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على الغالف

أيتام الحلم األميركي
محمد نزال
ّ
قبل  23عامًا ،أنجزت الفنانة الراحلة
ّ
السينمائية.
فاتن حمامة آخر أعمالها
كان فيلمًا بعنوان" :أرض األحالم".
َتفقد ّ
ّ
املصرية جواز سفرها،
السيدة
قبل ساعات ِمن موعد "الهجرة" إلى
أميركا ،فتدخل في ّرحلة بحث عنه.
تعود أدراجها إلى كل مكان ّ
مرت به.
ّ
فرصة العمر في خطر ،إنه السفر ّإلى
أميركا ،إلى "الحلم األميركي" ...فكل
جهد اآلن ُمباح .أجيال في بالدنا كبرت
على هذا الحلم .ال داعي للمكابرة.
ّ
إنها أميركا ،أو أمريكا ،على اختالف
ألسن "العالم الثالث" وآهاته .هكذا جرى
تصوير تلك البالد لنا ،هكذا ُز ِرعت في
وعينا ،ذلك النموذج البشري األعلى،
كشيء ّأبعد ِمن "أرض اللنب والعسل".
ّ
أميركيًا ،في أفالمنا،
هكذا "تثقفنا"
ومن بعد،
قبل
ن
م
"هم"
في أفالمهم
ِ
ِ
أحالمنا.
وكم حفرت "هوليوود" في
ّ
لم يكن للبعض إال أن ُي ّ
صدق .الكل ّ،
والتعميم مجازفة مشروعة هنا ،الكل
"أغرم" بها .حتى َمن نادوا لها باملوت،
وال ّ يزالون ،أصيبوا بلعنة االفتنان بها.
الكل "مريض بأميركا" .ليس غريبًا
على النفس أن تنجذب إلى قاتلها.
كان يكفي ألحدنا أن ُيشاهد ما تفعله
أميركا في العالم ،في لحظتهِ ،من غير
ّ
أن يقرأ تاريخها ،حتى َيعرف أنها
أعتى وحش عاملي في العصر الحديث.
لكن مع ذلك ،كانت تستمر "السرنمة"
ّ
(املشي أثناء النوم) في بالدنا .إنها
ّ
مغناطيسية ،إذ هي أعظم
أعظم قوة
ُ
قناع .إلى هذا الحد الرهيب يمكن
لإلنسان أن ُيبدع في طلسمة األذهان.
ً
ليس سهال أن تشرح ما هي ،تلك
ً
ّ
القوة ،تلك الحالة ،لكثيرين .ليس سهال،
ُ
أكثر ِمن الشرح ،أن تقنع املأخوذ
ً
ذهوال ،بغير ما يرى .أميركا مذهلة
ّ
حقًا .ال داعي للمكابرة ّ
مرة أخرى.
ّ
بحبال الهواء.
املوجوعون يتعلقون ّ
كل ّ
عدتها
هي أوجعتهم ،ومعها
ِمن داخلنا ،هذا صحيح ،لكن تعال
ُ
لتقنعهم .عبثًا تحاول وقد أفلحت
هالتها في "سرنمتهم"َ .يكتب ّ
املؤرخ
األميركي جيمس آدامز ،صاحب
مصطلح الحلم ،في ثالثينيات القرن
املاضي" :لم ُيصبح الحلم األمريكي،
الذي جذب عشرات املاليني من األمم
إلى سواحلنا خالل القرن املاضي،
حلم تحقيق الرخاء املادي فقط .لقد
أصبح حلم القدرة على وصول الرجل
واملرأة إلى أعلى درجة ِمن التطور
دون التقيد بالعوائق التي أقامتها
الحضارات القديمة ،أو األوساط
االجتماعية التي ظهرت ملصلحة
ً
الطبقات ،بدال من أن تكون ملصلحة
اإلنسان البسيط" .شيء ِمن قبيل "ما
ّ
تتحدث عن "الطبقات"
فوق املهزلة" أن
و"أميركا" و"اإلنسان البسيط" في
سطر واحد .دعنا ِمن كل ما مضى.
الحديث متاحة أمام
التاريخ ّ
كتب َ
الجميع ملن ،حقًا ،ال يزال ال َيعلم ،واآلن
ُي ُريد أن َيعلم.
املهم اآلن ،دونالد ترامب! "الحلم
األميركي" وترامب! ّأي أيتام لهذا
الحلم ،ولو على الورق ،ولو في األحالم،
ستحبل بهم أرحام الخيبة اآلن؟
أيتام أميركا .الحلم وقد استحال
كابوسًا .أبعد ِمن الدولِ ،من الساسة،

ِمن األنظمة ،التي عاشت على "بركة"
ً
أميركا ،أبعد يعني وصوال إلى عقول
مليارات البشر على ظهر الكوكب.
مليارات "العاديني" ِ ّمن الناس .تمثال
ّ
الحرية الشهير ،املطل على خليج
نيويورك ،الذي ،كما حفظنا ِمن األفالم،
كانت صيحات الفرح تنطلق ِمن
حناجر راكبي بواخر الهجرة لحظة
رؤيته ِمن بعيد ...هذا التمثال ،كما
ّ
تقول الطرفة اآلنُ ،يفكر في أن يحزم
ً
حقائبه لالنتقال إلى كندا ،مثال .دونالد
ترامب رئيسًا للواليات املتحدة!
أيتام أميركا ،في النموذج اإلنساني
قبل السياسة ،كأفراد قبل الجماعات،
َيستحقون اليوم التعاطف معهم.
أخذهم في الحضن ،إن أمكن .كفكفة
الحبيسة .عن ّأي نموذج
دموعهم
ّ
ّ
ّ
بعد اليوم سيتكلمون؟ إنه ترامب ،إنه
الشعب األميركي ،أليست هذه هي
ّ
الديموقراطية؟ ألزموهم بما ألزموا به
أنفسهم ،هذه هي .ترامب املجنون،
اللعوب ،العنصري ،الذي
ُامللياردير ّ
يريد طرد كل آخر ِمن بالده وسحقه،
املتحرش ،الساخر ِمن ّ
ّ
املعوقني
ّ
جسديًا وأصحاب الحاجات الخاصة،
ّ
املزور ،األبله ،الشوارعي ،السخيف...
وتطول الالئحة .هذا أصبح رئيسًا
ّ
ّ
األميركية"َ .من لم
ـ"اإلمبراطورية
ل
ّ
يتعرف إليه كفاية ،فأمامه آالف املقاطع
ّ
املصورة .آالف املقابالت واملقاالت.
ّ
عجلوا ّ
وتعرفوا إلى "قائد العالم".
ّ
ّ
ّ
مجددًا ،ليست القضية فيه شخصيًا،
إنه "مصطفى" الشعب األميركي،
ّ
إنه صفوة الصفوة بعد الغربلة.
هذا الذي وصل .هذا فخر صناعة
ّ
ّ
األميركية.
"الديموقراطية" على الطريقة
ُ
هذا الجدل الذي سوف يفتتح اليوم،
ِمن جانب الفالسفة وعلماء االجتماع
ّ
واإلنسانيات .أيتام "الحلم
والسياسة
ّ
األميركي" اليوم يجلون عن الحصر.
هل يكون ما حصل سببًا لدخول
أفواج الحاملني دوامة ِمن اإلحباط
ّ
والعبثية؟ إلى أين يسير العالم؟ في
املقابل ،يجوز أيضًا عدم املبالغة في
األمرّ ،إنها أميركا ،أميركا يا ّ
عم ،فال
ّ
تتحدث عن سقوط وما شاكل .هذا
ّ
صحيح أيضًا .إنها أميركا .لكن ،وعلى
قاعدة أضعف اإليمان ،فإن السقوط
األخالقي قد حصل .لنقل إنه "ظهر"
بوضوح أكثر .وبما ّأن أميركا قبلة
العالم عند كثيرين ،في الخير والشر،
فإن ما حصل لن يبقى محصورًا في
أميركا .العني اليوم على أوروبا .على
"قيمها" و"إرثها اإلنساني" ...كما قال
بعض قادة دولها ،أمسُ ،بعيد إعالن
فوز ترامب.
قبل ّ
مدةّ ،
وصف الفيلسوف األميركي،
ّ
تشومسكي ،حالة ترامب بأنها:
وماض
متداع
"حصيلة مجتمع
ٍ
ٍ
بقوة نحو االنهيار" .قبل أكثر ِمن
سنة ،وقبل ظهور نجم ترامب ،كان
تشومسكي خائفًا على كوكب األرض
عمومًا .الرجل التسعيني ،وفي مقابلة
ّ
صحافية ،قال" :هناك هاويتان ،كارثة
بيئية وشيكة ،لم يعد لدينا الكثير من
الوقت للحد منها .أما الثانية فتعود إلى
سبعني عامًا ،كان هناك خطر الحرب
النووية ،خطر ال يزال ينمو .إننا بقينا
على قيد الحياة بمعجزة .اآلن ،نحن
ُ
نسرع إلى الهاوية ،مصممون على
السقوط في العدم".

جنون ترامب
ُ
ال يخرجه من
{بيت الطاعة»
ترامب ليس من خــارج المنظومة ،يمكن معرفة
ذلك من اللحظة األولى ،حينما أعلن مرة أنه سيكون
محايدًا في القتال بين إسرائيل والفلسطينيينّ ،
ثم
ّ
موقفه الحقًا بتأكيده أنه سيدافع عن إسرائيل
ر
غي
ّ
ّ
التعمق في التفاصيل
ولكن
ـر.
ـ
األم
ف
كل
مهما
َ
األخرى يمكن أن يشير أيضا إلى أن جنون ترامب لم
يخرجه من {بيت طاعة» النظام
نادين شلق
مـنــذ تــرشــح دونــالــد تــرامــب للرئاسة
ّ
إلــى الـيــوم ،عمد املحللون واملراقبون
إل ــى ت ـن ــاول واق ـع ــه م ــن خ ــال تعيير
ان ـ ـعـ ــدام خ ـب ــرت ــه ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،وح ـ ـ ّـدة
خطابه الذي ّ
تبي الحقًا أنه أثار غرائز
غــالـبـيــة األم ـيــرك ـيــن .وف ــي ظ ــل نقص
ال ـت ـج ــرب ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ع ـم ــل اإلعـ ــام
األمـيــركــي على استحضار "فضائح"
ت ـت ـع ـلــق ب ـح ـيــاة ت ــرام ــب االج ـت ـمــاع ـيــة
والـ ـ ـشـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــة ،ف ـ ـغـ ــاف ـ ـلـ ــه أح ـ ـيـ ــانـ ــا
ُ
ب ـت ـس ـج ـيــات ت ـظ ـه ــر خ ـط ــاب ــه الـسـيــئ
واملهني بحق النساء ،وأحيانًا أخرى
ّ
بتهرب ضريبي وبغيرها من األدوات؛
وبــن هــذا وذاك طالعه باستطالعات
ُ
تـ ـب ــرز ان ـ ـعـ ــدام ف ــرص ــه ف ــي الـ ـف ــوز فــي
الرئاسة .لم تكن هذه املحاولة صعبة
ب ــوج ــود ح ــال ــة وش ـخ ـص ـيــة إعــام ـيــة
معروفة ومثيرة للجدل ،مثل ترامب.
وربـ ـم ــا بـ ــدت ال ـص ـع ــوب ــة لـ ــدى ال ــذي ــن
ت ـن ــاول ــوا ظ ــاه ــرت ــه ،ف ــي عـ ــدم فـهـمـهــم
للشارع .إال أن األهــم من كل ذلــكّ ،كان
عدم التفاتهم إلى ذهنية هذا املرشح
الـحـســابـيــة وال ـت ـج ــاري ــة ،ال ـتــي وقـفــت
وراء صعود مؤسساته وبــروز اسمه
كـقـطــب عـ ـق ــارات وم ـ ــال ،ورب ـم ــا كــانــت
س ـب ـب ــا فـ ــي انـ ـتـ ـخ ــاب ــه ،وال س ـي ـم ــا أن
ّ
غالبية خطاباته ركــزت على الجانب
ّ
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي مـ ـ ــن م ـ ـن ـ ـظـ ــار مـ ـب ــس ــط
ي ـع ـك ــس ه ـ ـمـ ــوم األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــن .ول ـك ــن
ً
هــل يعني ذلــك أن تــرامــب ج ــاء ،فـعــا،
م ــن خ ـ ــارج امل ـن ـظ ــوم ــة ،أو م ــا ُيـسـمــى
الـ"إستابليشمانت"؟
ب ـن ـظ ــرة س ــري ـع ــة ع ـل ــى ك ــل م ــا ح ــول ــه،
ي ـ ـم ـ ـكـ ــن تـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــان م ـ ـ ــا يـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارض ه ـ ــذه
الفرضية .تــرامــب سيدخل إلــى البيت
األبيض ،في  20كانون الثاني املقبل،
ِّ
متسلحًا بأهم األسلحة لدى الرؤساء
األم ـي ــرك ـي ــن ال ـت ـق ـل ـيــديــن ،ف ــي ب ــداي ــة
والي ـت ـه ــم األولـ ـ ـ ــى ،أي ك ــون ـغ ــرس ذي
غــال ـب ـيــة ح ــزب ـي ــة م ـمــاث ـلــة لـسـيــاسـتــه،
ً
سـ ـيـ ـك ــون م ـ ـسـ ـ ّـهـ ــا لـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرارات ك ـث ـي ــرة
ق ـ ــد يـ ـتـ ـخ ــذه ــا ،وذلـ ـ ـ ــك بـ ـع ــدم ــا ت ـم ـكــن
ال ـج ـم ـهــوريــون م ــن ال ـف ــوز ف ــي مجلس
ال ـش ـي ــوخ ،ب ـ ــ 51م ـق ـع ـدًا ف ــي م ـقــابــل 47
للديموقراطيني ،وفي مجلس النواب
ب ــ 239مقعدًا مقابل  .192ج ــاءت هذه
الـنـتـيـجــة لـتـنـفــي فــرض ـيــة أخـ ــرى كــان
أســاس ـهــا ال ـت ــروي ــج ل ـف ـكــرة أن ال ـحــزب
ّ
ليتبي
ال ـج ـم ـهــوري واقـ ــع ف ــي م ـ ــأزق،
ب ـعــد االن ـت ـخ ــاب ــات أن ه ــذا امل ـ ــأزق من
نصيب الحزب الديموقراطي ،في ظل
التناقص الواضح في شعبية قادته،
ووســط عــدم وجــود إدارة واضحة له،
إثــر استقالة رئيسة لجنته الوطنية

دي ـب ــي وي ـس ـم ــان ش ــول ـت ــز ،ف ــي وقــت
س ــاب ــق م ــن الـ ـع ــام ال ـح ــال ــي .ك ــل ذلــك
ً
ف ـض ــا ع ــن ال ـف ـض ــائ ــح ال ـت ــي راف ـق ــت
ق ــادت ــه ب ـس ـبــب تـفـضـيـلـهــم مــرشـحــا
على آخر ،أي هيالري كلينتون على
بيرني ساندرز.
ّ
يتبي أن ترامب أعاد
بنظرة ثانية،
الــزخــم لـلـحــزب الـجـمـهــوري ،ومهما
كانت اعتراضات أعضائه على أدائه
عـنــدمــا ك ــان مــرش ـحــا ،ف ــإن شعبيته
سـتـشـكــل بـيـضــة ال ـق ـ ّـب ــان وسـتــؤخــذ
فـ ــي االعـ ـتـ ـب ــار ع ـن ــد كـ ــل اس ـت ـح ـقــاق
ت ـش ــري ـع ــي ،ل ـت ـن ـت ـهــي إلـ ــى ت ـســويــات
ُم ـف ـتــرضــة ف ــي م ـســائــل ك ـث ـي ــرة ،بـمــا
يـ ــرضـ ــي ال ـ ـطـ ــرفـ ــن ،خـ ـص ــوص ــا فــي
السياسة الداخلية.
واألكـ ـث ــر ت ـع ـب ـي ـرًا ع ــن ه ــذه الـنـقـطــة،
مـ ـ ــا ذكـ ـ ــرتـ ـ ــه ال ـ ـع ـ ـضـ ــو فـ ـ ــي ال ـ ـحـ ــزب
الجمهوري كوري شايك ،التي سبق
أن عملت في البيت األبيض ووزارة
الخارجية والبنتاغون .فقد أعربت
عـ ــن أمـ ـلـ ـه ــا ال ـك ـب ـي ــر فـ ــي أن يـنـضــم
زم ــاؤه ــا امل ـح ــاف ـظ ــون إلـ ــى اإلدارة
ال ـح ــال ـي ــة .وقـ ــالـ ــت ،ف ــي ح ــدي ــث إل ــى
صحيفة "بوليتيكو" ،إن "املساعدة
ف ـ ــي عـ ـ ــدم انـ ـتـ ـخ ــاب ت ـ ــرام ـ ــب ش ـ ــيء،
والقيام بما هو أفضل بعد حصوله
على أصــوات الناخبني ،شــيء آخــر".

ويأتي موقف شايك األخير مناقضًا
ملوقف سابق كانت قد ّ
صرحت فيه
بأنها لن تعمل أبدًا ملصلحة ترامب.
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــرادًا ،ق ـ ــد تـ ـنـ ـف ــع اإلش ـ ـ ـ ــارة
إل ــى أن م ــواق ــف ت ــرام ــب م ــن غــالـبـيــة
ال ـق ـض ــاي ــا ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ،ت ـت ـم ــاث ــل مــع
ً
مــواقــف حــزبــه .ومـنـهــا مـثــا مسألة
الـ ـت ــأم ــن ال ـص ـح ــي (أوب ـ ــام ـ ــا ك ـي ــر)،
ال ـت ــي ان ـت ـقــدهــا طـ ــوال ف ـت ــرة حملته
ال ــرئ ــاسـ ـي ــة ،ف ـي ـم ــا ك ــان ــت وال تـ ــزال
ت ــاق ــي اعـ ـت ــراض ــات م ـت ـصــاعــدة مــن
غــالـبـيــة ال ـقــادة الـجـمـهــوريــن ،األمــر
ال ـ ــذي ي ـع ـنــي إم ـكــان ـيــة ال ـس ـعــي إلــى
تعديلها ،في العهد الجديد .كذلك،
يـمـكــن ذك ــر م ـث ـ ٍـل آخـ ــر ،وه ــو تــوافــق
الرئيس املنتخب والكونغرس على

أوروباّ :
نهيئ أنفسنا
بعدما صار «كابوس ترامب» حقيقة ،جــاءت تصريحات السياسيني األوروبيني
«داكنة» ،وفق توصيف صحيفة «شبيغل» األملانية .فاملستشارة األملانية ،أنجيال
ميركل ،وجدت ّأن من ًالضروري إعادة تذكير الرئيس املنتخب بالقيم التي تجمع
برلني وواشنطن ،قائلة« :الديموقراطية ،احترام حقوق اإلنـســان ...هي القيم التي
أدعو من خاللها رئيس الواليات املتحدة على التعاون معًا على أساسها».
ّ
كذلك ،أمل وزير الخارجية األملاني ،فرانك ـ فالتر شتاينماير ،أل «نكون أمام عدم
استقرار أعظم في العالم .في خالل حملته ،شكل ترامب خطرًا ليس ألوروبا فقط،
بل ألملانيا أيضًا» ،مضيفًا« :علينا أن ّ
نهيئ أنفسنا لسياسة خارجية أميركية ال
يمكن التنبؤ بها .علينا أن ّ
نهيئ أنفسنا لحالة تكون فيها أميركا مستعدة التخاذ
قرارات منفردة».
أكثر من ذلــك ،فقد ذهــب وصــف رئيس الــوزراء
اإلي ـط ــال ــي األس ـب ــق ،إنــري ـكــو ل ـي ـتــا ،ل ـل ـحــدث بــأنــه
«الـتـطــور الـسـيــاســي األك ـثــر أهـمـيــة مـنــذ سقوط
جدار برلني» .بجانب هذه الــردودّ ،
صرح رئيس
ال ـبــرملــان األوروبـ ـ ــي ،مــارتــن شــول ـتــز ،بــأنــه ليس
«سعيدًا» بهذه النتيجة ،لكنه ّ
عبر عن أمله في
أن «النظام السياسي األميركي قوي بما يكفي
ليتعامل مع رئيس مثل ترامب».
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تبقى نظرة
الرئيس المقبل
إلى خارج الحدود
غير واضحة
(أ ف ب)

حــريــة ام ـت ــاك ال ـس ــاح ،األمـ ــر ال ــذي
طاملا دعا الديموقراطيون وهيالري
كلينتون إل ــى تـقـيـيــده .نقطة ثالثة
ت ـبــرز ه ـنــا ،أي ـضــا ،وه ــي أن اخـتـيــار
أع ـض ــاء املـحـكـمــة ال ـع ـل ـيــا ،سـيـجــري
بـ ـم ــا يـ ـتـ ـن ــاس ــب م ـ ــع رؤى الـ ـح ــزب
ـافـ ـظ ــة ،مـ ــن دون
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري املـ ـح ـ ِ
اعتراضات من الرئيس على األقل.
ً
ف ـضــا ع ــن ذلـ ــك ،ف ــإن نــائــب تــرامــب،
مـ ـ ــايـ ـ ــك ب ـ ـ ـنـ ـ ــسُ ،يـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرف عـ ـ ـل ـ ــى أن ـ ــه
شـ ـخـ ـصـ ـي ــة مـ ـ ــن ص ـ ـلـ ــب املـ ـنـ ـظ ــوم ــة
السياسية األميركية .وقــد وصفته
صـحـيـفــة "ن ـي ــوي ــورك تــاي ـمــز" أم ــس،
بأنه الجسر إلى الـ"إيستابلشمنت".
ه ــو "كـ ــل شـ ــيء ال ي ـم ـكــن أن يـكــونــه
دون ــال ــد تـ ــرامـ ــب" ،ع ـلــى حـ ـ ّـد تـعـبـيــر

ال ـص ـح ـي ـفــة ،ال ـت ــي أشـ ـ ــارت إلـ ــى أن ــه
"مــوظــف فــي ال ـشــأن ال ـعــام ،خ ــدم في
الكونغرس وحكم والية".
مـ ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،مـ ــا زال مـ ــن غـيــر
الـ ـ ــواضـ ـ ــح كـ ـي ــف س ـي ـن ـظ ــر دونـ ــالـ ــد
ترامب إلى خارج الحدود األميركية،
وإل ــى القضايا االقـتـصــاديــة املهمة.
كـ ــل ال ـت ـح ـل ـي ــات ك ــان ــت ت ـش ـي ــر إل ــى
أن رؤي ـتــه لـهــذا امل ـجــال مختلفة عن
أسـ ــافـ ــه ،بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ــى م ــواق ـف ــه ال ـتــي
أط ـل ـق ـهــا م ـن ــذ ت ــرش ـح ــه .ولـ ـك ــن ذل ــك
ال يـنـفــي أن ــه قــد يـخــالــف الـتــوقـعــات
ك ـمــا ن ــاق ــض ســاب ـقــات ـهــا ب ـف ــوزه فــي
االنتخابات الرئاسية .فمن الواضح
أنه كان قد بدأ يرسم الحقبة املقبلة،
قـبــل إج ــراء االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة،

آخ ـذًا فــي الحسبان كــل مــا تـقــدم من
ه ــواج ــس .وف ــي ه ــذا املـ ـج ــال ،يمكن
االن ـت ـق ــال إلـ ــى م ــا ذك ـ ــره م ــوق ــع "ذي
انترسبت" قبل أيام قليلة .فقد أشار

لطالما رضخت
مواقف دونالد ترامب إلى التغيير
والمواربة
ل ــي فــانــغ فــي أح ــد ال ـت ـقــاريــر إل ــى أن
ترامب بدأ بالعمل على تشكيل نواة
إدارتـ ـ ــه املـسـتـقـبـلـيــة .وقـ ــال إن ــه "فــي
الــوقــت الــذي أنهى فيه حملته ،قبل
أيام ،كان فريقه ُي ّ
عد لتوزيع اإلدارة،

مستندًا إلــى مجموعة مــن أصحاب
ال ـش ــرك ــات وس ـم ــاس ــرة ال ـس ـل ـطــة في
الحزب الجمهوري".
ووفـ ــق ال ـت ـقــريــر ،اس ـت ــأن ــف "ال ـفــريــق
الرئاسي االنتقالي" وضــع الخطط،
ّ
تتكون مــن أكثر من
وخــرج بالئحة
 4آالف شخص ليشغلوا تعيينات
ع ــدة ،بـمــا فـيـهــا وظــائــف فــي البيت
األبيض ،ووزراء في حكومة ترامب
املرتقبة ،وأيـضــا وظــائــف أقــل شأنًا
ت ـ ـشـ ــرف عـ ـل ــى الـ ـجـ ـي ــش والـ ـ ــزراعـ ـ ــة
والتجارة وغيرها .وأشار فانغ إلى
أن مـجـمــوعــة Trump for America
 ،Incوه ـ ـ ــي م ـن ـظ ـم ــة غـ ـي ــر رب ـح ـي ــة
يــدي ــره ــا ح ــاك ــم ن ـيــوجــرســي كــريــس
ك ــري ـس ـت ــي ،ب ـ ــدأت ب ـ ــاإلش ـ ــراف عـلــى

ال ـف ـتــرة االن ـت ـقــال ـيــة ال ـتــي ي ـمـ ّـر فيها
فــري ــق ت ــرام ــب ،وع ـق ــدت اجـتـمــاعــات
مــع ج ـمــاعــات امل ـصــالــح ،وتــواصـلــت
م ــع م ـج ـم ــوع ــات ال ـض ـغ ــط م ــن أج ــل
التخطيط إلدارة ترامب املستقبلية.
املفارقة هنا ،أن ترامب كان قد انتقد
مـ ـجـ ـم ــوع ــات الـ ـضـ ـغ ــط وجـ ـم ــاع ــات
امل ـصــالــح ،أك ـثــر مــن م ــرة ،خصوصًا
خــال االنـتـخــابــات التمهيدية" .لقد
تبرأت من جميع اللجان السياسية"
ق ــال فــي إح ــدى املـنــاسـبــات ،مضيفًا
أنه سيعارض أي دعم من جماعات
ال ـض ـغ ــط وغ ـي ــره ــا م ــن م ـج ـمــوعــات
املـ ـ ـص ـ ــال ـ ــح .ل ـ ـكـ ــن مـ ـ ــن ال ـ ـ ــواض ـ ـ ــح أن
ال ــوص ــول إل ــى ال ــرئ ــاس ــة ،ومــواصـلــة
إدارت ـ ـهـ ــا ال ي ـج ــري ــان إال ع ـب ــر ه ــذه
املـفــاتـيــح األســاس ـيــة ال ـتــي لـيــس من
الـسـهــل تخطيها .وف ــي ه ــذا اإلط ــار،
ل ـف ــت ف ــان ــغ إل ـ ــى أن ـ ــه ب ـع ــد ح ـصــولــه
على ترشيح الحزب الجمهوري ،في
ت ـمــوز امل ــاض ــي ،ع ـ ّـدل تــرامــب موقفه
بسرعة" ،ليس فقط مــن خــال جمع
األموال من جماعات الضغط ،ولكن
أيضًا باعتماده على استراتيجيات
ال ـل ـجــان الـسـيــاسـيــة (،)Super Pacs
ُ
ال ـتــي تـسـتـخــدم م ــن قـبــل املــرشـحــن
التقليديني".
وب ـم ــا أن م ــواق ــف ت ــرام ــب غــال ـبــا مــا
كــانــت راض ـخــة للتغيير وامل ــوارب ــة،
إال أن ذلـ ـ ـ ــك ال يـ ـعـ ـن ــي أنـ ـ ـه ـ ــا غ ـيــر
مـبـنـيــة ع ـلــى ح ـس ــاب ــات وت ـق ــدي ــرات.
وم ـ ـ ــن املـ ـمـ ـك ــن ال ـ ـت ـ ـعـ ــويـ ــل ،ف ـ ــي ه ــذا
اإلط ـ ــار ،عـلــى م ــا ذك ــره فــانــغ ع ــن أن
مجموعة إدارت ــه االنـتـقــالـيــة ،عقدت
اجـتـمــاعــات منتظمة فــي واشـنـطــن،
استضافت فيها املــديــر اإلداري في
ش ــرك ــة "م ــاي ـك ــروس ــوف ــت" إي ــد إن ـغــل،
وامل ـس ـت ـش ــار ال ـت ـق ـنــي لـ ــدى ال ـشــركــة
ستيف هــارت ،اللذين كانا قد عمال
عـلــى تـعــزيــز اتـفــاقـيــة "ال ـشــراكــة عبر
املـحـيــط ال ـه ــادئ" ،ال ـتــي ك ــان تــرامــب
ق ــد ان ـت ـقــدهــا ،واص ـف ــا إي ــاه ــا بــأنـهــا
"كــارثــة" .مــن جهة أخ ــرى ،ش ــارك في
ه ــذه االج ـت ـمــاعــات شــركــات ومــراكــز
ّ
مهمة تمثل مصالح وول ستريت،
فيما اجتمع مندوبو تــرامــب أيضًا
مـ ــع م ـج ـم ــوع ــة "بـ ـ ــي دي آر" ،ال ـت ــي
ُ
تعرف على أنها شركة ضغط تمثل
مصالح السعودية (هاجمها ترامب
أكثر من مرة ألنها ال تدفع للواليات
املتحدة مقابل حمايتها) ،وحكومة
كوريا الجنوبية.

«مولوتوف» ...على خطاب «النخبة»!
صباح أيوب
ّ
الضيقة املعزولة عن العالم بستارة ،كتب املقترع األميركي
في املساحة
ّ
اسم رئيسه املرجو أمس ،فكان الخيار ،دونالد ترامب ،ألنه ،في النهاية،
وعلى الطريقة األميركية الصرفةWhy Not :؟َ ،
"لم ال؟" .الصدمة التي
أصابت الناخبني والسياسيني واإلعالميني في الواليات املتحدة والغرب،
ما كانت لتحصل لو فتح النخبويون آذانهم للشارع األميركي ،بعيدًا عن
التنميط السياسي وعن فلسفة املطالب االجتماعية ـ املعيشية .ولكانت
ّ
أقل ّ
حدة لو نظر هؤالء بعيون الناس إلى واقع املدن األميركية
الصدمة
وأريافها ومناطقها الصناعية وأسواقها التجارية وطريقة تفكير
مواطنيها.
أراد النخبويون هيالري كلينتون (ابنة العهود السابقة ،تلميذة املنظومة
ّ
لوبياتها) ،رئيسة ،فاختار األميركيون نجم
السياسية وشريكة
ّ
ّ
"تلفزيون الواقع" الذي يتحدث لغتهم! درس في الواقعية كان ال بد منه،
ّ
لنخبة جندت كل قواها من أجل مسخ "اآلخر" الذي ال يشبهها ...فقط
ألنه ال يشبهها.
ّ
يجسد وسع ّ
لعل املثل األفضل الذي ّ
الهوة بني طريقة تفكير النخبة وواقع
ّ
الناس ،هو في الحجج التي ّقدمها كل من الكاتب واملخرج األميركي ،مايكل

موور ،والكاتب والفيلسوف الفرنسي ،برنار هانري ليڤي (على سبيل
املثال ال الحصر) ،حول وصول ترامب إلى الرئاسة .موور كان واثقًا منذ
ّ
ّ
سيصوتون للمرشح الجمهوري ،بينما
الصيف املاضي بأن األميركيني
ُ
شارط ليڤي على العكس ،علمًا بأن االثنني يجمعان على أن وصوله إلى
الرئاسة ،كارثة.
ّ
قبل أشهر ،وبخالف اللهجة اإلعالمية السائدة ،فند الكاتب األميركي في
تموز املاضي "األسباب الخمسة التي ستؤدي إلى فوز ترامب بالرئاسة"،
ّ
معبرًا عن استيائه الشديد من حصول ذلك ،لكن أيضًا عن ثقة كبيرة في
رؤيته .موور ،القريب من نبض الشارع ،والذي بنى معظم مواضيع أعماله
التصويرية وكتبه على تجارب الناس الحياتية ،شرح عن :مزاج الشارع
في بعض الواليات األساسية (مثل ميتشيغن ،بنسلفانيا ،ويسكونسن،
ّ
أوهايو) التي كان من شأنها أن ّ
ترجح الكفة لترامب ،وعن "العاملني فيها
وغير العاملني الغاضبني الذين يشعرون باملرارة بعدما كذب عليهم
ّ
اقتصاد (الرئيس السابق رونالد) ريغن وتخلى عنهم الديموقراطيون
إلسعاد مجموعات الضغط" ،وعن انتشار "عقلية الذكر األبيض املهدد
باالنقراض" الذي ترعبه فكرة أن تحكمه امرأة ،وعن الديموقراطيني
ّ
"املحبطني من فشل املرشح بيرني ساندرز" ،وعن "الغاضبني من نظام
ّ
ّ
سيصوتون فقط ألن ذلك سيعكر صفو
سياسي معطوب ،والذين

ّ
الوضع الراهن" .شرح عن كل هؤالء ،إضافة إلى كثيرين ال يمتلكون
سببًا كافيًا ـ خصوصًا أن كلينتون ليست محبوبة كثيرًا أيضًا ـ للذهاب
ً
إلى االقتراع أصال.
أخرج موور الصورة الواقعية املظلمة التي تجاهلها النخبويون (عن جهل
ّ
أو عن قصد؟) ،واستطاع بعملية حسابية بسيطة توقع النتيجة التي
"صدمت" الكثيرين أمس.
ّ
أما ليڤي ،فاعتمد رهانه ،كما اللهجة اإلعالمية السائدة ،على التهجم على
ّ
وصوره على أنه "إهانة" للواليات
شخص ترامب ووصفه بـ"السوقي"،
املتحدةّ ،
وقدم عالقته بالرئيس الروسي كـ"تهمة" تدينه (ماذا عن عالقة
كلينتون بآل سعود؟ ال شيء) .خسر ليڤي رهانه على فشل ترامب ،ودعا
ّ
بنبرة تنظيرية املصدومني ُبعيد صدور النتائج إلى "الكف عن (العيش
متهربًا من ّ
ّ
تحمل مسؤولية
بحالة) إنكار ،إنكار أن الكوارث قد تحدث"،
تحليله الخاطئ .باملناسبة ،كان ليڤي قد حسم في حزيران املاضي أن
البريطانيني "لن ّ
يصوتوا للخروج من االتحاد األوروبي" ،وقد خذل الواقع،
ّ
حينها أيضًا ،تحليله املركب سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا ونفسيًا.
فوز ترامب أمس ،ليس فقط "قنبلة مولوتوف رماها الناخبون على األوغاد
الذين ّ
سببوا" أزمات بالدهم كما قال البعض ،بل أيضًا على الخطاب
ّ
السياسي ـ اإلعالمي الذي فضل إرضاء النخبة على االلتفات إلى الواقع.
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البيت األبيض ...مصحة مجانين!
تثير شخصية دونالد ترامب اإلشكالية الكثير من
المخاوف ،وتجعل البعض يخشى من أن يكون نزيل
البيت األبيض الجديد مصابًا بضرب من الجنون .لكن
دراسة أميركية صادرة عن مؤسسة طبية مرموقة،
تشير إلى أن ترامب ليس الرئيس األميركي الوحيد
المصاب باضطرابات عقلية
باريس ــ عثمان تزغارت
كــان البيت األب ـيــض ،على مــر الحقب،
أشـ ـب ــه ب ــ»م ـص ـح ــة مـ ـج ــان ــن» ي ـعــانــي
نــزالؤهــا الـبــارانــويــا ،وجـنــون العظمة،
واالن ـح ــراف ــات ال ـســاديــة ،واض ـطــرابــات
املــزاج املرضية ،وغيرها من األعــراض
العقلية غير املتوقعة لدى رؤساء قوة
عظمى تزعم أنها تقود «العالم الحر».
ما إن بدأت استطالعات الرأي تشير،
مطلع الصيف املاضي ،إلى أن ترامب
أصـبـحــت لــديــه ح ـظــوظ جــديــة للفوز
ب ــال ــرئ ــاس ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ح ـت ــى ب ــدأت
امل ـخ ــاوف ت ـخــرج ال ــى ال ـع ـلــن ،مـحــذرة
ال م ــن ت ـطــرفــه وش ـط ـطــه وعـنـصــريـتــه
ف ـح ـســب ،ب ــل أي ـض ــا ـ ـ ـ وأس ــاس ــا ـ ـ ـ مما
ي ـع ــان ـي ــه مـ ــن عـ ـ ـ ــوارض ن ـف ـس ـيــة ي ــرى
فـ ـيـ ـه ــا االخ ـ ـت ـ ـصـ ــاص ـ ـيـ ــون مـ ــؤشـ ــرات
عـلــى اخ ـتــال عـقـلــي مــرتـبــط بعصاب
اضطراب الشخصية النرجسي.
فــي مطلع آب املــاضــي ،أطلقت كارين
بـ ـ ــاس ،الـ ـعـ ـض ــو ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي فــي
الكونغرس ،حملة طالبت فيها بعرض
تــرامــب لـفـحــوص نفسية للتثبت من
ت ــوازن ــه ال ـن ـف ـســي وص ـح ـتــه الـعـقـلـيــة،
تحت الهاشتاغ .DiagnosseTrump#
ون ـق ـلــت ك ــاري ــن بـ ــاس ع ــن خـ ـب ــراء في
ع ـل ــم ال ـن ـف ــس أن ط ـب ــاع ت ــرام ــب ال ـتــي
تـتـســم ب ــ»ال ـت ـهــور وعـ ــدم ال ـق ــدرة على
التحكم في النفس والعجز عن ضبط
عــواط ـفــه» تـنــم عــن إصــاب ـتــه بعصاب
«االن ـح ــراف الـنــرجـســي» Narcissistic
.Perversion
م ـط ـلــع أي ـ ـلـ ــول املـ ــاضـ ــي ،انـ ـض ــم إل ــى
تصميم
سنان عيسى

املـ ـح ــذري ــن م ــن اضـ ـط ــراب ــات ت ــرام ــب
العقلية نائب سابق في الكونغرس،
مــن املـعـسـكــر الـجـمـهــوري ه ــذه امل ــرة،
وهــو جــو سـكــاربــوروغ ،الــذي استند
هـ ــو اآلخ ـ ـ ــر إلـ ـ ــى خ ـ ـبـ ــراء ن ـف ـســان ـيــن
ّ
ل ـ ـل ـ ـقـ ــول إن «امل ـ ـل ـ ـي ـ ــاردي ـ ــر ص ــاح ــب
الـ ـطـ ـب ــاع ال ـ ـنـ ــاريـ ــة» ي ـع ــان ــي ع ـصــاب
«االعـتــال االجتماعي» .Sociopathy
وهـ ــو مـ ــرض ع ـق ـلــي ب ــال ــغ ال ـخ ـطــورة
بــال ـن ـس ـبــة ل ـش ـخــص يـسـتـعــد لـتــولــي
ال ـح ـكــم ف ــي دول ـ ــة ع ـظ ـمــى ،إذ يشير
«القاموس التشخيصي واإلحصائي
لـ ــاض ـ ـطـ ــرابـ ــات الـ ـعـ ـقـ ـلـ ـي ــة» إل ـ ـ ــى أن
ه ـ ــذا املـ ـ ــرض ال ـع ـص ــاب ــي ع ـ ـبـ ــارة عــن
«اض ـ ـط ـ ــراب فـ ــي ال ـش ـخ ـص ـي ــة يـتـســم
بـ ــاح ـ ـت ـ ـقـ ــار امل ـ ـعـ ــاي ـ ـيـ ــر والـ ـ ـض ـ ــواب ـ ــط
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،وصـ ـع ــوب ــة ال ـت ـفــاعــل
عاطفيا أو الـشـعــور بمعاناة الغير،
وبميل كبير نحو االندفاع الغريزي».
وبــالــرغــم مــن أن أنـصــار تــرامــب سعوا
إلى الرد على هذه الحمالت ،مستندين
بــدورهــم إلــى علماء نفسانيني ،للقول
ب ــأن ه ــذا ال ـن ــوع م ــن «الـتـشـخـيــص عن
ب ـع ــد» يـفـتـقــر ال ــى ال ـصــدق ـيــة ألن «مــن
يـتـحــدثــون عــن االض ـط ــراب ــات العقلية
ل ـت ــرام ــب ل ــم ي ـع ــاي ـن ــوه ش ـخ ـص ـيــا ،بــل
اك ـت ـف ــوا ب ــرص ــد س ـلــوكــه ع ـبــر وســائــل
ّ
اإلعـ ــام» ،ف ــإن شخصية مرجعية في
مـ ـج ــال ع ـل ــم ال ـن ـف ــس ،ج ـي ـف ــري ف ــاي ــر،
وهــو العميد السابق لكلية الطب في
ه ــارف ــادر ،حـســم ه ــذا ال ـجــدل ملصلحة
ّ
منتقدي ترامب .وقال فالير إن «ترامب
ل ـ ـيـ ــس م ـ ـصـ ــابـ ــا ب ـ ـع ـ ـصـ ــاب االع ـ ـت ـ ــال
ّ
االج ـت ـم ــاع ــي ف ـح ـس ــب ،ب ــل إن حــال ـتــه

جديرة بأن تورد في القواميس الطبية
بــوصـفـهــا خـيــر تـعــريــف ألعـ ــراض هــذا
املرض».
لكن تــرامــب ،بالرغم مما يتسم بــه من
ط ـب ــع ن ـ ــاري وشـ ـط ــط ل ـف ـظــي وس ـل ــوك
ف ــظ ،لـيــس أول رئ ـيــس أمـيــركــي تحوم
الشكوك حول توازنه وصحته العقلية.
وذلك ما كشفته دراسة بالغة الجدية،
أع ــده ــا م ــرك ــز الـ ــدرا ُسـ ــات ال ـط ـب ـيــة في
«جــام ـعــة ديـ ـ ــوك» ،ونـ ـش ــرت ف ــي مجلة
عملية مرموقة هي Journal of Nervous
.and Mental Disease
إلع ــداد هــذه الــدراســة ،قامت مجموعة
مـ ــن الـ ـب ــاحـ ـث ــن ب ـت ـح ـل ـيــل ال ـخ ـل ـف ـيــات
ال ـن ـف ـس ـي ــة لـ ـك ــاف ــة رؤسـ ـ ـ ـ ــاء ال ـ ــوالي ـ ــات
امل ـت ـحــدة ،مـنــذ اع ــان االس ـت ـق ــال ،عــام
 ،1776حتى تنحية ريتشارد نيكسون
مـ ــن الـ ـحـ ـك ــم فـ ــي آب  .1974وجـ ـ ــاءت
ّ
ال ـن ـتــائــج م ــذه ـل ــة ،إذ ت ـبــن أن  49في
امل ـئــة م ــن ال ــرؤس ــاء األم ـيــرك ـيــن الــذيــن
ت ــداول ــوا ع ـلــى ال ـح ـكــم ك ــان ــوا يـعــانــون
أع ـ ــراض اض ـط ــراب ــات عـقـلـيــة ونفسية
شـ ـت ــى .ي ـت ـص ــدر ت ـل ــك «االض ـ ـطـ ــرابـ ــات
الرئاسية» مرض االكتئاب (بنسبة 24
في املئة) ،يليه اضطراب املزاج املرضي
أو الثنائية القطبية  8( Bipolarityفي
املـ ـئ ــة) ،ث ــم ت ــأت ــي بـ ِـنـ َـســب أق ــل أع ــراض
الـ ـ ــوسـ ـ ــاوس ال ـق ـه ــري ــة واالن ـ ـحـ ــرافـ ــات
الـ ـس ــادي ــة وال ـق ـل ــق امل ــرض ــي وال ـه ــوس
الجنسي وإدمان الكحول.
أشهر نموذج عن نزالء البيت األبيض
املصابني بالثنئاية القطبية (اضطراب
امل ــزاج املــرضــي) ،هــو تـيــودور روزفـلــت

