكرر ذلك في لبنان ّ
محددة .وقد ّ
مرات عدة (حول املوضوع ،بإسهاب،
ُيراجع :وسام اللحام ،مجلس النواب والصالحيات االستثنائية ،جريدة
األخ ـبــارّ .)2020/01/22 ،أمــا راهـنــا ،فيتم الحديث عــن إعـطــاء حاكم
مصرف لبنان نوعًا من الصالحيات االستثنائية املماثلة.

ّ ً
ّ
تتوسع في تفويض اختصاصها ،معلال بأنه «على كل سلطة عامة
أنشأها الدستور أن تمارس اختصاصها املحجوز لها في أحكامه
بنفسها وأن ــه ال يـجـ ّـوز لـهــا أن تـفـ ّـوض سلطة أخ ــرى فــي ممارسة
بموجب
هــذا االخـتـصــاص ،إل إذا سمح الــدسـتــور بـهــذا التفويض
ّ
نـ ّـص صريح ،ألن هــذا االختصاص ليس امتيازًا شخصيًا أو حقًا
ّ
خاصًا وإنما وظيفة راعى الدستور في إيالئها إلى كل من السلطات
أهلية السلطة وقدرتها ملمارستها وبلوغ غاياتها ،حتى إن مثل هذا
التفويض إذا حصل من دون نـ ّـص دسـتــوري ،إنما يكون قد أهدر
ّ
األساسية
املبادئ
مبدأ الفصل بني السلطات الذي يقيمه ّالدستور من ّ
حد اعتبار أن تخلي املشترع عن
للدولة» .وقد ذهب بعض الفقه إلى
ً
صالحيته فــي املــوضــوع الـضــريـبــي ،مـثــا ،إنـمــا يـنــزل منزلة خرق
الدستور (L. Philipe, Les fondements constitutionnels des
.)55.finances publiques, Ed. Economica, p
حدود القانون
ـوري وبالنظر إلــى التقييد
ورغ ــم وج ــوب الـقــانــون ،فــي املـبـ ّـدأ الــدسـتـ ّ
املـنـطــويــة عليه الـتــدابـيــر املــزمــع ات ـخــاذهــا ،إل أن مـنــح الصالحيات
االستثنائية ،حتى ولو تم بموجب قانونّ ،إنما يبقى ّ
مقيدًا ،هو اآلخر،
بـحــدود زمنية ومــوضــوعـيــة .وبالفعل ،فــي امل ــدى الــزمـنــي ،ال يمكن
للقانون أن ينطوي على تقييد لحركة األمــوال غير مضبوط املـ ّـد ّة،
ٌ
نحو ال تستوجبه ظــروف بالغة األهمية خالل تلك املــدة ،وإل
وعلى ٍ
كان القانون عرضة للطعن أمام املجلس الدستوري ملخالفته الفقرة
ّ
ويصح ذلك
«و» من مقدمة الدستور لجهة النظام االقتصادي الحر.
أيضًا في خطورة منح التفويض غير ّ
املحدد املـ ّـدة ّ
ألي مرجع آخر،
أو ترك تجديد ّ
املدة لهذا املرجع من دون العودة إلى املجلس النيابي.
كذلك ،موضوعيًا ،فإنه يقتضي التدقيق في مــدى مالءمة التدابير
تنظيم تستوجبه
املقررة ،ولو بموجب قانون ،ومدى اقتصارها على
ٍ
ٌ
ظ ـ ــروف اسـتـثـنــائـيــة وط ــارئ ــة ،ال ان ـطــوائ ـهــا على
تقييد يتخطى اآلنــي ويذهب في اتجاه «تطبيع»
ٍ
ممارسات مخالفة للمبدأ الدستوري.
ٍ

طلب حاكم مصرف لبنان
في ّ ،2020/01/09
وجــه حاكم مصرف لبنان ريــاض سالمه كتابًا
ّ
إلى وزير املال في حكومة تصريف األعمال طلب فيه «اتخاذ إجراءات
ّ
اس ـتـث ـنــائ ـيــة» ،م ـق ـ ّـرًا بـ ـ ّ
ـأن ال ـق ـيــود ال ـتــي اتـخــذتـهــا
ّ
املصارف بحق املودعني («كابيتال كونترول») قد
ّ
«أدت في مناسبات ّمتعددة إلى إجحاف بحقوق
ً
بعض العمالء» ،معلال أنــه «يقتضي تنظيم هذه
ُ
اإلجراءات وتوحيدها بني املصارف بغية تطبيقها منح الصالحيات
ـاو عـلــى املــودعــن والـعـمـ
بشكل ع ــادل ومـتـسـ ٍ
ـاء االستثنائية ،حتى
جميعًا» .الــافــت فــي الكتاب أنــه انتهى إلــى طلب
«السعي التخاذ اإلجراءات القانونية املناسبة من ولو تم بموجب
ِقـبــل السلطة ذات الـصــاحـيــة لتكليف مصرف
قانون ،إنما يبقى
ّ
لبنان بالصالحيات االستثنائية الالزمة (.»)...
مقيدًا ،هو اآلخر،

وحدود معترف بها دوليًا؟
هــي ح ــدود غـيــر جـغــرافـيــة ال ـتــزم بـهــا لـبـنــان منذ
 ،1947سنة انضمامه إلى اتفاقية صندوق النقد
الدولي .حدود تغيب عن رادار البعض في املتداول
ح ــول امل ــوض ــوع ،لـكـنـهــا ت ـفــرض ذات ـه ــا ع ـلــى أي
قانون قد يأتي بقيود على حركة رؤوس األموال،
ال س ـي ـمــا ل ـج ـهــة ال ـت ـح ــوي ــات .وب ــال ـف ـع ــل ،تـنـ ّـص
السلطة ذات الصالحية
بحدود زمنية
املــادتــان الـســادســة فقرة  3والثامنة فقرة  2من
وللتأكيد ،ولو بصورة غير مباشرة ،أن «السلطة
وموضوعية
اتفاقية صندوق النقد الدولي ،على تحريم القيود
ذات الصالحية» هي املجلس النيابي ،أي السلطة
على املــدفــوعــات و/أو الـتـحــويــات إال فــي حــاالت
التشريعية (بحسب املــادة  16من الدستور) ،ال
استثنائية للغاية .وتذهب أيضًا في االتجاه عينه
ســواهــا ،فقد عــاد حــاكــم مـصــرف لبنان وأرســل
أحكام مماثلة في اتفاقيات أبرمها لبنان مع بعض
كتابًا آخر ،بعد تشكيل حكومة الرئيس ّ
حسان
الــدول (فرنسا ،كـنــدا )...حــول االستثمارات بينه
دياب ،أرفقه بمسودة مشروع قانون .وبمعزل عن
وبــن هــذه الــدول .ومــن املعلوم أنــه« ،عند تعارض
دستورية ّمضمون املسودة (وهذا نقاش آخر أحكام املعاهدات الدولية مع أحكام القانون العادي ،تتقدم في مجال
مدى دستورية أو عدم ّ
نعود إليه في السياق) ،إل أن املؤكد أن اإلحالة ،على النحو املذكور ،التطبيق األولى على الثانية» ،على ما ورد في املادة الثانية من قانون
تعبر في ّ
ّ
اعتراف من املصرف املركزي بعدم كفاية
طياتها عن
قانون أصول املحاكمات املدنية.
ٍ
ً
النقد والتسليف لتنظيم القيود على حركة األموال ،سحبًا وتحويال،
أسباب موجبة وتدابير موجعة
من ِقبل املصرف بذاته.
يدافع البعض عن التدابير التقييدية لحركة األمــوال تحت عنوانني:
هيئة ناظمة للقطاع ،ال للقيود
األول يرتبط بالخشية مــن انهيار املـصــارف إذا حصل مــا يعرف
وبــال ـف ـعــلُ ،يـعـتـبــر م ـصــرفّ لـبـنــان بـمـثــابــة الـهـيـئــة الـنــاظـمــة للقطاع بالتهافت عليها ( .)Run on banksوالثاني يرتبط باالستنساب
املصرفي .وهــو ،بذلك ،يتمتع بأوسع الصالحيات تجاه املصارف ال ــذي يـعـتــري الـتــدابـيــر ال ـتــي تـتـخــذهــا امل ـص ــارف خ ــارج ّأي تنظيم
واملؤسسات املالية (وحتى الصيارفة ّ
املغردين في أسرابهم) .لكنه ضابط إليقاع القيود املفروضة .مع تأكيد ضــرورة تنظيم القيود
يكون) ،بذاته وبحرفية
مهما بلغ مستواه،
يرغب أن ً
ليس وال يمكن أن يكون (وربما ال ً
بموجب قانون وليس بموجب أي تدبير إداري ّ
وروحـيــة قــانــون النقد والتسليف ،هيئة ناظمة للقيود على حركة ولـفـتــرة مـحــددة ج ـدًا ،فــإن نـجــاح التنظيم يبقى معلقًا على شــرط،
األم ــوال! والسبب فــي ذلــك دس ـتـ ّ
ـوري بـحــت ،حيث إن حــريــة انتقال وهو مصارحة املودعني بحقيقة األمور وباألرقام ،وبشرط أن يأتي
الرساميل ( )la libre circulation des capitauxتتأتى ًمن الفقرة التنظيم بهدف الخروج من األزمــة ،ولــو بعد حــن ،مع ضمان كامل
«و» مــن مـقــدمــة الــدس ـتــور الـلـبـنــانــي ال ـتــي نـ ّـصــت ص ــراح ــة عـلــى أن لـحـقــوق املــودعــن فــي هــذه األث ـنــاء .أمــا «قــص الـشـعــر» (،)Haircut
حر .بل أكثر من ذلكّ ،
النظام االقتصادي ّ
وألن الحريات هي القاعدة فموضوع آخر وكالم آخر يطول ،لكنه يستوجب ،قطعًا ،قانونًا من
ّ
ّ
االستثناء ،فــإن أي تنظيم للقيود على مجلس النواب ،فيما لو وقع الخيار على فرضه.
وضبطها و/أو تنظيمها هو ّ
مجلس
عن
يصدر
قانون
بموجب
إل
حركة األموال ال يمكن أن يتم
ٌ
عود إلى المجلس
الـنــواب .ولنا في ذلــك دالئــل عــدة ،نذكر منها حرية الجمعيات ،على
سبيل املـثــال ال الـحـصــر ،حيث أبـطــل مجلس ش ــورى الــدولــة بالغًا وعـ ٌ
ـود إلى كتاب الحاكم« :السلطة ذات الصالحية»ّ .
يتكرر السؤال:
ّ
صادرًا عن وزير الداخلية يفرض قيودًا ال يفرضها قانون الجمعيات ملاذا تتنازل السلطة ذات الصالحية (وهي ببداهة ما تقدم :مجلس
النواب ،ال سواه) عن دورها وعن اختصاصها ،بل عن واجبها في
(قرار  ،2003/11/18جمعية عدل /الدولة).
املودعني من جنسيات العالم
وسائر
واللبنانيات
اللبنانيني
حماية
ّ
االختصاص المحجوز
الــذيــن وثـقــوا فــأودعــوا؟ مــا العبرة فــي تخلي املشترع اللبناني عن
ً
تزال متاحة لكي يستعيد
ورغ ــم عــدم تضمني الــدسـتــور اللبناني فـصـ ّـا واضـحــا بــن املجال دوره الناظم ،الضامن واملراقب؟ الفرصة ال ً
التنظيمي ،أسوة بما
تضمنه دستور الجمهورية املـجـلــس الـنـيــابــي ه ــذا ال ــدور ورب ـمــا أيـضــا ثـقــة اه ـتـ ّـزت فــي الـشــارع
التشريعي واملجال ّ
الخامسة الفرنسي ،إل أن العبرة تبقى ،بالنسبة إلى ّأي تدبير ،في الغاضب ،بعدما أنهكته سياسات مالية على مدى عقود .وملاذا تقبل
مدى ّ
تعرضه الختصاص محجوز للسلطة املشترعة ،إن بموجب السلطة التنفيذية أن تأخذ بصدرها طعنًا ّ
بأي تدبير قد تتخذه ،وهي
ّ
نص دستوري صريح أو ،كما سبق ،باالستناد إلى املبدأ الدستوري تعلم ـ أو يجب أن تعلم ـ أنه مخالف للقواعد التي سبق تفصيلها؟
ّ
القائل بوجوب القانون في معرض تنظيم الحريات ،فكم بالحري في ثمة قول لشكسبير يصح في أحوالنا« :إذا كانت أوضاعنا سيئة،
معرض تقييدها .حتى إن املجلس الدستوري اللبناني ،في قــراره فالحق ليس على النجوم».
رقم  1تاريخ  ،2002/01/31اعتبر أنه ال يسع السلطة التشريعية أن
*محام ومحاضر في الجامعة اليسوعية
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ّ
األولوية لالقتصاد مهما كلـف الثمن
لبنان في عين العاصفة :ندفع أو ال ندفع؟

موسى عز الدين *
بشقيه الــداخـلــي
ارت ـفــاع الــديــن ال ـعــام َّ
وال ـ ـخـ ــارجـ ــي إل ـ ــى م ـس ـت ــوي ــات عــال ـيــة
يؤدي ،بشكل
يصعب السيطرة عليها ّ
ع ــام ،إل ــى ع ــواق ــب وخـيـمــة اقـتـصــاديــا
واج ـت ـم ــاع ـي ــا ت ـب ــدأ ب ــارتـ ـف ــاع ف ــات ــورة
خدمة الدين على حساب تحقيق ّ
نمو
اقتصادي مستدام ،وقد ال تنتهي عند
حدود انكماش اقتصادي فقط ،بل قد
تصل إلى أزمات مالية خانقة تصعب
السيطرة عليها عبر قــرارات نقدية أو
مــالـ ّـيــة كــاسـيـكـ ّـيــة مــن دون ارت ـ ــدادات
داخـ ـلـ ـي ــة وخـ ــارج ـ ـيـ ــة .ه ـ ــذه الـ ـح ــاالت
أوص ـل ــت ع ــددًا م ــن الـ ــدول إل ــى الـهــاك
كــاألرجـنـتــن واإلكـ ـ ــوادور وال ـيــونــان...

