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 1000ليرة

حماية اإلنتاج أم االستيراد؟

● فيفيان عقيقي
ماذا نزرع ...ماذا نحصد؟
● غسان ديبة
تصفية حملة
السندات كطبقة
17

صرف جماعي في «بنك ميد»« :تنظيف» مصرف الحريري من «أهله»!

الحكومة في «إجازة مرضية»؟
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تقرير

قضية

فضيحة الفساد
القضائي
استدعاء قضاة
إلى التفتيش

3

النيابة العامة
المالية تختم
بلدية سبلين
بالشمع األحمر!
6

تحقيق

ّ
ضفة الفرات
الشرقية
«داعش»
ال يزال هنا

12

[]2

تشكل عملية سلفيت إضافة نوعية سواء في طريقة تنفيذها أو نتائجها والسياق الذي جاءت فيه (أ ف ب)

ّ
كابوس الضفة
ّ
يؤرق االحتالل
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سياسة

سياسة
قضية

المشهد السياسي

فضيحة الفساد القضائي

مجلس الوزراء في «إجازة مرضية»؟
تتضارب المعلومات بشأن مصير
مجلس الوزراء .التوتر اإلعالمي بين
رئيس الحكومة ووزير الخارجية يراه
كثيرون سببًا لعدم انعقاد مجلس
الوزراء هذا األسبوع ،بذريعة «اإلجازة
المرضية» لألول ،فيما يجزم وزراء
ّ
مطلعون بـأن التهدئة عائدة في
األيام المقبلة
بـ ـع ــد ت ـس ـع ــة أش ـ ـهـ ــر م ـ ــن االنـ ـتـ ـظ ــار
ُول ـ ــدت ال ـح ـكــومــة وكــأن ـهــا ف ــي حــالــة
«م ـ ـ ــوت سـ ـ ــريـ ـ ــري» .أمـ ـ ــا اإلنـ ـ ـج ـ ــازات
واإلصــاحــات التي وعــد بها البيان
ال ــوزاري ،فبدورها ّ
تجمدت من دون
أي ت ـ ـحـ ـ ّـرك .ل ــم ت ـص ـمــد ال ـت ـفــاه ـمــات
التي أدت إلــى تأليف الحكومة أكثر
مــن ثــاث جـلـســات ،بعدما استشعر
الجميع هشاشة التوافق في الجلسة
األولــى .يومها فتح ملف زيــارة عدد
مــن الـ ــوزراء إل ــى ســوريــا ،وك ــان الــرد
حاسمًا من رئيس الجمهورية ،الذي
ضــرب بكفه على الـطــاولــة ،معلنًا أن
األمر له في ما يتعلق بقضية العالقة
مع سوريا ،وعطفًا عليها في قضية
النازحني.
ت ـلــك ك ــان ــت اإلش ـ ـ ــارة األولـ ـ ــى إلـ ــى أن
حكومة إلــى العمل لــن تعمل ،ألنها
تـ ـحـ ـم ــل ف ـ ــي ط ـ ّـي ــاتـ ـه ــا ك ـ ــل ع ـن ــاص ــر
التفجير .انتظر اللبنانيون جلسات
دس ـ ـمـ ــة ،تـ ـب ــدأ ب ـم ـعــال ـجــة األوض ـ ـ ــاع
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االقتصادية املتأزمة ،إال أن االنتظار
طـ ّــال ،وبـ ــدل مـعــالـجــة أزم ـ ــات الـبـلــد،
فضل ال ــوزراء ،على سبيل التسوية،
ال ـ ـبـ ــدء ب ـم ـعــال ـجــة املـ ـخ ــالـ ـف ــات ال ـتــي
ارتكبت في فترة تصريف األعمال.
زي ــارة الــوزيــر جـبــران بــاسـيــل لبيت
الـ ــوسـ ــط ،ي ـ ــوم ال ـخ ـم ـي ــس امل ــاض ــي،
ّ
ثبتت ما كان قد ظهر من إشارات .ما
يخرج باسيل من بيت الوسط،
كاد ُ
ح ـتـ ّـى ف ـت ـحــت ال ـن ــار ع ـلــى الـتـســويــة
الهشة .لم تكن خطة الكهرباء التي
عرضها باسيل هــي نقطة الخالف
الوحيدة .األســاس ،بحسب مصادر
مـ ـت ــابـ ـع ــة ،كـ ـ ــان مـ ـل ــف ال ـت ـع ـي ـي ـن ــات.
ل ـب ــاس ـي ــل قـ ـ ــرار ب ــاالسـ ـتـ ـح ــواذ عـلــى
أك ـث ــر م ــن  90ف ــي امل ـئ ــة م ــن الـحـصــة
املسيحية .وهــو مــا لــم يــوافــق عليه
الـحــريــري .كــذلــك ،بــدا تسريب خطة
الـ ـكـ ـه ــرب ــاء مـ ــن قـ ـب ــل م ـ ـصـ ــادر بـيــت
الـ ـ ــوسـ ـ ــط ،قـ ـ ـ ـ ــرارًا ب ــإجـ ـه ــاضـ ـه ــا فــي
مهدها.
لكن هــل يستأهل هــذا الـخــاف فتح
م ـلــف ال ـت ـســويــة ال ــرئ ــاس ـي ــة م ــن قبل
املستقبل؟ ذلك أمر يحمل في طياته
إشـ ـ ــارة إلـ ــى خ ــاف ــات أك ـب ــر م ــن تلك
املتعلقة بعمل مجلس الــوزراء ،التي
يـمـكــن أن ي ـصــل ال ـط ــرف ــان فـيـهــا إلــى
نـقـطــة ال ـت ـق ــاء ،ع ـلــى م ــا ت ــدل تـجــربــة
العالقة بينهما.
وصلت الرسالة إلى باسيل ،وبادلها
بأقوى منها ،واضعًا مؤتمر بروكسل
بمكانة املؤامرة على لبنان .وهو ما
طــال بسهامه الـحــريــري الــذي تــرأس
الوفد اللبناني ،علمًا بأن باسيل عاد
وأك ـ ــد ،ف ــي املــؤت ـمــر ال ـس ـنــوي للتيار

الوطني الحر ،أن «أهــداف التيار في
السنة املقبلة هي النازحون والفساد
واالقتصاد ،وإذا كان هناك من يراهن
على أن من املمكن أن نتخلى ونساوم
عـلــى الـبـلــد وامل ـب ــادئ مــن أج ــل شــيء
آخر ،فيكون ال يفهمنا ،ألنني أنا أول
مــن قـلــت إن الـبـلــد أكـبــر مــن الرئيس
والرئيس بخدمة البلد وليس البلد
بخدمة الرئيس».
األكـيــد أن «التقرير الطبي» املفتوح
ال ـ ـ ـ ــذي ق ـ ــدم ـ ــه ال ـ ـ ـحـ ـ ــريـ ـ ــري ،ي ـص ـ ّـع ــب
األمــور ويجعل حتى انعقاد مجلس

الــوزراء في دائــرة املجهول ،ال بل إنه
يعلن ب ــدء مـعــركــة فعلية بــن قطبي
ال ـت ـس ــوي ــة ال ــرئ ــاس ـي ــة ـ ـ ـ ال ـح ـكــوم ـيــة،
ال يـمـكــن ع ــزل زي ـ ــارة ال ـح ــري ــري إلــى
الــريــاض عـنـهــا ،بــل يـقــع فــي صلبها
ما سمعه الحريري من كالم سياسي
متشدد فــي االجتماع الــذي عقد في
السعودية مع ولي العهد محمد بن
سلمان األسبوع الفائت.
في املقابل ،تؤكد مصادر وزاريــة أن
الـتـســويــة ل ــم تـسـقــط ،وأن الـحــريــري
وب ــاسـ ـي ــل لـ ــن ي ـخ ـت ـل ـفــا فـ ــي ال ـع ـم ــق.

«الشيوعي» :لمواجهة زيارة بومبيو
استنكر الحزب الشيوعي اللبناني زيــارة وزير الخارجية األميركية مايك
بومبيو للبنان ،محذرًا من «أهدافها وانعكاساتها الخطيرة على لبنان».
ودعا ،في بيان ،إلى النزول إلى الشارع بالتزامن مع حصولها.
ّ
تصب في اتجاه ممارسة املزيد من التهديدات العدوانية،
واعتبر أن «الزيارة
تحت عناوين شتى ،من ضمنها :ترسيم الحدود النفطية ملصلحة الكيان
وصوال إلى
الصهيوني ،والتحريض على خيار املقاومة وحصارها (،)...
ً
توطني الالجئني الفلسطينيني».
ولفت «الشيوعي» إلــى أن «مــا يجري في لبنان يترافق مع ما يجري في
املنطقة والعالم ،من هجمة شاملة تقوم بها اإلدارة األميركية ،من مؤتمر
وارسو إلى صفقة القرن ونزع صفة االحتالل عن الضفة الغربية والجوالن،
ـوال إلــى النزوع نحو تقسيم سوريا وفدرلة العراق ومواصلة الحرب
وصـ ً
على اليمن ومحاصرة إيــران ،والتي تتزامن كلها مع التدخل األرعــن ضد
فنزويال وكوبا ونيكاراغوا ،ومع العقوبات والتهديدات ضد روسيا والصني
في إطار هجمتها الشاملة لتأبيد سيطرتها».
(األخبار)

فهما متفقان على غالبية العناوين،
وأن االيـ ـ ــام امل ـق ـب ـلــة سـتـشـهــد ع ــودة
إلــى التهدئة .وبحسب املـصــادر ،من
املـحـتـمــل أن تـتــم ال ـي ــوم ال ــدع ــوة إلــى
انـعـقــاد جـلـســة ملـجـلــس ال ـ ــورزاء هــذا
األس ـب ــوع ،الف ـتــة إل ــى أن التعيينات
اإلداريـ ــة لــن تفتح بــابــا للخالف بني
رئـيــس الحكومة ووزي ــر الخارجية،
ألنهما اتفقا على عناوينها العريضة
في اللقاءات الباريسية التي فتحت
بـ ـ ـ ــاب تـ ــأل ـ ـيـ ــف ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة .وت ـ ـجـ ــزم
املصادر بأن حصة القوى السياسية
من غير القوى الكبرى في طوائفها
(تيار املستقبل ،التيار الوطني الحر،
الحزب التقدمي االشتراكي) ستكون
صغيرة للغاية :مركز وحيد للنائب
ط ــال أرسـ ـ ــان ،وآخـ ــر ل ـت ـيــار املـ ــردة،
ومثله للقوات اللبنانية ،ومثله للقاء
التشاوري .أما املراكز التي يشغلها
موظفون شيعة ،فستذهب جميعها
لـلــذيــن يـخـتــارهــم ثـنــائــي حــركــة أمــل
وحــزب الله .وربما تكون العقدة في
بعض املراكز التي يشغلها موظفون
مسيحيون في وزارات «تابعة» لتيار
ً
املستقبل ،كــالــداخـلـيــة م ـثــا .وتـقــول
امل ـصــادر إن دليلها على أن العالقة
بــن الحريري وباسيل ستعود إلى
ســابــق عـهــدهــا ه ــو خـفــض مستوى
التراشق اإلعالمي بني الطرفني ّ
عما
كــان عليه يومي الخميس والجمعة
ً
املاضيني ،فضال عــن تعميم باسيل
على نواب التيار ووزرائه ومسؤوليه
بعدم استهداف تيار املستقبل في أي
هجوم سياسي أو إعالمي.
(األخبار)

ّ
قضاة إلى التفتيش وآخرون يدعون قرصنة حساباتهم
رضوان مرتضى
ه ـلـ ُـع بـعــض ال ـق ـضــاة ال ُي ـعــادلــه هـلـ ٌـع.
ي ـت ـح ـ ّـســس هـ ـ ــؤالء م ـق ــاع ــده ــم خـشـيــة
ـار أو ف ـضــح دل ـي ــل قد
اعـ ـت ــراف س ـم ـسـ ٍ
ٌ
ُيطيحهمُ .يقابله تفاؤل غير مسبوق
يـعـيـشــه ق ـضــاة آخـ ـ ــرون .يـسـتـبـشــرون
خيرًا بفرملة الفساد ولو مؤقتًا ،آملني
ُ
أن تستكمل حملة مكافحته لتنقية
ّالجسم القضائي مــن الفاسدين .غير
أنـ ـه ــم ي ـت ـخ ـ ّـوف ــون م ــن وق ـ ــف الـحـمـلــة
ـراك قضائي مناهض
جـ ّـراء انطالق حـ ٍ
للتحقيق الذي ُيجريه فرع املعلومات.
ج ــدي ــد الـتـحـقـيـقــات اس ـت ــدع ــاء قـضــاة
إل ـ ـ ــى ال ـت ـف ـت ـي ــش الـ ـقـ ـض ــائ ــي وادعـ ـ ـ ــاء
آخ ــري ــن أن ح ـســابــات ـهــم االل ـك ـتــرون ـيــة
تـ ـع ــرض ــت لـ ـلـ ـق ــرصـ ـن ــة ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
ان ـق ـس ـ ٌ
ـام ح ـي ــال طــري ـقــة ت ـعــامــل نـقــابــة
امل ـحــامــن م ــع الـتـحـقـيـقــات .وف ــي هــذا
الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ،اس ـ ـتـ ــدعـ ــى رئـ ـ ـي ـ ــس ه ـي ـئــة
الـتـفـتـيــش الـقـضــائــي ال ـقــاضــي بــركــان
القضاة الذي ورد اسمه في
سعد أحد ُ
قضية تــزويــر ّ أث ـيــرت مــؤخ ـرًا .وذكــرت
ُ
املـ ـعـ ـل ــوم ــات أن ـ ــه اس ــتـ ـم ــع إل ـ ــى إف ـ ــادة
ال ـق ــاض ــي ع ـلــى خـلـفـيــة إخ ـ ــاء سـبـ ّيــل
مـ ّـت ـهــم ب ـت ـجــارة امل ـ ـخـ ــدرات ،فـ ـ ّ
ـرد بــأنــه
استند إلى التقارير الطبية للموافقة
ّ
على إخــاء سبيل املــتـهــم .كذلك جرى
ّ
ال ـت ـط ـ ّـرق إلـ ــى اتـ ـخ ــاذ ال ـق ــاض ــي ،وهــو
رئـ ـي ــس ال ـه ـي ـئــة االت ـه ــام ـي ــة ف ــي جـبــل
لـبـنــان ،ال ـق ــرار مـنـفــردًا بــاملــوافـقــة على
إخ ــاء السبيل مــن دون املستشارين،

ّ
فـ ـ ـ ّ
ـرد الـ ـق ــاض ــي بـ ـ ــأن ال ـه ـي ـئ ــة تـنـتــدبــه
ّ
للتحقيق ،مشيرًا إلى أن هذه الصيغة
معمول بها في بعبدا بخالف عدلية
ب ـي ــروت ح ـيــث ُي ـن ــاط الـ ـق ــرار بالهيئة
االت ـهــام ـيــة ول ـيــس بــرئـيـسـهــا مـنـفــردًا.
ّ
وتـ ـ ــرددت م ـع ـلــومــات ع ــن أن قــاضـيــن
ُ
آخ ــري ــن اســتــدع ـيــا إل ــى الـتـفـتـيــش .في
ّ
موازاة ذلك ،علمت «األخبار» أن اثنني
من القضاة اشتكيا من أن حساباتهما
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة تـ ـع ـ ّـرض ــت ل ـل ـقــرص ـنــة.
ويـلـ ّـمــح أحــدهـمــا إل ــى احـتـمــال وقــوف
جهاز أمني خلف هذه العملية.
ّ
أما في ما يتعلق بمستجدات التحقيق
ف ـ ــي قـ ـضـ ـي ــة «ال ـ ـف ـ ـس ـ ــاد الـ ـقـ ـض ــائ ــي»
وأب ـطــال ـهــا م ــن «س ـم ــاس ــرة ال ـعــدل ـيــة»،
ّ
فعلمت «األخ ـب ــار» أن أس ـمــاء عـشــرات
املحامني وردت فــي إف ــادات املوقوفني
خ ــال ّالـتـحـقـيــق بـحـيــث ج ــرى ذكــرهــم
عـلــى أن ـهــم كــانــوا سـمــاســرة ُيـ َـيـ ّـســرون
أم ــور املــوقــوفــن ،مــن دون أن يـكــونــوا
وكـ ـ ــاء هـ ـ ــم ب ـ ــال ـ ـض ـ ــرورة .كـ ــذلـ ــك ب ــات
ُي ـت ــداول بــأسـمــاء ع ــدد مــن الـسـمــاســرة
الذين ذاع صيتهم في عالم الوساطات
والـخــدمــات القضائية واألمـنـيــة ،علمًا
ّ
ب ـ ــأن ب ــن ه ـ ــؤالء م ـس ـت ـشــاريــن ل ـ ــوزراء
وشخصيات رفيعة املستوى.
وفيما كان ينتظر الجميع من القضاء
مــواكـبــة التحقيق ،تـتـحـ ّـدث معلومات
ع ــن حـ ـ ــراك يـ ـق ــوم ب ــه اثـ ـن ــان م ــن ك ـبــار
الـقـضــاة يـعــربــان فـيــه عــن استيائهما
م ــن ق ـيــام ج ـهــاز أم ـنــي مـحـســوب على
ط ـ ـ ــرف سـ ـي ــاس ــي (ف ـ ـ ــرع املـ ـعـ ـل ــوم ــات)

ب ــإج ــراء تـحـقـيـقــات ت ــرد فـيـهــا أس ـمــاء
ـف .ويتناقل
قـضــاة مــن جميع ال ـطــوائـ ّ
ق ـضــاة ع ــن أحــده ـمــا قــولــه إنـ ــه «لـيــس
في عهدي سيتم السماح لجهاز أمني
بــاجـتـيــاح ال ـعــدل ـيــة» .ي ـتــرافــق ذل ــك مع
حملة سياسية تسعى إلــى التشكيك
فــي التحقيق القائم ،رغــم أن املطلعني
ّ
يتحدثون ّ
عما يسمونه
على التحقيق
«أدل ـ ـ ــة دام ـ ـغـ ــة» ،وخ ــاص ــة تـسـجـيــات
صــوتـيــة وم ـح ــادث ــات مــرفـقــة م ــع ملف
ال ـت ـح ـق ـي ــق ،ت ـث ـبــت وج ـ ــود ش ـب ـك ّــة مــن
السماسرة ودافعي الرشى ومتلقينها
في العدلية.
ف ــي م ـ ـ ـ ــوازاة االنـ ـقـ ـس ــام الـ ـق ــائ ــم ح ـيــال
ق ــرار نـقــابــة املـحــامــن ع ــدم مـنــح اإلذن
بمالحقة املحامية م .ع ،.أكدت مصادر
في مجلس نقابة املحامني لـ«األخبار»
ّ
ّ
أن حـجــب اإلذن فــي الـقـضـيــة املتعلقة
باملتهم بتهريب املخدرات مهدي م .جاء
لكون املخالفة املزعومة أتــت بمعرض
ّ
مـمــارســة املـحــامـيــة للمهنة ،علمًا بــأن
تجاوز ّ لألصول لم يثبت .وأضافت
أي
ٍ
املصادر أنــه إذا ما ثبت حصول خرق
ّ
للقانون أو وقــوع أي عمل شائن ،فإن
ُ
النقابة ستعطي اإلذن .وإزاء ما يتردد
عن أن نقابة املحامني تقف حجر عثرة
في وجه حملة مكافحة الفساد تماشيًا
ّ
مع القضاة ،ردت املصادر بأن النقابة
متعاونة مع القضاء ملكافحة الفساد،
ّ
كــاشـفــة أن مـجـلــس الـنـقــابــة ل ــن ُيعيق
ّ
ُ
الـتـحـقـيـقــات ،بــل ســيـعــجــل فــي إص ــدار
القرارات.

)هيثم الموسوي(

تقرير

جنبالط «يعتذر» عن حرب الجبل :المزيد من االنفتاح على العونيين
رلى إبراهيم
في عام  ،2000رعى البطريرك مار نصر
ال ـلــه ب ـطــرس صـفـيــر مـصــالـحــة الجبل
م ــع رئ ـي ــس ال ـح ــزب االش ـت ــراك ــي ولـيــد
ّ
جـنـبــاط .شــكــل ه ــذا ال ـحــدث منعطفًا
مهمًا فــي تــاريــخ ال ـحــروب اللبنانية،
لكنه بقي منتقصًا لعدم اقترانه بغسل
قلوب حقيقي ينتهي باعتراف املخطئ
بخطئه واالع ـتــذار عنه .وبالتالي ،لم
ت ـخــرج صـ ــورة امل ـصــاف ـحــة م ــن االط ــار
الجميل ،خصوصًا أن هـنــاك مــن كان
ينتظر التئام الجرح الذي ّ
تسببت به
تبرد القلوب حقًا
هذه الحرب .لذلك لم ّ
مذاك ،وبقي البعض يعض على جرحه
بــان ـت ـظــار ت ـط ــور مـ ــا .ل ـكــن يـ ــوم أم ــس،
ّ
مستجد يمكن ،ربما ،التأسيس
حصل
عليه كمنعطف حقيقي في مجرى ما
بعد حــرب الجبل وانعكاساتها على
أهالي عاليه والشوف ،بعد أن وضعت
اللمسات األخيرة بني وزير املهجرين
غ ـ ـ ـسـ ـ ــان ع ـ ـطـ ــال ـ ـلـ ــه وج ـ ـن ـ ـب ـ ــاط ع ـل ــى
تحضيرات الـقــداس الــذي سيقام يوم
الـسـبــت امل ـق ـبــل ،أي بـعــد أس ـب ــوع على
ذك ــرى اغـتـيــال كـمــال جـنـبــاط .طبعًا،
قـ ــداس تـخـلـيــد ذكـ ــرى ش ـه ــداء الـجـبــل
لن يكون عاديًا كما يحصل خــال كل
عام بعد املصالحة ،بل ستتخلله كلمة
لجنبالط ُينتظر أن ّ
يعبر فيها للمرة
األولى عن أسفه لهذه الحرب ،ويعتذر
بـكــام واض ــح عــن «الـخـطــأ التاريخي
الـ ــذي ح ـصــل ،وال ـ ــذي ل ــم ي ـكــن مــوافـقــا
عـلـيــه وح ـ ــاول وق ـف ــه بـشـتــى ال ـط ــرق»،
على ما تقول املصادر .فالقداس يأتي
تحت عنوان «التوبة واملـغـفــرة» ،تليه
كـلـمــة لــزعـيــم امل ـخ ـتــارة واخـ ــرى ملمثل
رئيس الجمهورية ميشال عون ،وزير
الخارجية جبران باسيل.
يريد جنبالط «خلق صدمة إيجابية»
ل ــدى ال ـنــاس عـبــر ط ـ ّـي صفحة الـحــرب

ملـ ــرة أخـ ـي ــرة ،ف ــي م ـ ـ ــوازاة إقـ ـف ــال ملف
امل ـه ـج ــري ــن .وإجـ ـ ـ ــراء زعـ ـي ــم امل ـخ ـت ــارة
«مــراج ـعــة ون ـق ـدًا ذات ـي ــا وم ـصــارحــة»،
كـمــا ق ــال ف ــي ال ـت ـغــريــدة ال ـتــي نـشــرهــا
على موقع تويتر يوم أمس ،بعد مرور
ً
 42عامًا على الحادثة ،سيخلق جدال
ح ـ ــول حـ ـ ــروب ك ـث ـي ــرة ح ـص ـلــت تـحــت
ألف عنوان وعنوان ،وكانت نتيجتها
ُ
مشابهة ملا حصل في الجبل ،ثم تركت
من دون مصالحة أو اعتذار .لكن مما
ال شـ ـ ّـك ف ـي ــه أن جـ ــدال آخـ ــر سـيـفــرض
نـفـســه ح ــول مــوقــف االش ـتــراك ـيــن من
كلمة جنبالط يوم السبت املقبلّ ،
ورد
فعلهم ح ـيــال مـســألــة االعـ ـت ــذار ،األمــر
الــذي استبقه جنبالط بما أورده في
تلك التغريدة« :أهــم شــيء فــي الحياة
النظرة الــى االمــام أيــا كانت الصعاب،
وط ـ ّـي صـفـحــات املــاضــي امل ــؤمل ــة .بــاد
متعددة عرفت حروبًا أهلية والطريق
األوحــد في الخروج من رواسبها هو
في املراجعة والنقد الذاتي واملصارحة.
لقد كانت حرب دول على أرضنا ،وكنا
أدوات .معًا وفوق كل اعتبار ستبنون
لبنان والتضحية من أجله واجب».
هـ ـ ــل س ـي ـق ـب ــل االشـ ـ ـت ـ ــراكـ ـ ـي ـ ــون «ن ـق ــد
جـ ـنـ ـب ــاط الـ ـ ــذاتـ ـ ــي» واعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــذاره ـ ـ ـ إن
ح ـصــل ـ ـ ـ ب ـص ــدر رح ـ ــب؟ ألـ ــن يـعـتـبــره
ً
البعض تنازال أو إحراجًا؟ «نحن في
األس ــاس طوينا صفحة الـحــرب وأي
خ ـطــوة تـصــب فــي ه ــذا االطـ ــار تالقي
اس ـت ـح ـس ــان ــا ل ـ ــدى الـ ـجـ ـمـ ـي ــع» ،ي ـقــول
مفوض االعالم في الحزب االشتراكي
رام ــي الـ ّ
ـريــس ل ــ«األخ ـب ــار» .ويضيف:
«خـ ـ ـط ـ ــاب املـ ـص ــالـ ـح ــة ه ـ ــو خ ـط ــاب ـن ــا
األس ــاس ــي ،ونــرفــض كــل مــا يناقضه،
ألنـنــا حــريـصــون على تكريس السلم
األهلي بمعزل عن تباينات يمكن أن
تطرأ في املواقف السياسية اليومية
وب ـع ــض الـ ـتـ ـج ــاذب ــات» .ل ـك ــن ألـيـســت
املـ ـص ــالـ ـح ــة شـ ـيـ ـئ ــا واعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــذار زع ـي ــم

ال ـحــزب االش ـتــراكــي عــن ال ـحــرب شــيء
آخ ــر؟ «ال ـحــرب ح ــرب ،ولــو لــم يكن كل
ط ــرف لــديــه إي ـمــان بقضية معينة ملا
وقعت أي حرب .من املفيد التطلع إلى
املستقبل عــوضــا عــن نـبــش صفحات
املــاضـيــة .فــالـحــرب الـتــي وقـعــت كانت
خ ـ ـسـ ــارة ل ـل ـج ـم ـيــع ونـ ـشـ ـب ــت بـسـبــب
ظــروف إقليمية ودولية معينة .لذلك
آن األوان ّ
لطيها والـتـطـلــع قـ ُـدمــا .أمــا
املصالحة ،فنعتبرها أهــم االنـجــازات
بعد الـطــائــف ،وأي خـطــوة تـصـ ّـب في
ه ــذا االت ـج ــاه مـ ّ
ـرحــب ب ـهــا .جمهورنا
يساندنا في هذا املوضوع ،والدليل أن
الكل ينزعج عند صدور أي كالم يمس

الريس« :طوينا صفحة
تصبّ
الحرب وأي خطوة
في هذا اإلطار تالقي
استحسانًا لدينا»

باملصالحة أو يقلل من أهميتها».
ع ـ ـ ّـراب امل ـ ـبـ ــادرة ،ه ــو وزيـ ــر املـهـجــريــن
غسان عطالله الــذي طرح الفكرة على
ج ـن ـبــاط ف ــي اج ـت ـمــاع جـمـعـهـمــا منذ
نـحــو شـهــر .الــوزيــر ال ــذي ينتمي الــى
ُ
ب ـل ــدة ه ـ ّـج ــر ك ــل أب ـنــائ ـهــا ف ــي ال ـح ــرب،
يـ ـض ــع ح ــالـ ـي ــا هـ ــدفـ ــا ل ـ ــه ه ـ ــو إقـ ـف ــال
مـ ـل ــف املـ ـهـ ـج ــري ــن .وم ـ ـبـ ــادرتـ ــه ت ـج ــاه
جـنـبــاط تـتــم بــالـتـنـسـيــق ب ــن رئـيــس
ال ـج ـم ـهــوريــة وال ـت ـي ــار الــوط ـنــي الـحــر
وال ـح ــزب االش ـت ــراك ــي بـغـيــاب ال ـقــوات
والكتائب .ويستحيل فصل ما يجري
عــن الـتـقــارب بــن الـتـيــار واالشـتــراكــي
الــذي بدأ قبيل تشكيل الحكومة غداة
وضع جنبالط الوزير الــدرزي الثالث
بتصرف رئيس الجمهورية ال رئيس
الحكومة ،فيما يذهب اليوم البيك الى
تحصني الـجـبــل ضــد أي مـشـكـلــة ،كي
يزيل العصي مــن طريق ابنه تيمور.
فـفـعـلـيــا ،الـتــوتــر ال ــذي يـصـيــب الجبل
حاليًا ليس بني الجنبالطيني والقوات
وال الكتائب ،بل هو عوني ـ ـ اشتراكي.
لــذلــك سـحـ ُـب فتيل ال ـشــارع عــن طريق
«االع ـ ـتـ ــراف واالع ـ ـت ـ ــذار» ،ي ـه ــدف إلــى
ت ـقــويــة أع ـم ــدة ال ــزع ــام ــة الـجـنـبــاطـيــة
ف ــي ل ـح ـظــة ض ـع ــف س ـي ــاس ــي تـعـيـشــه
)مروان طحطح(

امل ـخ ـت ــارة ،وأمـ ــر واقـ ــع فــرض ـتــه ع ــودة
الـتـيــار سياسيًا الــى الـشــوف وعاليه.
للمفارقة هنا ،كاد القداس يلغى يوم
أول من أمس بعد إصرار جنبالط على
إضــافــة اسمه فــي بطاقة الــدعــوة التي
ّ
أعدتها وزارة املهجرين ،ورفض التيار
هــذه االضافة التي ترجمت على أنها
«عــرقـلــة» وت ـجــاوز لـلـبــروتــوكــول الــذي
يـنــص عـلــى ع ــدم إيـ ــراد أي اس ــم تحت
اس ــم رئـيــس الـجـمـهــوريــة ال ــذي يرعى
هــذا الـقــداس .لكن اتـصــاالت يــوم أمس
أدت الى تسوية قضت بإضافة جملة
في أسفل البطاقة تذكر إلقاء جنبالط
كلمة بعد القداس.
ً
النقاش في التفاصيل لم يكن سهال،
تشير مصادر مواكبة لها ،بل أخذ كل
تـفـصـيــل مــا ال يـقــل عــن  5أي ــام لبلوغ
نهايته السعيدة .أول هذه التفاصيل
تـ ـمـ ـث ــل ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــداس «الـ ـت ــوب ــة
وامل ـغ ـفــرة» ،لتنتقل بـعــدهــا ال ــى مكان
إقــام ـتــه ال ــذي حـ ـ ّـدده عـطــالـلــه ف ــي ديــر
سـيــدة التلة فــي ديــر القمر ملــا تحمله
لم
املنطقة من رمزية .فأهل دير القمر ً
يـتـهـ ّـجــروا فــي ال ـحــرب ،وشكلت ملجأ
للمسيحيني املهجرين مــن مناطقهم.
الـ ـتـ ـفـ ـصـ ـي ــل ال ـ ـثـ ــالـ ــث ت ـ ـم ـ ـحـ ــور حـ ــول
حضور رئيس الجمهورية شخصيًا
والـبـطــريــرك بـشــارة الــراعــي ،إذ اعتذر
األخـ ـي ــران ع ــن ع ــدم امل ـش ــارك ــة .الــراعــي
كونه زار الشوف أكثر من مرة للغرض
نـ ـفـ ـس ــه ،ورئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ألن ــه
ي ـصــدف أن ــه يـســافــر ال ــى مــوسـكــو في
اليوم التالي ،فتم االتفاق على تمثيله
من قبل وزير الخارجية حبران باسيل.
أما املشكلة الرابعة ،فكانت بمعارضة
حضور النائب طــال أرس ــان قبل أن
يقبل االشـتــراكــي بــاألمــر ،ال سيما أنه
ال يمكن فتح صفحة جديدة مسيحية
درزيـ ـ ــة وخ ـل ــق مـشـكـلــة ف ــي م ــوازات ـه ــا
درزية درزية.
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سياسة

سياسة
قضية اليوم

إضاءة

المصرف الذي كان على وشك السقوط

صرف جماعي:
عمليات ّ
«تنظيف» بنك «السنة»ِ ...من أهله!

مجموعة البحر المتوسط :أصبح للحريري شركاء
ّ
َ
لم يسلم «بنك ميد» من تهاوي إمبراطورية الحريري المالية .منذ نهاية الثمانينيات كان رفيق الحريري مسيطرًا على المصرف .اليوم بات لدى وريثه سعد شريكان .تخلى
شقيقه أيمن عن ّ
حصته الوازنة لعالء الخواجة (رجل األعمال األردني وحامل الجنسية اللبنانية منذ بضع سنوات) ،وأخيرًا استحواذ شركاء الخواجة ريمون وتيدي رحمة،
على ّ
حصة في رأس المالُ .يقال إن أسهم الحريري مرهونة أيضًا .معاناة «بنك ميد» لم تقتصر على هذا الجانب ،فرغم أن حاكم مصرف لبنان أغدق عليه باألرباح من
المال العام ،لم ُيفلح المصرف في الخروج من أزمته .هكذا ّ
تقرر إعادة هيكلته .بموجب هذه العملية تم تعيين راوول نعمة مديرًا تنفيذيًا ّفي المصرف ،وانغمس
ّ
المستردة مقابل الديون المتعثرة
هذا األخير في صرف الموظفين و«شدشدة» َبنية التسليفات والودائع ،وتسييل محفظة االستثمارات والعقارات
محمد وهبة
م ــع اك ـت ـمــال عـمـلـيــة زيـ ــادة رأس امل ــال
قــريـبــا ،يصبح تـيــدي رحـمــة وشقيقه
َ
مساهمني في مجموعة البحر
ريمون،
س ــط الـ ـت ــي ت ـم ـلــك «بـ ـن ــك م ـي ــد».
املـ ـت ــو ّ
سيضخ الشقيقان نحو  100مليون
دوالر ف ــي رأس امل ـ ــال وي ـس ـت ـح ــوذان
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ع ـل ــى ّح ـ ّـص ــة ت ـص ــل إل ــى
ٍّ
 .%9.9وبــذلــك ت ـتــدنــى حـ ّـصــة ك ــل من
سـ ـع ــد ال ـ ـحـ ــريـ ــري مـ ــن  %42.23إل ــى
 ،%38.04وعالء الخواجة من %42.24
إلـ ــى  ،%38.05ونـ ـ ــازك ال ـح ــري ــري من
 %15.571إلى .%14
في آذار  2017استحوذ رجل األعمال
عــاء الـخــواجــة عـبــر مجموعته OLT
 ،Holdingعلى أسـهــم أيـمــن الحريري
ال ـت ــي ك ــان ــت ت ـ ــوازي بـحـجـمـهــا أسـهــم
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ال ـخ ــواج ــة كـ ــان ق ــد دخـ ــل أي ـض ــا على
مـجـمــوعــة ال ـحــريــري م ــن خ ــال ش ــراء
شــركــة «أوج ـي ــه إن ـتــرنــاش ـيــونــال» في
فرنسا .كما صار مساهمًا رئيسيًا في
شركة اشترت أكبر عقارات العائلة في
ك ـفــرفــالــوس ش ــرق ص ـي ــدا ،ول ــه أسـهــم
ف ــي ش ــرك ــات ك ــان ل ـل ـحــريــري ورجــالــه
الحصة الــوازنــة فيها ،باإلضافة إلى
حـصـتــه الـكـبـيــرة ف ــي م ـشــاريــع إنـتــاج
الـطــاقــة فــي دي ــر عـمــار وطــاقــة الــريــاح
في عكار.
دخـ ــول ال ـخــواجــة والـشـقـيـقــن رح ـمــة،
ي ـع ـك ــس ح ـج ــم األزمـ ـ ـ ــة الـ ـت ــي ضــربــت
املـ ـجـ ـم ــوع ــة املـ ـص ــرفـ ـي ــة بـ ـع ــد تـ ـه ــاوي

شركات الحريري وأبــرزهــا «سعودي
أوجـ ـي ــه» .ف ـهــذهّ امل ـج ـمــوعــة املـصــرفـيــة
التي كانت تصنف في املرتبة السابعة
لـجـهــة تــرتـيــب األصـ ــول ب ــن مـصــارف
«أل ـف ــا» وف ــي املــرت ـبــة ال ـســادســة لجهة
ترتيب الــودائــع بــن مـصــارف «ألـفــا»،
كــادت أن تتهاوى مثلها مثل شركات
ال ـحــريــري ال ـتــي سـقـطــت قـبــل سـنــوات
وأبرزها «سعودي أوجيه» .فقد ظهرت
فـ ــي م ـي ــزان ـي ـت ـه ــا اخـ ـ ـت ـ ــاالت ب ـن ـيــويــة
ب ــالـ ـت ــوازي م ــع بـ ــدء ان ـه ـي ــار ش ــرك ــات
الحريري نظرًا للترابط ّالعميق بينها.
وبحسب املستندات املوثقة ،فإن قيمة
الديون املتعثرة في «البحر املتوسط»

بلغت  461.5مليون دوالر فــي ،2017
منها  134.4مـلـيــون دوالر تسليفات
ُمنحت ملقاولني من الباطن مع شركة
«سـ ـع ــودي أوجـ ـي ــه» ،و 127.2مـلـيــون
دوالر تسليفات ُمنحت لشركة ،AGE
و 56.1مليون دوالر تسليفات ُمنحت
لشركة  ،BEATAو 39.8مليون دوالر
تسليفات ُمنحت لشركة  ،OTASو95
مـلـيــون دوالر هــي ع ـبــارة عــن خسائر
ع ـم ــاء املـ ـص ــرف ال ـنــات ـجــة ع ــن إعـ ــادة
جدولة ديون شركة .CELL C
في تلك السنة ،أي  ،2017كانت محفظة
تسليفات «الـبـحــر املـتــوســط» للقطاع
ال ـخــاص تـصــل إل ــى  4.4مـلـيــار دوالر،

وكانت أرباحه تبلغ  120مليون دوالر
(ال ـجــزء األكـبــر مــن هــذه األرب ــاح ناتج
من توظيف األمــوال في سندات الدين
الـحـكــومـيــة وش ـه ــادات إيـ ــداع مصرف
لبنان) ّ .لــذا ،فــإن الــديــون غير العاملة
(امل ـت ـعــثــرة) الـبــالـغــة  990مـلـيــار لـيــرة
( 656م ـل ـيــون دوالر) ،ك ــان ــت سـتــأكــل
أربـ ــاح  3س ـنــوات و 9أشـهــر بــالـكــامــل،
ّ
وه ـ ـ ــي تـ ـش ــك ــل  %14.7م ـ ــن م ـح ـف ـظــة
ّ
مرتفع جدًا
التسليفات ،وه ــذا مـعــدل
ّ
قياسًا على معدل الديون املتعثرة في
القطاع املصرفي.
ك ــان واض ـحــا ال ـتــرابــط الـتـمــويـلــي بني
الـبـحــر امل ـتــوســط وت ـســاقــط الـشــركــات

الخواجة والشقيقان رحمة شركاء الحريري في مجموعة البحر المتوسط (مروان طحطح)

ّ 461مليون دوالر ديون
متعثرة من أربع شركات
تابعة لـ«أوجيه تيليكوم»
ش ـق ـي ـقــه س ـع ــد ف ــي م ـج ـمــوعــة الـبـحــر
املـ ـت ــوس ــط .الـ ـخ ــواج ــة الـ ـ ــذي تـنـشـغــل
األوسـ ــاط الـسـيــاسـ ّـيــة والـتـجــاريــة في
لبنان باسمه وتسأل عن ّ
كيفية بروزه
ّ
بقوة وحجم ثروته وهوية من يعمل
ّ
م ـعــه ،ص ــار عمليًا أول شــريــك لــورثــة
رفـيــق الـحــريــري فــي مجموعة البحر
املتوسط ،مذ اشترى رفيق الحريري
املـ ـ ـص ـ ــرف ف ـ ــي الـ ـثـ ـم ــانـ ـيـ ـنـ ـي ــات .ب ـعــد
سنتني ،صــار للحريري شريك ثالث:
الشقيقان رحـمــة .هما يتشاركان مع
ً
ال ـخ ــواج ــة أعـ ـم ــاال واس ـت ـث ـم ــارات في
ّ
لبنان ،واسـتـحــوذا على حصة وازنــة
فــي املـجـمــوعــة مــن خ ــال االسـتـحــواذ
ع ـلّــى ك ــام ــل زيـ ـ ـ ــادة رأس املـ ـ ــال ال ـتــي
تنفذها املجموعة.

محمد نزال
التي ورثـهــا سعد الـحــريــري عــن أبيه.
فالشركات األرب ــع املــذكــورة أعــاه هي
شــركــات تأسست على يــد األب لتقوم
بأعمال مختلفة في قطاع االتصاالت.
 BEATA holdingsو AGE LTDهما
م ــن ال ـشــركــات املـســاهـمــة ف ــي «أوج ـيــه
تيليكوم» وفــق بـيــانــات بــورصــة دبي
امل ـن ـشــورة عـلــى مــوقـعـهــا اإللـكـتــرونــي.
أم ــا  OTASف ـهــي ش ــرك ــة مـمـلــوكــة من
شــركــة «أوج ـيــه تيليكوم» وتعمل في
تــرك ـيــا وتــرت ـبــت عـلـيـهــا ديـ ــون هــائـلــة
أعيدت جدولتها أكثر من ّ
مرة من دون
أن تتمكن من إيفائها .و CELL Cهي
الشركة التي ّأسسها رفيق الحريري
فــي  2001وتملكت شبكة خـلــويــة في
جنوب أفريقيا وكانت مملوكة بنسبة
 %75من «أوجيه تيليكوم» قبل إعادة
هيكلة هذه األخيرة.
ف ــي الـ ــواقـ ــع ،ك ــان ــت م ـج ـمــوعــة الـبـحــر
املتوسط التي تملك «بنك مـيــد» ،هي
ال ــذراع التمويلية لـشــركــات الحريري
األب .عبرها تـ ّـمــت الصفقات الكبرى.
ف ـهــذا امل ـص ــرف ح ـصــل م ـنــه ال ـحــريــري
األب عـ ـل ــى أول كـ ـف ــال ــة اللـ ـت ــزام ــات ــه
ف ــي الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،ث ــم اش ـ ـتـ ــراه ب ـعــدمــا
عرضه جــوزف الـخــوري للبيع .وهــذه
املجموعة كانت لديها شركة شقيقة
هــي «ع ـقــاريــة الـبـحــر امل ـتــوســط» التي
ّ
اقـتـصــر عـمـلـهــا عـلــى تـمــلــك ال ـع ـقــارات
ال ـت ــي يـتـخـلــف أص ـحــاب ـهــا ع ــن س ــداد
دي ــونـ ـه ــم ل ـل ـم ـج ـم ــوع ــة .وم ـ ــن ض ـمــن
م ــوج ــودات ـه ــا ،كــانــت «ع ـق ــاري ــة الـبـحــر
املتوسط» تملك عقارات ُالرملة البيضا
(املسبح الشعبي) والتي أثيرت حولها
ضـ ّـجــة كـبـيــرة ف ــي ال ـس ـنــوات املــاضـيــة
بـعــدمــا اشـتــراهــا رج ــل األع ـمــال وســام
عـ ــاشـ ــور .وب ـت ـم ــوي ــل م ــن «ب ـن ــك م ـيــد»
اش ـت ــرى ال ـحــريــري األب حـ ّـصــة وازن ــة
في البنك العربي (بيعت قبل سنتني)،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ث ـلــث ب ـنــك االسـتـثـمــار
السعودي .كذلك جرى تمويل تأسيس
ّ
 .CELL Cوتـ ـم ــل ــك عـ ـب ــر امل ـج ـم ــوع ــة
قصر قريطم .هذا العقار كان معروفًا
باسم قصر صالحة ،إال أن أبناء رجل
األعمال نجيب صالحة كانوا مدينني
مل ـج ـمــوعــة ال ـب ـح ــر امل ـت ــوس ــط بـمـبــالــغ
ّ
كـبـيــرة مـقــابـ ُـل ره ــن ،وعـنــدمــا تخلفوا
ع ــن الـ ـس ــداد أب ــرم ــت صـفـقــة اس ـت ــرداد
القصر وبقيت ّ
حصة في أسهم فندق
فينيسيا مرهونة للمجموعة أو «بنك
ميد».

ّ
«للحريرية» أن تكون في لبنان ،كظاهرة أبعد
لم يكن
ِمــن «مالية» (بمعنى تقديمات الحريري ملواطنني)،
لــوال امل ـصــارف .لــوال بنك البحر املـتـ ّ
ـوســط ،تحديدًا،
ال ــذي أصـبــح أخ ـي ـرًا «بـنــك م ـيــد» .هــو امل ـصــرف الــذي
اقترن اسمه باسم رئيس الحكومة السابق ،الراحل
رف ـيــق ال ـح ــري ــري ،مـنــذ مـنـتـصــف تـسـعـيـنــات الـقــرن
املاضي .كانت وكالة «رويترز» نشرت ،قبل  14عامًا،
إثر اغتيال الحريري ،تقريرًا يستعرض تراجع أرباح
ّ
املصرف .نقل التقرير عن مصرفيني أنه ال ّبد ،كواحد
ّ
العالجيةِ ،مــن «تقليص العمالة ّ الــزائــدة
ِمــن الحلول
عــن الـحــاجــة» .الحديث هنا عــن صــرف مــوظـفــن .لم
يكن سـ ّـرًا ّأن توظيفات ذاك املصرف ،إلى ّ
حد بعيد،
ّ
ّ
مذهبية ،على طريقة «التنفيعات»
سياسية -
كانت
ّ
ّ
الشعبوية الهادفة إلى مد نفوذ الزعيم وكسب الوالء
له .اليوم ،يبدو أن الفقاعة وصلت إلى ّ
حد االنفجار.
ّ
حقيقي في ما
وبدأت عمليات الصرف .ثمة تضارب
إعطاء
ترفض
املصرف
خص عدد املصروفني .إدارة
ّ
ّ
يتحدثون عــن  400مــوظــف،
رقــم واض ــح .العاملون
والنقابة تقول بأن الرقم يتجاوز املئة بقليل.
ُبداية ،ارتفع صوت بعض املصروفني علنًا ،وبعض
امل ـهـ َّـدديــن بــالـصــرف تلميحًا ،على مــواقــع التواصل
ّ
يترحم على ّ رفيق الحريري،
االجتماعي .أحدهم راح
مغردًا ،في مقابل ّ
ّ
تأسفه على ما حل بعده« :يا ريت
ّ
أخدتنا معك .»...آخر غرد ،على طريقة «يحصل في
ّ
اللبنانية ،عــن الــرواتــب الهائلة لبعض
أحــد الـبـنــوك»
ّ
بموظفني آخــريــنّ .يتضح الحـقــا أنّ
امل ــدراء مـقــارنــة
ال ـصــرف ي ـطــال ،فــي أك ـثــره ،ال ـح ـ ّـراس َ
وم ــن يماثلهم
ّ
ّ
املوظفني» .هؤالء الذين ،بحسب
موقعية ِمن «صغار ّ
أحــدهــم ،هــم «الــذيــن مثلوا ،خــال السنوات املاضية،
البيئة الحاضنة الصلبة للحريري وتيار املستقبل...
مــا بعرف إذا الشيخ سعد (الـحــريــري) بيعرف ّإنو
هـيــدي البيئة هــي الـلــي عــم تنضرب ال ـيــوم» .موظف
غــاضــب آخــر يكتب« :ســائــق املــديــر يـقــول ّإن مديره
يملك فيال في شانيه تكلفتها ما يقارب  6ماليني
دوالر ،من أين لك هذا؟ مديرة تملك شقة سعرها 3
ماليني دوالر .من املسؤول عن إخــراج موظفني من
لون واحــد ،هو لون ابن بيروت فقط؟» .نشر األخير
صورة إلحدى أشهر الناشطات في تيار املستقبل،
على املستوى الشعبي ،وإلى جانبها صورة الرئيس
ً
الـحــريــري ،قــائــا« :دول ــة الرئيس هيدي نسما ،أكثر
وحـ ــدة ب ـت ـحـ ّـبــك ب ـل ـب ـنــان» .ي ـب ــدو ّأن ال ـص ــرف يـطــال
نسماّ ،إيــاهــا ،التي ظهرت في الصورة حاملة للعلم

الـسـعــودي .يصعب متابعة هــذا املشهد ،وتغريدات
ّ
موجعة أخ ــرىِ ،مــن غير أن يـخــرج بـخــاصــة :إنهم
ّ
ـ«الحريرية» ّإياها «أخدتونا لحم ورميتونا
يقولون ل
عظم».
أكثر ِمــن ذلــك .الصرف ،بحسب بعض املصروفني،
ّ
لــم يـكــن «أخــاقـ ّـيــا» ّحــتــى فــي الـشـكــلُ .ع ـ ِـرض على
بعضهم ،كصفقة ،أل ُيـصــرفــوا ولـكــن فــي املقابل
ً
سـيـتـغـ ّـيــر مــوقـعـهــم الــوظ ـي ـفــي .م ـث ــاُ ،ي ـع ـ َـرض على
الحارس ،الذي حمى سائر العاملني لسنوات طوال،
َ
وم ــن كــان هــو فــي دائ ــرة الـخـطــر ،أن ُيصبح «مـقـ ّـدم
ُ
ق ـهــوة» أو «عــامــل تـنـظـيـفــات» .أحــدهــم ع ـ ِـرض عليه

ّ ُع ِرض على بعض
َالموظفين قبل صرفهم أن
تقديم القهوة
يعملوا في
ّ
أو تنظيف الحمامات

«تنظيف الـحـ ّـمــامــات» تـحــديـدًا .عـ ّـزت عليه واختنق.
ّ
عن قانون هنا ،حتمًا،
هــذا صــرف مقنع .ال ُيحكى
ّ
ّ
حتى عن وفاء لهؤالء ،بل أقله عما ّ
يسمى لباقة
وال
ّ
ّ
ّ
نتحدث عن مصرف.
«إنسانية» .آهّ ،نسينا أننا
أو
عمومًا ،أليس ملوظفي املصارف نقابة؟ بلى ،يوجد.
ّ
رئـيــس هــذه النقابة ،أســد خ ــوري ،يخبرنا أن ــه على
علم بما يجريّ ،
وأن املصرف «أجــرى إعــادة هيكلة،
ّ
فطلع في موظفني زيادة ،وعم يدفعولهم تعويضات
إض ــاف ـ ّـي ــة ب ـت ــوص ــل ،بــأح ـســن ال ـ ـحـ ــاالت ،لـ ـح ــدود 3
سنوات» .هذه أحسن الحاالت .يجزم خوري ،بحسب
علمهّ ،أن عدد املصروفني «لم يصل إلى  400موظف،
بل الحديث عن أكثر ِمن  100موظف ،ولكن ِمن غير
الــواضــح إلــى أي عــدد ُيــريــد املـصــرف أن يـصــل .هل
ً
يصل إلــى صــرف  400فـعــا ...ما بعرف»ُ .يخبرنا
النقيب أن بعض املصروفني تواصلوا معه ،لذا «عقدنا
اجتماعات مع إدارة املـصــرف ،وحاولنا أن ّ
نحسن
للمصروفني ال ـع ـطــاءات» .م ــاذا عــن حـكــايــة تنظيف
ال ـحـ ّـمــامــات وم ــا ش ــاك ــل؟ ُيـجـيــب خ ـ ــوري« :حــاولـنــا
ّ
التدخل لفرملة هــذه املسألة .يبدو أنها توقفت .في
ّ
نتحدث عن قانون ،القانون
مسألة العطاءات نحن ال

هنا بيسوى ( ،)...ولكن عمومًا التعويضات مقبولة
بالحدود الدنيا».
تواصلت «األخبار» مع إدارة املصرف ،ملعرفة رأيها
فــي مــا يـحـصــل .املــديــر ال ـعــام الـتـنـفـيــذي للمصرف،
راوول نعمة ،أخبرنا عن مسألة إعــادة الهيكلةّ ،
وأن
أخرى،
فروع ّ
«هناك أيضًا بعض الفروع القريبة ِمن ّ
هذه نعمل على إقفالها .لقد راعينا حالة كل موظف
ّ
على انفراد ،كنا كرماء معهمّ ،قدمنا لهم «باكيدج»
متكاملة» .يوضح نعمة ،الذي لم ُيكمل عامه األول بعد
في اإلدارةّ ،أن بعض املوظفني «كان ال بد ِمن إرسالهم
إلى بيوتهم .هــؤالء لم يكونوا يعملون واقعًا ،نبحث
ً
عــن أحــدهــم فـنـجــده نــائـمــا م ـثــا ،أم ــا الـبـعــض اآلخــر
طبعًا ،مدير البنك
فشملته إعــادة الهيكلة
ببساطة»ً .
ّ
ليس هو صاحب البنك ،هو تسلم تركة بما فيها من
ّ
تضخم التوظيف الزبائني ّإي ــاه ،ومعلوم ّأن بعض
ّ
املوظفني الذين لم ُتعد تتسع لهم مؤسسات أخرى
للحريري ،على مدى السنوات املاضية ،كانوا ُي َّ
حولون
إلــى املـصــرف .بناء على ذلــك يأتي ســؤال :هل سعد
الحريري على علم بمسألة صرف املوظفني أخيرًا؟
ُيجيب نعمة« :بالتأكيد ،كل املساهمني في املصرف
(الحريري أحدهم) على علم بذلك».
م ــاذا عــن حـكــايــة تـقــديــم الـقـهــوة وأع ـمــال التنظيفات؟
ال تنفي إدارة امل ـ ّصــرف ذل ــك بــاملـطـلــق ،وت ـس ــأل« :هــل
ّ
يخجل أحد أن ُينظف منزله؟ عمومًا كنا نفكر بطريقة
إيجابية حتى ال ُيصبح املعروض عليهم ذلك بال عمل.
ُيمكننا أن نتعاقد مع شركة تنظيفات ،وبتكلفة أقل،
ولكن قررنا أن ندفع أكثر مقابل عدم صرف موظفني
إضافيني».
ُ
إلى ذلك ،ترفض اإلدارة أن تفصح عن الرقم الحقيقي
ل ـل ـم ـصــروفــن ،م ــع اإلش ـ ـ ــارة إلـ ــى «ت ــوظ ـي ـف ــات جــديــدة
حـصـلــت» .يعلم املـعـنـ ّـيــون فــي امل ـصــرف بــوجــود حالة
امـتـعــاض ِم ــن جــانــب امل ـصــروفــنِ ،م ــن جــانــب بيئتهم
أيضًاّ ،
ّ
ّ
حزبيًا .بديهي
مذهبيًا -
وأن املسألة تأخذ ُبعدًا
أن يكون املصروفون ،في أكثريتهمِ ،من أهالي بيروت
ّ
الس ّنة ،ذلك ّ
ومن ُ
«ألن املصرف ُسني وأكثر موظفيه ِمن
ُِ ّ
السنة ،فبطبيعة الحال أن يكون أكثر املصروفني كذلك».
فــي أرشـيــف صفحات بعض املـصــروفــن ،على مواقع
ّ
التعصب
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،الكثير ِمــن م ـفــردات
و«االستعداد للتضحية» ِمن أجل الشيخ سعد .بعضهم
يصمت اآلن خــوفــا ِمــن الـشـمــاتــة .بـعــض «املــرتــاحــن»
ينصحون بذلك .لو أن أعتى كارهي الحريريِ ،من ّأي
جهة ،أرادوا اإلضرار به في العمق ،ملا فعلوا بحقه أكثر
ّ
مـمــا يفعل هــو بـحــق نـفـســه .أت ــراه لـيــس لــديــه خـيــارات
أخرى؟ ّربما .هكذا تكون النهايات.

مهمة مدعومة بالمال العام…
محمد وهبة
إعادة هيكلة في «بنك ميد» .هذه هي
املـهـمــة ال ـتــي أت ــت بــاملـصــرفــي راوول
نعمة مــدي ـرًا تنفيذيًا للمصرف في
ل ـب ـن ــان .ت ـن ـط ــوي امل ـه ـم ــة ع ـل ــى أك ـثــر
مـ ـ ــن م ـ ـ ـسـ ـ ــار :تـ ـقـ ـلـ ـي ــص امل ـ ـصـ ــاريـ ــف
التشغيلية ،زيــادة الربحية .مساران
يعنيان بلغة أه ــل امل ـصــارف صــرف
املـ ـ ــوظ ـ ـ ـفـ ـ ــن وت ـ ـق ـ ـل ـ ـيـ ــص املـ ـ ـك ـ ــاف ـ ــآت
وخفض النفقات األخ ــرى ،وتحويل
م ـح ـف ـظ ــة ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــارات إلـ ـ ـ ــى س ـي ــول ــة
قــابـلــة للتوظيف ،ووق ــف ال ـنــزف من
الخسائر س ــواء عبر تخفيف أعباء
التسليفات املشكوك بتحصيلها أو
عـبــر االن ـخ ــراط أكـثــر فــي الهندسات
املالية التي يجريها مصرف لبنان.
ال يـ ـح ـ ّـب ــذ ن ـع ـم ــة اسـ ـتـ ـعـ ـم ــال ك ـل ـمــة
«تـنـظـيــف» ،إال أن ــه فــي الــواقــع كانت
هـ ـ ــذه املـ ـهـ ـم ــة األسـ ــاس ـ ـيـ ــة لـ ــوجـ ــوده
كـمــديــر تنفيذي فــي املـجـمــوعــة .قيل
الكثير عــن املــرجـعـيــة الـتــي اقترحت

نعمة لـهــذا املـنـصــب ،وه ــو املـعــروف
بـسـلــوكــه غـيــر الـتـقـلـيــدي ف ــي العمل
ّ
املصرفي ،إل أنــه يعلن بوضوح أنه
ّ
ت ـس ــلــم م ــوق ـع ــه ف ــي امل ـج ـم ــوع ــة ب ـنــاء
على اتفاق مع الشريك الجديد عالء
ال ـخ ــواج ــة .ي ــؤك ــد نـعـمــة أن «عـمـلـيــة
إعادة الهيكلة كانت قد بدأت بالفعل
ّ
قبل تسلمي مهامي في البنك» ،لكنه
يشير إلى أن الهدف منها أن «ينمو
ّ
املصرف» .هذا األمــر يتطلب «صرف
املوظفني وإعادة التوظيف بناء على
هيكلية إدارية مختلفة ومسالك عمل
أكثر فعالية».
ف ـ ــي ع ـ ـ ــام  2010كـ ــانـ ــت املـ ـص ــاري ــف
اإلداريـ ـ ــة ملـجـمــوعــة الـبـحــر املـتــوســط
تبلغ  106ماليني دوالر ،وقد ازدادت
فــي عــام  2012لتبلغ  ،%110وقفزت
في  2017إلى  138مليون دوالر .وفي
امل ـق ــاب ــل ك ــان ــت أربـ ـ ــاح امل ـص ــرف 105
مــايــن دوالر فــي  2010ثــم ارتفعت
إلــى  128مليون دوالر ،وع ــادت إلى
االنـ ـخـ ـف ــاض فـ ــي  2017إل ـ ــى 104.5

مليون دوالر.
هـ ـ ــذا االخـ ـ ـت ـ ــال فـ ــي الـ ـتـ ـن ــاس ــب ّبــن
املصاريف اإلدارية واألرباح املحققة،
كان ّ يمكن أن يكون أكبر بكثير لوال
ت ــدخ ــل م ـصــرف لـب ـنــان ف ــي أك ـثــر من
م ـنــاس ـبــة ل ـت ـعــويــم امل ـ ـصـ ــرف ،ول ــوال
عمليات تسييل األصول.
ففي عــام  2009حصل املصرف على
قـ ـ ــرض مـ ـي ـ ّـس ــر مـ ــن م ـ ـصـ ــرف ل ـب ـنــان
بقيمة  91مـلـيــار لـيــرة تــم توظيفها
في سندات خزينة بالليرة اللبنانية
ُ
واســتـخــدمــت األرب ــاح الناتجة منها
بـقـيـمــة  19.5مـلـيــار ل ـيــرة ف ــي إطـفــاء
الخسائر املترتبة على الـبـنــك .وفي
ال ـس ـن ــوات ال ـتــال ـيــة ،ح ـصــل امل ـصــرف
ّ
على أكثر مــن سلة إم ــداد بالسيولة
مــن مـصــرف لـبـنــان ،ك ــان أبــرزهــا في
 2014و 2015ح ــن أق ــرض ــه مـصــرف
ل ـب ـنــان ن ـحــو  600م ـل ـيــون دوالر من
أجل شراء شهادات إيداع صادرة عن
مـصــرف لـبـنــان بقيمة  1070مليون
دوالر ،وأجـ ــرى الـكـثـيــر مــن عمليات

امل ـ ـبـ ــادلـ ــة م ـ ــع م ـ ـصـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان بــن
سندات يوروبوندز كان يحملها في
محفظته بشهادات إيداع صادرة عن
مصرف لبنان .هذه العمليات كانت
تحقق له الكثير من األربــاح السهلة
والسريعة نظرًا إلى الفرق الكبير بني
م ــردود الـسـنــدات ومـ ــردود شـهــادات
اإلي ـ ــداع .وم ــن أوق ــح العمليات التي
أجــراهــا مـصــرف لـبـنــان مــع املـصــرف
كـ ــانـ ــت ف ـ ــي ع ـ ـ ــام  2014ح ـ ــن ب ــاع ــه
ُ
شهادات إيداع قيمتها السوقية 500
مـلـيــون دوالر بـسـعــر  458.8مليون
دوالر ،م ــا أتـ ــاح لـلـمـصــرف تسجيل
أرباح فورية من هذه العملية بقيمة
 41.9مليون دوالر.
اس ـت ـمـ ّـرت ه ــذه الـعـمـلـيــات املــالـيــة بني
م ـصــرف لـبـنــان وامل ـص ــرف عـلــى مــدى
أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن خـ ـم ــس سـ ـ ـن ـ ــوات ،وإنـ ـم ــا
بأشكال مختلفة .األربــاح املحققة في
 2015بلغت ،بحسب التقرير السنوي
ملـجـمــوعــة الـبـحــر املـتــوســط املـنـشــورة
على املوقع اإللكتروني 236.9 ،مليار

لـ ـي ــرة .ث ــم ف ــي ص ـي ــف  2016ان ـخ ــرط
املـصــرف بالعمليات املالية املعروفة
باسم «هندسات مالية» وحقق منها
أربــاحــا بقيمة إجـمــالـيــة تبلغ 234.8
مليار لـيــرة ،علمًا بــأن نعمة يؤكد أن
امل ـصــرف «ل ــم يـسـتـفــد بــأكـثــر مــن 100
مـلـيــون دوالر م ــن ه ــذه ال ـه ـنــدســات».
ك ــذل ــك ي ـق ــول إن «ال ـه ـن ــدس ــات املــال ـيــة
ال ـتــي شـ ــارك فـيـهــا «ب ـنــك م ـيــد» كــانــت
يستفد من
مفتوحة لكل املصارف ولم
ِ
هندسات خاصة».
عـ ـل ــى ّ
ـف م ـص ــرف
ـ
ت
ـ
ـ
ك
ـ
ـ
ي
ـم
أي حـ ـ ـ ــال ،لـ ـ
ِ
لبنان باإلغداق على مجموعة البحر
ّ
واملمولة من
املتوسط باألرباح السهلة
املــال الـعــام .ففي  21آب  2017وصلت
طلبات املصرف إلى حدود «استبدال
الـ ـت ــوظـ ـيـ ـف ــات اإلل ـ ــزام ـ ـي ـ ــة ب ـ ــال ـ ــدوالر
األم ـي ــرك ــي ب ـش ـه ــادات إي ـ ــداع مـصــرف
ل ـب ـنــان» .عـنــدهــا ع ـ ّـدل م ـصــرف لبنان
في طريقته في التعامل مع مجموعة
ال ـب ـح ــر املـ ـت ــوس ــط ،ف ـل ــم ي ــواف ــق عـلــى
طلبها ،وإن ـمــا منحها مــوافـقـتــه على

االق ـتــراض مــن مـصــرف لبنان بفائدة
 %2مقابل رهن سندات خزينة بكافة
ّ
الـعـمــات ،واشـتــرط أل يتم استعمال
العمليات «لتحقيق مدخول آنــي ،بل
تغطية النقص في املؤونات املتوجبة
تدريجًا خالل عشر سنوات».
يـ ــوم ـ ـهـ ــا ط ـ ـلـ ــب مـ ـ ـص ـ ــرف ل ـ ـب ـ ـنـ ــان مــن
املجموعة ،بما يشبه حفظ ماء الوجه،
أن ت ـع ـم ــل عـ ـل ــى «ت ـح ـص ـي ــل ال ــدي ــون
املشكوك بتحصيلها بكافة الوسائل
ّ
تخصص القروض
القانونية على أن
ّ
املحصلة لتخفيض املــؤونــات» ،علمًا
ّ
بــأنــه ك ــان ق ــد وافـ ــق «ع ـلــى أن يتملك
امل ـصــرف ع ـقــارات اسـتـنــادًا إل ــى امل ــادة
 154من قانون النقد والتسليف سدادًا
لــديــون مشكوك بتحصيلها ،على أن
ّ
تخصص املــؤونــات املـكــونــة مقابلها
لــدعــم األم ـ ــوال ال ـخــاصــة غـيــر الـقــابـلــة
للتوزيع وأن تقوم لجنة الرقابة على
امل ـص ــارف بـتـحــديــد تـفــاصـيــل التملك
وقيمها وفقًا لألصول».
ليس هناك إيحاءات في كالم مصرف

لبنان أوضح من أن املصرف كان ّ
يمر
بأزمة قد تنسفه من أساسه .فهو ّ
قدم
دع ـمــا شـبــه مـطـلـ ّـق لـلـمـصــرف .بعض
العمليات التي نفذها مصرف لبنان
ملصلحة مـجـمــوعــة الـبـحــر املـتــوســط،
كانت مخفية عن عيون لجنة الرقابة
على امل ـصــارف ،إال أنها كانت تجري
ب ـع ـلــم رئ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة س ـم ـيــر حـمــود
الذي كان يعمل سابقًا في املجموعة.
اك ـت ـش ــاف ه ـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــات ّأدى إل ــى
نشوء خالف بني حمود وعضو لجنة
الرقابة أحمد صفا.
ّ
فــي ه ــذا الــوقــت ،ك ــان امل ـصــرف يحقق
مصرف لبنان
أرباحًا من عملياته مع ّ
ويـطـفــئ الـخـســائــر ويـخــفــض األع ـبــاء
ّ
امل ـتــرت ـبــة عـلـيــه ف ــي م ـيــزان ـي ـتــه ،إل أن
أوض ــاع ــه ك ــان ــت تـ ـ ــزداد ص ـعــوبــة وال
س ـي ـمــا ل ـج ـهــة ت ـس ـج ـيــل ّن ـس ــب م ــاءة
مقبولة فيما يــواجــه تعثرًا فــي ســداد
القروض بلغت قيمته في نهاية 2017
نـحــو  990مـلـيــار ل ـيــرة ،أي مــا ي ــوازي
 %14.7من مجمل تسليفات املصرف

للقطاع الخاص ،ما دفعه إلى التركيز
عـلــى عـمـلـيــات تـسـيـيــل االس ـت ـث ـمــارات
والعقارات التي يحملها في محفظته.
مسار تسييل االستثمارات بــدأ منذ
ف ـت ــرة ط ــوي ـل ــة ب ـه ــدف إت ــاح ــة امل ـج ــال
لـ ـلـ ـمـ ـص ــارف ل ــاسـ ـتـ ـف ــادة مـ ــن ن ــات ــج

ّ
استرد عقارات مقابل الديون
من فريد مكاري ،وال يزال يحاول
استرداد ديونه من ابن السنيورة
املـ ـبـ ـيـ ـع ــات فـ ــي ع ـم ـل ـي ــات م ــالـ ـي ــة مــع
م ـصــرف ل ـب ـنــان ّ تـحـقــق ل ــه امل ــزي ــد من
األربـ ـ ـ ــاح وتـ ـخ ــف ــف أعـ ـب ــاء امل ــؤون ــات
املتوجبة عليه فــي مقابل االحتفاظ
بــالـعـقــارات امل ـس ـتـ ّ
ـردة مـقــابــل الــديــون
ّ
امل ـت ـع ــث ــرة .امل ـش ـك ـلــة ف ــي ه ــذا امل ـج ــال،
أن أس ـعــار ال ـع ـقــارات واالس ـت ـث ـمــارات
ّ
مخمنة
األخ ــرى فــي ميزانيته كــانــت
بـنـحــو  450م ـل ـيــار ل ـي ــرة (ن ـح ــو 300

مليون دوالر) ،فيما كــانــت تقديرات
اإلدارة أن سعرها السوقي يصل إلى
مليار دوالر .إعــادة تخمني العقارات
يــرتـبــط عـضــويــا بـقـيـمــة التخمينات
ال ـت ــي ت ــواف ــق ع ـل ـي ـهــا ل ـج ـنــة ال ــرق ــاب ــة
ع ـل ــى املـ ـ ـص ـ ــارف .لـ ـ ــذا ،ف ـق ــد اخ ـتـل ـفــت
ال ـت ـخ ـم ـي ـن ــات بـ ــن امل ـ ـصـ ــرف ول ـج ـنــة
الـ ــرقـ ــابـ ــة ومـ ـ ـص ـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان إلـ ـ ــى أن
جرت تسوية األمر ملصلحة املصرف
مجددًا.
ّ
رغــم ذلــك ،اضطر املصرف أن يتخلى
عــن استثماراته فــي فـتــرات مختلفة.
باع ّ
حصته في شركة «اليــت ميتال»
لـصـنــاعــة األمل ـن ـيــوم بـقـيـمــة  7مــايــن
دوالر .وب ــاع أي ـضــا ،Beverly Hotel
ب ـق ـي ـم ــة  9.2مـ ـلـ ـي ــون دوالر .وب ـ ــاع
ش ــرك ــات تــاب ـعــة أخـ ــرى مـحـقـقــا نحو
 323مليار ليرة .كذلك باع ّ
حصته في
 CSC Bankوال ـتــي كــانــت تـبـلــغ %40
من األسهم ،بقيمة  527.7مليار ليرة.
كــذلــك اس ـتـ ّ
ـرد ع ـقــارات مـقــابــل الــديــون
ّ
م ــن ف ــري ــد م ـ ـكـ ــاري ،واسـ ـ ـت ـ ــرد دي ــون ــه

ّ
مــن مـيـســرة ســكــر… وال ي ــزال يـحــاول
استرداد ديونه من ابن فؤاد السنيورة
والتي تصل إلى  7ماليني دوالر.
يقول نعمة إن مصرف لبنان أجبره
ع ـل ــى ت ـس ـي ـيــل ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات املـ ـسـ ـت ـ ّ
ـردة
م ـق ــاب ــل دي ـ ــن م ــن أج ـ ــل خ ـف ــض قـيـمــة
امل ـ ــؤون ـ ــات فـ ــي م ـح ـف ـظ ـت ــه« ،كـ ـم ــا أن
ت ـجــارة ال ـع ـقــارات ال تـقــع ضـمــن عمل
امل ـص ــارف ،فيما يمكن تــوظـيــف هــذه
املبالغ وتحقيق أربــاح أعلى» .لذلك،
يــؤكــد نـعـمــة أن ــه ج ــرى ب ـيــع ع ـقــارات
«بــأسـعــار أعـلــى مــن التخمني وأعـلــى
م ــن األس ـ ـعـ ــار ال ــدف ـت ــري ــة .ف ــي الـسـنــة
امل ــاض ـي ــة ح ـق ـق ـنــا أرب ــاح ــا ج ـي ــدة مــن
ثانية،
تسييل العقارات» .ومن ناحية
ّ
«كانت عملية تسييل العقارات توفر
للمصرف سيولة بــالــدوالر فــي وقت
ت ـعــانــي ف ـيــه الـ ـس ــوق م ــن أزم ـ ــة ب ـهــذا
ال ـخ ـص ــوص ،م ــا س ـمــح ل ـنــا بــالـقـيــام
ب ـع ـم ـل ـيــات ت ـح ــوي ــل م ــن الـ ـلـ ـي ــرة إل ــى
الدوالر رغم أن بعض املصارف كانت
تماطل مع زبائنها في هذا األمر».
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شبهات فساد واختالسات

ختم بلدية سبلين بالشمع األحمر!