( ،)1909 – 1901إذ كــان مــزاجــه يحتد
أحيانا إلــى درجــة الـعــراك بــاأليــدي مع
أح ــد ال ـج ـنــود ف ــي الـبـيــت األب ـي ــض ،ما
أدى إلى تلقيه ضربة موجعة تسببت
له في عاهة مستديمة بعينه اليسرى.
وينقلب مــزاجــه أحيانا إلــى النقيض،
فيصبح مساملًا إلى حد رفضه إطالق

تتوقف الدراسة عند
نيكسون بسبب السرية
المحيطة بسير الالحقين

الـ ـن ــار ع ـلــى أحـ ــد ال ــدب ـب ــة خـ ــال رحـلــة
صـيــد ،متعلال بــأن ال ــدب املسكني كان
ب ــا دف ـ ــاع .وه ــو م ــا جـعــل األمـيــركـيــن
الحـ ـق ــا ي ـط ـل ـقــون اسـ ـم ــه ،تـ ـي ــدي ،عـلــى
الدببة القماشية.
من جهته ،كان الرئيس وودرو ويلسون
( 1913ـ  )1921يعاني االكتئاب الحاد.
ّ
وش ــخ ــص ف ــروي ــد أس ـب ــاب ذل ــك بعقدة
نــاج ـمــة ع ــن ه ــوس ــه بــالـتـشـبــه ب ــوال ــده
الــذي كــان قسًا بروتستانتيًا ،مــا دفع
إل ــى الـتـعــويــض عــن ذل ــك خ ــال توليه
الحكم ،بنوع من جنون العظمة جعله
يقارن نفسه بالسيد املسيح.
ّ
ولـ ـ ـ ـع ـ ـ ــل ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــذي انـ ـعـ ـكـ ـس ــت

كان البيت األبيض ،على مر الحقب ،أشبه بـ«مصحة مجانين (أ ف ب)

اضطراباته العقلية بالقدر األكبر من
الخطورة على بالده ،وعلى العالم ،هو
كالفني كوليدج ( 1923ـ ـ  ،)1929الــذي
كان رئيسًا تقدميًا بالرغم من انتمائه
إل ــى ال ـح ــزب ال ـج ـم ـه ــوري ،وكـ ــان ُيـعـ ُـد
بمنح الحقوق املدنية للسود .لكن فجع
بعد عام واحد من توليه الحكم بفقدان
اب ـنــه فــي ح ــادث مـ ــروع ،مــا تـسـبــب في
ّ
اختالل نفسي ولد لديه انحرافا ساديا
حادا .وقد برز ذلك في مناسبات شتى،
حـيــث ك ــان يـتـلــذذ ب ـغــرز إب ــر صنانير
الصيد فــي أي ــدي حــراســه .كما لوحظ
األمــر ،في احــدى املــرات ،خالل مناسبة
ع ــام ــة ،ح ــن أصـيـبــت زوج ـت ــه ب ـجــراح،
فلم يقم بإسعافها ،مكتفيا بالتفرج
عليها بـلــذة صــادمــة .وك ــان االنـطـبــاع
السائد ،تاريخيًا ،أن قصور الحكومة
عــن اتـخــاذ اإلج ــراءات الــازمــة لتفادي
االن ـه ـي ــار االقـ ـتـ ـص ــادي ال ـش ـه ـيــر ،عــام
 ،1929كــان م ــرده الــى االكـتـئــاب الحاد
ال ــذي ك ــان يـعــانـيــه الــرئ ـيــس كــولـيــدج،
إذ كــان ينام أغلب الــوقــت ،وال يصحو
ألكـ ـث ــر م ــن ارب ـ ــع س ــاع ــات ف ــي الـ ـي ــوم.
لـكــن ال ــدراس ــة كـشـفــت أن ــه ك ــان يعرقل
عـمـدًا اإلج ـ ــراءات االح ـتــرازيــة املـضــادة
لــانـهـيــار االق ـت ـصــادي بــدافــع التشفي
السادي بمواطنيه.
أمــا أغــرب أنــواع االضـطــرابــات العقلية
التي شهدها البيت األبيض ،فتتعلق
ب ــال ــرئ ـي ــس ل ـي ـن ــدن ج ــون ـس ــون (1963
ـ ـ  ،)1969الـ ــذي ك ــان م ـهــووســا بحجم
عـضــوه الـتـنــاسـلــي .وتـكـشــف الــدراســة
أنـ ــه كـ ــان ي ــرت ــاد ت ــوال ـي ــت ال ـكــون ـغــرس
خـصـيـصــا إلرغ ـ ــام ال ـن ــواب ع ـلــى تــأمــل
عـضــوه ،الــذي كــان يلقبه ب ـ «جامبو»،
م ــرددًا :هــل سبق أن رأيـتــم شيئا بهذا
الحجم؟
لــأســف ،تـتــوقــف ال ــدراس ــة عـنــد واليــة
ن ـي ـك ـســون عـ ــام  ،1974ألن ال ـس ــري ــة ال
تزال تحيط بسير نزالء البيت األبيض
ال ــاح ـق ــن ،م ــا ي ـف ـ ّـوت ف ــرص اكـتـشــاف
امل ــزي ــد ع ــن ال ـع ــاه ــات ال ـع ـق ـل ـيــة لـبــاقــي
الـ ــرؤسـ ــاء ،وب ــاألخ ــص م ـن ـهــم رون ــال ــد
ري ـغ ــان وج ـ ــورج ب ــوش االب ـ ــن ،الـلــذيــن
يمثل ترامب امتدادًا للشطط والبذاءة
اللذين وسما أسلوبهما في الحكم.
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ّ
عالم ترامب :اليوم األول
مقال

على
لم يحز ترامب
كما ّ
يردد
«نصر كبير»
ٍ
البعض (أ ف ب)

عامر محسن
العلم
1ــ ِ

ّ
من األمور التي خلفها ميشال فوكو ،والتي
يـمـكــن أن ت ـكــون بــالـغــة اإلفـ ــادة للباحثني
ّ
في العلوم السياسية األميركية ،فكرة أن
اإلحـ ـص ــاءات وال ـب ـ ّيــانــات و»ال ــدات ــا» الـتـ ٌـي
ننظر اليها على أنـهــا اخـتــزال وتوصيف
ً
ّ
وفي للعالم من حولنا (عدد السكان ،مثال،
ُ
وتفضيالتهم وفئات الهوية التي يقسمون
اليها) ليست «معطاة سلفا» ومــوجــودة
في مكان ماّ ،
ثم نقوم نحن بـ»اكتشافها»
عبر األرق ــام واإلح ـصــاء ،بــل اننا «نخلق»
ه ــذه ال ــدات ــا حــن ننتجها ،ونـنـشــر معها
ص ــورة ّ
معينة عــن «الــواقــع» ـ ـ هــي ليست
ً
«خ ـ ـ ـطـ ـ ــأ» ب ـ ــال ـ ـض ـ ــرورة ،ولـ ـكـ ـنـ ـه ــا ل ـي ـســت
اإلمكانية الوحيدة لسرد الواقع ،وليست
مـ ـح ــاي ــدة ،ويـ ـت ـ ّـم انـ ـت ــاج ه ـ ــذه امل ـع ـط ـيــات
ضـمــن عـمـلـيــة سـيــاسـ ّـيــة ف ــي ال ـع ـمــق .هــذا
ٌ
تمييز أس ــاس ــي ،وه ــو م ـثــال واض ــح على
ّ
العالقة بــن «املـعــرفــة» و»ال ـقــوة» .فلنأخذ
الناتج
وحــدة إحصائية يعرفها الجميع:
ّ
ال ـقــومــي اإلج ـم ــال ــي ( .)GDPال ـعــديــد مــنــا
يــرى الـعــالــم وال ـ ّ ًـدول مــن خــال هــذا الـ ّـرقــم،
وي ـع ـت ـبــره «ص ـف ــة طـبـيـعـيــة» ،بــدي ـه ـيــة ،ال
ّ
يمكن ّ
تخيل االقـتـصــاد مــن دون ـهــا .ولكن
مـفـهــوم الـنــاتــج الـقــومــي لــم يـكــن مــوجــودًا
ّ
ف ــي ع ـل ــم اإلقـ ـتـ ـص ــاد ح ــت ــى ع ـه ــد ال ـك ـســاد
الـكـبـيــر ،حــن طلبت الـحـكــومــة األمـيــركـيــة
االقتصادي كوزنتس أن «يصنع» هذا
من ّ
ّ
تأثيرات
ادخال
تنوي
كانت
ها
ألن
ر،
املؤش
ٍ
ّ
ّ
االقتصاد ،واكتشفت أنها في
معينة في
ّ
حاجة الــى هــذا الــنــوع مــن املعرفة لتنفيذ
سـيـ ّـاســاتـهــا .بمعنى آخ ــر ،لــم يـكــن وجــود
ّ
عالم
طبيعيًا وال ّضــروريــا ،وفــي
املــؤشــر
ٍ
ّ
ٍّ
مختلف ،كنا سنحلل اإلقتصاد
سياسي
ّ
ّ
ونقسمه ونتمثله عبر فئات مختلفة (لدى
تيموثي ميتشل ايضًا مناقشة مثيرة عن
انـتـشــار وح ــدة الـ ـ ــ GDPإلدارة الـعــالــم في
مرحلة ما بعد اإلستعمار ،وتقسيمه الى
ّ
«مستقلة» ـ ـ هي ّ
الدول ـ ـ متشابهة
وحدات
ومعزولة عن بعضها البعض ،يمكن إدارة
اقتصاداتها «من فوق»).
خـ ـب ــراء ال ـع ـل ــوم ال ـس ـيــاس ـيــة األم ـي ــرك ـي ــة ال
ي ـ ـق ـ ــرأون فـ ــوكـ ــو ،وقـ ـ ــد غـ ـ ــاب عـ ــن ال ـع ــدي ــد
مـنـهــم هـ ــذا ال ـت ـفــريــق ب ــن «الـ ــواقـ ــع» وبــن
التكنولوجيا الـسـيــاسـيــة (كــاإلح ـصــاءات
واالسـ ـتـ ـط ــاع ــات) ال ـت ــي ت ـن ـت ـجــه .ال ـتــراكــم
الهائل لـ»بنية تحتية» إحصائية في أميركا
خالل العقود املاضية (بنيت بكلفة هائلة،
وال نحلم بمثلها في بالدنا) جعلت العلوم
ال ـس ـيــاسـ ّـيــة ت ـت ـطـ ّـور ب ـش ـكـ ٍـل ك ـ ّـم ـ ّـي يعتمد
حـصـرًا على امل ـعــادالت واألرقـ ــام .قــد يكتب
ً
ً
عالم سياسةٍ كتابًا كامال عن فلوريدا ،مثال،
من دون أن يزورها ّ
مرة واحدة أو يقوم بأي
«بحث ميداني» .ففي وسعك ،من أي مكتب
وح ــاس ــوب ،أن تـخـتــار اي عـ ّـيـنــة جغرافية
(ولــو كانت عنوانًا بريديًا صغيرًا يسكن
ف ـيــه م ـئ ــات األش ـ ـخـ ــاص) وأن تـ ـع ــرف ،في
ً
ـزء من الثانيةّ ،
كمًا هائال من املعلومات
جـ ٍ
عنهم :عددهم ،أعراقهم ،دخلهم ،تعليمهم،
ال ــخ .واملـقــاربــات الـكـ ّـمـ ّـيــة« ،العلمية» ،التي
ّ
قطعية
تعتمد على األرقام وتعطيك نتائج
و»عـمـلـيــة» (أي مـفـيــدة ل ـلــدولــة) ستتفوق
دومـ ــا ع ـلــى م ـق ــارب ــات ت ـف ـس ـيـ ّ
ـريــة ،نـظــريــة،
ّ
نسبوية في الحقل األكاديمي.
ّ
مجال االستطالعات ك ــان ،حتى البارحة،
فخر العلوم السياسية واملصدر الرئيسي
ّ
الدع ــاءاتـ ـه ــا «ال ـع ـل ـم ــوي ــة» ،وت ـمـ ّـيــز ّهــا عن
ّ
ب ــاق ــي ال ـع ـل ــوم االج ـت ـم ــاع ـي ــة .ل ـل ـح ــق ،ف ــإن
ً
ع ـل ــم اإلح ـ ـصـ ــاء قـ ــد وص ـ ــل فـ ـع ــا (ب ـف ـضــل
التكنولوجيا الـسـيــاسـيــة) ال ــى درج ــة من
ّ
ال ــدق ــة تـشـ ّبــه ال ـ ّـس ـح ــر .ي ـش ــرح ل ــك اس ــات ــذة
اإلحـصــاء أنــك الـيــوم ،لــو كنت تملك مــوارد
غ ـي ــر م ـ ـحـ ــدودة وم ـس ـت ـع ـ ّـد لــوض ـع ـهــا فــي

استطالع ،فأنت تقدر (نظريًا) على انتاج
ّ
ّ
الشك أو الخطأ ّ
بأي
توقعات ال ترقى الــى
هامش .وكانت احصائية بارعة مثل لورا
ستوكر تخبر تالميذها قبل أسبوع أو أكثر
ّ
الرئاسية أن فالنًا سيفوز،
من االنتخابات
ّ ّ
وتكون دومًا على حق .حتى البارحة ،كان
التشكيك فــي اال ّسـتـطــاعــات املـحـتــرفــة ،أو
السخرية من توقعات نايت سيلفر ،تبدو
وكأنها سخرية من العلم ،أو انكارًا لنظرية
النشوء واالرتقاء.
ّ
ه ــذا كــلــه انـتـهــى الـبــارحــة مــع ف ــوز دونــالــد
ّ ّ
ـب ،اذ تـبــن أن االسـتـطــاعــات لــم تكن
تــرامـ ً
مخطئة فحسب ،ضمن هامش أو خارجه،
بــل كــانــت بـبـســاطــة بــا ن ـفــع ،وق ــد قضينا
ّ
بتشوق
أشهرًا مع العلماء واإلعــام نتابع
تـطـ ّـور «ال ــرأي الـعــام» فــي واق ـ ٍـع ال عالقة له
بــالـعــالــم الـحـقـيـقــي .ملـ ــاذا حـصــل ذلـ ــك :هل
ه ــي مـشـكـلــة مـنـهـجـيــة ل ـهــا ع ــاق ــة بـتـغـ ّـيــر
ال ـس ـيــاق االج ـت ـمــاعــي (م ـنــذ ب ــداي ــة األلـفـيــة
ّ
وتـخــلــي الـعــديــد مــن اب ـنــاء الـجـيــل الجديد
عــن الـهــاتــف الـثــابــت ،ب ــدأت عملية اختيار
ّ
العينة اإلحصائية تواجه مشاكل)؟ هل هي
ّ
ّ
ّ
ألن املجتمع عصي على التعليب ،وكلما
ّ
خــرجــت تكنولوجيا تسمح بــالـتـحــكــم به
ّ
بشكل ّيبطلها؟
يتطور املجتمع
و»قراءته»،
ٍ
ّ
أو هي ألن هدف االستطالعات ،الناس ،قد
فهموا اللعبة ولم يعودوا يلعبونها ،كمثال
معلومات خاطئة في االستبيانات
تقديم
ٍ ً ّ
(وهــو ما أفعله ،مثال ،كلما اضطررت مللء
ّ
معلومات عنك
استطالع ،واعتبر أن جمع
ٍ
هــو عملية عدائية وتطفلية)؟ مهما يكن،
ّ
ـإن ّادعـ ـ ً
ّ
العلموية ،ومنهجًا
ـاء قديمًا عــن
فـ
ً
كامال للنظر الى املجتمع وتفسيره ـ ـ بنيت
حوله صناعة كاملة ـ ـ قد ّ
تم نسفه البارحة،
وكان ّأول ضحايا دونالد ترامب.

2ــ اميركا
فــي الحقيقة ،لــم يحز دونــالــد تــرامــب على
«نصر كبير» كما ّ
يردد البعض ،بل هو قد
ٍ
ـارق بسيط
يخسر التصويت الشعبي ب ـفـ ٍ
هيالري ( 100ـ ـ  200ألف صوت) .ولكن
عن
ّ
«نصرًا استراتيجيًا» ،بمعنى
ق
حق
ترامب
ّ
ّ
أن األصـ ـ ــوات ت ــدف ـق ــت ل ـصــال ـحــه ت ـحــدي ـدًا
مــن قـبــل الطبقة الـعــامـلــة الـبـيـضــاء ـ ـ التي
ّ
تصوت تقليديًا للديمقراطيني ـ ـ في
كانت
ال ــوالي ــات ال ـحــاس ـمــة ،ح ـيــث تـسـمــح كمية
كبير
ـدد
صغيرة من األص ــوات بترجيح عـ ٍ
ٍ

ّ
االنتخابية .لـهــذا الـ ّـسـبــب ،فــإن
مــن النقاط ّ
ترامب قد يحقق فارقًا معتبرًا عن هيالري
في أصوات ممثلي الواليات (ربما يالمس
ال ـ ــ 290ص ــوت ــا) ح ــن ينتهي ال ـع ـ ّـد .حصل
م ــن قـبــل ف ـ ّـي ت ــاري ــخ ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة أن
خ ـس ــر م ـ ــرش ـ ـ ٌـح فـ ــي ال ـت ـص ــوي ــت الـشـعـبــي
وف ــاز بــالــرئــاســة ،ولـكــن ال ـفــارق فــي الناتج
االنتخابي في هذه الحاالت يكون بسيطًا
ً
ّ
وضئيال .غير أن ترامب ،بفضل اكتساحه
لبنسلفانيا واوهايو وويسكونسن (وعلى
األرجح ميتشيغان) ،أي ّكل مكان فيه ٌ
أناس
ٍ
بيض ،فهو لن يفوز فحسب ،بل سينتصر
بجدارة.
ّ
املشكلة هي أنه ال يمكن تفسير هذا الفوز،
ك ـمــا ي ـف ـعــل ال ـك ـث ـيــر م ــن أنـ ـص ــار ه ـي ــاري،
عـبــر الـعـنـصــريــة واليمينية والشوفينية
البيضاء .األرقــام تقول إن الالتني والسود،

ال يمكن تفسير
هذا الفوز عبر
العنصرية واليمينية
والشوفينية البيضاء

الديمقراطيني واوب ــام ــا ،وقبله كلينتون،
ولم يحصلوا على شيء.
ّ ٌ
ٌ
ت ــوم ــاس ف ــران ــك ب ــاح ــث وم ـع ــل ــق أم ـيــركــي،
كتاب اسمه
عقد عبر
اشتهر منذ أكثر من ٍ
ٍ
«م ـ ــا ه ــو ال ـخ ـط ــل ف ــي كـ ـنـ ـس ــاس؟» ي ـشــرح
صعود اليمني في صفوف الطبقة العاملة
ّ
وتحول واليــات كانت
األميركية البيضاء،
ديـمـقــراطـيــة ال ــى «والي ـ ــات حـ ـم ــراء» .يقول
ف ـّـران ــك ،تعليقًا عـلــى نتيجة االنـتـخــابــات،
إنــه كان من املمكن تسويق هيالري بأكثر
م ــن ط ــري ـق ــة ،ول ـك ــن م ــن امل ـج ـن ــون أن ي ـتـ ّـم
تقديم هذه املرشحة (الغارقة في مستنقع
الـسـيــاســة وال ـف ـســاد ،وامل ـعــروفــة بصالتها
بــاملـصــارف ،وحــولـهــا فضائح بالعشرات،
ّ
بشيء) على أن
وال تعد الطبقات
العاملة ّ
انتخابها يهدف الى ّ
صد «مرش ٍح يميني»!
يصر فرانك على ّأن ترامب ال يملك ّ
ّ
أي ذكاء
سياسي ،وحملته االنتخابية كانت فاشلة
ّ
بالكامل ،وفعل كل ما يمكن فعله خطأ (من
ّ
ش ــق حــزبــه ال ــى م ـع ــاداة «فــوكــس ن ـيــوز»)،
ـك انـتـصــر .لـيــس بسبب مــا يـقــول،
وم ــع ّذل ـ ّ
ّ
تصوت ضـ ّـد هيالري وضد
بل ألن ّ الناس
ّ
يصدقونها ،ويكرهون
مــا تمثله ،وهــم ال
ّ
الثقافة التي حولها ،وهم مستعدون لفعل
ّ
ّ
املؤسسة
أي شيء للخالص من تحكم هذه
ّ
وهؤالء الناس بهم ،ولو على صهوة مرش ٍح
من طراز ترامب.

3ــ االمبراطورية

الـ ـ ــذيـ ـ ــن ُي ـ ـف ـ ـتـ ــرض أن تـ ـ ــرامـ ـ ــب يـ ـه ـ ّـدده ــم
أعطوا ترامب أكثر مما أعطوا
ويحتقرهم،
ّ
ميت رومني (املرشح الجمهوري السابق،
وهو كان من قادة كذبة «الخيمة الكبيرة»،
ـار
وت ـحــويــل ال ـح ــزب ال ـج ـم ـهــوري ال ــى خ ـيـ ٍ
يـجــذب األقـلـيــات واملـهــاجــريــن) .هنا ايضًا
ٌ
ّ
ايديولوجي في التفسير ،النخبويون
خيار
س ـي ـل ــوم ــون الـ ـن ــاس م ـ ـجـ ــددًا ،وي ـع ـت ـبــرون
أن الــاتــن أص ـحــاب الجنسية األمـيــركـيــة
ّ
يصوتون ،بأنانية ،ضد أقرانهم من
كانوا
ّ
املـهــاجــريــن ال ـجــدد ،ومثلهم الـ ّـســود .ولكن
ال ـت ـف ـس ـيــر امل ـق ــاب ــل ،ال ـ ــذي ي ـن ـقــد املــؤس ـســة
ّ
وال ـ ـحـ ــكـ ــام ال أفـ ـق ــر الـ ـفـ ـئ ــات فـ ــي املـجـتـمــع
ّ
األم ـي ــرك ــي ب ــدع ــوى «األن ــانـ ـي ــة» ،ي ـق ــول ّ إن
ّ
تصوت لهيالري ببساطة ألنها
األقليات لم
ّ
ال تــراهــا (كـمــا يقدمها اإلع ــام الليبرالي)
تقدمية وحليفة لـهــم .وأنـهــم جــربــوا حكم

ّ
ي ـ ـشـ ــرح سـ ـمـ ـي ــر أمـ ـ ـ ــن أن م ـ ــن ال ـ ـف ـ ــوارق
االســاس ـيــة ب ــن عـهــد ال ـحــداثــة وم ــا قبله،
بــن نظام االمـبــراطــوريــات «الكالسيكية»
وبـ ــن االم ـبــريــال ـيــة ون ـظ ــام ال ـ ـ ــدول\ األم ــم
ّ
ال ـي ــوم ،هــو أن الـنـظــام االم ـب ــراط ــوري كــان
ي ـق ـســم ال ـش ـع ــوب ال ـت ــي ت ـقــع ت ـحــت حكمه
ّ
ام صغيرة
ٍ
بشكل «أفقي» .هناك طبقة حك ٍ
نـسـبـيــا (وه ـ ــذه الـنـخـبــة وال ـب ـطــانــة تـكــون
ّ
متعددة األع ــراق واألديـ ــان) ،وا ّلـبــاقــي كله
ّ
ّ
ّ
يستبدون بالناس كلهم
«رعـيــة» .الحكام
ويستخرجون منهم الضرائب والجزية،
ـرق ّوآخـ ــر ،فال
ولـكـنـهــم ال ي ـم ـيــزون بــن ع ـ ٍ
ً
يكون التركي في األنــاضــول مفضال على
ً
الـعــربــي م ـثــا ،وال وج ــود لشعب «مــركــز»
ّ
مـتـقـ ّـدم عـلــى املـسـتـعـمــرات واألط ـ ــراف .أمــا
في العهد االمبريالي ،يحاجج أمــن ،فقد
ّ
أضـحــت القسمة «عــامــوديــة» ،بمعنى أن
ّ
التوسع الرأسمالي ،منذ بداية االستعمار

األوروب ـ ـ ــي ،ي ـقــوم عـلــى دولـ ــةٍ قــوم ـيــة ،لها
شـ ـع ـ ٌـب ومـ ــواط ـ ـنـ ــون ،ت ـخ ـت ـلــف ح ـقــوق ـهــم
وامتيازاتهم وموقعهم ـ ـ نوعيًا ـ ـ عن باقي
الشعوب التي تقع تحت حكمها وتأثيرها.
هذا التمييز بني مواطني «املركز» وباقي
ّ
ّ
ـروري لفهم عاملنا،
أساسي وض ـ
الشعوب
ّ
ّ
وكـ ــل م ــن ي ـح ــاول أن ي ـغــطــي ه ــذا ال ــواق ــع
ّ
وي ـخ ـف ـيــه ،ح ــتــى ت ـحــت شـ ـع ــارات تـقــدمـيــة
ظ ــاهـ ـرًا م ــن نـ ــوع أن ـن ــا «م ــواطـ ـن ــو ك ــوك ـ ٍـب
واح ــد» ،أو أن «الطبقة العاملة» هــي هي
ّ
فــي كــل مـكــان ،يـهــدف الــى تسطيح العالم
ّ
ّ
وانعدام العدالة فيه .الطريف أن الكثير من
ّ
النخب التي تتجاهل هــذا الــواقــع تقضي
قسطًا كـبـيـرًا مــن حياتها فــي الـبـحــث عن
الجواز األجنبي ،وهم يعرفون ّ
جيدًا الفرق
ّ
بــن أن تـكــون مــواطـنــا فــي «الـعــالــم األول»
أو في «دول الجنوب» .وهذا ّ
السعي نحو
ّ
طبيعي وان ـســانـ ّـي ،ولكن
املــوقــع املحظي
يجب أن نـكــون واع ــن لــه (ال اذك ــر إن كان
ّ
سلمان رشدي أو نايبول هو الذي قال إن
يوم حصوله على الجواز البريطاني كان
يوم في حياته).
أسعد ّ ٍ
السبب ،ال يمكن لترامب (أو بيرني
لهذا
ساندرز) أن يكون جذريًا أو ثوريًا ،مهما
ك ــان فـ ّـجــا وص ــادم ــا وغــري ـبــا ع ــن ال ـن ـظــام.
ال ـهــدف األس ــاس ــي ل ـتــرامــب ونــاخـبـيــه هو
ال ـح ـفــاظ عـلــى ه ــذه «امل ـي ــزة االمـبــريــالـيــة»
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي يـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــل ع ـ ـل ـ ـي ـ ـهـ ــا امل ـ ـ ــواطـ ـ ـ ـن ـ ـ ــون
األميركيون ،وزيادتها وتنميتها ،وليس
إعـ ــادة الـنـظــر بـهــا (ي ـق ــول سـمـيــر أم ــن إن
االمبريالية لن تنهار حتى تقوم شعوب
املــركــز ،ال األطـ ــراف ،بالتخلي عنها نحو
ال ـش ـي ــوع ـي ــة ،وهـ ــم ل ــن ي ـف ـع ـلــوا ذلـ ــك حـ ّـبــا
بالعدل أو بباقي الـشـعــوب ،بــل بحثًا عن
نمط أرقــى مــن الــوجــود االنـســانــي ،وهربًا
ٍ
من حياة الوظيفة الرأسمالية والعبودية
ّ
ّ
والقلق) .كل ما في األمر هو أن قسمًا كبيرًا
من األميركيني يريد االرتــداد عن العوملة،
وي ـع ـت ـبــر انـ ـه ــا تـ ـق ــود الـ ــى نـ ــزف امل ــواط ــن
األمـيــركــي المـتـيــازاتــه ،ويــريــد اسـتــردادهــا
ً
ـط «ق ــوم ـ ّـي» وأك ـث ــر انـ ـع ــزاال .هــذه
عـبــر ن ـمـ ٍ
ال ـعــودة الــى ال ـحــدود الـقــومـ ّـيــة ،وشـعــارات
ال ـعـ ـظ ـم ــة ألم ـ ـيـ ــركـ ــا ،ال ي ـم ـك ــن أن ت ـن ـتــج
سـيــاســات تـقــدمـيــة عـلــى مـسـتــوى الـعــالــم،
بل قد يجعل أميركا أكثر شراسة وفاشية
تجاه الغير .السيناريو األفضل ،بالنسبة
الينا ،هو أن تقع السياسة الخارجية في
شلل وضعف ،وأن ينشغل
عهد ترامب في ٍ
الــرئـيــس بمشاكله الــداخـلـيــة واملـعــارضــة
الشرسة التي تنتظره.
بسبب هــذا التقسيم للعالم ،ايـضــا ،هناك
ٌ
ٌ
شيء مهني للكرامة الشخصية في أن يقوم
ّ
عــربــي بالتماهي مــع العملية االنتخابية
ٌ
مواطن أميركي ،وأن يختار معسكرًا
كأنه
ّ
ويشارك النخب األميركية فرحها وخيبتها،
وقلقها على الليبرالية والديمقراطية في
اميركا .كما أسلفنا ،من الطبيعي أن يسعى
االن ـس ــان ف ــي دول ال ـج ـنــوب ال ــى التماهي
مع املواطنة (والثقافة) األميركية الغالبة
و»املميزة» في هــذا العالم .ولكن فعل ذلك
بعد أن تهاجر وتصبح جزءًا من النظام هو
ٌ
ٌ
ّ
عربي ،يمكن أن
أمر ،وأن تفعله وانت مواطن
ٌ
تخطف حياتك في ّ
أي لحظةٍ غارة أميركية،
أمـ ـ ٌـر آخ ــر ت ـمــامــاّ .أمـ ــا ال ـع ــرب ال ــذي ــن يـقــوم
منهجهم عـلــى ال ـت ـعــاون مــع االمـبــريــالـيــة،
واالعتماد عليها ،وانتظار الخالص منها،
فقد حزنوا لخسارة هيالري ّأيما حزن .كما
قال الكاتب الفلسطيني ّ
محمد املجدالوي،
ّ
من ّ
نصدق أن حلفاء آل سعود
الصعب أن
ّحزنوا على هيالري ألن ترامب ذكوري ،أو
أنهم ّ
تأسفوا عليها ألسباب «ديمقراطية»
ّ
(وه ـ ــي ،وأس ــاف ـه ــا ،ق ــد حــاف ـظــوا ع ـلــى كــل
األن ـظ ـمــة االس ـت ـبــداديــة ال ـعــرب ـيــة ،م ــن دون
استثناء) .هم تعساء ومحبطون ،ببساطة،
ّ
ألنهم كانوا يريدون من هيالري أن تقصفنا
وقد خاب أملهم .فماذا تقول لهم؟
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سياسة
قضية اليوم

«ما بعد بعد» الرئاسة:

إعادة التوازن إلى السلطة التنفيذية
لعل الوزيرين جبران باسيل وعلي حسن خليل ونادر الحريري أنجزوا ،بعيدًا عن األنظار ،التركيبة الحكومية كلها .إال
أن ما يجري تداوله في بعض الصالونات المعنية جدًا بالتشكيل يوحي بتقدم العونيين أكثر من خطوة إلعادة
التوازن إلى السلطة
غسان سعود
ت ـش ـغــل أسـ ـم ــاء الـ ـ ـ ـ ــوزراء املـحـتـمـلــن
الجميع عما يدور حقيقة في الغرف
امل ـع ـن ـي ــة ب ـت ــأل ـي ــف الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،فـيـمــا
املعلومات الدقيقة املسربة من هناك
تنبئ بـمــا هــو أه ــم مــن كــل الـ ــوزارات
واألسـ ـم ــاء ،وي ـك ــاد ي ـ ــوازي بأهميته
الـسـيــاسـيــة انـتـخــاب الـعـمــاد ميشال
عون رئيسًا .فمقاربة التشكيل تتميز
حتى اآلن بثالثة عوامل رئيسية:
أول ـهــا وأهـمـهــا عـلــى اإلطـ ــاق :وضــع
قــرار التمثيل املسيحي في الحكومة
ف ــي ي ــد رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة بوصفه
زعيم املسيحيني .ويعود للرئيس أن
ينسق مع رئيس التيار الوطني الحر
ج ـب ــران بــاس ـيــل والـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة
وال ـ ـك ـ ـتـ ــائـ ــب واملـ ـ ـ ـ ـ ــردة وغ ـ ـيـ ــرهـ ــم مــن
املكونات املسيحية ليحاول تمثيلهم
جـمـيـعــا ض ـمــن ال ـح ـصــة املـخـصـصــة
ل ـل ـم ـس ـي ـح ـيــن .وي ـم ـك ــن ال ــرئ ـي ــس أن

تحالف التيار والقوات من
شأنه منع الحريري من الحفاظ
على النسبة األكبر من مقاعد
كتلته المسيحية
َ
«تمسكن» جعجع  10سنوات
على كتف المستقبل لتمتين
وضعه في األشرفية والبترون
والكورة وزحلة
يراعي حسابات ومصالح وعالقات
الرئيس سعد الحريري والنائب وليد
جنبالط وحزب الله أو ال يراعيها ،إال
أن ال ـق ــرار فــي الـنـهــايــة قـ ــراره وح ــده.
ً
وهـ ـ ـ ــذه ،فـ ــي حـ ـ ــال ح ـص ــول ـه ــا ف ـع ــا،
س ـت ـك ــون س ــاب ـق ــة ت ـس ـتــوجــب مــوجــة
أكبر مــن االحـتـفــاالت الشعبية .علمًا
أن ا ّل ـب ـعــض ي ـت ـحــدث ع ــن هـ ــذا األم ــر
بخفة ويمر عليه مــرور الـكــرام فيما
هــو حجر الــزاويــة فــي إصــاح الخلل
الـتـمـثـيـلــي امل ـتــواصــل مـنــذ رب ــع قــرن.
ف ـم ـنــذ الـ ـط ــائ ــف ،ك ـ ــان ث ـل ــث الـ ـ ـ ــوزراء
املسيحيني على األق ــل موظفني عند
آل الحريري .وكانت قوة قريطم تكمن
في وضع يدها على التمثيل النيابي
والوزاري واإلداري للطائفتني السنية
واملسيحية معًا .وعلى هــذا األســاس
كان الحريري يتقدم جميع املكونات
األخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى وي ـ ـه ـ ـي ـ ـمـ ــن ع ـ ـلـ ــى م ـج ـل ــس
الوزراء ،فيما املتداول اليوم في غرف
تــألـيــف الـحـكــومــة يـفـيــد ب ــأن الحصة
ال ــوزراي ــة املسيحية يــوزعـهــا ميشال
عـ ـ ــون ،وال ـح ـص ــة ال ـ ــوزاري ـ ــة الـسـنـيــة
يــوزع ـهــا سـعــد ال ـح ــري ــري ،والـحـصــة
الوزارية الشيعية يتصرف بها حزب
الله وحــركــة أمــل ،والحصة الــوزاريــة
الــدرزيــة عند الـنــائــب ولـيــد جنبالط.
وتقول املصادر الجدية إن الحريري
ي ـب ـحــث عـ ــن م ـ ـخـ ــارج ،ل ـك ــن ال ـض ـغــط
السياسي واملالي عليه كبير ،وهو ال
يملك هامش مـنــاورة .وبــات يعلم أن

وضع قرار التمثيل المسيحي في يد الرئيس عون سابقة تستوجب موجة أكبر من االحتفاالت الشعبية (مروان طحطح)

الرفض املطلق سيقابله عناد مطلق
من قبل العماد عــون يمكن أن يؤخر
تأليف الحكومة ســت سـنــوات ،فيما
م ـح ــاورة ال ـج ـنــرال يـمـكــن أن تفضي
إلى حلول مقبولة من الجانبني .علمًا
أن رئيس الجمهورية حريص ـ ـ وفقًا
ملـصــادر التيار الوطني الـحــر ـ ـ على
طمأنة الحريري الى أن منح التمثيل
املـسـيـحـ ّـي الــرس ـمـ ّـي مل ــن يستحقونه
ال ي ـم ـك ــن أن يـ ـك ــون م ــوج ـه ــا ضـ ــده.
فاملشكلة كــانــت فــي الـخـفــة الشعبية
مل ــن ي ـخ ـت ــاره ــم الـ ـح ــري ــري وزراء ،ال
بالتزامهم الـسـيــاسـ ّـي مـعــه .فالوزير
م ـي ـشــال ف ــرع ــون ل ــم ي ـكــن يــومــا محل
انتقاد نظرًا لحضوره الشعبي ،فيما
امل ـش ـك ـلــة ك ــان ــت ف ــي ن ـب ـيــل دو فــريــج
وع ــاط ــف م ـج ــدالن ــي وط ـ ـ ــارق م ـتــري
وغـيــرهــم ممن ال يملكون أي تمثيل
ش ـع ـبــي .وت ــأك ــد ف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق أن

الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة طـلـبــت أن يـكــون
الوزير فرعون من حصتها الوزارية.
عـ ـلـ ـم ــا أن األس ـ ـ ـمـ ـ ــاء ال ـ ـتـ ــي ي ـ ـتـ ــداول
بإمكانية ترشيحها للوزارة من قبل
رئيس الجمهورية تطمئن الحريري
وتـحـمـســه لـتـكــريــس ه ــذا ال ـع ــرف من
نائب رئيس ال ــوزراء السابق عصام
ف ــارس إل ــى رئـيـســة الـكـتـلــة الشعبية
مـ ـي ــري ــام س ـ ـكـ ــاف .ويـ ـمـ ـك ــن عـ ـ ــون أن
يـ ــذهـ ــب أب ـ ـعـ ــد ف ـي ـط ـل ــب ب ـن ـف ـس ــه مــن
ال ـحــريــري تــوزيــر مـسـتـشــاره النائب
السابق غطاس خوري الذي ال يمثل
أي اسـ ـتـ ـف ــزاز لـ ـع ــون ،م ـق ــاب ــل س ـمــاح
ال ـحــريــري ل ـعــون بـتـسـمـيــة وزيـ ــر من
الـطــائـفــة الـسـنـيــة .وال ش ــك أن وضــع
ه ـ ــذه املـ ـق ــارب ــة ح ـي ــز ال ـت ـن ـف ـيــذ تـمـثــل
أول إنـجــاز كبير للعهد على صعيد
تصحيح التمثيل الطائفي الــوزاري،
وأول مس مباشر بالنفوذ املستقبلي

ف ــي الـسـلـطــة .وعـلـمــت «األخـ ـب ــار» أن
تفكير الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر ينصب
هذه األيام على السبل الالزمة لوضع
هذا العرف الجديد قيد التنفيذ ،مع
ك ــل م ــا يـسـتـلــزمــه ذل ــك م ــن بـحــث عن
أس ـم ــاء تـطـمـيـنـيــة .وم ــا سـبــق يعني
في نهاية األمر أن رئيس الجمهورية
سيسمي نصف ال ــوزراء ،وهــو حدث
بـحــد ذاتـ ــه .نـصــف ال ـ ــوزراء يسميهم
عون ،والنصف اآلخر كل من الحريري
ونـبـيــه ب ــري وح ــزب ال ـلــه وجـنـبــاط.
وعليه فــإن الـحــديــث عــن ثلث معطل
وغيره ملهاة حقيقية ،فمنذ الطائف
كــان الحريري يعتبر الثلث الــوزاري
املـعـطــل تحصيل حــاصــل فــي جيبه،
فيما يقال له اليوم إن حجمه الوزاري
م ــن ح ـجــم طــائ ـف ـتــه :س ـتــة وزراء اذا
كانت الحكومة ثالثينية ،وخمسة اذا
تألفت من  24وزيرًا.

املقاربة الثانية التي تكاد تتكرس في
عملية التأليف هذه هي حصة رئيس
الجمهورية .ويقول العونيون في هذا
السياق إن الطائف قلص صالحيات
رئـيــس الجمهورية ملصلحة مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء م ـج ـت ـم ـعــا ش ـ ــرط أن ت ـكــون
لــرئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة ك ـت ـلــة وزاريـ ـ ــة.
وبــات شبه محسوم أن كتلة الرئيس
سـتـضــم ثــاثــة أو أرب ـع ــة وزراء غير
وزراء تكتل التغيير واإلصــاح .وفي
حال انضمام هؤالء الوزراء إلى وزراء
التيار فــي حــال احـتــدام األم ــور يومًا،
فسيكون لرئيس الجمهورية الثلث
املعطل أو حــق الفيتو داخ ــل مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء .ومـ ـ ــن كـ ــانـ ــوا ي ـت ـظ ــاه ــرون
ف ــي ب ـع ـبــدا ف ــي أواخ ـ ــر الـثـمــانـيـنـيــات
ض ــد ال ـط ــائ ــف وت ـع ــدي ــات ــه ي ــذك ــرون
ي ــوم خــاطــب ال ـج ـنــرال ن ــواب الـطــائــف
بهدوء طالبًا منهم عــدم االستعجال
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ّ
ُ
المالية حسمت لبري
المشهد السياسي

فــي ال ـت ـنــازالت وإجـ ــراء ال ــازم ليكون
لرئيس الجمهورية حق الفيتو أقله
في مجلس الوزراء.
املقاربة الثالثة التي يجري التطرق
إع ــامـ ـي ــا إلـ ـيـ ـه ــا عـ ـل ــى نـ ـح ــو ع ــاج ــل
ف ـي ـمــا ه ــي حـ ــدث ب ـحــد ذات ـ ــه تــرتـبــط
بالتعامل مع هذه الحكومة في غرف
التأليف باعتبارها حكومة إشــراف
على إجــراء االنتخابات النيابية في
مــوعــدهــا ،بـعــد سـتــة أش ـهــر .وبـعـيـدًا
ع ــن املـ ــزايـ ــدات اإلع ــام ـي ــة ال ش ــك أن
قرار إجراء االنتخابات في موعدها،
امل ـت ـفــق مـسـبـقــا عـلـيــه ب ــن ال ـحــريــري
والعونيني ،قــرار كبير وغير متوقع
ب ـع ــد ال ـت ــأج ـي ـل ــن ال ـس ــاب ـق ــن وأزم ـ ــة
الحريري املالية املتواصلة .وعلمت
«األخ ـبــار» أن حــراك التأليف يوازيه
ح ــراك ســريــع وج ــدي يتعلق بقانون
االن ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــاب ،مـ ـ ــن دون أن ي ـت ـضــح
م ــا إذا كـ ــان ث ـمــة اتـ ـف ــاق ع ـلــى إجـ ــراء
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات وف ـ ــق قـ ــانـ ــون ال ـس ـتــن
ملــرة أخـيــرة لطمأنة الـحــريــري ،أو أن
قــانــونــا ج ــدي ـدًا لــان ـت ـخــابــات سيقر
في األسابيع األولــى من عمر العهد.
وال ــاف ــت هـنــا أن م ـص ــادر الـعــونـيــن
وال ـ ـ ـقـ ـ ــوات ت ـت ـح ــدث عـ ــن ت ـحــال ـف ـه ـمــا
ف ــي «ال ـن ـي ــاب ـي ــة» وفـ ــق م ـب ــدأ حقهما
فــي تـقــريــر مصير  64مـقـعــدا نيابيا
مسيحيا ،فــي ظــل ك ــام عــن نيتهما
توسيع مروحة استيعابهما لبعض
ال ـش ـخ ـص ـيــات م ـث ــل ال ـن ــائ ــب مـيـشــال
امل ــر وال ــوزي ــر فــرعــون ورئ ـيــس بلدية
جبيل زي ــاد ح ــواط ومـيــريــام سكاف
في حال تجاوز النائب ستريدا طوق
م ـشــاك ـل ـهــا ال ـش ـخ ـص ـيــة م ـع ـهــا .وهــو
ما من شأنه أن يسحب أوراق القوة
والـضـغــط مــن يــد الـحــريــري ال ــذي لن
يستطيع الحفاظ على النسبة األكبر
م ــن م ـقــاعــد كـتـلـتــه امل ـس ـي ـح ـيــة حتى
مــع قــانــون الستني .والثابت فــي هذا
السياق أن تحالف التيار والقوات لن
يـتــزعــزع مـهـمــا كــانــت حـصــة ال ـقــوات
في الحكومة ،ومهما كــان ما يخبئه
الـ ـح ــري ــري ل ـج ـع ـجــع ف ــي ظ ــل تــأكـيــد
املـعـلــومــات أن لـقــاء هـمــا األخ ـيــر كــان
سـيـئــا .وال شــك أن مشكلة الـحــريــري
مــع الـعــونـيــن م ـح ــدودة بحكم تركز
نفوذهم االنتخابي فــي جبل لبنان،
ح ـيــث ال ي ـم ـلــك «امل ـس ـت ـق ـبــل» مـقــاعــد
ن ـي ــاب ـي ــة .والـ ـنـ ـظ ــرة ال ـس ــري ـع ــة عـلــى
األش ــرفـ ـي ــة والـ ـ ـك ـ ــورة وزحـ ـل ــة تـظـهــر
تـ ـع ــام ــل الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري م ـ ــع م ـ ــا ه ـ ــو لــه
باعتباره له وللقوات اللبنانية ،لكن
ال ـقــوات تـقــول الـيــوم إنـهــا تــريــده لها
وحــدهــا .فــالـقــوات «تمسكنت» عشر
س ـنــوات عـلــى كـتــف املستقبل لتمنت
وض ـع ـه ــا ف ــي األش ــرفـ ـي ــة وال ـب ـت ــرون
والكورة وزحلة ولتطلب من الحريري
أن يخلي الساحة اليوم لها .وها هي
«تتمسكن» على كتف العونيني اليوم
للتمكن من تكرار اللعبة نفسها بعد
بضع سنوات.
أخيرًا ال شك أن ما كان يقوله العونيون
عن كون االنتخابات الرئاسية وسيلة
ال ه ــدف ــا ب ـحــد ذات ـ ــه ،وم ـج ــرد خـطــوة
أولى ستتبعها خطوات كثيرة إلعادة
التوازن إلى السلطة ،بدأ يأخذ مداه.
وسـ ـ ــواء ص ـحــت م ـق ــارب ــات الـتـشـكـيــل
الـ ـ ـث ـ ــاث ال ـ ـسـ ــابـ ــق ذك ـ ــره ـ ــا أو ط ـبــخ
ال ـح ــري ــري وب ــاس ـي ــل ال ـح ـكــومــة وفــق
مـقــاديــر مختلفة ،يـبـقــى أن التسليم
ال ـحــريـ ّ
ـري بـحــق األف ــرق ــاء املسيحيني
بــاخـتـيــار ال ـ ــوزراء املـسـيـحـيــن الــذيــن
غالبًا مــا كــان ثلثهم مستقبليني هو
أمر كبير وغير مسبوق ويهز النفوذ
الحريري بقوة.

