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معركة عبرا الثانية ُتخاض في عين الحلوة .بعدما ّ
«شماعة» تكفيرية ّ
تحول بالل بدر ّ
تحركه
ُّ
قوى داخل المخيم وفي لبنان وخارجه ،اتخذ القرار أخيرًا بإنهاء حالته بعد أن استفحل بالعبث
بأمن عين الحلوة وجواره .لكن بالل بدر ليس أحمد األسير ،وهو ال يقاتل وحده ،فيما تبدو
حركة «فتح» متحدة هذه المرة بين قوات األمن الوطني التابع للسلطة الفلسطينية وقوات
محمود عيسى (اللينو) المحسوب على القيادي المنشق عن الحركة محمد دحالن

«الرجل الشبح»
رضوان مرتضى
ٌّ
بشعر طويل
شاب نحيل البنية أجرد اللحية
ٍ
استوقفني في أحد أزقة عني الحلوة .ناداني
باسمي قبل أن يقترب ملقيًا السالم ،وسأل :هل
ُيعقل أن يكون هذا الوجه البريء وجه إرهابي؟ هل
تصدق إن أخبروك أن صاحب هذا الوجه الطفولي
قاتل؟ ضحك الشابان اللذان كانا برفقته ،قبل أن
ُي ِّ
عرف عن نفسه :بالل بدر .كان هذا اللقاء األول
ٌّ
قبل سنتني تقريبًا .شاب خجول لم يتجاوز
الخامسة والعشرين من العمر .ذاع صيته في
املخيم بعد تردد رواية تفيد بأنه قتل بنفسه أكثر
من عشرة من عناصر األمن الوطني وحركة فتح.
بدأ التداول باسمه بعد أشهر من إقدام عناصر
من «فتح» على قتل صديق طفولته ورفيق دربه
عصام البقاعي في محله داخل ّ املخيم .مذ ذاك
قرر أن يثأر ملقتل صديقه .تأثر بدر بتنظيم
«فتح اإلسالم» .يقول عارفوه إنه نشأ يتيمًا
وكان متدينًا منذ صغره .تتعدد الروايات التي
يتداولها «الشباب املسلم» عن «بطوالته» ،وعن
ّ
شجاعة استثنائية شكلت عنصر جذب لشبان
متحمسني ال يزيد عددهم على العشرينّ ،
ّ
كونوا
ُ
ما بات يعرف بـ «مجموعة بالل بدر».
تحول الشاب العشريني إلى مشروع استثماري.
استفادت «حماس» منه في صراعها مع «فتح».
وحتى تجمع «الشباب املسلم» رفع سابقًا الغطاء
ّ
تصب في
عنه بسبب «عدم التزامه قرارات
مصلحة املخيم ولكونه يتصرف من رأسه».
«الرجل الشبح» الذي يندر العثور على صورة له
خطب إحدى فتيات املخيم أخيرًا وكان في صدد
الزواج بعد  ١٥يومًا .االشتباكات الحالية أحرقت
منزله وحاصرت آالف العائالت الفلسطينية
والسوريةُ .وضع بدر بني َ
خيارين :تسليم نفسه
أو اعتقاله أو قتله .لكنه ِّ «اجترح» خيارًا ثالثًا:
رفض االستسالم متسلحًا برشاشه وحزامه
الناسف .ومثله فعل العناصر الذين يدورون في
فلك السلفية الجهادية داخل املخيم .على مدى
جهد عناصر حركة «فتح» إلنهاء «ظاهرة
أيامِ ،
بالل بدر» ...لكن من دون جدوى .لم يتقهقر بدر
ولم تيأس «فتح» التي ال تزال تؤكد أن ال تراجع
قبل استسالم املطلوب األبرز.
مصادر أمنية أكدت لـ «األخبار» أن «املعركة
مستمرة حتى إنهاء حالة بالل بدر» ،وأن «حركة
فتح أصبحت في مرحلة الالعودة» ألن أي خيار
آخر «يعني هزيمة فتح في املخيم وانتصار
بالل بدر وجماعته ،وتكريسه أميرًا سيستقطب
عشرات الشباب ّ
جراء ثباته وصموده ،رغم اتحاد
ّ
األعداء ضده» .هذه املحصلة يتفق عليها الجميع.
ً
وبناء عليه ،فإن األمور ،بحسب مصادر متابعة،
ستنتهي بني أمرين :خروج القوى اإلسالمية
إلعالن ّأن بدر خرج من املخيم ،رغم أن مصادر
الجيش تؤكد أنها لن تسمح بذلك ،أو أن تتخلى
ً
الفصائل اإلسالمية عنه ليالقي مصيره قتال.

أمال خليل ،قاسم س .قاسم
ترويج الشائعات حول مغادرة بالل
بدر معقله في ّ
حي الطيرة كان آخر
امل ـن ــاورات الـتــي لعبتها الـجـمــاعــات
املـ ـتـ ـش ــددة فـ ــي املـ ـخـ ـي ــم ،ل ـي ــل أمـ ــس،
ب ـع ــد الـ ـتـ ـق ــدم الـ ـ ــذي ح ـق ـق ـتــه «ف ـت ــح»
فـ ــي م ــرب ــع ب ـ ــدر األم ـ ـنـ ــي إث ـ ــر إعـ ــان
القيادة السياسية ملنظمة التحرير
الفلسطينية «االس ـت ـمــرار باملعركة
ح ـت ــى ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى ح ــي ال ـط ـيــرة
وإنـ ـه ــاء ح ــال ــة بـ ـ ــدر» ،ب ـح ـســب قــائــد
الـ ـق ــوات الـ ـل ــواء ص ـب ـحــي أبـ ــو ع ــرب.
«الـقــرار الحاسم» أعقب ســاعــات من
املـفــاوضــات الـتــي عــرضــت على فتح
لـلـقـبــول بــوقــف إط ــاق ال ـن ــار مـقــابــل
ت ــواري بــدر وانـتـشــار الـقــوة األمنية
امل ـش ـت ــرك ــة ف ــي م ـع ـق ـلــه .امل ـف ــاوض ــات
ال ـتــي ّ
أج ـل ــت ال ـح ـســم ،ق ــاده ــا رئـيــس
«ال ـ ـحـ ــركـ ــة اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة امل ـ ـجـ ــاهـ ــدة»
الـ ـشـ ـي ــخ ج ـ ـمـ ــال خ ـ ـطـ ــاب و«ع ـص ـب ــة
األن ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــار اإلس ـ ـ ــامـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة» وح ـ ــرك ـ ــة
«حـ ـم ــاس» ال ــذي ــن ت ـع ـه ــدوا بـضـمــان
التزام بدر التواري وانقطاعه عن أي
عمل أمـنــي أو عـسـكــري« .اسـتـشــارت
فـتــح الـجـيــش الـلـبـنــانــي ال ــذي رفــض
إعـ ـ ـط ـ ــاء فـ ــرصـ ــة ل ــإس ــامـ ـي ــن ب ـعــد
فـشــل تـعـهــداتـهــم الـســابـقــة» ،بحسب
مـصــدر أمـنــي فلسطيني .وبــالـفـعــل،
أبلغت «فـتــح» قــرارهــا بالحسم ،في
اجـتـمــاع دعــا إلـيــه خـطــاب قـبــل ظهر
أم ــس ف ــي مـسـجــد ال ـن ــور ،فــانـسـحــب
املـفــاوضــون احـتـجــاجــا ،وأعـقــب ذلــك
ه ـج ــوم م ـبــاغــت ن ـفــذتــه امل ـج ـمــوعــات
التكفيرية على مواقع «اللينو» ،ما
ج ــدد االشـتـبــاكــات ظـهـرًا بـعــد هــدوء
حذر سجل صباحًا.
م ـ ـ ـجـ ـ ــددًا ،حـ ـ ـ ــاول فـ ــريـ ــق الـ ـتـ ـف ــاوض
الـ ـث ــاث ــي طـ ـ ــرح م ـ ـب ـ ــادرة ال ـت ـس ــوي ــة
الـ ـق ــائـ ـم ــة عـ ـل ــى تـ ـ ـ ـ ــواري بـ ـ ـ ــدر .وزار
وفـ ــد ت ـف ــاوض ــي ع ـص ـرًا رئ ـي ــس ف ــرع
اس ـت ـخ ـب ــارات ال ـج ـيــش ف ــي الـجـنــوب
ال ـع ـم ـيــد خ ـض ــر حـ ـم ــود ،ط ــارح ــا أن
يسلم بــدر نفسه ل ـ «الـعـصـبــة» التي
تعهدت وضعه في اإلقــامــة الجبرية
م ـق ــاب ــل أن ت ـن ـت ـشــر ال ـ ـقـ ــوة األم ـن ـي ــة
املشتركة في معقله في حي الطيرة.
بعد رفض حمود العرض ،استنجد
ال ــوف ــد بــالـشـيــخ م ــاه ــر ح ـم ــود ال ــذي
أجــرى اتـصــاالت بالرئيسني ميشال
عون ونبيه بري اللذين ربطا القرار
بــال ـج ـيــش ال ـ ــذي ي ـع ــود إل ـي ــه تـقــديــر
ال ــوض ــع املـ ـي ــدان ــي ،ل ـت ـعــود سـخــونــة
ً
مساء.
االشتباكات
ورغم «الوحدة الفتحاوية» ،العلنية
على األقل ،إال أن تأخير الحسم أثار
تـ ـس ــاؤالت وتـ ـح ــذي ــرات م ــن تــدحــرج
األم ـ ــور ن ـحــو «س ـي ـنــاريــو ن ـهــر ب ــارد
ج ــدي ــد» ،وه ــو مــا أش ــار إلـيــه الشيخ
ح ـ ـمـ ــود ال ـ ـ ـ ــذي وص ـ ـ ــف مـ ـ ــا ي ـح ـصــل
ب ـ ـ «امل ـه ــزل ــة ،ألن األمـ ــر ُي ـف ـتــرض أنــه
ً
يحتاج ســاعــات للحسم» ،متسائال:
«هل ُيــراد الحسم أساسًا؟» ،ومشيرًا
إلــى «تخلخل اإلجـمــاع على القضاء
ع ـل ــى ه ـ ــذه الـ ـظ ــاه ــرة ب ـس ـبــب تــأخــر

حركة فتح عن التحرك».
وفـ ـيـ ـم ــا اسـ ـت ــدع ــت «ف ـ ـتـ ــح» م ـ ـ ــؤازرة
عسكرية من مخيمي البرج الشمالي
والرشيدية ،إال أن الالفت أن املشاركة
األب ــرز سجلت لكتيبة مــن «الجبهة
الشعبية ـ ـ القيادة العامة» .وأكد «أبو
رات ــب» ،املـســؤول األمـنــي والعسكري
للجبهة ،إرسال  ٨٠عنصرًا للمشاركة
فــي املـعــركــة ،مـشــددًا على أن «الـقــرار
ُّ
اتـ ـخ ــذ ل ـح ـســم امل ـع ــرك ــة ن ـهــائ ـيــا ضد
ّ
بدر» .وقد سهل الجيش دخول قوات
الدعم ،وشــدد السيطرة على املعابر
غير الشرعية منعًا لتسلل مسلحني
لنصرة التكفيريني.
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،مـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــؤول «ال ـ ـج ـ ـب ـ ـه ـ ــة

التكفيريون يتوحدون
خلف بدر وإجماع
فصائلي فلسطيني
على إنهاء ظاهرته

ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة» فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان عـلــي
ف ـي ـصــل ،أكـ ــد ل ـ ـ «األخ ـ ـبـ ــار» «إج ـم ــاع
ال ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــادة ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة ل ـل ـف ـص ــائ ــل
اإلسالمية والفلسطينية على إنهاء
ح ــال ــة ب ـ ــدر ،ولـ ــم ت ـع ـت ــرض أي جـهــة
أو أي طـ ــرف م ــن اإلس ــامـ ـي ــن عـلــى
ه ــذا الـ ـق ــرار» .وف ـي ـمــا ش ــدد مـقــربــون
م ــن «حـ ـم ــاس» ع ـلــى أن «هـ ـن ــاك نية
ل ـل ـح ـســم ض ــد بـ ــدر م ـن ــذ زمـ ـ ــن ،وه ــو
أم ــر مـطـلــوب لبنانيًا وفلسطينيًا»،
وأن «ال عــاقــة ملــا ي ـجــري بــاإلرهــاب
ال ـعــاملــي» ،قــالــت م ـصــادر فــي «حــركــة
الـ ـجـ ـه ــاد اإلس ـ ــام ـ ــي» لـ ـ ـ «األخ ـ ـبـ ــار»
ُّ
إن «ال ـق ــرار ات ـخــذ فلسطينيًا إلنـهــاء
هـ ــذه الـ ـظ ــاه ــرة ،وال ع ـ ــودة ع ــن هــذا
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المشهد السياسي

التمديد للمجلس النيابي في غضون أيام؟

الـ ـ ـق ـ ــرار .وك ـ ــل الـ ـق ــوى الـفـلـسـطـيـنـيــة
مجمعة عـلــى أن ــه لــم يـعــد مسموحًا
بــأن يبقى بــال بــدر وظــاهــرتــه ،وأي
سي َ
طرف سيتدخل لنصرته ُ
واجه».
وأكــدت أن «ال أحــد يفكر في توسيع
رق ـعــة االش ـت ـبــاكــات .تــدخـلــت عصبة
األنصار ملنع تمدد االشتباكات إلى
أحـيــاء أخــرى داخــل املخيم ،ونشرت
عـ ـن ــاص ــره ــا ف ـ ــي مـ ـن ــاط ــق س ـي ـط ــرة
مـجـمــوعــات إســام ـيــة أخ ــرى تسرب
عناصر بدر إليها»ّ .
م ـص ــادر أم ـن ـيــة ح ـ ــذرت ب ــدوره ــا من
أن «إط ــال ــة أم ــد امل ـعــركــة ق ــد يدخلها
ف ـ ــي ب ـ ـ ـ ــازار ال ـ ـخـ ــافـ ــات ال ـف ـت ـح ــاوي ــة
وال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة والـ ـع ــربـ ـي ــة» .لـكـنـهــا
اعتبرت أن انضمام أمير «كتائب عبد
الله عزام» توفيق طه إلى املعركة إلى
جانب بدر «سيؤجج النار املشتعلة
بـمــا ي ـحــرج ك ــل ال ـق ــوى الفلسطينية
ويجعل التراجع عن مطلب استسالم
ب ـ ــدر ش ـب ــه م ـس ـت ـح ـيــل ،وإال فـسـيـقــع
املخيم وكل هذه القوى أسرى بدر في
تكرار لتجربة تيار املستقبل وأحمد
األسير في صيدا».

من يقاتل من؟
يـ ـبـ ـق ــى أنـ ـ ـ ــه ب ـ ـعـ ــد أرب ـ ـ ـعـ ـ ــة أيـ ـ ـ ـ ــام مــن
املـعــركــة املـتــواصـلــة ،لــم تنفد ذخـيــرة
ال ـت ـك ـف ـيــريــن ولـ ــم ي ـن ـقــص عــديــدهــم.
فممن يتألفون؟
وف ـ ــق امل ـ ـصـ ــدر ،ت ـم ـك ـنــت ال ـج ـم ــاع ــات
املـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــددة ف ـ ــي املـ ـخـ ـي ــم م ـ ــن إع ـ ـ ــادة
ت ـج ـم ـي ــع صـ ـف ــوفـ ـه ــا بـ ـع ــد ت ـش ـت ـت ـهــا
عــام  2007عندما دخــل الجيش إلى
تـعـمـيــر ع ــن ال ـح ـل ــوةُ ،م ـن ـه ـيــا حــالــة
«ج ـن ــد ال ـ ـشـ ــام» .ل ـك ــن ان ـ ـ ــدالع األزمـ ــة
ال ـس ــوري ــة أس ـه ــم ف ــي تـجـمـيــع بـقــايــا
«ج ـ ـنـ ــد ال ـ ـ ـشـ ـ ــام» و«فـ ـ ـت ـ ــح اإلس ـ ـ ـ ــام»
و«كتائب عبد الله عزام» التي شكلت
في ما بعد تجمع «الشباب املسلم».
عـ ـ ــودة ع ـ ــدد م ــن أبـ ـن ــاء امل ـخ ـي ــم بـعــد
مـعــركـتــي الـقـصـيــر والـقـلـمــون برفقة
الـ ـعـ ـش ــرات م ــن امل ـق ــات ـل ــن ال ـس ــوري ــن
وال ـ ـع ـ ــرب ،وال س ـي ـم ــا ال ـس ـع ــودي ــون
وال ـت ــون ـس ـي ــون واملـ ـص ــري ــون ،أس ـهــم
بـتـعـبـئــة ج ـيــل ال ـش ـب ــاب وال ـن ــازح ــن
ال ـســوريــن واسـتـقـطــابـهــم إل ــى الفكر
ّ
التكفيري .وشكل املخيم ممرًا أو مقرًا
ل ــرم ــوز م ــن «الـ ـق ــاع ــدة» و«ال ـن ـص ــرة»
و«داع ــش» وغـيــرهــا ،مــن بينهم أمير
«الـكـتــائــب» الـسـعــودي مــاجــد املــاجــد
وامل ــوق ــوف أح ـمــد األس ـيــر وجـمــاعـتــه
وامل ـط ـلــوب ش ــادي امل ــول ــوي .التعبئة
واالس ـت ـق ـطــاب وال ـت ــدري ــب الـعـسـكــري
في بستان الطيار وبستان اليهودي
وإدخــال الذخائر واألم ــوال من خالل
األنفاق واملعابر غير الشرعية ،كانت
تجري على قدم وساق في ظل تراخي
«فتح» والقوى الوطنية الفلسطينية.
التراخي بلغ أشــده فــي السكوت عن
االغ ـ ـت ـ ـيـ ــاالت الـ ـت ــي طـ ــاولـ ــت قـ ـي ــادات
الـحــركــة والـتــي اتـهــم بــدر بتنفيذها،
ثم في موافقتها املتكررة على وقف
إطـ ــاق ال ـن ــار ف ــي االش ـت ـبــاكــات الـتــي
اندلعت بينها وبني املتشددين.

بعدما أعاد املجلس النيابي كرة قانون
االنتخابات إلــى ملعب الحكومة التي
عـقــدت أمــس أول اجتماعاتها إليجاد
مـخــرج وت ـفــادي مــا هــو أص ـعــب ،يبدو
س ـي ـن ــاري ــو ت ــأج ـي ــل االن ـت ـخ ــاب ــات عـبــر
التمديد للبرملان هو األقرب إلى الواقع.
ل ـك ــن ه ـ ــذا الـ ـخـ ـي ــار ي ـس ـت ـب ـطــن مـشـكـلــة
ك ـب ـيــرة ،طــرف ـهــا األول رئ ـي ــس مجلس
النواب ،ومن خلفه حزب الله ،وطرفها
الثاني رئيس الجمهورية ،ومن خلفه
الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر وال ـق ــوات .وكــان
ب ــارزًا أمــس حديث رئيس الجمهورية
الـعـمــاد مـيـشــال ع ــون ،عــن ع ــدم وجــود
الـ ـ ـف ـ ــراغ فـ ــي الـ ــدس ـ ـتـ ــور وفـ ـ ــي ق ـ ـ ــرارات
املـ ـجـ ـل ــس ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــوري .وفـ ـيـ ـم ــا ف ـ ّـس ــر
البعض كــام عــون بأنه رفــض للفراغ،
قال آخرون إن رئيس الجمهورية يرى
في املواد الدستورية ما ّ
يؤمن استمرار
السلطة التشريعية بعد نهاية واليــة
امل ـج ـلــس ال ـن ـيــابــي ،وه ــو م ــا يـعــارضــه
الــرئـيــس نبيه ب ــري ال ــذي يـجــزم بعدم
وج ــود أي فـتــوى تتيح الـتـشــريــع بعد
انقضاء والية املجلس.
ّ
وفيما ألــف مجلس ال ــوزراء أمــس لجنة
ل ـب ـح ــث قـ ــانـ ــون االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب ،ب ـق ــي ب ــري
متمسكًا بـيــوم الخميس املقبل كسقف
زمني للتوصل إلى قانون جديد ،أو على
األقــل االتفاق على مبادئ هــذا القانون.
ودعا بري هيئة مكتب املجلس لالنعقاد
اليوم والبحث في «أمور مجلسية» كما
قيل .وأشارت مصادر عني التينة إلى أن
«الهدف من هذه الدعوة دراسة إمكانية
عقد جلسة للتمديد التقني ،إذ إن ّبري
ً
لن ينتظر طويال» .ورجحت املصادر أن
تنعقد الجلسة فــي خــال أي ــام ،على أن

ت ــراوح مــدة التمديد بــن  3أو  6أشهر،
وثمة احتمال ألن تقر الحكومة مشروع
ت ـمــديــد تـقـنــي م ـش ــروط ب ـم ـب ــادئ عــامــة
ت ـ ـحـ ـ ّـدد ش ـك ــل ال ـص ـي ـغ ــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة»،
ّ
ملمحة إل ــى أن «م ـشــروع الـتـمــديــد بــات
ّ
جاهزًا ،وقد مهد له النائب نقوال فتوش
فـ ــي ال ـج ـل ـس ــة األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة» .ويـ ــريـ ــد ب ــري
صدور قانون التمديد قبل يوم الجمعة
املقبل ،ليبقى املجال متاحًا أمام املجلس
النيابي كي يعيد تأكيد صدور القانون
إذا ّ
رده رئيس الجمهورية.
لـ ـك ــن ه ـ ــل يـ ـحـ ـظ ــى الـ ـتـ ـم ــدي ــد بـ ـت ــواف ــق
الجميع؟ تنقل املصادر حرص الرئيس
ّبري على التفاهم عليه مع األكثرية ،لكن
حـتــى اآلن «ه ـنــاك ت ـخــوف مــن مقاطعة
الـقــوات والتيار الوطني الـحــر» ،وبذلك
«ت ـف ـق ــد ال ـج ـل ـســة م ـي ـثــاق ـي ـت ـهــا ،ف ــي ظــل
حديث عن عدم حضور الكتائب في ظل
املقاطعة ،مــا يفتح الـبــاب على احتمال
رفـ ــض ال ــرئ ـي ــس ال ـح ــري ــري امل ـش ــارك ــة».
ّ
وفي السياق ،أكــد باسيل رفض الفراغ،
إذ «ال أحــد يسعى إلــى الـفــراغ في بداية
عهد جديد ،وال أحد ُيريد أن ّ
يخرب هذا
املسار».
الثابت أن البالد متجهة إلى أزمة كبرى.
وب ـع ــد ي ــوم ــن م ــن تـكـثـيــف االتـ ـص ــاالت
والـلـقــاءات التي ّ
توجت بــزيــارة وفــد من
حزب الله أول من أمس لبعبدا ،وأخرى
ل ـلــوزيــر ج ـب ــران بــاسـيــل لـلـقــاء الــرئـيــس
سعد الحريري ،لم ينجح مجلس الوزراء
الــذي عقد برئاسة العماد ميشال عون
ف ــي ال ـتـ ّ
ـوصــل إل ــى ات ـف ــاق عـلــى مـشــروع
ق ــان ــون ج ــدي ــد ،إلرسـ ــالـ ــه إلـ ــى املـجـلــس
النيابي .النتيجة الوحيدة كانت تشكيل
لجنة وزارية برئاسة الحريري يستطيع

أي وزير االنضمام إليها ،على أن تبقى
منعقدة في جلسات مفتوحة .وتشكيل
اللجنة هــو اق ـتــراح قــدمــه الــوزيــر ملحم
رياشي ،وتتألف من الــوزراء علي حسن
خليل ،طالل أرسالن ،أيمن شقير ،جبران
ب ــاسـ ـي ــل ،ح ـس ــن ال ـ ـحـ ــاج حـ ـس ــن ،ب ـيــار
أبــي عاصي وجـمــال الـجــراح ،لــدرس كل
أوراق العمل املتعلقة بقانون االنتخاب
وال ـخــروج بخالصة ملــواضـيــع النقاش،

ّ
مهد فتوش
األسبوع الماضي
لصدور قانون للتمديد
بحجة «تفادي الفراغ»
ُ
وستعقد اللجنة اليوم أول اجتماعاتها
في السرايا الحكومية.
وفيما ّ
شدد كل من عون والحريري على
ض ــرورة إنـتــاج قــانــون جــديــد ،كــان الفتًا
ك ــام رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة لـجـهــة رفضه
وقوع البرملان في الفراغ ،إذ إنه أكثر من
م ــرة أعـلــن تفضيله ال ـفــراغ عـلــى قــانــون
الـسـتــن أو ال ـت ـمــديــد ،فـيـمــا رأى رئـيــس
ال ـح ـكــومــة أنـ ــه إذا ف ـش ـلــت األخـ ـي ــرة في
ُ
إنجاز القانون ،فكأنها لم تنجز شيئًا.
وبحسب التسريبات التي تلت جلسة
ّ
ّ
الجو
يتغير أي شــيء في
الحكومة ،لم
ال ـعــام .وأشـ ــارت م ـصــادر حـكــومـيــة إلــى

َ
أن «الـ ُـعــقــد ال ت ــزال هــي نـفـسـهــا ،لكنها
انتقلت إلى طاولة الحكومة مع ّ
تمسك
ّ
الحر والقوات اللبنانية
التيار الوطني
بـمـشــروع الــوزيــر باسيل املــرفــوض من
أغ ـل ــب الـ ـق ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ف ــي مـقــابــل
تـمـ ّـســك ك ــل م ــن ح ــزب ال ـلــه وح ــرك ــة أمــل
بتطبيق النسبية الكاملة».
في املقابل ،لفتت مصادر وزاريــة أخرى
إلــى أن الحكومة ،بعد الجلسة األولــى،
أصبحت بني ّ
حدين :األول رفض الفراغ،
وال ـثــانــي رف ــض خ ـيــار الـتـصــويــت الــذي
ط ــرح ــه ك ــل م ــن ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـحــر
والـقــوات اللبنانية ،ســواء في الحكومة
أو في مجلس النواب» .وأشــارت إلى أن
«املشروع املختلط سقط ،والتوجه اآلن
نحو مناقشة النسبية الكاملة» ،كاشفة
أن «الصيغة الجديدة التي وضعت في
ع ـهــدة الـلـجـنــة ه ــي ال ـق ــان ــون الـتــأهـيـلــي
ف ــي ال ـط ــوائ ــف وال ـن ـس ـب ـيــة ع ـلــى أس ــاس
وط ـن ــي» .وأبـ ــدت امل ـص ــادر تـخـ ّـوفـهــا من
ّ
أن «يتلطى التيار الوطني خلف موقف
رئيس الـقــوات اللبنانية سمير جعجع
ال ــذي يــرفــض الـنـسـبـيــة الـكــامـلــة لنسف
هذا الطرح».
وبحسب املعلومات «جرى اتفاق عشية
مجلس الوزراء بني التيار والقوات على
التمسك برفض النسبية املطلقة والسير
بمشروع الوزير باسيل» ،وقد ترجم ذلك
داخ ــل الـجـلـســة ،حـيــث «رف ــض الـطــرفــان
ومعهما الــوزيــر أيـمــن شقير النسبية،
فيما دافــع عنها حــزب الله وحــركــة أمل
واملــردة» .وأشار عدد من الــوزراء إلى أن
طرح مشروع القانون القائم على تأهيل
الطائفي «جاء عرضًا ولم يكن مشروعا
متقدمًا في النقاش».

تقرير

الهروب إلى «الستين»
غسان سعود
النقاش الحاصل بشأن الفراغ والتمديد يوحي كأن
هناك فرقًا بني الفراغ والتمديد للمجلس النيابي ّ
املمدد
لنفسه :رئيسًا ولجانًا ونوابًا .الفراغ يخيف ّ
املكونات
السياسية للطائفة الشيعية الذين يواجهون للمرة
األولى خطرًا محدقًا بأهم مكتسباتهم في النظام
ّ
الطائفي .ورغم كل ما قاله وفد حزب الله في بعبدا
أخيرًا ،فإن تلفزيون «أو تي في» أعاد ،أمس ،التركيز
على فكرة واحدة ّ
مررها الرئيس في سياق حديثه
مع وفد حزب الله وتقول بأنه «ال فراغ في الدستور»،
ألن املادتني  25و 74واضحتان .وباالنتقال إلى هاتني
املادتني ّ
يتبي أن األولى ( )25تفيد بأن قرار «حل
مجلس النواب يجب أن يشتمل على دعوى إلجراء
انتخابات جديدة في مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر».
أما املادة  74فتقول إن الهيئات الناخبة تدعى فور
ّ
حل املجلس النيابي .وعليه فإن العونيني يستعدون
للقول إنهم حاولوا إقرار قانون انتخابات جديد،
لكن محاوالتهم فشلت ،وملا كان الفراغ أمرًا واقعًا
لرفضهم التمديد ،فإن االنتخابات ستجرى بعد
ّ
االنتخابي الساري املفعول:
ثالثة أشهر وفق القانون
الستني ،علمًا بأن هناك من سأل فورًا حني سمع
هذا الطرح ّ
عما يحول دون إجراء االنتخابات إذًا وفق
قانون الستني دون املرور بهذا الخطر املؤسساتي

الكبير املتمثل بحل املجلس النيابي ،فسمع أطروحة
عن حفظ ماء الوجه أمام الرأي العام .والواضح في
هذا السياق أن «الثنائية الشيعية» لن تستسلم
ّ
العوني؛ فدعوة رئيس املجلس النيابي
للموقف
أمس هيئة املجلس إلى االنعقاد اليوم يفترض أن
تكون مقدمة لدعوة الهيئة العامة إلى جلسة إلقرار
التمديد ،يختلف األفرقاء في تحديد موعدها املرتقب:
الخميس أو الثالثاء املقبل ،في ظل إجراء العونيني
والقوات والكتائب وعدة مجموعات من الحراك
املدني اتصاالت سرية في ما بينهم أمس لالتفاق
على خطة مشتركة ملواجهة التمديد ،وهو ما يتوقع
العونيون أن يحرج حزب الله .لكن مصادر سياسية
أخرى تؤكد أن الحزب سبق أن أبلغ من يعنيهم األمر
أنه أعطى التيار الكثير ،لكنه يشعر اليوم أن خطرًا
وجوديًا يحدق برئاسة املجلس النيابي ،وال يسعه
املهادنة في هذا املوضوع ،ال سيما أنه استنفد جميع
محاوالت الهروب إلى األمام ،علمًا بأن مقدمة «أو
تي في» قالت أمس« :ال ّ
يهو ّلن ّأي كان بفراغ» ،مع أن
أصحاب القناة هم من ّ
يهولون بالفراغ ،وهي كررت
متتالية القول ّإن الرئيس قاطع في قراره:
ثالث ّمرات ّ
لن يوقع ،لن يوقع ،لن يوقع .إال أن توقيع الرئيس أو
عدمه على قانون التمديد ّ
سيان بعد مرور املهل
الدستورية ونشر القانون في الجريدة الرسمية.
وعندها لن يبقى أمام الرئيس سوى اللجوء إلى

ّ
سيؤجل الحكم كالعادة
املجلس الدستوري الذي
ريثما يصبح التمديد أمرًا واقعًا .وعليه ،هناك فراغ
يريد العونيون أن يؤدي إلى انتخابات نيابية بعد
ثالثة أشهر وفق قانون الستني ،وهناك تمديد يريده
الرئيس سعد الحريري لعام كامل ،وهناك خيار
ثالث ما زال ممكنًا يريده الرئيس نبيه بري ،ويتمثل
في االتفاق على املبادئ األولية لقانون االنتخابات
ليصبح التمديد تقنيًا ملدة ثالثة أشهر فقط .وتشير
املعلومات إلى أن خشية الحريري على االستقرار
السياسي تدفعه إلى الضغط على نحو خيالي في
عدة اتجاهات.
وفي النتيجة ،تمديد أو فراغ تليه انتخابات وفق
قانون الستني لتأمني التمديد في صناديق االقتراع
هذه املرة؛ األمر نفسه .املؤسف في املوضوع أن عهد
التغيير واإلصالح الذي شهد مجموعة عثرات حتى
اآلن على وشك تحقيق نقلة نوعية في مستوى
تخييب اآلمال منه؛ فاملواطنون الذين ّ
يحبون العماد
ميشال عون كانوا يتوقعون أن يلتزم بخطاب قسمه
وفق قانون
لناحية إجراء
االنتخابات في موعدها ّ
ّ
جديد ،وهم كانوا يفضلون ألف مرة أن يطل عليهم
ويصارحهم بعدم قدرته على نقلهم من املزرعة التي
يعيشون فيها إلى الدولة املدنية ،أو يقول لهم أقله إن
هناك حوله وبعيدًا عنه من يخشون االحتكام إلى
صناديق االقتراع ويدفعونه إلى النكث باكرًا بقسمه.
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سياسة
تقرير

حزب الله
على
األميركي
العقوبات
قانون
َ

ُ
توسيع دائرة «المعاقبين»...
ومراقبة أموال حركة أمل!
ُيحكى الكثير عن قانون العقوبات
األميركي الجديد عن حزب الله ،لجهة
شموله ّحركة أمل و«آخرين» .في ما
يأتي ،ملخص لنص المشروع الذي تنشر
«األخبار» نصه األصلي ،باللغة اإلنكليزية،
على موقعها اإللكتروني
تكتف الواليات املتحدة األميركية
لم
ِ
باآلثار السلبية التي حصدها القطاع
امل ـصــرفــي الـلـبـنــانــي ،نـتـيـجــة لـقــانــون
العقوبات على حزب الله الصادر عام
 .2015إذ يبحث الكونغرس األميركي
ً
ح ــالـ ـي ــا تـ ـع ــدي ــا لـ ـلـ ـق ــان ـ َـون املـ ــذكـ ــور،
يضيف إلى الئحة «املعاقبني» ،كل من
يرى وزراء الخزانة واألمن والخارجية
أنهم يتعاونون مع حزب الله .وأخطر
مــا فــي امل ـش ــروع ،اق ـتــراحــه أن توضع
حــركــة أم ــل تـحــت الــرقــابــة األمـيــركـيــة،
ل ـج ـهــة وض ـع ـهــا امل ــال ــي ،إض ــاف ــة إلــى
«أي جهات أخــرى مرتبطة يرى وزير
ال ـخ ــزانــة أن ـهــا مــائ ـمــة» .وب ـع ـي ـدًا عن
رغ ـب ــة ب ـع ــض الـ ـق ــوى وال ـش ـخ ـص ـيــات
اللبنانية في استخدام هــذا املشروع
لتبرير التجديد لحاكم مصرف لبنان
ّ
يتحمل
ـاض ســامــة ،ف ــإن األم ــر ال
ري ـ ّ
ال ـخ ــف ــة الـ ـت ــي ت ـت ـعــامــل ب ـه ــا الـسـلـطــة
الـلـبـنــانـيــة مــع ق ــرار ك ـهــذا .فـهــي حتى
ال ـي ــوم ع ــاج ــزة ع ــن تـعـيــن سـفـيــر في
واش ـن ـطــن ،ملـتــابـعــة ه ــذا األم ــر (تمامًا
كعجزها عن تعيني سفير في باريس
أو ف ــي الـجــامـعــة ال ـعــرب ـيــة ،رغ ــم تــأثــر
لبنان بالقرارات األميركية والفرنسية
وال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة) .ت ـك ـت ـفــي ب ـ ـقـ ــرار إرسـ ـ ــال
بعثة وزاري ــة ـ ـ نيابية إلــى العاصمة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة .وهـ ـ ــذه ال ـب ـع ـثــة س ـت ـعــود

خــال ـيــة الـ ــوفـ ــاض ،ت ـمــامــا ك ـمــا ع ــادت
َ
أرســلــت مــن بـيــروت قبل
اللجنة الـتــي ِ
بدء تطبيق قانون عام .2005
مـ ـ ـش ـ ــروع ال ـ ـقـ ــانـ ــون الـ ـج ــدي ــد يـحـمــل
عـ ـ ـن ـ ــوان «ت ـ ـعـ ــديـ ــات م ـ ــرس ـ ــوم ح ـظــر
الـتـمــويــل ال ــدول ــي ل ـحــزب ال ـلــه »٢٠١٧
وق ـ ــد يـ ـص ـ ِّـدق ع ـل ـيــه ال ـك ــون ـغ ــرس فــي
األشهر القليلة املقبلة (النص منشور
على موقعنا اإللـكـتــرونــي) .للتذكير،
ف ـ ــإن ق ــان ــون ال ـع ـق ــوب ــات الـ ـ ــذي ص ــدر
ّ
عــام  ٢٠١٥ركــز على تجفيف مصادر
التمويل الــدولــي لـحــزب الـلــه و«منعه
من الوصول واالستفادة من األنظمة
املالية الدولية وغيرها من األنظمة»
وف ـ ــرض ت ـط ـب ـيــق قـ ــانـ ــون ال ـع ـق ــوب ــات
األم ـي ــرك ـي ــة ع ـل ــى األش ـ ـخـ ــاص ال ــذي ــن
يرتكبون أو يـشــاركــون أو يتدخلون
أو ُي ـس ـه ـمــون ف ــي م ـخــال ـفــة أح ـكــامــه.
ل ـك ــن الـ ـق ــان ــون امل ـ ـعـ ـ َّـدل ال ـ ـ ــذي ي ـجــري
إعــداده اآلنّ ،
يوسع نطاق أهــداف تلك
العقوبات وأنواعها لتشمل نشاطات
وأشخاصًا ومؤسسات غير مرتبطني
ً
مباشرة بحزب الله ،وهنا الخطورة.
ً
إذ مــن بــن اإلضــافــات املقترحة مثال،
أن ّ
يقدم وزير الخزانة األميركة تقريرًا
دوريــا يرصد فيه املبالغ املالية التي
يمتلكها قادة الحزب «وأعضاء مكتبه
السياسي ونــوابــه ووزرائـ ــه» ،إضافة
إل ــى «أي م ــن األع ـض ــاء ال ـب ــارزي ــن في
حركة أمل وأي جهات أخرى مرتبطة
يـ ــرى وزي ـ ــر ال ـخ ــزان ــة أن ـه ــا مــائ ـمــة»،
ع ـلــى أن يـتـضـمــن ال ـت ـقــريــر تـفــاصـيــل
عــن «أم ــوال املــذكــوريــن ،كيف حصلوا
ّ
عليها وكيف وظفوها».
عقوبات
من جهة أخــرى ،كــان قانون
ً
 ٢٠١٥قد ّ
سمى قناة «املنار» مؤسسة
ّ
يـ ـح ــظ ــر الـ ـتـ ـع ــام ــل مـ ـعـ ـه ــا وت ــوفـ ـي ــر
التقنيات الــازمــة لتشغيلها وبثها،

أما تعديل  ٢٠١٧فيضيف إلى «املنار»
ًّ
كـ ــا م ــن «إذاعـ ـ ــة الـ ـن ــور ،واملـجـمــوعــة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة لـ ــإعـ ــام ،و«بـ ـي ــت املـ ــال»
و«جهاد البناء» وأي تابع لها» ،على
ّ
أن ت ـش ـمــل ال ـع ـق ــوب ــات «ك ـ ــل شـخــص
أجنبي يـقــرر وزي ــر الـخــزانــة أو وزيــر
الخارجية أو وزير األمن الوطني أنه
يساعد أو يرعى أو ّ
يقدم دعمًا ماليًا،
مــاديــا أو تكنولوجيًا» للمؤسسات
امل ـ ـ ـ ــذك ـ ـ ـ ــورة .وهـ ـ ـن ـ ــا أي ـ ـ ـضـ ـ ــا ،ي ـق ـت ــرح
الـتـعــديــل الـجــديــد تـفــاصـيــل إضافية
ّ
مهمة وواسعة ،إذ إضافة إلى الذين
تشملهم العقوبات املذكورين أعاله،
يضيف التعديل «كل شخص أجنبي
يقرر الرئيس أنه ضالع في نشاطات
ج ـم ــع أم ـ ـ ــوال أو ال ـت ـج ـن ـيــد ملـصـلـحــة
حــزب الـلــه (حـتــى مــن خــال التوجيه
الحزبي)» .كذلك ،يقترح التعديل ،أن
ّ
ك ــل شـخــص يـعــرف وزي ــر الـخــارجـيــة
أو وزي ــر األم ــن الـقــومــي بــأنــه مرتبط
بــال ـن ـشــاطــات املـ ــذكـ ــورة س ــاب ـق ــا ،هو
«غ ـيــر مـقـبــول فــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة
وممنوع من الحصول على تأشيرة
دخ ــول أو أي أوراق تـخـ ّـولــه الــدخــول

لوزير الخزانة أن
ّ
يقدم مكافأة ألي
ضابط أو ّموظف
أجنبي يقدم معلومات
عن حزب الله!

يستخدم البعض
مشروع القانون
الجديد للضغط
باتجاه التجديد
لسالمة (هيثم
الموسوي)

إلى األراضي األميركية».
وفــي حظر التحويالت املالية لحزب
ال ـ ـل ـ ــه ،ك ـ ـ ــان ق ـ ــان ـ ــون  ٢٠١٥ق ـ ــد م ـنــع
«املـ ـص ــارف املــركــزيــة ال ـخــارج ـيــة» من
القيام بتلك التحويالت ،واآلن يقترح
ّ
التعديل إضافة كل «املؤسسات املالية
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة» إل ـ ــى ج ــان ــب املـ ـص ــارف
املركزية.
ت ـ ـعـ ــديـ ــل آخ ـ ـ ـ ــر ّ
وس ـ ـ ـ ـ ــع ن ـ ـ ـطـ ـ ــاق ج ـم ــع
امل ـع ـل ــوم ــات ع ــن ح ـ ــزب الـ ـل ــه م ــن قـبــل
م ــوظـ ـف ــن لـ ـ ــدى حـ ـك ــوم ــات خ ــارج ـي ــة
وم ـكــافــأت ـهــم ع ـلــى ذل ــك (ب ـنــد ذك ــر في
قـ ــانـ ــون  ٢٠١٥فـ ــي الـ ـفـ ـق ــرة امل ـت ـع ـل ـقــة
بــأفـعــال ح ــزب الـلــه الـجــرمـيــة الـعــابــرة
للحدود وتهريب املخدرات) ،أضيفت
إليه في التعديل الجديد الفقرة اآلتية:
«يمكن وزير الخزانة أن يدفع مكافأة
ألي ض ــاب ــط أو م ــوظ ــف ف ــي حـكــومــة
أجنبية أو في أي جهة أو وكالة تابعة
لها إذا ق ـ ّـدم فــي أثـنــاء تــأديــة وظيفته
الرسمية معلومات مرتبطة بأي شكل
حول أعمال يقوم بها حزب الله».
املـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــظ أيـ ـ ـض ـ ــا أنـ ـ ـ ـ ــه فـ ـ ـ ــي م ـج ـم ــل
ال ـت ـعــديــات ال ـتــي يـقـتــرحـهــا م ـشــروع
الـقــانــون الـجــديــد حــول األه ــداف التي
تـطــاولـهــا الـعـقــوبــات ،هـنــاك إضــافــات
كـمـثــل «ل ـه ــم ع ــاق ــة م ـب ــاش ــرة أو غير
م ـ ـبـ ــاشـ ــرة» بـ ـح ــزب ال ـ ـلـ ــه ،مـ ــا يـ ـح ـ ّـول
م ـ ــاي ـ ــن األشـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص واملـ ــؤس ـ ـسـ ــات
داخـ ــل ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وخــارج ـهــا
إلــى مشتبه فيهم ومـشــاريــع ضحايا
عقوبات مالية دولية.
ُيــذكــر أن عـضــو لـجـنــة االسـتـخـبــارات
ف ــي ال ـكــون ـغــرس ،ال ـس ـي ـنــاتــور مــاركــو
روبـيــو الــذي كــان لــه دور أســاســي في
ن ــص وإقـ ـ ــرار ق ــان ــون ال ـع ـقــوبــات على
حزب الله  ،٢٠١٥زار لبنان أواخر شهر
آذار املــاضــي ،والـتـقــى رئـيــس ال ــوزراء

سعد الحريري وبحث معه «أساليب
م ــواج ـه ــة حـ ــزب ال ـل ــه وال ـخ ـط ــر ال ــذي
ّ
يشكله على استقرار املنطقة» ،بحسب
م ــا أع ـل ــن ع ـلــى م ــوق ـع ــه اإلل ـك ـت ــرون ــي.
ّ
وبـ ـع ــد زيـ ـ ـ ــارة ل ـب ـن ــان واألردن ،غ ــط
ّ
املشرعني
روبيو مع الوفد املرافق من

تقرير

الغارات اإلسرائيلية في سوريا :جدوى «غير مجدية»
محمد بدير
ُ ّ
«ع ـن ــدم ــا ن ـش ــخ ــص م ـ ـح ــاوالت لـنـقــل
أس ـل ـح ــة مـ ـتـ ـط ــورة إل ـ ــى ح ـ ــزب ال ـل ــه،
وتكون لدينا املعلومات اإلستخبارية
ولــديـنــا اإلسـتـعــداد الـعـمــانــي ،فإننا
نعمل ملنع حـصــول ذل ــك» .التصريح
لرئيس الــوزراء اإلسرائيلي بنيامني
نتنياهو ،تعليقًا على اإلعتداء التي
نفذته مقاتالت إسرائيلية ضد هدف
ق ــري ــب م ــن م ـط ــار «ت ــي ف ـ ــور» ،شـمــال
مدينة تدمر السورية ،منتصف ليل
 17آذار املاضي .وبحسب إحصائية
قدمتها وسائل إعالم عبرية ،فإن عدد
الهجمات «املـنـســوبــة» إلــى إسرائيل
على مــدى السنوات األرب ــع املاضية،
بـ ً
ـدء ا من الـغــارة األولــى على جمرايا
فــي  31كــانــون الثاني  2013وانتهاءً
بغارة تدمر ،بلغ  18هجومًا.
ل ـل ـم ــرء أن ي ـ ـجـ ــري ،بـ ـن ــاء ع ـل ــى ه ــذه
اإلحـ ـ ـ ـص ـ ـ ــائـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،ح ـ ـس ـ ــاب ـ ــا ب ـس ـي ـط ــا
ل ـي ـس ـت ـن ـتــج أن «امل ـ ـع ـ ــدل الـ ـسـ ـن ــوي»
ل ــإعـ ـت ــداءات اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ال ــرام ـي ــة
إل ــى مـنــع انـتـقــال «أسـلـحــة مـتـطــورة»
ل ـل ـم ـق ــاوم ــة مـ ــن سـ ــوريـ ــا إل ـ ــى ل ـب ـنــان
يـ ـ ــراوح ع ـنــد ال ــرق ــم أربـ ـع ــة .بطبيعة
ال ـح ــال ،م ــن غـيــر امل ـس ـمــوح ،باملعنى

الــوطـنــي والـسـيــاســي ،اإلسـتـنــاد إلــى
هذا الرقم (املتدني نسبيًا!) للتخفيف
مــن «عــدوان ـيــة» الـتــوثــب اإلسرائيلي
تـجــاه الـســاحــة الـســوريــة الـغــارقــة في
حرب كونية ،أو للتدليل على وتيرة
«مـقـبــولــة» لــإع ـتــداءات اإلسرائيلية
فـ ــي ض ـ ــوء ت ـل ــك ال ـ ـحـ ــرب .ف ــاإلعـ ـت ــداء
هــو إع ـت ــداء ،أي ــا ك ــان حـجـمــه وظــرفــه
وطبيعته.
ل ـكــن م ــا يـعـنـيـنــا ه ـنــا ه ــو وج ــه آخــر
لـلـقـضـيــة .فـعـنــدمــا ي ـش ـ ِـرط نتنياهو
نـ ـش ــاط ــه ال ـ ـعـ ــدوانـ ــي عـ ـل ــى ال ـس ــاح ــة
السورية بتشخيص محاوالت لنقل
أسلحة مـتـطــورة وبــوجــود جهوزية
إسـ ـتـ ـخـ ـب ــاري ــة وعـ ـم ــانـ ـي ــة ل ـل ـع ـم ــل،
يـطــرح ال ـســؤال البديهي نفسه :مــاذا
ع ــن ال ـح ــاالت ال ـتــي ل ــم يـحـصــل فيها
تشخيص ك ـهــذا ،أو لــم تـتــوفــر فيها
املـعـلــومــات أو اإلس ـت ـعــداد العمالني
الكافي؟
ح ـق ـي ـق ــة األم ـ ـ ـ ــر ،أن الـ ـ ـس ـ ــاذج وحـ ــده
ه ــو م ــن يـعـتـقــد أن ع ــدد امل ـ ـ ّـرات الـتــي
حاولت فيها املقاومة اللبنانية نقل
«أس ـل ـحــة م ـت ـطــورة» م ــن س ــوري ــا إلــى
لـبـنــان إقـتـصــر ف ــي الـسـنــن الخمس
ً
املــاضـيــة عـلــى  18م ــرة .يـكـفــي ،مـثــا،
ل ـلــوقــوف عـلــى خـطــأ ه ــذه الـفــرضـيــة،

اسـ ـت ــرج ــاع ال ـت ـق ــاري ــر اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
خالل السنوات الخمس التي أعقبت
حـ ـ ــرب ت ـ ـمـ ــوز ،وهـ ـ ــي تـ ـق ــاري ــر ق ـفــزت
ب ــالـ ـت ــرس ــان ــة ال ـ ـصـ ــاروخ ـ ـيـ ــة ل ـح ــزب
ال ـلــه مــن ع ـشــرة آالف ص ـ ــاروخ ،غــداة
الحرب ،إلى حدود مئة ألف ،متعددة
األح ـج ــام واألم ـ ــداء واألنـ ـ ــواع ،عشية
األزمــة السورية .وال يوجد ما ُي ِّ
رجح
اإلف ـ ـتـ ــراض بـ ــأن وتـ ـي ــرة ُ
«م ـع ــاظ ـم ــة»
ال ـحــزب لـقــدراتــه بـعــد ه ــذه األزم ــة قد
خفتت أو تــراجـعــت ،بــل إن العكس ـ ـ
ألسباب واضحة تتصل بالتهديدات
وال ـ ـ ـفـ ـ ــرص ال ـ ـتـ ــي أن ـت ـج ـت ـه ــا األزم ـ ـ ــة
نفسها ـ ـ هــو الصحيح .غــايــة األمــر،

ُْ
تحل
الغارات الـ  18لم
دون انتقال أسلحة
«متطورة» إلى
المقاومة في لبنان

ً
كما يـ ُ
ـرجـ ُـح بــداهــة ،أن األزمــة أوجبت
ـات على
على املـقــاومــة إدخ ــال تـعــديـ ٍ
تـكـتـيـكــات ن ـقــل األس ـل ـحــة ،ب ـمــا يــرفــع
ً
ح ــرب األدم ـغــة الـقــائـمــة أص ــا بينها
«دور»
وبــن الـعــدو اإلســرائـيـلــي إلــى
ٍ
أع ـلــى .وعـنــدمــا يتعلق األم ــر بحرب
األدم ـغ ــة ،يسهل الـعـثــور عـلــى تــواتـ ٍـر
في املواقف اإلسرائيلية التي تقر بأن
ٌّ ُ
ند ترفع له القبعة.
حزب الله هو
ُْ
الـغــارات اإلسرائيلية ال ـ  18لــم تحل،

إذًا ،دون انتقال أسلحة ،بما في ذلك
متطورة» ،إلــى املقاومة في
«أسلحة
ُ
لبنان .هذا ما يفرض ُه منطق األمور،
وهــذا ،للمفارقة ،مــا أقـ ّـر بــه نتنياهو
نـفـســه مــن عـلــى مـنـبــر األم ــم املـتـحــدة
( )2015/10/2إذ أكد نجاح حزب الله
في امتالك ثالثة أنــواع من الوسائل
القتالية املتطورة ،هي ،كما ورد على
لسانه :منظومات دفاع جوي من طراز
«أس إي  ،»22صــواريــخ «يــاخــونــت»
امل ـضــادة للسفن ،وصــواريــخ أرض ـ ـ
أرض دقيقة اإلصابة.
هـ ــل الـ ـغ ــاي ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة الـفـعـلـيــة
م ــن وراء ال ـ ـغـ ــارات ف ــي س ــوري ــا هــي،
واقعًا ،الحؤول دون مراكمة املقاومة
لقدراتها النوعية بكميات «حرجة»؟
خصوصًا بعد أن يئست تل أبيب من

«ض ـبــط» مــراكـمــة املـقــاومــة لقدراتها
غـ ـي ــر ال ـ ـنـ ــوع ـ ـيـ ــة ،وت ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـول ج ـه ــده ــا
ال ـح ـص ــري أزاء ه ـ ـ ــا إلـ ــى م ـج ــرد الـعــد
ٌ
واإلح ـ ـصـ ــاء! هـ ــذا اح ـت ـم ــال مـنـطـقــي.
لكن ،في املقابلُ ،يفترض باملؤسسة
األمنية اإلسرائيلية نفسها أن تكون
أول العاملني بأنه «مقابل كل شحنة
أسلحة تتم مهاجمتها فــي ســوريــا،
ينبغي اإلف ـت ــراض أن هـنــاك عـشــرات
الـشـحـنــات الـتــي نـجــح ح ــزب الـلــه في
تـهــريـبـهــا إل ــى ل ـب ـنــان» ،بـحـســب أحــد
املـعـلـقــن الـعـسـكــريــن اإلســرائـيـلـيــن
ال ـبــارزيــن .يمكن اإلسـتـنـتــاج ،إذًا ،أن
ّ
وراء هذه
الجدوى العملية الكلية من ُ
ال ـغ ــارات ،قـيــاســا إل ــى هــدفـهــا املـعـلــن،
وهو منع انتقال أسلحة استراتيجية
إل ـ ــى ح ـ ــزب الـ ـل ــه ،ه ــي جـ ـ ــدوى «غ ـيــر
مجدية» في اختبار النتائج النهائية.
لكنها ،رغم ضآلتها ،وهــذا قد يكون
أهم ما في املوضوع ،جدوى صافية؛
أي إنها ال تقترن (أو لم تقترن حتى
اآلن) بــأي كلفة سياسية أو ميدانية
تضطر تــل أبـيــب إل ــى تـســديــدهــا في
املوازاة.
يعني ذلك ،أننا أمام ما يشبه َ
العراضة
عراضة
العمالنية اإلسرائيلية ،وهي ّ
تستند إلى إنتهازية صرفة وفرتها
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سياسة

علي القادري :تحطيم الوطن العربي []3
عامر محسن

األميركيني في إسرائيل «أرض الحرية
والتسامح» كما وصفها ،حيث ناقش
«التعاون العسكري واالستخباراتي
بـ ــن ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة وإس ــرائـ ـي ــل
واملخاطر املحدقة بحليفنا (إسرائيل)
من قبل إيران وحزب الله وحماس».
(األخبار)

الـحــرب الـســوريــة الـتــي قـ ّـيــدت الــدولــة
َ
وحلفاء ها بأولويات ثقيلة
السورية
وداه ـ ـم ـ ــة ت ـت ـم ـث ــل بـ ـم ــواجـ ـه ــة ح ــرب
ّ
شــلـعــت الـكـيــان ال ـســوري واستنزفت
قواته املسلحة إلى أبعد حدود .وهذه
اإلنتهازية ،وحدها ،هي التي تفسر
حرص إسرائيل على حصر جغرافيا
مـقــارعـتـهــا الــوقــائ ـيــة لـعـمـلـيــات نقل
األسـلـحــة الـخــاصــة بــاملـقــاومــة ضمن
الساحة السورية ،من دون أن تتجرأ،
ح ـت ــى اآلن ،ع ـل ــى اس ـت ـن ـســاخ ـهــا فــي
الساحة اللبنانية.
ليل السابع عشر من آذار املاضي كنا
أم ــام م ـحــاولــة جــديــة أول ــى (الـثــانـيــة
ت ــرت ـي ـب ــا) إلفـ ـه ــام إس ــرائـ ـي ــل بــإم ـكــان
أن يـكــون العـتــداءاتـهــا عـلــى الساحة
السورية أكالف سياسية (اإلستدعاء
الروسي لسفير تل أبيب في موسكو)
ومـ ـي ــدانـ ـي ــة (إط ـ ـ ـ ــاق ص ـ ــواري ـ ــخ أس
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املـحـتـلــة) .سـيـكــون مــن املـثـيــر تـ ّ
ـرصــد
السلوك اإلسرائيلي املستقبلي حيال
هذا التطور النوعي ،فيما لو تبني أن
الــرد الـصــاروخــي الـســوري ينبي عن
ق ــرار مبدئي بالتصدي لــإعـتــداءات
اإلســرائـيـلـيــة ،وأن ــه ،تــالـيــا ،لــن يكون
األخير!

ّ
ّإن الطبقة «التجارية» التي حكمت بالدنا بالوكالة على مدى العقود املاضية هي
طبقة معوملة ،عابرة للحدود ،بتعبير علي القادري .هذا ال يعني ّأن هؤالء هم في
ّ
الغربي ،ولكن بمعنى أنهم مرتبطون ماديًا
متساو مع نظرائهم في املركز
موقع
ٍ
ّ
بالرساميل نفسها ،ويقلدون بعضها في اسلوب الحياة والثقافة ،ويدرسون في
ً
الجامعات ذاتها وأغلبهم يمتلك جنسيات أجنبية (أذكــر زميال في الجامعة عاد
ّ
الصيفية ليقول بدهشة« :كم هو عالم صغير! وأنا أسير في شارع
من اإلجــازة
االستقالل في اسطنبول أجد زميلنا في الجامعة يسير في االتجاه املقابل ،ثم ألتقي
بزميلنا اآلخر في نيويورك ،واكتشف ،وأنا في املطعم في لندن ،أن زميلتنا تجلس
على الطاولة مقابلي .ما هذه الصدف؟» املسألة ،بالطبع ،ال عالقة لها بالصدف ،بل
بأنكم طبقة صغيرة ،محصورة ،وترتاد مدنًا وشوارع ّ
محددة ،فمن الطبيعي أن
ّ
بالنسبة الى هذه «الطبقة» ّ
فإن الخيار بني ارتباطاتها بالخارج
تصطدموا ببعض).
ّ
ٌ
املحلي ،إن وقع ،هو ٌ
خيار سهل ومحسوم .منذ فتر ٍة قريبة ،عقدت
وبني مجتمعها
ً
في بيروت «صفقة» مع الحكومة األميركية ،تدفع بموجبها
األميركية
الجامعة
ً
ّ
ً
وجزاء وتصدر اعتذارًا شديدًا .ملاذا؟ ألنها ،على ما يبدو،
 700ألف دوالر غرامة
خالفت القوانني األميركية وقـ ّـدمــت «دعـمــا» عــن غير قصد لحزب الله (يـبــدو أن
عمل لصحافيني لبنانيني ،اعالميني من قناة
الجامعة استضافت ،خــال ورش ٍ
«املنار» من بني مشاركني كثر ،فاعتبر املحققون األميركيون ذلك «دعمًا ماديًا
ملنظمة ارهابية»).
ّ
ببيان مضحك
تعهدت الجامعة بعدم «تكرار الخطأ» في املستقبل ،وأردفــت ذلك
ٍ
ّ
تعلن فيه أنها ستلتزم «بالقوانني األميركية واللبنانية» .انت ال يمكنك أن تلتزم
بنظامني قانونيني متناقضني ،عليك أن تختار؛ وما تقوله الجامعة لنا فعليًا هو
ّ
ّ
ّ
ّ
ـاس
ستتصرف
أنـهــا
كمؤسسة أميركية ،وستميز ضــد أبـنــاء شعبها على ّ أسـ ٍ
ّ
ايــديــولــوجــي وسـيــاســي ،وأن ـهــا ستلعب دوره ــا فــي الـحــرب الشاملة ضـ ًـد حركة
املقاومة التي ّ
حررت بلدها (ماذا لو ّقررت الحكومة األميركية ،غدًا ،أن فئة جديدة
ّ
ّ
ّ
ّ
من اللبنانيني هي عدوة؟ هل ستميز ضدها ايضًا؟ وماذا لو نص القانون األميركي
على أن تشارك الجامعة معلوماتها مع الحكومة واألجهزة األمنية األميركية؟ هل
ّ
وتسلم بياناتنا الى أعدائنا؟)ٌ .
ّ
حدث مثل هذا كان من
ستتجسس علينا الجامعة
ّ
احتجاجات عنيفة داخــل الجامعة
املستحيل أن يمر قبل ثالثني سنة مــن غير
ٍ
ّ
ّ
نفسها واستقالة العديد مــن األســاتــذة ،ولكنه يجري الـيــوم بكل بساطة ويسر
(الخطير في املوضوع هو ليس ّأن هذه الفئات تنحاز الى الحكومة األميركية ضدّ
ّ
فعل أو محاسبة أو تشكيكًا بشرعية وجودها ،الخطير هو
ّبلدها ،وال تخشى ردة ٍ
ّ
ّ
ٌ
ّ
يتصرفون بثق ٍة وكأن املستقبل ،ايضًا ،محسوم لهم ،وأن أسيادهم هم من
أنهم
سيحكم العالم ويسود ويكون سلوكهم هو «الطبيعي» والعقالني ،ولن يأتي يومٌ
ّ
في املستقبل ّ
يتعرضون فيه الى املحاسبة على موقفهم هذا ،أو يواجهون ،حتى،
نظرة احتقار في عني أوالدهم).
ّ
منهجية علي الـقــادري ،إن شئت أن تعرف ّ
هويتك في املجتمع ،فاملهم هو
وفــق
ّ
ليس تعريفك لنفسك أو البطاقة االيــديــولــوجـيــة الـتــي ترفعها ،املـهــم هــو موقعك
عملية االنتاج :من أين يأتي دخلك؟ ملن تعمل؟ من الذي ّ
ودورك في ّ
يقيمك ويعطيك
ّ
هوية مهنية؟ هــذه املنهجية ،في الحقيقة ،تصلح «اختبارًا» لنظرتنا عن ذواتنا،
ّ
ّ
وتفسر العديد من الظواهر في مجتمعنا .انظروا الى مجتمع املثقفني والخبراء
واإلعالميني من حولنا :تجد املشرقي الــذي يعمل أجيرًا لدى قطر أو السعودية،
ّ
الحكومي األميركي والغربي ،أو في املنظمات ذات التمويل ّالدولي،
أو في اإلعالم
ً
تجدهم جميعًا جبهة واحدة في السياسة والثقافة ،وحتى العالقات الشخصية.
خندق واحد في أغلب القضايا األساسية ،بل وينتقلون بسالسة بني
يقفون في
ٍ
وكأنها في نطاق واحد .من ّالناحية الظاهرية ،هذا التوافق ّ
يتحدى
الوظائف
هذه
ٍ
ّ
مرجعيات متعارضة الى ّ
ّ
حد التناقض؛
املنطق والعقل ،فهؤالء الناس ينتمون الى
ّ
مستبدة ،تحتقر النساء وتتاجر ّ
بالعمال كالعبيد،
بعضهم يخدم سالالت عائلية

وتنشر التحريض الطائفي كسياسة إعالمية؛ بينما بعضهم اآلخر يفترض أنه
ّ
ّ
ّ
يمثل حكومات ديمقراطية ليبرالية ،وموظفو املنظمات عملهم اإلسمي هو نشر
القيم الديمقراطية والغربية .موقعك من رأس املال العاملي ومن االمبريالية ،يقول
القادري ،هو أكثر تعبيرًا عنك من ّادعاءات االيديولوجيا واألخالق.