محمد الجنون
ب ــإش ــارة مــن الـنـيــابــة الـعــامــة املــالـيــة،
ده ــم عـنــاصــر مــن مـكـتــب مكافحة
الـجــرائــم املــالـيــة مبنى بلدية سبلني
(إقـ ـلـ ـي ــم الـ ـ ـخ ـ ــروب) ،ل ـي ــل ال ـج ـم ـعــة
امل ـ ــاض ـ ــي ،وصـ ـ ـ ـ ـ ــادروا م ـس ـت ـن ــدات
صرف ونسخًا من قرارات املجلس
البلدي وأوراق ــا وسـجــات ،وختموا
مكاتبها بالشمع األحمر.
م ـصــادر الـبـلــديــة أبـلـغــت «األخ ـب ــار»
ّأن النيابة العامة طلبت مــن رئيس
البلدية محمد قوبر ،املحسوب على
الـحــزب التقدمي االشـتــراكــي ،إبــاغ
املوظفني بأنه ممنوع عليهم دخول

املكاتب تحت طائلة املسؤولية ،فيما
من ُامل ّ
قرر أن يمثل قوبر مجددًا أمام
املــدعــي ال ـعــام املــالــي ال ـقــاضــي علي
إبراهيم ،على أن تمثل أمام ابراهيم
أيـ ـض ــا زوجـ ـ ــة ق ــوب ــر الـ ـت ــي تـشـغــل
منصب أمني الصندوق في البلدية،
وع ــدد مــن أع ـضــاء املـجـلــس البلدي
وموظفون.
ّ
املدعي العام املالي أكد لـ«األخبار» ّأن
ّ
«النيابة العامة املالية تحفظت على
مجموعة من سجالت البلدية بهدف
الـتـحـقـيــق ف ــي ق ـضــايــا اخ ـتــاســات
مالية وردت في إخبار ُم ّ
قدم اليها»،
ّ
مـشـيـرًا إل ــى أنـ ــه اسـتـمــع إل ــى قــوبــر
ّ
مرتني« ،والتحقيق مستمر معه ومع

كــل مــن شمله اإلخـبــار ،حتى جالء
الحقيقة كاملة في شأن القضية».
املـ ـص ــادر امل ـط ـل ـعــة أشـ ـ ــارت الـ ــى أن
االسـ ـ ـت ـ ــدع ـ ــاءات م ــرت ـب ـط ــة ب ـم ـل ـفــات
ف ـســاد م ــال ــي ،أب ــرزه ــا  200مليون
ل ـي ــرة خـ ّـصـصـتـهــا وزارة الـشـبــاب
وال ــري ــاض ــة إلن ـش ــاء مـجـمــع مــاعــب
فــي سبلني ،لــم ُيـعــرف «مصيرها»،
بـ ـع ــدم ــا ُوضـ ـ ـ ــع الـ ـحـ ـج ــر األس ـ ــاس
ّ
للمشروع عــام  2017ولــم تنفذ أي
ّ
أعمال حتى اليوم .وأكد مصدر في
وزارة الشباب والرياضة لـ«األخبار»
ّأن «أي قضية ترتبط بملف أمــوال
الوزارة في البلديات لن يتم السكوت
عنها ،وفي حال تأكدت أي معطيات

متعلقة بصرف األم ــوال املرصودة
مل ـج ـم ــع امل ـ ــاع ـ ــب ،فـ ـ ــإن هـ ـ ــذا االمـ ــر
س ـي ـع ـ ّـرض أي مــرت ـكــب لـلـمـســاءلــة
واملحاسبة القانونية».
وكان املجلس البلدي شهد خالفات
حادة بني رئيس البلدية وأعضاء في
املجلس فتحوا باب املساءلة في شأن
عــدد مــن املـلـفــات الـتــي ت ــدور حولها
ش ـب ـه ــات فـ ـس ــاد .وب ـح ـس ــب بـعــض
األعضاءّ ،
فإن «الشبهات حول األداء
ّ
البلدي تجلت بوضوح في ملف بناء
القصر البلدي الذي فاقت كلفته 10
أض ـعــاف القيمة امل ـق ــدرة» .وم ــن بني
ُ
امل ـل ـفــات ال ـتــي تـثـيــر ال ـش ـكــوك أيـضــا
مشروع مولدات للكهرباء استقدمها

69000
نازح

هو العدد التقريبي للمقيمين في  974تجمعًا للنازحين
السوريين على ضفاف نهر الليطاني في بلدات البقاعين
الغربي واألوسط وزحلة ومحيطها ،بحسب مسح أجرته
ّ
التجمعات
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني .تضم هذه
نحو  11,466خيمة يقدر عدد القاطنين فيها بحوالي
 68,645نازحًا من مختلف األعمار .المسح الذي استهدف
تبيان نسبة مساهمة النازحين في تلويث النهر ،كشف
التجمعات ّ
ّ
تصب مياهها المبتذلة بشكل مباشر
أن هذه

أو غير مباشر في النهر .وقدرت كميات هذه المياه بنحو
 5,766مترًا مكعبًا يوميًا ،ما يــوازي  2,104,655مترًا
مكعبًا سنويًا (اعتمادًا على أن معدل استهالك النازح
الواحد يقدر بـ  84ليترًا يوميًا) .المصلحة لفتت إلى أن
هذه األرقام «تعكس الوضع الكارثي الذي يلحق بنهر
الليطاني وسكان الحوض األعلى ،ال سيما إذا أضفنا اليها
أعداد النازحين القاطنين خارج المخيمات».
(تصوير هيثم الموسوي)

َ
ْ
بلدية الجديدة
استمالك عقارات لمنافع خاصة؟
تقرير

هديل فرفور
ف ــي الـ ـس ــادس م ــن ال ـش ـهــر الـ ـج ــاري،
ّ
سجل أصحاب العقارين  713و1203
في منطقة الجديدة العقارية شكوى
لــدى قلم محافظة جبل لبنان ّ
ضد
رئـيــس بلدية الـجــديــدة  -البوشرية
 ال ـس ـ ّـد أنـ ـط ــوان جـ ـب ــارة ،ب ـعــد ق ــرار(رقـ ـم ــه  )80أص ــدرت ــه ال ـب ـل ــدي ــة ،فــي
 ،2019/2/5ق ـ ـضـ ــى ب ــاسـ ـتـ ـم ــاك
الـ ـعـ ـق ــاري ــن (ض ـ ّـم ـه ـم ــا أص ـحــاب ـه ـمــا
ضـ ـم ــن ع ـ ـقـ ــار يـ ـحـ ـم ــل ال ـ ــرق ـ ــم )713
«لتخصيصهما كموقف للسيارات
( )...وتـسـهـيــل أمـ ــور امل ــواط ـن ــن في
محيط قصر عدل جديدة املنت (.»)...
ال ـش ـكــوى ال ـت ــي ت ـق ــدم ب ـهــا أص ـحــاب
ال ـع ـقــاريــن (أديـ ـب ــة زي ـ ــدان ووكـيـلـهــا
زوجها رامي الخوري) تتهم جبارة
ب ـ ـ ـ «االس ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــاء» عـ ـل ــى الـ ـعـ ـق ــاري ــن
لـ «غايات شخصية ...بحجة املنفعة

رئيس البلدية ينفي نية إقامة
موقف ،رغم أن قرار االستمالك
جاء ً
بناء على هذا االدعاء
ً
ال ـع ــام ــة» ،و«م ـح ــاب ــاة لــرجــل أع ـمــال
نــافــذ فــي املـنـطـقــة يسكن فــي املبنى
امل ــاص ــق لـلـعـقــار ،وي ــرف ــض تشييد
أي مبنى مقابل مبناه»! وأوضحت
ّ
أن هـنــاك عـقــارًا قريبًا (رقـمــه )1199
تملكه البلدية (تبلغ مساحته أربعة
أض ـ ـعـ ــاف م ـس ــاح ــة الـ ـعـ ـق ــاري ــن 713
وُ ،)1203يستخدم موقفًا للسيارات
ّ
ح ــالـ ـي ــا .كـ ــذلـ ــك ،ف ـ ـ ــإن هـ ـن ــاك مــوق ـفــا
ً
آخــر مقابل قصر ال ـعــدل ،فـضــا عن
مــوقــف مـخـصــص لـلـمـحــامــن ضمن
القصر نفسه .ولفتت إلى أن «ضغط
العمل في قصر العدل في الجديدة
ّ
أق ــل مـمــا ه ــو ف ــي ق ـصــور ال ـع ــدل في
ب ـي ــروت أو ب ـع ـبــدا ،ن ـظ ـرًا إل ــى أن ــه ال

رد

رقم اليوم

الرئيس لتزويد أبناء سبلني بالطاقة
مجانًا مقابل تزويد سكان البلدة من
غير أبنائها بالكهرباء مقابل بدل
مادي .وخالل متابعة املجلس البلدي
للموضوعّ ،
تبي ّأن األموال التي كانت
البلدية تجنيها لم تدخل الصندوق
تذرع رئيس البلدية ّ
البلدي« ،وقد ّ
بأن
جهد خــاص ،ولم
هذا املشروع ثمرة ٍ
يكن من أموال البلدية».
أحـ ــد أعـ ـض ــاء امل ـج ـلــس ال ـب ـل ــدي قــال
إن رئـيــس البلدية «عـمــد الــى تأجير
ع ـق ــارات لـلـبـلــديــة آلج ــال طــويـلــة من
دون الرجوع إلى املجلس» .معارضو
قــوبــر اتهموه أيـضــا بـ«تقاضي بني
 10آالف دوالر و 15ألفًا من أصحاب
املشاريع السكنية في شــارع داوود
العلي في البلدة إلعطائهم التراخيص
الــازمــة وتسهيل أمــورهــم مــن أجــل
تشييد الطبقات األخيرة (الــروف)».
ّ
وأكـ ــد هـ ــؤالء أن «عـ ــددًا كـبـيـرًا ممن
دفعوا هــذه املبالغ أبــدوا استعدادهم
لإلدالء بشهاداتهم في هذه القضية
أمام القضاء املختص».

ي ـت ـضـ ّـمــن ن ـيــابــات ع ــام ــة أو مـكــاتــب
ل ـق ـضــاة تـحـقـيــق أو م ـحــاكــم تمييز
أو قضاء إداري ،بما ال يحتاج معه
إلى هذا العدد من مواقف السيارات.
«وم ـس ــاح ــة ال ـع ـق ــاري ــن ( 1150مـتـرًا
مــرب ـعــا) ال تـسـمــح بــاسـتـيـعــاب عــدد
كبير من السيارات ،بما ال ّ
يبرر كلفة
شرائه وبناء حيطان دعم له لجعله
صالحًا لركن السيارات».
وأوض ـ ـحـ ــت م ـ ـصـ ــادر م ـط ـل ـعــة عـلــى
الـقـضـيــة «أن واج ـهــة الـعـقــار الـبــالــغ
ط ــول ـه ــا  90مـ ـتـ ـرًا ت ـت ـيــح ركـ ــن نـحــو
 20س ـي ــارة أم ــام ـه ــا ،فـيـمــا تـجـهـيــزه
ك ـمــوقــف ل ــن يـتـيــح اس ـت ـي ـعــاب أكـثــر
مـ ــن  30سـ ـي ــارة داخـ ـ ـل ـ ــه» .وس ــأل ــت:
«مل ـ ـ ــاذا ت ـت ـكـ ّـبــد ال ـب ـل ــدي ــة ث ـم ــن ش ــراء
العقار وتجهيزه في وقت تملك فيه
خيارات شبه مجانية؟».
أصـ ـح ــاب ال ـع ـق ــار ات ـه ـم ــوا ال ـب ـلــديــة
بـ ـ ـ «ال ـ ـض ـ ـغـ ــط» وات ـ ـ ـخـ ـ ــاذ إجـ ـ ـ ـ ــراء ات
مل ـن ـع ـهــم م ــن ال ـت ـص ــرف ب ــه وال ـب ـن ــاء
عليها« .وقــد عرضت البلدية مرات
عـ ــدة ش ـ ــراء ال ـع ـق ــار ،إال أن املــال ـكــن
رفضوا ،ألن السعر لم يكن منصفًا».
وج ــاء ف ــي ن ــص ال ـش ـكــوى أن ــه «مـنــذ
ّ
ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم األول لـ ـتـ ـم ــلـ ـكـ ـن ــا ال ـ ـع ـ ـقـ ــار،
والـبـلــديــة تـتـعــاطــى بـكـيــديــة .فكلما
ً
طـلـبـنــا إف ـ ــادة م ـح ـتــويــات أو وص ــا
أو ت ـخ ـط ـي ـطــا أو أي إف ـ ـ ــادة أخـ ــرى،
يكون السؤال دائمًا :ملاذا تريدونها،
ومــا حاجتكم إليها؟ ( )...ال تتعبوا
أن ـف ـس ـكــم .ل ــن نـسـمــح ب ــأي تــرخـيــص
ع ـلــى ه ــذا ال ـع ـقــار ( )...ه ــذا م ــا كــان
ي ــردده دائـمــا رئيس البلدية جبارة
واب ـ ـ ــن ش ـق ـي ـق ـتــه م ـه ـن ــدس ال ـب ـل ــدي ــة
السيد سيزار رزق».
ّ
في اتصال مع «األخبار» ،أكد جبارة
أنه ال يعلم شيئًا عن الشكوى ،وقال
ّ
ّ
ّ
«يهمها أل تطلع صرخة
إن البلدية
ال ـج ـيــران جـ ـ ّـراء تـشـيـيــد أي مـبـنــى»،
مشيرًا إلى ّأن «من غير الجائز ّ
ضم
عـ ـق ــارات م ـب ـع ـثــرة م ــن أجـ ــل تـشـيـيــد
ـان وغـيــرهــا» .ونـفــى نية البلدية
مـبـ ٍ
إقامة موقف للسيارات على العقار

النزاع على العقار مستمر منذ عام ( 1988هيثم الموسوي)

امل ـس ـت ـم ـل ــك ،مـ ـشـ ـيـ ـرًا إلـ ـ ــى أن «لـ ــدى
البلدية موقفًا مساحته  4آالف متر
مــربــع» ،وهــو مــا يناقض نــص قــرار
االس ـت ـمــاك ال ــرق ــم )2019/2/5( 80

الصادر عن املجلس البلدي!
املـصــادر املطلعة على القضية رأت
ّ
أن كــام جـبــارة ُي ـعــزز االتـهــامــات له
بمحاباة رجل األعمال .إذ إن األخير

هو «الجار شبه الوحيد للعقار» من
بني «الجيران الذين ال يريد أن تطلع
صرختهم» .ولفتت إلــى أن البلدية
س ـب ــق أن ن ـق ـلــت ط ــري ـق ــا ع ــام ــا ق ــرب
املبنى الذي يقطن فيه رجل األعمال
(الـعـقــار رقــم  )624مــن املـلــك البلدي
الـعــام إلــى املـلــك الـبـلــدي الـخــاص ثم
باعته له!
ّ
قصة العقار تعود إلــى أكثر من 30
عــامــا .فـفــي ع ــام  ،1988اسـتـصــدرت
ب ـلــديــة ال ـج ــدي ــدة م ــرس ــوم تـخـطـيــط
(رق ــم  )88/4919عـلــى الـعـقــار 1203
بـ ـحـ ـج ــة ت ــوسـ ـع ــة ال ـ ـطـ ــريـ ــق .إال أن
الــافــت أن الطلب لــم يلحظ توسعة
ال ـ ـطـ ــريـ ــق كـ ـ ـل ـ ــه ،بـ ـ ــل ش ـ ـمـ ــل الـ ـعـ ـق ــار
 1203ومــا قبله فـقــط ،وفــق خريطة
تـ ـب ــرزه ــا ال ـج ـه ــة امل ــدعـ ـي ــة .وط ـ ــوال
ـارة على
 30عــامــا لــم تــوضــع أي إش ـ َّ َ
الـصـحـيـفــة الـعـيـنـيــة ،ول ــم ُيــتــخــذ أي
إجـ ــراء ي ــدل عـلــى وجـ ــود ن ـيــة جــديــة
لتوسعة الطريق ،فيما بقي العقار
ش ـبــه م ـج ـمــد ب ـح ـجــة «وضـ ـع ــه عـلــى
ّ
الـتـخـطـيــط» .وتــؤكــد الـجـهــة املدعية
أن املــرســوم «لــم ُيـسـتـصــدر مــن أجــل
مصلحة عــامــة ،بــل إلج ـبــار املالكني
على بيع العقار بوضعه الراهن ملن
له مصلحة باملوضوع» .وتشير إلى
أن مهندس البلدية «نصح» الجهة
امل ــدعـ ـي ــة مـ ـ ــرات ع ـ ــدة ب ـب ـي ــع ال ـع ـق ــار
لكونه «مصابًا بالتخطيط».
ّ
ب ـعــد مـ ـح ــاوالت عـ ــدة ،ت ـمــكــن مــالـكــو
الـ ـعـ ـق ــار مـ ــن الـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى قـ ــرار
بـ ـل ــدي عـ ـ ــام  2017ي ـق ـض ــي ب ــإل ـغ ــاء
قسم مــن التخطيط ،وعـلــى مرسوم
(رقـ ـ ـ ـ ـ ــم  2018/2696مـ ـ ــوقـ ـ ــع م ــن
الــرئـيــس ميشال ع ــون) بــإلـغــاء قسم
م ــن ال ـت ـخ ـط ـيــط ورفـ ـ ــع إشـ ــارتـ ــه عــن
العقار .إال أن ذلــك لــم يمنع البلدية
م ــن ال ـل ـجــوء إل ــى االس ـت ـم ــاك .حتى
اآلن ،لم تستصدر ّالبلدية مرسومًا
ب ــاالسـ ـتـ ـم ــاك« ،ل ـك ــن ـه ــا ت ـع ــرق ــل كــل
املعامالت بحجة ذلك» .بمعنى آخر،
ال يــزال العقار ملكًا للجهة املدعية،
«لكن مع وقف التنفيذ».
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قمع األهالي في الليسيه فردان
أدى إلى خسارتهم
ّ
الفرنسية ،جان كريستوف
تعليقًا على ما ورد على لسان مدير عام البعثة العلمانية
ّ
الفرنسية تشترط:
دوبير ،في «األخبار» ( )2019/3/16بعنوان «البعثة العلمانية
ُ
وقف زيادة األقساط ُمقابل سحب الدعاوى القضائية» ،جاءنا ُمن املحامية مالك
ّ
نعمة حمية ،وكيلة أهالي تالمذة في الليسيه فــردان ،وعضو امل ّ
القانونية
نسقية
التحاد لجان األهل وأولياء األمور في املدارس الخاصة ما يأتي:
 القول ّإن بعض األهالي رفضوا توقيع النظام الداخلي واملالي للمدرسة وترشحواُرغم ذلك الى انتخابات لجنة األهل غير صحيح! بل على العكسّ ،
فإن ُموافقة هؤالء
ّ
ّ
على النظامني صريحة وثابتة ،وهم طالبوا فقط بحق التحفظ على جدول يتضمن
موضع نزاعات قضائية عالقة ،وقـد
قيمة أقساط ،كانت وما زالـ ّـت لغاية تاريخه
ًَ
ّ
ّ ّ
علما ّأن تحديد األقساط املدرسيةّ
قضائي أكد حقهم بهذا التحفظ.
صدر قرار
ُ
ّ
القانونية
ال عالقة له بالنظام الداخلي وال املالي للمدرسة وليس من املندرجات
اإللزامية لهذين النظامنيّ ،
ألن ُمندرجاتهما ّتتصف بالثبات وعدم ّالت ّ
ّ
غير ،في حني
قابلة للتغير حتى في السنة الدراسية نفسها ،ويرعى تحديدها حصرًا
أن األقساط ُ
ّ
قانون تنظيم املوازنة املدرسية  96/515الذي أجازت أحكامه لألهالي حق الطعن
ُ
ّ
قضائية ّ
ّ
نهائية تؤكد توافر شروط ترشح هؤالء
واملراجعة .كذلك صدرت قرارات
ّ
عضوية لجنة األهل ،وأهمهـا شرط قبولهم النظام الداخلي.
األهالي النتخابات
ّ
 ّإن ما ورد بشأن قرار «مزعوم» لوزارة التربية تطلب فيه التريث بإجراء انتخاباتُ
لجنة األهل ُرغم صدور قرارات قضائية ُم ّ
عجلة التنفيذ تلزم املدرسة بإجرائها،
ً
ّ
ُيشكل تدخال وتعديًا صارخًا من الوزارة على أعمال السلطة القضائية ،وإثباتًا
الستمرار تواطئها مع املدارس الخاصة ضد حقوق ومصالح األهالي املشروعة
ّ
والقانونية .إذ كيف يحق ملوظف أو حتى لوزير (وزير التربية السابق) أن ُي ّ
قرر
ّ
ويطلب من مدرسـة ماّ ،
قضائية ُم ّ
عجلة التنفيذ؟
التريث في تنفيذ أحكام
ّ
 غير مقبول إطالقًا تضليل الــرأي العام ،والزعم بــأن خسارة مدرسة الليسيهفــردان لعدد من طالبها سببه النزاع الذي حصل مع األهــلّ ،
ألن النزاع مع هؤالء
ّ
ّ
لعضوية لجنة األهل كما ذكرنا ،واألهم،
رفض املدرسة تعسفًا طلبات ترشحهم
ّأن النزاع بهذا الخصوص بــدأ بعد بــدء السنة الدراسية  ، 2019 - 2018أي في
وقت الحق لخسارة املدرسة عددًا من تالمذتها .الحقيقة هي ّأن سياسات القمع
والضغط املمارسة على األهــالــيُ ،ومخالفة القانون وأحـكــام القضاء مــن بعض
املــدارس الخاصة ،كانت وحدها السبب الرئيسي في خسارة هذه املــدارس لعدد
من تالمذتها ،وليس ألي سبب آخر.

تقرير

«المثلية ليست مرضًا ...وال موضة»

مستشفيات وأطباء يرفضون تقديم الخدمات الصحية لـ«مجتمع الميم»
إيلده الغصين
«ح ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــوم يـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ــد أط ـ ـ ـبـ ـ ــاء
وم ـم ــرض ــون وم ـعــال ـجــون نـفـسـ ّـيــون
يرفضون تقديم الخدمات الصحية
وال ــرع ــاي ــة ملـجـتـمــع امل ـي ــم مـعــرضــن
أفـ ـ ـ ـ ــراد ه ـ ـ ــذا املـ ـجـ ـتـ ـم ــع ل ـل ـت ـم ـي ـي ــز».
ه ـ ــذا م ــا ي ــؤك ــده ال ـط ـب ـي ــب ال ـن ـف ـســي
واخ ـت ـص ــاص ــي ال ـص ـح ــة ال ـج ـن ـسـ ّـيــة
ال ــدكـ ـت ــور ش ـ ـ ــادي اب ــراهـ ـي ــم رئ ـيــس
ّ
جمعية « .»LebMASHهذه التجارب
تحدث أيضًا في بعض املستشفيات!
ّ
الجمعية
تصحيح «الـخـلــل» بــدأتــه
ع ـب ــر اسـ ـتـ ـه ــداف م ـق ــدم ــي ال ــرع ــاي ــة
الـصـحـيــة عـلــى اخـتــافـهــم مــن خــال
«تنظيم نشاطات تثقيفية على مدار
الـعــام ،لتصحيح املفاهيم الخاطئة
التي تحيط بمجتمع امليم وتحسني
املـ ـ ـ ـم ـ ـ ــارس ـ ـ ــات ال ـ ـط ـ ـبـ ـ ّـيـ ــة وتـ ـحـ ـقـ ـي ــق
املناصفة بني جميع أفــراد املجتمع
وعدم أي أحد من الرعاية الصحية».
ّ
وف ــي ه ــذا اإلطـ ــار ،نــظـمــت الجمعية
ّ
الطبية اللبنانية للصحة الجنسية
( )LebMASHلـ ـلـ ـسـ ـن ــة الـ ـث ــالـ ـث ــة
ت ــوالـ ـي ــا« ،أس ـ ـبـ ــوع ص ـ ّـح ــة مـجـتـمــع
املـ ـي ــم» (ي ـش ـمــل امل ـث ـل ـيــات واملـثـلـيــن
واملـ ــزدوجـ ــات واملـ ــزدوجـ ــي الـجـنــس
والعابرين)ّ ،
امتدت فعالياته من 12
ال ـج ــاري وحـتــى أم ــس ،تـحــت شعار
«إمتياز بال تمييز» .األسبوع يأتي
ً
اس ـت ـك ـم ــاال لـحـمـلــة «امل ـث ـل ـ ّـي ــة لـيـســت
ّ
م ــرض ــا» ،ال ـت ــي أطـلـقـتـهــا الـجـمـعــيــة
نـ ـه ــاي ــة ال ـ ـع ـ ــام امل ـ ــاض ـ ــي وطـ ــاولـ ــت
الرقابة لوحاتها اإلعالنية ،ويهدف

إلـ ـ ــى «تـ ـحـ ـس ــن مـ ـسـ ـت ــوى ال ــرع ــاي ــة
الصحية الجنسية ،وتوفير الرعاية
ّ
الـ ـطـ ـبـ ـي ــة ل ـ ـكـ ــل مـ ــريـ ــض خ ـص ــوص ــا
ّ
الـ ـفـ ـئ ــات امل ـه ــم ـش ــة وصـ ـغ ــار وك ـب ــار
ّ
الـ ـس ــن ،ب ــا تـمـيـيــز ب ــن األش ـخ ــاص
عـلــى أس ــاس هويتهم الـجـنــدريــة أو
مـيــولـهــم الـجـنـسـيــة أو جنسيتهم»
يقول ابراهيم.
السعي إلى تغيير املفاهيم الخاطئة
وإلغاء التمييز ،سببه إلى التجارب
ال ـتــي يــروي ـهــا أف ـ ــراد مـجـتـمــع امل ـيــم،
دراس ـ ـ ــات «أج ــري ــت ع ـل ــى مـجـمــوعــة
مــن األطـبــاء اللبنانيني ّ
بينت أن ما
يـقــارب  60فــي املئة منهم يعتقدون
أن املـثـلـيــة مـ ــرض» .بــالــرغــم م ــن أنــه
«ف ــي ع ــام  1978سـحـبــت املـثـلـيــة من
الئ ـحــة الـتـقــريــر ال ـسـنــوي لــأمــراض
ال ـن ـف ـس ـيــة ،وف ــي ع ــام  1992ل ــم تعد
امل ـث ـل ـي ــة م ــرض ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة ملـنـظـمــة
الـصـحــة ال ـعــامل ـيــة» .ي ـشــرح ابــراهـيــم
«صحيح أن املوضوع شائك ودقيق
ومـ ــرت ـ ـبـ ــط ب ـ ـتـ ــابـ ــوهـ ــات وم ـف ــاه ـي ــم
أخالقية خــاطـئــة ...فــإن السبب وراء
نـ ـظ ــرة الـ ـع ــدي ــد مـ ــن األطـ ـ ـب ـ ــاء لـ ّيــس
فقط أنهم أبـنــاء املجتمع ويتغذون
م ــن م ـفــاه ـي ـمــه ،ب ــل ف ــي أن ال ـبــرامــج
الــدراس ـيــة املـخـتـ ّـصــة بمجتمع امليم
غــائ ـبــة ف ــي ال ـعــديــد م ــن ال ـجــام ـعــات،
خصوصًا أن علم الجنسانية بدأت
دراسـ ـ ــاتـ ـ ــه م ـط ـل ــع ال ـ ـقـ ــرن املـ ــاضـ ــي،
ّ
العلمية
ونحاول إيصال املعلومات
الـتــي جــرى الـتــوصــل إلـيـهــا» .مقابل
ّ
الجمعية دليل
هــذا الــواقــع ،ط ـ ّـورت
« ،»LebGuideموجود على موقعها

اإلل ـ ـ ـك ـ ـ ـتـ ـ ــرونـ ـ ــي ،ويـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوي أسـ ـ ـم ـ ــاء
ومـ ـعـ ـل ــوم ــات وأرقـ ـ ـ ـ ــام هـ ــواتـ ــف عــن
أطباء ومعالجني صحني ونفسيني
«أص ـ ـ ــدق ـ ـ ــاء ل ـ ـل ـ ـت ـ ـنـ ــوع» ،يـ ــرشـ ــد مــن
يتعرضون للتمييز لزيارتهم.
ال ــرع ــاي ــة ال ـت ـل ـط ـي ـفـ ّـيــة ف ــي ال ـس ـجــون
ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــان ـ ـيـ ــة وال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــديـ ـ ــات الـ ـت ــي

نحو  60في المئة
من األطباء اللبنانيين
يعتقدون أن
المثلية مرض!

يــواجـهـهــا مـقـ ّـدمــو خــدمــات الــرعــايــة
الصحية ،توفير الرعاية املستدامة
للفئات املـهـ ّـمـشــة ،الـحـ ّـد مــن تغييب
ح ـ ـ ـقـ ـ ــوق األق ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــات ف ـ ـ ــي ال ـ ــرع ـ ــاي ـ ــة
التلطيفية ،ض ــرورة تــأمــن خدمات
الـ ـ ــرعـ ـ ــايـ ـ ــة الـ ـتـ ـلـ ـطـ ـيـ ـفـ ـي ــة الـ ـش ــامـ ـل ــة
لـ ـلـ ـم ــدمـ ـن ــن ،الـ ــرعـ ــايـ ــة ال ـت ـل ـط ـي ـف ـيــة
ل ـ ـل ـ ـعـ ــامـ ــات وال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــال املـ ـن ــزلـ ـي ــن
األجـ ـ ــانـ ـ ــب ولـ ــاج ـ ـئـ ــن ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان،
م ـحــاوالت تغيير امل ـيــول الجنسية،
املفاهيم الخاطئة والـشــائـعــة ...هي
ّ
عينة من العناوين التي ّ
تطرق إليها

«أسبوع صحة مجتمع امليم .»2019
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ورش ـ ـ ــة ع ـم ــل طــاب ـيــة
أجريت أمــس لطالب الجامعات في
اخـ ـتـ ـص ــاص ــات الـ ـط ــب وال ـت ـم ــري ــض
وعلم النفس واإلرشــاد االجتماعي.
الـ ـفـ ـئ ــات امل ـه ـ ّـم ـش ــة الـ ـت ــي ع ـن ــي بـهــا
األسبوع ،هي «فئات عرضة للخطر
وال ـض ـغــوطــات الـنـفـسـيــة ،واألح ـك ــام
املسبقة والتهميش ونقص الرعاية
في نهاية الحياة» بحسب ابراهيم.
هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـن ـ ـقـ ــص ت ـ ـعـ ـ ّـوضـ ــه الـ ــرعـ ــايـ ــة
ّ
التلطيفية التي تعني «الرعاية التي
يتلقاها الشخص في نهاية الحياة
عـ ـن ــدم ــا ي ـ ـسـ ــوء وض ـ ـعـ ــه ال ـصـ ـح ــي،
وهـ ــدف ـ ـهـ ــا وج ـ ـ ـ ــود فـ ــريـ ــق م ـت ـك ــام ــل
ي ـخ ـف ــف عـ ــن ال ـش ـخ ــص وط ـ ـ ــأة ه ــذه
ّ
الفترة ويساعده في تخطيها».
املـ ـف ــاهـ ـي ــم الـ ـخ ــاطـ ـئ ــة حـ ـ ــول امل ـث ـل ـيــة
عديدة ومنها «أنها مرض ،اضطراب
نـ ـفـ ـس ــي ،خـ ـط ــأ ت ـ ـ ــرب ـ ـ ــوي ،انـ ـ ـح ـ ــراف
ج ـ ـن ـ ـسـ ــي ...ل ـك ـن ـه ــا ب ـب ـس ــاط ــة ه ــوي ــة
جـنـسـيــة أو م ـي ــول جـنـسـيــة ل ـهــؤالء
األفــراد مثلما لألشخاص املغايرين
ميولهم» يشرح ابــراهـيــم ،الفتًا إلى
أن «محاوالت تغيير امليول الجنسية
الـ ـت ــي ي ـ ـحـ ــاول أط ـ ـبـ ــاء وم ـع ــال ـج ــون
نفسيون إق ـنــاع أف ــراد مجتمع امليم
بــال ـق ـيــام ب ـهــا ج ـل ـســات ق ــد تتضمن
ت ـل ـق ـي ـن ـهــم م ـ ـهـ ــارات ح ـ ــول املـ ــواعـ ــدة
وس ـ ــواه ـ ــا ...ه ــي مـ ـح ــاوالت أظ ـهــرت
دراس ــات عديدة أنها غير نافعة بل
مـضـ ّـرة بــاألشـخــاص الــذيــن يقومون
بـهــا ،ومنعتها الجمعية اللبنانية
لـ ــأط ـ ـبـ ــاء الـ ـنـ ـفـ ـسـ ـي ــن وال ـج ـم ـع ـي ــة

ال ـل ـب ـنــان ـيــة ل ـع ـل ـم ــاء الـ ـنـ ـف ــس» .ه ــذه
املـ ـح ــاوالت «ت ــأت ــي نـتـيـجــة ضـغــوط
مــن الطبيب املعالج نفسه أو األهــل
أو حتى شركات أو جامعات ترفض
ت ــوظ ـي ــف أو ت ــرق ـي ــة أف ـ ـ ــراد مـجـتـمــع
امل ـي ــم» .تـصــويــر أف ــراد مجتمع امليم
«على أنهم يعيشون حياة صاخبة
وتـ ـص ـ ّـرف ــات ن ــاف ــرة ع ــن س ــواه ــم من
أفـ ــراد املـجـتـمــع ،يـســاهــم فـيــه بعض
ّ
التلفزيونية التي يجب أن
البرامج
ت ـضـ ّـم اخـتـصــاصــي صـحــة للحديث
ع ــن ه ــذه الـ ـح ــاالت ك ــي ال ي ـتــم خلط
الـتــوصـيـفــات وال ـت ـس ـم ـيــات .فــاملـكــان
املناسب للحديث عن هذا املوضوع،
هو التربية الجنسية والتثقيفية في
امل ــدارس والـجــامـعــات» .السلوكيات
وامل ـ ـظ ـ ـهـ ــر الـ ـ ـخ ـ ــارج ـ ــي «لـ ـ ـي ـ ــس ل ـهــا
عــاقــة بــامل ـيــول وال ـه ــوي ــة الجنسية
ك ـمــا ي ـجــري ت ـصــويــرهــا» ،ويـضـيــف
اب ــراهـ ـي ــم «امل ـث ـل ـي ــون ف ـئ ــة م ــوج ــودة
عبر الـتــاريــخ وتشكل بــن  1إلــى 10
فــي املـئــة مــن أي مجتمع س ــواء كــان
متطورًا أو لم يكن .هي نسبة ثابتة
وم ــوج ــودة ولـيـســت مــوضــة جــديــدة
ك ـمــا يـعـتـقــد ال ـب ـع ــض .ل ـيــس ف ــي يــد
ال ـش ـخ ــص أن ي ـخ ـت ــار مل ــن ي ـن ـجــذب.
إنها هوية خاصة بــه ...أما العوامل
الـ ـت ــرب ــوي ــة ف ـل ـي ـســت أسـ ـب ــاب ــا يـمـكــن
ّ
باملثلية،
ربطها بشكل علمي وجازم
ب ــل ه ــي ع ــوام ــل ل ـهــا تــأث ـيــرهــا على
أي شـخــص وال يمكن لسبب واحــد
فــي الـتــربـيــة ،كـغـيــاب أح ــد الــوالــديــن
أو ال ـت ـع ــرض ل ـل ـت ـح ــرش ،أن ي ــؤدي
بالشخص إلى املثلية».
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رياضة

بلوك شوت

السقوط
الكبير
حسين ّ
سمور
تـعـيــش الــريــاضــة الـلـبـنــانـيــة الـيــوم
واحـ ـ ــدة م ــن أس ـ ــوأ ف ـتــرات ـهــا على
مختلف املستويات .لم يسبق أن
ك ــان ال ــواق ــع الــريــاضــي فــي لبنان
كـمــا ه ــو عـلـيــه ال ـي ــوم مـنــذ انـتـهــاء
الـ ـح ــرب ق ـب ــل ن ـح ــو ث ــاث ــن عــامــا
رب ـم ــا .ال ـه ـي ـكــل ت ــداع ــى ،ول ــم يعد
هناك ما يمسك الرياضة اللبنانية
ال ـت ــي ت ـغ ــرق ك ــل يـ ــوم ف ــي أزمـ ــات
ً
أكبر .املسؤولية بال شك تقع أوال
حـ ــادات ،ك ــل االتـ ـح ــادات
ع ـلــى االت ـ ـ ٌّ
الكبيرة ،وكل بحسب اختصاصه.
املنتخب ّ
األول لكرة القدم فشل في
اخـتـبــار بـطــولــة آسـيــا قـبــل أشـهــر،
وظهر بصورة أقل من متواضعة.
لم يتم استيعاب الدروس ،فها هو
املنتخب األوملبي يغادر بعد يومني
لخوض غمار تصفيات آسيا من
دون تحضير ،وال مباريات ّ
ودية،
حتى إن الالعبني تم استدعاؤهم
فــي ّ
األي ـ ــام األخ ـي ــرة ل ـل ـتـ ّ
ـدرب قبل
ال ـس ـف ــر .ومـ ــن ال يـ ـ ــزرع ،ف ــإن ــه لن
يحصد النتائج .الدوري غارق في
أزماته ،تالعب في الدرجة الثالثة،
تـحـقـيـقــات ف ـ ـقـ ــرارات ،ث ــم تــراجــع
عــن ه ــذه الـ ـق ــرارات ،ليبقى الـبــاب
مفتوحًا أم ــام مــزيــد مــن التالعب
في املستقبل ،بما أنه ال يوجد أي
رادع .في الدرجة الثانية تضارب
واع ـت ــداء مــن قـبــل الـجـمـهــور على
الــاع ـبــن ،وبـعــدهــا ح ــرب بـيــانــات
ب ــن األن ــدي ــة .ف ــي ال ــدرج ــة األول ــى
ّ
صــراع كبير على تجنب الهبوط
إلـ ــى ال ـثــان ـيــة ،ف ــاإلف ــاس أو على
األقـ ــل امل ـش ــاك ــل امل ــال ـ ّـي ــة «تـنـهــش»
الـ ـف ــرق ،ف ــي ظ ــل غ ـي ــاب أي شكل
على املقلب
من أشكال التسويقّ .
اآلخ ــر ،ال تـبــدو كــرة الـســلــة بخير
هــي األخ ــرى .الـصــورة التي كانت
عليها «ال ـبــاس ـكــت» قـبــل سـنــوات
تـبــددت ،إخـفـ ّـاق فــي الــوصــول إلى
مونديال السلة ،بعد أن كان لبنان
في الـقــارة الصفراء.
رقمًا صعبًا ّ
ت ــراج ـع ــت ال ـس ــل ــة ع ـل ــى مـسـتــوى
املـنـتـخــب واألن ــدي ــة ال ـتــي خـســرت
ألقابها العربية واآلسيوية خالل
امل ــوس ــم املـ ــاضـ ــي ،ول ـب ـن ــان ال ــذي
كــانــت ب ـطــوالت غ ــرب آسـيــا نزهة
بالنسبة إلـيــه ،بــات ضمن األندية
ال ـب ـع ـي ــدة ف ــي ت ــرت ـي ــب مـنـتـخـبــات
الـ ـق ـ ّـارة .االردن وت ــون ــس ّ يـمـثــان
العرب في املونديال السلوي عن
جـ ــدارة واس ـت ـح ـقــاق ،فـيـمــا لبنان
ص ــاح ــب املـ ـش ــارك ــات الـ ـث ــاث لــم
يــراكــم عـلــى املــاضــي ،وجماهيره
ّ
وتتحسر.
تراقب
واق ــع ال ـي ــوم ي ــراه الـجـمـيــع ،ولـيــس
ّ
سرًا أن األمور متجهة نحو مزيد
من «تراكم الفشل» .الرياضة في
ّ
آسيا
مختلف الدول تتقدم ،وكأس ّ
األخيرة وتصفيات مونديال السلة
خ ـيــر دل ـي ــل ع ـلــى ذل ـ ــك .الــريــاضــة
اليوم صورة عن البلد وما يعيشه
على مختلف القطاعات من فشل.
صورة إيجابية واحــدة تتمثل في
املشاركات الـفـ ّ
ـرديــة ،فلبنان الذي
يـفـشــل عـلــى امل ـس ـتــوى الـجـمــاعــي
ّ
الفردية التي بال
ينجح في األلعاب
شك تحتاج إلى الكثير من الدعم.

رياضة
ّ
تصفيات كأس آسيا
السعودية ،لخوض
غد األربعاء ،إلى
غادر المنتخب اللبناني األولمبي لكرة القدم ،بعد
ُي
ٍ
ٓ
ُ
تصفيات كأس اسيا  .2020الجهاز الفني للمنتخب كشف أخيرًا عن القائمة المستدعاة ّقبل أقل
أسبوع للمباراة األولى« .العمود الفقري» للمنتخب األولمبي األول ،لم يجتمع حتى أمس
من
ٍ
لقاء ودي ،في حين
األحد ،حيث انخرط في
يخوض أي ٍ
ٍ
معسكر داخلي لثالثة أيام ،دون أن ّ
منذ أشهر .الجهاز الفني لم يتشكل أيضًا إال بعد انتهاء مشاركة
أن المنتخبات المنافسة تستعد ٓ
المنتخب األول في بطولة كأس اسيا األخيرة في اإلمــارات ،والالعبون سيسافرون بعد ثالثة
ّ
ساعات من مباراتهم
الرسمية خالل التصفيات ،وقبل
أيام من التمارين فقط لخوض المباريات
ٍ
ٍ
ٌ
واعد يبدو أن مستقبله لن يختلف عن أسالفه
بجيل
األولى .منتخب ٍ
ٍ

ّ
أسبوع تحضيرات وال مباريات ودية!

األولمبي اللبناني «يستعد» للتصفيات اآلسيوية
علي زين الدين
ع ـن ــد ال ــدق ـي ـق ــة  68م ــن ُع ـم ــر امل ـ ـبـ ــاراة.
النجمة الذي ينافس على لقب الدوري
اللبناني متعادل سلبًا مع التضامن
ص ــور .م ــدرب الـفــريــق مــوســى حجيج
ً
كــان قــد أشــرك مهاجمًا بــدال مــن العب
ً
وس ـ ـ ــط ،ثـ ــم أدخ ـ ـ ــل العـ ـب ــا ش ــاب ــا بـ ــدال
م ــن م ـه ــاج ـ ٍـم دول ـ ـ ــي .ب ـع ــد  18دق ـي ـقــة،
ُي ـسـ ّـجــل ال ـبــديــل ال ـثــانــي ف ــي تشكيلة
حـجـيــج ه ــدف ال ـف ــوز ل ـفــريــق الـنـجـمــة
ـود فـ ــردي .هــو هــدفــه األول
بـعــد مـجـهـ ٍ
فــي الــدرجــة األول ــى هــذا املــوســم ،لكنه
ٓ
ّ
سجل  24هدفًا اخر في دوري الشباب،
ل ـي ـكــون ث ــال ــث ه ــداف ــي ال ـب ـطــولــة الـتــي
تـ ّـوج فيها مــع فريقه .هــذا الــاعــب هو
م ـح ـم ــود ك ـع ــور ال ـ ــذي اسـ ـت ــدع ـ َـي إل ــى
اخ ـت ـب ــارات املـنـتـخــب األوملـ ـب ــي بــرفـقــة
زم ـي ـل ــه مـ ـه ــدي الـ ــزيـ ــن ،هـ ـ ــداف دوري
الشباب ،ومهاجم األنصار دانيال بو
فخر ثاني الهدافني .هذا الثالثي غاب
عن قائمة املنتخب األوملبي املستدعاة
ٓ
إلــى تصفيات كــأس اسيا ،التي تلعب
فــي املـجـمــوعــة الــرابـعــة مــع منتخبات
السعودية ،اإلمارات واملالديف.
ق ــد ي ـك ــون م ـس ـت ـغــربــا عـ ــدم اس ـتــدعــاء
هــدافــي دوري الـشـبــاب إل ــى املنتخب
األوملـبــي .املستوى في دوري الشباب
يختلف عــن الــدرجــة األول ــى بطبيعة
الحال ،وهو ما ُي ّ
فسره عدم استدعاء
مــداف ـعــن م ــن الـ ـ ــدوري إل ــى املـنـتـخــب.
لكن إذا كــانــت هــذه حسابات الجهاز
ال ـف ـن ــي ،ف ـك ـيــف ُي ـس ـتــدعــى العـ ـب ــون ال
يـشــاركــون فــي الــدرجــة األول ــى وال في
دوري ال ـش ـب ــاب؟ ف ــامل ــدرب ،اسـتــدعــى
حارس مرمى لم ُيشارك إال في مبارا ٍة
واحد ٍة هذا املوسم ،بل غاب أيضًا عن
تمارين فريقه في الشهر املاضي .قد
يكون السبب غالبًا في معرفة الجهاز
الفني بالحارس ،لكونه رافق املنتخب
األول في العديد من سفراته ،دون أن
ُي ـشــارك فــي امل ـبــاريــات ،لكن املتابعني
ي ـســألــون عـ ّـمــا إذا كــانــت امل ـعــرفــة أهــم
ٌ
أسماء عدة في القائمة
من املستوى؟
تستحق
ال
أنها
البعض
النهائية يرى
ُ
التمثيل الدولي ،مقابل العبني غ ّيبوا
ّ
ـات الف ـت ــةٍ مع
وه ــم ي ـق ــدم ــون م ـس ـتــويـ ٍ
فرقهم .الجهاز الفني بقيادة املــدرب
املــونـتـنـيـغــري مـيـلـيـتــش كــورسـيـتــش
(مـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــد مـ ـ ـ ـ ــدرب املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب األول
ميودراغ رادولوفيتش) ،ليس جديدًا
على املنتخب األوملـبــي ،فهو قــاده في
ٓ
تصفيات كــأس اسيا  ،2018لكن بعد
ّ
اإلخـ ـف ــاق ف ــي ال ـت ــأه ــل إلـ ــى ال ـب ـطــولــة،
تفرغ للعمل في املنتخب ّ
ّ
األول ،دون
تحضير ملستقبل األخير .في الواقع،
ٍّ
لــم ُيـشــكــل االت ـحــاد الـلـبـنــانــي الجهاز
ال ـف ـن ــي لـلـمـنـتـخــب األومل ـ ـبـ ــي إال بـعــد
ٓ
انتهاء البطولة االسيوية.
معدومًا بالنسبة
التحضير الذي كان
ّ
إلــى املنتخب األوملـبــي ،تمثل في عدم
خــوض املنتخب أي م ـبــارا ٍة وديــة في
األشهر املاضية ،فيما كانت املنتخبات
ـوالت رسمية
املنافسة تشارك في بـطـ ٍ
ومـ ـب ــاري ــات دولـ ـي ــة ودي ـ ـ ــة ،ح ـت ــى فــي
ال ــوق ــت ال ـ ــذي ي ـخ ــوض ف ـيــه املـنـتـخــب
ٓ
األول ب ـط ــول ــة ّ كـ ــأس اس ـ ـيـ ــا .ت ـمــاريــن
ّ
املـنـتـخــب ت ــأخ ــرت ح ــت ــى األس ـبــوعــن
املــاض ـيــن ،لـكــن دون مـشــاركــة جميع
َ
املستدعني إلــى «االختبار»،
الالعبني
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ّ
التضامن صور يؤجل تتويج العهد

ّ
أج ــل التضامن صــور تتويج العهد
بـلـقــب بـطــولــة لـبـنــان ال ـ ـ  59لـلــدرجــة
األول ـ ــى ب ـك ــرة الـ ـق ــدم ،ب ـعــدمــا فــرض
عـلـيــه ال ـت ـعــادل الـسـلـبــي عـلــى ملعب
صـ ــور الـ ـبـ ـل ــدي ،ض ـم ــن األس ـ ـبـ ــوع الـ ـ
ٌ
 .19م ـبــاراة عجز خاللها العهد عن
ـدف ف ــي الـ ـ ـ ــدوري لـلـمــرة
تـسـجـيــل ه ـ ـ ٍ
األولى هذا املوسم ،لكنه بات بحاجةٍ
إل ــى ن ـق ـطــةٍ واحـ ـ ــد ٍة م ــن ت ـســع للظفر
باللقب السابع في تاريخه والثالث
تــوالـيــا ،دون االحـتـكــام إلــى مواجهةٍ
فــاصـلــةٍ مــع الـنـجـمــة .األداء السلبي
من جانب الفريقني ،قابله الحضور
الـ ـكـ ـبـ ـي ــر لـ ـجـ ـمـ ـه ــور ال ـ ـع ـ ـهـ ــد ،الـ ـ ــذي
م ــأ م ـش ـج ـعــوه امل ـ ــدرج ـ ــات .املـ ـب ــاراة
ش ـ ـهـ ــدت اح ـ ـت ـ ـسـ ــاب الـ ـحـ ـك ــم م ـح ـمــد
درويـ ــش رك ـلــة جـ ــزاء لـحــامــل الـلـقــب،
لـكـنــه ت ــراج ــع عـنـهــا بـعــد دق ــائ ــق إثــر
مشاورته مع الحكم املساعد .فرحة
ّ
ستتأجل
«األصـفــر» باللقب املنتظر
إل ــى  7ن ـي ـســان /أب ــري ــل امل ـق ـبــل ،بعد
م ــواج ـه ــة ال ـس ــوي ــق ال ـع ـمــانــي ضمن
الجولة الثالثة من دور املجموعات
بكأس االتـحــاد اآلس ـيــوي ،إذ يواجه
اإلخ ـ ـ ًـاء األه ـل ــي عــال ـيــه ،الـ ــذي أس ــداه
ً
خدمة كبيرة بإسقاط النجمة ()4-1
ع ـلــى مـلـعــب مــدي ـنــة كـمـيــل شـمـعــون
الرياضية .خسارة «النبيذي» أثارت
تجمع ٌ
ّ
عدد
حفيظة الجمهور ،الــذي
ٌ
كبير منه على الـطــريــق أم ــام إحــدى
ب ــواب ــات مـلـعــب املــدي ـنــة ،ف ــي انـتـظــار
الالعبني والجهازين الفني واإلداري،
مل ـس ــاء ل ـت ـه ــم ع ــن ال ـن ـت ــائ ــج .خ ـس ــارة
ال ـل ـقــب ك ــان ــت ش ـبــه م ـح ـســومــة ،لكن
املشجعني لم ينتظروا هكذا نتيجة
بعد حضورهم إلى ملعب النادي قبل
أيام ،عقب تضاءل حظوظ الفريق في
ّ
الـتــأهــل إلــى ال ــدور ربــع النهائي من
املسابقة القارية .ما سمعه الالعبون

واإلدارة من الجمهور كان جديدًا في
امل ـل ـعــب ،ولـكـنـهــم لـطــاملــا ع ـب ــروا عنه
عـلــى م ــواق ــع ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي.
املـشـجـعــون طــالـبــوا الــاعـبــن بخلع
قمصانهم ،واإلدارة بالرحيل.
األجــواء ٌالسلبية في النجمة ،قابلها
ٌ
ٌ
جديد ملنافسه األنصار،
فوز عريض
ّ
الـ ــذي ت ـغــلــب ع ـلــى ال ـش ـبــاب ال ـغــازيــة
ـداف دون رد ،سـجـلـهــا:
ب ــأرب ـع ــة أه ـ ـ ـ ٍ
سوني سعد ،عــاء الـبــابــا ،أنــس أبو
ّ
صالح وحسن حمود ،مقلصًا الفارق
م ــع غــري ـمــه إلـ ــى ن ـق ـطــةٍ واح ـ ـ ــد ٍة قبل
مواجهتهما في األسبوع العشرين.
ٌ
مباراة قد تكون حاسمة على صعيد
حصول أحد الفريقني على الوصافة،
إال أن «الـنـبـيــذي» قــد ي ـتــدارك أمـ ّـوره
في األسبوعني املقبلني خالل توقف
الدوري ،في ظل نشاط املنتخبات في
املباريات الودية ،ومشاركة املنتخب
األوملبي في تصفيات كأس آسيا.
املعدومة باملنافسة
فرص النجمة شبه
ٌ
على اللقبُ ،يقابلها أزم ــة فــي السالم
زغرتا الذي ُيصارع على البقاء .الفريق
ـداف
سـقــط أم ــام الــراسـيـنــغ بـثــاثــة أه ـ ٍ
دون رد على ملعب ّ
مجمع فؤاد شهاب
في جونية ،متراجعًا إلى املركز ما قبل
األخير ،األمر الذي أجبر املدرب غسان
خواجة على تقديم استقالته قبل ثالثة
أســابـيــع عـلــى خـتــام الـبـطــولــة .الفريق
لن يلعب أي مـبــارا ٍة على أرضــه خالل
املــراحــل املـتـبـقـيــة ،إذ يــواجــه الـصـفــاء،
طرابلس ّ وشـبــاب الـســاحــل ،منافسيه
على تجنب الهبوط .استقالة املــدرب
ـوز واحـ ـ ـ ٍـد ف ـقــط لـلـفــريــق
ت ــأت ــي ب ـعــد ف ـ ـ ٍ
خ ــال مــرح ـلــة اإلي ـ ــاب ،م ـقــابــل خمس
ـارات وت ـع ــادل ــن .أ َم ــا الــراس ـي ـنــغ،
خـ ـ ّس ـ ٍ
فتنفس الـصـعــداء بـهــدفــي النيجيري
باباتوندي سيكيرو ويوسف الحاج،
راف ـع ــا رص ـي ــده إل ــى  17ن ـق ـطــة ،كـحــال

ال ـت ـضــامــن ص ــور وط ــراب ـل ــس .األخ ـيــر
أس ـقــط ال ـب ـقــاع الــريــاضــي (الـ ــذي اق ــال
م ــدرب ــه أح ـمــد ال ـحــافــظ) بـهــدفــن دون

البقاع بات بحاجة إلى الفوز
في مبارياته الثالث المتبقية
لتجنب الهبوط

رد ،سجلهما الـغــانــي ويـلـســون أنــدو
وعبد الله مغربي ،في ثالث مباريات
املــدرب الفلسطيني اسماعيل قرطام.
فـ ـ ــرص ال ـ ـفـ ــريـ ــق الـ ـبـ ـق ــاع ــي ب ــال ـب ـق ــاء
تضاءلت ،وهو بات بحاجةٍ الى الفوز
في مبارياته الثالث األخـيــرة لضمان
عدم هبوطه إلى الدرجة الثانية للمرة
األولى في تاريخه.
شباب الساحل بدوره عزز موقعه بني

ّ
فــرق النخبة بعد تغلبه على الصفاء
بهدفني دون رد في جونية ،سجلهما
حسني حيدر وحسن كــورانــي .الفارق
ب ـ ــن فـ ــريـ ــق املـ ـ ـ ـ ــدرب مـ ـحـ ـم ــود ح ـم ــود
واملـ ــركـ ــز م ــا ق ـب ــل األخـ ـي ــر ت ـ ّ
ـوس ــع إل ــى
خ ـمــس نـ ـق ــاط ،وفـ ــي حـ ــال ت ـع ــادل ــه مع
طــرابـلــس فــي األس ـبــوع املـقـبــل ،يضمن
بقاءه في الدرجة األولى.
(األخبار)

يواجه العهد
في مباراته
المقبلة نادي
اإلخاء (عدنان
الحاج علي)

تضارب وإصابات في الدرجة الثانية
عبد القادر سعد

الجهاز الفني بقيادة المدرب المونتنيغري ميليتش كورسيتش (عدنان الحاج علي)

ذلــك ألن التمارين الـتــي كــانــت تجري
ف ــي مـنـتـصــف األسـ ـب ــوع ع ـلــى ملعب
النجمة ،غاب عنها ٌ
عدد من الالعبني،
ب ـس ـب ــب م ـش ــارك ـت ـه ــم مـ ــع ف ــرق ـه ــم فــي
ً
الـ ـ ـ ــدوري تـ ـ ـ ــارة( ،فـ ــي امل ــواجـ ـه ــات مــع
فريقي العهد والنجمة يومي األربعاء
والـ ـ ـخـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــس) ،ول ـ ـ ـخـ ـ ــوض ب ـع ـض ـهــم
ٓ
مسابقة كأس االتحاد االسيوي يومي
االثنني والثالثاء ،األمر الذي يمنعهم
من التمرين ،بسبب اإلرهاق والسفر.

ٌ
ٌ
واعد
جيل

ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن انـ ـ ـع ـ ــدام ال ـت ـح ـض ـيــر

يلعب المنتخب في
المجموعة الرابعة مع
منتخبات السعودية
اإلمارات والمالديف

وغياب بعض األسماء ّ
املهمة عن قائمة
املـنـتـخــب ،إال أن املـتــابـعــن يـتـفــاء لــون
بــإمـكــانــات الــاع ـبــن .بـعــض ه ــؤالء ال
يـغـيـبــون عــن امل ـشــاركــة األســاس ـيــة في
ال ــدرج ــة األول ـ ــى ،ومـنـهــم م ــن ُي ـع ـ ّـد من
نجوم الدوري أيضًا.
ثــاثــة حـ ــراس مــرمــى اس ـ ُـت ـ ُ
ـدع ــوا إلــى
املنتخب ،هــم هــادي مرتضى ،شاكر
وهـبــي ومحمد طــه .األول ش ــارك في
جميع مباريات التضامن صور هذا
املوسم ،محافظًا على نظافة شباكه
تسع مرات ،كثاني أفضل حارس بعد
حارس نادي العهد مهدي خليل.
خــط الــدفــاع غ ــاب عـنــه املــدافــع جمال
بقطع في الرباط
خليفة الذي أصيب
ٍ
الـصـلـيـبــي خ ــال ت ّـمــاريــن املـنـتـخــب،
األم ـ ــر ال ـ ــذي س ـي ــؤث ــر ف ــي م ــرك ــز قلب
َ
ٌ
العب
ستدع إليه إال
الدفاع الذي لم ُي
واح ـ ٌـد ،هــو م ــارك مهنا ،ال ــذي خاض
ث ـ ــاث مـ ـب ــاري ــات ه ـ ــذا امل ــوس ــم ف ـقــط.
غالبًا ،سيعتمد الجهاز الفني على
أحد العبي الظهيرين في قلب الدفاع،
ك ـم ـص ـط ـفــى كـ ـس ــاب وحـ ـس ــن ش ــرف
ال ــدي ــن .إل ــى جــانـبـهـمــا ،ي ـب ــرز أن ــدرو
صوايا من النجمة وعلي فحص من
الــراس ـي ـنــغ ،واس ـت ــدع ـ َـي أي ـضــا أن ــدرو

قزي من الحكمة (درجة ثانية).
فــي الــوســط يحضر خليل بــدر ثاني
ه ــداف ن ــادي الـشـبــاب الـغــازيــة بستة
أهـ ـ ــداف .بــرفـقـتــه ح ـســن م ـن ــذر ،أحــد
ن ـج ــوم نـ ـ ــادي ال ً ـع ـه ــد ،وهـ ــو ال ــاع ــب
األك ـث ــر م ـشــاركــة ف ــي ال ــدرج ــة األول ــى
بــن زمــائــه فــي املنتخب ،إلــى جانب
خـ ــوضـ ــه م ـ ـبـ ــاريـ ــات ع ـ ــدة ف ـ ــي ك ــأس
ٓ
االتحاد االسيوي والبطولة العربية.
الشقيقان عـلــي ويــوســف ال ـحــاج من
ُ
النجمة والراسينغ استدعيا أيضًا،
ومعهما يــوســف بــركــات مــن الـســام
زغرتا ويحيى الهندي من النجمة.
وي ـم ـلــك امل ـ ــدرب الع ـبــن مـمـيــزيــن في
خ ــط ال ـه ـج ــوم ،أمـ ـث ــال م ـح ـمــد ق ــدوح
صاحب الـ 12هدفًا في الدرجة األولى
س ـ ّـج ـل ـه ــا خ ـ ــال  37م ـ ـب ـ ــاراة ،وم ـعــه
مـهــاجــم اإلخ ـ ــاء األه ـل ــي عــالـيــه كــريــم
درويـ ـ ــش ،إل ــى جــانــب هـ ــداف ال ـســام
زغــرتــا ألـيـكــس ب ـطــرس ،حـســن مهنا
من الصفاء ،فــؤاد عيد من طرابلس،
مــوســى الـطــويــل مــن األن ـصــار ،قاسم
ال ـش ــوم م ــن ال ـش ـبــاب ال ـعــربــي (درج ــة
ثانية) ،ومعهم حكمت زين من شباب
الساحل ،الذي قد يعتمد املدرب عليه
في خط الدفاع.