عقدة توزيع
الحقائب السيادية ما زالت
العقبة الرئيسية أمام تشكيل
حكومة الوحدة الوطنية،
وحتى ليل أمس كانت
المشاورات مستمرة حول
تقاسم الحصص الوزارية
وسط تصعيد كل حزب
مطالبه لضمان عدم انكساره
سياسيًا وشعبيًا عند
إتمام التسوية
كل ما ُيقال في اإلعــام اعتراضًا على
تعيني وزي ــر مــن حــركــة أمــل فــي وزارة
امل ــالـ ـي ــة ه ــو "كـ ـ ــام ب ــا مـ ـعـ ـن ــى" ،وب ــا
أي طــائــل .فجميع ال ـقــوى السياسية
املعنية بتأليف الحكومة باتت مقتنعة
بــأن املالية ستبقى ُ في عهدة الرئيس
ـالــب بالحصول
نبيه ب ــري .حـتــى امل ـطـ ِ
عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ،أي رئـ ـ ـي ـ ــس حـ ـ ـ ــزب الـ ـ ـق ـ ــوات
اللبنانية سمير جعجعّ ،
عبر عن عدم
ّ
تمسكه بها ،من خالل قوله (لـ"النهار"
أمـ ــس) إن ع ــدم ح ـص ــول الـ ـق ــوات على
هذه الحقيبة "لن يشعل حربًا أهلية".
لـ ـك ــن ال ـ ـت ـ ـيـ ــار الـ ــوط ـ ـنـ ــي ال ـ ـحـ ــر م ـص ـ ّـر
عـلــى مـنــاكـفــة ب ــري ،م ــن ب ــاب املـطــالـبــة
ب ـم ــداورة الـحـقــائــب ،بـمــا فيها املــالـيــة،
حتى ال يقال إن التيار الوطني الحر
لــم يـســانــد حليفه ال ـقــواتــي .وف ــي هــذا
اإلط ــار ،أبـلــغ الــرئـيــس سعد الحريري
ب ـ ــري وحـ ـ ــزب الـ ـل ــه ع ـب ــر الـ ــوزيـ ــر عـلــي
ح ـســن خـلـيــل ع ــدم مـمــانـعـتــه حـصــول
ّ
ال ـق ــوات عـلــى وزارة س ـيــاديــة .وأك ــدت
م ـصــادر قــواتـيــة وعــونـيــة ل ــ«األخ ـبــار»
أن االتفاق بني القوات اللبنانية وعون
يـقـضــي بـحـصــول ال ـق ــوات عـلــى حصة
وزاريـ ـ ــة مـطــابـقــة ك ـ ّـم ــا ون ــوع ــا لـحـ ّـصــة
ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـ ـحـ ـ ّـر ،أي ف ــي ح ــال
ح ـصــول الـتـيــار عـلــى حقيبة سـيــاديــة
فتكون "الحقيبة املسيحية" الثانية من
ّ
حصة القوات .وإذا حصل التيار على
الخارجية ،يعني ذلك حصول القوات
على الــدفــاع ،فــي ظـ ّـل ّ
تمسك الحريري
بــالــداخـلـيــة وتـمـ ّـســك ب ــري وح ــزب الله
باملالية .لكن حزب الله وبري والنائب
ولـ ـي ــد ج ـن ـب ــاط يـ ـع ــارض ــون ح ـصــول
القوات على الدفاع أو الخارجية .كذلك
ال تخفي أوس ــاط فــي الـتـيــار الوطني
الحر اعتراضها على حصول القوات
على "الدفاع" ،ربطًا بالتاريخ الدموي

بــن ميليشيا ال ـق ــوات والـجـيــش إبــان
الحرب األهلية ،الفتة إلى أن هذا األمر
"غير جائز معنويًا".
ل ــذل ــك ،يـ ـح ــاول املـ ـف ــاوض ــون ال ـخ ــروج
م ــن ه ــذه األزم ـ ــة ع ـبــر ع ــدة ط ــروح ــات،
أبرزها منح إحدى الوزارات السيادية
ل ـش ـخ ـص ـيــة "غـ ـي ــر واض ـ ـحـ ــة االن ـت ـم ــاء
السياسي" ،شبيهة بالوزيرين ميشال
ف ــرع ــون وس ـم ـي ــر م ـق ـب ــل ،غ ـي ــر عــونـيــة
وتـحـظــى بـقـبــول قــواتــي .وهـنــا يجري
ال ـه ـمــس ب ــاس ــم ن ــائ ــب رئ ـي ــس مجلس
ّ
الـ ـ ــوزراء ال ـســابــق ع ـصــام فـ ــارس كـحــل
وسط.
في مقابل ذلــك ،بــرزت عــدة مستجدات
حكومية .بات شبه محسوم أن حصة
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة مـ ـيـ ـش ــال ع ــون
س ـت ـضــم وزي ـ ـ ـرًا م ــن ال ـطــائ ـفــة الـسـنـيــة
ه ـ ــو عـ ـل ــى األرج ـ ـ ـ ـ ــح فـ ـيـ ـص ــل كـ ــرامـ ــي.
أمـ ـ ــا حـ ـص ــة رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة سـعــد
ال ـح ــري ــري ،ف ـمــا زالـ ــت غ ـيــر مـحـســومــة

م ــن ج ـه ــة م ــن س ـيـم ـثـلــه ف ــي ال ـش ـم ــال،
إال أن دائ ـ ــرة الـتــرجـيـحــات انـحـصــرت
ب ــن ال ـنــائــب مـحـمــد ك ـب ــارة أو الـنــائــب
السابق مصطفى علوش من طرابلس
والنائب معني املرعبي من عكار .علمًا
أن اســم عـلــوش هــو خـيــار مقبول جدًا
مــن رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة ،بـسـبــب قربه
فــي مرحلة سابقة مــن التيار الوطني

الكتائب يريد
دخول الحكومة بشرط
احترام تمثيل الكتل
حسب أحجامها

ترفض أوساط في التيار الوطني الحر منح «الدفاع» للقوات،
ربطًا بأحداث الحرب األهلية (هيثم الموسوي)

الـحــر .مــن جهة أخ ــرى ،تشير مصادر
الحزب االشتراكي إلى أن النائب وليد
ج ـن ـبــاط أب ـل ــغ ن ــواب ــه خـ ــال اج ـت ـمــاع
ال ـل ـق ــاء ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي ق ـ ـ ــراره ت ــوزي ــر
النائب م ــروان حـمــادة ،فيما لــم يجزم
نهائيًا ما إذا كان النائب السابق أيمن
شقير هــو الــوزيــر االش ـتــراكــي الثاني
ال ـ ـ ــذي فـ ــي ح ـ ــال اخـ ـتـ ـي ــاره سـيـحـصــل
ع ـلــى حـقـيـبــة دول ـ ــة .وامل ـت ـفــق عـلـيــه أن
تــذهــب الـحـقـيـبــة الـثــانـيــة إل ــى الـنــائــب
طالل أرســان ،خصوصًا بعد األجــواء
اإلي ـج ــاب ـي ــة ب ــن أرس ـ ـ ــان وج ـن ـب ــاط،
وإب ــاغ جنبالط الحريري وبــري عدم
ممانعته حصول أرسالن على الوزارة
الخدماتية الثانية من ّ
حصة الــدروز.
أما تيار املــردة ،فقد اشترط الحصول
ع ـلــى وزارة األشـ ـغ ــال ال ـعــامــة والـنـقــل
أو االتـ ـص ــاالت أو ال ـطــاقــة لـلـمـشــاركــة
ف ــي ال ـح ـك ــوم ــة ،مـحـصـنــا ب ــدع ــم حــزب
ال ـلــه وحــركــة أم ــل ملـطـلـبــه .وألن وزارة
األشغال هي واحدة من أبرز الــوزارات
الخدماتية ،وضــع حــزب الـقــوات عينه
عليها واختار مــارون الحلو من بلدة
ك ـ ـسـ ــروان ل ـت ــول ـي ـه ــا ،وه ـ ــو مـ ــا ي ـطــرح
ع ــام ــة اسـ ـتـ ـفـ ـه ــام حـ ـ ــول مـ ـ ــدى ق ـب ــول
الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر بتسليم معقله
الكسرواني لشخصية قواتية .وبعكس
مــا يـشــاع عــن تفضيل ح ــزب الكتائب
الـبـقــاء فــي امل ـعــارضــة ،أعــربــت قـيــادتــه
عــن رغـبـتـهــا فــي امل ـشــاركــة بالحكومة
املقبلة ،شــرط توزيع املقاعد الــوزاريــة
على الكتل النيابية بما يتناسب مع
عدد أعضائها.
ف ــي س ـي ــاق آخ ـ ــر ،أكـ ــد رئ ـي ــس مجلس
النواب نبيه بــري ،خالل لقاء األربعاء
ال ـن ـيــابــي ض ـ ــرورة "اإلس ـ ـ ــراع بتشكيل
الحكومة قبل عيد االستقالل" ،مشيرًا
إلــى "رغـبــة جــديــة فــي تأليفها بأسرع
وقـ ــت مـمـكــن ل ــان ـص ــراف إلـ ــى الـعـمــل،
وال سـ ـيـ ـم ــا م ـ ــن أج ـ ـ ــل إق ـ ـ ـ ـ ــرار ق ــان ــون
جــديــد لالنتخابات ومعالجة امللفات
الـ ـحـ ـي ــوي ــة املـ ـ ـط ـ ــروح ـ ــة" .وش ـ ـ ــدد عـلــى
ض ـ ــرورة أن "ي ـك ــون ال ـق ــان ــون الـجــديــد
مـبـنـيــا عـلــى الـنـسـبـيــة بـمــا يـ ــؤدي الــى
االنتقال من املفهوم الطائفي واملذهبي
إلى مفهوم املواطنية" .من جهة أخرى،
رأى بري "أن مكافحة الفساد تستلزم
ت ـعــزيــز س ـلــوك املـ ـس ــارات الــدس ـتــوريــة
وال ـقــانــون ـيــة ،بـمــا فـيـهــا تنشيط عمل
ال ـق ـضــاء والـهـيـئــات الــرقــابـيــة فــي هــذا
امل ـجــال" .وأش ــار إلــى "أن هـنــاك نماذج
عــديــدة يمكن أن تشكل امـتـحــانــا ملثل
هذه املسارات ،ومنها قضية اإلنترنت
غـيــر ال ـشــرعــي" ،داع ـيــا إل ــى "اسـتـكـمــال
عمل لجنة اإلعالم واالتصاالت ومسار
القضاء في هذه القضية".

علم
و خبر
وعد لموظفي المستقبل
خالل استجوابه من قبل مديرة دائرة التحقيق وقضايا العمل في وزارة
العمل منال حجازي ،أشار املدير العام لجريدة املستقبل سعد العاليلي،
إلى احتمال دفع شهرين أو ثالثة أشهر كدفعة أولى للزمالء املصروفني
مــن الـجــريــدة ،والــذيــن لهم فــي ذمــة املــؤسـســة روات ــب أكـثــر مــن  10أشهر،
إضــافــة إلــى تعويضاتهم .لكن لجنة متابعة قضية املـصــروفــن رفضت
ً
مبدأ جــدولــة الــدفـعــات وأب ــدت قـبــوال مبدئيًا بدفعتني :واح ــدة بالرواتب
ُ َ
واملرفقات ،وواحدة بالتعويضات ،على أن يدفع كامل املبلغ بأسرع وقت
ممكن .وقــال العاليلي إن فكرة الصرف كانت واردة منذ  7أشهر تقريبًا،
وإنــه عمل على تأجيلها مع املستشار اإلعالمي للرئيس سعد الحريري
هاني حمود ،ريثما تتوافر األمــوال الالزمة للدفع .لكن ضغطًا كبيرًا من
«صانعي الـقــرار» فــرض الصرف قبل تأمني املبلغ .وكــان العاليلي يقول
ّ
ملستجوبيه إن عليه أن يعود إلى «املعنيني» (أي الرئيس سعد الحريري
ومـسـتـشــاريــه) فــي كــل شـ ــاردة وواردة .وان ـتــزعــت لـجـنــة مـتــابـعــة حقوق
املصروفني منه تعهدًا شفهيًا وخطيًا يقضي أنه بحلول نهاية هذا الشهر
سيعلن عن مسار لترتيب كيفية سداد املستحقات ،األمر الذي اعتبره عدد
من املصروفني إبرة «مخدر» .وستعقد اللجنة اجتماعًا اليوم ملناقشة ما

جرى في وزارة العمل أمس ،لتبني على الشيء مقتضاه ،فتقرر إما النزول
إلى الشارع يوم الجمعة أو تأجيل التحرك إلى يوم آخر.

ُ
الوزارة ال تقصي عن النيابة

ّ
تبي أن طــرح اســم النائب م ــروان حـمــادة لتسلم حقيبة وزاري ــة مــن قبل
الحزب التقدمي االشتراكي ال يلغي واقع أنه سيكون أحد مرشحي الحزب
إلى االنتخابات النيابية املقبلة .بل إن توزيره سيتيح له االستفادة مما
تؤمنه له الوزارة في حملته االنتخابية.

عودة كاميرات المراقبة
ع ــادت ورش ــة تركيب كــامـيــرات املــراقـبـ ّـة إلــى ش ــوارع منطقة رأس بيروت
ً
منذ بداية األسبوع املاضي .وتعمل حفارات مع فرق من ّ
العمال ليال على
استكمال تركيب الكاميرات في الشوارع الداخلية ملنطقة الحمرا .وكانت
صفقة تــركـيــب الـكــامـيــرات ملصلحة بـلــديــة ب ـيــروت قــد أث ــارت الكثير من
ّ
تتحدث عن
الجدل بشأن عقد تنفيذها ،بعد صدور تقارير لهيئات رقابية
مخالفات في إجراء املناقصة.
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مجتمع وإقتصاد
اضاءة في بيانه األخير ،الالفت في ّ
ّ
ّ
الشيعي األعلى« :إن القضاء الشرعي الذي ِمن
اإلسالمي
حدته ،قال المجلس
أي ّ
تعد على هذا القضاءّ ،
الجعفرية هو جزء من النظام القضائي اللبناني ،وإن ّ
ّ
كأي
تشكيالته المحاكم الشرعية
ِ
تعد على غيره ،هو ّ
ّ
َ
القضائية والمالحقة الجزائية».
المتابعة
ستوجب
ي
ككل،
اللبناني
القضائي
النظام
على
تعد
ّ
ّ
بعيدًا عن الجملة األخيرة ،غير اللطيفة ،فإن ما يقوله «المجلس» هنا صحيح ،لناحية أنه «جزء ِمن النظام القضائي
ّ
ّ
الس ّ
الشرعية ُّ
ّ
اللبناني»َ .
المحاكم
إلى
إضافة
ة،
المسيحي
ة
الروحي
والمحاكم
ة
ني
المحاكم
مع
هذه
في
شترك
ي
ّ
ْ
ّ
ّ
لكن ّ
مجتمعة ،وسائر محاكم القضاء اللبناني ،وهو أنها
ة»
«الخاص
المحاكم
هذه
بين
جوهري
فارق
ة
ثم
ة.
الدرزي
ّ ُ
ُ
ال تصدر أحكامها «باسم الشعب اللبناني» (خالفًا لنص الدستور) ...إنما تصدرها «باسم الله» ...أو «الطائفة»

أحكام القضاء الشرعي:

باسم الطائفة أم باسم الشعب؟
محمد نزال
ّ
ذات ّ
األهلية،
مرة ،بعد انتهاء الحرب
فـ ـ ــي عـ ـ ـ ــام  1991تـ ـ ـح ـ ــديـ ـ ـدًا ،ح ـصــل
اع ـ ـت ـ ــراض ِمـ ـ ــن بـ ـع ــض "املـ ــواط ـ ـنـ ــن"
(الذين ّ
يودون عيش املواطنة كاملة)
عن محكمة دينية.
على حكم صــادر ّ
وج ـ ــه االعـ ـ ـت ـ ــراض أنـ ـ ــه غ ـي ــر مـفـتـتــح
بــالـعـبــارة الـشـهـيــرة" :بــاســم الشعب
ً
الـلـبـنــانــي"ُ .يـقـبــل االع ـت ــراض شـكــا،
ّ
إال أن الهيئة العامة ملحكمة التمييز
ّ
(الجهة القضائية املدنية العليا التي
ُ
تــرفــع إليها قضايا املحاكم الدينية
امل ـت ـن ــازع ف ـي ـهــا) ل ــم ت ـجــد م ــا تـقــولــه
سـ ـ ــوى" :عـ ـ ــدم صـ ـ ــدور ال ـ ـقـ ــرار بــاســم
الشعب اللبناني ،بــل باسم محكمة
ّ
ال ـطــائ ـفــة ال ـت ــي أصـ ــدرتـ ــه ،ال ُي ـشــكــل
ّ
مـخــال ـفــة لـصـيـغــة ج ــوه ـ ّ
ـري ــة تـتـعــلــق
بــالـنـظــام ال ـع ــام" .م ــاذا عـســاهــا تقول
ّ
غير ذلك؟ إن كان الدستور اللبناني
نفسه ُيعاني االنفصام على نفسه،
ما يؤدي إلى انفصام "املواطن" تاليًا،
ّ
عجائبية غير موجودة إال
في صيغة
ُ
في هذه البالد ،فعندها ماذا ينتظر؟
املـ ــادة ِ 20م ــن الــدس ـتــور تـنــص على
اآلتــي" :القضاة مستقلون في إجــراء
وظيفتهم وتصدر القرارات واألحكام
م ــن ق ـبــل ك ــل امل ـح ــاك ــم وت ـن ـفــذ بــاســم
ّ
الشعب اللبناني" .الحــظ عـبــارة "كــل
املـحــاكــم" .والح ــظ ،أيـضــا ،أن املحاكم
ّ
الدينية ،ووفقًا للدستور ولقوانينها
الخاصة أيضًا ،هي "جزء ِمن النظام
القضائي اللبناني" نفسه! الحديث
هنا عن الدستور ،ال عن قوانني ،فال
ش ــيء ،عند القانونيني ،يسمو على
ّ
الدستورية" .أكثر ِمــن ذلك،
"القاعدة
يـقــول فقهاء الـقــانــون الــدسـتــوري إن
مـقــدمــة الــدسـتــور لـهــا أهـمـ ّـيــة تسمو
على ســائــر م ــواد الــدسـتــور األخ ــرى.
ماذا في ّ
املقدمة؟ في الفقرة "د" ِمنها
يرد اآلتي" :الشعب مصدر السلطات
وص ــاح ــب ال ـس ـي ــادة ُي ـمــارس ـهــا عبر
املؤسسات الدستورية" .أال ُيفهم ِمن
ّ ّ
ه ــذا أن ل ـكــل م ــواط ــن ال ـحــق ف ــي عــدم
االمتثال ألي حكم غير صادر "باسم
ّ
عملي ًّا...
الـشـعــب"؟ نظريًا ،بـلــى ،لكن
ُ
ترمى في السجن .هكذا اعتباطًا .إنه
"حكم الشعب" طبعًا! أليست هذه هي
ّ
"الديموقراطية"؟ َيحصل هــذا الهزل
في "دولــة" الدساتير املتعددة .يعني
في لبنان فقط.
ب ـي ــان امل ـج ـلــس اإلس ــام ــي الـشـيـعــي
األع ـلــى ،ال ــذي عـ ّـبــر عــن غضبه لكون
ق ـض ـيــة "ح ـض ــان ــة األم" القـ ــت ضـ ّـجــة

ثمة
ليس ّ
ثنائية إيمان
وكفر هنا،
فالمسألة
في الظلم
واالنتظام
العام (هادي
العسل)

إعــامـ ّـيــة أخ ـي ـرًا ،أهـ ــاب بــ"الـسـلـطــات
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة ،والـ ـهـ ـيـ ـئ ــات اإلداريـ ـ ـ ـ ــة
الـتــابـعــة لـهــا ،الــراعـيــة لـشــأن اإلع ــام
ف ــي لـبـنــان أن تــأخــذ دوره ـ ــا بجدية
أكبر وحــزم أكثر لوضع حد للفلتان
اإلعـ ــامـ ــي فـ ــي ل ـب ـن ــان فـ ــي إطـ ـ ــار مــا
يفرضه الدستور والقوانني املرعية،
وق ـي ــم امل ـج ـت ـمــع ال ـل ـب ـنــانــي ال ـنــاب ـعــة
مــن ثقافته وسـلــوكـيــاتــه التاريخية
األصـيـلــة" .فــي الــواقــع ،يمكن حقيقة
ال ـح ــدي ــث ع ــن "ف ـل ـت ــان إعـ ــامـ ــي" فــي
ّ
قضية الحضانة التي
لبنان ،ولكن
ّ
أثيرت أخيرًا فــإن "الشعب" ضــج بها
قبل اإلع ــام .وســائــل اإلع ــام ،بغض
ال ـن ـظــر ع ــن ه ـف ــوات ـه ــا ،ك ــان ــت تشعر
بــأن "ال ــرأي ال ـعــام" يسبقها فــي هــذه
ال ـق ـضـ ّـيــة .أص ـب ـحــت ح ــدي ــث ال ـش ــارع
ِم ــن الـلـحـظــات األولـ ــى .بـغــض النظر
عــن حيثيات الـ ّقـضـيــة ،وتفاصيلها
ً
ال ـع ــائ ـل ـ ّـي ــة ،إال أنـ ـه ــا ف ـع ــا أصـ ُبـحــت
قضية "رأي ع ــام" .فــي الـفـقــرة املـشــار
إليها من بيان املجلس ،كما في كثير
م ــن ف ـق ــرات ــه ،جـ ــرى ذكـ ــر "ال ــدس ـت ــور"

Oxfam is launching a tender for the supply of water tanks in the bekaa region. You can collect the
Tender Documents from Our Beirut Office or Zahle Office. Hamra, Makdessi Street, GS Building, 3rd
Floor. Zahle, Baalback Highway, Nicolas Jerjes Building, 2nd Floor. For more information please call
70/062695 Beirut or 70/661115 Zahle.

بإلحاح .حسنًا ،على سيرة الدستور،
ك ـيــف يـمـكــن "لـلـمـجـلــس" ولـلـمـحــاكــم
ّ
ّ
ّ
ّ
والدرزية ،وكلهم
واملسيحية
السنية
ّ
ّ
ّ
يحبون الدستور جدًا ،أن يفسروا لنا
الفقرة "ج" ِمن مقدمة الدستور" :لبنان
ج ـم ـهــوريــة دي ـمــوقــراط ـيــة بــرملــان ـيــة،
تـقــوم على اح ـتــرام الـحــريــات العامة
وفي طليعتها حرية الرأي واملعتقد،
وعلى العدالة االجتماعية واملساواة
فــي الـحـقــوق والــواجـبــات بــن جميع
املــواط ـنــن دون تـمــايــز أو تفضيل"؟
ال ـحــديــث ع ــن "مـ ـس ــاواة ف ــي الـحـقــوق
والـ ـ ــواجـ ـ ـبـ ـ ــات" ل ـج ـم ـي ــع امل ــواطـ ـن ــن.
كيف يكون ملواطنة أن تحصل على
حـ ـض ــان ــة ط ـف ـل ـه ــا ملـ ـ ــدة سـ ـنـ ـت ــن ،ثــم
تحصل مواطنة أخرى على حضانة
طفلها ّ
ملدة  12عامًا ،ومواطنة ثالثة
ت ـح ـصــل ع ـلــى ح ـضــانــة طـفـلـهــا ملــدة
 14عــامــا (أرث ــوذك ــس)؟ يحصل هــذا
ف ــي ق ـضــايــا م ـمــاث ـلــة ،ب ــل مـتـطــابـقــة،
ّ
ث ــم األحـ ـك ــام مـخـتـلـفــة! الـ ـج ــواب :كــل
بحسب نـظــام طائفته ال ـخــاص .إذًا،
أيــن "امل ـســاواة" فــي املــواطـنــة؟ املسألة
ليست فقط في الحضانة ،وهي أبعد
ّ
القضية املثارة أخيرًا في الشارع،
ِمن
بل في تفاصيل كثيرة أخــرى ،تطال
الـ ــذكـ ــور واإلن ـ ـ ـ ــاث ع ـل ــى ح ـ ـ ّـد س ـ ــواء.
املشكلة ّأن الدستور ،نفسهَ ،ي ّ
تحدث
ع ــن ش ــرع ـ ّـي ــة امل ـح ــاك ــم ال ــديـ ـن ـ ّـي ــة ،ثــم
يتحدث عن "املساواة" بني املواطنني.
ّ
إنها "الفرادة" اللبنانية دائمًا وأبدًا.
م ــاح ـظ ــة أخ ـ ـ ــرى ،ف ــي فـ ـق ــرة ال ـب ـيــان
نفسها ج ــرى الـتـعــويــل ،كـمــرجـعـ ّـيــة،
بعد الــدسـتــور والـقــوانــن ،على "قيم
املجتمع الـلـبـنــانــي" .ه ــذه ورط ــة ،بل
معضلة ،أكبر ِمن معضلة الدستور.
ّ
"املجلس" َيعلم ،قبل غيره ،أن القيم

فــي لبنان فيها الكثير مــن التضاد،
وي ـ ـم ـ ـكـ ــن ال ـ ـ ـقـ ـ ــول ال ـ ـت ـ ـنـ ــاحـ ــر أي ـ ـضـ ــا،
وبـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي ال ُيـ ـنـ ـص ــح ب ــال ـت ـع ــوي ــل
ع ـل ـي ـهــا .ال ي ــوج ــد ل ـب ـنــان واحـ ـ ــد ،بل
"ل ـب ـنــانــات" .ث ـقــافــات مـخـتـلـفــة ،حتى
ّ
فــي األســاسـ ّـيــات ،فــي الـجــوهــر .كلنا
نعيش في هــذه البالد .لسنا غرباء.
نـعــرفــه ج ـ ّـي ـدًا .وأب ـع ــد ِم ــن ذل ــك ،هــذه
ال ـق ـيــم الـلـبـنــانـ ّـيــة "م ـت ـح ـ ّـرك ــة" دائ ـم ــا،
وب ـ ـسـ ــرعـ ــة أيـ ـ ـض ـ ــا ،وب ــالـ ـت ــال ــي غ ـيــر
ومعه
ثابتةّ ،أمــا
"املجلس الشيعي" ّ
ّ
ّ
ك ــل املـجــالــس "امل ـلــيــة" األخ ــرى فإنها
ُ
ت ـحـ ّـب "ال ـث ـب ــات" ...عـلــى الـقـيــم طبعًا.
عمومًا ،هذا التعويل ،في العمق ،لن
يـعـمــل فــي االت ـج ــاه ال ــذي تــرغــب فيه
ّ
الدينية.
املؤسسات
أخ ـ ـي ـ ـرًا ،ت ـ ّ
ـوج ــه "امل ـج ـل ــس ال ـش ـي ـعــي"
فــي بيانه بالنداء "إلــى علماء الدين

ّ
لكل مواطن الحق
في عدم االمتثال ألي حكم غير
صادر «باسم الشعب»
األجـ ـ ـ ــاء ،ع ـل ــى تـ ـن ــوع ان ـت ـم ــاءات ـه ــم،
إل ــى تـلـقــف مـثــل ه ــذه اإلثـ ـ ــارات التي
تمس الدين أو تنعكس سلبًا عليه،
وتـ ــدارس ـ ـهـ ــا بـ ـه ــدف إن ـ ـتـ ــاج م ــوق ــف
موضوعي جامع يستند إلــى أسس
ع ـل ـم ـي ــة وتـ ــداب ـ ـيـ ــر ع ـم ـل ـي ــة يـمـكـنـهــا
مــواج ـهــة ه ــذه اإلث ـ ـ ــارات املـشـبــوهــة،
سـ ـ ــواء ك ــان ــت ع ـل ــى ص ـع ـيــد اإلع ـ ــام
الفتنوي أو أي صعيد آخر ،وال سيما
م ــع ال ــري ـب ــة ف ــي كــون ـهــا تـسـتـنــد إلــى
تـخـطـيــط خـفــي ي ـهــدف إل ــى اإلس ــاءة
إل ــى ال ــدي ــن إي ـمــانــا وت ـشــري ـعــا ،وإل ــى

امل ـج ـت ـمــع امل ــؤم ــن ع ـل ــى الـصـعـيــديــن
اللبناني واإلنساني" .حتمًا إن عبارة
"التخطيط الخفي" ال يقصد املجلس
بها "املــاســونـ ّـيــة" ومــا شــاكــل .هــذا ما
يحصل دوم ــا ،قبل أشهر قليلة ،مع
ّ
املسيحية الــروحـ ّـيــة (فساد
املـحــاكــم
إداري وم ـ ــال ـ ــي) ،وق ـب ـل ـه ــا امل ـح ــاك ــم
الـشــرعـيــة الـسـنـ ّـيــة (مـعــارضــة قــانــون
األحـ ـ ــداث ومـصـلـحــة ال ـط ـف ــل) ،وذل ــك
فــي قـضــايــا "رأي ع ــام" أي ـضــا ،كانت
البيانات تصدر ِمــن قبل املؤسسات
ّ
ّ
املعنية غاضبة ،مع التهويل
الدينية
َ
ُ
ّ
بـ ــأن ث ــم ــة مـ ــن ي ــري ــد "الـ ـقـ ـض ــاء ّعـلــى
(م ـ ــن الـ ـخ ــارج غ ــال ـب ــا) .إن ـهــا
ال ــدي ــن" ِ
ح ـكــايــة "ي ــا غ ـيــرة ال ــدي ــن" الـشـهـيــرة.
هذه "املعزوفة" تكررت إلى ّ
حد امللل،
وأصبحت ُمعيبة ،وباملناسبة ،فإن
رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـن ــواب ن ـب ـيــه ب ـ ّـري
(الشيعي ّ
األول فــي السلطة) وصف
سـ ـج ــن األم عـ ـل ــى خ ـل ـف ـي ــة ح ـضــانــة
طفلها بـ"األمر املعيب" .هل ُيقصد هو
أيضًا بـ"التخطيط الخفي"؟ عمومًا،
ّ
كثيرون الــذيــن شكلوا "ال ــرأي العام"
ّ
القضية األخيرة ،سواء ِمن الذين
في
ّ
تكلموا أو نزلوا إلى الشارع ،هم ِمن
املتمسكني بدينهم وبشريعتهم ،وقد
ّ
عـ ّـبــر بعضهم عــن هــذا بـكــل وضــوح.
هـ ـك ــذا ،ع ـن ــدم ــا ت ــأت ــي ال ـص ــرخ ــة ِم ــن
هـ ــؤالء ت ـح ــدي ـدًا ،ف ـمــن ح ــق املعنيني
"ف ــوق" أن َيـقـلـقــوا .ال عــاقــة لإليمان
باملوضوع إطالقًا .ليس ّ
ثمة ثنائية
إيـمــان وكفر هنا .املسألة فــي الظلم،
فـ ــي االنـ ـتـ ـظ ــام ال ـ ـعـ ــام ،فـ ــي ال ـح ـقــوق
وال ــواجـ ـب ــات ،ف ــي املـ ـس ــاواة دس ـتــورًا
وأم ــام الـقــوانــن .باختصار ،هــي في
"املواطنة" التي لم تعرفها هذه البالد
يومًا ...وال هي تلوح في األفق.
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مجتمع وإقتصاد

أخبار

ماركس ضد سبنسر

أزمة الرأسمالية والبدائل نحو االشتراكية
غسان ديبة
«إن األتمتة تواجه عالم السلع بتناقض في حاجة
لحل بطريقة ما»
غي ديبورد
إن أي ش ـخــص ع ــاش ون ــاض ــل ف ــي ال ـف ـتــرة الـتــي
أعقبت نهاية االشتراكية في االتحاد السوفياتي
وغيرها مــن األنظمة االشتراكية املحققة ،يــدرك
مـ ــدى ال ـص ـع ــوب ــات الـ ـت ــي ف ــرض ــت ن ـف ـس ـهــا عـلــى
ال ـج ـب ـهــات ال ـن ـظــريــة وال ـس ـيــاس ـيــة؛ بــالـنـسـبــة إلــى
األحزاب الشيوعية الحاكمة ،وأيضًا على الجبهة
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة .ب ـ ــدت ه ـ ــذه ال ـص ـع ــوب ــات ف ــي ذل ــك
الــوقــت وكــأنـهــا أمــر ال يمكن التغلب عليه .لكننا
اليوم نعيش في عالم مختلف حيث تتفاقم أزمة
الرأسمالية بدءًا من عام  2008وهي األزمة األشد
منذ الكساد العظيم في عام  .1929وهــذه األزمة
أعــادت طــرح الـســؤال الــذي كــان لفترة طويلة طي
النسيان "هل هناك مستقبل للرأسمالية؟".
بالنسبة إلــى الكثيرين ،بــدت هــذه األزم ــة مألوفة
ومـتــوقـعــة .لـكــن تــوقــع األزمـ ــات فــي كــل وق ــت هو
ليس تنبؤًا على اإلطالق ،وهو شرك يقع به بعض
املاركسيني الذين يــرون األزمــة الرأسمالية دائمًا
واقعة ال محالة .ولكن فقط عبر فهم طبيعة هذه
ّ
األزمة ،يمكننا أن نستشف الفرص التي توفرها.
إن األزمــة هذه املــرة حقيقية ليس فقط بوصفها
مرحلة مــن مــراحــل دورة األعـمــال أو مظهرًا من
مظاهر ميل معدل الربح نحو االنخفاض ،ولكن
أيـضــا فــي كونها أزم ــة طويلة األم ــد للرأسمالية.
ً
أوال ،فهي تتجلى في استنفاد "حل الكينزية" ،إذ
إن تزايد الديون العامة وانفالش ميزانيات البنوك
املركزية وبلوغ الفوائد حاجز معدل الصفر تقض
مضاجع صناع السياسة فــي الــدول الرأسمالية
املـتـقــدمــة ،وتـشــل أدوات "إن ـقــاذ الــرأسـمــالـيــة" في
مواجهة الركود الطويل األمد الحالي وفي مواجهة
أي أزمة مالية متوقعة في املستقبل.
ثــان ـيــا ،إن الــرأس ـمــال ـيــة ال ـي ــوم ت ــواج ــه عـ ــدوًا أكـثــر
ً
خبثًا ،متمثال في تطور القوى املنتجة الــذي يتم
بوتيرة غير مسبوقة ويتمثل بالتحديد بتطور
الــروبــوتــات والــذكــاء االصـطـنــاعــي .فنحن نعيش
الـيــوم فــي مــا سمي بــ"عـصــر اآللــة الثانية" والــذي
يتمثل في استبدال العمالة من قبل اآلالت الذكية.
وقد كان ماركس االقتصادي األول الــذي تحدث
عــن "االس ـت ـبــدال الـتـكـنــولــوجــي" املــدفــوع مــن قبل
التنافس الرأسمالي .وكانت الرأسمالية سابقًا قد
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استوعبت املوجة األولى من هذا االستبدال ،وهي
املوجة التي قضت على وظائف ال تتطلب مهارات،
وذلك من خالل تدابير مختلفة تراوحت من تدخل
ً
الــدولــة وصــوال إلــى التوسع الجغرافي .ومــع ذلــك،
فإن املوجة الثانية التي بدأت اآلن ،وستستمر في
املستقبل ،عبر استبدال العمالة املاهرة ستقضي
عـلــى نـصــف الــوظــائــف الـتــي تتطلب م ـهــارات في
السنوات الـ 20املقبلة ،وسوف تولد بطالة هيكلية
عالية جـدًا في العقود القليلة القادمة ،كما توقع
عــدد مــن االقتصاديني والتكنولوجيني البارزين
غير املاركسيني.
تنبأ ماركس في قسم "الجزيئات حول اآلالت" في
مخطوطات الـ  Grundrisseهذا التطور الحاصل
اليوم ،إذ أكد أنه في املستقبل ستصبح الصناعة
ال ـك ـب ــرى وال ـع ـل ــوم وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا أصـ ــل ال ـث ــروة
ويتم تهميش العمل .في هــذه الحالة من التطور

من أين سيأتي
االستهالك حين يفقد
العمال مداخيلهم
بوتيرة سريعة؟

الــرأسـمــالــي ،تصل التناقضات بــن قــوى اإلنـتــاج
وعالقات اإلنتاج إلى ذروتها .وتطرح أسئلة عدة
نـفـسـهــا مـثــل "م ــن أي ــن سـيــأتــي االس ـت ـهــاك حني
يفقد العمال مداخيلهم بوتيرة سريعة؟" وسوف
تطارد هــذه األسئلة النظام الرأسمالي بحثًا عن
ج ــواب مــن دون طــائــل .وإن أي حـلــول مثل نظام
ُ
"الــدخــل األســاســي" ال ــذي تـجــرى مناقشته اليوم
في العديد من البلدان لن تكون كافية .فقط في
االن ـت ـق ــال إل ــى االش ـتــراك ـيــة س ــوف ي ـتــم ح ــل هــذه
التناقضات.
ف ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق م ــن األزمـ ـ ـ ــة ،ن ـش ـه ــد تـكـثـيــف
الهجمات اإلمبريالية في جميع أنحاء العالم .في
أميركا الالتينية حيث يستمر الهجوم اليميني
على الحكومات اليسارية التقدمية .فــي الشرق
األوســط ،حيث بلغ التدخل اإلمبريالي ذروتــه مع
غ ــزو ال ـع ــراق والـفـتـنــة الــاح ـقــة فــي جـمـيــع أنـحــاء
ال ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي وت ــول ـي ــد االن ـق ـس ــام ــات الـطــائـفـيــة

معمل الـــزوق الــحــراري ّ
يرحل
ّ
السامة إلى فرنسا
نفاياته

*

والعرقية وتفريخ املنظمات السياسية اإلجرامية
م ـث ــل ت ـن ـظ ـيــم "ال ـ ــدول ـ ــة اإلس ــامـ ـي ــة" وم ـت ـف ــرع ــات
ال ـق ــاع ــدة .ف ــي أوروب ـ ــا ح ـيــث ب ـلــغ ال ـه ـجــوم ذروت ــه
في الهجوم بقيادة الترويكا على شعب اليونان
وف ــي الـتـقـشــف امل ـفــروض عـلــى الـطـبـقــات العاملة
األوروبية باإلضافة إلى صعود الفاشية الجديدة.
في أوروبا الشرقية وأوكرانيا حيث حلف شمال
األطلسي يمارس عسكريتاريته بزخم؛ في بحر
ال ـج ـن ــوب/ب ـح ــر الـ ـش ــرق ح ـيــث تـ ـم ــارس ال ــوالي ــات
املتحدة سياسة عسكرة البحار وتحلم باستعادة
"دبـلــومــاسـيــة ال ـبــوارج الـحــربـيــة" مــا يـهــدد السالم
واالزدهار في املنطقة.
ك ــل ه ــذا يـجـعــل ال ـعــالــم يـعـيــش ف ــي "أرض خ ــراب
ال ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــة" واملـ ـ ـه ـ ــام الـ ـت ــي تـ ــواجـ ــه األح ـ ـ ــزاب
الشيوعية والعمالية العاملية عــديــدة .ففي عشية
الذكرى املئوية لثورة أكتوبر االشتراكية العظمى
سنحتفل بالتأكيد فــي الـعــام املقبل فــي روسيا
وحول العالم ولكن األهم من ذلك ،أننا بحاجة إلى
تطوير البرامج السياسية واالقتصادية التي تأخذ
بعني االعتبار الظروف املادية املوضوعية البارزة
أمامنا ،ما يستدعي تنبه العقول املاركسية .كما
يجب علينا التخلي عــن كــل أشـكــال الدوغمائية
والتعلم من أخطاء املاضي للمشروع الكبير لبناء
االشتراكية في االتحاد السوفياتي وليس التستر
عليها تحت أي عباءة غامضة بطريقة تبريرية.
إن الحركة الشيوعية العاملية ،وليست أي حركة
ي ـس ــاري ــة ف ـك ــري ــة ،ي ـجــب أن ت ـق ــدم نـفـسـهــا كـقــوة
سياسية وفـكــريــة فــي مــواجـهــة اليمني والتطرف
الــدي ـنــي والــرج ـع ـيــات ال ـتــي ه ــرع ــت ،مـصـنـعــة في
ب ـع ــض األح ـ ـيـ ــان ،ل ـت ــرث الـ ـف ــراغ ــات ال ـت ــي تــركـهــا
فشل مشروع الرأسمالية النيوليبرالية .وتتحمل
األحــزاب الشيوعية الحاكمة ومــا يمكن تسميته
مــراكــز الجاذبية الشيوعية فــي العالم مسؤولية
خاصة في هــذا اإلطــار ،باإلضافة إلــى املسؤولية
التي يتحملها كل األحزاب الشيوعية والعمالية.
فــي ه ــذا اإلطـ ــار ،تــرتــدي امل ـس ــارات املختلفة نحو
االشتراكية في العديد من البلدان أهمية كبيرة .إن
هــذه املـســارات بكل إنجازاتها الكبيرة ،باإلضافة
إلى املخاطر واملزالق الكامنة ،تمثل اختالفات داخل
الوحدة .وهي وحدة هدف تحقيق االشتراكية التي
ستحل محل الرأسمالية ســواء انتهت الرأسمالية
بانفجار كبير أو بهمس خافت.
* من خطاب أمام االجتماع الثامن عشر
لألحزاب الشيوعية والعمالية الذي انعقد
في هانوي بني  28و  30أكتوبر.