العراق والحرب المديدة
يمكننا أن ّ
نقسم ،نظريًا ،محتوى كتاب القادري («تفكيك االشتراكية العربية») الى
ّ
جزئني (مع أنهما متعلقان ،ويتداخالن في فصول الكتاب) :هناك الجانب النظري
واإلحـصــائــي ،وهــو عمومًا األق ــوى واألكـثــر تماسكًا فــي العمل ،وهـنــاك دراســات
ّ
الـحــاالت التي تــركــز على التاريخ القريب لسوريا ومصر وال ـعــراق .حــن يقترب
ّ
ٌ
الكتاب من التاريخ والتفاصيل ،تبدأ اشكاليات بالظهور ،ومشاكل وثغرات في
ّ
ّ
يتحدث القادري عن املرحلة التي سبقت حرب العراق عام
السرد .العراق مثال:
ّ
ّ
ّ
 ،1991ويقول إن البروباغاندا األميركية ،حني صوبت على البلد لتدميره ،حولت
ّ
ّ
وصدام الى رياضة في اإلعالم الغربي وبني اليمني واليسار .حتى
شيطنة العراق
مواقف بعض اليساريني الغربيني ،مثل نعوم تشومسكي ،التي عارضت الحرب
ّ
ّ
ولكنها أدانت باملقابل ّ
بأنها كانت ّ
نفاقية،
صدام حسني وانتهاكاته ،يحكم القادري
ولعبت دورًا في التعمية اإلعالمية التي ّبررت الغزو .ال يوجد ّأي رابط بني فظائع
ّ
صدام حسني وبني الغزو األميركي للعراق ،وال أسباب الحرب وال أهدافهما مرتبطة
بمعاناة الشعب الـعــراقــي ،وال هــي ستنقص منها .هما مــوضــوعــان منفصالن
تمامًا ،فال يوجد ّأي سبب لالزمة «االدانــة» ّ
ّ
والتبرؤ منه لدى الحديث عن
لصدام
ٍ
ّ
الحرب القادمة ،فيما البلد على وشك أن ُيضرب ويدمر .هذا كله صحيح ،ولكن أن
ّ ّ
ّ
ّ
يقيم القادري النظام العراقي في أواخر الثمانينيات على أنه النظام «األكثر جذرية»
في املنطقة ،هو مسألة أخرى تمامًا.
يـقــول ال ـقــادري ّإن ال ـعــراق ،بسبب ظــروفــه األمنية وتــوافــر النفط فـيــه ،كــانــت لديه
«حصانة» من النزعات النيوليبرالية ،وهو لن يدخل في دورة التخصيص وفتح
االقتصاد طوعًا (ما استلزم الحرب والغزو من الخارج)ّ .
ولكن هذا ببساط ٍة غير

صحيح .صـ ّـدام حسني جـ ّـرب أن يخضع االقتصاد والقطاع الـعــام لـ»اصالحات
ّ
يضطر
هيكلية» ليبرالية مــرتــن على األق ــل ،عــام  1984وفــي  1987ـ ـ ــ ،88وك ــان
للتراجع في ّكل ّ
مر ٍة بسبب فشل التحرير والنتائج السلبية له (كتب أكثر من باحث
عن املوضوع ،من بينهم كيرن شودري وعصام الخفاجي ،الذي يقتبسه الكتاب
في موضع آخر) .ولوال حرب  1991والحصار ،لكان ّ
ّ
سيستمر
صدام على األرجح
ّ
على ّالنهج ٍ ذاته .هناك ّ
خطب وشهادات للرئيس العراقي السابق يتحدث فيها
عدة
ٍ
ّ
خطاب ّ
ٌ
يصرح فيه بأنه لم يقتنع يومًا
بوضوح عن نظرته االقتصادية ،من بينها
ّ
ّ
باالشتراكية وادارة ّالدولة لإلقتصاد ،وأنه «أنقذ» العراق من الجناح الراديكالي في
حزبه ،الذي كان ينوي تحويل البلد الى دولة سوفياتية (اإلشارة على األرجح هي
لجناح علي صالح السعدي).
ً
إجماال ،لم ّ
يتم نقاشه في الكتاب ،وتفسير القادري لحرب ايران
عقد الثمانينيات،
ّ
ٌ
قرار عراقي داخلي بحت،
مقتضب وغير مقنع .يبدو وكأن الكاتب يرجع الحرب الى ٍ
ّ
وتخوف النظام البعثي من انتقال الطائفية الى البلد بسبب النظام الديني في طهران.
جار أضخم منه بكثير لوال
ّالسؤال هنا :هل كان الحكم العراقي سيفتح حربًا مع ٍ
الدعم الخليجي والتشجيع األميركي ،بغض النظر عن رغبات النظام؟ هل يمكن نفي
حرب كان العراق فيها يضرب ايران بطائرات فرنسية
الدور الغربي (أو تبسيطه) في ٍ
الصنع ،دفعت ثمنها دول الخليج ،وتستهدي بإحداثيات اميركية؟ مع نهاية حرب
ً
ايــران ،كان العراق مثقال بعشرات مليارات الــدوالرات ديونًا ،والرساميل الخليجية
كانت قد بدأت بالظهور في بغداد وشــراء العقارات ،والبلد في حالة عداء مع جاره
ّ
ّ
البعثي اآلخر ،هذه كلها ليست صفات دولة مستقلة وراديكالية.
الغريب هو ّأن نظام صـ ّـدام حسني ،بسياساته الداخلية وتحالفاته ،يطابق املثال
النظري الذي وضعه القادري نفسه عن ّالنخب التي ّ
ترتد وتبحث عن التصالح مع
شروط «استقاللية»
االمبريالية (ولو حاولت ،على طريقة تركيا ،املناورة وفرض
ٍ
ّ
الص ّ
ّ
حتى ّأن أغلب مشاريع الـعــراق ّ
ناعية ،في عقد الثمانينيات ،كانت
معينة)،
ّ
ّ
ّ
عـبــارة عــن مصانع مكلفة ،متقدمة تكنولوجيًا ،وال تشغل الكثير مــن العمال،
كــالـبـتــروكـيـمـيــاويــات وشـبـكــة ال ـغــاز ،وك ــان أغلبها مــن تــوريــد شــركــات فرنسية
وأوروبية .مهما يكن يبقى األساس ّأن العراق ،كما قال القادري ،كان يحوي أسوأ
مـعـ ّـدالت الفقر واألمـيــة في العالم عشية ثــورة  ،1958فأصبح في صــدارة الــدول
ّ
النامية بحلول عام ّ .1978
ظلت داخلهّ ،
وتمت
والسبب ببساطة هو ّأن ثروة البلد
ّ
إعــادة تدويرها واستثمارها ،حتى أصبحت لــدى الـعــراق قــدرات بشرية ومادية
ّ
كله على يد الجيش األميركي والحصارّ ،
وتم
ال يستهان بها ،ثم ّتم تدمير ذلك
ّ
تشريد فئات واسـعــة مــن العراقيني بمن فيهم أكثر الطبقة الــوسـطــى ،وأسست
لنظام ال يضمن غير التبعية واستمرار االحتراب الطائفي.
الواليات املتحدة
ٍ
خاتمة
ّ
ّ
حــن يـحـيــل ال ـق ــادري ال ــى الـتـجــربــة «االش ـتــراك ـيــة» ال ـعــربــيــة ،فـهــو ال يـتـكــلــم على
«سوق» تقليدي ،يعمل كأي نظام
االشتراكية باملعنى املاركسي ،بل عن اقتصاد
ٍ
رأسمالي آخــر وبــأدواتــه ذاتـهــا ،ولكن الـخـيــارات االقتصادية األســاسـيــة ،ووجهة
االستثمار ،تكون فيه بيد الـ ّـدولــة ،وليس القطاع الخاص« .االشتراكية» بمعناها
الكامل ،أو الحرية الحقيقية للبشر ،هي الحرية من وظيفة األجر ومن ّ
رب العمل
ّ
ومن حياة القلق ومن رأس املال الخاص .وهذه لن تأتي ال عبر تغييرات جذرية
ّ
في بنية املجتمع وعالقات الناس ،لسنا اليوم في واردها ،خاصة في دول الجنوب
ّ
ّ
«مشاعي»
واملهددة (لدى سمير أمني مطالعة عن استحالة انشاء مشروع
الفقيرة
ً
السوقية ،في عالم اليوم) .املسألة ليست أنّ
ّ
معزول عن القواعد االقتصادية
أو
مثال،
ٍ
هناك «نظريات» يثبت فشلها ،فتأتي نظريات «جديدة» لتستبدلها .النيوليبرالية،
يقول القادري ،ليست «شيئًا جديدًا» ،ظهر فجأة في السبعينيات واكتسح العالم،
ٌ
ّ
ومفصلة منذ ّأيام مدرسة فيينا ،ولكن ال أحد كان يتبناها
بل أفكارها موجودة
أو يعتبرها صحيحة (بالنظر الى السجل التاريخي يومها ،لالقتصاد الليبرالي).
كان املعسكر الغربي في تراجع وكان لدى نخب الجنوب ما يكفي من االستقاللية
العتماد سياساتها الخاصة وكان في وسعها ،حتى أوائل السبعينيات ،االرتكاز
على دعـ ٍـم سوفياتي .في ذلك الوقت ،كانت االشتراكية وادارة الدولة هي النظرية
ّ
«الـصـحـيـحــة» والـنــاجـحــة ،وقــلــة ت ـجــادل فــي امل ــوض ــوع؛ وح ــن م ــال م ـيــزان الـقــوى
ً
ّ
للتوسع
من جديد ،واستعاد الحلف الغربي عافيته أصبحت النيوليبرالية أداة
و»حقيقة» في آن.
ٌ
ً
هذا ،بطبيعة الحال ،قابل للعكس .القادري ليس متفائال ،وهو يشير الى ّأن الكثير
ً
مــن ابـنــاء الطبقة العاملة فــي مصر ،مـثــا ،وهــم الحلفاء الطبيعيون املفترضون
ّ
السلفية الوهابية املنشأ والتمويل .وهؤالء،
للمشروع الوطني ،أصبحوا في أحضان
ّ
ّ
لحروب جديدة ال
أميركية
ة
حج
لون
سيشك
حني تنهار األوضاع أخيرًا في مصر،
ٍ
تنتهي ،بدعوى «مكافحة االرهاب» واإلسالميني .القادري يشير ايضًا الى الصراع
الطائفي ،الــذي يمنع قيام وعـ ٍـي مشترك بني أبناء املنطقة (هو يقول ان الطائفية
القائمة اليوم هي حالة حديثة بالكامل ،ال عالقة لها بالتاريخ أو بأي سوابق من
ّ
ٌ
صحيح ،ولكن
املاضي باستثناء أسماء الفرق والشخصيات الدينية) .هــذا كله
ّ
ّ
ّ
والتشتت ،خرجت ايضًا ً
قوى مسلحة،
القادري يفوته أنه ،من قلب األزمة واإلفقار
ّ
فاعلة ،عمادها أبناء األريــاف وفقراء املــدن ،وهي تبني خطًا تصاعديًا من اليمن
ّ
الى لبنان الى العراق .القادري يعتمد تقسيمًا ايديولوجيًا جذريًا ،كل االسالميني
ً
عنده ـ ـ مثال ـ ـ متشابهون في العمق ،ولو اختلفت مواقفهم اآلنية من االمبريالية،
ّ
عمالية أممية ّ
أو اختلف موقفها منهم ـ ـ والخالص عنده ال يكون ال بحركة ّ
التوجه
ّ
ّ
اشكالية ،بل أنه باإلمكان تقديم
واشتراكية .هذه الخالصة التعميمية هي ايضًا
فرضية معاكسة تقول بــأن حركة املقاومة في سياقنا الحالي كــان ال يمكن أن
ّ
تكون ّال ّ
دينية ،وخارجة من التراث املحلي للناس الفقراء ،والفروقات بني هذه
ً
ٌ
الـحــركــات ليست تفصيال ـ ـ ولكن هــذا نـقــاش آخــر .إن كــان كتاب الـقــادري بالغ
ـزء أساسي من تاريخنا وحاضرنا ،غير ّأن املستقبل ال
األهمية في تفسير جـ ٍ
ّ
ونتفق عليها بالكامل ـ ـ ّ
بأن
يعرفه أحــد ،باستثناء خالص ٍة يسوقها القادري ـ ـ
اللغة الوحيدة للمرحلة القادمة ،والقدر الذي ال هروب منه مهما كانت النتيجة ،هي
الحرب.
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سياسة
تقرير منذ تأسيس كازينو لبنان عام  ،1959كان تعيين مجلس إدارة جديد له إحدى أبرز الخطوات في مطلع كل
ّ
رئاسي .تعيين شركة «إنترا» التي تملك غالبية األسهم في هذا المرفق رئيس مجلس إدارة جديدًا أمس كان
عهد
سيكون مجرد إجراء روتيني آخر لو لم يكن الشخص المعين هو روالن خوري

روالن خوري إلدارة الكازينو :فرصة «جيل عون»
غسان سعود
م ـن ــذ ع ـ ـ ــودة ال ــرئـ ـي ــس م ـي ـش ــال ع ــون
إلـ ـ ــى لـ ـبـ ـن ــان عـ ـ ــام  ،2005كـ ـ ــان ل ــدى
ق ـ ـ ــدام ـ ـ ــى الـ ـ ـن ـ ــاشـ ـ ـط ـ ــن ف ـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـيـ ــار
الــوطـنــي ال ـحــر ش ـعــور بــالـغــن ناجم
عــن ش ـعــورهــم بــأنـهــم أح ـي ـلــوا مبكرًا
إلـ ــى ال ـت ـق ــاع ــد ،ب ــاع ـت ـب ــار أن مــرحـلــة
«الـ ــواق ـ ـع ـ ـيـ ــة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة» ت ـح ـت ــاج
إل ـ ــى ع ـ ــدة ع ـم ــل ع ــون ـي ــة أخـ ـ ــرى غـيــر
ت ـل ــك الـ ـت ــي اس ـت ـخ ــدم ــت ف ــي املــرح ـلــة
ال ـســاب ـقــة .مـشـكـلــة ه ــؤالء م ــع الــوزيــر
ج ـبــران بــاسـيــل لــم تـكــن شخصية أو
سياسية أو حتى نفسية .كل ما في
األم ــر أن ـهــم كــانــوا ي ــري ــدون مــواصـلــة
العمل السياسي ،إال أن رئيس تكتل
ال ـت ـغ ـي ـيــر واإلص ـ ـ ــاح قـ ــرر وضـ ــع كل
امللفات واملهمات في حقيبة باسيل
وحده .وحني سأل هؤالء عن السبب،
قيل لهم إن مــن آمـنــوا بــه وتـجــاوزت
ثـقـتـهــم ب ــه ك ــل ال ـح ــدود ال يـثــق بـهــم.
وبـعـيــد دخـ ــول ال ـت ـيــار إل ــى الـسـلـطــة،
خــرجــت الـتـســاؤالت مــن داخ ــل البيت

رئاسة الجمهورية ووصوله بالتالي
إلـ ـ ــى ال ـ ـكـ ــازي ـ ـنـ ــو .وخـ ـ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات
القليلة املــاضـيــة ،ســأل الــرئـيــس عون
نفسه خ ــوري م ــرات عــدة عما يــريــده،
م ـلـ ّـم ـحــا إلـ ــى ال ـن ـي ــاب ــة ،إال أن ال ـشــاب
األربـعـيـنــي (مــوالـيــد  )1973املشاغب
ال ــذي تـنـقــل ب ــن م ـســؤول ـيــات حزبية
عــدة آثــر الـتـفــرغ ملــا يصفه بـ«تركيب
الطرابيش» في االنتخابات النيابية
والبلدية والنقابية في انتظار تحقيق
حلمه .فرئاسة مجلس إدارة الكازينو
ه ــي رئ ــاس ــة امل ــرف ــق األهـ ـ ــم ف ــي جـبــل
لبنان ،طاملا أن مرفأ جونية لم يقلع
أبدًا ،وهو كان يستغرب شغف رفاقه

بالنيابة والــوزارة ،مؤكدًا أن املحافظ
وال ـق ــائ ـم ـق ــام واملـ ــديـ ــر الـ ـع ــام وح ـتــى
عـضــويــة مـجــالــس اإلدارة فــي بعض
املؤسسات مثل شركة طيران الشرق
األوسـ ــط أه ــم مــن الـلــوحــة ال ــزرق ــاء أو
ال ـ ـسـ ــوداء ،سـ ــواء مل ــن ي ــري ــد أن ينجز
شيئًا أو يتقاضى أجـرًا جيدًا جدًا أو
يستمتع بــالــوجــاهــة .وم ــا أشـيــع في
األيام القليلة املاضية عن كون خوري
م ــن امل ـع ــارض ــن ال ـحــزب ـيــن لـبــاسـيــل
ً
ال صحة لــه جملة وتفصيال :خــوري
م ــن ق ــدام ــى ال ـن ــاش ـط ــن ف ــي ص ـفــوف
ال ـت ـي ــار ،وه ــو ك ــان وال يـ ــزال صــديـقــا
لغالبية الناشطني ،لكنه آثر الخروج

م ـنــذ أك ـث ــر م ــن أرب ـ ــع سـ ـن ــوات بشكل
عـلـنــي وواضـ ــح مــن صــف نـعـيــم عــون
والوقوف في صف باسيل ،وهو دافع
مــرارًا عن وجهة نظره وحــاول إقناع
رفاقه بها من دون أن يخرب عالقته
الشخصية الــوطـيــدة بـهــم ،علمًا بأن
ّ
كسروانيًا ،لكنه
خوري جبيلي وليس
يسكن فــي بـلــدة والــدتــه السهيلة في
وسط كسروان .وهو كان مفوضًا من
قبل العماد عون بمتابعة االنتخابات
الـبـلــديــة فــي جــونـيــة وســائــر الـبـلــدات
الـ ـكـ ـس ــروانـ ـي ــة أعـ ـ ـ ــوام  2004و2010
و .2016وف ــي الـحـســابــات السياسية
ي ـن ـب ـغــي الـ ـق ــول إن هـ ـن ــاك مـجـمــوعــة

أصدقاء مشتركني بني رئيس مجلس
إدارة ال ـك ــازي ـن ــو ال ـج ــدي ــد وال ـع ـم ـيــد
امل ـت ـقــاعــد ش ــام ــل روكـ ـ ــز .ل ـكــن خ ــوري
أقرب إلى رئيس حزبه منه إلى روكز،
كما أن خوري كان يدير حتى أول من
ّ
العوني روجيه
أمس ماكينة املرشح
عازار ،وال شك بالتالي أن الكازينو لن
يكون أداة في عــدة روكــز االنتخابية
بعدما كان األداة الرئيسية في العدة
االنـتـخــابـيــة لصهر الــرئـيــس السابق
ميشال سليمان وسام بارودي.
م ـ ــن ه ـ ـنـ ــا ،ي ـم ـك ــن الـ ـ ــدخـ ـ ــول إل ـ ـ ــى مــا
هـ ــو أه ـ ــم مـ ــن كـ ــل مـ ــا سـ ـب ــق :خـ ــوري
الــديـنــامـيـكــي ال ـعــونـ ّـي ال ــذي تجمعه

ً
ال وقت أمام خوري لتقبل التهاني بمنصبه ،أمامه ورشة عمل كبيرة يعلق عونيون كثر آماال كبيرة على نجاحه فيها (هيثم الموسوي)

خوري من قدامى الناشطين
في صفوف التيار الوطني ،وهو
كان وال يزال صديقًا لغالبيتهم
ّ
ّ
ويعي
العوني إلى العلن :ملاذا يوزر
ويوصل إلى املجلس النيابي وجوهًا
من الصالونات السياسية التقليدية
بدل أن يدعم شبابًا أكفاء من التيار
الوطني الحر .خطأ القيادة العونية
ب ـحــق ال ـن ـش ـطــاء قــاب ـلــه سـ ــوء تـقــديــر
من الناشطني أيضًا الذين أرادوا أن
يـصـبـحــوا جميعهم ن ــواب ــا ،أو أنـهــم
لــم ي ـح ــددوا بـبـســاطــة م ــاذا يــريــدون.
والحقيقة تستوجب القول إن من قال
إن ــه يتطلع إل ــى وظـيـفــة فــي وزارت ــي
الـطــاقــة أو الـخــارجـيــة حصل عليها،
ومــن تطلع إلــى شركتي ألفا وأم تي
ســي وظ ــف بـهـمــا ،لـكــن مــن لــف ودار
حول نفسه واصل الــدوران في حلقة
مفرغة.
روالن خــوري قــال منذ البداية – منذ
عودة العماد عون عام  – 2005إن لديه
حلمًا هو رئاسة مجلس إدارة كازينو
لـبـنــان .وحــن كــان أصــدقــاؤه ّ
يلحون
عليه لطلب أي شيء آخر ألن الكازينو
بعيد املنال ولديه أسرة ومسؤوليات،
ك ــان يـجـيـبـهــم ق ـبــل س ـن ــوات بــأنــه لن
يـقـطــع األمـ ــل ب ــوص ــول ال ـج ـن ــرال إلــى

تقرير

مجلس إدارة الكازينو «بريء الذمة»!
نجح مجلس إدارة «كازينو لبنان»
ّ
السابق في الحصول على براءة ذمة في
ّ
العمومية التي ُعقدت ،أمس،
الجلسة
ومعها ّ
«حبة مسك» ،هي عبارة عن  180ألف
دوالر أميركي ،مستفيدًا بذلك ،وحتى اليوم
األخير من واليته ،من المنافع التي ّ
أدرها عليه
منذ عام 2007
فيفيان عقيقي
ل ــم ت ـمـ ّـر الـجـمـعـيــة ال ـع ـمــومـ ّـيــة لـشــركــة
«كازينو لبنان» التي ُعقدت بنصاب
وصـ ــل إلـ ــى ن ـحــو  ،%70ب ـعــد ام ـت ـنــاع

دام لـخـمـســة أع ـ ــوام ،بــالـســاســة الـتــي
ّ
كــان ُيخطط لها ،نتيجة االعتراضات
التي ّ
سجلها «املساهمون الصغار»،
ّ
وأب ــرزه ــم املـ ُحــامــي ودي ــع ع ـقــل .إل أن
مـحـضــرهــا خ ـتــم بتنفيذ كــامــل بـنــود
جدول األعمال ،نظرًا إلى تمريرها من
عـضـ ّـو مجلس اإلدارة محمد شعيب
(م ـمــثــل إن ـت ــرا مــال ـكــة  %52م ــن أسـهــم
الكازينو).
ّ
تتعلق هــذه الـبـنــود بالتصديق على
الـبـيــانــات املــالـيــة لـلـسـنــوات مــن 2011
وحتى  ،2016وتوزيع أنصبة األرباح،
وإب ــراء ّ
ذمــة مجلس اإلدارة ،واملوافقة
ّ
ع ـ ـلـ ــى اس ـ ـت ـ ـم ـ ــراري ـ ــة ع ـ ـمـ ــل م ـف ــوض ــي
املراقبة ،أي شركة «ديلويت أند توش»
ل ـل ـس ـن ــوات م ــن  2012وحـ ـت ــى ،2016

إضــافــة إل ــى انـتـخــاب أع ـضــاء مجلس
إدارة جديد.
ن ـجــح مـجـلــس اإلدارة ،بـفـضــل شــركــة
«إنـ ـت ــرا» ال ـتــي ت ـعـ ُـد أك ـبــر املـســاهـمــن،
ّ
بــالـتـحــكــم بـكــامــل الـ ـق ــرارات .وال ـبــدايــة
ك ــان ــت م ــع ال ـت ـصــد ّيــق ع ـلــى الـبـيــانــات
امل ــال ـ ّـي ــة الـ ـت ــي ت ـح ــف ــظ ث ــاث ــة أع ـض ــاء
عـ ـنـ ـه ــا ،ورف ـ ـضـ ــت مـ ـف ـ ّـوض ــة امل ــراقـ ـب ــة
شماس التي ّ
ّ
اإلضافية جينا ّ
عينتها
م ـح ـك ـم ــة ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة فـ ــي جـ ـب ــل ل ـب ـنــان
ّ
تتضمنه من أخطاء
التوقيع عليها ملا
ّ
محاسبية ،وعدم تطابقها مع األرقام
الصادرة عن هيئة اإلشراف في وزارة
املــالـ ّـيــة ،ورفـضـهــا مــن عــدد مــن صغار
ّ
املساهمني ،نظرًا إلى تسلمهم جداول
عــام  2016عند دخولهم إلــى الجلسة،

خالفًا لنظام الشركة الذي ّ
ينص على
توزيعها كاملة عليهم قبل  16يومًا.
وش ـ ّـدد املـحــامــي عقل على أن «أعـمــال
م ـف ـ ّـوض ال ــرق ــاب ــة دي ـلــويــت أن ــد تــوش
غـيــر قــانــونـ ّـيــة ،نـظـرًا إل ــى اسـتـمــرارهــا
ّ
الجمعية
فــي عملها مــن دون موافقة
الـعـمــومـ ّـيــة مـنــذ عــام  ،2012وامتنعت
ّ
الجمعية الـعـمــومـ ّـيــة طــوال
عــن دع ــوة
ه ــذه ال ـف ـتــرة ،وق ـ ّـدم ــت أرق ــام ــا خاطئة
ّ
ّ
املحاسبية».
املنهجية
بحسب
رغـ ـ ــم ذل ـ ـ ــك ،ان ـ ـتـ ــزع م ـج ـل ــس اإلدارة
ب ــراءة ّ
ّ
ّ
العمومية،
الجمعية
ذم ــة مــن
ّ
بعدما ص ــدق عليها شعيب وحــده،
واع ـتــرض وامـتـنــع بــاقــي املساهمني
عن التصويت عليها .وربط انتزاعها
ّ
القضائية
منه بنتيجة التحقيقات

ّ
ّ
املالية.
العامة
النيابة
أمام ّ
ولم يتوقف «العرض» هنا .فحتى في
اليوم األخير من عمره ،رصد مجلس
اإلدارة السابق لنفسه  180ألف دوالر،
ّ
ّ
حصة من أنصبة األربــاح التي وزعت
ّ
على املساهمني ،بحيث حــدد نصيب
ّ
ربح كل سهم بـ  15دوالرًا ،فيما حصل
كــل عضو فــي مجلس اإلدارة على 15
أل ــف دوالر ،ورئ ـي ــس مـجـلــس اإلدارة
ع ـلــى  30أل ــف دوالر ،ع ـلــى ال ــرغ ــم من
ـرزه ــم
اعـ ـت ــراض ب ـعــض امل ـســاه ـمــن أب ـ ّ
ه ـ ـ ـ ــادي ش ـ ـ ـهـ ـ ــوان (نـ ـقـ ـي ــب امل ــوظ ــف ــن
الـســابــق) ،واملحامي عقل الــذي عرض
توزيع أنصبة األرباح على املساهمني
حصرًا ،دون مجلس اإلدارة.
وخ ـت ـمــت ال ـج ـل ـســة بـتـعـيــن األع ـض ــاء
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استئناف إقفال «الكوستا برافا»:
جلسات المحكمة تبدأ اليوم
ع ــاق ــة جـ ـي ــدة ب ـك ــل ن ـ ـ ــواب كـ ـس ــروان
الحاليني والسابقني واملقبلني حقق
ان ـت ـص ــاره األول ،لـكـنــه م ـطــالــب اآلن
بـتـحـقـيــق االن ـت ـص ــار ال ـث ــان ــي األك ـبــر
خالل فترة قياسية :النجاح في إدارة
ً
الكازينو ،ليثبت للرئيس عــون أوال
أن ثـقـتــه ك ــان ــت ف ــي مـحـلـهــا ،وه ـنــاك
ف ــي هـ ــذا ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـح ــر مــن
يمكن التعويل عليهم .هناك شغور
ه ــائ ــل ف ــي اإلدارات ال ـع ــام ــة ُيـنـتـظــر
أن تـ ـب ــدأ ال ـح ـك ــوم ــة ب ـم ـل ـئ ــه؛ ن ـجــاح
خـ ـ ــوري وم ــواكـ ـب ــة ت ـع ـي ـي ـنــه ب ــأج ــواء
إي ـجــاب ـيــة عــون ـيــة سـيـفـتـحــان ال ـبــاب
أمــام مئات الشباب الــذيــن ينتظرون
فــرصــة ،والعكس صحيح ،مــع األخــذ
بــاالعـتـبــار أن إع ــادة إق ــاع الكازينو
ل ـي ـســت ب ــاألم ــر ال ـس ـه ــل .ف ـق ــد فـعـلــت
إدارة مـيـشــال سـلـيـمــان ب ـهــذا املــرفــق
ما عجزت الحرب عن فعله ،وسيجد
خوري نفسه أمام واقع ال يحسد البتة
عليه :آالف املــوظـفــن الــذيــن اعـتــادوا
طوال ست سنوات أن ال يفعلوا شيئًا
سـيـتـسـبــب املـ ــس ب ـك ــل م ـن ـهــم ب ــأزم ــة
مــع إح ــدى الـعــائــات الـكـســروانـيــة أو
إحــدى املرجعيات الدينية .وعشرات
ال ـشــركــات الــردي ـفــة ال ـتــي تــم التعاقد
معها لـهــدر املــزيــد مــن األم ـ ــوال ،رغــم
وج ــود مــوظـفــن فــي الـكــازيـنــو تدفع
لـ ـه ــم أجـ ـ ــورهـ ـ ــم لـ ـلـ ـقـ ـي ــام بـ ـم ــا ك ـل ـفــت
الشركات القيام به .وفي وقت أنفقت
فيه مبالغ خيالية لشراء ألعاب بقيت
أعوامًا في املستودعات لعدم الحاجة
الـفـعـلـيــة إل ـي ـهــا ،ه ـنــاك بـنـيــة تحتية
سيئة وقــاعــات فــي معظمها بائسة
وغير صالحة لتنظيم أي احتفاالت
مهمة .واأله ــم مــن هــذا كله هــو بــروز
ك ــازي ـن ــوات ضـخـمــة ع ــدة ف ــي قـبــرص
ت ـق ــدم م ـنــذ ع ــام ــن ع ــروض ــا خـيــالـيــة
لهواة القمار ،تتضمن بطاقات سفر
م ـجــان ـيــة وإق ــام ــة ف ــي ف ـن ــادق خمس
نجوم ،دفعت غالبية الزبائن املهمني
إلى وضع كازينو لبنان خلفهم.
وع ـل ـيــه ،ال وق ــت أمـ ــام خـ ــوري لتقبل
التهاني أو السكر بمنصبه املنتظر
منذ سنوات :أمامه ورشة عمل كبيرة
ً
يعلق عونيون كثر آمــاال كبيرة على
نجاحه فيها .هو مطالب بأن يثبت أن
العهد لم يعني أيًا كان رئيسًا ملجلس
إدارة كــازيـنــو لـبـنــان ،وإنـمــا شخصًا
يـتـمـتــع بــال ـك ـفــاءة ال ــازم ــة للنهوض
بهذا املرفق ،ومطالب بأن يؤكد أن في
الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر ك ـفــاءات كثيرة
قادرة على النجاح في حال إعطائها
فرصة.

املتفق عليهم ،باستثناء محمد شعيب
الذي استبدل بغسان شكرون .وقد ّ
عي
ّكل من روالن خوري (تيار وطني ّ
حر)
رئيسًا ملجلس اإلدارة ،ومعه األعضاء
ب ـ ـ ـيـ ـ ــارو خـ ـ ــويـ ـ ــري وشـ ـ ـ ـ ـ ــارل غ ـس ـطــن
وكــاريــن إيـلـيــا ورام ــي م ـجــذوب (تـيــار
وط ـنــي حـ ـ ّـر) ،غ ـســان ش ـكــرون وهـشــام
ناصر (حركة أمل) ،وليد النقيب (تيار
مـسـتـقـبــل) ،رونـ ــي ع ـبــد ال ـح ـ ّـي (ق ــوات
لـبـنــانـ ّـيــة) ،ومـجـيــد جـنـبــاط (ال ـحــزب
التقدمي االشتراكي) ،لتكون الحصيلة
ّ
النهائية لهذه الجلسة تنفيذ جــدول
ّ
ً
األع ـم ــال ك ــام ــا ورمـ ــي ك ــل املـخــالـفــات
ّ
املالية أمام القضاء ،وتكريس استمرار
ّ
تغييب «ص ـغــار املـســاهـمــن» وتحكم
السياسة بالتعيينات.

هديل فرفور
ُ ّ
أولى جلسات
من املقرر أن تنعقد ،اليومُ ،
استئناف قرار قاضي األمور املستعجلة
فـ ــي بـ ـعـ ـب ــدا ،الـ ـق ــاض ــي حـ ـس ــن حـ ـم ــدان،
ّ
املتعلق بإقفال ُمطمر الكوستا برافا في
مطلع حزيران املقبل.
وكــان القاضي حـمــدان قــد أصــدر القرار
في  31كانون الثاني من العام الحالي،
والذي يقضي بالوقف الكلي ألعمال نقل
النفايات الى مطمر الكوستا برافا ،بعد
انـقـضــاء أرب ـعــة أشـهــر مــن تــاريــخ تبليغ
القرار إلى كل من الشركة امللتزمة أعمال
إنـشــاء املطمر ،شركة «الـجـهــاد للتجارة
وامل ـقــاوالت» ،واتـحــاد بلديات الضاحية
الـجـنــوبـيــة ،ومـجـلــس اإلن ـمــاء واإلع ـمــار،
«عـلــى أن يبقى الـعـمــل فــي املـطـمــر خــال
هذه الفترة تحت رقابة من ينتدبه وزيرا
الـبـيـئــة واألشـ ـغ ــال ال ـعــامــة وال ـن ـقــل ،ومــا
يستنسبانه من تدابير تقتضيها سالمة
البيئة املحيطة وأمن املالحة الجوية».
وكان القرار قد صدر في ظل إثارة قضية
ط ـي ــور الـ ـن ــورس وت ـه ــدي ــده ــا لـلـمــاحــة
الجوية آنــذاك .لم ُيعرف إذا ما انتدبت
الوزارتان املذكورتان أشخاصًا يتولون
مهمة املــراقـبــة فــي املـحـيــط الـقــريــب من
املـ ـط ــار وامل ـط ـم ــر أو ال ،إال أن م ـصــادر
معنية فــي دائـ ــرة املــراق ـبــة الـجــويــة في
ّ
املـطــار أك ــدت أن «ال جهة منتدبة زارت
مــوقــع املـطــار أو املطمر وقــامــت بــإعــداد

القدرة االستيعابية للمطمر ستبلغ طاقتها القصوى بعد سنة ونصف (هيثم الموسوي)

تقارير ميدانية أو غيرها».
وإذا ُرفــض طلب االستئناف الــذي ّقدمه
اتـحــاد بلديات الضاحية الجنوبية في
 7شـبــاط املــاضــي ،ف ــإن «الـ ُـع ـمــر» الباقي
يتجاوز الشهرين.
للمطمر لن
ُ
ول ـك ــن ،حـتــى ل ــو ق ـبــل طـلــب االسـتـئـنــاف
وجرى وقف تنفيذ قرار القاضي حمدان،
وبــالـتــالــي ج ــرى الـتـمــديــد لـلـمـطـمــر ،فــإن
ً
س ــؤاال ُمـلـحــا ُي ـطــرح فـ ُـي مـلــف الـنـفــايــات
حاليًا حــول املرحلة املقبلة التي ستلي
انـتـهــاء الـقــدرة االستيعابية ملطمر برج
حـمــود والكوستا بــرافــا ،وخصوصًا أن
وضعت كحل مؤقت الى
حلول املطامر ُ
حني تبلور الحل املستدام الالمركزي.
ت ـ ـقـ ــول م ـ ـص ـ ــادر ف ـ ــي مـ ـجـ ـل ــس اإلن ـ ـمـ ــاء
واإلعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــار لـ ـ ـ ــ«األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» ،إن ال ـ ـقـ ــدرة

متأخرات موظفي
«أوجيه» خالل أسبوعين؟
ميسم رزق
لم تكمن أهمية الزيارة األخيرة التي قام بها الرئيس سعد
الحريري إلى الرياض في أنها األولــى بعد توليه رئاسة
الحكومة فحسب ،بل أيضًا ألنها األولى بعد تعاظم أزمة
شــركـتــه «س ـع ــودي أوج ـي ــه» فــي ض ــوء املـصــاعــب املــالـيــة
الكبيرة التي ّ
تمر بها.
ورغم أن زيارة الحريري للرياض جاءت بصحبة العاهل
ال ـس ـعــودي املـلــك سـلـمــان بــن عـبــدالـعــزيــز وعـلــى الـطــائــرة
الـخــاصــة لــأخـيــر ،فــي مــا اعـتـبــر رســالــة بنيله الــرضــى
السعودي ،كان الفتًا تعرض الزيارة لـ«التشويش» .فقد
أث ــارت الحلقة الـتــي قـ ّـدمـهــا اإلعــامــي ال ـس ـعــودي داوود
الشريان ،في برنامجه على قناة « »mbcبعنوان «ضحايا
سـعــودي أوجـيــه» ومطالبته بــدفــع مستحقات املواطنني
ّ
املتأخرة ،الكثير من اللغط عن مغزى الحلقة وتوقيتها
وم ـض ـمــون ـهــا ،وت ـ ـسـ ــاؤالت ع ــن س ـبــب س ـم ــاح ال ــري ــاض
بالعرض ما دامت العالقة مع الحريري باتت جيدةّ ،
وعما
إذا كانت السعودية تفصل بني الحريري كرئيس للحكومة
ً
في لبنان وكرجل أعمال سعودي ،وصوال الى الغمز من
قناة «أحد األجنحة السعودية الذي ّ
تقصد توجيه رسالة
معينة مفادها عدم الرضى عن هذه الزيارة».
َ
بعد برنامج الشريان ،أصــدرت «سـعــودي أوجـيــه» بيانًا
رأت فيه أن الحلقة حملت مغالطات كثيرة تـهــدف إلى
الـنـيــل منها وم ــن مـســؤولـيـهــا .وك ــان الفـتــا بـعــد صــدور
البيان أن صفحة البرنامج على موقع فايسبوك حذفت
مقاطع الحلقة ،فيما ُحذفت الحلقة كاملة كذلك من موقع
«شاهد» التابع لـ« ،»mbcفي مؤشر الى أن الرياض تريد
مللمة املوضوع.
وعزت مصادر معنية بأوضاع الشركة سبب بث الحلقة
سعد
الى «انزعاج أحد التيارات في السعودية من قدوم ّ
الحريري برفقة امللك سلمان» .ولفتت املصادر إلى «تلقي
املوظفني وعودًا بأن الدفع سيكون خالل أسبوعني ،لكن
ال ُيلدغ املؤمن من جحر واحد مرتني»!
وف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،يـسـتـمـ ّـر ع ـ ّـم ــال «سـ ـع ــودي أوج ـي ــه»
بـحـمـلـتـهــم لـلـمـطــالـبــة بـحـقــوقـهــم .وجـ ــرى الـ ـت ــداول أمــس
بـصــورة رســالــة كتبها موظفون لبنانيون فــي الشركة،
مــوج ـهــة إل ــى الــرئ ـيــس س ـعــد ال ـح ــري ــري ،بـلـهـجــة قــاسـيــة
ّ
يعبرون فيها عن استيائهم بسبب عدم حصولهم على
حقوقهم املالية من الشركة.

االس ـت ـي ـعــاب ـي ــة مل ـط ـمــر ال ـك ــوس ـت ــا ب ــراف ــا
س ـت ـب ـلــغ طــاق ـت ـهــا ال ـق ـص ــوى ب ـع ــد سـنــة
ونصف سنة كحد أقصى« ،مــا ُ يستلزم
الـ ـب ــدء بــال ـب ـحــث ف ــي ال ـح ـل ــول امل ـق ـب ـلــة».
ُ
وتضيف املصادر نفسها :ال حلول حاليًا

لن يتجاوز عمر
المطمر الشهرين إذا
ُرفض طلب االستئناف

يجري البحث فيها وإن املجلس مشغول
في تطبيق املرحلة املؤقتة التي أقرتها
الحكومة في قرارها الرقم  1املتخذ في
.2016/3/12
بدورها ،تنقل مصادر في اتحاد بلديات
الـضــاحـيــة الـجـنــوبـيــة ع ــن وزي ــر البيئة
ط ــارق الـخـطـيــب إب ــاغ األخ ـيــر االت ـحــاد
أنـ ــه «يـ ـج ــري ال ـع ـم ــل ع ـل ــى إع ـ ـ ــداد خـطــة
ُ
طوارئ بيئية ُيعلن عنها قريبًا» .وتشير
املـصــادر الــى «أن االتـحــاد ال يعلم حتى
اللحظة ماهية هذه الخطة».
الالفت أنه قد تبقى هذه الخطة مجهولة
بسبب إصرار الخطيب في الوقت الحالي
على عــدم إعــانـهــا وإط ــاع ال ــرأي العام
ع ـلــى م ــا ي ـجــري ال ـب ـحــث ف ـيــه .وحــاولــت
«األخـبــار» التواصل مع ُ الخطيب ،لكنه
لم ّ
يرد على اتصاالتها امل ّ
تكررة كالعادة.
ُ
منذ أيام ،خالل جلسة مساءلة الحكومة
في مجلس الـنــواب ،قــال الوزير السابق
أك ــرم شـهـيــب «إن ـنــا ذاه ـب ــون ال ــى كــارثــة
ف ــي ع ــام  2018إذا ل ــم ي ـتــم إع ـط ــاء ملف
ال ـن ـفــايــات االه ـت ـم ــام ال ـ ــازم» ،م ــا ُيـثـبــت
إغفال هذا امللف من قبل السلطة.
الجدير ذكــره أن مناطق إقليم الخروب
وق ـ ـضـ ــاءي الـ ـش ــوف وع ــال ـي ــه ُمـسـتـثـنــاة
مــن الـخـطــة املــؤق ـتــة .أب ـنــاء ه ــذه املناطق
ال ي ــزال ــون ي ـع ــان ــون م ــن أزم ـ ــة تـصــريــف
نفاياتهم منذ نحو سنتني ،من دون أن
ّ
تتحمل الجهات املعنية مسؤوليتها في
الحفاظ على صحتهم وبيئتهم.
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مصارف

طريق حرير لبنان والصين ...وسوريا بينهما
منذ أن أطلق الرئيس الصيني شي جينبينغ مبادرة "حزام طريق الحرير االقتصادي"
ع ــام  2013بـهــدف تفعيل وتـطــويــر الـعــاقــات الــدولـيــة والتنمية فــي منطقة أوراس ـيــا
ومجموعة فرنسبنك تنشط لتعزيز موقع لبنان على هذا الطريق كي ال تضيع عليه
الفرص الهائلة التي ستوفرها هذه املبادرة.
ً
فــي هــذا اإلط ــار واسـتـكـمــاال للنشاطات املتواصلة الـتــي دأب ــت على تنظيمها لتفعيل
التعاون اللبناني-الصيني أثمر الدولية مؤتمر "حــزام واحــد وطريق واحــد في لبنان:
مؤتمر طريق الحرير" الذي نظمته املجموعة يوم الخميس  6نيسان املنصرم في مبنى
عدنان القصار لالقتصاد العربي عن توقيع ثالث اتفاقيات تعاون بني الجهات اللبنانية
والعربية والصينية هي :اتفاقية تعاون بني اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة
في لبنان وغرفة التجارة الدولية لطريق الحرير ،واتفاقية تعاون بني اتحاد الغرف
العربية وغرفة التجارة الدولية لطريق الحرير ،واتفاقية تعاون بني مجلس بلدية بيروت
وتحالفات األمم املتحدة لطريق الحرير القارية والبحرية.
وعلى أهمية موقع لبنان على طريق الحرير التي يفترض أن تربط  62بلدًا يبلغ إجمالي
ناتجها املحلي  %55من إجمالي املجموع العاملي ،وتمتلك  %70من مجموع سكان
العالم و %75مــن م ــوارد الطاقة املعروفة فــي العالم ،تأتي األزم ــة السورية لتزيد من
أهمية لبنان في املستقبل حني تنتهي مفاعيل الكارثة السورية وتبدأ مرحلة اإلعمار.
وهــو مــا أش ــار إلـيــه رئـيــس مجلس إدارة فرنسبنك عــدنــان القصار فــي كلمته حيث
دعا املستثمرين الصينيني "لالستفادة من موقع لبنان االستراتيجي نظرًا إلى الدور

املرتقب واملتوقع من الصني في مساهمتها بإعادة إعمار سوريا والعراق" .مشيرًا إلى
أن الشركات الصينية "ستستفيد من الشراكات واملشاريع التي ستعقد مع الشركات
اللبنانية خاصة وأن للبنان الكثير ليقدمه للصينيني من حيث تسهيل املعامالت وحرية
نقل األموال ،إضافة إلى موارده البشرية".
يذكر أن املؤتمر الــذي عقد برعاية وحـضــور رئيس مجلس ال ــوزراء سعد الحريري
حضره أيضًا رئيس غرفة طريق الحرير للتجارة الدولية لو جيان تشونغ وممثلون عن
هيئات القطاعني العام والخاص الصينية واللبنانية ونائب رئيس مجموعة فرنسبنك
عادل القصار .كما تخلل املؤتمر تكريم عدنان القصار كرئيس فخري لغرفة طريق
الحرير للتجارة الدولي.

توزيع أرباح بنك لبنان والمهجر
وافقت الجمعية العمومية العادية السنوية ملساهمي بنك لبنان واملهجر ش م ل خالل
اجتماعها بتاريخ  2017/4/7على حسابات املصرف لعام  ،2016كما وافقت على
توزيع عائدات وأنصبة أربــاح بمبلغ إجمالي وقــدره  343,262,708ليرة لبنانية على
الشكل التالي 0,70 :دوالر أميركي للسهم الواحد لحملة األسهم التفضيلية فئة 2011
و 1500ليرة لبنانية للسهم الواحد لحملة األسهم العادية.
أمــا املبالغ التي ستدفع بعد حسم ضريبة الـتــوزيــع بمعدل  %5تبلغ 0,665 :دوالر
أميركي للسهم الواحد لحملة األسهم التفضيلية فئة  2011و 1425ليرة لبنانية للسهم
الواحد لحملة األسهم العادية.
ُ
تدفع العائدات وأنصبة األرباح بواسطة شركة ميدكلير اعتبارًا من تاريخ 2017/4/12
َ
لحملة األسهم التفضيلية واعتبارًا من تاريخ  2017/4/13لحملة األسهم العادية وفق
قيود شركة ميدكلير بتاريخ .)Record Date( 2017/4/12
أما بالنسبة إلى حملة شهادات اإليــداع العمومية  BLOM GDRفإن أنصبة األربــاح
العائدة لها من املتوقع أن يسددها  BANK OF NEW YORK MELLONاعتبارًا
من تاريخ .2017/4/26

ورشة عمل من  BLCلدعم الـ SME
نظم  BLC Bankورشة عمل هي األولى من
نوعها تحت عنوان" :املؤسسات الصغيرة
وامل ـت ــوس ـط ــة  :٢٠١٧ن ـمــو وط ـن ــي وتــوســع
عاملي" ،شارك فيها عدد من االختصاصيني
ومـمـثـلــون ألكـثــر مــن  200مــؤسـســة وذلــك
بـهــدف تشجيع هــذه املــؤسـســات ولتجديد
التزام املصرف بالوقوف إلى جانبها.
وقد تطرق نائب رئيس مجلس االدارة املدير
ال ـعــام للمصرف نــديــم الـقـصــار إل ــى عالقة
 BLC Bankمع الـ  SMEفي لبنان .مشيرًا إلى أن "انعقاد املؤتمر يتزامن مع مرور
عشر سنوات على إطالق البنك استراتيجيته لدعم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة،
الفتًا إلى أن املصرف كان أول من بادر إلى مثل هذه االستراتيجية" .كما أوضح القصار
أنه وعلى الرغم من أن "هذه املؤسسات تمثل  ٩٥في املئة من السوق ،ال تزال املصارف
تــولــي األهمية للمؤسسات الكبرى الـتــي ال تمثل أكـثــر مــن ال ـ  ٥فــي املـئــة الباقية ،ألن
حجم التسليفات لهذه املؤسسات أكبر .وهذا األمر يجعل املصارف تعتقد أن الجهد
مجد أكثر ،ألن امل ــردود على التسليفات الكبيرة
املـبــذول لتمويل املؤسسات الكبرى ٍ
أفضل .مؤكدًا "أننا آلينا على أنفسنا أن نولي هذه املؤسسات الدعم الكامل حتى نكون
مصرفها املفضل ألنها تمثل مؤسسات املستقبل الكبرى".

«أمازون» وصلت
ماذا عن مستقبل الشركات الصغيرة؟
رضا صوايا
أن تـسـتـحــوذ شــركــة «أم ـ ــازون» الـتــي تعد
أك ـب ــر سـ ــوق إل ـك ـتــرون ـيــة ف ــي ال ـع ــال ــم على
شركة «سوق .كوم» اإلماراتية ،أكبر موقع
لتجارة التجزئة عبر اإلنترنت في الشرق
األوس ــط خبر فــي حــد ذات ــه ،يكفي ملعرفة
م ــدى ت ـطــور ق ـطــاع ال ـت ـســوق اإلل ـك ـتــرونــي
ف ــي املـنـطـقــة واإلم ـك ــان ـي ــات ال ـهــائ ـلــة الـتــي
يختزنها لكن ،بعيدًا عن البديهيات تطرح
الصفقة أسئلة جدية قد يكون ال يزال من
املـبـكــر ال ـحــديــث عـنـهــا ،إال أن ـهــا أســاسـيــة
مل ـح ــاول ــة اسـ ـتـ ـش ــراف مـسـتـقـبــل ال ـت ـج ــارة
اإللـكـتــرونـيــة فــي ال ـشــرق األوسـ ــط عمومًا
وامل ـن ـط ـقــة ال ـعــرب ـيــة خ ـصــوصــا ،وت ـحــدي ـدًا
فــي مــا يتعلق بـقــدرة بقية الـشــركــات على
الصمود في وجه العمالق القادم وكيفية
تعاطي املنافسني األصغر حجمًا مع هذا
التحدي الجديد
ت ـش ـي ــر الـ ـتـ ـق ــدي ــرات إل ـ ــى أن ح ـج ــم س ــوق
الـتـجــارة اإللـكـتــرونـيــة فــي الـعــالــم العربي
يـقــدر بـحــوالــى  15مليار دوالر ،وهــو رقم
مرشح للصعود ليتخطى حدود  20مليار
دوالر عام  2020مع نسبة نمو سنوي تقدر
بنحو  .%30فكيف سيؤثر مجيء أمازون
على املستهلكني و"ثقافتهم" اإللكترونية،
وعلى باقي منصات التجارة اإللكترونية؟

حدث إيجابي
ت ـل ـت ـقــي آراء الـ ـخـ ـب ــراء ع ـل ــى ت ــرج ـي ــح كـفــة
اإليجابيات على السلبيات في استحواذ
"امـ ـ ـ ــازون" ع ـلــى "س ـ ــوق .ك ـ ــوم" .ي ــرى نــائــب
الــرئ ـيــس ل ــدى ب ــوز أل ــن هــامـلـتــون الـشــرق
األوسط داني كرم أن "أهمية دخول أمازون
إل ــى املنطقة اسـتــراتـيـجـيــة وبـعـيــدة املــدى
ك ــون س ــوق ال ـش ــرق األوس ـ ــط م ــن األس ــرع
ن ـم ـوًا ف ــي ال ـعــالــم ،وه ــو س ــوق واع ــد لــديــه
قــواعــد صلبة لــاسـتـمــرار والـتـطــور ،وهو
ما بدأ يظهر جليًا لدى الشركات العاملية
الضخمة".
مــن جهة أخ ــرى ،مـجــرد اســم شــركــة رائــدة
ع ــامل ـي ــا ك ـ ـ ـ ــ"أمـ ـ ـ ــازون" ك ـف ـي ــل فـ ــي حـ ــد ذاتـ ــه
بـتـبــديــد الـكـثـيــر مــن م ـخــاوف املستهلكني
من التسوق اإللكتروني .فوفقًا للخبير في
مجال التجارة اإللكترونية كريم صيقلي
"س ـت ـســاهــم أم ـ ـ ــازون ف ــي إضـ ـف ــاء صــدقـيــة

أكبر على السوق اإللكتروني في املنطقة،
وت ـع ــزز م ــن ال ـخ ـبــرات ف ــي ه ــذا امل ـج ــال ،ما
سينعكس إيـجــابــا على الـقـطــاع كـكــل ،من
مستهلكني وشركات ناشئة ويترجم نموًا
الفتًا في املستقبل".

دمج واستحواذ
م ــن ال ـب ــدي ـه ــي أن ي ـط ــرح دخ ـ ــول مـنــافــس
بـحـجــم وخ ـبــرة "أمـ ـ ــازون" وسـمـعـتـهــا إلــى
أي س ــوق تـحــديــا جــديــا لبقية املنافسني،
فـكـيــف إذا ك ــان ال ـس ــوق ال يـ ــزال ف ــي طــور
النمو وينقصه الكثير ليصل إلــى مراتب
األسواق األوروبية واآلسيوية واألميركية
فــي مجال التجارة اإللكترونية ،مــا يعزز
املـ ـ ـخ ـ ــاوف مـ ــن ه ـي ـم ـن ــة شـ ـب ــه م ـط ـل ـق ــة قــد
يستفيد منها عمالق التجزئة القادم من
وراء األطلسي؟
ال ينفي الـخـبــراء أن املنافسة لــن تكون
سـهـلــة ع ـلــى ال ـش ــرك ــات ال ـص ـغ ـيــرة .لكن
ال ـص ــورة لـيـســت ب ـهــذه الـسـلـبـيــة .تكفي

ستؤدي المنافسة إلى
حصول عمليات دمج بين
الشركات في المنطقة

فـ ـق ــط إج ـ ـ ـ ــادة الـ ـتـ ـع ــاط ــي مـ ــع ال ـ ـظـ ــروف
الجديدة والتكيف معها.
يشير الرئيس التنفيذي ملوقع "نيل وفرات.
كوم" ،أكبر موقع كتب عربي على اإلنترنت،
صـ ــاح شـ ـب ــارو إلـ ــى أن "أم ـ ـ ـ ــازون" ليست
"بعبعًا قــادرًا على ابتالع باقي املنافسني
وإقصائهم بالسهولة التي نتوقع" ،الفتًا
الى أن الشركة "دخلت السوقني الصينية
والهندية ،ومــع هــذا لــم تنجح فــي إقصاء
شــركــة  Alibabaالـصـيـنـيــة ع ــن ال ـص ــدارة.
لذلك ،أمازون وإن كانت منافسًا مهمًا ،إال
أنها ليست بخطر فتاك متى علمت باقي
الشركات كيف تشتغل".
ف ــي هـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،ي ــوض ــح كـ ــرم أن عـلــى
الشركات الصغيرة كي تتمكن من منافسة
"أم ــازون" أن "تـقــدم شيئًا مختلفًا كليًا أو
تقديم خدمات مميزة جدًا ليس فقط على
صعيد األونــايــن ،لكن من خــال التجربة
ككل .فالتجربة ال تبدأ مــن لحظة الشراء
ودخ ــول املــوقــع ،بــل مــن لحظة يـبــدأ فيها
املستهلك بالتفكير".
إضافة إلــى ما تقدم ،يقول نائب الرئيس
لدى بوز ألن هاملتون الشرق األوســط إن
"دخول أمازون إلى السوق سيساعد باقي
الـشــركــات على تطوير نفسها وأعمالها،
إذ إن نجاحها يمكن أن يشجع شــركــات
ضخمة أخرى على االستحواذ عليها" .وال
يستبعد أن ت ــؤدي املنافسة إلــى حصول
"عمليات دمــج بني الشركات في املنطقة"،
مع تشديده على أن يكون الدمج "مدروسًا
ومتناغمًا وذا رؤية واضحة".

قطاع خاص
مرسيدس تنضم
ّإلى أسطول MEA

وق ـعــت شــركــة ت .غــرغــور وأوالده ،الــوكـيــل الـحـصــري والــوحـيــد
ل ـس ـي ــارات مــرس ـيــدس-ب ـنــز ف ــي ل ـب ـنــان ،وش ــرك ــة ط ـي ــران الـشــرق
األوسط اتفاقًا إلضافة مركبات مرسيدس-بنز سيتان الجديدة
إل ــى أسـطــولـهــا .وتـمـكـنــت مــرسـيــدس-بـنــز مــن تلبية احـتـيــاجــات
ط ـي ــران ال ـش ــرق األوس ـ ــط م ــن امل ــرك ـب ــات ال ـف ــاخ ــرة إل ــى املــرك ـبــات
التجارية الخفيفة ،بــاإلضــافــة إلــى الشاحنات املتوسطة الحجم
ّ
واملتينة .وكجزء من تعاونهما على املدى الطويل ،ستوفر شركة
ت .غرغور وأوالده لطيران الشرق األوســط ضمانًا طويل األمد،
باإلضافة إلى سيارات مرسيدس-بنز املثالية .كما سيقوم فريق
خدمات ما بعد البيع بالكشف على الشاحنات وصيانتها بانتظام
ّ
ّ
يتمتع دائمًا بأداء ّ
مثالي.
تقني
لضمان ّأن األسطول
وتتميز سيارة سيتان بتنوع استخدامها ،وقدرتها على التكيف،

إضافة إلى مزايا القيادة الديناميكية ،وخفة الحركة ،واالستعمال
العملي مــا يشكل مزيجًا يجمع بــن البنية الـقـ ّ
ـويــة ،والتصميم
املثالي.

