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سياسة
على الغالف

النفايات ...بانتظار «الطبخة» السياسية
لم يكن ينقص حكومة الرئيس تمام سالم إال تأجيل جديد لنتائج مناقصات النفايات .الحكومة الغارقة في فشلها في
المكلفة درس العروض المقدمة في المناقصات التي أطلقها مجلس اإلنماء
مختلف الملفات ،تبين لها أن اللجنة ّ
واإلعمار ،قد خالفت دفتر الشروط ولم تلزم الدراسة التقنية للعروض الستشاريين دوليين في الحد األدنى ،فتقرر تأجيل
ّ
فض األسعار إلى يوم الثالثاء المقبل
بسام القنطار
ّ
غصت قاعة االنتظار في مكتب رئيس
مجلس اإلنماء واإلعمار نبيل الجسر
ب ــال ـص ـح ــاف ـي ــن وم ـم ـث ـل ــي الـ ـش ــرك ــات
املتقدمة إلــى مناقصات النفايات في
مـخـتـلــف امل ـن ــاط ــق ال ـل ـب ـنــان ـيــة .وح ــده
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارض جـ ـ ـه ـ ــاد ال ـ ـ ـعـ ـ ــرب اس ـت ـق ـب ــل
ب ـح ـفــاوة غـيــر مـسـبــوقــة ،عـنــد دخــولــه
إلى مكتب الجسر .الخطوة لم تعجب
م ـنــاف ـســه ريـ ـ ــاض األسـ ـع ــد الـ ـ ــذي ق ــرر
املـغــادرة احتجاجًا على اإلهــانــة التي
«ال تحتمل» يقول األسعد لـ»األخبار»:
«ب ــدن يتقاسموا الجبنة فهمنا ،بس
مش بهل الطريقة».
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا كـ ـ ـ ــان الـ ـجـ ـمـ ـي ــع يـ ـنـ ـتـ ـظ ــرون
تصاعد الــدخــان األبـيــض مــن الغرفة
ال ـتــي ضـمــت أع ـض ــاء الـلـجـنــة املكلفة
درس ال ـع ــروض واملــؤل ـفــة م ــن :وزراء
الـبـيـئــة مـحـمــد امل ـش ـنــوق والــداخ ـل ـيــة
نـ ـه ــاد املـ ـشـ ـن ــوق واملـ ـ ـ ــال ع ـل ــي حـســن
خـلـيــل وال ـت ـن ـم ـيــة اإلداريـ ـ ـ ــة نـبـيــل دو

فــريــج واألم ــن الـعــام ملجلس ال ــوزراء
فــؤاد فليلفل ورئيس مجلس اإلنماء
واإلعمار نبيل الجسر ،تبني بعد أكثر
من ساعتني انتظار أن دخان سيجار
نهاد املشنوق هو الوحيد الذي عبق
ف ــي امل ـ ـكـ ــان! ف ـب ـعــد م ــراج ـع ــة ال ـ ـ ــوزراء
لخالصة التقارير الفنية التي تعتبر
م ــؤهـ ـل ــة لـ ـك ــل ش ــرك ــة ل ـف ـت ــح عـ ــروض
أس ـ ـعـ ــارهـ ــا ،ل ــوح ــظ أن الـ ـع ــدي ــد مــن
امللفات قــد درسـهــا اسـتـشــاري واحــد،
األم ــر ال ــذي يـخــالــف بـشـكــل مفضوح
دفتر الشروط.
وبحسب معلومات «األخبار» ،أصر كل
من الوزيرين محمد ونهاد املشنوق،
عـ ـل ــى أن ه ـ ـ ــذه امل ـ ـسـ ــألـ ــة ت ـف ـص ـي ـل ـيــة،
خصوصًا أن الشركات قد تقدمت في
أكثر من منطقة ،وأن ملفاتها درست
فــي منطقة مــن قبل استشاريني وفي
م ـن ـط ـقــة أخ ـ ـ ــرى مـ ــن ق ـب ــل اس ـت ـش ــاري
واحد ،أصر الوزير خليل على موقفه،
خـصــوصــا أن طبيعة االئ ـتــافــات مع
الشركات األجنبية تختلف بني منطقة

وأخـ ــرى .كــذلــك ،إن تقنيات التخلص
مـ ــن الـ ـنـ ـف ــاي ــات مـ ـت ــروك ــة ل ـل ـم ـت ـع ـهــد،
وب ــال ـت ــال ــي ي ـم ـكــن أن تـ ـك ــون الـتـقـنـيــة
مـخـتـلـفــة ب ــن مـنـطـقــة وأخ ـ ـ ــرى ،لــذلــك
طـلــب خـلـيــل أن ُيـ ـ َ
ـدرس كــل ع ــرض من
العروض الـ  17املقدمة في ست مناطق
َّ
استشاريني في الحد
لبنانية من قبل
األدنـ ــى .وانـتـهــى االج ـت ـمــاع عـلــى هــذا
ال ـق ــرار ،عـلــى أن يـتــم ذل ـ ّـك فــي غـضــون
وبشكل مكثف ،وبالتالي
هذا األسبوع
ّ
َّ
يؤجل اجتماع فــض عــروض األسعار
إلى يوم الثالثاء املقبل.
ب ـع ــد االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ،ع ـق ــد وزي ـ ــر ال ـب ـي ـئــة
م ــؤتـ ـمـ ـرًا ص ـح ــاف ـي ــا اع ـ ـتـ ــذر فـ ـي ــه عــن
التأخير ،مشيرًا إلى أنه «تبني للجنة
الــوزاريــة من خالل التقويم الدقيق أن
هـنــاك حــاجــة لــوجــود أكـثــر مــن تقرير
يتعلق في كل منطقة خدماتية ،أي إن
االسـتـشــاريــن الــدولـيــن الــذيــن قــامــوا
بــأعـمــالـهــم قــد ق ـ ّـوم ــوا مـنــاطــق أحـيــانــا
ب ـص ــورة م ــزدوج ــة ،وأح ـيــانــا بـصــورة
م ـن ـف ــردة ،ووج ــدن ــا م ــن الـ ـض ــروري أن
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يتم العمل بشكل ّ
منسق ،أي أن يكون
لـكــل مـنـطـقــة أك ـثــر م ــن ت ـقــويــم .فـهـنــاك
ً
مـنـطـقــة م ـثــا خـضـعــت لـتـقــويــم م ــن 3
استشاريني ،ووجدنا أن هناك مناطق
خـ ـضـ ـع ــت السـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ـ َّ
ـاري ـ ــن ومـ ـن ــاط ــق
خضعت الستشاري واحد .طبعًا مثل
هذه األمور ال يجوز أن تحصل ،ويجب
استكمال هذه النقطة من خالل تعميم
هذه التغطية الكاملة من استشاريني

وزير البيئة أعلن تأجيل
ّ
فض العروض المالية لمناقصات
النفايات إلى الثالثاء المقبل
على حــد أقــل ،ولــذلــك نحن مضطرون
اليوم إلى تأجيل فض العروض املالية
الـ ــى ح ــن ان ـت ــاج هـ ــذه الـ ــدراسـ ــة الـتــي
ستأخذ معنا بضعة ايام».
ملــاذا خضعت مناطق لــدراســة مكثفة
دون مناطق اخ ــرى؟ االجــابــة عــن هذا
ال ـس ــؤال تـعـيــدنــا ال ــى تـسـلـســل اج ــراء
املناقصات نفسها .فاملناقصة االولى
اغلقت في  26ايار املاضي ،ولم يتقدم
ع ــارض ــان اال فــي املـنـطـقــة الخدماتية
ال ـثــان ـيــة ال ـت ــي ت ـضــم امل ــن وك ـس ــروان
وجبيل ،فتقرر اعــادة اطــاق مناقصة
جــديــدة لبقية املـنــاطــق ،بــالـتــزامــن مع
تكليف االستشاري األملاني Fichtner
البدء بــدراســة امللفات التقنية لثالثة
ائ ـتــافــات لـشــركــات اجـنـبـيــة ومحلية
تقدمت الى هذه املنطقة ،وهي :ائتالف
ش ــرك ــات «الف ــاج ـي ــت ـ ـ ب ـت ـكــو ،خ ــوري،
 Daneco Impiantiااليطالية» ،وائتالف
شركات «بيوتيك ،إندفكوPizzorno ،
الفرنسية» ،وائـتــاف شركتي «آراكــو
و Sorikoالـ ـبـ ـلـ ـغ ــاري ــة» .وب ــال ـت ــزام ــن
مــع اع ــان نـتــائــج الـ ــدورة الـثــانـيــة من
امل ـن ــاق ـص ــات ف ــي  13تـ ـم ــوز امل ــاض ــي،
والـ ـت ــي اف ـض ــت الـ ــى ت ـق ــدم  11شــركــة
ال ــى ارب ــع مـنــاطــق باستثناء بـيــروت،
تقرر تكليف االستشاري الدانماركي
( Rambollيـتــولــى حــالـيــا اع ــداد دفتر
الشروط الخاص بمناقصة املحارق)
املشاركة في التقويم التقني للملفات.
وب ـح ـســب م ـع ـلــومــات «األخ ـ ـبـ ــار» قــرر

مجلس اإلنماء واإلعمار ،ودون العودة
الــى اللجنة ال ــوزاري ــة ،االستغناء عن
خدمات االستشاري االملاني Fichtner
(ب ـس ـبــب غ ــاء س ـع ــره) وال ـت ـعــاقــد مع
االسـتـشــاري «ايغيب» االملــانــي ايضًا!
حـيــث ب ــدأ ب ــدراس ــة مـلـفــات الـشــركــات.
وحــن أعـلــن فــي  7آب ال ـجــاري نتائج
الـ ــدورة الـثــالـثــة مــن املـنــاقـصــات التي
اف ـ ـضـ ــت الـ ـ ــى ت ـ ـقـ ــدم ثـ ــاثـ ــة ع ــارض ــن
ملناقصة بيروت والضاحيتني ،كانت
ال ـل ـج ـن ــة الـ ـ ــوزاريـ ـ ــة ت ـض ـغــط بــات ـجــاه
اعالن نتائج امللفني االداري والتقني،
فــي اس ــرع وق ــت مـمـكــن ،تمهيدًا لعقد
جلسة فــض عــروض االسـعــار واعــان
الـ ـف ــائ ــزي ــن .ويـ ــؤكـ ــد ص ــاح ــب ش ــرك ــة
الجنوب لإلعمار رياض االسعد الذي
ت ـقــدم إل ــى مـنــاقـصــة ال ـش ــوف وعــالـيــه
وب ـع ـبــدا ،والح ـقــا ت ـقــدم ال ــى مناقصة
بيروت والضاحيتني ،أن االسئلة التي
وردت ــه مــن االسـتـشــاري  Fichtnerعن
عرض منطقة الشوف كانت احترافية
وتـضـمـنــت اسـئـلــة تقنية مـهـمــة تبني
عن مهنية عالية ،لكنه تفاجأ بأنه في
املقابل وردت اليه مالحظات شكلية
في ما يتعلق بالعرض الذي تقدم به
الــى مناقصة ب ـيــروت ،علمًا أنــه تقدم
بملف تقني في بيروت مشابه تمامًا
للملف الذي قدمه في الشوف .وبذلك
ت ـط ــرح خ ـط ــوة ال ـت ـخ ـلــي ع ــن خــدمــات
االسـتـشــاري االملــانــي  Fichtnerاسئلة
عــديــدة عــن االس ـبــاب وال ــدواف ــع ،التي
بالتأكيد تتجاوز «سعره املرتفع».
ه ــل ت ــزام ــن ال ـت ــأج ـي ــل ال ـت ـق ـنــي لـفــض
ال ـع ــروض مــع ازم ــة سـيــاسـيــة تعرقل
اع ــان اس ـمــاء الـفــائــزيــن فــي مختلف
امل ـن ــاط ــق؟ االج ــاب ــة ع ــن هـ ــذا ال ـس ــؤال
تـحـتــاج ال ــى ت ـقـ ٍّـص دق ـيــق لـصـحــة ما
اشيع من أن ائتالف شركات «الفاجيت
ـ ـ بـتـكــو ،خـ ــوري Danico ،االيـطــالـيــة»
ه ـ ـ ــو االوف ـ ـ ـ ـ ـ ــر ح ـ ـظـ ــا (م ـ ـ ـ ــن الـ ـن ــاحـ ـي ــة
السياسية) للفوز بمناقصتي بيروت
والـ ـض ــاحـ ـيـ ـت ــن وال ـ ـش ـ ـمـ ــال وع ـ ـكـ ــار.
وي ـ ـ ـ ـ ــرأس ه ـ ـ ــذا االئ ـ ـ ـتـ ـ ــاف املـ ـهـ ـن ــدس
ان ـ ـطـ ــوان ازعـ ـ ـ ــور ش ـق ـيــق وزي ـ ــر املـ ــال
االسـبــق والعضو فــي كتلة املستقبل
جهاد ازعــور .التجربة الوحيدة التي
خاضتها شــركــة «الفــاجـيــت ـ ـ بتكو»

تقرير

نصرالله :عون كان
جـ ّـدد األمــن العام لحزب الله السيد
حسن نصرالله الدعم لرئيس تكتل
التغيير واإلصـ ــاح الـعـمــاد ميشال
ّ
ع ـ ــون ،م ــؤكـ ـدًا أنـ ــه «م ــرش ــح طبيعي
وقوي لرئاسة الجمهورية وله قاعدة
تمثيل عريضة ،ونحن كنا وما زلنا
وسنبقى ندعم هذا الترشيح».
حــديــث ال ـس ـيــد ن ـصــرال ـلــه أت ــى خــال
اس ـت ـق ـبــالــه م ـج ـلــس أمـ ـن ــاء «جــام ـعــة
املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارف» الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ورئ ـي ـس ـه ــا
وال ـ ـع ـ ـمـ ــداء ف ـي ـه ــا مل ـن ــاس ـب ــة ان ـط ــاق
ّ
عملها .وعــلــق على تعامل فريق 14
آذار في لبنان مع موقفه الذي أطلقه
خـ ــال خ ـط ــاب ــه األخـ ـي ــر ف ــي اح ـت ـفــال

ال ـن ـصــر ف ــي وادي ال ـح ـج ـيــر ،ف ــي ما
يتعلق ب ـكــون ال ـع ـمــاد مـيـشــال عــون
مـ ـمـ ـرًا إل ــزامـ ـي ــا الس ـت ـح ـق ــاق رئ ــاس ــة
الـجـمـهــوريــة ،بــالـقــول« :ه ــم مــن أجــل
أن يـسـتــوعـبــوا املــوقــف ال ـقــوي الــذي
ُع ــرض بـهــذه املـعــادلــة الــداخـلـيــة إلى
جانب التيار الوطني والعماد عون،
ذهبوا إلى املكان الذي فسروا فيه ما
ّ
ُيفيد التوهني ،مع العلم أن العبارة ال
تفيد ذلك ،وهذه واحدة من مشاكلنا
معهم» .وأشــار إلى أنه عندما نقول
إن «الـعـمــاد عــون ممر إلــزامــي ،فهذا
ال يـعـنــي أن ــه لــم يـعــد مــرش ـحــا ،فهو
ممر إلــزامــي ،ســواء أكــان مرشحًا أم
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«طلعت ريحتكم» للقوى األمنية:
ّ

ودوا الماي عالبيوت

معتقلين
،خمسة ُ
ومتظاهر نقل إلى
مستشفى الجامعة
األميركية في بيروت ،هي
حصيلة االعتصام الذي دعت
إليه حملة «طلعت ريحتكم»،
أمس ،في ساحة رياض الصلح،
احتجاجًا على أزمة
النفايات
هديل فرفور
عند بــدايــة االعـتـصــام ،لــم يكن هـنــاك ما
يوحي بـ»شغب» مرتقب .لم يتجاوز عدد
ّ
ّ
امللبني  30شابًا ،إال أن هؤالء الطامحني
إل ـ ـ ـ ــى «ثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة» ،وبـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاف كـ ـثـ ـي ــري ــن،
استطاعوا أن ُيترجموا غضبهم واقعًا،
وأن يـ ـف ــرض ــوا عـ ـل ــى ال ـ ـقـ ــوى األمـ ـنـ ـي ــة،
واإلعالم« ،تأهبًا» طال لساعات.
تــأهــب ال ـق ــوى األم ـن ـيــة تـجـ ّـســد بــأشـكــال
مختلفة .بــدايــة كــان «الـحـ ّـمــام الوطني»
الـ ـ ـ ــذي اخـ ـتـ ـب ــره املـ ـعـ ـتـ ـصـ ـم ــون ،وال ـ ــذي
«كشف» سبب انقطاع املياه عن غالبية
بـيــوت الـعــاصـمــة ،بـعــدمــا تـبــن أن املـيــاه
ّ
ال ـتــي ُي ـحـ َـر ُم ـهــا أه ــل املــدي ـنــة« ،م ـخــز ّنــة»
لــدى القوى األمنية و»مـجـ ّـهــزة» ل ــ»رش»
املواطنني املطالبني بحقوقهم املهدورة.
ّ
«ودي املــاي عــل الـبـيــوت ،مــش عالشعب
الـ ـل ــي مـ ــا ب ـ ـي ـ ـمـ ــوت» ،شـ ـع ــار «ابـ ـتـ ـك ــره»
امل ـت ـظ ــاه ــرون م ــن وحـ ــي دفـ ــق خــراط ـيــم
املياه التي ّوجهت إليهم من قبل حرس
مجلس الـ ــوزراء ،بعدما حــاولــوا انـتــزاع
األســاك الشائكة .الالفت أن الشعارات،
كما «برنامج» االعتصام ،لم تكن ّ
معدة
مسبقًا .سـلــوك «الـشـغــب» ال ــذي انتهجه
هـ ـ ــؤالء الـ ـشـ ـب ــان أتـ ـ ــى عـ ـف ــوي ــا ،يـنـطـلــق
مـ ــن شـ ـع ــوره ــم ب ــال ـغ ــن مـ ــن ق ـب ــل ن ـظــام
ي ـم ـعــن ف ــي إه ــان ـت ـه ــم وي ـح ــرم ـه ــم أدن ــى
م ـقــومــات ال ـع ـيــش .وبــال ـتــالــي ،قناعتهم
أن التحركات السلمية «لــم تعد تجدي
نفعًا مع هــذه السلطة ،إذ إنها تعطيها
مزيدًا من الشرعية» ،وفق ما تقول إحدى
املـعـتـصـمــات ،الفـتــة إل ــى ض ــرورة اتـخــاذ
«خيار الصدام».
سلوك الشغب جوبه بأسلوب «العسكر»
العنيف ،الذي كان «مضبوطًا» ،إلى حد
ّ
م ــا ،أم ــام عــدســات ال ـكــام ـيــرات ،ليتجلى
بـعــد ذل ــك بشكله الهمجي بـعــد انقطاع
البث ومغادرة معظم الصحافيني.
ُ
بـعــد خــراطـيــم امل ـي ــاه ،اســتــدعــي عناصر
م ـكــاف ـحــة ال ـش ـغــب ف ـح ـض ــروا وح ـضــرت
مـ ـعـ ـه ــم ع ـص ـي ـه ــم ال ـ ـتـ ــي ان ـ ـهـ ــالـ ــت ع ـلــى

ّ
تبين للجنة المختصة الحاجة لوجود أكثر من تقرير
استشاري لكل منطقة خدماتية (مروان طحطح)

ال ـت ــي ي ــرأس ـه ــا أزع ـ ــور ه ــي مـعــالـجــة
وادارة م ـكــب ط ــراب ـل ــس ال ـع ـشــوائــي،
وه ــي تـجــربــة ال تـبـشــر بــالـخـيــر .فقد
اك ـت ـفــت ال ـشــركــة بــإن ـشــاء حــائــط دعــم
لــدفــن املــزيــد مــن الـنـفــايــات وال تملك
تجرية ناجحة في معالجة النفايات
وال ـت ـخ ـف ـيــف مـنـهــا ق ـبــل رم ـي ـه ــا .لكن
الـشــركــة تـقــول انـهــا تملك تجربة في
معالجة الـنـفــايــات فــي إح ــدى الــدولــة
ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة ،كـ ــذلـ ــك ف ــإنـ ـه ــا تـسـتـنــد
ال ــى ال ـش ــراك ــة م ــع Daneco Impianti
االيطالية .لكن ماذا عن جهاد العرب
الــذي تقدم الى املناقصات في جميع
املناطق باستثناء بيروت والشوف،
والـ ـ ـ ــى أي جـ ـه ــة م ـ ــن قـ ــالـ ــب ال ـج ـب ـنــة
سيتجه؟ املـعـلــومــات تـ ّ
ـرجــح أن عينه
على منطقة الشمال والبقاع وينافس
بـجــديــة فــي ك ـس ــروان وامل ــن وجـبـيــل،
وأنه سيكون حكمًا شريكًا من الباطن
ألي مــن الفائزين فــي بـيــروت .وفيما
يزدحم اربعة عارضني في الجنوب،
لـ ــم يـ ـع ــرف بـ ـع ــد عـ ـل ــى مـ ــن س ـتــرســو
ال ـ ـبـ ــورصـ ــة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،ع ـل ـم ــا ب ــأن
الـعــارضــن مــن «اه ــل البيت الــواحــد»
كثر! امــا في الشوف وعاليه وبعبدا،
ف ــا ت ــزال ال ــرؤي ــة ضـبــابـيــة ،والـنــائــب
وليد جنبالط ابلغ من راجعه انــه لم
يـجــد ف ــي اي م ــن ال ـعــارضــن الـخـبــرة
الـ ـك ــافـ ـي ــة لـ ـت ــول ــي ه ـ ــذا املـ ـ ـل ـ ــف .وف ــي
مـقــابــل ت ـف ــاؤل الـبـعــض ب ــأن ال ع ــودة
عــن هــذه املـنــاقـصــات ،ال ت ــزال العديد

م ــن االط ـ ـ ــراف ال ـس ـيــاس ـيــة ت ـس ــرب أن
مـ ـن ــاقـ ـص ــات ب ـّ ـيـ ــروت وج ـ ـبـ ــل ل ـب ـنــان
ستفشل او تفشل .وفي كلتا الحالتني
سيكون ذلك عودة الى النقطة الصفر.
وبــال ـتــزامــن م ــع ب ــورص ــة املـنــاقـصــات
الـ ـت ــي لـ ــم يـ ـع ــرف م ـت ــى س ـت ـن ـت ـهــي ،ال
ت ـ ـ ــزال ازم ـ ـ ــة ت ـص ــري ــف الـ ـنـ ـف ــاي ــات مــن
م ـع ـم ـل ــي ال ـك ــرن ـت ـي ـن ــا وال ـع ـم ــروس ـي ــة
فــي ذروت ـه ــا .وزي ــر الـصـحــة وائ ــل ابــو
فاعور تمنى على الرئيس تمام سالم
عــدم اسـتـخــدام الـعـقــار املــاصــق ملرفأ
بيروت ،والعني باتت تتجه الى منطقة
الــردم في البيال ،خصوصًا مع تعثر
املـفــاوضــات لنقل النفايات الــى عكار
واحتمال اصابتها بانتكاسة جديدة.
امــا خيار الترحيل إلــى خــارج لبنان،
ف ـب ــات ب ـ ـ ــدوره خـ ـ ــارج الـ ـ ـت ـ ــداول .وف ــي
حــال فشل االنتقال مــن املكب الحالي
في الكرنتينا الى أي مكان آخــر ،فمن
امل ــرج ــح ع ـ ــودة ت ـك ــدس ال ـن ـفــايــات في
بيروت في غضون الـ  24ساعة املقبلة،
ّ
علمًا بأن العديد من املناطق الساحلية
والجبلية في محافظة جبل لبنان ،ال
تــزال النفايات متكدسة فيها منذ 17
تموز املاضي ،وغالبية البلديات التي
ً
اوجدت حال لنفايتها ،كانت تلك التي
تـسـتـهــل مـخــالـفــة ال ـق ــان ــون ،والــذائ ـعــة
الصيت في مكبات االتربة العشوائية.
وهـ ــي ل ــم ت ـجــد ح ــرج ــا ف ــي اسـتـكـمــال
رمي النفايات في هذه املكبات او في
األحراج.

ّ
وال يزال مرشحنا للرئاسة
لم يكن ،يعني هي أعم ،وبالتالي أنا
ّ
أثبته كممر إلزامي ،وهذا ليس الزمه
أنــه لم يعد مرشحًا ،يعني (ال يمكن
تفسير األمر بهذا الشكل) في املنطق
وال فــي الـفـهــم ،ولـكــن هــم يــريــدون أن
يفسروا األمور هكذا».
وف ـ ـ ــي س ـ ـيـ ــاق آخ ـ ـ ــر تـ ـ ـح ـ ـ ّـدث ال ـس ـي ــد
نصرالله عــن أهمية ودور الجامعة
لكونها «ضـ ــرورة للمعرفة والـعـلــم،
وت ــأم ــن الـ ـق ــدرات الـعـلـمـيــة وال ـك ــادر
ال ــذي يحتاجه الــوطــن ومستقبله».
ً
وأكـ ـ ــد أنـ ـه ــا «ل ـي ـس ــت بـ ــديـ ــا مـ ــن أي
مـ ـ ــن ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــات األخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،وإنـ ـم ــا
ه ــي جــام ـعــة حـقـيـقـيــة ج ـ ّـدي ــة ،تهتم

رؤوس املعتصمني .إحدى هذه العصي،
طــاولــت رأس ب ــال عـلــوه ال ــذي نـقــل إلــى
مـسـتـشـفــى ال ـجــام ـعــة األم ـي ــرك ـي ــة وك ــان
فــي حالة حــرجــة ،وفــق مــا نقلت الحملة
ع ـلــى صـفـحـتـهــا ع ـلــى م ــوق ــع ال ـتــواصــل
االجتماعي فيسبوك.
بداية «الهرج واملرج» ،كانت مع الناشط
أسـ ـع ــد ذب ـ ـيـ ــان ال ـ ـ ــذي اع ـت ـق ـل ــه ع ـنــاصــر
الحرس الحكومي لنحو  20دقيقة ،قبل
أن يعود وآثار الضرب على وجهه .كذلك،
في ما بعدُ ،
«سحب» ثالثة ناشطني هم:
لــوس ـيــان ب ــو رج ـي ـل ــي ،وارف سـلـيـمــان،
وحـســن شـمــص ،مــا أث ــار غضب الشبان
ً
الـغــاض ـبــن أص ـ ــا ،ودف ـع ـهــم إل ــى إع ــادة
مـ ـح ــاول ــة سـ ـح ــب األس ـ ـ ـ ـ ــاك ،ون ـج ـح ــوا
ف ــي ت ـمــزيــق جـ ــزء م ـن ـهــا .ع ـنــدهــا حضر
عناصر «قوة ضاربة» ّ
يتقدمهم العميد
مـجــد طــربـيــه ال ــذي ح ــاول بــدايــة تهدئة
امل ـع ـت ـص ـمــن ،وألـ ـق ــى خ ـط ــاب ــا «م ـنـ ّـم ـقــا»
أمـ ـ ــام اإلع ـ ـ ـ ـ ــام ،واعـ ـ ـ ـ ـدًا بـ ــإطـ ــاق سـ ــراح
املعتقلني الثالثة «بـعــد خمس دقــائــق».
وق ـت ـهــا ،طــالـبــه أح ــد امل ـت ـظــاهــريــن ،وهــو
شـقـيــق ألح ــد املـحـتـجــزيــن ،بــرؤيــة أخيه
لالطمئنان عليه ،فلبى العميد طربيه
املطلب.
«كـ ـ ــام ال ـع ـم ـي ــد جـ ـ ـ ّـوا ت ـغ ـ ّـي ــر م ــن «ان ـت ــو
اخواتنا»ّ ،
لسد بوزك ،وخدي ع بهدلة»،

أعطى العميد
طربيه أمرًا بضرب
المعتصمين بعد
مغادرة الصحافيين

شـ ـه ــادة أط ـل ـق ـهــا أخـ ــو امل ـع ـت ـقــل بـعــدمــا
خــرج مــن غــرفــة االحـتـجــاز ،الفـتــا إلــى أن
أخ ــاه «يـعــانــي مــن ج ــروح وبـحــاجــة إلــى
اهتمام».
ّ
تتغير شهادة العميد في هذا الصدد
لم
ّ
فحسب ،بــل تغيرت «األوام ــر» أيـضــا ،إذ
أعطى طربيه بعد مـغــادرة الصحافيني
أمرًا بضرب املعتصمني ،فانهال العناصر
بالضرب «دون تمييز» ،وفق ما ّ
صرحت
الحملة .والخمس دقائق التي وعد بها
العميد ،تـحـ ّـولــت إلــى ســاعــات ،وعوضًا
ُ
من اإلفــراج عن املعتقلني الثالثة ،اعتقل
ُ
ناشطون إضافيون لم تعلن أسماؤهم،
ُ
وانضموا إلى زمالئهم ،ولم يفرج عنهم
ً
مساء.
إال عند قرابة الساعة العاشرة
لم ُيفهم سبب «الوحشية» التي انتهجها
شـغــب بـعــد م ـغــادرة
عـنــاصــر مـكــافـحــة الـ ُ
الـصـحــافـيــن ،إال أن ــه أث ـيــر عــن مـحــاولــة
ل ــ»ل ـج ــم» امل ـع ـت ـص ـمــن ،تـسـيـيـرًا ملــوكـبــي
وزير الداخلية والبلديات نهاد املشنوق
ووزير البيئة محمد املشنوق.
وكـ ــان املـعـتـصـمــون ق ــد رددوا ش ـعــارات
طالبت «املشنوقني» باالستقالة بعدما
عـجــزا عــن حماية حـقــوق «الشعب الــذي
هو مصدر السلطات».
واس ـ ـت ـ ـطـ ــاع امل ـ ـت ـ ـظـ ــاهـ ــرون «الـ ـيـ ـت ــام ــى»
إقـفــال طــريــق ريــاض الصلح ،وانتشروا
ب ــن ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات ،ط ــال ـب ــن م ــن راك ـب ـي ـهــا
«ال ـ ـنـ ــزول م ـع ـهــم إلـ ــى ال ـ ـشـ ــارع ،ف ــاألزم ــة
عـلـيـنــا وع ـل ـي ـكــم» .مـشـهــد تـلـبـيــة بعض
الـ ـن ــاس ل ـل ـنــاش ـطــن ك ـ ــان الفـ ـت ــا ،ان ـضــم
ال ـب ـع ــض م ـن ـهــم إل ـ ــى ال ـس ــاح ــة وك ـ ّـون ــوا
حـ ـشـ ـدًا صـ ـغـ ـيـ ـرًا ،ف ـي ـم ــا ب ـق ــي اآلخ ـ ـ ــرون
فــي سـيــاراتـهــم يـنـتـظــرون فـتــح الـطــريــق،
تمامًا كما ينتظر كثيرون حتفهم على
أي ــدي ه ــذه الـسـلـطــة .فيما ينشغل قسم
ّ
التحركات عوضًا من
آخــر بانتقاد هــذه
تصويبها ودعمها.

سلوك «الشغب» أتى عفويًا (مروان طحطح)

عون مرشح
طبيعي وقوي لرئاسة
الجمهورية وله
قاعدة تمثيل عريضة

بــاملـسـتــوى األك ــادي ـم ــي والـتـعـلـيـمــي،
مترافقًا مع القيم واألخالق اإلنسانية
والوطنية» .وأكد أن «اآلمــال الكبيرة
معقودة على انطالقة هذه الجامعة،
وامل ــأم ــول مـنـهــا أن ت ـق ـ ّـدم أن ـمــوذجــا

رائـ ـ ـع ـ ــا وراق ـ ـ ـي ـ ـ ــا ،ول ـ ـ ــو أن األمـ ـ ـ ــر قــد
يحتاج إلــى مــراحــل لتنمو وتتطور
وتكبر بشكل تدريجي ،كما هو حال
املـقــاومــة» .وخــاطــب السيد نصرالله
ً
الــوفــد قــائــا« :رهــانـنــا عليكم كبير،
ون ـ ـحـ ــن إل ـ ــى ج ــان ـب ـك ــم ون ـس ــان ــدك ــم
ونــدعـمـكــم ولـكــن ال ـعــبء عليكم .اآلن
أن ـت ــم م ـق ــدم ال ـج ـب ـهــة ف ــي ال ـجــام ـعــة،
أم ــا ن ـحــن فـخـلــف ال ـج ـب ـهــة ،ودورنـ ــا
إس ـنــادي» .وأمــل أن تتمكن «جامعة
امل ـعــارف مــن أن تـقــدم نـمــوذجــا راقيًا
ع ـ ـلـ ــى املـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى ال ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ــي ،وعـ ـل ــى
املستوى األكاديمي ،وعلى مستوى
تربية الطالب ،واالختصاصات».
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سياسة

ُ
ّ
سمع ...إلى
بري :لن أ ِ
في الواجهة

«األسطول الشبح»
عامر محسن
ُ
«األسطول الشبح» هي التسمية الشعبية التي تطلق على األسطول االحتياطي
ُ
سفن حربية تقاعدت ،أو أخــرجــت من
للبحرية األميركية ،وهــو مـكـ َّـو ٌن مــن
ٍ
ً
ّ
الخدمة ،ولكنها تظل عائمة ،وفي حالة تخزين ،في قواعد بحرية في فيرجينيا
ُ
وخليج سان فرانسيسكو ،حتى تعاد إلى الخدمة حني يحتاجها الجيش .بعد
ً
الحرب العاملية الثانية ،مثال ،وصل عدد سفن األسطول االحتياطي إلى اآلالف؛
ّ
يضم اليوم العديد من البوارج واملدمرات التي كانت عماد سالح البحرية
وهو
أيام الحرب الباردة.
ُ
«األس ـطــول الشبح» هــو أيضًا عـنــوان لــرواي ـ ٍة عسكرية نـشــرت هــذا الصيف،
ّ
تتخيل «حربًا عاملية ثالثة» تقع بعد سنوات بني أميركا والصني .نمط روايات
«الحرب القادمة» انتشر في الواليات املتحدة منذ ثمانينيات القرن املاضي،
ّ
ّ
خــاصــة عبر كتب تــوم كالنسي الـتــي أصبحت نـمــوذجــا يـقــلــده الـكــتــاب في
املــزج بني الخيال والواقعية وتكنولوجيا املستقبل القريب (كتب كالنسي،
عام  ،1986عن طائرات خفية وأسلحة سرية أخرى قبل أن تعترف الحكومة
ً
َّ
بوجودها بسنوات) .رواية «األسطول الشبح» ،مثال ،هي عمل ملؤلفني ال شأن
لهما ّ
بفن الرواية ،بل هما محلالن يكتبان عادة في املجال العسكري وقضايا
ّ
حواش تحيل
األمن القومي ،وكل معلومة تقنية في الرواية ـ تقريبًا ـ ترفدها
ٍ
ّ
إلى مقاالت علمية ومراجع توثق هذا السالح أو ذاك.
في «األسطول الشبح» ،تتقاسم العالم ،بعد سنوات من اليومّ ،قوة صاعدة هي
الصني ،التي خرجت من حكم الحزب الشيوعي ويديرها حلف من العسكريني
ورجال األعمال ،يتجادلون في اجتماعاتهم عبر تبادل مقوالت «صن تزو»؛
وبني قوة تنحدر ،هي الواليات املتحدة ،يرتكز نفوذها على صــادرات الطاقة
(بعد تفجير قنبلة نــوويــة فــي الظهران أخــرجــت إنـتــاج النفط السعودي من
اتفاق هش مع الصني لتصدير النفط مقابل استيراد السلع
السوق) وعلى
ٍ
املصنعة .ثــم تكتشف اإلدارة الصينية احـتـيــاطــات غــازيــة هائلة فــي خندق
«ماريانا» مقابل الفيليبني ،فال تعود في حاجة إلى أميركا كالسابق ،وتصير
الهيمنة على بحر الصني مسألة جوهرية بالنسبة إلــى بيجينغ ،فتشتعل
الحرب.
فــي املستقبل الـقــريــب ،تـكــون تكنولوجيا الــروبــوتـيــات والـنــانــو قــد نضجت
وتحولت إلى معدات نستخدمها في الحياة اليومية :يفترض الحاضرون في
ّ
تسجل عبر وســائــط التنصت
كــل اجتماع أو حفل أن كالمهم وهمساتهم
ُ
ـرف «نظيفة» معزولة،
ـ
غ
في
الحساسة
املتناهية الصغر ،وتقام االجتماعات
ٍ
وتكون سفن صيد الغواصات روبوتية بالكامل ،وحسم الحرب ال يجري عبر
القذائف والبنادق ،بل ـ قبل كل شيء ـ في الفضاء وعلى اإلنترنت.
في الحقيقة ،إن الطلقات األولى في الصدام بني العمالقني ،كما تخيله الكاتبان،
تجري في الفضاء الخارجي ،حيث تقوم محطة الفضاء الصينية ،التي ّ
جهزت
بسالح الي ــزري ،بضرب أقمار التواصل العسكرية ،ومنظومة تحديد
سـ ّـرًا
ٍ
املــوقــع ،وأقـمــار التجسس ـ لتسلب أميركا ،قبل أن تبدأ الحرب الفعلية ،أهم
العناصر في منظومتها القتالية.
هذا النوع من الروايات ال يهدف إلى إمتاع القارئ وتسليته فحسب ،بل تكون
ً
خلفه ،عــادة ،أجندة سياسية أو أمثولة يريد الكاتب إيصالها إلــى الجمهور
تحذير
واملؤسسة العسكرية« .األسـطــول الشبح» ،بهذا املعنى ،هــي رســالــة
ٍ
واحتجاج ّ
ضد النظرية العسكرية التي ّ
تحرك الجيش األميركي منذ أكثر من
عقد.
ّ
ّ
يـحــذر الكاتبان ،عبر مسار األح ــداث ،مــن أن االعتماد األميركي املبالغ فيه
على التكنولوجيا وتشبيك الوحدات املقاتلة إلكترونيًا ،وعلى طائرات ّ
متقدمة
مكلفة ،كـ»إف ـ  ،»35يفسح املجال لألعداء لتحويل هذه االعتمادية إلى نقطة
ـف قاتلة .مــاذا يحصل إذا ُحــرم الجيش األمـيــركــي أقـمــاره الصناعية؟
ضـعـ ٍ
ّ
الطيار في «أف ـ  »35يرى العالم من حوله من خالل كاميرات ،ال بعينه املجردة،
ّ
فماذا سيحصل لو تمكن الصينيون من التدخل في عمل البرامج التي تدير
ّ
ّ
املتخيلة ،يفترض الكاتبان تحقق كل هذه
الطائرة وتتحكم بها؟ في املعركة
االح ـت ـمــاالت :الصينيون زرع ــوا فــايــروســات بــن مــايــن األسـطــر البرمجية
املـخــزنــة فــي ذاك ــرة ال ـطــائــرات ،فتتساقط الـ ــ»إف ـ ـ  »35مــن الـسـمــاء بسهولة.
األسطول األميركي ،بعد فصله عن قيادته واختراق برامج اإلدارة اإللكترونية
ً
على سفنه ،صار هدفًا سهال للصواريخ البالستية الصينية .بل إن الصينيني
ّ
لم يرتكبوا خطأ اليابان في الحرب العاملية الثانية ،فاحتلوا جزيرة هــاواي
لوضع األميركيني على بعد آالف الكيلومترات عن سواحل آسيا.
ّ
فــي الـقـ ّـصــة ،يستعيد األمـيــركـيــون تــوازنـهــم ويـحــقـقــون النصر عبر إخــراج
ّ
محصنة
«األسـطــول الشبح» ـ الــذي يعتمد على معدات ميكانيكية «قديمة»
ضــد املبرمجني الصينيني ـ ـ مــن سباته؛ وعـبــر مــزيـ ٍـج مــن األسلحة الجديدة
ّ
واستثمار الطاقات املدنية والصناعية في أميركا (فتسخر سلسلة متاجر
ً
«واملــارت» لخدمة الجيش لوجستيًاّ ،
ويقدم علماء «وادي السيليكون» حلوال
تكنولوجية للعسكريني ـ في تذكير باملنشأ العسكري لـ»وادي السيليكون»،
كمختبر للطيران األميركي في
منذ أن اعتمدت مدينة سانيفايل الكاليفورنية
ٍ
ثالثينيات القرن املاضي).
أهمية الرواية ال تكمن في تفاصيل أحداثها ،بل في قراءتها كتعبير عن خطاب
ّ
يسلطه خبراء أميركيون ّ
ضد سياسة البناء العسكري األميركي في
نقدي،
ٌ
مرحلة اإلمـبــراطــوريــة .يــوجــد الـيــوم عــدد كبير مــن املتابعني الــذيــن يـصـ ّـرون
ـاح لشركات السالح ،ال
على ّأن مشاريع األسلحة القائمة ترمي لتحقيق أربـ
ٍ
لخوض حروب واقعية؛ وأن الـ»إف ـ  »35هي كارثة مالية وعسكرية؛ وأن ّ
ترهل
املؤسسة القيادية في الجيش ،وارتهانها ملصالح الصناعيني والسياسيني،
ستدفع أمـيــركــا ثمنه مــع ّأول مــواجـهــة جــديــة ضــد خصم ك ــفء« .األسـطــول
ّ
الشبح» تتكلم بلسان هؤالء.

مذ انفجرت األزمة
الحكومية قبل أكثر من
شهر ،ووصف اشتباكها
بـ»األسوأ على اإلطالق
شهدته حكومة» ،نأى
الرئيس نبيه بري بنفسه عن
أي ّ
تحرك بعدما أغضبه
انتقال السجال من خالف
على الصالحيات إلى الطعن
في شرعية البرلمان
نقوال ناصيف
يـصـ ّـم رئـيــس مجلس ال ـنــواب نبيه
بـ ــري أذنـ ـي ــه ع ــن أي س ـ ــؤال ُي ـ ّ
ـوج ــه
إليه عن مآل حكومة الرئيس تمام
سالم والجهود املبذولة ملعاودتها
اجتماعاتها .ال يصغي أيضًا إلى
أي سـ ــؤال ع ــن اح ـت ـمــال اضـطــاعــه
بـ ـ ــأي مـ ـ ـب ـ ــادرة أو ت ـ ـحـ ـ ّـرك إلخـ ـ ــراج
ّ
ال ـبــاد مــن م ــأزق ش ــل مؤسساتها
ال ــدس ـت ــور ُي ــة .ال ي ـت ــردد ف ــي ال ـقــول
َ
أسمع».
حتى« :لن أ ِ
سمع إلى أن ّ
يضيف« :لــن أتكلم ولــن أعــلــق إلى
أن أس ـمــع وأرى أن ـنــي لــم أع ــد غير
شـ ــرعـ ــي .مـ ــا دام ال ـب ـع ــض يـعـتـبــر
مجلس النواب غير شرعي ،فلست
مستعدًا ألسمع أيًا يكن».
يـ ـعـ ـك ــس رئـ ـ ـي ـ ــس امل ـ ـج ـ ـلـ ــس ب ــذل ــك
اس ـت ـم ــرار ام ـت ـعــاضــه م ــن امل ــواق ــف
األخيرة لتكتل التغيير واإلصالح،
إذ وصف البرملان بأنه غير شرعي،
متشبثًا بتعطيل عـمــل السلطتني
اإلج ــرائ ـي ــة واالش ـت ــراع ـي ــة .م ــذ ذاك
يـ ـشـ ـي ــر بـ ـ ـ ــري إلـ ـ ـ ــى ان ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــه عــن
اسـتـقـبــال أي بـحــث فــي م ـب ــادرة أو
تفاهم أو حلول ما دامت املؤسسة
املعنية بـهــا تنعت بـمــا قـيــل فيها.
ّ
يتصرف
يسارع إلى القول« :عندما
لبنانيون على هذا النحو ،يعطلون
دورة ن ـظ ــام ــه وعـ ـم ــل مــؤس ـســاتــه
ّ
ويضرون به ،ال حاجة للبنان حتمًا
إلى أعدائه».