ّ
تستعد وزارة الـطــاقــة بــالـتـعــاون مــع وزارة البيئة
ّ
لترحيل امل ـعــدات الـخــارجــة عــن الخدمة فــي معمل
ّ
الكهربائية ،والتي
ال ــزوق ال ـحــراري لتوليد الطاقة
ّ
ّ
الكلورية السامة،
تحتوي على نسب عالية من املواد
وهــي تـنــدرج ضمن إطــار مـشــروع "إدارة ّ
امللوثات
ّ
العضوية الثابتة" الــذي يشرف عليه البنك الدولي
ّ
ّ
صة.
وتديره شركة  Polyecoاليونانية املتخص ٌّ
ول ـه ــذه ال ـغــايــة ،ج ــال ع ـلــى امل ـع ـمــل ،أمـ ــس ،ك ــل من
وزيــر البيئة في حكومة تصريف األعـمــال محمد
املشنوق ،واملدير العام ّ
ملؤسسة كهرباء لبنان كمال
حايك واملمثل اإلقليمي للبنك الدولي فريد بلحاج،
ملعاينة ّ
عمليات التفكيك والتوضيب.
ّ
انطلق مشروع إزالة املحوالت وسحب الزيوت من
امل ـعـ ّـدات الـخــارجــة عــن الـخــدمــة عــام  ،2015بكلفة
قاربت الـ 7ماليني و 500ألف دوالر أميركي (على
نفقة وزارتي الطاقة والبيئة ومرفق البيئة العاملي)،
ون ـج ـحــت ال ـش ــرك ــة ال ـيــونــانـ ّـيــة ف ــي ت ـفــريــغ وجـمــع
ّ
ً
وتــوضـيــب نـحــو  600مـكــثــف ،بينها  13م ـحـ ّـوال
كهربائيًا ،باعتبار أن املـخــاطــر الناجمة عــن هذه
املحوالت ّ
ّ
تهدد أرواح املواطنني والعاملني في املعمل.
ّ
وبحسب وزير البيئة" ،ستشحن هذه املعدات بعد
 10أيــام إلــى فرنسا ،بعد توضيبها بما يتطابق
ّ
الدولية لتفكيكها ونزعها" ،مشيرًا إلى
مع املعايير
أن هدف وزارة البيئة "استبدال معظم التجهيزات
ّ
امللوثة في معمل الزوق الحراري تمهيدًا للوصول
إلى إنتاج كهرباء نظيفة ورخيصة ودائمة".
املرة األولى التي يتم فيها ترحيل ّ
ّ
تعد هذه ّ
معدات
ّ
ومواد صلبة وسائلة ملوثة إلى الخارج ،وبحسب
حايك "هناك نحو  72طنًا من ّ
املحوالت واملكثفات
والزيوت واملواد الخطرة التي تحتوي على البيفينيل
ّ
ّ
سترحل إلى فرنسا ،على أن
املتعدد الكلور PCB
ّ
تعمم هذه التجربة على قطاعات أخرى".
ّ
وفي إطار الخطط التي وضعتها مؤسسة كهرباء
لبنان بالتعاون مع وزارة البيئة والبنك الدولي ّ
للحد
ّ
من ّ
الكهربائية ،أشار
التلوث الناجم عن إنتاج الطاقة
ّ
حايك إلــى توقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد بلديات
ك ـســروان ـ ـ الـفـتــوح ،حــول معمل ال ــزوق ال ـحــراري،
تـتـضـ ّـمــن إج ـ ـ ــراءات م ـلــزمــة وهـ ــي -1 :ض ــخ م ــواد
ّ
كيميائية ملعالجة الـفـيــول وتخفيض االنـبـعــاثــات
بنسب كبيرة -2 .شراء أجهزة  Oxygenemeterو
 Opacemeterملراقبة انبعاث الدخان وضبط عملية
ّ
اإلنتاجية في املعمل.
االحتراق في مراجل الوحدات
ّ
 -3تلزيم شركة  AF Consultالسويسرية إلجراء
مسح شامل وكامل ملعمل الزوق واقتراح اإلجراءات
ّ
البيئية الواجب اتخاذها -4 .اتخاذ مجلس اإلدارة
قرارًا ببدء تغيير ّ
الحراقات في مجموعات املعمل
األربــع واستبدالها بأخرى جديدة تعرف بـ Low
 Nox Burnersلتخفيض نسبة انبعاثات الـ .NOX

مؤتمر

ً
وزير العمل «غير العنصري» :نريد عماال سوريين ال الجئين
إيفا الشوفي
بـ ـع ــد م ـ ـ ــرور نـ ـح ــو  6س ـ ـنـ ــوات عـلــى
األزمـ ــة ال ـس ــوري ــة ،وت ــدف ــق الــاجـئــن
الـ ــذيـ ــن وص ـ ــل عـ ــددهـ ــم ال ـ ــى م ـل ـيــون
ونـصــف مليون الجــئ الــى لـبـنــان ،ال
تزال الدولة اللبنانية تناقش كيفية
ال ـت ـع ــام ــل مـ ــع هـ ـ ــذا املـ ـل ــف مـ ــن دون
ّ
التوصل الــى أي خطة .يعكس ملف
ّ
الالجئني النموذج الذي يسير الدولة
اللبنانية :ال إحصاءات ،ال تخطيط،
ال إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات… حـ ـت ــى إن امل ـش ـك ـلــة
ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى ال ـ ـتـ ــي ت ـ ــواج ـ ــه امل ـن ـظ ـم ــات
ال ــدولـ ـي ــة ه ــي غـ ـي ــاب ك ــل ال ـب ـي ــان ــات
املتعلقة باللبنانيني والتي تحتاج
إل ـي ـه ــا ه ـ ــذه امل ـن ـظ ـم ــات لـلـتـخـطـيــط.
تقول ميراي جيرار ،ممثلة املفوضية
ال ـس ــام ـي ــة ل ــأم ــم املـ ـتـ ـح ــدة ل ـش ــؤون
الــاج ـئــن ،فــي املــؤتـمــر ال ــذي عقدته
جمعية "دلتا" أمس ملناقشة تداعيات
أزمـ ــة ال ـل ـجــوء الـ ـس ــوري إل ــى لـبـنــان،
ت ـح ــت عـ ـن ــوان "ك ـي ــف نـ ـح ـ ّـول األزمـ ــة
إلــى فــرصــة؟" ،إن املفوضية "جمعت
الـكـثـيــر م ــن ال ـب ـيــانــات ع ــن الــاجـئــن

ّ
امل ــوج ــودي ــن ف ــي ل ـب ـن ــان ،ل ـك ــن هـنــاك
غ ـيــابــا ل ـل ـب ـيــانــات حـ ــول الـلـبـنــانـيــن
ونحن بحاجة إلى بيانات أساسية،
م ــا يـعـيــق عـمـلـنــا لـتــوفـيــر اسـتـجــابــة
م ــائـ ـم ــة" .ع ـل ــى ص ـع ـيــد م ـس ـتــويــات
ال ـف ـق ــر ،ي ـع ـيــش  %75م ــن الــاج ـئــن
السوريني دون مستوى الفقر ،و%50
منهم يعيشون فــي فقر مــدقــع ،وكل
عائلة سورية تعاني من دين بقيمة
 900دوالرّ ،أم ـ ــا ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــون ف ـ
 %90منهم ف ـقــراء .نـتـحــدث هـنــا عن
 3دوالرات ونصف دوالر في اليوم،
ك ـمــا ي ـق ــول فـيـلـيــب الزاري ـ ـنـ ــي نــائــب
املـنـســق ال ـخــاص لــأمــم املـتـحــدة في
ل ـب ـنــان" ،وه ـ ــذه أرق ـ ــام م ـخ ـي ـفــة" .لكن
ماذا عن اللبنانيني؟ ال أرقام حديثة،
"ف ــوزارة الشؤون االجتماعية أجرت
مسحًا سريعًا للفقر عند اللبنانيني،
وب ــان ـت ـظ ــار ن ـت ــائ ــج امل ـس ــح سـنـحــدد
االستجابة" تقول جيرار.
فـ ــي الـ ـ ــواقـ ـ ــع ،يـ ـق ــول وزي ـ ـ ــر ال ـص ـحــة
العامة وائل أبو فاعور بوضوح إنه
"ال رؤي ــة مــوحــدة لـلــدولــة اللبنانية
فــي مــا يخص الــاجـئــن ،ولــن يكون

هناك رؤية موحدة" .يعزو أبو فاعور
ال ـس ـب ــب ال ـ ــى االنـ ـقـ ـس ــام ال ـس ـيــاســي
الـ ـح ــاص ــل بـ ــن ال ـ ـقـ ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة
ح ــول ال ـح ــدث الـ ـس ــوري ،مـعـتـبـرًا أن
ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـج ــدي ــدة لـ ــن تـسـتـطـيــع
الــوصــول الــى رؤيــة مشتركة .األزمــة

خالل  10أشهر
أعطى قزي  583إجازة
عمل لسوريين
طويلة برأي أبو فاعور ،إذ "ال حل في
القريب العاجل ،كما أن الدعم املالي
سيتراجع أكثر ،واملجتمعات املحلية
تـ ــرزح ت ـحــت األعـ ـب ــاء االق ـت ـص ــادي ــة"،
وم ــع ذل ــك ُي ـتــرك ه ــذا امل ـلــف الخطير
ليسير على حافة الهاوية.
وزيـ ــر ال ـع ـمــل س ـج ـعــان ق ــزي ت ـجــاوز
مرحلة كيفية إدارة اللجوء .يرفض
ق ــزي املـنـطــق الـقــائــل ب ــأن "الـنــازحــن
م ـ ــوج ـ ــودون فـ ــي ل ـب ـن ــان وال سـبـيــل
ل ـ ـعـ ــودت ـ ـهـ ــم ق ـ ــريـ ـ ـب ـ ــا ،فـ ـكـ ـي ــف ن ــدي ــر

وج ــوده ــم لـ ـسـ ـن ــوات؟" .هـ ــذا املـنـطــق
"مــن شأنه أن يــؤدي الــى التوطني أو
تطبيع الوجود السوري في لبنان"،
لذلك برأيه "يجب أن يبدأ العمل على
كيفية وضــع خطة إلعــادة النازحني
الى سوريا" .يستحضر قزي خطابه
املعتاد ،الــذي "ال يعتبره عنصريًا"،
ليعلن أن "النازحني يشعرون بأنهم
موجودون في بلدهم" .ال يقصد قزي
الحديث عن "كرم الضيافة اللبنانية"،
وإنما تحديدًا عن "اعتبار السوريني
ل ـب ـن ــان ج ـ ـ ــزءًا ت ــاب ـع ــا لـ ـس ــوري ــا عـبــر
األقضية األربـعــة" ،وبالتالي هم "لن
يـعــودوا الــى بـلــدهــم" .وعليه ،يقترح
"تشكيل وفد لبناني يعرض مشروع
عودة النازحني بذات التصميم الذي
ُ
طرح فيه مشروع إنشاء دولة لبنان
الكبير على مختلف الدول الكبرى"!
بصراحة ،يقول قزي إنه يريد العمال
ال ـســوريــن ،ال الــاجـئــن الـســوريــن،
حـتــى إن ــه يـشــرح ال ـفــرق بــن الـعــامــل
السوري والالجئ السوري!" :العامل
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري ،ع ــائـ ـلـ ـت ــه مـ ـ ــوجـ ـ ــودة فــي
سـ ــوريـ ــا ،وب ــال ـت ــال ــي ه ــو ي ـع ـمــل فــي

ل ـب ـنــان وم ــن ث ــم ي ـع ــود إل ــى عــائـلـتــه.
أم ــا الــاجــئ ال ـس ــوري ،فعندما يجد
ً
ع ـم ــا ف ــي ل ـب ـنــان ي ـس ـتــدعــي عــائـلـتــه
ل ـت ـع ـيــش هـ ـن ــا" .ي ـك ـمــل ق ـ ــزي ك ــام ــه،
الـ ــذي أك ــد ق ـبــل قــولــه أن "ال تـخــافــوا
أيـ ـه ــا ال ـل ـب ـن ــان ـي ــون أن يـ ـق ــال عـنـكــم
عنصريون" ،بأن "لبنان بحاجة إلى
اليد العاملة السورية منذ تأسيس
الـ ــدولـ ــة ،وهـ ـن ــاك ق ـط ــاع ــات ال تعمل
ســوى باليد العاملة الـســوريــة ،لكن
عـ ـم ــل الـ ــاج ـ ـئـ ــن ه ـ ــو الـ ـ ـ ــذي ي ـش ـكــل
املشكلة" .هكذا يختزل قزي الوجود
"ال ـ ـشـ ــرعـ ــي" لـ ـلـ ـس ــوري ــن فـ ــي ل ـب ـنــان
ب ــأن ـه ــم عـ ـم ــال فـ ـق ــط .ف ــي الـ ـعـ ـم ــق ،ال
ينبع كالم قزي من إحصاءات أو من
هــواجــس لخفض الـبـطــالــة ،إنـمــا من
منطق يمارسه قــزي والـنـظــام تجاه
جميع العمال األجانب الفقراء :أنتم
هنا لتعملوا فقط ،أمــا إذا أردت ــم أن
تحضروا عائالتكم فسيتم ترحيلكم.
يزعم قزي أنه ليس "ضد السوريني"
عبر اإلشارة الى أنه أعطى منذ بداية
السنة ،وخالل  10أشهر 583 ،إجازة
عمل لسوريني!
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محمد مطر *
"الــرئـيــس ال ـقــوي" ع ـبــارة ي ـتـ ّ
ـردد صــداهــا في
ُ
ك ــل م ـك ــان .جــاذبـيــتـهــا تـكـمــن ف ــي بساطتها
ووض ـ ــوح مـطـلـبـهــا ،بـحـيــث يـمـكــن للجميع
أن يتخذها شـعــارًا سياسيًا للمرحلة .لكن
رغم ذلك ،ثمة التباسات كثيرة تحيط بهذه
الـعـبــارة ،وتجعل منها بــؤرة ّ
ملعان
تخيلية
ٍ
ّ
ُ
يصعب تظهيرها فــي ص ــورة واحــدة
شــتــى
ُ
جـلـيــة .فـهــي إم ــا أن يـحـمــل عـلـيـهــا م ــا ليس
ُ
فيها ،أو أن تــرفــع هـكــذا بضربة واح ــدة الى
مقام متوهم بعد أن يتم نزعها من سياقها
ٌ
أخطاء كبيرة تقع
التاريخي .وفي الحالتني،
ّ
عن وعي أو عن غير وعي ،كلما دار السجال
بني األفرقاء اللبنانيني حول العهد الجديد:
إمكاناته وآفــاقــه .يحتاج األم ــر إذًا إلــى رفع
االل ـت ـب ــاس ــات ،وتـخـلـيــص ّ امل ـع ـنــى الـحـقـيـقــي
م ــن ظـ ــال امل ـع ــان ــي الـ ـح ــاف ــة ،وذل ـ ــك بتفكيك
العبارة املذكورة واستيضاح مشروطياتها
ً
ورهـ ــانـ ــات ـ ـهـ ــا .ثـ ـم ــة أوال فـ ـ ــروقـ ـ ــات دق ـي ـق ــة
ينبغي إظـهــارهــا" :الرئيس الـقــوي" ال يعني
بالضرورة "العهد القوي" ،وال األخير يعني
بالضرورة أيضًا "لبنان الـقــوي" .مستويات
ع ــدة لـلـقــوة ينبغي لـنــا ع ــدم الـخـلــط بينها،
ت ـف ـصــل ب ــن ك ــل عـ ـب ــارة وأخ ـت ـه ــا :تــاريـخـيــة
وثـقــافـيــة وحـتــى "تـضـحــويــة" .وال ـحــق يـقــال،
بمعزل عن أي اصطفافات محلية ،إن العبارة
األخـ ـي ــرة (ل ـب ـنــان الـ ـق ــوي) تـسـبــق فـعـلـيــا كل
عبارة أخرى ممكنة في القاموس السياسي
اللبناني .وهي كذلك مذ أن سقطت باألمس
القريب مقولة شديدة التهافت تزعم أن "قوة
لبنان في ضعفه"! أما اليوم ،فال مراء أن قوة
لبنان ثابت هندسي فــي أي عـمــارة وطنية،
ُ
جديرة بأن َيسكن إليها االجتماع اللبناني
بكل تالوينه أو تناقضاته حتى ،وأن يحتمي
بـهــا فــي مــواج ـهــة أي عـ ــدوان خــارجــي داهــم
أو محتمل .ولنقلها بصراحة ومــن دون أي
مواربة ،هكذا شهادة ّ
حية للتاريخ ،إن لبنان
صار قويًا ،حصينًا وذا منعة ،قبل أن يحظى
ال ـيــوم بـفــرصــة "الــرئـيــس ال ـق ــوي" .ك ــان يكفي
الــرئـيــس أن ي ـكــون راع ـيــا ملــا سـ ّـمــي مـعــادلــة:
"جـيــش ،شعب ومـقــاومــة" لكي يصبح قويًا،
م ـتـ ّ
ـدرعــا ب ــإن ـج ــازات مـلـمــوســة عـلــى األرض،
ّ
أقله بعيون الخارج وفي مواجهة تدخالتهم
ونفوذهم .مجرد التمثيل الطائفي وحده لم
يكن آن ــذاك شرطًا تأسيسيًا لنجاح معادلة
ُ
كتبت بالدم والــدمــوع ،وســواء أحضر اليوم
أم غاب ،على ما في ذلك من فرق طبعًا ،فإنه
ل ـيــس م ــن ش ــأن ذل ــك أن ي ـغـ ّـيــر جــوهــريــا في
مضمون تلك املعادلة بلحاظ االستراتيجية
ال ــدف ــاعـ ـي ــة الـ ـع ــام ــة الـ ـت ــي ك ـ ّـرس ـت ـه ــا عـمـلـيــا
ووجدانيًا (وال تــزال مثار جــدل نظريًا) ،في
أعقاب التحرير عام  .٢٠٠٠وعليه ،فإن املتاح
هو توفير سقف أعلى للبنيان الوطني القائم
حــال ـيــا ع ـلــى أرض ص ـل ـبــة ،أو رف ــد امل ـعــادلــة
ّ
حركية
املذكورة بمتغيرات إضافية تمنحها

َ
الرئيس أن يكون راعيًا لما ّ
سمي معادلة «جيش ،شعب ومقاومة» لكي يصبح قويًا (هيثم الموسوي)
كان يكفي

أك ـب ــر ف ــي ظ ــل ت ـح ــوالت جـيــوسـيــاسـيــة غير
مسبوقة في املنطقة ودول الـجــوار .بتعبير
أك ـث ــر وض ــوح ــا وح ـس ـم ــا :يـنـبـغــي لـلــرئــاســة
ّ
محصلة القوة
القوية أن تبني نفسها على
الـتــي لـلـبـنــان ال ـي ــومُ ،بـغـيــة اسـتــدمــاجـهــا في
ّ
لصد كل
خطابها الوطني واالرت ـكــاز إليها
إمالء خارجي .عن غير هذا الطريق ،يتقهقر
الرئيس الـقــوي تدريجًا ليتحول فــي نهاية
املطاف إلى مجرد "طرف قوي" من بني أطراف
أخـ ـ ــرى ،مـحـتـفـظــا م ــع ذلـ ــك بـ ــ"ق ــوة شـعـبـيــة"
ضاغطة ،قد يصعب الحقًا ،في ظل استنزاف
ّ
سياسي أكـيــد ،التحكم بمزاجها الـعــام إزاء
ّ
مــزاجــات متضاربة ملكونات طائفية أخــرى.

الناس ّ
تواقة إلى ما ُيصلح
حياتها التي أفسدتها
«كوليرا الطائفية»

م ــاذا اآلن عــن عـبــارة "الـعـهــد ال ـقــوي"؟ وكيف
يـ ـك ــون كـ ــذلـ ــك؟ وتـ ـح ــت أي شـ ـ ـ ــروط؟ ال شــك
أن الــرئ ـيــس ال ـقــوي بــاملـعـنــى ال ــذي وضحنا
خطوطه العريضة ،هو شرط ضــروري ،هذه
املــرة ،الستيالد عهد رئاسي جديد ،يتصف
ً
ً
قوال وعمال ،بالقوة والصالبة والقدرة على
الصمود ،على قاعدة اإلصالح والتغيير .أي
الـقــدرة على إع ــادة ترتيب البيت السياسي
الداخلي ،واستقطاب ّ
مكوناته املختلفة نحو
ب ــؤرة تــركـيــز عــالـيــة ال ـج ــودة ،اسـمـهــا الــدولــة
باملعنى املؤسسي الضابط إليقاع االجتماع
ّ
التعددي أو ما يوصف باملوزاييك
اللبناني
الـطــائـفــي .م ـصــداق الــرئـيــس ال ـقــوي املستند

صار للمكتئبين رئيس
أياد المقداد
ال نـتــوقــع مــن مـيـشــال ع ــون أن يقيم الــدولــة
الحديثة ،وال نتوقع منه أن يؤسس لشبكة
إن ـت ــاج ـي ــة ت ـن ـقــل ل ـب ـن ــان م ــن ب ـل ــد ال ـخ ــدم ــات
املـنـســي إل ــى مـصــاف ال ــدول الـصـنــاعـيــة ،وال
حتى نرجو منه أن يسير فــي نهج العدالة
االجـتـمــاعـيــة أو أن يطيح الـنـظــام الطائفي
الـتــوافـقــي الـفــريــد والـعـجـيــب ،فــذلــك كـلــه من
امل ـس ـت ـح ـي ــات ،إذ ال ي ـم ـكــن ل ـع ــاق ــل شــاهــد
وعــايــن هــذا املـكــان أن يحلم بشيء مــن هــذا.
فـمــاذا يستطيع أن يفعل رئـيــس جمهورية
فــي جمهورية ال تشبه فــي التكوين وال في
املواطنني أي مكان أو أي تجربة في العالم؟
ل ـقــد أن ـتــج ه ــذا امل ـك ــان ت ـحــت وطـ ــأة أم ــراض
سـ ـي ــاسـ ـي ــة ونـ ـفـ ـسـ ـي ــة م ـس ـت ـع ـص ـي ــة ون ـه ــج
اق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ال ي ـم ـك ــن وص ـ ـمـ ــه بـ ـ ــأي ه ــوي ــة
مـ ـجـ ـم ــوع ــات بـ ـش ــري ــة غ ــريـ ـب ــة االن ـ ـت ـ ـمـ ــاءات
واأله ـ ـ ــواء ،وح ـتــى ط ــرق عـيــش وأن ـم ــاط من
التفكير ال تنتمي إلى أي من مفاهيم العالقة
بني الحاكم واملحكوم .فالرئيس الــذي طال
انتظاره ليصل إلــى قصر الشعب سيواجه
ّ
متحولة
فــي حقيقة األم ــر كــائـنــات بـشــريــة

وليس شعبًا باملفهوم الحديث للكلمة .لقد
كــان على هــذه الـكــائـنــات البائسة والسيئة
الحظ أن ّ
تطور عبر عقود ميكانيسم دفاعي
كي تستمر في البقاء بعدما انقرضت مجرد
فكرة الحياة الكريمة فــي هــذا املـكــان ،وهــذا
املـيـكــانـيـســم ب ــال ــذات س ـي ـكــون ع ـلــى مـيـشــال
عون بالذات مواجهته .فأي شعب سيخاطب
الرئيس من على شرفة بيت الشعب طاملا أنه
ليس هناك إال مجموعات ال تتلقى األمر إال
من حظائر مذهبية ذات تركيبة وتعقيدات
عائلية وعشائرية .وكيف سيتمكن الرئيس
ً
من الــوصــول إلــى أنــاس نسوا أصــا مفهوم
الــدولــة ومـبــدأ الحقوق والــواجـبــات ،فهم لم
ي ـعــودوا يطلبون حــاجــاتـهــم مــن مؤسسات
النظام وال حتى يخطر ببالهم.
لـقــد مــاتــت مـنــذ أم ــد بـعـيــد ف ـكــرة اآلل ّــة الـتــي
ّ
ت ـنــظــم ال ـع ــاق ــات والـ ـت ــوازن ــات ال ـه ــش ــة بني
ّ
طبقات املجتمع ،وحلت مكانها توازنات ال
تنتمي باملطلق إلــى أي مرحلة مــن مراحل
ما بعد الـثــورة الفرنسية .الذين رفضوا أن
يتحولوا غادروا ،والذين ال يزالون يرفضون
في طريقهم إلى املغادرة لو استطاعوا .لقد
ّ
تسلم الرئيس بلدًا يائسًا فاض فيه منسوب

كيف سيتمكن الرئيس من ً
الوصول إلى أناس نسوا أصال
مفهوم الدولة
الـقــرف حتى وصــل إلــى الـحـ ّـد األقـصــى وهو
ال ـحـ ّـد ال ــذي ال ت ـعــود تـنـفــع مـعــه أي وسيلة
ل ـل ـت ــواف ــق بـ ــن ب ـش ــري ــة الـ ـك ــائ ــن و"حـ ـي ــون ــة"
املكان .هنا تكمن أزمة الرئيس ،وهنا تكمن
عبقريته في إعــادة خصب الحياة إلــى هذه
البقعة الجرداء الحزينة من شاطئ املتوسط.
ليس بإمكان عون أن يكون رئيسًا اعتياديًا
ّ
ليتربع
طــاملــا أن ــه لـيــس ه ـنــاك دول ــة فعلية
رئيسًا عليها .على الـجـنــرال أن يعيد خلق
ال ــدول ــة ،أن يـخـلــق شـيـئــا م ــن ه ــذه األش ـيــاء
املبعثرة ،أن يبني بنيانًا متينًا مــن وعلى
هذا الحطام ،أن يؤسس لحديقة على مزبلة.

ليس بإمكان عون أن يكون ّرئيسًا اعتياديًا طالما أنه
ليس هناك دولة فعلية ليتربع رئيسًا عليها (هيثم
الموسوي)
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في أي زمن نعيش؟
معتز حيسو *
ّ
شكل انهيار مرحلة الحرب الباردة ،إضافة إلى تراجع
املنظومة االشـتــراكـيــة على املستوى الـعــاملــي ،وظهور
انــزيــاحــات فـكــريــة وسـيــاسـيــة وأيــديــولــوجـيــة ،وأخ ــرى
ً
تتعلق بالعقائد العسكرية ،مدخال إلى تحوالت عاملية
تفتح الـبــاب واسـعــا أم ــام ت ـســاؤالت تتعلق بمستقبل
املــامــح السياسية للقرن الـحــالــي ،واتـجــاهــات النظام
ال ـعــاملــي بـعــد «ت ـصــدع الـشـمــولـيــة» وان ـه ـيــار بعضها،
وه ـب ــوب «ري ـ ــاح الــدي ـم ـقــراط ـيــة» .وجـمـيـعـهــا ت ـحــوالت
ت ـقــض م ـضــاجــع ال ـح ـكــام وال ـش ـع ــوب ف ــي أربـ ــع جـهــات
ال ـعــالــم .فــي اإلط ــار ذات ــه ،ف ــإن ت ـســارع ال ـت ـحــوالت التي
نشهد بعضًا من تجلياتها في عاملنا العربي .وتعاظم
تأثير الثورة الرقمية والعلمية والتكنولوجية .يجعلنا
نــدرك أننا فــي سياق لحظة عاملية تسودها تحديات
مختلفة ومتباينة.
وع ـل ـي ــه ف ـ ــإن املـ ـع ــرف ــة ال ــدق ـي ـق ــة ألوض ــاعـ ـن ــا ال ـعــرب ـيــة
الـسـيــاسـيــة منها واالق ـت ـصــاديــة وأي ـضــا االجـتـمــاعـيــة،
وارتـبــاطـهــا بالتحوالت العاملية ،تشكل تحديًا كبيرًا
للسياسيني واملثقفني وبشكل خاص الجهات البحثية
املتخصصة ،فيما يشكل البحث في التساؤل عن« :هل
نعيش نحن العرب ،الزمان العاملي؟ أم أننا نعيش زمانًا
ً
عربيًا مفارقًا»؟ .مدخال لتحديد مالمح اللحظة العربية
الراهنة ،وبالتالي اإلجابة عن التساؤالت املفصلية.
فإذا قارنا أوضاعنا العربية الراهنة مع التقدم الغربي
الـنــاتــج عــن تــراكــم تــاريـخــي شــامــل وعـمـيــق .نلحظ أن
األوضـ ــاع فــي عــاملـنــا الـعــربــي تـتـســم بــاسـتـمــرار تفاقم
ُّ
والتصدع االجتماعي والتراجع
التخلف االقتصادي
ال ـث ـق ــاف ــي .وج ـم ـي ـع ـهــا ع ــوام ــل س ــاه ــم ف ــي تـكــريـسـهــا

تعاني مجتمعاتنا بعد «الربيع
العربي» من فوضى تساهم
في زعزعة أسسها

أســاســا إلــى "قــوة لبنان" هــو مــا نطلق عليه
جميعًا "العهد القوي" ،آملني أن ينجح اليوم
فــي مسعاه االسـتـقـطــابــي ،بعد أن يـكــون قد
ضمن تحصني ح ــدوده الخارجية ،مــن أجل
االلتفات نحو الساحة الداخلية ّ
ولم شعثها.
فالناس تــواقــة إلــى مــا ُيصلح حياتها التي
ّ
أفسدتها "كوليرا الطائفية" ،وجــل مطالبها
ّ
تصب في اتجاه مركزي واحــد :اإلصــاح ثم
اإلصـ ــاح ثــم اإلصـ ــاح ،عـلــى قــاعــدة الفصل
املـنـهـجــي الـحـتـمــي الـ ــذي ف ــات الـجـمـهــوريــة
ً
وتسبب بما ّ
ّ
تسبب به ،وصــار لزامًا
طويال،
علينا إعادة اعتماده ،أي فصل التحرير عن
اإلص ــاح ،واعتبارهما قضيتني مستقلتني

ل ـك ــل واح ـ ـ ــدة م ـن ـه ـمــا م ـفــاع ـي ـل ـهــا ال ـخ ـ ّ
ـاص ــة.
املسائل الحياتية واملعيشية ينبغي لها أن
تتصدر املشهد الجمهوري العام ،وذلك بأن
ّ
تتحصل على أكبر هامش سياسي ممكن،
ّ
حتى لو فرض ذلك تنازالت مرة على جميع
األطراف السياسية.
مـ ــن ه ـ ـنـ ــا ،عـ ـل ــى مـ ـت ــوالـ ـي ــة ال ـ ـقـ ــوة أن تـ ـب ــدأ،
وتـتـصــاعــد ،بـمــا يجعل مــن ال ـع ـبــارات اآلنـفــة
الــذكــر ،سلسلة واح ــدة متصلة ،تنبني فوق
ب ـع ـض ـهــا الـ ـبـ ـع ــض ،ب ـم ــا ي ـم ـن ـح ـهــا تـمــاسـكــا
وان ـس ـج ــام ــا .بـكـلـمــة م ــوج ــزة :م ــن ه ـنــا يـبــدأ
الرئيس القوي عهده.
*كاتب سياسي وصحافي

ـذه ه ــي الـحـقـيـقــة وه ــي مــؤملــة وص ــادم ــة،
هـ
ل ـك ـ ّـن ـه ــا ال ـح ـق ـي ـق ــةّ .
وربـ ـ ـم ـ ــا هـ ـ ــذا ل ـي ــس مــن
املـ ـسـ ـتـ ـحـ ـي ــات بـ ــال ـ ـشـ ــواهـ ــد الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة،
فتجربة مهاتير محمد فــي ماليزيا رفعت
دخ ــل ال ـفــرد املــال ـيــزي فــي ثــاثــة عـقــود فقط
ثمانية أضـعــاف ،وأحــالــت مجتمعًا زراعيًا
بائسًا إلــى دولــة صناعية شــديــدة النظافة
وال ـت ـن ـظ ـيــم .ل ـقــد ع ـمــل ع ـلــى اإلن ـ ـسـ ــان .ف ــإذا
ك ــان ال ــرب ذات ــه قــد ص ــاغ بــدايــة لـلـكــون هي
الكلمة ،فال بـ ّـد أن تكون هناك كلمة إلعــادة
صـيــاغــة الــوطــن وه ــي كـنــس املــزبـلــة وكنس
كل من ينتمي إليها من فاسدين ومذهبيني
وقذرين باملعنى الحرفي للقذارة.
ولصوص ّ
لـقــد جـعــل مــنــا ه ــذا الـنـظــام املـســخ حـشــرات
وحـ ّـول ـت ـنــا ال ــزرائ ــب املــذه ـب ـيــة إل ــى قـطـعــان
ليس ّ
همها إال النطاح .لقد قتلوا فينا فكرة
الوطن وحتى األمل بالعيش .صرنا جماجم
تـسـيــر فــي شـ ــوارع مـجــرمــة وتـجـتــر طعامًا
مسمومًا وتتنفس هواء في منتهى القذارة
وتستنبط وسائل بدائية في صــراع البقاء
ح ـتــى نـسـيـنــا أنـفـسـنــا ومـسـتـقـبــل أطـفــالـنــا
ويئسنا من حلم كيان هو وطن.
ل ـ ــن ي ـ ـكـ ــون الـ ــرئ ـ ـيـ ــس وحـ ـ ـيـ ـ ـدًا ول ـ ـ ــن ي ـك ــون

م ـس ـت ـفــردًا ل ــو خــاطــب م ــا تـبـقــى م ــن نــاجــن
صـ ـ ـم ـ ــدوا عـ ـل ــى ب ـش ــري ـت ـه ــم رغ ـ ـ ــم م ــوج ــات
الهلوسة ،فهذه الطبقة االجتماعية الخائفة
والغريبة عن معسكرات املتحولني قد تجد
في الجنرال سبيل خالص وستردد صوته
وتنشد نشيده خارج القطعان التي تنتمي
ً
زورًا إليها .هناك فعال ،يا فخامة الرئيس،
م ــن ال يـنـتـمــي .ه ـنــاك أن ــاس ال ي ـج ــدون من
يـنـتـمــون إل ـيــه ف ــي ه ــذا ال ـكــابــوس الـطــويــل،
وه ــم بـحــاجــة إل ــى خـطــاب جــديــد خ ــارج عن
ّ
امل ــأل ــوف امل ـم ـجــوج امل ـم ــل لـطـبـقــة سـيــاسـيــة
احـتــرفــت الـكــذب وامتهنت الـفـســاد ،وعليك
أن تـعـ ّـول على الالمنتمني .أولـئــك الــذيــن لم
يـنـسـجـمــوا م ــع ال ــواق ــع املــزب ـلــة وال يــزالــون
يــرفـضــون أن يـنـسـجـمــوا .وإذا ك ــان مفهوم
العصاب واالكتئاب النفسي يقوم على فكرة
ّ
عدم االنسجام وعدم ّ
تقبل الواقع ،فإن لبنان
يـقـبــع ع ـلــى رأس الـ ـ ــدول األكـ ـث ــر اسـتـهــاكــا
ملضادات االكتئاب ،وهذا مؤشر جيد .وهو
ّ
يعني أن هناك نسبة عالية ال تــزال ترفض
وتـ ـق ــاوم ،وإن بــاالك ـت ـئــاب .ك ــن أم ـل ـه ــم ...كن
الرئيس!
* كاتب لبناني

االستبداد السياسي .ويندرج في ذات اإلطــار اشتغال
أنظمة االستبداد على تجويف املجتمع وتفريغه من
طــاقــاتــه الـبـشــريــة اإلب ــداع ـي ــة ،وتـجـفـيــف مـنــابــع الفكر
ً
ال ـس ـيــاســي ،وب ـش ـكــل خ ــاص املـ ـع ــارض ،وص ـ ــوال للجم
وتقييد وقـمــع حــوامـلــه الـشـعـبـيــة ،وف ــي أدن ــى األح ــول
تهميشها ،أو استتباعها وتحويلها ألدوات تدور في
فلك السلطة .وتجلى ذلك سوريًا في إلحاق السوريني
م ــن مـخـتـلــف األعـ ـم ــار إل ــى امل ـن ـظ ـمــات الـشـعـبـيــة منها
وال ـس ـيــاس ـيــة الــرس ـم ـيــة .وجـمـيـعـهــا أس ـب ــاب وع ــوام ــل
ساهمت في وصولنا إلى اللحظة الراهنة.
َّ
لكن ذلك ال يعفينا من التساؤل عن ارتباط أوضاعنا
العاملية ،وسياسات دول كبرى ،ما
الراهنة ،بالتحوالت
ِّ
زالت حتى اللحظة وبغض النظر عن مستوى ارتباط
األنظمة العربية بها .تمارس سياسات معوملة ال تمت
للديمقراطية بصلة .ويتقاطع ذلــك مع سياسات لها،
اقـتـصــاديــة استتباعية احـتــوائـيــة أســاسـهــا االحـتـكــار
والنهب والسيطرة .ما يعني أن استمرار دعــم أنظمة
سياسية بعينها .أو مـحــاوالت إسـقــاط أخــرى بالقوة
ال ـع ـس ـك ــري ــة ،ك ــال ــذي ن ـش ـه ــده ف ــي سـ ــوريـ ــا .ل ـي ــس لـهــا
عــاقــة بطبيعة وبـنـيــة الـنـظــام الـسـيــاسـيــة ،حـتــى وإن
أظ ـهــرت ال ـحــرب اإلعــام ـيــة مــا يـخــالــف ذل ــك .مــا يعني
أن أوضاعنا الراهنة ترتبط بشكل مباشر بتحوالت
وتغيرات بنيوية سياسية واقتصادية عاملية تتسم
باالستقطاب واالضطراب.
مــن جانب آخــر ،فــإن ارتـفــاع مستوى التخلف العربي
وتنوع تجلياته ،مقابل تصاعد وتيرة التطور الغربي

يدفعنا للتأكيد على أننا نعيش لحظة مفارقة للزمن
العاملي تتجاوز فــي أبعادها أنـمــاط التفكير وأشكال
امل ـع ـي ـش ــة .وال ي ـك ـفــي ف ــي ه ـ ــذا املـ ـج ــال اتـ ـه ــام أن ـظ ـمــة
االسـتـبــداد بما آلــت إليه أوضاعنا مــن بــؤس وتخلف.
رغــم إدراكـنــا للعالقة التاريخية البنيوية والعضوية
ب ــن االس ـت ـب ــداد وال ـت ـخ ـلــف .لـكــن ال ـح ـكــومــات الـغــربـيــة
تتحمل جانبًا كبيرًا من املسؤولية .فاألخيرة اشتغلت
على مدار عقود سابقة وما زالت ،على تعميق التخلف
َّ
والتفتت العربي .ولم يتجل ذلك فقط من خالل دعمها
أنظمة أمــر الــواقــع ،أو حتى محاربة بعضها ألسباب
ليس لها عــاقــة بالقيم «الديمقراطية الـغــربـيــة» .لكن
أي ـضــا م ــن خ ــال اس ـت ـمــرارهــا ف ــي اع ـت ـمــاد سـيــاسـيــات
استعمارية نيو ليبرالية عمقت من إقصائنا كشعوب
ودول عن لحظة التطور والحداثة .وما نشهده حاليًا
من فوضى واضطرابات وتناقضات وحــروب في غير
دولـ ــة عــرب ـيــة ،يـشـكــل امـ ـت ــدادًا لـلـفــوضــى واالض ـط ــراب
والتناقض ،التي تتسم بها اللحظة العاملية الراهنة.
إن مــا يـمــر بــه عــاملـنــا الـعــربــي ،وبـشـكــل خ ــاص ســوريــا
مــن أزم ــات اقـتـصــاديــة وسـيــاسـيــة وأخ ــرى اجتماعية.
إض ــاف ــة إل ــى األزم ـ ــة الـبـنـيــويــة ل ـن ـظــام ال ـح ـكــم .يكشف
عنه تفكك اجتماعي ،وتحلل للقيم الـســائــدة ،وتنافر
م ـخ ـت ـلــف ض ـ ــروب ال ـس ـل ــوك ال ـس ـي ــاس ــي واالج ـت ـم ــاع ــي
س ــواء ل ــدى الـنـخـبــة أو الـجـمــاهـيــر .وه ــو يــرتـبــط كما
أسلفنا باضطراب يشكل سمة العصر العاملي .لكننا
م ــن جــانــب آخ ــر م ــا زل ـنــا نـعـيــش لـحـظــة ذات ـي ــة خــاصــة
ت ـت ـســم بــال ـت ـنــاقــض والـ ـت ــداخ ــل والـ ـتـ ـف ــارق بـ ــن :وع ــي
مشيخي سـلـفــي ي ـقــوم عـلــى الـنـقــل ،واع ـت ـمــاد التكفير
ً
بــديــا مــن الـتـفـكـيــر .ثــانـيــا تفكير إســامــي يــدعــو إلــى
قــراءة عصرية للتراث اإلسالمي ،ويؤكد أصحاب هذا
ال ـت ـيــار ع ــدم تـنــاقــض الـفـكــر اإلس ــام ــي م ــع ال ـت ـطــورات
الـعـلـمـيــة ،ثــال ـثــا :وع ــي لـيـبــرالــي يــدعــو إل ــى الـقـطــع مع
التراث وتبني الفكر الغربي بالكامل سياسة واقتصادًا
وثقافة .رابعًا :هياكل سياسية شيوعية ينطبق على
بعضها مصطلح «محنطات» .وأخــرى متلبرلة فقدت
عــاقـتـهــا بــاملـجـتـمــع ،بـعــدمــا أضــاعــت أدوات التحليل
املــارك ـســي الـعـلـمــي وبـش ـكــل خ ــاص الـطـبـقــي م ـنــه .أمــا
األحزاب القومية العربية الحاكمة منها ،وأخرى خارج
السلطة ،فإنها تعاني تناقضًا بني أهدافها الوحدوية
والتنموية مــن جهة ،وبــن واقــع جيو سياسي يــزداد
انقسامًا .ويتزامن ذلك مع تفاقم حدة الشرخ بني الدولة
«السلطة» واملجتمع .وابتالع السلطة «الحاكم» للدولة
واملجتمع.
ف ــي ال ـس ـيــاق ف ــإن عــامل ـنــا ال ـعــربــي ي ـعــانــي بـشـكــل ع ــام،
وت ـح ــدي ـدًا ب ـعــد ان ـ ــدالع «ثـ ـ ــورات الــرب ـيــع ال ـع ــرب ــي» من
فوضى ،تساهم في زعزعة أسس مجتمعاتنا ،وتهدد
وج ــوده ــا ال ــذات ــي .وي ـت ــزام ــن م ــع ذل ــك ت ـص ــدع الـنـظــام
العربي ،وأيضًا الدولة القطرية .ويتجلى ذلك بتراجع
وتالشي تأثير النظام العربي في التحوالت العاملية
الراهنة .وذلك ال يتعلق فقط ببنية مجتمعاتنا ،وتحول
أنظمتنا السياسية إلــى أدوات لنظام الـعــاملــي يــزداد
اض ـطــرابــا وتـنــاقـضــا .لـكـنــه يــرتـبــط بــالـغــزو األمـيــركــي
للعراق الذي شكل فاتحة لالنهيار العربي .فالتناقض
الذي تعاني منه مجتمعاتنا العربية ،إضافة لطبيعة
النظام السياسي ،وتقاطعه مع لحظة اضطراب عاملي.
َّ
شــكــل مناخًا مناسبًا النـتـشــار وتـمــدد ظــاهــرة إرهــاب
معولم لم تقف تجلياته الصارخة في سورية والعراق
بشكل خاص ،إذ تأثرت به دول أوروبية متعددة منها
فرنسا وبلجيكا ،وأيضًا الواليات املتحدة األميركية،
تحديدًا بعد ظهور تنظيم «داعــش» وقيامه وأخواته
بـمــذابــح مــروعــة تــذكــرنــا بـفـظــاعــات ال ـقــرون الــوسـطــى.
َّ
وأي ـضــا بتنبؤ نيتشه ب ــأن ال ـقــرن ّالــواحــد والـعـشــرون
سيكون قــرنــا عدميًا ،وكــذلــك بتوقعات أنــدريــه مارلو
ّ
بــأنــه سـيـكــون قــرنــا ديـنـيــا .فاللحظة الــراهـنــة يجتمع
فيها الديني ُ والعدمي .ما يعني التقاء العدم باملطلق،
َّ
وال ـع ـبــث ب ــامل ـق ـ ّـدس .وجـمـيـعـهــا ع ــوام ــل تـشـيــر إل ــى أن
النظام العاملي يعاني من فوضى واضطراب بنيوي.
* باحث وكاتب سوري

