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 NGOsتعيل %23
الـ ُ
من األسر
● محمد وهبة
أين ذهبت دوالرات الدعم؟
هل هناك بدائل؟
● سمير مقدسي
المنطقة العربية:
ّ
أي آفاق للديمقراطية؟

ّ
ّ
سالمة يصوب على الدعم ليصيب االستيراد :تخفيض ميزان المدفوعات أولوية []4

الحريري يصحو على وقع «المبادرة األوروبية»

[]2

يوحد «البيت الخليجي» لمواجهة ّ
باستثناء اإلمارات ومصرّ ،تتجه السعودية ووكيلتها البحرين إلى عقد صلح مع قطر من شأنه أن ّ
أي اتفاق أميركي ُمحتمل مع إيران (أ ف ب)

قطر تعود إلى حضن العائلة

اتحاد خليجي
لمواجهة إيران
[ 8ـ ]9

تحليل إخباري

ليبيا

ّ
تعثر متواصل
في المفاوضات:
عودة التحشيد
العسكري

10

ُ
شبح أوباما
يطارد سياسة
بايدن في
سوريا
11

تحليل إخباري

بوادر إطاحة
«مجموعة مينسك»:
خالفات أنقرة
وباريس تستعر

12
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إعالن

لبنان

ابراهيم األمين

حياة بال شغف
ّ
ثمانينيات القرن املاضي ،كانت الحرب األهلية
في نهاية
ّ
في ذروة بشاعتها وعبثيتها .ال أحد يطيق أحدًا.
املحاربون مثل الناس العاديني يهيمون على وجوههم
دون قرارّ .وحدهم القادة الذين صرخوا ونادوا وقالوا
وطالبوا وحثوا ،كانوا يشهرون عالقات املصالحة
الكاذبة .كانوا على يقني بقرب انتهاء حفل األلعاب
النارية وبدء موسم الحصاد من دون رصاص.
في تلك الفترة ،لم يكن هناك شارع في لبنان بال
بصمات الحرب .لم تبق منطقة أو طائفة أو مذهب أو
حزب أو مؤسسة من دون توقيع املوت .يومها ،لم يكن

من رحل لم يعرف نتائج المعركة المفتوحة،
ومن بقي ال يعرف شيئًا عن غده المجهول
ّ
إضافي غير لهو
لصوت الرصاص واالنفجارات معنى
األشقياء قبل الخلود إلى نوم عميق .ولم يكن لصراخ
الناس من معنى ألن أحدًا لم يكن يصغي إليهّ .
لكن
حقيقة واحدة ّ
تكونت ،أن الفقر والتيه ّ
يوحدان الجميع
رغمًا عنهم ،وأن الجمع متى قرر كبير ما سيكون جاهزًا
لالنصياع.
لم يكن انتقاد ما يجري ممنوعًا ،لكن الناس انشغلوا
مالذات آمنة .لم
في ترميم حياتهم اليومية والبحث عن
ّ
تمض سنوات حتى كان مئات األلوف قد حطوا رحالهم

في األماكن البعيدة .ومن بقي هنا ،وقف على بقايا
شرفات ،يشاهد عمليات الجرف وبناء املدن الجديدة،
ويرى املقاتلني واملقتولني يحملون املعاول ويعملون
بصمت املهزوم .ويرى ويسمع صخب القادة إياهم،
يديرون الحفل كله ...وال يزالون يقودون املريدين الى
حتفهم يومًا بعد يوم ،وعقدًا بعد عقد ،وال يزالون.
في تلك األيام ،كان زياد الرحباني يروي للناس مآسيهم
اليومية بال توقف .لم يكن يرحمهم في أي شيء .كان
يصف الناس كما هم دون مواربة أو تجميل .وهم كانوا
يضحكون على مأساتهم .ولكنهم لم يصغوا جيدًا
ّ
سبعينيات
إلى ما قاله لهم مرارًا وتكرارًا ،منذ بداية
ّ
تسعينيات اإلعمار املوهوم .رفضوا
الحرب األهلية حتى
االستماع إلى حقيقتهم القاسية.
ها نحن نحتفل قريبًا بالذكرى الثالثني لتوقف الحرب
األهلية ،وبدء إعادة اإلعمار على املوج .ها نحن نقترب
من لحظة استذكار تلك األيام القاسية وما تالها من
سنوات قهر وموت .وها نحن نستغرب أنه يوجد بيننا
من يبحث ،إلى اليوم ،عن مفقود لم تظهر صورته حيًا
أو ميتًا .وها نحن ،نعيد رسم األفق األسود ،املقفل على
ذواتنا ّ
كأن شيئًا لم يكن...
ّ
لكن ،هل أخرج كل هؤالء الناس صور وأصوات
ّ
من تحكم بهم طوال سنوات الحرب ،ثم جدد لنفسه
ّ
بموافقتهم ،واستمر يتحكم بهم طوال سنوات السلم كما
في سنوات الحرب .وها هو يقف على صدورنا ،ال يتعب
من الصراخ واملناداة بالدولة العادلة واملساواة وإزالة

ّ
مسببات الخوف والغنب والتمييز...
ها نحن ،بعد كل الذي حصلّ ،ننتظر العائالت نفسها،
بأجيالها الجديدة املستعدة لتولي الدفة ،وننتظر
املؤسسات ذاتها ،أو واجهاتها الجديدة ،وننتظر ممثلي
الله أنفسهم ،بكل صنوفهم وعناوينهم وطقوسهم
ولباسهم.
ها نحن ننتظر القناصل بعدما صاروا سفراء،
واملندوبني السامني بعدما نالوا لقب البارونات ،وعسس
ّ
الجالدين بعدما صاروا جنراالت ،ونتلهف لوصول ّ
حفيد املستعمر األول الهارب من صراخ ّأهله ،ونصلي
ألجل رضى راعي البقر الغاضب من تشلع مزرعته،
وننتظر بركة مشايخ ال يعرفون سوى القرصنة والقتل
مذ ولدوا وإلى حني يبعثون...
ّ
ها نحن نقف عند حدود البحر ،ننتظر من يقلنا الى
األماكن البعيدة مرة جديدة ،وننظر بعني الشفقة على
منتظرًا انتهاء الليل ،ونرقص حول
من يريد البقاء هنا
ّ
جثث ّ
أحباء وأبناء لم نعلمهم سوى الرواية نفسها،
ّ
وصدقوا كذبتنا األبدية عن بلد لم يعد له أثر حتى في
قصص املساجني السوداء.
ها نحن ،نقف بال حيل وال قوة ،بال شغف وبال حب
وبال رغبة ّ
بأي شيء .من رحل لم يعرف نتائج املعركة
املفتوحة ،ومن بقي ال يعرف شيئًا عن غده املجهول...
لكن ،يبقى لبنان على ما هو عليه ،شعبه هو ذاته،
وقضاياه هي ذاتها ،وحكايته هي نفسها ،والناس فيه
على دين ملوكهم ،قضوا ُ
وبعثوا وما ّبدلوا تبديال!

المشهد السياسي

الحريري يصحو على وقع «المبادرة األوروبية»
بالشكل ،سيكسر الرئيس يسعد الحريري
اليوم الجمود الذي كان مسيطرًا على
المشهد الحكومي .وبعد أيام طويلة
من االنتظار ،يتوقع أن يقدم تشكيلة
حكومية يدرك أنها لن تبصر النور إن
كانت تشكيلة أمر واقع .لكن مع ذلك،
فإن خطوته تلك التي تصنف في خانة
«اللهم إني حاولت» ،ال يمكن عزلها عن
الزيارة المتوقعة للرئيس الفرنسي إلى لبنان
أو عن التحرك األميركي  -األلماني لوراثة
المبادرة الفرنسية
هيثم(
)الموسوي

بعد ظهر اليوم ،يزور الرئيس سعد
ال ـ ـحـ ــريـ ــري ق ـص ــر بـ ـعـ ـب ــدا .س ـيــدخــل
مــن ال ـبــاب الــرئـيـســي ،إلض ـفــاء طابع
رسـ ـم ــي ع ـل ــى ال ـ ــزي ـ ــارة .ويـ ـ ّ
ـرجـ ــح أن
يحمل بيده تشكيلة ،بصرف النظر
ع ـمــا إذا ك ــان ــت مـكـتـمـلــة أو ال .ثمة
روايـتــان .األولــى تؤكد أنه سيعرض
ع ـل ــى رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،ال ـع ـمــاد
ميشال ع ــون ،تشكيلة أمــر واق ــع من
 ١٨وزيـرًا ،والثانية تشير إلى إمكان
عرضه بعض األسماء الجديدة التي
تـضــاف إل ــى األس ـمــاء الـتــي سـبــق أن
طــرح ـهــا ع ـلــى رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة.
ال ـحــديــث ع ــن تـشـكـيـلــة األمـ ــر الــواقــع
يشكل عمليًا تأكيدًا لرفض التشاور
مع ميشال عون باألسماء املسيحية.
ّ
ولذلك ،تحديدًا ،لم يسلم ثنائي حزب
الله وأمل ّ
أي أسماء للحريري ،ال بل
ّ
إنه بدا واضحًا أن حزب الله لن يسلم

األس ـمــاء قبل أن يتفق الـحــريــري مع
رئيس الجمهورية ،ألنــه «لــن يسمح
باالستفراد بعون».
مع ذلــك ،فــإن في قصر بعبدا ارتياح
إل ــى ق ـي ــام ال ــرئ ـي ــس امل ـك ـلــف بــواجـبــه
ً
الــدس ـتــوري ،ب ــدال مــن امل ــراوح ــة التي
ّ
تميزت بها املرحلة املاضية .خطوة
ال ـح ــري ــري ي ـف ـتــرض أن تـفـتــح ال ـبــاب
الــدسـتــوري أم ــام رئـيــس الجمهورية
ل ـل ـن ـقــاش ف ــي األس ـ ـمـ ــاء وال ـح ـق ــائ ــب،
تـ ـمـ ـهـ ـيـ ـدًا لـ ـت ــوقـ ـيـ ـع ــه عـ ـل ــى م ــرس ــوم
يجر التعاون
التأليف .وهنا ،إذا لم
ِ
بــن الطرفني إلنـجــاز التشكيلة ،فإن
املـ ـح ــاول ــة س ـت ـن ـت ـهــي إلـ ــى عـ ـ ــودة كــل
طرف إلى التمسك بشروطه.
مــن جهة أخ ــرى ،وبـصــرف النظر عن
النتيجة املتوقعةُ ،ينظر إلــى خطوة
الـحــريــري بوصفها ج ــزءًا مــن تحرك
لـ ـبـ ـن ــان ــي ي ـس ـت ـب ــق زيـ ـ ـ ـ ــارة ال ــرئ ـي ــس

الفرنسي إيمانويل ماكرون .ما مدى
نجاح هذه الخطوة؟ ذلك ينتظر لقاء
اليوم وما سيليه .كذلك ال يمكن عزل
ال ــزي ــارة ع ــن االج ـت ـم ــاع ال ـ ــذي يعقد
ال ـي ــوم ف ــي م ـقــر االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ــي،
بـهــدف بـلــورة م ـبــادرة أوروب ـيــة ترث

حزب الله يرفض
االستفراد بعون:
ال أسماء قبل
االتفاق معه

املبادرة الفرنسية تجاه لبنان.
سبق أن تــردد في أوســاط الحريري
أن هـ ـ ــذه امل ـ ـ ـبـ ـ ــادرة ت ــأت ــي ك ـخــاصــة
ت ـن ـس ـيــق أمل ــان ــي أم ـي ــرك ــي ب ــال ــدرج ــة
األولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ،ي ـ ـت ـ ـعـ ــامـ ــل م ـ ـ ــع املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرة
الفرنسية بوصفها عاجزة عن تلبية
متطلبات وشروط دعم لبنان .وهذه
امل ـبــادرة الـتــي تـعـ ّـول عليها مصادر
معنية بالتأليف إلح ــداث ثـغــرة في
املــراوحــة املـسـتـمــرة ،تــواجــه معضلة
أســاس ـيــة ،ه ــي اع ـت ـبــارهــا أن واح ــدة
من سلبيات املبادرة الفرنسية أنها
لــم تـتـعــامــل ب ـحــزم مــع ح ــزب ال ـلــه أو
ح ـتــى م ــع إيـ ـ ــران ،ال ـت ــي تـفـتــح معها
بـ ــاريـ ــس خـ ـط ــوط تـ ــواصـ ــل ع ــدي ــدة.
الـسـفـيــر األم ـيــركــي فــي أملــان ـيــا سبق
أن كــان رأس الحربة فــي دفعها إلى
تصنيف حزب الله إرهابيًا .وهو لن
يـكــون بـعـيـدًا عــن امل ـب ــادرة الـجــديــدة،

ion
ّ
بتشدده وتطرفه
علمًا بأنه معروف
فــي الـتـعــامــل مــع مـلــف إي ــران وحــزب
الله .لكن ما هي القيمة املضافة التي
يمكن أن تقدمها املـبــادرة الجديدة؟
تؤكد مصادر مطلعة أن أي مبادرة
ع ـن ــوان ـه ــا امل ــواجـ ـه ــة م ــع حـ ــزب ال ـلــه
سـتـكــون مـحـكــومــة بــالـفـشــل مسبقًا.
يــدرك الفرنسيون أن العقوبات على
الوزيرين علي حسن خليل ويوسف
فـنـيــانــوس كــانــت نتيجتها الـتـشـ ّـدد
مــع الرئيس املكلف مصطفى أديــب،
ك ـم ــا يـ ــدركـ ــون أن فـ ــرض ال ـع ـقــوبــات
على الوزير جبران باسيل أسهم في
تشدد التيار الوطني الـحــر .ولذلك،
فإن أي مبادرة تهدف إلى عزل حزب
الـ ـل ــه ل ــن تـ ـك ــون ب ـع ـي ــدة ع ــن املـصـيــر
نفسه.
بحسب وثـيـقــة دبـلــومــاسـيــة وصلت
إلى الخارجية اللبنانية ،فإن فرنسا
الـتــي لــم تكن تحمل أي خطة بديلة
للبنان ،اقتنعت بأن «الخطة الوحيدة
املتبقية هــي انتظار االنهيار الكلي
ل ـل ـب ـنــان م ــال ـي ــا واقـ ـتـ ـص ــادي ــا ،وذل ــك
إلرغــام األط ــراف كافة على الجلوس
مـعــا لـلـنـظــر ف ــي م ــا يـمـكــن ال ـق ـيــام به
فــي مــرحـلــة مــا بـعــد االن ـه ـيــار» .على
األرج ــح هــذا السيناريو كــان مقنعًا
لـكـثــر ف ــي ال ــداخ ــل .لـكــن ه ــل امل ـب ــادرة
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة تـ ـبـ ـن ــي عـ ـل ــى ال ـف ــرض ـي ــة
ن ـف ـس ـهــا؟ إذا كـ ــان األم ـ ــر ك ــذل ــك ،فــإن
االفتراض املسبق سيكون االستفادة
من هذا االنهيار للوصول إلى نتائج
ً
لم تكن ممكنة قبال ،في السياسة قبل
االقتصاد .إذا تبلورت هــذه املبادرة
اليوم ،فقد تكون آخر محاوالت إدارة
ترامب لفرض تصورها للحلول في
ً
املنطقة .وهــذا قد يكون كفيال بعدم
ت ـج ــاوب امل ـت ـضــرريــن م ــن سـيـنــاريــو،
قرر التحالف األملاني األميركي سلفًا
توجيهه ضد فئة من اللبنانيني.
(األخبار)
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لبنان

لبنان
قضية اليوم

دوالر الـ  1515يتالشى .كان استيراد المواد األساسية من بين األمور القليلة التي تعتمد هذا السعر .لكن حتى
هذه لن تجد طريقها إلى االستمرار ،مع بداية العمل جديًا على ّ
الحد من الدعم ،بحجة نفاد االحتياطي .رياض
سالمة ليس ّ
همه االحتياطي ،بعدما رمى كل موبقاته ،التي أهدرت الدوالرات ،على الدعم .وألنه لم يعد
بإمكانه االستمرار في هدر المزيد ،صار ّ
همه تخفيض االستيراد تمهيدًا لتخفيض العجز في ميزان المدفوعات.
وذلك ال يتحقق إال من خالل تحميل غير األثرياء كلفة تضخم إضافي ّ
يحد من قدرتهم الشرائية!

ّ
سالمة يصوب على الدعم ليصيب االستيراد:

ميزان
تخفيض
ّ
المدفوعات أولوية
إيلي الفرزلي
ال ـحــاجــة إل ــى تــرشـيــد ال ــدع ــم ص ــارت
مـلـ ّـحــة .ثـ ّـمــة شـبــه إج ـمــاع عـلــى ذلــك،
حتى بني املتخاصمني في السياسة
واالقـ ـتـ ـص ــاد .م ــن ي ــؤم ــن بـ ــأن الــدعــم
هــو حــق للمواطن ،لطاملا شكك بأن
الدعمّ ،بطبيعته الراهنة ،ال يصل إلى
مستحقيه .مئات ماليني ال ــدوالرات
ذهـبــت إلــى جـيــوب الـتـجــار ،مــن دون
ّ
أن ُي ّ
املعنيون ساكنًا .طرح ذلك
حرك
ش ـكــوكــا ب ـش ــأن شـبـكــة املـسـتـفـيــديــن.
ّ
هــل مــن تـعــطـلــت «أع ـمــالــه» فــي نهب
املال العام بالطريقة التقليدية ،وجد
فــي لعبة األس ـعــار املـتـعــددة لـلــدوالر
ّ
ّ
ضــالـتــه؟ إن كــان فــي السلة الغذائية
أو في املحروقات ،يؤكد عاملون في
االستيراد أن التجار حققوا أرباحًا
ه ــائ ـل ــة م ــن خـ ــال أمـ ــريـ ــن :تـضـخـيــم
أس ـعــار املـنـتـجــات امل ـس ـتــوردة وعــدم
الـ ـتـ ـص ــري ــح عـ ــن الـ ـحـ ـس ــوم ــات ال ـت ــي
يحصلون عليها .على سبيل املثال،
ل ــو أراد أح ـ ّـد امل ـس ـتــورديــن اسـتـيــراد
س ـلــع ،مـصــنـفــة فــي خــانــة املــدعــومــة،
بقيمة ألف دوالر ،بحسب املستندات
املـقــدمــة إل ــى امل ـصــرف ال ــذي يتعامل

مـ ـع ــه ،ف ـه ــو ي ــدف ــع م ـل ـي ــون ــا ون ـصــف
م ـل ـيــون ل ـي ــرة ،ع ـلــى أن ي ـتــم تـحــويــل
األلف دوالر إلى الشركة املحددة في
يتأكد مما إذا
االعتماد .لكن أحدًا ال
ّ
كانت الفاتورة ّ
املقدمة مضخمة أو ال.
هناك يمكن أن تكون القيمة الفعلية
للفاتورة ال تتجاوز  800دوالر .في
ه ــذه ال ـح ــال ــة ،يـحـصــل ال ـتــاجــر على
املئتي دوالر فــي حسابه الخارجي،
والتي يضاف إليها حكمًا حسم قد
يـصــل فــي أح ـيــان كـثـيــرة إل ــى  30في
املئة .هذا يعني ببساطة أن املستورد
يمكن أن يحصل على ما يقارب 500
دوالر نقدًا في الـخــارج ،مقابل دفعه
م ـل ـي ــون ــا ونـ ـص ــف م ـل ـي ــون لـ ـي ــرة فــي
الداخل .وهذا يعني أن ربحه املحقق
م ــن خ ــال فـتـحــه اع ـت ـم ــادًا مـصــرفـيــا
بقيمة مـلـيــون ونـصــف مـلـيــون ليرة
يمكن أن يـصــل إل ــى  ٤مــايــن لـيــرة،
يضاف إليها الــربــح الناتج مــن بيع
ال ـس ـلــع املـ ـسـ ـت ــوردة ،وربـ ـم ــا تـضــاف
إل ـي ـهــا أربـ ـ ــاح غ ـيــر م ـش ــروع ــة أخ ــرى
من ّ
جراء إعادة تهريب جزء من هذه
السلع إلى الخارج.
حصيلة هــذه العملية أن املستهدف
بــالــدعــم بــالـكــاد يـحـصــل عـلـيــه ،على

أن ت ــذه ــب «ال ـن ـص ـبــة ال ـك ـب ــرى» إلــى
املحتكرين وشركائهم ،الذين يمكن
ّ
أن ي ـ ـكـ ــونـ ــوا مـ ــوظ ـ ـفـ ــن ح ـك ــوم ـي ــن
ومصارف وسياسيني.
هذه العملية ال تجري بشكل فردي،
ّ
بـ ـ ــل ت ـ ـحـ ــولـ ــت إلـ ـ ـ ــى سـ ـ ـي ـ ــاق مـ ـن ــظ ــم،
بحسب مصدر يعمل في االستيراد
والـ ـتـ ـص ــدي ــر .ول ــذل ــك ف ـ ــإن ال ـجــري ـمــة
املرتكبة فــي ظــل شــح ال ـ ــدوالرات في
ال ـب ـل ــد ت ـص ـلــح ل ـت ـك ــون ج ــري ـم ــة ضــد
اإلنسانية ،لكونها تطال لقمة عيش
الناس ودواءهم.
«امل ـص ـل ـح ــة» ه ـنــا رب ـم ــا ت ـفـ ّـســر عــدم
قيام أحــد بــأي خطوة ّ
تحد مــن هدر
الـ ـ ـ ــدوالرات ،بــالــرغــم م ــن أن خـطــوات

ب ـس ـي ـطــة ك ـ ــان ي ـم ـك ـن ـهــا أن تـخـفــض
فــاتــورة االس ـت ـيــراد أك ـثــر ،وبــالـتــالــي،
ال ـح ـفــاظ ع ـلــى امل ـتــوفــر م ــن الـعـمــات
ّ
تضمنت
األجنبية .على سبيل املثال،
ال ـس ـلــة ال ـغــذائ ـيــة امل ــدع ــوم ــة أصـنــافــا
رب ـم ــا ال تـخـطــر ف ــي بـ ــال املـسـتـهـلــك،
حـتــى ف ــي ع ــز الـبـحـبــوحــة .حـتــى في
م ــا خ ــص األدويـ ـ ــة .لـطــاملــا حـكــي عن
أن ال ـت ــوق ــف ع ــن اسـ ـتـ ـي ــراد األدويـ ـ ــة
«البراند» يخفض الفاتورة الدوائية
ّ
إلــى الـنـصــف ،لـكــن عــامــا مـ ّـر مــن دون
أن يتخذ أحــد ال ـقــرار .يـتــردد كمثال
استيراد «البانادول» .كلفة دعم هذا
امل ـن ـت ــج ف ـق ــط ت ـص ــل إلـ ــى  30مـلـيــون
دوالر سـنــويــا ،فيما يمكن ببساطة
اس ـت ـب ــدال ــه ب ــال ـب ــاراس ـي ـت ــام ــول .على
هــذا املـنــوال ،يتم التعامل مع الكثير
من األدوية .يكفي أن منظمة الصحة
العاملية تشير إلى أن ما يحتاج إليه
أي بلد هو  220تركيبة دوائية فقط.
وبالتالي ،فإنه ال جــدوى من وجود
آالف األدوية املتشابهة التي تختلف
فقط باسمها التجاري وبسعرها.
مصرف لبنان الــذي راســل ّالحكومة
في آب إلعالمها بأنه لم يتبق سوى
مـلـيـ َ
ـاري دوالر يمكن استخدامهما،

ً
امل ـس ـت ــودع ــات وصـ ـ ــوال إلـ ــى امل ـهــربــن.
وعـلــى رأس ه ــؤالء كلهم تــأتــي الــدولــة
بسياسة الدعم التي ال تعدو أكثر من
كونها قـنــاة لـلـتــوزيــع .أضــف إلــى ذلك
الـسـبــب اآلخـ ــر ،والـ ــذي ال يـقــل أهـمـيــة،
وه ــو ال ــذي يتعلق بـضـعــف الصناعة
الــدوائـيــة الوطنية الـتــي تجعل صحة
الناس تحت رحمة التجار ،والسياسة
الدوائية املعكوسة التي يتبعها لبنان؛
فـفــي كــل دول الـعــالــم تـسـتـحــوذ أدوي ــة
«الجينيريك» على  %80مــن الفاتورة
الــدوائـيــة مقابل  %20ل ــ«ال ـبــرانــد» ،إال
فــي لبنان الـعـكــس ،وبكلفة تصل إلى
م ـل ـي ــار و 600م ـل ـي ــون دوالر س ـنــويــا
(منها  250مليون دوالر فقط لألدوية
ال ـج ـي ـن ـيــريــك) .ل ـكــل ه ــذه األسـ ـب ــاب ،ال
ي ـت ــوق ــف م ـس ـل ـســل انـ ـقـ ـط ــاع األدويـ ـ ـ ــة،
وال ــذي طــال فــي الفترة األخـيــرة أدويــة
أم ــراض مستعصية ومــزم ـنــة ،ومنها
أدوي ـ ـ ــة مل ــرض ــى الـ ـس ــرط ــان وال ـس ـك ــري
والقلب.
إل ــى ذلـ ــك ،ال ي ـب ــدو أن األزم ـ ــة وصـلــت

إلــى آخــر النفق ،بدليل استمرار خطر
ت ــوق ــف ال ــدع ــم ف ــي أي ل ـح ـظــة ،ف ــي ظل
عــدم الـتــوصــل إلــى حـلــول إلــى اآلن في
مــا يـخــص تـقــريــر اس ـت ـمــرار الــدعــم من
عــدمــه ،وال حـتــى فــي مــا يـخــص كمية
لبنان
األم ــوال املـتــوافــرة لــدى مـصــرف ّ
للدعم .أضف إلى ذلك الرد الذي تلقاه
لبنان من البنك الدولي لناحية رفضه
امل ـســاعــدة ف ــي ق ـطــاع األدوي ـ ــة بــذريـعــة
«غياب اإلصالحات».
والـيــوم ،ال مجال لرفع الــدعــم .هــذا أمر
أكـيــد ،ألن مــن تبعات ذلــك «أن تحصل
خالفات بني الناس في الشوارع» ،هذا
ما يقوله رئيس لجنة الصحة النيابية،
عاصم عــراجــي ،ومــا ذهــب إلــى تأكيده
نقيب الصيادلة ،الدكتور غسان األمني،
بــاإلشــارة إلــى أن «ال ـنــاس سيقتتلون
في الشوارع ألخذ علبة دواء» .إلى اآلن،
تفض القرارات الرسمية إلى شيء،
لم
ِ
رغم االجتماعات املتالحقة في السراي
الحكومي ،وإن كان عراجي يأخذ على
األخ ـ ـيـ ــرة أنـ ـه ــا «مـ ـحـ ـص ــورة ب ـم ــن هــم
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ً
تخفيف كلفة «السلة الدوائية» :الترشيد أوال وآخرًا
ّ
في إطار المحاولة لحل لغز اختفاء الدواء،
أطلقت مبادرة اإلصالح العربي ،قبل
أسبوع تقريبًا ،دراسة عن كيفية ...إبقاء
األدوية على رفوف الصيدليات .لم تحمل
الدراسة أكثر من صيغتين مبدئيًا للحفاظ
على آخر الحقوق الصحية للمرضى،
أوالهما تغيير نظام الدعم على قاعدة
تخفيف تكلفة الفاتورة الدوائية مع
الحفاظ على الفعالية ،وثانيهما إطالق
المنصة الرقمية للوصفات الطبية.
صيغتان في حال ّ
طبقتا قد يسهل
معهما تخفيض الفاتورة الدوائية التي
تصل كلفتها في لبنان إلى مليار و600
مليون دوالر أميركي

راجانا حمية
تـ ــرت ـ ـهـ ــن ،الـ ـ ـي ـ ــوم ،صـ ـح ــة امل ــواطـ ـن ــن
وأدويتهم باألموال املتوافرة للدعم في
ح ــوزة مـصــرف لـبـنــان امل ــرك ــزي .فكلما
خرج الحاكم ّ
ملمحًا إلى تناقص «مال
الدعم» ،تفقد أدويــة من السوق .هكذا،
م ــن دون ســابــق إنـ ـ ــذار ،تـصـبــح حـيــاة
الكثيرين من املرضى على املحك .وفي
كــل مــرة يـحــدث ذلــك ،يـعــاد السيناريو
ال ـ ـتـ ــالـ ــي :ي ـت ـج ــه م ـ ـس ـ ـتـ ــوردو األدوي ـ ـ ــة
وأصـ ـح ــاب امل ـس ـتــودعــات ن ـحــو تقنني
توزيع األدوية على الصيدليات ،وتبدأ
بــورصــة األدوي ــة املـفـقــودة بالعمل ،ثم
ّ
يدب الذعر .ال أحد يعرف كيف يحدث
ّ
ذلــك وال حتى كيف تسكن تلك األزمــة
امل ـس ـت ـمــرة م ـنــذ م ــا ي ـق ــرب م ــن ثـمــانـيــة
أشهر.
الـضــالـعــون فــي أرق ال ـنــاس وخــوفـهــم
ع ـلــى ح ـق ـهــم بـ ــالـ ــدواء ك ـث ــر ،م ــن حــاكــم
مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان إلـ ـ ــى م ـح ـت ـك ــري ه ــذا
القطاع مــن املـسـتــورديــن إلــى أصحاب

فــوق» ،ولــم تأخذ إلــى اآلن بمالحظات
لجنة الصحة النيابية التي تعمل على
إعداد خطة لترشيد الدعم .أما أبرز ما
تركز عليه تلك الخطة ،فهو «تخفيف»
ال ــدع ــم ع ـلــى أدوي ـ ــة ال ـ ـ ـ ــ» »otcالـخـفـيـفــة
ال ـت ــي ال ت ـح ـتــاج إلـ ــى وصـ ـف ــات طـبـيــة
ودعــم األدويــة املزمنة مع «ترشيدها»
التزامًا بالئحة األدوية ملنظمة الصحة
العاملية .ال بديل من تغيير آلية الدعم
ب ـح ـســب ع ــراج ــي لـتـخـفـيــف الـ ـت ــواءات
ال ـس ـيــاســة ال ــدوائ ـي ــة ف ــي ل ـب ـنــان ،الـتــي
وصلت حد «أننا في لبنان لدينا 5000
دواء مسجل ،فيما الئحة أدوية منظمة
الصحة تبلغ  1200دواء»!
َ
«اســتـعــار» عــراجــي فـكــرة الترشيد في
خطته من مجموعة «مبادرة اإلصالح
ال ـ ـعـ ــربـ ــي» الـ ـت ــي أع ـ ـ ــدت هـ ــي األخـ ـ ــرى
ً
دراس ــة تقترح حـلــوال للدعم ،الــذي «ال
ح ــول وال قـ ــوة» إال ب ــه حـتــى اآلن ،في
ظل استعصاء البدائل األخرى .وتأتي
هــذه الحلول فــي إط ــار العمل على فك
لغز اختفاء األدويــة من خــال التركيز

على عاملني اثنني :أولهما تغيير نظام
ً
الدعم وصوال نحو ترشيده ،وثانيهما
إطـ ـ ـ ـ ــاق مـ ـنـ ـص ــة رق ـ ـم ـ ـيـ ــة ل ـل ــوص ـف ــات
َ
الطبية .وهنا ،ال انفصام بني العاملني،
ل ـن ــاح ـي ــة م ـ ـ ـ ـ ــؤازرة أحـ ــده ـ ـمـ ــا ل ــآخ ــر،
وضـمــان عــدم فـقــدان األدوي ــة تاليًا عن
رفــوف الصيدليات وتخفيف الضغط
عـلــى احـتـيــاطـيــات م ـصــرف لـبـنــان من
الـنـقــد األج ـن ـبــي .واألهـ ــم مــن ذل ــك كله،
التأكد من أن األدوي ــة املدعومة ،تحت
هــذيــن الـبـنــديــن ،ستصل إل ــى املــرضــى
املستهدفني.
فـ ــي الـ ـش ــق األول مـ ــن ال ـ ـحـ ــل ،ت ـق ـتــرح
املـبــادرة خفض التكاليف انطالقًا من
تطبيق مـبــدأيــن أســاسـيــن« :اسـتـيــراد
أرخـ ـ ـ ــص األدوي ـ ـ ـ ـ ــة مـ ــن دون املـ ـس ــاس
بالتأثير العالجي» .كيف ذلــك؟ تشير
ً
ً
املبادرة مثال إلى أنه بدال من أن يدعم
مصرف لبنان  20اسمًا تجاريًا مختلفًا
ل ــدواء أتــورفــاسـتــاتــن ال ــذي يستخدم
لـلــوقــايــة مــن أمـ ــراض الـقـلــب واألوع ـيــة
الدموية تراوح أسعارها ما بني عشرة

آالف لـيــرة و 43ألـفــا  -وهــو يفعل ذلك
ال ـيــوم  -يمكنه عـنــدهــا أن «يـسـهــم في
دع ـ ــم م ـن ـت ـجــن ف ـق ــط ي ـت ــم اخ ـت ـي ــاره ــا
بـنـ ً
ـاء على تأثيرهما الـعــاجــي القوي
وسـعــرهـمــا املـنـخـفــض» .وثـمــة عــوامــل
مساعدة كثيرة هنا فــي تقرير جانب
الـكـلـفــة ،إذ يمكن عـلــى سبيل امل ـثــال ال
الحصر «عند البحث عن أدوية أرخص
ال ـت ـف ـت ـيــش ع ــن األدويـ ـ ـ ــة ال ـت ــي انـتـهــت
صالحية براءات اختراعها».
م ــن الـطـبـيـعــي أن يـفـســح ه ــذا اإلج ــراء
املجال أمام تعزيز املنافسة في السوق،
ح ـيــث م ــن امل ـف ـتــرض أن تـنـعـكــس هــذه
الـسـيــاســة عـلــى سـيــاســة املـسـتــورديــن
لناحية خفض أسـعــارهــم .أمــا اقـتــراح
دواء يـ ـ ـ ـ ـ ــن ف ـ ـقـ ــط ،ف ـي ـن ـب ــع م ـ ــن دافـ ـع ــن
أس ــاس ـي ــن ،أول ـه ـم ــا إل ـغ ــاء االح ـت ـك ــار،
وثانيهما إفساح املجال أمام الصناعة
الــوطـنـيــة إلث ـب ــات جــدارت ـهــا م ــن خــال
«اع ـت ـم ــاد دواء مـحـلــي م ـقــابــل ال ـ ــدواء
املـ ـسـ ـت ــورد» .ومـ ــا ي ــدع ــم هـ ــذا ال ـخ ـيــار
أن «ال ـك ـث ـيــر م ــن األدويـ ـ ــة ال ـتــي تـعــالــج

ّ
حاالت مرضية مختلفة تصنع محليًا
ومتاحة في األسواق».
وخوفًا من انــزيــاح الخطة عن هدفها،
دعــت املـبــادرة إلــى ض ــرورة أن تخضع
العالمات التجارية املصنعة لألدوية
الـتــي تستحق الــدعــم «ألع ـلــى درج ــات
ال ـش ـف ــاف ـي ــة امل ـم ـك ـن ــة» ،الفـ ـت ــة ف ــي ه ــذا
اإلطـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ــى إمـ ـك ــانـ ـي ــة الـ ـلـ ـج ــوء إل ــى

تضم الئحة أدوية
منظمة الصحة
العالمية  1200دواءً
فيما تضم «الالئحة
اللبنانية»  5000دواء

ّ
اللهم إني
تعامل مع األمر على قاعدة
ّ
بلغت .ظن حينها أنه بذلك يمكن أن
يتبرأ من كل املوبقات التي ارتكبت
سابقًا والتي أدت إلى هدر ما يصل
إلى  40مليار دوالر من أموال الناس،
من دون أن يكون للدعم أي عالقة بها
(الهندسات املالية ،الفوائد السخية
لـغـيــر امل ـق ـي ـمــن ،تـغـطـيــة ال ـع ـجــز في
امليزان التجاري…).
أوحـ ــت «ص ــرخ ــة» س ــام ــة أن الــدعــم
يؤدي إلى استنزاف أموال املودعني،
وفاته أن يقول إن تلك األمــوال سبق
أن سرقت عندما كــان يـ ّـدعــي حماية
الليرة ويفاخر بأنه حامي االقتصاد.
مع ذلك ،أما وقد وقعت الواقعة ،فلم
ي ـع ــد م ــن ح ــل سـ ــوى ت ــوج ـي ــه ال ــدع ــم
إل ــى مستحقيه الـفـعـلـيــن ،حـتــى لو
اقتضى األمــر أن تتولى الــدولــة ،في
هــذه املرحلة االستثنائية ،استيراد
املواد والسلع االستراتيجية.
م ـ ـ ّـر ك ـ ــام س ــام ــة م ــن دون رد فـعــل
ُيذكرُ .عقد اجتماع في قصر بعبدا،
وتاله اجتماع في السرايا الحكومية
مل ـنــاق ـشــة ال ــوض ــع ،م ــن دون أن يتم
التوصل إلى أي خالصة .كان واضحًا
أن احدًا ال يريد ّ
تحمل مسؤولية رفع
ّ
ال ــدع ــم .بالنسبة إل ــى حــســان دي ــاب،
باإلمكان استعمال كــل االحتياطي،
بما فيه الودائع اإللزامية ،لدعم سعر
الـ ــدوالر ،وبالنسبة إلــى ســامــة فإن
الودائع اإللزامية ال ّ
تمس.
عند هذا الخالف ،توقف النقاش في
مسألة توجيه الدعم إلى مستحقيه.
ثــاثــة أشـهــر مـنــذ رســالــة ســامــة من
دون أي ت ـح ـض ـيــر مل ــرح ـل ــة م ــا بـعــد
تخفيف الدعم .ال البطاقة التموينية
أو التمويلية ُبحثت بشكل جدي وال
أج ــري إح ـصــاء لـلـعــائــات املحتاجة
إلـ ــى الـ ــدعـ ــم .ف ــي االجـ ـتـ ـم ــاع األخ ـي ــر
للمجلس املركزي ،كان القرار واضحًا
بــرفــض تـحـ ّـمــل مـســؤولـيــة تخفيض
الدعم ،على اعتبار أن هــذا األمــر هو
من مهمات الحكومة .وبالتالي ،إذا
لــم تـقــرر وجـهــة الــدعــم فــي املستقبل،
فإنه لن يكون أمامه سوى االستمرار
عـلــى امل ـن ــوال ن ـف ـســه ،إل ــى ح ــن نـفــاد
األم ـ ــوال (س ـب ــق أن أع ـل ــن س ــام ــة أن
االحتياطي يكفي لشهرين).
يـ ــدرك جـمـيــع املـعـنـيــن أن ــه ف ــي حــال
ال ـ ــوص ـ ــول إلـ ـ ــى هـ ـ ــذه املـ ــرح ـ ـلـ ــة ،ف ــإن
ّ
ك ــارث ــة اج ـت ـمــاع ـيــة ض ـخ ـمــة سـتـحــل
بــالـبـلــد .وإذا ك ــان مـتــوقـعــا أن يعقد
اليوم اجتماع في السرايا الحكومية
ملـ ـت ــابـ ـع ــة مـ ـس ــأل ــة ال ـ ــدع ـ ــم (ت ـم ـه ـي ـدًا
لـ ـع ــرض االق ـ ـتـ ــراحـ ــات ع ـل ــى ال ـل ـجــان
ّ
ال ـن ـي ــاب ـي ــة املـ ـشـ ـت ــرك ــة) ،فـ ـ ــإن ت ـخــلــي
مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان عـ ــن املـ ـس ــؤولـ ـي ــة ال
يعكس رغبته الشديدة في تخفيض

اسـتـهــاك ال ـ ــدوالرات الـتــي لــديــه .في
األسـ ــاس ،لـيــس تخفيض الــدعــم هو
الغاية بالنسبة إلــى ســامــة ،بــل هو
ال ــوس ـي ـل ــة ل ـل ــوص ــول إلـ ــى تـخـفـيــض
االس ـت ـي ــراد .ال ـ ـ ــدوالرات ال ـتــي تـخــرج
م ــن ل ـب ـن ــان جـ ــزء م ـن ـهــا ف ـق ــط مـعـنـ ّـي
ب ــال ــدع ــم ،ف ـي ـمــا الـ ـ ـ ـ ــدوالرات األخـ ــرى
تخرج من االقتصاد لتمويل واردات
أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى .وب ـ ــال ـ ــرغ ـ ــم مـ ـ ــن انـ ـخـ ـف ــاض
االس ـت ـي ــراد بـنـسـبــة  50ف ــي امل ـئ ــة ،إال
أنه يطمح إلى تخفيضه أكثر .وذلك
ال يتحقق عمليًا إال من خالل ارتفاع
األسعار وانخفاض القدرة الشرائية
ً
لـلـبـنــانـيــن .فـمــن يستهلك ف ـعــا هم
غ ـي ــر األثـ ـ ــريـ ـ ــاء (ال ـط ـب ـق ــة ال ــوس ـط ــى
والفقراء) ،وهــؤالء قدرتهم الشرائية
لــن تبقى على حالها إن ارتـفــع ثمن
صفيحة البنزين ،على سبيل املثال،
من  25إلــى  75ألفًا .ذلــك سيقود إلى
ت ـخ ـف ـيــض االسـ ـتـ ـه ــاك ل ـل ـك ـمــال ـيــات
أو حـتــى لبعض الـسـلــع الـتــي اعـتــاد
الناس شــراء هــا ،بما سيؤدي الحقًا
إلـ ـ ــى عـ ـ ــدم اسـ ـتـ ـي ــراده ــا الن ـخ ـف ــاض
الطلب عليها.
بعدما كان العجز في امليزان التجاري
قد وصل إلى  16مليار دوالر في عام
 ،2018ان ـخ ـف ــض هـ ــذا الـ ـع ــام بـشـكــل
كـبـيــر مــن ج ــراء انـخـفــاض ال ـ ــواردات
نحو  50فــي املـئــة ،لكن سالمة يأمل
أن يزيد االنخفاض أكثر ،بما يؤدي
إلى تخفيض واضح في عجز ميزان
امل ــدف ــوع ــات .وهـ ــذا ك ــان ي ـف ـتــرض أن
يـكــون أولــويــة منذ ع ــام ،لكن بفضل
اإلص ـ ـ ــرار ع ـلــى تـ ــرك األزمـ ـ ــة ت ـت ـمــدد،
استمر الطلب على ال ــدوالر مرتفعًا،
واسـتـمــر االسـتـيــراد مباحًا مــن دون
أي ق ـي ــود ،ف ـك ــان بــدي ـه ـيــا أن يــرتـفــع
سعر الــدوالر وتنهار الليرة .وصول
سعر صرف الــدوالر إلى عشرة آالف
ل ـيــرة ك ــان مـنـطـقـيــا ،ورب ـمــا متعمدًا،
فـ ــي هـ ـ ــذه ال ـ ـحـ ــالـ ــة ،لـ ـك ــن بـ ـع ــد وق ــف
ال ــدع ــم ،سـيـكــون م ــن الـصـعــب ضبط
االرت ـفــاعــات اإلضــاف ـيــة ،مــا سيشكل
عـمـلـيــا ك ــارث ــة يـصـعــب ع ـلــى ســامــة
أو غـيــره تــوقــع نتائجها .ولــذلــك ،لم
يعد أمامه سوى كبح جماح ارتفاع
سعر الصرف وهو ما لن يتحقق إال
بتخفيف االسـتـيــراد ،لكن بالطريقة
األصعب واألكثر أذى للناس ،بعدما
تغاضت السلطة ألكثر من سنة عن
تقييد حــركــة االسـتـيــراد .تلك عبارة
تقلق ّ
مدعي الحرص على االقتصاد
الـ ـح ــر .ول ــذل ــك ،ل ــم ي ـج ــرؤ أحـ ــد على
امل ـ ّـس بحركة االسـتـيــراد والتصدير
أو حركة األموال ،ما حصر الخيارات
بـتـقـلـيــص ال ــدع ــم ،وزيـ ـ ــادة الـتـبــاطــؤ
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي م ـ ــن جـ ـ ـ ــراء ال ـت ـض ـخــم
املتوقع.

