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طوب القدس لغير أهلها
ترامب ُي ِّ

«بلفور» أميركي جديد
تغيرت ،لكن المعركة بالنسبة إلى العدو ،ومن ورائه بريطانيا
يتغير سلوك المستعمر رغم مرور مئة عام .صحيح أن قدرة المقاومة ّ
ال ّ
سابقًا والواليات المتحدة حاليًا ،ال تزال مستمرة ،بالقدر نفسه التي ترى المقاومة أنها مستمرة .قرار دونالد ترامب أمس جاء تظهيرًا
لمسار تسووي ُينهي القضية الفلسطينية تعاون على بلورته مع «أشقاء عرب» .هؤالء يستعجلون «صفقة القرن» .باتت فلسطين
يغير من
ِقبلتهم لكن من الزاوية اإلسرائيليةَ .
«منح» القدس في «هبة» أو «هدية» من القوة العظمى عالميًا لدولة االحتالل لن ّ
حقيقة األشياء أو األسماء :القدس ألهلها والمقاومة لم تمت
ً
م ــن كـ ــان م ـف ــاج ــأ ب ــال ـق ــرار األم ـي ــرك ــي،
املعلن «حــرفـيــا» أمــس واملـتـخــذ فعليًا
منذ مدة ،يحاول أن يرى املشهد بعني
واحـ ـ ـ ــدة .ف ـس ـي ــاق األحـ ـ ـ ــداث األخـ ـي ــرة،
ب ـمــا فـيـهــا ال ـ ــدور ال ـعــربــي الـتـمـهـيــدي
(خليجيًا ومصريًا وأردنيًا) ،كله يقود
إل ــى نـتــائــج أك ـبــر مــن إع ــان الــواليــات
املتحدة الـقــدس «عاصمة إلسرائيل»
ونـقــل سـفــارتـهــا إل ــى املــديـنــة املحتلة،
وال ـحــديــث هـنــا عــن «صـفـقــة ال ـق ــرن»...
بــأي صيغة كــانــت .لـكــن ولـلــدقــة :إنها
ُ
أول م ـ ــرة ت ــرس ــم ف ـي ـهــا حـ ـ ــدود ال ـحــل
عمليًا قبل طرحه نظريًا والدخول في
متاهة امل ـس ـ ّـودات وال ـشــروط املتغيرة
وتــأج ـيــل امل ـف ــاوض ــات ...لـتـبــدأ طريقة
دونالد ترامب «التجارية والرخيصة»
ف ــي ال ـح ــل :ه ــذا م ــا لـ ــدي ،خـ ــذوه أو ال
تأخذوه!
كان ترامب صادقًا للحظة في خطابه
ً
امل ــدروس جيدًا أمــس ،أوال عندما قال
إن هـ ــذا الـ ـق ــرار ل ـيــس إال ت ـع ـب ـي ـرًا عن

طعنت واشنطن السلطة
«أهليتها»
في «صدرها» وأنهت
ّ
لرعاية المفاوضات
«حقيقة واضحة منذ سنوات :القدس
مركز للديانة اليهودية واملدينة مقر
الـحـكــومــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة» ،وثــانـيــا بــأن
إعـ ــان ال ـق ــدس «عــاص ـمــة إلســرائ ـيــل»
ليس قراره ،بل قرار بالده منذ عشرين
ع ــام ــا ،وأق ـ ــره الـ ــرؤسـ ــاء ال ــذي ــن قـبـلــه،
لكنهم كانوا يؤجلون تنفيذه.
وقبل عشرين سنة نتحدث في املسار
السياسي الزمني عن «أوسـلــو» الذي
ك ـ ــان اتـ ـف ــاق «س ـ ـ ــام» م ــؤق ـت ــا لـخـمــس
س ـنــوات ،أن ــذرت مــع انتهائها بــأن ما
ح ـصــل عـلـيــه الـفـلـسـطـيـنـيــون آن ـ ــذاك ـ
ّ
تقلص بنسبة  %70على املستويات
كافة ـ هو ما أعطي لهم للمرة األولى
واألخـيــرة ،وأن ما بعدها هي سنوات
االس ـ ـت ـ ـنـ ــزاف اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ب ــرع ــاي ــة
أمـيــركـيــة ودول ـي ــة ،فــي حــن أن كــل ما
ح ــدث أم ــس هــو إق ـفــال لـهــذه املـسـيــرة،
كــي ترتسم ال ـصــورة الـجــديــدة ملرحلة
الحكم الذاتي الفلسطيني املقلص جدًا
من دون هوية أو حتى رمزية.
بــل إن الـحــديــث امل ـسـ ّـرب أميركيًا ،قبل
ي ـ ــوم مـ ــن إع ـ ـ ــان ت ـ ــرام ـ ــب ،عـ ــن ع ــرض

سـعــودي «كــريــم» تعهده ولــي العهد،
م ـح ـم ــد بـ ــن سـ ـلـ ـم ــان ،ب ـج ـع ــل مـنـطـقــة
ّ
عها جــدار الفصل
أبــو ديــس ،التي قط ً
اإلســرائـيـلــي ،عــاصـمــة للسلطة ،ليس
في أحسن أحواله إال «نكتة سياسية
س ـم ـجــة» ،إذ ك ــان م ــن ْ
األولـ ـ ــى ب ـمــا أن
الـ ـتـ ـن ــازل حـ ـص ــل ،أن ت ـع ـل ــن رام ال ـلــه
عــاصـمــة ل ـ ــ«األراضـ ــي الـفـلـسـطـيـنـيــة»،
ل ــو ك ــان ل ــدى اب ــن س ـل ـمــان «ق ـل ـيــل من
الحياء» ،كما تقول مصادر فتحاوية
هذه املرة ال «حمساوية»!
ً
ل ـ ـكـ ــن ،بـ ـ ـ ــدال م ـ ــن أن ت ـع ـل ــن ال ـس ـل ـط ــة،
ومعها «منظمة التحرير» ،أنه انتهى
دورهـ ـ ـ ـ ــا وف ـ ـ ــي ال ـن ـت ـي ـج ــة وج ـ ــوده ـ ــا،
بـعــدمــا ضــاعــت رمــزيــة ال ـقــدس ـ ـ حتى
شــرقـ ّـيـهــا ـ ـ كعاصمة لـلــدولــة «الـحـلــم»
بيد «راع ــي ال ـســام» ،لــم يحدث سوى
الدعوة الجتماعات لبحث التداعيات،
محمود عباس،
كــأن رئـيــس السلطة،
ُ
شخصيًا لــم يـكــن أول مــن أب ـلــغ بـقــرار
ً
تــرامــب مفصال قبل إعــانــه .ومــا بقاء
السلطة والتنسيق األمني وملحقاتها
سوى إقرار بالجو السائد حول أن ما
ي ـحــدث أقـ ــرب إل ــى مـســرحـيــة بــإخــراج
أميركي وإضاءة عربية.
بـ ـج ــان ــب ذلـ ـ ــك ك ـ ـلـ ــه ،مـ ــن امل ـ ـهـ ــم تـتـبــع
م ـ ـس ـ ــار األح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث األخـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة ج ـ ـي ـ ـدًا،
فليست الــريــاض هي وحدها مخترع
فـكــرة اب ـتــزاز حلفائها وإذالل ـه ــم ،ثمة
واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ال ـ ـتـ ــي أع ـ ـ ـ ـ ــادت «م ــوظـ ـف ــي
امل ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات والـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق األم ـ ـنـ ــي»
خــائـبــن مــن زيــارتـهــم قـبــل ثــاثــة أيــام
ُ
إليها ،واليوم تسمع منهم تصريحات
ً
«ص ــدم ــة وح ـ ــزن» .أوال ،وإلن ـه ــاء آخــر
ص ـ ـ ـ ــورة لـ ـع ــاق ــة الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ب ـش ـع ـب ـهــا
وبـقـضـيـتـهــا ،ب ــدأ ال ـض ـغــط األم ـيــركــي
بالصوت العالي كــي تتوقف رام الله
عــن دفــع مخصصات أهــالــي الشهداء
واألسرى .بعد ذلك ،جاء قرار ّ
لي الذراع:
س ـن ـغ ـلــق م ـك ـتــب «م ـن ـظ ـمــة ال ـت ـحــريــر»
فــي واشنطن إذا لــم تنصاعوا ،وقبله
ُيـسـمــع الـسـعــوديــون عـبــاس أحالمهم
ف ــي ط ــري ـق ــة رس ـ ــم امل ـن ـط ـقــة وخــري ـطــة
الـقــوة فيها :اقـبــل مــا سيقوله تــرامــب،
أو است ِقل!
أكـثــر مــن ذل ــك ،ق ـ ّـرر األمـيــركـيــون أمــس
تخفيف (أو قـطــع) املـســاعــدات املالية
عـ ــن الـ ـسـ ـلـ ـط ــة .وقـ ـب ــل هـ ـ ــذا وذاك ،لــم
تـكــن ال ــزي ــارات ال ـتــي أجــرت ـهــا الــوفــود
األمـيــركـيــة ملـقــر املـقــاطـعــة فــي رام الله
«ل ـط ـي ـفــة» ال ـب ـتــة ،إذ ك ــان امل ـســؤولــون

الفلسطينيون كلهم يـقــرون بــأن نذر
الشؤم مقبلة.

قرار «متأخر كثيرًا»
ب ـ ــالـ ـ ـع ـ ــودة إل ـ ـ ــى ق ـ ـ ـ ــرار «أح ـ ـم ـ ــق ب ـيــت
األبـ ـي ــض» ،ك ـمــا وص ـف ــه األمـ ــن ال ـعــام
لحزب الله ،السيد حسن نصر الله ،في
وقــت ســابــق ،رأى تــرامــب أن االعـتــراف
األميركي بالقدس عاصمة إلسرائيل
«تــأخــر كـثـيـرًا» ،وح ــان الــوقــت التـخــاذ
ه ــذه ال ـخ ـطــوة ،م ـبــررًا ذل ــك بــالـقــول إن
«إس ــرائـ ـي ــل دولـ ـ ــة ذات س ـ ـيـ ــادة ،مـثــل
أي دولــة أخــرى لها الـحــق فــي تحديد
عــاصـمـتـهــا واالع ـ ـتـ ــراف ب ــأن ه ــذا أمــر
واق ـ ــع هـ ــو ش ـ ــرط ضـ ـ ـ ــروري لـتـحـقـيــق
ال ـ ـسـ ــام» .وفـ ــي ال ــوق ــت ن ـف ـس ــه ،أع ـلــن
َّ
ال ـتــزام ب ــاده «ح ــل الــدولـتــن إذا رغــب
فيه الفلسطينيون واإلســرائـيـلـيــون...
سأبذل قصارى جهدي للتوصل إلى
حــل الــدول ـتــن» ،مـشـيـرًا إل ــى أن نائبه

مــايــك بـنــس سيتجه إل ــى املـنـطـقــة في
غضون أيــام للتأكيد لجميع األطــراف
«التزامنا تحقيق السالم».
ورغـ ــم أن ع ـبــاس ك ــان مـتــأهـبــا إلل ـقــاء
كلمته فــور انتهاء ترامب من خطابه،
خاصة أنــه يعرف فحوى مــا سيقوله
األخير ،فإنه ّ
أجلها لنحو نصف ساعة
بعدما أجرى اتصالني :األول بالرئيس
امل ـ ـ ـصـ ـ ــري ،عـ ـب ــد ال ـ ـف ـ ـتـ ــاح ال ـس ـي ـس ــي،
والـثــانــي بــأمـيــر قـطــر ،تميم بــن حمد.
بعد ذلــك ،أعلن عباس بلغة أقــل حدة
مــن املتوقع استنكاره ورفـضــه إعــان
الرئيس األمـيــركــيّ ،
مبينًا أنــه «إعــان
ان ـس ـحــاب أم ـيــركــي م ــن رع ــاي ــة عملية
الـســام» .وأض ــاف« :اإلدارة األميركية
بـ ـه ــذا اإلعـ ـ ـ ــان اخـ ـ ـت ـ ــارت أن ت ـخــالــف
ـرارات واالت ـفــاقــات الــدولـيــة
جميع ال ـق ـ ّ
والثنائية ،وفــضـلــت أن تتجاهل وأن
تـ ـن ــاق ــض اإلجـ ـ ـم ـ ــاع الـ ـ ــدولـ ـ ــي ...ح ــول
الـقــدس» .ورأى أن ذلــك ُ«يمثل مكافأة

ّ
إلس ــرائ ـي ــل ع ـلــى ت ـنــكــرهــا لــات ـفــاقــات
وتحديها الشرعية الدولية وتشجيعًا
لـهــا عـلــى مــواصـلــة سـيــاســة االح ـتــال
واالسـتـيـطــان واالبــرتـهــايــد والتطهير
العرقي».
ل ـكــن ل ــم ي ـفــت «أب ـ ــو م ـ ــازن» أن يــربــط
اإلع ـ ــان األم ـيــركــي أم ــس بــأنــه يـخــدم
«ال ـج ـم ــاع ــات امل ـت ـطــرفــة ال ـت ــي ت ـحــاول
ت ـحــويــل الـ ـص ــراع ف ــي مـنـطـقـتـنــا إلــى
حرب دينية ّ
تجر املنطقة التي تعيش
أوض ــاع ــا حــرجــة ف ــي أتـ ــون صــراعــات
دول ـيــة وح ــروب ال تـنـتـهــي» .مــع ذلــك،
رأى أن «هـ ـ ــذه ال ـل ـح ـظ ــة ال ـتــاري ـخ ـيــة
ينبغي أن تشكل حــاف ـزًا إضــافـيــا لنا
جـمـيـعــا ل ـت ـســريــع وت ـك ـث ـيــف الـجـهــود
إلن ـهــاء االنـقـســام واس ـت ـعــادة الــوحــدة
ال ــوط ـن ـي ــة ...سـتـشـهــد األي ـ ــام ال ـقــادمــة
دعـ ـ ـ ــوة الـ ـهـ ـيـ ـئ ــات واألط ـ ـ ـ ــر ال ـق ـي ــادي ــة
املختلفة إلى اجتماعات طارئة ملتابعة
الـ ـتـ ـط ــورات ،ووضـ ــع ك ــل ال ـخ ـي ــارات»،

اليوم في عام  ،٢٠١٧إسرائيل والحركة الصهيونية لم تعودا كما كانتا قبل مئة عام (أ ف ب)

فصائل المقاومة :نحو إعادة الزخم لـ«انتفاضة القدس»
س ـ ــاه ـ ــم إعـ ـ ـ ـ ــان رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـ ــواليـ ـ ــات
املتحدة األمـيــركـيــة ،دونــالــد تــرامــب،
الـقــدس «عــاصـمــة إلســرائـيــل» أمــس،
ف ــي ت ـعــديــل ق ــواع ــد االش ـت ـب ــاك الـتــي
وض ـع ـت ـه ــا املـ ـق ــاوم ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
لنفسها ســابـقــا لـجـهــة الـتـعــامــل مع
ال ـع ــدو ف ــي ال ـض ـفــة والـ ـق ــدس .تــؤكــد
ّ
ستفعل
فـصــائــل فــي امل ـقــاومــة أن ـهــا
خ ـ ــاي ـ ــاه ـ ــا فـ ـ ــي ال ـ ـض ـ ـفـ ــة والـ ـ ـق ـ ــدس
والــداخــل املـحـتــل عــام  ١٩٤٨لتنفيذ

عمليات إطالق نار ضد العدو ،بما
يعيد الزخم إلى «انتفاضة القدس».
وف ـ ـ ــق امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ،رأى قـ ـ ـ ــادة فــي
امل ـق ــاوم ــة أن الـ ـع ــدو س ــاه ــم بـنـفـســه
فــي تـعــديــل قــواعــد االش ـت ـبــاك وذلــك
ع ـ ـنـ ــدمـ ــا أغـ ـ ـل ـ ــق امل ـ ـس ـ ـجـ ــد األق ـ ـصـ ــى
أم ــام املـصـلــن بـعــد تنفيذ الـشـهــداء
الـثــاثــة ،محمد أحـمــد جـبــاريــن (29
ع ــام ــا) ،مـحـمــد حــامــد ج ـبــاريــن (19
عــامــا) ومـحـمــد أح ـمــد جـبــاريــن (19

عامًا) ،عملية إطالق نار في املسجد
وق ـت ـل ــوا شــرط ـيــن إســرائ ـي ـل ـيــن في
الصيف املاضي.
ال ـ ـيـ ــوم ،ب ـع ــد إعـ ـ ــان تـ ــرامـ ــب ،قــالــت
املصادر إنها تتوقع «تحرك الشبان
الرافضني للقرار في الداخل املحتل
عـ ـ ــام  ،١٩٤٨وت ـن ـف ـي ــذه ــم ه ـج ـمــات
موجعة ضــد أه ــداف الـعــدو ،خاصة
الم ـت ــاك ـه ــم الـ ـ ـق ـ ــدرة ع ـل ــى ال ـت ـح ــرك
ب ـح ــري ــة ف ــي ال ـك ـي ــان اإلس ــرائ ـي ـل ــي».

أم ـ ــا فـ ــي ال ـض ـف ــة والـ ـ ـق ـ ــدس ،ف ـت ـقــول
مصادر في الفصائل إن «املواجهات
م ــع ال ـع ــدو سـ ـت ــزداد وت ـت ـك ـثــف على
ن ـ ـقـ ــاط الـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاس ،كـ ــذلـ ــك س ـت ـش ـهــد
ً
الـضـفــة وال ـقــدس تفعيال للعمليات
ال ـ ـفـ ــرديـ ــة لـ ـجـ ـه ــة ت ـن ـف ـي ــذ ع ـم ـل ـي ــات
ط ـعــن وإطـ ـ ــاق نـ ـ ــار» .أمـ ــا ف ــي غ ــزة،
فــأكــد أحــد قــادة املـقــاومــة أن القطاع
«سـيـشـهــد ت ـظــاهــرات عـلــى ال ـحــدود
مع االحتالل».

وفــور إعــان ترامب ،شهدت مناطق
ال ـض ـف ــة م ـث ــل ب ـي ــت ل ـح ــم ورام ال ـلــه
ون ــاب ـل ــس وأري ـ ـحـ ــا م ــواجـ ـه ــات بــن
املـعـتـصـمــن وج ـن ــود جـيــش ال ـعــدو.
ودعــت الفصائل والقوى اإلسالمية
والــوط ـن ـيــة إل ــى إضـ ــراب ع ــام رفـضــا
ل ـل ـقــرار األم ـي ــرك ــي .وأص ـ ــدرت وزارة
ال ـت ــرب ـي ــة وال ـت ـع ـل ـي ــم ال ـع ــال ــي ب ـيــانــا
أعـ ـلـ ـن ــت فـ ـي ــه «اإلض ـ ـ ـ ـ ـ ــراب الـ ـش ــام ــل
رفضًا للقرار األميركي نحو مدينة
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ابراهيم األمين

إما أميركا… وإما القدس!
خاتمًا بقوله« :عاشت فلسطني».
أمــا كبير املـفــاوضــن الفلسطينيني،
صائب عريقات ،فقال إن ترامب «عزل
الــواليــات املتحدة عن أي دور ممكن
ً
في عملية السالم مستقبال» ،مضيفًا
أن ال ــرئـ ـي ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي «اس ـت ـخ ــف
ب ـش ـك ــل غـ ـي ــر مـ ـسـ ـب ــوق ب ـ ــاألص ـ ــوات
العربية الحكيمة ،وبــزعـمــاء العالم
التي حاولت ثنيه عن خطوته هذه».
فــي املـحـصـلــة ،ك ـ ّـرر رئـيــس الــواليــات
امل ـت ـحــدة م ــا فـعـلــه وزيـ ــر الـخــارجـيــة
الـ ـ ـب ـ ــريـ ـ ـط ـ ــان ـ ــي آرثـ ـ ـ ـ ـ ــر بـ ـ ـلـ ـ ـف ـ ــور ع ـ ــام
 ،١٩١٧ب ـطــري ـقــة أو أخ ـ ـ ــرى ،عـنــدمــا
«ق ـ ـ ـ ـ ّـدم» ف ـل ـس ـطــن ل ــزعـ ـم ــاء ال ـح ــرك ــة
ال ـص ـه ـي ــون ـي ــة .ق ــريـ ـب ــا مـ ــن ال ــذك ــرى
املئوية للوعد املشؤوم ،أعلن ترامب
أن ال ـ ـقـ ــدس «ع ــاصـ ـم ــة إلس ــرائـ ـي ــل»،
وأنه أعطى أوامره لوزارة الخارجية
لبدء نقل سـفــارة بــاده مــن تــل أبيب
(التي لم تعترف بها أميركا عاصمة
إلسرائيل) إلى القدس .أثبتت خطوة
ت ــرام ــب أن ـه ــا ط ـع ـنــة ف ــي الـ ـص ــدر ،ال
الظهر ،لخيار السلطة في االعتماد
عـلــى ال ـطــرف األم ـيــركــي وسـيـطــا في
مفاوضاتها مع العدو ،وهو ما أكده
عباس بنفسه في كلمة متلفزة تلت
كـلـمــة ت ــرام ــب ،وج ــاء فـيـهــا أن الـقــرار
يـمـثــل «إع ــان ــا بــانـسـحــاب الــواليــات
امل ـت ـح ــدة م ــن م ـم ــارس ــة الـ ـ ــدور ال ــذي
كــانــت تلعبه خــال الـعـقــود املاضية
فــي رعــايــة عملية ال ـس ــام» ،وه ــو ما
أع ـ ـ ــاد «ك ـب ـي ــر امل ـ ـفـ ــاوضـ ــن» صــائــب
عريقات تأكيده بقوله إن «الرئيس
األمـ ـي ــرك ــي ي ـت ـص ــرف ب ـطــري ـقــة أك ـثــر
إسرائيلية من اإلسرائيليني».
رغــم خـطــورة الـقــرار األمـيــركــي تجاه
م ــدي ـن ــة الـ ـ ـق ـ ــدس ،لـ ــم ي ـت ـخ ــذ ع ـبــاس
أي ق ــرار فـعـلــي م ـضــاد لـجـهــة إع ــان
وقــف التنسيق األم ـنــي ،الـقــائــم فوق
الطاولة وتحتها مع العدو ،أو وقف
االتـ ـص ــاالت م ــع واش ـن ـط ــن ،أو حتى
ال ـت ـهــديــد بـتـعــديــل امل ـي ـثــاق الــوطـنــي
الفلسطيني لجهة اعـتــراف «منظمة
التحرير» بإسرائيل.
وعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى األرض ،ف ـ ـ ـ ـ ــإن م ـ ـ ـ ــا عـ ــاشـ ــه
الفلسطينيون أمس ،شبيه بما عاشه
أج ــداده ــم بـعــد إع ــان وع ــد بـلـفــور ،إذ
إن إطفاء شجرة امليالد في بيت لحم
شبيه بما فعله أجــدادهــم لجهة رفع
األعـ ـ ــام ال ـ ـسـ ــوداء وإغـ ـ ــاق مـحــاتـهــم
رفـضــا لــوعــد بـلـفــور .لكننا ال ـيــوم في
 ،٢٠١٧وإسرائيل والحركة الصهيونية
ل ــم تـ ـع ــودا ك ـمــا كــان ـتــا ق ـبــل م ـئــة ع ــام.
الـ ـي ــوم ي ــوج ــد ف ــي ف ـل ـس ـطــن م ـقــاومــة
قادرة متمكنة تمتلك آالف الصواريخ
ال ـ ـتـ ــي ي ـم ـك ـن ـه ــا ض ــربـ ـه ــا ت ـ ــل أبـ ـي ــب،
وأصـبــح الفلسطيني مـقــاومــا يخطط
ويـ ـض ــرب الـ ـع ــدو ف ــي ع ـقــر داره ،ولــم
يعد ذلك املــزارع الذي يهاب عصابات
«الهاغاناه» و«شتيرن» و«البلماخ».
(األخبار)

ال ـ ـقـ ــدس» .ودع ـ ــت الـ ـ ـ ــوزارة «مــوظـفـيـهــا
وامل ـع ـل ـمــن وط ـل ـبــة امل ـ ـ ــدارس ال ـثــانــويــة
والـ ـ ـج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــات وال ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــات امل ـ ـشـ ــاركـ ــة
الـ ـح ــاش ــدة ف ــي املـ ـسـ ـي ــرات امل ـ ـقـ ــررة غ ـدًا
(الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم)» .يـ ــذكـ ــر أن طـ ـ ــاب امل ـ ـ ــدارس
ه ــم ال ـع ـمــود األس ــاس ــي ف ــي املــواج ـهــات
األخـ ـي ــرة ال ـتــي شـهــدتـهــا ال ـض ـفــة خــال
«انتفاضة القدس».
م ــن ج ـه ــة ث ــان ـي ــة ،حـ ــذر رئ ـي ــس املـكـتــب
السياسي لحركة «حماس» ،إسماعيل

ما فعله دونالد ترامب ،أمس ،قد يكون الفرصة األنسب
لتثبيت املوقف من أصل املشروع االستعماري االستيطاني
الذي يحمل اسم «إسرائيل» .أميركا التي عادت فقالت
لنا أمس ،بفجور وفجاجة ،وضد إرادة جزء من حلفائها
وشركائها في املشروع االستعماري ،ما تقوله لنا على
ّ
امتداد الحقبات والعهود ،بأنها مصدر قهرنا وبؤسنا
وظلمنا .أي أننا لن نسترجع شبرًا من فلسطني إال
ّ
إذا أعلنا حربًا شاملة عليها ،وإذا عملنا على تحويل
حياتها إلى جحيم ،ورايتها إلى شعار العار ،وجيشها
إلى وحش متنقل في العالم .أما َآن أن يعي العرب أن
أميركا ،باختصار ،هي أصل البالء وأصل الشر؟ أما
إسرائيل ،فلنتركها جانبًا ،إذ مهما قيل عن ّ
«قوتها
ّ
وتفوقها وتحضرها» ،فليست سوى مستعمرة أميركية –
بريطانية ،ال يمكن أن تعيش يومًا واحدًا بال حماية الغرب،

لم يعد أمامنا سوى رفع الشعار
والقبضات والهتاف الواحد :الموت ألمريكا!
ورعايته ،ودعمه األعمى.
هذا الغرب االستعماري ،وتحديدًا الواليات املتحدة
ّ
ّ
األميركية ،هو علة وجود الكيان الغاصب ،وكل ما يبذله
من جهودّ ،
يمدد قسرًا وجود إسرائيل االصطناعي،
املخالف للحق وللمنطق ،ولحركة التاريخ ،في انتظار أن
تنتهي إلى حتفها األكيد .هذا هو الدرس الذي يلقنه اليوم
ّ
العربية ،مشعل الحرائق املعتوه في البيت األبيض.
للشعوب
بعض الحكام العرب الذين لم يفهموا منذ سبعني عامًا ،أن
«إسرائيل» هذه ،ليست شيئًا من دون حماية الغرب… ولن
يكون لها وجود من دون غطاء أميركا ودعمها« .إسرائيل»
ّ
هذه ،لم تعد مصدر الخوف والقلق ،بعد تحطم أسطورتها
ّ
ّ
الشعبية في لبنان
العسكرية على صخرة املقاومة
وفلسطني… وكل ما يمكن أن تقوم به ،وحدها ،ال يستطيع
أن يبقيها ،ولو لساعة واحدة ،على قيد الحياة.
اليوم ،في اللحظة التي يطلع بيننا ،نحن العرب ،من يعلن
الخضوع الكامل ألميركا ،تحت راية «سالم» ليس إال تبعيةّ
واستسالمًا… وفي اللحظة التي يقف فيها «العالم ّ
الحر»،
عاجزًا ومكتوف اليدين ،أمام جنون الكاوبوي ،لم يعد
أمامنا سوى أن ننتفض لكرامتنا ،أن نذهب إلى معالجة
جذر املشكلة ال عوارضها .لم يعد أمامنا من خيار ،سوى
أن نرفع الشعار والصوت والقبضات والهتاف الواحد:
«املوت ألمريكا»! أن نعلن الحرب الشاملة على أميركا
ومصالحها في كل مكان.
ّ
كان ال بد من هذه الخطوة ،وإن كانت متوقعة من زمن غير
ّ
الرمزية بالنسبة إلى العرب
قصير ،هذه الخطوة العالية
واملسلمني ،البالغة الخطورة والفظاعة ،التي نعتها الرئيس
نبيه ّبري بـ «وعد بلفور جديد»… كان ال ّبد منها لنتأكد
من أن معركتنا الحقيقية هي مع أميركا قبل إسرائيل.
أميركا التي تأسست مثل إسرائيل على املجزرة ،وعلى

ه ـن ـيــة ،ق ـبــل خ ـط ــاب ت ــرام ــب ،م ــن مغبة
ال ـ ـقـ ــرار األمـ ـي ــرك ــي ،واصـ ـف ــا إيـ ـ ــاه بــأنــه
«مـ ـق ــام ــرة غ ـي ــر م ـح ـس ــوب ــة ،ولـ ــن ي ـكــون
لـ ـه ــا سـ ـق ــف بـ ـخـ ـص ــوص ردود ال ـف ـعــل
الفلسطينية والـعــربـيــة واإلســام ـيــة».
وق ـ ــال ف ــي ت ـصــريــح ل ـق ـنــاة «ال ـج ــزي ــرة»
القطرية إنــه تحدث مع عباس في هذا
ال ـشــأن ،فيما شــاطــره األخـيــر «خـطــورة
ً
امل ــوق ــف» ،نــاقــا عــن «أب ــو م ــازن» وعــده
أنـ ــه «إذا ات ـخ ــذ ت ــرام ــب قـ ـ ــراره ب ــإع ــان

ال ـقــدس عــاصـمــة إلســرائ ـيــل ،فـلــن يكون
بـ ـع ــد لـ ـ ـ ـ ـ ــإدارة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة أي ع ــاق ــة
بعملية الـتـســويــة» .وق ــال إنـهـمــا اتفقا
على «احتجاج الجماهير الفلسطينية
والـ ـتـ ـعـ ـبـ ـي ــر ع ـ ــن غ ـض ـب ـه ــا وت ـم ـس ـك ـه ــا
بالقدس عاصمة لفلسطني».
م ـ ــن جـ ـه ــة ثـ ــان ـ ـيـ ــة ،رأى نـ ــائـ ــب األم ـ ــن
ال ـع ــام ل ـحــركــة «ال ـج ـه ــاد اإلس ــام ــي في
ف ـل ـس ـط ــن» ،زيـ ـ ــاد ال ـن ـخ ــال ــة ،أن إع ــان
ت ــرام ــب الـ ـق ــدس «ع ــاص ـم ــة إلس ــرائ ـي ــل»

ّ
ّ
الحرية».
إبادة حضارة كاملة لتبني على أنقاضها «جنة
أميركا التي لم تزدهر يومًا إال عبر استغالل العالم،
ّ
االستعمارية .أميركا
والشعوب املستضعفة ،وعبر الحروب
ّ
ّ
التي غطت وتغطي على كل جرائم إسرائيل ،ومجازرها،
ّ
ّ
واالستيطانية… ال يجدي أن
العنصرية
وسياساتها
نحارب إسرائيل ونتركها .وربما كان بعض العرب يحتاج
إلى هذا الدرس اإلضافي ،بل قل هذه الصدمة ،هذا الزلزال،
إهداء القدس إلى الغزاة ،حتى يعرف أن الرهان على أميركا
ضرب من ضروب العبث أو االنتحار أو الخيانة الواعية.
اليوم تحديدًا ،بات على كل العرب أن يختاروا :فإما أميركا
وإما القدس!
ّإن من يختار القدس ،عليه أن يعلم أن املعركة تتطلب
التحالف مع كل من يقف في مواجهة أميركا .وعليه أن
يعي ،أن تحريض الناس على أميركا ،يعني دعوته إلى
معارضتها ومقاتلتها واالنتفاض عليها بكل الوسائل.
ورفض كل ما يأتي منها ،حتى ولو كان مغلفًا بأوهام
الحل ،أو الترياق املنشود.
ّإن من يختار االنتماء إلى القدس والدفاع عنها ،عليه العمل
من دون توقف ،وبكل ما أوتي من قوة ،لقتل كل جندي
اميركي خارج حدود بالده ،والحتالل سفارات أميركا
في كل العالم أو إحراقها وتدميرها .لنطرد من بالدنا
كل موظف أميركي ،دبلوماسي أو سياسي أو خالفه.
وكل من يتقاضى راتبًا من الحكومة األميركية .لنواجه
ديموقراطيتهم الزائفة ،نقطع السبل أمام كل مشاريع
مرتزقتهم املنتشرين في بالدنا والعالم ،في خدمة أجندات
مشبوهة ال تخدم إال إسرائيل ،خلف شعارات ّ
مزيفة عن
«حقوق اإلنسان والتنمية والتقدم».
ّإن من يختار القدس ،عليه أن يختار زمن املقاومة الشاملة،
التي تلزمنا بعملية ليست بسيطة ،لكنها ممكنة ،من أجل
التخلي عن كل ما له صلة بهم .ومن يختار القدس ،عليه
العمل على إشعار الشعب األميركي بأن مسؤوليته باتت
عظيمة ،وأنه سيكون من يدفع ثمن سياسات من يختارهم
لحكم بالده.
صحيح أنها عملية شاقة وطويلة ،لكنها مسار إلزامي
لكل من يريد التخلص من كابوس إسرائيل ،ومن خدمها
ّ
املتربعني على عروش السلطة في بالدنا ،مغتصبي
األذالء
ّ
والحرية .وما فعله حكام ممالك القهر
الشرعية والعدالة
في الخليج العربي ،وقبلهم حكومات في املشرق وشمالي
إفريقيا ،لم يكن ممكنًا لوال صمتنا عن تآمرهم ،ولوال
خنوع بعضنا ،وقبول هذا البعض ،بل الترويج ،لثقافة
االستسالم.
اليوم ،يفتح دونالد ترامب الباب أمام فرصة جديدة لتيار
املقاومة في فلسطني والعالم العربي« .يساعدنا» مشكورًا
على إعادة توجيه األنظار صوب الحقيقة القاسية ،وهي
أن نفوذ أميركا املباشر أو من خالل إسرائيل ،هو الهدف
الوحيد املفترضة مواجهته ،وقلب الطاولة على رؤوس
املتعاونني معه.

هـ ــو «إعـ ـ ـ ــان حـ ـ ـ ــرب» .وق ـ ـ ــال فـ ــي حـ ــوار
تلفزيوني أمس ،إن «هذا اليوم (أمس)
هــو ي ــوم ح ــداد لــأمــة ويـجــب النهوض
ملــواجـهــة االسـتـكـبــار األم ـيــركــي» .ورأى
النخالة أن «قرار ترامب محطة فاصلة
لـنـمـيــز ب ــن م ــن ه ــم م ــع فـلـسـطــن ،ومــن
هم أعداء فلسطني ،ومن هم مع القدس،
ومن هم ليسوا مع القدس».
وتـعـقـيـبــا عـلــى خ ـطــاب رئ ـيــس السلطة
مـ ـحـ ـم ــود عـ ـ ـب ـ ــاس ،أكـ ـ ــد أن «الـ ـخـ ـط ــاب

ليس بمستوى هــذا الـعــدوان األميركي
عـلــى شـعـبـنــا» ،حــاثــا الـسـلـطــة عـلــى أن
«ال ت ــراه ــن ع ـلــى ال ـس ـيــاســة األم ـيــرك ـيــة
فــي املـنـطـقــة ألنـهــا لــن تجني شيئًا في
املستقبل» ،مشيرًا إلــى أن «خطاب أبو
مــازن يوحي بأنه يراهن على خيارات
أخـ ــرى وت ـعــاطــف دولـ ـ ــي» .وشـ ــدد على
أن ــه «ي ـج ــب أن ت ــواج ــه ال ـف ـصــائــل كــافــة
هذا العدوان ...أعتقد (أن) الشعب لديه
اإلرادة والقدس للدفاع عن فلسطني».
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الحدث
على الغالف

القدس ُتسقط خيار التسوية ...وتكشف التواطؤ الــس
علي حيدر
ال يـ ـكـ ـف ــي ت ـس ـل ـي ــط األضـ ـ ـ ـ ـ ــواء ع ـلــى
دوافـ ـ ــع ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد
تـ ــرامـ ــب ،الـ ـظ ــرفـ ـي ــة ،وال ح ـت ــى عـلــى
األطـمــاع الصهيونية ،لتفسير قــرار
اع ـت ــراف ــه ب ــال ـق ــدس عــاص ـمــة لـلـكـيــان
اإلسرائيلي ...وهو أمر مطلوب .فكل
رئيس أميركي ـ على األقــل منذ عام
 1995ـ كانت لديه دوافعه لتنفيذ ذلك.
ّ
وم ــع ذل ــك ،لــم تـتــن أي إدارة خطوة
ّ
كـهــذه .الـعــامــل املستجد ال ــذي سمح
لهذه الــدوافــع باالنتقال إلــى مرحلة
التحقق ،تكمن في هرولة حكومات
عربية للتحالف مــع اســرائـيــل ،وفي
ّ
تحول قضية فلسطني إلى عبء على
أنظمة «االعتدال» العربي الذين باتوا
يريدون التخفف منها بأي ثمن .وما
يفسر جرأة اإلدارة األميركية الحالية
باالستخفاف من مفاعيل قــرار بهذا
ال ـح ـجــم ،ه ــو ن ـظــام آل س ـع ــود ،ال ــذي
ُيسرع الخطى لالنتقال إلــى املرحلة
العلنية في التحالف مع العدو.
لـ ــو لـ ــم ت ـض ـم ــن واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ،وم ـع ـهــا
ت ــل أبـ ـي ــب ،ردود ف ـع ــل «ح ـل ـفــائ ـهــا»
ف ــي املـنـطـقــة ال ـعــرب ـيــة ،مل ــا استخفت
وت ـ ـج ـ ــرأت عـ ـل ــى إعـ ـ ـ ــان قـ ـ ـ ــرار ب ـه ــذا
ال ـ ـح ـ ـجـ ــم .فـ ـل ــو قـ ـ ـ ـ ـ ّـدرت (واش ـ ـن ـ ـطـ ــن)
أن خـ ـط ــوة كـ ـه ــذه س ـت ــدف ــع مـعـسـكــر
«االع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدال الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي» ل ــ«ت ـج ـم ـي ــد
ال ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــات مـ ـ ــع إس ـ ـ ــرائـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل» ،ولـ ــو
مكرهة ،أو حتى االكتفاء بالتلويح
ب ـهــذا ال ـخ ـيــار ،لـكــانــت اســرائ ـيــل اول
م ــن يــرفــض ه ــذه ال ـخ ـط ــوة .وه ــو ما
ع ـ ّـب ــر عـ ـن ــه رئـ ـي ــس «مـ ـعـ ـه ــد أبـ ـح ــاث
األم ـ ـ ــن ال ـ ـقـ ــومـ ــي» ،الـ ـ ـل ـ ــواء ع ــام ــوس
ي ــادل ــن ،بــال ـقــول إن «الفلسطينيني
والعرب واألتــراك ،يهددون بمسدس
فـ ــارغ» .واك ـثــر مــن ذل ــك ،ف ــان الــرهــان
اإلسرائيلي ـ األميركي ،هو أن ردود
فـعــل الـشـعــب الفلسطيني وال ـشــارع
ال ـ ـعـ ــربـ ــي ،ل ـ ــن ت ـ ـكـ ــون ف ـ ــي امل ـس ـت ــوى
ال ـ ــذي ي ـق ـل ـق ـهــم .وهـ ــو م ــا ح ـض ــر فــي
ك ـل ـم ــات ي ــادل ــن أيـ ـض ــا ،ب ــال ـق ــول إن
«الجماهير فــي الـعــالــم الـعــربــي بمن
فيها الفلسطينيون ،لــن تـخــرج إلى
ال ـش ــوارع وه ــي منهمكة فــي قضايا
أخرى».
خالصة األمر أنه في مثلث العالقات
الـ ـق ــائ ــم ،بـ ــن واشـ ـنـ ـط ــن وت ـ ــل أب ـيــب
و«االعـتــدال العربي» ،تبقى خيارات
واش ـن ـط ــن إزاء إس ــرائ ـي ــل وغ ـيــرهــا،
أسـ ـي ــرة م ـج ـمــوعــة اعـ ـتـ ـب ــارات ،عـلــى
رأسها قاعدة الكلفة والجدوى .وهو
مــا ينسحب أيـضــا على ق ــرار ترامب
ب ـ ــإع ـ ــان الـ ـ ـق ـ ــدس ع ــاصـ ـم ــة ل ـل ـك ـيــان

من التحركات في قطاع غزة تنديدًا باإلعالن األميركي عن القدس (أ ف ب)

اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،وع ـل ــى ك ــل ال ـخ ـطــوات
الـســابـقــة والــاح ـقــة .يـكـشــف توقيت
الـخـطــوة األمـيــركـيــة عــن كونها جزء
مـ ــن سـ ـي ــاق الـ ـخـ ـط ــوات ال ـت ـم ـه ـيــديــة
ملـ ــا ي ـط ـل ــق ع ـل ـي ــه «صـ ـفـ ـق ــة ال ـ ـقـ ــرن»،
ال ـت ــي ي ـت ـصــدرهــا تـظـهـيــر ال ـعــاقــات
السعودية ـ ـ اإلسرائيلية ،واالنتقال
بـهــا إل ــى مــرحـلــة الـتـحــالــف الـعـلـنــي.
ل ـكــن م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،أث ـب ـتــت إدارة
تــرامــب أي ـضــا ،صـحــة الـنـظــريــة التي
تقول إن الواليات املتحدة ال تقبل في
العالم العربي ،حلفاء وال شركاء ،بل
أدوات ال ترى نفسها ملزمة بمراعاة
ه ــواجـ ـسـ ـه ــم .والـ ـ ـ ـ ــدور املـ ـلـ ـق ــى عـلــى
عاتقهم بعد التعبير عن اعتراضاتهم

وتـحـفـظــاتـهــم ،ه ــو الـتـكـ ّـيــف م ــع هــذا
ال ــواق ــع ،وال ـق ـي ــام ب ــدوره ــم ف ــي كبح
الشعب الفلسطيني ،باعتباره رأس
حربة االشتباك مع االحتالل ،ومنعه
م ــن الـتـعـبـيــر ع ــن إرادتـ ـ ــه بــاملـسـتــوى
الذي يهدد األمن اإلسرائيلي .وهكذا
تكون واشنطن قد كشفت مرة أخرى،
ل ـل ـمــراه ـنــن ع ـلــى ج ـ ــدوى ال ـعــاقــات
او التحالف أو التبعية لها ،أنــه في
م ـقــابــل إس ــرائـ ـي ــل ،ال ي ـم ـكــن ال ــره ــان
ع ـل ــى أدائـ ـ ـه ـ ــا فـ ــي ك ـب ــح ال ـع ــدوان ـي ــة
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة .وهـ ــو م ــا ت ـجـ ّـســد في
قـ ــرار شــرعـنــة الـ ـع ــدوان اإلســرائـيـلــي
امل ـس ـت ـم ــر ع ـل ــى ال ـ ـقـ ــدس وف ـل ـس ـطــن.
ل ـك ــن «ف ـض ـي ـل ــة» ه ـ ــذه اإلدارة أن ـهــا

جعلت هذا املفهوم أكثر وضوحًا وال
يستلزم عناء الشرح.
م ــن أهـ ــم م ــا ي ـن ـط ــوي ع ـل ـيــه اإلعـ ــان

توقيت الخطوة
األميركية يكشف عن
طلق
مما ُي َ
كونها جزءًا ّ
عليه «صفقة القرن»

األميركي ،في أبعاده االستراتيجية،
ّ
أنــه شــكــل محطة كاشفة عــن انـعــدام
فــرص الــرهــان عـلــى خـيــار التسوية،
ح ـت ــى ول ـ ــو ب ـص ـي ـغــة ال ـ ـحـ ـ ّـد األدن ـ ــى
ال ــذي كــان ي ــراود أتـبــاع هــذا الخيار.
وأظ ـ ـ ـهـ ـ ــرت بـ ـنـ ـح ــو ج ـ ـلـ ـ ّـي ال ـح ـق ـي ـقــة
ال ـتــي كــانــت غــائ ـبــة ع ــن ال ـب ـعــض ،أو
ال ـك ـث ـي ــري ــن ،ب ـ ــأن ات ـف ــاق ـي ــات أوس ـل ــو
كـ ــانـ ــت وم ـ ـ ــا زالـ ـ ـ ــت ت ـج ـس ـي ـدًا ل ـ ــدور
وظـيـفــي إســرائ ـي ـلــي عـلــى الـســاحــات
الـفـلـسـطـيـنـيــة (اح ـ ـتـ ــواء انـتـفــاضـتــه
ومـ ـ ـق ـ ــاومـ ـ ـت ـ ــه) وال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة (ب ـ ــواب ـ ــة
ب ــاالتـ ـج ــاه ــن) والـ ـع ــاملـ ـي ــة (م ـن ـح ـهــا
شــرع ـيــة لـلـسـيــاســات االسـتـيـطــانـيــة
والـعــدوانـيــة فــي املرحلة الـتــي تلت).

إسرائيل :ترامب تشاور مع زعماء عرب ...واطمأن إلى ردود فعلهم
م ــع اع ـ ــان ال ــرئ ـي ــس دون ــال ــد تــرامــب
االعـ ـت ــراف بــال ـقــدس عــاصـمــة للكيان
اإلســرائ ـي ـلــي ،اسـتـحـضــر املـســؤولــون
اإلسرائيليون املخزون األيديولوجي
الـصـهـيــونــي ف ــي ال ـعــاقــة م ــع الـقــدس
وفلسطني ،وأضـفــوا أبـعــادًا تاريخية
واس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ع ـل ــى ه ـ ــذه امل ـح ـطــة
امل ـف ـص ـل ـي ــة فـ ــي ح ــرك ــة الـ ـ ـص ـ ــراع مــع
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،وفـ ـ ــي م ــواجـ ـه ــة ال ـش ـعــب
الـفـلـسـطـيـنــي .وكـ ــان ب ـ ــارزًا ج ـ ـدًا ،أنــه
ل ــم ي ـكــن ه ـن ــاك ت ـمــايــز ف ــي إســرائ ـيــل،
ف ــي امل ــوق ــف م ــن االعـ ـت ــراف األمـيــركــي
بــالـقــدس ،بــن يـمــن وي ـســار ،وال بني
علمانيني ومتدينني صهاينة ،وإنما
كان هناك موقف موحد في املضمون
وامل ـ ـف ـ ــردات .وال ي ـت ـع ــارض ذل ـ ــك ،مــع
وجـ ـ ـ ــود تـ ـب ــايـ ـن ــات ت ـت ـع ـل ــق ب ـت ـقــديــر
مـفــاعـيــل ه ــذه ال ـخ ـطــوة وتــداعـيــاتـهــا
عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـس ـ ــاحـ ـ ـت ـ ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة
واالقليمية.
واعتبر رئيس الدولة رؤوبني ريفلني

أن ه ــذه الـخـطــوة «مـحـطــة تأسيسية
لـحــق الـشـعــب ال ـي ـهــودي» .ورأى أنها
أج ـم ــل ه ــدي ــة إلس ــرائ ـي ــل ف ــي ال ــذك ــرى
ال ـس ـب ـع ــن الق ــام ـت ـه ــا ،وف ـ ــي ال ــذك ــرى
الخمسني الحـتــال الـقــدس فــي العام
 .1967وفـ ــي ال ـس ـي ــاق ن ـف ـســه ،وصــف
رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ب ـن ـيــامــن نـتـنـيــاهــو
ال ـق ــرار بــأنــه مـحـطــة هــامــة فــي تــاريــخ
ال ـق ــدس ،و«اع ـ ــان تــاري ـخــي ،يعترف
ب ـح ـق ــائ ــق ت ــاريـ ـخـ ـي ــة» ،واس ـت ـح ـضــر
األب ـعــاد الـتــاريـخـيــة والــديـنـيــة ملوقف
الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــي فـ ـ ـ ــي سـ ـي ــاق
ال ـتــوظ ـيــف ال ـص ـه ـيــونــي .ول ــم يـتــأخــر
ف ــي ت ــوظ ـي ــف امل ــوق ــف األمـ ـي ــرك ــي فــي
سياقه التسووي ،كاشفًا عن أن هذا
امل ــوق ــف س ـي ـت ـحـ ّـول الـ ــى س ـقــف ُي ـلــزم
الـفـلـسـطـيـنـيــن ب ـمــواص ـلــة الـتـســويــة
ان ـط ــاق ــا م ــن ال ـت ـس ـل ـيــم بـ ــه ،وهـ ــو مــا
بــرز فــي كــامــه ال ــذي أكــد فيه أنــه «لن
يكون هناك ســام من دون االعتراف
بالقدس عاصمة إلسرائيل» .على خط

ـواز ،ح ــاول نتنياهو أيـضــا احـتــواء
مـ ٍ
ح ــال ــة ال ـغ ـضــب ال ـت ــي ت ـس ــود ال ـش ــارع
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ،ب ــال ـق ــول إن اس ــرائ ـي ــل
سـتـحــافــظ عـلــى «الــوضــع الــراهــن في
الـ ـق ــدس ،وفـ ــي الـ ـح ــرم ،وع ـل ــى حــريــة
العبادة التامة لكل االديــان» .وتوجه
إلــى الرئيس تــرامــب بالقول «سيدي
الرئيس ،التاريخ والشعب اليهودي
س ـيــذكــران دائ ـمــا قـ ــرارك الـشـجــاع في
هذا اليوم ،فشكرًا لك».
ب ــدوره ،استبعد وزيــر االستخبارات
يسرائيل كاتس ،أن يكون للسعودية
ردود فعل سلبية تؤثر على تحالفها
م ــع إس ــرائ ـي ــل .وأكـ ــد أن ال ــري ــاض مع
امل ـصــالــح املـشـتــركــة م ــع ت ــل أب ـيــب في
مواجهة ايــران ،وهــي تحتاج في هذا
امل ـجــال إل ــى إســرائ ـيــل ،بنسبة ال تقل
عن العكس .ولفت وزير االستخبارات
ّ
أي ـضــا إل ــى أن تــرامــب أج ــرى سلسلة
اتـ ـص ــاالت م ــع ال ــزع ـم ــاء الـ ـع ــرب ،قبل
اعالن قراره ،مشيرًا إلى أن هناك «فرقًا

ب ــن اإلع ـ ـ ـ ــراب ع ــن م ــوق ــف مـ ـع ــارض،
وب ــن تــوجـيــه رســالــة كـســر أوان» في
اشـ ـ ـ ــارة ال ـ ــى اسـ ـتـ ـبـ ـع ــاده ردود فـعــل
جدية تتجاوز التقديرات السائدة في
واشنطن وتل أبيب ،و«قواعد اللعبة».
وبـمــا أن الــرئـيــس تــرامــب أعـلــن قــراره
ب ـعــد هـ ــذه االت ـ ـصـ ــاالت ف ـهــو يـعـكــس،

وزير االستخبارات:
الرياض مع المصالح
المشتركة مع تل أبيب
في مواجهة إيران

بحسب كاتس ،أنه «لم يتلق مثل هذه
الرسائل (كسر األوان ــي) من الزعماء
الـ ـع ــرب ال ــذي ــن ي ـع ـت ـمــدون ك ـث ـي ـرًا في
هــذه األي ــام على السياسة األميركية
ويحتاجون إلــى األميركيني ،وأيضا
إل ــى إس ــرائ ـي ــل ،ف ــي مــواج ـهــة إيـ ــران».
وأض ـ ـ ــاف ك ــات ــس أن ـ ــه «ال ي ــوج ــد فــي
العالم العربي في الدول الرائدة ،نفس
الحماسة التي نسمعها في الجانب
الفلسطيني وال لدى (الرئيس التركي
رج ـ ــب طـ ـي ــب) أردوغ ـ ـ ـ ــان أو ل ـ ــدى كــل
محور اإلخــوان املسلمني ،وهــذا ليس
عن طريق الصدفة».
وعلى املستوى االعالمي ،احتل حدث
االعتراف االميركي بالقدس عاصمة
إلسرائيل ،صدارة النشرات االخبارية
ومحور التعليقات والتحليالت التي
توقفت عند الرسائل والــدالالت التي
ينطوي عليها ،ومــا يمكن أن يترتب
ع ـل ـي ـهــا ع ـل ــى امل ـس ـت ــوي ــن ال ـس ـيــاســي
واألمني.
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الحدث

سعودي
منذ اتفاقية أوسلوُ ،أ َ
بقي على عدد
م ــن ال ـق ـضــايــا ال ـعــال ـقــة ،ه ــي ال ـقــدس
والالجئون واملستوطنات والحدود،
إضافة إلى الترتيبات ُاألمنية واملياه.
منذ اللحظات األولى ،ش َ
طبت قضية
ال ــاجـ ـئ ــن ع ـم ـل ـي ــا ،وتـ ـك ـ ّـي ــف مـعـهــا
ال ـطــرف الفلسطيني الــرسـمــي .وفــي
موضوع املستوطنات ،يوجد إجماع
واسع بني التيارات اإلسرائيلية ،على
ع ــدم إزالـ ــة أغـلـبـيـتـهــا ال ـســاح ـقــة .أمــا
على مستوى الـحــدود ،فقد حسمها
رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء ب ـن ـيــامــن نـتـنـيــاهــو
بقرار إبقاء الجيش اإلسرائيلي في
منطقة غ ــور األردن ،فــي أي تسوية
ُنهائية مفترضة مــع السلطة ،واآلن
ش ـط ـ َـب ــت ق ـض ـيــة الـ ـق ــدس ع ــن دائـ ــرة
الحلول الــوســط بــن أتـبــاع التسوية
والكيان اإلسرائيلي.
وهـ ـكـ ــذا ي ـت ـضــح أن ـ ــه لـ ــم ي ـع ــد ه ـنــاك
ق ـضــايــا ع ــال ـق ــة ،ب ــل ق ـضــايــا فــرضــت
اســرائ ـيــل ومـعـهــا ام ـيــركــا صيغتها
النهائيةعلى أرض الــواقــع .ولــم يعد
ع ـلــى أتـ ـب ــاع خ ـي ــار ال ـت ـســويــة ســوى
اإلقـ ـ ــرار ب ـهــذا ال ــواق ــعّ .وه ـك ــذا أيـضــا
يتحول «أوسـلــو» (بغض النظر عن
تسميته الالحقة) إلــى صيغة اتفاق
نهائي مع بعض «التنقيحات».
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى املـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوى اإلس ـ ـ ــرائـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي،
ي ـجـ ّـســد امل ــوق ــف األم ـي ــرك ــي الـطـمــوح
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ب ـك ــاف ــة تـ ـي ــارات ــه (ب ـمــن
ّ
تخوفوا من
فيهم الــذيــن انتقدوا أو
ّ
التوقيت واألس ـل ــوب) ،وهــو مــا عبر
ع ـنــه نـتـنـيــاهــو ف ــي ش ــري ــط م ـصــور،
بـ ــأن «ال ـه ــوي ــة ال ـتــاري ـخ ـيــة الـقــومـيــة
تكتسب مفاهيم مهمة فــي كــل ّيــوم،
وخاصة في هذا اليوم» .وقد حققت
ّ
اإلدارة األميركية بنحو فظ ومباشر،
الحلم الصهيوني في إضفاء شرعية
أميركية ـ دولية ،على واقع االحتالل.
ّ
وش ــك ـل ــت ق ـف ــزة ج ــدي ــدة ع ـلــى طــريــق
ش ــرعـ ـن ــة االح ـ ـ ـتـ ـ ــال ،وت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا فــي
ّ
الـقــدس .وعــزز قــرار ترامب االعتراف
بــال ـقــدس ،خـطــاب الـيـمــن وخـيــاراتــه
وس ـ ـ ـ ــط ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي،
بعدما ثبت لديه أنــه بالرغم مــن كل
السياسات االستيطانية واملتطرفة
فـ ـ ــي ق ـ ـضـ ــايـ ــا الـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــوي ـ ــة ،والـ ـقـ ـم ــع
واملـجــازر بحق الشعب الفلسطيني،
حـ ـصـ ـل ــت إس ـ ــرائ ـ ـي ـ ــل ع ـ ـلـ ــى جـ ــائـ ــزة
تاريخية راودت دائـمــا أحــام وآمــال
املسؤولني الصهاينة.
مــع ذل ــك ،تبقى مـســاحــة مــن الـفــرص
الكامنة في اإلعــان األميركي .وهي
ّ
أن الشعب الفلسطيني لم يعد أمامه
سـ ــوى خ ـي ــاري ــن ال ث ــال ــث ل ـه ـمــا :إمــا
الخضوع التام ،وأما خيار املقاومة.