ّ
شكل التناقض في مجتمعاتنا وطبيعة النظام السياسي مناخًا مناسبًا النتشار إرهاب معولم (أ ف ب)
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العالم

قضية

ُ
تطرح تساؤالت
عن أسباب تراخي
مؤسسات الدولة
في مواجهة هذا
«الغزو» (أ ف ب)

ال يجد مثقف س ــوري مــا يستشهد
به على حجم تأثير الثقافة الدينية
ال ـس ـعــوديــة فــي ح ـيــاة ال ـســوري ـيــن،
ـدول العربية،
وكثير من مواطني الـ ً
إال العودة بذاكرته قليال إلــى الــوراء
ليقول :ومتى كنا نسمع القرآن لغير
عبد الباسط عبد الصمد؟

ْ
محاولة سعودة السوريين« :غزوة» ما قبل الحرب
زياد غصن
شـهــر واحـ ــد ك ــان كــافـيــا لـيـقـلــب حـيــاة
س ـك ــان ق ــري ــة ب ـكــام ـل ـهــا .ال ـق ـصــة ب ــدأت
فصولها في منتصف العقد املاضي،
ع ـنــدمــا كـ ــان بــاح ـثــو مــؤس ـســة أهـلـيــة
لـلـتـنـمـيــة ي ـجــولــون ع ـلــى ق ــرى الــريــف
السوري لرصد مؤشراته االقتصادية
واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة ،ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق ت ـن ـف ـيــذ
مشروع تنموي.
يروي باحث اقتصادي شارك في ذلك
املشروع ،أن ما لفت انتباهه في زيارته
الثانية إلحــدى القرى بريف إدلــب ،أن
معظم نساء القرية أصبحن منقبات
خـ ــال ش ـه ــر واحـ ـ ــد ف ـق ــط م ــن زي ــارت ــه
األول ـ ـ ـ ــى .يـ ـس ــأل ال ـب ــاح ــث الـ ـش ــاب عــن
سبب هذا التحول املفاجئ والسريع،
فتأتيه اإلجابة من بعض أبناء القرية،
أن ذلــك جــرى بتأثير من إمــام املسجد
الجديد ،العائد حديثًا من العراق ،بعد
مشاركته فــي "الـجـهــاد" ضــد االحتالل
األميركي.
هذه الحادثة ،وغيرها الكثير ،لم تكن
ت ــؤش ــر إلـ ــى طـبـيـعــة ال ـت ـح ــوالت الـتــي
كانت تحفر عميقًا في ثنايا املجتمع
السوري فقط ،وإنما كانت تؤكد أيضًا
أن كل ذلك كان يحدث من دون أن تبدي
الدولة السورية بمؤسساتها الرسمية
واألهـ ـلـ ـي ــة أي م ـق ــاوم ــة ت ــذك ــر ،س ــواء
بمواجهة مثل هــذه الـحــوادث ،أو عبر
مــراق ـبــة ودراس ـ ــة ال ـعــوامــل وال ـظــواهــر
املؤثرة في ثقافة املجتمع ،وتوجهاته
الـفـكــريــة والــديـنـيــة وس ـلــوك أفـ ــراده .ال
ب ــل إن س ـط ــوة ال ـع ــاق ــات الـسـيــاسـيــة
وأولـ ــويـ ــات ـ ـهـ ــا ،ش ـج ـع ــت ع ـل ــى «غ ــض
ال ـطــرف» عــن السلبيات الكثيرة التي

كانت تلحق بالقطاعات االقتصادية
واالج ـت ـمــاع ـيــة وال ـث ـقــاف ـيــة ،جـ ــراء تلك
العالقات .وهنا يحضر مثالن ،األول
يتعلق بالخسائر االقتصادية الكبيرة
الـتــي نجمت عــن االن ـفـتــاح السياسي
ال ــواس ــع ع ـلــى تــرك ـيــا ،وم ـعــامــل حلب
أنموذجًا صارخًا على تلك الخسائر.
أما املثال الثاني ،وهو األعمق واألقدم،
فـيـتـعـلــق بـتــأثـيــر ال ـث ـقــافــة الخليجية
عــامــة ،والـسـعــوديــة خــاصــة ،فــي حياة
ال ـس ــوري ــن وم ـع ـت ـقــدات ـهــم وع ــادات ـه ــم
ً
وتقاليدهم ،وصــوال إلى مرحلة يؤكد
ال ـكــاتــب مـحـمــد عـيـســى صــاحــب «دار
نـشــر الـيـنــابـيــع» ،أن «امل ـق ـصــود منها
انتخاب بيئة اجتماعية ،وتظهيرها
ع ـ ـلـ ــى أنـ ـ ـه ـ ــا هـ ـ ــي األصـ ـ ـ ـ ــل ال ـح ـق ـي ـق ــي
لـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــا» ،م ـس ـت ـش ـه ـدًا بــامل ـس ـل ـســل
الــدرامــي الشهير «بــاب ال ـحــارة» .وفي
ح ــدي ـث ــه ل ـ ـ «األخـ ـ ـب ـ ــار» ي ـح ــدد عـيـســى
قـ ـ ـن ـ ــوات رئ ـي ـس ـي ــة عـ ـ ـ ــدة ،تـ ـ ـش ـ ـ ّـرب مــن
ً
خ ــال ـه ــا امل ـج ـت ـم ــع ال ـ ـسـ ــوري أشـ ـك ــاال
مختلفة من الثقافة السعودية .يشير
إلى ظاهرة «القبيسيات» التي ظهرت
فــي التسعينات ،ثــم «تــدرجــت األم ــور
بــاتـجــاه إن ـشــاء مجموعة ضخمة من
املطاعم واملنشآت السياحية التي تقدم
الـطـعــام الخليجي .وق ــد أحــدثــت قــرى
سياحية بكاملها على طريق املطار».
كذلك األمر بالنسبة إلى سوق الدراما
السورية« ،إذ جرى تمويل العديد من
األعمال الدرامية .ال بل وصل بهم األمر
إلى فرض رأيهم على الدراما» .مضيفًا
أن «امل ـ ـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ،وال ـخ ـل ـي ـج ــي
عمومًا ،ساهم أيضًا في جذب العديد
من األدب ــاء عبر املهرجانات الشعرية
والـجــوائــز الخليجية ،وه ــذا مــا حدث

حققت المنشورات
الخليجية انتشارًا
ملحوظًا في السوق
قبل األزمة

ق ــائ ـم ــة ال ـك ـت ــب املـ ـب ــاع ــة فـ ــي س ــوري ــا،
وتـنـتـشــر ع ـبــر ق ـن ــوات «ج ـمــاه ـيــريــة»
ك ـم ـعــارض الـكـتــب ودور ال ـن ـشــر .ففي
«مـ ـع ــرض ال ـك ـت ــاب ال ـس ـن ــوي» ملـكـتـبــة
األسد الوطنية ،دورة عام  ،2011كانت
ال ـك ـتــب ال ـخ ّــاص ــة ب ــال ــدي ــان ــات األك ـثــر
مبيعًا ،إذ مثلت مبيعاتها نحو  23في
املئة من إجمالي  23500كتاب بيعت
خالل تلك الدورة.

مليونان ونصف مليون
أيـضــا فــي امل ـجــاالت الفنية والثقافية
واإلعالمية».
وبغض النظر عن ماهية املحتوى الذي
كــانــت تحمله املـطـبــوعــات الخليجية
مــن صحف ومـجــات ودوري ــات ،ج ّــادًا
وتنويريًا أم ترفيهيًا ومتطرفًا ،فإنها
ك ــان ــت ت ـح ـقــق خـ ــال سـ ـن ــوات م ــا قبل
األزمـ ــة ان ـت ـشــارًا مـلـحــوظــا فــي الـســوق
الـســوريــة .وبحسب مــا يــؤكــده مصدر
خــاص فــي «الشركة السورية لتوزيع
املـ ـطـ ـب ــوع ــات» ،فـ ــإن هـ ــذه امل ـط ـبــوعــات
كــانــت تـ ــوزع م ــا يــزيــد ع ـلــى  100ألــف
نسخة وبــأسـعــار منافسة ج ـدًا ،وهــذا
رقم يكاد يساوي رقم توزيع الصحف
املحلية ال ـســوريــة .وعـلــى اف ـتــراض أن
ن ـس ـخــة امل ـط ـب ــوع ــة ال ـ ــواح ـ ــدة ي ـقــرأهــا
خمسة أشخاص ،فهذا يعني أنه كان
هـنــاك نصف مليون ســوري يتأثرون
س ـل ـب ــا أو ايـ ـج ــاب ــا ب ـم ــا ت ـن ـش ــره تـلــك
املطبوعات.
وأكـثــر مــن ذل ــك ،فــإنــه لـسـنــوات طويلة
ظلت الكتب الدينية ،وقد كان جزء كبير
منها ي ــروج للفكر الــوهــابــي ،تتصدر

حالة االسترخاء التي كانت تعيشها
م ــؤس ـس ــات الـ ــدولـ ــة ،ف ــي وقـ ــت كــانــت
فيه ثقافات اآلخــريــن تنخر في جسد
املـ ـجـ ـتـ ـم ــع ،تـ ـبـ ـل ــورت أكـ ـث ــر مـ ــع آالف
الـســوريــن الــذيــن قـصــدوا وعائالتهم
املـمـلـكــة «الـشـقـيـقــة» طـلـبــا لـلـعـمــل ،أو
لـقـضــاء الـفـتــرة الــزمـنـيــة ال ـتــي تسمح
ل ـه ــم ب ــدف ــع ال ـ ـبـ ــدل الـ ـنـ ـق ــدي ل ـل ـخــدمــة
اإلل ـ ــزامـ ـ ـي ـ ــة ،فـ ـ ـت ـ ــأث ـ ــروا بـ ـط ــريـ ـق ــة أو
ب ــأخ ــرى بـطــريـقــة ال ـح ـيــاة الـسـعــوديــة
وتقاليدها ،مــن اللباس واملــأكــل ،إلى
األفكار واملعتقدات ،فطريقة ممارسة
الـشـعــائــر اإلســام ـيــة .وعـنــدمــا ع ــادوا
بعد سنوات إلى قراهم ومناطقهم في
ً
الريف السوري ،كان معظمهم محمال
بأفكار وسـلــوكـيــات ،وج ــدت فــي ريف
يعاني مشاكل تنموية مختلفة ،تربة
خصبة لالنتشار والتأييد.
ال ت ـ ـتـ ــوافـ ــر حـ ـت ــى ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم بـ ـي ــان ــات
رسـمـيــة ع ــن ع ــدد الـعـمــالــة الـســوريــة
في السعودية ،إال أن التقديرات غير
الرسمية تؤكد وجــود ما يزيد على
 300ألف عامل سوري في اململكة قبل
األزمـ ــة ،أي نـحــو املـلـيــون س ــوري إذا
ما جرت إضافة عائالتهم .وبحسب

الـ ــدك ـ ـتـ ــور شـ ـفـ ـي ــق ع ـ ــرب ـ ــش ،أسـ ـت ــاذ
اإلحصاء في جامعة دمشق ،فإنه «من
خ ــال تتبع حــركــة هـجــرة الـســوريــن
ب ـح ـس ــب املـ ـع ــاب ــر ال ـ ـحـ ــدوديـ ــة وف ـق ــا
لـبـيــانــات إدارة الـهـجــرة وال ـج ــوازات،
ي ـم ـك ــن الـ ـ ـق ـ ــول إن ع ـ ـ ــدد الـ ـس ــوري ــن
امل ــوج ــودي ــن ح ــال ـي ــا ف ــي ال ـس ـعــوديــة
يزيد على مليوني شخص ،وبالتالي
فإن تقديرات العمالة السورية هناك
تخلص إلى وجود ما ال يقل عن 750
ألف عامل» .وهذا رقم يبدو قريبًا إلى
الــدقــة ،وخـصــوصــا مــع التصريحات
ال ـس ـع ــودي ــة الــرس ـم ـيــة ال ـت ــي أشـ ــارت
إلــى وجــود مليونني ونصف مليون
«الجــئ» سوري على أراضــي اململكة،
فيما هم في الواقع عبارة عن العمالة
السورية التي مضت على وجودها
فــي املـمـلـكــة س ـنــوات طــويـلــة ،إضــافــة
إلـ ــى الـ ـج ــزء ال ـ ــذي ت ـم ـكــن م ــن دخ ــول
املـمـلـكــة ب ـعــد ن ـش ــوب األزمـ ـ ــة .ونـحــو
م ــزي ــد مـ ــن الـ ــدقـ ــة ي ـك ـش ــف ال ــدك ـت ــور
ع ــرب ــش أن بـ ـي ــان ــات إدارة ال ـه ـجــرة
والـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــوازات ال ـ ـتـ ــي اط ـ ـلـ ــع ع ـل ـي ـه ــا،
وتغطي نحو أرب ــع سـنــوات ونصف
سـنــة م ــن ع ــام  2004إل ــى ع ــام ،2008
تبني أن «ع ــدد الـســوريــن املهاجرين
عـبــر املـنــافــذ ال ـحــدوديــة وص ــل لنحو
م ـل ـيــونــن ون ـص ــف م ـل ـيــون شـخــص،
منهم مليون وسبعمئة ألف خرجوا
ع ـب ــر م ـع ـبــر ن ـص ـيــب ال ـ ـح ـ ــدودي ،أي
باتجاه دول الخليج ،والجزء األكبر
ذهب إلى السعودية ،ونحو سبعمئة
أل ـ ــف ش ـخ ــص خ ــرج ــوا ع ـب ــر امل ـنــافــذ
ال ـح ــدودي ــة م ــع ل ـب ـنــان ،ون ـحــو مئتي
ألف عبر املطارات السورية».
ي ــرى الـصـحــافــي غ ــازي ســامــة الــذي

الجيش يسترجع مدرسة «الحكمة» جنوبي حلب
ت ــاب ــع ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري وح ـل ـفــاؤه
ت ـق ــدم ـه ــم ع ـل ــى امل ـ ـحـ ــور ال ـج ـنــوبــي
الـغــربــي ملــديـنــة ح ـلــب ،واس ـت ـعــادوا
السيطرة على مــدرســة «الحكمة»،
ّ
ج ـ ـنـ ــوبـ ــي املـ ـ ــدي ـ ـ ـنـ ـ ــة ،ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ش ــك ــل
سـقــوطـهــا بـيــد مـجـمــوعــات «جيش
ال ـف ـت ــح» ،حـيـنـمــا أط ـل ـق ــوا «م ـعــركــة
ف ــك ال ـح ـص ــار» األول ـ ــى ق ـبــل أش ـهــر،
ب ــداي ــة لــدخــول ـهــم مـحـيــط الـكـلـيــات
العسكرية و«مشروع .»1070
وتـ ـفـ ـت ــح الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـ ـل ــى م ـح ـيــط
«الـ ـحـ ـكـ ـم ــة» امل ـ ـجـ ــال أم ـ ــام ال ـج ـيــش
وحـ ـلـ ـف ــائ ــه الس ـ ـت ـ ـهـ ــداف مـنـطـقـتــي
الراشدين  4و 5غربًا ،مع تأكيدات
م ـصــادر س ــوري ــة ،أن الـهـجــوم على
ج ـب ـه ــات جـ ـن ــوب غـ ــرب امل ــديـ ـن ــة ،ال

ً
ُّ
يـ ــزال م ـت ــواص ــا .وف ــي ح ــال تـمــكــن
الجيش من التقدم والسيطرة على
حـ ّـي الراشدين  ،4ستكون ضاحية
األســد ضمن مرمى نيران الجيش،
وتصير استعادتها مسألة وقت.
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،ن ـق ـل ــت وك ــال ــة
«س ـ ـ ــان ـ ـ ــا» الـ ــرس ـ ـم ـ ـيـ ــة عـ ـ ــن مـ ـص ــدر
ع ـ ـس ـ ـكـ ــري أن «وح ـ ـ ـ ـ ـ ــدات ال ـج ـي ــش
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع ال ـ ـق ـ ــوات ال ــرديـ ـف ــة
والحلفاء ،تتابع تقدمها ومالحقة
اإلرهــاب ـيــن بــاتـجــاه ّالــراشــديــن ،»4
ف ــي ال ــوق ــت الـ ـ ــذي ن ــف ــذ ف ـي ــه س ــاح
الـجــو ال ـســوري غ ــارات عـلــى مــواقــع
ال ـج ـم ــاع ــات امل ـس ـل ـحــة ف ــي مـنــاطــق
خ ـ ــان ال ـع ـس ــل ،وكـ ـف ــرن ــاه ــا ،وأورم
الكبرى والصغرى ،شمال معراته،

أعربت موسكو عن
أملها في استئناف
المحادثات مع واشنطن

ومنطقتي الراشدين  4و  5وجنوب
دارة عزة في حلب وريفها.
ع ـل ــى ص ـع ـيــد م ـت ـص ــل ،ن ـق ـلــت ق ـنــاة
«روسيا اليوم» عن املتحدثة باسم
وزارة الـخــارجـيــة الــروس ـيــة ،مــاريــا

(أ ف ب)

زاخـ ــاروفـ ــا ،م ــا م ـف ــاده أن مــوسـكــو
«تــدعــم تــوجــه دمـشــق نحو تطهير
ب ــؤرة اإلرهـ ــاب» فــي ســوريــا ،وجــاء
لقاء جمع نائب
ذلك في بيان عقب ٍ
وزير الخارجية الروسية ،ميخائيل
بوغدانوف ،والسفير السوري لدى
موسكو ،رياض حداد.
ووفق البيان ،فإن اللقاء ،الذي بادر
إليه الجانب السوري ،تبادل اآلراء
ح ــول ال ــوض ــع امل ـيــدانــي الـسـيــاســي
واإلنـ ـ ـس ـ ــان ـ ــي ف ـ ــي سـ ـ ــوريـ ـ ــا ،وك ـ ــان
ال ـت ـش ــدي ــد ع ـل ــى «ض ـ ـ ـ ــرورة تـفـعـيــل
الجهود السياسية لتحقيق السلم
األهلي في أقرب وقت ممكن».
وكـ ـ ــان امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم ال ـكــرم ـلــن،
ديمتري بيسكوف ،قــد أع ــرب ،يوم
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◄ إعالنات رسمية ►
ع ـمــل ل ـف ـتــرة م ــا ف ــي إحـ ــدى الـصـحــف
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،أن ـ ــه م ــن ال ـط ـب ـي ـعــي فــي
ظــل الـحـيــاة البسيطة الـتــي يحرص
املــذهــب الــوهــابــي عـلــى تطبيقها ،أن
يتأثر العامل األجنبي العادي بثقافة
الحياة السعودية وتقاليدها ،ال بل
ً
ويعجب بها .فمثال هذا العامل الذي
تتملكه الرهبة لدى رؤيته لرب عمله
الـسـعــودي بثيابه األنـيـقــة وعـبــاء تــه
املــذه ـبــة ،ســرعــان مــا يـجــد نفسه في
وقــت الـصــاة يصلي بجانبه ،أو قد
ي ــؤم ــه هـ ــو وج ـم ـي ــع امل ــوظـ ـف ــن عـلــى
اختالف مستوياتهم الوظيفية .وهذا
ما يمنحه شعورًا باملساواة والعدالة
يفتقده فــي بـلــده ،األمــر الــذي يجعله
ً
تــالـيــا مـتـقـبــا أك ـثــر لـكــل أف ـكــار وقيم
هــذا املجتمع ،الدينية واالجتماعية
واالقـتـصــاديــة والـتــربــويــة .وال سيما
أن والء املرء في معظم األحيان يكون
لصاحب العمل ومصدر رزقه .فكيف
إذا كان هذا املرء يعاني الفقر والظلم
في مجتمعه؟

االسترخاء الرسمي
قـ ـ ــد ال يـ ـ ـك ـ ــون املـ ـجـ ـتـ ـم ــع الـ ـ ـس ـ ــوري
مـ ـقـ ـص ــودًا ل ـ ــذات ـ ــه ،ب ــال ـن ـظ ــر إلـ ـ ــى أن
نـشــر الـثـقــافــة ال ـس ـعــوديــة ومــذهـبـهــا
الوهابي تخطى منذ سنوات طويلة
بـ ـع ــده الـ ـع ــرب ــي واإلقـ ـلـ ـيـ ـم ــي لـيـصــل
إلــى مرحلته العاملية ،بدليل املراكز
الثقافية الكبيرة املنتشرة فــي دول
الـعــالــم ،واإلن ـفــاق املــالــي الهائل على
ب ـنــاء امل ـســاجــد وت ـمــويــل الجمعيات
الدينية ،وتعدد جنسيات العاملني
ف ــي امل ـم ـل ـكــة ،ل ـكــن س ــرع ــة اسـتـجــابــة
املجتمع ال ـس ــوري ،تـطــرح تـســاؤالت
عن أسباب تراخي مؤسسات الدولة
السورية الثقافية والفكرية والدينية
فــي املــواج ـهــة املـبـكــرة لـهــذا «ال ـغــزو»
اآلتي من قنوات عدة .على األقل كان
بــإمـكــانـهــا االس ـت ـف ــادة م ــن ال ـت ـيــارات
ال ـث ـقــاف ـيــة ال ـت ـنــويــريــة ال ـنــاش ـطــة في
دول الخليج من جانب ،والعمل على
تـفـعـيــل م ــؤس ـس ــات ال ـب ـلــد ال ـتــربــويــة
والتعليمية والثقافية ،لتعزيز ونشر
ثقافة بالد الشام املعروفة بانفتاحها
وتسامحها ،ورفضها للعنف ونبذ
األخر من جانب آخر.
ً
ال يـ ـج ــد الـ ـك ــات ــب ع ـي ـس ــى أمـ ـ ـ ــا فــي
التيارات الثقافية الخليجية املتنورة
الــراهـنــة ،فهي «وإن كانت مــوجــودة،
وخصوصًا في دولــة الكويت ،تبقى
بال تأثير في الرأي العام .ولن يكون
ب ــاس ـت ـط ــاع ـت ـه ــا الـ ـت ــأسـ ـي ــس ل ــوع ّــي
م ـح ـلــي ،بـحـيــث تـسـتـطـيــع أن تـمــثــل
تــوجـهــا م ــا» .فــال ـت ـيــارات الـتـنــويــريــة
في الخليج بحسب رأيــه «عبارة عن
ّ
ترفية ال أكثر (استهالك سلعة
حالة
م ـ ــا) م ــن غ ـي ــر امل ـم ـك ــن أن ت ـت ــأص ــل».
وه ــذا رأي ال يـتـفــق مـعــه الصحافي
سالمة الذي يعتقد بوجود «تيارات
ثقافية وتنويرية جــادة في الخليج
العربي ،إنما قد ال تكون قــادرة على
إحداث تغيير كبير في بنية املجتمع
وثقافته بالنظر إلــى سطوة ونفوذ
املــؤس ـســة الــدي ـن ـيــة ،وم ــا أف ــرزت ــه من
ث ـقــافــات وتـقــالـيــد يـحـتــاج تغييرها
إلى عمل مجتمعي».

أم ـ ــس ،ع ــن أمـ ــل ب ـ ــاده ف ــي تـحـ ّـســن
ال ـ ـ ـحـ ـ ــوار م ـ ــع ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة
ح ــول املـلــف ال ـســوري بـعــد انتخاب
الرئيس األميركي الجديد ،مشيرًا
إلى أن الرئيس فالديمير بوتني ،ال
ينوي لقاء نظيره دونالد ترامب ،أو
املنتهية واليـتــه ب ــاراك أوبــامــا ،في
الوقت الحالي.
إلى ذلك ،أعلنت «سانا» أن طائرات
إسرائيلية استهدفت ،ظهر أمــس،
أح ـ ــد املـ ــواقـ ــع ف ــي ت ــل الـ ـشـ ـع ــار فــي
ريف القنيطرة ،وذلــك بالتزامن مع
هـ ـج ــوم ع ـن ـيــف ش ـن ـتــه ال ـج ـمــاعــات
املسلحة على بلدة حضر في ريف
القنيطرة.
(األخبار ،أ ف ب)

تقرير

اغتيال شاب
في غزة ّبدعوى
«التشيع»
ُ
قتل الـشــاب الفلسطيني مثقال الساملي
( 35عـ ــامـ ــا) ،ع ـل ــى ي ــد م ـس ـلــح مـجـهــول
الـهــويــة ،عندما كــان جالسًا بــالـقــرب من
بـيـتــه ف ــي مـخـيــم ال ـشــاطــئ ،فــأطـلــق عليه
املـ ـسـ ـل ــح رص ــاصـ ـت ــن ف ـ ــي رأسـ ـ ـ ــه ل ـقــي
حتفه إثــرهـمــا مـبــاشــرة .وقــالــت الشرطة
الفلسطينية إنها شرعت في التحقيق في
ظروف الحادث الذي وقع على بعد أمتار
قـلـيـلــة م ــن بـيــت رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء الـســابــق
ونــائــب رئـيــس املكتب السياسي لحركة
«حـمــاس» إسماعيل هنية ،فيما انقسم
الـفـلـسـطـيـنـيــون ع ـلــى م ــواق ــع ال ـتــواصــل
االجتماعي بــن رافـضــن لهذه الجريمة،
وآخرين موالني للتيار السلفي الجهادي
ممن «باركوا» عملية القتل.
وال ـســاملــي ك ــان يـعـمــل فــي أح ــد األج ـهــزة
األمـنـيــة الـتــابـعــة للسلطة قـبــل أن ينضم
إل ــى ع ـش ــرات اآلالف م ـمــن ج ـل ـســوا في
بـيــوتـهــم بـعــد سـيـطــرة حــركــة «ح ـمــاس»
على قطاع غزة ،وكما يبدو من صفحته
ع ـلــى «ف ــاي ـس ـب ــوك» ،ف ــإن ــه كـ ــان يـخــوض
فــي ن ـقــاشــات دي ـن ـيــة ،لـكــن آخ ــر منشور
يظهر فــي صفحته كــان قــد قــال فيه إنه
سيتوقف عن الكتابة ،ويطلب من الجميع
«املسامحة».
وه ــذه ليست امل ــرة األول ــى الـتــي يتعرض
فيها أشخاص في غزة ملحاوالت اغتيال
ّ
فعلي تحت دعــوى «التشيع»،
أو اغتيال
ّ
كــذلــك ك ــان ال ـســاملــي ق ــد خــصــص مــوقــع
«املـ ـص ــدر» اإلســرائ ـي ـلــي مــوضــوعــا عنه
فــي الـتــاســع مــن شـبــاط املــاضــي ،بعنوان
«ح ـم ــاس تـعـتـقــل مـتـشـيـعــا ت ـط ــاول على
ّ
أئ ـمــة ال ـســنــة وع ـل ـي ـهــا» ،ضـمــن األس ـلــوب
التحريضي املعتاد لهذا املوقع والهادف
إلى وضع البيئة الفلسطينية الداخلية في
حالة اشتباك.
ووفق مصادر محلية ،فإن عائلة الساملي
التي فيها كوادر وازنة من حركة «فتح»،
ّ
رفضت أمــس تسلم جثمان ابنها حتى
القصاص من القتلة ،فيما طالبت جهات
سياسية وحقوقية أجهزة األمن في غزة
بمالحقة القتلة وتسليمهم للعدالة.
(األخبار)

إلعالناتكم
صفحة
في
ّ
المبوب
والوفيات

03/662991

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

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ االنذارات لتكاليف صادرة عام 2012
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ املصلحة املالية االقليمية في محافظة
جبل لبنان ـ ـ دائرة التحصيل ـ ـ املكلفني ،الواردة اسماؤهم في الجدول ادناه ،املجهولي
مركز العمل أو محل االقامة حاليًا للحضور شخصيًا او من ينوب عنهم قانونًا خالل
مهلة ثالثني يومًا من تاريخ  2016/11/10الى مركز الدائرة الكائن في بعبدا ـ ـ شارع
سوق بعبدا ـ ـ مبنى الحلو ـ ـ الطابق االول لتبلغ بريدهم خالل مهلة ثالثني يومًا من
ً
تاريخ نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة
املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني.
رقم املكلف
74498
218317
257430
47424
1264933
1302008
1425492
1271588
1568498
1254912
512392
1411234
1506265
1598187
2039528
2569472
58194
147962
329904
512102
453437
2637261
112259
425457
528866
452201
321215
234845
702695
111156
234861
452545
111405
1491861
449437
121872
1128592
851480
168638
262724
409592
626896
564537
444559
661420
1383335
1401786
307040
294938
505560
197728
225080
225078
119431
2036143
1973989
107151
257900

اسم املكلف
مارسيل بولس مارون
علي رشيد عباس
فادي اسعد زينون
روبير نمر حنا
نجيب انطون عالم
عبد الله حسني املخلف
جوليت نبيل حريق
ثائر سليمان سليمان
شور انترنسيونال ش.م.م.
علي قاسم شيخ علي
موريس سليم الطويله
جوزيف ابراهيم حداد
انطوان نديم البطي
عماد نزيه موسى ضو
ايندسمني ترمينالز ش.م.ل.
اطلنتس جيم ش.م.م.
جاك نبيل الياس
بديع يوسف دوميط
ليلى فرنسوا باسيل
اكوب نظارات فرنزليان
الياس طانوس سعاده
داني طانيوس راضي
حنا نخول كيرللس
الياس ابراهيم شهال
تريز حنا محفوظ
حنا موسى سالمه
زينة سهيل باجوق
فادي توفيق زحالن رضوان
ربيع كمال محمود
زهير محمود الضناوي
سوزان حسيب الشامي
محمد بالل الحصني
سميح محمد سيد
احمد حسن شيت
سمير اسكندر ابو رجيلي
محمد عبد اللطيف عطار
زينب احمد الفران
ماجد علي الحاج علي
سهيل كامل ستيتية
منى مارون حرفوش
جودت نمر قانصو
ناريمان مرتضى رضا
هادي محمود صغير
سالم محمد السباعي
داود انطوان كنعان
اليا انيس ابو جوده
ايلي يوسف ابي زيد
انطوانيت طانيوس املعلم
فرنسيس يوسف صعب سعادة
جورج جوزيف ديب
مخايل الياس الخوري
جميلة امني جعفر مغنية
محمد حسن نعمة
علي محمد رعد
احمد محمد سليم
علي أحمد حولي
ساره جوزاف ابي نجم
حسن عبد الله بلوط
رئيس املصلحة املالية االقليمية
في محافظة جبل لبنان
جورج املعراوي
إرسالية /17بريد مرتجع /2016/تحصيل
التكليف 2110
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
العروض العائد الستئجار مركز جديد
ل ـ ــدائ ـ ــرة مـ ـشـ ـغ ــرة ،مـ ــوضـ ــوع اس ـ ـتـ ــدراج
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض رقـ ـ ـ ــم ث4د 9272/تـ ــاريـ ــخ
 ،2016/9/26قـ ــد م ـ ـ ــددت لـ ـغ ــاي ــة ي ــوم
الجمعة  2016/12/2عند نهاية الــدوام
الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور أع ــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /30.000/ل.ل.
عـلـمــا ب ــأن ال ـع ــروض ال ـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق األحــوال
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2016/11/4
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 2185
إعالن
تـعـلــن ش ــرك ــة ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان الـشـمــالــي
امل ـغ ـف ـلــة ـ ـ ـ ـ ال ـق ــادي ـش ــا ع ــن ت ـمــديــد مهلة
اس ـت ــدراج ال ـعــروض الـعــائــد ل ـشــراء 120
عـلـبــة وص ــل ل ـكــابــل  120×3م ـلــم 2ـ ـ ـ ـ 24
ك.ف ،.وذل ـ ــك وفـ ــق امل ــواصـ ـف ــات الـفـنـيــة
والـ ـش ــروط االداري ـ ـ ــة املـ ـح ــددة ف ــي دفـتــر
ال ـ ـشـ ــروط الـ ـ ــذي ي ـم ـكــن ال ـح ـص ــول عـلــى
ن ـس ـخــة ع ـن ــه لـ ـق ــاء م ـب ـلــغ س ـب ـع ــون ال ــف
لـيــرة لبنانية (ت ـضــاف  )TVAمــن قسم
ال ـشــراء فــي املصلحة االداريـ ــة فــي مركز
الشركة في البحصاص ما بني الساعة
 8صباحًا و 12ظهرًا من كل يوم عمل.
تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض فـ ــي أمـ ــانـ ــة الـ ـس ــر فــي
القاديشا ـ ـ البحصاص.
ت ـن ـت ـه ــي م ـ ـ ــدة تـ ـق ــدي ــم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ي ــوم
االرب ـعــاء الــواقــع فيه  30تشرين الثاني
 2016الساعة  12ظهرًا ضمنًا.
مدير القاديشا باالنابة
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 2193
إعالن بيع باملزاد العلني للمرة الثانية
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
غرفة الرئيس علي سيف الدين
املعاملة التنفيذية :رقم  99/24املجددة
بالرقم 2010/11
املـ ـنـ ـف ــذ :ب ـن ــك ص ـ ـ ـ ــادرات ايـ ـ ـ ــران ب ــوك ــال ــة
املحامي محمد الدبس.
املنفذ عليهم :محمد وعلي حسن املولى
ورمزي علي املولى ـ ـ حربتا.
املشتركة بالحجز :شركة ذي كورال اويل
كومباني ليمتد ـ ـ وكيلها املحامي سليم
ً
املعوشي .تحصيال لسندات دين بقيمة
/81000/د.أ .فيما يتعلق بالعقار رقم
 /1881ايعات فقط.
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي وقـيـمــة الــديــن العائد
للمنفذ بنك صــادرات ايــران :عقد تأمني
م ــن ال ــدرج ــة االول ـ ــى وآخـ ــر م ــن ال ــدرج ــة
الـ ـث ــانـ ـي ــة وشـ ـ ـه ـ ــادة قـ ـي ــد ت ــأم ــن وع ـق ــد
ً
فـتــح اعـتـمــاد وكـشــف حـســاب تحصيال
للدين البالغ /93300/د.أ .عــدا الفوائد
وامللحقات.
تاريخ التنفيذ1999/2/3 :
ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ تـ ـبـ ـلـ ـي ــغ االن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذار99/2/6 :
و1999/4/5
تاريخ تسجيله2002/6/17 :
تــاريــخ محضر الــوصــف2002/11/14 :
و2002/11/18
تــاريــخ محضر الــوصــف بعد التجديد:
2015/3/26
ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ تـ ـسـ ـجـ ـيـ ـل ــه بـ ـ ـع ـ ــد ال ـ ـت ـ ـجـ ــديـ ــد:
2015/4/9
بيان العقارات املحجوزة ومشتمالتها:
 2400 .1سهمًا بالعقار رقــم /76حربتا
ـ ـ اميري ـ ـ موقع جــورة املطعوم .يملكه
م ـح ـمــد وع ـل ــي ح ـس ــن امل ــول ــى مـنــاصـفــة
بينهما.
ـ ـ العقار مستطيل الشكل ارضه مسطحة
ص ــال ـح ــة لـ ـل ــزراع ــة ال ت ــوج ــد ع ـل ـيــه اي ــة
انشاءات او اغراس أو آبار.
ـ ـ مساحته  843متر مربع.
ـ ـ ح ــدوده :شرقًا وغــربــا وجنوبًا العقار

ً
 77وشماال العقار 78
ـ ـ الحقوق العينية :انتفاع باملرور على
العقار 77
تعهد املدين بعدم البيع أو التأجير أو
ترتيب اي حق عيني اال بموافقة الدائن.
يــومــي  99/80طـلــب تـنـفـيــذ عـلــى كــامــل
العقار ملصلحة بنك صادرات ايران.
يومي  99/713حجز تنفيذي على كامل
العقار ملصلحة بنك صادرات ايران.
تأمني ملصلحة بنك صادرات ايران على
كامل هذا العقار لقاء مبلغ خمسة عشر
الف دوالر أميركي.
يــومــي  985تــاريــخ  2015/4/9محضر
وص ــف الـعـقــار ص ــادر عــن دائـ ــرة تنفيذ
بعلبك.
ـ ـ التخمني بالدوالر االميركي 3372 :د.أ.
ـ ـ ـ ـ ب ــدل ال ـطــرح ب ــال ــدوالر االم ـيــركــي بعد
التخفيض 1922.04 :د.أ.
 2400 .2سهم بالعقار رقــم  189حربتا
ـ ـ امـيــري ـ ـ مــوقــع ج ــورة الـخــربــة .يملكه
م ـح ـمــد وع ـل ــي ح ـس ــن امل ــول ــى مـنــاصـفــة
بينهما.
ـ ـ العقار مستطيل الشكل ارضه مسطحة
ص ــال ـح ــة لـ ـل ــزراع ــة ال ت ــوج ــد ع ـل ـيــه اي ــة
انشاءات او اغراس أو آبار.
ـ ـ مساحته  2394متر مربع.
ـ ـ ـ ـ ـ ح ـ ـ ـ ــدوده :ش ــرق ــا مـ ـج ــرى م ـ ــاء وس ـكــة
الحديد غربًا مجرى ماء عام وطريق عام
ً
وشماال العقار  188وجنوبًا العقار 190
ـ ـ الحقوق العينية :نفس القيود اعــاه
ومحضر الوصف بالعقار  76حربتا.
ـ ـ التخمني بالدوالر االميركي 9576 :د.أ.
ـ ـ ـ ـ ب ــدل ال ـطــرح ب ــال ــدوالر االم ـيــركــي بعد
التخفيض 5458.32 :د.أ.
 2400 .3سهمًا بالعقار رقم  1707حربتا
ـ ـ اميري ـ ـ موقع جورة شرق املراح .يملكه
م ـح ـمــد وع ـل ــي ح ـس ــن امل ــول ــى مـنــاصـفــة
بينهما.
ـ ـ العقار مستطيل الشكل ارضه مسطحة
ص ــال ـح ــة لـ ـل ــزراع ــة ال ت ــوج ــد ع ـل ـيــه اي ــة
انشاءات او اغراس أو آبار.
ـ ـ مساحته  1492متر مربع.
ـ ـ ـ ـ ح ـ ـ ــدوده :ال ـع ـق ــار  1740م ــن ال ـج ـهــات
االربع.