«قــائـمــة ال ـص ـنــدوق الــوطـنــي للضمان
االجتماعي ،والتي تضم أسماء أدوية
مشمولة بالتغطية لتحديد تلك التي
ستستفيد من الدعم املوجه لالستيراد
ب ـش ـكــل ع ـ ـ ــام» .وفـ ــي حـ ــال ن ـج ــاح ه ــذه
الخطوة ،تأتي الخطوة الثانية «األكثر
ّ
يتعي من خاللها إجراء
جرأة» ،والتي
تـحـلـيــل ف ـعــال ـيــة الـتـكـلـفــة الـ ــذي يمكن
استخدامه لالختيار بني األدويــة غير
املتطابقة من حيث الجرعة أو التأثير
ال ـع ــاج ــي ،ول ـك ـن ـهــا ت ـس ـت ـخــدم لـعــاج
الحالة السريرية نفسه ،مثل خافضات
سكر الدم وضغط الدم.
م ــاذا يـعـنــي ذل ــك؟ بـبـســاطــة ،يـعـنــي أن
ال ان ـق ـطــاع ل ــأدوي ــة .وع ـنــدمــا تصبح
البدائل املدعومة متوافرة في السوق،
سيتم عندها «إع ــادة تسعير البدائل
غ ـيــر امل ــدع ــوم ــة َوفـ ـق ــا ل ـس ـعــر ال ـصــرف
ّ
الحقيقي في السوق» ،بحسب ما تنص
املبادرة .ومن الجهة األخرى ،لن يعني
هذا الدعم تحييد عالمات تجارية غير
مدعومة ،إذ ستستمر هذه في السوق،

ولكنها ستكون محصورة «باملرضى
امل ـس ـت ـعــديــن والـ ـق ــادري ــن ع ـلــى تـحـ ّـمــل
تكاليفها».
أم ــا ف ــي ال ـشــق ال ـثــانــي م ــن ال ـعــاجــات،
فـتــأتــي الـحـلــول ملعالجة أزم ــة تخزين
األدويـ ـ ــة ف ــي املـ ـن ــازل ،م ــن خ ــال نـظــام
ال ـ ــوص ـ ـف ـ ــات الـ ـطـ ـبـ ـي ــة اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي.
وامل ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة هـ ـن ــا تـ ـق ــع عـ ـل ــى ع ــات ــق
وزارة ال ـص ـح ــة مـ ــن خ ـ ــال ات ـخ ــاذه ــا
ّ
لألطباء
الـقــرار الـجــريء «ال ــذي يسمح
ّ
ّ
الطبية عبر االتصال
بتقديم الوصفات
الـهــاتـفـ ّـي بــالـصـيــدلـ ّـيــات الـتــي يطلبها
امل ـ ــرض ـ ــى ،ع ـل ــى أن يـ ـق ــوم ال ـص ـي ــادل ــة
بـتــوثـيــق تـلــك الـطـلـبــات ف ــي أنظمتهم
ّ
ّ
الخاصة بالتوثيق» .ويمكن
الحالية
أولهما
لهذا التطبيق أن يأتي بهدفنيّ ،
م ـن ــع الـ ـتـ ـخ ــزي ــن ،وث ــان ـي ـه ـم ــا «ت ـع ــق ـ ّـب
املبيعات» ،وهــو ما يمنع تاليًا الغش
والتهريب والفسادُ ،
ويتيح قدرة أفضل
ّ
ع ـلــى تـحـلـيــل س ـلــوكــيــات املستهلكني
وم ـق ـ ِّـدم ــي ال ــوص ـف ــات ال ـط ـبـ ّـيــة ،أط ـبــاء
وصيادلة.
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توزيع اللقاح «األميركي»:

كوبا تقود أميركا الالتينية
في إنتاج «لقاح الفقراء»
رغــم الحصار االقـتـصــادي القاسي
الـ ـ ــذي ت ـف ــرض ــه الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
األم ـي ــرك ـي ــة ع ـل ــى ك ــوب ــا ،وإق ـفــال ـهــا
أخ ـي ـرًا مــراكــز «وي ـس ـتــرن يــونـيــون»
ملـنــع إدخـ ــال الـ ــدوالر إلـيـهــا ،وفيما
تتسابق البرازيل واملكسيك إلتمام
صـ ـفـ ـق ــات اس ـ ـت ـ ـيـ ــراد لـ ـق ــاح ــات مــع
كـبــريــات شــركــات األدويـ ــة العاملية،
تتقدم هافانا دول أميركا الجنوبية
نحو تسجيل لقاحني واعدين ضد
فيروس كورونا.
إن أي لقاح ضد كورونا هو بالنهاية
منتج وله سعر ،ما يعني أن شعوب
الدول الفقيرة واملحاصرة لن تتأمن

من المتوقع نشر النتائج
النهائية للتجارب في الشهر
المقبل
لها اللقاحات من كبريات شركات
األدويــة بالسرعة املرجوة .وكمثال
ع ـل ــى ذل ـ ــك ،ق ــام ــت إدارة الــرئ ـيــس
األم ـيــركــي دون ــال ــد ت ــرام ــب بــإنـشــاء
م ـ ـشـ ــروع «وارب سـ ـبـ ـي ــد» ،وال ـ ــذي
يـهــدف الــى ش ــراء مــايــن الجرعات
م ــن أي لـ ـق ــاح ت ـث ـبــت ف ـعــال ـي ـتــه فــي
ال ـت ـجــارب الـســريــريــة ضــد كــورونــا،
إنتاجه بشكل كبير
بدء ّ
وحتى قبل ُ
م ــن ال ـشــركــة امل ـصــن ـعــة ،أي ال ـشــراء
سـلـفــا .وم ـثــل ه ــذه امل ـشــاريــع تضع
الدول الفقيرة في آخر سلم اهتمام
شركات األدوية .لذا ،بدأت كوبا منذ
أشهر عديدة تجارب سريرية على
لقاحني واعدين ضد الفيروس ،هما

(أ ف ب)

( )01 Soberanaو(.)02 Soberana
ومن املتوقع نشر النتائج النهائية
للتجارب فــي كــانــون الـثــانــي 2021
(الشهر املقبل).
في تقرير نشرته وكالة «رويترز»،
قال خبراء إقليميون إنه «إذا نجحت

جهود الجزيرة الكاريبية في إنتاج
لقاح ّ
فعال ،فقد تصبح موردًا مهمًا
تكافح من
للدول املجاورة التي قد
ّ
أجل الحصول على إمدادات اللقاح،
ّ
ّ
الغنية
الغربية
بسبب اندفاع الدول
لـتــأمــن ال ـجــرعــات» .وق ــال خوسيه

مسلسل االنهيارات يفتك
ّ
بالحق في السكن
يكون السكن الالئق
يجب أن
ّ
والمستقر إحدى دعامات العقد
االجتماعي الجديد
ّ
حول أزمات الناس ومعاناتهم إلى
قـضــايــا ف ــردي ــة» ،عـلــى م ــا ج ــاء في
بيان لـ«ائتالف الحق في السكن»،
صدر أخيرًاّ .
«االئ ـت ــاف» فــنــد سلسلة األزم ــات،
ب ــدءًا مــن إف ــاس امل ـص ــارف وحجز

ـرض أش ـ ـبـ ــه ب ـم ــراج ـع ــة
خـ ـ ــال عـ ـ ـ ـ ٍ
على «يوتيوب» ،قام حاكم والية
نيويورك أنــدرو كومو ،منتصف
األسبوع املاضي ،بفتح صندوق
ي ـحــوي ل ـقــاح مـجـمــوعــة «ف ــاي ــزر-
بــايــونـتــك» ضــد فـيــروس كــورونــا
أم ــام شــاشــات الـتـلـفــزة .وأوض ــح
كـ ــومـ ــو أن ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ي ـح ـتــوي
ع ـل ــى جـ ـه ــاز ت ـت ـبــع ع ـب ــر األقـ ـم ــار
االص ـ ـط ـ ـنـ ــاع ـ ـيـ ــة  GPSوشـ ــاشـ ــة
حــراريــة لتحديد مـكــان صـنــدوق
ال ـ ّـلـ ـق ــاح والـ ـت ــأك ــد م ــن ب ـق ــائ ــه فــي
درج ــة ال ـحــرارة املناسبة .كما أن
اللقاح يأتي محاطًا بثلج جاف
ّ
ٍ
( )Dry Iceويجب استبدال الثلج
كل خمسة أيام إلبقائه باردًا .كما
ال يـمـكــن فـتــح ال ـع ـبــوة إال مــرتــن
فــي ال ـيــوم مل ــدة  90-60ثــانـيــة في
املرة الواحدة لضمان بقائها في
درجـ ــة الـ ـح ــرارة امل ـنــاس ـبــة ،وهــي
تعقيدات لوجستية مضافة إلى
شروط تخزينه الصعبة.
وك ـ ـمـ ــا بـ ـ ــات مـ ـعـ ـل ــوم ــا ،إن ل ـق ــاح
«ف ــاي ــزر-ب ــاي ــون ـت ــك» ب ـحــاجــة إلــى
أن ي ـخ ــزن ف ــي حـ ــرارة نــاقــص 70
ّ ّ
يعد شرطًا
درجة مئوية ،وهو ما ّ
صعبًا مــن الـنــاحـيــة اللوجستية
لتخزينه ونقله الى جميع أنحاء
ال ـع ــال ــم .ك ـمــا أن عـ ــدد ال ـثــاجــات
الـتــي يمكن لـهــا تــأمــن مـثــل هــذه
الــدرجــة مــن ال ـبــرودة ،غير كافية
ول ـ ـي ـ ـسـ ــت م ـ ـ ــوج ـ ـ ــودة ح ـ ـتـ ــى فــي
بـعــض أك ـبــر وأهـ ــم املـسـتـشـفـيــات

(مروان بوحيدر)

تقرير

ّ
أي ـ ـ ــن ال ـ ـحـ ــق ف ـ ــي الـ ـسـ ـك ــن ف ـ ــي ظ ــل
االنهيارات التي يعيشها
مسلسل ٌ
الـبـلــد؟ سـ ــؤال ب ــات ُمـلـ ّـحــا أكـثــر من
ّ
وقت مضى مع تعطل منظومة
أي
ٍ
امل ـصــارف الـتــي اخـتــزلــت السياسة
ال ــوط ـن ـي ــة ال ـس ـك ـن ـيــة ع ـب ــر ا ّل ـل ـجــوء
إلى اإلقــراض السكني للتملك« ،ما

مويا ،ممثل منظمة الصحة للبلدان
األميركية في كوبا لـ«رويترز» ،إنه
«إذا ث ـبــت أن ال ـل ـقــاح ال ـكــوبــي آمــن
وفعال ،فسيصبح متاحًا للشراء في
املنطقة مــن خ ــال منظمة الصحة
للبلدان األميركية ( ،»)PAHOوهو

امل ـك ـتــب اإلق ـل ـي ـمــي ملـنـظـمــة الـصـحــة
العاملية لألميركتني.
ال ــاف ــت ف ــي ك ــوب ــا ال ـش ـي ــوع ـي ــة ،أن
ت ـعــداد سكانها يبلغ  11.3مليون
نـسـمــة ،فيما وص ــل ع ــدد املصابني
 8782شخصًا
فيها بالفيروس الى
ُ
مـ ـن ــذ تـ ـفـ ـش ــي ال ـ ـ ــوب ـ ـ ــاء ،ش ـ ـفـ ــي مــن
ه ــؤالء  7963شخصًا ،وتــوفــي 136
إن ـس ــان ــا ،ف ـي ـمــا ب ـلــغ أق ـص ــى ت ـعــداد
لـعــدد اإلصــابــات الـجــديــدة فــي يوم
واح ـ ـ ـ ــد  109أش ـ ـ ـخـ ـ ــاص ،وأقـ ـص ــى
تـعــداد لـحــاالت الــوفــاة  6أشخاص.
وال ــاف ــت أي ـضــا فــي كــوبــا ،أن عقار
«هــايــدروكـســي ك ـلــوروكــن» مــا زال
مستخدمًا من ضمن عــدة عالجات
مل ــواجـ ـه ــة ك ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــد ،19-مـ ــع زيـ ـ ــادة
ف ــي االح ـت ـي ــاط ــات وال ـ ـشـ ــروط قـبــل
إخ ـض ــاع امل ــرض ــى ل ــه .وه ــو الـعـقــار
ال ـ ـ ــذي ح ـص ــد ال ــرئـ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
بـسـبــب تـســويـقــه لــه غـضــب اإلع ــام
األمـيــركــي وع ــدد كبير مــن األطـبــاء
ّ
الصحيني حول العالم.
والخبراء
لـطــاملــا صـ ـ ّـدرت كــوبــا ل ـقــاحــات إلــى
دول ال ـعــالــم ال ـن ــام ــي ،ب ـمــا ف ــي ذلــك
لـ ـق ــاح ــات ضـ ــد الـ ـتـ ـه ــاب ال ـس ـحــايــا
وال ـ ـت ـ ـهـ ــاب ال ـك ـب ــد  ،Bف ـي ـم ــا ي ـعــود
الـ ـفـ ـض ــل ف ـ ــي إنـ ـ ـش ـ ــاء أح ـ ـ ــد أف ـض ــل
األنـ ـظـ ـم ــة الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ،الـ ـ ــى ال ـق ــائ ــد
الثوري الراحل فيدل كاسترو ،الذي
دعــم قـطــاع التكنولوجيا الحيوية
مـحـلـيــا م ـنــذ ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات ،حتى
ً
اكتفاء ذاتيًا في
تصبح كوبا أكثر
مواجهة الحظر التجاري األميركي.
ومنذ ذلك الحني أصبح هذا القطاع
جزءًا رئيسيًا من اقتصاد البالد.
(األخبار)

جهاز تتبع وشاشة
ٌ
حرارية وثلج جاف!

الـ ـ ـ ـ ـ ــودائـ ـ ـ ـ ـ ــع ،م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورًا بـ ــاالن ـ ـه ـ ـيـ ــار
االج ـت ـم ــاع ــي ال ـن ــاج ــم ع ـّـن ت ــده ــور
ً
س ـعــر ال ـص ــرف وال ـت ـضــخــم ،فـضــا
عــن االنـهـيــار الـصـحــي ال ــذي تفاقم
ً
بفعل فيروس كورونًا ،وصوال إلى
انـفـجــار بـيــروت «ال ــذي قضى على
أح ـيــاء بـ ّ
ـرم ـت ـهــا» ،ليخلص إل ــى أن
ُمسلسل االنـهـيــارات هــذا «أضعف
ً
الواهن أصال».
الحق في السكن ّ
جوهر النقاش يتمثل في ما خلص
إليه «ائتالف السكن» من ّأن «نزيف
امل ــآس ــي ال ـت ــي ت ـعــاق ـبــت دل ب ـمــا ال
يحمل الشك على ّأن السكن الالئق
ّ
واملستقر الذي يعزز عالقات الناس
بأحيائهم وشبكاتهم االجتماعية
واالق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة وي ـ ـت ـ ـنـ ــاسـ ــب مــع
م ــداخ ـي ـل ـه ــم ص ـ ــار م ــن الـ ـض ــروري
أن يـ ـك ــون إحـ ـ ــدى دعـ ــامـ ــات الـعـقــد
االج ـت ـمــاعــي ال ـج ــدي ــد» .ول ـفــت إلــى
أن اس ـت ـجــابــة ال ـس ـل ـطــات ل ـل ـكــوارث

املتتالية التي نكبت البلد ،أتت دون
املطلوب وأحيانًا ضــارة« ،فتمديد
ّ
يتطرق
قانون املهل ( )2020 /160لم
إلى أزمــة السكن ككل كما استثنى
اإليـجــارات القديمة ،ما يساهم في
ت ـس ــري ــع وتـ ـي ــرة اإلخ ـ ـ ـ ـ ــاءات» .أم ــا
ق ــان ــون ت ـع ـل ـيــق ت ـس ــدي ــد ال ـق ـ ّـروض
الـسـكـنـيــة« ،ف ــا يـحـمــي املـتـعــثــريــن
قبل تاريخ ُ 2020/7/1من اإلخالء.
كـ ــذلـ ــك ،لـ ــم تـ ــربـ ــط اإلع ـ ـ ـفـ ـ ــاءات مــن
الــرســوم البلدية بــأي آلـيــةٍ لحماية
ال ـ ـح ـ ـقـ ــوق ال ـس ـك ـن ـي ــة ف ـ ــي األب ـن ـي ــة
امل ـ ـ ّ
ـؤج ـ ــرة .ك ـم ــا أن ق ــان ــون حـمــايــة
امل ـنــاطــق امل ـت ـض ــررة جـ ــراء انـفـجــار
املرفأ ودعــم إعــادة إعمارها ،تغيب
عنه ّ
أي حماية للنسيج السكاني،
ويـ ـخـ ـت ــزل م ـع ــال ـج ــة أزم ـ ـ ــة ال ـس ـكــن
ب ـت ـم ــدي ــد ع ـ ـقـ ــود اإلش ـ ـ ـغـ ـ ــال ل ـس ـنــة
واحــدة فقط ،أي تأجيل إيجاد حل
طويل األمد للمشكلة».

حـ ـ ــول ال ـ ـعـ ــالـ ــم .لـ ـ ـ ــذا ،أتـ ـ ــى ال ـح ــل
عـبــر وض ــع الـثـلــج ال ـج ــاف داخ ــل
ـؤم ــن لــه
صـ ـن ــدوق ال ـ ّـلـ ـق ــاح ك ــي ي ـ ّ
شـ ـ ـ ـ ــروط ال ـ ـت ـ ـخـ ــزيـ ــن املـ ـطـ ـل ــوب ــة.
وال ـث ـل ــج الـ ـج ــاف ه ــو عـ ـب ــارة عــن
غ ــاز ث ــان ــي أك ـس ـيــد ال ـك ــرب ــون في
الحالة الصلبة ،وبحرارة ناقص
 78درج ـ ــة م ـئ ــوي ــةُ .
وي ـع ـت ـب ــر مــن
الفعالة ،خاصة
وســائــل التبريد ّ
أن ــه أبـ ــرد م ــن ال ـج ـل ـيــد وال َي ـتــرك
آث ــار رط ــوب ــة .وه ــو ُمـفـيــد لحفظ
األطعمة املـجـ ّـمــدة ،كما ُيستخدم
ف ـ ــي األف ـ ـ ـ ـ ــراح وال ـ ـح ـ ـفـ ــات ح ـيــث
يتجمع على
يـتــرك شكل ضـبــاب
ّ
األرض .أثره الخطير الوحيد هو
ت ـحــولــه ال ــى ال ـش ـكــل الـ ـغ ــازي من
ثاني أكسيد الكربون .وإن ُوضع
في غرفة ال يدخلها هــواء بشكل
ج ـي ــد ،يـمـكــن أن يـخـتـنــق األفـ ــراد
املــوجــوديــن فـيـهــا مــن استنشاق
الغاز.
فــي صـنــدوق حفظ ونقل اللقاح،
تـ ـح ــت الـ ـثـ ـل ــج الـ ـ ـج ـ ــاف الـ ـح ــزم ــة

الـفـعـلـ ّـيــة مــع ُعـلـبــة تـحـتــوي على
اللقاح .وتحتوي القارورة
قوارير ّ
الـ ــواحـ ــدة ع ـل ــى خ ـم ــس ج ــرع ــات.
وي ـ ـصـ ــل مـ ـجـ ـم ــوع م ـ ــا ي ـم ـك ــن أن
يـحـتــويــه ال ـص ـنــدوق الــواحــد الــى
ـاال .وكون
نحو  4875جرعة إجـمـ ً
ل ـق ــاح «ف ــاي ــزر-ب ــاي ــون ـت ــك» ع ـبــارة
ع ــن جــرع ـتــن لـلـشـخــص ال ــواح ــد
ي ـت ــم أخ ــذه ـم ــا بـ ـف ــارق  21ي ــوم ــا،
يعني أن الصندوق الواحد كفيل
ب ـت ـل ـق ـي ــح نـ ـح ــو  2437ش ـخ ـصــا.
وب ـ ـم ـ ـجـ ــرد إخـ ـ ـ ـ ــراج ال ـ ـ ّـلـ ـ ـق ـ ــاح مــن
الـ ـصـ ـن ــدوق ل ــاسـ ـتـ ـخ ــدام ،يـجــب
ت ــرك الـ ـق ــارورة ف ــي درج ــة ح ــرارة
ال ـغ ــرف ــة ملـ ــدة  30دق ـي ـق ــة تـقــريـبــا
كــي ت ــذوب ،ثــم يتم إضــافــة سائل
تخفف ( )dilutedوتترك
إليها كي ّ
ملــدة ساعتني تقريبًا؛ وبـعــد ذلك
يـ ـك ــون لـ ـ ــدى ال ـط ـب ـي ــب مـ ــا يـصــل
إلـ ــى س ــت س ــاع ــات ح ـت ــى يـعـطــي
الـ ّـل ـقــاح .وت ـجــدر اإلشـ ــارة ال ــى أن
كــومــو ،ع ــاد وأوضـ ــح أن ق ــارورة
ال ـل ـق ــاح داخـ ـ ــل الـ ـصـ ـن ــدوق ال ـتــي
حملها أمــام شــاشــات التلفزة لم
تكن حقيقية ،إذ ال هدف منطقيًا
م ــن إل ـح ــاق ال ـض ــرر بـلـقــاح فعلي
مــن أج ــل ع ــرض تـلـفــزيــونــي ،لكن
ال ـص ـنــدوق وك ــل مــا بــداخ ـلــه كــان
حقيقيًا .وتبقى الحاجة الى ّ
تتبع
مكان وجــود الصندوق جغرافيًا
عبر جهاز ( )GPSأمرًا مستغربًا،
وبحاجة الى مزيد من اإليضاح.
(األخبار)

ّ
ولـ ـ ـ ــخـ ـ ـ ــص االئـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـح ـ ـلـ ــول
ب ـخ ـط ــوات يـمـكــن ات ـخ ــاذه ــا على
ف ـت ــرات زم ـن ـيــة مـخـتـلـفــة ،ومـنـهــا:
ً
أوال ،ضـ ـب ــط سـ ـ ــوق اإليـ ـ ـج ـ ــارات
عبر تحديد بــدالت اإليـجــار وفق
ـرات ت ــأخ ــذ فـ ــي االعـ ـتـ ـب ــار
مـ ـ ــؤ ّشـ ـ ـ ٍ
تضخم العملة واألج ــور ،وفرض
إبـ ــرام ال ـع ـقــود بــالـلـيــرة ،وحـمــايــة
املـ ـسـ ـت ــأج ــري ــن م ـ ــن زي ـ ـ ـ ــادة كـلـفــة
اإليـ ـ ـج ـ ــار وض ـ ـمـ ــان اسـ ـتـ ـم ــراري ــة
سكنهم ،وحماية املستأجرين بال
ممارسات تهدد سكنهم
عقود من
ٍ
ٍ
أو تستغل شروط اإلقامة والكفالة
لـ ـغـ ـي ــر الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــن ل ـتــره ـي ـب ـهــم
وتهديد أمنهم السكني .وثانيًا،
ات ـ ـ ـبـ ـ ــاع س ـ ـيـ ــاسـ ــة ص ـ ـفـ ــر إخـ ـ ـ ــاء،
عـبــر إق ــرار بــرنــامــج دع ــم املالكني
واملـ ـسـ ـت ــأج ــري ــن ذوي امل ــداخـ ـي ــل
املـ ـ ـح ـ ــدودة وتـ ــأمـ ــن س ـك ــن بــديــل
حالة ،وإقرار
بظروف مناسبةٍ لكل
ٍ
ّ
آلية لحماية جميع املتعثرين في
دف ــع أق ـســاط قــروضـهــم السكنية.
وث ـ ــالـ ـ ـث ـ ــا ،ح ـ ـمـ ــايـ ــة ال ـ ـس ـ ـكـ ــان فــي
املـنــاطــق امل ـت ـضــررة مــن االنـفـجــار
ع ـبــر ض ـمــان عـ ــودة الـجـمـيــع إلــى
مساكنهم من خالل ّ
تحمل الدولة
تكاليف إعــادة التأهيل ،وتسريع
إع ــادة الـتــأهـيــل وإشـ ــراك السكان
فــي العملية ،وتمديد اإليـجــارات
طـ ـيـ ـل ــة فـ ـ ـت ـ ــرة إعـ ـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـت ــأهـ ـي ــل
وال ـتــرم ـيــم ،وال ـح ـ ّـد مــن املـضــاربــة
الـعـقــاريــة فــي املـنــاطــق املـتـضــررة

وحماية السكان مــن االستغالل.
هـ ـ ــذا عـ ـل ــى املـ ـ ـ ــدى الـ ـقـ ـصـ ـي ــر .أم ــا
ع ـلــى املـ ــدى امل ـت ــوس ــط ،فيفترض
ـدروس
ـام ض ــرائ ـب ــي مـ ـ
ٍ
وض ــع ن ـظ ـ ٍ
ع ـلــى ال ـش ـقــق ال ـخــال ـيــة بــالـتــرافــق
ـراءات
م ــع ب ــرام ــج س ـك ـن ـي ــةٍ وإجـ ـ ـ ـ ـ
ٍ
أخـ ـ ـ ــرى ،وفـ ـ ــرض نـ ـظ ــام ضــري ـبــي
ّ
لحث املالكني على تأجير شققهم
ضمن مهلة زمنية معينة ،وبعد
م ــرور املـهـلــة ،وضــع آلـيــة إلشغال
جميع الشقق الخالية في املباني
ُ
التي ش ّيدت بعد عام  ،1992وربط
الضرائب بتمويل برامج للسكن
امل ـيـ ّـســر ،ودعـ ــم املــال ـكــن الـصـغــار
وال ـ ـق ـ ــدام ـ ــى ف ـ ــي إع ـ ـ ـ ـ ــادة ت ــأه ـي ــل
األبنية بهدف عرضها لإليجار.
كما يفترض تفعيل دور البلديات
فـ ــي ت ــأم ــن ال ـس ـك ــن االج ـت ـم ــاع ــي
وصـيــانــة األبـنـيــة ضمن نطاقها،
ـزء مــن أمــاك البلدية
وتحويل جـ ٍ
إلى مشاريع للسكن االجتماعي،
وإط ــاق مـشــروع صيانة األبنية
ال ـقــدي ـمــة لـحـفــظ ســامــة الـسـكــان
والسالمة العامة وحماية السكان
ّ
ّ
تصدع
املهددين باإلخالء بذريعة
امل ـ ـبـ ــانـ ــي ،وت ـخ ـص ـي ــص مـ ــوازنـ ــةٍ
لبرامج سكنيةٍ تزيد من مخزون
السكن ّ
امليسر في املدينة ،وإطالق
ـون
ورشـ ـ ـ ــةٍ وطـ ـنـ ـي ــةٍ ل ــوض ــع ق ــان ـ ٍ
شــامـ ٍـل يـضـمــن ال ـحــق فــي السكن
ّ
وينظمه.
(األخبار)

من المتوقع نشر
النتائج النهائية للتجارب
في الشهر المقبل
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كورونا
ال إجراءات «استثنائية»
في موسم األعياد
أس ـب ـ ٌ
ـوع يـفـصــل ع ــن مــوعــد إعـ ــادة فتح
النوادي واملالهي الليلية ،وفق ما تقتضيه
السياحي بشكل
خطة إعادة فتح القطاع
ُ
األعياد املقبلة .تقول
كامل خــال فترة
ّ
وزارة السياحة التي سطرت في األيــام
امل ــاضـ ـي ــة ع ـ ـشـ ــرات م ـح ــاض ــر ال ـض ـبــط
للمؤسسات املخالفة إنها أمــام أسبوع
مفصلي سيحدد مصير النوادي الليلية
التي ال تزال ُمقفلة« ،إذ إن نجاح الخطة
املتعلقة باملطاعم واملقاهي وغيرها من
املــؤسـســات الـسـيــاحـيــة سـيـحــدد إذا ما
سـيـتـ ّـم تعميمها عـلــى الـ ـن ــوادي أو ال»،
وفــق مدير مكتب وزيــر السياحة مازن
بو درغم ،الفتًا إلى أن األربعاء سيكون
التقييم األولـ ــي إلج ـ ــراءات الــرقــابــة على
مدى التزام املؤسسات قد أنجز.
وتــرت ـكــز الـخـطــة بـشـكــل أس ــاس ــي على
ضـ ـ ـ ـ ــرورة وض ـ ـ ــع ك ـ ــل م ــؤسـ ـس ــة ع ـلــى
ّ
مصدقة من املهندس
مدخلها خريطة
امل ـســؤول مــن وزارة السياحية يوضح
ح ـجــم الـ ـق ــدرة االس ـت ـي ـعــاب ـيــة م ــن أجــل
ال ـ ـحـ ــرص عـ ـل ــى عـ ـ ــدم ت ـ ـجـ ــاوز الـ ـق ــدرة
االستيعابية نسبة الـ« ،%50تحت طائلة
التسكير بالشمع األحمر».
ُ
ي ـن ـط ـل ــق ب ـ ــو درغـ ـ ـ ــم م ـ ــن هـ ـ ــذه ال ــن ـق ـط ــة
ُليشير إلــى أن الــوزارة تقوم بمساعيها
الــازمــة لتحقيق ال ـت ــوازن بــن مصلحة
الـقـطــاع الـسـيــاحــي وم ــراع ــاة املـســؤولـيــة
الصحية الوطنية .فهل ستتخذ إجراءات

استثنائية عـلــى بقية الـقـطــاعــات خــال
فـ ـت ــرة األعـ ـ ـي ـ ــاد ،ح ـي ــث االكـ ـتـ ـظ ــاظ ق ـ ٌ
ـدر
حتمي؟
حتى اآلن ،ال يبدو أن إجراءات استثنائية
ُّ
على صعيد ضبط الواقع الوبائي
ستتخذ ُ
في الفترة املقبلة .فالتعاميم الصادرة عن
الــوزارات املعنية تعيد التذكير بضرورة
االل ـتــزام بالتدابير الوقائية املتمثلة في
ارت ـ ــداء الـكـمــامــة وال ـت ـبــاعــد االجـتـمــاعــي،
فيما ُيدرك العارفون أن ال مفاعيل لتلك
التعاميم مــا لــم تلحق بــإجــراءات رقابية
صارمة« ،وهو أمر يصعب تطبيقه على
أمــر الــواقــع خــال فترة األعـيــاد بالشكل
املطلوب ،بسبب عوائق لوجستية» ،على
ما قالت مصادر وزارة الصحة .وأشارت
إل ــى أن امل ـســؤول ـيـ ُـة األســاس ـيــة ستكون
ملقاة على عاتق املقيمني «ذلك أن الرهان
ُمجددًا سيكون على املسؤولية الفردية
لكل مقيم».
ّ
ويأتي التخوف من موسم األعياد ،فيما
ال تزال أعداد اإلصابات اليومية بفيروس
كــورونــا «على حالها» ،إذ أعلنت وزارة
ال ـص ـحــة م ـس ــاء أمـ ــس تـسـجـيــل 1236
حــالــة ( 37مـنـهــا وافـ ـ ــدة) ،كـمــا ُسـ ّـجـلــت
تسع حاالت وفاة جديدة رفعت إجمالي
الوفيات إلى  ،1099وارتفعت معدالتها
إلــى وف ــاة  160شخصًا مــن كــل مليون
نسمة من السكان.
(األخبار)

(مروان بوحيدر)
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الغالف
أميركا
على
رئاسيات
ّ
في موازاة الوساطة الكويتية والضغط األميركي إلنهاء مقاطعة قطر ووضح ٍّ
حد لألزمة
ّ
مصالحة باتت في متناول َاليد،
الخليجية ،برزت حركة سعودية غير عادية في اتجاه الترويج ٌإلنجاز
ٍ
مصالحة تستبشر فيها الرياض ًخيرًا ،إذ ترى،
فرحان.
كما أسلف وزير خارجية المملكة ،فيصل بن
ُ
ِّ
ّ
ّ
كما حليفتها واشنطن ،أن ّلم الشمل الخليجي سيشكل ،إذا ما ضمت إليه إسرائيل ،جبهة موحدة
في مواجهة إيران ،تقف ّ
سدًا منيعًا أمام ّ
أي خطوة تخالف سياسة «الضغوط القصوى» .ليس
ذلك وحسب ،فالمملكة باتت أكثر جرأة ووضوحًا للحديث عن مطالبها التي تبدو متطابقة مع
ّ
ّ
المستجد :ال اتفاق حول البرنامج النووي اإليراني ال يشمل ذاك الصاروخي!
األلماني
المطلب

قطر تعود إلى حضن العائلة

اتحاد خليجي
لمواجهة إيران
تـ ـل ــوذ اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات ومـ ـص ــر بــال ـص ـمــت
ّ
إزاء الـتـطــورات املتصلة باملصالحة
الخليجية .مـســاعــي الـسـ ّعــوديــة إلــى
ت ـب ــدي ــد خـ ــافـ ــات «األش ـ ـ ــق ـ ـ ــاء» ت ـبــدو
م ـن ـف ــردة ،ع ـلــى رغ ــم حــديـثـهــا ع ــن أن
ّ
ال ـح ـل ـف ــاء «عـ ـل ــى ال ـ ـخـ ــط ن ـف ـس ــه» فــي
ّ
ّ
م ــا ي ـت ـعــلــق ب ـح ــل األزمـ ـ ــة امل ـتــواص ـلــة
م ـنــذ مـنـتـصــف عـ ــام  .2017وهـ ــي إذ
ُ
ً
تـبــدي استعجاال للخالص مــن عبء
ُيشرذم «أهل البيت» الواحد ،تنصاع
لضغوط اإلدارة األميركية التي تريد،
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،لـ ـ ّـم ال ـش ـم ــل الـخـلـيـجــي
ّ
ملواجهة ما قد يترتب على سياسات
اإلدارة ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــدة ف ـ ـ ــي املـ ـنـ ـطـ ـق ــة،
وخصوصًا لجهة تعاملها مع إيران.
ومن هذا املنطلق ،جاء تشديد وزير
ال ـخ ــارج ـي ــة الـ ـسـ ـع ــودي ،ف ـي ـصــل بــن
ف ــرح ــان ،ع ـلــى وج ـ ــوب ال ـت ـش ــاور مع
دول الخليج «بشكل كامل» في حال
أرادت اإلدارة األميركية املقبلة إحياء
االتفاق النووي مع طهران ،وتأكيده

ّ
أن الـ ـ ــريـ ـ ــاض ،كـ ـم ــا ب ـ ــرل ـ ــن ،ت ـفــضــل
نـ ـم ــوذج ــا أوس ـ ـ ــع ل ــاتـ ـف ــاق ال ـح ــال ــي
ي ـش ـت ـمــل ع ـل ــى ب ــرن ــام ــج ال ـص ــواري ــخ
البالستية.
ّ
رهان اململكة على ضخ بعض الحياة
ف ــي «م ـج ـلــس ُّ ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي»،
ي ـق ــاب ـل ــه تـ ـع ــن ــت تـ ـب ــدي ــه ح ـل ـي ـف ـت ـهــا،
اإلم ـ ـ ــارات ،ال ـتــي ُي ـ ِّ
ـرج ــح مــراق ـبــون أن
ّ
تـسـتـثـنــي نـفـسـهــا م ــن ات ـف ــاق ال ت ــراه
س ـ ّـيـ ـم ــا أن وس ــائ ــل
ض ـ ـ ــروري ـ ـ ــا ،وال ّ
إع ــامـ ـه ــا لـ ــم ت ـخ ــف ــف ن ـب ــرت ـه ــا ض ـ ّـد
ّ
ق ـط ــر ب ـخ ــاف هـ ــذه األخ ـ ـيـ ــرة .ي ــؤك ــد
مــا سـلــف ،اسـتـبـعـ ُ
ـاد سفير اإلم ــارات
ف ــي واش ـن ـط ــن ،ي ــوس ــف الـعـتـيـبــة ،أن
ُت ـ ـحـ ـ ّـل األزمـ ـ ـ ــة فـ ــي ّ
أي وقـ ـ ــت ق ــري ــب،
لكونها «ليست على قائمة أولويات
ّ
أي ش ـخ ــص» ،ك ـمــا خ ـلــص ف ــي وقــت
سـ ــابـ ــق م ـ ــن الـ ـشـ ـه ــر الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري .ل ـكــن
ّ
وزي ــر الـخــارجـيــة الـسـعــودي أك ــد ،في
مقابلة مع وكالة «فرانس بــرس» ،أن
ّ
حلفاء بــاده «على الخط نفسه» في

ّ
ّ
م ــا يـ ّتـعــلــق ب ـحــل األزم ـ ــة الخليجية،
ّ
مـتــوقـعــا ال ـتـ ّ
ـوصــل قــريـبــا إل ــى ات ـفــاق
ن ـه ــائ ــي ف ـ ْـي ش ــأن ـه ــا .ي ــأت ــي ذلـ ــك فــي
َ
مـ ـ ـ ــوازاة ك ــش ــف م ـص ــدر دب ـلــومــاســي
تـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ّـدث إل ـ ـ ـ ــى صـ ـحـ ـيـ ـف ــة «الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراي»
الكويتية أن ّ
قمة «مجلس التعاون»
املـ ــزمـ ــع عـ ـق ــده ــا فـ ــي الـ ـبـ ـح ــري ــن ه ــذا
الشهر ستشهد مصالحة خليجية.

ّ
أوسع
نموذجًا
الرياض
ل
تفض
لالتفاق النووي اإليراني ّ
تحدثت
عنه برلين في األيام الماضية
وذكــرت الصحيفة أن «نقاط الخالف
ّ
الحديث
والطلبات
والشروط التي تم ُ َ
عـنـهــا خ ــال ُع ـم ـ ِـر األزم ـ ــة ســتـنــاقــش
ف ــي ل ـج ــان خـلـيـجـيــة خ ـ ّ
ـاص ــة ،سعيًا
ّ
للتوصل إلــى حلول لها بما يضمن
ّ
عـ ــدم تـ ـج ــدده ــا ،واسـ ـتـ ـم ــرار تـمــاســك

ّ
ّ
ّ
التوصل قريبًا إلى اتفاق نهائي في شأن األزمة الخليجية (أ ف ب)
يتوقع فيصل بن فرحان

املنظومة الخليجية والعربية».
وفــي أعقاب تكثيف الكويت ُ حراكها
الدبلوماسي ،أخيرًا ،للدفع قدمًا في
ّ
ّ
اتجاه حل تضغط الواليات املتحدة
إلنـجــازه قبل مـغــادرة دونــالــد ترامب
ّ
منصبه ،أكد ابن فرحان الذي استقبل
ف ــي الـ ــريـ ــاض ،أم ـ ــس ،م ـســاعــد وزي ــر
الخارجية األميركي ،ديفيد شينكر،
ّ
أن تحقيق اخـتــراق لـحــل األزم ــة بات
وش ـي ـك ــا ،وذل ـ ــك ب ـعــد إع ـ ــان الـكــويــت
تحقيق ت ـقـ ّـدم ص ــوب إن ـهــاء الـخــاف
ال ـ ـ ــذي تـ ـق ــول واشـ ـنـ ـط ــن إن ـ ــه ي ـعــرقــل

ـوحــدة ّ
وج ــود جبهة خليجية مـ ّ
ضد
إيران .وقال« :نتعاون بشكل كامل مع
ّ
شركائنا في ما يتعلق بهذه العملية،
ونرى احتماالت إيجابية للغاية في
ّ
ات ـجــاه الـتــوصــل إلــى اتـفــاق نهائي»،
ّ
املعنية
مضيفًا أن «جميع األط ــراف
ّ
ستكون مشاركة في الحل النهائي».
ّ
ولدى سؤاله ّ
عما إذا كان النزاع يتجه
ً
ّ
إلى تسوية كاملة ،زاد قائال« :نتصور
ًّ
ّ
حل يغطي جميع الجوانب ويرضي
كــافــة األط ـ ــراف امل ـع ـن ـيــة» .وب ــدا الفـتــا
إص ــرار ابــن فــرحــان ،خــال مشاركته

فــي منتدى «ح ــوار املـنــامــة» ،أول من
أمــس ،على «استمرار السعودية في
ال ـتــزام ـهــا بـتـعــزيــز األمـ ــن الـخـلـيـجــي
ض ـمــن وج ـ ــود م ـج ـلــس تـ ـع ــاون أكـثــر
ً
تكامال وتكريس إطــار تعاوني قوي
لدول الخليج العربية كما يراد لها».
لــم تـهــدأ «الــدبـلــومــاسـيــة» السعودية
ومـســاعــي الـتــرويــج لــاتـفــاق الناجز.
ّ
ومـ ــن املـ ـن ــام ــة ،أطـ ـ ــل وزيـ ـ ــر خــارج ـيــة
اململكة للحديث أمام «منتدى الحوار
املتوسطي» في رومــا ،بهدف إشاعة
أجواء إيجابية بخصوص املصالحة،

ّ
«حققنا ّ
تقدمًا كبيرًا في األيام
إذ قال:
األخ ـيــرة بفضل الـجـهــود املتواصلة
للكويت ،وأيضًا بفضل الدعم القوي
ً
من الرئيس تــرامــب» ،آمــا أن «يسفر
ه ــذا ال ـت ـقـ ّـدم عــن ات ـفــاق نـهــائــي يبدو
قريبًا ج ـدًا ،وبوسعي أن ّأق ــول إنني
متفائل إل ــى ح ـ ّـد مــا مــن أن ـنــا نقترب
ّ
مــن إتـمــام اتـفــاق بــن كــل ال ــدول محل
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاف» .مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أف ـ ـ ــاد وزيـ ــر
الـخــارجـيــة ال ـق ـطــري ،محمد بــن عبد
ال ــرحـ ـم ــن آل ثـ ــانـ ــي ،خ ـ ــال امل ـن ـت ــدى
ّ
التقدم
ذاتــه ،بـ»(أننا) أحرزنا بعض
ف ــي مــرح ـلــةٍ م ــا ،قـبــل أك ـثــر م ــن سـنــة،
ث ـ ّـم تـبــاطــأت األم ـ ــور» ،مـشـيـرًا إل ــى أن
«وحـ ـ ـ ــدة ال ـخ ـل ـي ــج م ـه ـ ّـم ــة جـ ـ ـدًا ألم ــن
املـنـطـقــة .وه ــذه األزم ــة الـتــي ال داعــي
ل ـه ــا ،ي ـجــب أن تـنـتـهــي ع ـلــى أس ــاس
االحترام املتبادل».
ع ـل ــى أن ك ــل الـ ـط ــرق اآلنـ ـف ــة تـ ـ ـ ّ
ـؤدي،
مـ ــن م ـن ـظ ــور سـ ـ ـع ـ ــودي ،إلـ ـ ــى زيـ ـ ــادة
ال ـض ـغــط ع ـلــى إي ـ ـ ــران ،ال ـت ــي تخشى
امل ـم ـل ـكــة اع ـت ـم ــاد اإلدارة األم ـيــرك ـيــة
املقبلة سياسة تهدئة إزاء هـ ــا .وفي
ه ــذا اإلطـ ـ ــار ،شـ ـ ّـدد وزيـ ــر الـخــارجـيــة
الـسـعــودي ،فــي حديثه إلــى «فــرانــس
برس» ،على أن إعادة إحياء ّ
أي اتفاق
ّ
م ــع إي ـ ــران ف ــي ظ ــل اإلدارة ال ـجــديــدة
ي ـج ــب أن يـ ـت ـ ّـم ب ــالـ ـتـ ـش ــاور مـ ــع ّدول
الخليج« :بشكل أساسي ،ما نتوقعه
ه ــو أن ي ـت ـ ّـم الـ ـتـ ـش ــاور م ـع ـنــا بـشـكــل
كامل ،وأن ّ
يتم التشاور بشكل كامل
(ك ــذل ــك) م ــع أص ــدق ــائ ـن ــا اإلقـلـيـمـيــن
ّ
ف ــي ش ــأن م ــا ي ـح ــدث ،ف ــي م ــا يتعلق
بــاملـفــاوضــات مــع إيـ ــران» .بــرأيــه ،فإن
ّ
«الطريق الوحيد في اتجاه التوصل
إل ــى ات ـفــاق دائ ــم هــو عـبــر ت ـشــاور من
هــذا ال ـنــوع» .لكن الــوزيــر أب ــدى ثقته
بـ ــأن «إدارة ب ــاي ــدن ،م ـثــل شــركــائـنــا
اآلخـ ــريـ ــن ،ب ـ َـم ــن ف ـي ـهــم األوروب ـ ـيـ ــون،
متفقون تمامًا على ض ــرورة إشــراك
ّ ّ
أي حل».
جميع األطراف اإلقليمية في
ـدت الفـتــة إشــارتــه إل ــى أن اململكة
وب ـ ّ
تـ ـف ــض ــل ن ـ ـمـ ــوذجـ ــا أوسـ ـ ـ ــع ل ــات ـف ــاق
ال ـنــووي الـحــالــي تـحـ ّـدثــت عنه برلني
ف ــي األي ـ ـ ــام امل ــاض ـي ــة ل ـل ـجــم بــرنــامــج
طهران للصواريخ البالستية ،معتبرًا
ّ
يتطرق
أن االتفاق القائم «ناقص وال
إلى جميع القضايا املرتبطة بأنشطة
إيران النووية».
(األخبار)

