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سياسة
المشهد السياسي

عطل
«معركة المرسوم» تحتدم :هل ُت ِّ
حدتها أمس
تتفاعل قضية منح سنة أقدمية لدورة ضباط  1994سلبًا بين الرئيسين ميشال عون ونبيه ّبري .وزاد من ّ
رفض وزير المال توقيع ترقية الضباط المستفيدين من األقدمية المشكو منها
تـ ـتـ ـص ــاع ــد «ح ـ ـ ـ ــرب امل ـ ـ ــرس ـ ـ ــوم» بــن
ّ
مجرد
بعبدا وعــن التينة ،ولــم تعد
أزمــة عــاديــة .أخطر مــا فيها أن عــددًا
مــن الـقــوى السياسية بــاتــت تخشى
ان ـع ـكــاس ـهــا ع ـل ــى م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء،
وإمكان وصولها إلى تعطيله .وتلفت
امل ـصــادر إل ــى أن الــرئـيــس نبيه بــري
ً
يــرى فــي مــرســوم «األقــدمـيــة» إخــاال
ُ َ
فــي ال ـت ــوازن ال ــذي تـحــكــم بــه الـبــاد،
وأنـ ــه ل ــن ي ـتــراجــع ع ــن مــوق ـفــه ،حتى
ل ــو وص ــل األم ــر إل ــى اع ـت ـكــاف وزراء
حركة أمــل عن املشاركة في جلسات
مجلس الوزراء .وتشير املصادر إلى
ّ
أن اع ـت ـكــافــا ك ـه ــذا سـيـعــطــل مجلس
ال ـ ـ ـ ــوزراء .ف ـب ــري م ــدع ــوم ف ــي مــوقـفــه
الرافض للمرسوم من قبل حزب الله

الحسيني :المرسوم ال
طبق قبل نشره
ُي ّ
رأى رئيس مجلس النواب السابقحسني الحسيني،
أن املـشـكـلــة ب ــن ع ــون وبـ ــري «ت ــأت ــي ع ـلــى حـســاب
هيبتهما والـحــل ال يكون إال بالعودة إلــى الدستور
واملادة ( »54تنص املادة  54على وجوب أن يشترك
مــع رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة فــي الـتــوقـيــع عـلــى املــراسـيــم
«رئ ـيــس الـحـكــومــة وال ــوزي ــر أو ال ـ ــوزراء املختصون
ما خال مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم
قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة .أما
مرسوم إصــدار القوانني فيشترك معه في التوقيع
عليه رئيس الحكومة» .ولفت الحسيني في حديث
إلى قناة «أل بي سي آي» إلى أن «كل تغيير في الرتبة
ّ
يتضمن تغييرًا فــي الــراتــب» ،مــا يعني أن األقدمية
ّ
ً
ترتب أعباء مالية .واستغرب الحسيني الفكرة التي
يجري تداولها بشأن تطبيق املرسوم قبل نشره في
الجريدة الرسمية ،معتبرًا أن استناد قيادة الجيش
إلى مرسوم لم ُينشر في الجريدة الرسمية مخالف
ّ
ّ
للقانون .وذكر بقانون صادر عام  1997ينظم أصول
نشر املراسيم والقوانني في الجريدة الرسمية.

والنائب وليد جنبالط الذي يرى في
املرسوم انقالبًا على اتفاق الطائف،
و«انتقامًا من كل الذين شاركوا في
صنع االتفاق وتطبيقه».
في املقابل ،تستبعد مراجع سياسية
أن ت ـصــل امل ـش ـك ـلــة إلـ ــى ح ــد تعطيل
مجلس الـ ــوزراء ،مــن دون أن تخفف
مـ ــن خ ـ ـطـ ــورة األزم ـ ـ ـ ــة .وت ـ ـعـ ـ ّـول ه ــذه
امل ــراج ــع عـلــى س ـعــاة ال ـح ــل ،وأول ـهــم
املدير العام لألمن العام اللواء عباس
إبراهيم ،املستمرين في مبادراتهم،
والذين يبحثون عن خيارات جديدة
إلحداث اختراق في جدار األزمة الذي
يزداد سماكة.
وفي ما بدا إعالنًا لفشل الوساطات،
وإث ـ ــر ت ـصــريــح رئ ـي ــس الـجـمـهــوريــة
الـ ـعـ ـم ــاد م ـي ـش ــال عـ ـ ــون مـ ــن ب ـكــركــي
االثنني الفائت بأن املرسوم قد صدر
وب ــإم ـك ــان امل ـع ـتــرضــن ال ـل ـج ــوء إلــى
القضاء ،وبعد أقل من  24ساعة على
كالم رئيس مجلس النواب نبيه ّ
بري
الــذي حسم رسميًا موقفه املعترض
عـلــى مــرســوم أقــدمـيــة لـضـبـ ّـاط دورة
عـ ــام  1994ال ـ ــذي صـ ــدر م ــوق ـع ــا مــن
رئيسي الجمهورية والـحـكــومــة من
دون أن يحمل توقيع وزير املال علي
حـســن خـلـيــل ،تــرجــم األخ ـي ــر مــوقــف
ب ــري عمليًا .فـقــد رف ــض خليل أمــس
ت ــوق ـي ــع م ــراس ـي ــم ت ــرق ـي ــاتال ـج ـي ـش
من رتبة عقيد إلــى رتبة عميد ومن
رتبة مقدم إلى رتبة عقيد «الكتشاف
مخالفات بتضمينها أسماء ضباط
وردت أسماؤهم في مرسوم األقدمية
لدورة  ،»1994وطلب توضيحات من
وزارة الدفاع.
حـ ـم ــل هـ ـ ــذا املـ ــوقـ ــف إش ـ ـ ـ ــارة بــال ـغــة
األهـمـيــة ،لجهة أن مــا قــالــه الرئيس
بـ ـ ـ ـ ـ ّـري كـ ـ ـ ــان بـ ـمـ ـث ــاب ــة إعـ ـ ـ ـ ــان ف ـشــل
لـ ـ ـل ـ ــوس ـ ــاط ـ ــات الـ ـ ـق ـ ــائـ ـ ـم ـ ــة .وتـ ـشـ ـي ــر
مـعـلــومــات «األخ ـب ــار» إل ــى أن «ب ـ ّـري
أكــد أمــس ،فــي لقاء األربـعــاء ،وجــود
الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مـ ـ ــن األوراق بـ ـ ــن يـ ــديـ ــه،
ل ـك ـن ــه ال ي ــري ــد إع ــانـ ـه ــا ،ب ــل ُي ـصــر
ع ـل ــى إح ــاط ـت ـه ــا ب ــال ـس ــري ــة ل ـتــأمــن
تـ ـنـ ـفـ ـي ــذه ــا» .ف ـي ـم ــا ل ـف ـت ــت مـ ـص ــادر
ع ــن ال ـت ـي ـنــة إل ــى «أن ـن ــا ُمـتـمـسـكــون
ب ـمــوق ـف ـنــا ح ـت ــى ي ـق ـض ــي الـ ـل ــه أم ـ ـرًا
كــان مفعوال» ،معتبرة أن «مــا فعله

وزي ـ ــر امل ـ ــال ل ـيــس ك ـيــديــة سـيــاسـيــة
ب ــل خ ـط ــوة دسـ ـت ــوري ــة» .ولـ ــم تـنـكــر
املـ ـ ـص ـ ــادر أن «ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوة ت ــأت ــي فــي
سياق الردود التي وضعناها وهي
أول الغيث ،وكــل خطواتنا ستكون
بـ ــال ـ ـقـ ــانـ ــون» .وأكـ ـ ـ ــدت املـ ـ ـص ـ ــادر أن
«أي تــرقـيــات أخ ــرى أو أي مــراسـيــم
ت ـ ـح ـ ـتـ ــاج لـ ـت ــوقـ ـي ــع ال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــر خ ـل ـيــل
ّ
تتضمن أي
سيقوم بتوقيعها إن لم
مخالفات» .وأشارت في هذا السياق
إلى «تحضير مطالعة قانونية ضد
املرسوم ،تستند في بعض نقاطها
إل ــى ق ــان ــون ال ــدف ــاع ،ت ـحــدي ـدًا امل ــادة
ّ
 47مـ ـن ــه» ،ال ـت ــي ت ــؤك ــد أنـ ــه «يـمـكــن
مـ ـن ــح ال ـ ـضـ ــابـ ــط أقـ ــدم ـ ـيـ ــة ل ـل ـتــرق ـيــة
ت ـت ــراوح ب ــن ثــاثــة أش ـهــر وسـنـتــن

مصادر التيار :ال يمكن
التراجع عن المرسوم...
وقرار خليل ضرب
للجيش

تقديرًا ألعمال باهرة قام بها خالل
ع ـم ـل ـيــات حــرب ـيــة أوع ـم ـل ـي ــات حـفــظ
األمن أو اشتباك مسلح في الداخل».

وفي ظل السؤال عن أين يقف «حزب
الله» في االشتباك السياسي الدائر
بــن حليفيه ،وهــل يستطيع البقاء
على الحياد من دون أن يزعج أحدًا
منهما ،أكــدت أن «مــوقــف حــزب الله
مــؤيــد ملوقفنا وإن لــم نـ َـر حتى اآلن
أي تــرجـمــة ل ــه ،ونـحــن لــم نـطـلــب أي
ش ـ ــيء مـ ـن ــه ،والـ ـع ــاق ــة م ـع ــه لـيـســت
قــائ ـمــة ع ـلــى ط ـل ـبــات م ـت ـبــادلــة ،فهو
يدرك ما الذي يجب أن يفعله».
وكان خليل قد لفت أمس إلى أن «ال
ّ
نقاش بأن توقيع وزير املال أساسي
على هــذا النوع من املراسيم بغض
النظر ّ
عمن هــو وزيــر امل ــال» ،وأعلن
أن «الـضـعـيــف يــذهــب إل ــى الـقـضــاء،
يعني أن مــن لــديــه حـجــة دسـتــوريــة

يدي ،لكنني لن أعلن عنها (مروان طحطح)
بري :لدي الكثير من األوراق بين ّ

تقرير

الجماعة اإلسالمية تطلق ترشيحاتها :سنفوز بأربعة مقاعد
عبد الكافي الصمد
استبق املسؤول السياسي للجماعة
اإلســامـيــة فــي الـشـمــال إيـهــاب نافع
القرار املركزي الذي ينتظر أن تعلنه
ق ـ ـيـ ــادة ال ـج ـم ــاع ــة األس ـ ـبـ ــوع امل ـق ـبــل
بـتـسـمـيــة مــرش ـح ـي ـهــا لــان ـت ـخــابــات
الـ ـنـ ـي ــابـ ـي ــة ف ـ ــي م ـخ ـت ـل ــف الـ ـ ــدوائـ ـ ــر،
بإعالنه يوم األحــد الفائت مرشحي
«إخوان لبنان» في طرابلس واملنية،
خ ـ ـ ــال م ـ ـهـ ــرجـ ــان مـ ـشـ ـت ــرك ن ـظ ـم ـتــه
الجماعة وحــركــة حماس بطرابلس
دعمًا للقدس وتنديدًا بقرار الرئيس
األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد ت ــرام ــب إعــانـهــا
عاصمة إلسرائيل.
ل ـك ــن ن ــاف ــع أوضـ ـ ــح ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن
«مرشحي الجماعة فــي الشمال هم

أربـعــة ،ولـيـســوا اثـنــن فـقــط ،إال أننا
استغللنا وجــود مرشحي طرابلس
واملـ ـنـ ـي ــة ف ــي املـ ـه ــرج ــان ،واع ـت ـب ــرن ــا
الـ ـ ــوقـ ـ ــت مـ ـن ــاسـ ـب ــا لـ ـ ــذلـ ـ ــك ،ف ــأع ـل ـن ــا
ترشيحهما لالنتخابات».
ووفـ ــق ن ــاف ــع ،ف ــإن مــرشــح الـجـمــاعــة
في طرابلس هو وسيم علوان الذي
يعمل طبيبًا جـ ّـراحــا فــي مستشفى
ال ـ ـش ـ ـفـ ــاء ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة أب ـ ـ ــي سـ ـم ــراء
ب ــامل ــدي ـن ــة ،وهـ ــو مـسـتـشـفــى ت ـشــرف
عليه الجماعة اإلسالمية .أما مرشح
ال ـج ـم ــاع ــة ف ــي امل ـن ـي ــة ،ف ـه ــو يــوســف
جــاج ـيــة ،وه ــو شـيــخ ومـ ــدرس للغة
العربية لطالب املرحلة الثانوية.
وأض ــاف نــافــع أن االسـمــن الباقيني
ف ــي ال ـش ـم ــال ،ه ـمــا ال ـن ــائ ــب الـســابــق
أس ـعــد هــرمــوش عــن الـضـنـيــة ،الــذي

يـ ـ ـ ــرأس ح ــالـ ـي ــا املـ ـكـ ـت ــب ال ـس ـي ــاس ــي
ل ـل ـج ـمــاعــة ،ورجـ ـ ــل األع ـ ـمـ ــال مـحـمــد
ش ــدي ــد ع ــن دائ ـ ــرة ع ـك ــار ،كــاش ـفــا أن
ق ـيــادة الـجـمــاعــة «ستسمي مرشحًا
عنها لالنتخابات في كل واحدة من
الدوائر العشر ّفي لبنان التي يوجد
فيها مقاعد سنية».
ت ـ ــرشـ ـ ـي ـ ــح الـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــة اإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة
ع ـشــرة مــرش ـحــن ل ـهــا دف ـعــة واح ــدة
لــانـتـخــابــات النيابية املقبلة فــي 6
أيار ُ ،2018ي َع ّد ّ
تطورًا نوعيًا في عمل
الجماعة ،و«طفرة» في ترشيحاتها
تـحــدث ألول م ــرة ،مستغلة القانون
االنتخابي الجديد القائم على مبدأ
النسبية والصوت التفضيلي .وهذا
القانون تــراه الجماعة مناسبًا لها،
ب ــرغ ــم مــاح ـظــات ـهــا ع ـل ـيــه ،إلـ ــى حـ ّـد