ترامب وحيدًا في أوروبا:
متمسكون بـ«السالم»
الحلفاء الغربيون
ّ
كـ ــان ق ـ ــرار ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي دون ــال ـ ًـد
تــرامــب فــي االع ـتــراف بــالـقــدس عاصمة
ً ّ
إلسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،أم ـ ـ ــس ،ث ـق ـي ــا ح ــت ــى عـلــى
ح ـل ـف ــائ ــه الـ ـغ ــربـ ـي ــن ،إذ ج ـ ـ ــاءت أولـ ــى
االع ـتــراضــات عليه مــن لـنــدن وبــاريــس،
وذلك بعدما ّ
ّ
الرسمي
عبرا ،قبل اإلعالن
ل ـل ـقــرار ،عــن قلقهما مـنــه ،إذ ال يعترف
املجتمع ال ــدول ــي ،بـشـكـ ٍـل ع ــام ،بسيادة
إسرائيلية منفردة على املدينة بأكملها
ويـعـتـقــد أن وضـعـهــا يـجــب أن ت ـحـ ّـدده
املفاوضات.
وبشكل واض ــح ،أعلنت رئيسة ال ــوزراء
ٍ
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة ،تـ ـي ــري ــزا م ـ ــاي ،أنـ ـه ــا «ال
تــوافــق» عـلــى ق ــرار تــرامــب ،معتبرة في
بيان أن هــذا الـقــرار «ال يساعد بشيء»
ف ــي ال ـتــوصــل إل ــى ال ـس ــام ف ــي املـنـطـقــة.
ّ
وأك ــدت أن سـفــارة بــادهــا فــي إسرائيل
سـتـبـقــى ف ــي ت ــل أب ـي ــب ،مـعـتـبــرة مــوقــف
بالدها «من وضع القدس واضح وقائم
منذ زمن طويل :ال بد أن يتحدد في إطار
تـســويــة يـجــري الـتـفــاوض بشأنها بني
اإلسرائيليني والفلسطينيني ،ويجب أن
تكون القدس في نهاية املطاف عاصمة
للدولتني اإلسرائيلية والفلسطينية».
وق ــال ــت إن بــري ـطــان ـيــا تـعـتـبــر «ال ـق ــدس

الشرقية جزءًا من األراضي الفلسطينية
ّ
املحتلة».
م ــن جـهـتــه ،وص ــف الــرئ ـيــس الـفــرنـســي،
ـرار تـ ــرامـ ــب
إي ـ ـمـ ــانـ ــويـ ــل مـ ـ ـ ــاكـ ـ ـ ــرون ،قـ ـ ـ ـ ـ ّ
بــ«املــؤســف» ،داعيًا إلــى «تجنب العنف
بــأي ثـمــن» .وشــدد فــي مؤتمر صحافي
عـقــده فــي الـجــزائــر حـيــث يـقــوم بــزيــارة،
ع ـل ــى «ت ـم ـس ــك ف ــرن ـس ــا وأوروبـ ـ ـ ـ ــا بـحــل
الدولتني ،إسرائيل وفلسطني تعيشان
ج ـن ـبــا إلـ ــى ج ـنــب ب ـس ــام وأمـ ـ ــن ،ضمن
ح ــدود معترف بها دولـيــا ومــع القدس
عاصمة لـلــدولـتــن» .وفــي تغريدة على
«تــويـتــر» ،أع ــاد مــاكــرون تأكيد موقفه،
ً
قائال إن فرنسا تدعم مبادرات مجلس
األمــن واألمــم املتحدة في إطــار «السالم
بني اإلسرائيليني والفلسطينيني».
ّ
كـ ــذلـ ــك ،أك ـ ـ ـ ــدت املـ ـسـ ـتـ ـش ــارة األمل ــانـ ـي ــة،
أنـجـيــا مـيــركــل أن حـكــومـتـهــا ال تــدعــم
ّ
املتحدث
قرار الرئيس األميركي .ووفق
باسمها ،ستيفن سايبرت ،فــإن ميركل
«ال تدعم هذا املوقف ألن وضع القدس ال
ّ
يمكن التفاوض بشأنه إال في إطار حل
ّ
الدولتني» .بــدوره ،أكــد رئيس الحكومة
اإليطالية ،باولو جنتيلوني ،عبر موقع
«تــويـتــر» أن «ال ـقــدس مدينة مقدسة ال

مثيل لها فــي الـعــالــم .مستقبلها يجب
أن يحدد في إطار عملية السالم القائمة
على حل الدولتني ،إسرائيل وفلسطني».
وعلى صعيد االتحاد األوروبي ،أعربت
وزي ـ ـ ــرة خ ــارج ـي ــة االت ـ ـحـ ــاد ،فـيــديــريـكــا
القلق»
موغيريني ،بــاسـمــه ،عــن «بــالــغ ً
إزاء خ ـ ـطـ ــوة تـ ـ ــرامـ ـ ــب ،مـ ــوض ـ ـحـ ــة فــي
ـان أن «االت ـح ــاد األوروبـ ــي يــدعــو كل
ب ـيـ ٍ
ال ـف ــاع ـل ــن ع ـل ــى األرض وفـ ــي امل ـن ـط ـقــة،
ّ
النفس
إل ــى ال ّـتـحــلــي بــال ـهــدوء وض ـبــط ً
ل ـت ـج ــن ــب أي تـ ـصـ ـعـ ـي ــد» ،م ـض ـي ـف ــة أن
االتـ ـح ــاد «ي ـب ـقــى م ـس ـت ـع ـدًا لـلـمـســاهـمــة

وصف ماكرون
قرار ترامب بالمؤسف،
تجنب
داعيًا إلى ّ
العنف بأي ثمن

فــي عملية الـتـفــاوض» الـضــروريــة لحل
مسألة وضــع الـقــدس .وقــالــت املسؤولة
ّ
األوروب ـيــة أيـضــا إن «ال ـحــل التفاوضي
ال ـقــائــم عـلــى أس ــاس دول ـت ــن بـمــا يلبي
تطلعات الطرفني ،هو الوسيلة الوحيدة
الواقعية إلقــرار السالم واألمــن» ،ملا فيه
«مصلحة اإلسرائيليني والفلسطينيني»
على ّ
حد سواء .وفي املنحى نفسه ،رأى
األم ــن ال ـعــام لــأمــم املـتـحــدة ،أنطونيو
غــوتـيــريــش ،أن وض ــع ال ـقــدس ال يمكن
ّ ّ
يحدد إل عبر «تفاوض مباشر» بني
أن
اإلســرائ ـي ـل ـيــن والـفـلـسـطـيـنـيــن ،مــذكـرًا
ب ـم ــواق ـف ــه ال ـس ــاب ـق ــة الـ ـت ــي تـ ـش ــدد عـلــى
«رفض أي إجراء من طرف واحد».
ك ــذل ــك ،دع ــا ال ـبــابــا فــرنـسـيــس الح ـت ــرام
ً
«الوضع الراهن» في القدس ،قائال إن أي
توتر جديد في الشرق األوسط سيؤجج
الـصــراعــات فــي العالم .يشار إلــى أنــه ال
توجد أي سفارة ألي دولــةٍ في القدس.
وسـ ـب ــق أن كـ ـ ــان ل ــدولـ ـت ــن ص ـغ ـيــرتــن
مــن أمـيــركــا الالتينية ،هما السلفادور
وكوستاريكا ،سفارتان في القدس قبل
نقلهما إلى تل أبيب في  ،2006قائلتني
إنهما تريدان التزام املعايير الدولية.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

موحد في لبنان ...وتظاهرة في عوكر يوم األحد
موقف سياسي َّ
لم تخرج الجماهير العربية غضبًا للقدس .التعبير
يقتصر حتى اللحظة على وسائل التواصل
االجتماعي .في لبنان ،ردود الفعل السياسية تتعامل
مع قرار الرئيس األميركي دونالد ترامب كما لو أنه
شان لبناني داخلي .سريعًا ،دعت املنظمات الشبابية
اليسارية اللبنانية والفلسطينية ،إلى املشاركة في
الساعة
تظاهرة أمام السفارة األميركية في عوكر ،عند ّ
الحادية عشرة من قبل ظهر األحد املقبل .وقد نظمت
فصائل وجمعيات فلسطينية اعتصامًا في مخيم عني
الحلوة مساء أمس رفضًا للقرار األميركي.
على املستوى السياسي ،ظهر ما ُيشبه اإلجماع على
رفض ما قام به ترامب .املوقف األبلغ في توصيف ما
جرى ّ
عبر عنه رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي
قال« :إننا أمام وعد بلفور جديد يمهد لصفقة العصر
على حساب القضية الفلسطينية وحقوق الشعب
الفلسطيني».
وفيما أعلن حزب الله أن أمينه العام السيد حسن نصر
الله سيطل عند السادسة من مساء اليوم للتعليق على
الحدث ،قال نائبه ،الشيخ نعيم قاسم ،إن موقف ترامب
«يعني إنهاء حل الدولتني وعملية التسوية ،كما يعني

انتهاء مرحلة الحديث عن الحل السياسي» .وأوضح
قاسم في تصريح لقناة «امليادين» أن موقف الرئيس
األميركي املستجد «يعني أن واشنطن أعلنت صراحة
ما كانت تخفيه دائمًا» ،مستدركًا« :يجب دعم خيار
املقاومة على املستويات كافة من اآلن فصاعدًا» ،وأكد
أن حزب الله «جاهز اليوم لتقريب املسافات بني الدول
ّ
املستعدة ملقاومة إسرائيل».
وكل الحركات
من جهته ،رأى الرئيس السابق للجمهورية العماد إميل
لحود ،أن «القرار األميركي لم يكن ممكنًا لوال ارتهان

وتواطؤ وهرولة بعض األنظمة العربية نحو التطبيع مع
عدو األمة العربية ومغتصب فلسطني ،أي اسرائيل،
ناهيك عن سعيهم الحثيث لطمس القضية املركزية
فلسطني» .ولفت إلى أن «الهوان بلغ ببعض العرب ّ
حد
أن يبادر الرئيس األميركي لالتصال بهم وبكل وقاحة
إلبالغهم عن قرار االعتراف بالقدس عاصمة للكيان
الصهيوني دون أن يبدي أي من أولئك عرب الهوان أي
رفض أو استنكار أو املبادرة إلى قطع العالقات مع
أمريكا أو تقديم شكوى إلى املراجع الدولية ،بل إنهم
اكتفوا ببيانات القلق فيما هم أنفسهم يتشاركون تلك
املؤامرة الدنيئة على فلسطني وعلى حقوق الشعب
الفلسطيني».
وفيما استنكر رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير
الخارجية جبران باسيل قرار ترامب ،خرجت غالبية
الشخصيات السياسية بمواقف رافضة للخطوة
األميركية .وفي دمشق ،أعلنت الرئاسة السورية أن
«مستقبل القدس ال تحدده دولة أو رئيس ،بل ّ
يحدده
تاريخها وإرادة وعزم األوفياء للقضية الفلسطينية
التي ستبقى ّ
حية في ضمير األمة العربية حتى إقامة
الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس».

غضب دول «االعتدال العربي» :خذوا ما ُيدهش العالم من بيانات
ل ــم يـكــن م ــن «امل ـن ـطــق» الـسـيــاســي أن
يـخــرج ق ــرار إدارة الــرئـيــس األميركي
دونــالــد تــرامــب ح ــول مــديـنــة الـقــدس،
دول
مــن دون مــرافـقـتــه بـبـيــانــات مــن ّ
«االع ـ ـتـ ــدال» ال ـع ــرب ــي ،ت ــدي ــن وت ـح ــذر
مــن تبعات هــذا ال ـقــرار« .االنتفاضة»
الرسمية لـقـيــادات تلك ال ــدول جــاءت
ع ـلــى ق ـي ــاس «املـ ـف ــاج ــأة» األم ـيــرك ـيــة،
واسـتـبـقـتـهــا ب ــإع ــان اج ـت ـمــاع «غـيــر
عادي» لجامعة الدول العربية .ويكمن
خـ ـ ـ ــروج االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ع ـ ــن ال ـت ـص ـن ـيــف
«االعـ ـتـ ـي ــادي» ُأن ال ـ ــدول «ال ـص ـق ــور»
املتداعية إليه ،أبلغت مسبقًا بالقرار
من قبل ترامب مباشرة ،عبر اتصاالت
هاتفية مع زعمائها املستنفرين.
هـ ــذه ال ـ ـ ــدول ك ــان ــت أس ــاس ــا امل ـب ـت ــدأة
ّ
ّ
يشجع على إنهاء
والــداعـمــة لـكــل مــا
الـ ـقـ ـضـ ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة وت ـص ـف ـيــة
مـقــاومـتـهــا ت ـعــزي ـزًا ل ــ«خ ـي ــار ال ـســام
(االسـتـســام)» .فهيّ ،إمــا ّ
مطبعة مع
كـيــان ال ـعــدو علنًا أو س ـ ّـرًا ،و«ف ــورة»
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ّ
الـبـيــانــات مــا هــي إل ع ـ ّـدة عـمــل هــذه
األنظمة أمام شعوبها وصورتها.
املواقف جاءت بأغلبها حاملة صيغة
ال ـت ـع ـل ـي ـق ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة ال صـيـغــة
ـان ل ــ«ط ــرف» فــي ص ــراع مـمـتــد ملا
ب ـيـ ٍ
ّ
ي ــزي ــد ع ـلــى قـ ــرن ،وه ــو م ــا ال يــتـســق
م ــع نـ ـظ ــرة ت ـل ــك ال ـ ـ ــدول م ــن الـقـضـيــة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ،ل ـك ــون ـه ــا (الـ ـنـ ـظ ــرة)
بــاتــت تـمــاشــي بـحـيــاء ـ ـ أو مــن دونــه
ـ ـ ال ـتــوج ـهــات وال ـ ــرؤى اإلســرائـيـلـيــة.
السعودية التي تحمل لواء «العرب»
ف ــي «رب ـي ـع ـهــا» املـسـتـجــد ،و«ت ـخ ــدم»
الثانية من بعد القدس؛ كانت
ال ِقبلة ّ
أول املحذرين .وفي اتصال البالغ من
ت ــرام ــب ،أك ــد ملكها سـلـمــان بــن عبد
العزيز «لفخامة الرئيس األميركي...
أن أي إعـ ـ ــان بـ ـش ــأن وضـ ــع ال ـق ــدس
يسبق الوصول إلى تسوية نهائية،
سيضر بمفاوضات ال ـســام» .وبعد
تـجــاهــل ال ــرب ــط ال ـس ـعــودي لـخـطــورة
اإلعالن بموعده (قبل أو بعد تسوية

نهائية) ،يمكن البناء على أن يكون
«ال ـ ـت ـ ـحـ ــذيـ ــر» ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي قـ ــد وص ــل
طــريـقــه إل ــى واش ـن ـطــن ،عـبــر الضيفة
ّ
التي حلت على ولي العهد محمد بن
سـلـمــان ،أول مــن أم ــس فــي الــريــاض،
وه ــي وزي ـ ــرة ال ـخــارج ـيــة األمـيــركـيــة
األسبق كونداليزا رايــس التي سبق
ّ
أن ب ــش ــرت بـ ــ«ش ــرق أوسـ ــط جــديــد».
واستبق املوقف السعودي الرسمي
ّ
بحملة كبيرة مــن الـكــتــاب واملثقفني
وامل ـســؤولــن عـلــى وســائــل الـتــواصــل
ّ
االج ـت ـم ــاع ــي ،وال ـت ــي رك ـ ــزت ع ـلــى أن
دعــم الفلسطينيني في نضالهم غير
واج ــب بـعــدمــا أض ــاع ــوا «قضيتهم»
بأيديهم.
الـخــوف على «الـســام» مــع إسرائيل،
تـ ـش ــارك ــت فـ ـي ــه قـ ـط ــر مـ ــع غــري ـم ـت ـهــا
الخليجية ،إذ قــال وزي ــر الـخــارجـيــة،
محمد بــن عبد الــرحـمــن آل ثــانــي ،إن
ق ــرار الــرئـيــس األم ـيــركــي هــو بمثابة
«حكم باإلعدام على مساعي السالم».

ورأى أن «الــواليــات املتحدة لها دور
رئيسي في عملية السالم ،وهذا الدور
يحتم عليها أن تظل على الحياد».
أم ــا ال ـك ــوي ــت ،ف ـقــد أع ـل ــن فـيـهــا وزي ــر
االع ـ ــام بــالــوكــالــة ،مـحـمــد ع ـبــد الـلــه
امل ـ ـ ـبـ ـ ــارك الـ ـ ـصـ ـ ـب ـ ــاح ،وج ـ ـ ـ ــود اتـ ـف ــاق
جماعي بــن دول «مجلس التعاون
الخليجي» ،على ّ
تحرك يظهر «مقدار
الـ ـغـ ـض ــب» مـ ــن ق ـ ـ ــرار نـ ـق ــل الـ ـسـ ـف ــارة
األميركية إلى القدس.
لغة التحذير وال ـخــوف على مصير
عملية «السالم» تلك ،انسحبت على
جـيــران فلسطني ،فــي األردن ومصر.
وأك ـ ــد رئ ـي ــس األخـ ـي ــرة ع ـبــد ال ـف ـتــاح
ال ـس ـي ـســي ،أم ـ ــس« ،أه ـم ـي ــة الـتـعــامــل
بحذر مع ملف الـقــدس» ،مشيرًا إلى
«ض ــرورة الـتــزام املرجعيات الدولية
وال ـق ــرارات األمـمـيــة ذات الـصـلــة ،في
إط ــار الـسـعــي لـلـتــوصــل إل ــى تسوية
نـهــائـيــة ع ــادل ــة وشــام ـلــة لـلـقـضـيــة».
من جانبها ،دعــت جماعة «اإلخــوان

املـ ـسـ ـلـ ـم ــن» ف ـ ــي م ـ ـصـ ــر ،ف ـ ــي بـ ـي ــان؛
إل ــى «الـتـعـبـيــر ،األرب ـع ــاء املـقـبــل ،عن
الـتـضــامــن م ــع الـشـعــب الفلسطيني
ودع ــم حقه بــإقــامــة دولـتــه املستقلة،
وعاصمتها القدس الشريف».
أمـ ــا األردن «الـ ــوصـ ــي ع ـل ــى ال ـق ــدس
وامل ـقــدســات» ،فقد بحث ملكها عبد
الـ ـلـ ــه بـ ــن الـ ـحـ ـس ــن ،مـ ــع أمـ ـي ــر قـطــر
تـمـيــم ب ــن ح ـمــد آل ث ــان ــي ،تــداع ـيــات
القرار األميركي «الخطيرة على أمن
واس ـت ـقــرار املنطقة وج ـهــود تحقيق
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــام» .وش ـ ـ ـ ــدد عـ ـل ــى «ض ـ ـ ـ ــرورة
دعـ ــم الـفـلـسـطـيـنـيــن ف ــي مـســاعـيـهــم
إلقامة الدولة الفلسطينية املستقلة،
وعاصمتها القدس الشرقية».
ب ـ ـ ــدوره ـ ـ ــا ،ط ــالـ ـب ــت ج ــامـ ـع ــة ال ـ ـ ــدول
ال ـع ــرب ـي ــة ،ق ـب ــل ال ـ ـقـ ــرار بـ ـي ــوم ك ــام ــل،
الــواليــات املـتـحــدة بــ«لـعــب دور نزيه
وم ـحــايــد» لـتـحـقـيــق «ال ـس ــام الــدائــم
والشامل» في الشرق األوسط.
(األخبار)
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سياسة
المشهد السياسي

مسعى إماراتي ـ لبناني للتهدئة مع السعودية؟
فرضت المظلة الدولية هدنة على
التعامل السعودي مع لبنان .وبعد
العدائية التي أبدتها الرياض تجاه بيروت،
والتي وصلت إلى ذروتها في احتجاز رئيس
الحكومة سعد الحريري وإجباره على
االستقالة قبل أكثر من شهر ،ثم انكسار
«األمر السامي» ،برز مسعى إماراتي ـ لبناني
لتحسين العالقات مع الخليج ،من دون
وجود ضمانات لنجاح هذه المبادرة
ّ
فـجــأة ،ومــن دون ســابــق إن ــذار ،يحل
س ـف ـي ــر اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات ح ـم ــد ال ـشــام ـس ــي
ض ـ ـي ـ ـفـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
واملـ ـغـ ـت ــرب ــن جـ ـ ـب ـ ــران بـ ــاس ـ ـيـ ــل ،فــي
حضور مستشار رئيس الجمهورية
ل ـش ــؤون ال ـع ــاق ــات ال ــدول ـي ــة الــوزيــر
الـســابــق الـيــاس بــوصـعــب .واألخـيــر،
ع ــاق ـت ــه ب ــاملـ ـس ــؤول ــن اإلم ــاراتـ ـي ــن
متينة .لــم ُينشر الخبر ال ــذي يعود
إلـ ــى يـ ــوم االثـ ـن ــن ال ـس ــاب ــق ،ق ـبــل أن
ينشر الشامسي صورة للقاء أمس،
على الحساب الرسمي للسفارة على
موقع «تويتر» .قبل اللقاء بيومني،
ك ـ ــان ـ ــت ال ـ ـب ـ ـع ـ ـثـ ــات ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة
اإلم ـ ــاراتـ ـ ـي ـ ــة حـ ـ ــول الـ ـع ــال ــم ت ـح ـت ـفــل
بالعيد الوطني لبالدها .وصدف أن
عــددًا منها تجاهل سفراء وقناصل
ورؤس ــاء بعثات لبنانيني ،فــي أكثر
مــن دول ــة .و«ص ــدف» أيـضــا أن عــددًا
من سفراء اإلمــارات قاطع احتفاالت
السفارات اللبنانية بعيد االستقالل
ف ــي ال ـثــانــي وال ـع ـشــريــن م ــن تـشــريــن
الثاني .التعامل اإلماراتي مع لبنان
ّ
ال ي ـشــذ ع ــن ق ــاع ــدة الـتـصـعـيــد الـتــي
رسمتها السعودية ،ال بل يتجاوزها
في بعض األمور .فعلى سبيل املثال،
لــم يـقــاطــع أي دبـلــومــاســي سـعــودي
ع ـيــد االس ـت ـق ــال ال ـل ـب ـنــانــي .ال ـف ــارق
الــوح ـيــد أن أب ــو ظ ـبــي قـبـلــت تعيني
سـفـيــر لـبـنــانــي جــديــد لــدي ـهــا ،فيما
الــريــاض لــم تقبل (حـتــى يــوم أمــس)
اعتماد السفير اللبناني فواز كبارة،
الــذي عينه مجلس ال ــوزراء ،وبعثت
وزارة الـخــارجـيــة بــرســالــة اعـتـمــاده
إلى الرياض قبل نحو  4أشهر ،علمًا

بأن املهلة املتعارف عليها بني دول
الـعــالــم هــي  3أش ـهــر .وبـعــد انقضاء
ـرسـلــة
ه ــذه املـه ـلــة ،تـعـتـبــر ال ــدول ــة املـ ِ
أن ال ــرد سـلـبــي ،وأن ال ــدول ــة املـ َ
ـرســل
إليها لم توافق على اعتماد السفير.
حـ ـت ــى ال ـ ـي ـ ــوم ،الـ ـسـ ـع ــودي ــة ت ــرف ــض
اعتماد كـبــارة ،املحسوب على تيار
املـسـتـقـبــل .ول ـهــذا ال ـس ـبــب ،رب ـمــا ،لم
ت ـع ـ ّـن وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة الـلـبـنــانـيــة
ّ
موعدًا لتسلم أوراق اعتماد السفير
السعودي الجديد فــي بـيــروت وليد
ال ـي ـع ـق ــوب ،الـ ـ ــذي ال ي ـ ـ ــزال ،ق ــان ــون ــا،
مواطنًا سعوديًا ال سفيرًا ،وحركته

الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة تـ ـ ـك ـ ــاد تـ ـقـ ـتـ ـص ــر ع ـلــى
استقبال النائب خالد ضاهر!
اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال ب ــاسـ ـي ــل ل ـل ـش ــام ـس ــي لــم
يـكــن ل ـقـ ً
ـاء بــروتــوكــولـيــا .ثـمــة مسعى
ي ـق ــوم ب ــه ال ـس ـف ـيــر اإلم ـ ــارات ـ ــي ،وأب ــو
صعب بتكليف مــن باسيل ،ملحاولة
إيـجــاد سبيل مــا لتحسني العالقات
الـلـبـنــانـيــة ـ ـ الـخـلـيـجـيــة (الـسـعــوديــة
واإلم ــارات ـي ــة ت ـح ــدي ـدًا) .ه ــذا املسعى
الـ ــذي ي ـع ـ ّـول عـلـيــه ال ـب ـعــض ،يتابعه
عن كثب رئيس مجلس النواب نبيه
ب ــري الـ ــذي شـ ـ ّـدد طـ ــوال األس ـبــوعــن
املاضيني على ضرورة إيجاد مخرج

باسيل :القوات
انقلبوا على التفاهم
وهم مدعوون
للمراجعة

ل ـ ــأزم ـ ــة ب ـ ــن لـ ـبـ ـن ــان والـ ـسـ ـع ــودي ــة،
بـعــد ت ـج ــاوز مـحـنــة اح ـت ـجــاز رئـيــس
الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة سـ ـ ـع ـ ــد الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري ف ــي
الــريــاض .وبحسب مقربني مــن بــري،
وسياسيني مــن تـيــار املستقبل ،فإن
م ــا أن ـج ــز ل ـب ـنــان ـيــا وع ــرب ـي ــا ودول ـي ــا
ُ
بعد «محنة الـحــريــري» ،وال ــذي تـ ِّـوج
بعودة الحريري عن فكرة استقالته
م ــن رئ ــاس ــة ال ـح ـكــومــةّ ،
وجـ ــه صفعة
إل ــى الـسـيــاســة الـسـعــوديــة فــي لبنان
واملنطقة .وبالتالي ،ال بد من وسيط
يعيد تركيب مــا انكسر بــن بيروت
والرياض.

نفى باسيل إمكان عقد لقاء قريب بينه وبين جعجع (مروان طحطح)

مقال

المستحيل
النأي ُ
محمد نزال
ه ـ ــل ُيـ ـمـ ـك ــن ل ـ ـحـ ــزب ال ـ ـلـ ــه أن «يـ ـن ــأى
ب ـ ـن ـ ـف ـ ـسـ ــه»؟ ق ـ ـبـ ــل ذلـ ـ ـ ـ ــك ،مـ ـ ــا «الـ ـ ـن ـ ــأي
بالنفس»؟ غايته ،اآلن وهنا ،أن يبتعد
ّ
السعودية ُويفارقها .هكذا
الحزب عن
ّ
العربية (اللغة) وفق ابن منظور.
تقول
لكن املسألة ليست لـغـ ّ
ـويــة ،تمامًا ،مع
ّ
ال ـت ـس ـل ـيــم ب ـف ـصــاحــة ح ــك ــام ال ـعــربـ ّـيــة
الـسـعـ ّ
ـوديــة وبــاغـتـهــم طـبـعــا .عمومًا،
هـ ــذه مـ ـق ــدور ع ـل ـي ـهــا ،ب ــل ه ــي مطلب
قــديــم ل ـل ـحــزب .امل ـســألــة ف ــي ال ـف ـحــوى.
يـعـنــي أن ت ــرى شـعـبــا ،ه ــو أح ــد أفـ َقــر
ً
ـاُ ،ي َ
سح ّق ُويسلخ
شعوب العالم أصـ
فتلتزم الصمت ،أقــلــه ،إن لم
ُوي ـحـ َـرق،
ُ ّ َ
ُ
ُ
ّ
زعج
ت ـبـ
ـارك وتـهــلــل وت ـمــدح .ربـمــا لــم ي ِ
ِ
ّ
السعودية انخراط الحزب في وجهها،
مـيــدانـ ّـيــا كـمــا ت ـقــول ،ب ـقــدر «الـحـمــات
شن ّ
اإلعالمية» التي ُت ّ
ّ
ضدها .العبارة
األخ ـيــرة وردت فــي كثير ِم ــن بيانات
«االس ـت ـغــاثــة» أخ ـي ـرًا .هـيـبــة امل ـمــالــك ال
تحتمل ذل ــك .بـهــذا املـعـنــى ،هــل ُيمكن

لحزب الله أن ينأى بنفسه؟
جـ ـ ـ ـ ـ ــواب هـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤال يـ ـسـ ـت ــدع ــي
م ـحــاولــة ف ـهــم لـعـقــل ال ـح ــزب ف ــي هــذه
ال ـق ـض ــاي ــا .خـ ـط ــاب ــات الـ ـس ـ ّـي ــد حـســن
نصرالله ،تحديدًا تلك التي جــاءت إثر
ُ
الـ ـع ــدوان عـلــى ال ـي ـمــن ،ت ـسـ ّـهــل املـهـ ّـمــة.
م ــا ال ــذي يـجـعــل قــائــد م ـقــاومــة ،عــرفــه
ال ـعــالــم بـتـحــريــر بـ ــاده ِم ــن االح ـتــال
اإلســرائـيـلــي ،وباستشهاد نجله على
ذاك ال ــدرب ،يـقــول« :لــو سألتني ،أقــول
ّإن أشرف عمل قمت به ،طوال حياتي،
هو ذاك الخطاب الــذي ألقيته في اليوم
التالي للحرب الـسـعـ ّ
ـوديــة على اليمن.
هــذا أعـظــم شــيء عملته فــي حياتي».
ذهـ ــب ،ف ــي م ـفــاجــأتــه لـكـثـيــريــن ،أبـعــد
ِم ــن ذل ــك« :ك ــان (ال ـخ ـطــاب) أع ـظــم ِمــن
حرب ّتموز .هذا إحساسي .هي كلمة
ح ــق .الـشـعــب اليمني مـظـلــوم وغــريــب
ّ
مظلوميته
وم ـتــروك ،وقــد تـجــاوز فــي
س ـط ـي ـن ــي» .هـ ـ ــذا لـيــس
الـ ـشـ ـع ــب ال ـف ـل ـ ّ
ّ
مفصلية في تاريخ
عابرًا .هذه محطة
ّ
مركزية
نصرالله وحــزبــهَ .مــن يعرف

ُ
فـلـسـطــن ف ــي وعـ ـي ــه ،ومـ ــا قـ ـ ـ ّـدم على
دربها ،ثم يسمع هذا القول عن اليمن،
ّ
َي ـع ــرف ج ـســامــة امل ــوق ــف .إنـ ــه ينطلق
ّ
اإليمانيةِ ،من ذاك الحديث
ِمن ثقافته
ُ ّ
النبوي (ال ــوارد عند السنة والشيعة)
ّ
وفيهّ :
«إن أعظم الجهاد كلمة حق عند
ُسلطان جائر» .ورد هذا الحديث على
لسان ّ
السيد ،مرارًا ،وإن في مناسبات
ُ
مختلفة .مفردة «السلطان» تلك ،عندما
ترد في التراث اإلسالمي ،فال ُيقصد
ب ـه ــا غ ــال ـب ــا الـ ـع ــدو الـ ـخ ــارج ــي ،حـ ّيــث
ُ«دار ال ـح ــرب» ...بــل الـ ُـسـلـطــان املحلي،
ّ
سلم ،الذي َ
يواجه بداية بـ«كلمة حق»
امل ِ
ً
ف ــي وج ـه ــه ،وص ـ ــوال إل ــى خـلـعــه وفــق
ّ
مشروعية «القيام على الحاكم الظالم».
االقتناعات.
نصرالله ينطلق ِمــن هــذه
ّ
هذا ُيساوي عنده دينه وعقيدته وكل
مـنـظــومـتــه األيــديــولــوجـ ّـيــة .ه ــذه قالها
صراحة« :إن لم آخذ هذا املوقف ،فهذا
يعني ّأن ال عالقة لــي بالقرآن والنبي
ّ
بالكلية،
والعترة» .موقف ُيساوي دينه
وب ــالـ ـت ــال ــي ،عـ ـن ــده تـ ـح ــديـ ـدًاُ ،يـ ـس ــاوي

ينطلق نصر اهلل ِمن
فعل إيمانه بحديث
«أعظم الجهاد كلمة
حق عند سلطان جائر»

وجــوده .أن تطلب ِمــن أحــد هــذه رؤيته
ل ـل ـعــالــم ،أن «يـ ـن ــأى ب ـن ـف ـس ــه» ...فــأنــت
تطلب منه أن ينأى بنفسه عن نفسه.
ّ
ّ
بنيويًا .بالتأكيد ،يتوفر
تطلب ضـ ّـده
ّ
الحزب على «براغماتية» في سلوكه،
وقــد لوحظ ذلــك سابقًا ،مــا كــان يدفع
ّ
ال ـب ـعــض إل ــى االع ـت ـق ــاد ب ــأن ــه :وأخ ـي ـرًا
«دخــل في اللعبة» ،أو :وأخيرًا وقع في
املـصـيــدة .كــان ه ــؤالء ُيـصــدمــون ،عند

أق ــرب مـفـتــرق ،لحظة رؤيـتـهــم الـحــزب
ّ
«الراديكالية».
بعد ذلك في أعلى مراحل
يحصل هذا عندما ال ُي َ
فهم الحزب على
حقيقته .مـثــل أن َيـخـلــط «الـبــاحـثــون»
بــن قـطـعـ ّـيــاتــه الـتــي ال تـســاهــل فيها ـ
ومدارها «تأدية التكليف» بمعزل عن
ال ـن ـتــائــج ،ف ــا ي ـج ـ ّـوز لـنـفـســه «الـتـقـ ّـيــة»
فـيـهــا ـ ـ ـ وب ــن «م ـســاحــة الـ ـف ــراغ» الـتــي
تحتمل عـنــده األخ ــذ والـ ـ ّ
ـرد ،فــي إطــار
ما يوافق «املصلحة العامة» .قد يبدو
هــذا إسقاطًا «طــوبـ ّ
ـاويــا» على الحزب.
لـكــن الـتـجــربــة أمــامـنــا .صــدمــات كثير
ِمــن الباحثني و«ال ـخ ـبــراء» فــي شــؤون
ّ
املتكررة،
الحزب ،وخيبات تحليالتهم
على مدى أكثر ِمن ّثالثة عقود ،جديرة
ُ
هي نفسها بأن تحلل ُويستنتج ِمنها
فهمًا.
ف ــي إحـ ـ ــدى خ ـط ـبــه الـ ـت ــي ت ـل ــت خـطـبـتــه
الشهيرة ،األولــى ،بعد بدء العدوان على
ال ـي ـمــن ،ك ــان نـصــرالـلــه واض ـح ــا ف ــي ّأن
أحــد أسـبــاب موقفه م ـ ّ
ّ
إيمانيًا ،إلى
ـرده،
ال ـحــديــث ال ـن ـبــوي امل ـش ـهــور«َ :م ــن سمع
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يمن مضى :ضريبة التاريخ
عن ٍ
عامر محسن
ّ
ال ي ـع ــل ــق س ـي ــاس ـي ــون مـ ــن مـخـتـلــف
االن ـ ـت ـ ـمـ ــاءات ال ـس ـيــاس ـيــة ك ـث ـي ـرًا مــن
اآلم ـ ــال ع ـلــى امل ـس ــار اإلمـ ــاراتـ ــي لحل
االزمــة .فهم يرون أن أقصى ما يمكن
ت ـح ـق ـي ـقــه ح ــال ـي ــا ه ــو الـ ـحـ ـف ــاظ عـلــى
الهدنة القائمة ،بضمانات دولية.
على صعيد آخــر ،يستمر الـتــأزم في
ال ـعــاقــة ب ــن ك ــل م ــن ت ـيــار املستقبل
والـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ــر مـ ــن ج ـهــة،
والـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة م ــن ج ـه ــة ،على
خ ـل ـف ـيــة االتـ ـه ــام ــات الـ ـت ــي يــوجـهـهــا
ال ـت ـيــاران إل ــى ال ـقــوات بــاملـشــاركــة في
م ـح ــاول ــة االنـ ـق ــاب ال ـس ـعــوديــة على
الــرئـيــس سعد الـحــريــري .ورغ ــم نفي
معراب دومــا ألي خــاف بينها وبني
ّ
التيار الوطني الحر ،أكد باسيل أمس
ما كــان ُينشر ُ
ويـقــال في هــذا املجال،
إذ قال في مقابلة مع قناة «أم تي في»
إن «القوات انقلبوا على التفاهم وهم
مــدعــوون للمراجعة» .ونـفــى باسيل
إمـ ـك ــان ع ـقــد ل ـق ــاء ق ــري ــب ب ـي ـنــه وبــن
رئـيــس حــزب ال ـقــوات سمير جعجع،
مكررًا موقفه الــرافــض العتبار حزب
الله منظمة إرهابية.
وفـ ـ ــي سـ ـي ــاق آخـ ـ ـ ــر ،ي ـن ـع ـق ــد مـجـلــس
ال ـ ــوزراء األس ـب ــوع املـقـبــل ،بـعــد عــودة
رئيس الحكومة من مؤتمر «مجموعة
دع ــم لـبـنــان» فــي بــاريــس ال ــذي ُيعقد
غ ـ ـ ـدًا .وجـ ـ ــرى الـ ـ ـت ـ ــداول ف ــي ال ـيــومــن
املاضيني بمعلومات تشير إلى إمكان
تـقــريــب مــوعــد االنـتـخــابــات النيابية
إلى آذار املقبل .إال أن مصادر في وزارة
الداخلية لفتت إلــى أن تقريب موعد
االنتخابات من يوم  6أيار  2018إلى
آذارُ ،يحتم دعوة الهيئات الناخبة في
شهر كــانــون األول ال ـجــاري ،وتعديل
قانون االنتخاب ،وتحديدًا املــادة 35
مـنــه املتعلقة بــإقـفــال لــوائــح الشطب
ي ــوم  30آذار .أم ــا إج ــراء االنـتـخــابــات
فــي ن ـي ـســان ،فــا يـ ّحـتــاج إل ــى تعديل
القانون ،لكنه متعذر قبل  15نيسان،
ب ـس ـبــب ت ــزام ــن أول ي ـ َ
ـوم ــي أحـ ــد مــع
ع ـي ــد ال ـف ـص ــح ل ـ ــدى الـ ـط ــوائ ــف ال ـتــي
تتبع التقويم الغربي فــي  1نيسان،
ول ــدى الـطــوائــف الـتــي تتبع التقويم
الشرقي في  8نيسان .وتقديم موعد
االنـتـخــابــات لـثــاثــة أســابـيــع ُيصبح
بال أي جدوى .وتجزم مصادر معنية
باالستحقاق النيابي بأن االنتخابات
ُ
ستجرى في موعدها ،بال أي تعديل.

ً
رج ــا ُي ـن ــادي يــا للمسلمني فـلــم يجبه
فليس بـمـسـلــم» .فــي ه ــذه الخطبة كــان
يوضح لـ«املصدومني» منطلقات مواقفه
إزاء تلك األزمة .يذهب أعمق في إيضاح
معنى الـحــديــث ،إذ يلفت إل ــى أن النبي
ً
لــم يقل ُمسلمًا ،بــل قــال رج ــا ،بمعنى
أن «إغ ــاث ــة امل ـل ـه ــوف» واج ـب ــة وإن كــان
امل ـظ ـلــوم ل ـيــس ُمـس ـل ـمــا .ط ـب ـعـ ّـا ،ل ــم يغب
عنه تحديد «االسـتـطــاعــة» .كــل بحسب
استطاعته .تأتي «كلمة الحق» هنا في
أدن ــى مــراتــب ال ـق ــدرة ،وه ــي ،عـنــد حــزب
قــوي مقتدرُ ،يمكنه فعل الكثير ،يكون
االكتفاء بالكلمة تضحية هائلة منه .لكن
أن ُيطلب ما وراء ذلك ،إلى ّ
حد الصمت،
ّ
وجودية عنده .باملناسبة،
فهذه استحالة
َمــن يـنــأى بنفسه تمامًا فــي لبنان عن
ال ـخ ــارج؟ ه ــذه أي ـضــا ِم ــن االس ـت ـحــاالت
ّ
اللبنانية ،وإن تباينت في جهات األرض،
ّ
ّ
فــي الطائفة مــرة وفــي «املعيشة» مــرات
أخ ــرى .هناك َمــن ّ
يتكسب على مآسي
اآلخرين ،وهناك َمن ال ُيريد هذا «الكسب
الحرام» ...وهذا خالف أبدي.

«االنتقام العادل ال يستدعي عقوبة»

بيير كورني

قــد يـكــون ال ـيــوم هــو الــوقــت املـنــاســب السـتــذكــار تـجــربــة «الـيـمــن الــديـمـقــراطــي
الشعبي» ّ
لعدة اسبابّ ،أولها ّأن تــراث علي عبد الله صالح ،من زاويــة ّ
معينة،
ّ ٌ
ّ
هو النقيض الكامل لهذا التاريخ في اليمن ،وهناك اتـصــال عميق بني فشل
ّ
ّ
«اليسارية» في الجنوب وبني صعود صالح ،يبدأ من قبل ظهوره على
التجربة
ّ
ّ
الساحة حتى .علي عبد الله صالح صعد وبنى إرثه على تراكم الهزائم والفشل
في أرض اليمن .ما كانت مجموعته العسكرية لتصل الى الحكم لوال الحرب
األهلية الفظيعة فــي الستينيات ،الـتــي كــانــت أعـنــف بكثير مــن الـحــرب الـيــوم،
ّ
ضحيتها مئات آالف اليمنينيّ ،
ودم ــرت البلد بالكامل وسحقت نخبه
وراح
َ
ّ
املعارضة ،ولم يتعاف من أثرها الى اليوم .أما صالح نفسه ،فما كان ليصبح
ّ
ّ
التمرد في الشمال وإخضاعه عام  1978ـ ـ الزفرة األخيرة
رئيسًا لوال فشل
ّ
للمعارضة في اليمن الشمالي .وما كان نظام علي عبد الله صالح ليستمر في
عنيد
وكخصم
كنموذج مقابل،
الثمانينيات لوال فشل «اليمن الديمقراطي»
ٍ
ٍ
ٍ
ولم ّ
يعمر صالح في الحكم،
بشروطه.
(في السبعينيات) ينتوي فرض الوحدة
ّ ّ
ويصبح عنصرًا «ال يمكن االستغناء عـنــه» ،ال ألنــه جعل مــن نفسه محور
املصالح التي اخترقت ّ
الدولة وتقاسمتها خالل الفترة املذكورة :من القبيلة الى

الفساد الى املصالح الخارجية.
«اليمن الديمقراطي الشعبي»
يعتبر الباحث بــال أحمد ّأن املفتاح لفهم الـتــاريــخ الحديث لليمن هــو فشل
التجربة التنموية ّوالسياسية لـ «جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية» في
الجنوب ،وهــو ما ولــد االستعصاء السياسي والــوحــدة مع نظام صالح ،ومن
ّ
ّ
ّ
النظام ّ
استمر عقودًا حتى أزالته ثورة شعبية
الراكد الذي
ّثم الحرب ،وبعدها
عام  .2011يشير أحمد وباحثون آخــرون الى انبعاث حالة من «الحنني» في
ّ
ولكن
جنوب اليمن تجاه الجمهورية االشتراكية الوحيدة في العالم العربي.
هذا الشعور اليوم يقتصر على الطبيعة االنفصالية لذاك العهد ،وال ّ
يمتد الى
مـشــروع الــدولــة واأله ــداف ّاالشتراكية التي حـ ّـركـتــه :ذاكــرتـهــم تربط بــن عهد
ّ
الكنر ـ ـ «كان
«اليمن الديمقراطي» املستقل وبني
ٍ
مرحلة ـ ـ على ّحد قول هيلني ِ
مضمونًا للشعب فيها مستوى حيا ٍة بسيط ،ولكنه الئق ،للجميع؛ وهو ما أثار
الندم الفوري عند الكثيرين حني اختفت هذه الضمانات مع حلول الوحدة مع
الجمهورية العربية اليمنية عام .»1990
باختصار ،وبعيدًا عن العوامل الذاتية ،جاءت التجربة الجذرية االشتراكية في
جنوب اليمن فــي الــزمــن الخطأ .ث ـ ّـو ٌار تـ ّ
ـربــوا ،خــال نضالهم ضــد البريطانيني
(وضد بعضهم البعض) في الستينيات على أدبيات السوفيات وماو والناصرية،
ّ
ولكنهم خرجوا الى الحكم ّ
عشية حرب  ،1967وتراجع املشروع القومي العربي
(يشرح فريد هاليداي كم ّأن سيطرة املقاومة على «كرايتر» في عدن ،وإخراج
البريطانيني منها ألكثر من أسبوع ،كان له ٌ
أثر في الشارع اليمني والعربي ،وقد
ّ
ـام على هزيمة حــزيــران) .استفرد اليساريون بالحكم عــام :1970
جــاء بعد أي ـ ٍ
عصر كان االتحاد السوفياتي فيه
سوفياتيون مثل عبد الفتاح اسماعيل في
ٍ
يتراجع عن االشتراكية ويبحث عن التصالح مع الغرب .ماويون يتبعون أفكار
«الـثــورة الثقافية» ،مثل سالم ربيع علي ،في عهد تراجع الراديكالية الصينية
وام ـســاك بيجينغ عــن دع ــم الـحــركــات الـثــوريــة كـمــا فــي الـســابــق (ب ــل ّإن طــارق
النظام
علي يقول بأن السوفيات والصينيني قد نصحوا اليمنيني بعدم اعالن ّ
اشتراكيًا عام  ،1970وبأن يخففوا من جذريتهم وماركسيتهم) .فوق ذلك كله،
ً
مباشرة بعد إغالق قناة ّ
السويس ،التي كانت املورد الوحيد للبلد
جاء االستقالل
تقريبًا ،الى جانب قاعدة التموين البريطانية ،فخرج مرفأ عدن من نطاق التجارة
العاملية ،وخسر اليمن األهمية االستراتيجية التي الزمته ألكثر من قرن ،وذهبت
ّ
ّ
عائدات التجارة والنقل ،مــذاك ،الى مرافىء خليجية أخرى ،ورثت الدور اليمني
ومنعت (وتمنع اليوم) انبعاثه.
الى جانب هذه الظروف وضعف «الحلفاء» االشتراكيني ،واجه النظام في اليمن
ّ
الجنوبي حصارًا وأع ـ ً
الشرقية،
شرسني .إضافة الــى ُعمان على الـحــدود
ـداء
ُ
ّ
ّ
الكنر أن السعودية تحولت الى
حيث كــان الـعــداء قائمًا بسبب ظـفــار ،تــروي ِ
مــركــز إلدارة املـعــارضــة ض ـ ّـد الـنـظــام وب ـ ّـث الــدعــايــة املـعــاديــة ل ــه ،واستضافت
الرياض الشيوخ والوجهاء الذين كانت بريطانيا تعتمد عليهم (وتنوي الحكم
ّ
عبرهم بعد انسحابها لوال قتال اليمنيني) ،وحضت شركات الطاقة على ّعدم
ّ
االستكشاف واالستثمار في اليمن الجنوبيّ .أما الواليات املتحدة ،فقد ظلت
مقطوعة مع «اليمن الديمقراطي» وفي حالة عداء معه من عام 1969
عالقتها ّ
ّ
الى أن ّتم حل النظام مع الوحدة االندماجية .حتى العراق البعثي قطع عالقته
باليمن الجنوبي عــام  1980ليصبح ،بعد كــامــب دايـفـيــد وبـتــر الـعــاقــات مع
مصر ،في ما يشبه العزلة العربية والحصار.
من هنا ،كان تاريخ الجمهورية في الجنوب ،طوال السبعينيات والثمانينيات،
تحول الظرف ّ
وبخاصة في الخارج ،مع ّ
ّ
ّ
تراجع وهزائم،
تاريخ
وخبو
الدولي
ٍ
ّ
ّ
ـد
ـ
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«جاكوبني» ،بعض هــذه الهزائم .راقــب اليمن الثوري إخضاع ثــورة ظفار في
السبعينيات (مع التدخل العسكري لبريطانيا وايران وغيرهما ،وانقطاع الدعم
الصيني ،والـعــامــل األه ــم ـ ـ بحسب أحـمــد ـ ـ هــو ّأن ال ـثــورة فــي ظـفــار أجبرت
البريطانيني على تغيير نمط الحكم فــي ُعـمــان ،فاستبدلوا تيمور بقابوس
الـشــاب ،ال ــذي ح ـ ّـدث املنطقة الجنوبية املهملة ،وأعـطــاهــا حقوقًا إداري ــة ،ومـ ّـد
الكهرباء والـخــدمــات اليها ،وامـتـ ّـص كثيرًا مــن الغضب الشعبي) .ثـ ّـم فشلت
ّ
حدودية مع الجيش
بمواجهات
محاوالت «تصدير الثورة» الى السعودية وانتهت
ٍ
ّ
ّ
اليمنيون بعدها الى التراجع ،وقد قام طيارون باكستانيون
اضطر
السعودي
ّ
بقيادة الضربات الجوية السعودية يومها .مع اليمن الشمالي ايضًا ،لم تنجح
الحمالت العسكرية (في  1972و )1978وال دعم الثورة الشمالية في زعزعة
النظام ،بــل تـ ّـم تصفية املعارضة املتبقية فــي صنعاء وتعز (يـقــول أحمد ّإن
علي عبد الله صالح استخدم «االخ ــوان» ّ
للمرة األولــى في تلك املرحلة لقمع

التمرد ،قبل أن يصبح لهم ٌ
ّ
ّ
أساسي بعد الوحدة وحــرب 1994
دور سياسي
حني استعمل صالح بكثافة الحركية االسالمية ـ ـ اخوانًا ووهابيني ـ ـ وتجييش
ّ
املقاتلني بدعوى أن خصومهم في الجنوب «كفار ومالحدة»).
ّ
املستمر واألزمــة
هــذه السلسلة مــن الـهــزائــم ،مضافًا اليها الـصــراع الــداخـلــي
مستمرًاّ .
ّ
يفسر بــال أحمد توالي
االقـتـصــاديــة ،انعكست تراجعًا سياسيًا
ّ
ّ
القيادات في اليمن الجنوبي على أنــه يعكس انحيازًا مستمرًا صوب اليمني.
ّ
خلف اليساري الجذري عبد الفتاح اسماعيل علي ناصر محمد« ،البراغماتي»
ّ
بعد الحرب األهلية بني
من بني القيادات الجنوبية .ثم خلف علي ناصر ّمحمدّ ،
ّ
حك ٌام اليمن الديمقراطي عــام  1986والتي صفت ما تبقى لهم من شرعية،
بأهداف تقتصر
رجل أكثر «براغماتية» منه هو علي سالم البيض ،الذي جاء
ٍ
على مــداراة األزمة االقتصادية ،والتنقيب عن النفط ،وفتح باب املصالحة مع
الشمال والنظام العربي.
في زمن السقوط
ّ
ّ
ّ
بنموذج اقتصادي بعد
في الشمال ،ترأس علي عبد الله صالح نظامًا لم يخرج
ٍ
املدمرة التي عصفت به .الفشل هنا كان ،الى ٍّ
ّ
الحرب ّ
قصديًا :الخوف
حد بعيد،
ّ
السعودي املستمر من أن يصبح اليمن اقتصادًا كبيرًا ،رفض الخليج لفكرة
تــوزيــع الـثــروة فــي محيطه ،والهيمنة السياسية لألنظمة «املـحــافـظــة» حرمت
ّ
ّ
تنموية
دور اقتصادي ،ولم يكن لدى علي عبد الله صالح رؤية
اليمن من أي ٍ
أو مشكلة في أن يحكم بلدًا يتأتى دخله األساسي من تحويالت املهاجرين
واملساعدات الخارجية ،وأن يشرف على توزيع هذا «الريع» (يوصف هاليداي
ً
وك ـيــريــن ش ـ ــاودري ،م ـثــا ،كـيــف كــانــت نـسـبـ ًـة ت ـحــويــات املـغـتــربــن فــي يمن
الثمانينيات األعلى في العالم بال مقارنة نسبة الى حجم االقتصاد ّ
الداخلي).
ّ
ٌ
ّ
وتوزعوا في العالم مثل اليمنيني،
عربي هاجر أهله وانتشروا
شعب
ال يوجد
حب املغامرة والتقاليد البحريةّ
وهذا ـ ـ مثل حالة لبنان ـ ـ ال يعود فحسب الى ّ
التاريخية ،كما تشيع «السردية الرسمية» .اضافة الــى آالف اليمنيني الذين
ّ
وتوزعوا
أحضرهم ّفورد الى اميركا حني بنى معمله الشهير في ديترويت،
ً
منها الــى كــل مكان ،انــت قد تجد ّ
يمنيني في أصقاع البلد ـ ـ آالسكا مثال ،أو
ّ
ّ
ّ
قصية في صحراء أريزونا ،وجد يمني طريقه اليها فاستقر هناك .تجد
زاوية
ّ
في كاليفورنيا يمنيني حضارمة ،غيروا أسماء عائالتهم لكي يحصلوا على
الجواز األميركيّ ،
ألن اقاربهم في اليمن هم «على الجانب اآلخــر» ،تطاردهم
ّ
ّ
طائرات الــدرون األميركية .وهناك نكتة اميركية قديمة عن هبوط أول رحلة
ّ
رواد الفضاء ليجدوا ّ
املريخ ،فينزل ّ
لـ «ناسا» على ّ
يمنيني يتمشون هناك.
ّ
فعليًا ،ال يبدو «اليمن الديمقراطي» (وهو لم يكن ديمقراطيًا ،باملناسبة ،بل حكم
ـزب وأحيانًا حكم فــرد ،وكانت فيه اغتياالت وقمع و«حــركــات تصحيحية»
حـ ٍ
ّ
مستمرة) ّ
ّ
جيدًا اال مقارنة بنظام الشمال .الى جانب تحرير
وصراعات حزبية
الجنوب اليمني من بريطانيا ،ومنعها من البقاء في البلد بعد االستقالل ،يجمع
الشيء الوحيد الــذي يمكن لتجربة اليمن الجنوبي أن تفخر
الباحثون على ّأن
ّ
والطبابة الجماعيان ،وتعليم النساء وسـ ّـن قوانني ّ
تقدميةّ
به هو نظام التعليم
الكنر ّأن أكثر اليمنيات اللواتي وصلن الــى مراتب عالية في الــدولــة او
(تكتب ِ
االقتصاد اليوم ّ
أسر جنوبية.
الى
ينتمني
أو
الجنوبي
التعليم
نظام
نتاج
من
هن
ٍ
في الوقت نفسه ،كان قانون األحــوال الشخصية ووضعية املــرأة فيه من أبرز
باستمرار لتكفير النظام في الجنوب وانتقاده).
عناصر الدعاية التي استخدمت
ٍ
ُ
نضيف الى ذلك ّالدعم املفتوح الــذي ّقدمه «اليمن الديمقراطي» لقضايا عادلة،
من فييتنام الى فلسطني (رغــم ضآلة اإلمكانات) .كان اليمن يسمح للفدائيني
ّ
بالهبوط بطائراتهم املخطوفة فــي اليمن (حــتــى عهد علي نــاصــر) ،ولــن تجد
ً
يتدرب في اليمن أو يستخدم جوازًا ّ
مناضال أمميًا لم ّ
يمنيًا.
ّ
وفاء من
السعودية عليه ،قلة ٍ
لهذا ،كان من املحزن أن يلقى اليمن ،أثناء الحرب ّ
كثير من هؤالء اليساريني (السابقني أغلبهم ،اليوم) ،الذين ّأخذوا من اليمن حني
ٍ
ّ
ّ
كان يقاسمهم القليل الذي يملكه ،واستفادوا من النظام في كل مراحله ،ولكنهم لم
ينطقوا ـ ـ أو وقفوا في «الوسط» ،أو رفعوا مواقف مخزية ـ ـ حني انتهكت السعودية
واالمارات واميركا البلد الذي ّيدعون ّ
حبه .كانوا يزورون اليمن ويعسكرون فيه،
ّ
ويحدثونك عن جمال ِشبام وحضرموت ،ويحتفظون بصورهم في سقطرة،
ّ
خذلوا البلد الذي أكرمهم في يوم محنته ـ ـ وبعضهم أصبح صديقًا لعلي
ولكنهم
ّ
صالح أو موظفًا عند الخليج ،يأكل على موائد السلطان.
نهاية وبداية
مع مقتل علي عبد الله صالح ،يصبح هو ـ ـ مثل نقيضه في الجنوب ـ ـ معلمًا
ّ
األسئلة التي واجهت هذه األنظمة وهزمتها ما زالت
من معالم التاريخ .ولكن ّ
ّ ّ
ّ
ّ
في اليمن وفي كل مكان .مقتل صالح لن يدفن التاريخ ولكنه يمثل
تلح علينا ـ ـ ً
ً
بالفعل مرحلة جديدة (لم يكن الحدث اغتياال ،على غــرار انقالب بغداد عام
 ،1963بل أشبه بالهجوم على القصر امللكي عام  ،1958اذ قتل أو اعتقل مع
صالح أكثر بطانته ومساعديه وأركان سلطته) .ال فائدة هنا من النقاش ّ
املطول
ٌ
حول مقتل الرئيس السابق وظروفه و«عدالته» ،كما اختصر املوضوع صديق
ال ّ
حرب
شرف)« :هو قام بخيانة حلفائه وهم في قلب
يود ذكر اسمه (رائد
ٍ
ّ
ّ
وتحت حصار ،مــاذا كان يتوقع؟»؛ غير أن اشباح املاضي لن تسكن بموته.
هو من أعطى الوحدة صيتًا سيئًا ،بعد أن كانت مطلبًا شعبيًا يتشارك فيه
كل اليمنيني ،هو من ّ
مرتع للمصالح والقبلية ،وترك اقتصادًا
حول الدولة الى
ٍ
ً
مشلوال وبلدًا تابعًا؛ وهذه املسائل ستحكم مستقبل اليمن ،ولن ينتقم منها
ً
ّ
يخوضون ،أصال« ،صراع نقطة ّالبداية»
اليمنيون
مقتل علي عبد الله صالح.
ّ
في هذه األثناء .وتجارب العقود املاضية إن دلــت على شــيء ،فهي تــدل على
ّأن مــا ينقص اليمن ليس خطط البنك الــدولــي أو الخصخصة أو «التصالح»
مع الرياض؛ على العكس تمامًا ،ما ّ
كبل اليمن وأدماه كانت الوصاية الدولية،
ّ
دليل على تغير
وغدر الجيران ،وهيمنة الرجعية على
االقليم .إن كان هناك من ٍ
ّ
ّ
ورمزيته ـ ـ وليس االنتقام والثأر ـ ـ فهو
األحــوال ،ومؤشر على عدالة التاريخ
تحديدًا ،هنا ،في أن تكون لحظات علي عبد الله صالح فيما الطيران األجنبي
ً
يحوم فوق موكبه ،محاوال حمايته ،وأن يلقى حتفه ونهاية عهده على يد أبناء
حسني بدر ّ
الدين الحوثي.
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سياسة
تقرير

السعودية :انكسار الصورة النمطية ...والمغامرة المجــه
هيام القصيفي
ف ــي  17ش ـب ــاط  ،2002ن ـشــر تــومــاس
فريدمان ،الكاتب االميركي اليهودي
ّ
كما ّ
مطولة
يعرف عن نفسه ،مقابلة
مــع املـلــك الـسـعــودي الــراحــل عبدالله
بن عبد العزيز ،في جريدة «نيويورك
تـ ــاي ـ ـمـ ــز» ،بـ ـحـ ـض ــور عـ ـ ـ ــادل ال ـج ـب ـيــر
م ـس ـت ـش ــار ال ـ ـشـ ــؤون ال ـخ ــارج ـي ــة فــي
ال ــدي ــوان املـلـكــي آنـ ــذاك .عـبــر صحيفة
أميركية ،أطلق العاهل السعودي أول
إشــارة جدية ،تمهيدًا إلعالن املبادرة
ال ـعــرب ـيــة ل ـل ـســام م ــن مــؤت ـمــر الـقـمــة
العربية الــذي عقد في بيروت في 27
آذار من العام نفسه .أحدثت املبادرة
ضـجــة كـبـيــرة ،لـكــن ت ـطــورات املنطقة
ّ
جـ ّـمــدتـهــا وحــلــت محلها مـشـكــات ال
ُ
تحصى.
بني  2002و ،2017خمسة عشر عامًا
ش ـه ــدت ت ـغ ـي ـيــرات ك ـث ـي ــرة :االح ـت ــال
االميركي للعراق وحــروبــه املتتالية،
حروب لبنان املستمرة ،حرب سوريا،

ليس عابرًا حجم اإلحاطة الدولية
بمشروع ابن سلمان كما االنقالب
في النظرة الى السعودية
ص ـعــود تـنـظـيــم «داعـ ـ ــش» ،وخــافــات
الـسـلـطــة الفلسطينية مــع «ح ـمــاس»
وحـ ــوارات ـ ـه ـ ـمـ ــا .ب ـع ــد  15عـ ــامـ ــا ،ع ــاد
فريدمان الى الرياض ليجري حديثًا
مـ ــع ول ـ ـ ـ ّـي ال ـع ـه ــد االم ـ ـيـ ــر م ـح ـم ــد بــن
سلمان حــول «السعودية الجديدة»،
ّ
فـ ــي ع ـ ــز م ـت ـغ ـي ــرات اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة فــي
اململكة .املقابلة في ّ
حد ذاتها واحدة
مــن ال ـخ ـطــوات الـتــي يـحــدد فيها ابــن
سلمان رؤيته لدور بالده.
في  25نيسان  2016أطلق ابن سلمان
«رؤي ـ ـ ـ ــة  ،»2030مـ ـح ــاط ــا ب ـش ــرك ــات
استشارية دولية ،وبحمالت إعالمية
دولـ ـي ــة وع ــرب ـي ــة لـلـتـبـشـيــر ب ـه ــا .ولــم
تكد «الــرؤيــة» تنطلق ،حتى بدأ العد
الـعـكـســي ل ـخ ـطــوات حــاسـمــة حظيت

بقرادوني :سياسة السعودية
تخبط أم تجارب؟
ّ
السعودية التي عرفناها كانت الوسيط في حل املشاكل أو
تتحاشاها .ولعبت دورًا مهمًا في إنهاء الحرب من خالل
الطائف .لكنها أظهرت من خالله الوجه اآلخر الحقيقي
ّ
كحامية للسنة في لبنان ،فأعطى الطائف دورًا دستوريًا
ّ
لرئيس الحكومة ،وأبقت عينها على هذا الوجه السني القوي
ورعته ماليًا وسياسيًا.
في بداية الحرب ،كانت السعودية مع أبو عمار ّ
وتمول
منظمة التحرير ،لكنها رأت الحقًا وجهة نظر متكاملة حول
املسيحيني بمعنى االستقرار والسيادة واألمن .لذا حدث
تقارب مع املسيحيني ،ولعبت دور الوسيط في املؤتمرات
بعد  1982وتقريب وجهات النظر بني الرئيس أمني الجميل
وسوريا والقيادات السنية.
السؤال اليوم هو كيف حاولت السعودية الجديدة القبض على

سمير عبد الملك:
ما رأيناه ال يتجاوز رأس جبل الجليد
ما يحصل في السعودية «ثورة» ،لم يكن ممكنًا أن تحصل
إال من فوق الى تحت ،عكس ما يحصل في دول أخرى.
ّ
فولي العهد كسر حلقة جهنمية بمحاربة الفساد ،ولم يدفع
املوظفون الصغار ثمنه كما يحصل عندنا .التغييرات في
السعودية أكثر من ضرورية ،تمهيدًا لدخولها مرحلة العوملة.
يكفي للتذكير أن االقتصاد السعودي املبني على النفط لم
يعد كافيًا لتمويل أكثر من ستة آالف أمير وأميرة .واملجتمع
السعودي مجتمع فتي ،أكثر من خمسني في املئة منه تحت
سن الخمسني ،يعيشون في ظل اقتصاد ريعي غير منتج،

ّ
ً
إذا سلمنا جدال بأن دور السعودية يتطور على ثالثة
محاور ،دينية واقتصادية واجتماعية ،إال أننا نرسم
عالمة استفهام حول املحور السياسي .فصحيح أنها
تعمل على تطوير اقتصادها وتحويله منتجًا ،الى جانب
النفط ،لكن ثبت في أنظمة أقل تشددًا كسوريا ومصر أن
االنفتاح االقتصادي ال يكفي للتغيير السياسي .فهناك
خطوات سياسية يجب اتخاذها لتعزيز الديموقراطية في
السعودية ،ولو تحت ظل امللكية عبر االنتخابات النيابية
والبلدية وحرية االعالم وغيرها من الخطوات الضرورية
من أجل نظام ديموقراطي.
ُ
تغير السعودية االستراتيجية الخارجية التي بنت عليها
سياستها في الثالثني سنة املاضية ،إزاء جارتها إيران.
ً
مع تسلم الجيل الجديد الحكم ،بدأ فعال التغيير في إدارة
االزمات في اليمن وفي لبنان عبر ما حصل مع الرئيس
سعد الحريري .ورغم أنها ّ
هدأت الوضع بعد هذه االزمة،
إال أنها تبدل خطواتها بعدما لعبت دورًا توفيقيًا ،بدءًا
ً
من مؤتمر القمة العربية عام  1976وصوال الى املؤتمرات
الحوارية التي عقدت في لبنان واتفاق الطائف.
ما حققه ّ
ولي العهد هو تحريك املياه العربية الراكدة
تجاه ايران ،ووضع اليمن كأولوية أساسية .ويحاول في
سوريا استعادة زمام املبادرة والدخول طرفًا أساسيًا
على طاولة املفاوضات ،فيما يضع القضية الفلسطينية
جانبًا.