صمت مصري ـ إماراتي :في انتظار بايدن
تنتظر مصر واإلمارات
وصول جو بايدن
إلى السلطة قبل
الشروع في ّ
أي
مصالحة مع قطر،
مع أن المصالحة بين
األخيرة والسعودية
برعاية أميركية
تقترب من التوقيع،
بموافقة «الشركاء»
على مضض

القاهرة ــ األخبار
ع ـن ــدم ــا ق ـ ـ ـ ّـرر «الـ ــربـ ــاعـ ــي الـ ـع ــرب ــي»،
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة واإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ومـ ـص ــر
والـبـحــريــن ،قـطــع ال ـعــاقــات مــع قطر
وفرض حصار شامل عليها إلجبارها
عـلــى ق ـ ــرارات تـخــالــف سـيــاســة نظام
الـحـمـ َـديــن ،لــم يـكــن الـشــركــاء األربـعــة
يتوقعون أن ّ
تمر ثالث سنوات على
ق ــراره ــم ذاك قـبــل أن يـنـقـسـمــوا على
أنفسهم إلى جانبني :األول سعودي
 بـحــريـنــي يــدعــم املـصــالـحــة ُوي ـق ـ ّـدم
تـنــازالت ترضي الــدوحــة الراغبة في
التصالح مع الرياض حصرًا (وسط
التصالح
ضغط إلدخ ــال املنامة فــي
ّ
بما يحقق عائدًا ماديًا لها ويخفف
م ـ ــن ال ـ ــدع ـ ــم ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ل ــاق ـت ـص ــاد
البحريني املنهار) ،والثاني مصري
 إمــاراتــي .هكذا ،تقترب املنطقة منإع ــادة تشكيل التحالفات ،ليس ألن
ّ
تتوسط فيها الكويت
املصالحة التي
م ـن ــذ ع ـه ــد األمـ ـي ــر الـ ــراحـ ــل أوش ـك ــت
عـلــى االكـتـمــال فـقــط ،بــل ألن خريطة
الـتـحــالـفــات تــرتـبــط ال ـيــوم بـقـبــول ما
ً
كـ ــان م ــرف ــوض ــا أم ـ ــس .م ــن هـ ــذا مـثــا
ّ
دخــول القطريني على خط الوساطة
بــن تــركـيــا الـتــي تـعــانــي مــن أوض ــاع
اق ـت ـص ــادي ــة ص ـع ـبــة ب ـس ـبــب جــائـحــة
كــورونــا ،والـسـعــوديــة الـتــي قــد تقبل

عـ ـ ــودة ال ـت ـن ـس ـيــق م ــع األخ ـ ـيـ ــرة لـكــن
بضوابط ّ
محددة.
ص ـح ـيــح أن الـ ــريـ ــاض ال ت ــرغ ــب فــي
إيواء الدوحة وأنقرة أعضاء جماعة
«اإلخ ـ ــوان امل ـس ـل ـمــون» ،لكنها تبدي
انـ ـفـ ـت ــاح ــا عـ ـل ــى وض ـ ـ ــع ق ـ ـيـ ــود ل ـه ــذا
اإليـ ـ ــواء ،األمـ ــر الـ ــذي َيـعـ ّـمــق الـفـجــوة
ب ــن ال ـس ـعــوديــة وخـلــف ـهــا الـبـحــريــن،
وبـ ــن اإلمـ ـ ـ ــارات ومـ ـص ــر ،وال سيما
أن ع ـب ــد ال ـف ـت ــاح ال ـس ـي ـســي يـضـغــط

ّ
ً
تلقى السيسي ّاتصاال من ترامب
يطلب منه فيه أل يعترض على
المصالحة
ع ـلــى م ـح ـمــد ب ــن زاي ـ ــد بـ ـص ــورة غير
مـسـبــوقــة م ــن أج ــل وض ــع «ض ــواب ــط
ص ــارم ــة» ع ـلــى ت ـمــريــر ّ
أي إج ـ ــراءات
للمصالحة .أيـضــا ،الـقــاعــدة التركية
ف ــي الـ ــدوحـ ــة والـ ـع ــاق ــات م ــع إيـ ــران
وتــرك ـيــا ل ــم ت ـعــد تـحـظــى بـمـعــارضــة
سـعــوديــة كـمــا فــي ال ـســابــق ،بــل تــرى
ال ــري ــاض أن فــي مصلحتها اح ـتــواء
الدوحة في املرحلة األميركية املقبلة،
خ ــاص ــة وسـ ــط ح ـســابــات ـهــا امل ـع ـقــدة
فــي املنطقة ،ونظرتها التي تملؤها

الريبة تجاه سلطنة عمان وموقفها
ّ
ّ
مما يحدث بعد تولي هيثم بن طارق
ال ـح ـك ــم ،وس ـي ــاس ــات ــه ال ـت ــي ال ت ـبــدو
فعليًا كما سلفه قابوس بن سعيد،
وســط املـتـغـ ّـيــرات االقـتـصــاديــة داخــل
السلطنة.
فـ ـ ــي املـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،ث ـ ـ ّـم ـ ــة فـ ـ ــي ال ـت ـص ــال ــح
م ـص ـل ـحــة ق ـط ــري ــة ف ــي ف ـت ــح ال ـح ــدود
وعودة التبادل التجاري مع اململكة،
وهي مكاسب ستغني عن التصالح
الفوري مع اإلمارات ،األمر الذي أوقفه
ومــن خلفهم املصريون.
اإلماراتيون ِ
َ
ّأم ـ ــا م ــا ت ـغ ـ ّـي ــر الـ ـي ــوم ،ف ـهــو خ ـســارة
الرئيس األميركي دونالد ترامب ،ما
يجبر بـعــض األطـ ــراف عـلــى «نصف
مصالحة» ترضي اإلدارة األميركية،
ســواء الحالية التي ترغب في إتمام
ال ـت ـس ــوي ــة ق ـب ــل ال ــرحـ ـي ــل ،أو املـقـبـلــة
ال ـتــي تــريــد أن ت ـكــون امل ـصــال ـحــة من
إنـجــازاتـهــا فــي السياسة الخارجية
ض ـم ــن م ـن ـه ـج ـهــا الـ ـخ ــاص بــال ـشــرق
األوسط .لذلك ،ال يحظى هذا الصلح
بدعم إماراتي  -مصري رسمي ،وهو
مــا يشير إليه الصمت املطبق تجاه
التصريحات اإليجابية الصادرة عن
السعودية وقطر والكويت والواليات
ّ
امل ـت ـحــدة .يــأتــي ذل ــك ف ــي ظ ــل الحنق
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي مـ ــن نـ ـت ــائ ــج إع ـ ـ ــان أب ــو
ظبي االنـسـحــاب املـنـفــرد مــن الحرب

مقالة

ّ
هل يتوقف النزيف السعودي؟
عباس بوصفوان
رؤي ــة الـسـعــوديــة لتموضعها االسـتــراتـيـجــي ،وت ـفـ ّـوق أبــو ظبي،
ّ
واملتغيرات فــي واشنطن ،والبعد اإليــرانــي ،والقاعدة
والتطبيع،
العسكرية التركية ،والعالقات مع «اإلخوان املسلمني» ،و»مونديال
 ...»2022جميع تلك النقاط وغيرها ُت ّ
عد مدخالت في املعادلة قيد
اإلعداد حاليًا في أروقة الخليج وواشنطن ،والتي أسهم في كتابة
بعض بنودها مستشار الرئيس دونالد ترامب ،جاريد كوشنر،
في جولته الخليجية األخيرة ،غير الصاخبة.

الصفقة الضبابية

ّ
ـؤشــر إلــى التعقيدات ،الحقيقية واملـتـ ّ
ـوهـمــة ،الـتــي تكتنف
فــي مـ
ُ
صــراع العوائل الخليجية ،لم تـتـ َّـوج زيــارة كوشنر ،التي شملت
الدوحة والــريــاض ،بإعالن عــودة املياه إلى مجاريها بني اإلخوة
ّ
األعــداء على الضفة الشرقية للخليج ،وإنما ببيانات فضفاضة
وحـ ّـمــالــة أوج ــه ،مــن بعض األط ــراف الخليجيني (الـكــويــت ،قطر،
الـسـعــوديــة) ح ـص ـرًا ،مــا يـطــرح ال ـســؤال عــن تـمــوضــع اإلم ــارات
ّ
ومصر ،وعن بنود الصفقة التي لم تتضح معاملها بعد ،والتي
لــم يـنـبــس كــوشـنــر بـبـنــت شـفــة عـنـهــا وع ــن مستقبل «مجلس
التعاون الخليجي» ،الــذي ُيخشى أنــه لن يخرج من غيبوبته .ال
ندري إن كان أمير قطر ،تميم بن حمد آل ثاني ،سيحضر «قمة
ُ
املنامة ،أو ّربما تعقد في الرياض،
الخليج» الدورية ،املرتقبة في ّ
راسخة للعالقات بني
عودة
ع
يتوق
لكن حتى أفضل املتفائلني ال
ّ
املتخاصمني ،بعد السباب العلني الذي كسر كل محرمات ،وفي
ّ
ّ
املحاصرين في تمديد توتر العالقات مع الدوحة
ظل رغبة بعض
ًِ
حتى العام  ،2022أمال في طعن شبه الجزيرة القطرية في قلبها،
عبر إفشال «مونديال .»2022

ّ
تحدي اإلعالم

على رغم البيانات الصادرة من أمير الكويت ووزيــر خارجيته،
والـ ّ
ـرد «اإليجابي» القادم من وزيـ َـري خارجية الرياض والدوحة،
من ملك السعودية وأمير قطر ،فــإن التمترس اإلعالمي
وليس
الـحـ ّـاد َظـ ّـل ّ
سيد املوقف من جميع األط ــراف ،بما في ذلــك قناتا
استفهام عن
«الجزيرة» و»العربية» ،األمــر الــذي يرسم عالمات ّ
مدى صدقية األحاديث التي تشير إلى الوصول إلى حل جذري
ّ
ّ
ّ
التوصل إلى نتيجة
التحدي ،إذا ما ّتم
املحتدة.
وشامل لألزمة
ّ ّ ً
تصالحية ،سيظل متصال أيضًا بمستقبل السياسات التحريرية
لإلعالم املدعوم قطريًا ،والذي حافظ عمومًا على نسق هجومي
ّ
ضد السعودية وإيران ،بينما حافظ اإلعالم السعودي على نمط
َ ّ
تحقيري إليران وقطر و»اإلخوان» وتركيا .في املقابل ،تبنت قناة
«الـجــزيــرة» سياسات تحريرية إيجابية عمومًا لصالح طهران
ُ
َ
منذ صيف  ،2017ت ـبـ ّـدت خــال الـعــام ال ـجــاري حــن استهدف
القائد العسكري قاسم سليماني والعالم النووي فخري زاده.

زعزعة التنسيق السعودي  -اإلماراتي

في اليمنّ .أمــا مصر ،فال تجد رغبة
ف ــي ت ـع ـج ـيــل امل ـص ــال ـح ــة ،ل ـك ـن ـهــا لــن
ت ـم ــان ـع ـه ــا ب ـع ــدم ــا ت ـل ـق ــى ال ـس ـي ـســي
ّ
ً
اتـ ـص ــاال م ــن ت ــرام ــب ي ـط ـلــب م ـنــه أل
يعترض أو يحبط الجهود األخيرة
إلدارتــه قبل الرحيل بعدما فعل ذلك
العام املاضي.
وفيما تجري مناقشات حثيثة بني
ال ـس ـعــوديــن واإلم ــاراتـ ـي ــن لـضـمــان
ّ
ّ
خروج أبو ظبي بأقل األضرار ،في ظل
غـيــاب تـصـ ّـور متكامل لــدى األخـيــرة
ف ــي ش ــأن امل ــوق ــف امل ـط ـل ــوب ،وصـلــت
ال ـت ــوج ـي ـه ــات األم ـن ـي ــة إل ـ ــى اإلع ـ ــام
امل ـ ـص ـ ــري ،وف ـ ـحـ ــواهـ ــا أن ان ـض ـم ــام
الـقــاهــرة إلــى «الــربــاعــي» سابقًا جاء
ب ـعــد إجـ ـ ـ ــراءات تـصـعـيــديــة مـصــريــة
مـنـفــردة ،ولــذلــك ليس بــالـضــرورة أن
تـتـطــابــق املـصــالــح حــالـيــا ،مــا يعني
أن ل ــدى امل ـصــريــن حــريــة ال ـق ــرار في
اسـتـئـنــاف عــاقـتـهــم بـقـطــر ،أو بـقــاء
مـقــاطـعـتـهــم امل ـن ـف ــردة ح ـتــى إش ـعــار
آخـ ـ ــر .ف ــي ال ـخ ـل ـف ـيــة ،ت ـق ــول م ـص ــادر
إن الـقـيــادتــن املـصــريــة واإلمــارات ـيــة
تنتظران وصول بايدن إلى الكرسي
ح ـت ـ ّـى ت ـس ـي ــرا ف ــي امل ـص ــال ـح ــة ،إذ ال
ُ
تـ ـف ــض ــان إب ـ ـ ــرام ت ـص ــال ــح ك ــام ــل مــع
الدوحة حاليًا ،كي تكون هناك أوراق
يمكن تناولها مــع اإلدارة الجديدة
وال ـ ـت ـ ـنـ ــازل عـ ـب ــره ــا ،ع ـل ـم ــا بــأن ـه ـمــا

على رغم االحتياطات القطرية القديمة ،من استضافة ّاألميركيني
َ
في قاعدة العديد ،إلى تنمية عالقاتها مع تركيا ،لم تتوقع الدوحة
َ ّ
ّ
أن تكون «غزوة  »2017بهذه الشراسة .وقد تأكد لها مرة جديدة
ّ
للتحول إلــى خطر داهــم فــي حال
أن التهديد املـحــدق بها قابل
تالقت اإلرادتان اإلماراتية والسعودية .تأمل قطر تفكيك التالقي
ّ
اإلماراتي  -السعودي ،ويعتقد بعض صناع قرارها أن السياسة
ّ
الـسـعــوديــة طــاملــا اتـس ـمــت بــاالن ـف ـعــال ،وق ـصــر ال ـن ـظــر ،وتغليب
َ
التكتيكي على االستراتيجي ،وهذا أمر ي ِسم عالقات الرياض مع
ً
حلفائها في املنطقة ،من املغرب إلى العراق وصوال إلى باكستان.
وفق ذلكّ ،فإن فرص ضعضعة التنسيق اإلماراتي  -السعودي
قابلة للتحقق بمزيد من «الصبر االستراتيجي».

ً
السعودية أوال

ينتظر السيسي وابن زايد رئاسة بايدن كي تكون المصالحة مع قطر ورقة تنازل رابحة
لو لزمت (آي بي ايه)

ت ـس ـع ـي ــان إل ـ ــى الـ ـتـ ـق ـ ّـرب مـ ــن ب ــاي ــدن
ب ـع ــد ال ـح ـم ـلــة اإلع ــامـ ـي ــة ضـ ـ ـ ّـده فــي
وسائلهما ،سواء الصادرة بالعربية
أو اإلنكليزيةّ ،إبان االنتخابات .وفي
«الديكتاتور
القاهرة تحديدًا ،لم يعد ُ ّ
ُ ّ
املفضل لدى ترامب» هو املفضل لدى
بــايــدن ،حتى فــي املـلـفــات اإلقليمية،

بما فيها فلسطني ،األمر الذي يسعى
الـسـيـســي إل ــى ت ــدارك ــه ُ
وي ـنـ ّـســق فيه
مــع اب ــن زاي ــد ال ــذي يــرغــب أيـضــا في
ّ
يستمر الحاكم الفعلي لإلمارات
أن
مــن دون اع ـتــراضــات أمـيــركـيــة ،وفــي
الـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى ال ـ ـسـ ــاح مـ ــن دون
«فيتوات».

ّ
ال تبدي الدوحة حماسة لعودة العالقات إلى سابق عهدها ،إل
َ
مــع الــريــاض .وتبغي قطر ،فــي رأيــي ،إنـجــاز عــودة العالقات مع
ّ
السعودية ،بثقل األخيرة السكاني ،الذي يمكن أن يمأل ّ
مدرجات
املــونــديــال ،ويعيد الحيوية إلــى أس ــواق األول ــى ،ويمنح القطريني
ّ
سـهــولــة الــوصــول إل ــى أهـلـهــم فــي ال ـج ــوارُ ،ويـمــكـنـهــم مــن زي ــارة
األماكن املقدسة .وترى الدوحة أن الفرصة سانحة إلعادة صياغة
الرأي العام السعودي ،القابل للقولبة ،إذا ما َت ّ
غيرت نغمة الرياض.
فاالكتفاء بفتح األجــواء الجوية ّ
والبرية السعودية أمــام قطر لن
وكافيًا .لكن ال بأس بالنسبة إلى حكومة تميم بن
يكون مريحًا ّ
حمد في أن تتحقق عالقات ذات طابع رسمي وبروتوكولي مع
ـ»اإلخوان املسلمني»
مصر ،يسمح لقطر باإلبقاء على عالقاتها ب ّ
املعارضني لنظام عبد الفتاح ّالسيسي ،وأن تظل العالقات باردة
مع أبو ظبي واملنامة ،بما ُيحقق من ناحية ثانية توازنًا داخليًا
للقطريني «املجروحني» ّ
املحاصرين.
مما سمعوه من إعالم
ِ

ّ
تفوق أبو ظبي التسليحي

هل تشعر السعودية بالقلق من ّ
التفوق العسكري اإلماراتي

تالق قطرية  -سعودية،
املتوقع؟ نعم ،من دون شك .وهذه نقطة ٍ
من دون حاجة إلى املبالغة في توقع نمو التباينات اإلماراتية
 السعودية كالنار في الهشيم ،كما نسمع في بعض اإلعالم«الـبــروبــاغـنــدي»؛ إذ ،بصفقة ال ــ 23مليار دوالر ،وحصولها
ُ ّ
على موافقة أميركية ّأولية لشراء طائرات «أف  ،»35تدشن أبو
ّ
ظبي سباق تسلح ُّليس مع الدوحة وحسب ،بل مع الرياض
والكويت .وعلينا توقع أن تطالب هذه الدول الخليجية بشراء
ّ
وتطورًا ،وتزيد من عالقاتها
منظومات تسليحية أكثر تكلفة
ُ
الوطيدة مع «البنتاغون» ،وقــد ينطبق ذلــك حتى على عمان،
ّ
ُ ّ
الـتــي ال تتمتع ب ـقــدرات مــالـيــة تمكنها مــن م ـجــاراة التسليح
اإلماراتي املنفلت من عقاله.

التطبيع ...والفجوة
التحليالت املكرورة عن حذر الرياض من الذهاب إلى التطبيع
ّ
خشية الحساسية املتعلقة بقضية فلسطني ،ال تسندها
الوقائع والتجارب واملعلومات املتوافرة.
ّ
الـسـعــوديــة تـسـتـخــدم ح ــل الــدول ـتــن ،راه ـنــا ،قـمـيــص عثمان
مؤقتًا ،ريثما تتحلحل مطالبها مقابل التطبيع .الرياض ،في
ّ
مستعدة إلبرام اتفاق مع إسرائيل ،شرط أن تحصل
رأيي،
ّ
ّ
متطورة،
مسيرة
بموجبه على طائرات «أف  ،»35وطائرات
وصــواريــخ دقيقة ،فــاإلمــارات ليست «أشـطــر» منها! بيد أن
هذه عملية معقدة وطويلة ،وال يمكن إنجازها خالل الوقت
ّ
املتبقي من عهد ترامب ،إذ إن على اإلدارة «الترامبية» أن تقنع
الكونغرس بهذه الصفقة التي من املؤكد أن تكون ضخمة،
ُ ّ
ـوفــر فــي املقابل ّ
تفوقًا عسكريًا مستدامًا إلسرائيل،
وأن تـ
َ
وهناك أيضًا القلق من ت ُّ
غير الوضع الحاكم في نجد ،وهذه
نقطة ال يمكن لصانعي القرار في واشنطن تجاهلها ،وهم
ّ
املتطورة في
الحريصون على أن ال تقع األسلحة األميركية
«أيد معادية» .وحتى مع االفتراض بإمكانية إيجاد مخارج
ٍ
ْ
ّ
َ ّ
لتلك التعقيدات ،فإن الوقت ال يتسع لذلك .ولنلحظ أنه تسنى
ّ
ألبو ظبي إجراء مفاوضات ّ
مطولة في شأن التطبيعَ ،مكنتها
من تحقيق «مكاسب» تسليحية وسياسية في عالقاتها مع
ّ
واستمرت بعيدة عن األعني السعودية
اللوبيات الصهيونية،
حتى اقتراب اكتمالها.

زعامة المحور

َمن الطرف الذي ّ
يتزعم املحور؟هل السعودية التي ُي ّ
صب عليها
ّ
جام الغضب غربيًا ،ويزداد حجم خسائرها وتتلقى وحدها
صواريخ صنعاء؟ أم اإلم ــارات ،التي تقتفي أثرها مصر في
أكثر من ملف ،وتلقت جائزة تطبيعها تسليحًا رهيبًا وتكاد
تستثنيها صواريخ «أنصار الله»؟ ال يمكن أن تغمض الرياض
عينيها إزاء التفوق املتنامي ألبــو ظبي على حسابها ،على
ّ
صعيد التطبيع الــذي تتمناه السعودية ،والتسليح ،والقصة
ّ
التكسب من إيــران تجاريًا .أصــوات خافتة في
اليمنية ،وفــي
ُ
ّ
الرياض ترى أن نجد أولى بذلك ،أولى أن تنوع عالقاتها ،وال
تكون ّ
حادة وأحادية .وإذا كان محمد بن سلمان ال يستطيع
ّ
قلب ظهر املجن ضد حليفه املفترض محمد بن زايد ،فإن هذا
ال يمنع أن َتـشـ ّـق الــريــاض طريقًا صغيرًا ح ــذرًا ،خـ ّ
ـاصــا بها
ُ
ست ّ
رحب به الــدوحــة بحماسة ،ويمكن أن
مع قطر ،وهــو أمــر
َ
َت ّ
تفهمه أبو ظبي ،التي تفتح هي األخرى أبوابًا ليست صغيرة
في العالقات التجارية مع طهران ،وخصوم آخرين للرياض.

المعطى األميركي

َ
ل ــم ُيـظـهــر الــرئ ـيــس امل ـن ـتــخــب ،ج ــو ب ــاي ــدن ،حـمــاســة للقضية
ّ
الخالفية الخليجية ،بينما صرح مرارًا وتكرارًا عن املوضوع
النووي اإليراني .تقديرات ّ
متعددة ترى أن التطبيع واإلفراج عن
ّ
سجينات سعوديات قد يكونان خطوتني مؤجلتني إلى حني
أداء بايدن اليمني الدستورية باعتباره الرئيس الـ 46للواليات
ّ
املضي في التطبيع ،فهذا يقضي
املتحدةّ .أما قطر ،فلن تختار
شن حملة ّ
على طعمها وملحها ،لكنها لن َت ّ
ضد التطبيع ،ولن
ُت ّ
شجع حمالت املقاطعة للطيران اإلمــاراتــي ،وستدعم بايدن
في امللفات األخرى.

البعد اإليراني :هدية للسعودية
ستحافظ قطر على عالقاتها الوطيدة مع تركيا ،وعالقات
تنمو بــوتـيــرة بطيئة لـكــن مـسـتـمـ ّـرة مــع ط ـهــران .لـكــن ،على
األرجح ،ستساند الدوحة ّ
توجهًا إلخضاع التسليح اإليراني
الصاروخي للنقاش .يمكن لها تفسير موقفها بكونه قديمًا،
ويسبق التوقيع على االتفاق النووي في  ،2015كما يمكن
لها بيع ذلك كأنه هدية للرياض .تلك نقطة جديرة باالهتمام
ضمن املراجعة السعودية على شاكلة «ّ .»u turnأما طهران،
ّ
فستظل تنادي بالعودة غير املشروطة إلى االتفاق النووي،
ّ
واالن ـف ـت ــاح عـلــى ن ـقــاش إقـلـيـمــي ف ــي ش ــأن قـضــايــا الـتـســلــح
واألمن الجماعي في الخليج.
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العالم

العالم
ّ
تحليلية
مقالة

ّ
تعثر متواصل في المفاوضات الليبية:
عودة التحشيد العسكري
تقرير

آلية
وس ــط الـفـشــل األم ـمــي فــي إقـ ــرار ّ
الختيار أصحاب المناصب السيادية ،وتعثر
عقد جلسة مـ ّ
ـوحــدة للبرلمان ،يعود
شبح التصعيد العسكري ُلي ّ
خيم على ليبيا،
ّ
وسّــط عــودة كــل طــرف إلــى دينامياته
المتصلة باألطراف اإلقليميين والدوليين،
من دون اعتبار لمقتضيات التفاوض
ّ
ّ
تتجدد التجاذبات الدولية حول امللف
الليبي ،بعدما أخفقت األمــم املتحدة
في قيادة الوساطة السياسية خالل
األيـ ـ ــام امل ــاض ـي ــة ل ـل ـتــوافــق ع ـلــى آلـيــة
الختيار أصحاب املناصب السيادية
ف ــي املــرح ـلــة االنـتـقــالـيــة قـبـيــل إج ــراء
ّ
االنتخابات املتفق عليها في كانون
األول /ديسمبر املقبل ،في وقت تعود

ّ
مر حفتر بالقاهرة سريعًا
قبل أن يلتحق بالسيسي
في باريس
فـيــه املــدافــع إل ــى وضـعـيــة االسـتـعــداد
بعد أشهر من الصمت .ووصل اللواء
امل ـت ـقــاعــد ،خـلـيـفــة ح ـف ـتــر ،إل ــى مصر
ف ــي زي ـ ــارة ل ـس ــاع ــات ال ـت ـقــى خــالـهــا
م ـس ــؤول ــن ف ــي املـ ـخ ــاب ــرات وج ـه ــات
س ـي ــادي ــة ،لـيـلـحــق ب ـعــدهــا بــالــرئـيــس
امل ـ ـ ـصـ ـ ــري ،عـ ـب ــد الـ ـفـ ـت ــاح ال ـس ـي ـس ــي،
املـ ــوجـ ــود ف ــي بـ ــاريـ ــس ،ك ــي يـنــاقـشــا
مــع امل ـســؤولــن الـفــرنـسـيــن مــا يمكن
تـقــديـمــه لتحقيق ال ـتــوافــق املـنـشــود،
خـ ــاصـ ــة أن ح ـف ـت ــر يـ ــريـ ــد م ــوافـ ـق ــات
م ــن ع ـ ّـراب ـي ــه ع ـلــى ت ــزوي ــده بــالـســاح
ملــواجـهــة «ج ـمــاعــات مـتـطـ ّـرفــة» بــدأت
ُت ّ
هدده بالفعل.

الرؤية العسكرية التي عرضها حفتر
ف ــي ال ـق ــاه ــرة ت ـت ـحـ ّـدث ع ــن مـحــاصــرة
تنظيم «القاعدة» له من جهة ،وقوات
حكومة «الــوفــاق الوطني» واملرتزقة
الــداع ـمــن لـهــا مــن جـهــة أخـ ــرىَ ،وهــو
سيناريو لــم يكن َ ّمـطــروحــا مــن قبل،
علمًا بــأن قــواتــه نــفــذت عمليات ّ
ضد
«ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة» خ ـ ــال األيـ ـ ـ ــام امل ــاض ـي ــة،
وسيطرت على معسكر للمغاوير في
مــديـنــة أوب ــاري (ج ـن ــوب) ،فــي خطوة
ُوصفت بأنها محاولة لتأمني املنطقة
ومـ ـن ــع «ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة» م ــن ال ـت ـم ــرك ــز فــي
قــاعــدة عسكرية فــي الــداخــل الليبي.
أيضًاُ ،رصدت سفن حاملة لألسلحة
خ ــارج املـيــاه اإلقليمية الليبية قالت
قـ ـ ـ ــوات ح ـف ـت ــر إن ـ ـهـ ــا ت ــابـ ـع ــة ل ـتــرك ـيــا
وت ـجــري متابعتها مــن كـثــب ،لتعلن
االس ـت ـن ـف ــار ،خ ــاص ــة أن هـ ــذه الـسـفــن
التي توصف بأنها عسكرية صارت
قــريـبــة مــن منطقة «ال ـه ــال النفطي»
في سرت.
في املقابل ،تباشر «الوفاق» حراكها
ّ
التقيد
على نحو اعتيادي ،ومن دون ّ
ب ــاملـ ـف ــاوض ــات ال ـ ـجـ ــاريـ ــة ،إذ َوقـ ـع ــت
اتـ ـف ــاق ــات م ــع ق ـط ــر وإي ـط ــال ـي ــا خ ــال
األس ــابـ ـي ــع امل ــاضـ ـي ــة ،وه ـ ــو مـ ــا رأت
فـيــه ال ـعــواصــم الخليجية املتحالفة
م ـ ــع مـ ـص ــر انـ ـتـ ـه ــاك ــا ل ـل ـم ـف ــاوض ــات
ومخرجاتها ،مع اتهامات لطرابلس
ب ــاسـ ـتـ ـم ــراره ــا فـ ــي الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
ال ــدع ــم ال ـت ــرك ــي .ل ـكــن أنـ ـق ــرة ،ال ـتــي لم
تـعــد مـسـتـفـيــدة مــؤقـتــا م ــن تـحـ ّـركــات
«الــوفــاق» على خلفية أزمــة طرابلس
االقتصادية ومشكالتها الداخلية ،لم
تدخل كشريك في ّ
أي مفاوضات ،من
ّ
جراء رفض غالبية األطراف إشراكها،
وفــي ّ
مقدمتها فرنسا ومـصــر ،فيما
تجاه
تـبــدي إيطاليا وأملــانـيــا مــرونــة ّ
مشاركتها بصفتها عاصمة مؤثرة
ّ
في امللف الليبي.
على مستوى البرملان الليبي ،أخفقت

ُ
شبح أوباما يطارد سياسة بايدن في سوريا

يخشى رئيس البرلمان عقيلة صالح أن ُيطرح في الجلسة األولى سحب الثقة منه (أ ف ب)

ج ـم ـيــع امل ـ ـحـ ــاوالت ل ـتــوح ـيــد ال ـن ــواب
وع ـ ـقـ ــد ج ـل ـس ــة لـ ـلـ ـم ـ ّـرة األول ـ ـ ـ ــى مـنــذ
 ،2014ألس ـب ــاب بـيـنـهــا االن ـق ـســامــات
القبلية والخالف حول ّ
مقر االنعقاد.
ف ـف ــي ال ــوق ــت الـ ـ ــذي دع ـ ــا ف ـي ــه رئ ـيــس
ال ـب ــرمل ــان ،عـقـيـلــة ص ــال ــح ،إل ــى جلسة
في بنغازي اليوم اإلثنني ،وصل إلى
غدامس عشرات النواب لعقد الجلسة
ه ـ ـنـ ــاك ،عـ ـل ــى أن آخـ ــريـ ــن ي ــرف ـض ــون

نـقــل الـجـلـســات بـعـيـدًا مــن الـعــاصـمــة
ط ــرابـ ـل ــس .ومـ ــا ي ـخ ـش ــاه ص ــال ــح هــو
م ـن ــاق ـش ــة إم ـ ـكـ ــان س ـح ــب ال ـث ـق ــة مـنــه
وانتخاب خليفة له ،ما جعله يعرقل
ّ
أي تسهيالت لعقد االجتماع بتوافق
الفئة الكبرى من النواب الذين يشارك
بعضهم في الحوار السياسي برعاية
األمــم املـتـحــدة .لكن املـخــاوف الكبرى
ال ـيــوم بــاتــت مـمــا سينتج عــن جلسة

الـبــرملــان مــن ق ــرارات يمكن أن ُت ّ
سبب
مشكالت جسيمة.
ّ
ـواز ،أرجـ ـ ـ ـ ــأت ال ـب ـع ـثــة
عـ ـل ــى خ ـ ـ ــط مـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
األممية الجولة الجديدة من تصويت
أع ـض ــاء «مـلـتـقــى الـ ـح ــوار» عـلــى آلـيــة
اختيار السلطة الجديدة إلى ما بعد
االجتماع النيابي املنتظر ،وذلــك مع
تواصل االنقسامات بني املمثلني الـ75
امل ـش ــارك ــن ف ــي االج ـت ـم ــاع ــات ،وســط

إصـ ـ ــرار أم ـم ــي ع ـلــى أن ت ـك ــون نسبة
التصويت على ال ـقــرارات العتمادها
 %75من إجمالي املشاركني ،وهو ما
أف ـشــل الـتـصــويــت األول ال ــذي شــارك
فيه ّ  71شخصًا .ويفترض أن يختار
ُممثلو الليبيني بني سيناريون بشأن
ّ
َم ــن س ـي ـتــولــون امل ـن ــاصــب ال ـق ـيــاديــة:
ّ
األول ه ـ ــو ت ــرشـ ـي ــح ك ـ ــل إقـ ـلـ ـي ــم مــن
األقــال ـيــم ال ـثــاثــة شـخـصـ ْـن للعرض
عـلــى الجلسة الـعــامــة للجنة الـحــوار
كي يشغال عضوية املجلس الرئاسي،
ُ
َ
جميع
رئيس الوزراء
على أن َينتخب
أعـ ـض ــاء ل ـج ـنــة ال ـ ـحـ ــوار ،ف ـي ـمــا يـعــنّ
رئـيــس املـجـلــس املنتمي إل ــى اإلقليم
األكثر عــددًا رئيس ال ــوزراء .وهــذا ما
ُ ّ
تفضله مصر والسعودية واإلمارات،
ك ـمــا أن ــه ح ــاز غــالـبـيــة األصـ ـ ــوات في
ال ـت ـصــويــت ّ
األول ـ ـ ــيّ .أمـ ــا الـسـيـنــاريــو
ّ
ّ
فينص على انتخاب كل إقليم
اآل ّخــر
ممثليه فــي «الــرئــاســي» ،ثــم ُينتخب
رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء م ــن ج ـم ـيــع أع ـض ــاء
اللجنة ،شرط حصوله على تزكية من
إقليمه بما يـعــادل أرب ــع تزكيات من
الجنوب ،وخمسًا من الشرق ،وسبعًا
م ــن ط ــراب ـل ــس ،ع ـلــى أن ي ـعـ ّـن رئـيــس
املـجـلــس املـنـتـمــي إل ــى اإلقـلـيــم األكـثــر
رئيس الحكومة ،وهــذا الخيار
عــددًا ّ
هــو املـفــضــل بالنسبة إل ــى «الــوفــاق»
وتركيا.
ّ
وفـ ـ ــي ظـ ـ ــل غـ ـي ــاب اآللـ ـ ـي ـ ــات املـ ـل ــزم ــة،
وضعف الثقة بعملية التصويت عبر
ال ـهــاتــف م ــن دون وجـ ــود م ــا يضمن
الـسـ ّـريــة ،تتعاظم الشكوك فــي إمكان
مــواص ـلــة اّمل ـس ــار األم ـم ــي .يــأتــي ذلــك
َ
بعدما توقفت التحقيقات التي كان
ُيـ ـفـ ـت ــرض ف ـت ـح ـهــا فـ ــي ش ـ ــأن حـ ــاالت
الــرشــوة قبيل الـتـصــويــت فــي جلسة
الـ ـح ــوار ق ـبــل أس ـب ــوع ــن ف ــي تــونــس،
وهـ ــو م ــا أرج ـ ــئ ح ـتــى الـ ـي ــوم ،وســط
خالفات جوهرية بني جميع األطراف.
(األخبار)

السودان

ّ
المدنيون «يستفيقون» إلى وجودهم« :مجلس الشركاء» خطـوة انقالبية
ّ
بعد طــول رض ــوخ فــي مـلــفــات كثيرة،
أظهر ّإمــا ّانخراطهم في لعبة العسكر
كما في ملف التطبيعّ ،
عجزهم عن
وإما
ّ
ّ
المشاركة في إدارة الدفة بعدما سلموا
أمــرهــم لـ«الشريك» العسكري ،استفاق
المدنيون أخيرًا إلى وجودهم ،معترضين
على خطوة تشكيل «مجلس الشركاء»
بوصفه «خطوة انقالبية»
الخرطوم ــ مي علي
أثــار إعــان رئيس "مجلس السيادة"
فــي ال ـس ــودان ،عبد الـفـتــاح الـبــرهــان،
تـ ـك ــوي ــن "مـ ـجـ ـل ــس ش ـ ــرك ـ ــاء الـ ـفـ ـت ــرة
االنتقالية" ،الكثير من الجدل ،راسمًا
االستفهام حول
الكثير من عالمات
ّ َ
مكوني الفترة
العالقة ّبني
مستقبل
ُ
َ
االن ـت ـق ــال ـي ــة ،امل ـم ــث ــل ــن ف ــي الـعـسـكــر
واملدنيني .و"مجلس الشركاء" ،الذي
يـ ـتـ ـك ـ ّـون م ــن  29عـ ـضـ ـوًا م ــن بـيـنـهــم
رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ويـ ــرأسـ ــه
رئيس "مجلس السيادة"ُ ،ع ّدلت من
أجـلــه الــوثـيـقــة الــدسـتــوريــة إلعطائه
الـ ـش ــرعـ ـي ــة الـ ـك ــافـ ـي ــة ،إال أنـ ـ ــه ق ــوب ــل
ب ــاع ـت ــراض ــات ك ـث ـي ــرة ف ــي األوس ـ ــاط

ال ـس ـيــاس ـيــة ،ب ــل ومـ ــن ِق ـ َـب ــل ال ـج ـهــاز
التنفيذي؛ إذ ســارع مجلس الــوزراء
إلـ ـ ـ ّـى رفـ ـ ــض ق ـ ـ ــرار ت ـش ـك ـي ـل ــه ،م ـبــديــا
تحفظاته على الصالحيات الواسعة
التي ُمنحت لــه ،خاصة الفقرة التي
أع ـط ـت ــه ّ
"أي س ـل ـط ــات أخـ ـ ــرى الزم ــة
ل ـت ـن ـف ـيــذ اخ ـت ـص ــاص ــات ــه وم ـم ــارس ــة
سـلـطــاتــه" .فـهــو بــذلــك ،بحسب بيان
رئـ ــاسـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،سـ ـيـ ـك ــون وص ـ ّـي ــا
عـلــى األج ـهــزة املختلفة ،األم ــر الــذي
يـ ـتـ ـع ــارض مـ ــع االتـ ـ ـف ـ ــاق ال ـس ـيــاســي
والوثيقة الدستورية .وحصر البيان
الحكومي سلطات الرقابة واملحاسبة
وتوجيه الفترة االنتقالية باملجلس
الـتـشــريـعــي ،داع ـيــا إل ــى اإلسـ ــراع في
تكوين األخير.
إزاء ذلك ،بدا ّ
العسكري ،ومعه
ن
املكو
ُ ِّ
ّ
الـ ـح ــرك ــات امل ـس ــل ـح ــة املـ ــوقـ ـعـ ــة عـلــى
"اتـ ـف ــاق ج ــوب ــا" ،إض ــاف ــة إل ــى ال ـقــوى
الـسـيــاسـيــة ،فــي مظهر املنقلب على
الحكومة االنتقالية وأجـهــزتـهــا ،بل
وع ـلــى الــوث ـي ـقــة الــدس ـتــوريــة ذات ـهــا،
ّ
الـ ـت ــي اسـ ـتـ ـغ ــرب ُمـ ـح ــلـ ـل ــون أن ي ـتـ ّـم
تـعــديـلـهــا مل ـجـ ّـرد إن ـشــاء مـجـلــس ذي
ص ـفــة اس ـت ـشــاريــة ف ـق ــط .وع ـل ــى رغــم
التصريحات التطمينية للمستشار
اإلعالمي لرئيس "مجلس السيادة"،
وت ــأكـ ـي ــده أن ات ـ ـخـ ــاذ ق ـ ـ ــرار تـشـكـيــل
"مجلس الشركاء" ّ
تم بعد عقد العديد

من االجتماعات واللقاءات مع القوى
الـسـيــاسـيــة والـحـكــومــة املــدن ـيــة ،وأن
املـكـ ّـون العسكري لــم ينفرد بالقرار،
إال أن ــه ،وف ــق بـيــان مجلس الـ ــوزراء،
م ــا ت ـ ّـم ــت مـنــاقـشـتــه وامل ــواف ـق ــة عليه
يقصر دور املجلس الوليد على كونه
ّ
جسمًا تنسيقيًا لحل الـنــزاعــات بني
أطــراف الفترة االنتقالية ،وهو ما ال
ينطبق على االختصاصات الــواردة
فــي ق ــرار رئ ـيــس "مـجـلــس ال ـس ـيــادة".