دراجات هوائية
في جبيل برعاية IBL

وبتمويل
أطلقت شــركــة Bike for All - Tamer Holding
ٍ
من أنتركونتيننتال بنك لبنان ش.م.ل .يــوم الخميس  6نيسان
املـنـصــرم ،مـشــروع الــدراجــات العامة فــي جبيل الــذي يهدف إلى
صحية ومـفـيــدة للبيئة على ّ
ّ
حد
تــزويــد املــواطـنــن بطريقة نقل
سواء.
يأخذ هــذا املـشــروع بعني االعتبار سالمة املــواطــن ،حيث سيتم
إنشاء ممر مغلق مخصص لركوب الدراجات الهوائية .فقد عملت
الشركة على دراســة املـمــرات الخاصة التي ستسير عليها هذه
الدراجات ،التي ستكون بعرض  80سنتيمترًا ،ما سيخفف من
آن معًا.
زحمة السير ويساهم في الحفاظ ّعلى البيئة في ٍ
محطات لتغطية الطرقات الحيويةّ
وقد وضعت بلدية جبيل ست
في املدينة بتمويل ودعم من مصرف.IBL BANK

البلمند ...لمواجهة الظروف
الدقيقة
ّ

شدد البطريرك يوحنا العاشر اليازجي بطريرك أنطاكية وسائر
املـشــرق لـلــروم األرث ــوذك ــس ،خــال تــرؤســه مجلس أمـنــاء جامعة
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شركات

«غلوب ماد» تفوز بمناقصة كهرباء لبنان
أعلنت شركة غلوب مد لبنان املتخصصة في إدارة خدمات الرعاية الصحية ،عن
ُ
فوزها بمناقصة مؤسسة كهرباء لبنان .وبموجب هذا العقد ،ستدير غلوب مد لبنان
خدمات الرعاية الصحية ملوظفي املؤسسة ولعائالتهم والبالغ عددهم قرابة 9000
شخص ،وذلك بدءًا من شهر آذار الفائت .2017
وقد تم االتفاق على تجهيز مكتب مخصص لتسهيل جميع املعامالت املطلوبة في
حرم مؤسسة كهرباء لبنان ،تقوم بإدارته غلوب مد وذلك توفيرًا للجهد والوقت لدى
إنجاز أي معاملة طبية لدى املوظفني وعائالتهم.
تعليقًا على هــذا الـتـعــاون ،قــال مدير عــام شركة غلوب مــد لبنان وليد حالسو إن
ّ
التقنية لتسهيل حصول موظفي املؤسسة على
الشركة ستضع "خبرتها وأنظمتها
خدماتهم الصحية بسرعة وانسيابية من دون أي تعقيدات".

«تاتش» تدعم الفرق اللبنانية في MIT
نظمت شركة تاتش املتخصصة في مجال خدمات الهاتف النقال والبيانات في لبنان،
والتي تديرها مجموعة زينً ،
لقاء هدف إلى تسليط الضوء على الفرق اللبنانية 11
التي تأهلت الى نهائيات مسابقة منتدى  MITللشركات العربية الناشئة في نسختها
العاشرة ،وذلك في  touch Labفي أسواق بيروت.
وشكل اللقاء فرصة للفرق للتواصل مع مجموعة من الشخصيات امللهمة في مجال
األعمال الناشئة في لبنان ،ولعرض مشاريعهم التي أهلتهم إلى نهائيات املسابقة.
في املناسبة قال الرئيس التنفيذي ًلشركة تاتش لبنان إمري غوركان إنه "في ظل
هذا العدد الكبير من املتأهلني مقارنة بعدد السكان الصغير نسبيًا ،فإن لبنان هو
من أنجح الدول التي شاركت في مسابقة
منتدى  MITللشركات العربية الناشئة".
فيما أشارت رئيسة مجلس إدارة منتدى
 MITلــريــادة األع ـمــال فــي الـعــالــم العربي
هال فاضل إلى أن " %15من الطلبات التي
وصل عددها هذا العام إلى  8,272أتت من
لبنان وهذا دليل على صحة قطاع ريادة
األعمال القائم هنا".

البلمند في دورة استثنائية على أن «املطلوب من املجلس دعم الجامعة على الصعد كافة،
متابعة أعمالها ومراقبة نشاطها بحيث تصبح الحوكمة واملحاسبة أم ـرًا ثابتًا ،وربــط
الجامعة باملجتمع وقضاياه».
من جهته أشار رئيس الجامعة إلى أن «الجامعة ّ
تمر اليوم في ظروف دقيقة نظرًا إلى أن
التوسع الذي تشهده يطرح مشاكل إدارية ومالية وأكاديمية ،تعمل الجامعة بجدية على
تجاوزها .كما أن املنافسة قوية بني الجامعات ما ّ
يحول استقطاب الطالب مسألة محورية».

جائزة «بنك بيبلوس» للتصوير

أع ـل ــن ب ـنــك ب ـي ـب ـلــوس ع ــن بـ ــدء ق ـبــولــه طـلـبــات
امل ـش ــارك ــة ب ـج ــائ ــزة ب ـنــك ب ـي ـب ـلــوس لـلـتـصــويــر
ال ـفــوتــوغــرافــي  2017ال ـتــي سـيـعـلــن ع ــن اســم
رابحها خالل معرض BEIRUT ART FAIR
في شهر أيلول املقبل .يمكن للراغبني تقديم
طـلـبــاتـهــم ع ـبــر اإلن ـت ــرن ــت ع ـلــى مــوقــع www.
 byblosbankaward.comحتى نهار األربعاء
الواقع فيه  31أيار .2017وستختار لجنة حكام
مؤلفة مــن خـبــراء مـعــروفــن عامليًا فــي مجال
التصوير الفوتوغرافي املتأهلني العشرة على
أن يعلن اسم الفائز في اليوم األخير للمعرض.
يذكر أن الجائزة تهدف إلى تمكني املصورين
ال ـف ــوت ــوغ ــراف ـي ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن ال ـص ــاع ــدي ــن من
الـنـفــاذ إل ــى ال ـســوق الـفـنـيــة عـبــر إتــاحــة املـجــال
لـهــم لـلــوصــول إل ــى أص ـحــاب ص ــاالت الـعــرض
والـخـبــراء ووســائــل اإلع ــام وجامعي األعمال
الفنية.

كيف تختار
مهنة المستقبل؟
من منا لم يقف محتارًا لدقائق أمام خزانة المالبس ليفكر أي قطعة
ّ
أن
يرتدي ،أو يلبس ثيابًا معينة ليعود ويخلعها ويرتدي غيرها إلى ً
يستقر على ما يرضيه؟ من منا لم يهدر وقته في المطاعم متأمال
في الئحة الطعام ،مفكرًا أي طبق يختار وفي النهاية ال يستقر
على رأي ويطلب مساعدة النادل؟ ماذا عن التلفاز حين يصادفك،
في الوقت عينه ،برنامجان يعجبانك وتدخل في صراع ً فكري الختيار
أحدهما أو في أسوأ األحوال تقضي وقتك متنقال بينهما؟
هذه عينة بسيطة عن مواقف عادية نصادفها يوميًا
وتتطلب منا اتـخــاذ ق ــرار ،ومــع هــذا نجد صعوبة في
حسم خياراتنا .فكيف إذا كان املطلوب منك ،في لحظة
محددة ،اتخاذ قــرار سيالزمك مدى الحياة وسيكون
عليك تحمل تبعاته مــع ش ــروق كــل شمس وغروبها
كاختيار اختصاص جامعي ،وبالتالي مهنة املستقبل؟
مـمــا ال ش ــك فـيــه أن اخ ـت ـيــار االخ ـت ـصــاص الـجــامـعــي
ومهنة املستقبل يعتبران مــن أصـعــب ال ـقــرارات التي
علينا مواجهتها عند التخرج فــي املــدرســة .فإضافة
الــى مصيرية القرار الــذي يتطلب تفكيرًا عميقًا نظرًا
الى النتائج الوخيمة واملكلفة للندم الحقًا ،فإن عوامل
ع ــدة تـجـعــل م ــن ال ـخ ـيــار مـهـمــة غ ـيــر ي ـس ـيــرة كـتـعــدد
االختصاصات التي قد نرغب في دراستها أو ميلنا
إلى أكثر من وظيفة ،أو تداخل الذاتي باملوضوعي أي
بني ما نرغب فيه وما هو متوفر أو األفضل في سوق
العمل.
فما هي النقاط التي يجب التوقف عندها الختيار مهنة
املستقبل؟
ً
أوال :اعرف نفسك
الـخـطــوة األول ــى قبل اخـتـيــار االخـتـصــاص الجامعي
ومهنة املستقبل تكمن في معرفتك لنفسك ،وميولك
وك ـفــاءتــك .وم ــن األسـئـلــة الـتــي يمكنك طــرحـهــا وقــد
تساعدك على استكشاف نفسك بشكل أفضل:
¶ ما هي املواد التي أحبها وأبرع فيها في املدرسة؟
بطبيعة الحال ،يفرض املنطق أن نبدأ بتحديد ما نحب
وبـحــذف مــا ال نـحــب .بعض الـنــاس يفضلون املــواد
العلمية ،والـبـعــض اآلخ ــر يميلون نحو اإلنسانيات،
وه ـن ــاك م ــن يـفـضـلــون الــريــاض ـيــات ،وم ــن يـحـبــذون
ال ــدراس ــات االقـتـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة .كــل مــن هــذه
التوجهات ،عند اختيارك ألي منها في السنة الثانية
من التعليم الثانوي ،ترسم لك مسارًا محددًا عليك
اتباعه في ما بعد عند اختيار االختصاص الجامعي.
¶ ما هي نقاط قوتك وما هي نقاط ضعفك؟
بعض املــواهــب وال ـقــدرات قــد تكون لها رواب ــط بــارزة
ً
مع مهن واختصاصات ّ
معينة .مثال :هل لديك ذاكرة
جيدة؟ هل أنت شخص اجتماعي يجيد التفاعل مع
الناس؟ هل تملك مقدرة على التواصل واإلقناع؟ هل
أن ــت مــوهــوب فــي الــرســم؟ عـلــى سبيل امل ـثــال ،يتجه
األشخاص ذوي امليول الفنية نحو اإلخــراج والرسم
والتمثيل ،فيما قد يلجأ من هم اجتماعيون بطبعهم
ويحبون االختالط بالناس وبناء العالقات إلى التعليم
والعالقات العامة وإدارة األعمال ،والسياحة...
¶ ما هي هواياتي؟ كيف أقضي وقت فراغي؟
إن سلوكياتنا ووسائل الترفيه التي قد نلجأ إليها
والـشـخـصـيــات الـتــي قــد نتمثل بـهــا عـنــد الـلـعــب في
الـصـغــر تعتبر مــؤشــرات مهمة لتحديد توجهاتنا
املستقبلية.
ثانيًا :اطلب النصيحة
أنـ ــت ص ــاح ــب ال ـخ ـي ــار األول واألخـ ـي ــر ف ــي اخ ـت ـيــار
االخـ ـتـ ـص ــاص ال ـج ــام ـع ــي ،ك ــون ــك األدرى ب ـق ــدرات ــك
وإمكانياتك ورغـبــاتــك .إال أن هــذا ال ينفي ضــرورة
اسـتـشــارة األه ــل واألس ــات ــذة ،إضــافــة إلــى خـبــراء في
االختصاصات التي قد تجد نفسك أقرب اليها .وفي

هذا السياق ،من املهم أن تطرح بعض األسئلة؛ منها:
¶ ما هي مدة التخصص؟
¶ أين يمكن دراسته؟
¶ ما هي تكاليف الدراسة؟
¶ مـ ــا أوج ـ ـ ــه ال ـ ـفـ ــرق بـ ــن اخ ـت ـص ــاص ــن جــام ـع ـيــن
متشابهني؟
ثالثًا :اعرف أكثر عن سوق العمل
ف ــي الـكـثـيــر م ــن األحـ ـي ــان ،ت ـك ــون الـحـقـيـقــة مـغــايــرة
مل ــا نـتـخـيـلــه ،وق ــد ال ي ـت ـطــابــق ال ـع ـم ـلــي م ــع ال ـن ـظــري.
فاالختصاص الجامعي الــذي تريده يمكن أن يؤدي
بــك إلــى مهنة ذات ظ ــروف ال تحبها أو تجدها غير
مطابقة لتوقعاتك ،إن على الصعيد امل ــادي أو على
الصعيد املعنوي .فما العمل؟
ينصح في هذه الحال ،لكي تكون على دراية تامة بما
أنت مقبل عليه ،بأن تحاول استكشاف بعض األمور
األساسية ،بما فيها اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
¶ هل االختصاص مطلوب في سوق العمل؟ وما هي
املهن املرتبطة به؟
¶ م ــا ه ــي ظـ ــروف الـعـمــل بـشـكــل ع ــام والـضـمــانــات
االجتماعية التي يمكنك الحصول عليها؟
¶ هل مردود الوظيفة املستقبلي جيد ،وعلى مستوى
تطلعاتك؟
¶ مــا هــي مخاطر الـســوق كالبطالة وأزم ــات السوق
والقطاع وغيرها؟

االختصاص الجامعي
الذي تريد يمكن أن يؤدي بك
إلى مهنة ال تحبها

¶ ما هي فرص التقدم والترقي؟
ول ـك ــي تـكـتـشــف م ـيــدان ـيــا م ــا س ـي ـكــون عـلـيــه عملك
املستقبلي واملـهـمــات الـتــي سـتـنــاط ب ــك ،ينصح بــأن
تستفيد من العطلة الصيفية منذ أيام املدرسة وقبل
الــوصــول إلــى الجامعة لتخضع لتدريب مجاني في
بعض املؤسسات والشركات التي تعمل في املجال
الذي تريد التخصص فيه.

بين العقل والقلب؟
م ــن أك ـث ــر األس ـئ ـلــة ال ـشــائ ـكــة ال ـت ــي ق ــد ي ـك ــون عليك
مواجهتها والتي تبقى اإلجابة عنها محصورة بك
فقط وتنبع مــن معطى ذاتــي حـصـرًا ،هــو معرفة أي
ّ
درب عليك أن تسلك :هل تتبع قلبك أم تحكم عقلك؟
ُ
م ــاذا تفعل فــي ح ــال خـ ّـيــرت بــن وظـيـفــة تـحــب ،لكن
مــردودهــا امل ــادي قليل ،ووظيفة ال تحب ومــردودهــا
املالي كبير؟
ليس بإمكان أحد اإلجابة عن هذا السؤال إال أنت .لكن
تذكر دائمًا أن املــردود املالي مهم ،تمامًا كأهمية أن
تمارس مهنة تحبها وترضيك معنويًا واجتماعيًا.
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محمود المعتصم *

ما الذي يمكن أن يقدمه علم النفس للنظرية
السياسية االجتماعية؟ دعونا نبدأ بالقول
ب ــأن ــه ،م ــن وج ـه ــة ن ـظــريــة ع ـلــم ال ـن ـفــس الـتــي
أقتنع بها على األقل ،ليس هنالك حد فاصل
ب ــن ال ـف ــرد واآلخ ـ ــر .لـيــس هـنــالــك عــالــم نفس
فردي خالص خارج املجتمع ،ولذلك فإن علم
ال ـن ـفــس ه ــو ب ــاألس ــاس ع ـلــم اج ـت ـمــاعــي .هــذه
النظرة ال تــروق لأليديولوجيا املهيمنة ،ألن
األيــديــولــوج ـيــا الـلـيـبــرالـيــة الـحــالـيــة تتحدث
دائ ـم ــا ع ــن «الـ ـف ــرد» و«ال ـف ــردان ـي ــة» بوصفها
ع ــوال ــم مـفـصــولــة ع ــن ال ـكــل االج ـت ـمــاعــي ،أنــت
تـصـبــح ف ـ ــردًا ،م ــن وج ـهــة ال ـن ـظــر الـلـيـبــرالـيــة،
عندما تنغمس في االهتمام بأمورك الخاصة
وعـنــدمــا «ال تـبــالــي» بما يـجــري فــي الـخــارج.
حتى الحرية يتم تعريفها باعتبارها حرية
فردية أما حرية التغييرات الجماعية الكبرى
فـهــي م ـجــرد ت ـطــرف ال داع ــي ل ــه .عـلــم النفس
امل ـت ـمــاشــي م ــع هـ ــذه ال ـن ـظ ــرة ي ـعــالــج األف ـ ــراد
بوصفهم عبارة عن عوامل داخلية ال نهائية
ي ـجــب ال ــوص ــول إل ــى ح ــل لـتـعـقـيــداتـهــا حتى
ي ـش ـعــر الـ ـف ــرد ب ــال ـس ـع ــادة .ع ـل ـيــك أن «ت ـعــرف
نفسك جـيـدًا» ،عليك أن «تحقق ذات ــك» ...إلــخ.
ضد هذه النظرة يعتمد علم النفس الالكاني
(وع ـل ــم الـن ـفــس ال ـف ــروي ــدي ق ـبــل الـتـشــويـهــات
املـ ـت ــأخ ــرة) ع ـلــى ال ـف ـك ــرة األس ــاس ـي ــة الـقــائـلــة
ً
بـ ــأن الـ ـف ــرد ي ـت ـش ـكــل أص ـ ــا ع ـب ــر دخ ــول ــه فــي
فـضــاء مـعـنــى ،وه ــذا الـفـضــاء يـتـكــون أســاســا
عـبــر حــادثــة الـتـقــاء ال ـفــرد «ب ــاآلخ ــر» .املـقــولــة
«اإلن ـ ـسـ ــان م ـخ ـلــوق اج ـت ـم ــاع ــي» ت ــؤخ ــذ هنا
بجدية .فــي هــذا اإلط ــار ،فــإن الـعــاج النفسي
هــو بــاألســاس خــروج إلــى الـخــارج« :عليك أن
تحتقر مشاعرك وعاملك الداخلي ..ألن كل ما
يـهــم هــو «ال ـق ـض ـيــة»« ...الـ ـح ــب» ...أو بـصــورة
عامة ،كل ما يهم هو ذلك اآلخر الجذري الذي
هو الرغبة األصيلة» ،ولذلك ال مكان في هذا
اإلطــار للحديث عن حصر علم النفس داخل
الـعـيــادة (ل ـق ــراءة مـحــاجــة مكتملة ضــد فكرة
حـصــر عـلــم الـنـفــس الــاكــانــي داخ ــل الـعـيــادة
بوصفه علم تحليل نفسي لألفراد وعالجهم،
اقـ ـ ــرأ س ــاف ــوي ج ـي ـجــك «كـ ـي ــف نـ ـق ــرأ الكـ ــان»
الكتاب متوفر في موقع .)lacan.com
ل ـت ــوض ـي ــح ه ـ ــذه الـ ــرؤيـ ــة ي ـم ـك ـن ـنــا أن نــأخــذ
«الــرغ ـبــة» ،بوصفها مكونًا نفسيًا أساسيًا،
كـ ـمـ ـث ــال .ي ـن ـظــر ع ـل ــم ال ـن ـف ــس الـ ــرائـ ــج حــال ـيــا
للرغبات اإلنسانية بوصفها أمــورًا منفصلة
ع ــن األوام ـ ــر االج ـت ـمــاع ـيــة ،خـصــوصــا عندما
ي ـت ـع ـل ــق األم ـ ـ ـ ــر ب ــاملـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــات ال ـل ـي ـب ــرال ـي ــة
الـحــديـثــة .ال ـفــرد الـحــديــث يبحث بـحــريــة عن
السعادة واملتعة في الحياة بعيدًا عن أي أمر
اجتماعي .ما تغفله هــذه النظرة هو حقيقة
أنــه خلف الحرية الظاهرية التي يتمتع بها
هذا الفرد تلوح طاقة أمر أكثر شراسة وهي
قــوة اجتماعية بحتة :الـفــرد الـحــديــث يشعر
بأنه تحت ضغط أمر قاهر «عليك أن تستمتع

بالحياة!» ،أن تكون سعيدًا هو في الحقيقة
ليس خيارًا هذه األيام .مراقبة بسيطة للطالب
األميركيني ستجعلك ترى االنضباط الصارم
الذي يلتزم عبره الطالب بالترفيه عن نفسه
م ــرة فــي األس ـب ــوع عـبــر ال ــذه ــاب إل ــى املــاهــي
وش ـ ــرب ال ـك ـح ــول وغ ـي ــره ـم ــا ،الـ ـف ــرد ال ـ ــذي ال
يمارس هذه الطقوس سيشعر مباشرة بأنه
«مذنب» ،بأن هنالك شيئًا خاطئًا في حياته.
يشعر الفرد الحديث براحة أكبر عندما يفهم
أنه «غير ملزم» بأن يكون سعيدًا ،بأن بإمكانه
أن يـمــر بـفـتــرات مــن الـتـعــاســة وأن ذل ــك ليس
ذنـبــا .فــي كتابها «عــن الـكــومـيــديــا» ،تحدثت
ألينكا زوبانشيتشس ،في املقدمة عن الكيفية
التي أصبحت بها السعادة خصلة جوهرية،
أن تكون شخصيًا سعيدًا ومرحًا هي خصلة
تشير إلى أنك شخص «جيد أخالقيًا» ،وإما
إن ك ـنــت تـعـيـســا فــذلــك يـعـنــي أن ل ــك جــوه ـرًا
أقــل جــودة (األمــر نفسه يمكن قوله بالنسبة
إل ــى ال ـن ـجــاح وال ـف ـش ــل ،ال ـن ـجــاح أص ـبــح يــرى
باعتباره ميزة تكاد تكون بأيدولوجية في
جوهرانيتها ،والتفسير الطبقي االجتماعي
ل ـل ـن ـجــاح ت ــم ت ـج ــاه ـل ــه) .هـ ــذه ال ـح ــال ــة يـمـكــن
كذلك مالحظتها في حقيقة أن الناس باتوا
يخجلون من إظهار حزنهم.
الثمن الذي يدفعه الفرد املفصول عن الفضاء
الرمزي ،إذًا( ،ذلك هو تعريف الفرد النرجسي
كـمــا سـنــرى الح ـقــا) هــو أن األم ــر االجتماعي
سـيــأتــي كــأمــر غـيــر مـفـســر رم ــزي ــا .وبــالـتــالــي
أك ـثــر ق ـه ـرًا .بـتـعـبـيــرات ج ــاك الك ـ ــان ،سـيــأتــي
األم ــر غامضًا كشعور غير مفسر «.»!Enjoy
وك ـش ـعــور دائـ ــم بــالـتـقـصـيــر أمـ ــام ه ــذا األم ــر.
ً
هــذا يــأتــي بنا لـســؤال :مــا هــي الــرغـبــة أصــا؟
بالنسبة إلى علم النفس الالكاني ،فإن الرغبة
دائ ـم ــا ه ــي رغ ـب ــة «ع ـب ــر اآلخ ـ ـ ــر» ،أن ــت تــرغــب
فيما يرغب به اآلخــرون ،أو ترغب بأن يحبك
اآلخرون ،أو ترغب بأن تحبهم ...وهكذا .حالة
االرت ـ ـبـ ــاط ال ـن ـف ـســي األس ــاس ــي ب ــاآلخ ــر ه ــذه
تجعل اإلن ـســان ج ــزءًا مــن فـضــاء رم ــزي يدير
هذه العالقة :عندما تتعامل مع شخص آخر
ال يمكن لهذا التعامل أن يتم إال في ظل اتفاق
ضـمـنــي بــاح ـتــرام قــوانــن رمــزيــة تـجـعــل هــذا
ً
التعامل ممكنًا ،مثال ،عندما يخبرك شخص
بأنه يحبك فأنت ال تستطيع أن تتأكد بصورة
ً
كاملة إن كان هو يعني ذلك فعال ،ما تستطيع
أن تفعله هو أن «تؤمن» بأن هذا اآلخر يعني
ً
فـعــا مــا ي ـقــول ،بــأنــه يعني الكلمة بمعناها
املــوجــود سلفًا فــي الفضاء الــرمــزي (فــي مثل
هذه اللحظات ،عندما يتواجه اإلنسان بحب
شـخــص آخ ــر ،يـظـهــر «اآلخ ـ ــر» ك ـشــيء جــذري
ومـخـتـلــف وخـ ــارج إط ــار قــدرت ـنــا عـلــى الفهم
الـكــامــل والـسـيـطــرة ،كـشــيء مخيف إن شئت،
هــذا االخـتــاف ال ـجــذري ،الـشــيء املــوجــود في
ال ـخ ــارج ،هــو مــا يـفـتــح امل ـجــال لـتـكـ ّـون فضاء
رمــزي يجعل من التواصل أم ـرًا ممكنًا) .هنا
يمكننا أن نفهم ملاذا سمى جاك الكان الفضاء
الــرمــزي « Symbolic Orderاآلخ ــر الـكـبـيــر»...

يشعر الفرد الحديث براحة أكبر عندما يفهم أنه «غير ملزم» بأن يكون سعيدًا (أ ف ب)

بداية ّ
أي مشروع تحرري
جماعي هي الفرد نفسه

ألنك تعتمد عليه لفهم «اآلخر الصغير» الذي
أمامك (وهو عبارة عن منظومة اللغة باملعنى
الـ ــواسـ ــع ل ـل ـك ـل ـمــة ،امل ـن ـظ ــوم ــة ال ـت ــي تـنـتـجـهــا
العالقة املستحيلة مــع اآلخــر الصغير) .هذا
الــدخــول في الفضاء الــرمــزي الــذي هو عالمة
ق ـب ــول الـ ـف ــرد لـحـقـيـقــة أن اآلخ ــري ــن ه ــم جــزء
حقيقي في الحياة ،تأتي معه الرغبة املفسرة
رمزيًا.
لـفـهــم ال ـف ــرق ب ــن الــرغ ـبــة الـنــرجـسـيــة (خ ــارج
ال ـف ـض ــاء الـ ــرمـ ــزي ،ال ــرغ ـب ــة ال ـت ــي ال تـعـتــرف
باآلخر كشيء مختلف جذريًا وموجود خارج
الفرد) والرغبة الفردية الحقيقية ،يمكننا أن
نعود إلى مقال سالفوي جيجك عن فيلم «ال
ال النــد» املنشور مــؤخـرًا فــي «Philosophical
 .»Salonفــي ه ــذا امل ـق ــال ،ي ـقــدم جـيـجــك ق ــراءة
مميزة لفكرة الحب ال بوصفها شعورًا داخليًا
نــرجـسـيــا ،ب ــل بــوصـفـهــا ال ـتــزامــا رم ــزي ــا ،أنــت
عندما تحب فأنت تلتزم تجاه شخص آخر
و«تــؤمــن» بأنه يلتزم تجاهك بالقدر نفسه،
وال يهم هنا الشعور الداخلي أو السعادة :في
الحب تتحول حياة الفرد الذاتية ألمــر تافه،
ما يهم فقط هو« الفكرة الخارجية» ،الشخص
اآلخر الذي ال سبيل ملعرفة ما يدور في ذهنه،
ال سـبـيــل «الب ـت ــاع ــه» ،ك ــل م ــا ه ــو مـمـكــن هو

«اإليـمــان» بالعالقة كفكرة .لذلك ،فــإن شعور
الحب األصيل هو شعور «مؤلم» ،شعور بأن
شيئًا ما قد «تدخل من الخارج» في حياتنا.
هــذا الـحــب سيحكم ببقية الـقــوانــن الرمزية
ول ــن يـعـيــش خــارج ـهــا ،ولــذلــك كــانــت ال ـقــراءة
«اللينينية» التي قام بها جيجك للفيلم مميزة
ج ـدًا :الحب الحقيقي هــو الحب «اللينيني»،
ذل ــك ال ـح ــب الـ ــذي ي ـح ــدث مــرف ـقــا بــال ـتــزامــات
رمزية أخرى ويحيا عبرها ،الرغبة في الحب
ال تختلف عــن الــرغـبــة فــي م ـشــروع سياسي
ً
تـقــدمــي م ـثــا ،كــاهـمــا ن ـتــاج ت ـحــول اإلن ـســان
إل ــى مـخـلــوق رم ــزي اجـتـمــاعــي .وال ـحــب بهذا
املعنى ال يمكنه أن يكون مهربًا من االلتزامات
الــرمــزيــة األخـ ــرى (ه ــي رغ ـبــات فــي الحقيقة،
الفعل الـثــوري هو رغبة ،وبـصــورة عامة فإن
ال ـقــانــون األخــاق ــي الــداخ ـلــي هــو نـتــاج رغبة
كذلك ،الكان وضعها بهذا الشكل :الرغبة لها
هيكل الــواجــب) ،بل هو جــزء منها .لذلك فإن
عالقة الحب الحقيقية هي ليست تلك العالقة
ّ
ُ
بمسؤولياته من
الـتــي يـضــحــي الــواحــد مـنــا ُ َ
ّ
أجلها ،بل هي العالقة التي يضحى بها في
خدمة قضية أكبر .مثال جيجك بالطبع كان
لينني الــذي منح حياته للثورة وبالتالي لم
يجد الــوقــت للحب ،ولـكــن ذلــك لــم يمنعه من
حب أينيسيا أرماند في الوقت نفسه .الحب
امل ـف ـق ــود ال ـ ــذي يـ ـش ــرق ،ع ـبــر غ ـيــابــه م ــن أجــل
الثورة ،كشيء أشد قوة وحضورًا .هل يمكن
مـقــارنــة ذلــك بــالـحــب الـنــرجـســي ال ــذي يسعى
أول ما يسعى «إللغاء» اآلخر و«ابتالعه»؟
بهذا التعريف للرغبة كنتاج توجه خارجي
أساسي للنفس اإلنسانية ،سيكون من املمكن
أن نفهم أن لعلم الـنـفــس بــالـتـعــريــف تبعات
اج ـت ـمــاع ـيــة وس ـي ــاس ـي ــة .ب ــداي ــة أي م ـش ــروع
تـ ـح ــرري ج ـم ــاع ــي ه ــي الـ ـف ــرد ن ـف ـس ــه ،إعـ ــادة
صياغة رؤيته لنفسه ولرغباته .وبصورة ما،

تحليل خطاب «حزب الله» ،الحاجة إلى إحاطة وموضوعية
علي فضل الله *
م ـن ــذ أن اخ ـ ـتـ ـ ُ
ـرت عـ ـن ــوان «ت ـغ ـ ّـي ــر خ ـط ــاب»
(«ت ـ ـح ـ ـل ـ ـيـ ــل خ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاب» ،ول ـ ـ ـ ُيـ ـ ــس «ت ـح ـل ـي ـ ٌـل
مـ ـضـ ـم ــون») «ح ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه» ،أث ـ ـيـ ــرت أس ـئ ـلــة
واعـ ـ ـت ـ ــراض ـ ــات كـ ـثـ ـي ــرة م ـ ــن ِق ـ ـ َـب ـ ــل مـهـتـمــن
ّ
التغير،
وغيرهم) حول مدى
(متخصصني
َ ّ
أو «ال ـت ـطــور» كـمــا فــضــل الـبـعــض ،فــي هــذا
الخطاب .)Progress not Change( .وقد َص َدر
بيان رسمي مــن قبل الـحــزب ،قبل ساعتني
مــن حفل توقيعه فــي قصر األونيسكو في
تشرين الثاني املاضي ،وربما للمرة األولى
ف ــي ح ــق كـ ـت ــاب ،حـ ــول عـ ــدم ع ــاق ــة ال ـحــزب
بــه .شهد الحفل مـشــاركــة كثيفة ومتنوعة
بحيث نفدت النسخ ،ونقاشًا غنيًا ،خالله
وبعده ،هو املطلوب في زمن كثرة الشكاوى
من تراجع الثقافة.
ال ـك ـت ــاب ف ــي أس ــاس ــه أط ــروح ــة ف ــي جــامـعــة
أم ـي ــرك ـي ــة عـ ــام  ،2008وخ ـض ـع ــت ملـنــاقـشــة
مستفيضة .لذلك ،هي تتوافق مع املعايير
ً
األكاديمية ،وليست عمال صحافيًا أو نقدًا
سياسيًا .فيجب أن يكون مستوى التقييم
ص ـ ــادرًا ع ــن قـ ــارئ يـمـلــك خـلـفـيــة أكــاديـمـيــة
ب ــاألس ــاس .وع ـنــدمــا ك ــان ال ـتــوجــه لنشرها

ّ
في كتاب ،كان هناك توقف عند التعديالت
املطلوبة في كتاب ،ومدى استجابة جزء من
الجمهور لكتاب باللغة اإلنكليزية .الدافع
األساس للنشر كان خلو املكتبات من كتاب
أكاديمي ممنهج حول خطاب «حزب الله»،
ويوجد هنا فراغ لم ُيمأل تمامًا .فهو بغنى
عــن الـحــاجــة الــى مناقشة الناطقني باللغة
اإلنكليزية حــول مــا فــي خـطــاب الـحــزب من
م ـضــامــن ورمـ ـ ــوز .ول ـي ــس غــائ ـبــا ع ــن ذهــن
القراء أن الدراسات الوثائقية التحليلية ال
تنتج بالضرورة حقائق صادمة جديدة ،بل
استنتاجات دقيقة وحساسةّ .
فــي الـكـتــاب جـهــد منهجي مـكــثــف (الفصل
األول) ،حيث يتناول النظريات الثماني في
تحليل الخطاب ()DA
وتـطـبـيـقــاتــه ،ع ـلــى  160ن ـصــا م ـخ ـت ــارًا ،من
ّ
يصعب
بــن آالف الـصـفـحــات ،وه ــو مــا قــد
عـلــى ال ـقــارئ غـيــر املتخصص تقييمه .في
الـحـقـيـقــة ،يـتـمـ ّـيــز ال ـك ـتــاب ب ـشــرح نـظــريــات
التحليل ومناهج أخرى بني الصفحات 14
و ،37كما يمكن ألي قارئ على صلة
ً
بــال ـل ـغــة االن ـك ـل ـي ــزي ــة ،مـ ـث ــا ،قـ ـ ــراءة الـفـصــل
الثالث ،حول «الرسالة املفتوحة» ،وتحليلها
وفق نظريات

(International Sociolinguistic, Ethnography of Communication & Foucaultian Approach).
أم ــا اس ـت ـخ ــدام «امل ـل ـف ــوظ ــات» ،ف ـك ــان ج ــزءًا
ً
أصيال من التحليل
في الكتاب،
( )Lexical Choicesوهذا ظاهر ّ
ك ـم ــا ك ـ ــان واض ـ ـحـ ــا ال ـب ـح ــث املـ ـك ــث ــف ح ــول
املتغيرات املستقلة
( )Independent Variablesوف ـ ــق مـنـهــج
ال ـت ـح ـل ـيــل ال ـس ـي ــاس ــي الـ ـح ــدي ــث ،ب ـمــراح ـلــه

الكتاب موجه لشريحة
القارئين باإلنكليزية ممن
ال تتوفر بين أيديهم مادة
موضوعية عن «حزب الله»

الخمس
ب ـ ــاألس ـ ــاس ،ك ـ ــان ال ـ ـعـ ــرض أن ت ـن ـش ــره دار
أميركية ،لكن بسبب طــول مــدة اإلج ــراءات
املطلوبة ،تم اختيار دار هي األوسع انتشارًا
ُ
اطلعت على كل الكتب
في بيئتها اليوم .وقد
ّ
ال ـت ــي أل ـف ــت ع ــن «حـ ــزب ال ـل ــه» بــاإلنـكـلـيــزيــة
(وغيرها).
والحـظـ ُـت أنها تنقسم ،بأغلبها ،إلــى ثالثة
أقـ ـس ــام :س ـط ـحــي ،أو ذو خـلـفـيــة مـغــرضــة،
أو دع ــائ ــي .أسـتـطـيــع االدعـ ـ ــاء ب ــأن الـكـتــاب
كــان متشددًا في موضوعيته ،كما أنــه أثار
اسـتـحـســانــا أو ن ـق ـدًا وص ـلــت أص ـ ــداؤه إلــى
مؤسسات دولية وأجنبية.
َ
أما أن تستيقظ صباحًا لتجد في الصحيفة
ً
م ـقــاال (ف ــادي يــونــس :تحليل خـطــاب حــزب
الله بني العنوان واملحتوى)
يرد فيه أنك َ
قلت أشياء لم تقلها ،فهو ٌ
أمر
ُ
لـطـيــف وال ش ــك .اكـتـشـفــت م ــن خ ــال املـقــال
ّ
أن ـنــي ك ـت ـبـ ُـت ع ــن «ت ـخــلــي ال ـح ــزب ع ــن حلم
الــدولــة اإلســام ـيــة» ،أو «امـتـنــع الـحــزب عن
توجيه ّ
أي نقد ل ــإدارة الـســوريــة للبنان»،
َ
ـار ف ــي ك ـتــابــي ع ــن م ـك ــان هــاتــن
ال ـب ـحــث جـ ـ
َ ٍ ْ
املــاح ـظــتــن .وإن ك ــان «املـ ـق ــال» ع ـب ــارة عن
انـطـبــاعــات عــامــة ل ـق ــراءة مـتـسـ ّـرعــة ،فهناك

الثالثاء  11نيسان  2017العدد 3150

رأي

11

أميركا :نمر من ورق أخضر
فإنه علينا أن نعكس الفكرة السائدة «ليتحرر
املجتمع فــإن على الفرد أن يحرر نفسه» .في
الحقيقة حتى يتحرر الفرد فإن على الفضاء
االج ـت ـمــاعــي أن يـتـشـكــل ب ـص ــورة تـجـعــل من
الحرية الفردية أمرًا ممكنًا .وهنا أنا ال أعني
فضاء الحريات السياسية القانوني ،بل أعني
أمرًا أكثر جذرية؛ حتى يتحرر الفرد ،فعليه أن
يتحرر من عامله الداخلي عبر دخوله في فضاء
رمــزي اجتماعي يعطي لهذا العالم الداخلي
معنى رمزيًا مفهومًا .علينا أن نعيد صياغة
رؤيتنا للواقع بحيث يكون بإمكاننا كأفراد
أن ن ـل ـتــزم داخـ ــل ق ـضــايــا ورغـ ـب ــات خــارجـيــة
ً
جماعية ،رباعية آالن باديو مثال :السياسة
الجذرية والعلم والفن والحب .وبهذا االلتزام
س ـي ـص ـنــع الـ ـف ــرد ق ــان ــون ــه ال ــداخـ ـل ــي بـنـفـســه
«مـعـنــى حـيــاتــي هــو فــي نـجــاح ه ــذا املـشــروع
السياسي ...أو في هذا اإلنتاج الفني ...إلخ».
هذا القانون الداخلي الذي يحرر الواحد منا
م ــن نـفـســه ع ـبــر ال ــدخ ــول ف ــي م ـجــال جـمــاعــي
هو الشيء الذي تمنعه النرجسية .بوصفها
النمط النفسي املناسب للمجتمع الرأسمالي
املتقدم .وفي غياب هذا املجال ،سيعود األمر
االجتماعي الخارجي ،ولكن ليس في صورة
أم ــر رمـ ــزي م ـف ـهــوم (ق ــان ــون داخـ ـل ــي) ب ــل في
صورة مبهمة ولكنها شديدة القهر «عليك أن
تستمتع بالحياة!»« ،عليك أن تكون ناجحًا!»،
«عليك أن تكتشف مقدراتك الداخلية!» ...إلخ
(تمتاز هــذه األوام ــر بأنها تأتي مــن الخارج
ول ـك ـن ـهــا ُم ـل ــزم ــة بـ ـص ــورة غــري ـبــة ف ــي الــوقــت
ً
نـفـســه ،م ـثــا ،تـمـتــاز كـتــب الـتـنـمـيــة الـبـشــريــة
بأنها تصنع أهــدافــا معينة لــأفــراد من دون
مـشــاورتـهــم «كـيــف تصنع أص ــدق ــاء؟»« ،كيف
تسيطر على الوقت؟» ...إلخ .ولكن هذا التدخل
ال ـخ ــارج ــي ال ـغــريــب ي ــأت ــي بـسـلـطــة م ـبــاشــرة،
ردة الفعل األساسية للفرد الــذي يقرأ عنوان
كتاب التنمية البشرية هوالشعور بالذنب!
ُ
لست ناجحًا؟!» وكأنه اقتنع سلفًا بأن
«ملــاذا
مــن «واجـبــه» أن يصنع أصــدقــاء أو أن يلتزم
بــاملــواع ـيــد أو أن ي ـن ـجــح .وبــال ـط ـبــع ال تـقــدم
ه ــذه الـكـتــب أي إجــابــة عـلــى س ــؤال «مل ـ ــاذا؟»...
«ملاذا ّ
علي أن أنجح؟» هي تتحرك من البداية
القاهرة املبهمة وتبني عليها .تذكر فقط تلك
الشخصية النمطية التي تتحرك باستمرار
وبال توقف في سعي نهائي نحو «النجاح»
و«الشهرة» (واملال بالطبع ،املال هو الـ Master
 Signifierالذي يشمل تحته السعادة والنجاح
وحتى األخالق ،في عالم اليوم) وكأنها تؤدي
مهمة أخالقية ،ولكنها في الوقت نفسه تقوم
بذلك من دون أي تفسير واضح وبشعور دائم
بأنها مجرد «أكذوبة» .تلك الشخصية املثيرة
للشفقة هي في الوقت نفسه الشخصية األكثر
«إنتاجًا لفائض القيمة» وهنا مربط الفرس.
(اعتمد في هذا املقال بشكل كامل على ورقة كتبها
سالفوي جيجك عام  1986بعنوان «النرجسي
املرضي ،شكل الذاتية املطلوبة اجتماعيًا»)
* كاتب سوداني

«اس ـ ـ ـتـ ـ ــدالل» وحـ ـي ــد ح ـ ــول ع ـ ــرض ال ـك ـت ــاب
«ألسباب صعود العامل الطائفي اإلسالمي
بشكل مجتزأ ومنقوص» (صفحة  ،)52فهو
ك ــان ،ب ــوض ــوح ،عــرضــا لـلـعــوامــل املـ ّ
ـؤسـســة
ل ـل ـس ـل ــوك الـ ـسـ ـي ــاس ــي ،ول ـ ـيـ ــس ال ـط ــائ ـف ــي،
ع ـنــد الـشـيـعــة الـلـبـنــانـيــن ،وهـ ــذا ج ـلــي في
الـنــص ،وعنوانه «Patterns of Orientation
 ،»to Political Actionأي أن الـنــاقــد اكتفى
بقراءة عابرة للنص.
السؤال «ملن ُو ِّج َه الكتاب؟» سؤال جيدُ .و ّجه
لشريحة الـقــارئــن باللغة اإلنكليزية ممن
ال تتوفر بــن أيديهم م ــادة موضوعية عن
«ح ــزب ال ـلــه» مــن خ ــال خـطــابــه ه ــو ،وليس
ب ــاإلس ـق ــاط ع ـل ـيــه ،وم ـق ـت ـضــى املــوضــوع ـيــة
عــرض األم ــور كما هــي بــا تحيز ،فاشتمل
الكتاب على نصوص ربما ُيعرض بعضها
لـلـمــرة األول ـ ــى ،وه ــي ال ـتــي كــانــت تستأهل
اإلشـ ــارة إلـيـهــا فــي الـنـقــد بــاألولــويــة .وهــذا
التحليل املحيط ( 360درج ــة) ،واملنهجي،
ّ
برغم كونه مركزًا ،هو الجديد الــذي يقدمه
الكتاب.
Hezbollah: Change of Discourse. Beirut:
Dar Al Mahajja, 2016. Print.
* كاتب لبناني

إياد زيعور *
فلنقم سوية بهذه التجربة عزيزي القارئ :أبحث
حولك أو فتش في ذاكرتك عن آخر مرة اشتريت
بضاعة كتب عليها «صنع في أميركا» .إذا
فيها
ّ
لم تكن تدخن سجائر مارلبورو فال بد أنه قد مر
وقــت طــويــل على ذل ــك .وحـتــى إذا كنت تستعمل
هاتفًا من شركة آبل األميركية فتأكد أنه صنع في
الصني كما معظم اإللكترونيات التي تستعملها
أو ال ـث ـيــاب ال ـت ــي تـلـبـسـهــا .ول ـك ــن لـحـظــة ق ـبــل أن
تتعجل باالستنتاج بأنك أصبحت غير محتاج
إل ــى الـصـنــاعــة األمـيــركـيــة عليك أن تفتش جـيـدًا،
ً
ج ـ ّـرب فــي محفظتك مـثــا .نعم إنـهــا تلك األوراق
الخضراء ...لقد ُصنعت في أميركا بالفعل ألنها
عـمـلـتـهــا ،وه ــي رب ـمــا أه ــم األش ـي ــاء ال ـتــي ال ت ــزال
تحتاج إليها من تلك البالد.
ال ـص ــورة ال ـتــي نـمـلـكـهــا ع ــن أم ـيــركــا بــأنـهــا مــركــز
الصناعة والتكنولوجيا في الكوكب هي صورة
محلها التاريخ ،ولكن ليس التاريخ البعيد .فمع
نـهــايــة ال ـحــرب الـعــاملـيــة الـثــانـيــة خــرجــت مصانع
أوروب ـ ــا وال ـي ــاب ــان م ــدم ــرة بـيـنـمــا كــانــت املـصــانــع
األم ـيــرك ـيــة ف ــي أح ـس ــن ح ــاالت ـه ــا خ ـصــوصــا بعد
النمو الهائل بسبب العقود العسكرية الضخمة
أثناء الحرب .من نهاية الحرب الثانية إلى بداية
السبعينيات عاشت أميركا أيامها الذهبية حتى
أطلق على تلك املرحلة في األدبيات االقتصادية
«الـعـصــر الــذهـبــي لـلــرأسـمــالـيــة» .ال بــد أنــه للذين
ع ــاش ــوا ف ــي ت ـلــك املــرح ـلــة ح ـتــى ف ــي ب ــادن ــا ،كــان
الـبــراد عندهم مــاركــة «أدم ـيــرال» والـسـيــارة «جي
أم» وال ـت ـل ـفــاز «ج ــي اي» وأنـ ــه بــاسـتـثـنــاء بعض
املنافسة األوروب ـيــة الهزيلة لــم تكن إال املصانع
األميركية تنتج للعالم.
ً
ول ــم ي ــدم األمـ ــر ط ــوي ــا ح ـتــى اس ـت ـع ــادت ال ـيــابــان
عافيتها في بداية السبعينيات لتنتزع الريادة
ف ــي ص ـن ــاع ــة الـ ـسـ ـي ــارات وااللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــات .وف ــي
منتصف الثمانينيات دخــل العــب أكـبــر وأخـطــر
بكثير على الساحة الصناعية ما زال إلــى اليوم
فــي عــز ن ـمــوه ،إن ــه ال ـص ــن .فــي ع ــام  2007وصــل
اإلن ـت ــاج الـصـنــاعــي الـصـيـنــي إل ــى  %62مــن قيمة
نظيره األميركي وفي عام  2011تخطاه ليصبح
 %120وحتى على املستوى التجاري العام ،بلغ
حجم التجارة العاملية للصني  4.2ترليون دوالر
متخطيًا أميركا للمرة األولى عام .2013
ه ــذا الـتـحــول هــو االن ـت ـقــال األسـ ــرع فــي الـتــاريــخ
االق ـت ـص ــادي امل ـع ــروف لـلـقــوة الـصـنــاعـيــة م ــا بني
دولـ ـت ــن .وعـ ــدا ع ــن ال ـت ـطــور ف ــي قـيـمــة املـنـتـجــات
الصناعية ،تـطــورت التكنولوجيا الصينية في
الصناعة حتى أصبحت بعض الصناعات غير
ً
ممكنة خــارج الـصــن .فلو أرادت شركة آبــل مثال
العودة إلــى أميركا إلنتاج هاتفها فهي لن تقدر
على ذلك ألن البنية الصناعية الصينية قد كبرت
بشكل يصعب منافسته أو تجاوزه.
هذا االنتقال السريع للقوة الصناعية إلى الصني
ق ــد ح ــدث ب ـســرعــة أك ـث ــر بـكـثـيــر م ــن قـ ــدرة الــوعــي
الـ ـف ــردي أو ال ـج ـمــاعــي ع ـلــى إدراك ـ ـ ــه .ف ـفــي ذهـنــي
وذهنك ما زالت الصني بلدًا فقيرًا تصنع األشياء
الــرخـيـصــة والــردي ـئــة ،بينما هــي فــي الــواقــع بلد
يتمتع بأفضل بنية تحتية وصناعية على وجه
األرض .وم ــا م ــن م ـكــان تـظـهــر ه ــذه ال ـف ـجــوة بني
الوعي والحقيقة أكثر وضوحًا من ما هو موجود
فــي الـنـظــام املــالــي الـعــاملــي ،وبــالـخـصــوص فــي ما
يتعلق بالدوالر األميركي.
ال ـ ــدوالر رأس ال ـع ـمــات الـصـعـبــة بــا م ـن ــازع .هو
املنتج األميركي الوحيد الــذي لم يتراجع الطلب
عليه .ولكن ملاذا نحتاج إلى الدوالر؟ يقول التبرير
االقتصادي األول إن ما من بلد يمكن أن ينتج كل
ما يحتاج إليه ،وعليه فإنه سيحتاج إلى عمالت
اآلخ ــري ــن ل ـش ــراء األش ـي ــاء ال ـتــي ال يـنـتـجـهــا .وإذا
لــم يكن لــديــه مــا يكفي مــن األش ـيــاء ليبيعها لهم
بعملته تصبح عملتهم صعبة .وبما أن أميركا
كــان عندها كل ما يريد باقي العالم شــراءه ،كان
الدوالر هو العملة التي سيقبلها ّأيًا كان في هذا
العالم .وعليه فإنه كان من الطبيعي جدًا لسنوات
طــويـلــة أن تـحـتــاج إل ــى ال ـ ــدوالر أيـ ــام ك ــان إنـتــاج
العالم الصناعي يخرج من أميركا ،ولكنه لم يعد
مفهومًا اآلن ضرورة استمرار هذا األمر.
ّ
أما التبرير االقتصادي الثاني فيقول إن العملة
ً
قد ظهرت أصال لتسهيل التبادل .فإذا كان عندك
بـقــرة وتــريــد أن تشتري بيضة مــن بــائــع ورغيف
خـبــز مــن بــائــع آخ ــر فـسـيـكــون مــن الـصـعــب عليك
إتمام املبادلة .بينما لو حولت البقرة إلــى كمية
من املــال املعترف به من الطرفني فسيسهل عليك
الـحـصــول عـلــى مــا تـحـتــاج .وج ــود عملة مــوحــدة
سـيـسـ ّـهــل ال ـت ـب ــادل ألن الـعـمـلــة ه ــي رقـ ــم ،وال ــرق ــم
يسهل قسمته وجـمـعــه نسبة إل ــى قسمة وجمع
ً
البقرة مثال .وعندما تكون التجارة عاملية فيجب
أن ي ـكــون ه ـنــاك عـمـلــة مـعـتــرف بـهــا ح ــول الـعــالــم

ولـطــاملــا كــان الــذهــب هــو هــذه العملة ولـكــن حتى
الذهب هو شيء ال يسهل قسمته وجمعه.
ولـ ـيـ ـس ــت ال ـت ـق ـن ـي ــة ال ـح ـس ــاب ـي ــة بـ ــاألمـ ــر ال ـق ـل ـي ــل.
ّ
فبالنسبة إلى املؤرخ نيل فيرغسون ،شكل كتاب
«ليبر أبتشي» في بداية القرن الثالث عشر للعالم
اإلي ـطــالــي «فـيـبــونــاتـشــي» بــدايــة ال ـن ـظــام الـعــاملــي
املالي الحالي ألنه برهن كيف يمكن لنظام األرقام
العربي أن يسمح بحساب الفوائد والتحويل بني
العمالت واملـعــادن ،وهــو أمــر كــان شبه مستحيل
من قبل باستعمال األرقام الرومانية السائدة في
إيطاليا آن ــذاك .وهــذا يكون الــرقــم العربي هــو ما
سمح بإنشاء أول مصرف حقيقي في العالم وهو
مصرف عائلة ميديتشي.
ولكن حتى هــذا التبرير الثاني قــد أصبح أيضًا
مــن الـتــاريــخ .فــالـقــدرة الحسابية وعاملية القبول
ال ــذي يــأمـنــه ال ـ ــدوالر وال ـن ـظــام امل ـصــرفــي الـعــاملــي
أصبح ممكنًا تعويضه بفضل تقنيات الحوسبة
ً
وال ـت ــواص ــل ال ـج ــدي ــدة .ف ــأن ــت تـسـتـطـيــع م ـث ــا أن
تشتري بهاتفك املحمول (أصبح من فترة ممكنًا
الشراء بواسطة الهاتف من دون عمالت ورقية أو
بطاقات اعـتـمــاد) قطعة ترانزيستور مــن الصني
م ـقــابــل ت ـفــاحــة قـطـفـتـهــا ف ــي ل ـب ـنــان وب ـع ـت ـهــا في
الكويت ،والصيني الذي باعك الترانزيستور ربما
سيحصل بــالـنـهــايــة عـلــى بـعــض ق ـطــرات الــوقــود
الكويتي في سيارته.
ومن األمثلة األخــرى لظهور البدائل الحسابية -

القدرة الحسابية ّ وعالمية
القبول الذي يؤمنه الدوالر
والنظام المصرفي العالمي
أصبح ممكنًا تعويضه

التواصلية للعمالت هو ظهور وتوسع العمالت
الرقمية مثل  ،Bitcoinوهي عمالت نظرية تعيش
بــالـكــامــل فــي عــالــم اإلنـتــرنــت وتنتجها مـعــادالت
ً
رياضية على الحواسيب بدال من البنوك املركزية
لـلــدول .االحـتـمــاالت الحسابية مفتوحة بقدر ما
يكون هناك إرادة وإب ــداع ،فالهاتف الــذي تحمله
في يدك هو حسابيًا متفوق على ذاك الكمبيوتر
في حاملة الطائرات األميركية خالل الستينيات
والذي كان بحجم غرفة.
العصا االقتصادية األميركية هي في األغلب عصا
حسابية تواصلية .فلننظر إلــى مثال العقوبات
االق ـت ـصــاديــة الـقــاسـيــة والـطــويـلــة ال ـتــي فرضتها
تعان إيران من أي
الواليات املتحدة على إيران .لم
ِ
نقص مزعج من حرمانها من البضائع األميركية
(باستثناء في الطيران املدني وهو أمر كان غير
ممكن لــوال الضعف األوروب ــي والتأخر الصيني
ال ـ ــذي ت ـع ـمــل ع ـلــى م ـعــال ـج ـتــه ب ـســرعــة ق ـيــاس ـيــة).
األلــم الحقيقي الــذي أصــاب إيــران كان في النظام

املـصــرفــي ،وبالتحديد كــان بسبب إخــراجـهــا من
نظام سويفت  SWIFTمما أصاب تجارتها بشلل
شبه كامل.
السويفت هــو باختصار نـظــام لـتـبــادل الرسائل
بــن الـبـنــوك .بمعنى آخــر هــو أمــر شبيه بالبريد
اإللكتروني مع بعض اإلضافات في مجال األمان
واملكننة .وعليه فإن كل املراسالت الالزمة للتجارة
ّ
بني املصارف العاملية تتم عبر هذا النظام .شكل
ال ـســوي ـفــت ع ـنــد إن ـشــائــه ع ــام  1974ق ـف ــزة تقنية
كبيرة في القدرات الحسابية  -التواصلية ألنه حل
محل التيليكس الــورقــي (ملــن ال يــذكــر التيليكس
فـهــو نـسـخــة ردي ـئــة مــن ال ـفــاكــس) .وم ــن الـنــاحـيــة
التقنية استعمل السويفت نظام اتصاالت شبيه
باالنترنت الحالية ،وكــان ذلــك أم ـرًا ثــوريــا آنــذاك
ألن ــه ظـهــر قـبــل وق ــت طــويــل مــن ظ ـهــور اإلنـتــرنــت
(خ ـ ــارج األوس ـ ــاط الـعـسـكــريــة األم ـي ــرك ـي ــة) .ولـكــن
اليوم مع انتشار اإلنترنت أصبح السويفت منتج
سهل منافسته تقنيًا وهــو أمــر قامت بــه بالفعل
شركة كندية تدعى .RIPPLE.COM
وإذا نظرنا من الناحية االقتصادية والقانونية
فإن أميركا يجب أن ال تتمتع ّ
بأي نفوذ استثنائي
على السويفت ،ولكن على األغلب فإن هذا النفوذ
يــأتــي مــن البلطجة عـلــى الـشــركــاء الـضـعـفــاء مثل
األوروبـ ـي ــن .فــرغــم أن الـســويـفــت هــو مـمـلــوك من
قبل شركة بلجيكية فإن الهيمنة األميركية عليه
شاملة ،لدرجة أنــه في عــام  2012قامت الواليات
امل ـت ـح ــدة بـ ـمـ ـص ــادرة ح ــوال ــة م ــال ـي ــة ب ــن ضــابــط
شــرطــة دن ـم ــارك ــي وش ــرك ــة أملــان ـيــة لـتـســديــد ثمن
شـحـنــة م ــن الـسـيـجــار ال ـكــوبــي .وم ــع أن الـحــوالــة
تمت بــن دولـتــن فــي االت ـحــاد األوروب ــي لتجارة
شرعية بالكامل حسب قــوانــن هاتني الدولتني،
فــإن املـصــادرة تمت بعنوان سخيف هــو مخالفة
قانون أميركي للعقوبات على كوبا .ورغم تدخل
وزير الخارجية الدنماركي فإن ضابط الشرطة لم
يستطع أبدًا استعادة أمواله .وليست هذه الحالة
ً
إال م ـثــاال عـلــى الـطــريـقــة املـتـعـجــرفــة ال ـتــي تعامل
فيها أميركا األوروبـيــن ،مثل إجبارها ملصارف
سويسرا على كسر قــوانــن السرية املصرفية أو
فرض عقوبات ضخمة على شركاتها ( 9مليارات
دوالر عـلــى م ـصــرف بــاريـبــا لـتـعــاونــه مــع إي ــران)
لقيامها بأمور شرعية على حسب قوانني بالدها.
إضافة إلى ذلك تقوم الواليات املتحدة بالتنصت
على كل املراسالت الداخلية لهذا النظام وتحصل
على كل املعلومات الشخصية للمتعاملني بعنوان
مكافحة اإلرهاب في مخالفة واضحة لكل القوانني
األوروبية .والغريب هو العجز السياسي املستمر
ألوروبـ ــا عــن وق ــف ه ــذا الـتـحــدي للحقوق املدنية
األوروبية وفشل كل مساعي البرملان األوروبي في
معالجة هذه املشكلة.
ومـ ـم ــا ي ـث ـبــت أن ه ـ ــذه ال ـه ـي ـم ـنــة األم ـي ــرك ـي ــة هــي
سياسية وليست تقنية أو اقتصادية هو التردد
الكبير ال ــذي أص ــاب الـغــرب حــن ح ــاول استعمال
هــذا السالح في و ّجــه روسيا أو في وجــه الصني،
ألن كليهما قد حضر البديل من نظام السويفت
(نـظــام  CIPSالصيني و SPFSالــروســي) وهــو ما
تخشاه أميركا بشدة.
تمثل اليوم أميركا وضع متنمر قوي قد استنفد
شـبــابــه ولـكـنــه مــع ذل ــك مــا زال يستعمل سمعته
ليرهب خصومه .أميركا القوة الصناعية انتهت
وأص ـب ــح اق ـت ـصــادهــا اق ـت ـصــاد خ ــدم ــات بمعظمه
(حــال ـيــا  %80خ ــدم ــات و %20زراع ـ ــة وص ـنــاعــة).
ورغـ ـ ــم ان ـت ـه ــاء األس ـ ـبـ ــاب امل ــوض ــوع ـي ــة لـلـهـيـمـنــة
االقتصادية األميركية بسبب انتشار تكنولوجيا
االتصاالت وانتقال القوة الصناعية إلى آسيا ،فإن
هذه الهيمنة مستمرة ربما ألن أحدًا من الالعبني
الكبار لم يأخذ قــرارًا بتغيير الستاتيكو .العملة
الخضراء والنظام املصرفي العاملي ،أداتــا أميركا
الغليظتان .هما هـكــذا مــا دام أح ـدًا لــم يـقــدم على
ت ـجــاوزه ـمــا .يـحـتــاج األم ــر إل ــى قـلـيــل مــن اإلب ــداع
هذا النمر الورقي.
والكثير من اإلرادة لتمزيق ّ
ولـحـمــايــة ه ــذا ال ـس ــاح ال ـه ــش تـسـتـعـمــل أمـيــركــا
أدوات التالعب بالعقول وصناعة الوهم من خالل
ماكيناتها اإلعــامـيــة والثقافية إلقـنــاع اآلخرين
بــأنـهــم ال يستطيعون أن يستغنوا عــن عملتها
أو ع ــن م ـصــارف ـهــا .ه ــذا الـتـنـمــر واالس ـت ـع ــاء هو
ديــدن املستعمر الــدائــم .في فيلم الحريق ()Burn
ملارلون براندو ( ،)1969يتوجه األخير «لصديقه»
خوسيه الثائر الكاريبي األسمر الــذي قــاد ثورة
ناجحة لطرد املستعمر البريطاني ناصحًا إياه
ً
بأن يسلم اقتصاد بالده للتجار اإلنكليز قائال:
«خــوسـيــه ...هــل تـعــرف سعر السكر فــي بورصة
لندن؟ كيف ستبيع محصول بــادك؟ من سيدير
قطاعاتك؟ الحضارة هي أمر معقد وهي ليست لك
بل للرجل األبيض».
ب ــال ـف ـع ــل الـ ـحـ ـض ــارة أم ـ ــر مـ ـعـ ـق ــد ...ملـ ــن ال يـجـيــد
أالعيبها.
* أستاذ جامعي
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«الشرق األوسط الجديد»...
من ساحل اليمن!