فادي األحمر :اإلصالح يحتاج
إلى خطوات ديموقراطية
أنا مقتنع بوجود قرار باالصالح الديني في السعودية،
لكن ليس واضحًا حتى اآلن الى أي ّ
حد يذهب ولي
العهد بهذا االصالح ،خشية أن يهتز التحالف القائم بني
آل سعود والتيار الوهابي ،ما يؤثر على النظام .هناك
مؤشرات على االصالحات ،كتقييد الشرطة الدينية
وقيادة املرأة للسيارة .لكن السؤال :هل ما يحصل نابع
من اقتناع ديني بأن االسالم أصبح يحتاج إلى إصالح
حقيقي ،أم ان ذلك نتيجة ضغوط دولية على السعودية
ّ
ومصر لتغيير صورة االسالم السني في الغرب ،بعدما
انتشرت فوبيا ارتباطه باالرهاب.
ما نراه خطوات ّأولية ،لم ترتق الى الخطوات االيجابية
العملية كالتربية الدينية .فهل يستكمل االصالح بتغيير
في املناهج التربوية لبناء مجتمع سعودي جديد مختلف
ّ
عما سبقه؟ ال أعتقد أننا وصلنا الى هذا الحد.
النقطة الثانية االنفتاح الديني وقبول اآلخر على قدم
املساواة .هناك مؤشرات على ان السعودية تريد االنفتاح
على اآلخر ،سواء من خالل مركز امللك عبدالله للدراسات،
أو من خالل زيارة البطريرك املاروني .لكن االنفتاح على
اآلخر يحتاج الى خطوات عملية أكثر حضورًا.

بتغطية إعــامـيــة دول ـي ــة ،خصوصًا
بعد وصول دونالد ترامب الى البيت
االب ـيــض ،فتسابقت كـبــريــات وسائل
االعـ ـ ــام مل ـتــاب ـعــة الـ ـح ــدث ال ـس ـعــودي
والتمهيد ملا بعده.
ولم يكن عابرًا حجم اإلحاطة الدولية
بمشروع ابن سلمان كما االنقالب في
النظرة الى َالسعودية .فمنذ  11ايلول
 ،2001لم تبق وسيلة إعالمية دولية
إال وتـحــدثــت عــن دور مــا للسعودية
فــي العملية االرهــابـيــة .آالف املقاالت
عن تمويل جمعيات خيرية للمنفذين
واملخططني ،و«البيئة الحاضنة» التي
ً
خلقت جيال متشددًا .وصــدرت مئات
الـكـتــب وال ــرواي ــات ح ــول الـسـعــوديــة:
نـشــأتـهــا وال ـت ـيــار الــوهــابــي املـتـشــدد

فـيـهــا ،وال ـعــاقــات بــن أف ــراد العائلة
امل ــال ـك ــة ،ونـ ـم ـ ّـو ال ـح ــرك ــات امل ـت ـشــددة
وت ـم ــوي ـل ـه ــا ،والـ ـخ ــاي ــا االره ــابـ ـي ــة،
ّ
لتتحول اململكة
ووضــع املــرأة فيها...
مـ ــن دول ـ ـ ــة ن ـف ـط ـي ــة ك ـ ـبـ ــرى ،وح ـل ـي ـفــة
تقليدية للواليات املتحدة ،الى دولة
راعية لإلرهاب.

االنقالب السعودي

ً
ولم يكن سهال على السعودية كسر
ه ــذه ال ـص ــورة الـنـمـطـيــة ف ــي وســائــل
االع ـ ـ ـ ـ ــام ح ـ ـتـ ــى الـ ـ ـ ــى مـ ـ ــا ق ـ ـبـ ــل س ـنــة
ونصف سنة مــن اآلن .فـمـنــذذاك ،بدأ
االعالم الدولي يتعامل مع «سعودية
جــديــدة» .انتهى عهد ب ــاراك أوبــامــا،
ال ـ ــذي ل ــم ي ـك ــن ع ـل ــى ّ
ود م ــع ال ـن ـظــام

ّ
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ،وحـ ـ ـ ــل م ـح ـل ــه تـ ــرامـ ــب.
جـ ــاء ال ــرئ ـي ــس ال ـفــرن ـســي اي ـمــانــويــل
ماكرون ،وحلت تيريزا ماي في «10
داونـيـنــغ سـتــريــت» ،وب ــدأت الــريــاض
ً
تشهد ت ـبــدال فــي عــاقــاتـهــا الــدولـيــة.
وعـمـلــت لـحــالــة جــديــدة بمشاركتها
في التحالفات الدولية ضد االرهــاب
و«داعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش» ،ف ـ ــي وق ـ ـ ــت كـ ــانـ ــت ف ـيــه
مفاعيل الحروب العراقية والسورية
واليمنية تقدم دورهــا حينًا وتعيده
ال ــى ال ـ ــوراء أح ـيــانــا .فـبـعــد  11ايـلــول
أيـ ـض ــا ،ن ـم ــا ال ـ ـ ــدور االيـ ــرانـ ــي دول ـي ــا
وإقليميًا ،ساعيًا الــى تقديم صــورة
مختلفة عن صورة االسالم السعودي
الــداعــم للشبكات االرهــاب ـيــة ،قبل أن
ًيفك الحصار الدولي عن طهران بعد

أهم ما عندها كزعامة سنية ،أي الرئيس سعد الحريري ،وما
هو البديل من إضعافه وهل الهدف خلق زعامات جديدة ،وما
ّ
هي سياستها تجاه السنة ولبنان؟ ما يشغل البال التناقض
في مواقفها؛ وآخرها التصريح حول املصارف ،وهي أفضل
أدوات الثروة السعودية والسنية في لبنان .والتهديد الدائم
بسحب الودائع ،وهي قليلة وال تهز الوضع املالي ،لكن التهديد
أخطر من تنفيذه .فهل هذه سياسة جديدة أم تخبط وتجارب
فقط؟ خارجيًا ،السعودية امتلكت السالح الكثير واملال ،لكنها
لم تذهب الى الحروب ولم تستخدم جيوشها في صراعاتها.
واليوم لم تعد مرجعية لحل املشاكل ،ألنها أصبحت جزءًا
من املشاكل ،وتخوض مغامرات ذات طابع عسكري وهذا
جديد عليها ،كما في حرب اليمن حيث كلفتها كانت باهظة،
وتوازن القوى ال يصب ملصلحتها ،ولم تحقق لها أي اهداف.
كذلك األمر في سوريا ،حيث لعبت دورًا سيئًا ،أي دور املقاتل
إلسقاط النظام .وهي عادة ال تسعى الى إسقاط األنظمة
وقلبها بالقوة.
محاربة الفساد عنوان جذاب وال يمكن أن يكون أحد ضده،

لكن هل هذا هو األسلوب األمثل؟ علمًا بأن السعودية
ليس لها موازنة حقيقية ،وتحضير املوازنة خطوة ملحاربة
الفساد ،مع ضبط مصاريف الرشى والبذخ والحروب
بمبالغ مئات املليارات من الدوالرات .وهل ستستخدم املال
الذي تضبطه للتنمية والتطوير ،أم ملساعدة الدول العربية
واإلسالمية الفقيرة؟ كان واضحًا دور السعودية في خلق
منظمات إرهابية ،كداعش والنصرة والقاعدة ،وتمويلها .في
البداية ،كان الهدف مع القاعدة محاربة االتحاد السوفياتي.
اليوم ،هم انقلبوا عليها وهي انقلبت عليهم ،ومحمد بن
سلمان لن يتبنى هذه التنظيمات .لكن ما البديل من سياسة
تعزيز الدول اإلسالمية النامية؟ العالقة مع إسرائيل؟ بدأنا
نشهد كشفًا إسرائيليًا للتواصل السري .أين أصبحت
القضية الفلسطينية ومبادرة امللك عبدالله وحق العودة؟
يطوي محمد بن سلمان صفحة ماضية ويفتح صفحة
جديدة ،لكن أخشى أن تخلق هذه القوة الكبيرة التي ال
تواجه إيران مباشرة ،مشاكل في دول أخرى لتحارب إيران
عبرها.

علمًا بأن النظام أعطاهم تسهيالت عبر أنظمة الكفالة وغيرها.
كذلك دخلت اململكة في حروب كثيرة استنزفت احتياطها،
كما حصل في اليمن.
ّ
حصن ولي العهد نفسه لهذه املرحلة منذ أن تمكن من
السيطرة على وزارة الداخلية ،وأحاط نفسه بمستشارين،
وأعد ملفات كاملة عن الذين أوقفوا وعن غيرهم ،وأجرت
شركات متخصصة أعمال تدقيق مالية لكل املصالح املعنية.
ولجم املؤسسة الدينية وربطها بالقصر امللكي وراقب خطب
الجمعة ،وثمة معلومات تتحدث عن بداية في تغيير املناهج
السعودية .وهو يستفيد من تأييد الفئات الشبابية التي تنظر
الى ما يجري كربيع سعودي فعلي.
يجب أن ننسى الصورة النمطية للسعودية ،فمن كان يعتبر
نفسه مواليًا السعودية لم يستوعب بعد الواقع الجديد،

فيتعامل معها وكأنها لم تتغير .هناك حالة إنكار كاملة
أن السعودية أصبحت «جديدة» ،وصفة السعودية األب
الحنون من اليمن الى سوريا ولبنان والعراق لم تعد قائمة،
وتصرفاتها في هذه البالد تتغير .واستقالة الرئيس سعد
ّ
الحريري تمثل «جدول األعمال» السعودي الحقيقي في لبنان،
علمًا بأن السعودية ال تزال على موقفها وهي قالت إنها
ً
تتصرف مع الحريري بوصفه حامال للجنسية السعودية
فيها ،بدليل ما حصل بالنسبة الى شركته والتدقيق معها،
وهذا األمر يحصل منذ سنتني وليس من اليوم .لذا يجب أن
نتوقع مزيدًا من الضغط ومن الحرب االقتصادية الفعلية،
ولبنان ال يتعامل بجدية مع خطورة الوضع ،فال خطة طوارئ
اقتصادية أو مالية أو سياسية ملواجهة اآلتي ،ألن ما يحصل
سعوديًا تجاه لبنان هو رأس جبل الجليد.

توقيع االتفاق الـنــووي .كما صعدت
تركيا فــي إطــالــة إســامـيــة معتدلة،
وحصد الربيع العربي متغيرات لم
تـصــل ال ــى أع ـت ــاب ال ـس ـعــوديــة ودول
ال ـخ ـل ـي ــج ،وسـ ـق ــط لـ ـل ــري ــاض ح ـل ـفــاء
وبقي آخرون.
ب ـعــد «غـ ـ ــزوة نـ ـي ــوي ــورك» ،ل ــم تـخــرج
السعودية عن سياستها التقليدية،
ولــم يتمكن امللك عبدالله من إحــداث
الـتـغـيـيــر امل ـط ـلــوب .إذ كــانــت الحلقة
الدينية تحكم قبضتها في مواجهة
مـ ـل ــك مـ ـتـ ـق ــدم ف ـ ــي ال ـ ـع ـ ـمـ ــر ،يـ ـح ــاول
ال ـت ــوف ـي ــق بـ ــن رؤي ـ ـ ــة س ـي ــاس ـي ــة فــي
مقاربة قضية الـقــدس وســوريــا عبر
الـ ـح ــوار م ــع ال ــرئ ـي ــس ب ـش ــار االسـ ــد،
ويستوعب التغيير فــي بنية الحكم
ال ـعــراقــي بـعــد س ـقــوط ص ــدام حسني
وصعود األكثرية الشيعية بدعم من
إيران.
ه ـن ــا ت ـك ـمــن ال ـح ـل ـقــة االس ــاسـ ـي ــة فــي
املتغيرات الحالية ،مــن خــال محمد
بـ ــن س ـل ـم ــان ال ـ ـ ــذي ان ـت ـق ــل ب ـت ـســويــة
داخـ ـلـ ـي ــة وخ ــارجـ ـي ــة مـ ــن ول ـ ــي ول ــي
العهد الى ولي العهد ،ليكون الحاكم
الفعلي في ظل والــده .شاب ثالثيني
ً
يرسم مستقبال له وللمملكة لعقود
طويلة ،ويعرف أن طموحه قد يكون
مكلفًا عـلــى رؤيـتــه كـمــا عـلــى حياته.
لـ ــم ي ـع ـت ـمــد ال ـس ـي ـن ــاري ــو ال ـت ـق ـل ـيــدي
ب ـ ـخ ـ ـطـ ــوات إف ـ ـ ــرادي ـ ـ ــة إصـ ــاح ـ ـيـ ــة أو
مـتـعـثــرة ،ول ــم ي ـتــرك ال ــوق ــت ألعــدائــه
ك ـ ــي يـ ـسـ ـتـ ـف ــردوا بـ ـ ــه ،م ــراهـ ـن ــا عـلــى
م ـج ـت ـمــع ش ـ ــاب ت ـس ـت ـهــويــه ع ـنــاويــن
مكافحة الـفـســاد ومـقــاربــة الـحــريــات
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ب ـطــري ـقــة ح ــدي ـث ــة .فــي
أســاب ـيــع قـلـيـلــة ،ل ــم ت ـعــد الـسـعــوديــة
تحمل الـصـفــات املـتــداولــة ،علمًا بأن
وسـ ــائـ ــل إع ـ ـ ــام ع ــري ـق ــة وت ـق ـل ـي ــدي ــة،
اميركية وأوروبية ،باشرت التمهيد
ل ـ ـل ـ ـحـ ــدث ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــودي م ـ ـنـ ــذ أشـ ـه ــر
بتغطيات واسعة تتحدث عن «األمير
الشاب وتطلعاته االصالحية».
فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ـ ــار جـ ـ ـ ـ ــاءت ال ـح ـم ـل ــة
االعـ ــام ـ ـيـ ــة والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة انـ ـط ــاق ــا
م ـ ــن ك ـ ـ ــام اب ـ ـ ــن سـ ـلـ ـم ــان ع ـ ــن إع ـ ـ ــادة
السعودية الى ما كانت عليه ،وليس
تحديثها :مقاالت عن السعودية في
الخمسينيات والستينيات ،النساء
املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــررات ،الـ ـغـ ـن ــاء وامل ــوسـ ـيـ ـق ــى،
االخ ـت ــاط ب ــن الـجـنـســن ،أي ك ــل ما
ال ي ـعــرفــه ال ـج ـيــل ال ـع ــرب ــي وال ـغــربــي
ال ـج ــدي ــد ع ـن ـه ــا .وهـ ــو ن ـف ـســه ال ـك ــام
الــذي كــرره ابــن سلمان مع فريدمان.
فـ ـج ــأة ص ـ ــار ل ـل ـس ـعــوديــة ف ــي ع ـيــون
ال ـ ـغـ ــرب تـ ــاريـ ــخ م ـخ ـت ـل ــف .ي ـت ـقــاطــع
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بـعــض الـلـبـنــانـيــن الــذيــن عـمـلــوا في
ال ــري ــاض ف ــي ب ــداي ــات نـهـضـتـهــا مع
هـ ـ ــذه ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة ،ومـ ـ ــع ال ـس ـع ــودي ــن
«امل ـت ـحــرريــن» الــذيــن كــانــوا يقضون
أيامهم في لبنان قبل  ،1975ويختلف
معها الذين ذهبوا اليها إبان الحرب،
ح ــن بـ ــدأ ع ـصــر ال ـت ـش ــدد االس ــام ــي
فيها .وهنا تكمن النقطة االساسية
حــن تسلط الـسـعــوديــة الـضــوء على
أس ـبــاب املـنـحــى ال ـت ـشــددي ،حــاصــرة
إياها في الثورة االسالمية االيرانية
واقـ ـتـ ـح ــام الـ ـح ــرم امل ـك ــي عـ ــام ،1979
وت ـح ـم ـيــل إيـ ـ ــران م ـســؤول ـيــة صـعــود
الطبقة الدينية املتشددة.
في االسابيع االخيرة حلت السعودية
الجديدة محل القديمة ،عبر احتفاء
عــاملــي ب ـق ـيــادة املـ ــرأة ال ـس ـيــارة فيها،
وبإعالنات مشروبات غازية أميركية
ت ـت ـن ــاول امل ـ ـ ــرأة ال ـس ــائ ـق ــة ،وتـسـلـيــط
ال ـض ــوء عـلــى امل ـهــرجــانــات الـغـنــائـيــة
ال ـغ ــرب ـي ــة وال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،واالخ ـ ـتـ ــاط
ف ــي املـ ــدرجـ ــات .ك ــل ذل ــك ي ـتــراف ــق مع
تـ ـق ــدي ــم املـ ـجـ ـتـ ـم ــع ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ع ـلــى
صـ ــورة ال ـج ـيــل امل ـث ـقــف امل ـط ـلــع ال ــذي
يــدخــل الـحــداثــة مــن بابها العريض،
بـمــا ال ينسجم مــع كــل ال ـصــور التي
اعـ ـت ــاده ــا الـ ـغ ــرب وال ـل ـب ـنــان ـي ــون فــي
طريقة مقاربتهم للسعوديني الذين
ال يعملون ويستفيدون من الثروات.
أهمية املشهد االجتماعي السعودي
أنه «الزاوية االصالحية» التي يحاول
ولـ ــي ال ـع ـه ــد ت ـقــدي ـم ـهــا الـ ــى ال ـع ــال ــم،
مستفيدًا من تجييش دولــي داعــم له
ف ــي مـعــركـتــه االصــاح ـيــة الــداخـلـيــة،
في م ــوازاة سعيه الــى إطــار سياسي
قائم على مواجهة إي ــران وحلفائها
في املنطقة.
فـ ــي م ـق ــاب ـل ـت ــه االمـ ـي ــركـ ـي ــة ،اخ ـت ـصــر
اب ـ ــن س ـل ـم ــان س ـي ــاس ـت ــه ال ـخ ــارج ـي ــة
ب ـع ـب ــارت ــن :وصـ ـف ــه امل ــرش ــد األع ـل ــى
إليــران علي خامنئي بـ«هتلر الشرق
االوســط» ،وقوله إن رئيس ّالحكومة
سـعــد ال ـحــريــري« ،مـسـلــم س ــن ــي» ،لن
يـ ــواصـ ــل ت ـغ ـط ـي ــة حـ ـك ــوم ــة يـسـيـطــر
عليها حزب الله.
مــن اليمن واالح ــداث املتسارعة ،الى
املـصــالـحــة الفلسطينية ،ال ــى لبنان
حيث ترتفع حدة املواجهة مع حزب
ال ـل ــه ،ال ــى ال ــزي ــارة االول ـ ــى لـبـطــريــرك
مـ ــارونـ ــي ل ـل ـس ـع ــوديــة ،ي ـك ـمــن الـ ــدور
الـ ـسـ ـع ــودي فـ ــي ظـ ــل ق ـ ـيـ ــادة ج ــدي ــدة
شــابــة ،يتهمها خصومها بالتسرع
وال ـ ــرع ـ ــون ـ ــة وب ـ ــارتـ ـ ـك ـ ــاب أخ ـ ـ ـطـ ـ ـ ً
ـاء ال
تحصى ،ويشيد أصدقاؤها بقيادتها
ال ـح ـك ـي ـم ــة ون ـظ ــرت ـه ــا امل ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة،
لكنها تمشي واضـعــة ثقلها إلطــاق
مـســار جــديــد بـمـبــاركــة أمـيــركـيــة .في
السياسة الداخلية اللبنانية ،وبعد
الـ ـتـ ـط ــور ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،ال ي ـح ـ ّـب ــذ كـثــر
م ـقــاربــة امل ـلــف ا ّل ـس ـع ــودي .ثـمــة حــذر
في الوسط السني في الكالم عن ّ
جو
ً
سعودي غامض .واللبنانيون أصال
منقسمون بني من يعادي السعودية
ومـ ـ ــن ال ي ــري ــد الـ ـ ـت ـ ــورط فـ ــي الـ ـك ــام
عنها قبل جــاء مالبسات أحداثها،
ومــن ال يــزال يحفظ ال ـ ّ
ـود للسعودية
الـتـقـلـيــديــة «ال ـت ــي وق ـفــت ال ــى جــانــب
ال ـش ــرع ـي ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة» وال ــزع ــام ــات
السنية التقليدية ،وقدمت مساعدات
للبنان ورعت اتفاق الطائف.
السعودية الـيــوم غير التي اعتادها
ل ـب ـنــان .فــأيــن ح ــدود مـتـغـيــراتـهــا من
كــل مــا سـبــق ذك ــره؟ أسـئـلــة ّ
وجهتها
«األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» الـ ـ ــى ثـ ـ ــاث ش ـخ ـص ـيــات
مــن غـيــر املـنـغـمـســن فــي الـعــاقــة مع
ّ
ال ـس ـعــوديــة ،ك ــل م ــن مــوقـعــه ورؤي ـتــه
السياسية :الوزير السابق والرئيس
األسبق لحزب الكتائب ،والسياسي
ال ـق ــري ــب م ــن ال ـع ـه ــد ،امل ـح ــام ــي كــريــم
ب ـ ـقـ ــرادونـ ــي ،وأم ـ ــن سـ ــر لـ ـق ــاء قــرنــة
شـهــوان سابقًا املـحــامــي سمير عبد
امل ـل ــك ،وال ـب ــاح ــث ف ــي شـ ــؤون ال ـشــرق
االوس ــط االسـتــاذ الجامعي الدكتور
فادي االحمر.

ستمر
مسار «بلع» البحر ُم ّ

 %80من الشاطئ ُمغلق أمام اللبنانيين
هديل فرفور

أربـ ـع ــون ك ـي ـلــوم ـت ـرًا ف ـقــط م ــن ال ـســاحــل
اللبناني البالغ طوله  220كيلومترًا ال
تــزال متاحة أمــام اللبنانيني ،مــا يعني
أن هـ ــؤالء م ـم ـنــوعــون م ــن ارتـ ـي ــاد %80
مــن ال ـشــاطــئ .األس ــوأ مــن ذل ــك أن هناك
مشاريع استثمارية «على النار» ّ
تهدد
ّ
ما تبقى للبنانيني من شاطئهم.
ه ــذه بـعــض املـعـطـيــات ال ـتــي ج ــاءت في
ّ ُ ّ
بحث
أعده املخطط املدني سيباستيان
المـ ــي وامل ـه ـن ــدس ــة امل ـع ـم ــاري ــة سـيـنـتـيــا
بــوعــون ،تحت إش ــراف املعماري سيرج
يــازجــي ،وصــدر عــن «املــرصــد الجامعي
لـ ــإع ـ ـمـ ــار وإعـ ـ ـ ـ ـ ــادة اإلعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــار» الـ ـت ــاب ــع
لألكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة
(ج ــامـ ـع ــة ال ـب ـل ـم ـن ــد) .وق ـ ــد ُع ـ ـ ــرض ه ــذا
ال ـب ـحــث وغـ ـي ــره ف ــي مــؤت ـمــر «ال ـشــاطــئ
ال ـل ـب ـنــانــي وال ـخ ـط ــة ال ـش ــام ـل ــة لـتــرتـيــب
ّ
األراضي» ،الذي نظمته نقابة املهندسني
فــي بـيــروت على مــدى يــومــن فــي مبنى
النقابة ،برعاية وزيــر األشـغــال يوسف
فنيانوس.
النقاش حــول «الـتـحــوالت على الساحل
ال ـل ـب ـن ــان ــي» ،خـ ــال امل ــؤت ـم ــر ،ك ـشــف عــن
تــداعـيــات املـشــاريــع املــزمــع تنفيذها في
مناطق عدة على ما تبقى من الشواطئ
املفتوحة ،وعلى خصوصيتها التراثية
واألثـ ــريـ ــة ،وع ـل ــى طـبـيـعــة اسـتـخــدامـهــا
ّ
وتتهدد هذه املشاريع،
من قبل العموم.

بيروت محرومة من البحر
ُ
تقول أستاذة التخطيط املدني في الجامعة األميركية في بيروت منى فواز إن نتائج
دراس ــة ميدانية ستصدر قريبًا عــن الجامعة تخلص الــى أن أكثر مــن  %50من
املناطق املختلفة في بيروت ال يمكن ُرؤية البحر فيها« ،علمًا أن القوانني ال تسمح
للمطورين العقاريني بارتفاع املباني املشيدة بالقرب من الشاطئ أكثر من مترين»!

عكار!
التلوث حمى شاطئ المنية ــ ّ
ّ

ّ
تبلغ مساحة شاطئ املنية ـ ـ عك ّار نحو  22كلم مربع ،أي نحو  %10من مجمل
مساحة الشاطئ اللبناني .وحــذر االستاذ في جامعة بيروت العربية املهندس
ّ
املتعمد ،مشيرًا
زكريا الزعبي من أن هذا الشاطئ مهدد بفعل التلوث واإلهمال
الى أن مياه الصرف الصحي ألكثر من  25بلدة ّ
الشاطئ .لكن
هذا
موجهة نحو
ُ
إذا كان من «حسنات» لهذا االهمال ،فهي أنه «حمى الشاطئ من املستثمرين
حتى اآلن» .علمًا أن هذه املنطقة تشهد عمليات شفط رمول مستمرة فضال عن
الصيد العشوائي.

ال ـقــائ ـمــة ع ـلــى م ـب ــدأ ال ـس ـطــو ع ـلــى املـلــك
الـعــام الـبـحــري ،مــواقــع عــدلــون (جـنــوب)
وأنـفــه وكفرعبيدا وامليناء (شـمــال) ،في
ّ
ظل غياب اإلرادة السياسية والتشريعية
لحماية الشاطئ املتآكل.

تواطؤ التشريعات
ول ـف ـت ــت بـ ــوعـ ــون إل ـ ــى أن ـ ــه ل ـي ــس ه ـنــاك
قانون حقيقي وعملي وواقعي لحماية
الشاطئ اللبناني« ،وحتى قــرار تحديد
تصميم سنان عيسى

اﻟﻤﻴﻨﺎء
ﻧّﻔﺬت ﺑﻠﺪﻳﺔ اﳌﻴﻨﺎء أﺧﻴﺮا ً ﺣﻤﻠﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻷﻛﺸﺎك ﻋﻦ ﻛﻮرﻧﻴﺶ
اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎ أﺛﺎر ﻣﺨﺎوف إﻋﺎدة إﺣﻴﺎء ﻣﺸﺮوع ﻳﻌﻮد اﻟﻰ ﻋﺎم
 ،٢٠١٠ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻦ اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ.

أﻧﻔﺔ

ﺛﻤﺔ ﻣﺸﺮوع ﻟﺒﻨﺎء »ﻗﺮﻳﺔ ﳕﻮذﺟﻴﺔ«
ﻳﻬﺪد
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ  ٨٠٠أﻟﻒ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ّ
ﺑﺘﺪﻣﻴﺮ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ واﻷﺛﺮﻳﺔ
ﺗﻀﻢ آﺛﺎرا ً ﺗﻌﻮد اﻟﻰ
ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ
ّ
اﻟﻘﺮون اﻟﻮﺳﻄﻰ.

ﻛﻔﺮﻋﺒﻴﺪا
ﻛﺎن ﻣﺮﺷﺤﺎ ً ان ﻳﻜﻮن
ﻣﺤﻤﻴﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ .ﻓﻲ آب
رﺧﺺ ﻣﺮﺳﻮم ﺣﻜﻮﻣﻲ
ّ ٢٠١٦
ﺑﺈﺷﻐﺎل  ٣٧اﻟﻒ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﻣﻨﻪ .ورﻏﻢ رﻓﻀﻦ اﻠﺲ
اﳌﺪﻧﻲ
اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ُ
ﻣﺮﺗﲔ ،اﶈﺎوﻻت ﻣﺴﺘﻤﺮة
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺮوع.

ﻋﺪﻟﻮن
أﺣﺪ أﻫﻢ اﳌﻮاﻗﻊ ﳉﻬﺔ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ واﻷﺛﺮي واﻟﺘﺮاﺛﻲ .ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوع »ﻣﻴﻨﺎء
ﻳﺪﻣﺮ اﳌﻮﻗﻊ اﻷﺛﺮي اﳌﺘﻤﺜّﻞ ﺑﺒﻘﺎﻳﺎ
ﻧﺒﻴﻪ ﺑﺮي ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻨﺰﻫﺔ« ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ُ ّ
ﻣﺪﻳﻨﺔ »ﻣﺂروﺑﻮ« اﻟﻔﻴﻨﻴﻘﻴﺔ.

األم ــاك العمومية (رقــم  S/144الصادر
في  ،)10/6/1925لم ينص على حماية
الشاطئ ،واقتصر على تحديد األمــاك
العمومية البحرية فقط» .وأش ــارت إلى
ُأن ال ـخ ـطــة ال ـشــام ـلــة لـتــرتـيــب األراضـ ــي
«أفــرغــت مــن مضمونها بسبب مرسوم
تـصــديـقـهــا» ،إذ لــم ي ـنـ ّـص ه ــذا املــرســوم
(رق ــم  )2009/6/20 /2366عـلــى حماية
الشاطئ ،باستثناء املــادة التاسعة منه
الـتــي ذك ــرت «عـمــل اإلدارة اللبنانية في
إطــار القوانني واألنظمة املرعية اإلجــراء
ع ـلــى ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى امل ـع ــال ــم الـطـبـيـعـيــة
والتراثية للمواقع القائمة على امتداد
ال ـش ــاط ــئ ال ـل ـب ـنــانــي ( .»)...وأوض ـح ــت
ب ــوع ــون أن ال ـخ ـطــة ال ـشــام ـلــة تـضـ ّـمـنــت
ع ـش ــرات ال ـخ ــرائ ــط ال ـت ــي تـظـهــر امل ــواق ــع
الواجب حمايتها ،فيما اقتصر املرسوم
على إدراج ثــاث خــرائــط فقط« ،وبــذلــك،
ً
مـ ـث ــا ،ي ـف ـقــد م ــوق ــع ش ــاط ــئ ك ـفــرع ـب ـيــدا
إم ـكــان ـيــة حـمــايـتــه ل ـعــدم إدراجـ ـ ــه ضمن
الخرائط».
وهـ ـ ـ ــذا مـ ــا يـ ــوافـ ــق ع ـل ـي ــه املـ ــديـ ــر الـ ـع ــام
ل ـل ـت ـن ـظ ـي ــم املـ ـ ــدنـ ـ ــي ال ـ ـ ـيـ ـ ــاس ال ـ ـطـ ــويـ ــل،
مشيرًا إلــى أن الخطة الشاملة لترتيب
األراض ــي «تقتصر على توجهات عامة
وغـ ـي ــر مـ ـ ـح ـ ــددة ،وال ي ـم ـك ــن اع ـت ـب ــاره ــا
نظامًا تفصيليًا يشمل كــل املــواقــع على
ال ـش ــاط ــئ» .وشـ ـ ّـدد عـلــى ضـ ــرورة إع ــادة
الـ ـنـ ـظ ــر ف ـ ــي م ـ ــرس ـ ــوم إشـ ـ ـغ ـ ــال األم ـ ـ ــاك
الـعـمــومـيــة الـبـحــريــة امل ـع ـمــول بــه حاليًا
(رقم  4810الصادر في  24أيلول ،)1962
إذ إن هذا املرسوم «ليس له سند قانوني
ألنه يستند الى قوانني قديمة ،ويتضمن
ال ـك ـث ـي ــر م ــن ال ـ ـشـ ــوائـ ــب» ،الفـ ـت ــا ال ـ ــى أن
ّ
مـشــروع مــرســوم جديد يتعلق بإشغال
امل ـلــك ال ـعــام ال ـب ـحــري «سـيـسـعــى الــوزيــر
فنيانوس الى عرضه قريبًا على مجلس
الوزراء لتصديقه».
مـ ـن ــذ عـ ـ ــام  2009صـ ـ ــدر أكـ ـث ــر مـ ــن 100
ّ
م ــرس ــوم ي ـت ـعــلــق ب ـت ـصــديــق مـخـطـطــات
توجيهية .وتقول الباحثة املدينية عبير
سقسوق إن «مرسومًا واحـدًا فقط منها
ذك ــر الـخـطــة الـشــامـلــة لترتيب األراض ــي
واس ـت ـن ــد الـ ــى تــوج ـهــات ـهــا» ،م ــا يعكس
غياب الرؤية واإلرادة لحماية امللك العام.
وفيما كــان منتظرًا مــن قــانــون معالجة
اإلشـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــال غ ـ ـيـ ــر الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون ـ ــي لـ ــأمـ ــاك
العمومية البحرية أن يعيد امللك العام
املـسـلــوب عـبــر إزال ــة املـخــالـفــات وإرس ــاء
حق العموم بالولوج الحر الى الشاطئ
والحفاظ عليه كوحدة متكاملة ال تتجزأ،
أت ــى ه ــذا الـقــانــون «لـيـكـ ّـرس االع ـت ــداءات
وليعفو عن املعتدين» ،على حـ ّـد تعبير
ُ ّ
املــديــر التنفيذي ل ــ«املـفــكــرة القانونية»
نـ ـ ـ ــزار ص ــاغـ ـي ــة .ول ـ ـفـ ــت ال ـ ــى أن ـ ــه خ ــال
مناقشة قــانــون املــوازنــة عــام  ،1990كان
هناك ّ
توجه جدي إلبطال كل التراخيص
ُ
التي أعطيت للمنتجعات خالل الحرب،
ّ
«في حني ان نقاش موازنة  2017تضمن
ق ــان ــون ــا ع ـف ــا ع ــن ك ــل امل ـخ ــال ـف ــن ال ــذي ــن
اعتدوا على امللك العام»!

الطمع بالبحر تاريخي!

ّ
تتمثل رؤيــة السلطة للشاطئ اللبناني
ُ
باعتباره وسيلة «لتنفيع املستثمرين».
وهـ ـ ـ ــذه ال ـ ــرؤي ـ ــة «تـ ــاري ـ ـخ ـ ـيـ ــة» ،بـحـســب
ُ
سقسوق التي تشير الى نموذج إسقاط
 150ألف متر من أمالك عامة بحرية في
صيدا ،بمرسوم صدر عام  .1948حينها،
قـضــى ه ــذا امل ــرس ــوم ال ــذي يـحـمــل الــرقــم
 10830بتحويل أمــاك عامة بحرية الى
أمـ ــاك بـلــديــة خ ــاص ــة ،م ــا سـمــح لبلدية
صـيــدا فــي مــا بعد بتأجير هــذه األمــاك
وبـنــاء فـنــدق «ص ـيــدون» .والــافــت ،وفق
سـقـســوق ،أن مـنــاطــق لبنانية كـثـيــرة ال
ّ
تحكمها مــراسـيــم تنظيمية ،وتستغل
الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ه ـ ـ ــذا الـ ـ ــواقـ ـ ــع «ال ـ ـفـ ــوضـ ــوي»
لـتـشــرعــن ال ـب ـنــاء امل ـخــالــف وال ـت ـعــديــات،
س ــواء على األم ــاك البحرية أو غيرها،
بحجة غياب التنظيم!
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موسكو :الوجود األميركي في التنف يعرقل تطهير الحدود

تحرير كامل حوض الفرات الجنوبي
طرد الجيش وحلفاؤه تنظيم
«داعش» من جميع بلدات وادي الفرات
الجنوبي ،ووصلوا مناطق سيطرتهم
بين الميادين والبوكمال ،لتصبح الطريق
بين الحدود العراقية والداخل السوري
مفتوحة بالكاملش
ب ـع ــد أق ـ ــل مـ ــن ع ـش ــري ــن ي ــوم ــا عـلــى
اس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــادة مـ ـ ــدي ـ ـ ـنـ ـ ــة الـ ـ ـب ـ ــوكـ ـ ـم ـ ــال
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدودي ـ ـ ــة ،اس ـ ـت ـ ـك ـ ـمـ ــل الـ ـجـ ـي ــش
ال ـ ـسـ ــوري وحـ ـلـ ـف ــاؤه ت ـح ــري ــر كــامــل
حوض الفرات الجنوبي من سيطرة
ـاص ــري ــن ال ـت ـن ـظ ـيــم
«داعـ ـ ـ ـ ـ ــش» ،مـ ـح ـ ِ
ف ــي ج ـي ــب صـ ـح ــراوي واس ـ ــع يـمـتــد
غــربــا حتى أط ــراف مدينة السخنة.
اسـ ـتـ ـع ــادة بـ ـل ــدات وادي ال ـ ـفـ ــرات ال
ّ
ت ـقــل أهـمـيــة ع ــن تـحــريــر الـبــوكـمــال،

توقع حضور
ُي ّ
الوفد الحكومي في
جنيف األحد المقبل
فتلك البلدات هــي الطريق بــن دير
الزور والحدود العراقية ،وتأمينها
سـيـتـيــح تـنـشـيــط م ـع ـبــر ال ـبــوك ـمــال
ـ ـ ال ـق ــائ ــم بــال ـش ـكــل املـ ـط ـل ــوب .كــذلــك
إن ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ـي ـه ــا ت ـع ـن ــي ط ــرد
ال ـت ـن ـظ ـيــم م ــن آخـ ــر ن ـق ــاط سـيـطــرتــه
ّ
تضم تجمعات سكنية ،ليبقى
التي
لـ ــه م ـن ـط ـق ــة صـ ـح ــراوي ــة قـ ــد تـشـكــل
منطلقًا لعمليات أمـنـيــة ضــد املــدن
والبلدات املحيطة بها .ومن املتوقع
أن تشكل محطة « »T2أبــرز أهــداف
تـلــك الـعـمـلـيــات ،ن ـظ ـرًا إل ــى موقعها
البعيد واملعزول في البادية.
وجـ ـ ــاء هـ ــذا اإلن ـ ـجـ ــاز املـ ـي ــدان ــي عـبــر
تـحــريــر آخ ــر ال ـب ـلــدات الـفــاصـلــة بني
م ـ ـ ـحـ ـ ــوري نـ ـ ـش ـ ــاط الـ ـجـ ـي ــش ش ـم ــال
ال ـبــوك ـمــال وج ـن ــوب ش ــرق امل ـيــاديــن.
ونـ ـ ـظـ ـ ـرًا إل ـ ـ ــى أهـ ـمـ ـي ــة تـ ـل ــك املـ ــواقـ ــع

تضم تجمعات سكنية (أ ف ب)
طرد التنظيم من آخر نقاط سيطرته التي ّ

لـ ـ ـ ـ ــ«داع ـ ـ ـ ــش» ،فـ ـق ــد كـ ــانـ ــت ض ــري ـب ــة
استعادتها على املـسـتــوى البشري
مـ ـكـ ـلـ ـف ــة ،إذ اسـ ـتـ ـشـ ـه ــد ع ـ ـ ــدد ك ـب ـيــر
م ــن أفـ ـ ــراد قـ ــوات ال ـج ـيــش وحـلـفــائــه
خــال املـعــارك العنيفة التي شهدها
مـحـيــط ب ـل ــدات ال ـقــوريــة وال ـع ـشــارة،
وس ـ ـ ــواه ـ ـ ــا .وف ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـ ــوازاة اإلع ـ ـ ــان
ال ــرسـ ـم ــي مـ ــن ق ـ ـيـ ــادة الـ ـجـ ـي ــش عــن
تحرير كامل حوض الفرات ،خرجت
م ــوس ـك ــو ل ـت ـع ـلــن ه ــزي ـم ــة «داعـ ـ ــش»
فـ ــي سـ ــوريـ ــا ب ـن ـح ــو كـ ــامـ ــل .وأعـ ـل ــن
الرئيس فالديمير بوتني ـ بالتوازي
م ــع تــأكـيــد تــرشـحــه ل ـ ــدورة رئــاسـيــة

ثانية ـ ـ انتهاء العمليات العسكرية
على ضفتي الـفــرات بـ«هزيمة تامة
لــإرهــاب ـيــن» ،بــرغــم «وجـ ــود بعض
ال ـج ـيــوب امل ـعــزولــة» للتنظيم .وبــدا
الفتًا أن بوتني كـ ّـرر مــا طرحه خالل
اس ـت ـق ـبــالــه ن ـظ ـي ــره ال ـ ـسـ ــوري ب ـشــار
األس ـ ــد ،ع ــن ض ـ ــرورة «االن ـت ـق ــال إلــى
امل ــرحـ ـل ــة الـ ـت ــالـ ـي ــة» ،وه ـ ــي الـعـمـلـيــة
السياسيةّ ،
منوهًا بالجهود املبذولة
ل ـع ـق ــد م ــؤت ـم ــر «الـ ـ ـح ـ ــوار ال ــوط ـن ــي»
فـ ــي س ــوتـ ـش ــي .وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى ال ـع ـمــل
ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري عـ ـل ــى «دس ـ ـ ـتـ ـ ــور ج ــدي ــد»
لسوريا ،ليجري بعده «االنتقال إلى

االنتخابات الرئاسية والبرملانية».
وم ــع إع ــان مــوسـكــو «الـنـصــر» على
«داع ــش» فــي ســوريــا ،خرجت وزارة
دفاعها لتعلن أنها مستعدة إلجراء
م ـحــادثــات مــع نـظـيــرتـهــا األمـيــركـيــة
ملساعدتها على تدمير التنظيم في
غربي العراق .وأضــاف النائب األول
لوزير الدفاع فاليري غيراسيموف،
أن «ال ـت ـح ــال ــف الـ ــدولـ ــي» ل ــم يـحـقــق
أي ن ـجــاحــات كـبـيــرة عـلــى األراض ــي
ال ـســوريــة .ورأى أن «وج ــود الـقــوات
األمـيــركـيــة بــال ـقــرب مــن ال ـت ـنــف ،فقد
أه ـم ـي ـتــه ب ـش ـكــل واضـ ـ ــح ،وسـيـخـلــق

عقبة أمام مسعى القوات الحكومية
لـ ـلـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـ ـل ــى كـ ــامـ ــل األراض ـ ـ ـ ــي
السورية ،بما في ذلك حــدود الدولة
مع األردن والعراق».
وبعيدًا عــن مـيــدان الـشــرق الـســوري،
أفــادت موسكو بأن الوفد الحكومي
إلى محادثات جنيف ،ينوي التوجه
لحضور اجتماعات املرحلة الثانية
مــن جــولــة امل ـحــادثــات الـثــامـنــة ،يــوم
األحـ ــد امل ـق ـبــل ،ع ـلــى أن يـبـقــى هـنــاك
ح ـتــى ن ـهــايــة ال ـج ــولــة ف ــي الـخــامــس
ع ـش ــر مـ ــن ال ـش ـه ــر ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري .وجـ ــاء
الـ ـتـ ـص ــري ــح الـ ـ ــروسـ ـ ــي بـ ـع ــدم ــا أك ــد
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة األم ـي ــرك ــي ريـكــس
تـيـلــرســون ،ضـ ــرورة مـشــاركــة الــوفــد
الـحـكــومــي فــي امل ـحــادثــات الـجــاريــة،
م ـض ـي ـفــا أن ضـ ـم ــان ت ـل ــك امل ـش ــارك ــة
«تركت للجانب الروسي».
وعقد وفد املعارضة أمس ،اجتماعًا
مع فريق املبعوث األممي الخاص،
برغم غياب الوفد الحكومي .وقال
املـ ـتـ ـح ــدث ال ــرسـ ـم ــي ب ــاس ــم ال ــوف ــد
ي ـح ـي ــى ال ـع ــري ـض ــي ،ب ـع ــد اج ـت ـم ــاع
م ــع نــائــب سـتـيـفــان دي مـيـسـتــورا،
رمــزي عز الدين رمــزي ،إن النقاش
تـنــاول «عملية االنـتـقــال السياسي
بـ ـعـ ـم ــق واسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاض ـ ــة ...ف ـ ــي إط ـ ــار
عالقتها بالسلة املتعلقة بالعملية
الــدسـتــوريــة واالنـتـخــابـيــة» .وجــدد
اإلش ــارة إلــى «جــديــة» وف ــده مقابل
«انـ ـشـ ـغ ــال الـ ـج ــان ــب اآلخـ ـ ــر ب ــأم ــور
ال ت ـت ـع ـل ــق ب ــال ـع ـم ـل ـي ــة ال ـس ـيــاس ـيــة
واسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــراره فـ ــي االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـت ـ ــي انـ ـتـ ـهـ ـجـ ـه ــا فــي
م ـقــاربــة الـقـضـيــة ال ـس ــوري ــة» .وردًا
على سؤال بشأن إصرار املعارضة
عـ ـ ـل ـ ــى م ـ ـط ـ ـلـ ــب «رحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل األسـ ـ ـ ـ ـ ــد»،
ومسألة عدم وضع شــروط مسبقة
للمفاوضات ،أجاب العريضي بأن
«ه ـ ــذه ال ـ ـقـ ــرارت ت ـس ـت ـنــد إلـ ــى ب ـيــان
جنيف ،وال أعتقد أن أحــدًا (ق ــرارًا)
يلغي اآلخر ...القرارات تتحدث عن
ّ
وعما ُس ِّمي هيئة
عملية انتقالية،
حكم انتقالي ،ومسألة االنتخابات
موجودة بتسلسلية».
(األخبار)

اليمن

«عرابها»
صنعاء« ...الفتنة نائمة» بعد رحيل ّ
حتى الساعة ،لم ُ«يزلزل» خبر مقتل
الرئيس السابق علي عبد اهلل صالح،
توقع كثيرون،
العاصمة صنعاء كما ّ
فض إلى «انفجار األوضاع األمنية»،
ولم ُي ِ
بل أثبتت حركة «أنصار اهلل» أنها الطرف
المسيطر على الشارع ،الذي شهد بدوره
خروج اآلالف احتفا ًال بنهاية «زعيم ميليشيا
الخيانة» ،في اليومين الماضيين ،في حين
يغص ميدان السبعين،
من المتوقع أن ّ
بمشيعي «شهداء وأد الفتنة»
اليومّ ،
يسود هــدوء حــذر العاصمة صنعاء،
ال يخترقه سوى عشرات الغارات التي
ي ــواص ــل ط ـي ــران الـ ـع ــدوان ال ـس ـعــودي
إسـقــاطـهــا انـتـقــامــا الح ـت ــراق «ورق ـتــه
الـسـيــاسـيــة األخـ ـي ــرة» ،ال ــرج ــل الـقــوي
ألربـعــة عـقــود ،عـلــي عـبــد الـلــه صــالــح،
ً
واسـت ـك ـمــاال لـعــامــن ونـصــف ع ــام من
الـقـصــف وال ـح ـصــار الـلــذيــن فـشــا في
إخ ـض ــاع الـيـمـنـيــن ،ب ــل دف ـع ـهــم أكـثــر

نحو التمسك بسيادة األرض والقرار
السياسي.
ّ
وشن طيران العدوان «أكثر من  60غارة
عـلــى ع ــدد مــن مـحــافـظــات الجمهورية
خ ـ ــال الـ ـس ــاع ــات امل ــاضـ ـي ــة ّأدت إل ــى
س ـق ــوط ع ـش ــرات ال ـش ـه ــداء وال ـجــرحــى
وت ــدم ـي ــر ال ـب ـن ـيــة الـتـحـتـيــة وامل ـن ـشــآت
العامة والخاصة» ،وفق وكالة األنباء
اليمنية (سبأ) ،التي نقلت عن مصدر
عسكري تأكيده «استشهاد  14مدنيًا
ف ـ ــي مـ ـح ــافـ ـظ ــة ص ـ ـع ـ ــدة ،وطـ ـفـ ـل ــة فــي
محافظة حجة».
ومن بني الغارات 27 ،غارة على صنعاء،
استهدفت اثنتان منها املدرسة الفنية
وس ــط الـعــاصـمــة ،وواحـ ــدة استهدفت
مـن ـصــة «مـ ـي ــدان ال ـس ـب ـعــن» ال ـ ــذي من
امل ـت ــوق ــع أن يـ ـغ ـ ّـص ،الـ ـي ــوم ،ب ـع ـشــرات
اآلالف مــن ّ
فتنة
مشيعي «شـهــداء وأد
ً
ميليشيا ال ـخ ـيــانــة» ،وذل ــك اسـتـجــابــة
لدعوة حركة «أنصار الله».
وجـ ــاء ت ـصــاعــد ال ـق ـصــف ال ـج ــوي بعد
ســاعــات مــن خــروج عـشــرات اآلالف في
م ـس ـيــرة جـمــاهـيــريــة ع ـلــى خ ــط امل ـطــار
شمال العاصمة ،تأييدًا للدولة التي ال
تزال تسيطر على زمام األمور.

أم ــا عـسـكــريــا ،فـنـقـلــت امل ــواق ــع املحلية
عــن م ـصــادر تــأكـيــدهــا «ف ــرض أنـصــار
ال ـل ــه سـيـطــرتـهــم ع ـلــى ج ـم ـيــع امل ــواق ــع
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة الـ ـ ـت ـ ــي أع ـ ـل ـ ـنـ ــت والء هـ ـ ـ ــا
لصالح» ،مشيرة إلى أن الحركة «أعادت
انتشارها في املناطق القريبة من مطار
شمالي املدينة» .كذلك لوحظ
صنعاء ّ
انتشار مكثف للجان الشعبية والقوات

اليمنية ،ومنها املوالية لحزب «املؤتمر
الـشـعـبــي الـ ـع ــام» ،ف ــي ع ــدة أح ـي ــاء من
العاصمة ،وذلــك «بهدف فــرض األمــان
ومنع وقوع أي فتنة» ،وفق املصادر.
وفــي هــذا الـسـيــاق ،كشفت مـصــادر في
ص ـن ـعــاء أن األمـ ــن ال ـع ــام ل ــ«املــؤت ـمــر»
ياسر العواضي ،موجود في العاصمة
«ب ـع ــدم ــا م ـن ـح ـتــه ح ــرك ــة أنـ ـص ــار ال ـلــه

جراء الغارات السعودية (أ ف ب)
استشهاد  14مدنيًا في صعدة وطفلة في حجة ّ

األمـ ـ ـ ـ ـ ــان» .ونـ ـف ــت املـ ـ ـص ـ ــادر أن ي ـكــون
العواضي قد ّ
تعرض ألي إصابات ،ألنه
ل ــم ي ـش ــارك ف ــي امل ــواج ـه ــات العسكرية
التي شهدتها العاصمة مطلع األسبوع
الجاري ،ولم يكن طرفًا فيها.
وفـ ــي م ـش ـهــد ي ـع ـكــس ح ـجــم االن ـق ـســام
ً
في «املؤتمر» ،املنقسم أصــا ،قـ ّـدم ولي
عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان،
التعازي لنجل الرئيس السابق ،أحمد
علي عبد الـلــه صــالــح ،فــي مـقـ ّـر إقامته
الـجـبــريــة فــي اإلمـ ـ ــارات ،الـتــي مـنــذ عــام
 2014فرضت ،بطلب من الرياض ،قيودًا
ع ـلــى ت ـحــركــاتــه وم ـن ـع ـتــه م ــن م ـغ ــادرة
أراضيها .كذلك ّقدم «املجلس االنتقالي
الـ ـجـ ـن ــوب ــي» ال ـ ـعـ ــزاء ب ـم ـق ـتــل الــرئ ـيــس
الـ ـس ــاب ــق ،واض ـ ـعـ ــا الـ ـتـ ـع ــازي ب ـس ـيــاق
«الوفاء للحليف املشترك املتمثل بدولة
اإلمارات ودول التحالف العربي».
وط ــال ــب «امل ـج ـل ــس» ف ــي بـ ـي ــان ،أم ــس،
«األش ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــاء ف ـ ـ ــي امل ـ ـج ـ ـت ـ ـمـ ــع الـ ـ ــدولـ ـ ــي
واإلقـ ـلـ ـيـ ـم ــي ،وف ـ ــي م ـق ـ ّـدم ـت ـه ــم أش ـق ــاء
ال ـس ــاح والـ ـ ــدم ،األخ ـ ــوة ف ــي اإلم ـ ــارات
والسعودية ،بحصر ثروة صالح التي
جمعها من خيرات الجنوب وثــرواتــه،
وم ـص ــادرة مــا ال يـقــل عــن  50فــي املئة
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العراق

بغداد ــ أربيل :ال حوار ...والكل يريده!
بين االستعداد والجاهزية
الرد من
من جهة ،وانتظار ّ
عائق
جهة أخرىّ ،ثمة ٌ
ٍ
خفي على دخول بغداد
ٌّ
حوار شامل يزيل
في
وأربيل
ٍ
«وساطة
الخالفات بينهما.
ٌ
فرنسية» ،ورسائل متبادلة،
مة
إال أن المراوحة ِس َ
العالقة حاليًا ،مع افتقاد
الجانبين «الثقة» المتبادلة،
وتشبثهما بمطالبهما
ّ
«الدستورية»
تـصـ ّـدرت أزم ــة بـغــداد ـ ـ أربـيــل ،أمــس،
واجهة املشهد السياسي ،مع الحديث
عن اقتراب الجانبني من الخروج من
أزمة سببها إجراء «إقليم كردستان»
ً
استفتاء لالنفصال عــن ال ـعــراق ،في
أيلول املاضي.
«وساطة فرنسية» كان يمكن أن تعيد
امل ـي ــاه إل ــى مـجــاريـهــا ب ــن الـحـكــومــة
االت ـحــاديــة بــرئــاســة حـيــدر الـعـبــادي
من جهة ،وحكومة «اإلقليم» برئاسة
نيجرفان البرزاني ،إال أن ّ
«رد بغداد
ّ
الـنـهــائــي» لــم تتلقه أرب ـيــل بـعــد ،في
ـح ل ـل ـم ـت ـحــدث بــاســم
مـ ـ ـ ــوازاة ت ـص ــري ـ ٍ
امل ـك ـت ــب اإلعـ ــامـ ــي ل ــرئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء
سعد الحديثي ،كشف فيه أن «الفريق
ّ
الفني املشترك بني القوات االتحادية
وقـ ــوات اإلق ـل ـيــم ،وص ــل (ف ــي املــرحـلــة
املـ ــاض ـ ـيـ ــة) إلـ ـ ــى امل ـ ــراح ـ ــل ال ـن ـهــائ ـيــة
م ــن ات ـف ــاق ن ـشــر الـ ـق ــوات االت ـحــاديــة
فــي جـمـيــع املـنــاطــق امل ـت ـنــازع عليها
(تـشـمــل ال ـح ــدود ال ــدول ـي ــة ،واملـعــابــر
ال ـحــدوديــة) ،لكن املـفــاوضــات فشلت
في اللحظات األخيرة بعد انسحاب
األكــراد» ،مشيرًا إلى أن «املفاوضات
م ــع اإلق ـل ـيــم مـتــوقـفــة م ـنــذ انـسـحــاب
ال ــوف ــد ال ـ ـكـ ــردي ...وال ـح ـكــومــة تعمل
ع ـلــى خ ـلــق أجـ ـ ــواء إي ـجــاب ـيــة ل ـعــودة
املفاوضات من جديد».
وتـ ـ ــوازت ت ـصــري ـحــات ال ـحــدي ـثــي مع
تـصــريـحــات األم ــن ال ـعــام لــ«كـتــائــب
س ـيــد ال ـش ـه ــداء» أب ــو والء ال ــوالئ ــي،
أمس ،لفت فيه إلى أن العبادي ّ
وجه

ً
رسالة إلى «البيشمركة» لـ«استئناف
املفاوضات الفنية ،وهو ينتظر ّ
الرد
ّ
ّ
مشددًا على أن «املفاوضات
حاليًا»،
بني الفريق الفني املشترك بني بغداد
وأربيل ،مؤجلة إلى حني االنتهاء من
معارك غربي األنبار ،وتحرير القائم
من سيطرة تنظيم داعش».
وأض ـ ـ ــاف أن ال ــوف ــد ال ـ ـكـ ــردي رف ــض
ت ـس ـل ـيــم م ـن ـف ــذي إب ــراهـ ـي ــم ال ـخ ـل ـيــل
وال ـ ـف ـ ـي ـ ـش ـ ـخـ ــابـ ــور ،مـ ــوض ـ ـحـ ــا أن ـه ــم
«طالبوا بأن تكون إدارة مشتركة ،أو
ّ
جندي
وفق نظام ( ،)3-1أي مقابل كل
كردي  3جنود من القوات االتحادية»،
األمر الذي رفضته بغداد ،التي طلبت
بأن يكون «وجود البيشمركة رمزيًا
فقط ،لطمأنة العوائل الكردية ،حتى
ال يكون دخولنا سببًا لنزوحها».

وفــي الـسـيــاق ،قــالــت املتحدثة باسم
وزارة ال ـخــارج ـيــة األم ـيــرك ـيــة ّ هـيــذر
ناويرت ،إن واشنطن «لم تتلق طلبًا
عــراقـ ّـيــا للتوسط فــي األزم ــة القائمة
ً
مؤتمر
بــن الـجــانـبــن» ،مـشـيــرة فــي
ٍّ
ص ـحــافــي إلـ ــى أن «واش ـن ـط ــن تـحــث
دومــا الحكومة االتحادية ،وحكومة
إقليم كردستان على حل خالفاتهما
بالحوار والطرق السلمية».
وتـ ــأتـ ــي ال ـت ـص ــري ـح ــات األم ـي ــرك ـي ــة،
بعد إعــان رئيس حكومة «اإلقليم»
نـيـجــرفــان ال ـب ــرزان ــيّ ،أول مــن أمــس،
وجـ ــود «وس ــاط ــة فــرنـسـيــة» أجــراهــا
ال ــرئ ـي ــس إي ـم ــان ــوي ــل مـ ــاكـ ــرونّ ،لحل
املشاكل العالقة بني الطرفني ،متوقعًا
ّ
تسلم ّ
رد خالل «اليومني املقبلني».
رسائل أربيل «اإليجابية» إلى بغداد،

ح ـم ـل ـهــا أم ـ ــس رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة
ّ
ف ــؤاد م ـع ـصــوم ،ال ــذي أك ــد اسـتـعــداد
ـوار مع
ح ـكــومــة ا ّلـ ـب ــرزان ــي ل ـف ـتــح حـ ـ ـ ٍ
بغداد ،لحل جميع امللفات الخالفية،
الفـ ـت ــا خ ـ ــال ل ـق ــائ ــه ب ــرئ ـي ــس «ت ـ ّـي ــار

ّأكد فؤاد معصوم
استعداد أربيل للشروع في
شامل مع بغداد
حوار
ٍ
ٍ
الحكمة الوطني» عمار الحكيم ،إلى
ّ
«أهمية الحوار الشامل املستند إلى
املحكمة
وقرارات
والقانون،
الدستور،
ُ
االتحادية ،باعتبارها ُّ
الس ُبل املثلى
لحل جميع اإلشكاليات».