شـهــدت م ـبــاراة شـبــاب الـبــرج وضيفه
األهـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي صـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدا ،ض ـ ـمـ ــن األس ـ ـب ـ ــوع
ال ـ ـتـ ــاسـ ــع عـ ـش ــر م ـ ــن دوري الـ ــدرجـ ــة
ً
الثانية اللبناني لـكــرة الـقــدم ،إشـكــاال
كـبـيـرًا عـلــى مـلـعــب الـعـهــد .اع ـت ــداء من
جـ ـمـ ـه ــور ن ـ ـ ــادي شـ ـب ــاب ال ـ ـبـ ــرج عـلــى
الع ـبــي وإداري ـ ــي ن ــادي األه ـلــي صيدا
ح ــن ت ـق ــدم ال ـض ـي ــوف ( )1-2ب ـعــد أن
كان شباب البرج متقدمًا ( .)0-1ركلتا
ج ــزاء صحيحتان احتسبهما الحكم
مــاهــر الـعـلــي مـنـحـتــا ال ـت ـقــدم لألهلي
صيدا .الثانية جــاءت في الدقيقة ،88
وهو ما جعل الجمهور يقوم برد فعل
قــوي ،حــن وج ــدوا أن فريقهم متأخر
في الدقائق األخيرة .نزول الى امللعب
واعـ ـت ــداء وتـعـطـيــل مـ ـب ــاراة .أمـ ـ ٌـر دفــع
بالحكم العلي الى عدم إكمال املباراة
قـ ـب ــل حـ ـض ــور ال ـ ـقـ ــوى األم ـ ـن ـ ـيـ ــة .لـكــن
املشكلة تـفــاقـمــت ،حــن رف ــض األهـلــي
صيدا الدخول إلى امللعب على اعتبار
أن هـنــاك العـبــن مـصــابــن لــديــه ،بعد
االعـتــداء عليهم ،وهــو استنفد جميع
ت ـبــديــاتــه .األمـ ــر عـيـنــه انـسـحــب على
شباب البرج ،ولعب الفريقان بصفوف
منقوصة الدقيقتني املتبقيتني ،حيث
خسر شباب البرج امام األهلي صيدا
(.)2-1
أمس كان هناك بيانان لألهلي صيدا
والبرج .األول طالب فيه األهلي صيدا
االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـل ـب ـن ــان ــي ل ـل ـع ـبــة ب ـت ـحـ ّـمــل
امل ـس ــؤول ـي ــة وإنـ ـص ــاف ــه ،وق ـ ــال ال ـب ـيــان
«ب ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـح ـك ـم ــة واملـ ـس ــؤولـ ـي ــة
ال ــري ــاضـ ـي ــة ،ت ـل ـق ـف ـنــا ح ــادث ــة اعـ ـت ــداء
ج ـم ـه ــور شـ ـب ــاب ال ـ ـبـ ــرج ع ـل ــى امل ــدي ــر
الفني للنادي الكابنت ابراهيم عيتاني

واملـ ـ ــدرب مـصـطـفــى ج ـمــال والــاع ـبــن
ع ـم ــاد املـ ـي ــري وح ـس ــن م ــرس ــل ،وك ــان
ه ـم ـنــا األول واألخـ ـي ــر ت ــأم ــن ســامــة
املـصــابــن ،واالطـمـئـنــان إل ــى وضعهم
الصحي ،قبل أن نقول كلمتنا في ما
حصل .إن االعـتــداء الــذي حصل بحق
نــادي األهلي صيدا خطير ،وال يمكن
التساهل حياله أب ـدًا ،ونضعه برسم
االتحاد اللبناني لكرة القدم ،املؤتمن
على تطبيق قــانــون اللعبة ،واملــدعــو،
اليوم قبل الغد ،إلى اإلسراع في اتخاذ
كـ ــل اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـك ـف ـي ـلــة بـمـحــاسـبــة
الفاعلني ،وضمان عــدم تكرار حــوادث
م ـمــاث ـلــة ،م ــن شــأن ـهــا اإلس ـ ــاءة للعبة
كــرة القدم اللبنانية ،وتعريض حياة
الالعبني واملدربني للخطر».
وطـ ــالـ ــب الـ ـ ـن ـ ــادي االتـ ـ ـح ـ ــاد بـتـطـبـيــق
ال ـقــانــون بـحــذافـيــره ،وال سيما امل ــادة
( )6-1من قانون االتـحــاد ،التي تشير
إلى أن كل جمعية ينزل جمهورها إلى

أرض امللعب بقصد إشــاعــة الفوضى
وت ـع ـط ـيــل امل ـ ـبـ ــاراة ت ـع ــاق ــب ب ـخ ـســارة
امل ـب ــاراة ،وشـطــب نـقــاط مــن رصيدها.
وب ـع ــد خ ـس ــارة ال ـب ــرج ل ـل ـقــاء بـهــدفــن
لــواحــد ،طــالــب األهـلــي صـيــدا االتـحــاد
«بــأن يطبق القانون بحزم مع شباب

فوز األهلي صيدا ّأجل
ّ
تأهل البرج الى الدرجة األولى
رغم الفوز على الشباب العربي

الجماهير
اعتدت على
الالعبين (عدنان
الحاج علي)

البرج الذي يتحمل مسؤولية االعتداء
ال ـ ـ ـ ــذي ق ـ ـ ــام ب ـ ــه جـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــوره ،واملـ ــوثـ ــق
بالصوت والصورة ومقاطع الفيديو،
وأدى إل ــى إص ــاب ــة امل ــدرب ــن عـيـتــانــي
وج ـمـ ّـال والــاع ـبــن امل ـيــري ومــرســل».
وح ـ ـ ـ ــذر الـ ـ ـن ـ ــادي ال ـج ـن ــوب ــي «مـ ـ ــن أي
محاولة أو ضغوط للقفز فوق القانون

أو االجـتـهــاد فــي تطبيقه ،ويــؤكــد أنه
لن يقف مكتوف األيــدي حيالها ،ولن
ي ـســاوم فــي حـقــه فــي تطبيق الـقــانــون
بحق نــادي شباب البرج املسؤول عن
ت ـص ــرف ــات ج ـم ـه ــوره ،وم ـحــاس ـبــة من
اعتدوا على مدربه والعبيه».
ن ــادي شـبــاب ال ـبــرج مــن جهته اعتبر
أن حـ ــارس نـ ــادي األه ـل ــي ص ـي ــدا قــام
باستفزاز الجمهور ،وأن بعض العبي
األه ـل ــي ص ـيــدا ت ـظ ــاه ــروا بــاإلصــابــة،
ًَ
بينما هم لم يكونوا مصابني أصــا.
وج ـ ــاء ف ــي ب ـي ــان ش ـب ــاب الـ ـب ــرج« ،م ــا
ح ـصــل ه ــو أنـ ــه ب ـعــد أن م ـنــح الـحـكــم
مـ ــاهـ ــر الـ ـعـ ـل ــي رك ـ ـلـ ــة جـ ـ ـ ــزاء ل ـص ــال ــح
ف ــري ــق األه ـل ــي ص ـي ــدا ،ق ــام حــارسـهــم
املـ ــوجـ ــود مـ ــن ج ـه ــة ج ـم ـه ــور ش ـبــاب
الـ ـب ــرج ب ــاس ـت ـف ــزاز ال ـج ـم ـه ــور ،وق ــام
ب ـحــركــات بــأصــابــع يــديــه لـلـجـمـهــور،
وق ــام بـحــركــات بـهـلــوانـيــة عـلــى أرض
امل ـل ـعــب ب ــات ـج ــاه ال ـج ـم ـهــور امل ــوج ــود
على مدرجات ملعب العهد ،وهذا كله
أمــام أعــن حكم الــرايــة الــذي لــم يحرك
س ــاك ـن ــا ،وب ـع ــد ال ـت ــواص ــل م ــع الـحـكــم
الـ ــرابـ ــع الـ ـ ــذي ش ــاه ــد ش ـي ـئــا بـسـيـطــا
مــن حــركــاتــه ،تـحــدث مــع الحكم ماهر
ال ـع ـلــي ،فـتــوجــه الـعـلــي إل ــى ال ـحــارس
وأعطاه بطاقة صفراء ،ولكن الحارس
اسـتـمـ ّـر بــالـقـيــام بـهــذه الـحــركــات بعد
تـسـجـيــل فــريــق األه ـل ــي ص ـيــدا لــركـلــة
الـجــزاء ،ما استفز أعصاب الجمهور،
ودعا بعض الشباب للنزول الى أرض
امل ـل ـع ــب ،خ ــاص ــة أن املـ ـ ــدرج ال يــوجــد
عليه فــاصــل مــع املـلـعــب ،وك ــان عديد
الـقــوى األمنية فــي امللعب ال يتخطى
أصابع اليد الواحدة» .وجاء في بيان
شباب البرج أن املشجعني الذين نزلوا
إلى أرض امللعب «لم يستطع أي أحد

من الوصول للحكم وال ألي العب من
العبي االهلي صيدا ،الذين دخلوا الى
غرف املالبس الخاصة بهم .وقد وقف
ال ـج ـهــاز ال ـف ـنــي ل ـفــريــق ش ـبــاب ال ـبــرج
واالداريني على الباب ملنع أي شخص
من الدخول ،وبعدها حدثت التمثيلية
م ــن ال ــاع ــب ع ـمــاد امل ـي ــري وال ـح ــارس
الذين ادعوا تعرضهم للضرب ،وطبعًا
إن أي شخص يتعرض للضرب بهذه
ال ـ ـصـ ــوره ال ـت ــي ت ـظ ــاه ــر ف ـي ـهــا الع ـبــو
االهلي صيدا كــان ال بد أن تبقى تلك
الكدمات وأثرها موجودة على أجسام
ووجـ ــوه الــاع ـبــن ،ول ـكــن لـلـصــدفــة ال
يوجد أي أثر ألي ضربة على أي العب،
ولــأســف ك ــان ال ـهــدف ع ــدم استكمال
املباراة من أجل الوصول إلى قرار من
االتحاد بحسم نقاط تنفيذًا للقانون.
هذا الذي حصل ،وبعده تم استكمال
املـ ـب ــاراة ،وش ـ ــارك ف ــي املـ ـب ــاراة جميع
الالعبني الذين ّادعوا اإلصابة».
الكثير مــن األخ ــذ وال ــرد حـصــل خــال
ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء وبـ ـ ـ ـع ـ ـ ــده ،وانـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــرت صـ ــور
الـ ــاع ـ ـبـ ــن امل ـ ـصـ ــابـ ــن عـ ـل ــى وس ــائ ــل
التواصل االجتماعي بشكل كبير ،وكل
إدارة ألقت باللوم على الطرف اآلخر،
وطــال ـبــت االتـ ـح ــاد بــات ـخــاذ الـتــدابـيــر
ال ــازم ــة ،بـعــد إجـ ــراء الـتـحـقـيـقــات في
أحداث املباراة.
ّ
ف ــوز األه ـلــي صـيــدا ّ
أج ــل تــأهــل الـبــرج
الى الدرجة األولــى ،رغم فوز املتصدر
( )1-2على الشباب العربي على ملعب
الصفاء ضمن املرحلة عينها .كما فاز
االجـتـمــاعــي عـلــى الـنـهـضــة بــر الـيــاس
( ،)0-4واالص ـ ـ ـ ــاح الـ ـب ــرج ال ـش ـمــالــي
على األهـلــي النبطية ( ،)0-2وتـعــادل
هومنتمن مع املبرة ( ،)2-2وفاز ناصر
بر الياس على الحكمة (.)0-5
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على الغالف
خ ـط ــورة عـمـلـيــة «ب ــرك ــان» وم ـط ــاردة
الشهيد أش ــرف نـعــالــوة ،إذ إن موقع
الـعـمـلـيــة األخـ ـي ــرة ه ــو ف ــي املـحــافـظــة
نفسها ،وقريب من املكان إلى ّ
حد ما.
وهذا كله يعني أن «السجل املتراكم»
كــان مــن املفترض أن يشعل «الـضــوء
األح ـ ـمـ ــر» أمـ ـ ــام أجـ ـه ــزة ال ـ ـعـ ــدو ،لـكــن
استطاع مقاوم جديد أن ينفذ عملية
في سلفيت ويختفي بعدها مباشرة
مثل نعالوة وعاصي.
إلــى جانب هــذا «السجل ُ ّالحافل» ،لم
يحدث منذ سـنــوات أن نــفــذت عملية
بهذا األسلوب ،أو حتى اغتنام سالح
جندي ليكون هو أداة العملية نفسها.
ثمة ٌ
وجه آخر لخطورة الحدث كشفته
قناة «كان» العبرية ،عندما أوضحت
أن ال ـ ـش ـ ــاب تـ ــوجـ ــه نـ ـح ــو جـ ـن ـ َّ
ـدي ــن
يحتميان بمكعبات إسمنتية داخــل
م ـح ـطــة انـ ـتـ ـظ ــار ال ـ ـحـ ــافـ ــات ،وط ـعــن
أح ــده ـم ــا وس ـي ـطــر ع ـلــى س ــاح ــه من
دون رد فـعــل م ــن اآلخ ـ ــر ،وأنـ ــه «رغ ــم
انتشار الجنود في املنطقة ،فإنهم لم
يشتبكوا مع املقاوم أو يطلقوا النار
عليه».

لم تخطئ تقديرات األجهزة األمنيةّ اإلسرائيلية ،على رأس كل سنة أو خالل كل مرحلة فارقة ،في التحذير
من أن هدوء الضفة المحتلة يجب أل يغش المسؤولين في تل أبيب .أيضًا ،لم تخطئ هذه األجهزة في
تقدير أن «العقوبات» الجماعية والعنيفة لن تؤدي إلى انتهاء ظاهرة العمليات الفردية .لكن الذي
أخطأت في تقديره هو شجاعة المنفذين ،وفوق ذلك الخبرة المتراكمة بفعل التجارب ،فليست كل
عملية ناجحة ملهمة لعملية شبيهة فحسب ،بل إن الفعل المقاوم في الضفة والقدس وغيرهما
عمل مستمر ،حتى لو كانت التكلفة التي ستدفعها عائلة المنفذ ومنطقته عالية جدًا .كذلك ،فإن
اإلحباط المستمر جراء القرارات األميركية المتواصلة ،ومن بعدها االستشراس اإلسرائيلي في نهب الضفة
أرضًا وكرامة ،ال يعني في القاموس الفلسطيني االستسالم

عملية غير مسبوقة في سلفيت:

كابوس الضفة
ّ
يؤرق االحتالل
سلفيت ــ عبد القادر عقل
فــي تـمــام الـعــاشــرة إال ربــع صباحًا،
سـ ـ ّـجـ ــل م ـ ـقـ ــاوم ف ـل ـس ـط ـي ـنــي بـصـمــة
جديدة في تاريخ العمليات الفدائية
فــي الـضـفــة املـحـتـلــة ،املـسـتـمــرة على
وتيرة تصاعدية منذ أكثر من ثالث
س ـنــوات ،لـيـضــاف إل ــى «األي ـقــونــات»
خـيــرة ،وذلــك في منطقة
الشبابية األ ّ
ّ
م ــثـ ـل ــت وتـ ـم ــث ــل ك ــاب ــوس ــا م ـس ـت ـم ـرًا
للمستوطنني اإلسرائيليني وجنود
جـيــش ال ـع ــدو عـلــى ح ـ ّـد س ـ ــواء .هــذه
امل ــرة ،ج ــاء التنفيذ ق ــرب مستوطنة
«أريـئـيــل» ،مــا أدى إلــى مقتل جندي
وإصـ ــابـ ــة ح ــاخ ــام بـ ـج ــروح خـطـيــرة
ووقـ ـ ـ ـ ــوع إصـ ـ ــابـ ـ ــات أخـ ـ ـ ـ ــرى ،نـتـجــت
م ـ ـ ــن بـ ـ ـع ـ ــده ـ ــا «حـ ـ ـمـ ـ ـل ـ ــة مـ ـجـ ـن ــون ــة»
للمستوطنني في مــدن وقــرى شمال

ال ـض ـفــة .كــذلــك جـ ــاءت الـعـمـلـيــة بعد
أربـ ـ ـع ـ ــة أيـ ـ ـ ــام م ـ ــن إطـ ـ ـ ــاق نـ ـ ــار عـلــى
مركبة إسرائيلية في محيط املنطقة
ن ـف ـس ـه ــا .وال ـ ــاف ـ ــت أن ـ ــه رغ ـ ــم ت ـك ــرار
عمليات فلسطينية في املكان عينه،
فـ ــإن أجـ ـه ــزة أمـ ــن الـ ـع ــدو ت ـخ ـفــق في
«تحييد منفذيها فورًا» ،إذ ينجحون
ّ
والتحول من بعدها
في االنسحاب،
إلــى عملية مـطــاردة تتفاوت مددها
الــزمـنـيــة قـبــل االش ـت ـبــاك األخ ـي ــر مع
املقاوم واستشهاده.
وك ـشــف اإلع ـ ــام ال ـع ـب ــري ،أمـ ــس ،أن
الجندي املقتول هو غال كيدان (19
ع ــام ــا) ،وه ــو نـفـســه الـ ــذي اسـتــولــى
املـقــاوم على ســاحــه ،مشيرًا إلــى أن
كيدان كان عضوًا في فيلق املدفعية
مـ ــن «ل ـ ـ ـ ــواء ال ـ ـ ـنـ ـ ــار» .أمـ ـ ــا الـ ـح ــاخ ــام
الجريح «امليؤوس من حالته» ،فهو

عملية البحث

احتفت فصائل المقاومة بالعملية ووصفتها بـ«الشجاعة والجريئة» (أ ف ب)

راب ــي آي ــاد إيتنغر ( 47عــامــا) ،وهو
أحد سكان مستوطنة «إيلي»ٌ ،
وأب
لــ 12ابنًا .وقد كان الحاخام إيتنغر
رئ ـي ـســا ملـ ـ ــدارس دي ـن ـيــة ت ـج ـمــع بــن
ال ــدراس ــة الــدي ـن ـيــة وخ ــدم ــة الـجـيــش
ف ــي ت ــل أبـ ـي ــب .وفـ ــي ال ــوق ــت نـفـســه،
ّ
رجـ ـحـ ــت الـ ـتـ ـق ــدي ــرات اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
األول ـ ـيـ ــة أن م ـن ـفــذ ال ـع ـم ـل ـيــة «ب ـ ــارد
عادي وحازم»،
األعصاب بشكل غير ّ
م ــرج ـح ــة أن ي ـك ــون ت ـل ــق ــى «ت ــدري ـب ــا
عـسـكــريــا» .وذك ــر املـحـلــل الـعـسـكــري
فـ ــي «ي ــديـ ـع ــوت أح ـ ـ ــرون ـ ـ ــوت» ،رون
ب ــن يـ ـش ــاي ،أن تـ ـق ــدي ــرات األجـ ـه ــزة
األمـنـيــة تــدور حــول أن «املـنـفــذ عمل
وحيدًا دون أن يكون مرتبطًا بخلية
س ــاع ــدت ــه ع ـل ــى ت ـن ـف ـيــذ ال ـع ـم ـل ـيــة أو
االن ـس ـحــاب ،رغــم أنـهــا كــانــت مركبة
وال تشبه سابقاتها».

من األلف إلى الياء
ب ـ ـ ــدأت ال ـع ـم ـل ـي ــة ب ـ ـخـ ــروج امل ـن ـف ــذ مــن
أحــد املـحــال التجارية قــرب دوار على
مدخل بلدة كفل حــارس ،أو ما ُيعرف
ّ
ب ــ«دوار أريئيل» ،حيث هاجم بسكني
موقف حــافــات أمــام املنطقة يحرسه
ج ـن ــود الـ ـع ــدو بـ ـص ــورة ش ـب ــه دائ ـم ــة،
فنجح فــي طعن أحــد الجنود واغتنم
ب ـنــدق ـي ـتــه ،ث ــم ش ــرع ف ــي إطـ ــاق ال ـنــار
على ثــاث مركبات ملستوطنني كانت
تـمـ ّـر ب ـجــوار امل ـكــان ،فــأصــاب حاخامًا
فــي إح ــداه ــا ب ـجــروح خـطـيــرة .سيطر
املـقــاوم على مركبة من الـثــاث ،وسار
بـهــا فــي ال ـشــارع االسـتـيـطــانــي ،وعلى
مـ ــا يـ ـب ــدو أطـ ـل ــق ال ـ ـنـ ــار خ ـ ــال س ـيــره
بـهــا ،ثــم بعد سبع دقــائــق ( 9:52وفقًا
ملوقع «واال» العبري) وصل إلى مكان

م ـخ ـت ـلــف ،وأط ـل ــق ال ـن ــار م ـج ــددًا على
موقف انتظار حــافــات آخــر ،يحرسه
أيضًا جنود ويوجد فيه مستوطنون،
وبعدها استمر في قيادة املركبة نحو
بلدة بروقني حيث اختفى.
ل ـيــس غــري ـبــا أن ُي ـط ـلــق مـسـتــوطـنــون
وصـ ــف «رام ـ ـبـ ــو» ع ـل ــى م ـن ـفــذ عـمـلـيــة
سـلـفـيــت ص ـب ــاح أمـ ــس ،ك ـمــا ظ ـهــر في
ت ـع ـل ـي ـقــات ـهــم ع ـل ــى مـ ــواقـ ــع ال ـت ــواص ــل
االج ـت ـم ــاع ــي ،وال م ـفــاج ـئــا أن تنتقد
وســائــل اإلعــام العبرية أداء الجنود.
فالعملية الـتــي ب ــدأت بطعنات سكني
تدحرجت نحو إطالق نار متكرر ،كما
استهدف رصاص املنفذ أهدافًا ثانية
أث ـن ــاء ان ـس ـحــابــه بــاملــرك ـبــة م ــن املــوقــع
األول ،م ــا أدى إلـ ــى ت ـحــوي ـل ـهــا لـيــس
ّ
إلــى عملية مركبة فحسب ،بــل ُم ْربكة
َ
َ
فــي بــدايـتـهــا ،بعدما س ــرت معلومات

م ـغ ـلــوطــة ع ــن وج ـ ــود أك ـث ــر م ــن منفذ
وعمليات متزامنة في الوقت نفسه.
وفـقــا ملــراقـبــن ،ال تكمن قــوة العملية
فـ ــي خـ ـس ــائ ــره ــا الـ ـبـ ـش ــري ــة ف ـح ـســب،
ً
ّ
بــل فــي كــونـهــا مــركـبــة أوال ،وت ـحـ ّـدت
ت ـع ـق ـي ــدات كـ ـثـ ـي ــرة ،م ـن ـه ــا أن سـجــل
املنطقة ومحيطها حافل بالعمليات
م ـنــذ أعـ ـ ــوام ،وأن املـنـطـقــة قــري ـبــة من
م ـس ـتــوط ـنــة «أريـ ـئـ ـي ــل» الـ ـت ــي تـشـهــد
م ــواج ـه ــات دائـ ـم ــة (اس ـت ـش ـهــد هـنــاك
فــي  12آذار ال ـشــاب مـحـمــد شــاهــن)،
وأن ال ـج ـي ــش ال ـ ـ ــذي اسـ ـت ــول ــى عـلــى
كاميرات املراقبة في أماكن عديدة في
سلفيت لم يستطع «معالجة املوقف»
ب ـســرعــة ،ك ـمــا أن «الـ ـش ــاب ــاك» وحـتــى
وسائل اإلعالم العبرية لم تخرج بأي
تفاصيل أخرى حول إطالق النار وما
فعله املقاوم.

وك ــان ــت املـنـطـقــة نـفـسـهــا ق ــد شـهــدت،
م ـن ـت ـص ــف تـ ـش ــري ــن األول /أك ـت ــوب ــر
امل ـ ــاض ـ ــي« ،م ـ ـحـ ــاولـ ــة ت ـن ـف ـي ــذ ط ـع ــن»
استشهد إثرها الشاب إلياس ياسني،
وقـبـلـهــا عملية طـعــن نـفــذهــا األسـيــر
عبد الكريم عاصي .كما ال يمكن إغفال

سجل المنطقة
ومحيطها حافل
بالعمليات منذ أعوام

ع ـقــب الـعـمـلـيــة ،أغ ـل ــق ج ـيــش ال ـعــدو
مداخل سلفيت كافة ،ونصب حواجز
ع ـل ــى م ــداخ ــل ال ـك ـث ـيــر م ــن ب ـلــدات ـهــا،
فيما دهمت قوة خاصة إسرائيلية،
ثم الجيش ،بلدة بروقني ،حيث ُعثر
ّ
عـلــى املــرك ـبــة ال ـتــي اسـتـقــلـهــا املـنـفــذ،
ف ــدف ــع الـ ـع ــدو ب ـت ـع ــزي ــزات عـسـكــريــة
ّ
كـبـيــرة قـبــل أن ي ـشــن حـمـلــة تفتيش
مل ـ ـ ـنـ ـ ــازل وم ـ ـ ـحـ ـ ــال ت ـ ـجـ ــاريـ ــة ه ـ ـنـ ــاك،
ّ
تخللها نصب حــواجــز واسـتـجـ ٌ
ـواب
أله ــل ال ـب ـلــدة والـفـلـسـطـيـنـيــن داخ ــل
امل ــرك ـب ــات امل ـ ـ ــارة .ك ـمــا ط ـ ــاول الــدهــم
بلدات مجاورة غربي سلفيت ،فيما
لم تفارق طائرات االستطالع أجواء
القرى والبلدات املحيطة.
وف ــي وق ــت الحـ ــق ،ام ـت ــدت تـشــديــدات
الـ ـع ــدو ل ـت ـط ــاول م ـنــاطــق ب ـع ـيـ ُـدة عن
سـلـفـيــت وم ـك ــان الـعـمـلـيــة ،إذ نـ ِـشــرت
الحواجز على معظم الطرق الواصلة
بني املدن في الضفة ،تزامنًا مع هجمات
نفذها مستوطنون بــالـحـجــارة على

مـنــازل فلسطينية فــي قــريــة عصيرة
الـقـبـلـيــة ،ومــركـبــات جـنــوبــي نابلس،
وم ــرك ـب ــات أخ ـ ــرى ش ـمــالــي رام ال ـلــه.
كما صـ ّـعــد املستوطنون اعتداءاتهم
على املركبات في ساعات الليل على
ال ـشــوارع الــواصـلــة بــن امل ــدن والـقــرى
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،اس ـت ـج ــاب ــة ل ــدع ــوات
أطلقوها عقب العملية ،فيما صدرت
مناشدات بتفعيل «اللجان الشعبية»
ملواجهة هجمات املستوطنني.
وبعد ساعات من املالحقة ،تــواردت
تقارير عن كشف هوية املنفذ من دون
العثور عليه .وإثــر ذلــك ،دهــم جيش
الـعــدو بـلــدة الــزاويــة غــربــي سلفيت،
واقتحم منزل الـشــاب عمر أمــن أبو
ليلى ،حيث جرى استجواب عائلته،
ُ
وأبلغت بتنفيذ ابنها العملية ،كما
ان ــدلـ ـع ــت م ــواجـ ـه ــات هـ ـن ــاك أص ـيــب
ّ
خاللها شابان بالرصاص املطاطي.
تعقيبًا عـلــى الـعـمـلـيــة ،قــالــت «حــركــة
الجهاد اإلسالمي» في تصريح أمس:
«ن ـ ـبـ ــارك ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـف ــدائ ـي ــة ،ون ـش ـ ّـد
على يدي منفذها» ،مشيرة إلى أنها
«توجيه للبوصلة وتصحيح للمسار
ونقل للمعركة إلى ميدانها الطبيعي
والـحـقـيـقــي ،وتنبيه للجميع إلــى أن
التناقض األساسي هو مع االحتالل».
ك ــذل ــك ،وصـ ـف ــت «ح ـ ـمـ ــاس» الـعـمـلـيــة
ب ــ«ال ـش ـجــاعــة وال ـج ــري ـئ ــة ....تــؤكــد أن
خـيــار املـقــاومــة هــو األق ــوى واألنـجــح
لــردع االحـتــال ّوإفـشــال مخططاته»،
مضيفة أن «ضــفــة العياش تؤكد في
ك ــل م ــرة أن ـه ــا م ـخ ــزون اسـتــراتـيـجــي
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـقـ ــاومـ ــة ،وتـ ـ ـف ـ ــاج ـ ــئ االح ـ ـ ـتـ ـ ــال
بعمليات نــوعـيــة» .وفــي وقــت الحــق،
دعت «حماس» إلى مسيرات شعبية
في غزة احتفاء بالعملية.
فــي سـيــاق آخ ــر ،اعـتـقــل جـيــش الـعــدو
ال ـش ــاب ــة والء أك ـ ــرم غ ـيــث ( 17عــامــا)
قـ ـ ــرب املـ ـسـ ـج ــد اإلبـ ــراه ـ ـي ـ ـمـ ــي ،وس ــط
الخليل (جنوب) ،مساء أمس ،بحجة
«م ـح ــاول ـت ـه ــا ت ـن ـف ـيــذ ع ـم ـل ـيــة ط ـع ــن».
وإلى ذلك ،اندلع حريقان مساء أمس
فــي مستوطنات ُ«غــاف غ ــزة» ،بفعل
بــالــونــات حــارقــة أطـلـقــت مــن القطاع،
فيما وصفت وسائل اإلعالم العبرية
أحد الحريقني بـ«الكبير»

تحليل إخباري

طريق إسرائيل إلى ترميم الردع :إعالن خطة احتالل غزة!
يحيى دبوق

(أ ف ب)

ص ـ ّـدق «املجلس ال ــوزاري اإلسرائيلي
املـ ـصـ ـغ ــر» (الـ ـك ــابـ ـيـ ـن ــت) عـ ـل ــى خـطــة
رفـعـهــا الـجـيــش إلع ــادة اح ـتــال قطاع
غ ــزة بــالـكــامــل ،وإس ـق ــاط حـكــم حركة
«ح ـ ـمـ ــاس» .ف ــي ال ـخ ـبــر ك ـمــا يـ ــرد في
اإلعالم العبري تشديد مضاعف على
أن ال عالقة للخطة والتصديق عليها
بقصف تل أبيب بالصواريخ الخميس
املاضي .وبالطبع ،ال يعني تبلور الخطة
ثــم التصديق عليها تغييرًا أو إشــارة
تغيير في موقف إسرائيل املمتنع عن
خوض الحرب ،كما ال يعني التوثب لها
أو أنه مقدمة في سياقها ،بل هو هدف
في ذاتــه لخدمة أهــداف أخــرى مرتبطة
أي ـضــا ب ــال ـص ــراع وال ــواق ــع ال ـحــالــي مع
الفلسطينيني.
ال غرابة في أن ّ
يعد الجيش اإلسرائيلي
خـطــط ح ــرب وس ـي ـنــاريــوات ويستعد
ل ـه ــا ،ف ـه ــذا ج ــزء م ــن مـهـمـتــه الـقــائـمــة
فــي األسـ ــاس عـلــى خ ــوض ال ـحــرب و/
أو االس ـت ـع ــداد ل ـهــا ض ـمــن فــرضـيــات
م ـع ـقــولــة وش ـب ــه م ـع ـق ــول ــة ،ح ـت ــى تـلــك

ُ
امل ـت ـع ـل ـقــة ب ـم ــواج ـه ــات وح ـ ـ ــروب ت ـع ـ ّـد
أرجحيتها منخفضة .والــواقــع أنــه في
حالة إسرائيل يحب أن يكون املسعى
مضاعفًا ،لـكــون هــذا الـكـيــان زرع في
محيط راف ــض لــه ،ويحيط بــه األع ــداء،
بغض النظر عن الالتناظرية في القوة
فــي بعض الـســاحــات ،كما هــو الوضع
مع الفصائل َفي غزة.
ُ
لـ ـك ــن أن تـ ـع ــل ــن هـ ـ ــذه الـ ـخـ ـط ــط وتـ ـت ـ ّـم
املصادقة عليها من ِق َبل «الكابينت»،
ف ـه ــذه م ـســألــة ت ـث ـيــر أك ـث ــر م ــن عــامــة
اس ـت ـف ـه ــام ،ف ــي ت ــوق ـي ــت بـ ــات يـتـطـلــب
تخويفًا للفلسطينيني على أكـثــر من
صعيد .بالطبع ،هي في الدرجة األولى
حـ ــرب ع ـلــى ال ــوع ــي ،وج ـ ــزء ال يـتـجــزأ
مــن الـحــرب على مستوى ال ــردع لجهة
تــرسـيــخ وج ــوده وإعـ ــادة تــرمـيـمــه .في
الحالة األولــى ،الهدف هو وعي األعــداء،
وم ـحــاولــة الـتــأثـيــر فـيــه عـبــر تشويش
م ــا ت ـ ّ
ـرســخ لــديــه ف ــي األش ـه ــر األخ ـيــرة
ً
َ
وصــوال إلى صاروخي تل أبيب ،وفيه
أن إس ــرائ ـي ــل غ ـيــر مـعـنـيــة وال تــرغــب
وخــارج إطــار تفكيرها العملي خوض
الحروب واملواجهات الشاملة مع القطاع،

وتحديدًا الحرب البرية والتوغالت.
في الواقع ،هذا االنطباع يضعف واحدًا
مــن أه ــم أســاســات ال ــردع ال ــذي تــراهــن
عليه إسرائيل ملنع أعمال فلسطينية
مبادر إليها ضد االحتالل أو ردًا على
اع ـتــداءاتــه .وإذا اعتقد الفلسطينيون
أن إســرائ ـيــل تمتنع وال تــريــد خــوض
املواجهات معهم ،فهذا يزيد حافزيتهم
ل ـلــرد ب ـقــوة عـلــى اع ـتــداءات ـهــا ،ويسهم
أيضًا في دفعهم إلى خيارات عسكرية
لتحقيق مصالحهم كـمــا هــو الــوضــع
اآلن ،وهو ما يتوافق مع رؤية بعضهم
َ
أن ص ــاروخ ــي ت ــل أب ـيــب جـ ــاءا قـصـدًا
ال خ ـطــأ .فـلــو رأى الـفـلـسـطـيـنـيــون أن
إسرائيل معنية بخوض حرب ضدهم،
ملا أطلقوا الصاروخني بـ«الخطأ».
ف ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـ ــوازاة ذل ـ ـ ـ ــك ،ي ـ ــراه ـ ــن ال ـج ـي ــش
اإلســرائ ـي ـلــي عـلــى إم ـكــان إعـ ــادة الثقة
به في وعي اإلسرائيليني ،بعد الضرر
ال ــذي لـحــق بــه فــي أع ـقــاب ال ــرد الباهت
على قصف تل أبيب ،حيث ُح ّمل هو،
عمليًا ،مسؤولية الدفع باتجاه االمتناع
الثقيلة» ضد غزة،
عن اتباع «الخيارات
ّ
وهي وظيفة داخلية قد ال تقل أهمية عن

وظيفته تجاه األعداء .لكن في املباشر،
هدف اإلعالن هو التفاوض الجاري بني
َ
الجانبني برعاية مصرية .فإذا لم يخش
الـفـلـسـطـيـنـيــون إق ـ ــدام إس ــرائ ـي ــل على
املواجهة في حال فشل التفاوض ،فال
يمكن تليني مــواقـفـهــم وتقليص سلة
مطالبهم لقبول التهدئة .كذلك ،ال يمكن
ل ـتــل أب ـي ــب أن تـتـمـســك بــال ـحــد األدن ــى
املطلوب منها الستمرار الجزء األكبر
من الحصار ما لم تتكون حالة خشية
(ردع) لــدى الفلسطينيني تدفعهم إلى
ق ـبــول مــا أم ـكــن ،العـتـقــادهــم أن فشل
املفاوضات يؤدي إلى املواجهة.
وصاروخا تل أبيب ،والرد اإلسرائيلي
املـ ـح ــدود ق ـيــاســا بــواق ـعــة ك ـب ـيــرة ج ـدًا
كـقـصــف هـ ــذه امل ــدي ـن ــة ،ج ـ ــاءا إلع ـطــاء
عملية ميدانية .وهذه الصدقية
صدقية
ٍ
ٍ
جـ ـ ــاءت أي ـض ــا ب ـع ــد س ـل ـس ـلــة ت ـقــاريــر
عبرية وتصريحات ومــواقــف ،وكذلك
وثـ ــائـ ــق وشـ ـ ـه ـ ــادات ل ـك ـب ــار ال ـض ـب ــاط
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن ،ت ـف ـيــد بـ ــأن وحــدات ـهــم
الـبــريــة غـيــر جــاهــزة وغـيــر قـ ــادرة ،وال
ثقة لديها وبها لخوض القتال البري.
اتحاد الصدقيتني ،التوثيقية وامليدانية،

ليبرمان :عملية «أريئيل»
نتيجة ّرد إسرائيل الباهت
على قصف تل أبيب

ً
ُي ـ ـع ـ ـ ّـد سـ ــاحـ ــا ق ـ ــات ـ ــا ض ـ ــد ال ـج ـيــش
اإلسرائيلي ،ألنه ّ
يعريه أكثر في كشف
ضيق خياراته العملية ،وإن كان يهدد
بخالفها ،وهــو مــا يستدعي بطبيعة
الحال مواقف وتصريحات وتقارير،
كما إع ــان خطة احـتــال غ ــزة ،لعلها
تـفـيــد فــي ن ــزع االع ـت ـقــاد ال ـســائــد لــدى
الفلسطينيني بأنه غير معني بخوض
املواجهات البرية.
وف ــي ت ـقــريــر مــوقــع «واال» اإلخـ ـب ــاري،
ُربـطــت الخطة ب ــ«إن تطلب األمــر ذلــك»،
وهي عبارة مطاطة جدًا وحمالة أوجه،
ومن شأنها إلغاء معناها بنفسها ،رغم

أنها مرتبطة كذلك باملباحثات الجارية
بـ ــن ال ـج ــان ـب ــن ب ـخ ـص ــوص ال ـت ـه ــدئ ــة،
وتهدف إلى تعزيز املوقف اإلسرائيلي
ف ــي ال ـت ـفــاوض عـلــى سـلــة الـتـسـهـيــات
االقتصادية مقابل التهدئة ،وذلــك عبر
تـخــويــف الفلسطينيني مــن مــرحـلــة ما
ب ـعــد ف ـشــل ال ـت ـف ــاوض ،املـفـضـيــة وفــق
ً
التهديد إلى املواجهة الشاملة ،وصوال
إلى ّ
حد إعادة احتالل القطاع!
ّ
مع ذلك ،يمثل نزع االعتقاد الفلسطيني
ال ــذي تــرســخ فــي الــوعــي ،بــأن إسرائيل
غ ـي ــر م ـع ـن ـيــة ب ـخ ــوض ال ـ ـحـ ــرب ،مـهـمــة
صعبة ال يمكن ضمان نتيجتها عبر
تصريح وتقرير من هنا أو هناك ،بعد
التأكد من هذا عمليًا الخميس املاضي،
إذ ّ
تبي للفلسطينيني أن مقولة االنجرار
والتدحرج إلى املواجهة الشاملة نتيجة
هـ ــذا الـ ـح ــادث أو ذاك م ـقــولــة ف ــاس ــدة،
وت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا بـ ـع ــد «حـ ـ ـ ـ ـ ــادث» ت ـ ــل أب ـي ــب
الصاروخي .أيضًاُ ،يظهر إعالن الخطة
وتعميمها مدى الضرر الذي لحق بردع
إســرائ ـيــل ومــوقـفـهــا ال ـت ـفــاوضــي ،لكن
النتيجة هــي نفسها ،إن جــاء القصف
بــالـخـطــأ كـمــا ورد ع ــن ال ـج ـيــش ،أو إن

جاء عمدًا وفقًا لفرضيات عبرية أخرى
شـكـكــت ف ــي روايـ ـ ــة ال ـخ ـط ــأّ ،
ورج ـح ــت
سخرية «حـمــاس» من إسرائيل للمرة
الـثــانـيــة بـعــد ح ــادث ــة الـخـطــأ أي ـضــا في
قـصــف بـئــر الـسـبــع فــي تـشــريــن األول
املاضي.
وفي التداعيات غير املباشرة لقصف
تــل أب ـيــب ،تحفيز لـشـ ّـن عمليات ضد
االحـ ـ ـت ـ ــال ،وم ـن ـه ــا ع ـم ـل ـيــة أم ـ ــس فــي
م ـس ـت ــوط ـن ــة «أريـ ـ ـئـ ـ ـي ـ ــل» ف ـ ــي ال ـض ـفــة
املحتلة .ورغم إرادة املزايدة على خلفية
انتخابية ،ال تبعد صحة ما صدر عن
وزير األمن السابق ،أفيغدور ليبرمان،
مــن أن عملية «أريـئـيــل» جــاءت نتيجة
رد إســرائـيــل الـبــاهــت عـلــى قـصــف تل
أب ـيــب .فــي املـحـصـلــة ،ال يـمـكــن إغـفــال
ما حدث الخميس املاضي ،وما كشفه
ميدانيًا من «ضوابط» إسرائيلية حيال
املواجهة مع غزة .وإعالن خطة احتالل
القطاع هو جزء من محاربة ما ّ
ترسخ
فــي وعــي الـعــدو ال أكـثــر ،مــع التشكيك
املسبق في إمكانات هذا املسعى الذي
يعزز ما ّ
تكون في وعي الفلسطينيني،
وربما من وراءهم أيضًا.

«باب الرحمة»
مغلق لـ 60يومًا:
موقف أردني
باهت
أصـ ـ ــدرت «م ـح ـك ـمــة ال ـص ـل ــح» اإلســرائ ـي ـل ـيــة،
صـبــاح أم ــس ،أم ـرًا يقضي بــإغــاق مصلى
«ب ـ ــاب ال ــرح ـم ــة» ف ــي امل ـس ـجــد األق ـص ــى 60
ي ــوم ــا ،وذل ـ ــك «اس ـت ـج ــاب ــة الل ـت ـم ــاس قــدمـتــه
الـنـيــابــة اإلســرائـيـلـيــة ب ـض ــرورة إغ ــاق بــاب
الرحمة واملصلى ألسباب أمنية» ،كما ذكر
موقع «واال» العبري .يأتي ذلك بعد أيام على
إغالق شرطة العدو غالبية بوابات األقصى
وبــاب الرحمة (الثالثاء املــاضــي) ،واعتدائها
على املصلني وطــردهــم مــن املـسـجــد ،بزعم
إلقاء زجاجة حارقة تجاه مقر للشرطة في
باحاته ،إلى أن أعادت فتحه األربعاء املاضي.
في املقابل ،قالت الخارجية األردنية ،في بيان
أم ــس ،إن «مـبـنــى ب ــاب الــرحـمــة ج ــزء أصيل
من املسجد األقـصــى ...إدارة أوقــاف القدس
هي السلطة صاحبة االختصاص الحصري
فــي إدارة جـمـيــع ش ــؤون املـسـجــد األقـصــى
وفقًا للقانون الــدولــي» .وبينما تتهم أطراف
فلسطينية عـ ّـمــان و«األوقـ ـ ــاف اإلســام ـيــة»
ال ـتــاب ـعــة ل ـهــا ب ــ«ال ـت ــواط ــؤ» ف ــي قـضـيــة «ب ــاب
ّ
الــرح ـمــة» ومـ ـص ــاه ،يــاحــظ ت ــدح ــرج ملف
األقصى من الديوان امللكي إلى ملف يخضع
لـلـخــارجـيــة ت ـحــدي ـدًا .ك ــذل ــك ،قــالــت الــرئــاســة
الفلسطينية ،أمس ،إن قرار اإلغالق «باطل...
ومخالف لكل قــرارات الشرعية الدولية التي
تنص على أن شرق القدس بما فيه املسجد
األقـصــى امل ـبــارك /الـحــرم الـقــدســي الشريف
هــي ضـمــن األراض ـ ــي الفلسطينية املحتلة
عـ ــام  ،1967وال تـخـضــع لـسـلـطــة الـقـضــاء
اإلسرائيلي».
ف ــي ش ــأن آخـ ــر ،ن ـفــت ال ـخــارج ـيــة األردنـ ـي ــة،
أمس ،تسلل أشخاص عبر الحدود األردنية
إلى فلسطني املحتلة ،مشيرة إلى أن «أفــرادًا
تابعني لجهاز الــدفــاع املــدنــي عـبــروا الحدود
ال ــدول ـي ــة بــال ـخ ـطــأ أثـ ـن ــاء تــأدي ـت ـهــم ال ــواج ــب،
للبحث عــن غريق محتمل فــي منطقة غور
الصافي من جراء األمطار التي هطلت أمس،
وقد عادوا فورًا إلى األراضــي األردنية» ،في
إشارة إلى حديث اإلعالم العبري عن اعتقال
َ
أردنيني اثنني في منطقة فنادق البحر امليت
بعد تسللهما.
(األخبار)
(أ ف ب)

12

اإلثنين  18آذار  2019العدد 3714

اإلثنين  18آذار  2019العدد 3714

العالم

العالم

سوريا

السودان

الكونغرس يطرح مطالبه:
تعويضات مليارية ...واإلفراج عن أميركي!

«ثالثية دمشق» تبحث «الحدود» و«القوات األجنبية»
يبرز ملفا ضبط الحدود السورية ـ
العراقية ،ومصير القوات األجنبية
الموجودة بين سوريا والعراق،
على رأس أجندة القمة الثالثية التي
تستضيفها دمشق اليوم ،بحضور
عسكري إيراني وعراقي رفيع
المستوى
ت ـش ـهــد ال ـع ــاص ـم ــة الـ ـس ــوري ــة ح ــراك ــا
ديـبـ ّلــومــاسـيــا وعـسـكــريــا استثنائيًا،
ت ـم ــث ــل فـ ــي زيـ ـ ـ ــارة املـ ـبـ ـع ــوث األم ـم ــي
غـيــر بـيــدرســن إلـيـهــا ،واستضافتها
مـ ـح ــادث ــات ث ــاث ـي ــة ي ـح ـضــرهــا ك ـبــار
املـ ـس ــؤول ــن ال ـع ـس ـك ــري ــن فـ ــي إيـ ـ ــران
والعراق .زيارة بيدرسن ،الثانية منذ
ّ
تسلمه املنصب ،تترجم وع ــده خالل
زي ــارت ــه الـســابـقــة ،بتكثيف التنسيق
والتشاور مع الجانب الحكومي ،وفي
الوقت نفسه تخفف من ّ
حدة الضغوط
ال ـغــرب ـيــة امل ـت ــزاي ــدة ع ـلــى دم ـش ــق .أمــا

جدد المعلم لضيفه
ّ
بيدرسن «ضوابط الحل
السياسي» لبالده
َ
رئيسي أركان
االجتماع العسكري بني
ال ـق ــوات ال ـعــراق ـيــة واإلي ــران ـي ــة ووزي ــر
الــدفــاع ال ـســوري علي أي ــوب ،فينعقد
فــي ض ــوء تـحــديــات أمـنـيــة وعسكرية
م ـت ـنــام ـيــة ت ـش ـت ــرك ف ـي ـهــا ال ـســاح ـتــان
ال ـســوريــة وال ـعــراق ـيــة ،الـلـتــان تحضر
فيهما إيران عسكريًا أيضًا.
وال ــاف ــت أن ال ـل ـقــاء ال ـع ـس ـكــري يــأتــي
خ ــارج اجـتـمــاعــات «مــركــز التنسيق»
الــربــاعــي املـشـتــرك (يـضــم ممثلني عن
روسـ ـي ــا وإي ـ ـ ـ ــران وسـ ــوريـ ــا والـ ـع ــراق
ويـ ـعـ ـق ــد اجـ ـتـ ـم ــاع ــات دوريـ ـ ـ ـ ـ ــة) ،رغ ــم
التقاطع فــي املـلـفــات الـتــي يعنى بها
كالهما .ويشير ما سبق إلى أن «قمة
دم ـ ـشـ ــق» ال ـع ـس ـك ــري ــة ت ـح ـمــل أبـ ـع ــادًا

عسكرية وسياسية في الوقت نفسه،
خــاصــة أن وج ــود ال ـق ــوات األمـيــركـيــة
(ومن خلفها «التحالف الدولي») على
جانبي الحدود بني العراق وسوريا،
هو قضية حساسة ألقطابها الثالثة.
وت ــوض ــح م ـع ـل ــوم ــات «األخ ـ ـب ـ ــار» أن
ٌ
االجتماع «استكمال» للقاءات «مركز
التنسيق» فــي بـغــداد ،إذ ُيفترض أن
ي ـن ــاق ــش امل ـج ـت ـم ـعــون م ـس ــأل ــة ضـبــط
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدود ،وم ـ ـنـ ــع ان ـ ـت ـ ـقـ ــال مـسـلـحــي
«داعش» عبرها ،إضافة إلى التطورات
فـ ــي الـ ـب ــاغ ــوز وآل ـ ـيـ ــات ال ـت ـع ــام ــل مــع
مسلحي «داع ــش» املعتقلني .وبينما
يغيب رئـيــس األرك ــان الــروســي (وفــق
املـعـلــن حـتــى م ـســاء أم ــس) عــن اللقاء
الــذي يفترض أن ينطلق اليوم ،تؤكد
ً
م ـصــادر عــراقـيــة أن مـمـثــا عــن وزارة
الــدفــاع الــروسـيــة سـيـشــارك فـيــه .كما
ينتظر أن تتضمن زي ــارة املسؤولني
العسكريني جولة على بعض املناطق
الـتــي شـهــدت م ـعــارك خ ــال الـسـنــوات
املاضية.
ووف ــق املـتــوقــع ،ك ــان الـتـصــريــح األول
ل ــرئ ـي ــس األركـ ـ ـ ـ ــان اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي ،مـحـمــد
بـ ــاقـ ــري ،م ــن دمـ ـش ــق أمـ ـ ــس ،م ـصـ ّـوبــا
على «الــوجــود غير الشرعي» للقوات
األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة عـ ـل ــى األرض الـ ـس ــوري ــة.
وبـ ـحـ ـس ــب مـ ــا ن ـق ـل ــت وسـ ــائـ ــل إعـ ــام
ّ
إي ــرانـ ـي ــة ع ــن بـ ــاقـ ــري ،ف ـق ــد ذكـ ـ ــر ب ــأن
«الوجود اإليراني هو بموجب دعوة
مـ ــن الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة» ،م ـش ـي ـرًا
إل ــى أن «ال ـق ــوات امل ــوج ــودة فــي إدلــب
وش ــرق الـفــرات مــن دون التنسيق مع
ً
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ...س ـت ـن ـس ـحــب عـ ــاجـ ــا أو
ً
آج ــا» .وقـبــل سـفــره إلــى ســوريــا ،كان
رئيس أركان الجيش العراقي ،عثمان
الغانمي ،قد استقبل امللحق العسكري
اإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي لـ ـ ـ ــدى بـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــداد ،م ـص ـط ـفــى
مــراديــان ،بــالـتــوازي مــع إعــان «قــوات
جار
حرس الحدود» العراقية أن العمل ٍ
لـ«نصب منظومات كاميرات ،أغلبها
حرارية» على الحدود السورية.
ويــأتــي االجـتـمــاع فــي مـ ــوازاة اشـتــداد
املـعــارك فــي محيط الـبــاغــوز ،مــن دون
وجود أفق لختامها ،في حني تتوالى
املعلومات من الــواليــات املتحدة ،عبر

أكد وفد الكونغرس
األميركي ،الذي يزور
ّ
الخرطوم ،أن ما يهم بالده
إلزالة اسم السودان من
قائمة الدول الراعية لإلرهاب،
دفع المليارات للتعويض
عن «أعمال إرهابية» ،بعيدًا
عن األزمة االقتصادية التي
تعيشها الخرطوم ،أو إجراءات
القمع ّ
ضد المحتجين
الخرطوم ـــ مي علي

من أطراف مخيم الباغوز اول من أمس (أ ف ب)

ّ
وســائــل اإلعـ ــام ،عــن تـعــثــر فــي خطط
«املـنـطـقــة اآلم ـن ــة» امل ـف ـتــرضــة .ونقلت
صـحـيـفــة «وول س ـتــريــت ج ــورن ــال»،
أمــس ،عن مصادر رسمية لم ّ
تسمها،
مــا م ـفــاده أن امل ـحــادثــات مــع الـجــانــب
ال ـت ــرك ــي ح ـ ــول «امل ـن ـط ـق ــة اآلم ـ ـنـ ــة» لــم
تـ ـص ــل إلـ ـ ــى ن ـت ـي ـجــة بـ ـع ــد .وأض ــاف ــت
الصحيفة أن القوات األميركية ستبدأ

االنسحاب بعد انتهاء العمليات في
ال ـب ــاغ ــوز ،ع ـلــى أن تـبـقــي ن ـحــو 1000
عسكري في سوريا ،وتتابع التعاون
مع «قوات سوريا الديموقراطية» رغم
التهديدات التركية املتواصلة .ولفتت
«وول ستريت جورنال» إلى أن البلدان
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة لـ ــم تـ ـق ــدم أي ت ـع ـه ــد إل ــى
الجانب األميركي فــي مرحلة مــا بعد

انتهاء العمليات ضــد «داع ــش» ،رغم
التعويل األميركي على مشاركتها في
«تدريب ودعم القوات املحلية».
وم ــن ج ــدي ــد ،ح ـضــر امل ـب ـعــوث األم ـمــي
إل ـ ــى دمـ ـش ــق ل ـل ـق ــاء وزيـ ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
ول ـي ــد امل ـع ـلــم ،ون ـق ــاش م ـلــف «الـلـجـنــة
ال ــدسـ ـت ــوري ــة» .وخـ ـ ــال الـ ـلـ ـق ــاء ،ج ــدد
املعلم التزام بالده التعاون مع الجانب

األم ـ ـمـ ــي «إلنـ ـ ـج ـ ــاح م ـه ـم ـتــه بـتـيـسـيــر
الحوار السوري ـ السوري» ،مشيرًا إلى
أن «الشعب السوري هو صاحب الحق
الحصري في تقرير مستقبل بــاده....
وأن الــدس ـتــور وك ــل مــا يتصل بــه هو
شــأن سـيــادي بحت يـقــرره السوريون
أنفسهم من دون أي تدخل خارجي».
(األخبار)

ّ
ضفة الفرات الشرقية« :داعش ال يزال هنا»

ريف دير الزور ــ أيهم مرعي
ال تشبه الرحلة إلى ريف دير الزور
الـشــرقــي الـخــاضــع لسيطرة «قــوات
س ــوري ــا ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة» ال ــذه ــاب
ـان آخ ـ ـ ــر ف ـ ــي ال ـ ـشـ ــرق
إل ـ ـ ــى أي م ـ ـك ـ ـ ّ ٍ
الـســوري ،وأقــل مــا يـقــال عنها إنها
ّ
م ـح ـفــوفــة ب ــامل ـخ ــاط ــر .كـ ــل امل ـشــاهــد
وال ـ ـ ــرواي ـ ـ ــات ه ـ ـنـ ــاك ت ـك ـش ــف ح ــال ــة
الـ ـف ــوض ــى الـ ـس ــائ ــدة ب ـع ــد س ـن ــوات
م ــن ح ـكــم «داع ـ ــش» .ال يـخـفــى تــأثــر
قـســم مــن الـسـكــان بالتنظيم ،ســواء
مــن الـنــاحـيــة الـفـكــريــة أو الـشـكـلـيــة،
إذ ت ـل ـتــزم غــالـبـيــة ال ـن ـســاء ب ــارت ــداء
النقاب والزي الذي فرضه «داعش»،
وهـ ـ ــو أمـ ـ ــر ي ـن ـط ـب ــق عـ ـل ــى الـ ــرجـ ــال
أيضًا ،الذين أطلق معظمهم لحاهم
وارتدوا «الكالبيات» القصيرة.
ان ـ ـت ـ ـشـ ــار ح ـ ــواج ـ ــز «قـ ـ ـ ـ ــوات س ــوري ــا

الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراط ـ ـيـ ــة» ونـ ـق ــاطـ ـه ــا ع ـلــى
امـتــداد ريــف الــديــر الشرقي ال يكفي
ّ
خاصة مع تعرض
لطمأنة السكان،
هـ ــذه امل ــواق ــع ل ـه ـج ـمــات أم ـن ـيــة على
نـحــو شـبــه يــومــي .وي ـت ـحـ ّـدث سـكــان
البلدات القريبة من هجني على ضفة
الفرات عن عدة حوادث شهدها شهر
آذار /مــارس الـجــاري ،بينها تفجير
استهدف بــاص نـقـ ٍـل لعمال مدنيني
في حقل العمر ،وسط بلدة الشحيل،
وقضى فيه قرابة  20شخصًا .كذلك،
مفخخة وحدة من
استهدفت سيارة ُ
«قسد» في ذيبان ،ونسف مخفر أبو
حـ ــردوب بــالـعـبــوات الـنــاسـفــة .وإلــى
جـ ــانـ ــب هـ ـجـ ـم ــات خـ ــايـ ــا «داعـ ـ ـ ــش»
امل ـت ـك ــررة ،تـحـضــر ع ـب ــارات الـتـهــديــد
والــوعـيــد على ج ــدران تلك الـبـلــدات،
ّ
وتركز في معظمها على أن التنظيم
س ـي ـع ــود ق ــري ـب ــا لـ ـف ــرض ح ـك ـم ــه مــن
جديد.
تعكس هــذه األج ــواء املتوترة خوف
أهل هذا الريف من «عودة داعش» في
أي لحظة .ورغم إدراك قيادة «قسد»
خـطــورة الــوضــع فــي كــامــل ريــف دير
الزور الخاضع لسيطرتها ،فإنها لم
تتخذ أي إجراءات واسعة تستهدف
ك ـشــف خ ــاي ــا الـتـنـظـيــم واعـتـقــالـهــا.
ّ
التحرك هي،
الحجة الحاضرة لعدم
وفـ ــق م ـص ــدر ف ــي «ق ـ ـسـ ــد» ،ان ـش ـغــال
القوات باملعارك في مــزارع الباغوز،

وسط وعــود بتكثيف الجهد األمني
خالل وقت قريب.
ف ــي رح ـلــة االن ـت ـقــال ب ــن أري ـ ــاف ديــر
ال ـ ـ ـ ــزور ،ل ـي ــس م ــن ال ـس ـه ــل ال ـحــديــث
إل ــى امل ــدن ـي ــن ،خ ـ ّ
ـاص ــة مل ــن ي ـعـ ّـرفــون
أنفسهم كصحافيني .البعض يتهرب
م ـ ــن ال ـ ـحـ ــديـ ــث ،وآخ ـ ـ ـ ـ ــرون ي ـن ـ ّـب ـه ــون
إلـ ـ ــى خ ـ ـطـ ــورة الـ ـعـ ـم ــل ،ف ـي ـم ــا تـعـبــر
ّ
ف ــي الـخـلـفـيــة س ـي ــارات مـســرعــة تـقــل
عـسـكــريــن ف ــي «قـ ـس ــد» .وم ــن بـعـيــد،

ت ـن ـت ـهــي الـ ـي ــوم زي ـ ـ ــارة وف ـ ــد رفـ ـي ــع مــن
ال ـ ـكـ ــون ـ ـغـ ــرس األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ل ـ ـل ـ ـسـ ــودان،
ح ـيــث ع ـقــد اج ـت ـمــاعــات م ــع مـســؤولــن
حكوميني ومـعــارضــن خــال اليومني
املاضيني ،قبيل انطالق املرحلة الثانية
مــن ال ـحــوار بــن الـخــرطــوم وواشـنـطــن،
والـخــاص ببحث شطب اســم السودان
مــن قــائـمــة «الـ ــدول الــراعـيــة لــإرهــاب»،
املـ ــدرج عليها مـنــذ ع ــام  ،1993وال ــذي
عـ ــادة م ــا ي ـتــم ب ـمــواف ـقــة الــرئ ـيــس على
مسودة قرار من الكونغرس.
لكن الــوفــد األمـيــركــي لــم يعط إش ــارات
إي ـجــاب ـيــة ف ــي هـ ــذا الـ ـص ــدد ،ب ــل سعى
ف ــي ال ـب ـحــث ع ــن «ت ـعــوي ـضــات ع ــادل ــة»
لـضـحــايــا امل ــدم ــرة األم ـيــرك ـيــة «كـ ــول»،
وال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـتـ ـه ــم واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ال ـ ـ ـسـ ـ ــودان
بتفجيرها في عام  ،2000وهو ما تنفيه
األخيرة ،إذ شدد زعيم كتلة الحريات،
غــوس بيليراكس ،ال ــذي ت ــرأس الــوفــد،
على أن الخطوة «مهمة بالنسبة إلى
دوائرنا االنتخابية ويجب حلها» .كما
عـمــل عـلــى جـلــب تـعــويـضــات لضحايا
أمـ ـي ــركـ ـي ــن فـ ــي عـ ـ ــدد مـ ــن االدع ـ ـ ـ ـ ــاءات
واألحكام الصادرة من محكمة أميركية
تتعلق بتفجير السفارتني األميركيتني
في نيروبي في كينيا ،ودار السالم في

تـنــزانـيــا ع ــام  .1998وأوض ــح الـقـيــادي
ف ــي حـ ــزب «ال ـب ـع ــث الـ ـع ــرب ــي» ،مـحـمــد
وداعـ ــة ،فــي حــديــث إل ــى «األخـ ـب ــار» ،أن
«ت ـعــوي ـضــات امل ــدم ــرة ك ــول ه ــي مبالغ
ُ
خرافية تقدر بسبعة مليارات دوالر»،
مشيرًا إلى أنها قد «تصل إلى أحد عشر
مليار دوالر إذا فتح الباب أمــام الذين
ل ــم ي ـطــال ـبــوا بــال ـت ـعــوي ـضــات» .وحـ ّـمــل
وداعــة الحكومة السودانية مسؤولية
تكبيل البلد بهذه األحكام القضائية،
مـشـيـرًا إل ــى أنـهــا «ل ــم تهتم بالقضية،
ولم توفد شخصًا من السفارة لحضور
امل ـح ـك ـم ــة .وعـ ـن ــد ص ـ ـ ــدور الـ ـحـ ـك ــم ،لــم
تطالب باالستئناف ،حتى أصبح قرار
محكمة فيدرالية» .ورأى أن «الحكومة
تــام على إهمالها وع ــدم جديتها في
التعامل مع قضايا القانون الــدولــي»،
وع ـ ـ ـ ّـد ذل ـ ــك «إهـ ـ ـ ـ ــدارًا ل ـح ـق ــوق ال ـش ـعــب
ً
السوداني ،وتكبيال القتصاده بمزيد
من الديون الخارجية».
ورغ ــم أن زيـ ــارة وف ــد ال ـكــون ـغــرس ،الـتــي
جــاءت بمساعدة معهد «همتي دمتي»
لـلـتـعــرف عـلــى الـ ـس ــودان ،تــأتــي بـصــورة
غير رسمية ،أتيح للوفد األميركي عقد
لقاءات مع مسؤولني حكوميني وأحزاب
مـعــارضــة وممثلني عــن املجتمع املدني
ون ــاشـ ـط ــن ح ـق ــوق ـي ــن س ـج ـن ــوا أخ ـي ـرًا
وص ـحــاف ـيــن ورج ـ ــال أعـ ـم ــال ،م ــا أعـطــى
االحـ ـتـ ـج ــاج ــات املـ ـسـ ـتـ ـم ــرة مـ ـن ــذ ث ــاث ــة
أش ـه ــر زخ ـم ــا بـ ــدا ف ــي تـكـثـيــف نــاشـطــي
مــواقــع ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي دعــواتـهــم

إل ــى الـ ـخ ــروج ف ــي م ــوك ــب س ـبــق أن دعــا
إل ـي ــه «ت ـج ـم ــع امل ـه ـن ُـيــن ال ـس ــودان ـي ــن»،
إث ـ ـ ــر تـ ـص ــريـ ـح ــات نـ ـسـ ـب ــت إل ـ ـ ــى ع ـضــو
الـكــونـغــرس ،ال ــذي حـ ّـمــل املنتسبني إلــى
ج ـه ــاز املـ ـخ ــاب ــرات ،ف ــي ل ـق ــاء م ــع رئـيــس
الجهاز ،صالح قوش ،عمليات القمع ضد
ّ
املتظاهرين ،غير أن الزائر األميركي ركز
ّ
جل اهتمامه على مواطن أميركي معتقل

ّ
ركز الوفد جل
اهتمامه ُعلى مواطن
أميركي اعتقل في
االحتجاجات

فــي ال ـســودان على خلفية االحتجاجات
األخ ـيــرة .وقــال فــي بيان إنــه أبــدى «قلق
حكومة الــواليــات املـتـحــدة بـشــأن سجن
مــواطــن أم ـيــركــي ،وطــالــب ب ــاإلف ــراج عنه
وعن جميع املعتقلني السياسيني».
لكن وزير العدل ،محمد أحمد سالم ،دافع
أمام السيناتور األميركي عن إعالن حالة
الطوارئ والتدابير املتعلقة بها ،وشرح له
«الضمانات العادلة للمتهمني ،بما فيها
حق االستئناف واالستعانة بمحامني»،

تحمل زيارة وفد الكونغرس رسائل للناخب والرأي العام األميركي (أ ف ب)

مؤكدًا له حرص الدولة على «صيانة كرامة
وإنـســانـيــة املــوقــوفــن فــي االحـتـجــاجــات،
وعدم تعرضهم ألي معاملة غير إنسانية
أو مخالفة للقانون» .كما كانت الحكومة
ق ــد س ـعــت إلـ ــى تــأك ـيــد ال ـتــزام ـهــا بـحــريــة
الـتـعـبـيــر ،بــال ـتــزامــن م ّــع ب ــدء زي ـ ــارة وفــد
ال ـك ــون ـغ ــرس ،إذ ت ـصــفــح الـ ـق ــراء صـبــاح
أم ــس ،صحيفتي «الـجــريــدة» و«الــوطــن»
املحليتني ،اللتني ظلتا في حالة مصادرة
ومنع من الصدور منذ اندالع التظاهرات،
ولم يخف امللحق السياسي في السفارة
ّ
البريطانية في الخرطوم سعادته بتسلم
نسخته من «الجريدة» ،عبر تغريدة في
«تويتر».
وب ــالـ ـنـ ـظ ــر إلـ ـ ــى املـ ـلـ ـف ــات الـ ـت ــي أث ــاره ــا
وفـ ــد الـ ـك ــونـ ـغ ــرس ،ي ـت ـضــح أن ال ـغ ــرض
األساسي من الزيارة هو كسب الناخب
األميركي والرأي العام في الداخل ،وهو
ما أشــار إليه القيادي في حــزب «البعث
الـ ـع ــرب ــي» ،ب ــال ـق ــول إن «ال ـق ـض ــاي ــا الـتــي
أث ــاره ــا وف ــد ال ـكــون ـغــرس ت ـه ـ ّـم ال ــدوائ ــر
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة ،وي ـ ـ ــدور فـيـهــا
جــدل في الساحة السياسية األميركية.
فـقــد ت ـحــدث بـصـفــة خــاصــة عــن املــواطــن
األمـ ـي ــرك ــي امل ـع ـت ـق ــل ،وط ــال ــب ب ــاإلف ــراج
ع ـن ــه» ،مـعـتـبـرًا أن «ال ـح ــدي ــث ع ــن بــاقــي
املـعـتـقـلــن ج ــاء ف ــي ش ـكــل ت ـع ـم ـيــم» .أمــا
في شــأن االحتجاجات ،فقد جــدد الوفد
ُاألمـيــركــي مــوقــف واشـنـطــن ال ــذي أعلنه
امل ـس ــاع ــد ال ـخ ــاص ل ـلــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي،
وكبير مستشاريه ألفريقيا في مجلس
األم ـ ــن ال ـق ــوم ــي ،س ـيــريــل س ــارت ــر ،ال ــذي
ّ
ح ــط ف ــي ال ـعــاص ـمــة ال ـس ــودان ـي ــة الـشـهــر
امل ــاض ــي ،لـلـسـبــب نـفـســه ،وه ــو مناقشة
سير الحوار الثنائي .وكما دعــا سارتر
البشير إلى حل داخلي رافضًا «أي حلول
مــن ال ـخــارج» ،اعتبر وفــد الكونغرس أن
«أف ـضــل طــريـقــة للمضي قــدمــا بالنسبة
إلــى الـســودان ،هي عملية انتقال يجري
التفاوض عليها بني الشعب السوداني
وأحزاب املعارضة والحكومة» ،علمًا بأن
الــدعــوة إلــى حــل داخـلــي تلتها إج ــراءات
اتخذها البشير بعد يومني ،من شأنها
«عسكرة السلطة» ،وهو ما لم تقف عنده
الحكومة األميركية.