ّ
شكلت واقعة خان شيخون في الفعل ورد الفعل فاتحة لفصل جديد ينذر
بانزالقات خطيرة عسكرية وسياسية وأمنية في الشرق األوسط ،وتمثل
ً
وصال لما انقطع في أيلول  2013حينما ألغى الرئيس األميركي السابق ،باراك
أوباما ،قرار الحرب على خلفية «كيماوي الغوطة الشرقية» في ريف دمشق
في آب من العام نفسه .جردة الحساب التي ّ
قدمها الرئيس دونالد ترامب،
في اتصاله الهاتفي مع الملك سلمان عقب يوم من «غزوة الشعيرات»،
لم تقتصر على مجرد استحصال فاتورة صواريخ الـ«توماهوك» التسعة
والخمسين ،بل شملت اإلعــداد لما هو ٍآت من عمليات عسكرية واسعة
التي ال تزال قيد التداول خلف الكواليس بين
تندرج في إطار الصفقة الكبرى
ً
واشنطن والرياض وأبو ظبي ،وصوال إلى تغيير خرائط في الشرق األوسط
كانت ال تزال رهن أوضاع جيوسياسية مؤاتية
فؤاد إبراهيم
جرى الحديث سابقًا (األخبار العدد
 ٣١٢٨في  ١٥آذار) عن املناصفة التي
يشترطها ترامب ثمنًا لخوض حرب
مفتوحة على شعاع محور املمانعة
ً
مشتمال الـيـمــن اب ـت ـ ً
ـداء ،ومستوعبًا
ً
ل ـب ـنــان وس ــوري ــا وال ـ ـعـ ــراق ،وصـ ــوال
إل ــى إيـ ــران .فــي لـقــاء تــرامــب مــع ولـ ّـي
ول ـ ـ ّـي ال ـع ـهــد الـ ـسـ ـع ــودي ،مـحـمــد بن
سلمان ،فــي  14حــزيــران املــاضــي ،تم
الـنـقــاش فــي خ ـيــارات أخ ــرى أبــرزهــا:
ت ـم ـكــن ال ـس ـع ــودي ــة واإلم ـ ـ ـ ـ ــارات فــي
ال ـي ـمــن ،وتـغـيـيــر ال ــوق ــائ ــع املـيــدانـيــة
فــي س ــوري ــا ،مـقــابــل  %30مــن النفط
السعودي واإلمــاراتــي .بقي الخالف
ح ــول امل ــدد الــزمـنـيــة؛ فبينما اقـتــرح
اب ــن سـلـمــان خـمــس س ـنــوات تحصل
فيها الواليات املتحدة على  %30من
مداخيل النفطّ ،
تمسك ترامب بخيار
االستثمار الدائم وغير املحدود ،بما
يشمل حماية العرش السعودي من
التهديدات الداخلية والخارجية.
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـح ـ ـل ـ ـيـ ــل ،ت ـ ـب ـ ـعـ ــث «ض ـ ــرب ـ ــة
ال ـش ـع ـي ــرات» رّس ــال ــة إلـ ــى ال ــري ــاض،
لـكــونـهــا امل ـت ـكــف ـلــة بـت ـســديــد ف ــات ــورة
ال ـه ـجــوم ،مـفــادهــا أن تــرامــب يمتلك
«ال ـ ـ ـحـ ـ ــزم» املـ ـطـ ـل ــوب ل ـج ـه ــة تـنـفـيــذ
ال ـق ــرارات العسكرية بأقصى سرعة
م ـم ـك ـنــة ودون ح ـت ــى الـ ــرجـ ــوع إل ــى
الكونغرس .أراد القول بوضوح :أنا
جــاهــز ل ـل ـحــرب ،فـهــل أن ـتــم جــاهــزون
لتسديد فــاتــورتـهــا؟ لــم يكن املوقف
ال ـس ـع ــودي الـ ـف ــوري لـتـهـئـنــة تــرامــب
عـ ـل ــى الـ ـض ــرب ــة الـ ـص ــاروخـ ـي ــة عـلــى
الشعيرات ملجرد التهنئة ،بل ينطوي
ع ـل ــى إش ـ ـ ــارة واضـ ـح ــة بـ ــأن املـمـلـكــة
جاهزة باملال ملقابلة جاهزية ترامب
في امليدان.
ال يشغل بــال السعودية هــذه األيــام
أكـثــر مــن اليمن فــي معركة الحديدة
الفاصلة؛ فالبلد الذي كان يميل إلى
ّ
يتورط في
«حروب البروكسي» ،ولم
حرب مباشرة على مدى نصف قرن
(منذ حرب اليمن األولى عام ،)1962
ص ـ ــارت الـ ـح ـ ّـال مـخـتـلـفــة ل ــدي ــه اآلن.
فلناحية التدخل العسكري األميركي
املـبــاشــر ،نكون أمــام معادلة جديدة
تبدأ بالحديدة وال تنتهي بدمشق.
فـ ــي تـ ـق ــدي ــرات ال ـج ـي ــش و«الـ ـلـ ـج ــان
الشعبية» في اليمن ،إن اللحظة التي

سوف تشارك فيها الواليات املتحدة
في العدوان تكون لحظة «االنتصار
ال ـت ــاري ـخ ــي» ،وف ــق قـ ــادة مـيــدانـيــن،
إذ تكون السعودية قد رفعت رمزيًا
الـ ـي ــدي ــن ف ــي ال ـ ـحـ ــرب ،م ــا اض ـطــرهــا
إلــى االستعانة بـقــوى دولـيــة ليست
ح ـس ـنــة ال ـس ـم ـعــة ب ـح ــال ف ــي ال ـش ــرق
األوسـ ـ ـ ـ ـ ــط ،أي ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة
وبعض حلفائها أوروبيًا.
ت ـ ـ ــرام ـ ـ ــب ،بـ ـبـ ـض ــاعـ ـت ــه الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة
الـ ــزه ـ ـيـ ــدة ،يـ ـنـ ـس ــاق نـ ـح ــو خـ ـي ــارات
متناقضة مع شعاراته االنتخابية؛
ف ــا ه ــو الـ ــذي ت ـمـ ّـســك ب ـخ ـيــار رفــض
الدخول في الحرب السورية كما فعل
سلفه أوباما ونال منه ذات تغريدة،
وال ه ــو أولـ ــى إع ـ ــادة ب ـن ــاء «أم ـيــركــا
ال ـع ـظ ـي ـمــة» تــأس ـي ـســا ع ـلــى ال ـح ــدود
امل ـغ ـل ـق ــة أمـ ـ ـ ــام األج ـ ــان ـ ــب وس ـي ــاس ــة
ال ـن ــأي بــالـنـفــس ع ــن كـلـفــة االن ـخ ــراط
ف ــي «ال ـح ـم ــاي ــات امل ـك ـل ـفــة» لـلـحـلـفــاء.
فــي حقيقة األمـ ــر ،يـتـمــوضــع تــرامــب
بطريقة تجعله مجرد «ألعوبة» بيد
الـتـجـمــع الـعـسـكــري والـصـنــاعــي في
الواليات املتحدة.
فـ ـ ـ ــي مـ ـ ـع ـ ــرك ـ ــة ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة ،ت ـ ـجـ ــري
االستعدادات بوتيرة هادئة ،ويدرك
األميركي أن أي انتكاسة عسكرية في
اليمن تعني انتكاسة مشروع الحرب
الـشــامـلــة فــي املـنـطـقــة ،وال سـيـمــا أن
التعويل في هــذا املشروع قائم على
أن اليمن هي الخاصرة الضعيفة في
املـحــور املـنــاهــض لـلــواليــات املتحدة
اإلقليمي ،وأن انتصار هذا
وحلفها
ّ
املـحــور هنا يمثل محاولة «فرملة»
ان ــدف ــاع ــة مـ ـح ــور امل ـم ــان ـع ــة ب ـع ـمــوم
ســاحــاتــه ،وال سـيـمــا بـعــد إن ـج ــازات
امليدانني السوري والعراقي.
ل ـن ــاح ـي ــة ب ــري ـط ــان ـي ــا ،خ ــاص ــة أن ـهــا
شريك حيوي وعضوي في مشروع
الـحــرب الـشــامـلــة ،فــإن القلق يستبد
بـهــا اس ـت ـنــادًا إل ــى دروس ال ـتــاريــخ،
حـ ـيـ ـنـ ـم ــا تـ ـحـ ـطـ ـم ــت أع ـ ـت ـ ــى ال ـ ـقـ ــوى
العسكرية على جبال اليمن وتاللها،
وال طاقة لها على ّ
تحمل خسارة في
ّ
اليمن ،حيث ال انتصار مؤكدًا حتى
اآلن .من وجهة نظر قيادات عسكرية
وسـيــاسـيــة فــي الـشـمــال الـيـمـنــي ،إن
الـ ـ ــدور ال ـبــري ـطــانــي واإلم ـ ــارات ـ ــي في
ال ـي ـمــن ه ــو األق ـ ـ ــذر ،ألنـ ــه ي ـق ــوم على
فكرة تقسيم البالد والسيطرة على
الجزر واملوانئ ،وال ّ
يغير ذلك من أن

العدوان يبقى سعوديًا.
وت ـه ـمــس م ـص ــادر خـلـيـجـيــة عليمة
ب ـ ـ ــأن ش ـ ـيـ ــوخ اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــارات أقـ ـ ـ ــرب إل ــى
واشـنـطــن مــن مـلــوك ال ــري ــاض ،وذلــك
ع ـلــى ق ــاع ــدة ال ـت ـمــاهــي م ــع األج ـن ــدة
األميركية ،كذلك فــإن فــي املعلومات
ث ـمــة م ـق ـتــرحــا أوروب ـ ـيـ ــا ت ــم ت ـمــريــره
ع ـبــر ق ـن ــوات غ ـيــر رس ـم ـيــة لـجـهــة ما
فــي حــركــة «أنـصــار الـلــه» يـقــوم على:
فـ ـت ــح مـ ـط ــار صـ ـنـ ـع ــاء مـ ـق ــاب ــل وق ــف
إط ــاق ال ـصــواريــخ عـلــى الـسـعــوديــة.
فـكــان ال ــرد :إيـقــاف الـصــواريــخ يكون
مقابل وقــف الطلعات الجوية .وفي
اج ـت ـم ــاع م ـســاعــد امل ـب ـع ــوث ال ــدول ــي
إلى اليمن ،إسماعيل ولد الشيخ ،مع
قيادات سياسية يمنية في برلني في
منتصف آذار املاضي ،قال في لحظة
ان ـف ـع ــال« :ال س ــام ف ــي ال ـي ـمــن ،إنـهــا
الحرب وفقط».
وحـ ــدهـ ــا روس ـ ـيـ ــا تـ ــراقـ ــب بــاب ـت ـهــاج
إخ ـ ـفـ ــاقـ ــات خ ـص ــوم ـه ــا فـ ــي املـ ـي ــدان
اليمني .غياب ممانعة موسكو على
صــدور القرار األممي  2216الخاص
بــالـيـمــن ك ــان ي ـشــي بـتـسـهـيــل مهمة
األط ــراف الــراغـبــة فــي الـحــرب ،ولذلك
شعرت روسيا بسعادة كبيرة ّ
لتورط
ال ـس ـعــوديــة ،ول ــن ت ـت ـ ّ
ـردد ف ــي تمهيد

كــل الـسـبــل مــن أج ــل لـحــاق الــواليــات
املـ ـتـ ـح ــدة ب ـح ـل ـي ـف ـت ـهــا ل ـل ـس ـق ــوط فــي
الــوحــل اليمني بــا رج ـعــة .لــإشــارة
فـحـســب ،تـطـبــع الـعـمـلــة اليمنية في
روس ـيــا ،ثــم تشحن إل ــى ع ــدن .تقول
مـ ـ ـص ـ ــادر ي ـم ـن ـي ــة إن الـ ـشـ ـحـ ـن ــات ال
تصل إلــى مستحقيها الفعليني ،بل
تذهب في آخر املطاف إلى «القاعدة»
و«داع ـ ـ ــش» .مـ ـ ّـرت سـبـعــة أش ـهــر ولــم
ّ
يتسلم املوظفون اليمنيون رواتبهم،
ف ـي ـم ــا ت ـص ــل األوضـ ـ ـ ـ ــاع االن ـس ــان ـي ــة
إل ــى حــافــة املـ ــوت ال ـج ـمــاعــي نتيجة
املجاعة.
هـ ــل ي ــري ــد الـ ــروسـ ــي زيـ ـ ـ ــادة تـعـقـيــد
الـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ــع الـ ـ ـيـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــي؟ وهـ ـ ـ ـ ــل يـ ــريـ ــد
«اسـ ـتـ ـنـ ـس ــاخ» الـ ـنـ ـم ــوذج األف ـغ ــان ــي
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واالن ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــام م ـ ـمـ ــن أطـ ـ ـ ـ ــاح االتـ ـ ـح ـ ــاد
الـســوفـيــاتــي عـبــر تسهيل مـهـمــة كل
األطراف على املواجهة ،ولكي تلد كل
معركة معركة أخرى وهكذا دواليك؟
ن ـق ـل ــت م ـج ـل ــة «ف ـ ــوري ـ ــن ب ــول ـي ـس ــي»،
ف ــي  30آذار امل ــاض ــي ،ع ــن ال ـج ـنــرال
جــوزيــف فــوتـيــل ،وهــو قــائــد القيادة
امل ــرك ــزي ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،إفـ ــادتـ ــه أم ــام
تناقش
مـجـلــس ال ـش ـيــوخ ،ف ــي وق ــت َ
فـيــه اإلدارة األمـيــركـيــة امل ـشــاركــة في
عملية عسكرية لـ«التحالف العربي»
تشمل الهجوم على ميناء الحديدة
وإخراج «أنصار الله» وحلفائهم منه
وم ــن املـنــاطــق الـقـ ّـريـبــة .وفــوتـيــل هو
اليوم من أبرز صناع القرار في إدارة
ترامب ،وســوف يلعب دورًا محوريًا
في الحروب املقبلة في املنطقة.
ّ
تصر السعودية
في معركة الحديدة،
منفردة ،بانتظار
على أال تخوضها ّ
األم ـ ـيـ ــركـ ــي .فـ ـق ــد ت ـك ــف ـل ــت ال ــري ــاض
التوافق مــع «خــرطــوم عمر البشير»
بتجنيد ستة آالف مقاتل ســودانــي
تـ ـج ـ ّـمـ ـع ــوا فـ ــي جـ ــزيـ ــرة ذقـ ـ ــر ش ـم ــال
أرخبيل حنيش ،قبالة سواحل ميناء
الحديدة ،ويراد ّ
الزج بهم في املعركة
إل ــى جــانــب مـقــاتـلــن آخــريــن أفــارقــة.
أما في معسكر البريقة ،شمال غرب
ع ــدن ،فيحتشد املـقــاتـلــون املــرتــزقــة،
وتـ ـمـ ـتـ ـل ــئ املـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــازن مـ ـ ــن ش ـح ـن ــات
األس ـل ـح ــة األم ـي ــرك ـي ــة .ك ــذل ــك أن ـشــئ
مـ ـط ــار ع ـس ـك ــري فـ ــي جـ ــزيـ ــرة م ـيــون
الواقعة في مضيق بــاب املندب عبر
ّ
اإلمــارات التي تغري سكان الجزيرة
بــإخــائـهــا مـقــابــل تـعــويـضــات مالية
ّ
سخية تصل إلى مليون درهم.
شـبـكــات االت ـص ــال اإلم ــارات ـي ــة تعمل
فــي جــزيــرة سـقـطــرى ال ـتــي احتلتها
اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات .وب ـ ـصـ ــورة عـ ــامـ ــة ،يـنـظــر
املـســؤولــون فــي الشطر الشمالي من
ّ
اليمن إلى املخطط األميركي على أنه
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يسير بقفازات إماراتية .أمــا الهدف
امل ـب ــاش ــر واآلن ـ ـ ــي مل ـع ــرك ــة ال ـح ــدي ــدة،
ف ـه ــو خ ـن ــق اإلق ـل ـي ــم الـ ــزيـ ــدي ضـمــن
محافظات (صنعاء ،عمران ،صعدة،
الـ ـ ـج ـ ــوف ،حـ ـج ــه ،ذمـ ـ ـ ــار ،امل ـح ــوي ــت)
إضافة إلــى أجــزاء من إب والبيضاء
ومأرب.
األه ـم ـي ــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة لـلـحــديــدة
تكمن في كونها مركز املوانئ البحرية
مقابل ميناء عصب األري ـتــري .فمن
ي ـضــع ي ــده ع ـلــى ال ـح ــدي ــدة ،يسيطر
على الخط التهامي بطول  500كلم.
باختصار :إن الهدف االستراتيجي
مــن الـسـيـطــرة عـلــى مــوانــئ الـحــديــدة
وامل ـخــا وع ــدن هــو الـتـمـهـيــد لتغيير
ج ـ ـيـ ــوس ـ ـيـ ــاسـ ــي ،ل ـ ـيـ ــس فـ ـ ــي ال ـي ـم ــن
فحسب ،بل في املنطقة برمتها.
ك ــذل ــك ،ت ـضــم ال ـح ــدي ــدة  40ج ــزي ــرة،
أكـبــرهــا حنيش الـكـبــرى والـصـغــرى،
وك ـم ــران ،وذقـ ــر ،عـلـمــا بــأنـهــا ليست
ً
مطلوبة لــذاتـهــا ،بــل لكونها مدخال
إلــى الساحل البحري الغربي املمتد
من باب املندب جنوبًا إلى ميدي في
ال ـش ـمــال ال ـغــربــي .وق ــد حــدثــت ثــاث
ع ـم ـل ـيــات إنـ ـ ــزال ف ــي الـ ـح ــدي ــدة ،لكن
جـمـيـعـهــا أخ ـف ــق ،ك ــذل ــك ل ــم تستطع
الـ ـق ــوات ال ـس ـعــوديــة ال ـس ـي ـطــرة على
مـ ـي ــدي رغـ ـ ــم مـ ـح ــاذاتـ ـه ــا ل ـل ـم ـم ـل ـكــة،
واق ـت ـص ــرت ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى مـنــاطــق
مفتوحة وكانت عرضة للكر والفر.

ابن سلمان وشيوخ القبائل
ف ــي ال ـش ـك ــل ،ت ـع ــود ف ـك ــرة االج ـت ـمــاع
إلـ ــى ولـ ــي ال ـع ـه ــد ووزي ـ ـ ــر الــداخ ـل ـيــة
السعودي محمد بن نايف ،ولكن ابن
ّ
وجيرها له.
سلمان اختطف الفكرة
ّ
منسق االجـتـمــاع هــو فهد بــن تركي
بن عبد العزيز ،ابــن عم ابــن سلمان،
وهـ ـ ــو ن ــائ ــب ق ــائ ــد الـ ـ ـق ـ ــوات ال ـب ــري ــة
الـسـعــوديــة وقــائــد وح ــدات املظليني

والقوات الخاصة.
في الشكل أيضًا ،اللقاء ّ
تم بالتنسيق
مع حكومة اإلم ــارات لتشكيل حامل
قـبـلــي بـعـيـدًا ع ــن ح ــزب «اإلص ـ ــاح»،
رغم كون غالبية املشاركني في اللقاء
مــن الـحــزب .اإلم ــارات تأنف التعامل
مـ ــع ال ـ ـحـ ــزب ك ــون ــه م ـح ـس ــوب ــا عـلــى
«اإلخــوان املسلمني» .ودام االجتماع
سـ ــاعـ ــة ونـ ـ ـص ـ ــف ،وتـ ـ ـ ـ ّـم ت ـخ ـص ـيــص
نصف الساعة األول منه لإلعالم ،إذ
أسهب ابن سلمان بطريقة بائسة في
تأكيد األصول اليمنية للعرب ،وذلك
فــي اسـتـعــادة مثيرة للشفقة لــدرس
غير مكتمل العناصر.
بعد خ ــروج اإلعــامـيــن مــن الصالة،
ت ـف ـ ّـرد اب ــن س ـل ـمــان بـضـيــوفــه اآلت ــن
مــن محافظات يمنية تحت سيطرة
ق ـ ــوات «ال ـت ـح ــال ــف» وآخ ــري ــن قــائــل
ي ـق ـي ـم ــون فـ ــي امل ـم ـل ـك ــة ،وبـ ـ ــدأ حـفـلــة
«بـ ـه ــدل ــة» ل ـش ـي ــوخ ال ـق ـب ــائ ــل ،ف ـســرد
عـلـيـهــم قــائ ـمــة األع ـط ـي ــات وال ـهــدايــا
التي أفاض بها عليهم ،وسألهم عن
األم ـ ــوال وال ـس ـي ــارات واألس ـل ـح ــة ،ثم
أخبرهم« :لقد جئت من لقاء ترامب،
وإن الحرب قادمة في الحديدة ،وإننا
ّ
مع أميركا في هذه الحرب» .تسلم كل
شيخ مئتي ألــف ري ــال سـعــودي (ما
ي ـعــادل  53.3أل ــف دوالر) ،وخــرجــوا
بــانـطـبــاع أن الـشـخــص ال ــذي التقوه
ك ــان دون تــوق ـعــات ـهــم ،وأنـ ــه ال يفقه
كثيرًا ّ
مما يقول.
بعد االجتماع ،بدأت عمليات إدخال
كميات كبيرة من األسلحة عبر منفذ
ال ــودي ـع ــة ب ــن ال ـج ــوف وح ـضــرمــوت
ً
وصـ ـ ـ ـ ـ ــوال إلـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ـ ـ ــأرب ،الـ ـخ ــاضـ ـع ــة
لـ ـسـ ـيـ ـط ــرة ع ـ ـلـ ــي مـ ـحـ ـس ــن األحـ ـ ـم ـ ــر،
لتستقر عند هــؤالء املشايخ بغرض
استعمالها في املواجهات الداخلية
بني اليمنيني .إذن ،هي معركة فاصلة
وم ـل ـح ـمــة ك ـب ــرى م ـن ـت ـظ ــرة ،وس ــوف

ال يشغل بال
السعودية هذه األيام
أكثر من معركة
الحديدة الفاصلة
مقترح أوروبي
بفتح مطار صنعاء
مقابل وقف الصواريخ
على المملكة

ّ
يتحدد على أساسها مصير الحرب
في اليمن والخريطة الجيوسياسية
في اإلقليم.

ترامب الخفي
لــدى حلفاء واشنطن رهــانــات تبدو
م ـت ـضــاربــة ،وتـعـكــس إل ــى ح ـ ّـد كبير
تقديرات كل طرف لشخصية ترامب
ن ـف ـس ــه .ال ـ ــري ـ ــاض وب ـ ـقـ ــدر أح ــام ـه ــا
املـ ـتـ ـج ـ ّـددة ب ــوص ــول تـ ــرامـ ــب ،فــإنـهــا
تـضـمــر هــواجــس كـبـيــرة مــن انـقــاب
مـ ـف ــاج ــئ ف ـ ــي مـ ــواق ـ ـفـ ــه ،م ـ ــا ي ـف ــرض
عليها تغذية شهية «البزنس» لديه.
وف ـ ــي الـ ـتـ ـص ـ ّـور ال ـج ـيــوس ـتــرات ـي ـجــي
األم ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ،ثـ ـم ــة مـ ـ ــؤشـ ـ ــرات ت ـف ـيــد
ّ
ب ــرج ـح ــان ك ــف ــة األردن وم ـص ــر على
الكفة السعودية .ينقل مصدر أردني

عن اجتماع مجلس الــوزراء األردنــي
أخيرًا أن امللك عبدالله الثاني خاطب
ً
املـجـلــس قــائــا« :إن لــأردنـيــن دورًا
أك ـبــر فــي املـسـتـقـبــل» .ووف ــق تفسير
املصدر ،إن في ذلك إشارة إلى إعادة
إحياء «عودة األشراف إلى الحجاز».
ّ
تاريخيًا ،كان من أبرز أسباب تنكب
عـبــد ال ـعــزيــز إل ــى ال ــوالي ــات املـتـحــدة
خشيته مــن ت ـجـ ّـدد دع ــم بــريـطــانـيــا،
حـ ـلـ ـيـ ـف ــه الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق ،مل ـ ـ ـشـ ـ ــروع دولـ ّـ ــة
األش ـ ــراف فــي ال ـح ـجــاز .ف ــدوم ــا ،مثل
األش ـ ـ ــراف ع ـق ــدة لـ ــدى ع ـبــد ال ـعــزيــز،
ح ـت ــى إن جـ ـ ّـون ف ـي ـل ـبــي ،م ـس ـت ـشــاره
املـتــأسـلــم ،لــخــص طبيعة األحــاديــث
ال ـتــي كــانــت ت ــدور فــي مـجــالــس عبد
الـ ـع ــزي ــز فـ ـ ــي :الـ ـجـ ـن ــس واألشـ ـ ـ ـ ــراف.
وف ــي م ـج ــزرة ت ـنــومــة ض ــد الـحـجــاج
اليمنيني سنة  ،1921كانت الذريعة
ال ـتــي ســاق ـهــا ع ـبــد ال ـعــزيــز الرت ـكــاب
املجزرة أن هؤالء هم عمالء للشريف
حسني.
فــي اليمن الـيــوم ،ثمة تـيــار هاشمي
ع ــاب ــر لـلـقـبــائــل ول ـل ـمــذاهــب يـتـنــامــى
وت ـصــل أصـ ـ ــداؤه إل ــى ب ــادي ــة ال ـشــام.
ف ــي امل ـع ـلــومــات ،ثـمــة رس ــال ــة أردن ـيــة
وص ـلــت إل ــى «أن ـص ــار ال ـل ــه» تـعــرض
ل ـ ـقـ ـ ً
ـاء م ـع ـه ــم ،وي ـم ـك ــن وض ـع ـه ــا فــي
سياق املعطيات املــذكــورة .والـســؤال
األبيض
هو :هل ثمة في أدراج البيت
ّ
خـطــة لـتـقـسـيــم ال ـس ـعــوديــة؟ ال يـكــف
فريق ترامب عن إرسال اإلشارات إلى
كل من يهمه األمر بأن اململكة ليست
حليفًا مأمونًا ،والعكس صحيح.
ص ـ ـ ــورة أخ ـ ـ ــرى م ـن ــاق ـض ــة تـعـكـسـهــا
محاولة االشتغال على العالقة بني
«ح ـ ــزب امل ــؤت ـم ــر ال ـش ـع ـب ــي» ،بـقـيــادة
الرئيس السابق علي عبدالله صالح،
وح ــرك ــة «أن ـ ـصـ ــار ال ـ ـلـ ــه» ،وذلـ ـ ــك فــي
مسعى إلى إحداث شروخ تفضي إلى
انهيار التحالف الثنائي .إن اعتماد
ّ
صالح على ثلة من املستشارين من
ذوي االرتباطات املجهولة (حتى ال
يـقــال أكـثــر مــن ذل ــك) يـهـ ّـدد التحالف
ال ـث ـنــائــي ،نـتـيـجــة م ــا يــرف ـعــه بعض
القيادات املتضررة من التحالف بني
«املؤتمر» و«أنصار الله» ،من تقارير
ّ
أقــل مــا يقال عنها إنها «تعكيرية»،
وقـ ــد ســاه ـمــت ف ــي ال ـت ـشــويــش على
م ـنــاخ ال ـث ـقــة الـ ــذي ك ــان س ــائ ـدًا على
مدى سنتني من عمر الحرب.
ط ـب ـي ـعــة االت ـ ـص ـ ــاالت الـ ـج ــاري ــة بــن
بعض قيادات «املؤتمر» والسلطات
اإلمـ ــاراتـ ـيـ ــة ع ـب ــر املـ ـص ــري ــن ،تـبـعــث
االرتـيــاب وســط تيار «أنـصــار الله»،
وهي في الوقت نفسه على وعي تام
بمحاوالت التخريب من الداخل التي
تنفذها شخصيات محسوبة على
املؤتمر ،إلــى جانب التلويح املتكرر
بــاالنـسـحــاب مــن املجلس السياسي
الحاكم.
لناحية اإلم ـ ــارات ،إن املـطـلــب الــدائــم
م ــن ق ـي ــادة «امل ــؤت ـم ــر» ه ــو مــواصـلــة
مـ ـش ــاغـ ـل ــة ال ـ ـ ــداخ ـ ـ ــل ،والـ ـتـ ـح ــري ــض،
وق ـ ـ ـيـ ـ ــادة ح ـ ــرب ن ـف ـس ـي ــة ،وافـ ـتـ ـع ــال
ً
حوادث أمنية ،وصوال إلى الطلب من
املقاتلني العودة من جبهات الداخل
رغـ ـ ــم وح ـ ـ ــدة ال ـج ـب ـه ـت ــن ال ــداخ ـل ـي ــة
وال ـحــدوديــة .أمــا مــا يطالب بــه تيار
«أنصار الله» وقوى سياسية يمنية
وازن ـ ـ ــة وم ـس ـت ـق ـلــة تـ ـش ــارك ف ــي ص ـ ّـد
الـ ـع ــدوان ال ـس ـع ــودي وال ــدول ــي على
ال ـي ـمــن ،ف ـهــو أن ي ـب ــادر ع ـلــي صــالــح
إل ــى إخ ـض ــاع ال ـت ـقــاريــر ال ـت ــي تصل
إل ـي ــه م ــن م ـس ـت ـشــاريــه وامل ـح ـســوبــن
على «املؤتمر» لفحص دقيق ،إذ إن
ثـمــة أج ـنــدات خـفـ ّـيــة قــد ال يـكــون هو
نفسه على دراية بها ،وقد تؤدي إلى
إضعاف الجبهة الداخلية .أكثر من
ذل ــك ،ه ـنــاك ش ـكــوك ح ــول ارتـبــاطــات
وزيــر الخارجية فــي حكومة اإلنقاذ
ال ــوطـ ـن ــي ،هـ ـش ــام ش ـ ـ ــرف ،وه ـ ــو مــن
حصة «املؤتمر الشعبي».
مـشـكـلــة ع ـلــي ع ـبــدال ـلــه ص ــال ــح ،كما
ي ـح ـ ّـدده ــا ال ـقــري ـبــون م ــن «امل ــؤت ـم ــر»
و«أن ـصــار الـلــه» مـعــا ،هــي محمد بن
سلمان حصريًا ،إذ أخذت الخصومة
ط ــابـ ـع ــا ش ـخ ـص ـي ــا؛ فـ ــابـ ــن س ـل ـم ــان،
والعائلة املالكة عمومًا ،ال يطيقون
صالح كشخص ،رغــم الحفاوة التي
ّ
ي ـت ـمــتــع ب ـهــا ف ــي ع ــواص ــم خـلـيـجـيــة.
ّ
يـحــاول صــالــح ال ـتــودد البــن سلمان
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ف ــي ال ـ ـسـ ــادس م ــن ن ـي ـس ــان الـ ـج ــاري،
اختتمت فــي الكويت مـنــاورات «حسم
ال ـع ـق ـبــان  »2017ال ـت ــي ش ـ ــارك فـيـهــا،
إلــى جانب الكويت ،كل من السعودية،
والبحرين ،وقطر ،واإلمارات ،والواليات
امل ـتـ ّـح ــدة ،واس ـت ـم ــرت ث ــاث ــة أس ــاب ـي ــع.
تـكــثـفــت ت ــدري ـب ــات ف ــرق خ ــاص ــة على
الهجوم بهدف تخليص منشآت حيوية
بحرية واستعادة مناطق من «إرهابيني
اف ـت ــراض ـي ــن» ،ف ــي إعـ ـ ــداد لـسـيـنــاريــو
ال ـه ـجــوم عـلــى ال ـح ــدي ــدة .بــال ـتــزامــن مع
ذلــك ،شــارك ســاح الجو اإلمــاراتــي مع
اإلســرائ ـي ـلــي واألم ـي ــرك ــي ف ــي م ـنــاورة
م ـش ـتــركــة ت ـح ـمــل اسـ ــم (إي ـن ـي ــوه ــوس
 )2017في اليونان في  27آذار املاضي.
وال ـه ــدف ك ــان ال ـتــدريــب عـلــى «خ ــوض
امل ـ ـعـ ــارك الـ ـج ــوي ــة ،وض ـ ـ ــرب األه ـ ـ ــداف
ّ
األرضية ،وتجنب الصواريخ املضادة»،
وفق وسائل اإلعالم االسرائيلية.

ولـكــن بــا طــائــل ،ويعتقد صــالــح أن
ت ـعــوي ـمــه يـ ـك ــون م ــن خ ـ ــال ال ـب ــواب ــة
السعودية.
الـ ـق ــوى ال ـش ـمــال ـيــة ،وال س ـي ـمــا بيت
األحـ ـم ــر ،ت ـس ـعــى إلـ ــى ال ـت ــواص ــل مع
على اإلقصاء
«أنصار الله» كرد فعل ّ
السعودي ،عبر ترجيح كفة عبد ربه
م ـن ـصــور هـ ـ ــادي .ف ــي مـطـلــع نـيـســان
الـ ـ ـج ـ ــاري ،ج ـ ــاء الـ ـقـ ـي ــادي فـ ــي ح ــزب
«اإلص ـ ـ ــاح» ال ـش ـيــخ حـمـيــد األح ـمــر،
مـ ــن م ـق ــر إق ــامـ ـت ــه فـ ــي ت ــرك ـي ــا ل ـل ـقــاء
املشايخ القبليني املقيمني في فندق
«موفنبيك» فــي العاصمة الــريــاض،
وبـعــد عشر دقــائــق مــن إلـقــاء كلمته،
ـؤول أم ـ ـنـ ــي سـ ـع ــودي
ق ــاطـ ـع ــه م ـ ـس ـ ـ ّ
وط ـلــب ّمـنــه ال ـتــوقــف ،ألن االجـتـمــاع
غير مــرخــص ،فأنهى األحـمــر كلمته
وخرج مغاضبًا ،وعاد إلى تركيا.
يبدو الخالف عميقًا بني علي محسن
ّ
يتصرف
األحمر وهادي ،ألن األخير
على أســاس أنــه رئيس مطلق ،كذلك
ّ
فإن سقوط الجنوب عزز مكانة هادي
ع ـل ــى حـ ـس ــاب األحـ ـم ــر الـ ـ ــذي اعـتـقــد
أن ــه س ــوف ي ـنــال م ـكــافــأة االنـغـمــاس
املبكر في العداون ونتيجة األسبقية
والنسب القبلي والعالقة التاريخية
مع الرياض.
فــي ال ـخــاصــات ،يـتـحــدد فــي معركة
ال ـ ـحـ ــديـ ــدة م ـس ـت ـق ـبــل امل ـن ـط ـق ــة عـبــر
ال ـب ــواب ــة الـيـمـنـيــة ،طـمـعــا ف ــي إع ــادة
إحـ ـ ـي ـ ــاء مـ ـ ـش ـ ــروع الـ ـ ـش ـ ــرق األوس ـ ـ ــط
ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ـ ــذي أع ـ ـل ـ ـن ـ ـتـ ــه وزيـ ـ ـ ـ ــرة
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ال ـس ــاب ـق ــة
كوندليزا راي ــس صيف  .2006قــد ال
تندلع الـحــرب دفعة واح ــدة ،ولربما
ً
تتدحرج وصوال إلى ذروة املواجهة،
ولكن على ما يبدو أن املرحلة املقبلة
ّ
ت ـن ــذر ب ـص ــدام ــات م ـســل ـحــة حــام ـيــة،
م ــا ل ــم تــرجــح ح ـســابــات الـعـقــل على
العضالت.
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واشنطن تحشد حلفاءها في إيطاليا :نحو حصار موسكو
أتاح العدوان األميركي
األخير على سوريا لواشنطن
العودة إلى قيادة حلفائها
في جبهة غربية مضادة
لموسكو ،تضع نصب أعينها
الضغط على الجانب الروسي
وإجباره على التخلي عن
دعمه للحكومة الشرعية
في دمشق وعن تحالفاته
التي امتدت لسنوات في
الميدان السوري

رأى أيرولت أن على
روسيا الحذر من أن
تصبح «ضحية» للنزاع
السوري (أ ف ب)

تسعى واشنطن إلى ترجمة الهجمات
التي نفذتها ضد سوريا عبر تحشيد
جبهة غربية مضادة ملوسكو تحاول
ف ــك ارت ـبــاط ـهــا م ــع ط ـه ــران ودم ـش ــق.
وتهدد باحتماالت التصعيد وتنفيذ
ضــربــات مستقبلية ضــد أه ــداف في
ّ
موسعة هامش استنكارها
ســوريــا،
للهجمات الحكومية ،ليشمل جميع
أنــواع القصف الجوي ،وفق ما أشار
إليه البيت األبيض أمس.
ف ــي امل ـقــابــل ،ت ـبــدو روس ـيــا مستعدة
ملـ ـع ــرك ــة الـ ـسـ ـي ــاس ــة م ـ ــع صــدي ـق ـت ـهــا
ال ـغــرب ـيــة وشــري ـك ـت ـهــا ف ــي مـجـمــوعــة
الــدعــم الــدولـيــة لـســوريــا ،عبر تعزيز
م ـشــاورات ـهــا م ــع حـلـفــائـهــا ف ــي املـلــف
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوري ،وتـ ـقـ ـيـ ـي ــد زي ـ ـ ـ ـ ــارة وزيـ ـ ــر
الخارجية األميركي األولى لواشنطن
وف ــق األعـ ـ ــراف الــرس ـم ـيــة ،ب ـع ـي ـدًا عن

قاعات الكرملني.
الفرصة األميركية ّ
للم شمل الحلفاء
أتت عبر اجتماع «مجموعة السبع»
ف ـ ــي إي ـ ـطـ ــال ـ ـيـ ــا .إذ وج ـ ـهـ ــت الـ ــدولـ ــة
املضيفة دعوات إلى حلفاء واشنطن
لنقاش استراتيجة مــوحــدة تضمن
االس ـت ـفــادة مــن التصعيد العسكري
األخ ـي ــر .وشـمـلــت ال ــدع ــوة اإليـطــالـيــة
ً
كــا مــن الـسـعــوديــة وقـطــر واإلم ــارات
واألردن ،إلـ ـ ـ ـ ــى جـ ـ ــانـ ـ ــب االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد
األوروبي.
وقـبـيــل االج ـت ـمــاع امل ـقــرر ال ـيــوم ،عقد
وزراء خــارج ـيــة «مـجـمــوعــة الـسـبــع»
جــولــة مـحــادثــات أم ــس ،فــي محاولة
لـبـلــورة مــوقــف مـ ّ
ـوحــد ح ــول ســوريــا
ّ
وإيصال «رسالة واضحة ومنسقة»
إل ــى روس ـي ــا .وق ــال وزي ــر الـخــارجـيــة
ال ـبــري ـطــانــي ب ــوري ــس جــون ـســون إنــه

«حـ ـ ـ ــان ال ـ ــوق ـ ــت ل ـ ـيـ ــواجـ ــه (ال ــرئـ ـي ــس
الــروســي) فالديمير بــوتــن الحقيقة
حــول الطاغية الــذي يدعمه» .وأشــار
إلــى أنــه «ال يستبعد إق ــدام الــواليــات
املتحدة على توجيه ضربة صاروخية
جديدة» إلى سوريا .ونقلت صحيفة
«ذي صن» البريطانية عنه تأكيده أن
«اإلج ــراءات التي اتخذتها واشنطن
ستغير الوضع جـ ّ
ـذريــا في سوريا».
وب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،دعـ ـ ـ ــا وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
الفرنسي جان مارك أيرولت ،روسيا
إل ــى «الـ ـن ــأي بـنـفـسـهــا» ع ــن الــرئـيــس
السوري بشار األسد ،محذرًا من أنها
إذا أصــرت على نهجها ،فقد تصبح
«ضحية» للنزاع السوري.
وفـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوازاة ذلـ ـ ـ ـ ــك ،أعـ ـ ـ ـ ــرب وزيـ ـ ــر
الخارجية األملاني زيغمار غابرييل،
بـ ـع ــد ات ـ ـص ـ ــال ه ــاتـ ـف ــي م ـ ــع ن ـظ ـي ــره

ّ
بع
سيت
الكرملين:
ً
تيلرسون بروتوكوال
ديبلوماسيًا صارمًا
وسيلتقي فقط
بنظيره الروسي

الروسي سيرغي الفروف ،عن تفاؤله
حيال الدعم الروسي إلجــراء تحقيق
ف ــي ح ــادث ــة ال ـه ـجــوم الـكـيـمـيــائــي في

ّ
سوريا .وحذر من خطورة التصعيد
العسكري هناك ،مشددًا على «ضرورة
منعه عبر التعاون بني جميع أطراف
النزاع ...بمن فيهم إيران والسعودية
ودول الجوار» .واعتبرت املستشارة
األملانية أنجيال ميركل ،أن التوصل
إلى االستقرار على املــدى البعيد في
سوريا يتطلب رحيل الرئيس األسد،
مؤكدة في الوقت نفسه أن «مــن غير
ال ــواقـ ـع ــي أن ن ــأم ــل انـ ـتـ ـه ــاء رئ ــاس ــة
بـ ـش ــار األس ـ ـ ــد غ ـ ـ ـ ـدًا» .وفـ ـ ــي ال ـس ـي ــاق
نفسه ،بحث وزير الخارجية التركي
مــولــود جــاويــش أوغ ـلــو ،فــي اتـصــال
هاتفي مع نظيره الروسي ،تطورات
امللف السوري ،قبيل ّ
توجه جاويش
أوغلو ،اليوم إلى إيطاليا للمشاركة
في اجتماع حلفاء واشنطن.
وب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،رأى وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة

اليمن

لقاءات ابن سلمان ــ القبائل :اإلخفاق مستمر
صنعاء ــ رشيد الحداد

تعاملت الرياض مع القبيلة كورقة ضغط (أرشيف)

بينما تستمر غ ــارات تحالف ال ـعــدوان على اليمن،
واالش ـت ـب ــاك ــات ف ــي امل ـح ــاور ال ـح ــدودي ــة والــداخ ـل ـيــة،
تـسـعـ ًـى ال ـس ـعــوديــة إل ــى إعـ ــادة تــرتـيــب تـحــالـفــاتـهــا،
خاصة مع زعماء وأبناء القبائل اليمنية ،التي باتت
الـيــوم تتصدر الــواجـهــة ،بعدما كانت مجرد «ورقــة
ضغط» أخفقت الرياض في استغاللها.
وكشف اللقاء األخير بني ولي ولي العهد السعودي،
مـحـمــد بــن سـلـمــان ،وع ــدد «م ـتــواضــع» مــن زعـمــاء
الـقـبــائــل الـيـمـنـيــة املــوال ـيــة ل ــ«ال ـت ـحــالــف» ،ال ـتــي عــادت
واجـتـمـعــت مــع الــرئـيــس اليمني املستقيل عـبــد ربــه
مـنـصــور هـ ــادي ،أم ــس ،حـجــم املـ ــأزق ال ــذي تعيشه
ال ـس ـعــوديــة ،ل ـيــس ف ــي ع ــدوان ـه ــا ع ـلــى ال ـب ــاد فـقــط،
بــل أيـضــا فــي عالقاتها مــع القبائل «الحليفة لها»،
واألخـيــرة ،وفــق املـصــادر ،لم تتردد في التعبير عن
«استيائها» من اململكة.
هــذه «االستراتيجية» الجديدة واملتأخرة (كسب
والء القبائل) ،التي تأتي بعد إخفاق «التحالف»
وم ـع ــه ح ـكــومــة هـ ــادي واألح ـ ـ ــزاب امل ــوال ـي ــة ل ــه في
ت ـح ـق ـيــق أي تـ ـق ـ ّـدم ع ـلــى األرض ،أظـ ـه ــرت جـهــل
الــريــاض بــالــدور التاريخي واملـحــوري والرئيسي

للقبائل في حسم الصراعات.
وف ــق ال ـخ ـبــراء ،تعاملت الــريــاض مــع القبيلة اليمنية
كــورقــة ضغط على النظام السياسي ،فــي حــن أنها
«نظام منفصل مــواز للدولة ،تحكمه قوانني خاصة
ّ
تـنــظــم كــل مـجــريــات الـحـيــاة ،وم ــن ضمنها الـحــروب
والصراعات ...ويمتلك من السالح الخفيف واملتوسط
مــا يـفــوق ســاح الــدولــة إلــى جــانــب الـجـيــش والـلـجــان
الشعبية».
وفـضــح الـحـضــور القبلي «امل ـتــواضــع» لشخصيات
يقول املحللون إنها «غير مؤثرة وال سلطة حقيقية
لـهــا» ،وكــذلــك غـيــاب شخصيات قبلية قــديـمــة أو أي
شـخـصـيــات ج ــدي ــدة ،إخ ـف ــاق ال ــري ــاض ف ــي اخ ـتــراق
الـصـفــوف القبلية ،وغ ـيــاب إملــامـهــا بخصوصياتها
وبطبيعة تكوينها وعملها.
الـجــديــر بــالــذكــر أن ع ــددًا كـبـيـرًا مــن الـقـبــائــل اليمنية
تعرضت لالستهداف املنهجي من طــائــرات العدوان
املاضيني ،وذلك
في عدد من املحافظات ،خالل العامني ً
بعد رفضهم اإلغراءات السعودية ،خاصة املالية.
كذلك ،حاولت السعودية اختراق العاصمة عبر جذب
قبائل طــوق صنعاء أو ترهيبها ،وإح ــداث انشقاق
جــديــد فــي أوسـ ــاط قـبــائــل حــاشــد وحـجــة والـحــديــدة

وصـنـعــاء ،وذل ــك فــي مـحــاولــة لتعزيز عــوامــل حسم
املعركة في جبهات أخرى ،مثل مأرب وحجة والحديدة
والبيضاء وتعز ،التي كان للقبائل املناهضة للعدوان
دور في إعاقة التقدم فيها.
اللقاء ،الذي ّ
تحول إلى مادة دسمة للتهكم وللسخرية،
لم يكن فشله خافيًا على أحد ،وال سيما ابن سلمان،
الذي تؤكد املصادر أنه «دعا إلى عقد سلسلة لقاءات
مع زعماء القبائل ،الذين رغم مساندتهم للعدوان ،لم
يحضروا االجتماع األول ألسـبــاب غامضة» .ووفــق
املصادر ،فإن ولـ ّـي ولـ ّـي العهد أمر بصرف  200ألف
ري ــال سـعــودي لكل زعـيــم (أكـثــر مــن  50ألــف دوالر
ّ
أميركي) حضر االجتماع ،إضافة إلى التكفل بنفقات
اإلقامة حتى انتهاء االجتماعات املتوقع استمرارها
خالل األيام املقبلة.
وفي أول ّرد فعل لـ«مجلس التالحم الشعبي القبلي»
ع ـلــى االجـ ـتـ ـم ــاع ،ث ـ ّـم ــن امل ـج ـلــس ف ــي ب ـي ــان حـصـلــت
«األخـ ـب ــار» عـلــى نـسـخــة م ـنــه« ،الـ ــدور ال ـب ــارز لقبائل
اليمن في مواجهة قوى العدوان» ،فيما دعا إلى إعالن
«قوائم العار ملن اختاروا طريق العمالة ضد شعبهم
ووطنهم ...ولم يستفيدوا من قــرار العفو العام الذي
أعلنه املجلس السياسي األعلى أواخر العام املاضي».
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الجيش يستعيد
معردس ويصمد
في المنشية
اس ـ ـت ـ ـعـ ــاد ال ـ ـج ـ ـيـ ــش الـ ـ ـس ـ ــوري
وح ـل ـفــاؤه الـسـيـطــرة عـلــى قرية
مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــردس ف ـ ـ ــي ريـ ـ ـ ـ ــف حـ ـم ــاه
ال ـش ـمــالــي ،ل ـل ـمــرة ال ـثــان ـيــة على
الـ ـت ــوال ــي ع ـق ــب ب ـ ــدء ال ـف ـصــائــل
امل ـس ـل ـحــة ه ـجــوم ـهــا ع ـل ــى ذل ــك
املحور.
وبــال ـتــوازي ،شهد حــي املنشية
ف ــي درعـ ـ ــا اش ـت ـب ــاك ــات عـنـيـفــة
ب ــن الـجـيــش وف ـصــائــل الجبهة
الـجـنــوبـيــة املـنـضــويــة مــع «هيئة
تحرير الشام» تحت قيادة «غرفة
عـمـلـيــات الـبـنـيــان امل ــرص ــوص».
وت ـ ــرك ـ ــزت االشـ ـتـ ـب ــاك ــات عـلــى
م ـحــور م ــدرس ــة م ـعــاويــة وع ــدد
م ــن ال ـن ـق ــاط ف ــي وسـ ــط ال ـح ــي،
بالتوازي مع استهداف سالحي
الجو واملدفعية لعدد مــن نقاط
املـسـلـحــن فــي أطـ ــراف املنشية
ودرعا البلد والكرك.

األم ـ ـيـ ــركـ ــي ريـ ـك ــس تـ ـيـ ـل ــرس ــون ،فــي
ت ـص ــري ـح ــات ل ـق ـن ــاة «س ـ ــي ب ــي إس»
األميركية ،أنــه ُ«ســواء أكانت روسيا
مـ ـت ــواطـ ـئ ــة أم خ ـ ــدع ـ ــت م ـ ــن ال ـن ـظ ــام
الـســوري ،فإنها قد فشلت في الوفاء
بالتزاماتها إزاء املجتمع الــدولــي».
وأعلن املتحدث باسم البيت األبيض
شــون سـبــايـســر ،أن الــرئـيــس دونــالــد
ت ــرام ــب ،ات ـصــل أم ــس بـقــائــد املــدمــرة
األم ـي ــرك ـي ــة (بـ ــورتـ ــر) ،ال ـت ــي شــاركــت
في تنفيذ الضربة الصاروخية على
قــاعــدة الشعيرات الجوية «لتهنئته
وش ـ ـكـ ــره ع ـل ــى ال ـ ـه ـ ـجـ ــوم» ،مــوض ـحــا
أن بـ ــاده س ـت ـتــرك احـتـمــالـيــة تنفيذ
ضــربــات مستقبلية مفتوحة بسبب
«رؤي ـ ـت ـ ـنـ ــا لـ ـلـ ـن ــاس وهـ ـ ــم ي ـق ـص ـفــون
ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــازات الـ ـ ـس ـ ــام ـ ــة وال ـ ـبـ ــرام ـ ـيـ ــل
املتفجرة».
وم ــن جـهــة أخـ ــرى ،ق ــال الـكــرمـلــن إن
وزيــر الخارجية األميركي لن يلتقي
بالرئيس الروسي فالديمير بوتني،
خــال زيارته ملوسكو هــذا األسبوع.
وأوض ـ ــح امل ـت ـحــدث ب ــاس ــم الـكــرمـلــن
ديميتري بيسكوف ،أن هذا االجتماع
«غـيــر م ـق ــرر» ،مضيفًا أن تيلرسون
ّ
ً
«سـيــتـبــع ب ــروت ــوك ــوال ديـبـلــومــاسـيــا
ص ــارم ــا» وس ـي ـل ـت ـقــي ف ـقــط بـنـظـيــره
ّ
ّ
الروسي .وذكر بأن الهجوم األميركي
يظهر «عــدم رغبة الــواليــات املتحدة
في ّالتعاون» حول سوريا.
ون ـ ــش ـ ـط ـ ــت طـ ـ ـ ـه ـ ـ ــران م ـ ـ ــن حـ ــراك ـ ـهـ ــا
الديبلوماسي فــي املقابل ،إذ أجــرى
وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة اإلي ـ ــران ـ ــي مـحـمــد
ج ـ ـ ــواد ظـ ــريـ ــف ،س ـل ـس ـل ــة اتـ ـص ــاالت
هــاتـفــي ب ـعــدد م ــن ن ـظــرائــه ،تـنــاولــت
تـ ـط ــورات امل ـل ــف ال ـ ـسـ ــوري .وشـمـلــت
ً
ات ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ظـ ــريـ ــف ك ـ ـ ــا م ـ ــن وزراء
خ ــارج ـي ــة روس ـي ــا وع ـم ــان وس ــوري ــا
والـ ـ ـ ـج ـ ـ ــزائ ـ ـ ــر ،إلـ ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب م ـن ـس ـقــة
ال ـس ـي ــاس ــة ال ـخ ــارج ـي ــة ف ــي االت ـح ــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي فـ ـي ــدريـ ـك ــا م ــوغ ـي ــري ـن ــي.
وشدد خالل االتصاالت على ضرورة
تشكيل لجنة تحقيق بشأن الهجوم
الكيميائي على خان شيخون .وقال
بيان ل ــوزارة الخارجية الروسية إن
ظ ــري ــف ون ـظ ـي ــره س ـيــرغــي الف ـ ــروف،
ش ــددا عـلــى أن «األع ـم ــال الـعــدوانـيــة
ضد دولة ذات سيادة تعتبر انتهاكًا
ل ـل ـقــانــون ال ـ ــدول ـ ــي ...وت ـخ ـلــق خـطـرًا
ّ
وتضر مكافحة
على األمن اإلقليمي
اإلرهاب».
(األخبار)

«اإليغور» في سوريا:
أدوات تركية ضد الصين
فراس الشوفي
لــم يـكــن ت ـحـ ّـول ســوريــا وال ـع ــراق إلــى
ق ـب ـلــةٍ لـ ـ «ال ـج ـه ــادي ــن» اآلتـ ــن م ــن كل
أص ـق ــاع األرض ،م ــن قـبـيــل الـصــدفــة،
ّ
ً
بــل ك ــان عـمــا حثيثًا مـنــظـمــا أخــذتــه
أجهزة استخبارات عاملية وإقليمية
ع ـلــى عــاتـقـهــا ب ـه ــدف إغ ـ ــراق ســوريــا
وال ـعــراق باملقاتلني األجــانــب .وفيما
كانت أجهزة االستخبارات األوروبية
ّ
تسهل مرور «الجهاديني» األوروبيني
ّ
إل ــى ال ـش ــرق ،بـغـيــة الـتـخــلــص مـنـهــم،
يـتـعـ ّـدى دور االس ـت ـخ ـبــارات التركية
اس ـت ـج ــاب «ال ـج ـه ــادي ــن» ون ـشــرهــم
ف ــي س ــوري ــا وال ـ ـعـ ــراق ،إل ــى م ـحــاولــة
ال ـن ـظ ــام ال ـت ــرك ــي م ـنــذ الـتـسـعـيـنـيــات
لـعــب دور سـيــاســي ـ ـ أمـنــي فــي آسيا
ال ــوسـ ـط ــى .ب ـي ــد أن هـ ــذا ال ـ ـ ــدور أخ ــذ
طــابـعــه األبـ ــرز عـبــر الـلـعــب عـلــى وتــر
األقـ ـلـ ـي ــات ال ـت ــرك ـم ــان ـي ــة فـ ــي مـحـيــط
تركيا املباشر والبعيد ،وإنشاء أذرع
إرهابية تعمل لحساب االستخبارات
التركية بــالــوســاطــة عــن األميركيني،
وابتزاز حكومات العديد من البلدان
الشرقية الصغيرة والكبيرة؛ بينها
روسيا عبر دعم الحركات اإلرهابية
الـ ـشـ ـيـ ـش ــانـ ـي ــة ،والـ ـ ـص ـ ــن عـ ـب ــر دع ــم
«حركة استقالل تركستان الشرقية»
ال ـ ـتـ ــي تـ ـط ــال ــب ب ــاسـ ـتـ ـق ــال األقـ ـلـ ـي ــة
«اإلي ـغ ــوري ــة» عــن الـحـكــومــة املــركــزيــة
الصينية.
قبل أيــام ،كشفت صحيفة «يديعوت
أح ــرون ــوت» ال ـع ـبــريــة م ـع ـلــومــات عن
تقرير أعده «مركز األبحاث السياسية
ف ــي وزارة ال ـخــارج ـيــة اإلســرائـيـلـيــة»
حــول وج ــود  3آالف إرهــابــي صيني
مــن «اإليـ ـغ ــور» يـقــاتـلــون فــي ســوريــا
إلى جانب التنظيمات اإلرهابية ،وال
سـ ّـيـمــا «جـبـهــة ال ـن ـصــرة» و«داعـ ــش»
و«ال ـح ــزب اإلســامــي الـتــركـسـتــانــي».
لم يقل التقرير جديدًا ،سوى تركيزه
ع ـل ــى الـ ـتـ ـع ــاون ال ـع ـس ـك ــري واألم ـن ــي
ّ
املطرد بني املنظومة األمنية الصينية
واألجـ ـه ــزة األم ـن ـيــة ال ـس ــوري ــة ،ونـ ّـيــة
الصني رفع دعمها العسكري للجيش
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ب ـغ ـي ــة ق ـ ـتـ ــال الـ ـجـ ـم ــاع ــات
التكفيرية ،وتـحــديـدًا املقاتلني ذوي
األص ــول الـصـيـنـيــة ،الــذيــن تعتبرهم
ب ـ ـكـ ــن خـ ـ ـطـ ـ ـرًا م ـس ـت ـق ـب ـل ـي ــا ع ـل ـي ـه ــا،
وخصوصًا فــي إقليم «شينجيانغ»
غرب البالد.