من االحتفاالت التحضيرية لعيد الميالد في أربيل أمس (أ ف ب)

«الحشد» يستعد
للوصول إلى
مجددًا
الحدودّ ...
أعلن املتحدث العسكري باسم «عصائب
أهـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـحـ ـ ــق» جـ ـ ـ ـ ــواد ال ـ ـط ـ ـل ـ ـي ـ ـبـ ــاوي ،أن
فصائل «الـحـشــد الشعبي» أنـهــت جميع
ّ
الخاصة لـ«تحرير
استعداداتها العسكرية
ً
ما بقي من الجزيرة الغربية ،وصوال إلى
الحدود العراقية – السورية» ،غربي البالد.
وقــال الطليباوي ،فــي تصريح صحافي،
إن «امل ـعــركــة سـتـكــون خــاطـفــة وســريـعــة،
وس ـي ـع ـلــن م ــع تـحـقـيــق أه ــداف ـه ــا الـنـصــر
وقت
العسكري على تنظيم داعــش» ،في ٍ
أش ــرف فـيــه «ال ـح ـشــد» عـلــى ع ــودة مئات
الـنــازحــن إل ــى بـيــوتـهــم ،فــي منطقة تلول
ـاق
ال ـ ـبـ ــاج ،ج ـ ُن ــوب ــي املـ ــو ٌصـ ــل .وف ـ ــي س ـي ـ ٍ
منفصل ،قتل ضــابــط عــراقــي ،أمــس ،في
هـجــوم شـ ّـنــه مسلحون يـ ّ
ـرجــح ارتباطهم
ٍ
بتنظيم «داعـ ــش» ش ـمــال ال ـب ــاد .ونقلت
وكالة «األناضول» ّعن أحد الضباط قوله
إن «مـجـمــوعــة مـســلـحــة تستقل سـيــارة،
فـتـحــت ال ـن ــار م ــن أس ـل ـحــة رش ــاش ــة على
ضــابــط برتبة رائ ــد فــي الـشــرطــة املحلية،
فــي منطقة الـفـيـلــق ،شـمــال غــربــي مدينة
كركوك».
(األخبار)

هـ ـ ـ ــذه ال ـ ــرس ـ ــائ ـ ــل تـ ـق ــابـ ـلـ ـه ــا ب ـ ـغـ ــداد
بــ«إيـجــابـيــةٍ » مـشــروطــة ،ترتكز على
ـوار
اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادهـ ــا ل ـ ـلـ ــدخـ ــول ف ـ ــي ح ـ ـ ـ ٍ
ـوح م ـ ــع أرب ـ ـ ـيـ ـ ــل ،ش ـ ـ ــرط ن ـ ــزول
م ـ ـف ـ ـتـ ـ ٍ
األخيرة والتزامها «قــرارات املحكمة
االتـحــاديــة العليا (اإلع ــان الرسمي
إللغاء نتائج االستفتاء) ،والدستور
العراقي ،وانتشار القوات االتحادية
ّ
على كــافــة األراض ــي املتنازع عليها،
واملنافذ الحدودية».
وبــالــرغــم مــن تكتم أربـيــل عــن تقديم
إجــابــةٍ واضـحــةٍ لـبـغــداد ،فــإن النائب
ّ
ال ـ ـسـ ــابـ ــق مـ ـحـ ـم ــود ع ـ ـث ـ ـمـ ــان ،ي ــؤك ــد
اسـتـعــداد «اإلق ـل ـيــم» لتسليم املنافذ
الحدودية تمهيدًا لبدء حــوار شامل
مع الحكومة االتحادية ،مشيرًا إلى
أن «الـكــرة فــي ملعب الـعـبــادي اآلن».
وأوض ـ ــح ف ــي تـصــريــح ص ـحــافــي ،أن
«حـ ـك ــوم ــة اإلق ـ ـل ـ ـيـ ــم ،ت ـن ـت ـظــر جـ ــواب
موعد
الحكومة االتحادية ،لتحديد
ٍ
إلرسـ ـ ـ ــال وف ـ ـ ـ ٍـد مـ ــن ح ـك ــوم ــة أربـ ـي ــل،
وممثلني عــن كافة األح ــزاب الكردية
إلـ ـ ــى بـ ـ ـغ ـ ــداد ،لـ ـب ــدء ح ـ ـ ــوار ش ــام ــل»،
مـ ـش ـ ّـددًا ع ـلــى أن «ب ــرمل ــان كــردس ـتــان
ـوار
وحكومته ،يرغبان في إجــراء حـ ٍ
م ــع ب ـغ ــداد ب ــأق ــرب وق ــت م ـم ـكــن ،ألن
اإلق ـل ـي ــم ب ـحــاجــة إلـ ــى األم ـ ـ ــوال لحل
م ـش ــاك ــل رواتـ ـ ـ ـًـب م ــوظ ـف ــي اإلق ـل ـي ــم،
وإعطائه نسبة مــن املــوازنــة العامة،
ل ـل ـ ّـس ـي ــر ب ـع ـم ـل ـيــة الـ ـبـ ـن ــاء واإلع ـ ـمـ ــار
وأمور أخرى».
ٍّ
وت ـ ـشـ ــكـ ــل قـ ـض ـ ّـي ــة رواتـ ـ ـ ـ ــب م ــوظ ـف ــي
العالقة
«اإلقـلـيــم» إح ــدى املـعـضــات ً
بني الجانبني ،إذ تحوز مساحة من
األخذ والرد ،بني بغداد وأربيل ،كان
آخــرهــا ّ
رد حكومة «اإلقـلـيــم» ،أمــس،
ع ـل ــى ت ـص ــري ـح ــات الـ ـعـ ـبـ ــادي .وقـ ــال
امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم ح ـكــومــة «اإلق ـل ـي ــم»
ّ
سـفــن دزيـ ــي ،أم ــس ،إن ــه «أكـ ــد م ــرارًا
ـار ف ــي تدقيق
وتـ ـك ــرارًا أن الـعـمــل جـ ـ ٍ
قوائم راوتب موظفي اإلقليم من أجل
ّ
تأمينها» ،إال أنـهــا «لــم تطلب حتى
ّ
خاصةٍ برواتبهم».
اللحظة ّأية قائمةٍ
وت ـس ــاءل« :نـحــن لسنا مطلعني وال
نعلم ما هي هذه القوائم التي تدقق
فيها حـكــومــة ال ـع ـب ــادي؟» ،موضحًا
أن «شعب كردستان يــدرك تمامًا أن
هــذه ليست إال تصريحات إعالمية
ً
وبناء عليه لم يعد لديه ّأية
ال غير،
ثقةٍ بها».
(األخبار)

تقرير

نتنياهو :إيران تريد تدمير إسرائيل ...واحتالل المنطقة وما بعدها
منها وتحويلها إلى املجلس االنتقالي
الجنوبي» ،مشيرًا إلــى أن تلك الثروة
ُ
«ست ّ
حول لبناء مرافق ومصالح عامة،
مــن مستشفيات ومـ ــدارس وط ــرق في
مختلف املناطق الجنوبية».
ب ــدوره ــا ،ش ــددت مــوسـكــو عـلــى لسان
املـ ـتـ ـح ــدث ــة ب ــاس ــم وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
مــاريــا زاخ ــاروف ــا ،أم ــس ،عـلــى ض ــرورة
«اس ـت ـئ ـنــاف ال ـح ــوار الــوط ـنــي الـشــامــل
تـحــت الــرعــايــة األم ـم ـيــة وع ـلــى أســاس
االحـ ـت ــرام امل ـت ـب ــادل وم ــراع ــاة مـصــالــح
جميع األطراف ،في أسرع وقت ممكن»،
م ـحــذرة مــن «خ ـطــر انـ ــزالق الـيـمــن إلــى
فوضى عسكرية وسياسية».
وبـ ـعـ ـيـ ـدًا ع ــن ال ـت ـح ــرك ــات ال ـس ـيــاس ـيــة
وال ـ ــديـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـخ ـ ــارج ـ ـي ـ ــة
وانـ ـعـ ـك ــاس ــاتـ ـه ــا امل ـ ـ ـحـ ـ ــدودة داخـ ـلـ ـي ــا،
ت ـتــواصــل امل ـع ــارك فــي جـبـهــات الـقـتــال
املختلفة ،التي ال يزال تحالف العدوان
يتكبد فيها خـســائــر بـشــريــة ومــاديــة،
ّ
وال سيما في محافظة تعز ،حيث أكدت
«سبأ» مقتل «عدد من مرتزقة العدوان
السعودي في كسر زحف وهجوم على
مــواقــع لـهــم» فــي عملية نوعية نفذها
الجيش اليمني واللجان الشعبية.

يحيى دبوق
إيران هي الدولة الوحيدة التي تدعو إلى تدمير إسرائيل
وإزالتها من الوجود ،مقابل تحسن مستمر في عالقات
إســرائـيــل بــالــدول الـعــربـيــة والـعــالــم اإلس ــام ــي .ه ــذه هي
خالصة تقدير وردت ،أمس ،على لسان رئيس الحكومة
اإلسرائيلية ،بنيامني نتنياهو ،وشملت أيضًا تحريضًا
مباشرًا على «ضــرورة العمل الجماعي» ملكافحة إيران،
ال ـتــي شـ ـ ّـدد عـلــى أن ـهــا «ت ــري ــد اح ـت ــال ال ـش ــرق األوس ــط
ّ
برمته» ،وما بعده أيضًا.
توصيف نتنياهو وتحريضه وردا في كلمة ألقاها في
ال ـقــدس املـحـتـلــة ،أم ــام ع ــدد مــن الــدبـلــومــاسـيــن األجــانــب
املعتمدين لدى إسرائيل ،في «مؤتمر الدبلوماسية» الذي
تنظمه صحيفة «جيروزاليم بوست» .وبحسب نتنياهو،
«يــوجــد حاليًا نـظــام واح ــد (هــو الـنـظــام اإلي ــران ــي) يدعو
ويناشد بنحو صريح وال يحتمل الـتــأويــل ،إلــى تدمير
إسرائيل ،وهو يختلف في هذه النقطة عن (األنظمة في)
العالم العربي».
وأضـ ــاف نتنياهو أن «إيـ ــران حــالــة اسـتـثـنــائـيــة ،تشكل
تهديدًا ليس ضد إسرائيل وحسب ،بل تهديدًا في وجه
العالم بــأســره .وإذا استمرت فــي هــذا املسعى مــن دون

عوائق تحول دون أهدافها ،فستمتلك ترسانة من مئة
قنبلة نووية وأكثر» .وأوضح نتنياهو أن إيران «ستمتلك
فـ ــي غـ ـض ــون ع ـش ــر س ـ ـنـ ــوات ال ـ ـقـ ــدرة ع ـل ــى تـخـصـيــب
اليورانيوم بكمية كبيرة ،وعلى إنتاج ليس قنبلة واحدة،
بل مئة قنبلة» ،مؤكدًا أنه «يجب إيقاف ذلك ،ليس بسبب
دع ــوة إيـ ــران إل ــى تــدمـيــر إســرائ ـيــل فـحـســب ،بــل بسبب
السعي اإليــرانــي إلــى احتالل الشرق األوســط ومــا بعده.
فهي تطور الصواريخ الباليستية العابرة للقارات لكي
تتمكن من بلوغ أي نقطة على وجه الكرة األرضية» .وقال
إن «إيران نظام ّ
يصدر اإلرهاب ويطلق الصواريخ باتجاه
اململكة العربية السعودية ،ويعمل جاهدًا على تكوين ممر
بري» بني العراق وسوريا ولبنان.
وهــذا املمر الـبــري ،بحسب نتنياهو ،يهدف إلــى توسيع
الـ ـنـ ـف ــوذ والـ ـحـ ـض ــور اإلي ـ ــران ـ ــي فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة وال ـ ـجـ ــوار
اإلسرائيلي ،إذ إن «إيــران تعمل على إقامة إمبراطورية
تضم الـعــراق ولبنان وتنتهي بـغــزة .وفــي نهاية املطاف
هــم مـعـنـيــون بــاحـتــال ال ـشــرق األوسـ ــط ب ــأس ــره» .وفــي
ه ــذا اإلطـ ــار ،أض ــاف« :لـكــن مــن ناحيتنا لــن نسمح لها
بالتموضع في سوريا .وسنتخذ كل اإلجراءات املطلوبة
للتصدي لذلك».
ووجــه نتنياهو كالمه إلى الحضور من الدبلوماسيني

األج ــان ــب ،طــالـبــا منهم املـســاهـمــة الـفــاعـلــة فــي مواجهة
إي ــران ،وق ــال« :أت ـقــدم مــن كــل دبـلــومــاســي مــوجــود هنا
ف ــي ه ــذا املــؤت ـمــر ،بـطـلــب بـسـيــط :ف ــور ان ـت ـهــاء كلمتي،
س ــارع إل ــى ص ــوغ بــرقـيــة إل ــى وزي ــر خــارجـيـتــك ،أو إلــى
رئيسك ،أو رئيس وزرائك ،ناشده فيها ممارسة املزيد
مــن الضغوط على إي ــران .اكتبوا عــن حقوق اإلنـســان،
وعن حماية حقوق املسيحيني ،وكذلك ارفعوا الصوت
عاليًا لحماية مثليي الجنس في إيران ،وكذلك انتهاكات
ط ـه ــران لـ ـق ــرارات األمـ ــم امل ـت ـحــدة ال ـخــاصــة بــالـتــرســانــة
ال ـصــاروخ ـيــة اإلي ــران ـي ــة ،ووف ــق حـمـلــة الـتـحــريــض الـتــي
ّ
تشنها لإلبادة الجماعية».
وقال نتنياهو إن على دول العالم أن تنضم إلى األصدقاء
األميركيني لصوغ اتفاقية نــوويــة ،تضمن عــدم امتالك
ّ
املخصب إلنتاج مئة قنبلة
إيران ما يكفي من اليورانيوم
نووية في سنوات معدودة فقط.
وختم نتنياهو كلمته بالتشديد على ضــرورة مكافحة
إيران التي تدعم «اإلرهــاب اإلسالمي» ،فـ«حركة حماس
تعتمد على إي ــران ،وكذلك حــزب الله يعتمد على إيــران،
وك ــل إره ــاب فــي املـنـطـقــة م ـصــدره إي ـ ــران» .وأض ــاف أن
ّ
املنطقة ،وتحافظ
«مكافحة إي ــران تـعــزز االسـتـقــرار فــي ً
على أمن إسرائيل ،وأي تلكؤ سيكون خطأ فادحًا».
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تنتهي غدًا المناورات المشتركة بين سيول وواشنطن (أ ف ب)

تقرير

سبيال
الحراك الديبلوماسي
ً
تجريبيًا لحل «األزمة الكورية»؟
رغم أن التصعيد
العسكري وصل إلى ذروته
األسبوع الماضي ،فإن
أطراف األزمة الكورية
عاودت تفعيل الخطوط
الديبلوماسية .وبينما
أشارت روسيا إلى أن كوريا
الشمالية «مستعدة»
للحوار ،تواصل الواليات
المتحدة تأكيد المضمون
نفسه ،فيما تعمل األمم
المتحدة في التوازي على
هذا الخط
اختتم مسؤول الشؤون السياسية في
األمــم املتحدة ،جيفري فيلتمان ،اليوم
األول م ــن زي ــارت ــه ل ـك ــوري ــا الـشـمــالـيــة
التي تستمر أربعة أيام .ونقلت «وكالة
األنـبــاء املــركــزيــة الـكــوريــة» أن فيلتمان
اجتمع مع نائب وزيــر الخارجية ،باك
ميونغ جوك ،في بيونغ يانغ .وأضافت
الوكالة أن «املـســؤولــن بحثا التعاون
ال ـ ـث ـ ـنـ ــائـ ــي وم ـ ـسـ ــائـ ــل أخـ ـ ـ ـ ــرى ت ـت ـع ـلــق
بــامل ـصــالــح امل ـش ـت ــرك ــة» ،م ــن دون ذكــر
معلومات إضافية.
وتأتي هذه الزيارة في ظل توتر شديد
في شبه الجزيرة الكورية ،إثــر تجربة
ب ـي ــون ــغ ي ــان ــغ لـ ـلـ ـص ــاروخ ال ـبــال ـس ـتــي
«هواسونغ ـ  »15العابر للقارات ،فيما
قــابـلـهــا ّ
رد كـ ــوري ج ـنــوبــي وأم ـيــركــي
ّ
تمثل في إجراء أكبر مناورات عسكرية
جوية في تاريخ البلدين.
فــي هــذا الـسـيــاق ،أعلنت روس ـيــا ،على
لـســان نــائــب وزي ــر خــارجـيـتـهــا ،إيـغــور
مورغولوف ،أن «لديها قنوات اتصال
مفتوحة مع كوريا الشمالية»ّ ،
مبينة
اس ـت ـع ــداده ــا مل ـم ــارس ــة ن ـف ــوذه ــا عـلــى
ب ـيــونــغ ي ــان ــغ .ون ـق ـلــت وك ــال ــة اإلعـ ــام
ال ــروس ـي ــة ع ــن م ــورغ ــول ــوف ،ق ــول ــه في
م ــؤتـ ـم ــر فـ ــي بـ ــرلـ ــن« ،ل ــديـ ـن ــا قـ ـن ــوات
نجري عبرها حوارًا ونحن مستعدون
الس ـت ـغ ــال ـه ــا» ،م ـض ـي ـفــا أن واش ـن ـطــن
وب ـي ــون ــغ ي ــان ــغ ال ت ــرغ ـب ــان ف ــي ح ــرب
ح ـق ـي ـق ـي ــة« ،لـ ـك ــن سـ ـيـ ـن ــاري ــوات ك ـهــذه
قائمة» .ودعا إلى تطبيق تدابير أخرى

في التعامل مع كوريا الشمالية خالفًا
لعزلها .ولفت إلى أن «كوريا الشمالية
تسعى إلــى حــوار مباشر مع الواليات
املتحدة بشأن برنامجها الـنــووي ،في
الوقت الذي ال تحتاج فيه إلى ضمانات
أمنية ،سواء من الصني أو روسيا».
في املقابل ،قالت املتحدثة باسم وزارة
الخارجية األميركية ،كاتينا آدامــز ،إن
إدارة الرئيس دونــالــد تــرامــب «ال تــزال
ت ــرغ ــب ف ــي ح ــل س ـل ـمــي ودب ـل ــوم ــاس ــي
ل ـل ـت ـهــديــد الـ ـن ــووي والـ ـص ــاروخ ــي من
بيونغ يانغ» .ونقلت وكالة «رويترز»
عن آدامز قولها إن «(كوريا الشمالية)
أظـهــرت عبر أفعالها أنها غير مهتمة
بـ ــإجـ ــراء م ـ ـحـ ــادثـ ــات ...ي ـج ــب أن نـظــل
مــركــزيــن ع ـلــى زي ـ ــادة ال ـت ـكــال ـيــف الـتــي
ّ
تتحملها بيونغ يانغ لالستمرار في
ال ــدف ــاع عــن بــرامـجـهــا ألسـلـحــة الــدمــار
الشامل».
ع ـل ــى ص ـع ـيــد م ـت ـص ــل ،أع ـل ـن ــت ك ــوري ــا
الـجـنــوبـيــة ع ــزم رئـيـسـهــا ،م ــون ج ــاي،
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــام ب ـ ـ ــزي ـ ـ ــارة إلـ ـ ـ ــى الـ ـص ــن
األس ـ ـبـ ــوع امل ـق ـب ــل ،وذل ـ ــك ل ـب ـحــث مـلــف
ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة وم ــواض ـي ــع أخـ ــرى.
وتأتي هذه الزيارة ،التي تبدأ األربعاء

تنوي اليابان
تمويل منظومة
صاروخية «دقيقة»
تطاول كوريا الشمالية

املقبل وتستمر ملــدة أربعة أيــام ،وسط
مـ ــؤشـ ــرات إل ـ ــى ح ـ ـ ــراك دي ـب ـل ــوم ــاس ــي،
وتــزامــن إج ــراء فيلتمان مـحــادثــات مع
مسؤول كــوري شمالي كبير .وأوضــح
م ـك ـتــب مـ ــون أن ج ـ ــدول أع ـم ــال ــه خــال
لـ ـق ــائ ــه نـ ـظـ ـي ــره الـ ـصـ ـيـ ـن ــي ،ش ـ ــي جــن
بينغ ،سيتضمن بحث السبل الكفيلة
بإيجاد «تسوية سلمية ملسألة كوريا
الشمالية».
فـ ـ ــي املـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،قـ ـ ـ ــال امل ـ ـت ـ ـحـ ــدث ب ــاس ــم
ال ـخــارج ـيــة الـصـيـنـيــة ،غـيـنــغ شــوانــغ،
إنه سيتم خالل الزيارة بحث «مسائل
دولية وإقليمية ذات اهتمام مشترك»،

بـمــا فــي ذل ــك سـبــل «زيـ ــادة االت ـصــاالت
والتنسيق في املسألة النووية في شبه
ال ـجــزيــرة ال ـك ــوري ــة»ُ .
وي ــذك ــر أن زي ــارة
ّ
بـكــن سـتـكــون األول ــى مل ــون مـنــذ تــولــي
م ـه ـمــاتــه ف ــي أيـ ـ ــار املـ ــاضـ ــي ،ف ــي وق ــت
يسعى فيه البلدان لتحسني العالقات
ب ـي ـن ـه ـمــا الـ ـت ــي ت ـش ـه ــد تـ ــوت ـ ـرًا بـسـبــب
نشر سيول منظومة دفاعية أميركية
م ـ ـضـ ــادة لـ ـلـ ـص ــواري ــخ «ث ـ ـ ـ ــاد» ،وال ـت ــي
تـعــارضـهــا بـكــن ب ـش ــدة ،إذ ت ــرى أنـهــا
ّ
تهدد أمنها الخاص.
مــن جـهــة أخ ــرى ،بـحــث رئـيــس ال ــوزراء
الـ ـت ــرك ــي ب ــن ع ـل ــي يـ ـل ــدري ــم أم ـ ــس ،مــع
مــون ،سبل تعزيز العالقات بني أنقرة
وس ـ ـيـ ــول .ووف ـ ــق مـ ـص ــادر ف ــي رئ ــاس ــة
ّ
الـ ـ ـ ــوزراء ال ـت ــرك ـي ــة ،ف ـ ــإن االثـ ـن ــن اتـفـقــا
«على رفع مستوى اللقاءات الثنائية،
بـغـيــة ت ـطــويــر ال ـع ــاق ــات ال ـقــائ ـمــة بني
ال ـجــان ـبــن» .وي ــذك ــر أن ي ـلــدريــم وصــل
إلـ ــى س ـي ــول أول م ــن أمـ ــس ف ــي زيـ ــارة
مبنى
استغرقت يومني ،افتتح خاللها
ً
ج ــديـ ـدًا ل ـس ـف ــارة ب ـ ــاده ،وذل ـ ــك تـلـبـيــة
لدعوة من نظيره الكوري الجنوبي ،لي
نــاك يــون ،الــذي قــال إن «ب ــاده وتركيا
قررتا العمل معًا من أجل إقامة السالم
في شبه الجزيرة الكورية» ،مضيفًا أن
محادثاته مع نظيره التركي «تناولت
تجارب الصواريخ الباليستية ...وآفاق
التعاون بني البلدين».
ـت أع ـلــن ف ـيــه جيش
يــأتــي ذل ــك ف ــي وقـ ـ ٍ
ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة أن ق ــاذف ــة أمـيــركـيــة
م ــن طـ ـ ــراز «بـ ــي ـ ـ ـ  1بـ ــي» ح ـل ـقــت ف ــوق
ش ـب ــه الـ ـج ــزي ــرة ال ـ ـكـ ــوريـ ــة ،أم ـ ـ ــس ،فــي
إط ــار املـ ـن ــاوارات املـشـتــركــة بــن سيول
وواشنطن ،التي بــدأت اإلثنني املاضي
وتنتهي غدًا الجمعة.
ـان ،قـ ــال مـ ـس ــؤول ــون فــي
م ــن ج ــان ــب ث ـ ـ ـ ٍ
الحكومة اليابانية ،أمس ،إن الحكومة
س ـت ـعــد م ــوازن ــة تـكـمـيـلـيــة بـقـيـمــة 2.9
ت ــريـ ـلـ ـي ــون يـ ــن ( 25.9مـ ـلـ ـي ــار دوالر)
ل ـل ـعــام امل ــال ــي امل ـم ـتــد إل ــى آذار املـقـبــل،
وذل ـ ــك لـتـغـطـيــة اإلنـ ـف ــاق ع ـلــى ال ــدف ــاع
ال ـص ــاروخ ــي ف ــي ظ ــل ال ـت ــوت ــرات الـتــي
تشهدها املنطقة بسبب بيونغ يانغ،
وع ـل ــى إجـ ـ ـ ــراءات اق ـت ـص ــادي ــة ج ــدي ــدة.
ّ
وقــال مـصــدران مطلعان مباشرة على
األمر ،في وقت سابق من هذا األسبوع،
إن ال ـيــابــان تستعد القـتـنــاء صــواريــخ
دقيقة تطلق مــن الـجــو ،مــا سيمنحها
للمرة األولى القدرة على ضرب مواقع
كوريا الشمالية الصاروخية.
(األخبار ،أ ف ب ،األناضول)

َ
«أل ّن ُك ّل ََّالذ َ ْ َ ُ
ُ
وح اللهِ ،
ين َُينقادون َِبــر ِ
ُ َِْ َ
َُ
ولئك َهم ْأبناء اللهِ »
فأ ِ
انـ ـتـ ـق ــل إل ـ ـ ــى رحـ ـمـ ـت ــه تـ ـع ــال ــى فــي
باريس ،يوم األربعاء ،2017/11/29
متممًا واجباته الدينية املرحوم
ريمون رشيد صفير
(دكتور في علوم اإلدارة)
زوجة الفقيد :أندريه لوم
اب ـ ـنـ ــه :هـ ـن ــري وزوج ـ ـتـ ــه م ــادال ـي ـن ــا
فارينا وعائلتهما
بـ ـ ـن ـ ــات ـ ــه :ال ـ ـ ــدكـ ـ ـ ـت ـ ـ ــورة م ـ ـ ـ ـ ــاري لـ ــور
وعائلتها
إي ـ ــزاب ـ ـي ـ ــل زوجـ ـ ـ ـ ــة تـ ـ ـي ـ ــري ه ـي ــرن ــو
وعائلتهما
كاتيا
ش ـق ـي ـق ــه :األس ـ ـت ـ ــاذ ه ـ ـنـ ــري رش ـي ــد
صفير
شقيقاته :لور أرملة أنطوان أبتور
وأوالدها وعائالتهم
ف ـي ــول ـي ــت زوج ـ ــة ال ــدكـ ـت ــور جـ ــورج
جعجع وأوالدهما وعائالتهم
نورما صفير وأوالدها وعائالتهم
دي ـ ـ ــان ـ ـ ــا أرمـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة م ـ ـ ــوري ـ ـ ــس ف ــاض ــل
وأوالدها وعائالتهم
أوالد أع ـم ــام ــه امل ــرح ــوم ــن :نـ ــادر،
رؤوف وزخـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــا أمـ ـ ـ ـ ـ ــن صـ ـفـ ـي ــر
وعائالتهم
أوالد ع ـم ــات ــه املـ ــرحـ ــومـ ــات :أدي ـب ــة
ودليلة وعائالتهن
خ ــال ـت ــه :س ـل ــوى أرم ـل ــة جـ ــان الـعـلــم
وأوالدها وعائالتهم
أوالد أخــوالــه املــرحــومــن :أنـطــوان،
الـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــاس وت ـ ـ ــوفـ ـ ـ ـي ـ ـ ــق ديـ ـ ـ ـ ـ ــب رزق
وعائالتهم
أوالد خ ــاالت ــه امل ــرح ــوم ــات :إمـيـلــي
وسعدى وعائالتهن
وعـمــوم عــائــات :صفير ،لــوم ،رزق،
ف ــاري ـن ــا ،ه ـي ــرن ــو ،ب ــول ــس املـ ـك ــاري،
أبتور ،جعجع ،فاضل ،عقل ،دكاش،
ال ـع ـل ــم ،شـ ـ ـ ــدراوي ،ال ـع ـن ــداري ومــن
ينتسب إليهم فــي الــوطــن واملهجر
يـنـعــونــه إل ـي ـكــم ب ـمــزيــد م ــن ال ـحــزن
والرجاء املسيحي.
أقـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــت مـ ـ ــراسـ ـ ــم الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـن ـ ـ ــازة ف ــي
كاتدرائية سيدة لبنان في باريس
ي ــوم ال ـثــاثــاء الـخــامــس مــن كــانــون
األول 2017
يقام قداس وجناز لراحة نفسه يوم
السبت  9الـجــاري ،الساعه الرابعة
بعد الظهر ،في كنيسة مار روكس
الرعائية – ريفون
تقبل التعازي يومي السبت واألحد
 9و 10الـجــاري اعتبارًا من الساعه
ال ـح ــادي ــة ع ـشــرة ق ـبــل ال ـظ ـهــر حتى
ال ـســاب ـعــة م ـســاء ف ــي م ـنــزل شقيقه
األسـتــاذ هنري رشيد صفير – في
دار التلة – ريفون.
لـلـتـعــزيــة ال ــروح ـي ــة ،ال ــرج ــاء إب ــدال
األكاليل بالتبرع للكنيسة من أجل
غاياتها الراعوية

الحاج عوض صالح جبق
«أبو محمد»
زوج ـ ـت ـ ــه :الـ ـح ــاج ــة ف ــاطـ ـم ــة حـســن
املقداد
أب ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاؤه :م ـ ـح ـ ـمـ ــد ،ف ـ ـي ـ ـصـ ــل ،ع ـلــي
والــدكـتــور حسن (مــديــر بنك لبنان
واملهجر – فرع حارة حريك)
ابنته :الحاجة زينب أرملة املرحوم
صالح جبق
أش ـ ـ ـقـ ـ ــاؤه :امل ـ ــرح ـ ــوم ال ـ ـحـ ــاج حـمــد
واملرحوم الحاج حسن
تقبل التعازي في منزل الفقيد في
مقنة طيلة أيام االسبوع
ك ـم ــا ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي فـ ــي ب ـي ــروت
ل ـل ــرج ــال والـ ـنـ ـس ــاء ،ي ـ ــوم ال ـث ــاث ــاء
الواقع في  2017/12/12من ّ
الساعة
ال ـث ــال ـث ــة ح ـت ــى ال ـ ّـس ــاع ــة ال ـس ــادس ــة
م ـ ـسـ ـ ً
ـاء وذل ـ ـ ــك فـ ــي م ـب ـن ــى جـمـعـيــة
الـتـخـصــص وال ـتــوج ـيــه الـعـلـمــي –
الرملة البيضاء.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
ال ــراض ــون ب ـق ـضــاء ال ـلــه  :آل جـبــق،
آل م ـق ــداد ،آل ح ـي ــدر ،آل ج ـ ّـم ــال ،آل
ج ـ ــرادي ،آل ال ـط ـقــش ،آل ش ــدي ــد ،آل
ب ـ ــرو ،ع ــائ ــات ب ـل ــدة مـقـنــة وع ـمــوم
عائالت وعشائر بعلبك الهرمل.

ان ـت ـق ـل ــت الـ ـ ــى رحـ ـم ــة الـ ـل ــه ت ـعــالــى
املأسوف عليها املرحومة
الحاجة فاطمة فاضل
زوجة املرحوم الحاج سليمان بدرا
ولداها :حسن وحسني
ص ـه ــراه ــا :ال ـح ــاج اس ـمــاع ـيــل ضيا
وحيدر مطر
تقبل التعازي عن روحها الطاهرة
غدًا الجمعة الواقع فيه 2017/12/8
م ــن ال ـثــال ـثــة ح ـتــى ال ـخــام ـســة بعد
الـ ـظـ ـه ــر ف ـ ــي ج ـم ـع ـي ــة ال ـت ـخ ـصــص
والتوجيه العلمي ـ ـ بئر حسن.
اآلسـ ـف ــون :آل ب ـ ــدرا ،ف ــاض ــل ،ضـيــا،
مطر وعموم اهالي القنطرة ويونني

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

الخميس  7كانون األول  2017العدد 3342

إعالنات

13

◄ إعالنات رسمية ►
◄ ذكرى اسبوع ►

زوجته جاكلني جرجس سالمة
اوالده املحامي ميشال غانم
مـ ــاريـ ــا زوجـ ـ ـ ــة عـ ـص ــام عـ ـب ــدو اب ــو
سليمان
اش ـق ــاؤه عــائـلــة املــرحــومــة جــوزفــن
زوجة نسيب شماس
عائلة املرحوم جورج غانم
الدكتور نبيه غانم وعائلته
وع ـ ـمـ ــوم عـ ــائـ ــات غـ ــانـ ــم ،س ــام ــة،
ابـ ـ ـ ــو س ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــان ،ش ـ ـ ـمـ ـ ــاس ,ش ــدي ــد
وان ـس ـب ــاؤه ــم ف ــي ال ــوط ــن واملـهـجــر
يـنـعــون الـيـكــم عـلــى رجـ ــاء الـقـيــامــة
فقيدهم املرحوم
العقيد املتقاعد
جوزف مسعد غانم
امل ـن ـت ـقــل ال ـ ــى رح ـم ـت ــه ت ـع ــال ــى ي ــوم
االح ـ ــد ال ــواق ــع ف ــي  3ك ــان ــون االول
 2017متممًا واجباته الدينية.
لكم من بعده طول البقاء
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي ي ــوم ــي الـخـمـيــس
والـ ـجـ ـمـ ـع ــة  7و  8ك ـ ــان ـ ــون االول
 2017اب ـت ـ ً
ـداء مــن الـســاعــة الـحــاديــة
عـشــرة قـبــل الـظـهــر ولـغــايــة الساعة
ً
مساء في صالون كنيسة
السادسة
قلب يسوع االقــدس  ،شــارع سامي
الصلح.
الـ ــرجـ ــاء اب ـ ـ ــدال االك ــالـ ـي ــل بــال ـت ـبــرع
للكنيسة

تـصــادف يــوم االحــد الــواقــع فيه 10
ك ــان ــون االول  2017م امل ــواف ــق 21
ربيع االول  1439هـ ـ
ذك ـ ـ ــرى م ـ ـ ــرور أس ـ ـبـ ــوع ع ـل ــى وفـ ــاة
فقيدتنا الغالية املرحومة
الحاجة رؤوفة أحمد عباس رمال
(أم حسن)
زوجة السيد رضا حسن أمني
أوالده ـ ـ ــا :ح ـســن ـ ـ ـ ـ ع ـلــي ـ ـ ـ ـ مـحـمــد ـ ـ
حسني ـ ـ أحمد ـ ـ عباس
أشـقــاؤهــا :املــرحــوم الـحــاج عباس ـ ـ
ســامــي ـ ـ السفير حسني ـ ـ املحامي
ماجد ـ ـ محمد
صهراها :مصطفى خريس ـ ـ أحمد
فضل الله
وب ـه ــذه امل ـنــاس ـبــة األل ـي ـمــة ستتلى
آيـ ــات م ــن ال ــذك ــر الـحـكـيــم ومـجـلــس
عــزاء حسيني عن روحها الطاهرة
ـ ـ ـ ال ـســاعــة ال ـع ــاش ــرة ص ـبــاحــا ـ ـ ـ في
بلدتها العديسة
للرجال :حسينية أبا فضل العباس
(ع)
للنساء :حسينية السيدة زينب (ع)
لـ ـلـ ـفـ ـقـ ـي ــدة الـ ــرح ـ ـمـ ــة ولـ ـ ـك ـ ــم األجـ ـ ــر
والثواب
اآلس ـف ــون :آل الـسـيــد ـ ـ ـ آل أم ــن ـ ـ ـ آل
رمال ـ ـ وعموم أهالي بلدة عديسة

اعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
في املعاملة التنفيذية رقم 2016/188
طالب التنفيذ :بنك سوسيتيه جـنــرال في
لبنان
املنفذ عليها :رنا ماهر حمدان
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :اسـتـنــابــة دائـ ــرة تنفيذ
بيروت رقم  2015/2172تاريخ 2016/5/26
ً
تـحـصـيــا لــديــن بــالــغ  85.031.07د.أ .عــدا
الفوائد واللواحق
عدا الرسوم واملصاريف والفوائد.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2016/6/4 :
تاريخ تبليغ االنذار2016/2/3 :
ت ــاري ــخ قـ ــرار ال ـح ـجــز 2016/3/3 :وتــاريــخ
تسجيله في السجل العقاري 2016/4/11
تــاريــخ محضر وص ــف الـعـقــار2016/6/6 :
وتاريخ تسجيله2016/8/11 :
العقارات املوصوفة 2400 :سهمًا من القسم
 A/4/1892ت ــول ع ـبــارة عــن شـقــة تـقــع في
مبنى مــن  4طــوابــق وهــي تقع فــي الطابق
االرض ــي لجهة الـشـمــال الـغــربــي وتحتوي
عـ ـل ــى ص ـ ــال ـ ــون وطـ ـ ـع ـ ــام وجـ ـ ـل ـ ــوس وم ـم ــر
وغــرف ـتــي ن ــوم وث ــاث ح ـمــامــات وشــرفـتــان
واملبنى يقع خلف مستشفى الشيخ راغب
حرب.
مساحتها 137 :م2
التخمني 123300 :د.أ.
الطرح بعد التخفيض 51236 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مـكــان امل ــزاي ــدة وتــاريـخـهــا :نـهــار الخميس
الواقع فيه  2018/1/11الساعة  11:00ظهرًا
امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية
تـطــرح ه ــذه ال ــدائ ــرة للبيع ب ــامل ــزاد العلني
ال ـع ـق ــار املـ ــوصـ ــوف اع ـ ـ ــاه ،ف ـع ـلــى ال ــراغ ــب

بــالـشــراء اي ــداع بــدل الـطــرح فــي قلم الــدائــرة
بموجب شيك مصرفي منظم المــر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة له
ضمن نطاقها واال عد قلمها مقامًا مختارًا
ً
له ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه االطالع
ع ـل ــى قـ ـي ــود ال ـص ـح ـي ـفــة ال ـع ـي ـن ـيــة ل ـل ـع ـقــار
املطروح ودفع الثمن والرسوم ضمن املهلة
القانونية تحت طائلة متابعة التنفيذ على
عهدته.
رئيس القلم
حسن أيوب
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـل ــب وسـ ـ ــام احـ ـم ــد ايـ ـ ــوب وكـ ـي ــل اب ــراه ــام
وارط ــان قــره بـجــاقـيــان مــالــك القسمني /6/
و /7/مــن الـعـقــار  /749/انطلياس سندي
تمليك بدل عن ضائع باسم املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـل ــب ول ـي ــد الـ ـي ــاس ص ــاف ــي ب ــوك ــال ـت ــه عــن
شكرالله ميشال يونس الوكيل عن ميشال
شـكــر ال ـلــه يــونــس مــالــك ال ـع ـقــارات /1209/
و /1047/و /1149/و /1151/و/1162/
و /1165/بسكنتا سـنــدات تمليك بــدل عن
ضائع باسم املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي

استراحة
2745 sudoku

كلمات متقاطعة 2 7 4 5
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

4

2

6

1

3

2

6

3

3

4

7

1

8

7

4
5

3

6

2

2

3

7
5

1

9

7

8

1

8

9

9

6

2
4

10

2

8

3

1

عموديًا
 -1رجل أعمال لبناني عاملي لديه الجنسية البرازيلية والفرنسية ويشغل حاليًا
منصب الرئيس التنفيذي لشركتي نيسان ورينو –  -2صبي أو بنت – ماركة آالت
موسيقية –  -3والد باللغة العامية – فعل ماضي ناقص – مدينة سويسرية – -4
قبائل من هنود املكسيك – آلة موسيقية –  -5إسم حمله سبعة من أباطرة جرمانيا
والنمسا – عائلة مخرج وممثل وكاتب أميركي من أبرز املخرجني في هوليوود –
 -6شهر ميالدي – ملع خفيف للبرق – قامة الرجل –  -7خالف شراء – ماركة حليب
ّ
يصب فيها نهر يحمل نفس اإلسم –  -9جرود مبعثرة
مجفف –  -8بحيرة في كندا
– ضد ضعيف –  -10مرفأ في سورية على املتوسط

أفقيا
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 -1البوسفور –  -2مالبورن – ها – ّ -3
يفح – فن – سمج –  -4ال – هاسلت –  -5زيكو – أتيال – -6
ويلند – ال –  -7لت – ُد ّرج – ابا –  -8جاب – محرس –  -9دو – نص – سوط –  -10لوفتاهانزا
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كاتب ومتحدث أميركي له كتب وبرامج في مجال تطوير الذات .ذكرته
مجلة « فوربس « عام  2007في قائمة املشاهير .كتاباته تتمحور حول
الصحة والطاقة وتعزيز العالقات
 = 1+6+9+4+2+11ملكة تدمر ■  = 7+8+5ضوء كهربائي ■ = 10+6+3
فاكهة صيفية

حل الشبكة الماضية :كريمة الصقلي

إعالن
صادر عن السجل التجاري في بيروت
بـمــوجــب محضر الجمعية العمومية غير
ال ـع ــادي ــة امل ـن ـع ـقــدة ب ـت ــاري ــخ 2016/12/31
ت ـق ــرر ب ـت ــاري ــخ  2016/11/28ح ــل وشـطــب
شركة انتر .كولور ش.م.م .من قيود السجل
التجاري في بيروت حيث هي مسجلة تحت
الــرقــم  /72653/ورق ــم تسجيلها فــي وزارة
املــال ـيــة  /191262/يــديــرهــا مـحـمــد عــدنــان
السيد وعلي رشيد غالييني.
ف ـع ـلــى ك ــل ذي م ـص ـل ـحــة ت ـق ــدي ــم اع ـت ــراضــه
ومالحظاته في خــال مهلة عشرة ايــام من
تاريخ اخر نشر.
امني السجل التجاري
بالتكليف ـ ـ مارلني دميان

إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
طلبت هال محمد الحالق احــد ورثــة محمد
علي الحالق سند ملكيه بدل ضائع للعقار
 553برجا .
للمعترض مراجعه االمانه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري بالتكليف في الشوف
محمد طراف

مشاهير 2745

حلول الشبكة السابقة

 -1اميل زوال –  -2الفاييت – دو –  -3بلح – كل – جوف –  -4وب – هوندا –  -5سوفا – ّ
دربنا
ّ
–  -6فرنسا – صه –  -7ون – لتم –  -8ستي – أحسن –  -9هم – البروز –  -10ناجي األسطا

حل الشبكة 2744

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

إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب انطوان بطرس البيروتي وكيل ليلى
ال ـي ــاس س ـل ـمــون بـصـفـتـهــا رئ ـي ـســة جمعية
لـجـنــة م ــدرس ــة لــويــز ف ـك ـمــان مــال ـكــة الـعـقــار
 /1179/جورة البلوط سند تمليك بدل عن
ضائع باسم املالكة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي

إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
طلب ســرحــال أحـمــد نــاصــر الــديــن بوكالته
ع ــن نـبـيــل ش ــدي ــد ش ــدي ــد س ـنــد مـلـكـيــه بــدل
ضائع عن حصته في العقار  87سبلني.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري بالتكليف في الشوف
محمد طراف

أفقيا
 -1شاطئ سياحي شهير في مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل –  -2ملكة انكلترا
ترأس ايضًا كنيستها –  -3جواب – أصل – منصف أو ضد ظالم وجائر –  -4وحدة
وزن – جنس ّ
حيات ضخم جدًا –  -5أغنية للموسيقار الراحل فريد ُ ْاألطرش – نوع
من القواضم يعيش تحت األرض وليس له عينان وال أذنان أو جمع خلد – ّ -6
قديس
ّ
ّ
مركب
الضيق – -8
باألجنبية – للتفسير – سلب واختلس –  -7حزن وكرب – العيش
القلويات ُتستعمل رغوته في التنظيف والغسل – ّ
ّ
قبة
من أحماض دهنية وبعض
القميص –  -9خالف ليل – حرف تحقيق –  -10بلدة لبنانية بقضاء بنت جبيل

إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب محمد علي قطايا بوكالته عن حسني
عبد الـلــه قطايا الوكيل عــن عبد الـلــه مهنا
قطايا املــالــك فــي العقارين  /305/و/306/
بـ ـي ــاق ــوت سـ ـن ــدي ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل عـ ــن ضــائــع
بحصتي املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي

إعالن
أمانة السجل التجاري في البقاع
شطب قيود شركة تجارية
بـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوج ـ ـ ــب مـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــراجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ
 2017/10/25تـقــرر بـتــاريــخ 2017/11/28
شطب قيود الشركة املعروفة باسم" :شركة
نقليات الزهراء للشحن والتجارة (توصية
بـسـيـطــة)" املسجلة تـحــت رق ــم 2002/3893
البقاع.
لكل ذي مصلحة االعتراض خالل عشرة ايام
من تاريخ النشر.
أمني السجل التجاري في البقاع
محمد عامر

2
4

إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـل ــب وسـ ـ ــام احـ ـم ــد ايـ ـ ــوب وكـ ـي ــل اب ــراه ــام
وارطــان قــره بجاقيان الوكيل عن شنوريك
كريس وارط ــان قــره بجاقيان مالكة القسم
 /5/من العقار  /749/انطلياس سند تمليك
بدل عن ضائع باسم املالكة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي

إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
طلب ســرحــال احـمــد نــاصــر الــديــن بوكالته
عــن يــوســف محمد كــايــد اح ــد ورث ــة محمد
يوسف كايد سند ملكيه بدل ضائع للعقار
 384سبلني.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري بالتكليف
في الشوف
محمد طراف
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن بيع عقاري للمرة الخامسة
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
القاضي مريانا عناني
املعاملة التنفيذية2012/176 :
املنفذة :تفليسة شركة مستشفى الشرق
االوسط للمستشفيات ش.م.ل.
امل ـعــروفــة بــ"مـسـتـشـفــى ال ـشــرق االوس ــط
ش.م.ل.
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :الـ ـق ــرار الـ ـص ــادر عن
م ـح ـك ـمــة االفـ ـ ـ ــاس فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ت ــاري ــخ
2012/3/7
تاريخ التنفيذ2012/2/3 :
تاريخ محضر الوصف2012/6/13 :
تاريخ تسجيله2012/11/12 :
ب ـ ـ ـيـ ـ ــان األقـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــام املـ ـ ـ ـط ـ ـ ــروح ـ ـ ــة ل ـل ـب ـي ــع
ومـشـتـمــاتـهــا مــن الـعـقــار رق ــم /4281/
املصيطبة:
القسم :c 56
ـ ـ مساحته 927 :م2
ـ ـ ـ مـسـتــودع كبير مــع ارب ــع مستودعات
ص ـغ ـي ــرة ـ ـ ـ ـ ـ م ـن ـح ــدر س ـ ـيـ ــارات ال ـط ــاب ــق
السفلي ثالث.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ب ـ ـ ـ ـ ــدل ت ـ ـخ ـ ـمـ ــن ال ـ ـق ـ ـس ـ ــم املـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ــور:
.$/463.500/
ـ ـ بدل الطرح املحدد من قبل رئيس دائرة
تنفيذ بيروت بعد تخفيض  %2بمبلغ:
.$/272.538/
القسم :c 57
ـ ـ مساحته 660 :م2
ـ ـ وهــو عبارة عن مستودع كبير وعشر
م ـس ـت ــودع ــات ص ـغ ـي ــرة وثـ ـ ــاث مـكــاتــب
وانتظار وغرفة مشلح ومجمع تواليت
وغــرفـتــي أوكـسـجــن وغــرفــة كومبيوتر
ومنحدر سيارة الطابق السفلي الثاني.
ـ ـ وقد خمن بمبلغ.$/462.000/ :
ـ ـ بدل الطرح املحدد من قبل رئيس دائرة
تنفيذ بيروت بعد تخفيض  %2بمبلغ:
.$/271.656/
القسم :c 58
ـ ـ مساحته 811 :م2
ـ ـ ـ ـ ـ وه ـ ـ ــو ع ـ ـب ـ ــارة ع ـ ــن م ـ ـس ـ ـتـ ــودع ك ـب ـيــر
ومستودعني صغيرين وصالة انعاش
وغــرفــة مشلح ومـجـمــع تــوالـيــت وغــرفــة
لوحات كهربائية وغرفة هاتف وغرفة
بطاريات مع درج الطابق السفلي.
ـ ـ وقد خمن بمبلغ.$/729.900/ :
ـ ـ بدل الطرح املحدد من قبل رئيس دائرة
تنفيذ بيروت بعد تخفيض  %2بمبلغ:
.$/429.181.20/
القسم :B 55
ـ ـ مساحته 7911 :م2
ـ ـ يتألف مــن سفلي اول وهــو عـبــارة عن
م ـل ـج ــأ وث ـ ـ ــاث غ ـ ــرف ع ـم ـل ـي ــات وغ ــرف ــة
ت ـح ـض ـيــر وغ ــرف ــة ت ـع ـق ـيــم وث ـ ــاث غ ــرف
غسيل ومــوزعــن وغــرفــة تـخــديــر وممر
وم ـس ـت ــودع واربـ ـ ــع غـ ــرف اش ـع ــة وسـتــة
غ ـ ـ ــرف ث ـ ـيـ ــاب وم ـ ــرح ـ ــاض ـ ــن وغ ــرفـ ـت ــن
ت ـظ ـه ـيــر وف ـ ــي االرضـ ـ ـ ــي م ــدخ ــل ال ـب ـن ــاء
وغ ــرف ــة م ــون ــة وغ ــرف ــة غـسـيــل واوف ـي ــس
وصيدلية ومطبخ وتحضير ومستودع
ومـجـمـعــن وتــوال ـيــت وارش ـي ــف وغــرفــة
قرطاسية وغرفة ضمان وغرفة فواتير
وغرفة صندوق وغرفة استقبال وغرفني
ان ـت ـظــار وم ـخ ــزن ومـكـتــب مــديــر وغــرفــة
طـ ـ ـ ــوارئ وح ـ ـمـ ــام وأربـ ـ ـ ــع غ ـ ــرف فـحــص
وغ ــرف ــة ب ـ ــراد وغ ــرف ــة كـمـبـيــوتــر وغــرفــة
م ـحــاس ـبــة وثـ ـ ــاث م ـك ــات ــب وكــاف ـي ـتــريــا
وف ـس ـح ــة م ـك ـش ــوف ــة ومـ ـ ـم ـ ــرات داخ ـل ـي ــة
ودرج فرعي يصل هذا الطابق بالطابق
السفلي من البلوك .A
ـ ـ وفي الطابق االول ثالث مكاتب وسبع
غـ ــرف واخ ـت ـب ــار وص ــال ـت ــي اج ـت ـمــاعــات
وغـ ــرفـ ــة ارش ـ ـيـ ــف واربـ ـ ـ ــع غـ ـ ــرف فـحــص
واربعة مراحيض وثالث غرف تحضير
وثـ ــاث غ ــرف ان ـت ـظــار وغ ــرف ــة بـنــك ال ــدم
وأوفيس وغرفة بــراد وغرفتني مسؤول
ومـجـمــع مـشــالــح وث ــاث غ ــرف وغرفتي
توليد ودوش وممرات داخلية.
ـ ـ وفي الطابق الثاني ثمانية عشر غرفة
ضمن سبعة عشرة منها حمام ـ ـ غرفة
طبيب وغــرفــة ممرضات وصــالــة كبيرة
وغ ــرف ـت ــي م ـش ـلــح وغ ــرف ــة اس ـت ـعــامــات
ومـسـتــودع قــرطــاسـيــة وث ــاث حمامات
وصالون وممرات داخلية.
ـ ـ وفــي كــل مــن الـطــوابــق الـثــالــث والــرابــع
والخامس والسادس والسابع والثامن
والتاسع والعاشر والحادي عشر ثالثة
عشر غرفة وخمسة عشر تواليت ودوش

وأوفيس ومــوزع وصالة انتظار وغرفة
ممرضة وصالون وممر داخلي.
ـ ـ قيمة التخمني.$/42.246.000/ :
ـ ـ بدل الطرح املحدد من قبل رئيس دائرة
تنفيذ بيروت بعد تخفيض  %2بمبلغ:
.$/24.840.648/
ـ ـ حدود العقار غربًا :العقار /4280/
ـ ـ شرقًا :طريق عام يربط منطقة الجناح
السمرالند
ً
ـ ـ شماال :العقار /4278/
ـ ـ جنوبًا :العقارات  /2641/ـ ـ /4434/
ق ـ ـي ـ ـمـ ــة ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـمـ ــن لـ ـ ـك ـ ــاف ـ ــة األق ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــام:
$/43.901.400/
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ب ـ ـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــرح املـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ـ ــن قـ ـب ــل
رئـ ـي ــس دائ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ بـ ـي ــروت بـمـبـلــغ:
.$/25.814.023.20/
م ــوع ــد املـ ــزايـ ــدة ومـ ـك ــان اج ــرائـ ـه ــا ي ــوم
الثالثاء الواقع في  2018/1/30الساعة
الـ ـع ــاش ــرة ص ـب ــاح ــا ام ـ ــام رئ ـي ــس دائـ ــرة
تنفيذ بيروت في قصر العدل بيروت.
فعلى الــراغــب فــي ال ـشــراء تنفيذ احكام
املـ ــواد  /983/ /987/ /973/أ.م.م .ان
يودع باسم رئيس دائــرة تنفيذ بيروت
قبل املباشرة بــاملــزايــدة او فــي صندوق
ال ـخ ــزي ـن ــة أو اح ـ ــد امل ـ ـصـ ــارف امل ـق ـبــولــة
مبلغًا موازيًا لبدل الطرح او يقدم كفالة
مصرفية تضمن هذا املبلغ وعليه اتخاذ
مقام مختار لــه فــي نطاق الــدائــرة ان لم
يكن له مقام مختار فيه او لم يسبق له
ان عني مقامًا مختارًا فيه واال اعتبر قلم
الدائرة مقامًا مختارًا له وعليه ايضًا في
خــال ثالثة ايــام من تاريخ صــدور قرار
االحالة ايــداع كامل الثمن باسم رئيس
دائـ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ ف ــي ص ـن ــدوق الـخــزيـنــة
او احــد امل ـصــارف املقبولة تحت طائلة
اعــادة املــزايــدة بزيادة العشر واال فعلى
عهدته فيضمن النقص وال يستفيد من
الزيادة وعليه كذلك دفع الثمن والرسوم
والنفقات بما فيه رســم الــداللــة خمسة
ب ــامل ــائ ــة م ــن دون ح ــاج ــة الـ ــى ان ـ ـ ــذار او
طلب ذلك خالل عشرين يومًا من تاريخ
صدور قرار االحالة.
مأمور تنفيذ بيروت
محمد الحلبي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي يوال غطيمي
باملعاملة التنفيذية رقم 2016/182
امل ـن ـف ــذ :ب ـنــك ال ـت ـمــويــل ش.م.ل .وك ـيــاه
املحاميان حسني زبيب وفكتور ضو
املنفذ عليهم :ـ ـ الشركة املتحدة للتجارة
وامل ـ ـق ـ ــاوالت ال ـع ــام ــة ش.م.م .بـشـخــص
م ـف ــوض ــي ال ـت ــوق ـي ــع م ـح ـمــد اس ـمــاع ـيــل
ح ــوي ــا واب ــراه ـي ــم ت ـن ــال ب ـي ـطــار  /بــرج
الشمالي.
ـ ـ تنال ابراهيم بيطار  /برج الشمالي
ـ ـ ـ ام ــال وج ـم ــال وعـشـيــر واح ـم ــد وم ــاك
ومريم وزينة ومصطفى ابراهيم بيطار،
ابــراهـيــم وزي ـنــة ومــريــم خليل بـيـطــار /
وك ـي ـل ـهــم ت ـن ــال اب ــراه ـي ــم ب ـي ـطــار  /بــرج
الشمالي
السند التنفيذي :عقد قرض مقابل عقد
تأمني عـقــاري بقيمة  1.337.916/د.أ/.
عدا اللواحق والفوائد القانونية.
تاريخ التنفيذ.2016/6/13 :
ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ قـ ـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـ ـحـ ـ ـج ـ ــز ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي:
 2016/9/21و.2016/11/2
ت ــاري ــخ تسجيله ف ــي الـسـجــل ال ـع ـقــاري:
 2016/9/24و.2016/11/3
ت ــاري ــخ وضـ ــع م ـح ـضــر وصـ ــف ال ـع ـقــار:
.2016/12/7
ت ــاري ــخ تسجيله ف ــي الـسـجــل ال ـع ـقــاري:
.2016/12/8
املطروح للبيع:
العقار رقــم  /370منطقة بــرج الشمالي
العقارية ،هــو عـبــارة عــن قطعة ارض ال
يــوجــد عليها ان ـشــاءات وغـيــر مغروسة
ب ــأي ن ــوع م ــن ان ـ ــواع االشـ ـج ــار ،مـصــان
بشريط حــديــدي وفــي زاوي ـتــه الشرقية
لـجـهــة ال ـش ـمــال يــوجــد بــركــة م ـيــاه وهــو
مصنف زراعي مساحته  8046م.2
التخمني 1.367.820 :د.أ.
بدل الطرح املخفض 633.278 :د.أ.
مكان املزايدة وتاريخها :يوم الخميس
الواقع فيه  2018/1/11الساعة الواحدة
ظ ـه ـرًا ام ــام رئ ـيــس دائـ ــرة تـنـفـيــذ ص ــور.
لـلــراغــب بــالـشــراء اي ــداع ب ــدل ال ـطــرح في

صـنــدوق الخزينة أو بموجب شيك او
ك ـفــالــة م ـصــرف ـيــن ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائـ ــرة
تنفيذ صــور ،وعليه اتـخــاذ محل اقامة
ضمن نطاق هذه الدائرة واال عد قلمها
مـقــامــا م ـخ ـتــارًا ل ــه ،وب ـخ ــال ثــاثــة اي ــام
ت ـلــي ق ـ ــرار االح ــال ــة ع ـل ـيــه ايـ ـ ــداع الـثـمــن
تحت طائلة اعادة املزايدة بالعشر على
مسؤوليته وبـخــال عشرين يــومــا دفع
رسم الداللة  %5والتسجيل.
رئيس القلم
أسيل برجي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي يوال غطيمي
بــامل ـعــام ـلــة الـتـنـفـيــذيــة رق ــم 2016/190
املتكونه فيما بني:
املـنـفــذيــن :املـحــامــي ش ــادي قليط وفريد
بكار وكيلهما املحامي نصير احمد.
املنفذ عليهم :حسن فهمي الخطيب /
مخيم برج الشمالي.
شـيــريــن فـهـمــي الـخـطـيــب  /مـخـيــم بــرج
الشمالي.
فؤاد بكار  /مخيم برج الشمالي.
السند التنفيذي :حكم صادر عن محكمة
اس ـت ـئ ـنــاف ل ـب ـنــان ال ـج ـنــوبــي ـ ـ ـ ـ ال ـغــرفــة
الثالثة الناظرة فــي قضايا الجنح رقم
قــرار  2016/4اســاس  2016/966تاريخ
 2016/1/14وال ـق ــاض ــي ب ــال ــزام املـنـفــذ
ع ـل ـي ـهــم ف ـ ـ ــؤاد بـ ـك ــار وحـ ـس ــن ال ـخ ـط ـيــب
وشيرين الخطيب بأن يدفعوا بالتكافل
والـتـضــامــن فـيـمــا بينهم مبلغًا وق ــدره
خـمـســة وس ـب ـع ــون ال ــف دوالر امـيــركــي
اض ــاف ــة ال ــى مـبـلــغ خـمـســة عـشــر مليون
ليرة لبنانية بمثابة عطل وضرر للمنفذ
ش ــادي قليط ومبلغ ق ــدره تسعون الف
دوالر أميركي اضافة الى مبلغ عشرين
مليون ليرة لبنانية بمثابة عطل وضرر
للمنفذ فريد بكار.
تاريخ التنفيذ.2016/6/16 :
ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ قـ ـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـ ـحـ ـ ـج ـ ــز ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي:
2016/7/23
ت ــاري ــخ تسجيله ف ــي الـسـجــل ال ـع ـقــاري:
2016/7/25
ت ــاري ــخ وضـ ــع م ـح ـضــر وصـ ــف ال ـع ـقــار:
.2016/7/30
ت ــاري ــخ تسجيله ف ــي الـسـجــل ال ـع ـقــاري:
.2016/8/5
العقار املطروح للبيع:
الـعـقــار رق ــم  926منطقة ب ــرج الشمالي
ال ـع ـق ــاري ــة ،ه ــو ع ـب ــارة ع ــن قـطـعــة ارض
ً
سليخ ،يحده شماال العقار  ،942جنوبًا
وغ ـ ــرب ـ ــا طـ ــريـ ــق وش ـ ــرق ـ ــا الـ ـعـ ـق ــار ،162
مساحته  520م.2
التخمني 234.000 :د.أ.
بدل الطرح 140.400 :د.أ.
مكان املزايدة وتاريخها :يوم الخميس
الواقع فيه  2018/1/11الساعة الواحدة
ظ ـه ـرًا ام ــام رئ ـيــس دائـ ــرة تـنـفـيــذ ص ــور.
لـلــراغــب بــالـشــراء اي ــداع ب ــدل ال ـطــرح في
صـنــدوق الخزينة أو بموجب شيك او
ك ـفــالــة م ـصــرف ـيــن ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائـ ــرة
تنفيذ صــور ،وعليه اتـخــاذ محل اقامة
ضمن نطاق هذه الدائرة واال عد قلمها
مـقــامــا م ـخ ـتــارًا ل ــه ،وب ـخ ــال ثــاثــة اي ــام
ت ـلــي ق ـ ــرار االح ــال ــة ع ـل ـيــه ايـ ـ ــداع الـثـمــن
تحت طائلة اعادة املزايدة بالعشر على
مسؤوليته وبـخــال عشرين يــومــا دفع
رسم الداللة  %5والتسجيل.
رئيس القلم
أسيل برجي
بالغ رقم2/13 :
تعلن وزارة االت ـص ــاالت بــانـهــا ستضع
قيد التحصيل اعتبارًا من 2017/12/15
الكشوفات التالية:
ك ـ ـشـ ــوفـ ــات فـ ــوات ـ ـيـ ــر ال ـ ـهـ ــاتـ ــف الـ ـث ــاب ــت
والتلكس عــن شهر تشرين الثاني عام
2017
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة ال ـ ـ ــى ك ـ ـشـ ــوفـ ــات الـ ـف ــواتـ ـي ــر
املتأخرة غير املسددة ،ولقد حددت مهلة
اق ـص ــاه ــا  2018/01/15ل ـت ـســديــد هــذه
الكشوفات.
وت ــذك ــر امل ـش ـت ــرك ــن ال ـ ـكـ ــرام بــال ـتــداب ـيــر
التالية:
في حال التخلف:
 1ـ ـ تقطع خطوط املشتركني املتخلفني
ع ــن ال ــدف ــع بــات ـجــاه واحـ ــد «لــاسـتـقـبــال