ولــأســف لبنان فــي صلب هــذا املسار
اليوم.
صـحـيــح أن األزمـ ـ ــات املــال ـيــة تختلف
بطبيعتها بــن دولـ ـ ٍـة وأخـ ــرىّ ،إل أن
تعد غريبة نوعًا
أزمــة لبنان الحالية ّ
م ــا ،نـظـرًا إل ــى ارت ـفــاع الــديــن الــداخـلــي
وانخفاض الدين الخارجي إلــى %10
م ــن م ـج ـمــل ال ــدي ــن ال ـ ـعـ ــام .ومـ ــع ق ــرب
اس ـت ـح ـقــاق ب ـعــض الـ ــديـ ــون ،اخـتـلـفــت
اآلراء ووقـ ـ ـ ــع االن ـ ـق ـ ـسـ ــام بـ ــن م ـ ّ
ـؤي ــد
ومـ ـع ــارض ل ــدف ــع ال ــدي ــون املـسـتـحـ ّـقــة،
وخصوصًا استحقاقات اليوروبوندز
ف ــي آذار ون ـي ـس ــان امل ـق ـب ـ َـل ــن .بحسب
االحتماالت املطروحة ،هناك من يدعو
التخلف عن الدفع وإعــادة هيكلة
إلى
ّ
الــديــن ،وهـنــاك مــن يدعو إلــى الـســداد،

فضال عن طرف آخر يدعو إلى التمييز
ً
بني الدين الداخلي والدين الخارجي.
قـ ــد يـ ـك ــون ال ـت ـخ ـ ّـل ــف عـ ــن دف ـ ــع ال ــدي ــن
ال ـخــارجــي مــؤذيــا لـسـمـعــة وتصنيف
ـؤث ـ ـ ــر ع ـلــى
ل ـ ـب ـ ـنـ ــان االئـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــان ـ ــي ،وي ـ ـ ـ ّ
االس ـ ـتـ ــدانـ ــة امل ـس ـت ـق ـب ـل ـ ّـي ــة ،وي ـخ ـفــض
تصنيف لـبـنــان إل ــى أدن ــى ال ــدرج ــات،
ـؤدي تــالـيــا إل ــى خـفــض تصنيف
مــا ي ـ ّ
امل ـ ـص ـ ــارف ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة إلـ ـ ــى الـ ــدرجـ ــة
نفسها وتسجيلها خسائر ناتجة من
توظيفاتها فــي س ـنــدات يــوروبــونــدز
س ـت ـن ـخ ـف ــض ق ـي ـم ـت ـه ــا الـ ـس ــوقـ ـي ــة مــا
يؤدي إلى مضاعفة عواقب االنكماش
االقتصادي والبطالة .وفي املقابل ،ثمة
التخلف عــن دفــع الدين
مــن يعتقد أن
ّ
ـؤث ــر سـلـبــا بــاملـسـتــوى
ال ـخ ــارج ــي ال ي ـ ّ

التخلف عن
نفسه الناتج من تداعيات
ّ
دف ــع الــديــن الــداخ ـلــي .الـسـبــب بسيط.
التخلف عــن دفــع الــديــن الـخــارجــي قد
ّ
ينتهي بنزاعات قضائية قد ال تكون
نتائجها محسومة ملصلحة ا ّملــدعــي
دائـ ـم ــا ،فـيـمــا املـ ـ ّـس ب ــأص ـح ــاب الــديــن
الــداخـلــي قــد ي ـهـ ّـدد الـقـطــاع املـصــرفــي،
استثنائيًا ،ألنه يحمل الدين الداخلي.
يثير هذا األمر عدة أسئلة:
ـ ـ ـ ه ــل يـسـتـطـيــع ل ـب ـنــان اإليـ ـف ــاء بــدفــع
امل ـس ـت ـح ـقــات ال ــداخ ـل ـي ــة وال ـخ ــارج ـي ــة
ّ
م ــن دون أي ع ــواق ــب داخ ـل ـي ــة مــالـيــة
واجتماعية؟
ـ ـ ـ هـ ــل ع ـ ــدم ال ـت ـخ ـ ّـل ــف س ـي ـن ـقــذ ل ـب ـنــان
التخلف عن
مستقبال؟ وفي حال عدم
ّ
ً
ال ــدف ــع ف ــي االس ـت ـح ـقــاق األول ،ف ـمــاذا

سيحدث عند االستحقاقات الالحقة؟
وك ـي ــف س ـن ـع ـ ّـوض مـ ـخ ــزون ال ـع ـمــات
أصال؟
الصعبة املتناقص
ً
ـ ـ ـ ه ــل ال ـت ـخـ ّـلــف ع ــن دفـ ــع ال ــدي ــون أمــر
ك ــارث ـ ّـي ل ــدول ــة كـلـبـنــان ت ـسـ ّـجــل عـجـزًا

ـا ،وت ـ ـ ـ ـ ــرزح ت ـحــت
سـ ـن ــوي ــا م ـ ـت ـ ــواص ـ ـ ً
ع ــبء دي ــن مـتــراكــم أث ـقــل كــاهــل جميع
ال ـق ـط ــاع ــات اإلن ـت ــاج ـي ــة (ب ـم ـع ــزل عــن
األس ـ ـبـ ــاب س ـي ــاس ـي ـ ًـة ك ــان ــت أم هـ ــدرًا
وفسادًا)؟
ـ ـ ـ ـ م ـ ـ ـ ــاذا سـ ـيـ ـح ــدث ف ـ ــي ح ـ ـ ــال ت ــراج ــع
تصنيف لبنان إلى األسفل أي «»junk
عـنــد التخلف عــن دفــع االستحقاقات
الخارجية؟

لألزمات أسبابها

هناك الكثير من الــدول التي ّ
تعرضت
ألزمـ ـ ــات مــال ـيــة قــاس ـيــة ف ــي ال ـع ـقـ َـديــن
التخلف
األخيرين أوقعتها في مــأزق
ّ
عــن دفــع الــديــن وإط ــاق بــرامــج هيكلة
ب ــإش ــراف ص ـن ــدوق ال ـن ـقــد ال ــدول ــي أو
االت ـح ــاد األوروب ـ ــي ،أو وفقًا
بــإشــراف ّ
ألجندات داخلية مستقلة ،لكن الالفت
دوال تاريخها حافل باألزمات
أن هناك ً
املالية:
 األرجنتني على سبيل املثال تعرضتألزمات مالية تسع مرات في األعوام:
،2001 ،1982 ،1930 ،1915 ،1890 ،1830
 ،2019 ،2018 ،2004وق ــد ت ـكــون اآلن
على عتبة أزمة جديدة.
 اإلك ـ ــوادور سـبــع م ــرات فــي األعـ ــوام:،1999 ،1982 ،1931 ،1911 ،1868 ،1832
.2008
 تركيا خمس مرات في األعوام،1876 :.2018 ،1978 ،1940 ،1915
 اليونان أربع مرات في األعوام،1824 :.2015 ،2010 ،1893
 ال ـن ـم ـســا ث ـ ــاث مـ ـ ــرات ف ــي األع ـ ـ ــوام:.1932 ،1914 ،1868
هـنــاك دول لــم تـتـخـ ّـلــف يــومــا عــن دفــع
الدين السيادي لكنها واجهت الكثير
من األزمــات املصرفية مثل بريطانيا،
ب ـم ـعــدل م ـ ـ ّـرة ك ــل ع ـشــريــن ع ــام ــا .لكن
ّ
أهم األزمات العاملية هي أزمة الكساد

هناك دول توالت عليها األزمات رغم
(األرجنتين،
مساعدة
صندوق النقد ّ
ّ
فتجرأت على التخلف
اليونان)...
ّ
عن السداد مجددا بال مساعدته

أنجل بوليغان ــ
المكسيك

الكبير في الواليات املتحدة األميركية
مــالـكــة أه ـ ّـم عـمـلــة فــي ال ـعــالــم .فــي عــام
 1929انـ ـه ــارت ال ـب ــورص ــة األم ـيــرك ـيــة
املتحدة على
وتهافت سكان الواليات ّ
شـ ــراء ال ــذه ــب بـسـبــب ف ـقــدان ـهــم الـثـقــة
بالقطاع املصرفي .حينها لجأ البنك
الفيدرالي إلى رفع الفائدة على الدوالر
س ـع ـيــا ل ـل ـح ـفــاظ ع ـل ــى ق ـي ـم ـتــه مـقــابــل
فردت السلطة في
الطلب على الذهبّ ،
ع ــام  1933ب ــإص ــدار مــراس ـيــم تـفــرض
تـسـلـيــم ال ــذه ــب ل ـل ــدول ــة بـسـعــر ش ــراء
ح ـ ّـددت ــه آنـ ــذاك بـ ــ ٢٠دوالرًا لــأونـصــة
الـ ــواحـ ــدة ث ــم رف ـع ــت س ـعــر امل ـب ـيــع في
ع ــام  1943إل ــى  ٣٥دوالرًا لــأونـصــة
(لـطــاملــا كــان الــذهــب ع ـ ّ
ـدوًا للحكومات
عبر التاريخ باعتبار أنه معدن ثمني
تشكل أقل خطورة من
وتقلبات سعره ّ
ّ
ّ
العملة الــورق ـيــة) .هــذه األزم ــة لــم تكن
األخيرة ،بل حدثت بعدها أزمة 1979
ثم حدث االنهيار املالي في عام .2008
وتتلخص األسباب االقتصادية التي
ّ
أوقـعــت الكثير مــن ال ــدول فــي أزماتها
املالية واالقتصادية باآلتي:
ـ ـ ـ س ــوء ال ـت ـص ـ ّـرف بــال ـتــدف ـقــات املــالـيــة
التي سبقت هذه األزمــات وتوجيهها
ن ـح ــو قـ ـط ــاع ــات غ ـي ــر إن ـت ــاج ـي ــة عـلــى

امل ــدى البعيد (املـشــاريــع السكنية في
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ب ــن ع ــام ــي 2000
و .2007كــذلــك لبنان بــن عــامــي 2010
و ،2018والتفيا قبل .2008
ـ ـ ـ االع ـت ـم ــاد ع ـلــى ق ـط ــاع واحـ ــد بشكل
رئ ـي ـســي لـتـحـصـيــل م ــداخ ـي ــل ال ــدول ــة
(صــادرات النحاس في زامبيا ،النفط
ـدال من
فــي ف ـنــزويــا واإلكـ ـ ـ ـ ــوادور )...ب ـ ً
تنويع مصادر الدخل.
ـ الصراعات على السلطة واالنقالبات،
وال سيما فــي بعض ال ــدول األفريقية
مثل ساحل العاج في  2000و.2011
ـ ـ ارت ـفــاع مـعــدالت الـفــوائــد على الدين
العام بشكل أرهق مالية الدول وجعلها
أسيرة خدمة الدين (جامايكا).
ـ ـ تــراكــم عـجــز ال ـح ـســاب ال ـت ـجــاري في
ال ــدول النامية نتيجة تــواضــع نسبة
الصادرات وارتفاع فاتورة االستيراد.
ـ ضعف نسب النمو االقتصادي مقابل
تضخم نسب خدمة الدين.
ـ ـ ضعف التحصيل الضريبي نتيجة
التقاعس أو التهرب.