ّ
ُيــركــز فــي أحــاديـثــه أم ــام زواره في
عني التينة على املعطيات اآلتية:
 1ـ ـ ـ ـ ـ تـ ـمـ ـسـ ـك ــه ب ـ ـم ـ ــرس ـ ــوم الـ ـعـ ـق ــد
االس ـت ـث ـنــائــي ملـجـلــس ال ـن ــواب وإن
فـ ــي املـ ـ ــدة ال ـب ــاق ـي ــة ،ال ـف ــاص ـل ــة عــن
العقد العادي الثاني في  20تشرين
األول امل ـق ـب ــل ،وي ـ ــرى أن ال ــوق ــت ال
ي ـ ـ ــزال مـ ـت ــاح ــا الجـ ـتـ ـم ــاع امل ـج ـلــس
وإقـ ــرار مـشــاريــع عــالـقــة فــي جــدول
األعـمــال .يعزو إصــراره على العقد
االستثنائي إلى «مسألة مبدئية»،
ّ
هـ ــي أن ع ـل ــى امل ـج ـل ــس أن يـلـتـئــم
ّ
عـ ـن ــدم ــا يـ ـتـ ـع ــن ع ـل ـي ــه اس ـت ـك ـم ــال
أعماله فــي عقد ع ــادي ،أو فــي عقد
اسـتـثـنــائــي ه ــو مـســؤولـيــة واجـبــة
ّ
يصر على
على السلطة اإلجرائية.
وج ـهــة ن ـظــره ب ــأن إصـ ــدار مــرســوم
الـ ـعـ ـق ــد االسـ ـتـ ـثـ ـن ــائ ــي ال ي ـح ـت ــاج
إل ــى تــوقـيــع الـ ـ ــوزراء الـ ـ ــ ،24بــل إلــى
األك ـث ــري ــة امل ـط ـل ـقــة م ـن ـهــم فـحـســب،
ألن املـ ـ ــادة  33م ــن ال ــدس ـت ــور تـلــزم
رئيس الجمهورية إصــدار مرسوم
الـ ـعـ ـق ــد االسـ ـتـ ـثـ ـن ــائ ــي إذا ط ـل ـبــت
األكثرية املطلقة من النواب ،ناهيك
ب ــأن االتـ ـف ــاق ع ـلــى وض ــع املــرســوم
م ـســؤول ـيــة م ـش ـتــركــة ب ــن رئـيـســي
الجمهورية والحكومة.
 2ـ ـ ـ تـيـقـنــه م ــن أن صـ ــدور مــرســوم
ال ـع ـق ــد االس ـت ـث ـن ــائ ــي ل ـي ــس كــاف ـيــا
اللتئام الهيئة العامة .يقول بري:
«مـ ــررنـ ــا ف ــي ع ـق ــد ع ـ ــادي ب ــن آذار
وأي ـ ـ ــار ومل ـس ــت أن ه ـن ــاك مـقــاطـعــة
مـكــونــات أســاسـيــة للجلسات ،فلم
ُ
أدع إل ـ ــى ٍّ
أي م ـن ـه ــا .مـ ــن حـ ــق َم ــن
ّ
ي ــري ــد أن ي ـت ـغــيــب أن ي ـف ـعــل ،و َهــو
ح ــق دي ـم ــوق ــراط ــي .ل ـكــن ل ـيــس ملــن

بري :عندما ّ
يتصرف
لبنانيون على هذا
النحو ،ال حاجة للبنان
إلى أعدائه

رئيس المجلس :للذين يريدون أعرافًا جديدة ،أقول
لهم لن يحصل ذلك مع نبيه بري (هيثم الموسوي)

ي ـع ــد ب ــأن ــه س ـي ـح ـضــر أن يـتـغـيــب
ويطيح تعهداته .ثمة َمــن قــال إنه
ال يريد أن يحضر ،وهو حقه .لكن
ماذا عن اآلخرين الذين جزموا لي
بــالـحـضــور ثــم أخ ـل ــوا؟ حـصــل ذلــك
أكثر من مرة ألكثر من جلسة .قالوا

تقرير

ال جديد في تهديدات إسرائيل ،لكنها
يحيى دبوق
ال جـ ــديـ ــد فـ ــي ت ـ ـهـ ــديـ ــدات تـ ــل ابـ ـي ــب.
ال ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة
اإلســرائـيـلـيــة ،بنيامني نتنياهو ،وال
مـ ـن ــاورة ال ـج ـيــش اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،غـيــر
امل ـس ـبــوقــة ق ـبــل أي ـ ــام ،ال ـتــي ق ـيــل إنـهــا
حـ ــاكـ ــت تـ ــوغـ ــات بـ ــريـ ــة فـ ــي س ــوري ــا
ولبنان.
ال ج ــدي ــد فـ ــي أن ي ـس ـت ـعــد ال ـج ـيــش
اإلسرائيلي ،باعتباره جيشًا مهنيًا،
ملواجهة كل السيناريوات :املعقولة
واألق ــل مـعـقــولـيــة ،فــالـجـيــش املهني
إم ــا يـقــاتــل ،أو يستعد لـلـقـتــال .كما
ال جــديــد ف ــي م ـض ـمــون تـصــريـحــات
ن ـت ـن ـي ــاه ــو ووزي ـ ـ ـ ــر أم ـ ـنـ ــه ،مــوش ـيــه
يعلون ،إال ما يتعلق بالشكل واملكان
الــذي خرجت منه التصريحات ،من

على الحدود اللبنانية.
وإذا كان اإلعالم العبري قد تناغم مع
َ
حملة التهديدات وأبــرز ما جاء فيها،
إال أنـ ــه أض ـ ــاء أي ـض ــا ع ـلــى ت ـس ــاؤالت
حول األهداف منها .وبتعبير البعض
(معاريف) :ما الذي يدفع إلى ذلك ،وال
يوجد أي شــيء دراماتيكي يــدل على
تـغـيـيــر م ــا م ـي ــدان ــي ،س ـ ــواء م ــن جهة
إسرائيل أو في لبنان وسوريا؟
وي ـ ـس ـ ـتـ ــدل م ـ ــن مـ ـجـ ـم ــل ال ـت ـع ـل ـي ـق ــات
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ح ـ ــول امل ـ ـ ـنـ ـ ــاورة ،ال ـتــي
وص ـ ـفـ ــت بـ ــ»غـ ـي ــر امل ـ ـس ـ ـبـ ــوقـ ــة» ،أن ـه ــا
ج ــزء م ــن االس ـت ـع ــدادات وال ـتــدري ـبــات
املعتادة وال جديد فيها إال ما يتعلق
بتوظيفها إعــام ـيــا ،ملـقــاصــد أخ ــرى.
وق ــد ت ـكــون بـحـســب امل ـق ــال الــرئـيـســي
لصحيفة يــديـعــوت أحــرونــوت أمــس،
رس ــال ــة إلـ ــى األذن األم ـيــرك ـيــة م ــن أن

إس ــرائ ـي ــل ت ـعــانــي م ــن ت ـهــديــد فـعـلــي،
و»ها هو الخطر اإليراني الذي حذرنا
منه يتجسد أمامنا ،فيما األميركيون
ال يقومون بشيء».
صحيح أن امل ـن ــاورة حــاكــت تصعيدًا
م ــع ح ـ ــزب الـ ـل ــه ،ي ـت ـض ـمــن س ـي ـنــاريــو
مــواج ـهــة قـصــف مـكـثــف بــالـصــواريــخ
على األراض ــي اإلسرائيلية استدعت
ردًا ب ــري ــا م ـ ـحـ ــدودًا مل ـعــال ـجــة م ـصــدر
إط ـ ـ ـ ــاق ال ـ ـ ـصـ ـ ــواريـ ـ ــخ ،وصـ ـحـ ـي ــح أن
امل ـن ــاورة حــاكــت سـيـنــاريــو آخ ــر وهــو
ت ــوغ ــل ح ـ ــزب الـ ـل ــه واحـ ـت ــال ــه إح ــدى
امل ـس ـتــوط ـنــات ،األمـ ــر الـ ــذي اسـتــدعــى
إخ ـ ــاء امل ـس ـتــوط ـنــات الـ ـح ــدودي ــة ،إال
أن ض ــاب ـط ــا رف ـي ـع ــا أك ـ ــد فـ ــي امل ـقــابــل
للمراسلني أن إســرائـيــل وح ــزب الـلــه،
على حد ســواء ،غير معنيني في هذه
املرحلة بمواجهة واسعة بينهما.
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َ
َ
أن أسمع

ّ
ويصوتون ضــد .هذا
سيحضرون
حقهم أيضًا .لكن ليس اإلخالل بما
يتعهدون».
يالحظ كذلك أن الواقع ال يزال إياه
ف ــي عـقــد اسـتـثـنــائــي أو ع ـ ــادي :ما
لم تشارك الكتل جميعًا لن ينعقد

املجلس .بيد أن ذلك ال يحجب ،في
رأيه ،ضرورة صدور مرسوم العقد
االستثنائي ما دام توقيعه يكتفي
باألكثرية املطلقة ليس إال.
 3ـ ـ يستغرب إص ــرار البعض على
املضي في االجتهاد في الدستور،
في معرض تعطيل أعمال مجلس
ال ـ ـ ــوزراء وم ـج ـلــس الـ ـن ــواب .ي ـقــول:
«الدستور يحكي عن وجود رئيس
الجمهورية .لكن الشغور ال يجعل
من كل وزير رئيسًا للجمهورية .بل
مجلس الوزراء مجتمعًا بأعضائه
هو رئيس الجمهورية .ليس الحد
أن يتالعب بالدستور ويشله ،وال
بالقانون ،وال ّ
يفصل الصالحيات
ع ـلــى ال ـق ـي ــاس ،وال ي ـح ــدد ملجلس
النواب جــدول أعماله .لم يعد اسم
ه ــذا ال ـقــانــون ،بــل «ال ـك ــان ــون» .آلية
ع ـم ــل م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء م ـع ــروف ــة.
الـ ـ ـق ـ ــرارات ال ـت ــي ي ـت ـخــذهــا مـجـلــس
الـ ــوزراء تخضع ألحـكــام امل ــادة .65
حـيــث تـحـتــاج إل ــى الـثـلـثــن تـكــون،
وحـ ـي ــث ت ـح ـت ــاج إل ـ ــى ال ـن ـص ــف 1+
ت ـكــون .أم ــا املــراسـيــم الـعــاديــة التي
يصدرها رئيس الجمهورية خارج
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ،فتتطلب توقيع
ال ــوزراء جميعًا ،ألن ليس للرئيس
هنا حق ردهــا وطلب إعــادة النظر
فيها .طبعًا ،وبالتأكيد ،ال تنطبق
ه ــذه ال ـح ــال ع ـلــى إص ـ ــدار مــرســوم
الـعـقــد االسـتـثـنــائــي ،ألن الــدسـتــور
يـ ـل ــزم رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة وم ـعــه
رئـيــس الـحـكــومــة االمـتـثــال ملشيئة
األكثرية املطلقة من مجلس النواب
إذا طلبت فتح عقد استثنائي .ال
يستمد مجلس النواب شرعيته من
أي أح ــد ،بــل هــو ال ــذي يمنح ســواه
ال ـش ــرع ـي ــة .م ـنــه تـنـبـثــق الـسـلـطــات
ال ــدس ـت ــوري ــة األخـ ـ ــرى .ف ــي مجلس
النواب ُينتخب رئيس الجمهورية،
ُ
وي ـس ـ ّـم ــى رئ ـيــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء،
وتـمـثــل الـحـكــومــة لـنـيــل ثـقـتــه قبل
م ـب ــاش ــرت ـه ــا مـ ـس ــؤولـ ـي ــاتـ ـه ــا .هــي
مسؤولة عندما تقف امامه».
ي ـض ـي ــف« :ه ـ ـ ــؤالء ال ــذي ــن ي ــري ــدون
االجـتـهــاد فــي الــدسـتــور والـقــوانــن
وخلق أعراف جديدة ،أقول لهم لن
يحصل ذلك مع نبيه بري».

تلعب بالنار
كــذلــك حــاكــت امل ـن ــاورة فــرضـيــة تسلل
عـ ـن ــاص ــر مـ ــن داع ـ ـ ــش إلـ ـ ــى األراض ـ ـ ــي
اإلســرائـيـلـيــة وال ـت ــدرب عـلــى مواجهة
ه ـ ــذا الـ ـسـ ـيـ ـن ــاري ــو ،لـ ـك ــن م ـ ــع ت ــأك ـي ــد
الـضـبــاط أن ه ــذا الـتـهــديــد افـتــراضــي،
إذ إن تنظيم داعش بعيد عن الحدود،
وعلى مسافة تزيد على  70كيلومترًا.
كـمــا أن سـيـنــاريــو ان ـقــاب «الـنـصــرة»
ومثيالتها على التزاماتهم املعقودة
مـ ــع إس ــرائـ ـي ــل والـ ـعـ ـم ــل ضـ ــدهـ ــا ،هــو
أيضًا سيناريو افتراضي وموضوع
ل ـل ـم ـس ـت ـق ـبــل الـ ـبـ ـعـ ـي ــد ،م ـ ــع ال ـت ــأك ـي ــد
أن الـ ــوضـ ــع الـ ـح ــال ــي مـ ـث ــال ــي ،وهـ ــذه
ال ـج ـم ــاع ــات ال ت ـط ـلــق ط ـل ـقــة واح ـ ــدة
باتجاه إسرائيل ،منذ بدء الحرب في
سوريا.
لكن ما الذي يدفع نتنياهو إلى حمل
نفسه ووزير أمنه ورئيس أركانه إلى

سياسة
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ّ
األسير :خططنا الغتيال حمود وضاهر
ب ــات الـشـيــخ أحـمــد األس ـيــر فــي قبضة الـجـيــش .كنز
المعلومات ُ
سي ّ
فرغه أصحاب البزات الزيتية ،أولياء
دم شهداء أحــداث عبرا وجرحاها .لكن هل ُيعقل
استجواب األسير،
مسودتان لمحضر
ُأن يكون هناك
ّ
ُ
تخفى األكثر دسمًا وتظهر النسخة المنقحة في
بازار السياسة بين العسكر والساسة؟
رضوان مرتضى
ُ
أحيل الشيخ املوقوف أحمد األسير إلى فرع التحقيق في وزارة
الــدفــاع ،بعدما استكمل األمــن العام استجوابه على مــدى أربعة
أقر الرجل خاللها ٍّ
أيامّ .
بكم كبير من االعترافات ،كان أخطرها
اإلع ــداد والتخطيط الغتيال إم ــام مسجد الـقــدس الشيخ ماهر
حـمــود وم ـســؤول حــزب الـلــه فــي صـيــدا الشيخ زيــد ضــاهــرُ .
دم
الرجلني ُهــدر ،حمود لــ«دوره التحريضي ّ
وردتــه بعمالته لحزب
ِ
الله» ،فيما الثاني لـ«تورطه بالدم املسلم» ،بحسب زعم األسير.
وقد اعترف بإرساله سيارة الستقدام عبوات ناسفة من الشمال
ونقلها إلــى صيدا تحضيرًا لعمليات أمنية .وفــي ضــوء ّ
تقدم
ّ
االستجواب ،نفذت قوة من األمــن العام عمليات دهم في صيدا
ومحيطها أسفرت عن توقيف مشتبه فيهم جدد في مساعدة
ُ
األسير أو إيوائه أو تأمني مستلزمات لوجستية له ،فيما ضبطت
كمية من املتفجرات في عدد من األماكن التي أشار إليها األسير.
ُ
هكذا ،إضافة إلى االعترافات السابقة ،ف ِتح الباب أمام تجزئة ملف
أحمد األسير إلى ثالثة أقسام :األسير في مرحلة ما قبل عبرا
ثم أحــداث عبرا وثالثًا األسير في مرحلة ما بعد عبرا .الهمس
السياسي يحكي عــن تجزئة املـلــف للتخلص مــن الـجــزء األول
والثاني وختمهما ،ثم ّ
التفرغ للثالث .إذ إن ذلك ُيعتبر مخرجًا
من اإلحراج لكثير من الالعبني السياسيني ،وال سيما أن املرحلة
ُ
األولــى والثانية تــورط فيها كثر من سياسيني أو أجهزة ،فيما
ُ
املــرحـلــة األخ ـيــرة تـغــرق األسـيــر وح ــده .وت ــرى امل ـصــادر أن أهل
ّ
السياسة والقضاء يتفقون على ذلك .غير أن مصادر قضائية
تستبعد ذلك ،معتبرة أن «ملف االتهام ال يجزأ» .ورأت املصادر
أنه «كان يمكن التفكير بتجزئة امللف ،إال أن توقيف أحمد األسير
نسف ذلــك .فاألسير هو املـلــف» .لكن املـصــادر نفسها تحدثت
ثان لألسير منفصل عن ملف معارك عبرا ،ملف ما
عن «ملف ٍ
بعد عبرا ،وهو ملف جديد ُيعمل عليه يتعلق بالخاليا األمنية
ـات أمـنـيــة مـحـتـمـلــة» .وق ــد وضعت
الـتــي ك ــان ُيــديــرهــا فــي عـمـلـيـ ٍ
املصادر قضية املشتبه فيه محمد علي الشريف في هذا السياق.
وبحسب املعلومات األمنية ،بعد ساعات من التحقيق مع مدير
املشتريات في منزل النائبة بهية الحريري بجرم إيــواء األسير
عقب أحــداث عبرا ،اعترف بـ ّ
ـأن األسير لجأ إليه من دون اتفاق
مسبق .وذكــر املوقوف أن إمــام مسجد بالل بن ربــاح مكث في
ّ
ضيافته ليلتني ،قبل أن يتدخل والده ،رئيس جمعية تجار صيدا
علي الشريف ،رافضًا استمرار بقائه ،بحسب ما ذكر املشتبه
فـيــه خ ــال التحقيق .وعـلـيــه ،اتـصــل األس ـيــر بــأحــد األشـخــاص
لتحضر سيارة لنقله ،علمًا أن األسير لم يكن وحده الذي مكث
في ضيافة الشريف ،إنما كان معه آخرون بينهم فضل شاكر
ُ
ومعهم أسلحتهم .وقــد نقلوا إلــى منزل آخــر ،ومــن هناك جرى

نقلهم شخصني شخصني إلى منزل الشيخ سالم الرافعي في
الشمال .ورغم وضوح الجرم هنا ،إال أن مفوض الحكومة لدى
املحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ارت ــأى إطــاق ســراح
ال ـشــريــف بـسـنــد إق ــام ــة .الـتـســويــة ال تـقـتـصــر عـلــى ه ــذا االس ــم
فحسب ،ففي ملف منفصل عن أحــداث عبرا ،علمت «األخبار»
أن تسوية نضجت قضت رفــع مذكرة التوقيف الـصــادرة بحق
صديق األسـيــر ،الشيخ داعــي اإلس ــام الـشـ ّـهــال املــوجــود خــارج
لبنان بعد ضبط الجيش مخزن أسلحة تعود ملكيته لــه .وقد
ُّ
اتهم وزيــر العدل اللواء أشــرف ريفي بالعمل على التسوية .أما
بشأن ما تردد عن إخــاءات محتملة ملوقوفني من ملف أحداث
عبرا املوجود لدى املحكمة العسكرية ،فنفى مرجع قضائي ذلك،
مؤكدًا أن ال إخالءات سبيل ألي من املوقوفني في املدى املنظور.
إذًا ،أحيل األسير إلى الجيش .في فرع التحقيق ،يتواجه الضباط
والعناصر مــع «عـ ّ
ـدوهــم ال ـلــدود» .الشيخ وجماعته الــذيــن قتلوا
ُ ّ ُ
 18عسكريًا ،وجــرحــوا مــا يزيد على الستني .لذلك يـعــول كثر
على محققي هــذا الفرع النتزاع الكم األكبر من كنز املعلومات
الذي يحتفظ به األسير .من أسماء وأرقام وعناوين وخاليا ،إلى
ممولني ومدربني عسكريني وانتحاريني ،وال سيما أن عناصر
الجيش هم من سبق أن أجروا التحقيقات األولية في ملف أحداث
عـبــرا .لــذلــك ،فإنهم يحفظون عــن ظهر قلب تفاصيله الدقيقة.
ً
فضال عن أن «عــداء الكار» والتنافس بني األجهزة يفترض أن
يسعى الجيش جاهدًا النتزاع مزيد من االعترافات من املوقوف.
غير أن كل ذلك ،لن يحول دون أن يدخل ملف أحمد األسير في
ً
البازار السياسي .إذ ّإن كال من قائد الجيش العماد جان قهوجي
ومفوض الحكومة لدى املحكمة العسكرية صقر صقر وحتى
مدير املخابرات إدمون فاضل ورئيس فرع التحقيق في الجيش
العميد طلعت زي ــن ،كــل ه ــؤالء ،لـيـســوا ب ــوارد الـسـمــاح بــإحــراج
تيار املستقبل ،وذلــك يفتح الباب واسعًا أمــام احتمال أن يكون
هناك ّ
مسودتان ملحضر استجواب األسير .األول ُي ّ
سجل عليه
كل شيء ،لكنه يبقى في املحفوظات لدى الجيش ،فيما الثاني،
َ
الذي س ُـ»يفلتر» سياسيًا ُوينتقى مضمونه بعنايةُ ،يرسل إلى
املحكمة العسكرية.
ً
وعلمت «األخبار» أن كال من رجال األعمال نزيه العاليلي وعماد
األس ــدي ومحمد ال ـقـ ّـوام لعبوا ال ــدور األب ــرز فــي تمويل الحركة
األس ـيــريــة .وب ــدأ بـعــض املـغـتــربــن الــذيــن كــانــوا ُيــرس ـلــون أم ــوال
التبرعات لألسير التقصي ملعرفة إن كانوا سيتم توقيفهم لدى
قدومهم عبر مطار بيروت.
تجدر اإلشارة إلى أن مداهمات األمن العام توزعت بني شرحبيل
ّ
في شــرق صيدا وصيدا القديمة والقياعة .وفتش رجــال األمن
شـقـقــا تـ ــردد أن ـهــا اس ـت ـخــدمــت ك ـم ـخــازن لــأس ـل ـحــة .وتــركــزت
املداهمات أيضًا على مبنى األسدي في شرحبيل .أما في صيدا
القديمة ،فإن عمليات الدهم كانت ترمي إلى توقيف فؤاد أ .غير أن
متوار عن األنظار مع شريكه أحمد شرف ،منذ الخريف
األخير
ٍ
املاضي عقب العملية األمنية التي نفذت في باب السرايا لضبط
خلية إرهابية مرتبطة باألسير .كذلك شــارك فــؤاد في معركة
عبرا وفــي إع ــادة تجميع األسيريني فــي األشـهــر املاضية .وهو
أيضًا خال نادر الرفاعي ،أحد مناصري األسير الذي قتل قبل
أشهر في سوريا مع تنظيم «الدولة اإلسالمية» ،علمًا أنه معروف
بتأثره الشديد بخاله .وتضاربت املعلومات حــول توقيف أحد
عـنــاصــر الـشــرطــة فــي بـلــديــة صـيــدا ل ــورود ذك ــره فــي اعـتــرافــات
األسير.

(أرشيف)

الـ ـح ــدود لـلـتـحــذيــر م ــن إي ـ ـ ــران؟ فيما
ي ـحــذر يـعـلــون مــن الـتـهــديــد اإليــرانــي
فــي ال ـجــوالن ،مــع العلم بــأن هــذه هي
الحال أساسًا منذ عامني على األقــل؟
ل ــو ك ــان ــت ال ـت ـص ــري ـح ــات أط ـل ـق ــت مــن
تــل أبـيــب ،لكانت ت ـكــرارًا لتصريحات
سابقة بــاتــت اج ـتــرارًا ملــواقــف رتيبة.
فـ»األكشن» الجديد يتمثل في الجولة
املـ ـي ــدانـ ـي ــة ن ـف ـس ـه ــا ،وم ـ ـكـ ــان إطـ ــاق
التصريحات.
إذًا ،مجمل «الهمروجة» اإلسرائيلية
األخ ـ ـيـ ــرة عـ ـب ــارة ع ــن رسـ ــالـ ــة ،لـيـســت
موجهة بالضرورة إلى الشرق البعيد
(إي ـ ــران) ،أو الـشـمــال الـقــريــب (ســوريــا
وح ــزب ال ـلــه) ،بــل بشكل أســاســي إلــى
الغرب ،وتحديدًا إلى الواليات املتحدة
َ
ومجلسي النواب والشيوخ ،للتأكيد
على أن كل التحذيرات اإلسرائيلية من

هل تستأهل معركة
إسرائيل الخاسرة في
الكونغرس المخاطرة
والمجازفة؟

مـســاوئ االتـفــاق الـنــووي تحققت ،أو
هي في طور التحقق الفعلي .صحيح
أنها تعبر عن يأس من إسقاط االتفاق
النووي ،يدفع إسرائيل إلى استخدام
هذه الوسيلة وهذا األسلوب ،إال أنها
أيضًا تحمل فــي طياتها مخاطر ،قد
تفضي إلى األسوأ.
السؤال ما بعد املناورة والتصريحات
من على الحدود :هل تكتفي إسرائيل
بـمــا قــامــت ب ــه إل ــى اآلن ،عـلــى أم ــل أن
تصل الرسالة إلى مقصدها ،أو تعمل

على الدخول أكثر في املحذور ،إلضفاء
صدقية عملية عليها من خالل خرق
قواعد االشتباك القائمة حاليًا؟ سؤال
ي ـح ـتــاج إل ــى كـثـيــر م ــن ال ـت ــأم ــل ،لكنه
يعني أن إسرائيل ستخاطر بتصعيد
الــوضــع األم ـنــي ورب ـمــا إل ــى املــواجـهــة
الشاملة والحرب.
عـ ـل ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،ال يـ ـمـ ـك ــن نـ ـف ــي الـ ـح ــرب
بــاملـطـلــق .فـقــواعــد االشـتـبــاك الحالية
ب ــن إســرائ ـيــل وامل ـق ــاوم ــة دقـيـقــة جـدًا
وخطرة جدًا ،والعمل على إلغائها أو
تعديلها ،أو تـجــاوزهــا نتيجة خطأ
في الحسابات والتقديرات ،قد يؤدي
إلــى األس ــوأ .وعلى إسرائيل أن تسأل
نـفـسـهــا ال ـس ــؤال اآلتـ ــي :ه ــل تستأهل
معركة النووي في الكونغرس ،املقدر
إلى حد اليقني بأنها خاسرة مسبقًا،
املخاطرة واملجازفة؟
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مجتمع وإقتصاد
ّ
استمر تراجع اإليرادات وارتفاع النفقات،
تقرير ال يزال مسار المالية العامة ينحدر نحو األسوأ .ففي نهاية حزيران 2015
ما أدى إلى ارتفاع العجز بنسبة  %13.1ليبلغ  2690مليار ليرة ،وقد تزامن هذا األمر مع مؤشرات سلبية ،أبرزها عجز
ميزان المدفوعات بما قيمته  1319مليون دوالر ،وارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي إلى ،%137.9
وتراجع التسليفات للقطاع الخاص إلى النصف...

المؤشرات المالية واالقتصادية ...إلى األســ
محمد وهبة
أظهرت أرقــام املالية العامة الصادرة
عن وزارة املــال أنــه في نهاية حزيران
ُ ،2015سـ ـج ــل ارت ـ ـفـ ــاع ف ــي ال ـن ـف ـقــات
ب ـن ـس ـبــة  %3.5ل ـت ـب ـلــغ  8948م ـل ـيــار
ل ـي ــرة .س ـبــب االرتـ ـف ــاع ك ـمــا ه ــو مـبـ ّـن
ف ــي اإلحـ ـ ـص ـ ــاءات ،ن ــاج ــم ع ــن ارت ـف ــاع
الـ ـنـ ـفـ ـق ــات الـ ـع ــام ــة بـ ـم ــا ق ـي ـم ـت ــه 147
مـلـيــار ل ـي ــرة ،وال ـن ـف ـقــات عـلــى حـســاب
موازنات سابقة بما قيمته  101مليار
ل ـيــرة ،وف ــوائ ــد ال ــدي ــون الــداخـلـيــة بما
قيمته  189.6مليار ليرة ،وذلــك برغم
ان ـخ ـفــاض ال ـت ـحــويــات إل ــى مؤسسة
كهرباء لبنان بنسبة  %39.55أو ما
يوازي  618.9مليار ليرة.
وت ـبـ ّـن أن ــه فــي نـهــايــة ح ــزي ــران 2015
ت ــراج ـع ــت اإلي ـ ـ ـ ــرادات بـنـسـبــة %2.34
ل ـت ـب ـلــغ  7214م ـل ـي ــار لـ ـي ــرة .وم ـص ــدر
الـتــراجــع األســاســي يكمن فــي تــراجــع
تحويالت االتصاالت بنسبة ،%11.9
وت ــراج ــع ح ــاص ــات ضــري ـبــة الـقـيـمــة
املضافة بنسبة  ،%4.9وتراجع رسوم
الـنـسـجـيــل الـعـقــاريــة بنسبة ،%16.9
وال ـض ــرائ ــب ع ـلــى ال ـس ـلــع وال ـخــدمــات
بنسبة .%7.1
في الواقع ،إن الفصل األول من السنة
الجارية كان قد ّ
سجل أيضًا مؤشرات
ّ
سلبية خطيرة ،إذ سجلت اإلي ــرادات
تراجعًا بنسبة  ،%11.5ولــم تتراجع
النفقات إال بنسبة  ،%2.9لكن العجز
ّ
استمر
زاد العجز بنسبة  .%26.4وقد
هـ ــذا امل ـن ـح ــى ال ـس ـل ـبــي ف ــي م ــؤش ــرات
امل ــال ـي ــة ال ـع ــام ــة األس ــاسـ ـي ــة لـتـصـبــح
زيادة العجز في نهاية حزيران 2015
بنسبة  %13.1مقارنة بالفترة نفسها
مــن السنة املــاضـيــة ،وبــالـتــالــي ّ
سجل
العجز ما قيمته  2690مليار ليرة في
نهاية حزيران .2015
وبالتزامن مع صدور هذه املؤشرات،
ت ـ ـبـ ـ ّـن أن م ـ ـي ـ ــزان امل ـ ــدف ـ ــوع ـ ــات (ه ــو
حـصـيـلــة ك ــل ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـت ــي ت ــؤدي
بـنـتـيـجـتـهــا إل ــى دخـ ــول األم ـ ــوال إلــى
لبنان أو الخروج منه ،مثل تحويالت
املـغـتــربــن ،االس ـت ـيــراد وال ـت ـصــديــر)...
ّ
سجل في نهاية حزيران عجزًا بقيمة
 1319م ـل ـيــون دوالر ،م ـقــارنــة بعجز
قيمته  216.1مليون دوالر في حزيران
ّ
يسجل
 .2014وهذا العجز في امليزان

للسنة الخامسة على الـتــوالــي ،لكنه
أكثر ّ
حدة هذه السنة ،علمًا بأن حالة
العجز املسجلة في ميزان املدفوعات
ت ـع ـنــي أن قـ ـ ــدرة ل ـب ـن ــان ع ـل ــى تــوفـيــر
ال ـ ـ ــدوالرات لـتـمــويــل دي ــون ــه أو إع ــادة
تمويل ديونه بالعملة األجنبية تزداد
صعوبة.
وإذا اعـتـمــدنــا عـلــى أرق ــام وزارة املــال
عن الناتج املحلي اإلجمالي البالغ 50
مليار دوالر فــي نهاية  ،2014إضافة
إلى ّ
نمو ال يتجاوز  %0.5في األشهر
ال ـس ـتــة األولـ ـ ــى م ــن ال ـس ـنــة ال ـج ــاري ــة،
وفـ ــق ت ـق ــدي ــرات الـ ـخـ ـب ــراء ،فـ ــإن نسبة
ال ــدي ــن ال ـع ــام (ال ـح ـكــومــي) ال ـبــالــغ 69
مليار دوالر إلــى الناتج ارتفعت إلى
 .%137.9بـعــض الـخـبــراء املصرفيني
ي ـع ـت ـمــدون أرقـ ـ ــام امل ــؤس ـس ــة الــدول ـيــة
للتمويل التي «ال تنفخ الناتج املحلي
اللبناني» ،وهي تقول إن حجم الناتج
في لبنان لم يتجاوز  47.5مليار دوالر
في نهاية  ،2014وبالتالي فــإن نسبة
الدين إلى الناتج تجاوزت .%144
بعض املؤشرات املصرفية تشير إلى
أن نـمـ ّـو التسليفات للقطاع الخاص
كــان ضعيفًا جـدًا ولــم يتجاوز نصف
ال ـت ـس ـل ـي ـف ــات امل ـم ـن ــوح ــة فـ ــي ال ـف ـت ــرة
ن ـف ـس ـه ــا م ـ ــن ع ـ ـ ــام  .2014فـ ـف ــي ذل ــك
ال ــوق ــت بـلـغــت قـيـمــة الـتـسـلـيـفــات 1.8
مـلـيــار دوالر ،أم ــا فــي حــزيــران ،2015
فـهــي تـبـلــغ  848مـلـيــون دوالر ،وهــذا
مــؤشــر واض ــح على تــدهــور األوض ــاع
االقتصادية بصورة عامة.
وف ـ ــي ال ـ ــواق ـ ــع ،ال ي ـم ـكــن اعـ ـتـ ـب ــار نـمــو
الودائع مؤشرًا إيجابيًا أيضًا برغم أن
الــودائــع زادت بما قيمته  4.2مليارات
دوالر ،وه ــي زي ـ ــادة مـشــابـهــة لـلــزيــادة
ّ
املسجلة فــي النصف األول مــن السنة
املاضية ،لكن يجب األخذ باالعتبار أن
الودائع تنمو بفعل الفوائد ،وأنه كلما
زادت ال ــودائ ــع زاد الـنـمــو مــن الـفــوائــد،
وبالتالي فإنه في نهاية حزيران 2015
يـظـهــر ب ــوض ــوح أن األمـ ـ ــوال ال ـطــازجــة
الواردة إلى القطاع املصرفي هي أقل من
تلك التي وردت في السنة املاضية ،وهو
أمــر مقلق ج ـدًا ،ألن ارتـبــاط نسبة ّ
نمو
الودائع بتمويل الدين العام هو عامل
جــوهــري بالنسبة إل ــى تـمــويــل العجز
فــي املــواز ّنــة ،علمًا بــأن صـنــدوق النقد
الدولي حذر من مخاطر هذا الربط.

ال يمكن اعتبار نمو الودائع مؤشرًا إيجابيًا أيضًا (مروان طحطح)

ميزان المدفوعات ّ
سجل
في نهاية حزيران عجزًا بقيمة
 1319مليون دوالر
وإلى جانب هذه املؤشرات ،صدر أمس
تقرير «مؤشر جمعية تجار بيروت –
َ
فرنسبنك لتجارة التجزئة» عن الفصل
ال ـثــانــي م ــن ال ـس ـنــة ال ـج ــاري ــة بـعـنــوان
«كثرة حسومات وق ّلــة مبيعات» وهو
يشير إلى «نبض ضعيف في األسواق

برغم املزيد من اإلنخفاض في مؤ ّ
شــر
غ ـ ـ ــاء املـ ـعـ ـيـ ـش ــة ورغ ـ ـ ـ ــم الـ ـحـ ـس ــوم ــات
الـسـخـيــة ف ــي مـعـظــم ال ـق ـط ــاع ــات .فقد
تراجعت وكـثــرت الـعــروض فــي معظم
قـ ـط ــاع ــات تـ ـ ـج ـ ــارة الـ ـتـ ـج ــزئ ــة – عـلــى
أنــواع ـهــا ،خ ــال الـفـصــل الـثــانــي لسنة
 ،2015إن ـمــا الـحــركــة اإلسـتـهــاكـيــة لم
ّ
تتجاوب مــع هــذه امل ـب ــادرات ،بــل ظلت
تــراوح عند املستويات الضعيفة التي
أصبحت من ّ سمات السوق».
ويشير املــؤشــر إلــى أن أســواق تجارة
ال ـت ـج ــزئ ــة ال تـ ـ ــزال ت ـن ـت ـظــر «م ـفــاع ـيــل

تــراجــع األس ـعــار مــع األم ــل بــأن تـ ّ
ـؤدي
ب ـن ـي ــة األس ـ ـ ـعـ ـ ــار اإلنـ ـخـ ـف ــاضـ ـي ــة ال ــى
تحريك وإنـتـعــاش ال ــدورة التجارية،
لكن يبدو أن العوامل الخارجية غير
اإلقتصادية ،املحلية منها واإلقليمية،
األسواق،
التي تكبح إعادة الحركة الى
ً
ما زالت هي األقوى واألكثر تأثيرأ في
أداء معظم القطاعات».
ويعتقد التقرير أنه في ظل «استمرار
وطأة النازحني من سوريا على كاهل
اإلقتصاد اللبناني ،لجهة اإلستعمال
امل ــره ــق لـلـبـنـيــة الـتـحـتـيــة ف ــي ال ـبــاد

تقرير

هيئة التنسيق تهجر الشارع :مؤتمر الالموقف

حنا غريب :بتنا
في الخطوط
الخلفية والناس
سبقتناإلى
الشارع (هيثم
الموسوي)

لم يخرج مؤتمر
هيئة التنسيق النقابية
عن التوصيف الممل
لألزمات التي يمر بها
اللبنانيون ،فيما أتى
الموعد الذي قطعته
للتحرك ،أي بعد منتصف
تشرين األول ،مخيبًا
للمشاركين

فاتن الحاج
ل ـي ــس فـ ــي روزن ـ ــام ـ ــة ه ـي ـئــة الـتـنـسـيــق
ال ـن ـق ــاب ـي ــة أي تـ ـص ــور لـ ـقـ ـي ــادة ت ـحــرك
تـصـعـيــدي م ـتــدحــرج م ــوج ــع للسلطة
ّ
ال ـس ـيــاس ـيــة .ال ي ـبــدو أن الـهـيـئــة تــريــد
ذلـ ـ ــك ،ولـ ـي ــس ف ــي ن ـي ـت ـهــا ال ـ ـنـ ــزول إل ــى
الشارع أو هذا هو االنطباع الذي خرج
ب ــه م ـش ــارك ــون ف ــي مــؤت ـمــرهــا الــوطـنــي
النقابي .بعض املتفائلني الذين كانوا
ال ي ــزال ــون ي ــراه ـن ــون ع ـلــى دور لهيئة
التنسيق استنادًا إلى تجربتها السابقة
ّ
ظـنــوا أن املؤتمر سيضع خطة زمنية
ّ
ملــواجـهــة املـلـفــات املـتـفــجــرة الـتــي ترمى
تباعًا في وجه اللبنانيني ،ال أن يسمعوا
توصيفات مملة وخطابات مهادنة.
حتى السقف الذي وضعه رئيس رابطة
موظفي اإلدارة العامة محمود حيدر

لم ّ
يحمس املشاركني .هم سألوا« :ماذا
ّ
يـعـنــي أن ن ـق ــول إن م ــا ب ـعــد منتصف
ت ـش ــري ــن األول امل ـق ـب ــل لـ ــن يـ ـك ــون كـمــا
قبله؟ مــاذا سنفعل من اآلن وحتى ذلك
التاريخ؟ هل سنجلس في بيوتنا؟ ما
ال ــذي يمنعنا مــن تنظيم اعـتـصــامــات
ّ
ونسير العام الــدراســي في
وتظاهرات
الوقت نفسه؟».
أم ـ ـ ــس ،أت ـ ــى م ــؤت ـم ــر ه ـي ـئ ــة الـتـنـسـيــق
ب ــاه ـت ــا ب ــا ط ـع ــم وال لـ ــون وال رائ ـح ــة
وال م ــوق ــف .أم ــان ــة ســر املــؤت ـمــر وع ــدت
ب ـ ــإص ـ ــدار ت ــوصـ ـي ــات خ ـ ــال أس ـ ـبـ ــوع،
ف ـي ـمــا كـ ــان م ـتــوق ـعــا أن ي ـك ــون ال ـه ــدف
م ــن تـنـظـيــم ال ـن ـشــاط ه ــو م ــن ب ــاب رفــع
العتب بالنظر إلى العناوين املطروحة
مناقشتها خ ــال ســاعـتــن فـقــط وهــي
انـتـظــام عـمــل املــؤس ـســات الــدسـتــوريــة،
سلسلة الرتب والرواتب ،أزمة النفايات
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أخبار

ماركس ضد سبنسر

حرب عملة عالمية؟

ـوأ

ولـلـمــوارد والـطــاقــات ،واالقـتـحــام غير
املـ ـسـ ـب ــوق ألسـ ـ ـ ــواق ال ـع ـم ــل ف ــي كــافــة
امل ـ ـجـ ــاالت بـ ــأجـ ــور أدن ـ ـ ــى ب ـك ـث ـيــر مــن
أج ــور الـلـبـنــانـيــن ..تـفــاقـمــت البطالة
بني القوى العاملة اللبنانية ،ولحقها
ان ـخ ـفــاض ف ــي الـ ـق ـ ّـوة ال ـشــرائ ـيــة لــدى
األس ــر اللبنانية الـتــي طــاولـتـهــا تلك
البطالة ،والتى تمثل العمود الفقري
لـ ــاس ـ ـت ـ ـهـ ــاك ،وخـ ـ ــاصـ ـ ــة فـ ـ ــي ضـ ــوء
هشاشة االستهالك املباشر من جانب
الـ ـن ــازح ــن وال س ـي ـم ــا فـ ــي ق ـط ــاع ــات
السلع غير الحيوية».

واملرافق الحيوية :ماء وكهرباء ،الوضع
االجـتـمــاعــي واالق ـت ـصــادي واملعيشي،
تفعيل عمل اإلدارات العامة والبلديات
ومواجهة الفساد والرشوة.
فــي مـجــال آخ ــر ،علق بعض املشاركني
ع ـل ــى م ــا س ـ َّـم ــوه «اسـ ـتـ ـلـ ـش ــاء» ات ـح ــاد
نقابات املهن الحرة بتلبية الدعوة إلى
املؤتمر ،إذ قارنوا بني حجم حضورهم
أمس وحضورهم التمثيلي في مؤتمر
هـيـئــات أص ـحــاب الـعـمــل .فـبـعــدمــا كــان
مقررًا أن يحضر نقيب املحامني جورج
ً
جــريــج ويلقي كلمة ،أرس ــل ممثال عنه
هو عضو مجلس النقابة معروف مزهر
الذي اعتذر بداية عن عدم إلقاء كلمة ،ثم
قرر أن يصعد إلى املسرح لينقل تحية
النقيب ودعمه للمؤتمرين فحسب ،وقد
حضر ممثل آخر عن نقابة املهندسني.
فــي امل ـقــابــل ،غ ــاب الخبير االقـتـصــادي

املالية ،وخـســارة الكثيرين ملدخراتهم ،كما التباطؤ في
غسان ديبة
االنتاج الصناعي والتصدير ،الذي سجل أخيرا ،جعلت
«ليس المهم ان تكون القطة ييضاء او الصني تذهب الــى الخيار التقليدي ،وهــو خفض سعر
سوداء ،ما دامت تصطاد الفئران»
صرف العملة ،ما يعكس ضعفا داخليا ،اال انه عكس قوة
بنغ
هسياو
دينغ
خارجية لالقتصاد الصيني.
الــداللــة الثالثة هــي ان الـعــالــم الــرأسـمــالــي ال ي ــزال عرضة
هز قرار املصرف املركزي الصيني بخفض سعر صرف لـحــرب عـمــات ،على الــرغــم مــن ت ـجــاوزه لـهــذه االمكانية
اليوان تجاه الدوالر االميركي ،االسبوع املاضي ،االسواق ُبـعـيــد االزم ــة الـعــاملـيــة فــي  ،2008عـلــى عـكــس مــا حصل
املالية العاملية ،وبث الخوف في اوساط البلدان الراسمالية ،في الثالثينيات بعد الكساد العظيم ،حيث اتبعت البلدان
وعلى رأسها الواليات املتحدة االميركية ،من اندالع حرب الرأسمالية «سياسة افقار الجيران» ،بحيث تحاول الدول
عمالت عاملية ،وهي االقرب من الناحية االقتصادية لحرب عـبــر خـفــض قيمة عملتها حــل مشكلة الـطـلــب الناقص
عاملية حقيقية .لهذه الحادثة دالالت عدة ،أوالها املسافة داخليا عبر التصدير الى الخارج ،ومن املفارقة ان دولة
التي قطعتها الصني منذ بــدء االصــاحــات االقتصادية او دولتني تستطيع فعل ذلك ،اال انه عندما تحاول جميع
التي اطلقها دينغ هسياو بينغ تحت عنوان «ان اي شيء الــدول ذلــك ،فان النظام يتوقف عن العمل ،وبهذا السباق
يدعم االشتراكية لهو اشتراكي» ،اذ انتقلت الصني منذ تشتعل الحرب االقتصادية .في الثالثينيات زادت هذه
ذل ــك الــوقــت مــن بـلــد كبير ذي ايــديــولــوجـيــا جــذابــة ،لكن الحرب التوتر القائم اصال في العالقات بني الــدول ،الذي
فقير اقـتـصــاديــا ،ال ــى اق ــوى ق ــوة اقـتـصــاديــة فــي الـعــالــم ،اوص ــل ال ــى ال ـحــرب الـعــاملـيــة الـثــانـيــة .ام ــا االن ،فــالـصــراع
تجاوز اقتصادها اقتصاد الــواليــات املتحدة بحسابات العاملي بشأن التجارة واالس ــواق بــدأ بالفعل على الرغم
القدرة الشرائية ،ومن املتوقع تجاوزه بحسابات الدوالر مــن تطمينات بــن برنانكى ،حــاكــم االحتياطي الفدرالي
االمـيــركــي فــي  .2026هــذا االن ـجــاز الـتــاريـخــي قــل مثيله االسبق ،في  2013من ان السياسات النقدية في الــدول
ف ــي ال ـتــاريــخ االق ـت ـص ــادي ،وهــو
الرأسمالية بعيد االزمــة االخيرة
يشبه فــي مضامينه وعــامــاتــه
«ليست «افقار الجيران» ،بل هي
الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة ق ـ ـفـ ــزة ب ــري ـط ــان ـي ــا
ذات منفعة للجميع ،او سياسات
اث ــر ال ـث ــورة الـصـنــاعـيــة وال ـث ــورة
«اغ ـنــاء لـلـجـيــران»» .طبعا نسي
خروتشوف عن
الـفـكــريــة ،الدام سـمـيــث،
برنانكى ان مــن بــن «الـجـيــران»
لتصبح تفوق االشتراكية على
البلد الراسمالي االول بامتياز،
دوال مثل الصني ودول البريكس،
الرأسمالية« :اننا
ولتتصدر الواليات املتحدة البالد
وه ــي مــن الـخــاســريــن ،وبالتالي
الراسمالية بعد الـحــرب العاملية
عندما يتطلب وضعها الداخلي
سنقبركم»
الـ ـث ــانـ ـي ــة ،واالن ـ ـطـ ــاقـ ــة ال ـك ـب ـيــرة
ذل ـ ــك ،فــإن ـهــم س ـت ـل ـجــأ الـ ــى ال ــرد
ل ــاق ـت ـص ــاد ال ـس ــوف ـي ــات ــي مـنــذ
ب ــاملـ ـث ــل ،اذ ي ـت ــوق ــع ال ـب ـع ــض ان
الـثــاثـيـنـيــات حـتــى الستينييات
يـخـفــض الـ ـي ــوان ب ـحــوالــي %10
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م ــن ال ـق ــرن ال ـع ـشــريــن .ال ـص ــن
خدمة لالهداف الصينية املستجدة.
واصبحت
العالم،
في
الصناعي
االساسي والثقل املركزي
فــي كـتــابــه «ح ــروب الـعـمــات» يـصــف جــايـمــس ري ـكــاردز
املستوى
على
والتصنيع
العاملية
حصصها من التجارة
كـيــف ان ال ــوالي ــات املـتـحــدة تستعد ملـخــاطــر عــالــم جديد
العاملي ،كبيرة .وللتصنيع أهمية كبرى ،اذ إنه على الرغم عبر محاكاة حول حرب عاملية جرت في احد املختبرات
من ان البعض يعتقد ان اليوم هو عصر االقتصاد الرقمي االمـيــركـيــة ،الـتــي تـجــري فيها مـحــاكــاة ال ـحــروب ملصلحة
او املعرفي او االخضر الخ ،وان الخدمات هي االساس في الجيش االميركي ،ولكن هذه املرة هي حرب عمالت ومال،
االقتصاد ،يبقى التصنيع أســاس خلق الـثــروة من اجل تـجــري فيها مـحــاولــة صــد هـجـمــات تـتـحــرك فــي اس ــواق
تطوير او الحفاظ على مستوى املعيشة ،ومن اجل خلق العمالت والذهب واالسواق املالية ،بهدف زعزعة استقرار
التكنولوجيا التي هي اساس النمو الرأسمالي ،الذي بدونه االسواق املالية للدول الراسمالية والواليات املتحدة ،واصل
ينهار النظام برمته.
هذه الهجمات هو روسيا .في الواقع اليوم يتململ املارد
الداللة الثانية أن االقتصاد الصيني بدأ يواجه افقا من الصيني قليال فيهتز الـعــالــم وتــرتـعــد فــرائــص الــواليــات
الـحــدود لنموه العالي ،الــذي تراجع هــذه السنة الــى  ،%7املـتـحــدة واوروبـ ــا ،ليس النـهــا ترتعب بسهولة ،بــل النها
وهو على الرغم من كونه خياليا اذا قارناه بمعدالت النمو تعلم ان قيادتها للعالم على املحك ،وان املــارد الشيوعي
حول العالم (االقتصاد في منطقة اليورو نموه  )!%0.3ال ــذي وإن سلمنا ج ــدال [ان اق ـت ـصــاده رأس ـمــالـ ّـي ،اال ان
اال انه اقل من معدله التاريخي الــذي بلغ الـ  .%9وكانت السيطرة السياسية واالقتصادية للحزب الشيوعي ،التي
الـقـيــادة الصينية قــد ح ــددت مــا سمته سمة االقتصاد من الناحية التاريخية ّ
تهيئ القاعدة املادية لالشتراكية،
فــي املــرحـلــة املقبلة عـلــى ان ــه «الطبيعي الـجــديــد» ( newقد تحسم الصراع التاريخي بني منظومة تندثر ومنظومة
 )normalإعدادًا لقبول الشعب الصيني هذا االنخفاض جديدة تخلق ،وتحقق بمفارقة ما قصده خروتشوف عن
فــي النمو ،وعملية الـبــدء بــاعــادة ال ـتــوازن الــى االقتصاد تفوق االشتراكية على الرأسمالية في ذلك اليوم التشريني
لناحية زيادة االستهالك الداخلي ،وذلك عبر رفع االجور فــي موسكو ،عندما قــال للديبلوماسيني الغربيني «اننا
وخفض االدخار العالي ،اال ان االزمة االخيرة في االسواق سنقبركم».