فقط» اعتبارًا من تاريخ .2018/01/16
 2ـ ـ تقطع خطوط املشتركني املتخلفني
عن الدفع باالتجاهني اعتبارًا من تاريخ
 2018/02/01وتـسـتــوفــى ال ـغــرامــة عن
إعادة وصل الخط ( 11.000ل.ل ).اعتبارًا
من هذا التاريخ.
 3ـ ـ ـ تلغى اشـتــراكــاتـهــم ب ـصــورة مؤقتة
بعد مــرور شهر واحــد على تاريخ قطع
االش ـ ـتـ ــراك اعـ ـتـ ـب ــارًا م ــن 2018/03/01
وي ـع ــاد وص ـلــه بـعــد تـســديــد امل ـتــأخــرات
املستحقة إضافة الى رسم اعــادة وصل
الخط ( 11.000ل.ل ).وذلــك حتى تاريخ
اإللغاء النهائي (.)2018/05/02
 4ـ ـ تلغى اشتراكاتهم بـصــورة نهائية
بعد م ــرور شهرين على تــاريــخ اإللـغــاء
املؤقت اعتبارًا من تاريخ 2018/05/02
وتستوفى غــرامــة قــدرهــا ( )%2شهريًا
وت ـ ـ ـحـ ـ ــرر االرقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام املـ ـ ـلـ ـ ـغ ـ ــاة وت ـح ـص ــل
امل ـتــأخــرات بــالـطــرق الـقــانــونـيــة املعمول
بها.
اس ـ ـت ـ ـنـ ــادًا ال ـ ـ ــى املـ ـ ـ ـ ــادة  45م ـ ــن ق ــان ــون
املحاسبة العمومية.
 5ـ ـ ـ ـ يـ ـح ــرم املـ ـشـ ـت ــرك امل ـل ـغ ــى رقـ ـم ــه مــن
الـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى إشـ ـ ـت ـ ــراك جـ ــديـ ــد قـبــل
تسديد جميع الفواتير املستحقة عليه.
مــاحـظــة :أ ـ ـ ـ تـقـطــع خ ـطــوط املشتركني
املتخلفني عــن دفــع فــاتــورة هاتف شهر
تـشــريــن األول ع ــام  2017بــاتـجــاه واحــد
«لــاسـتـقـبــال ف ـقــط» اع ـت ـبــارًا مــن تــاريــخ
.2017/12/15
ب ـ ـ يمكن للمشتركني امللغاة خطوطهم
والــذيــن لــم يـســددوا فواتيرهم املتأخرة
املـ ـ ـب ـ ــادرة ال ـ ــى ت ـق ـس ـيــط املـ ـت ــأخ ــرات فــي
صناديق املناطق الهاتفية وفي مصلحة
الشؤون املالية ـ ـ مبنى وزارة االتصاالت،
شارع رياض الصلح وإمكانية الحصول
على إشتراك جديد.
إمكانية تسديد الفواتير عبر الوسائل
التالية:
ـ ـ لــدى اي صـنــدوق مــن صـنــاديــق قبض
الفواتير التابعة لوزارة االتصاالت على
كافة االراضي اللبنانية.
ـ ـ لــدى أي مصرف عبر توطني الفاتورة
مقابل  2.000ل.ل .للفاتورة الــواحــدة أو
أكثر (لالستعالم اتصل بمصرفك).
ـ ـ مكاتب  :LibanPostمقابل  2.000ل.ل.
ل ـل ـف ــات ــورة ال ـ ــواح ـ ــدة أو ب ـك ـل ـفــة 1.500
ل.ل .لـلـفــاتــورة ال ــواح ــدة عـبــر االش ـتــراك
بخدمة «جباية من العنوان» (لالشتراك
ب ـهــذه ال ـخــدمــة يـمـكــن االتـ ـص ــال بــالــرقــم
 01/629629ـ ـ مقسم .)333
ـ ـ مكاتب شركة ويسترن يونيون OMT
بكلفة  2.000ل.ل .للفاتورة الواحدة.
ـ ـ مكاتب شركة ويسترن يونيون BOB
 FINANCEبكلفة  2.000ل.ل .للفاتورة
الواحدة.
إمكانية الحصول على قيمة الفواتير:
ع ـبــر االتـ ـص ــال ع ـلــى امل ـج ـيــب ال ـصــوتــي
رق ــم  1515أو ع ـبــر ص ـف ـحــات االن ـتــرنــت
الخاصة بــالــوزارة ( )mpt.gov.lbوهيئة
أوجيرو (.)ogero.gov.lb
كما تــذكــر املـشـتــركــن :بــأحـكــام املــرســوم
رق ـ ــم ( 93/4565امل ـ ـ ـ ــادة ال ـث ــال ـث ــة م ـنــه)
وتـ ـع ــديـ ـل ــه بـ ــاملـ ــرسـ ــوم  11682ت ــاري ــخ
 1998/01/30لجهة تحديد مهلة أربعة
أش ـه ــر ل ــإع ـت ــراض ب ـعــد إن ـت ـه ــاء املـهـلــة
املحددة للدفع واملذكورة اعاله ،ووجوب
ت ـق ــدي ــم ط ـل ــب االع ـ ـت ـ ــراض فـ ــي امل ـن ـط ـقــة
الهاتفية التابع لها رقم املشترك.
ُيـطـلــب مــن املـشـتــركــن ال ـك ــرام الـتـجــاوب
ال ـ ـسـ ــريـ ــع م ـ ــع مـ ـضـ ـم ــون ه ـ ـ ــذا ال ـ ـبـ ــاغ،
شاكرين لهم حسن تعاونهم.
بيروت في  24تشرين الثاني 2017
املدير العام إلستثمار وصيانة
املواصالت
السلكية والالسلكية
املهندس باسل أحمد األيوبي
التكليف 2445
إعالن رقم 40/1
تعلن وزارة ال ــزراع ــة ـ ـ ـ املــديــريــة العامة
ل ـل ــزراع ــة ـ ـ ـ ـ ع ــن اعـ ـ ــادة إجـ ـ ــراء اس ـت ــدراج
عروض لتلزيم تقديم احبار لزوم وزارة
ال ــزراع ــة لـعــام  ،2017وذل ــك فــي مبناها
الكائن في بئر حسن مقابل ثكنة هنري
ش ـهــاب ،بـتــاريــخ  2017/12/15الساعة
العاشرة.
يـ ـمـ ـك ــن لـ ـل ــراغـ ـب ــن فـ ـ ــي االشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك فــي

اس ـت ــدراج ال ـع ــروض ه ــذا ،االطـ ــاع على
دف ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط الـ ـخ ــاص ال ـع ــائ ــد ل ـهــذا
ال ـت ـلــزيــم وال ـح ـص ــول ع ـلــى ن ـس ـخــة عنه
مــن مصلحة الــديــوان ـ ـ املــديــريــة العامة
لـ ـل ــزراع ــة ،ال ـكــائ ـنــة ف ــي م ـب ـنــى ال ـ ـ ــوزارة،
الطابق الثالث،
تقدم العروض بالبريد املضمون املغفل
او بــال ـيــد م ـب ــاش ــرة ،ع ـلــى ان ت ـصــل الــى
قلم مصلحة الــديــوان ـ ـ املــديــريــة العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا
من آخر يوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء استدراج العروض.
ـ ـ ـ ـ ـ ي ـخ ـف ــض االع ـ ـ ـ ــان الـ ـ ــى خ ـم ـس ــة أيـ ــام
(ق ــرار وزي ــر ال ــزراع ــة رق ــم  1/910تــاريــخ
.)2017/12/4
بيروت في 2017/12/4
وزير الزراعة
غازي زعيتر
التكليف 2419
إعالن رقم 43/1
تعلن وزارة ال ــزراع ــة ـ ـ ـ املــديــريــة العامة
ل ـلــزراعــة ـ ـ ـ ع ــن إجـ ــراء اسـ ـت ــدراج لتلزيم
صيانة تجهيزات املعلوماتية وتوابعها
الخاصة بغرفة الخادم املركزي ـ ـ املديرية
العامة للزراعة ـ ـ وزارة الزراعة في املبنى
ال ــرئـ ـيـ ـس ــي فـ ــي بـ ـئ ــر حـ ـس ــن واملـ ـص ــال ــح
االقليمية ،وذلــك في مبناها الكائن في
بـئــر حـســن مـقــابــل ثـكـنــة ه ـنــري شـهــاب،
بتاريخ  2017/12/15الساعة العاشرة.
يـ ـمـ ـك ــن لـ ـل ــراغـ ـب ــن فـ ـ ــي االشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك فــي
اس ـت ــدراج ال ـع ــروض ه ــذا ،االطـ ــاع على
دف ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط الـ ـخ ــاص ال ـع ــائ ــد ل ـهــذا
ال ـت ـلــزيــم وال ـح ـص ــول ع ـلــى ن ـس ـخــة عنه
مــن مصلحة الــديــوان ـ ـ املــديــريــة العامة
لـ ـل ــزراع ــة ،ال ـكــائ ـنــة ف ــي م ـب ـنــى ال ـ ـ ــوزارة،
الطابق الثالث،
تقدم العروض بالبريد املضمون املغفل
او بــال ـيــد م ـب ــاش ــرة ،ع ـلــى ان ت ـصــل الــى
قلم مصلحة الــديــوان ـ ـ املــديــريــة العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا
من آخر يوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء استدراج العروض.
ـ ـ ق ــرار وزي ــر الــزراعــة رقــم  1/919تاريخ
.2017/12/4
بيروت في 2017/12/4
وزير الزراعة
غازي زعيتر
التكليف 2423
إعالن تلزيم مشروع
اشغال انشاء خطوط صرف صحي غب
الطلب ضمن حوض محطة تكرير صور
الـ ـس ــاع ــة الـ ـت ــاسـ ـع ــة مـ ــن يـ ـ ــوم الـ ـث ــاث ــاء
ال ــواق ــع ف ـيــه ال ـت ــاس ــع م ــن ش ـهــر كــانــون
الـثــانــي  ،2018تـجــري ادارة املناقصات
ـ ـ في مركزها الكائن في بناية بيضون
ـ ـ ـ شـ ــارع ب ـ ــوردو ـ ـ ـ ال ـص ـنــايــع ـ ـ ـ ب ـيــروت،
لحساب وزارة الطاقة واملياه ـ ـ املديرية
الـعــامــة لـلـمــوارد املــائـيــة والـكـهــربــائـيــة ـ ـ
مناقصة تـلــزيــم م ـشــروع اش ـغــال انـشــاء
خطوط صرف صحي غب الطلب ضمن
حوض محطة تكرير صور.
ـ ـ الـتــأمــن املــؤقــت/500.000.000/ :ل.ل.
فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية ال
غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تنزيل مئوي.
ـ ـ ـ ـ الـ ـع ــارض ــون امل ـق ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـهــدون
امل ـص ـن ـف ــون فـ ــي ال ـ ــدرج ـ ــة االولـ ـ ـ ــى فـقــط
ل ـت ـن ـف ـي ــذ ص ـ ـف ـ ـقـ ــات االشـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــال امل ــائـ ـي ــة
املسجلون وفـقــا الحـكــام املــرســوم 3688
تاريخ  1966/01/25وتعديالته وشروط
اضافية.
ت ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض ،وفـ ــق ن ـص ــوص دف ـتــر
ال ـشــروط ال ـخــاص ،ال ــذي يمكن االط ــاع
وال ـح ـص ــول عـلـيــه م ــن امل ــدي ــري ــة الـعــامــة
للموارد املائية والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل الـ ـ ـع ـ ــروض الـ ـ ــى ادارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 2427
مناقصة عامة
رقم /5840م ع إ/م م3/
ال ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة م ــن نـ ـه ــار االربـ ـع ــاء
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إعالنات

الــواقــع فــي  2017/12/27تـجــري وزارة
الدفاع الوطني ـ ـ املديرية العامة لإلدارة
ـ ـ مصلحة الهندسة في قاعة املناقصات
الـكــائـنــة فــي مبنى عفيف معيقل ـ ـ ـ أول
طــريــق ال ـح ــدت مـنــاقـصــة عــامــة لـتـلــزيــم:
اشغال انشاء منشآت تدريبية في ثكنة
سعيد الخطيب ـ ـ حمانا.
م ــوض ــوع دف ـت ــر الـ ـش ــروط ال ـخ ــاص رقــم
/1212م ع إ/م ه ـ تاريخ 2016/7/8
يمكن ملن يرغب االشتراك في املناقصة
العامة هذه االطــاع على دفتر الشروط
ال ـخــاص فــي املــديــريــة الـعــامــة لـ ــإدارة ـ ـ
م ـص ـل ـحــة ال ـه ـن ــدس ــة ف ــي م ـب ـنــى عـفـيــف
معيقل خالل أوقات الدوام الرسمي.
ت ــرس ــل الـ ـ ـع ـ ــروض ب ــال ـب ــري ــد امل ـض ـم ــون
املغفل إلى العنوان التالي:
وزارة الــدفــاع الوطني ـ ـ املديرية العامة
لـ ــإدارة ـ ـ ـ مصلحة املــالـيــة ـ ـ ـ مكتب عقد
النفقات ـ ـ اليرزة.
يجب ان تصل ع ــروض املتعهدين قبل
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 2017/12/5
اللواء محسن فنيش املدير العام
لإلدارة
التكليف 2442
مناقصة عامة
رقم /5844م ع إ/م م3/
ال ـس ــاع ــة ال ـتــاس ـعــة م ــن ن ـه ــار الـخـمـيــس
الــواقــع فــي  2017/12/28تـجــري وزارة
الدفاع الوطني ـ ـ املديرية العامة لإلدارة
ـ ـ مصلحة الهندسة في قاعة املناقصات
الـكــائـنــة فــي مبنى عفيف معيقل ـ ـ ـ أول
طــريــق ال ـح ــدت مـنــاقـصــة عــامــة لـتـلــزيــم:
اش ـغــال ان ـشــاء غــرفــة عـمـلـيــات فــي ثكنة
بهجت غانم ـ ـ طرابلس.
م ــوض ــوع دف ـت ــر الـ ـش ــروط ال ـخ ــاص رقــم
/2259م ع إ/م ه ـ تاريخ 2017/8/18
يمكن ملن يرغب االشتراك في املناقصة
العامة هذه االطــاع على دفتر الشروط
ال ـخــاص فــي املــديــريــة الـعــامــة لـ ــإدارة ـ ـ
م ـص ـل ـحــة ال ـه ـن ــدس ــة ف ــي م ـب ـنــى عـفـيــف
معيقل خالل أوقات الدوام الرسمي.
ت ــرس ــل الـ ـ ـع ـ ــروض ب ــال ـب ــري ــد امل ـض ـم ــون
املغفل إلى العنوان التالي:
وزارة الــدفــاع الوطني ـ ـ املديرية العامة
لـ ــإدارة ـ ـ ـ مصلحة املــالـيــة ـ ـ ـ مكتب عقد
النفقات ـ ـ اليرزة.
يجب ان تصل ع ــروض املتعهدين قبل
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 2017/12/5
اللواء محسن فنيش املدير العام
لإلدارة
التكليف 2444
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
ي ـب ـلــغ ال ـ ــى امل ـج ـه ــول ــة املـ ـق ــام رب ـ ــى عـلــي
صفتلي.
ً
عـمــا بــأحـكــام امل ــادة  409أ.م.م .تنبئكم
دائ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ بـ ـي ــروت ب ـ ــأن ل ــدي ـه ــا فــي
املعاملة التنفيذية رقم  2017/883انذارًا
اجرائيًا موجهًا اليكم من طالب التنفيذ
بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل.
ناتجًا عن طلب تنفيذ عقد قرض وسند
تمثيل وكـشــف حـســاب مــوقــوف بقيمة
/4.249.314/ل.ل .اربعة ماليني ومئتان
وتسعة واربعون الفًا وثالثماية واربعة
عشر ليرة لبنانية عدا الفوائد والرسوم
واملصاريف.
وعليه تــدعــوكــم هــذه الــدائــرة للحضور
الـ ـيـ ـه ــا ش ـخ ـص ـي ــا او بـ ــواس ـ ـطـ ــة وك ـي ــل
ق ــان ــون ــي الس ـ ـتـ ــام االنـ ـ ـ ـ ــذار االجـ ــرائـ ــي
واالوراق املــرفـقــة بــه علمًا ب ــأن التبليغ
ي ـت ــم ق ــان ــون ــا ب ــان ـق ـض ــاء م ـه ـلــة عـشــريــن
ي ــوم ــا ع ـل ــى ن ـش ــر هـ ـ ــذا االعـ ـ ـ ــان وع ـلــى
تعليق نسخة عنه وعــن االنــذار املذكور
على لوحة االعــانــات لــدى دائــرة تنفيذ
بيروت ليصار بعد انقضاء هــذه املهلة
ومـهـلــة االنـ ــذار الـبــالـغــة عـشــرة اي ــام الــى
ً
مـتــابـعــة الـتـنـفـيــذ بـحـقـكــم اص ـ ــوال حتى
الدرجة االخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
شفيق الجوزو
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت

القاضي كابي شاهني
املعاملة التنفيذية رقم 2015/1004
املنفذ :خليل انطون خليل
املنفذ عليه :ايلي يوسف الشمالي
السند التنفيذي :سندي دين.
تاريخ التنفيذ2015/5/21 :
تاريخ محضر الوصف2015/6/24 :
تاريخ تسجيله2015/7/13 :
بيان العقار املطروح للبيع ومشتمالته:
العقار /1428الرميل  1200سهمًا
مساحته 247 :م2.
وهـ ــو ق ـط ـعــة ارض عـلـيـهــا ب ـن ــاء مــؤلــف
من طابق ارضــي وثالثة طوابق علوية.
االرضـ ـ ــي ش ـق ـتــان ش ـمــال ـيــة ثـ ــاث غــرف
ونوافعها ،جنوبية غرفتان وسطيحة
ونوافعها.
طابق اول وثــالــث شقتان شمالية اربــع
غـ ــرف وم ـن ـت ـف ـعــات ـهــا ج ـنــوب ـيــة غــرف ـتــان
ونوافعها.
الطابق الثاني شقة واح ــدة ستة غرف
ومنتفعاتها.
حدود العقار 1428 :الرميل:
الغرب 1427 :و 1426والشرق  107وامالك
عامة والشمال  1424الجنوب 1427
قـيـمــة تـخـمــن 1200 :سـهـمــا م ــن الـعـقــار
/ 1428الرميل /558.500/ :/د.أ.
بدل الطرح املحدد من قبل رئيس دائرة
تنفيذ بيروت /294.888/ :د.أ.
م ــوع ــد املـ ــزايـ ــدة ومـ ـك ــان اج ــرائـ ـه ــا :يــوم
ال ـخ ـم ـي ــس ال ـ ــواق ـ ــع فـ ــي 2018/11/18
الساعة الثانية عشرة ظهرًا امام رئيس
دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ ب ـي ــروت ف ــي ق ـصــر ال ـعــدل
بيروت.
فعلى الــراغــب فــي ال ـشــراء تنفيذ احكام
امل ـ ــواد  /983/ /987/ /973/أ.م.م .ان
يودع باسم رئيس دائــرة تنفيذ بيروت
قبل املباشرة بــاملــزايــدة أو فــي صندوق
ال ـخ ــزي ـن ــة أو اح ـ ــد امل ـ ـصـ ــارف امل ـق ـبــولــة
مبلغًا موازيًا لبدل الطرح او يقدم كفالة
م ـصــرف ـيــة تـتـضـمــن هـ ــذا امل ـب ـلــغ وعـلـيــه
اتخاذ مقام مختار له في نطاق الدائرة
ان لم يكن له مقام مختار فيه او لم يسبق
له ان عني مقامًا مختارًا فيه واال اعتبر
قلم الدائرة مقامًا مختارًا له وعليه ايضًا
فــي خــال ثــاثــة اي ــام مــن تــاريــخ صــدور
ق ــرار االح ــال ــة ايـ ــداع كــامــل الـثـمــن باسم
رئيس دائرة تنفيذ بيروت في صندوق
الخزينة او احد املصارف املقبولة تحت
طــائ ـلــة اعـ ـ ــادة املـ ــزايـ ــدة ب ــزي ــادة الـعـشــر
واال فعلى عهدته فيضمن النقص وال
يستفيد مــن ال ــزي ــادة وعـلـيــه كــذلــك دفــع
الثمن والرسوم والنفقات بما فيه رسم
الداللة خمسة باملئة من دون حاجة الى
انذار او طلب ذلك خالل عشرين يومًا من
تاريخ صدور قرار االحالة.
مأمور تنفيذ بيروت
وجدي القزي
إعالن
ع ــن ت ـلــزيــم مـتـعـلــق ب ـص ـيــانــة وتـشـغـيــل
محطات رصــد نوعية ال ـهــواء ـ ـ املرحلة
االولى
بطريقة استدراج عروض
فـ ــي تـ ـم ــام الـ ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة مـ ــن ي ــوم
ال ـج ـم ـعــة ال ــواق ــع ف ـيــه  22م ــن ش ـهــر ك1
م ــن ال ـع ــام  ،2017ت ـجــري وزارة البيئة
ف ــي مـقــرهــا ال ـكــائــن ف ــي وس ــط ب ـي ــروت ـ ـ
مباني اللعازارية ـ ـ الطابق السابع دائرة
ال ـش ــؤون الــوظـيـفـيــة واملــال ـيــة وال ـل ــوازم،
اس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدراج ع ـ ـ ـ ــروض لـ ـتـ ـل ــزي ــم م ـت ـع ـلــق
بصيانة وتشغيل محطات رصد نوعية
الهواء ـ ـ املرحلة االولى.
التأمني املؤقت /2.000.000/ل.ل( .فقط
مليوني ليرة لبنانية).
تـ ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر

إعالنات

األشرفية

ساسين ومار متر

ال ـش ــروط ال ـخــاص ال ــذي يـمـكــن االط ــاع
ع ـل ـي ــه مـ ــن م ـص ـل ـحــة ال ـ ــدي ـ ــوان ـ ـ ـ ـ ـ دائ ـ ــرة
الشؤون االدارية والتوثيق ـ ـ القلم العام
غرفة ( 7ـ ـ  )35في املديرية العامة للبيئة.
يجب ان تصل العروض الى القلم العام
في مصلحة الديوان قبل الساعة الثانية
عشر في يوم الخميس الواقع فيه  21من
شهر ك.2017 1
م ــاحـ ـظ ــة :اذا ص ـ ـ ــادف نـ ـه ــار ال ـت ـلــزيــم
املذكور اعــاه يــوم عطلة رسمية يعتبر
ي ــوم ال ـع ـمــل الـ ــذي يـلـيــه م ــوع ـدًا لجلسة
التلزيم.
طارق الخطيب
وزير البيئة
التكليف 2422

فــي منطقة الــدكــوانــة ـ ـ ـ مـبـنــى مصلحة
تسجيل السيارات ،علمًا بأن اخر موعد
لتقديم الـعــروض هو الساعة الخامسة
عـ ـش ــرة م ــن نـ ـه ــار الـ ـث ــاث ــاء الـ ــواقـ ــع فــي
.2017/12/26
وسـتـتــم جـلـســة فــض ال ـع ــروض الـســاعــة
ال ـخ ــام ـس ــة عـ ـش ــرة مـ ــن نـ ـه ــار االرب ـ ـعـ ــاء
ف ــي  2017/12/27ف ــي مـبـنــى مصلحة
تسجيل السيارات في منطقة الدكوانة
ـ ـ املبنى رقم (.)1
بيروت في 2017/12/4
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
املهندس هدى سلوم
التكليف 2418

اعالن
تعلن بلدية الجديدة ـ ـ البوشرية ـ ـ السد
ع ــن اجـ ــراء م ــزاي ــدة عـلـنـيــة لـتـلــزيــم رســم
الذبحية عن سنة  2018وذلــك في تمام
ال ـســاعــة ال ـثــان ـيــة ع ـش ــرة ظ ـه ـرًا م ــن يــوم
الخميس الواقع في .2018/1/4
على من يرغب االشتراك بهذه املزايدة ان
يضع عرضة في غالفني مختومني على
النحو التالي:
ال ـ ـغـ ــاف االول :ي ـت ـض ـم ــن امل ـس ـت ـن ــدات
املبينة فــي دفتر الـشــروط ،ويــذكــر عليه
امل ـح ـت ــوي ــات واسـ ـ ــم ال ـ ـعـ ــارض وت ــاري ــخ
املزايدة.
ال ـغ ــاف ال ـثــانــي :يـتـضـمــن قـيـمــة الــرســم
ويـ ــذكـ ــر ع ـل ـيــه اس ـ ــم ال ـ ـعـ ــارض وت ــاري ــخ
املزايدة.
يوضع الغالفان ضمن غالف ثالث مقفل
وال يذكر عليه ســوى مــوضــوع وتاريخ
اجــراء املــزايــدة دون ايــة عبارة أو اشــارة
مـمـيــزة ويـعـنــون بــاســم بـلــديــة الـجــديــدة
البوشرية السد.
ترسل العروض بواسطة اليد او البريد
املضمون الى بلدية الجديدة البوشرية
السد على ان تصل قبل الساعة الثانية
عـشــرة مــن اخ ــر ي ــوم عـمــل يسبق موعد
اجــراء املــزايــدة ويرفض كل عــرض يقدم
بغير ه ــذه الـطــريـقــة ويستحسن اي ــداع
ال ـعــروض قـبــل املــوعــد امل ـحــدد لقبولها،
باسبوع على االقل تحسبًا لكل تأخير.
ي ـم ـك ــن االط ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى دف ـ ـتـ ــر ال ـ ـشـ ــروط
والئـ ـح ــة االسـ ـ ـع ـ ــار ،امل ــوض ــوع ــن ل ـهــذه
ال ـغــايــة فــي مــركــز الـبـلــديــة طـيـلــة اوق ــات
الدوام الرسمي.
في 2017/12/4
رئيس البلدية
انطوان جبارة
التكليف 2424

إعالن بيع عقاري للمرة الثالثة
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
القاضي كابي شاهني
املعاملة التنفيذية رقم 2009/504
املنفذة :جمعية مالكي العقار رقم 3291
منطقة راس بيروت
ّ
امل ـ ـقـ ـ ّـرر ح ـلــول ـهــا مـ ـح ــل املـ ـنـ ـف ــذة :شــركــة
ستايل ش.م.م.
املنفذ عليه :محمود ابراهيم الخياط
السند التنفيذي :انــذار نفقات مشتركة
قــدرهــا  /9822.35/د.أ .والـلــواحــق ،دين
لـشــركــة سـتــايــل ش.م.م .ق ــدره /92811/
د.أ .واللواحق.
ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ قـ ـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـ ـحـ ـ ـج ـ ــز ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي:
2009/11/5
تاريخ تسجيله2010/4/6:
تاريخ محضر الوصف2011/8/29 :
تاريخ تسجيله2011/10/6 :
بيان العقار املطروح للبيع ومشتمالته:
الـقـســم رق ــم  A 22مــن الـعـقــار رق ــم 3291
رأس بيروت ـ ـ  2400سهم
مساحته 400 :م.م.
وهــو عـبــارة عــن شقة سكنية كائنة في
ً
الطابق الثامن شماال مؤلف من مدخل
وص ـ ــال ـ ــون وطـ ـ ـع ـ ــام وغ ــرفـ ـت ــي ج ـل ــوس
وم ـمــريــن ومـ ــوزع واربـ ــع غ ــرف ومطبخ
وغ ــرف ــة خ ــادم ــة ضـمـنـهــا ح ـم ــام وغــرفــة
غـسـيــل وث ــاث حـمــامــات وخ ــاء وثــاث
شــرفــات وشــرفــة مقفلة وزه ــور .لــه اربــع
م ــواق ــف سـ ـي ــارات ف ــي ال ـطــابــق الـسـفـلــي
ال ـثــانــي ويـتـبـعــه م ـس ـتــودع ف ــي الـطــابــق
السفلي االول.
حدود العقار:
ً
شماال :عقار رقم أمالك عامة
شرقًا :العقار رقم 3290
جنوبًا :العقار رقم 3306
غربًا :العقار رقم أمالك عامة
قيمة التخمني /3.000.000/ :د.أ( .ثالثة
ماليني دوالر أميركي).
بدل الطرح املحدد من قبل رئيس دائرة
ال ـت ـن ـف ـيــذ بـ ـي ــروت ب ـع ــد تـخـفـيـضــه :%7
/1.573.560/د.أ( .مـلـيــون وخمسماية
وث ــالـ ـث ــة وسـ ـبـ ـع ــون الـ ـ ــف وخ ـم ـس ـمــايــة
وستون دوالر أميركي).
م ــوع ــد املـ ــزايـ ــدة ومـ ـك ــان اج ــرائـ ـه ــا :يــوم
الخميس الواقع في  2018/1/11الساعة
الـثــانـيــة عـشــر ظ ـه ـرًا ام ــام رئ ـيــس دائ ــرة
تنفيذ بيروت في قصر العدل بيروت.
فـعـلــى ال ــراغ ــب ب ــال ـش ــراء تـنـفـيــذ اح ـكــام
املـ ــواد  /983/ /987/ /973/أ.م.م .ان
يودع باسم رئيس دائــرة تنفيذ بيروت
قبل املباشرة بــاملــزايــدة أو فــي صندوق
الخزينة أو احد املصارف املقبولة مبلغًا
م ــوازي ــا ل ـبــدل ال ـطــرح او ان ي ـقــدم كفالة
م ـصــرف ـيــة تـتـضـمــن هـ ــذا امل ـب ـلــغ وعـلـيــه
اتخاذ مقام مختار له في نطاق الدائرة
ان لم يكن له مقام مختار فيه او لم يسبق
له ان عني مقامًا مختارًا فيه واال اعتبر
قلم الدائرة مقامًا مختارًا له وعليه ايضًا
فــي خــال ثــاثــة اي ــام مــن تــاريــخ صــدور
ق ــرار االح ــال ــة ايـ ــداع كــامــل الـثـمــن باسم
رئيس دائرة تنفيذ بيروت في صندوق
الخزينة او احد املصارف املقبولة تحت
طــائ ـلــة اعـ ـ ــادة املـ ــزايـ ــدة ب ــزي ــادة الـعـشــر
واال فعلى عهدته فيضمن النقص وال
يستفيد مــن ال ــزي ــادة وعـلـيــه كــذلــك دفــع
الثمن والرسوم والنفقات بما فيه رسم
ال ــدالل ــة خـمـســة بــامل ـئــة دون حــاجــة الــى
ان ــذار او طلب ذلــك خــال عشرين يومًا
من تاريخ صدور قرار االحالة.
مأمور تنفيذ بيروت
وجدي القزي

إعالن
ت ـع ـل ــن ه ـي ـئ ــة ادارة الـ ـسـ ـي ــر واآلل ـ ـيـ ــات
وامل ـ ــرك ـ ـب ـ ــات ع ـ ــن رغـ ـبـ ـتـ ـه ــا ف ـ ــي اج ـ ـ ــراء
مناقصة عمومية لتلزيم اعمال الصيانة
ل ـل ـت ـم ــدي ــدات واالج ـ ـه ـ ــزة ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة،
م ـكــاف ـحــة ال ـح ــري ــق ،ال ـتــدف ـئــة وال ـت ـبــريــد
واملـ ـص ــاع ــد مل ـب ـنــى ه ـي ـئــة ادارة الـسـيــر
واالل ـيــات واملــركـبــات الـكــائــن فــي منطقة
برج حمود ـ ـ طريق النهر.
يمكن للراغبني في االشـتــراك باملناقصة
العمومية املذكورة اعــاه ،الحصول على
نسخة من دفتر الشروط لقاء مبلغ وقدره
/15.000.000/ل.ل( .خمسة عشر مليون
ل ـيــرة لـبـنــانـيــة) بــواس ـطــة شـيــك مصرفي
مسحوب مــن اح ــدى امل ـصــارف التجارية
ل ـص ــال ــح ه ـي ـئــة ادارة ال ـس ـي ــر واالل ـ ـيـ ــات
واملركبات ،وذلك من قلم هيئة ادارة السير
واالل ـي ــات واملــرك ـبــات ال ـكــائــن فــي منطقة
الدكوانة ـ ـ مصلحة تسجيل السيارات.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد الـ ــى ق ـلــم هيئة
ادارة السير واآلليات واملركبات الكائن

تؤمن إعالناتكم
info@publifreiha.com

01 201 740
01 200 830

15

◄ مبوب ►
◄ للبيع ►

عقار للبيع
برج حمود
 ٥أقسام
( ٢محل  ٣ -شقق)
مساحة  ٢٣٠مرت

لإلتصال70/842628 :

شقة للبيع
يف السبتية
 3نوم ،كاشفة،
طابق 2

لإلتصال71/654808 :
فندق يف الحازمية مؤلف
من  40غرفة مع رخصة
ملهى لييل ونادي تدليك
السعر  7ماليني دوالر
االتصال  190118/03ـــ
890589/03

◄ خرج ولم يعد ►
غادر العامل البنغالدشي
MST SHILA AKTER
م ـ ــن عـ ـن ــد م ـ ـخـ ــدومـ ــه ,الـ ـ ــرجـ ـ ــاء م ـمــن
يعرف عنه شيئا اإلتصال على الرقم
79/151182
غادر العامل البنغالدشي
MD MOTALEB HOSSAIN
م ـ ــن عـ ـن ــد م ـ ـخـ ــدومـ ــه ,الـ ـ ــرجـ ـ ــاء م ـمــن
يعرف عنه شيئا اإلتصال على الرقم
70/331175
غادر العامالن البنغالدشيان
MD RUHUL AMIN
MD JAYNAL ABEDIN
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـه ـمــا ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـع ــرف عـنـهـمــا شـيـئــا اإلتـ ـص ــال على
الرقم 79/100510
غادرت العاملة األثيوبية
EMEBET MITIKU HEKURO
مـ ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدومـ ـه ــا ,ال ـ ــرج ـ ــاء مـمــن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على الرقم
03/044576
غادر العمال البنغالدشيون
md aklus miah
md dalwar hossain
mohammad rashid mondal
مـ ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدومـ ـه ــم ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
يعرف عنهم شيئا اإلتصال على الرقم
 03/022678أو 05/441717
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالم تبليغ
دخل اعتراضات 51-50-49
التزام 63-62-61
خدمات 61-60-56-55-54
معالجة 58-47
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – مديرية الواردات – دائرة ضريبة الدخل– املكلفني الواردة أسماؤهم
في الجدول املرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت – شــارع بشارة الخوري – مبنى فيعاني –
الطابق االول 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 . http://www.finance.gov.lb

 GIGSش.م.م

1456317

2017/13/10 RR171752417LB

2017/18/10

ديــر مانجمنت انترناشونال ش.م.ل 1475038
اوف شور

2017/12/10 RR171752575LB

2017/19/10

1721084

2017/13/10 RR171749934LB

2017/27/10

شركة جنان ناصر للسياحة والسفر 1779452

2017/13/10 RR171752434LB

2017/18/10

انـ ــدبـ ــانـ ــدنـ ــت اوفـ ــرس ـ ـيـ ــز ت ــراي ــدي ـن ــغ 2022189
كومباني ش م ل اوف شور

2017/13/10 RR171752425LB

2017/19/10

عنترازي وشركاه ش.م.ل (اوف شور) 2042330

2017/12/10 RR171751751LB

2017/19/10

شركة زي وان اوف شور ش م ل

2086020

2017/13/10 RR171752522LB

2017/18/10

اتش دي ام الدولية ش م ل اوف شور 2374628

2017/13/10 RR171752607LB

2017/18/10

2430857

2017/12/10 RR171752332LB

2017/18/10
2017/18/10

لطوف اوف شور ش.م.ل

اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

مفيد الشيخ مصطفى قيس

32615

2017/17/10 RR171750291LB

2017/1/11

شركة ندال ش م ل مغفلة اوف شور

2003356

2017/17/10 RR171753103LB

2017/26/10

هاني داوود زبيب

86125

2017/19/10 RR171754109LB

2017/27/10

شركة هوسبني ش م ل هولدنغ

لؤي سميح املصري

94176

2017/19/10 RR171754695LB

2017/31/10

عصام بكري االغا

111169

2017/20/10 RR171754320LB

2017/27/10

 ALEXANDER SKY INVESTش م 2436914
ل اوف شور

2017/13/10 RR171752045LB

شركة التوظيفات الصناعية ش.م.ل

1363368

2017/18/10 RR171751575LB

2017/30/10

شركة ب.ك

193674

2017/23/10 RR171754090LB

2017/3/11

ك ـ ــاوري تــراف ـيــل ري ـت ـيــل ش م ل اوف 2480111
شور

2017/13/10 RR171752567LB

2017/18/10

مجموعة تمساح الهندسية ش.م.م

1229819

2017/25/10 RR171756688LB

2017/2/11

شركة 2481712 H & H Builder Lebanon S A
RL

2017/12/10 RR171749903LB

2017/18/10

شركة السهل العقارية ش.م.م

1079

2017/13/10 RR171752385LB

2017/19/10

شركة بريغرين ش م ل اوف شور

2484509

2017/12/10 RR171752350LB

2017/19/10

شقير للتوزيع

2378

2017/13/10 RR171751938LB

2017/20/10

شــركــة كـلــود دوريـ ــه لـلـشــرق االوس ــط 2423
ش.م.ل

2017/13/10 RR171752261LB

2017/18/10

شــركــة TERRA TRADE S A Lاوف 2490358
شور

2017/13/10 RR171752672LB

2017/18/10

شركة زنقه ش م م

2499913

2017/12/10 RR171752451LB

2017/19/10

2570

2017/13/10 RR171752712LB

2017/19/10

مريم لالستثمار ش م ل اوف شور

2501111

2017/13/10 RR171752584LB

2017/19/10

ش ــرك ــة ك ــرش ــت ل ـل ـت ـجــارة واملـ ـق ــاوالت 5205
ش.م.م

2017/13/10 RR171752743LB

2017/18/10

شركة جينكو ش.م.م.

618

2017/16/10 RR171752669LB

2017/26/10

ميرال ش.م.ل (هولدينغ)

5477

2017/13/10 RR171748885LB

2017/19/10

شركة كاريمكس ش.م.م

2504

2017/16/10 RR171753315LB

2017/26/10

انترناسيونال لوك (لبنان) ش.م.ل

5546

2017/13/10 RR171752258LB

2017/18/10

ش ــرك ــة «ل ـ ـيـ ــاك» امل ـخ ـت ـبــر ال ـل ـب ـنــانــي 5149
للمصنوعات الكيماوية ش.م.م

2017/17/10 RR171752235LB

2017/26/10

مؤسسة تنمية الـخــدمــات البترولية 6620
(اوف شور)

2017/13/10 RR171752213LB

2017/18/10

5590

2017/18/10 RR171753602LB

2017/27/10

ادارات لالستثمارات ش.م.ل (هولدنغ) 6322

2017/17/10 RR171753987LB

2017/30/10

100945

2017/12/10 RR171750380LB

2017/20/10

مي ميشال روجيه الحاج

31030

2017/17/10 RR171752880LB

2017/26/10

ش ــرك ــة ي ــون ــس ل ـل ـت ـجــارة واملـ ـق ــاوالت 133190
والسياحة ش.م.م.

2017/13/10 RR171752845LB

2017/18/10

الشركة التجارية العاملية ش.م.م

76397

2017/18/10 RR171753338LB

2017/26/10

س ـب ــاي ت ــراي ــدن ــغ انـجـيـنـيــريـنــغ انــد 163937
كونسلتنغ ش.م.ل (اس تي اي سي)

2017/13/10 RR171752641LB

2017/18/10

شركة كريم للصيرفة علي ومصطفى 91476
كريم

2017/16/10 RR171752377LB

2017/26/10

200957

2017/13/10 RR171752448LB

2017/18/10

دار الغرب االسالمي

93551

2017/17/10 RR171753868LB

2017/26/10

شــركــة ســي ان ــد ك ــي كــونـتــركـتـنــغ انــد 203797
تريدينغ كمبني

2017/13/10 RR171752227LB

2017/18/10

زنكو غراف البام ش.م.م

106171

2017/18/10 RR171753559LB

2017/26/10

ليبانتكست كوم

106363

2017/13/10 RR171751955LB

2017/26/10

208292

2017/13/10 RR171752638LB

2017/18/10

2017/5/10 RR171749231LB

2017/27/10

ش ــرك ــة املـ ــركـ ــز الـ ــدولـ ــي ل ـل ـص ـيــرفــة 107978 -
سميح البابا وشركاه

2017/17/10 RR171753845LB

2017/26/10

شركة ماديكو لالنظمة ش.م.م

142397

2017/16/10 RR171752315LB

2017/26/10

شركة او كاري ش.م.م

309276

2017/12/10 RR171752709LB

2017/19/10

غلوبال ترافل ش.م.م

161613

2017/18/10 RR171751969LB

2017/26/10

Mode Liaison

471673

2017/13/10 RR171751717LB

2017/18/10

اكورن تليكوميونيكاشنز اوف شور 574399
ش.م.ل

2017/11/10 RR171749174LB

2017/23/10

164384 PRE - CONSTRUCTION CO
S.A.R.L

2017/16/10 RR171752244LB

2017/26/10

شركة مشعالني للهندسة واملقاوالت 680134
اوف شور ش.م.ل

2017/12/10 RR171749758LB

2017/18/10

ري ـ ــج انـ ـت ــرن ــاسـ ـي ــون ــال  -اوف ش ــور 205999
ش.م.ل

2017/16/10 RR171752071LB

2017/26/10

778466

2017/13/10 RR171752363LB

2017/18/10

مـلـكــارت انـتــرنــاسـيــونــال ش.م.ل اوف 221888
شور

2017/17/10 RR171753355LB

2017/27/10

شركة التايكون ش.م.م

228588

2017/17/10 RR171752730LB

2017/26/10

798902 AVIATION SERVICES & SALES
SAL OFFSHORE

2017/13/10 RR171752099LB

2017/18/10

شــركــة انـتــرنــاشــونــال انفستمنت اند 238602
تريد غروب ش.م.م

2017/17/10 RR171753386LB

2017/26/10

شركة اي باي ش.م.ل

816556

2017/13/10 RR171752403LB

2017/19/10

فينيسيا دولوفان هولدنغ ش.م.ل

947071

2017/11/10 RR171749948LB

2017/18/10

الـشــركــة الــدول ـيــة لــاسـتـشــارات دوت 253785
كوم

2017/18/10 RR171753580LB

2017/26/10

تيبنز ش.م.ل اوف شور

1021846

2017/13/10 RR171752010LB

2017/18/10

دون اوف شور ش.م.ل.

307328

2017/16/10 RR171752479LB

2017/27/10

ج ــاي ان ــد ج ــي ان ـتــرنــاس ـيــونــال اوف 1036352
شورش.م.ل

2017/13/10 RR171752496LB

2017/18/10

انتر غروب ش.م.مInter Group.

311405

2017/17/10 RR171752690LB

2017/26/10

سمير الياس زحيل

388637

2017/17/10 RR171752876LB

2017/26/10

شركة وايدنر كوتشز اند اسوشياتز 1135979

2017/13/10 RR171752916LB

2017/18/10

اكو نوفا ام اي ش .م.ل

397240

2017/18/10 RR171753925LB

2017/26/10

ماهر سمير زحيل

1138381

2017/13/10 RR171752902LB

2017/18/10

بكة(اوف شور) ش.م.ل.

436286

2017/17/10 RR171752505LB

2017/27/10

علياء سمير زحيل

1138636

2017/13/10 RR171752893LB

2017/18/10

يو بي اي ميدل ايست انك فرع لبنان 469191

2017/17/10 RR171753341LB

2017/26/10

ج ــت اف ـيــاي ـشــن م .اي ش.م.ل (اوف 1172435
شور)

2017/12/10 RR171749302LB

2017/18/10

شركة بايسك ش.م.ل اوف شور

656927

2017/16/10 RR171753236LB

2017/26/10

غولف لوغينغ انــد اويــل سيرفيسيز 1174403
اوف شور ش.م.ل

2017/13/10 RR171752023LB

2017/18/10

شركة تاال كول ش.م.م

764004

2017/16/10 RR171752831LB

2017/26/10

ذي غاليري ش.م.م 766706 THEE GALERIE

2017/16/10 RR171752200LB

2017/26/10

اي اند سي كابينت اوف شور ش.م.ل 1256201

2017/13/10 RR171752536LB

2017/18/10

 Ghaida’s Jewelsش.م.ل

1265984

2017/12/10 RR171751972LB

2017/18/10

ش ـ ــرك ـ ــة االفـ ـ ـ ـ ــق ال ـ ــدول ـ ـي ـ ــة لـ ـلـ ـتـ ـج ــارة 1157531
والتنمية املحدودة ش.م.م

2017/17/10 RR171753939LB

2017/27/10

ثاوزند ايليندز (اوف شور) ش.م.ل

1321106

2017/13/10 RR171752037LB

2017/18/10

بـ ـي ــار ب ـ ــان ل ـل ـم ـق ــاوالت والـ ـتـ ـج ــارة 1273246
ش.م.م

2017/17/10 RR171753885LB

2017/26/10

شركة اناتا ش.م.ل (اوف شور)

1325727

2017/13/10 RR171752125LB

2017/18/10

 DPI SARLدي بي اي ش.م.م

1278281

2017/18/10 RR171753956LB

2017/26/10

رند (اوف شور) ش.م.ل

1452230

2017/13/10 RR171752108LB

2017/18/10

شركة  AMللتجارة واملقاوالت ش.م.م 1282230

2017/18/10 RR171751986LB

2017/26/10

شركة فيدلتي التجارية ش.م.م

هنا عبد الهادي دبس

شركة الروضة لالستثمار ش.م.ل

شركة ادب وفن دوت كوم ش.م.ل

الشركة اللبنانية للهندسة والتجارة 267519
ش.م.م.

غالكسي للطباعة واالعالن ش.م.م

تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق

امبوريا ش.م.ل (اوف شور)

1454415

2017/13/10 RR171751685LB

2017/25/10

شركة ارتيستيك غالس ش.م.م

الخميس  7كانون األول  2017العدد 3342

إعالنات

شركة رويال كو ش.م.م

17

1333098

2017/16/10 RR171753973LB

2017/26/10

شركة ورد ستيل غروب ش.م.ل (اوف 1382500
شور)

2017/16/10 RR171752111LB

2017/27/10

شركة windsorSARL

1395528

2017/17/10 RR171752006LB

2017/26/10

ليدر انفيست (هولدنغ) ش.م.ل

شركة كيتشن نت ش.م.ل اوف شور

1400901

2017/16/10 RR171752553LB

2017/26/10

ثروة الشفاء الصحي ش.م.م

1418205

2017/16/10 RR171753443LB

2017/26/10

شــركــة ســانـتـيــاغــو دي كامبوستيال 1401212
ش.م.ل(هولدينغ)

2017/19/10 RR171754506LB

Audio-Visval Concept SARL

1484638

2017/16/10 RR171752726LB

2017/26/10

تايم لس ديزاين ش.م.ل(اوف شور)

1487525

2017/17/10 RR171752394LB

2017/26/10

فــونـكــس غـلــوبــال تـلـكــوم ش.م.ل اوف 1653251
شور

2017/19/10 RR171754801LB

2017/27/10

فورترس للتجارة والتطوير ش.م.م

1762231

2017/16/10 RR171752814LB

2017/26/10

1696302

2017/19/10 RR171754996LB

2017/27/10

حركات لتأجير السيارات ش.م.م

1775147

2017/17/10 RR171749660LB

2017/26/10

لــوفــان ش.م.ل اوف ش ــور 1723744 LEVANT
SAL OFFSHORE

2017/20/10 RR171752085LB

2017/27/10

شركة ال نينا ش.م.م

1829284

2017/16/10 RR171753806LB

2017/26/10

 STARBUZZش م م

1980489

2017/16/10 RR171753960LB

2017/26/10

ش ـ ــرك ـ ــة هـ ـيـ ـسـ ـتـ ـي ــا ان ـ ـتـ ــرنـ ــاشـ ــونـ ــال 1808038
هولدينغ ش.م.ل

2017/20/10 RR171755016LB

2017/27/10

DIWANEE SAL off shore

2002617

2017/16/10 RR171752686LB

2017/26/10

رووم ش م م

1851504

2017/20/10 RR171754452LB

2017/27/10

الشركة التقنية لآلليات الحديثة ش 2005850
مم

2017/18/10 RR171753307LB

2017/31/10

شركة اكسبند بالس ش م م

1963094

2017/19/10 RR171754470LB

2017/30/10

شركة نوايا بروبرتي هولدنغ ش م ل 2089384

2017/20/10 RR171754188LB

2017/27/10

2028951 MULTI

2017/16/10 RR171752598LB

2017/26/10

TANIA PHARM S A R L

2111101

2017/20/10 RR171753298LB

2017/27/10

شــركــة عكر تكستايلز كــوربــورايـشــن 2059037
اوف شور ش م ل

2017/16/10 RR171751045LB

2017/26/10

شركة ALIENBITS s a r l

2173824

2017/20/10 RR171753770LB

2017/27/10

برايم هلث هولدنغ ش.م.ل

2188970

2017/20/10 RR171753430LB

2017/27/10

2220237

2017/17/10 RR171753911LB

2017/26/10

اغروترايد ش م ل اوف شور

2317913

2017/20/10 RR171754894LB

2017/27/10

ميكسماستر انفستمنت غروب ش م 2391249
ل قابضة

2017/17/10 RR171753995LB

2017/26/10

بالتنيوم لخدمات الشحن والتجارة 2405879
شمم

2017/20/10 RR171754792LB

2017/27/10

مجموعة بـغــداد بـيــروت لالستثمار 2397608
وامل ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاوالت واملـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع ال ـن ـف ـط ـيــة
والتجارة ش م ل اوف شور

2017/18/10 RR171753240LB

2017/26/10

2440845

2017/19/10 RR171754497LB

2017/30/10

ال ـش ــرك ــة ال ــدول ـي ــة االم ـ ــن وال ـخ ــدم ــات 2445762
فالكون جروب ش م م

2017/19/10 RR171754815LB

2017/27/10

ش ــرك ــة ف ــور ام لـلـنـقــل ال ـب ــري والـنـقــل 2408473
البحري ش م م

2017/17/10 RR171749885LB

2017/27/10

يلو تاغ ش م ل اوف شور

2446946

2017/20/10 RR171754917LB

2017/27/10

ميتباكينغ ديستريكت ش م ل

2426422

2017/16/10 RR171753908LB

2017/26/10

شركة 2460601 IN -CONCEPT ARCHITECT
& INTERIORS S A R L

2017/19/10 RR171754228LB

2017/31/10

شركة ذي سبا تراندز ش م ل

2463374

2017/17/10 RR171753655LB

2017/26/10

الصفي اوف شور ش م ل

2478425

2017/19/10 RR171753222LB

2017/27/10

ماي تي في هولدنغ ش م ل

2495850

2017/16/10 RR171753412LB

2017/26/10

EXKLUZITECK+SARL

2485935

2017/20/10 RR171753426LB

2017/27/10

 RYVIOLUCش م ل اوف شور

2500911

2017/16/10 RR171752054LB

2017/26/10

شركة اكوتل ليبانون ش م ل

2494516

2017/20/10 RR171754829LB

2017/27/10

نايل تناري ش م ل اوف شور

2517453

2017/16/10 RR171752068LB

2017/26/10

كومباني دو نور ش.م.ل اوف شور

2509924

2017/19/10 RR171753718LB

2017/27/10

الفا برايم ش.م.ل اوف شور

2537743

2017/17/10 RR171753871LB

2017/30/10

premium shipping solutions sarl

2518855

2017/20/10 RR171753797LB

2017/27/10

بكتو غراف ش.م.م.

2549353

2017/17/10 RR171750402LB

2017/27/10

ابتناكو بنيامني انطون

241151

2017/26/9 RR171751120LB

2017/20/10

ام اس اي فور لوجيستيكس ترايدينغ 2607535
ش.م.ل اوف شور

2017/16/10 RR171752482LB

2017/26/10

الرضا ش .م .ل .اوف شور

2328717

2017/26/9 RR171750875LB

2017/20/10

حسان يوسف جواد

2460917

2017/26/9 RR171750637LB

2017/23/10

شركة فؤاد ناصيف وشقيقاته

1234

2017/20/10 RR171753854LB

2017/27/10

شركة استشاري االعمال ش م م

2624988

2017/27/9 RR171751102LB

2017/23/10

هبري وشركاه ش.م.م

4507

2017/18/10 RR171753545LB

2017/27/10

جيهان ش.م.م

2690737

2017/26/9 RR171751164LB

2017/20/10

راكاذرو ش.م.م

5330

2017/19/10 RR171754863LB

2017/27/10

مادونا فكتور لب

41194

2017/20/10 RR171753196LB

2017/30/10

االصاله العربية لتكنولوجيا االعمار 2502401
ش م ل اوف شور

2017/29/9 RR171751181LB

2017/20/10

الياس انطون غناجة

61743

2017/20/10 RR171753721LB

2017/27/10

سمايلي فايس ش.م.ل

2731581

2017/28/9 RR171748647LB

2017/20/10

شركة بيكو لتأجير السيارات

62768

2017/20/10 RR171753514LB

2017/27/10

اوبر هاوس ش م م

2770285

2017/28/9 RR171748655LB

2017/23/10

الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ل ـل ـت ـع ـه ــدات 178176
والتنظيف والتجميل

2017/20/10 RR171754395LB

2017/27/10

البير حنا غصن

93749

2017/4/10 RR171751155LB

2017/24/10

محمد توفيق الحبش

1682747

2017/4/10 RR171749130LB

2017/20/10

ا.تي.اف.هولدينغ ش.م.ل.

188912

2017/20/10 RR171754554LB

2017/27/10

وليد يحيى ابو عايد

53177

2017/20/10 RR171754727LB

2017/27/10

فنتشور كوم ش.م.ل (اوف شور)

198851

2017/20/10 RR171753505LB

2017/27/10

2017/20/10 RR171754038LB

2017/27/10

بالنيت الب ش.م.م

201537

2017/20/10 RR171754404LB

2017/27/10

محمد خير حسن القطان وشريكته 202964
للصيرفة

2017/19/10 RR171753823LB

2017/27/10

1030142

2017/19/10 RR171754276LB

2017/27/10

بيرانا  .كوم ش.م.ل اوف شور

230195

2017/20/10 RR171753491LB

2017/27/10

االسـيــويــه االفــريـقـيــة للترابة ش.م.ل 2890907
اوف شور

2017/20/10 RR171753148LB

2017/27/10

اب دايت دنتال ش.م.م

247746

2017/18/10 RR171752757LB

2017/27/10

شركة االنشاءات الهندسية للتطوير 6859
ش.م.م

2017/25/10 RR171754608LB

2017/31/10

كاوس هولدنغ ش.م.ل

251632

2017/19/10 RR171754951LB

2017/27/10

شركة ديون ش.م.ل 256369 DOUYOUN SAL

2017/20/10 RR171754585LB

2017/27/10

شركة في تو ش.م.م.

284702

2017/19/10 RR171754418LB

2017/30/10

بريمير كوربورايشن ش.م.م

393502

2017/19/10 RR171753488LB

2017/27/10

 VINS TERRE BELLEش.م.م

589203

2017/19/10 RR171753474LB

2017/31/10

شــركــة مـيـتــروبــولـيـتــان كونسلتنس 892696
ش.م.م

2017/20/10 RR171753562LB

2017/27/10

اناتا غروب هولنغ ش.م.ل

920081

2017/20/10 RR171754979LB

2017/27/10

العهد العقارية ش.م.م

1041828

2017/18/10 RR171753616LB

2017/27/10

حسني نعمه فواز

1150739

2017/20/10 RR171754214LB

2017/27/10

دار الجزيرة الثقافية للطباعة والنشر 1196393
والتوزيع

2017/20/10 RR171754435LB

2017/27/10

1215991

2017/19/10 RR171753942LB

2017/30/10

INTERNATIONAL
MEDIA S.A.L OFFSHORE

ريان فودز ش م ل

او-ليف ميديا كومباني ش.م.م

شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة كـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــك رس ـ ـت ـ ــوري ـ ـش ـ ــن 1262243
سيستمز -ك ر س ش.م.م

2017/19/10 RR171754850LB

2017/27/10

موبيكس ش.م.ل MUPIX SAL

1271230

2017/19/10 RR171753465LB

2017/27/10

1337684

2017/19/10 RR171754007LB

2017/27/10
2017/30/10

تايغر فالي هولدنغ ش.م.ل

Tamipharm liban S.A.R.l

بـ ــرايـ ــم ب ــري ـم ـي ــوم ــز ش.م.م 245459 PRIME
PREMIUMS S.A.R.L
منيف اميل سعادة

شركة ام ب ت ب ش م ل اوف شور

2819131

2017/23/10 RR171753165LB

2017/31/10

.M.R.Jش م ل اوف شور

2912075

2017/24/10 RR171755104LB

2017/31/10

الـبـتــول الــدولـيــة للتجارة وامل ـقــاوالت 2938491
ش.م.ل .اوف شور

2017/23/10 RR171755095LB

2017/2/11

شركة جانيفا العقارية ش.م.م

224922

2017/22/8 RR171745773LB

2017/18/10

ال سي اي استيتس ش.م.ل

1323498

2017/21/8 RR171745393LB

2017/20/10

ايست وست برايفت كابيتال ش م ل 1989249
اوف شور

2017/21/8 RR171745739LB

2017/25/10

بيتوايز ش.م.ل اوف شور

2618363

2017/22/8 RR171745711LB

2017/18/10

تك ماستر انجنيرنغ ش.م.ل

251134

2017/23/10 RR171754333LB

2017/7/11

تبدأ مدة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 2436
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالم تبليـــــــغ
املوضوع:تبليغ ضرائب متوجبة –
تــدعــو وزارة املــال ـيــة – مــديــريــة املــال ـيــة ال ـعــامــة – املـصـلـحــة املــالـيــة
االقـلـيـمـيــة فــي محافظة جـبــل لـبـنــان – دائ ــرة الـتـحـصـيــل -املكلفني،
الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه ،املجهولي مركز العمل أو محل
اإلقامة حاليًا للحضور شخصيًا أو من ينوب عنهم قانونًا خالل
مهلة ثالثني يومًا من تاريخ 2017/12/7الـ ــى مركز الــدائــرة الكائن
في بعبدا– شارع سوق بعبدا – مبنى الحلو – الطابق األول لتبلغ
بريدهم خــال مهلة ثالثني يومًا مــن تــاريــخ نشر هــذا االع ــام ،واال
ً
يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة
امل ـشــار إلـيـهــا أع ــاه ،علمًا ان ــه سيتم نـشــر ه ــذا اإلع ــام عـلــى املــوقــع
اإللكتروني.
رقم املكلف اسم املكلف

1172853

نواف علي زاهر

258270

غازي فؤاد ضاهر

2841058

احمد حسني صبرا

923935

محمد حسني هاشم

452598

علي فايز ضاهر

1371426

جواد داوود بو سعيد

570351

ذيب حسني يوسف

686203

نورما سليم حرب

144029

سمير محسن ضاهر

564603

غادي ابراهيم االسطا

796452

شربل الياس كريم

571113

روي وهبي عبد الكريم

570842

شوقي محمد حسني زهر الدين

85238

شركة بو مغلبيه للمعدات الطبية

213140

غسان شريف سليم

154140

جمال فخر الدين كعور

87010

سمير حسني بزي

132144

توفيق يوسف رعد

1366645

االن طاني نعمه

189248

علي حسن دويك

1213668

دميانه فؤاد عيد

2483342

بشير محمد شقير

723080

مؤسسة ضياكو (محمود خليل ضيا)

571398

ريمون انطوان خليفه

1264589

السي ابراهيم فرحات

28776

احمد محمد بعلبكي

894571

حسن موسى نشار

45064

2591143

حمزه حسني السبع

املؤسسة الخيرية االجتماعية الثقافية مدرسة
التربية االجتماعية

650913

رلى هنري يارد

826875

نسرين عصام كرم

1977718

شركة سامكو -ش م م

913944

مصطفى حليم ماضي

712035

ابراهيم فهد عطوي

1713758

عوض عبد الحسني يونس

2701386

Les P tits Bourgeons

156115

سوسن نصير فرج

1457154

شربل عادل الباروكي

1439247

كريستيان سليمان مظلوم

949693

علي محمد شرف الدين

9622

شركة صبرا للسفر والسياحة وخدمات الشحن

ايلي طربيه رحمه

234980

PARAGON BUSINESS INPROVEMENT
S.A.R.L

537321

نزار عباس طربيه

2627896

بيروت سيركل ش.م.ل

251434

سركيس يوسف حاكمة

960297

عماد محمد عاصي

324860

بلدية حمانا

76816

انطوان بطرس قمير

2334626

ستار ناشيونال ش.م.م.