العديد من األحزاب
أعلن
ّ
رفضه التام لوجود جسم
كالمجلس الوليد

ُ
«حزب البعث» :مجلس الشركاء هو نهاية الشراكة التي فرضت
على الثورة والشعب السوداني (أ ف ب)
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َ ّ
كــذلــك ،تـحــفــظ مـجـلــس ال ـ ــوزراء على
استبعاد املرأة والشباب من عضوية
"الـشــركــاء" ،األمــر الــذي يتعارض مع
أولـ ــويـ ــات ال ـف ـت ــرة االن ـت ـق ــال ـي ــة ال ـتــي
تـ ـشـ ـت ــرط إش ـ ـ ـ ــراك امل ـ ـ ـ ــرأة والـ ـشـ ـب ــاب
ّ
بصورة ّعادلة .على أن ُمحللني رأوا
في التحفظات األخـيــرة محاولة من
ّ
ِق َبل الحكومة للعب لصالح إنعاش
ّ
شعبيتها التي تراجعت خالل الفترة
األخيرة .ومع أن قرار تكوين "مجلس
ّ
مجددًاّ ،
نية العسكر
الشركاء" كشف،
ّ
االستئثار بالسلطة ،إال أن ثمة من
ذهب إلى أنه ستكون للقرار تداعيات
إي ـج ــاب ـي ــة ع ـل ــى ال ـف ـت ــرة االن ـت ـقــال ـيــة،
لناحية ّ إمكانية تصحيح مسارها،
عـبــر ف ــض الـشــراكــة مــع الـعـسـكــر .مع
ّ
ذل ــك ،وبحسب مـصــادر مطلعة ،فإن
الـبــرهــان يعمل عـلــى تـعــديــل النقاط
التي أثارت اعتراض مجلس الوزراء
لتمرير القرار.
فــي ه ــذه األجـ ـ ــواء ،لــم تـجــد األح ــزاب
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ب ـ ـ ـ ّـدًا مـ ــن رك ـ ـ ــوب مــوجــة
ّ
ال ـ ـ ـ ـ ــرف ـ ـ ـ ـ ــض ،خـ ـ ـ ـص ـ ـ ــوص ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ــي ظ ـ ـ ــل
ّ
تحول
استشعارها إمكانية حــدوث
ف ــي م ـســار ال ـف ـتــرة االن ـت ـقــال ـيــة ّ.ول ــذا،
ف ـهــي س ــارع ــت إل ــى إب ـ ــداء تـحــفـظـهــا،
بـ ـم ــا ف ـي ـه ــا تـ ـل ــك الـ ـت ــي ورد أسـ ـم ــاء
أعضاء منها ضمن عضوية "مجلس
الـ ـش ــرك ــاء" ،كـ ــ"ح ــزب األمـ ــة ال ـقــومــي"،

الذي ّ
شدد على ضرورة التواصل مع
جميع الشركاء لتصحيح التجاوزات
في قرار تشكيل املجلس ،بما يضمن
عدم ّ
تغول األخير على بقية األجهزة،
ّ
على أن يتم ذلك بالتراضي .وأوضح
ال ـح ــزب ،فــي ب ـيــان ،أن ــه عـنــدمــا طــرح
الفكرة كــان الهدف من "الـشــركــاء" أن
ي ـكــون مــرجـعـيــة قــوم ـيــة تـعـمــل على
معالجة التباينات.
ل ـكــن أح ــزاب ــا أخـ ــرى أع ـل ـنــت رفـضـهــا
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ّ
ـام لـ ـ ــوجـ ـ ــود ج ـ ـسـ ــم ك ــامل ـج ـل ــس
الــولـيــد ،معتبرة أن هـيــاكــل السلطة
االنـتـقــالـيــة الـتـ ّـي وردت فــي الوثيقة
ُ
الدستورية توفر املشورة والتقييم
الــازمــن ألج ـهــزة الـسـلـطــة .ووصــف
رئ ـ ـيـ ــس "ح ـ ـ ـ ــزب الـ ـبـ ـع ــث ال ـ ـعـ ــربـ ــي"،
يحيى الحسني ،املجلس بـ"املؤسسة
ً
الـ ـلـ ـقـ ـيـ ـط ــة" ،قـ ــائـ ــا فـ ــي ح ــدي ــث إل ــى
"األخ ـب ــار" ،إن "مـجـلــس ُالـشــركــاء هو
ن ـهــايــة ال ـش ــراك ــة ال ـت ــي ف ــرض ــت على
ال ـثــورة والـشـعــب ال ـســودانــي" ،داعيًا
إلــى "الـعــودة إلــى الـشــارع واستعادة
الـثــورة من خاطفيها" .وفــي السياق
نفسه ،اعتبر رئيس "الحزب الوطني
االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادي" ،ص ــدي ــق ال ـ ـه ـ ـنـ ــدي ،أن
ال ـس ـل ـط ــات امل ـم ـن ــوح ــة لـ ــ"الـ ـش ــرك ــاء"
ّ
تـجـعـلــه يـتـمــتــع ب ـصــاح ـيــات تـفــوق
املستويني السيادي والتنفيذي مع
تعطيل املستوى التشريعي.

باستثناء استمرار عملية سرقة النفط،
وتــمــديــد حماية الــكــيــانــات الــكــرديــة في
الشمال والجزيرة ،وتشديد ّآليات الحصار ،ال
يبدو أن لدى فريق السياسة الخارجية الجديد
ّ
في واشنطن ّ
محددة في شأن
أي أفكار
مستقبل الحرب على سوريا
لندن ــ سعيد ّ
محمد
ّ
سـيـجــدهــا
ك ـث ـيــرة ه ــي امل ـل ــف ــات ال ـت ــي َ
ال ــرئـ ـي ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي املـ ـنـ ـت ــخ ــب ،جــو
بايدن ،متراكمة على مكتبه في البيت
ّ
ال ـب ـي ـض ــاوي ،ع ـنــدمــا ي ـت ــول ــى رسـمـيــا
مـ ـه ـ ّ
ـام مـنـصـبــه ف ــي الـ ـ ــ 20م ــن كــانــون
ّ
ال ـثــانــي /يـنــايــر املـقـبــل ،ويـتـعــن على
فريقه الحكومي ُّ
البت في ّ
عدة قضايا
حــاس ـمــة ،داخ ـل ـيــة وخ ــارج ـي ــة .وعـلــى
ّ
رغ ــم أن ال ـس ـيــاســات األم ـيــرك ـيــة تـظــل
دائ ـم ــا ف ــي إطـ ــار عــريــض ال يـغـ ّـيــر من
جوهره تعاقب اإلدارات ،جمهورية أو
ديمقراطية ،فإن فريق بايدن ،العاجز
عن تقديم ّ
أي طروحات جذرية سوى
ال ـ ـعـ ــودة إل ـ ــى ل ـح ـظ ــة مـ ــا ق ـب ــل ،2016
ي ـح ـتــاج بـطـبـيـعــة الـ ـح ــال إلـ ــى تنفيذ
نوع من ّ
فك ارتباط عاجل مع مجموع
ال ـس ـيــاســات االن ـعــزال ـيــة ال ـتــي طبعت
ال ـس ـن ــوات األربـ ـ ــع امل ــاض ـي ــة م ــن حكم
الرئيس ّدونالد ترامب.
ف ــي امل ـل ــف الـ ـس ــوري ت ـح ــدي ـدًا ،وال ــذي
تـتـضــاءل ّ
أهميته النسبية باملقارنة
مع بقية امللفات الساخنة ،وباستثناء
اس ـتــدعــاء بــايــدن لـطــاقــم مــن الـصـقــور
لقيادة الحكومة األميركية في الفترة
امل ـق ـب ـل ــة ،ل ـي ـس ــت هـ ـن ــاك ّ
أي إش ـ ـ ــارات
ّ
واضـحــة إلــى اآلن حــول تبلور تصور
متماسك في شأن التعامل مع الحالة
السورية خــال الفترة املقبلة ،ال على
ّ
املتوسط.
املستوى القصير وال حتى
ّ
املرجح ،لذلك ،أن تستغرق إعادة
ومن
ال ـت ـم ــوض ــع األمـ ـي ــرك ــي تـ ـج ــاه دم ـشــق
ب ـع ـض ــا م ـ ــن الـ ـ ــوقـ ـ ــت ،ق ـ ــد يـ ـمـ ـت ـ ّـد إل ــى
الصيف املقبل ،وال ّ
سيما أن «سوريا»
ّ
ّ
ّ
وعملياتيًا
ملف معقد ،يرتبط عضويًا
ّ
بنتائج التقدم في ملفات أخرى ،على
ّ
رأس ـ ـهـ ــا ال ـت ـس ــل ــح اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي ،وتـ ـم ـ ّـدد
الهيمنة العبرية على الـجــزء العربي
م ــن ال ـش ــرق األوس ـ ــط ،نــاهـيــك بـتــوابــع
َ
(عضوي
االحتكاك الفرنسي  -التركي
الناتو) شرق املتوسط.
لـكــن ّأي ــا يـكــن ،ف ــإن ثـ ّـمــة شـبـحــا يحوم
ح ــول س ــوري ــا ،مستبقًا ّ
أي صياغات
مـمـكـنــة ل ـس ـيــاســات ف ــري ــق ب ــاي ــدن في
ّ
وظــل حربه
شأنها .إنه بــاراك أوباماِ ،
ال ـط ــوي ـل ــة الـ ـت ــي أن ـه ـك ــت الـ ـ ـب ـ ــاد ،مــن
دون أن ت ـن ـجــح طـ ـ ــوال ع ـق ــد ك ــام ــل ال
فــي إس ـقــاط الـنـظــام ،وال فــي ثنيه عن
تحالفاته السياسية واالستراتيجية،
ب ــل وم ـن ـحــت روسـ ـي ــا وإيـ ـ ـ ــران ف ـضـ ً
ـاء
للتمركز عسكريًا واقتصاديًا في قلب
منطقة لطاملا ّ
عدها األميركي ساحة
ّ
نفوذ حصرية له .وال شك في أن الفريق
ال ـج ــدي ــد ،ال ـ ــذي ي ـغ ـلــب أن يـ ـق ــودهَ في
َ
وزارة الخارجية أنتوني بلينكن ،خلفًا
ل ـل ـج ـم ـهــوري م ــاي ــك بــوم ـب ـيــو ،سيجد
ً
ً
نـفـســه م ـض ـط ـ ّـرًا ،إن ع ــاج ــا أو آج ــا،
ّ
وفــي ظــل انـعــدام فــرص الديمقراطيني
ّ
لتطوير حلول «خلقة» تجاه سوريا،
ّ
أق ــل ــه ب ـص ـفــة ع ــاج ـل ــة ،إلـ ــى االنـ ـط ــاق
مــن سـيــاســات أوبــامــا تـحــديـدًا ،سـ ً
ـواء
للبحث عن أفق لسياسة متباينة مع
الجمهوريني مكانهم من دون
مراوحة
ّ
تغيير ُيذكرّ ،أو لتبني منهج لتنظيف
ال ـت ــرك ــة املـ ـع ــق ــدة وال ـف ــاش ـل ــة بـحـســب
كثيرين في واشنطن ،والتي لن يسهل
املضي قدمًا في ّ
ّ
توجه جديد من دون
ّ
إزالــة آثــارهــا ومخلفاتها في املنطقة،

بــدءًا من التواجد العسكري األميركي
امل ـبــاشــر ف ــي مـنــاطــق ال ـن ـفــوذ ال ـكــردي
وحول التنف على الحدود مع العراق،
مرورًا بأزمة الالجئني السوريني التي
ّ
تفاقمت وال يبدو أنها في وارد الحل
ً
قــريـبــا ،وص ــوال إل ــى الــوجــود املـتــزايــد
للكيان
لإليراني داخل اإلقليم الحيوي
ّ
العبري ،وإمكان إنهاء الحالة الشاذة
ف ــي إق ـل ـيــم إدل ـ ــب ع ـبــر ت ـفــاهــم روس ــي
ّ
 تــركــي ،وف ــوق ذل ــك كــلــه ب ـقــاء الكتلةالـصـلـبــة لـلـنـظــام ال ـس ــوري متماسكة
ومسيطرة على األمور.
كـ ـ ـ ـ ـ ــان بـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـك ـ ــن ،ال ـ ــدب ـ ـل ـ ــوم ـ ــاس ـ ــي
امل ـخ ـضــرم ،وم ـس ــؤول األم ــن الـقــومــي
الــرف ـيــع امل ـس ـتــوى ف ــي إدارة أوب ــام ــا،
وأحـ ــد أرك ـ ــان ال ـح ــرب ُع ـلــى س ــوري ــا،
وص ـ ـ ــف ف ـ ــي مـ ـق ــابـ ـل ــة أجـ ـ ــريـ ـ ــت م ـعــه
فـ ــي أيـ ـ ـ ــار /م ــاي ــو املـ ــاضـ ــي س ـيــاســة
أوب ــام ــا ت ـجــاه ســوريــا ب ـ «الـفــاشـلــة»،
ُم ـ ـ ّ
ـرددًا ال ــوص ــف نـفـســه ال ــذي يطلقه
ال ـج ـم ـه ــوري ــون ع ـلــى ت ــرك ــة الــرئ ـيــس
األسبق الفوضوية هناكّ .
وردًا على
س ـ ـ ــؤال ح ـ ــول ن ـه ــج م ـم ـك ــن مـخـتـلــف
لطاقم بايدن تجاه سوريا ُفي حال
وصوله إلى البيت األبيض ،نقل عنه
قــولــه« :ال مهرب مــن االعـتــراف بأننا
ف ــي اإلدارة الــدي ـم ـقــراط ـيــة األخ ـي ــرة
ف ـش ـل ـنــا ،ل ـيــس ب ـس ـبــب عـ ــدم رغـبـتـنــا
ف ــي امل ـح ــاول ــة ،لـكـنـنــا فـشـلـنــا عمليًا.
لـقــد فـشـلـنــا ف ــي مـنــع وق ــوع خـســائــر
مـ ّ
ـروعــة فــي األرواح ،فشلنا فــي منع
ّ
النزوح الجماعي للسكان داخليًا في
سوريا ،وبالطبع خارجيًا كالجئني.

إنه أمر مؤسف ،وسيبقى َطعمه ّ
املر
في ذاكرتي دائمًا».
ولكن مــاذا في جعبة بلينكن لسوريا
عند عودته وزي ـرًا في حكومة بايدن؟
ال تبدو لدى الرجل ّ
أي وصفات جاهزة
 وفــق مقابالته الصحافية األخيرة -مل ــا ي ـم ـكــن لـلـبـيــت األبـ ـي ــض أن يفعله
في املنطقة لـ«تحقيق بعض النتائج
األكـثــر إيجابية» .وفــي مقابلة سابقة
ّ
له من عام  ،2015كان ألقى باللوم في
«الفشل» األميركي هناك على ّ
شماعة
مجموعة من القوى الخارجية« :أعتقد
أن هناك الكثير مــن الـلــوم الــذي يجب
الشروع بتوزيعه ،بــدءًا من السوريني
أن ـف ـس ـهــم ،إيـ ـ ــران وروسـ ـي ــا وغـيــرهـمــا
مــن رعــاة (نـظــام األس ــد) ،جميع الــدول
العربية ،كما الدول املجاورة األخرى»،
ّ
وه ـ ـ ــذه ك ــل ـه ــا ع ـن ــاص ــر مـ ــا زال ـ ـ ــت كـمــا
هــي مــن دون تغيير تـقــريـبــا مـنــذ عــام
 ،2016بــاس ـت ـث ـنــاء اسـ ـتـ ـع ــادة ال ــدول ــة
ّ
الـســوريــة زم ــام امل ـبــادرة وتمكنها من
استعادة السيطرة على أغلب أراضي
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة م ـ ـ ـجـ ـ ـ ّـددًا بـ ـع ــد ه ــزي ـم ــة

لن تكون هناك ّ
تحوالت
لتغيير الوضع
جذرية
ّ
القائم سوريًا خالل
السنوات القادمة

«الجهاديني» الذين أطلقتهم واشنطن.
واشـتـكــى بلينكن وقـتـهــا ،فــي معرض
تفسيره انعدام الحماس الداخلي في
الواليات املتحدة لدعم تدخل عسكري
واســع فــي ســوريــا ،مــن «الـعــبء الثقيل
ال ـ ــذي ت ــرك ـت ــه الـ ـح ــرب ع ـل ــى ال ـ ـعـ ــراق»،
كما االنـعـكــاســات السلبية لـ«التدخل
الصعب في ليبيا» .ويبدو أن بلينكن،
الذي اعترف وقت تلك املقابلة  -عشية

ليست هناك أيّ إشارات واضحة إلى اآلن حول تبلور تصوّر متماسك (أ ف ب)

ّ
ت ــول ــي ت ــرام ــب الـسـلـطــة  -بــالـصـعــوبــة
املـ ـ ـت ـ ــزاي ـ ــدة ل ـت ـح ـق ـي ــق ه ـ ـ ــدف إسـ ـق ــاط
ال ـن ـظ ــام ،سـيـجــد ب ـعــد خ ـمــس س ـنــوات
ّ ً
تقبال مـتــزايـدًا فــي مؤسسة السياسة
الـخــارجـيــة فــي واشـنـطــن لحقيقة أنــه
ب ـغ ـي ــر الـ ـعـ ـم ــل الـ ـعـ ـسـ ـك ــري الـ ـش ــام ــل -
املـسـتـبـعــد  -ال ت ـتــوفــر ل ــدى ال ــوالي ــات
امل ـت ـحــدة خـ ـي ــارات سـيــاسـيــة واض ـحــة
لإلطاحة بالرئيس بشار األسد.
لكن ذلــك ال ينبغي أن ُيفهم ب ـ ّ
ـأي حال
عـلــى أن بــايــدن سيقبل بـمـبــدأ «إع ــادة
تأهيل» النظام السوري مجددًا ،وعلى
ّ ّ
األغ ـ ـلـ ــب أن إدارت ـ ـ ـ ــه فـ ــي ظ ـ ــل ك ـ ــل ه ــذه
املعطيات ستنتهي إلــى االستمرار في
ُ
استراتيجية هجينة تبقي دمشق تحت
ّ
ّ
مستمر بوسائل عدة اقتصادية
ضغط
وسياسية وعسكرية واستخباراتية:
العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب
وت ـص ـع ـيــدهــا ،وال ـح ـف ــاظ ع ـلــى وج ــود
عسكري نشط في سوريا لحماية القوى
الكردية كإسفني دائم في مواجهة سعي
النظام إلــى تحرير األراض ــي السورية
كافة ،واستكمال برنامج سرقة النفط،
ولـ ـك ــن أيـ ـض ــا ال ـض ـغ ــط  -ع ـب ــر ال ـط ــرف
الــروســي  -لتحقيق املكاسب بالنقاط:
كــالـتـفــاهــم عـلــى حـمــايــة مـنــاطــق نـفــوذ
أم ـي ــرك ـي ــة ،ودف ـ ــع ال ـن ـظ ــام إلـ ــى ال ـق ـبــول
بإجراء إصالحات سياسية من شأنها
ـارضــة
أن تـمـنــح ب ـعــض ال ـف ـصــائـ ّـل امل ـعـ ِ
محميًا في الداخل
وجودًا  -ولو شكليًا -
ال ـ ـسـ ــوري ،هـ ــذا بــال ـط ـبــع م ــع اس ـت ـمــرار
اللعب بالورقة السورية واملتاجرة بها
ّ
كــلـمــا سنحت الـفــرصــة فــي «شـطــرنــج»
الصراع البارد بني واشنطن وموسكو.
إذن لــن تـكــون هـنــاك ت ـحـ ّـوالت جــذريــة
لتغيير الــوضــع الـقــائــم سـ ّ
ـوريــا خــال
السنوات القادمة ،ما لم يخرج بايدن
مـ ــن ال ـس ـل ـط ــة م ـب ـك ـرًا ( 78عـ ــامـ ــا) ،أو
يـتــداعــى الـنـظــام ال ـســوري مــن الــداخــل
(وهــو أمــر مستبعد بعد أن نجح في
اخ ـت ـب ــار ال ـ ـنـ ــار) ،أو ت ـت ـسـ ّـبــب فــوضــى
ّ
إقليمية مفاجئة في قلب كل الطاولة
على جميع الفرقاء (وهذا قطعًا ليس
مــن مصلحة ال ـطــرف اإلســرائـيـلــي في
املعادلة).
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إعالنات
◄ وفيات ►

تحليل إخباري

بوادر إطاحة «مجموعة مينسك»

خالفات أنقرة وباريس تستعر
محمد نور الدين

ّ
الجنوبي
الممر
يتيح
ألذربيجان أن ُتصدرّ
النفط إلى العالم
من دون المرور
باألراضي اإليرانية

بحاجة إلى إعادة إعمار شاملة ليبدأ
ع ـصــر جــديــد م ــن ال ـع ـمــل االق ـت ـصــادي
هناك ،خصوصًا مع العودة املحتملة
ألك ـثــر مــن مـلـيــون أذرب ـي ـجــانــي وبـنــاء
ق ـ ـ ــرى جـ ـ ــديـ ـ ــدة .وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق،
سيكون ألنقرة ،بشركاتها وخبراتها،
دور كبيرّ .أم ــا بالنسبة إلــى املـمـ ّـرات،
فيقول الكاتب إنــهّ ،
للمرة األولــى منذ
مئة عــامّ ،
يتم ربــط تركيا بأذربيجان

تعكس األعداد الكبيرة لقتلى أذربيجان ضراوة الحرب وشراسة المقاومة األرمينية (أ ف ب)

إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طـلــب عـبــد ال ــوه ــاب مـحـمــد خـيــر صبره
مل ــورث ــه مـحـمــد خ ـيــر ب ــن ال ـش ـيــخ محمد
صـبــره سند تمليك بــدل ضــائــع للعقار
 475كيفون.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

بـ ـم ــزي ــد مـ ــن الـ ــرضـ ــى وال ـت ـس ـل ـي ــم
بمشيئة الله تعالى
ننعى إليكم فقيدنا الغالي املغفور
له بإذن الله املرحوم

الحاج علي حسني صفا
(أبو حسان)

وال ــدت ــه :املــرحــومــة ال ـحــاجــة مــريــم
زهر الدين
زوج ـ ـتـ ــه :ال ـح ــاج ــة م ــاج ــدة نـسـيــم
قبيسي
أبـ ـن ــاؤه :ال ـح ــاج ح ـس ــان ،عـبــد الـلــه
والحاجة لينا
ش ـق ـي ـق ــاه :املـ ــرحـ ــوم ع ـب ــد ال ـع ــزي ــز
وعبد املجيد
ش ـق ـي ـق ـتــاه :اس ـ ـعـ ــاف ،وامل ــرح ــوم ــة
سعاد
ُيـ ـصـ ـل ــى عـ ـل ــى ج ـث ـم ــان ــه ال ـط ــاه ــر
اليوم االثنني  7كانون األول 2020
الساعة العاشرة والنصف ويوارى
ف ــي ث ــرى ج ـبــانــة ب ـلــدتــه زب ــدي ــن –
قضاء النبطية .وبسبب األوضاع
الـصـحـيــة ال ـطــارئــة وح ــرص ــا على
السالمة العامة يتقبل أهل الفقيد
الـتـعــازي شــاكــريــن على رقــم ولــده
الحاج حسان .03/340834
الراضون بقضاء الله وقدره
آل صفا ،آل قبيسي وآل زهر الدين
وعموم أهالي بلدته زبدين

إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طـلــب ش ــادي ادي ــب شعيا وكـيــل روبـيــر
مـحـبــوب شعيا ملــورثـتــه لــوريــس سليم
شـ ـعـ ـي ــا س ـ ـن ـ ــدي مـ ـلـ ـكـ ـي ــة ب ـ ـ ـ ــدل ض ــائ ــع
للعقارين  93و 839دقون.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طـلــب ع ـمــاد سـعـيــد ح ـيــدر وك ـيــل االمـيــر
مالك فاروق ارسالن ملوكله عماد ضاهر
ال ـش ـعــار وري ــث ضــاهــر يــوســف الـشـعــار
س ـنــد تـمـلـيــك بـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـقــار 716
عيناب.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

فقرة حكمية
تدعو محكمة بداية النبطية برئاسة
الرئيس املكلف أحمد مزهر
وع ـضــويــة ال ـقــاض ـيــن جـسـيـكــا شـحــود
وأحمد عيسى
املـسـتــدعــى ضــدهــم :وه ــم ال ـس ــادة :نــازك
خ ـل ـي ــل امل ـع ــال ـق ـج ــي ال ـ ـع ـ ـكـ ــاوي وب ـه ـيــة
وهنية وممدوحة وملوكي عثمان الزين
وسلمى محي الــديــن الـجــوهــري وليلى
محمد بـهــاء الــديــن الــزيــن وعـلــي جميل
حجازي ومحمد ممدوح محمود الزين
وخديجة عثمان الزين ومجهولي محل
االقــامــة السـتــام صــورة الحكم الصادر
بـتــاريــخ  10/11/2020بــرقــم 65/2020
وال ـقــاضــي ب ــاع ــان ع ــدم قــابـلـيــة الـعـقــار
رق ــم  /4435/حـبــوش للقسمة العينية
وطرحه باملزاد العلني على أساس سعر
الطرح البالغ /73140000/ليرة لبنانية
وتــوزيــع ناتج الثمن فيما بني الشركاء
بنسبة ملكية كل منهم.
املستدعية :سامية محمود الزين بوكالة
املحامي رفيق حمدان.
رقم االستدعاء :أساس /2019/224ش.
مهلة االستئناف  30يومًا
رئيس القلم
فاطمة فحص
REPUBLIC OF LEBANON
)ELECTRICITE DU LIBAN (EDL
INVITATION TO BID FOR THE
CONSTRUCTION‚ IMPLEMENTA-

غضب عام في فرنسا:
عودة «الكتلة السوداء»
م ــن ش ــأن ــه أن ي ـح ـ ّـد م ــن ح ـق ــوق نشر
ّ
ّ
الشرطة .إل أن حكومة
صــور ضباط ّ
مــاكــرون أعلنت أنها ستعيد صياغة
جـ ــزء م ــن امل ـ ـشـ ــروع ،ب ـع ــدم ــا أثـ ـ ــار ّ
رد
ف ـعــل عـنـيـفــا ب ــن ال ـج ـم ـهــور وال ـي ـســار
السياسي .وقال منتقدون إن مشروع
القانون األصلي سيجعل من الصعب
محاسبة الـشــرطــة فــي بـلــد يــزعــم فيه
بـعــض ال ـج ـمــاعــات الـحـقــوقـيــة وج ــود
ع ـن ـص ــري ــة م ـم ـن ـه ـجــة داخ ـ ـ ــل وك ـ ــاالت
إن ـفــاذ ال ـقــانــون .ويـضـيــف الـعــديــد من
ّ
معارضي املـشــروع أنــه سيظل جائرًا
حتى بعد إعادة صياغته.

أحرق المتظاهرون في
باريس سيارات ومصارف
ووكاالت عقارية

وفـ ـيـ ـم ــا أفـ ـي ــد بـ ـ ــأن امل ـ ـ ــدن ال ـفــرن ـس ـيــة
شهدت نحو تسعني تظاهرةُ ،س ّجلت
أع ـم ــال شـغــب خ ــال تـلــك الـتـظــاهــرات
ّأدت إلــى إصابة  67عنصرًا من قوات
األمن الفرنسية ،كما أعلن أمس وزير
الداخلية .وأورد جيرال دارمــانــان أنه
في باريس التي شهدت أعمال الشغب
األشـ ـ ـ ـ ّـد ،أص ـي ــب  48ش ــرط ـيــا ودرك ـي ــا
بجروحّ ،
ّ
ـ«املخربني
منددًا في تغريدة ب
ُالــذيــن يـهـ ّـدمــون الـجـمـهــوريــة» .كــذلــك،
أوق ــف  95شخصًا خــال التظاهرات،
ب ـح ـس ــب وزي ـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة .وج ـم ـعــت
الـتـظــاهــرات الـتـسـعــون  52ألـفــا و350

شـخـصــا ،وف ــق وزارة الــداخ ـل ـيــة .لكن
ف ــي ب ــاري ــسُ ،س ـ ّـج ــل حـ ــرق ل ـس ـيــارات
ومـ ـص ــارف ووك ـ ـ ــاالت ع ـق ــاري ــة ،فيما
ج ــرى إل ـق ــاء م ـق ــذوف ــات ع ـلــى عـنــاصــر
األمــن ،في مشهد عرفته املدينة مرارًا
خالل السنوات املاضية .وسرعان ما
ُ ّ
ّ
فــضــت املـسـيــرة بـعــد تـســلــل مجموعة
ّ
م ــؤلـ ـف ــة مـ ــن « 400إل ـ ــى  500عـنـصــر
راديـ ـك ــال ــي» إل ـي ـه ــا ،وفـ ــق م ـص ــدر في
ّ
الـ ـش ــرط ــة ،م ـشــك ـلــن «ك ـت ـل ــة سـ ـ ــوداء»
م ــن نــاش ـطــن م ــن ال ـي ـس ــار امل ـت ـط ـ ّـرف.
و«الـكـتـلــة ال ـس ــوداء» ،هــي أسـلــوب في
ّ
االحـتـجــاج يـقــوم معتمدوه بالتسلل
داخـ ــل ال ـت ـظــاهــرات مــرتــديــن األسـ ــود،
ِّ
وب ـســرعــة ك ـب ـيــرة ،لـيـشــكـلــوا بــدورهــم
«مـ ـسـ ـي ــرة رئـ ـيـ ـس ــة» .ويـ ـعـ ـم ــدون إل ــى
القيام بأفعال خاطفة عبر مجموعات
صـ ـغـ ـي ــرة ،وي ـس ـت ـه ــدف ــون خ ـصــوصــا
ُ
مـ ّ
ـؤسـســات تعتبر رم ـزًا للرأسمالية،
م ـث ــل الـ ــوكـ ــاالت امل ـص ــرف ـي ــة ووك ـ ــاالت
ال ـت ــأم ــن ،ق ـبــل أن يـخـتـفــوا بــالـســرعــة
نفسها الـتــي ظـهــروا فيها ،مــا يجعل
من توقيفهم أمرًا صعبًا.
وفي نانت (غــرب) ،حيث وقعت أيضًا

أع ـم ــال ع ـنــف ،أص ـيــب أرب ـع ــة عناصر
شـ ــرطـ ــة ودرك ـ ـ ـ ـ ــي بـ ـ ـج ـ ــروح ،أح ــده ــم
بــزجــاجــة ح ــارق ــة .وقـ ــال أرنـ ــو بــرنــار،
أحـ ــد امل ـس ــؤول ــن ف ــي اتـ ـح ــاد ن ـقــابــات
الشرطة« :اليوم أيضًاُ ،يصاب عناصر
الشرطة بـجــروح بالغة وبـحــروق في
ال ــوج ــه وال ـيــديــن بـسـبــب م ـت ـفـ ّـجــرات».
ّ
وأضـ ـ ـ ـ ــاف« :الـ ـغ ــري ــب أل ي ـ ـنـ ـ ّـدد أح ــد
بالعنف املــرتـكــب بحق ق ــوات األم ــن»،
في إشارة إلى النقاش الذي يدور في
فرنسا حــول عنف الشرطة واملرتبط
بقضيتني ّ
ّ
تسببتا في صدمة كبيرة،
ُّ
أوالهـ ـ ـم ـ ــا ت ـ ـعـ ــرض م ـن ـت ــج مــوس ـي ـقــي
أسود للضرب ُو ّجهت التهم إلى ثالثة
ّ
قضيته ،والثانية عملية
شرطيني في
ّ
اإلخالء الوحشية ملخيم مهاجرين في
ب ــاري ــس .وك ــان قــد ّأدى ض ــرب املنتج
املــوسـيـقــي ميشيل زيـكـلــر عـلــى أيــدي
عـ ــدد م ــن أفـ ـ ــراد ال ـش ــرط ــة ،ف ــي أواخـ ــر
تشرين الثاني /نوفمبر ،إلى تأجيج
الغضب ال ـعــامُ .
وعــرفــت هــذه الواقعة
ّ
بعد ت ــداول لقطات مـصــورة لها على
اإلنترنت.
(رويترز ،أ ف ب)

TION‚ AND
THE POST IMPLEMENTATION OF
A CENTRAL AMI SYSTEM
The Electricité du Liban (EDL)‚ intends to have a contract with an International prospective AMI Contractor
for the work described below through
a competitive bidding process that is in
general compliance with the guidelines
of the Owner.
The scope of work is to provide services necessary for the design‚ engineering supply‚ installation‚ testing‚ commissioning‚ implementation managing
reporting and operating maintaining of
activities related to implementing the
Central Advanced Metering Infrastruc‚)ture (AMI) System «Head End (HE
Meter Data Management (MDM). Billing and Customer
Relationship Management (CRM)» for
the Main Center and the disaster recovery.
The cost of the services will be financed
either by EDL or the World Bank. Bidding documents will be again available
for collection at EDL offices (address
shown below) during official work‚ing hours‚ starting December 1‚ 2020
upon payment of the sun of Five hundred thousand LEBANESE POUNDS
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 -1مدينة كويتية –  -2ماركة سيارات ايطالية –  -3آلة موسيقية – خاصم أشد
الخصومة – أمر مكتوم –  -4شاعر وصحافي وسياسي لبناني راحل –  -5مشى
الطريق – حـ ّـر الـنــار –  -6مدينة هندية عاصمة الثقافة اإلســامـيــة فــي الهند
– موضع هبوب الــريــح –  -7إحــدى الــواليــات املتحدة األميركية –  -8فــي أكثر
األح ـيــان – يظن ويــرتــاب –  -9خــاف معنوي – بحر – للتعريف –  -10معلم
سياحي لبناني

عموديًا
 -1مــن أهــم مــرافــىء البحر األس ــود – مدينة ســوريــة –  -2نهر روســي – شقيق
–  -3ثغر – ُيستخرج من الشمندر – خــان العهد ونقضه –  -4عاهد وصــادق
– مهنة يـقــوم بها اإلنـســان فــي أوق ــات الـفــراغ –  -5يتكاثر وينمو – مــن كانت
اسنانه قصيرة ملتزقة منعطفة على غار الفم –  -6عائش – شركة نفط عاملية
–  -7يكاتبهم – طعم الحنظل –  -8للنفي – أعطاني من دون مقابل – ُ -9ت ّ
قدم
النصيحة – ّ
نصاب في التجارة –  -10خطيب الثورة الفرنسية – كرة مستديرة
صغيرة من زجاج يلعب بها الصبيان
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6

وﻓﻴﺎت

حل الشبكة 3614

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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مشاهير 3615

حلول الشبكة السابقة

 -1كرة القدم –  -2و و – سم – يافا –  -3كبريانو – حظ –  -4بنها – فجم –  -5أهو – يارا – -6
لو – يلعنه –  -7شدق – حس – ركس –  -8نبراس – نا –  -9قفار – ّرده –  -10الدف – سوار

2

9

2

6

شروط اللعبة

1

 -1كوكب الشرق –  -2روبن هود – فا –  -3رهو – قنال –  -4آسيا – برد –  -5ملا – الحر
–  -6نف – عساك –  -7ديوجني –  -8ما – ماهر – رو –  -9فح – كندا –  -10كاظم الساهر

عموديًا

◄ مبوب ►

مطلوب للعمل في كنشاسا:
 - 1مهندس ميكانيك صناعي
(ف ــي م ـجــال الـتـصـمـيــم والـتـصـنـيــع
املـ ـيـ ـك ــانـ ـيـ ـك ــي ألع ـ ـم ـ ــال الـ ـكـ ـه ــرب ــاء
واملولدات).
 - 2معلم تلحيم صناعي.
 - 3م ـع ـل ــم م ـي ـك ــان ـي ـك ــي ل ـص ـيــانــة
املولدات الكهربائية.
املـطـلــوب :إرس ــال  CVعلى الــواتــس
اب على الرقمني:
009613774272
009613630703

2

6

أفقيا

(500‚000 LBP).
ELECTRICITE DU LIBAN
Prefabricated Cell # 38 - EDL Headquarters
22‚ RUE DU FLEUVE
P.O.BOX 131‚ BEIRUT
LEBANON
PHONE: 961-1-442720 ➔ 442729
FAX: 961-1-583084
In order to be considered for inclusion
in the Bidding firms should return the
documents to EDL offices at the above
mentioned address not later than the
end of official working hours (Beirut
local time) on January 22‚ 2021 (previously set on December 4‚ 2020) before
11:00 am at the latest‚ duly completed
and accompanied by the required supporting material.
Any clarification related to the bidding
documents can be submitted in writing
to the address mentioned above before
December 4‚2020. Please note that it is
mandatory to submit your clarifications
in hard and electronic copy (Microsoft
excel format).
كانون االول 1 - 2020
تكليف 1166

◄ مطلوب ►

أفقيا

تقرير

خ ـ ــرج آالف امل ـح ـت ـ ّـج ــن إل ـ ــى ش ـ ــوارع
بـ ـ ــاريـ ـ ــس ،أول م ـ ــن أمـ ـ ـ ــس ،ل ـل ـت ـنــديــد
ب ـع ـن ــف الـ ـش ــرط ــة وخـ ـط ــط ال ـس ـيــاســة
األمنية للرئيس الفرنسي إيمانويل
م ّ ــاك ــرون ،وال ـت ــي ي ـق ــول امل ـت ـظــاهــرون
ّ
ّ
الحريات املدنية .وفي
ستقوض
إنها
ّ
ال ـت ـظ ــاه ــرات ال ـت ــي ت ـخــل ـل ـت ـهــا أع ـم ــال
عـ ـن ــف ،أطـ ـل ــق أفـ ـ ـ ــراد الـ ـش ــرط ــة ال ـغ ــاز
املسيل للدموع ّ
ّ
ردًا على ألعاب نارية
ّ
أطلقها املحتجون .وكــانــت قــد وقعت
ّ
املحتجني والـشــرطــة،
اشـتـبــاكــات بــن
في احتجاج مماثل األسبوع املاضي،
وذل ــك ّ
ردًا عـلــى م ـشــروع قــانــون أمني

◄ إعالنات رسمية ►

w w w . a l - a k h b a r . c o m

يسير تطبيق اتفاق ناغورنو قره باغ
ـن أرمـيـنـيــا وأذرب ـي ـجــان فــي منتهى
بـ ّ
ّ
املحددة ،انسحب ما
الدقة .خالل املدد
ّ
تبقى مــن جيش أرمـيـنــي مــن املناطق
ال ـ ـثـ ــاث :أغ ـ ـ ــدام وك ـل ـب ـج ــار والت ـش ــن،
حيث ّ
تم رفع العلم األذربيجاني ّ
للمرة
األول ــى ،منذ  29عــامــا ،وإن كــان رفعه
ف ــي الت ـشــن األك ـث ــر داللـ ــة ورم ــزي ــة ملا
لهذا ّ
املمر من أهمية استراتيجية في
الــوصــل الجغرافي بــن أرمينيا وقــره
باغ.
وب ـ ـ ـ ــدا الف ـ ـت ـ ــا ،ف ـ ــي األي ـ ـ ـ ـ ــام امل ــاضـ ـي ــة،
االح ـت ـض ــان ال ــروس ــي لــرئ ـيــس وزراء
ّ
املتمرد (سابقًا) على موسكو،
أرمينيا
نـيـكــول بــاشـيـنـيــان ،وإشـ ــادة الرئيس
فــاديـ ًمـيــر بــوتــن ب ــه ،واع ـت ـب ــاره ّإي ــاه
ضمانة لحسن تطبيق ّاالتـفــاق الــذي
يمكن الـقــول إنــه لــم يتبق مــن تنفيذه
ً
كامال ســوى االنتشار الكامل للقوات
ّ
ال ـ ــروس ـ ـي ـ ــة ،وف ـ ـتـ ــح املـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرات ب ـش ـكــل
رسـمــي .وباستثناء عاصمة اإلقليم،
ستيباناكرد ،والقسم الشمالي الغربي
من قــره بــاغ ،اللذين بقيا تحت رعاية
القوات الروسية ،استعادت أذربيجان
مـعـظــم األراض ـ ــي ال ـتــي كــانــت تسيطر
عليها أرمينيا منذ عــام  ،1991وهي
ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن س ـب ــع م ـ ــدن و 290ق ــري ــة،
ّ
أهمها فضولي وجبرائيل وزنغيالن
وقوبادلي وشوشي وهادروت.
وما يلفت ،في اآلونــة األخيرة ،األرقام
ال ـت ــي أف ــرج ــت عـنـهــا بــاكــو ح ــول عــدد
قـتـلــى جـيـشـهــا ،وال ـت ــي بـلـغــت ،2,783
وع ــدد مـحــدود مــن الـجــرحــى هــو .245
وف ــي الـجـهــة املـقــابـلــة ،بـلــغ ع ــدد قتلى
الـ ـجـ ـي ــش األرم ـ ـي ـ ـنـ ــي ،وفـ ـ ــق ي ــريـ ـف ــان،
ً
 ،2,300فضال عــن مئات األس ــرى لدى
الطرفني .وهذه األعداد الكبيرة تعكس
ض ـ ـ ــراوة الـ ـح ــرب وشـ ــراسـ ــة امل ـق ــاوم ــة
ّ
األرمـيـنـيــة .ولـكــن مــوازيــن الـقــوى غير
ال ـ ّب ـشــريــة كــانــت حــاس ـمــة ف ــي تــرجـيــح
كــفــة األذربـيـجــانـيــن عـلــى األرمينيني
فــي ح ــرب اس ـت ـمـ ّـرت  44يــومــا (م ــن 27
أي ـل ــول /سبتمبر وح ـتــى الـعــاشــر من
تشرين الثاني /نوفمبر).
وعلى رغــم أن النقاشات والتحليالت
حــول الرابحني والخاسرين في هذه
ّ
الحرب لن تنتهي ،إل أن هناك إجماعًا
عـلــى أن ال ــراب ــح ّ
األول هــو أذرب ـي ـجــان
وال ـخــاســر األك ـب ــر ه ــو أرم ـي ـن ـيــا ،فيما
ب ــرز راب ــح ّأول بـمـقــايـيــس ال ـتــوازنــات

الــدول ـيــة ،وه ــو روس ـيــا .يـقــول الكاتب
ألـ ـ ـي ـ ــف ج ـ ـ ــوشـ ـ ـ ـك ـ ـ ــون ،فـ ـ ـ ــي ص ـح ـي ـف ــة
«ج ـم ـهــوري ـيــت» ،إن مـكــاســب موسكو
اقتصادية واستراتيجية .فــاإلشــراف
على ّ
املمرات سيكون مباشرة من ِق َبل
الجيش الــروســي ،وهــي مناطق  -وال
سيما املنطقة الجنوبية القريبة من
إي ــران  -م ــرور الـنـفــط .وم ـج ـ ّـرد وجــود
الـ ــروس عـلــى ام ـت ــداد امل ـم ـ ّـر الـجـنــوبــي
ُّ
ال ــذي ات ـفــق عـلــى فتحه بــن نخجوان
وباكو ،يعني إلغاء إمكانية ّ
أي وجود
لـ«حلف شمال األطلسي» في املنطقة
الجنوبية من القوقاز .وبهذا االتفاق،
تـ ـك ــون روسـ ـي ــا أعـ ـط ــت الـ ـ ـ ـ ّ
ـرد الـ ـح ــازم
على محاوالت الغرب وضع يده على
أرمينيا عبر باشينيان .أكثر من ذلك،
يرغب أرمن قره باغ في أن تقيم روسيا
ق ــاع ــدة عـسـكــريــة ف ــي اإلق ـل ـيــم لضمان
بقاء القسم األرميني من املنطقة بعيدًا
م ــن ال ـت ـهــديــدات األذرب ـي ـجــان ـيــة ،وهــو
مــا اقـتــرحــه مستشار رئـيــس ق ــره بــاغ
األرميني ،دافيت بابيان.
أم ـ ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ــى ت ــركـ ـي ــا ،ف ـي ـقــول
ّ
املحررة ستكون
جوشكون إن املناطق

ّ
بممر ّبري .واليوم ،يتصل البلدان عبر
طــريــق ت ـبــدأ م ــن إي ـغــديــر وت ـن ــزل عبر
األراض ــي اإليرانية لتصعد من جديد
إلى األراضي األذربيجانية ،بطول 927
كيلومترًا ،فيما سيخترق املمر ّ
البري
الـجــديــد مـبــاشــرة األراض ــي األرمينية
ف ــأذرب ـي ـج ــان ،ب ـط ــول  650كـيـلــومـتـرًا.
ً
وبــال ـتــالــي ،بـ ــدال م ــن امل ـ ــرور ع ـبــر خط
ط ــوي ــل م ــن إيـ ـ ــران أو ج ــورج ـي ــا ،بــات
ممكنًا عبور هذا ّ
املمر الجنوبي ،ومن
دون األخــذ في االعتبار وجــود حدود
ً
أو دفع رسوم جمركية .فضال عن ذلك،
يربط هذا ّ
املمر تركيا بآسيا الوسطى،
إذ ينطلق القطار من إسطنبول ومنها
إل ــى بــاكــو فــآسـيــا الــوسـطــى والـصــن،
بحسب الكاتب .ويتيح ّ
املمر الجنوبي
ُ
ألذرب ـي ـجــان أن ت ـص ـ ِّـدر الـنـفــط وال ـغــاز
الطبيعي مباشرة إلــى تركيا والعالم
مــن دون امل ــرور ب ــاألراض ــي اإليــران ـيــة،
كما يمكن لغاز تركمانستان أن يصل
مباشرة إلــى أنـقــرة عبر هــذا املـمـ ّـر ،ما
ّ
قد ُيحيي مشاريع إنشاء خط للطاقة
عابر لبحر قزوين.
وي ــرى مــراقـبــون أن تثبيت االسـتـقــرار