أن نــافــع تــوقــع أن «ت ـف ــوز الـجـمــاعــة
ّ
بالحد األدنــى» ،لكنه
بأربعة مقاعد
ت ـحــاشــى تـسـمـيــة أيـ ــن ه ــي ال ــدوائ ــر
التي يـ ّ
ـرجــح فــوز مرشحي الجماعة
فيها.
ب ـ ـهـ ــذا الـ ـت ــرشـ ـي ــح ت ـ ـكـ ــون ال ـج ـم ــاع ــة
اإلس ــام ـي ــة أول ج ـهــة سـيــاسـيــة في
ط ــراب ـل ــس والـ ـشـ ـم ــال ت ـع ـلــن رسـمـيــا
أسـ ـ ـم ـ ــاء م ــرش ـح ـي ـه ــا ل ــاس ـت ـح ـق ــاق
النيابي املرتقب ،وهو أمر ّ
رده نافع
إلى أن «قواعد الجماعة قد اختارت
ب ـع ــد ان ـت ـخ ــاب ــات داخ ـل ـي ــة أج ــرت ـه ــا،
أس ـ ـمـ ــاء م ــرش ـح ـي ـه ــا ،ف ــارت ــأيـ ـن ــا أن
نعلنها بعد إنجازها».
م ــن ب ــن األس ـ ـمـ ــاء املـ ـط ــروح ــة ي ـبــدو
ترشيح علوان الفتًا ،ألنه أول مرشح
مــن بـلــدة الـقـلـمــون الـســاحـلـيــة ،التي

بـ ــرغـ ــم وج ـ ــوده ـ ــا جـ ـغ ــرافـ ـي ــا ض ـمــن
قضاء الـكــورة ،إال أنها تتبع مدينة
طــرابـلــس إداريـ ــا وانـتـخــابـيــا .وبـهــذا
الترشيح تكون الجماعة قد كسرت
قاعدة عدم تبني أي تيار وطرف أو
ح ــزب سـيــاســي مــرشـحــا مــن مناطق
األطرف ،إذ دائمًا كان مرشحو دائرة
طرابلس من املدينة تحديدًا ،ونادرًا
مــا ك ــان يـجــري تبني أح ــد مرشحي
مدينة امليناء .أما القلمون والبداوي،
فكان هناك استبعاد تام الختيار أي
مرشح منهما لالنتخابات.
هــذا االختيار يـبـ ّـرره نافع بقوله إن
«مرشح األطراف له حظ في النجاح
أكـثــر مــن مــرشــح املــديـنــة ،وذل ــك بعد
دراس ـ ـ ـ ــات م ــوض ــوع ـي ــة أج ــري ـن ــاه ــا.
فـ ـف ــي الـ ـقـ ـلـ ـم ــون س ـي ـح ـظ ــى عـ ـل ــوان
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مجلس الوزراء؟
َ
ضـعـيـفــة ه ــو م ــن ي ــذه ــب ل ـل ـق ـضــاء»،
مشددًا على أن «الـتــزام األصــول هو
الحل» .وقال« :واجباتنا تقدير األثر
امل ــال ــي ألي إج ـ ــراء ت ـق ــوم ب ــه ال ــدول ــة
عـلــى املــال ـيــة ال ـعــامــة ،لــم يــرســل إلـ ّـي
م ــرس ــوم األقــدم ـيــة ول ــو أح ـيــل لـكــان
ال ـن ـقــاش ات ـخــذ مـنـحــى آخ ــر فـلـمــاذا
أقــدّم ـيــات ق ــوى األم ــن ُعــرضــت عـ ّلـ ّـي
ووقعتها فــي الـيــوم ذاتــه الــذي ُوقــع
فيه مرسوم ضباط دورة 1994؟ إن
ّ
كل مراسيم األقدميات التي صدرت
في العهود السابقة من دون توقيع
بني على خطأ
وزير املال باطلة ،وما ّ
هــو خـطــأ» .وأكــد أنــه وقــع «مراسيم
ترقيات ضباط الجيش العادية من
 1ـ ـ  1ـ ـ  2018و 1ـ ـ  7ـ ـ  ،2018وفصل

أس ـمــاء بـقـيــة ال ـض ـبــاط املستفيدين
م ــن األق ــدمـ ـي ــة خ ــاف ــا ل ــأص ــول عــن
الجداول».
ّ
في املقابل ،أكدت مصادر التيار الوطني
ال ـحــر لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن امل ــرس ــوم ص ــدر،
وال يمكن الـتــراجــع عـنــه ،إال إذا أبطله
مجلس شورى الدولة ،إن طعن به أحد
الضباط املعترضني .ورأت املصادر أن
قــرار وزيــر املالية عدم توقيع الترقيات
ضــرب ملؤسسة الجيش وتضحياتها،
وخاصة بعد اإلنـجــازات التي حققتها
املؤسسة ،ســواء على املستوى األمني
فــي مجال مكافحة الخاليا اإلرهابية،
أو على املستوى العسكري فــي عملية
تحرير الجرود.
في هذا اإلطار ،أشار مستشار رئيس
ّ
الـجـمـهــوريــةج ــان عــزيــز ،إل ــى أن ما
حصل في مرسوم «دورة ضباط عام
 »1994مـنــدرج تمامًا تحت األحـكــام
القانونية ،وال يتعارض مع أي عرف،
خــاصــة مــعات ـفــاق الـطــائـف ،ورئـيــس
ال ـج ـم ـهــوريــة  م ـي ـشــال ع ــون متمسك
بنظام الطائف بشكل حرفي .ولفت،
في حديث إلى قناة «أل بي سي آي»
إل ــى أن ه ـن ــاك أك ـث ــر م ــن  60مــرســوم
ت ــرق ـي ــة م ـن ــذ ال ـط ــائ ــف إلـ ــى الـ ـي ــوم ال
يحمل توقيعوزير املال ،فهل تعتبر
هذه املراسيم باطلة؟ وشدد على أن
صاحب الحق من يلجأ إلى القضاء،
ً
قــائــا« :ال أعتقد أن الرئيس بـ ّـري ال
يثق بالقضاء ،ألنه ابن القضاء وابن
قوس العدالة في لبنان».
وقـ ــد كـ ــان بـ ـ ــارزًا أمـ ــس أول تـصــريــح
رسـمــي لتيار املستقبل تعليقًا على
أزم ـ ــة املـ ــرسـ ــوم ،ع ـلــى ل ـس ــان ال ـنــائــب
م ـح ـم ــد قـ ـب ــانـ ـي ،الـ ـ ـ ــذي أك ـ ــد ح ــرص
الرئيس سعد الحريري على أن تبقى
الـعــاقــة إيجابية مــع رئـيــس مجلس
ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب ،وهـ ـ ــو مـ ــا ي ـع ـك ـس ــه م ــوق ــف
الحريري بأنه لم يدخل في الخالف
الكالمي بني الرئيس وبــري ،وتريث
فــي نشر مــرســوم األق ــدمـيــة للضباط
مــوضــوع الـخــاف ،مــا يشير إلــى أنه
يسعى إلى حل ال يغضب بري .ورأى
ق ـب ــان ــي أن م ــوق ــف األخـ ـي ــر «م ـف ـهــوم
ويتعلق بالصالحيات فــي مــا خص
توقيعوزير املال على املرسوم».
(األخبار)

ب ــأص ــوات أغـلـبـيــة أه ــال ــي الـقـلـمــون،
وإذا ما أضفنا إليها أصوات ناخبي
الـجـمــاعــة فــي طــرابـلــس ،فــإن وضعه
االنتخابي سيكون جيدًا».
وف ـ ــي م ــا يـ ـخ ـ ّـص اخـ ـتـ ـي ــار ال ـح ـل ـفــاء
الــذيــن ستشكل الجماعة اإلسالمية
الئـحــة معهم ،أوض ــح نــافــع أن «هــذا
املـ ــوضـ ــوع ال يـ ـ ــزال م ـب ـك ـرًا ال ـت ـط ـ ّـرق
إلـ ـي ــه ،لـكـنـنــا نـلـتـقــي أغ ـل ــب ال ـفــرقــاء
ونبحث معهم األمر» ،مشيرًا إلى أن
«التحالف ضــروري من أجل تجاوز
العتبة االنـتـخــابـيــة» .وأش ــار إلــى أن
«تحالفنا مــع الـقــوى اإلسالمية أمر
وارد ،وأغـ ـل ــب هـ ــذه الـ ـق ــوى أعـلـنــت
دع ـ ـم ـ ـهـ ــا مـ ــرش ـ ـحـ ــي ال ـ ـج ـ ـمـ ــاعـ ــة فــي
االن ـت ـخــابــات» ،مضيفًا أن الجماعة
ال ـت ــي «ت ـع ـتــرف ب ــال ــواق ــع الـلـبـنــانــي،

وبوجود ّ
تنوع طائفي ومذهبي فيه،
س ـي ـكــون ع ـلــى لــوائ ـح ـهــا مــرشـحــون
مسيحيون وعلويون».
وحـ ــول ع ــاق ــة ال ـج ـمــاعــة م ــع ال ـقــوى
السياسية الرئيسية فــي طرابلس،
أش ـ ـ ــار ن ــاف ــع إلـ ـ ــى أن «الـ ـعـ ــاقـ ــة مــع
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس نـ ـجـ ـي ــب مـ ـيـ ـق ــات ــي ق ــوي ــة،
وم ــع ال ــوزي ــر ال ـســابــق أشـ ــرف ريـفــي
جيدة ،لكنها ليست جيدة مع تيار
املـسـتـقـبــل ،خ ـصــوصــا ف ــي طــرابـلــس
وال ـش ـم ــال ،عـلـمــا أن ـهــا لـيـســت كــذلــك
ف ــي م ـن ــاط ــق أخ ـ ـ ـ ــرى» ،رادًا ال ـس ـبــب
إلـ ــى «وج ـ ـ ــود ح ـســاس ـيــة لـ ــدى ت ـيــار
املـسـتـقـبــل تّـجــاه ـنــا ،ألن ــه ي ــرى أنـنــا
الوحيد الذي ننافسه
الطرف السني
ّ
ع ـلــى امل ـق ــاع ــد ال ـســن ـيــة ف ــي مختلف
الدوائر االنتخابية في لبنان».

مرسوم «األقدمية»
حسن عليق
ف ــي ال ـن ـق ــاش ب ـش ــأن قــانــون ـيــة مــرســوم
«األقدمية» املمنوحة لضباط دورة عام
َ
ُ ،1994يغفل أمر قانوني شديد األهمية،
رغ ــم كــونــه األسـ ــاس ال ــذي يــرتـكــز عليه
املرسوم .قانون الدفاع الوطني (املرسوم
االشـتــراعــي  102الـصــادر عــام ،)1983
في املادة  47منه ،ينص على اآلتي:
«يـمـكــن مـنــح ال ـضــابــط أقــدم ـيــة للترقية
تتراوح بني ثالثة أشهر وسنتني تقديرًا
ألع ـمــال بــاهــرة ق ــام بـهــا خ ــال عمليات
حربية أو عمليات حفظ األمن أو اشتباك
مسلح في الــداخــل» .وال بد من التذكير
بأن «األقدمية» تعني منح الضباط حق
الـتــرقـيــة قـبــل مــوعــد اسـتـحـقــاقـهــا .فــإذا
كــان سـ ُـيــرقــى مــن الــرتـبــة الـتــي هــو فيها
ّ
حاليًا ،في بداية عــام  ،2019فستمكنه
«أق ــدم ـي ــة» ع ــام واحـ ــد م ــن ال ـتــرشــح إلــى
الـتــرقـيــة فــي بــدايــة ع ــام  .2018ولـطــاملــا
ل ـفــت ض ـب ــاط وم ـس ــؤول ــون عـسـكــريــون
وأمنيون إلــى أن «األقدمية» هي «أخطر
ُ
م ـكــافــأة» تـمـنــح لـضــابــط ،لـكــونـهــا تؤثر
في التراتبية ،وتجعل املــرؤوس رئيسًا.
كــذلــك فــإنـهــم يـشـيــرون إل ــى أن الـقــانــون
نفسه لــم يوجب منحها ألحــد ،ولــو قام
بأعمال «بــاهــرة» ،بــل جعلها اختيارية،
ل ـخ ـطــورت ـهــا .م ــن ه ـن ــا ،ال ب ــد م ــن طــرح
سـ ــؤال يـ ـ ّ
ـرد امل ـســألــة إل ــى ج ــذره ــا ،غير
السياسي :ما هي األعمال الباهرة التي
قــام بها ضـبــاط دورة عــام 1994؟ وما
هي هذه األعمال الباهرة التي قاموا بها
مجتمعني ،بال استثناء؟ وهــل يستقيم
منحهم هذه املكافأة الخطيرة ،من دون
اإلفصاح عن اإلنجازات التي حققوها؟
ليس طرح هذا السؤال من باب النكاية،
وخاصة أن بعض هؤالء الضباط حققوا
ً
ف ـعــا ال ـعــديــد م ــن األع ـم ــال ال ـتــي يمكن
وصفها بــ«الـبــاهــرة» .يكفي أحــدهــم ما