127084

رفيق قاسم زين الدين

70967

ماجدة محمد رضا الشريف

18402

مؤسسة محمد سليم التجارية للتبريد والتدفئة

153426

برونا جاك صحناوي

248329

علي احمد شهاب

197990

خليل ابراهيم هارون

1907666

ناتاليا ياكاف كاشيفايا ابراهيم

1760025

بعبدا  4307ش.م.ل.

199932

روجيه حبيب غانم

1427058

جورج نسيم قمر

688316

ايمان حسني شحرور

185301

رندى فؤاد خليفة

303890

نديم الياس مخايل

449104

حسن نهاد حدرج

2447224

بلو اليم ش م م

1476268

شركة موراكو

1193503

باسل محمود سبيتي

221407

شركة اوفيس سيستمز اند بروداكتس ش.م.م

2628678

شركة مطعم الكرمة  il grappolo -ش.م.م

1587075

عبدو اسعد بو خليل

2310227

باسل اسعد بو خليل

451571

انطوان عبدالله شاول

1919904

اكوالينك ش م م

1612634

فادي احمد الجمل

1455260

شركة محطة الحارة للتجارة ش.م.م.

624167

علي احمد عطوي

1169096

خامية ش.م.م KHAMIYA SARL

23139

مؤسسة زهر

1460908

منال ناجي سرحال الحاج

2145195

شركة ايا الب للتشخيص ش م م

932360

ترانسبورتيشن غلوبل فيو للتجارة ش.م.م.

573879

ريتا موريس مسعد

2612723

بلوك تك الين ش م م

2845567

شركة كمال الهبري وشركاه ش.م.م

775927

لينا عبد املجيد بزي

540745

حسني محمد عدنان شاهني

303110

شركة تايجر الكترونيكس ش.م.م TIGER
ELECTRONICS

236735

2469913

الجمعية الخيرية االجتماعية في الغبيري

187562

بشير سايد حربية

2059270

ميوزيك غير

555167

هدى البر الحالل

1807850

فريال مرعي حسون

30102

اس .و .س  .ت

2145585

شركة فيتا غروب ش.م.م.

103505

بدري انطون معوشي

2300933

آرت ميتال ش.م.ل.

86353

فريد كمال الهبري

497949

زياد رجب شحاده

66761

مؤسسة الحاج جفال

173048

جمعية املركز االسالمي للتوجيه والتعليم العالي

1571947

وليد علي الباشا

1363456

ايريس (حسن عبدالله سعادة)

98095

مي سمعان متى

228953

مؤسسة عالم االحجار لصاحبها ناجي سري
الدين

2256763

سمير محمد الزين

536275

حسان حمزة مراد

23997

سهى فوزي نصر الدين

1230901

منير حسني منذر

1468554

منير عبد الرحمن الزغبي

1223671

يوسف سالمي بدر الدين

63963

جان االسطا sols et structures renforces ssr

198091

ادغار ايلي حرب

74395

ريمون وديع سالم (ورثة)

546046

رامي عادل يونس العيتاوي

44073

حسني محمد جعفر

533374

عامر ابراهيم جلول

704063

فاديا قاسم مشيك

1940979

حسن سليمان الطحان

540598

خضر املعروف مروان شفيق درغام

2562302

خليل فايق ابو طانيوس

745150

مؤسسة تاج الدين للبناء والتعمير/علي محمد
عبد الحسن تاج الدين

1496947

لوكس فاير كومباني

27280

اندره الياس الشامي

109872

وليد وديع ناصيف

1466453

الياس ادمون غاريوس

295040

علي جهجاه مشيك

608035

يمنى فوزي بعلبكي

182792

وكالة كنج للسفر والسياحة

117240

ناجي نايف هالل

203455

اديب يعقوب النوار

582357

شركة بيضون وشركاه للصيرفة ش.م.م

652882

محمد محمود نحله

96902

مارون طانيوس نصر

162872

حسان محمد فتوني

2301574

رمزي نجيب عجيب

186909

شركة اونيكس

261026

البير فؤاد شويفاتي

115999

مصطفى محمد حوا

657201

محمود علي شقير

2416645

محمد مصطفى فواز

212838

رائد امني زهوي

162844

محمود خضر القماطي

827906

فوزي زين حجازي

491504

مارون فؤاد الكك

493489

ايلي اسعد طراف

128505

حسني خليل وهبي

762052

مهى مصطفى نجم

271746

جوزف جورج فغالي

1495586

فاديه عباس حميه

689006

انطونيو ريشا مرهج

1180620

كليمون فرج عساكر
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1722922

علي حسني بشير

270110

كريم شعيا املر

2520

فيصل اديب سري الدين

108951

بول فوزي بطرس

165681

مدلج جنرال كونترالتنغ  -انطوان رشيد مدلج

2521

ماهر احمد عبود

1603256

فورن جنرال ترايدينغ للتجارة العامة ش.م.م.

256123

نعمان خير اسحق

2523

ايوب تريدنغ كومبني ش.م.م

623378

جورج كلود مقلد

158143

نفيسه احمد يونس

2524

محمد احمد عبود

2650631

 Four Logisticsش.م.م

76161

الفرد مخايل منضصور

1172136

بال كرياشينز مانفكتزنغ بي.سي.ام ش.م.ل.

253271

يوسف محمد صعب

2527

فرينكس ش.م.م

1812328

احمد حسن الحريري

18315

سالمه علي بشاره

2528

عبد الله خليل ياسني

1977478

شيرين جورج انطاكي

59534

علي محمد حسني فضل الله

2530

حسني علي عبيد

207469

جمعية املبرات الخيرية  -مستشفى بهمن

1099182

علي موسى نشار

2532

وسيم رشيد االحمديه

106835

حسني علي مهدي

297812

كامل يوسف صالح

2533

محمد حسني ضاهر

2638189

ميديا اكسبرتس ش.م.ل.

547372

محمد حسني ظاهر

2538

ابناء محمد نور الدين للبالط ش م م

2018504

شركة بيضون وكنعان التجارية(توصية بسيطة)

309756

بشاره فرج الله غصيبة

2539

شركة نيمان لإلستثمار ش.م.م.

206812

محمد حسني جعفر

2559532

سمير علي عز الدين

2540

عصام علي عجيب

1469751

فهد-بولس فهد واوالده ش.م.م

217839

ناصر مهدي سرور

2542

شركة ايجيريا ش م م

24987

سمير ابراهيم حسن

143625

بسام احمد عماشه

2543

سامر حسني عساف

185220

شركة انطوان كلداني واوالده

66766

شحاده لطف الله صقر

2544

هادي حمزه حمزه (نصر)

18797

اديب توفيق شيا

2470644

يوسف باقر عزالدين

2545

غاده فندي الشعار

449095

جهاد نهاد حدرج

2470921

شركة جاز تورز اند ترافل مانجمنت ش م ل

2546

انباك للتجارة والصناعة ش.م.م

11585

لينيا فردي انترناسيونال ش.م.ل

2467846

يوسف علي عزالدين

898242

جوزف ميشال نهرا

8184

الشركة العاملية للتفريغ والشحن ش.م.ل

2547

علي محمد الشعابني

1336493

شركة عواد بروس ش.م.م.

2458

شركة قزاز للرخام

2548

جمال محمد الشعابني

155958

ابراهيم حسني عيسى

2459

شركة مركز خلدة للتحاليل الطبية والتصوير
الشعاعي ش.م.م.

2550

الهام عباس املناصفي

2551

شركة ساريكو ش.م.م

602855

رودي مارون نقوال

2461

مندي حضرموت (طالل عادل الكردي)

2553

سالم عفيف حسان

2461873

شركة سكوار انفست ش.م.م.

2463

نديم توفيق ابو ابراهيم

2554

شركة غرافيكو ش .م .م

692201

حسني احمد حجازي

2465

جوزيف ريكاردو ابي نادر

449109

حسني نهاد حدرج

2466

اسامه يوسف ذبيان

2555

هاني وفيق حسن حيدر

857819

محمد فؤاد حسن دادا

2467

شركة الكردي للدهانات والكيماويات

2556

زاهي توفيق العريضي

514282

توفيق جميل ابي اللمع

2469

شويفات اوتو سنتر

2558

نجوى كميل الجوهري

10085

مؤسسة االبحاث واالستشارات ش.م.ل

2471

جنرال ميتال برودكت ش.م.م

2559

رجا سعيد ابو ابراهيم

1473088

شركة نغم التجارية

2474

نبيل انيس ابو فخر

2560

وسيم كمال زين الدين

63000

نزيه فضل ياسني

2475

ادم ايوب صفير

2561

ناصر محمد علي السروجي

997115

جان ميشال الحداد

2479

رباح رجب اسكندراني

2562

ربيع شكيب منذر

532886

خليل محمد شباني

2483

1740029

هاني عبد املهدي مكي

 - HAYDAR TRADING COMPANYشركة حيدر
التجارية

2563

علي محمد زهور

970899

نادين واصف التامر

2485

بهاء عارف حمزة

2564

زياد قاسم الخطيب

2874453

اديب نجيب بو غادر

2486

شركة انيس وسامر عبيد ش.م.م

2565

مدرسة الجامعة الوطنية في عاليه

630810

محمود يوسف مصطفى

2487

مفيد سالم العياش

2566

وجيه ناظم صعب

1038016

مجلس الجنوب

2488

خالد الخطيب وشركاه

2567

هيثم شوقي حيدر

66785

نبيل يوسف شميساني

2489

نيو غالس ( طاهر ريدان شهيب )

2568

محمد حمد حيدر

2801459

zeina ibrahim

2490

مصطفى حسني علوه

2569

باسكو ش.م.م

88347

حسن سعدون الحاج حسن

2491

طارق وجيه باز

2570

طانيوس توفيق الهبر

1304128

روزيتا علي عبادي

2492

علي محمد فقيه

2571

امل خليل خليل (الغاء مكرر)

194236

فادي وديع ليون

2493

علي محمد شميساني

2494

محمد عبد االمير بسام

2572

محمد نبيل مصطفى الترك

889539

بوال سمير ابو شقرا

2496

طارق نسيب الصايغ

2573

ترافل بورت  -لبنان ش م مTRAVEL PORT-
LEBANON SARL

48272

عبدالله اسماعيل الزين

2497

وسيم ضياء الدين ماضي

237101

فادي خبيب مطر

2574

شركة ابناء علي زعني للتجارة واملقاوالت ش م م

2499

مصطفى عفيف طقوش

189804

يوسف قاسم سالمه

2501

رائد مالك ضو

2575

مكرم امني بو نصار

231244

ماهر عفيف سليم

2504

اهاب حسني عبد الله

2578

سميح علي فياض

2695097

شركة اوفيا ش م م

2506

معني داود سليمان

2580

بيروت وينغز ش.م.ل.

2228066

ايديال دفالوبمنت اي دي ش م ل

2508

1859466

كارول جرجي الفغالي

محمصة بن سلطان  -مؤسسة عبد الباقي
للتجارة العامة  -فرع عاليه

2581

رافي ميشال كالوستيان

2582

آيس كلني سرفيس ش.م.م.

69896

علي نعمه صفا

2509

هالة فريد زكريا

2586

شركة الخدمات الكهربائية اللبنانية ش.م.م

9930

شركة افران صباغ واوالده ش م م

2513

اكرم انيس الصايغ

295039

علي جهجاه مشيك

2515

غلف مارت GULF MART-

2133960

يونايتد لخدمات التامني ش.م.م

2516

1315600

نجوى مصطفى حساوي

املجموعة العصرية للنقل و الصيانة و الصناعة
ش.م.م

2519

ابراهيم توفيق شحاده

إرسالية /19بريد مرتجع/2017/تحصيل
رئيس املصلحة املالية اإلقليمية
في محافظة جبل لبنان بالتكليف
خليل حرفوش
التكليف 2431
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رياضة

دوري أبطال أوروبا

ليفربول يتألق بالسبعة ويلحق بالكبار
ليفربول يكتسح سبارتاك موسكو 0-7
ليلحق بالمتأهلين إلى دور الـ  16في
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم برفقة
إشبيلية وبورتو في الجولة السادسة
األخيرة من دور المجموعات
ل ـ ــم يـ ـج ــد لـ ـيـ ـف ــرب ــول اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي أي
صعوبة في التأهل إلى دور الـ  16في
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه
الكاسح على ضيفه سبارتاك موسكو
ال ــروس ــي  ،0-7فــي ال ـجــولــة الـســادســة
األخ ـ ـيـ ــرة مـ ــن م ـن ــاف ـس ــات امل ـج ـمــوعــة
الخامسة.
وج ــاءت النتيجة انـعـكــاســا لسيطرة
«ال ــري ــدز» ال ـتــامــة ع ـلــى املـ ـب ــاراة ،وقــد
اس ـت ـه ـل ــوه ــا مـ ـن ــذ الـ ــدقـ ــائـ ــق األولـ ـ ــى
بطريقة هجومية وتمكنوا من افتتاح
التسجيل في الدقيقة الرابعة من ركلة
ج ــزاء بعد خطأ على املـصــري محمد
ص ــاح تــرجـمـهــا ال ـب ــرازي ـل ــي فيليبي
كوتينيو بنجاح.
وس ــريـ ـع ــا أضـ ـ ــاف أص ـ ـحـ ــاب األرض
الهدف الثاني بعد تبادل رائــع للكرة
م ـ ــن ص ـ ـ ــاح إل ـ ـ ــى ال ـ ـبـ ــرازي ـ ـلـ ــي اآلخ ـ ــر
روبرتو فيرمينو ومنه إلى كوتينيو
الذي تابعها في الشباك (.)15
ول ــم تـكــد ت ـمـ ّـر  4دقــائــق حـتــى أضــاف

لحق إشبيلية
وبورتو أيضًا بالمتأهلين
إلى دور الـ 16
ليفربول الهدف الثالث عبر فيرمينو
هذه املرة من تسديدة قوية من داخل
منطقة الجزاء.
وبـ ـمـ ـج ــرد ان ـ ـطـ ــاق ال ـ ـشـ ــوط ال ـث ــان ــي
أضاف السنغالي ساديو ماني الهدف
الرابع بتسديدة مقصية رائعة (.)47
وبـعــد  3دقــائــق فقط سجل كوتينيو
الـهــدف الخامس والـثــالــث الشخصي
له بتسديدة اصطدمت بأحد املدافعني
وتابعت طريقها إلى الشباك.
وت ــواص ــل م ـهــرجــان أهـ ــداف ليفربول
عبر ماني بمتابعة من داخــل منطقة
ال ـجــزاء ( )76قـبــل أن يختتمه صــاح
ب ـهــدف رائـ ــع بـعــد فــاصــل م ـه ــاري في
مـنـطـقــة الـ ـج ــزاء وت ـس ــدي ــدة ق ــوي ــة في
املرمى (.)86
وراف ــق إشبيلية اإلسـبــانــي ليفربول
إلــى دور ال ـ  16بتعادله أمــام مضيفه
مــاريـبــور السلوفيني  ،1-1سجلهما
ال ـب ــرازي ـل ــي غــان ـســو ( )75إلشـبـيـلـيــة،

سجل كوتينيو «هاتريك» لليفربول (بول إيليس ــ أ ف ب)

والبرازيلي مــاركــوس تافاريس ()10
ملاريبور.
وتصدر ليفربول الترتيب بـ  12نقطة
مــن  6مـبــاريــات أم ــام إشبيلية ( 9من
 )6وس ـ ـبـ ــارتـ ــاك م ــوس ـك ــو ( 6مـ ــن )6
وماريبور ( 3من .)6
وف ــي املـجـمــوعــة الـثــامـنــة ،حـســم ريــال
مدريد اإلسباني مواجهته أمام ضيفه
بــوروسـيــا دورتـمــونــد األملــانــي بـفــوزه
عليه .2-3

وخـ ـ ـ ــاض ال ـ ــري ـ ــال امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ب ـغ ـي ــاب
ال ـعــديــد مــن ن ـجــومــه ،وف ــي مقدمهم
األمل ــان ــي طــونــي ك ــروس وال ـكــرواتــي
لــوكــا م ــودري ـت ــش وال ـفــرن ـســي كــريــم
بـنــزيـمــا ،لـكــن ذل ــك لــم يمنعه مــن أن
يـنـطـلــق إل ــى ال ـه ـج ــوم م ـنــذ ص ـفــارة
ال ـ ـبـ ــدايـ ــة ،وقـ ـ ــد ت ـم ـك ــن مـ ــن اف ـت ـت ــاح
الـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل سـ ــري ـ ـعـ ــا ع ـ ـنـ ــدمـ ــا مـ ــرر
ال ـبــرت ـغــالــي كــري ـس ـت ـيــانــو رون ــال ــدو
ك ـ ــرة مل ـس ـه ــا إي ـس ـك ــو ووصـ ـل ــت إل ــى

بورخا مايورال الذي لعبها من فوق
الحارس السويسري رومان بوركي
(.)8
ثم جاء الدور على رونالدو ليضيف
الـهــدف الـثــانــي بتسديدة رائـعــة من
حدود منطقة الجزاء (.)12
لكن بعد ذلك تراجع الريال مفسحًا
امل ـجــال أم ــام دورت ـمــونــد ال ــذي بــادر
ً
إلى الهجوم وتمكن أوال من تقليص
الفارق عبر الغابوني بيار إيميريك

أوب ــام ـي ــان ــغ ب ـك ــرة رأسـ ـي ــة ( )43ثــم
سجل الــاعــب نفسه هــدف التعادل
( ،)49ل ـك ــن ل ــوك ــاس فــاس ـك ـيــر مـنــح
الفوز للريال في الدقيقة .81
وح ـق ــق ت ــوت ـن ـه ــام اإلن ـك ـل ـي ــزي ف ــوزًا
هامشيًا على ضيفه أبويل نيقوسيا
الـقـبــرصــي  ،0-3سـجـلـهــا اإلسـبــانــي
فــرنــانــدو يــوريـنـتــي ( )20وال ـكــوري
الجنوبي ســون هيونغ  -مــن ()37
والفرنسي جورج نكودو (.)80
وتـ ـص ــدر ت ــوت ـن ـه ــام ال ـت ــرت ـي ــب ب ـ ـ 16
ن ـق ـط ــة م ــن  6مـ ـب ــاري ــات أمـ ـ ــام ري ــال
مــدريــد ( 13مــن  )6ودورت ـم ــون ــد (2
من  )6وأبويل ( 2من .)6
وفــي املجموعة الـســادســة التي كان
ق ــد ح ـس ــم ف ـي ـهــا مــان ـش ـس ـتــر سـيـتــي
اإلن ـك ـل ـي ــزي وش ــاخـ ـت ــار دون ـي ـت ـســك
األوكراني تأهلهما فاز الثاني على
األول  1-2ملحقًا به الهزيمة األولى
هـ ــذا امل ــوس ــم ف ــي ك ــاف ــة امل ـســاب ـقــات،
سـجـلـهــا ال ـب ــرازي ـل ــي ب ـي ــرن ــارد ()26
ومــواطـنــه إسميلي ( )32لشاختار،
واألرجنتيني سيرجيو أغويرو (90
من ركلة جزاء) لسيتي.
وف ـ ــي م ـ ـبـ ــاراة ث ــان ـي ــة ه ــام ـش ـي ــة ف ــاز
ف ـي ـي ـن ــورد ال ـه ــول ـن ــدي ع ـل ــى ضـيـفــه
ن ــاب ــول ــي اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي  ،1-2سـجـلـهــا
ال ــدانـ ـم ــارك ــي ن ـي ـك ــوالي يــورغ ـن ـســن
( )33وج ـ ـيـ ــري ـ ـمـ ــي ج ـ ــاس ـ ــت ()90
لـ ـفـ ـيـ ـيـ ـن ــورد ،وال ـ ـبـ ــولـ ــونـ ــي ب ـي ــوت ــر
زيلنسكي ( )2لنابولي.
وتصدر مانشستر سيتي الترتيب
ب ـ ـ  15ن ـق ـطــة م ــن  6مـ ـب ــاري ــات أم ــام
شاختار ( 12من  )6ونابولي ( 6من
 )6وفيينورد ( 3من .)6
وفـ ـ ــي املـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ـس ــابـ ـع ــة ،ل ـحــق
بـ ــورتـ ــو ال ـب ــرت ـغ ــال ــي ب ـب ـش ـي ـك ـطــاش
التركي إلى دور الـ  16بفوزه الكبير
على ضيفه موناكو الفرنسي ،2-5
سـجـلـهــا ال ـكــام ـيــرونــي فـنـسـنــت أبــو
ب ـك ــر ( 9و )33والـ ـج ــزائ ــري يــاســن
براهيمي ( )45والـبــرازيـلــي أليكس
ت ـيـل ـيــس ( )66وم ــواط ـن ــه تـيـكـيـنـيــو
سواريس ( )88لبورتو ،والبولوني
ك ـم ـي ــل غ ـل ـي ــك ( )61وال ـك ــول ــوم ـب ــي
راداميل فالكاو ( )78ملوناكو.
مـ ــن ج ـه ـت ــه فـ ـ ــاز ب ـش ـي ـك ـط ــاش عـلــى
م ـض ـي ـف ــه الي ـ ـبـ ــزيـ ــغ األملـ ـ ــانـ ـ ــي ،1-2
سجلها اإلسباني ألـفــارو نيغريدو
( )10والبرازيلي أندرسون تاليسكا
( )90لـبـيـشـكـطــاش ،والـغـيـنــي نابي
كيتا ( )87لاليبزيغ.
وتـصــدر بشيكطاش الترتيب ب ـ 14
نقطة من  6مباريات أمام بورتو (10
من  )6واليبزيغ ( 7من  )6وموناكو
( 2من .)6

جوائز

الكرة الذهبية الخامسة تنتظر رونالدو الليلة

سيعادل رونالدو رقم ميسي في حال فوزه بالجائزة (أرشيف)

يـ ـ ـت ـ ــوق ـ ــع أن ي ـ ـح ـ ـمـ ــل ال ـ ـبـ ــرت ـ ـغـ ــالـ ــي
كريستيانو رونــالــدو الكرة الذهبية
للمرة الخامسة فــي مسيرته ،وذلــك
عندما تعلن مجلة "فرانس فوتبول"
الـفــرنـسـيــة الـلـيـلــة ال ـفــائــز بــالـجــائــزة
املرموقة.
وي ـن ـت ـظ ــر رون ـ ــال ـ ــدو أن ي ـج ـم ــع بــن
جائزتي "الفيفا" التي حصل عليها
فــي تـشــريــن األول امل ــاض ــي ،وجــائــزة
ال ـكــرة الــذهـبـيــة ،لـيـعــادل رق ــم غريمه
األرج ـن ـت ـي ـنــي لـيــونـيــل مـيـســي ال ــذي
أح ــرزه ــا خ ـمــس مـ ــرات أع ـ ــوام 2009
و 2010و 2011و 2012ثـ ــم ،2015
بـيـنـمــا نــال ـهــا رونـ ــالـ ــدو أرب ـ ــع م ــرات
أعوام  2008و 2013و 2014و.2016
وت ـ ـ ــوقـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت م ـ ـ ـكـ ـ ــاتـ ـ ــب امل ـ ـ ــراهـ ـ ـ ـن ـ ـ ــات
الـبــريـطــانـيــة عــن تسجيل املــراهـنــات
عـ ـ ـل ـ ــى رون ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدو امل ـ ـ ــرش ـ ـ ــح لـ ـلـ ـف ــوز

بالجائزة بنسبة  10إلى  ،1مقابل 6
إلى  1مليسي.
وت ـضــم الئ ـحــة املــرش ـحــن الـخـمـســة:
البرازيلي نيمار وحارس يوفنتوس
اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي املـ ـخـ ـض ــرم جــان ـلــوي ـجــي
بــوفــون ومهاجم توتنهام هوتسبر
اإلنكليزي هاري كاين بنسبة  33إلى
.1
وقـ ــال رون ــال ــدو لـصـحـيـفــة "لـيـكـيــب"
الفرنسية "املــوســم ك ــان استثنائيًا.
ف ــزن ــا بـ ــالـ ــدوري اإلس ـب ــان ــي ودوري
أبـ ـط ــال أوروب ـ ـ ـ ــا ،وك ـن ــت مـ ـج ــددًا فــي
صدارة الهدافني".
وكما هيمن العبو ريــال مدريد على
تشكيلة الـفـيـفــا املـثــالـيــة لـلـعــام ،فــإن
الئحة األسماء الثالثني لجائزة الكرة
الذهبية تضمنت سبعة العبني من
ال ـن ــادي املـلـكــي ،ه ــم :الـفــرنـســي كريم

ب ـن ــزي ـم ــا واإلس ـ ـبـ ــان ـ ـيـ ــان س ـيــرج ـيــو
رام ـ ـ ـ ـ ـ ــوس وإيـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــو والـ ـ ـب ـ ــرازيـ ـ ـل ـ ــي
مارسيلو والكرواتي لوكا مودريتش
واألملــانــي طوني كــروس ،إضافة الى
رونالدو.
وعــن معادلة رقــم ميسي بالحصول
على الجائزة الخامسة ،قال رونالدو:
"أري ـ ــد ال ـف ــوز بـسـبــع ج ــوائ ــز ،خمس
ّ
جوائز أمر جيد ،ولكن سبعًا هو رقم
حـظــي ولــذلــك سـبــع جــوائــز ستكون
رائـ ـع ــة" .وت ــاب ــع" :أري ـ ــد سـبـعــة أوالد
وسبع جوائز في الكرة الذهبية".
ي ــذك ــر أن امل ـج ـل ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة كــانــت
ق ــد أع ـل ـنــت ع ــن ال ـفــائــز بـلـقــب أفـضــل
حــارس مرمى فــي الـعــالــم ،وقــد ذهب
ّ
متفوقًا
ال ــى األملــانــي مــانــويــل نــويــر،
عـلــى اإلي ـطــالــي جــانـلــويـجــي بــوفــون
والبلجيكي ثيبو كورتوا تواليًا.
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رياضة
يوروبا ليغ

كأس العالم لألندية

بطاقة المرور بانتظار مرسيليا وبيلباو
سيكون التأهل الى الــدور الثاني في
مسابقة "يوروبا ليغ" لكرة القدم ،في
متناول مرسيليا الفرنسي وأتلتيك
بيلباو اإلسـبــانــي ،عندما يخوضان
ال ـجــولــة ال ـســادســة األخ ـي ــرة م ــن دور
املجموعات.
وفــي ظل تأهل أبــرز الفرق الــى الــدور
املقبل ،سيكون الترقب كبيرًا لتأهل
أس ـ ـمـ ــاء فـ ـ ــرق م ـه ـم ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،أمـ ـث ــال
مــرسـيـلـيــا ،بـيـلـبــاو ،وكــولــن األملــانــي،
وذلـ ـ ـ ــك بـ ـع ــدم ــا أص ـ ـبـ ــح ع ـ ـ ــدد الـ ـف ــرق
املتأهلة  14فريقًا ،حيث ستحسم في
جولة الليلة البطاقات العشر املتبقية.
وتبدو الفرصة قائمة أمــام مرسيليا
ل ـل ـحــاق بـضـيـفــه ري ــد ُب ــل ســالــزبــورغ
ال ـ ـن ـ ـم ـ ـسـ ــوي ال ـ ـ ـ ـ ــذي ض ـ ـمـ ــن ص ـ ـ ـ ــدارة
امل ـج ـم ــوع ــة ال ـت ــاس ـع ــة ك ــون ــه ي ـت ـقــدم
بـفــارق  4نـقــاط عــن ال ـنــادي الفرنسي
الذي يحتاج الى نقطة من اللقاء لكي
يضمن بطاقته.
وفي املجموعة العاشرة ،يأمل بيلباو
أن يضع خلفه معاناته محليًا ،حيث
لم يذق طعم الفوز في مبارياته الست
األخـ ـي ــرة ،وذلـ ــك ع ـنــدمــا ي ـحــل ضيفًا
على زوري ــا لوغانسك األوكــرانــي في
لـقــاء صعب كــون األخـيــر يملك أيضًا
ف ــرص ــة ل ـل ـت ــأه ــل مـ ــن خـ ـ ــال ت ـجــديــد
ف ـ ــوزه ع ـلــى الـ ـن ــادي ال ـبــاس ـكــي ال ــذي
س ـقــط  1-0ذه ــاب ــا ل ـل ـمــرة األول ـ ــى في
مـبــاريــاتــه األوروب ـي ــة التسع األخـيــرة
بني جمهوره.
وهنا البرنامج (بتوقيت بيروت):
 املجموعة األولى:س ــاف ـي ــا بـ ـ ــراغ (ت ـش ـي ـك ـي ــا)  -أس ـتــانــا
(كازاخستان) ()20.00
فياريال (إسبانيا)  -ماكابي تل أبيب
(إسرائيل) ()20.00
 املجموعة الثانية:دينامو كييف (أوكــرانـيــا)  -بارتيزان
بلغراد (صربيا) ()20.00
يــونــغ بــويــز (س ــوي ـس ــرا)  -سـكـنــدربــو
(ألبانيا) ()20.00
 املجموعة الثالثة:بــاشــاك شـهـيــر (تــرك ـيــا)  -سبورتينغ
براغا (البرتغال) ()20.00
هوفنهايم (أملــانـيــا)  -لــودوغــوريـتــس

(بلغاريا) ()20.00
 املجموعة الرابعة:ريـيـكــا (ك ــروات ـي ــا)  -م ـيــان (إيـطــالـيــا)
()20.00
أوستريا فيينا (النمسا)  -أيــك أثينا
(اليونان) ()20.00
 املجموعة الخامسة:أبــولــون ليماسول (قـبــرص)  -إفرتون
(إنكلترا) ()20.00
أتاالنتا (إيطاليا)  -ليون (فرنسا)
 املجموعة السادسة:ك ــوب ـن ـه ــاغ ــن (الـ ــدن ـ ـمـ ــارك)  -ش ـيــريــف
تيراسبول (مولدوفا) ()20.00
زلني (تشيكيا)  -لوكوموتيف موسكو
(روسيا) ()20.00
 املجموعة السابعة:شتيوا بوخارست (رومانيا)  -لوغانو
(سويسرا) ()22.05
هـ ـب ــوي ــل بـ ـئ ــر الـ ـسـ ـب ــع (إس ـ ــرائ ـ ـي ـ ــل) -

فيكتوريا بلزن (تشيكيا) ()22.05
 املجموعة الثامنة:النجم األحمر بلغراد (صربيا)  -كولن
(أملانيا) ()22.05
أرسـنــال (إنـكـلـتــرا)  -بــاتــي بوريسوف
(بيالروسيا) ()22.05
 -املجموعة التاسعة:

لم يفز بيلباو
بمبارياته الست
األخيرة محليًا

م ــرس ـي ـل ـي ــا (فـ ــرن ـ ـسـ ــا)  -سـ ــالـ ــزبـ ــورغ
(النمسا) ()22.05
غيمارايش (البرتغال)  -قونيا سبور
(تركيا) ()22.05
 املجموعة العاشرة:زوريــا لوهانسك (أوكــرانـيــا)  -أتلتيك
بيلباو (إسبانيا) ()22.05
هيرتا برلني (أملــانـيــا)  -أوسترسوند
(السويد) ()22.05
 املجموعة الحادية عشرة:فـيـتـيــس (ه ــول ـن ــدا)  -ن ـيــس (فــرن ـســا)
()22.05
زول ـتــه فــاريـغـيــم (بـلـجـيـكــا)  -التسيو
(إيطاليا) ()22.05
 املجموعة الثانية عشرة:ريــال سوسييداد (إسبانيا)  -زينيت
سان بطرسبورغ (روسيا) ()22.05
فـ ـ ـ ـ ـ ــاردار (م ـ ـقـ ــدون ـ ـيـ ــا)  -روزن ـ ـ ـبـ ـ ــورغ
(النروج) (.)22.05

قدّم مرسيليا نفسه بشكلٍ جيّد هذا الموسم (باسكال غييو  -أ ف ب)

يتخطى أوكالند إلى
الجزيرة ّ
ربع نهائي مونديال األندية
حجز الجزيرة بطل الدوري اإلماراتي
مقعده في الدور ربع النهائي لكأس
العالم لألندية في كرة القدم التي
تستضيفها بالده ،بفوزه على أوكالند
النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا  ،0-1على
ملعب هزاع بن زايد في العني في الدور
األول.
وسجل البرازيلي رومارينيو هدف
املباراة الوحيد في الدقيقة  38من
تسديدة قوية من خارج املنطقة.
وضرب الجزيرة موعدًا في ربع النهائي
مع أوراوا ريد دايموندز الياباني بطل
آسيا السبت املقبل ،على أن يلتقي
الفائز مع ريال مدريد اإلسباني بطل
أوروبا الذي يبدأ حملة الدفاع عن لقبه
في نصف النهائي في  13كانون األول
الحالي .ويلعب السبت أيضًا ،وضمن
الدور ربع النهائي ،الوداد البيضاوي
املغربي بطل أفريقيا مع باتشوكا
املكسيكي بطل الكونكاكاف (أميركا
الشمالية والوسطى والكارايبي).
وسار الجزيرة على خطى مواطنه
الوحدة الذي كان قد تأهل إلى ربع
النهائي في نسخة  2010التي
استضافتها أبو ظبي أيضًا بفوزه على
هيكاري يونايتد من جزيرة بابوا غينيا
الجديدة .0-3
للنسخة
ففشل
سيتي،
أما أوكالند
ّ
السابعة والثالثة على التوالي في تخطي
املباراة األولى ،علمًا بأنه صاحب الرقم
القياسي في عدد املشاركات في البطولة
برصيد تسع مرات.
وكان أوكالند الطرف األفضل ،واقترب
أكثر من مرة من افتتاح التسجيل لكنه
وجد تألقًا الفتًا من حارس مرمى
الجزيرة علي خصيف الذي اختير
أفضل العب في املباراة.
الكرة الكويتية

الكويت تستعيد
حياتها الكروية

كأس االتحاد اآلسيوي

مشوار صعب لممثلي لبنان آسيويًا
ٌ
عبد القادر سعد
َ
لن تكون مهمة ممثلي لبنان في كأس
االت ـحــاد اآلس ـيــوي لـكــرة ال ـقــدم ،العهد
واألنصار ،سهلة في نسختها الجديدة
بعدما أوقعتهما القرعة في مجموعتني
ص ـع ـب ـتــن ،ح ـيــث سـيـلـعــب ال ـع ـهــد في
املجموعة الثانية الــى جــانــب الجيش
ال ـس ــوري والـ ـ ــزوراء ال ـعــراقــي واملـنــامــة
البحريني .أما األنصار فسينافس في
املجموعة الثالثة الى جانب الفيصلي
أو الوحدات من األردن ،وظفار العماني
وال ــوح ــدة الـ ـس ــوري .ب ـطــل النسختني
املاضيتني فريق القوة الجوية العراقي
ج ــاء فــي املـجـمــوعــة األول ــى ال ــى جانب
املالكية البحريني والجزيرة األردنــي،
وال ـ ـه ـ ــال وال ـ ـق ـ ــدس مـ ــن ف ـل ـس ـط ــن أو
السويق من عمان.
وال شــك أن امل ـشــوار اللبناني سيكون
صـعـبــا ،وخـصــوصــا عـلــى الـعـهــد الــذي
وق ــع فــي املـجـمــوعــة األق ــوى وال ـتــي من
املـفـتــرض أن ينافس فيها على املركز
األول نظرًا إلى صعوبة أن يتأهل منها
ثان كما يرى املدير الفني للعهد
أفضل ٍ
بــاســم م ــرم ــر .ف ـبــرأيــه أن ج ــواب الـفــرق
األرب ـعــة عــن املجموعة سيكون واح ـدًا
وهو «مجموعة صعبة جدًا» ،وهذا ما
يشكل صـعــوبــة لحصد نـقــاط للتأهل
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كأفضل ثان كما ينص نظام البطولة،
ح ـي ــث ت ـت ــأه ــل ال ـ ـفـ ــرق الـ ـث ــاث ــة َ
األول
وأفضل ثــان الــى نصف نهائي منطقة
غرب آسيا.
ّ
وي ـ ـ ــؤك ـ ـ ــد م ـ ــرم ـ ــر أن ت ـ ـجـ ــربـ ــة ال ـع ـه ــد
وط ـم ــوح ــه كـ ـبـ ـي ــران ،وخ ـص ــوص ــا أن ــه

وصــل الــى ال ــدور نـصــف الـنـهــائــي قبل
سنتني ،لكن األمور مرهونة بالتوفيق
من رب العاملني.
م ــن جـهـتــه ،ي ــرى امل ــدي ــر الـفـنــي لفريق
األنـ ـ ـص ـ ــار س ــام ــي ال ـ ـشـ ــوم أن األمـ ـ ــور
ستكون مختلفة على صعيد التحضير

ل ـب ـطــولــة آسـ ـي ــا ،س ـ ــواء بــال ـن ـس ـبــة إلــى
الــاعــب األجـنـبــي أو الــاعــب اآلسـيــوي
الــرابــع .فبالنسبة إلــى الكابنت سامي،
املـجـمــوعــة صعبة وق ــد يـكــون منطقيًا
أن ينافس األنصار على بطاقة أفضل
ـان نظرًا إلــى قــوة الـفــرق ،وخصوصًا
ثـ ٍ
ممثل األردن بغض النظر إذا مــا كان
ال ــوح ــدات أو ال ـف ـي ـص ـلــي ،إض ــاف ــة الــى
الوحدة السوري وصيف بطل منطقة
غرب آسيا في النسخة املاضية.
وعــن الالعبني األجــانــب ،يشير الشوم
الى أن التوجه هو لإلبقاء على املهاجم
ال ـس ـن ـغــالــي الـ ـح ــاج م ــال ـي ــك ،وامل ــداف ــع
الغيني أبــو بكر كــامــارا ،واالستعانة
بالعب أجنبي ثالث فــي خــط الهجوم
والعب آسيوي يلعب في مركز الالعب
رقـ ــم  10أي ص ــان ــع األلـ ـع ــاب أو  9أي
مهاجم أو حتى  11كجناح.
ّ
لـكــن هـنــاك مـســألــة معلقة ح ــول هوية
املدرب الذي سيقود األنصار في كأس
االتحاد ،فهل سيكون الشوم؟
«أنـ ــا ال يـعـنـيـنــي ه ــذا امل ــوض ــوع ،فــأنــا
أخدم نادي األنصار في أي مركز كنت
وأقوم بما ُيطلب مني نظرًا إلى واجبي
تجاه الـنــادي الــذي أعطاني كــل شــيء.
طموح أي مــدرب أن يكون مــديـرًا فنيًا
أســاس ـيــا ،لـكــن ال أريـ ــد ح ــرق امل ــراح ــل.
املهم أن ينهض األنصار من كبوته».

بعد أكثر من عامني من املشاكل
واملعاناة ،رفع االتحاد الدولي لكرة القدم
اإليقاف عن كرة القدم الكويتية ،بحسب
ما أعلن رئيس "الفيفا" ،السويسري
جياني انفانتينو ،من الكويت التي
وصلها صباح أمس في زيارة مفاجئة.
وظهر انفانتينو في مقطع فيديو انتشر
على مواقع التواصل االجتماعي الى
جانب وزير التجارة والصناعة ،وزير
الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد
الروضان ،وهو يعلن" :اإليقاف املفروض
على االتحاد الكويتي لكرة القدم قد رفع".
وقرر "الفيفا" في تشرين األول 2015
إيقاف االتحاد الكويتي بسبب تدخل
السلطات السياسية ،وحذت حذوه
اللجنة األوملبية الدولية واالتحادات
الدولية ملختلف األلعاب الرياضية ،وأخيرًا
الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات ،متهمة
السلطات بالتدخل السياسي في عمل
املنظمات الرياضية.
وكان مجلس األمة الكويتي قد ّ
أقر قانون
الرياضة الجديد في مداولتني وأحاله الى
الحكومة ،األحد املاضي ،بحضور 51
نائبًا وموافقة  47ورفض  3وامتناع نائب
واحد .ووافق املجلس على التقرير الثاني
للجنة الشباب والرياضة بشأن قانون
الرياضة الجديد ،ورفض ّبالتصويت
مقترح ّ
رد االتحادات املنحلة .ويبدو
أن القانون الجديد تالقى مع معايير
وشروط "الفيفا" الذي أعلن بلسان
رئيسه رفع اإليقاف.
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موسيقى

جوني هاليداي...
«إلفيس الفرنسي» يغادر الخشبة
أمس ،انطفأ الفنان الفرنسي بعد مسيرة شخصية وفنية صاخبة ،جعلته أحد أبرز مؤسسي الروك في فرنسا الستينيات .امتلك
لعبة المسرح والحركة والطاقة في األداء والتراقص تحت األضواء ،أمام جماهير ظلت وفية له حتى آخر حفالته قبل أشهر
بشير صفير
ُ
ق َبيل الثالثة فجرًا ( 6كانون األول/
دي ـس ـم ـبــر) ت ــوف ــي أح ــد أع ـت ــق نـجــوم
الـغـنــاء فــي فــرنـســا ،جــونــي هاليداي
( 1943ـ ـ ـ ـ ـ  ،)2017ب ـع ــد ص ـ ـ ــراع مــع
س ــرط ــان ال ــرئ ــة الـ ــذي ت ــم تشخيصه
م ـط ـل ــع هـ ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام ت ـق ــري ـب ــا .ه ـك ــذا،
ان ـس ـحــب أول «األوغـ ـ ـ ــاد ال ـق ــدام ــى»،
َ
تــاركــا زمـيــلـيــه ،إي ــدي ميتشل وجــاك
دوتـ ــرون ،فــي الـثــاثــي العتيق الــذي
أس ــس ت ـيــار الـ ــروك الـفــرنـســي مطلع
الستينيات من القرن املاضيً .
إن ــه «إلـفـيــس الـفــرنـســي» (نـسـ َّبــة إلــى
إلفيس بريسلي) ،هكذا كان ُيلقب .هو
نجم املسرح واالستعراض الغنائي،
واألداء الـتـعـبـيــري ،الـصــاخــب حينًا
والرومانسي ّ أحيانًا .وقبل األلقاب
واالس ـ ـ ــم الـ ـف ــن ــي ،إن ـ ــه جـ ـ ــان -فـيـلـيــب
سميت املولود عام  1943في فرنسا
ٍّ
وأب بلجيكي .بدأ الشاب
ألم فرنسية ٍ
ال ــوس ـي ــم م ـس ـيــرتــه ن ـت ـي ـجــة إع ـج ــاب
م ـفــاجــئ وش ــدي ــد بــإل ـف ـيــس ،فـتـنــاول
غ ـي ـت ــاره واع ـت ـل ــى امل ـ ـسـ ــارح مــراه ـقــا
ـوارات مستعارة من
بثياب وإك ـس ـسـ
ٍ
بالد ٍالعم ســامّ ،
وغير اسمه ليتالءم
أك ـثــر م ــع نـ ّمـطــه الـغـنــائــي (عـلـمــا أنــه
نادرًا ما غنى بلغة شيكسبير).
امتلك هاليداي لعبة املسرح والحركة
والطاقة فــي األداء والـتــراقــص تحت
األضـ ــواء ،أم ــام جماهير ظـلــت وفية
ل ــه ح ـت ــى آخـ ــر ح ـف ــات ــه ق ـب ــل أش ـه ــر.
أج ـي ــال م ـ ّـرت عـلــى ج ــون ــي ،مـنــذ عــام
 .1960كـثـيــرون عـشـقــوه ،لكن العالم
بــأســره سـمــع شيئًا مــن أغــان ـيــه ،في
فرنسا وخارجها (باألخص البلدان
الفرنكوفونية) ،لهذا نعاه الرئيس
ال ـفــرن ـســي إم ــان ــوي ــل م ــاك ــرون بـهــذه
الـكـلـمــات« :جـمـيـعـنــا فـيـنــا ش ـ ٌ
ـيء من
جوني» ،في استعارة إلحــدى أشهر
أغــان ـيــه ال ـتــي تـحـمــل تــوقـيــع ميشال
ب ــرج ـي ــه« ،ج ـم ـي ـع ـنــا ف ـي ـنــا ش ـ ـ ٌ
ـيء من
ّ
تينيسي».
عــاش جوني هاليداي حياة شديدة
الصخب ،بني العمل على األلبومات
الـتــي بلغت الـخـمـســن وبــاعــت أكثر
م ــن مـئــة مـلـيــون نـسـخــة ،وال ـج ــوالت
الـ ـت ــي ك ــان ــت ت ـل ــي ه ـ ــذه األلـ ـب ــوم ــات
(كـ ــان لـلـبـنــان ح ـصــة فـيـهــا أك ـثــر من
مـ ــرة) ،والـتـمـثـيــل ال ــذي امـتـهـنــه قبل
ال ـغ ـن ــاء ح ـت ــى ،ث ــم ج ـعــل م ـنــه نجمًا
ف ــي سـيـنـمــا ال ـك ـب ــار (أمـ ـث ــال غ ـ ــودار،
لــولــوش ،كوستا-غافراس وغيرهم)
وعـ ـ ـل ـ ــى خـ ـشـ ـب ــة امل ـ ـ ـسـ ـ ــرح (تـ ـج ــرب ــة
عـ ــابـ ــرة) .ومـ ــن الـ ـتـ ـي ــارات ال ـغ ـنــائ ـيــة
األم ـيــرك ـيــة «ال ـب ـي ـضــاء» ك ــال ــروك أنــد

رول وال ـ ــروك ال ـصــاخــب وال ـت ـطـ ّـوري
والـ ـك ــانـ ـت ــري ،كـ ــان ه ــال ـي ــداي ينتقل
البلوز ،وكان كذلك،
أحيانًا إلى بضع ّ
وخصوصًا ،من صناع الرومانسية
على الطريقة الفرنسية ،وإل ــى هذه
الـفـئــة تنتمي أك ـثــر أغــانـيــه شـيــوعــا.
أض ــف إل ــى صـخــب امل ـس ـيــرة الـفـنـيــة،
صخب الحياة واملغامرات العاطفية
والـ ـ ــزوج ـ ـ ـيـ ـ ــة ،إذ ت ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـزوج ه ــالـ ـي ــداي
خ ـمــس م ـ ــرات ،أولـ ــى زوج ــات ــه كــانــت
املغنية الفرنسية الشهيرة سيلفي
ف ــارت ــان .أم ــا األخ ـي ــرة ،فـهــي عــارضــة
األزي ــاء ليتيسيا ب ــودو الـتــي أعلنت
للصحافة وفاته .أما سياسيًا ،فكان

أكبر سقطاته
وأبشعها دعمه
إسرائيل بعد
حرب الـ67
نعاه الرئيس الفرنسي
إمانويل ماكرون
بهذه الكلمات:
شيء
«جميعنا فينا
ٌ
من جوني»

جــونــي ه ــال ـي ــداي م ـقــربــا م ــن الـيـمــن
ال ـف ــرن ـس ــي ال ـت ـق ـل ـيــدي (مـ ــن فــال ـيــري
جـ ـيـ ـسـ ـك ــار دي ـ ـس ـ ـتـ ــان إلـ ـ ـ ــى ش ـ ـيـ ــراك
وس ــارك ــوزي .)…،لكن أكبر سقطاته
وأبشعها تبقى دعمه إسرائيل بعد
ح ــرب الـ ـ ــ 67بـشـكــل م ـبــاشــر وعـلـنــي،
ّحـتــى أن ــه ص ـ ّـرح قـبــل بـضــع سـنــوات
أنــه كــان ينوي االنضمام إلــى جيش
العدو آنذاك!
يـ ــرى بـعـضـهــم أن ج ــون ــي هــال ـيــداي
رجــل وسـيــم ،وأس ـطــورة فنية كبيرة
وصـ ــاحـ ــب ش ـخ ـص ـي ــة مـ ـمـ ـي ــزة .لـكــن
كثيرون أيضًا يعتبرونه قبيح الوجه
(وازداد قبحًا إثر عمليات التجميل)،
وه ــذه لـيـســت مـســألــة مـهـمــة ،فــاألهــم
أن كـثـيــريــن أي ـضــا ال يـقـيـمــون وزن ــا
يـ ــذكـ ــر ل ـت ـج ــرب ـت ــه الـ ـفـ ـنـ ـي ــة… وه ـ ــذا
بصرف النظر عن مواقفه السياسية
وت ــأث ـي ــره ــا اإليـ ـج ــاب ــي (ع ـل ــى أت ـب ــاع
جناحه) أو السلبي (على خصومه).

«حملة المقاطعة» إلى «مشروع ليلى» «التضامن االسرائيلي» هدية مسمومة
أصـ ــدرت «حـمـلــة مـقــاطـعــة داع ـمــي «إس ــرائ ـي ــل» في
لـبـنــان» رســالــة مـ ّ
ـوجـهــة إل ــى فــرقــة «م ـشــروع ليلى»
نوردها كاملة:
ّ
األعزاء في مشروع ليلى،
ّ
ّ
تحية طيبة وبعد،
ّ
فـقــد بلغنا أن اس ــم «م ـشــروع لـيـلــى» املـحـتــرم ّ
فنيًا
ّ
ستغل من أجل طمس جرائم االحتالل اإلسرائيليّ
ُي
ً
ّ
ّ
غسلها .فثمة من يقيم حفال «تضامنيًا» معكم
أو ِ

في تل أبيب بعد منع عرضكم في مصر« .إسرائيل»
م ــن ج ــدي ـ ٍـد ت ـع ـمــل ،إذن ،ع ـلــى م ـمــارســة «الـغـسـيــل
الـ ــزهـ ـ ّ
ـري» ( )pinkwashingـ ـ ـ وذلـ ــك بــاسـتـغــال
«دف ــاع ـه ــا» امل ـن ــاف ــق ع ــن ح ـق ــوق امل ـث ـل ـيــن م ــن أجــل
ْ
حرف األنظار عن احتاللها ّواستيطانها وجرائمها
ّ
وعنصريتها ،ولتطبيع ذلك كله في أذهان العالم.
ّ
ّأيها ّ األعزاء،
ْ
نـحــثـكــم عـلــى ص ــون اسـمـكــم مــن ه ــذا االسـتـغــال،

وأن ت ـج ـه ــروا ب ـمــوقــف واضـ ــح ض ـ ّـد ه ــذا املـسـعــى
ّ
اإلسرائيلي ،عبر إصدار بيان يدين هذا «التضامن»
الكاذب.
بيروت في 2017/12/6
*م ــاح ـظ ــة :ك ــان ــت ال ـح ـم ـلــة ق ــد أرسـ ـل ـ ْـت ًإلـ ــى بــريــد
«م ـ ـشـ ــروع ل ـي ـل ــى» ق ـب ــل أس ــاب ـي ــع رسـ ــالـ ــة ف ــي ه ــذا
ّ
الخصوص .وألنها لم تتلق جوابًا ،فهي تبادر اليوم
إلى نشرها علنًا.
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راق للبنان الفكر واألدب
تكريم خليجي ٍ

«جائزة العويس» لشوقي بزيع وهدى بركات وجورج قرم
محمد ناصر الدين
لجائزة سلطان العويس في دورتها
الـ ـخ ــامـ ـس ــة ع ـ ـشـ ــرة ()٢٠١٧-٢٠١٦
ّ
تضمنت
نكهة لبنانية خــاصــة ،إذ
ق ــائ ـم ــة ال ـف ــائ ــزي ــن ال ـخ ـم ـس ــة ،ثــاثــة
م ــن أه ــل األدب وال ـف ـكــر الـلـبـنــانـيــن
وه ــم :الـشــاعــر شــوقــي بــزيــع ()1951
والـ ــروائ ـ ـيـ ــة ه ـ ــدى بـ ــركـ ــات ()1952
واملفكر والخبير االقتصادي جورج
قــرم ( .)1940ينضم اليهم الـفــائــزان
اآلخران القاص العراقي عبد الخالق
الــركــابــي ( )1946والـنــاقــد التونسي
ح ـ ـمـ ــادي صـ ـ ّـمـ ــود ( )1947مـ ــن بــن
قائمة من األدباء واملفكرين تضمنت
 ١٦٦٢مــرش ـحــا م ــن امل ـت ـقــدمــن لنيل
الـجــائــزة فــي مختلف فــروعـهــا (٢٩٣
مــرش ـحــا ع ــن ال ـش ـعــر ـ ـ ـ ـ  ٤٠١مــرشــح
ع ــن الـقـصــة وال ــرواي ــة وامل ـســرح ـيــة ـ ـ
 ٢٦٣مرشحًا عــن الــدراســات األدبـيــة
والنقد ـ  ٤٦٨مرشحًا عن الدراسات
اإلنسانية واملستقبلية).
تأتي أهمية نيل اللبنانيني الثالثة
للجائزة املــرمــوقــة فــي لحظة عربية
مـتـشـنـجــة ب ــن ل ـب ـنــان وب ـع ــض دول
م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي .أزم ــة
اب ـ ـت ـ ــدأت فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاس ــة بـ ـم ــا رافـ ــق
استقالة رئـيــس الحكومة اللبناني
مــن الــريــاض مــن مالبسات ،وامتدت
الى السياحة والثقافة حيث وصلت
الـ ــى ح ــد م ـقــاط ـعــة م ـع ـظــم ال ـه ـي ـئــات
الـثـقــافـيــة الخليجية ودور الـنـشــر لـ
«مـ ـع ــرض بـ ـي ــروت ال ـع ــرب ــي ال ــدول ــي
للكتاب» في دورته الحادية والستني

وت ـصــورات تعيد النظر فــي العديد
مــن املـسـلـمــات ،بــاإلضــافــة ال ــى كونه
متابعًا دؤوبًا للتطورات والتحوالت
الـخــارجـيــة عـلــى املـسـتــوى اإلقليمي
والدولي».
ي ـن ـضــم ال ـش ــاع ــر ش ــوق ــي ب ــزي ــع اذن
الـ ـ ــى ك ــوكـ ـب ــة مـ ــن ال ـ ـش ـ ـعـ ــراء الـ ـع ــرب
مـمــن حـ ــازوا ال ـجــائــزة مـنــذ دورت ـهــا
األولـ ـ ـ ـ ـ ــى ( ١٩٨٨ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ )١٩٨٩ك ـ ـفـ ــدوى
طــوقــان ،ومحمد مهدي الجواهري،
وادون ـيــس ،ون ــزار قباني ،ومحمود
درويش ،ومحمد علي شمس الدين،

امل ـ ـقـ ــامـ ــة ح ــالـ ـي ــا ف ـ ــي «بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــال» .ك ــأن
الجائزة تعيد وصل بعض ما انقطع
ب ــن ل ـب ـنــان وم ـح ـي ـطــه ال ـع ــرب ــي عبر
الـثـقــافــة الـتــي كــانــت وال ت ــزال عــابــرة
حدود وعابرة بلدان وعابرة شعوب.
وف ــي ب ـيــان صـحــافــي لـعـبــد الحميد
أح ـ ـمـ ــد ،األم ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام لـ ـ ـ «م ــؤس ـس ــة
سلطان بن علي العويس الثقافية»،
ج ــاء ت ـتــويــج شــوقــي بــزيــع بـجــائــزة
ال ـش ـع ــر «مل ـ ــا ي ـم ـت ــاز ب ــه م ــن ت ـجــربــة
شعرية أصيلة ،تشمل ثالث قضايا
م ـح ــوري ــة :ال ــوط ــن وامل ـ ـ ــرأة وال ــزم ــن،
ح ـيــث اس ـت ـفــاد م ــن أش ـك ــال املـ ــوروث
امل ـخ ـت ـل ـف ــة ،وت ـن ـف ـتــح ت ـجــرب ـتــه عـلــى
األنـ ـس ــاق الـجـمــالـيــة ال ـحــدي ـثــة الـتــي
تـ ـب ــرز ف ـي ـهــا مـ ــن ال ـع ـم ــق اإلن ـس ــان ــي
وال ـ ـخ ـ ـيـ ــال ال ـ ـ ـخـ ـ ــاق» .أمـ ـ ــا اخ ـت ـي ــار
الـ ــروائ ـ ـيـ ــة ه ـ ــدى بـ ــركـ ــات ،فـيـضـيــف
الـبـيــان نفسه «فـقــد ج ــاءت أعمالها
طــافـحــة بــالـفـقــد وال ـخ ـس ــران والـتـيــه
والـ ـعـ ـن ــف والـ ـبـ ـح ــث عـ ــن م ـع ـن ــى فــي
الـ ـ ـق ـ ــوى ال ـ ـعـ ــارمـ ــة ح ــولـ ـه ــا ،ب ـح ـيــث
تكتب بلغة عالية عــن الشخصيات
والتواريخ ،وتنوع في رواياتها بني
فـنــون الـكـتــابــة الــذات ـيــة وال ـســرديــة».
أمــا املفكر واالقـتـصــادي ج ــورج قرم
ال ــذي ح ــاز الـجــائــزة فــي مـجــال حقل
ال ــدراس ــات اإلنـســانـيــة واملستقبلية،
فقد أثنت «مؤسسة العويس» على
«مــا تمتاز بــه كتاباته مــن شمولية
ف ــي ال ـ ــرؤي ـ ــة ،وعـ ـم ــق ف ــي ال ـت ـح ـل ـيــل،
وواق ـ ـع ـ ـي ـ ــة فـ ـ ــي ت ـ ـ ـنـ ـ ــاول الـ ـقـ ـض ــاي ــا
وامل ـش ـك ــات االق ـت ـص ــادي ــة ،إذ يـقــدم
ل ـنــا رؤي ـ ــة مـسـتـقـبـلـيــة اس ـت ـشــراف ـيــة

تجربة شعرية أصيلة،
تشمل الوطن والمرأة والزمن
وكذلك هدى بركات الى أبرز األسماء
الــروائـيــة فــي حـقــل الـقـصــة والــروايــة
واملـ ـ ـس ـ ــرح مـ ـث ــل حـ ـن ــا مـ ـيـ ـن ــا ،وع ـب ــد
الرحمن منيف ،وصنع الله ابراهيم،
والطاهر وطــار وادوار الـخــراط .أما
جــورج قــرم ،فيخلف أسماء مرموقة
م ـثــل ج ــال ع ــام ــر ،وه ـش ــام جـعـيــط،
وم ـح ـمــد الــرم ـي ـحــي ،وع ـبــد الــوهــاب
املسيري وغيرهم .أصحاب «عناوين
ســريـعــة لــوطــن مـقـتــول» ،و«قـمـصــان
ي ـ ـ ـ ــوس ـ ـ ـ ــف» ،و «ح ـ ـ ـجـ ـ ــر ال ـ ـض ـ ـحـ ــك»
و«ح ــارث امل ـيــاه» ،و«انـفـجــار املشرق
العربي» ،و«شــرق وغــرب» ،يدفعون
الى الواجهة مجددًا بالبلد الذي ما
زال لــديــه الكثير ليقوله فــي الشعر
واألدب واإلنسان.