حسن مقلد الــذي كانت لــه مداخلة في
املؤتمر.
في كلمته ،أوصى حيدر بتعطيل كامل
وشــامــل على كــل املـسـتــويــات والصعد
بـعــد منتصف تـشــريــن األول م ــن دون
أن ي ـحــدد ش ـكــل ه ــذا الـتـعـطـيــل .رفــض
توصيف عــدم تصعيد هيئة التنسيق
ل ـت ـح ــرك ــات ـه ــا ف ـ ــي األشـ ـ ـه ـ ــر امل ــاضـ ـي ــة،
بالضعف أو الـتــردد ،بــل كــان ـ كما قال
ـ إحساسًا باملسؤولية تجاه املواطنني!
حـ ـي ــدر اقـ ـت ــرح ت ــأل ـي ــف ل ـج ـنــة مـتــابـعــة
لتنسيق الـجـهــود وتنظيم التحركات
ل ـل ـض ـغ ــط ع ـ ـلـ ــى املـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــن ل ـل ـق ـي ــام
بواجباتهم في تفعيل عمل املؤسسات
وم ـعــال ـجــة ق ـضــايــا الـ ـن ــاس الـحـيــاتـيــة
واملعيشية.
ً
النقابي محمد قاسم بدا متفائال حني
شـ ّـبــه هيئة التنسيق ال ـيــوم بــاالتـحــاد

ّ
وحملها
العمالي العام في عــام ،1987
مـســؤولـيــة تــاريـخـيــة بـعــد ه ــذا املؤتمر
في قيادة معركة مطلبية كبيرة تجمع
ف ـي ـهــا ك ــل امل ـت ـض ــرري ــن م ــن س ـيــاســات
السلطة االقتصادية واالجتماعية .دعا
قاسم الهيئة إلى اإلعداد ملؤتمر نقابي
فعلي ،خالل شهر ،ومن ثم عقد أكثر من
مؤتمر بعد ذلك تمامًا كما فعل االتحاد
العمالي في املرحلة الغابرة ،إذا كانت
ً
ً
فعال تطرح نفسها بديال لالتحاد .وقال:
«فلتتفضل هيئة التنسيق وتنزل إلى
الشارع ،فالناس تنتظر من يقودها».
ال ـن ـقــابــي ح ـنــا غ ــري ــب ه ــو أي ـض ــا يظن
أن الـنــاس تــريــد مــن هيئة التنسيق أن
تـفـعــل شـيـئــا وأن ال «ي ـك ــون مــؤتـمــرهــا
مـ ـج ــرد مـ ـه ــرج ــان خ ـط ــاب ــي ورق ـ ـ ــم فــي
مـسـلـســل م ــؤت ـم ــرات ،لـكــن ه ــذا يتطلب
وضع خطة تحرك واضحة مع روزنامة
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زمنية متصاعدة ،ال أن نسير في اتجاه
معاكس أي نشكل لجنة ومن ثم نبحث
بــال ـخ ـطــوات الـتـصـعـيــديــة» .ودعـ ــا إلــى
ان ـطــاق املـعــركــة بـعــدمــا «أصـبـحـنــا في
ال ـخ ـطــوط الـخـلـفـيــة وسـبـقـتـنــا ال ـنــاس
إل ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــارع» .وأوض ـ ـ ـ ـ ــح غـ ــريـ ــب أن
التيار النقابي املستقل سيعلن قريبًا
خ ـط ـتــه املـ ــدروسـ ــة ل ـل ـت ـحــرك م ــن داخ ــل
هيئة التنسيق ومــن خارجها ،بمعزل
عــن م ـق ــررات املــؤت ـمــر ،مـشـيـرًا إل ــى أننا
«سـنـعـقــد االث ـن ــن املـقـبــل ل ـق ـ ً
ـاء موسعًا
لوضع اللمسات األخيرة على برنامجنا
ل ـل ـمــرح ـلــة امل ـق ـب ـلــة .وط ــال ــب بــالـضـغــط
باتجاه إنتاج قيادة موحدة وتحالف
بــن الـحــركــة النقابية والشعبية التي
تــريــد دول ــة للرعاية االجتماعية وبني
املجتمع املدني الذي ينشد دولة مدنية
ديموقراطية».

ّ
موظفو وعمال مرفأ بيروت
يعلقون إضرابهم
ّ
ّ
علق موظفو وعمال مرفأ بيروت إضرابهم
التحذيري الذي بدأوه صباح أمس ،وكان
مقررًا أن يستمر حتى اليوم ،وذلك بعد
الوعد الذي قطعه رئيس الحكومة تمام
سالم بـ»عدم وضع أي نفايات في املنطقة
 ABفي املرفأ كموقع لتجميع النفايات»،
بعد اتصال هاتفي مع وزير الصحة وائل
أبو فاعور.
وفي هذا السياق ،أعلن نقيب موظفي وعمال
املرفأ بشارة األسمر أن «تعليق اإلضراب ال
ّ
يعني إلـغــاءه» ،مـحــذرًا من أن «أي عــودة عن
ّ
ستؤدي إلى إقفال املرفأ من جديد».
القرار
وتـ ـ ـح ـ ــدث وزيـ ـ ـ ــر االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد آالن ح ـك ـيــم،
معلنًا رفـضــه الـتــام «لـهــذه الـكــارثــة» ،ودعمه
«لـلـتـحــركــات ال ـتــي ي ـقــوم بـهــا ال ـعــام ـلــون في
املرفأ بشكل مـ ّ
ـوحــد» ،داعيًا سكان املنطقة
إل ــى «جـبــه ه ــذه الـكــارثــة البيئية عـبــر رفــض
أي م ـحــاولــة لتجميع ال ـن ـفــايــات» .وقـ ــال :في
خالل تفقدنا للمنطقة  ،ABوجدنا زنارًا من
النفايات يحيط بها ،وبــدل أن تكون ثالثية
األبعاد أصبحت خماسية األبعاد.
وأعلن املجتمعون:
 اللجوء الــى اإلض ــراب الـفــوري املفتوح فيحــال العودة الــى طــرح استعمال الباحة AB
أو أي باحة في الحرم املرفئي أو محيطه ،وال
سيما خلف األس ــواق االستهالكية وســوق
السمك املجاور لنهر بيروت.
 تــألـيــف لـجـنــة مــراقـبــة دائ ـمــة مــن الـنـقــابــاتاملـعـنـيــة الـعــامـلــة ف ــي امل ــرف ــأ ،ل ــإش ــراف على
حـســن تنفيذ مــا أع ـلــن عـنــه الــرئـيــس املــديــر
ً
العام ملرفأ بيروت ،نقال عن رئيس مجلس
الوزراء.
 الطلب واإلصرار على نقل وإزالة ما تكدسمــن نفايات عند مدخل املــرفــأ الشرقي ،وال
سيما الـقــريـبــة مــن املـطــاحــن ملــا تشكله من
خ ـط ــر ع ـل ــى األمـ ـ ــن الـ ـغ ــذائ ــي وعـ ـل ــى صـحــة
املوظفني والعاملني واملتعاملني مع املرفأ.

نقابة المستشفيات :مرسوم
توزيع االعتمادات عالق
أوض ـحــت نـقــابــة املستشفيات أن ــه «ف ــي ظل
التعثر الــذي يصيب العمل الحكومي والــذي
يؤثر بشكل مباشر على تقديمات الخدمات
االسـتـشـفــائـيــة لـلـمــواطـنــن ،لــم يـصــدر لغاية
الـيــوم فــي الجريدة الرسمية مــرســوم توزيع
االع ـت ـم ــادات لــاسـتـشـفــاء عـلــى نـفـقــة وزارة
الـصـحــة بـسـبــب ع ــدم اك ـت ـمــال تــواق ـيــع كــافــة
الوزراء عليه الذي وافق عليه مجلس الوزراء
بتاريخ . 2015/7/9
وأض ــاف املجتمعون «لـهــذا السبب لــم توقع
وزارة الـصـحــة بـعــد ع ـقــود االسـتـشـفــاء مع
املستشفيات الخاصة عن سنة  2015على
الــرغــم مــن م ــرور تـسـعــة أش ـهــر تـقــريـبــا من
السنة .وعلى الرغم من ذلك ،فاملستشفيات
تستمر فــي استقبال املــرضــى مــن دون أي
تغطية قانونية أو مالية وذلــك تفاديًا لوقوع
أزمــة صحية كبيرة تطال املواطنني جميعًا
وال سيما الفقراء منهم».
واعتبرت النقابة أن «املستشفيات ال يمكنها
االستمرار واألمور على ما هي عليه ألن ذلك
يـعـ ّـرض حقوقها للضياع وال سيما أن ما
يـقــارب  180مليار ليرة تشكل مستحقات
عــائــدة ملــا بــن سنة  2000و 2011ال تسدد
للمستشفيات ،وأي ـضــا بسبب ع ــدم اتـخــاذ
القرارات الالزمة في مجلس الوزراء».
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سوريا

ّ
«األنصار» السوريون:
تقرير

تربة «الربيع الجهادي» وحاضنة «المهاجرين»

ّ
«الجهادية»
حظيت التنظيمات
في المشهد السوري
بنصيب ّ
ّ
وافر من األضواء اإلعالمية ،لكن
القسم األكبر منها اجتذبته ظاهرة
(«الجهاديون» من خارج
«المهاجرين» ّ
أن هؤالء ال يزالون
سوريا) .ورغم ّ
مؤثرًا في الحرب ،غيرَ
ّيلعبون دورًا
ّ
ّ
لـ«األنصار» (الجهاديون السوريون)
أن
ّ
ّ
دورًا ال يقل أهمية في استمرار تلك
التنظيمات
صهيب عنجريني
فـ ــرض ال ـع ـن ـصــر «الـ ـجـ ـه ــادي» نـفـســه
ّ
بقوة في املعادلة السورية ،إلى درجة
ُ
سـيـطــرتــه عـلــى الـنـسـبــة الــعـظـمــى من
األراضي الخارجة عن سيطرة الدولة.

ّأعلنت وزارة الخارجية الروسية أمس
أن موسكو بدأت الخطوات العملية
إلعداد مؤتمر «جنيف .»3
وقــال نائب وزيــر الخارجية ،ميخائيل
بوغدانوف ،في مقابلة مع وكالة
الجميع
«نوفوستي»« :يجب أن يدرك ً
أن جنيف  3ليس ل ـقـ ًـاء منفصال ،بل
عملية تفاوض ستتطلب توافر اإلرادة
السياسية والصبر والوقت .إننا نرى أن
عـقــد مـثــل ه ــذا الـمــؤتـمــر يستحق
دعمنا ،ولذلك بدأنا الخطوات العملية
لجنيف  .»3وتابع الدبلوماسي
لإلعداد ً
الروسي قائال إن نتائج لقاءات المعارضة
السورية في موسكو والقاهرة يجب
أن تشكل قــاعــدة مـشـتــركــة إلج ــراء
الـمـفــاوضــات مــع دمـشــق فــي إطــار
عملية «جنيف .»3

فــرغــم اخـتــاف «أج ـنــدات» الجماعات
ّ
املسيطرة وأولوياتها ،غير أن الحامل
«ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــادي» ه ـ ــو األس ـ ـ ـ ـ ــاس ف ـي ـه ــا،
م ــن «داعـ ـ ــش» إل ــى «ج ـب ـهــة ال ـن ـصــرة»
و«جـ ـي ــش الـ ـفـ ـت ــح» ،م ـ ـ ــرورًا ب ــ«ج ـيــش
اإلسـ ـ ـ ـ ـ ــام» و«حـ ـ ــركـ ـ ــة أحـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـش ــام
اإلس ــام ـ ّـي ــة» .وإذا ك ــان «امل ـهــاجــرون»
يـمـثـلــون «بـيـضــة ال ـقـ ّـبــان» فــي معظم
ّ
«ال ـ ـ ـغـ ـ ــزوات» ،ف ـ ــإن ع ــدي ــد «األنـ ـص ــار»
هـ ــو الـ ـعـ ـم ــود الـ ـفـ ـق ــري ل ـل ـت ـن ـظ ـي ـمــات
ّ
ّ
«الـ ـجـ ـه ـ ّ
ـادي ــة» .ويـ ــدلـ ــل ع ـل ــى ذلـ ــك أن
ّ
ّ
صعود القوة «الجهادية» قد تناسب
طـ ـ ــردًا م ــع ازديـ ـ ـ ــاد أع ـ ـ ــداد املـنـتـسـبــن
ّ
ّ
السوريني .كما أن «األنـصــار» شكلوا
بـيـئــة حــاضـنــة ل ــ«امل ـهــاجــريــن» الــذيــن
«نـ ـف ــروا ل ـن ـصــرة إخ ــوان ـه ــم» وأخـ ــذوا
ّ
القتالية
على عاتقهم نقل خبراتهم
إليهم.

ّ
السوريون والفكر «الجهادي»

ال ُيـعـتـبــر ال ـف ـكــر «الـ ـجـ ـه ــادي» غــريـبــا
ُك ـل ـ ّـي ــا ع ــن ال ـس ــاح ــة الـ ـس ـ ّ
ـوري ــة .فــرغــم
االخ ـ ـتـ ــافـ ــات «ال ـ ـف ـ ـكـ ـ ّ
ـريـ ــة» بـ ــن ت ـي ــار
ّ
ّ
الجهادية» وجماعة اإلخوان
«السلفية
ّ
امل ـس ـل ـم ــن ،غ ـي ــر أن األخ ـ ـيـ ــرة لـعـبــت
دورًا تــاري ـخـ ّـيــا ف ــي تـعــريــف املجتمع
السوري بفكرة «الجهاد» ،ســواء عبر
الـتـنـظـيــم األم بـشـكــل مـبــاشــر أو عبر
الـ ـ ـ ــذراع ال ـت ــي ان ـب ـث ـقــت ع ـن ــه «تـنـظـيــم
َ
زاوج بني
الـطـلـيـعــة امل ـقــات ـلــة» (ال ـ ــذي
ّ
االنتماء لـ«الجماعة» وبني «السلفية
ّ
الجهادية») .وإليهما يرجع جزء كبير
ّ
شخصيات
من «الفضل» في تصدير
«جـ ـه ـ ّ
ـادي ــة» مـ ـع ــروف ــة ،ل ـع ـبــت أدوارًا
مؤثرة في «املشهد الجهادي العاملي»
وشغلت مناصب قيادية داخــل كثير
مــن تنظيماته (أبــو مصعب السوري
ّ
السورية
على سبيل املثال) .األجهزة
َ
بــدورهــا لــم تـتــوان عــن االستثمار في
املـ ـي ــدان «ال ـ ـج ـ ـهـ ــادي» ،وغـ ــض الـنـظــر
عـ ــن ظـ ــواهـ ــر أسـ ـه ـ َـم ــت فـ ــي ت ـكــري ـســه
داخــل املجتمع السوري حني اقتضت
ّ
اللعبة ذل ــك .ول ـعــل أشـهــر األمـثـلــة في
هذا املضمار كان الشيخ أبو القعقاع
(محمود غــول أغاسي) الــذي اضطلع
ّ
أساسي في تجنيد «املجاهدين»
بدور
ال ـس ــوري ــن وإرس ــالـ ـه ــم إلـ ــى الـ ـع ــراق،
واغتيل في حلب في شهر أيلول 2007
(كانت نسبة املهاجرين السوريني إلى
العراق بني  10و %13وفقًا للمصادر
ّ
الجهادية).

ّ
«الربيع الجهادي»

ً
ّ
مثلت ًبدايات الحدث السوري فرصة
سانحة الزده ــار «املـشــروع الجهادي
ّ
ف ــي الـ ـش ــام» .عـ ــزز ذل ــك أن التجييش
ّ
اإلعالمي الذي أسهم بقوة في تأجيج
الـشــارع ّ
َ
خطابه و ٌفــق «بوصلة»
وجــه
ٌ
ط ــائ ـف ـ ّـي ــة ،وهـ ــي ب ــوص ـل ــة أثـ ـي ــرة لــدى

بات «األنصار» يشكلون ّتيارًا قائمًا في ّ
حد ذاته داخل «جبهة النصرة» (األناضول)

أصحاب الفكر «الجهادي» .وبالتزامن
م ــع تـنــامــي الـعـنــف وع ـس ـكــرة املشهد
ّ
والسلفيون
ـوان»
تــدريـجــا ،كــان «اإلخ ـ ّ
قــد سجلوا نشاطًا مكثفًا فــي تهريب
وت ـخ ــزي ــن األس ـل ـح ــة ع ـب ــر ال ـبــواب ـتــن
اللبنانية واألردن ـ ّـي ــة ّأول األم ــر (قبل
ّ
التركية) .وإذا كان
أن تهيمن البوابة
إط ــاق س ــراح ع ــدد مــن «الـجـهـ ّـاديــن»
م ــن ال ـس ـج ــون الـ ـس ـ ّ
ـوري ــة ق ــد أثـ ـ ــر فــي
ّ
ـاد» ،ف ــإن دور
تـكــريــس «ع ـق ـيــدة ال ـ َج ـهـ ّ
هؤالء ما كان ليكتمل لوال أنهم لعبوا
ّ
في ُمناخات ُم ّ
فكريًا واقتصاديًا
هيأة
ّ
واجتماعيًا ،األمــر الــذي ينطبق على
«الجهاديني» السوريني العائدين من
«هـجــراتـهــم» ،ومــن هــؤالء على سبيل
املـثــال أبــو محمد الـجــوالنــي مؤسس
وزعـ ـ ـي ـ ــم «جـ ـبـ ـه ــة ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة ،ت ـن ـظ ـيــم
القاعدة في بالد الشام».

«الروافد» وعوامل االستمرار

ل ــم ي ـكــن ت ـنــامــي الـ ـق ـ ّـوة «ال ـج ـه ـ ّ
ـادي ــة»
مـ ـمـ ـكـ ـن ــا لـ ـ ــو انـ ـ ـع ـ ــدم ـ ــت «الـ ـ ـ ــروافـ ـ ـ ــد»
ـريــة املـحـلـ ّـيــة .وه ــو أم ــر ّ
الـبـشـ ّ
تنبهت
إلـيــه التنظيمات والـجـهــات الــداعـمــة

ً
ل ـهــا ،وخ ــاص ــة م ــع اس ـت ـم ــرار ال ـحــرب
وان ـ ـع ـ ــدام م ــام ــح ح ـس ـم ـه ــا .خـ ــروج
ب ـعــض امل ـنــاطــق وامل ـ ــدن ع ــن سـيـطــرة
ً
ّ
ّ
أساسيًا
السورية كــان عامال
الــدولــة
الجدد،
املنتسبني
اجتذاب
عوامل
من
ً
ً
ّ
حيث شــكــل ال ـفــراغ مـســاحــة مناسبة
ل ـت ـح ــرك «الـ ـ ــدعـ ـ ــاة» و«الـ ـش ــرعـ ـي ــن».
وبــاإلفــادة مــن التمويل الكبير الــذي
حـظـيــت ب ــه الـتـنـظـيـمــات ً(الـخـلـيـجــي
بـ ـشـ ـك ــل عـ ـ ـ ـ ــام ،وخ ـ ـ ــاص ـ ـ ــة ال ـ ـق ـ ـطـ ــري،
والسعودي ،والكويتي غير الرسمي،
ً
وصــوال إلــى االكتفاء الــذاتــي كما في

ال ُي َع ّد الفكر
«الجهادي» غريبًا
ُ
ك ّليًا ّعن الساحة
السورية

يكتف «الــدعــاة»
حــالــة «داعـ ــش») .لــم
ِ
بمنابر املساجد ،بل ابتكروا وسائل
تتيح لهم انتشارًا أكبر ،مثل «الخيم
واملـل ـت ـق ـيــات ال ــدع ــوي ــة» ُ
(س ـج ــل أكـبــر
ن ـشــاط لـهــا فــي ري ـفــي حـلــب وإدلـ ــب).
وت ـ ـ ــوزي ـ ـ ــع «امل ـ ـ ـطـ ـ ـ ّ
ـويـ ـ ــات الـ ــدعـ ــويـ ــة»
ُ
وكـتـ ّـيـبــات «فـقــه ال ـج ـهــاد» مــع السلل
اإلغاثية أول األمر ،ثم بشكل مستقل
(ن ـش ـط ــت ت ـح ــدي ـدًا ف ــي ريـ ــف دم ـشــق
ً
واملناطق املحاذية للقلمون) ،وصوال
إل ـ ـ ــى ان ـ ـت ـ ـهـ ــاج سـ ـي ــاس ــة «ال ـت ـج ـن ـي ــد
اإلجباري» في بعض املناطق (جيش
اإل ّس ـ ـ ــام ف ــي الـ ـغ ــوط ــة ،وداع ـ ـ ــش فــي
الرقة).

«األنصار» في موازين القوى

بات «األنصار» يشكلون ّ
تيارًا قائمًا
في ّ
حد ذاته داخل «جبهة النصرة».
ُ ّ
ّ
ٌ
وهــو تــيــار يطمح كثير مــن منظريه
ـادي ــة» سـ ّ
إل ــى خـلــق حــالــة «ج ـه ـ ّ
ـوريــة
شـبـيـهــة بـتـجــربــة «ح ــرك ــة طــال ـبــان»،
تحافظ على نهجها «الجهادي» مع
ّ
التخفف مــن ِثـقــل االرت ـبــاط بتنظيم
ُ
«القاعدة» .وقد اصط ِلح على تسمية

تقرير

«داعش» يدمي القامشلي ...وإجراءات لتخفيف الحصـ ـ
أيهم مرعي
ع ــاد «داعـ ــش» مــن بــوابــة االنـتـحــاريــن
ّ
مجددًا في القامشلي .مدينة الحسكة،
ومعها القامشلي ،الـلـتــان استعصتا
أمام التنظيم املتطرف ،لم تترك أمامه
خـيــارًا ســوى «املـفـخـخــات» .يــوم أمــس،
ل ـق ــي ع ـ ــدد مـ ــن ع ـن ــاص ــر «األسـ ــايـ ــش»
(الـشــرطــة الـكــرديــة) واملــدنـيــن حتفهم،

وأصـيــب آخ ــرون فــي تفجير انتحاري
يـ ـق ــود ش ــاح ـن ــة م ـف ـخ ـخــة ب ــال ـق ــرب مــن
مبنى لقيادة «األســايــش» فــي املنطقة
ال ـص ـن ــاع ـي ــة ف ــي ح ــي ال ـع ـن ـت ــري ــة عـنــد
امل ــدخ ــل ال ـش ــرق ــي مل ــدي ـن ــة ال ـقــام ـش ـلــي.
ووس ــط ت ـض ــارب امل ـع ـلــومــات ع ــن عــدد
ال ـض ـح ــاي ــا وامل ـ ـصـ ــابـ ــن ،أك ـ ــد م ـصــدر
ف ــي ق ـي ــادة ش ــرط ــة مـحــافـظــة الـحـسـكــة
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن «ع ـ ــدد ال ـش ـه ــداء بـلــغ

 13ش ـه ـي ـدًا وأصـ ـي ــب  50آخ ـ ـ ــرون ،مع
أضــرار مادية كبيرة في املـكــان» .وأكد
مصدر في «األسايش» لـ«األخبار» أن
ّ
محملة بمادة
«شــاحـنــة حـمــراء الـلــون
الـ ــرمـ ــل حـ ــاولـ ــت االق ـ ـت ـ ــراب مـ ــن مــركــز
األسايش في املنطقة الصناعية بحي
ال ـع ـن ـت ــري ــة ،إال أن اك ـت ـش ــاف عـنــاصــر
الـحــاجــز أمــرهــا دفــع بــاالنـتـحــاري إلــى
تفجير نفسه قـبــل وصــولــه إل ــى املـقــر،

ما أدى إلى سقوط شهداء ومصابني».
ولفت املـصــدر إلــى أن «عــدد الضحايا
نــاتــج مــن وق ــوع التفجير فــي املنطقة
الصناعية التي تشهد حركة مرورية
وس ـك ــان ـي ــة ك ـث ـي ـف ــة» .وت ـب ـن ــى تـنـظـيــم
«داعش» في بيان التفجير ،قال فيه إن
«أبو محمد األنصاري ،قام باالنغماس
ب ـص ـه ــري ــج م ـف ـخ ــخ فـ ــي م ـق ــر ال ـق ـي ــادة
العامة لقوات األسايش التابعة ملرتدي

 pkkقرب املنطقة الصناعية في مدينة
القامشلي ،ما أدى إلــى هــاك أكثر من
 40مرتدًا وجرح العشرات» .ويأتي هذا
التفجير بعد قرابة شهرين من تفجير
انتحاري نفسه بحزام ناسف استهدف
مقر هيئة البلديات التابعة ل ــ«اإلدارة
الذاتية» في فندق هدايا وسط مدينة
القامشلي .وفــي ديــر ال ــزور ،استهدف
الجيش السوري مواقع لـ«داعش» في
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مشهد ميداني

ّ
الجيش يثبت مواقعه الجديدة في الغاب:
العملية مستمرة الستعادة الخسائر
فيما كان الجيش
ّ
يثبت أقدامه في القرى
التي حررها في سهل
الغاب ،انشغلت مواقع
و«تنسيقيات» المعارضة
بتلفيق األخبار في
الزبداني ،حيث بات «الثوار
محاصرين في أقل من
كيلومتر مربع واحد»
أحمد حسان
بـ ـع ــد ي ـ ـ ــوم م ـ ــن ع ـم ـل ـي ــة ال ـج ـي ــش
الـ ـ ـس ـ ــوري ال ـ ــواسـ ـ ـع ـ ــة ف ـ ــي س ـهــل
الـ ـغ ــاب ،ب ـ ــدأت وح ــدات ــه بتثبيت
نقاط سيطرتها الـجــديــدة ،وسط
هـ ـ ـ ـ ــدوء حـ ـ ـ ــذر سـ ـ ـ ــاد أغـ ـ ـل ـ ــب قـ ــرى
ال ـس ـه ــل ب ـع ــد مـ ـ ـح ـ ــاوالت فــاش ـلــة
مـ ــن «جـ ـي ــش الـ ـفـ ـت ــح» الس ـت ـع ــادة
مــا خـســره .وأك ــد مـصــدر عسكري
ّ
أن «العملية مستمرة الستعادة
جميع النقاط التي انسحب منها
الـجـيــش ســاب ـقــا» ،مـشـيـرًا إل ــى أن
امل ـ ــدة امل ــرج ــوة «أيـ ـ ــام ال أســاب ـيــع
ّ
أو أش ـهــر» ،الفـتــا إل ــى أن الجيش
س ـي ـطــر ع ـل ــى ق ــراب ــة س ـب ـعــة ق ــرى
«وما بقي أسهل مما مضى».
إل ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،تـ ـ ـح ـ ــاول حـ ـس ــاب ــات
امل ـعــارضــة عـلــى مــواقــع الـتــواصــل
االجتماعي التعتيم على تراجع
امل ـس ـل ـح ــن فـ ــي ال ـ ـغـ ــاب وم ــدي ـن ــة
الـ ــزبـ ــدانـ ــي أي ـ ـضـ ــا ،ف ـي ـم ــا أع ـل ـنــت
أخرى ،كموقع «زمان الوصل» ،أن
«الثوار باتوا في أقل من كيلومتر
مـ ـ ــربـ ـ ــع واح ـ ـ ـ ـ ــد ف ـ ـ ــي الـ ـ ــزبـ ـ ــدانـ ـ ــي،
وس ـن ـش ـه ــد ق ـص ـي ــر ث ــانـ ـي ــة» .مــن
ج ـ ـه ـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ن ـ ـف ـ ــت م ـ ـص ـ ــادر
س ــوري ــة «األنـ ـب ــاء ال ـت ــي يــروجـهــا
املـسـلـحــون عــن تمكنهم مــن أســر
ج ـن ــود ل ـل ـج ـيــش واملـ ـق ــاوم ــة عـنــد
ّ
أطـ ــراف ال ــزب ــدان ــي» ،مــوضـحــة أن
َ
املتداولة مفبركة وتعود
الصورة
إل ـ ــى تـ ــاريـ ــخ ت ـش ــري ــن األول ع ــام
 .2013إلــى ذل ــك ،يــواصــل الجيش
اسـتـهــدافــه مسلحي وادي بــردى
باملدفعية الثقيلة ،خصوصًا في
قريتي بسيمة وهريرة.
ولليوم الخامس على التوالي ،لم
تهدأ نيران املواجهة بني الجيش
ومـ ـسـ ـلـ ـح ــي «ج ـ ـي ـ ــش اإلس ـ ـ ـ ـ ــام»
بالقرب مــن مبنى إدارة املركبات
ف ــي ب ـلــدة حــرس ـتــا ،وق ــد أدت إلــى
مقتل وجــرح عــدد منهم .وانتهى
ي ـ ــوم أم ـ ــس ب ــاسـ ـتـ ـع ــادة ال ـج ـيــش
سـيـطــرتــه ع ـلــى ثــاثــة أب ـن ـيــة كــان

ُ
أص ـحــاب ه ــذا ال ـتـ ّ
ـوجــه «الــقـطــريــن».
ك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك؛ لـ ـ ـع ـ ــب «األنـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــار» دورًا
ّ
ّ
«تمدد» تنظيم «الدولة
أساسيًا في
ّ
أن
اإلس ــا َم ــي ــة» داخـ ــل س ــوري ــا ،قـبــل َ
ينحسر الدور في العام األخير نتيجة
تضافر عوامل عـ ّـدة ،منها ما يتصل
بـتـغـيــر «اس ـتــرات ـي ـجـ ّـيــات» التنظيم،
ّ
وم ـن ـهــا م ــا يــت ـصــل بــال ـشــرخ الـكـبـيــر
ّ
الـ ــذي حـصــل ب ــن «داعـ ـ ــش» وســكــان
ّ
امل ـن ــاط ــق ال ـت ــي اح ـتــل ـهــا ف ــي ســوريــا
بعد استتباب سيطرته واستحكام
قبضته «األم ـنـ ّـيــة الـجـهـ ّ
ـاديــة» فيها.
ً
ع ـ ـ ـ ــاوة عـ ـل ــى ذلـ ـ ـ ــك ،ثـ ـ ّـمـ ــة ج ـم ــاع ـ ّـات
ّ
م ـقــات ـلــة سـ ــوريـ ــة ال ـص ـب ـغ ــة ،تـتـبــنــى
ّ
ّ
(السلفية بشكل
«الجهادية»
العقيدة
خــاص) من دون وجــود «مهاجرين»
في صفوفها ،وأبرز أمثلتها «جيش
اإلسـ ـ ـ ـ ـ ــام» .ف ـي ـم ــا ي ـط ـغ ــى ال ـع ـن ـصــر
الـســوري على مجموعات أخــرى مع
ـود م ـحــدود ل ــ«امل ـهــاجــريــن» كما
وجـ ـ ٍ
هــي ال ـحــال مــع «حــركــة أح ــرار الـشــام
ّ
اإلسالمية» ،و«ألوية صقور الشام»
ال ـ ـتـ ــي ان ــدمـ ـج ــت ف ـ ــي آذار امل ــاض ــي
اندماجًا ّ
كليًا باألولى.

قــد احـتـلـهــا املـسـلـحــون فــي األي ــام
املاضية.
أم ـ ــا فـ ــي حـ ــي ج ــوب ــر ال ــدم ـش ـق ــي،
فـ ـ ـ ــدارت اشـ ـتـ ـب ــاك ــات ع ـن ـي ـفــة بــن
ال ـ ـج ـ ـي ـ ــش ومـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــي «فـ ـيـ ـل ــق
الرحمن» في القسم الشمالي من
ال ـح ــي .وم ــع ت ـج ــدد االش ـت ـبــاكــات
ع ـ ـلـ ــى أطـ ـ ـ ـ ـ ــراف حـ ـ ـ ـ ّـي الـ ـتـ ـض ــام ــن
الدمشقي (جنوب العاصمة) ،بعد
استهداف الجيش تحركات «فرقة
تحرير الشام» ،أعاد الجيش يوم
أمــس فتح مدخل بلدة املعضمية
(ال ــري ــف ال ـغ ــرب ــي ل ــدم ـش ــق) ،بعد
نحو أسبوع من إغالقه ،إثر خرق
املسلحني لشروط املصالحة ،بعد
إطالقهم النار على قوات الجيش
أث ـنــاء م ـعــاركــه األخ ـي ــرة فــي بـلــدة
داريا.
إلـ ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،أص ـ ـ ـ ـ ـ ــدر «االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد
اإلس ــام ــي ألج ـنــاد ال ـش ــام» بيانًا
ح ــول مــوقـفــه مــن الـهــدنــة فــي حـ ّـي
ال ـق ــدم ،م ـجــددًا «ال ـتــزام ـنــا الــربــاط
على الـجـبـهــات ...وعــدم االنـخــراط
فــي أي قـتــال داخ ـلــي أو فصائلي
ي ـصــرف ـنــا ع ــن الـ ـع ــدو ال ـص ــائ ــل»،
ومؤكدًا أن «الهدنة ...ممكنة ضمن
الضوابط الشرعية ،دون التفريط
بشبر واحــد مــن أرضـنــا املـحــررة»
أما «بالنسبة إلى ما جرى تناقله
أخيرًا من دخول إعالم النظام إلى
ّ
حي العسالي ،فإننا نؤكد أن ذلك
تم دون علمنا».
فــي م ــوازاة ذلــك ،شهد نهار أمس
اشتباكات عــدة خاضها الجيش
في قرى وبلدات محافظة حمص،
ف ـف ـي ـمــا ت ـك ـب ــد ت ـن ـظ ـيــم «داع ـ ـ ــش»
خسائر فــي مــواجـهــات قــرى ريف
حمص الشرقي ،سقط للمعارضة
عـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن الـ ـقـ ـتـ ـل ــى وال ـ ـجـ ــرحـ ــى،
خـ ــال املـ ـع ــارك ض ــد ال ـج ـيــش في
قــرى حــوش حجو والهاللية وأم
شرشوح في الريف الشمالي .في
ال ـس ـي ــاق ،أع ـل ـنــت «ح ــرك ــة تـحــريــر
ح ـ ـمـ ــص» الـ ـت ــابـ ـع ــة لـ ــ«الـ ـجـ ـي ــش
الـ ـح ــر» ،ب ــدء امل ــرح ـل ــة األولـ ـ ــى من
عملية «املـئــة وخمسني صاروخًا
وقــذيـفــة» السـتـهــداف الجيش في
الريف الشمالي.
كــذلــك ،أق ــدم «داعـ ــش» عـلــى إع ــدام
عالم اآلثار واملدير السابق لشعبة
اآلث ـ ـ ــار ف ــي ت ــدم ــر خ ــال ــد األس ـع ــد
فـ ــي املـ ــدي ـ ـنـ ــة ،وذل ـ ـ ــك ل ـ ــ«مـ ــواالتـ ــه
لـنـظــام األسـ ــد ،وتـمـثـيـلــه لـســوريــا
فــي املــؤت ـمــرات الـكـفــريــة» ،إضــافــة
إل ــى كــونــه «مــديــر أص ـنــام تــدمــر»،
ـزت الـ ــدوائـ ــر الــرس ـم ـيــة
ب ـي ـن ـمــا عـ ـ ُ
أن األس ـعــد ذب ــح لــرفـضــه «إف ـشــاء
مـ ـك ــان وجـ ـ ــود اآلث ـ ـ ــار ال ــذه ـب ـي ــة».
صعيد آخــر ،أعــرب املتحدث
على
ٍ
باسم «الجبهة الجنوبية» عصام
ال ــري ــس ،أن خ ــاف «ال ـج ـنــوب ـيــة»

«الجبهة الجنوبية» :ال تحضيرات إلنشاء منطقة عازلة عند الحدود األردنية (األناضول)

مع «جبهة النصرة» ،هو «خالف
فـ ـك ــري وأي ـ ــدي ـ ــول ـ ــوج ـ ــي ...فـنـحــن
نــرفــع ش ـعــارات ال ـثــورة ،والجبهة
ال تشترك معنا في هــذا الهدف»،

نــاف ـيــا ف ــي حــدي ـثــه مل ــوق ــع «زمـ ــان
ال ـ ــوص ـ ــل» أي ت ـح ـض ـي ــر إلنـ ـش ــاء
مـ ـنـ ـطـ ـق ــة عـ ـ ــازلـ ـ ــة ع ـ ـنـ ــد الـ ـ ـح ـ ــدود
األردنية.

تقرير

المعلم للقاهرة والرياض:
لماذا ابتعدتما عن سوريا؟
ّ
وجــه وزيــر الخارجية السوري وليد املعلم،
ف ــي ل ـقــاء م ــع فـضــائـيــة «ال ـن ـه ــار» املـصــريــة
ً
ً
أمس ،سؤاال ملصر والسعودية ،قائال :ملاذا
ابتعدتما عن سوريا؟
وت ــاب ــع الـ ــوزيـ ــر ال ـ ـسـ ــوري ،ف ــي أول ح ــوار
تليفزيوني له على قناة مصرية منذ خمس
سـنــوات« :نـبــارك ثــورتــي يناير ويونيو في
مـصــر وإطــاحــة اإلخ ــوان ألنـهــم سـبــب بــاء
املنطقة» ،مضيفًا« :خالفنا مع تركيا سببه
أننا رفضنا طلبًا من أنقرة بإشراك اإلخوان
في السلطة».
وع ــن عــاقــة س ــوري ــا ب ــإي ــران وحـ ــزب ال ـلــه،
قــال املعلم« :إن عالقتنا بإيران وحــزب الله
تقلق البعض بسبب موقفنا املــوحــد ضد
إس ــرائـ ـي ــل» ،مــوض ـحــا أن ش ـع ــار تـصــديــر
ال ـث ــورة اإلي ــران ـي ــة طــرحــه الــرئ ـيــس الـعــراقــي
الــراحــل ص ــدام حـســن لتبرير حــربــه ضد
طهران ،مشيرًا إلى أنه «ال يوجد في سوريا

ن ـفــوذ إليـ ــران أو روس ـيــا وال ـن ـفــوذ للشعب
ف ـقــط» .وأشـ ــار إل ــى ّأن «إي ـ ــران وحــدهــا لن
تستطيع حل األزمة َّالسورية» ،الفتًا إلى أن
«الوضع السوري معقد وأكبر من أن تقوم
دولة بمفردها بحل األزمة هناك».
وأضــاف أن إيــران «بالطبع ستلعب دورهــا
املنوط في حل األزمــة السورية ،باعتبارها
دولـ ــة إقـلـيـمـيــة ك ـبــرى اآلن» ،الف ـتــا إل ــى أن
«مصر يمكنها أن تكون دولــة إقليمية هي
األخ ــرى لــو لعبت دوره ــا فــي حــل األزم ــة».
وأكد أن سوريا ّ
تمد يدها ألي مبادرة عربية
تهدف إلى وقف سفك الدماء ،متابعًا« :نمد
يدنا ونضغط على الجراح أمام كل مبادرة
عــرب ـيــة ت ــري ــد ح ــل األزمـ ـ ــة ،ب ـخ ــاف تــركـيــا
ال ـتــي ال تــريــد الـخـيــر ل ـنــا» ،مــوجـهــا حديثه
للرئيس التركي رجب طيب أردوغان« :انتبه
سـيــاســات ح ــزب الـعــدالــة والتنمية سترتد
عليك وعلى أمنك وأمن بالدك».