األرجنتين نموذجًا
هذه األسباب دفعت الكثير من الدول
التخلف عن دفع الديون غير آبهة
إلى
ّ
للعواقب املترتبة على هــذه الخطوة.
فـمــا هــي عــواقــب الـتـخـ ّـلــف عــن الــدفــع؟
وكيف تعاملت الدول مع الدائنني؟
التخلف
 ثمة عــدد مــن ال ــدول أعلنتّ
عن الدفع والبدء بإعادة هيكلة الدين
ول ـجــأت إلــى مـســاعــدة ص ـنــدوق النقد
ال ــدول ــي ال ـ ــذي اس ـت ـج ــاب ف ــي غــالـبـيــة
األحـ ـي ــان .ب ـعــد ذل ــك ت ـحـ ّـســن وضـعـهــا
تحملت إج ــراءات
تــدريـجـيــاّ ،إل أنـهــا ّ
الصندوق التقشفية القاسية (التفيا،
آيسلندا ،إيرلندا .)...وفي املقابل ،هناك
تتعاف من وصفات الصندوق
دول لم
َ
(األرج ـ ـن ـ ـتـ ــن ،ال ـ ـيـ ــونـ ــان ،اإلكـ ـ ـ ـ ــوادور)
وت ــوال ــت عـلـيـهــا األزم ـ ــات املــال ـيــة رغــم
ّ
التخلف عن
فتجرأت على
مساعدته،
ّ
مجددًا،
مساعدته
طلب
دون
من
السداد
ّ
لكنها ّاتجهت في هذه الحالة لروسيا
وال ـصــن لطلب ق ــروض بـعــدمــا فقدت
قــدرتـهــا عـلــى االس ـتــدانــة مــن األس ــواق
املالية العاملية كاإلكوادور التي تعافت
بعد خمس سنوات ( )2014من إعالن
التخلف عن الدفع.
ّ
 بعض اتـفــاقــات إع ــادة هيكلة الدينّأدت إلـ ــى ن ــزاع ــات ق ـضــائ ـيــة ال تــأتــي
ـرة ب ـع ــد ال ـت ـخ ـل ــف عـ ــن ال ــدف ــع،
مـ ـب ــاش ـ ً
ّإن ـم ــا بـعــد عـمـلـيــة إعـ ــادة الـهـيـكـلــة إذا
كــانــت األط ـ ــراف الــدائ ـنــة غـيــر مــوافـقــة
على بعض أو جميع البنود ال سيما
نسبة األم ــوال الـتــي سيحصل عليها
الدائنون ضمن ّاتفاق إعــادة الهيكلة.
لكن هناك استثناء وحيد؛ األرجنتني
ت ـعــرضــت ل ـ ــ140دعـ ــوى قـضــائـيــة (فــي
مـحــاكــم ن ـي ــوي ــورك ،إي ـطــال ـيــا ،أملــانـيــا)
أواخــر سنة  2004وذلــك قبل املباشرة
التخلف
بــإعــادة الهيكلة (هــي أعلنت
ّ
ع ــن ال ــدف ــع اع ـت ـب ــارًا م ــن ك ــان ــون األول
 .)2001ح ـ ـص ـ ـلـ ــت حـ ـيـ ـنـ ـه ــا ب ـع ــض
ال ـش ــرك ــات ع ـلــى أح ـك ــام أه ـم ـهــا واح ــد
قضى بدفع  275مليون دوالر لشركة
( EMLاملتصلة بشركة )Dart Capital
إال أن هــذه األخيرة لم تنجح بربطها
ّ
ّبأصول البلد الخارجية .لعل أبرز من
تطرق إلى هذا املوضوع هما الباحثان
االقتصاديان زيتلماير وشتورزينغر
في كتابهم سنة عام  2006عن التخلف
عن دفع الدين.
في النزاع القضائي بني NML Capital
(املتصلة بـ  Elliott Associatesاملعروفة
بـتــاريـخـهــا الـحــافــل بــاالقـتـصــاص من
الــدول املتخلفة عن الدفع عبر الحجز
عـلــى أص ــول خــارجـيــة ل ـل ــدول) ودول ــة
األرج ـن ـت ــن ،ح ــاول ــت ال ـش ــرك ــة إدخـ ــال
بند إيفاء الــ ٧مليارات دوالر لحاملي

الـسـنــدات الــذيــن رفـضــوا اتـفــاق إعــادة
ال ـه ـي ـك ـلــة ()Holdout Bondholders
وال ــذي تعهدت مــن خــالــه األرجنتني،
ب ـعــد امل ـف ــاوض ــات ،أن تــدفــع بـمــوجـبــه
لـلــدائـنــن نـسـبــة  %30فـقــط م ــن قيمة
الـسـنــدات األصـلـيــة (أي عـنــد اإلص ــدار
  )PARامل ـت ــوج ـب ــة ع ـل ــى األرج ـن ـت ــنضمن اتفاق إعــادة هيكلة الدين (بني
األرجنتني والدائنني).
ح ــاول الــرافـضــون لــاتـفــاق (holdouts
 ،)bondholdersوهـ ــم أق ـل ـي ــة ،بـعــدمــا
ح ـص ـل ــوا ع ـل ــى ح ـك ــم ب ــال ــدف ــع ال ـكــامــل
لقيمة السندات األصلية ،أن يفرضوا
على املحكمة إلــزام األرجنتني بالدفع
مــن املبالغ املــرصــودة للدائنني الذين
وافـقــوا على اتـفــاق إع ــادة الهيكلة من
أقرب دفعة مقبلة ،وأيضًا حاولوا ربط
أصــول األرجنتني الخارجية بالحكم،
ّإل أن مـحـكـمــة ن ـيــويــورك رف ـضــت في
ّ
ك ــان ــون ال ـث ــان ــي س ـن ــة  ،2005إصـ ــدار
متجنبة عرقلة
سابقة في هذا املجال
ّ
االتفاق الذي يسمح لألرجنتني بإعادة
ّ
تــرت ـيــب وض ـع ـهــا امل ــال ــي .ث ــم أص ــدرت
مـحـكـمــة االس ـت ـئ ـن ــاف ف ــي أي ـ ــار 2005
تــأي ـي ـدًا مل ــا قــامــت ب ــه املـحـكـمــة األول ــى
ح ـف ــاظ ــا ع ـل ــى ّات ـ ـفـ ــاق إع ـ ـ ــادة الـهـيـكـلــة
أوال
ولتعافي االقتصاد األرجنتيني ً
(US court of Appeal for Second
ينته
ّ ،)2005 ,Circuitإل أن الخالف لم ِ
بسبب رف ــض األرج ـن ـتــن دف ــع املبالغ
عمال
لــراف ـضــي ات ـفــاق الـهـيـكـلــة ()%7
ً
بمبدأ املساواة بالدفع (،)pari-passsu
ل ـك ـن ـهــا رضـ ـخ ــت ب ـع ــد نـ ـ ــزاع ق ـضــائــي
طــويــل امـتـ ّـد حتى عــام  2014وبعدما
ألــزمـتـهــا املحكمة بــالــدفــع لـل ـ holdout
 .creditorsهكذا تكون األرجنتني دفعت
 %30م ــن ق ـي ـمــة الـ ـسـ ـن ــدات لــأك ـثــريــة
( )%92التي وافقت على إعادة الهيكلة
و %100مــن قيمة ال ـس ـنــدات اململوكة
م ــن األق ـل ـيــة الـبــاقـيــة الــراف ـضــة إلع ــادة
الهيكلة .قد تكون الباحثة االقتصادية
تحدث عن هذا
آنــا غالبرت أفضل من ّ
الصراع سنة .2012
 في ما ّالتقشف الذي ينجم عن
خص
ّ
بــرامــج صـنــدوق النقد الــدولــي ،يقول
جـيــانـكــارلــو كــورسـيـتــي ( )2012إنها
كــانــت سببًا مــن أسـبــاب الـقـضــاء على
ّ
إمـكــانـيــة أي نـمـ ّـو ســريــع ،ل ــذا ي ــرى أن
التقشف قــد يكون ساعد على إفشال
سياسة صندوق النقد في األرجنتني
واليونان.

أولويات مالية واقتصادية
ه ــذه األحـ ــداث يـجــب أن تــدفـعـنــا نحو

ّ
ال ـت ـمــهــل ف ــي ّاتـ ـخ ــاذ ال ـ ـقـ ــرار .ال يجب
االن ـ ـص ـ ـي ـ ــاع لـ ـلـ ـتـ ـه ــوي ــل مـ ـ ــن ن ـت ــائ ــج
التخلف عن الــدفــع ،فلو أردنــا تسديد
االستحقاق األقــرب ،فماذا سنفعل مع
االستحقاقات التالية؟
ك ــل ال ـ ـقـ ــرارات أص ـب ـحــت صـعـبــة ولـهــا
ارتــدادات ـهــا .إذا أردن ــا بناء بلد ناجح
ف ـي ـجــب أن ت ـك ــون الـ ـ ـق ـ ــرارات مــرتـبـطــة
ّ
التخلف
بتطوير االقتصاد بــأي ثمن.
ّ
عــن الــدفــع ،إذا لــم يكن مرتبطًا بخطة
مالية واقتصادية واضحة ،ال ّ
يعرض
ل ـب ـن ــان لـ ـع ــواق ــب م ـح ـل ـيــة وخ ــارج ـي ــة
فـحـســب ،ب ــل ه ـنــاك مـخــاطــر معيشية
واج ـت ـمــاع ـيــة أي ـض ــا تـثـيــر إشـكــالـيــات
مختلفة عن الوضع الراهن:
 إذا ك ـ ــان ه ـ ـنـ ــاك اتـ ـ ـف ـ ــاق عـ ـل ــى دف ــعاس ـت ـح ـق ــاق آذار ،فـ ـلـ ـم ــاذا لـ ــم ت ـب ــادر
وزارة املــال ومصرف لبنان إلــى شراء
ـدنـ ــى سـ ـع ــره ــا فــي
ال ـ ـس ـ ـنـ ــدات حـ ــن تـ ـ ّ
األسابيع املاضية .على سبيل املثال،
في عام ّ 2008
تسرب شريط من اجتماع
مـغـلــق ف ــي اإلك ـ ـ ــوادور ب ــن وزيـ ــر امل ــال
ووف ــد مــن البنك الــدولــي قبل شهرين
من االستحقاق يشير فيه الوزير إلى
عــدم ق ــدرة ب ــاده على الــدفــع .تسريب
ك ــام ــه ّأدى إل ــى ان ـخ ـف ــاض كـبـيــر في
أسـعــار الـسـنــدات استغلته اإلك ــوادور
عبر وسـطــاء ماليني لـشــراء السندات
( )Bonds Repurchase/buybackبنحو
 %35مـ ــن ق ـي ـم ـت ـهــا األص ـ ـلـ ـ ّـيـ ــة .ي ـب ـ ّـرر
البروفسور فــي القانون آدم فيبلمان
ف ــي كـتــابــه «أزم ـ ــات ال ــدي ــن ال ـس ـيــادي»
الـ ـص ــادر ع ــام  ،2017ع ـم ـل ـيــات إع ــادة
ش ــراء مــن وجـهــة الـنـظــر اإلك ــوادوري ــة،
ّ
طبيعي على األرباح الباهظة
رد
بأنها ّ
حققها حاملو السندات ،مشيرًا
التي ّ
إلــى أن عملية إعــادة الشراء بمشاركة
 %91م ــن ح ــام ـل ــي هـ ــذا اإلصـ ـ ـ ــدار مــن
يعد نوعًا من إعــادة هيكلة
السنداتّ ،
ملبلغ  3.2مليار دوالر من الــديــون .ما
يعنيه ذلــك ،أن إعــادة الـشــراء يجب أن
احتماال واردًا كأفضل الحلول
تكون
ً
السيئة املتاحة إذا أرادت الدولة تبديد
ما تبقى من أموال املودعني لكن عليها
أن تتدارك لعبة التواقيت والتصاريح
وتتصرف ككيان متماسك.
 إعالن رسمي من الحكومة اللبنانيةب ـعــدم ال ـق ــدرة عـلــى إي ـفــاء املستحقات
الـقــريـبــة األج ــل ودعـ ــوة الــدائ ـنــن إلــى
طـ ــاولـ ــة مـ ـف ــاوض ــات ل ــوض ــع م ـس ــودة
اتفاق على إعادة الجدولة أو الهيكلته
يـ ـمـ ـك ــن أن ي ـ ـجـ ـ ّـنـ ــب ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ك ـ ـ ـ ــوارث
اج ـت ـمــاع ـيــة وغ ــذائـ ـي ــة ،ف ـي ـمــا يـضـمــن
للدائنني أمــوالـهــم أو ج ــزءًا منها ولو

بعد حني .املفارقة أن التهويل بالقضاء
الدولي ينافي حقائق وردت في معظم
الصراعات السابقة .فالقضاء الدولي
ّ
أوال قبل
يفسح
مجاال للحلول الحبية ً
ً
إصدار األحكام ،وهذه األخيرة ال تصل
إلــى حـ ّـد أبعد من إلــزام الــدولــة بالدفع
مــن دون امل ـ ّـس بـمـقــدراتـهــا وأصــولـهــا
املوجودة في الخارج (إلزام األرجنتني
الـ ـت ــي رفـ ـض ــت الـ ــدفـ ــع ل ــأق ـل ـي ــة ال ـتــي
رف ـض ــت ات ـف ــاق إع ـ ــادة الـهـيـكـلــة ،لكنه
لم يسمح بعرقلة اتفاق إعــادة هيكلة
الدين من ِقبل تلك األقلية).
 إطـ ــاق عـمـلـيــة جــراح ـيــة اقـتـصــاديــةلـتـحـقـيــق ن ـم ـ ّـو اق ـت ـص ــادي ع ـبــر بـنــاء
ّ
متنوع قــائــم على عــدد كبير
اقتصاد
مـ ــن الـ ـقـ ـط ــاع ــات اإلنـ ـت ــاجـ ـي ــة (زراعـ ـ ـ ــة،
ص ـنــاعــة ،ت ـج ــارة ،خ ــدم ــات ،تــرانــزيــت،
ـدال م ــن االع ـت ـم ــاد
تـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا )...بـ ـ ـ ً
على قطاع واحــد (القطاع املصرفي).