معرض بيروت العربي الدولي للكتاب

الكسندر نجار« ...قاموس» الحب اللبناني
ريتا باسيل
قـ ـ ــراءة ف ــوض ــوي ــة وعــاط ـف ـيــة تـجـمــع
امل ـت ـع ــة وال ـ ـفـ ــائـ ــدة ...ذلـ ــك ه ــو ه ــدف
ال ـ ـ ـكـ ـ ــاتـ ـ ــب وامل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــور جـ ـ ــان-ك ـ ـ ـلـ ـ ــود
ّ
سـ ـيـ ـم ــووي ــن ح ـ ــن أل ـ ـ ـ ــف م ـج ـم ــوع ــة
«ال ـ ـق ـ ــوام ـ ـي ـ ــس ال ـ ـعـ ــاط ـ ـف ـ ـيـ ــة» الـ ـت ــي
صـ ـ ــدرت عـ ــن دار  Plonال ـفــرن ـس ـيــة.
لقد كــان كتاب «رحلة إلــى إيطاليا»
لــدومـيـنـيــك فــرنــانــديــز ،الـ ــذي نـشــره
سيمون لــدى  ،Plonهــو الــذي ألهمه
فكرة تأسيس هــذا املـشــروع األدبــي:
مـجـمــوعـتــه ال ـتــي أط ـلــق عـلـيـهــا اســم
«القواميس العاطفية» .منذ البداية،
وعـ ــدنـ ــا سـ ـيـ ـم ــووي ــن ،وه ـ ــو صــديــق
ل ـب ـن ــان الـ ـق ــدي ــم ،ب ـت ـخ ـص ـيــص ع ـمـ ٍـل
ل ـل ـب ـن ــان .م ـه ـم ــة تـ ــوالهـ ــا أل ـك ـس ـنــدر
نجار بأبهى حلة .شــرع الكاتب في
بحث واسع شمل األماكن ،واألنهار
ٍ
ّ
والشخصيات
(أدونيس) ،والعطور
الـشـعـبـيــة ،مــن شخصية أب ــو العبد
إلـ ّـى املـخـتـ ّـصــن ،مستعرضًا بــأنــاقــةٍ
كــل مــا هــو ثـقــافــي ،علمي ،جغرافي،
إثـ ـن ـ ّـي ،ف ـن ـ ّـي (ال ــرح ــاب ـن ــة وآخ ـ ــرون)،

ُ
وأدبـ ـ ـ ـ ـ ّـي .لـ ــوحـ ــة م ـت ـكــام ـلــة مـ ــن ّ550
ّ
صـفـحــة ،ال تـشـمــل ك ــل ش ــيء ،لكنها
واسـ ـ ـع ـ ــة ج ـم ـع ــت عـ ـ ـ ــددًا كـ ـبـ ـيـ ـرًا مــن
ّ
الفرنسيني والعرب،
أعمال الروائيني
ّ
مصنفة حسب املواضيع ،والحقبات
ّ
الزمنية :مؤلفات قبل وبعد الحرب،
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى ملـ ـح ــة س ــريـ ـع ــة عــن
ّ
املـ ـ ـج ـ ــات والـ ـصـ ـح ــف ووث ـ ــائ ـ ــق مــن
ّ
بالحياة
الراديو ،حول كل ما يتعلق
ّ
ّ
ّ
اللبنانية .للشعر
والفكرية
الثقافية
ن ـص ـي ـبــه أيـ ـض ــا ،إذ ت ـع ـيــدنــا بـعــض
القصائد لذكريات الطفولة والكتب
املدرسية ،كقصائد إيليا أبو ماضي،
أو ذكريات الشباب األولى من خالل
قصائد محمود درويش.
ال ي ـن ـس ــى ألـ ـكـ ـسـ ـن ــدر نـ ـ ّـجـ ــار طـبـعــا
ّ
«األرز» الـ ـ ـ ــذي شـ ــكـ ــل مـ ـع ــه رابـ ـط ــا
«عائليًا» .يطرح علينا الكاتب رحلة
كالسيكية تقودنا من الجنوب إلى
ال ـش ـم ــال ،وم ــن ال ـش ــرق إل ــى ال ـغ ــرب:
جعيتا ،البترون ،بيت الدين ،بعلبك،
ّ
بشري ،والجنوب.
ّ
ي ـ ـقـ ــول ن ـ ــج ـ ــار ل ـ ـ ـ «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار»« :ل ـق ــد
ّ
ّ
للسياسيني،
تـعـ ّـمــدت ع ــدم الــت ـطــرق

ّ
ألنني أردت كتابًا يجمع وال ّ
يفرق».
ّ
ّ
وبالرغم من حسن ّ
نية املؤلف ،إال أن
ّ
الـقــامــوس ذو طــابــع «ذاتـ ــي» ينطلق
مسبقة .لكن هذا شيء
من فرضيات ً
ّ
للروحية التي
طبيعي ،خاصة وفقًا
أتى بها القاموس .إذ نجد أن العنوان
ن ـف ـســه م ـت ـنــاقــض :ك ـل ـمــة «ق ــام ــوس»
ت ـف ـتــرض الـشـمــولـيــة وامل ــوض ــوع ـ ّـي ــة،
وصفها بـ «العاطفة» يعني في
لكن
ّ
آن مـعــا ،أن ــه انـتـقــائـ ّـي وذاتـ ـ ّـي أيـضــا.
ٍ
«لقد تركت الـكــام لقلبي ورغباتي،
ّ
أهمية الروح التي دأبت
للتأكيد على

عليها بالدنا .هناك فصول بديهية
وأخرى غير متوقعة ،مثل «رزق الله»
أو مضمار السباق» يقول نجار.
ي ـع ـت ـب ــر هـ ـ ــذا الـ ـكـ ـت ــاب األول ضـمــن
س ـل ـس ـلــة «الـ ـق ــوامـ ـي ــس ال ـع ــاط ـف ـي ــة»
امل ـتــرج ـمــة ل ـل ـغــة ال ـع ــرب ـ ّـي ــة ،وال ــراب ــع
ّ
للمؤلف الفرنكوفوني الذي ترجمته
«دار الـســاقــي» .إذ يتوجه ألكسندر
ّ
نجار للجمهور اللبناني «ملساعدته
ّ
ف ــي إي ـج ــاد تــوجــهــاتــه وق ـي ـمــه الـتــي
ت ـ ـب ـ ـنـ ــي ه ـ ــويـ ـ ـت ـ ــه وخ ـ ـصـ ــوص ـ ـي ـ ـتـ ــه،
ضـمــن انـفـتــاحــه عـلــى ال ـعــالــم وعـلــى

ال ـفــرن ـكــوفــونـ ّـيــة ،وم ــن ث ـ ّـم الـجـمـهــور
األج ـ ـن ـ ـبـ ــي (مـ ـ ـ ــن ضـ ـمـ ـن ــه ل ـب ـن ــان ـي ــو
ّ
يحب لبنان ويرغب
الـشـتــات) الــذي
باكتشافه أو معرفته وفهمه بشكل
أفضل.
عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـ ــرغ ـ ـ ــم م ـ ـ ــن وجـ ـ ـ ـ ـ ــود ب ـع ــض
االخ ـتــاف فــي اآلراء املـعــروضــة هنا
أمر صحي ال ّ
وهناك  -وهو ٌ
مفر منه،

بحث واسع شمل األماكن ،واألنهار،
والشخصيات الشعبية
والعطور
ّ
ً
خاصة ّأن الكاتب اختار ّ
تتبع نهج
غير علمي ،حميمي وفردي إلى حدٍّ
ّ
كبير -إال أن للكتاب ميزة في قدرته
عـلــى مـخــاطـبــة واس ـت ــدع ــاء ذاكــرتـنــا
ّ
الجماعية بسالسة.
تــوقـيــع «ق ــام ــوس ل ـب ـنــان» 18:00 :مـســاء
ال ـ ـيـ ــوم ـ جـ ـن ــاح «دار ال ـ ـسـ ــاقـ ــي» ضـمــن
«معرض بيروت العربي الــدولــي للكتاب»
ـ (بيال)

تواقيع
■ دار الريس

■ دار اآلداب

 جنى نصر الله «رحيل املدن»  -اليوم ـ س-17:00: مروان إسكندر «املصارف املركزية في األوقاتاملتقلبة»  13/8-ـ س17:00:
 نـصــري الـصــايــغ «لـبـنــان فــي مـئــة ع ــام إنتصارالطائفية»  12/9 -ـ س17:00:
ّ
 يـقـظــان الـتــقــي «ال ــره ــان ــات املـغـلـقــة»  12/10 -ـس17:00:

 االصــدار السنوي الثاني الورقي ملجلة «اآلداب»االلكترونية ـ  12/8ـ س:17:00:
 -سماح ادريس «الشباك» ـ  12/10ـ س16:00:

■ شركة المطبوعات للتوزيع والنشر:
 غريتا صعب «الخصخصة» ـ اليوم ـ س16:30: م ـه ــدي م ـن ـصــور «ف ـه ــرس االن ـت ـظ ــار» ـ  12/8ـس19:00:

■ منشورات المتوسط

 العميد الركن يوسف القش «شاهد على اغتيالوطن» ـ  12/9ـ س17:00:
 -هادي زعرور «توازن الرعب» ـ  12/10ـ س18:00 :

 -نسرين خوري «قنديل» ـ  12/9ـ س18:00:

■ دار المؤلف

■ دار الوالء

 يوسف رقة « 33صالة في جوف الحوت» ـ 12/8ـ س18:00:

■ النادي الثقافي العربي
 -أحمد طي «بالد النور» ـ  12/9ـ س17:00:

ّ
محمد فحص «روي أنه» ـ  12/9ـ س18:30 :

■ الدار العربية للعلوم ناشرون
 ناهد ّفران «رحمة» ـ  12/8ـ س17:00 :
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صورة
وخبر

األبديـة،
رابضـة فـي ضميـر الشـعوب
العربيـة تنظـر بـازدراء إلـى قراصنـة التاريـخ ،وتسـخر مـن المشـعوذ المجنـون الـذي جـاء يشـعل الحرائـق .إ ّنهـا القـدس ،العاصمـة ّ
ّ
ال يكفـي ليـد آثمـة أن تضـع علـم االحتلال علـى أسـوارها ،كـي تستسـلم .إ ّنهـا القـدس ،سـايغون العـرب ،ال يكفـي أن يبيعهـا الكاوبـوي األرعـن لجحافـل التتـار كـي
تصدق شـهود الـزور ،المتباكين علـى مصيرها .إلى
ُتمحـى ذاكرتهـا ،وتنتقـل صكوكهـا
مرة ،وتبقـى لهم .لـن ّ
ّ
الشـرعية إلـى القتلـة .سيغسـلها أهلهـا بالدم ألـف ّ
أهلا /القـدس عـروس
أهلا
أهلا
عروبتنـا…
عـروس
«القـدس
النـواب:
ـر
مظف
مـع
اليـوم
تقـول
كرتـون،
مـن
عـروش
مقابـل
باعوهـا
حـكام الخيانـة والهزائـم الذيـن
ً
ً
ً
ّ
عروبتكـم /فلمـاذا أدخلتـم كل زنـاة الليـل إلـى حجرتهـا /ووقفتـم تسـتمعون /وراء البـاب لصرخـات بكارتهـا /وسـحبتم كل خناجركـم /وتنافختـم شـرفًا /وصرختـم
فيهـا أن تسـكت صوناً للعـرض /فمـا أشـرفكم /أوالد القحبـة هـل تسـكت مغتصبة؟»

النبي محمد...
في عيون غربية
في مناسبة املولد النبوي ،يدعو
«معهد املعارف الحكمية للدراسات
الدينية والفلسفية» ،اليوم الخميس
إلى حضور ندوة بعنوان «النبي
محمد في عيون غربية» في ّ
مقره
في السان تيريز .يشارك في هذا
النشاط رئيس «الجمعية الفلسفية
اللبنانية» محمد عريبي ،واملفكر
والباحث في الفلسفة واإللهيات
محمود حيدر (الصورة) ،وأستاذ
الفلسفة في «الجامعة اللبنانية»
حسن رضا ،على أن تديره اإلعالمية
عفاف علوية.
ندوة «النبي محمد في عيون غريبة»:
ً
مساء
اليوم ـ الساعة الخامسة والنصف
ـ ّ
مقر «معهد املعارف الحكمية» (سان
تيريز ـ ضاحية بيروت الجنوبية ـ مقابل
ملحمة كساب ـ سنتر يحفوفي ـ مفرق
بورش ـ بلوك ( /)cط.)3
لالستعالم05/462191 :
أو almaaref@shurouk.org

كلمات

2

كلمات
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مهرجان الموسيقى المستقلة
يلتقط نبض الشارع العربي

نادين كنعان
عــامــا بعد ع ــام ،يقترب مهرجان «بـيــروت آند
بيوند» أكثر من األهداف الكثيرة التي وضعها
ل ــدى ان ـطــاق ـتــه ف ــي ع ــام  2013بــال ـشــراكــة مع
«مـهــرجــان أوسـلــو ملوسيقى الـعــالــم» ،انطالقًا
من غاية أساسية هي «التعريف باملوسيقى
املـسـتـقـلــة ف ــي امل ـن ـط ـقــة ال ـعــرب ـيــة م ــع الـتــركـيــز
ّعـلــى األع ـم ــال ذات امل ـس ـتــوى الـفـنــي ال ـعــالــي».
إنــه مساحة لالجتماعات والـعــروض وتبادل
ّ
تشجع كثيرًا على التشبيك
األفكار والخبرات،
ّ
والـتـعــاون ،وإيـجــاد حلول تلبي االحتياجات
املـلـحــة لـلـمــوسـيـقـيــن املـسـتـقـلــن ال ـش ـبــاب في
ع ــال ــم الـ ـع ــرب ــي .فـ ــي ال ـ ـ ـ ــدورة امل ــاضـ ـي ــةّ ،طـ ّـبــق
القائمون على الحدث مفهومًا جديدًا تمثل في
استضافة فنان يـ ّ
ـؤدي دور القيم الفني .بعد
نجاح التجربة مع اللبناني وائل قديح ()1979
سـيـقــي واملـلـ ّـحــن
فــي ع ــام  ،2016ح ــان دور املــو ّ
املـ ـصـ ــري مـ ــوريـ ــس لـ ــوقـ ــا ،املـ ـل ــق ــب بـ ـ ـ «س ــاح ــر
اإللكترونيك» في نسخة عام ( 2017من اليوم
حتى  10كانون ّ
األول /ديسمبر الحالي) .مع
بداية ما سمي بـ «الربيع العربي» ،بدأت أعمال
لــوقــا تكتسب شـهــرة واس ـعــة ،وق ــد ش ــارك في
النسخة األولــى من «بيروت آنــد بيوند» وفي
جوالت املهرجان في  2013و ،2014قبل أن يعود
إل ــى ب ـيــروت ال ـعــام املــاضــي إث ــر إصـ ــدار ألـبــوم

«بيروت آند بيوند» .

«بـنـحـيــي الـبـغـبـغــان» (األخ ـب ــار )2015/2/19
ملـ ــاذا اخ ـتــرتــم م ــوري ــس ل ــوق ــا؟ تـجـيــب مــديــرة
التطوير واالستراتيجيا للمهرجان ،جوليان
ّ
صــري «قــريــب مــن الحدث
عــرب ،بــأن الفنان املـ ّ
مـنــذ انـطــاقـتــه ،كـمــا أن ـنــا دعـمـنــاه كـثـيـرًا على
على الرغم
الصعيد الدولي لناحية الجوالت...
ّ
ّ
ّ
الفنية ّالفتة جـدًا ،إال أنــه كان
من أن إنتاجاته
لــديـنــا دائ ـم ــا ش ـعــور ب ــأن ــه ق ــادر عـلــى تشكيل
إضافة إلــى «بـيــروت آنــد بيوند» .كانت لدينا
رغبة هذه السنة في العمل مع ّ
قيم من خارج
ّ
لبنان ،وشعرنا بأنه من األفضل أن يكون على
درايــة بطبيعة الـحــدث»ّ .وتضيف عــرب« :قـ ّـدم
موريس واقترح فنانني أثروا في أعماله ،مثل
ّ
ّ
ريـتـشــارد دوس ــن ،لــكــن األس ـمــاء كــلـهــا ّتعكس
ّ
أيضًا ّ
توجهات املهرجان» .ال شــك في أنــه مع
ّ
تغير ّ
ّ
القيم ،يتغير مضمون البرمجة والتجربة
ّ
ككل .هكذا ،فإن متابعة موريس ملا يجري على
الساحة الفنية املستقلة في القاهرة واضحة
في البرمجة الفنية التي تحتوي على «صبغة
مصرية» ،وكــذلــك األمــر بالنسبة إلــى برنامج
ّ
املتخصصني الــذي يضم  12فنانًا مــن العالم
صــريــن .فــي هــذا
الـعــربــي ،مــن بينهم أرب ـعــة مـ ّ
الـسـيــاق ،تلفت جوليان إلــى أن ــه مــن املفيد أن
نـحــاول أن نشرح للناس «طبيعة عمل ّ
القيم
الـفـنــي ،ونـعـ ّـرفــه على املحيط ال ـ ّـذي يعمل ّفيه
واملــوسـيـقــى الـتــي ّ
يحبها ويـتــأثــر ب ـهــا ...إنـهــا

ب ـب ـس ــاط ــة دعـ ـ ــوة الكـ ـتـ ـش ــاف ال ـع ـن ــاص ــر ال ـتــي
صنعت موريس لوقا».
على صعيد البرنامج الفني ،سيكون االفتتاح
في ( The Grand Factoryالكرنتينا ـ بيروت)
مــع اللبنانية يــاسـمــن ح ـمــدان ( )20:30التي
سـتـقـ ّـدم ألبومها الـجــديــد «الـجـمـيــات» ّ
للمرة

أسهم الموسيقي المصري
موريس لوقا في إعداد دورة
مختلفة بصبغة مصرية
أمل في نقل التجربة
إلى مناطق لبنانية أخرى
األولى في بيروت ،يتبعها املوسيقي والفنان
املـتـعـ ّـدد الــوســائــط املغربي ـ ـ األمـيــركــي H.A.T
ْ
(ح ــات ــم َبــلـ َـي ـم ـنــي ـ ـ  .)22:30ف ــي ال ـي ــوم الـتــالــي
( KEDـ الكرنتينا) ،يحني موعد العمانية أمل
ّ
وقار ( ،)20:30يليها رباعي لني أديب (سوريا
ـ  ،)22:00ثم ريتشارد دوسن (إنكلترا ــ.)23:00
يستضيف املكان نفسه الفعاليات ّ
املقررة في 9
كانون االول ،حيث سيطل ( Kid Forteenخضر

ّ
عــل ـيــق ـ ـ ـ  ،)20:30تـلـيــه ف ــرق ــة PANSTARRS
املـصــريــة ( ،)22:00قـبــل أن تختتم الـلـيـلــة مع
( PORESTالعراقي األميركي مــارك جرجس ـ
.)23:00
آخــر ّأي ــام الـبــرنــامــج الـفـنــي ،ستبقى فــي KED
الـ ـ ــذي س ـي ـح ـت ـضــن امل ـص ــري ــة ديـ ـن ــا ال ــودي ــدي
( )20:30قـبــل أن يلتقي الـجـمـهــور فــرقــة THE
 BROTHER MOVES ONمن جنوب أفريقيا.
كما نرى ،األسماء املعروفة قليلة ،وهذا انطالقًا
م ــن رغ ـبــة املـنـظـمــن ف ــي أن يـعـتـبــر الـجـمـهــور
«بيروت آند بيوند» مساحة اكتشاف ال تقتصر
فقط على لقاءات جديدة مع فنانني معروفني.
«حتى الفنانون املعروفون سيذهبون باتجاه
تقديم محتوى جــديــد» ،تـقــول جــولـيــان عــرب.
ّ
ّ
تشدد األخيرة على أن وجود ياسمني حمدان
ّ
لــه رمــزيــة كونها مــن رواد املوسيقى البديلة
ـان« :غالبية فناني األنــدرغــراونــد في
فــي لـبـنـ ّ
لبنان تــأثــروا بــأعـمــال ياسمني وزي ــد حمدان
(ّ .»...)SoapKills
توضح جوليان أنــه منذ بداية العام الحالي
«سـلـكـنــا طــريــق الـتـجــديــد وامل ـج ــازف ــة» .هــي ال
تـتـحـ ّـدث فقط على ّأي ــام «ب ـيــروت آنــد بيوند»
األرب ـ ـعـ ــة امل ـن ـت ـظ ــرة ،ب ــل ت ـش ـيــر إلـ ــى األن ـش ـطــة
التي جــرت منذ الصيف املــاضــي .في حزيران
(يونيو) املاضيّ ،
قدم املهرجان عرضًا سمعيًا
ـ بصريًا مشتركًا بعنوان «حفل زفــاف» ،جمع
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 ...دورة التجديد والمجازفة!

ّ
ّ
ّ
حامد سنو مؤلف األغاني واملغني األساسي
ف ــي فــرقــة ال ـ ـ ّـروك ال ـبــديــل الـلـبـنــانـيــة «م ـشــروع
ليلى» ،والـفــنــان وامل ـصـ ّـور السينمائي محمد
ع ـب ــدون ــي ،واملــوس ـي ـق ـيــة وامل ـن ـت ـجــة امل ـت ـع ـ ّـددة
الــوســائــط ليليان ش ــاال ،بـهــدف حـشــد الــدعــم
لنسخته الخامسة .أتت هذه التجربة تماشيًا
مــع سـعــي امل ـهــرجــان ال ــدائ ــم لـتـعــزيــز ّ الـتـعــاون
املحلي والدولي .هنا ،تكشف عرب أنه «نتابع
ّ
امل ـشــروع عــن كثب ألن ليليان وحــامــد اللذين
عمال سويًا ّ
للمرة األولــى ،يعمالن حاليًا على
ت ـطــويــر هـ ــذا امل ـ ـشـ ــروع ،ول ـس ـنــا ب ـع ـيــديــن عن
إصدار ألبوم ...هناك في األفق أفكار من صلب
تلك التي نرمي إليها ،ونرغب في دعمها».
محطة ثانية غاية في األهمية ،كانت الجولة
األوروب ـي ــة الـتــي ج ــرت بــن  24تـشــريــن األول
(أكتوبر) و 4تشرين الثاني (نوفمبر) ،لفرقتي
«الراحل الكبير» و«كينيماتيك» اللبنانيتني،
اللتني شاركتا في برنامج املتخصصني في
النسخة الرابعة من املهرجان ولم يسبق ّلهما
األداء خارج األراضي اللبنانية .هكذا ،تنقلت
ال ـفــرق ـتــان ب ــن س ــوي ـس ــرا وف ــرن ـس ــا وهــول ـنــدا
ّ
وال ـن ــروي ــج وامل ـم ـل ـكــة امل ـت ـح ــدة ،فـيـمــا شــكـلــت
هــذه الخطوة متابعة للشراكة التي انطلقت
منذ الـبــدايــة مــع «مـهــرجــان أوسـلــو ملوسيقى
ال ـعــالــم» ،إضــافــة إل ــى مــا ت ـ ّـم تـطــويــره بفضل
ّ
توسع شراكات «بيروت آند بيوند» الدولية

ّ
م ـنــذ ذل ــك ال ـح ــن .عـلـمــا بـ ــأن ج ــول ــة «ال ــراح ــل
الكبير» و«كينيماتيك» قوبلت بــردود أفعال
م ـم ـ ّـي ــزة م ــن ق ـبــل ال ـج ـم ـه ــور ،ع ـلــى ال ــرغ ــم مــن
الـتـحـ ّ
ـديــات الـتــي راف ـقــت تحقيق ه ــذا الـهــدف
(ت ــأش ـي ــرات ال ــدخ ــول ،وال ـص ـع ــوب ــات امل ــادي ــة،
ّ
خصوصًا أن الشركاء في الخارج ال يجرؤون
على املــراهـنــة كثيرًا على فــرق لبنانية شابة
غير معروفة أوروبيًا).
ّ
ً
للتجديد ،إذ يعتبر
آخر
تمثل الفضاءات شكال
َ
َ
 KEDو The Grand Factoryمكان ْي جديد ْين
في العاصمة اللبنانية ولم يعتد الناس على
ّ
املشاركة في أنشطة فيهما ،األمر الذي سيشكل
اختبارًا جديدًا للجمهور أيضًا.
بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ــى ال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى فـ ـك ــرة «ال ـت ـج ــدي ــد
ّ
وامل ـ ـجـ ــازفـ ــة» ،هـ ــل ي ـم ـك ــن ال ـ ـقـ ــول إن الـ ـ ــدورة
الـخــامـســة ص ــارت «أن ـض ــج» لـنــاحـيــة تحقيق
ّ
األه ــداف؟ تؤكد جوليان عــرب أن ّهــذا الكالم
دق ـيــق إل ــى ح ـ ّـد بـعـيــد ،ال سـ ّـيـمــا «أن ـن ــا صــرنــا
نـ ــاحـ ــظ تـ ـف ــاع ــل الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ال ـك ـب ـي ــر م ـع ـن ــا،
وانـتـظــاره ملــا سـنـقـ ّـدم .لقد كـ ّـونــا عالقة ثابتة
ُ
ّ
مع الناس تشعرنا بــأن للموسيقى املستقلة
مساحتها وجمهورها في بـيــروت ،على أمل
أن نتمكن في الدورة املقبلة من نقل التجارب
ّ
إلــى مـنــاطــق لبنانية أخ ــرى» .كـمــا أن الـقــدرة
ع ـلــى إي ـص ــال املــوس ـي ـقــى ال ـجــديــدة ال ـخــارجــة
م ــن رح ـ ــم الـ ـع ــال ــم الـ ـع ــرب ــي إل ـ ــى م ـه ــرج ــان ــات
عــاملـيــة بـ ــارزة تـعــد إن ـج ــازًا ك ـب ـي ـرًا .وف ــي هــذه
النقطة تحديدًا ،تشير جوليان إلــى مشاركة
حــوالــى أرب ـعــن شخصًا قــادمــن مــن الـخــارج
ف ــي بــرنــامــج املـتـخـصـصــن ال ــذي تستضيفه
«دار النمر للفن والثقافة» (كليمنصو) ،من
بينهم بيتر هفالكوف (مـهــرجــان روسكيلد،
الــدنـمــارك) الــذي سينخرط فــي جلسة نقاش
مـفـتــوحــة لـلـعـمــوم ب ـع ـنــوان «م ـهــرجــانــات من
حول العالم وبعض وصفات النجاح» (12/9
ٔ
ٔ
ـ ـ س ،)16:00 :إل ــى جــانــب الـكـسـنــدرا اركـيـتــي
ٔ
ستولن ّ(«مهرجان اوسلو العالم» ،النرويج)،
وكــريــم غـطــاس («لـيـبــان ج ــاز» ،لـبـنــان) ،وبيل
براغني (مركز الفنون في «جامعة نيويورك
ٔ
اب ـ ــو ظـ ـب ــي» ،اإلمـ ـ ـ ــارات « /مـ ـه ــرج ــان غـلــوبــل
ٔ
فـســت» ،الــواليــات املـتـحــدة) ،وامــانــي سمعان
(«مهرجان بيروت آند بيوند» ،لبنان) .يسبق
هذا النقاش لقاء مع الفنانني/ات (س)11:00 :
مـخـصــص لـلـمـتـخـصـصــن/ات املـسـجـلــن/ات
فقطّ .
يجدد «بـيــروت آنــد بيوند» هــذه السنة
التزامه بدعم املشاريع الناشئة ذات الجودة
ال ـف ـن ـيــة ال ـع ــال ـي ــة ،وي ـخ ـت ــار  12فـ ـن ــان ــا/ة مــن
مختلف ال ــدول الـعــربـيــة لـلـمـشــاركــة بـلـقــاء ات
ق ـص ـيــرة م ــع امل ـه ـن ـيــن/ات ال ـض ـي ــوف ،بـهــدف
ّ
إمكانيات
عرض املشاريع القادمة ومناقشة
التعاون املحلي والدولي .وقد وقع االختيار
هــذا الـعــام عـلــى :أده ــم زي ــدان (م ـصــر) ،وألـكــو
ب (ل ـب ـن ــان) ،وش ـيــريــن ع ـب ــده (مـ ـص ــر) ،وآري
سرحان (سوريا) ،وفلوجني ـ مايا أغنيادس
(لـ ـبـ ـن ــان) ،وخ ـ ــوم (لـ ـبـ ـن ــان) ،ول ـي ـل ـي ــان ش ــاال
(لبنان) ،ومكرم أبــو الحسن (لبنان) ،وأيمن
مسعود مــن فــرقــة «مـســار إج ـبــاري» (مـصــر)،
و«بــوسـتـكــاردز» (لـبـنــان) ،و«بـيــت عشوائي»
(األردن) ،و«ت ـي ـل ـي ـب ــوي ـت ـي ــك» (م ـ ـصـ ــر) .قـبــل
ذلـ ــك ،يـفـتـتــح ال ـب ــرن ــام ــج ف ــي  8ك ــان ــون ّ
األول
ّ
بجلسة «ال ـجــوالت الـفــنـ ّـيــة فــي عــاملـنــا الـيــوم»
(الــدعــوة عــامــة) الـتــي تــديــرهــا سيندي مزهر
مــن «املـجـلــس الـبــريـطــانــي ل ـب ـنــان» ،ويـتـحـ ّـدث
ٓ
خاللها :ريما مسمار («افاق» ،لبنان) ،وعماد
ٔ
ٔ
الـيـبــي («اي ـ ــام قــر ّطــاج املــوسـيـقـيــة» ،تــونــس)،
ٔ
وطـ ـ ـ ــارق ي ـم ـن ــي (ف ـ ـنـ ــان ومـ ــوسـ ــس «بـ ـي ــروت
سبيكس ج ــاز» ،ل ـب ـنــان) ،وشــرمــن صــوالـحــة
(«مالهي» ،األردن) .وينتهي هذا اليوم بحوار
م ـم ـ ّـي ــز وش ــام ــل م ــع ي ــاس ـم ــن حـ ـم ــدان تـحــت
عنوان «احكيني موسيقى» ( 18:00ـ الدعوة
ع ــام ــة /بــال ـشــراكــة م ــع «دار ال ـن ـم ــر») ،يـتــواله
الــزمـيــل بـيــار أب ــي صـعــب .يعتبر ه ــذا املــوعــد
«دع ــوة مـفـتــوحــة» لـلـغــوص فــي عــالــم الفنانة
ّ
بتحوالتها
اللبنانية وعالقتها باملوسيقى،
املاضية والحاضرة واملستقبلة.
النسخة الخامسة من «بيروت آنــد بيوند» :بــدءًا من
الـيــوم حتى  10كــانــون ّ
األول ـ ـ  KEDوThe Grand
 .Factoryالبطاقات متوافرة في جميع فروع «مكتبة
أنطوان» .لالستعالم 03/703371 :أو  70/501705أو
01/367013

موريس لوقا:
الجمهور اللبناني على موعد
مع المفاجآت
عبدالرحمن جاسم
ّ
ال يشبه موريس لوقا غيره كثيرًا ،إذ ال يمكن اإلصغاء للموسيقي واملؤلف املصري إال وإدراك
ّأنــه يختلف كثيرًا عــن س ــواه .لوقا يعود هــذه امل ـ ّـرة عبر عملني مهمنيّ :
األول إدارت ــه ـ أو بتعبير
أدق برمجته -ملهرجان «بيروت آند بيوند» املوسيقي وثانيهما جولة التعريف (أوروبيًا وعامليًا)
بألبومه الجميل «اإلخفاء» مع تامر أبو غزالة ومريم صالح.
املوسيقي املصري الذي ولد في القاهرة حيث ال يزال يقيم ،بدأ بالعمل املوسيقي وهو ال يزال
حدثًا بعد (فــي  12من عمره) ،وكــان آخــر ألبوماته الشخصية «بنحيي البغبغان» ( -2014من
إنتاج «نوى» ملؤسسها العراقي املعروف خيام الالمي ـ األخبار  )2015/2/19وثانيها بعد «جراية»
( )2011لن يعزف أو يشارك كموسيقي مشارك في املهرجان الحالي في بيروت .بل إنه سيقوم
بالتنسيق والبرمجة املوسيقية فقط .يقول لوقا لـ «االخبار»« :أنا ال أدير املهرجان باملعنى الحرفي
للكلمة .لست إداريًا ،ولست من بيروت كي أفعل ذلك ألعرف التفاصيل اإلدارية كافة .أنا شاركت
في السابق في املهرجان كموسيقي وفنان مشارك ،ولديه – أي املهرجان ـ حاليًا نظام جديد وهو
اختيار موسيقي ليبرمج املهرجان .أبرمجه بمعنى أني أختار الفرق املشاركة بالتنسيق مع ادارة
املهرجان».
ماذا إذًا عن اختيار الفنانني؟ كيف استطاع لوقا اختيار فنانيه املشاركني في املهرجان؟ يشرح
الفنان املصري الذي يمزج في موسيقاه بني املوسيقى الشعبية التي نعرفها من األفراح واملوالد
حد ما« :بالنسبة لي املوضوع األساسي هو املوسيقى .هناك العديد
بتلك اإللكترونية/اآلالتية إلى ٍ
من الفرق في بيروت ويجب أن تكون الفرق واالشخاص مختلفني كل عام .أنا من جهتي اخترت
فرقًا أحب موسيقاها وأعتقد أن الجمهور سيحبهم».
ماذا إذًا عن تجربة إدارة املهرجان وبرمجته؟ اذ إنها باختصار تجربته األولى في هذا النوع من
العمل« :نعم هذه هي املرة األولى التي أحاول فيها تولي نوع مماثل من األعمال ،لم أبرمج مهرجانًا
من قبل .هي بالتأكيد ٍّ
تحد مهم ،وتفتح أمامي وجهات نظر كثيرة ،ومفيدة .هي فرصة ألتعرف
وأتابع فنانني أكثر .أنا عامة متابع بشكل كبير بحكم عملي الدائم داخل الوسط ،وهو أمر طبيعي
ومتوقع ،ولكن يجب أن أسمع أكثر ،إذ قد يكون هناك أشياء لم أنتبه لها سابقًا» يؤكد لوقًا.
ماذا إذًا عن التجربة الخاصة في ألبومه «اإلخفاء» مع مريم صالح وتامر أبو غزالة؟ يقول الفنان
ّ
بأن املشروع «بدأ عام  .2012كانت فترة تعرفنا على بعض وعلى املوسيقى التي ينتجها كل واحد
منا ،وكنا متحمسني جدًا للعمل معًا .حتى على املستوى اإلنساني بدأت األفكار تتكون فقررنا
أن نعمل سويًا .كنا نتقابل على قدر ما نستطيع حتى بدأنا نشعر ّأن هناك شيئًا يتناسب بني
الصوت واملوسيقى واألداء .هناك سالسة واستمتاع في العمل معًا .بدأنا العمل موسيقيًا من
ً
 2012ولغاية  ،2016قد يبدو هذا طويال ،لكن بالحقيقة كنا نلتقي بشكل متقطع .كنا نلتقي في
السنة حوالي أسبوعني أو شهر على أكبر تقدير».
م ــاذا إذًا عــن مرحلة مــا بعد املـهــرجــان والـجــولــة األوروب ـيــة لــألـبــوم؟ «أحـضــر بالتأكيد أللبومي
«السولو» الجديد ،لم أحدد له اسمًا بعد ،لكن بالتأكيد سيكون حاضرًا العام املقبل».
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«جميالت» ياسمين حمدان ...أوركسترا التناقضات!
ساندرا الخوري
تواصل ياسمني حمدان ( )1976في «الجميالت»
اسـتـكـشــاف مــوسـيـقــاهــا ال ـخــاصــة ،بــاحـثــة عن
الـتـجــدد بشكل دائ ــم .بـعــدمــا غــاصــت فــي عالم
األغـنـيــات الـقــديـمــة واالس ـت ـع ــادات ،ات ـخــذت في
ألبومها الجديد اتجاهًا آخر هذه املرة .عندما
ب ــدأت العمل على األل ـبــوم ،كــانــت ال ت ــزال تقوم
بالجوالت مع الفرقة وكــان ذلــك في عــام .2015
ّ
سجلت في أماكن عــدة بني نيويورك وبيروت
وب ــاري ــس ،وأن ـه ــت ف ــي ل ـن ــدن ال ـن ـس ـخــة األول ــى
للعمل فــي أيــار (مــايــو)  .2016ص ــدوره العاملي
كان في آذار (مــارس) املاضي ،ولكنه لم يصدر
في لبنان إال رقميًا عبر تطبيق «أنغامي» ،إذ إن
عملية إطالق ألبوم في لبنان أصعب وتستغرق
وقتًا أطول.
عن حـ ّـب املغامرة واالستكشاف ،تقول الفنانة
فــي حــديــث ال ــى «األخـ ـب ــار»« :ت ـع ـ ّـودت أن يكون
كــل أل ـبــوم أن ـجــزه مختلفًا عـمــا سـبـقــه .ه ــذا ما
يحمسني تحديدًا .أن أجـ ّـرب أمــورًا جديدة وأن
أعمل مع أشخاص مختلفني .صحيح أن األمر
يختلف هذه املرة ،ولكن النمط هو نفسهّ .
جربت
الكثير من األفكار والتركيبات املوسيقية .كما
ّ
أن املوسيقيني لعبوا دورًا في ذلــك ،إذ تبادلنا
ّ
األفكار ،مما أعطى مساحة لالرتجال الى حد ما.

شعوري تجاه بيروت يمزج بين الحنان
والحب واالنزعاج العميق (ي .ح)
وأعــدت العمل كثيرًا على املــادة بعد التسجيل.
ّ
أسجل صوتي كثيرًا
في أعمالي السابقة ،كنت
وح ــدي .ولـكــن هـنــا اخـتـلــف األم ــر مــع املنتجني
الذين عملت معهم في لندن .كان هناك الكثير
من التسجيل املباشر .فكنت أؤدي األغنية كلها
مــنّ البداية حتى النهاية ،مــرات عــدة ،مــن دون
توقف ،ألعتمد النسخة النهائية .سابقًا ،كنت
أغنيها وأتوقف وأعود اليها بعد أسبوع ّ
ألبدل

(مروان طحطح)

بعض األمور .كانت تجربة ممتعة .في كل مرة
أج ـ ـ ّـرب شـيـئــا ج ــدي ـدًا ،أش ـعــر بــال ـح ـمــاس ال ــذي
يمنحني أفكارًا أخــرى ورغـبــات .ثم أنني ّ
أحب
السيطرة على االمــور ،لذلك أتيت بـ 80في املئة
املنتجنيّ .خفت أن
من املادة جاهزة قبل مقابلة ّ
تضيع األمور مني ،خصوصًا أنني تعلمت من
تجارب سابقة أن األشياء يمكنها أن تفلت مني
بسهولة في حال لم أكن أعرف جيدًا مسبقًا الى
أين أريد الذهاب».
كليب أغنية «بلد» الــواردة في األلبوم (إخــراج
إيليا سلميان) صــدر قبل فـتــرة ،ويعطي ملحة
عن روحية األلبوم ومضمونه .هنا نرى حمدان
مــواطـنــة لبنانية تشكو امل ـعــانــاة الـيــومـيــة في

عليق ال ينام
خضر ّ
ّ
خضر عليق موسيقي لبناني
يعمل حــالـيــا تـحــت اس ــم «كيد
فـ ــورتـ ــن» .ب ــن ع ــام ــي 2010
و ،2014ك ــان ال ـف ـنــان املــولــود
فــي ب ـيــروت املـغـنــي األســاســي
في فرقة موسيقى البنك روك
،Beirut Scum Society
وفرقة  Friendly Facesالتي
ً
ل ــم ي ــدم ع ـمــرهــا ط ــوي ــا ،وهــو
ّ
متأثر بأسماء عـ ّـدة من بينها
جــو سـتــامــر ( 1952ـ ـ )2002
م ــن ال ـفــرقــة ال ـبــري ـطــان ـيــة The
 ،Clashوأالن ف ـي ـغــا (1938
ـ ـ  2016م ــن ثـنــائــي Suicide
األميركي ،والكندي املولود في
تايوان أليكس هوانغ ()1980
ال ــذي يـعـمــل حــالـيــا تـحــت اســم
 Last Lizardوكــان ُيـعــرف سابقًا ب ـ  .Dirty Beachesبعد Beirut Scum
 Societyو ،Friendly Facesاتـخــذ خضر أسـلــوبــا جــديـدًا فــي العمل العمل
االنفرادي يمزج فيه بني عناصر من البنك روك والبوب الصاخب .أطلق ألبومه
ّ
األول ( Dream Kids Never Sleepأبناء األحالم ال ينامون أبدًا) في حزيران
(يونيو) عام  ،2016وهو مؤلف من عشرة عناوين (إصــدار شركة «صــدع ـ
 »Rupturedاللبنانية املستقلة) .كل أغنيات باكورته هذه تحمل توقيعه لناحية
تأليف الكلمات واملوسيقى والغناء ،باستثناء ( It›s a Lovely Nightكريم
شمس الدين ـ  ،)synth baseو( Find Your Loverموسيقى كريم شمس
الدين) ،و( I Get Around All Dayكريم شمس الدين ـ غيتار) ،وWhirlwind
 Bluesلفرقة  Xiu Xiuاألميركي التي أعاد جايمي ستيوارت توزيعها .أما
أحدث مشاريعه فيحمل اسم «األعرج» ،وهو عمل ثنائي يجمعه بألكس شانغ
هونغتاي.
إلــى جانب السهرات التي أحياها في فـضــاءات لبنانية مختلفة ،شــارك Kid
 Fourteenعلى صعيد آخر محليًا في تنظيم حفالت ّ
مهمة لفرق مثل Xiu
 Xiuو .Dirty Beachesغير ّأن أنشطته لم تقتصر على لبنان ،إذ شارك في
عــدد كبير مــن املهرجانات األوروب ـيــة ،على شاكلة  Incubateفــي هــولـنــدا ،و
 Waveteefفي بلجيكا.
حفلة  9 :Kid Fourteenكانون ّ
األول (ديسمبر) ـ  20:30ـ KED

م ــدي ـن ــة ت ـش ـ ّـده ــا وت ـب ـعــده ــا ف ــي ال ــوق ــت عـيـنــه.
تضع نفسها في صــورة املواطن الخائب الذي
يشعر باإلحباط إزاء كل ما يحيطه من نزاعات
واسـتـغــال فــي الـبـلــد ،مــن دون أن يـكــون ق ــادرًا
على فعل أي شيء ّ
ليغير الوضع .الكليب متقن،
متناغم مع الكالم ال يخلو من بعض الفكاهة
كذلك ،يبدأ بمشهد نرى فيه حمدان عالقة وسط
زحمة سير خانفة وســط العاصمة« :ال أعيش
فيّ بيروت ،ولكن عالقتي معها لم تنقطع يومًا.
أغني بالعربية ولجمهور ّ
معي ،هو دائمًا في
ب ــال ــي .ه ـنــاك ح ـ ــوارات أحـ ــاول تـخـلـيــدهــا وهــي
أساسية في عملي كما في حياتي .أذهب كثيرًا
الى لبنان .في الفترة األخيرة ،كان من الصعب

امل ـكــوث لـفـتــرات طــويـلــة فـيـهــا ،ولـكــن أح ــاول أال
أقطع هذه العالقة .أنا بحاجة الى هذه الصلة
وامل ـك ــان ال ــذي أج ــد فـيــه اإلل ـه ــام واملـ ـ ــادة .وبـمــا
ـي ل ــم أعـ ــد أق ـ ــود ف ــي بـ ـي ــروت ،ك ـل ـمــا أت ـيــت،
أن ـن ـ ّ
أستقل سـيــارة أج ــرة ،حيث أصغي الــى الكثير
م ــن االح ــادي ــث .فــالـســائـقــون يـمـلـكــون وجـهــات
نظر ويـحـبــون ال ـكــام ،وكـثـيـرًا مــا أجــد كالمهم
مثيرًا لالهتمام .هــو مكان يلتقي الـنــاس فيه.
ّ
ويقولون أحيانًا أمــورًا تؤثر ّ
وأحس
في كثيرًا
بها .شعرت أنه بإمكاني أن أستوحي من هذه
الشخصيات».
ّ
يضم األلبوم  11أغنية أبرزها «بلد» ،و«دوس»،
و«ال بـ ـع ــدن» ،و«إذا» ،و«ك ــافـ ـي ــه» .أم ــا اآلالت،
فترواح بني تلك االكوستيك وااللكترونية ،من
إيقاعات وغيتار وكمان وأورغ وغيرها.
عـ ـمـ ـل ــت ح ـ ـ ـمـ ـ ــدان ع ـ ـلـ ــى نـ ـ ـص ـ ــوص االغ ـ ـن ـ ـيـ ــات
جميعها املــوجــودة في هــذا األلـبــوم ،باستثناء
«ال ـج ـم ـي ــات» (عـ ـن ــوان األل ـ ـبـ ــوم) امل ـب ـن ـيــة على
نص ملحمود درويــش .كلمة الجميالت تختزن
الى الفنانة والكثير
معاني إيجابية بالنسبة ّ
مــن الـطــاقــة االيـجــابـيــة .كما أنـهــا مــن أغنياتها
املفضلة في العمل ،ملا تحويه من رسائل تفاؤل.
فــي نظرها «املـشــاكــل مــوجــودة دائـمــا والحياة
ّ
صـعـبــة .صـحـيــح أن ه ـنــاك مــن يـعـيــش تـجــارب
ً
أصعب من غيره .حتى أغنية «بلد» مثال فيها
نوع من العتاب ،واألمل كذلك .هناك الكثير من
الحنان أيضًا .شعوري تجاه بيروت يمزج بني
الحنان والحب .هو املكان الذي أشعر باالنتماء
إليه ،ولكن في الوقت عينه ،هناك انزعاج عميق.
وأظن أن الكثير من الناس مثلي .فاألحاسيس
قد تكون غنية بالتناقضات أحيانًا .والشاعر
ف ــي «ال ـج ـم ـيــات» يـتـكـلــم ت ـحــدي ـدًا ع ــن الـجـمــال
املوجود في التناقضات .لذا بدا االمر منطقيًا
تمامًا أن أجعل من األغنية عنوانًا لأللبوم».
حفلة ياسمني حـمــدان 20:30 :مساء الـيــوم ـ ـ «غراند
فاكتوري» (الكرنتينا)
«احكيني موسيقى» :غدًا الجمعة ـ  18:00ـ «دار النمر
للفن والثقافة»

«بانستارز» ...في مديح العبث
القاهرة ـــ شيرين عبده
تكونت فرقة «بانستارز» عــام  ٢٠١٢على
ي ــد ي ــوس ــف أب ـ ــو زي ـ ــد م ــع حـ ـ ــازم ال ـشــامــي
(درام ــز) واسماعيل عــرافــة (بــاص غيتار)
ليخلفهما أخيرًا بذات الترتيب كريم الغزلي
ون ــادر أحـمــد .موسيقى الـفــرقــة تـقــوم على
األداء ال ـصــوتــي /الـغـنــاء وص ـنــع املوسيقى
االل ـك ـتــرون ـيــة ،لـيـنـتــج مــزيــج م ــن «ال ـغ ــران ــج»
وال ـبــوســت واالل ـك ـتــرون ـيــك روك .موسيقى
َّ
تقدم ضمن عروض حية إلى جانب اتاحتها
على االنترنت.
ال ـت ـم ــرد الـ ــواضـ ــح وال ـع ـب ـث ـيــة ي ـغ ـل ـبــان عـلــى
ّ
املوضوع .إنها محاولة لكسر كل الرواسخ
املتعلقة بالتجربة املوسيقية فــي األذه ــان،
بـ ــدءًا م ــن أن ــه ال ب ــد م ــن أن ت ـكــون الـكـلـمــات
واض ـ ـحـ ــة ،وال ـ ـصـ ــوت ب ـط ــل ل ـح ـظــة ال ـغ ـن ــاء،
إذ تـطـغــى املــوسـيـقــى ف ــي املـيـكــس (عملية
امل ــزج وتـعــديــل التسجيل) فــي أغـلــب القطع
على األداء ومـحــاوالت اإللـقــاء املنغمة ،التي
محاوالت غناء .تتصدر
سنسميها تجاوزًا
ً
املوسيقى املسمع ،جاعلة تفسير الكلمات
ص ـع ـب ــا ب ـع ــض ال ـ ـشـ ــيء مـ ــن امل ـ ـ ــرة األولـ ـ ــى
لالستماع .يساعدها في ذلك الصوت واألداء
الناعمان للمؤدي -املغني ،والتأثير الصوتي
ال ـ ــذي ع ــول ــج ب ــه ص ــوت ــه داخ ـ ــل الـتـسـجـيــل.
املـ ــؤدي /املـغـنــي ـ ـ أحـيــانــا يــوســف أب ــو زي ــد ـ
ال يهمه االلتصاق الصحيح بالنغمات ،وال
وض ــوح مــا ي ـقــول ،وال ك ــون أداءه مسطحًا
ب ـق ـص ــد ،وهـ ـ ــذا ك ـس ــر ل ـك ــل الـ ـق ــواع ــد ال ـتــي
ن ـتــوق ـع ـهــا ع ـن ــد سـ ـم ــاع م ـن ـتــج مــوس ـي ـقــي،
وســاح قــوي لصانع املوسيقى وضــده .إال
إنه وصل إلى نقطة توازن صعبة املنال بعد
جهد .ثيمة مشروع «بانستارز» الفوضوية
الالمبالية ،أعفت الصانع على ما يبدو من
إرادت ــه في جهد الكتابة ،تحديدًا في القطع

املوسيقية الـتــي استخدمت اللغة العربية،
خصوصًا ألبوم «غبي غبي غبي» .ال تؤدي
الكلمات هنا أي معنى ،ما يستطيع السامع
أن يلتقطه ويـفـســره منها ب ــأي ح ــال ،وإن
تميزت املــوضــوعــات بــالـخــروج عــن املــألــوف
في االختيار .يصدم السامع املتوقع قاموس
معني من املصطلحات في منتج موسيقي
ً
عربي .تصطدم أوال بتابوه الجنس املحرم
تناوله في الكلمات في اتفاق عرفي ضمني
بــن صانعي األغـنـيــة العربية عـمــومــا ،رغم
اعتياد التلميح والتصريح بــه فــي الصورة
البصرية املصاحبة (الفيديو كليب) ألغلب
ت ـلــك األغ ــان ــي .تـلـتـقــط أذن ال ـســامــع بعض
الـعـبــارات الـتــي ال تعني شيئًا ســوى العبث
والعدمية ،في حني تلتقط عبارات تعبر عن
ضغط األزم ــات الــوجــوديــة الشخصية التي
يـعــرفـهــا ج ـي ـدًا كــل م ـصــاب ب ـفــرط التفكير
أو االك ـت ـئــاب ،مــن خ ــال مــواقــف ومـشــاعــر
تتعرض للجنس والحب والعالقات مع الغير
ولوم النفس .حتى ليبدو أن الغرض من هذا
املشروع هو مساحة للراحة والهلوسة .أن
تصنع أو تكتب من دون اعتبار ألي معيار
واقعي ،ومتحررًا من قيود املعنى أو الوزن

أو الـحــرفــة ،وأن تجعل الــاوعــي هــو البطل
وأن تترك يدك طليقة إلرادتها الحرة وكذلك
أف ـكــارك وتـعـبـيــراتــك ،س ــواء عنى ذلــك أو لم
يعن مــا يـخــرج شيئًا فــي النهاية .حتى ّإن
يوسف يبدأ بعص التسجيالت-املنزلية على
األغ ـل ــب ب ـصــوت س ـعــالــه .عـلــى الـعـكــس من
ذلك ،تصبح الكلمات في النسخة اإلنكليزية
أك ـثــر إحـكــامــا وذات مـعـنــى ووزن وقــافـيــة،
مـتـمــاهـيــة م ــع املــوس ـي ـقــى ال ـت ــي ل ــم تنكسر
أوزان ـ ـهـ ــا وت ـف ـع ـيــات ـهــا ع ـلــى م ــر األل ـبــومــن
الـ ـع ــرب ــي واإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي وإنـ ـ ـت ـ ــاج املـ ـش ــروع
الغزير ،ودارت فــي حلقات ذات أثــر نفسي
عبر مؤثرات اختيرت بعناية للحفاظ على
هوية صــوت املـشــروع على اخـتــاف القطع
املوسيقية املنتجة .وظهر املجهود املبذول
فــي صناعتها على بساطة مكوناتها في
جــودتـهــا ال ـشــديــدة .وال يـمـكــن إال أن نلمح
أثــر فــرق مثل «نـيــرفــانــا» و«ذا دوورز» في
فكرة وصــوت املشروع سويًا .بغض النظر
ّ
عن اتفاقنا مع ايديولوجية املشروع ،إال أنه
تجربة متمردة بالفعل تستحق السمع.
بانستارز :السبت  9ـ ـ س 21:00:ـ ـ KED
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حاتم َب ْل َيمني مهووس !Remix
الرباط  -عبد الرحيم الخصار
ي ــراه ــن امل ـغــربــي ح ــات ــم بـلـيـمـنــي ف ــي مـشــروعــه
الفني الالفت  Remix Cultureعلى فكرة مفادها
أن األشكال املوسيقية ال تتقاطع على املستوى
األفـ ـق ــي ف ـح ـســب ،م ــن ب ـلــد إلـ ــى ب ـلــد ومـ ــن ق ــارة
إل ــى ق ــارة ،بــل عـلــى املـسـتــوى ال ـع ـمــودي أيـضــا.
يــأتــي ذل ــك عـبــر ال ـن ــزول مــن الــزمــن ال ــراه ــن إلــى
أزمنة سابقة بهدف املــزج بني قديم املوسيقى
وجــديــدهــا ف ــي تـشـكـيــات إيـقــاعـيــة منسجمة،
بالرغم من اختالف املوارد واملرجعيات الفنية.
وه ــذا التقاطع الـعـمــودي يشكل صلب فلسفة
هـ ــذا ال ـف ـن ــان املـ ـه ــووس بــاملــوس ـي ـقــى الــرق ـم ـيــة،
بقدر هوسه بالتراث املوسيقي لدى الشعوب.
لذلك ،ال يجد صعوبة في املــزج بني املوسيقى
َ
اإلل ـك ـتــرون ـيــة وإي ـق ــاع ــات ك ـن ــاوة اإلفــري ـق ـيــة ،أو
مــوس ـي ـقــى األمـ ــازيـ ــغ ،أو «ال ـع ـي ـطــة الـجـبـلـيــة»،
أو مــوس ـي ـقــى ج ـن ــوب ال ـص ـح ــراء ،وف ــي إق ـحــام
نـ ـق ــرات «ال ـه ـج ـه ــوج» (آلـ ـ ــة وتـ ــريـ ــة) أو ص ــوت
ال ـنــاي أو الــربــاب أو إي ـقــاع «الـبـنــديــر» (ال ــدف)
أو «التعريجة» ّاملغربية ّفــي تركيبة األصــوات
املوسيقية املصنعة .إن رنة رقمية يمكن لها في
تجربة بليمني ،أال تشكل نشازًا حني تلتقي مع
صوت التعريجة ،هذه اآللة اإليقاعية الصغيرة
الـضــاربــة فــي الـتــاريــخ ،واملصنوعة مــن الطني،
بحيث يتم تجليد قاعها ،بينما تبقى الجهة
املقابلة لــه بمثابة فــوهــة ينبعث منها صوت
اإليقاع.
م ـث ـل ـمــا ي ـن ـقــل ح ــات ــم ب ـل ـي ـم ـنــي ب ـش ـكــل تـلـقــائــي
املوسيقى الغربية الحديثة للمتلقي العربي،
ينقل للجمهور األميركي واألوروبي املوسيقى
الـعــربـيــة واإلفــري ـق ـيــة .فــأصــوات ال ـعــود والـنــاي
وإيقاعات الصحراء والجبل حاضرة باستمرار
فــي توليفاته املــوسـيـقـيــة .وسـيـجــد مــن يسمع
ويشاهد عروضه أن كلمة «ريميكس» تتجلى
بشكل واض ــح فــي ه ــذه ال ـع ــروض .فاملوسيقى
الحديثة عند بليمني وفريقه ،هي نتاج مزج
بني أنــواع مختلفة من موسيقى الشعوب ،في
أزمنة متعددة.