عبر اللجنة الخماسية التي اقترحها
الرئيس األذربـيـجــانــي ،إلـهــام علييف
(تـ ـ ـض ـ ـ ّـم روسـ ـ ـي ـ ــا وت ـ ــركـ ـ ـي ـ ــا وإي ـ ـ ـ ـ ــران
وأرمينيا وأذربيجان) ،سيكون خطوة
مـهـ ّـمــة إل ــى األمـ ــام .مـثــل ه ــذا االق ـتــراح
ق ــد يـبـصــر ال ـن ــور م ــع ق ــرب ب ــدء مــركــز
املــراق ـبــة ال ــروس ــي – ال ـتــركــي املـشـتــرك
في باكو عمله .وفي حال تشكيل مثل
ه ــذه الـلـجـنــة ،فــإنـهــا تـعـنــي اسـتـبـعــاد
الغرب عن التأثير في املنطقة ،وإعالن
ّ
ن ـع ــي «م ـج ـم ــوع ــة م ـي ـن ـس ــك» امل ــؤل ـف ــة
م ــن أم ـيــركــا وروسـ ـي ــا وف ــرن ـس ــا .هـنــا،
تبدو بــاريــس فــي سباق مــع تعويض
الـصــورة البائسة الـتــي ظـهــرت عليها
خ ــال ال ـح ــرب ف ــي ق ــره ب ــاغ وعـجــزهــا
عن القيام ّ
بأي خطوة تعكس تأييدها
ألرم ـي ـن ـي ــا ،إذ تـ ـح ــاول إق ـ ـ ــرار ق ــان ــون
يعترف بـ«جمهورية أرتساخ» ،أي قره
باغ األرمينية .وبالفعل وافق مجلس
ال ـش ـي ــوخ ال ـف ــرن ـس ــي ع ـل ــى ق ـ ــرار ب ـهــذا
ال ـخ ـصــوص ف ــي  26تـشــريــن الـثــانــي/
ّ
نوفمبر ،يحث الحكومة على االعتراف
ب ــاس ـت ـق ــال أرتـ ـ ـس ـ ــاخ ،وي ــدي ــن ب ـشــدة
ّ
ال ـتــدخــات الـتــركـيــة فــي املـنـطـقــة .لكن
وزارة ال ـخـ ًـارج ـيــة الـفــرنـسـيــة رفـضــت
القرار ،الفتة إلى أنها ليست في وارد
اإلقدام على خطو ٍة ال تفيد أحدًا ،بل إن
األولوية هي لعودة النازحني ،لتكون
خطوة مجلس الشيوخ استعراضية ال
قيمة فعلية لها.
وفــي ّ
ردة فعل تركية الحـقــة ،استنكر
الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس رجـ ـ ـ ـ ــب طـ ـ ـي ـ ــب إردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
التدخالت الفرنسية في القوقاز وفي
ش ــرق امل ـتــوســط .وبـعــدمــا ك ــان وصــف
ّ
م ــاك ــرون بــ«امل ـخ ـتــل عـقـلـيــا» ،ق ــال بعد
خروجه من صالة يوم الجمعة املاضي
في آيا صوفيا ،إن «ماكرون بالء على
ّ
تتحرر
الشعب الفرنسي ،وأمنيتي أن
فرنسا اليوم قبل الغد من هذا البالء.
ّ
تتحرر منه ،فإنها لن تستطيع
وإذا لم
ّ
التحرر من السترات الصفر التي يمكن
ّ
ّ
أن تـتـحــول إل ــى س ـتــرات ح ـمــر» .وأي ــد
إردوغ ــان اقـتــراح إلهام علييف القائل
إن ــه «إذا كــانــت فــرنـســا تـحـ ّـب أرمينيا
إل ــى ه ــذه ال ــدرج ــة ،ف ـمــا عـلـيـهــا ســوى
إعـ ـط ــاء مــرس ـي ـل ـيــا لـ ــأرمـ ــن .الـقـضـيــة
ُ
بسيطة إلــى هــذا ال ـحـ ّـد» .واعــتـبــر هذا
املـ ــوقـ ــف دعـ ـ ــوة مـ ـب ــاش ــرة ل ـل ـنــاخ ـبــن
املسلمني واألتـ ــراك وغـيــرهــم إلــى عــدم
ال ـت ـصــويــت مل ــاك ــرون ف ــي االن ـت ـخــابــات
الــرئــاس ـيــة الـفــرنـسـيــة ال ـت ــي سـتـجــري
بعد سنة ونصف سنة في ربيع .2022
ولـ ــم ي ـقــابــل م ــاك ــرون ن ـظ ـيــره ال ـتــركــي
بـ ّ
ـرد ح ــاد ،بــل ك ــان ت ـهــدويــا بـقــولــه إن
«ال ـعــاقــات بــن رؤس ــاء ال ــدول ال تــدار
من خالل استخدام أسلوب التحقير».
ّ
وفي ضوء كل ذلك ،فإن التطورات في
الـقــوقــاز تــركــت أثــرهــا على الـتــوازنــات
فــي تلك املنطقة وفــي العالم ،وفتحت
الباب أمام صفحات جديدة ُينتظر أن
تتبلور أكثر مع مرور الوقت.
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عــالــم كيمياء حـيــويــة أمـيــركــي الجنسية ( .)1982 -1913ق ــام مــع وليم
ستاين بأول وصف دقيق وكامل لتركيبة األنزيم .نال جائزة نوبل في
الكيمياء عام 1972
 = 5+10+4+3+9+6+7أســرة قياصرة روسيا ■  = 11+6+2+1+8قانون
البلد ■  = 7+9طعم الحنظل

حل الشبكة الماضية :فضيلة الشابي
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ثقافة وناس

ثقافة وناس

سينما

َ
فيلم يستعيد سؤال :من كتب «المواطن كين»؟
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إعداد شفيق طبارة

ّ
«مانك» ديفيد فينشر :لوحة أخالقية تعري هوليــوود الثالثينيات
ّ
ل ـكــل مّ ـخ ــرج ،ك ــات ــب ،أو ف ـنــان عــانــى
وت ـ ـ ّعـ ــذب فـ ــي م ـس ـي ــرت ــه اإلب ــداعـ ـي ــة،
الحق في لحظة مجد يتيمة قبل أن
يختفي .إذا كانت السينما هي الفن
ّ
يتردد فيه اإلحساس بالوقت،
الذي
ّ ّ
فـ ـ ـ ــإن كـ ـ ــل م ـ ـهـ ــووس ف ـي ـه ــا يـ ـح ــارب
ل ـل ــوص ــول وإلدراك ال ــوع ــي الـكــامــل
باللحظة األخ ـيــرة ال ـتــي ،ل ـ َـم ال ،هي
أيـضــا الـبــدايــة .هــذه اللحظة ليست
وع ـي ــا ب ــاألل ــم امل ــراف ــق ل ـ ــوالدة فـيـلــم،
هناك فــارق بسيط بــن النهاية في
آخر الشريط ،و«النهاية» النهائية،
ّ
التي ال يشعر فيها إل الفنان نفسه.
«م ــان ــك» ه ــو وصـ ــف مـبـهــر ومـمـتــع
وّم ـن ـ ّـم ــق لـ ـع ــذاب ص ــان ــع الـسـيـنـمــا.
إنـ ــه إع ـ ــادة ق ـ ــراءة آل ـيــة الـسـلـطــة في
«الــدي ـم ـقــراط ـيــات»« .مــانــك» ()2020
عمل كبير للمخرج األميركي ديڤيد
ف ـي ـن ـشــر ال ـ ـ ــذي سـ ـك ـ َـب وقـ ـ ـ ــودًا عـلــى
النار ،وجلب املزيد من الخشب في
زم ــن الـجــائـحــة الـتــي تـضــرب العالم
ّ
والـسـيـنـمــا .وقـبــل ك ــل ه ــذا« ،مــانــك»
ه ـ ـ ــو وص ـ ـ ـ ــف دق ـ ـي ـ ــق لـ ـ ـ ــواحـ ـ ـ ــدة م ــن
أك ـثــر ال ـجــدلـ ّـيــات عـبـثـيــة ف ــي تــاريــخ
الـسـيـنـمــا :م ــن كـتــب «امل ــواط ــن كــن»
()1941؟ أورس ــون ويلز أو هيرمان
جــاي ـكــوب مــانـكـيــويــز؟ الـفـيـلــم ال ــذي
كان البداية لألول ،والنهاية لألخير.

من كتب «المواطن كين»؟

لـ ــم ي ـك ــن الـ ـظـ ـه ــور ّ
األول ل ـل ـم ـخــرج
الشاب أورسون ويلز ظهورًا عاديًا.
كــان بعبقريته اإلخــراجـيــة ،مناسبًا
للمراجعات والخالفات واملناقشات.
َ
هو الذي بدأ في هوليوود ثم سخط
عليها وأص ـبــح ّ
مهمشًا فـيـهــا .أحــد
ال ـخ ــاف ــات ال ـت ــي ت ـ ــدور حـ ــول ويـلــز
تتعلق بكتابة فيلم «املــواطــن كني».
منذ إصدار الفيلم ،نوقش ما إذا كان
السيناريو كتبه هيرمان جايكوب
مانكيويز ،ومــا إذا كــانــت مساهمة

وي ـل ــز يـمـكــن اع ـت ـب ــاره ــا ك ـمــا يظهر
فــي تـتــرات الفيلم ككتابة مشاركة.
وقع الجدل في أوائــل السبعينيات.
الناقدة بولني كايل كتبت في مجلة
ً
«نـيــويــوركــور» مـقــاال كبيرًا بعنوان
 ،Raising Kaneحيث حاولت إثبات
أن العبقرية الحقيقية وراء الفيلم
لــم تكن ويـلــز ،بــل كــاتــب السيناريو
هيرمان جايكوب مانكيويز ،الــذي
طغت بصمة املخرج الساحقة على
ش ـخ ـص ـي ـتــه .وفـ ـق ــا لـ ـه ــا ،ويـ ـل ــز «ل ــم
يكتب سطرًا واحدًا» ،بل اعتمد على
سـيـنــاريــو لـيــس مــن كـتــابـتــه ،وعلى
امل ـص ـ ّـور الـسـيـنـمــائــي غــريــغ تــوالنــد
ل ـل ـح ـصــول ع ـلــى الـ ـص ــورة املــذه ـلــة،
وعلى بيرنارد هيرمان للموسيقى،
م ـ ــا ح ـ ـ ّـول ـ ــه إلـ ـ ــى «مـ ـ ـص ـ ــاص دمـ ـ ــاء»
املــواهــب األخ ــرى .ويـلــز ومانكيويز
ك ــاهـ ـم ــا ك ـ ـ ــان لـ ـهـ ـم ــا ن ـ ـ ـ ــزاع ع ـل ـن ـ ّـي
حــول الفضل فــي السيناريو ،حتى
تقاسما جائزة األوسـكــار الوحيدة
عن «أفضل سيناريو أصلي» حصل
عـلـيـهــا الـفـيـلــم م ــن ب ــن تــرشـيـحــاتــه
التسعة .بعد فترة على مقال كايل،
ّ
رد الـنــاقــد وامل ـخ ــرج وصــديــق ويلز
ـش
ال ـش ـخ ـصــي بـيـتــر بــواغــدانــوڤ ـي ـتـ ً
عـلــى كــايــل بــوحـشـيــة .أورد نسخة
أخ ــرى مــن ال ــرواي ــة وأع ـطــى الفضل
ّ
ك ــل ــه ل ــوي ـل ــز م ــع م ـســاه ـمــة صـغـيــرة
ملــانـكـيــويــز .ه ــذا ال ـخ ــاف الـ ــذي بــدأ
مــع ع ــرض الـفـيـلــم ،وص ــل إل ــى كايل
وب ــواغ ــدان ــوڤـ ـيـ ـت ــش ،والـ ـ ـي ـ ــوم بـعــد
حــوالــى ثـمــانــن عــامــا عـلــى الـعــرض
األول و 50ع ــام ــا ع ـلــى م ـق ــال كــايــل،
وصــل ال ـجــدال إلينا مــن خــال فيلم
«مانك».

من فيلم
«مانك»

كولومبيا قبل عيد ميالده التاسع
ع ـش ــر .واس ـت ـح ــوذ ع ـلــى هــول ـيــوود.
ع ـنــدمـ ّـا وصـ ــل عـ ــام  ،1926ســرعــان
ما شــق طريقة في صفوف شركات
اإلن ـ ـتـ ــاج الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة .أصـ ـب ــح رئ ـي ـســا
لقسم السيناريو ،وانتقل في عصر
الـ ـص ــوت ل ـي ـص ـبــح واحـ ـ ـ ـدًا م ــن أه ـ ّـم
ّ
الكتاب في هوليوودّ .أدت غطرسة
مــانـكـيــويــز وإدم ــان ــه ع ـلــى الـكـحــول
وال ـق ـمــار ،إل ــى ط ــرده م ــرات ع ــدة ّمن
اس ـت ــودي ــوه ــات ه ــولـ ـي ــوود .ول ـكــنــه
كــان يعود ويسعد بإهانة املديرين
ّ
ى أي شخص
الـتـنـفـيــذيــن وي ـت ـح ــد ّ
ألنه كان يعرف تمامًا أنه أذكى رجل
في هوليوود ،أعاد كتابة وتصحيح
م ـئ ــات األف ـ ـ ــام .وك ـ ــان م ـح ـبــوبــا من
ِقبل أقــرانــه ،الذين وجــدوه مضحكًا

وصاحب كاريزما .كان يعيش حياة
م ـض ـط ــرب ــة ،ي ـه ــاج ــم ال ـج ـم ـي ــع .ك ــان
ب ـه ـلــوان ـيــا ي ـح ـ ّـب امل ـخ ــاط ــرة وإثـ ــارة
املشاكل ،وخاصة املشاكل اللفظية.
على وشك االحتراق في
شرارته
دائمًا ّ
ً
وجهه أوال ولكنه ال يبالي .عالقاته
م ـ ــع أبـ ـ ــاطـ ـ ــرة هـ ــول ـ ـيـ ــوود أوص ـل ـت ــه
إل ـ ــى ويـ ـلـ ـي ــام ران ـ ــدول ـ ــف ه ـي ــرس ــت،
إمبراطور الصحافة في ذلك الوقت.
تـسـلــل م ــان ــك ف ــي الـثــاثـيـنـيــات إلــى
الــدائــرة الصغيرة لهيرست بفضل
زمـ ـيـ ـل ــه تـ ـش ــارل ــز ل ـ ـيـ ــدريـ ــر ،ابـ ـ ــن أخ
عـشـيـقــة ه ـيــرســت امل ـم ـث ـلــة م ــاري ــون
دي ـڤ ـيــس .أص ـبــح صــديـقــا للممثلة،
ت ـبــادل معها الـقـيــل وال ـقــال ولـتــرات
من الكحول ،املــادة التي كــان مدمنًا
عـلـيـهــا وأغ ـل ـق ــت شـفـتـيــه إلـ ــى األب ــد

فــي ســن الخامسة والخمسني .كان
مانكيويز دائم الحضور في حفالت
الـ ـ ــدائـ ـ ــرة االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ال ـح ـص ــري ــة
ّ
لـقـطــب ال ـص ـحــافــة .ع ــرف ك ــل ش ــيء،
عـ ــرف ت ـ ـجـ ــاوزات ال ــرج ــل الـخـطـيــرة
ّ
ّ
والعامة في الصحافة وفي
الخاصة
ه ــولـ ـي ــوود ،ح ـت ــى ط ـ ــرده ه ـيــرســت.
ّ
الحاد وقلمه
أطلق مانكيويز لسانه
لالنتقام ،تقيأ كل شيء ليكشف عار
هيرست في سيناريو فيلم «املواطن
كني».

«مانك» كالسيكيات 2020
ف ــي رب ـيــع ع ــام  ،1940وب ـعــد ح ــادث
س ـ ـيـ ــارة كـ ـس ــر هـ ـي ــرم ــان ج ــاي ـك ــوب
مانكيويز «مانك» (غــاري أولدمان)
ساقه ،ثم نقل إلى مزرعة في صحراء

هيرمان جايكوب مانكيويز
وويليام راندولف هيرست
ك ـ ـ ــان م ــانـ ـكـ ـي ــوي ــز م ـ ـع ـ ـجـ ــزة ،الم ـع ــا
وس ـ ـ ـ ــاخـ ـ ـ ـ ـرًا .تـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ّـرج م ـ ـ ــن ج ــامـ ـع ــة

م ــوه ــاف ــي ل ـك ـتــابــة س ـي ـن ــاري ــو فـيـلــم
«املـ ــواطـ ــن كـ ــن» ف ــي غ ـض ــون ستني
يــومــا .تحت عناية مـمـ ّـرضــة أملانية
وب ـم ـســاعــدة سـكــريـتـيــرة بريطانية
ُ
تدعى ريتا ألكسندر (ليلي كولنز)،
ّ
ّ
يـكـتــب مــانــك وي ـت ــذكــر م ـحــطــات من
ح ـي ــات ــه :عــاق ـتــه بـشـقـيـقــة جــوزيــف
مــانـكـيــويــز (ت ــوم بـيـلـفــري) ،عالقته
بـلــويــس ب ــي .مــايــر (أرل ـيــس ه ــوارد)
مــ ّ
ـؤس ـ ــس شـ ــركـ ــة اإلن ـ ـ ـتـ ـ ــاج «مـ ـت ــرو
غــولــدويــن مــايــر» ،واملـنـتــج إيفرينغ
ثــال ـب ـيــرغ (ف ـي ــردن ــان ــت كـيـنـغـسـلــي).
الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـف ـ ـ ــات ف ـ ـ ـ ــي قـ ـ ـلـ ـ ـع ـ ــة «سـ ـ ــانـ ـ ــت
سـيـمـيــون» ،قلعة ويـلـيــام رانــدولــف
هـيــرســت (ت ـشــارلــز دانـ ــس) وعــاقــة
الصداقة مع املمثلة ماريون ديڤيس
(أماندا سيفريد).
ب ـ ــال ـ ـل ـ ــون ـ ــن األب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــض واألس ـ ـ ـ ـ ـ ــود
الضبابي ،مع صوت أحــادي وسرد
مليء بالفالش بــاك ،كما فعل ويلز
نفسه واستنادًا إلى سيناريو كتبه
ال ـص ـح ــاف ــي وال ـس ـي ـن ــاري ـس ــت ج ــاك
فينشر (والد املخرج ديفيد فينشر)
قـبــل ثــاثــن عــامــا ،يــأخــذنــا «مــانــك»
إلى املخرج األميركي ديڤيد فينشر،
ّ
مبنية على هيكل سـ ّ
ـردي
في رحلة
يتنقل ذهــابــا وإي ــاب ــا بــن الـحــاضــر
واملاضي .شريط مهذب وثمني ،وفي
ّ
الــوقــت نـفـســه خـ ــادع ،إل ــى درج ــة أن
قصة كتابة سيناريو فيلم «املواطن
ك ــن» ال يـمـكــن اع ـت ـبــارهــا أك ـث ــر من
عملية احتيال على املشاهد أو أداة
إل ـه ــاء بـسـيـطــة اسـتـخــدمـهــا فينشر
ملعالجة املوضوع الحقيقي للفيلم:
صـ ـ ـ ــورة ص ـ ــارخ ـ ــة ت ـ ـ ّ
ـدم ـ ــر ال ـ ـصـ ــورة
امل ـثــال ـيــة ل ـهــول ـي ــوود الـثــاثـيـنـيــات.
ّ
يتحول الفيلم من خاللها إلى فيلم
ّ
«ن ـ ـ ـ ــوار» مـ ـق ــدم ــا أفـ ـض ــل س ـ ــاح ل ــه:
الـنـظــرة الـســاخــرة والــواضـحــة التي
يرى فيها مانكيويز هوليوود .مانك
ك ــان يـســاريــا ،ســاخ ـرًا ج ـ ّـدًا ال يؤمن

ّ
بالثورات .يفضل الشرب ،والتجول
ف ــي حـ ـف ــات وق ـ ـصـ ــور ،وال ـس ـخــريــة
لفظيًا مــن ماسكي زمــام األم ــور في
هوليوود.
ّ
م ـث ـل ـم ــا أن «املـ ـ ــواطـ ـ ــن كـ ـ ــن» جـعــل
ال ـس ـي ـن ـمــا ت ــدخ ــل م ــرح ـل ــة ال ـب ـل ــوغ،
ّ
وال ـت ـف ــك ــك م ــن ال ـل ـغ ــة ال ـكــاس ـي ـك ـيــة،
ففينشر هنا يعيد صياغة السينما
ويبعدها عن حداثتهاّ .
ُ
يفجر الرموز
الـ ـس ــردي ــة ل ـل ـس ـي ـن ـمــا ال ـكــاس ـي ـك ـيــة
وي ـع ـي ــد ال ـ ـظـ ــال مـ ــن جـ ــديـ ــد .يـعـيــد
نسج القصة نفسها من وجهة نظر
معاكسة ،أو أش ـ ّـد ظــامــا .إذا كانت
قـصــة كــن هــي قـصــة أق ــوى الــرجــال
وغ ـط ــرس ـت ـه ــم فـ ــي م ــواجـ ـه ــة ال ـق ــوة
اإلعــامـيــة املـسـيـطــرة الـتــي صنعها
ّ
بـنـفـســه ،ف ــإن قـصــة مــانــك هــي قصة
أصغر البشر الــذيــن يـحــاربــون هذه
الـقــوة الـتــي تحكم عليه باالختفاء.
فـيـنـشــر ال ي ـح ــرم ن ـف ـســه ّ
أي ش ــيء.
ّ
وفي هذه املتاهة ّ
التأملية ،فإن النقد
ال ـق ــاس ــي ن ـف ـســه ال ـ ــذي وج ـه ــه ويـلــز
فــي ع ــام  1941إل ــى وســائــل اإلع ــام
بـشـكــل خ ــاص والــرأس ـمــال ـيــة بشكل
عامّ ،
يوجهها فينشر إلى ما يحدث
اآلن .ول ـقــدرة السينما على تعديل
ال ــواق ــع نـفـســه ،ي ـق ـ ّـدم فـيـنـشــر شيئًا
أك ـثــر مــن م ـجــرد تعليق اجـتـمــاعــي.
فـيـلــم كــأح ـج ـيــة ،يـعـيــد ب ـنــاء الـقـطــع
املـكـســورة لتلك امل ــرآة الغريبة التي
كانت هوليوود تقف خلفها لفترة
طويلة.
إذا ك ــان فـيـلــم وي ـلــز ان ـت ـقــادًا شــديـدًا
ل ـه ـي ــرس ــت وع ــال ــم امـ ـتـ ـي ــاز وس ــائ ــل
اإلع ــام والسيطرة الـتــي تمارسها،
ففيلم فينشر عــن مانكيويز ينتقد
بصوت أعلى .أمضى فينشر نصف
الفيلم تقريبًا ينتقد الجانب املظلم
والرأسمالي من هوليوود ،بخاصة
عندما أوضــح كيف جعلت وسائل
إع ــام هـيــرســت الـكــاتــب االشـتــراكــي

إب ـتــاون سنكلير يخسر انتخابات
ح ــاك ــم والي ـ ــة كــال ـي ـفــورن ـيــا ف ــي عــام
 1934من خالل آليات مشكوك فيها
أخالقيًا يمكن مقارنتها بما ّ
نسميه
اليوم األخبار الزائفة.
«مـ ــانـ ــك» ف ـي ـلــم ع ــن األحـ ـ ـش ـ ــاء ،عـمــا
ّ
سمعي
وراء الـكــوالـيــس .هــو تكريم
ّ
بصري ،لطريقة صنع أفالم اختفت

ّ
ّ
السردية
يفجر فينشر الرموز
ّ
الكالسيكية ويعيد
للسينما
الظالل من جديد
ّ
إل ــى األب ـ ــد .إنـ ــه ان ـع ـكــاس للسينما
ّ
التي تتطلب تعاونًا بني العديد من
األطراف ولكن يجب أيضًا أن تتعامل
ّ
ّمع غرور كل املعنيني .على الرغم من
أنــه ُي ــروى بطريقة يسهل الوصول
ّ ّ
إلـيـهــا إل ــى ح ـ ّـد م ــا ،إل أن املـشــاهــد
ّ
الــذي يتمتع بخلفية معرفية ليس

فقط بتاريخ هوليوود ،ولكن أيضًا
بــأن ـمــاط الـتـمـثـيــل الـسـيـنـمــائــي في
ذل ــك ال ــوق ــت ،س ــوف يستمتع أكـثــر.
فــي النصف ســاعــة األول ــى وحــدهــا،
يـ ـحـ ـت ــوي الـ ـفـ ـيـ ـل ــم عـ ـل ــى م ـل ـص ـقــات
وعبارات وجمل قصيرة في الحوار
ّ
تشير إلى ما ال يقل عن عشرة أفالم
من بدايات األفالم الناطقة .يخاطب
ديـ ـفـ ـي ــد ف ـي ـن ـش ــر مـ ـح ـ ّـب ــي ال ـس ـي ـن ـمــا
بـ ـشـ ـك ــل أسـ ـ ــاسـ ـ ــي ،ص ــانـ ـع ــا ت ـح ـفــة
لـلـسـيـنـفـيـلـيــن« .م ــان ــك» ه ــو لــوحــة
أخ ــاق ـي ــة ل ـه ــول ـي ــوود الـثــاثـيـنـيــات
وأوائـ ـ ـ ـ ـ ــل األرب ـ ـع ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــات ،ال ـل ـم ـس ــة
ال ـع ــاط ـف ـي ــة وال ـح ـن ــن إل ـ ــى امل ــاض ــي
يـنــاسـبــان فينشر وغ ــاري أولــدمــان
تمامًا .األخير أظهر شخصية مانك
بـطــريـقــة أص ـي ـلــة ،م ـجـ ّـس ـدًا شخصًا
غامضًا ال يظهر كثيرًا للعامة ،حتى
ّ
جــائــزة األوس ـك ــار لــم يتسلمها في
الحفل ألنــه لــم يــذهــب .أولــدمــان قدم
م ــان ــك ب ـحــزنــه وغ ـض ـبــه وسـخــريـتــه
وبـ ــدواف ـ ـعـ ــه اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة .أداء ح ــاد
م ـث ــل ال ـ ـ ـحـ ـ ــوارات الـ ـت ــي تـ ـج ــري بــن

دخان السجائر وكؤوس الويسكي.
أول ـ ـ ــدم ـ ـ ــان غ ــالـ ـب ــا ف ـ ــي حـ ــالـ ــة س ـكــر
واستثنائي دائمًا ،ولكنه ترك شيئًا
غ ــام ـض ــا وخ ـف ـي ــا عـ ــن ال ـش ـخ ـص ـيــة،
بـحـيــث تــرك ـنــا ن ـتــوق مل ـعــرفــة املــزيــد
عنه.
فطنة سينمائية تحتضن الــروعــة
الالذعة والبراعة املتميزة للحوارات.
ّ
فيلم ّ
يقدر كتاب السيناريو ،هؤالء
ال ـفـنــانــن ال ــذي ــن تـسـقـطـهــم صـنــاعــة
السينما .والدة جديدة ملقال بولني
كايل .وثيقة تاريخية ال تزعزع ّ
بأي
شـكــل مــن األش ـكــال أهـمـيــة أورس ــون
وي ـل ــز ف ــي ت ــاري ــخ ال ـس ـي ـن ـمــا .هــديــة
قدمها لنا ديفيد فينشر في موسم
األعياد ،واألهم هدية ملوسم الجوائز
باستحقاق .في النهايةّ ،
سر الفيلم
م ـك ـشــوف ،وال ـج ــوائ ــز تـعـشــق شيئًا
واح ـدًا أكثر من ّ
أي شــيء آخــر :أفالم
عن صناعة السينما.

Mank
على نتفليكس

ُ
عودة إلى أورسون ويلز و«المواطن كين» :عن السلطة واإلعالم وانهيار المثل

أورسون ويلز
وهيرمان
جايكوب
مانكيويز

م ـنــذ مـنـتـصــف خـمـسـيـنـيــات ال ـقــرن
امل ــاض ــي ،ول ـيــس م ـنــذ عــرضــه األول
ّ
عـ ـ ـ ــام  ،1941اع ـ ـت ـ ـبـ ــر الـ ـجـ ـمـ ـي ــع أن
«امل ــواط ــن ك ــن» هــو أفـضــل فيلم في
ّ
يتصدر
تاريخ السينما .هو غالبًا ما
ّ
ال ـقــوائــم ف ــي امل ـج ــات الـسـيـنـمــائـيــة.
لـسـ ُـت مــن مـ ّ
ـؤيــدي اإلج ـم ــاع ،فغالبًا
م ــا ي ـك ــون ف ــي ال ـ ـقـ ــرارات املـنـسـجـمــة
ش ـ ــيء م ــن ال ـغ ـم ــوض واالس ـت ـس ــام
ال ـف ـك ــري .اخ ـت ـي ــار ال ـف ـي ـلــم أن يـكــون
أع ـظ ــم أفـ ــام ال ـت ــاري ــخ ي ـب ــدو جــريـئــا
بـعــض ال ـش ــيء .ول ـكــن ه ـنــاك الـعــديــد
من العوامل التي اجتمعت في وضع
هذه التحفة من السيلولويدّ ،
خاصة
تـبـلــور مـخـتـلــف االب ـت ـك ــارات الفنية
وال ـســرديــة والـتـصــويــريــة والـتــاريــخ
املهم الــذي صنعت فيها .فيلم بقوة
سـ ّ
ـرديــة مـســرحـ ّـيــة ،وص ــورة شديدة
ّ
التباين تـقــدر التفاصيل الصغيرة.
اإلص ــرار على عمق املـجــال والــزوايــا
الــواس ـعــة ف ــي الـتـصــويــر والـلـقـطــات
املتسلسلة الطويلة ،تحرك الكاميرا
خــارج اإلطــار واملــونـتــاج واستخدام
ال ـصــوت ك ــأداة ســرديــة ،كــانــت ثــورة
ف ــي ج ـمــال ـيــات ال ـف ــن ال ـس ــاب ــع .ليس
ال ـف ـي ـل ــم سـ ـي ــرة ذات ـ ـيـ ــة «ل ـش ـخ ـص ـيــة
خيالية» فـقــط ،ولـكــن أيـضــا ملجتمع

وعـ ـص ــر .ت ـع ـق ـي ــده ال ـع ـم ـي ــق وك ـم ــال
تكوينه يجعالنه تحفة سينمائية ال
جدال فيها.
ُسمح ألورسون ويلز بإنتاج الفيلم،
وإخ ــراج ــه ،ول ـعــب الـ ــدور الــرئـيـســي،
ّ
وك ـتــابــة ال ـس ـي ـنــاريــو ،واتـ ـخ ــاذ ق ــرار
م ـس ـت ـق ــل ب ـ ـشـ ــأن الـ ـتـ ـف ــاصـ ـي ــل أم ـ ــام
الكاميرا وخلفها ،كما بشأن النسخة
النهائية ،وكيف يجب أن تنقل إلى
السينما .كان لويلز ظهور ونضوج
تـ ـعـ ـبـ ـي ـ ّ
ـري غـ ـي ــر عـ ـ ـ ــادي ف ـ ــي ت ــاري ــخ
الـسـيـنـمــا .ك ــان يـبـلــغ  26عــامــا فقط
عندما قدم قوة العالقة بني السلطة
واإلع ــام ،وأظـهــر اسـتـخــدام تشارلز
فوستر كني (أورسون ويلز) جريدته
ألغـ ــراض دعــائـيــة ولـصــالــح حمالت
ومصالح شخصية وك ــأداة لتدمير
األعداء .يبدأ الفيلم مع موت كني في
قصره الهائل «زانادو» وسط جنائن
ش ــاسـ ـع ــة ،حـ ـي ــث أم ـ ـضـ ــى س ـن ــوات ــه
األخ ـي ــرة وح ـي ـدًا فــي ق ـصــره محاطًا
بــأعـمــال فنية والـتـمــاثـيــل .كــان لكني
ّ
ك ــل م ـقــومــات ال ـق ــوة :املـ ــال ،الـشـهــرة،
السلطة واإلعالم .وعلى بعد لحظات
م ــن م ــاق ــاة امل ـ ــوت ،ي ـن ـطــق م ــع آخــر
أنـفــاســه كـلـمــة «روزب ـ ـ ــاد» .وم ــن هنا
يبدأ الفيلم في «فــاش بــاك» لحياة

ّ
ك ــن الـ ـت ــي ش ــك ـل ــت لـ ـغـ ـزًا ل ـك ـث ـيــريــن،
ّ
وموته الذي أثار التساؤالت .فيقرر
الصحافي جيري طومسون (ويليام
أالن ــد) البحث واالسـتـقـصــاء لكشف
ّ
سر كلمته األخيرة.
بـ ـص ــرف ال ـن ـظ ــر عـ ــن ن ـ ّـص ــه ال ـ ــذي ال
تـ ـش ــوب ــه شـ ــائ ـ ـبـ ــة ،والـ ـ ـ ـ ــذي ي ـت ـن ــاول
موضوعات مثل العبث ،الحنني إلى
امل ــاض ــي ،قـيـمــة الـبـســاطــة والـطـمــوح
وال ـح ــب والـ ـغ ــرور ،يـعـتـبــر «امل ــواط ــن
ك ـ ـ ـ ــن» ن ـ ـق ـ ـدًا لـ ـسـ ـلـ ـط ــة ال ـ ـص ـ ـحـ ــافـ ــة،
وال ـت ــأث ـي ــر ال ـه ــائ ــل ل ـل ـص ـحــافــة عـلــى
امل ــواط ـن ــن وال ـس ـي ــاس ــة .الـفـيـلــم قبل
ّ
أي شـ ـ ــيء هـ ــو رسـ ـ ــم ك ــاريـ ـك ــات ــوري
ل ــرج ــل األعـ ـم ــال وال ـس ـيــاســي ومــالــك
أك ـب ــر سـلـسـلــة ص ـحــاف ـيــة ف ــي ال ـقــرن
العشرين ويليام راندولف هيرست.
كــان األخير يسيطر على الصحافة،
ع ـ ّـج ــل ع ـ ــام  1898فـ ــي إع ـ ــان ح ــرب
ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ض ــد اس ـب ــان ـي ــا.
فــي ذلــك ال ـعــام ،غــرقــت بــارجــة تابعة
للبحرية األميركية في خليج هافانا.
أرس ـ ــل ه ـي ــرس ــت ال ـص ـح ــاف ــي رسـ ــام
ال ـكــاري ـكــاتــور فــريــدريــك ريمنجتون
إلى املكان ،الذي تأكد بمجرد وصوله
ّ
ّ
بأنه ال يوجد شيء غريب ،وأن الغرق
ال يستدعي الحرب .أرسل برقية إلى

هيرست ،قال فيها« :كل شيء هادئ،
ال م ـش ــاك ــل ،ل ــن ت ـك ــون ه ـن ــاك ح ــرب،
أتمنى العودة» .لكن جاءه ّ
الرد« :من
َ ُ
ف ـض ـلــك اب ـ ــق .قـ ــم بـتـجـهـيــز ال ـص ــور،
وســأقــوم أنــا بتجهيز ال ـحــرب» .مثل
هيرست ،كان طموح كني الصحافي
يعتمد فقط على كمية الصحف التي
يـمـكـنــه ب ـي ـع ـهــا .ذهـ ــب ك ــا الــرج ـلــن
إل ــى ّ
االدعـ ـ ـ ــاءات واخ ـت ــاق القصص
املثيرة للنجاح أكثر من نقل األخبار
الواقعيةّ .أدت نتيجة هذه املمارسات
إل ــى خـلــق ن ــوع جــديــد مــن الصحافة
يـسـ ّـمــى «ال ـص ـحــافــة ال ـص ـف ــراء» .قــوة
هيرست انعكست على الفيلم .لم يكن
التصوير ّ
مهمة سهلة .حاول توقيف
ال ـت ـصــويــر ون ـجــح بــالـفـعــل أك ـثــر من
مــرة ،ثــم تـ ّ
ـأجــل الـعــرض األول بسبب
ضـغــوط مــن قـطــب الـصـحــافــة الـقــوي
الــذي كــان يهاجم الفيلم فــي وسائل
اإلعــام ويـحــاول منع توزيع الفيلم.
ُّ
اتهم ويلز بأنه شيوعي .وعند عرض
الفيلم ،لم ينجح تجاريًا.
«املـ ــواطـ ــن كـ ــن» ه ــو ك ــل ش ـ ــيء ،هــو
جــوهــر ال ـح ـي ــاة ،وت ـق ـل ـبــات الـسـنــن.
صنع الشاب كني اسمًا لنفسه عندما
اغتنم
تولى إدارة صحيفة متعثرةُ .
فرصة إلحــداث فــرق ،بدافع من املثل

االش ـتــراك ـيــة ،أراد أن يـكــون مواطنًا
مثل ّ
أي شخص آخ ــرُ .يظهر الفيلم
تــأث ـيــر الــرأس ـمــال ـيــة ع ـلــى ك ــل ش ــيء.
قوة كني دفعته إلى السياسة وبناء
إمبراطورتيه بال ضمير .خان ُمثله
الـعـلـيــا وعـ ــزل نـفـســه ع ــن أصــدقــائــه.
كان شخصًا يحتاج إلى الحب ،لكنه
ـطــع م ـنــح الـ ـح ــب« .امل ــواط ــن
ل ــم ي ـس ـتـ ِ
ّ
مجرد تاريخ سينمائي.
كــن» ليس
السينما في أميركا قبل  1941ليست
ك ـمــا ب ـعــدهــا .ال يـمـكــن ت ـجــاهــل قــوة
ال ـصــور ال ـعــديــدة فــي الـفـيـلــم .ق ــوة ال
ّ
ت ـق ــل ع ـلــى م ــر ال ـس ـنــن ،ب ــل تكتسب
كـثــافــة وغ ـمــوضــا .عــالــم ك ــن وويـلــز
ال ـب ــاروك ــي امل ـف ــرط م ـثــالــي لـلـحــديــث
ع ـ ــن ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن امل ـ ــواضـ ـ ـي ـ ــع .ق ــوة
الـصـحــافــة ،الـبـحــث ،ال ـب ــراءة ،النفاق
السياسي األميركي ،جشع البنوك،
واسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام األم ـ ـ ـ ـ ــوال ف ـ ــي ال ـن ـظ ــام
الرأسمالي الشره ...وكل هذا من دون
فـقــدان البعد اإلنساني كاألصدقاء،
والـ ـخـ ـي ــان ــة ،وال ـ ـحـ ــب ،وكـ ـف ــاح رج ــل
واحــد لتغيير العالم وكيف هزمته
الحياة بال رحمة .وما يبدو للوهلة
األولى كأنه محاكاة ساخرة لوحش
صحافي ،يتحول الحقًا إلى أسطورة
أخ ــاق ـي ــة ،ث ــم م ـي ـل ــودرام ــا ســاح ـقــة،

يظهر الفيلم تأثير الرأسمالية
على كل شيء
وأخ ـي ـرًا سينما بـكــل مــا فــي الكلمة
مــن معنى ،مثل الحلم .أحــام القوة
ماض بعيد
والطموح ،والعودة إلى
ٍ
م ـس ـت ـح ـيــل ،ح ـي ــث ك ــان ــت ال ـس ـع ــادة
ممكنة بفضل زالجة خشبية فقط.
ل ــم ي ـظ ـهــر ويـ ـل ــز أب ـ ـ ـدًا ك ـم ـب ـتــدئ فــي

ال ـس ـي ـن ـمــا فـ ــي ف ـي ـل ـمــه األول .ع ــرف
اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام ال ـس ـي ـن ـم ــا وك ـ ـ ــل ن ـق ـطــة
ضـ ــوء .ف ــي ك ــل م ـش ـهــد ،ه ـن ــاك شــيء
مرئي مبكر يقلب مفهوم التسلسل
ال ــدرام ــي رأس ــا عـلــى عـقــب ويحتوي
عـلــى أف ـكــار أو أحــاسـيــس ذات عمق
ّ
ّ
ّ
نفسي .فــي الفيلم ،الظل
عاطفي أو
أهـ ــم م ــن ال ـ ـضـ ــوء .امل ـش ــاه ــد كـثـيـفــة،
ال ـق ـصــر ال ـك ـب ـيــر ب ـج ــدران ــه وأب ــواب ــه
الضخمةّ ،
يعمق املجال ويعود إلى

ال ـجــذور الــدرام ـيــة لـلـمـســرح .يسمح
ّ
للحياة بـكــل تعقيداتها أن تخترق
ش ـق ــوق ــه .م ـش ــاه ــدة «املـ ــواطـ ــن ك ــن»
الـيــوم ال يعطي انطباعًا بــأن تسعة
وس ـب ـعــن ع ــام ــا مـ ــرت ع ـلــى ظ ـهــوره
ل ـل ـم ــرة األولـ ـ ـ ـ ــى ،بـ ــل ال ي ـ ـ ــزال ه ـنــاك
تسعة وسبعون عامًا أخــرى قبل أن
ّ
يتم فهمه واستيعابه بـكــل عظمته
ال ـج ـم ــال ـي ــة واألخـ ــاق ـ ـيـ ــة وال ـف ـك ــري ــة
والفلسفية.
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ّ
السبعينيات في مصر
أحد أبرز شعراء جيل

نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

رفعت سالم قطف الوردة و...مضى
محمد ناصر الدين
«قــد َّيت ُ
سع الــوقــت ،قــد ...حتى ينمو األبـ ُـد
غفران
وئيدًا في جسدي ،لكن ...هل ًمن
ً
ُي ــرج ــى؟ إذ ت ـن ـف ـل ـتــن ،مـ ــراوغـ ــة مــوغ ـلــة،
تشتعلني على ّ
َ
فينفلت
حد الحلم الناري،
ال ــزم ــن دخ ــان ــا وت ــراب ــا ،ت ـن ـحــدر صـخــور
ال ــوق ــت إل ــى ال ـه ــاوي ــة ،وتـنـفـلـتــن ،فينفلت
األبــد املائي إلــى جسدك املنهوك صراخًا
ً
وعــويــا مـجـنــونــا .وت ــراوغ ــن .فـهــل أخـلـ ُـع
جسدي عني؟ أم يمتد األبــد املائي وئيدًا
دون ع ـن ــاء؟ ال ش ــيء إذن ...ال شـ ــيء» .
بـهــذا الـشـعــور بــالـنـهــايــة والـجـســد املنهك
مـ ــن الـ ـقـ ـت ــال مـ ــع املـ ـ ـ ــرضّ ،
ودع ال ـشــاعــر
ّ
امل ـص ــري رف ـعــت سـ ــام ()٢٠٢٠-١٩٥١
ق ـ ّـراءه ومــريــديــه :إنــه الـشــاعــر ال ــذي ُيشبه
ش ـع ــره ،ه ــذا أول م ــا ي ـت ـبــادر إل ــى الــذهــن
عند ذكر أحد أبرز شعراء الجيل الجديد
للقصيدة املصرية فــي السبعينيات من
القرن املــاضــي ،وصاحب الــرؤيــة الخالقة
في قصيدة النثر والــدراســات والترجمة.
اس ـت ـش ـعــر رف ـع ــت سـ ــام م ـب ـك ـرًا حــاجــة
املكتبة العربية إلى ترجمة األعمال الكاملة
ألقطاب الحداثة الشعرية العاملية ،فابتدأ
ب ـم ـش ــروع «رب ـ ــاع ـ ــي» اس ـت ـغ ــرق عـقــديــن
م ــن ال ــزم ــن أنـ ـج ــز خ ــال ــه ت ــرج ـم ــة وال ــت
واي ـت ـمــان فــي «أوراق الـعـشــب» (،)٢٠١٧
واألعـ ـم ــال ال ـكــام ـلــة لـكــافــافـيــس ()٢٠١١
ورام ـ ـبـ ــو ( )٢٠١٢وب ــودلـ ـي ــر (.)٢٠١٥
إذ بـ ــرأي س ــام «ك ـنــت م ــدرك ــا لقيمتهم
ال ـفــادحــة فــي الـشـعــريــة ال ـحــداث ـيــة ،وأن ال
حــداثــة شعرية فــي العالم بــدونـهــم ...وقد
ً
ّتم اإلنجاز بالطريقة التي أنجز بها عمال
ً
ّ
شعريًا :خطوة خطوة؛ وكل خطوة توحي
لــي بالخطوة الـتــالـيــة ،الـجــزئـيــة ،فالخطوة
التالية الجزئية ،ضمن سياق متسق ،بال
تضارب وال عشوائية ،محكومًا بحدس
وال وعي بصير ...إلى أن انتهيت من أعمال

ّ
صاحب رؤية خلقة في قصيدة النثر
والدراسات والترجمة

رامبو (العمل الثالث في السلسلة) .وقتها،
اتخذت قرار الشروع في «أوراق العشب»
لــوالــت ويتمان الستكمال الرباعية .فهو
امل ـق ــاب ــل -ف ــي ال ـل ـغــة اإلن ـك ـل ـيــزيــة -لـحــداثــة
بودلير ونزعته التأسيسية .فعكفت عليه
لسنوات ،بمعدل  12ساعة عمل في اليوم،
شأن جميع األعمال السابقة ،الختصار
الزمن ،وسرعة اإلنجاز» .ال ننسى أيضًا
إسهامات ســام الكبيرة فــي نقل أعمال
عظيمة لبوشكني فــي «الـغـجــر» ()١٩٨٢
و ملاياكوفسكي في «غيمة في بنطلون»
( )١٩٨٥ول ـل ـش ــاع ــر ال ـي ــون ــان ــي يــان ـيــس
ريتسوس إلى العربية ومنها «اللذة األولى»
( )١٩٩٢و«الـبـعـيــد» ( )١٩٩٧و«ســونــاتــا
فــي ض ــوء الـقـمــر» و«أرع ـ ــى الـشـيــاه على
املياه» التي حــرص ســام على إصدارها
ّ
بحلة جــديــدة عــن دار «خـطــوط» األردنـيــة

ُ
هــذا الـعــام .كما تحسب له إسهاماته في
مراجعة الكتاب التأسيسي لسوزان برنار
(قصيدة النثر من بودلير حتى اآلن) الذي
ً
طبعته «دار شــرق ـيــات» أوال ع ــام ١٩٩٨
ليصدر بجهد مــن ســام بطبعة جديدة
هذا العام أيضًا عن «الهيئة العامة لقصور
الثقافة» في مصر ،إضافة إلــى دراســات
مهمة أبرزها «املسرح الشعري العربي»
( ،)١٩٨٦و«بحثًا عن التراث العربي ،نظرة
نـقــديــة مـنـهـجـيــة» ( ،)١٩٩٠و«ب ـح ـثــا عن
الشعر» (.)٢٠١٠
انـتـصــر س ــام لـقـصـيــدة ال ـن ـثــر ،وعــانــى
كثيرًا مع كوكبة من شعراء السبعينيات
في غرسها في البيئة الشعرية املحافظة،
ف ـكـ ّـرت سلسلة املــؤل ـفــات الـشـعــريــة التي
حرص في فترة صراعه مع املرض وعبر
نــداء مـ ٍّ
ـدو على صفحته على الفايسبوك
على جمعها في «األعمال الكاملة» ونذكر
منها« :وردة الفوضى الجميلة» و«هكذا
قلت للهاوية» و«حـجــر يطفو على املــاء»
و«ه ـكــذا تكلم ال ـكــركــدن» .انـحـيــاز ســام
لـلـقـصـيــدة الـنـثــريــة قــابـلــه أي ـضــا تعصبه
ألع ـلــى مـعــايـيــر اإلب ـ ــداع ف ــي كـتــابـتـهــا ،إذ
خــاف عليها مــن االستسهال والتنميط،
«فالقصيدة النمطية هي قصيدة الشاعر
«املديوكر» (وما أكثرهم!) ،قصير التيلة.
بائس الخيال والقدرات الشعرية .قصيدة
س ـه ـل ــة امل ـ ـنـ ــال (ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ــى ال ـش ــاعــر
وال ـقــارئ) ،قصيرة العمر ،بــا إضــافــة أو
إب ــداع ،لكن انتشارها على سطح الحياة
الثقافية يوهم برسوخها ،فيغوي أصواتًا
ج ــدي ــدة ك ـســولــة ،لـتـنـضــم إل ــى الـقـطـيــع».
برحيل رفعت سالم نفتقد الصوت العذب
ال ــذي يـخــاطــب امل ــوت عـبــر الـ ـ ــوردة« :وفــي
ص ـبــاح املـ ــوت ،تــزهــر وردة مــن ال ـت ــراب...
أقطفها وأم ـضــي» .الشاعر الــذي أمضى
حياته ينظر إلى جهة الشعر ،قطف الوردة
ومضى.