ــار عن دير الزور
الجنية وع ـيــاش والـعــرفــي والحويقة
وامل ـطــار ال ـقــديــم ،وس ــط مـعـلــومــات عن
س ـقــوط قـتـلــى وم ـصــابــن ف ــي صـفــوف
التنظيم .يأتي ذلك ،في وقت أكدت فيه
م ـص ــادر م ـيــدان ـيــة أن «تـنـظـيــم داع ــش
يحشد ق ــوات لــه مــن أري ــاف ديــر الــزور
واستقدم تعزيزات من ريــف الحسكة،
ب ـ ـهـ ــدف ش ـ ــن هـ ـجـ ـم ــات عـ ـل ــى م ــواق ــع
الـجـيــش ف ــي مـحـيــط م ـطــار دي ــر ال ــزور

ال ـع ـس ـك ــري واألح ـ ـيـ ــاء ال ــواقـ ـع ــة تـحــت
سـيـطــرة الـجـيــش ف ــي امل ــدي ـن ــة» .ولـفــت
امل ـصــدر إل ــى أن «التنظيم يسعى إلــى
تـحـقـيــق ن ـصــر ج ــدي ــد ل ــه ف ــي املـنـطـقــة
ي ـ ـعـ ــوض ع ـ ــن ه ــزي ـم ـت ــه األخ ـ ـي ـ ــرة فــي
مدينة الحسكة ،وترجيح هزيمته في
بلدة الهول شرق الحسكة التي تشهد
اش ـت ـب ــاك ــات م ــع الـ ــوحـ ــدات ال ـك ــردي ــة».
املـعـلــومــات رد عليها مـصــدر عسكري

ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» ،بـ ــأن «ال ـج ـي ــش مـتــأهــب
وم ـس ـت ـع ــد ل ـح ـم ــاي ــة امل ــديـ ـن ــة مـ ــن أي
هجمات إلرهابيي داعش على املدينة
وم ـ ـطـ ــارهـ ــا» .وأكـ ـ ــد املـ ـص ــدر «امـ ـت ــاك
ّ
والتسليحية
الجيش القدرات البشرية
الكافية لحماية دير الــزور وأهلها من
خـطــر ت ـمــدد داع ـ ــش» .إل ــى ذل ــك ،كشف
م ـصــدر حـكــومــي ل ــ«األخ ـب ــار» «تـحـ ّـمــل
الحكومة السورية تكاليف نقل املــواد

ال ـغــذائ ـيــة واألدوي ـ ــة جـ ـوًا لـلـمــدنـيــن»،
م ــؤك ـدًا «وجـ ــود ان ـف ــراج قــريــب لــأزمــة
اإلنسانية التي يعانيها أهالي املدينة
املـحــاصــريــن مــن قـبــل إرهــابـيــي داعــش
منذ مطلع العام الـجــاري ،ما أدى إلى
حصول نقص حاد في املواد الغذائية
واالحـتـيــاجــات األســاسـيــة» .ولفت إلى
«سلسلة إجراءات حكومية تم إقرارها
من شأنها تخفيف معاناة املواطنني،

وت ـعــزيــز م ـقــومــات ص ـم ــوده ــم» .فيما
ن ـج ـح ــت ش ــرك ــة كـ ـه ــرب ــاء ديـ ـ ــر الـ ـ ــزور
ف ــي إعـ ــادة ال ـت ـيــار الـكـهــربــائــي بمعدل
ســاعـتــن إلــى ثــاث ســاعــات فــي الـيــوم
مـ ــن خ ـ ــال ت ـش ـغ ـيــل إح ـ ــدى امل ـح ـط ــات
الداخلية بجهود محلية ،ما يخفف من
معاناة املواطنني ويسهم في تحسني
واقـ ـ ــع مـ ـي ــاه الـ ـش ــرب امل ــؤم ـن ــة بـنـسـبــة
مقبولة تسد الحاجة املطلوبة.
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انفراط عقد «السهم الذهبي»
الجنوب ساحة صراع بين «الحلفاء»
لم تتمكن القوات
المؤيدة للعدوان من تثبيت
سيطرتها على عدن .تبدو
المحافظة الجنوبية على
صفيح ساخن ،حيث يسود
ٍ
التوتر بين الفصائل التي
تحالفت في وجه «أنصار الله»
والجيش ،قبل أن يبدأ الصراع
المسلح في ما بينها
مهند عبيد
ت ـن ـفــض ع ـ ــدن الـ ـغـ ـب ــار ع ـن ـه ــا ،ب ـعــدمــا
عاشت ليالي أشبه بحفالت «جهنم».
أرادت السعودية دخــول الجنوب بأي
وسـيـلــة وث ـمــن ،فـكــانــت خـطــة «الـسـهــم
ال ــذه ـب ــي» ال ـتــي تـخـلـلـهــا إم ـط ــار عــدن
بــأك ـثــر م ــن  400غـ ـ ــارة ،واس ـت ـهــداف ـهــا
بـمـئــات ال ـص ــوراي ــخ عـبــر الـ ـب ــوارج من
ال ـب ـح ــر ،خ ــال  24س ــاع ــة ف ـق ــط .بـهــذه
ال ـطــري ـقــة ،دخ ـل ــت الـ ـق ــوات اإلم ــارات ـي ــة
ومدرعاتها إلى عدن ،قبل أن ّ
يحولها
السعودية إلى
التحالف الــذي تـقــوده
َ
أكـ ـ ــوام م ــن الـ ــركـ ــام ،ل ــم ي ـب ــق ف ـي ـهــا أي
مؤسسة حكومية إال ّ
سويت باألرض.
ّ
وحـتــى األم ــس الـقــريــب ،ظــلــت الـنـيــران
تلتهم املــؤسـســات وامل ـن ــازل ،حـتــى إن
الهواء في عدن امتزج برائحة البارود
والسموم.
يعاني الجنوب اليمني عمومًا ،وعدن
ت ـحــدي ـدًا ،م ــن أوضـ ــاع مــأســويــة .ومــن
ركـ ــام عـمـلـيــة «ال ـس ـهــم الــذه ـبــي» الـتــي
ّ
مكنت التحالف من السيطرة على عدن،
خ ــرج ــت ج ـمــاعــات مـسـلـحــة مـتـطــرفــة،
ّ
كــانــت ق ــد اتـفـقــت ف ــي ظ ــل امل ـع ــارك في
الوقوف صفًا واحـدًا ملواجهة «أنصار
الله» والجيش اليمني .وما إن انتهت
امل ـع ــارك ه ـن ــاك ،حـتــى ب ــدا واض ـح ــا أن
«العقد» بينها انتهى مفعوله .االتفاق

بني تلك الجماعات يحمل من األساس
ً
ـت
كمًا هــائــا مــن الـتـنــاقـضــات ،فــي وقـ ٍ
من املعروف فيه أن مزاج أهل الجنوب
ذوي التوجه اليساري في غالبيتهم،
مــن الـصـعــب أن ينسجم مــع أصـحــاب
ال ـف ـكــر ال ــوه ــاب ــي أو م ــع م ــن يــرف ـعــون
رايــة التكفير .كذلك ،هم ليسوا بــوارد
تقبل الرئيس عبد ربه منصور هادي
الذي قاتلهم وسجنهم ـ يوم كان وزيرًا
لـلــدفــاع ـ ـ وأن ـهــى حلمهم بــاالنـفـصــال
عام .1994
تتعدد الفصائل والتنظيمات املسلحة
فــي عــدن والـجـنــوب ،ويمكن حصرها
بثمانية فصائل بارزة ،وهي:
ً
أوال ،تنظيم «القاعدة» .قاتل التنظيم
إل ـ ــى ج ــان ــب قـ ـ ــوات «الـ ـتـ ـح ــال ــف» ضــد
ال ـج ـي ــش و«أنـ ـ ـص ـ ــار الـ ـل ــه» ف ــي ع ــدن،
قبل أن يـ ّ
ـدب الخالف بني الطرفني في
مـعــركــة أب ـ َـن .إذ إن «ال ـقــاعــدة» يعتبر
هذه املحافظة إحدى إماراته ويرفض
إعطاء التحالف موطئ قدم فيهاٌ .
أمر
لم تقبله السعودية التي أغــارت على
مقاتلي التنظيم في منطقة العلم ،على
طريق عدن ـ َ
أبي ،وقتلت ثمانية منهم
إلعــادتـهــم إلــى «بيت الـطــاعــة» .حاليًا،
ينتشر مسلحو «الـقــاعــدة» فــي أحياء
مــدي ـنــة ع ــدن وف ــي مـحــافـظـتــي شـبــوة
وح ـضــرمــوت بـشـكــل أس ــاس ــي ،ويـقــال
إن م ـح ـمــد ب ــاط ــرف ــي ،أحـ ــد أب ـ ــرز ق ــادة
«الـقــاعــدة» ،يتولى قيادة التنظيم من
مدينة املكال في حضرموت حاليًا.
ث ــانـ ـي ــا ،ت ـن ـظ ـيــم «أن ـ ـصـ ــار ال ـش ــري ـع ــة»
يتمتع بنفوذ يوازي إلى حد ما نفوذ
«القاعدة» ،ولديه مئات املقاتلني .بايع
زعيمه جــال بلعيدي تنظيم «الدولة
االسالمية» (داعش) ،لكن الخالفات ال
تــزال على املناصب القيادية .وحشية
ه ــذا الـتـنـظـيــم فــي قـتــل وذب ــح وسحل
جنود الجيش وعناصر «أنصار الله»
ال تـخـتـلــف ع ــن ت ـلــك ال ـت ــي ُع ـ ــرف بها
«داعش» ،وكأنه يمهد إلعالن املبايعة
ألبــي بكر البغدادي وتأسيس إمارته
في الجنوب اليمني.

ثــالـثــا ،ال ـقــوات املــوالـيــة للرئيس الفار
عبد ربه منصور هادي ،وهي قوات ال
تتمتع بنفوذ عسكري حقيقي .قواتها
مـحــدودة جـدًا فــي عــدن ،لكنها تتمتع
بنفوذ لدى السلطات املحلية ،وتكمن

فتحت اإلمارات باب
التطوع في الشرطة لبناء
جهازها الخاص في عدن

نقطة قوتها فــي أنـهــا تمسك باملطار
وبامليناء فــي ع ــدن ،بمشاركة الـقــوات
اإلماراتية.
خــامـســا ،السلفيون .ال ينتمي هــؤالء
إلــى «ال ـقــاعــدة» ،وال يــرفـعــون رايتها،
لكنهم يحملون الفكر الوهابي نفسه.
يقودهم شخص يدعى خالد الريمي،
ً
مــرتـبــط م ـبــاشــرة بـ ــاإلمـ ــارات ،وكــذلــك
بــالــريــاض عبر بعض املشايخ الذين
عــادوا من السعودية إلــى عــدن ،حيث

يوحي
الوضع في
عدن بأنه
قابل لالنفجار
في أي
لحظة
(األناضول)

يتمتعون بـثـقــل عـسـكــري وكــذلــك في
غيرها من املحافظات.
خامسًا ،القوات اإلماراتية .وهي تعد
نـحــو أل ـفــي ج ـنــدي مـجـهــزيــن بــأحــدث
امل ـ ـ ـعـ ـ ــدات واملـ ـ ـ ــدرعـ ـ ـ ــات وال ـ ــدب ـ ــاب ـ ــات.
يتمركزون بمفردهم من دون أي فريق
آخـ ــر ف ــي م ــدي ـن ــة ال ـب ــري ـق ــة .قــاعــدت ـهــم
العسكرية م ــزودة بتقنيات متطورة
وتعمل عبر األقمار االصطناعية.
س ــادس ــا« ،الـ ـح ــراك ال ـج ـن ــوب ــي» .وهــو
ال ـ ـف ـ ــري ـ ــق األسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــي ع ـ ـلـ ــى األرض
وصـ ـ ــاحـ ـ ــب الـ ـشـ ـعـ ـبـ ـي ــة ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى بــن
املـ ــواط ـ ـنـ ــن ،لـ ـك ــن ي ـن ـق ـص ــه ال ـت ـم ــوي ــل
املـ ــادي وال ـس ــاح والـتـنـظـيــم املـيــدانــي
والسياسي ،ورغم ذلك تمكن قبل أيام
قليلة مــن السيطرة على أج ــزاء مهمة
من عدن ،في هجوم مضاد أربك القوات
اإلماراتية واملجموعات األخرى.
ســاب ـعــا ،تنظيم «داع ـ ــش» .وص ــل إلــى
عـ ـ ــدن بـ ـع ــدم ــا أسـ ـ ــس أرض ـ ـيـ ــة لـ ــه فــي
حضرموت .يتخذ من القصر الرئاسي
في التواهي مقرًا له ،ويعمل حاليًا على
تجنيد الشباب ،واستقطاب املقاتلني
م ــن امل ـج ـم ــوع ــات امل ـت ـط ــرف ــة األخـ ـ ــرى.
وجــوده ليس كبيرًا على األرض ،لكن
تـجــربـتــه فــي ســوريــا وال ـع ــراق تعطي
انطباعًا عن طريقة عمل هذا التنظيم
عندما تغيب الدولة.
ث ـ ــامـ ـ ـن ـ ــا ،حـ ـ ـ ــزب «ال ـ ـت ـ ـج ـ ـمـ ــع ال ـي ـم ـن ــي
لإلصالح» (اإلخــوان املسلمون) .قوته
األساسية في تعز ،بعدما فكك «أنصار
ال ـل ــه» سـلـطـتــه ف ــي الـعــاصـمــة صنعاء
وب ــاق ــي م ـح ــاف ـظ ــات الـ ـشـ ـم ــال .يـجـمــع
الحزب قبيلة آل األحمر واإلخوانيني
إل ــى جــانــب سـلـفـيــن .مــزيــج «غــريــب»
ّ
كونه علي عبدالله األحمر ويديره علي
محسن األحمر الهارب في السعودية.
يـ ـق ــات ــل الـ ـ ـح ـ ــزب بـ ـش ــراس ــة وي ــرت ـك ــب
املجازر ويمارس السحل والذبح على
طريقة التكفيريني ،آخرها ما شهدته
تعز في اليومني املاضيني.
بواسطة هــذه الـقــوى ،نجح «السهم
الذهبي» لقوات التحالف في الدخول

مشهد ميداني

مدينة تعز في قبضة الجيش ...وكاميرات «المسيرة» في جيزان
ّ
ـت تمكن فيه الجيش و«أنصار
في وقـ ٍ
ال ـل ــه» م ــن الـسـيـطــرة عـلــى مــديـنــة تعز
بـعــد ط ــرد املـجـمــوعــات املـسـلـحــة منها
ب ـ ـ ـصـ ـ ــور ٍة كـ ــام ـ ـلـ ــة ،دخ ـ ـلـ ــت ك ــامـ ـي ــرات
تلفزيون «املسيرة» مناطق جديدة في
الداخل السعودي ،للمرة الثانية خالل
يومني.
ووق ــف مــراســل الـقـنــاة التابعة لحركة
«أن ـص ــار ال ـل ــه» ،يـحـيــى ال ـشــامــي ،على
مشارف مدينة جيزان ،ما أكد أن مناطق
واسعة في داخــل اململكة باتت خالية
من الــوجــود العسكري السعودي بعد
سلسلة عمليات اقتحام واسـتـهــداف،
قــامــت بها ال ـقــوات اليمنية فــي الفترة
املاضية .وكانت القناة قد دخلت أول
مــن أم ــس ،أيـضــا إلــى نـجــران وصــورت
امل ــواق ــع ال ـتــي سـيـطــرت عليها ال ـقــوات
اليمنية .وكــانــت أنـبــاء قــد تحدثت عن
مــوجــات ن ــزوح كـبـيــرة شـهــدتـهــا املــدن
ال ـح ــدودي ــة ال ـس ـع ــودي ــة ،فـيـمــا أعـلـنــت
الــريــاض أمــس ،مقتل جـنــدي سعودي
يــدعــى ح ـمــد ب ــن ع ـلــي ح ـســن الـكـعـبــي،
إثــر تعرض أحــد مراكز حــرس الحدود
فـ ــي ج ـ ـيـ ــزان إلطـ ـ ــاق نـ ـ ــار ك ـث ـي ــف مــن
داخل األراضي اليمنية ،بحسب وكالة
األنباء السعودية الرسمية.
فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــت ،هـ ـيـ ـم ــن الـ ـجـ ـم ــود
وقت
السياسي على مشهد األزمة ،في ٍ
ال يــزال فيه وفــد صنعاء في العاصمة
العمانية مسقط ينتظر عودة املبعوث

الـ ــدولـ ــي إس ـم ــاع ـي ــل ول ـ ــد ال ـش ـي ــخ مــن
جولته الــدبـلــومــاسـيــة .ورغ ــم الحديث
ع ــن رف ـ ــض سـ ـع ــودي مل ـ ـبـ ــادرة ال ـع ـشــر
نـقــاط الـتــي تــوصــل إلـيـهــا ول ــد الشيخ
مــع وفــد صنعاء ،علمت «األخ ـبــار» أن
السعودية ال تزال تماطل في الرد على
بـنــود االتـفــاق الــذي حمله ولــد الشيخ
إل ـ ــى الـ ــريـ ــاض م ـط ـلــع ه ـ ــذا األسـ ـب ــوع.
وفيما كــان من املفترض أن يعود ولد
الشيخ إلــى العاصمة العمانية اليوم
بنتيجة لجولته األخ ـيــرة ،ال يـبــدو أن
هـنــاك مــؤشــرات على ال ـعــودة بنتيجة
خــال الـســاعــات املقبلة ،وفـقــا ملصادر
مواكبة ملفاوضات مسقط ،خصوصًا
أن ول ــد الـشـيــخ ال ي ــزال فــي نـيــويــورك،
ّ
مبررًا تأخره برغبته في الحصول على
مزيد من التأييد ملبادرته.
وتـمـكــن الـجـيــش و«ال ـل ـجــان الشعبية»
بشكل
أمـ ــس ،م ــن تـحــريــر مــديـنــة تـعــز
ٍ
كــامــل م ــن امل ـج ـمــوعــات املـسـلـحــة ومــن
مـ ـيـ ـلـ ـيـ ـشـ ـي ــات «ال ـ ـ ـقـ ـ ــاعـ ـ ــدة» .وع ـل ـم ــت
«األخ ـ ـبـ ــار» ب ـف ــرار ال ـق ـي ــادي ف ــي حــزب
«اإلص ــاح» حمود املخالفي إلــى عدن.
وه ـ ــو مـ ــن يـ ـق ــود امل ـس ـل ـح ــن فـ ــي ت ـعــز،
ً
ُ
وي ـ َـع ـ ّـد مـ ـس ــؤوال ع ــن ال ــذب ــح والـسـحــل
وامل ـ ـمـ ــارسـ ــات ال ــوح ـش ـي ــة ضـ ــد أف ـ ــراد
الجيش و«الـلـجــان الشعبية» .وحــاول
امل ـخ ــاف ــي ال ـت ــوس ــط م ــع ق ـي ــادي ــن فــي
«أنـصــار الـلــه» ،الــذيــن رفـضــوا الحديث
مـ ـع ــه ،واسـ ـتـ ـه ــدف ــوا م ـ ـقـ ــاره وم ـن ــازل ــه

وتمكنوا من نسفها .وسيطر الجيش
و«اللجان» على منطقة مخالف ،مسقط
رأس املـخــافــي ،فيما توقعت مصادر
ميدانية تطهير املناطق التي يتمركز

أرسل «القاعدة» أسلحة
نهبها في حضرموت إلى
مسلحين في مأرب
فيها مقاتلو «اإلصـ ــاح» و«الـقــاعــدة»
وقت قريب.
على مشارف املدينة في ٍ
ون ـ ّـدد املجلس السياسي فــي «أنـصــار
الله» بـ«الجريمة البشعة التي أقدمت
ع ـل ـي ـهــا أدوات ال ـ ـع ـ ــدوان وم ــرت ــزق ـت ــه

مــن ال ـقــاعــدة وداعـ ــش وأخــوات ـه ـمــا في
مـحــافـظــة ت ـعــز» ،مــؤك ـدًا أن ــه «ل ــن يـهــدأ
أبـ ـن ــاء شـعـبـنــا ال ـي ـم ـنــي ح ـتــى ت ـطــاول
يــد ال ـعــدالــة أول ـئــك املــرتــزقــة والـعـمــاء
واملجرمني».
وف ــي ح ـض ــرم ــوت ،أك ــد م ـصــدر محلي
ً
أن تنظيم «ال ـق ــاع ــدة» ي ـمــارس أع ـمــاال
استفزازية في عدد من املناطق خارج
امل ـكــا ال ـتــي ت ـقــع كـلـيــا ت ـحــت قـبـضـتــه،
مستهدفًا املنشآت العسكرية واألمنية
فـيـهــا .وبـحـســب امل ـصــدر ،ف ــإن عناصر
التنظيم شنوا هجومًا على إدارة األمن
والشرطة في منطقة حــزر في مديرية
رم ــاه ،أدى إل ــى سيطرتهم عـلــى إدارة
األمن بعد قتل عدد من الجنود وجرح
آخرين وهم يقاومون الهجوم.

تماطل السعودية في الرد على بنود اتفاق ولد الشيخ مع وفد صنعاء (األناضول)

وفي سياق متصل (مراسل «األخبار»
ع ـل ــي جـ ــاحـ ــز) ،أك ـ ــد مـ ـص ــدر ع ـس ـكــري
ل ــ«األخ ـب ــار» أن «ال ـق ــاع ــدة» أرس ــل أول
مـ ــن أم ـ ــس ب ـع ــض اآللـ ـ ـي ـ ــات وامل ـ ـعـ ــدات
العسكرية التي قام بنهبها من معسكر
«ال ـ ـلـ ــواء  27م ـي ـك ــا» وم ـع ـس ـكــر مـيـنــاء
ال ـض ـب ــة ،ع ـلــى ظ ـهــر ش ــاح ـن ــات كـبـيــرة
لتعزيز امليليشيات املــوالـيــة للرئيس
الفار عبد ربه منصور هادي ودعمهم
مل ــواجـ ـه ــة ق ـ ـ ــوات ال ـج ـي ــش و«الـ ـلـ ـج ــان
الـشـعـبـيــة» فــي جـبـهــة مـحــافـظــة مــأرب
التي شهدت تقدمًا للقوات أخيرًا.
املصدر أكد أن إحدى النقاط العسكرية
ف ــي حـ ـض ــرم ــوت وال ـت ــاب ـع ــة لـلـمـنـطـقــة
العسكرية األول ــى التي يقودها اللواء
ع ـبــد الــرح ـمــن الـحـلـيـلــي ،ل ــم ت ـكــن على
علم بمرور تلك اإلم ــدادات التي تحوي
ّ
أس ـل ـحــة مـخـتـلـفــة جــل ـهــا م ــن األسـلـحــة
الـثـقـيـلــة فــاسـتــوقـفـتـهــا ق ـبــل خــروجـهــا
مــن محافظة حضرموت على مشارف
ـض
م ـ ـ ــأرب .وأض ـ ـ ـ ُـاف امل ـ ـصـ ــدر« :لـ ــم ت ـمـ ِ
إال ســاعــات ،وأف ــرج عنها بعدما تلقت
الـ ـنـ ـقـ ـط ــة ت ــوجـ ـيـ ـه ــا ص ـ ــارم ـ ــا ب ــإط ــاق
سراحها من حكومة هادي من الرياض
لقيادة املنطقة األول ــى» .وأف ــاد املصدر
ّ
العسكري بــأن قــوات التحالف أرسلت
تهديدًا مباشرًا لقيادة قوات الجيش في
حضرموت إذا هي اعترضت مثل هذه
ً
الشحنات مستقبال.
(األخبار)
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االختبار الصعب للبرلمان المقبل:
عشرات القوانين للمراجعة في أسبوعين
إلـ ـ ــى عـ ـ ــدن وأخ ـ ـ ـ ــرج «أنـ ـ ـص ـ ــار الـ ـل ــه»
والجيش اليمني من املشهد في هذه
املحافظة .كان يفترض بهذه العملية
أن تـ ـكـ ـم ــل إلـ ـ ـ ــى ب ـ ــاق ـ ــي م ـح ــاف ـظ ــات
الجنوب حتى تصل إلــى العاصمة.
هذا هو مخطط الرياض في حربها
ع ـل ــى الـ ـيـ ـم ــن ،ح ـي ــث إن «اسـ ـتـ ـع ــادة
الـشــرعـيــة» تعني اس ـت ـعــادة صنعاء
وإنـ ـه ــاء م ــا تـسـمـيــه «تـ ـم ــرد» حــركــة
«أن ـصــار ال ـلــه» .ولـكــن يـبــدو أن قــوى
«السهم الذهبي» بــدأت تتكسر على
أرض ع ــدن ،حيث خــرجــت الفصائل
مــن الخندق الــذي جمعها بحثًا عن
تــوسـيــع رقـعــة نـفــوذهــا عـلــى حساب
اآلخرين.
يزداد التوتر بني هذه القوى يوميًا،
وتـشـحـنــه ال ـت ـصــرفــات عـلــى األرض.
ّ
فاملوالون لهادي بيدهم الحل والربط
فـ ــي كـ ــل مـ ــا ي ـت ـع ـلــق بـ ــإدخـ ــال امل ـ ــواد
اإلغاثية بـ ّـرًا وج ـ ّـوًا ،وهــم يوزعونها
وفقًا لحساباتهم .القوات اإلماراتية،
ب ـغــرض تـحـصــن وج ــوده ــا ،فتحت
باب التطوع في الشرطة .تريد على
مـ ــا يـ ـب ــدو بـ ـن ــاء جـ ـه ــازه ــا الـ ـخ ــاص
فـ ــي ع ـ ــدن ق ـب ــل أن ت ـت ـف ــرغ لــأع ـمــال
االستثمارية في املحافظة الجنوبية.
أمـ ــا «ال ـ ـحـ ــراك ال ـج ـن ــوب ــي» ف ـقــد وجــد
ـت
نفسه وح ـي ـدًا فــي الـجـنــوب ،فــي وقـ ٍ
أحـكــم فـيــه املـتـطــرفــون الـسـيـطــرة على
أح ـيــاء كــامـلــة وأغـلـقــوهــا بحواجزهم
وع ـس ـك ــره ــم .ات ـخ ــذ «الـ ـ ـح ـ ــراك» ،وفـقــا
ملصادر قيادية قــرارًا بعدم االشتباك
مع أحــد .هو يعتبر أن الوقت الحالي
لـ ـي ــس ل ـف ـت ــح جـ ـبـ ـه ــات ج ــان ـب ـي ــة قـبــل
اس ـت ـك ـمــال ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى ال ـج ـنــوب.
ويستغل املوالون لهادي هذه النقطة
لـ ـي ـ ّ
ـوسـ ـع ــوا ن ـ ـفـ ــوذهـ ــم ف ـ ــي اإلدارات
واملــؤسـســات الـحـكــومـيــة ،فيما يــزداد
السخط الشعبي عليهم.
ي ــوح ــي ال ــوض ــع ف ــي ع ــدن ب ــأن ــه قــابــل
لالنفجار فــي أي لحظة .وإذا انفجر
فسنكون أمــام «صوملة» و«ســورنــة»
و»عرقنة» للجنوب اليمني.

أكثر من  300قانون وتشريع
يفترض أن يراجعهاالبرلمان
المصري فور انعقاده في
مدة ال تتجاوز أسبوعين ،علمًا
بأن البرلمان سيكون عليه خالل
األيام األولى االستقرار على الئحة
داخلية واختيار الحكومة ،ما
ّ
يرجح أن ّ
تمر القوانين ،الصادرة
بغالبيتهافي عهدعبدالفتاح
السيسي ،دون تعديالت تذكر
القوى التي بدأت وضع أجندتها لم تتطرق إلى أي تعديالت مطلوبة (آي بي ايه)

القاهرة ــ أحمد جمال الدين
مع اقتراب موعد االنتخابات البرملانية
امل ـصــريــة امل ـتــوقــع إعــان ـهــا خ ــال أي ــام،
تثور إشكالية تمثل عقبة أمام البرملان
املـقـبــل ،وه ــي مــرتـبـطــة ب ــامل ــادة  156من
الدستور ،التي تشترط مراجعة البرملان
كــل ال ـقــوانــن والـتـشــريـعــات الـتــي أقــرت
خــال املرحلة االنتقالية فــي املــدة التي
أعقبت عــزل الــرئـيــس اإلســامــي محمد
مرسي ،أي ما بعد  3تموز .2013
إشكالية الـقــوانــن والـتـشــريـعــات ،التي
َ
ُعـ ِّـدلــت خــال ثالثني شهرًا قبل انتخاب
الـبــرملــان ،مرتبطة بالعدد الكبير الــذي
ُ
تـ ـفـ ـت ـ َـرض م ـن ــاق ـش ـت ــه فـ ــي مـ ـ ــدى زم ـنــي
م ـحــدود لـلـغــايــة ،وه ــو أسـبــوعــن فقط،
وفقًا للدستور ،وإال أصبحت القوانني
سـ ــاريـ ــة ون ـ ــاف ـ ــذة ،األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي يـعـتـبــر
إشكالية كـبــرى لـبــرملــان جــديــد سيكون
على أعضائه وضــع الالئحة الداخلية
الجديدة باإلضافة إلى تشكيل حكومة
ـ ـ ـ ي ــرج ــح أن تـ ـك ــون ائ ـت ــاف ـي ــة ،ف ــي ظــل
اسـ ـتـ ـط ــاع ــات الـ ـ ـ ــرأي الـ ـت ــي لـ ــم تــرشــح
حتى اآلن تـيــارًا مـحــددًا للحصول على
األغلبية املطلقة.
املؤكد أن عدم تشكيل األغلبية البرملانية

مـ ــن تـ ـي ــار واحـ ـ ــد سـ ـيـ ـك ــون لـ ــه عـ ـي ــوب،
مـ ــن أب ـ ــرزه ـ ــا ال ـ ـخـ ــاف فـ ــي األول ـ ــوي ـ ــات
والقضايا املهمة التي يفترض بالنواب
م ـن ــاق ـش ـت ـه ــا ،ولـ ـك ــن لـ ــه مـ ـمـ ـي ــزات ع ــدة
منها تشكيل حكومة ائتالفية تضمن
تمثيل للتيارات املوجودة في البرملان،
ف ـي ـمــا ت ـب ــدو إش ـك ــال ـي ــة امل ـ ـ ــادة  156فــي
مـ ــدى اه ـت ـم ــام األغ ـل ـب ـي ــة ،أي مــراج ـعــة
التشريعات التي أقرت بالفعل.
أمـ ـ ــا ال ـ ــاف ـ ــت ،ف ـه ــو أن أيـ ـ ــا مـ ــن ال ـق ــوى
السياسية الـتــي ب ــدأت وضــع أجندتها
ال ـب ــرمل ــان ـي ــة والـ ـب ــرام ــج االن ـت ـخ ــاب ـي ــة لــم
ت ـت ـط ــرق إلـ ـ ــى أي تـ ـع ــدي ــات قــانــون ـيــة

السيسي أصدر
قوانين عدة بخالف
قانون التظاهر تحتاج
إلى تعديل

م ـط ـلــوبــة بــاس ـت ـث ـنــاء ق ــان ــون الـتـظــاهــر
الـ ـ ـ ــذي تـ ـعـ ـت ــرض ع ـل ـي ــه بـ ـع ــض الـ ـق ــوى
ال ـث ــوري ــة غ ـيــر امل ـح ـســوبــة ع ـلــى ال ـت ـيــار
الــداعــم للرئيس عبد الـفـتــاح السيسي،
وهــي أح ــزاب شبابية على غــرار حزبي
«الدستور» و«الكرامة» ،وال يتوقع لها
ً
أص ــا أن تـحـصــد نـسـبــة كـبـيــرة بسبب
نقص املوارد املالية لديها.
لـ ـك ــن ال ـح ـق ـي ـق ــة أن الـ ـسـ ـيـ ـس ــي أص ـ ــدر
ق ــوان ــن ع ــدة ب ـخــاف ق ــان ــون الـتـظــاهــر
تـحـتــاج إل ــى تـعــديــل ،مــن بينها قــانــون
الـجــامـعــات ال ــذي يغير الئـحــة انتخاب
الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــداء ووك ـ ـ ـ ـ ــاء الـ ـكـ ـلـ ـي ــات ل ـت ـك ــون
ً
بالتعيني بدال من االنتخاب ،باإلضافة
إلـ ــى عـ ــزل أسـ ــاتـ ــذة األزه ـ ــر امل ـش ـتــركــن
فـ ــي الـ ـتـ ـظ ــاه ــرات ،وه ـ ــو قـ ــانـ ــون ج ــرى
توسيع قاعدة الفصل فيه لتكون على
التظاهرات وإدخال األسلحة والذخائر.
التي تحتاج إلى
كذلك تتضمن القوانني
ُ َ
مراجعة التعديالت التي أدخلت ،قانون
اإلج ـ ـ ــراءات الـجـنــائـيــة ،وخ ــاص ــة ج ــواز
تسليم املتهمني األجــانــب إلــى بالدهم
فــي أي مــن مــراحــل الـتـقــاضــي ،وقــانــون
الكيانات اإلرهابية الذي يوسع سلطة
األمـ ـ ــن ف ــي املـ ـ ـص ـ ــادرة وال ـت ـح ـف ــظ عـلــى
ً
األمـ ـ ـ ــوال ،ف ـض ــا ع ــن ق ــان ــون ــي الـخــدمــة

املدنية ومكافحة اإلره ــاب ،اللذين أقرا
أخ ـي ـرًا ،وحـظـيــا بترحيب مــن األح ــزاب
ال ـس ـي ــاس ـي ــة الـ ـت ــي ي ـت ــوق ــع أن تـحـصــد
األغلبية البرملانية.
أيضًا ،فإنه ما يلفت في سلسلة القوانني
املثيرة للجدل مواقيت إصدارها ،التي
جاء بعضها في مواعيد ليست عاجلة.
وامل ــؤك ــد أن ال ـت ـص ــدي ل ـه ــذه ال ـقــوانــن
سيكون معركة صعبة للبرملان املقبل
في ظل ضيق الوقت ،ووجود أولويات
مختلفة للقوى السياسية ،مــن بينها
قـ ــوانـ ــن االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات الـ ـت ــي س ـي ـجــري
ت ـعــدي ـل ـهــا ،وال ـت ـش ــري ـع ــات ال ـت ــي تـمــس
شرائح كبيرة من املجتمع ،منها :تنظيم
عـمـلـيــة رف ــع ال ــدع ــم ع ــن ال ـف ـئــات األك ـثــر
ً
دخال ،ورفع أسعار الطاقة واملرافق.
أستاذ العلوم السياسية طــارق فوزي،
ق ــال لـ ــ«األخـ ـب ــار» إن ال ـب ــرمل ــان سـيـكــون
مـلــزمــا بـمـنــاقـشــة ال ـقــوانــن خ ــال املــدة
الـتــي ح ــددت لـهــا ،لـكــن «يـمـكــن االتـفــاق
ع ـلــى ضـ ـ ــرورة ت ـعــديــل ق ــان ــون أو أحــد
مواده ،ثم إحالته على اللجنة املختصة
مل ــراج ـع ـت ــه» ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن الـتـفـسـيــر
املرن للمادة  156يؤكد أنه يمكن إرجاء
ال ـت ـع ــدي ــات ح ـتــى م ــوع ــد الح ـ ــق ،عـلــى
أن تـجــري املـنــاقـشــات بـمــوافـقــة تعديل
القانون من عدمه خالل املدة املنصوص
عليها.
وأضـ ـ ـ ــاف فـ ـ ــوزي أن «رئـ ـي ــس امل ـج ـلــس
س ـي ـك ــون ع ـل ـيــه م ــع ف ـت ــح املـ ـل ــف ت ــاوة
القوانني وإعالنها والتصويت عليها
س ــواء بقبولها كما هــي أو تعديلها»،
الفتًا إلى أن البرملان إذا احتكم لفقهاء
ال ــدس ـت ــور س ـي ـف ـســرون امل ـ ــادة م ــن هــذه
الناحية ،خاصة «أن الهدف من إقرارها
ه ــو تـقـلـيــص صــاح ـيــات الــرئ ـيــس في
إصدار القوانني والتشريعات منفردًا».
وت ـ ــاب ـ ــع« :طـ ـ ـ ــوال غـ ـي ــاب الـ ـب ــرمل ــان ف ــإن
وضعه املقبل سيكون فــي م ــأزق ،وهو
مـ ــا ي ـت ـط ـلــب االحـ ـتـ ـك ــام إل ـ ــى م ـ ـ ــداوالت
مـضـبـطــة لـجـنــة الـخـمـســن لـلـتــأكــد من
أن الـهــدف الحقيقي هــو وج ــود سلطة
رقابية على الرئيس».

إيران

روحاني :االنتصار النووي بداية االنتصارات الشاملة
بدأت التحضيرات لالنتخابية البرلمانية،
المقررة في شباط المقبل ،تطغى على
األجواء السياسية العامة في إيران ،األمر
الذي بداواضحًا في كلمة ألقاهاأمس
الرئيس حسن روحاني
أع ـلــن الــرئ ـيــس اإلي ــران ــي ح ـســن روح ــان ــي ،أمـ ــس ،أن
االنتصار النووي يشكل بداية لالنتصارات الشاملة
واملتتالية ،وذلك في كلمة حازت االنتخابات البرملانية
املقررة في شباط املقبل ،على ّ
حيز كبير منها.
وقال روحاني ،في كلمة ألقاها في االجتماع املشترك
بني مجلس ال ــوزراء واملحافظني في أرجــاء البالد ،إن
«االنتخابات التشريعية املقبلة (تبدأ في شباط املقبل)
يجب أن تجری بحماسة وبشكل رائــع يشارك فيها
كافة أبناء الشعب» ،مشيرًا إلى أن إجراء االنتخابات
البرملانية وانتخابات مجلس خبراء القيادة ،بصورة
مـتــزامـنــة ،يعتبر أم ـرًا «مهمًا للغاية بالنسبة إلينا».
وأض ــاف أن ــه «إذا تـ ّ
ـوصـلـنــا جميعًا إل ــی ه ــذه القناعة
املـهـمــة ب ــأن الـشـعــب اإلي ــران ــي هــو صــاحــب ال ـقــرار في
ّ
مصرحًا بأنه «إن کان
البالد ،فإن املشكلة ستعالج»،
أحد يفكر بطريقة أخرى ،فإنه سيضر بإيران».
وق ــال الرئيس اإليــرانــي ،متوجهًا إلــی املـشــارکــن في
ً
االجتماع« :إنكم تتولون ّ
مهمتني جسيمتني :أوال إيجاد

ت ـحــرك اق ـت ـصــادي واس ــع واسـتـقـطــاب االسـتـثـمــارات
والـتـكـنــولــوجـيــا .وثــان ـيــا إجـ ــراء ان ـت ـخــابــات حماسية
وب ـصــورة دقيقة ونــزيـهــة ،بحيث يـشــارك فيها کافة
أبناء الشعب وأن نفتخر بها».
فــي سـيــاق آخ ــر ،وصــف روحــانــي املـفــاوضــات بأنها
«علم وفن» ،مؤكدًا أن «حكومة التدبير واألمل خاضت
ّ
املـفــاوضــات الـنــوويــة ،فــي ظــل تــوجــه التعامل الـبــنــاء».
وأشار إلى أن إيران «لم تتنازل عن مبادئها وأهدافها
الرئيسية في املفاوضات النووية إطالقًا»ُ .
وج ــاء تـصــريــح روح ــان ــي فــي الــوقــت ال ــذي أع ـلــن فيه
إنشاء مجلس الشورى اإليراني لجنة خاصة لدرس
االتـفــاق الـنــووي املبرم مع القوى الكبرى ،كما ذكرت
وســائــل اإلع ــام اإليــران ـيــة .وتـضــم ه ــذه الـلـجـنــة ،التي
تعكس تشكيلة مجلس الـشــورى الــذي يهيمن عليه
ال ـنــواب املـحــافـظــون ،خمسة عـشــر ع ـض ـوًا ،هــم ثالثة
عشر من املحافظني واثنان من اإلصالحيني.
من جهته ،أكــد رئيس مركز األبـحــاث االستراتيجية
ملجمع تشخيص مصلحة النظام علي أکبر واليتي ،أن
املخطط الجديد الذي تعمل الواليات املتحدة وحلفاؤها
عليه هو انتشار العنف والتطرف في الدول اإلسالمية.
وأشار ،خالل لقائه املستشار األعلی للرئيس األفغاني،
إلى ما تقوم به عناصر «داعش» في إطار هذا املخطط
من انتشار للعنف وقتل لألبرياء في املنطقة ،معتبرًا
أن «ه ــذه األع ـمــال الــوحـشـيــة لــم تـحــدث إال فــي العهد
املغولي حينما لم يكن املنطق ســائـدًا» .وشــدد أيضًا

على ضرورة التصدي لإلرهاب ،موضحًا أن «کل دولة
يجب عليها أن تقوم بمكافحته بحسب إمكاناتها»،
مضيفًا أن «ظــروف أفغانستان تختلف ،تمامًا ،عن
الظروف التي تمر بها سوريا واليمن».

انتقادات أميركية لصفقة «اس »300
ف ــي غ ـض ــون ذلـ ــك ،ش ـه ــدت م ـســألــة ت ــوري ــد مـنـظــومــة
صــواريــخ «اس  »300الــروسـيــة إل ــى إي ــران انـتـقــادات
أمـيــركـيــة قــابـلـتـهــا ردود روس ـي ــة ،وذل ــك غ ــداة إعــان
الجانب اإليراني عن توقيع االتفاقية املتعلقة بصفقة
الصواريخ ،األسبوع املقبل .وردًا على رفض أميركي
ل ـه ــذه ال ـص ـف ـق ــة ،صـ ــرح وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال ــروس ــي
سيرغي الفروف بأن «العقوبات األميركية املفروضة
ضد إيران ال تخص روسيا».
وشدد الفروف ،في تصريح نقلته وكالة «انترفاكس»
على التزام بــاده تنفيذ تعهداتها الدولية وحرصها
على عدم انتهاك العقوبات التي فرضها مجلس األمن
الدولي ،موضحًا أن «العقوبات األميركية ال تهمنا».
وكــانــت وزارة الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة قــد أعــربــت عن
«م ـعــارض ـت ـهــا» لـلـصـفـقــة ال ـتــي أعـلـنـهــا وزيـ ــر الــدفــاع
اإليراني حسني دهقان ،مشيرة إلى أنه على الرغم من
أن الصفقة العسكرية «ال تخل بــأي ق ــرارات ملجلس
األمن إال أنه يمكن استخدام تلك املنظومة بطريقة غير
سلمية».
ّ
وف ــي ه ــذا الـسـيــاق ،ص ــرح املـبـعــوث ال ـخــاص للرئيس

الــروســي إل ــى ال ـشــرق األوس ــط وأفــريـقـيــا نــائــب وزيــر
الـخــارجـيــة مخائيل بــوغــدانــوف بــأنــه ل ــدى «موسكو
وطـهــران رؤيــة واضحة ملسألة توريد منظومات إس
 300الروسية إلى إيران» .قال بوغدانوف ،في حديث
إلــى وكــالــة «نوفوستي» الــروسـيــة ،إن «هــذا املوضوع
يمكن اعتباره مغلقًا بالنسبة إلى الجانبني ،بعد حل
املـســألــة مــن الـنــاحـيــة املـبــدئـيــة ،ول ــم يـبــق إال تفاصيل
فنية» .يأتي ذلك بعدما أكد مصدر رفيع املستوى في
وزارة الخارجية الروسية أن تزويد إيران بمنظومات
«إس ،»300سيكون قبل نهاية الـعــام الحالي ،إال أنه
أضــاف أن عــدد املنظومات سيبقى نفسه الــذي نص
عليه العقد القديم.
فــي غ ـضــون ذل ــك ،أع ـلــن وزي ــر االق ـت ـصــاد األوك ــران ــي
اي ـف ــاراس ابــرومــافـيـشـيــوس أن ــه س ـيــزور إيـ ــران ،على
غ ـ ــرار زم ــائ ــه األوروبـ ـ ـي ـ ــن ،ل ــاس ـت ـف ــادة م ــن فــرص
تجارية في أعقاب التخفيف املتوقع للعقوبات .ولكنه
ربط هذا املوضوع برفع العقوبات من قبل الكونغرس
األميركي.
وق ــال ابــرومــافـيـشـيــوس إن ــه س ـيــزور ط ـهــران فــي 14
إيـلــول ،لثالثة أيــام ترافقه «مجموعة كبيرة من قادة
ال ـق ـطــاع ال ـص ـنــاعــي» ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى وزيـ ــر ال ــزراع ــة.
وأض ــاف خــال اجـتـمــاع ملجلس الـ ــوزراء أن أوكــرانـيــا
تريد «تحسني العالقات مع (إي ــران) بعدما نأمل أن
يكون رفعًا للعقوبات من قبل الكونغرس األميركي».
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)
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فلسطين

زيارة عباس «المعلقة» إليران:

ً
المشكلة فلسطينية أصال
البرود اإليراني كسره التركيز
الكبير الذي أولته رام الله للتقرب من
طهران ،إلى ّ
حد الحديث عن زيارة رئاسية
وتعيين سفير منتدب .سارعت «حماس»
إلى دق «إسفين إعالمي» بين الطرفين،
لكن الجمهورية اإلسالمية تنظر إلى األمر
بعمقه االستراتيجي ،على اعتبار األنفع
للمقاومة ومشروعها
طهران ــ حسن حيدر
ثالث مرات قرعت السلطة الفلسطينية
أب ـ ــواب ال ـعــاص ـمــة اإلي ــران ـي ــة ول ــم تلق
جــوابــا .مـحــاولــة إضــافـيــة لـلـعــودة إلى
«طـ ـه ــران م ــا ب ـعــد االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي»،
ك ــان مـصـيــرهــا اإلخ ـف ــاق كـســابـقــاتـهــا.
م ـس ـت ـش ــار رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس الـ ـش ــورى
اإلس ــام ــي لـلـشــؤون الــدول ـيــة واملـعـنــي
بدعم القضية الفلسطينية في البرملان
اإليــرانــي ،حسني شيخ اإلس ــام ،يؤكد

أن كل ما جرى تداوله عن زيارة لرئيس
السلطة الفلسطينية ،محمود عباس،
إليــران «عــار من الصحة» ،وأن ما نقل
عن قيادات في السلطة بشأن ترتيبات
معينة لــزيــارة «أب ــو م ــازن» إلي ــران في
تشرين األول املقبل «كالم غير دقيق»،
كما ملح إلى أن «الجمهورية اإلسالمية
لم تتعاط إيجابًا مع طلب الزيارة».
ب ــرغ ــم ذلـ ـ ــك ،تـ ــرى مـ ـص ــادر ت ـع ـمــل فــي
الـ ـسـ ـل ــك ال ــدبـ ـل ــوم ــاس ــي اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي أن
الـكــام اإلعــامــي عــن اسـتـعــداد طهران
الستقبال عباس «نكاية» بزيارة رئيس
املـكـتــب الـسـيــاســي لـحــركــة «ح ـم ــاس»،
خ ــال ــد م ـش ـع ــل ،ل ـل ـس ـع ــودي ــة ،ل ـي ــس إال
«فقاعات إعالمية» ،بل إنها تصر على
أن كــل «األب ــواب ال ت ــزال مفتوحة أمــام
ق ـيــادات حـمــاس لــزيــارة الجمهورية»،
وأن االخـ ـ ـت ـ ــاف فـ ــي وج ـ ـهـ ــات ال ـن ـظــر
وخاصة في األزمة السورية «ال يفسد
في ود املقاومة قضية».
تضيف هــذه املـصــادر ،املتابعة للشأن
الفلسطيني ،إن إيـ ــران ال ت ــزال تلتزم
«دعم خيار املقاومة وتقديم املساعدة
لكل الفصائل في كفاحها املسلح ضد