يجب االنصياع للتهويل من نتائج
ال ّ
التخلف عن الدفع ،فلو أردنا تسديد
االستحقاق األقرب فماذا سنفعل
مع االستحقاقات التالية؟
ف ـق ــد ب ـ ــات ت ـع ــدي ــل امل ـ ـيـ ــزان ال ـت ـج ــاري
ح ــاج ــة م ـص ـيـ ّ
ـريــة م ـلـ ّـحــة وال ـت ـغــاضــي
عنها ُيعتبر جريمة .يجب البدء فورًا
ب ــإط ــاق خ ـطــة ط ـ ــوارئ عــاج ـلــة لقطع
االس ـت ـي ــراد أق ـ ّـل ــه إل ــى ال ـن ـصــف ،ورف ــع
نسبة ال ـص ــادرات عبر دعــم املنتجات
ّ
الــوطـنـيــة وحـمــايـتـهــا هــو املــدخــل ألي
حل .وفي هذا السياق يستطيع لبنان
يتملص دبلوماسيًا مــن اتفاقاته
أن
ّ
التجارية الدولية مع منظمة التجارة
الـ ـع ــاملـ ـي ــة بـ ـط ــريـ ـق ــة ش ــرعـ ـي ــة ل ـب ـضــع
سنوات على األقل عبر طلب ما ُيسمى
بـ  Safeguard Agreementوذلك لحماية
املنتجات الوطنية ولتخفيف فاتورة
االسـتـيــراد مــن دون امل ـ ّـس باالتفاقات
التجارية املوقعة سابقًا.
 ال ـت ـحــول م ــن الـهـنــدســة املــال ـيــة الـتــيجلبت الويالت (هي عبارة عن مقامرة
وربـ ـ ــى ب ــأم ــوال الـشـعــب
غ ـيــر حـكـيـمــة ِ
ال ت ـم ـ ّـت ب ـص ـلــة إلـ ــى امل ـع ـن ــى الـعـلـمــي
ملصطلح الهندسة املالية) ،إلى هندسة
الـقـطــاعــات ()Industrial Engineering
والـ ـت ــي ُت ـع ـت ـبــر ع ـل ـمــا حــدي ـثــا يـســاعــد
على تطوير كل قطاع على حــدة وفقًا
ملبدأ رفــع األرب ــاح وتخفيف الخسائر

(Maximize Profits and Minimize
 .)Lossesفي هذا املجال ،يجب معالجة
أزم ــة الـكـهــربــاء لتخفيف األع ـب ــاء عن
ال ـخــزي ـنــة بـقـيـمــة أقـ ّـل ـهــا م ـل ـيــار دوالر
سـنــويــا واألع ـب ــاء البيئية؛ فـهــل هكذا
مـ ـش ــروع ي ـك ـلــف أك ـث ــر م ــن  1.2مـلـيــار
دوالر؟ (قيمة أول استحقاق) .وهناك
حــاجــة لــربــط الـعــاصـمــة بشبكة مترو
س ــري ــع ت ـعــالــج أزم ـ ــة ال ـس ـيــر وتـخـفــف
االعتماد على السيارات وتاليًا فاتورة
اسـتـيــرادهــا الـبــاهـظــة ،بــاإلضــافــة إلــى
تأثيرها اإليـجــابــي على البيئة .كلفة
إن ـش ــاء مـحـطــات لـلـمـتــرو ال ـســريــع في
ال ـصــن تـبـلــغ ن ـحــو  20م ـل ـيــون دوالر
للكيلومتر الواحد.
 أصـبــح إنـشــاء لجنة قضائية ماليةواق ـت ـص ــادي ــة ضـ ـ ــرورة م ـلـ ّـحــة لضبط
س ـقــف االس ـت ــدان ــة (ه ـن ــاك اقـ ـت ــراح من
ال ـ ـبـ ــروف ـ ـسـ ــور ف ـ ــي ج ــامـ ـع ــة هـ ــارفـ ــرد
جـيـفــري فــرنـكــل فــي س ـيــاق كــامــه عن
أزمــة اليونان  ،2016عــن ضــرورة عدم
تخطي العجز الـ %٣من الناتج املحلي
ّ
إال ف ــي ح ـ ــاالت ال ـ ـكـ ــوارث الـطـبـيـعـيــة)
واملراقبة والتدقيق في جميع فصول
االسـ ـت ــدان ــة ِ(نـ ـ َـسـ ــب الـ ـف ــائ ــدة ،ت ــاري ــخ
الدائنني وجنسياتهم )...على أن ُتعطى
صالحيات رقابية استثنائية كإبطال
الــديــون التي تتخطى سقوفًا محددة
بتخطي معدل
فال بأس بعدم السماح
ّ
الـ ــديـ ــن إل ـ ــى الـ ـن ــات ــج  %20وت ـج ـن ـيــب
لبنان مسار املديونية غير املستدامة،
وتحصني األمن الغذائي واالجتماعي
للمواطن على املدى املتوسط والبعيد.
 إن امل ــوق ــع ال ـج ـغــراف ــي ال ـ ــذي يملكهلبنان يسمح له أن يتحول إلــى مركز
مالي وصناعي وتـجــاري ،كما حصل
مــع سـنـغــافــورة وبـنـمــا الـلـتــن حققتا
ن ـم ـوًا اق ـت ـصــاديــا يـ ــوازي ن ـمـ ّـو الـصــن
وارت ـفــع فيهما الــدخــل ال ـفــردي بشكل
كـبـيــر ف ــي ال ـع ـقــد األخـ ـي ــر .ل ـعــل غـيــاب
الـتـخـطـيــط وال ــرؤي ــة وال ـق ـي ــادة يمنع
ل ـب ـنــان م ــن س ـل ــوك ه ــذا ال ـط ــري ــق ،لكن
األزم ــة الـحــالـيــة يـجــب أن تـكــون دافـعــا
لسن قوانني تجذب الشركات العاملية.
ّ
ي ـم ـكــن ت ـق ــدي ــم ت ـس ـه ـيــات لــوجـسـتـيــة
وح ــواف ــز ضــريـبـيــة (كـضــريـبــة بنسبة
صفر باملئة ملدة  10سنوات) لشركات
ت ـص ـ ّـن ــع امل ـن ـت ـج ــات الـ ـت ــي ال نـنـتـجـهــا
محليًا وتـقــوم بتشغيل الـيــد العاملة
املحلية بنسبة  %90وصادرات بنسبة
 %70من إنتاجها.
 أصعب املهمات تكمن فــي استعادةث ـقــة امل ــودع ــن ألن املـ ـص ــارف أس ــاءت
األمــانــة بتوظيف أمــوالـهــم العشوائي
وغ ـيــر امل ـ ــدروس .لــذلــك أص ـبــح تعديل
أو تغيير شــروط إنـشــاء مـصــارف في
لبنان ضرورة مستعجلة .أحد الحلول
ق ــد ي ـكــون رف ــع ال ـحــد األدنـ ــى لرسملة
املصارف من أموال غير وهمية (أموال
املــودعــن) بشكل يــؤدي إلــى االنــدمــاج
ال ـت ـل ـقــائــي ب ـح ـكــم ال ـ ـضـ ــرورة لـتــرمـيــم
ال ـق ـط ــاع امل ـص ــرف ــي واسـ ـ ـت ـ ــرداد الـثـقــة
املفقودة بـصــورة عاجلة .رفــع رسملة
امل ـ ـصـ ــارف ق ــد يـ ـك ــون ض ـ ـ ــرورة مـلـ ّـحــة
راهـ ـن ــا وخ ـص ــوص ــا أن ل ـب ـن ــان مـقـبــل
ّ
تقشف منتج محليًا أو بواسطة
على ّ
صندوق النقد الدولي!
قــد يـكــون ق ــرار الــدفــع أو االمـتـنــاع عن
ال ــدفــع هــو ال ـق ــرار األص ـعــب مــالـيــا في
تاريخ لبنانّ ،إل أنه ال يجوز أن يكون
فرصة للتجاذب السياسي ،بل فرصة
للتكاتف إلخ ــراج لبنان مــن مستنقع
االقـ ـتـ ـص ــاد ال ــريـ ـع ــي إل ـ ــى االق ـت ـص ــاد
ـؤمــن تـنـمـيــة مـسـتــدامــة
املـنـتــج ال ــذي ي ـ ّ
وتصحيحًا مل ـســار الـتـخـبــط الـســابــق،
علمًا بأنه الطريق األطول لكنه األسلم
لألجيال القادمة.
* باحث اقتصادي في جامعة باريس
 - ١السوربون
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أصل المشكلة سياسي