أن ـج ــزه ف ــي م ـجــال االس ـت ـع ــام الـتـقـنــي،
وتطوير البرامج املوجودة في الفرع الذي
يــرأســه للقيام بـقـفــزات نوعية ساهمت
ف ــي تـنـفـيــذ ع ـم ـل ـيــات أم ـن ـيــة اسـتـبــاقـيــة
ً
ّ
ج ــن ـب ــت الـ ـب ــاد أع ـ ـمـ ــاال إره ــابـ ـي ــة .ه ــذا
الـضــابــط ،كما غـيــره مــن ضـبــاط «دورة
عون» ،يستحقون املكافأة ،ولو كانت من
مستوى «األقدمية» .لكن ما الــذي يبرر
هذا «اإلسراف» في «ال ِق َدم االستثنائي»؟
املـ ــداف ـ ـعـ ــون عـ ــن امل ـ ــرس ـ ــوم ي ـت ـح ـ ّـدث ــون
ع ــن داف ــع وح ـي ــد ،ه ــو «رف ــع ال ـغ ــن» عن
ضـبــاط التحقوا بــاملــدرســة الحربية في
ظــل الـحـكــومــة العسكرية الـتــي ترأسها
الـعـمــاد مـيـشــال ع ــون ،ثــم انـقـطـعــوا عن
الــدراســة بسبب الـظــروف التي أنتجتها
«ح ــرب الـتـحــريــر» ،قـبــل أن تستوعبهم
دول ـ ــة م ــا ب ـعــد ال ـط ــائ ــف ،وي ـ ـعـ ــودوا إلــى
املدرسة الحربية عام  1993ليستكملوا
دراسـتـهــم ويتخرجوا برتبة مــازم في
نـيـســان  .1994و«رف ـ ـ ُـع ال ـغ ــن» ُيقصد
به تعويض الوقت الــذي أه ــدروه ،قسرًا،
خارج املدرسة الحربية .وبصرف النظر
عن حقهم في «تصحيح أوضاعهم» أو
عدمه ،يبقى أن منحهم ِ«ق َدمًا استثنائيًا
ل ـل ـت ــرق ـي ــة» ،ب ـم ــرس ــوم ع ـ ـ ــادي ،ه ــو أم ــر
مـخــالــف لـلـقــانــون ال ــذي يـحــدد بــوضــوح
شــروط هذه املكافأة .وفي دفــاع أنصار
املرسوم شيء من االعتراف بهذا الخلل.
أحد هؤالء يقول إن العماد ميشال عون
سعى إلــى تسوية أوض ــاع الضباط من
خالل محاولة إصدار قانون في مجلس
ال ـنــواب .لـكــن اق ـتــراح الـقــانــون لــم يبصر
النور .وإحالته على اللجان النيابية كانت
لوضعه في األدراج .والدليل على ذلك أن
اللجان لم تناقشه .لكن هل تسمح هذه
الوقائع بإصدار هذا املرسوم السابقة؟
اإلجابة عن هذا السؤال ليست قانونية
بــالـتــأكـيــد ،ب ــل سـيــاسـيــة .وه ــي تتصل
ب ـت ـطــويــع ال ـق ــوان ــن وال ــدسـ ـت ــور ،كــرمــى

للتوازنات .والحديث عن التوازنات يعني
ح ـص ـرًا ،ف ــي ل ـب ـنــان ،ح ـصــص «ممثلي
ال ـط ــوائ ــف» وقــدرت ـهــم عـلــى الـتــأثـيــر في
«ال ـن ـظــام» .وهــو يعني أيـضــا فتح الباب
أمام تسويات تجعل «الجميع» يخرجون
«رابحني».
ث ـم ــة أم ـ ــر إض ــاف ــي ال ب ــد م ــن اإلشـ ـ ــارة
إل ـي ــه .وجـ ــود ض ـبــاط دورة ع ــام ،1994
ووصــولـهــم إلــى املــواقــع الـتــي يشغلونها
ال ـي ــوم ،دل ـيــل عـلــى أن مــا ق ــام بــه الـعـمــاد
إمـ ـي ــل لـ ـح ــود ،والـ ـف ــري ــق األمـ ـن ــي لـحـكــم
ً
ً
م ــا ب ـع ــد الـ ـط ــائ ــف ،كـ ــان فـ ـع ــا ،ال ق ــوال
وحسب ،استيعابًا لجميع أبناء املؤسسة
الـعـسـكــريــة ،وإع ـ ــادة رت ــق مــا ت ـمـ ّـزق في
سنوات الحرب األهلية .وبعيدًا عن تقويم
السياسة العامة لتلك الحقبة ،فإن اإلدارة
السياسية لشؤون املؤسسة العسكرية،
أدت إل ــى جـعــل الـجـيــش بــال ـصــورة التي
هــي عليه ال ـيــوم ،س ــواء لجهة الـتــوازنــات
املحفوظة فيها ،أو ابتعاده ـ قدر اإلمكان
ـ عن الخضات الطائفية واملذهبية التي
ض ــربــت ال ـب ــاد ب ـعــد ان ـس ـحــاب الـجـيــش
ال ـســوري .ومــن الجائز الـقــول إن رئيس
الجمهورية العماد ميشال عون هو أكثر
الـعــارفــن بـهــذا الــواقــع ،والـحــريــص عليه.
ومــن هــذا املنطلق تحديدًا ،كــان األجــدى
تجنيب املؤسسة خضة من النوع الذي
ّ
سببه هــذا املــرســوم .وأداء قائد الجيش،
العماد جوزف عون ،في األشهر التسعة
امل ــاضـ ـي ــةُ ،ي ـظ ـه ــر أنـ ــه كـ ــان ق ـ ـ ــادرًا عـلــى
معالجة هــذه القضية بـصــورة مختلفة.
َ
فمن خاض معركة الجرود ،وفتح ملفات
ّ
وأصر على تطبيق
الفساد في املؤسسة،
ال ـق ــان ــون ب ـحــذاف ـيــره ف ــي مـ ـب ــاراة تــرقـيــة
الرتباء إلى مالزمني ،يملك ـ ال شك ـ ما
ُ
يؤهله لحل هذه املعضلة ،لو ت ِرك له القرار
ً
لـ ُـيـصــدره «م ــن ت ـحــت» ،ب ــدال مــن العجلة
ال ـت ــي أص ـ ـ ّـر عـلـيـهــا (م ـس ـت ـشــار رئـيــس
الجهورية) العميد بول مطر «من فوق».

علم
و خبر
حزب اهلل ...إلى االنتخابات
يـبــاشــر نــائــب األم ــن ال ـعــام ل ـحــزب ال ـلــه الـشـيــخ نعيم
ق ــاس ــم ،األسـ ـب ــوع امل ـق ـبــل م ـتــاب ـعــة م ـلــف االن ـت ـخــابــات
النيابية الذي يتولى مسؤوليته .ومن املنتظر أن تكون
أولى خطواته في هذا املجال عقد اجتماعات مع حركة
أم ــل ،تمهيدًا لـبـ ّـت أسـمــاء املــرشـحــن إلــى االنتخابات
والتحالفات .وتـجــدر اإلش ــارة إلــى أن مـصــادر الحزب
والحركة تؤكد أنهما لم يحسما بعد أي تفصيل من
تفاصيل االنتخابات ،باستثناء خوضهما االستحقاق
بلوائح مشتركة فــي جميع الــدوائــر .وتـجــزم املصادر
ُ
بأن التحالفات األخرى لن تحسم قبل شباط املقبل.

السفارة المصرية ضد «الجماعة»
دخ ـلــت ال ـس ـف ــارة امل ـصــريــة ع ـلــى خ ــط االن ـت ـخــابــات
ال ـن ـي ــاب ـي ــة ،مـ ــن خ ـ ــال ع ـق ــد ل ـ ـقـ ــاءات مـ ــع ع ـ ــدد مــن
ال ـش ـخ ـص ـيــات ال ـس ـيــاس ـيــة املـنـتـمـيــة إلـ ــى الـطــائـفــة
الـسـنـيــة تـنـتـمــي إل ــى فــري ـقــي  8و 14آذار .وت ـبــدو
الـسـفــارة مهتمة بـمـحــاصــرة الـجـمــاعــة اإلســامـيــة،
لكونها الفرع اللبناني لتنظيم اإلخــوان املسلمني.
وي ـس ـع ــى ال ـج ــان ــب املـ ـص ــري إلـ ــى ت ـش ـج ـيــع ال ـق ــوى
ال ـك ـب ــرى ع ـلــى اس ـت ـب ـعــاد ال ـج ـمــاعــة ع ــن لــوائ ـح ـهــا،
لضمان عدم دخولها املجلس النيابي.

الباراغواي والسفير اللبناني
ّ
أوضح مصدر في وزارة الخارجية لـ «األخبار» أن

عــدم موافقة دولــة الـبــاراغــواي على تعيني القائم
بــاألع ـمــال الـحــالــي حـســن ح ـجــازي سـفـيـرًا للبنان
ّ
لــدي ـهــا ،ي ـعــود إل ــى س ـب ـبــن :ال ـس ـبــب األول ه ــو أن
نــائــب وزي ــر خــارجـيــة ال ـب ــاراغ ــواي ،أب ـلــغ حـجــازي
ـراف ال تسمح
ب ـص ــورة غ ـيــر رس ـم ـيــة «وج ـ ــود أعـ ـ ـ ٍ
بقبول اعتماد القائم بــاألعـمــال بالوكالة كسفير
معتمد»ّ .أما السبب الثاني ،بحسب مصدر قصر
ّ
بـسـتــرس ،فهو أن رئـيــس مجلس الـنــواب السابق
فــي ال ـب ــاراغ ــواي ،الـسـيـنــاتــور سليم بــو سركيس،
ّ
قــال لـحـجــازي إن «رئـيــس جمهورية الـبــاراغــواي،
ُ
ّ
امل ـ ـ ـحـ ـ ــاط ب ـم ـس ـت ـش ــاري ــن إس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــن ،تـ ـع ــرض
للضغوط من قبل إسرائيل حتى ال يقبل باعتماد
السفير اللبناني».

خالف بين «العزم» و«المستقبل» في عكار
ن ـشــب خ ــاف ب ــن م ـنـ ّـســق ت ـي ــار ال ـع ــزم ف ــي عـكــار
هـيـثــم ع ــز ال ــدي ــن ،وع ـضــو امل ـك ـتــب ال ـس ـيــاســي في
ت ـيــار املـسـتـقـبــل ســامــر حـ ــدارة .وق ــد نـشــر األخـيــر
على صفحته على فايسبوك كالمًا ّ
تحدث فيه عن
معركة «األخــاق» بني التيارين ،في ظل محاولة
الــرئـيــس نـجـيــب مـيـقــاتــي تكثيف عـمــل ت ـيــاره في
امل ـن ـط ـقــة .وي ـق ــول م ـقــربــون م ــن مـيـقــاتــي إن ــه على
الرغم من أن «العزم» غير موجود في عكار ،إال أن
هناك مؤيدين له في كل قرى املحافظة وبلداتها.
أما مصادر تيار املستقبل ،فاعتبرت أن الخالف
«م ــش م ـحــرز» وال يـخــرج عــن اإلط ــار الـشـخـصــي،
مشيرة إلى أن «اإلحصاء ات التي تجريها جهات
ّ
ع ـ ّـدة ،مــن بـيـنـهــا خ ـصــوم ل ـنــا ،تــؤكــد تـقـ ّـدمـنــا في
عكار».

4

الخميس  28كانون األول  2017العدد 3358

مجتمع وإقتصاد
تقرير

زمن المصارف

عرضت
تجاوزات
عن
يعفو
سالمة
ّ
إبان أزمة استقالة الرئيس سعد
الحريري ،ارتكبت المصارف تجاوزات لمراكز
القطع العمالنية بقيمة مليار دوالر،
وامتنعت عن دفع اإليداع االحتياطي
وعن دفع الغرامات .إال أن حاكم مصرف
لبنان رياض سالمة ،بد ًال من تطبيق
النصوص النظامية بحق المخالفين،
وعدهم بتخفيفها!
محمد وهبة
م ـ ـجـ ــددًا ،ت ـث ـبــت امل ـ ـصـ ــارف أن ـه ــا فــي
املوقع األقــوى .ففي إمكانها مخالفة
تعاميم مصرف لبنان ،وفــي الوقت
نـ ـفـ ـس ــه انـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزاع وعـ ـ ـ ــد مـ ـ ــن ح ــاك ـم ــه
ري ــاض ســامــة بتخفيف الـغــرامــات!
مـعــادلــة ّ
كرستها امل ـصــارف ،بالفعل
وامل ـم ــارس ــة ،ف ــي األس ــاب ـي ــع املــاضـيــة
لـ ـجـ ـه ــة ت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاوزات مـ ـ ــراكـ ـ ــز ال ـق ـط ــع
ال ـع ـمــان ـيــة ،ف ـي ـمــا ي ـت ـصــرف ك ــل من
«امل ـ ـ ــرك ـ ـ ــزي» ولـ ـجـ ـن ــة الـ ــرقـ ــابـ ــة عـلــى
املـصــارف والهيئة املصرفية العليا
كحماة للمصارف ال كهيئات ناظمة
ورقابية تسهر على قمع املخالفات
ملـنــع لـتـكــرارهــا ول ـل ـحــؤول دون رفــع
املخاطر السوقية.

التعميم 32
ب ـح ـســب ال ـت ـع ـم ـيــم األسـ ــاسـ ــي ال ــرق ــم  32ال ـص ــادر
عــن مـصــرف لـبـنــان فــي  24نـيـســان  1997بعنوان
«عمليات القطع لدى املصارف واملؤسسات املالية»،
ّ
تحدد املادة الثانية نسب مراكز القطع العمالنية وفق
اآلت ــي« :يـسـمــح لـلـمـصــارف االح ـت ـفــاظ بـمــركــز قطع
عمالني صافي ،مدين أو دائن ،ال ّ
يتعدى في أي وقت
نسبة  %1مــن مـجـمــوع عـنــاصــر األمـ ــوال الخاصة
االســاسـيــة الـصــافـيــة ،على أال يـتـعـ ّـدى مــركــز القطع
اإلجمالي لديها في الوقت نفسه ما نسبته  %40من
مجموع األموال الخاصة االساسية الصافية ،وعلى
أن تكون املصارف املعنية ّ
متقيدة بصورة متزامنة
ومتالزمة بنسبة املالءة املتوجبة».