الكيان اإلسرائيلي» .وعند السؤال عن
تسريبات تخص تقليل الــدعــم املالي
عن حركات املقاومة ،بما فيها «الجهاد
اإلسـ ــامـ ــي» ،ن ـفــت املـ ـص ــادر ب ـش ــدة ما
يـ ـق ــال ،م ــؤك ــدة أن «ال ـض ــائ ـق ــة املــال ـيــة
ال ـتــي م ــرت بـهــا إيـ ــران بـفـعــل الـحـصــار
االقتصادي أثرت في الدعم املالي ،فيما
الدعم التسليحي والسياسي كان وال
يزال قائمًا ،وعلى أعلى املستويات».
إذًا ،يمكن القول إن محمود عباس غير
مــرحــب بــه فــي الجمهورية اإلسالمية
حــالـيــا ،فــالــرجــل ك ــان قــد هــاجــم إي ــران،
قبل أكثر من عام ،متهمًا إياها بإشعال
الفتنة في املنطقة واعتبر خطرها أكبر
من إسرائيل .لكن العثرة األساسية هي
اعتراف السلطة بحل الدولتني وقيام
كيان إسرائيلي على األراضــي املحتلة
ف ــي فـلـسـطــن ،وه ــو أم ــر تـ ــراه ط ـهــران
تجاوزًا ألحد أهم الخطوط الحمر التي
تتبناها عالنية والقائلة إن «فلسطني
مـ ــن ال ـب ـح ــر إل ـ ــى الـ ـنـ ـه ــر ،وال شــرع ـيــة
إلســرائـيــل عـلــى أي شـبــر مــن األراض ــي
الـفـلـسـطـيـنـيــة» ،وإن «تـسـلـيــح الضفة
سيكون الهدف املقبل لسياسة الدعم
اإليراني لقوى املقاومة».
أمـ ـ ـ ــا ال ـ ـحـ ــديـ ــث عـ ـ ــن دراسـ ـ ـ ـ ـ ــة م ـق ـت ــرح
اعـتـمــاد الـسـفـيــر اإلي ــران ــي فــي األردن،
مـجـتـبــى ف ــردوس ــي بـ ــور ،س ـف ـي ـرًا غير
ملقيم لفلسطني ،فقد رأت فيه املصادر
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة أنـ ـ ــه ي ــأت ــي فـ ــي إطـ ــار
تــرغـيــب إي ــران وم ـحــاولــة الستمالتها
برد العرفان ،وهي التي أغلقت السفارة
اإلسرائيلية فــور انتصار الـثــورة عام
 ،1979وكــانــت آنـ ــذاك قــد دع ــت رئـيــس
منظمة التحرير الراحل ،ياسر عرفات،
ليتسلم املبنى رافعًا علم فلسطني في
قلب العاصمة اإليرانية.
ال ـق ــراءة املـتــأخــرة ل ــرام الـلــه فــي نتائج
االتـفــاق الـنــووي أوقعتها فــي اإلحــراج
م ــرت ــن ،ف ـقــد بــدلــت الـبـنــدقـيــة وأرادت
أن ت ـض ــرب ب ـه ــا «ح ـ ـمـ ــاس» ،الـحـلـيــف
املجافي في بعض سياسته إليران .كان
الجواب أنه «برغم الخالف مع حماس،
ٌ
جواب
فإنها أقــرب إلينا من السلطة».
يفسر اإلحــراج اآلخــر بشماتة أصدقاء
ال ـس ـل ـط ــة ال ـب ــاغ ـض ــن إليـ ـ ـ ـ ــران ،ب ـق ــرار
مـجـمــوعــة «أبـ ــو م ـ ــازن» ط ــرق األبـ ــواب

لـيـفــي أن األس ـي ــر «ب ــدأ يـفـقــد االت ـصــال
اإلدراكي مع محيطه ،األمر الذي يشير
إلى وجود مشكلة في دماغه ،لكن باقي
أعضائه مستقرة تقريبًا».
عمومًا ،وســط هــذه املعطيات ،يكشف
األداء اإلســرائ ـي ـلــي م ــع امل ـضــربــن عن
الطعام باإلطار العام ،ومع محمد عالن
خاصة ،عن أن إسرائيل تحاول املناورة
ّ
بني حدين :األول أل تضطر إلى تحرير
أح ــد تـحــت ضـغــط اإلض ـ ــراب ،والـثــانــي
أن تحاول أال يؤدي إضرابه إلى املوت.
وي ـع ــود مـنـشــأ املـ ـن ــاورة اإلســرائ ـي ـل ـيــة
إلــى إدراك املـســؤولــن فــي تــل أبـيــب ،أن
لكال السيناريوين تبعاته وتداعياته
السلبية.
ُ
على هذه الخلفية ،ش ِّرع قانون اإلطعام
القسري للمضربني ،في محاولة لقطع
الطريق على كل من السيناريوين .وفي
ض ــوء ذل ــك ،حــاولــت املــؤسـســة األمنية
ً
اج ـ ـتـ ــراح م ــا اع ـت ـب ــرت ــه «حـ ـ ــا وس ـط ــا»
عبر تقديم اقتراح بتحريره ،ولكن في
تشرين الثاني املقبل ،مــع أن ذلــك جاء
بعد تدهور حالة عــان الصحية وهو
بات على حافة املوت ،وأيضًا في أعقاب
قـ ــرار «امل ـح ـك ـمــة ال ـع ـل ـيــا» ال ـتــي طالبت

النيابة الـعــامــة بــاإلجــابــة عــن األسئلة
التي طرحها الدفاع عن املعتقل اإلداري.
كذلك لــم يتبلور هــذا االق ـتــراح إال بعد
مـ ـش ــاورات أجــرت ـهــا األج ـه ــزة األمـنـيــة،
وف ــي مقدمتها «ال ـش ــاب ــاك» والـجـيــش،
مع أخذ رأي رئيس الحكومة بنيامني
نتنياهو ،ووزير األمن موشيه يعلون،
وهـ ــو م ــا ي ـع ـكــس األبـ ـع ــاد الـسـيــاسـيــة
واألمـنـيــة الـتــي فرضها إض ــراب عــان،
ويكشف فــي السياق مــدى القلق الــذي
ي ـفــرض نـفـســه عـلــى ه ــذه األج ـه ــزة من
انـ ـفـ ـج ــار ش ـع ـب ــي واسـ ـ ـ ــع ف ـ ــي ال ـض ـفــة
امل ـح ـت ـلــة ،ل ــذل ــك ي ـك ــون ع ــان ق ــد تمكن
من وضع إسرائيل ،وأجهزتها األمنية
والـقـضــائـيــة ،ب ــن امل ـطــرقــة وال ـس ـنــدان،
بعدما أثبت أنه مصمم على خيار من
اثنني :إما الحرية ،وإما املوت.
وبــرغــم سياسة القتل املـتــواصــل التي
اعتمدتها إسرائيل وال تــزال تواصلها
ب ـح ــق ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ،وتـ ـح ــديـ ـدًا فــي
غ ــزة ،ف ــإن لــأســرى مـكــانــة استثنائية
ف ــي الـ ــوجـ ــدان ال ـش ـع ـبــي الـفـلـسـطـيـنــي،
لـهــذا تتخوف األج ـهــزة األمـنـيــة مــن أن
يؤدي موت املضرب إلى نشوب انفجار
ً
شعبي في الضفة ،وصوال إلى إمكانية

األلمان مجددًا في غزة ...ووفد بولندي
غزة ــ يوسف بشير
يوقع حضور وفد دبلوماسي بولندي إلى قطاع غزة ،يوم أمس ،صدى لدى وسائل
لم ِ
اإلعالم .وعلى العكس ،كان دخول القنصل األملاني الجديد في األراضي الفلسطينية ،بيتر
بيرفيرت ،الذي بدأ عمله الدبلوماسي بزيارة غزة وهو نفسه الذي زارها مع وزير الخارجية
فرانك شتاينماير في أواخر أيار املاضي .وبرغم أنه ال رابط محددًا
بني هذه الزيارة والحديث عن ممر مائي يربط غزة بقبرص ،فإنه
ليس مستغربًا زيارة القنصل األملاني بالتزامن مع دخول الوفد
البولندي في هذا التوقيت .مصادر فلسطينية تحدثت إلى «األخبار»
عن أن الزيارة «اعتيادية» ،وشملت مقار «وكالة الغوث» واالطالع على
ما وصل إليه ملف إعمار القطاع .وأكدت املصادر أن الوفد لم يلتق
«حماس» ،لكنه استفسر من شخصيات عن األشخاص املؤثرين في
الحركة ،كما سألوا عن عقلية بعض األسرى املحررين ،أمثال روحي
مشتهى الذي يقال إنه أصبح مسؤول ملف األسرى في الحركة .املتحدث باسم «لجنة فك
الحصار» ،عالء البطة ،أكد ،أيضًا ،أن حركته لم تلتق أي وفود دخلت غزة أمس ،لكنه أشار
إلى أن هؤالء «اعتادوا تنفيذ زيارات دورية» .وملح إلى أن الزيارة «قد تحمل دوافع مختلفة
اقتصادية وإغاثية ...وربما منها جانب سياسي».

تتعاطى إيران بحذر مع تقرب السلطة ،لكن «حماس» ال تقدم
ما يفترض باألصدقاء فعله (آي بي ايه)

اإليرانية وعدم االستجابة لها ،فالوهم
بأن االتفاق النووي سيغير سياسات
إيـ ــران ت ـجــاه امل ـقــاومــة أغـ ــرى بعضهم
بالتقرب منها ،فلعل وعسى أن تسمح
الـ ـظ ــروف ب ـح ـصــول ت ـس ــوي ــات لـفــرض
املصالحة بني «حماس» والسلطة.
والـحـقـيـقــة ،أن غ ـيــاب اإلدراك لجوهر
ال ـع ــاق ــات ب ــن إي ـ ــران وقـ ــوى امل ـقــاومــة
دف ــع بــالـكـثـيــر إل ــى املــراه ـنــة عـلــى دور
ً
إيـ ـ ــرانـ ـ ــي أك ـ ـثـ ــر اع ـ ـ ـتـ ـ ــداال ،عـ ـل ــى م ـب ــدأ
تسوية الخالفات بالتفاوض .ويبدو
أن الـسـلـطــة لــم تـقــرأ الـتـشــدد اإليــرانــي
بضرورة بقاء النظام السوري برئيسه
بشار األسد ،ولم تستمع إلى خطابات
الـ ـقـ ـي ــادة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة ال ــداعـ ـم ــة مل ـحــور

«أبو مازن» خلف األبواب
الموصدة ...و «حماس»
تستعجل النتيجة

ّ
علن يضع إسرائيل بين المطرقة والسندان
علي حيدر
رفض األسير الفلسطيني محمد عالن،
عـ ــرض ال ـن ـيــابــة ال ـع ــام ــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة
اإلفراج عنه مطلع تشرين الثاني املقبل،
مطالبًا باإلفراج الفوري عنه ،وأكد أنه
ال يقبل أي عــرض ال يتضمن تحريره
فورًا .أتى هذا املوقف «الصلب» بعدما
َّقدمت النيابة العامة عرضًا أوضحت
فـ ـي ــه أنـ ـ ــه «إن كـ ـ ــان وضـ ـع ــه ال ـص ـحــي
خطيرًا للغاية ،مــا سيؤثر فــي عودته
إلـ ــى ال ـح ـي ــاة الـطـبـيـعـيــة وفـ ــي جـســده
ً
مستقبال ،فسيجري تحريره من الفور
وإلغاء أمر اعتقاله اإلداري».
وف ــي خ ـتــام جـلـســة عـقــدتـهــا «املـحـكـمــة
اإلسرائيلية العليا» ،يــوم أمــس ،أعلن
قضاة املحكمة أنهم سيرسلون قرارهم
إلــى محامي عــان والنيابة العامة في
وقــت الحــق ،وتبع ذلــك الحديث عن أن
القضاة قرروا إبقاء عالن في املستشفى
مع تجميد قرار االعتقال اإلداري ،فيما
ق ــال م ــدي ــر مـسـتـشـفــى «بـ ــرزيـ ــاي» في
ع ـس ـق ــان ،ال ــدك ـت ــور ح ـي ــزي ل ـي ـفــي ،أن
عالن املضرب عن الطعام منذ  65يومًا
يعاني مــن ضــرر فــي الــدمــاغ .وأضــاف

يدرس اإلسرائيلي
كيف تؤدي حادثة
صغيرة إلى التدهور

خروج األمر عن سيطرة السلطة.
عـ ـل ــى األق ـ ـ ـ ـ ــل ،ه ـ ـ ــذا م ـ ــا تـ ـق ــول ــه ب ـعــض
ال ـت ـق ــاري ــر اإلع ــامـ ـي ــة ،وفـ ــي الـنـتـيـجــة
أفـ ـ ـ ــادت ال ـت ـق ــاري ــر ن ـف ـس ـهــا ب ــأن ـه ــم فــي
ق ـيــادة املنطقة الــوسـطــى و«ال ـشــابــاك»
أك ـث ــروا فــي امل ــدة األخ ـي ــرة مــن ال ـتــداول
فــي سـيـنــاريــوات كيف يمكن أن تــؤدي
ً
حــادثــة صغيرة إلــى الـتــدهــور ،وصــوال
إل ــى تصعيد شــامــل .وي ـعــود ذل ــك إلــى
ّ
تقدير إسرائيلي بأن الوضع في الضفة
«قابل جدًا لالنفجار» ،وهو ما ال يمكن
فـصـلــه ع ــن تـعـثــر الـعـمـلـيــة الـسـيــاسـيــة
وت ـ ـ ــراك ـ ـ ــم املـ ـ ـ ـج ـ ـ ــازر الـ ـ ـت ـ ــي ارت ـك ـب ـت ـه ــا
وترتكبها إسرائيل.

املمانعة ،بل إن طهران فتحت أبوابها
ل ــ«ح ـم ــاس» أو بـكـلـمــات أدق ،لبعض
القيادات التي جافت إيــران العتبارات
ت ـت ـف ـه ـم ـهــا الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة اإلس ــامـ ـي ــة
وتغض النظر عنها ،من دون أن تترك
ع ـتــاب رفـ ــاق ال ـس ــاح ع ـلــى خـيــاراتـهــم
غير الصحيحة ،وهــي خـيــارات يمكن
أن تـصـحــح ال ـي ــوم ف ــي ظ ــل االنــدفــاعــة
اإليرانية للمشاركة في حلول املنطقة
وإعادة كل األصدقاء لتوحيد البندقية
في وجه الخطر التكفيري واإلرهابي،
من دون أن تغفل ،طبعًا ،جبهة املقاومة
عــن الـغــدر اإلســرائـيـلــي ،ال ــذي ستكون
مصالحة «حماس» مع محور املمانعة
أشد عليه وقعًا من االتفاق النووي.
فـ ـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل (األخ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــار) ،لـ ـ ــم تـ ـق ــدم
«ح ـ ـمـ ــاس» قـ ـ ـ ــراءة ص ـح ـي ـحــة لـكـيـفـيــة
التعاطي اإليراني مع هذا األمر؛ فبعد
يوم واحد من ضجيج مواقع «حماس»
بتصريحات مشابهة أدلــى بها شيخ
اإلس ـ ـ ــام ،وت ــوظ ـي ــف ذلـ ــك ف ــي املـعــركــة
ضد السلطة ،قدم نائب رئيس املكتب
السياسي للحركة ،موسى أبو مرزوق،
أمـ ـ ـ ــس ،مـ ـق ــارب ــة ت ـ ـقـ ــول إن «الـ ـتـ ـح ــول
األميركي نحو إيران واعتبار األخيرة
شريكًا في حل أزمات املنطقة» هو «ما

ومن أبــرز املؤشرات على اتساع نطاق
الـسـخــط الفلسطيني وبـلــوغــه مرحلة
تقلق صانع القرار األمني في تل أبيب،
ت ـك ــاث ــر ع ـم ـل ـيــات ال ـط ـع ــن أخ ـ ـي ـ ـرًا ،بـعــد
مــوجــات الطعن السابقة فــي األشـهــرة
امل ــاض ـي ــة .ض ـمــن اإلطـ ـ ــار ن ـف ـســه ،يــأتــي
مــا أعـلـنــه رئـيــس امل ـعــارضــة ،يتسحاق
هــرت ـســوغ ،ال ــذي ق ــال إن ه ــدف زيــارتــه
للرئيس الفلسطيني ،محمود عباس،
هــو العمل على منع ان ــدالع انتفاضة
فلسطينية ثالثة .ونقلت وسائل إعالم
إســرائ ـي ـل ـيــة ع ــن ه ــرت ـس ــوغ الـ ـق ــول إنــه
أدار حــديـثــا مــع عـبــاس ح ــول عمليات
طعن نفذها فلسطينيون ضــد جنود
االحتالل أخيرًا.
م ــن جـهــة أخـ ــرى ،يـخـشــى اإلســرائـيـلــي
م ــن أن يـ ــؤدي اسـتـشـهــاد عـ ــان ،بفعل
اإلض ــراب عــن الطعام ،إلــى تــرك أصــداء
دول ـ ـ ـيـ ـ ــة ،خـ ــاصـ ــة أن الـ ـقـ ـضـ ـي ــة ت ـ ــدور
حــول معتقل إداري ال يــوجــد أي مبرر
العتقاله .ويــأتــي ذلــك فــي الــوقــت الــذي
ت ــواج ــه ف ـي ــه إس ــرائـ ـي ــل ظ ــاه ــرة «ن ــزع
الشرعية» التي تعمل عليها جمعيات
وم ــؤسـ ـس ــات دول ـ ـيـ ــة ،ك ــذل ــك ل ـي ــس مــن
مـصـلـحــة اإلس ــرائ ـي ـل ــي أن ت ــأخ ــذ هــذه
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محمود عباس

سمسار ألراضي الضفة!
لم يكن ينقص رئيس
السلطة الفلسطينية
والقائد األعلى لحركة
«فتح» ورئيس لجنتيها
المركزية والتنفيذية،
ورئيس منظمة التحرير ،إال
أن يكون سمسارًا ّ
يخمن
أسعار األراضي في الضفة
المحتلة ،حتى يصبح
الحاكم بأمره ،بيده كل
شيء ،يبيع لمن يشاء
بالسعر الذي يشاء
قاسم س .قاسم
دفع السلطة إلى إرسال عضو لجنتها
التنفيذية (أح ـمــد) املـجــدالنــي لــزيــارة
طهران» .ورأى أبو مرزوق أن واشنطن
«تجاوزت عن سياسات إيران السابقة
بــاعـتـبــارهــا راع ـيــة ل ــإره ــاب ،وخــاصــة
ف ـ ـ ــي ف ـ ـل ـ ـس ـ ـطـ ــن ،بـ ــدع ـ ـم ـ ـهـ ــا لـ ـحـ ـم ــاس
ولـلـجـهــاد اإلس ــام ــي وف ـصــائــل أخــرى
تقاوم إسرائيل» ،فيما تضع إيران اآلن
فــي سلم أولــويــاتـهــا مـحــاربــة اإلره ــاب
خ ــاص ــة ف ــي ال ـ ـعـ ــراق وس ـ ــوري ـ ــا ،وه ــي
نفس األولوية التي تتبناها أميركا...
مــا يهمنا فــي هــذا التغير أن ال يكون
لــه انـعـكــاس عـلــى املــوقــف مــن القضية
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،وه ــذا م ــا ن ــرج ــوه ،رغــم
املرحلة التي تمر بها عالقات حماس
وال ـج ـه ــاد ،وال ـج ـم ـهــوريــة اإلســام ـيــة،
والتوتر املصطنع رغم كل الذرائع التي
سيقت لتبرير ذلك في اإلعالم».
كــذلــك اعـتـبــر ال ـق ـيــادي الـحـمـســاوي أن
م ــا فـعـلـتــه الـسـلـطــة ب ـشــأن إيـ ــران «هــي
ن ـف ــس الـ ـخـ ـط ــوات الـ ـت ــي س ـل ـك ـت ـهــا فــي
سوريا بعد توتر العالقة مع حماس،
وب ــان ـت ـه ــازي ـت ـه ــا أس ـ ـ ـ ــاءت أك ـ ـثـ ــر مـمــا
أحـسـنــت» ،مــراهـنــا على أن «الـتـبــدالت
في املنطقة تتغير بسرعة كبيرة ،ولم
تستقر بعد».

ً
أصداء إعالمية وسياسية في
القضية
الوسط الدولي واألوروب ــي ،في الوقت
الذي تحرص فيه املؤسسة السياسية
ع ـل ــى ح ـص ــر االهـ ـتـ ـم ــام فـ ــي م ــواج ـه ــة
االتفاق النووي مع إيران.
ف ــي امل ـق ـلــب اآلخ ـ ــر ،يـ ــدرك اإلســرائ ـي ـلــي
أن ت ـجــاوبــه م ــع مـطـلــب تـحــريــر ع ــان،
سـ ـيـ ـع ــزز دواف ـ ـ ـ ـ ــع األس ـ ـ ـ ـ ــرى اآلخـ ــريـ ــن
النتهاج املسار نفسه ،خاصة أن هناك
ً
نـحــو  340مـعـتـقــا إداريـ ــا ـ ـ عـلــى األقــل
ـ ـ تحتجزهم إســرائ ـيــل دون محاكمة،
وتجدد األجهزة األمنية احتجازهم في
أعـقــاب مضي كــل ستة أشـهــر .مــع ذلــك،
ينبغي القول إن إسرائيل َّثبتت سابقة
بأنها ال تتجاوب مع اإلضراب املفتوح
ّ
ألي معتقل إداري ،إال بعد وصوله إلى
حافة املوت الحقيقي ،وأنها تحاول أن
تستنفد كل الوسائل قبل الوصول إلى
اتخاذ قرار حاسم.
فــي املـقــابــل ،استطاع أسير فلسطيني
أن ي ـخــوض مــع أج ـهــزة ال ـعــدو معركة
إرادات ،أسقط خاللها كل الرهانات على
إمـكــانـيــة تــراجـعــه أو ضـعـفــه ،واستمد
فيها قوته من عزمه النهائي على نيل
أحد أمرين :الحرية أو االستشهاد.

ح ـ ـص ـ ـلـ ــت «األخ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــار» ع ـ ـل ـ ــى س ـ ـ ّـت
وثــائــق أظـهــرت بيع رئـيــس السلطة
أراض
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــة ع ـ ـب ـ ــاس 3
ٍ
لـ«صندوق االستثمار الفلسطيني»،
بـ ــأس ـ ـعـ ــار زه ـ ـ ـيـ ـ ــدة ح ـ ــرم ـ ــت خ ــزان ــة
السلطة مــايــن الــدنــانـيــر األردن ـيــة.
ف ـقــد أظـ ـه ــرت ال ــوث ــائ ــق ب ـيــع عـبــاس
ألراض غ ـيــر صــال ـحــة لــاسـتـعـمــال،
ٍ
ب ــل إن ب ـع ـض ـهــا صـ ــادرتـ ــه سـلـطــات
االح ـ ـتـ ــال إلنـ ـش ــاء ت ـج ـم ـعــات ل ـبــدو
األغوار.
ف ـف ــي وث ـي ـق ــة ت ـع ــود إلـ ــى ت ــاري ــخ 29
أيلول ( 2009الوثيقة رقم  )1باع «أبو
م ـ ــازن» ،عـبــر وزي ــر سـلـطــة األراض ــي
نديم براهمة (بقي فــي منصبه إلى
مــا قبل حكومة الــوفــاق على األقــل)،
قطعة أرض تبلغ مساحتها  8آالف
دون ــم فــي منطقة الـنــويـعـمــة ،قضاء
أريحا ،لشركة «صندوق االستثمار
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـن ــي» ب ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة م ـح ـم ــد
مـصـطـفــى ،ب ـهــدف «تـطــويــر بــرنــامــج
اس ـتــرات ـي ـجــي ك ـب ـيــر إلنـ ـش ــاء مــديـنــة
مـتـكــامـلــة فــي مـحـيــط أراضـ ــي (قــريــة
النويعمة) بما في ذلك إنشاء املرافق
التعليمية والـصـحـيــة والترفيهية
وال ـح ــدائ ــق ال ـع ــام ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
امل ـ ـشـ ــاريـ ــع الـ ــزراع ـ ـيـ ــة واإلسـ ـك ــانـ ـي ــة
الـتــي ستشكل مـصــدرًا لتوفير آالف
فرص العمل ألبناء املدينة ومناطق
املحافظات املجاورة».
حـتــى ه ــذه الـلـحـظــة ك ــل ش ــيء يـبــدو
طبيعيًا ،فهنا مؤسسة صارت بحكم
التبعية ملنظمة التحرير (صـنــدوق
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار) ت ـش ـت ــري م ــن الـسـلـطــة
قطعة أرض الستثمارها ولتحسني
حـ ـي ــاة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن فـ ــي ال ـض ـف ــة.
تظهر الوثيقة تدخل عباس الغريب،
فـ«بعد قيام الفريقني بتخمني قيمة
األرض ،حـ َّـدد فخامة الرئيس الثمن
بمبلغ سبعة دنــانـيــر أردن ـيــة للمتر
امل ــرب ــع الـ ــواحـ ــد» ،م ــا ي ـل ــزم «ال ـفــريــق
الثاني بدفع قيمة األرض موضوع
هذه االتفاقية بقيد قيمتها البالغة
( )56.000.000ستة وخمسني مليون
دينار أردني لحساب خزينة السلطة
الوطنية» ( 100دينار أردنــي = 140
دوالرًا أميركيًا).
وكـ ـ ــان قـ ــد س ـب ــق ت ــوق ـي ــع االت ـف ــاق ـي ــة
إرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـصـ ـطـ ـف ــى إل ـ ـ ـ ــى أعـ ـ ـض ـ ــاء
مـجـلــس إدارة ص ـن ــدوق االسـتـثـمــار
رس ــال ــة ف ــي ( 2009/9/28الــوث ـي ـقــة
رق ــم  ،)4ط ـلــب مـنـهــم فـيـهــا املــواف ـقــة
ع ـلــى اس ـت ـمــاك األرض ،م ــؤك ـدًا أنــه
«س ـي ـتــم ت ـســديــد س ـعــرهــا م ــن دي ــون
الصندوق املستحقة بذمة السلطة...
سيتم تقاص املبلغ من هذه الديون،
األم ــر ال ــذي يخفف مــن عــبء الــديــون
املستحقة على السلطة» .لكن ذلك لم
يحصل ،ولم ُي َ
حسم سعر األرض من
الدين املستحق على السلطة ،بل كما

أظهر العقد املوقع في اليوم التالي،
فـ ـ ــإن األمـ ـ ـ ـ ــوال ُحـ ــولـ ــت إلـ ـ ــى خــزي ـنــة
السلطة (هذا ما تظهره الوثيقة رقم
.)1
م ـص ـط ـفــى أك ـ ــد مل ـج ـل ــس اإلدارة أن
تـقــويــم الـحـكــومــة لسعر األرض بلغ
 12أل ــف دي ـن ــار أردن ـ ــي ل ـلــدونــم «تــم
تـخـفـيـضــه نـتـيـجــة ل ـتــوســط الـسـيــد
الــرئـيــس إلــى  7آالف ديـنــار للدونم،
ً
وي ـع ـت ـبــر ه ـ ــذا اسـ ـتـ ـغ ــاال جـ ـيـ ـدًا مــن
قبلنا لـهــذه الــديــون (ال ـتــي) سيكون
م ــن ال ـص ـع ــب جـ ـ ـدًا اس ـ ـتـ ــردادهـ ــا فــي
املرحلة القائمة».
بــذلــك ي ـكــون ع ـبــاس قــد ح ــرم خــزانــة
ال ـس ـل ـط ــة م ـب ـل ــغ  40م ـل ـي ــون دي ـن ــار
بـ ـسـ ـب ــب ت ـ ـ ّ
ـوسـ ـ ـط ـ ــه لـ ـخـ ـف ــض س ـع ــر
األرض .ل ـ ـكـ ــن ،بـ ـع ــد مـ ـ ـ ــرور ع ــام ــن
عـ ـل ــى ت ــوقـ ـي ــع االت ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــة اك ـت ـش ــف
«ص ـنــدوق االسـتـثـمــار» أن ــه ال يمكن
استغالل األراضي التي باعهم إياها
عـبــاس ،فــأرســل مصطفى فــي تاريخ
( 2011/12/13الوثيقة رقم  )6رسالة
إلى «سيادة الرئيس محمود عباس
حفظه الله ،رئيس اللجنة التنفيذية
ملنظمة التحرير الفلسطينية ،رئيس
دولــة فلسطني» طالبه فيها بتوفير
قـ ـطـ ـع ــة أرض ب ــديـ ـل ــة م ـ ــن أراض ـ ـ ــي
النويعمة ـ أريحا.
وش ـ ـكـ ــا مـ ـصـ ـطـ ـف ــى ،ال ـ ـ ـ ــذي أظـ ـه ــرت
رســالـتــه تـنــاقـضــا واض ـحــا عـمــا كــان
ق ـ ــد قـ ــالـ ــه ألعـ ـ ـض ـ ــاء مـ ـجـ ـل ــس إدارة
الـصـنــدوق ،إلــى أبــو م ــازن ،أنــه حتى
عندما اشتروا األرض بسعر  7آالف

تدخل «أبو مازن»
في تحديد قيم
ألراض
األمتار المربعة
ٍ
بيعت لـ «صندوق
االستثمار»

دينار للدونم ،فإن «ثمن الدونم في
السوق في تلك املنطقة أقــل من ذلك
بـكـثـيــر ،ول ـكــن ع ــزم ال ـص ـنــدوق على
ت ـطــويــر امل ـن ـط ـقــة جـعـلـنــا هـ ــذا األم ــر
جانبيًا».
وأكـمــل أن الـصـنــدوق قــد اكتشف أن
هناك العديد من «العقبات املرتبطة
بوضع األرض السياسي والقانوني
والـ ـ ـجـ ـ ـغ ـ ــراف ـ ــي ت ـ ـحـ ــد مـ ـ ــن إم ـك ــان ـي ــة
اس ـت ـث ـم ــار ال ـ ـجـ ــزء األك ـ ـبـ ــر مـ ــن ه ــذه
األرض» .وش ــرح مـصـطـفــى لعباس
أه ــم ت ـلــك ال ـع ـق ـبــات ،وه ــي أن «نـحــو
 %25م ــن األرض ف ـق ــط ف ــي مـنـطـقــة
مصنفة أ (أي تحت حكم السلطة)،
ف ـي ـمــا ي ـق ــع ك ــام ــل الـ ـج ــزء اآلخـ ـ ــر فــي
م ـن ـط ـق ــة ج (تـ ـح ــت حـ ـك ــم االحـ ـت ــال
اإلسرائيلي) ومقام عليه مستوطنة

العالم
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ومعسكرات ونـقــاط تفتيش لجيش
االح ـتــال ،األم ــر ال ــذي اسـتـحــال معه
الوصول للجزء األكبر من األرض».
أضـ ـ ـ ـ ـ ــاف مـ ـصـ ـطـ ـف ــى أنـ ـ ـ ـ ــه «اتـ ـ ـض ـ ــح
وج ـ ــود ك ــاب ــل ألـ ـي ــاف ضــوئ ـيــة تــابــع
لإلسرائيليني يقع في الجزء الواقع
م ــن مـنـطـقــة (أ) وي ـصــل املـسـتــوطـنــة
املـقــامــة عـلــى ال ـجــزء اآلخـ ــر ،واتـضــح
وجـ ـ ــود م ـخ ــال ـف ــات واع ـ ـ ـتـ ـ ــداءات مــن
ابـ ـنـ ـي ــة وم ـ ـن ـ ــازل ومـ ـنـ ـش ــآت م ـقــامــة
بصورة عشوائية على األرض ،دون
أن تـتـمـكــن الـسـلـطــة الــوط ـن ـيــة (بـعــد
عــامــن) مــن إزالـ ــة ه ــذه املـخــالـفــات».
ال ـطــريــف أن ــه ت ـبــن أن األرض الـتــي
ب ــاع ـه ــا ع ـب ــاس «ت ـف ـت ـقــر إلـ ــى امل ـي ــاه،
وجميع مقومات التنمية الزراعية،
ك ـم ــا أن ط ـب ــوغ ــراف ـي ــة األرض تـحــد
املساحات القابلة للتوسع العمراني
وبناء املساكن» ،علمًا بأن االحتالل،
وفـ ــق شـ ـك ــاوى س ــاب ـق ــة وج ـه ــت إل ــى
ال ـس ـل ـطــة ،م ـس ــؤول ع ــن ســرقــة امل ـيــاه
هناك.
ّ
ول ــزي ــادة الـطــن بــلــة« ،أن ـشــأت قــوات
األمـ ــن الــوط ـنــي (ال ـتــاب ـعــة للسلطة)
محاذ
مـيــدان رمــايــة على جــزء كبير
ٍ
لـقـطـعــة األرض ،م ــا يـجـعــل املـنـطـقــة
غ ـي ــر م ــرغ ــوب ــة ل ـل ـس ـكــن والـ ـعـ ـم ــل أو
ح ـتــى ل ـل ـس ـيــاحــة» .ول ـه ــذه األس ـبــاب
مجتمعة ،طلب مصطفى من الرئيس
«التكرم باملوافقة واإليـعــاز ملن يلزم
بتوفير أرض بديلة قابلة للتطوير
س ـ ـ ــواء فـ ــي م ـن ـط ـقــة األغـ ـ ـ ـ ــوار أو أي
مناطق أخرى ،وبنفس القيمة».
ت ـ ـظ ـ ـهـ ــر الـ ـ ــوثـ ـ ــائـ ـ ــق أن الـ ـسـ ـمـ ـس ــرة
ل ـ ــم تـ ـك ــن ح ـ ـك ـ ـرًا عـ ـل ــى ق ـط ـع ــة أرض
واح ــدة ،بل تكشف وثيقة أخــرى في
( 2010/11/28وث ـي ـقــة رق ــم  )2بيع
السلطة مجموعة من قطع األراضي
فــي ال ـحــوض رق ــم  5ظـهــر عـ ــواد ،من
أراض ــي س ــردا قـضــاء رام ال ـلــه ،التي
تبلغ مساحتها ستة وثمانني دونمًا
صافيًا للصندوق االستثماري.
هذه املرة أيضًا بعدما «قام الفريقان
ب ـت ـخ ـمــن ق ـي ـمــة األرض م ـح ــل ه ــذه
االتـ ـف ــاقـ ـي ــة ،تـ ــم ت ـح ــدي ــد ث ـم ــن امل ـتــر
امل ـ ــرب ـ ــع الـ ـ ــواحـ ـ ــد م ـ ــن قـ ـب ــل سـ ـي ــادة
الرئيس بمبلغ تسعني ( )90دينارًا
أردن ـ ـ ـيـ ـ ــا» .ووفـ ـ ــق ال ــوث ـي ـق ــة املــوق ـعــة
ف ــي  2010/11/28فـ ــإن ال ـص ـن ــدوق
سـيـلـتــزم «دف ــع مـبـلــغ وقـ ــدره مليون
دوالر أم ـي ــرك ــي ك ــدف ـع ــة أولـ ـ ــى عـنــد
تــوقـيــع ه ــذه االتـفــاقـيــة» .ويـلـحــظ أن
الوثيقة لــم تـحــدد إلــى أيــن سيذهب
املبلغ املدفوع على عكس االتفاقات
ال ـســاب ـقــة ال ـتــي ح ــول ــت ب ـهــا األمـ ــوال
إل ــى خــزي ـنــة ال ـس ـل ـطــة .ك ــذل ــك (طـبـقــا
لوثيقة رقم  )3إن السلطة باعت عددًا
من األراض ــي «مــن الحوض رقــم  10ـ
اإلذاعــة من أراضــي البيرة قضاء رام
الـ ـل ــه» ،ال ـتــي «ت ــم ت ـحــديــد ث ـمــن املـتــر
امل ــرب ــع الـ ــواحـ ــد م ــن ق ـط ــع األراضـ ـ ــي
املــوصــوفــة مــن قـبــل س ـيــادة الرئيس
بثالثمئة دينار أردني».
وقـ ـ ـ ــد وع ـ ـ ـ ــدت الـ ـسـ ـلـ ـط ــة «صـ ـ ـن ـ ــدوق
االس ـت ـث ـمــار» ب ــأن تـسـلــم األرض من
دون شاغليها واملخالفات املوجودة
عليها ،وق ــد اتـفــق الـطــرفــان عـلــى أن
ت ــدف ــع األمـ ـ ـ ـ ــوال «مـ ـ ــن خـ ـ ــال ح ــوال ــة
مالية إلــى خزينة السلطة الوطنية
الفلسطينية خالل أسبوع من تاريخ
تسجيل قطع األراضي».
في الخالصة ،فإن هذه الوثائق ،حتى
إن جاء كشفها متأخرًا ،فإنها تظهر
بعض من السمسرات التي تجريها
الـسـلـطــة الــوطـنـيــة ب ــإش ــراف مباشر
م ــن الــرئ ـيــس امل ـش ـغــول ف ــي مـحــاربــة
االس ـ ـت ـ ـي ـ ـطـ ــان وت ـ ـ ــدوي ـ ـ ــل الـ ـقـ ـضـ ـي ــة،
ع ـل ـم ــا بـ ـ ــأن «صـ ـ ـن ـ ــدوق االس ـت ـث ـم ــار
الفلسطيني» الذي يفترض أن يكون
ً
مستقال ويشغل أموال الفلسطينيني
ه ـ ــو م ـ ــن أه ـ ـ ــم املـ ـتـ ـب ــرع ــن مل ـش ــاري ــع
محمود عباس في الداخل والشتات،
كـمــا يـســاهــم بـكـثــرة ف ــي الـصـنــاديــق
التي فتحها عباس باسمه.

انتقل إلى رحمته تعالى
السيد محمود السيد موسى األمني
والد األستاذ سهيل واألستاذ حسني
والقاضي نزار واملهندس عصام
والدكتور عماد وإكرام ووفاء زوجة
محمد رضا ومي زوجة املهندس
فداء صادق
أشقاؤه :املدير العام السابق محمد
جواد واملرحومان رضا وفضل
تقبل التعازي في بيروت في قاعة
الجمعية اإلسالمية للتخصص
العلمي قرب مركز أمن الدولة اليوم
الخميس  20آب من الساعة الثالثة
حتى الساعة السابعة.

ذكرى أسبوع
تصادف يوم الجمعة املوافق في 21
آب 2015
ذكرى مرور أسبوع على وفاة فقيدنا
الغالي
املرحوم محمد الشيخ حسن غندور
أوالده :الدكتور خالد ورائد
رنا زوجة املهندس عباس بيطار
غنى زوجة طالل الداعوق
أشقاؤه :الدكتور علي ،املرحوم
الدكتور أسعد ،املرحوم الدكتور
غسان ـ ـ ـ واملهندس أحمد
وبهذه املناسبة األليمة ،سيقام
مجلس عزاء عن روحه الطاهرة
الساعة العاشرة صباحًا في
حسينية بلدته النبطية الفوقا.
اآلسفون :آل غندور ،آل زيتون ،آل
بيطار ،آل الداعوق
وعموم أهالي النبطية الفوقا
وكفرتبنيت.

إلعالناتكم في صفحة
ّ
المبوب والوفيات
عبر الواتس أب

03/662991
أو االتصال على الرقم :
01/759500
فاكس:
01/759597

من أي منطقة
في لبنان،
صباحًا
يوميًا من ً 7:30
لغاية  10:30ليال
نختصر المسافات ومندوبونا
في خدمتكم للمتابعة
وتحصيل الفاتورة
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ أمر ّ
مهمة
ت ــدع ــو وزارة امل ــال ـي ــة ـ ـ ـ ـ م ــدي ــري ــة املــال ـيــة
املالية العامة ـ ـ مديرية ال ــواردات (مالية
لبنان الجنوبي /دائرة التدقيق) املكلفني
ال ـ ـ ـ ــواردة أس ـم ــاؤه ــم ف ــي الـ ـج ــدول ادنـ ــاه
م ـج ـهــولــي م ــرك ــز ال ـع ـمــل وم ـح ــل االق ــام ــة
حاليًا للحضور شخصيًا او مــن ينوب
عنه قانونًا خــال مهلة ثالثني يومًا من
تــاريــخ  2015/08/20ال ــى مــركــز الــدائــرة
الـكــائــن فــي مـحــافـظــة لـبـنــان الـجـنــوبــي /
صيدا /السراي الحكومي /مبنى مالية
لبنان الجنوبي /دائرة التدقيق /الطابق
الثاني لتبلغ أمر ّ
مهمة.
وفــي حــال عــدم الحضور يعتبر التبليغ
ً
ح ـ ــاص ـ ــا بـ ـ ـص ـ ــورة ص ـح ـي ـح ــة ب ـت ــاري ــخ
ً
 2015/09/19ع ـم ــا بــأح ـكــام امل ـ ــادة 28
من القانون رقم  44تاريخ 2008/11/11
وتعديالته (قانون االجراءات الضريبية).
اسم املكلف
شركة full screen media
s.a.r.l

رقم املكلف
2157188

للمراجعة:
العنوان :صيدا السراي الحكومي مبنى
مالية لبنان الجنوبي الطابق الثاني.
ال ـه ــات ــف 07/720012 :ـ ـ ـ ـ  07/720014ـ ـ
07/754086
رئيس املصلحة املالية االقليمية
في محافظة الجنوب
سمير حسني
رئيس دائرة التدقيق بالتكليف
محمد عبد الله
التكليف 1494
إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ أمر ّ
مهمة
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية املالية
العامة ـ ـ مديرية ال ــواردات (مالية لبنان
ال ـج ـن ــوب ــي /دائـ ـ ـ ــرة ال ـت ــدق ـي ــق) املـكـلـفــن
ال ـ ـ ـ ــواردة أسـ ـم ــاؤه ــم ف ــي ال ـ ـجـ ــدول ادنـ ــاه
م ـج ـهــولــي م ــرك ــز ال ـع ـمــل وم ـح ــل االق ــام ــة
حــالـيــا للحضور شخصيًا او مــن ينوب
عنه قانونًا خــال مهلة ثالثني يومًا من
تــاريــخ  2015/08/20ال ــى مــركــز الــدائــرة
الـكــائــن فــي مـحــافـظــة لـبـنــان الـجـنــوبــي /
صيدا /الـســراي الحكومي /مبنى مالية
لبنان الجنوبي /دائرة التدقيق /الطابق
الثاني لتبلغ أمر ّ
مهمة.
وفــي حــال عــدم الحضور يعتبر التبليغ
ً
ح ـ ــاص ـ ــا ب ـ ـص ـ ــورة ص ـح ـي ـح ــة بـ ـت ــاري ــخ
ً
 2015/09/19ع ـم ــا ب ــأح ـك ــام املـ ـ ــادة 28
من القانون رقــم  44تاريخ 2008/11/11
وتعديالته (قانون االجراءات الضريبية).
رقم املكلف
اسم املكلف
م ـ ـ ــؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــره ـ ـ ــان 1725732
ل ـل ـت ـجــارة ال ـع ـ ّ
ـام ــة (عـبــد
الكريم حسني فارس)
للمراجعة:
العنوان :صيدا السراي الحكومي مبنى
مالية لبنان الجنوبي الطابق الثاني.
ال ـه ــات ــف 07/720012 :ـ ـ ـ ـ  07/720014ـ ـ
07/754086
رئيس املصلحة املالية االقليمية
في محافظة الجنوب
سمير حسني
رئيس دائرة التدقيق بالتكليف
محمد سامي عبد الله
التكليف 1494

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ النتيجة االولية للتدقيق
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية املالية
العامة ـ ـ مديرية ال ــواردات (مالية لبنان
الجنوبي /دائرة التدقيق) املكلف الوارد
اسـمــه فــي ال ـجــدول ادن ــاه املـجـهــول مركز
ال ـع ـمــل وم ـحــل االق ــام ــة حــال ـيــا للحضور
شخصيًا او من ينوب عنه قانونًا خالل
مهلة ثالثني يومًا من تاريخ 2015/08/20
ال ــى مــركــز ال ــدائ ــرة ال ـكــائــن ف ــي محافظة
لـ ـبـ ـن ــان الـ ـجـ ـن ــوب ــي /ص ـ ـ ـيـ ـ ــدا /ال ـ ـسـ ــراي
الحكومي /مبنى مالية لبنان الجنوبي/
دائـ ــرة ال ـتــدق ـيــق /ال ـطــابــق ال ـثــانــي لتبلغ
املقترحات االولية لتعديل التصريح.
وفــي حــال عــدم الحضور يعتبر التبليغ
ً
ح ـ ــاص ـ ــا ب ـ ـص ـ ــورة ص ـح ـي ـح ــة بـ ـت ــاري ــخ
ً
 2015/09/19ع ـم ــا ب ــأح ـك ــام املـ ـ ــادة 28
من القانون رقــم  44تاريخ 2008/11/11
وتعديالته (قانون االجراءات الضريبية).
اسم املكلف
شركة ليبريت Le
 beryteش.م.م.