التوقف عن الدفع نتيجة وليس خيارًا
علي زعيتر *

183%
179%
169%
164% 166%
161%
160%
170%

149%
147%
141%
134% 135%
146% 151%
144%
138%
130%

145%
129%
107%

94%
97%
74%
66%
46%

2017
2018

2014
2015
2016

2012
2013

2008
2009
2010
2011

2005
2006
2007

2002
2003
2004

1999
2000
2001

1996
1997
1998

1993
1994
1995

يقول االقتصاديان سارجنت وواالس ()1983
إنـ ــه «ال ي ـم ـكــن ال ــوص ــول إلـ ــى س ـيــاســة نـقــديــة
منضبطة ومستقرة ّإل من خالل سياسة ّ
مالية
حــاكـمــة؛ فالسياسة املــالـيــة غير املنضبطة ،ال
يمكن بــأي حــال ،أن ت ـ ّ
ّ
نقدية
ـؤدي إلــى سياسة
منضبطة ومستقرة» .فالسياسة النقدية هي
ف ــرع للسياسة املــالـيــة وإن لــم تـكــن تــابـعــة لها
ً
مباشرة ،فضال عن وجــود ارتباط مباشر بني
عـجــز امل ــوازن ــة ،وزيـ ــادة حـجــم الـكـتـلــة الـنـقــديــة،
والتضخم ،وسعر الصرف .إن تراكم االستدانة
بويترة متزايدة ّ
يؤدي إلى عدم استقرار املالية
العامة ما ّ
يعرض الــدولــة لظاهرة عــدم اإليفاء
بالتزامتها املالية.
ت ـعـ ّـد االس ـت ــدام ــة املــال ـيــة م ــن أه ــم املــوضــوعــات
االق ـت ـص ــادي ــة املـ ـط ــروح ــة الـ ـي ــوم (هــام ـي ـل ـتــون،
فالوين _  ،)1986وخصوصًا في لبنان .هي من
ّ
أهــم شواخص أداء االقتصاد املحلي ،ومؤشر
إل ــى مـسـتــوى ال ـت ـعــادل الـكـلــي وح ـجــم األزم ــات
املتوقعة.
االس ـت ــدام ــة املــال ـيــة ه ــي نـسـبــة ال ــدي ــون الـعــامــة
(املحلية واألجنبية) إلى إجمالي الناتج املحلي.
وبمعنى آخر ،يتعلق مفهوم االستدامة املالية
بــالـتــزامــات الـسـيــاســات املــالـيــة الحالية ومــدى
ً
قــدرة الــدولــة على ســداد ديونها مستقبال .في
الغالب هو مفهوم تقني ديناميكي (أن تكون
ال ـق ـي ـمــة ال ـح ــال ـي ــة ل ـل ـفــائــض امل ـس ـت ـق ـب ـلــي أك ـبــر
م ــن الـقـيـمــة الـفـعـلـيــة لـعـجــز امل ــوازن ــة األول ـ ــي)،
ُ
وي ـس ـت ـخ ــدم ب ـه ــدف تـقـيـيــم االن ـض ـب ــاط املــالــي
ّ
للدولة ألنه يركز على استقرار املوازنة العامة.
تحليل االستدامة يبدأ بتحليل الشروط التي
ّ
تؤمن وفاء الدولة بالتزاماتها املالية من خالل
ّ
ت ـتــبــع ت ـس ــارع نـسـبــة املــديــون ـيــة إل ــى إجـمــالــي
الناتج املحلي.
ال تعني االستدامة بالضرورة عدم وجود دين
عام وبالتالي السؤال عن االستدامة مع فرض
ال ـحــاجــة ل ـلــديــن الـ ـع ــام ألج ــل الـتـنـمـيــة وعـلـيــه
فالسؤال األساسي:
ّ
مستقرة ويوجد
هــل املالية العامة فــي لبنان
لديها استدامة مالية أو ال يوجد؟
إن ســرعــة ت ــزاي ــد م ـع ــدالت ت ــراك ــم ال ــدي ــن ال ـعــام
اللبناني بما يتجاوز  %150من إجمالي الدخل
ّ
تتميز
القومي لعام  ،2019ووجــود بيئة عامة
بــارت ـفــاع مـسـتــوى املـخــاطــر وع ــدم االطـمـئـنــان،
وم ــدى انـعـكــاس ذلــك على الـنـمـ ّـو االقـتـصــادي،
س ـ ـعـ ــر ال ـ ـ ـفـ ـ ــائـ ـ ــدة ،س ـ ـعـ ــر الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــرف ،م ـس ـت ــوى
وغير ذلك من املتغيرات
التسهيالت املصرفية،
ّ
االقـتـصــاديــة ال ـك ـلـ ّـيــة ...يــؤشــر إل ــى ع ــدم وجــود
واستقرار مالي ما يجعل تشخيص
استدامة
ّ
العوامل املــؤثــرة فــي حجم الــديــن الـعــام مسألة
أســاس ـيــة لــاقـتـصــاد (أم ــا مـعــايـيــر االس ـتــدامــة
فموضوع آخر).
م ــن امل ــاح ــظ أن ح ــرك ــة ومـ ـس ــار ال ــدي ــن ال ـع ــام
ال ـخ ــارج ــي ،م ـعــاك ـســان ل ـحــركــة وم ـس ــار الــديــن
ّ
العام الداخلي ،ما يــدل إلــى أن الحكومة تلجأ
إلــى الـخــارج لتأمني العجز حني ال يتوافر لها
االق ـت ــراض مــن ال ــداخ ــل .عـلــى سـبـيــل امل ـث ــال ،إن
ّ
الـهـنــدســات املــالـيــة زادت الــديــن ال ـعــام املـحــلــي
للمصارف املحلية فــي مقابل انخفاض حجم
االسـتــدانــة مــن الـخــارج بــن  2011و .2014هذه
ال ـح ــرك ــة امل ـعــاك ـســة ت ــدل إل ــى أن ال ــدول ــة بــاتــت
ّ
مرهونة لسياسات املـصــارف ومكتفة اليدين
أمـ ـ ــام ق ــدرتـ ـه ــا االحـ ـتـ ـك ــاري ــة فـ ــي ه ـ ــذا املـ ـج ــال،
وخـ ـص ــوص ــا ع ـن ــدم ــا س ـ ــدت أبـ ـ ـ ــواب الـ ـق ــروض
الخارجية في وجه الحكومة اعتبارًا من .2011
ك ــذل ــك ،ي ـت ـب ـ ّـن أن ـ ــه ب ــن ع ــام ــي  1993و1999
تضاعف الدين ثــاث مـ ّـرات ،ثم أصبح في عام
 2006أربعة أضعاف ما كان عليه في  ،1993ما
ّ
يدل بوضوح إلى انعدام االستدامة في املالية
العامة وهو ما ستظهر نتيجته قريبًا في عدم
قدرة الدولة اللبنانية على اإليفاء بالتزامتها،
عـلـمــا ب ــأن م ـع ــدالت ت ــزاي ــد ال ــدي ــن ال ـع ــام ب ــدأت
تـتـبــاطــأ اع ـت ـبــارًا مـنــذ  2006ح ــن بـلـغــت أعـلــى
مستوى لها إلى  %183لتنخفض في  2012إلى
 ،%130إال أنـهــا ع ــادت إلــى الـتــزايــد لتصل إلى
 %151في .2018
غــالـبـيــة الـنـقــاشــات ح ــول أس ـبــاب الــديــن كانت
تشير إل ــى مـســؤولـيــة الـسـيــاســات الـنـقــديــة عن
ارتـفــاعــه ،لكن الــدراســات العلمية والتطبيقية
تـ ــدل إلـ ــى أن ال ـس ـيــاســة امل ــال ـي ــة ه ــي الـحــاكـمــة
والسياسات النقدية فرع لها.

نسبة الدين العام من إجمالي الناتج المحلي

تطور الدين العام الخارجي  -االستدانة السنوية (مليون دوالر) ()2019-1993
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تطور معدل تزايد اجمالي الدين العام خالل الفترة ما بين  1993و2018م
المرحلة
2006-1993

معدل التزايد
في حجم الدين
181% - 46%

الحاكمية السياسية
الحص (سنتان)  -كرامي (سنة ونصف) -الصلح (خمسةاشهر) – الحريري
( 10سنوات) – عمر كرامي  +ميقاتي ( اقل من سنة) -السنيورة (سنة)

181%-130% 2012-2006

السنيورة (  4سنوات) -ميقاتي – الحريري (سنة)

151%-130% 2018-2012

الحريري (سنة) -ميقاتي ( 3سنوات) – سالم (3سنوات) – الحريري (سنتان)

مقارنة الجهد والقدرة الضريبية لالقتصاد اللبناني مع بقية دول العالم
البلد

الجهد الضريبي ()Tax Effort

القدرة الضريبية ()Tax capacity

البلدان منخفضة الدخل

0.65

26

البلدان متوسطة الدخل

0.64

37.3

البلدان مرتفعة الدخل

0.76

45.1

لبنان

0.49

34.2

المصدر IMF Working Paper Fiscal Affairs Department Understanding Countries’ Tax Effort, Prepared by Ricar� :
do Fenochietto and Carola Pessino1

ّ
األمـ ـ ـ ــر ال ي ـت ـع ــل ــق ب ــإلـ ـغ ــاء ال ـ ــدي ـ ــن ال ـ ـع ـ ــام ،بــل
بــاالس ـتــدامــة املــال ـيــة .فــالــديــن ال ـع ــام ه ــو واح ــد
من مفردات املالية العامة التي يمكن أن تترك
أثـرًا إيجايبًا في الحاالت اآلتية -1 :االستثمار
فــي الـبـنــى التحتية والـقـطــاعــات الحقيقي-2 ،
ّ
ات ـب ــاع سـيــاســة الـتـجــانــس املــالــي والـضــرائـبــي
( -3 ،)Tax Smoothing Policyثبات السياسات
املالية املعاكسة للتقلبات التجارية (Counter-
 .)Cyclical Fiscal Policiesويمكنها أن تترك
أث ـ ـرًا سـلـبـيــا ف ــي ال ـح ــاالت اآلت ـي ــة-1 :ب ـن ــاء على
قيد املــوازنــة املؤقتة (Inter-Temporal Budget
 -2 ،)Constrainإذا زاد حجم الدخل الضريبي
في الفترات الالحقة عن حجم اإلنتاجية ،وهذا
ما يؤثر سلبًا على رفاهية األجيال القادمة.
فعلى سبيل املثال ،تشير نماذج Overlapping
 Generations Modelsإلـ ــى أن زي ـ ـ ــادة ال ــدي ــن
الـعــام الـنــاجــم عــن انـخـفــاض ّ
االدخ ــار والـتــراكــم
ال ــرأسـ ـم ــال ــي يـ ـت ــرك أثـ ـ ـ ـرًا س ـل ـب ـيــا ع ـل ــى ال ـن ـمــو
االقتصادي الطويل األجــل .كذلك تشير نظرية
 Debt Overhang Theoriesإل ـ ــى ان ـخ ـفــاض
مـسـتــوى االس ـت ـث ـمــارات الـخــارجـيــة والــداخـلـيــة
بسبب التوقعات القائمة على زيادة الضرائب
ّ
ً
املـخــلــة بــالـتــوازنــات مستقبال ،وخـصــوصــا في
االقـتـصــادات املــوســومــة بمستويات عالية من
ع ــدم االط ـم ـئ ـنــان .كــذلــك يــوضــح مـنـحـنــى الفــر
 Debt Laffer Curveالسياق العام للعالقة بني
زيادة الدين العام ومستوى النمو االقتصادي
واإلن ـتــاج ـيــة الـكـلـيــة ل ـعــوامــل اإلن ـت ــاج  TFPإذ
يختصر العوامل التي تلعب دورًا رئيسيًا في
تـحــديــد حـجــم الــديــن ال ـعــام ال ــذي يــؤثــر بشكل
مباشر على بقية املتغيرات االقتصادية الكلية.
ّ
ويتأثر الدين العام بثالثة ّعوامل رئيسية:
ـ ـ العوامل االقتصادية :يتأثر حجم الدين بعجز
امل ــوازن ــة ،الـنـمـ ّـو االق ـت ـصــادي ،أس ـعــار الـفــائــدة،
معدل التضخم ،عجز الحساب الجاري ،وميزان
ّ
املــدفــوعــات .عـجــز امل ــوازن ــة يـغــطــى بــاالقـتــراض
ال ــداخ ـل ــي أو ال ـخ ــارجــي م ــا يــزيــد ح ـجــم الــديــن
الـ ـع ــام ّ وي ــزي ــد ع ـج ــز مـ ــوازنـ ــة ال ـس ـن ــة ال ـتــال ـيــة.
التضخم ،بحسب أثــر تــانــزي (،)Tanzi Effect
ّ
يؤدي إلى انخفاض القيمة الحقيقية للعوائد
الضريبية ألن تأخير تحصيل الضرائب وعدم
مرونة النظام الضريبي ،وخصوصًا في الدول
يجعالها عرضة للتآكل بسبب ارتفاع
النامية،
ّ
معدالت التضخم فيزداد العجز واملديونية.
ـ ـ الـعــوامــل السياسية :إن صــدمــات االسـتـقــرار
السياسي ،سلبًا أو إيجابًا ،تؤثر على حجم
الدين العام مباشرة .عدم االستقرار السياسي
(تـغـيـيــر ال ـ ـ ــوزراء ،ت ـجــديــد االن ـت ـخ ــاب ــات ،امل ــال
االنتخابي ،الفساد السياسي ،وسواها) ّ
يعد
ّ
ً
ع ــام ــا م ــؤثـ ـرًا ف ــي زيـ ـ ــادة ح ـجــم ال ــدي ــن ال ـعــام
وزي ـ ــادة ال ـش ـكــوك ب ـق ــدرة ال ــدول ــة عـلــى اإلي ـفــاء
ً
ب ــال ـت ــزام ــات ـه ــا ،ف ـض ــا ع ــن أث ـ ــره ع ـل ــى ارت ـف ــاع
أسعار الفائدة.
يعتقد كــل مــن  Edwardsو Roubiniأن ال ــدول
األقــل اسـتـقــرارًا مــن الناحية السياسية ،لديها
مـعــدالت أكبر مــن العجز فــي املــوازنــة والعكس
ص ـح ـيــح .ك ـمــا يـسـهــم ن ــوع ال ـن ـظــام الـسـيــاســي
فــي تحديد عجز املــوازنــة تبعًا آللـيــة إعــدادهــا
وإق ــراره ــا بــن الـنـظــم الــديـمـقــراطـيــة الــرئــاسـيــة
أو الـبــرملــانـيــة ،واألقـ ــل ديـمـقــراطـيــة .فــي بعض
األح ـ ـي ـ ــان ،الـ ـحـ ـك ــوم ــات غ ـي ــر ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة
ل ـي ـس ــت ب ـح ــاج ــة إلحـ ـ ـ ــداث ع ـج ــز فـ ــي املـ ــوازنـ ــة
إلرضــاء الناخبني .والحكومات ليست كيانات
ّ
متجانسة ،بــل إن آلـيــة صـنــاعــة ال ـقــرار تـتــوزع
ع ـلــى ع ــدة ج ـهــات ي ـكــون لـبـعـضـهــا ح ــق نقض
ّ
القرارات وهي ترتبط بمنافع مختلفة متعلقة
بإنفاق مالي أو تخفيف أعباء ضريبية ،أي إن
ّ
طرديًا مع
العجز املالي والدين العام يتناسبان
االئتالف الحكومي .كلما زاد عدد املؤتلفني زاد
العجز في املوازنة والعكس صحيح (Roubini
.)1989a ,and Sachs
األيديولوجيا لديها ّ
حصتها في العجز والدين
أي ـضــا .فـعـلــى سـبـيــل امل ـث ــال ،تـمـيــل الـحـكــومــات
اليسارية إلى زيادة اإلنفاق الحكومي ما يزيد
الـعـجــز وال ــدي ــن ،خــافــا لـلـحـكــومــات اليمينية
التي تسعى إلى الحد من التضخم .في لبنان
تكفي اإلشـ ــارة إل ــى ت ـنـ ّـوع ال ــرؤى بــن الرئيس
رفيق الحريري والرئيس سليم الحص لندرك
ّ
مالية الدولة
مقدار التفاوت في النظرة حــول
والتنمية بشكل عام.
ويـ ـش ــار إلـ ــى أن اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات امل ـت ـص ـلــة ب ــإع ــداد
املوازنة ومناقشتها وإقرارها خاضعة لهرمية