مركز القطع العمالني
مراكز القطع العمالنية هي ،بتعريف
ّ
مبسط ،املبالغ بالعمالت األجنبية
ُ
التي يسمح لكل مصرف ومؤسسة
مــال ـيــة بــاسـتـعـمــالـهــا ف ــي الـعـمـلـيــات
الـيــومـيــة (غــالـبـيـتـهــا عـمـلـيــات شــراء
لعمالت أجنبية وبيعها للزبائن).
يجري الزبائن عمليات تحويل ّمن
الليرة إلى الدوالر وبالعكس ،وتنفذ
املـ ـ ـص ـ ــارف ال ـ ـجـ ــزء األك ـ ـبـ ــر مـ ــن ه ــذه
الـعـمـلـيــات مــع مـصــرف لـبـنــان ،لذلك
ت ـح ـتــاج إلـ ــى س ـيــولــة كــاف ـيــة إلت ـمــام
عمليات التحويل .ويتم تكوين هذه
ّ
محددة من
السيولة بناء على نسب
رأس املال أو األموال الخاصة.
عمليًا ،وبذريعة الطلب املتزايد من
ال ــزب ــائ ــن ع ـلــى ال ـت ـحــويــل م ــن الـلـيــرة
إل ـ ــى الـ ـ ـ ــدوالر أثـ ـن ــاء أزمـ ـ ــة اس ـت ـقــالــة
الــرئ ـيــس سـعــد ال ـح ــري ــري ،ت ـجــاوزت
امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف الـ ـنـ ـس ــب امل ـ ـس ـ ـمـ ــوح ب ـهــا
لتنفيذ العمليات اليومية ُ .وبحسب
مصادر مصرفية مطلعة ،قـ ّـدر حجم
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاوزات ب ـن ـح ــو م ـل ـي ــار دوالر،
ّ
مـ ــا يـ ــرتـ ــب عـ ـل ــى امل ـ ـص ـ ــارف ن ــوع ــن
م ــن الـ ـغ ــرام ــات م ـن ـص ــوص عـلـيـهـمــا
فــي امل ــادت ــن الـثــامـنــة والـتــاسـعــة من
الـتـعـمـيــم ( 32أن ـظ ــر االطـ ــار امل ــرف ــق).
إذ تشير املــادة الثامنة إلى أن «على
املـ ـ ـص ـ ــارف الـ ـت ــي تـ ـتـ ـج ــاوز ال ـس ـقــف
امل ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـدد ملـ ــركـ ــز الـ ـقـ ـط ــع ال ـع ـم ــان ــي
الـ ـص ــاف ــي ( )%1إي ـ ـ ـ ــداع اح ـت ـي ــاط ــي
خ ـ ـ ــاص ب ــال ـع ـم ـل ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ل ــدى
مصرف لبنان بقيمة التجاوز وذلك
ملــدة شهر عــن كــل يــوم ت ـجــاوز» .كما
ع ـل ـي ـه ــا ،عـ ـن ــدم ــا تـ ـتـ ـج ــاوز ال ـس ـقــف
ّ
املحدد ملركز القطع اإلجمالي (،)%40
«إيداع احتياطي خاص لدى مصرف
لبنان بما يوازي قيمة هذا التجاوز
بالدوالر األميركي بتاريخ حصوله
بعد تنزيل قيمة الـتـجــاوز ،فــي حال
وجوده ،على مراكز القطع العمالني
الصافي ،وذلك ّ
ملدة شهر عن كل يوم
تجاوز» .أما املــادة التاسعة ،فتنص
على أن «يستوفي مصرف لبنان من
امل ـص ــارف واملــؤس ـســات املــالـيــة التي
ّ
تتقيد بموجب إيــداع االحتياطي
ال
الـخــاص املـنـصــوص عليه فــي املــادة
ال ـث ــام ـن ــة ،ف ــائ ــدة ج ــزائ ـي ــة محتسبة
وف ـق ــا ألحـ ـك ــام املـ ـ ــادة  77م ــن قــانــون
ال ـن ـق ــد وال ـت ـس ـل ـي ــف ،وذل ـ ـ ــك ب ـم ـعــدل

عرضت ودائع الزبائن لمخاطر (مروان طحطح)
تجاوزات المصارف إبان أزمة «استقالة الحريري» ّ

الفائدة املطبقة على التسليفات التي
يمنحها مصرف لبنان لقاء سندات
تجارية».

مخاطر التجاوز
تندرج طريقة احتساب مراكز القطع
العمالنية والـغــرامــات املترتبة على
الـ ـتـ ـج ــاوزات ض ـمــن األم ـ ــور الـتـقـنـيــة
امل ـع ـقــدة .لـكــن االه ــم أن األم ــر يتعلق
بــالـهــدف مــن احـتـســاب مــراكــز القطع
وال ـغ ــرام ــات .وبـحـســب عـضــو سابق
في لجنة الرقابة على املصارف ،فإن
تنظيم العمليات اليومية للمصارف

واملـ ــؤس ـ ـسـ ــات امل ــالـ ـي ــة ل ـي ــس م ـج ـ ّـرد
روتـ ــن ي ـقــوم ب ــه «املـ ــركـ ــزي» ،ب ــل هو
عـلــى درج ــة عــالـيــة مــن األهـمـيــة ألنــه
يتعلق باملالءة املصرفية وباملخاطر
التي تنتج عن أي تجاوزات تحصل
في السوق .بمعنى آخر« ،فإن فقدان
الـ ـسـ ـي ــول ــة ل ـ ـ ــدى امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف ب ـس ـبــب
ق ـيــام ـهــا بــال ـع ـم ـل ـيــات ال ـي ــوم ـي ــة أم ــر
خ ـط ـيــر ،وال ي ـجــب ف ــي أي وقـ ــت من
االوق ـ ــات االسـتـهـتــار ب ـهــذا االم ــر ألن
عــواق ـبــه ق ــد ت ـكــون وخ ـي ـمــة .وإذا لم
ّ
ي ـت ــرت ــب ع ـنــه شـ ــيء هـ ــذه امل ـ ـ ـ ّـرة ،فــإن
ّ
ت ـكــراره قــد يـشــكــل خـطـرًا كـبـيـرًا على

الـ ـقـ ـط ــاع املـ ـص ــرف ــي بـ ـك ــامـ ـل ــه» وف ــق
املصدر نفسه .ويضيف أن تجاوزات
املـ ـص ــارف مل ــراك ــز ال ـق ـطــع الـعـمــانـيــة
نــات ـجــة ع ــن ض ـعــف سـيــولـتـهــا الـتــي
أشــار إليها حاكم مصرف لبنان في
اللقاء الشهري املنعقد في  21تشرين
ال ـث ــان ــي .يــوم ـهــا ق ــال ســامــة أن ــه لن
يـمـ ّـد امل ـص ــارف بــالـسـيــولــة مــن خــال
عمليات حسم السندات وأنــه الحظ
«أن املصارف أقرضت أكثر من %80
بــالـلـيــرة اللبنانية فــي أواخ ــر الـعــام
 2016وع ـ ــام  ...»2017ث ــم شـ ّـجـعـهــم
على «تــوسـيــع هــوامــش الـفــوائــد بني

تقرير

محمية صور الطبيعية
«محمي» على
تعد
ٍّ
َّ
ّ
أمال خليل
ّ
ت ــوقـ ـف ــت ن ـه ــاي ــة األس ـ ـبـ ــوع امل ــاض ــي
األشـ ـغ ــال ف ــي ورشـ ــة تـشـيـيــد مبنى
عـ ـن ــد الـ ـجـ ـه ــة الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة مل ـح ـم ـ ّـي ــة
صـ ــور ال ـط ـب ـي ـع ـيــة بـ ـمـ ـح ــاذاة مـخـيــم
الـ ــرش ـ ـيـ ــديـ ــة ،ال ـ ـتـ ــي تـ ـشـ ـك ــل ت ـع ــدي ــا
ع ـل ــى امل ـح ـم ـ ّـي ــة ال ـت ــي ي ـن ـظــم عـمـلـهــا
ويصونها قانون صادر عن مجلس
الـ ـن ــواب عـ ــام ( ١٩٩٨ق ــان ــون إن ـشــاء
املـحـمـ ّـيــة رق ــم  ٧٠٨ال ـصــادر فــي أيــار
ّ
 .)١٩٩٨صــاحــب املـبـنــى امل ــؤل ــف من
طبقة واحــدة ويحيط به ســور على
م ـســاحــة أك ـث ــر م ــن دونـ ــم ف ــي نـطــاق
املـ ـحـ ـم ـ ّـي ــة ،ش ـ ــرع م ـن ــذ ش ـه ــري ــن فــي
ال ـب ـنــاء ،بــرغــم الـحـمـلــة االعـتــراضـيــة

التي أطلقتها بلدية صور وعدد من
الجمعيات األهلية في املنطقة.
مـ ـ ـص ـ ــادر الـ ـن ــاشـ ـط ــن ف ـ ــي ال ـح ـم ـل ــة
ربطت «عــدم اكتراث صاحب املبنى
الفلسطيني املقيم في املخيم لكونه
ً
مـســؤوال فــي أحــد الفصائل النافذة
فـ ــي ال ــرشـ ـي ــدي ــة ،وت ــربـ ـط ــه ع ــاق ــات
جـ ـي ــدة مـ ــع مـ ـس ــؤول ــن ل ـب ـن ــان ـي ــن».
ولفت هــؤالء إلى أن «مــواد البناء ال
تــدخــل إل ــى املـخـيـمــات الفلسطينية
إال ب ـم ــوج ــب إذن م ــن اس ـت ـخ ـب ــارات
ال ـج ـي ــش ،ف ـك ـيــف دخ ـل ــت امل ـ ــواد إلــى
هذه الورشة؟».
الـ ـحـ ـمـ ـل ــة أث ـ ـ ـمـ ـ ــرت أخ ـ ـ ـي ـ ـ ـرًا ت ــوق ـي ـف ــا
ل ــأعـ ـم ــال قـ ــد يـ ـك ــون م ــؤقـ ـت ــا .فـيـمــا
تقدمت البلدية بإخبار إلــى املدعي

صاحب التعدي
تربطه عالقات
جيدة مع
مسؤولين لبنانيين

ال ـ ـعـ ــام االس ـت ـئ ـن ــاف ــي فـ ــي ال ـج ـن ــوب
الـ ـق ــاض ــي رهـ ـي ــف رمـ ـ ـض ـ ــان ،ب ـش ــأن
الـ ـتـ ـع ــدي ع ـل ــى املـ ـحـ ـم ـ ّـي ــة .فـ ــي وق ــت

الحق ،تقدمت جمعية «الجنوبيون
الخضر» بإخبار إلــى النائب العام
املالي القاضي علي إبراهيم تطلب
وقف األشغال فورًا.
وك ـ ــان ـ ــت الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات األه ـ ـل ـ ـيـ ــة فــي
ص ـ ــور وم ـم ـث ـل ــون عـ ــن ال ـب ـل ــدي ــة قــد
ع ـق ــدوا أول م ــن أم ــس اج ـت ـمــاعــا في
«ملتقى الشباب الثقافي» ،وناقشوا
قضية «التعدي السافر على حقوق
املدينة واملتنفس الطبيعي ألهلها»،
وت ـ ــوقـ ـ ـف ـ ــوا ع ـ ـنـ ــد «األداء اإلداري
والقضائي تجاه التعدي ،رغم مرور
شـهــريــن عـلــى ال ـبــدء بــالــورشــة التي
كان من الواجب إيقافها منذ البداية
قبل أن يرتفع املبنى».
ورأى رئـيــس جمعية «الجنوبيون

الخضر» هشام يونس ،أن «التعدي
الـ ـكـ ـبـ ـي ــر يـ ـفـ ـت ــح املـ ـ ـج ـ ــال ل ـت ـع ــدي ــات
أخـ ـ ــرى م ـش ــاب ـه ــة ،ون ـخ ـش ــى أن كــل
تأخير بالتعامل معه يشجع على
مــواصـلــة ه ــذه االنـتـهــاكــات مــن قبل
آخرين» .ودعا إلى استثمار الحملة
«لتكون مقدمة إلعادة تقييم وضع
املحمية ككل والبحث في التعديات
والـ ـتـ ـج ــاوزات األخـ ــرى ال ـقــائ ـمــة في
أك ـث ــر م ــن م ــوق ــع ،وم ـن ـه ــا م ــا ي ـعــود
ل ـع ـق ــود وي ـل ـح ــق أض ـ ـ ـ ــرارًا جـسـمـيــة
بــامل ـح ـمـ ّـيــة» ال ـت ــي تـحـتـضــن بـعـضــا
مـ ــن آث ـ ـ ــار ص ـ ــور الـ ـب ــري ــة ال ـق ــدي ـم ــة،
وت ـ ـع ـ ــد واح ـ ـ ـ ـ ـ ــدة م ـ ـ ــن أه ـ ـ ـ ــم مـ ــواقـ ــع
ال ـت ـن ــوع ال ـب ـيــولــوجــي ف ــي ال ـحــوض
املتوسطي.
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«أديان» شركاء «الغفلة»
في التطوير التربوي!