رقم املكلف
1922077

تبدأ مهلة ابداء املالحظات على النتيجة
االول ـيــة للتدقيق امل ـحــددة بـثــاثــن يومًا
اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
اي فـ ـ ــي  2015/09/20وتـ ـنـ ـتـ ـه ــي فــي
 2015/10/19ضمنًا.
للمراجعة:
العنوان :صيدا السراي الحكومي مبنى
مالية لبنان الجنوبي الطابق الثاني.
ال ـه ــات ــف 07/720012 :ـ ـ ـ ـ  07/720014ـ ـ
07/754086
رئيس املصلحة املالية االقليمية
في محافظة الجنوب
سمير حسني
رئيس دائرة التدقيق بالتكليف
محمد سامي عبد الله
التكليف 1494

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ النتيجة االولية للتدقيق
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية املالية
العامة ـ ـ مديرية ال ــواردات (مالية لبنان
الجنوبي /دائرة التدقيق) املكلف الوارد
اسـمــه فــي ال ـجــدول ادن ــاه املـجـهــول مركز
ال ـع ـمــل وم ـحــل االق ــام ــة حــال ـيــا للحضور
شخصيًا او من ينوب عنه قانونًا خالل
مهلة ثالثني يومًا من تاريخ 2015/08/20
ال ــى مــركــز ال ــدائ ــرة ال ـكــائــن ف ــي محافظة
لـ ـبـ ـن ــان الـ ـجـ ـن ــوب ــي /ص ـ ـ ـيـ ـ ــدا /ال ـ ـسـ ــراي
الحكومي /مبنى مالية لبنان الجنوبي/
دائـ ــرة ال ـتــدق ـيــق /ال ـطــابــق ال ـثــانــي لتبلغ
املقترحات االولية لتعديل التصريح..
وفــي حــال عــدم الحضور يعتبر التبليغ
ً
ح ـ ــاص ـ ــا ب ـ ـص ـ ــورة ص ـح ـي ـح ــة بـ ـت ــاري ــخ
ً
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من القانون رقــم  44تاريخ 2008/11/11
وتعديالته (قانون االجراءات الضريبية).
اسم املكلف
ربيع كامل حيدر

رقم املكلف
2158696

تبدأ مهلة ابداء املالحظات على النتيجة
االول ـيــة للتدقيق امل ـحــددة بـثــاثــن يومًا
اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
اي فـ ـ ــي  2015/09/20وتـ ـنـ ـتـ ـه ــي فــي
 2015/10/19ضمنًا.
للمراجعة:
العنوان :صيدا السراي الحكومي مبنى
مالية لبنان الجنوبي الطابق الثاني.
ال ـه ــات ــف 07/720012 :ـ ـ ـ ـ  07/720014ـ ـ
07/754086
رئيس املصلحة املالية االقليمية
في محافظة الجنوب
سمير حسني
رئيس دائرة التدقيق بالتكليف
محمد سامي عبد الله
التكليف 1494

إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
طلب املحامي طــارق خبازي ملوكلته مي
ال ـخــوري سند بــدل ضــائــع للعقار 1804
رحبه.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري

إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
طلب مروان منصور بالوكاله عن ميشال
وب ــديـ ـع ــه الـ ـش ــاط ــر سـ ـن ــدي ب ـ ــدل ضــائــع
للعقارين  183و 351كرم عصفور.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري

إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
طـلــب مـحـمــد الـكـنــج ملــورثــه رف ـيــق الكنج
سند بدل ضائع للعقار  142الحميره.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري

إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
ط ـل ـب ــت وف ـ ـ ــاء غ ـن ـط ــوس مل ــورثـ ـه ــا رمـ ــاح
عبدالعال سندي بدل ضائع للعقارين 6
و 189الخريبه.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري

إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء
اس ـت ـق ـصــاء اس ـع ــار ل ـش ــراء ع ـ ــوازل عـبــور
توتر متوسط  24ك.ف .ـ ـ  2500أمبير لزوم
محطات املكلس ـ ـ الـحــرج ـ ـ رأس بيروت
الرئيسية.
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
االسـ ـع ــار امل ــذك ــور أعـ ــاه ال ـح ـصــول علی
ن ـس ـخــة م ـج ــان ــا م ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط مــن
مصلحة الــديــوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق
( 12غــرفــة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ
طريق النهر.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد الـ ــی أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
علمًا بأن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2015/9/4عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2015/8/12
رئيس مجلس االدارة ـ ـ املدير العام
املهندس كمال الحايك
التكليف 1549
إعالن مناقصة عمومية معادة
تجري املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
م ـن ــاق ـص ــة ع ـم ــوم ـي ــة م ـ ـعـ ــادة وف ـ ــق دف ـتــر
الـ ـ ـش ـ ــروط ال ـ ـخـ ــاص لـ ــ»تـ ـق ــدي ــم سـ ـي ــارات
ج ــدي ــدة ل ـ ــزوم امل ـص ـل ـحــة الــوط ـن ـيــة لنهر
ال ـل ـي ـط ــان ــي» .ي ـم ـكــن االط ـ ـ ــاع ع ـل ــى مـلــف
التلزيم وتسلم نسخة عنه ضمن الــدوام
ف ــي م ـك ـتــب مـصـلـحــة ال ـص ـف ـقــات ف ــي ش.
ب ـ ـشـ ــاره ال ـ ـ ـخـ ـ ــوري ،ب ـن ــاي ــة غـ ـن ــاج ــه ،ط4
مقابل دفع مبلغ /300.000/ل.ل .نقدًا الى
صندوق املصلحة .تقدم العروض باليد
الى القلم املركزي حتى ظهر يوم االربعاء
 ،2015/09/16وتـفــض فــي جلسة علنية
الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي
على العنوان اعاله.
املدير العام باالنابة
املهندس عادل حوماني
التكليف 1567
إعالن مزايدة عمومية
تجري املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
مــزايــدة عمومية بــالـظــرف املـخـتــوم وفــق
دفـتــر ال ـشــروط الـخــاص لــ»بـيــع كمية من
القمح غير املغربل وغير املعقم من موسم
ال ـع ــام  .»2015يـمـكــن االطـ ــاع عـلــى ملف
املزايدة وتسليم نسخة عنه مجانًا ضمن
ال ــدوام فــي مكتب مصلحة الصفقات في
ش .بـشــاره ال ـخــوري ،بناية غناجه ،ط.4
تـقــدم ال ـعــروض باليد الــى القلم املــركــزي
ح ـتــى ال ـســاعــة  12.00م ــن ي ــوم االرب ـع ــاء
 ،2015/09/09وتـفــض فــي جلسة علنية
ال ـس ــاع ــة  10,00م ــن الـ ـي ــوم ال ـت ــال ــي على
العنوان اعاله.
املدير العام باالنابة
املهندس عادل حوماني
التكليف 1568
إعالن قضائي
صادر عن محكمة الدرجة االولى املدنية
في بيروت
برئاسة القاضي بسام مولوي
وعـ ـض ــوي ــة الـ ـق ــاضـ ـي ــن ش ـ ـ ــادي ال ـح ـجــل
وسمر البحيري
رقم االوراق2015/361 :
الجهة املستدعية :اوسكار طراقجيان
االوراق امل ـط ـل ــوب اب ــاغ ـه ــا :االس ـت ــدع ــاء
املـ ـق ــدم م ــن ال ـج ـه ــة امل ـس ـتــدع ـيــة ب ـتــاريــخ
 2015/7/27تحت الرقم  2015/361والذي
تطلب بموجبه:
اتخاذ القرار باجراء النشر املقتضى وفقًا
للمادة املذكورة.
ومـ ــن ث ــم اتـ ـخ ــاذ ق ـ ــرار ن ــاف ــذ ع ـل ــى اص ـلــه
ي ـق ـضــي بـ ــأن ت ـش ـطــب م ــن ع ـلــى صحيفة
العقار  43املدور اشارة الحجز رقم 2315
تاريخ  1967/12/19املوضوعة بموجب
القيد رقم  2365تاريخ .1967/12/19
فعلى من لديه اي اعتراض او مالحظات
ع ـلــى ذل ــك ال ـت ـقــدم ب ـهــا ال ــى ق ـلــم املحكمة
وذلــك في مهلة عشرين يومًا تلي تاريخ
النشر االخير.
بيروت في  30تموز 2015
رئيس القلم
بشرى البستاني
إعالن
انذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا

موجه الى املنفذ عليه هشام فؤاد يونس
املجهول محل االقامة
تـنــذركــم ه ــذه ال ــدائ ــرة سـنـدًا لـلـمــادة 408
و 409محاكمات مدنية بالحضور اليها
لتسلم االنــذار التنفيذي في املعاملة رقم
 2015/783امل ـت ـكــونــة بـيـنــك وب ــن الـبـنــك
اللبناني للتجارة بخالل  /30/يومًا من
تاريخ النشر واتخاذ محل اقامة مختار
ضمن نطاق الدائرة واال ُعد قلمها مقامًا
مـخـتــارًا تتبلغون بواسطته كــل االوراق
املوجهة اليكم في املعاملة املذكورة.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا
إعالن
ان محكمة االستئناف املدنية في بعبدا
الغرفة االولى عقاري تدعو خالد سلمان
الجردي للحضور شخصيًا او من ينوب
عنه قانونًا الى قلم املحكمة لتبلغ اوراق
الـ ــدعـ ــوى االس ـت ـئ ـن ــاف ـي ــة رق ـ ــم 2013/84
امل ـقــامــة مــن نـصــر الــديــن الـفـقـيــه بوجهك
وبــوجــه سلمان العنز وزي ــاد خ ــداج واال
صادر ابالغك بواسطة رئيس القلم لحني
صدور القرار النهائي.
رئيس القلم
تانيا زخور
إعالن
ان محكمة االستئناف املدنية في بعبدا
الغرفة االولى عقاري تدعو خالد سلمان
الجردي للحضور شخصيًا او من ينوب
عنه قانونًا الى قلم املحكمة لتبلغ اوراق
الـ ــدعـ ــوى االس ـت ـئ ـن ــاف ـي ــة رق ـ ــم 2013/85
امل ـقــامــة مــن نـصــر الــديــن الـفـقـيــه بوجهك
وبــوجــه سجيع الـعـنــز وزي ــاد خ ــداج واال
صادر ابالغك بواسطة رئيس القلم لحني
صدور القرار النهائي.
رئيس القلم
تانيا زخور
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
يبلغ الى املطلوب ابالغه املنفذ عليه
امل ـح ــام ــي شـ ـ ــارل دبـ ـ ــاس امل ـج ـه ــول مـحــل
االقامة
ً
ع ـمــا بــاح ـكــام املـ ــادة  409أ.م.م .تنبئكم
دائـ ـ ــرة تـنـفـيــذ بـ ـي ــروت ع ـل ـمــا بـ ــأن لــديـهــا
فــي املـعــامـلــة الـتـنـفـيــذيــة رق ــم 2015/823
َ
طالبي
ان ــذارًا تنفيذيًا موجهًا اليكم مــن
التنفيذ ايلي وفيفيان زبوني وناتجًا عن
طلب تنفيذ الحكم ال ـصــادر عــن محكمة
االس ـت ـئ ـنــاف ف ــي ب ـي ــروت ال ـغــرفــة الـثــالـثــة
عشرة قرار  2014/129تاريخ 2014/1/27
امل ـت ـض ـم ــن تـ ـص ــدي ــق الـ ـحـ ـك ــم امل ـس ـت ــأن ــف
الـصــادر عــن القاضي املنفرد فــي بيروت
ال ـن ــاظ ــر ف ــي دع ـ ــاوى االيـ ـ ـج ـ ــارات تــاري ــخ
 2011/6/29املتضمن باسقاط حقك في
اج ــارت ــك ال ـكــائ ـنــة ف ــي ال ـطــابــق الـخــامــس
من البناء القائم على العقار رقــم /5133
املزرعة والزامك باخالء املأجور وتسليمه
ال ــى الـجـهــة املـنـفــذة خــالـيــا مــن اي شاغل
وتضمينك الرسوم واملصاريف كافة.
وعـلـيــه تــدعــوكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة للحضور
اليها شخصيًا او بواسطة وكيل قانوني
الستالم االنــذار واالوراق املرفقة به علمًا
بــأن التبليغ يتم قانونًا بانقضاء مهلة
ع ـش ــري ــن ي ــوم ــا ع ـل ــى ن ـش ــر ه ـ ــذا االع ـ ــان
وع ـلــى تـعـلـيــق نـسـخــة ع ـنــه وع ــن االنـ ــذار
املذكور على لوحة االعــانــات لــدى دائــرة
تنفيذ بـيــروت ليصار بعد انقضاء هذه
املهلة ومهلة االنــذار البالغة خمسة ايام
ً
الى متابعة التنفيذ بحقكم اصــوال حتى
الدرجة االخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
هال خليل
فقرة حكمية
ت ـب ـل ــغ ل ـ ـ ـ س ــامـ ـي ــة سـ ـع ــد ال ـ ـلـ ــه بـ ــرجـ ــاوي
املجهولة املقام .صادرة عن محكمة االمور
املستعجلة في بعبدا بتاريخ .2015/6/9
ص ــدر حـكــم فــي ال ــدع ــوى رق ــم 2014/390
املقامة من حسني فضل الله سجل بالرقم
 2015/200قضى بالزامك باخالء القسم
/22م ــن الـعـقــار  /5808/الـشـيــاح وبــدفــع
مبلغ خمسة آالف دوالر أميركي كسلفة
وقتية على حساب البدالت املتوجبة في
ذمـتــك .ســري املـهــل القانونية اب ـتـ ً
ـداء من
اليوم الذي يلي النشر.
املساعد القضائي
طارق عويدات
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إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان– دائرة التحصيل
– املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول املرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بعبدا– شارع سوق بعبدا
– مبنى الحلو – الطابق األول لتبلغ البريد املذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر
ً
هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علمًا أنه
سيتم نشر هذا االعالم على موقع االلكتروني.
رقم
اسم املكلف
املكلف
123839
زينون تشيكن ش.م.م
189743
ستراتكوم ش.م.م
11539
تكنو فيزيون ش.م.م
76782
نزيه ميشال مسلم
574874
نضال شفيق عبد الخالق
734565
رمزي فريد عالمة
23691
نقوال توفيق عون
34900
هاني ابراهيم يموت
97370
محمد منذر محمد نور الدين شرباتي
97380
اميرة محمود شرباتي
97384
محمد نور الدين محمد منذر شرباتي
97387
محمد منذر شرباتي
97395
رنا محمد منذر شرباتي
97398
رهف محمد منذر شرباتي
ش ــرك ــة الـ ـس ــام ــة ل ـل ـص ـن ــاع ــة والـ ـتـ ـج ــارة 8557
واملقاوالت ش.م.م
شركة الجبل االخضر للصناعة والتجارة 9235
ش.م.م
9517
شركة فياض فودز ش.م.م
1178766
شركة مياه الغابة ش.م.م.
شركة الصياد للمشتقات النفطية ش.م.م 1599060
85203
شركة الهضبة العاملية
97363
شركة شرباتي لصناعة الكلسات
182724
مؤسسة شرباتي للكلسات
226272
شركة الصفوة لالعالن والنشر ش.م.م
78606
ابراهام بوغوص وانليان
104732
جوزاف الياس موسى
105705
هيرابد كركور فنديان
117708
ليفون ابراهام اكشريان
126195
مراد انترانيك صوصاني
139019
روز انطون بخيل
264879
خجادور ارتني بغداد(بغداديان)
شانت مهران خانجيان
448757
1402987
ديكران سركيس زيتجيان
1997628
سركيس مانوك يعقوبيان
2311172
صليبي وسلوان للصيرفة
7420
بزنس ماشينز كوربوريشن ش.م.م
شركة انترناشيونال اوتوماركت ش.م.م 7584
شــركــة االت املـكــاتــب وال ـل ــوازم والـخــدمــات 7939
«اوماس» الشرق االوسط

RT000017040LB
RT000017044LB
RT000017125LB
RT000017133LB
RT000017299LB
RT000017301LB
RT000017327LB
RT000017330LB
RT000017335LB
RT000017336LB
RT000017337LB
RT000017338LB
RT000017340LB
RT000017341LB
RT000018214LB

تاريخ الزيارة
الثانية
2014/19/9
2014/22/9
2014/22/9
2014/22/9
2014/23/9
2014/22/9
2014/23/9
2014/24/9
2014/23/9
2014/23/9
2014/23/9
2014/23/9
2014/23/9
2014/23/9
2014/23/9

2014/4/12
2014/28/11
2014/28/11
2014/28/11
2014/2/12
2014/28/11
2014/1/12
2014/1/12
2014/1/12
2014/1/12
2014/1/12
2014/1/12
2014/1/12
2014/1/12
2014/2/12

RT000018215LB

2014/23/9

2014/2/12

RT000018217LB
RT000018256LB
RT000018259LB
RT000018361LB
RT000018364LB
RT000019523LB
RT000019878LB
RT000020724LB
RT000020755LB
RT000020764LB
RT000020802LB
RT000020820LB
RT000020850LB
RT000020946LB
RT000021009LB
RT000021059LB
RT000021076LB
RT000021246LB
RT000021257LB
RT000021259LB
RT000021273LB

2014/23/9
2014/23/9
2014/23/9
2014/22/9
2014/23/9
2014/23/9
2014/24/9
2014/22/9
2014/23/9
2014/23/9
2014/23/9
2014/23/9
2014/23/9
2014/23/9
2014/23/9
2014/23/9
2014/24/9
2014/23/9
2014/23/9
2014/23/9
2014/23/9

2014/28/11
2014/28/11
2014/28/11
2014/2/12
2014/1/12
2014/1/12
2014/28/11
2014/1/12
2014/2/12
2014/2/12
2014/4/12
2014/2/12
2014/2/12
2014/2/12
2014/2/12
2014/5/12
2014/15/12
2014/5/12
2014/28/11
2014/2/12
2014/1/12

10852

RT000021367LB

2014/23/9

2014/28/11

سـكـنـشــر ب ــرودك ـش ــن 10856 PRODUCTIONS
SIGNATURE

RT000021370LB

2014/23/9

2014/1/12

لوريول L›AUREOLE

10874

RT000021372LB

2014/23/9

2014/2/12

كلوك وايز ش.م.ل

11846

RT000021401LB

2014/23/9

2014/28/11

فاروق عبد القادر منقاره

77833

RT000021573LB

2014/22/9

2014/1/12

البير انطوان عريس

78009

RT000021574LB

2014/23/9

2014/28/11

شادي نجيب زوين

97207

RT000021579LB

2014/23/9

2014/2/12

داني انطون متى

99225

RT000021581LB

2014/23/9

2014/2/12

جايب ديستريبيوشن ش.م.م

103175

RT000021588LB

2014/22/9

2014/28/11

شركة جوزف الصهيوني وشركاه ش.م.م 103907

RT000021593LB

2014/23/9

2014/2/12

غنطوس موسى نعمه

105194

RT000021596LB

2014/23/9

2014/2/12

شركة اركنيا ش.م.م

123832

RT000021605LB

2014/23/9

2014/1/12

شركة غلوب تك ش.م.م

177233

RT000021627LB

2014/23/9

2014/28/11

فوتو كيدز  -دباس ش.م.م

189428

RT000021634LB

2014/23/9

2014/28/11

شركة البيت الرياضي ش.م.م

222614

RT000021656LB

2014/23/9

2014/1/12

امبرس IMPRESS

237039

RT000021663LB

2014/23/9

2014/28/11

ايرما ش م م

256796

RT000021673LB

2014/23/9

2014/2/12

بلوندين وبرونت ش.م.م 258031 BLONDINE ET
BRUNETTE S.A.R.L

RT000021676LB

2014/23/9

2014/28/11

شركة صاج كباب ش.م.م

رقم البريد املضمون

تاريخ اللصق

وافـ ـ ــل ورلـ ـ ــد وايـ ـ ــد 296967 WAFFLE WORLD
WIDE
م ــرحـ ـب ــا لـ ـبـ ـن ــان ش.م.م 471815 MARHABA
LOUBNAN S.A.R.L
616662
هرانت خاجيك هراير دانسكيان
750831
ايليت
8523
شركة لولوك ش.م.م
8604
شركة سايف تريدنغ ش.م.م
321876
وليد نسيب الصغير
7648
ال سوبيريت  -حداد
296612
اتحاد تاجكو ومكتب عاشور ش.م.م
297954
شركة تاالجيم ش.م.م
360898
علي حسن العنان
60694
شركة شايني ش.م.م
645554
الشركة املتحدة للتنمية USD
980716
مالك محمد شريف
1057681
شركة راما فود ش.م.م
خريباني-ابراهيم للتجارة العامة ش.م.م 1129073
كيتكو
1219103
شركة تاندونس دو موند ش.م.م
205309
شركة الصحة واالمان ش.م.م
256588
شركة امهز اخوان للتجارة واملقاوالت
7887
شركة ليسانسيال د ش.م.م
9020
شركة كفر غروب ش.م.م
285646
ليغاسي غروب ش.م.م
شركة اكواتك للهندسة واملقاوالت ش.م.م 56184
296597
اكواتيك ش.م.م
99749
مديست ماركتينغ ش.م.م
117930
اس انتر سرفيس ش.م.م.
257472
شركة رامبيج ش.م.م
603029
شركة االمم الحديثة للتسويق
990068
لونغز بار ش.م.م
1854412
عبد الرحمن احمد املصري
ش ــرك ــة ك ــوم ــاك ــو لـ ـلـ ـمـ ـق ــاوالت والـ ـتـ ـج ــارة 10423
العامة ش.م.م
10529
شركة تايكون غروب ش.م.م
11431
شركة ماركرز ش.م.م
12052
شركة الكتروتل ش.م.م
12067
شركة مؤسسة دعبس للطباعة ش.م.م
12082
شركة املجموعة للمقاوالت
64458
سلمى محمد يحيى نشابه
95842
شركة املشرق للنقل ش.م.م
104068
ايديو ترايد ش.م.م
104404
فوتو غراف لالنتاج الفني
105063
شركة ماركت ميرور ش.م.م
110360
انتربرايز انترناشيونال ش.م.م
120124
عباس حسني عواضه
132752
حسن دياب سليم
136488
عبد الحسن يونس شعيتو
129873
حسان حسني كركي
154046
تريز مرعي حبيب مرعي
167493
MOONRAY
175916
الشركة البحرية لالخشاب
شركة بزوني للصيرفة -بزوني وشركاه 206923
211625
احمد السيد محمد الحسيني
245783
LA PONITA CO. S.A.R.L
مـيــدل ايـســت ترايدينغ انــد كونتراكتينغ 256998
كومباني ش.م.م
ال ـش ــرك ــة االس ـت ـث ـنــائ ـيــة ل ـل ـت ـجــارة ال ـعــامــة 258858
واملقاوالت ش.م.م
فيرست تشويس بيكتشرز انترناشيونال 263734
ش.م.م
166072
شركة بيماد للتجارة
10214
وردة بعقلني ش.م.م
10216
شركة ابو حمدان وتقي الدين ش.م.م
الدار الوطنية للدراسات والنشر والتوزيع 58174
ش ــرك ــة س ـم ـي ـتــانــا ل ـل ـص ـنــاعــة والـ ـتـ ـج ــارة 182312
العامة

إعالنات
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RT000021774LB

2014/23/9

2014/1/12

RT000021819LB

2014/23/9

2014/28/11

RT000021842LB
RT000021850LB
RT000021926LB
RT000021931LB
RT000021996LB
RT000022188LB
RT000022379LB
RT000022380LB
RT000022396LB
RT000022589LB
RT000023462LB
RT000023477LB
RT000023485LB
RT000023961LB

2014/23/9
2014/23/9
2014/23/9
2014/24/9
2014/23/9
2014/23/9
2014/24/9
2014/23/9
2014/23/9
2014/23/9
2014/23/9
2014/24/9
2014/23/9
2014/24/9

2014/1/12
2014/28/11
2014/4/12
2014/3/12
2014/28/11
2014/27/11
2014/27/11
2014/27/11
2014/27/11
2014/28/11
2014/27/11
2014/28/11
2014/27/11
2014/28/11

RT000023972LB
RT000023981LB
RT000024004LB
RT000024005LB
RT000024008LB
RT000024025LB
RT000024027LB
RT000024029LB
RT000024063LB
RT000024085LB
RT000024108LB
RT000024155LB
RT000024197LB
RT000024278LB
RT000024425LB

2014/23/9
2014/23/9
2014/23/9
2014/23/9
2014/24/9
2014/24/9
2014/23/9
2014/23/9
2014/23/9
2014/24/9
2014/23/9
2014/23/9
2014/24/9
2014/23/9
2014/24/9

2014/27/11
2014/28/11
2014/28/11
2014/28/11
2014/27/11
2014/28/11
2014/28/11
2014/28/11
2014/28/11
2014/28/11
2014/27/11
2014/28/11
2014/27/11
2014/28/11
2014/27/11

RT000024579LB
RT000025024LB
RT000025204LB
RT000025209LB
RT000025236LB
RT000026487LB
RT000026605LB
RT000026666LB

2014/24/9
2014/24/9
2014/23/9
2014/24/9
2014/23/9
2014/24/9
2014/23/9
2014/23/9

2014/2/12
2014/2/12
2014/28/11
2014/28/11
2014/28/11
2014/28/11
2014/28/11
2014/27/11

RT000026667LB
RT000026668LB
RT000026687LB
RT000026742LB
RT000027735LB
RT000027742LB
RT000028229LB
RT000028872LB
RT000028901LB
RT000028913LB
RT000029028LB
RT000029043LB
RT000029186LB
RT000029232LB

2014/23/9
2014/23/9
2014/24/9
2014/23/9
2014/24/9
2014/24/9
2014/23/9
2014/24/9
2014/23/9
2014/23/9
2014/23/9
2014/24/9
2014/23/9
2014/24/9

2014/28/11
2014/27/11
2014/2/12
2014/27/11
2014/2/12
2014/2/12
2014/28/11
2014/28/11
2014/28/11
2014/28/11
2014/28/11
2014/4/12
2014/5/12
2014/2/12

RT000029237LB

2014/24/9

2014/28/11

RT000029248LB

2014/23/9

2014/28/11

RT000030748LB
RT000053511LB
RT000053692LB
RT000053696LB
RT000053705LB

2014/23/9
2015/5/3
2015/5/3
2015/5/3
2015/6/3

2014/28/11
2015/3/6
2015/3/6
2015/19/5
2015/20/5
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

الشركة اللبنانية لصناعة اللبان ش.م.م 189821
616103
شركة حرب للمواشي ش.م.م
1184145
اتالنتيس غروب ش.م.م
1223740
اشقر شاريير للديكور
1250762
ملحم جرجس سليمان
شركة ب.ت.ب.كونسولتان شركة مساهمة 1314541
مبسطة فرنسية
1495046
شركة لوتس ش.م.م
2497063
جمعية مهرجانات الفرح السياحية
537618
فادي عصام زهر الدين
7969
قلموس ليمتد سن الفيل ش.م.م
8492
شركة غلوب للصناعات ش.م.م
شـ ــركـ ــة مـ ـجـ ـم ــع م ـ ـ ــار ال ـ ـي ـ ــاس ل ـل ـس ـي ـن ـمــا 8535
والترفيه ش.م.ل
شركة تفنكجي ترايد اند تكستيل ش.م.م 10671
10752
شركة  P.C VIAللتجارة العامة ش.م.م
شــركــة ول ـيــم غ ــروب لـلـتـجــارة وال ـخــدمــات 10808
ش.م.م
11203
شركة انترناسيونال غروب ش.م.م
11706
شركة سيدرا للهندسة واالدارة ش.م.م
ك ـلــوب دي ب ــوا ش.م.م 11909 SARL BOIS DU
CLUB
69943
فادي امني الزغبي
69952
عبدو امني الزغبي
86685
شركة سنو وغندور للصناعة
97229
املجموعة التقنية اللبنانية ش.م.م
الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ال ـ ـعـ ــامل ـ ـيـ ــة ش.م.م (ل ـل ـت ـع ـب ـئ ــة 99332
والتوضي)
ال ـشــركــة الـلـبـنــانـيــة ل ـل ـم ـقــاوالت واالع ـم ــار 102874
ش.م.م
103996
شركة سانت ايلي كايترينغ ش.م.ل
104377
شركة كوديتيك ش.م.م
104446
يونيك الكترونيكس ش.م.م
109084
فينيسيان ش.م.م
114720
سركيس مهران ازناور
151804
نعيم رشيد االسمر

RT000053875LB
RT000054244LB
RT000054251LB
RT000054254LB
RT000054259LB
RT000054262LB

2015/3/3
2015/3/3
2015/5/3
2015/3/3
2015/3/3
2015/5/3

2015/19/5
2015/21/5
2015/19/5
2015/19/5
2015/19/5
2015/21/5

RT000054265LB
RT000054302LB
RT000054410LB
RT000054447LB
RT000054488LB
RT000054708LB

2015/4/3
2015/5/3
2015/6/3
2015/6/3
2015/6/3
2015/6/3

2015/22/5
2015/3/6
2015/20/5
2015/22/5
2015/13/6
2015/19/5

RT000054889LB
RT000054890LB
RT000054906LB

2015/5/3
2015/5/3
2015/5/3

2015/19/5
2015/13/6
2015/22/5

RT000054930LB
RT000054947LB
RT000054957LB

2015/5/3
2015/6/3
2015/5/3

2015/13/6
2015/28/5
2015/19/5

RT000055004LB
RT000055005LB
RT000055109LB
RT000055117LB
RT000055128LB

2015/5/3
2015/5/3
2015/6/3
2015/5/3
2015/27/2

2015/19/5
2015/19/5
2015/13/6
2015/21/5
2015/19/5

RT000055134LB

2015/6/3

2015/16/6

RT000055141LB
RT000055144LB
RT000055145LB
RT000055168LB
RT000055430LB
RT000055474LB

2015/6/3
2015/5/3
2015/5/3
2015/5/3
2015/5/3
2015/6/3

2015/19/5
2015/19/5
2015/21/5
2015/19/5
2015/20/5
2015/22/5

تبدأ مدة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
إرسالية /2015/8تحصيل
رئيس املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان
جورج املعراوي
التكليف 1520
إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان– دائرة التحصيل
–املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول املرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بعبدا– شارع سوق بعبدا
– مبنى الحلو – الطابق األول لتبلغ البريد املذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر
ً
هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علمًا أنه
سيتم نشر هذا االعالم على موقع االلكتروني.
رقم
اسم املكلف
املكلف
8519
شركة الفارس التجارية ش.م.م
كولونيا اد غروب انتاج تلفزيوني ش.م.م 359389
188540
جورج راضي راضي
279032
مهنا خطار العريضي (ورثة)
1505272
ظافر سليمان املغربي
230559
رفعت نجيب البنا
482175
ربيع سجيع عجيب
30822
جهاد عقل العريضي
80969
غسان يوسف حسيكي
129534
نضال نديم اسماعيل
142660
وسام عصام غيث
84143
احمد احمد مهدي
9562
شركة الفارس للصناعة واملقاوالت
45287
شركة اسرار ش.م.م
الـشــركــة االهـلـيــة للتجارة الـعــامــة واالنـمــاء 102897
العقاري
188537
راضي جرجي راضي وولده
215877
شركة صامد ش م م
226437
شركة الجناح االبيض
652908
ليبان ديكو امبورت ش.م.م

رقم البريد املضمون

تاريخ اللصق

RT000016463LB
RT000017023LB
RT000017265LB
RT000017273LB
RT000017284LB
RT000017293LB
RT000017296LB
RT000017304LB
RT000017305LB
RT000017310LB
RT000017312LB
RT000017332LB
RT000018138LB
RT000018150LB
RT000018159LB

تاريخ الزيارة
الثانية
2014/1/10
2014/30/9
2014/29/9
2014/30/9
2014/29/9
2014/1/10
2014/1/10
2014/30/9
2014/30/9
2014/30/9
2014/30/9
2014/29/9
2014/1/10
2014/30/9
2014/30/9

2014/3/12
2014/2/12
2014/28/11
2014/2/12
2014/2/12
2014/2/12
2014/28/11
2014/2/12
2014/2/12
2014/28/11
2014/2/12
2014/1/12
2014/3/12
2014/28/11
2014/3/12

RT000018173LB
RT000018176LB
RT000018195LB
RT000018211LB

2014/30/9
2014/1/10
2014/30/9
2014/29/9

2014/2/12
2014/3/12
2014/2/12
2014/28/11

9594
شركة سفير الدولية الدارة الفنادق
شركة الصيفي للمياه املعدنية واملرطبات 1451137
ش.م.م
99646
ليموزين الكريته
9638
شركة مركز مسعود للسيارات
9643
شركة سراي فيلدج
102290
غسان عدنان العيد
122346
نديم سالم فرج
156244
خالد احمد شهاب
اي ـتــاكــو لـلـهـنــدســة وال ـت ـع ـهــدات وال ـت ـجــارة 249724
ش.م.م
اللبنانية للتجارة واملقاوالت ( خليل احمد 275324
خالد وشركاه )
319214
هاني السيد عيسى الرفاعي
382810
نادين حسيب الريشاني
443887
هاني حسن خالد
543391
ابراهيم حسن جوني
ال ـشــركــة الـلـبـنــانـيــة لـلـتـجــارة واملـ ـق ــاوالت 824923 -
وليد الزهران وشركاه
1415092
أياد حليم الجردي
1657263
االعمال الدولية
2096098
سيتا وانيس برنويان
7935
شركة ناتكس وشركاه ش.م.م
انفورميشن تكنولوجي سيستمز ش.م.م 7937
7943
شركة ناديكو ش.م.م
شركة الدولية للصحافة واالعــام والنشر 8002
ش.م.م
جنجرز اند بلومز كومباني ( )G B Cش.م.م 8262
9697
شركة جوكبي ليمتد ش.م.م
ال ـشــركــة الـلـبـنــانـيــة ل ــاس ـت ــراد والـتـصــديــر 9748
واملعامالت العقارية ش.م.م
9758
ميديا غروب ليمتد
9777
برمانا هيل هومز ش.م.م
9781
هايترونيكس ش.م.م
شركة كفرا للتامني واعادة التامني ش.م.ل 9789
9792
شركة اسوشيتد شوريتيز ش.م.م
9798
GEFARCO S.A.R.L
9802
شركة دوموتيك ش.م.ل
10311
مكتب دراسات جان كلود ملحمة ش.م.م
10762
ساين هيل هومز ش.م.م
الشركة اللبنانية للنشاطات السينمائية 10764
سالك ش.م.م
10801
شركة الحلويات الشرقية ش.م.م
10839
شركة كازانوفا ش.م.م
10855
بركات كايترينغ كومباني ش.م.م
10906
ريبوراما ش.م.ل
10953
ديل ارتس ش.م.م
11442
شركة توكفيل ميدل ايست ش.م.ل
11444
اندسبرو ش.م.م
11462
االرز للمعدات ش.م.م
11464
شركة سيف باشي  -فرع لبنان
12022
مديكال اليزر سنتر ش.م.م
12094
اوف  -رود ش.م.م ROAD - OFF
73083
انتر ريجي (جان كلود بولس وشركاه)
85960
شركة اماكو amaco
99365
شركة داتا اند ديزاين كو ش.م.م
101894
شركة صول دورية
102814
بريتش ليبانيز ترايدنغ كومباني
102841
شركة مفرج وشركاه ش.م.م
103677
شركة اوف رود ش.م.م
103773
شركة ميراجنت ش.م.م
104767
شركة تيمكو ش.م.م
116248
كمال جرجي مطر
121063
طارق سعدالله سعد
128062
منصور زخيا شهوان
128471
نور فارس زعرب
130905
شركة ايقون للتوزيع ش.م.م
185965
مؤسسة شفيق ابو غزالي

RT000018218LB
RT000018258LB

2014/28/11 2014/29/9
2014/28/11 2014/30/9

RT000018271LB
RT000018321LB
RT000018322LB
RT000018720LB
RT000019125LB
RT000019479LB
RT000019893LB

2014/30/9
2014/30/9
2014/30/9
2014/29/9
2014/30/9
2014/29/9
2014/30/9

2014/2/12
2014/28/11
2014/28/11
2014/3/12
2014/28/11
2014/28/11
2014/1/12

RT000019905LB

2014/28/11 2014/29/9

RT000020851LB
RT000020867LB
RT000020894LB
RT000020917LB
RT000020957LB

2014/29/9
2014/29/9
2014/30/9
2014/29/9
2014/29/9

2014/28/11
2014/28/11
2014/28/11
2014/1/12
2014/1/12

RT000021007LB
RT000021023LB
RT000021102LB
RT000021269LB
RT000021271LB
RT000021277LB
RT000021279LB

2014/29/9
2014/29/9
2014/1/10
2014/30/9
2014/30/9
2014/30/9
2014/26/9

2014/1/12
2014/1/12
2014/5/12
2014/3/12
2014/28/11
2014/28/11
2014/2/12

RT000021294LB
RT000021310LB
RT000021315LB

2014/2/12 2014/30/9
2014/28/11 2014/30/9
2014/28/11 2014/30/9

RT000021316LB
RT000021321LB
RT000021325LB
RT000021327LB
RT000021329LB
RT000021330LB
RT000021331LB
RT000021339LB
RT000021344LB
RT000021348LB

2014/26/9
2014/26/9
2014/26/9
2014/30/9
2014/30/9
2014/26/9
2014/30/9
2014/26/9
2014/26/9
2014/30/9

2014/2/12
2014/2/12
2014/2/12
2014/28/11
2014/28/11
2014/2/12
2014/28/11
2014/2/12
2014/2/12
2014/28/11

RT000021352LB
RT000021365LB
RT000021368LB
RT000021374LB
RT000021378LB
RT000021384LB
RT000021385LB
RT000021389LB
RT000021391LB
RT000021404LB
RT000021407LB
RT000021571LB
RT000021577LB
RT000021582LB
RT000021584LB
RT000021586LB
RT000021587LB
RT000021590LB
RT000021591LB
RT000021595LB
RT000021601LB
RT000021604LB
RT000021607LB
RT000021608LB
RT000021609LB
RT000021631LB

2014/30/9
2014/26/9
2014/26/9
2014/30/9
2014/26/9
2014/30/9
2014/26/9
2014/30/9
2014/30/9
2014/30/9
2014/26/9
2014/26/9
2014/30/9
2014/30/9
2014/26/9
2014/30/9
2014/30/9
2014/30/9
2014/30/9
2014/26/9
2014/30/9
2014/30/9
2014/30/9
2014/30/9
2014/30/9
2014/30/9

2014/28/11
2014/2/12
2014/2/12
2014/28/11
2014/2/12
2014/1/12
2014/2/12
2014/2/12
2014/2/12
2014/1/12
2014/2/12
2014/2/12
2014/2/12
2014/1/12
2014/2/12
2014/2/12
2014/28/11
2014/2/12
2014/3/12
2014/2/12
2014/1/12
2014/2/12
2014/2/12
2014/2/12
2014/2/12
2014/8/12
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185968
محطة جل الديب
190473
بابيون فوباج
192187
شركة الفونسيير ش.م.م
196898
منير موسى ملع
198961
شركة نايت غاليري ش.م.م
221088
الدولية للخدمات السياحية ش.م.م
221480
شركة ب  .ج  .ش.م.ل
230483
شركة لبيب دميان وشركاه
240327
ابراهيم مخايل ديب
241588
شركة معلوف وعقيقي
248193
بروموتورز انترناسيونال ش.م.ل
263390
يوسف فيليب الحتي
266428
شركة جي .ام .وشركاه ش.م.م
شركة االستشارات القانونية واالقتصادية 269874
الدولية ش.م.م.
شــركــة أي .س .س .س .س .ش.م.م 305450 C 4 I
S.A.R.L
338053
سرديم تكنو لوجيز كوربوريشن
458401
اسيكو غروب ش.م.م
464657
خليل البر القزي
647040
هاير انترناشونال ش.م.م
797199
بطرس الياس ابو خليل
1071158
غسان نقوال الخوري
10169
فيماك ليمتد FIMAC LTD
10483
شركة فيفر ش.م.م
2339
شركة السالم التجارية ش.م.م.
7343
ترانس ايمبكس ش.م.م
7360
شركة كيبر ش.م.م
275987
فضل الله علي شريف
7698
شركة مجوهرات الحلو
شــركــة يــونـيـبــرو تــريــدنــغ كــومـبــانــي ليمتد 9003
ش.م.م.
387578
دومو DUOMO
102867
ريال بروموشني ش.م.م
9563
شركة املعداد املحدودة ش.م.م
10407
شركة ايست باالس ش.م.م.
ش ــرك ــة االسـ ـتـ ـش ــارات ف ــي اعـ ـم ــال ال ـت ـجــارة 123859
والتامني ش.م.م
شــركــة جــوزيــف خــاطــر واوالده وشــركــاهــم 11087
ش.م.م
11947
كيدس اندكو ش.م.م
مؤسسة الضياء للتجارة الدولية ش .م .م281387 .
406455
غسان حليم البيم
43818
شركة انرجي اند انفرنمنت ش.م.م
489490
غادة حليم البيم
7909
شركة افالكو ش.م.م
436773
شركة االزرق العميق
7952
شركة مستودع ادوية بوليغارم ش.م.م
8039
شركة ثري اف 3F
ش ــرك ــة ل ـف ـت ــرا الالت وت ـج ـه ـي ــزات امل ـكــاتــب 9836
ش.م.م
شركة التطوير للمقاوالت والتجارة ش.م.م 10927
ب ــرو اوبــري ـشــن سـيـسـتــم فـيـنـشـيــل تــراســت 10978
ش.م.م
72692
فورا وشركاه
72750
ترانزكتا
11527
شركة سوليتل ش.م.م
شركة كونتيننتال شيبينغ اجنسي ش.م.م 11963
27823
كربيس كابرائيل حاربويان
31889
حنا بربر ابو جودة
اكسبدتيورز انترناسيونال اوف واشنطن 43717
47899
انطوان عبد املسيح جاندري
51209
روبير ناجي عبود
88654
ايلي انطوان جرماني
103513
بول اسعد حرب
119394
جورج جوزيف الهراوي
465917
ميرنا ايلي رزق الله
569405
خالد علي حطيط

2014/1/12
2014/2/12
2014/28/11
2014/2/12
2014/28/11
2014/2/12
2014/2/12
2014/28/11
2014/28/11
2014/8/12
2014/2/12
2014/28/11
2014/28/11
2014/28/11

RT000021632LB
RT000021635LB
RT000021638LB
RT000021642LB
RT000021643LB
RT000021652LB
RT000021654LB
RT000021660LB
RT000021664LB
RT000021665LB
RT000021669LB
RT000021680LB
RT000021682LB
RT000021684LB

2014/29/9
2014/26/9
2014/30/9
2014/30/9
2014/30/9
2014/30/9
2014/30/9
2014/30/9
2014/29/9
2014/30/9
2014/26/9
2014/30/9
2014/30/9
2014/30/9

RT000021783LB

2014/2/12 2014/30/9

RT000021790LB
RT000021810LB
RT000021815LB
RT000021844LB
RT000021851LB
RT000021860LB
RT000021968LB
RT000021984LB
RT000022100LB
RT000022132LB
RT000022134LB
RT000022179LB
RT000022189LB
RT000022403LB

2014/30/9
2014/26/9
2014/30/9
2014/26/9
2014/26/9
2014/29/9
2014/30/9
2014/29/9
2014/29/9
2014/29/9
2014/29/9
2014/29/9
2014/29/9
2014/29/9

2014/3/12
2014/2/12
2014/28/11
2014/28/11
2014/2/12
2014/5/12
2014/4/12
2014/2/12
2014/27/11
2014/27/11
2014/27/11
2014/2/12
2014/27/11
2014/27/11

RT000022404LB
RT000022463LB
RT000022466LB
RT000022468LB
RT000022485LB

2014/30/9
2014/26/9
2014/29/9
2014/25/9
2014/30/9

2014/2/12
2014/2/12
2014/27/11
2014/2/12
2014/4/12

RT000022504LB

2014/27/11 2014/29/9

RT000022533LB
RT000022572LB
RT000022579LB
RT000022587LB
RT000022782LB
RT000022858LB
RT000022862LB
RT000022865LB
RT000022902LB
RT000022953LB

2014/29/9
2014/29/9
2014/30/9
2014/29/9
2014/30/9
2014/30/9
2014/29/9
2014/1/10
2014/1/10
2014/1/10

2014/28/11
2014/1/12
2014/1/12
2014/28/11
2014/1/12
2014/1/12
2014/27/11
2014/2/12
2014/17/12
2014/4/12

RT000022987LB
RT000022989LB

2014/2/12 2014/1/10
2014/17/12 2014/1/10

RT000022990LB
RT000023000LB
RT000023199LB
RT000023211LB
RT000023237LB
RT000023241LB
RT000023252LB
RT000023254LB
RT000023260LB
RT000023345LB
RT000023371LB
RT000023409LB
RT000023429LB
RT000023452LB

2014/28/11
2014/28/11
2014/2/12
2014/2/12
2014/8/12
2014/17/12
2014/28/11
2014/2/12
2014/2/12
2014/27/11
2014/28/11
2014/1/12
2014/28/11
2014/2/12

2014/30/9
2014/30/9
2014/26/9
2014/1/10
2014/30/9
2014/1/10
2014/30/9
2014/30/9
2014/30/9
2014/29/9
2014/30/9
2014/29/9
2014/29/9
2014/30/9

793933
حسن عبد املنعم مرتضى
ش ــرك ــة م ـيــرفــات ـكــس ل ـل ـص ـنــاعــة وال ـت ـج ــارة 919691
العامة
شركة فرانس اي بانكينغ سرفيسز فيبس 1034617
الـشــركــة الـلـبـنــانـيــة لـلـمـعـلــومــات الصوتية 123580
الهاتفية االلكترونية (الي
125665
ان ليغ an legue
192349
جي .اس .تي عقارية ش.م.ل
196072
عبدو جورج سيوفيان
197311
هادي نعمة قسطنطني
197312
عماد نعمة قسطنطني
237007
كرياتيف بيكلز ش.م.م
269116
بشارة نعمة الله سعادة
96098
ريزوتيل انتيل ش.م.ل
114449
خليل جورج اسمر
123587
رومانا تريدينغ ش.م.ل
ميدل ايست تيليكومنيكيشنز اند انرجي 1134158
كونتراكتينغ كومباني(ميتكو
185265
افران االتحاد الحديثة
الاليد بيزنيس ابا انترناسيونال ش م م 218620
1725969
شركة ماس ميديا ش.م.م
237169
جان جوزف كنعان
238200
مايك سامي الجاموس
1878089
جورج طانيوس الخوري
ش ــرك ــة االنـ ـظـ ـم ــة ال ـص ـن ــاع ـي ــة وال ـط ـبــاع ـيــة 241964
ش.م.م.
18909
طوني سبع حرب
20201
مريم خليل حداد
72475
كافي بلوس
75597
اس  -آ  -اس S.A.S
78583
وجدي يوسف يونس
ش ــرك ــة الـ ـخ ــدم ــات ل ـل ـم ـشــاريــع الـصـنــاعـيــة 83510
والتجارية
369637
تارغت انتربريزس ش.م.م
101589
جميل توفيق عطا
381392
كواليت جوزيف مغنى
452789
جرجي فؤاد انطون
سـكــافـيـمـبـكــس  -ال ـش ــرق االوس ـ ــط ش.م.م109162 .
سكاف وفتال
117342
مؤسسة حيدر التجارية ( حسن حيدر )
132215
قيصر انطوان عون
159578
نقوال موريس الخال
كمال وغسان لطفي ك.جي.ال انترناشونال 407253
ش.م.م.
420543
كارال الياس عون
293235
انفست لالستشارات والتدريب ش.م.م
املؤسسة اللبنانية لالعالم(لجنة رواد من 418083
لبنان)ش.م.م
599209
فاشني ستديو ش.م.م
793438
ترانس ميديكال تولز ش.م.م
824707
كريتا خليل عون ضو
992728
كريستل سمير ملع
1064558
شركة الجبال ش.م.ل
868458
صعب ترايدينغ ش.م.م
298874
فادي محمد املذبوح
553718
ايلي خليل متى
الشركة اللبنانية العربية للتمثيل التجاري 10177
ش.م.م
1224204
ا.ف.ابو جودة ش.م.م
1784540
دلتا اوتوبارتس ش.م.م
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RT000023468LB
RT000023474LB

2014/2/12 2014/30/9
2014/2/12 2014/30/9

RT000023481LB
RT000023573LB

2014/1/12 2014/30/9
2014/28/11 2014/29/9

RT000023575LB
RT000023628LB
RT000023640LB
RT000023646LB
RT000023647LB
RT000023720LB
RT000023760LB
RT000023926LB
RT000023933LB
RT000023935LB
RT000023962LB

2014/30/9
2014/29/9
2014/29/9
2014/29/9
2014/29/9
2014/29/9
2014/30/9
2014/29/9
2014/29/9
2014/30/9
2014/30/9

2014/12/12
2014/28/11
2014/27/11
2014/28/11
2014/28/11
2014/28/11
2014/2/12
2014/27/11
2014/27/11
2014/28/11
2014/2/12

RT000023965LB
RT000023988LB
RT000023989LB
RT000023993LB
RT000023994LB
RT000023996LB
RT000024002LB

2014/30/9
2014/29/9
2014/30/9
2014/29/9
2014/29/9
2014/30/9
2014/29/9

2014/1/12
2014/28/11
2014/2/12
2014/27/11
2014/27/11
2014/28/11
2014/2/12

RT000024014LB
RT000024016LB
RT000024044LB
RT000024049LB
RT000024052LB
RT000024055LB

2014/29/9
2014/29/9
2014/29/9
2014/29/9
2014/29/9
2014/29/9

2014/27/11
2014/27/11
2014/27/11
2014/27/11
2014/27/11
2014/27/11

RT000024067LB
RT000024068LB
RT000024075LB
RT000024077LB
RT000024078LB

2014/29/9
2014/29/9
2014/30/9
2014/29/9
2014/29/9

2014/1/12
2014/27/11
2014/28/11
2014/28/11
2014/27/11

RT000024084LB
RT000024088LB
RT000024091LB
RT000024102LB

2014/29/9
2014/30/9
2014/29/9
2014/29/9

2014/27/11
2014/28/11
2014/27/11
2014/28/11

RT000024105LB
RT000024126LB
RT000024150LB

2014/1/12 2014/29/9
2014/3/12 2014/30/9
2014/27/11 2014/29/9

RT000024161LB
RT000024170LB
RT000024172LB
RT000024176LB
RT000024182LB
RT000024185LB
RT000024200LB
RT000024224LB
RT000024243LB

2014/29/9
2014/29/9
2014/30/9
2014/29/9
2014/29/9
2014/30/9
2014/30/9
2014/1/10
2014/29/9

2014/27/11
2014/27/11
2014/28/11
2014/27/11
2014/27/11
2014/28/11
2014/1/12
2014/28/11
2014/28/11

RT000024257LB
RT000024271LB

2014/27/11 2014/29/9
2014/2/12 2014/29/9

جورج عبود بدرو

782022

RT000024286LB

2014/1/12 2014/30/9

الجال للخدمات العقارية ش.م.م

1039427

RT000024305LB

2014/28/11 2014/29/9

ال ـ ـشـ ــركـ ــة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ل ـ ـل ـ ـمـ ــواد الـ ـغ ــذائـ ـي ــة 7456
واالستهالكية (برافو)

RT000024311LB

2014/28/11 2014/30/9

شركة البالد للهندسة واملقاوالت ش.م.م

8665

RT000024327LB

2014/2/12 2014/30/9

شركة الفنية للتنقية

10305

RT000024423LB

2014/27/11 2014/29/9

شركة ال ستال ش.م.م10488 Ste. La Stella S.A.L .