رئـيـسـيــن فــي مـحــافـظــة إدلـ ــبّ ،
األول
يقع في قرية إحسم في منطقة جبل
الـ ـ ــزاويـ ـ ــة ،وي ـ ـقـ ـ ّـدر ع ـ ــدد امل ــوج ــودي ــن
فـ ــي هـ ـ ــذا امل ـع ـس ـك ــر بـ ـح ــوال ــى 2500
مقاتل ينضوون تحت لــواء «الحزب
ال ـتــرك ـس ـتــانــي» ،ف ـي ـمــا ي ـقــع املـعـسـكــر
الـثــانــي األب ــرز فــي بـلــدة مــرعـيــان في
جـبــل ال ــزاوي ــة أي ـضــا ،وي ـضـ ّـم حــوالــى
 3000مـقــاتــل .كــذلــك يعمد املـقــاتـلــون
«اإليـغــور» الذين أحضروا عائالتهم
إلــى ســوريــا ،الــى «اسـتـيـطــان» بعض
الـ ـ ـق ـ ــرى ف ـ ــي إدلـ ـ ـ ـ ــب ،وال س ـ ّـيـ ـم ــا فــي
ق ــرى جـبــل ال ـ ّـس ـم ــاق ،وال ـت ــي ت ـ ّـم طــرد
أهلها منها أو مـصــادرة ممتلكاتهم
مـ ـ ـ ــن ق ـ ـ ـبـ ـ ــل «ال ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــرة» والـ ـ ـ ـح ـ ـ ــزب
الـ ـت ــركـ ـسـ ـت ــان ــي .ويـ ـمـ ـت ــاز امل ـق ــات ـل ــون
«اإليغور» بحيازتهم أصنافًا عديدة
م ــن األسـ ـلـ ـح ــة ال ـغ ــرب ـي ــة ،وال سـ ّـي ـمــا
ص ــواري ــخ «ت ـ ــاو» األم ـيــرك ـيــة الـصـنــع
ّ
مقدمة إليهم مــن قبل االستخبارات
الـ ـت ــركـ ـي ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى م ـنــاظ ـيــر
ليلية حديثة وتجهيزات لوجستية
ومـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدات ات ـ ـ ـصـ ـ ــال غـ ــرب ـ ـيـ ــة ،ت ـع ـمــل
الـجـهــات الــروسـيــة والـســوريــة بشكل
دائ ـ ــم ع ـلــى ال ـت ـشــويــش عـلـيـهــا بـغـيــة
ّ
الحد من كفاء تها وقدراتها العالية.
وبحسب املعلومات املتوافرة أيضًا،
ف ــإن مـعـبــر ب ــاب ال ـهــوى ال ـح ــدودي ال
ي ــزال يـسـتـخــدم م ـمـ ّـرًا لـنـقــل األسـلـحــة
والذخائر إلى املجموعات اإلرهابية،
وال ّ
سيما إلــى «حــركــة أحــرار الشام»
و«ال ـح ــزب اإلســامــي الـتــركـسـتــانــي»،
ال ـ ـ ــذي ي ـس ـت ـف ـيــد ب ـش ـك ــل ي ــوم ــي مـ ّـمــا
م ـع ـ ّـدل ــه خ ـمــس ش ــاح ـن ــات م ــن الــدعــم
الـلــوجـسـتــي والـتـسـلـيـحــي امل ـق ـ ّـدم من
االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات ال ـت ــرك ـي ــة م ـب ــاش ــرة.
وبـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــب إح ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــاء ات تـ ـق ــريـ ـبـ ـي ــة
لــأج ـهــزة األم ـن ـيــة ال ـس ــوري ــة ،ف ــإن ما
ّ
ال ي ـقــل ع ــن  600إره ــاب ــي «إي ـغ ــوري»
قتلوا خالل العام املاضي في معارك
ريـ ــف ح ـم ــاه ومـ ـع ــارك ح ـل ــب ،بـعــدمــا
قـ ـ ـ ـ ّـدم الـ ـ ـح ـ ــزب الـ ـت ــركـ ـسـ ـت ــان ــي ع ـم ــاد
قــوات «جيش الفتح» الهجومية من
ً
االنـغـمــاسـيــن واالن ـت ـحــاريــن ،فضال
ـدد ك ـب ـيـ ٍـر م ــن اآلل ـي ــات
ع ــن تـجـهـيــز عـ ـ ٍ
وال ـس ـي ــارات املـفـخـخــة واسـتـخــدامـهــا
ضد قوات الجيش السوري وحلفائه

أكثر من  5آالف «إيغوري»
في سوريا
الحصول على أرقام دقيقة حول أعداد
امل ـقــات ـلــن اإلي ـغ ــور ف ــي س ــوري ــا ليس
ً
سـهــا ،على الــرغــم مــن أن التقديرات
تجمع على تجاوزهم عتبة الخمسة
والسبب ّ
ّ
ربما يعود إلى
آالف مسلح.
عــدم اختالط هــؤالء بشكل واســع مع
املقاتلني مــن جنسيات أخ ــرى ،حتى
ض ـم ــن ت ـن ـظ ـي ـمــي «ج ـب ـه ــة ال ـن ـص ــرة»
و«داعش» ،وانزوائهم ضمن «الحزب
اإلسالمي التركستاني» في ّ
تجمعات
وم ـع ـس ـك ــرات خ ـ ّ
ـاص ــة بـ ـه ــم .وت ـش ـيــر
معلومات «األخبار» إلى أن محافظة
إدل ــب ت ـضـ ّـم ال ـعــدد األك ـبــر مــن هــؤالء
املقاتلني ،نظرًا إلى قربها إلى الحدود
التركية وانكفاء املقاتلني األجانب في
صفوف «النصرة» أو «هيئة تحرير
ال ـشــام» إلــى إدل ــب .وبحسب مصادر
«األخ ـب ــار» ،ف ــإن لــإيـغــور معسكرين

يتنامى القلق الصيني
من تزايد احتماالت
وقوع أعمال إرهابية
في «شينجيانغ»

في الشمال.
وي ــذك ــر ال ـك ــات ــب األمـ ـي ــرك ــي س ـي ـمــور
هيرش في مقالة نشرها بداية ،2016
إن ح ــوال ــى  5000إيـ ـغ ــوري ان ـت ـق ـلــوا
إلى تركيا ما بني  2013وخريف عام
 ،2015ويـنـقــل ع ــن الـسـفـيــر ال ـســوري
فــي بكني عماد مصطفى أن «دمشق
تـمـتـلــك مـعـلــومــات عــن  860إيـغــوريــا
موجودين في سوريا» ،وأن «الصني
ت ـع ـهــدت بـتـخـصـيــص ث ــاث ــن مـلـيــار
دوالر ملــرح ـلــة إع ـ ــادة إع ـم ــار ســوريــا
بـعــد ال ـح ــرب» .وأخ ـي ـرًا ،نـشــر تنظيم
«داع ـ ـ ــش» إص ـ ـ ــدارًا دع ــائ ـي ــا ب ـع ـنــوان
«أول ـ ـئـ ــك ه ــم الـ ـص ــادق ــون» خـ ّـصـصــه
لتوجيه تهديد غير مسبوق للصني
بأنها باتت هدفًا للتنظيم اإلرهابي،
وذلـ ــك ف ــي تـصـعـيــد ك ـب ـيــر ،عـلـمــا بــأن
تـنـظـيــم «داع ـ ــش» ك ــان ق ــد أص ــدر في
صيف عام  2015مقطعًا دعائيًا آخر
تضمن مـقــابــات مــع بـعــض اإليـغــور

حصل الجيش
طائرات
السوري على 8
ّ
صينية من دون طيار

م ـمــن ان ـت ـق ـلــوا إلـ ــى م ـنــاطــق سـيـطــرة
ت ـن ـظ ـي ــم «داعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش» ،اشـ ـتـ ـه ــر م ـن ـهــم
العجوز الثمانيني محمد أمني.
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب م ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار»،
ف ــإن الـقـلــق الـصـيـنــي م ــن تـنــامــي ق ـ ّـوة
املـ ـق ــاتـ ـل ــن اإلي ـ ـغـ ــوريـ ــن فـ ــي س ــوري ــا
واحـتـمــاالت عــودة هــؤالء إلــى الداخل
وق ـي ــام ـه ــم ب ـع ـم ـل ـيــات ت ــزع ــزع األمـ ــن،
دفـ ـ ـ ــع بـ ــال ـ ـصـ ــن إلـ ـ ـ ــى رفـ ـ ـ ــع م ـس ـت ــوى
تـ ـع ــاونـ ـه ــا الـ ـعـ ـسـ ـك ــري م ـ ــع ال ـج ـي ــش
الـســوري بغية دعمه في قتال هــؤالء،
ً
فضال عــن الرغبة فــي توسيع دورهــا
ال ـع ـس ـك ــري ف ــي الـ ـع ــال ــم ،وخ ـصــوصــا
ف ــي ال ـش ــرق األوس ـ ــط وأف ــري ـق ـي ــا .وقــد
تـ ّـم تزويد وزارة الــدفــاع الصينية من

قبل السلطات السورية بأسماء أكثر
م ــن  221إره ــاب ـي ــا إيـ ـغ ـ ّ
ـوري ــا ،وكــذلــك
معلومات تفصيلية طلبتها الصني
عن أماكن وجودهم ،وخرائط ميدانية
ملـعـسـكــراتـهــم وم ـع ـلــومــات ع ــن الــدعــم
الـتــركــي لـهــم .وب ـنـ ً
ـاء عـلــى طـلــب مـقـ ّـدم
م ــن قـبــل الـسـلـطــات ال ـس ــوري ــة ،حصل
ال ـج ـي ــش الـ ـ ـس ـ ــوري ع ـل ــى  8ط ــائ ــرات
صينية مــن دون طـ ّـيــار الستخدامها
في رصد تحركات املقاتلني «اإليغور»
في إدلب ،وقام الصينيون والسوريون
ببحث األمر مع وزارة الدفاع الروسية
وس ـبــل ال ـت ـصــدي لـ ـه ــؤالء ،بــاإلضــافــة
إلــى التركيز على أهمية قطع الدعم
التركي عنهم.

تهديد «طريق الحرير»
تنحدر أصــول «اإليـغــور» من األقلية
الـقــومـيــة الـتــركـيــة فــي «شينجيانغ»
الـ ـصـ ـيـ ـنـ ـي ــة .وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا ت ـ ـقـ ــدر م ـع ـظــم
املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر «املـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاي ـ ـ ــدة» ت ـ ـعـ ــدادهـ ــم
ب ـحــوالــى  10إل ــى  11م ـل ـيــون نـسـمــة،
يذهب النشطاء «اإليغور» إلى القول
إن ت ـع ــداده ــم ي ـصــل إلـ ــى  40مـلـيــون
ن ـس ـمــة .وي ـن ـشــط ك ـث ـيــرون م ــن ه ــؤالء
ضـ ــد ال ـح ـك ــوم ــة امل ــرك ــزي ــة فـ ــي بـكــن
ويطالبون باالستقالل ،وإعــادة بناء
«دولـ ـ ـ ــة ت ــرك ـس ـت ــان الـ ـش ــرقـ ـي ــة» ال ـتــي
اس ـت ـق ـل ــت س ــاب ـق ــا لـ ـع ــدة ق ـ ـ ــرون ،قـبــل
أن تـنـجــح ال ـصــن ف ــي ضـمـهــا نـهــايــة
ّ
ال ـقــرن  .19لـكــن ذل ــك الـضــم لــم يحقق
االسـتـقــرار الــدائــم ،ونـجــح «اإلي ـغــور»
فـ ـ ــي إع ـ ـ ـ ــان اسـ ـتـ ـق ــالـ ـه ــم عـ ـ ــن ب ـكــن
م ــرت ــن ،ف ــي  1933وف ــي  .1944وفــي
حني ترى الصني في «حركة استقالل
ّ
التحدي األبــرز
تركستان الشرقية»،
عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى األمـ ـ ـ ــن واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاد
ُ
واالسـتـقــرار الجماعي ،تعتبر تركيا
الــداعــم الـسـيــاســي األب ــرز ،إن لــم يكن
الــوحـيــد لـ ـ «اإلي ـغ ــور» ،مــع معلومات
م ـتــداولــة عــن أن ع ــدد «اإليـ ـغ ــور» في
تركيا يصل إلى  300ألف نسمة ،وأن
تــرك ـيــا مـنـحــت ج ـ ــوازات س ـفــر تــركـيــة
لحوالى  100ألــف منهم لجأوا إليها
في العقود املاضية.
ويـتـنــامــى الـقـلــق الـصـيـنــي مــن تــزايــد
احـ ـتـ ـم ــاالت وق ـ ـ ــوع أع ـ ـمـ ــال إره ــاب ـي ــة
ف ــي «ش ـي ـن ـج ـيــانــغ» أو غ ـي ــره ــا عـلــى
ي ــد «اإلي ـ ـغـ ــور» امل ـت ـط ــرف ــن .ح ـتــى إن
السلطات املحلية في اإلقليم رصدت
أخـيـرًا مـكــافــآت تـصــل فــي مجموعها
إلــى مـئــة مـلـيــون ي ــوان صيني (14.5
مليون دوالر) ملن يقدم أي معلومات
ع ــن األن ـش ـط ــة اإلره ــابـ ـي ــة املـحـتـمـلــة.
وتـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدرج املـ ـ ـك ـ ــاف ـ ــآت بـ ـحـ ـس ــب نـ ــوع
امل ـع ـل ــوم ــات املـ ـق ــدم ــة ،ل ـت ـصــل إل ـ ــى 5
ماليني يوان صيني ( 725ألف دوالر)
ملن يبلغ عن عمل إرهابي مقبل .كما
أعلنت السلطات املحلية عــن إجبار
أص ـ ـحـ ــاب ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات عـ ـل ــى تــرك ـيــب
أن ـظ ـمــة ت ـع ـقــب ب ــاألق ـم ــار الـصـنــاعـيــة
ق ـبــل ن ـهــايــة ح ــزي ــران امل ـق ـب ــل .وتــأتــي
اإلج ــراء ات األمنية الـجــديــدة تحسبًا
ل ـع ـم ـل ـي ــات إرهـ ــاب ـ ـيـ ــة قـ ــد ت ـس ـت ـهــدف
م ـ ـشـ ــروع مـ ــا ب ـ ــات يـ ـع ــرف ب ـ ـ «ط ــري ــق
الحرير الـجــديــد» الــذي يصل الصني
بباكستان ،مرورًا بشينجيانغ .كذلك
تـسـتـبــق اإلج ـ ـ ــراء ات ان ـع ـقــاد املــؤتـمــر
املـ ــركـ ــزي ال ـ ـ ـ  19ل ـل ـح ــزب ال ـش ـيــوعــي
ال ـص ـي ـن ــي ،والـ ـ ــذي ي ـت ــوق ــع أن يـنـجــم
ع ـن ــه ت ـغ ـي ـي ــرات ك ـب ـي ــرة ف ــي ال ـق ـي ــادة
السياسية.
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مصر

اإلرهاب في «وادي النيل»

أبعد من اختراق «داعشي»!
كشفت العمليتان َ
اإلرهابيتان في كنيستي
اإلسكندرية وطنطا،
أول من أمس ،عن بدء
مرحلة أكثر ّ
تقدمًا في
المواجهة المفتوحة
بين الدولة المصرية
والجماعات اإلرهابية،
وعلى رأسها تنظيم
«داعش» ،الذي تمكن من
اختراق المنظومة األمنية،
بنقله نشاطه اإلرهابي
سيناء إلى
من شبه جزيرة ّ
وادي النيل .ولعل ما جرى
يفتح الباب أمام تساؤالت
وهواجس حول دالالت
هذه النقلة النوعية في
العنف اإلرهابي ،واحتماالت
إيجاده البيئة الحاضنة في
محافظات مصر
كشف تفجير الكنيسة البطرسية في كانون األول الماضي ،عن ّ
تحول خطير (أ ف ب)

وسام متى
ّ
ط ــوال ال ـس ـنــوات املــاض ـيــة ،ظ ــل وادي
ال ـن ـيــل ،م ــن الــدل ـتــا إل ــى الـصـعـيــد ،في
م ــأم ــن عـ ــن االخ ـ ـت ـ ــراق «الـ ــداع ـ ـشـ ــي»،
خالفًا ملا هي الحال في شمال سيناء،
حـيــث راح ــت ال ـج ـمــاعــات الـتـكـفـيــريــة،
بـتـلــويـنــاتـهــا املـخـتـلـفــة ،مــن «مجلس
ش ـ ــورى املـ ـج ــاه ــدي ــن» إل ـ ــى «أنـ ـص ــار
بيت املقدس» ،تستغل الفراغ األمني
الــذي أعقب ثــورة « 25يناير» ،لفرض
معادلتها ،إلى أن جاءت لحظة البيعة
لتنظيم «داعش» ،تحت ّ
مسمى «والية
سيناء».
وب ــرغ ــم خـ ـط ــورة امل ــوق ــف ف ــي ال ـج ــزء
الشمالي مــن سيناء ،فــإن التقديرات
األمنية لم تذهب باتجاه سيناريوات
كــارث ـيــة ،م ــن بـيـنـهــا ن ـجــاح جـمــاعــات
التكفير املرتبطة مباشرة بـ«داعش»،

كانت مجموعة عوامل قد
جعلت وادي النيل في مأمن
عن العمليات «الداعشية»
في التسلل إلى «وادي النيل» ،لتنفيذ
عمليات كـبــرى ،كتلك الـتــي شهدتها
مدينتا اإلسكندرية وطنطا أول من
أمس.
ربـ ـ ـم ـ ــا اس ـ ـت ـ ـنـ ــدت ت ـ ـلـ ــك ال ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــرات
األم ـن ـيــة إل ــى م ـقــولــة كــاسـيـكـيــة بــأن
شبه الجزيرة املصرية ال تــزال قــادرة
على تأدية دور السد االستراتيجي،
الــذي حمى وادي النيل ،في الحروب
وال ـغ ــزوات الـتــي تعرضت لها مصر،
م ــن الـ ـش ــرق ،ع ـلــى امـ ـت ــداد تــاريـخـهــا،
وإس ـقــاط ذلــك على الـحــرب املفتوحة
الـ ـت ــي ت ـخ ــوض ـه ــا الـ ـ ـق ـ ــوات امل ـس ـل ـحــة
امل ـ ـصـ ــريـ ــة ضـ ـ ــد تـ ـكـ ـفـ ـي ـ ّ
ـري ــي «واليـ ـ ـ ــة

سيناء» ،الجناح املصري لتنظيم أبي
بكر البغدادي.
في الظاهر ،يبدو هذا الطرح واقعيًا،
وخصوصًا أن سيناء ّأدت دورها ،في
الحرب على اإلرهاب ،ودفعت النفيس
من دماء أهلها ومعاناتهم ،عبر منع
تسلل اإلرهاب «الداعشي» إلى الضفة
الـغــربـيــة مــن ق ـنــاة ال ـســويــس ،إضــافــة
إلى صعوبات جغرافية ،تجعل حركة
الـتـنـقــل ،م ــن شـبــه ال ـجــزيــرة املـصــريــة
وإليها ،محصورة ببضع نقاط يمكن
السيطرة عليها من الناحية األمنية.
هذه العوامل جعلت منطقة «الوادي»
فـ ــي مـ ــأمـ ــن ،ن ـس ـب ـي ــا ،عـ ــن ال ـع ـم ـل ـيــات
اإلرهابية «الداعشية» ،لسنوات ّ
عدة.
وال ّ
يغير في هذا الواقع أن السنوات
املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،وت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا مـ ـن ــذ س ـق ــوط
ن ـظــام «اإلخ ـ ــوان امل ـس ـل ـمــن» ،شـهــدت
عمليات إرهابية متنقلة بني مختلف
محافظات وادي الـنـيــل ،لكنها ظلت
تــدور ،في معظمها ،حــول فكرة الثأر
ال ـس ـي ــاس ــي مـ ــن الـ ـنـ ـظ ــام ال ـس ـي ــاس ــي
الحالي ،كما هي الحال بالنسبة إلى
مــا يـسـ ّـمــى «أج ـنــاد مـصــر» و«حـســم»
و«ال ـع ـق ــاب ال ـ ـثـ ــوري» ...إل ــى آخ ــر تلك
املجموعات التي قد تجوز مقارنتها
بـ«الذئاب املنفردة» في أوروبا ،لجهة
ّ
والتطور.
النشوء
وانطالقًا من ذلك ،كان ممكنًا تحديد
الـ ـجـ ـه ــات الـ ـت ــي تـ ـق ــف وراء ال ـك ـث ـيــر
م ــن ال ـع ـم ـل ـيــات اإلره ــاب ـي ــة ف ــي مصر
ـ ـ «الـ ـ ــوادي» ،وال ـتــي ت ــدور الـتـقــديــرات
بشأنها حول احتمالني ،إما أن تكون
من تخطيط قيادات جماعة «اإلخوان
امل ـس ـل ـم ــن» ،ال ـس ـج ـي ـنــة /املـتـخـفـيــة/
امل ـه ــاج ــرة؛ أو أن ـه ــا م ـج ـ ّـرد م ـب ــادرات
فردية من مناصرين للتيار اإلسالمي
نـ ـجـ ـح ــوا ،ب ـط ــري ـق ــة أو ب ـ ــأخ ـ ــرى ،فــي
إيجاد سبل التنسيق في ما بينهم.
وكـ ـ ـ ــان الف ـ ـتـ ــا أن تـ ـل ــك املـ ـجـ ـم ــوع ــات
الـ ـج ــدي ــدة س ـع ــت إل ـ ــى امل ـ ــواء م ـ ــة بــن

َّ
االنتحاريين:
شبهات حول
مصريان قاتال في سوريا
َّ
انتحاريي طنطا واإلسكندرية حول
ليس من العجب أن تحوم الشبهات بشأن
َّ
«جهاديني» ذهبا للقتال في سوريا ،ثم عادا إلى مصر ،بانتظار كلمة السر.
في بيان التبني للتفجيرين ،اكتفى «داعش» بالكشف عن االسمني الحركيني
النتحاريي كنيسة مار جرجس (أبو اسحق املصري) والكاتدرائية املرقسية
(أبو البراء املصري).
ُويعتقد أن أبو اسحق املصري هو من مواليد عام  ،1990في منيا القمح،
وهو حاصل على بكالوريوس تجارة ،وعمل محاسبًا في الكويت ملدة أربعة
أشهر ،وسافر بعدها إلى تركيا ،ثم
التحق بالقتال في سوريا ،خالل عام
 ،2013ليعود بعدها إلى سيناء.
أما أبو البراء املصريُ ،فيعتقد أنه
من مواليد عام  ،1974في قرية أبو
طبل في كفر الشيخ ،وهو حاصل
على «دبلوم صنايع» ،ومتزوج ،ولديه
 3أطفال ،وقد توجه إلى سوريا في
عام  ،2013عن طريق لبنان.

ال ـ ـ ـعـ ـ ــداء ألجـ ـ ـه ـ ــزة الـ ـ ــدولـ ـ ــة امل ـص ــري ــة
مـ ــن جـ ـه ــة ،والـ ـ ـح ـ ــرص ع ـل ــى ال ـب ـي ـئــة
امل ـج ـت ـم ـع ـيــة ال ـح ــاض ـن ــة ،وامل ـق ـص ــود
بــذلــك ،عـلــى وج ــه ال ـخ ـصــوص ،فئات
م ـت ـ ّ
ـدي ـن ــة مـ ــن ال ـش ـع ــب املـ ـ ـص ـ ــري ،قــد
ت ـت ـعــاطــف م ــع «اإلخـ ـ ـ ــوان املـسـلـمــن»
أو جـ ـم ــاع ــات اإلس ـ ـ ـ ــام ال ـس ـي ــاس ــي،
وت ـع ــارض الـنـظــام ال ـحــاكــم ،لكنها ال
تستسيغ ،مع ذلــك ،العنف اإلرهابي،
العتبارات مختلفة.
ّ
وع ـ ـ ـلـ ـ ــى ه ـ ـ ـ ــذا األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ،ف ـ ـ ـ ـ ــإن ت ـل ــك
التنظيمات العنفية الناشئة حرصت
فــي نشاطها اإلره ــاب ــي عـلــى تحديد
بنك أهداف ،معظمها مرتبط بأجهزة

ال ــدول ــة امل ـصــريــة ،وال سـيـمــا األمـنـيــة
وال ـع ـس ـكــريــة م ـن ـهــا ،وق ــد دأبـ ــت على
إظ ـه ــار ذل ــك ف ــي مـخـتـلــف بـيــانــاتـهــا،
متجنبة ،بــدرجــة أو بــأخــرى ،تنفيذ
عمليات إرهابية ،من شأنها أن تؤلب
بعض الفئات الشعبية ،حتى املوالية
لها ،ملا ينطوي عليه ذلك من تبعات
سلبية على نشاطها ،من الناحيتني
الـسـيــاسـيــة واألم ـن ـي ــة ،ال ب ــل إن تلك
التنظيمات راحــت «تتبرأ» و«تدين»
عمليات إرهابية أوقعت عــددًا كبيرًا
من الضحايا املدنيني.
عـنــد ه ــذا ال ـحــد ،ك ــان يـمـكــن التعامل
م ــع ال ـع ـم ـل ـيــات اإلره ــاب ـي ــة ف ــي وادي

ال ـن ـيــل ،ان ـطــاقــا مــن امل ـقــاربــة األمـنـيــة
املصرية التقليدية ،مــن خــال العمل
ع ـل ــى الئ ـح ــة ط ــوي ـل ــة م ــن ال ـنــاش ـطــن
اإلس ـ ـ ــامـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ،وال س ـ ـي ـ ـمـ ــا أول ـ ـئـ ــك
امل ـت ـشـ ّـربــن بــأيــديــولــوجـيــات الـعـنــف،
وبــال ـتــالــي رص ــده ــم ،وتــوق ـي ـف ـهــم ،أو
حـتــى تصفيتهم .وبــالـفـعــل ،ف ــإن تلك
املقاربة نجحت في تخفيف العمليات
اإلرهابية ،وإن كانت لم توقفها تمامًا.
ل ـك ــن ت ـف ـج ـيــر ال ـك ـن ـي ـس ــة ال ـب ـطــرس ـيــة
امل ـحــاذيــة لـلـكــاتــدرائـيــة املــرقـسـيــة في
الـ ـ ـق ـ ــاه ـ ــرة ،ف ـ ــي شـ ـه ــر ك ـ ــان ـ ــون األول
املــاضــي ،كشف عــن تـحـ ّـول خطير في
ن ـشــاط ج ـمــاعــات الـعـنــف الـسـيــاســي،
إذ كانت تلك املـ ّـرة األولــى التي تشهد
فيها كنيسة قبطية هجومًا إرهابيًا
عـ ـل ــى هـ ـ ــذا امل ـ ـس ـ ـتـ ــوى ،سـ ـ ـ ــواء لـجـهــة
حجمه ،أو تعقيداته ،فــي التخطيط
والتنفيذ ،األمر الذي جعل التقديرات
تذهب سريعًا ،باتجاه فرضية وقوف
تنظيم «داعــش» خلفه ،وهو ما تأكد
بالفعل حني تبنى التنظيم التكفيري
التفجير ببيان صريح.
هذا األمر ّ
تكرر أول من أمس على نحو
أك ـثــر خ ـط ــورة ،ات ـخــذ شـكــل هـجــومــن
على درجــة عالية من التخطيط ،التي
ل ــم ت ـق ـت ـصــر ع ـل ــى ج ــوان ــب ت ـق ـل ـيــديــة،
م ــن قـبـيــل ال ـب ـحــث ع ــن س ـبــل الخ ـتــراق
إج ــراءات الحماية األمنية ،بل امتدت
لـ ـتـ ـشـ ـم ــل الـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق بـ ـ ــن ه ـج ــوم ــن
كبيرين في يوم واحد ،وإشاعة أجواء
رعــب عــابــرة لـحــدود املـحــافـظــات ،عبر
تنفيذ عمليتني فــي مدينتني (طنطا
واإلسكندرية) ،وبث شائعات بوجود
ع ـ ـبـ ــوات ن ــاسـ ـف ــة فـ ــي أمـ ــاكـ ــن أخـ ـ ــرى،
واملـ ــزاوجـ ــة ف ــي األه ـ ـ ــداف ب ــن إل ـحــاق
ع ــدد كبير مــن الـضـحــايــا فــي صفوف
املسيحيني من جهة ،ومحاولة اغتيال
ال ـبــابــا ت ــواض ــروس ال ـثــانــي م ــن جهة
ثانية.
وإذا كـ ـ ــان ال ـت ـب ـن ــي الـ ـس ــري ــع ل ـهــذيــن
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العالم
الهجومني اإلرهابيني من قبل تنظيم
«داع ـ ـ ـ ــش» قـ ــد ح ـس ــم الـ ـنـ ـق ــاش ب ـشــأن
الجهة التي تقف خلفهما ،فإنه يطرح
تـ ـس ــاؤالت عـ ـ ّـدة ح ــول قـ ــدرة الـتـنـظـيــم
التكفيري على نقل نشاطه مــن شبه
جزيرة سيناء إلى وادي النيل.
ه ــذا الـ ـس ــؤال األه ـ ــم ،الـ ــذي ي ـتــوقــع أن
ت ـش ـم ـل ــه ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات ال ـ ـجـ ــاريـ ــة فــي
َ
عمليتي طنطا واإلسـكـنــدريــة ،والتي
يـفـتــرض منطقيًا أن تبحث عــن رأس
خيط يقودها إلــى تحديد فرضية أو
أكثر من بني الفرضيات األربع:
*األولـ ـ ـ ــى ،تـسـلــل ع ـنــاصــر «داع ـش ـي ــة»
مــن سـيـنــاء إلــى وادي الـنـيــل ،وهــو ما
مل ــح إل ـيــه ع ــدد م ــن ال ـخ ـبــراء األمـنـيــن،
وحتى الرئيس عبد الفتاح السيسي،
نفسه ،حني ربط بني تضييق الخناق
َ
على اإلرهابيني في سيناء ،وعمليتي
طـنـطــا واإلس ـك ـن ــدري ــة ،وه ــي فــرضـيــة،
إن صـ ّـحــت ،قــد تعني أن ثمة اختراقًا
خـطـيـرًا للمنظومة األمـنـيــة املـصــريــة،
التي ُيفترض أنها قادرة على السيطرة
على حركة االنتقال من شبه الجزيرة
املصرية وإليها.
*الثانية ،ارتـبــاط منفذي التفجيرين
بـ ــ«دواع ــش ل ـي ـب ـيــا» ،وه ــي احـتـمــالـيــة
ّ
ضـعـيـفــة إذا م ــا أم ـع ــن ــا الـتـحـلـيــل في
ت ـف ــاص ـيــل ال ـع ـم ـل ـي ـتــن اإلره ــاب ـي ـت ــن،
ال ـ ـت ـ ــي ب ـ ـ ـ ــدا م ـ ـن ـ ـفـ ــذاهـ ــا ع ـ ـلـ ــى دراي ـ ـ ـ ــة
بـتـفــاصـيــل م ـه ـمــة ،م ــن ت ـحــديــد ســاعــة
الـ ـ ـ ــذروة ف ــي ق ـ ــداس ال ـش ـع ــان ــن داخ ــل
كنيسة مــار مــرقــس ،إلــى رصــد وجــود
البابا تــواضــروس داخــل الكاتدرائية
ً
املرقسية ،فضال عن تعاملهما بشكل
طبيعي مع إجراءات التأمني.
*وأم ـ ـ ــا ال ـف ــرض ـي ــة ال ـث ــال ـث ــة ،فـتـتـعـلــق
بـتـقــاطــع مـحـتـمــل م ــا ب ــن مـجـمــوعــات
ال ـ ـع ـ ـنـ ــف «اإلخـ ـ ـ ــوان ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة» ،و«ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة
اإلسالمية» ،وهو احتمال يبقى قائمًا،
فــي ظــل ت ـحـ ّـول مــا يمكن أن يـكــون قد
ط ــرأ ع ـلــى طـبـيـعــة امل ـج ـمــوعــات ،الـتــي
تـشـهــد ،عـلــى نـحــو ســريــع ،ت ـط ـ ّـورًا في
تركيبتها (تشير الـتـقــديــرات األمنية
إل ــى انـتـقــالـهــا م ــن م ـج ـ ّـرد خــايــا غير
مـتــرابـطــة ،إل ــى مـجـمــوعــات ذات بنية
ع ـ ـن ـ ـقـ ــوديـ ــة ،قـ ـ ـ ـ ــادرة عـ ـل ــى الـ ـت ــواص ــل
والتنسيق من خالل وسائل االتصال
الحديثة) ،وفــي قدرتها على اختراق
امل ـن ـظ ــوم ــة األمـ ـنـ ـي ــة ،وه ـ ــو م ــا ت ـب ـ ّـدى
ف ــي الـكـثـيــر م ــن الـعـمـلـيــات اإلرهــاب ـيــة
األخيرة ،وربما يكون قرارها قد خرج
ع ــن إط ـ ــاره ال ـت ـق ـل ـيــدي ،ب ـح ـيــث بــاتــت
ق ـ ــادرة ع ـلــى امل ـغ ــام ــرة ب ـص ــرف الـنـظــر
عن التداعيات السلبية املتوقعة على
املستوى السياسي ،تمامًا كما حدث
قبل عقود (األربعينيات) حني استقل
«التنظيم الخاص» التابع لـ«اإلخوان»
عن املرشد العام.
ّ
*وتـ ـبـ ـق ــى ف ــرض ـي ــة أخـ ـ ـي ـ ــرة ،ول ـعــل ـهــا
األخـ ـط ــر ،ق ـيــاســا ب ـمــا س ـبــق ،وه ــي أن
ً
يكون تنظيم «داعش» قد بدأ فعال في
تحضير بيئة مصرية حاضنة ،تدور
ح ــول رم ــوز «ج ـهــاديــة» ظـهــرت فـجــأة،
وعلى نحو غير متوقع ،وخاصة حني
ّ
التفت قبل أشهر حول جثمان الشيخ
ع ـمــر ع ـبــد ال ــرح ـم ــن ،الــزع ـيــم الــروحــي
ل ـل ـج ـم ــاع ــة اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ،وال ـ ـ ـ ــذي ك ــان
يقضي فــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة عقوبة
السجن املؤبد بتهمة التآمر في قضية
تفجيرات نيويورك عام .1993
ه ـ ــذا الـ ـظـ ـه ــور املـ ـف ــاج ــئ ي ـت ـق ــاط ــع مــع
ظــاهــرة الفـتــة لــانـتـبــاه ،الحظها عدد
مــن الـخـبــراء املتخصصني فــي شــؤون
ال ـج ـمــاعــات اإلس ــام ـي ــة ،وتـتـمـثــل في
تفضيل الكثير من القيادات الجهادية
املصرية البقاء في مصر ،على االنتقال
إلى سوريا والعراق.
ّ
ولـ ـع ــل ث ـم ــة ت ـف ـس ـيــريــن ل ــذل ــك ،إمـ ــا أن
إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات األم ـ ـ ـ ــن نـ ـجـ ـح ــت ف ـ ــي م ـنــع
الكثيرين منهم من الهجرة إلى أرض
«ال ـخ ــاف ــة» ـ ـ ـ وه ــو أم ــر مـسـتـبـعــد في
ظــل عجز حتى أجـهــزة االستخبارات
ّ
الغربية عن ذلك ـ وإما أنهم يفضلون
ال ـب ـق ــاء ج ـي ـشــا س ــري ــا ،ل ـح ــرب ك ـبــرى،
يريدها «داع ــش» أن تكون على أرض
مصر ...ويمكن أن تكون أحداث أول من
أمس اختبارًا مبكرًا لها!

عودة «الطوارئ»:
الجيش إلى الشارع مجددًا

فلسطينيون في قطاع غزة يتضامنون مع المصريين عقب الهجومين (أ ف ب)

القاهرة ــ جالل خيرت
دخلت مصر في حالة طــوارئ رسمية
ظهيرة يــوم أم ــس ،وذل ــك بعد موافقة
الحكومة املصرية على قــرار الرئيس
تـطـبـيــق الـ ـط ــوارئ مل ــدة ث ــاث ــة أش ـهــر،
فيما أرسل مجلس الوزراء ،في أعقاب
االج ـت ـمــاع ال ـط ــارئ أم ــس ،ق ــرار فــرض
حالة الطوارئ إلى البرملان وما يترتب
عليها من آثار.
وبـنـ ً
ـاء على إعــادة تكليفها من رئيس
الـجـمـهــوريــة ،انـتـشــرت ق ــوات الجيش
في شوارع القاهرة ،وأعادت الداخلية
الـنـظــر فــي إجـ ــراءات تــأمــن الكنائس،
خصوصًا في القاهرة ،كذلك تم اتخاذ
ق ــرار ب ــزي ــادة مـســاحــة «ال ـح ــرم اآلم ــن»
للكنائس ،ال سيما في أوقات الصالة،
م ــع ال ـتــأك ـيــد ع ـلــى «ص ــاح ـي ــة جميع
الـبــوابــات اإللكترونية املــوجــودة على
أب ــواب الـكـنــائــس الـكـبــرى فــي الـقــاهــرة
واإلسكندرية».
وبموجب قانون الطوارئ الذي يعود
لـلـمــرة األولـ ــى بـعــد إلـغــائــه فــي ،2012
ّ
ولـ ـك ــن بـ ـح ــل ــة جـ ــديـ ــدة بـ ـع ــد دسـ ـت ــور
 ،2014يحق لرئيس الجمهورية أو من

يعيد القانون محاكم
أمن الدولة ويفرض
مراقبة المطبوعات
يـفـ ّـوضــه إص ــدار ق ــرار بحظر التجوال
جزئيًا وكليًا ،وإصدار أوامر تحريرية
أو شفهية بــإخــاء بـعــض املـنــاطــق أو
ع ــزل ـه ــا ،م ــع م ـنــح الـضـبـطـيــة ل ـل ـقــوات
املسلحة ،على أن تتولى هــذه القوات
تنفيذ أوام ــر الرئيس أو مــن ّ
يفوضه،
بـ ـحـ ـظ ــر ال ـ ـت ـ ـجـ ــوال وغ ـ ـ ـيـ ـ ــره ،ويـ ـك ــون
ل ـض ـب ــاط ـه ــا ول ـ ـض ـ ـبـ ــاط ال ـ ـصـ ــف حــق
القبض فــي الـحــال على مخالفي هذه
األوامر وإيداعهم السجون.
كذلك أعلن رئيس الـبــرملــان ،علي عبد
ال ـع ــال ،أن ــه بـمــوجــب قــانــون ال ـطــوارئ
«سيتم مراقبة جميع مواقع التواصل
االج ـ ـت ـ ـم ـ ــاع ـ ــي ال ـ ـ ـتـ ـ ــي يـ ـسـ ـتـ ـخ ــدمـ ـه ــا
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اإلرهابيون» ،مشيرًا إلى أنه «ال توجد
دول ـ ــة ف ــي ال ـع ــال ــم ال ت ـضــع تنظيمية
للمواقع االلكترونية».
ويـعـيــد ال ـقــانــون مـحــاكــم أم ــن الــدولــة،
وهي املحاكم التي تنظر في أي جرائم
يـحـيـلـهــا إل ـي ـهــا رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة،
ع ـل ـم ــا ب ـ ــأن ق ـض ــات ـه ــا ي ـت ــم تـعـيـيـنـهــم
م ــن ق ـبــل الــرئ ـيــس ب ـعــد مــواف ـقــة وزي ــر
ال ـع ــدل ،بــاإلضــافــة إل ــى ف ــرض مــراقـبــة
عـ ـل ــى الـ ــرسـ ــائـ ــل ومـ ــراق ـ ـبـ ــة ال ـص ـحــف
وامل ـط ـبــوعــات قـبــل نـشــرهــا وضبطها
ومصادرتها وإغالق أماكن طباعتها.
وقال مصدر رئاسي رفيع إن «الرئيس
الـسـيـســي يـ ــدرس زي ـ ــارة الـكــاتــدرائـيــة
امل ـ ــرقـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ـبـ ــاس ـ ـيـ ــة خ ـ ــال
احتفاالت عيد القيامة ،مساء السبت
املـقـبــل ،بعدما حصلت الــرئــاســة على
وع ــود كنسية بـعــدم إل ـغــاء الـصـلــوات
واالح ـ ـت ـ ـفـ ــاالت ب ــرغ ــم ح ــال ــة الـ ـح ــزن»،
مشيرًا إلى أنها «ستكون املرة األولى
التي يشارك فيها السيسي في قداس
عـيــد ال ـق ـيــامــة ،حـيــث سـيــوجــه رســالــة
لألقباط داخــل الكاتدرائية على غرار
ما قام به خالل عيد امليالد املاضي».
وفــي ما بــدا أنــه يأتي في سياق ردود
الـفـعــل عـلــى الـجــريـمـتــن اإلرهــابـيـتــن
أول مــن أمــس ،أعلنت وزارة الداخلية
«ت ـص ـف ـيــة س ـب ـعــة أشـ ـخ ــاص مـنـتـمــن
لتنظيم داع ــش فــي محافظة أسـيــوط
ف ــي ال ـص ـع ـيــد» ،خ ــال اخ ـت ـبــائ ـهــم في
ً
أح ــد األوكـ ــار الـجـبـلـيــة ،مــؤكــدة «أنـهــم
يعتنقون فكر تنظيم داع ــش ،وكانوا
يـقــومــون بتجهيز الـعـبــوات املتفجرة
تمهيدًا الرت ـكــاب سلسلة مــن األعـمــال
اإلرهابية».
وأك ـ ــدت ال ـ ـ ــوزارة أن الـسـبـعــة مـطـلــوب
ضـبـطـهــم وإح ـضــارهــم بـعــد اتـهــامـهــم
بالتحرك ضمن مجموعة من العناصر
امل ــرتـ ـبـ ـط ــن ب ـف ـك ــر ت ـن ـظ ـي ــم «داعـ ـ ـ ــش»
للقيام باإلعداد الستهداف العديد من
األماكن في محافظة أسيوط ،أبرزها
ديــر السيدة ال ـعــذراء فــي قــريــة درنـكــة،
«واسـ ـتـ ـه ــداف ب ـعــض أبـ ـن ــاء ال ـطــائ ـفــة
املسيحية وممتلكاتهم في محافظتي
أس ـ ـ ـيـ ـ ــوط وس ـ ـ ـ ــوه ـ ـ ـ ــاج» ،إلـ ـ ـ ــى ج ــان ــب
مجموعة من ضباط وأفراد الشرطة.

ف ــي ح ـ ــدث الفـ ـ ــت ،نـ ـش ــرت وك ــال ــة األنـ ـب ــاء
اإلماراتية ،أمس ،صورة للقاء جمع في أبو
ظبي ولــي العهد محمد بــن زاي ــد ،واملشير
الـلـيـبــي خـلـيـفــة حـفـتــر ال ــذي تـبـســط قــواتــه
ن ـفــوذًا مـهـمــا فــي ش ــرق لـيـبـيــا ،فـيـمــا ُيـقــال
ّإن من بني أبــرز داعميه ،اإلمــارات ومصر،
ً
فضال ّ
عما ُيحكى عن قربه من موسكو.
ّ
وعرفت الوكالة اإلماراتية الرسمية حفتر
بأنه «القائد العام للقوات املسلحة الليبية»،
علمًا ب ـ ّ
ـأن ه ــذه الـصـفــة غـيــر متفق عليها
ّ
بني األطــراف الليبية .وقالت الوكالة إن بن
زايـ ــد ب ـحــث م ــع حـفـتــر «ت ـعــزيــز ال ـعــاقــات
األخـ ــويـ ــة ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن وس ـب ــل ت ـطــويــرهــا
وتنميتها» .وفي ترجمة للتقارب السياسي
املهم بني الطرفني ،فقد أعــرب بن زايــد عن
تقديره «للدور الذي يلعبه الجيش الوطني
الليبي واملشير خليفة حفتر في محاربة
اإلره ـ ـ ــاب» ،مـشـيـرًا إل ــى ّأن «ه ــذه الـجـهــود
ساهمت بشكل أساسي في تقليص هذا
الخطر (اإلرهابي) وخلق البيئة السياسية
املـطـلــوبــة ل ـلــوصــول ال ــى ح ــل يـشـمــل كــافــة
الليبيني في ظل دولة موحدة».
(األخبار)

كيوسك الصحافة
«داعش» َع َبر القناة :ليست مشكلة السيسي الوحيدة
رأى الـصـحــافــي الـبــريـطــانــي روب ــرت
ف ـي ـس ــك أن ال ــرئـ ـي ــس امل ـ ـصـ ــري عـبــد
الفتاح السيسي فشل في إبقاء تنظيم
«داعش» في شبه ّجزيرة سيناء ،وهو
مــا يــدحــض بــرأيــه مــا ظ ــل م ـ ّ
ّ
مصرين
ـؤي ــدوه
عـلـ ّيــه ألش ـه ـ ٍـر ب ـعــد ت ــرؤس ــه الـ ـب ــاد .فبعدما
تـبــنــى تفجيرًا فــي كــانــون األول املــاضــي في
كنيسة العباسية في القاهرةّ ،
كرس التنظيم

املتطرف ،أول من أمس« ،عبوره» من منطقة
شمال سيناء التي يسيطر عليها التنظيم
مـنــذ س ـنــوات إل ــى «مــركــز مـصــر» أو مناطق
وادي النيل.
ُ
ـال ن ـشــر ي ــوم أم ــس في
وق ــال فـيـســك ،ف ــي م ـق ـ ٍ
ص ـح ـي ـفــة «االن ــدبـ ـن ــدن ــت» ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة ،إن
ال ـج ـي ــش والـ ـش ــرط ــة ف ـش ـل ــوا فـ ــي م ـحــاصــرة
التنظيم فــي تـلــك املـنـطـقــة« :داعـ ــش اآلن في
الـقــاهــرة واالسـكـنــدريــة ،وعـلــى نحو محتمل
في مــدن فقيرة أخــرى أعلى النيل وأسفله»،
م ـتــاب ـعــا أنـ ــه ب ـعــد إع ـ ــان ق ــان ــون الـ ـط ــوارئ،
«سنرى املزيد من القتل في شوارع العاصمة
ب ـعــد ع ـ ــودة ال ـج ـيــش إل ـي ـه ــا ،ح ـيــث سـتـكــون
مهمتهم الـقـتــال مثلما يـفـعـلــون فــي سيناء
منذ سنتني».
وإذا ك ــان بــإم ـكــان دون ــال ــد ت ــرام ــب االعـتـقــاد
بأن السيسي «قام بعمل رائع في ظرف بالغ
الصعوبة» بحسب قــول الرئيس األميركي،
«هو في الواقع قام بعمل مؤسف حني أشرف
عـلــى اخ ـت ـفــاء ع ــدد م ــن األشـ ـخ ــاص ،سامحًا
املجال لتعذيبهم في أقسام الشرطة» .وأضاف
فيسك أن قــوانــن الـسـيـســي املــؤذيــة «تخلق
املزيد من اإلره ــاب ،عبر إقصاء الشباب عن

أي أم ــل بــاس ـت ـعــادة الــدي ـمــوقــراط ـيــة» ،وذل ــك
ب ـخ ــاف م ــا يــزع ـمــه ال ــرئ ـي ــس امل ـص ــري بــأنــه
«ينتصر على االرهاب».
وإحدى املشاكل التي ّتواجه السيسي حاليًا،
بحسب املـقــال ،هــي تــأثــر االسـتـثـمــارات التي
كانت الحكومة تنتظرها في مصر .فبعدما
أظـ ـه ــرت أرق ـ ــام ال ـش ـهــر امل ــاض ــي أن ال ـق ـطــاع
الـخــاص املـصــري لــم يشهد تـقــدمــا ،يتساءل
ف ـي ـس ــك« :م ـ ــن ي ــري ــد أن ي ـس ـت ـث ـمــر ف ــي دول ــة
يستثمر داعش في عاصمتها»؟
ويتطرق الكاتب البريطاني إلى «اإلصالحات
املــالـيــة» الـتــي اتـخــذتـهــا الـحـكــومــة أخ ـي ـرًا مع
إجـ ــراءات التقشف والـغـضــب الشعبي الــذي
نجم عنهما ،وإلى ملف حقوق اإلنسان الذي
ّ
ت ـفــضــل واش ـن ـط ــن ال ـت ـعــاطــي م ـعــه ب ــ«ســريــة
وبـ ـشـ ـك ــل خ ـ ـ ـ ــاص» ،ب ـ ـخـ ــاف ط ــري ـق ـت ـه ــا فــي
التعاطي مع امللف نفسه في العراق وسوريا،
وفقًا لفيسك .ورأى في املقال أيضًا أن قانون
ّ
سيستمر لسنة
الطوارئ املعلن لثالثة أشهر،
تقريبًا« ،فيما يقود السيسي بالده إلى أسفل
بـّـالـطــريـقــة األب ــوي ــة الــوحـشـيــة نـفـسـهــا الـتــي
اتبعها أسالفه».
(األخبار)
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تقرير

هدنة في البيت األبيض:
صراع األجنحة ...يهدأ؟
في الوقت الذي يسعى فيه دونالد ترامب إلى التعبير عن نفسه كقائد للسياسة األميركية
على المستويين الخارجي والداخلي ،إال أنه ال يزال يواجه عقبات كثيرة لترسيخ إدارته للبيت األبيض
نادين شلق
ي ــوم أم ــس ،س ــرت هــدنــة فــي البيت
األب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــض ،ب ـ ـعـ ــد أسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع ح ــاف ــل
ب ــاملـ ـع ــارك ب ــن م ــا ي ـس ـمــى «جـبـهــة
ال ـي ـم ــن» ب ـق ـي ــادة س ـت ـي ـفــن ب ــان ــون،
كبير استراتيجيي الرئيس دونالد
ت ــرام ــب ،وم ــا ُي ـط ـلــق عـلـيــه «جـبـهــة
صهر الرئيس،
الليبراليني» بقيادة ّ
ج ـ ـ ـ ــارد كـ ــوش ـ ـنـ ــر .ت ـ ــدخ ـ ــل تـ ــرامـ ــب،
ش ـخ ـص ـيــا ،إلنـ ـه ــاء ال ـ ـنـ ــزاع ،بـعــدمــا
انتشرت أخباره في وسائل اإلعالم
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،وك ـ ـ ـ ـ ّـون مـ ـ ـ ــادة دس ـم ــة
ُ
استثمرت فــي العناوين العريضة
ل ـن ـش ــرات األخـ ـب ــار وال ـص ـح ــف .أمــا
ُ
النتيجة ،فتلخص بعبارة واحــدة:
ّ
«دوام ــة تــرامــب املستمرة فــي إدارة
البيت األبيض».
تــرامــب ال يــزال يجد نفسه مضطرًا
إل ــى اسـتـنـبــاط ال ـح ـلــول لـلـخــافــات
التي تعصف بإدارته ،وهو ال يكاد
ي ـن ـت ـهــي مـ ــن ع ـق ـبــة ح ـت ــى ت ـفــاج ـئــه
أخرى ،على الرغم من مرور أكثر من
ّ
شهرين على تسلمه السلطة.
األس ـبــوع املــاضــي ،أزاح بــانــون من
عضوية لجنة مديري مجلس األمن
ً
ال ـقــومــي ،عـلــى أم ــل أن يـنـهــي جــدال
بـ ــدأ ب ـعــد وقـ ــت ق ـل ـيــل ع ـلــى دخــولــه

لعب كوشنر دورًا في
إقناع ترامب بإزاحة بانون من
مجلس األمن القومي
إلى املكتب البيضاوي ،عندما ّ
عي
ب ــان ــون ن ـف ـســه ع ـض ـوًا ف ــي مـجـلــس
األمـ ــن ال ـقــومـ ّـي ،اس ـت ـنــادًا إل ــى ق ــرار
تـنـفـيــذي م ــوق ــع م ــن ت ــرام ــب .ولـكــن
خطوة ترامب األخيرة الهادفة إلى
إقفال الباب على االنتقادات الكثيرة
ال ـ ـتـ ــي ق ــابـ ـل ــت ت ـع ـي ــن ب ـ ــان ـ ــون فــي
مجلس األمــن الـقــومــي ،فتحت آخر
أمام جدل يعكس مدى انعدام خبرة
ال ـطــاقــم الــرئــاســي ب ـ ــإدارة ال ـشــؤون
العامة ،واهتمام كل فرد من أفراده
بتوصيل أهدافه الخاصة.
وفـيـمــا أف ــادت مختلف الـتــأويــات،

ّ
يظن بانون أن كوشنر أسوأ من «ديموقراطي» (أرشيف)

ب ـ ــأن مـ ــا ج ـ ــرى األسـ ـ ـب ـ ــوع امل ــاض ــي
يضع النقطة األول ــى لبداية نهاية
نفوذ بــانــون الهائلّ ،
روج ــت أخــرى
لـ ـلـ ـق ــرار األخ ـ ـيـ ــر عـ ـل ــى أنـ ـ ــه «ن ـص ــر
مل ـس ـت ـشــار األم ـ ــن ال ـق ــوم ــي ال ـجــديــد
آش ار مــاكـمــاسـتــر» ،ال ــذي قـيــل إنــه
أصـ ـ ـ ّـر ع ـل ــى «ت ـط ـه ـيــر امل ـج ـل ــس مــن
ب ــان ــون ...ب ـهــدف الـتـشــديــد عـلــى أن
ال ـق ــرارات املهمة بـشــأن أمــن الـبــاد،
يجري اتخاذها من دون النظر إلى
حسابات سياسية» ،وفق صحيفة
«نيويورك تايمز».
بغض النظر عــن املستفيد الظاهر
م ــن ه ــذا «ال ـت ـط ـه ـيــر» ،كــانــت األي ــام
الـقـلـيـلــة امل ــاض ـيــة كـفـيـلــة بــالـكـشــف
ع ــن مـسـتـفـيــد آخـ ــر ،ع ـمــل ف ــي الـظــل
على إقالة بانون من منصبه ،وهو
جارد كوشنر صهر ترامب ،والنجم
الصاعد في اإلدارة الجديدة ،الذي
ي ــوح ــي ت ـق ــدي ــر ال ــرئـ ـي ــس لـ ــه بــأنــه
سـيـحـمــل ،خ ــال ال ـس ـنــوات املـقـبـلــة،
لـ ــواء تـكــريــس أج ـن ــدة ت ــرام ــب ،غير
ال ــواض ـح ــة ب ـع ــد ،والـ ـت ــي ق ــد يـكــون
الطرف األساسي في استكمالها.

استبدال المسؤولين متواصل؟
أفادت تقارير إعالمية ّ
عدة ،بأن الرئيس األميركي دونالد ترامب ،يبحث
إجراء تغييرات واسعة في صفوف كبار املسؤولني ،في مسعى للقضاء
على املشاحنات الداخلية بني العاملني داخل
البيت األبيض .وذكرت كل من صحيفة «وول
ً
ستريت جورنال» وشبكة «سي ان ان» ،نقال عن
مسؤولني كبار في اإلدارة األميركية قولهم إن
تطرق مع بعض ّ
ترامب ّ
املقربني منه ،في األيام
املاضية ،إلى إمكانية استبدال كبير املوظفني
رينس بريبوس ،وطلب اقتراح أسماء ملن قد
يخلفه .وأشارت «وول ستريت» إلى أن «األزمة
في سوريا زادت من رغبة ترامب في تقليل
الخالفات الداخلية ،ومن املتوقع أن يتخذ قرارات
تتعلق باملوظفني قريبًا».
(األخبار ،رويترز)

ووف ــق صحيفة «بــولـيـتـيـكــو» ،لعب
جــارد كوشنر دورًا مهمًا فــي إقناع
تــرامــب بــإزاحــة كبير استراتيجييه
م ــن م ـج ـلــس األمـ ـ ــن الـ ـق ــوم ــي ،ب ـن ـ ً
ـاء
على أن «أس ـلــوب بــانــون الشعبوي
ورغ ـب ـت ــه امل ـع ـل ـنــة ب ـت ـف ـك ـيــك ال ــدول ــة
اإلداريـ ـ ــة ،اشتبكا مــع نـهــج كوشنر
األكثر تكنوقراطية في اإلدارة» ،على
ح ـ ّـد تعبير الصحيفة .األم ــر نفسه
أش ـ ـ ــارت إل ـي ــه «نـ ـي ــوي ــورك تــاي ـمــز»،
ً
معتبرة أن بانون لم يعد يلقى قبوال
ل ــدى إيـفــانـكــا ابـنــة تــرامــب وزوجـهــا
جــارد ،باالستناد إلــى أنــه كــان وراء
ع ــدد م ــن ال ـخ ـطــوات الـنــاقـصــة التي
خطتها إدارة تــرامــب الــولـيــدة ،ومن
أب ــرزه ــا ال ـف ـشــل ف ــي ت ـمــريــر قــانــون
الرعاية الصحية الجديد.
الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة أش ـ ـ ـ ـ ـ ــارت ،ف ـ ــي ت ـق ــري ــر
آخـ ــر ،إل ــى أن ال ـن ـقــاش ت ــده ــور بني
مرحلة
بانون وكوشنر ليصل إلى ّ
االنـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــار ،وذلـ ـ ـ ــك عـ ـن ــدم ــا ل ــخ ــص
ب ــان ــون الـسـبــب وراء ع ــدم إمـكــانـيــة
ّ
إي ـجــاد ح ــل وس ــط بينهما ،بتهمة
أن جـ ـ ــارد «ديـ ـم ــوق ــراط ــي» .ك ــذل ــك،
لـفــت مــوقــع «دي ـلــي بـيـســت» إل ــى أن
الـنــزاع بــن الطرفني وصــل إلــى ّ
حد
الصراخ على بعضهما ،موضحًا أن
بــانــون وصــف كــوشـنــر بــ«الـعــاملــي»
( ،Globalistأو من أنصار العوملة).
«ه ـنــاك ق ـتــال كـبـيــر قــائــم بينهما»،
قال أحد املسؤولني الكبار لـ«ديلي
بيست» ،الفتًا إلى أن «األمر يتعلق
بــال ـس ـيــاســة ،وب ــاخ ـت ــاف وج ـهــات
ال ـن ـظــر ب ـش ــأن ال ـت ـج ــارة ،وال ــرعــاي ــة
ال ـص ـح ـيــة ،وال ـه ـج ــرة ،وال ـض ــرائ ــب،
ّ
وأي شــيء»« .ستيف يظن أن جارد
أسـ ـ ــوأ م ــن ديـ ـم ــوق ــراط ــي» ،أض ــاف
مـســؤول آخــر ،مشيرًا إلــى أن «لديه
رؤي ــة م ـح ـ ّـددة ب ـشــأن مــا يعتقد به
ومـ ــا ي ـت ـش ــارك ــه م ــع تـ ــرامـ ــب ،وك ــان
لـ ـفـ ـت ــرة ط ــويـ ـل ــة ي ـن ـظ ــر إلـ ـ ــى جـ ــارد
(كوشنر) على أنه عقبة كبيرة أمام
تحقيق ذلك».
إذًا ،ت ـصـ ُ
ـاعــد ال ـق ـتــال األخ ـيــر داخــل
بـ ـي ــت ت ـ ــرام ـ ــب األبـ ـ ـي ـ ــض ،ح ـ ّـركـ ـت ــه
ال ـش ـخ ـص ــان ـي ــة واإليـ ــدي ــول ــوجـ ـي ــا
وال ـط ـم ــوح ال ــذات ــي وامل ـص ــال ــح .أمــا
قــوامــه ،فقد كــان «بــانــون االنفعالي

ق ــاذف القنبلة الـقــومـيــة» ،وكوشنر
«ذا الـ ــوجـ ــه ال ـط ـف ــول ــي امل ـص ـق ــول،
ابــن نيوجرسي وبــائــع الـعـقــارات».
وبالنظر إلى االصطفافات األخيرة،
يـبــدو نــائــب الــرئـيــس مــايـكــل بنس،
ومــديــر مجلس االقـتـصــاد القومي
ً
غـ ــاري ك ــوي ــن ،ف ـض ــا ع ــن إيـفــانـكــا،
م ــن أب ــرز املـنـضــويــن تـحــت «جـنــاح
كــوشـنــر الــديـمــوقــراطــي الليبرالي»
ـ ـ وفــق تسمية حلفاء بــانــون ـ ـ فيما
ي ـب ـقــى م ــن أهـ ــم ال ـع ــام ـل ــن م ــع ه ــذا
األخـيــر ،سيباستيان غــوركــا ،وهو
مـ ـسـ ـتـ ـش ــار فـ ـ ــي شـ ـ ـ ـ ــؤون مـ ـح ــارب ــة
اإلره ـ ـ ــاب ،وم ــؤس ــس ح ــزب يميني
مـ ـتـ ـط ـ ّـرف فـ ــي هـ ـنـ ـغ ــاري ــا ،فـ ــي ع ــام
 .2007وبمعزل عن ماضيه ،نسبت
صحيفة «ذا غارديان» البريطانية
إل ـ ــى غـ ــوركـ ــا ،أمـ ـ ــس ،أن ـ ــه دف ـ ــع إل ــى
تـقـسـيــم لـيـبـيــا ،ف ــي خ ــال ل ـق ــاء مع
دبلوماسي أوروبي كبير .وأشارت
إلـ ــى أنـ ــه رسـ ــم ع ـلــى م ـنــديــل ورق ــي
ص ــورة لكيفية تقسيم هــذه الـبــاد
إل ـ ــى ث ـ ــاث م ـن ــاط ــق ،م ـس ـت ـن ـدًا إل ــى
املـقــاطـعــات العثمانية القديمة في
ب ــرق ــا ش ــرق ــا ،وإق ـل ـيــم طــراب ـلــس في
الشمال الغرب ،وفــزان في الجنوب
الغرب ،األمر الذي ّ
عده الدبلوماسي
األوروب ـ ـ ـ ــي «أس ـ ــوأ ال ـح ـل ــول» الـتــي
يـمـكــن طــرحـهــا .غــوركــا يـطـمــح إلــى
مـنـصــب ل ــم ُي ـن ـشــأ ب ـع ــد ،أي املــوفــد
ال ــرئ ــاس ــي إلـ ــى ل ـي ـب ـيــا ،ب ـح ـســب مــا
تذكره «ذا غارديان».
بــالــرغــم مـ ّـمــا ت ـق ـ ّـدم ،ال ي ــزال بــان ُــون
ّ
ذن
يتمتع بتصريحه األم ـنــي ،وب ــأ ٍ
صــاغ ـيــة لـ ــدى ت ــرام ــب ،ف ـي ـمــا يــديــر
قسمًا سـيــاسـيــا خــاصــا ُيـنـظــر إليه
ع ـل ــى أنـ ـ ــه م ـن ــاف ــس مل ـج ـل ــس األمـ ــن
ال ـ ـقـ ــومـ ــي ،وفـ ـ ــق تـ ـق ــاري ــر إع ــام ـي ــة
متعددة.
وب ــال ـن ـظ ــر إلـ ــى أن ت ــرام ــب ال ي ــزال
ّ
متمسكًا بمستشاريه االثـنــن ،فقد
أمــرهـمــا أول مــن أم ــس ،بــأن يسويا
خ ــاف ــات ـه ـم ــا .وب ـح ـس ــب مـ ــا يـشـيــر
إليه مسؤولون في البيت األبيض،
اجـتـمــع ال ـطــرفــان امل ـت ـن ــازع ــان ،ملــدة
س ــاع ــة ،ف ــي مـنـتـجــع مـ ــاراالغـ ــو في
ف ـ ـلـ ــوريـ ــدا ،بـ ـع ــد ل ـ ـقـ ــاء تـ ــرامـ ــب مــع
الــرئـيــس الصيني شــي جــن بينغ.
وانتهى االجتماع ،الذي ّ
دبره كبير
م ــوظ ـف ــي ال ـب ـي ــت األب ـ ـيـ ــض ري ـن ــس
بــريـبــوس ،بقبول الرجلني بالعمل
معًا «من أجل تقديم أجندة ترامب».
ّ
يلخص املراقبون املعركة األخيرة،
بأنها وقعت بني «الحركة القومية
ال ـ ّش ـع ـب ــوي ــة ال ـي ـم ـي ـن ـي ــة» ـ ـ ـ والـ ـت ــي
يمثلها ترامب على نحو ما ـ و«بني
ال ـن ـه ــج األكـ ـث ــر ب ــراغ ـم ــات ــي واألق ـ ــل
إيديولوجية» ـ الــذي يمثله ترامب
بشكل آخــر أيـضــا« .النتيجة يمكن
أن ت ـح ـ ّـدد م ــا إذا ك ــان بـيــت تــرامــب
األبيض سيبقى ترامبيًا ،أو ما إذا
ك ــان سـيـبــدأ بــات ـخــاذ شـكــل يكرهه
أمـثــال بــانــون ،أي إدارة تميل أكثر
ن ـح ــو ال ـن ـس ــق الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري» ،وف ــق
م ـج ـل ــة «ذي أتـ ــان ـ ـتـ ــك» .إل ـ ــى حــن
تبيان النتجية ،يبقى السؤال األهم
ع ــن م ــدى اس ـت ـم ــراري ــة ال ـهــدنــة بني
ال ـج ـن ــاح ــن ،لـيـتـمـكـنــا م ــن «ت ـقــديــم
أجـنــدة تــرامــب» ،فــي ظــل الـخــافــات
ال ـ ـ ـجـ ـ ــوهـ ـ ــريـ ـ ــة بـ ـ ـ ــن ش ـخ ـص ـي ـت ــن
متناقضتني ،ومصالح مختلفة.