القطاع للخطر
والتعامل املالئم مع الـتـجــاوزات ،ما
ي ـس ـمــح ل ـل ـم ـصــارف ب ــات ـخ ــاذ مــراكــز
قطع مكشوفة ومؤقتة .ويصب هكذا
تدبير في استقرار سوق القطع».
إذًا ،رغ ــم ك ــل امل ـخــاطــر ال ـتــي نتجت
م ــن ت ـ ـجـ ــاوزات املـ ـص ــارف لـتـعــامـيــم
«املـ ــركـ ــزي» ،وع ــد س ــام ــة بتخفيف
ال ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــرامـ ـ ـ ــات .وبـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــب مـ ـ ـص ـ ــادر
ّ
مصرفية متقاطعة ،لم يبلغ مصرف
ل ـ ـب ـ ـنـ ــان أي مـ ـ ـص ـ ــرف أو م ــؤس ـس ــة
مالية بــوجــوب اإلي ــداع االحتياطي
امل ـن ـصــوص عـنــه ف ــي املـ ــادة الـثــامـنــة
من التعميم  32وال بوجوب تسديد

يتصرف «المركزي»
ولجنة الرقابة والهيئة
المصرفية العليا
كحماة للمصارف ال
كهيئات رقابية

الدوالر والليرة» كما ورد في محضر
اللقاء .وفــي ذلــك الوقت كانت فائدة
االنتربنك لــاقـتــراض بــن املـصــارف
تتجاوز  %120بسبب نقص السيولة
لدى املصارف!
ّ
األخطر من هــذا كله أن الحاكم وعد
املصارف بتخفيف العقوبات ،مشيرا
إلـ ــى «أن امل ـج ـلــس امل ــرك ــزي ملـصــرف
لبنان ،في جلسته املقبلة ،سيدرس
موضوع الغرامات التي ّ
تنص عليها
التعاميم واإلجـ ـ ــراءات املـعـمــول بها
ف ــي م ــا خ ــص ت ـج ــاوز م ــراك ــز الـقـطــع
الـ ـعـ ـم ــانـ ـي ــة ف ـ ــي اتـ ـ ـج ـ ــاه تـخـفـيـفـهــا

الـ ـ ـغ ـ ــرام ـ ــات املـ ـنـ ـص ــوص ع ـن ـه ــا فــي
امل ــادة التاسعة مــن التعميم نفسه،
«ال بــل طلب مــن لجنة الــرقــابــة على
املـ ـص ــارف أن ت ــدق ــق ف ــي ك ــل ح ــاالت
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاوز لـ ـ ـل ـ ــوق ـ ــوف ع ـ ـلـ ــى ح ـج ــم
ال ـت ـج ــاوزات ث ــم ح ـصــرهــا بـمـعــايـيــر
مـعـيـنــة .فـعـلــى سـبـيــل امل ـث ــال ،تعمل
اللجنة على التمييز بــن املصارف
الـتــي كـســرت الــوديـعــة لـلــزبــائــن قبل
اسـتـحـقــاقـهــا وب ــن ت ـلــك ال ـتــي صــار
لديها طلب على التحويل من الليرة
إلى الدوالر عند استحقاق الودائع.
وهــذه من املعايير التي ستستعمل
ل ـت ـخ ـف ـيــف ال ـ ـغـ ــرامـ ــات ،إض ــاف ــة إل ــى
معايير أخــرى للتمييز بــن اسباب
حصول التجاوزات.

إهمال أم تغاض؟
ه ــذا الـتـمـيـيــز املــوضــوعــي نــاتــج عن
مشكلة خطيرة .فإذا كانت املصارف
أهـمـلــت تطبيق تعاميم «امل ــرك ــزي»،
ي ـتـ ّ
ـوجــب ع ـلــى األخ ـي ــر وع ـل ــى لجنة
ال ــرق ــاب ــة ع ـلــى املـ ـص ــارف مـعــاقـبـتـهــا

بـشـ ّـدة .أمــا إذا كانت املشكلة ناتجة
عـ ــن ت ـع ـم ـي ــم م ـ ـصـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان الـ ــذي
يحدد مراكز القطع فاملشكلة أخطر.
إذ يعني أن الجهة الناظمة للقطاع
ل ــم ت ـك ــن ل ــدي ـه ــا ال ـخ ـل ـف ـيــة امل ـنــاس ـبــة
لتنظيم القطاع .وفي كلتا الحالتني،
فـ ـ ــإن الـ ـتـ ـغ ــاض ــي عـ ــن ال ـ ـغـ ــرامـ ــات او
تخفيفها سيدفع املصارف الى تكرار
التجاوزات ،وبالتالي تكرار تعريض
ال ـق ـط ــاع وودائـ ـ ـ ــع ال ــزب ــائ ــن ملـخــاطــر
كبيرة.
حـتــى اآلن يـتـضــح أن لـجـنــة الــرقــابــة
على املصارف لم تقم بدورها لناحية
رفع تقرير بالتجاوزات واملتجاوزين
إلــى حاكم مصرف لبنان .وال يجوز
ّ
تتذرع اللجنة بعدم علمها بهذه
أن
الـتـجــاوزات ،إذ أن التعميم رقــم 197
الـصــادر عنها فــي  1997/5/5ينص
في مادته الثالثة على أنه «يطلب من
املصارف واملؤسسات املالية تزويد
قـســم عـمـلـيــات الـقـطــع لــديـهــا (لجنة
ال ــرق ــاب ــة) بـتـعـلـيـمــات خ ـطـ ّـيــة ت ـحـ ّـدد
ّ
الحد األقصى ملركز القطع العمالني
الـ ــذي يـمـكــن أن يـت ـخــذه امل ـص ــرف أو
املــؤس ـســة املــال ـيــة يــوم ـيــا ب ـكــل عملة
أجنبية عـلــى ح ــدة ،مــع مــراعــاة عــدم
ج ــواز تحريك مــراكــز القطع الثابتة
دون موافقة مصرف لبنان» .وتشير
املادة الرابعة من التعميم نفسه الى
أنه «على سبيل الحيطة والحذر من
تقلبات أسعار القطع ،على املصارف
واملؤسسات املالية أن ّ
تكون مؤونة
بــالـعـمـلــة الـلـبـنــانـيــة بـنـسـبــة  %5من
م ــراك ــز ال ـق ـط ــع ال ـع ـم ــان ــي ال ـصــافــي
املـ ـك ـ ّـون لــدي ـهــا ف ــي ن ـهــايــة ك ــل شـهــر،
وت ـ ـ ـ ـ ــدرج ه ـ ـ ــذه املـ ـ ــؤونـ ـ ــة ف ـ ــي ال ـب ـن ــد
امل ـ ـخ ـ ـصـ ــص ل ـ ــذل ـ ــك فـ ـ ــي ال ــوضـ ـعـ ـي ــة
املالية».
م ــواد الـتـعـمـيــم واض ـح ــة ،إذ تـفــرض
على املصارف أن تبلغ اللجنة يوميًا
ّ
بحدها األقصى ملراكز القطع ،وعدم
تـحــريــك م ــراك ــز الـقـطــع م ــن دون إذن
مـصــرف لـبـنــان ،وات ـخــاذ احتياطات
إضافية في هــذا املجال بتخصيص
أم ـ ــوال بـنـسـبــة  %5كــاح ـت ـيــاط! رغــم
ذلـ ـ ـ ــك ،لـ ــم ي ـ ـفـ ــرض «امل ـ ـ ــرك ـ ـ ــزي» عـلــى
املصارف بعد تطبيق اإليــداع املالي
املنصوص عنه ،ولم يرفع األمــر إلى
ال ـه ـي ـئــة امل ـصــرف ـيــة ال ـع ـل ـيــا لتطبيق
ال ـغــرامــات بـحــق املـخــالـفــن .إن ــه زمــن
املصارف.

ًّ
ردا على الــرد الصادر من جمعية «أديــان» («األخـبــار» ٢٠ ،كانون األول  ،)٢٠١٧جاءنا من
أستاذ املواطنية في الجامعة اللبنانية علي خليفة التوضيح اآلتي:
ً
أوال ،حول مغزى استخدام كلمة «الصهيوني» :لم تستعمل كلمة «صهيوني» كصفة ،بل من
ضمن الئحة فيها «األميركي» و«االيزيدي» و«الصابئي» ...إلخ .وهذه قوميات ومجموعات
ّ ً
دة في ّ
ردهــا إخفاء بقية الكلمات في
إثنية ودينية ،ال صفات كما ّتد ّعي الجمعية ،متقص
ً
ّ
الالئحة الكاملة للنشاط .ولو سلمنا جــدال بأن «الصهيوني» صفة واملطلوب تجنب «خطأ
ّ
رمــي اآلخــريــن الشركاء في الوطن بصور نمطية مــؤذيــة» ،كما نقرأ في رد الجمعية ،فهل
ّ
من املناسب استحضار الصهيونية من خــارج موقع الـعــداء الــذي نكنه لها ،وحشرها في
نشاط ملتبس كهذا؟ فيدخل أساتذتنا وطالبنا في متاهة بناء وهــدم التمثالت الجماعية
حول الصهيونية ،وتمييع الصورة النمطية القائمة على العداء للصهيونية ومناهضة دولة
إسرائيل كشر مطلق؟ وبناء عليه ،لم أقع في «خطأ» قراءة وتحليل ما ورد في دليل جمعية
ّ
متلبسة بـ ّ
يتأكد ضبطها ّ
ـدس سم التطبيع في طبق التطوير
«أدي ــان» ،بل الجمعية هي من
التربوي والتدريب.
ّ
ّ
اضطرت إلعالنه) مع التنديد بـ«كل
ثم ،لطاملا كانت «أديان» تربط ذكر العداء إلسرائيل (إذا
ردهــا األخير .وهــذا ليس بموقف مبدئي وكــاف ّ
ـورا – ،كما في ّ
معتد وإرهابي» آخر فـ ً
بحد
ٍ
ذاته من جمعية أصبحت «شريكة الغفلة» في التطوير التربوي ،ال سيما في املواد اإلجتماعية
ّ
الحساسة تجاه تشكل الوعي الوطني لدى أساتذتنا وتالميذنا .وليس في أدبيات الجمعية،
على ضحالتها ،ما ّ
تخص به الكيان الغاصب من عداء مبدئي ال يحتاج ملقارنته بغيره.
ّ
ً
ّ
ثانيا ،حــول مخطوطة أدلــة التدريب :إذ أن مخطوطة الدليل املتضمن عــدة أنشطة ملتبسة
ّ
كالنشاط حيث تــرد اإلش ــارة إلــى الصهيونية ،لــم تتم مشاركته كما تــدعــي الجمعية في
ملصداقية الكلية
كلية التربية في الجامعة اللبنانية» ،واحترامي
إطار «التعاون بشفافية مع ُ
ّ
وملناقبيتي األكاديمية يجعلني أعرض عن ذكر تفاصيل املسار امللتوي الذي تسللت عبره
ً
تحديدا حرية
حيث لألستاذ الجامعي
ممثلة «أديان» للتسويق لبضاعتها في كلية التربيةّ ،
أكاديمية وخصوصية وظيفية :فمن جهة ال يحتاج ألدلة تدريب غير ذات منفعة وموثوقية
كالتي تنتجها «أدي ــان» ،غـ ّـب تــوافــر األم ــوال املشبوهة ،ومــن جهة ثانية ومــن ناحية الوعي
الوطني ،فنحن في مكان و«أديان» وأذيالها في مكان آخر.
ً
ثالثا ،في التعاون القائم بني الوزارة واملركز التربوي من جهة و«أديان» من جهة ثانية .ليس
هذا التعاون تحت عنوان «التعاون ًالطبيعي واملطلوب بني القطاع العام واملجتمع املدني» كما
ّ
ّ
عقد من الزمن ،أن
تد َعي الجمعية .فال ُيعقل أن جمعية واحــدة ما كــاد ينيف عمرها على ٍ
ُيخت َصر فيها كل املجتمع املدني في لبنان وجمعياته ومنظماته التي تفوقها عراقة وتخلو
مواقفها وممارساتها من اإللتباسات ...وهي رغم عملها الدؤوب لم تستطع أن تجلب األموال
الـتــي جلبتها «أدي ــان» فــي وقــت قياسي مــن الـجـهــات املــانـحــة البريطانية واألمـيــركـيــة وذات
النزعة الدينية املحافظة ...وهذه األموال تأسر التطوير التربوي :فبينما املسؤولون التربويون
مغتبطون ومنهمكون بتنفيع أزالمهم من تكاثر املشاريع الوافدة ،أصبحت أجندة التطوير
التربوي مرتبطة ً
حكما بأجندات املانحني وتوجيهاتهم!
رابـ ًـعــا ،هل ّإسهامات جمعية أديــان في التطوير التربوي تحترم األصــول املرعية؟ أزعــم أن
التفاهم مع الجمعية ،من املسؤولني التربويني على اختالف مواقعهم،
بعض من وقع مذكرات ّ
لم يقرأوا املذكرات التي وقعوا عليها ،وإن قرأوها فإنهم لم يفطنوا بالضرورة لتداعيات ما
ً
مثال ّ
تتبع بصمة «أديان» السلبية على مشروع خدمة املجتمع من خالل
قرأوا ...حيث يسهل
ما أسقطته من املرسوم  2012/8924واإلستغناء عن مفاهيم اجتماعية واردة في وثيقة
الوفاق الوطني وتخطيها ،كمفهوم اإلنصهار الوطني واإلندماج اإلجتماعي ...ما كان ملسؤول
ً
ً
تقديرا مسؤوال.
رسمي أن يقبل بحدوث هذا التجاوز فيما لو ّقدر عواقبه
ً
خامسا ،حول مفهوم املواطنة الحاضنة ّللتنوع الديني والثقافي إلــخ .هذا املفهوم استعاده
ّ
رئيس «أديان» األب فادي ضو بشكل مسطح من املقاربات الفارقية للمواطنية التي بشر فيها
قبله الرئيس السابق للجامعة اليسوعية األب سليم عبو .وهو يرسخ التمايز في الحقوق بني
املواطنني األفراد لصالح الحقوق املمنوحة للجماعات الدينية التي ينتمون إليها ،بما يضرب
أسس املواطنية بمقاربتها املدنية .والجمعية تقوم بتضخيم حيز املظاهر واملمارسات الدينية
ّ
التطرق إلــى الخصوصيات الثقافية والدينية في لبنان والعالم
في املجال العام والغلو في
ً
العربي وجعل املجموعات الدينية جزرا معزولة وذات ميزات ثقافية بحيث تصبح الحدود بني
ً
ً
وعيا ً
اجتماعيا بل أكاد أقول ً
ً
أيضا ،أو ً
قوميا...
وعيا
حدودا بني الثقافات
الجماعات الدينية
وهذا املسعى هو البيئة الحاضنة للتطبيع الثقافي...
أخـيـ ًـرا ،أيها املوسومون باسم «أدي ــان» ،لم يحمل مقالي عنكم «املغالطات واملعلومات غير
الدقيقة» ،بل أنتم عاملون ما أعلم وأنا عالم ما تعلمون وتعملون ،وما تظهرون وما ّ
تسرون،
وما إشهاري له سوى شهادة للحق.