ولخيارات ّوآليات صناعة القرار أيضًا.
أي ـضــا ي ـتــأثــر ال ــدي ــن وال ـع ـجــز بـ ـ ـ ــ«دورة امل ــوازن ــة
السياسية» سواء من خالل زيادة اإلنفاق بهدف
تعزيز احتمال الفوز وإعادة االنتخاب Nordhaus
( .)1975لـكــن فــي املـجـمــل يمكن مــاحـظــة تطور
م ـس ــار ال ــدي ــن ف ــي ل ـب ـنــان رب ـط ــا ب ـم ـســار تشكيل
الحكومات .نحو  15حكومة تعاقبت على مسار
ّ
الدين العام ،ما يدل إلى عدم االستقرار السياسي،
باإلضافة إلى االضطرابات األمنية والعسكرية
في تلك الحقبات .كان أهم عامل في تزايد الدين
ّ
العام في لبنان هو التشتت الحكومي الذي ساد
فــي تشكيل الحكومات املتعاقبة ()2006-1993
وفي ( )2018-2012باإلضافة إلى عدم االستقرار
ال ـس ـيــاســي وق ـصــر ع ـمــر ال ـح ـكــومــات املـتـعــاقـبــة،
ّ
ّ
تتميز
وبالتالي يمكن القول إن كل حقبة كانت
بعامل أو عاملني مجتمعني.
 الـعــوامــل البنيوية  -املؤسساتية :تـعـ ّـد كفاءةالـ ـنـ ـظ ــام املـ ــالـ ــي والـ ـض ــريـ ـب ــي مـ ـح ــور الـ ـع ــوام ــل
البنيوية – املؤسساتية التي ّ
تحدد حجم الدين
العام .هناك شبه إجماع على خصائص واضحة
للنظام املــالــي والـضــريـبــي؛ فــا بـ ّـد مــن أن ّ
يؤمن
املـصــادر التمويلية الكافية إلنـفــاق الــدولــة ،وأن
ي ـكــون مــرنــا وقـ ـ ــادرًا ع ـلــى الـتـكـيــف م ــع ال ـ ــدورات
االق ـت ـص ــادي ــة ،وأن ي ـك ــون م ـت ـنــوعــا ،وأن تـكــون
الضرائب أداة للنمو االقتصادي وإلعادة توزيع
الــدخــل ولــاس ـت ـقــرار االق ـت ـص ــادي .ه ــذه الكفاية
يمكن أن تزيد اإليرادات أو تدفع الدولة لتعويض
العجز باالستدانة.
هـنــا يـجــب الـتــوقــف ّعـنــد عــامــل مـهــم هــو الجهد
ال ـضــري ـبــي الـ ــذي ي ـمــثــل الـنـسـبــة ب ــن اإليـ ـ ــرادات
ّ
الضريبية وهو يــدل إلى نسبة
الفعلية والقدرة
ّ
ال ـك ـف ــاءة ال ـضــري ـي ـبــة .م ــؤش ــر ال ـج ـهــد الـضــريـبــي
يـعـطــي ص ــورة واض ـح ــة ع ــن م ــدى فـعــالـيــة بنية
النظام الضريبي وكفاءته في تحقيق األهــداف
املرسومة له .الجهد الضريبي في لبنان ()%49
مـنـخـفــض ن ـس ـبــة إلـ ــى دول أخ ـ ــرى م ــا يـ ــدل إلــى
ع ــدم ك ـفــاءة اإلدارة الـضــريـبـيــة س ــواء مــن خــال
التهرب ،عــدم املحاسبة الدقيقة ،االسـتـفــادة من
الضريبة ك ــأداة لجذب امل ــردود للخزينة وليس
أداة توزيعية فــي االقتصاد وغير ذلــك مــن عدم
الشفافية املحاسبية وما يرتبط بذلك.
ف ــي ال ـخ ــاص ــة ،إن املــال ـيــة ال ـعــامــة ف ــي ل ـب ـنــان ال
ّ
تـتـمـتــع ب ــاالس ـت ــدام ــة ،وهـ ــذا م ــا سـيـحــتــم عليها
التأخير فــي دفــع مــا يتوجب عليها مــن الديون
وخ ــدم ــة ال ــدي ــون أو االم ـت ـنــاع ع ــن س ــداده ــا كما
يناقش حاليًا .املشكلة مصدرها سياسي مرتبط
بتأليف وتآلف الحكومات املتعاقبة على الحكم
م ــن ع ــام  1993إل ــى  .2019ه ــذه ال ـح ـكــومــات لم
تكن تملك رؤيــة واضـحــة وطغى عليها الفساد
ً
وك ــان ــت أعـ ـم ــاره ــا ق ـص ـي ــرة إج ـ ـمـ ــاال وخ ـضـعــت
ّ
لـحــاكـمـيــة األحـ ـ ــزاب املـتـشــكـلــة م ــا ان ـع ـكــس على
الشفافية والحوكمة ّ
وأدى إلــى تضخم القطاع
العام واإلنفاق غير املجدي واملحاصصة وإبرام
الصفقات ،فكان نتيجة ذلــك تزايد وتيرة الدين
الـ ـع ــام .فـعـلــى ال ــدول ــة ال ـس ـعــي مل ـعــال ـجــة الـسـبــب
الرئيسي لتزايد الدين العام أال وهــو الحاكمية
السياسية.
* أستاذ االقتصاد والتنمية في الجامعة اللبنانية
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قراءات
هل الذهب واالحتياطات بأمان؟
امل ـصــارف املــركــزيــة فــي الـقــانــون هــو غـيــر م ـشــروع أســاســا ّ
ألن هــذه
ماهر حسين
املصارف ليست كيانات منفصلة عن الدولة وتخضع لحكومة الدولة
ّ
أصبح
"شخصية بديلة" منها .والجدير ذكره أن املدعني في ّهذه
عدم سداد استحقاق سندات الـ"يوروبوندز" في  9آذار املقبل ما يجعلها
ّ
ّ
ّ
ّ
خـيــارًا جــديــا ومــرجـحــا لــدى الحكومة اللبنانية الـجــديــدة .وقــد بــدأت
صناديق استثمارية متخصصة بشراء السندات املتعثرة
فعليًا املشاورات مع صندوق النقد الدولي للحصول على "مساعدة الحاالت ّ هم ّ
أو املتوقع تعثرها ،وهــذا الـنــوع مــن الصناديق متعارف عليه باسم
ً
تقنية" في عملية إعادة هيكلة الدين .يثير هذا األمر سؤاال محوريًا:
"الصناديق االنقضاضية".
ّ
هذه السندات الخارجيون إعادة تمثل حــالــة األرجـنـتــن أحــد األمـثـلــة للمعارك القضائية فــي املحاكم
هل هناك احتمال أن يرفض حملة ّ
ّ
الهيكلة وتصنيفهم لبنان دول ــة متخلفة عــن ال ـســداد؟ ألن سندات األمـيــركـيــة ،إل ــى ح ــد مــا هــي شبيهة بــالـحــالــة الـلـبـنــانـيــة؛ فاألرجنتني
الــ"يــوروبــونــدز" التي تصدرها الــدولــة اللبنانية تتضمن بندًا تتنازل توقفت عن ســداد دينها البالغ  104مليارات دوالر واخـتــارت إعــادة
فيه الدولة عن حصانتها في املحاكم الخارجية ،وال سيما محكمة الهيكلة .معظم حاملي الدين األرجنتيني وافقوا على إعــادة الهيكلة
نيويورك ،فمن الطبيعي أن يكون التركيز على احتمال لجوء الجهات باستثناء ص ـنــدوق اسـتـثـمــاري انـقـضــاضــي تــابــع لـصـنــدوق إلـيــوت
الدولة.
األم ـيــركــي وك ــان يـحـمــل  2.4مـلـيــار دوالر م ــن ه ـ ّـذه ال ـس ـن ــدات .هــذا
الدائنة الخارجية إلى محاكم نيويورك لالدعاء على ً
ّ
في
للمحاكمة
عرضة
إن التنازل عن الحصانة يجعل الدولة اللبنانية
الصندوق ادعــى على الدولة األرجنتينية التي تخلت عن حصانتها
ً
تجري
قد
التي
الدول
في
الخارج وال يمكن لقوانني الحصانة السيادية
السيادية ،مثل الحالة اللبنانية ،أمــام املحاكم األميركية ومستعمال
بعدم
مشروطة
القوانني
فيها املحاكمة أن تحمينا ،ألن جميع هــذه
املسارين املذكورين ملواجهة قانون الحصانة السيادية .في النتيجة
ُ
وجــود تنازل عن الحصانة ،إال أنه من املهم أن نعرف إذا كانت هذه رفــض طلب الصندوق بوضع اليد على ممتلكات املصرف املركزي
املركزي عن
القوانني تحفظ استقاللية مصرف لبنان
األرجنتيني في الواليات املتحدة ،وهي كناية عن
ّ
نقاش
ـط
ـ
ح
ـ
م
الــدولــة فــي تطبيق أحكامها ،وهــذا األمــر
احتياطات املصرف بالدوالر .املحكمة اعتبرت أن
املركزي
املصرف
كبير ربطًا بكون جزء من احتياطات
هذه املمتلكات التي تستعمل في عمليات تجارية
الـلـبـنــانــي بــالــذهــب وال ـ ـ ــدوالر م ــوج ــودًا ف ــي ن ـيــويــورك،
هي ضمن املمتلكات املحمولة في الحساب الخاص
ً
جدال محليًا حول من الحاالت النادرة
باإلضافة إلى الذهب .ويبدو أن هناك
باملصرف ،وأن املمتلكات غير الخاصة للعمليات
ّ
فيها
رفعت
التي
مصرف
موجودات
هذا األمر لجهة وجود مخاطر على
التجارية هي في األساس محصنة إذا ً كانت ملك
لبنان.
المحاكم األميركية املصرف املركزي أو ملك الدولة مباشرة.
ف ــي ورق ـت ـه ــا ال ـب ـحـث ـيــة ب ـع ـن ــوان" :ح ـص ــان ــة مـمـتـلـكــات
إسـقــاط هــذه النتيجة على حــالــة لـبـنــان ،قــد يعني
الحصانة عن
املصرف املركزي من تطبيق األحـكــام" ،تشير "إنغرد
أن ممتلكات مصرف لبنان املوجودة في الواليات
ّ
المصرف
ممتلكات
ويـ ــرث" إل ــى ثــاثــة مـنــاهــج تــتـبـعـهــا الـ ــدول فــي مـقــاربــة
املتحدة األميركية يفترض أن تكون بمأمن عن أي
م ــوض ــوع ح ـصــانــة املـ ـص ــارف امل ــرك ــزي ــة م ــن تـطـبـيــق المركزي لدولة
تحرك قضائي قد ّ
ّ
تتعرض له الدولة اللبنانية في
األحكام ّ
ضد الدول هي:
كانت ضد إيران في محكمة نيويورك.
 املنهج األول يعطي الحصانة شبه املطلقة ملمتلكاتم ــن ال ـح ــاالت الـ ـن ــادرة ال ـتــي رف ـعــت فـيـهــا املـحــاكــم
أحكام تتعلق
املـصــارف املــركــزيــة ،وهــو طريق بــدأت تسير فيه دول
األم ـي ــرك ـي ــة ال ـح ـص ــان ــة ع ــن م ـم ـت ـل ـكــات امل ـص ــرف
بـ«اإلرهاب»
ّ
عدة أخيرًا مثل الصني واألرجنتني واليابان ،وسبقتها
املــركــزي لــدولــة ،كــانــت فــي قضية ضــد إي ــران في
إليه دول أخــرى مثل اململكة املتحدة وجنوب أفريقيا.
أحكام تتعلق ب ــ"اإلرهــاب" ما ّأدى إلــى حجز مبلغ
وهــذا املنهج يتطابق أيضًا مــع معاهدة األمــم املتحدة
ملياري دوالر تابع للمصرف املــركــزي اإليــرانــي.
حول حصانات الدول التي صدرت عام  2004إذ تنص
فالقانون األميركي للحصانة السيادية األجنبية
املركزي
الفقرة  21منها على أن ممتلكات املـصــرف
يسمح بإزالة الحصانة عن دول يعتبرها الرئيس
لديها حصانة من تدابير األحكام الصادرة ضد الدول.
األميركي راعية لــارهــاب .لكن إيــران ذهبت إلــى محكمة
 املـنـهــج ال ـثــانــي وس ـط ــي ،وق ــد يـعـطــي الـحـصــانــة لـلـمـصــارفال ـعــدل الــدولـيــة بـحـ ّـجــة خ ــرق ال ــوالي ــات املـتـحــدة ات ـفــاق عــام
املركزية بشكل خاص لكنها ليست مطلقة ،هذا املنهج تتبعه
 1955بني البلدين .إيــران ّادعــت أمام املحكمة بأن االتفاق
ُ
الواليات املتحدة األميركية نظريًا.
خرق من خالل رفع الحصانة السيادية عن شركات ملك
 املنهج الثالث متصل بالعمليات التجارية ،ويوجب أال تخضعللدولة اإليرانية وبــاألخــص البنك املــركــزي .وإضــافــة إلى
للحصانة ممتلكات املـصــرف املــركــزي الـتــي تستعمل في
ذلك خرقت الواليات املتحدة البند رقم  19من مؤتمر
ّ
العمليات التجارية .هــذا املنهج تتبعه دول مثل أستراليا
األمــم املتحدة ،ألنها نفذت حكمها القضائي على
ً
ّ
ّ
وكندا.
إليران بدال من أن تنفذه ضد الدولة
مؤسسة تابعة ً
ما يهمنا كلبنانيني هو النظر في القانون األميركي ،ألن
في إيران مباشرة ،علمًا بأن هذا الحكم األميركي
أي إجــراء قانوني ّ
ضد الدولة اللبنانية ّ
ّ
يرجح أن يكون
يمكن أن يصنف حكمًا سياسيًا ،وهذا األمر قد
في محاكم نيويورك .كما أن بعض احتياطات مصرف
ال ينطبق على الحالة اللبنانية.
لبنان بالدوالر والذهب موجود هناك .وينص القانون
في الخالصة ،إن القانون الدولي يضمن حصانة
األميركي للحصانة السيادية للدول األجنبية الصادر
امل ـص ــارف املــركــزيــة ل ـل ــدول ،وي ـم ـكــن ف ــي الـحــالــة
عام  ،1976على أن حصانة الدول السيادية تحميها من
الـقـصــوى الـلـجــوء إلــى املحكمة الــدولـيــة لضمان
اإلجراءات القانونية ،إال ما ّ
يخص املمتلكات املستعملة
عدم املساس باحتياطات لبنان في الخارج.
ّ
في عمليات تجارية ،لكنه يعطي حماية خاصة لبعض
إذًا ،عـلــى الـحـكــومــة اللبنانية إح ـصــاء مــا لــدى
املمتلكات والكيانات التابعة للدولة ومنها املصرف
املصرف املركزي من احتياطات في الخارج،
املــركــزي ،إذ يذكر أن ممتلكات املـصــرف املركزي
مــن دوالر وذهـ ــب ،ألن ــه مــن غـيــر املـعـقــول
ّ
تتمتع بالحصانة في حال كانت هذه املمتلكات
ات ـخ ــاذ قـ ــرار ال ـس ــداد أو االم ـت ـن ــاع عنه
"م ـح ـمــولــة ف ــي ح ـســاب ـهــا ال ـ ـخـ ــاص" .تـفـسـيــر
من دون معرفة "الجردة" الحتساب
ّ
العبارة األخيرة شكل تحديًا أمــام املحاكم
املخاطر املتعلقة بكل خـيــار .ومع
األمـيــركـيــة ،فـ ّ
ـزودهــا الـكــونـغــرس بتفسير
مــا ورد مــن صـعــوبــات ومـتــاعــب
ي ـمـ ّـيــز املـمـتـلـكــات امل ـح ـمــولــة ف ــي حـســاب
ق ـ ــد ت ـن ـج ــم م ـ ــن االدع ـ ـ ـ ـ ــاء ع ـلــى
املـصــارف املــركــزي التي تستعملها في
لـبـنــان فــي املـحــاكــم الـخــارجـيــة،
عـمـلـيــاتـهــا امل ـع ـت ــادة ال ـت ــي تـخـتـلــف عن
ف ـع ـل ــى ال ـ ــدول ـ ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة أن
امل ـم ـت ـل ـكــات املـسـتـعـمـلــة ف ــي الـعـمـلـيــات
ت ــواج ــه امل ـص ــارف ال ـتــي بــاعــت
التجارية.
أخـيـرًا سـنــدات الــ"يــوروبــونــدز"
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ت ـبـ ّـنــى امل ـ ّ
ـن
ـ
ي
ـار
ـ
س
ـ
م
ـون
ـ
ع
ـد
ل ـج ـهــات خ ــارج ـي ــة ،ألن عملية
مل ــواج ـه ــة هـ ــذا الـ ـق ــان ــون؛ ّ
ّ
األول يـنـطـلــق
كهذه كانت بمثابة جريمة بحق
م ــن ت ـف ـس ـيــر ب ـ ــأن األع ـ ـمـ ــال االع ـت ـي ــادي ــة
الدولة والشعب اللبناني ،وعليها
بها
للمصارف املــركــزيــة هــي أعـمــال تـقــوم
أي ـض ــا أن ت ـع ـمــل ع ـل ــى اس ـت ــرج ــاع
ممتلكات
املصارف التجارية ،ما يعني أن كل
أموالها وذهبها املوجود في الخارج
ّ
امل ـص ــارف املــركــزيــة تـعـتـبــر غـيــر "مـحـمــولــة في
ت ـحــس ـبــا ل ـل ـحــالــة األسـ ـ ــوأ ،إذ قــد
حسابها ال ـخــاص" ،وبــالـتــالــي ال حصانة
تحتجز الواليات املتحدة هذه
عليها .أمــا املـســار الـثــانــي ،فينطلق من
املـمـتـلـكــات ب ـنــاء ًع ـلــى طلب
تـفـسـيــر بـ ــأن االس ـت ـث ـن ــاء ال ـ ــذي يـخـ ّـص
أركاديو اسكيفيل ــ كوستاريكا
الدائنني األجانب.
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مقال