ـ ـ الحقوق العينية :نفس القيود اعــاه
ومحضر الوصف بالعقار  76حربتا.
ـ ـ التخمني بالدوالر االميركي 4476 :د.أ.
ـ ـ ـ ـ ب ــدل ال ـطــرح ب ــال ــدوالر االم ـيــركــي بعد
التخفيض 2551.32 :د.أ.
 2400 .4سهمًا بالعقار رقم  1709حربتا
ـ ـ اميري ـ ـ موقع جورة شرق املراح .يملكه
م ـح ـمــد وع ـل ــي ح ـس ــن امل ــول ــى مـنــاصـفــة
بينهما.
ـ ـ العقار مربع الشكل ارضه غير صالحة
لـلــزراعــة ال توجد عليه ايــة ان ـشــاءات او
اغراس او آبار.
ـ ـ مساحته  3992متر مربع.
ـ ـ حدوده :غربًا العقار  1710ومن الشرق
والشمال والجنوب العقار 1740
ـ ـ الحقوق العينية :نفس القيود اعــاه
ومحضر الوصف بالعقار  76حربتا.
ـ ـ التخمني بالدوالر االميركي 11976 :د.أ.
ـ ـ ـ ـ ب ــدل ال ـطــرح ب ــال ــدوالر االم ـيــركــي بعد
التخفيض 6826.32 :د.أ.
 2400 .5سهمًا بالعقار رقم  1766حربتا
ـ ـ اميري ـ ـ موقع وادي الشمالي .يملكه
رمزي علي املولى.
ـ ـ العقار شبه مستطيل صالح للزراعة
ال توجد عليه اية انشاءات او اغراس او
آبار.
ـ ـ مساحته  7335متر مربع.
ـ ـ حدوده :شرقًا العقار  1583غربًا العقار
ً
 1774شـ ـمـ ــاال الـ ـعـ ـق ــار  1744وج ـنــوبــا
العقار 1767
ـ ـ الـحـقــوق الـعـيـنـيــة :حــق سطحي على
االشجار الحرجية ملصلحة الجمهورية
اللبنانية .استمالك قسم من هذا العقار
ب ــامل ــرس ــوم  1963ون ـف ــس ال ـق ـيــود اع ــاه
ومحضر الوصف بالعقار  76حربتا.
ـ ـ التخمني بالدوالر االميركي 73350 :د.أ.
ـ ـ ـ ـ ب ــدل ال ـطــرح ب ــال ــدوالر االم ـيــركــي بعد
التخفيض 41809.5 :د.أ.
 2400 .6سهمًا بالعقار رقم  1881ايعات
ـ ـ امـيــري ـ ـ موقع املــزرعــة .يملكه محمد
حسن املولى.
ـ ـ ـ ـ يــوجــد عـلـيــه ب ـنــاء ارضـ ــي مــؤلــف من
ارب ـ ـ ــع مـ ـح ــات وخ ـل ـف ـه ــم ش ـق ــة سـكـنـيــة
م ـق ـف ـلــة وح ــدي ـق ــة م ــن ال ـج ـه ــة ال ـشــرق ـيــة

محاطة بتصوينة بداخلها بئر ارتوازي
واشجار مثمرة مختلفة عدد  18شجرة.
وعريشة على اعمدة.
كما يوجد غرفتني مــن الجهة الشرقية
واحد مسقوفة باالسمنت والثانية غير
مسقوفة وخزان لجمع املياه  30م.3
ـ ـ مساحته  1035متر مربع.
ـ ـ حدوده :شرقًا العقار  1887غربًا طريق
ً
خــاص رقــم  1889وشـمــاال العقار 1882
وجنوبًا العقار 1880
ـ ـ الـحـقــوق الـعـيـنـيــة :يــومــي  985تــاريــخ
 2003/6/19انــذار وحجز تنفيذي على
حصة محمد املولى ملصلحة شركة ذي
كــورال اويــل كومباني ليمتد صــادر عن
دائرة تنفيذ بعلبك بالرقم .2003/148
ي ــوم ــي  772ت ــاري ــخ  2005/5/14حجز
تنفيذي بــزيــادة قيمة الحجز ملصلحة
شركة ذي كــورال اويــل كومباني ليمتد
الـ ــذي اص ـبــح  /81000/دوالر أمـيــركــي
بقرار دائرة تنفيذ بعلبك رقم 2003/148
مـحـضــر وص ــف ال ـع ـقــار ع ــدد 2010/11
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك.
نـفــس ال ـق ـيــود اع ــاه ومـحـضــر الــوصــف
بــال ـع ـقــار  76حــرب ـتــا وال ـت ــأم ــن وزيـ ــادة
التأمني ملصلحة بنك صادرات ايران.
يومي  91/609قيد احتياطي ملصلحة
ج ـمــال تــرســت بـنــك بـمــوجــب قـ ــرار امــن
السجل العقاري
ي ـش ـت ــرك ب ـم ـل ـك ـيــة ال ـح ــدي ـق ــة رق ـ ــم 1887
والطريقني رقم  1888و.1889
ـ ـ التخمني بــالــدوالر االميركي249760 :
د.أ.
ـ ـ ـ ـ ب ــدل ال ـطــرح ب ــال ــدوالر االم ـيــركــي بعد
التخفيض 142363.2 :د.أ.
 2400 .7س ـه ـم ــا ب ــالـ ـعـ ـق ــار رقـ ـ ــم 1893
اي ـع ــات ـ ـ ـ ـ ام ـي ــري ـ ـ ـ ـ مــوقــع امل ــزرع ــة .يقع
العقار بمحاذاة الطريق الدولي بعلبك
ـ ـ الحدود السورية ،وهو عبارة عن ارض
مسطحة يقع في منطقة سكنية قريبة
مــن بـلــدة الجمالية وال تــوجــد عليه اية
انشاءات او اغراس او آبار.
ـ ـ مساحته  954متر مربع.
ـ ـ حــدوده :شرقًا طريق خاص رقم 1912
ً
غربًا العقار  1894وشماال العقار 1892
وجنوبًا العقار 1305
ـ ـ الحقوق العينية :نفس القيود اعــاه
والـحـجــز الـتـنـفـيــذي ومـحـضــر الــوصــف
بالعقار  76حربتا.
ـ ـ التخمني بالدوالر االميركي 95400 :د.أ.
ـ ـ ـ ـ ب ــدل ال ـطــرح ب ــال ــدوالر االم ـيــركــي بعد
التخفيض 54378 :د.أ.
مـجـمــوع الـتـخـمــن ب ــال ــدوالر االمـيــركــي:
 447910د.أ.
مجموع بــدل الطرح بــالــدوالر االميركي
بعد التخفيض 255308.7 :د.أ.
موعد املــزايــدة ومكانها :نهار االربـعــاء
الــواقــع في  2016/12/7الساعة الثانية
عـ ـش ــرة والـ ـنـ ـص ــف ظـ ـهـ ـرًا ام ـ ـ ــام ح ـضــرة
رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـيــذ ف ــي ق ـصــر عــدل

بعلبك.
شــروط البيع :النفقات املتوجب دفعها
عالوة على الثمن طوابع االحالة ورسم
الداللة للبلدية  %5وعلى راغــب الشراء
الـ ـحـ ـض ــور ب ــامل ــوع ــد املـ ـع ــن وان يـ ــودع
باسم رئيس دائرة التنفيذ قبل املباشرة
ب ــامل ــزاي ــدة لـ ــدى صـ ـن ــدوق ال ـخ ــزي ـن ــة أو
اح ــد امل ـص ــارف املـقـبــولــة مـبـلـغــا مــوازيــا
لـبــدل ال ـطــرح او تـقــديــم كـفــالــة مصرفية
تضمن هــذا املبلغ لتخوله هــذه الدائرة
ً
الدخول باملزايدة وعليه ان يختار محال
القــامـتــه ضـمــن نـطــاق ه ــذه ال ــدائ ــرة واال
عد قلمها مقامًا مختارًا له وعليه خالل
ثالثة ايام من صدور قرار االحالة ايداع
ً
الثمن تحت طائلة اعتباره ناكال واعادة
املزايدة على عهدته فيضمن النقص وال
يستفيد م ــن ال ــزي ــادة وعـلـيــه ف ــي خــال
ع ـشــريــن ي ــوم ــا م ــن ت ــاري ــخ صـ ــدور ق ــرار
االحالة دفع املبلغ والرسوم والنفقات.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك
عباس محمد شبشول
إعالن
صادر عن الغرفة االبتدائية الثانية في
الشمال
بالدعوى رقم 2016/166
موجه الــى املستدعى ضدهم :جنفياف
شيبان انطون وانطون وصونيا عساف
مرعب ـ ـ من بلدة كرم سده ـ ـ قضاء زغرتا
ـ ـ ومجهولي محل االقامة حاليًا.
تـ ـ ــدعـ ـ ــوكـ ـ ــم هـ ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة السـ ـ ـت ـ ــام
االس ـت ــدع ــاء ومــرف ـقــاتــه امل ــرف ــوع ضــدكــم
مــن املستدعية م ــاري ت ــراز انطونيوس
السوقي زوجة جرجس ساسني بوكالة
امل ـح ــام ــي سـلـيــم ب ــول ــس ،ب ــدع ــوى ازالـ ــة
الـشـيــوع املـقــامــة على الـعـقــار رقــم 1254
منطقة كــرم ســده العقارية ،وذلــك خالل
مهلة عشرين يومًا من تاريخ نشر هذا
االع ـ ــان واتـ ـخ ــاذ م ـق ــام ل ـكــم ي ـقــع ضمن
نطاق هــذه املحكمة وابــداء مالحظاتكم
الخطية على الدعوى خالل مهلة خمسة
عشر يومًا من تاريخ التبليغ ،واال يعتبر
كــل تبليغ لكم لصقًا على بــاب املحكمة
صحيحًا باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري

◄مبوب ►
◄خرج ولم يعد ►
غادر العامالن البنغالدشيان
SHAKE ROMICH
SAIFUL ISLAM
مــن عند مخدومهم ،الــرجــاء ممن يعرف
ع ـن ـه ـم ــا شـ ـيـ ـئ ــا ،االت ـ ـص ـ ــال عـ ـل ــى ال ــرق ــم
71/111490
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إعالنات

الجمهورية اللبنانية
وزارة املالية
إعالم تبليغ
مديرية املالية العامة
املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – املصلحة
املالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان– دائرة التحصيل – املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول املرفق
للحضور الــى مركز الــدائــرة الكائن في بعبدا– شــارع ســوق بعبدا – مبنى الحلو – الطابق األول لتبلغ
البريد املذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ
ً
حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا االعالم
على موقع االلكتروني.
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افي محسن باسيم

1327586

RT000073732LB

2016/11/5

2016/14/6

حسني رامز عياش

1379785

RT000073737LB

2016/13/5

2016/10/6

جورج ميشال القزي

468944

RT000073744LB

2016/12/5

2016/10/6

شركة وود سكوار ش.م.م

504050

RT000073758LB

2016/13/5

2016/10/6

بسام ميشال ضعون

505077

RT000073759LB

2016/13/5

2016/13/6

رائف ميشال لبكي

524528

RT000073769LB

2016/12/5

2016/14/6

رودي روبير انطون

713755

RT000073801LB

2016/13/5

2016/14/6

شربل انطوان سركيس

767968

RT000073802LB

2016/12/5

2016/10/6

باتريك متري الخرج

1183201

RT000073975LB

2016/13/5

2016/10/6

شارل منصور االسمر

461471

RT000073985LB

2016/11/5

2016/10/6

ميشال انطوان الحسيني

544576

RT000074014LB

2016/12/5

2016/14/6

سامر خليل عساف

568089

RT000074016LB

2016/11/5

2016/13/6

فادي هادي عيد

609210

RT000074025LB

2016/13/5

2016/13/6

ايلي جورج غفري

1195681

RT000074089LB

2016/12/5

2016/10/6

رامي حنا نادر

1231523

RT000074097LB

2016/11/5

2016/10/6

جوزف ميشال عون

1258043

RT000074101LB

2016/12/5

2016/14/6

ناتالي بيير حاجي جورجيو

1291762

RT000074108LB

2016/13/5

2016/14/6

روني ميشال غاريوس

431506

RT000074122LB

2016/12/5

2016/16/6

بطرس صفا الخوري

465383

RT000074139LB

2016/12/5

2016/13/6

رانيا بسام عيسى

473654

RT000074142LB

2016/13/5

2016/14/6

الياس ناصيف الياس

490531

RT000074148LB

2016/12/5

2016/10/6

ريتا كرم كرم

514762

RT000074156LB

2016/13/5

2016/10/6

عبد الله قبالن دياب

549888

RT000074167LB

2016/13/5

2016/10/6

كميل عادل عطيه

830759

RT000074187LB

2016/13/5

2016/15/6

ايلي عبود ماضي

1007740

RT000074199LB

2016/12/5

2016/10/6

سليمى خطار ساسني

490942

RT000074215LB

2016/13/5

2016/13/6

كريم منير كامل

526543

RT000074222LB

2016/13/5

2016/10/6

راغده فؤاد بو زيد

593944

RT000074234LB

2016/12/5

2016/10/6

ريتا عبدو القسيس

649932

RT000074240LB

2016/13/5

2016/10/6

بالنت بالتينوم ش.م.ل

651418

RT000074241LB

2016/12/5

2016/10/6

جان طانيوس فهد

653046

RT000074242LB

2016/12/5

2016/14/6

تانيج صالون ش.م.م
TANNING SALOON SARL

854975

RT000074264LB

2016/12/5

2016/13/6

الياس منصور فهد

55082

RT000074265LB

2016/13/5

2016/14/6

نانسي جوزاف شلهوب

1193416

RT000074292LB

2016/12/5

2016/10/6

ميشال فؤاد بحمدوني

1209249

RT000074298LB

2016/12/5

2016/10/6

وسام انطوان برادعي

1360429

RT000074369LB

2016/13/5

2016/10/6

1267721

RT000074494LB

2016/11/5

2016/10/6

RT000074504LB

2016/13/5

2016/10/6

2016/12/5

2016/10/6
2016/20/6

الياس عزيز شاهني

354916

RT000071233LB

2016/11/5

2016/14/6

ناجي طانيوس عطا لله

84594

RT000071971LB

2016/11/5

2016/10/6

نبيل جميل عطاالله

161391

RT000072008LB

2016/12/5

2016/10/6

ريمون ادوار كسباريان

191778

RT000072013LB

2016/13/5

2016/10/6

ياسر عبد الوهاب الشميطلي

202552

RT000072017LB

2016/12/5

2016/10/6

ابراهيم زهير بغدادي

317816

RT000072043LB

2016/12/5

2016/13/6

ايلي ميشال ضعون

356591

RT000072049LB

2016/11/5

2016/13/6

شركة بدروتكس ش.م.م

7995

RT000072062LB

2016/11/5

2016/10/6

مؤسسة جرجي عيد جدعون واوالده ش.م.ل 8083

RT000072063LB

2016/12/5

2016/10/6

ريمون حنا الخوري عيسى

25015

RT000072068LB

2016/12/5

2016/20/6

جاك بشارة كرم

78867

RT000072081LB

2016/11/5

2016/10/6

سلوى موريس كرباج

121001

RT000072088LB

2016/13/5

2016/15/6

خليل انطون سعاده

179196

RT000072108LB

2016/13/5

2016/10/6

عمر سهيل راجح

311910

RT000072297LB

2016/13/5

2016/10/6

رانية حنا مراد

316752

RT000072300LB

2016/12/5

2016/10/6

جوني الياس مقدسي

72177

RT000072355LB

2016/13/5

2016/16/6

وديع ميالد املشنتف

272010

RT000072428LB

2016/13/5

2016/10/6

مصطفى محمد سنو

291081

RT000072433LB

2016/13/5

2016/10/6

سيلني انطوان غبريل

413737

RT000072463LB

2016/13/5

2016/13/6

طانيوس شهيد اديب

428006

RT000072466LB

2016/11/5

2016/11/6

الياس ارتني داكسيان

429072

RT000072467LB

2016/12/5

2016/10/6

جوزف شبلي الفاخوري

460499

RT000072480LB

2016/13/5

2016/13/6

واهي بارسيخ طوباقيان

498004

RT000072494LB

2016/11/5

2016/20/6

بولس خليل النوار

532945

RT000072515LB

2016/12/5

2016/10/6

نسيب نسيب الخوري

887951

RT000072977LB

2016/12/5

2016/14/6

زياد عز الدين الكردي

1024590

RT000072989LB

2016/13/5

2016/10/6

F.J.K. GROUP S.A.R.L

1176840

RT000072995LB

2016/13/5

2016/10/6

عائدة سليم نصر

584090

RT000073084LB

2016/12/5

2016/10/6

نساء ش.م.م

610224

RT000073089LB

2016/13/5

2016/10/6

جهاد محمود ياسني

626307

RT000073093LB

2016/13/5

2016/10/6

كميل سامي ربيز

زياد ميالد الراعي

661957

RT000073097LB

2016/12/5

2016/14/6

الشركة املتحدة للصناعة
والتجارة ش م م

1367342

بول ايلي ايوب

667436

RT000073099LB

2016/13/5

2016/10/6

غسان منصور املعلوف

1801596

RT000074513LB

اميلدا يوسف ابي نصر

739287

RT000073102LB

2016/12/5

2016/10/6

MADE CLEAN S.A.R.L

2550418

RT000074519LB

2016/13/5

متري جرجي الخرج

1183219

RT000073137LB

2016/13/5

2016/15/6

دياب سمير علم

2582824

RT000074522LB

2016/11/5

2016/10/6

جان جرجس حساب

1391953

RT000073227LB

2016/13/5

2016/14/6

اروو سوليوشنز ش.م.م.

2697528

RT000074526LB

2016/12/5

2016/10/6

الياس فؤاد الهندي

1691159

RT000073234LB

2016/13/5

2016/14/6

ماي عبدو كنعان

1691047

RT000074538LB

2016/13/5

2016/10/6

شركة منتوجات نادين ش.م.م

7375

RT000073247LB

2016/13/5

2016/14/6

ليليان جرجس سكر

1781008

RT000074540LB

2016/13/5

2016/10/6

انطوان عبدالله التنوري

113828

RT000073352LB

2016/13/5

2016/14/6

مريم جرجس يمني

1697033

RT000074574LB

2016/12/5

2016/10/6

وليد الياس الحداد

480971

RT000073424LB

2016/11/5

2016/11/6

هاوس اوف تشي ش.م.م

2624679

RT000074591LB

2016/13/5

2016/13/6

شادي سليم بو شقرا

572018

RT000073452LB

2016/11/5

2016/14/6

نيلي ديب الخوري

582998

RT000073457LB

2016/12/5

2016/13/6

الجمعيةالصينية العربية لتشجيع
التبادل الثقافي والتجاري

2639525

RT000074593LB

2016/11/5

2016/10/6

منال اسماعيل ابو مطر

616536

RT000073460LB

2016/12/5

2016/13/6

كلود ميشال مسوح

1604892

RT000074618LB

2016/12/5

2016/10/6

عادل مروان الحص

651202

RT000073463LB

2016/12/5

2016/10/6

جابي ادمون البردويل

221943

RT000074628LB

2016/13/5

2016/14/6

هال كمال الخوري

984249

RT000073479LB

2016/11/5

2016/11/6

توفيق نعوم بركات

123297

RT000074703LB

2016/13/5

2016/14/6

بول جميل سمعان

1032378

RT000073482LB

2016/12/5

2016/10/6

جمعية اسراد

2620003

RT000075052LB

2016/11/5

2016/10/6

غني ترايدنغ كومباني  -ليبانون

1045464

RT000073484LB

2016/12/5

2016/10/6

كيروز بايكري ش.م.م.

1278269

RT000075085LB

2016/12/5

2016/10/6

دومينيك موريس الشويتر

2140878

RT000073536LB

2016/12/5

2016/10/6

انطوان فادي هيدموس

1296124

RT000075091LB

2016/12/5

2016/13/6

تراينغل لتصميم املواقع
اإللكترونية وتطويرها

2724996

RT000073549LB

2016/11/5

ريتا الياس مزرعاني

1421966

RT000075111LB

2016/13/5

2016/10/6

2766177

RT000075141LB

2016/13/5

2016/10/6

دانيال جوزيف قطار

562479

RT000073655LB

2016/11/5

اميليو جوزيف الزير

987933

RT000073692LB

2016/13/5

جيمي وهيب كفوري

1098556

RT000073705LB

2016/11/5

2016/10/6
زاهر طانيوس ابو حمد
				
2016/10/6
				
تبدأ مدة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
2016/10/6
ارسالية رقم  /2016 - 32تحصيل

2016/10/6

ساره متري الخرج

1183212

RT000073713LB

2016/13/5

2016/15/6

رئيس املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان
جورج املعراوي
التكليف 2118
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالم تبليـــــــغ
امل ــوض ــوع:ت ـب ـل ـي ــغ اإلنـ ـ ـ ـ ــذارات لـتـكــالـيــف
صادرة عام 2012
تــدعــو وزارة املــال ـيــة – مــديــريــة املــالـيــة
العامة – املصلحة املالية االقليمية في
محافظة جبل لبنان – دائرة التحصيل-
املكلفني ،الــواردة أسماؤهم في الجدول
أدنـ ــاه ،املـجـهــولــي مــركــز الـعـمــل أو محل
اإلقامة حاليًا للحضور شخصيًا أو من
ينوب عنهم قانونًا خــال مهلة ثالثني
يومًا من تاريخ 2016/11/10الـ ــى مركز
الــدائــرة الكائن في بعبدا– شــارع سوق
بـعـبــدا – مـبـنــى الـحـلــو – الـطــابــق األول
لتبلغ بريدهم خــال مهلة ثالثني يومًا
من تاريخ نشر هذا االعــام ،واال يعتبر
ً
التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد
انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله،
علمًا ان ــه سيتم نـشــر ه ــذا اإلع ــام على
املوقع اإللكتروني.
رقم املكلف اسم املكلف
 1129320امني عدنان شحوري
 1176807رافي فاهيه كيله جيان
 1216355انطوان حاتم عبيد
 1217010ميراي ايلي الجعيتاني
 1223040شفيقه مخائيل الخوري
 1278941ريتا فوزي فهد
 1283250هاروت فاسكان مانوشكيان
 1292225بالل حسني جلوس
 1292248حيدر احمد ديراني
 1311530زينب جابر جابر
 1351584ختشيك كالوسه ابتيان
 1361870ابراهيم محمد سميح جندي
 1388226علي حيدر كنعان
 1396654وليد سمير ملكي
 1422943ريمون ديب ساسني
 1445699باتريك ميشال حتي
 418101انطوان توفيق بويز
 426754مروان خليل معوض
 429461موسى جرجس مخايل
 436846بيار ميالد مطر
 438834عيد الياس البعينه
 446032كريستيان غسان العميل
 447862ابراهيم محمد علي ديراني
 449573سامر كايد فارس
 455328سيمون شحاده الحمصي
 460364ايلي البير نعمي
 474940جان غازي بو شعيا
 476513غادة جان االشقر
 478869سبورتوس ش.م.م
 483604بوليت جوزف اسطفان
 486953جو داود دكاش
 488823ميشال نديم ضاهر
 513603ميالد جرجس واكيم
 515671شربل رفيق الطري
 527940علي حسني شمص
 536144سالم ميشال سماحة
 536361شربل فايز رزق
 543132مارييت بيار حبيش
 544281كاسر مطانيوس بشاره
 563875دجمي نظير عيد
 570365جاد جوزيف صقر
 571534روبير موريس الشامي
 586270ايمن محمد املقداد
 590991ليليانا ساسني ابو خليفه
 621401خالد حسن لعلع
 627203نايري جورج جيلينجريان
 694277جورج يوسف رزق
 703566شركة ميركوري
للسياحة ش.م.م
 739457شركة ابناء طوني عواد
للتجارة والصناعة

749376
754553
828045
832839
875423
875425
910452
920827
955818
982569
1007135
1027212
1030281
1037804
1054924
1091768
1093838
1112768
1176689
1187695
1204001
421952
423567
427470
439486
448246
448455
448869
454063
455577
455732
455892
455905
461208
461672
463335
464344
466086
470687
472658
473653
476001
478232
480464
480914
481550
485259
491797
515431
515525
515945
516146
518603
526413
528758
529673
553108
562293
571442
577832
580861
581971

زينه عبدو شهوان
نضال الياس حرب
كارلوس كميل ابي فاضل
زافني كبرئيل كزبراواديس
اغاوغي ارتني شيره جيان
ماري جورج استبان
طانوس بولس القضماني
كارال ملحم كيروز
ماري فارس شقير
سيفاك قره بت مهره جيان
وليد مخايل يوسف
محمد احمد صقر
ربيع احمد غزال
مكتب الخبير ش.م.م.
قره بت سركيس قره
بتيان
ساندي رويل سافو
جان غصن منصور
ريمون حنا جمعة
الياس سعد لحود
داني الياس نصر الله
عبد النور نديم كللو
خضر رياض دغمان
ميالد ابراهيم كرم
جورج عطا القرقف
دارين سامي طباره
ارا هاروتيون ياسايان
سامي جوزيف سالمه
سليم حسني ابراهيم
جان جرجي بريدي
بسام رامز الخشن
يوسف الياس سليم
طنوس ابو نادر
لينا ابراهيم مخايل
ميشال انيس يازجي
كميل نخله فرام
ايلي فريد شهوان
جورج حبيب رزق الله
رويدا اسعد لحود
جان الخوري
انطونيوس كزبار
نمر يوسف محمد
مصطفى
خليل احمد الدهبي
حسن عبده يونس
اميل فريد جرجوره
عبد الله
اباذر عبد االمير عبد
الرسول
ريما محمد دندش
كاتيا طانوس السبعلي
كلود جوزف صقر
انطوان نسيب خراط
ريتا جميل بو روفايل
ايف ريمون منصور
جورج جوزف راشد
نوال جورج زياده
جورج الياس صليبا
عبد القادر محمد علي
مشلوش
كرم توفيق علي
نسرين مارون الحداد
غالب فريد الشرتوني
ريما الياس خير الله
داني رياض الدكاش
جوزيف شربل الكفوري
شركة اي ليب ش.م.م
فرج حسن عواضه
روني الياس عيد

591807
615297
703156
811929
939060
965392
982355
982446
1037448
1191853
1197936
1483204
1494601
1654785
1687272
1711013
1926528
2110578
2114714
2473081
2520544
2579812
2581801
2651453
2777321
475539
475658
475731
477370
482765
485164
493431
494680
495626
499962
512501
512746
515186
521091
525892
538906
563542
565460
588474
596350
608943
620081
625044
666385
672435
678701
701781
710345
723112
731515
749551
821662
867304

مازن مظهر زين
العابدين
مفيد يوسف البيطار
مخايل طوني الخوري
مساكن االلفني ش.م.م
مروان ابراهيم قعباز
نجد ش.م.م
محسن عبد الغني الهق
عيسى عبد االمام ناصر
الدين
نسرين جورج التركي
باسم محمد الحاج
حسن
غازي حسن نبها
بيار شاكر روبير حداد
شربل يوسف الخوري
يانا انطوان مسوح
حسن علي رضا
صالح عبده غازي
اسور ش.م.ل
فادي فؤاد الهاشم
شركة بريميوم كار
ش.م.م.
غايم سنتر لالستثمار
والتجارة ش م م
شركة برولوجيكو ش
مم
تجارة وخدمات االنماء
ش.م.م.
اندره اكرم معيقل
جاد يوسف اسعد
وارتكيز نوري اراكيليان
تيسير حسن امهز
احمد عبد الكريم
شاهني
حسني يوسف اسماعيل
جورج ايلي شبير
عبد املجيد علي حاوي
العبد محمود النادر
محمد وليد محي الدين
مكوك
ميشلني ميشال عقل
سمير قيصر منصور
جو عفيف سعد
حسن علي بلوط
نللي وارتكس سرايلي
يان
جوزف فؤاد ابراهيم
موسى عيسى الغفري
نبيل عبد الرحمن
االبري
حسني محمد عبدو
جوزيف كايد نادر
نضال انيس ابو فرج
فادي حنا مراد
نديم انطوان الشختوره
رويا جورج الفغالي
توما جوزيف يونس
فارس الخوري
اتناسيوس سلوم
دينا حنا ايوب
علي حسني عصفور
انطوانيت مارون لطوف
اندره جان جرجس
انطوان حنا بشور
كارال جورج بارود
نهى مارون ناصيف
اسعد طنوس بشاره
واتشه ارام شباريان
حسن محمد عبد
الوهاب

875315
888000
890598
923823
935003
935029
936746
945574
959566
966590
976104
987029
1004792
1029987
1050910
1063281
1067469
1075101
1086769
1097991
1226932
1241070
1246247
1247749
1250827
1252825
1261272
1264915
1271478
1303757
1346774
1356936
1361640
461128
461201
468957
473393
474623
487592
488298
490693
491249
492178
506566
512372
513962
519194
524740
526181
528832
528919
529686
531526
539320
575573
585685
594530
616441
631164
642547

حيدر حسني الصليمي
خليل ريمون شليطا
حسني قاسم خير الدين
مايا ميشال كوشكريان
وداد جرجس الحاج
ميالده يوسف سعد
جورجينا جوزاف
الحاج
جهاد عاد الدفوني
سالم جان جاك حاماتي
روجيه عبدو اسطفان
محمد حسني زين الدين
ايلني ميالد العبد
اميل عبد الله الخوري
جوزف وردان شبيعة
سيده حنا ابي رافع
نبيل الياس بعقليني
سعيد طانيوس
الزيتونيه
فادي محمد فخر الدين
سمعان ديب الزرقا
ديزاين بي ام.جي غروب
ش.م.م
يوري ميشال تامر
ناتالي دالديه سميا
روك بريدج ترايدنغ
مليتد
ميشال عبده متري
عماد مهدي ظنيط
اسادور جاكوب
اجاباهيان
اسامه فضل فياض
ديزيره ايلي طانيوس
صليبا
شركة مارافيس ش.م.م
ماجدة جابر جابر
ميراي نبيل عياش
وداد الياس الهبر
محسن علي هزيمة
ماري انطونيوس عبود
نسرين جورج زياده
باسم عارف الجوهري
فائز عدنان منقارى
انطوان مارون
قسطنطني
جوزف جورج ابو عتمة
محمد حسن جبق
رامز محمد احمد
جيلبير منصور عقيقي
عدنان عبداملنعم العقاد
ناجي جورج ابو ضاهر
املعلوف
ميشال ميشال رياشي
هشام جوزيف القيم
كيورك اواق كوركليان
غسان رفيق فهيم
ملكون هاروتون قره
كاوريان
محمد مهدي شحاده
كارلوس ابراهيم عبود
منال انيس الخراط
ريمون فؤاد ضاهر
نينا جوزف صفير
منيا انطوان بدران
جوسلني الياس حسون
بوغوص هارون
خجاطوريان
فرنسوا نقوال مراد
قيصر روبير حنا
كابي جرجي الصليبي

662467
670574
673456
687653
696409
832865
868076
922036
945365
976989
979548
1004382
1010055
1081815
1084917
1091574
1165249
1165274
1173000
1175300
1188803
1206127
1220335
1240304
1252786
1262004
1262535
461769
470597
482554
483601
486519
490695
493450
496932
500734
513044
518913
522095
522671
527401
527754
530518
560165
579345
599222
615566
643890
649711
654610
656409
696841
696867
757396
842414
851056
868820
883015
892071

الني جوزف ارسالنيان
حامد محمود حرب
حسني عدنان العسلي
ماريا فرنسيس دحدح
شركة وليامز للتجارة ش.م.م.
اكوب سركيس
ماهيكيان
محمد رضوان الحاج
يوسف
بيار نديم كريكر
شادي حنا رحمه
سرحان صبحي علويه
جان بيار يوسف سالمه
جورج فريد اسحق
ايلي يوسف القزح
امل يوسف شلهوب
الشركة اللبنانية
للتجارة العامة
واملقاوالت ش.م.م
انعام فريد الصباغ
ايلي يوسف جدعون
شربل حنا سمعان
ليتيسيا ميشال يمني
جان فرج اوريان
ريتا جان مزرعاني
جورج بيار وردان
اشرف كامل عرداتي
روني بطرس ياغي
جان ستراك سركيسيان
الكسندرا طانوس ابو
فيصل
ناجي بيير فياض
احمد علي حميه
وسام ذكي حيدر
سامي سعد الخوري
جمعية جومانا كلود
اسود
ميكائيل بوغوص
قصابيان
ريتا موريس حنني
طانيوس فارس
السبعلي
جوزف جرجس ساسني
علي نجيب ياسني
مارون حنا القسيس
مصطفى محمد حوا
رشيد جان مطران
داني ايلي االشقر
مشهور مارون مخول
حسن مالك املالح
داني عبد املسيح جوالق
جاد جهاد خليل
جيني جورج كزيريان
ميشال الياس الدبس
عصام نقوال داغر
احمد درويش العرب
ميشلني نبيل بولس
وسام احمد الشريف
كعكة وكنافة ش.م.م
KAAKEH W KNAFEH
شربل الياس مسعود
ساتنيك وارطيوار
اغبوشيان
هيثم علي املصري
محمد سعيد عبد القادر
انطوان سعد الله زوين
جورج بولس ابو جوده
انترانيك مانوئيل
جارقيان
احمد عواد الحكاش

الخميس  10تشرين الثاني  2016العدد 3030

إعالنات

927949

وافي يوسف السوقي

930741

طه هارون الجاسم

947330

ملى عماد الدين بلوط

1006474

شفيق ديب لطفي

1057294

جهاد صبحي حبشي

1104516

لويس يوسف الخوند

1109889

جاك مارون القزي

1122958

نورا يوسف انطون

1157277

سليم جورج الداية

1171850

اميره جريس طانيوس

1175522

عباس محمد مشيك

1185061

شركة متري الخرج
واوالده  -توصية بسيطة-
(روبيرتو كالي)

1196725

شادية ايليا رزق

1204172

مايا سعيد باسيل

1206024

ايلي انطوان الحسيني

1249392

فادي جوزف باسيل

1255659

اديب خليل حداد

662045

1283693

ميرنا جيراير
بوغوصيان

676601

سيروب سموال كزيران

397241

شربل جوزف كرم

692212

شركة دو.طانيوس ش.م.م

413194

حيدر محمد العلي

770804

استبان بو غوص حلبيان

417767

حنا توفيق حسون

802958

ستيفاني عبدالله دادور

1649249

418494

نديم الياس كنعان

829869

سيمون الياس مهنا

1874239

غريس طانيوس عبيدي

418520

علي محمد املولى

842064

طوني الياس زغيب

2480488

ايفنت هيل ش م ل

424313

مصطفى جمعه اندوري

855251

محمد حسني شحيمي

2653811

عادل ميشال الحايك

431560

شادي نبيل فاضل
مغامس

884065

جاد حليم القزي

2674816

942393

اميل وليد سعاده

مؤسسة ربيع الياس
الياس

435829

جورجات خليل ساسني

966864

اندرو بطرس الرموز

2755329

شانط اغوب اورديكيان

1295723

442416

ارا ليون فودوليان

977026

ربيع داود مقصود

2757237

442941

رانيا محمد مرعي يوسف

1007398

جوني بيار ابراهيم

شركة فرست للتجارة
واملقاوالت ش.م.م.

1305624

فيفيان مروان فاضل

446345

ليلى جرجي شالال

1015135

سهى فؤاد يمني

1213500

رائد خليل السحاق

1325319

ذو الفقار علي قنبر

450923

ميشال انطوان حداد

1039355

الياس لبيب الشوفاني

1218219

كريم يعقوب بطرس

1362503

ليليان سهيل طنوس

453405

جورج انطون الطبال

1050032

سالم بطرس بو زبد

1221303

جورج ادمون خوري

1395341

بشير وليد طنوس

454134

نورما فارس جدعون

1163588

اندره بشاره سالمه

1222242

كميل فؤاد رحيم

1396427

جان ميشال مطر

463022

جورج جميل الياس

1184738

مروان مارون صعب

1234322

عباس علي جرادي

1398925

نيال البار ابي انطون

464130

بشير زهير العجم

1204256

شركة كول ميد ش.م.ل

1235205

الشركة الدولية للرعاية
الطبية املنزلية

1414249

جويس قزحيا شمعون

1440246

محمد عدنان لزو

467894

يوسف سمعان
عمانوئيل

1210211

حبيب نجيب سعد

1267800

توفيق رشيد رزق الله

1443887

ادونيس محمد عقل

1212738

محمود علي صبرا

1279148

سهيل رفيق الكوكاش

1456494

كارال سعيد يوسف

473644

سلوى احمد حنوف

1213403

عماد رياض جابر

1296194

ابراهيم عيسى بالن

1475366

محمد علي سيف الدين

474520

شربل شكري باحوط

1217192

بيفاتك انترناسيونال ش.م.ل

1347260

عالء فضل فرج

1482070

عمر محمد عيسى

491386

باسم جبران الخوري

1220302

روال سعد ابي سعد

1366672

شركة ابو الياس ش.م.م.

1560619

بالل علي حسني

513857

شوقي جورج بشاره

1257684

ريمون بطرس حنكش

1396797

حسن محمد دقيق

1589644

جهاد كميل عيد

519486

طوبيا جبران جوهرجي

1258327

نجوى فؤاد غزال

1427739

جورج جورج حايك

1830126

531849

حسن يحي العلي

1260604

534504

زياد رفيق االحمديه

كريستني مصطفى قره
نوح

1443616

محمود ابراهيم االبوط

طنوس للتجارة العامة
ش.م.م

537267

ريما منير عبد الله

1292540

اندره الياس كعيب

1592797

وارتكيز نوري اراكيليان

2146251

ناديه فيلمون شحود

538842

نهى اميل عازار

1296995

1895830

عبد الكريم فتحي زين الدين

2509955

ميناس انطون اواقيان

541827

امال سعد الدين عميرات

محمود محمد عبد
الرحيم

1700865

علي عبود االشقر

2509721

نصير انجينيرنغ اند
كونتراكتنغ ش.م.م.

561339

البير ميشال الجميل

1310388

نعيمه كاسر الخضر

1923940

Eye Candy s.a.r.l

2556769

سيده سليمان حداد

567464

شركة مارديان ش.م.م

1319195

الكسندورس جورج
ايليو بولس

2040872

بيته قربيس
مارديروسيان

2607357

املركز اللبناني
للدراسات

603275

اندوف هاكوب تشابريان

1330205

رشا مارون شبلي

2579788

شركة ساما التجارية ش.م.م.

1188828

حسني علي املصري

605251

حنا يوسف عون

1337628

االن جان ابي راشد

2742013

ايلي يوسف ناصيف

1234841

612137

حنا عبود عنتر

1355920

نعمه فايز بضعان

2750589

زينه جورج فضول

هاكوب سركيس
سفريان

617613

مي سركيس مخيبر

1357880

فادي انطوان بشاره

1494616

مروان الياس قرقفي

1235232

نعمه الياس الداود

655041

لودي جرجي ابو سليمان

1393469

نديم انطوان شبهر

1621508

احمد مصطفى العويك

1274835

دانيز الياس عيسى

736308

شركة برال ش.م.م

1395397

795969

داني رامز سعد

اولغا يوسف عيسى
الخوري

1626031

جوزيت شربل زغيب

1286665

دياال سمير عبد املسيح

931013

1658924

ايلي جرجي يوسف

1296093

فهيمة مخايل جفنون

يحيى محمد سلمو احمد

1401498

شركة جواد خليل كرم
وشركاه ش.م.م

1656158

ليليان انطوان سكاف

1293738

بشارة الياس السخن

940396

شنتال جان صعب

1440248

942960

1893445

انتوني يوسف نعيمي

1359295

شادي جورج الفغالي

علي نزيه حيدر

محمد عبد الحسني
قرعوني

1700619

ميشال لويس حرفوش

1324568

ادمون بيرون الرملي

959462

حسن علي عواضه

1446820

كلير صبحي شمعون

2428550

سالم أمني الصليبي

1360709

هيرا كربيس
بوشكجيان

1026745

شركة االنماء العقاري
ش.م.م دوديكو

1265167

شركة سول  9ش.م.م.

2544438

1279039

امال جرجس نمر

2577675

1083998

مارسيلو كورنتو
دالوازيو

1117786

ويرجيني واغارشان
قندليان

1153915

ايلي باز باز

1154188

سوزان حسن زعيتر

481130

سمعان جان رزق

509434

فؤاد جرجي بدران

538766

روجيه ميشال طنبجي

541708

ايلي توفيق فليفل

550382

ادوار ماجد تامر

575666

مسعد جميل الرياشي

580004

مانوئيل نرسيس
ارتوزيريان

612163

معمر ياسني اللقيس

642928

روبير سيمون بو
ناهض

654402

سيساك روبير خاتشيك
ازنافوريان
ميشال جورج كرباج

17

1285033

جيمي بشاره الحاج

2613721

وسام سليمان الحلو

1415175

زخيا جبرايل طايع

1290972

محمود منير شديد

2636912

موريس نصر كفوري

1431787

1293360

خالد مهدي زعيتر

2677438

س&ك انتربريز ش.م.ل

شركة كايت  -كوم
ش.م.م.

1315738

جورج سركيس بادي

2714429

رالف يوسف ناصيف

1443575

شركة فراندز ش.م.م

1326048

وديع نبيل الحويس

2782448

الياس يوسف عطيه

1467986

بشير يوسف مهنا

1336294

جوزف ناجي نادر

1410832

االن ريشار عواد

1473968

الياس يوسف عطيه

1355239

رونالد ادكار بشعالني

1428408

شركة ريغالو ش.م.م

1597097

سيده سليمان حداد

1362531

منال حسن ايوب

1433897

غانم مارون مهاوج

1635773

رانيا فرنسيس عساف

1371163

شربل يوسف صدقه

1491595

1371799

باسم مصطفى دنك

عبد الكافي مصطفى
ابراهيم

1681777

برينتنغ سوليوشن
بروفايدر ش.م.ل

1396429

محمود يوسف
الشموري

1499314

حسني علي االطرش

1689275

وسام نعمة الحاج

1633579

هارتيون قره بت هايان

1716630

ربى جورج الخوري

1402616

ميراي خليل شاهني

1660049

برنار جوزف بركات

1802332

محمد حسني فقيه

1404731

محمد وسام غازي
جابر

1664656

 J.F. Carsش.م.م.

1903062

1411720

كارال طانس مغامس

1672919

سعد حسن ايوب

شركة الصحة والجمال
ش.م.م

1429155

مكرديج سركيس
ترزيان

1712763

علي عقيل شري

2184459

باتريسيا سليمان
عيسى

1740372

1432138

شركة غليتر ش.م.م.

صالح الدين حسني
عيسى

2563661

شركة  KEY VIEWش م م

1640232

سعيد معروف سعيد
النقيب

1808941

روفائيل جوليو
روفائيل

2564399

جمعية مبادرات لالنماء

2577384

فور ستارز كومباني

1640253

النبوي ربيع الجندي

1825615

الياس فؤاد نعميصه

2579810

كانيس كار كومباني
ش.م.م

1863626

شركة شوارتز اوتو
بارتز ش.م.م

شركة جورج خليل
شاكر ش.م.م.

2654572

2203623

شادي محمد العصيدة

شركة مر اخوان -
توصية بسيطة

2242136

شركة ايفاندي ش.م.م.

1208802

طوني الياس السلوم

2586000

الشركة اللبنانية للمناسبات
 -انغام غروب ش.م.م

1235459

ايلي جرجس التكلي

1242613

الرا يوسف صالح

2614808

بوغوص هارون
خجاطوريان

1247656

سوالنج شربل يارد

وفيقة محمد شاهني

1248967

جورج يوسف هالل

1258503

روال يوسف نصر

IMARA S.A.R.L

1382755

شارل انطوان بطيش

املنارة عطية وميالن ش.م.م

1398036

نجاة جرجي مطر

1259696

سونيغ فاهيه نشانيان

1267581

سحر عبده سعاده

1295781

علي كرنبي احمد

1296656

روني حبيب ابي نادر

1309635

سيتا ستراك
سركيسيان

1324769

احمد عطا بطيح

1329810

ديانا معروف فاخوري

1360262

تسوالك بادروس
كولكجيان

1381772

غسان فؤاد الحاج عمر

1393576

سميا كابي الشختوره

1418276

ايلي بيار رحمه

1427374

ماريو جورج حالوجي

1468500

رامي جورج عون

1529129

صابر بسيوني عبد
القادر شاهني

1613692

ربيع جورج خاطر

1683825

طارق مالك حجازي

1694299

فادي جوزف تنوري

1751991

جان يوسف سركيس

1892968

ربيع عبدو تحومي

2113879

ستيفاني مادلني مارون
املعروف فؤاد منعم

2135286

ادال خليل سريح

2487051

شركة فان زون ش.م.م.

2577670

صافي انترناسيونال
ش.م.م

2579798

شركة ادكو التجارية
املحدودة ش.م.م.

2745507

فيجون ش.م.م.