تقرير

تغطي نقل  2400طن من األتربة يوميًا!
عكار ـ شكا« :الداخلية» ّ
نجلة حمود
اس ـت ـغــل س ـم ــاس ــرة األت ــرب ــة وال ــرم ــول
فــي عـكــار عطلة األع ـيــاد وع ـمــدوا الــى
ج ــرف أك ـبــر كـمـيــة مـمـكـنــة مــن األتــربــة
م ــن ج ـب ــال ع ـك ــار امل ـش ـه ــورة بـتــربـتـهــا
البازلتية ونقلها الى معامل االسمنت
فــي شـكــا .حــركــة الـشــاحـنــات الناشطة
ً
من العاشرة ليال حتى الخامسة فجرًا
أثــارت امتعاض املواطنني في منطقة
األس ـ ـطـ ــوان ،ح ـيــث تـسـلــك الـشــاحـنــات
طريق تلعباس الغربي ،بعدما باتت
ممهدة أمامهم إثر إقدام الهيئة العليا
ل ــإغ ــاث ــة ع ـلــى تــأه ـي ـل ـهــا وت ـع ـب ـيــدهــا،
ومـنـهــا ال ــى األوتــوس ـتــراد الــدولــي في
العبدة ـ ـ طرابلس.

ال ـ ـحـ ــركـ ــة «ال ـ ـنـ ــاش ـ ـطـ ــة» ل ـل ـش ــاح ـن ــات
جـ ــاءت ع ـقــب تـمـكــن ج ـه ــات سـيــاسـيــة
نــافــذة مــن الحصول على إحــالــة لنقل
األت ــرب ــة صـ ــادرة ع ــن وزارة الــداخـلـيــة
وال ـب ـلــديــات ال ـتــي عـمـمــت عـلــى الـقــوى
األمنية ووحــدات الدرك اعتماد العمل
ب ــاإلح ــال ــة ال ـثــان ـيــة ال ـت ــي ت ـج ـيــز حفر
ونقل الناتج من موقع الحوشب ملدة
شهر من تاريخ العمل من العقار الرقم
 48منطقة الـحــوشــب ال ـع ـقــاريــة .وفــي
ذلــك مخالفة واضـحــة للقانون ،إذ إن
الورشة في هذا العقار أوقفها التنظيم
املدني عــام  2016عقب الكشف عليها
بتكليف من محافظ عكار عماد لبكي.
وأك ــد تـقــريــر التنظيم املــدنــي مخالفة
مضمون الرخصة التي تجيز الحفر

ل ـت ـش ـي ـيــد م ـن ــزل ب ـم ـســاحــة  150م ـت ـرًا
ً
مربعًا ،وليس جبال بكامله!
م ـص ــادر مـتــابـعــة أكـ ــدت أن «ن ـحــو 60
شاحنة تعبر يوميًا طريق الحوشب ـ ـ
ً
تلعباس الغربي ليال ،تتسع كل منها
ل ـ  40طـنــا ،أي أن مــا يـعــادل  2400طن
مــن األتــربــة تنقل يوميًا مــن عكار الى
شكا» ،الفتني الى سهولة حفر التراب
وتـعـبـئـتــه كــونــه م ــن ال ـن ــوع الـبــازلـتــي
الذي يتميز بليونته .ومن الواضح أن
«هـجـمــة» الـسـمــاســرة تــأتــي كمحاولة
الستغالل الرخصة املمنوحة لسحب
أك ـب ــر ك ـم ـيــة مـمـكـنــة م ــن األت ــرب ــة قـبــل
انـتـهــاء املـهـلــة ،أو تحسبًا ألي طــارئ
من شأنه أن يدفع وزير الداخلية نهاد
املشنوق إلى إصدار قرار بوقف العمل

وسـحــب الــرخــص املـمـنــوحــة .والــافــت
أن الـشــاحـنــات العاملة على خــط نقل
األتربة كلها من خارج عكار ،وتحديدًا
من طرابلس وزغرتا.
وكــانــت ورش ــة الـحــوشــب مــع ورشتني
أخ ـ ـ ــري ـ ـ ــن ف ـ ـ ــي ب ـ ـلـ ــدتـ ــي ك ـ ـ ـ ـ ــروم عـ ــرب
والـســويـســة ممنوعة مــن الـعـمــل ،وقــد
س ـعــى أص ـح ــاب ال ـ ــورش ال ـث ــاث لــدى
قــائــد منطقة الـشـمــال العقيد يوسف
دروي ــش ،عقب تسلمه مهماته أخيرًا،
إل ــى الـحـصــول عـلــى إذن لنقل الناتج
منها .اال أن قرار ورشة الحوشب صدر
عن وزير الداخلية شخصيًا ،ما يزيد
امل ـخ ــاوف مــن أن تشهد األي ــام املقبلة
ص ــدور إح ــاالت جــديــدة عــن الداخلية
تجيز العمل في الورشتني األخريني.
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مجتمع وإقتصاد

في  12تشرين األول الجاري ،وافق مجلس الوزراء على
على الغالف
مشروع قانون «حماية المواقع واألبنية التراثية في
لبنان» .الصيغة المقترحة للقانون ،الذي أعده وزير الثقافة غطاس

خوري مطلع هذا العام ،تعفي السلطة السياسية والوزارات المعنية
من مسؤولياتها تجاه ما بقي من إرث حضاري وثقافي في أنحاء
البالد :ال يوجد شيء في القانون اسمه تعويضات .وفيما يلحظ

نتحدث هنا عن
قانون أحاله
الوزير الذي
أجاز هدم
البيت األحمر
في منطقة
الحمرا (مروان
طحطح)

قانون حماية األبنية األثرية:

وزارة الثقافة تبيع الهواء!

زينب عثمان
غالبًا ما تبدو نوافذه الحمراء الصدئة
مقفلة بــإحـكــام .جــدرانــه املتآكلة بفعل
الزمن ،تصرف أنظار العابرين باتجاه
ت ـقــاطــع بـ ـش ــارة ال ـ ـخـ ــوري ع ــن مـظــاهــر
التلوث البصري املتنامية على أطراف
املـنـطـقــة ومـحـيـطـهــا .ال ش ــيء ي ــدل هنا
على أن املبنى التراثي الذي يواتي نمطًا
متوسطيًا مــن الناحية الهندسية هو
مبنى مــأهــول ،ســوى األض ــواء الخافتة
ً
ال ـتــي تـنـيــر الـطـبـقــة الـثــالـثــة مـنــه لـيــا،
وصـ ـم ــود م ـح ــل «ف ـ ـ ــروج الـشـمـيـطـلــي»
الشهير في أسفل املبنى املؤلف من ثالث

فور إقرار القانون الجديد
سيبطل التصنيف األولي ليبدأ
َ
العمل وفق التصنيفات التي
يحددها القانون الجديد
طبقات ،واملتاخم ملبنى يبدو تراثيًا هو
اآلخر باتجاه منطقة البسطة.
ف ـ ــي م ـح ـي ــط بـ ـ ـش ـ ــارة الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــوري ،ث ـمــة
عقارات أخرى مشابهة وبضعة بيوت
قرميدية تحمل طابعًا تراثيًا ،واجهت
رصاص القنص خالل الحرب األهلية،
وصمدت في وجــه الهجمات العقارية
الـتــي قـضــت عـلــى ألـفــة املــديـنــة .بـيــد أن
صمودها هذا لم يكن كافيًا ،ما دام لم
يحمها «قانونيًا» مــن بــراثــن السطوة
العمرانية واملـضــاربــات العقارية ،تلك
الـتــي أطــاحــت منذ التسعينيات مــا ال
يقل عن  120عقارًا تراثيًا من أصل 521
مـبـنـ ًـى مسجلة فــي ب ـي ــروت ،وف ــق آخــر
إحصاء رسمي أجري عام  .1997يحق
لـنــا أن نـفـتــرض أن الــرقــم ارت ـفــع كثيرًا

بـعــد عـشــريــن عــامــا عـلــى آخ ــر إحـصــاء
رسمي .هكذا ،باتت مشهدية البناء في
بـشــارة الـخــوري ،وغيرها مــن املناطق
في نطاق العاصمة ،تفيض بالباطون
والـ ـح ــداث ــة ع ـلــى طــري ـقــة مــدي ـنــة دب ــي.
ب ـيــروت مـكـ ّـبـلــة ال ـيــوم ب ـهــذا ال ـنــوع من
«ال ـحــداثــة» وتفضحها ع ـمــارة أهلها،
َ
سف عقود من التاريخ العمراني
بعد ن
ُ ِ ِّ
َ
فيها ،وفــتــت نسيجها الثقافي ،وسط
غياب قانون يحمي األبنية التراثية ـ ـ
حتى الـيــوم ـ ـ مــن الـهــدم ومــن مفاعيل
الـتــراخـيــص «الـعـشــوائـيــة» الـتــي كانت
تـ ـص ــدر عـ ــن بـ ـل ــدي ــة ب ـ ـيـ ــروت ووزارة

الثقافة خالل الفترة التي تلت مشروع
«سوليدير» .املفارقة أن إطالق املشروع
تزامن حينها مع تجميد قانون اآلثار
القديم الصادر عام .1933
الح ـق ــا ،وع ـلــى إث ــر ال ـض ـغــوطــات الـتــي
مـ ــارس ـ ـهـ ــا نـ ـشـ ـط ــاء ومـ ـنـ ـظـ ـم ــات غ ـيــر
حـ ـك ــومـ ـي ــة مـ ـعـ ـنـ ـي ــة بـ ـحـ ـم ــاي ــة اإلرث
العمراني والتاريخي ،أصــدرت وزارة
ال ـث ـقــافــة وامل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة للتنظيم
املــدنــي مــرســومــا يجمد الـبــت بإعطاء
تراخيص تجيز للمالك أو للمستثمر
هدم أي مبنى تراثي ،إلى حني تعديل
ب ـعــض ال ـب ـن ــود الـ ـ ـ ــواردة ف ــي ال ـقــانــون

الـقــديــم أو ص ــدور آخــر جــديــد .وقضت
َّ
املسوغة قانونيًا»،
تلك الصيغة «غير
وف ــق أح ــد الـعــامـلــن ســابـقــا فــي وزارة
الـثـقــافــة ،بــاالسـتـحـصــال عـلــى مــوافـقــة
الــوزيــر قبل هــدم أي بـنــاء .لكن «الحل
ال ـس ـح ــري» ل ــم ي ـم ـنــع م ـج ـلــس ش ــورى
الدولة من إبطال قرارات التجميد بعد
الطعون املقدمة من قبل مالكي األبنية،
باعتبار أن قــرارات الــوزارة «ال تستند
إلى أي نص قانوني».

قانون الهواء السحري
أخيرًا ظهر «النص القانوني» .في 12

المستفيدون والمستثمرون :أصحاب العقارات
بالعودة إلى مبدأ نقل عامل االستثمار ،ال يبدو أن
البنود القانونية تلحظ بشكل ّ
مفصل اآللـيــة التي
سيتم من خاللها زيادة مساحة البناء املحتسبة في
عامل االستثمار في العقار املنوي البناء عليه ،والذي
تم نقل رصيد األمتار الوهمية إليه .فاملادة ( )17ال
تشير بشكل دقيق إلى طبيعة العقارات التي سيتم
نقل عامل االستثمار إليها ،ومــا إذا كانت تشمل
العقارات قيد البناء ،العقارات القديمة وتلك املخالفة
منها .يعني هذا شيئني رئيسيني:
 - 1يبيح القانون لكل مالكي األبنية العالية االرتفاع
أكثر في السماء ،وبيع الطوابق الزائدة ألي مستثمر
آخر .في محاولة لتبسيط األمر ،يعني هذا أن الذي
يمكنه أن يستفيد من «عامل االستثمار» هو فقط
صاحب العقار الــذي سترتفع فوقه الطوابق ،وهو
الــذي يحدد ملن يبيع «الطوابق الجديدة» ،املوجودة
ضمن نطاق وجود «بيوت تراثية».
 - 2بــالـنـسـبــة مل ـســألــة« ،ال ـن ـط ــاق» ،ف ـهــو م ـحــدد في

الـقــانــون بــالــ«الـنـطــاق الـبـلــدي ال ــواح ــد» ،وفــي منطقة
«يـحــددهــا املجلس الـبـلــدي» بـقــرار معلل ومـصـ ّـدق،
شــرط التقيد ببقية شــروط الترخيص بالبناء في
العقار والعقارات التي تم نقل األرض الوهمية إليها،
بما فيها االرت ـفــاع األقـصــى للبناء وع ــدد الطوابق
والخط الغالفي.
غير أن البنود الالحقة ال تحدد املناطق التي سيتم
ُ
نقل مساحات األرض الوهمية ضمنها ،بل تحدد
الحقًا «بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء
بناء على اقتراح من املديرية العامة للتنظيم املدني،
وبعد موافقة املجلس البلدي ووزارة الثقافة» .وهذا
ً
يعني أن حماية مبنى تــراثــي فــي املصيطبة مثال،
قــد يصير تشويهًا ليس لعقار فقط بــل لـعــدد من
العقارات األخرى ،في منطقة بشارة الخوري ،ذلك أن
نقل مساحة أرض وهمية إلى أي عقار في النطاق
البلدي نفسه «يجب أال تزيد عن « %20من عامل
استثمار هذا العقار» ،كما يذكر القانون.