ّ
لعلهم...

فيما هم ِّ
َ
الكوكب لضربته القاضية:
يهيـئون
ُ َ
بطاركة العال ِم السعداء ،حول مائدتهم املستديرة،
َ
األنخاب ويضحكون.
يتبادلون
ّ
ٍّ
عصري ما،
«نوح»
لعلهم يظنون أنهم َّ ،بقدر ِة ٍ
سيكونون من َ
بركوب السفينة
املبشرين
ِ
َ
وسيبلغون اليابسة ساملني.

االنتباه
ّ
ََ َ
يكن بمقدوري ْأن َ
ْإن لم ْ
أنتبه إلى كل شيء وأتـن َّص َت
ِّ
إلى كل شيء،
بمقدوري ْأن َأ َ
َ
أنني الصخر ِة،
ْإن لم يكن
نتبه إلى ِ
ِ
كأنني ٌ
راقد فيها،
خرير دم الحياة في عروق الشجرةّ ،
َ
كأن َ
َ
ماء
ِ
ِ
ِ
وأسمع َ ّ ُ ِ
َ
حياتي ما َيتدفق فيها،
َ ّ
العشب
ريقة
الة
النملَ ،و ُو ِ
والحلزونة ،والدود ِة ،و شغ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
كأن دمي فيها ،وحرارة شهيقي وزفيري فيها،
ُ
َ َ
َ
يني ْإذ َت ُ
عة َع َّ
َ
لسعهما هيبة
عذابي فيها ،ول
وصيحة
َ
وأصداء ّ
غصتي فيهاُ ،
َ
َ
دمعي
وملوحة
الجمال فيها،
ِ
فيها وفيها...
ِّ
ْ
ْإن لم ْ
وأبصرَ
يكن بمقدوري أن أنتبه إلى كل شيء،
ِ
ِّ
قلب كل شيء،
ما في ِ
َ
ُ
إبصار نفسي؟...
فكيف يمكنني

برلين في «المدينة» ...مسرح وفنون أدائية

«ديسكوتيك نانا»
ّ
يرحب بكم

«الشيخ نويل»
في عرض افتراضي

يوم السبت املقبل ،يعود «ديسكوتيك
نانا» (كتابة وإخراج هشام جابر)
بعرض جديد إلى «مترو املدينة».
ّ
متخيل في الحقبة املمتدة
برنامج
بني َ
عام ْي  1982و 1989لفنانني
تستضيفهم «نانا» في برنامجها
ّ
يتضمن فقرات تشمل أغاني
الذي
ّ
تلك الفترة ،وأخرى مصورة
وحوارات ّ
«شيقة» .يشارك في
ّ
العرض كل من :ياسمينا فايد (نانا)،
إيلي رزق الله (جميل جمال الجامل)،
كوزيت شديد (سهام) ،خالد صبيح
(األخطل الوسط) بول سعدو (إلهام
الناشف) ،أحمد الخطيب (إيقاعات)،
فرح قدور (بزق) ،مكرم أبو الحسن
(باص) وضياء حمزة (كيبورد
ّ
وهارمونيكا) .كما يحل زياد عيتاني
وزياد شكرون ودانا ضيا ضيوف
شرف.

عبر موقعها اإللكتروني ،تدعو
«مؤسسة عبد الحميد شومان»،
غدًا الثالثاء ،إلى حضور الفيلم
العراقي القصير «الشيخ نويل»
( 18د ـ  )2017للمخرج سعد
العصامي .يتناول الشريط قصة
شيخ مسلم يعيش مع حفيده في
ّ
املحررة من داعش في
املناطق
ُ
العراق .يحاول أن يفرح نفوس
حفيده وأصدقائه املسيحيني
الذين يعيشون في مخيم قريب
ّ
للنازحني ،لكن يد اإلرهاب تمنعه
من ذلك .يتبع العرض نقاش مع
العصامي تديره الناقدة رانيا
ّ
حداد عبر منصة «زوم» وصفحة
املؤسسة على فايسبوك.

«ديسكوتيك نانا» :السبت  12كانون
ّ
األول (ديسمبر) الحالي ـ الساعة الثامنة
ً
مساء ـ «مترو املدينة» (الحمرا ـ بيروت).
لالستعالم76/309363 :

عرض فيلم «الشيخ نويل»:
غدًا الثالثاء ـ الساعة السادسة
ً
مساء بتوقيت بيروت
والنصف
ـ موقع «مؤسسة عبد الحميد
شومان» اإللكتروني( .رابط النقاش
متوافر على موقعنا ـ رمز النشاط:
)81090574590

احتضن «مسرح املدينة» (الحمرا)،
الشهر املاضي ،ورشة عمل بعنوان
ّ
 The Laboratory Spiritعبر تقنية البث
املباشر من مسرح  Odin Teatretفي
هولستبرو في الدنمارك بتمويل من
«الصندوق العربي للثقافة والفنون»
(آفاق) والسفارة الدنماركية في لبنان.
ّ
استمر لثالثة أيام كان
الحدث الذي
ّ
مقدمة لسلسلة من األحداث املشابهة
التي سيشهدها الفضاء البيروتي
ّ
الشهير في ظل جائحة كورونا
واألزمات الخانقة التي يعيشها لبنان،
خصوصًا االقتصادية منها .في هذا
اإلطار ،تنطلق في «مسرح املدينة»،
اليوم االثنني ،سلسلة ورشات جديدة
بعنوان «برلني  -بيروت :محاضرات
ّ
حية حول املسرح وفنون األداء»
(بالتعاون مع «معهد غوته» ـ ساهم

اللبناني ربيع
في
إنجازها الفنان ّ
ّ
ّ
مخصصة لصناع املسرح
مروة)،
والطالب .بداية ،ستكون اليوم مع
الكاتبة واملخرجة هيلغراد هاوغ،
تتبعها في اليوم التالي املخرجة
سوزان كينيدي ،على أن يحني في
التاسع من كانون ّ
األول (ديسمبر)
الحالي موعد املخرج املسرحي واملدير
الفني ملسرح  Schaubühneفي برلني،
طوماس أوسترماير (الصورة) .علمًا
ّ
بأن الفعاليات ستكون متاحة للعامة
على يوتيوب.
«برلني  -بيروت :محاضرات حية حول
املسرح وفنون األداء» 7 :و 8و 9كانون
ّ
األول ـ بدءًا من الساعة الحادية عشرة
صباحًا ـ «مسرح املدينة» (الحمرا ـ بيروت).
لالستعالم01/753010 :

ّ
«حسفراح» على النت:
تراث فلسطيني وأردني
تفتتح الدورة الـ  13من «مهرجان
حكايا» (لغاية  15كانون ّ
األول/
ديسمبر الحالي) ،اليوم االثنني ،مع
العرض األدائي األردني ّ
«حسفراح»
( 30د) .مجموعة من املقيمات في
األردن من أعمار وأصول ّ
منوعة،
ّقررن االجتماع ّ
مرة أسبوعيًا ألداء
أغنيات تراثية نسائية من املوروث
األردني والفلسطيني ،مع املحافظة
على األصل أو إجراء بعض ّ
التغييرات أحيانًا لـ «التعبير عنا
كنساء معاصرات ّ
تمتد جذورهن
ّ
في املاضي ولهن طموحات وآمال
كبيرة في املستقبل» ،على حد
تعبير العضوات .وهن :ديما
شاهني ،دينا بطاينة ،رهف أبو
ضحى ،ريف فاخوري ،ريم أبو
كشك ،ريم مناع ،سيرين حليلة،
عالية شحاتة ،مي ملحس ،نجود
عاشور ونور أبو عزيزة.
ّ
«حسفراح» :اليوم االثنني ـ الساعة
ً
السادسة والنصف مساء ـ لالستعالم:
www.hakaya.org
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اﻟﺘﻮزع اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻸﺳﺮ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﺳﺘﻬﻼك اﻟﻐﺬاﺋﻲ
ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ آب٢٠٢٠

ﻣﺆﺷﺮات إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وإﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

١٢٪
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٦٪
٥٪
٤٪
١٤٪

ﻟﺒﻨﺎن

١٢٪

١١٪
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٤٪

٥٪

١٣٪
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٨٪
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٢٦٪
١٩٪

١٩٪
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٢٤٪
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٢٠٪

٥٨٪
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ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﻼت
ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ أﻧﻈﻤﺔ
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ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﻼت
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ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﺎﺑﺔ

ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﻼت
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اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ
اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
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تصميم :رامي ّ
عليان

ُ
ُ
الـ  NGOsتعيل  %23من األسر

				

حسن شقراني
«ال ـف ـقــر ال ــزاح ــف» الـ ــذي اع ـت ــاده لـبـنــان
ط ــوال س ـنــوات مــا بـعــد ال ـحــرب نتيجة
تـضــاؤل ال ـقــدرة الـشــرائـيــة لــدى الفئات
ّ
املهمشة وارتفاع معدالت البطالة بشكل
ّ
أس ــاس ـ ّـي ،ي ـت ـحــول إل ــى مــوجــة جــارفــة
ُتغرق العائالت في العوز والجوع ّ
وتغير
س ـلــوك ـهــا وت ـق ــال ـي ــده ــا ف ــي م ــا ي ـخـ ّـص
غــذاءهــا وعيش أبنائها .نصف القوى
العاملة مــن اللبنانيني املقيمني عاطل
مــن الـعـمــل وه ـنــاك ع ــدد مـتــزايــد منهم
ي ـل ـجــأ إلـ ــى املـ ـس ــاع ــدات ،ح ـتــى أن ّ ربــع
العائالت أضحت تعتمد على املنظمات
غير الحكومية بشكل أساسي لتأمني
احتياجاتها.
أموال املساعدات الخارجية موجودة في
لبنان منذ نشأة الكيان ،واإلشكاليات
بشأن ال ــدور السياسي لبعضها غير
خفية على أحد ،سواء كانت ُت ّ
ّ
وزع عبر
ّ
محلية مرعية من النظام ،أو عبر
جهات ّ
أذرع منظمات دولية .غير أن األزمة التي
تتفاقم منذ أكثر عــام من دون ّأي أفق

المصدر :منظمة األغذية العالمية (تقييم األمن الغذائي تموز  -آب )2020

ّ
لـعــاج مـحــلــي ،تــرفــع أهميتها وتجعل
 %23مــن الـعــائــات تعتمدها مصدرًا
أس ــاس ـي ــا ل ـل ــدخ ــل ،وف ـق ــا مل ـســح أجـ ــراه
ّ
برنامج األمــم املتحدة للغذاء بالتعاون
مع مجموعة البنك الدولي ،شمل 2335
َ
شهري تموز
عائلة لبنانية مقيمة بني
وآب .2020
ومع تراجع القوة الشرائية نتيجة انهيار
سعر الليرة ووص ــول مـعـ ّـدل التضخم
إلـ ــى ع ـت ـبــة  ،%200تـعـتـمــد ال ـعــائــات
على أكثر مــن مصدر للدخل .األجــور
أساسية لــ %58من املشمولني ّ
بالعينة
املمسوحة ،وبعدها مباشرة مساعدات
املنظمات غير الحكومية ،وتلك املتأتية
مــن الـبــرامــج الحكومية ،تليها األعـمــال
التجارية غير الزراعية واالستثمارات
من ّثم تحويالت املغتربني.
ّ
هرم الدخل اللبناني هذا عرضة لتشوه
ّ
فمعدل الدخل
أكبر في املرحلة املقبلة.
حاليًا يبلغ  900ألف ليرة ،أي ما يعادل
 112دوالرًا فــي أفـضــل س ــوق صــرف
م ـت ــاح ــة ل ـل ـم ـق ـي ـمــن .وبـ ـغـ ـي ــاب ال ــرؤي ــة
ال ــواض ـح ــة ف ــي إدارة ال ـب ــاد ووص ــول

الـبـطــالــة إل ــى  ،%50سيرتفع االعـتـمــاد
ـدات ،وم ـع ــه ال ـت ـس ــاؤالت
ع ـل ــى املـ ـس ــاع ـ ّ
بـشــأن دور املـنــظـمــات غـيــر الحكومية
ومعايير الـسـيــادة واالسـتـقــال .ولكن
م ــا م ـع ـنــى الـ ـسـ ـي ــادة ف ــي غـ ـي ــاب لـقـمــة
الـعـيــش وال ـكــرامــة اإلنـســانـيــة فــي حياة
العائالت اليومية بنتيجة فساد الطبقة
السياسية؟
ّ
ّ
أخـيـرًا نــظــم اإليليزيه مــؤتـمـرًا مصغرًا
بــال ـت ـن ـس ـيــق م ــع األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة لـجـمــع
األموال للبنان وتوزيعها عبر املنظمات
ّ
غـيــر الـحـكــومـيــة لـتـجــنــب ق ـنــوات الــدولــة
اللبنانية التي ينخرها الفساد وتسيطر
فيها الزبائنيةّ .روج اإلعــام الفرنسي
ل ـهــذه امل ـب ــادرة وغ ـمــز مــن ق ـنــاة الـخــزي
والعار اللبنانيني؛ «أال تخجل الدولة من
هــذا الــوضــع؟» ســأل الـبـعــض .الحقيقة
ّ
وبغض النظر عن كونه
هي أن الخجل،
غير محسوب في السياسية ،هو آخر
املعايير املعتمدة في إدارة البالد القائمة
عـلــى ائ ـتــاف ال ـطــوائــف .ه ــذا االئ ـتــاف
ساهم بتوليد أزمة ُت ّ
عد األســوأ مقارنة
مع أزمــات عاملية سابقة مختارة ،وفقًا

أين ذهبت
دوالرات الدعم؟
هل هناك بدائل؟

04
ماهر سالمة

األزمة اللبنانية
هي األسوأ

06
سمير مقدسي

المنطقة ّ
أي آفاق
العربية:
للديمقراطية؟

٢٧٪

٢٣٪
٢٣٪
١٩٪
١٤٪
١١٪
٨٪
٦٪
٢٪

02
محمد وهبة

ّ
ملؤشر خاص أعده الفريق االقتصادي
ُ
لدى البنك الدولي ونشر أخيرًا في إطار
مرصد لبنان االقتصادي.
ّ
يـخـلــص خ ـبــراء الـبـنــك إل ــى أن ــه فـ ّـي ظــل
ضعف أساسيات االقتصاد الكل ّي في
لبنان منذ ما قبل األزمة ،من املتوقع أن
«تكون ّ
عملية التعديل أصعب وأطــول،
ّ
ّ
حتى مع توفر تدابير سياسة مثالية».
يشرحون أنه رغم مرور عام كامل على
ّ
االقتصادية «لم يتم بعد تحديد
األزمة
هذه السياسات ،ناهيك عن تنفيذها ،ما
ّ
ّ
االقتصادية
يؤخر الـخــروج من األزمــة
وإنـعــاش االقـتـصــاد م ـجـ ّـددًا .وبالتالي،
كـمــا هــي ال ـحــال اآلنُ ،يـ َّ
ـرجــح أن تكون
ّ
االقتصادية ًالتي تضرب لبنان
األزمــة
ّ
أخطر وأطول مقارنة مع غالبية األزمات
ّ
االقتصادية»ّ .
ّ
ع ـم ـلـ ّـيــا ،م ــع ت ــوق ــع ت ـقــلــص اق ـت ـصــادي
ب ـن ـس ـب ــة  %20تـ ـق ــريـ ـب ــا ه ـ ـ ــذا الـ ـع ــام
واستمرار التذبذب في سوق الصرف،
سيتزايد ّ
معدل الفقر ليتجاوز نصف
عــدد السكان عـ ّـام  ،2021وفقًا للبحث
نـفـســه ،وسـيـتــأثــر املـقـيـمــون مــن خــال

07
إضاءة

سوق الدواء
العالميةّ :
احتكار القلة

08
األمجد سالمة

ّ
معالجة التضخم
في لبنان :المستنقع
والخيارات الصعبة

قـ ـن ــوات م ـخ ـت ـل ـفــة ،م ــن فـ ـق ــدان الـعـمــالــة
ً
ّ
اإلنتاجية وصــوال إلى تعليق الحواالت
ّ
ّ
الفعلية.
الشرائية
مرورًا بتراجع القوة
ه ــذا مــا يعيدنا إل ــى نـتــائــج املـســح التي
تفيد بــأن ع ــددًا مـتــزايـدًا مــن الـعــائــات،
ت ـصــل نـسـبـتـهــا إل ــى  ،%87يـلـجــأ إلــى
اعـتـمــاد استراتيجية إلدارة استهالك
ال ـغ ــذاء لـلـتــأقـلــم م ــع األزم ـ ــة .وأك ـث ــر من
ّ
يخفض ّ
الحصة الغذائية للفرد
نصفها
من العائلة عندما ال يكون الغذاء
الواحد ّ
متاحًا كليًا .ونسبة أقل من ذلك بقليل
( )%46تصل إلى درجة خفض ّ
حصة
البالغني لصالح األطفال.
ّ
ووفقًا ملؤشر استراتيجية التأقلم الذي
أع ــده الـبــاحـثــون ويـعـكــس الـسـلــوكـيــات
ّ
هي
املذكورة ،فإن أكثر املحافظات تأثرًا ٌ
عكار وبعلبك الهرمل والنبطية .معاناة
ُ
تـضــاف إلــى صعوبات الحصول على
ال ــدواء وعلى خــدمــات االستشفاء .كل
ذل ــك يــدفــع الـشـعــب أكـثــر إل ــى االعـتـمــاد
على املساعدات أكانت من املنظمات أم
الــدولــة نفسها؛ ّعند الـجــوع يلجأ املــرء
ّ
إلى جلده إذا تعذرت الثورة عليه.
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أين ذهبت دوالرات الدعم؟ هل هناك بدائل؟
محمد وهبة
ستعص حول االستمرار
سجال ُم
ٍ
يدور ّ
أو الـتــوقــف عــن دع ــم الـسـلــع األســاسـيــة
بـ ـ ــالـ ـ ــدوالرات املـ ـت ــواف ــرة لـ ــدى م ـصــرف
ّ
لبنان .يزعم مصرف لبنان أنــه لم ُيعد
بإمكانه استعمال أكثر من  800مليون
دوالر ،ألن األموال الباقية والبالغة 17.1
مليار دوالر هي أمــوال املودعني التي ًال
بها ،ما يوحي ،احتياال،
يمكن املساس ُ
بـ ّ
ـأن األمــوال التي أنفقت سابقًا لم تكن
من أمــوال املودعني رغم أن كل ما أنفق
سابقًا ُ
وسينفق الحقًا خــارج إطــار ما
يسمى االحتياطات بالعمالت األجنبية
هو من دوالرات املودعني أيضًا.
م ـحــور ال ـس ـجــال مــرتـبــط بـمــن ّ
يتحمل
ّ
م ـســؤول ـيــة اتـ ـخ ــاذ الـ ـق ــرار ع ـبــر حصر
الخيارات املتاحة ّبني االستمرار بالدعم
واسـتـنــزاف مــا تبقى مــن دوالرات لدى
مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان ،ووقـ ـ ــف ال ــدع ــم ال ــذي
يـجــب أن يـتـحـ ّـمــل مـســؤولـيـتــه شـخـ ٌـص

من خارج نادي قوى السلطة .لكن هذا
النادي ،وباستثناء حاكم مصرف لبنان
رياض سالمة ،ليس لديه أدنى فكرة عن
حقيقة األمــوال املتاح استعمالها للدعم
أو ّ
ألي أمر آخر .فالدوالرات التي أودعها
واستقطبها
أصـحــابـهــا فــي امل ـصــارف
ّ
ليوظفها
الهندسات
مصرف لبنان عبر
ّ
في تمويل الدين واالستهالك ،تبخرت
بمعظمها .ففي منتصف عــام ،2016
وف ـ ــي ح ـي ـنــه ل ــم ي ـك ــن مـ ـص ــرف ل ـب ـنــان
يمارس دعمًا مباشرًا الستيراد السلع
األس ــاس ـي ــة ،ك ــان ل ــدى م ـص ــرف لـبـنــان
م ـخــزون مــن الـعـمــات األجـنـبـيــة بقيمة
دوالر مقارنة مع  17.9مليارًا
 33مليار ُ
اليوم .لكن ما أنفق هو أكبر بكثير من
الرقمني ّ
الفرق بني َ
اإلحصاءات تشير
ألن
ُ
إل ــى صــافــي امل ـخ ــزون وال تـظـهــر حجم
العمليات .هناك تقديرات تشير إلى ّأن
مصرف لبنان دفــع  23.3مليار دوالر
فوائد على ودائــع وتوظيفات املصارف
لديه بالدوالر ،وأقرض الحكومة نحو 13

عبد الحليم فضل الله

الدعم واجب
وتحرير أموال المودعين أيضًا
ي ـج ــب األخ ـ ـ ــذ فـ ــي االعـ ـتـ ـبـ ــار حـجــم
امل ـ ـ ــوج ـ ـ ــودات ال ـف ـع ـل ـ ّـي ــة ب ــال ـع ـم ــات
األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة والـ ـسـ ـي ــول ــة امل ـ ـتـ ــوافـ ــرة
ل ــدى م ـصــرف لـبـنــان وإدارت ـه ــا بما
ي ـت ـن ــاس ــب مـ ــع احـ ـتـ ـي ــاج ــات ال ــدع ــم
الفعلية والضرورية بعد ترشيده.
يـ ـمـ ـك ــن خـ ـف ــض كـ ـلـ ـف ــة ال ـ ــدع ـ ــم إل ــى
ال ـن ـص ــف مـ ــع األخ ـ ــذ فـ ــي االع ـت ـب ــار
ّ
وجود هدر ال يمكن التخلص منه،
أي م ــن دون ّ
أي افـ ـت ــراض ــات غـيــر
واقعية ّ .لكن األساس أن دعم الفئات
ّ
ـروري جـدًا؛ هناك
املستحقة أمــر ضـ
ف ـئ ـتــان م ــن املـسـتـحـقــن ل ـلــدعــم :من
هم مشمولون بنسب الفقر املزمن،
واملستحقون مؤقتًا الذين أصبحوا
فقراء بسب األزمة ،وهم قد يكونون
مــن الـطـبـقــة الــوسـطــى أو الــوسـطــى
الـعـلـيــا .الـجــانــب االجـتـمــاعــي مـهـ ّـم،
ل ـكــن يـمـكــن أي ـضــا دع ــم املـ ّ
ـؤس ـســات
ألهـ ــداف اجـتـمــاعـيــة لتمكينها من
ع ـبــور األزمـ ــة ب ـشــرط ال ـح ـفــاظ على
مستوى التشغيل والعمالة .كذلك
ي ـم ـك ــن ّ الـ ـتـ ـف ــاوض مـ ــع امل ــؤس ـس ــات
املـ ـتـ ـع ــث ــرة وال ـ ـعـ ـ ّـمـ ــال لـ ـت ــاف ــي ش ـ ّـر
الصرف من الخدمة.
األفـضــل أن يـكــون الــدعــم عـبــارة عن
تـقــديـمــات نـقــديــة لـهــذه األس ــر ،لكن
ك ـي ــف ي ـم ـكــن ت ـح ــدي ــد هـ ــذه األسـ ــر؟
ّ
سيتم تمويل الدعم؟ هناك
ومن أين
ّ
ثــاث نـقــاط أســاســيــة يجب درسها
سريعًا:
 ت ـ ـحـ ــديـ ــد األسـ ـ ـ ـ ــر األكـ ـ ـ ـث ـ ـ ــر ف ـ ـق ـ ـرًا:ه ـن ــاك ج ـه ــود ف ــي وزارة ال ـش ــؤون
االجتماعية لتحديد املعايير التي
ّ
ت ـمـ ّـيــز هـ ــذه األس ـ ــر ع ــن غ ـي ــره ــا ،إل
أن األم ــر ق ــد يـسـتـهـلــك م ــدى زمـنـ ّـيــا
أطـ ـ ــول ،ف ـي ـمــا ه ـن ــاك ح ــاج ــة م ـلـ ّـحــة.
لــذا ،يمكن القيام بعملية التحديد
عـبــر مـنـهـجـ ّـيــة االس ـت ـب ـعــاد بحسب
ً
املــداخـيــل م ـثــا ،أص ـحــاب الــوكــاالت
ويمكن
وأعضاء مجالس اإلدارة…
ّ
تحديد معايير أوسع ،أي أن نضخ
ً
أمواال للمودعني بما يساوي مبالغ
ّ
الدعم النقدي املباشر.
 هناك حدود في ترشيد الدعم هلي ـم ـكــن تــرش ـيــد اس ـت ـه ــاك الـبـنــزيــن
ً
م ـث ــا ع ـبــر ب ـط ــاق ــات ذك ـي ــة وض ـمــن
س ـ ـقـ ــوف م ـع ـ ّـي ـن ــة رب ـ ـطـ ــا ب ـح ــاج ــات
ال ـع ـمــل طــاملــا ل ـيــس ه ـنــاك ن ـقــل عــام
ونظام مواصالت.

ّ
مخيرين فــي مسألة الدعم
 لسناّ
النقدي ،ولسنا مخيرين بني األسر
وامل ــودع ــن ،بــل هــو واج ــب السلطة
ال ـن ـق ــدي ــة أن ت ـس ـت ـق ـطــب امل ــزي ــد مــن
ال ـ ـ ـ ــدوالرات لـتـغـطـيــة الـ ـح ــاج ــات .ال
أظــن أنـهــا تــريــد ،لكنها ق ــادرة على
تعبئة املزيد من العمالت الصعبة.
ومن واجب املصارف أن تكون جزءًا
من العمل اإلنقاذي واإلغاثي .علمًا
بأن هذا الطرح ال يأخذ في االعتبار
التمويل الخارجي املطروح.
إع ـ ــادة أم ـ ــوال امل ــودع ــن ه ــو واج ــب
النظام املصرفي بكاملهّ ،أما الدعم
فهو يقع على عاتق الحكومة ،ومن
ّ
واجـ ـ ــب مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان أن ي ـغــطــي
املوازنات ّبقيم حقيقية.
ُ
ع ـنــدمــا ن ــف ــذت ال ـه ـن ــدس ــات املــال ـيــة
قـ ــررت الـسـلـطــة ال ـن ـقــديــة اسـتـعـمــال
األم ـ ـ ـ ــوال ،ل ـك ــن جـ ـ ــزءًا أس ــاسـ ـي ــا مــن
االسـتـنــزاف كــان عـبــارة عــن تحويل
ه ــذه األم ـ ــوال إل ــى الـ ـخ ــارج .يــومـهــا
اس ـت ـع ـم ـل ـن ــا أم ـ ـ ـ ــوال امل ـ ــودع ـ ــن فــي
ّ
ات ـ ـجـ ــاهـ ــات ث ــانـ ـي ــة ،ولـ ـك ــن ع ـنــدمــا
ّ
وص ـل ـنــا إل ــى االس ـت ـح ـقــاق املـتـعــلــق
ب ــاملـ ـسـ ـتـ ـهـ ـل ــك واألس ـ ـ ـ ـ ـ ــر املـ ـه ـ ّـمـ ـش ــة
ً
طرحنا سؤاال خاطئًا عن استعمال
االح ـت ـي ــاط ــات ال ـت ــي ن ـح ـتــاج لـهــا…
ُاملشكلة في عشرات املليارات التي
أنفقت سابقًا.

مليار دوالر وباع نحو  4مليارات دوالر
م ــن س ـن ــدات ال ـي ــوروب ــون ــدز ،واسـتـعـمــل
نحو  12.9مليار دوالر من احتياطاته.
ّ
ي ـت ـمــنــى ك ـث ـي ــرون ل ــو ان ـف ـج ــرت األزمـ ــة
ّ
ف ــي ع ــام  2016ألن ذل ــك يـلـغــي فــرص
حـ ـ ـ ـص ـ ـ ــول سـ ـ ـ ـج ـ ـ ــال بـ ـ ـ ـش ـ ـ ــأن وج ـ ـهـ ــة
اس ـت ـع ـم ــال االحـ ـتـ ـي ــاط ــات ف ــي مـســائــل
مـثــل دع ــم اس ـت ـيــراد الـسـلــع األســاسـيــة.
ل ـك ــن ش ـ ــاء س ــام ــة ،ت ـح ــت أع ـ ــن ق ــوى
وبرعايتها ،أن يشتري الوقت
السلطة ُ
ح ـت ــى اس ــتـ ـن ــزف ال ـق ـس ــم األك ـ ـبـ ــر مــن
أم ــوال املــودعــن الـتــي استقطبها بفعل
الهندسات واإلغراءات ّ
املالية.
عمليًا ،بــدأ الــدعــم فــي  30أيـلــول 2019
ح ــن أص ـ ــدر م ـص ــرف ل ـب ـنــان تـعـمـيـمــا
ُيتيح استيراد البنزين والغاز واملــازوت
واألدويـ ـ ــة وال ـق ـمــح وف ــق سـعــر الـصــرف
الثابت بنسبة  %85من قيمة االعتمادات
املفتوحة السـتـيــراد هــذه امل ــواد .الحقًا،
شمل الدعم املستلزمات ّ
الطبية والسلع
الغذائيةّ ،
ّ
وتعدلت اآلليات وبعض نسب

ّ
الدعم أيضًا ،كما أن سالمة اتخذ قرارات
منفردة بتمويل بعض عمليات استيراد
السلع والخدمات الحكومية أيضًا.
هناك سياسة واضـحــة للدعم.
لــم تكن
ّ
فالحكومة ظلت تطالب سالمة بكشف
حساب عــن قيمة األم ــوال املـتــوافــرة من
دون أن تـحـصــل عـلـيــه ،ك ــان هــو ينفق
الــدوالرات لشراء الوقت ولتخفيف ّ
حدة
ـوجـهــة ض ـ ّـده وضــدّ
ّ
الشعبية املـ ّ
النقمة
ّ
ق ـ ــوى ال ـس ـل ـط ــة .لـ ـ ــذا ،فـ ـ ــإن قـ ـ ــرار وق ــف
الــدعــم هــو بـمـثــابــة م ـســار نـحــو تأجيج
االح ـت ـجــاجــات الـشـعـبـ ّـيــة وس ــط انـهـيــار
من
سعر الـ ّصــرف ،لكن االسـتـمــرار بــه ً
دون خــطــة واض ـح ــة ب ــات ق ـ ــرارًا قــاتــا
يستنزف األم ــوال على االستهالك بال
أف ــق .ه ــذه هــي امل ـعــادلــة الـحـقـيـقـ ّـيــة التي
يجب نقاشها.
ف ــي جـلـســة ال ـل ـجــان امل ـش ـتــركــة ملجلس
الـ ـن ــواب األخ ـ ـيـ ــرة ،أوف ـ ــد س ــام ــة نــائـبــه
الثالث سليم شاهني .هــذا األخـيــرّ ،قدم
جــردة عن الدعم في عــام ّ ،2020
وتبي

أنــه منذ مطلع هــذه السنة ولغاية نهاية
ش ـهــر ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي ،أن ـفــق مـصــرف
لـبـنــان نـحــو  5.7مـلـيــارات دوالر ،منها
 2.7مليار دوالر الستيراد الفيول أويل
واملشتقات النفطية ،و 1.2مليار دوالر
الستيراد األدوي ــة ،و 450مليون دوالر
الس ـت ـيــراد الـسـلــع ال ـغــذائ ـيــة الـصـنــاعـيــة
والزراعية ،و 150مليون دوالر الستيراد
املستلزمات الطبية ،و 150مليون دوالر
الستيراد القمحّ ،
وسدد متوجبات على
الحكومة اللبنانية بقيمة  100مليون
دوالر شهريًا.
كل املقيمني في لبنان استفادوا من دعم
املشتقات النفطية بنسب متباينة تبعًا
لـقــدراتـهــم االسـتـهــاكـيــة ،أي ّإن األكـثــر
ق ــدرة عـلــى االسـتـهــاك ك ــان لــه نصيب
أكبر من الدعم .وهذا األمر يسري على
ال ـق ـمــح أي ـض ــا ،لـكـنــه يـخـتـلــف بــالـنـسـبــة
إلــى دعــم األدوي ــة واملـسـتـلــزمــات الطبية
والسلع الغذائيةّ .
معدل الدعم باألدوية
لـ ــأسـ ــرة الـ ـ ــواحـ ـ ــدة بـ ـل ــغ  880دوالرًا

أديب نعمة
ّ

هــذه الــزاويــة سيوقعنا فــي ورط ــة أكـبــر من
التي نشهدها الـيــوم .لــذا ،من الـضــروري أن
تكون هناك وجهة ّ
محددة :ما الذي نقوم ّبه،
وما الذي ال نقوم به؟ يجب أن يكون التدخل
عـبــر حــزمــة إجـ ـ ــراءات مـتـكــامـلــة ت ـهــدف إلــى
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192

تحسني معيشة املواطنني في املدى املنظور.
أمــا من يقترح إبقاء الــدعــم ،فهو يعتقد أنه
يعالج املشكلة عبر تمديد أجل استحقاقها
بضعة أشـهــر إضــافـيــة ،لكننا سنقع الحقًا
وسنكون في وضع أصعب وأكثر تعقيدًا.
ال ي ـج ــب أن ن ـب ـقــى ف ــي ق ـف ــص ف ـك ــرة ال ــدع ــم
الــذي صنعناه بأيدينا .يجب الـخــروج منه
والبحث في رفع مستوى معيشة املواطنني
وتلبية احتياجاتهم والوسائل املتاحة .ال
يمكن أن تكون هناك وسيلة وحيدة ،وحتمًا
لـيـســت اآلُل ـي ــة الـحــالـيــة ل ـلــدعــم .فـفــي الـفـتــرة
لكن
املــاض ـيــة أن ـف ــق الـكـثـيــر م ــن ال ـ ـ ــدوالراتّ ،
لــم تتحسن معيشة ال ـنــاس ،فـلـمــاذا نتوقع
أن ي ـكــون األم ــر أف ـضــل خ ــال بـضـعــة أشـهــر
إضافية؟ يجب األخــذ فــي االعـتـبــار ،أن عدد
الناس الذين يحتاجون إلى الدعم تضاعف،
بـيـنـمــا ي ـم ـكــن ال ـت ـخ ـف ـيــف م ــن أعـ ـب ــاء ُالــدعــم
عـبــر تـحــريــر قـســم م ــن ال ــودائ ــع .إذا فتحت
إم ـكــان ـيــة ح ـصــول امل ــودع ــن ع ـلــى أمــوال ـهــم،
فسينخفض عدد املحتاجني إلى ّاملساعدة،
ً
فـضــا عــن أن خـطــوة كـهــذه ستحفز بعض
ّ
األعمال الصغيرة املرتبطة بالدعم وستعزز
عملية التشغيل في عــدد ال يستهان به من
املؤسسات.
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سنويًا ،بينما دعم السلع الغذائية خدم
مصالح ّ
التجار حصرًا .املستهلكون لم
يشعروا بــأن السلع املدعومة متوافرة،
ُ
وال ّ
شك بأن أموال الدعم نهبت على يد
الـتـجــار واملحتكرين« .األخ ـبــار» تنشر

كمال حمدان
ّ
اإلستمرار بهذه الوتيرة سيؤدي إلى خراب كبير

التدخل عبر حزمة إجراءات متكاملة
أع ـت ـق ــد أن مـ ـج ـ ّـرد طـ ــرح ف ـك ــرة عـ ــدم وج ــود
خ ـيــارات س ــوى رف ــع الــدعــم أو اإلب ـقــاء عليه
واستنزاف االحتياطات بالعمالت األجنبية
ّ
هو أمر خاطئ ،سواء في ظل الدعم الحالي
ّ
أو مــع تــرشـيــده .فاملسألة ال تتعلق بــإجــراء
معزول ،كما يجري إظهارها ،بل هي ناتجة
مــن االنـهـيــار والـتــدهــور فــي معيشة الناس
بسبب ّ البطالة املتفاقمة ،وفـقــدان السيولة
وتضخم األس ـعــار ،وتــدهــور سعر الصرف،
وتـقـلـيــص االس ـت ـي ــراد ،وع ــدم وج ــود نشاط
ّ
اقتصادي ونشاط محلي… كل هذه املسائل
ُ َ
تعالج من زاوية واحدة :استعمال الدوالرات
ّ
امل ـت ــواف ــرة ف ــي ال ــدع ــم الـ ــذي ي ـصــب أك ـثــر من
نصفه في جيوب ّ
املهربني والتجار.
َ
املستغرب أن يكون التعاطي مع كل هذه
من
ّ
املـســائــل انـطــاقــا مــن زاوي ــة ضيقة باعتبار
ّ
ً
أن ـهــا الــوح ـيــدة لـلـحــل ب ــدال مــن الـعـمــل على
رسم سياسات وإجراءات متكاملة .فاإلجراء
الجزئي ال يمكنه بـ ّ
ّ
ـأي شكل من األشكال أن
ّ
املطلوب .حتى من
للحل
ًا
د
ومفي
نافعًا
يكون
ّ
يـقــول إنـنــا مـجـبــرون عـلــى الـتــدخــل السريع
عليه أن يسأل نفسه :إلى ّ
أي مدى يمكن أن
ّ
يستمر الدعم؟ إذا كان األمر ممكنًا لشهر أو
شـهــريــن أو ثــاثــة ،فــاالسـتـمــرار بــالــدعــم من

الدوالرات التي أودعها
أصحابها في المصارف
واستقطبها مصرف
لبنان عبر الهندسات
ّ
ليوظفها في تمويل
الدين واالستهالك،
ّ
تبخرت بمعظمها

والصناعية
لــوائــح دعــم السلع الغذائية
ُ
والزراعية ّ
وحصة الشركات ،التي تظهر
أن  13شركة في لبنان استحوذت على
أكـثــر مــن  200مليون دوالر مــن الدعم
اإلجمالي البالغ  450مليون دوالر .أما
الـسـلــع امل ــدع ــوم ــة ،فـهــي فـضـيـحــة بـحـ ّـد
ذاتها؛ ملــاذا ندعم الـ ّ
ـن ّ
ومبيض القهوة؟
ومل ــاذا ندعم الــزبــدة واألج ـبــان املبسترة
والـبـهــارات والـ ّتــوت واملشمش املجففني
والــدبــس والـخــل والعصفر؟ مل ــاذا ندعم
ش ـف ــرات ال ـحــاقــة وم ـب ـيــدات الـحـشــرات
وال ـب ـط ــاري ــات وورق ال ـتــوال ـيــت ولـفــائــف
األملنيوم؟
إذًا ،م ــا ال ـب ــدي ــل؟ ي ــوم األربـ ـع ــاء املـقـبــل
سيعقد الوزراء األربعة املعنيون بالدعم
(طـ ــاقـ ــة ،زراع ـ ـ ـ ــة ،صـ ـن ــاع ــة ،اق ـت ـص ــاد)
بــاإلضــافــة إل ــى نــائـبــة رئ ـيــس الحكومة
املستقيلة زينة عكر ،وحــاكــم مصرف
لبنان ريــاض ســامــة ،اجتماعًا لتقديم
اق ـت ــراح ــات ـه ــم ب ـه ــذا الـ ـش ــأن ب ـع ــد ق ــرار
مجلس ال ـنــواب ال ـنــأي بنفسه عــن هــذه

املسألة التي يعتقد أنها من اختصاص
َ
متداولة عن
الحكومة .هناك اقتراحات
تقليص الــدعــم وتــرشـيــده عبر بطاقات
تمويلية وتموينية لألسر التي تحتاج
إل ــى دعـ ــم ،لـكــن الـحـكــومــة ال تـعـلــم بعد
مــن هــي هــذه األس ــر .وهـنــاك آراء أيضًا
عن تمويل الدعم بقروض أو مساعدات
خ ــارج ـي ــة ول ـي ــس اعـ ـتـ ـم ــاده ف ـق ــط عـلــى
دوالرات مصرف لبنان.
«األخ ـب ــار» استطلعت بـعــض اآلراء في
هذا املجال ،وقد أجمعت على ضرورة أن
يكون الدعم ضمن رؤية إنقاذية شاملة،
ال أن يكون ّ
قفص
مجرد إجراءات ضمن
ً
ّ
دعم ،سينتهي عاجال
مغلقً .فالدعم ،أي ُ
أم آج ـ ــا ،سـ ــواء اســتـعـمـلــت الـ ـ ــدوالرات
املتبقية في مصرف لبنان ،أو اقترض
لـبـنــان املــزيــد مــن ال ـخــارج .الــدعــم يـ ّ
ـؤمــن
ال ـح ـم ــاي ــة ل ـل ـش ــرائ ــح األق ـ ــل ق ـ ـ ــدرة ،لـكــن
الحماية األســاسـيــة تـكــون عبر اإلنـقــاذ
الشامل لالقتصاد .إنفاق األمــوال على
االستهالك بال أفق هو جريمة.