RT000024426LB

2014/27/11 2014/29/9

RT000024631LB

2014/28/11 2014/26/9

بيار يوسف سالم

1473032
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5482
شركة يوني وير ش.م.ل
8164
شركة سابكو ش.م.م
8196
شركة يونايتد بلدرز ش.م.م
8387
بروكلني ش.م.م
8431
تكنيك غروب ش.م.م
8436
كومبيوتر آيج ش.م.م
8446
الشركة الجديدة للصيانة والتنظيفات
8522
شركة توزيع ش.م.م
شركة فور باي فور « »4 * 4سوبر غروب 8556
شركة زيدان اخوان للتجارة العامة ش.م.م 8579
8600
THE FINAL TOUCH S.A.R.L
8689
لي كابريس دو بياتريس ش.م.م
8728
شركة كومتل ش.م.م
8790
شركة رويال سرفيس ش.م.م
8921
شركة املسافر ش.م.م.
8927
شركة كوسترس السياحية ش.م.م.
8991
شركة شويري اخوان
الشركة اللبنانية العاملية للباصات ش.م.م 9046
9082
شركة عالم االلعاب ش.م.م
9096
ا .د .بA.D.E.P .
9165
اولوين  5ش.م.م
9183
شركة فقرا لالنماء ش.م.م
9190
فاينانس اند ريل استات ش.م.م
9191
شركة ارو اد ش.م.م
9221
شركة يورو الين ش.م.م
9295
جث انشورنس كومباني
9317
ذي سكامس ش.م.م
28354
انطوان يوسف االسمر
76301
شركة عون وياغي
94647
ميكل حبيب جرجس بو عربيد
123638
ان بوكس ش.م.م
123644
حمصي غروب ش.م.م
189309
شركة شامروك ش.م.م
10536
شركة فاغ دور ش.م.م
10551
اركان للهندسة واملقاوالت ش.م.م
10758
دار غبريس للطباعة والنشر
شركة استرال انشورنس مانجمنت ش.م.م 9429
9466
سلمار الكترونيكس
9632
بيلد  1ش.م.م
9634
بيلد « »2ش.م.م
10232
مؤسسة املهندس لويس عيد ش.م.ل
10381
شركة فا .في .زا ش.م.م
10476
ماغرا ش.م.م
10578
شركة فنتوري موتور كومباني ش.م.م
10585
فريراك امبكس ش.م.م
شــركــة كومبيوتر كونساليتنغ سيستمز 10599
ش.م.م
10619
انجيل ش.م.م
ش ــرك ــة ال ـف ـي ـت ـنــس شـ ــوب 10654 THE FITNESS
SHOP
«ريـكــون» رزق غــروب للهندسة واملقاوالت 10892
ش.م.ل
كلمة سيد ش.م.م 11629 SARL SUD KALIMAT
11639
ليبنيز بزنس ماشينز
11642
املركز الفني العربي
11710
بريزيدانتي اجنسي ش.م.م
24823
كالدس حبيب كرم
25618
جوزف حبيب النبي
30022
ماري روز جرجي عنتابي
31331
ايلي يوسف كرم
47729
كلود مطانيوس الخوري
50852
او .اسايسيان اخوان ش.م.م
75486
جان عبد الله بصبيص

2014/28/11
2014/28/11
2014/28/11
2014/28/11
2014/28/11
2014/2/12
2014/2/12
2014/2/12
2014/28/11
2014/28/11
2014/28/11
2014/28/11
2014/28/11
2014/28/11
2014/28/11
2014/28/11
2014/2/12
2014/2/12
2014/28/11
2014/2/12
2014/2/12
2014/28/11
2014/28/11
2014/28/11
2014/28/11
2014/28/11
2014/28/11
2014/2/12
2014/27/11
2014/2/12
2014/1/12
2014/2/12
2014/28/11
2014/27/11
2014/2/12
2014/2/12
2014/28/11
2014/2/12
2014/28/11
2014/2/12
2014/2/12
2014/28/11
2014/28/11
2014/2/12
2014/28/11
2014/15/12

RT000024683LB
RT000024685LB
RT000024686LB
RT000024692LB
RT000024694LB
RT000024695LB
RT000024703LB
RT000024705LB
RT000024713LB
RT000024714LB
RT000024715LB
RT000024716LB
RT000024717LB
RT000024720LB
RT000024721LB
RT000024722LB
RT000024725LB
RT000024730LB
RT000024731LB
RT000024733LB
RT000024735LB
RT000024736LB
RT000024738LB
RT000024739LB
RT000024740LB
RT000024743LB
RT000024749LB
RT000024958LB
RT000024966LB
RT000024969LB
RT000024980LB
RT000024981LB
RT000024997LB
RT000024999LB
RT000025009LB
RT000025016LB
RT000025045LB
RT000025048LB
RT000025052LB
RT000025053LB
RT000025054LB
RT000025055LB
RT000025058LB
RT000025060LB
RT000025061LB
RT000025062LB

2014/29/9
2014/29/9
2014/29/9
2014/29/9
2014/29/9
2014/30/9
2014/30/9
2014/30/9
2014/29/9
2014/29/9
2014/29/9
2014/29/9
2014/29/9
2014/29/9
2014/29/9
2014/29/9
2014/29/9
2014/30/9
2014/1/10
2014/30/9
2014/30/9
2014/29/9
2014/29/9
2014/29/9
2014/29/9
2014/29/9
2014/1/10
2014/29/9
2014/29/9
2014/30/9
2014/30/9
2014/29/9
2014/29/9
2014/29/9
2014/30/9
2014/30/9
2014/29/9
2014/30/9
2014/29/9
2014/29/9
2014/30/9
2014/29/9
2014/29/9
2014/30/9
2014/29/9
2014/29/9

RT000025064LB
RT000025065LB

2014/28/11 2014/29/9
2014/28/11 2014/29/9

RT000025066LB

2014/28/11 2014/29/9

RT000025067LB
RT000025071LB
RT000025072LB
RT000025074LB
RT000025086LB
RT000025087LB
RT000025089LB
RT000025090LB
RT000025092LB
RT000025093LB
RT000025113LB

2014/29/9
2014/30/9
2014/29/9
2014/30/9
2014/29/9
2014/29/9
2014/29/9
2014/29/9
2014/30/9
2014/30/9
2014/29/9

2014/28/11
2014/2/12
2014/28/11
2014/2/12
2014/28/11
2014/4/12
2014/28/11
2014/28/11
2014/2/12
2014/2/12
2014/28/11

شركة جرجور التجارية

76867

RT000025117LB

2014/28/11 2014/29/9

ماي كوني ترادنغ كومباني

77402

RT000025118LB

2014/28/11 2014/29/9

محمد احمد الحسيني

324051

RT000025130LB

2014/2/12 2014/29/9

شركة جهاد الخوري غروب ش.م.م

82347

RT000025131LB

2014/28/11 2014/29/9

RT000025151LB
RT000025156LB
RT000025161LB
RT000025173LB
RT000025175LB
RT000025176LB
RT000025177LB
RT000025178LB
RT000025183LB
RT000025186LB
RT000025187LB
RT000025199LB

2014/29/9
2014/30/9
2014/29/9
2014/30/9
2014/29/9
2014/29/9
2014/29/9
2014/30/9
2014/1/10
2014/30/9
2014/29/9
2014/30/9

2014/28/11
2014/29/11
2014/2/12
2014/2/12
2014/28/11
2014/28/11
2014/28/11
2014/2/12
2014/28/11
2014/28/11
2014/28/11
2014/2/12

83166
مؤسسة رايلي
825556
جاك جان خليل
1015381
كزنون ش.م.مXENON S.A.R.L .
شركة بست ايد تريدينغ كومباني ش.م.م 97691
102680
فري ش.م.ل
103583
شركة برمانا للخدمات والتجارة ش م م
103691
شركة تكنومد ش.م.م
104031
شركة بوليبات ش.م.م
104594
شركة خشان اندستريز ش.م.م
104626
شركة روبالست ش.م.م
104641
شركة ليبرا ش.م.مLIBRA .
شركة نمير التجارية لالستيراد والتصدير 126757
ش.م.م
140094
شركة دوت ل ب ش.م.م
145196
الياس طراف بوطانيوس
147639
ريمون نعيم ابي حبيب
شـ ــركـ ــة نـ ــورت ـ ـيـ ــل ن ـ ـي ـ ـتـ ــووركـ ــس غـ ـل ــوب ــال 160474
كوربورايشن  -فرع لبنان
162625
انيس جرجي حرب
164212
الشركة اللبنانية للتنمية والبناء ش.م.م
182831
كاليري كريكوريان
186841
شركة بيار وايلي نجيم التجارية
186989
انتغريترز ش.م.م
190366
انتري كندا
192824
باتيكوم لبنان ش.م.م
196739
الكاديميا ش.م.م.
201541
شركة املشاريع واملواد ش.م.م
202537
شركة جان زعرور وشركاه
شركة غلوبل اثلتكس املـحــدودة (قبرص) 207212
فرع لبنان
217080
كونيكشن ش م م
217459
كريزي كار
218214
رول بالست ش.م.م
220420
شركة سبايس ماب ش.م.م
228170
شركة باك ش.م.م
231778
شركة ان كلوب  IN - CLUBش.م.م
ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة اوت ـ ـ ــوم ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــك ك ـ ـ ــونـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرول ان ـ ــد 234761
سيكيوريتي سيستمز ش.م.م
242546
روبير الياس رزق
255623
الياس اسعد بشارة
262687
منى يوسف عازار
268964
انطوان يوسف عون
اكـســال بروفشنال سرفيسز ش.م.م313629 XCEL
PROFESSIONAL SERVICES
344044
شابيت ش.م.م
51491
الشركة الفنية الحديثة ش.م.م
53337
طالل سلطان وهاب
65970
محمد سامي توفيق دهيني
81875
حسن حسني شري
133271
صونيا ميالد صليبا
103500
اماريكان ميت بروداكتس
108462
علي زكريا توبي
66195
شوقي نجم حنا
108788
علي فخر الدين فرحات
109858
هشام محمد سماقة
122716
حسن بهيج الساحلي
125362
عقيل محمد شامي
126246
علي حسن الرباب
127925
محمد علي سليم
133862
كميل انطوان ابي نجم

RT000025211LB
RT000025212LB
RT000025213LB
RT000025220LB

2014/30/9
2014/30/9
2014/29/9
2014/30/9

2014/2/12
2014/2/12
2014/28/11
2014/2/12

RT000025222LB
RT000025224LB
RT000025227LB
RT000025228LB
RT000025229LB
RT000025234LB
RT000025237LB
RT000025242LB
RT000025246LB
RT000025249LB
RT000025254LB

2014/29/9
2014/29/9
2014/29/9
2014/1/10
2014/29/9
2014/29/9
2014/30/9
2014/29/9
2014/30/9
2014/30/9
2014/30/9

2014/28/11
2014/28/11
2014/28/11
2014/28/11
2014/28/11
2014/28/11
2014/2/12
2014/28/11
2014/2/12
2014/28/11
2014/2/12

RT000025257LB
RT000025258LB
RT000025260LB
RT000025263LB
RT000025269LB
RT000025272LB
RT000025273LB

2014/30/9
2014/30/9
2014/30/9
2014/29/9
2014/29/9
2014/29/9
2014/29/9

2014/2/12
2014/2/12
2014/2/12
2014/28/11
2014/2/12
2014/28/11
2014/28/11

RT000025276LB
RT000025277LB
RT000025280LB
RT000025285LB
RT000025602LB

2014/29/9
2014/29/9
2014/30/9
2014/29/9
2014/29/9

2014/28/11
2014/28/11
2014/2/12
2014/28/11
2014/28/11

RT000025606LB
RT000026466LB
RT000026471LB
RT000026552LB
RT000026561LB
RT000026641LB
RT000026664LB
RT000026678LB
RT000026679LB
RT000026682LB
RT000026685LB
RT000026745LB
RT000026761LB
RT000026766LB
RT000026772LB
RT000027736LB

2014/30/9
2014/29/9
2014/30/9
2014/29/9
2014/29/9
2014/1/10
2014/29/9
2014/1/10
2014/29/9
2014/1/10
2014/29/9
2014/30/9
2014/30/9
2014/30/9
2014/30/9
2014/29/9

2014/2/12
2014/28/11
2014/22/12
2014/28/11
2014/4/12
2014/5/12
2014/27/11
2014/3/12
2014/27/11
2014/3/12
2014/3/12
2014/2/12
2014/2/12
2014/2/12
2014/2/12
2014/27/11

شركة الطحش والخنساء

138991

RT000027823LB

2014/2/12 2014/30/9

هاني ذيب حمدان

143698

RT000028191LB

2014/28/11 2014/1/10

معروف اديب الرسامني

126830

RT000028225LB

2014/28/11 2014/29/9

وليد توفيق صعب

132649

RT000028234LB

2014/28/11 2014/30/9

رستم جعفر ادريس

148204

RT000028861LB

2014/2/12 2014/30/9

راجح رفيق غرز الدين

149514

RT000028866LB

2014/28/11 2014/29/9

محمد رشيدي ابراهيم عبد الله

152076

RT000028870LB

2014/2/12 2014/30/9
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شركة ADC

155828

RT000028875LB

2014/1/12 2014/30/9

بروفيزيون

300115

RT000031074LB

2014/5/12 2014/30/9

حسان محمد فتوني

162872

RT000028885LB

2014/2/12 2014/30/9

شركة دوميكو ش.م.م

301758

RT000031075LB

2014/28/11 2014/30/9

شمالن تريتمانت الهندسية ش.م.م ستكو 165546

RT000028888LB

2014/27/11 2014/29/9

حسني علي فران

181827

RT000028921LB

2014/2/12 2014/30/9

س ــي.ت ــي.اك ــس .ش.م.ل( .ك ــام ـب ــروي ــل تــريــد 303749
اكستشانج)

RT000031076LB

2014/8/12 2014/30/9

نبيل محمد زياني

182349

RT000028922LB

2014/2/12 2014/30/9

312480

RT000031078LB

2014/2/12 2014/30/9

ميدل ايست كوربوريشن ش.م.م

183823

RT000028925LB

2014/28/11 2014/30/9

كي اند ام انترناشيونال للسياحة الصحية ش.م.ل 334749

RT000031081LB

2014/1/12 2014/30/9

الياس يوسف كنعان

185978

RT000028926LB

2014/28/11 2014/1/10

فرست كالس انفستمنت ش.م.م

357342

RT000031085LB

2014/28/11 2014/30/9

ريمون يوسف الكرم

186922

RT000028934LB

2014/27/11 2014/29/9

ناجي جاك خياط

392348

RT000031088LB

2014/28/11 2014/29/9

الشركة الطبية اللبنانية املـحــدودة ش.م.م 198663
LEMECOM

RT000028996LB

2014/2/12 2014/30/9

اميل مخايل الكالس

412362

RT000031089LB

2014/28/11 2014/29/9

ليبانيز انترتاينمت غروب (ال.اي.جي)

1155332

RT000031665LB

2014/28/11 2014/30/9

S.R ENTER-PRISES

198873

RT000028997LB

2014/27/11 2014/29/9

القائد غروب

1973827

RT000031674LB

2014/1/12 2014/1/10

الشركة اللبنانية للخدمات

199464

RT000029001LB

2014/27/11 2014/29/9

شركة االزدهار لالنماء والتجارة

8414

RT000031688LB

2014/28/11 2014/29/9

برايم فيجن PRIME VISION

206767

RT000029023LB

2014/2/12 2014/30/9

الشركة العامة للمطاعم  -كوجير ش.م.ل

8994

RT000031689LB

2014/2/12 2014/1/10

سمر محمود سالم

211951

RT000029049LB

2014/1/12 2014/29/9

شركة الغابة لالنماء واالستثمار السياحي 10258

RT000031692LB

2014/28/11 2014/29/9

شركة امــزل للتجارة والخدمات واملقوالت 229373
العامة ش.م.م

RT000029129LB

2014/2/12 2014/30/9

شركة مجمع حمانا الصناعي ش.م.م

11847

RT000031694LB

2014/8/12 2014/30/9

ميرنا طانيوس ملكون

243024

RT000029179LB

2014/27/11 2014/29/9

زياد سليم شمس الدين

32380

RT000031696LB

2014/28/11 2014/29/9

نيدز فود ش.م.ل

9875

RT000029297LB

2014/1/12 2014/30/9

شركة موتوركير ش.م.م

189620

RT000031794LB

2014/27/11 2014/29/9

نيدز ريل استايت ش.م.ل

9914

RT000029328LB

2014/1/12 2014/30/9

شركة بو مغلبيه للمعدات الطبية

85238

RT000032069LB

2014/28/11 2014/29/9

شركة الراشد (لبنان) ش.م.م

10095

RT000030226LB

2014/28/11 2014/30/9

زهير امني بريش

134284

RT000032073LB

2014/28/11 2014/29/9

شركة مديكو ش.م.م

11202

RT000030231LB

2014/1/12 2014/30/9

اكترا كومباني ش.م.م

199893

RT000032077LB

2014/28/11 2014/29/9

شركة البالنش ش.م.م

11251

RT000030241LB

2014/27/11 2014/29/9

ليلى اثناسيوس سلوم سعد

206074

RT000032078LB

2014/1/12 2014/29/9

مؤسسة فارس ابي يونس

258505

RT000032080LB

2014/28/11 2014/29/9

شركة ايديكو وجيتكو للمقاوالت العامة 11275
ش.م.م

RT000030251LB

2014/5/12 2014/30/9

رلى فيصل سري الدين

54538

RT000032094LB

2014/10/12 2014/29/9

سيارا للتجارة وانظمة االعمار الدولية ش.م.م

11286

RT000030259LB

2014/28/11 2014/29/9

شركة غلوبال فيجن ليمتد ش.م.م

11468

RT000032375LB

2014/2/12 2014/30/9

الشركة الدولية لالستثمار ش.م.م

11288

RT000030262LB

2014/1/12 2014/30/9

شركة بروفكس ش.م.م

11477

RT000032377LB

2014/28/11 2014/29/9

الشركة العاملية للمفروشات املكتبية

11311

RT000030274LB

2014/28/11 2014/30/9

كريم احمد ماجد

68615

RT000032411LB

2014/1/12 2014/29/9

لبيب انيس الحاج

40351

RT000030282LB

2014/1/12 2014/29/9

بيت النب البرازيلي  -بن حسن معتوق

73094

RT000032422LB

2014/27/11 2014/25/9

تيسن معوض كوربوريشن ش.م.م.

58155

RT000030651LB

2014/8/12 2014/30/9

رضا حسني خشيش

103595

RT000032508LB

2014/2/12 2014/30/9

دينا انطوان كرم

74599

RT000030654LB

2014/28/11 2014/1/10

محمد عبد كزما

104129

RT000032513LB

2014/2/12 2014/30/9

اميركان ميكرو اوبتيكس انترناشيونال ش.م.ل 96698

RT000030658LB

2014/8/12 2014/30/9

شركة مياه الدردارة

104361

RT000032550LB

2014/27/11 2014/29/9

شركة مانز ش.م.م

98020

RT000030660LB

2014/1/12 2014/30/9

شركة حنون اخوان ش.م.م

217454

RT000036411LB

2014/2/12 2014/30/9

شركة اطالل بالزا ش.م.م

11430

RT000053580LB

2015/20/5 2015/12/3

الدانة ش.م.م

98425

RT000030662LB

2014/1/12 2014/30/9

غسان اميل رحمه

228696

RT000053625LB

2015/20/5 2015/12/3

ثلجية ش.م.م

98454

RT000030664LB

2014/1/12 2014/30/9

 MAGMAللدهانات والتعهدات ش.م.م.

1876213

RT000053760LB

2015/21/5 2015/11/3

هاي واي فيو ش.م.م

98474

RT000030665LB

2014/1/12 2014/30/9

باغ-ات ش.م.ل.

1881823

RT000053764LB

2015/21/5 2015/11/3

شركة طريق الحرير للسياحة والسفر ش.م.ل 104546

RT000030678LB

2014/8/12 2014/30/9

اليغانس موتورز ش.م.م

1968556

RT000053768LB

2015/21/5 2015/11/3

شركة جيت ش.م.م

104620

RT000030679LB

2014/8/12 2014/30/9

شركة ليبنفست ش م م

2199173

RT000053786LB

2015/21/5 2015/11/3

رود بريستيج ش.م.م

123588

RT000030691LB

2014/1/12 2014/30/9

شركة افران حبوب الحديثة ش.م.م

10639

RT000053858LB

2015/20/5 2015/11/3

جامينا ش.م.م

123692

RT000030692LB

2014/8/12 2014/30/9

شركة امتركس ش.م.م

230615

RT000053879LB

2015/6/3

شركة امباسادور لالستثمار ش.م.م

123841

RT000030695LB

2014/28/11 2014/30/9

شركة شيخ االرض وعمار لالخشاب ش.م.م 175530

RT000053975LB

2015/27/5 2015/13/3

ديالكو غروب للتجارة واملقاوالت

131412

RT000030697LB

2014/28/11 2014/30/9

شركة االبداع للطباعة والنشر والتوزيع ش.م.م215551 .

RT000054002LB

2015/20/5 2015/13/3

شركة النبال للوكاالت التجارية ش.م.م

139212

RT000030699LB

2014/1/12 2014/30/9

شركة الشمس الفنية ش.م.م

597608

RT000054068LB

2015/20/5 2015/13/3

ذوروبا ترايدنغ كومباني ش.م.م

157427

RT000030702LB

2014/8/12 2014/30/9

بروموتك انترناشونال ش.م.ل

189227

RT000030845LB

2014/1/12 2014/30/9

1491239 INTERNATIONAL for CONTRACTING
and ENGINEERING s.a.r.l

RT000054233LB

2015/26/5 2015/13/3

املجموعة الطبية العامة

196837

RT000030848LB

2014/28/11 2014/29/9

ملحم جريس خشان

1044643

RT000054250LB

2015/20/5 2015/11/3

لبنان خليل النوار

199617

RT000030850LB

2014/28/11 2014/29/9

شركة بتكام ش.م.ل

103190

RT000054318LB

2015/20/5 2015/12/3

شركة غاما انترناشونال ش.م.م

211076

RT000030853LB

2014/1/12 2014/30/9

جبران نجيب زغيب

1016145

RT000054544LB

2015/21/5 2015/11/3

سركة يونايتد كوزماتكس ش.م.م

219509

RT000030859LB

2014/1/12 2014/30/9

برو انفست ش.م.م PRO INVEST

1222676

RT000054566LB

2015/21/5 2015/11/3

املوزع ش م م AL MOWAZEH

221308

RT000030862LB

2014/28/11 2014/29/9

بار كوتور ش.م.م 1281375 BAR COUTURE S.A.R.L

RT000054575LB

2015/20/5 2015/12/3

تيكنو-كوم انترناشونال

226547

RT000030879LB

2014/28/11 2014/30/9

أليات ش م م

1754024

RT000054633LB

2015/21/5 2015/11/3

ايالف ببليشينغ ليمتد /مكتب تمثيلي في لبنان 227822

RT000030880LB

2014/1/12 2014/30/9

مطابع عيد ش.م.م.

9649

RT000054741LB

2015/22/5 2015/12/3

ايغل ميدل ايست ش.م.م.

229006

RT000031048LB

2014/1/12 2014/30/9

ج ــي.ب ــي.اس الـكـتــرونـيـكــا لـلـشــرق االوس ــط 11145
ش.م.م

RT000054927LB

2015/19/5 2015/12/3

 - Mega printميغا برنت ش.م.م

235795

RT000031053LB

2014/28/11 2014/29/9

ارمان مصطفى راوول حبيقة

244119

RT000031056LB

2014/28/11 2014/29/9

ش ــرك ــة م ـصــانــع خ ـي ــرات الـ ـ ــوادي ش.م.م 289434 /
كسرواني وشركاه

RT000055058LB

2015/20/5 2015/13/3

اندره جوزيف الغريب

256430

RT000031061LB

2014/8/12 2014/30/9

دانسكيان ش.م.ل

103393

RT000055137LB

2015/21/5 2015/12/3

ب ــروفـ ـي ــزي ــون ش.م.م 257191 PROVISION CO
S.A.R.L

RT000031062LB

2014/5/12 2014/30/9

ماجيك ايماج ش.م.م

1825776

RT000055213LB

2015/26/5 2015/13/3

شركة دريمز العقارية لالستثمار ش.م.م.

2220621

RT000055273LB

2015/1/6 2015/13/3

274914

RT000031066LB

2014/28/11 2014/30/9

غلوبل بروداكت سورسينغ ليبانون ش.م.م 291976

RT000031069LB

2014/1/12 2014/30/9

ش ــرك ــة هـ ــات ت ــري ــك ش.م.م 294415 HAT TRICK
S.A.R.L

RT000031071LB

2014/1/12 2014/30/9

راميكو  -طوني الجاموس

كمال عبد الحفيظ النعماني

تبدأ مدة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ

2015/1/6

إرسالية /2015/10تحصيل
رئيس املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان
جورج املعراوي
التكليف 1522

20

الخميس  20آب  2015العدد 2670

رياضة

كالم عن فتح
أكثر من العب
في فريق كرة
السلة قنوات
اتصال مع أندية
أخرى (سركيس
يرتسيان)

الرياضة اللبنانية

بوادر انهيار حكماوي ورحيل اإلدارة ضروري
لـيــس بــإم ـكــان أح ــد أن ي ـقــول إن هناك
مبالغة في حال وصف أحدهم الوضع
الذي يعيشه نادي الحكمة ببوادر االنهيار.
ما ّ
تم إبالغ فريق كرة القدم به أول من
ـاس مــالــي ،ال
أمــس يعكس أكـثــر مــن إف ـ ٍ
بل هو عجز إداري يتطلب إنهاء مرحلة
العذاب التي يعيشها «األخضر»
شربل ّ
كريم
رحلة عــذاب ال تنتهي ومــأســاة تلوح
ف ـ ــي األفـ ـ ـ ـ ــق .ه ـ ـكـ ــذا ي ـم ـك ــن اخ ـت ـص ــار
ال ــوض ــع ف ــي نـ ـ ــادي ال ـح ـك ـمــة حــال ـيــا،
وس ــط ح ــال ــة ال ـض ـيــاع اإلداري ـ ـ ــة الـتــي
يعيشها النادي ،والتي ّ
ضيعت معها
األج ـ ـهـ ــزة ال ـف ـن ـيــة وال ــاعـ ـب ــن وح ـتــى
الـجـمـهــور ال ــذي ال يــريــد ال ـيــوم ســوى
أن ي ــرت ــاح ن ــادي ــه وي ـع ــرف االس ـت ـقــرار
املالي مجددًاّ ،أيًا يكن الداعم أو الجهة
ّ
املمولة.
ولم يعد بإمكان أحد العيش في حالة
نكران أو القول إنه ليس هناك أي أزمة
وإن األم ــور ستسير على مــا ي ــرام ،إذ

مــا ت ـ ّـم إب ــاغ فــريــق ك ــرة ال ـقــدم بــه من
قـبــل أم ــن ال ـســر ج ــوزف عـبــد املسيح
وعضو اللجنة اإلداري ــة املـســؤول عن
اللعبة في النادي سمير نجم يعكس
كل الحكاية.
ب ــاخ ـت ـص ــار ،اعـ ـت ــرف ال ـق ـ ّـي ـم ــون عـلــى
الـ ـن ــادي ب ــأن ه ـن ــاك أزمـ ــة وب ــأن ـه ــا قد
ّ
ـت ق ـ ــري ـ ــب ،طــال ـب ــن
ال ت ـ ـحـ ــل ف ـ ــي وقـ ـ ـ ـ ٍ
م ــن ال ــاع ـب ــن «خ ــدم ــة» مـ ــرة جــديــدة
وت ـت ـم ـح ــور حـ ــول الـ ـب ــدء ف ــي ال ـت ــدرب
ريـ ـثـ ـم ــا ت ـن ـج ـل ــي األمـ ـ ـ ـ ــور وت ـت ــوض ــح
الصورة أكثر .لكن مع بقاء راتب شهر
ل ــم يــدفــع ل ـه ــؤالء الــاع ـبــن وبــوجــود
ـدرب ه ــو فـ ــؤاد ح ـج ــازي الـ ــذي كــان
مــ ٍ
قبل أسابيع قليلة خــارج الحسابات
تمامًا من قبل ّ
القيمني ،قبل أن يعودوا
خــاطـبــن ّ
وده وتـحــديـدًا بـعــد اختيار
ابــن النادي اآلخــر وســام خليل العمل
م ــع ال ـن ـج ـم ــة ،ه ـن ــاك ش ـب ــه اس ـت ـحــالــة
ل ـق ـب ــول ه ـ ــؤالء ال ــاع ـب ــن ومــدرب ـي ـهــم
بــال ـقــدوم ال ــى املـلـعــب والـ ـت ـ ّ
ـدرب .وفــي
ه ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار ك ـ ــان ب ـع ـض ـهــم واض ـح ــا
وص ــريـ ـح ــا ،إذ ط ـل ــب س ـب ـع ــة الع ـبــن
استغناءاتهم حتى ال يفوتهم القطار
ويصبحوا «خارج اللعبة» في املوسم
امل ـق ـبــل ،وع ـلــى رأس ـه ــم الع ــب الــوســط
علي يعقوب الــذي لعب دورًا أساسيًا

في عــودة الفريق الــى الــدرجــة األولــى.
وهذه الخطوة جاءت بعد الكالم الذي
سمعوه بأنه ليس هناك أي ضمانات
وبأنه ال مشكلة في بحثهم عن أندية
أخرى إذا ما أرادوا...
بـ ـطـ ـبـ ـيـ ـع ــة ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــال ،ي ـ ـ ـقـ ـ ــول مـ ـص ــدر
ل ــ«األخ ـبــار» إن الــاعـبــن يعلمون أن
أي كالم يسمعونه لن ّ
يقدم أو يؤخر،
إذ إن إيمانهم ب ــاإلدارة الحالية بات
م ـ ـعـ ــدومـ ــا ،رغـ ـ ــم احـ ـت ــرامـ ـه ــم ال ـك ـب ـيــر
لـلــرئـيــس الـخـلــوق نــديــم حـكـيــم ،الــذي
ً
بـ ــات ي ـح ـمــل ع ـب ـئــا ث ـق ـي ــا ق ــد يــدفـعــه
ال ــى الــرح ـيــل ،وخ ـصــوصــا أن اإلدارة
التي يرأسها عاجزة عن لعب دورها
املطلوب ،إذ إن أقــل واجبات أي إدارة
ـاد ريــاضــي هــي إرس ــاء االسـتـقــرار،
ل ـنـ ٍ
وهـ ـ ـ ــو أمـ ـ ـ ــر يـ ـ ـب ـ ــدأ مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال ت ــأم ــن
املـ ـ ــوارد املــال ـيــة امل ـط ـلــوبــة إن ك ــان من
خـ ــال مـسـتـثـمــريــن أو م ـع ـل ـنــن .لكن
هــذه املسألة غير موجودة حاليًا ،بل
ً
ولــدت بــدال منها صــورًا وأحــام يقظة
ال أكـثــر ملـشــاريــع تـحـتــاج ال ــى موافقة
الجمعية العمومية وإلى سنوات (في
ُّ
حال نفذت) من أجل أن تعطي نتيجة
مقبولة.
ً
امل ـ ـهـ ــم أن ال ـ ــوض ـ ــع ل ـ ــم يـ ـع ــد م ـق ـب ــوال
بالنسبة الى العبي كرة القدم حاليًا،

ً
ولن يكون مقبوال بالنسبة الى العبي
يردد ٌ
كرة السلة الحقًا بحسب ما ّ
عدد
منهم في مجالس خاصة.
فــي اللعبة األم الـتــي ولــد مــن خاللها
النادي ،وصل الوضع الى تهديد أحد
الــاعـبــن بتحطيم سـيــارة إداري في
حال عدم حصوله على الراتب األخير
ال ـ ــذي ل ــم ي ـق ـب ـضــه ،ال ب ــل إنـ ــه يـحـمــل
ص ــورة ال ـس ـيــارة ال ـهــدف عـلــى هاتفه
الجوال!
أم ــا فــي الـلـعـبــة الـتــي أطـلـقــت الـشـهــرة
اآلسـ ـي ــوي ــة وال ـع ــرب ـي ــة لـ ـلـ ـن ــادي ،ف ــإن
م ـ ــا ي ـ ـقـ ــال ع ـ ــن فـ ـت ــح أح ـ ـ ــد ال ــاعـ ـب ــن
فريق آخر
األساسيني مفاوضات مع
ٍ
لـيــس س ــوى عـ ّـيـنــة عــن ال ـق ـنــوات التي
ف ـت ـح ـهــا زمـ ـ ــاء ل ــه م ــع ان ــدي ــة أخ ــرى

هدد العب بتحطيم سيارة
إحد اإلداريين في حال
عدم حصوله على راتبه

سـ ـتـ ـك ــون سـ ـعـ ـي ــدة ب ــالـ ـحـ ـص ــول عـلــى
خــدمــات ـهــم .وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،يـقــول
أح ــد الــاعـبــن إن االرت ـب ــاط بجمهور
الحكمة كبير .لكن في نهاية املطاف،
مستقبله هــو أولــويــة ،وخصوصًا أن
فشل اإلدارة بــات ملموسًا ،وبالتالي
ال يتحمل الالعبون وحدهم مسؤولية
ع ــدم إح ــراز الـلـقــب لـلـمــرة األول ــى منذ
ُ
ً
 11ع ــام ــا ،وسـ ــائـ ــا ملـ ـ ــاذا ل ــم تـكـشــف
حتى اآلن الوقائع في ما ّ
خص رحيل
جوليان خزوع؟
وم ـ ــع الـ ـح ــدي ــث عـ ــن وص ـ ــول ال ــدي ــون
املتراكمة الــى حوالى  400ألــف دوالر،
واس ـت ـع ــداد سـبـعــة وج ــوه م ــن قــدامــى
الحكمة الــى املساهمة بتأمني مليون
ٌ
وخمسني ألــف دوالر (يدفع كــل منهم
 150ألـ ـف ــا) م ـب ــاش ــرة ف ــي حـ ــال رحـيــل
اإلدارة ،ب ـ ــات رحـ ـي ــل ه ـ ــذه األخـ ـي ــرة
ضروريًا بعدما سقطت كل رهاناتها،
تفوق قدرات
وتركها للمسؤولية التي ً
أعضائها ،هو املطلوب رأفة بفريقيها
وتفاديًا لضرب لعبتني شعبيتني في
لبنان ،إذ إن كرة القدم ستخسر كثيرًا
ف ــي حـ ــال ان ـس ـح ــاب «األخ ـ ـضـ ــر» كـمــا
يتردد ،وكرة السلة ستفقد الكثير من
بريقها في حال وجود فريق حكماوي
ضعيف في بطولتها.

الكرة اللبنانية

ّ
منتخب العراق يصل اليوم للقاء الودي مع لبنان

مرقباوي مهنئًا سبليني بهدفه (عدنان الحاج علي)

ُيـ ـنـ ـتـ ـظ ــر أن ي ـل ـت ـح ــق ك ـ ــل م ـ ــن م ـح ـمــد
ع ـل ــي خـ ـ ــان وم ـح ـم ــد رم ـ ـضـ ــان (العـ ــب
الن ـ ــدرسـ ـ ـك ـ ــرون ـ ــا ال ـ ـسـ ــويـ ــدي ـ ـ ـ ـ درج ـ ــة
ثانية) وعــدنــان حيدر وبــاســل جــرادي
(سترومسغودست النروجي) وخضر
سالمة (نفط العراق) بصفوف منتخب
لبنان لـكــرة الـقــدم خــال األي ــام املقبلة،
والـ ــذي سيجتمع م ـج ــددًا ب ــدءًا م ــن 23
الجاري ويدحل معسكرًا داخليًا في 24
و 25مـنــه ،اسـتـعــدادًا لـلـمـبــاراة الدولية
الــوديــة أم ــام نـظـيــره الـعــراقــي األرب ـعــاء
 26الـجــاري على ملعب صيدا البلدي،
وذلك في إطار التحضيرات للقاء كوريا
ال ـج ـنــوب ـيــة ف ــي  8أي ـل ــول امل ـق ـبــل ضمن
الـتـصـفـيــات امل ــزدوج ــة ل ـكــأســي الـعــالــم

 2018وآسـ ـي ــا  .2019وأوضـ ـ ــح مــديــر
املنتخب فؤاد بلهوان أنه ُينتظر وصول
منتخب العراق إلى بيروت اليوم ،حيث
يقيم مـعـسـكـرًا .كـمــا أن منتخب لبنان
سيجتمع في معسكر مماثل يومي 29
و 30الجاري تمهيدًا للقائه املرتقب مع
فلسطني االثنني  31منه في صيدا.
وفي ضوء املباراتني الدوليتني ،ستكون
ال ـ ـص ـ ــورة ج ـل ـي ــة أم ـ ـ ــام رادول ــوفـ ـيـ ـت ــش
لـتـحــديــد خ ـي ــارات ــه ووضـ ــع التشكيلة
امل ـن ــاس ـب ــة مل ـ ـبـ ــاراة ك ــوري ــا ال ـج ـنــوب ـيــة،
عـلـمــا ب ــأن «مـنـتـخــب األرز» سينخرط
فــي معسكر بــدءًا مــن  2أيـلــول ويستمر
حتى مواجهته مع كوريا الجنوبية في
التصفيات املزدوجة .وستضم صفوفه

أي ـض ــا م ــن ي ـس ـتــدع ـي ـهــم امل ــدي ــر الـفـنــي
مــن املحترفني الــدولـيــن ،الــذيــن ستبدأ
طالئعهم بالوصول إلى بيروت في 28
الجاري ،ما يعني أن بعضهم قد يشارك
في املباراة أمام فلسطني.
محليًا ،تعاقد النجمة مع الالعب واملدير
الـفـنــي ال ـســابــق ل ـن ــادي الـحـكـمــة وس ــام
خليل ( 43سـنــة) ليكون مــديـرًا للفريق
األول في النادي ملوسم .2016 – 2015
وخــاض «النبيذي» أمــس مـبــاراة ودية
مع ضيفه النبي شيت وفاز  .2 - 4سجل
لـلـنـجـمــة أك ـ ــرم م ـغــربــي ( )3وم ـح ـمــود
سبليني ،وللنبي شيت أحمد حجازي
وعلي بزي.
أما في الصفاء ،فال تزال األمور ضبابية

إداريــا ،إذ عقدت الهيئة اإلداريــة جلسة
ط ــارئ ــة ،قـ ــررت فـيـهــا إرج ـ ــاء الجمعية
العمومية املخصصة النـتـخــاب لجنة
إدارية جديدة إلى الخميس  15تشرين
األول املقبل ،علمًا بــأن الفريق كــان قد
ب ــدأ ال ـت ــدرب بـقـيــادة غـســان أب ــو دي ــاب،
وقــد خــاض مـبــاراة وديــة أول مــن أمس
مع فريق الالعبني البرازيليني فاز بها 3
–  ،0سجلها عالء البابا ومحمد حيدر
وعمر الكردي.
ويختبر الصفاء َ
العبني أجنبيني حاليًا،
هـمــا :مـهــاجــم شـبــاب الـســاحــل السابق
ال ـع ــاج ــي ك ــري ـس ــت ريـ ـم ــي ل ــورون ـي ــون
وم ــداف ــع الــراسـي ـنــغ ســابـقــا النيجيري
أدييل بريشوس.
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سوق اإلنتقاالت

دوري أبطال أوروبا

تشلسي يخطف بدرو من فم مانشستر يونايتد
مفاجأة ضخمة فجرها تشلسي بطل
إن ـك ـل ـت ــرا أمـ ــس ع ـن ــدم ــا خ ـط ــف الع ــب
برشلونة اإلسباني بــدرو رودريغيز
مــن فــم منافسه مانشستر يونايتد،
الــذي كــان يستعد لضمه ،بحسب ما
ذكرت وسائل إعالم إنكليزية.
وأكدت هيئة اإلذاعة البريطانية «بي
بي ســي» أن تشلسي وافــق على دفع
بدرو،
 29.8مليون يورو للتعاقد مع ّ
مــا جعل ال ـنــادي الـكــاتــالــونــي يفضل
انتقاله الــى «الـبـلــوز» دونــه يونايتد
أو مانشستر سيتي .وجاء هذا الخبر
مفاجئًا إلدارة «الـشـيــاطــن الـحـمــر»،
التي أكــدت بقيادة املــدرب الهولندي
لــويــس ف ــان غ ــال أن ـهــا انـسـحـبــت من
السباق لضم الدولي اإلسباني.
بـ ـ ـ ـ ــدورهَّ ،
رد بـ ــايـ ــرن م ـي ــون ـي ــخ عـلــى
يونايتد برفض انتقال نجمه توماس
م ــول ــر الـ ــى األخ ـ ـيـ ــر ،إذ ن ـق ـلــت مـجـلــة
«سـبــورت بيلد» عن املدير الرياضي
ل ـ ـبـ ــايـ ــرن مـ ــات ـ ـيـ ــاس س ـ ــام ـ ــر« :ل ـي ــس
توماس السبب وراء هذه الضجة ،بل
مستواه» .وأضاف« :املدير التنفيذي
للنادي كارل هاينز رومينيغه أصاب
ع ـن ــدم ــا ق ـ ــال إن ق ـي ـم ــة ه ـ ــذا ال ــاع ــب
ال ت ـق ــدر بـ ــاملـ ــال» .وأكـ ـ ــدت امل ـج ـلــة أن
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يونايتد تقدم بعرض جديد منذ أيام
للتعاقد مع مولر ،الذي يرتبط بعقد
مع بايرن حتى .2019
كذلك ،أعلن ليستر سيتي اإلنكليزي
تعاقده مع السويسري غوكان اينلر
مــن نابولي اإليـطــالــي .ووق ــع الالعب
عقدًا لثالث سنوات ليصبح سادس

فالنسيا يقترب من
دور المجموعات
تغلب فالنسيا اإلسباني على ضيفه موناكو
الفرنسي  1-3في ذهاب الدور الفاصل من
بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتقدم فالنسيا ً
مبكرا في الدقيقة  ،4عبر
رودريغو دي بول ،لكن موناكو عادل
النتيجة في الدقيقة  48عبر الكرواتي ماريو
باساليتش.
بعدها عاد فالنسيا للتقدم مجددًا من خالل
داني باريخو ( )59والجزائري سفيان
فيغولي (.)85
كذلك ،تمكن سيلتيك االسكوتلندي من
تحقيق فوز صعب على ضيفه ماملو
السويدي  .2-3سجل للفائز ليغ غريفيث
( 3و )61واإلسرائيلي نير بيتون (،)10
وللخاسر النرويجي جو إنجي بيرجيت
( 52و.)90
بدوره ،تعادل بازل السويسري مع ضيفه
ماكابي تل أبيب اإلسرائيلي  .2-2سجل
لألول األرجنتيني ماتياس ديلغادو (،39
من ركلة جزاء) والسويسري بريل دونالد
إيمبولو ( ،)88وللثاني إيران زاهافي (31
و.)90
كما سقط رابيد فيينا النمسوي أمام ضيفه
شاختار دونيتسك األوكراني  ،1-0بهدف
سجله البرازيلي مارلوس (.)44
في املقابل ،فاز دينامو زغرب الكرواتي
على مضيفه سكينديربيو األلباني .1-2
سجل لدينامو زغرب الجزائري العربي
هالل سوداني ( )44والكرواتي جوسيب
بيفاريتش ( ،)90ولسكينديربيو بليدي
شكيمبي (.)37

ك ـ ـمـ ــا ان ـ ـض ـ ــم م ـ ـهـ ــاجـ ــم إسـ ـب ــانـ ـي ــول
اإلس ـبــانــي الـفــرنـســي تييفي بيفوما
الى غرناطة ملدة عام واحد على سبيل
اإلع ـ ـ ــارة ،بـحـســب م ــا ذك ــر ال ـن ــادي ــان.
وتضمن عقد اإلع ــارة إمكانية شــراء
الالعب الحقًا.
فــي إسـبــانـيــا أي ـضــا ،تـعــاقــد فـيــاريــال
م ــع الع ـ ــب ب ــورص ــة سـ ـب ــور ال ـت ــرك ــي،
الـفــرنـســي س ـيــدريــك بــاكــامـبــو مل ــدة 5
سنوات .ويأتي انضمام باكامبو (24
عامًا) ليعزز خط الهجوم في فياريال
الـ ــذي شـهــد ض ــم اإلس ـبــانــي روبــرتــو
س ــول ــدادو م ــن تــوت ـن ـهــام اإلن ـك ـل ـيــزي.
وق ــدرت الصحافة اإلسـبــانـيــة صفقة
ان ـت ـقــال بــاكــامـبــو ب ـحــوالــى  7مــايــن
يورو.
وعـ ـ ـل ـ ــى صـ ـعـ ـي ــد املـ ـ ـ ــدربـ ـ ـ ــن ،ت ـع ــاق ــد
مــرس ـي ـل ـيــا ال ـفــرن ـســي م ــع اإلس ـبــانــي
مـ ـيـ ـتـ ـش ــل ل ـ ـ ـ ــإش ـ ـ ـ ــراف ع ـ ـل ـ ـيـ ــه خ ـل ـف ــا
لــأرج ـن ـت ـي ـنــي مــارت ـش ـي ـلــو بـيـيـلـســا.
ول ــم يـكـشــف مــرسـيـلـيــا ع ــن تفاصيل
ع ـقــده مــع مـيـتـشــل ،لـكــن صحيفة «ال
بروفانس» املحلية أفــادت بأن العقد
يمتد لعامني .وأشار مرسيليا الى أن
ميتشل ( 52عــامــا) سيصطحب معه
مساعديه في مهمته الجديدة.