إرس ــالـ ـي ــة /11بـ ـ ــريـ ـ ــد مـ ــرت ـ ـجـ ــع/2016/
تحصيل
رئيس املصلحة املالية اإلقليمية
في محافظة جبل لبنان
جورج املعراوي
التكليف 2106
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالم تبليغ
املوضوع :إنذار شخصي
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية
الواردات ـ ـ (مالية لبنان الجنوبي محافظة الجنوب)
ـ ـ دائ ــرة التحصيل املـكـلـفــن ،الـ ــواردة اسـمــاؤهــم في
الجدول أدناه ،املجهولي مركز العمل أو محل االقامة
حاليًا للحضور شخصيًا أو من ينوب عنهم قانونًا
خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ  2015/11/10الى
مركز الــدائــرة الكائن في الـســراي الحكومي ـ ـ صيدا
لتبلغ انذار شخصي.
ً
وف ــي ح ــال ع ــدم ال ـح ـضــور يـعـتـبــر الـتـبـلـيــغ حــاصــا
ً
بصورة صحيحة بتاريخ  2016/12/10عمال بأحكام
امل ــادة  28مــن الـقــانــون رقــم  44تــاريــخ 2008/11/11
وتعديالته (قانون االجراءات الضريبية).
رقم املكلف اسم املكلف

966754

فادي محمود عساف

1681912

عبد املجيد قاسم ابو هاشم

708576

عبد الحميد احمد ابو ظهر

1012716

محمد خالد فضل قصب

1681920

حكمية عبد الحسني الضاوي

708680

خنا نعمان سليمان

1015451

يوسف صالح ناصر

1694987

شادي سامي براج

708761

جوزيف سعيد سليم جحا

1040614

جان فؤاد يونان

1734190

احمد مصطفى ابوزينب

708764

رندة خير الدين قدورة

1062203

سعاد محمود العرب

1737563

حبيب اكرم البخاري

708775

درويش الياس جبور

1109091

محمد نزيه بدر الدين الشماع

1741027

هدى مصطفى كبريت

708776

آمنة علي الجبيلي

1121799

سمير راشد حسون

1744027

حسني عبدالله عزالدين

709297

ذيبة حسن موسى الزين

1128087

فاتن صبحي بدران

1772088

ثائر محمد كريم

709960

زعل محمد النميري

1177291

عبد الله عبد الرحمن الترياقي

90092

محمد حسن خليفة

710092

محمد احمد الخربيطي

1183170

محمود محمد محي الدين

81036

محمد علي الزعتري

710553

يوسف درويش اطرق

1183702

عباس حسن حطيط

251049

حسن نحولي لأللعاب

711151

عباس خليل خليفة

1193145

ناهدة يوسف عون حسني

1243

1202270

يحي احمد حمد

شركة التجارة والخدمات الصحية
والتجميلية ش.م.ل

711308

محمود رياض السقا

1205205

سميره عبد الهادي ناصر الدين

12908

مونديال بالستكابل ش.م.م

711401

جورج نصري شربية

1218746

هانية محمود مرجان

12913

شركة املرج العقارية ش.م.ل

711702

نمر ابراهيم خروبي

1221582

رندا جواد عميس

13069

712178

احمد محمود جرادي

1238645

حسني علي الزين

شركة الشرق االوسط للتجارة
واملقاوالت

711773

لطيفة رضا البزري

1245721

ابراهيم خليل حنينة

14201

محمد علي حمزه

712408

ابراهيم حسن منصور

1261716

حسني احمد غملوش

15082

محمود عبد الله غندور

712562

نزار محمد شفيق البلطجي

1265275

محمد امني ابراهيم حنينة

15465

جمال خضر الرواس

712594

محمود محمد شام

1269964

غزالة حمد بدرانه

15572

علي حسن صالح

712619

عبد املجيد محمد العيسي

1270554

حليمة حامد حمادي

15816

نزيه حسني قبرصلي

712821

عبد الغني خضر الشامية

1270647

مضاوى رفيق سعيد عبوشي

15894

طالل زكريا ابراهيم زويا

713084

يونان مخايل ناصيف

1271494

محمود محمد خليفه

16056

علي محمد حسني غدار

713244

رنده نصر الله عتمه

1271619

محمد قاسم حسني

16108

علي محمد فاضل

713270

سلمان محمد السمره

1274534

ورثة محمود نجيب املال املجذوب

16125

نبيل احمد املالح

713404

مليس حسني حسون

1309228

احمد خالد بليبل

16310

حسن مصطفى السكاكيني

713417

صالح اسماعيل الغرقي

1348432

صالح محمد سبيتي

16414

محمد مصطفى اليمن

713426

فاطمه يوسف سالمه

1368453

عائشة محمود السعدي

16443

قاسم حسن بدير

713659

علي اسماعيل الغرقي

1408999

احمد محمد شحورى

16586

هالل مصطفى كنعان

713667

نجوى احمد ضاهر

1420822

انعام قاسم عسقول

16627

عبد الله محمود السكافي

713716

فاطمة خليل طه

1434092

علي عبد الخليل شحاذي

16659

جميل انيس الظريف

713889

محمد اسماعيل جودي

1438269

فوزية نديم االيوبي

16938

خضر محمد عكره

713915

سليمان جبور نمور

1443732

فؤاد اسامة نجار

16988

مصطفى احمد السبع

714384

وليد عيسى املغربي

1443917

علي محمد شكر

19009

علي حسن الحاج

714417

جمال عيسى املغربي

1445231

زينب محمد علي صغير

35463

كامل محمد عيد

714426

هالل عيسى املغربي

1452985

احمد يوسف حمود

39651

محمد مصطفى عيد

714913

رشيد رباح عزام

1467454

كاملة عبد الله مروه

48686

خيرات ابراهيم امبريس

715006

سعيد مصطفى الدقور

1481058

احمد محمود اسماعيل

48694

محمد ابراهيم امبريس

715362

طالل ياسني حفوضه

1487505

حسن محمد مهدي

49383

حسن محمد الشماس

716330

فاتنة احمد بديع

1497143

نجيبة علي منصور

49509

ابراهيم احمد الدرزي

721974

ابراهيم محمد شعبان مكاري

1503026

نهلة حسني الحبال

49691

عبد القادر محمد البابا

724644

زمزم حسن خليفة

1505849

منى احمد عساف

55877

هيثم رياض شهاب

726155

حياة محمد اليمن

1512140

ابراهيم حسني داود

60591

جميلة احمد املصري الظريف

730251

محمد علي مصطفى خليفة

1517677

ادال توفيق الحايك

60625

شوقي احمد فرحات

736455

اكرام محمد الحكواتي

1519541

هيثم سليم الحريري

60889

احمد اسماعيل ارغوالورثة

752705

شكيب حنا بوسابا

1536409

علي محمد احمد صالح

61688

علي ابراهيم حمدان

756259

حسن فضل زيدان

1537920

ماجد مصطفى البساط

63063

احمد حسني حمود

756270

محمد فضل زيدان

فؤاد عباس حاجعلي

64106

كاظم محمد ابراهيم

776272

درويشة ابراهيم مهتار

65481

محمد دياب مهدي

778973

وقف خالد حمود

70617

يوسف الياس زغيب

782481

رابح احمد ناصيف االسعد

79119

محمد شفيق ابو زينب

824688

حسني حسن الحاج

707475

ياسني الحاج حسني

825060

جمال مخايل نقوال يونان

707513

نبيهة قاسم خليفة

825586

سليم خليل منانا

707523

محمود سليم خليفة

826099

محمود محمد مصطفى فقيه

707578

ابراهيم علي سرعيني

826215

حسني محمود مشلب

707634

بسام خالد علي حسني

827576

شركة شماع وقوام

707659

رجب محمود الجندي

834336

ماري حنا سليمان

707685

ازدهار علي الزين

836621

غسان علي يوسف

708253

عزيزة بهيج الفضل

837234

وقف لعموم اهالي وسكان قرية
السكسكية

محمد حسني خليل موسى

837358

جرجس عساف صادر

707513

نبيهة قاسم خليفة

707659

رجب محمود الجندي

224278

جمعية لنا املستقبل  -الهاللية

544611

حمزة علي مروة

15825

احمد عزت مصطفى كنعان

878368

محمد علي حسني وهبي

885955

عزت سليم شمس

918650

محمد حسن فران

920722

علي امني عتريس

932208

داود احمد العلي

972471

ليندا وديع القبع

976756

نادية عز الدين االنصاري

977849

اسعد محمد صبرا

977889

بارعة محمد مصطفى البزري

978871

يوسف عبد البديع ناجيا

978989

محمد فهد القيسي

1008347

فؤاد جميل ريشا

1008979

عماد الدين عبد العزيز حاليب

1009096

نزيه حسني زرقط

1010319

علي حسني احمد خليفة

1012897

حليمة محمود النقوزي

1012947

الياس جرجس الحايك

1014070

شركة الراوي العقارية

1023220

عدال سعد الدين املصري

1026453

حسني احمد الزين

1059578

زينب معروف حطيط

1070302

سمير جرجي غطاس

1083124

سناء محمد علي معالقجي عكاوي

1089732

حسني عباس السارجي

1097370

محمد مصطفى الزعتري

1104979

وهبي قاسم ابو هاشم

1181732

حنان علي ناصر

1214415

محمد حسن الحاج

1221366

سمير وهبي شعيب

1221477

محمد هاني شعيب

1226843

محمد عبد الكريم غدار

1227433

حفيظة بهاء الدين املجذوب

1230000

هنية يوسف هاشم

1232169

محمد محي الدين الكجك

1564013

1239038

طالل محمود الرشيدي

1569173

علي عيسى عوض

1243374

جرجي ديب جرجس

1581863

هاجر جميل شبايطة

1245122

نفيسة عبد الفتاح سعود وشركاه

1585432

محمد عبد الهريش

1255652

شربل حليم نصار شربل

1598096

عدنان بديع البربير

1256675

هيام نجيب صفي الدين

1602282

عادل علي حنفي

844757

عمر خالد الحلبي

1612678

حسن احمد العربي القدسي

859874

بسام بهيج القوام

1627604

رويدا علي محيدلي

864947

فؤاد توفيق قاسم

1629692

هاشم محمد عبد الرحمن

880408

نجيب غندور بطرس

1645622

عمر عبد الحليم عزام

920504

سميرة لطفي الحبحاب

1655334

زينا حسني خفاجة

929081

زينب محمد الزين

1660147

حسني علي عبود

929108

محمد عبدالله موسى

1670766

محمود وهبة حبلي

708299

954315

علي احمد قطيش

1677927

زينب حسني عوالة

708515

محمد حسني حربي

955775

جميلة سعيد العاليلي

1678270

عماد نعيم غدار

708559

حسني علي قلقاس
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708680

خنا نعمان سليمان

1856060

سامي زياد عبد الله

687520

نوال عز الدين اليمن

252820

مختار يوسف عز الدين البزري

709960

زعل محمد النميري

702709

توفيق احمد حشيشو

685221

هدية رضا املكاوي

255816

علي عبد الله سليم

1905921

شركة ماريا ألسواق السمك ش.م.م
MARIA FISH MARKET CO
.S.A.R.L

703730

جواد ابراهيم خليفة

686104

704410

علي رضا فخري

وقف الطائفة الشيعية و شركاها
في صيدا

256565

فؤاد خليل كساب

2429658

اسامة علي فياض

706525

اليس الياس عيد

683570

وقف كوجك باشا

258654

لينا محمود بعاصيري

107384

مؤسسة مسعد عوض التجارية

258672

خليل ابراهيم مارديني

609017

يحيى حسني درويش

262416

محمود وجيه ابو حمود

624504

ابراهيم محمد عيطور

307225

ثناء محمد بلطجي

687020

يوسف علي حشيشو

262419

توفيق وجيه ابو حمود

676514

جمعية النجدة الشعبية اللبنانية

231340

علي عباس خروبي

164185

يحي خضر املصري

263915

فادي علي زيدان

684460

سحر عبد الرحمن يبرودي

188346

مؤسسة محمود الزين التجارية

150608

غالب علي كنيار

263990

علي احمد الزين

646465

مصطفى احمد فؤاد االيوبي

603734

ابراهيم حسن ذيب

12994

271540

احمد فؤاد محمد رضا االيوبي

84175

ابراهيم قاسم غدار

678570

احمد مصطفى ادريس

شركة صيدون لالنماء السياحي
ش.م.ل

264003

عبد الناصر احمد الزين

87601

امني صبحي سليم حمود

686697

اسماعيل مصطفى النقيب

2388446

 - Strong-MEDرلى محمد خليفة

281674

خليل محمد البساط

87880

عدنان عيد ابو سيدو

686470

الرهبانيه الباسيليه املخلصيه

1994488

شركة الفا للتجارة ش.م.م

91325

محمد علي الحاج محمود غندور

657729

الفريد كميل رزق الله

79123

حسن عمر الحلبي

284698

حبيب امني السكافي

91326

محمد توفيق الحاج محمود غندور

619318

امال حسن السبع اعني

80049

مالك احمد الصاوي زنتوت

284951

احمد محمود سكيني

687564

عبد الله ابراهيم بواب

684833

جان روفايل صاصي

80053

خليل احمد الصاوي زنتوت

285049

حسني مصطفى خليفة

697152

حسن ابراهيم حجازي

677015

جبر محمد يونس

80081

نادر احمد الصاوي زنتوت

287641

فايز صالح الدين بعاصيري

800492

حسن محمد مروه

638382

جميل خالد البيطار

80913

مصطفى جالل عبد الغني البساط

288268

مصطفى عمر الحلبي

201819

مدرسة الغدير للتعليم االبتدائي
والتكميلي

636952

حازم خير الدين قدورة

82069

اسامة عبد الغني نسب

288288

مصطفى محمد البابا

610703

حسن حسني خروبي

82148

عدنان مصطفى الحريري

288701

نزار عثمان العاصي

255173

توفيق حسني نحولي ملقب
دحدولي

610703

حسن حسني خروبي

83819

زاهي عبد الحفيظ قصقص

288886

هشام احمد االسكندراني

255808

خلود محمد الحريري ابو زهرة

687786

حسن خليل جوهر

83935

قاسم موسى صلوب

290848

الياس يوسف خطار

291081

مصطفى محمد سنو

677027

حسني مصطفى طه

87246

زاهية محمد شريتح

292344

نبيل كامل الزيباوي

295450

نهلة محمود الناطور

642605

خالد يوسف رباح

87314

محمد خضر البيطار

292807

حسن علي عقيل

321346

عبد املجيد تركي ماضي

685187

خليل محمد السبع اعني

87564

نعمات محمود بيضون

306414

ذي سكند هاوس ش.م.ل

334175

نوال يوسف حيدر

673898

راشد محمد ياسني

88245

نجاح محمود الديماسي

307645

قاسم محمد صقر الكبش

335400

مريم عبد املنعم شعيب

685729

رقية محي الدين السوسي

89971

محمود محمد خليفة

308988

ورثة علي فؤاد حبلي

338076

فادي فياض فياض

683783

زكية محمود فخري

89982

عبد الباسط سعد الدين الخولي

313647

محمد يونس مطر

338630

محمد مصطفى حسون

666233

زينه احمد صفا

90112

محمد حسني خليفة

315578

احمد هالل محمد علي الزعتري

359637

محمد حسني جابر

671475

صبحي فضل زيدان

97152

مصطفى محمود قبالن

321822

زكي محمد سامي طالب

378613

الدكرمان  703ش.م.ل

687299

صخر عبد اللطيف فخري

107393

ابراهيم يوسف معنية

326454

أحمد محمد عبد الله

418257

خديجه احمد خليل

683820

صفية حسن القصير

119368

محمد سعيد ديب

331282

وسيم محمد نور الدين طه البابا

816371

توفيق مارون سمعان

614010

صالح الدين حسن البابا

119898

ضاهر حسن ضاهر

331651

ابراهيم احمد غدار

440318

عماد عفيف االمني

607913

ظريفة حسني قديح

126381

علي احمد غندور

331777

مصطفى عثمان البابا

332872

452757

عفيف صبحي أيوب

648333

عبد الرحمن نزيه العاليلي

126473

حسني كامل عساف

333425

459787

حكمت جرجس ابي طايع

687885

علي حسن مقشر

134645

محمد علي اليوسف

462118
495276
505128
508397
544038

وسيم محمد ممتاز كالو

677049

كامل عبد يونس

141979

محمد حسن ابراهيم

367520

انور ابراهيم داود

احمد فايز صالح

615098

فايزة محمود ديب نصر

139757

حسن محمد حسن صالح

362497

ميشال نبيه القاضي

احمد محمد مستو

613035

فاطمة محمد زيدان

139587

محمد كامل عز الدين الزين

356260

جورج إلياس جبور

ماجد صالح عالم

684857

فاطمة عبد الحليم عزام

139217

عمر عزت قدورة

334691

مصطفى محمد الحريري

ابراهيم عبد حطيط

675654

غسان احمد ارناؤوط

139213

عبير عزت قدورة

552559

محمد خالد دقور

684563

كامل محمد الزين

146711

مصطفى حسن رازيان

367778

ميشال وديع الناشف

563410

محمد خالد عطية

642811

كمال احمد نجمة

149224

عزت محمد بهيج قدورة

376800

سليم علي قطيش

584936

دعد بهيج الخطيب

622006

كميل نقوال سمعان

149265

السيد محمد ابراهيم البيطار

379239

دالية عبد السالم مجذوب

589771

مها عبد الرحمن الخطيب

686629

لطيفة سعيد الشامية

153417

حسني علي طعان

379731

محمود نسيب السهيل

593013

السينودس االنجيلي الوطني في
سوريا ولبنان

615785

ليلى حسني محمد غدار

155636

توفيق علي زيدان

384260

مؤسسةاالبريق التجارية

687709

محمد الحاج ديب ضافر

155651

وليد علي زيدان

387597

حسن علي عقيل

594969

جومانا نمر مصطفى برغل

687365

محمد بسام محمد علي الزعتري

156284

فؤاد اديب خليفة

391294

عبد الرحمن محمد زكي الصلح

171636

منى زهير السمرة

685579

محمد عبد الوهاب االتب

157183

اكرم قاسم خليل

392815

علي محمد جواد

171752

محمد ابراهيم عفيف شمس الدين

621275

محمد عبدالله حسن الصراف

158747

عبد الله سليمان املبدر

394113

يوسف علي غدار

174954

محمود محي الدين الحريري

685595

محمد عصام البساط

160889

زينة دياب مهدي

395372

محمد بالل سعد الدين الحلبي

188297

علي توفيق عيدي

685446

محمد علي عبد السالم السيد
الحالق

161359

علي بديع البدوي النجار

418629

محمد حسن الجبيلي

198440

ادليت جرجي طبال مباردي

646423

محمد فايز ابو ظهر

836419

شركة الهادي للتقنيات الطبية
ش.م.م.

172061

نبيه جرجي عبود

81031

عبد الرحمن علي الزعتري

201229

وهيب ميشال سيقلي

685254

محمد منير عبد الرحمن السكافي

90094

ايمان شكري املغربي

2054318

شركة قدموس ش.م.ل

202353

نهال عز الدين نسب

613301

محمد يوسف هاشم

1022497

سعد الدين محمد العبد

419700

مجدي سعد الدين حمود

207262

فؤاد محمد حجار

671430

محمود فضل زيدان

15669

محمد الصاوي منير السوسي

424781

حسني محمد حطيط

214069

سميح محمد عبد الغني سيد

676861

مصطفى حسن الخليلي

107384

مؤسسة مسعد عوض التجارية

218643

محمد علي خالد

618214

مصطفى درويش درويش

248106

ليلى علي جابر

225152

عبد الحكيم محمد كيلو

646456

مصطفى محمد رضا االيوبي

249691

عباس محمد علي غدار

232657

منير علي خشاب

683657

مصطفى محمد غازي جمعة

250023

جواد احمد توفيق عميس

241267

ماهر رشيد الحاج

634868

نبيها عبد الحليم عزام

250066

مهى عمر القطب

247094

عبدالله محمد حسن حسون

656581

نجاح علي حرب

251594

احمد مصطفى النقوزي

حسن محمد هالل
محمد نزار محيي الدين الرواس

مالية لبنان الجنوبي
رئيس دائرة التحصيل بالتكليف
خالد فواز
2016/10/18
رئيس املصلحة املالية اإلقليمية
في محافظة الجنوب
سمير حسني
التكليف 2085
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رياضة

الكرة العالمية

ميسي الجديد عصري وعصبي
يواصل النجم األرجنتيني ليونيل ميسي
التغيير في مظهره الخارجي على نحو
بات مفاجئًا لكثيرين ،وآخره وشم جديد
وغريب .يأتي هذا مترافقًا مع عصبية
زائــدة لم تكن مألوفة لديه ،وهو الذي
اشتهر بالهدوء والخجل
حسن زين الدين
مطلع الصيف املــاضــي ،فــاجــأ النجم
األرجـنـتـيـنــي لـيــونـيــل مـيـســي الـعــالــم
بـمـظـهــر ج ــدي ــد والفـ ــت ع ـنــدمــا صبغ
شعره باللون األشقر الذهبي.
لــم تكن تلك امل ــرة األول ــى الـتــي يخرج
ب ـه ــا "لـ ـي ــو" ع ــن املـ ــألـ ــوف أو ي ـخــالــف
ش ـخ ـص ـي ـتــه الـ ـت ــي ات ـس ـم ــت ب ــال ــوق ــار
داخ ـ ـ ــل امل ـل ـع ــب وخ ـ ــارج ـ ــه ،إذ قـبـلـهــا
كـ ـ ــان األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي قـ ــد رسـ ـ ــم وش ـم ــا
على ذراع ــه اليمنى وآخــر على ساقه
اليسرى ،وفــي كليهما نشر صــورًا له
في مواقع التواصل االجتماعي وهو
يتباهى بذلك.
ل ـك ــن مـ ــا مـ ــن أح ـ ــد ك ـ ــان ل ـي ـت ـص ــور أن
يـتـحــول مـيـســي إل ــى "ال ــول ــد الــذهـبــي"
ً
ـا ،ال ً
أداء فــي امللعب .قيل وقتها
شـكـ
الكثير حــول تلك التسريحة؛ وبينها
أنه حاول التنفيس عن إحباطه جراء
ال ـض ـغــوط ال ـتــي راف ـق ـتــه بـعــد خـســارة
الـنـهــائــي الـثــالــث لــه عـلــى الـتــوالــي مع
مـنـتـخــب األرج ـن ـت ــن بــال ـهــزي ـمــة أم ــام
تشيلي في نهائي "كوبا أميركا" الذي
أهدر فيه ركلة جزاء ،وبعد ُ
الحكم عليه
بالسجن مع وقف التنفيذ في إسبانيا
التهامه بالتهرب من الضرائب ،وذلك
عبر انطالقة متجددة من خالل إدخال
تغيير على مظهره الخارجي .وقد أكد
أرييل برموديز ،مصفف شعر ميسي
وقـتـهــا أن الـتـحــول إل ــى ال ــون األشـقــر
ك ـ ــان فـ ـك ــرة أفـ ـض ــل الع ـ ــب ف ــي ال ـعــالــم
خمس مرات.
ل ـك ــن يـ ـب ــدو أن ه ـ ــذا ال ـس ـب ــب ل ــم يـكــن
ص ـح ـي ـحــا ،أو ل ـن ـقــل ل ــم ي ـك ــن وح ـي ـدًا
لــاه ـت ـمــام امل ـت ــزاي ــد ملـيـســي بـمـظـهــره
الى أقصى درجة وبشكل غير مألوف
بالنسبة إليه وإلى عشاقه.
بــاألمــس أكــد "لـيــو" ذلــك عبر إضافته
وشـمــا جــديـدًا وغــريـبــا هــو عـبــارة عن
تعديل على الوشم السابق على ساقه
اليسرى عبر رسم جورب داكن اللون
يتضمن كرة من الداخل والرقم  10مع
َ
يدي نجله تياغو من الخارج.
ما يبدو واضحًا أن "ليو" عبر "ثورته"
هـ ـ ــذه امل ــرتـ ـبـ ـط ــة ب ـش ـك ـل ــه الـ ـخ ــارج ــي

وشم جديد وغريب على الساق اليسرى لميسي (دوغالس ماغنو ــ أ ف ب)

يحاول كسر النمط حول شخصيته
املتحفظة مــن خ ــال مــواكـبــة العصر
وامل ـ ـ ــوض ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى أقـ ـ ـص ـ ــى درجـ ــات ـ ـهـ ــا
ل ـي ـع ـ ّـوض ن ـق ــص ال ـك ــاري ــزم ــات ـي ــة فــي
ّ
يتميز به
شخصيته ،على عكس ما
منافسه في املالعب النجم البرتغالي
كــري ـس ـت ـيــانــو رون ـ ــال ـ ــدو الع ـ ــب ري ــال
مـ ــدريـ ــد وال ـ ـ ـ ــذي ي ـت ـق ــن فـ ــن ال ـظ ـه ــور
اإلعالمي والترويج لنفسه من ناحية
املوضة والشكل.
عـ ـل ــى أن هـ ـ ــذا ال ـت ـغ ـي ـي ــر فـ ــي مـيـســي
مــن نــاحـيــة الـشـكــل يــأتــي مـتــرافـقــا مع
تغيير فــي "امل ـض ـمــون" وت ـحــدي ـدًا في
ال ـت ـصــرفــات ال ـتــي أص ـب ـحــت بــدورهــا
غريبة وغير معتادة من هــذا النجم،
وهو ما ظهر بوضوح في مناسبات
عدة في اآلونة األخيرة وعلى نحو بدا

بات ميسي
مواكبًا للموضة
إلى أقصى درجاتها
وتخلى عن هدوئه

مفاجئًا لكثيرين .إذ إن "لـيــو" تخلى
ع ــن ه ــدوئ ــه وخ ـج ـل ــه وأصـ ـب ــح أك ـثــر
عصبية ومــزاجـيــة وظهر فــي مواقف
م ـحــرجــة م ـق ــارن ــة بـنـجــومـيـتــه كــأحــد
أفضل الالعبني في تاريخ الكرة.

أول املواقف كانت بعد تسجيله هدف
الفوز في مرمى فالنسيا على ملعب
"مـيـسـتــايــا" ف ــي ال ـ ــدوري اإلس ـبــانــي،
حيث أظـهــرت اللقطات األرجنتيني
وه ـ ـ ــو ي ـن ـف ـج ــر ف ـ ــي وج ـ ـ ــه ج ـمــاه ـيــر
أصحاب الضيافة بعد إلقاء أحدهم
ق ـ ــارورة م ـيــاه عـلــى الع ـبــي "الـبــرســا"
خـ ـ ــال اح ـت ـف ــال ـه ــم بـ ــال ـ ـهـ ــدف ،حـيــث
ذكـ ــرت صـحـيـفــة "م ــارك ــا" أن ميسي
ّ
توجه بكلمات نابية إلى املشجعني.
أما في مباراة اإلياب أمام مانشستر
سيتي اإلنـكـلـيــزي فــي دوري أبـطــال
ّ
مشادة
أوروبــا ،فقد دخل ميسي في
مع اإلسباني ميكيل أرتيتا مساعد
م ـ ـ ـ ــدرب "ال ـ ـس ـ ـي ـ ـت ـ ـيـ ــزنـ ــس" ،م ــواطـ ـن ــه
جوسيب غوارديوال ،في املمر املؤدي
ّ
إلى غرف تبديل املالبس بعدما علق

األرجـنـتـيـنــي عـلــى احـتـفــاالت العبي
سيتي بالفوز بالقول" :ماذا حصل؟
هــل تـ ّـوجــوا باللقب أم م ــاذا؟" .وبعد
ّ
رد أرت ـي ـتــا ع ـل ـيــه ،اس ـت ـشــاط ميسي
غضبًا وق ــال" :غـبــي غـبــي ،هيا تعال
ّ
إلي وواجهني".
وان ـ ـت ـ ـهـ ـ ً
ـاء بـ ــامل ـ ـبـ ــاراة األخ ـ ـيـ ــرة أمـ ــام
إشبيلية في ملعب "رامون سانشيز
ب ـ ـ ـيـ ـ ــزخـ ـ ــوان" عـ ـنـ ــدمـ ــا رم ـ ـ ــى م ـي ـســي
ب ـح ــذائ ــه أرضـ ـ ــا ب ـع ــد ارت ـ ـكـ ــاب خـطــأ
عليه.
مـ ــا هـ ــو واض ـ ـ ــح هـ ـن ــا أن ت ـغ ـي ـي ــرات
كثيرة طــرأت على شخصية ميسي
في الفترة األخيرة .قد ال يعجب ذلك
ك ـث ـيــريــن ،أم ــا بــالـنـسـبــة ال ــى عـشــاق
األرجنتيني فال ّ
يهم ،ما دام نجمهم
يحتفظ بسحره على أرض امللعب.

تصفيات مونديال 2018

البرازيل تستقبل األرجنتين إلنهاء حداد السباعية

تعيش البرازيل تصفيات مميزة في الصدارة (أ ف ب)

س ـتــرت ـســم ذكـ ــرى ك ــارث ــة الـسـبــاعـيــة
التاريخية على يد أملانيا في نصف
نهائي مــونــديــال  2014أم ــام العبي
املنتخب البرازيلي عندما يدخلون
إلـ ـ ــى م ـل ـع ــب "بـ ـيـ ـل ــو ه ــوري ــزونـ ـت ــي"
فـجــر غــد ملــواج ـهــة الـغــريـمــة األزل ـيــة
األرج ـن ـتــن فــي مــوقـعــة هــامــة ضمن
الجولة الحادية عشرة من تصفيات
أمـ ـي ــرك ــا الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة امل ــؤهـ ـل ــة إل ــى
مونديال  2018لكرة القدم.
لكن البرازيل تعيش واقعًا مختلفًا
اآلن ،إذ إنها ّ
تقدم مستوى مميزًا في
التصفيات الحالية التي تتصدرها
ب ـف ــارق ن ـق ـطــة ع ــن األوروغ ـ ـ ـ ــواي و4
نقاط عن اإلكوادور وكولومبيا.
وتـ ـ ـس ـ ــاء ل العـ ـ ــب الـ ــوسـ ــط ال ـس ــاب ــق

تـ ـ ــوس ـ ـ ـتـ ـ ــاو ،أحـ ـ ـ ــد ن ـ ـج ـ ــوم الـ ـف ــري ــق
ال ـب ــرازي ـل ــي ال ـس ــاح ــر ف ــي م ــون ــدي ــال
 ،1970عـ ـم ــا إذا كـ ـ ــان ال ـ ـفـ ــوز ع ـلــى
األرج ـن ـتــن سيسهم أخ ـي ـرًا فــي طي
ص ـف ـح ــة ال ـ ـخ ـ ـسـ ــارة امل ــوجـ ـع ــة أمـ ــام
"املانشافت" في مونديال .2014
وكتب ابن التاسعة والستني" :أليس
رم ــزي ــا إنـ ـه ــاء االكـ ـتـ ـئ ــاب وال ـ ـحـ ــداد،
ح ـ ـتـ ــى لـ ـ ــو لـ ـ ــم ت ـ ـكـ ــن امل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاراة ضــد
أملانيا؟".
وتـ ـعـ ـتـ ـم ــد الـ ـ ـب ـ ــرازي ـ ــل عـ ـل ــى ن ـي ـم ــار
وفـ ـيـ ـلـ ـيـ ـب ــي ك ــوتـ ـيـ ـنـ ـي ــو وروبـ ـ ــرتـ ـ ــو
ً
فيرمينو ،فضال عن الواعد غابريال
جيسوس.
ولم تفز األرجنتني على البرازيل في
أرضـهــا ضمن تصفيات املــونــديــال،

وآخـ ـ ــر ان ـت ـص ــارات ـه ــا ف ــي ال ـب ــرازي ــل
تحقق في مباراتني إعداديتني قبل
املــونــديــال 0-2 :قـبــل املـكـسـيــك 1970
و 0-1قبل فرنسا .1998
ف ـ ــي املـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،تـ ـعـ ـي ــش األرجـ ـنـ ـت ــن
تصفيات سيئة تحتل فيها املركز
السادس بـ  16نقطة وبفارق خمس
نقاط عن غريمتها.
وت ـع ـت ـمــد األرجـ ـنـ ـت ــن ع ـل ــى نـجـمـهــا
لـيــونـيــل مـيـســي ال ـعــائــد بـعــد غـيــاب
بـسـبــب اإلص ــاب ــة ،وق ــد كـشــف مــدرب
"ال ـ ـتـ ــان ـ ـغـ ــو" إدغ ـ ـ ـ ـ ـ ــاردو ب ـ ــاوس ـ ــا أن
غونزالو هيغواين سيلعب أساسيًا
على حساب سيرجيو أغويرو.
وبـ ـعـ ـيـ ـدًا مـ ــن "ك ــاسـ ـيـ ـك ــو األرض"،
تـشـهــد مــونـتـيـفـيــديــو مـ ـب ــاراة قــويــة

بني األوروغواي الثانية واإلكوادور
الـثــالـثــة .وف ــي م ـب ــاراة مـهـمــة أيـضــا،
تـ ـ ـح ـ ــل ت ـ ـش ـ ـي ـ ـلـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــامـ ـ ـس ـ ــة ع ـل ــى
كــولــوم ـب ـيــا ال ــراب ـع ــة ف ــي بــارن ـكــويــا.
وت ـس ـت ـق ـبــل ال ـ ـبـ ــاراغـ ــواي ال ـســاب ـعــة
الـبـيــرو الـثــامـنــة ،وفـنــزويــا متذيلة
الترتيب بوليفيا وصيفة القاع.
وهنا البرنامج (بتوقيت بيروت):
 الخميس:كولومبيا  -تشيلي ()22,30
 الجمعة:األوروغ ـ ـ ـ ـ ـ ــواي  -اإلك ـ ـ ـ ـ ــوادور (1.00
فجرًا)
الباراغواي  -البيرو ()1,30
فنزويال  -بوليفيا ()1,30
البرازيل  -األرجنتني (.)1,45
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رياضة
السلة اللبنانية

الكرة اللبنانية

بيبلوس والشانفيل الى نهائي دورة الراحل شلهوب
ّ
تأهل فريقا بيبلوس والشانفيل الى
نـهــائــي دورة الــراحــل هـنــري شلهوب
فـ ــي ك ـ ــرة الـ ـسـ ـل ــة ،ال ـ ـ ــذي س ـي ـق ــام غ ـدًا
ال ـج ـم ـع ــة ع ـن ــد ال ـس ــاع ــة  17.30عـلــى
ملعب ّ
مجمع الشياح الرياضي.
تــأهــل بـيـبـلــوس ال ــى الـنـهــائــي ،للعام
الـ ـث ــان ــي تـ ــوال ـ ـيـ ــا ،كـ ـ ــان عـ ـل ــى ح ـس ــاب
ال ـت ـض ــام ــن ب ـع ــد ف ـ ــوزه ع ـل ـيــه ب ـف ــارق
نقطة واحــدة  73 – 74في لقاء مشابه
لنهائي النسخة املاضية ،الذي انتهى
ملصلحة بيبلوس أيضًا.
امل ـب ــاراة ج ــاءت مـتـقــاربــة فــي بدايتها
وتعادلت االرقام اكثر من مرة ()4 – 4
و( ،)10 – 10بمنتصف الــربــع األول،
قبل ان يبدأ التضامن بفرض ايقاعه
مــع الهجمات املــرتــدة والـتـفــوق تحت
الـسـلــة لينهي الــربــع االول ب ـفــارق 10
نـقــاط ( ،)10 – 22لكن االم ــور انقلبت
فــي الـثــانــي حيث عمل م ــدرب الفريق
ال ـج ـب ـي ـلــي ن ـي ـنــاد فــوسـيـنـيـتــش على
تـبــديــل تشكيلته عـلــى نـحــو مستمر
وت ـغ ـي ـيــر دف ــاع ــات ــه ف ـت ـق ـلــص الـ ـف ــارق
بـســرعــة ،وانـقـلــب ال ــى تـقــدم بيبلوس
بنهاية الـشــوط االول للمباراة (– 35
.)30
وف ــي ال ــرب ــع ال ـثــالــث ت ـب ــادل الـفــريـقــان
التسجيل مع افضلية للفريق الجبيلي

الــذي وســع الـفــارق الــى  9نـقــاط (– 53
 ،)44ليعود التضامن بقوة في الربع
األخـيــر وك ــاد يخطف الـفــوز لكن سلة
ثالثية غير متوقعة مــن العــب ارتكاز

بيبلوس ن ــدودي ايـبــي منحت فريقه
ال ـ ـفـ ــوز ق ـب ــل ث ــان ـي ـت ــن ع ـل ــى ال ـن ـهــايــة
وبفارق نقطة واحدة (.)73 – 74
ايبي كان أفضل املسجلني بـ  29نقطة

العب التضامن كيمب يحاول التسجيل في سلة بيبلوس (سركيس يريتيسيان)

أصداء عالمية

ألمانيا تخسر نوير أيضًا
ارتفع عدد الالعبني املنسحبني من منتخب
أملانيا بطل العالم بعد تأكد غياب الحارس
مانويل نوير عن املباراة ضد سان مارينو
املقررة غدًا الجمعة في سان مارينو ضمن
تصفيات مونديال روسيا .2018
وأفاد االتحاد األملاني بأن حارس
"املانشافت" لم يشعر بأنه في حالة جيدة
صحيًا لخوض املباراة ،وبالتالي لم يسافر
مع املنتخب.
ّ
ويرجح أن يلعب حارس مرمى برشلونة
ً
اإلسباني ،مارك أندريه تير شتيغن بدال
من نوير ،الذي انضم الى غائبني آخرين هم
جيروم بواتنغ وجوليان دراكسلر وطوني
كروس املصابني ،إضافة الى مسعود أوزيل
الذي قرر املدرب يواكيم لوف إراحته.

منتخب لبنان يستضيف
«الفلسطيني» اليوم
يـخــوض منتخب لبنان لـكــرة الـقــدم مـبــاراة وديــة
ج ــدي ــدة تـجـمـعــه ه ــذه املـ ــرة م ــع ضـيـفــه منتخب
فلسطني الـيــوم عند الـســاعــة  17.30على ملعب
املدينة الرياضية .وتأتي املباراة قبل خمسة أيام
على اللقاء الودي الثاني الذي سيكون مع منتخب
األردن في ّ
عمان يوم الثالثاء املقبل ،وهو سيكون
األخير هذا العام قبل سحب قرعة تصفيات كأس
آسـيــا  2019فــي شهر كــانــون الـثــانــي .ويستعد
املنتخب اللبناني لهذه التصفيات ،حيث يأمل أن
يتأهل للمرة األولــى الــى النهائيات اآلسيوية من
خالل التصفيات ال االستضافة كما حصل عام
 .2000وسبق للمنتخب اللبناني أن استضاف
نظيره الفلسطيني الـعــام املــاضــي وت ـعــادل معه
سـلـبــا ف ــي بـ ـي ــروت .وس ـي ـقــود ل ـقــاء ال ـي ــوم طــاقــم
حكام أردنــي وصل أمس الى بيروت ،وذلــك ً
بناء
على طلب الفلسطينيني بأن يكون طاقم الحكام
أجنبي.
ويغيب عن لقاء اليوم نجم املنتخب حسن معتوق
ال ــذي سيكون حــاضـرًا مــع املنتخب فــي األردن،
كما يغيب باسل جرادي وأنس أبو صالح وحسن
بـيـطــار بسبب اإلص ــاب ــة .ه ــذا وخ ــاض املنتخب
اللبناني تمرينه األخير أمس من دون تسجيل اي
غياب لالعبني الذين حضروا في تشكيلة املدرب
املونتينغري ميودراغ رادولوفيتش.

م ــع  11م ـت ــاب ـع ــة ،واض ـ ـ ــاف داريـ ـ ــوس
هــارغــروف  22نقطة وك ــاي تــوكــر 14
نـقـطــة م ــع  6م ـتــاب ـعــات ،وس ــاه ــم علي
مـ ـحـ ـم ــود ب ـت ـم ــري ــر  5ك ـ ـ ــرات حــاس ـمــة
وس ـ ـجـ ــل  3ن ـ ـق ـ ــاط ،وم ـ ـ ــن ال ـت ـض ــام ــن
س ـج ــل ع ـل ــي ف ـخ ــر الـ ــديـ ــن  13ن ـق ـطــة،
واض ــاف جــونــاثــان هولتون  12نقطة
مـ ــع  9مـ ـت ــابـ ـع ــات ،وجـ ـ ـ ــاد خ ـل ـي ــل 11
نقطة وم ــاري ــوس كــامــب  10نـقــاط و9
مـتــابـعــات ووارف ـ ــن م ــوري ــس  9نـقــاط
و 6متابعات ،ورونــي فهد  8نقاط و5
تمريرات حاسمة.
وف ــي ال ـل ـقــاء ال ـثــانــي ،ف ــاز الـشــانـفـيــل
على هومنتمن  .٧٧-٨٩وكان باتريك
رامبرت أفضل املسجلني مع  29نقطة
مع  5متابعات و 8تمريرات حاسمة،
واض ــاف بــرنــدون تــومــاس  24نقطة
مع  15متابعة و 6تمريرات حاسمة،
وغارنيت طومسون  17نقطة ،ومن
هــوم ـن ـت ـمــن س ـج ــل أت ـ ــر مـ ــاجـ ــوك 18
نـقـطــة م ــع  11مـتــابـعــة و 5تـمــريــرات
حــاس ـمــة وأض ـ ــاف مــايــك تــاي ـلــور 18
نـقـطــة مــع  9مـتــابـعــات و 5تـمــريــرات
حاسمة ودوايــن جاكسون  15نقطة
و 5متابعات ونديم سعيد  14نقطة
و 5م ـت ــاب ـع ــات وايـ ـل ــي ش ـم ـع ــون 12
نقطة.
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كشف االتحاد اآلسيوي لكرة القدم عن
أسماء املرشحني واملرشحات للفوز بجائزة
أفضل العب في آسيا لعام  ،2016بحيث
يتنافس على الفوز بجائزة أفضل العب
اإلماراتي عمر عبد الرحمن ّ
"عموري"
والعراقي حمادي أحمد والصيني وو لي.
وسيقام حفل توزيع الجوائز في  1كانون
األول في العاصمة اإلماراتية أبو ظبي.