تقرير

تقرير

رغم خروج «داعش» من بلدات
وادي الفرات لحساب «قوات سوريا
الديموقراطية» ،ال يزال الوضع األمني
في تلك البلدات في أسوأ حاالته ،فيما
ينذر استمرار هجمات التنظيم بأن
الخطر لم ينته بعد
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ّ
يأتي صوت مذكرًا« :انتبهوا ...حتى
السيارات العسكرية تمضي مسرعة
خشية األلـغــام والـعـبــوات الناسفة».
ورغـ ـ ـ ــم الـ ـصـ ـم ــت الـ ّـس ــائ ــد ردًا عـلــى
معظم األسئلة ،يلخص أحــد أهالي
املـنـطـقــة ،بلهجته املـحـكـيــة ،ال ــواق ــع:
«ت ــري ــد الـصـحـيــح .ال ــوض ــع م ــو زي ــن،
ومابي أمان» ،ليأتي تعقيب من آخر:
ّ
«األسبوع املاضي هجموا على محل
لبيع الدخان في البصيرة بالعصي،
(األخبار)

تكاد تنعدم حركة
بلدات
االنتقال بين ً
وادي الفرات ليال

ّ
وكسروا كل شي فيه بالكامل .داعش
ال يزال هنا».

«ال أمان»
ال ـس ـيــر م ــن ال ـش ـح ـيــل ب ــات ـج ــاه بـلــدة
ذيـ ـب ــان يــدف ـعــك إلـ ــى الـ ـح ــذر واألخـ ــذ
ّ
بنصائح أهل املنطقة .ويتيح تعطل
ّ
اآللية التي نستقلها ،والوقت الالزم
ل ـل ـص ـيــانــة ،إجـ ـ ــراء دردشـ ـ ــة ســري ـعــة.
يقول خالد ابن البلدة« :أنام كل يوم
وســاحــي تـحــت رأس ــي ،ال ـنــاس هنا
تخشى التشليح ،والسرقة انتشرت
بشكل كـبـيــر» .ويـضـيــف أن «ال أحــد
يـسـتـطـيــع أن ي ـص ـ ّـرح عـ ّـمــا لــديــه من
مال .منذ أيام قتلوا الصائغ الوحيد
الذي كان يعمل في املنطقة ،وأخذوا
مــالــه» .الـنـشــاط الـتـجــاري فــي بعض
ّ
يستمر حتى
بـلــدات الــريــف الشرقي
س ــاع ــات امل ـس ــاء األولـ ـ ــى ،فـيـمــا تـكــاد

ت ـن ـع ــدم ح ــرك ــة االنـ ـتـ ـق ــال بـ ــن ب ـلــدة
ً
مساء .ومن على
وأخرى بعد الثامنة
دراج ـت ــه ال ـنــاريــة ،وبـشـعــره الـطــويــل
الــذي كــان سمة لشباب تلك املنطقة
حتى ان ــدالع الـحــرب األخ ـيــرة ،يؤكد
محمد أن «االنتقال بني بلدة وأخرى
ً
ل ـيــا م ـخ ـيــف ،وال أح ــد ي ـت ـجــرأ على
فعل ذلك إال املضطرون» .ويبرر ذلك
بــ«قـلــة األمـ ــان ،وان ـت ـشــار الـلـصــوص
وق ـ ـط ـ ــاع الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرق ،ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
الحوادث األمنية».
ري ـ ـ ــف ال ـح ـس ـك ــة الـ ـجـ ـن ــوب ــي ي ـش ـهــد
اض ـ ـطـ ــرابـ ــات أمـ ـنـ ـي ــة أقـ ـ ــل مـ ــن ري ــف
دي ــر الـ ــزور املـ ـج ــاور ،ومـنـهــا حــادثــة
اس ـ ـتـ ـهـ ــداف رتـ ـ ــل ي ـت ـب ــع «ال ـت ـح ــال ــف
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي» مـ ـطـ ـل ــع الـ ـ ـع ـ ــام الـ ـح ــال ــي،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ت ـف ـج ـي ــرات مـتـفــرقــة
اسـتـهــدفــت دوري ــات لــ«قـســد» .ولكن
ذلك لم يمنع حدوث حاالت اختطاف
اسـ ـتـ ـه ــدف ــت عـ ـسـ ـك ــري ــن وم ــدنـ ـي ــن
يعملون مع «قسد» في املنطقة ،من
بينها اختطاف رئيس «مجلس بلدة
عـجــاجــة املـحـلــي» الـتــابــع لـ«مجلس
س ــوري ــا ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة» ،ف ــي بـلــدة
الـ ـعـ ـط ــال ــة ث ـ ــم قـ ـتـ ـل ــه .كـ ـم ــا ت ـح ـضــر
منشورات على الطرقات والـجــدران
ف ـ ــي بـ ـع ــض الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــدات ،تـ ـت ــوع ــد كــل
م ــن يـعـمــل م ــع «ق ـس ــد» أو الـحـكــومــة
الـســوريــة بالقتل ،وتـلـ ّـوح بــ«اقـتــراب
عودة الخالفة».

بغداد ــــ األخبار
ي ـب ــدو أن ال ـح ــدي ــث ع ــن م ـحــاك ـمــة مـسـلـحــي تنظيم
«داعش» األجانب في العراق بدأ ُيترجم بالفعل على
أرض الــواقــع .قبل أي ــام ،نقلت وكــالــة «روي ـتــرز» عن
َّ
َ
قانونيني قولهما إن «بغداد بدأت إجراءات
مصدرين
قضائية بحق  14فرنسيًا يشتبه في انتمائهم إلى
داع ــش» ،وأضــافــت أن «الــرجــال مثلوا أم ــام قاضي
التحقيق فــي محكمة مكافحة اإلره ــاب فــي بغداد
«مجلس القضاء األعلى» هو المعني
بمحاكمة المسلحين (أ ف ب)

فــي  6آذار /م ــارس الـ ـج ــاري ...فــي خـطــوة إجــرائـيــة
استعدادًا ملحاكمتهم» .وأشارت إلى أن «الفرنسيني
ّ
وقعوا اعترافات تقول إنهم كانوا في املوصل عندما
كــانــت خاضعة لسيطرة داع ــش» ،متوقعة أنــه «إذا
تمت محاكمة املتهمني في العراق ،وأدينوا بارتكاب
جرائم ضد البالد وضد الشعب العراقي ،فإنهم قد
يعاقبون باإلعدام».
وكان الرئيس العراقي ،برهم صالح ،أعلن أن «املدانني
مــن املسلحني األجــانــب قــد تـصــدر بحقهم أحـكــام
باإلعدام» ،في حني أشار رئيس الــوزراء ،عادل عبد
ّ
سترحل املسلحني األجانب،
املهدي ،إلى أن حكومته
وه ــو مــا أكــدتــه وســائــل إع ــام أجـنـبـيــة ،بنقلها عن
مـســؤولــن عــراقـيــن أن ب ـغــداد «سـتـســاعــد األس ــرى
األجانب من التنظيم على العودة إلى بالدهم ،فيما
سـتـحــاكــم م ــن يـشـتـبــه ف ــي ارت ـكــاب ـهــم ج ــرائ ــم بحق
عراقيني».
تــوضــح م ـص ــادر حـكــومـيــة تـلــك الـتـصــريـحــات بــأن
ال ـتــرح ـيــل مــرت ـبــط ب ـع ــوائ ــل امل ـس ـل ـحــن م ــن الـنـســاء
واألطـ ـف ــال ،وت ـحــدي ـدًا م ــن «امل ـت ــورط ــن ف ــي عمليات
إرهــابـيــة فــي ال ـعــراق ،وضـ ّـد الـعــراقـيــن» ،أمــا الرجال
الذين لم يثبت تورطهم في أي عمل مشابهِ ،من الذين
ُر ّحـلــوا من سوريا إلــى الـعــراق ،فــإن العمل سيكون
على إعادتهم إلــى دمشق مـجــددًا ،أو ترحيلهم إلى
بلدانهم .وتقول املصادر ،في حديثها إلى «األخبار»،
إن عدد املسلحني األجانب داخل السجون العراقية

يـفــوق  500سـجــن ،تـتـ ّ
ـوزع جنسياتهم بــن عربية
وأجنبية ،أهمها :البلجيكية ،والفرنسية ،والكازاخية،
والسعودية ،والتونسية ،واملغربية .وترسم املصادر،
في حديثها ،مسار محاكمات املسلحني األجانب،
وال ــذي هــو واقـعــا مـســار «معمول ب ــه» .فمع انطالق
عمليات التحرير في تموز /آب  ،2014ألقت القوات
ّ
ليستمر عددهم في
األمنية القبض على عدد منهم،
التزايد ،ما دفع السلطات العراقية إلى بدء محاكمة
ً
ّ
ومحدد
َمن كان ملفه «كامال» (أي ثمة اتهام واضح
ُم ّ
وجه إليه) منهم .وتلفت املصادر إلى أن املتهمني لم
يكونوا فقط من الرجال بل من النساء أيضًا ،وقد
تراوحت األحكام الخاصة بهم بني السجن والسجن
املؤبد واإلع ــدام« ،حتى ان ذوي بعضهم يزورونهم
بشكل مستمر».
وتـض ـيــف امل ـص ــادر أن امل ـحــاكــم ال ـعــراق ـيــة ،الـتــابـعــة
لـ«مجلس الـقـضــاء األ َّع ـلــى» ،هــي املعنية بمحاكمة
ُ
ه ــؤالء ،فــي وقـ ٍـت ستكلف فيه وزارة الـعــدل بتنفيذ
تلك األحكام ّ
ضد املتهمني ،محليني كانوا أو أجانب،
على اعتبار أن «املجرمني ارتكبوا جرائم في العراق،
وأدينوا في العراق ،ويجب أن يحاكموا في العراق».
وتلفت املصادر أيضًا إلى ً أن عملية ترحيل بعض
املتهمني ستكون محصورة فقط بالدول التي تطالب
بــاس ـتــردادهــم« ،وه ــو أم ـ ٌـر لــم يـحـصــل حـتــى اآلن»،
شرط أن تكون بني العراق وتلك الدول «اتفاقية تبادل
سجناء».
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فرنسا شهدت الشوارع الفرنسية ،أول من أمــسّ ،
تحركًا
مزدوجًا لـ«السترات الصفر» ومناهضي التغير المناخي،
احتجاجًا على سـيــاســات إيـمــانــويــل مــاكــرون المناخية
واالجتماعية واالقتصاديةّ .وعلى الرغم من التركيز
اإلعالمي على العنف الــذي اتسم به بعض التحركات،
إال أن ذلك ال يلغي واقــع أن «السترات الصفر» استعادت
زخمهاّ ،
ّ
متوعدة
وسجلت تزايدًا في أعداد المشاركين،
باستقطاب المزيد من المحتجين في التحركات الالحقة

عقل القاتل :بيان «اإلرهاب األبيض»
عامر محسن
«إلــى األتــراك :سوف نأتي من أجل القسطنطينية ،سوف
ّ
ّ
كنيسة
تتحرر
ومئذنة في املدينة .سوف
مسجد
ندمر كل
ٍ
ٍ
ّ ً
القديسة ً صوفيا من املآذن وستعود القسطنطينية ملكية
ّ
مسيحية من جديد»
ّ
«سيتم نسياني بسرعة .هــذا ال يزعجني .أنــا ،في نهاية
ٌ
األم ـ ــر ،إن ـس ــان ت ـهـ ّـمــه ال ـخ ـصــوص ـيــة ،وان ـط ــوائ ــي عـمــومــا.
ّ
ّ
ول ـكــن ال ـهــزات االرت ــدادي ــة الـتــي سـتــولــدهــا أفـعــالــي ســوف
ّ
لسنوات قادمة ،وتوجه الخطاب السياسي
تفعل فعلها
ٍ
الالزم»
والتغيير
الخوف
مناخ
وتخلق
واالجتماعي،
ّ
ّ
ّ
«عـلـيــك أن تـتــوقــع املـ ــوت ،أن ت ّـتــوقــع ال ـن ـضــال ،أن تـتــوقــع
ً
تنساها أبدًا .ال تتوقع أن تنجو ،الشيء الوحيد
خسارة لن
ّ
ٌ
حرب حقيقية ،وأن تموت ميتة
الذي يجب أن تتوقعه هو
ّ
ّ
حقيقي».
جندي
َ
من «مانيفستو» برنتون تارنت

«السترات الصفر» تستعيد زخمها:

نحو تصعيد التحركات
رفضًا لـ«التجاهل»

عادت «السترات الصفر» إلى الشارع،
أول من أمــس ،بالزخم الــذي كانت قد
حملته خالل األشهر السابقةُ ،معلنة
بذلك عدم الرضوخ لتجاهل الحكومة
ال ـفــرن ـس ـيــة ملـطــالـبـهــا والحـتـجــاجـهــا
على سياساتها االجتماعية ،بعدما
كانت تحركاتها قد شهدت انخفاضًا
فــي وتيرتها خــال األسابيع القليلة
امل ــاض ـي ــة ،األمـ ــر الـ ــذي ع ـ ّـدت ــه وســائــل
إع ــام فــرنـسـيــة «هـبــوطــا فــي شعبية
الـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــرات الـ ـصـ ـف ــر واتـ ـ ـج ـ ــاه ـ ــا إل ــى
زوال ـ ـهـ ــا» .إال أن ت ـح ــرك ال ـس ـبــت عــاد
ل ـي ــرس ــم املـ ـشـ ـه ــد ،ول ـي ـض ــع ال ــرئ ـي ــس
إي ـم ــان ــوي ــل م ــاك ــرون أم ـ ــام واق ـ ــع كــان
ّ
اع ـت ـق ــد أن ـ ــه تـ ـخ ــط ــاه ،خ ـص ــوص ــا أن
الـتـحــرك األخـيــر شهد مــوجــة جديدة
مـ ـ ــن أع ـ ـ ـمـ ـ ــال الـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــف ،تـ ـعـ ـبـ ـيـ ـرًا عــن
م ـنــاه ـضــة إص ــاح ــات ــه االق ـت ـصــادي ــة
املــؤيــدة لقطاع األعـمــال .وقــد تزامنت
هــذه التحركات مــع تـظــاهــرات كبيرة
ل ــآالف م ــن الـنــاشـطــن ض ــد سياسة
باريس املرتبطة بـ«التغير املناخي»،
ما دفع ماكرون إلى قطع رحلة تزلج
ف ــي ج ـب ــال ال ـبــري ـن ـيــه ،وال ـ ـعـ ــودة إلــى
الـقـصــر الــرئــاســي .اعـتـبــر الــرئـيــس أن
امل ـت ـظ ــاه ــري ــن ي ـس ـع ــون إل ـ ــى «تــدم ـيــر
الـجـمـهــوريــة» الفرنسية ،وكـتــب على
صفحته على موقع «تويتر» أن «ما
حــدث الـيــوم فــي جــادة الشانزيليزيه

لم يعد ُيعتبر مظهرًا من التعبير عن
الرأي .هؤالء أشخاص يريدون تدمير
الجمهورية .كل من شارك هناك».
إال أن ك ــام م ــاك ــرون ل ــم ي ـلـ ِـغ حقيقة
أن «السترات الصفر» استعادت ،في
أسبوعها الـ ،18قوتها ،في ظل ارتفاع
عــدد املـشــاركــن فيها عـ ّـمــا كــان عليه
ف ــي األس ـب ــوع ال ـس ــاب ــق .وق ــد أش ــارت
تقديرات وزارة الداخلية إلى مشاركة
ع ـشــرة آالف شـخــص ف ــي االحـتـجــاج
فــي بــاريــس ،مقارنة بمشاركة ثالثة
آالف الـسـبــت امل ــا ُض ــي .وف ــي مناطق
أخرى من فرنسا ،ق ّدر عدد املحتجني
بنحو  32300محتج مـقــارنــة بنحو
 28600ف ــي األس ـ ـبـ ــوع املـ ــاضـ ــي ،فــي
حــن ّ
تعهد املحتجون بـجــذب أعــداد
أكبر من املتظاهرين بمناسبة دخول
االحتجاجات شهرها الرابع.
ك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك ،أشـ ـ ـ ـ ـ ــار وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ــداخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة،
كريستوف كاستانير ،إلى أنه «على
ال ــرغ ــم م ــن أن االح ـت ـج ــاج ــات تعتبر
صغيرة نسبيًا ،فإنه كان هناك أكثر
ّ
من  1500شخص يتسمون بالعنف
الـ ـش ــدي ــد ي ـت ـج ـ ّـول ــون بـ ـغ ــرض إث ـ ــارة
الـشـغــب واالض ـط ــراب ــات» .ولـفــت إلــى
أن أكـثــر مــن  1400مــن أف ــراد الشرطة
نشروا ملواجهة أعمال العنف.
ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،قـ ـ ـ ـ ـ ّـدرت وزارة
الداخلية عــدد املـشــاركــن فــي مسيرة

شهد بعض
التحركات
مواجهات بين
المتظاهرين
والشرطة
(أ ف ب)

أخـ ـ ــرى مـنـفـصـلــة م ـنــاه ـضــة لـلـتـغـيــر
املناخي بستة وثالثني ألفًا في باريس،
و 145ألــف شخص فــي تظاهرات في
ّ
كل أنحاء فرنسا .وقد تظاهر عشرات
آالف االش ـخ ــاص ف ــي أن ـح ــاء فــرنـســا،
تـحــت ش ـعــار «نـهــايــة الـعــالــم ونـهــايــة
الشهر ،معركة واح ــدة» ،فــي إطــار ما
أطلق عليه «مسيرة القرن» ،للتنديد

رفع المحتجون ضد ّ
التغير
المناخي الفتات هاجموا
فيها سياسات ماكرون
ب ــ«عــدم ت ـحــرك» الـحـكــومــة الفرنسية
ملواجهة التغيرات املناخية ،وأيضًا
لــدعــم املـطــالــب االجـتـمــاعـيــة لحركات
«السترات الصفر».
ولكن ،بحسب تعداد الئتالف وسائل
إع ــام ،فـقــد ش ــارك فــي الـتـظــاهــرة في

باريس  45ألــف شخص ،بينما أفاد
منظمو التظاهرة بأنهم كــانــوا 107
ّ
آالف .وأعـلــن منظمو الـتـظــاهــرة ،في
 350ألــف شخص
بيان ،أن «أكثر من
ُ ّ
شاركوا في مسيرات نظمت في 220
مــدي ـنــة ف ــي مـخـتـلــف أن ـح ــاء فــرنـســا،
ل ـل ـت ـن ــدي ــد ب ـ ـعـ ــدم ت ـ ـحـ ــرك ال ـح ـك ــوم ــة
ال ـفــر ّن ـس ـيــة ل ـل ـت ـصــدي ألزم ـ ــة امل ـن ــاخ،
وتعنتها إزاء األزمة االجتماعية».
وفي نهار مشمس في باريس ،سارت
حـ ـش ــود ك ـب ـي ــرة مـ ــن س ــاح ــة األوب ـ ــرا
إلـ ــى س ــاح ــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة .وش ـه ــدت
التظاهرة مشاركة كثيفة من الشباب
فـ ــي أج ـ ـ ـ ــواء احـ ـتـ ـف ــالـ ـي ــة ،حـ ـي ــث رف ــع
ُ
املحتجون الفتات كتب عليها« :كفى
لغوًا ال ّ
بد من أفعال في مجال املناخ»،
و«نـ ـه ــاي ــة الـ ـع ــال ــم ونـ ـه ــاي ــة ال ـش ـه ــر،
املجرمون أنفسهم واملعركة نفسها»،
وانـ ـتـ ـق ــدت الف ـ ـتـ ــات أخ ـ ـ ــرى ال ــرئ ـي ــس
إيمانويل ماكرون ،مطالبة الحكومة
الفرنسية بالتصدي للتغير املناخي.

و ّف ــي كــانــون األول /ديـسـمـبــر ،2015
وق ـعــت  190دول ــة عـلــى ات ـفــاق املـنــاخ
امل ـبــرم فــي ب ــاري ــس ،مـتـعـ ّـهــدة بحصر
ّ
االح ـت ــرار املـنــاخــي بــأقــل مــن درجـتــن
مئويتني نسبة إلى مستويات العصر
ما قبل الصناعي .لكن بعد أشهر من
وص ــول ــه إل ــى ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض ،أعـلــن
ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد تــرامــب
انسحاب الواليات املتحدة من اتفاق
ّ
ليوجه سهامه
باريس .ثم عاد ،أمس،
إل ــى فــرن ـســا ،مــوحـيــا ب ــأن سياستها
حـيــال امل ـنــاخ مـســؤولــة عـ ّـمــا يحصل.
وس ــأل ت ــرام ــب عـلــى «ت ــوي ـت ــر»« :م ــاذا
حـ ـق ــق ات ـ ـفـ ــاق بـ ــاريـ ــس حـ ـ ــول املـ ـن ــاخ
لفرنسا؟» .وكتب مجيبًا عــن سؤاله:
«بـعــد  18أسبوعًا مــن أعـمــال الشغب
التي يقوم بها املحتجون من السترات
الصفر ،ال أعتقد أنه حقق أمورًا جيدة!
فــي األث ـنــاء ،ارتـقــت الــواليــات املتحدة
إلى رأس جميع القوائم حول البيئة».
(األخبار ،أ ف ب)

نيوزيلندا

قاتل «كرايستشيرش» يمثل أمام القضاء :سعي رسمي المتصاص الغضب
بدا من الواضح ،خالل
اليومين الماضيين ،أن
مذبحة المسجدين التي
أودت بحياة  51شخصًا،
وفق حصيلة جديدة،
تركت أثرًا عميقًا في
النيوزيلنديين ،عمومًا،
ّ
في التقارير
وهو ما تبدى ّ
اإلعالمية التي ركزت على
السعي إلى استيعاب
الصدمة ،في وقت
عمدت فيه رئيسة الوزراء
إلى امتصاص الغضبّ ،عبر
وربما
زيارة عائالت الضحاياّ .
جاء المثول السريع لمنفذ
الهجوم ،األسترالي برينتون
تارانت ،أمام المحكمة،
ليخدم الهدف ذاته

ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي ال تـ ــزال ف ـيــه م ـجــزرة
امل ـس ـ ّج ــدي ــن ف ــي ن ـي ــوزي ـل ـن ــدا ت ـت ـفــاعــل،
وتتكش ّف في شأنها حقائق متتالية،
مثل منفذ الهجوم الــذي أودى بحياة
 51مـصـلـيــا (وف ـ ــق حـصـيـلــة ج ــدي ــدة)،
يـ ـ ــوم ال ـج ـم ـع ــة امل ـ ــاض ـ ــي ،األسـ ـت ــرال ــي
ب ــري ـن ـت ــون ت ـ ــاران ـ ــت ( 28عـ ــامـ ــا) أمـ ــام
املحكمة الجزائية في كرايستشيرش،
ّ
مكبل اليدين ومرتديًا مالبس السجن
ّ
البيضاء ،في ما يمكن أن يعد مؤشرًا
عـلــى الـسـعــي الــرس ـمــي إل ــى التخفيف
م ــن ح ـ ّـدة االح ـت ـقــان ال ــذي ظ ـهــر ،خــال
ال ـ ـيـ ــومـ ــن امل ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــن ،بـ ـ ــن م ـخ ـت ـلــف
الـنـيــوزيـلـنــديــن .وم ــن امل ـق ـ ّـرر أن يمثل
ثــانـيــة أم ــام املـحـكـمــة فــي الـخــامــس من
نيسان /أبريل املقبل.
رئ ـي ـســة ال ـ ـ ـ ــوزراء ،جــاس ـي ـنــدا أرديـ ـ ــرن،
ع ـم ـل ــت مـ ــن ج ـه ـت ـهــا ع ـل ــى ام ـت ـص ــاص
ـارب ضـحــايــا
ال ـغ ـضــب ،عـبــر تـعــزيــة أق ـ ـ ّ
ال ـح ــادث اإلره ــاب ــي ،ال ــذي مــثــل واحـ ـدًا
ّ
املتطرف في
من أفظع هجمات اليمني
الـسـنــوات األخ ـي ــرة .وأك ــدت أرديـ ــرن أن
تــارانــت سيحاكم فــي نيوزيلندا ،ولن
ي ـتــم تـسـلـيـمــه ل ـب ـل ــده .ك ــذل ــك ،ت ـعـ ّـهــدت
ّ
بتحمل كلفة دفــن الـضـحــايــا ،وتوفير
الدعم املالي ألسرهم ،بغض النظر عن
وضعهم القانوني كمهاجرين .أرديرن
أعـلـنــت ،أي ـضــا ،أن ـهــا سـتــراجــع قــوانــن
حـيــازة الـســاح ،مـشـ ّـددة على أن «هــذه
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ال ـقــوانــن يـجــب أن تـتـغـ ّـيــر ،وسنبحث
القوانني الجدية لحيازة السالح».
تـجــاوب أردي ــرن السريع مــع الجريمة،
وإصرارها على تقديم العزاء بنفسها،
ك ــان لـهـمــا أثــره ـمــا ف ــي تـخـفـيــف حــالــة
االح ـ ـت ـ ـقـ ــان ال ـ ـتـ ــي تـ ـ ـص ـ ــدرت امل ـش ـه ــد،
خ ـص ــوص ــا ب ـع ــد ال ـت ـص ــري ـح ــات ال ـتــي
أدل ـ ـ ــى ب ـه ــا ال ـس ـي ـن ــات ــور األس ـ ـتـ ــرالـ ــي،
ف ــري ــزر أن ـي ـن ــغ ،الـ ـ ــذي اتـ ـه ــم املـسـلـمــن
ّ ً
محمال
بأنهم «سبب التطرف األول»،

ّ
تعهدت رئيسة الوزراء
ّ
بتحمل كلفة دفن الضحايا
وتوفير الدعم المالي ألسرهم
الضحايا املسؤولية غير املباشرة عما
ح ــدث .وق ــد أثـ ــارت ه ــذه الـتـصــريـحــات
م ــوج ــة مـ ــن الـ ـغـ ـض ــب ،دفـ ـع ــت رئ ـي ــس
الــوزراء األسترالي ،سكوت موريسون،
ً
إلى الــرد بنفسه ،قائال إن «إلقاء اللوم
فــي مــا شـهــدتــه نـيــوزيـلـنــدا ال ـيــوم على
ّ
الهجرة ،أمر مقزز» .من جهتها ،وصفت
أرديرن هذا املوقف بأنه «قمة العار».
أخرى ،اعترفت رئيسة الوزراء
من جهة
ّ
بأن مكتبها تلقى يوم الحادث «بيانًا»
ّ
مــن امل ـســلــح ،قـبــل دقــائــق مــن حصول
االع ـ ـت ـ ــداء .وأوض ـ ـحـ ــت لـلـصـحــافـيــن

توافد سكان كرايست تشيرش نحو مقر المسجدين لوضع الزهور تكريمًا للضحايا (أ ف ب)

أن الـ ـبـ ـي ــان «ل ـ ــم ي ـت ـض ـمــن ّ
أي مــوقــع
أو ت ـفــاص ـيــل م ـ ـحـ ــددة» ،مـضـيـفــة أنــه
جــرى إرساله إلــى أجهزة األمــن خالل
ّ
دقيقتني من تسلمه .وأضافت أرديرن
أنها قرأت «عناصر من البيان» الواقع
في  74صفحة ،والــذي ّ
برر فيه ُمطلق
الـنــار أسـبــاب امل ـجــزرة الـتــي ارتكبها،
معتبرة أن «وجــود بيان أيديولوجي
لوجهات النظر املتطرفة هو بالطبع
أمر مقلق للغاية».
ف ــي م ـ ـ ــوازاة ذل ـ ــك ،ت ـفــاعــل امل ــواط ـن ــون
النيوزيلنديون مع دعــوات التضامن
الـ ـ ـع ـ ــاب ـ ــرة لـ ـ ـل ـ ــدي ـ ــان ـ ــات ،إذ ارتـ ـفـ ـع ــت
التبرعات ل ــذوي الضحايا إلــى 6.22
م ـ ــاي ـ ــن دوالر .وذك ـ ـ ـ ـ ــرت ص ـح ـي ـفــة

«نـيــوزيـلـنــد ه ـي ــرال ــد» ،عـلــى موقعها
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ،أنـ ــه جـ ــرى ج ـم ــع أك ـثــر
مــن  6.22مــايــن دوالر ،حـتــى مساء
األحـ ــد (أم ـ ــس) .ك ــذل ــك ،تـقــاطــر سـكــان
كرايستشيرش إلى َّ
مقري املسجدين
لوضع الزهور تكريمًا للضحايا.
ج ــاء ذل ــك فـيـمــا ش ـهــدت م ــدن عــديــدة
حول العالم تظاهرات منددة بمجزرة
املسجدين ،مــن بينها الــربــاط ،وبيت
لحم ،ورام الله ،وإسطنبول ،وأثينا،
وب ـ ــرل ـ ــن ،وروتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــردام الـ ـه ــولـ ـن ــدي ــة،
واس ـ ـتـ ــوك ـ ـهـ ــولـ ــم ،ول ـ ـ ـنـ ـ ــدن ،وف ـي ـي ـن ــا،
وال ـه ـنــد ،وبــاك ـس ـتــان ،وإنــدونـيـسـيــا،
ونيويورك.
(األخبار ،األناضول ،أ ف ب)

حــن تقرأ «الـبـيــان» الــذي كتبه القاتل األوسـتــرالــي برنتون تـ َـارنــت،
َ
قبيل ارتكاب جريمته (وقــد أرسله قبل دقائق من بــدء املقتلة الى
رئيسة وزراء نيوزيلندا ومسؤولني حكوميني ووسائل إعالمية)،
يقدمها القاتل في ّ
فإن األمر األكثر داللة هو ليس الحجج التي ّ
ّ
حد
ذاتها ،أو محاولة تحليل دوافعه وشخصيته وما ّ
حوله الى عنصريّ
ّ
عنيف .األكثر أهمية في ّ
النص هو أنه «يعكس» ثقافة القاتل :ما هي
مصادرها؟ أين اكتسبها؟ كيف بنى آراءه السياسية ،وبرفقة من؟
ً
فعال في جريمة برنتون َ
تارنت.
وهنا ،تحديدًا ،الجانب املقلق
ّ
مــا تكتشفه هــو ّأن تـ َـارنــت ال يشبه نـمــوذج املتطرف العنيف الــذي
ً
ّ
متطرفًا معزوال «معاديًا للمجتمع»،
يفاجئ العالم بإجرامه .هو ليس
ّ
بـنــى ثقافته وحـيـدًا فــي غــرفـتــه وتـبــنــى آراء الهامشيني ونـظــريــات
ّ
املؤامرة ،حتى أصبح مهووسًا يرى في العالم ما ال نراه .املشكلة هي
تارنت ينتمي ،في الحقيقة ،الى ّ
ّأن َ
«تيار عريض» وليس الى جماعة
ّ ّ
ٌ
ّ
هامشية .كل فكرة في بيانه منتشرة بني جماهير اليمني .هو يعدد،
ً
ّ
إضافة الى رموز العنصريني البيض مثل اندرس بريفيك ،مثقفني
ّ
وإعالميني بالغي االنتشار في صفوف اليمني أثــروا بــه .حتى لغة
َ
تارنت و«الــرمــوز» و«النكات» التي استخدمها في بيانه العنصري
تحيل ال ــى ثـقــافــة مـنـتــديــات اإلنـتــرنــت اليمينية الــواسـعــة االنـتـشــار
ـرج ،قد يكون مقصودًا من
(واملجرم قد أوقــع ّبعض النجوم في حـ ٍ
تحية الى «بيو دي باي» ،وهو شخصية على يوتيوب
جانبه ،كإرساله
ّ
يتابعها عشرات املاليني ويركز على نقاش ألعاب الكمبيوتر ،ويعتبر
ّ
شعبي بني جمهور «اليمني الجديد»).
البعض أنه
ّ
لغة «البيان» وأفكاره ركيكة ،وهو مليء باألخطاء النحوية ،ولكن هذا
ّ
ٌ
مكتوب
سيزيد من انتشاره وتأثيره في أوساط اليمني الغربي ،إذ إنه
شخصي ،يشبه الى ٍّ
ّ
حد بعيد سلسلة «بوستات»
بأسلوب بسيط،
مــن تلك التي يكتبونها ويقرأونها على اإلنـتــرنــت .بهذا املعنى ،لم
ّ
يكن برنتون َ
تارنت واهمًا أو كاذبًا حني زعم في بيانه أنــه ينتمي
ُ
الــى جماعة تقاسمه معتقداته األساسية وفـكــرة «القومية اإلثنية
البيضاء» و"أنها ّ
«تعد باملاليني» (أتابع ،منذ ما بعد  11أيلولّ ،
تطور
ألسباب
هذه الحركات ومواقعها على اإلنترنت وأدبياتها ،وذلك بدأ
ٍ
ّ
عملي ٍة بحت :كنت أقطن في الغرب ،ولم أكن أريد أن تفاجئني ـ ـ وأنا
ٌ
موت ّ
نازية تجوب الشوارع).
غافل في أمان الله ـ ـ فرق ٍ
حرب الديموغرافيا
ّ
نظرية
من البداية ،عنوان «البيان» («اإلح ــال العظيم») يحيل الــى
ّ
ّ
األوروب ـ ــي ،وهــي لــم تـظــل ـ ـ فــي بلدها
شهيرة فــي صـفــوف اليمني
ً
األصلي ،فرنسا ـ ـ محصورة في حلقات هامشية أو أكاديمية ،بل
ّ
ّ
ـات مختلفة ـ ـ مثقفون شهيرون ،مثل أريــك ّزمــور،
تبناها ـ ـ بــدرجـ ً ٍ
وأصبحت الزمــة في كالم اليمني عن املهاجرين في اإلعــام وعلى
املنتديات .هذه الفكرة وجدت حتى تجسيدًا ّ
أدبيًا ،في رواية ويلبيك
ً
الشهيرة «خ ـضــوع» (كتبت عنها مــراجـعــة فــي املــاضــي) ،ومنطق
الرواية فعليًا يماثل الى منطق املجرم في بيانه« :الوالدات ،الوالدات،
ال ـ ـ ــوالدات» .الـفـكــرة هـنــا بـسـيـطــة ،وه ــي ّأن مـنـســوب ال ـ ــوالدات لــدى
«البيض» في املجتمعات
املهاجرين «غير البيض» هو أعلى منه لدى
ً
ّ
الغربية ،والبيض األوروبـيــون ال يتوالدون كفاية لتعويض كتلتهم
ّ
السكانية ،فهم إذًا سيتناقصون ،فيما يتزايد املهاجرون (السمر
واملسلمون) في وسطهم حتى يصيروا ّ
أقلية وتنتهي «الحضارة
األوروبية».
ّ
باحث في الديموغرافيا سيشرح لك ّأن األمور ال تحدث هكذا ،وأنك
ّأي
ٍ
لقرن الى
ال يمكنك أن تمسك بأرقام الوالدات الحالية وتفترض ثباتها
ٍ ً
األمامّ ،
مجتمع ،أصال،
وأن السعي الى «الثبات الديموغرافي» في أي
ٍ
ّ
ّ
هو هدف واهــم .لكن هذه الفرضية أصبحت «صيحة الحرب» عند
ّ
العنصري ،واملسألة عند َ
تارنت ،والكثيرين غيره ،هي واضحة
اليمني

ّ
ّ
وميكانيكية :املهاجرون وأبناؤهم (تحديدًا املسلمون) هم «محتلون»
ّ
ّ
بمجرد وجودهم البيولوجي واختالفهم العرقي ،وهم «أعداء» ألنهم
ّ
ّ
يتوالدون ،والحرب ضدهم هي حـ ٌ
ـرب من أجل البقاء ،تستدعي كل
ّ
ّ
ّ
ٍّ
مغربي تــراه في فرنسا وكــل تجم ٍع لألتراك
الوسائل وأعنفها .كل
ّ
ٌّ
فــي أملانيا ينظر إليه العنصري ،مــن هنا ،على أنــه تحقق للنبوءة،
ٌ
ّ
طفل أسمر في الغرب هو دليل على هذا «الغزو الديموغرافي»،
كل ٍ
ّ
ّ
«التحول»
رمز لثقاف ٍة غريبة هو من عالئم «االحتالل» ـ ـ لحظة
وأي ٍ
الشخصية في حياة القاتل ،بزعمه ،كانت حني زار متجرًا في بلد ٍة
ّ
فرنسية ،فوجد عدد املهاجرين فيه أكبر من عدد الفرنسيني البيض،
ّ
ّ
ليفر من املكان ساخطًا ،ثم ينهار بعد ذلك باكيًا أمام مقبر ٍة للجنود
الذين قضوا خالل الحرب العاملية ،ألن «تضحياتهم» لم تمنع «الغزو
تعرضت له ّ
اإلسالمي» الذي ّ
القارة بعد الحرب.
ّ
ّ
ّ
ّ
حتى هجوم َ
تارنت على النخب الرأسمالية الغربية ،كونها سهلت
ّ
ّ
تسرب املهاجرين ليكونوا عمالة رخيصة في السوق ،ال يبعد ال
ً
خطوة عن تنظيرات ستيف بانون وعقيدة «اليمني الجديد» الداعم
لترامب فــي أميركا (ال ـفــارق هــو ّأن تـ َـارنــت يدعو الــى قتل الزعماء
الغربيني «الـخــونــة» ،فيما بــانــون يــريــد االن ـقــاب عليهم وإزاحـتـهــم
عبر االنتخابات) .أفكار َ
تارنت عن اإلســام واملسيحية و«القومية
ٌ
اإلثنية» ،وتعريفه لـ«الحضارة األوروبية» ،هي آراء عليها توافق واسع
ّ
ومعزولة»
«متطرفة
في صفوف اليمني الغربي الصاعد ،وليست
ٌ
ً
(م ـث ــا ،ع ــدم الـتــركـيــز عـلــى املـسـيـحـيــة بــاملـعـنــى الــدي ـنــي ه ــو نقطة
ّ
تكتيكية تتشارك فيها أغلب حركات اليمني العنصري؛ فالعقيدة
ّ
ّ
املسيحية تضم أكثري ٍة من «غير البيض» ،كما أن الغربيني البيض
مقسمون الى مذاهب وكنائس مختلفة ،فالخطاب العام لدى «اليمني
الـجــديــد» يعتمد املسيحية كــرمـ ٍـز تــاريـخــي و«قــومــي» لــأوروبـيــن،
ولكن من خارج إطار العقيدة الروحية) .ال تختلف منطلقات املجرم
األوسترالي إذًا ،في الكثير من جوانبها ،عن منطلقات ستيف بانون
أو مارين لوبان ـ ـ وجمهورهما الــواســع ـ ـ االخـتــاف هو ّأن َ
تارنت
ًّ
(وأمثاله) يؤمن باستحالة «الطريق الديموقراطي» حــا لـ«املسألة
الـعــرقـ ّـيــة» ،ويبني على هــذه الـخــاصــة (يكتب الـقــاتــل فــي بيانه ّأن
انتخاب ماكرون رئيسًا لفرنسا كان الحدث الذي أقنعه بذلك).
تاريخ العنصرية وتاريخ «التسامح»
ـداث من هــذا النوع هو أن دوافــع الفاعلني،
األســاس في تفسير أحـ ٍ
ّ
ورؤيتهم الى العالم ،ال ّ
حدود معينة (قد يكون القاتل
تهم إال ضمن
ٍ
ـدث ما أو مظلومية حقيقية
استحال عنصريًا مجرمًا بسبب حـ ٍ
أو متخيلة ،أو بــدافــع أيديولوجي بحت ،أو ألنــه ال ّ
يحب مظهرنا،
ّ
كــل هــذا ال يـهـ ّـم ،وال رابــط بينه وبــن أن تقتل األبــريــاء وتــدعــو الى
ّ
املذابح ـ ـ وهذا ينطبق في بالدنا كما في الغرب) .لكل إنسان رؤية
ّ
الــى العالم وتبريرات ودوافــع ملا يفعله ،وفــي كــل الثقافات جوانب
ّ
ّ
متعصبون دينيون وأناس
استعالئية أو عنصرية ،وفي كل مكان
عنيفون .إن كنت ال تملك منهجية ما في النظر الى التاريخّ ،
فإن
ّ
من السهل أن يصبح العالم «مسطحًا» :عندنا عنصرية وعندهم
عنصرية ،هنا إرهــاب وهناك إرهــاب ،وطاملا ّأن هناك مشتركات
بني خطاب اليمني و«داعش» فهما إذًا الشيء نفسه .هذه الرؤية ال
عدمية أو إلى ّ
ّ
مثالية تبسيطية ،تعتبر
يمكن أن تقود إال الى نظر ٍة
ّ
ّ
التعصب والعنصرية (الخ) ،وأن نزيلها
أنه يكفي أن نحارب «آفات»
من رؤوس الناس عبر «تنويرهم» ،حتى يختفي العنف واإلرهاب
عن البسيطة .املقابلة بني «الشرق» و«الغرب» لها معنى مختلف في
ّ
ٌ
ومفهوم مثل «الحروب الصليبية» أو «صدام الحضارات»
كل زمن،
ٌ
ّ
موجود منذ ألــف عــام ،ولكن سياقه ومفاعيله في القرن الحادي
عشر تختلف تمامًا عنها في عصر اإلمبريالية.
ـداد كبير ٍة من «أبـنــاء الجنوب» في
مسألة املهاجرين ،ووجـ
ـود أع ـ ٍ
َ
املتروبول األوروب ــي ،لم تولد بالصدفة واقتفاء أثــر ما جــرى يبدأ
ّ
من هنا .يجب أن نتذكر دومــا ّأن املهاجرين في أوروب ــا لم يأتوا
إليها ّ
ألن األوروب ـيــن سمحون ويـحـ ّـبــون تقاسم خيراتهم (كما
ّ
يصور بعضنا األمر) .بعض املهاجرين وصلوا الى أوروبا بسبب
عالقات تاريخية استعمارية (مثل الهنود وأبناء جــزر الكاريبي
في بريطانيا ،أو األفارقة في البرتغال والجزائريني في فرنسا)،
والقسم األكبر هاجر خالل «االنتقال العظيم» للعمالة إثر الحرب
ّ
العاملية الثانية .هــذه العملية مـ ّـرت بمراحل مختلفة ،لكنها كلها
ّ
جــرت تحت الــضـغــط واالض ـط ــرار والـحــاجــة الــى يـ ٍـد عاملة ودمــاء
ً
شـ ّـابــة .بعد الحرب مباشرة ،كــان الخيار واضحًا أمــام املخططني
سنوات
في أوروبــا (هــل تريد أن تجرى إعــادة اإلعمار في عشر
ٍ
أو ثالثني سنة؟ وبأي كلفة؟) .وفي العقود األخيرة ،وجدت النخب
معادلة مشابهة :شعوبنا تشيخّ ،
فإما
األوروبية نفسها أيضًا أمام
ٍ
ّ
ّ
أن نستورد عــددًا معينًا من العمال والشباب كــل عــام ،أو يصبح
ً
أسلوب الحياة في أوروبــا مستحيال (وتفلس صناديق الضمان،
ّ
ويـتــوقــف الـنـمـ ّـو ،وتصبح العمالة فــي أوروب ــا ن ــادرة وغالية وغير
ّ
«املتنوع» كان نتاج
تنافسية ،الخ) .يجب أن نفهم إذًا ّأن هذا املجتمع

تاريخي ّ
ّ
محدد .ومنظومة
هذا الشكل من الرأسمالية ،في سياق
ٍّ
«التنوع» التي تسود في أوروبا
«التعددية الثقافية» وأيديولوجيا
ّ
ّ
لتسير هذا املجتمع («التعددية الثقافية» ،التي
الغربية قد جــاءت
نضال شعبي أو مطالبات
تأت نتيجة
يعاديها اليمني
العنصري ،لم ّ ِ
ً
ٍ ّ
أبناء املستعمرات ،مثال ،بل مثلت «توافقًا» بني النخب الحاكمة).
ّ
يجب أن نـتــذكــر أيـضــا ّأن هـجــرة العمالة الــى الـغــرب كــانــت الوجه
اآلخر لسياسات الغزو والحرب والهيمنة في الجنوب العاملي خالل
ٌ
قانون واحد للتراكم
الفترة ذاتها .كما يقول علي القادري ،هناك
الرأسمالي حول العالم ،والعرب الذين هاجروا الى أوروبــا ّ
يؤدون،
ببساطة ،دورًا مختلفًا عن دورهم في «املستعمرات»؛ ّ
والرخاء في
أوروبا ـ ـ مثل الفقر والخراب في بالد الجنوب ـ ـ هو نتاج العمليتني
ّ
معًا (والكثير من العرب ،الذين جاء حظهم أن يصلوا الى الغرب،
ّ
يـفــضـلــون بــالـطـبــع مــوقـعـهــم ه ــذا عـلــى الـبــديــل فــي أوطــان ـهــم ،وقــد
يشعرون باالمتنان والشكر للنظام الذي استقبلهم ،ويصبحون
مخلصني له أكثر من مواطنيه األصليني).
ّ
لهذا السبب ،نجد التناقض الظاهر بني أيديولوجيا غربية حاكمة
تدعو الى «التسامح» في بالدها ،وتنبذ العنصرية وترفض الهجمات
ّ
على املسلمني ضمن أراضيها ،لكنها تلعب بحياتهم القمار ـ ـ جماعيًا
ّ
ّ
دول وحصار أخرى وتجويعها
ـ ـ في مواطنهم األصلية ،ويتم تدمير ٍ
من قبل أنظمة «ليبرالية» تؤمن بـ«التعددية الثقافية» .باملعنى ذاته،
ـإن رفــض «اإلرهــاب األبيض» في الغرب ليس مـ ّ
فـ ّ
ـرده حـ ّـب املسلمني
والخوف عليهم ،بل ّإن هذا النمط من العنف ّ
يوجه الى ّالداخل ،وهو
ٌ
كفيل بأن يشعل الحرب األهلية عندهم وأن ّ
يهدد نظامهم االقتصادي
ّ
والسياسي واالجتماعي على كــل املستويات (ال يدعو تـ َـارنــت في
ميركل
بيانه الى قتل املهاجرين فحسب ،بل أيضًا الى قتل أنجيال
ًّ
وصــادق خان ـ ـ عمدة لندن املسلم ـ ـ و«الخونة» ،وهو يعرض خطة
ـرب أهلية في أميركا عبر جريمته) .هذا العنف
ساذجة إلشعال حـ ٍ
تجاه الشعوب األخرى ،والكراهية والخوف من ّ
«السمر» ،والعنصرية
ّ
ّ
تصرف كلها في الخارج ،على أرض
واألحقاد التاريخية ،يجب أن
ّ
هـ ــؤالء «اآلخـ ــريـ ــن» .بـمـعـنــى آخـ ــر ،فـ ــإن ال ـش ـعــار الـضـمـنــي للجيش
األميركي اليوم هو «إن أردت أن تقتل ّ
عربيًا ،فال تهاجم منزل جارك،
ّ
انضم ببساطة الى الجيش» .وهــذا الهدف ـ ـ أن تقتل مسلمني ـ ـ
بل
ّ
ّ
بشكل رهيب في شهادات الجنود األميركيني الذين تطوعوا
ر
يتكر
ٍ
في السنوات املاضية وقاتلوا في العراق وأفغانستان .هل علينا أن
ً
نفترض ّأن هؤالء يستحيلون فجأة ،حني يعبرون الحدود عودة الى
أميركا ،مواطنني صالحني ّ
يحبون جيرانهم املسلمني ،بعدما قضوا
بطائرات
بحبور في أفغانستان ،أو يصطادونهم
سنوات يقتلونهم
ٍ
ٍ
ٍ
ّ
مسيرة من خلف شاشة حاسوب؟
خاتمة
ّ
ّ
«اإلرهـ ــاب األب ـيــض» ليس أول أو آخــر األه ــوال الـتــي تـتـعــرض لها
األقليات املهاجرة في الغربّ ،
ولكن هذا الشكل من العنف ـ ـ تحديدًا
ّ
ّ
ـ ـ لن ّ
الغربية،
يتحول الى ظاهر ٍة أو الى سياسة دولة هناك ،فالنخب
ّ
إن أردنا التبسيط ،قد اختارت ،وهم يفضلون الهيمنة العاملية على
فكرة ّ
ّ
العرقي؛ وهذا ال عالقة له بنظرتهم الى اإلسالم أو الى
الصفاء
ّ
ّ
العنصرية التي
الديموقراطية واملواطنة .املشكلة هي ّأن هذه األفكار
ّ
ّ
أصبحت «تيارًا عريضًا» مع اليمني الصاعد ،تتسرب الى السياسة
وال ـح ـكــام وال ـق ــوان ــن ف ــي ال ـغ ــرب وت ـ ـ ّ
ـؤدي ال ــى امل ــزي ــد م ــن التمييز
عنف أكبر بما ال
واإلقصاء والعدائية ضد املهاجرين هناك ـ ـ والى ٍ
ُيقاس ّ
ّ
األصلية .نحن ال نحتاج
ضد العرب واملسلمني في بالدهم
ّ
هنا ألن نذكر بأن ال «إرهاب أبيض» في الغرب يمكن أن ُيقارنّ ،
كمًا
أو نوعًا ،بـ«إرهاب الحكومات» ّ
ضد شعوب الجنوب ـ ـ كم في العالم
ّ
ّ
وصله ّأن عددًا ال يقل عن ضحايا مجزرة نيوزيلندا ،كلهم نساء
وأطفال ،قتلوا في غارة سعودية /أميركية واحدة في اليمن األسبوع
«املتطرف» مثل ً
ّ
تارنت يمكنه أن يؤذينا
املاضي؟ وال العنصري
ّ
ّ
ّ
«املحلية» الوحشية ،التي تخرج في بالدنا لتنهش
كالعنصريات
شعوبها (الخطاب الذي سمعناه على أرضنا في سنوات الجنون
ّ
الطائفي التي مـ ّـرت ،تبدو كلمات السفاح األوسترالي ـ ـ وأفعاله ـ ـ
ّ
العربية،
أمامها «معتدلة» ،وتفتقر الى الخيال .والكثير من النخب
ّ
ّ
مـفــكــريــن وإعــامـيــن ونـشـطــاء ،قــد ســايــروا ه ــذا الـخـطــاب الـقــتــال
القبيح ،وأصحابه الذين يحلمون باإلبادة ،حتى هزيمتهم النهائية؛
ّ
لكنهم اليوم يشعرون ّ
بالصدمة أمام مجزرة كرايستشيرش).
ّ
ـيء جــديــد ،أو تمثل بالفعل (كما أراد
قــد تكون املـجــزرة بــدايــة شـ ٍ
ّ
ّ
ّ
مرتكبها) حدثًا يحرف التاريخ في اتجاه معي .ولكن ما شاهدناه
بلد قام على
في كرايستشيرش ،املدينة
املحافظة العنصرية في ٍ
ّ
ّ
الكراهية.
االستيطان اإلحاللي ،لم يكن إل وجهًا واحـدًا من أوجه
ّ
ّ
ّ
الفاشي ـ ـ الالجئ األفغاني الذي
وأي من املصلني الذين هاجمهم
ّ
ّ
الفرار ،أو األب العراقي الذي حمى
انقض على السفاح وأجبره على
ٌ
ّ
وإنسانية أكثر
ابنيه من الطلقات بجسده ـ ـ فيه كرامة وحضارة
ّ
بمراحل من برنتون َ
تارنت ،ومن كل التاريخ الذي أنتجه.
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◄ إعالنات رسمية ►
تحليل إخباري

ّ
ّ
الشمالية (أ ف ب)
اإليرلندية
لعل ما يمنع النواب من الوصول إلى توافق استمرار عقدة الحدود

ّ
«بريكست»« :سيرك» لندن يتحول إلى فوضى مخيفة
لندن ــ سعيد محمد
السياسة في بريطانيا هذه األيام تشبه الـ«سيرك»
وقد ّدبت فيه الفوضى .فقد ّ
كررت غالبية من النواب
ّ
(مقر مجلس العموم البريطاني)
في ويسمنستر
رفضها مشروع االتفاق الذي توصلت إليه رئيسة
ال ــوزراء ،تيريزا مــاي ،مــع االتـحــاد األوروب ــي بشأن
آلـيــة تنفيذ «بــريـكـســت» ،رغــم تـعــديــات شكلية لم
تقنع أحدًا ،بمن فيهم املستشار القانوني للحكومة
واملدعي العام للدولة السير جيوفري كوكس ،الذي
وصف اإلطار القانوني املترتب على تنفيذ مشروع
االتـفــاق بأنه «بقي كما هو حتى بعد التعديالت»،
بمعنى أن اململكة املتحدة قد ال تجد وسيلة للتنصل
من نقطة الحدود الخلفية الرمزية بينها وبني اإلقليم
الشمالي من إيرلندا الخاضع لحكمها.
ومـ ّـع أن التصويت هــذه املــرة لــم يصل إلــى النتيجة
املذلة القياسية التي ّ
تعرضت لها ماي لدى عرضها
مشروع االتفاق ألول مرة ،إال أن النتيجة واحدة :ال
أحد يريد اتفاقها ،سواء من مؤيدي «بريكست» أو
َ
عكس تـ ّ
ـوزع األصــوات انقسامًا
من معارضيه ،بل
صريحًا فــي حــزب «املـحــافـظــن» الحاكم ال يسهل
جسره .ماي لم تلبث أن تلقت هزيمة ثانية في اليوم
الـتــالــي عندما عـ ّـبــرت غالبية املجلس عــن رفضها
مبدأ الخروج من االتحاد األوروبــي من دون اتفاق،
وهو األمر الذي طاملا هددت النواب بحصوله يوم 29
آذار /مارس الجاري ـ ـ وألكثر من ثمانني ّ
مرة سابقة
ـ ـ إن هم لم ّ
يمرروا مشروعها العتيد.
ّ
ول ـع ــل م ــا يـمـنــع ال ـن ــواب م ــن ال ــوص ــول إل ــى تــوافــق،
اس ـت ـمــرار ع ـقــدة ال ـح ــدود اإليــرل ـنــديــة الـشـمــالـيــة مع
إيــرل ـنــدا ّ
األم ،فـيـمــا لــم تـنـجــح رحـلــة م ــاي الخاطفة
ستراسبوغ للحصول على تعديالت قانونية
إلــى
ُ
وصفتها ب ــ«امل ـلــزمــة» ،فــي حلحلة تـلــك الـعـقــدة .إذ
إن الترتيب ال ــذي تــوافـقــت عليه مــع االتـحــاد يمثل،
فعليًا ،فصل إيــرلـنــدا الشمالية عــن بريطانيا من
الناحية الجمركية ،وهــو مــا قــد يفتح بــاب توحيد
اإلي ــرل ـن ــدي ـت ــن ،وت ـص ـف ـيــة الـ ــوجـ ــود االس ـت ـع ـم ــاري
البريطاني في الجزيرة املستمر منذ مئات السنني،
كما يثير شهية االستقالليني في اسكتلندا وجبل
طارق وحتى ويلز ،الذين ّ
صوتت غالبيتهم الحاسمة
ملصلحة البقاء في االتحاد األوروب ــي في استفتاء
 23حزيران /يونيو .2016
وقــد رفضت غالبية من النواب الحقًا فكرة إجــراء
اسـتـفـتــاء شـعـبــي آخ ــر عـلــى ال ــ«بــري ـك ـســت» ،فيما
دع ــت غــالـبـيــة أخ ــرى رئـيـســة الـ ـ ــوزراء إل ــى مطالبة
االتحاد األوروبــي بتأجيل خروج بريطانيا بالنظر
إلــى ضيق الــوقــت .لكن ذلــك يفتح على لـنــدن بوابة

أوجــاع جديدة ،إذ إن أي تأجيل يتجاوز الشهرين
قد يتضمن إلزام اململكة بإجراء انتخابات للبرملان
األوروبي على أراضيها في أيار /مايو الجاري ،وهو
أمــر ال معنى له إذا أصـ ّـر البريطانيون على تنفيذ
«بريكست» بعد التأجيل.
املـ ـ ّـزاج عـلــى ال ـبـ ّـر األوروب ـ ــي ك ــان مـتـعـكـرًا ،وه ــو ما
تجلى في امتناع كبار القادة األوروبيني عن التعليق
بشأن «سيرك لندن» ولو حتى على موقع «تويتر».
فالذي يجري يعني بالضرورة إلقاء الكرة في ملعب
بــروكـســل ،كــي تقبل الـتــأجـيــل مــن عــدمــه ،أو حتى
تقديم مزيد من التنازالت ملصلحة لندن .وبما أن أمر
تقديم التنازالت أصبح بحكم املستحيل خوفًا من
ً
غضب الــدول األوروبية التي تملك ميال إلى تعليق
عضويتها فــي االت ـحــاد ـ ـ مـثــل إيـطــالـيــا أو بــولـنــدا،
ً
فضال عن نسبة متصاعدة من الشعب الفرنسي
ـ ـ فإن احتمال قبول التأجيل يبدو قائمًا ،إذ عبرت
بــروك ـســل عـلــى ل ـســان رئ ـيــس املـجـلــس األوروب ـ ــي،
دونالد توسك ،عن توج ٍه للموافقة على تأجيل طويل

قد يكون المخرج
المنطقي من هذه الفوضى
هو استقالة ماي

املدى يسمح للمملكة املتحدة بإجراء مراجعة كلية
بشأن «بريكست» ،إذا كانت تلك غايتها.
مــع ذلــك ،ال شــيء مضمونًا على هــذه الجبهة من
سيما أن فرنسا وإسبانيا
أزمــة «بريكست» ،وال
ّ
التصلب في مواجهة ّ
التردد
وهولندا تدفع باتجاه
البريطاني؛ ذلك أن الشعوب في هذه الــدول تعيش
مرحلة فقدان تــوازن ،في حني قد يساعد سيرك
«بريكست» في تأجيج مشاعر القوميات اليمينية
ً
امللتهبة أص ــا .كــذلــك ،فــإن عــدم الــوضــوح يضغط
عـلــى أع ـصــاب مـصــالــح األع ـم ــال األوروبـ ـي ــة ،فيما
يعيش حوالى ثالثة ماليني أوروبي في اململكة وال
يعرفون تمامًا إلــى مــاذا سينتهي مصيرهم من
الناحية القانونية بعد  29آذار /مارس .ومما يزيد
من غموض املوقف ،أن نظام التصويت األوروبــي
متساو ألي دولة من دوله الــ 27ـ ـ
يسمح وبشكل
ٍ
غير بريطانيا ـ ـ برفض التأجيل ،وبالتالي ربما لن
يسهل التوافق على موقف واحــد قبل لقاء القادة

املقبل في  20آذار /مارس الجاري.
ق ــد ي ـك ــون امل ـخ ــرج املـنـطـقــي الــوح ـيــد م ــن ك ــل هــذه
الفوضى هو استقالة ماي ومحاولة تأليف حكومة
ج ــدي ــدة ،سـ ــواء ب ـق ـيــادة ج ــدي ــدة ل ــ«امل ـحــاف ـظــن» ،أو
عـبــر تـحــالــف وط ـنــي عــابــر ل ــأح ــزاب ،أو حـتــى من
خـ ــال الـ ــدعـ ــوة الـ ــى ان ـت ـخ ــاب ــات ع ــام ــة م ـب ـك ــرة قــد
ّ
تغير مــن ديناميكيات العمل فــي مجلس العموم،
وتسمح برسم ّصيغة جديدة في شأن إدارة ملف
«بريكست» املعقد .لكن هذا املخرج مسدود بكتلة
ذهن النخبة البريطانية الحاكمة ،خوفًا
كوابيس في ّ
من احتمال تسلم حكومة ذات أهواء يسارية مقاليد
السلطة في البالد ،قد يقودها زعيم حزب ّ
«العمال»
املعارض جيريمي كوربن.
ّ
ك ــورب ــن الـ ـ ــذي ي ــري ــد ت ـن ـف ـيــذ ن ـس ـخــة م ـل ــط ـف ــة مــن
«بريكست» تسمح لبريطانيا بالبقاء فــي السوق
األوروب ـيــة املشتركة واتـحــادهــا الجمركي ،ال يبدو
قـ ــادرًا عـلــى عـمــل ش ــيء مــن دون انـتـخــابــات عامة
جــديــدة يكسبها حــزبــه ،وخـصــوصــا فــي مواجهة
مصالح أقلية رأس امل ــال الـتــي تــريــد ارتـبــاطــا أكبر
ً
ً
ب ــال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة بـ ــدال م ــن أورو ّب ـ ـ ــا ،واس ـت ـقــاال
بريطانيًا عن بروكسل في ما يتعلق بالسياسات
املالية تحديدًا.
بينما يقترب استحقاق  29آذار /مــارس ،يستمر
ن ــزف االس ـت ـث ـم ــارات وال ـش ــرك ــات ال ـتــي تـنـتـقــل من
بـنــوك لـنــدن وعـقــاراتـهــا إل ــى أوروب ـ ــا ،بسبب ســوء
إدارة الــ«بــريـكـســت» .وق ــد تـحــدث صـحــافـيــون عن
أكـثــر مــن تريليون جنيه إنكليزي ُحـ ِّـولــت بالفعل
خارج البالد نحو عواصم أوروبية مختلفة ،خالل
الفترة القليلة املاضية .وإذا كــان األثــريــاء قادرين
على االنتقال سريعًا بني العواصم بحثًا عن أجواء
أكثر استقرارًا ،فإن الطبقة العاملة البريطانية تبقى
الخاسر الحقيقي الوحيد من كل ما يجري ،سواء
مع «بريكست» أو من دونه ،وهي التي ال تكاد تمتلك
ق ــوت غــدهــا ،فيما سـتــدفــع أج ـيــال ع ــدة منها ثمن
بهلوانيات طبقتها الحاكمة في لحظة الـ«بريكست»
التي اخترعها لهم رئيس ال ــوزراء الـســابــق ،ديفيد
كاميرون .هذا األخير كان يريدها تكتيكًا سياسيًا
انتخابيًا محضًا في مواجهة صعود اليمني ،إال أن
املسألة ّ
تحولت على يديه إلــى أســوأ أزمــة سياسية
ودستورية واقتصادية تعيشها البالد منذ العصور
ال ــوس ـط ــى .وبـيـنـمــا م ـضــى ه ــو مل ـمــارســة هــوايــاتــه
الشخصية ،ملقيًا ك ــرة ال ـنــار فــي حـضــن خليفته
تيريزا ماي ،تعيش األخيرة في فقاعة منعزلة عن
ّ
بكرسي السلطة ،حتى لو كانت
شعبها ،متشبثة
الـتـكـلـفــة خ ـســارة نـصــف أراضـ ــي املـمـلـكــة وإف ـقــارًا
متزايدًا لثلثي الشعب.

إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا
القاضي طارق صادق
رقـ ـ ــم املـ ـع ــامـ ـل ــة 2017/487 :ال ـس ـنــد
التنفيذي :عقد قــرض ورهــن وجــدول
سندات بقيمة /8.422.82/د.أ.
املـ ـنـ ـف ــذ :الـ ـبـ ـن ــك ال ـل ـب ـن ــان ــي ل ـل ـت ـج ــارة
ش.م.ل .وكيله املحامي زيــاد فرنجية
امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه :ح ـســن م ـح ـمــود مـ ــراد -
مزرعة بلدة.
تـطــرح الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
حصص املنفذ عليه بكل من العقارات
- 572 - 549 - 110 - 109 - 103 - 101
322 - 321 - 118 - 113 - 111 - 555
 /503 - 498 - 491 - 80 - 46منطقةمزرعة بلدة العقارية.
 العقار /101ارض سقي سليخ تزرعخضار  -مساحته /86/م.2
يـ ـح ــده غ ــرب ــا :الـ ـعـ ـق ــارات 103 - 102
ً
  ،104ش ــرق ــا :ال ـع ـق ــار  ،116ش ـم ــاالال ـع ـقــارات  ،103 - 116 - 104جـنــوبــا:
طريق عام ومجرى ماء عام.
ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـمـ ــن ل ـ ـح ـ ـصـ ــة املـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــذ عـ ـلـ ـي ــه:
/68/=/82.353/د.أ .ب ـ ــدل الـ ـط ــرح:
/40.8/د.أ.
 الـ ـعـ ـق ــار  /103ارض سـ ـق ــي تـ ــزرعخضار  -مساحته /43/م.2
يـحــده غــربــا :مـجــرى م ــاء ع ــام ،شــرقــا:
ً
الـعـقــاريــن  ،106 - 101ش ـمــاال :العقار
 ،104جنوبًا :العقار 102
ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـمـ ــن ل ـ ـح ـ ـصـ ــة املـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــذ عـ ـلـ ـي ــه:
/82.353/س ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــا=/34/د.أ .ب ــدل
الطرح/20.4/ :د.أ.
 الـعـقــار  /109يحتوي على غرفتنيق ــديـ ـمـ ـت ــن مـ ـسـ ـق ــوفـ ـت ــن ب ــاالغـ ـص ــان
واالخشاب  -مساحته /108/م.2
ً
يحده غربًا وشماال :طريق عام ،شرقًا:
مجرى ماء عام ،جنوبًا :العقار 108
ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـمـ ــن ل ـ ـح ـ ـصـ ــة املـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــذ عـ ـلـ ـي ــه:
/82.353/س ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــا=/85/د.أ .ب ــدل
الطرح/51/ :د.أ.
 الـعـقــار  /110عـلـيــه بـنــاء كـنــايــة عنقبو وطــابــق ارضــي  -مساحته /80/
م - .2مساحة العقار/798/ :م.2
ً
يحده غربًا وشـمــاال :مجرى مــاء عام
يشكل ح ــدود منطقة الـهــد العقارية،
شــرقــا :الـعـقــاريــن  107 - 106وطــريــق
عام ،جنوبًا :العقارات 107 - 11 - 112
  99 - 106وطريق عامال ـ ـت ـ ـخ ـ ـمـ ــن ل ـ ـح ـ ـصـ ــة املـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــذ عـ ـلـ ـي ــه:
/82.353/سـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ــا= /583/د.أ .ب ــدل
الطرح/349.8/ :د.أ.
 العقار  /549ارض سقي معدة لزرعالحبوب  -مساحته /4390/م.2
يحده غــربــا :حــدود منطقة الحيزوق
العقارية والعقار  ،548شرقًا :مجرى
ً
ماء عام والعقارين  ،550 - 548شماال:
مجرى ماء عام ،جنوبًا :حدود منطقة
الحيزوق العقارية والعقارين - 550
.548
ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـمـ ــن ل ـ ـح ـ ـصـ ــة املـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــذ عـ ـلـ ـي ــه:
/66.667/س ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا=/3658/د.أ .بــدل
الطرح/2194.8/ :د.أ.
 ال ـع ـقــار  /572ي ـح ـتــوي ع ـلــى بعضاشـ ـج ــار ال ــزيـ ـت ــون وتـ ـص ــل الـ ـي ــه عـبــر
ط ــري ــق فــرع ـيــة م ـت ـفــرعــة ع ــن ال ـطــريــق
العام  -مساحته /338/م.2
ي ـح ــده غ ــرب ــا :ال ـع ـق ــاري ــن ،573 - 472
ً
شــرقــا :الـعـقــاريــن  ،464 - 472شـمــاال:
العقار  ،472جنوبًا :الـعـقــارات - 464
.463 - 573
الـتـخـمــن لـحـصــة املـنـفــذ عـلـيــه/50/ :
س ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــا=/213/د.أ .بـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـط ـ ــرح:
/127.8/د.أ.
 العقار  /555تصل اليه عبر طريقمعبدة ويحتوي على بعض االشجار
البرية  -مساحته /5111/م.2
ً
يحده غربًا وشـمــاال :العقارين - 556
 ،553شرقًا وجنوبًا :العقارين - 556
.558
ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـمـ ــن ل ـ ـح ـ ـصـ ــة املـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــذ عـ ـلـ ـي ــه:
/66.667/س ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا=/2130/د.أ .بــدل
الطرح/1278/ :د.أ.
 العقار  /111يقع داخل مزرعة بلدةعلى الطريق العام باتجاه بلدة الهد
ضمن منطقة سكنية عليها بناء على

كامله مــؤلــف مــن قبو وطــابــق ارضــي
فـيــه  3غ ــرف ودار وحـمــامــن ومطبخ
وشرفات  -مساحته /155/م.2
يـ ـح ــده شـ ــرقـ ــا :الـ ـعـ ـق ــار  112وط ــري ــق
ومـجــرى مــاء عــام ،غــربــا :العقار ،110
ً
ش ـم ــاال ال ـع ـقــاريــن  110و 112جـنــوبــا
طريق ومجرى ماء عام.
ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـمـ ــن ل ـ ـح ـ ـصـ ــة املـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــذ عـ ـلـ ـي ــه:
/82.353/س ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا=/2573/د.أ .بــدل
الطرح/1543.8/ :د.أ.
 العقار  /113أرض صغيرة ضمنهابركة ماء  -مساحته /90/م.2
يحده شرقًا :طريق ومجرى ماء عام،
ً
غ ــرب ــا :الـ ـعـ ـق ــار  ،112ش ـ ـمـ ــاال :ح ــدود
منطقة الهد العقارية ،جنوبًا :العقار
 112وطريق ومجرى ماء عام.
ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـمـ ــن ل ـ ـح ـ ـصـ ــة املـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــذ عـ ـلـ ـي ــه:
/36.028/س ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــا=/30/د.أ .ب ــدل
الطرح/18/ :د.أ.
 العقار  /118ارض مشجرة ببعضاش ـ ـجـ ــار الـ ــزي ـ ـتـ ــون ض ـم ـن ـه ــا مـنـطـقــة
سكنية  -مساحته /245/م.2
ً
يحده غربًا وشماال :طريق عام يشكل
ح ــدود منطقة الـهــد الـعـقــاريــة ،شرقًا:
وجنوبًا :العقار .29
ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـمـ ــن ل ـ ـح ـ ـصـ ــة املـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــذ عـ ـلـ ـي ــه:
/82.353/س ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــا=/210/د.أ .ب ــدل
الطرح/126/ :د.أ.
 العقار  /321كناية عن ارض تحتويعـلــى اش ـج ــار زي ـت ــون وه ــو قــريــب من

الـبـيــوت السكنية  -مساحته /133/
م.2
ي ـحــده غ ــرب ــا :ال ـع ـق ــارات - 320 - 314
 ،318شرقًا :العقار  313وطريق عام،
ً
شـمــاال :العقارين  ،314 - 313جنوبًا:
العقار  320وطريق عام.
ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـمـ ــن ل ـ ـح ـ ـصـ ــة املـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــذ عـ ـلـ ـي ــه:
/61.765/س ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــا=/133/د.أ .ب ــدل
الطرح/70.8/ :د.أ.
 العقار  /322كناية عن ارض تحتويعـلــى اش ـج ــار زي ـت ــون وه ــو قــريــب من
البيوت السكنية  -مساحته /53/م.2
يحده غربًا :العقار  323وطريق عام،
ً
شــرقــا :الـعـقــاريــن  ،339 - 312شـمــاال:
الـ ـعـ ـق ــار  312وط ــري ــق عـ ـ ــام ،ج ـنــوبــا:
العقار .339
ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـمـ ــن ل ـ ـح ـ ـصـ ــة املـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــذ عـ ـلـ ـي ــه:
/61.767/س ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــا=/34/د.أ .ب ــدل
الطرح/20.4/ :د.أ.
 العقار  /46ارض سقي سليخ يقععلى جانب نهر االسطوان  -مساحته
/2500/م.2
يحده غربًا :العقار  ،45شرقًا :مجرى
ً
مــاء ع ــام ،شـمــاال وجـنــوبــا :الـعـقــار 45
ومجرى ماء عام.
ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـمـ ــن ل ـ ـح ـ ـصـ ــة املـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــذ عـ ـلـ ـي ــه:
/66.667/س ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا=/1690/د.أ .بــدل
الطرح/1014/ :د.أ.
 العقار  /491تصل اليه عبر طريقفرعية زراعـيــة غير معبدة ويحتوي

ع ـ ـلـ ــى اش ـ ـ ـجـ ـ ــار زي ـ ـ ـتـ ـ ــون  -م ـس ــاح ـت ــه
/2500/م.2
ي ـح ــده غ ــرب ــا :ال ـع ـق ــاري ــن ،492 - 485
ً
ش ــرق ــا :ال ـع ـقــاريــن  487و ،488شـمــاال
العقارين  490و ،488جنوبًا :العقارين
 678و.492
الـتـخـمــن لـحـصــة املـنـفــذ عـلـيــه/50/ :
س ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــا=/521/د.أ .بـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـط ـ ــرح:
/312.6/د.أ.
 العقار  /498تصل اليه عبر طريقفرعية زراع ـيــة ويـحـتــوي على بعض
اشـجــار الــزيـتــون  -مساحته /3916/
م.2
يحده غربًا :العقار  497وطريق عام،
شرقًا وجنوبًا :العقارين  499و،501
ً
شماال :العقار  499وطريق عام.
ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـمـ ــن ل ـ ـح ـ ـصـ ــة املـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــذ عـ ـلـ ـي ــه:
/66.667/س ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا=/1088/د.أ .بــدل
الطرح/652.8/ :د.أ.
 العقار  /503تصل اليه عبر طريقالـ ـه ــد مـ ــزرعـ ــة بـ ـل ــدة ويـ ـق ــع ع ـل ــى تـلــة
تشرف على بلدة السفينة ويحتوي
على اشجار الزيتون ضمنه  4مباني
االول م ـس ــاح ـت ــه حـ ــوالـ ــي /350/م2
ط ــاب ــق واح ـ ــد ف ـيــه ش ــرف ــة م ــن ال ـقــريــد
والثاني بناء جهاز للسكن مساحته
حـ ــوالـ ــي 350/م /2مـ ــن ط ــاب ـق ــن كــل
ط ــاب ــق /150/م ،2ب ـن ــاء ث ــال ــث م ــن 3
ط ــواب ــق تــري ـب ـل ـكــس  -امل ـب ـن ــى ال ــراب ــع
مـ ـس ــاحـ ـت ــه ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة وي ـ ـح ـ ـتـ ــوي ع ـلــى

ارض مساحته /400/م 2واول نفس
املساحة وتعلو الطابق االول غرفتني
وف ــوق ـه ـم ــا غ ــرف ـت ــن  -م ـس ــاح ــة كــامــل
العقار /8516/م.2
ً
ي ـحــده غــربــا وش ـم ــاال :الـعـقــاريــن 496
و ،495ش ــرق ــا :ال ـع ـق ــاري ــن  495و502
وجنوبًا :العقار  475ومجرى ماء عام.
ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـمـ ــن ل ـ ـح ـ ـصـ ــة املـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــذ عـ ـلـ ـي ــه:
/66.667/س ـ ـ ـه ـ ـ ـمـ ـ ــا=/23780/د.أ .بــدل
الطرح/14268/ :د.أ.
تـ ــاريـ ــخ قـ ـ ــرار الـ ـحـ ـج ــز2013/6/13 :
تاريخ تسجيله في السجل العقاري:
2017/6/24
م ــوع ــد املـ ـ ــزايـ ـ ــدة ومـ ـك ــانـ ـه ــا :االثـ ـن ــن
 2019/04/15الـســاعــة  1بـعــد الظهر
امام رئيس دائرة تنفيذ حلبا.
ل ـلــراغــب ال ــدخ ــول بــاملــزايــدة دف ــع بــدل
الـطــرح نقدًا او تقديم كفالة قانونية
ً
واف ـيــة وات ـخ ــاذ م ـحــا القــام ـتــه ضمن
نـ ـط ــاق دائ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ ح ـل ـبــا اذا ك ــان
مقيمًا خــارجـهــا واال عــد قـلــم الــدائــرة
مـقــامــا م ـخ ـتــارًا ل ــه ودف ــع ع ــاوة على
البدل مبلغ /1.000.000/ل.ل .كنفقات
وعـلــى ال ـشــاري رســم ال ــدالل واالحــالــة
والتسجيل.
مأمور التنفيذ
بيار السكاف
إعالن عن مناقصة عمومية
فـ ــي تـ ـم ــام الـ ـس ــاع ــة ال ـ ـحـ ــاديـ ــة ع ـش ــرة
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أفقيا
باملحيط
 -1لقب اإلسكندر املقدوني الكبير –  -2أرخبيل في أقصى جنوبي أميركا ُ
ال ـهــادي يتبع األرج ـن ـتــن وتـشـيـلــي ويـفـصـلــه عنهما مضيق مــاجــان –  -3تثبت
وتعترف بالحقيقة – اإلســم القديم لدولة تايلند –  -4بلدة لبنانية بقضاء زحلة
– مسكن الرهبان –  -5لقب رئيس التبت الديني واملدني – برد – ضمير متصل – -6
غرفة في املدرسة – من الخضر – لم ينجح في مهامه –  -7في العود – لطم – تظهر
الحموضة في العجني –  -8نسبة لفرد من أفراد الجيش العثماني إشتهر بالقوة
والبطش وكان له تأثير كبير في سياسة الدولة – للتفسير –  -9جرذ باألجنبية –
دولة أوروبية –  -10مدينة سعودية – تمثال ُيعبد ُ
ويتخذ إله

عموديًا

 -1معركة بحرية وقعت بني العرب والبيزنطيني أحرز فيها العرب إنتصارًا كبيرًا
يستعمل في صناعة الكتب والدفاتر – إنجذاب واعجاب
ضد قسطنطني الثاني – -2
ّ
موسيقي أملاني شهير –
–  -3إشعال النار – ضعف ورق –  -4نوتة موسيقية –
ُ
إنتشر وذاع الخبر –  -5خالف كثير – أوعية مصنوعة من قصب تحمل فيها الفاكهة
–  -6دق الجرس – ضد باطل – من الفاكهة معروفة لدى قدماء اليونان بثمرة اآللهة
–  -7شعب وبـشــر – سقي الـنـبــات – مــاركــة غ ــاالت –  -8يبغي – حــرف جــر – كالم
ّ
نظرية النسبية –  -10عالم وشاعر فارسي رقيق له في الشعر
منصوص –  -9واضع
ّ
الرباعيات

أفقيا

شروط اللعبة

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

1

 -1األمبراطور –  -2دون بوسكو –  -3نبراسكا – رم –  -4تاي – نب –  -5السالف – اي – -6
ري – بيت شباب –  -7بون – فر –  -8وايت – بكباك –  -9الين – و و –  -10جورج واشنطن

عموديًا
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مشاهير 3115

حلول الشبكة السابقة

 -1اونتاريو –  -2بالي – الو –  -3إدريس – بيار –  -4موا – أبو تيج –  -5بنسيلني – نو – -6
ربك – فت –  -7اوان – شاكوش –  -8طس – باب – بون –  -9وكر – يافا –  -10رومل – بركان

حل الشبكة 3114

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

طبيب وفيزيائي وفيلسوف إيطالي ( )1798-1737أجــرى عـ ّـدة تجارب
على أرجل الضفادع امليتة بحيث تحركت بواسطة الصعق الكهربائي.
رائد علم الوالدة الحديث
ّ
مصلح األحذية ■  = 1+2+10خشبة الحائك ■ 11+7
= 3+8+9+5+4+6
= خاصتي وملكي

حل الشبكة الماضية :سوسن الهارون

صباحًا مــن يــوم االرب ـعــاء الــواقــع فيه
 2019/03/27ت ـجــري مــؤس ـســة مـيــاه
بيروت وجبل لبنان مناقصة عمومية
بطريقة الـظــرف املـخـتــوم عــائــدة لـ"فك
وتـصـلـيــح وتــرك ـيــب مـجـمــوعــات ضخ
غـ ــب الـ ـطـ ـل ــب" وفـ ـق ــا ل ــدف ـت ــر الـ ـش ــروط
الـخــاص املــوضــوع لـهــذه الغاية وذلــك
في املكتب الرئيسي الكائن في شارع
س ــام ــي ال ـص ـل ــح ـ ـ ـ ـ م ـل ــك الـ ـ ـش ـ ــدراوي ـ ـ ـ
بيروت.
ي ـم ـكــن مل ــن ي ــرغ ــب االش ـ ـتـ ــراك ف ــي هــذه
امل ـن ــاق ـص ــة االط ـ ـ ــاع والـ ـحـ ـص ــول عـلــى
هذا الدفتر االتصال بدائرة الصفقات
وامل ـش ـتــريــات ف ــي ال ـطــابــق االول ـ ـ ـ من
مركز املؤسسة الكائن في وادي خطار
ـ ـ الحازمية ـ ـ قرب مستشفى قلب يسوع
لـقــاء مبلغ /500.000/ل.ل .يــدفــع في
صـنــدوق املــؤسـســة لـقــاء ايـصــال يضم
الى العرض.
تقدم العروض باليد الى قلم املؤسسة
الـ ـط ــاب ــق الـ ــرابـ ــع فـ ــي م ـه ـل ــة اق ـص ــاه ــا
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق موعد اجراء املناقصة ويرفض
كل عرض يصل بعد هذا املوعد.
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
املهندس جان جبران
التكليف 455
إعالن
ب ـت ــاري ــخ  2019/2/26قـ ــرر ال ـقــاضــي
ال ـع ـق ــاري ف ــي ال ـش ـمــال اع ـ ــادة تـكــويــن
مـحـضــر ت ـحــديــد ال ـع ـقــار رق ــم - 2765
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للراغب بتقديم اعتراض على عملية
اع ـ ــادة ال ـت ـكــويــن وف ـق ــا مل ــا ت ـق ــدم ،اداء
مــاحـظــاتــه خـطـيــا ل ــدى قـلــم الـقــاضــي
ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري فـ ــي الـ ـشـ ـم ــال وذل ـ ـ ــك حـتــى
ت ــاري ــخ ان ـج ــاز الـعـنـصــر امل ـق ــرر اع ــادة
تكوينه وفي فترة الثالثني يومًا التي
تلي لصق قــرار االختتام االولــي على
ايوان املحكمة.
طرابلس في 2019/2/26
القاضي العقاري في الشمال
تراز غسان ّ
مقوم
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
باملعاملة التنفيذية رقم 2017/1757
غرفة الرئيس طانيوس الحايك
ال ـ ــى امل ـن ـف ــذ ع ـل ـيــه خ ــال ــد ح ـس ــن عـبــد
ً
الله املقيم في مجدليا  -الــدوار اصال
ومجهول محل االقامة حاليًا.
تدعوك هذه الدائرة لالستالم االنذار
التنفيذي ومرفقاته بدفع ديــن قــدره
 5082د.أ .ع ـ ــدا الـ ـف ــوائ ــد وال ـل ــواح ــق
ب ـم ــوض ــوع ت ـن ـف ـيــذ ع ـق ــد م ــال ــي ش ــراء
سـيــارة ضمن مهلة عـشــرة ايــام مهلة
االن ـ ــذار ع ـش ــرون يــومــا مـهـلــة الـلـصــق
والـنـشــر لـيـصــار بـعــدهــا ال ــى متابعة
االجراء ت وفقًا لالصول.
مأمور التنفيذ
طنوس بو عيسى
إعالن صادر عن محكمة زغرتا املدنية
الناظرة بالقضايا العقارية
رقم 2019/439
الـ ـ ـ ــى ج ـ ــرج ـ ــس ح ـ ـنـ ــا ال ـ ـش ـ ــدي ـ ــاق مــن
ً
زغ ــرتـ ـغ ــري ــن اص ـ ـ ــا ومـ ـجـ ـه ــول مـحــل
االقامة حاليًا.
ت ـ ـ ــدع ـ ـ ــوك ه ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة السـ ـ ـت ـ ــام
االس ـ ـت ـ ـح ـ ـضـ ــار ومـ ــرف ـ ـقـ ــاتـ ــه املـ ـق ــام ــة
عليك من نافذ حنا الشدياق ورفاقه
ب ـ ـمـ ــوضـ ــوع ابـ ـ ـط ـ ــال عـ ـق ــد بـ ـي ــع ع ـلــى
حـصـتــه بــالـعـقــاريــن  /400/و/335/
مــن منطقة عـلـمــا ال ـع ـقــاريــة .لـلـجــواب
عـلـيــه ضـمــن مـهـلــة خـمـســة عـشــر ايــام
مهلة النشر واللصق ليصار بعدها
الــى متابعة اج ــراء ات املحاكمة وفقًا
لالصول.
الكاتب
طنوس بو عيسى
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن صادر عن الغرفة االبتدائية الثالثة في
الشمال
غرفة الرئيسة كاتيا عنداري
موجه الى املستدعى ضدها :نزها داود
ً
ســرور ،من بلدة اميون اصــا ،ومجهولة
محل االقامة حاليًا.
بــالــدعــوى رقــم  2015/881املقدمة ضدك
من املستدعي ماريو جان عطيه بوكالة
املـ ـح ــام ــي ادويـ ـ ـ ــن طـ ــالـ ــب ،تـ ــدعـ ــوك ه ــذه
املـحـكـمــة الس ـتــام الـحـكــم ال ـص ــادر عنها
بــرقــم  2018/95ب ـتــاريــخ 2018/12/20
املتضمن ازالة الشيوع في العقار رقم 88
منطقة اميون العقارية ،عن طريق بيعه
باملزاد العلني بني العموم بواسطة دائرة
التنفيذ املختصة على ان يعتمد اساسًا
للطرح في املزايدة االولى املبلغ املقدر من
الخبير وتوزيع ناتج البيع بني الشركاء
وتضمينهم النفقات كل بنسبة حصته
في امللكية ،وذلك خالل مهلة ثالثني يومًا
من تاريخ نشر هذا االعالن.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا
رقم املعاملة2018/86 :
امل ـن ـف ــذ :ب ـنــك ســوس ـي ـتــه ج ـن ــرال  -لـبـنــان
ش.م.ل .وكـ ـيـ ـل ــه املـ ـح ــام ــي روم ـ ــان ـ ــوس
معوض املنفذ عليه :ســاري منير الزين
 حلباالـسـنــد الـتـنـفـيــذي :عـقــد ق ــرض م ــع سند
ب ـق ـي ـم ــة /23.538/د.أ .ع ـ ـ ــدا الـ ــرسـ ــوم
والفوائد القانونية.
ت ـط ــرح الـ ــدائـ ــرة ل ـل ـب ـيــع بـ ــاملـ ــزاد الـعـلـنــي
ال ـج ـم ـع ــة  2019/3/29الـ ـس ــاع ــة 1:00
ب ـعــد ال ـظ ـهــر س ـي ــارة امل ـن ـفــذ عـلـيــه مــاركــة
م ــازدا شحن خصوصي رقــم /250195م
ط ــرازه ــا  B2000صـنــع  1995املـحـجــوزة
بـمــرأب العياش بحلبا واملخمنة بمبلغ
/3000/د.أ .واملطروحة بـ  %60من قيمة
الـتـخـمــن اي مـبـلــغ /1800/د.أ .لـلــراغــب
ال ــدخ ــول ب ــامل ــزاي ــدة وال ـ ـشـ ــراء ال ـح ـضــور
بالوقت املحدد اعــاه الــى مــرآب العياش
مصحوبًا بالثمن نقدًا و %5رسم الداللة.
مأمور التنفيذ
بيار سكاف
إعالن
مــن أمــانــة السجل الـعـقــاري فــي بعلبك -
الهرمل
طلب عدنان علي شمص بصفته مفوضًا
عن جهاز اسكان العسكريني املتطوعني
ش ـهــادة قـيــد تــأمــن ب ــدل ضــائــع بالعقار
رقم  963دورس.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن
من أمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب نهرا سليم اسكندر ملورثه جوزيف
سليم اسكندر سندي تمليك بدل ضائع
بحصته بالعقارين  148و 61شليفا.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن
من أمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب حسن ديب مشيك ملوكله فواز حسن
مشيك سند تمليك بــدل ضائع بحصته
بالعقار  76كفردان.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن
من أمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب احـمــد محمد غـنــام ملوكله سندات
تـمـلـيــك ب ــدل ضــائــع بـحـصــص الـبــائـعــن
تــوفـيــق وشـفـيــق وحـبـيــب اوالد مطانس
فرنسيس بالعقار  822الفاكهة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن
من أمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
ط ـلــب ران ـ ــي ح ـســن غ ــان ــم ملــوك ـلــه حـســام
ح ـس ــن غ ــان ــم س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل ضــائــع

بحصته بالعقار  1686عني بورضاي.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن
من أمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
ط ـلــب م ـح ـمــود ي ــوس ــف ال ــزك ــرة ملــوكـلـتــه
كوكب ابراهيم الرفاعي سند تمليك بدل
ضائع بحصتها بالعقار  1761بعلبك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن
مـ ــن أمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري بـبـعـلـبــك
الهرمل
طلب علي صالح سماحه ملــورث موكله
هاشم مجيد اسعد شمص وملوكله علي
مجيد اسعد شمص سندي تمليك بدل
ضائع بحصتيهما بالعقار  238اللبوة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن
مـ ــن أمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري بـبـعـلـبــك
الهرمل
طـلــب ع ـبــاس عـلــي شـكــر س ـنــدات تمليك
بــدل ضائع ملــورث موكله علي مصطفى
ش ـك ــر ب ـح ـص ـتــه ب ــال ـع ـق ــار  3168ال ـن ـبــي
شـيــت ،ومل ــورث مــوكـلــه اسـمــاعـيــل حسن
الديراني بحصته بالعقارين  509و1013
قصرنبا ،وملــوكـلــه احـمــد علي الــديــرانــي
بحصته بالعقار  154قصرنبا.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن
مـ ــن أمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري بـبـعـلـبــك
الهرمل
طلب دري ــد بـشــاره نصر مل ــورث موكلته
خليل بن موسى عــون سند تمليك بدل
ضائع بالعقار  1091الفاكهة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن
مـ ــن أمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري بـبـعـلـبــك
الهرمل
طلب عباس توفيق سيف الدين ملورثه
توفيق محمد سيف الدين سند تمليك
بدل ضائع بالعقار  569شمسطار.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن
مـ ــن أمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري بـبـعـلـبــك
الهرمل
طـلــب محمد احـمــد رع ــد س ـنــدات تمليك
بــدل ضــائــع مل ــورث موكله مخايل خليل
دي ــب مـسـلــم بـحـصـتــه بــالـعـقــاريــن 2612
و 2614بـعـلـبــك ،ومل ـ ــورث مــوك ـلــه محمد
حسن احمد غنام بحصته بالعقار 571
الفاكهة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طـلـبــت كـيـتــا مـنـصــور ك ــرم سـنــد تمليك
بــدل عــن ضائع باسم مورثتها /ادليت
بشاره باز التي هي نفسها ارليت بشاره
بــاز سندًا لـقــرار القاضي املنفرد املدني
فــي بـيــروت رقــم  2018/92بالعقار 676
منطقة االشرفيه.
لـلـمـعـتــرض م ــراج ـع ــه االم ــان ــه خ ــال 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلبت ايمان سعد الدين طالب العجوز
بصفتها احدى ورثة محمد سعد الدين
طــالــب ال ـع ـجــوز س ـنــدي تـمـلـيــك ب ــدل عن

ضائع عن حصة مورثها  /محمد سعد
ال ــدي ــن ط ــال ــب ال ـع ـج ــوز ب ــال ـع ـق ــار 3555
والقسم  17مــن العقار  3893مــن منطقة
املزرعة.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب محمود سليم عبد علي ملوكله علي
محمود الزين اصالة عن نفسه وملورثيه
فــاطـمــة مصطفى زي ــن وم ـح ـمــود محمد
احـمــد الــزيــن س ـنــدات تمليك بــدل ضائع
للعقار  909عيتيت.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـلــب ج ـه ــاد اح ـم ــد خـلـيــل بــوكــال ـتــه عن
حسن موسى الحاج موسى الفلسطيني
ً
بصفته وكيال عن غزوان برهان قهوجي
ملورثه برهان يحي قهوجي سند تمليك
بدل ضائع للعقار  724محيليب.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـلــب مـحـمــود سليم عـبــد عـلــي بوكالته
ع ــن حـكـمــت دروي ـ ــش طـحـيـنــي بصفتها
وكـيـلــة ع ــن عـلــي اح ـمــد جـبــاعــي ملوكليه
م ــري ــم م ــوس ــى ه ــاش ــم وم ــري ــم وسـلـيـمــه
وعليه وزهره ومحمد مصطفى طحيني
وب ــوك ــالـ ـت ــه عـ ــن س ـل ـم ــان م ــوس ــى جــابــر
ملوكلته رقيه مصطفى طحيني سندات
تمليك بدل ضائع للعقار  909عيتيت.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب قاسم عبد الحسني ابو خليل سند
تمليك بدل ضائع للعقار  666القليله.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـلــب مـحـمــود سـلـيــم عـبــد عـلــي ملوكليه
دروي ـ ـ ـ ـ ـ ــش وع ـ ـل ـ ــي مـ ـصـ ـطـ ـف ــى ط ـح ـي ـنــي
ون ـج ــوى وفــاط ـمــة وع ـبــد املـجـيــد واده ــم
ومـحـمــد مـحـمــود ال ــزي ــن س ـن ــدات تمليك
بدل ضائع للعقار  909عيتيت.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـلــب ع ـبــاس مـحـمــود ف ــرج بــوكــالـتــه عن
مصطفى محمد علي زيات ملوكله محمد
علي سعيد زيات سند تمليك بدل ضائع
للعقار  677طيردبا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور

طـلــب ع ـبــاس مـحـمــود ف ــرج بــوكــالـتــه عن
ح ـســن رمـ ـض ــان زي ـ ــات ملــوك ـلــه رم ـضــان
محمد علي زيات سند تمليك بدل ضائع
للعقار  84طيردبا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـلــب بــاســم رض ــا عـيــاش ملــوكـلــه توفيق
نجيب يوسف شهادتي قيد بدل ضائع
للعقارين  304و 634الجبني.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـلــب وه ـي ــب مـصـطـفــى زل ــزل ــي ملــوكـلـتــه
زيـنــب محمد شـلـهــوب سـنــد تمليك بــدل
ضائع للعقار  483طرفلسيه.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طـ ـل ــب حـ ـس ــن عـ ـب ــدالـ ـل ــه خ ـل ـي ـف ــة مل ــورث ــه
عبدالله محمد خليفة سند تمليك بدل
ضائع للعقار  888الصرفند.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
ط ـلــب ع ـبــد الـ ـ ــرزاق وم ـح ـمــد اوالد ع ــادل
م ـي ـقــاتــي س ـن ــدي بـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـقــار 9
سكسكية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلبت جميلة قيصر جرجس شهادة قيد
بدل ضائع للعقار  188كفرجرة.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب علي احمد االمــن سند تمليك بدل
ضائع للعقار  176مطرية الشومر.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب مارون يوسف حنا سند تمليك بدل
ضائع للعقار  600املعمريه.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
ط ـل ـبــت ع ـطــوفــة اب ــراه ـي ــم اب ــراه ـي ــم علي
رحمة شهادة قيد بدل ضائع للعقار 995
ريحان.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن

إعالم تبليغ

إعالن
			
دخل التزام 3
انذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – مديرية الواردات – دائرة ضريبة الدخل– املكلفني الواردة أسماؤهم
م ــوج ــه ال ـ ــى امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ــه :ح ـس ــن اح ـمــد
في الـجــدول املرفق للحضور الــى مركز الــدائــرة الكائن في بيروت – شــارع بشارة الـخــوري – مبنى فيعاني –
العرب املجهول محل االقامة
الطابق االول لتبلغ البريد املذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالم ،واال
408
للمادة
تنذركم هــذه الــدائــرة سـنـدًا
ً
يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر
و 409محاكمات مدنية بالحضور اليها
هذا االعالم على موقع االلكتروني . http://www.finance.gov.lb
لـتـسـلــم االن ـ ــذار الـتـنـفـيــذي ف ــي املـعــامـلــة
رقــم  2017/23املتكونة بينك وبــن بنك
بيبلوس ش.م.ل .بخالل  /30/يومًا من
تاريخ اللصق
تاريخ الزيارة
رقم البريد املضمون
رقم
اسم املكلف
تاريخ النشر واتخاذ محل اقامة مختار
الثانية
املكلف
ضمن نطاق الدائرة واال ُعد قلمها مقامًا
2019/01/31 2019/1/10 RR194640201LB
712
اكسبندنغ انتناشيونال ديستريبيوترز
مختارًا تتبلغون بواسطته كل االوراق
ش.م.ل
املوجهة اليكم في املعاملة املذكورة.
2019/30/1
2019/9/1 RR194613682LB
1393
شركة هجيكو ش.م.م
مأمور التنفيذ
مارو القزي
2019/31/1
2019/8/1 RR194629515LB
1864
شركة نصار انتربريز ش.م.م
2019/4/2
2019/10/1 RR194632474LB
2337
شركة بلكو هولدنيك لالستثمار ش.م.ل
إعالن
2019/30/1 2019/11/1 RR194652955LB
3089
نير ايست تريدينغ كومباني (اوف
من امانة السجل العقاري في عاليه
شور)
طـلــب ف ــؤاد ج ــورج ج ـبــور وك ـيــل الـيــاس
ح ـل ـي ــم ج ـ ـبـ ــور مل ــورثـ ـي ــه ح ـل ـي ــم الـ ـي ــاس
2019/31/1 2019/10/1 RR194612894LB
5293
شركة كبك للتعهدات ش.م.م
ابــراه ـيــم ج ـبــور ونـبـيـهــا جـبــرايــل نعمه
2019/30/1 2019/10/1 RR194640966LB
5377
شركة البناء العقارية ش.م.م
س ـن ــدات تـمـلـيــك ب ــدل ض ــائ ــع لـلـعـقــارات
2019/30/1
2019/9/1 RR194616542LB
6006
فرست ناشيونال هولدنغ ش.م.ل (
 3 /409و 2124و 1769بحمدون القرية.
قابضة )
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
2019/30/1
2019/9/1 RR194617052LB
6439
فيلدز ش.م.م LTD FIELDS
ليليان داغر
2019/30/1 2019/10/1 RR194621919LB
6462
ميدل ايست انترتايمنت اندريكرياشن -
ميد(اوف شور) ش.م.ل
إعالن
2019/30/1
2019/9/1 RR194630195LB
6694
مادكو الشرق االوسط ش.م.ل اوف شور
من امانة السجل العقاري في عاليه
ط ـل ــب ش ــرب ــل الـ ـي ــاس ال ـ ـغـ ــاوي بـصـفـتــه
2019/31/1
2019/9/1 RR194612877LB
7025
استيراد للتجارة ش.م.م
ال ـش ـخ ـص ـيــة س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل ضــائــع
2019/30/1 2019/10/1 RR194641017LB 44878
عصام عبد الحفيظ سليمان
للعقار  374قسم  B 7حومال.
2019/30/1 2019/10/1 RR194653443LB 58691
توما توفيق عريضة
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
2019/30/1 2019/10/1 RR194644821LB 58733
محمد حسني ابراهيم
ليليان داغر
2019/4/2
2019/9/1 RR194617724LB 67384
شركة هولدينغ لبنان والكويت ش.م.ل
إعالن
من امانة السجل العقاري في عاليه
طـلــب ف ــؤاد ج ــورج جـبــور وكـيــل سلوى
لبيب خير الله ملورثها لبيب سليم خير
الله سندي تمليك بدل ضائع للعقارين
 269و 283بطلون.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب احـمــد خــالــد الشيخ عيسى وكيل
وجــدان حسني قــدورة احــد ورثــة حسني
علي قــدورة سند ملكية بــدل ضائع عن
حصته في العقار  16/480حارة حريك.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
امني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

◄ مبوب ►
◄ للبيع ►

معروض تحف
قدمية بأسعار
مغرية جدا.
لإلتصال:
03/204901
◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة البنغالدشية
MST HALIMA BEGUM
منزل مخدومها ,الرجاء ممن يعرف
ع ـن ـهــا ش ـي ـئــا اإلت ـ ـصـ ــال ع ـل ــى ال ــرق ــم
03/904579

(شركة قابضة)
شركة سيفكو ش.م.م
الشركة املتحدة للمرافق السياحية
ش.م.ل.
جدع اخوان ش.م.ل
محمد سعيد الصباغ
ايرادات
كاب بارتنرز  -شركة قابضة (هولدينغ)
ش.م.ل
بمكو العاملية -اوف شور ش.م.ل
شركة جنرال ريال ايستيت كومباني
ش.م.ل ( جريكو )
فوزي مصطفى بيدس
عثمان صالح عيتاني
شركة دلتا سوفت ش.م.م
نبيل محمد عبد الباقي
غسان عبد الحميد دغمان
رنا زهير خياط
فاينانس ارت اند كونسلتنغ ش.م.ل.
(اوف شور)
شركة ليناتكس ش.م.م
رشيد دخيل الشامي
احمد محمد بصبوص
بالطيق كونترول ليبانون ليمتد ش.م.م
شركة محسن حسن واوالده
فيليب جوزف فضل الله
سمير جورج خياط
خليل مالك الخوري
سامي فؤاد كرم
صاوا للهندسة والتعهدات ش.م.م
شركة شيلد مستشارون في التأمني
ش.م.م
شركة ال.جي.بي هولدنغ ش.م.ل
دالتا انترناشيونال ش.م.م
شركة الفطيم القابضة  -لبنان ش.م.ل
(شركة قابضة)
الشركة الدولية لالستشارات والبحوث
شركة كباره هولدينغ
ثمار هولدنغ ش.م.ل
ايريس كابيتال مانجمنت (اي .سي.ام)
بشارة يوسف حبيب
توغا ش.م.ل (اوف شور)

70827
72652

RR194645036LB
RR194640158LB

2019/9/1
2019/9/1

2019/31/1
2019/30/1

74089
74208
76328
79858

RR194640232LB
RR194640895LB
RR194630164LB
RR194617021LB

2019/10/1
2019/9/1
2019/9/1
2019/10/1

2019/30/1
2019/30/1
2019/31/1
2019/30/1

82047
84462

RR194618225LB
RR194645169LB

2019/10/1
2019/9/1

2019/31/1
2019/30/1

87977
90591
91035
94435
95400
95561
95720

RR194645226LB
RR194622211LB
RR194617018LB
RR194641887LB
RR194621967LB
RR194618795LB
RR194621454LB

2019/9/1
2019/9/1
2019/11/1
2019/10/1
2019/10/1
2019/10/1
2019/9/1

2019/30/1
2019/30/1
2019/30/1
2019/30/1
2019/30/1
2019/30/1
2019/4/2

97465
98080
123792
124661
126459
136088
147957
149307
149585
152775
153750

RR194645022LB
RR194636771LB
RR194652995LB
RR194615065LB
RR194629489LB
RR194621468LB
RR194640997LB
RR194643260LB
RR194652774LB
RR194615051LB
RR194640250LB

2019/10/1
2019/9/1
2019/11/1
2019/10/1
2019/11/1
2019/10/1
2019/8/1
2019/9/1
2019/11/1
2019/9/1
2019/10/1

2019/30/1
2019/5/2
2019/30/1
2019/12/2
2019/30/1
2019/31/1
2019/31/1
2019/30/1
2019/31/1
2019/5/2
2019/31/1

167016
167197
190298

RR194629872LB
RR194629475LB
RR194618234LB

2019/10/1
2019/9/1
2019/11/1

2019/30/1
2019/30/1
2019/30/1

190375
191280
192003
192125
198290
205008

RR194635816LB
RR194653372LB
RR194621984LB
RR194635802LB
RR194636768LB
RR194613798LB

2019/11/1
2019/10/1
2019/10/1
2019/11/1
2019/9/1
2019/10/1

2019/30/1
2019/4/2
2019/31/1
2019/30/1
2019/30/1
2019/31/1

ACTION PLUS S.A.L HOLDING
فرماتاسك انترناشيونال ش.م.ل اوف
شور
شركة مالدا الدولية اوف شور ش.م.ل
عبد الكريم محمد شري
كلوبال انفستمنت اند فايننس هولدنغ
ش.م.ل
ريتوبري انترناسيونال ش.م.ل
فايسينغ نورث هولدنغ ش.م.ل
فايسينغ نورث هولدنغ ش.م.ل
ايبكس اكوتوريسم ش.م.م Ibex
Ecotourism S.A.R.L
شركة فاري-اوف شور ش.م.ل
سنى كميل غندور
شركة كابيتال تراست ريال ايستيت
هولدنغ ش.م.ل
شركة كابيتال تراست ريال ايستيت
هولدنغ ش.م.ل
انيك ماري هوغيت ادوار لويس انطوانن
لورو
بتا ش.م.ل اوف شور
ميتامورف اويل انجينيرنغ اوف شور
ش.م.ل.
شركة اكتيوس لبنان ش.م.م.
دينا ادوار شلحت
شركة ال لونا ش.م.م
شركة مؤسسة داالتي ونهرا ش.م.م
محمد سعيد سليم كباره
شركة اوروليكس ش.م.ل هولدنغ
كامل محمد امهز
سارا ترايدينغ كومباني ش.م.ل ( اوف
شور)
جان جبران فضول ربيز
شاهني شاهني عاصي
جوني سليمان سليمان
محمود سعد الدين عيتاني
ماكسيموس ش.م.لMaximus sal.
يونس محمد علي عيتاني
كارلوتشي هولدنغ ش.م.ل
شركة بي سي سي بالستيك كم ش.م.م
شركة طيونة  5227ش.م.ل
كولوني كابيتال ش.م.م
شركة جست باريستا ش.م.م
الشركة الخليجية للتجارة واملقاوالت
املحدودة
انتربيتك ش.م.ل اوف شور
هيلثبلني ش.م.ل اوف شور
SOBOH PETROLEUM -CYPRUS
ش.م.ل اوف شور
كابريكورب الدولية اوف شور ش.م.ل او
س.ي-ش.م.ل (اوف شور)
علي خليل حسون
محمد كاظم خليل حسون
شركة ميد كاسب ش.م.ل اوف شور
شركة امبلس ش.م.م
حياة تاور ش.م.ل
شركة صيفي كراون ش.م.ل قابضة saifi
crown holding sal
سدريم هولدنغ ش.م.ل Cedrim Holding
sal
سي سي دبي ش.م.ل هولدنغ
انطوان جورج ابو منصور
دجامي ماد كونساي ش.م.ل اوف شور
كمال حسني عطار
شركة ستاتورا ش.م.ل  -أوف شور
شركة املواساة للرعاية الصحية ش.م.ل
شركة جرس تي في ش.م.م
روجيه جورج عمون
تاميماز ش.م.م TAMYMAS s.a.r.l

225683
227944

RR194652788LB
RR194635793LB

2019/10/1
2019/9/1

2019/31/1
2019/30/1

228040
228868
230395

RR194616984LB
RR194653488LB
RR194618720LB

2019/10/1
2019/11/1
2019/10/1

2019/30/1
2019/30/1
2019/30/1

243371
250095
250095
258114

RR194629444LB
RR194629458LB
RR194621998LB
RR194616975LB

2019/10/1
2019/8/1
2019/10/1
2019/10/1

2019/30/1
2019/31/1
2019/31/1
2019/30/1

259121
261375
279910

RR194635776LB
RR194620255LB
RR194621233LB

2019/8/1
2019/9/1
2019/10/1

2019/30/1
2019/1/2
2019/30/1

279910

RR194630120LB

2019/10/1

2019/30/1

296712

RR194641710LB

2019/9/1

2019/30/1

298017
309730

RR194622256LB
RR194635878LB

2019/9/1
2019/10/1

2019/30/1
2019/30/1

311082
315877
336303
353055
377180
445445
453516
534509

RR194612735LB
RR194653029LB
RR194640246LB
RR194614609LB
RR194643106LB
RR194644512LB
RR194645115LB
RR194635855LB

2019/9/1
2019/11/1
2019/9/1
2019/8/1
2019/9/1
2019/11/1
2019/10/1
2019/9/1

2019/31/1
2019/1/2
2019/30/1
2019/30/1
2019/30/1
2019/30/1
2019/30/1
2019/4/2

539259
540023
543897
547195
551673
568440
584215
612337
618870
635932
667487
678790

RR194652805LB
RR194643769LB
RR194644764LB
RR194634104LB
RR194640325LB
RR194645362LB
RR194630102LB
RR194640189LB
RR194612713LB
RR194630062LB
RR194630076LB
RR194629395LB

2019/10/1
2019/10/1
2019/10/1
2019/9/1
2019/11/1
2019/9/1
2019/9/1
2019/9/1
2019/11/1
2019/8/1
2019/9/1
2019/9/1

2019/31/1
2019/31/1
2019/31/1
2019/30/1
2019/31/1
2019/1/2
2019/5/2
2019/30/1
2019/30/1
2019/31/1
2019/5/2
2019/30/1

739275
756281
767601

RR194635847LB
RR194635881LB
RR194635895LB

2019/9/1
2019/9/1
2019/9/1

2019/30/1
2019/30/1
2019/1/2

848544

RR194621508LB

2019/10/1

2019/31/1

856405
856409
980411
994414
1002849
1095802

RR194642953LB
RR194642940LB
RR194636913LB
RR194640144LB
RR194629855LB
RR194629342LB

2019/10/1
2019/10/1
2019/11/1
2019/10/1
2019/9/1
2019/11/1

2019/30/1
2019/30/1
2019/30/1
2019/30/1
2019/30/1
2019/30/1

1133893

RR194653531LB

2019/10/1

2019/31/1

1152676
1166627
1171896
1180476
1185113
1205278
1207775
1219483
1223092

RR194636215LB
RR194621817LB
RR194637750LB
RR194653046LB
RR194633316LB
RR194612695LB
RR194622049LB
RR194644945LB
RR194637715LB

2019/8/1
2019/11/1
2019/9/1
2019/9/1
2019/10/1
2019/9/1
2019/11/1
2019/11/1
2019/9/1

2019/31/1
2019/30/1
2019/31/1
2019/30/1
2019/30/1
2019/31/1
2019/30/1
2019/30/1
2019/30/1
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◄ إعالنات رسمية ►
وورلد ترايد كونسبت ش.م.ل اوف شور
شركة شوقي للمقاوالت اوف شور
ش.م.ل
ار.اي.سي هولدنغ/ريسرتش اند
ادمنستريتف كونسالتنتس هولدنغ
شهاب سيكيوريتي ش.م.م
زعامة ش.م.ل (اوف شور)
لوفانت هولدنغ ليبانون ش.م.ل
شركة املواساة الشرق االوسط للرعاية
الصحية (قابضة) ش.م.ل
شركة السيف كابيتل هولدنغ ش.م.ل
شركة سي.بي .جي ميديل إيست ش.م.ل
اوف شور
مركز سلطان(لبنان) هولدنغ ش.م.ل
اوسبيتل اند مبديكل اكويبمنت ش.م.ل
MIRA B S.A.L
بتالوبس ش.م.ل
مينا كابيتال برايفت اكويتي هولدنغ
ش.م.ل
غطاس غروب ش.م.ل (اوف شور)
سوفاكو ش.م.ل هولدنغ
التطوير الصناعي والتجاري ش.م.ل
اوف شور
كاريزما ت.ف.بروداكشنز اوف شور
ش.م.ل
أ .م.س.اجانس ميديترانيان دي سرفيس
(اوف شور) ش.م.ل
الف تو زد ش.م.م
مايلدرد هولدنغ ش.م.ل
gulf resources corporation sal off shore
ج.ك هولدنغ ش.م.ل
سانت نيقوالس دفلوبمنت هولدينغ
ش.م.ل
شركة اوبوس كومودوتس ش.م.ل(.اوف
شور)
شركة فالكون ش.م.ل (اوف شور)

1245729
1259590

RR194621281LB
RR194652575LB

2019/11/1
2019/10/1

2019/30/1
2019/30/1

1261821

RR194613824LB

2019/11/1

2019/30/1

1274759
1297500
1301356
1306264

RR194616746LB
RR194633470LB
RR194618733LB
RR194629617LB

2019/9/1
2019/8/1
2019/10/1
2019/9/1

2019/30/1
2019/31/1
2019/30/1
2019/31/1

1320348
1325097

RR194617715LB
RR194616851LB

2019/8/1
2019/10/1

2019/31/1
2019/30/1

1374047
1399489
1452508
1458033
1464677

RR194616905LB
RR194619787LB
RR194621794LB
RR194618251LB
RR194621542LB

2019/11/1
2019/9/1
2019/9/1
2019/9/1
2019/10/1

2019/31/1
2019/30/1
2019/30/1
2019/30/1
2019/30/1

1468956
1473863
1482653

RR194644000LB
RR194618628LB
RR194629271LB

2019/11/1
2019/9/1
2019/10/1

2019/30/1
2019/5/2
2019/31/1

1522262

RR194616879LB

2019/9/1

2019/30/1

1544631

RR194632823LB

2019/11/1

2019/30/1

1577044
1587693
1602530
1613712
1620858

RR194616882LB
RR194653562LB
RR194637777LB
RR194636184LB
RR194653284LB

2019/9/1
2019/11/1
2019/9/1
2019/9/1
2019/10/1

2019/30/1
2019/5/2
2019/30/1
2019/30/1
2019/30/1

1627395

RR194622070LB

2019/10/1

2019/30/1

1633121

RR194613775LB

2019/9/1

2019/5/2

شركة سي فود ماركت ش.م.م

1636358

RR194641065LB

2019/9/1

2019/31/1

شركة تلتك ليمتد ش.م.ل (اوف شور)

1656171

RR194618852LB

2019/10/1

2019/5/2

شركة اي كيو جي ش.م.ل

1659881

RR194614745LB

2019/10/1

2019/31/1

اورفليس اوف شور ش.م.ل

1680573

RR194652845LB

2019/9/1

2019/30/1

تشو تشوز ش.م.م

1684177

RR194637030LB

2019/9/1

2019/31/1

شركة برزيدنة ترايدنغ انتربريز ش.م.ل
اوف شور
ترياد انترناشونال ش.م.ل اوف شور
ماك دفلوبرز ش.م.ل
أ.ك.أ.أ ديزاين (أوف شور)
شركة الساحة انترناشونال غروب اوف
شور ش.م.ل
شركة واينت كليننغ ش.م.م
وطى العقارية ش.م.ل
مجموعة االستثمارات العامة ش.م.ل
اوف شور
شركة نيتورك كونسالتنغ اند
اوتسورسينغ ش.م.ل
ريتش انترناشيونال ش م م
العربية للصحافة واالعالم ذ.م.م(فرع
لبنان)
شركة كنعان اوتو ش.م.م
شركة دايمند اند روك باريس اوف شور
ش.م.ل
شركة ديزاين برو ش.م.ل اوف شور
دلتا كوربوريشن ش.م.ل اوف شور
اي جي اي -اي دي كي لالعالن
والتسويق هولدنغ ش.م.ل
ليدركم ش م ل اوف شور
تجارة املكاين الثقيلة اوف شور ش م ل
ميديل ايست سوليوشنز اند
تكنولوجيز ش م ل اوف شور
ميالد ش م ل اوف شور
شركة تراينينغ اند ماناجمنت غروب تي
ام جي اوف شور ش م ل

1689154

RR194653576LB

2019/8/1

2019/5/2

1716402
1718818
1736744
1738805

RR194629078LB
RR194614475LB
RR194633554LB
RR194629268LB

2019/9/1
2019/9/1
2019/9/1
2019/9/1

2019/30/1
2019/5/2
2019/4/2
2019/30/1

1761104
1764260
1766493

RR194635008LB
RR194645243LB
RR194638168LB

2019/2/1
2019/10/1
2019/8/1

2019/30/1
2019/30/1
2019/30/1

1775565

RR194615445LB

2019/11/1

2019/30/1

1787384
1787925

RR194638242LB
RR194629563LB

2019/9/1
2019/9/1

2019/30/1
2019/30/1

1795176
1811901

RR194617551LB
RR194635609LB

2019/9/1
2019/8/1

2019/30/1
2019/30/1

1820674
1822610
1822994

RR194622083LB
RR194614175LB
RR194632956LB

2019/9/1
2019/9/1
2019/10/1

2019/30/1
2019/4/2
2019/31/1

1843985
1849407
1890715

RR194633568LB
RR194645393LB
RR194637794LB

2019/11/1
2019/10/1
2019/9/1

2019/30/1
2019/31/1
2019/30/1

1911735
1922738

RR194632766LB
RR194617211LB

2019/9/1
2019/9/1

2019/30/1
2019/30/1

البوتك انترناسيونال (اوف شور) ش.م.ل 1956644
1963285
شركة ستامينا هولدنغ ش م ل
1974754
شركة كازال ش.م.ل - .اوف شور
1978374
ميدبورت بلو اوف شور ش م ل
1981009
فالوريس كورب ش م ل اوف شور
1981499
غريتا انطوان حبيب
شركة تيال دي ليبانون ش م ل اوف شور 2015076
دايمند كينكدوم غروب اوف شور ش.م.ل 2017873
2033289
سي اند جي انفست ش.م.ل
2048519
 Reliance marineش م ل اوف شور
2053255
شركة دوكس (اوف شور) ش.م.ل
2095957
ديزاينرز انتورج ش م ل اوف شور
2103869
ذي سيدر تري ش م ل اوف شور
2108501
هيربال اليف ش م م
2109110
شركة اكوبمينت ديسني اند كنتركشن
اي دي سي ش م ل اوف شور
2133229
امالك العقارية ش م ل
2137237
بايبر فيو أوف شور ش.م.ل
2145548
انترا ستايت غروب ش.م.ل (هولدنغ)
2146338
ط و انفستمنتس ش .م.ل اوف شور
2160310
نت فارينت اي ش.م.ل اوف شور
2173060
شركة كرياسوفت ش م م
2174740
شركة غلوبال ستار ميدل ايست اوف
شور ش م ل
2178960
شركة تي ان سي اوف شور ش م ل
2185934
شركة ميداس انتريرز ش م ل
2192147
شركة Ray International SAL OFF
SHORE
2230964
ايا ش م ل اوف شور
2231813
IMDAD ENGINEERING SERVICES
CO SAL OFF SHORE
انترناشيونال باراغون اوف شور اي بي 2244664
او ش م ل
2251373
شركة ابو زينه اوف شور ش م ل
2252863
S I M SAL OFF SHORE
شركة غلوبال انتربرايس ش.م.م
2272198
2308635
توب فايف ش م ل
2308635
توب فايف ش م ل
شركة وادي ابو يوسف للسياحة والبناء 2317921
واالعمار ش م ل
2321968
شركة توب اندووستري ش م ل
2321968
شركة توب اندووستري ش م ل
2322180
شركة سبويلد براتس انك ش م ل
هولدنغ
2322202
شركة تايستبدز ش م ل
2322229
شركة فاليفر وركس ش م ل
2374590
ملا فود انترناشونال ش م م
2379500
شركة ايطاليني ش م ل اوف شور
2381671 JANETT MANAGEMENT LTD S.A.L
2386711
ميديا بورست ش م ل اوف شور
2390575
شركة GUSTAV S A R L
2391249
ميكسماستر انفستمنت غروب ش م ل
قابضة
2397118
فردان ستار ش م ل
2398476
انتر انفست هولدينغ ش م ل
2401071
M MARINE SAL OFFSHORE
2409413
شركة جوني برودكشنز ش م ل اوف
شور
2428690
شركة اريا هولدنغ ش م ل

RR194618486LB
RR194618680LB
RR194630059LB
RR194617208LB
RR194614970LB
RR194622097LB
RR194635569LB
RR194635555LB
RR194613753LB
RR194644424LB
RR194614728LB
RR194637825LB
RR194637074LB
RR194640935LB
RR194642264LB

2019/9/1
2019/10/1
2019/2/1
2019/9/1
2019/9/1
2019/10/1
2019/9/1
2019/11/1
2019/11/1
2019/10/1
2019/9/1
2019/8/1
2019/9/1
2019/9/1
2019/11/1

2019/31/1
2019/1/2
2019/30/1
2019/30/1
2019/30/1
2019/31/1
2019/30/1
2019/31/1
2019/31/1
2019/30/1
2019/30/1
2019/30/1
2019/30/1
2019/30/1
2019/30/1

RR194613665LB
RR194614966LB
RR194615428LB
RR194637057LB
RR194618472LB
RR194617171LB
RR194617636LB

2019/9/1
2019/10/1
2019/11/1
2019/11/1
2019/9/1
2019/11/1
2019/9/1

2019/30/1
2019/30/1
2019/5/2
2019/31/1
2019/30/1
2019/30/1
2019/30/1

RR194643137LB
RR194615900LB
RR194613254LB

2019/9/1
2019/8/1
2019/9/1

2019/30/1
2019/30/1
2019/30/1

RR194637851LB
RR194633625LB

2019/10/1
2019/9/1

2019/30/1
2019/30/1

RR194622361LB

2019/9/1

2019/30/1

RR194637879LB
RR194620215LB
RR194637026LB
RR194616817LB
RR194621595LB
RR194614436LB

2019/9/1
2019/10/1
2019/9/1
2019/11/1
2019/11/1
2019/10/1

2019/30/1
2019/30/1
2019/30/1
2019/30/1
2019/30/1
2019/30/1

RR194617812LB
RR194644870LB
RR194643145LB

2019/11/1
2019/11/1
2019/10/1

2019/30/1
2019/30/1
2019/30/1

RR194621352LB
RR194644407LB
RR194632973LB
RR194635419LB
RR194616445LB
RR194613736LB
RR194614895LB
RR194618747LB

2019/10/1
2019/9/1
2019/10/1
2019/11/1
2019/9/1
2019/11/1
2019/10/1
2019/9/1

2019/30/1
2019/30/1
2019/30/1
2019/30/1
2019/30/1
2019/8/2
2019/30/1
2019/30/1

RR194614878LB
RR194614864LB
RR194632721LB
RR194653236LB

2019/10/1
2019/11/1
2019/10/1
2019/11/1

2019/30/1
2019/30/1
2019/30/1
2019/30/1

RR194618676LB

2019/8/1

2019/30/1

جال ش م ل اوف شور

2437263

RR194619019LB

2019/9/1

2019/4/2

شركة شنغي ش م ل اوف شور

2437730

RR194614144LB

2019/10/1

2019/30/1

شركة سييرا غاز ش م ل اوف شور

2437739

RR194643980LB

2019/10/1

2019/30/1

MANAZEL INTERNATIONAL SAL

2453725

RR194629991LB

2019/10/1

2019/31/1

شركة اي بالي ش م م

2456776

RR194652669LB

2019/10/1

2019/30/1

كيير ماكس انترناشيونال ش م ل اوف
شور
شركة يو اس دوالرز هولدنغ ش م ل
شركة السليم لالتصاالت ش م ل اوف
شور

2475054

RR194643962LB

2019/10/1

2019/30/1

2476598
2484492

RR194618702LB
RR194635524LB

2019/9/1
2019/9/1

2019/5/2
2019/30/1

2489303
2490675

RR194636136LB
RR194622137LB

2019/9/1
2019/11/1

2019/31/1
2019/30/1

ميداس توش غروب هولدنغ ش م ل
SURFFACE VISUAL
COMMUNICATION L.L.C
شركة Educational Teaching consultancy
 etceteraمدنية
شركة لبريل (هولدنغ) ش م ل
شركة زنقه ش م م
شركة بادي اند سول ش م ل (هولدنغ)
شركة االسيو اوروبية للتجارة الدولية
اوف شور ش م ل
شركة  Blue Nileاوف شور ش م ل
ديز هولدينغ ش.م.ل
شركة ميرنوسا هولدنغ ش م ل
عدلية دفلوبمنت ش.م.ل
ماربل اند جرانيت انترناسيونال فور
ترايدينج اند ماينينج ش.م.ل (اوف
شور)
MARKAVIP SAL
أر.أف .ميديكال ش.م.م
فلو  360ش.م.ل
يورومينا هوم هولدنغ ش.م.ل
أبو شقرا أوف شور
أبو شقرا أوف شور
راتيك ش.م.ل (اوف شور)
ACHOUR DEVELOPMENT sal
KIDS INVESTMENTS HOLDING sal
ديبيير ش.م.ل
افروديت مارين كومباني ش.م.م
مامسكا انترناسيونال كورب ش.م.ل
ميسون هولدنغ
فيزيو كونترول لبنان سايلز اوف شور
ش.م.ل
جي بي ام فاسيليتز مانيجمنت ش.م.م
فيتناس نوتريشن & هيلث (اف ان اتش)
ش.م.ل
بريم برو ش.م.ل اوف شور
أن تي سي ناسيونال تلكوم كومبني
ش.م.ل اوف شور
نجوم فقرا ش م ل
Griffin International Holding Group s.a.l
Holding
يوتيليتي سرفيسيز غروب ش.م.ل
IMPERIUM INVESTEMENT HOLING
S.A.L
بروكونسنترا ش.م.ل اوف شور
سكاي جت ش.م.ل قابضة
كويك سرفيس ريستورانتز كيو اس ار
ش.م.ل
ار -دبليو تي ش.م..ل اوف شور
كوك اند ايت ليبانيز ش.م.ل
اس اي ار يونايتد ش.م.م
 ELIONش.م.ل
C C PRESS SARL
C C PRESS SARL
 MISTILE LEBANONش.م.ل
مجموعة املحترفون للتنمية ش.م.ل اوف
شور
جي ار كاراج ش.م.م
مارس اوف شور ش.م.ل
تيروس هولدنغ ش.م.ل
تيروس هولدنغ ش.م.ل
براشيس انفستمنت اوف شور ش.م.ل
حرز للهندسة والتعهدات ش.م.م
STELLAR PAPER & BOARD CO
ش.م.ل اوف شور
كا ام كور اوف شور ش.م.ل

2493828

RR194621613LB

2019/9/1

2019/30/1

2497585
2499913
2501775
2505296

RR194617980LB
RR194617738LB
RR194636122LB
RR194629223LB

2019/9/1
2019/9/1
2019/9/1
2019/9/1

2019/30/1
2019/30/1
2019/30/1
2019/31/1

2506165
2508350
2522993
2530997
2541428

RR194621366LB
RR194617517LB
RR194616335LB
RR194644384LB
RR194652893LB

2019/10/1
2019/10/1
2019/11/1
2019/11/1
2019/11/1

2019/31/1
2019/30/1
2019/30/1
2019/30/1
2019/1/2

2541490
2544919
2555047
2562321
2562774
2562774
2569925
2571589
2573018
2596567
2607755
2608801
2613920
2625793

RR194653633LB
RR194615604LB
RR194613081LB
RR194618755LB
RR194614135LB
RR194621715LB
RR194635515LB
RR194653094LB
RR194614555LB
RR194652686LB
RR194652902LB
RR194619711LB
RR194614039LB
RR194644628LB

2019/10/1
2019/8/1
2019/9/1
2019/9/1
2019/8/1
2019/8/1
2019/10/1
2019/10/1
2019/8/1
2019/10/1
2019/11/1
2019/9/1
2019/10/1
2019/10/1

2019/31/1
2019/30/1
2019/30/1
2019/30/1
2019/2/2
2019/2/2
2019/30/1
2019/30/1
2019/30/1
2019/31/1
2019/1/2
2019/7/2
2019/30/1
2019/30/1