دواء
 1.2ﻣﻠﻴﺎر $
اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن

أنــا مــع خـفــض كلفة الــدعــم ،ورفـعــه
ع ــن ب ـع ــض ال ـس ـل ــع وال ـت ـم ـي ـي ــز بــن
ال ـس ـل ــع الـ ـت ــي ت ـح ـت ــاج إل ـ ــى ال ــدع ــم
وتـلــك الـتــي يمكن تـحــريــر سعرها.
ّ
ففي ظل املعطيات الحالية ال يمكن
أن يحصل هذا األمــر ،لكن باملطلق
حتى ال يكون
يجب ترشيد الــدعّــم
ّ
اعـتـبــاطـيــا .كـمــا كــنــا مـتـيــقـنــن أيــام
الـهـنــدســات أن الكلفة ستتضاعف
ّ
وس ـ ـتـ ـ ّ
ـؤدي إلـ ــى خ ـ ــراب ك ـب ـي ــر ،ف ــإن
االستمرار بهذه الوتيرة من الدعم
سـ ـي ـ ّ
ـؤدي إل ــى ال ـن ـت ـي ـجــة امل ـح ـتــومــة
ّ
نـفـسـهــا .فـمــا ال ــذي سـيـتـغــيــر الـيــوم
أو بعد  4أشهر على سبيل املثال؟
األم ــر م ـنــوط بــرســم رؤي ــة إن ـقــاذيــة
ّ
لـيـتـحـ ّـمــل الـجـمـيــع الـكـلـفــة .يـتـطــلــب
ّ
األم ـ ـ ــر ال ـ ــدخ ـ ــول فـ ــي ت ـف ــاص ـي ــل ك ــل
عـ ـمـ ـلـ ـي ــات الـ ـ ــدعـ ـ ــم سـ ـلـ ـع ــة س ـل ـع ــة.
لـنــأخــذ األدوي ــة عـلــى سـبـيــل املـثــال:

هـ ـ ـن ـ ــاك مـ ـ ــا يـ ـ ـف ـ ــوق ث ـ ـلـ ــث األدويـ ـ ـ ـ ــة
امل ـب ـي ـع ــة ف ــي ال ـ ـسـ ــوق ،ال ُيـس ـت ـه ـلــك
ك ـث ـيــرًا (م ـ ـ ّـرة أو م ــرت ــن ف ــي الـسـنــة
ل ـ ـعـ ــدد م ـ ــن األشـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص) ،وهـ ـن ــاك
ثلث يتعلق بــاألدويــة املزمنة التي
ُ
تـسـتـهـلــك بــوت ـي ــرة دائ ـم ــة م ــن عــدد
ّ
ّ
معي أيضًا ،وهناك أقــل من الثلث
ي ـت ـع ـل ــق بـ ـ ــاألمـ ـ ــراض امل ـس ـت ـع ـص ـيــة
والسرطانية .أال يمكن االستغناء
ع ــن دع ـ ــم ال ـث ـل ــث األول؟ أال يـمـكــن
أن ي ـك ــون ال ــدع ــم م ـ ّ
ـوج ـه ــا ل ــأدوي ــة
األق ــل سـعــرًا (جـيـنـيــريــك)؟ طـبـعــا ال
ي ـم ـكــن امل ـس ــاس بــال ـف ـئ ـتــن الـثــانـيــة
والثالثة ،لكن يمكن تقليص الدعم
ع ـلــى ال ـف ـئــة األولـ ـ ــى .األمـ ــر يـنـطـبــق
أيضًا على مسألة القمح والطحني
وب ـعــض أن ــواع امل ـح ــروق ــات .ليست
هناك ضرورة ّ
مبررة من أجل إبقاء
ّ
الدعم على كل هذه السلع.

كميل أبو سليمان ّ
التمويل الخارجي يتطلب صدقية غير متوافرة
ُ
أنــا مــع تصويب الــدعــم إذ أق ـ ّـر للناس
ً
ال ــذي ــن ي ـح ـت ــاج ــون ــه فـ ـع ــا ،وت ـحــديــد
ّ
ه ـ ــذا األم ـ ـ ــر ي ـت ـط ــل ــب وج ـ ـ ــود م ـعــاي ـيــر
واضـ ـح ــة ب ـع ـيــدة ع ــن ال ـس ـيــاســة وعــن
املحاصصة .لــذا ،يمكن أن ُيـقـ ّـر الدعم
بـحـســب م ـعــاي ـيــر ال ـب ـنــك ال ــدول ــي .أمــا
اعتبار الدعم استنزافًا لودائع الناس،
فـهــذا األم ــر يـحـتــاج إل ــى تــوضـيــح .في
ُ
األسـ ــاس إن األمـ ــوال ال ـتــي استعملت
هـ ــي أمـ ـ ـ ــوال ال ـ ــودائ ـ ــع ول ـي ـس ــت قـصــة
قديمة .األمر املستجد في هذه املسألة،

يمكن خفض كلفة
الدعم إلى النصف مع
األخذ في االعتبار ّوجود
ص
هدر ال يمكن
التخلأيّ
منه ،أي من دون
افتراضات غير واقعية
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الئحة بالشركات التي حصلت على دعم من دوالرات
مصرف لبنان بما يفوق مليون دوالر للواحدة
إسم الشركة

شركة بيطار انترناسيونال
شركة الزيوت ومشتقاتها
شركة مؤسسة ميشال نجار ش .م.ل
شركة مطاحن الجنوب الكبرى ش.م.م
شركة خليفة اليفستوك ترادينغ
شركة مصري للمواشي ش.م.ل
شركة شبارق للتجارة
الشركة لتصدير منتوجات نستله
شركة هواتشيكن  -شركة إنتاج وتوزيع الفروج ش .م.ل
سويسكو لالستيراد والتصدير
شركة دورا اليفستوك
شركة مبسوط وأدريس ش.م.ل
شركة بلبر
شركة KATCO TRADING AND CONTRACTING
شركة سليمان للمواشي
شركة زين جعفر حرب وشركاه
شركة عشي غروب
شركة نخلة الستيراد والتصدير  -ديب نخلة وشركاه
محالت اسبر دعبول التجارية
شركة غندور واوالده
DRAGON LIVESTOCK TRADING
كرم غروب اسطفان سمعان كرم
شركة راسم ترايدينغ كومباني
شركة ماستر شيبس ش.م.ل
شركة سبيركو
شركة حلواني للمواد االستهالكية
M M Sinno& Sons
شركة ديما
شركة انيمل فيدز
شركة برودني ترايدينغ كومباني
شركة خليل فتال واوالده
شركة الكالسي للتجارة
شركة جورج مونس وشركاؤه للتجارة
شركة دكركو فودز اند بروسنغ
شركة غولدن فوود كومباني
شركة البان لبنان
شركة FIRST CO
شركة معلوف ترايدنيغ
شركة بولتيك
Valencia Marketing and Distribution
شركة ترانسميد
شركة املشرق للعصير وااللبان للصناعة
Gray Mackenize Retail Lebanon
شركة الفرسان انترناشونال
شركة طبارة للتجارة والصناعة
شركة اسركو
سي الفندر
املجموعة اللبنانية للتحميص
شركة بردوني ترايدينغ كومباني
OHANNES TRADING
شركة تارغت فود كومباني
شركة CFG
شركة ليبانفيت خزعل وشركاه
شركة يونيفرت
شركة منصور التجارية ش .م.ل
شركة احمد محمد سليمان الديراني واخوانه
شركة كايا انترناشيونال
شركة عامر شعبو
شركة لبنان للغذاء

قيمة الدعم
42,981,961
31,705,741
31,377,687
23,458,354
19,231,122
16,554,472
15,275,358
14,821,889
11,992,882
11,377,237
11,027,664
10,367,794
10,317,601
9,620,398$
9,442,890$
9,169,870$
8,894,966$
7,489,919$
7,309,363$
7,132,348$
7,070,849$
6,272,621$
5,682,962$
4,892,307$
4,433,266$
3,882,993$
3,641,550$
3,358,458$
3,226,000$
2,940,000$
2,873,563$
2,829,563$
2,723,382$
2,708,383$
2,359,762$
2,335,198$
2,312,076$
2,298,278$
2,066,548$
1,896,103$
1,877,488$
1,758,051$
1,744,389$
1,736,812$
1,729,626$
1,706,000$
1,682,219$
1,653,504$
4,564,000$
1,522,553$
1,398,195$
1,358,691$
1,290,623$
1,197,638$
1,116,932$
1,082,067$
1,054,827$
1,044,820$
1,017,045$

ُ
 450مليون دوالر أنفق نصفها على  13شركة

ّ
أننا اليوم وصلنا إلى حــدود متعلقة
بكمية ال ــدوالرات املـتــوافــرة .بــات لدى
ال ـنــاس ف ـكــرة واض ـحــة عـمــا تـبـقــى من
ودائع الناس لدى مصرف لبنان.
حاليًا ،إن آلية الدعم املعمول بها تتيح
أن ي ـمـ ّـول ه ــذا الــدعــم قسمًا كـبـيـرًا من
عمليات الـتـهــريــب ،بينما هـنــاك قسم
آخر يذهب إلى ناس غير محتاجني له.
فــإذا لجأنا إلــى معايير البنك الدولي
يمكن توفير التهريب وتصويب الدعم
نحو الـعــائــات الـتــي تحتاجه فعليًا.
وهذا األمر ليس نظرية فقط ،بل هناك
نماذج حول العالم قامت بذلك .فعلى
سبيل املثال ،مصر أوقفت الدعم العام،
ثم أعــادت تصويبه بناء على معايير
واضحة استهدافية .صحيح أن هناك

تحديد لوائح
مشاكل في لبنان بشأن
ّ
العائالت التي يجب دعمها ،إنما األمر
يتطلب معايير واضحة بكل األحوال.
ّ
باإلضافة إلــى ذلــك ،فــإن تمويل الدعم
م ـم ـكــن م ــن دون املـ ـس ــار بـ ــالـ ــدوالرات
املـ ـت ــواف ــرة لـ ــدى م ـص ــرف ل ـب ـن ــان ،لكن
األمــر يعتمد على وجــود معايير غير
اس ـت ـن ـســاب ـيــة .ف ـف ــي ب ــرام ــج ص ـن ــدوق
النقد الدولي ،مسموح أن تقوم الدولة،
أي دولـ ــة ،بــاسـتـعـمــال قـســم كـبـيــر من
ال ـت ـمــويــل الـ ــذي سـتـحـصــل ع ـل ـيــه ،من
أجل الدعم االجتماعي .املشكلة أنه ال
ّ
أحد يجرؤ على اتخاذ القرار .التمويل
يتطلب صــدقـيــة .وال ـح ـكــام فــي لبنان
ليسوا ذوي صدقية وعليهم أن يثبتوا
ّ
جديتهم وصدقيتهم.

ّ
م ــن الــاف ــت جـ ـدًا ،أن ي ـتــركــز نـحــو نـصــف الــدعــم
ّ
املخصص الستيراد السلع الغذائية والصناعية
والــزراعـيــة فــي  13شــركــة مــن أصــل  250شركة
اسـتـفــادت مـنــه .مــن بــن الـشــركــات الـعـشــر هناك
ش ــرك ـت ــان ت ـع ـم ــان ف ــي ص ـن ــاع ــة الـ ــزيـ ــت ،وه ــي
بمجملها صناعة تكريرية فــي لبنان قــد يكون
عـلـيـهــا ع ـش ــرات املــاح ـظــات الـبـيـئـيــة والـصـحـيــة.
كــذلــك ،ورد مــن بــن الـشــركــات الـعـشــر محامص
ومستوردو ّ
بن وبذورات .القسم األكبر من القيمة
ُ
ّ
املضافة املنتجة في السلع التي تقدم للمستهلك،
ً
فـضــا عــن أنـهــا ليست سلعًا تحتل أولــويــة في
سلم الهرم الغذائي ،تكمن في التعليب ،أي إنها ال
تقع ضمن الصناعات األساسية أيضًا .واثنتان
من الشركات ذات النصيب األكبر من الدعم ،هما
مطاحن للحبوب تقومان بطحن القمح وتحويله
ً
إلــى الـطـحــن ،وبجمع األع ــاف أيـضــا .مل ــاذا مثال
ّ
يتركز هــذا الكم الهائل من الدعم في شركة هوا

تشيكن ،مــع أن هناك عـشــرات الشركات املعنية
بــإنـتــاج ال ـفــروج؟ تظهر حـصــص الـشــركــات التي
 192شركة من أصل 250
استفادت من
الدعم أن ّ
شركة كانت ّ
حصتها أقــل من  %10من مجمل
قيمة الدعمّ .ثمة مالحظة أساسية اقترحها النائب
م ـي ـشــال ض ــاه ــر :ي ـجــب أن ُي ـس ـت ـبــدل ال ــدع ــم من
دوالرات مصرف لبنان بمليون ليرة نقدية لكل
عائلة على أن ُي ّ
مول األمــر بزيادة ضريبة القيمة
إلــى  .%12هــو ضاهر نفسه الــذي يملك مصنع
مــاسـتــر شيبس ال ــذي اسـتـفــاد مــن الــدعــم بقيمة
 5ماليني دوالر .على هــذا الشكل ُي ّ
قر الدعم في
لـبـنــان وينتقد مــن املنتفعني الــذيــن يـسـعــون إلــى
إفقار الناس بزيادة الضرائب االستهالكية ،وكأنه
ّ
لــم يكفهم أن التضخم الوسطي بلغ  %137في
ّ
نهاية تشرين األول ،فيما التضخم الوسطي لـ11
شـهـرًا بـلــغ  .%73أال تكفي ه ــذه الـضــريـبــة على
ّ
واملهمشني؟
الفقراء
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أجرى البنك الدولي في نشرته الدورية (مرصداالقتصاد عشر دول في أوروبا وآسيا وأميركا الجنوبية .المقارنة
ّ
المتعمد» ،أظهرت بعد توزيع الدول العشر على مجموعتين ،أن
اللبناني) الصادرة أخيرًا بعنوان «الركود
مقارنة لألزمة اللبنانية مع أزمات أخرى انفجرت في «األزمة اللبنانية هي األسوأ»

عملية التعديل أكثر إيالمًا وأطول وقتًا

األزمة اللبنانية هي األسوأ
ماهر سالمة

أداء لبنان كان ّ
سيئًا في بداية األزمة،
ّ
ّ
النمو تعثر في السنوات التي سبقت
األزم ـ ــة ،عـجــز ال ـح ـســاب ال ـج ـ ّـاري كــان
ك ـب ـي ـرًا ق ـب ــل األزمـ ـ ـ ـ ــة ،ال ـت ـض ــخ ــم ك ــان
مكبوحًا بفعل تثبيت سعر الصرف،
املــالـيــة الـعــامــة كــانــت فــي ح ــال سيئة،
والــديــن العام كــان من أعلى املعدالت.
هــذه الخالصة التي وردت في تقرير
ص ــادر عــن الـبـنــك الــدولــي فــي نشرته
الدورية «مرصد االقتصاد اللبناني»،
ه ــي عـ ـب ــارة ع ــن م ـق ــارن ــة أزم ـ ــة لـبـنــان
مــع أزم ــات ضــربــت العديد مــن الــدول.
امل ـقــارنــة ارت ـك ــزت عـلــى ت ــوزي ــع ال ــدول
املــأزومــة إلــى قسمني :املجموعة ()G1
مــن دول شــرق آسيا والـتــي عانت من
أزمـ ـ ـ ــات م ـت ــاح ـق ــة بـ ــن عـ ـ َ
ـامـ ــي 1997
و 1998وهـ ـ ـ ــي :تـ ــايـ ــانـ ــد ،م ــال ـي ــزي ــا،
إن ــدونـ ـيـ ـسـ ـي ــا ،ال ـف ـي ـل ـي ـب ــن وكـ ــوريـ ــا
الجنوبية .واملجموعة ( )G2الثانية
الـتــي تـضـ ّـم :األرجـنـتــن (أزم ــة ،)2001
ال ـي ــون ــان ( ،)2008أي ــرل ـن ــدا (،)2008
آيسلندا ( )2008وقبرص (.)2012
املقارنة شملت املؤشرات اآلتيةّ :
نمو
ّ
الناتج املحلي ،التضخم ،مالية الدولة،
الدين العام والحساب الجاري .وبما
أن األزم ـ ــات ال ـتــي حـصـلــت ف ــي ال ــدول
املــذكــورة حــدثــت فــي أوق ــات مختلفة،
ف ـقــد اس ـت ــدع ــى ذلـ ــك اع ـت ـم ــاد صـيــاغــة
ُ
زمنية على الشكل اآلتي :تسمى السنة
التي حدثت فيها األزمة ( ،)tأما السنة
التي تسبقها فهي ( ،)1-tوالسنة التي
تليها ( ،)1+tعلمًا بأن ( )tبالنسبة إلى
لبنان هي عام .2019

ّ
نمو الناتج المحلي

ّ
االقتصادي
منذ عام  2011تعثر النمو
ً
في لبنان بشكل سيئ جدًا مقارنة مع
َ
ّ
النمو االقتصادي في دول مجموعتي
 G1و G2خالل مرحلة ما قبل األزمة.
أظـ ـه ــرت بـ ـل ــدان  G1نـ ـمـ ـوًا ق ــوي ــا قـبــل
أزمـ ـتـ ـه ــا فـ ــي امل ــرحـ ـل ــة مـ ــا بـ ــن ث ــاث
س ـن ــوات وس ـنــة واحـ ــدة عـلــى انـفـجــار
األزمـ ـ ــة ف ـي ـهــا .وك ـ ــان ال ـن ـم ـ ّـو ف ــي هــذه
الــدول منسجمًا مع أدائها على املدى
امل ـت ــوس ــط .وع ـن ــدم ــا ان ـف ـج ــرت األزمـ ــة
املالية اآلسيوية في عام ّ 1997
تحول
األم ـ ــر لـ ــدى هـ ــذه الـ ـبـ ـل ــدان إلـ ــى رك ــود
اق ـت ـص ــادي ف ــي ع ــام  1998لـكـنــه كــان
شديدًا في إندونيسيا.
كــذلــك كــان أداء أيــرلـنــدا وآيسلندا من
ً
دول مـجـمــوعــة  ،G2م ـمــاثــا م ــع أداء
البلدان اآلسيوية خالل السنوات التي
سبقت األزم ــة .فقد ّ
سجلت فــي حينه
نموًا قويًا يتوافق مع أدائها على املدى
املتوسط .إال أنه في قبرص واليونان
تــذبــذب الـنـمـ ّـو مــع اقترابهما مــن عام
األزمـ ـ ــة .ق ـبــرص سـقـطــت ف ــي ركــودهــا
ق ـبــل األزم ـ ــة ب ـعــامــن ،ث ــم ت ـعــافــت إلــى
حـ ّـد ما في السنة التالية .في املقابل،
ُ
ً
ت ـع ـ ّـد أزم ــة األرج ـن ـتــن األك ـث ــر تـمــاثــا
ل ــأزم ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،ب ـح ـســب ن ـتــائــج
املقارنة .فهي شهدت ركودًا قويًا خالل
السنتني اللتني سبقتا انفجار األزمة،
ّ
يسجل نموًا بطيئًا
بينما كــان لبنان
ّ
منذ عام  ،2011إلى أن تحول إلى ركود
تام منذ عام .2018
فــي الــواقــع ،اسـتـعــادت مجموعة دول
 G1نـ ـم ـ ّـوه ــا بـ ـس ــرع ــة ،ب ـي ـن ـمــا تــأخــر
التعافي في معظم دول  G2مقارنة مع
دول  ،G1وإن كانت اليونان قد برزت
كحلقة مــؤملــة .لـكــن مــن بــن مجموعة

دول  ،G2وحــدهــا األرجـنـتــن تمكنت
م ــن ت ـح ـق ـيــق نـ ـم ـ ّـو قـ ــوي ب ـع ــد األزمـ ــة
م ـب ــاش ــرة ،بـيـنـمــا اس ـت ـغــرقــت أيــرل ـنــدا
وآي ـس ـل ـن ــدا وقـ ـب ــرص ب ـض ــع س ـن ــوات
ل ـل ـت ـعــافــي .وك ــان ــت ت ـج ــرب ــة ال ـي ــون ــان
صعبة بمعاناة من الركود املتواصل
لست سنوات بدأ قبل سنة من األزمة
ثم في عام االنفجار واستمر  4سنوات
بعدها ،أمــا فــي السنة الخامسة فقد
ش ـهــدت ن ـم ـوًا ضـعـيـفــا ق ـبــل أن تـغــرق
مجددًا في الركود ملدة عامني آخرين.
حتى اآلن ُيـعـ ّـد االنـكـمــاش فــي الناتج
ّ
املـحــلــي الحقيقي لـلـبـنــان مــن األس ــوأ
بني هذه البلدان رغم أنه لم يصل إلى
أدنـ ــى مـسـتــويــاتــه ب ـعــد .وال ـت ـغـ ّـيــر في
ن ـمـ ّـو ال ـنــاتــج املـحـلــي الـحـقـيـقــي خــال
األزمـ ــة ،مــا بــن الـ ــذروة والـحـضـيــض،
ً
ظ ـه ــر ب ـش ـكــل أك ـث ــر اع ـ ـتـ ــداال ف ــي دول
 G1م ـقــارنــة ب ــدول G2؛ َراوح ـ ــت هــذه
ال ـت ـغ ـ ّـي ــرات ف ــي ن ـم ـ ّـو ال ـن ــات ــج املـحـلــي
اإلج ـم ــال ــي الـحـقـيـقــي م ــن  %-0.6في
الفيليبني ،إلى  %-5.5في كوريا-7.4 ،
 %فــي ماليزيا %-10.2 ،فــي تايالند،
إلــى  %-13.1فــي إندونيسيا .أمــا في
دول  ،G2فـقــد سـ ّـجـلــت الـتـغـيــرات في
نمو الـنــاتــج املحلي الحقيقي %-9.3
في أيرلندا %-10 ،في آيسلندا-11.5 ،
 %في قبرص %-18.4 ،في األرجنتني،
و %-26.5فــي ال ـيــونــان .أم ــا بالنسبة
إلى لبنان ،فإن أحدث التقديرات تشير
املحلي الحقيقي لسنة
إلى أن الناتج ّ
 2020الـ ــذي ي ـمــثــل ال ـس ـنــة ال ـت ــي تلي
سنة انفجار األزمة ،سينكمش بنسبة
 ّ %-26.1م ـنــذ ذروت ـ ــه ف ــي س ـنــة 2017
التي تمثل سنتني قبل االنفجار ،وهذا
ما يجعله أحد أسوأ البلدان ً
أداء بني
بلدان املقارنة رغم أن األزمة ال تزال في
مرحلة التفاقم.
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ّ
التضخم

تـ ـضـ ـخ ــم األسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار فـ ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ك ــان
مـنـخـفـضــا م ـنــذ مـطـلــع الـتـسـعـيـنـيــات.
كــان األم ــر بمثابة انـعـكــاس الستقرار
سعر الصرف خالل تلك الفترة مقارنة
م ــع ت ـح ـ ّـول ــه إل ـ ــى ع ــام ــل أس ــاس ــي فــي
َ
مجموعتي دول  G1و  .G2فـقــد نشأ
مـعــدل الـتـضـخــم املـعـتــدل واالس ـت ـقــرار
في سعر الصرف لدى دول املجموعة
األول ـ ـ ــى ،م ــن االسـ ـتـ ـق ــرار االق ـت ـص ــادي
ّ
ّ
النمو
الكلي الذي كان جزءًا من نموذج
اآلسيوي في ذلك الوقت .واستمر هذا
االستقرار في مرحلة االنتعاش ما بعد
األزم ـ ــة ،بــاسـتـثـنــاء حــالــة إنــدونـيـسـيــا
حيث انخفضت قيمة العملة املحلية
فيها في السنة التي ّتلت األزمة بنسبة
 %244وازداد التضخم بمعدل .%60
أمــا فــي دول  ،G2فقد نجحت أيرلندا
وال ـ ـيـ ــونـ ــان وق ـ ـبـ ــرص فـ ــي االح ـت ـف ــاظ
بعضوية منطقة الـيــورو النقدية ،ما
ساعد على احتواء التضخم .بيانات
ال ـت ـض ـخــم ال ــرس ـم ـي ــة ل ــأرج ـن ـت ــن فــي
تلك الفترة ليست متوافرة ،لكن فشل
«مجلس العملة» ،وهي سلطة دورها
الحفاظ على سعر صرف ثابتّ ،
حول
الـتـضـخــم إل ــى نـقـطــة ضـعــف رئيسية
في فترة ما بعد األزمة .وفي آيسلندا،
حصل تعديل كالسيكي لألسعار ،إذ
انـخـفـضــت قـيـمــة ال ــ«ك ــرون ــا» ف ــي عــام
انفجار األزمــة والسنة التالية بنسبة
 %37و %41ع ـل ــى ال ـ ـتـ ــوالـ ــي ،بـيـنـمــا
بـلــغ الـتـضـخــم  %12فــي ال ـعــامــن ،مع
تــراجــع الـضـغــوط عـلــى سـعــر الـصــرف
والتضخم.

)250 (%

في لبنان كان األداء في
بداية األزمة أسوأ َمن
أداء دول مجموعتي
 G1و  G2أثناء أزماتها
وفي حال عدم وجود
استراتيجية تعديل
ّ
شاملة ومتسقة ،كما
هو حاليًا ،سيزداد األمر
تعقيدًا وتصبح مواجهة
األزمة الخانقة أكثر
صعوبة
مالية الدولة

ّ
املحددة ملفاصل
في دراسة املؤشرات
األزم ــة ،بــرزت مــوازنــة املالية العامة
في لبنان كنقطة ضعف أساسية في
فترة ما قبل األزمة .من هذه الناحية،
إن حــالــة لـبـنــان قــابـلــة للمقارنة مع
حــالــة ال ـيــونــان ،بــل هــي أس ــوأ منها.
ّ
ف ـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،تـ ـم ــتـ ـع ــت بـ ـ ـل ـ ــدان G1
بفوائض في موازنات املالية العامة
فــي مرحلة مــا قبل األزم ــة كجزء من
سياسات عامة الستقرار االقتصاد
ّ
الكلي فيها ،بينما أظهرت بلدان G2
تـبــايـنــا ف ــي ه ــذا األم ــر خ ــال الـفـتــرة
ذاتـ ـه ــا .وم ــن مـجـمــوعــة  ،G2دخـلــت
األرجنتني وقبرص واليونان األزمة

بحاالت عجز في ماليتها العامة.
ع ـ ـ ــادة ،ت ـ ـ ــؤدي األزمـ ـ ـ ـ ــات إل ـ ــى ت ــده ــور
كبير ّ في أوضــاع ّاملالية العامة مقابل
تضخم مرتفع يخفف من ّ
حدة التدهور
ً
قـلـيــا .ب ـلــدان  G1ش ـهــدت ت ــده ــورًا في
امليزان املالي في أعقاب األزمــة بسبب
انـخـفــاض اإليـ ــرادات الضريبية وغير
الـضــريـبـيــة – نــاتـجــة م ــن الـصـعــوبــات
االق ـت ـص ــادي ــة – عـلـمــا بــأن ـهــا عـ ــادة ما
تكون أكثر ّ
حدة من انخفاض النفقات.
ّ
وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا امل ـ ـ ـجـ ـ ــال ،ت ـ ـبـ ــن أن ه ـن ــاك
ديناميكيات مختلفة ملــوازنــات املالية
العامة في بعض الحاالت امللحوظة:
( )1تــدهــور م ـيــزان إنــدونـيـسـيــا املــالــي
ّ
ن ـس ـب ــة إل ـ ــى ن ــات ـج ـّه ــا املـ ـح ــل ــي بـشـكــل
هامشي فقط ،وخفف معدل التضخم
املرتفع من وطأة هذا التدهور.
( )2رغــم ارتـفــاع مـعــدالت التضخم في
آيـسـلـنــدا ،فـقــد تــدهــور مـيــزانـهــا املــالــي
نسبة إلــى الناتج املحلي بشكل حـ ّـاد،
مدفوعة بارتفاع كلفة الــديــون لديها.
لــذا ،ربما يساعد التضخم املرتفع في
تصحيح االخ ـت ــاالت املــال ـيــة لـلــدولــة،
إال أنه يمكن تعويضه بمعدالت فائدة
أعـلــى (بـسـبــب ضـغــوط س ــوق الـصــرف
ً
م ـثــا) ،أو عـبــر إع ــادة تقييم مـكـ ّـونــات
الدين العام ّ
املقومة بالعملة األجنبية
نتيجة انخفاض سعر الصرف.

الدين العام
على صعيد الدين العام ،لطاملا كانت
ن ـس ـب ـتــه ف ــي ل ـب ـن ــان م ــن األعـ ـل ــى عـلــى
م ـس ـتــوى ال ـع ــال ــم .بـنـتـيـجــة ذلـ ــك ،كــان

الدين مصدرًا رئيسيًا لعدم استقرار
االقتصاد الكلي في البلد ،وهو أعلى
َ
بكثير مــن مجموعتي دول  G1و.G2
فــي الفترة التي سبقت األزم ــة ،كانت
نسبة الدين العام إلى الناتج املحلي
أق ــل مــن  %60لـكــل مــن دول  G1و،G2
باستثناء الـيــونــان والفيليبني .ومع
ذل ــك ،فــي جميع ال ـح ــاالت ،باستثناء
ماليزيا والفيليبني ،تــدهــورت نسبة
الــديــن إل ــى الـنــاتــج املـحـلــي اإلجـمــالــي
ب ـش ـك ــل كـ ـبـ ـي ــر ،حـ ـت ــى ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ــى
ال ـي ــون ــان أي ـضــا رغ ــم اس ـت ـفــادت ـهــا من
اقتطاع كبير لديونها العامة.

الحساب الجاري

ً
ّ
يشكل تدهور الحساب الجاري عامال
مشتركًا بني بلدان املجموعتني األولى
وي ّ
والثانية في فترة ما قبل األزمةُ .
عد
هــذا األمــر ديناميكية كالسيكية في
االقتصادات الناشئة .فهذا التدهور
ي ــزي ــد ال ـت ـع ــرض مل ـخــاطــر الـ َّـصــدمــات
الخارجية .ففي أواخــر الثمانينيات،
ش ـهــدت كــوريــا الـجـنــوبـيــة ومــالـيــزيــا
وال ـف ـي ـل ـي ـب ــن سـ ـ ـن ـ ــوات م ـ ــن أرصـ ـ ــدة
الـ ـحـ ـس ــاب ــات ال ـ ـجـ ــاريـ ــة اإليـ ـج ــابـ ـي ــة،
بـمــا ك ــان يـتــوافــق مــع ن ـمــوذج الـنـمـ ّـو
اآلسـ ـي ــوي ال ـق ــائ ــم ع ـلــى ال ـ ـصـ ــادرات.
لكن لم يكن األمر كذلك بالنسبة إلى
تايالند وإندونيسيا ،اللتني شهدتا
ع ـج ـزًا ف ــي ال ـح ـســاب الـ ـج ــاري .ومـنــذ
مطلع التسعينيات ولغاية منتصف
ذلك العقد ،كانت أرصــدة الحسابات
ال ـجــاريــة لجميع دول مـجـمــوعــة G1

194%

هي النسبة
ّ
المقدرة للدين العام
من الناتج المحلي
في نهاية عام 2020
بحسب
البنك الدولي ،مقارنة
مع 171%
في نهاية
عام 2019

س ـل ـب ـي ــة ،مـ ــع تـ ــدهـ ــور واض ـ ـ ــح خ ــال
ال ـس ـنــوات الـتــي أدت إل ــى األزمـ ــة .امــا
بــالـنـسـبــة إل ــى دول ال ـ ـ ــ ،G2فــأيــرلـنــدا
فقط هي التي أظهرت وضعًا إيجابيًا
في الحساب الجاري على مدار العقد
الــذي سبق األزم ــة ،مــع حفاظ البقية
ع ـل ــى وضـ ــع س ـل ـبــي ف ــي ال ـح ـســابــات
الجارية لديها خالل تلك الفترة.
ك ــان ال ـت ـعــديــل الـ ـح ـ ّ
ـاد ف ــي الـحـســاب
ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاري م ـ ـ ــن اآلث ـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ــواض ـ ـحـ ــة
لألزمات على دول مجموعتي  G1و
 .G2لكن التباينات كانت موجودة
أيـضــا .فبالنسبة لـبـلــدان  ،G1حدث
التعديل في ميزان الحساب الجاري
نتيجة لالنخفاض الحاد في أسعار
ال ـصــرف ،مــا أدى إل ــى زي ــادة الـقــدرة
الـتـنــافـسـيــة الق ـت ـص ــادات ـه ــا .إذ كــان
ّ
ّ
املوجه نحو
النمو اآلسيوي،
نموذج
التصدير ،في وضع جيد لالستفادة
من إعــادة تسعير العملة ملصلحته.
وت ـش ـتــرك األرج ـن ـت ــن ،م ــع آيـسـلـنــدا
بدرجة أقــل ،في آلية تعديل مماثلة.
ل ـك ــن لـ ــم ت ـك ــن هـ ـ ــذه الـ ـقـ ـن ــاة م ـتــاحــة
ل ـل ـيــونــان وأي ــرل ـن ــدا وقـ ـب ــرص ،الـتــي
كـ ــان هــدف ـهــا االس ـتــرات ـي ـجــي ال ـب ـقــاء
ً
ف ــي مـنـطـقــة الـ ـي ــورو .بـ ــدال م ــن ذل ــك،
بالنسبة إل ــى ب ـلــدان ال ـي ــورو ،حــدث
التعديل في الحساب الجاري نتيجة
ً
آللية التعديل الداخلية ،التي عــادة
مــا ت ـكــون أك ـثــر إيــامــا وتــأخــذ وقتًا
أكثر.
وضـ ـ ـ ـ ــع لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان ل ـ ـج ـ ـهـ ــة ال ـ ـح ـ ـسـ ــاب
الجاري في فترة ما قبل األزمــة ،هو
أس ــوأ بكثير مــن معظم دول هاتني
امل ـج ـم ــوع ـت ــن .وهـ ـ ــذا األمـ ـ ــر يـنـطـبــق
أيضًا على سنة األزمــة والسنة التي
تلتها.

مقال

ّ
المنطقة العربية :أي آفاق للديمقراطية؟
سمير المقدسي *
حتى هذه اللحظة ،وباستثناء تونس ،فشلت الثورات ،التي
حدثت بني عامي  2010و 2011في خمس دول عربية،
فــي تحقيق أهــداف ـهــا الشعبية الــرئـيـسـيــة ،وه ــي تحويل
األنظمة االستبدادية التي كانت تحكمها إلى أنظمة أكثر
ديـمـقــراطـيــة تحمي ال ـحــريــات .بــل عـلــى الـعـكــس ،تحولت
الثورات في ثالثة من هذه البالد (ليبيا ،سوريا و اليمن)
إلى حروب أهلية شرسة ّأدت إلى معاناة إنسانية ودمار
ال يوصف ،باإلضافة إلى أنها أنتجت ماليني الالجئنيّ .أما
بالنسبة إلى مصر ،وهي الدولة الخامسة بني تلك الدول،
ّ
استبدادي أكثر صرامة من النظام
فقد ساد فيها نظام
الذي كان قائمًا قبل الثورة.
وبالنظر إلى املنطقة ككل ،ففي حني أن القليل من الدول
ّ
ّحقق بعض التقدم في ما يخص تخفيف قيود االستبداد،
إل أن هذه املنطقة ال تــزال دولها غير ديمقراطية وأقرب
ُ
إلــى النظم االسـتـبــداديــة ،مــع اخـتــاف درج ــات االستبداد
فيها بــن بلد وآخ ــر .بمقارنتها مــع مناطق أخ ــرى ،منذ
ّ
ّ
سقوط االت ـحــاد السوفيتي عــام  ،1990تضع مــؤشــرات
الديمقراطية العاملية املنطقة العربية فــي أدنــى مقاييس
الديمقراطية .لكن على نقيض ذلــك ،تمتلك هــذه املنطقة
ًّ
سجل اجتماعيًا أفضل بكثير ّ لجهة التنمية االجتماعية
ّ
ُ
واالقتصادية ،ويظهر هذا السجل نموًا في الدخل الحقيقي
للفرد وفي التنمية البشرية.
يأتي هــذا االنـعــدام في الترابط بني الديمقراطية والتنمية
في املنطقة العربية ،كنقيض لحاالت الترابط بني هذين
ّ
املؤشرين السائد في باقي املناطق في العالم.
ّ
وتشير األبحاث حول فشل الديمقراطية في التجذر في
املنطقة العربية إلى أن ذلك يعود إلى سببني أساسيني هما:
ّ
النفطي (املقايضة بني الرفاه االقتصادي والحقوق
التأثير
السياسية) واألهم من ذلك بيئة الصراع في املنطقة.
ُ
وتظهر بيانات فترة ما بعد الحرب العاملية الثانية (-1946
ّ
 )2019أن منطقة الشرق األوســط استحوذت على أكثر

ّ
العاملية ،وهي التي ارتفعت إلى
من  %14من الصراعات
نحو  %19في فترة .2019-2010
ومع أخذ ما سبق في االعتبار يبرز السؤال :ماذا يمكن
املنطقة العربية؟ وهل
الـقــول عــن آف ــاق الديمقراطية فــي
ً
ّ
ّ
عربية أخــرى
التونسية استثنائية؟ أم أن دوال
التجربة
ستتبع املسار نفسه؟
َ
مــن مـنـظــور قـصـيــر املـ ــدى ،يـجــب أن ن ــدرك أن السمتني
الرئيسيتني الـلـتــن ت ـمـ ّـيــزان املـنـطـقــة الـعــربـيــة عــن معظم
املناطق الناشئة األخــرى ،هما الصراعات املزمنة والثروة
النفطية (مــع التدخالت الخارجية ذات الصلة) ،والتي ال
تزال قائمة.
في الواقع ،إن مستوى ّ
وشدة الصراعات في املنطقة التي
ّ
تغذيها االنقسامات الطائفية املتزايدة ،ويشمل ذلك زيادة

ّإن نتيجة ّ
أي تسوية
للصراعات المحتدمة
في ّ المنطقة ّال تزال غير
مؤكدة ،وإذا أدى ّذلك
إلى عقد اجتماعي جديد
يحتفظ بأساسيات الحكم
االستبدادي الموجود
التدخل
قبل الصراع ّ -
الحكومي المكثف
ّ
والمؤسسات ّالضعيفة
ّ
إلى
ر
مؤش
هذا
فإن
ّ
عودة النضال المتجدد
من أجل التغيير السياسي
واالقتصادي

األداء ّ
السيئ

تـتـعـلــق الـ ـف ــروق الــرئ ـي ـس ـيــة ب ــن دول
املجموعة األول ــى واملجموعة الثانية
ّ
بأساسيات االقتصاد الكلي وبأصول
األزم ـ ــة .تـشـتــرك ب ـل ــدان  G1ف ــي تأثير
الـ ـع ــدوى كـسـبــب ألزم ــات ـه ــا (ال ـع ــدوى
بني االقتصادات)؛ باإلضافة إلى ذلك،
يمكن اعـتـبــار أن ــه كــانــت لــديـهــا أســس
اقـ ـتـ ـص ــادي ــة ق ــوي ــة ن ـس ـب ـيــا فـ ــي ف ـتــرة
الجنوح الــى األزم ــة رغــم بعض نقاط
الضعف.
وتتفاوت أسباب أزمات دول مجموعة
 G2التي عانت من نقاط ضعف أكثر
وضوحًا على صعيد االقتصاد الكلي
(باستثناء أيرلندا) .ونتيجة لذلك ،كان
االن ـت ـعــاش ملـجـمــوعــة  G1أك ـثــر سرعة
واستدامة ،في حني عانى التعافي في
دول مجموعة  ،G2بدرجات متفاوتة،
من نقاط ضعف هيكلية ّطويلة األجل:
ق ـط ــاع ــات م ــال ـي ــة م ـت ـضــخ ـمــة وسـيـئــة
التنظيم فــي ّآيسلندا وقـبــرص؛ قطاع
ع ــام غ ـيــر ش ــف ــاف وغ ـي ــر م ـس ـت ــدام في
الـ ـي ــون ــان؛ ن ـظ ــام س ـع ــر صـ ــرف جــامــد
مبالغ فيه في األرجنتني.
أما في لبنان ،فقد كان األداء في بداية
األزمـ ـ ــة أسـ ـ ــوأ م ــن م ـث ـيــات ــه ف ــي دول
َ
مجموعتي  G1و  .G2على هذا النحو،
يتوقع البنك الدولي ،أن تكون عملية
ال ـت ـعــديــل أك ـث ــر إي ــام ــا وأن تـسـتـغــرق
وق ـتــا أطـ ــول ح ـتــى م ــع وجـ ــود تــدابـيــر
سـيــاسـيــة ُم ـث ـلــى .وم ــع ذل ــك ،ف ــإن عــدم
وجـ ــود اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ت ـعــديــل شــامـلــة
ّ
وم ــت ـس ـق ــة ،ك ـم ــا ه ــو ح ــالـ ـي ــا ،س ـيــزيــد
األمــر تعقيدًا وتصبح مواجهة األزمة
الخانقة أكثر صعوبة.
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داريو
كاستيليخوس ــ
المكسيك