انتقلت إلى رحمته تعالى فقيدتنا
الغالية
عفاف محمد مزرعاني (أم سالم)
زوج ـهــا :بــديــع شبيب قطيش (أبــو
سالم)
أبـنــاؤهــا :س ــام ،أم ــل ،ف ـيــروز ،هدى
وزينة
أشقاؤها :أديب ،املرحوم رضا ،عون
وسعدالله مزرعاني
ش ـق ـي ـق ـت ـهــا :هـ ـن ــاء زوجـ ـ ــة اب ــراه ـي ــم
أيوب
أص ـهــرت ـهــا :مـحـمــد ت ـ ّـح ــوف ،هـشــام
غ ـ ـ ـبـ ـ ــورة ،شـ ــوقـ ــي أي ـ ـ ـ ــوب وأش ـ ـ ــرف
قطيش
ُووريــت في الثرى في بلدتها حوال
يوم الخميس الواقع فيه  6نيسان
2017
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ي ــوم
الـخـمـيــس  13ال ـج ــاري فــي جمعية
ال ـت ـخ ـص ــص والـ ـت ــوجـ ـي ــه ال ـع ـل ـمــي
فــي الــرمـلــة البيضاء قــرب مقر أمن
ال ــدول ــة ،م ــن ال ـســاعــة الـثــالـثــة حتى
ً
مساء.
السادسة
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►
دعوة
إن الـقــاضــي ريـمــا شــرف الــديــن الناظرة
فــي ال ــدع ــاوى الـعـقــاريــة فــي امل ــن تــدعــو
املــدعــى عليهم امتثال العتيق وليليان
مسعود وجهاد عون للحضور الى قلم
املحكمة بمهلة عشرين يومًا من تاريخ
النشر لتبلغ اوراق الدعوى 2017/467
امل ـق ــام ــة م ــن ري ـت ــا ابـ ــو ج ـ ــودة ورفــاق ـهــا
والرامية الى تسجيل وتنفيذ حق املرور
الـعــائــد للعقار  /1179/املنصورية في
العقارين  /1158/و /1157/املنصورية
م ـل ــك امل ــدع ــى ع ـل ـي ـهــم م ـق ــاب ــل ت ـعــويــض
ع ــادل ،واال اعـتـبــروا مبلغني وحوكموا
ً
اص ـ ــوال وعـ ـ ّـد ك ــل تـبـلـيــغ ال ـي ـهــم ف ــي قلم
املحكمة صحيحًا.
رئيس القلم
سمر سالم
إعالن
تـعـلــن ب ـلــديــة جـبـيــل ان ـه ــا وض ـع ــت قيد
التحصيل ج ــداول التكليف االساسية
والتكميلية لــرســوم القيمة التأجيرية
ل ـب ـيــوت ال ـس ـكــن وغ ـي ــر ال ـس ـكــن ورسـ ــوم
االع ـ ــان واالرص ـ ـفـ ــة واملـ ـج ــاري ــر وك ــاف ــة
جـ ــداول الـتـكـلـيــف ل ـعــام  2017والـسـنــن
السابقة ملنطقة جبيل وحبوب.
تدعو جميع املكلفني املبادرة الى تسديد
ما يتوجب عليهم من رسوم وذلك خالل
مدة شهرين من تاريخ نشر االعالن في
الجريدة الرسمية.
جبيل في 2017/3/29
رئيس بلدية جبيل ـ ـ بيبلوس

نتائج اللوتو اللبناني
18 42 35 32 17 12 10
ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب الـلــوتــو اللبناني
لإلصدار الرقم  1499وجاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة 10 :ـ ـ  12ـ ـ  17ـ ـ  32ـ ـ  35ـ ـ 42
الرقم اإلضافي18 :
¶ املرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
ـ ـ قيمة الـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة:
894,851,167
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة:
ـ ـ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:
¶ املرتبة الثانية (خمسة أرقام مع الرقم اإلضافي):
ـ ـ قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة:
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة:
ـ ـ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:
¶ املرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
ـ ـ قيمة الـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة:
 58,368,240ل.ل.
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة 23 :شبكة.
ـ ـ الجائزة اإلفــراديــة لكل شبكة2,537,780 :
ل.ل.
¶ املرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة:
 58,368,240ل.ل.
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة 1,049 :ل.ل.
ـ ـ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 56,642 :ل.ل.
¶ املرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
ـ ـ قيمة الـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة:
 136,576,000ل.ل.
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة 17,072 :شبكة.
ـ ـ الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل.
ـ ـ املبالغ املتراكمة للمرتبة األولــى واملنقولة
للسحب املقبل 1,048,067,797 :ل.ل.
ـ ـ املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولة
للسحب املقبل63,040,540:
نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1499
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح32684 :
¶ الجائزة األولى
ـ ـ قيمة الجوائز اإلجمالية 75,000,000 :ل.ل.
ـ ـ عدد األوراق الرابحة2 :
ـ ـ الجائزة اإلفــراديــة لكل ورقــة37,500,000 :
ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.2684 :
ـ ـ الجائزة اإلفرادية 9000.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم 684 :ل.ل.
ـ ـ الجائزة اإلفرادية 90.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.84 :
ـ ـ الجائزة اإلفرادية 8000 :ل.ل.
املبالغ املتراكمة للسحب املقبل25.000.000 :
ل.ل.
نتائج يومية
جرى مساء أمس سحب"يومية "رقم 313
وجاءت النتيجة كاآلتي:
¶ يومية ثالثة102 :
¶ يومية أربعة1635 :
• يومية خمسة29227 :

ّ
زياد الحواط
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـلــب حـســن عـلــي رس ــان بــوكــالـتــه عن
ع ــون ــي ص ـب ـحــي ق ــاس ــم ح ـم ــود ملــورث ـتــه
نايفة ابراهيم خليل سندات تمليك بدل
ضائع العقارات رقم  1030و  926و1103
و 1102و 1128و 1107و 1108و1056
و 1114و 1041و 1140و 993و 955و491
و  903جويا و 437و 280وادي جيلو.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا.
طـلــب ســامــي فيليب عـبــا ملــوكـلــه طــارق
ألـ ـ ـف ـ ــرد أب ـ ـ ــو س ـ ـمـ ــرة أح ـ ـ ــد ورث ـ ـ ـ ــة ن ـجــا
ح ـب ـيــب أب ــوسـ ـم ــرة ش ـه ــادت ــي ق ـي ــد ب ــدل
ضــائــع للعقارين 1906 :و 1907جديدة
مرجعيون.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا.
يوسف شكر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا.
طلب احـمــد حـســان ملوكله احـمــد اسعد

مـهـنــا ش ـه ــادة ق ـيــد ب ــدل ضــائــع للعقار
 6054الخيام.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا.
يوسف شكر
إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري االولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
ط ـلــب خ ــال ــد ص ـبــح امل ـف ــوض ع ــن شــركــة
االح ـمــد الـتـجــاريــة ش.م.م .سـنــد تمليك
ب ـ ـ ــدل ضـ ــائـ ــع لـ ـلـ ـعـ ـق ــار  1528ب ـس ــات ــن
طرابلس.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري االولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
طلبت املحامية فطوم مصطفى ملوكلها
احمد ديب شهادة قيد بدل ضائع 1448
بقاعصفرين.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صيدا باملعاملة
التنفيذية رقم  2016/426غرفة الرئيس
القاضي اياد بردان املحترم لبيع العقار
رقم  /208القرية باملزاد العلني
طالبي التنفيذ :جوزيف جورج السمرا

شروط البيع :على الراغب في الشراء أن
ي ــودع بــاســم رئـيــس دائ ــرة التنفيذ قبل
املباشرة باملزايدة في صندوق الخزينة
أو في أحد املصارف املقبولة من الدولة
مبلغًا مــوازيــا لـبــدل ال ـطــرح أو أن يقدم
كفالة مصرفية تضمن هذا املبلغ وعليه
أن يتخذ محل اقــامــة مـخـتــارًا لــه ضمن
نـطــاق الــدائــرة اذا لــم يكن لــه مقامًا فيه
وإال اعتبر قلم الدائرة مقامًا مختارًا له
وعلى املشتري ايداع كامل الثمن ورسم
الداللة خالل مهلة ثالثة ايام من تاريخ
ص ــدور ق ــرار االحــالــة واال تـعــاد املــزايــدة
بالعشر وعلى مسؤوليته.
رئيس القلم
أحمد عبد الله

وودي ـ ـ ـ ــع عـ ـب ــد ال ـ ـلـ ــه ب ـ ـطـ ــرس وك ـي ـل ـه ـمــا
املحامي مارون ديب
امل ـن ـفــذ ع ـل ـي ـهــم :ورثـ ــة امل ــرح ــوم ــن كــريــم
السمرا ومــريــم شــاهــن وسمير السمرا
وهم دالل وسامي وكميل وفؤاد وكالرا
ووسيم السمرا ودينا يوسف جحا
ال ـ ـس ـ ـنـ ــد ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي :ح ـ ـكـ ــم امل ـح ـك ـم ــة
االبتدائية في لبنان الجنوبي املتضمن
ازالة الشيوع في العقار رقم  /208القرية
وبيعه باملزاد العلني
تـ ـ ــاريـ ـ ــخ تـ ـبـ ـلـ ـي ــغ االنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذار الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي:
2016/09/23
تاريخ قــرار الحجز 2016/11/8 :تاريخ
تسجيله2016/11/14 :
ت ــاري ــخ مـحـضــر ال ــوص ــف2016/12/9 :
تاريخ تسجيله2017/1/14 :
م ـح ـت ــوي ــات ال ـع ـق ــار رق ـ ــم /208ال ـ ـقـ ــريـ ــة:
عبارة عن قطعة ارض مزروعة بأشجار
ال ــزيـ ـت ــون ال ي ــوج ــد ع ـل ـي ـهــا ب ـن ــاء وه ــي
محاطة ال يوجد لها طريق نافذ.
مساحته/1113 :م2
بدل التخمني 2400 :سهمًا/111300 :د.أ.
بدل الطرح 2400 :سهمًا/111300 :د.أ.
ً
حدوده العقار رقم  /208القرية :شماال:
العقار رقم  206و 211و 209و 210شرقًا:
العقار رقم 206
ج ـن ــوب ــا :ال ـع ـق ــار رق ــم  206و 207غــربــا:
العقار رقم  207و 210و211
م ـكــان وت ــاري ــخ ال ـب ـيــع :لـقــد ت ـحــدد نـهــار
الـثــاثــاء الــواقــع فــي  2017/5/9الساعة
التاسعة صباحًا مــوعـدًا للبيع بــاملــزاد
العلني امام رئيس دائرة تنفيذ صيدا.

استراحة
2554 sudoku
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أفقيا

 -1مدينة مصرية – غضب شديد حنق وغيظ –  -2فيلسوف رومــانــي استوحى
ّ
مربي نيرون ثم مستشاره في الحكم الى أن أمره
مبادئه الفلسفية من الرواقيني كان
بقتل نفسه – اإلصبع الصغرى –  -3والية هندية – جرذ باألجنبية –  -4شركة نفط
عاملية – مدينة فرنسية –  -5صفة حيوان يعيد الغذاء من كرشه الى فمه ليمضغه
مرة ثانية – اسم بولس الرسول قبل اهتدائه الى املسيحية –  -6أمير طــروادي –
تــرتــدي ثيابها –  -7طعن بالرمح – موسيقي أملــانــي أحــد أكبر عباقرة املوسيقى
الكالسيكية في التاريخ الغربي – مقياس مساحة –  -8التراث الشعبي الغنائي – -9
آلة موسيقية – هرب –  -10ضد ّ
أحب – من الطيور البحرية غير القادرة على الطيران

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.

 -1عاصمة باكستان –  -2حرف نصب – مرآة أو قطعة الفضة وسبائكها –  -3دولة
أفريقية عضو فــي جامعة ال ــدول العربية – فتح فمه انــدهــاشــا –  -4عائلة أديــب
وصحافي مصري راحل تركي األصل – عائلة أديب فرنسي راحل مزج الجد باملزح
ً
في كتبه –  -5ضرب من الحمام ُيرسل الى ّ مسافات بعيدة حامال الرسائل – واجم
وصــامــت –  -6مدينة فرنسية – رائــع وج ــذاب –  -7مجموع تـجــارب املــرء وثقافته
ّ
تتعسر الـنـجــاة مـنــه –  -8عمر
ومـعــرفـتــه – ألـقــى أو أوق ــع الـشـخــص فــي أم ــر خـطــر
ْ
اإلنسان – عملة عاملية –  -9وسط اإلنسان هو مستدق فوق الوركني – صوف اإلبل
واألرانب – حرف جر –  -10مدينة لبنانية – شراب مسكر

أفقيا

1

 -1أشمون – فريز –  -2لوح – األدهم –  -3اح – امس – بزه –  -4سرو – هر –  -5اإلبراهيمي –
 -6مالي – ذرف –  -7اد – لبناني –  -8وز – نيجر –  -9اغادير – هوس –  -10سان بريو – بم

 -1االباما – اس –  -2شوح – الدوغا –  -3مح – سال – زان –  -4اربيل – دب –  -5نامور – بعير –
 -6لس – أذن – ري –  -7فا – طهران –  -8ردب – يفنيه –  -9يهزهم – يجوب –  -10زمهرير – رسم
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مشاهير 2554

حلول الشبكة السابقة

عموديًا

حل الشبكة 2553

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

أديب لبناني ( )2004-1912ولد في أميركا وعاد الى بلدته بسكتنا وهو
صغير السن حيث درس في مدارسها .من مؤلفاته « :مي زيادة في بحر
من ظمأ »
 = 6+3+2+5+8عاصمة استونيا ■  = 7+5+4+1+9حيوانات بحرية ■
 = 10+11عملة آسيوية

حل الشبكة الماضية :لينوس باولنغ
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الثالثاء  11نيسان  2017العدد 3150

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
استقصاء اسعار العمال تأهيل وترميم
محطة التحويل (محطة الحجاز).
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
االسـ ـع ــار امل ــذك ــور اع ـ ــاه ال ـح ـص ــول على
ن ـس ـخ ــة م ـج ــان ــا مـ ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط مــن
مصلحة الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق 12
(غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق
النهر.
تسلم الـعــروض باليد إلــى امــانــة كهرباء
لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق " "12ـ ـ املبنى
املركزي.
علمًا إن آخــر موعد لتقديم الـعــروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2017/4/21عند
نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في  6نيسان 2017
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 610
إعالن بيع باملزاد العلني
صـ ــادر ع ــن دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ بـعـلـبــك ـ ـ ـ غــرفــة
الرئيس علي سيف الدين
رقم املعاملة2016/87 :
املنفذ :البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل .ـ ـ
بوكالة املحامي سليم بريدي
املنفذ عليهما :ـ ـ عباس ابراهيم شمص ـ ـ
اللبوة ـ ـ الشارع العام
ـ ـ احمد حسن امهز ـ ـ مجهول محل االقامة
السند التنفيذي وقيمة الدين :عقد تأمني
على العقار  /371/اللبوة خــاصــة احمد
حسن امهز بقيمة .$/33.500/
تاريخ التنفيذ2016/3/4 :
ت ـ ــاري ـ ــخ ت ـب ـل ـي ــغ االنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذار2016/3/19 :
و2016/7/13
تاريخ قرار الحجز2016/9/26 :
تاريخ تبليغ الحجز2016/9/30 :
تاريخ تسجيله2016/10/1 :
تـ ـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ـ ــخ م ـ ـح ـ ـض ـ ــر وص ـ ـ ـ ـ ـ ــف الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـق ـ ـ ــار:
2016/11/21
تاريخ تسجيله2016/12/6 :
بيان العقار املحجوز ومشتمالته:
العقار رقم  /371/اللبوة ـ ـ أميري ـ ـ محلة
وادي االبيض السقي
أرض سليخ منحدرة من الجنوب باتجاه
الشمال وال يوجد عليه أية انشاءات حتى
تاريخ الكشف.
مساحته/10753/ :م2
ً
ح ـ ـ ـ ــدوده :يـ ـح ــده شـ ـم ــاال ال ـع ـق ــار /372/
وجنوبًا قناة مياه عامة وشرقًا العقارين
 /369/و /370/وغربًا قناة مياه عامة.
الحقوق العينية:
ـ ـ يــومــي  1427تــاريــخ  2011/4/18تأمني
درجة أولى مع حق التحويل ،الدائن البنك
الـلـبـنــانــي لـلـتـجــارة ش.م.ل .املــديــن أحمد
حسن امهز ،قيمة التأمني ثالثة وثالثون
الف وخمسماية دوالر أميركي.
تـعـهــد املــديــن ب ـعــدم الـبـيــع أو ال ـتــأمــن أو
ال ـت ــأج ـي ــر أو ت ــرت ـي ــب أي ح ــق ع ـي ـنــي اال
بموافقة الفريق الدائن.
ـ ـ ـ يــومــي  3500تــاريــخ  2016/10/1حجز
تنفيذي رقم .2016/87
ـ ـ ـ ـ مـ ـص ــدر ال ـح ـج ــز دائ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ بـعـلـبــك
الحاجز البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل.
امل ـح ـج ــوز عـلـيــه اح ـم ــد ح ـســن ام ـه ــز عــدد
االسهم املحجوزة  2400سهم.
ـ ـ يومي  4480تاريخ  2016/12/6محضر
وص ــف ال ـع ـقــار م ــن دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ بعلبك
املعاملة .2016/87
التخمني بالدوالر األميركي$/53765/ :
بدل الطرح بالدوالر األميركي$/32259/ :
مــوعــد جـلـســة امل ــزاي ــدة وم ـك ــان اجــرائ ـهــا:
ن ـه ــار االربـ ـع ــاء ال ــواق ــع ف ــي 2017/5/10
الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا أمام
حضرة القاضي املنفرد في بعلبك رئيس
دائرة التنفيذ.
ش ــروط الـبـيــع :الـنـفـقــات املـتــوجــب دفعها
ع ــاوة على الثمن طــوابــع االحــالــة ورســم
الــداللــة للبلدية  %5وعـلــى راغ ــب الـشــراء
الـ ـحـ ـض ــور ب ــامل ــوع ــد امل ـ ـعـ ــن وان ي ـ ــودع
باسم رئيس دائــرة التنفيذ قبل املباشرة
بــاملــزايــدة لــدى صـنــدوق الخزينة أو أحد
املـ ـص ــارف امل ـق ـبــولــة مـبـلـغــا م ــوازي ــا لـبــدل
الـطــرح أو تقديم كفالة مصرفية تضمن
هــذا املبلغ لتخوله هــذه الــدائــرة الــدخــول
ً
باملزايدة وعليه ان يختار محال القامته
ضمن نـطــاق هــذه الــدائــرة واال عــد قلمها
مقامًا مختارًا له وعليه خــال ثالثة ايام

من صدور قرار االحالة ايداع الثمن تحت
ً
طائلة اعتباره ناكال واعادة املزايدة على
عهدته فيضمن النقص وال يستفيد من
ال ــزي ــادة وعـلـيــه ف ــي خ ــال عـشــريــن يــومــا
من تاريخ صدور قرار االحالة دفع املبلغ
والرسوم والنفقات.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك
عباس محمد شبشول
إعالن بيع باملعاملة 2016/33
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار ال ـث ــاث ــاء في
 2017/4/25ال ـس ــاع ــة  2:00ب ـعــد الـظـهــر
سيارة املنفذ عليه زياد محمد زريق ماركة
جـيــب  LIBERTY SPORTمــوديــل 2005
ً
رقــم /371489/ج الخصوصية تحصيال
لدين طالب التنفيذ بنك بيبلوس ش.م.ل.
وكيله املحامي وسام كرم البالغ $/9009/
عــدا الـلــواحــق واملخمنة بمبلغ $/5536/
واملطروحة بسعر  $/3500/او ما يعادلها
بالعملة الوطنية ويتوجب عليها رسوم
ميكانيك منذ العام .2013
فعلى الــراغــب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـح ــدد ال ــى مـ ــرآب مـجــاعــص ف ــي بـيــروت
مقابل قصل العدل مصحوبًا بالثمن نقدًا
او شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2012/623
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار ال ـث ــاث ــاء في
 2017/4/25اب ـ ـتـ ـ ً
ـداء م ــن ال ـس ــاع ــة 2:30
بـعــد الـظـهــر س ـيــارة املـنـفــذ عليهما بهاء
اس ــد ن ــور ال ــدي ــن وع ـ ــادل م ــأم ــون حليمه
م ــارك ــة ه ـيــونــداي  i10م ــودي ــل  2011رقــم
ً
/345365/ج الخصوصية تحصيال لدين
طالب التنفيذ بنك بيبلوس ش.م.ل .وكيله
امل ـحــامــي وسـ ــام ك ــرم ال ـبــالــغ $/16768/
عــدا الـلــواحــق واملخمنة بمبلغ $/5570/
واملطروحة للمرة الثانية بسعر $/3500/
او ما يعادلها بالعملة الوطنية ويترتب
عليها رسوم ميكانيك منذ العام .2012
فعلى الــراغــب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـ ـحـ ــدد الـ ـ ــى مـ ـ ــرآب امل ـ ـ ـ ــدور فـ ــي بـ ـي ــروت
الكرنتينا مصحوبًا بالثمن نقدًا او شيك
مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2012/609
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار ال ـث ــاث ــاء في
 2017/4/25اب ـ ـتـ ـ ً
ـداء م ــن ال ـس ــاع ــة 2:30
ب ـعــد ال ـظ ـهــر س ـي ــارة امل ـن ـفــذ عـلـيــه حسني
عفيف عــواضــه مــاركــة نيسان صني 1.6
 SUNNYمــوديــل  2005رقــم /257208/و
ً
الـ ـخـ ـص ــوصـ ـي ــة ت ـح ـص ـي ــا لـ ــديـ ــن ط ــال ــب
ال ـت ـن ـف ـيــذ ب ـن ــك ب ـي ـب ـلــوس ش.م.ل .وكـيـلــه
امل ـحــامــي وسـ ــام ك ــرم ال ـبــالــغ $/18760/
عــدا الـلــواحــق واملخمنة بمبلغ $/4500/
واملطروحة للمرة الثانية بسعر $/3250/
او ما يعادلها بالعملة الوطنية ويترتب
عليها رسوم ميكانيك منذ العام .2011
فعلى الــراغــب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـ ـحـ ــدد الـ ـ ــى مـ ـ ــرآب امل ـ ـ ـ ــدور فـ ــي بـ ـي ــروت
الكرنتينا مصحوبًا بالثمن نقدًا او شيك
مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2013/1031
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار ال ـث ــاث ــاء في
 2017/4/25ابـتـ ً
ـداء من الساعة  2:30بعد
ال ـظ ـهــر س ـي ــارة امل ـن ـفــذ عـلـيــه ســامــي رام ــز
منذر ماركة نيسان  TIIDAموديل 2011
ً
رقم /186180/ص الخصوصية تحصيال
لـ ــديـ ــن طـ ــالـ ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ بـ ـن ــك ب ـي ـب ـلــوس
ش.م.ل .وكيله املحامي وســام كــرم البالغ
 $/20240/عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/8640/واملطروحة بسعر  $/7500/او
مــا يـعــادلـهــا بــالـعـمـلــة الــوطـنـيــة ويـتــرتــب
عليها رسوم ميكانيك منذ العام .2016
فعلى الــراغــب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـ ـحـ ــدد الـ ـ ــى مـ ـ ــرآب امل ـ ـ ـ ــدور فـ ــي بـ ـي ــروت

الكرنتينا مصحوبًا بالثمن نقدًا او شيك
مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في النبطية
بالصورة الغيابية.
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2017/3/30ع ـل ــى امل ـت ـه ــم ع ـل ــي ن ـصــري
شمص جنسيته اللبنانية محل اقامته
بـ ــوادي وال ــدت ــه نـهــى ع ـمــره  1957ب ــوادي
س ـجــل  108/116اوقـ ــف غـيــابـيــا بـتــاريــخ
 2016/6/13بــالـعـقــوبــة ال ـتــال ـيــة تـجــريــم
املتهم علي نصري شمص واملبينة كامل
هويته اعاله بجناية املــادة  125مخدرات
وبــانــزال عقوبة االشـغــال الـشــاقــة املــؤبــدة
بحقه وتغريمه ماية مليون ل.ل .سندًا لها
وبــاعـتـبــاره ف ــارًا مــن وجــه الـعــدالــة بانفاذ
مــذكــرة الـقــاء القبض بحقه وتجريده من
حقوقه املدنية ومنعه طيلة مدة فراره من
التصرف بامواله املنقولة وغير املنقولة
وم ــن اق ــام ــة ال ــدع ــاوى ع ــدا املـتـعـلــق منها
باحواله الشخصية وبتعيني رئيس قلم
هــذه املحكمة قيمًا على امــوالــه الدارتـهــا
كما تــدار امواله الدارتـهــا كما تــدار امــوال
الغائب وابالغ ذلك من يلزم وبنشر الحكم
وفقًا لالصول القانونية وتدريكه الرسوم
والنفقات القانونية كافة.
وف ـق ــا ل ـل ـم ــواد  125مـ ـخ ــدرات م ــن قــانــون
العقوبات.
الرتكابه جناية اتجار مخدرات
وقـ ـ ـ ــررت اسـ ـق ــاط ــه مـ ــن الـ ـحـ ـق ــوق امل ــدن ـي ــة
وعينت لــه قيمًا الدارة امــوالــه طيلة مدة
فراره.
في 2017/4/3
الرئيس املنتدب عبد الله
التكليف 631
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في النبطية
بالصورة الغيابية.
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2017/3/30على املتهم فادي كامل قاسم
جنسيته فلسطيني محل اقامته مخيم مار
الياس مقابل محطة فنيسيا والدته أمنة
عمره  1976رقــم امللف  919أوقــف غيابيًا
ب ـت ــاري ــخ  2017/3/9بــال ـع ـقــوبــة الـتــالـيــة
تجريم املتهم فــادي كامل قاسم واملبينة
كــامــل هــوي ـتــه اعـ ــاه بـجـنــايــة امل ـ ــادة 639
عـقــوبــات فقرتها االول ــى وبــانــزال عقوبة
االشغال الشاقة املؤقتة بحقه مدة خمس
سنوات سندًا لها وبادانته بجنحة املادة
 127م ـخ ــدرات وبـحـبـســه وبـتـغــريـمــه مــدة
ثــاثــة اشـهــر وبمبلغ مليوني ل.ل .سندًا
لـهــا وب ــادغ ــام الـعـقــوبـتــن امل ـش ــار اليهما
ً
ع ـمــا بــاح ـكــام املـ ــادة  205ع ـقــوبــات على
ان تنفذ بحقه الـعـقــوبــة االش ــد والـعــائــدة
للجناية والبالغة خمس سنوات اشغال
شــاقــة مــؤق ـتــة وبــاع ـت ـبــاره فـ ــارًا م ــن وجــه
العدالة وبانفاذ مذكرة القاء القبض بحقه
وتجريده من حقوقه املدنية ومنعه طيلة
مــدر فــراره من التصرف بأمواله املنقولة
وغـيــر املـنـقــولــة وم ــن اقــامــة ال ــدع ــاوى عــدا
املتعلق بها بامواله الشخصية وبتعيني
رئيس قلم هذه املحكمة قيمًا على امواله
الدارت ـهــا كما ت ــدار ام ــوال الـغــائــب وابــاغ
ذلك من يلزم وبنشر الحكم وفقًا لالصول
الـقــانــونـيــة وتــدري ـكــه ال ــرس ــوم والـنـفـقــات
القانونية.
وفقًا للمواد  639عقوبات فقرتها االولى
و 127مخدرات من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية سرقة وتعاطي مخدرات
وقـ ـ ـ ــررت اسـ ـق ــاط ــه مـ ــن الـ ـحـ ـق ــوق امل ــدن ـي ــة
وعينت لــه قيمًا الدارة امــوالــه طيلة مدة
فراره.
في 2017/4/3
الرئيس املنتدب عبد الله
التكليف 631
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في النبطية
بالصورة الغيابية.
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2017/3/30على املتهم علي احمد وهبه
جنسيته اللبنانية محل اقامته طيردبا ـ ـ
حي املشاع قرب جامع الزهراء ط 1والدته
مــريــم ع ـمــره  1995سـجــل  298الـبــاشــورة
اوقـ ـ ـ ـ ــف غـ ـي ــابـ ـي ــا بـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ 2017/3/6
بالعقوبة التالية تجريم املتهم علي أحمد

وهبي واملبينة كامل هويته اعاله بجناية
املادة  639عقوبات فقرتها االولى وبانزال
عقوبة االشغال الشاقة املؤقتة بحقه مدة
ارب ــع س ـنــوات س ـن ـدًا وبــاع ـت ـبــاره ف ــارًا من
وجه العدالة وبانفاذ مذكرة القاء القبض
بحقه وتجريده من حقوقه املدنية ومنعه
طـيـلــة م ــدة ف ـ ــراره م ــن ال ـت ـصــرف بــامــوالــه
املنقولة وغير املنقولة ومن كافة الدعاوى
ع ــدا املـتـعـلــق مـنـهــا بــاحــوالــه الشخصية
وبـتـعـيــن رئـيــس قـلــم ه ــذه املـحـكـمــة قيمًا
ع ـلــى ام ــوال ــه الدارت ـ ـهـ ــا ك ـمــا ت ـ ــدار امـ ــوال
الغائب وابالغ ذلك من يلزم وبنشر الحكم
وفقًا لالصول القانونية وتدريكه الرسوم
والنفقات القانونية كافة.
وفقًا للمواد  639عقوبات فقرتها االولى
من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية سرقة
وقـ ـ ـ ــررت اسـ ـق ــاط ــه مـ ــن الـ ـحـ ـق ــوق امل ــدن ـي ــة
وعينت لــه قيمًا الدارة امــوالــه طيلة مدة
فراره.
في 2017/4/3
الرئيس املنتدب عبد الله
التكليف 631
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
العروض العائد لشراء شواحن بطاريات
وقطع الغيار العائدة لها لــزوم محطات
الـتـحــويــل الــرئـيـسـيــة ،مــوضــوع اس ـتــدراج
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروض رق ـ ـ ـ ــم ث4د 8201/تـ ــاريـ ــخ
 ،2016/8/26قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2017/4/28عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اعـ ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /50 000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املـفـعــول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االح ـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إل ـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق ""12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في  7نيسان 2017
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 623
إعالن تلزيم
الساعة العاشرة من يوم الثالثاء املوافق
في  16من شهر أيار 2017
تـجــري وزارة االع ــام فــي مركزها الكائن
فــي الصنائع ـ ـ بـيــروت اس ـتــدراج عــروض
ل ـت ـل ــزي ــم ت ـق ــدي ــم اجـ ـه ــزة ت ـل ـف ــزي ــون ل ــزوم
االذاعة اللبنانية.
التأمني املؤقت :مليون ليرة لبنانية.
طريقة التلزيم :تقديم اسعار
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارض الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـحـ ــق لـ ـ ــه االشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك:
االشخاص الحقيقيون واملعنويون الذين
يتعاطون تجارة االصناف املطلوبة.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض وف ـ ـ ــق ن ـ ـصـ ــوص دف ـت ــر
ال ـشــروط ال ــذي يمكن الـحـصــول عليه من
قسم ال ـلــوازم فــي الـ ــوزارة .يجب أن تصل
العروض الــى ديــوان ال ــوزارة قبل الساعة
الثانية عشرة من يوم االثنني املوافق في
 15من شهر أيار .2017
بيروت في 6 :ـ ـ نيسان 2017
وزير االعالم
ملحم انطون الرياشي
التكليف 628
إعالن
ت ـل ــزي ــم م ـ ـشـ ــروع إن ـ ـشـ ــاء خـ ـط ــوط ص ــرف
صـحــي فــي بـلــدة وادي الـلـيـمــون ـ ـ ـ قضاء
جزين
الـســاعــة التاسعة مــن يــوم االثـنــن الــواقــع
فـيــه الـثــامــن مــن شـهــر أي ــار  ،2017تجري
ادارة امل ـنــاق ـصــات ـ ـ ـ ف ــي مــركــزهــا الـكــائــن
فـ ــي ب ـن ــاي ــة ب ـي ـض ــون ـ ـ ـ ـ ـ ش ـ ـ ــارع بـ ـ ـ ــوردو ـ ـ ـ
الصنايع ـ ـ بيروت ،لحساب وزارة الطاقة
واملـيــاه ـ ـ املــديــريــة العامة لـلـمــوارد املائية
والـكـهــربــائـيــة ـ ـ ـ مـنــاقـصــة تـلــزيــم مـشــروع
إنـ ـش ــاء خ ـط ــوط صـ ــرف ص ـحــي ف ــي بـلــدة
وادي الليمون ـ ـ قضاء جزين.
ـ ـ التأمني املؤقت :فقط تسعة ماليني ليرة
لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تنزيل مئوي.

ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـعـ ــارضـ ــون املـ ـقـ ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـه ــدون
امل ـص ـن ـفــون ف ــي ال ــدرج ــة االول ـ ــى لـتـنـفـيــذ
صفقات األشـغــال املائية املسجلون وفقًا
الحكام املرسوم  3688تاريخ 1966/1/25
وتعديالته.
تـ ـق ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ،وفـ ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـت ــر
الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص ،الـ ــذي يـمـكــن االط ــاع
وال ـح ـص ــول عـلـيــه م ــن مـصـلـحــة ال ــدي ــوان
فـ ــي امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد امل ــائ ـي ــة
والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ال ـ ـ ــى ادارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 630
إعالن
ت ـع ـلــن ب ـل ــدي ــة الـ ـح ــدت ـ ـ ـ ـ س ـب ـن ـيــه ـ ـ ـ ـ ح ــارة
البطم ـ ـ عن إجراء مناقصة عمومية (على
أس ــاس الـتـنــزيــل امل ـئ ــوي) وذل ــك فــي تمام
ال ـســاعــة ال ـثــان ـيــة ع ـشــر م ــن ي ــوم ال ـثــاثــاء
الــواقــع فيه  2017/5/2فــي مــركــز البلدية
لتلزيم مشروع إنشاء أقنية تصريف مياه
األمطار والصرف الصحي.
ت ـقــدم ال ـع ــروض مـخـتــومــة وتـسـلــم بــالـيــد
م ـبــاشــرة ال ــى ق ـلــم ال ـب ـلــديــة خ ــال أوق ــات
الدوام الرسمي على ان تصل قبل الساعة
ال ـثــان ـيــة ع ـشــر م ــن آخ ــر ي ــوم ع ـمــل يسبق
التاريخ املحدد إلجراء املناقصة ،ويرفض
كل عرض ال يقدم بهذه الطريقة.
يمكن للراغبني االشتراك في هذه املناقصة
االطـ ـ ـ ــاع ع ـل ــى دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط ال ـخ ــاص
واالستحصال على نسخة منه في مركز
البلدية طيلة أوقــات الــدوام الرسمي لقاء
مبلغ قدره /500 000/ل.ل( .خمسمئة ألف
ليرة لبنانية) يدفع في صندوق البلدية
لقاء ايصال يضم الى العرض.
يعلن عنها في الجريدة الرسمية وثالث
صـحــف محلية قـبــل  15يــومــا مــن تــاريــخ
اجراء املناقصة.
الحدت في 2017/4/5
رئيس بلدية الحدت ـ ـ سبنيه ـ ـ حارة
البطم
جورج إدوار عون
التكليف 617
إعالن
ب ـتــاريــخ  2017/2/27ص ــدر ع ــن محكمة
تنفيذ عقود السيارات واآلليات في بيروت
بــرئــاســة الـقــاضــي ج ــورج أوغ ـســت عطية
بــابــاغ ورثــة املــرحــوم سعد الــديــن محمد
نــور زيــن وه ــم :أمـيــة تــوفـيــق عـلــي عيسى
ومحمد ومحمود وأحمد سعد الدين نور
ً
زيــن بــالـطــرق االستثنائية عـمــا باحكام
امل ــادة  409أ.م.م .االن ــذار االجــرائــي وطلب
الـتـنـفـيــذ ومــرف ـقــاتــه ون ـس ـخــة ع ــن تـقــريــر
الـخـبـيــر عـلــى ال ـس ـيــارة رق ــم /107420/و
ن ــوع مــرسـيــدس  E 320ص ــادر باملعاملة
رقــم  2012/946املقدمة من بنك بيبلوس
ش.م.ل .بوكالة املحامي وسام كرم.
وع ـل ـيــه تــدعــوكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة الـحـضــور
شخصيًا او بواسطة وكيل قانوني لتبلغ
االوراق املشار اليها خــال ثالثة اسابيع
من تاريخ النشر.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
انذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
م ــوج ــه الـ ــى امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه :طـ ــال مـحـمــود
عباس املجهول محل االقامة
ت ـنــذركــم ه ــذه ال ــدائ ــرة س ـن ـدًا ل ـل ـمــادة 408
و 409محاكمات مدنية بالحضور اليها
لتسلم االنــذار التنفيذي في املعاملة رقم
 2014/1364امل ـت ـكــونــة ب ـي ـنــك وبـ ــن بنك
بيبلوس ش.م.ل .بـخــال  /30/يــومــا من
تاريخ النشر واتخاذ محل اقامة مختار
ضمن نطاق الدائرة واال ُعد قلمها مقامًا
مـخـتــارًا تتبلغون بــواسـطـتــه كــل االوراق
املوجهة اليكم في املعاملة املذكورة.
بعبدا في 2017/4/3
مأمور التنفيذ
بتول صالح
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب ابراهيم احمد محسن ملورثه احمد
حـســن مـحـســن سـنــد تـمـلـيــك ب ــدل ضــائــع
العقار  723عيتيت.
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إعالنات

للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـلــب اح ـمــد جـمـيــل يــونــس ملــوكـلــه سليم
جـمـيــل ي ــون ــس س ـنــد تـمـلـيــك ب ــدل ضــائــع
للقسم  6من العقار  1469عني بعال.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـلــب مـحـمــد الـسـيــد جـعـفــر ش ــرف الــديــن
ملوكله جعفر السيد محمد ج ــواد شرف
الدين حسب تصحيح االسم الحالي الذي
كان على الصحيفة العقارية محمد جعفر
مـحـمــد جـ ــواد ش ــرف ال ــدي ــن س ـنــد تمليك
بدل ضائع العقار  1963العباسية اميري
وملك.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب ابراهيم احمد محسن ملورثته مريم
اسماعيل بزون سندات تمليك بدل ضائع
العقارات  419و 725و 944و 997عيتيت.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب ابراهيم احمد محسن ملورثه محمد
عبدالله محسن سندات تمليك بدل ضائع
العقارات  1480و 1490و 463عيتيت.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـلــب واص ــف مـحـمــد ح ـيــدر بــوكــالـتــه عن
سامي رضا خاتون ملوكلته ميرفت خليل
النابلسي سند تمليك بدل ضائع للقسم
 B/10من العقار  2398برج الشمالي.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلبت نهاد عبد الوهاب دنــدن باالصاله
عن نفسها وبصفتها احدى ورثة عصام
عبد الوهاب دندن سندي تمليك بدل عن
ضــائــع عــن حصتها وعــن حصة مورثها
بالقسم  10من العقار  324مصيطبه.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
الرئيسة مارجي مجدالني
رقم املعاملة2016/49 :
املـنـفــذ :نعيم أسـعــد كــرم ـ ـ ـ املـحــامــي طــال
زخربا
املنفذ عليه :نقوال نخل مرعي ـ ـ حامات
السند التنفيذي :استنابة دائ ــرة تنفيذ
طــراب ـلــس امل ـن ـفــذ بـمــوجـبـهــا ح ـكــم ب ــازال ــة
الشيوع في العقارات رقــم /906/ /741/
 /331/ /739/و /329/حامات.
تاريخ الحكم2015/4/27 :
ت ـ ــاري ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه ل ـ ــدى ام ـ ــان ـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2015/10/19 :
املطروح للبيع العقار 741 :منطقة حامات
العقارية
م ـح ـتــويــاتــه :وه ــو ع ـب ــارة ع ــن ارض بعل
مشجرة زيتون.
مساحته 960 :م2
ً
يحده :شماال 743 :ـ ـ  742شرقًا :طريق عام
ـ ـ  740ـ ـ 743
جنوبًا 740 :وطريق عام غربًا 742 :ـ ـ 743
ـ ـ 740
ال ـت ـخ ـم ــن/144000/ :د.أ .بـ ــدل ال ـط ــرح:

/144000/د.أ.
املطروح للبيع العقار 906 :منطقة حامات
العقارية
م ـح ـتــويــاتــه :ارض ب ـعــل س ـل ـيــخ ضمنها
اشجار زيتون وعنب وسنديان
مساحته 2082 :م2
ً
ي ـح ــده :شـ ـم ــاال :ط ــري ــق ع ــام  2146ـ ـ ـ 905
شرقًا 905 :وطريق عام
جنوبًا 905 :ـ ـ  907غربًا 908 :ـ ـ  907ـ ـ 2146
التخمني/208200/ :د.أ.
بدل الطرح/208200/ :د.أ.
املطروح للبيع :العقار  739منطقة حامات
العقارية
م ـح ـتــويــاتــه :ارض ب ـعــل م ـش ـجــرة زي ـتــون
وتني وعنب.
مساحته 960 :م2
ً
يحده :شماال 740 :ـ ـ  736شرقًا :طريق عام
ـ ـ 740
جنوبًا :طريق عام ـ ـ  738ـ ـ  737غربًا330 :
ال ـت ـخ ـم ــن/144000/ :د.أ .بـ ــدل ال ـط ــرح:
/144000/د.أ.
املطروح للبيع العقار 331 :منطقة حامات
العقارية
محتوياته :غرفة للسكن ومطبخ بناؤها
م ـ ــن حـ ـج ــر مـ ـقـ ـص ــوب ومـ ـ ـ ـ ــأوى ل ـل ـط ـيــور
وف ـس ـحــة س ـمــاويــة وأرض ب ـعــل ضمنها
س ـ ــت اشـ ـ ـج ـ ــار ت ـ ــوت وشـ ـ ـج ـ ــرة ازدرخـ ـ ـ ــت
وشجرة جوز
مساحته 189 :م2
ً
ي ـح ــده :ش ـم ــاال :طــريــق ع ــام ـ ـ ـ  330شــرقــا:
طريق عام
جنوبًا :طريق عام غربًا330 :
التخمني/58625/ :د.أ .أرضــا وبـنـ ً
ـاء بدل
الطرح/58625/ :د.أ.
املطروح للبيع العقار 329 :منطقة حامات
العقارية
محتوياته :انـشــاءات او اضافة انشاءات
اص ـب ـحــت م ـح ـتــويــات ه ــذا ال ـع ـقــار قطعة
ارض ضمنها بناء مؤلف من طابق ارضي
يحتوي على مدخل وممر عدد  2وصالون
وجلوس وسفرة وحمام عدد  2وقسم منه
اعمدة مع درج يؤدي الى الطوابق العليا.
طــابــق اول :مــؤلــف م ــن مــدخــل وصــالــون
وس ـ ـفـ ــرة وم ـط ـب ــخ وغـ ــرفـ ــة م ــون ــة وثـ ــاث
حمامات وغرفة جلوس وثالث غرف نوم
واربع شرفات.
ط ــاب ــق ث ــان ــي وث ــال ــث ب ـن ـفــس مــواص ـفــات
الطابق االول.
مساحته 965 :م2
ً
يحده :شماال 325 :وطريق عام شرقًا325 :
وطريق عام
جنوبًا 328 :و 330غربًا 328 :و327
ال ـت ـخ ـم ــن/612750/ :د.أ .بـ ــدل ال ـط ــرح:
/12750/د.أ.
م ــوع ــد امل ــزاي ــدة وم ـكــان ـهــا :ن ـه ــار االث ـنــن
الــواقــع فــي  2017/5/15الـســاعــة الثانية
عشرة والنصف من بعد الظهر في قاعة
محكمة البترون.
على الراغب في الشراء ان يدفع بدل الطرح
املقرر نقدًا وعليه تقديم كفالة وافية من
املـ ـص ــارف امل ـق ـبــولــة ك ـفــال ـت ـهــا ق ــان ــون ــا او
شيكًا مصرفيًا بالليرة اللبنانية وعليه
ات ـخــاذ مـحــل اقــامــة م ـعــروف ضـمــن نطاق
دائرة تنفيذ البترون واال عد قلمها مقامًا
م ـخـتــارًا لــه وان يــدفــع زيـ ــادة عـلــى الثمن
رسوم التسجيل والداللة.
مأمورة التنفيذ
وفاء ضاهر
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
الرئيسة مارجي مجدالني
رقم املعاملة2015/12 :
امل ـن ـفــذ :ب ـي ــارو وأس ـع ــد ط ـن ــوس ـ ـ ـ ـ وكـيـلــه
املحامي سايد فياض.
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ــه :جـ ـ ــوزف رفـ ـي ــق ال ـف ـغ ــال ــي ـ ـ ـ
كفرعبيدا
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :تـنـفـيــذ سـ ـن ــدات ديــن
بقيمة اربعماية الف دوالر أميركي اضافة
الى الفوائد والرسوم والنفقات.
تاريخ الحجز2015/2/12 :
ت ـ ــاري ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه ل ـ ــدى ام ـ ــان ـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري.2015/2/13 :
املـ ـط ــروح لـلـبـيــع ال ـع ـق ــار :مـقـســم  /4/من
العقار رقــم /346كفرعبيدا يحتوي على
شقة مؤلفة مــن مــدخــل وصــالــون وسفرة
ومـطـبــخ وث ــاث غ ــرف ن ــوم ومـمــر وحـمــام
وثالث شرفات.
مساحته/148 :م2
ً
يحده :شماال :مقسم واحد جنوبًا :مقسم

واحد ومقسم ثالثة
غــربــا :مقسم واح ــد ومـقـســم ثــاثــة شــرقــا:
مقسم واحد
التخمني/250.000/ :د.أ.
بدل الطرح/150000/ :د.أ.
املـ ـط ــروح لـلـبـيــع ال ـع ـق ــار :مـقـســم  /5/من
العقار رقم /346كفرعبيدا وهو عبارة عن
شقة مؤلفة مــن مــدخــل وصــالــون وسفرة
ومـ ـطـ ـب ــخ وثـ ـ ــاث غـ ـ ــرف نـ ـ ــوم وح ـم ــام ــن
وممرين واربع شرفات.
مساحته/155 :م2
ً
يحده :شماال :مقسم واحــد ومقسم ثالثة
جنوبًا :مقسم واحد ومقسم ثالثة
غــربــا :مقسم واح ــد ومـقـســم ثــاثــة شــرقــا:
مقسم واحد ومقسم ثالثة
التخمني/262000/ :د.أ.
بدل الطرح/157200/ :د.أ.
املـ ـ ـط ـ ــروح ل ـل ـب ـي ــع ال ـ ـع ـ ـقـ ــار 328 :مـنـطـقــة
كفرعبيدا العقارية
مساحته/792 :م2
ً
ي ـح ــده :شـ ـم ــاال 348 :و 327ج ـنــوبــا346 :
و345
غربًا 323 :ـ ـ  327شرقًا 348 :ـ ـ 346
التخمني/396000/ :د.أ.
بدل الطرح/237600/ :د.أ.
املزايدة ومكانها :نهار االثنني الواقع في
 2017/5/29الساعة  12ظهرًا امام رئيس
دائرة التنفيذ في محكمة البترون.
شـ ــروط ال ـب ـيــع :ع ـلــى ال ــراغ ــب ف ــي ال ـش ــراء
وقـ ـب ــل املـ ـب ــاش ــرة بـ ــاملـ ــزايـ ــدة ايـ ـ ـ ــداع ب ــدل
ال ـط ــرح بــال ـل ـيــرة الـلـبـنــانـيــة ام ــا ن ـق ـدًا في
صندوق الخزينة أو تقديم شيك او كفالة
م ـصــرف ـيــن ب ــاس ــم رئـ ـي ــس دائ ـ ـ ــرة تـنـفـيــذ
البترون وعليه اتـخــاذ محل اقــامــة ضمن
نطاق دائرة تنفيذ البترون واال عد قلمها
مقامًا مختارًا له وعليه ان يدفع رسم %5
داللة اضافة الى رسوم التسجيل.
رئيس القلم
وفاء ضاهر
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
املعاملة التنفيذية2017/69 :
املنفذان :حسن ترحيني ورفيقه
املنفذ عليه :يوسف بشارة
السند التنفيذي :حكم محكمة البداية في
النبطية رقم  2015/44املنتهي الى اعالن
ع ــدم قــابـلـيــة ال ـع ـقــار /749دي ـ ــر الــزهــرانــي
للقسمة الـعـيـنـيــة وطــرحــه للبيع بــاملــزاد
العلني
املعامالت :تاريخ التنفيذ2017/2/18 :
تاريخ تبليغ االنذار2017/2/20 :
الـ ـعـ ـق ــارات امل ــوص ــوف ــة 2400 :س ـه ـمــا مــن
ال ـع ـق ــار /749ديـ ـ ـ ــر ال ــزه ــران ــي عـ ـب ــارة عن
قطعة ارض بعل صخرية تقع في الجهة
الغربية الجنوبية للبلدة.
مساحته9320 :م2
التخمني 279600 :د.أ.
الطرح 279600 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املــزايــدة وتاريخها :نهار الخميس
ال ــواق ــع فـيــه  2017/5/18ال ـســاعــة 11.00
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
ال ـع ـقــار امل ــوص ــوف اع ـ ــاه ،فـعـلــى ال ــراغ ــب
بالشراء ايــداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم ألمر رئيس
دائــرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة
ل ــه ضـمــن نـطــاقـهــا واال ع ـ ّـد قـلـمـهــا مقامًا
ً
مختارًا له ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه
االط ـ ــاع ع ـلــى ق ـي ــود الـصـحـيـفــة العينية
لـلـعـقــار امل ـط ــروح ودف ــع الـثـمــن وال ــرس ــوم
ض ـم ــن امل ـه ـل ــة ال ـق ــان ــون ـي ــة ت ـح ــت طــائ ـلــة
متابعة التنفيذ على عهدته.
املساعد القضائي
مريم قبيسي
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غـ ــرفـ ــة ال ــرئـ ـي ــس الـ ـق ــاض ــي عـ ـب ــد ال ـ ـقـ ــادر
النقوزي
ب ــامل ـع ــام ـل ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة رقـ ـ ــم 2012/36
املتكونه فيما بني:
املنفذ :بنك البحر املتوسط ش.م.ل .وكيله
املحامي الياس عطا.
املنفذ عليه :حسن محمد سبليني ورفيقه
/برج رحال.
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ك ـشــف ح ـس ــاب وعـقــد
عام بقيمة خمسمائة وخمسة وخمسون
م ـل ـيــونــا واربـ ـعـ ـم ــائ ــة وواح ـ ـ ــد وث ـم ــان ــون

الـفــا ومائتي وتسعة لـيــرات لبنانية عدا
اللواحق.
تاريخ التنفيذ.2002/8/8 :
تاريخ تبليغ االنذار.2003/1/4 :
تاريخ قرار الحجز2004/3/17 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري:
.2014/9/6
تاريخ محضر وصف العقار.2014/5/28 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري:
.2014/12/31
العقار املطروح للبيع:
كــامــل الـعـقــار رقــم  318منطقة بــرج رحــال
ال ـع ـق ــاري ــة وهـ ــو عـ ـب ــارة ع ــن ق ـط ـعــة ارض
مـســاحـتـهــا  908م( 2تـسـعـمــائــة وثـمــانـيــة
امتار مربعة) عليها بناء مؤلف من ثالثة
طوابق ارضــي واول (دوبلكس) مساحته
 702م 2وال ـب ــاق ــي م ــن ال ـع ـق ــار ع ـب ــارة عن
م ــدخ ــل وارض ف ـي ـه ــا شـ ـج ــرت ــي ل ـي ـمــون
وشجرة افوكا وشجرة شربيني مع موقف
للسيارات معبد بالباطون ،البناء مــوزع
على ارضي مع مطلع درج خارجي وثالث
غرف نوم ومدخل وصالونيني وشرفتني
وحمامني ومطبخ مساحة الطابق  271م.2
ال ـط ــاب ــق االول م ــؤل ــف م ــن م ـط ـلــع ل ـل ــدرج
خــارجــي مـكـشــوف مــع شــرفــة وصــالــونــن
وسفره وجلوس ونوم ومطبخ وحمامني
وثــاث شرفات مع مطلع درج يوصل الى
غرف النوم في الطابق الثاني (دوبلكس)
وهــو عبارة عن اربــع غــرف نــوم وحمامني
وت ـ ــراس ودراب ـ ــزي ـ ــن ،ح ـ ــدوده م ــن ال ـغ ــرب
العقار رقــم  313والـشــرق العقار رقــم 401
والشمال العقار رقم  316والجنوب طريق
عام.
قيمة التخمني/413900/ :د.أ( .اربعمائة
وثـ ــاثـ ــة عـ ـش ــرة الـ ـف ــا وت ـس ـع ـم ــائ ــة دوالر
أميركي)
ب ــدل ال ـط ــرح امل ـخ ـفــض/212.330.7/ :د.أ.
(مـ ـئـ ـت ــان واث ـ ـنـ ــا عـ ـش ــرة الـ ـف ــا وث ــاث ـم ــاي ــة
وثالثون دوالر أميركي وسبعون سنتًا).
م ـكــان امل ــزاي ــدة وتــاري ـخ ـهــا :ي ــوم االرب ـع ــاء
الــواقــع فيه  2017/4/26الساعة الــواحــدة
ظهرًا وذلــك في مكتب رئيس دائــرة تنفيذ
صــور .على الــراغــب بالشراء ان يقدم ثمن
ال ـط ــرح املـخـفــض ن ـق ـدًا او بـمــوجــب كفالة
مصرفية وافية من احد املصارف املقبولة
لدى الحكومة فتعطيه هذه الدائرة شهادة
لالشتراك بــاملــزايــدة ،على ان ال يتم البيع
بأقل من ستة أعشار قيمة التخمني ،وعلى
املـشـتــري اتـخــاذ محل اقــامــة ضمن نطاق
هــذه الــدائــرة واال اعـتـبــر كــل تبليغ لــه في
قلمها قــانــونـيــا ،وعـلـيــه دف ــع ع ــاوة على
قيمة الطرح رسما الداللة والفراغ.
مأمور التنفيذ
عيسى شاهني
إعالن قضائي
صــادر عن محكمة الــدرجــة االولــى املدنية
في بيروت
الغرفة العقارية ـ ـ الخامسة
برئاسة القاضي بسام مولوي
وع ـ ـضـ ــويـ ــة الـ ـق ــاضـ ـي ــن شـ ـ ـ ــادي ال ـح ـج ــل
وسيسيل سرحال
رقم االوراق2017/181 :
الجهة املستدعية :ريما حسن ناصر
االوراق املطلوب ابالغها :االستدعاء املقدم
من الجهة املستدعية بتاريخ 2017/4/3
ت ـح ــت ال ــرق ــم  2017/181والـ ـ ـ ــذي تـطـلــب
بموجبه:
ش ـطــب اشـ ـ ــارات ال ـح ـجــز املـسـجـلــة بــالــرقــم
ال ـي ــوم ــي  206و 207ت ــاري ــخ 1978/2/1
موضوع الحجز االحتياطي رقم 1977/19
و 1785ت ــاري ــخ  1994/12/20م ــوض ــوع
الحجز االحتياطي رقــم  1994/262و120
ت ـ ــاري ـ ــخ  1995/1/9م ـ ــوض ـ ــوع ال ـح ـج ــز
التنفيذي رقــم  1994/858و 2445تــاريــخ
 2001/11/8موضوع الحجز االحتياطي
رق ــم  ،2001/1112جـمـيـعـهــا ص ـ ــادرة عن
دائرة تنفيذ بيروت.
فعلى من لديه أي اعـتــراض أو مالحظات
على ذلك التقدم بها الى قلم املحكمة وذلك
فــي مهلة عشرين يــومــا مــن تــاريــخ النشر
األخير.
بيروت في  5ـ ـ نيسان 2017
رئيس القلم
جرجس أبو زيد
إعالن قضائي
صــادر عن محكمة الــدرجــة االولــى املدنية
في بيروت
الغرفة الخامسة العقارية
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برئاسة القاضي بسام مولوي
وع ـ ـضـ ــويـ ــة الـ ـق ــاضـ ـي ــن شـ ـ ـ ــادي ال ـح ـج ــل
وسيسيل سرحال
رقم االوراق2017/135 :
الجهة املدعية :ميشال يوسف غانم
االوراق املطلوب ابالغها :االستدعاء املقدم
مــن الـجـهــة املــدع ـيــة ب ـتــاريــخ 2017/3/10
ت ـح ــت ال ــرق ــم  2017/135والـ ـ ـ ــذي تـطـلــب
بموجبه:
اتـ ـخ ــاذ ال ـ ـقـ ــرار ب ـش ـطــب اشـ ـ ــارة امل ـعــام ـلــة
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة رقـ ــم  74/1633ع ــن صحيفة
العقار رقم  /750/الرميل سندًا للفقرات 3
و 4من املادة /512/أ.م.م.
فعلى من لديه أي اعـتــراض أو مالحظات
على ذلك التقدم بها الى قلم املحكمة وذلك
فــي مهلة عشرين يــومــا مــن تــاريــخ النشر
األخير.
بيروت في  7ـ ـ نيسان 2017
رئيس القلم
جرجس أبو زيد
إعالن قضائي
رقم اإلفالس 1206
بـ ـت ــاري ــخ  2017/3/29أعـ ـلـ ـن ــت مـحـكـمــة
اإلفالس في بيروت ،برئاسة القاضي فادي
الياس ،وعضوية كل من القاضيني سالي
الخوري وليال الحلو ،شهر إفالس شركة
دار العرب ريل استيت  3ش.م.ل ،.وحددت
تاريخ توقفها عن الدفع في ،2015/9/29
وع ـي ـنــت رئ ـي ــس املـحـكـمــة ال ـقــاضــي ف ــادي
الـ ـي ــاس ق ــاض ـي ــا م ـش ــرف ــا ع ـل ــى الـتـفـلـيـســة
وامل ـحــام ـيــن األس ـت ــاذي ــن روكـ ــز الـقـسـيــس
وميشال الياس وكيلني للتفليسة.
فعلى الدائنني وأصحاب الحقوق التقدم
بطلب إثـبــات ديونهم خــال خمسة عشر
 /15/يــومــا مــن تــاريــخ الـنـشــر ،مــن وكيل
الـتـفـلـيـســة امل ـح ــام ــي روك ـ ــز ال ـق ـس ـيــس في
مـكـتـبــه ال ـكــائــن ف ــي ف ــرن ال ـش ـب ــاك ،ســاحــة
م ـ ــار نـ ــوهـ ــرا ،ب ـن ــاي ــة ال ـق ـس ـي ــس ،ال ـط ــاب ــق
 ،3ت ـل ـي ـف ــاك ــس 01/280400 :ـ ـ ـ ـ خ ـل ـيــوي:
 ،03/656222أو مـ ــن وكـ ـي ــل ال ـت ـف ـل ـي ـســة
املحامي ميشال الياس في مكتبه الكائن
فــي ح ــارة ص ـخــر ،ح .س ـيــدة امل ـعــونــات ،م.
سنتر حساب ،خليوي.03/629931 :
رئيس القلم
سوزان توتيو
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2017/128
املنفذ :فضل فريز حامد
املنفذ عليهم :ورثة محمود مدلج
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :حـكــم مـحـكـمــة الـبــدايــة
ف ـ ــي ال ـن ـب ـط ـي ــة رق ـ ــم  2016/120ت ــاري ــخ
 2016/10/25امل ـن ـت ـهــي الـ ــى اع ـ ــان ع ــدم
قابلية العقارين  1432و/1433ك ـفــررمــان
للقسمة الـعـيـنـيــة وط ــرح ــه لـلـبـيــع بــاملــزاد
العلني.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2017/3/15 :
تاريخ تبليغ االنذار2017/3/27 :
ال ـع ـق ــاران امل ــوص ــوف ــان 2400 :سـهـمــا من
العقار /1432كفررمان يقع في منطقة مرج
الغزالن وهو ارض بعل سليخ ومحبوس
مساحته 3296 :م2
التخمني 131.840.000 :ل.ل.
الطرح 131.840.000 :ل.ل.
ال ـثــانــي 2400 :سـهـمــا م ــن ال ـع ـقــار /1433
كفررمان يقع في منطقة مرج الغزالن وهو
ارض بعل سليخ ومحبوس
مساحته 4713 :م2
التخمني 188.520.000 :ل.ل.
الطرح 188.520.000 :ل.ل.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املــزايــدة وتاريخها :نهار الخميس
ال ــواق ــع فـيــه  2017/5/11ال ـســاعــة 11.00
ظهرًا أمام رئيس دائرة تنفيذ النبطية
تـطــرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
العقارين املوصوفني اعــاه ،فعلى الراغب
بالشراء ايــداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم ألمر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة له
ضمن نطاقها واال ّ
عد قلمها مقامًا مختارًا
ً
له ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه االطالع
عـلــى قـيــود الصحيفة العينية للعقارين
املـطــروحــن ودف ــع الثمن والــرســوم ضمن
امل ـه ـلــة ال ـقــانــون ـيــة ت ـحــت طــائ ـلــة مـتــابـعــة
التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن أيوب
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
باملعاملة رقم 2016/1488
املـنـفــذ :شــركــة شــربــل ال ـيــاس وشــركــاؤه
وكيلها االستاذ ميشال الهاشم
املنفذ عليهما :جورج شيبان مناع
داني جورج مناع ـ ـ داريا
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :س ـن ــد دي ـ ــن بـقـيـمــة
/80684.25د.أ .ع ــدا ال ــرس ــوم والـفــوائــد
والنفقات
العقارات املطروحة للبيع  /1200سهم
من العقار /797داريا.
وهو عبارة عن شقة سكنية في الطابق
العلوي االول مــن بناء مؤلف مــن ثالث
طبقات بعيد عن الطريق العام حوالي
مــائــة وخ ـم ـســون م ـت ـرًا مــؤلـفــة م ــن ثــاث
غـ ــرف نـ ــوم وص ــال ــون وسـ ـف ــرة ومـطـبــخ
وخـ ــاء وح ـمــامــن وب ــاك ــن ،الشبابيك
مــن االمل ـن ـيــوم ،حــالــة الـشـقــة وس ــط وهــي
م ـخ ــال ـف ــة ب ـح ـس ــب االفـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـعـ ـق ــاري ــة،
مساحة العقار  641م2
التخمني/52000 :د.أ.
بدل الطرح بعد التخفيض/20471 :د.أ.
 75سهم من العقار /899/داريا.
وهو عبارة عن قطعة ارض عليها هنغار
كبير معد كطاحون للبرغل وهو ملصق
بالعقار  /899/داريا وبعيد عن الطريق
العام حوالي كلم ،وهو مفرز عن العقار
 /32/ومساحة العقار /2093/م.2
التخمني/3270.300 :د.أ.
بدل الطرح بعد التخفيض/1288 :د.أ.
مــوعــد امل ــزاي ــدة ومـكــانـهــا نـهــار الـثــاثــاء
ال ــواق ــع ف ــي  2017/4/25ع ـنــد الـســاعــة
الــواحــدة بعد الظهر ام ــام رئـيــس دائــرة
تنفيذ زغــرتــا ـ ـ على الــراغــب فــي الـشــراء
وقبل املباشرة باملزايدة أن يدفع قيمة
ب ـ ـ ــدل الـ ـ ـط ـ ــرح بـ ـم ــوج ــب ش ـ ــك م ـص ــرف ــي
مـسـحــوب مــن م ـصــرف لـبـنــان أو تقديم
كـفــالــة قــانــونـيــة ضــامـنــة عـلـيــه االط ــاع
عـ ـل ــى ال ـص ـح ـي ـف ــة ال ـع ـي ـن ـي ــة ل ـل ـع ـق ــارات
موضوع املزايدة ودفع رسوم التسجيل
ورسوم الداللة البالغ خمسة باملئة.
مأمور التنفيذ
جبور نمنوم
إعالن بيع عقار باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
غرفة الرئيس فيصل مكي
ـ ـ املعاملة التنفيذية :رقم .2016/516
ـ ـ املنفذين :وجيهة ومحمد علي ومجاب
أحمد عبال.
ـ ـ املنفذ عليهم :سهام حمزة الدامرجي
وثروت السباعي ونبيل وسمير ورمزي
وعـصــام ووسـيــم عـكــاري وورث ــة عصام
دوغ ـ ـ ـ ــان وه ـ ـ ــم :م ـح ـم ــد ونـ ــزيـ ــر وخ ــال ــد
وابراهيم وعــدنــان محمد وفيق دوغــان
ورويـ ـ ـ ــدة ح ـس ــن دوغـ ـ ـ ــان ،وورث ـ ـ ــة نـهـلــه
دوغــان وهــم :محمد أنــور وعبد الستار
الشامي وورثة زينب ياسني وهم محمد
ناجي علم الدين وورثة هاني علم الدين
وهــم :هــدى وفيق خطاب وخــالــد وهند
وسرينا وتانيا علم الدين.
ـ ـ السند التنفيذي :الحكم ال ـصــادر عن
املحكمة االبتدائية الغرفة السابعة في
بيروت (الرئيسة كلنار سماحة) بتاريخ
 2015/10/15ت ـح ــت رق ـ ــم 2015/422
املعطوف على الـقــراريــن الـصــادريــن في
 2015/2/5و.2015/2/16
ـ ـ تاريخ التنفيذ2016/2/29 :
ـ ـ تاريخ محضر الوصف2016/5/4 :
ـ ـ تاريخ تسجيله2016/9/29 :
ـ ـ ـ ـ ـ تـ ــاريـ ــخ ت ـب ـل ـي ــغ االنـ ـ ـ ـ ــذار ال ـت ـن ـف ـي ــذي:
 2016/3/29و 2016/3/30و2016/4/1
و 2016/4/8و 2016/6/17بالنشر.
ـ ـ بيان العقار املطروح للبيع وأوصافه