2633123
2634192

RR194640334LB
RR194621701LB

2019/11/1
2019/10/1

2019/30/1
2019/30/1

2639247
2645487

RR194614127LB
RR194613047LB

2019/9/1
2019/9/1

2019/30/1
2019/30/1

2646147
2646813

RR194613055LB
RR194636207LB

2019/11/1
2019/8/1

2019/30/1
2019/30/1

2647298
2649183

RR194653196LB
RR194618614LB

2019/10/1
2019/11/1

2019/30/1
2019/31/1

2653013
2660430
2676361

RR194619985LB
RR194636119LB
RR194612775LB

2019/11/1
2019/11/1
2019/10/1

2019/30/1
2019/4/2
2019/31/1

2679352
2681049
2685020
2686913
2687545
2687545
2687612
2696966

RR194632911LB
RR194643168LB
RR194642865LB
RR194643707LB
RR194621383LB
RR194613078LB
RR194620357LB
RR194644132LB

2019/9/1
2019/9/1
2019/10/1
2019/10/1
2019/11/1
2019/11/1
2019/11/1
2019/10/1

2019/30/1
2019/30/1
2019/30/1
2019/31/1
2019/30/1
2019/30/1
2019/30/1
2019/31/1

2700023
2700531
2703957
2703957
2715797
2718662
2720016

RR194652690LB
RR194618438LB
RR194653655LB
RR194618319LB
RR194619932LB
RR194641961LB
RR194632647LB

2019/10/1
2019/9/1
2019/11/1
2019/11/1
2019/11/1
2019/9/1
2019/9/1

2019/31/1
2019/30/1
2019/30/1
2019/30/1
2019/30/1
2019/30/1
2019/30/1

2723193

RR194629206LB

2019/9/1

2019/30/1

كورنرستون هولدنغ ش م ل

2728626

RR194629118LB

2019/10/1

2019/1/2

شركة الكجيري ليمتد اديشن (ميدل
ايست) ش م م
ميدل أيست بروجكت ديفلوبمانت

2729951

RR194612792LB

2019/10/1

2019/30/1

2734773

RR194645209LB

2019/10/1

2019/30/1

2738059
2738480
2745006

RR194617596LB
RR194622415LB
RR194644061LB

2019/9/1
2019/9/1
2019/10/1

2019/30/1
2019/30/1
2019/30/1

امبارادور اوف شور ش م ل
نكستايشن اوف شور ش.م.ل
انيرجي فور غاز اند فيول برودكتس
اوف شور ش م ل
2019/30/1
2019/9/1 RR194620428LB 2749850
اينفو رايد ميديا ش م م
2019/30/1 2019/11/1 RR194615140LB 2755469
العقارية لالنماء وللتطوير في لبنان
ش.م.ل
2019/30/1
2019/9/1 RR194640161LB 2758534
دايناميك اي تي زون ش.م.م
2019/1/2
2019/11/1 RR194653117LB 2761209
ا ب و ي ش م ل اوف شور
2019/31/1
2019/8/1 RR194620326LB 2766056
شركة ايفنشرز ش م م
2019/31/1 2019/11/1 RR194622168LB 2766525
شركة شياني (اوف شور) ش.م.ل
2019/30/1 2019/10/1 RR194636238LB 2773151
املركز العربي للدراسات ش م ل
(هولدنغ)
2019/30/1
2019/8/1 RR194613020LB 2775555
جي ام اي غروب ش.م.م
2019/30/1
2019/9/1 RR194644129LB 2780940
كميكيل انترناشيونال كومباني ليمتد
ش م ل اوف شور
2019/30/1 2019/10/1 RR194641895LB 2784346
صيفي غايت ش م ل
2019/30/1
2019/9/1 RR194617137LB 2784781
شركة مزيانا بيوتي الونج ش م م
2019/30/1
2019/9/1 RR194642896LB 2785724
اندستريال بيلدينغ ماتيريالز ش.م.ل
2019/31/1
2019/9/1 RR194617548LB 2790118 OJAD TRADING COMPANY S.A.R.L
2019/30/1 2019/10/1 RR194614113LB 2792687
سنترا فارم ش.م.ل (أوف شور)
2019/30/1
2019/9/1 RR194616595LB 2793533
ماغما للهندسة والتعهدات اوف شور
ش.م.ل
2019/30/1 2019/10/1 RR194652709LB 2794969
العاملية للتقنيات الطيبة اوف شور
ش.م.ل
2019/31/1 2019/10/1 RR194653664LB 2798103
ر ك (هولدنغ) ش.م.ل
2019/30/1
2019/9/1 RR194630283LB 2807652
مايا االمني ذا ديفرنس از ان ذا ديتليز
ش.م.م
2019/30/1
2019/9/1 RR194615697LB 2809164
انترناشونال شيبيغ اكوموديشن
هولدينغ ش.م.ل
2019/31/1
2019/9/1 RR194638035LB 2809296
أو أي جي انترناشيونال ش.م.ل (اوف
شور)
2019/30/1
2019/9/1 RR194632908LB 2810181
ماس للتجارة واملقاوالت ش.م.ل اوف
شور
2019/30/1
2019/9/1 RR194638052LB 2815470
شركة بئر الذهب للحفر والبترول أوف
شور ش.م.ل
2019/30/1 2019/10/1 RR194618968LB 2816642
ذي سكارف بوتيك اوف شور ش.م.ل
2019/31/1
2019/9/1 RR194630297LB 2821751
ك  7العقارية ش.م.ل
2019/31/1
2019/9/1 RR194621689LB 2822037
اس تي ار انفستمنتز هولدنغ ش م ل
2019/31/1
2019/8/1 RR194617335LB 2822037
اس تي ار انفستمنتز هولدنغ ش م ل
2019/30/1 2019/11/1 RR194653125LB 2823111
الخدمات االستراتجية واالمنية ش م ل
2019/1/2
2019/9/1 RR194621658LB 2827385
كوكس هولدنغ ش.م.ل شركة قابضة
2019/31/1 2019/10/1 RR194643199LB 2827853
سوشيل ايم ش م ل
2019/1/2
2019/10/1 RR194638208LB 2842950
S TIME SAL OFF SHORE
2019/30/1
2019/8/1 RR194614025LB 2848205
اي ت ان هولدينغ ش م ل
2019/30/1
2019/9/1 RR194652933LB 2850841
تربيل اس انفستمنت (هولدنغ) ش.م.ل
2019/30/1 2019/11/1 RR194617931LB 2853032
كايترفيزين هولدنغ ش.م.ل
2019/30/1 2019/10/1 RR194653134LB 2863499
اورباريل ش.م.ل اوف شور
2019/1/2
2019/11/1 RR194635440LB 2864426
بي جي بي غروب ش م ل اوف شور
2019/30/1 2019/10/1 RR194639910LB 2864436
أس آر غروب ش م ل هولدينغ
2019/30/1 2019/10/1 RR194633086LB 2864439
كوريك تيليكوم ش م ل هولدنغ
2019/31/1
2019/8/1 RR194633483LB 2868187
زي  -ار كولكشن ش م ل اوف شور
2019/30/1 2019/10/1 RR194633072LB 2868192
زي  -ار تيليكوم ش م ل هولدينغ
2019/30/1
2019/8/1 RR194620025LB 2874217
ايه ار جيه ام ميدل ايست ش.م.ل( اوف
شور)
2019/5/2
2019/10/1 RR194621661LB 2877273
نينا هولدنغ ش.م.ل
2019/30/1
2019/9/1 RR194630270LB 2887554
AUDICO S.A.R.L
2019/30/1
الشركة الدولية للمياه والصرف الصحي 2019/9/1 RR194619739LB 2888033
سينتيا ش.م.ل (اوف شور)
2019/30/1
2019/9/1 RR194652726LB 2895453
ورثة مصطفى طاهر املبشر
2019/30/1 2019/10/1 RR194618883LB 2897285
اسبيرا ش.م.ل اوف شور
2019/31/1 2019/10/1 RR194638171LB 2900107
etg core finance ltd s.a.l off shore co
كونسلت ترانسبورت اوف شور ش.م.ل2019/30/1 2019/11/1 RR194613197LB 2906221 .
2019/30/1
2019/9/1 RR194619699LB 2991150
بي تي ال كسبورت ش م ل اوف شور
2019/31/1
2019/9/1 RR194620578LB 3006329
شركة غراي هولدنغ ش م ل
2019/7/2
2019/9/1 RR194620017LB 3009626
وايلد لو استيديو (أوف شور) ش.م.ل
2019/30/1
2019/8/1 RR194619827LB 3256330
شركة التجارة العاملية شركة مساهمة
لبنانية اوف شور
تبدأ مدة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 409
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ّ
يورغوس النتيموس ...هذا المخرج ليس «مسليًا»
سينما

فيلمهّ السادس
«المفضلة» ّرسخ الحضور
العالمي للمخرج اليوناني،
من دون أن يتنازل عن
أسلوبه السينمائي الخاص
الذي بدأه مع باكورته
الروائية «كينيتا» ()2005
في بالده .أحد أبرز
المعاصرين
المخرجين ّ
اليوم الذي دشن الموجة
اليونانية الغرائبية ،استطاع
أن ينتزع من السردية
التاريخية لفترة حكم
الملكة آن لبريطانيا ثيماته
وأسلوبه من خالل مثلث
سلطة وحب مثلي
روان عز الدين
ب ـعــد ث ــاث ــة ع ـشــر ع ــام ــا م ــن تـجــربـتــه
الـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــائ ـ ّـي ــة ،ن ـ ـخـ ــال أن ج ـم ـه ــور
يــورغــوس النتيموس ( )1973مــا زال
يـبـحــث ع ــن طــري ـقــة مــائ ـمــة ملـشــاهــدة
أفالمه .إنه يعرف كيف يصيب ببرود
شديد منبت قلقه ،ذلك الذي يمكن أن
ّ
يسمى القلق األم .من البديهي أال يكون
ّ
املـتـفــرج قــد اهـتــدى بعد إلــى الطريقة
الـتــي عليه أن يـشــاهــد بـهــا «كينيتا»
( ،)2005و«نـ ـ ـ ــاب الـ ـكـ ـل ــب» (،)2009
و«ج ـب ــال األلـ ــب» ( ،)2011و«ســرطــان

الـ ـبـ ـح ــر» ( ،)2015و«قـ ـ ـّت ـ ــل الـ ـغ ــزال ــة
ّ
املقدسة» ( )2017و«املفضلة» (.)2018
بمقدوره ّأن يكتفي بمسح جسده من
الــدم املتدفق بال سبب ،كإفراز بشري
ّ
آخر ،أو بإغماض عينيه لئل يتراءى
وج ـهــه ف ــي مـ ــرآة ال ـشــاشــة .ل ــم يصنع
النتيموس أسلوبه السينمائي عبر
ّ
الفردية،
فائض الــدرامــا ،أو الخسائر
وال سـ ـي ــل املـ ـش ــاع ــر الـ ـبـ ـش ـ ّ
ـري ــة .تـلــك
ّ
اللقطات الباردة واملتقطعة في أعماله
تقوم على أسئلة مربكة ،تتزامن مع
ّ
رأسمالية وسلطوية معاصرة،
آفــات
يـصـبــح مـعـهــا ال ـع ـث ــور ع ـلــى األرواح
ً
مستحيال .يحب النتيموس أن يبدأ
من الصفر .من كل ما يكتنزه الحضور
ّ
للشخصيات.
الـجـســدي وال ـخــارجــي
سـنـجــدهــم يـبـحـثــون عــن وج ــود لهم،
أو عــن طــريـقــة للتعامل مــع امل ــوت أو
الـ ـح ــب ،ك ــأن ـه ــم خ ــرج ــوا ل ـت ـ ّـوه ــم إل ــى
الحياة .فــي الـيــونــان ،أنجز «كينيتا»
ًّ
( )2005بميزانية متواضعة ،مستهل
به املوجة الغرائبية اليونانية (راجع
الكادر) التي تزامنت مع لحظة كارثية
في تاريخ اليونان املعاصر .صناعة
السينما في بلده ،كانت حينها ضربًا
من املستحيل .حني دخل إلى أكاديمية
هـيـلـيـنــك لـلـسـيـنـمــا وال ـت ـل ـفــزيــون في
أثـيـنــا ،كــان أكـبــر طـمــوحــاتــه أن يعمل
في مجال قريب من الشاشة الكبيرة.
اض ـ ـطـ ــر ف ـ ــي ال ـ ـبـ ــدايـ ــة إل ـ ـ ــى ت ـص ــوي ــر
إع ــان ــات مــاك ـي ـنــات ال ـق ـهــوة والـسـلــع
التجارية .عمله في تصوير العروض
ّ
صقل
امل ـس ــرح ــي ــة وال ــراقـ ـص ــة الحـ ـق ــاّ ،
أدواته في التعامل مع أجساد املمثلني
ووج ـ ـ ــوه ـ ـ ــم ،رغ ـ ـ ــم أن ـ ـهـ ــم ال ي ـف ـع ـلــون
أكـثــر مــن حــركــات وإي ـم ــاءات آلـ ّـيــة في
ال ـج ـنــس وال ــرق ــص وال ـت ـق ـ ّـي ــؤ ،وحـتــى
ال ـع ـنــاقــات .بــإمـكــانــات زه ـي ــدة ،اعـتــاد
ال ــرج ــل األرب ـع ـي ـنــي أن يـصـنــع أفــامــا

شــارك في كتابة معظمها مع الكاتب
اليوناني أفتيموس فيليلبو .الفريق
ّ
صغير كي يتمكن من التماشي مع أي
تعديل قد يطرأ أثناء التصوير .ولعل
ّ
ه ــذه امل ـيــزانـ ّـيــة امل ـقــلــة ،جـعـلـتــه يــرعــى
ّ
ويحافظ على نبرته املتفردة ،وطرحه
الــام ـع ـقــول ل ـلــوجــود ال ـب ـشــري ،تحت
وطأة سلطات اجتماعية واقتصادية
وسياسية معاصرة تسلبه وجوده.
ب ــأدوات ــه ال ـب ـصـ ّ
ـريــة ال ـخ ـ ّ
ـاص ــة ،صنع
خـ ـص ــوصـ ـيـ ـت ــه الـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــائـ ـي ــة ال ـت ــي
ت ـتــاعــب ب ــرؤي ــة امل ـت ـف ــرج ،خـصــوصــا
مــع امل ـتــوازيــات الـخـيــالـيــة لـلــواقــع في
ّ
ال ـس ـي ـن ــاري ــو ،وسـ ــط دي ـ ـكـ ــورات مـقــلــة
وداخـ ـل ـ ّـي ــة م ـع ـظــم ال ــوق ــت ك ــي ي ـت ـ ّ
ـردد
ً
ال ــوق ــع ال ــام ـج ــدي لـكـلـمــات ق ـل ـيــا ما
ّ
تـقــال ،ولــوجــوه ال نتذكر منها سوى
امـحــائـهــا .بـعــد سـتــة أف ــام بــدأ ّهــا مع
«كينيتا» ( ،)2005آخــرهــا «املفضلة»
(راج ــع ال ـك ــادر) ال ــذي ّ
رس ـخــه مخرجًا
ع ــامل ـي ــا ،يـمـكـنـنــا الـ ـق ــول إن ال ــرج ــل ال
ي ــزال حـتــى اآلن قــريـبــا م ــن السينما،
ً
ب ـم ـع ـنــى أن ـ ــه لـ ــم ي ـط ــأه ــا إال م ـح ـ َّـم ــا
َ
زاده السينمائي الـخــاص ال ــذي ورث
ســادي ـتــه م ــن مـخــرجــن أم ـث ــال مايكل
هــان ـي ـكــه والرس فـ ــون ت ــري ــر .يصنع
أفــامــا مـثــل مــا يمليه رأس ــه ورؤي ـتــه
والقاتمة للعالم .قبل فيلمه
الساخرة
ّ
األخـ ـي ــر «امل ـف ــض ـل ــة» بـ ـسـ ـن ــوات ،ظـهــر
اس ــم النـتـيـمــوس م ــع فـيـلـمــه ال ــروائ ــي
الثاني «ناب الكلب» ( )2009الذي نال
عنه جائزة «نظرة مــا» في «مهرجان
ّ
كــان السينمائي» .شــكــل العمل ذروة
ّ
املرحلة اليونانية التي قدمت صوت
النـتـيـمــوس بـفـجــاجــة ،مــدشـنــا نمطًا
ل ــرع ــب م ــا ف ـ ــوق واق ـ ـعـ ــي .ف ــي ف ـي ــا ال
نـ ـع ــرف م ــن خ ــارج ـه ــا سـ ــوى املـسـبــح
والـحــديـقــة ال ـخ ـضــراء ،وض ــع العائلة
داخـ ـ ــل ج ـ ـ ــدران وسـ ـي ــاج ي ـعــزل ـهــا عــن

الـ ـخ ــارج .األوالد ال ـثــاثــة مـحـكــومــون
بــال ـب ـقــاء داخـ ــل حـ ــدود امل ـن ــزل إل ــى أن
يسقط أح ــد نــابــي الـكـلــب مــن ال ـفـ ّـك .ال
يعود البيت ذلــك املكان اآلمــن .تنتزع
ال ـك ــام ـي ــرا األلـ ـف ــة ب ـل ـق ـطــات إليـ ـم ــاءات
جـســديــة تـطـفــئ الـ ــذات .ت ـقـ ّـدم الحبكة
ً
تمثيال متطرفًا وكاريكاتوريًا للعائلة
ولـلـسـلـطــة ال ـب ـطــريــرك ـيــة ال ـت ــي تفتت

ّ
لقطات باردة ومتقطعة تقوم
مربكة ،تتزامن
على أسئلة
ّ
مع آفات رأسمالية وسلطوية
معاصرة

الوعي واألرواح بتعاليمها املتوارثة.
رغـ ــم اإلقـ ـ ــال ف ــي ال ـ ـحـ ــوار ،وعـبـثـ ّـيـتــه
أح ـيــانــا ،ت ـبــدو الـلـغــة ه ــي ه ــذه األداة
الـ ـسـ ـلـ ـط ــوي ــة :الـ ـبـ ـح ــر ه ـ ــو الـ ـك ــر ّس ــي،
الزومبي هو الــورد األصـفــر ...يلقنهم
ص ــوت األم ع ـبــر ال ـش ــرائ ــط املـسـ ّـجـلــة.
وفيما تغيب األسماء ّ
لم يصنع
كليًا ،كمن يعمد
النتيموس
إل ــى تــذويــب ال ـهــويــات ،تضيع أعـمــار
أسلوبه
ّ
السينمائي عبر األوالد وتتقلب بني الطفولة والبلوغ،
ّ
البشرية مع
فائض الدراما ،فيما تلتبس ممارساتهم
ّ
الخسائر
ّ
أو ّ
الحيوانية .حني تتكلم الشخصيات،
الفردية ،وال
ّ
سيل المشاعر تتوجه الكاميرا إلى القدمني والجزء
ّ
البشرية

السفلي من الجسد ،في كادرات كأنما
تـعـمــد إل ــى ت ـجــريــدهــم م ــن ألـسـنـتـ ّهــم.
ضمن هذا القالب املينيمالي واملكثف،
ت ـ ـتـ ــوالـ ــى الـ ـلـ ـقـ ـط ــات وتـ ـتـ ـقـ ـط ــع م ـثــل
ك ــوالج ــات م ــن امل ـش ــاه ــد ال ـت ــي تكتنز
ع ـن ـفــا س ـط ـح ـيــا ،ورم ــزي ــا أح ـي ــان ــا في
ال ـحــركــات الــراق ـصــة ،والـجـنــس اآلل ــي،
وجـســد الــدمـيــة املـكـســور .فــي شريطه
الروائي الثالث «جبال األلب» ()2011
الذي أنجزه في اليونان أيضًا ،تخرج
الكاميرا من إطارها الداخلي ،لتجول
ف ــي ال ـب ـح ــر وامل ــديـ ـن ــة ،وفـ ــي الـ ـن ــادي،
ّ
ً
وغ ــرف ال ـن ــوم .سيتطلب األم ــر قليال
ّ
مــن الــوقــت كــي يـعــي املـتـفــرج مفاتيح
ال ـل ـع ـب ــة /ال ـح ـب ـك ــة .إنـ ـه ــا م ـت ــاه ــة مــن
الـشـخـصـيــات الـتــائـهــة بــن حقيقتها
وإيماءاتها الخارجيةّ .
تقرر مجموعة
«ج ـ ـبـ ــال األل ـ ـ ـ ــب» امل ــؤلـ ـف ــة مـ ــن أربـ ـع ــة
أشخاصّ ،
تقمص شخصيات املوتى
ّ
بعد وفــاتـهــم .يـقــدمــون إلــى عائالتهم
خــدمــات تتمثل بـتــأديــة أدوار املوتى
كـعــزاء للفقد .ثـ ّـمــة قــوانــن ،وإن كانت
تــاف ـهــة ك ـمــا يـتـقـ ّـصــد الن ـت ـي ـمــوس في
معظم أفالمه ،تمنعهم من املمارسات
ال ـج ـن ـس ـيــة م ــع ال ــزب ــائ ــن ،رغـ ــم بعض
ال ـت ـجــاوزات الـتــي يـقــوم بها األعـضــاء
ّ
سرًا.
أم ـ ــام اس ـت ـح ــال ــة الـ ـشـ ـف ــاء مـ ــن امل ـ ــوت،

ّ
المفضلة
ّ
مــع إعــان عمله على «املفضلة» ،كــان ال بــد مــن الـســؤال :هــل يتنازل النتيموس عــن أسلوبه
ّ
ّ
السردية التاريخية التي يتناولها العمل؟ قدم النتيموس تجربة مختلفة عن
الخاص ملصلحة
ّ
أعماله السابقة ،لكن وفق أسلوبه ومزاجه تقفى أحداث القرن الثامن عشر .النتيجة كوميديا
سوداء لحقبة كاملة تقوم على أجساد وأرواح ثالث نساء :األميرة آن (أوليفيا كوملان) ،والليدي
(إيما ستون) .يكشف النتيموس عن قدرة أخاذة على الغوص
سارة (راشيل ويز) ،وأبيغيل
ّ
في أعماق النساء ومشاعرهن املعقدة بني الرغبة والحب واألمومة واإلغواء في عمل يمكن أن
نتلمس فيه تأثيرات من «صراخ وهمس» ( )١٩٧٣للمعلم السويدي إنغمار بيرغمان وأطياف
نسائه اللواتي يشحذن العاطفة في القصر األحمر .في شريطه الذي يستند إلى نص للكاتبة
البريطانية ديبورا ديفيس ،استفاض املخرج اليوناني باألزياء وباملكياج والتعبيرات الداخلية
بالنسبة إلى أفالمه السابقة .خالل الحرب مع فرنسا ،ينصرف إلى حروب أكثر ذاتية تدور
في أروقة القصر ،ويجد متسعًا ملشاهده الغرائبية والعنيفة أحيانًا مثل أقفاص األرانب التي
ّ
تعوض امللكة عن أطفالها املوتى ،والرقص على قدم واحــدة ،والقماشة التي تغطي بها سارة
ندبتها .وفيما تنصرف النساء إلــى إدارة شــؤون الـبــاد ،هناك زحــزحــة للمواقع الجندرية.
ّ
ويتقمصون عــري النساء في مشهد يقف فيه أحدهم لتلقي
إذ يلهو الرجال بسباق البط،
تراشق البرتقال .ينتزع النتيموس املشاعر الفردية من حقبة تاريخية حساسة في تاريخ
بريطانيا ،ليجعلها مثلثًا معاصرًا للحب والسلطة .تقتحم الكاميرا الوجوه واألجساد ببطء،
أحيانًا ضمن كادرات واسعة وبعيدة ،في لقطات تظهر تعبيرات الغيرةّ ،
والقوة والفقد على وقع
املوسيقى الكالسيكية لباخ وشوبرت ،وفيفالدي ...إذا كان من ّ
مهمة للفيلم ،فإنه حقق انتشارًا
واسعًا لالنتيموس في العالم وفي هوليوود تحديدًا .بعدما نال جائزة لجنة التحكيم الكبرى
ّ
«غولدن غلوب» ،و«أوسـكــار» أفضل
في «مهرجان البندقية» ،ترشح الشريط لخمس جوائز
ّ
صــورة وأفضل مخرج من دون أن ينال أيًا منها ،فيما استحقت البريطانية أوليفيا كوملان
ّ
«أوسكار» أفضل ممثلة عن أدائها الساحر لدور األميرة آن.

من ّفيلم
«المفضلة»

الموجة الغرائبية اليونانية
ّ
استهل النتيموس مــا أطـلــق عليه املــوجــة اليونانية الغرائبية في
السينما ،التي تزامنت مــع األزم ــة االقتصادية فــي الـيــونــان .أفــام
كثيرة التحقت بهذه التسمية التي ّ
ضمت إلى جانب «ناب الكلب»
و«جبال األلب» لالنتيموس ،شريط «أتنبرغ» لليونانية أثينا راشيل
تسانغاري ،و«سيدة العنف» أللكساندروس أفــرانــاس .من خالل
لـغــات سينمائية غــرائـبـيــة وســوريــال ـيــة ،ال تـنـســاق إل ــى املقاييس
ّ
التجاريةّ ،قدمت هذه األفالم اقتراحات قاتمة للحاالت البشرية .مدير
«مجتمع هيلينك لألفالم» في نيويورك جيمي ديميترو ،يرجع هذه
املوجة إلى األزمــة االقتصادية في البالد .انعكاس لها بشكل من
األشكال ،خصوصًا حني فرض التقشف على املواطنني اليونانيني.
عانى مخرجو هــذه املــوجــة مــا عــانــوه مــن عــدم نجاح أفالمهم في
ّ
اليونانية .باإلضافة إلى غياب الدعم والتمويل ،كان يصعب
الصاالت
وصول هذه األعمال إلى املوزعني األميركيني .يشير ديميترو إلى
أن «ناب الكلب» هو النموذج األكثر نجاحًا ،في دوره في تشجيع
املخرجني اليونانيني اآلخرين على الوصول إلى املهرجانات العاملية
خصوصًا ،بعد نيله جائزة نظرة ما في «مهرجان كان».

وثائقي

«عن اآلباء واألبناء» لطالل ديركي:
العمى االستشراقي
لندن ـ سعيد محمد

ينصرف أهــالــي الفقيد إلــى تفاصيل
ص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة ،مـ ـث ــل إصـ ـ ـ ـ ــرار رج ـ ـ ــل ع ـلــى
ً
االس ـت ـمــاع إل ــى كـلـمــة الـجـنــة ب ــدال من
الـ ـف ــردوس كـمــا كــانــت زوج ـت ــه تفعل،
ف ـي ـم ــا ي ـ ـفـ ــرض األهـ ـ ـ ــل عـ ـل ــى املـ ــؤديـ ــة
ش ـ ــرب ك ـم ـي ــة كـ ـبـ ـي ــرة م ـ ــن املـ ـ ـ ــاء مـثــل
ابـنـتـهــم .أم ــا امل ــرأة الـعـمـيــاء ،فــا تــزال
تـحــب أن تـقـبــض عـلــى جـســد زوجـهــا
أثـنــاء خيانته لها مــع صديقتها .في
تشكيكه بحقيقة وجود الشخصيات
الرئيسية ،الـتــي تقتات وجــودهــا من
ّ
يتسمر الشريط
فتات أرواح املــوتــى،
فــي املــوقــف الـبـشــري ّ
األول مــن املــوت،
عبر شخصيات تبدو خارجة ّ
لتوها
م ــن ص ـق ـيــع املـ ـخ ــرج ال ـس ــوي ــدي روي
أن ــدرس ــون ،خـصــوصــا فــي فشلها في
إك ـم ــال حـ ــوار م ـف ـهــوم ،وف ــي رق ـصــات
ال تـبـلــغ أبـ ـدًا إل ــى الـكـشــف ع ــن ال ــذات.
مـ ــع «سـ ــرطـ ــان الـ ـبـ ـح ــر» ( ،)2015ثــم
«قتل الغزالة ّ
املقدسة» ( ،)2017انتقل
يــورغــوس إلــى اإلنـتــاج العاملي ألفــام
باللغة اإلنكليزية والعمل مع ممثلني
مـثــل كـكــولــن فـ ــارل ،ون ـي ـكــول كـيــدمــان
وأوليفيا كوملان ،وليا سيدو .لم يؤثر
ذلك بالسيناريو املتقن ،أو الغرائبية
ل ـ ـ «سـ ــرطـ ــان ال ـب ـح ــر» (جـ ــائـ ــزة لـجـنــة
الـتـحـكـيــم ف ــي «كـ ـ ــان») الـ ــذي ق ــدم فيه
فيلمًا مستقبليًا بلجوئه إلى الخيال
العلمي.
ك ـ ــاب ـ ــوس ع ــاطـ ـف ــي ط ـ ــوي ـ ــل .رغ ـ ـ ــم أن
امل ــدي ـن ــة م ـج ـهــولــة ،فـ ــإن املـ ـك ــان يـبــدو
ّ
الـتـجـسـيــد املـ ـج ـ ّـرد مل ـك ــان ت ـت ـحــكــم به
ّ
ال ـس ـل ـط ــات املـ ـع ــاص ــرة ويـ ـش ــك ــل فـيــه
نظام اإلنتاج ذوق الناس في اختيار
شريك حياتهم .داخــل فندق معزول،
عـ ـل ــى املـ ـقـ ـيـ ـم ــن داخـ ـ ـل ـ ــه أن ي ـع ـث ــروا
ع ـلــى شــريــك خ ــال  45ي ــوم ــا ،ق ـبــل أن
يـتـحـ ّـولــوا إل ــى ح ـيــوان مــن اختيارهم
إذا ف ـش ـلــوا ف ــي امل ـه ـ ّـم ــة .ه ـكــذا يسخر
م ــن ال ـض ـغــط امل ـع ــاص ــر ال ـ ــذي يـفــرض
االرت ـب ــاط الـعــاطـفــي عـلــى األش ـخــاص
ّ
الحرية .ضغط ال
أمام وهمهم الكبير
يظهر إال كوجه آخر للسلطة الدينية
الـتــي تحتم ال ــزواج .يخلو الفيلم من
العاطفة ،إذ يفرغ النتيموس الجنس
واالستمناء والنظرات من أي شعور.
سيحاول املقيمون في الفندق العثور
على نقاط مشتركة مع الطرف اآلخر،
أو اف ـت ـعــال ـهــا أح ـي ــان ــا .يـ ـق ـ ّـدم الـف ـنــدق
إعــانــات تسويقية وتشجيعية على
الـ ـع ــاق ــات الـ ـت ــي ي ـف ـت ــرض أن ت ـحــول
ً
دون الـتـحـ ّـرش مـثــا ،كأنها الخالص
ال ــوحـ ـي ــد لـ ـك ــل أس ـ ـبـ ــاب ق ـل ـق ـه ــم .وإن
ك ــان ال ـف ـي ـلــم ع ــن ال ـح ــب ،ف ــإن أس ـلــوب
ي ــورغ ــوس الـسـيـنـمــائــي ي ـجـ ّـرد العمل
من آخر قطرة عاطفة من خالل معركة

الـ ـصـ ـي ــد ب ـ ــن امل ـق ـي ـم ــن ف ـ ــي ال ـف ـن ــدق
ّ
يتمسكون بوحدتهم.
والـثــوار الــذيــن
وأخيرًا ،سنرى قلبًا في «قتل الغزالة
املـقـ ّـدســة» (جــائــزة «أفـضــل سيناريو»
ف ــي «ك ـ ـ ــان») .إذ تـفـتـتــح الـ ـص ــورة في
ال ـف ـي ـل ــم عـ ـل ــى قـ ـل ــب ي ـط ـل ــق ن ـب ـضــاتــه
األخيرة على وقع موسيقى جنائزية
لشوبرت .حني نصل إلى نهاية الفيلم،
ّ
يتعد الحضور
سنتأكد أن القلب لــم
ّ
الـفـيــزيــولــوجــي وال ـط ـبــي .مـ ــرة أخ ــرى
ّ
ينكل النتيموس بأبطاله .يصنع من
الـبـيــت املـثــالــي لطبيبني (كــولــن فــارل
ونـيـكــول كـيــدمــان) مسرحًا ألسـطــورة
عائلية معاصرة تقوم على أسطورة
يضحي بها والدها
إيفيجينيا التي ً
أغــام ـم ـنــون ذب ـي ـحــة لــإل ـهــة أرتـمـيــس
في إلياذة هوميروس .اإلله هنا ليس
أك ـثــر م ــن ول ــد ط ــائــش ي ـ ّق ــود دراج ـتــه
النارية بال خــوذة ،ويدخن السجائر،
وب ـ ــدم ب ـ ــارد ي ــري ــد أن ي ـن ـت ـقــم ل ــوال ــده
ال ـ ـ ــذي مـ ـ ــات ت ـح ــت مـ ـش ــرط ال ــدك ـت ــور
ستيفن .تتبع الكاميرا الشخصيات
ف ــي لـقـطــات مــريـبــة م ــن الـخـلــف خــال
خ ـط ــوات ـه ــم داخ ـ ـ ــل األروق ـ ـ ـ ــة ال ـ ـبـ ــاردة
والطويلة للمستشفى ،وفي اجترارهم
للكالم فــي املــؤتـمــرات الفخمة .يعرف
ّ
ّ
فيدس
املتفرج
النتيموس كيف يزعج
دمًا في طبق معكرونة يلتهمه املراهق
بحيوانية .ما
مارتن (باري كوهغان)
ّ
زال الفتك لعبة النتيموس املفضلة.
يـسـلــب سـتـيـفــن وآنـ ــا إرادت ـه ـم ــا أم ــام
ّ
امل ـص ـي ــر امل ـح ــت ــم ل ـل ـع ــائ ـل ــة .اخ ـت ـي ــاره
أمـيــركــا موقعًا لتصوير فيلمه ليس
مصادفة .فــي البيت الــرائــق واملثالي،
ّ
ت ـت ـع ــل ــم االب ـ ـنـ ــة الـ ـغـ ـن ــاء فـ ــي كـ ـ ــورس،
ويستعد االبــن لبدء دروس البيانو،
فيما تحيا النباتات بهدوء في حديقة
املـ ـن ــزل .يـ ـق ـ ّـدم ال ـف ـي ـلــم ال ـط ــب كسلطة
أخ ــرى تـتـحـكــم بــاألج ـســاد .رغ ــم ذلــك،
يصبح املستشفى ّ
مجرد هيكل شفاف
ل ـب ــؤس امل ـص ـيــر ال ـب ـش ــري أمـ ــام إب ـقــاء
املـ ــوت واملـ ــرض وال ـش ـلــل وأسـبــابـهـمــا
لغزًا عبثيًا .هكذا يتسلى النتيموس
في اقتراح مصائر أشد قتامة ملصائر
األحياء .يواصل اإلمساك بخيط رفيع،
ل ـل ـتــاعــب ب ــوع ــي امل ـت ـف ـ ّـرج ب ــن ال ـنــوم
والحقيقة ،النكات واليقظة الشديدة
التي ال قــدرة للعيون على احتمالها،
الحضور والجسدي والداخل الغائب.
نتأكد في النهاية أن النتيموس ليس
من املخرجني املأخوذين بفكرة إمتاع
ّ
املتفرج الــذي لن يخرج بعد مشاهدة
مسوخه البشرية كما دخ ــل .اإلمـتــاع
ح ــاض ــر بــال ـط ـبــع ،ل ـكــن ل ـيــس ق ـبــل أن
تـكــون قــد أدم ـيــت عينا املـشــاهــد مثل
أعي طفلي «قتل الغزالة ّ
ُ
املقدسة».

انكشفت اللعبة منذ بعض الــوقــت ولم
ً
يعد سـهــا تسويق أك ــوام البروباغندا
التي أنتجها أنـصــاف مثقفني سوريني
وعرب وحتى غربيني ملصلحة واجهات
اإلعالم الغربي كجزء من مجهود الحرب
الناعمة املساندة للعدوان العسكري على
ســوريــا .ه ــؤالء وج ــدوا أن طــريــق الـثــراء
وأب ــواب الـهـجــرة إلــى ال ـغــرب ،تفتح لهم
بقدرة قادر ما داموا مستعدين لالنخراط
فـ ــي ب ــرن ــام ــج ض ـخ ــم ل ـن ـش ــر ال ــدع ــاي ــات
األي ــدي ــول ــوجـ ـي ــة املـ ـع ــادي ــة ل ـل ـن ـظ ــام فــي
قنوات الفن واألدب والثقافة والسينما.
ه ـ ـكـ ــذا ،أص ـب ـح ــت ص ـ ـ ــاالت الـ ـفـ ـن ــون فــي
برلني ولندن وباريس منشغلة بأعمال
تـشـكـيـلـيــن س ــوري ــن يـ ـص ــورون شظف
العيش فــي ظــل الــديـكـتــاتــور ،وتتسابق
دور النشر املعروفة بعالقاتها الوثيقة
باألجهزة االستخبارية الغربية إلغراق
األســواق بــروايــات عن السجن والهجرة
والبطوالت الثورية املزعومة تترجم إلى
الـلـغــات الـغــربـيــة قـبــل أن ت ــوزع نسخها
ال ـع ــرب ـي ــة (م ـ ــن بـ ـي ــروت تـ ـح ــديـ ـدًا وت ـلــك
قـ ّـصــة أخـ ــرى) ،بينما أصـبـحــت األعـمــال
ّ
السينمائية املـعــاديــة لـســوريــا مرشحة
تـلـقــائـ ّـيــة لـلـفــوز بــأوس ـكــار أو سـعـفــة أو
ـي ف ــي واح ـ ــد م ــن م ـهــرجــانــات
دب ذه ـب ـ ّ
النظر عن قيمتها الفنية.
بغض
الغرب
ّ
ل ـكــن الـحـقـيـقــة أنـ ــه رغ ــم ال ــدع ــم الـكـثـيــف
واالستثنائي ماليًا ودعــائـيــا ،فــإن هذه
املنتجات بقيت ضعيفة املحتوى تبدو
فــي مجملها موجهة للجمهور الغربي
أكثر منها للجمهور املحلي ودائمًا وفق
توجهات الجهات املمولة ذات األجندات
غير البريئة إطالقًا.
هذا اإلطار ال ّبد منه كمدخل لقراءة فيلم
املخرج السوري طالل ديركي «عن اآلباء
واألبـ ـن ــاء» ( 2017ـ ـ ـ  99د) الـ ــذي ي ــروي
ت ـفــاص ـيــل ح ـي ــاة ج ـه ــادي ق ــاع ــدي يقيم
وأســرتــه (ثـمــانـيــة أب ـنــاء وزوج ـت ــان) في
إحــدى قرى إدلــب شمال سوريا .ديركي
كـ ــان م ــن ال ــرع ـي ــل ّ
األول م ــن امل ـصــوريــن
السوريني الذين اكتشفوا منجم الذهب
ّ
املسمى اإلعالم الغربي املعادي لسوريا.
ّ
انـطـلــق يـســجــل األحـ ــداث وف ــق مقاسات
م ـ ـح ـ ــددة حـ ـي ــث ال تـ ـص ــل الـ ـك ــامـ ـي ــرات
ّ
العاملية ،ويهربها من هناك إلى بيروت
ّ
ـ ـ في املالبس الداخلية لزوجة املستقبل
بحسب مقالة لصديقة العائلة منشورة
على اإلنترنت ـ ـ حيث ورشات عمل «سي.
إن .إن» ،و«روي ـت ــرز» و«ف ــران ــس ب ــرس»،
و«بــي .بي .سي» املتخصصة في الشأن
الـســوري .بعد فيلمه الوثائقي «العودة
إلى حمص» ( ،)2013قرر أن يعيد ّ
الكرة
وينتج شيئًا جديدًا على نفقة رعاة أملان
كرماء وبدعم قطري ،لكن هــذه املـ ّـرة من
إدل ــب ،حيث الجيب األخـيــر فــي الشمال
الـ ـغ ــرب ــي ال ـ ـخ ـ ــارج عـ ــن س ـل ـط ــة ال ــدول ــة

السورية ،ومستفيدًا من شبكة عالقاته
الـكـثـيـفــة بــالـتـنـظـيـمــات الـجـهــاديــة الـتــي
تعود للسنوات األولى من الحرب.
ّ
ّ
يسجل أحدهم
رغم ذلك كله ،فإن فكرة أن
ّ
وثائقيًا عــن وقــائــع العيش اليومي في
ّ
اإلمــارة اإلدلبية ،تبدو مثيرة لالهتمام
م ـه ـمــا ك ــان ــت مــرج ـعـ ّـيــة ص ــان ــع الـفـيـلــم،
ب ــال ـن ـظ ــر إل ـ ــى أن تـ ـل ــك امل ـن ـط ـق ــة ت ـب ــدو
لـلـمــراقــب م ــن بـعـيــد كــأنـهــا ثـقــب أس ــود.
وتزداد اإلثارة بعد ترداد ديركي ّادعاءه
ّ
عامني
بأنه خدع جبهة «النصرة» طوال ّ
وأقـنـعـهــا بـتـعــاطـفــه م ــع قـضـيـتـهــا وأن ــه
يرغب في تقديمها للعالم من خالل فيلم
ّ
وثائقي يصوره في بيت أحد الجهاديني
املحليني.
ال ـن ـت ـي ـجــة م ـخ ـي ـبــة لـ ــآمـ ــال .فــال ـف ـي ـلــم ال
يـمـكــن قـبــولــه كـعـمــل وثــائ ـقــي م ــن حيث
املبدأ .تبدو أحداثه مصطنعة وحواراته
م ـف ـت ـع ـلــة وشـ ــديـ ــدة ال ـس ـط ـح ـ ّـي ــة ،ف ـكــأنــه
نسخة رديـئــة مــن «كـفــرنــاحــوم»ُ .
ويـقـ َّـدم
ّ
ّ
املحليون فيه أنــاســا جهلة
الجهاديون
بـ ـسـ ـط ــاء ي ـس ـت ـم ـت ـع ــون ب ـس ـف ــك الـ ــدمـ ــاء
ويـ ـق ــاتـ ـل ــون الـ ـع ــال ــم ب ــأس ـل ـح ــة ب ــدائ ـ ّـي ــة
وي ـن ـق ـلــون ثـقــافـتـهــم املــري ـضــة ألبـنــائـهــم
الذين سيكبرون ليكونوا وحوشًا أبشع
م ــن آب ــائـ ـه ــم ،ل ـك ـن ـهــم م ــع ذلـ ــك لـطـيـفــون
وإن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــون وح ـ ـتـ ــى مـ ـث ــالـ ـي ــون ح ـ ّـد
السذاجة ،من دون أن ّ
يقدم أدنى تفسير
ملـنـطـلـقــات ه ــؤالء أو دواف ـع ـهــم أو مــدى
تغلغل عــاقــاتـهــم ب ـ «أص ــدق ــاء» ســوريــا
ً
تمويال وتسليحًا وتوجيهًا .لقد اختار
دي ــرك ــي أن ت ـت ـعــامــى ع ــن كــام ـيــرتــه عن
الحقائق األهــم ،واكتفى بتقديم صورة
أك ــزوت ـي ـك ـي ــة ت ـت ــواف ــق ت ـمــامــا م ــع ن ـظــرة
العقل االستشراقي املريض لنموذج ذلك
ّ
املتوحش واملتخلف
اإلسالمي الشرقي ّ
ّ
ّ
البدائية
واملتطرف الــذي يصنع القناب
ُ
ف ــي ال ـب ـي ــت ب ــوج ــود األطـ ـف ــال وي ـق ـصــي
الـ ـنـ ـس ــاء وي ـق ـس ــو ع ـل ـي ـه ــن .وه ـ ــو لــذلــك
ّ
البشرية جمعاء .تلك صورة
خطر على
ّ
ت ـخ ــدم امل ــؤس ـس ــة ال ـغ ــرب ــي ــة ال ـت ــي تعمل
بـحــرفـ ّـيــة عـلــى تـمــويــه ال ـص ــراع الطبقي
ّ
فــي بــادهــا وتـمــديــد هيمنة الـقــلــة فيها
م ــن خـ ــال ب ـن ــاء ان ـق ـس ــام ــات أف ـق ـ ّـي ــة بني
ّ
الثقافية
فئات املجتمع بسالح الحروب
املزعومة بني اإلسالم والغرب ،والتلويح
الدائم بالغول القادم من الشرق أو كذبة
تـنـظـيــم «ال ـق ــاع ــدة» الـ ــذي ل ــم ي ـكــن يــومــا
س ــوى فــرانـكـشـتــايــن أنـتـجـتــه مختبرات
امل ـ ـخـ ــابـ ــرات األمـ ـي ــركـ ـي ــة وال ـب ــري ـط ــان ـي ــة
واألملــان ـيــة واإلســرائـيـلـيــة بــالـتـعــاون مع
زميالتها السعودية واملصرية واألردنية
والباكستانية.
إيقاع الفيلم شديد البطء يوقع املشاهد
في امللل .كما أن استبعاد مشاهد العنف
امل ـبــاشــر ،أف ـقــده عــاقـتــه بمحيطه حتى
يمكن أن تكون القصة ّ
صورت في منزل
سعودي أو أندونيسي أو نيجيري ال في
ســوريــا مــن دون أن نلحظ شيئًا .تقنيًا

الصورة سيئة ويظهر األطفال الصغار
فـيـهــا قـبــل مـقــاتـلــي «ال ـق ــاع ــدة» شــديــدي
االعـ ـتـ ـي ــاد ع ـل ــى ال ـت ـص ــرف بـطـبـيـعـتـهــم
أم ــام ال ـكــام ـيــرا ّ .وه ــذا أم ــر ال ي ـحــدث في
فيلم يفترض أنه وثائقي .كما أن حركة
الـكــامـيــرا مـغــرقــة فــي بــدائـيـتـهــا ومليئة
بـلـقـطــات كـلـيـشـيـهـ ّـيــة ال ـطــابــع ومفتعلة
بــال ـكــامــل ،بـيـنـمــا ت ـب ــدو أس ـئ ـلــة ديــركــي
ّ
شخصية الفيلم
القليلة ألبــو أســامــة –
األس ــاس ـ ّـي ــة – اس ـت ــدراج ـ ّـي ــة ال ـط ــاب ــع ،ال
س ـ ّـي ـم ــا ف ــي ال ـ ـحـ ــوار األخـ ـي ــر م ـع ــه ح ــول
ّ
التوراتية
معركة الهرمجدون األسطورة
التي يحب سماع أخبارها املتصهينون
في الغرب.
حاول ديركي أن ّ
يعوض ملل املشاهد من
ّ
درامية الطابع :أحد األبناء
خالل نهاية
– واسمه أسامة تيمنًا بأسامة بن الدن
– ي ـن ـت ـهــي إلـ ــى االلـ ـتـ ـح ــاق بـمـعـسـكــرات
«الـ ـق ــاع ــدة» ح ـيــث ي ـتــم ت ــدري ــب األط ـف ــال
على القتال ،بينما يستمر االبن الثاني
أيـمــن – تيمنًا بــأيـمــن ال ـظــواهـ ّ
ـري – في
تـلـقــي الـتـعـلـيــم امل ــدرس ــي .نـ ــراه يستمع
إلـ ــى ال ـف ـت ـي ــات ف ــي ص ـف ــه وهـ ــن يـنـشــدن
ّ
ّ
الفضائية التي زارت سالم
قصة املركبة
وطلبت إليه املخلوقات اآلتية من كوكب
ّ
الحب والسالم حيث هم
بعيد أن يعلمها
في الفضاء ال يدركون سوى لغة األرقام!
لكن هذه النهاية تبدو ملفقة بالكامل.
رسالة الفيلم؟ بحسب ديركي في مقابلة
ّ
مصورة له من كاليفورنيا حول شريط
«ع ــن اآلب ــاء واألب ـن ــاء» أن األم ــم املتحدة
يـجــب أن تـتــدخــل وتـمـنــع اآلب ــاء مــن نقل
أم ــراض الـعـنــف ألبـنــائـهــم الـصـغــار .تلك
الفكرة املسطحة هــي الـحــدود القصوى
لـ ـق ــدرة دي ــرك ــي ع ـل ــى ت ـف ـس ـيــر الـتـعـقـيــد
االج ـت ـمــاعــي والـطـبـقــي وااليــديــولــوجــي
وال ـ ـتـ ــاري ـ ـخـ ــي والـ ـسـ ـيـ ـك ــول ــوج ــي ال ـ ــذي
سوريا.
أنتجته املغامرة األميركية في
ّ
بالطبع ،من حق كل ذي كاميرا أن يقدم
ّ
الشخصية للعالم .إذ يستحيل أن
رؤيته
ّ
تكون هناك كاميرا موضوعية بالكامل،
ّ
وال مـنــاص مــن أن كــل عـمــل فـنــي يحمل
فــي طـ ّـيــاتــه  -بشكل أو آخ ــر  -مضمونًا
سـيــاسـيــا م ـبــاش ـرًا أو م ـض ـم ـرًا .ول ــذل ــك،
فالعهدة تكون على املتلقي الذي ينبغي
أن يعرف ّ
أي نظارة تلك التي يستعير،
ليرى بها عند مشاهدته األعمال الفنية.
ّ
شخصيًا،
ألجل ذلك ،ال عتب على ديركي
لكن منهج املؤسسات الثقافية الغربية
ع ـلــى رأس ـه ــا «أك ــادي ـم ـي ــة ف ـن ــون وع ـلــوم
ال ـصــور املـتـحــركــة» األمـيــركـيــة الـتــرويــج
ألعمال تفتقر إلى أدنى مكونات املهنية
أو الـقـيـمــة ّ الـفـنـيــة ع ـلــى أن ـه ــا فـتــوحــات
ك ـبــرى تــرشــح لـلـفــوز ب ــاألوس ـك ــار ،فتلك
إسـ ــاءة إل ــى م ـصــداقـ ّـيــة تـلــك املــؤسـســات
وتـسـيـيـســا فـجــا لـجــوائــزهــا ال ـتــي بــاتــت
ُ
تمنح أساسًا خدمة ألجندات معينة ولو
ّ
كان ذلك على حساب املضمون واملهنية
والقيمة االحترافية.
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النبطية تعانق «صوت» أميمة الخليل

يوميات ناقصة

َّ ُ
ضيعت بالدًا

آمال خليل
في محطتها الثانية بعد بيروت ،حلت أسطوانة «صــوت» ألميمة
الخليل وموسيقى مرسيل خليفة بمرافقة «كورال الفيحاء» على
النبطية أول من أمس .إطاللة إليصال الـ «صوت» إلى الذواقة في
املــدن أو األريــاف ،ضمن جولة ستحمله إلى بعقلني ثم صيدا ثم
صــور ثــم البقاع ثــم طرابلس كــان حضور أميمة الخليل األخير
في النبطية ،منسجمًا مع آذار .حاضرة جبل عامل تفقه جيدًا
صوت من غنت «أرض الجنوب» ،في هذا الوقت من العام تحديدًا.
فصوتها كــان حــاضـرًا فــي مواجهة االجتياح اإلسرائيلي األول
للجنوب في  14آذار (مــارس)  1978وإحياء ليوم التضامن مع
الجنوب والبقاع الغربي طوال  22عامًا حتى التحرير ،مثلما كان
حاضرًا للبكاء على مجزرة أطفال الباص املدرسي في يوم عيد
األم ولالحتفال بعمليات املـقــاومــة فــي ســاحــة الحسينية وضـ ّـد
مواقع العدو في الدبشة وعلي الطاهر وسهل امليذنة .مساء السبت
الفائت ،عادت أميمة إلى النبطية بصوت مختلف .طفلة «عصفور
طل من الشباك» ،عــادت بعد أربعني عامًا «واعـيــة وراش ــدة» كما
كتبت عـلــى غ ــاف أسـطــوانــة «ص ــوت» الـتــي عـ ّـبــأت فــي أغنياتها
مخزونًا غنائيًا وموسيقيًا وشعريًا بدأ في عمر  13عامًا مع فرقة
«امليادين» ملرسيل خليفة عام .1979
قدمت الخليل عينة من «صــوت» بمرافقة فرقة «كــورال الفيحاء»
بقيادة مؤسسها املايسترو باركيف تسالكيان .على مسرح
«ثانوية حسن كامل الصباح» في النبطية ،اعتلت الخليل لتنشد
مختارات من «صوت» .لم تسبقها أوركسترا ،بل  38شابًا وفتاة
تـقـمـصــوا أصـ ــوات اآلالت املــوسـيـقـيــة ،لـيـبـثــوا أن ـغــام خليفة التي
تنقلت بــن الهارمونية الكالسيكية واملـقــامــات العربية .أعضاء
«كورال الفيحاء» تحلقوا حول أميمة وعزفوا وأنشدوا السوبرانو
وامليدزو سوبرانو واآللتو والكونترآلتو والكونتر تينور والتينور
والباريتون والـبــاص .ليس مستغربًا أن تبرع الخليل في تحدي
«أكابيال» املعتمد في أغنيات األسطوانة الـ  .11فالفن اإليطالي الذي
يستغني عن مصاحبة اآلالت املوسيقية ويعتمد على السوبرانو
البشري ،أسلوب غناء ينسب لها .ويستحضر «صوت» ()2019
ص ــوت أمـيـمــة فــي غـنــائـيــة «أح ـمــد ال ـعــربــي» ال ـتــي أن ـشــدت بعض
مقاطعها من دون مصاحبة موسيقية ،عندما كانت في الثامنة
عشرة .مؤسس الفرقة وقائدها املايسترو باركيف تسالكيان
كـشــف بـعــض أسـ ــرار «األل ـب ــوم الـتــاريـخــي األول مــن نــوعــه الــذي
يستخدم التوزيعات البوليفونية في املقامات العربية وعلى طريقة
األكابيال بالتسجيل الطبيعي واملـبــاشــر» .فاألسطوانة التي بدأ
التحضير لها منذ عام  ،2010كانت نتاج عامني متواصلني من
تــدريــب «ك ــورال الفيحاء» بفروعها الـثــاثــة :طــرابـلــس (تأسست
فــي  )2003وبـيــروت (تأسست فــي  )2016والـقــاهــرة (تأسست
في  .)2017نتاجها كان أداء حيًا لألغنيات ألميمة والكورال في

نزيه أبو عفش

خالل الحفلة (علي عميص)

إحــدى القاعات فــي طرابلس .تغلغلت موسيقى خليفة وتوزيع
إدوار طويركيان في 11قصيدة بالفصحى واللهجة العامية لكل
من محمود درويــش ومنصور الرحباني وزاهــي وهبي ومــروان
مخول وتاال حيدر وعبيدو باشا وجوزيف حرب والياس لحود
ولويس خليفة ويوحنا قمير .جميع املقاطع الشعرية اختارها
خليفة ،باستثناء قصيدة «أن تحب» للشاعر الفلسطيني مروان
مـخــول الـتــي اختارتها الخليل .وهـبــي كــان حــاضـرًا لالحتفاء بـ
«صوت» الذي ساهم فيه بقصيدته «تتبرج ألجلي» التي وضعها
قبل عشرين عامًا.
ً
ليس «صوت» عمال نخبويًا ،ال يخرج من عتبات املسارح الكبرى.
أمـيـمــة النخبوية لــم تغير عــادتـهــا الـتــي صبغت معظم حياتها.
«بدأت مسيرتي بالتنقل مع فرقة «امليادين» بني األرياف وأقاصي
املناطق ،ليس في لبنان فقط ،بل في العالم العربي حيث كان من
يستضيفنا ،يستغرب العناء الذي بذلناه لنأتي إليهم» .أسطوانتها
تكريم لذواقة املوسيقى التي ارتبطت عنوة بنمط طبقي محدد.
«ك ـ ــورال الـفـيـحــاء تـثـبــت قـ ــدرة املــوسـيـقــى عـلــى تـخـطــي املـنــاطــق
والطبقات .أفرادها من الفقراء والالجئني الفلسطينيني والعراقيني
والنازحني السوريني الذين لم يكن بمقدور عائالتهم أن توجههم
نحو الفنون» .بتتويج مسيرة األربعني عامًا ،نجحت الخليل في
برهنة ّأن «األصوات البشرية هي األوركسترا».
مرت أميمة في «ثانوية الصباح» في النبطية بدعوة من املجلس
و«جمعية التنمية لإلنسان والبيئة» و«جمعية تـقــدم امل ــرأة» في
النبطية وجمعية «بيت املصور» في لبنان .في السابق ،اعتادت
أن تشدو في حديقة مقر «املجلس الثقافي للبنان الجنوبي» في
النبطية القديمة .لكن مالك البيت التراثي القرميدي في حي امليدان
ّ
استعاده .وضب املجلس أغراضه وانتقل إلى أماكن كثيرة ،يوزع
عليها أنشطته واحتفاالته.
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وحافالت الـ «هوب
القطارات،
صعدت كثيرًا ِمن
ِ
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البشر واملواشي،
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هوب»،
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ولم يسبق أن س ِرقت محفظة نقودي.
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وبقيت كامال وحيـًا.
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تهواه نفسي...
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بيبلوس ...سحر األلوان في موسم الورود

صباح فخري:
سيرة وتراث

الموسيقى الصوفية
تصدح في «أونوماتوبيا»

تدعو دار «هاشيت أنطوان»
والكاتبة شذا ّ
نصار لحضور ندوة
وتوقيع كتاب «صباح فخري
(الصورة) ـ سيرة وتراث» في
 28آذار (مارس) الحالي في «دار
ّ
يتحدث في
النمر للفن والثقافة».
الندوة الكاتب والناقد املوسيقي
الياس سحاب ،واإلعالمي رفيق
نصرالله ،والفنان غدي الرحباني،
وصاحبة اإلصدار ،واملغني أنس
صباح فخري .على الرغم من
تخصصها في مجال الكيمياء
الحيويةّ ،
تشربت ابنة حلب
حب املوسيقى والفن التشكيلي
واألدب ،إذ شاركت عام  1967في
تأسيس أول فرقة عزف للفتيات
بقيادة سهيل الرفاعي في حلب،
ودرست العزف على الكمان،
وشاركت في املسرحية الشعرية
«أخت الشهيد» من شعر محمود
درويش ويوسف الخطيب

غدًا الثالثاء ،يستضيف
«أونوماتوبيا ـ امللتقى
املوسيقي» (األشرفية) أمسية
موسيقية صوفية تتألف
من قوالب عثمانية قديمة
(البشرف ،السماعي) ،فيما
ّ
تتخللها بعض اإلضافات
واالرتجاالت .يحيي السهرة
املوسيقيون :تمام سعيد
(عود) ،وإبراهيم كدر (ناي)،
ورامي الجندي (إيقاع ـ
الصورة) .تأتي الحفلة في
سياق املواعيد الفنية ّ
املنوعة
التي ينظمها هذا الفضاء
البيروتي ،وكما جرت العادة
يعود ريعها لدعم برنامج
«أونوماتوبيا» لتطوير
املهارات املوسيقية.

الخميس  28آذار ـ  17:30ـ «دار النمر
(كليمنصو ـ بيروت) .لالستعالم:
01/367013

أمسية موسيقية صوفية :غدًا
الثالثاء ـ الساعة الثامنة والنصف
ً
مساء ـ «أونوماتوبيا ـ امللتقى
املوسيقي» (السيوفي ـ األشرفية/
بيروت) .الدعوة عامة .لالستعالم:
01/398986

كما جرت العادة في السنوات األخيرة،
تتشارك «مهرجانات جبيل الدولية»
و«مجموعة العمل املحلي ـ الطريق
الروماني جبيل» (بالتعاون مع بلدية
جبيل) األسبوع الحالي تنظيم سوق
األزهار واملنتجات املحلية في املدينة
اللبنانية الساحلية الساحرة ،بني
الساعة العاشرة صباحًا والعاشرة
ً
مساء .في الفترة املمتدة بني 22
و 24آذار (مارس) الحالي ،سيكون
البرنامج مكتظًا طبعًا ،بدءًا من دورات
الرسم والزيارات اليومية املنظمة،
مرورًا بمعرض حرفي (فخار وشمع
وصابون وتطريز…) وآخر للرسم
(اندريه كلفايان ورانيا نمر وباسكال

أسود» وثالت للنحت (جورج
ً
ّ
املر) ،وصوال إلى معرض املنتجات
التقليدية املحلية (مونة بلدية،
ودبس ،وعسل ،ومرصبان ،وكركة
ً
للعرق ،وصناعة الصابون) ،فضال
عن ّ
حصة وافرة للحفالت املوسيقية
ّ
املنوعة .يشهد الحدث مشاركة واسعة
من ِقبل أصحاب املشاتل والحرفيني
والرسامني والفنانني واملغنني.
«سوق األزهار واملنتجات املحلية» :بني
الجمعة  22واألحد  24آذار ـ من الساعة
ً
مساء ـ
العاشرة صباحًا حتى العاشرة
حدائق السوق القديم (مدينة جبيل ـ شمال
بيروت) .لالستعالم03/257450 :

من الحمرا....
«هنا القدس»!
«هنا القدس» هو عرض
موسيقي ـ غنائي مستوحى
من أجواء إذاعة «هنا القدس»
التي تأسست في عام ،1936
يحتضنه «مترو املدينة» في
 ّ 2و 30نيسان (أبريل) املقبل.
إنها ثاني إذاعة عربية بعد
«هنا القاهرة» ،وكانت آنذاك
منبرًا ألهم الفنانني العرب،
أمثال أم كلثوم وأسمهان وعبد
الوهاب وثريا قدورة وماري
عكاوي ويحيى السعودي… في
الحفلتني املرتقبتني موشحات
وأدوار وطقاطيق وأغنيات دينية
وتراثية ومونولوجات ،باإلضافة
إلى موسيقى آلية (سماعي،
لونغا) ،مع :سلوى جرادات (غناء
ـ الصورة) ،وسام ّ
دبول (قانون)،
وفراس عنداري (عود)ّ ،خضر
رجب (كمنجة) ،وراغد نفاع
(تشيللو) ،وملى قاسم (إيقاع).
الثالثاء  2و 30نيسان ـ  21:30ـ «مترو
املدينة» (الحمرا ـ بيروت) .لالستعالم:
01/753021
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في
العدد

02
علي هاشم

تنامي خدمة
الديون الخارجية

04
فيفيان عقيقي

ماذا نزرع؟
ماذا نحصد؟

06
أحمد فاعور

هل الذكاء
االصطناعي آخر
ابتكارات البشر؟

07
منير راشد

الحل األسرع
لمشكلة الكهرباء

08
غسان ديبة

													

تصميم :سنان عيسى

تصفية حملة
السندات كطبقة

الحكومة أمام االستحقاق :حماية اإلنتاج أم االستيراد؟
في ثالثة جلسات مجلس
الوزراءُ ،في  28شباط /فبراير
 ،2019طرح البند الخامس
على ّجدول األعمال
ُ
بعض
بحماية
ق
تعل
الم
ّ
المنتجات الصناعية المحلية،
وهي :المعكرونة،
والطحين ،والبرغل،
والبسكويت ،ومواد
ّ
التنظيف ...إل أن أي نقاش
لم يحصل في هذا الشأن،
إذ سارع رئيس مجلس الوزراء
سعد الحريري إلى اقتراح
لجنة وزارية برئاسته لدراسة
هذا الملف ّ
«الحساس» ،كما
ّ
قال ،والذي يتعلق ّ
بحرية
التجارة واالستيراد وعالقات
لبنان مع دول «ذات شأن
كبير» ،مثل تركيا ومصر
والسعودية

ّ
شــكــل مجلس ال ــوزراء فــي جلسته فــي 28
شباط /فبراير املاضي لجنة وزارية لدراسة
ط ـل ـبــات ع ــدد م ــن الـصـنــاعـيــن الـلـبـنــانـيــن،
الــرامـيــة إلــى حـمــايــة بـعــض منتجاتهم ّ
مما
ّ
يـعـتـبــرونــه إغ ــراق ــا ل ـل ـســوق امل ـحــل ـيــة بسلع
مستوردة من بلدان تدعم إنتاجها ،وهو ما
يـ ّ
ـؤدي ،برأيهم ،إلى منافسة غير مشروعة
ت ـقـ ّـوض قــدرتـهــم اإلنـتــاجـيــة وتــدفـعـهــم إلــى
إق ـفــال املــزيــد مــن خـطــوط اإلن ـتــاج وصــرف
املزيد من العمالة الصناعية.
ح ـ ـ ــرص رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء س ـعــد
ال ـحــريــري عـلــى تـ ــرؤس ه ــذه الـلـجـنــة ،الـتــي
ضـ ّـمــت إل ـيــه :نــائــب رئ ـيــس املـجـلــس غسان
حاصباني ،وزيــر املــال علي حسن خليل،
وزير االقتصاد والتجارة منصور بطيش،
وزي ـ ــر ال ـص ـنــاعــة وائ ـ ــل أبـ ــو ف ــاع ــور ،وزي ــر
الزراعة حسن اللقيس ،وزير الدولة لشؤون
التجارة الخارجية حسن مــراد ،باإلضافة
إلــى وزي ــر االت ـصــاالت محمد شقير ،الــذي
ّ
أصر الحريري على تسميته عضوًا في هذه
ّ
اللجنة بصفته يمثل «الهيئات االقتصادية»
كما أعلن في الجلسة املذكورة.
سـبـقــت جـلـســة مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء امل ــذك ــورة
اتصاالت أجراها الحريري بالوزراء املعنيني،
وال سـ ّـي ـمــا وزيـ ـ ــري االق ـت ـص ــاد وال ـت ـج ــارة
والـصـنــاعــة ،وعـ ّـبــر صــراحــة عــن معارضته
اع ـت ـ ّم ــاد «س ـي ــاس ــات ح ـمــائ ـيــة» لـلـصـنــاعــة
ُ
املحلية ،وبالتالي فهم من اقتراحه تشكيل
الـلـجـنــة ال ــوزاري ــة أن ــه يــريــد «تـطـيـيــر» البند

الـخــامــس مــن ج ــدول أعـمــالـهــا ،ال ــذي يطلب
فــرض رس ــوم كافية ّ
للحد مـ ّـن اسـتـيــراد 5
أصناف يزعم املنتجون املحليون أن لديهم
ال ـطـ ّـاقــة اإلن ـتــاج ـيــة لـتــوفـيــرهــا لــاسـتـهــاك
املحلي ،وثانيًا ،أن استيرادها تنطبق عليه
صـفــة «اإلغـ ـ ـ ــراق» ،إذ ي ـتـ ّـم اس ـت ـيــرادهــا من
ب ـل ــدان تــدعــم إن ـت ــاج ه ــذه األصـ ـن ــاف لــديـهــا
ّ
وتخفض أسعارها إلى أقل من كلفة اإلنتاج
ّ
ّ
يتسبب في ضرر بالغ.
املحلية ،ما
ح ـت ــى اآلن ل ــم ت ـع ـقــد ه ـ ــذه ال ـل ـج ـن ــة س ــوى
ُ
اج ـت ـم ــاع ــن ،ولـ ــم ت ـس ـفــر أع ـمــال ـهــا ع ــن أي
تـ ّ
ـوجــه ُم ـح ـ ّـدد ،علمًا ب ــأن وزارة االقـتـصــاد
والـ ـتـ ـج ــارة ،ال ـت ــي أنـ ــاط ب ـهــا ق ــان ــون حـمــايــة
اإلنـ ـت ــاج ال ــوط ـن ــي صــاح ـيــة الـتـحـقـيـ ّـق في
الشكاوى التي يرفعها املنتجون املحليون
وتقديم التوصيات في شأنها إلــى مجلس
الــوزراء ،عرضت دراســة موجزة عن أعمال
«جـهــاز حماية اإلنـتــاج الوطني» منذ إقــرار
هـ ــذا الـ ـق ــان ــون عـ ــام  ،2006ك ـم ــا عــرضــت
نتائج التحقيقات في شأن  19سلعة ّ
تقدم
ّ
مـنـتـجــوهــا امل ـحــل ـيــون ب ـش ـكــاوى م ــن تــزايــد
اسـتـيــرادهــا ،بـمــا فيها األص ـنــاف الخمسة
التي طلب البند الخامس بحماية إنتاجها،
وه ـ ـ ــي :املـ ـعـ ـك ــرون ــة ،والـ ـطـ ـح ــن ،والـ ـب ــرغ ــل،
والبسكويت ،ومواد التنظيف.
وف ــق ه ــذه الـ ــدراسـ ــة ،حـ ـ ّـدد ق ــان ــون حـمــايــة
اإلنـتــاج الوطني  3ح ـّـاالت تستدعي فرض
الرسوم الحمائية املؤقتة أو الدائمة:
¶ اإلغـ ـ ــراق ،أي تـصــديــر ُمـنـتــج إل ــى لبنان

ّ
بسعر يقل عن قيمته العادية.
¶ الدعم ،أي تصدير ُمنتج إلى لبنان مدعوم
م ـب ــاش ــرة أو ب ـطــري ـقــة غ ـي ــر م ـب ــاش ــرة مــن
حكومة بلد املنشأ.
¶ الـ ـت ــزاي ــد ف ــي االس ـ ـت ـ ـيـ ــراد ،أي ت ـصــديــر
منتجات ّ
بكميات مـتــزايــدة إلــى لـبـنــان ،بما
يـتـسـ ّـبــب ف ـ ّـي ال ـض ــرر ال ـبــالــغ لـلـصـنــاعــة أو
الزراعة املحلية التي تنتج أصنافًا مماثلة.
الدراسة إلى أن جهاز حماية اإلنتاج
وتشير ّ
الــوط ـنــي حــقــق م ـنــذ إن ـشــائــه ف ــي ن ـحـ ّـو 14
ش ـكــوى وردتـ ــه م ــن الـصـنــاعـيــن املـحــلـيــن،
 9منها لــم يـتـ ّـم اتـخــاذ أي ق ــرار فــي شأنها
في الحكومات السابقة ،و 3منها فقط ّقرر
مجلس الـ ــوزراء ف ــرض رس ــوم وقــائـيــة ،و2
منها ال تزال قيد البحث.
ووفق هذه الدراسة ،ال تزال هناك  19شكوى
تنتظر القرار من وزير االقتصاد والتجارة
بعرضها على مجلس الوزراء التخاذ القرار
في شأنها ،وتشمل األصناف ّالتالية:
ّ
بنحو 40
¶ البرغل :يقدر ّ
االستهالك املحلي ّ
ألف طن سنويًا ،تغطي الصناعة املحلية 30
ـف طــن مــن الطلب االستهالكي ،فــي حني
ألـ ّ
نحو  ُ 10آالف طن ،علمًا
املستوردات
ي
تغط
ّ
بــأن طــاقــة اإلن ـتــاج املـحــلــي املـتــاحــة تبلغ 50
ألــف طــن ،أي أكثر مــن الطلب االستهالكي.
ويأتي  %99.8من مستوردات هذا الصنف
مــن تركيا ،وال تفرض الحكومة على هذه
امل ـس ـتــوردات س ــوى رس ــم جـمــركــي بنسبة
.%10