المفهوم الطبقي

الجذور السياسية والفكرية للنيوليبرالية
زياد حافظ *
ي ـعــود سـبــب تـنــامــي الـفـكــر الـنـ ّيــولـيـبــرالــي إل ــى خشية
الطبقات الحاكمة تقليديًا من تقلص أو تراجع نفوذها.
هذا ما ّوصل إليه االقتصادي األميركي دافيد هارفي
فــي مــؤلـفــه املـهــم «ال ـتــاريــخ املـخـتـصــر للنيوليبرالية».
لكن قبل تحديد مفهوم الطبقة الحاكمة ،هناك سؤال
أســاســي :مل ــاذا انـتـظــرت تـلــك الطبقة نـحــو عـقـ َـديــن من
الزمن بعد الحرب العاملية الثانية للمبادرة إلى استعادة
«دورها املنقوص»؟ ببساطة هي أولوية السياسة على
ّأي اعـتـبــار آخ ــر .فبعد الـحــرب العاملية الثانية ّ
عمت
مــوجــات مــن الـحــركــات الشعبية املتعاطفة مــع الفكر
الشيوعي أو الفكر االشتراكي واملدعوم سياسيًا من
االتـحــاد السوفيتي واملنظومة االشتراكية في أوروبــا
الشرقية ومن الصني في آسيا .كما شهدت حقبة ما
ّ
التحرر في
بعد الحرب العاملية الثانية تعاظم حركات
العالم من قبضة االستعمار القديم واملـجــيء بأنظمة
ّ
«متحررة» ومتعاطفة مع الطروحات االشتراكية .لذا
ً
كانت األولوية لكبح هذا التنامي أوال في أوروبا ،والحقًا
فــي دول آسـيــا وأمـيــركــا الالتينية وأفــريـقـيــا ،انطالقًا
ّ
مــن أن الـسـيــاســات الكينزية مــكـنــت ال ــدول األوروب ـيــة
الـغــربـيــة ومـعـهــا ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة م ــن إعـ ــادة إعـمــار
أوروبا ّ
املدمرة بسبب الحرب العاملية الثانية ،وبمشاريع
اقتصادية اجتماعية تجلب الجماهير إلــى االلتفاف
ً
حول حكوماتها وأنظمتها السياسية بدال من الشروع
فــي مشاريع ثــوريــة أو انقالبية اقتصادية اجتماعية
ّ
تهدد النظم القائمة .وال يمكن أن ننسى ّأن االنتخابات
البرملانية بعد الحرب العاملية الثانية في كل من فرنسا
وإيطاليا شهدت صعود الحزب الشيوعي الذي أحرز
على ما يوازي ثلث أصوات الناخبني ،ما أقلق القيادات
الغربية من الخطر الشيوعي.
ّ
الثاني من الستينات.
النصف
استمر هذا الوضع لغاية
ّ
ّ
ك ــان االس ـت ـق ــرار م ـتــرس ـخــا ف ــي ك ــل أوروبـ ـ ــا الـغــربـيــة
والواليات املتحدة .وفي تلك الفترة بدأت تظهر حدود
السياسات الكينزية فــي اسـتــدامــة النمو االقتصادي
ّ
ّ
متدرجة
بشكل مقبول مترافقًا مــع تضخم وزي ــادة
في البطالة .لكن العديد من االقتصاديني يرون أن هذه
السياسات أصبحت عبئًا على ماليات الــدول وعائقًا
للنمو بسبب الـقـيــود املـتـعـ ّـددة الـتــي رافـقـتـهــا مــا أتــاح
فرصة الـتــرويــج ،سياسيًا ،لفكر اقتصادي سياسي
مخالف للسياسات السائدة منذ نهاية الحرب العاملية
الثانية.
ّ
ّ
الفكر «الجديد» ركز على مبدأ الحرية واعتبر أن
ّ
سياسات تدخل الدولة في النشاط االقتصادي
فون
هــي «طــريــق إلــى الـعـبــوديــة» وفـقــا لـعـنــوان ّ
هايك الشهير (( )1944هــذا الكتاب هو املجلد
الثاني لبحثه الفلسفي «تراجع العقل» املستوحى
من كتاب الكسي دي توكفيل «االستبداد طريق إلى
الـعـبــوديــة») .رغــم أن إع ــادة إعـمــار أوروب ــا بعد الحرب
ال ـعــامل ـيــة ال ّـثــان ـيــة ل ــم ي ـكــن مـمـكـنــا م ــن دون التخطيط
املركزي ،إل أن فون هايك يعتقد أن التخطيط املركزي
ّ
ّ
وتــدخــل الــدولــة فــي النشاطات االقتصادية وتحكمها
ب ــاألس ــواق ه ــو ط ــري ــق اس ـت ـع ـبــاد ال ـش ـع ــوب .ل ـكــن في
الستينات والسبعينات ،فقد التخطيط املركزي بريقه
عند النخب الحاكمة ،بسبب ثقل البيروقراطية التي
راف ـق ـتــه وج ـ ــدواه ف ــي أع ــن ال ـعــديــد م ــن االقـتـصــاديــن
األحــرار ( ،)libertariansلذا أصبح ممكنًا إعادة طرح
أفـكــار فــون هــايــكّ .أم ــا الشخصية السياسية األولــى
ّ
ال ـتــي تـبــنــت تـلــك األف ـك ــار فـهــي مــارغــريــت تــاتـشــر في
منتصف السبعينات عندما صعدت في مواقع الحزب
املحافظ البريطاني .في تلك الفترة خاضت معارك مع
عمال مناجم الفحم ّ
نقابات ّ
وعمال صناعات الصلب
واستطاعت كسر شوكة ونفوذ النقابات في السياسة
بـشـكــل ع ــام وداخـ ــل ح ــزب ال ـعـ ّـمــال الـبــريـطــانــي .وفــي
رونالد
الــواليــات املـتـحــدة ،استطاع الرئيس األمـيــركــي ّ
ريـغــان أن يكسر شوكة النقابيني عبر طــرد موظفي
مــراقـبــة الـطـيــران الــذيــن أضــربــوا آن ــذاك بسبب األجــور
املتدنية وأوقات العمل الطويلة والصعبة .كسب الرئيس
ريغان تعاطف األميركيني الذين اعتبروا موظفي رقابة
حركة الطيران من الجنود الذين ال يستطيعون ترك
عملهم وتهديد سالمة املسافرينّ .أما االختبار الذي
سبق مبادرات تاتشر وريغان ،فكان في التشيلي
مع االنقالب ضد سلفادور اللندي سنة  1973وما