ّ
حدة سياسات إثبات الهوية وصعود الجماعات األصولية،
قد ازدادت منذ عام .2011
ّ
استمرت الصراعات العسكرية
وعلى املدى الطويل ،طاملا
ّ
متعددة األبعاد في سوريا واليمن وليبيا في االشتعال
ّ
ّ
إلى
ولم يتم حلها بشكل منصف ،فإن احتماالت التحول ّ
الديمقراطية في هذه البلدان وخارجها في املنطقة تظل
قاتمة.
وكما لوحظّ ،إن هذه الصراعات هي مظاهر لثورة مضادة
(مرتبطة بالتدخالت األجنبية) تهدف إلى خنق التحوالت
نحو أشـكــال ديمقراطية للحكم .لكن فــي نهاية املطاف
ّ
ستتم تسوية هذه الصراعات .والسؤال الذي يطرح نفسه،
هو إذا كانت نتيجة التسويات وطبيعة األنظمة السياسية
التي تليها ستعكس سمات الحكم الديمقراطي ،كما في
ّ
متجدد ،وما هو
حالة تونس ،أو تلك الخاصة باستبداد
الحال في مصر؟
وبالتالي ،سيكون لتسوية هذه النزاعات تأثير كبير على
آفــاق الديمقراطية في املنطقة في فترة ما بعد الـثــورات.
ّ
االتجاهّ ،
التوجهات االجتماعية واالقتصادية
وتدفع في هذا
املتنامية الـتــي تميل إلــى إضـعــاف األنـظـمــة االسـتـبــداديــة
السائدة ،أو ثورتها املضادة أو «الترقية االستبدادية» في
أعقاب ثورات عام  .2011وتشمل هذه التوجهات:
 تراكم تأثيرات التحديث «»modernizing influences(ع ـلــى سـبـيــل امل ـث ــال :تـنــامــي الـطـبـقــة الــوس ـطــى ،تحسني
ـرأة فــي املـجــاالت
مستويات التعليم وزي ــادة مـشــاركــة امل ـ ّ
االقتصادية والسياسية) التي أبطأت أو عطلت الصراعات
األهلية.
ّ
 تزايد عدم املالءمة بني ّالسياسية الحصرية
املؤسسات
واالنفتاح املتزايد للمؤسسات االقتصادية.
 مطالب شعبية متزايدة من أجــل الحرية واملـســاواة فيّ
السياسية والـعــدالــة االجـتـمــاعـ ّـيــة ،ي ـعـ ّـززه تقليل
الـحـقــوق
التأثيرات األصولية.
أكـثــر مــن ذل ــك ،إن اآلث ــار السياسية املـ ّ
ـدمــرة الناتجة من
املـ ــوارد النفطية الــوفـيــرة نسبيًا سـتــواجـهـهــا ،مــع مــرور
ال ــوق ــت ،ال ـتــأث ـيــرات ال ـتــي ت ـفــرض الـتـغـيـيــر ،مـثــل ّتصاعد
عــدم امل ـســاواة االجتماعية واالقـتـصــاديــة الـتــي تــولــد عدم
الرضا الشعبي املتزايد ،تراجع تأثير الريع الناتج جزئيًا
عــن ّ
التغير فــي الـظــروف االقـتـصــاديــة الــداخـلـ ّـيــة ،والـجــوار
الديمقراطي املتنامي حيث يميل املــزيــد مــن الـبـلــدان إلى
ّ
التحول إلــى ديمقراطيات جزئية إن لم تكن كاملة تحت
ّ
تأثير العوامل التي تدفع باتجاه التغيير.
كــذلــك ،فــإن ّ
التغيرات التي شهدتها هيكلية ســوق النفط
الـعــاملـيــة والـتـبــاطــؤ املحتمل طــويــل األج ــل لــأسـعــار نحو
أسعار «توازن» ( )equilibrium pricesمنخفضةّ ،
يرجح
ّ
مجتمعات
االستبدادية،
حتى في ّ
أن تهدد استدامة األنظمة ّ
ّ
الخليج العربي الثرية .وكما وثق بعض الكتاب ،فكلما نجح
عدد أكبر من البلدان في التحرك نحو ديمقراطية ّ
موحدة،
ّ
قل التهديد املحتمل لعكس هذا االتجاه.
لو كانت عملية التحول نحو الديمقراطية ّتمت على أسس
متينة في البلدان التي شهدت ثــورات (في  2011وكذلك
ّ
إضافي من شأنه أن يؤثر
أخيرًا) ،ملالت إلى اكتساب زخم
إيجابيًا على البلدان األخــرى في املنطقة التي لم تتحول
بعد إلى الديمقراطية .والسبب هو أن املجتمعات الواقعة
فــي مـنــاطــق ديـمـقــراطـيــة تصبح أكـثــر عــرضــة للتحوالت
نحو الديمقراطية .وفي حالة املنطقة العربية ،لن تنحسر
العوامل املؤدية إلى الصراع فحسب ،بل ستتضاءل أهمية
ريع املوارد كعائق أمام ّ
التحول الديمقراطي ،حتى بالنسبة
إلى املجتمعات التي تتمتع بموارد عالية.
في الختام ،إن نتيجة ّأي تسوية للصراعات املحتدمة ال
تزال غير مؤكدة .وإذا أدى ذلك إلى عقد اجتماعي جديد
االس ـت ـبــدادي امل ــوج ــود قبل
يحتفظ بــأســاسـيــات الـحـكــم ّ
ّ
واملؤسسات الضعيفة
الصراع  -التدخل الحكومي املكثف
 فـ ّـإن هــذا مــن شأنه أن يشير إلــى الـعــودة إلــى فترة من
ّ
النضال املتجدد من أجل التغيير السياسي واالقتصادي.
من ناحية أخرى ،إذا كانت النتيجة هي الوصول الى عقد
ّ
ّ
سياسية ديمقراطية
اجتماعي جــديــد ينتج مؤسسات
خاضعة للمساءلة مع الضرورة الشديدة لتنفيذ السياسات
واالقتصادية التي ّ
ّ
ّ
تعزز التنمية العادلة وذات
االجتماعية
الـقــاعــدة الــواسـعــة وتحافظ عليهاّ ،عندها تـكــون شــروط
قيام ديمقراطية تعمل جيدًا قد تحققت .وينبغي التأكيد
أن الفشل في تنفيذ إصالحات اقتصادية كبيرة يمكن أن
يـ ّ
ـؤدي إلى تعطيل التغيير السياسي املنشود نحو حكم
ّ
ّ
حقيقي ،وفي أسوأ األحوال ،العودة إلى أشكال
ديمقراطي
ّ
مختلفة من الحكم االستبدادي املنفتح أو املقنع.
عندما تنتهي الصراعات األهلية بنوع من الديمقراطية
الجزئية ،ينذر مستقبل مــا بعد الـصــراع للبلدان املعنية
بشكوك حول استقرارها في املستقبل.
* أستاذ جامعي ووزير سابق لالقتصاد
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قراءات
◼ مقال

◼ إضاءة

صدمة تحويالت المغتربين

ّ
احتكار القلة

س.ب .تشاندراسيخار ،جاياتي
غوش *

اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت وﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت
30
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ت ــم تــوفـيــرهــا م ــن تــأجـيــل ال ـح ـ ّـج إلــى
مـكــة بـسـبــب االن ـخ ـفــاض الـكـبـيــر في
عــدد تأشيرات الحج الـصــادرة عقب
ال ـج ــائ ـح ــة .إذا كـ ــان هـ ــذا صـحـيـحــا،
فإنه يعني أن األرقــام الخاصة بهذه
ال ـب ـل ــدان ال تـعـكــس ال ـتــأث ـيــر الـفـعـلــي
ل ـل ــوب ــاء ع ـلــى اإلي ـ ـ ـ ــرادات امل ـهــاجــريــن
منها وال على قدرة هؤالء املهاجرين
على تحويل أموال إلى ديارهم.
ّ
فــي ظ ــل ال ـعــوامــل ،يـتـبـ ّـن أن الـبـلــدان
األصـ ـغ ــر واألك ـ ـثـ ــر فـ ـقـ ـرًا ه ــي األك ـث ــر
ت ـضــررًا .ال يمكن الـتـعــرف إل ــى األثــر
السلبي بشكل كامل من خالل النظر
إل ـ ــى انـ ـخـ ـف ــاض ن ـس ــب ال ـت ـح ــوي ــات
إل ــى الـنــاتــج املـحـلــي اإلجـمــالــي فقط،
ألن االن ـخ ـف ــاض ف ــي ال ـ ّنــاتــج املـحـلــي
الـنــاتــج عــن األزم ــة يخفف مــن تأثير
االنخفاض في التحويالت على هذا
ّ
املؤشر .لكن إذا أضفنا ذلك إلى الدور
ال ــذي تلعبه الـتـحــويــات فــي توفير
الـنـقــد األج ـن ـبــي ال ـض ــروري لتمويل
الواردات األساسية ،واآلثار السلبية
على ميزان املدفوعات التي يمكن أن
يحدثها االنخفاض في التحويالت،
فإن أثر األزمة سيبدو أقوى.
ل ــذا ،ف ــإن انـتـقــال آث ــار األزم ــة املـ ّ
ـدمــرة
التي ّ
يسببها الوباء عبر هذا الطريق
ي ـم ـكــن أن ي ـك ــون م ـص ــدر ق ـلــق كبير
للبلدان النامية الصغيرة والفقيرة
ّ
مثل نيبال .ويعزز هذا األمر القضية
امل ـقـ ّـدمــة عـلــى أس ــس أخ ــرى مختلفة
السـ ـتـ ـج ــاب ــة دولـ ـ ـي ـ ــة تـ ـنـ ـط ــوي ع ـلــى
اإلعفاء من الديون وتعزيز املساعدة
التيسيرية اإلضافية بشكل كبير وال
سيما لتلك البلدان.

ثانيًا ،يبدو أن التوقعات تشير إلى
أن ان ـخ ـفــاض تــدف ـقــات ال ـت ـحــويــات
املالية يمكن أن يختلف بشكل كبير
ب ــن ال ـب ـل ــدان ،وهـ ــذا االن ـخ ـف ــاض قد
ال ي ـحــدث حـ ّتــى فــي بـعــض الـبـلــدان.
فـ ـم ــن امل ـ ـتـ ــوقـ ــع أن ت ـس ـج ــل ن ـي ـب ــال،
ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـت ـم ــد بـ ـشـ ـك ــل كـ ـبـ ـي ــر ع ـلــى
الـ ـتـ ـح ــوي ــات ،مـ ــا ي ـص ــل إل ـ ــى %27
مــن نــاتـجـهــا املـحـلــي فــي ع ــام ،2019
انـخـفــاضــا فــي ال ـت ـحــويــات فــي عـ ّـام
 2020بأكثر مــن  .%10ومــن املتوقع
أن تـسـجــل الـهـنــد انـخـفــاضــا يـقــارب
ّ
الـ ،%9لكن هذه التحويالت ال تشكل
سـ ــوى  %2.8م ــن نــات ـج ـهــا امل ـح ـلـ ّـي.
وم ــن امل ـث ـيــر لــاه ـت ـمــام ،أن ــه يـتــوقــع
أن ت ـع ــان ــي س ــري ــان ـك ــا م ــن خ ـس ــارة
ف ــي ال ـت ـح ــوي ــات بـنـسـبــة  %1فـقــط،
ك ـم ــا ي ـت ــوق ــع أن ت ـس ـ ّـج ــل بــاك ـس ـتــان
وب ـن ـغ ــادي ــش زيـ ـ ــادات ف ــي تــدف ـقــات
التحويالت ،حتى وإن لم تكن بنفس
الـحـجــم ال ــذي شــوهــد فــي الـسـنــوات
السابقة .يمكن أن يكون أحد أسباب
االخ ـتــافــات فــي انـخـفــاض تــدفـقــات
الـ ـتـ ـح ــوي ــات هـ ــو االخ ـ ـتـ ــافـ ــات فــي
ال ــوجـ ـه ــات امل ـه ـي ـم ـنــة ل ـل ـم ـهــاجــريــن
واالختالف في املهن التي يتركزون
ف ـي ـه ــا ،ألن بـ ـل ــدان امل ـق ـص ــد تـتـبــايــن
فــي شــدة أزمــة البطالة الناتجة عن
الــوبــاء ومــا يرتبط بها مــن تجميد
في النشاط االقتصادي.
ل ـ ـ ـكـ ـ ــن هـ ـ ـ ـ ـ ــذا ال يـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــن أن يـ ـفـ ـس ــر
زيـ ـ ـ ــادة الـ ـتـ ـح ــوي ــات فـ ــي بــاك ـس ـتــان
وبنغالديش .فيعزو «موجز الهجرة
وال ـت ـن ـم ـيــة  »33الـ ـص ــادر ع ــن الـبـنــك
ال ــدول ــي لـشـهــر ت ـشــريــن األول 2020
ال ــزي ــادة فــي الـتـحــويــات املــالـيــة إلــى
هذه البلدان« ،جزئيًا على األقل» ،إلى
مــا يشير إليه باسم «تأثير الحج».
فــاملـهــاجــرون يـحـ ّـولــون األم ــوال التي
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تلقت تـحــويــات ت ــوازي مــا بــن %5
و %10مــن الـنــاتــج املـحـلــي .ومعظم
ه ــذه االق ـت ـص ــادات هــي مــن األصـغــر
(وفــي بعض الحاالت األضعف) في
املنطقة اآلسيوية.
ل ـك ــن ح ـت ــى م ــؤش ــر االعـ ـتـ ـم ــاد عـلــى
الـ ـتـ ـح ــوي ــات ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ــى حـجــم
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاد ال ي ـ ـع ـ ـكـ ــس الـ ـضـ ـع ــف
االقتصادي بالكامل؛
ً
أوال ،قــد تميل تــدفـقــات التحويالت
ّ
إل ـ ـ ــى ال ـ ـتـ ــركـ ــز ف ـ ــي بـ ـع ــض امل ـن ــاط ــق
فــي االق ـت ـص ــادات الـكـبـيــرة ،كـمــا هو
ال ـحــال فــي والي ــة ك ـيــراال فــي الـهـنــد،
م ـ ــا يـ ـ ًجـ ـع ــل تـ ــدف ـ ـقـ ــات الـ ـتـ ـح ــوي ــات
ّ
نـسـبــة إل ــى ال ـنــاتــج امل ـحــلــي لـلــواليــة
مرتفعة للغاية .فمن بــن  83مليار
دوالر مــن الـتــدفـقــات إل ــى الـهـنــد في
عــام  ،2019تشير التقديرات إلــى أن
واليــة كيراال تلقت ما بني  14مليار
دوالر و 15مليارًا أي ما يمثل %30
ّ
من الناتج املحلي للوالية .لذا ،حتى
ل ــو ل ــم ت ـت ــأث ــر ال ـه ـن ــد ك ـك ــل ب ـصــدمــة
التحويالتّ ،فــإن واليــات مثل والية
كيراال ستتأثر بشكل كبير.
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األصغر واألكثر فقرًا هي
البلدان
ّ
األكثر تضررًا ّ من انخفاض تحويالت
المغتربين إل أنه ال يمكن التعرف
إلى األثر السلبي بشكل كامل من
دون احتساب دور التحويالت في
توفير النقد األجنبي الضروري
لتمويل الواردات األساسية
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ّ
لـ ـق ــد ك ـ ـ ــان االنـ ـ ـخـ ـ ـف ـ ــاض فـ ـ ــي ت ــدف ــق
التحويالت املالية من أهم التداعيات
ال ـس ـل ـب ـي ــة ألزمـ ـ ـ ــة ك ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــد 19-ع ـلــى
ال ـ ـ ـ ــدول الـ ـن ــامـ ـي ــة .أتـ ـ ــى ذلـ ـ ــك بـسـبــب
خسارة العمال املهاجرين وظائفهم
ف ــي ال ـ ــدول امل ـض ـي ـفــة .فـفـيـمــا شـهــدت
جـ ـمـ ـي ــع امل ـ ـنـ ــاطـ ــق وال ـ ـب ـ ـل ـ ــدان ال ـت ــي
ت ـس ـت ـض ـي ــف الـ ـ ـع ـ ـ ّـم ـ ــال املـ ـه ــاج ــري ــن
خ ـســائــر ف ــي ال ــوظ ــائ ــف ،ك ــان ال ـجــزء
العمالة
األكبر من الخسائر يصيب
ً
األج ـن ـب ـي ــة ف ــي هـ ــذه ال ـ ـ ــدول م ـق ــارن ــة
م ــع ال ـخ ـســائــر ف ــي وظ ــائ ــف الـعـمــالــة
املحلية .كــذلــك ،شـهــدت دول مجلس
التعاون الخليجي ،وهي من املناطق
ً
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة الـ ـت ــي ت ـس ـت ـق ـبــل ع ـ ّـم ــاال
م ـه ــاج ــري ــن ،تـ ــدهـ ــورًا ف ــي األوضـ ـ ــاع
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ب ـس ـب ــب االنـ ـخـ ـف ــاض
ال ـحـ ّـاد فــي أس ـعــار الـنـفــط .وك ـمــا هو
ّ
مـتــوقــع ،ف ــإن الـبـلــدان األك ـثــر تـضـ ّـررًا
ه ــي ال ـب ـلــدان ذات ال ــدخ ــل املنخفض
وامل ـتـ ّ
ـوســط الـتــي ُي ـق ـ ّـدر أن تنخفض
التحويالت إليها بنسبة  %7من 548
مليار دوالر إلى  508مليارات دوالر.
لكن تكمن اختالفات كبيرة وراء هذه
األرق ـ ــام اإلج ـمــال ـيــة ،مــع آث ــار سلبية
بدرجة كبيرة لبعض هذه البلدان.
ّ
سلطت التقارير اإلخـبــاريــة الضوء
عـ ـل ــى األزمـ ـ ـ ـ ـ ــات الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة ال ـت ــي
أح ــدث ـت ـه ــا ص ــدم ــة ك ــوفـ ـي ــد 19-عـنــد
ال ـع ـمــال امل ـهــاجــريــن ال ــذي ــن خ ـســروا
ّ
وظائفهم ولــم يتمكنوا ّمــن الـعــودة
إلــى بلدانهم بسبب تــوقــف وسائل
ال ـ ـن ـ ـقـ ــل ب ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاد خ ـ ـ ـ ــال فـ ـت ــرة
ّ
اإلغــاق .سرعان ما اتضح أن اآلثار
ال ـخ ــارج ـي ــة ل ــأزم ــة ال ـت ــي انـعـكـســت
ع ـلــى ه ـ ــؤالء ال ـع ـم ــال ب ـش ـكــل فـ ــردي،

ي ـم ـكــن أن ت ـط ـغــى أيـ ـض ــا ع ـل ــى دول
ّ
أهمية العمل
بأكملها ،وهذا بسبب
امل ــؤق ــت ف ــي الـ ـخ ــارج إلع ــال ــة األس ــر
مــن خــال الـتـحــويــات وأهـمـيــة هذه
التحويالت لالقتصادات بأكملها.
ـاص.
ت ــأث ــرت آس ـي ــا س ـل ـبــا ب ـش ـكــل خ ـ ّ
هـنــاك  10دول آسـيــويــة ،كــان يتلقى
كل منها أكثر من  10مليارات دوالر
من ّ التحويالت املالية في عام .2019
تمثل هذه التحويالت نحو  %47من
مجمل التحويالت إلى البلدان ذات
الدخل ّاملنخفض واملتوسط ،و%36
م ــن ت ــدف ــق ال ـت ـح ــوي ــات ف ــي ال ـعــالــم
كـلــه .وفـقــا لتقديرات البنك الــدولــي،
كــانــت الهند فــي ال ـصــدارة بتدفقات
فاقت  84مليار دوالر في عام ،2019
تليها الصني والفيليبني وباكستان
وب ـن ـغــاديــش .وداخـ ــل آس ـي ــا ،تـبــدو
دول جنوب آسيا أكثر اعتمادًا على
ّ
تدفقات تحويالت املهاجرين.
وم ــع ذل ــك ،ف ــإن امل ـس ـتــويــات املطلقة
لـ ـت ــدفـ ـق ــات الـ ـتـ ـح ــوي ــات امل ــالـ ـي ــة ال
تـ ـ ــوضـ ـ ــح مـ ـ ـ ـ ــدى ضـ ـ ـع ـ ــف كـ ـ ـ ــل ب ـ ـلـ ــد.
ف ـب ــال ـن ـظ ــر إل ـ ــى ح ـج ــم ال ـت ـح ــوي ــات
ن ـس ـبــة إلـ ــى ال ـن ــات ــج امل ـح ـل ــي ،يـمـكــن
م ـ ــاح ـ ـظ ـ ــة أه ـ ـم ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــوي ـ ــات
لــاق ـت ـصــادات املـخـتـلـفــة .فـقــد بلغت
قيمة التحويالت املالية إلــى الهند
 83مـلـيــار دوالر فــي ع ــام  ،2019أي
ّ
ما نسبته  %2.8من ناتجها املحلي
فقط ،فيما بلغت قيمة التحويالت
إل ــى نـ ّيـبــال  8.2م ـل ـيــارات دوالر ،أي
مــا يمثل  %27مــن ناتجها املحلي.
ومن حيث األهمية بالنسبة للناتج
املحلي ،خلف نيبال ،كانت البلدان
ال ـتــي ب ــدت مـكـشــوفــة ألي انـخـفــاض
ف ـ ــي ال ـ ـت ـ ـحـ ــويـ ــات ه ـ ــي ال ـف ـي ـل ـي ـب ــن
وب ــاك ـس ـت ــان وس ــري ــان ـك ــا وف ـي ـت ـنــام
وبـ ـ ـنـ ـ ـغ ـ ــادي ـ ــش وكـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــودي ـ ــا الـ ـت ــي

سوق الدواء العالمية

ّ
تتحكم شركات األدوية الكبرى ،أو ما
ُيعرف بالـ ،Big Pharma Companies
ّ
يمتد
بسوق الدواء العاملية .نفوذها
إلــى الـتـيــارات السياسية فــي الــدول
التي تعمل فيها أو حتى خارجها.
هــي ق ــادرة على التمويل بمليارات
ال ــدوالرت ،ولديها قــدرات تطويرية
ه ــائ ـل ــة ت ـخ ـل ــق ف ــرص ــا اس ـت ـث ـمــاريــة
كـبـيــرة أي ـضــا .أي إن ه ــذه الـشــركــات
ال ـت ــي تـعـمــل ف ــي امل ـج ــال اإلن ـســانــي،
لــديـهــا تـ ّ
ـوجـهــات سياسية وترتبط
بمصالح مــالـيــة .هــيّ أق ــوى حلقات
ال ـن ـفــوذ ال ــدول ــي ،لـكــنـهــا م ــن األك ـثــر
ربحية أيضًا.
ت ـك ـ ّـدس ش ــرك ــات األدويـ ـ ــة الـعـمــاقــة
ّ
األرب ــاح بــوتـيــرة مــطــردة .أكـبــر عشر
شــركــات أدويـ ــة ح ــول ال ـعــالــم لديها

إيرادات سنوية تصل إلى  392مليار
دوالر م ــن أص ــل إي ـ ـ ــرادات إجـمــالـيــة
ل ـكــل الـ ـس ــوق ال ـع ــامل ــي بـقـيـمــة 1250
مـلـيــار دوالر ،أي أن حـ ّـصـتـهــا تبلغ
 %31من مجمل السوق العامليةّ .أما
ّ
لجهة القيمة السوقية ،فإن أكبر 10
ّ
ش ــرك ــات دواء ح ــول ال ـعــالــم ،م ـقــد ّرة
بـنـحــو  2043م ـل ـيــار دوالر ،وتـمــثــل
إي ــراداتـ ـه ــا ن ـحــو  %19م ــن قـيـمـتـهــا
ال ـس ــوق ـي ــة .وت ـن ـف ــق هـ ــذه ال ـش ــرك ــات
ج ــزءًا مـهـ ّـمــا م ــن إي ــرادات ـه ــا عـلــى ما
يـسـ ّـمــى «األبـ ـح ــاث وال ـت ـطــويــر» .في
عام  2019بلغ إنفاذ الشركات العشر
ـرى ن ـحــو  84م ـل ـيــار دوالر ،أي
ال ـك ـبـ ُ
ّ
نحو خمس إيــراداتـهــا ،لكن البحث
ّ
املحركان األساسيان
والتطوير هما
لكل اإليرادات واألرباح ،وبفضلهما

ﻓﺮﻧﺴﺎ

7.07%

أﻣﻴﺮﻛﺎ

ي ـت ــاح ل ـهــا إنـ ـت ــاج تــرك ـي ـبــات أدويـ ــة
واحـتـكــارهــا عـلــى ف ـتــرات تـصــل إلــى
 15س ـنــة .ه ــذا اإلن ـف ــاق الـكـبـيــر على
األب ـ ـح ـ ــاث والـ ـتـ ـط ــوي ــر هـ ــو م ـص ــدر
طمعها األســاســي للفوز ب ـ «بــراء ات
االخ ـتــراع» التي تتيح لها ممارسة
االحـ ـتـ ـك ــار الـ ــدولـ ــي وت ــول ـي ــد أربـ ــاح
طائلة.
وفــي سياق أوســع ،يمكن املالحظة،
من خالل تصنيف الشركات الكبرى
ل ـج ـه ــة ب ـل ــد املـ ـنـ ـش ــأ ،أن اإلي ـ ـ ـ ــرادات
ّ
تـتــركــز فــي دول مـعـ ّـيـنــة .فــالــواليــات
امل ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة تـسـتـحــوذ على
حـ ّـصــة  %51مــن إي ـ ــرادات الـشــركــات
ال ـع ـش ــر الـ ـكـ ـب ــرى ،ت ـل ـي ـهــا ســوي ـســرا
وبريطانيا بـ %25و %17تواليًا ،ثم
فرنسا بـ.%7
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اﻟﻤﺼﺪر, statista, thepharmaletter.com, bloomberg :اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ

ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر

ﻧﺴﺒﺔ إﻳﺮادات أﻛﺒﺮ  10ﺷﺮﻛﺎت
ﻣﻦ إﻳﺮادات اﻟﻘﻄﺎع ﻛﻠﻪ

31.4%
تصميم رامي ّ
عليان
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مقال

ّ
معالجة التضخم في لبنان
المستنقع والخيارات الصعبة
األمجد سالمة
ُ
ّ
خ ــال الـشـهــر املــاضـ ّـي كــثــر الـحــديــث عــن الـتـضــخــم في
االقتصاد اللبناني .كل النقاشات والدراسات دارت حول
ّ
ّ
أكثر مؤشرات التضخم وضوحًا وبساطة :تضخم سعر
ص ــرف الـلـيــرة اللبنانية .ج ــرى الـبـنــاء عـلــى ه ــذا املــؤشــر
لتفسير مــوقــع االقـتـصــاد اللبناني حــالـيــا ،لكن مقاربة
كهذه ال تخرج عن إطار النظرة النيوليبرالية الحاكمة في
البلد ،والتي تدعمها دراسات وطروحات املؤسسات املالية
ّ
تبني ّ
املؤسسات الدولية للنيوليبرالية ال
الدولية .غير أن
يعني ّأن التشريح والتوصيف الحالي لالقتصاد اللبناني
هما أمــر دقيق أو حتى ع ــادل .واالسـتـنــاد إلــى توصيف
كهذا من أجل تزكية سياسات نيوليبرالية الطابع سيكون
ركــونــا إل ــى نـظــريــة اقـتـصــاديــة غـيــر عــادلــة بـحــق مجتمع
يـقــع عـلــى شفير ال ـجــوع ،وخـصــوصــا أن هـنــاك م ــدارس
فكرية أخرى يمكن االستناد إليها للخروج بتشريحات
وسياسات أكثر عدالة يمكن تطبيقها في لبنان.

نيوليبرالية ونيوكينزية

ّ
لــأفــراد سيحفز االسـتـهــاك ويـخـلــق املــزيــد مــن فــرص
ّ
العمل واالسـتـثـمــار .وسـيـحــدث التضخم فـقــط ،إذا كان
هناك طلب مفرط على االستهالك.
بالنسبة إلــى الكينزيني ،غالبًا مــا تكون األس ــواق ّ
الحرة
ّ
معيبة ،وال تؤدي إلى التوزيع األمثل للموارد .لذا التدخل
الـحـكــومــي ضـ ــروري .يـجــب أن يـكــون ال ـهــدف األســاســي
للحكومة هو الحفاظ على معدل ّ
ّ
ومستقر.
نمو مرتفع
ّ
ويـقـتــرح الـكـيـنــزيــون سـيــاســات تهتم بــالـتـحــكــم بالطلب
االس ـت ـهــاكــي بـشـكــل أس ــاس ــي .إال أن ــه يـمـكــن تقسيم
السياسات الكينزية إلى قسمني؛ سياسات مالية ،وأخرى
نـقــديــة .فـفــي إط ــار الـسـيــاســات املــال ـيــة ،تمتلك الحكومة
وسيلتني مختلفتني للتأثير على الدخل القومي وإجمالي
ً
اإلن ـف ــاق :أوال ،يمكنها التحكم بــاإلنـفــاق الـحـكــومــي بما
ّ
يعنيه ذلــك مــن تحكم فــي إجـمــالــي الـطـلــب .ثــانـيــا ،يمكن
للحكومة تغيير مستوى الضرائب التي تسحب األموال
من الدخل القومي وبالتالي تقليص االستهالك .وعليه
ّ
تتحكم الحكومة بمستويات التضخم من خالل تشجيع
سياسات إنفاقية أو انكماشية بحسب وضع االقتصاد،
إن كان في مرحلة ّ
نمو أو ركود.
ومن أجل تحقيق هذه األهــداف ،يجب أن تكون الحكومة
ّ
مستعدة ملراكمة عجز في املوازنة إذا لزم األمــر .ويمكن
للحكومة أيضًا تطبيق السياسات النقدية ،مثل تعديل
أسعار الفائدة أو املعروض النقدي .يمكن أن تكون هاتان
الوسيلتان ّفعالتني في التأثير على سوق األموال القابلة
لــإقــراض :لــن تــؤدي زيــادة املـعــروض النقدي إلــى تغيير
الطلب فحسب ،بل من املحتمل أيضًا أن ّ
تؤدي إلى زيادة
ّ
االدخ ــار .لكن هــذه السياسات ليست ّفعالة وحــدهــا ،إذ
ً
يمكن أيـضــا إن ـفــاق األمـ ــوال اإلضــافـيــة لـلـمـضــاربــة بــدال
مــن استعمالها الستهالك السلع والـخــدمــات الحقيقية.
ّ
لــذا يــرى الكينزيون أنــه مــن األفـضــل اتـبــاع مجموعة من
السياسات املالية والنقدية سوية.
ّ
ّإن ظاهرة الركود التضخمي في عقد السبعينيات من القرن
املاضي قضت على الكينزية كنظرية قابلة لالستمرار في
إمالء السياسات االقتصادية .هكذا صعدت النيوليبرالية.
ّ
ّ
والركود التضخمي هو حني يشهد االقتصاد تضخمًا
رغم انخفاض الناتج القومي اإلجمالي ،كما يحصل في
لبنان اليوم .وهذه الظاهرة دفعت بالكينزيني إلى مراجعة
ّ
تختص
نـمــوذجـهــم وال ـخ ــروج بتصحيحات وتـعــديــات
بتحديد سرعة ّ
تغير األجور واألسعار لتصبح معادالتهم
قائمة على ما ُيسمى «نيوكينزية» .ففي نموذج «مثلث
غوردن» (وروبرت غوردن من ّرواد النيوكينزية ويستند
ّ
إلى نظرية «التوقعات العقالنية») ُي ّ
عد التضخم مؤشرًا
إلى ثالثة ّ
مكونات« :القصور الذاتي» ،أو التضخم املدمج
بالفعل في االقتصاد؛ «التضخم نتيجة ارتفاع الطلب» ،أو
إجمالي الطلب كما تمثله فجوة البطالة؛ و«التضخم الناتج
عن ارتفاع الكلفة» ،والذي يتأثر َّ
بصدمات أسعار الطاقة
ّ
والسلع الغذائية التي تؤثر على إجمالي العرض.

ح ــن دخ ـل ــت الـنـيــولـيـبــرالـيــة ف ــي م ـ ّ
ـؤس ـس ــات ال ـح ـكــم في
الواليات املتحدة وبريطانيا في مطلع الثمانينيات ،جاءت
في إطــار تطبيق سياسات «النظرية النقدية» التي رسم
معاملها ميلتون فــريــدمــان .تفترض النظرية النقدية أن
ّ
الــزيــادة في املـعــروض النقدي تــؤدي إلــى زيــادة التضخم
على املدى الطويل ،ولكن ليس إلى ّ
نمو العمالة أو اإلنتاج.
وذل ــك ألن ــه ف ــي حــالــة زيـ ــادة ال ـط ـلــب ،سـتــرتـفــع األس ـع ــار،
وبــالـتــالــي سيطالب الـعـمــال بــأجــور أعـلــى .لــذا فــإن عامل
الكلفة سيأخذ باالرتفاع بالنسبة إلى الشركات ،ما يعني
أن ارتـفــاع األسـعــار لــن ي ـ ّ
ـؤدي إلــى مزيد مــن األرب ــاح .أما
ّ
األس ـعــار املــرتـفـعــة ،فهي بــدورهــا ستخفض الطلب إلى
املـسـتــوى الـقــديــم .ل ــذا ،بالنسبة إلــى النظرية النقدية ،إن
الــزيــادة املتوقعة في املبيعات الناتجة عن ارتـفــاع الطلب
هي وهم .وباملثل ،قد ّ
يؤدي خفض املعروض النقدي على
املدى القصير إلى زيادة البطالة ،لكنه سيؤدي على املدى
الطويل إلى انخفاض األسعار واألجور ما يدفع في اتجاه
تثبيت التوازن مـ ّـرة أخــرى على مستوى أكثر انخفاضًا
من األسعار واألجور.
ّ
فــي ه ــذا اإلطـ ــار ،ت ــرى الـنـظــريــة الـنـقــديــة أن الـتـضــخــم هو
نتيجة ارت ـفــاع الـطـلــب ال ــذي ُي ـحـ ّـدد مــن خ ــال املـعــروض
النقدي .وبالتالي ،من أجل التعامل مع التضخم ،تقترح
ّ
ال ـن ـظــريــة ال ـن ـق ــدي ــة ،اتـ ـب ــاع س ـي ــاس ــات ت ـح ـ ّـد م ــن الـتــدخــل
الحكومي قدر اإلمكان وترك املجال لقوى السوق ّ
الحرة.
ّ
وفي السياق نفسه ،على الحكومة أن تركز على تشجيع
تطوير املشاريع واملنافسة مع إزالــة عوائق السوق مثل
نقابات العمال القوية للغاية .وفي املقابل يجب السيطرة
على املعروض النقدي للحفاظ على استقرار التضخم،
ما ّ
يحسن الثقة باألعمال التجارية .وإذا لم يتم ضمان
ذلــك ،فــإن النتيجة ستكون تفاقمًا
ف ــي م ـس ـتــوى اإلنـ ـت ــاج ع ـلــى امل ــدى
الـطــويــل ،ون ـمـ ّـوًا للعمالة مــن خــال
ّ
يضر
تثبيط االسـتـثـمــار ،كـمــا أن ــه
ب ــالـ ـق ــدرة ال ـت ـنــاف ـس ـيــة ل ـل ـب ــاد فــي
التجارة الدولية .وفي سبيل كل ذلك
تحتاج الحكومة إلى ضمان موازنة
مـتــوازنــةّ .أمــا على صعيد العمالة،
ّ
فيجب إدخ ــال سـيــاســات تخفض
مزايا الضمان االجتماعي إلعطاء
حوافز لتخفيض سريع للبطالة.
ف ــي املـ ّـق ــاب ــل ،ي ـع ـت ـقــد ال ـك ـي ـنــزيــون
أن ت ــوق ــع ال ــزي ــادة ف ــي الـطـلــب على
االس ـت ـه ــاك يـمـكــن أن يـ ــؤدي إلــى
زيادة فعلية في ّالطلب ،على شكل
الـنـبــوءة الـتــي تحقق ذات ـهــا .فتوقع
الزيادة على الطلب سيدفع الشركات
نحو املزيد من االستثمار واإلنتاج،
وبالتالي توظيف املزيد من العمال،
ما سيزيد الدخل القومي ،ويــؤدي
أي ـض ــا إل ــى زي ـ ــادة ال ـط ـلــب .ي ـجــادل
ّ
بأن التحكم باملعروض
الكينزيونّ ،
النقدي لن يحقق استعادة التوازن
فــي االقـتـصــاد .فخفض املـعــروض
ال ـن ـق ــدي س ـ ـيـ ـ ّ
ـؤدي إلـ ــى ان ـخ ـفــاض
الـطـلــب عـلــى االس ـت ـهــاك وبــالـتــالــي
ّ
سيؤدي ارتفاع
اإلنتاج .وبالعكس
املعروض النقدي إلى زيادة اإلنتاج،
أنجل بوليغان ــ المكسيك
أي إن ت ـغ ـي ـيــر ال ــدخ ــل الـحـقـيـقــي

التكيفية ،دورًا كبيرًا .فالطلب على االستهالك لم َ
ويــرتـبــط تضخم الـقـصــور الــذاتــي بالتوقعات ّ
يزدد خالل السنة
وهي الفكرة القائلة بأن الناس يتوقعون استمرار معدالت املاضية ،ال بل بالعكس انخفض مع تدهور سعر صرف
الحالية في املستقبل .فمع ارتفاع أسعار السلع
التضخم
اللبنانية .وأحد الدوافع األساسية الزدياد التضخم
ّ
الليرة ّ
والخدمات ،يتوقع العمال وغيرهم أن األسعار ستستمر بشكل مطرد كان التوقعات التكيفية لدى شرائح العمال
في االرتفاع في املستقبل بمعدل مماثل ويطالبون بمزيد والتجار والرأسماليني اللبنانيني (بنسب متفاوتة طبعًا)
مــن األك ــاف/األج ــور للحفاظ على مستوى معيشتهم .ال ــذي ــن ك ــان ــوا ي ـتــوق ـعــون اس ـت ـم ــرار مـ ـع ــدالت الـتـضـخــم،
ّ
تؤدي أجورهم املتزايدة إلى ارتفاع كلفة السلع والخدمات ،وبــال ـتــالــي ات ـخ ــذوا إجـ ـ ــراءات لـضـمــان مـسـتــوى دخـلـهــم.
ّ
ّ
وتستمر هذه الدوامة اللولبية لسعر األجــور حيث يدفع وارتفاع الكلفة هو أحد أهم دوافع التضخم ألن ما جرى
ّ
صحيح.
والعكس
اآلخر
العوامل
أحد
بني أيلول وتشرين الثاني من عــام  2019شكل صدمة
ّ
ّ
ي
تؤد
عندما
أي
الطلب،
ارتفاع
نتيجة
م
التضخ
ويحدث
كبيرة لألسواق وخصوصًا الستيراد السلع الضرورية
الزيادة في املعروض النقدي واالئتماني إلى تحفيز الطلب لــإنـتــاج والـخــدمــات ،وال سيما بسبب إغ ــاق املـصــارف
اإلجـمــالــي على السلع والـخــدمــات فــي االقـتـصــاد لــزيــادة وتنفيذ «كابيتل كونترول» استنسابي.
سرعة زيادة القدرة اإلنتاجية لالقتصاد .هذا يزيد الطلب فمنذ بــدأ سعر الليرة ينخفض مقابل ال ــدوالر ،بــدأت
ويؤدي إلى ارتفاع األسعار.
ال ـشــرائــح األق ـ ــوى ف ــي ال ـس ــوق ت ـت ـصـ ّـرف عـلــى أس ــاس
ّأمــا التضخم الناتج عن ارتفاع الكلفة فينتج من الزيادة حفظ مستوى دخلها أو ربحيتها .لــذا ،بــدأت أسعار
فــي أسـعــار مــدخــات عملية اإلن ـتــاج .عندما يتم توجيه ب ـعــض ال ـس ـلــع وال ـخ ــدم ــات ت ــرت ـف ــع .إال أنـ ــه م ــع إغ ــاق
اإلضافات إلى املعروض من النقود واالئتمان إلى أسواق املصارف أبوابها حدثت الصدمة التي ّأدت إلى انهيار
السلع أو األص ــول األخ ــرى ،وخــاصــة عندما يـكــون ذلك وهم «الليرة الثابتة» وظهرت صعوبات االستيراد .في
مـصـحــوبــا ب ـصــدمــة اق ـت ـصــاديــة سـلـبـيــة ل ـتــوريــد الـسـلــع لبنان االستيراد عامل أساسي في كل حلقات اإلنتاج
األساسية ،فإن أكالف السلع الوسيطة ترتفعّ .
تؤدي
هذه ألن السياسات النيوليبرالية الـتــي أتــت بها الحريرية
ّ
التطورات إلى ارتفاع كلفة املنتج النهائي أو الخدمة وشق الـسـيــاسـيــة ّدمـ ــرت اإلن ـت ــاج الـلـبـنــانــي (حـتــى ذل ــك الــذي
ّ
طريقها إلى ارتفاع أسعار املستهلك.
محلية كاملة من دون استيراد سلع
يعتمد على دورة
وسـيـطــة) .هــذه األهمية الـتــي يضطلع بها االسـتـيــراد،
تدمير االقتصاد والوهم
َّ
عـ ّـززت النزعات السوقية التخاذ املزيد من اإلجــراءات
ّ
ال ـيــوم ،فــي لـبـنــان ،بــات واض ـحــا أن الـتـضــخــم هــو نتيجة لحماية أرباح ومداخيل الحلقات األقوى في السوق ،ما
ال ـق ـصــور ال ــذات ــي ،أي ال ـنــاتــج م ــن ارت ـف ــاع الـكـلـفــة بشكل
ّأدى إلى املزيد من ارتفاع األسعار .هكذا أصبح ارتفاع
ّ
ً
أســاســي .بينما التضخم نتيجة ارتـفــاع الطلب ال يلعب األسعار عامًا وشامال ملعظم نواحي املعيشة ،وهكذا
ّ
دخلنا في دورة تضخم مفرط.
وب ـم ــا أن امل ـش ـك ـلــة ل ـي ـســت مــرتـبـطــة
ال يمكن أن ّ
نتوهم أن الحل
فعليًا بــامل ـعــروض الـنـقــدي بـقــدر ما
ه ــي مــرت ـب ـطــة ب ـع ــوام ــل اق ـت ـصــاديــة
سيكون على الطريقة
كـلـ ّـيــة ،فــا يمكن أن نتوهم أن الحل
النيوليبرالية عبر وصفات استعمال
سيكون على الطريقة النيوليبرالية
األدوات المالية لتقليل المعروض
ع ـب ــر وصـ ـف ــات اس ـت ـع ـم ــال األدوات
املالية لتقليل املـعــروض النقدي في
النقدي في السوق .فالمشكلة
الـســوق .فاملشكلة تفترض مراجعة
تفترض مراجعة لسياسات عمرها
لسياسات عمرها ثالثة عقود على
ثالثة عقود ّ على األقل ،والبحث
األقــل ،والبحث عن كيف ّدمــرت هذه
ال ـس ـيــاســات االق ـت ـصــاد واستعملت
عن كيف دمرت هذه السياسات
تـثـبـيــت س ـعــر الـ ـص ــرف ل ــرف ــع ق ــدرة
االقتصاد واستعملت تثبيت سعر
اسـتـهــاك اللبنانيني بشكل وهمي
الصرف لرفع قدرة استهالك
بـ ـف ــات ــورة ض ـخ ـم ــة ق ـي ـم ـت ـهــا ف ـجــوة
الـثـمــانــن مـلـيــار دوالر امل ـف ـقــودة من
اللبنانيين بشكل وهمي وبفاتورة
مطلوبات املصارف ومصرف لبنان.
ضخمة قيمتها فجوة الثمانين
واملشكلة األكبر التي ُستواجهنا حني
مليار دوالر المفقودة من
نــراجــع امل ـســار ال ــذي أدخ ــل فـيــه البلد
ّ
مطلوبات المصارف ومصرف لبنان
عام  1992هو أننا سنضطر ملواجهة
ّ
الحقيقة التي تتطلب قرارات شجاعة:
ل ـب ـن ــان ب ـل ــد ه ــام ـش ــي فـ ــي م ـن ـظــومــة
االق ـت ـصــاد ال ـعــاملــي ،وف ــي تـلــك الـفـتــرة
لــم يـكــن يملك امل ـقـ ّـومــات االقـتـصــاديــة
وال ـس ـيــاس ـيــة ل ـت ـحـ ّـدي قـ ـ ــرارات ال ــدول
املركزية ،وإن أراد البقاء في املنظومة
ع ـل ـيــه أن ي ـم ـت ـثــل لـ ـق ــرار إدخـ ــالـ ــه فــي
س ـيــاق الـنـيــولـيـبــرالـيــة .ك ــان ذل ــك منذ
ثالثني عامًا حــن كانت املنظومة في
ع ـ ّـز قـ ّـوتـهــا ،بينما االح ـت ـمــاالت الـيــوم
أوســع ،وخصوصًا أن النظام العاملي
األوحـ ــد ب ــدأ بــالـتـصـ ّـدع وبـ ــدأت تظهر
خ ـي ــارات بــديـلــة .الـقـبــول بــاالسـتـمــرار
فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ــات ال ـن ـي ــول ـي ـب ــرال ـي ــة هــو
وصـ ـف ــة السـ ـتـ ـم ــرار املـ ـع ــان ــاة لـعـقــود
والستنساخها مع أجيال قادمة .اليوم
ال توجد سياسات يمكنها كبح جماح
ّ
ال ـت ـضــخــم ،وال ــواق ــع ه ــو أن معالجته
ّ
ال ي ـم ـكــن أن ت ـتــم إال ب ـخ ـطــط تـعــالــج
االخ ـتــال االق ـت ـصــادي وتــؤتــي أكلها
بـعــد س ـنــوات ول ـيــس بـعــد أش ـهــر .في
حالة كهذه ،إن األولوية في بلد ال ينتج
ّ
تكمن فــي أن يــركــز املـســؤولــون على
ّ
تأمني األســاسـيــات التي تقي سكانه
ُ
الجوع وتبقي دوران عجلة االقتصاد
بـشـكــل عـ ــادل ،حـتــى ول ــو ك ــان الثمن
إغضاب املؤسسات املالية الدولية التي
ّ
تمثل مركز املنظومة.