يصل حاتم بليمني إلى بيروت للمشاركة في
«بـيــروت آنــد بيوند» بعد جــولــة فنية قــام بها
على عــدد من بلدان العالم .ويبدو أن الفلسفة
املوسيقية ل ــدى ه ــذا الـفـنــان هــي نـتــاج تقاطع
ً
ثقافتني ،فهو يحمل الجنسية األميركية ،فضال
ع ــن جـنـسـيـتــه األص ـل ـيــة ،إض ــاف ــة إل ــى كــونــه قد
درس فــي «جــامـعــة ه ــارف ــارد» موسيقى الجاز
وعلم موسيقى الشعوب .لكنه سينقاد بشكل
هوسي إلى املوسيقى اإللكترونية التي سيؤلف
ً
وينتج فيها أعماال عديدة ،سواء بشكل فردي،
أو جماعي مع فنانني آخرين تحت اسم فني هو
 ،officerfishdumplingsالــذي سيتجازوه الحقًا
إلى اسم آخر هو .H.A.T
لكن سنة  2012ستكون حاسمة ومفصلية في
م ـش ــواره .سـيـجــد أس ـلــوبــه ال ـخ ــاص ،فــالـنـجــاح
الفني بالنسبة إليه هو العثور على «ستايل».
هــذا ما بلورته بالفعل تجربة Remix Culture

التي أسسها قبل خمس سنوات ،وهي مجموعة
دولية تضم أربعة أسماء ،تتوزع مهامها بني
هـنــدســة ال ـصــوت والـتـصــويــر وتـحــريــر األف ــام
واإلنتاج.
استقطب حاتم عــددًا كبيرًا من املتعاونني من

يشعر جمهور حفالته ّأن هذه
الموسيقى مثله تنتمي إلى المستقبل
مختلف الـتـقــالـيــد املــوسـيـقـيــة ،فـقــام بتسجيل
مقاطع موسيقية وإن ـتــاج أف ــام تــربــط بــن ما
هــو تـقـلـيــدي بـمــا هــو جــديــد .ب ــدأ امل ـش ــروع في
املغرب ،ثم امتد إلى دول أخرى .أخذ معه ثقافة
الــري ـم ـكــس إل ــى خ ـش ـبــات ع ــدة ف ــي مـهــرجــانــات
متنوعة فــي أمـيــركــا ،فــي كاليفورنيا و«مــركــز
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ً
ـا ،حـيــث ق ــدم ً
أداء
لينكولن» فــي نـيــويــورك م ـثـ
مباشرًا بالفيديوهات التي ّتــم تصويرها مع
املجموعة ،وقــدم عــروضــا لفنه فــي مهرجانات
وأماكن أخرى خارج أميركا كالصني والبرازيل
وبلدان أوروبا.
ت ـضــم م ـج ـمــوعــة  ،Remix Cultureبــاإلضــافــة
إل ــى ح ــات ــم بـلـيـمـنــي ،م ـه ـنــدس ال ـص ــوت تــايـلــر
وود ،ومـصــورتــي األف ــام نينا ج ــوردن وسيا
وارفيلد ،ومنتج الوثائقيات جــوردن فليتشر.
وما يجمع هؤالء ليس العمل فحسب ،بل أيضًا
تقارب الرؤى والشغف باملوسيقى ،إضافة إلى
تعدد االهتمامات الفنية والثقافية .فمهندس
ً
ال ـص ــوت م ـث ــا عـ ــازف ب ـيــانــو م ـح ـتــرف ،ونـيـنــا
تمارس التمثيل على خشبات املسارح ،وسيا
متخصصة في علم االجتماع.
لم يصل بليمني إلى مشروع «ثقافة ريميكس»
م ــن ف ـ ــراغ ،ف ـقــد ك ــان ق ـبــل ذل ــك ع ــازف ــا ع ـلــى آلــة
الغيتار ،وعلى البيانو الكالسيكي ،وقد حصل
على جائزة في هــذا املـجــال .لكن آلته الجديدة
صارت هي املاكنتوش الذي يصنع به أصواتًا
جديدة بشكل مباشر على الخشبة ،مع شاشة
عريضة تبث في الخلفية فيديوهات تتقاطع
مع هذه األصوات.
يعمد حــاتــم بليمني إلــى تقسيم الـشــاشــة إلى
أربعة أجزاء تبث على مدار العرض فيديوهات
مركبة ،تشرك املتلقي في كواليس العمل ،بحيث
تـظـهــر امل ـقــاطــع األص ـل ـيــة ال ـتــي ت ــم بـهــا تركيب
الـقـطـعــة املــوس ـي ـق ـيــة ،وبــال ـتــالــي حــاملــا ينطلق
«ريتم» أو صوت جديد ،يكتشف الجمهور على
الشاشة اآللة التي تصدره.
تحظى حفالته بتفاعل كبير من لدن الجمهور
الذي يحضر بكثافة سواء في أميركا أو أوروبا
(مهرجانات «زيك زاك» في فرنسا« ،روسكيلد»
فــي الــدان ـمــارك ،و«روتـ ــس» فــي هــولـنــدا) أو في
الدار البيضاء في املغرب ،حيث يحضر الشباب
بكثافة ،فهم يحسون مع «ثقافة ريميكس» أن
هذه املوسيقى ،مثلهم ،تنتمي إلى املستقبل.
ْ
حاتم َبل َيمني :اليوم ـ س 22:30:ـ غراند فاكتوري

ريتشارد دوسن :خيول مسروقة وقالع وأوغاد
لندن ـــ سعيد محمد
في التسجيالت فإن صوت املغني البريطاني
ريـ ـش ــارد دوس ـ ــن ( 35ع ــام ــا) م ـمـ ّـيــز ب ــا شــك،
ل ـكــن ع ـنــدمــا يـ ــؤدي أغ ـن ـيــاتــه أمـ ــام ج ـم ـهــوره،
ي ـبــدو مـحـلـقــا ف ــي آف ــاق بـعـيــدة مـتـقــاطـعــة بني
األزم ـنــة العتيقة ،وأزم ــات الــوجــود املعاصرة
واإلح ـ ـسـ ــاس امل ـض ـط ــرب بــال ـعــالــم م ــن حــولــه،
ليتحول غناؤه مختلطًا بالكلمات الالذعة إلى
شيء أشبه بهلوسات حلم قد تراه بينما أنت
ً
ّ
إنكليزية كثيفة.
تائه ليال في غابة
ً
دوس ـ ـ ــن ي ـع ـت ـبــر ن ـف ـس ــه أوال م ــؤل ـف ــا ل ـك ـل ـمــات
األغ ـن ـي ــات ،ق ـبــل أن ي ـك ــون مــوسـيـقـ ّـيــا وع ــازف ــا
ومغنيًا .وهو يستل كلماته وزوايــا موسيقاه
الـ ـ ـح ـ ــادة مـ ــن سـ ــاعـ ــات ط ــوي ـل ــة ي ـق ـض ـي ـهــا فــي
ّ
املحلية الصغيرة واملكتبات العامة
املتاحف
مـقـلـبــا ص ـف ـحــات ال ـت ــاري ــخ امل ـه ـمــل ع ــن أص ــول
ّ
الشعبية وتقاليد الغناء الشعبي
الحكايات
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ال ـ ـتـ ــي ال ي ـ ـعـ ــرف لـ ـه ــا م ــؤلـ ـف ــون،
ومستمعًا إل ــى اس ـطــوانــات مــوسـيـقــات الـجــاز
ّ
والكالسيكيات .هذا البحث املضني
التقليدي
عجيبة غــريـبــة كـمــا علبة
ًا
ر
ـا
ـ
م
ـ
ث
ـا
ـ
م
ـ
ئ
يــؤتــي دا
ّ
«كــوكــا ك ــوال» عـصـ ّ
ـريــة لـكــنـهــا ذات روح :فهو
ً
يغني مثال عن «الباراسيتامول» أو الرحالت
ّ
املدرسية أو العائالت املفككة في أجواء مدينة
ّ
ن ـيــوكــاســل اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة املـ ـع ــاص ــرة ،ل ـك ـنــك ما
ً
تلبث أن تــرى خيوال مسروقة ،وقالعًا مهيبة
وأوغـ ـ ـ ـ ــادًا مـ ــن مـ ـن ــاخ ــات الـ ـعـ ـص ــور الــوس ـطــى
الكئيبة واملشائمة والعنيفة واملفتقدة لألمل.
«هو الظالم الذي يجمع بني أيامنا الحاضرة،
وتلك األيام الغابرة .إنه الظالم» .يقول دوسن
ذلك.
عن ّ
ي ـص ــن ــف ك ـث ـ ّي ــرون دوسـ ـ ــن ف ــي م ـس ــاح ــة ال ـفــن
ّ
شعبيًا
الشعبي ،لكنه ال يعتبر نفسه مغنيًا
ّ
ّ
اإلنكليزية
الفولكلورية
ينتمي إلــى التقاليد
ل ـل ـغ ـنــاء ،ب ــل ي ــرى ت ـجــرب ـتــه تـنـتـمــي أك ـث ــر إلــى
أج ـ ـ ــواء أغ ـن ـي ــات ط ـق ــوس م ـج ـت ـم ـعـ ّـيــة مـحـلـ ّـيــة
ال ـط ــاب ــع ومــوس ـي ـقــى ت ـجــري ـبـ ّـيــة خ ـ ــارج نـطــاق

صناعة الـغـنــاء الـتـجــاري .وهــو يـلــوم فــي تلك
(التهمة) امللقاة على عاتقه ألبومه The Glass
( Trunkأصــدره عام  )2013تحديدًا ،فهو الذي
ك ــان وراء نقله مــن عــزلــة ص ـنــدوق املوسيقى
ّ
املـحــلــي فــي أقـصــى شـمــال إنكلترا إلــى رحابة
مشهد الغناء البريطاني العام بل أيضًا عبر
العالم .وبالفعل ،فإن ذلك األلبوم يمزج الغناء
ّ
ّ
أفريقية ومالمح
طقوسية
الشعبي بترديدات
مــوسـيـقــى روك ع ـصـ ّ
ـريــة م ــع ل ـعــب بــإمـكــانــات
بــرمـجـ ّـيــات املــوسـيـقــى اإلل ـك ـتــرونـ ّـيــة الـحــديـثــة
ّ
تجريبية صعبة.
ليصبح أقرب إلى موسيقى
إل ــى ج ــان ــب أب ـحــاثــه ال ـتــاري ـخـ ّـيــة ،ف ــإن دوس ــن
يـ ّ
ـرد موسيقاه إلــى تــأثـيــرات صــوفـ ّـيــةُ ،
ويــديــن
بالعرفان تحديدًا إلــى عــازف الغيتار الكيني
هـ ـن ــري م ــاك ــوب ــي وم ــوس ـي ـق ـ ّـي الـ ـف ــن الـشـعـبــي
البريطاني مايك ووتــرســن .لكن أهــم ما شكل
تـجــربـتــه وإح ـســاســه بــالـعــالــم رب ـمــا ك ــان ذلــك
املـ ــرض الـجـيـنــي ال ـن ــادر الـ ــذي أصـ ــاب عينيه،
ف ـج ـع ـلــه ي ـ ــرى الـ ــوجـ ــوه واألشـ ـ ـي ـ ــاء واألم ــاك ــن
كــأشـكــال هــامـ ّـيــة اق ــرب إل ــى الـهـلــوســات منها
إلى الواقع ،وهو ما يقرأه النقاد في موسيقاه
وكلمات أغانيه العجائبية ،وجعلت بعضهم
يقول إمــا أننا أمــام عبقري مذهل أو مجنون
فقد عقله تمامًا.
دوسـ ــن الـ ــذي أط ـل ــق م ـنــذ  2007وإلـ ــى ال ـي ــوم،
ثمانية ألـبــومــات نــاجـحــة تـجـ ّ
ـاريــا – ال سيما
األخ ـيــرة منها  -استهوته صغيرًا املوسيقى
ال ـ ّش ـع ـبـ ّـيــة األم ـي ــرك ـ ّـي ــة ال ـت ــي اك ـت ـس ـحــت م ــزاج
الــش ـبــاب الـبــريـطــانــي فــي الـنـصــف الـثــانــي من
ال ـقــرن الـعـشــريــن ،فــانـتـهــى للعمل فــي متاجر
اإلس ـ ـ ـطـ ـ ــوانـ ـ ــات امل ــوسـ ـيـ ـق ـ ّـي ــة ف ـ ــي ن ـي ــوك ــاس ــل
لـعـشــر س ـنــوات قـبــل أن ي ـقــرر اح ـت ــراف الـغـنــاء
واملــوس ـي ـقــى .ك ــان مــن ّأول مــا اقـتـنــاه فــي تلك
املـ ـغ ــام ــرة غ ـي ـت ــار ع ـ ـ ــادي رخـ ـي ــص ذو أوت ـ ــار
بــاسـتـيـكـ ّـيــة مــا لـبــث أن أص ـبــح رفـيـقــه الــدائــم
في عــروض األداء التي ّ
يقدمها في بريطانيا
وح ــول الـعــالــم .إذ ك ــان ذل ــك الـغـيـتــار قـ ّـد كسر،
فلما أعادوه إليه بعد تصليحه وجد أنه صار

يصدر أصواتًا غريبة ناسبت مزاجه املختلف
دوسن بكتابة أغنيات عن الحب
فتعلق ّبه .بدأ
ّ
كما جــل املغنني ،لكنه اعـتــرف الحقًا بــأن تلك
املرحلة مــن حياته كانت مــأســاة تــامــة ،إذ أنه
«كــان يكتب ويلحن ويعزف عن شــيء لم يكن
يعرف عنه الكثير» ،بينما سمحت له املصادر
ال ـتــاري ـخـ ّـيــة بــالـتـعـ ّـمــق ف ــي تـفــاصـيــل األح ــداث
ّ
واألل ـحــان واألغـنـيــات القديمة ،فيطلع عليها
ّ
التفكيكية املختلفة في رؤية
عميقًا بطريقته

التاريخية،
إلى جانب أبحاثه
ّ
صوفية
يرد موسيقاه إلى تأثيرات
ّ
ّ
ّ
مشوقة.
األشياء ويستلهم منها مناخات
يعيد دوسن اختراع موسيقاه مع كل أسطوانة
جــديــدة يـصــدرهــا ،فــا تشبه إحــداهــا األخــرى
إال رب ـم ــا ف ــي ت ـع ـقــد مــوس ـي ـقــاهــا وتـشــابـكـهــا
ح ــول كـلـمــاتـهــا .لـكـنــه دائ ـم ــا تـعـقـيــد يستحق
ومجز .آخر
التركيز والجهد ألنه ثري وممتع
ٍ
أعـمــالــه  2017 – Peasantيضم  11أغنية ذات

ج ــذور تــاريـخـ ّـيــة تنتمي إل ــى فــولـكـلــور إحــدى
املـمــالــك اإلنـكـلـيـ ّ
ـزيــة القديمة مــا قبل العصور
ال ــوس ـط ــى ،لـكـنـهــا تـ ــروي ث ـي ـمــات ت ـكــاد تـكــون
مـعــاصــرة :مجتمع فــي ص ــراع مــع ذات ــه ،عنف
وآم ــال ضائعة ونــدم وعــاقــات ثمينة وأخــرى
مكسورة .أغنيات هــذه اإلسطوانة نتاج غرق
في عوالم عتيقة مدهشة يعشقها دوســن ،إذ
قـضــى أيــامــا كـثـيــرة فــي مكتبة جمعية األدب
والفلسفة في نيوكاسل أو على اإلنترنت بحثًا
عن تفاصيل صغيرة هنا وهناك إلعادة خلق
ك ــون قــديــم متكامل بــألـحــان وكـلـمــات .دوســن
م ـهــووس تـفــاصـيــل .عـنــدمــا ك ــان صـغـيـرًا ،كــان
ي ـع ـيــد م ـش ــاه ــدة أف ـ ــام وم ـس ـل ـســات األط ـف ــال
ع ــدة م ـ ّـرات ليكتشف فيها أش ـيــاء جــديــدة كل
ّ
لكنه هوس واع وذكي ،إذ ّ
ّ
يحول أغنياته
مرة.
ّ
ّ
إلى ما يشبه لوحات فنية مطرزة لكنه يبقى
مدركًا تمامًا لخطورة التركيز على التفاصيل
الــدقـيـقــة ف ــي ال ـعــاقــات اإلن ـســانـ ّـيــة «إذ حتمًا
سينتهي املرء حينها من دون أصدقاء».
عازفة الكمان أنغارد ديفز شاركته أسطوانته
األخيرة ،وقبلها كان شقيقها رودري قد عزف
م ــع دوس ـ ــن ب ــآل ــة «ال ـ ـهـ ــارب» ف ــي أس ـطــوان ـتــن
سابقتني« .موسيقاها كما الندى أو الضباب
ف ــي الـ ـغ ــاب ــة» ي ـق ــول دوس ـ ــن ع ــن أن ـ ـغـ ــارد« ،إذ
ت ـج ــده ــا هـ ـن ــاك ب ـخ ـفــة روح ولـ ـط ــف ع ـل ــى كــل
مقطع من األغنيات» .بالتأكيد ،هناك مشاريع
ّ
مستقبلية له مع رودري الذي يسميه «شقيقي
فــي املــوسـيـقــى» .فعندما ال يـكــون هــذا الشاب
الـسـمــن قـصـيــر الـقــامــة ذو الــوجــه اإلنـكـلـيــزي
ال ـصــافــي مـضـئـيــا ك ـمــا ك ــوك ــب ،ع ـنــدمــا ي ــؤدي
ب ـع ـضــا م ــن أغ ـن ـي ــات ــه أمـ ـ ــام ال ـج ـم ـه ــور ،فــإنــك
ت ـج ــده ح ـت ـمــا ي ـق ـضــي س ــاع ــات ــه ب ــن مـتــاحــف
املدينة ومكتباتها العامة في رحلة إلى عوالم
مجهولة بحثًا عن كلمات أسطوانة قادمة.
ريتشارد دوسن 8 :كانون األول ـ س 23:00:ـ ـ KED
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دينا الوديدي :عوالم بديلة للفولكلور المصري
القاهرة ـــ رشا عبد الوهاب
ل ــم تـخـطــط ال ـف ـنــانــة امل ـصــريــة دي ـن ــا ال ــودي ــدي
( )1987ألن تصبح مغنية عندما انضمت إلى
فرقة «الورشة» املسرحية في أواخر عام 2007
بـنــاء عـلــى نصيحة زميلتها املـطــربــة الشابة
مريم صالح .لكنها خرجت من لقاء املسرحي
حسن الجريتلي ،والشيخ زين محمود وشاعر
ال ـس ـي ــرة ال ـه ــال ـي ــة س ـي ــد ال ـ ـضـ ــوي ،ب ـم ـشــروع
م ــوس ـي ـق ــي م ـخ ـت ـلــف ب ـع ــد ث ـ ــاث سـ ـن ــوات مــن
املعايشة.
مـ ـم ــارس ــة ال ـ ـفـ ــن ف ـ ــي ك ـ ــل أش ـ ـكـ ــالـ ــه ،ال ـت ـم ـث ـيــل
والغناء والحكي ،كان الهدف األساسي .إال أن
«الورشة» ،التي رفعت شعار استعادة وظيفة
ال ـح ـكــي ال ـش ـع ـبــي ،كـلـفــت دي ـنــا بـمـهـمــة أخ ــرى
ّ
تحبها :التلحني .وعبر هذه املهمة ،استكشفت
دينا امكاناتها الصوتية ،ورغبتها في التمرد
عـلــى ال ـطــرق التقليدية الـتــي تعلمتها لغناء
الفولكلور والـتــراث الشعبي املـصــري .تمردت
عـلــى أســاتــذتـهــا الــذيــن عـلـمــوهــا ،وانـتـقــدوهــا
فيما بعد ،إال أنها تغني ما تحبه بطريقتها
وبشكل حــداثــي .لــم يكن الغناء بالصدفة من
وجهة نظرها .كان التلحني بداية مهمة ،كلفها
بــه الجريتلي خ ــال ع ــرض مـســرحــي .لــم يكن
هناك شيئًا محسوبًا ،وملا جاء هذا التكليف،
ان ـت ـه ــزت دي ـن ــا ال ـف ــرص ــة ل ـت ـع ـلــم الـ ـع ــزف عـلــى
الغيتار والعود وآالت أخرى ،وأرادت أن تتعلم

الغناء .بعد انتهاء مرحلة «الورشة» ،واصلت
محاوالت اإلفــادة من ورش أخرى متخصصة
فــي املوسيقى فـقــط ،س ــواء مــع امللحن الحائز
ج ــائ ــزة «غ ــرام ــي» األم ـيــرك ـيــة فـتـحــي ســامــة،
أو املطربة الفلسطينية كاميليا جبران .ترى
دينا أن الــورش املوسيقية التي شاركت فيها
«ضرورية ،ألنني لم أدرس املوسيقى ،وكان ال
بد من أن أطــور نفسي موسيقيًا .الــورش هي
الـتــي تشكل الخلفية املوسيقية ،ال الجامعة
وال ال ــدراس ــة .وف ــي كــل ورش ــة تعلمت جــديـدًا،
مــع املـخــرج حسن الجريتلي اكتشفت نفسي
وتـعـلـمــت ف ــن امل ـس ــرح وال ـح ـك ــي .وم ــع املـلـحــن
فتحي سالمة ،تعلمت التلحني والتوزيع .وفي
فترة ثالثة ،تلقيت منحة موسيقية ملدة عامني
مع املطرب البرازيلي الشهير جيلبرتو جيل،
ثم جاء هو إلى مصر ،وهناك مدرسة املطربة
الفلسطينية كاميليا جبران».
مع بداية التجربة العملية ،بدأت دينا في الغناء
كمطربة «أندرغرواند» ال يعرفها كثيرون إلى
أن تـحــولــت إل ــى مـطــربــة مستقلة لـهــا جمهور
عــريــض مــن الـشـبــاب تـحــديـدًا واملثقفني .تقدم
دينا موسيقى بديلة تصنعها هــي وفريقها
بعيدًا عن شركات اإلنتاج الكبرى ،وتعمل على
صناعة أغانيها بشكل جماعي بدءًا من تأليف
الكلمات والتلحني حتى الغناء .مطربة لديها
فرصة وجمهور.
ترفض تصينفها على أنها مغنية فولكلور،

ل ـك ـن ـه ــا ج ـ ـ ـ ــاءت م ـ ــن خ ـل ـف ـي ــة حـ ـي ــث ت ـع ـل ـمــت
الفولكلور في الورشة التي عملت على إحياء
التراث املصري مع عدد من املداحني واملنشدين
للتراث مثل الشيخ زين والضوي ،لكن السيرة
أصبحت تغنى بطريقة الوديدي.
م ـ ـحـ ــاوالت ديـ ـن ــا ل ـغ ـن ــاء ال ـ ـتـ ــراث بـطــريـقـتـهــا
وإعادة توزيعها للموسيقى ،مثل أغنية «على
ورق ال ـف ــل» ،ال ـتــي غـنـتـهــا م ـطــربــات شعبيات
شـهـيــرات مثل خـضــرة محمد خضر وفاطمة
س ــرح ــان وج ـم ــاالت شـيـحــة ،أثـ ــارت ان ـت ـقــادات
مــن أســاتــذتـهــا بسبب الـتــوزيــع الـجــديــد الــذي

مفاجآت للبنانيين إلى جانب
تقديم أغانيها السابقة بتوزيع جديد
غـ ّـيــر «ريـ ـت ــم» األغ ـن ـي ــة .إال أن إص ــراره ــا على
البحث عما يناسب صوتها لم يتوقف .مراحل
مشروعها الغنائي بــدأ بحفالت صغيرة ثم
كــونــت ال ـفــرقــة إلص ـ ــدار أل ـبــومــات ـهــا ال ـخــاصــة.
ألبومها املقبل سيكون مختلفًا ،إذ «سأكتشف
نفسي لـلـمــرة األول ــى كمنتجة موسيقية في
تـجــربــة مـخـتـلـفــة .تـصـبــح األغ ـن ـيــة كـفـكــرة من
أولها إلى آخرها معها».
صــوت دينا الــوديــدي عريض وقــوي ومثقف،
ي ـصــرخ فــي لـحـظــات ال ـث ــورة وال ـت ـمــرد ،ويـهــدأ

ع ـنــدمــا ي ـع ـبــر ع ــن األلـ ـ ــم .ي ـتــآلــف م ــع أصـ ــوات
مــن عــوالــم مـخـتـلـفــة ،وأح ـيــانــا يـطـغــى عليها.
تغني الفولكلور (السيرة الهاللية) ،واألغاني
الشعبية (على ورق الفل) ،والقديمة (أهــو ده
اللي ص ــار) ،وبالفصحى (يحدثني الشجر)،
وبــالـعــامـيــة («الـ ـح ــرام» و«دوايـ ـ ــر» و«أح ـي ــه»).
تغني «صولو» ،و«دويتو» مثل أغنية «الليل»
مع املغني البرازيلي الشهير جيبلرتو جيل،
و«العرس» مع زميلتها املطربة املستقلة مريم
صالح...
ي ــوم األحـ ــد ،سـتـكــون ب ـيــروت أح ــدث محطات
حـ ـف ــات ديـ ـن ــا امل ــوس ـي ـق ـي ــة« :لـ ـك ــل األصـ ــدقـ ــاء
فــي ب ـيــروت مـبـســوطــة بـمـشــاركـتــي الـسـنــة دي
فــي مـهــرجــان «ب ـيــروت آن ــد بـيــونــد» ،وهتكون
امل ــره األول ــى لـيــا مــع الـبــانــد فــي لـبـنــان أتمنى
أشــوفـكــوا» .تلك كــانــت رســالــة املطربة الشابة
إل ـ ــى مـعـجـبـيـهــا ع ـب ــر ص ـف ـح ـت ـهــا ع ـل ــى مــوقــع
تستعد إلحـيــاء حفلتها األولــى
فايسبوك ،إذ
ّ
في املهرجان .علمًا أنها أيضًا رحلتها األولى
مع فرقتها إلى بيروت بعدما جالت على دول
كـثـيــرة مــن بينها األردن وتــونــس واإلمـ ــارات.
تـسـتـعــد دي ـن ــا لـلـحـفـلــة ال ـب ـيــروت ـيــة بــأغـنـيــات
ستشكل مـفــاجــأة للبنانيني ومعجبيها إلــى
جانب تقديم أغانيها السابقة بتوزيع جديد.
دينا الــوديــدي :األحــد  10كانون األول ـ ـ س 20:30:ـ ـ
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لين أديب ...خيميائية الجاز
دمشق ـــــ بديع صنيج
تـجـمــع املـغـنـيــة ال ـس ــوري ــة ل ــن أديـ ــب ب ــن ثــاث
ضفاف موسيقية مختلفة :الترتيل البيزنطي،
وال ـ ـقـ ــوالـ ــب الـ ـط ــربـ ـي ــة األصـ ـيـ ـل ــة ك ــامل ــوش ـح ــات
موسيقى ال ـجــاز وآف ـ ّـاق
واألدوار وغـيــرهــا ،مــع
ً
ارتـجــاالتــه الــواسـعــة ،ســاعـيــة للتأكيد على أنــه
ال ج ـغــراف ـيــا ل ــأل ـح ــان ،ب ــل ث ـمــة مــوسـيـقــى لكل
األوط ـ ـ ـ ــان ،ال س ـي ـمــا أن ت ـعــاط ـي ـهــا الـ ــواثـ ــق مــع
األنماط املوسيقية الثالثة يندرج تحت قناعتها
بـ ـ ــأن الـ ـغـ ـن ــاء صـ ـ ــاة وري ـ ــاض ـ ــة روح ـ ـيـ ــة مـهـمــا
وصــات ــه املـكــانـيــة والــزمــانـيــة.
اخـتـلـفــت نـشــأتــه ِ
َ َ
م ــن ه ـنــا ص ــاغ ــت أديـ ــب َجــديــلــت ـهــا املــوسـيـقـيــة
صوتها بما ُيشبه «الكالوفونيك» ذاك
ببراعةِ
ِ
النمط من الترتيل الذي ُيعنى بعذوبة الصوت
ُ
وح ـس ــن ت ـطــوي ـعــه ،م ــن دون كـبـيــر تــرك ـيــز على
ال ـكــام واألش ـع ــار إال بــوصـفـهــا رمـ ــوزًا صوتية
وذريعة إلبراز الحنجرة كواحدة من أهم اآلالت
املوسيقية .في إحدى أغنياتها التي كتبت هي
كلماتها تـقــول لــن« :صــوتــي دوا حــالــي» ،وفق
َّ
الت ُّ
صور األقرب إلى التطهير األرسطي في
هذا
املـســرح ،استطاعت خريجة كلية الصيدلة في
ُ
جامعة دمشق أن تزاوج بني كيميائها الخاصة
كــإنـســانــة مـلـتــزمــة وف ــي ال ــوق ــت ذات ــه ُم ـت ـحـ ِّـررة،
وبــن تركيبة خياراتها املوسيقية الـتــي تقول
ع ـن ـهــا ف ــي ت ـص ــري ــح ل ـ ـ «األخ ـ ـب ـ ــار»« :خ ـي ــارات ــي
فيها دائمًا ما أحبه ،قد يجدها البعض غريبة
وفيها شيء من التعقيد ُعلى السمع ،لكن هذه
هــي شخصيتي .ربـمــا مــا أقـ ِّـدمــه مــن موسيقى
ً
قليال ،لكن من الصعب جدًا ّ
علي البقاء
نخبوي
ضمن نمط موسيقي واحــد ،فأنا أحب الترتيل
والغناء الشرقي البحت ،إلــى جانب أنني أرى
الجاز ممتعًا جدًا .لذا عند سؤالي عن مشروعي
امل ــوس ـي ـق ــي ،أج ـي ــب ب ـش ـكــل ع ـف ــوي بــأن ـنــي أجــد
نفسي في نطاق املوسيقى املــوديــرن الشرقية،
بمعنى موسيقى فيها ومضات شرقية ،لكنها
ً
تشبه قليال االرت ـجــال املــوجــود فــي الـجــاز .هذا
املــزيــج يثير اهتمامي كثيرًا ،ال أع ــرف إن كنت
ّ
ســأحـقــق شيئًا جــدي ـدًا فـيــه ،لـكــن أتــوقــع أن فيه
الكثير من املفاجآت».
شغف مؤسسة فرقة «رباعي لني أديب» بالجاز
جاء أيضًا بشكل عفوي بعد سنوات طويلة من
دراسـتـهــا للموسيقى ،س ـ ً
ـواء تلك الـتــي بدأتها
في عمر الخمس سنوات كإحدى أعضاء كورال

«جوقة الفرح» التابع لـ «كنيسة سيدة دمشق»،
الــذي ترك أثــره الكبير على تكوينها املوسيقي
والـحـيــاتــي ،أو كطالبة آلــة فـلــوت ملــدة تــزيــد عن
ست سنوات ،حيث َّ
تعرفت في دمشق بالصدفة
على موسيقي سويسري وسمعت منه للمرة
األولى أغنية « »Mistyإليال فيتزجيرالد .حينها،
شعرت كما تقول« :كأن أحدًا فتح لي الكثير من
األب ــواب ،وقلت فــي نفسي ملــاذا لــم أعــرف الجاز
من قبل ،وأحسست أنني كسورية تفاعلت مع
هذا النمط املوسيقي .وبالتالي ال بد من طريقة
ألضــع روح ــي ضمن هــذه املــوسـيـقــى .ومــن هنا
بــدأ سعيي ألن أخـ ِـلــق جسرًا بــن الـجــاز كحركة
مــوسـيـقـيــة وإن ـســان ـيــة ن ـش ــأت نـتـيـجــة مـعــانــاة
«ال ــزن ــوج» ،وب ــن الـجـمـهــور ال ـعــربــي ،مــن خــال
وض ــع كـلـمــات عــربـيــة عـلــى كــاسـيـكـيــات الـجــاز
مثل مؤلفات جون كولترين ،وباد باويل ومايلز
ديـفـيــس وغ ـيــرهــم ،وذل ــك إم ــا بـتــرجـمــة األغـنـيــة
األصل مع بعض التحريف لتناسب القافية أو
تأليف كلمات جديدة على موسيقاها».
تــؤمــن ل ــن أن ال ـج ــاز مـسـتـمــر ف ــي ال ـت ـطــور ،فــأي
مــوسـ ُيـقــى فـيـهــا حــريــة واب ـت ـك ــارات وارتـ ـج ــاالت
باتت تنسب تلقائيًا للجاز ،وهو ما دفعها بعد

سفرها إلى فرنسا عام  2009ملتابعة دراستها في
الصيدلة أن ُت ِّ
عمق معرفتها أيضًا في هذا النمط
املوسيقي .درست غناء الجاز في «كونسرفتوار
باريس» ( )CRR de Parisملدة سنتني من -2014
َّ
 ،2016كـمــا تـلــقــت فــي الـفـتــرة ذات ـهــا دروسـ ــا في
املوسيقى البيزنطية على يد األب جوزيف فحمة
(سـ ــوري األص ــل مــن ح ـلــب) ،املــرتــل فــي «كنيسة

«اله تياه»،
مجموعة تراتيل،
وموشح ٍ
ّ
وقطعة «مندرة حجاز» إضافة إلى الجاز
س ــان جــول ـيــان» ،بمعنى أن الـشـغــف بالصيدلة
واملاجستير الذي حازته في اختصاص املخابر،
لــم يثنها عــن مواصلة عش ِقها املوسيقي .وكما
أن دراسـتـهــا للصيدلة فــي فرنسا َّ
عرفتها على
رفيق دربها نيكوالس ،فإن زيــادة مخزونها في
أساليب الغناء املختلفة جعل كثيرين ُيفتنون
ب ـص ــوت ـه ــا ومـ ـق ــدرتـ ـه ــا ع ـل ــى ت ـل ــوي ـن ــه ،وم ـن ـهــم
املوسيقي السوري جمال سامي عواد الذي قال

ف ــي تـصــريــح لـ ـ «األخـ ـب ــار»« :ص ــوت ل ــن مـطــواع
وعذب ُ
وم َد َّرب ومثقف ،وطموح في القبض على
موسيقى العالم كله ،سواء الكالسيكية منها أم
املعاصرة ،وال يمكن تجاهل الشبه بني صوتها
وأصوات فنانات جديدات على الساحة الغنائية
انتهجن طرقًا قريبة بكثير أو قليل من طريقتها،
مـثــل املـطــربــة سـنــاء مــوســى .ولــم يقتصر الشبه
على طبيعة الصوت ،بل على أسلوب أداء ُ
الع َر ْب
الــدق ـي ـقــة وال ـســري ـعــة امل ـع ـبــرة ع ــن قـ ــدرة صــوتـيــة
فائقة .ولعل االستماع املكثف للفنانة لني اديب
يــأخــذنــا إلــى حــالــة الـتـقــاء كبير آخــر مــع الفنانة
الهندية كوشيكي شاكرابورتي في مجال الغناء
املعتمد على مـهــارات أدائـيــة صوتية وإيقاعية
ولفظية مـعـقــدة ج ـدًا .لـكــن االخ ـتــاف عنها كــان
فــي أن شــاكــرابــورتــي اتسمت بــوضــوح كبير في
الهوية الهندية األصيلة التي خرج هذا اللون من
أعماقها ،بينما لم تستطع الفنانة أديب أن تحدد
لونًا أو هوية واضحة ومحلية في كل أعمالها،
حـتــى تـلــك ال ـتــي ح ــاول ــت فـيـهــا غ ـنــاء مــوشـحــات
أغان تراثية معروفة».
عربية قديمة أو ٍ
رب ـمــا ه ــذه امل ــواص ـف ــات وخـصــوصـيــة امل ـشــروع
املوسيقي هي من ساعد لني على املشاركة في
مهرجان «بيروت آند بيوند» الذي ُيـ ِّ
ـروج لفرق
ِّ
موسيقية غير معروفة عربيًا وغربيًا ،إذ ستقدم
حفلتها ي ــوم الجمعة ال ـقــادم فــي مقهى «ك ــاد»
في منطقة الكرنتينا بمشاركة الرباعي َّ
املكون
هذه املرة منها إلى جانب عازف البيانو طارق
سكيكر ،وعمر حرب على الغيتار بيس ،وعازف
ال ــدرام ــز آغ ـنــو أوغ ـيــرلــي .وسيتضمن بــرنــامــج
الحفلة كما علمت «األخبار» مجموعة تراتيل،
ّ
«اله ت ـي ــاه» ،وقـطـعــة «م ـن ــدرة حـجــاز»
وم ــوش ــح ٍ
(تأليف أحــد شـيــوخ الـطــرب فــي حـلــب) ،إضافة
إلــى أغنيات جــاز وضعت لني كلماتها لكل من
عمالقة الجاز :تشارلي باركر ،وتشارلز مينغس
وبـ ـ ــاد ب ـ ـ ــاول .ع ــن هـ ــذه املـ ـش ــارك ــة ،تـ ـق ــول« :ف ــي
معظم الحفالت التي أقمتها في سوريا وبقية
ال ـب ـلــدان الـعــربـيــة ،كـنــت دائ ـمــا ع ـض ـوًا فــي فرقة
س ــواء مــع «فـتــت لعبت» أم «أن ــس أنــد فريندز»
أم «سوريانا» .أما اآلن فإنها املــرة األولــى التي
ســأقـ ِّـدم حفلة باسمي الـخــاص ،وتحمل بصمة
مشروعي املوسيقي دون سواها».
رباعي لني أديب :الجمعة  8كانون األول ـ ـ س 21:00:ـ ـ ـ
( KEDالكرنتينا)

أمل وقار :العود يقودني إلى قلبي
ـود أمــل ِّ وقــار على
 22عــامــا
عاشتها عــازفــة الـعـ َ
ِّ
ق ــاع ــدة «والـ ــضـ ـ ُّـد ُي ـظ ـهـ ُـر ُح ـســنــه الـ ــضـ ـ ُّـد» ،منذ
والدتها ألب عماني ٍّ
وأم أميركية ،مرورًا بتجربة
َّ
رفض والدها أن تتعلم على أي آلة موسيقية،
إذ كــان ُي ّ
صر أن عليها االلتفات لدراستها في
املدرسة الثانوية بشكل أكبر ،ومن ثم فرحتها
ـود لـهــا ال ـتــي لــم يـكــن لـهــا ذلــك
بـقـبــولــه ش ــراء ُّع ـ ٍ
َّ
الرونق لوال تعنته في البداية ،ورضوخه تاليًا
لرغبتها بعدما أخـبــرتــه بأنها ستموت إن لم
تعزف على العود ،وكانت حينها في الخامسة
عشرة من عمرها ،لتستمر األضداد في حياتها.
بـعــدمــا تـعــرفــت عـلــى األس ـت ــاذ ســالــم املـقــرشــي،
وانضمت إلى الجمعية العمانية لهواة العود
ال ـتــاب ـعــة لـ ـ «م ــرك ــز ال ـس ـل ـطــان ق ــاب ــوس لـلـثـقــافــة
والعلوم» ،وبدأت التعلم على يديه إلى جانب كل
من األساتذة فتحي محسن البلوشي ،الدكتور
مدثر أبو الوفا وسميح محجوبي ،فإن شغفها
بالعود كآلة متميزة في أداء املقامات الشرقية
ْ
لــم َيـ ُـحــل دون اندهاشها بموسيقى الـجــاز وال ـ
 neo-soulواملوسيقى اإللكترونية ،واشتغالها
فيما بعد على املــواء مــة بــن جماليات ُ
«صـ ِـنـ َـع
َّ
ِب ِس ْحر» بشقيها الشرقي والغربي مع دمجها
بتقنيات معاصرة .عن ذلك تقول أمل« :رغم أن
أساتذتي نصحوني بالتركيز واالستماع إلى
َأم ُّكلثوم ومحمد عبد الوهاب بعدما شاهدوا
تعلقي بموسيقى الجاز ،إال أنني َّ
صممت في
ّ
قــرارة نفسي أن أعــزف على الـعــود ولـكــن شيئًا
يشبه موسيقى الجاز ،وهــو ما دفعني للسفر
إل ــى أمـيــركــا لتعلم خ ـبــرات ج ــدي ــدة .فــأنــا أحــب
صاف جدًا
العود ألن فيه عمقًا كبيرًا ،وصوته
ٍ
يـقــودك إلــى قـلـبــك .وعـنــدمــا ب ــدأت أع ــزف الـعــود
بـشـكــل ج ـيــد ،ص ــرت أش ـعــر ك ــأن روح ــي تـبـكــي،
وش ـ ـعـ ــوري ذاتـ ـ ــه ي ـت ـك ــرر حـ ـي ــال م ـع ـظــم اآلالت
املوسيقية العربية .لكن هذا لم يمنع محاولتي
مزج املوسيقى الشرقية مع الجاز أو الــروك أو

املوسيقى اإللكترونية ،فلدي الكثير من األفكار
تدفعني التباع أكثر من طريق ،وبرأيي أن هذا
ممتع جدًا ،حيث أنني أقوم باقتراح موسيقى
تقليدية مع وسائل اتصال معاصرة ،وهــو ما
يتقاطع مع خطوط فنية كثيرة».
َّ َ
شدة َوله أمل بآلة العود جعلها ،كنوع آخر من
ُمفارقات حياتها ،تترك السنة التحضيرية في
القانون والعلوم السياسية بعد نيلها شهادة
البكالوريا الــدولـيــة مــن كلية أوبــرلــن ،وتنتقل
ف ــي  2016إل ــى «جــام ـعــة بـيــركـلــي لـلـمــوسـيـقــى»
لبعض
فــي بــوسـطــن ،بـعــدمــا درس ــت املــوسـيـقــى
َّ
جيمي ح ــداد ووج ـيــه آش ـبــي .لكنها
الــوقــت مــع
ً
َّ
ظ ــل ــت ُم ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ــى ه ـ ِّـم ـه ــا اإلنـ ـس ــان ــي ِّذاتـ ــه،
ُ
فاهتمامها السياسي كان منصبًا على النساء

ُ
املستضعفات في الشرق األوســط ،ليصبح بعد
دراسـتـهــا األكــاديـمـيــة للموسيقى ُمتجهًا نحو
الكثير من الفنانني املغمورين في الوطن العربي
الذين ـ رغم عظمة موهبتهم ـ ال يحظون بالكثير

إدخال ومضات صغيرة من موسيقى
الغرب في معزوفاتها
مــن االه ـت ـمــام ليتمكنوا مــن تحقيق بصمتهم
ال ـخ ــاص ــة .إذ إن ال ـف ـنــانــة وقـ ــار ال ـتــي صـ َّـدرت ـهــا
وســائــل اإلع ــام ُ
العمانية بمانشيتات عريضة
كأصغر عازفة وأول امرأة خليجية تتقن العزف
ٌ
ع ـل ــى ال ـ ـعـ ــود ،تـ ــرى أنـ ــه م ـض ــى ع ـل ــى ذلـ ــك زم ــن

بــات فيه مــن ال ـضــرورة بمكان انـتـقــال مثل هذا
االهتمام إلى عازفات وعازفني آخرين.
ه ــذا ال ـجــانــب اإلن ـســانــي َوالـحـســاسـيــة الـعــالـيــة
َ
تجاه اآلخــر َحك َمت على ن َسق أمــل في التأليف
ُ
املوسيقي ،فــاألضــداد التي تالحقها لم تقتصر
َّ
على الــنــوع املوسيقي ال ــذي تسعى للتميز من
خالله عبر إدغ ــام الـعــزف التقليدي على العود
مع تقنيات إلكترونية ُمعاصرة كنوع من أنواع
ُ
«التكنو ميوزيك» ،إنما تغلغلت تلك املتناقضات
ُ
أيـضــا إل ــى مــؤلـفــاتـهــا .هــا هــي ت ـقـ ِّـدم معزوفتها
ُ
«مـ ــن الـ ـش ــروق إلـ ــى ال ـ ـغـ ــروب» لـيـصـبــح عــزف ـهــا
بـشـفــافـيـتــه أقـ ــرب إل ــى حــركــة ش ـمــس ف ــي سـمــاء
موسيقى الـعــالــم ،وم ــن ُيـشــاهــدهــا وه ــي تعزف
ً
ُ
من مؤلفاتها سيدرك مباشرة أنها تصغي إلى
ُ
لملم شظايا روحها كنوع من تأكيد
نبضها وت ِ
ِ
«الغفران والصداقة» بني الشرق والغرب ،عنوان
أحــد ألحانها الــذي يأتي فيه العود إلــى مقدمة
املشهد املوسيقي بحساسية عالية قــال عنها
ُ
املـبـ ِـدع الـســوري محمد عثمان أستاذ آلــة العود
دمشق:
والبزق في املعهد العالي للموسيقى في َّ
«لــم تعتمد أمــل وقــار على إبــراز تقنيات ُمعقدة
فــي ال ـعــزف بـقــدر اهـتـمــامـهــا بــاملـقـطــوعــات التي
َّ
ّ
التأملية
ألـفـتـهــا بــالـنــوتــات الـطــويـلــة مــا ُيـعـ ِّـمــق
كعنصر جاذب في أعمالها .وإلى جانب إتقانها
للعزف بالريشة الخليجية كتكنيك يميز تلك
املنطقة ،فإنها تسعى إلدخــال ومضات صغيرة
من موسيقى الغرب في معزوفاتها سواء الجاز
أو البلوز أو غيرها ،وهــو ما يحتاج منها بذل
م ـج ـهــود أك ـبــر ل ــإمل ــام بـخـصــوصـيــة ه ــذا الـلــون
املوسيقي أو غيره باعتبار كل منهم علمًا قائمًا
بحد ذاته وله الهارموني الخاص به».
بديع...
أمل وقار :الجمعة  8كانون األول ـ ـ س 22:00:ـ ـ KED
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مارك جرجس :سومري يحرس أصوات العالم
سعيد محمد
ال يـسـمــع ك ـث ـيــرون بــاملــوسـيـقــي مـ ــارك جــرجــس
وهذا بالفعل أمر متوقع .فهذا املثقف الطليعي
األمـ ـي ــرك ــي ،م ــن أصـ ـ ــول ع ــراق ـ ّـي ــة .وإلـ ـ ــى جــانــب
احترافه العزف ومشروعه الفني الشخصي في
ّ
التجريبية ،فــإنــه ـ ـ عبر عـقــود ع ـ ّـدة ـ ـ
املوسيقى
ّ
ويروج ألصوات وموسيقى وضجيج ال
يؤرشف
ّ
ّ
األميركية في سماعها،
الثقافية
ترغب املؤسسة
ّ
و ّتـ ـف ــض ــل ق ـط ـعــا ل ــو أنـ ـه ــا ت ـت ــاش ــى م ــن ذاك ـ ــرة
الزمان واملكان :بالد عريقة وجميلة مثل العراق
وس ــوري ــا وفـيـتـنــام يــريــد األم ـيــركــي تـصــويــرهــا
كدول مارقة .ولذا ،فال تكاد تجد لجرجس ذكرًا
في أي من قنوات اإلعالم الرأسمالي الكبرى .لكن
ّ
استثنائيًا في
ذلك تحديدًا هو ما يعطيه عزمًا
مواجهة التجهيل املتعمد ،وسوء الفهم املتراكم،
ومـحـتــرفــي ال ـكــذب الــذيــن لــم يـعــد ي ــرى جرجس
ّ
املتطرف.
فرقًا بني ليبرالييهم ويمينهم
ّ
عراقية هاجر كثير من
ينحدر جرجس من عائلة
أفرادها إلى الواليات املتحدة (والــده عراقي من
ّ
أميركية من كاليفورنيا) واندمجوا
بغداد وأمه
ّ
ف ــي املـجـتـمـعــات امل ـح ـلــيــة فـيـهــا م ــع احـتـفــاظـهــم
ب ـب ـعــض م ـع ــال ــم ت ــراثـ ـه ــم ،ال س ـي ـمــا املــوس ـي ـقــى
ّ
التقليدية .وهــو ما
وأغــانــي األف ــراح والــدبـكــات
أثار انتباه جرجس الذي نشأ كأي شاب أميركي

يؤرشف لموسيقى ال ترغب المؤسسة
األميركية في سماعها
الثقافية
ّ
ّ
مستهلكًا ملوسيقى الـبــوب الـغــربـ ّـيــة بتياراتها
املختلفة .لقد أدرك سريعًا بحساسيته املفرطة
لــأصــوات بــأن تسليع املوسيقى فــي املنظومة
ّ
الرأسمالية ،كان يحولها إلى منتج قصير العمر
تستمتع به لدقائق عابرة ثم تمضي.
ت ــراف ـق ــت ت ـلــك ال ـف ـت ــرة م ــن ح ـيــاتــه م ــع الـ ـع ــدوان
األمـيــركــي على الـعــراق فــي عــام  1990ال ــذي كان
بمثابة نقطة ّ
ّ
مفصلية وصدمة وعــي له
تحول

ّ
إمبراطورية شريرة
وهو يشاهد رأي العني ،أي
ه ــي أمـ ـي ــرك ــا ،وك ـي ــف ي ـن ـظــر األم ـي ــرك ـي ــون ذوو
البشرة البيضاء بارتياب استشراقي النزعة إلى
ّ
ّ
عربية ،ما لم
عراقية أو
من هو أميركي من أصول
ّ
األصلية بالكامل ويذوي في ظالل
يخلع ثقافته
ّ
اإلمبراطورية.
مشروع
ب ـ ـ ــدأ جـ ــرجـ ــس م ــواجـ ـهـ ـت ــه ال ـ ـف ـ ـ ّ
ـردي ـ ــة ل ـه ـي ـم ـنــة
اإلمـ ـب ــراط ـ ّ
ـوري ــة م ــن خـ ــال االنـ ـط ــاق ف ــي رحـلــة
ل ـل ـب ـحــث عـ ــن أصـ ـ ـ ــوات أخ ـ ـ ــرى م ـخ ـت ـل ـفــة .رح ـلــة
ّ
تحولت بمرور ّ
أسطورية كأنه
األيام إلى ملحمة
جلجامش عراقي معاصر يطارد األصــوات إلى
نهاية العالم ليمنحها الخلود.
زار ج ــرج ــس س ــوري ــا ف ــي ن ـهــايــة الـتـسـعـيـنـيــات
وب ــداي ــة ال ـق ــرن ال ـجــديــد .هــالـتــه أصـ ــوات الـغـنــاء
ال ـش ـع ـبــي ال ـت ــي ت ـص ــدح م ــن اإلذاعـ ـ ـ ــات املـحـلـ ّـيــة
ّ
اليومية
وكــاسـيـتــات الـبــاعــة وإيـقــاعــات الـحـيــاة
وضـجـيــج ال ـش ــوارع فــي حــواضــر ال ـشــام دمشق
وحمص ّوحلب وحـمــاة والحسكة وديــر الــزور،
فبدأ يسجل ما يتناهى إليه من أصــوات وأغان
وي ـح ـت ـفــظ ب ـهــا ويـ ـس ــأل ع ـن ـهــا .ك ــان ــت ت ـلــك هــي
املجموعة األســاسـ ّـيــة الـتــي تحولت فــي مــا بعد
إلـ ــى وث ـي ـقــة اج ـت ـمــاعـ ّـيــة ه ــام ــة م ــن خـ ــال عمله
األرش ـي ـف ــي «أنـ ــا أت ــذك ــر س ـ ّ
ـوري ــا» الـ ــذي أص ــدره

ع ــام  2004م ــن خ ــال عــامــة م ـش ــروع Sublime
 Frequenciesوأعـيــد إص ــداره فــي ( 2013نسخة
ّ
ّ
األميركية األخيرة
رقمية ديجيتال) بعد الهجمة ّ
على ذلك البلد تحت غطاء الثورات املمولة وفق
ما يصفها جرجس .ورغم أن البعض انتقد ذلك
ً
ال ـع ـمــل بــوص ـفــه ش ـكــا م ــن أش ـك ــال االس ـت ـشــراق
الجديد ،إال أنه كان بالفعل أحد األصوات النادرة
ف ــي الـ ـ ّـداخـ ــل األم ـي ــرك ــي ال ـت ــي تـ ـص ـ ّـدت ل ـلــروايــة
الرسمية املعنية بشيطنة سـ ّ
ّ
ـوريــا والـســوريــن
ّ
ّ
ّ
وإزال ــة صفة اإلنسانية والتحضر عنهم ،وقــدم
ً
ّ
موسيقية وأصــواتــا ال تسمع ع ــادة في
أشـكــاال
ّ
الغرب ،ال سيما أن الجمهور األميركي العادي
مـصــاب بــآفــة جـهــل ت ــام بـشــأن كــل مــا هــو خــارج
فضاء الواليات املتحدة.
ّ
العدوانية
ال أوهــام لــدى جرجس بشأن النوايا
األميركية ّ
ّ
ّ
سوريا ،وهو تحدث في مقابالت
ضد
عن إحساسه العميق بخطر داهــم مقبل عليها
لحظة ان ـطــاق ال ـع ــدوان األمـيــركــي عـلــى الـعــراق
ف ــي  .2003ل ـكــن زي ــارت ــه األخـ ـي ــرة ل ـس ــوري ــا في
 2010 – 2009أكـ ّـدت مخاوفه ،إذ الحظ أن هناك
ع ـ ــددًا ك ـب ـي ـرًا م ــن ال ـغــرب ـيــن ال ــذي ــن ال يـشـبـهــون
ال ـسـ ّـيــاح يـتـجــولــون ف ــي ط ــول ال ـب ــاد وعــرضـهــا
ّ
نوعيات منسوبي منظمات املجتمع املدني
من

الــذيــن يـنــدفـعــون كـجـنــود اسـتـطــاع يـحـضــرون
ل ــاج ـت ـي ــاح ــات الـ ـق ــادم ــة .كـ ــان هـ ـ ــؤالء يــدف ـعــون
بسخاء الستئجار شقق قليلة النوافذ ،ويبنون
ً
عالقات مع الشبان املحليني ويجمعون أشكاال
مختلفة من املعلومات .ثم كــان ما كــان .لم يعد
جرجس إلــى دمشق منذ ان ــدالع األح ــداث ،لكنه
يوجه عــوائــد عمله عــن ســوريــا بالكامل للهالل
األحمر العربي السوري.
ج ـمــع ج ــرج ــس ت ـحــت املـ ـش ــروع ن ـف ـســه أص ــوات ــا
وموسيقات وتسجيالت من فيتنام وكمبوديا
ومــالـيــزيــا إلــى جــانــب ســوريــا وال ـع ــراق ،والحقًا
م ــن إفــري ـق ـيــا وأم ـي ــرك ــا الــات ـي ـنـ ّـيــة ،وقــدم ـهــا في
ألـبــومــات حــازت اهتمام األميركيني املنحدرين
مــن تلك ال ـبــاد ،لكنها ال تصل على نحو كاف
في ما يبدو إلى الجمهور األميركي العادي الذي
ّ
العاملية بمنتجات
يبدو مكتفيًا مــن املوسيقى
ّ
املوسيقى اإلثـنــوغــرافـ ّـيــة كما تعلبها وتهذبها
وت ـع ـيــد خـلـقـهــا ص ـنــاعــة املــوس ـي ـقــى ال ـت ـجـ ّ
ـاريــة
املعوملة في الغرب.
خ ـل ـط ــة ال ـس ـي ــاس ــة ب ــامل ــوس ـي ـق ــى ع ـن ــد جــرجــس
ّ
هــذه تجلت أكـثــر مــا يـكــون فــي مـشــروعــه الفني
ّالشخصي املـعــروف ب ـ  Porestوهــو االســم الــذي
قدم من خالله بداية من ( Tourroristsصدر عام
ً
 )2006أع ـم ــاال غـنــائـ ّـيــة ومــوسـيـقـ ّـيــة ع ــدة تتسم
ب ـقــدرت ـهــا ع ـلــى ال ـس ـخـ ّ
ـريــة م ــن ق ـضــايــا الـســاعــة
الـسـيــاسـيــة وغــالـبــا مــا تصيب أوتـ ــارًا حساسة
ومثيرة للجدل ،ال سيما آخرها Modern Journal
 .of Popular Savageryوهو إلى جانب ذلك ،يدير
عالمة إنتاج تحت اسم «شــام بــاالس» نجح من
خاللها في تقديم الفنان السوري الشعبي عمر
ّ
العاملية.
سليمان إلى
جــرجــس هــذا الـســومــري النبيل ،سيلقي رحاله
ف ــي بـ ـي ــروت ه ـ ــذا الـ ـشـ ـه ــر .ل ـك ـنــه ب ــال ـت ــأك ـي ــد لــن
يطيل البقاء ،فمهمته كحارس ألصــوات العالم
ستأخذه إلى مدن أخرى كثيرة ،لكنها فرصة لنا
لسماع صوته الذاتي ولو على سبيل التغيير.
ب ــورس ــت /مـ ــارك ج ــرج ــس :ال ـس ـبــت  9ك ــان ــون األول ـ
س 23:00:ـ ـ KED

 :The Brother Movesجيل ما بعد األبرتهايد
روان عز الدين
ه ـ ـنـ ــاك ث ـ ـ ــاث ت ـص ـن ـي ـف ــات ش ـع ـب ـي ــة أس ــاسـ ـي ــة
ل ــأجـ ـي ــال ال ـح ــدي ـث ــة قـ ــي جـ ـن ــوب أف ــري ـق ـي ــا مــن
ال ـس ـك ــان األص ـل ـي ــن .ن ـظ ــام ال ـف ـصــل الـعـنـصــري
هو مقياس هــذا التصنيف :أطفال األبرتهايد،
وأط ـف ــال مــانــديــا واألط ـف ــال األح ـ ــرار .التقسيم
نفسه يمكن أن ينطبق على املوسيقى الجنوب
أفريقية وفنانيها ،الذين واجهوا بموسيقاهم
ه ــذا ال ـن ـظــام ف ــي ال ـســابــق ،وأس ـه ـمــوا دون شـ ّـك

تعالج ثيمات معاصرة مثل
الجندرية والرجولة وتحمل نقدًا
اجتماعيًا وطبقيًا
فــي إسقاطه .هكذا ستنتمي فــرقــةThe Brother
 Moves Onإل ــى الـجـيــل ال ـثــانــي ،جـيــل مــانــديــا
ّ
التحول الذي شهد سقوط األبرتهايد،
أو جيل
وأتـيــح لــه ،ضمن جملة التغييرات ،أن يختلط
بـ ـك ــاف ــة األعـ ـ ـ ـ ــراق فـ ــي املـ ـ ـ ـ ـ ــدارس ،وفـ ـ ــي ال ـح ـي ــاة
الـيــومـيــة ،وال ـش ــارع .أع ـضــاء الـفــرقــة املــولــودون
في الثمانينيات ،نجوا من األبرتهايد ،لكنهم
ال ينكرونه وقــد شهدوا املشكالت ّ االجتماعية
ال ـك ـث ـيــرة ال ـت ــي اس ـت ـبــدلــت بـ ــه .ي ـفــضــل أع ـضــاء
الفرقة إذًا ،أن يطلقوا على موسيقاهم تسمية
ّ
انتقالية» أو«موسيقى
تحولية أو
«موسيقى
ّ
م ــا ب ـع ــد األب ــرتـ ـه ــا ّي ــد» م ـت ـخــلــن ب ــذل ــك ع ــن أي
نمط م ـحـ ّـدد .ال تسلم الـفــرقــة نفسها حتى إلى
املوسيقى تمامًا .إنها ليست فرقة موسيقية،
بقدر ما هي مجموعة فنية منفتحة على الفنون
األخــرى كالحكاية ،والفنون البصرية ،واألزيــاء
الـتــي يـطـلــون بـهــا عـلــى امل ـســرح ،والشخصيات
الـتــي يخترعونها وتــرافـقـهــم فــي فيديوهاتهم
وأغنياتهم ،ليصبح عملهم أشبه بمزج للفنون
األدائ ـي ــة بمجملها .إح ــدى أب ــرز شخصياتهم
ه ــي «مـسـتــر غ ــول ــد» ( )Mr. Goldف ــي ألـبــومـهــم
القصير األول  The Golden Wakeع ــام ،2012
ال ــذي أضــافــوا إلـيــه أغـنـيــات جــديــدة عــام .2015

إنــه شخصية ثابتة تقريبًا فــي أعـمــال الفرقة.
لـكــن األل ـب ــوم ي ـعـ ّـد مــرثـيــة ل ـهــذا الــرجــل ال ـعــادي،
ال ـ ــذي ي ــأت ــي م ــن إح ـ ــدى امل ـن ــاط ــق ال ـنــائ ـيــة إلــى
ج ــوه ــان ـس ـب ــرغ س ـع ـيــا ن ـح ــو ح ـي ــاة أفـ ـض ــل .لــن
تـهــم قـ ّـصـتــه جــريــدة أو تـلـفــزيــون ،ح ــال الكثير
م ــن األفـ ــارقـ ــة ال ـج ـنــوب ـيــن ال ــذي ــن رغـ ــم س ـقــوط
األبــرتـهــايــد ال ي ــزال ــون يـتــوقــون إل ــى «أس ـطــورة
جــديــدة» (ع ـنــوان ألـبــوم الـفــرقــة الـطــويــل ّ
األول/
ّ
 )2013لتخلصهم من مشكالتهم اليومية التي
ّ
تعبر عنها الفرقة مثل البطالة والفقر وانهيار
ال ـط ـب ـقــة ال ــوس ـط ــى .وقـ ــد ت ــزام ــن إط ـ ــاق أل ـبــوم
«أسـطــورة جــديــدة» مــع رحيل املناضل نلسون
م ــان ــدي ــا ،فــاع ـت ـبــر نـ ـب ــوءة ل ــوف ــات ــه ،خـصــوصــا
أنــه غلب عليه الطابع الرثائي ،وامل ــوت .للفرقة
أل ـبــومــان قـصـيــران أي ـضــا هـمــا  )2012( ETAو
 )2015( Black Taxالذي يضم حتى اآلن أغنيتني
س ـت ـضــاف إل ـي ـه ـمــا أغ ـن ـي ــات أخ ـ ــرى ف ــي ال ـف ـتــرة
ّ
تتطرق بميالنكولية أحيانًا إلى
الالحقة ،وكلها
أزمات الجيل الشاب؛ مثل انحسار فرص العمل

ّ
واملستقبل واملعجزات لتصبح الكحول املخلص
الوحيد .تنقل األغنيات هذا الجو املنتشر بني
الشباب في جوهانسبرغ ،فيما تعالج ثيمات
م ـعــاصــرة م ـثــل ال ـج ـنــدريــة وال ــرج ــول ــة وتـحـمــل
نقدًا اجتماعيًا وطبقيًا .بني  2008و ،2010بدأت
مــامــح الـفــرقــة تتضح شيئًا فشيئًا .مجموعة
شبان عاطلني عن العمل ما كانوا يعلمون ما
يفعلونه ،وال يملكون رؤيــة واحــدة ملا يريدون
ال ــوص ــول إل ـي ــه .يـقـضــون وقـتـهــم ف ــي الـتـجــريــب
املــوس ـي ـقــي وال ـص ــوت ــي وك ـت ــاب ــة ال ـك ـل ـمــات ،هــم:
سـيــابــونـغــا مـثـمـبــو (غـ ـن ــاء) وزلـ ـي ــزوي مثمبو
(غيتار) ،وأياندا زليكيلي (باص) ،وسيمفيوي
تشباالال (درامز) ،ومباليكاييسي مثيثوا الذين
يشاركون جميعًا أيضًا في الغناء ،ويتعاونون
مع فنانني وعازفني محليني .هذا ما حدد مالمح
الفرقة من دون التقيد بأي تصنيف مسبق سوى
التجريب الــذي يشكل التوجه األكـثــر وضوحًا
لهم .هناك خلفيات كثيرة للفرقة وتأثرات فنية
عــاملـيــة .استلهمت اسمها مــن شخصية تدعى

( Brother Mouzoneاألخ م ـ ــوزون ،املـشـتــق من
اللغة العربية :االت ــزان) فــي مسلسل The Wire
األم ـيــركــي ( ،)2008 _ 2002الـ ــذي ي ـغــوص في
ً
املجتمعات األفرو أميركية ،متناوال موضوعات
الفقر وامل ـخــدرات والعنصرية وانهيار الطبقة
العاملة في أميركا .لعل العنصرية ،والظروف
القاسية للمجتمعات الـســوداء فــي أميركا هي
ما قد يدفع شبابًا جنوب أفريقيني ألن يالقوا
أنفسهم فــي شخصية أمـيــركـيــة .تستعني The
 Brother Moves Onبـ ــاألصـ ــوات األف ــري ـق ـي ــة،
والـ ـص ــرخ ــات وامل ــرثـ ـي ــات الــدي ـن ـيــة الـتـقـلـيــديــة،
واللغات الجنوب أفريقية الزولوية والكوسية
إلى جانب اإلنكليزية ،سعيًا إلى إحياء اللغات
األفــري ـق ـيــة ال ـقــدي ـمــة ال ـتــي ف ـقــد ال ـج ـيــل الـجــديــد
التواصل معها .تضعها ضمن قالب موسيقي
يــراوح بني الــروك وتأثيرات من الفولك والفانك
وبعض اإليقاعات الراقصة والسريعةّ .
تشبعت
الـفــرقــة أيـضــا مــن ال ـت ـجــارب املــوسـيـقـيــة الغنية
وامل ـت ـن ــوع ــة ف ــي ج ـن ــوب أف ــري ـق ـي ــا ،أولـ ـه ــا فــرقــة
«باييتي» ،وعــازف الترومبيت هيو ماسكيال،
وآخرون ممن لم تنفصل موسيقاهم عن نضال
ب ــاده ــم ،وح ـم ـلــت رس ــائ ــل سـيــاسـيــة م ــن خــال
تـعـبـيــر م ـبــاشــر ،أو عـبــر ت ــوري ــات واس ـت ـعــارات
بسبب الــرقــابــة على املوسيقيني .تشديد ألقى
ب ـع ــدد ك ـب ـيــر م ـن ـهــم ف ــي امل ـن ــاف ــي خ ـ ــارج ال ـبــاد
مـثــل مــاسـكـيــا ،واملـغـنـيــة مـيــريــام ماكيبا التي
عاشت في املنفى القسري لفترة طويلة ،بعيدًا
عــن بــادهــا ،رغــم أنها كانت تؤكد دائـمــا بأنها
تغني الواقع ال السياسة .الفرقة التي انطلقت
من داخل حانات وفضاءات مغلقة وصغيرة في
جوهانسبرغ ،وصلت شهرتها إلى خارج جنوب
أفريقيا منذ سنوات .بعدما أقامت جوالت عدة
في الــدول األوروبية والعاملية ،ستحط TBMO
فــي ب ـيــروت عـنــد الـعــاشــرة مــن مـســاء األح ــد 10
كــانــون األول (ديسمبر) فــي  .KEDإنها فرصة
لـلـتـعـ ّـرف عـلــى أس ـلــوب وش ـخــوص الـفــرقــة التي
ً
ّ
ستقدم عرضًا أدائيًا مكتمال ومنفردًا ،يختلف
عن أي عرض سابق أو الحق للفرقة.
 :The Brother Moves Onـ ـ  10كانون األول ـ س:
 22:00ـ KED