تشرين األول الـجــاري ،وافــق مجلس
الـ ــوزراء على مـشــروع قــانــون حماية
املــواقــع واألبنية التراثية فــي لبنان.
أكمل املهمة الــوزيــر الحالي ،غطاس
خ ـ ـ ـ ــوري ،مـ ــن ح ـي ــث ان ـت ـه ــى ال ــوزي ــر
الـســابــق ،رون ــي عــريـجــي ،ال ــذي صاغ
الـقــانــون الـجــديــد مــن دون أن يتمكن
من وضعه على جــدول األعـمــال .لكن
ال ـص ـي ـغــة امل ـق ـت ــرح ــة ل ـل ـق ــان ــون ال ــذي
أحيل مطلع هذا العام «سيئة» ،على
م ــا ي ـ ــرى املـ ـعـ ـم ــاري رهـ ـي ــف ف ـي ــاض.
«ف ـي ـن ــا نـ ـق ــول إن ـ ــو ج ــوه ــر ال ـق ــان ــون
م ــش ب ــس س ـي ــئ .أسـ ـ ــوأ م ــن س ـي ــئ».
ويـ ــوضـ ــح أن مـ ـب ــدأ الـ ـق ــان ــون ي ـقــوم
على «إنصاف» مالكي األبنية ودفع
الدولة إلى حماية «املعالم والصروح
واألبنية واملنشآت التراثية املنعزلة
أو التي تشكل في ما بينها نسيجًا
عمرانيًا» ،وذلك من طريق «نقل عامل
االستثمار».
ب ــالـ ـع ــودة إل ـ ــى ن ــص الـ ـق ــان ــون ي ـت ـبـ ّـن
أنـ ــه ُي ـع ـفــي ال ــدول ــة ت ـمــامــا م ــن تـحـمــل
ن ـف ـق ــات ال ـت ـع ــوي ـض ــات (حـ ـس ــب الـبـنــد
الـ ـ ــرابـ ـ ــع م ـ ــن م ـل ـخ ــص مـ ـل ــف مـ ـش ــروع
الـ ـق ــان ــون) ،بــاع ـت ـبــار أن م ـ ــوارد وزارة
الثقافة م ـحــدودة ،ليبدو وكــأنــه صيغ
ّ
ف ــي األس ـ ــاس ل ـه ــذه الـ ـغ ــاي ــة .و«الـ ـح ــل
الـسـحــري» فــي الـقــانــون هــو نقل عامل
االس ـت ـث ـمــار م ــن ع ـقــار إل ــى ع ـقــار آخ ــر.
بمعنى آخــر« ،بيع الـهــواء» وتعويض
املـ ـ ــالـ ـ ــك عـ ـ ــن «الـ ـقـ ـيـ ـم ــة املـ ـ ـفـ ـ ـق ـ ــودة مــن
االسـتـثـمــار» ،وفــق مــا يشرح املهندس
املعماري عبد الحليم جبر الــذي عمل
ب ــإس ـن ــاد م ــن ف ــري ــق ع ـم ــل مـتـخـصــص
على صياغة القانون في عهد الوزير
عــري ـجــي .بـمـعـنــى أوض ـ ــح ،إن حـمــايــة
عقار منفرد أو منطقة تراثية يصبح
عـمـلـيــا تـشــويـهــا ألخ ـ ــرى ،بــاع ـت ـبــار أن
الـ ـق ــان ــون ي ـع ـطــي امل ـس ـت ـث ـمــريــن ال ـحــق
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وتعرض المباني لمخاطر تصنيفات قانونية ضبابية ومعقدة،
القانون وجوب حماية األبنية من طريق «نقل عامل االستثمار»،
ّ
وتاليًا تحقيق استدامتها عبر ترميمها من ِقبل المالك الذي «سيجري وتسهم في ترسيخ دعائم التشويه العمراني الذي طاول جزءًا كبيرًا
وفتت هويتها
إنصافه» ،ثمة بنود إشكالية في مضمونه تتعارض مع جوهره،
من ذاكرة المدينة َّ
بزيادة أمتار البناء ،تحت ذريعة وجود
أبنية تراثية في محيط جغرافي معني
ت ـج ــب ح ـمــاي ـت ـهــا م ــن ال ـت ـع ـس ــف ،وم ــن
االستثمار .هــذا من الناحية النظرية،
أما من الناحية العملية ،فيعني هذا ،أن
وجود مبنى تراثي في نطاق جغرافي
معني ،يبيح صعود طبقات أخــرى في
مبان موجودة في النطاق نفسه ،لكي
ٍ
وي َّ
يبقى املبنى «التراثي» موجودًا ُ
رمم.
بـمـعـنــى ،إن صــاحــب امل ـب ـنــى ال ـتــراثــي،
الذي ال يمكنه بيع العقار ،للحفاظ على
املبنى ،سيستفيد من عائدات الطبقات
ال ـتــي تــرتـفــع ف ــي امل ـبــانــي ال ـقــري ـبــة .كل
هذا حتى ال تدفع الدولة التعويضات
َ
ترميم
ألصحاب املباني ،ولكي ال تلتزم
املنازل الباقية .تبيع الهواء وتستثمر
ف ـيــه ،ه ــذا ه ــو ال ـحــل الـعـتـيــد .وه ــذا ما
كان ينقص بيروت :أن تحجب السماء
بفعل األبــراج غير املتجانسة عمرانيًا،
وأن نصفق جميعًا فــي الـنـهــايــة لهذا
التشويه املكلف.

«معلقة»
مصائر
ّ

ّ
حتى الـيــوم ،بقي مصير األبنية التراثية معلقًا بمنفذين قــانــونــن ،أولهما املــادة
 18من قانون التنظيم املدني التي تشترط مواصفات عمرانية محددة في أحياء
َ
معينة ُيحافظ من خاللها على الطابع التراثي فيها .لكن اللجوء إلى هذه املادة كان
محكومًا بتحديد سمة الطابع التراثي على األحياء املعنية ،واملفارقة أن ما بقي
منها في نطاق بيروت ال يتجاوز  4أحياء ،تذكر منها املعمارية اللبنانية ،املنتمية
إلى جمعية «أبساد» منى الحالق« ،الجميزة – سرسق ،عبد الوهاب ،القنطاري،
واألشرفية ـ ـ حي عبرين» .يعني هذا أن «اإلطار القانوني ال يحمي املباني املنفردة»
التي ال تحمل صفة النسيج العامً .
بناء عليه ،كان املنفذ الثاني ،املتمثل بالفقرة
الثانية من املادة األولى من قانون اآلثار القديم ( ،)1933/166بمثابة األمل الوحيد
لضمان حماية األبنية قانونيًا .إذ تشترط هذه الفقرة اعتبار «األشياء غير املنقولة
التي صنعت بعد عــام  1700شبيهة بــاآلثــار القديمة ،وخاضعة لقواعد الحماية
القانونية ومن حفظها صالح عمومي من وجهة التاريخ أو الفن» .وهذا التصنيف
يجيز إدراج األبنية على «قائمة الجرد العام لألبنية التاريخية» التي تقيها من
املستسلمني ألم ــوال مـقــاولــن نــافــذيــن ـ ـ ومــن املحسوبيات
«ه ـفــوات» مالكيها ـ ـ
ّ
والصفقات املشبوهة التي قلصت عدد األبنية غير املدرجة على تلك الالئحة من
 1016تقريبًا إلى .521
ً
الطريف هنا ،أن  20مبنى فقط من العدد املذكور مدرجة على الئحة الجرد العام
على ما تؤكد الحالق ،ما يعني أن اإلطــار القانوني الحالي ال يحمي ما يقرب 500
مبنى تراثي! نتحدث هنا عن الئحة كانت تشمل «البيت األحمر» في شــارع عبد
العزيز في الحمراء (العقار رقــم  ،)491والــذي أدرج في عهد وزيــر الثقافة السابق
روني عريجي بتاريخ  ،2016/8/4قبل أن يقدم الوزير الحالي غطاس خوري على
سحبه من الالئحة ،بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر
ألسباب ال تزال غير واضحة .صحيح أن املجلس أوقف الحقًا تنفيذ قرار الوزير ً
بناء
ً
إجراء
على الطعن الذي تقدمت به جمعيتا «نحن» و«أنقذوا تراث بيروت» ،وهذا يعد
يضمن حماية البيت األثري ولو مؤقتًا ،لكننا في هذه الحالة ال يسعنا سوى انتظار
مجلس شورى الدولة.

ُثغرات قانونية
فـ ـ ــور م ــوافـ ـق ــة م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء عـلــى
م ـ ـ ـشـ ـ ــروع ال ـ ـ ـقـ ـ ــانـ ـ ــون ،رحـ ـ ـب ـ ــت ب ـعــض
ال ـج ـم ـع ـيــات غ ـي ــر ال ـح ـقــوق ـيــة املـعـنـيــة
بــالـقـضـيــة ب ــ«ال ـخ ـط ــوة ال ـج ـي ــدة الـتــي
ج ــاءت مـتــأخــرة  20عــامــا» ،وف ــق بيان
ً
«حزب الخضر» مثال .والالفت أن أحدًا
م ــن ت ـل ــك ال ـج ـم ـع ـيــات ل ــم ي ـت ـط ــرق إل ــى
مـضـمــون امل ـش ــروع وب ـن ــوده الـهــامـيــة
الـتــي تـتـعــارض مــع جــوهــره ،وتـعـ ّـرض
امل ـبــانــي مل ـخــاطــر تـصـنـيـفــات قــانــونـيــة
مـعـقــدة .أمــا مـنــى ال ـحــاق ،مــن جمعية
«أبـ ـ ـس ـ ــاد» ،فـ ــا ت ـع ـل ــم مـ ــا إذا «ك ــان ــت
صيغته مالئمة أو ال» ،وتفضل عمومًا
االبتعاد عن التعقيدات القانونية.
على سبيل املثال ،تفترض املادة الثالثة
من القانون ،إصدار وزير الثقافة تدبير
ال ـح ـم ــاي ــة (مل ـن ـط ـق ــة أو لـ ـعـ ـق ــار) خ ــال
أس ـب ــوع ،عـلــى أن ت ـســري مـفــاعـيــل هــذا
القرار ملدة ستة أشهر من تاريخ وضع
إش ــارة على الصحيفة العينية للعقار
أو العقارات املشمولة (إذا صدر التدبير
لحماية منطقة) .إال أن البند األول من
املـ ــادة الــراب ـعــة يـجـيــز إس ـق ــاط اإلشـ ــارة
عن الصحيفة حكمًا «إذا انقضت هذه
امل ــدة ول ــم تلحظ ال ـع ـقــارات املعنية في
القرار املشار إليه في البند الثاني» من
ه ــذه امل ـ ــادة ،عـلـمــا أن الـبـنــد ( )2يلحظ
وجوب إتمام عدة إجــراءات خالل مهلة
الـسـتــة أش ـهــر .وه ــذه اإلج ـ ــراءات يمكن
اختصارها بما يأتي:
أ ـ ـ ـ ـ تـشـكـيــل «لـجـنــة فـنـيــة اسـتـشــاريــة»
مؤلفة مــن  6أعـضــاء وفــق امل ــادة (،)21
وم ـه ـم ـت ـهــا دراس ـ ـ ــة وإبـ ـ ـ ــداء رأيـ ـه ــا فــي
ضرورة حماية األبنية املعنية.
َّ ً
مفصال خالل
ب ـ ـ تقدم اللجنة تقريرًا
مهلة أربـعــة أشـهــر مــن تــاريــخ اإلحــالــة
تبني فيه جدوى حماية أو عدم حماية
العقار املعني.
ج ـ ـ ـ ـ ـ ات ـ ـخـ ــاذ ال ـ ــوزي ـ ــر ق ـ ـ ــرار «ت ـج ـم ـيــد
املنطقة» (أو العقار) إذا ارتــأت اللجنة
ضرورة الحماية.
د ـ ـ إحالة الوزير قرار «تجميد املنطقة»
على املجلس األعلى للتنظيم املدني.
هـ ـ ـ قيام وزارة الثقافة بتبليغ مالكي
ال ـعـ ـق ــارات والـ ــدوائـ ــر ال ـع ـق ــاري ــة ب ـقــرار
التجميد ونـشــر التبليغ فــي الجريدة
ال ــرس ـم ـي ــة ق ـب ــل انـ ـقـ ـض ــاء م ـ ــدة ال ـس ـتــة
أشهر .فلنفترض أن مهلة الستة أشهر
ان ـق ـض ــت ق ـ ُب ــل إنـ ـج ــاز اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات فــي
مــوعــدهــا ،وأسـقـطــت بــالـتــالــي اإلش ــارة
عــن الصحيفة العينية لـلـعـقــار ...كيف
يـتـعــامــل ال ـقــانــون مــع ال ـع ـقــار فــي هــذه
الحالة؟ أين هي املادة التي تفسر هذه
الثغرة القانونية الفاضحة ،واألهم من
يـحـمــي ال ـع ـقــار املـعـنــي مــن ال ـهــدم بعد
إسقاط قرار الحماية؟ ال جواب.
ثــان ـيــا ،مـ ــاذا ع ــن كـ ــادر الـلـجـنــة الفنية
ال ـ ـب ـ ـشـ ــري امل ـ ـح ـ ــدد بـ ـ ـ ــ 6أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء؟ هــل
ب ــاس ـت ـط ــاع ــة  6أشـ ـ ـخ ـ ــاص االهـ ـتـ ـم ــام
بــدراســة ملفات ال ـتــراث الـعـمــرانــي لكل
لبنان في غضون أربعة أشهر ،علمًا أن
متطلبات العمل تفترض وج ــود فرق