وبدل الطرح:
إعالم تبليغ
 39مـ ـحـ ـم ــد م ـ ـعـ ــن احـ ـم ــد 60543
/704
العقار
من
و()C3
()A1
ـ ـ القسمني
تبليغ
املوضوع:
اليوسف
املصيطبة.
تــدعــو وزارة املــالـيــة -مديرية املالية الـعــامــة -مديرية ال ــواردات
ـ ـ ـ ـ م ـســاح ـتــه 385 :م 2لـلـقـســم ( )A1من املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة عكار -الــدائــرة االداريــة  40ايـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا فـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــال ـ ــي RR158780546LB 1396915
يفسوكوفا
العقار  704و  310م 2للقسم رقــم ( )C3املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز
الدائرة الكائن في مبنى مالية عكارـ حلبا لتبلغ البريد املذكور  41ع ـب ــد ال ـح ـك ـي ــم رش ـيــد RR158780550LB 219873
من العقار  704املصيطبة.
ضاهر
ـ ـ حدود العقار 704 :املصيطبة
تـجــاه اســم كــل منهم خــال مهلة ثــاثــن يــومــا مــن تــاريــخ نشر
ً
ً
شماال :أمالك عامة
هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد  42هشام احمد الكيالني RR158780603LB 507189
شرقًا :العقار 705
إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعــاه ،علمًا أنه سيتم نشر
 43مـ ـ ــروان اح ـم ــد حسني RR158780617LB 1674107
جنوبًا :العقارين  710و705
هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
عجاج
غربًا :العقار 709
					
 44ماجد محمد خضر RR158780696LB 979646
املصيطبة
704
العقار
من
ـ ـ القسم ()A1
الــــــرقــــــم رقم البريد املضمون
اسم املكلف
وهو
العقارية
لالفادة
مطابق
تبني بأنه
RR158780719LB 701579
 45فراس حسن العلي
الضريبي
ع ـبــارة عــن دكــانــن يـقـعــان مــن الناحية
 1ش ـ ــرك ـ ــة املـ ـص ــومـ ـع ــي  46 RR158772880LB 231231أحـ ـم ــد عـ ـب ــد الـ ـه ــادي RR158780740LB 1322011
ال ـشــرق ـيــة ل ـل ـطــابــق األرضـ ـ ــي بــاالضــافــة
الكيالني
لـ ـلـ ـت ــران ــزي ــت وال ـن ـق ــل
الــى شقة سكنية تقع فــي الطابق االول
ال ـ ـع ـ ــرب ـ ــي وال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي
 47محمد علي السالمة RR158780930LB 2726544
مدخلها من الناحية الشرقية للواجهة
ش.م.م
الشمالية املحاذية للطريق بواسطة درج
 48فـ ــاتـ ــن عـ ـب ــد ال ـح ـم ـيــد RR158780957LB 3302233
قــديــم ي ــؤدي ص ـعــودًا ال ــى شـقــة سكنية
RR158773001LB 1228359
 2محمد احمد ناصر
سليمان
تتألف من سبع غرف مع منتفعات وهي
RR158781008LB 322795
 3سـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـم ـ ـ ــان رح ـ ـ ـيـ ـ ــل  49 RR158773029LB 1261159ماجد الرفاعي
كناية عن دار يتفرع منه الغرف ويبلغ
الخلف
 50شركة شعبان لتعبئة RR158781056LB 211258
علو سقفها بمعدل خمسة أمتار.
RR158773032LB 3214765
 4علي محمد كنج
وتوزيع الغاز املسيل
ـ ـ القسم ( )C3من العقار  ،704املصيطبة
ش.م.م
وهــو عبارة عن سبع قطع للسكن وفقًا
RR158773046LB 3214789
 5كنج محمد كنج
لالفادة العقارية ولدى الكشف الحسي
 6ج ـ ـ ـم ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــة امل ـ ـ ـح ـ ـ ـبـ ـ ــة  51 RR158773050LB 437635مـ ـط ــانـ ـي ــوس ع ـي ـســى RR158781060LB 3027340
تبني انــه يقع في الطابق الثاني علوي
جلول
الخيرية االجتماعية
م ــدخ ـل ــه مـ ــن خـ ـ ــال درج مـ ــن ال ـنــاح ـيــة
 7علي محسن حسني 52 RR158773085LB 2405390 .ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــه ال ــوطـ ـنـ ـي ــه RR158781127LB 1791140
الـجـنــوبـيــة لـلــواجـهــة الـشــرقـيــة للطابق
للمعادن ش.م.م
االول وهو كناية عن شقة سكنية مهملة،
 8رفيق عبد الله متري RR158773094LB 821169
RR158781215LB
 53حسني سعيد محمد 53507
ويتألف القسم مــن سبع غــرف ومنافع
 9علي محمد عيدالغنى RR158773182LB 281100
ودار يتفرع منه الـغــرف واملـنــافــع يبلغ
RR158781317LB
 54عـ ـب ــد الـ ـك ــري ــم مـحـمــد 44274
 10عـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــر س ـ ـ ـعـ ـ ــد الـ ـ ـل ـ ــه RR158773196LB 247712
علو سقفه خمسة أمـتــار وأن القسمني
الرفاعي
املصري
 A1و  C3هما شاغرين.
RR158781351LB 868306
 55محمد علي واكد
ـ ـ قيمة التخمني/1.142.100/ :د.أ .للقسم
 11ع ـبــد ال ـح ـم ـيــد محمد RR158773205LB 1655527
 56احـ ـم ــد ع ـب ــد ال ـح ـم ـيــد RR158781484LB 815405
 A1من العقار  704املصيطبة.
السعيد
حدارة
/953.853/د.أ .للقسم  C3من العقار 704
 12سليم عدنان الخالدي RR158773222LB 1070891
 57كفاح محمود الحمد RR158781498LB 171020
املصيطبة.
ـ ـ ـ ب ــدل ال ـطــرح امل ـحــدد مــن رئ ـيــس دائ ــرة
RR158781507LB 1807138
 13سليمان داود سمعان  58 RR158773236LB 1692249اسماء خضر طالب
التنفيذ:
RR158781515LB 297307
 14غ ـ ــالـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــا مـ ـخ ــائـ ـي ــل  59 RR158773240LB 624300محمود دياب بقار
/976.495.5/د.أ .للقسم  A1من العقار
رودانكو
RR158781541LB
 60اح ـ ـ ـمـ ـ ــد خـ ـ ـض ـ ــر ع ـب ــد 98739
 704املصيطبة.
 15علي محمد سالم ابو RR158773253LB 247715
القادر
/815.544.315/د.أ .للقسم  C3من العقار
عدس
 704املصيطبة.
 61س ـع ـيــد ع ـب ــد الــرح ـيــم RR158781555LB 1408713
RR158773275LB
819149
ـى
ـ
ـ
ف
ـ
ـ
ط
ـ
ـ
ص
ـ
ـ
م
ـم
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ي
ـد
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ن
16
االربعاء
ـوم
ـ
ي
ومكانها:
ـدة
ـ ـ موعد املــزايـ
ملحم
الشعار
الواقع في  2017/5/17الساعة العاشرة
 62م ـ ـ ـ ـ ـ ــروان خ ـ ــال ـ ــد ع ـب ــد RR158781586LB 819054
صباحًا لدى دائرة تنفيذ بيروت.
 17عـ ــدنـ ــان عـ ـل ــي حـســن RR158773284LB 212565
اللطيف املراد
ـزاد
ـ
مل
ا
ـي
ـ ـ ـ ت ـطــرح ه ــذه ال ــدائ ــرة لـلـبـيــع ف ـ
الخالدي
RR158781590LB 875862
 63خالد سعيد شرف
العلني لـلـمــرة الـثــالـثــة بـيــع االس ـهــم في
RR158773386LB 184226
 18حنا سالم عبد الله
القسمني ( )A1و ( )C3مــن الـعـقــار 704
 64محمود حمد الجمل RR158781609LB 130594
 19رئيف سلمان سلمان RR158773390LB 2916829
املصيطبة.
 65محمد عبدالله دياب RR158781626LB 130518
حسن
ـ ـ فعلى الراغب في الشراء تنفيذًا الحكام
RR158781643LB 369096
 66عمر يوسف البوظ
املـ ــواد  973و 978و 983أ.م.م .أن يــودع
RR158773409LB 180006
 20حنا الياس طعوم
RR158781674LB 130569
 67احمد حسني جابر
بــاســم رئـيــس دائ ــرة تنفيذ بـيــروت قبل
 21احمد علي عزالدين RR158776802LB 1348174
املباشرة باملزايدة لدى صندوق الخزينة
 68مـ ـ ـصـ ـ ـطـ ـ ـف ـ ــى مـ ـحـ ـم ــد RR158781705LB 2235634
RR158776816LB
1936548
علوش
دباح
سامر
22
أو احد املصارف املقبولة مبلغًا موازيًا
محمد
ل ـبــدل ال ـط ــرح او ي ـقــدم ك ـفــالــة مصرفية
 23الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة الـ ـبـ ـنـ ـي ــانـ ـي ــة  69 RR158776833LB 2842030سيمون اميل اسحق RR158781966LB 1349717
تـضـمــن ه ــذا املـبـلــغ وعـلـيــه ات ـخــاذ مقام
للتجارة املعدنية ش.م.م
RR158781970LB 757717
 70حيدر خليل حسن
مختار لــه فــي نـطــاق الــدائــرة ان لــم يكن
RR158776878LB 244370
 24ناصر محمد علي
له مقام فيه او لم يسبق له ان عني مقامًا
 71م ـح ـم ــد خـ ـض ــر سـعــد RR158782034LB 250099
RR158776895LB 137085
 25وليد خالد حيدر
مختارًا فيه واال اعتبر قلم الدائرة مقامًا
الدين
مختارًا له وعليه ايضًا في خــال ثالثة
RR158776904LB
136896
الحي
عبد
علي
محمد
26
 72يـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــى م ـ ـ ـح ـ ـ ـمـ ـ ــود RR158782065LB 844759
ايام من تاريخ صدور قرار االحالة ايداع
الرفاعي
RR158776918LB 136650
 27خضر علي خضر
كامل الثمن باسم رئيس دائــرة التنفيذ
RR158782136LB 1401905
 28قصي محمد السالم  73 RR158777533LB 2117881خضر عمر خضر
فــي صـنــدوق الخزينة او احــد املصارف
RR158782140LB 3153549
 29ب ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــام ابـ ـ ـ ــراه ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــم  74 RR158777564LB 242225فطوم عمر خضر
امل ـق ـبــولــة ت ـحــت طــائ ـلــة اعـ ـ ــادة امل ــزاي ــدة
سليمان
بزيادة العشر واال فعلى عهدته فيضمن
RR158782153LB 1664974
 75رشيد عمر خضر
النقص وال يستفيد من الــزيــادة وعليه
 30شركة امير بتروليوم  76 RR158777578LB 309681حسام علي الصوان RR158782184LB 1284086
كذلك دفع الثمن والرسوم والنفقات بما
 شركة عامر املصري 77كـ ـ ـم ـ ــال ع ـ ـبـ ــد ال ـ ـسـ ــام RR158782198LB 1086589
فيه رســم الداللة البالغ  %5دون حاجة
وشركاه
مرعب
النذار او طلب وذلك خالل عشرين يومًا
 31ازده ــار حسني العبد  78 RR158777618LB 624291علي محمد اسماعيل RR158782272LB 137450
من تاريخ صدور قرار االحالة وللراغبني
الله
في الشراء االطالع لدى هذه الدائرة.
 79رامــي جرجس سامي RR158782312LB 1723529
RR158777873LB
 32دع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس يـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ــف 51444
مأمور تنفيذ بيروت
عبد الله
يعقوب
سعد مشموشي
 80رفيق عزيز الشدراوي RR158782459LB 1626695
 33ج ـ ــرج ـ ــس ع ـ ـبـ ــد الـ ـل ــه RR158778689LB 829234
RR158782520LB 129679
 81وسام زيدان زيدان
سمعان
RR158782768LB 169105
 34زه ـ ــرال ـ ــدي ـ ــن شـ ـح ــادة  82 RR158778692LB 2156672عطية خليل عطية
 83إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس شـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــق RR158786190LB 1828498
السيد
الخوري
 35غ ـ ـ ـ ـ ــازي عـ ـب ــدالـ ـك ــري ــم RR158778701LB 624160
 84جرجس حنا اسعدRR158786209LB 2779226 .
الرفاعي
RR158786226LB 2151622
 36نـ ـص ــر الـ ـ ــديـ ـ ــن ح ـســن  85 RR158780400LB 3257296ايلي اسعد سعد
حيدر
RR158786243LB 2666473
 86محمد طه .العلي
		
 37ج ـ ـ ـ ـ ــرج ـ ـ ـ ـ ــس ن ـ ـج ـ ـيـ ــب RR158780413LB 3276466
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ
صعب
					
التبليغ.
RR158780435LB 1171683
 38خالد محمد حسن
التكليف 568
RR158780458LB
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إعالنات

إعالن بيع موجودات
للمرة الرابعة

باملعاملة التنفيذية رقم 2016/1488
املنفذ :شركة شربل الياس وشركاؤه للتجارة ـ ـ وكيلها االستاذ ميشال الهاشم
املنفذ عليهما :جورج شيبان مناع وداني مناع ـ ـ داريا زغرتا
املنفذ التنفيذي :سندات دين بقيمة /8068420د.أ .عدا الرسوم والنفقات
تطرح الدائرة للمرة الرابعة في تمام الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر نهار الثالثاء 2017/4/25
باملزاد العلني منقوالت املنفذ عليهم وهي التالية:
ً
أوال :منقوالت طاحونة البرغل وهي:
-1غربال الكتروني  -جرة عدد  3لون أبيض وأزرق  -جرن للقمح  -جرن عالفة مع مبرد  -موتور ونش -
براد للقمح مؤلف من سبع طبقات  -خزانات عدد  2للقمح بطول تسعة أمتار  -مطحنة للقمح االكترونية
 غربال للقمح من طبقتني  -خزان للقمح عــدد /2/بطول تسعة أمتار  -مبرد للقمح  -مطحنة صغيرة –غربال  -خزان صغير مع كاوي عدد  - /1/مطاحن للقشر مع خزان  -سيلفوتور كهرباء ازرق كبير الحجم
 حوالي سبعة اطنان من شواالت البرغل الخشن  -خمسة اطنان من البرغل الناعم  -هنغار من االملنيوموالحديد بطول  35م وعرض  20م  -عجلة حديد  -شوديار صهريج لتسخني املياه مع تابلو كهرباء  -خزان
حديد وخــزان مــازوت وخــزان زيت بطول /5/م  -ماكينة طحن عدد  /2/قديمة العهد  -خــزان حديد عدد
 - /2/عجلة حديد صغيرة الحجم  -آلة لتصنيع الشمع عدد  - 4خزان عدد  /5/صغيرة الحجم  -قوارير
غاز عدد  /5/كبيرة الحجم  -غاز على الحطب لتذويب الشمع  -قبان حديد  -مطحنة يدوية قديمة العهد
 ماكينة قشاط لتحميل القمح  -موتور كهرباء لون رمادي كبير الحجم  -شوديار لتسخني املياه بطول /3/امتار  -موتور كهرباء لون اخضر كبير الحجم مع خزان  -عجلة حديد صغيرة الحجم  -درابزين بيك
آب عدد  28 - /1/طن من القمح  -موتور للمياه عدد /2/
وقد خمنت هذه املنقوالت بمبلغ اجمالي وقدره  1.300.000مليون وثالثماية الف دوالر أميركي وان قيمة
بدل الطرح بعد التخفيض  /460583/دوالر أميركي.
ثانيًا :منقوالت منزل املنفذ عليهما وهي كالتالي:

 -1  مكبر للصوت سراوند سيستمز لون اسود
 -2صالون ستيل لون ازرق واحدة كبيرة و  4صغار ،الخشب لون ذهبي
 -3  غرفة سفرة مع دراسوار لون بني
 -4غرفة جلوس اميركي لون باج واحدة كبيرة ،واحدة وسط واثنان كل
  منهما بمقعد واحد
 -5  غرفة نوم مجوز لون بني مع كومود شيفونيار وخزانة كبيرة
 -6  غرفة نوم مجوز لون بني مع كومود وخزانة
 -7  غرفة نوم مفرد لون باج
 -8  كراسي للبار عدد /3/
 -9  طاوالت للصالون لون ذهبي واحدة كبيرة  /2/صغيرة
 -10تابلو بني زيتي عدد /2/
 -11  براد ابيض كونكورد
 -12  غاز ست رؤوس لون ابيض
 -13طاولة بالستيك ابيض مع كراسي عدد /4/
 -14  كونسول خشب مصري
 -15  بار ثابت للويسكي
 -16غسالة  A.E.Cابيض
 -17ميكرويف  A.E.Cابيض
 -18تلفزيون  42انش Samsung lcd

بدل الطرح بعد التخفيض
/18د.أ
/657د.أ
/1064د.أ
/688د.أ
/1064د.أ
/887د.أ
/657د.أ
/268د.أ
/144د.أ
/73د.أ
/135د.أ
/108د.أ
/19د.أ
/54د.أ
/268د.أ
/90د.أ
/54د.أ
/179د.أ

فعلى الراغب في الشراء الحضور الى املوعد املحدد اعاله في مكان البيع املحدد في داريا ـ ـ طاحون البرغل
ومنزل املنفذ عليهما مصحوبًا بالثمن نقدًا يضاف اليه رسم الداللة البالغ خمسة باملئة.
مأمور التنفيذ جبور نمنوم

23

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
االعتراض واالستئناف ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في
مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني
ً
يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة
املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
الرقم الضريبي رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق

اسم املكلف
احمد سعد الله شهال

47518

RR167140767LB

2017/5/1

2017/7/2

فاطمة محمد علي اسماعيل

1072931

RR167137808LB

2016/27/12

2017/7/2

عطوف طعان خليل بيطار

1209398

RR167141161LB

2017/10/1

2017/7/2

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 481

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
االعتراض واالستئناف ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في
مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني
ً
يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة
املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف

الرقم الضريبي رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق

انطوان حنا جبور

84576

RR167133491LB

2016/28/12

2017/13/2

قبالن انطوان يمني

90629

RR167131853LB

2016/28/12

2017/21/2

ايلي ساسني سابا

188207

RR167131955LB

2016/28/12

2017/17/2

فدى محمد خليل حميدان

473726

RR167136643LB

2016/23/12

2017/7/2

عبير سعيد نمر السبع

595821

RR167136630LB

2016/23/12

2017/7/2

عبد الناصر عبد الكريم املقدم 643948

RR167136855LB

2016/23/12

2017/7/2

644051

RR167136881LB

2016/22/12

2017/8/2

جوليان سركيس نكد

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 481

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
االعتراض واالستئناف ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في
مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني
ً
يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة
املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
الرقم الضريبي رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق

اسم املكلف

ش ــرك ــة م ـس ـت ـش ـفــى ط ــراب ـل ــس 12575
ش.م.ل.

RR167140736LB

2017/9/1

2017/7/2

شركة يونيتراست ش.م.م

12849

RR167140909LB

2017/9/1

2017/7/2

فواز شوكت جبارة

40712

RR167141073LB

2017/9/1

2017/7/2

مصطفى محمد هزيم

44350

RR167140965LB

2017/9/1

2017/7/2

رنده محمد توفيق يمق

169791

RR167140841LB

2017/9/1

2017/7/2

عبدو جورج الروادي

169833

RR167140991LB

2017/9/1

2017/7/2

مايدا بغوص اوهانيان

257624

RR167140722LB

2017/5/1

2017/8/2

فوزي الياس الخوري

499341

RR167136674LB

2017/4/1

2017/10/2

مرفت محمد فضل الهوز

565646

RR167136895LB

2016/27/12

2017/7/2

 Syscon Solutionsزيتونة و 1531794
شركاه ش.م.م.

RR167140912LB

2017/9/1

2017/7/2

ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد ل ـ ـل ـ ـخـ ــدمـ ــات 1756501
الهندسية واالدارية ش.م.م

RR167140890LB

2017/9/1

2017/7/2

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 481
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
االعتراض واالستئناف ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في
مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني
ً
يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة
املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف

الرقم الضريبي رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
االعتراض واالستئناف ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في
مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني
ً
يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة
املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
الرقم الضريبي رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق

محسن رشيد فضل الله

42077

RR167140886LB

2017/21/1

2017/13/2

خالد أحمد مراد

42412

RR167140400LB

2017/5/1

2017/7/2

سهيل اميل ابي نادر

557172

RR167141056LB

2017/25/1

2017/16/2

ميشال جرجس انطوان

43758

RR167139772LB

2017/5/1

2017/7/2

شركة امللح الوطني ش.م.ل

850279

RR167140869LB

2017/23/1

2017/10/2

مظهر محمود خضر

51220

RR167137269LB

2016/27/12

2017/7/2

منير احمد اقسمواتي العرجة 60482

RR167139477LB

2017/9/1

2017/7/2

مصطفى عبد الوهاب حمود 61597

RR167139653LB

2017/5/1

2017/7/2

سـ ـيـ ـلـ ـف ــر سـ ـ ـت ـ ــون  -م ـح ـم ــود 100695
الحلبي وشركاه

RR167137374LB

2016/27/12

2017/7/2

الشركة التقنية للشرق االوسط 160260

RR167137581LB

2016/27/12

2017/7/2

جـ ـ ـ ـ ـ ــورج اغـ ـ ـن ـ ــاطـ ـ ـي ـ ــوس اب ـ ــي 172905
شاهني

RR167140492LB

2017/12/1

2017/10/2

فؤاد رومانوس الدويهي

187630

RR167138595LB

2017/4/1

2017/8/2

طه عبد الرحمن درباس

241103

RR167139335LB

2017/5/1

2017/7/2

مطانيوس جرجس صليبا

242066

RR167136590LB

2017/5/1

2017/13/2

RR167137122LB

2016/27/12

2017/7/2

2017/3/1

2017/7/2
2017/7/2

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 481

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
االعتراض واالستئناف ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في
مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني
ً
يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة
املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف

اسم املكلف

الرقم الضريبي رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق

42597

RR167137652LB

2016/23/12

2017/7/2

عبد الله محمد رؤوف الجزار 246153

انطونيوس ضوميط طنوس 84633

RR167137272LB

2016/27/12

2017/8/2

محمد علي احمد مرعش

272148

RR167138689LB

101154

RR167137025LB

2016/23/12

2017/8/2

علي غالب الحاج ناصر

277256

RR167136555LB

2016/27/12

شركة الخدمات والتنمية ش.م.م 180725

RR167137405LB

2016/23/12

2017/8/2

ماهر علي شما

292167

RR167138525LB

2016/30/12

2017/10/2

محمد حسيب حلمي شعبان 187163

RR167137839LB

2016/28/12

2017/7/2

أنطوان فريد الخوري

558813

RR167139698LB

2017/11/1

2017/10/2

شركة كابل سات ت  .ف

212815

RR167136966LB

2016/23/12

2017/7/2

جمال علي ناصر

575265

RR167138511LB

2017/5/1

2017/7/2

طه عبد الرحمن درباس

241103

RR167138009LB

2016/28/12

2017/7/2

شركة بيغ بايت Big Bite

618281

RR167138732LB

2017/3/1

2017/7/2

سعدالله احمد بكور

241629

RR167138499LB

2016/28/12

2017/7/2

عمر بدر شندر

636135

RR167139945LB

2017/5/1

2017/10/2

مصطفى محمد الجزار

241754

RR167137388LB

2016/23/12

2017/7/2

اسكندر يوسف معوض

673472

RR167137935LB

2017/4/1

2017/7/2

زكريا محمد سميح شما

242166

RR167137255LB

2016/27/12

2017/10/2

فاروق احمد غانم

690573

RR167139392LB

2017/5/1

2017/7/2

محمد ديب ديب ديب

244921

RR167137140LB

2016/23/12

2017/7/2

خالد احمد الصمد

700341

RR167137856LB

2016/29/12

2017/7/2

محمد أحمد كريم

250792

RR167137017LB

2016/28/12

2017/7/2

محمد أحمد كريم

250792

RR167137286LB

2016/28/12

2017/7/2

ش ـ ــرك ـ ــة أي.ف ـ ـ ــي.س ـ ـ ــي.ف ـ ـ ــارم ـ ـ ــا 704850
ش.م.م

RR167140444LB

2017/5/1

2017/7/2

علي احمد السيد طالب

292086

RR167136970LB

2016/23/12

2017/7/2

روال عبد اللطيف شمروخ

757056

RR167139928LB

2017/5/1

2017/7/2

غازي فايز الطحش

295495

RR167137895LB

2016/28/12

2017/8/2

باسل علي شبيب

997101

RR167138729LB

2016/29/12

2017/7/2

حنا انطوان الشاماتي

525635

RR167135458LB

2016/21/12

2017/7/2

باسم احمد غانم

1098256

RR167137136LB

2016/27/12

2017/7/2

بسام رأفت ضناوي

694376

RR167138264LB

2016/28/12

2017/7/2

أحمد علي طالب

1100305

RR167137051LB

2016/27/12

2017/7/2

جوزيف فيصل املقدسي

1318152

RR167137595LB

2016/23/12

2017/10/2

غادة محمود خليفة

1100331

RR167136997LB

2016/27/12

2017/7/2

محمد عمر الشيخ

1364983

RR167137520LB

2016/28/12

2017/7/2

زينا عمر العمر

1100363

RR167137082LB

2016/27/12

2017/7/2

ايلي صوان صوان

1430299

RR167137799LB

2016/22/12

2017/7/2

ريان فيصل خلف

1100402

RR167137079LB

2016/27/12

2017/7/2

شركة االتحاد التجارية ش.م.م

1610163

RR167137547LB

2016/28/12

2017/7/2

مارك اسكندر غريب

1269482

RR167138057LB

2017/3/1

2017/7/2

سيمون يوسف حدشيتي

1755869

RR167137635LB

2016/23/12

2017/8/2

محمد فوزي فتح الله

1270180

RR167138746LB

2016/31/12

2017/7/2

ريم سامي الجندي

1835159

RR167138216LB

2016/28/12

2017/7/2

ساندريال موريس بو ملهب

1388542

RR167140585LB

2017/11/1

2017/8/2

نور سامي الجندي

1835169

RR167138220LB

2016/28/12

2017/7/2

شذى توفيق عوده

1410758

RR167137649LB

2017/4/1

2017/10/2

محمد سامي الجندي

1835177

RR167138233LB

2016/28/12

2017/7/2

شركة شاغوري ش.م.م

1428404

RR167137873LB

2016/29/12

2017/7/2

فابيتك ش.م.مFABITEC .

2026363

RR167136949LB

2016/23/12

2017/7/2

سناء محمد درويش تدمري

1435676

RR167139582LB

2017/5/1

2017/7/2

ميرفت محمود رمضان

1480746

RR167138613LB

2017/3/1

2017/7/2

عمران احمد خسوك

1511739

RR167140798LB

2017/10/1

2017/7/2

شركة تريو ش.م.م

1547085

RR167137683LB

2016/28/12

2017/7/2

سمير أحمد املصري

شركة اوالد فريد عبد النور

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 481
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إعالنات

طوني غصوب املارديني

1773426

RR167139786LB

2017/5/1

2017/8/2

محمد مصطفى عمار

2119858

RR167137578LB

2016/28/12

2017/7/2

ميرنا شوكت اللقيس

2546259

RR167140696LB

2017/12/1

2017/10/2

محمد احمد طبيه

2702629

RR167139830LB

2017/9/1

2017/7/2

ش ــرك ــة ف ـه ــده ال ـس ـح ـمــرانــي و 2840632
مروة النجار و شركائهم

RR167138335LB

2017/3/1

2017/7/2

ع ـب ــد ال ــرحـ ـم ــن م ـح ـم ــد خــالــد 2845715
قصاب

RR167139809LB

2017/3/1

2017/8/2

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
االعتراض واالستئناف ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في
مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني
ً
يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة
املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف
سيف الدين حسني زود

الرقم الضريبي رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق

RR167141246LB

2017/3/2

2017/10/2

RR167141285LB

2017/27/1

2017/10/2

210225

الـجـمـعـيــة ال ـت ـعــاون ـيــة لصيد 2564391
االس ـم ــاك واالعـ ـم ــال الـتــراثـيــة
والسياحية في البترون م.م
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 481

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
االعتراض واالستئناف ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في
مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني
ً
يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة
املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف

الرقم الضريبي رقم البريد املضمون

سعد ابراهيم الصمد

241295

RR167139790LB

ادمون انور صليبا

302789

RR167140815LB

اكرم نهاد الصمد

1438933

RR167139755LB

شركة تيدور حبيب ش.م.م
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 481

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
االعتراض واالستئناف ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في
مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني
ً
يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة
املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
الرقم الضريبي رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق

RR167141419LB

2017/25/1

2017/7/2

1152692

RR167141379LB

2017/30/1

2017/21/2

ش ـ ــرك ـ ــة ال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــارس ل ـ ـل ـ ـم ـ ـقـ ــاوالت 2528780
والتجارة العامة املحدودة ش م م

RR167139295LB

2017/19/1

2017/10/2

ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة م ـ ـ ـحـ ـ ــامـ ـ ــص االم ـ ـ ـ ــن 307251
للصناعة والتجارة ش م م
خالد كامل زريقة

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 481

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
االعتراض واالستئناف ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في
مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني
ً
يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة
املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف

الرقم الضريبي رقم البريد املضمون

رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 481

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
معالجة املعلومات ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى
مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا
ً
من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار
تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
		
2017/7/2
2017/16/1
تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
الرقم الضريبي رقم البريد املضمون
اسم املكلف
2017/15/2
2017/16/1
2016/12/12
2016/1/12 RR167131310LB
12252
شركة الكترون هاوس
2017/7/2
2017/16/1

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

اسم املكلف
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تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق

محمد هشام محمد وهيب القطان 1563273

RR167141538LB

2017/3/2

2017/10/2

جاد بطرس يمني

1690396

RR167141484LB

2017/3/2

2017/15/2

نظام الياس بركات

1873149

RR167141365LB

2017/31/1

2017/10/2

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 481

شركة سوبر كار ش.م.م

12311

RR167131270LB

2016/2/12

2016/12/12

12325

RR167131439LB

2016/1/12

2016/12/12

شــركــة نــاتــو لـلـتـجــارة العامة 12347
والكوميسيون ش.م.م

RR167131425LB

2016/2/12

2016/12/12

ش ــرك ــة االنـ ـ ـش ـ ــاءات الـحــديـثــة 12386
ش.م.م

RR167131368LB

2016/2/12

2016/12/12

شركة ماران اثا ش.م.م

12646

RR167131235LB

2016/2/12

2016/15/12

ريم سات ش م م

723549

RR167131717LB

2016/1/12

2016/12/12

شـ ـ ــركـ ـ ــة ثـ ـ ـق ـ ــة املـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــري ــن 1248420
( )I.N.V.Trustش.م.ل

RR167131694LB

2016/30/11

2016/13/12

F&B s.a.r.l
اف اند بي ش.م.م

1369626

RR167131685LB

2016/2/12

2016/15/12

منال سلمان عبد الله

1660292

RR167130362LB

2016/1/12

2016/12/12

مرشا يوسف داود صوما

1729551

RR167130402LB

2016/30/11

2016/12/12

خالد احمد بركات

1743217

RR167130376LB

2016/1/12

2016/13/12

خليل حميد البيسري

1783808

RR167131005LB

2016/1/12

2016/12/12

سلكشنز ش م م

1798536

RR167130994LB

2016/30/11

2016/12/12

ماريجوانا جينز ش.م.م

1799688

RR167131589LB

2016/2/12

2016/13/12

غراسيا جرجس يوسف

1816916

RR167130380LB

2016/2/12

2016/15/12

انطوني جبور عزيزي

1832849

RR167130889LB

2016/30/11

2016/12/12

سمعان محسن نكد

1845843

RR167130844LB

2016/1/12

2016/13/12

دلي كميل جريج

1888161

RR167130773LB

2016/2/12

2016/15/12

شركة كيوتك ش.م.م

1903071

RR167130742LB

2016/1/12

2016/13/12

زياد يوسف سكر

1916699

RR167134262LB

2016/2/12

2016/13/12
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►
RR167133752LB

2016/5/12

2016/12/12

ال ـش ــرك ــة امل ـت ـح ــدة لـلـتـســويــق 543984
العقاري والسياحي ش.م.ل
شركة ناراك ش.م.م

1304484

RR167134568LB

2016/6/12

2016/12/12

شربل انطوان عريضه

1443827

RR167132261LB

2016/7/12

2016/12/12

1503999

RR167133267LB

2016/5/12

2016/13/12

2016/5/12

2016/12/12
2016/12/12

ش ــرك ــة ه ـ ــاب  -ادي ـ ـ ــو ش م م 2204622
HUB - EDU SARL

RR167131779LB

2016/1/12

2016/12/12

ش ــرك ــة ه ـ ــاب  -ادي ـ ـ ــو ش م م 2204622
HUB - EDU SARL

RR167131592LB

2016/1/12

2016/12/12

2225377

RR167132111LB

2016/2/12

2016/13/12

اسبر معروف بيطار

الشركة العصرية للتصاميم 2242457
ش م م Modern design
company sarl

RR167131734LB

2016/2/12

2016/15/12

شركة نصر لالخشاب ش.م.م 1771041

RR167131045LB

تريبولس فارما ش.م.م

1806089

RR167130963LB

2016/2/12

ش ــرك ــة األفـ ـي ــون ــي لـلـهـنــدســة 2394054
والبناء ش.م.م

RR167131181LB

2016/2/12

2016/12/12

جورج سعيد يزبك

1900523

RR167130756LB

2016/6/12

2016/16/12

علي اسعد حسني مثلج

1914765

RR167133390LB

2016/6/12

2016/13/12

2406359

RR167131487LB

2016/1/12

2016/12/12

سابكو ش م م

1964300

RR167134157LB

2016/5/12

2016/12/12

اي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروب الـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة 2423057
للمقاوالت والهندسة ش.م.ل

RR167131495LB

2016/1/12

2016/12/12

يوسف ابراهيم الهضام

1965515

RR167134143LB

2016/5/12

2016/12/12

الـ ـش ــرك ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ال ـع ــام ــة 2488090
لالنماء والتطوير ش.م.ل.

RR167131527LB

2016/30/11

2016/12/12

شــركــة جنى العقارية ش.م.ل 1983769
JANA REAL ESTATE
S.A.L

RR167134109LB

2016/5/12

2016/12/12

2781366

RR167130623LB

2016/30/11

2016/12/12

ع ـب ــد ال ـخ ــال ــق م ـح ـمــد غ ـســان 2785981
املير

RR167130610LB

2016/1/12

2016/13/12

شـ ـ ــركـ ـ ــة اسـ ـ ـ ـ ـ ــاس ل ـل ـه ـن ــدس ــة 1984340
وللتجارة العامة واملـقــاوالت
شمم

RR167134347LB

2016/6/12

2016/12/12

لولي LOULI

بروداف ش.م.م prodev s.a.r.l

جميلة يوسف كرم.

انطوان نعيم شاهني

2790665

RR167130606LB

2016/30/11

2016/12/12

شركة املهى العقارية ش.م.ل2031286 .
al-maha real estate s.a.l

RR167133749LB

2016/5/12

2016/12/12

شوقي مالك الفتال

2797510

RR167130597LB

2016/2/12

2016/12/12

شركة املوسم ش م م

2036044

RR167134333LB

2016/6/12

2016/12/12

مروان محمد صبح.

2817203

RR167130552LB

2016/2/12

2016/12/12

رنا احمد رياض الفصيح

2916083

RR167130481LB

2016/2/12

2016/12/12

شركة عبد الله غروب ش م م 2050391
Abdallah Group SARL

RR167133704LB

2016/2/12

2016/12/12

2071084

RR167133695LB

2016/5/12

2016/12/12

ش ــرك ــة بـ ـي ــوس ت ـك ـنــولــوج ـيــز 2075893
ش.م.ل.

RR167133681LB

2016/5/12

2016/12/12

2124098

RR167133620LB

2016/6/12

2016/12/12

شركة يونيك تيكنولوجيز ش م م 2174041
UNIQUE TECHNOLOGIES SARL

RR167134466LB

2016/6/12

2016/12/12

2199340

RR167132054LB

2016/7/12

2016/15/12

ش ـ ــرك ـ ــة حـ ـ ـن ـ ــون ل ــاسـ ـتـ ـي ــراد 2211099
والتصدير عبر العالم ش م م

RR167134320LB

2016/6/12

2016/12/12

ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة املـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــزان الـ ــوط ـ ـنـ ــي 2232904
اإللكتروني ش.م.م.

RR167132125LB

2016/5/12

2016/12/12

نور مود ش.م.م 2273451 nour mode s.a.r.l

RR167134293LB

2016/6/12

2016/12/12

يوسف محمد الخطيب

2284393

RR167132292LB

2016/5/12

2016/12/12

بالل محمد سمير املجدوب

2285268

RR167132301LB

2016/6/12

2016/12/12

الـ ـش ــرك ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة ل ـل ـت ــزوي ــد 2314972
وال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـت ـق ـن ـي ــة م ـيــدل
ايست ش.م.م.

RR167132329LB

2016/5/12

2016/12/12

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 477
إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
معالجة املعلومات ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى
مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا
ً
من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار
إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
		
تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
الرقم الضريبي رقم البريد املضمون
اسم املكلف
كونسورتيوم ش.م.ل

12281

RR167131345LB

2016/5/12

2016/12/12

شركة ماستر كار ش.م.م

12699

RR167133987LB

2016/5/12

2016/12/12

شركة مستشفى الرهبان ش.م.م 12740

RR167134611LB

2016/5/12

2016/12/12

شركة النجاة ش.م.م

12749

RR167133973LB

2016/5/12

2016/12/12

سويت ماترس

12809

RR167134608LB

2016/5/12

2016/12/12

الشركة الشمالية للبناء

12825

RR167133956LB

2016/5/12

2016/12/12

عبد الله عبد اللطيف كبارة

51441

RR167134585LB

2016/6/12

2016/12/12

جالل الدين شفيق املنجد

83332

RR167134660LB

2016/6/12

2016/12/12

سيف الدين شفيق املنجد

83334

RR167134656LB

2016/6/12

2016/12/12

حسن مرعي البقار

99317

RR167134713LB

2016/6/12

2016/12/12

محمد مالك سعد كباره

100199

RR167134700LB

2016/6/12

2016/12/12

ع ـب ــد ال ــرح ـم ــن م ـح ـمــد ع ــارف 100459
طيب رافعي

RR167134695LB

2016/6/12

2016/12/12

بواسيليه صافي ش.م.م.

سالم محمد شهال

عزار جرجي غجر

ب ـلــدبــروس ش.م.م 2373964 buildpros
s.a.r.l

RR167132350LB

2016/5/12

2016/12/12

شـ ــركـ ــة ب ـ ــوان ـ ــت ارت ش.م.م 2379160
POINT ART S.A.R.L

RR167132363LB

2016/5/12

2016/12/12

ش ــرك ــة ب ـي ـت ــاس ــوف ــت ش م م 2385782
BEITA SOFT sarl

RR167133205LB

2016/6/12

2016/12/12

ش ــرك ــة ص ـبــا ل ــإن ـت ــاج الـفـنــي 2405394
ش.م.م
SIBA MEDIA
PRODUCTION

RR167133050LB

2016/5/12

2016/12/12

لينا اسعد املير

2415108

RR167133125LB

2016/6/12

2016/12/12

املتحدة للتجارة العامة ش.م.م 110226

RR167134792LB

2016/6/12

2016/12/12

شركة دياري

2417928

RR167133029LB

2016/5/12

2016/12/12

م ـ ـ ـح ـ ـ ـمـ ـ ــد ك ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــان اش ـ ـ ـ ـ ــرف 134467
الصيادي

RR167134846LB

2016/6/12

2016/13/12

حمزه مصطفى دياب

2420918

RR167133001LB

2016/6/12

2016/12/12

جسسJCC

2430308

RR167132981LB

2016/5/12

2016/12/12

محمد عبد القادر االيوبي

168941

RR167134894LB

2016/6/12

2016/12/12

عبد الله منيب عدره

169423

RR167134885LB

2016/6/12

2016/12/12

مــاضــي لـلـتـجــارة وامل ـق ــاوالت 2434128
العامة ش م م

RR167134506LB

2016/6/12

2016/12/12

ل ـي ـبــانــون ك ــار-ت ـي ــك أج أ نكد 218717
التجارية ش.م.م

RR167133871LB

2016/5/12

2016/15/12

شـ ــركـ ــة ش ـ ـهـ ــاب ه ـ ـ ــوم س ـن ـتــر 2443581
 chehab home centerش.م.م

RR167132964LB

2016/5/12

2016/12/12

ش ــرك ــة ب ـ ـ ــاور غ ـ ـ ــروب لـيـمـتــد 231226
ش.م.م

RR167133868LB

2016/2/12

2016/12/12

محمود عبدالناصر املصري

2446694

RR167132947LB

2016/5/12

2016/12/12

ميرا عوني اللون

2483438

RR167133196LB

2016/5/12

2016/12/12

غندور & غندور ترايدنغ ش.م.م 246833

RR167133837LB

2016/6/12

2016/13/12

429176

RR167133770LB

2016/6/12

2016/13/12

الـ ـش ــرك ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ال ـع ــام ــة 2488090
لالنماء والتطوير ش.م.ل.

RR167132902LB

2016/2/12

2016/12/12

شركة فريغو ستار ش م م
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إعالنات

شركة كاراميل كافيه ش.م.م.
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إعالم تبليغ
2016/12/12
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
2016/12/12
معالجة املعلومات ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى
مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا
ً
من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار
2016/12/12
إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
		
تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
الرقم الضريبي رقم البريد املضمون
اسم املكلف
2016/12/12

2508625

RR167132876LB

2016/5/12

مـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة اب ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاء م ـح ـم ــد 2532293
تــوت ـن ـجــي ل ـل ـب ـنــاء وال ـت ـج ــارة
العامة ش.م.م

RR167132831LB

2016/5/12

شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة ه ـ ـ ـ ـ ـ ــاس لـ ـ ـلـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة 2547805
واملقاوالت املحدودة ش.م.م

RR167132791LB

2016/7/12

ش ــرك ــة الـ ـضـ ـن ــاوي ل ـل ـت ـجــارة 2565359
العامة

RR167132765LB

2016/6/12

امـفــور لـلـمـقــاوالت ش.م.م 2568026 m4
contracting s.a.r.l

RR167134497LB

2016/6/12

2016/12/12

تـيـمـبــوس م ــاري تــايــم ش.م.م 2575841
tempus maritime sarl

RR167132690LB

2016/6/12

2016/12/12

م.د.سرج ش.م.م2607637 M.D.SURGE .

RR167132615LB

2016/6/12

2017/4/1

عائشه محمود لبده

2673637

RR167132505LB

2016/6/12

تسنيم محمود لبده

2673641

RR167132496LB

2016/6/12

عبدالستار محمود لبده

2673645

RR167132482LB

2016/6/12

عمر محمود لبد

2673650

RR167132479LB

2016/6/12

ايه محمود لبده

2673659

RR167132465LB

2016/6/12

محمد وهيب محمود لبده

2673662

RR167132451LB

2016/6/12

علي توفيق الهادي

2915088

RR167130504LB

2016/5/12

2016/12/12
إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
2016/12/12
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
2016/12/12
معالجة املعلومات ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى
مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا
2016/12/12
ً
من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار
إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
2016/12/12
		
2016/12/12
تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
الرقم الضريبي رقم البريد املضمون
اسم املكلف
2016/13/12
2016/13/12
2016/29/10 RR167126487LB
790586
بطرس حنا مسعد

كارين ادوار نمور

1636631

RR167127584LB

2016/25/10

2016/12/12

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 477

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 477

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 477

إعالم تبليغ
إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
معالجة املعلومات ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى معالجة املعلومات ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى
مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا
ً
ً
من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار
إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
		
		
تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
الرقم الضريبي رقم البريد املضمون
اسم املكلف
تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
الرقم الضريبي رقم البريد املضمون
اسم املكلف
طليس للتجارة ش.م.م

261501

RR167127686LB

2016/25/10

2016/12/12

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 477

صبحي احمد سويد

186332

RR167129585LB

2016/17/11

2016/12/12

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 477

إعالم تبليغ
إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
معالجة املعلومات ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى معالجة املعلومات ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى
مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا
ً
ً
من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار
إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
		
		
تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
الرقم الضريبي رقم البريد املضمون
اسم املكلف
تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
الرقم الضريبي رقم البريد املضمون
اسم املكلف
2016/12/12
2016/19/10 RR167125671LB
يوسف بدوي بو هارون 342307
2016/13/12
2016/28/10 RR167127712LB
716536
مارون يوسف دغيم
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 477

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 477

إعالم تبليغ
إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
معالجة املعلومات ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى معالجة املعلومات ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى
مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا
ً
ً
من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار
إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
		
		
تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
الرقم الضريبي رقم البريد املضمون
اسم املكلف
تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
الرقم الضريبي رقم البريد املضمون
اسم املكلف
2016/12/12
2016/7/11 RR167128015LB
جورج مطانيوس سكر 277035
2016/13/12
2016/25/11 RR167130138LB
1935789
شركة نماء التربوية
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 477

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 477
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رياضة

يوفنتوس

الثالثاء
21:45

برشلونة

أسوأ كوابيس برشلونة اسمه يوفنتوس
ال يخفى أن غالبية الفرق التي دخلت قرعة
ربع نهائي دوري األبطال كانت تخشى أن
تقع في مواجهة يوفنتوس .االمتحان
اإليطالي كان من نصيب برشلونة (الليلة،
 )21:45الذي يمكن القول إنه في وضعه
الحالي سيلعب أمام أسوأ كوابيسه
شربل ّ
كريم
إذا عــدنــا عــامــن ال ــى الـ ــوراء تقريبًا،
فسنقول إن يوفنتوس سيخسر أمام
برشلونة بمجرد التفكير بمجريات
تلك املباراة النهائية التي سقط فيها
ب ـطــل إي ـطــال ـيــا أم ـ ــام ب ـطــل إسـبــانـيــا
 3-1على ملعب برلني األوملـبــي .لكن
إذا عدنا الى أرض الواقع فسنلمس
أن أش ـي ــاء ك ـث ـيــرة ت ـغـ ّـيــرت م ـنــذ تلك
ً
امل ــوقـ ـع ــة ،وص ـ ـ ــوال الـ ــى ربـ ــع نـهــائــي
دوري أب ـط ــال أوروب ـ ــا الـ ــذي ينطلق
الليلة بمواجهة نارية بني اثنني من
أفضل الفرق في العالم.
وق ــد ي ـك ــون ال ـح ــدي ــث ع ــن بــرشـلــونــة
وتشريحه فنيًا مستهلكًا الــى أبعد
الـ ـح ــدود ،وخ ـصــوصــا أن ال ـك ــل بــات
يعرف مشاكل الفريق الكاتالوني ،ال
بــل إن خصومه بــاتــوا يـقــرأونــه مثل
كتاب مفتوح .لكن كل هذا وكل الكالم
ال ــاح ــق ال يـسـقــط أبـ ـدًا م ــن إمـكــانـيــة
ح ـس ــم "ال ـ ـبـ ــرسـ ــا" ل ـل ـم ــواج ـه ـت ــن مــع
"اليوفي" فهو بطبيعة الحال فرض
رهبته على الكل فــي "التشامبيونز
ليغ" عبر تلك العودة التاريخية أمام
بــاريــس س ــان جـيــرمــان بـطــل فرنسا
في الدور السابق.
واسـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــرادًا يـ ــأتـ ــي ال ـ ـك ـ ــام ل ـل ـقــول
بـ ــأن يــوف ـن ـتــوس ه ــو أص ـع ــب خصم
ـق أوروب ــي حاليًا ،ال بــل إنه
ألي فــريـ ٍ
ال ـخ ـصــم األق ـس ــى لـبــرشـلــونــة إذا ما
أخ ــذن ــا ف ــي ع ــن االعـ ـتـ ـب ــار مـعــايـيــر
ّ
معينة.
الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم ن ـ ـح ـ ـكـ ــي ع ـ ـ ــن فـ ـ ــريـ ـ ــق ك ــام ــل
متكامل ،إذ إنــه كما هــو معلوم كان
واضـ ـح ــا ف ــي ال ـص ـي ــف امل ــاض ــي ب ــأن
ه ـ ــدف "الـ ـي ــوف ــي" ه ــو ل ـق ــب األبـ ـط ــال
ب ـع ــدم ــا ش ـب ــع م ــن األل ـ ـقـ ــاب املـحـلـيــة
ّ
ومـ ــل م ــن حـمــل "ال ـس ـكــودي ـتــو" دون ــه
اللقب الـقــاري .لــذا ،لم يكن صدفة أن
يخرج أخيرًا بشعار "حان الوقت" في

إشارة منه الى أن املوسم الحالي هو
ال ــوق ــت امل ـنــاســب الس ـت ـعــادة الـعــرش
ّ
التوجه لجلب
القاري .ومن هنا ،كان
العبني ،إما يملكون خبرة كبيرة في
دوري األبـطــال مثل البرازيلي دانــي
الفيش الذي فاز باللقب الكبير على
حساب فريقه الحالي تحديدًا ،وإما
الع ـب ــن يـ ـس ــدون ال ـ ـفـ ــراغ ف ــي م ــراك ــز
حساسة وأساسية إلصابة النجاح،
ف ـك ــان ال ـت ـعــاقــد م ــع الـ ـه ــداف ال ـقــاتــل،
األرجنتيني غونزالو هيغواين.
وضـ ـم ــن ه ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار أي ـ ـضـ ــا ،رأي ـن ــا
ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس كـ ـي ــف وضـ ـ ــع كـ ــل ثـقـلــه
الس ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــدام ال ـ ـبـ ــوس ـ ـنـ ــي مـ ـي ــرالـ ـي ــم
بـيــانـيـتــش م ــن رومـ ــا إلض ــاف ــة الع ـ ٍـب
خــاق وديناميكي الــى خــط وسطه،

ّ
تغير يوفنتوس
كثيرًا منذ خسارته
أمام برشلونة في
النهائي قبل عامين

مــا غـ ّـيــر مــن النمطية الـتــي عرفناها
عنه في املواسم السابقة في االنتقال
من الدفاع الى الهجوم.
األم ـ ـ ــر ال ي ـت ــوق ــف ع ـن ــد ه ـ ــذا الـ ـح ـ ّـد،
ب ــل إن "ال ـي ــوف ــي" وص ــل ال ــى مــرحـلــة
يـمـكـنــه ف ـي ـهــا هــزي ـمــة "الـ ـب ــرس ــا" من
دون أن يرف له جفن .وهنا الحديث
ع ــن الـن ـضــج الـ ــذي أصـ ــاب الع ـبــن ال
يمكن االستغناء عنهم في التشكيلة
األس ــاس ـي ــة ل ـل ـمــدرب ماسيميليانو
ال ـ ـي ـ ـغـ ــري .وإلعـ ـ ـط ـ ــاء مـ ـث ــل عـ ــن ه ــذه
ال ـن ـق ـطــة ،يـمـكــن ذك ــر اس ــم جــورجـيــو
كييلليني ،الــذي ال يخفى على أحد
أنــه لم يعد ذاك املدافع املتهور الذي
ً
ي ــزي ــد م ــن م ـش ــاك ــل ف ــري ـق ــه بـ ـ ــدال مــن
ّ
حلها ،كما أنه لم يعد يرتكب أخطاء
ّ
ساذجة تكلف الحارس جانلويجي
بوفون أغلى األثمان.
وهنا الحديث أيضًا عن العب وسط
يعيش أفضل أيامه منذ بداية املوسم،
وهــو األملــانــي سامي خضيرة ،الــذي

نضج مع فريق "السيدة العجوز" من
الناحية الهجومية ،فرأيناه يسجل
األهداف بكثرة ،وبينها أهداف كانت
حاسمة.
وعند الحديث عن النضج ،ال يمكن
إطالقًا عدم التوقف عند الشخصية
القوية التي يبدو عليها األرجنتيني
ب ــاول ــو ديـ ـب ــاال ،وال ــدل ـي ــل أن ال ـشــاب
املـ ـ ــوهـ ـ ــوب ل ـ ــم يـ ـت ــأث ــر أبـ ـ ـ ـ ـدًا بـ ـق ــدوم
هيغواين ،ال بل فرض مركزه وأهدافه
وأجـبــر كــل مــن حــولــه على االعتماد

ع ـل ـي ــه ،ف ـل ــم ي ـت ـم ـكــن هـ ـ ــداف نــابــولــي
السابق من سرقة كل األضواء وحده،
أو أقله لم يأخذ من قيمة ديباال لدى
جمهور يوفنتوس واملتابعني.
وبعيدًا عن األرقام أيضًا التي تعطي
ف ـك ــرة ع ــن قـ ــوة ه ـج ــوم يــوف ـن ـتــوس،
حيث سجل هيغواين حتى اآلن 27
هدفًا فــي املسابقات املختلفة ،ال ّ
بد
مــن ال ـقــول إن "ال ـيــوفــي" هــو الخصم
األص ـع ــب لـبــرشـلــونــة ألن ــه يـمـلــك ما
ال يـمـلـكــه "ال ـب ــاوغ ــران ــا" حــال ـيــا ،أي

ال ــاع ـب ــن ال ــذي ــن ي ـت ـم ـت ـعــون ب ــأق ــدام
ع ــدائ ــي أل ـع ــاب ال ـق ــوى ،م ــا يــزيــد من
الحيوية والسرعة لدى هذا الفريق،
ويرفع من منسوب صموده البدني
ّأيًا كان الخصم .وربما االطالع على
أداء ال ـكــولــوم ـبــي خ ـ ــوان ك ـ ـ ــوادرادو
وال ـغــانــي كـ ــوادوو أس ــام ــواه ،الدليل
البارز حول هذا الكالم.
"ال ـيــوفــي" هــو الـخـصــم األق ـســى على
برشلونة أيضًا ليس ألنه سيلعب من
دون غيابات مؤثرة (يكفي أنه يغيب

حروب إعالمية ـ نفسية تشعل «التشامبيونز ليغ»
أطلق
يوفنتوس
حملة «حان
الوقت» قبل
المباراة أمام
برشلونة

تتميز مسابقة دوري
أبطال أوروبا ،وتحديدًا
في أدوارها المتقدمة،
بالحروب اإلعالمية
والنفسية التي تخوضها
الفرق قبل المباريات،
حيث تزيد من َّحماوتها.
هي حروب تعزز دورها
وتأثيرها مع االنتشار
المتزايد لمواقع التواصل
االجتماعي

حسن زين الدين
أقـ ــل م ــا ي ـق ــال إن أم ـس ـي ـتــن نــاري ـتــن
تنتظران عشاق دوري أبطال أوروبا،
اليوم وغـدًا ،مع انطالق ربع النهائي
كما العادة في هذه البطولة الرائعة.
م ــاع ــب أوروب ـ ـيـ ــة م ـخ ـت ـل ـفــة س ـت ـكــون
مسرحًا ملعارك محتدمة تحت شعار
"ق ــات ــل أو م ـق ـتــول" ق ـبــل خ ـطــوتــن من
ب ـ ـلـ ــوغ الـ ـحـ ـل ــم ف ـ ــي ك ـ ـ ــاردي ـ ـ ــف ،ح ـيــث
املباراة النهائية.
وبـعـيـدًا عــن الـتـحـلـيــات الـفـنـيــة التي
تسبق امل ـبــاريــات وال ـتــي ينتفي جــزء
كبير منها عـنــدمــا تشتعل املنافسة
في امليدان وتصبح الكلمة في األقدام
ُ
وت ـص ـن ــع امل ـس ـت ـح ـيــات ك ـم ــا ش ـهــدت
ه ـ ــذه ال ـن ـس ـخ ــة ح ـت ــى اآلن ،ف ـ ــإن مــن
املـهــم الـتــوقــف هنا عند مسألة ّ
تميز

هذه البطولة وترتبط بالتحضيرات
وال ـ ـح ـ ــروب ال ـن ـف ـس ـي ــة الـ ـت ــي تـشـنـهــا
امل ـع ـس ـك ــرات ع ـل ــى ب ـع ـض ـهــا ال ـب ـعــض
ً
قبل انطالق املباريات وتأخذ أشكاال
م ـخ ـت ـل ـفــة ت ـح ــت عـ ـ ّن ــوان واحـ ـ ــد وه ــو
الــدور ّ
الفعال واملــؤثــر لــإعــام والــذي
أخ ــذ ب ـع ـدًا أك ـبــر م ــع م ـن ـصــات مــواقــع
الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ال ـت ــي تـطـلــق
منها الفرق وجماهيرها "الصواريخ"
باتجاه املعسكر اآلخر مع مؤازرة من
صـحــف ب ـلــدان ه ــذه ال ـفــرق وال ـتــي قد
تصبح منحصرة بــاملــدن كـمــا الـحــال
ف ـي ـم ــا لـ ــو تـ ــواجـ ــه ب ــرش ـل ــون ــة وري ـ ــال
ً
مدريد اإلسبانيان مثال.
بداية من الصحف التي تحاول بشتى
ال ـطــرق رف ــع مـعـنــويــات ف ــرق بـلــدانـهــا
أو مدنها والتأثير على الخصم من
خ ــال ال ـع ـنــاويــن ذات ال ــوق ــع الـكـبـيــر
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عــن برشلونة سيرجيو بوسكتس)
أو العـبــن مـهــدديــن بــاإلي ـقــاف إيــابــا
(ي ـح ـمــل ن ـي ـمــار وإيـ ـف ــان راكـيـتـيـتــش
وج ـي ــرارد بـيـكـيــه ب ـطــاقــات ص ـف ــراء)،
بــل ألنــه يعيش فترة مــن راحــة البال
ووضعًا نفسيًا أفضل بكثير ،إذ إنه
يـت ـسـ ّـيــد ال ـ ـ ــدوري اإلي ـط ــال ــي ويـسـيــر
بثبات نحو لقب كبير ،بينما كانت
سـقـطــة "ال ـب ــرس ــا" م ــؤمل ــة ك ـث ـي ـرًا أم ــام
ملقة فــي نـهــايــة األس ـب ــوع ،مــا يضع
ال ـف ــري ــق ت ـح ــت ض ـغ ــط ره ـي ــب كــونــه

بــات بنظر الكثيرين يــرى في دوري
األبـ ـ ـط ـ ــال م ـح ـط ــة إلن ـ ـقـ ــاذ م ــوس ـم ــه،
بـعـكــس خـصـمــه الـ ــذي ي ـعــرف هــدفــه
واعـ ـت ــاد ع ـلــى مـطـلــب ال ـف ــوز باللقب
األوروبـ ـ ـ ــي ،م ــا يـجـعـلــه أك ـث ــر ه ــدوءًا
وتركيزًا.
خالصة القول هي موقعة من خارج
ال ـتــوق ـعــات ك ـكــل امل ـب ــاري ــات الـكـبـيــرة
التي تعرفها ساحة األبطال ،فتبقى
ال ـتــرج ـي ـحــات م ـجــرد كـ ــام ،والـكـلـمــة
األولى واألخيرة ألقدام الالعبني.