المكسيك والواليات المتحدة
نحو كوبا أميركا
يأمل اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم
ضم منتخبي املكسيك والواليات املتحدة
الى بطولة "كوبا أميركا".
وتعتبر املكسيك والواليات املتحدة األقوى
في منطقة الكونكاكاف ،كما أنهما تملكان
قدرات اقتصادية كبيرة تساعد في تعزيز
كوبا أميركا ،ومنها بيع حقوق النقل
التلفزيوني للبطولة.
وقال رئيس االتحاد األميركي الجنوبي
الباراغوياني أليخاندرو دومينغيز" :نحن
نعمل على البطولة املقبلة لكوبا أميركا.
التحالف مع الكونكاكاف استراتيجي .ضم
املكسيك والواليات املتحدة الى بطولتنا
يعزز إمكانات كرة القدم األميركية".
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«عموري» وحمادي لجائزة
أفضل العب آسيوي
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أفقيا

 -1دول ــة أوروب ـيــة – مـنــاص –  -2رائـعــة الكاتب القصصي الــروسـ ّـي الشهير ليون
تولستوي –  -3جــزيــرة فــي الخليج تتبع إم ــارة ابــو ظبي إشتهرت قديمًا بصيد
اللؤلؤ – غــزال أو رئيس آلهة أوغاريت –  -4أصفر باألجنبية – هجرة ونــزوح الى
خارج البالد –  -5الحزن والكرب – ملع وبرق –  -6بلدة في شمال لبنان ومركز قضاء
زغرتا صيفًا – شجر خالد –  -7حسب األم ــوال – حــرف نصب – يتمنى له الخير
والتوفيق أو ينادي –  -8زالت الشمس عن كبد السماء أو قاربت الغياب – مشروب
ُ
ُمسكر –  -9دق الجرس – إحدى مسرحيات شكسبير – للتفسير –  -10تسمية تطلق
على يوم الحساب عند نهاية العالم

عموديًا

يشتهر بــاألغــانــي العاطفية –  -2واحــد باألجنبية – متشابهان –
 -1فنان لبناني ّ
ُ ّ
ماركة حليب مجفف –  -3بحيرة روسية تشكل إمـتــدادًا لخليج فنلندا –  -4معدن
أبيض جميل الصقل ُيستعمل في الطلي وفي بعض الخالئط – لقب غاندي الزعيم
الهندي –  -5لعبة أحجار شبيهة بالشطرنج – وعاء الخمر – تعب وأعيا –  -6عائلة
أديب فرنسي راحل من مؤسسي السريالية ُ
ويعتبر ايضًا ناقد وسياسي شيوعي –
ّ
ّ
تفوح منه رائحة الطيب –  -7قطع الشيء – يبكي ويعدد محاسن امليت –  -8رسام
كاريكاتوري لبناني راحل –  -9ممثلة ومغنية مصرية وإبنة املمثل سمير غانم – من
كبار اآللهة عند املصريني هو إله الشمس – والدة –  -10بلدة لبنانية بقضاء صور

أفقيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
مقسم إلى
كبيرة وكل مربع كبير ّ
 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

 -1تشيلي – هرقل –  -2شيخ الصلح –  -3ركل – ِت ّم – بصم –  -4يا – يفتح – آه –  -5نغمات –
قلب –  -6او – الثوب –  -7لويس – آني –  -8املتناغم –  -9وهل – بقل – بي –  -10ال موت فوكيه

عموديًا
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مشاهير 2434

حلول الشبكة السابقة

ّ
 -1تشرين األول –  -2شيكاغو – لها –  -3يخل – مللم –  -4ال – ياقوت –  -5يلتفت – ينبت – -6
رحب – لثام –  -9صابون – بي –  -10لومه  -بيليه
صمت – أساقف –  -7هل – حقل – غلو – ِ -8

حل الشبكة 2433

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ّ
ومؤرخ تاريخي لبناني ( .)2011-1929كان رئيس دائرة
أستاذ جامعي
الـتــاريــخ وعلم اآلث ــار فــي الجامعة األميركية فــي بـيــروت .مــن مؤسسي
املعهد امللكي للدراسات الدينية
 = 1+3+4+2روح سماوي ■  = 6+9+8+7صوت السيوف ■ = 11+10+5
والدي

حل الشبكة الماضية :بيتر غابرييل
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ثقافة وناس

فنون تشكيلية

سمير الصايغ الطريق إلى
أحد الحروفيين الطليعيين في لبنان والعالم العربي،
فتح أرشيفه لكارما طعمة من  .Plan BEYنتيجة هذا
التعاون شاهدناها في الصالة الكائنة في مار مخايل
تحت عنوان «ما بعد الكتابة :في غياب المعنى وحضور
بينها
المعاني» .تخلل الحدث إطــاق أربعة كتب من
ً
«شطح ّالكلمات ومشق الحروف» الــذي يستعير جمال
من المعلمين الصوفيين ،إلى جانب «ما بعد» ،و«الدفتر
األزرق» ،و«الدفتر البني» ،وبوسترات ومنشورات فنية تدور
في تيمة تفكيك الكتابة
نيكول يونس
«ب ـ ـيـ ــت» تـ ــراثـ ــي فـ ــي الـ ـط ــاب ــق األول،
وغـ ـ ـ ـ ــرف ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة مـ ـ ـ ــأى بـ ــال ـ ـحـ ــروف
وال ـك ـت ــاب ــة والـ ـ ـ ــورق .بـعـضـهــا يـتــدلــى
م ــن «م ـش ـ َّـرب ـي ــة» شــرق ـيــة ف ــي الـسـقــف
كــاملـطــر ،وبعضها يطير إل ــى األعـلــى
سابحًا في فلك املكان بحرية مطلقة،
تمامًا كالحروف التي يخطها سمير
الصايغ ( .)1945أوراق يابانية شفافة
تشجع عناق الحروف عبر الصفحات
املتقابلة ،وأخرى معروضة تحت علبة
زجاجية على طاولة مربعة بالحجم
نفسه كاملخطوطات القديمة ،أو األثر
املـقـ َّـدس .ثـ َّـم هناك غرفة مــع نصوص
صوفية من مواقف النفري إلى الشيخ
األكبر ابن عربي ثم الجيلي ،ملصقة
على الحائط مكتوبة بقلم رصــاص،
وكتب ...كتب
بخط يد سمير الصايغ،
ً
َّ
ملقنت
هدية
الحروف
فنية تجمع كنوز
ٍ
ـارك ،أو «س ــال ــك» أو ع ــاش ــق ،أو
م ـت ـب ـ ِ
معشوق ...هي ثمار صداقة وتعاون
َّ
عـتـيــق /مـعــتــق ب ــن سـمـيــر الـصــايــغ،
و( Plan Bل ـل ـشــري ـكــن ك ــارم ــا طعمة
وطوني صفير).
يـ ـ ـب ـ ــدأ ط ـ ــون ـ ــي صـ ـفـ ـي ــر شـ ـ ـه ـ ــادت ـ ــه لـ ـ
«األخ ـ ـبـ ــار» ع ــن ت ـجــربــة ال ـت ـع ــاون مع
ً
س ـم ـي ــر الـ ـص ــاي ــغ ،قـ ــائـ ــا« :لـ ـق ــد ك ــان
سـيــاق العملية بــذاتـهــا هــو األس ــاس
والـجــوهــري بالنسبة إلينا ال الغاية
(امل ـن ـش ــورات الـفـنـيــة) ،ف ــإذا بــدأنــا مع
ه ـ ــدف ن ـه ــائ ــي هـ ــو الـ ـغ ــاي ــة ب ــذات ـه ــا،
ي ـص ـبــح ال ـط ــري ــق أو م ـس ــار الـعـمـلـيــة
مجرد ٍّ
ممر صوب الهدف .لكن عندما
نبدأ ب ــإرادة أو رغبة االكـتـشــاف على
ال ـطــريــق ،فـهـنــا تـصـبــح األمـ ــور هــامــة
ومـثـمــرة بشكل مـخـتـلــف .مــع سمير،
وهو بامتياز من األشخاص املهتمني
بالطريق ال الغاية ،عدا عن نصوصه
وأف ـ ـك ـ ــاره ،ك ـ ــان املـ ـس ــار غ ـن ــى مـطـلـقــا
بالنسبة إلينا».
طــريــق غـنــي أث ـمــر ف ــي م ـس ــاره أربـعــة
ك ـت ــب ف ـن ـيــة م ـ ـحـ ــدودة اإلصـ ـ ـ ــدار (25
أطلقت أخيرًا في عرض
نسخة فقط) ِ
فـنـ ّـي ،ولــم يكن ٌّ
أي منها مـعـ ّـدًا للنشر
في األصل .بل كانت أرشيفًا شخصيًا
ف ــي مـحـتــرف سـمـيــر ال ـصــايــغ ،فتحه
استثنائيًا للـ «غرافيست» الطليعية
كــارمــا طعمة لـتـغــوص فـيــه ،وتختار
أصـفــى درره ،فـتـكــون هــي «الـصــايــغ»
لحروف سمير.
«أوراق بقياسات مختلفة تستحضر
ً
جمال وعـبــارات للنفري ،وابــن عربي
والجيلي ،أعطاني إياها سمير حيث
كل جزء كان موضوعًا في كرتونة .لم
يكن سمير مقتنعًا بإمكانية جعل كل
هــذه األوراق كتابًا واحـ ـدًا متناسقًا.
ال ـص ـع ــوب ــات ال ـت ـق ـن ـيــة ك ــان ــت كـبـيــرة
وكـثـيــرة ،مــن اخـتــاف ال ــورق وألــوانــه
وأنــواعــه واألحـجــام ،ثم أشكال الخط
وأن ـ ــواع األح ـب ــار أو أل ــوان ـه ــا .لكنني
كنت أرى ذلك ممكنًا ،فأخذت األوراق
وب ــدأت بالتركيب .رحــت أعمل وأريــه

ّ
النتائج تدريجًا ألقول له إن وضعها
في كتاب موحد ممكن» هكذا تشرح
كارما طعمة لـ «األخـبــار» كيف بدأت
ّ
الفني (محدود اإلصدار)
بناء الكتاب
«ش ـطــح الـ ّكـلـمــات وم ـشــق ال ـح ــروف».
وتضيف أنها عملت ألكثر من سبعة
أشهر ،لتحافظ على املسار الحقيقي
ل ـت ـك ـ ُّـون ال ـك ـت ــاب ال ـف ـن ــي هـ ـ ــذا .أرادت
أن يــأخــذ الـكـتــاب أكـثــر مــا يمكنه من
عناصر الحقيقة والــواقــع واألح ــداث
الـتــي أسهمت فــي تكوينه ،فحافظت
ع ـلــى ك ــل تـفــاصـيــل ال ـط ــري ــق /امل ـســار
ب ــدءًا مــن الـ ــورق الـشـفــاف الـفــاصــل أو
ال ـجــامــع ،وه ــو ف ــي ال ــواق ــع يــرمــز إلــى
هــذه الـكــراتــن املـطــويــة /امللفات التي
كــانــت ت ـحــوي ق ـصــاصــات ال ـ ــورق .كل
فصل مصدره كتاب ،وكلها كانت في
ُّ
«بتصرف»،
قلب تلك الكراتني .طبعًا
فــال ـكــراتــن ك ــان ــت أك ـب ــر م ــن األوراق،
وكـ ــارمـ ــا ع ـك ـســت امل ـق ــاي ـي ــس لـتـخـلــق
تناسقًا وتتابعًا بــن الـفـصــول ،وفي
الـ ــوقـ ــت ع ـي ـن ــه ل ـت ـح ــاف ــظ ع ـل ــى ف ـكــرة
امل ـل ــف الـ ـح ــاوي ،وع ـل ــى أص ــل امل ـســار
مـ ــع ت ـح ــوي ــر ب ـس ـي ــط ج ـ ـ ـدًا لـ ـض ــرورة
ال ـت ـص ـم ـيــم .ث ــم اخـ ـت ــارت ال ـغ ــاف من
الكرتون السميك مع طباعة حريرية
ّ
تــذكــر بــالـشـكــل الـتـجــريــدي ال ــذي كــان
عـلــى أجـ ــزاء الـكــرتــونــة األســاس ـيــة .لم
تستسلم كارما للصعوبات التقنية،
بــل طوعتها لتحافظ على خــط اليد
ك ـمــا ه ــو .رف ـضــت أن تـطـبــع امل ـقــدمــة،
ب ــل أصـ ـ ــرت ع ـل ــى س ـم ـيــر أن يـكـتـبـهــا
بخط يــده ضمن معايير الصفحات
املتاحة وتركتها كما كتبها الصايغ
بقلم الــرصــاص مــن دون تعديل على
اإلطـ ــاق .ه ـكــذا ،حــافـظــت عـلــى صــدق
املسار /الطريق بحيث يكون كل شيء
مصنوعًا بـحــريــة الـصـنــاعــة الـيــدويــة
رغــم اضـطــرارهــا بسبب ذلــك إلضافة
نوع ورق جديد على املعادلة.
تـ ـش ــرح ك ــارم ــا لـ ـن ــا« :لـ ـق ــد ك ـ ــان ب ـنــاء
ّ
هـ ــذا ال ـك ـت ــاب ص ــادق ــا إلـ ــى درج ـ ــة أن
ً
ك ــل تـفـصـيــل ف ـيــه ك ــان م ــأخ ــوذًا فـعــا
م ــن الـحـقـيـقــة .ول ــم يـكــن بــإمـكــانــي أن
أف ـعــل غـيــر ذل ــك .لـلـحـظــات خ ـفــت ،ألن
الكتاب أصبح معقدًا جدًا ،فيه خمسة
أنـ ــواع ورق وطـبــاعــة حــريــريــة وجــزء
مـ ـقـ ـص ــوص ف ـ ــي ال ـ ـغ ـ ــاف وخـ ـي ــاط ــة
ً
يدوية! مسار طويل فعال .لكن سمير
كــان م ـســرورًا بالنتيجة وه ــذا األهــم.
ألن ـ ـنـ ــا اس ـت ـط ـع ـن ــا أن نـ ـح ــاف ــظ عـلــى
العفوية الـتــي يبحث عنها ويحبها
وال يمكن أن يجدها في مكان آخر».
إذًا هي تقنيات متعددة أغلبها يدوي
استخدمتها كــارمــا طعمة للحصول
على هذه النتيجة الفنية .ليست هذه
الكتب عادية مطبوعة بشكل آلي على
ماكينات طباعة بشكل أوتوماتيكي،
ـوع مــوضـ َ
ولـيــس املــوضـ ُ
ـوع إب ــداع في
التصميم فحسب ،إنما هو نسق آخر
مــن املـنـشــورات ذات الحرفية العالية
اسمه «الكتب الفنية».
«أحببت أن أتعاون مع ( Plan Bكارما

وطـ ــونـ ــي) ألن ـه ــم ي ـص ـي ـغــون إن ـتــاجــا
ف ـن ـي ــا ،س ـ ــواء ل ـنــاح ـيــة امل ـل ـص ـق ــات أو
الـكـتــب فـنـيــة وال ــدف ــات ــر وغ ـيــرهــا .هم
يبحثون فــي كــل تفاصيل املــوضــوع
مـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ــورق إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـح ـ ـبـ ــر والـ ـخـ ـي ــط
مـ ـ ــرورًا ب ــال ـغ ــاف وال ـت ـج ـل ـيــد ،أي كل
شــيء فــي عــالــم «الـنـشــر الـفـنــي»ٌ .
نشر
فـيــه ع ــودة إل ــى الـحــرفـيــة وبـعـيــد عن
التقنيات الحديثة القوية في الطباعة
وال ـت ـص ــوي ــر .وه ـ ــذا م ــا أح ـب ــه ك ـث ـي ـرًا،
وأم ــارس ــه بنفسي فــي مـحـتــرفــي .أنــا
أحب أن أكتب على األوراق الصغيرة،
على الدفاتر ،ولدي الكثير من األعمال
الصغيرة جدًا ،خاصة أنني في فترة

النظرة الصوفية إلى اإلنسان
والعالم والدين ،هي نظرة متحررة
متقدمة نحتاجها اليوم (س .ص)
م ــا تــوج ـهــت إلـ ــى األعـ ـم ــال ال ـك ـب ـيــرة،
فشعرت بحنني بعدها إلــى األعـمــال
ال ـتــي يـمـكــن أن أسـمـيـهــا «حـمـيـمـيــة».
ّ
يتفرج
يعني أن يستطيع أحــدنــا أن
على الخط أو على عمل في كتاب ،في
دفتر ،في ِّ
كتيب ،بني أوراق ،أن ّ
يقربه
َّ
إليه .أن يحمله بني يديه .أن يقربه من
عينيه كأنه يقرأ كتاب شعر أو كتاب
ص ــاة!» .هكذا يصف سمير الصايغ
على طريقته «الكتاب الفني» ،مضيفًا:
«لم أفكر يومًا أن تجمع هذه املختارات
فــي ك ـتــاب .اهـتـمــت كــارمــا بــاملــوضــوع
ع ـلــى طــري ـق ـت ـهــا ،ب ـش ـكــل ح ــاف ــظ على
الجزء اليدوي الحرفي ،فالكتب الفنية
ه ــذه فـيـهــا صـنــاعــة يــدويــة مــن حيث
الخياطة ،والتجليد ،والطباعة ،وقسم

منها مطبوع طباعة حريريةَّ .
ثم هذا
الـ ـكـ ـت ــاب هـ ــو ال ــوحـ ـي ــد ال ـ ــذي ي ـحــوي
نصًا واضـحــا ،لكنه مـخـتــارات .أقــوال
بسيطة صـغـيــرة لــم أك ــن أخـطــط لها،
بــل كــانــت مـســارًا ح ـرًا .بعضها أنجز
بقلم الرصاص ،أو بريشة رفيعة جدًا،
بـتـلــويــن أو عـلــى الـطــريـقــة الصينية
ً
عموديًا مثال .والواقع أنني كنت أرى
كتب املتصوفني ،فأنتقي منها بعض
املـخـتــارات وأجـلــس لكتابتها .فأزيد
م ــن مـعــرفـتــي ب ـه ــم ،أح ــب ذلـ ــك .بـهــذه
الطريقة أحفظهم أكثر ،أتأملهم أكثر!
جماليًا ،أفرح بهم!».
هذا تمامًا ما تؤكده املقدمة املكتوبة
بخط يده« :لم يكن القصد من اختيار
هذه األقــوال وكتابتها أو تخطيطها،
ـاب أو مـلــف أو ما
أن تـنـضـ َّـم إل ــى ك ـت ـ
ٍ ّ
يشبه املخطوطة .ذلك أن االختيار لم
يكن يتبع منهجًا واضحًا وال توجهًا
للوصول إلــى إض ــاءة جــديــدة أو فهم
ـف م ـت ـمـ ِّـيــز م ــن ه ــؤالء
أع ـم ــق أو م ــوق ـ ٍ
ال ـصــوف ـيــن ُّال ـك ـبــار وم ــن مــؤلـفــاتـهــم.
بل كان التوقف عند هذه األقــوال من
باب اإلعجاب واالنجذاب واالندهاش
والحب» .يشرح الصايغ لـ «األخبار»:
ـام ذو روحــانـيــة عالية،
«الـخــط فــن سـ ٍ
أقــرب ما يكون إلى التصوف .النظرة
الـ ـص ــوفـ ـي ــة ال ـ ـ ــى اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان والـ ـع ــال ــم
والــديــن ،هــي نظرة متحررة متقدمة.
وه ــي أقـ ــرب ش ــيء ل ـل ـفــن ،خ ــاص ــة في
وقـتـنــا ال ـحــالــي امل ـل ــيء بــال ـصــراعــات،
هــي تعطينا دافـعــا لــرؤيــة املستقبل.
هي تنظر إلى اإلنسان نظرة توحده،
وتــوحــد الــديــن ،وتــوحــد العالم .وهــذا
م ــوج ــود أي ـضــا ف ــي ال ـحــركــات الفنية
الـكـبـيــرة .لـقــد اقـتــربـنــا مــن ذل ــك أيضًا
ع ـن ــدم ــا اع ـت ـب ــرن ــا أن ال ـ ـتـ ــراث ال ـف ـنــي

العاملي هو تراث إنسانيّ ،وكل إنسان
له حق فيه ،وعندما قلنا إنه إذا دخل
عمق ذاته ،يلتقي باآلخر،
اإلنسان إلى ّ
وعندما قلنا إنه سواء في فن الشعر
أو الـفـلـسـفــة أوالـ ـعـ ـم ــارة ،ال ـت ـصــويــر،
التلوين ،النحت ،املوسيقى ،فالفنان
واحد في النهاية».
يـ ـق ــول الـ ـص ــاي ــغ بـ ـف ــرح «سـ ـ ـ ــواء ك ــان
العمل كبيرًا أم صـغـيـرًا ،كنت أبحث
بــاس ـت ـمــرار ع ــن إم ـكــان ـيــات أو طــريــق
يذهب إليها الخط .عن أماكن يتجلى
فيها ،يظهر فيها ،يــأخــذهــا ،وتـكـ ّـون
ً
مجاله .سعيت إلى تحرير الخط أوال
من اللغة ،من الجمل الكبيرة ،فصرت
آخذ كلمة واحدة .الحقًا ،أخذت حرفًا
واحدًا ،واآلن في هذه الكتب الصغيرة،
أصبحت آخذ زيحًا من الحرف ،شقفة
ً
مــن ال ـحــرف ،ش ـكــا ،أو حــرفــا جــديـدًا،
َّ
أو شيئًا يـتـكـ َّـون ،ك ــأن ه ــذه القصبة،
هذه الريشة ،هذا القلم الذي نكتب به
يخلط بني
سكر إلــى درج ــة أنــه صــار ّ
الحروف واألسطر ..وصار يغني بدل
أن يقرأ» .
مــن الكتابة وخــط يــد سمير الصايغ
في «شطح الكلمات ومشق الحروف»
ً
أوال حـ ـي ــث ال ـ ـن ـ ـصـ ــوص ال ـص ــوف ـي ــة
ّ
الـتــي يـسـتــوحــي مـنـهــا وتـشــكــل عامله
األهــم ،إلــى الحروف التي اشتهر بها
ف ــي م ـع ــرض ــه األخـ ـي ــر ف ــي «غ ــال ـي ــري
ً
أجيال» ،وصــوال إلى كتاب «ما بعد»
حيث انتقل بالحرف إلــى أفــق كتابة
ن ــص كــامــل ت ـجــريــدي .تـســر ك ــارم ــا لـ
«األخ ـب ــار» بــأن األق ـســام الـثــاثــة هــذه
ك ــان ــت م ـق ـص ــودة لــان ـت ـقــال ب ــال ــزوار
بــن مختلف مــراحــل سمير الصايغ
الـحــروفـيــة ،وال ــذه ــاب معهم تدريجًا
من النص املقروء في «شطح الكلمات
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ثقافة وناس

«ما بعد الكتابة»
«سمير الفاتح»

وم ـشــق الـ ـح ــروف» إل ــى الـتـجــريــد في
الـكـتــب الـفـنـيــة ال ـثــاثــة ال ـتــي ص ــدرت
أيضًا ،من بينها «ما بعد» :هذا الكتاب
الطويل أشبه بالكتب اليابانية ،مع
مـقــدمــة بـخــط ي ــد سـمـيــر حـيــث يعلن
عن «اللحظات الضيقة التي يمر فيها
انفصال اللغة عن معانيها ،انفصال
الشكل عن املضمون ،انفصال الجسد
عن الــروح ،الليل عن النهار ،العاشق
عن املعشوق .إنها اللحظات الضيقة
التي ينفصل فيها الــزمــن عــن املكان،
الزمن عن الوقت ،املكان عن ّ
الحد ّإنها
لـحـظــة امل ـط ـلــق لـحـظــة ال ـ ـعـ ــدم» .إن ـهــا
بـيــانــه االنـتـقــالــي إل ــى ال ـحــريــة ،حرية
الحرف من كل قيد أو شــرط .تتوالى
ْ
ال ـص ـف ـحــات امل ـغــريــة ل ـل ـق ــراءة مــطـلـقــة
اليدين من قيد املعنى .صفحات حرة
تحافظ في ذهن املتلقي على جذرها
الـحــروفــي كالغيم وامل ـطــر ،فــي عالقة
جوهرية متينة قائمة على الحرية.
ّ
ي ـع ــل ــق الـ ـص ــاي ــغ« :نـ ـع ــم ذهـ ـب ــت إل ــى
ت ـج ــرب ــة أبـ ـع ــد ،أن أتـ ـح ــرر م ــن الـلـغــة
ن ـه ــائ ـي ــا .هـ ــذا ال ـف ــن (فـ ــن الـ ـخ ــط) هــو
ب ــذات ــه ف ــي صـ ــراع م ــن األس ـ ــاس بينه
وب ــن الـكـلـمــة ،بينه وب ــن الـلـغــة .ألنــه
أول م ــا تـجـســد ،تـجـســد عـلــى أس ــاس
أن ــه هــو يـصـنــع الـكـلـمــات ،يخططها،
ً
ويـعـطــي شـكــا لـلـحــروف وللكلمات.
وطبعًا كــان الخط العربي فنًا كبيرًا
ألن ـ ــه اهـ ـت ــم ب ــإعـ ـط ــاء ش ـك ــل أس ــاس ــي
لكلمة الوحي من دون أن يكون قصده
تـعـمـيــم ال ـك ـتــاب أي نـســخ ال ـك ـتــاب أو
تعميمه لـلـقــراءة ،بــل كــان القصد هو
ً
االحتفال ،كان ينتج عمال فنيًا كبيرًا.
في الفترات األخيرة ،تراجع الخط عن
كــونــه فـنــا ،فـصــار حــرفــة مــن الـحــرف.
أقــرب إلــى تـمــاريــن .وأصـبــح الخطاط

محكومًا بكتابة الحروف بطول معني
وسماكة معينة .لذا ،باعتقادي يجب
أن نتحرر مــن هــذه الـقـيــود ،ونخفف
مــن وظيفة الـفــن النفعية الـتــي غالبًا
مــا لها عــاقــة بوظيفته الـلـغــويــة ،أي
إي ـصــال املـعـنــى .ثــانـيــا أن نخفف من
عالقة الخط العربي بالدين .صحيح
هـ ّـو فــن تكتب فيه اآلي ــات ،لكنه ليس
فــنــا مـقــدســا عـلــى اإلط ــاق ول ــم يخدم
وال ي ـخ ــدم الـسـلـطــة الــدي ـن ـيــة ،وإن ـمــا
يخدم الــديــن مــن حيث انتمائه للفن.
وقــد استطاع أن يستوحي مــن رؤيــة
الــديــن لـلـكــون ولــإنـســان وه ــذا طبعًا
ش ـ ــيء عـ ـظـ ـي ــم» .ل ـك ــن غـ ـي ــاب امل ـع ـنــى

ّ
أهمية ّهذا الفنان أنه
ّ
حرر الخط العربي من ثقل السياسة
والدين (صالح بركات)

وحضور املعاني أكثر ما يتجلى في
«الدفتر األزرق» (كتاب فني بإصدار
مـ ـح ــدود) ب ــورق ــه ال ـيــابــانــي الـشـفــاف
وتذهيباته املشغولة باليد مجاورة
حـ ـ ـ ــروف س ـم ـي ــر ال ـ ـ ـحـ ـ ــرة ،و«ال ــدفـ ـت ــر
البني» (كتاب فني بإصدار محدود)
والــورق الياباني الشفاف نفسه ،لكن
مع هدف إضافي أراده سمير وكارما،
وهو تحرير الصفحة من اتجاهاتها،
فـهـنــا ك ــل «املـ ـي ــات» وج ــه الـصـفـحــة،
وال ـحــرف ينتقل عـبــر ه ــذه الشفافية
امل ـق ـصــودة مــن مـيــل إل ــى مـيــل ،هـنــا ال
حدود وال حواجز ،هنا الحرف ِّ
يحرر
بتحريره الصفحة.
ت ـق ــول ك ــارم ــا ط ـع ـمــة« :ه ـ ــذه األع ـم ــال
هي أعمال حميمية أكثر من أي شيء

آخ ـ ــر .ال م ـســافــة فــاص ـلــة ب ــن الـعـمــل
واملشاهد ،فهي أعمال شخصية جدًا،
ّ
ألنها باألساس مسحوبة من األدراج،
ولم تكن مجهزة مسبقًا لتكون تحت
ً
الضوء أو مؤلفة لتأخذ شكال نهائيًا
م ـت ــوق ـع ــا .هـ ــي مـ ـج ــرد ع ـم ــل ع ـف ــوي،
تمرين يمارسه سمير الصايغ .ليس
هناك فكرة واحدة واضحة .وإنما هي
أع ـم ــال ف ـطــريــة ،ع ـفــويــة ،ح ــرة .ولـهــذا
السبب يمكن أن يـكــون لــدى البعض
ً
انطباع أنـهــا خ ــام .وهــي فـعــا أعمال
نقية جدًا .وهذا ما حاولنا أن نظهره».
ّ
َّ
يعلق الصايغ أخيرًا« :صحيح أن هذا
الفن (فــن الـخــط) له عالقة بالكلمات
والـحــروف .لكن هــذه العالقة ال يجب
أن تثبت على حالة واحــدة ،ألنه حني
ت ـث ـبــت ع ـل ــى أس ـ ـلـ ــوب أو ع ـل ــى شـكــل
واحد ،يموت االثنان ،يموت الطرفان.
ه ــي ع ــاق ــة ح ـي ــوي ــة ،ي ـجــب أن تبقى
متحركة وهي في الحقيقة كالعاشق
وامل ـع ـشــوق ،كــالـحــب! ال يمكن لطرف
أن يسيطر عـلــى الـثــانــي نـهــائـيــا .وال
يـسـتـطـيــع أن يـنـفـصــل ع ـنــه نـهــائـيــا،
ك ـمــا ال ي ـم ـكــن أن ي ـت ـحــد ب ــه نـهــائـيــا.
ه ـمــا أش ـب ــه بـقـطـبــن بـهـيـئــة واح ـ ــدة،
ٍّ
هما اثـنــان فــي تـجــل واح ــد .منذ زمن
والتوازن هذا قائم بني الخط واللغة،
أكثر من ألف سنة يتوازنان ويقدمان
التنازالت بينهما .في وقــت الحروب
حيث ال حــوار وبالتالي ال لغة ،وفي
ظــل ه ــذا التخلف وال ـتــراجــع ،فــي ظل
هذا القتل والدمار ،أصبح من األفضل
ربما أن يذهب الخط إلى شفافية أكثر
كي ال يقع مرة جديدة في هذه العالقة
التي جمدت».
/http://www.plan-bey.com

لقاء حــواري جمع قبل أيام روز عيسى ،وسمير الصايغ،
وصالح بركات في مناسبة إطالق كتاب «رموز من زماننا:
مــن الـكــالـيـغــرافـيــا إل ــى الـكــالـيـغــرافـيـتــي» (م ـن ـشــورات روز
عيسى) في «غاليري صالح بركات» في كليمنصو .في هذا
اللقاء ،قدمت روز عيسى (صاحبة غاليري «روز عيسى
بروجكتس» في لندن) الكتاب الذي يؤرخ لستة عقود من
ً
الفن الـحــروفــي ،مــوجــزة ّأنــه َّ
مقسم الــى ثالثة أجـيــال .أوال،
هناك جيل ّ
املحدثني أمثال سمير الصايغ ،وشاكر حسن آل
سعيد ،الذين سجلوا نمطًا جديدًا ومفهومًا جماليًا جديدًا.
وهناك الجيل الثاني من الفنانني الناشئني في أوروبا ممن
أنجزوا استكشافات أو تجارب أثرت أو َّلونت هويتهم .ثم
هناك الجيل الثالث «الغجري» املتنقل الذي يعمل ويسافر
الــى كل مكان ،حيث نــرى الخطوط االسيوية ،واالوروبـيــة،
واملتوسطية والعربية في أعماله .جيل ال تعنيه الجماليات
ولكنه يستعمل الحرف.
ق ــراب ــة  50فـنــانــا ف ــي ه ــذا ال ـك ـتــاب ،وج ـهــت إلـيـهــم عيسى
أسئلة مشتركة عن عالقتهم بالفن وبالحروفية ومصادر
إلهامهم واالمــل املستقبلي لهذا التيار ،مشيرة إلى أهمية
سمير الصايغ كأحد أربعة حروفيني فقط في الكتاب ممن
ُّ
تصرفوا بمورفولوجيا الحرف (علم تشكل الحرف) بعيدًا
عن أن يكون خطاطًا تقليديًا .بعدها ،قـ ّـدم صالح بركات
(صاحب غاليري «أجيال» أيضًا) مداخلته التي أوجز فيها
تعرفه إلى املدرسة الحروفية بحكم عملهّ ،
منوهًا بأهمية
لقائه بسمير الصايغ في هذا اإلطــار .وأشــار إلى نقطتني:
األول ــى ّأن الفنانني استعملوا الـخــط الـعــربــي إمــا ألسباب
ديـنـيــة ،كــي يعطوا صبغة اســامـيــة لفنهم ،أو استعملوه
الس ـبــاب سـيــاسـيــة كــي يـعـطــوا صـبـغــة عــربـيــة ألعـمــالـهــم.
وهنا بــرأي بركات تكمن أهمية سمير الصايغ الــذي أخذ
هذه الجمالية في الخط العربي ،وأراد تحريرها من هذين
الثقلني أي ثقل السياسة والثقل الديني ،ويحولها إلى شكل
آخر بحيث أن أي ناظر سيتأملها حكمًا ســواء فهم اللغة
العربية أم لم فهمها .وبالتالي يخلد الخط العربي من دون
العودة إلى املعنى املفهوم .يضيف بركات« :لقد فتح سمير
الصايغ الباب للكثير من الفنانني كي يستعملوا جمالية
الخط العربي بعيدًا عن ضيق مساحة الدين أو العروبة.
الفاتح»».
وفي يوم ما ،سوف نذكره كـ
«سمير ّ
صفة ال شك في ّأنه يستحقها ّ
لكن املعلم اللبناني قابلها
ً
برد متواضع صوفي الهوى ،قائال« :كبيرة جدًا هذه الصفة.
ّ
وهنا أقول ّإن عمق فن الخط العربي هو أن ال وجود خلفه
لـ «أنــا» الفنان ،ال ذات فنية 300 .سنة من الخط الكوفي،
ولــم يكن هناك إمضاء واح ــد!» .ثم تابع الصايغ متحدثًا
ً
عن تاريخ الفن الحروفي ،مفصال اكتشافه الشخصي على
ّ
هذا الصعيد« :هذا الفن عنده تأثير كبير على العني .نحبه،
وال ّ
نحبه ليس بسبب ما يقوله أو معنى الكلمة ،بل بسبب
االن ـجــذاب إلــى الشكل ،وهــذه الصفة األســاسـيــة امللتصقة
بالطبيعة .ف ــإذا كــان هـنــاك شـجــرة ،نابتة بشكل صحيح
وأغصانها قوية وثمرها ناضجة ،ننجذب لها ونحبها.
والخط هكذا أيضًا .عندما يكون الخط قويًا بشكله ،نقول
ً
عنه جميال ،ليس ألنه كتب كلمة أو معنى ،أو أي عبارة .هذا
ما يعيدنا إلى االنطالقة األولــى لهذا الفن الرفيع السامي،
ويمكن أن يربطنا بحضارات ثانية كبيرة كالحضارات في
الصني أو اليابان وغيرها ،بشكل خاص عندما يتجرد من
قيد املعنى .ال يجب اليوم أن نكتب بالخط كلمات ونجعله
وظيفة منفعية .يجب أن يكون له معناه بحد ذاته!» .ساعة
من الحوار في أصل الحرف ُّ
وتكونه أو تكوينه ليقول سمير
الصايغ في الختام جوابًا على سؤال روز عيسى عن منشأ
الحروفيةّ :
«إن الحروفية هي من أتت إلي».
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أيام قرطاج المسرحية:
دورة شكسبير!
تونس ــ نورالدين بالطيب

صورة
وخبر

فـي «متحـف طهـران للفـن المعاصر» الذي ّ
يعد من أهم متاحف الفن المعاصر في الشـرق األوسـط،
حتى الشـهر المقبـل .الحدث الذي
افتتـح أخيـرًا معـرض «الفـن العربـي
واإليرانـي الحديث» الذي يسـتمر ً
ّ
اإلماراتيـة الخاصـة ،يحتضـن أعمـاال مـن مختلـف الـدول العربيـة،
تنظمـه «مؤسسـة بارجيـل للفنـون»
أنجزهـا فنانـون مـن تيـارات ومـدارس متنوعـة تعكـس المـزاج االجتماعـي والسياسـي لمجتمعاتهم
فـي حقبـات ومراحـل تاريخيـة مختلفة .وفـي الصورة ،زائـرة تعاين أعمـال الفنان اإليرانـي كاظم جليبا
(أ ف ب ــــ أتـا كيناري)

الجامعة اللبنانية
على طاولة البحث

المعارف الحكمية:
عن اللطم وأهدافه

حسن عبدالله
شاعر األلوان

في ظل واقع الجامعة
املهزوز وكثرة
الوطنية
ّ
اإلشكاليات املعلقة بها،
يدعو «املجلس الثقافي للبنان
الجنوبي» اليوم الخميس إلى
حضور ندوة بعنوان
«في واقع الجامعة اللبنانية:
قراءة نقدية».
الندوة التي يستضيفها
املجلس في ّ
مقره البيروتي،
يشارك فيها األكاديميان
نزيه ّ
خياط وراشيل حبيقة،
إضافة إلى عضو الهيئة
اإلدارية للمجلس محمد علي
ّ
ّ
مقلد الذي يتولى عملية
التقديم.

يقيم «معهد املعارف الحكمية»
اليوم بالتعاون مع هيئة «أحيوا
أمرنا» ندوة نقاشية حول «اللطم:
دوره وأهدافه وكيفية تطويره».
تقام هذه الندوة بعد سلسلة
ندوات فكرية يدأب املعهد على
تنظيمها أسبوعيًا .سيشارك في
هذه الحلقة الشيخ حسني األكرف
( 1972ـ الصورة) الذي ّ
يعد من
أشهر منشدي القصائد الرثائية
العاشورائية .استطاع «الرادود»
البحراني ،إحداث تطوير في هذه
األناشيد كالمًا ولحنًا ،مقارنة مع
املدرستني اإليرانية والعراقية .الى
جانب األكرف ،سيحضر املوسيقي
أحمد همداني الذي يتمتع بباع
طويل في الحقل املوسيقي،
وتطويره ،والشيخ طارق ادريس.

للمرة األولى ،يخوض الشاعر
حسن عبدالله (الصورة) تجربة
الفن التشيكلي .في معرضه األول
«مقام األخضر» ،الذي يفتتح اليوم
في «دار الندوة» ،سيعبر الشاعر
الجنوبي عن موهبته التي بدأت
بوادرها منذ املرحلة املدرسية
ّ
الثانوية كما يسرد لنا .إذ كان محط
إعجاب واهتمام من ّ
مدرسي مادة
ّ
الرسم ،وتعلق لوحاته على جدران
الصف .شرارة هذا «االكتشاف
الكامن» كما يحب أن يصفه لنا،
بدأت مع هدية الفنانة خيرات الزين
له .الهدية عبارة عن أدوات الرسم.
في هذه اللحظة ،قرر عبدالله خوض
تجربة الرسم التشكيلي .وبعد
 5سنوات من التحضير ،ها هو
معرضه يبصر النور بـ  40لوحة
أغلبها تتناول تيمة الطبيعة .يذكر
أن أمسية شعرية أيضًا ستقام لعبد
الله يوم الثالثاء ( 15نوفمبر).

ندوة «في واقع الجامعة اللبنانية:
قراءة نقدية» :اليوم ـ الساعة
ً
مساء ـ قاعة «املجلس
السادسة
الثقافي للبنان الجنوبي» في بيروت
(نزلة برج أبو حيدر ـ خلف محطة
«توتال»).
لالستعالم 01/703630 :أو
www.althakafi-aljanoubi.com

ندوة حول «اللطم :دوره وأهدافه وكيفية
تطويره» ــ 18:30مساء اليوم ـ مركز
«معهد املعارف الحكمية» (منطقة
«سانت تيريز» ـ ضاحية بيروت
الجنوبية ) لالستعالم- 70/913704 :
71/558816

«مقام األخضر» 18:00 :مساء اليوم حتى
 24تشرين الثاني (نوفمبر) ـ قاعة «دار
الندوة» (الحمرا) ـ 03/734208

ب ـعــد «أي ـ ــام ق ــرط ــاج الـسـيـنـمــائـيــة» الـتــي
ُ
اختتمت األحــد املــاضــي ،ستعيش املدن
الـتــونـسـيــة ع ـلــى إي ـق ــاع ال ـفــن ال ــراب ــع في
مناسبة ال ــدورة ال ـ  18مــن «أي ــام قرطاج
املسرحية» التي تستمر من  ١٨إلى ٢٦
تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي .ستقام
هذه الــدورة تحت شعار «شكسبير بال
حدود» في ذكرى  400سنة على رحيل
املسرحي االنكليزي .الشعار هو أيضًا
عنوان الندوة الفكرية التي أشــرف على
تنسيقها األكــادي ـمــي وال ـبــاحــث محمد
مؤمن وتتناول إرث شكسبير ومنجزه
بمشاركة باحثني وفـنــانــن ،إلــى جانب
ع ـ ــرض س ـ ـ ّـت م ـس ــرح ـي ــات م ـس ـتــوحــاة
م ــن امل ــدون ــة امل ـســرح ـيــة الـشـكـسـبـيــريــة.
كـمــا سـتـكـ ّـرم الـ ــدورة املـســرحــي الــراحــل
املنصف السويسي مؤسس املهرجان،
واملـ ـس ــرح ــي املـ ـغ ــرب ــي ال ـ ــراح ـ ــل ال ـط ـيــب
الصديقي ،ومن الجزائر محمد أدار ،ومن
تونس جليلة بكار ...وعلى هامش «أيام
ق ــرط ــاج» ،ستحتضن مــديـنــة صفاقس
مـ ــن  ١٢ال ـ ــى  ٢٦مـ ــن ال ـش ـه ــر ال ـح ــال ــي
مهرجانًا للمسرح العربي تعرض خالله
األعمال املسرحية العربية املشاركة في
املهرجان.
للمرة األولى ،تشهد هذه الدورة حضورًا
كبيرًا للمسرح األفريقي ،إذ تمت دعوة
ع ــدد مــن مــديــري امل ـهــرجــانــات األفــارقــة
لتعزيز الـتـعــاون بــن املسرحيني العرب
واألفـ ـ ــارقـ ـ ــة فـ ــي إط ـ ــار س ـ ــوق ل ــأع ـم ــال
امل ـس ــرح ـي ــة .وك ـش ــف م ــدي ــر امل ـه ــرج ــان
األسعد الجموسي في مؤتمر صحافي
عقده أمس عن معطيات تتعلق بالدورة
ً
الجديدة منها مشاركة  ٦٢عمال موزعة
بني أعمال تونسية ( )١٨وأعمال عربية
( )17وأخ ـ ـ ــرى م ــن أف ــري ـق ـي ــا وأوروب ـ ـ ــا
وآس ـي ــا .وم ــن ب ــن األع ـم ــال ن ــذك ــر« :فــي
مـقــام الـغـلـيــان» (الـكــويــت)« ،زي الـنــاس»
(مصر)« ،الجزيرة السحرية» (روسيا)،
«ستريبتيز» (ال ـع ــراق)« ،ك ــم مــن بحار

بـيـنـنــا» (س ــوي ـس ــرا)« ،ت ـح ــوالت ح ــاالت
األحـيــاء واألش ـيــاء» (اإلم ـ ــارات)« ،حـلــم -
الـنــافــذة» (ســوريــا)« ،ال اســم لــي» (جــزر
القمر)« ،ثورة جسد» (بلجيكا /العراق)،
«خ ــري ــف» (املـ ـغ ــرب)« ،ع ـن ـبــرة» (لـبـنــان)
وغيرها.
أمـ ـ ــا مـ ــن تـ ــونـ ــس ،فـ ـيـ ـش ــارك عـ ـ ــدد مــن
املـســرحـيــن الـتــونـسـيــن مـنـهــم سيرين
ق ـ ـنـ ــون (اب ـ ـنـ ــة عـ ــزالـ ــديـ ــن ق ـ ـنـ ــون) ال ـت ــي
ستفتتح الــدورة بعرض «الشقف» الذي
بــدأه عزالدين قنون ،ومــات قبل إنجازه.
ّ
يصور العمل مأساة قــوارب املــوت نحو
الضفة األوروب ـيــة كما يعرض الفاضل
ّ
ال ـج ـع ــاي ـب ــي وج ـل ـي ـل ــة بـ ــكـ ــار «الـ ـعـ ـن ــف»،
ً
وي ـعــرض أن ــور الـشـعــافــي «أوال تـكــون»،
وتوفيق الجبالي «املجنون»...
وس ـي ــدخ ــل املـ ـس ــرح إلـ ــى إص ــاح ـي ــات
األطـفــال الجانحني مــن خــال ورشــات
لتنمية القدرة على التواصل الجسدي
والتدريب على التفاعل وورشة في فن
البانتوميم والبسيكودرام وورشة في
النطق واللفظ باللغة الفرنسية لطلبة
ق ـســم ال ـل ـغــة ال ـفــرن ـس ـيــة ف ــي جــام ـعــات
الـعــاصـمــة .وم ــن ف ـقــرات املـهــرجــان في
م ـج ــال ال ـت ـع ــاون ال ـتــون ـســي األوروبـ ـ ــي
م ـ ـ ـشـ ـ ــروع «آفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق» الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـت ـم ـح ــور
ح ــول اإلش ـكــال ـيــة ال ـتــال ـيــة :ك ـيــف تــؤثــر
ال ـج ـم ــال ـي ــات والـ ـف ــن ف ــي ن ـم ــط عـيـشـنــا
ٌ
وفهمنا للعالم وتـتــأثــر بـهــا؟ ويشرف
عـلــى ه ــذا الـبــرنــامــج الـفـنــانــة التونسية
املـقـيـمــة ف ــي أوروب ـ ــا مــريــم الـبــوســاملــي
مـ ــع ال ـخ ـب ـي ــر األمل ـ ــان ـ ــي أوف غ ــوس ــال
املدير السابق للمنتدى الدولي التابع لـ
«مهرجان برلني املسرحي».
ّ
سيخصص املهرجان للمرة األولى
كما
فـضــاء ل ـعــروض الــرقــص املـســرحــي من
بينها عرض حافظ زليط «عروق ّ
الرمل»
(الـ ـص ــورة) ،إل ــى جــانــب بـعــض ع ــروض
«ال ـح ـك ــوات ــي» ف ــي ال ـس ـج ــون واملـ ـ ــدارس
واملـ ـع ــاه ــد والـ ـج ــامـ ـع ــات وإص ــاح ـي ــات
األط ـ ـفـ ــال ال ـج ــان ـح ــن وت ـ ـتـ ـ ّ
ـوزع ع ــروض
املهرجان على كل املدن التونسية.