ّ
صرح رئيس بوينغ
دايفيد كلهون بأن مبدأ
المسؤولية يفرض على الشركة
تأمين سالمة الطائرات
(ال سالمة ّأرواح المسافرين)
لتأمين تدفق األرباح

راف ـقــه مــن سـيــاســات ألـغــت الـتــأمـيـمــات فــي القطاعات
االستراتيجية كاملناجم التي أوجدها اللندي وترسيخ
سياسات اقتصادية ومالية مبنية على الخصخصة
وفقًا ّ
لتوجهات مدرسة شيكاغو.
ّ
إضــافــة إلــى تــرسـيــخ مـبــدأ الـتـنــديــد بـتــدخــل الــدولــة في
العجلة االقتصادية عبر الرقابة والقيود ،هناك أيضًا
رغبة في إعادة هندسة املجتمع نحو املزيد من سلطان
الشركات الخاصة ،والتقليص للنقابات التي تحاسب
وتساءل أصحاب العمل .كما أن القيم االجتماعية التي
أرستها السياسات الكينزية بعد الحرب العاملية الثانية
تـفــاديــا للخطر الـشـيــوعــي و/أو االش ـتــراكــي خضعت
ملــراج ـعــة .فـقــد ظ ـهــرت مـنــذ مـطـلــع الـسـبـعـيـنــات أفـكــار
تـنـ ّـدد بتلك «املـســؤولـيــة االجـتـمــاعـيــة» لــدى الـشــركــات.
االقـتـصــادي األمـيــركــي ميلتون فــريــدمــان أحــد أعمدة
ً
مــدرســة شيكاغو االقـتـصــاديــة ،نشر مـقــاال مفصليًا
ف ــي مـجـلــة ن ـي ــوي ــورك تــاي ـمــز (ن ـيــويــورك
تــايـمــز م ـغــازيــن) ف ــي أيـلــول

 1970يشير فيه إلى أن املسؤولية االجتماعية الوحيدة
لدى أصحاب ومديري الشركات ،هو تحصيل أقصى
ّ
مستمر حتى
األرب ــاح املمكنة للمساهمني .هــذا املـبــدأ
إضافي وصريح ملعنى املسؤولية.
اليوم مع تحريف ّ
وهـ ــذا ال ـت ـحــريــف ت ـجــلــى ف ــي فـضـيـحــة ش ــرك ــة بــويـنــغ
الـعـمــاقــة ح ــول ســامــة ال ـطــائــرات ال ـتــي تنتجها بعد
مستغرب لرئيس الشركة ّ
َ
املعي حديثًا دافيد
تصريح
كالهون ،إذ قال إن مبدأ املسؤولية يفرض على الشركة
ّ
تــأمــن ســامــة ال ـطــائــرات «لـتــأمــن تــدفــق األرب ـ ــاح» ،أي
إن سالمة أرواح املسافرين ليست السبب الرئيسي
لتأمني سالمة الطائرات بل األربــاح! إلى ذلك املستوى
انخفضت األخالق في النشاط االقتصادي في النظام
النيوليبرالي .وباملناسبة ال نستبعد أن تعلن شركة
ّ
بوينغ إفالسها طاملا هذه الذهنية متحكمة بمسؤوليها،
ألن التفكير على املدى الطويل أصبح مفقودًا ملصحلة
ّ
الفصلية.
االستحقاقات املالية
الشركة إذن هي الوحدة العاملة في العجلة االقتصادية
وفـقــا للفكر الـنـيــولـيـبــرالــي .وال ـشــركــة ش ـهــدت ت ـطـ ّـورًا
كبيرًا في بنية امللكية واإلدارة وأصبح الفرق بينهما
ً
ضـئـيــا ألن املـلـكـ ّـيــة هــي أكـثــريــة مـجـمــوع املساهمني
الذين ينتدبون األشخاص إلدارة الشركة .بات صعبًا
التمييز بني امللكية واإلدارة .امللكية متناثرة بني أيدي
مساهمني كثر وخصوصًا في الشركات الكبيرة ،أما
ّ
للمؤسس ومن
في الشركات الصغيرة فامللكية تكون
ي ــدور فــي فلكه وهــو أيـضــا مــن يــديــر الـشــركــة .قضية
الحجم أدخلت مفهوم االنتداب ،فيما أصبحت مكافأة
املــديــر تتماهى مــع مكافأة املــالــك ،بــل ربما أهــم منها.
ال نــريــد االس ـتــرســال فــي ه ــذا امل ــوض ــوع ،لـكــن الفكرة
األســاس ـيــة مــن ه ــذه امل ـقــارنــات تـكـمــن فــي أن مصير
ً
الشركة أصبح فــي يــد اإلدارة بــدال مــن املساهم الــذي
أصبح «رهينة» اإلدارة .قرارات اإلدارة بتضخيم األرباح
عبر التالعب بمحاسبة املداخيل والنفقات هدفها رفع
قيمة السهم (وه ــذا ُيــرضــي املـســاهــم) الــذي أصبح
ّ
يشكل جــزءًا كبيرًا من مكافأته .فاألولوية لم تعد
لــزيــادة ّاإلنـتــاجـيــة والتنافسية بــل لـتــأمــن األرب ــاح
مهما كلف الثمن وإن كــان على حساب مستقبل
الـشــركــة وال ـســامــة الـعــامــة أو الـبـيـئــة أو ّأي قيمة
اجتماعية تتجاوزها الشركة.
وال ـت ـغ ـي ـيــر ف ــي م ـف ـهــوم ال ـشــركــة
وت ـ ــذوي ـ ــب ال ـت ـم ــاي ــز بــن
املالك واملــديــر أفضى
إل ـ ـ ـ ـ ــى ت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ّـول ف ــي
مفهوم رأس املــال.
ب ـ ــالـ ـ ـنـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــة إل ـ ــى
مـيـلـتــون فــريــدمــان
ال ـ ـ ـ ــرأس م ــال ــي هــو
ذلـ ــك املـ ـس ــؤول فــي
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة (ل ـ ـيـ ــس
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ّ
يتصرف في مناخ تنافسي من دون
املساهم!) الــذي
ّ
أي تــدخــل للدولة لتأمني أكبر قسط مــن األرب ــاح .هذا
ّ
الضيق يتعارض مع املفهوم التقليدي للرأس
املفهوم
مــالـيــة ال ــذي ك ــان ســائ ـدًا فــي أربـعـيـنــات وخمسينات
وستينات القرن املــاضــي .كما أن الفجوة بني مــردود
رأس املال اإلنتاجي ورأس املال «املالي» تضاءل حتى
أص ـب ــح األخ ـي ــر مـتـفــوقــا ع ـلــى رأس املـ ــال اإلن ـتــاجــي.
«الـسـلـطــة» داخ ــل املــؤسـســة أصبحت فــي مــراكــز املــال
وليس في مراكز اإلنتاج.
ه ـكــذا تـبـلــورت طـبـقــة جــديــدة يـصـعــب تـحــديــدهــا كما
ك ــان مـمـكـنــا ف ــي ال ـس ــابــق ع ـنــدمــا ك ــان ــت ال ـع ــاقــة مع
وس ــائ ــل اإلنـ ـت ــاج ي ـح ـ ّـدد م ـف ـهــوم ال ـط ـب ـقــة .أم ــا الـطـبـقــة
الجديدة فعالقاتها مع املال وتشمل نوعيات مختلفة
ّ
اإلحصائيني في املــال واملحاسبة والتحليل املالي
من
ُ
واملعلوماتي والقانوني .وهــذه الطبقة تدخل تعديالت
جوهرية إلــى مفهوم الطبقة عبر تــراخــي العالقة مع
ملكية اإلنتاج وتوثيق العالقة مع الخدمات املالية .من
هنا يمكن فهم ضعف دور الـنـقــابــات فــي االقتصاد
ال ـخ ــدم ــات ــي ال ـج ــدي ــد ح ـيــث ال ـت ـنــاقــض ب ــن «ال ـع ــام ــل»
ـذوب .فـ«العامل» هــو جــزء من
وصــاحــب رأس املــال ي ـ ّ
منظومة رأس املال حيث حل أصحاب الياقات البيضاء
( )white collarsم ـكــان أص ـح ــاب ال ـيــاقــات ال ــزرق ــاء
ّ
التحوالت
( )blue collarsفي بنية اليد العاملة .هــذه
في الرأس املالية ،من رأس مالية إنتاجية ومنتجة إلى
رأس مــالـيــة افـتــراضـيــة ومــال ـيــة أصـبـحــت مــن سـمــات
االقـتـصــاد النيوليبرالي .كما أن التوطني للصناعات
التحويلية من بالد صناعية كالواليات املتحدة وأوروبا
في دول أميركا الالتينية وآسيا وأفريقيا ّأدى إلى ّ
نمو
تلك الطبقة الــرأس املالية الجديدة .لذلك نرى انفصامًا
واضـحــا بــن االقتصاد الفعلي اإلنتاجي واالقتصاد
االفتراضي املالي حيث التركيز يصبح على األسواق
ً
املالية بدال من األسواق الفعلية.
الـطـبـقــة ال ـجــديــدة ارتـبـطــت بـظــاهــرة الـعــوملــة وت ـضــاؤل
دور الدولة الوطنية وحتى دور األمة-الدولة .ذروة ذلك
ّ
التحول جــاء على لسان الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون الذي اعتبر األمة-الدولة من املاضي وأن عصر
العوملة والنيوليبرالية هو الحاضر واملستقبل .وذهب
في مبالغته نحو إنكار وجود ثقافة فرنسية بل هناك
ثقافة فــي فرنسا وليست لها طابع وطني أو قومي.
لسنا في إطار مناقشة جدوى تلك األفكار بل مهمتنا
أن نقول إن النيوليبرالية في مراحلها األخيرة ولكن ال
بـ ّـد من التركيز على ترابطها بظاهرة العوملة خاصة
بعد سقوط االتحاد السوفيتي واملنظومة االشتراكية.
هــذه الطبقة ساهمت في بلورتها الشركات العمالقة
العابرة للقارات التي كانت بحاجة إلى كفاءات ّ
متعددة
إلح ـكــام ا ّلـسـيـطــرة عـلــى األسـ ـ ــواق .والـطـبـقــة الـجــديــدة
تختلف كليًا عن الطبقات األخرى التي أفرزتها وسائل
اإلن ـت ــاج وال ـع ــاق ــات الـنــاتـجــة عـنـهــا .الـطـبـقــة الـجــديــدة
مرتبطة بــالــرأس املالية الـجــديــدة التي تعتبر املــال هو
األس ــاس وه ــذا مــا سنعرضه فــي امل ـقــال املـقـبــل حــول
َ
«أمولة» رأس املال.
ّ
الـنـيــولـبـيــرالـيــة كــانــت ل ــب ال ـس ـيــاســات ال ـتــي فرضتها
قسرًا املؤسسات التجارية والدولية كمنظمة التجارة
الدولية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي على الدول
الناشئة و/أو الصغيرة كــالـيــونــان .وه ــذه املؤسسات
ّ
بشرت للعوملة ورفع الحواجز بني الــدول بحجة تأمني
ّ
حرية التجارة وحركة السلع ورأس املــال ،بينما هناك
ّ
سكوت واضح عن حركة اليد العاملة! وحرية التجارة
هي العذر لغزو األسواق الوطنية للدول التي اقتصاداتها
في مرحلة النشوء أو ال تستطيع مواجهة الشركات
العمالقة خاصة في استثمار املوارد الطبيعية والطاقة
واملـعــادن واملــواصــات .النيوليبرالية كانت ومــا زالت
مـنـظــومــة فـكــريــة لـلـسـيـطــرة عـلــى االق ـّت ـصــاد عبر
السيطرة على األس ــواق مــن ِقـبــل أقلية متحكمة
بالسلطة وت ـبــرز الـحـ ّـريــة لتثبيت قــانــون الـغــاب.
والتشريعات التي تصدرها املؤسسات الوطنية
تحت سيطرة تلك النخب هي لشرعنة الداروينية
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة .الحـ ـق ــا س ـن ـعــرض
إخفاقات النيوليبرالية من الناحية النظرية والعملية
وما أسفرت عنه تلك السياسات.
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