¶ ال ّـط ـح ــن :يـ ـق ـ ّـدر ال ـط ـلــب االس ـت ـهــاكــي
املحلي بنحو  352ألــف طــنّ ،
وتقدر ّطاقة
ّ
اإلنتاج املحلية بنحو  600ألف طن ،إل أن
لبنان يستورد أكثر من  35ألف طن%55 ،
من تركيا و %13من أوكرانيا ،و %10من
هــول ـنــدا .وال ت ـفــرض الـحـكــومــة أي رســم
جمركي على هذه املستوردات.
¶ املعكرونةّ :
يقدر ّ االستهالك بنحو ّ24
ألـفــا ّو 465طـنــا ،إل أن الصناعة املحلية
طنًا ،على الرغم من
ال تغطي سوى ُ 267
أن طاقتها اإلنـتــاجـيــة املـتــاحــة تـصــل إلــى
 22ألــف طــن ،ويـجــري اسـتـيــراد أكـثــر من
 24ألــف طــن %56 ،من تركيا و %32من
إيـطــالـيــا ،وال ت ـفــرض الـحـكــومــة أي رســم
جمركي على استيراد هذا الصنف.
¶ ال ـب ـس ـك ــوي ــت الـ ــوي ـ ـفـ ــر :ي ـ ـقـ ـ ّـدر ال ـط ـلــب
االسـتـهـ ّـاكــي بنحو  48ألـفـ ّـا و 118طنًا،
وال ت ـغــطــي ال ـص ـنــاعــة امل ـحــل ـيــة سـ ــوى 7
آالف و 423طـنــا ،ويـتـ ّـم اسـتـيــراد  21ألفًا
و 112طنًا ،من تركيا ( )%51والسعودية
( )%12وبلجيكا (.)%5
¶ م ـ ـ ــواد ال ـت ـن ـظ ـي ــف (ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــودرة) :يـ ـق ـ ّـدر
اال ّس ـت ـه ــاك بـنـحــو ّ 62أل ـف ــا و 860طـنــا،
تغطي الصناعة املحلية  21ألفا و 47طنًا،
ّ
ويتم استيراد  ّ 38ألفًا ُو 632طنًا ،علمًا بأن
طاقة اإلنتاج املحلي املتاحة تصل إلى 76
ألف طن .وتأتي مستوردات هذا الصنف
مـ ــن م ـص ــر ( )%44وسـ ــوريـ ــا ()%26
وتركيا (.)%7
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◼ إحصاءات

اقتصاد السوء

األشكال القانونية للشركات اللبنانية
 52%محدودة المسؤولية برأس مال  5ماليين ليرة
فيفيان عقيقي
ُ
 70.6%مــن الشركات املـصـ ّـرح عنها
ل ـ ــدى ال ـ ــدوائ ـ ــر ال ـض ــري ـب ـي ــة تـخـضــع
ل ـضــري ـبــة م ـق ـطــوعــة ع ـل ــى أرب ــاح ـه ــا
بنسبة  ،%17فــي مـقــابــل  %15فقط
م ـ ــن ال ـ ـشـ ــركـ ــات تـ ـخـ ـض ــع ل ـض ــري ـب ــة
تصاعدية تراوح بني  4و ،%21فيما
 %14.4من الشركات ال تخضع ألي
ضريبة على أرباحها .هذا التفاوت
في تكليف الشركات بالضريبة على
أرب ــاح ـه ــا ،أو إع ـفــائ ـهــا م ـن ـهــا ،يـعـ ّـد
إح ـ ــدى اآللـ ـي ــات امل ـقــون ـنــة لـتــوسـيــع
ه ـ ّـوة الــام ـســاواة ،وتــركـيــز النشاط
االق ـت ـص ــادي ف ــي ق ـطــاعــات ُم ـح ـ ّـددة،
ّ
ّ
وتركز الثروة ُلدى القلة.
ّ
ّ
يقدم الجدول املرفق لوحة عن توزع
ال ـشــركــات وفـقــا لشكلها الـقــانــونــي،
إذ تـ ـخ ـض ــع ال ـ ـشـ ــركـ ــات املـ ـ ـح ـ ــدودة
امل ـســؤول ـيــة وامل ـســاه ـمــة والـتــوصـيــة
ب ــاألس ـه ــم ل ـضــري ـبــة م ـق ـطــوعــة عـلــى
ُ
األرب ــاح بنسبة  ،%17تضاف إليها
ض ــريـ ـب ــة ب ـن ـس ـب ــة  %10عـ ـل ــى دخ ــل
املساهمني فيها عند توزيع أنصبة
األرباح عليهم.
¶ ت ـس ـت ـح ــوذ الـ ـش ــرك ــات املـ ـح ــدودة
امل ـس ــؤول ـي ــة ُ ع ـل ــى  %52م ــن مـجـمــل
ال ـش ــرك ــات املـ ـص ـ ّـرح ع ـن ـهــا ،عـلـمــا أن
 %94منها شــركــات صغيرة ،فوفقًا
ّ
لـلـتـعــريــف ال ـقــانــونــي ي ـجــب أل يقل
رأسمالها عن  5ماليني ليرة ،وتبيّ
إح ـ ـصـ ــاء ات وزارة امل ـ ــال أيـ ـض ــا ،أن
حـجــم أعـمــالـهــا ال يــزيــد عـلــى مليار
ليرة سنويًا %35 .من هذه الشركات
تنشط في التجارة (من دون تجارة
الـ ـس ـ ّـي ــارات وب ـي ــع الـ ــوقـ ــود) ،و%24

a

3

في األنشطة العقارية ،و %10.5في
الصناعة التحويلية .يـقــول أستاذ
ّ
قــانــون الـضــرائــب فــي كلية الحقوق
فــي جــامـعــة الـقــديــس يــوســف ،كريم
ضاهر ،إن هذا الشكل من الشركات
بــرز منذ سبعينيات الـقــرن املاضي
ب ــدي ــل م ــن ش ــرك ــات ال ـت ـضــامــن الـتــي
ّ
يتحمل فيها الشريك ّ
حصة شريكه
م ــن ال ــدي ــون ،بـحـيــث ي ـكــون الـشــريــك
ً
مسؤوال بقدر ّ
حصته من رأس
فيها
فقط.
الشركة
مال
ُ
ّ
¶ تـشــكــل ال ـشــركــات املـســاهـمــة نحو
 %18.5م ــن مـجـمــل ع ــدد ال ـشــركــات.
تـ ـع ـ ُّـد م ــن ش ــرك ــات األمـ ـ ـ ــوال وي ــزي ــد
رأسمالها على  30مليون ليرة .يكون
ً
كل شريك فيها مسؤوال عن الديون
بمقدار ّ
حصته من رأسمالها .وفقًا
ُ
لضاهر ،أعفيت هــذه الشركات عام
 1993مــن رس ــوم كــاتــب ال ـعــدل التي
ّ
ملكية هذه
تبلغ  4باأللف عند نقل
األسهم من شخص إلى آخر ،وأيضًا
ّ
التفرغ عن السهم
أعفيت من ضريبة
ُ
واملـ ـ ـح ـ ـ ّـددة بـ ـ ـ ــ ،%10وقـ ــد اس ـت ـف ــادت
ّ
منها الشركات العقارية التي تشكل
نحو  %41من مجمل هذه الشركات
(وال سـ ّـي ـمــا ســول ـيــديــر ال ـت ــي قــامــت
بعمليات تـفـ ّـرغ ال تـعـ ّـد وال تحصى
من دون دفع أي ضريبة).
¶ ت ـب ـلــغ ن ـس ـبــة ش ــرك ــات ال ـتــوص ـيــة
 19( %0.02شــركــة)
بــاألسـهــم نـحــو
ُ
من مجمل الشركات ُ املـصـ ّـرح عنها،
وهــي كما الشركة املساهمةّ ،
يقسم
رأس م ــال ـه ــا إلـ ــى أس ـه ــم م ـت ـســاويــة
ال ـق ـي ـمــة ق ــاب ـل ــة لـ ـلـ ـت ــداول ،ب ـي ــد أن ـهــا
ت ـخ ـت ـلــف ع ـن ـهــا ب ــوج ــود ف ـئ ـتــن مــن
الشركاء :متضامنون مسؤولون عن

دي ــون الـشــركــة بــأمــوالـهــم الـخــاصــة،
ُ
وم ـ ـ ـ ُ
ـوص ـ ـ ــون م ـ ـسـ ــؤولـ ــون فـ ـق ــط فــي
حدود حصصهم في الشركة.
إ ُلـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،ت ـب ـل ــغ ن ـس ـب ــة الـ ـش ــرك ــات
املعفاة من أي ضريبة على أرباحها
ن ـُحــو  %14.6م ــن مـجـمــل ال ـشــركــات
امل ّ
صرح عنها ،وهي:
ّ
¶ شــركــات األوف شــور الـتــي تشكل
ن ـحــو  %9.8م ــن م ـج ـمــل ال ـش ــرك ــات.
ووف ـق ــا لـلـتـعــريــف ال ـقــانــونــي تـجــري
هـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات ص ـ ـف ـ ـقـ ــات خـ ـ ــارج
األراض ـ ـ ــي ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،وت ـن ـش ــط فــي
ّ
الحرة وتستفيد
املنطقة الجمركية
مـ ــن ال ـت ـس ـه ـي ــات امل ـ ـتـ ــوافـ ــرة ف ـي ـهــا.
فـيـمــا ت ـبـ ّـن إحـ ـص ــاء ات وزارة امل ــال
أنـ ـه ــا ت ـ ـمـ ــارس أن ـش ـط ــة االسـ ـتـ ـي ــراد
وال ـت ـصــديــر ف ـق ــط ،وه ــي ال تخضع
ّ
إل لـ ـض ــريـ ـب ــة س ـ ـنـ ــويـ ــة م ـق ـط ــوع ــة
بـقـيـمــة م ـل ـيــون ل ـيــرة لـبـنــانـيــة فـقــط.
ّ
وباإلضافة إلى ذلــك ،تتمتع بمزايا
ّ
ش ــت ــى ،ف ـه ــي ُم ـع ـف ــاة م ــن ال ـضــري ـبــة
ـى أنـصـبــة األربـ ــاح وعـلــى الــدخــل
ُعـلـ ّ
ً
املحقق من توظيف أموالها ،فضال
ع ــن إع ـفــائ ـهــا م ــن ضــري ـبــة ال ــروات ــب
ّ
واألج ــور ومــن كــل ضــرائــب االنتقال
واإلرث ورسومها.
ّ
¶ تـشــكــل شــركــات الـهــولــديـنــغ نحو
 %4.6م ــن م ـج ـمــل الـ ـش ــرك ــات .وف ـقــا
لـ ـلـ ـتـ ـع ــري ــف الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون ـ ــي ي ـن ـح ـص ــر
ّ
ن ـ ـشـ ــاط ـ ـهـ ــا ف ـ ـ ــي ت ـ ـمـ ــلـ ــك أس ـ ـه ـ ــم ف ــي
شركات أخرى ،وإدارتها وإقراضها
ً
وكـفــالـتـهــا ت ـجــاه ال ـغ ـيــر ،ف ـضــا عن
ّ
ت ـم ــل ــك ب ـ ـ ـ ــراء ات اخ ـ ـتـ ــراع وع ــام ــات
سجلة وامتيازات وتأجيرها .تبيّ
ُم ّ
ّ
إحصاء ات وزارة املال أن كل شركات
الـهــولــديـنــغ الـعــامـلــة فــي لـبـنــان هي

شركات عقارية ،ويشير ضاهر إلى
أن ـهــا ب ــدأت ت ـتـ ّ
ـأســس مـنــذ منتصف
ثمانينيات القرن املاضي ،بالتزامن
مـ ــع بـ ـ ــدء الـ ـح ــدي ــث عـ ــن م ــرحـ ـل ــة مــا
بعد الـحــرب اللبنانية واالسـتـعــداد
ّ
إلعادة اإلعمار .وهي تتمتع بمزايا
ّ
شــتــى ،إذ تخضع لـضــريـبــة سنوية
م ـق ـطــوعــة ت ـن ــازل ـي ــة ،بـنـسـبــة ت ــراوح
بـ ــن  2و ،%6ع ـل ــى م ـج ـم ــوع قـيـمــة
ّ
رأسـمــالـهــا واحـتـيــاطــاتـهــا ،عـلــى أل
ّ
تـتـخــطــى قـيـمــة الـضــريـبــة  5مــايــن
ّ
ليرة في حد أقصى ،فيما ال تخضع
للضريبة على األربــاح وال لضريبة
ت ــوزي ــع أن ـص ـب ــة األربـ ـ ـ ــاح .ك ــذل ــك إن
ال ـف ــوائ ــد امل ـق ـبــوضــة ع ـلــى ال ـق ــروض
التي تمنحها للشركات التابعة لها
ُمـعـفــاة مــن الـضــريـبــة أي ـضــا ،بشرط
أن تـكــون م ـ ّـدة ال ـقــرض تــزيــد عـلــى 3
سنوات.
في املقابل ،تخضع أربــاح الشركات
امل ـ ـح ـ ــاص ـ ــة وال ـ ـف ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــة وامل ـ ــدنـ ـ ـي ـ ــة
وال ـت ــوص ـي ــة ال ـب ـس ـي ـطــة وال ـت ـضــامــن
( %15م ـ ــن ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــات) ،ل ـضــري ـبــة
تـصــاعــديــة عـلــى الــدخــل تـ ــراوح بني
 %4لـشـطــر ال ــدخ ــل ال ــذي يـصــل إلــى
ً
 9م ــاي ــن ل ـي ــرة ،وص ـ ــوال إل ــى %21
لـلــدخــل ال ــذي ي ـت ـجــاوز  104مــايــن
ليرةُ .ت ّ
عد هذه الشركات من شركات
األشـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـت ـ ـ ّ
ـأس ـ ــس بــن
أف ــراد تجمعهم ال ـقــربــى ،خصوصًا
أن الـ ـش ــرك ــاء يـ ـك ــون ــون م ـس ــؤول ــون
بـ ــأمـ ــوال ـ ـهـ ــم الـ ـ ـخ ـ ـ ّ
ـاص ـ ــة عـ ـ ــن ح ـ ّـص ــة
شركائهم من ديون الشركة ،ولكنها
تختلف ببعض املواصفات.
ّ
¶ ت ـ ـ ـتـ ـ ــألـ ـ ــف شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــات ال ـ ـت ـ ـضـ ــامـ ــن
مـ ــن ش ـخ ـص ــن أو أك ـ ـثـ ــر ،ي ـك ــون ــون

م ـســؤولــن بــأمــوال ـهــم ال ـخ ـ ّ
ـاص ــة عن
ديون الشركة.
¶ الـ ـش ــرك ــات ال ـف ـع ـل ـيــة وامل ـح ــاص ــة،
وه ــي ش ــرك ــات ال تـمـتـلــك رأس م ــال،
وال ي ــوج ــد ل ـهــا م ــرك ــز أو شخصية
م ـع ـنــويــة ،تـنـعـقــد ب ــن شـخـصــن أو
أك ـث ــر الق ـت ـســام األربـ ـ ــاح والـخـســائــر
ال ـنــاج ـمــة ع ــن ع ـمــل م ــا ،وه ــي تــائــم
الشريك الــذي يرغب فــي االستثمار
من دون إظهار اسمه.
¶ تنشط الشركة املدنية في األعمال
املــدن ـيــة وت ـخ ـضــع ل ـل ـقــانــون املــدنــي،
ً
وي ـك ــون ال ـشــريــك مـ ـس ــؤوال بــأمــوالــه
ّ
الخاصة عن ديون الشركة ويخضع
لـ ـض ــريـ ـب ــة ال ـ ــدخ ـ ــل إن ك ـ ـ ــان ن ـش ــاط
الشركة خاضعًا لها.
¶ تقوم شركات التوصية البسيطة
على وجود فئتني من الشركاء ،فئة
ّ
تضم الشريك املتضامن الــذي يدير
ً
ال ـش ــرك ــة وي ـك ــون مـ ـس ــؤوال بــأمــوالــه
ُع ــن دي ــون ـه ــا ،وف ـئ ــة ت ـض ـ ّـم ال ـشــريــك
املوصي الذي يساهم في رأسمالها
ويحصل على أرباح ويلتزم خسائر
وديونًا تساوي ّ
حصته من رأسمال
الشركة.
ي ـ ـقـ ــول ضـ ــاهـ ــر إن هـ ـ ــذه الـ ـش ــرك ــات
كانت األكثر رواجًا قبل سبعينيات
ال ـق ــرن امل ــاض ــي ،ن ـظ ـرًا إل ــى طــابـعـهــا
الشخصي والـفــردي والصغيرّ .أمــا
ّ
الـيــوم ،فهي ُ تشكل  %15مــن مجمل
ال ـش ــرك ــات املـ ـص ـ ّـرح ع ـن ـهــا ،وربـعـهــا
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األنشطة العقارية.
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مـ ــع اسـ ـتـ ـم ــرار ال ـع ـج ــز فـ ــي م ـي ــزان
امل ـ ــدف ـ ــوع ـ ــات وتـ ـع ــاظـ ـم ــه وتـ ــراجـ ــع
ال ـت ـحــويــات ال ـخ ــارج ـي ــة ،ت ـب ــرز إلــى
ّ
التحديات املرتبطة
الواجهة جملة من
ب ـش ـ ّـح ال ـس ـيــولــة بــالـعـمـلــة الـصـعـبــة،
ّ
وال ـت ــي ت ـت ـعــلــق بـطـبـيـعــة االق ـت ـصــاد
الـلـبـنــانــي الــريـعــي .وف ــي طليعة تلك
الـتـحـ ّـديــات الـتــي يـتـ ّـم الـحــديــث عنها
ّ
عمليات
تكمن الـحــاجــة إلــى تمويل
ّ
االس ـت ـي ــراد ،ف ــي ظ ــل ع ـجــز سـنــوي
كبير ُ
ومــزمــن في املـيــزان التجاري،
بلغ  17مليار دوالر عام .2018
ل ـك ــن ي ـب ــدو أن ه ـن ــاك ت ـح ـ ّـدي ــا آخ ــر
س ـي ـك ــون مــرت ـب ـطــا ب ــأزم ــة ال ـحــاجــة
ّ
إلــى العملة الصعبة فــي ظــل تراجع
ّ
الـتـحــويــات املــال ـيــة ،يـتـعــلــق تـحــديـدًا
بــال ـقــدرة عـلــى االس ـت ـم ــرار بتمويل
خ ــدم ــة دي ـ ـ ــون لـ ـبـ ـن ــان الـ ـخ ــارجـ ـي ــة.
ف ــي الـ ــواقـ ــع ،ل ــم ت ـك ــن دي ـ ــون لـبـنــان
للخارج ،الواقعة على القطاعني العام
وال ـخــاص ،تتجاوز عتبة  48مليار

دوالر عــام  2010وفــق أرقــام البنك
الدولي ،قبل أن تقفز إلى  73.5مليار
دوالر عام  ،2017أي بزيادة نسبتها
 %54خالل سبع سنوات .مع العلم
أن هذا َّ
الد ْين تجاوزت قيمته 101.9
مليار دوالر عــام  2017وفــق أرقــام
ص ـنــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي إذا أضفنا
ُ
ودائع غير املقيمني ،التي تعد ديونًا
ّ
ّ
فعلية على االقتصاد املحلي ،وهو
مـ ــا تـ ـتـ ـج ــاوز ن ـس ـب ـت ــه  %198مــن
ّ
إجمالي الناتج املحلي.
حجم الديون الخارجية كان يرتفع
ـواز م ــع ح ـج ــم األمـ ـ ــوال
ب ـش ـكــل م ـ ـتـ ـ ٍ
املطلوبة لخدمة هــذه الــديــون .فوفق
أرق ـ ــام ال ـب ـنــك ال ــدول ــي ،ك ـل ـفــة خــدمــة
الــديــون الـخــارجـيــة الـتــي كــانــت تبلغ
 4.4مـ ـلـ ـي ــار دوالر أمـ ـي ــرك ــي ع ــام
 ،2008ت ـضــاع ـف ــت ق ـي ـم ـت ـهــا أك ـثــر
مــن  3.4م ـ ّـرة خ ــال تـســع س ـنــوات،
لـتـتـجــاوز  15.2مـلـيــار ع ــام .2017
لـتـصـبــح ه ــذه الـقـيـمــة عـبـئــا سـنــويــا
إضـ ــاف ـ ـيـ ــا عـ ـل ــى الـ ـقـ ـط ــاع ــن الـ ـع ــام
والـ ـخ ــاص ي ـجــب تـمــويـلـهــا بــالـعـمـلــة

ال ـص ـع ـب ــة أو إعـ ـ ـ ــادة االسـ ـت ــدان ــة
بالعملة الصعبة لدفعها ،مع العلم
بأن  %41من هذا العبء يقع على
الـقـطــاع الـعــام ،بينما تقع ال ــ%59
ال ـب ــاق ـي ــة ع ـل ــى ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص.
ولـفـهــم تـعــاظــم ه ــذه الـكـلـفــة على
ّ
االقتصاد املحلي ،يكفي التذكير
أن كلفة خدمة الديون الخارجية
كانت تــوازي قيمتها  %14.9من
ّ
إجـمــالــي الـنــاتــج املـحــلــي اللبناني
عــام  ،2008بينما تـجــاوزت هذه
ّ
النسبة  %28.7من الناتج املحلي
عـ ـ ــام  .2017كـ ـم ــا تـ ـ ـ ــوازي ه ــذه
ّ
القيمة املستحقة للخارج بالعملة
ال ـص ـع ـبــة  3.15م ـ ـ ّـرة ق ـي ـمــة آخــر
عجز سنوي مليزان املدفوعات.
ه ـ ــذا االرت ـ ـف ـ ــاع الـ ـ ـح ـ ـ ّـاد فـ ــي كـلـفــة
خدمة الــديــون الخارجية لــن يعني
ســوى زي ــادة الضغط على ميزان
ّ
سيتحول إلى
املدفوعات ،وهــو ما
أحــد أسباب العجز نفسه في هذا
امل ـيــزان .إذ بــاإلضــافــة إلــى الحاجة
ل ـت ـمــويــل ع ـج ــز امل ـ ـيـ ــزان ال ـت ـج ــاري

الــذي تــراوحــت قيمته بني  14و17
مليار دوالر في السنوات الخمس
املاضية ،سيكون على االقتصاد
ّ
امل ـح ــلــي ال ـح ـص ــول ع ـلــى الـتـمــويــل
ّ
الخارجية
الكافي لتمويل الــديــون
ب ــال ـع ـم ــات ال ـص ـع ـب ــة ،وال ـ ـتـ ــي مــن
ّ
تستمر في مسارها
املفترض أن
ّ
ال ـت ـصــاعــدي م ــع ارتـ ـف ــاع م ـع ــدالت
الـفــوائــد عــاملـيــا مـنــذ  2017ولغاية
اليوم.
كما ستعني هذه الكلفة استمرار
ّ
انـكـشــاف االقـتـصــاد املـحــلــي على
مـخــاطــر ال ـت ـح ـ ّـوالت ف ــي األسـ ــواق
امل ــال ـي ــة ال ـخ ــارج ـي ــة ،س ـ ــواء لـجـهــة
ارتفاع أسعار الفوائد أو مشاكل
ّ
السيولة وتراجع التدفقات بالدوالر
األميركي من الخارج إلى األسواق
الناشئة ،باإلضافة إلى استنزاف
ّ
املداخيل املحلية في تمويل فوائد
الـ ـق ــروض ال ـخ ــارج ـ ّـي ــة س ـ ــواء من
خ ـ ــال ال ـ ـ َّـد ْي ـ ــن ال ـ ـعـ ــام أو قـ ــروض
امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف .وفـ ـ ــي كـ ــل ال ـ ـحـ ــاالت،
سـ ـتـ ـمـ ـت ـ ّـص ه ـ ـ ــذه الـ ـكـ ـلـ ـف ــة ج ـ ــزءًا

ّ
كبيرًا مــن سيولة الـســوق املحلي
بالعمالت الصعبة ،ما سيزيد من
مصاعب األزمة القائمة.
الـ ـتـ ـط ـ ّـورات األخـ ـي ــرة ف ــي س ـيــاق
األزم ـ ـ ــة ،وم ـن ـهــا مـشـكـلــة تـعــاظــم
كـلـفــة خ ــدم ــة ال ــدي ــون ال ـخــارج ـيــة
فــي ظــل الخلل الـفــادح فــي ميزان
ّ
امل ـ ـ ــدف ـ ـ ــوع ـ ـ ــات ،أص ـ ـب ـ ـحـ ــت ت ـ ـ ــدل
بوضوح إلى أن سياسات شراء
الوقت في السنوات املاضية من
خـ ــال رفـ ــع الـ ـف ــوائ ــد الس ـت ـق ــدام
الـ ـتـ ـح ــوي ــات ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــةّ ،أدت
عـمـلـيــا إل ــى تـعـمـيــق األزم ـ ــة بــدل
مـعــالـجــة تـبـعــاتـهــا .ف ـجــزء كبير
مــن ارت ـف ــاع نـســب فــوائــد الــديــون
ّ
الخارجية ،باإلضافة إلى ارتفاع
قـيـمــة ال ــدي ــون ه ــذه نـفـسـهــا ،نتج
ع ـم ـل ـي ــا م ـ ــن ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــات ال ـت ــي
حــاولــت ال ـحـ ّـد مــن تـبـعــات تــراجــع
الـتـحــويــات الـخــارجـيــة عـبــر رفــع
ك ـل ـفــة اسـ ـتـ ـق ــدام ه ـ ــذه الـ ـق ــروض
والودائع ،وهي في الحالتني ديون
ّ
على اقتصادنا املحلي.

الحديث اإلعالمي عن األزمة االقتصادية في لبنان
منذ تأليف الحكومة الجديدة ،انخفض منسوب
ُ ّ
ّ
التحرك
ومخاطرها املالية والنقدية .وتراجعت التصريحات املحذرة من ُنفاد الوقت والحاجة إلى
َ
سريعًا قبل فوات األوان ،كما خفتت االحتجاجات على البرامج املقترحة لحماية َّالدائنني وسعر
ّ
الليرة عبر املزيد من التقشف والكثير من الهندسات املالية ورفع أسعار الفائدة.
يستمر الطلب على الدوالر ّ
ّ
بقوة،
لكن األزمة ومخاطرها ال تزال تتفاقم باطراد .ففي سوق القطع،
ّ
ووفق املصادر املصرفية ،يأتي نصف هذا الطلب تقريبًا من عمليات تحويل مستمرة للودائع
من الليرة إلى الــدوالر ،ونصفه اآلخر من املستوردين الذين يواجهون صعوبات ّ
جدية في فتح
ُاالعتمادات لتسديد ثمن البضائع التي يستوردونها .ويواصل مصرف لبنان هندساته املالية
كلفة ،التي يقوم بها مع املصارف لجذب املزيد من الــدوالرات إلى حساباته وتعويض النزف
امل ِ
في موجوداته بالعمالت األجنبية ،وهــذا ّأدى إلى رفع أسعار الفائدة على الودائع بالدوالر لدى
املصارف إلى مستويات خطيرة ّ
جدًا ،إذ بات بعضها يعرض أسعار فائدة تصل إلى  ،%11.6في
مقابل تجميد الوديعة بالدوالر ّملدة  5سنوات.
في اإلحصاءات التي يصدرها مصرف لبنانّ ،
يتبي أن موجوداته بالعمالت األجنبية انخفضت
في الشهر ّ
األول من هذا العام إلى  31.9مليار دوالر ،باملقارنة مع  35.2مليار دوالر في الشهر
نفسه من العام املاضي ،أي أقل بنحو  3.3مليارات دوالر في غضون سنة ،علمًا بأنها انخفضت
نـحــو  582مـلـيــون دوالر فــي شـهــر كــانــون الـثــانــي /يـنــايــر املــاضــي وح ــده .كــذلــك ،سـ ّـجــل مـيــزان
املدفوعات في الشهر نفسه عجزًا قياسيًا تاريخيًا بلغ مليارًا و 379مليون دوالر ،وهو أعلى
مستوى عجز ُي ّ
سجله لبنان في شهر واحد ،علمًا بأن قيمة العجز الفعلية هي أعلى من القيمة
ُ
املعلنة ،ويشير ميزان املدفوعات إلى خروج األموال من لبنان بقدر أعلى بكثير من األموال التي
ّ
مستمر منذ عــام  ،2011وقــد بلغ مجموع العجوزات الفعلية التراكمية
تدخل إليه ،وهــذا الواقع
حتى نهاية الشهر األول من هذا العام نحو  17.5مليار دوالر تقريبًا ،أي أن ّالعجوزات املتتالية
في السنوات الثماني األخيرة استنزفت نحو  %64من مجمل الفوائض التي تحققت في  18سنة
بني عامي  1993و.2010
ّ
على الصعيد املالي ،فاق العجز العام املاضي  6مليارات دوالر ،وإذا أضيفت املتأخرات ،أي النفقات
املتوجبة السداد التي ّ
ّ
تؤجل وزارة املال تسديدها ،قد يصل العجز الفعلي إلى أكثر من  7مليارات
ّ
دوالر .وقررت الحكومة ،ووافقها مجلس النواب ،أن تواصل اإلنفاق هذا العام وفقًا لالعتمادات
نفسها في العام املاضي ،مع األخــذ باالعتبار ارتفاع اإلنفاق على مدفوعات الفائدة والرواتب
واألجور ومعاشات التقاعد ،ما يعني أن العجز سيزداد َّ
والد ْين العام سيزداد أيضًا.
الذي تتراوح تقديراته بني  9مليارات و 12مليار دوالر سنويًا،
وعلى صعيد العجز الخارجي،
ويـشـ ّـكــل أكـثــر مــن ربــع الـنــاتــج املـحـ ّـلــي لـعــام  ،2018مــن املـ ّ
ـرجــح أن يتفاقم أكـثــر فــي ظــل تراجع
ّ
صافي التحويالت من العاملني في الخارج وتراجع صافي التدفقات املرتبطة بالسياحة وتراجع
صافي االستثمارات األجنبية املباشرة واملحافظ املالية أو الــودائــع املصرفية .ووفــق مذكرة ما
ُس ّمي «الفريق االقتصادي» في جمعية مصارف لبنان ،فإن تمويل العجز املالي والعجز الجاري
الجهاز املصرفي (املصارف ومصرف لبنان) قادرًا على زيادة الودائع بالعمالت
يفرض أن يكون
ّ
األجنبية  %7سنويًا .إل أن التقرير األخير لجمعية املصارف أشار إلى أن ودائع املقيمني بالليرة
تراجعت بنسبة  %2في الشهر ّ
األول من هذا العام ،وتراجعت ودائع املقيمني بالعمالت األجنبية
بنسبة  ،%0.6كما تراجعت ودائــع غير املقيمني بنسبة  ،%1.9وبلغت الدولرة نسبة .%70.87
وأوصــت الجمعية برفع سعر الفائدة املرجعية اعتبارًا من ّأول نيسان /أبريل إلى  %9.52على
الدوالر وإلى  %13.06على الليرة.
يحصل كل ذلــك ،فيما الحكومة ّالجديدة لم تفعل شيئًا طــوال الشهرين املاضيني من عمرها.
ّ
حتى اآلن كما ّ
ّ
تصرفت كل الحكومات ُالسابقة في مراكمة املزيد من العجوزات والديون.
تصرفت
ّ
ّ
جددت تمسكها بالسياسات النقدية والضريبية املعتمدة على مدى ربع القرن املاضي ،ووضعتها
ّ
واستمرت بإنفاق املال العام خارج األصول الدستورية والقانونية ،فلم
خارج أي بحث أو نقاش.
ّ
ّ
تضع قانون املوازنة ،ولم تظهر أنها مستعدة للعودة إلى «االنتظام العام» بعد ّإنجاز املديرية العامة
العامة ّ
للمالية ّ
«املهمة املستحيلة» وأعادت تكوين الحسابات املالية للدولة املعلقة بني عامي 1993
َّ
ْ
و .2017وقد أعلنت الحكومة بصراحة ووضوح أن خيار إعادة هيكلة الدين العام «غير مطروح
على اإلطالق»ّ ،
وجددت التزامها «التاريخي» بضمان مصالح املودعني واملصارف وحملة سندات
ُ
مسّ ،
الـ َّـد ْيــن السيادية بوصفها مصالح عليا ال ت ّ
وتقيدت بتسديد كل ّاالستحقاقات والفوائد
ّ
ُ ّ
«من دون أي إجــراء آخــر» ،حتى لو استنزفت كل اإليــرادات الضريبية.
في التواريخ املحددة لها ّ
املزيد من القروض الخارجية وإبرام
وواصلت الحكومة الحالية كل الخطط نفسها للحصول على ّ
املزيد من عقود الشراكة مع القطاع الخاص ...وتحاصص ما تبقى من الدولة وريوعها ووظائفها.
لم تقم الحكومة بأي عمل أو ُت ِّ
قدم أي وعد يمكن أن ّ
يفسر انخفاض منسوب الحديث عن األزمة
ُ
ّ
حتى
ومخاطرها .وليس ّخافيًا أن «االئتالف» املسيطر على مجلس النواب والوزراء ليس متوافقًا ّ
تسميه حكومته «التزامات سيدر أو باريس  »4و«أفـكــار ماكينزي» ،التي كلف
على تنفيذ ما
وضعها على شرائح  Power Pointنحو  1.4مليون دوالر .فال يوجد توافق على من يجب خفض
اإلنفاق عليه وحرمانه من الدعم والحماية أو االمتيازات واملنافع ،وال يوجد توافق أيضًا على من
يجب زيــادة الضرائب عليه وتحميله القسط األكبر من الكلفة .في حني أن بعض األطــراف في
َ
صعيدي اإلنتاج والعمالة وتداول رأس املال ،وال
يطرح سياسات «حمائية» انتقائية على
السلطة ّ
ّ
سيما في ظل ظروف تدهور أوضاع الكثير من اللبنانيني املغتربني وانخفاض التمويل السياسي
الخارجي .في املقابل ،يكافح البعض اآلخر للمحافظة على النموذج االستهالكي القائم ويصرّ
على سياسة «األسواق املفتوحة» أو «الحدود املفتوحة» للسلع ورأس املال والتحويالت واألفراد.
من الخطأ اعتبار أن الجميع مثل بعضهم ،فهذا يجافي املنطق ،وال عالقة لالختالف بينهم بثنائية
ّ
املصالح السياسية
األخيار واألشرار ،فقد يكونون جميعهم أشرارًا ،لكن هذا ال يعني أنهم يمثلون
ُ
والقوى االجتماعية نفسها .وعلى أي حــال ،لم تعد هــذه «االلـتــزامــات» و«األفـكــار» ،املختلف في
شأنها ،كافية للذين وضعوها واعتبروا أنها تشتري لهم املزيد من الوقت .تجدر املالحظة الى أن
ّ
«التقشف» املطروح ترتفع مع ّ
كلفة برنامج
تقدم الوقت ُ ،وترتفع معها درجة االختالف بني أطراف
«االئتالف» الحاكم .وقد بدأ الهمس في االجتماعات املغلقة أن خبراء البنك الدولي واملصرفيني
ووك ــاالت التصنيف ورع ــاة «سـيــدر» الخارجيني بــاتــوا يطالبون الحكومة بمضاعفة التزامات
ّ
تنامي ُالعجز
«التقشف» ،فما كان صالحًا وفق حسابات عام  2017لم يعد صالحًا اليوم بعد ّ
ُ ّ
ّ
املحقق عام  2018إلى أكثر من  6مليارات دوالر ،أو نحو  %10.5من مجمل الناتج املحلي املقدر
ّ
في العام نفسه .وفق هؤالء ،كان يمكن ضبط التدهور عام  2018لو خفضت الحكومة عجزها
املالي بنسبة  %1من مجمل الناتج سنويًا ،على مدى  5سنوات ،ولكن مع ّ
تطور ّالعجز وتباطؤ
ّ
نمو الناتج ،أصبحت تحتاج إلــى خفض بني  %1.5و %2من مجمل الناتج املحلي ،أي خفض
ّ
اإلنفاق وزيادة اإليرادات بما يصل إلى  1.2مليار دوالر هذا العام وحده ،وهذا القدر من التقشف
ُّ
يعد كبيرًا وموجعًا جـ ّـدًا ،ومــن الصعب أن ُيـقـ ِـدم عليه السياسيون من دون حساب أثــره على
مصالحهم االنتخابية ومواقعهم في السلطة ومكامن ّقوتهم في املجتمع واالقتصاد.
ّ
األزمة تتفاقم ومخاطرها ترتفع ،واالختالفات بني أطراف السلطة في مواجهتها تتعمق ،وكل ما
يحصل يدفع إلى املزيد من القلق ،وال يوجد أي سبب لهذا االطمئنان الغريب السائد.
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ُ
في أذهاننا صــورة نمطية عن أزمــة الزراعة في لبنان:
بعت
ط
تحقيق
ّ
مــزارعــو تفاح وبطاطا ،وأحيانًا حمضيات ،يعانون دائمًا من
ّ
فيحتجون برمي إنتاجهم في الـشــارع رمــزيـا ،مطالبين
كساد محاصيلهمّ ،
«الدولة» بتعويضاتُ .إل أن األزمة أكثر تعقيدًا من هذه الصورة ،فهي ترتبط
ً
أوال بنموذج اقتصادي بنيت أساساته على دعم القطاعات الخدمية ،وال ّ
سيما
التجارة والمصارف والعقارات ،وإهمال القطاعات اإلنتاجية ،وال ّ
سيما الزراعة،
فالحكومة ال تنفق سوى أقل من  %1من موازنتها على القطاع الزراعي،
اإلدارات
وهــو بمعظمه إنـفــاق على األج ــور والنفقات االستهالكية فــي ّ
والهيئات والبرامج المعنية بتنظيم القطاع اإلنتاجي األول ودعمه .ال يتعلق
األمر باأليديولوجيا فقط ،بل بالنتائج الماثلة لهذا النموذج ،وال ّ
سيما على صعيد

ّ
حساب األراضي الزراعية والحرجية ،وخصوصًا على الساحل
على
العمران
د
تمد
ّ
حيث ّ
أكثرية السكان ،وكذلك على صعيد ارتفاع أسعار األرض وارتفاع
س
تتكد
ّ
كلفة اإلنتاج وتدني الدخل العائلي من الزراعة ،ما عدا في الحيازات الزراعية
الكبيرة التي دخل إليها رأس المال ،وال ّ
سيما ذات الصلة بصناعة النبيذ والكونسروة
والتشيبس وبعض الزيوت والسلع الزراعية كالموز واألفوكادو والحمضيات.
في النتيجة ،نزحت األسر من الريف إلى المدينة بحثًا عن فرص عمل أخرى ،ووفقًا
لوزارة الزراعة فإن نحو  %70من الذين ال يزالون يعملون في الزراعة يعملون
في الوقت نفسه في قطاعات أخرى ّ
لسد حاجاتهم المعيشية .هذا الواقع ال
يعبر فقط عن ّ
ّ
تحركات السكان وضغوطها ،بل كانت له تداعيات خطيرة على
األمن الغذائي للمجتمع اللبناني ،إذ ازداد االعتماد على االستيراد لتأمين الحاجات

الغذائية األساسية والكمالية ،ووفقًا إلحصاءات الجمارك اللبنانية فاقت فاتورة
استيراد المواد الغذائية نحو ستة أضعاف قيمة الصادرات الغذائية اللبنانية
في  .2018وفــي مقابل إنتاج زراعــي بقيمة ملياري دوالر فقطّ ،استوردنا
في العام الماضي منتجات غذائية بقيمة  3.5مليار دوالر ،وهي تشكل أكثر
من  %80من حاجاتنا الغذائية .يقول االقتصادي عباس رمضان إن «السياسات
أهداف ّآنية والحقة .فلننظر إلى القطاع الزراعي في األراضي
توضع
لتحقيق ّ
ّ
ّ
ُ
اإلسرائيلية القائمة
الفلسطينية المحتلة الـ
ـذي يستمد قوته من العقيدة ّ
ّ
على ّ
التشبث باألرض ،ويؤمن  %95من االحتياجات الغذائية ّالمحلية .ولننظر إلى
القطاع الزراعي في لبنان اآلخذ بالتدهور ،نتيجة نموذج يعزز الهجرة ،وبالتالي
ترك األرض ،بحثًا عن فرص عمل الستقطاب عمالت أجنبية يعجز النموذج عن
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ونستخلص نتائج كل
تأمينها من إنتاجه
الخاص .فلنقارن بين ّ
هاتين السياستين ّ
ّ
سكان الريف تراجع
منهما» .في لبنان ،تبين إحصاءات األمم المتحدة أن عدد ّ
بين عامي  1950و ،2018من  %68إلى  %11من مجمل سكان لبنان .ووفقًا
إلدارة اإلحصاء المركزي ،تراجع عدد العاملين في الزراعة من  %19إلى  %6من
األسر في
القوى العاملة بين عامي
مجمل
 1970و .2015ويعيش  %40من ّ
ّ
ّ
الريف تحت خط الفقر .وتراجعت حصة الزراعة من مجمل الناتج المحلي من
 %9إلى  %3خالل الفترة نفسهاّ .أما وفقًا ّلوزارة الزراعة ،فعلى الرغم من أن %63
من مجمل مساحة لبنان صالحة للزارعة ،إل أن المساحة المزروعة بالفعل اآلن ال
تتجاوز %22
فيفيان عقيقي

ّ
ماذا نزرع؟ ماذا نصدر؟ ماذا نستورد؟

 10أصناف متدنية القيمة
على  71%من األراضي الزراعية
ت ـب ـل ــغ مـ ـس ــاح ــة األراض ـ ـ ـ ـ ــي ال ــزراعـ ـي ــة
ُ
املـسـتـخــدمــة فــي لـبـنــان نـحــو  260ألــف
ُ
هـكـتــار ،يـحـصــد منها نـحــو  3ماليني
ط ـ ــن م ـ ــن امل ـ ـحـ ــاص ـ ـيـ ــل ،ب ـق ـي ـم ــة 2.03
ّ
م ـل ـي ــار دوالر سـ ـن ــوي ــا .مـ ــا ي ـع ـنــي أن
ـزراعـيــة
فـُـي كــل هـكـتــار مــن األراضـ ــي الـ ّ
امل ـس ـت ـخــدمــة ،ي ـتـ ّـم إن ـت ــاج  12طــنــا من
املحاصيل وسطيًا ،بقيمة  7740دوالرًا
ّ
سـنــويــا ،أي إن الـقـيـمــة الــوسـطـيــة لكل
ُ
ّ
كلغ من املحاصيل املنتجة ال تتخطى

ٍّ
متدن ّ
 65سنتًا ،وهو ّ
جدًا.
معدل
وفـقــا لــإحـصــاء ال ــزراع ــي لـعــام ،2015
ال ــذي أعـ ّـدتــه وزارة الــزراعــة بالتعاون
ّ
مــع منظمة األغــذيــة والــزراعــة التابعة
ل ــأم ــم املـ ـتـ ـح ــدة ( )FAOوامل ـف ـت ــرض
ص ـ ــدوره ق ــري ـب ــا ،ت ـس ـت ـحــوذ  10أن ــواع
م ــن املـحــاصـيــل عـلــى  %71م ــن مجمل
ُ
األراضـ ـ ـ ــي ال ــزراعـ ـي ــة امل ـس ـت ـخ ــدم ــة فــي
ّ
ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،إل أن ـ ـهـ ــا ال تـ ـس ــاه ــم س ــوى
ب ـ ــ %59م ــن مـجـمــل اإلنـ ـت ــاج ال ــزراع ــي،

القيم األكبر مقابل أقل المساحات
من األراضي اللبنانية تستحوذ عليها  10زراعات ،غالبيتها
على الرغم من أن ّ %71
ذات قيمة مضافة متدنية ،إل أن هناك زراعات مرتفعة القيمة وتستحوذ على مساحات
أقل بكثير .وتبرز الجوزيات (الكستناء والفستق الحلبي) التي تستحوذ على  %2.3من
مجمل املساحة في مقابل مساهمتها بنحو  %6من مجمل قيمة الزراعات اللبنانية،
واألشجار االستوائية (األفوكادو والقشطة والكيوي) التي تستحوذ على  %2.2من
مجمل املساحات املزروعة وتساهم بـ  %6من قيمة اإلنتاج الزراعي.

ّ
وال تتخطى ُقيمتها ربــع قيمة مجمل
امل ـحــاص ـيــل امل ـن ـت ـجــة .وأك ـث ــر م ــن ذل ــك،
ّ
تـغــطــي  5مـحــاصـيــل  %57م ــن مجمل
ه ـ ــذه املـ ـس ــاح ــة وتـ ـس ــاه ــم ب ـ ـ ـ ــ %37مــن
مجمل اإلنتاج الزراعي ،فيما يستحوذ
م ـح ـص ــول ُ واحـ ـ ــد ع ـل ــى ربـ ــع امل ـســاحــة
الزراعية املستخدمة ويساهم بــ%0.8
فقط من مجمل اإلنتاج الزراعي.

الزيتون
يستحوذ الزيتون على  %24من مجمل
هذه املساحة على الرغم من مساهمته
بـ ـ ــ %4.7م ــن مـجـمــل اإلنـ ـت ــاج ال ــزراع ــي
و %1.1مــن قيمة هــذا اإلنـتــاج ،ويعود
ذلك إلى التشجيع الذي حظيت به هذه
الزراعة سابقًا من إيطاليا بهدف إنتاج
زي ــت الــزي ـتــون وش ــرائ ــه .وع ـلــى الــرغــم
مــن تــراجــع االه ـت ـمــام اإلي ـطــالــي بزيت
الــزي ـتــون الـلـبـنــانــي ،وبــالـتــالــي تــراجــع
ّ
ونوعيته نتيجة االستغالل
تنافسيته
ّ
الـجــائــر لــأراضــي واسـتـعـمــال كميات
ّ
كبيرة من األسمدة والكيميائيات ،إل
ّ
أنه ال يزال يشكل نحو  %10من مجمل
قيمة اإلنتاج الزراعي.

القمح والشعير

الصادرات

ّ
التفاح

ّ
ّ
ي ـغــطــي ال ـت ــف ــاح  %5.6م ــن امل ـســاحــات
املـ ــزروعـ ــة ،وي ـســاهــم بـنـحــو  %8.4من
مجمل اإلنتاج الزراعي .تراجعت قيمة
ّ
الـتــفــاح فــي الـسـنــوات األخـيــرة كنتيجة
ل ـتــراجــع تـنــافـسـيـتــهّ .ف ـفــي س ـن ــوات ما
قـبــل ال ـح ــرب ،ك ــان ال ـتــفــاح ي ـعـ ُّـد عــامــة
فــارقــة لـلــزراعــة اللبنانية ،وخصوصًا
ّ
وأوروبـ ـ ُـ ــا ،إل أن
ف ــي الـخـلـيــج ال ـعــربــي ّ
َ
بروز أنواع أخرى من التفاح املنتج في
دول شمال أفريقيا وزيادة استعماالت
األس ـم ــدة ف ــي ل ـب ـنــانّ ،أدى إل ــى ارت ـفــاع

التبغ
يـغـطــي ال ـت ـبــغ ن ـحــو  %3.1م ــن مجمل
األراضـ ـ ـ ـ ــي الـ ــزراع ـ ـيـ ــة وخـ ـص ــوص ــا فــي
ب ـع ـل ـبــك  -ال ـه ــرم ــل وعـ ـك ــار وال ـن ـب ـط ـيــة
ّ
والجنوب ،إل أنه ال يساهم سوى بـ%0.3
من مجمل اإلنتاج الــزراعــي و %3.6من
قيمته .والتبغ هــو زراع ــة مدعومة من
الدولة عبر إدارة حصر التبغ والتنباك
(ريجي) املسؤولة عن منح التراخيص
للمنتجني وشـ ــراء املـحــاصـيــل ،وفيما
ّ
َّ
يصدر القسم األكبر من اإلنتاج املحلي
ّ
إلى الخارج يتم استيراد التبغ األجنبي
ّ
لصناعة السجائر املحلية.

العنب والكرز والبرتقال

ّ
ي ـغــطــي ع ـنــب امل ــائ ــدة ن ـحــو  %2.8من
مجمل املساحات املزروعة ،ويليه الكرز
بنسبة  ،%2.3ومن ّ
ثم البرتقال بنسبة
 %2.2وتساهم هذه املحاصيل مجتمعة
بنحو  %10من مجمل اإلنتاج الزراعي.
ع ـل ـمــا أن ال ـع ـن ــب ي ــدخ ــل فـ ــي ص ـنــاعــة
النبيذ ،فيما الكرز والبرتقال ّ
يعدان من
أب ــرز املنتجات الــزراعـيــة امل ـصـ ّـدرة إلى
الخارج.
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بزر وكاجو أكثر من الطحين واألرز!
ب ـل ـغ ــت ق ـي ـم ــة الـ ـ ـب ـ ــزر امل ـ ـس ـ ـتـ ــورد ع ــام
 ،2018أك ـثــر م ـ ّـرت ــن ون ـصــف املـ ـ ّـرة من
ق ـي ـمــة ال ـط ـحــن امل ـس ـت ــورد وتـ ـج ــاوزت
بقليل قيمة األرز امل ـس ـتــورد .وقــاربــت
قـيـمــة الـصـلـصــات كــالـكــاتـشــاب وم ــرق
ّ
واملربى والبوظة والعلك قيمة
الحساء
ّ
املحضرات الغذائية لألطفال الرضع.
ّ
ال ت ـش ــك ــل هـ ــذه األم ـث ـل ــة اس ـت ـث ـن ـ ً
ـاء ملــا
نستورده سنويًا من مواد غذائية .ففي
الواقعُ ،ت ّ
بي اإلحصاءات الصادرة عن
الجمارك اللبنانية أن قيمة املنتجات
الغذائية التي ال يمكن للبنان إنتاجها
ال ت ـت ـج ــاوز  %18م ــن م ـج ـمــل ف ــات ــورة
االسـتـيــراد ،فــي حــن أن أكـثــر مــن %82
م ــن قـيـمــة املـ ــواد ال ـغــذائ ـيــة امل ـس ـتــوردة
ّ
ُ
تدفع ثمنًا ملنتجات ال تدخل في السلة
ال ـغ ــذائ ـي ــة األس ــاسـ ـي ــة ،أو الس ـت ـي ــراد
ّ
م ـن ـت ـجــات ي ــوج ــد ب ــدائ ــل م ـحــل ـيــة لـهــا
أو إم ـك ــان ــات ل ــزراع ـت ـه ــا وتـصـنـيـعـهــا
ّ
وتطويرها ،إل أن ارتفاع كلفة اإلنتاج
ّ
ّ
املـحــلــي وتــراجــع نــوعــيـتــه تـحــول دون
ذلك.
يعيد املدير السابق ملركز االستشعار
عــن بـعــد فــي املــركــز الــوطـنــي للبحوث
العلمية الــدكـتــور طــال دروي ــش األمــر
إل ـ ــى أسـ ـب ــاب عـ ـ ـ ّـدة ،م ـن ـهــا م ــا يــرت ـبــط
بطبيعة لبنان وتربته وما يمتلكه من
ثــروات طبيعية ،وهــو ما ينطبق على
«الثروة السمكية واألنواع املتوافرة في
بحرنا ،والتي ال تكفي ّ
لسد الحاجات
ّ
ّ
االسـتـهــاكـيــة املـحــلـيــة فـيـعــوض عنها
باالستيراد» ،وإلى سياسات ومصالح
ّ
ترسخت على مــدار سـنــواتّ ،أدت إلى

ف ـقــدان ال ـق ـطــاع ال ــزراع ــي والـصـنــاعــات
املرتبطة به للتنافسية نتيجة ارتفاع
ّ
كلفة اإلنتاج املحلي وتراجع نوعيته،
وهـ ـج ــرة ال ـع ـمــل ف ــي الـ ــزراعـ ــة وتــرب ـيــة
املواشي ،وهو ما «انعكس على تربية
ّ
املواشي التي ال ّ
تسد الحاجة املحلية
الزراعات مثل
من اللحوم ،وعلى ّبعض ً ّ
الحبوب التي تتطلب عمال شاقًا فيما
ربحيتها منخفضة».
اسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــورد لـ ـبـ ـن ــان عـ ـ ـ ــام  2018مـ ـ ــواد
ومـنـتـجــات غــذائ ـيــة بـقـيـمــة  3.5مليار
ّ
دوالر ،وهــي تشكل  %17.2مــن مجمل
ف ــات ــورة االس ـت ـيــراد ال ـتــي بـلـغــت خــال
الفترة نفسها نحو  20.4مليار دوالر.
ُّ
تعد البروتينات الحيوانية والنباتية
ّ
ج ـ ــزءًا أس ــاس ـي ــا م ــن ال ـس ــل ــة ال ـغــذائ ـيــة
ّ
األسـ ــاس ـ ـيـ ــة ،لـ ـك ــن الـ ــافـ ــت أن ل ـب ـنــان
ي ـس ـتــورد ّ س ـكــاكــر وش ــوك ــوال ومـيــاهــا
ً
غازية ُ
ّ
ومكسرات وكحوال،
وبنًا وتبغًا
وهي منتجات كمالية ،بقيمة متقاربة
قيمة واردات
( 715مليون دوالر) مــع
ّ
الـ ـلـ ـح ــوم واألسـ ـ ـم ـ ــاك ومـ ـح ــض ــراتـ ـه ــا
الغذائية .وينفق أكثر من نصف هذه
القيمة ( 482مليون دوالر) الستيراد
أج ـب ــان وأل ـب ــان ومـشـتـقــاتـهــا كــالــزبــدة
وال ـق ـشــدة ومـنـتـجــات األفـ ــران كالخبر
املـ ـح ـ ّـم ــص (ت ـ ــو ّس ـ ــت) والـ ـكـ ـع ــك ،وه ــي
ّ
ُ
م ـن ـت ـجــات ت ـص ــن ــع م ـحــل ـيــا وتـ ـع ـ ّـد مــن
ّ
املنتجات األساسية في السلة الغذائية
اليومية.
ت ـ ـبـ ـ ّـن إحـ ـ ـص ـ ــاءات املـ ـ ـ ـ ــواد ال ـع ــذائ ـي ــة
املـسـتــوردة الكثير مــن املـفــارقــات .على
ً
سبيل املـثــال ،بــدال مــن حماية اإلنتاج

ّ
امل ـح ــل ــي ووض ـ ــع س ـي ــاس ــات لـتـحـفـيــزه
وتحسينه ورف ــع تـنــافـسـيـتــه ،ن ــرى أن
لبنان يستورد  30ألف طن من القشدة
بقيمة  104ماليني دوالر ،وهــي سلعة
ّ
مـنـتـجــة مـحــلـيــا ف ــي امل ـخــابــز واألفـ ــران
ومـحــال الـحـلــويــات ،ويمكن تطويرها
وت ـح ـس ــن ن ــوع ـي ـت ـه ــا .واألمـ ـ ـ ــر نـفـســه
يـنـطـبــق ع ـلــى  7آالف ط ــن م ــن ال ــزب ــدة
تستورد بقيمة  48مليون دوالر ،و24
ألــف طــن مــن الـخـبــز املـحـ ّـمــص والكعك
وال ـ ـكـ ــورن ف ــاك ــس ب ـق ـيـمــة  58مـلـيــون
دوالر .وفيما يستورد كاتشاب بنحو
 5مــايــن دوالر ،ت ـت ـكـ ّـرر سـنــويــا على
ال ـ ـشـ ــاشـ ــات م ـش ــاه ــد رمـ ـ ــي املـ ــزارعـ ــن
لـلـبـنــدورة احتجاجًا على عــدم إمكان
تصريفها .ومن األمثلة األكثر تعبيرًا
ع ــن ت ــأث ـي ــر ال ـس ـي ــاس ــات االق ـت ـص ــادي ــة
ّ
املعادية لإلنتاج املحلي ،نذكر استيراد
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تستحوذ الصناعات الغذائية على %77
من مجمل الصادرات الغذائية اللبنانية،
في مقابل  %23للسلع الزراعية وتحديدًا
ال ـف ــواك ــه وال ـخ ـض ــار وال ـح ـب ــوب وال ـت ـبــغ.
ووف ـقــا لـلـجـمــارك الـلـبـنــانـيــة بـلـغــت قيمة
هــذه ال ـص ــادرات نحو  667مليون دوالر
عام .2018
ُ
تـظـهــر ه ــذه الـبـيــانــات نفسها أن  11فئة
م ــن امل ـن ـت ـجــات ال ـغــذائ ـيــة تـسـتـحــوذ على
نحو  %84.1من مجمل قيمة الـصــادرات
الـغــذائـيــة .تـتـصـ ّـدرهــا الـخـضــار والـفــواكــه
املـحـفــوظــة ومـحـضــراتـهــا ( ،)%19تليها
الفواكه ( ،)%11.5ومن ّ
ثم ألواح الشوكوال
والبسكويت والـسـكــاكــر ( ،)%10الــزيــوت
(وغالبيتها زيــت زيـتــون) بنسبة ،%8.2
وم ـن ـت ـج ــات امل ـخ ــاب ــز كــال ـخ ـبــز امل ـحـ ّـمــص
وال ـ ـكـ ــورن ف ــاك ــس وال ـع ـج ــائــن ال ـغــذائ ـيــة
( ،)%6.1الكحول بنسبة ( %5.4علمًا أن
الـنـبـيــذ وح ــده يـسـتـحــوذ عـلــى  %3.2من
مجمل قيمة الصادرات) ،والثمار القشرية
ّ
الحية
أو املـكـ ّـســرات ( ،)%5.2الحيوانات

ولحومها ومحضراتها ( ،)%5.1الخضار
( ،)%4.9التبغ ( )%4.9والنب (.)%3.7
تـ ـب ـ ّـن ن ــوع ـي ــة ه ـ ــذه ال ـ ـ ـصـ ـ ــادرات ضـعــف
اإلنتاج الزراعي ،وهو أمر ال يحتاج إلى
ّ
األهم من
إحصاءات إضافية إلثباته .لكن
ذل ــك ،إب ــراز عمليات الـتـحـ ّـول الرأسمالي
التي طاولت القطاع الزراعي والصناعات
املرتبطة بــه ،وهــي بجزء منها صناعات
متدنية القيمة املضافة ،أي إنها ال تسهم
مهم من ّ
بتشغيل عدد ّ
العمال في عملية
ُ
الـتـصـنـيــع م ـثــل ال ــن الـ ــذي ي ـس ـت ــورد من
ّ
ّ
محمص ،وتقوم
محمصًا وغير
الـخــارج
ّ
شركات تصنيع النب املحلية بتحميصه
وت ـع ـل ـي ـبــه وم ـ ــن ث ـ ـ ّـم ب ـي ـعــه ف ــي األسـ ـ ــواق
ّ
املـ ـح ــلـ ـي ــة وال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ،واألمـ ـ ـ ـ ــر ن ـف ـســه
ينطبق على الثمار القشرية مثل الكاجو
والفستق الحلبي والبندق والبزور على
ّ
ّ
أنــواع ـهــا ،ال ـتــي تـحـ ّـمــص وتـعــلــب محليًا
تمهيدًا لبيعها في األسواق.
ّ ً
تحوال
وهـنــاك صناعات غذائية شهدت
ّ
وأهمها النبيذ الذي
نحو رسملة الزراعة،

نـحــو أل ـفــي طــن مــن الـعـلـكــة بـقـيـمــة 11
مليون دوالر ،علمًا بأنها سلعة كانت
ّ
تنتج محليًا قبل إقفال آخــر معاملها
ق ـب ــل س ـ ـنـ ــوات (ك ـ ــادب ـ ــوري أدام ـ ـ ـ ــس –
تشكلتس) وانتقاله إلــى مصر بسبب
اإلنتاج املرتفعة في لبنان.
كلفة ّ
ال تـ ـت ــوق ــف األمـ ـثـ ـل ــة ال ـ ـصـ ــادمـ ــة عـنــد
هـ ــذا الـ ـح ـ ّـد ،ب ــل تـنـسـحــب ع ـلــى جملة
م ــن امل ـ ـ ــواد ال ـغ ــذائ ـي ــة ال ـك ـمــال ـيــة ال ـتــي
تستحوذ على نسبة عالية من فاتورة
االس ـت ـي ــراد ،وت ـت ـجــاوز أض ـع ــاف قيمة
املـ ـ ـ ــواد األس ــاسـ ـي ــة أو الـ ـت ــي ال يـمـلــك
ً
ّ
تشكل عامال
لبنان بدائل لها ،بحيث ُ
إضــاف ـيــا فــي زيـ ــادة الـعـجــز امل ــزم ــن في
املـيــزان الـتـجــاري ،وال ــذي بلغت قيمته
التراكمية بني عامي  1992و 2017نحو
 261مليار دوالر ،وفقًا للبنك الدولي،
ّ
ّ
للحد
وذل ــك مــن دون اتـخــاذ أي إج ــراء

من استهالكها كفرض رسوم جمركية
على استيرادها.
في الواقع ،يستورد لبنان  48ألف طن
من البزر بقيمة  66مليون دوالر ،وهو
ّ
ما يتخطى قيمة  72ألف طن من األرز
ي ـس ـتــوردهــا لـبـنــان بـقـيـمــة  55مـلـيــون
ّ
دوالر وتــدخــل ضـمــن ســلـتــه الـغــذائـيــة
ّ
األســاس ـيــة وال يـمـكــن زراع ـت ــه محليًا.
وأكثر من ذلك ،ينفق نحو  124مليون
دوالر لـشــراء أكثر مــن  19ألــف طــن من
ال ـك ــاج ــو وال ـف ـس ـت ــق ال ـح ـل ـبــي والـ ـل ــوز
وال ـ ـجـ ــوز والـ ـبـ ـن ــدق ،وه ـ ــو م ــا ي ـ ــوازي
تقريبًا  5أضعاف ما ينفقه لشراء 55
أل ــف ط ــن م ــن ال ـط ـحــن وال ـس ـم ـيــد (26
م ـل ـي ــون دوالر) .ك ـم ــا ي ـن ـفــق ن ـح ــو 49
مليون دوالر لشراء الفاكهة االستوائية
ّ
ّ
واملربى أي ما يوازي ضعفي
واملجففة
قيمة ما ينفقه لشراء الطحني.

الواردات

%82

المواد الغذائية
من قيمة ُ
المستوردة تدفع ثمنًا
لمنتجات ال تدخل
ّ
في السلة الغذائية األساسية
منتجات
أو الستيراد ّ
يوجد بدائل محلية
لها أو إمكانات لزراعتها
وتصنيعها

نتاجر بما ال نزرع

ّ
اﻟﺰراﻋﺎت اﻟﻌﺸﺮ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻐﻄﺎة

اﻟ
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تستحوذ البطاطا على  %8.5من مجمل
األراضــي الزراعية ( %45من املساحات
املــزروعــة بــالـخـضــار) ،وتـســاهــم بنحو
 %19.5م ــن مـجـمــل اإلنـ ـت ــاج ال ــزراع ــي
( 41%من مجمل إنتاج الخضار)ٌّ .
تعد
البطاطا من أكثف املزروعات إنتاجًا في
لبنانّ ،أما قيمتها املتدنية فتعود إلى
ارت ـفــاع قيمة بــذورهــا بما يـفــوق قــدرة
ً
املزارع العادي على زراعتها فضال عن
رسملتها املتنامية واملتصلة بتصنيع
رقائق البطاطا التي تنتشر معاملها
في البقاع.

ّ
ت ـغ ــط ــي الـ ـبـ ـن ــدورة  %3.1م ــن مـجـمــل
األراضي املزروعة وتساهم بنحو %12
من مجمل اإلنـتــاج الــزراعــي ،علمًا بأن
قسمًا منها يزرع في الخيم ،وهي ّ
تعد
م ــن امل ـحــاص ـيــل ذات الـقـيـمــة املـضــافــة
امل ــرت ـف ـع ــة ول ــدي ـه ــا أس ـ ـ ــواق اس ـت ـهــاك
ّ
م ـحــل ـيــة وخ ــارجـ ـي ــة ،وخ ـص ــوص ــا فــي
البلدان الخليجية.

ﺒﺮﺗ

خضار وفواكهة محفوظة ومحضراتها
فواكهة
شوكوال وبسكويت وسكاكر
زيوت
منتجات املخابز واألفران
كحول وبيرة
ثمار قشرية (كاجو وجوز ولوز وبندق وفستق حلبي)
حيوانات ّ
حية ولحومها ومحضراتها
خضار
تبغ
بن
مياه معدنية وغازية مضاف إليها سكر
بهرات
سكر
بقوليات
أجبان وألبان ومشتقاتهما
مياه معدنية وغازية
طحني وجريش وسميد
شاي
حبوب
أرز
خل

127.5
77
67
55
41
36
35
34
33
32
24
19
13
12
9
5
5
4
3.6
3.6
3
1.7

19.1%
11.5%
10%
8.2%
6.1%
5.4%
5.2%
5.1%
4.9%
4.9%
3.7%
2.9%
2%
1.8%
1.3%
0.7%
0.7%
0.6%
0.6%
0.5%
0.5%
0.3%

البطاطا

البندورة

ﻘﺎل

السلعة

ألف
دوالر

النسبة من مجمل
الواردات الغذائية

ّ
والشعير نحو  %19.5من
يغطي القمح
ُ
مجمل املـســاحــة املـنـتـجــة للمحاصيل،
فـيـمــا ويـســاهـمــان بـ ـ  %3.5م ــن مجمل
اإلنتاج الزراعي و %2.5من قيمته .علمًا

بأن أكثر من ثلثي ّ
كمية هذه املحاصيل
ال تدخل في صناعة الخبز بل تستعمل
ُإلنتاج املواد العلفية ،وبعض املنتجات
املستهلكة األخرى مثل السميد والبرغل.
وتنتشر ه ــذه ال ــزراع ــة فــي ل ّـبـنــان على
الــرغــم مــن إنتاجيتها املـتــدنـيــة كونها
مدعومة من مكتب الحبوب والشمندر
ّ
السكري الذي يعمل تحت وصاية وزارة
االق ـت ـص ــاد ،وي ـش ـتــري ال ـق ـمــح بــأسـعــار
مدعومة من املزارعني.