كــاسـتـحـضــار نـتـيـجــة م ـب ــاراة سابقة
بني الطرفني أو حادث ّ
معي وقع فيها
أو صــورة تشعل األج ــواء كما الحال
ً
مـثــا عندما نـشــرت صحيفة "مــاركــا"
املـ ــدريـ ــديـ ــة صـ ـ ـ ــورة لـ ـط ــائ ــرة ت ـح ـمــل
شعار ريــال مدريد وهــي تطفئ النار
املـشـتـعـلــة فــي مـلـعــب بــايــرن ميونيخ
"أل ـي ــان ــز أريـ ـن ــا" ف ــي ن ـصــف ال ـن ـهــائــي
عام  2014عندما فاز امللكي في أرض
خصمه  0-4إيــابــا بعدما كــان رئيس
الـبــافــاري ك ــارل – هاينز رومينيغيه
ق ــد تــوعــد ب ــإح ــراق ال ــري ــال ف ــي ملعب
فريقه.
أم ــا م ــع االن ـت ـش ــار امل ـت ــزاي ــد لــوســائــل
التواصل االجتماعي ودورها ّ
الفعال
واملـ ــؤثـ ــر ،فـ ــإن "ال ـ ـحـ ــروب اإلع ــام ـي ــة"
ُ
بــاتــت ت ـخــاض بـحـضــور "األص ـي ــل" ال
"الــوكـيــل" أي األنــديــة نفسها مــن دون

أن تنتظر الصحف لتنوب عنها.
هـ ـ ـ ـك ـ ـ ــذا ف ـ ـ ـ ـ ــإن األنـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ــة والع ـ ـب ـ ـي ـ ـهـ ــا
وجماهيرها باتوا ينبرون الستفزاز
الـخـصــم وتـ ّ
ـوعــده قـبــل امل ـبــاراة بــوابــل
م ــن ال ـس ـخ ــري ــة والـ ـتـ ـح ــدي ،وه ـ ــذا مــا
يرفع من منسوب املنافسة.
على سبيل املثال وعند إعــان وقوع
ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس اإليـ ـ ـط ـ ــال ـ ــي ب ـم ــواج ـه ــة
بـ ـ ــرش ـ ـ ـلـ ـ ــونـ ـ ــة ،س ـ ـ ـ ـ ـ ــارع ن ـ ـج ـ ــم األول
األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي ب ـ ــاول ـ ــو دي ـ ـب ـ ــاال إل ــى
الـتـغــريــد عـلــى صـفـحـتــه ف ــي "تــويـتــر"
بــال ـل ـغــة اإلس ـب ــان ـي ــة ق ــاصـ ـدًا ال ـفــريــق
ً
الكاتالوني قــائــا" :حــن تعتمد على
زمـ ــائـ ــك ال ي ـم ـك ــن أن تـ ـخ ــاف أب ـ ـ ـدًا،
يوفنتوس قادم".
أم ـ ـ ـ ــا أول م ـ ــن أم ـ ـ ـ ـ ــس ،ف ـ ـك ـ ــان الفـ ـت ــا
إطـ ـ ـ ــاق "الـ ـ ـي ـ ــوف ـ ــي" ح ـم ـل ــة إع ــام ـي ــة
عـلــى حـســابــاتــه فــي مــواقــع الـتــواصــل

دائ ـم ــا م ــا ك ــان يـتــوقــع بـعــض متابعي
كــرة القدم أن يجذب ناشئو برشلونة
وحـ ــدهـ ــم ك ــامـ ـي ــرات وسـ ــائـ ــل اإلع ـ ـ ــام،
وع ـي ــون ك ـشــافــي امل ــواه ــب ف ــي األن ــدي ــة
األخـ ـ ـ ـ ــرى ،ن ـ ـظ ـ ـرًا إلـ ـ ــى ع ـ ــراق ـ ــة م ــدرس ــة
"ال مــاس ـيــا" وثـقـل ـهــا ف ــي أوروب ـ ـ ــا ،ومــا
أن ـت ـج ـت ــه عـ ـب ــر سـ ـن ــن ط ــويـ ـل ــة أث ـب ـتــت
ج ــودة أبـنــائـهــا .لـكــن مــا ي ـجــري حاليًا
في "القارة العجوز" هو خروج العبني
جــدد ظهروا على الساحة سريعًا ،من
أمــاكــن أخ ــرى ،فـجــذبــوا الـكــل إليهم من
ج ـمــاه ـيــر وك ـش ــاف ــن ،وأم ـ ـ ــوال األن ــدي ــة
الكبرى.
(ال ـل ـي ـلــة ،)21:45 ،ف ــي ل ـق ــاء بــوروس ـيــا
دورتموند األملاني وموناكو الفرنسي،
سـتـطــل ه ــذه امل ــواه ــب .ه ــو ل ـقــاء يـبــدو
ك ــأن ــه ن ــاف ــذة ت ـطــل ع ـلــى مـشـهــد جميل
ً
يـ ـحـ ـك ــي قـ ـص ــة ال ـ ـفـ ــوت ـ ـبـ ــول م ـس ـت ـق ـب ــا
بمواهبه ونجومه وفرقه القوية.
الـ ـلـ ـيـ ـل ــة لـ ـ ــن يـ ـنـ ـحـ ـص ــر الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــراع بــن
ال ـنــاديــن عـلــى النتيجة داخ ــل امللعب
ف ـقــط ،ب ــل أي ـضــا سـيــدخــل ال ـص ــراع في
ع ــال ــم األرقـ ـ ـ ــام وأس ـ ـعـ ــار ال ــاع ـب ــن فــي
الـ"ميركاتو" على الخط .قوة دورتموند
وموناكو هي بإعطاء الفرصة للنجوم
الـشـبــاب ،وجعلهم يــرفـعــون بأنفسهم
قيمتهم السوقية مــن خــال الـعــروض
التي يقدمونها .وللفرق التي تعاني
ً
على الصعيد املالي وال تملك تمويال
ك ــأن ــدي ــة عـ ـم ــاق ــة مـ ـث ــل ري ـ ـ ــال م ــدري ــد
اإلس ـ ـ ـبـ ـ ــانـ ـ ــي أو م ــانـ ـشـ ـسـ ـت ــر س ـي ـت ــي
اإلنـكـلـيــزي ،ف ــإن ه ــذه الـطــريـقــة فضلى
لالعب والنادي معًا.
ع ـل ــى س ـب ـي ــل امل ـ ـثـ ــال ال الـ ـحـ ـص ــر ،ي ــوم
انـضــم الـيــابــانــي شينجي كــاغــاوا عام
 ،2010الى دورتموند وهو بعمر الـ 20
عامًا ،دفع مقابله  350ألف يورو ،لكن
ح ــن انـتـقــل ال ــى مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد،
كانت قيمة الصفقة  16مليون يورو.
وهـ ـ ــذا األمـ ـ ــر ن ـف ـس ــه الـ ـ ــذي ح ـص ــل مــع
البولوني روبرت ليفاندوفسكي الذي
دخل الى دورتموند عام  2010بسن الـ
 22عامًا ،ثم انتقل الى بايرن ميونيخ
ف ــي  2014بـصـفـقــة ب ـل ـغــت ح ــوال ــى 90
مليون يورو.
ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،ي ـع ـت ـم ــد دورتـ ـ ـم ـ ــونـ ـ ــد امل ـ ـب ــدأ
ن ـف ـس ــه أي االع ـ ـت ـ ـمـ ــاد عـ ـل ــى ال ــاع ـب ــن
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االج ـت ـم ــاع ــي ب ـع ـن ــوان "ح ـ ــان ال ــوق ــت"
وت ـت ـض ـم ــن شـ ــريـ ــط فـ ـي ــدي ــو ل ـب ـعــض
الع ـب ـي ــه وه ـ ــم ي ـص ـب ـغ ــون وج ــوه ـه ــم
كــاملـقــاتـلــن بـلــونــي فــريـقـهــم األبـيــض
واألسـ ـ ــود اس ـت ـع ــدادًا لـلـمــوقـعــة أم ــام
برشلونة.

ال ـش ـب ــاب ل ـي ـت ـقــدمــوا م ـع ــه .ال ـغــابــونــي
بـيــار إيميريك أوبــامـيــانــغ الــذي وصل
ال ــى ســن الـ ـ  27عــامــا ك ــان أح ــد ه ــؤالء،
فـهــو ج ــاء ال ــى دورت ـمــونــد ،ع ــام ،2014
وقـيـمـتــه الـحــالـيــة فــي ال ـســوق ال ـكــروي
ه ــي  65م ـل ـيــون يـ ـ ــورو .ل ـكــن ال ــدراس ــة
التي أعدتها شركة املــراهـنــات "بوين"
بينت أنــه األقــرب لكسر حاجز ال ـ 105
مــايــن ي ــورو ،لـيـتـجــاوز الــرقــم األعـلــى
حــالـيــا ،وال ــذي سجلته صفقة انتقال
الـفــرنـســي ب ــول بــوغـبــا مــن يــوفـنـتــوس
إلى مانشستر يونايتد!
العـ ـب ــون آخ ـ ـ ــرون ي ـس ـي ــرون م ـع ــه عـلــى
ال ـن ـه ــج ن ـف ـس ــه .األمـ ـي ــرك ــي كــريـسـتـيــان
ب ــول ـي ـس ـي ـت ــش ( 18عـ ــامـ ــا ،ب ـق ـي ـم ــة 12
مـلـيــون ي ـ ــورو) ،وال ـتــركــي إي ـم ــري مــور
( 19عــامــا بـ ـ  15م ـل ـيــون) ،والـبــرتـغــالــي
راف ـ ـ ــاي ـ ـ ــل غ ـ ـيـ ــريـ ــرو ( 23ع ـ ــام ـ ــا بـ ـ ـ ـ 18
مليونًا) ،وجوليان فايغل ( 21عامًا بـ
 23مليونًا) ،وأخـيـرًا الفرنسي عثمان
ديملبي ( 19عامًا بـ  28مليونًا).
ب ـه ــذه األعـ ـم ــار ال ـص ـغ ـيــرة ،وبـقـيـمـتـهــم
املالية املرشحة لالرتفاع أكثر وبشكل
سريع ،يلعب دورتموند وينافس أقوى
ف ــرق أوروب ـ ـ ــا ،صــان ـعــا تـشـكـيـلــة يصل
يتطلع موناكو الى مبابي لكسر رقم بوغبا

من جهته ،فإن بايرن ميونيخ قام قبل
فـتــرة بــاسـتـفــزاز الــريــال عبر "تويتر"
عـ ـن ــدم ــا نـ ـش ــر األخ ـ ـيـ ــر صـ ـ ــورة ع ـلــى
حسابه مللعبه "سانتياغو برنابيو"
والـثـلــوج تتساقط عـلـيــه ،فاستغلها
ال ـب ــاف ــاري بـطــريـقــة س ــاخ ــرة وع ــرض
مـقـطــع فـيــديــو لنجمه تــومــاس مولر
ً
مــرتــديــا س ــرواال فــي ملعب تــدريـبــات
الفريق الذي تمأله الثلوج مع عالمة
النصر ،وبطبيعة الحال فــإن الــردود
اشتعلت بني جمهوري الفريقني على
املوقع.
وم ـ ــن عـ ـن ــاص ــر ه ـ ــذه الـ ـ ـح ـ ــرب أي ـض ــا
الـتـصــريـحــات امل ـبــاشــرة الـتــي تتوعد
ّ
ال ـف ــري ــق ال ـخ ـصــم أو ت ـقــلــل م ــن شــأنــه
ويـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤدي ف ـ ـي ـ ـهـ ــا م ـ ـس ـ ــؤول ـ ــو ال ـ ـفـ ــرق
والعـ ـب ــوه ــا ال ـح ــال ـي ــون وال ـس ــاب ـق ــون
الـ ـ ـ ـ ـ ــدور ك ـ ـمـ ــا ح ـ ـصـ ــل مـ ـ ــع الـ ـ ـح ـ ــارس

فيها معدل أعمار العبيه الى  25عامًا.
ســريـعــا وم ــع ب ــروزه ــم ،ب ــدأت الصحف
تــؤكــد أن ــه ومـنــذ األش ـهــر املــاضـيــة بــات
بعض هؤالء مطلوبًا لدى أندية كبيرة
مثل برشلونة وريــال مدريد ،ما يعني
أن ال ـفــريــق األص ـف ــر واألس ـ ــود سيبقي
ً
خــزيـنـتــه مـنـتـعـشــة ويـضـمــن مستقبال
زاهرًا.

نفس الحكاية في اإلمارة
وال يـ ـخـ ـتـ ـل ــف م ـ ــون ـ ــاك ـ ــو كـ ـ ـثـ ـ ـيـ ـ ـرًا ع ــن
دورت ـ ـم ـ ــون ـ ــد .عـ ـم ــاد هـ ـ ــذا الـ ـف ــري ــق هــم
الـ ــاع ـ ـبـ ــون الـ ـشـ ـب ــان أي ـ ـضـ ــا .ق ـي ـم ـت ـهــم
وأعمارهم أيضًا ال يمكن إغفالها.
األب ــرز لديهم هــو كيليان مبابي الــذي
يهدف الفريق الى أن يكون على شاكلة
أوبــام ـيــانــغ .مــوهـبــة بـعـمــر الـ ـ  18عامًا
قيمته الـحــالـيــة هــي  10مــايــن ي ــورو،
لكن نادي اإلمارة يرى أن نجمه الشاب
سيحطم رقم بوغبا أيضًا ،وخصوصًا
إذا مـ ـ ــا ص ـ ـحـ ــت ت ـ ــوقـ ـ ـع ـ ــات ص ـح ـي ـف ــة
"سبورت" الكاتالونية التي أشارت الى
ً
انتقاله مستقبال للعب مع أحد قطبي
"الليغا".
أسـ ـم ــاء أخ ـ ــرى ي ـف ـتــرض أن ت ـك ــون فــي
البال :تيامو باكايوكو ( 22عامًا بقيمة
 7.5مــايــن) ،تــومــاس ليمار ( 21عامًا
ب ـ  20مليونًا) ،والبرتغالي بـيــرنــاردو
سيلفا ( 22عامًا بـ  25مليونًا).
ال تـ ـب ــدو ه ـ ــذه األع ـ ـمـ ــار بـ ـه ــذه الـقـيـمــة
املالية مفاجئة ،إذ بعد تغلب موناكو
على مانشستر سيتي فــي دور ال ـ ،16
أوردت الصحافة الفرنسية إحصاء ات
تـبــن فـيـهــا أن ال ـن ــادي الـفــرنـســي لعب
بتشكيلة تضم  3العـبــن فقط فــوق الـ
 24سنة ،كما أن ثمنها بلغ  72مليون
يورو ،اي أقل مما كلف البلجيكي كيفن
دي بروين الفريق اإلنكليزي!
دورتـمــونـ َـد وموناكو نــاديــان أبعد من
مجرد فريقي فوتبول .هما مؤسستان
ت ـجــاري ـتــان ت ـط ــوران العـبـيـهـمــا لقطف
صفقات كبيرة تضمن استمراريتهما
وبـ ـق ــاء هـ ـم ــا عـ ـل ــى قـ ـي ــد الـ ـحـ ـي ــاة ف ـن ـيــا
ومــاديــا .ولعل مــا يختصر املشهد هو
ما قاله املدير الرياضي في دورتموند
مـ ـيـ ـك ــاي ــل تـ ـ ـ ـس ـ ـ ــورك" :إن ـ ـ ـهـ ـ ــا الـ ـط ــريـ ـق ــة
الوحيدة (أي صناعة املواهب وبيعها)
بالنسبة إلينا فــي غـيــاب املستثمرين
الداعمني للنادي".

ال ـت ــاري ـخ ــي ل ـيــوف ـن ـتــوس دي ـن ــو زوف
ال ـ ـ ــذي اع ـت ـب ــر األسـ ـ ـب ـ ــوع املـ ــاضـ ــي أن
"ري ـمــون ـتــادا" بــرشـلــونــة أم ــام بــاريــس
ســان جيرمان الفرنسي "أمــر شائع"،
م ـ ـح ـ ــذرًا ال ـ ـفـ ــريـ ــق ال ـ ـكـ ــاتـ ــالـ ــونـ ــي مــن
"اليوفي".
ً
كذلك فإن الحرب النفسية تأخذ شكال
آخر عندما تقوم الفرق باإلفصاح عن
اهـتـمــامـهــا بـضــم أح ــد ن ـجــوم الـفــريــق
الخصم قبل مباراتهما فــي محاولة
لتشتيت تركيز هذا الالعب واستفزاز
فريقه ،وهــذا مــا حصل قبل فترة مع
ديباال وبرشلونة.
بالتأكيد ،فإن لهذه الحرب اإلعالمية
– ال ـن ـف ـس ـي ــة م ـف ــاع ـي ــل كـ ـبـ ـي ــرة خ ــال
مباريات دوري األبطال ،أقل ما يقال
ف ـي ـه ــا إنـ ـه ــا ت ـش ـع ــل ف ـت ـي ــل امل ـنــاف ـســة
الحامية في امليدان.
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ثقافة وناس

تلفزيون

«تلفزيون لبنان»...

رادار

تلفزيون
الشعب
بيار أبي صعب
ال شك في أننا أهملناه كثيرًا ،ونسيناه كثيرًا ،بعناه
واشتريناهّ ،
تفرجنا بصمت على تدميره ثم هجرناه.
ّ
خناه باسم أوهام ّ
التطور .وكعادتناّ ،لم نكن نبيع
ونخون إال أنفسنا في نهاية األمر .سلمنا ذوقنا
ّ
ومخيلتنا وضميرنا ووجداننا الوطني وسلمنا
األهلي ووحدتنا ،مللوك الطوائف ،أو لديكتاتوريةّ
ً
السوقّ .
«تعرينا» مباشرة على الهواء ،ليحيا «لبنان
ّ
املبادرة ّ
الحرة»! ذات مرة كان عندنا رئيس حكومة
ّ
لديه محطته الخاصة ،إضافة إلى  49في املئة من
أسهم الشركة املساهمة املختلطة التي كانت تمتلك
«تلفزيون لبنان» (منذ  1996بات بالكامل ملك
ّ
تفرجنا عليهم بصمت ّ
اللبنانية)ّ .
يفرطون
الدولة
ّبتلفزيوننا :وهذا اسمه تواطؤ الضعيف أو العاجز.
قلبنا الصورة على محطات أخرى عصرية،
ومتطورة ّ
تقنيًا ،وأكثر جرأة وابتكارًا .تركناه يمضي
وحيدًا في «رحلته إلى الجحيم» بتعبير جان كلود
بولس أحد مدرائه .نسينا في العلبة القديمة صورًا
باألبيض واألسود ،لعصر ذهبي مجهض ،لوطن
يأخد
كسرته
أحالمه .هكذا هو اللبناني «الذي ّ
يسميه ّ
أمه ّ
عمه» .حاول فؤاد نعيم حني تسلم
القيادة أن يفعل شيئًا ،لكن ً
سدى .في الحقيقة
ما كان يحدث مع التلفزيون الوطني («العمومي»
الى حد بعيد ما حدث
في املغرب العربي)
يشبه ّ
ّ
اللبنانية كلها .هذه الدولة التي
ويحدث مع الدولة
ُ
ُ
الجماعات والطوائف وتكتالت
تتناهش مؤسسا ِتها
املصالح .تلفزيون لبنان قضمته الطوائف وقوى
َ
تراخيصها بمرسوم
األمر الواقع ،تلك التي انتزعت
ّ
الوطنية… في
مخالف للمنطق والقانون واملصلحة
أعظم ّ
عملية «محاصصة» على األثير! املشكلة أن
ّ
ّ
املصلحة الوطنية هي غير مصالح الطوائف ،حت ّى ـ ـ
بل خصوصًا ـ ـ حني تتحالف تلك الطوائف أو توقع
ّ
الوطنية هي
اتفاقات هدنة في ما بينها .املصلحة
ّ
الوطنية في
غير مصالح الطوائف ،لكن املصلحة
لبنان تصونها الطوائف .من الطبيعي إذًا أن ّ
يفرط
ّ
الوطنية .نأمل أال تصل اللعنة
الجميع باملصلحة
ّ
إلى «شركة كهرباء لبنان» قريبًاَ ،في ُ
فرطها حكام
ّ
«جمهورية املوز» ،لبيعها في سوق «الكسر» ،وقبض
«الكوميسيون».
لكن لنعد إلى تلفزيون لبنان .هناك اليوم أمل
بصحوة أو انبعاث ،في زخم العهد الجديد ،وحماسة
وزير اعالم يطمح إلى التحديث ،وظروف حكومة
تتوق إلى تعويض سياسات إفقار الطبقة الوسطى،
ومواصلة االستيالء على املوارد وتقاسم املغانم،
وتكريس نظام املاخور الطائفي .سمعنا وعودًا
واهية كثيرة من أسالف الوزير ملحم رياشي ،لكن
لسبب ما حني نسمع وعوده اآلن ،ينتابنا شعور
ّ
إنها اللحظة املؤاتية لبعث «تلفزيون لبنان» واحيائه.
ُ
ّ
عسانا ال نخذل هذه املرة! هل حان وقت استعادة
التلفزيون الوطني من قبل أصحابه ،أي الناس،
بغض النظر عن العقيدة واالنتماء واملذهب؟ تلفزيون
الشعب ،مدرسة املواطنة ،أمن املمكن اعادة االعتبار
ّ
األساسية (كالتعليم
إليه كإحدى املؤسسات
ّ
والصحة والخدمات العامة واألمن القومي) التي
بوسعها أن تصوغ الوجدان الوطني ،وتصنع السلم
ّ
الثقافية؟ نهضة نحتاجها
األهلي ،وتبعث نهضتنا
ّ
في مستنقع ّ
االستهالكية ،ودراكوال التكفيري
األمية
ّ
الذي يعتاش على دم اآلخر ،والتبعية الرعناء للنموذج
ّ
ّ
العربية.
بالهوية
الغربي املهيمن حتى فقدان الصلة
هل نحلم مجددًا بتلفزيون للجميع ،ال يخضع
لضغط السوق واالعالنات و«الرايتينغ» ،وال لوصاية
ملوك الطوائف؟ تلفزيون يعرف كيف يستقطب
املشاهدين ،ويحمي النوعية ،ويحيي االنتاج
الدرامي والوثائقي ،ويستثمر كنوز األرشف ،ويقدم
ّ
والرياضية والفنية
البرامج السياسية واالجتماعية
والثقافية الراقية .تلفزيون تعطى له االمكانات التقنية
ّ
ّ
واالنتاجية ،ويديره مجلس ادارة من
والبشرية
املحترفني املؤتمنني على املصلحة العامة ،ويرأسه
شخص غير فئوي ،مسكون بهاجس بناء اعالم ّ
حر
وخالق ومهني ومستقل ونقدي .ربما استرسلنا
في الحلم .لكننا «محكومون باألمل» ،وسنبقى
نطالب بـ «إصالح وتغيير» ..قد يبدآان من التلفزيون،
ّ
قبل البرملان حتى.

متى يعود اللبنانيون إلى شاشتهم الوطنية؟
في سابقة منذ تأسيسه في أواخر الخمسينياتّ ،
قرر
وزير اإلعالم ملحم رياشي تعيين رئيس مجلس إدارة
للتلفزيون بطريقة مختلفة عن السائد .إذ فتح باب
ّ
أمام جميع اللبنانيين عبر مجلس
للمنصب
ح
الترش
ُ
الخدمة المدنية ،وأقفل الباب قبل أيام على 138
يتم االتفاق على االسم قبل نهاية الشهر
طلبًا ،على أن ّ
الحالي .أما المخطط الذي وضعه للشاشة الرسمية،
فيقضي بإعادتها إلى قلب العصر ،من خالل جملة من
التغييرات .فهل تتحقق هذه المشاريع أم تبقى حبرًا
على ورق كما شهدنا لألسف في العهود السابقة؟
زكية الديراني
ك ـ ــل األن ـ ـ ـظـ ـ ــار م ـ ـصـ ـ ّـوبـ ــة ح ــالـ ـي ــا ُع ـلــى
ّ
(تلة ّ
الخياط) املقبل
«تلفزيون لبنان»
على مرحلة تغييرات مـهـ ّـمــة ،أبــرزهــا
تعيني رئيس مجلس إدارة جديد يكون
ّ
خـلـفــا ل ـطــال امل ـقــدســي .تـســلــم األخـيــر
قيادة التلفزيون عام  ،2013بعد وفاة
إبراهيم الخوري الذي أمضى نحو 12
عامًا في مركزه .يومها ،أصدر قاضي
األم ـ ــور املـسـتـعـجـلــة ف ــي ب ـي ــروت جــاد
معلوفّ ،قــرارًا قضى بتعيني املقدسي
ّ
استمرت أربع
مديرًا مؤقتًا .تلك املـ ّـدة
سنوات تقريبًا ،على أن يترك املقدسي
قــري ـبــا كــرس ـيــه ل ـي ـتـ ّـم ت ـع ـيــن شخص
مكانه.
ّ
ت ـخ ــط ــى امل ـق ــدس ــي ال ـف ـت ــرة الــزم ـن ـيــة
امل ـحــددة ل ــه ،وب ــات ضــروريــا إح ــداث
ت ـعــديــات ف ــي الـتـلـفــزيــون الــرسـمــي.
فكيف ستكون آلية التعيني املنتظرة؟
في خطوة هي األولى من نوعها منذ
تأسيس «تلفزيون لبنان» (تأسس
عــام  ،)1959قـ ّـرر وزيــر اإلعــام ملحم
ريــاشــي تعيني رئيس مجلس إدارة
للقناة بطريقة الفـتــة ومختلفة عن
التعيينات التي حصلت سابقًا .راح
ّ
ريــاشــي يفتش عــن طــرق أخــرى غير
التعيني املتعارف عليه مباشرة من
ّ
رئـيــس الـجـمـهــوريــة .وج ــد أن هناك
ّ
آلية متفق عليها من قبل الحكومة
لتعيينات وظائف الفئة األولى عبر
مـجـلــس الـخــدمــة املــدن ـيــة .مــن هــذا
ّ
التقدم
املنطلق ،فتح رياشي باب
لـلـمـنـصــب ع ـب ــر م ـج ـلــس ال ـخــدمــة
ا ُمل ــدنـ ـي ــة أم ـ ـ ــام ج ـ ّم ـي ــع ال ـل ـب ـنــان ـيــن،
وأق ـف ــل ب ــاب ال ـتــرشــح قـبــل أي ــام على
 138طلبًا من مختلف الطوائف .مع
العلم أن رئــاســة مجلس اإلدارة هي
عرفًا لطائفة الروم األرثوذكس وفق
املـحــاصـصــة الـطــائـفـيــة الـســائــدة في

النظام اللبناني.
وضــع مجلس الـخــدمــة شــروطــا عدة
لـلـمـنـصــب ،أه ـم ـهــا ال ـع ـمــر وال ـخ ـبــرة
اإلع ــام ـي ــة .أم ـ ّـا املــرح ـلــة الـثــانـيــة من
التعيني ،فتتمثل في دراســة طلبات
امل ـ ـت ـ ـقـ ـ ّـدمـ ــن إلـ ـ ـ ــى رئـ ـ ــاسـ ـ ــة م ـج ـلــس
اإلدارة ،على أن يتبعه الحقًا اختيار
ّ
املتقدمني األوفر حظًا بواسطة لجنة
صغيرة تــدرس امللفات وتتألف من:
ري ــاش ــي ،وعـنــايــة عــز الــديــن «وزي ــرة
ال ــدول ــة ل ـش ــؤون الـتـنـمـيــة اإلداريـ ـ ــة»،
وفــاط ـمــة ال ـصــايــغ «رئ ـي ـســة مجلس
ال ـخ ــدم ــة امل ــدنـ ـي ــة» .ت ـخ ـت ــار الـلـجـنــة
ثـ ــاثـ ــة أسـ ـ ـم ـ ــاء يـ ـع ــرضـ ـه ــا ري ــاش ــي
ع ـلــى ال ـح ـك ــوم ــة ،ل ـي ـتـ ّـم ف ــي الـنـهــايــة
االت ـف ــاق عـلــى اس ــم واح ــد فــي جلسة
ّ
مجلس الوزراء .مع العلم أن التعيني
املـنـتـظــر ق ــد ي ـتـ ّـم االتـ ـف ــاق عـلـيــه قبل
نـ ـه ــاي ــة الـ ـشـ ـه ــر ال ـ ـحـ ــالـ ــي .ف ـ ــي ه ــذا
الـسـيــاق ،تـتـحـ ّـدث بـعــض املعلومات
لـ «األخبار» أنه ال اسم بــارزًا من بني
ّ
املتقدمني للمنصب ،بــل إن الجميع
ّ
م ـت ـســاوون فــي ه ــذه امل ـهــمــة .مــن بني
املرشحني أسـمــاء معروفة كــ :داليدا
داغ ــر (بــرنــامــج «ع سـطــوح بـيــروت»
ق ـن ــاة  ،)otvب ـس ــام أبـ ــو زيـ ــد (،)lbci

ّ
يقول رياشي إنه
سيكون تلفزيون
الشعب والمغتربين،
وسيصبح حاضرًا
في الشارع

جان قسيس (نقيب «ممثلي املسرح
والسينما واإلذاع ــة والتلفزيون في
لبنان» و«رئيس صندوق التعاضد
امل ـ ّ
ـوح ــد ل ـل ـف ـنــانــن») ،وب ـي ــار عـ ــازار،
ّ
إضافة إلى أسماء أخرى ّ يتم تداولها
في اإلعالم ،مع غياب ترشح املقدسي
ّ
ّ
تخطى السن املطلوبة ( 64عامًا)
ألنه
لذلك املركز بحسب الشروط املذكورة
في مجلس الخدمة .مع العلم أنه ّ
تم
مبدئيًا االتفاق على أعضاء مجلس
ّ
وسيتم اإلعالن عنهم
اإلدارة الستة،
مــع التعيني املنتظر .تلفت املصادر
لـ ـ ـ ـ «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» إل ـ ـ ــى أن الـ ـسـ ـن ــوات
األربـ ــع ال ـتــي أم ـضــاهــا امل ـقــدســي في
«تـلـفــزيــون لـبـنــان» كــانــت مثمرة من
ال ـن ــاح ـي ــة ال ـت ـق ـن ـي ــةّ ،
أي اس ـت ـق ــدام
ال ـ ـكـ ــام ـ ـيـ ــرات وآالت ت ـص ــوي ــر
وت ـغ ـي ـي ــر الـ ــدي ـ ـكـ ــورات .لـكــن
ه ــذه ال ـخ ـطــوة اإلي ـجــاب ـيــة،
ك ـ ــان ـ ــت تـ ـنـ ـقـ ـصـ ـه ــا ش ـب ـك ــة
ب ــرمـ ـج ــة مـ ـتـ ـن ـ ّـوع ــة ت ـجــذب
ّ
وتشد انتباهه .من
املشاهد
ه ــذا امل ـن ـط ـلــق ،ال ينقص

ّ
تضم
«تلفزيون لبنان» سوى برمجة
وجوهًا إعالمية معروفة وتستفيد
من خبرات الخريجني من الجامعات.
يحتاج «تلفزيون لبنان» إلــى دمــاء
ُ
ج ــدي ــدة ت ـح ــدث ب ـعــض ال ـح ــرك ــة في
كواليسه ،وتخرجه مــن أزمـتــه التي
غ ــرق فيها مـنــذ س ـنــواتّ ،
وأدت إلــى
ضعف حضوره بني القنوات املحلية.
لــذلــك ،إن الـتـعـيــن املـنـتـظــر سيكون
بـمـثــابــة فــرصــة جــوهــريــة للنهوض
بالتلفزيون وتثبيت تــواجــده على
ّ
جــدول اهتمام املتابع .كما أن هناك
ً
أم ــا كـبـيـرًا بتحقيق حـلــم التغيير،
ّ
ألن األرضـ ـي ــة ج ــاه ــزة ّ م ــن الـنــاحـيــة
ّ
الـتـقـنـيــة .أم ــا فــي ال ـشــق املـ ــادي ،فــإن
ميزانية التلفزيون مقبولة ألن وزارة
تخصص له ميزانية ّ
ّ
محددة.
اإلعالم
ّ
كـ ـم ــا أن اسـ ـت ــدي ــوه ــات ال ـح ــازم ـي ــة
جـ ــاهـ ــزة ل ـل ـع ـمــل ل ـت ـص ــوي ــر غــال ـب ـيــة
الـبــرامــج ،وهــي اسـتــديــوهــات كبيرة
متعددة.
يمكن اإلفادة منها بطرق
ّ
في هذا السياق ،كان ال ّ
بد من التوقف
عند رأي وزيــر اإلعــام ملحم رياشي
ّ
وال ـخ ــط ــة املـسـتـقـبـلـيــة ال ـت ــي يملكها
الشاشة الرسمية .يشير ريــاشــي في
ّ
ّ
«التقدم
حديث إلى «األخبار» إلى أن
لرئاسة مجلس إدارة «تلفزيون لبنان»
فـيـهــا الـكـثـيـ ّـر مــن الـشـفــافـيــة ،وسـيـتـ ّـم
اختيار املــرشــح بطريقة مهنية وفقًا
ّ
ل ـل ـشــروط» .وي ـض ـيــف« :إن الـنـهــوض
ب ـ ـ «ت ـل ـفــزيــون ل ـب ـنــان» ه ــو مـشــروعــي
وحـ ـلـ ـم ــي .لـ ــن يـ ـك ــون ال ـت ـل ـف ــزي ــون إال
تلفزيون الشعب اللبناني واملغتربني،
وسـيـصـبــح ح ــاض ـرًا ف ــي الـ ـش ــارعّ .لن
ي ـكــون مـنــافـســا لـبــاقــي ال ـق ـنــوات ألن ــه
يتمتع بميزات خاصة به ،بل سيكون
شاشة حضارية وترفيهية وإخبارية
ت ـح ـتــرم ع ـقــل امل ـش ــاه ــد ،وت ــدخ ــل إلــى
بـيــوت اللبنانيني بـكــل ثـقــة» .أمــا عن
ال ـت ـع ـي ـي ـنــات ف ــي إدارة ال ـت ـل ـف ــزي ــون،
ّ
فـيـكـتـفــي ري ــاش ــي ب ــال ـق ــول« :إن هــذا
امل ـن ـصــب س ـي ـكــون لـلـشـخــص الـكـفــوء
فقط» .وعن التعديالت املنتظرة بعد
انتخاب رئيس مجلس اإلدارة ،يشير
رياشي إلــى أنــه «ســوف ّ
يتم استقدام
ّ
إعالميني جدد لتقديم برامج متنوعة
م ـن ـه ــا ت ــرف ـي ـه ـي ــة وم ـس ـل ـي ــة .ســأضــع
الخطة العريضة للتلفزيون ،ووزيــر
اإلع ـ ــام الـ ــذي س ـيــأتــي ب ـع ــدي ســوف
ُيكمل هــذا الطريق» .إذًا ،يـ ّ
ـردد بعض
العاملني فــي املـجــال اإلعــامــي مقولة
ّ
ّ
«إن «تلفزيون لـبـنــان» فيه موظفون
ي ـ ـفـ ــوق ع ـ ــدده ـ ــم ع ـ ـ ــدد مـ ـش ــاه ــدي ــه».
ع ـب ــارة واق ـع ـيــة نــوعــا م ــا ،لـكــن هـنــاك
أم ــل ب ـح ـصــول «ن ـف ـضــة» ف ــي املـحـطــة
ـان مرحلة
الــرسـمـيــة .فـهــل يشهد لـبـنـ ّ
إعـ ــام ـ ـيـ ــة ذه ـ ـب ـ ـيـ ــة وي ـ ـت ـ ـحـ ــقـ ــق ح ـلــم
الـلـبـنــانـيــن بـتـلـفــزيــون رس ـم ــي قــوي
ّ
وي ـ ـج ـ ــاري الـ ـعـ ـص ــر ،أم أن الـ ــوعـ ــود
ال ـت ــي ت ـط ــرب ل ـهــا اآلذان ،سـتـبــددهــا
املـ ـ ـح ـ ــاصـ ـ ـص ـ ــات م ـ ـ ــن ك ـ ـ ــل األش ـ ـ ـكـ ـ ــال
واألنواع؟

عبد الحليم
حمود ــ لبنان
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على رجاء الــقيامة
استديو الشاشة
في منطقة
الحازميةّ ،
يعد
من أضخم
االستديوات
ِّ
ّفي لبنان وروج
بأنه سيكون
مخصصًا لإلنتاج
الدرامي

المؤسسة العريقة ضحية المحسوبيات والبيروقراطية
زينب حاوي
لـلـمــرة األولـ ــى فــي تــاري ـخــه ،يستشعر
موظفو «تلفزيون لبنان» املخضرمون
الذين عاصروا هذه الشاشة ،بالخطر،
وبقرب انهيار هذه املؤسسة اإلعالمية
العريقة .الخالف املستشري بني املدير
ال ـعــام املــؤقــت ط ــال امل ـقــدســي ،ومــديــر
األخ ـبــار والـبــرامــج السياسية صائب
دياب ،الذي اشتعل قبل أشهر تقريبًا،
عـ ـل ــى خ ـل ـف ـي ــة تـ ـ ـن ـ ــازع الـ ـص ــاحـ ـي ــات،
والـتــدخــل فــي تسيير دفــة هــذه القناة،
وصــل الــى أروقــة القضاء ،وتحول إلى
فضيحة إعــامـيــة ،وأس ــاء ال ــى صــورة
ال ـت ـل ـفــزيــون ال ــرس ـم ــي ...ه ــذه ال ـعــوامــل
أث ــرت بشكل كبير فــي ه ــذه املــؤسـســة،
وإنـتــاجـيـتـهــا ال ـتــي وص ـلــت ف ـقــط إلــى
 %10من قدراتها وكــادراتـهــا البشرية
والتقنية .هذا الخالف الذي ّ
تحول إلى
منصة للكيدية وتصفية الحسابات
ب ــن الــرج ـلــن ،قـســم امل ــوظ ـف ــن/ات في
الـقـنــاة إلــى معسكرين بكل مــا للكلمة
م ــن م ـع ـنــى .ك ــل ط ــرف يـحـشــد إم ــا مع
املقدسي أو مع دياب ،مع بقاء فئة قليلة
على الحياد ،تتلقى بدورها اللوم من
الطرفني .انقسام حــاد ،وغياب أي ّ
بت
في ملف تعيني مدير عــام للتلفزيون،
ومجلس إدارة أيـضــا ،يــدقــان ناقوس
الـخـطــر ،فــي ظــل تحييد وزي ــر اإلع ــام
ملحم ريــاشــي نفسه عــن املـلــف ،وبقاء
رئيس الجمهورية ميشال عون بعيدًا
أيضًا عن القناة ،التي تعتبر عرفًا «من
حـصـتــه» .كــل ه ــذه املـشـهــديــة الـقــاتـمــة،
ّ
حولت التلفزيون الرسمي إلى ساحة
صـ ـ ـ ــراع ش ـخ ـص ــي وف ـ ـئ ـ ــوي ،وأفـ ـ ـ ــرزت
مـ ـش ــاك ــل إضـ ــاف ـ ـيـ ــة بـ ـتـ ـح ــوي ــل ب ـعــض
املوظفني إلى «فشة خلق» لهذا الطرف
أو ذاك ،وإي ـق ــاف بعضهم عــن الـعـمــل،
لتنفيذ كيدية معنية.

مـ ـن ــذ دخـ ـ ـ ــول املـ ـق ــدس ــي لـ ـقـ ـي ــادة دف ــة
«ت ـل ـفــزيــون ل ـب ـنــان» ع ــام  ،2013بشكل
مؤقت مع ممثل مجلس اإلدارة جوزيف
س ـم ــاح ــة ،ب ـ ــدأت الـ ـخ ــاف ــات ،إذ يــأخــذ
ّ
امل ـن ـت ـقــدون ع ـلــى امل ـقــدســي أنـ ــه م ــارس
دورًا سـلـطــويــا ،م ـن ـفــردًا ،فــي ال ـق ــرارات
وتسيير ش ــؤون الـقـنــاة ،والـتــدخــل في
البرمجة ،وجلبه وجوهًا محددة على
الشاشة ،بوصاية سياسية واضحة،
آخـ ــرهـ ــا ال ـ ـخـ ــروج ب ـب ــرن ــام ــج «ح ـج ــار
ب ـت ـح ـك ــي» (ك ـ ــل ج ـم ـعــة  )20:30ال ــذي
تــول ـتــه ال ـص ـحــاف ـيــة ف ــي «ال ـن ـه ــار» مي
أبي عقل .برنامج يتحدث عن البيوت
الـ ـت ــراثـ ـي ــة الـ ـق ــديـ ـم ــة ،جـ ـ ــاء ب ـتــوص ـيــة
أكـيــدة مــن رئيس الجمهورية السابق

م ـي ـشــال س ـل ـي ـمــان .رغـ ــم هـ ــذا ال ـس ـلــوك
االستعالئي ،استطاع املقدسي خالل
سنوات توليه اإلدارة ،أن يجري نفضة
واضـ ـح ــة امل ـع ــال ــم ع ـل ــى الـ ـش ــاش ــة ،مــن
تحسني للصورة واإلض ــاءة ،وتجهيز
لــاس ـتــديــوات ،وشـ ــراء س ـي ــارات النقل
املـ ـب ــاش ــر ( ،)SNGوإدخ ـ ـ ـ ــال ت ـق ـن ـيــات
ح ــدي ـث ــة ع ـل ـي ــه .ك ـم ــا اس ـت ـخ ــدم ن ـف ــوذه
املالي في كثير من األحيان الستثمار
وح ـ ـ ـبـ ـ ــك ع ـ ـ ــاق ـ ـ ــات ع ـ ـ ــام ـ ـ ــة ،أفـ ـ ـ ـ ـ ــاد ف ــي
بعضها ،لجذب املعلنني إلى الشاشة،
وج ـ ّـه ــز بــالـتــالــي نـفـســه ل ــدخ ــول حلبة
السياسة إن كــان طموحه كــذلــك .رغم
ّ
ه ــذا امل ـج ـهــود ال ــاف ــت ،إال أن املـتــابــع
ل ــوض ــع ال ـت ـل ـف ــزي ــون ي ـم ـك ـنــه مــاحـظــة

أرشيف عتيق
الثروات االستثمارية ال ّ
تعد وال تحصى في «تلفزيون لبنان» لكنها
مهملة الـيــوم بسبب المـبــاالة الرسميني بهذه القناة ،وأيـضــا بتأثير
األزمة الحالية عليها .ربما ،قلة تعرف ّأن استديو الشاشة في منطقة
الحازميةّ ،
يعد مــن أضخم االسـتــديــوات فــي لبنان .هــو ينتظر خطة
لنفضته ،وعــرضــه ربـمــا لالستثمار ،أو الستكمال مــا ّ
روج لــه منذ
سنوات ،حول تحويله إلى استديو خاص باإلنتاج الدرامي ،في إعادة
للحقبة الذهبية في اإلنتاج ،التي ســادت في عصر فــؤاد نعيم .ومن
هــذه الـثــروات االستثمارية والوطنية ذات القيمة العالية ،هناك أيضًا
أرشيف التلفزيون العريق .هذا األرشيف يخضع حاليًا ملرحلة النقل
إلى الرقمي تحت إشراف هيئة صينية .وقد وصلت األخيرة اآلن إلى
حقبة أواخر التسعينيات ،ويبقى باقي األرشيف العتيق الذي يعود
إلى مرحلة ما بني الخمسينيات والسيتينيات ،وأغلبه محفوظ على
بكارات قديمةُ ،يعمل اليوم على معالجة موادها ،التي تأثرت مع مرور
الزمنّ ،
وتعرض بعضها للتلف.

ح ــال ــة ت ــراج ـع ــه الـ ـع ــام ،ع ـبــر بــرمـجـتــه
الـ ـعـ ـش ــوائـ ـي ــة ،وأي ـ ـضـ ــا فـ ــي م ـضــامــن
وش ـك ــل ن ـش ــرات األخـ ـب ــار ،ال ـت ــي بــاتــت
تشتغل اليوم تبعًا لسياسة منحازة.
ع ـلــى سـبـيــل املـ ـث ــال ،تـتـثـبــت كــام ـيــرات
التلفزيون فــي «الـسـفــارة السعودية»،
مل ــواك ـب ــة ون ـق ــل م ـبــاشــر لـحـفـلــة فـنـيــة،
فيما تغيب عــن نقل مظاهرة «ريــاض
ال ـص ـلــح» ال ـتــي حـصـلــت ف ــي منتصف
آذار (م ــارس) املــاضــي ،احتجاجًا على

شهدت عصرها الذهبي
مع فؤاد نعيم ،وكانت األولى
في تغطية «مجزرة قانا» ()1996
سياسة الضرائب الحكومية.
وكــل ذلــك م ـ ّ
ـرده إلــى حــالــة الشلل التي
ّ
أصابت القناة ،وأثــرت فيها ،إذ غابت
الخطط اإلنـتــاجـيــة ،وكيفية النهوض
م ــن جــديــد ب ـهــذه ال ـشــاشــة ،فـيـمــا الـكــل
ملتهٍ بخالفات املقدسي /دياب.
الــوضــع الـحــالــي الــداخ ـلــي فــي الـقـنــاة،
ي ـن ـق ـســم بـ ــن املـ ـق ــدس ــي ،ال ـ ـ ــذي وض ــع
نفسه فــي حــالــة انـكـفــاء تـ ّـام فــور تـقـ ّـدم
ملف التعيينات ،حتى إن ــه كــان يفكر
ف ــي وض ــع اس ـت ـقــال ـتــه ب ـت ـص ـ ّـرف وزي ــر
اإلعـ ـ ــام ،وبـ ــن دي ـ ــاب ال ـ ــذي يـتـصــرف
ّ
ال ـيــوم ،عـلــى أس ــاس أن التعيينات قد
ّ
أق ـ ّـرت وط ــار املـقــدســي .حتى إن تدخل
مدير عــام وزارة اإلعــام ّ
حسان فلحة،
بني الرجلني لم يؤت ثماره.
الـ ـقـ ـن ــاة ال ــرس ـم ـي ــة ت ـن ـت ـظــر ال ـ ـيـ ــوم دق
ل ـح ـظــة ال ـت ـع ـي ـي ـن ــات ،أو ح ـت ــى ت ـحــرك
الحكومة والجهات املعنية لوضع حد
ّ
ل ـهــذا الـ ـص ــراع ،وال ـت ــره ــل ،ع ـبــر تعيني
ضــابــط إي ـقــاع ول ــو مــؤقــت ،يــوقــف هــذا
االس ـت ـنــزاف ،والـتــراجــع فــي أداء القناة

الــرسـمـيــة .وإل ــى ذاك الــوقــت ،تظل هذه
الشاشة مغبونة ،على خريطة اإلعــام
اللبناني ،مــع أنـهــا تمتلك تقنيات قد
تـفــوق بــاقــي الـشــاشــات .فهي الوحيدة
ال ـي ــوم ال ـتــي تتمتع بــالـحــق الـحـصــري
ب ـت ـص ــوي ــر وت ـغ ـط ـي ــة أن ـش ـط ــة رئ ــاس ــة
الجمهورية ،من خالل انتداب مجموعة
ّ
مصورين وصحافيني ،إلى قصر بعبدا.
ومن هذه الشاشة تنطلق الصورة إلى
بــاقــي امل ـح ـط ــات .ك ـمــا ع ــاص ــرت الـقـنــاة
مــرح ـل ـتــن ذه ـب ـي ـت ــن ،ب ـت ــول ــي ال ــوزي ــر
األسـبــق ألبير مـنـصــور ،وزارة اإلع ــام
بعد «اتفاق الطائف» عام  ،1990وأحدث
نقلة نوعية في أروقة املؤسسة ،إذ كان
أول من أدخل نظام التقارير اإلخبارية
إلى النشرة ،بعدما كانت األخبار عبارة
عــن ق ــراءة حرفية ملــا يــرد مــن «الــوكــالــة
الوطنية لإلعالم».
وكـ ـ ــان وق ـت ـه ــا ال ـص ـح ــاف ــي طــان ـيــوس
دعـيـبــس م ــدي ـرًا لــأخ ـبــار .أم ــا املــرحـلــة
الـثــانـيــة ،الـتــي تبقى بصمة فــي القناة
الرسمية حتى اليوم ،فتتمثل في مجيء
ال ـف ـنــان واإلع ــام ــي فـ ــؤاد ن ـع ـيــم ،اآلت ــي
وقتذاك من وكالة «الصحافة الفرنسية».
أدخل نعيم إلى الشاشة نبضًا حيويًا،
وتحرريًا ،وديناميكيًا أيضًا ،وال أحد
ينسى تغطية م ـجــزرة «قــانــا» ()1996
التي هزت صورها الدموية والوحشية
العالم .وكــان «تلفزيون لبنان» الناقل
األول ل ـه ــذه امل ـ ـجـ ــزرة .ال ـح ــاج ــة مــاســة
ال ـ ـيـ ــوم إل ـ ــى انـ ـبـ ـع ــاث ه ـ ــذه الـ ـش ــاش ــة،
الـتــي تتناتشها املـصــالــح السياسية،
والفئوية ،وتؤثر في تاريخها العريق،
في توحيد اللبنانيني ،وأيضًا ،في كسر
هبوط اإلع ــام اللبناني ،وإعــادتــه إلى
ال ـطــريــق الـصـحـيــح م ــن خ ــال سلسلة
ب ــرام ــج تـثـقـيـفـيــة وت ــوع ــوي ــة ومـسـلـيــة
أي ـ ـضـ ــا ،ت ــرق ــى إل ـ ــى امل ـه ـن ـي ــة وت ـح ـت ــرم
األخالقيات كذلك.
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مسلسل يدور في السعودية ّأيام االختالط واالنفتاح

لماذا ّ
قررت  mbcتأجيل عرض «العاصوف»؟
زكية الديراني

صورة
وخبر

«مهرجـان األخـوات» مـن أكثـر أوقـات السـنة ازدحامـا فـي محافظـة
تايجيانـغ الصينيـة ،تحتفـل بـه شـعوب الميـاو سـنويًا فـي اليـوم الــ 15
مـن الشـهر الثالـث مـن السـنة القمريـة ،عبـر مروحـة ّ
منوعة مـن العادات
ّ
والملونة .يتخذ الشـباب من هذه المناسـبة
واألنشـطة واألزياء المزركشـة
فرصـة للقـاء ّ
أحبائهـم /ن .الــ «مياو» ،واحـدة من المجموعـات العرقية الـ
 55المعتـرف بهـا فـي الصيـن ،ويبلـغ عددهـا حوالـي  12مليـون نسـمة،
وتتكلـم الهموجنيـة .إضافـة إلـى الصين ،هـي تتواجد أيضًا فـي فيتنام
والوس وتايالنـد( ...أ ف ب)

كــان املشاهد أمــس على موعد مع انطالق
ح ـل ـق ــات م ـس ـل ـســل «الـ ـعـ ــاصـ ــوف» (ك ـتــابــة
عبدالرحمن الــوابــل وإخ ــراج مثنى صبح)،
وفـ ــق م ــا أع ـل ـنــت ق ـن ــاة  mbcســاب ـقــا على
موقعها اإللـكـتــرونــي .لكن املـفــاجــأة جــاءت
ح ــن أصـ ـ ــدرت ال ـش ـب ـكــة ال ـس ـع ــودي ــة بـيــانــا
تعلن فـيــه عــن تــأجـيــل ب ـ ّـث الـعـمــل الــدرامــي
الــذي ينقل مظاهر الحياة في الرياض في
السبعينيات من القرن املاضي .بالتأكيد ،لم
يكن التأجيل مجرد قــرار عفوي ،بخاصة
أن «العاصوف» كان سيعرض في رمضان
ّ
املقبل ،لكن  mbcاتخذت سابقًا قــرارًا بثه
حاليًا كي ينال حقه من املشاهدة بعيدًا عن
املنافسة الرمضانية .علمًا ّأن املسلسل الذي
يــؤدي بطولته ناصر القصبي (الـصــورة)،
كــان متوقعًا أن يـحــدث ضجة كبيرة عند
عــرضــه ،إذ يـتـنــاول الـحـيــاة املنفتحة التي
عاشتها السعودية في السبعينيات .ففي
البرومو الترويجي ،يكشف املسلسل عن
اختالط النساء والرجال ،مع غياب واضح
لـ «هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر»،
قبل أن ّ
يمر املسلسل على مرحلة الصحوة
والـ ـتـ ـش ـ ّـدد ال ـت ــي ح ــرم ــت ال ـس ـع ــودي ــات من
أبسط حقوقهن.
امل ـل ـفــت ّأن  mbcن ـش ــرت ب ـيــانــا صـحــافـيــا
تــداول ـتــه بـعــض امل ــواق ــع اإللـكـتــرونـيــة ،تعلن
فـيــه عــن تــأجـيــل املسلسل «إل ــى أج ــل غير
مسمى» ،مشيرة إلى ّأن السبب هو «كثافة
املحتوى الدرامي في دورة البرامج الحالية،
خصوصًا ازدحام أوقات الذروة وامتالؤها
خــال فترة مــا قبل رمـضــان» .لكن البيان
لــم يـصــل إل ــى جـمـيــع الـصـحــافـيــن ،وربـمــا
ّ
تقصدت القناة ذلك كي ال تثير بلبلة حول
املــوضــوع .لكن املـتــابــع للوضع الـحــالــي في

القناة ،يدرك ّأن املحطة كانت ُمجبرة (نوعًا
ما) على عدم عرض «العاصوف» .إذ يأتي
الـ ـق ــرار ب ـعــد حـمـلــة ه ــوج ــاء ت ـعـ ّـرضــت لها
القناة في بداية الشهر الحالي ،بسبب حملة
إعالنية أطلقتها لدعم املرأة عبر هاشتاغات
مثل #كوني_حرة و#حرر_بيتك_من_mbc
(األخبار  .)2017/4/5يومها ،انطلق هجوم
افتراضي على القناة وصل إلى حد التهديد
بإقفالها ،وأبرز التعليقات كانت من األمير
عبد الـعــزيــز بــن فهد آل سـعــود (اب ــن امللك
الــراحــل) ،الــذي غـ ّـرد ،متوعدًا بتدمير مالك
املجموعة اإلعالمية وليد اإلبراهيم .مع العلم
ّأن صلة قرابة تجمع االبراهيم وعبد العزيز
ال ــذي يملك حــوالــى  33فــي املـئــة مــن أسهم
الشبكة .نتيجة لهذا الضغط ،راحــت mbc
تتبرأ من الحملة في بياناتها الصحافية،
ّ
محملة بعض رواد الشبكات االجتماعية
مـســؤولـيــة «ال ـف ـهــم ال ـخــاطــئ لـلـحـمـلــة» التي
ال تـ ــزال أص ــداؤه ــا مـسـتـمــرة حـتــى ال ـيــوم.
من هــذا املنطلق ،وجــدت املحطة أن تجميد
«ال ـعــاصــوف» سيقيها مــن حملة وهـجــوم
ّ
آخر محتملني ،حتى إنه ّتم حذفه من قائمة
املسلسالت على موقع الشبكة اإللكتروني.
بهذا القرار ،خضعت  mbcللضغوط التي
ستبقى ارتجاجاتها في الفترة املقبلة.

فن الخط العربي يف
الحياة العامة والخاصة

نجاح سالم
نجمة «متروفون»

«متروفون» ّ
يقدم نجاح سالم:
 11و 18و 25نيسان ـ  21:30ـ
«مترو املدينة» (الحمرا ـ بيروت).
لالستعالم76/309363 :

12/4 - 12/10 . 2017

في سياق تسليطه الضوء
على جزء من التاريخ الغنائي
اللبناني املنسي واملهمل ،ها
هو «متروفون» ّ
يكرم نجاح
سالم ( 1931ـ الصورة) في شهر
نيسان (أبريل) الحالي بعدما
خصص الشهر املاضي لحليم
الرومي .بدءًا من اليوم وعلى
مدى ثالث سهرات أسبوعية
«مترو املدينة» (الحمرا)،
في ّ
ستغني شانتال بيطار مجموعة
من أجمل أغاني الفنانة
اللبنانية ،على أن يرافقها :عمر
وسماح بو
مالعب (قانون)،
ّ
املنى (أكورديون) ،وبشار ّفران
(كونترباص) ،وأحمد الخطيب
ّ
(إيقاع) .علمًا بأن هشام جابر
ّ
سيتولى تقديم الحلقة.
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