العــب جــديــد هــذا املــوســم فــي الـنــادي
ال ـ ـ ــذي ف ـ ــاز ب ـ ـ ــأول مـ ـب ــارات ــن لـ ــه ه ــذا
املوسم في الدوري املمتاز.
وكان مدرب ليستر اإليطالي كالوديو
ران ـ ـي ـ ـيـ ــري ي ـب ـح ــث عـ ــن العـ ـ ــب وس ــط
م ـنــذ رح ـي ــل األرج ـن ـت ـي ـنــي اسـتـيـبــان
كامبياسو.

أكدت «بي بي سي» أن تشلسي وافق على دفع  29.8مليون يورو مقابل بدرو (أ ف ب)

استراحة
2076 sudoku

كلمات متقاطعة 2 0 7 6

أخبار رياضية
ُإطالق الموسم الثاني للدوري الصيفي
أعلن رسميًا عن «ال ــدوري الصيفي ستيب أهيد
الـسـنــوي الـثــانــي فــي ك ــرة الـسـلــة» ال ــذي سينظمه
املدرب فؤاد جرجس بني  30آب الجاري و 6أيلول
املقبل على ملعب نادي غزير تحت إشراف االتحاد
اللبناني للعبة وبمشاركة خمسة فــرق .وتحدث
عريف الحفل الزميل شربل ّ
ّ
كريم عن «الهدف من
إقامة الــدورة على أبــواب املوسم الرسمي -2015
 2016وه ــي مـخـصـصــة ب ـش ـكـ ٍـل كـبـيــر لــاعـبــن
الــواعــديــن الــذيــن يــريــدون إظ ـهــار قــدراتـهــم خــال
املباريات للفت نظر األندية ،وخاصة أندية الدرجة
األولــى الــى جانب الحفاظ على لياقتهم البدنية».
كما تحدث املــدرب فــؤاد جرجس الــذي قــال «لقد
راودتني فكرة الدوري الصيفي منذ ثالث سنوات
ولـقــد أصـبـحــت واق ـعــا ال ـعــام الـفــائــت .وسـتـشــارك
خمسة فرق في الدورة بقيادة مدربني معروفني.
وقـ ـ ّـدم ك ـ ّ
ـري ــم أس ـم ــاء امل ــدرب ــن وال ـف ــرق املـشــاركــة
وهــي« :أكــس أكس أل» بقيادة املــدرب أحمد فران،
«سيسكو» بقيادة املــدرب طوني كــارة« ،بــرو أم»
بقيادة املــدرب غسان سركيس« ،فــرانــك» بقيادة
امل ــدرب رزق الـلــه زل ـعــوم و»م ـجــوهــرات عساكر»
بقيادة املدرب سليم الشمالي.

أفقيا
 -1شعر نابت على أطراف جفن العني – وشى وفسد بني الناس – حبائل الصيد أو كمني – -2
مطرب لبناني – مدينة إيرانية –  -3مدينة فرنسية – ّ
يدون على الدفتر –  -4متشابهان – وكالة
ّ
يلقب بسفينة الصحراء –  -5أعدد محاسن امليت – نعم باللغة
أنباء عربية – من الحيوانات
ّ
ّ
الروسية – ّ
حرك وهز –  -6أسرة ملوك فرنسا من ساللة لويس التاسع تفرعت منها أسر ملوك
ّ
وصقلية وبارما –  -7عاصمة آسيوية – إله وخالق –  -8تعظيم وتكريم –  -9عائلة
اسبانيا
ممثلة لبنانية كوميدية معروفة بشخصية أم طعان –  -10مدينة لبنانية – فريق من الجيش
ّ
مكون من ثالثة الى عشرة عناصر

عموديًا

شروط اللعبة

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

 -1مدينة فــي إم ــارة عجمان – مــن الطيور –  -2ألــف األلــف – مــن الطيور صغير الجثة حسن
ونقى أغصان الكرم – محل يجمع بناء وساحة – ضمير متصل – ّ -4
ّ
تهيأ
الصوت –  -3قطع
ّ
املعي –  -5سيالن الدم بإفراط – من الحبوب – من
للحملة في الحرب – أقوم مقام الشخص
األمراض –  -6لقب أو قصر أمبراطور اليابان – ذكر املاعز –  -7غلى ال ِقدر على النار – إحدى
جــزر أنتيل الهولندية تشتهر بمصافي النفط التي تعمل لحساب دولــة فنزويال –  -8طعن
بالرمح – طبيب إنكليزي إكتشف التلقيح ضد الجدري –  -9عبودية – عبوري على الطريق –
 -10زعيم سياسي لبناني راحل

أفقيا

الجيش يبدأ مشوار دوري الفوتسال بقوة

مشاهير 2076

حلول الشبكة السابقة

1

 -1كولونيا – لص – ْ -2
وجد – بروكسل –  -3يا – ارشــاد –  -4زرافــة – نمنح –  -5في – كيا – -6
ّ
ّ
نيروبي – ّ
تقي –  -7سن – ناسب – بز –  -8يبت – افقا –  -9تونس – مش – بن –  -10يعقوبيان

عموديًا

ّ
 -1كويزون سيتي –  -2وجار – ينبوع – ّ -3لد – ّ
أفر – تنق –  -4أفيون – سو –  -5نبرة – باب
–  -6يرش – كيس – مي –  -7أواني – باشا –  -8كدمات –  -9لس – قبقب –  -10صالح تيزاني

حل الشبكة 2075

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

رئيس جمهورية أرمينيا فاز في اإلنتخابات الرئاسية عام  2008وأعيد انتخابه
لوالية رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات .أكد املراقبون الدوليون ان اإلنتخابات
كانت جيدة التنظيم
 = 11+10+1+2+11شهر ميالدي ■  = 9+5+3+7مقعد ■  = 6+8+4معبر فوق الوادي

حل الشبكة الماضية :غليوم الثاني

سـ ّـجــل الجيش اللبناني بــدايــة قــويــة فــي مستهل
مشواره في الدوري اللبناني لكرة القدم للصاالت،
وذلك بتغلبه على مضيفه امليادين  ،2-6في ختام
املــرحـلــة األولـ ــى .امل ـب ــاراة الـتــي أقـيـمــت عـلــى ملعب
الـســد كــان الجيش الـطــرف األفـضــل فيها ،حيث
ظهر العـبــوه أكـثــر خـطــورة وفــي جـهــوزيــة بدنية
تــامــة ،بعكس منافسيهم الــذيــن تــأثــروا بالحرارة
ّ
والحر الشديد داخــل القاعة ،إضافة الى
املرتفعة
ً
مـشــاركــة نجمهم كــريــم أب ــو زي ــد مـتـحــامــا على
مــرضــه .سجل للجيش أحـمــد حموضة ومحمد
الحاج ( )2ومحمد عثمان وأحمد زريــق ومحمد
ق ـب ـي ـســي ،ول ـل ـم ـي ــادي ــن ح ـس ــن ت ــوب ــة وال ـص ــرب ــي
سلوبودان رايتشيفيتش.
كما اعـلــن االتـحــاد اللبناني لـكــرة الـقــدم تخسير
الـقـلـمــون م ـبــاراتــه ام ــام جــامـعــة الـقــديــس يوسف
وتغريمه مليون ليرة ،بسبب اشراكه العبًا
ّ 2-0
غـيــر مــوقــع عـلــى كـشــوفــاتــه هــو ال ـســوري محمد
السباعي.
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ثقافة وناس

مهرجانات الصيف

حكايات من المدينة
الثالثينات
الصغيرة خالل ً
واألربعينات وصوال إلى
بداية الحرب منتصف
السبعينات ،يرويها نجوم
ّ
ورواد ّ
أهم مسارح
العاصمة ،وأشهرها
«مسرح فاروق» .مساء
اليوم ،يفتتح «بار فاروق»
واضعًا على الخشبة
جزءًا من ذاكرة بيروت
الثقافية والفنية
وسام داالتي ورندة مخول
في مشهد من العرض
(محمد صباح)

رهان «بيت الدين» هذا الصيف

«بار» هشام جابر يفتح أبوابه الليلة
محمد همدر
لـ ـي ــس عـ ـ ــرض «ب ـ ـ ــار فـ ـ ـ ـ ــاروق» الـ ــذي
يـ ـنـ ـطـ ـل ــق مـ ـ ـس ـ ــاء ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم وي ـس ـت ـم ــر
حـ ـت ــى  22آب (أغـ ـ ـسـ ـ ـط ـ ــس) ض ـمــن
ً
«مـ ـه ــرج ــان ــات ب ـي ــت ال ـ ــدي ـ ــن» ،ع ـمــا
مسرحيًا وغنائيًا فحسب ،أو سهرة
ك ــاب ــاري ــه ج ــدي ــدة م ــع ه ـش ــام جــابــر،
ب ـق ــدر م ــا ه ــو وث ـي ـقــة تــاري ـخ ـيــة عــن
بيروت ،التي ّ
ميزها الغرب والشرق
عـ ـ ــن س ـ ــائ ـ ــر ال ـ ـع ـ ــواص ـ ــم الـ ـع ــربـ ـي ــة.
حكايات من املدينة الصغيرة التي
كــانــت تـسـمــى «زه ــرة ســوريــا» إبــان
ال ـح ـكــم ال ـع ـث ـمــانــي ،م ــن الـثــاثـيـنــات
واألربـ ـعـ ـيـ ـن ــات ال ـ ــى بـ ــدايـ ــة ال ـح ــرب
م ـن ـت ـص ــف الـ ـسـ ـبـ ـعـ ـيـ ـن ــات ،ي ــروي ـه ــا

ّ
ََ
حبك جابر قصته داخل ّ
وستاته
كواليس الكاباريهّ ،
والعاملين فيه ،والرواد والزبائن
نجوم ّ
ورواد أهـ ّـم مسارح العاصمة
وأش ـهــرهــا «م ـســرح فـ ــاروق» .العمل
ه ـ ــو أي ـ ـضـ ــا بـ ـح ــث قـ ـ ّـيـ ــم ف ـ ــي ذاك ـ ـ ــرة
األغنية البيروتية التي اندثرت .هي
قـصــة مـســرح لــه تــاريــخ فــي بـيــروت.
ت ــاري ــخ رافـ ـ ــق أجـ ـم ــل ح ـق ــب املــدي ـنــة
بــرغــم كــل نـكـســاتـهــا ،فــي ظــل الحكم
العثماني واالحـتــال الفرنسي وما
بعدهماّ .
سمي املكان على اسم امللك
ّ
فاروق .وحني غير مالكوه اسمه بعد
س ـقــوط مـلــك م ـصــر ،بـقــي ف ــي ذاك ــرة
الـنــاس وعلى لسانهم اســم «مسرح
ف ـ ـ ــاروق» (راجـ ـ ــع «األخ ـ ـبـ ــار» مـلـحــق
م ـه ــرج ــان ــات الـ ـصـ ـي ــف) .ذاع صـيــت
املسرح ،فقصده اللبنانيون والعرب
وانتظروا وجوهه الجديدة (النمرة
الـجــديــدة) .هكذا ضــرب املـســارح من
حــولــه ،فأفلست وتـحـ ّـولــت ال ــى دور
عــرض سينمائية ،وبقي وحــده في
س ــاح ــة ال ـ ـبـ ــرجَ .ح ـ َـب ــك ه ـش ــام جــابــر
قـ ّـص ـتــه داخـ ــل كــوال ـيــس ال ـكــابــاريــه،
سـ ّـتــات الـكــابــاريــه ،العاملني ،ال ـ ّ
ـرواد
ّ
تتغيراالشياء والظروف
والزبائن،
من حولهم بمرور السنني ،وفي كل

حقبة يسردون قصصًا ويستقبلون
وجوهًا جديدة.
يــاس ـم ـي ـنــا ف ــاي ــد ن ـج ـم ــة ال ـك ــاب ــاري ــه
التي ستصبح في ما بعد ،مديرته.
أمــا لينا سحاب ،فهي بائعة الهوى
التي هربت من منزل أهلها ،وجلبت
ّ
والرقي ،وهي
معها اللغة الفرنسية
تتباهى بثقافتها في البار وتعاير
زميلتها رندة مخول ،التي ال تتكلم ال
ّ
االنكليزية وال الفرنسية .كل يعيش
ق ـص ـت ــه فـ ــي ب ـ ـيـ ــروتّ ،
زوار امل ـس ــرح
شخصيات متفاوتة كالبورجوازي،
الـ ـقـ ـبـ ـض ــاي ،وال ـ ـج ـ ـنـ ــدارم ال ـفــرن ـســي
ّ
ّ
وزبــائــن ســتــات الـكــابــاريــه .ولستات
ّ
الـكــابــاريــه عـصــرهــن الــذه ّـبــي «نحنا
وقــاعــديــن بمطارحنا مننجح وزيــر
ومنسقط سفير» كما تقول األغنية
ّ
الـتــي ألـفـهــا هـشــام ل ـتــدل عـلــى تأثير
سـيــدات الكاباريه فــي املجتمع وفي
السياسيني وفي دورهن في «مسرح
ف ـ ـ ـ ـ ــاروق» .ال ت ـخ ـل ــو األغ ـ ــان ـ ــي ال ـت ــي
ّ
ألـفـهــا جــابــر لـلـعــرض مــن اللطشات
الـسـيــاسـيــة ،الـفـســاد وال ـص ـ ّـراع على
السلطة والــزعــامــة الـتــي تمثل جــزءًا
من تاريخ البلد ال حالة من املاضي
ال ـقــريــب .فــالـسـيــاســة وال ـف ـســاد كــانــا
مصدر وحي لعمر الزعني أيضًا ،ابن
بيروت املغني واملونولوج املعروف
الـ ــذي سـيـكــرمــه ال ـع ــرض ال ــى جــانــب
تكريمه للمغنني سامي الصيداوي،
ن ـجــاح س ــام ،وداد ،وك ـهــرمــان ومــع
ل ـف ـت ــة أيـ ـض ــا إلـ ـ ــى شـ ــوشـ ــو .ال ـب ـحــث
املـ ــوس ـ ـي ـ ـقـ ــي ف ـ ـ ــي ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ األغـ ـنـ ـي ــة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة والـ ـبـ ـي ــروتـ ـي ــة خ ــاص ــة،
سيكشف عن شكل ومضمون خاص
اندثر مع غزو أغاني الريف اللبناني
أجواء املدينة ،من خالل زكي ناصيف
والرحابنة ،وسيكشف عن كواليس
وأس ـ ـ ــرار ب ـعــض األغ ــان ــي امل ـع ــروف ــة،
مل ــاذا وملــن ّجــرى تأليفها وغـنــاؤهــا؟
ً
مثال ملــن غنى عمر الزعني «بحرية
ّ
ي ــا ريـ ـ ـ ــس» ،ومل ـ ـ ــاذا ق ـب ــل أن يـغـنـيـهــا
وديـ ــع ال ـصــافــي م ــع تـعــديــل طفيف؟
شمل البحث أيضًا أزياء تلك الحقبة،
مجتمعها وجوهها وأحداثها.
فــي «ب ــار فـ ــاروق» ت ـعــاون جــابــر مع
وج ــوه شــابــة مـعــروفــة عـلــى املـســرح

وفـ ــي امل ــوس ـي ـق ــى ،م ـن ـهــم م ــن ش ــارك
ف ــي ع ــرض «ه ـشــك ب ـشــك» وع ــروض
أخرى في «مترو املدينة» .سنستمع
مجددًا إلى الفرقة املوسيقية بقيادة
زيـ ــاد األح ـم ــدي ــة (مــوس ـي ـقــى ،غ ـنــاء،
وإع ــادة تــوزيــع) وس ـمــاح أب ــي املنى
(أكــورديــون) ،وزيــاد جعفر (كـمــان)،
وبـهــاء ضــو (اي ـقــاع) ووس ــام داالتــي
(غ ـ ـنـ ــاء) .ك ــذل ــك ت ـط ــل ع ـل ـي ـنــا وج ــوه

جديدة كزياد عيتاني ،وبشارة عطا
ال ـلــه ،واملــو ّسـيـقـيــن أحـمــد الخطيب
(ايقاع) وبشار فـ ّـران (كونترباص)،
حـ ـي ــث ي ـ ـ ــؤدي م ـع ـط ــم امل ــوس ـي ـق ـي ــن
دورًا آخــر على الخشبة .تــؤدي لينا
س ـحــاب دور ال ـف ـتــاة ال ـهــاربــة اآلتـيــة
من طبقة راقية إلى الكاباريه لتفني
ف ـي ــه ص ـب ــاه ــا .ب ـع ــدم ــا ش ــارك ــت فــي
«هشك بشك» ،تقول الفنانة الشابة

ل ـ ـ «ألخـ ـب ــار» إن ـه ــا اك ـت ـش ـفــت أش ـيــاء
ك ـث ـي ــرة عـ ــن ب ـ ـيـ ــروت خ ـ ــال ال ـب ـحــث
ال ــذي أجـ ــراه ه ـشــام جــابــر لـلـعــرض.
هي حقائق عن املدينة األكثر حرية
واألك ـثــر انـفـتــاحــا بــن جــاراتـهــا ،عن
أغانيها وعــن شخصياتها ،إضافة
الى ّ
تعرفها على تاريخ أهم مسارح
بـ ـ ـي ـ ــروت .ال ـ ـعـ ــرض س ـي ـن ـق ــل أجـ ـ ــواء
الـ ـف ــرح وأجـ ـ ـ ــواء الـ ـف ــن ،الـ ـت ــي كــانــت
ت ـع ـي ـش ـه ــا بـ ـ ـي ـ ــروت .وهـ ـ ـ ــذا املـ ـس ــرح
استضاف وساهم في إطالق أسماء
ك ـب ـي ــرة ف ــي ع ــال ــم الـ ـف ــن .لـلـقـبـضــاي
ال ـ ـ ــذي كـ ـ ــان ي ـح ـم ــي أب ـ ـنـ ــاء امل ـن ـط ـقــة
ومـ ــوظ ـ ـفـ ــي الـ ـ ـك ـ ــاب ـ ــاري ـ ــه ،وخـ ــاصـ ــة
نـجـمــاتــه وراق ـص ـت ــه ،ح ـكــايــة أي ـضــا.
كذلك األمر بالنسبة إلى النادل زياد
ع ـي ـتــانــي ،الـ ــذي يــريــد إث ـب ــات نفسه
عـلــى خـشـبــة امل ـس ــرح والـ ـخ ــروج من
مــوقــع الـ ـن ــادل ،ك ــي يـسـتـطـيــع الـفــوز
بـقـلــب إح ــدى ب ـنــات ال ـكــابــاريــه ،لكن
بائعة الهوى بدورها تنتظر الفوز
بــزبــون يـتــردد كــل ليلة ،هــو الــزبــون
ال ـث ــري ب ـش ــارة ع ـطــال ـلــه .ل ــن تنتهي
حكايات «مسرح فاروق» .سيستمر
ً
العرض بصخب وصوال الى الحقبة
األهــم في تاريخ بيروت والكاباريه
أي فـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرة الـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــات وب ـ ـ ــداي ـ ـ ــة
السبعينات؛ بيروت تعيش الثقافة
والـفــن والـتـطــورات السياسية فيها
وفـ ــي امل ـن ـط ـقــة ،وت ـس ـت ـمــر ال ـع ــروض
الـ ـ ــى بـ ــدايـ ــة الـ ـ ـح ـ ــرب ،حـ ـي ــث ت ــدخ ــل
أصـ ـ ـ ـ ــوات الـ ـ ـض ـ ــرب وال ـ ـق ـ ـصـ ــف ال ــى
مـســامــع س ـهــارى ال ـكــابــاريــه ،فكيف
سـ ـيـ ـتـ ـص ـ ّـرف ــون؟ ع ـل ـي ـن ــا ان نـنـتـظــر
مـ ـش ــاه ــدة ال ـ ـعـ ــرض ال ـ ـ ــذي ان ـت ـق ـلــت
تمارينه إلى بيت الدين منذ  4أيام،
ك ـم ــا زي ـ ــد  150مـ ـقـ ـع ــدا ،لـيـسـتـطـيــع
امل ـ ـ ـسـ ـ ــرح اس ـ ـت ـ ـي ـ ـعـ ــاب ال ـ ـح ـ ـجـ ــوزات
الـ ـكـ ـثـ ـي ــرة .ال ـل ـي ـل ــة سـ ـنـ ـت ــرك خـلـفـنــا
ب ـيــروت الـحــالـيــة ونــذهــب فــي رحلة
ّ
نحو بيروت األمــس ،علنا نستعيد
القليل من صورتها الجميلة ،ونرى
ما الذي فعلناه بـ «ست الدنيا».
بار فــاروق» :ابتداء من مساء اليوم حتى«
 22آب (أغ ـس ـط ــس) ـ ـ «م ـهــرجــانــات بيت
الدين» .لالستعالم01/373430 :
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عمارة

بغداد ...عاصمة الحداثة المجهضة
في «عمارة الحداثة في بغداد ...سنوات التأسيس»
(دار األديب ـ عمان ،األردن) ،يؤرخ الباحث والمعماري خالد
السلطاني لمرحلة حداثة العمارة في بلده .يأخذنا في
رحلة موثقة بالصور والتصاميم الهندسية الى الحقبة ً
التي شهدت تأسيس هذه العمارة منذ العشرينيات وصوال
الى بداية الخمسينيات من القرن الماضي
زينب حاوي
في كتابه الجديد «عمارة الحداثة
ف ــي ب ـ ـغـ ــداد ...س ـن ــوات الـتــأسـيــس»
(دار األدي ـ ـ ـ ــب ـ ـ ـ ـ ـ ع ـ ـمـ ــان ،األردن)،
ي ـ ــؤرخ ال ـب ــاح ــث وامل ـع ـم ــاري خــالــد
ال ـس ـل ـطــانــي ( 1941ـ ـ ـ ـ ـ ال ـص ــوي ــرة،
العراق) ملرحلة حداثة العمارة في
ب ـلــده الـ ـع ــراق .عـبــر ثــاثــة فـصــول،
يــأخــذنــا الـكــاتــب فــي رح ـلــة موثقة
بــال ـصــور والـتـصــامـيــم الهندسية
الــى الحقبة التي شهدت تأسيس
هـ ــذه ال ـع ـم ــارة م ـنــذ الـعـشــريـنـيــات
ً
وص ــوال الــى بــدايــة الخمسينيات.
ص ـح ـيــح أن م ـع ـظــم امل ـب ــان ــي ال ـتــي
تندرج ضمن هذه الحقبة ،صارت
م ـه ـم ـلــة وه ــرم ــة أو ح ـت ــى م ـ ّ
ـدم ــرة
ّ
جـ ـ ـ ــراء األح ـ ـ ـ ـ ــداث والـ ـ ـ ـه ـ ـ ــزات ال ـت ــي
ع ـص ـفــت بـ ـب ــاد الـ ــرافـ ــديـ ــن ،اال أن
الشرح الوافي عنها وعن وظائفها
ال ـج ـمــال ـيــة واإلنـ ـش ــائـ ـي ــة يـقــدمـهــا
إلينا السلطاني كافية للداللة على
ذهبية هــذه املرحلة ،التي وضعت
الحجر األساس للحداثة املعمارية،
ّ
وتحول العراق الى نقطة استقطاب
ألهم مهندسي العالم.
ي ـ ـبـ ــدأ ال ـ ـكـ ــاتـ ــب س ـ ـ ـ ــرده م ـ ــن ف ـت ــرة
ح ـك ــم والـ ـ ــي بـ ـغ ــداد م ــدح ــت بــاشــا
( )1884-1822فـ ــي أواخ ـ ـ ـ ــر عـهــد
ال ـح ـكــم ال ـع ـث ـمــانــي ،ال ـت ــي اتـسـمــت
بــإصــاحــات وإج ــراءات اجتماعية
وثـقــافـيــة .مـعـمــاريــا ،أدخ ــل مدحت
ب ــاش ــا م ـف ـه ــوم الـ ـح ــدائ ــق ال ـع ــام ــة
والتقنيات الـحــديـثــة ،الـتــي ّ
مهدت
لالنتقال الى عصر الحداثة .ومنها
يـنـتـقــل امل ـ ــؤرخ ال ــى عـشـيــة الـحــرب
العاملية األولى وما قبلها ،وإطاللة
عـ ـل ــى ه ـ ـ ــذه ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة ب ــالـ ـتـ ـح ــدي ــد،
حيث تشييد األس ــوار حــول املــدن.
كــانــت وظيفة هــذه األس ــوار تأمني
الحماية للسكان ووقايتهم أيضًا
مــن خـطــر الـفـيـضــانــات .ال شــك في
أن الـعــوامــل املناخية الصعبة في
العراق من حرارة مرتفعة وجفاف،
أدت دورًا أساسيًا في طبيعة املواد
اإلنـشــائـيــة املستخدمة فــي عملية
ال ـب ـنــاء ،إذ سـعــت ال ــى الـتـقـلـيــل من
تأثير العوامل املناخية .كان البيت
ال ـب ـغ ــدادي يـتـســم ب ـك ـثــرة ال ـنــوافــذ
املــزخــرفــة وامل ـن ـقــوشــة ،وارتـفــاعـهــا
الـ ـع ــال ــي ،وخ ـص ــوص ــا ت ـل ــك املـطـلــة
على ال ـشــوارع .كانت الحاجة هنا
الـ ــى هـ ــذا ال ـع ـل ــو درءًا لـلـتـلـصــص.
وفي الداخل ،برز إنشاء السراديب
ذات الجدران السميكة التي تتميز
ب ــان ـخ ـف ــاض ـه ــا عـ ــن األرض ،وع ــن
روض ــة الـ ــدار أم ـت ــارًا ع ــدة ،وكــانــت
تستخدم لقضاء ساعات القيلولة
في أيام الصيف الحار.
ف ــي ال ـف ـص ــل ال ـث ــان ــي م ــن ال ـك ـت ــاب،
ي ـ ـغـ ــوص بـ ـن ــا امل ـ ــؤل ـ ــف ف ـ ــي ال ـع ـقــد
ال ـع ـش ــري ـن ــي ،ع ـص ــر ال ـ ــدخ ـ ــول فــي
ال ـحــداثــة امل ـع ـمــاريــة ،ال ـتــي شـهــدت
ت ـحــوالت كـبــرى عـلــى حــد تعبيره.
تأسيس الدولة
شهدت هذه الفترة ُ ِّ
ال ـعــراق ـيــة ( ،)1921ف ــن ــف ــذت أبـنـيــة
ج ــدي ــدة أب ــرزه ــا «مـجـمــوعــة أبنية
ج ــام ـع ــة آل الـ ـبـ ـي ــت» (األع ـظ ـم ـي ــة)
التي صممها البريطاني جيمس

ّ
مولسون .إنها عبارة عن مجموعة
كليات يصل عددها الى  6وتتمتع
بمساحات خـضــراء شاسعة نظرًا
إلــى ولــع االنكليز بـهــذه الخاصية
ف ــي ال ـب ـن ــاء .تـبـعـهــا ف ــي ع ــام 1924
إنشاء «الكلية الدينية» في بغداد.
كـ ــانـ ــت عـ ـ ـب ـ ــارة ع ـ ــن م ـج ـم ــع م ـب ــان
مـ ـت ــرابـ ـط ــة ضـ ـم ــن م ـج ـم ــع واح ـ ـ ــد.
امل ـع ــروف أن ه ــذا امل ـش ــروع ظــل في
طــور التخطيط ،ولــم ينفذ منه إال
ج ــزء بـسـيــط .أش ــرف عـلــى تصميم
ال ـك ـل ـي ــة مـ ـهـ ـن ــدس ــون م ـح ـت ــرف ــون،
ومـنـهــا انـطـلـقــت املــرحـلــة الـجــديــدة
ف ــي ت ــاري ــخ الـ ـعـ ـم ــارة ف ــي الـ ـع ــراق.
يذكر خالد السلطاني هنا أن هذه
املـبــانــي لــم ت ــراع ـ ـ كـمــا سابقاتها ـ
العوامل املناخية والوظائفية ،بل
اتسمت ـ وال سيما الكلية املذكورة ـ ـ
بالفخامة التي تستعرض املظاهر.
ّ
تميزت هذه الحقبة بالخصوصية
والتفرد ،وامتد زمنها حتى تخوم
الحرب العاملية الثانية .أمــا العقد
الـثــاثـيـنــي ،عـهــد ا ّس ـت ـقــال الــدولــة
ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة ،فـ ـق ــد أث ـ ـ ـ ــر عـ ـل ــى ن ـحــو
مباشر فــي العمارة الحديثة التي
امتزجت مع املتغيرات املجتمعية
والـسـيــاسـيــة واالق ـتـصــاديــة .هـكــذا،
ب ـ ــرز اهـ ـتـ ـم ــام دولـ ـ ــي واسـ ـ ــع ب ـهــذه
ال ـ ـبـ ــاد ،م ــا ان ـع ـك ــس إي ـج ــاب ــا عـلــى
تطورها املعماري .خالل تلك الفترة
بالتحديد ،يروي السلطاني ،كيف
بــدأت عملية استقطاب العديد من
املهندسني في العالم جراء عائدات
النفط واالتفاقيات الدولية املبرمة
ف ــي ه ـ ــذا الـ ـخـ ـص ــوص .وهـ ـن ــا ،ب ــدأ
تشييد األماكن الضخمة ،واملباني
الــرس ـم ـيــة ال ـح ـكــوم ـيــة ال ـت ــي أث ــرت
املشهد املدني طبعًا .وهــذا ما دفع
ب ـط ـب ـقــة ال ـن ـخ ـب ــة إل ـ ــى ت ـق ـل ـيــد ه ــذا
النمط مــن البناء الفخم وتطبيقه
على منازلها ،لكن بـخــاف الفترة
ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة ،ل ـ ــم يـ ـع ــر املـ ـهـ ـن ــدس ــون
أهمية إليـجــاد حـلــول للصعوبات
امل ـنــاخ ـيــة ،ب ــل كــانــت ف ــردي ــة بـحــت،
أه ـم ـل ــت عـ ــوامـ ــل املـ ـكـ ــان امل ـح ـي ـطــة.
واملالحظ هنا ،تحول هذه العمارة
م ــن وق ــف عـلــى ال ـص ـفــوة والـنـخــب،
الــى أمــر معماري مـشــاع بــن باقي
العراقيني.
العقد الثالثيني شهد أيضًا دخول
امل ـع ـم ــاري ــن ال ـع ــراق ـي ــن بــأنـفـسـهــم
ال ـ ــى ه ـ ــذا املـ ـ ـي ـ ــدان .ك ـ ــان امل ـه ـن ــدس
أحمد مختار إبراهيم ( )1936أول
م ـع ـمــاري عــراقــي م ـح ـتــرف .ويـبــدو
ّ
أن هـ ــذه ال ـف ـت ــرة ك ــان ــت مـفـصـلـيــة،
إذ يصفها الـكــاتــب بـ ـ «اإلن ـق ــاب»،
الــذي ّ
غير التخطيطات التقليدية،
ّ
ووسع املدينة البغدادية على نحو
أك ـبــر .ه ـكــذا ،خلعت ثــوبـهــا القديم
وال س ـي ـم ــا أس ـ ـ ــواره ـ ـ ــا ،وازدان ـ ـ ـ ــت
بــامل ـســاحــات ال ـخ ـض ــراء م ــع ظـهــور
الحدائق العامة ،وأيضًا بالتماثيل،
فكان أول تمثال للملك فيصل األول
في منطقة الصالحية (.)1933
وب ــرغ ــم أه ـم ـي ــة ه ـ ــذه امل ــرحـ ـل ــة فــي
إدخــال روح الحداثة الى بغداد ،اال
ّ
أن الـكــاتــب ســرعــان مــا يـخـفــف من
وطأتها حني يحصر حداثتها في
اإلطــار املرجعي وتكوينات عمارة

الضريح
الملكي،
األعظمية،
المعمار،
بريان كوبر
وآخرون
( 1934ــ )37
ــ الواجهة
الخلفية،
منظر عام

مدينة
الكاظمية:
الضريح،
منظر عام،
تخطيط
رسام
الماني
1899

الـ ـط ــرز «ال ـن ـي ــو ك ــاس ـي ـك ــي» .وم ــع
ذلــك ،أسست هذه العمارة للفترات
الــاحـقــة ،ومـهــدت الـطــريــق لحداثة
تـخـطــت الـ ـح ــدود ال ـعــراق ـيــة لتصل
الى العاملية.
فترة الخمسينيات التي يسردها

كان البيت البغدادي يتسم
بكثرة النوافذ المزخرفة والمنقوشة
وبارتفاعها العالي
ال ـف ـص ــل الـ ـث ــال ــث واألخـ ـ ـي ـ ــر ،ت ــؤرخ
ل ـل ـم ــرح ـل ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة مـ ــن الـ ـح ــداث ــة
املعمارية في بغداد .معها ،ظهرت
املرافق التخصصية في الهندسة،
وأق ـ ـي ـ ـم ـ ــت امل ـ ـ ـشـ ـ ــاريـ ـ ــع امل ـخ ـت ـل ـف ــة

التنموية والعمرانية ،التي جسدت
طـ ـم ــوح الـ ـع ــراقـ ـي ــن .واك ـ ـبـ ــت ه ــذه
النهضة ما أفرزته العمارة العاملية
الـ ـح ــديـ ـث ــة الـ ـتـ ــي دخـ ـلـ ــت بـ ــدورهـ ــا
الـ ـ ــى مـ ـن ــاه ــج املـ ـ ـ ـ ــدارس واملـ ـع ــاه ــد
الهندسية.
اتـسـمــت ه ــذه املــرحـلــة بـظـهــور أول
املباني املتعددة الطوابق ،وببروز
مـنـظــومــة ك ــا ًس ــرات ال ـش ـمــس ،الـتــي
تــوضــع ع ــادة فــي واج ـهــات املباني
ل ـت ـحـ ّـد م ــن ح ـ ــرارة امل ـن ــاخ الـعــالـيــة.
وكـ ـ ـ ـ ــان أول مـ ـ ــن اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدم هـ ــذه
ال ـت ـق ـن ـي ــة ال ـف ــرن ـس ــي ال ـس ــوي ـس ــري
ل ــوك ــورب ــوزبـ ـي ــه (.)1965- 1887
تجربة املهندسني الشباب كان لها
وقعها في هذه الحقبة ،وخصوصًا
أول ـئ ــك ال ــذي ــن وص ـل ــوا ال ــى بـلــدهــم

بعد انتهاء دراستهم في الخارج.
م ــن أب ـ ــرز ه ـ ــؤالء امل ـع ـم ــاري رفـعــت
الـ ـج ــادرج ــي ( )1926الـ ـ ــذي أدخ ــل
قيم الحداثة الــى املشهد املعماري
البغدادي .يلفت املؤرخ العراقي في
هذا اإلطار إلى هذه القيم بصفتها
تتخطى االنتماء الــى بيئة معينة
ّ
لتعبر عــن فـكــر تـجــديــدي للعمارة
ّ
يـطــوع مــن خاللها املـعـمــار األفـكــار
لـتـتـنــاســب م ــع خـ َّصــوصـيــة امل ـكــان
واملـحـيــط ال ــذي تنفذ فـيــه .والـبــارز
أيضًا في فترة الخمسينيات دعوة
املعماريني العامليني للمجيء الى
ب ـ ـغـ ــداد ،م ــا أحـ ـ ــدث ح ــراك ــا ثـقــافـيــا
أك ـس ــب ال ـعــاص ـمــة ال ـعــراق ـيــة نكهة
خـ ــاصـ ــة افـ ـتـ ـق ــدتـ ـه ــا م ـع ـظ ــم امل ـ ــدن
العاملية.
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صورة
وخبر
شارك أبطال فيلم
 American Ultraفي
ّ
عرضه األول الذي جرى
ّ
أول من أمس في «مسرح
آيس» في وسط مدينة
لوس أنجلس في والية
كاليفورنيا األميركية،
وعلى رأسهم الممثالن
جيسي آيزنبرغ وكريستين
ستيوارت (الصورة) .يصل
الشريط إلى الصاالت
األميركية غدًا الجمعة،
وهو يمزج بين األكشن
والكوميديا ،ومن إخراج
وكتابة
نيما نوري زادي
ّ
ماكس النديس .يذكر ّ أن
كريستين ستيوارت تألقت
بلوك أنثوي بامتياز،
يختلف عن إطالالتها
السابقة( .فرايزر هاريسون
ــ أ ف ب)

متحف «وادي الحيتان» ُيبصر النور الشهر المقبل

موجة صرف جديدة
«النهار» ّ
تضحي بالقدامى

«فلسطين» مي المصري
ّ
ستتألق في تورونتو

زكية الديراني

أعلن مهرجان تورونتو
السينمائي الدولي في كندا إطالق
العرض العاملي ّ
األول لفيلم «3000
ليلة» (إنتاج فلسطيني ـ فرنسي ـ
لبناني بمشاركة االردن واإلمارات
وقطر) من إخراج مي املصري
في  12و 14و 19أيلول (سبتمبر)
املقبل ،في إطار السينما العاملية
في الحدث .يتناول الشريط
قصة ّ
مدرسة فلسطينية شابة
ُ
تزج ظلمًا في معتقل إسرائيلي
للنساء .هناك ،تواجه مع رفيقاتها
كل أنواع القمع واملذلة ،وتكافح
لتربية الطفل الذي أنجبته خلف
القضبان .العمل مستوحى من
أحداث حقيقية واجهتها أسيرات
فلسطينيات في سجون اإلحتالل،
وهو من بطولة ميساء عبد
الهادي ،ونادرة عمران ،إضافة إلى
مجموعة من املمثلني من فلسطني
واألردن ولبنانُ .
ويفترض أن
تعلن قريبًا املهرجانات العاملية
والعربية التي ستعرض «3000
ليلة».

ليست ّ
املرة األولى التي تستغني
فيها صحيفة «النهار» عن عدد
من العاملني لديها .لكن هذه املرة،
قررت الجريدة ،التي انطلقت عام
ّ
 1933أن تتخلى عن مجموعة من
موظفيها القدامى ،الذين وصلوا إلى
ّ
ّ
سن التقاعد ،إذ تبلغ أخيرًا (أمس
واألسبوع املاضي) قرابة ثالثني
موظفًا من «النهار» ،بني إداريني
وصحافيني ،من ضمنهم مجموعة
كبيرة من املراسلني في املناطق
اللبنانية ،قرار اإلدارة باإلستغناء
عنهم بحجة األزمة املالية .وتضع
ّ
الصحيفة مخططًا لإلستغناء
تباعًا عن عدد آخر من العاملني في
أقسامها ،وتسعى في الوقت نفسه
إلى تعزيز موقعها االلكتروني،
وإستقدام ّ
محررين تخرجوا حديثًا
من الجامعات .فما هو مستقبل العدد
الورقي من الصحيفة اللبنانية؟ وهل
ّ
تستعد «النهار» لخطوات مفاجئة
نهاية هذا العام؟

وزير البيئة املصري خالد فهمي،
أعلن
أمسّ ،أنه ُ
سيفتتح متحف «وادي
الحيتان» في الفيوم (جنوب القاهرة)
املقبل،
خالل شهر ّأيلول (سبتمبر) ُ
مشيرًا إلى أن املشروع الجديد ش ِّيد
«وفق أحدث املعايير العاملية».
وفي تصريح لـ «وكالة أنباء الشرق
ّ
ّ
سيضم
األوسط» قال فهمي إن «املتحف
ُ
هياكل الحيتان واألحافير التي عثر
عليها في منطقة وادي الحيتان املهمة»
ّ
في محافظة الفيوم ،مؤكدًا أن «منظمة
األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة»
(اليونسكو) أعلنت الوادي «منطقة
يحويه من «كنوز
تراث عاملي» ،نظرًا ملا
طبيعية وأثرية» ،كما ّأنه «منطقة ّ
مميزة

وفريدة في العالم».
ّ
وأضاف فهمي أن محمية وادي الحيتان
«تمثل حلقة وصل بني حياة الحيتان
لكونها ثدييات بحرية وبرية» ،موضحًا
ّ
ّ
أن هذا النوع من الحيوانات كان يتمتع
قديمًا بـ «أرجل ويعيش على األرض،
ّ
لكنه ّ
تحول فيما بعد إلى زعانف،
عندما زاد البحر وغطى أجزاء كبيرة من
األرض»ّ .
ّ
يضم املتحف واحدًا
ومن املتوقع أن
من أحد االكتشافات العلمية في هذا
حوت من نوع
املجال ،وهو عبارة عن
ُ
«باسيلوسوروس» ،كان قد أعلن عنه
في حزيران (يونيو) املاضي ،وهو
األكمل حتى اآلن على مستوى العالم.

ّ
ّ
المتحولون
ها
أي
ً
أهال في البيت األبيض
ّ
للمرة األولى في تاريخ
ّ
ّ
الواليات املتحدة ،عينت موظفة
ّ
متحولة جنسيًا في البيت
األبيض .وفي بيان صادر
عن فاليري جاريت كبيرة
ُمستشاري الرئيس باراك أوباما،
أعلن تعيني رافي فريدمان ـ
ً
غورسبان (الصورة) مديرة
للتوظيف والتوعية في مكتب
شؤون املوظفني الرئاسي .ولفت
ّ
البيان إلى أن مهارات املوظفة
الجديدة «توضح شكل القيادة
الذي تؤيده اإلدارة األميركية»،
ّ
كما أن «التزامها تحسني
ّ
حياة األميركيني املتحولني
جنسيًا ،وخصوصًا ّ
امللونني
منهم والفقراء ،يعكس مبادئ
هذه اإلدارة» .وقد ّ
رحبت مارا
كيسلينغ مديرة «املركز الوطني
ّ
املتحولني جنسيًا» بهذه
ملساواة
ّ
ّ
الخطوة ،وال ّسيما أن أوباما
سبق أن قال إنه يريد إلدارته
أن تكون «شبيهة باملجتمع
األميركي».