كلفة إنتاجه وتراجع تنافسيته وفقدان
بعض من أسواقه.
ٍ

بلغت قيمة صادراته العام املاضي أكثر
من  21مليون دوالر ،وهو منتج تسيطر
ع ـل ــى ع ـم ـل ـيــة ت ـص ـن ـي ـعــه مـ ــا ال ي ـق ــل عــن
خمس شركات لبنانية تمتلك مساحات
شاسعة فــي سهل الـبـقــاع ،وتعتمد على
الـيــد الـعــامـلــة املـتــدنـيــة الكلفة فــي عملية
زراعــة الكروم وقطافها وتصنيع النبيذ
ق ـبــل طــرحــه ف ــي األس ـ ــواق .واألم ـ ــر نفسه
يـنـطـبــق عـلــى مـ ــزارع ال ـح ـيــوانــات ،فوفقًا
ّ
لوزارة الزراعة ،يشكل حائزو األبقار على
ّ
سـبـيــل امل ـث ــال ،ثـلـثــي م ــرب ــي ال ـح ـيــوانــات،
و %1م ـن ـهــم وي ـب ـل ــغ ع ــدده ــم ن ـح ــو 104
حائزين يمتلكون  %22من مجمل األبقار
ّ
املوجودة ويحوز كل منهم على أكثر من
 50رأس بقر بما يسمح بــإنـتــاج ّ
كميات
مـهـ ّـمــة قــابـلــة للتصنيع وال ـت ـصــديــرّ .أمــا
ّ
الطيور فتتوزع الدواجن البياضة بنسبة
 %43على املزارع التي تمتلك أكثر من 25
ّ
ألف طير ،والدواجن اللحم تتوزع بنسبة
 %47على املزارع التي تمتلك أكثر من 30
ألف طير.

السلعة

حيوانات ّ
حية ولحومها ومحضراتها الغذائية
أجبان وألبان ومشتقاتهما
حبوب (قمح وذرة وشعير وشوفان وبرغل)...
ألواح شوكوال وبسكويت وسكاكر وعلك
زيوت وشحوم
محضرات فواكهة وخضار
تبغ
ثمار قشرية (كاجو وجوز ولوز وبندق)...
سكر
منتجات املخابز وعجائن غذائية
كحول وبيرة
بقوليات
فول الصويا
حمص
عدس
لوبيا /فاصوليا
بن
محضرات غذائية لألطفال الرضع
بزر
فواكهة
أرز
خضار
مياه معدنية وغازية مضاف إليها سكر
شاي
طحني وجريش وسميد
ّ
بهارات ومنكهات
نشاء

النسبة من
ألف
دوالر مجمل الواردات
الغذائية

789
379
272
191
156
128
124
124
105
103
98
94
51
19
8
5.5
79
75
66
61
55
54
33
27
27
13
10

22.6%
10.8%
7.8%
5.5%
4.5%
3.6%
3.5%
3.5%
3%
3%
2.8%
2.7%
1.5%
0.5%
0.2%
0.1%
2.3%
2%
1.9%
1.7%
1.6%
1.5%
0.9%
0.8%
0.8%
0.4%
0.3%
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الذكاء االصطناعي

وجهات نظر

آخر ابتكارات البشر؟
أحمد فاعور
أستاذ جامعي وباحث أكاديمي
عــام  ،1965افـتــرض الـعــالــم والباحث
 I.J. Goodأن اآلالت س ـت ـم ـت ـلــك فــي
امل ـس ـت ـق ـب ــل ال ـ ــذك ـ ــاء الـ ـك ــاف ــي لـتـجـعــل
نفسها أك ـثــر ذك ـ ـ ً
ـاء ،وعـنــدهــا ستجد
ّ
ّ
املزيد من الفرص للتطور والتحسن،
وبــال ـتــالــي سـتـجـعــل ال ــذك ــاء الـبـشــري
وراء ظهورها ملسافات بعيدة .وهذا
مــا أطـلــق عليه الـعـلـمــاء اس ــم انفجار
ال ــذك ــاء (.)Intelligence Explosion
وبــالـفـعــل لــم يـحــدث يــومــا أن شهدت
ال ـب ـش ــري ــة م ــرح ـل ــة أكـ ـث ــر ت ـ ـطـ ــورًا فــي
مـ ـج ــال الـ ــذكـ ــاء االص ـط ـن ــاع ــي مـثـلـمــا
تـشـهــده اآلن ،فــا ي ـكــاد ي ـمـ ّـر ي ــوم من
دون أن يـحــدث تـطـ ّـور جــديــد فــي هذا
امل ـج ــال ،وخ ــال الـعـقــديــن األخ ـيــريــن،
كثر الحديث عن الذكاء االصطناعي
وتطبيقاته كعلم قــد يصنع مصيرًا
ج ــديـ ـدًا ل ـل ـب ـشــر .ولـ ـك ــن ،ه ــل سـيـغـ ّـيــر
ال ــذك ــاء االص ـط ـن ــاع ــي ح ـيــات ـنــا نـحــو
األفضل أم نحو األسوأ؟ هل سيجعل
حـيــاتـنــا أك ـث ــر س ـهــولــة أم سـيــزيــدهــا
تعقيدًا؟ وما هو مستقبل البشرية في
ضوء هذه الثورة الصناعية الرابعة؟
وهـ ــل س ـي ـكــون ال ــذك ــاء االص ـط ـنــاعــي
االبتكار األخـيــر الــذي سيقضي على
البشرية؟

أنواع الذكاء االصطناعي

ُي ـ ـ ـعـ ـ ـ ّـرف الـ ـ ــذكـ ـ ــاء االصـ ـطـ ـن ــاع ــي ب ــأن ــه
ّ
سلوك وخصائص ّ
تتميز بها
معينة
البرامج الحاسوبية تجعلها تحاكي
قــدرات البشر الذهنية وأنماط عملها،
ّ
مثل ال ـقــدرة على التعلم واالستنتاج
ّ
أوضاع ُمستجدة .وقد بدأ
والتأقلم مع ّ
هــذا العلم يـشــق طريقه فــي تطبيقات
ع ـ ّـدة ،كالتشخيص الـطـ ّـبــي ومعالجة
اللغات الطبيعية وترجمتها وتمييز
ّ
الـ ـص ــور وت ـح ـل ـي ـل ـهــا وال ـت ـح ــك ــم اآلل ــي
وغيرها الكثير.
يـقـ ّـســم ال ــذك ــاء االصـطـنــاعــي إل ــى ثــاث
ً
فـ ـ ـئ ـ ــاتّ :أوال ،الـ ـ ــذكـ ـ ــاء االص ـط ـن ــاع ــي
ّ
الـضـعـيــف ( )Narrow AIالـ ــذي يــركــز
على ّ
مهمة واحدة ويفتقد القدرة على
ّ
التأقلم والتعلم الذاتي (.)Self Learning
ثانيًا ،الــذكــاء االصطناعي القوي (AI
 )Trueال ــذي ي ـحــاول أن ُيـحــاكــي دمــاغ
اإلن ـس ــان ،وس ـي ـكــون ه ــذا ال ـنــوع ق ــادرًا
على أداء معظم املهام التي ُيقوم بها
اإلنسان مثل ّ
السيارات الذاتية القيادة
الـتــي تـتـطـ ّـور أنظمتها اآلل ـيــة ،بحيث
ن ـن ـت ــج س ــائـ ـق ــن آل ـ ـيـ ــن ي ـس ـت ـط ـي ـعــون
ّ
ال ـت ـحــكــم واالس ـت ـجــابــة بـطــريـقــة ذّكـ ّـيــة
تشبه استجابات اإلنـســان للمؤثرات
املختلفة عـلــى ال ـطــريــق .ثــالـثــا ،الــذكــاء
االصطناعي الخارق ( )Super AIالذي
ّ
يفوق العقول البشرية في كل املجاالت
تـقــريـبــا ،بـمــا فــي ذل ــك اإلبـ ــداع العلمي
ّ
واملهارات االجتماعية .ويشكك بعض
العلماء في إمكانية الوصول إلى هذا
املستوى ،بينما يــرى آخــرون إمكانية
ّ
تـحــقـقــه ،ول ـكــن يـنـ ّـبـهــون إل ــى ض ــرورة
االستعداد له منذ اآلن ومواءمة أهدافه
م ــع األه ـ ــداف ال ـخـ ّـيــرة لـلـبـشــريــة ،وهــم
يـعـتـبــرون أن حـضــارتـنــا سـتــزدهــر إذا
فــزنــا فــي الـسـبــاق بــن الـقــوة املتنامية
لـلـتـكـنــولــوجـيــا وال ـح ـك ـمــة ال ـت ــي نــديــر
بها هــذه التكنولوجيا مــن خــال دعم
أبحاث سالمة الذكاء االصطناعي (AI
.)Safety
وقـ ــد أول ـ ــت دول ال ـع ــال ــم ،وخ ـصــوصــا
ّ
املتقدمة ،عناية ّ
خاصة بهذا املوضوع،
ّ
وأعـ ّـدت له خططًا مستقبلية ورصدت
ل ـ ــه م ـ ــوازن ـ ــات ض ـخ ـم ــة واس ـت ـق ـط ـب ــت
ّ
الباحثني من شتى أنحاء العالم ،فقد
خـ ّـص ـصــت ال ـصــن ال ـتــي تـتـنــافــس مع
ّ
ال ــوالي ــات امل ــت ـح ــدة ع ـلــى امل ــرك ــز األول
مبلغ  22مليار دوالر على مدى خمس

الحل األسرع لمشكلة الكهرباء

سـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــوات ،كـ ـ ــذلـ ـ ــك رصـ ـ ــدت
فرنسا مبلغ  1.5مليار يورو
لصالح مشاريع األبحاث في
الــذكــاء االصـطـنــاعــي ،وأيـضــا
بدأت دول ّ
عدة االستعداد لهذه
ّ
املــرح ـلــة املـقـبـلــة م ــن الـتـطــور
في هذا املجال.

ّ
التوقعات
المستقبلية

ان ـق ـس ــم ال ـبــاح ـثــون
ف ـ ــي عـ ـل ــم الـ ــذكـ ــاء
االصـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاع ـ ـ ــي
فـ ـ ـ ــي ت ـق ـ ّي ـي ـم ـه ــم
لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوقـ ـ ـ ـع ـ ـ ــات
املستقبلية إلى
ف ــري ـق ــن؛ واح ــد
متفائل واآلخــر
م ـت ـش ــائ ــم .فـفــي
حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى
املـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــائـ ـ ـ ـل ـ ـ ــون
أن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
االص ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـ ــي
ق ـ ـ ـ ــد ي ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــد ف ــي
ّ
التصدي للكوارث
و ّح ـ ـ ـ ــوادث امل ـ ــرور،
وأنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ـيـ ـح ـ ّـس ــن
ح ـ ـيـ ــاة الـ ـبـ ـش ــر فــي
مـ ـ ـن ـ ــاح ـ ــي ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة
ك ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــة ،م ـ ـ ـ ــن خـ ـ ــال
م ـ ـ ـن ـ ـ ـح ـ ـ ـهـ ـ ــم قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرات
حـ ـس ـ ّـي ــة خ ـ ــارق ـ ــة م ـثــل
ض ـ ـ ـ ــوء ت ـ ـطـ ـ ّـور
ال ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــع والـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـص ـ ـ ــر
عـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ـ ـ ــاء
وامل ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ــي ألص ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاب
االصطناعي.
ّ
الخاصة ،كذلك
الحاجات
¶ البطالة:
ف ـ ــي ال ـ ـطـ ــب ال ـت ـش ـخ ـي ـصــي
ماذا سيحدث
ّ
ستمكننا هذه التكنولوجيا
عند أتمتة
م ـ ــن ال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـل ــى إب ــاح ــة
()Automation
ـظ
تـ ـسـ ـلـ ـس ــل ال ـ ـج ـ ـي ـ ـنـ ــوم وحـ ـف ـ
غالبية الوظائف؟
ال ـت ـفــاص ـيــل الــدق ـي ـقــة لـلـسـ ّـجــات
بـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــا أن الـ ـ ـ ـّ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
ال ـط ـب ـي ــة وتـ ـحـ ـس ــن طـ ـ ــرق الـ ـع ــاج
االص ـط ـنــاعــي وفـ ــر وســائــل
وت ـ ـطـ ــويـ ــر األدويـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة .كـ ــذلـ ــك ي ـم ـك ـنــه
تـقـنـيــة ألت ـم ـتــة األ ّع ـم ــال والــوظ ــائ ــف،
ف ــي م ـجــال مـعــالـجــة ال ـل ـغــة الطبيعية
فـ ـه ــو ب ــالـ ـت ــال ــي وف ـ ـ ــر مـ ـس ــاح ــة أك ـب ــر
( )NLPمساعدة ماليني البشر الذين
لـلـنــاس لـلـقـيــام ب ـ ــأدوار أك ـثــر تعقيدًا
ال ي ـس ـت ـط ـي ـعــون ال ـ ـق ـ ــراءة وال ـك ـت ــاب ــة،
واالنـتـقــال مــن العمل الجسدي الــذي
وبــال ـتــالــي ال يـسـتـطـيـعــون الـحـصــول
سيطر عـلــى عــالــم مــا قـبــل الصناعة
ّ
وذل ـ ــك
ع ـلــى امل ـع ـلــومــات،
إلى العمل املعرفي الذي يميز العمل
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
االستراتيجي والعمل اإلداري في
إعـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــم
مجتمعنا املعولم.
املـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ـ ــات
عـلــى سـبـيــل امل ـث ــال ،ما
املناسبة واإلجــابــة
هـ ــو م ـص ـي ــر مــايــن
عـ ــن اس ـت ـف ـس ــارات ـه ــم
عـ ـ ّـمـ ــال ال ـش ـح ــن فــي
ّ
املـ ـ ـ ـط ـ ـ ــروح ـ ـ ــة ب ـل ـغ ـت ـه ــم
الواليات املتحدة إذا
الطبيعية املحكية.
أصبحت الشاحنات
ـذي
ـ
ـ
ل
ا
ـرز
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ب
األ
ّأمـ ـ ـ ــا الـ ـتـ ـه ــدي ــد
المكسيك
ــ
بوليغان
أنجل
ذات ـيــة ال ـق ـيــادة؟ ومــن
ُيـ ـط ــرح فـ ـه ــو :ه ــل س ـي ــأخ ــذ ال ــذك ــاء
جهة أخرى ،إذا نظرنا إلى
االصطناعي ،وبالتحديد الروبوتات،
انـخـفــاض خـطــر وق ــوع ال ـحــوادث
وظائفنا؟ وما هو مستقبل املهن ،وما
بسبب املركبات الذاتية القيادة ،فإن
ه ــي الـتـغـيـيــرات ال ـتــي يـمـكــن أن تـطــرأ
الـشــاحـنــات الــذات ـيــة ال ـق ـيــادة تصبح
ّ
ع ـل ـي ـهــا؟ يـعـتـقــد ب ـعــض ال ـبــاح ـثــن أن
ًا.
أخالقي
ًا
ر
خيا
ُ
ّ
فكرة الرجل اآللي الخارق التي طرحت
¶ فجوة عدم املساواة :كيف ستتوزع
في ثمانينيات القرن املاضي من خالل
املداخيل الناتجة عن عمل اآلالت بشكل
أفالم الخيال العلمي (،)Science fiction
شبه مستقل؟
والـ ـت ــي ت ـت ـح ـ ّـدث ع ــن س ـي ـط ــرة وح ـكــم
ي ـع ـت ـمــد ن ـظــام ـنــا االقـ ـتـ ـص ــادي عـلــى
الـ ــرجـ ــال اآللـ ـي ــن عـ ــام  2029سـتــأخــذ
موضوع التعويض مقابل املساهمة،
وال ــذي غالبًا مــا ّ
ن ـص ـي ـب ـهــا مـ ــن ال ـ ــوج ـ ــود ال ـف ـع ـل ــي فــي
يتم تقييمه باألجر
املستقبل الـقــريــب ج ـ ّـدًا ،وستستحوذ
بالساعة .وال تــزال غالبية الشركات
ع ـلــى وظ ــائ ــف  800م ـل ـيــون ع ــام ــل في
تعتمد على العمل املأجور بالساعة
ّ
العالم عام  .2030وهو ما كشفت عنه
عـ ـن ــدم ــا ي ـت ـع ــل ــق األم ـ ـ ــر بــامل ـن ـت ـجــات
دراس ــة شركة ماكينزي العاملية التي
والـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات .ول ـ ـكـ ــن مـ ــع اسـ ـتـ ـخ ــدام
ّ
أج ــري ــت الـ ـع ــام امل ــاض ــي ف ــي  46دول ــة
ال ــذك ــاء االص ـط ـنــاعــي ،س ـي ـقــل بشكل
وش ـم ـل ــت  800م ـه ـن ــة .وقـ ــد أوض ـح ــت
كبير االعـتـمــاد عـلــى ال ـقــوى العاملة
ال ــدراس ــة أن ثـلــث ال ـق ــوى الـعــامـلــة في
البشرية ،وبالتالي ستذهب العائدات
ّ
ال ــدول الغنية مـثــل ال ــوالي ــات املــتـحــدة
إل ـ ــى ع ـ ــدد أق ـ ــل م ـ ــن ال ـ ـ ـنـ ـ ــاس ،وه ـ ــذه
وأملانيا قد يحتاج إلــى إعــادة تدريبه
ال ـف ـجــوة سـتــأخــذ فــي االت ـس ــاع حيث
ّ
على وظائف أخرى.
واملؤسسون
يأخذ أصحاب الشركات
جــزءًا كبيرًا من الفائض االقتصادي
قضايا أخالقية
الــذي يخلقونه ،وهنا ُيطرح السؤال
ً
في ما يلي بعض القضايا األخالقية
الكبير كيف سنهيكل اقتصادًا عادال
الـ ـت ــي ي ـن ـب ـغــي الـ ـتـ ـط ـ ّـرق إل ـي ـه ــا عـنــد
في مرحلة ما بعد العمل (Post-Labor
ال ـح ــدي ــث ع ــن مـسـتـقـبــل ال ـح ـي ــاة في
.)economy
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¶ التأثيرات
والتفاعالت اإلنسانية:
ّ
كيف ستؤثر اآلالت على
سلوكنا وتفاعلنا؟
أصـ ـبـ ـح ــت الـ ـب ــوت ــات
ّ
ّ
الصناعية (AI
الذكية
 )botsأف ـض ــل وأف ـض ــل
ف ـ ــي ن ـ ـمـ ــذجـ ــة ال ـ ـح ـ ــوار
والعالقات اإلنسانية .في
عــام  2015فــاز بــوت يحمل
اســم ( )Eugene Goostmanفي
ّ
للمرة
مسابقة ()Turning Challenge
األول ــى .واسـتـطــاع الـبــوت إيـهــام أكثر
من نصف املتابعني البشر بأنهم كانو
يـ ــدردشـ ــون م ــع إنـ ـس ــان ول ـي ــس بــوتــا
صناعيًا .هذا اإلنجاز هو ّ
مجرد بداية
ع ـصــر س ـن ـقــوم ف ـيــه بــال ـتـفــاعــل بشكل
م ـت ـكـ ّـرر م ــع اآلالت كـمــا ل ــو أن ـ ّـه ــم بشر
عـ ّ
ـاديــون ،س ــواء فــي خــدمــة الــزبــائــن أو
في املبيعات.
نحترس من
كيف
االصطناعي:
¶ الغباء
ِ
األخطاء؟
ّ
يــأتــي الــذكــاء ع ــادة مــن الـتـعــلــم ،ســواء
لإلنسان أم اآلل ــة .بالنسبة إلــى اآللــة،
يـ ـك ــون هـ ـن ــاك م ــرح ـل ــة مـ ــن ال ـت ــدري ــب
والـتـعـلـيــم لـلـنـظــام م ــن خ ــال األمـثـلــة
( )Learning from examplesقـبــل أن
يدخل مرحلة االختبار من خالل أمثلة
جديدة لم ّ
ّ
التعرف إليها مسبقًا.
يتم
ومـ ــن الـ ــواضـ ــح أن م ــرح ـل ــة ال ـت ــدري ــب
ّ ّ
والتعليم ال يمكن أن تغطي كل األمثلة
املمكنة ،وهو ما قد يوقع النظام اآللي
في أخطاء يمكن للبشر أن يتفادوها.
¶ الروبوتات العنصرية :كيف يمكننا
إزالة ّ
التحيز الذي يمكن أن ينتج عن الذكاء
االصطناعي لآلالت؟
على الرغم من أن الذكاء االصطناعي
ل ــآالت يـ ّ
ـؤمــن ســرعــة وق ــدرة معالجة
ّ
ت ـت ـجــاوز بكثير ق ــدرة ال ـب ـشــر ،إل أنــه
ال ي ـم ـكــن ال ــوث ــوق بــإن ـصــاف ـهــا وع ــدم
ت ـحـ ّـيــزهــا .ع ـلــى سـبـيــل امل ـث ــال تعتبر
شـ ــركـ ــة ( )Googleوش ــركـ ـتـ ـه ــا األم
( )Alphabetأحد رياديي الشركات في
استخدام الذكاء االصطناعي ،كما هو
واضـ ــح ف ــي خــدمــة (،)Google Photo
حـيــث يـسـتـخــدم ال ــذك ــاء االصـطـنــاعــي
لـلـتـعـ ّـرف إل ــى األش ـخ ــاص والـكــائـنــات
وامل ـشــاهــد .وه ـنــا قــد ي ـحــدث ن ــوع من
ً
ّ
التحيز ضــد الـســود مثال
األخـطــاء أو
ّ
التنبؤ باملجرمني.
في موضوع

ّ
¶ األمن :كلما أصبحت التكنولوجيا أكثر
ّ
قوة ،أمكن استخدامها أكثر لغايات ّ
جيدة
ّ
أو ضارة.
ُهــذا ال ينطبق فقط على الروبوتات
امل ـن ـت ـج ــة مـ ـك ــان ال ـج ـن ــود ال ـب ـش ــر أو
األس ـل ـح ــة ال ــذات ـي ــة االسـ ـتـ ـخ ــدام ،بــل
أيضًا على أنظمة الذكاء االصطناعي
ال ـت ــي ي ـم ـكــن أن ت ـح ــدث أض ـ ـ ــرارًا إذا
ّ
ـؤذ ،وهـنــا
ت ــم اسـتـخــدامـهــا بـشـكــل مـ ـ ٍ
يـصـبــح مــوضــوع األم ــن الـسـيـبــرانــي
أكـ ـث ــر أه ـ ّـمـ ـي ــة .ف ـف ــي ال ـن ـه ــاي ــة نـحــن
نتعامل مع نظام أســرع وأكثر قدرة
من البشر بأضعاف كثيرة.
¶ العواقب غير املقصودة :ماذا لو ّ
تحول
علم الذكاء االصطناعي نفسه ضدنا؟
ع ـنــدمــا ت ـت ـح ـ ّـدث ع ــن آلـ ــة ف ــا معنى
لنية الـشــر بداخلها أو ّ
ّ
لنية الخير،
وإنما املقصود هو احتمال عدم فهم
ال ـس ـيــاق ال ـكــامــل امل ـط ـلــوب م ــن اآلل ــة.
على سبيل املثالّ ،
تخيل نظام ذكـ ٍـاء
اصـطـنــاعــي مـتـقـ ّـدم لـعــاج الـســرطــان
والـ ـقـ ـض ــاء ع ـل ـي ــه .ب ـع ــد ال ـك ـث ـي ــر مــن
البرمجة واألتـمـتــة ،يمكن أن يبتكر
صيغة ت ـ ّ
ـؤدي فــي الــواقــع إلــى نهاية
ّ
السرطان ،ولكن عبر قتل كل شخص
األرض .ف ـن ـظ ــام ال ــذك ــاء
ع ـل ــى وج ـ ــه ّ
االصطناعي حقق هدفه «ال سرطان»
بكفاءة عالية ولكن بغير مــا قصده
البشر.
¶ ّ
ّ
والتميز ( ّ :)Singularityكيف
التفرد
نبقي سيطرتنا على نظام ذكي معقد؟
ُيعتبر البشر ســادة املوجودات وعلى
رأس قمة السلسلة الــوجــوديــة ،وذلــك
ليس بسبب عضالت ّ
قوية يمتلكونها
أو أسـ ـن ــان حـ ـ ـ ّـادة ل ــدي ـه ــم ،ب ــل بسبب
ذكــائ ـهــم وبــراعـتـهــم وإب ــداع ـه ــم ،وهـنــا
ُي ـط ــرح سـ ــؤال خـطـيــر ح ــول مستقبل
اإلنسان نفسه في ضــوء تفوق الذكاء
االص ـط ـن ــاع ــي ،ه ــل س ـي ـكــون ل ــه مـيــزة
وت ـف ـ ّـوق عـلـيـنــا يــومــا م ــا؟ وع ـنــدهــا ال
يكفي فقط سحب القابس الكهربائي
مـ ـن ــه ،ألن ـ ــه س ـي ـس ـت ـبــق ه ـ ــذا ال ـت ـح ـ ّـرك
ُ
ويدافع عن نفسه!

الحل المطروح من خاللّ :
¶ شراء الكهرباء من المولدات العائمة الجاهزة بطاقة  800إلى 1000
ميغاواط إضافية (جاهزة خالل  3إلى  5أشهر) ّ
لمدة أربع سنوات ( long-
)term purchase agreement
¶ رفع التعرفة الكهربائية إلى:
ّ
 100ليرة للشطر األول لغاية  300كيلوواط ساعة
 200ليرة من  301إلى  500كيلوواط ساعة
 250ليرة لما فوق  500كيلوواط ساعة
ّ
متوسط التعرفة  220ليرة لبنانية للكيلوواط ( 14.5سنتًا أميركيًا)
¶ يصبح
ّ
الستهالك قدره  1000كيلوواط شهري لعائلة متوسطة الدخل.
¶ سيوفر القطاع الخاص نحو  1.0مليار د.أ .سنويًا بعد اإلصالح ،النخفاض
ّ
متوس ّط السعر للكيلوواط.
¶ ستوفر الدولة في الموازنة أيضًا ما يوازي  1.6مليار د.أ( .الدعم الحالي
ّ
لمؤسسة كهرباء لبنان).
من الموازنة

منير راشد
رئيس الجمعية االقتصادية اللبنانية
م ـحــاضــر ف ــي اق ـت ـصــاد ال ـطــاقــة ف ــي الـجــامـعــة
األميركية في بيروت
خبير اقتصادي سابق في صندوق النقد الدولي
إن شــراء الطاقة (اسـتـجــرار) مــن السفن التركية (أو
مثيلتها)ّ ،
يؤمن  1000-900ميغاواط إضافية خالل
 3إلى  5أشهر (املتوافرة حاليًا) ،بتكلفة سنوية ّتبلغ
نحو  900مليون دوالر ،مــع تعديل التعرفة املحلية،
ّ
وسـيــوفــر مــا يفوق مليار دوالر ونيفًا على املــوازنــة.
وسـ ُـيـخـ ّـول اسـتـمــرار الطاقة  23ساعة على األق ــل ،إذ
سيرفع اإلنتاج إلى  2900ميغاواط من إنتاج ّ
مؤسسة
لبنان والـشــركــات املـ ّتـعــاقــدة .إن هــذا اإلج ــراء
كـهـ ّـربــاء ّ
ّ
الخاصة الصغيرة
يخول التخلي عن معظم املــولــدات
ذات التكلفة املرتفعة ،إضافة إلى أثرها البيئي السلبي.
إن التوفير املباشر ،إضافة إلى التوفير غير املباشر،
سيكون لهما أثــر كبير في ّ
النمو االقتصادي خالل
فترة وجيزة ،من خالل زيادة القدرة الشرائية وخفض
ّ
تكلفة اإلنـتــاج ،كذلك سيخفض العجز املــالــي الـعــام بـ
 1.6مليار دوالر.
ً
العرض التركي هو األفضل بــدال من
وللتوضيح ،إن ّ
االستدانة لشراء املولدات التي يستغرق إنشاؤها أربع
سنوات على األقل:
¶ ت ـكــون الـتـكـلـفــة الـشــامـلــة لـلـكـيـلــوواط م ــن الـشــركــة
التركية نحو  12سنتًا أميركيًا مع التوصيل.
¶ مقابل تكلفة مـ ّ
ـؤسـســة كـهــربــاء لبنان البالغة 18
سنتًا.
ّ
ّ
ّ
الخاصة الصغيرة البالغة
¶ وتكلفة املــولــدات املحلية
نحو  30سنتًا.
ُفمنّ الطبيعي ُأن نشتري األرخص ،فلماذ املعارضة
قنعة؟
املضللة وغير امل ِ
إن إح ــدى أهــم مـيــزات ش ــراء الـطــاقــة مــن خــال عقود
الشراء مع ُ السفن (الطاقة العائمة) ،هي عامل الوقت
والتكلفة املنخفضة ،حيث إن اإلنـتــاج قــد يبدأ خالل
أشـهــر مــن إب ــرام اتفاقية ال ـشــراء للطاقة مــن الشركة
الفائزة في املناقصة .لذا ،إن املناقصات األخيرة التي

لالقتصاد  2.6مليار د.أ .سنويًا ،أي ما يوازي %3.7
مجموع التوفير
¶ ويصبح
ّ
ّ
من الناتج المحلي ،الذي بدوره يخفض العجز المالي بالنسبة نفسها.

تستهدف عقودًا ّ
سنوات)
متوسطة األجــل ( 4إلــى 5
ّ
ّ
مع سفن حاملة للمولدات هي الخيار الصائب .وإل
ّ
فسيستمر ّاالع ـت ـمــاد عـلــى ثـلــث اإلن ـت ــاج مــن الـقـطــاع
الخاص املحلي الصغير الحجم ذي التكلفة املرتفعة.
إن ّمــن ينظر إلــى األض ــرار التي قــد تلحق بأصحاب
املــولــدات الصغيرة ومستورديها (وعــددهــم محدود
جـ ّـدًا) ،ال ينظر إلى الضرر الالحق باالقتصاد وأكثر
مــن  5مــايــن مقيم وتكلفته الـبــالـغــة  2.5مـلـيــار د.أ.
سـنــويــا عـلــى األق ــل ،وتــراكـ ّـم الـ َّـديــن بسبب ال ـهــدر في
الطاقة والفيول وتكلفة املــولــدات ،التي أرهـقــت ميزان
املــدفــوعــات ،وقــد تكون كارثية إذا استمررنا في هذا
االتجاه .ويصاحب هذا اإلجراء االستثمار في تحسني
شبكة النقل والتوزيع والجباية ،ومــن املمكن تحقيق
إنـجــازات ّ
فعلية فــي هــذا املـجــال ،فــي فترة ال تتجاوز
العام ،بتكلفة ال تتجاوز  100مليون دوالر .وباإلضافة
إلــى ذلــك ،يجب النظر في خصخصة إدارة ّ
مؤسسة
كهرباء لبنان.
ّ
بينما االق ـتــراح البديل مــن ِقبل البعض الــذي يفضل

قراءات

هل نحن أذكى المخلوقات؟

الذكاء البشري هو إلى ّ
حد اليوم أقوى
وأه ــم ذك ــاء بيولوجي مـعــروف ،ولكن
موقعنا فــي الـتــاريــخ قــد ال يـكــون أننا
أذكــى املخلوقات املــوجــودة ،بل كوننا
أول املخلوقات الذكية املــوجــودة على
سطح هذا الكوكب .إن مستقبل الذكاء
االصطناعي هو بالتأكيد أفضل بكثير
م ــن مــاض ـيــه ،ورب ـم ــا يـنـتـهــي ب ــه األم ــر
إل ــى ل ـعــب دور حــاســم وم ـص ـيــري في
الـحـضــارات املستقبلية ،وعـلــى نطاق
أوسـ ــع بـكـثـيــر م ــن كــوكـبـنــا هـ ــذا ،على
غــرار الــدور الــذي لعبه الذكاء البشري
فــي ال ـح ـضــارات املــاض ـيــة وال ـحــاضــرة
ً
والدور الذي سيلعبه مستقبال.
ول ــأس ـب ــاب ع ـي ـن ـهــا ،فـ ــإن امل ــوج ــودات
االصطناعية الذكية القابلة للتطوير
والـتــأقـلــم ال ــذات ــي يـمـكــن أن ي ـكــون لها
أيـضــا ،وبشكل متساو األثــر املهم في
ال ـح ـضــارات املـسـتـقـبـلـيــة .مــا هــو مهم
وأسـ ــاسـ ــي ،ل ـيــس ش ـكــل هـ ــذا ال ـت ـطــور
وحجمه ،بل القيم التي سترتكز عليها
هذه الحضارات.
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ّ
ّ
شراء املولدات سيكلف املوازنة نحو  1000-800مليون
دوالر أميركي لشرائها بطاقة  1000ميغاواط ،إضافة
إلــى  1000مليون دوالر أمـيــركــي لتشغيلها سنويًا
سينتج منه
(فيول وعمالة وصيانة وتوصيل) .كذلك ّ
زيادة تكلفة خدمة َّالد ْين الناتج من شراء املولدات .هذا
إضافة إلى االنتظار نحو  4إلى  5سنوات إلنشائها.
وقد تبلغ تكلفة االنتظار التراكمي ألربع سنوات نحو
 10م ـل ـيــارات دوالر .إن تــوفـيــر ه ــذا املـبـلــغ مــن خــال
إصالح الكهرباء عن طريق شراء الطاقة أفضل بكثير
من الذهاب إلى باريس القتراض مبلغ مماثل.
ُ
ّأمــا الـعــرض اإليـ ّـرانــي ،فلم تــذكــر تكلفته والصعوبات
الفنية ،حيث يتطلب التنسيق بني أربع دول لتوصيل
الطاقة إلى لبنان .كذلك إن اقتراح استجرار الطاقة من
مصر يواجه صعوبات عــدة .إن مـ ّـد كابل بحري بني
مصر ولـبـنــان ملسافة مــا يـقــرب مــن  650كيلومترًا،
ّ
يكلف نحو مليار دوالر على األقل .ويستغرق سنوات
ّ
عدة إلنجاز العقود والتمويل ومن ّثم التنفيذ ،مقارنة
بــالـكــابــل املــائــي بــن ال ـن ــروج وبــريـطــانـيــا وطــولــه 750

كيلومترًا ،ويستغرق تنفيذه أربــع سـنــوات ،مع العلم
أن التمويل مـتــوافــر .ومــن األفـضــل النظر إلــى إمكان
اسـتـجــرار الطاقة مــن تركيا مــن خــال وســائــل النقل
ـال كــابــل ب ـح ــري ،ح ـيــث إن
ع ـبــر س ــوري ــا ،أو م ــن خ ـ ّ
املسافة بني تركيا ولبنان تقل عن  200كيلومتر.
وفــي املــدى األبـعــد ،مــن األج ــدى أن تـبــدأ وزارة الطاقة
بالعمل على استدراج عقود إلنتاج الطاقة على ّ
البر من
ّ
الخاصة ،التي تستثمر مباشرة
الشركات العاملية
ّ
ِقبل ّ
وتـتـمــلــك امل ــول ــدات وتـتـ ّحـ ّـمــل جميع تكاليف اإلن ـشــاء،
وتكون إدارتها مستقلة عن ّ
مؤسسة كهرباء لبنان،
بينما تبيع إنتاجها ّ
ملؤسسة كهرباء لبنان باألسعار
العامليةُ .ويــدعــى هــذا األسـلــوب إنـتــاج الطاقة املستقل
( ،)Independent Power Production-IPPوتكون
مـصـحــوبــة بــات ـفــاق ـيــات شـ ــراء ب ـع ـقــود طــوي ـلــة األج ــل
( .)Long-Term Purchase Agreementويـجــب
أن تـتـبــع ه ــذه ال ـع ـقــود األس ــس الــدول ـيــة فــي اس ـتــدراج
ّ
امل ـن ــاق ـص ــات وف ــض ـه ــا ،وم ـعــاي ـيــر واضـ ـح ــة إلرسـ ــاء
املناقصة.
ّ
إن ع ـق ــود الـ ـش ــراء ل ـل ـطــاقــة م ــن ال ـش ــرك ــات ال ـخــاصــة
العاملية على أساس  IPPأفضل وسيلة لزيادة اإلنتاج
ولتحسني اإلدارة والفعالية فــي امل ــدى األب ـعــد .وتبلغ
تكلفتها إلن ـتــاج الـكـيـلــوواط الــواحــد نـحــو  9إل ــى 10
سنتات أميركية للكيلوواط على أساس السعر الحالي
للفيول .وباإلضافة إلــى ذلــك ،هي ال تـ ّ
ـؤدي إلــى املزيد
ّ
من االستدانة ،وتتجنب الهدر السائد في القطاع العام
إلنتاج الكهرباء.
ّ
وي ـجــب أن يـلــي املــرح ـلــة ال ـتــي تــوفــر اإلن ـت ــاج املـطـلــوب
ّ
واملستمر ،تعديل التعرفة ورفعها إلــى حــدود -200
ّ
 225ل ـيــرة لـبـنــانـيــة لـلـكـيـلــوواط كـمـعــدل وس ـطــي لكي
ّ
التكلفة (ما يواز ي  14.5سنتًا للكيلوواط).
تغطي ُ
ّ
أما الطاقة املتجددة البديلة ،فال تزال تعاني من مشكلة
عــدم الـقــدرة على االستمرارية في اإلنـتــاج من الطاقة
الـهــوائـيــة والـشـمـسـيــة ،وارت ـ ّف ــاع تكلفة الـتـخــزيــن التي
ُ
تـ َـعـ ّـد العقبة األساسية لتحل مكان الطاقة التقليدية.
وس ـنــرى خ ــال الـسـنـتــن املـقـبـلـتــن م ــدى ن ـجــاح منح
ثــاث تراخيص إلنتاج الطاقة من الرياح بقدرة 200
ميغاواط مع ثالث شركات لبنانية.

◼ مقال

العلم والخدعة في االقتصاد
جياتي غوش
مـ ــن ال ـح ـج ــج الـ ـكـ ـب ــرى الـ ـت ــي يـعـتـمــدهــا
االقتصاد النيوليبرالي هي أن تقليص
الـبـطــالــة ممكن مــن خ ــال إل ـغــاء الــرقــابــة
الـتـنـظـيـمـيــة ع ـلــى سـ ــوق ال ـع ـم ــل .وعـلــى
الرغم من غياب الدليل القوي على ذلك
ّ
إل أن هذه الحجة ال تزال صامدة.
يميل االقتصاد السائد إلــى البناء على
ّ
والتشبث بها
بعض الخالصات القائمة
ّ
بصرف النظر عن األدلة التي تدحضها.
ـوأ مــن ذلــك
ه ــذا األم ــر سـيــئ ،ولـكــن األسـ ـ ّ
بالنسبة إلــى اختصاص يصنف نفسه
من العلوم هو إصــراره على عدم قابلية
ن ـت ــائ ــج الـ ـتـ ـج ــارب ل ـل ـت ـك ــرار .وهـ ـ ــذا أم ــر
مـعـيـ ّ
ـاري وأســاسـ ّـي بالنسبة إلــى معظم
ّ
الـعـلــوم الطبيعية .إل أن فــي االقـتـصــاد
نـلـمــس المـ ـب ــاالة ت ـجــاهــه ال ب ــل مـقــاومــة
شرسة له أحيانًا .وفــي بعض الحاالت،
ُ
ُحجبت بيانات يجب أن تستخدم لتكرار
نتائج الكثير من التجارب ،عن باحثني
آخرين.
وغالبًا ما تعود أسباب ذلــك في العمق
إلــى دواف ــع سياسية ،ألن النتائج التي
ي ـت ـ ّـم ال ـت ــروي ــج ل ـهــا ون ـش ــره ــا تـتـنــاســب
م ـ ــع رؤى اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة تـ ــدعـ ــم م ــواق ــف
ً
أيــديــولــوجـيــة وسـيــاسـيــة مـعـ ّـيـنــة .مـثــا،
ي ـت ــم االسـ ـتـ ـن ــاد إل ـ ــى ن ـت ــائ ــج تـجــريـبـيــة

ّ
مـعـ ّـيـنــة تــدعــم الـتـقــشــف امل ــال ــي أو إلـغــاء
الضوابط التنظيمية عن السوق بشكل
كـثـيــف وت ـت ـحـ ّـول إل ــى أس ــاس لــدعــم تلك
السياسات الخاصة .ونــادرًا ما تخضع
هـ ــذه ال ـن ـتــائــج ل ـل ـتــدق ـيــق  -ع ـبــر ت ـحـ ّـدي
افـتــراضــاتـهــا والتشكيك فــي اإلجـ ــراءات
اإلحصائية التي تتبعها  -علمًا أن هذا
األمر هو القاعدة في العلوم الطبيعية.
ل ـنــأخــذ ّادع ـ ـ ــاء سـتـيـفــن مـ ــور وآرثـ ـ ــر بي
الفــر بــأن التخفيضات الضريبية التي
أعلنها تـ ّـرامــب لــن تـعـ ّـوض نفسها فقط،
بــل سـتـخــفــض الـعـجــز الـحـكــومــي أيـضــا،
ّ
وت ــول ــد امل ــزي ــد م ــن االس ـت ـث ـمــار ال ـخــاص.
وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ادع ــاء ه ـم ــا خــاطــئ
ّ
بالكامل ،إل أن الواقع االقتصادي لم يكن
ّ
لــه تــأثـيــر يــذكــر عـلــى مــن يـسـتـمــرون في
تصديق النظرية االقتصادية املعروفة
بـ«منحنى الفر» التي تقول ّإن تخفيض
م ـ ـعـ ـ ّـدالت الـ ـض ــرائ ــب س ـت ـحــقــق ع ــائ ــدات
ضريبية أعلى.

خدعة شهيرة
ال ـ ـيـ ــوم دحـ ـض ــت ورق ـ ـ ــة ب ـح ـث ـيــة ج ــدي ــدة
لسيرفاس ستورم خدعة شهيرة أخرى
يعتمدها االقتصاد النيوليبرالي ،وهي
أن الضوابط التنظيمية املفروضة على
ُ
ســوق العمل تحبط اإلنتاج والتوظيف.
وم ـ ـ ــن ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات ال ـت ـج ــري ـب ـي ــة ال ـت ــي

يعتمد عليها مـ ّ
ـروجــو ه ــذه الـفـكــرة هي
ورق ــة بحثية لتيموثي بيسلي وروب ــن
بــورج ـيــس تـسـتـخــدم ب ـيــانــات التصنيع
فـ ــي واليـ ـ ـ ــات ه ـن ــدي ــة بـ ــن ع ــام ــي 1958
و .1992ويـ ـ ّـدعـ ــي ب ـي ـس ـلــي وب ــورج ـي ــس
بأنهما أظ ـهــرا أن الـضــوابــط الـتــي تدعم
ال ـعـ ّـمــال فــي ع ــدد مــن ال ــوالي ــات ّأدت إلــى
خفض اإلنـتــاج والتوظيف واالستثمار
واإلنتاجية وحتى زادت الفقر الحضري
مـقــارنــة بــالــواليــات الـتــي لــم تـفــرض مثل
هذه التنظيمات.
ّ
تؤيد هذه الخالصة منطقًا تقليديًا يقول
ّ
إن تنظيم س ــوق الـعـمــل ي ــؤذي الـتــوســع
ّ
الصناعي ،وأن زيادة اإلنتاج والتوظيف
في القطاع الصناعي يكون عبر التشجيع
على املزيد من املرونة في سوق العمل من
خالل إلغاء القوانني التي تحمي ّ
العمال.
ولــم ُ
يسد هــذا املنطق في الهند فحسب،
ّ
بــل أث ــر فــي الـسـيــاســات فــي ع ــدد ال بــأس
ّ
به من الدول املتقدمة .وعلى الرغم من أن
العديد من االقتصاديني أعربوا عن قلق
ّ
جدي من املنهجية التي اعتمدها بيسلي
َ
وبورجيس ،لم تحظ انتقاداتهم بتأييد
ّ
بني صناع السياسة.
ول ـكــن ال ـن ـقــد الـ ــذي يـعـتـمــده س ـت ــورم في
ورقته البحثية أكثر جذرية ألن دراسته
ت ـش ـيــر إلـ ــى إخـ ـف ــاق ف ــي تـ ـك ــرار الـنـتــائــج
الـتــي تـ ّ
ـوصــل إليها بيسلي وبورجيس،

ّ
ُ
وتثبت أن استنتاجهما املتعلق بتأثير
التنظيمات فــي ســوق العمل على األداء
ال ـص ـن ــاع ــي غ ـي ــر ُم ـث ـب ــت ب ــاإلحـ ـص ــاءات.
ووج ـ ـ ــد أن ال ـن ـت ــائ ــج ل ـي ـس ــت ف ـق ــط غـيــر
ّ
م ــتـ ـسـ ـق ــة مـ ـ ــع االفـ ـ ـت ـ ــراض ـ ــات الـ ـنـ ـظ ــري ــة
َ
للكاتبني ،بل متناقضة داخليًا وال يمكن
بالتجربة .ويـصــل سـتــورم إلى
تـكــرارهــا
ُ
«امل ّ
ر» بأن «الورقة هي عار
دم
االستنتاج
ّ
مـهـنــي ...وهــي تمثل بشكل مثالي كيف
يمكن ملزيج من الذرائع العلمية والرغبة
الـعـمـيـقــة ف ــي ك ـســب االحـ ـت ــرام أن ي ـ ّ
ـؤدي
إل ــى ب ـحــث تـجــريـبــي ال أسـ ــاس ل ــه حيث
السوابق تدحض األدلة».

تواطؤ عميق
إذًا كـيــف اسـتـطــاع بيسلي وبــورجـيــس
ّ
اإلفالت بفعلتهما وملاذا لم ّ
يتم التخلص
م ــن هـ ــذه ال ـن ـتــائــج بــال ـكــامــل ف ــي دوائـ ــر
واألبحاث؟
السياسة
ُ
ف ـ ــي ال ـ ـن ـ ـهـ ــايـ ــة ،نـ ـ ـش ـ ــرت ورقـ ـتـ ـهـ ـم ــا فــي
دوري ــة اقـتـصــاديــة رفيعة املـسـتــوى ّ
تتم
مراجعتها من ِق َبل اقتصاديني آخرين،
ُ
واس ــت ـخ ــدم ــت ل ـت ـبــريــر م ــوج ــة م ــن رف ــع
الضوابط التنظيمية عن أســواق العمل
ح ــول ال ـع ــال ــم ،م ــا ق ــاد إل ــى إل ـح ــاق أذى
كـبـيــر ب ــال ـع ـ ّـم ــال .ل ــذل ــك ي ـجــب مـحــاسـبــة
امل ـس ــؤول ــن ع ــن هـ ــذا ال ـت ــواط ــؤ الـعـمـيــق
ملهنة االقتصاد ،والدوريات األكاديمية

الرئيسية التي منحت «االح ـتــرام» ملثل
هذا البحث.
ال يخفى على أحــد أن االقتصاد السائد
يـخــدم الـسـلـطــة .فـقــد أش ــار ج ــون كينيث
غ ــال ـب ــري ــث ع ـ ــام  1973إل ـ ــى أن اق ـت ـصــاد
املنظومة الحاكمة أصبح «الحليف الذي
ال ُي ّ
قدر بثمن ملن يعتمدون في ممارستهم
لـلـسـلـطــة ع ـلــى ج ـم ـهــور خ ــاض ــع» .ولـكــن
اعـتـنــاق االقـتـصــاديــن لـهــذا ال ــدور ازداد
ق ـ ّـوة منذ ذلــك الـحــن ،مــا قـ ّـلــل مــن ّ
أهمية
ّ
وصدقيته .وأصبح
املوضوع وشرعيته
معظم الجمهور يرى أن االقتصاديني ال
يطرحون األسئلة الصحيحة وال يسعون
لإلجابة عنها بنزاهة.
ّ
الصدقية يحتاج االقتصاد
والستعادة
إلى االنفتاح أكثر على انتقاد الفرضيات
واملنهجيات والنتائج .وال يمكن تجاهل
الحقائق غير املريحة فقط ألنها صادرة
ً
ً
عــن أصـ ــوات م ـعــارضــة .فـعــاجــا أم آجــا
سيثبت الواقع ّ
ُ
صحتها.
Social Europe
ترجمة ملياء الساحلي
جياتي غوش :أستاذة في االقتصاد في جامعة
ج ــواه ــر الل ن ـهــرو ف ــي ن ـيــودل ـهــي ،أم ـي ـنــة ال ـسـ ّـر
التنفيذية للرابطة الدولية ّالقتصاديات التنمية،
وعـضــو فــي اللجنة املستقلة إلص ــاح ضرائب
الشركات الدولية.
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َّ
ْ
الدين العام في لبنان
«القمع المالي» أم تصفية حملة السندات كطبقة؟
«ليس هناك جزء من نظامنا االقتصادي يعمل
بشكل أسوأ من ترتيباتنا النقدية واالئتمانية،
التي أكثر من غيرها ،تكون نتائج عملها ّ
السيئ
كارثية على المستوى االجتماعي ،لكنها هي
أيضًا األكثر سهولة لطرح الحلول العلمية»
جون ماينارد كينز

تـ ـ ــدور الـ ـي ــوم ن ـق ــاش ــات واسـ ـع ــة فــي
ّ
ال ــوالي ــات امل ــت ـح ــدة األم ـيــرك ـيــة حــول
أهمية (أو باألحرى عدم ّ
ّ
أهمية) َّالد ْين
ال ـعــام ،وذل ــك بعد عـقــود مــن سيطرة
الفكر االقتصادي الذي قال بعدم جواز أن يكون
ّ
سيؤدي ،في النهاية،
للدولة عجوزات مالية ،ألن ذلك
ّ
ّ
إلــى التضخم وطــرد االستثمار الـخــاص وغيرها
ـصـقــت باملرحلة
مــن «الـعـلــل» االقـتـصــاديــة الـتــي ألـ ِ
الكينزية ،التي دامت من أربعينيات القرن املاضي
ّ
املتقدمة.
إلى سبعينياته في الدول الرأسمالية
أول هذه النقاشات ،في ما ُي ّ
سمى «النظرية النقدية
الحديثة» ( .)Modern Monetary Theoryومن
أهـ ّـم طروحاتها ،وأكثرها جــرأة ،أنــه في دولــة مثل
ّ
ـواليــات املــتـحــدة ،حيث تستدين الــدولــة بعملتها
الـ ّ
املحلية ،تستطيع الحكومات أن تستدين ما شاءت
ألنها تمتلك القدرة على أن تطبع هذه العملة بنحو
متناه.
ال
ٍ
ثاني هذه النقاشات يدور حول سؤال :هل الخوف
من َّالد ْين العام الــذي ساد كالنار في الهشيم في
الـسـنــوات املاضية مـبـ ٌ
ـرر؟ الـجــواب الضمني الــذي
أتــى مــن أوليفيير بــانـشــارد فــي محاضرته في
الجمعية االقتصادية األميركية في كانون الثاني/
يـنــايــر املــاضــي ه ــو :ك ــا ،ول ـكــن ب ـشــرط أن تكون
الفائدة اآلمنة على سندات الخزينة األميركية أقل
مــن الـنـمـ ّـو االق ـت ـصــادي .وه ــذا ال ـشــرط كفيل بــأن
يجعل َّالد ْين العام أمرًا عاديًا وليس «البعبع» الذي
يخيف الدول.
النقاش ّ
األول ،بالطبع ال ينطبق على لبنان ،ألن
لـبـنــان ال يـسـتـطـيــع أن يـطـبــع ال ـ ــدوالر األم ـيــركــي،
عـلــى الــرغــم مــن م ـحــاوالتــه الـيــائـســة األخ ـي ــرة في
شـبــه-الـطـبــع ( )quasi-printingعـبــر الـحـصــول
على مساعدات خارجية ،ومنها بذريعة الالجئني
السوريني ،والــريــع السياسي منّ الــدول اإلقليمية
امل ـت ـحــاربــة ع ـبــر وكــائ ـهــم امل ـحــلـيــن (،)proxies
ً
وصوال إلى «الهندسات املالية» ّللمصرف املركزي،
واآلن التفكير ببيع األصول املحلية .وكلها إجراءات
ّ
ّتشبه طبع العملة ،ولكنها ّليست كذلك بالطبعّ .
أما النقاش الثاني ،فهو مهم في لبنان ،ألنه يتعلق
ّ
والنمو .ومن دون هذا الشرط
بالعالقة بني الفوائد
ّ
يستمر ارتفاع َّالد ْين إلى الناتج .وهذا االرتفاع ال
ّ
يمكن أن يستمر إلى األبد .ففي لبنان ،كانت الفائدة
باستمرار أعلى من ّ
النمو االقتصادي ،وكانت هذه
َّ
ْ
العالقة أساسية ،ليس فقط في تنامي الدين العام
ّ
منذ  ،1993ولكن أيضًا في تركز الثروة وارتفاع
ح ـ ّـص ــة الــرأس ـ ّمــال
من الناتج املحلي
ع ـ ـلـ ــى حـ ـس ــاب
األجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء
واملـ ـ ـ ــوظ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــن
ّ
والعمال .كذلك
إن الـ ـ ـف ـ ــوائ ـ ــد
العالية وضعت
االق ـت ـصــاد في
حـ ـ ــالـ ـ ــة رك ـ ـ ــود
مـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ّـرة،
وهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا أمـ ـ ـ ــر
ب ـ ـ ـ ــدوره يـعـنــي
ان ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــاض
ّ
النمو ،ما يعني
أن الـ ـ ـخ ـ ــروج

من عالقة تكون فيها الفائدة أعلى من ّ
النمو أصبح
ّ
ً
َّ
ْ
ّ
جذرية تتعلق بالدين
مستحيال من دون إجراءات
وفوائده.
ما ْ العمل في مواجهة التراكم التسارعي
َّ
للدين العام؟
ْ
أت ــى تـقــريــر غــولــدمــان ســاكــس (الـ ــذي نـ ِـسـ َـيــتــه اآلن
األك ـثــريــة بـعــد تـ ّشـكـيــل ال ـح ـكــومــة) لـيــوقــظ البعض
من سبات «أن كــل شــيء على ما ي ــرام» ،ومــن وهم
َّ ْ
سيختفي مــن تلقاء نفسه.
أن تــراكــم الــديــن الـعــام ّ
فالتقرير ،على الرغم من كل أخطائه ،وضع إمكانية
إع ــادة الهيكلة على األجـنــدة ،ولــو مؤقتًا .طبعًا ،إن
إعــادة الهيكلة إحــدى الطرق التي اتبعتها ،أو يمكن
أن تتبعها الدول من أجل ّ
الحد من تراكم َّالد ْين ،ولكن
هذا ال يعني أن األمــور في لبنان وصلت اليوم هذا
اللبنانية بعض اإلج ــراءات
الـحـ ّـد ،ففي جعبة الــدولــة
ّ
التي يمكن أن تقوم بها ،غير التقشف املزعوم ،وغير
أي من سبل شبه-طبع العملة اآلنفة الذكر.
ً
فــي هــذا اإلط ــار ،ال بـ ّـد ّأوال ،مــن طــرح ال ـســؤال عن
ّ
مـعـ ّـدل الفائدة فــي لبنان بعد أن أستنفدنا ،حتى
الـغـثـيــان ،مـســألــة ال ـن ـمـ ّـو ،أو مــا ُي ـقــال عــن «تكبير
حـجــم االق ـت ـصــاد» مــن دون طــائــل .فـمــن أساطير
االقتصاد في لبنان ،أن «لعبة األســواق» ،هي التي
ت ـحـ ّـدد ال ـفــائــدة ،وأن املـخــاطــر الـسـيــاديــة ومخاطر
سعر الصرف ،وإلى ما ذلك من «مخاطر» ،تجعل
الفائدة مرتفعة ّ
جدًا ،وأن هذا واقع ال يمكننا فعل
أي شيء حياله .لكن الواقع الحقيقي هو غير ذلك.
فاألسواق املالية كانت دومــا احتكارية حيث لدى
ّ
املصارف الكبرى املقدرة على التحكم بها ،فكانت
ال ـعــوائــد ال ــزائ ــدة فــي ف ـتــرات عــديــدة مرتفعة ج ـ ّـدًا.
ّ
متكيفًا ّ مع هذه املعدالت
وكــان املصرف املركزي
املرتفعة ،ألن األهداف النقدية تغلبت على األهداف
االقتصادية.
بنحو سريع ،ما يمكن أن يفعله املصرف املركزي،
ال ـيــوم ،أن يـغـ ّـيــر مــن سـيــاســاتــه ويـخـفــض الـفــائــدة
الـطــويـلــة األم ــد عـبــر ات ـفــاق مــع وزارة املــالـيــة على
إصــدار سندات حكومية عالية اآلج ــال ،وشرائها
من ِق َبل املصرف ،وذلك عبر طبع العملة أو استبدال
الـسـنــدات القصيرة األج ــل لــديــه .وه ــذه اإلج ــراءات
يجب أن تستكمل بعد ذلك بإجراءات «القمع املالي»
(.)financial repression
القمع المالي لخفض الفوائد
فــي لبنان ،مــا هــو مـتـ ٌ
ـاح ،الـيــوم ،فــي عكس العالقة
بني ّ
النمو االقتصادي والفائدة ،هو خفض الفائدة.
وه ــذا الـ ّقـمــع أو «ال ـت ـحـ ّـرر امل ــال ــي» كـمــا أط ـلــق عليه
أحــد املعلقني ،بــدأ يـعــود إلــى كــونــه شائعًا بعد أن
اخـتـفــى فــي الـثــاثــن عــامــا املــاضـيــة .فــوفــق مقالة
لالقتصاديني كارمن رينهارت وجاكوب كيجغارد،
فإن القمع املالي عاد إلى الواجهة بعد األزمة املالية
العاملية وأزمة منطقة اليورو ،وفي األخيرة كبديل

ّ
التقشف ذي الكلفة العالية والــذي يـ ّ
ـؤدي إلى
من
ّ
ً
انخفاض الـنـمـ ّـو ،بما يــزيــد الـطــن بــلــة ب ــدال مــن أن
ً
يكون حال .ويعمل هذا القمع عبر خفض الفائدة
ّ
االسـمـيــة على الـ َّـد ْيــن (مــا يخفض خــدمــة الـ َّـد ْيــن)،
ّ
وعلى جعل الفائدة الحقيقية بعد التضخم سلبية،
ّ
ّ
ما يخفص َّالد ْين إلى الناتج ويشكل ضريبة على
ّ
ّ
املدخرين ،أي إنها إعادة توزيع من املدخرين إلى
املدينني ،إن في القطاع العام أو في القطاع الخاص.
ويشير رينهارت وكيجغارد أنه في منطقة اليورو،
وف ــي إنـكـلـتــرا بــن عــامــي  2008وّ ،2012
تحولت
الفائدة الحقيقية إلى سلبية ،واملثير لالهتمام أن
ّ
التوسعية
هــذا حـصــل ،ليس فقط عبر العمليات
للمصرف املركزي األوروبي أو ملصرف إنكلترا،
ّ
ب ــل أي ـض ــا ع ـبــر ال ـت ــدخ ــل امل ـبــاشــر ف ــي جعل
َّ
املصارف وصناديق التقاعد تحمل الد ْين
الداخلي بفوائد متدنية .بالتحديد يقوالن
في هذا املجال« :قد تكون الطرق األخرى
الستحداث ،أو زيادة الطلب على َّالد ْين
الحكومي أكثر مباشرة .على سبيل
امل ـ ـثـ ــال ،فـ ــي ذروة األزمـ ـ ـ ــة امل ــال ـي ــة،
ك ــان ع ـلــى املـ ـص ــارف الـبــريـطــانـيــة
االح ـ ـت ـ ـفـ ــاظ بـ ـح ـ ّـص ــة أك ـ ـبـ ــر مــن
سـ ـن ــدات ال ـح ـك ــوم ــة ال ـبــري ـطــان ـيــة
ف ــي م ـحــاف ـظ ـهــم االس ـت ـث ـم ــاري ــة.
وبالتالي ،إن العملية التي يجري
فيها «وضع» الديون بأقل من
أس ـعــار ال ـفــائــدة فــي الـســوق
فـ ــي صـ ـن ــادي ــق املـ ـع ــاش ــات
ال ـت ـقــاعــديــة وغ ـي ــره ــا من
امل ـ ـ ـ ّ
ـؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات املـ ــال ـ ـيـ ــة
ّ
املحلية األسيرة تجري
بالفعل في العديد من
ال ـب ـل ــدان ف ــي أوروبـ ـ ــا.
وفــي إسبانيا ،جرت
الـ ـ ـع ـ ــودة أخ ـ ـي ـ ـرًا إل ــى
شـ ـك ــل م ـ ــن أشـ ـك ــال
السقوف على سعر
الفائدة على الودائع
املصرفية».
ال ـ ـغـ ــريـ ــب ف ـ ــي ه ــذا
األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،أن ـ ـ ـ ـ ــه إذا
ّ
ق ــارن ــا م ــع ل ـب ـنــان،
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإن ال ـ ـح ـ ـل ـ ـقـ ــة
األض ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــف ف ــي

أنجل بوليغان ــ المكسيك

ّ
الترويكا املحلية ليست املـصــارف ،بل الــدولــة التي
ب ـ ــدءًا م ــن  ،1993بـ ــدل أن ت ـج ـبــر املـ ـص ــارف على
ّ
االكـتـتــاب بـسـنــدات الخزينة بـفــوائــد متدنية ألنها
ّ
مؤسسات مالية «أسـيــرة» ال تجد لنفسها مكانًا
آخ ــر لتوظيف سيولتها ال ــزائ ــدة ،أصـبـحــت الــدولــة
هي «األسيرة» وتدفع الفوائد العالية على سنداتها.
اإلطـ ــار ،إن تــوظـيــف املـصــارف
فـ ـ ـ ــي ه ـ ــذا
لألكثرية الساحقة من أموالها
في سندات الخزينة اللبنانية
وف ــي أدوات االس ـت ـث ـمــار لــدى
املصرف املركزي ،يجعل من
ً
الدولة واملصارف قادرة ،اليوم،
أك ـثــر مــن ذي قـبــل عـلــى قلب
الطاولة على «األسواق املالية»
وتحديد الفائدة بما يتناسب
مع استدامة االستدانة ّ
العامة
ّ
والنمو االقتصادي.
ّ
لكن عــدم حصول هــذا يؤكد
ّ
مرة أخرى ،العالم املقلوب على
ّ
رأسه في لبنان .ويؤكد أيضًا
أن ــه فــي ه ــذا الـبـلــد ،املـ ّـدخــرون
هم ليسوا مجموعة من األفراد
املجهولني ،بل هم طبقة مالية لديها
السلطة أو الـيــد العليا فــي االقتصاد
اللبناني .لكن في هذا اإلطار ،إن الطبقة
املالية في العالم وفي لبنان التي تستفيد
مــن ال ـ َّـد ْي ــن تـكــون فــي بـعــض األح ـيــان على
حد السكني ،بني ّ
ّ
حد االستفادة ما دام َّالد ْين
ّ
ّ
ال يهدد عائداتها ،وبني حد احتمال خفضها
ّ
عبر التضخم أو إعادة الهيكلة أو عدم الدفع أو
رفع الضرائب على الربح أو ّ«القمع املالي» .إذًا
هذا الرأسمال يسير على خط رفيع بني تراكم
َّالد ْين وأخطاره.
ّ
وب ـمــا أن ـهــم طـبـقــة ول ـي ـســوا أفـ ـ ــرادًا ،ال ب ــد هنا
مــن استرجاع بعض مــن التاريخ املـهـ ّـم نظريًا
ال ـي ــوم .ف ــي س ـن ــوات الـعـشــريــن حـصــل نـقــاش
واســع في االتحاد السوفياتي
ف ـ ــي سـ ـب ــل الـ ـتـ ـصـ ـنـ ـي ــع .أراد
اليمني بـنــاء االشـتــراكـيــة على
ّ
عــربــة ال ـفــاحــنّ ،أم ــا الـيـســار
فـ ـ ـ ـ ـ ــأراد اس ـ ـت ـ ـع ـ ـمـ ــال شـ ـ ــروط
الـ ـتـ ـب ــادل الـ ـتـ ـج ــاري م ــن أج ــل
«اس ـت ـغــال» الـقـطــاع الــزراعــي،
وبـ ـن ــاء ال ـص ـنــاعــة ع ـبــر ش ــراء
ّ
ال ـس ـل ــع الـ ــزراع ـ ـيـ ــة بـ ــأقـ ــل مــن
س ـ ـعـ ــرهـ ــا الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــي وبـ ـي ــع
الـسـلــع الـصـنــاعـيــة بــأكـثــر من
ّ
سعرها .في النهاية ،أتى الحل
ال ـس ـتــالـيـنــي ،ال ذاك وال ذاك،
ّ
ب ــل كـ ــان بـتـصـفـيــة ال ـفــاحــن
األغنياء ،أو الكوالكيني كطبقة.
ّ
إذًا ال ـي ــوم ف ــي ل ـب ـنــان ،إذا كــنــا
ال نــريــد أن نـسـتـعـمــل الـنـظــام
ّ
نستمر
الضريبي ،وال نريد أن
ب ـ ــرك ـ ــوب عـ ــربـ ــة «األس ـ ـ ـ ـ ــواق
املــال ـيــة» ،فـنـحــن واقـعـيــا أمــام
أم ــري ــنّ :أمـ ــا سـيــاســة أسـعــار
جــديــدة أي الـقـمــع امل ــال ــيّ ،
وأم ــا
ّ
الحل الستاليني بتصفية حملة
ال ـ ـس ـ ـنـ ــدات ك ـط ـب ـق ــة ،ال ـ ـ ــذي طــرح ـتــه
ساكس عندما رأت أن استدامة
غولدمان
ّ
االس ـتــدانــة يتطلب م ـصــادرة  65سنتًا
ّ
لكل دوالر من حملة السندات ،وهذا
شـبـيــه بـمــا واج ـهــه الـكــوالكـيــون
في ثالثينيات القرن املاضي.
ّ
فأيهما يريدون الحل العلمي
ّ
أم الحل القسري؟