يتبين أنه يعفي الدولة تمامًا
بالعودة إلى نص القانون ّ
من تحمل نفقات التعويضات (مروان طحطح)

كــامـلــة ت ـتــوزع عـلــى مختلف األقضية
وامل ـحــاف ـظــات .واألهـ ــم ،مــا ال ــذي يمنع
املــالــك مــن بـيــع أمــاكــه ملستثمرين أو
هــدم ـهــا ق ـبــل أن ي ـص ــدر ال ــوزي ــر ق ــرار
تجميد الـعـقــار فــي األس ــاس؟ أيـضــا ال
جواب في القانون.
ثالثًا ،تلحظ املادة التاسعة من القانون
وج ــوب إن ـشــاء «لـجـنــة احـتـســاب» (فــي
حـ ــال ص ـ ــدور م ــرس ــوم تــدب ـيــر حـمــايــة
عقار وليس منطقة) مؤلفة مــن ثالثة
أعـضــاء ،ومهمتها الكشف عــن العقار
املـعـنــي .لـكــن الـبـنــد الـخــامــس واألخـيــر
منها يستوجب تقاضي هــذه اللجنة
ً
ب ـ ــدال ع ــن أت ـع ــاب ـه ــا ب ـم ــوج ــب م ــرس ــوم
ً
يـصــدر الح ـقــا ،مــا يـطــرح س ــؤاال جديًا
عــن الـجـهــة الـتــي ستتكفل بــدفــع قيمة
ال ـت ـع ــوي ـض ــات .وب ـم ـع ـنــى أوض ـ ـ ــح ،إن
تشريع الـقــانــون بصيغته الضبابية،
الـ ـت ــي ت ـس ـت ــوج ــب فـ ــي أح ـ ـيـ ــان ك ـث ـيــرة

صــدور مراسيم توضيحية الحقة ،قد
يلقي على املــالــك أو الجهة املستفيدة
من نقل عامل االستثمار أعـبـ ً
ـاء مالية
ُ
َّ
ل ــم ي ـح ـســب ل ـهــا ح ـس ــاب ــا ،ولـ ــم ت ـح ــدد
بوضوح في صيغة القانون املطروحة.
رابعًا ،يجيز البند الخامس من املــادة
 23ملالك العقار املحمي طلب «استرداد
امل ــأج ــور م ــن أجـ ــل تــرم ـي ـمــه ،شـ ــرط أن
ي ـب ــاش ــر ب ـع ـم ـل ـيــة ال ـت ــرم ـي ــم فـ ــي مـهـلــة
أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور
آخر حكم» يتعلق بالبناء املعني ،األمر
ال ــذي يـشــرع تـشــريــد عــائــات ال مــأوى
ل ـه ــا ب ـن ـحــو ت ـع ـس ـف ــي ،وي ـم ـن ــح امل ــال ــك
إمـكــانـيــة الـتـحـكــم بـمـصــائــر الـضـعـفــاء
تحت راية «تطبيق القانون».
أمــا الـبـنــد الـســادس مــن امل ــادة نفسها،
فـيـجـيــز ل ـل ـمــالــك «ط ـل ــب زيـ ـ ــادة ب ــدالت
عقود اإليـجــار السنوية السارية على
كل مأجور في البناء بما يوازي نسبة

يجيز البند
الخامس من
المادة 23
لمالك العقار
المحمي
طلب استرداد
المأجور من
أجل ترميمه
(هيثم
الموسوي)

 15%مــن قيمة املـبــالــغ الـتــي يـكــون قد
تكبدها مــن حسابه الـخــاص مــن أجل
ً
ترميم البناء» ،ما يفتح تساؤال جديًا
عــن جــدوى عامل االستثمار الــذي من
املفترض أنه «ينصف» املالكني ماديًا،
ب ـم ــا ق ــد ي ـع ــود ع ـل ـي ـهــم بـ ــأربـ ــاح ت ـقــدر
باملاليني.

مخاطر التصنيفات

ف ــور إق ــرار ال ـقــانــون ال ـجــديــدَ ،
سيبطل
الـتـصـنـيــف األولـ ــي ال ــذي ك ــان معتمدًا
ف ــي ب ـي ــروت لـلـمـحــافـظــة ع ـلــى املـبــانــي
التراثية في نطاقها ،ليبدأ العمل وفق
الـتـصـنـيـفــات ال ـتــي ي ـحــددهــا الـقــانــون
ال ـجــديــد وال ـت ــي ي ـقــول م ـس ــؤول وح ــدة
تــرمـيــم األبـنـيــة األث ــري ــة وال ـتــراث ـيــة في
املديرية العامة لآلثار ،خالد الرفاعي،
ً
وبناء عليه،
إنها «ستشمل كل لبنان».

تصبح اللجنة الفنية ملزمة بدراسة
ّ
النسيج العمراني في كل لبنان خالل
مهلة سـتــة أش ـهــر ،وه ــي م ــدة ال تكفي
عمليًا إلت ـمــام الـتـصـنـيــف ،وتــأتــي في
مـصـلـحــة مــال ـكــي ال ـع ـق ــارات ال ــذي ــن قد
يبادرون إلى بيع عقاراتهم أو هدمها
ق ـبــل تـصـنـيـفـهــا م ــن ق ـبــل ال ـل ـج ـنــة ،إذا
افـ ـت ــرضـ ـن ــا أن ال ـ ــوزي ـ ــر اسـ ـتـ ـط ــاع فــي
األس ـ ـ ـ ــاس إص ـ ـ ـ ــدار «ت ــدبـ ـي ــر ح ـم ــاي ــة»
يشمل كل العقارات التراثية على كامل
األراضي اللبنانية.
م ـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،تـ ـشـ ـي ــر األس ـ ـبـ ــاب
امل ــوج ـب ــة ملـ ـش ــروع الـ ـق ــان ــون ال ـج ــدي ــد،
بوضوح تام ،إلى أن الغاية األساسية
ّ
«تنصل» وزارة الثقافة
منه تدعم مبدأ
واإلدارات املـعـنـيــة مــن مـســؤولـيــاتـهــا،
إذ إن «تطبيق أي قانون آخــر قد يلزم
ال ــدول ــة بنتيجة الـحـمــايــة بــاسـتـمــاك
ال ـع ـقــار امل ـنــوي حـمــايـتــه ،والـتـعــويــض
املـ ـ ــادي ب ـح ــال الـتـسـجـيــل ع ـلــى الئـحــة
الـجــرد الـعــام لألبنية التاريخية» كما
يـنــص عليه قــانــون اآلث ــار املـعـمــول به
حــالـيــا .وه ــذا مــا قــد يـبــرر أيـضــا سبب
ع ــدم تـطـبـيــق مــديــريــة اآلث ـ ــار مـفــاعـيــل
الـقــانــون الـقــديــم على نحو  500مبنى
تراثي في بيروت ،أي ضمها إلى الئحة
الجرد العام في إطار حمايتها.
وفي املحصلة ،وأمام كل هذه املعطيات،
ب ــدءًا مــن الـتـشــويــه ،وم ــرورًا بالثغرات
وغ ـيــاب الـتـعــويـضــات ،ال يمكن النظر
إل ــى تــداع ـيــات ال ـقــانــون «امل ـن ـت ـظــر» إال
م ــن الـ ــزاويـ ــة ال ـس ـل ـب ـيــة .ن ـت ـح ــدث هـنــا
ع ــن ق ــان ــون أح ــال ــه ال ــوزي ــر الـ ــذي أج ــاز
هــدم البيت األحـمــر فــي الـحـمــراء ،وعن
القانون الــذي يعفي الدولة من تحمل
م ـســؤول ـيــات ـهــا لـ ــ«ع ــدم ت ــواف ــر املـ ــوارد
الـكــافـيــة» .فــي أي ح ــال ،الـقــانــون ليس
قانونًا بعد ،وبإمكان مجلس النواب
منعه من املرور .يبقى األمل أن تتحرك
«الدولة» قائمًا اليقافه .لكن املفارقة أن
الدولة نفسها استحصلت من باريس
ع ـلــى  18م ـل ـيــون دوالر أم ـيــركــي لـقــاء
تــرمـيــم مـبـنــى ب ــرك ــات ف ــي الـســوديـكــو.
ويـمـكــن امل ــواط ــن ال ـع ــادي ال ــذه ــاب إلــى
هناك ،ومعاينة «الترميم» الــذي كلف
كل هذا املبلغ.
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البنية التحتية المفتوحة
تلقت ضربتها القاضية
لإلنترنت ّ
مع قرار لجنة االتصاالت
الفدرالية

معًا لحماية
اإلنترنت
علي عواد
لــم تـكــن شبكة اإلنـتــرنــت يــومــا مـجـ ّـرد
وس ـ ـي ـ ـلـ ــة تـ ـقـ ـنـ ـي ــة ل ـ ـل ـ ـت ـ ــواص ـ ــل .م ـن ــذ
تــأس ـي ـس ـهــا ،وح ـت ــى ق ـبــل تــأسـيـسـهــا،
وضع رواد هذه الشبكة مبادئ جعلت
م ــن اإلن ـت ــرن ــت ث ـ ــورة ص ــاغ ــت م ـبــادئ
اج ـت ـمــاع ـيــة ج ــدي ــدة .خ ــال ال ـس ـنــوات
املاضية بــدأ هــذا النسيج اإلجتماعي
ي ـت ـصــدع إلـ ــى أن انـ ـه ــار م ــؤخـ ـرًا أب ــرز
مـبــدأ يعطي شبكة اإلنـتــرنــت قوتها:
حيادية اإلنترنت .في مقال للصحفي
راس ــل ب ــران ــدون فــي مــوقــع the verge

انهار أخيرًا أبرز مبدأ يعطي
قوتها
شبكة اإلنترنت ّ
ي ـقــول ب ــران ــدون أن ـنــا تـخـلـيـنــا ع ــن كل
امل ـبــادئ الـتــي تجعل شبكة اإلنـتــرنــت
مجانية ومفتوحة .يتحدث بــرانــدون
عــن جــوزيــف ك ــارل روب ـن ـيــت ليكليدر
ال ــذي ك ــان م ــدي ــرا ف ــي وك ــال ــة مـشــاريــع
الـ ـبـ ـح ــوث امل ـت ـق ــدم ــة بـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ــدف ــاع
األمريكية (أربا) ،والذي ّ
قدم عام 1968
ورق ـ ــة ب ـع ـن ــوان «ال ـك ـم ـب ـيــوتــر كـجـهــاز
اتـ ـص ــال» ع ــرض فـيـهــا رؤي ـت ــه لشبكة
اإلنـ ـت ــرن ــت« :م ـن ـظ ـمــة ج ــدي ــدة جــذريــا
مــن األج ـه ــزة وال ـبــرم ـج ـيــات ،مصممة
ل ــدع ــم ال ـع ــدي ــد م ــن امل ـس ـت ـخــدمــن فــي
وقت واحــد ،ولتقدم لهم تفاعل سريع
سلس مطلوب لتحقيق شراكة فعالة
بني اإلنسان والحاسوب فعالة» .يقول
براندون أن ليكليدر «تصور اإلنترنت

ك ـخ ـل ـيــط م ــن ال ـش ـب ـك ــات ال ــام ــرك ــزي ــة،
يـنـتـفــي مـعـنــاهــا عـنــدمــا تـكـتــب حفنة
مــن الـشــركــات معظم ال ـبــرامــج ،وتــديــر
مـعـظــم حــركــة امل ـ ــرور .وض ــع ليكليدر
مـ ـج ــاال م ـت ـكــاف ـئــا مل ـخ ـت ـلــف ال ـش ـب ـكــات
والبروتوكوالت ،ينتفي معناه عندما
يتيح ه ــذا االنـفـتــاح نــوعــا جــديــدا من
القوة االحتكارية .واألكـثــر إيالما هو
أن ه ــذه الـشـبـكــة ال ـجــديــدة كــانــت يتم
ت ـص ــوره ــا ك ـم ـن ـتــدى ل ـت ـب ــادل األف ـك ــار
ب ـحــريــة ،م ــن دون أن ي ـكــون ه ـنــاك أي
معنى لكيفية عملها عـنــدمــا يصبح
ه ـ ــذا الـ ـتـ ـب ــادل ش ــرس ــا وق ـم ـع ـي ــا» .مــع
انـ ـهـ ـي ــار حـ ـي ــادي ــة اإلنـ ـ ـت ـ ــرن ـ ــت ،ج ـ ــراء
ق ــرار لـجـنــة اإلت ـص ــاالت ال ـفــدرال ـيــة في
ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة األمـ ـي ــركـ ـي ــة مـنــذ
أس ــابـ ـي ــع ب ــإعـ ـط ــاء شـ ــركـ ــات مـ ـ ــزودي
خدمة اإلنترنت ( )ISPصالحية حجب
وإبطاء وتسريع املواقع والتطبيقات،
تـكــون ه ــذه الـسـنــة قــد انـتـهــت بتدمير
أه ـ ــم مـ ـب ــادئ ش ـب ـكــة اإلنـ ـت ــرن ــت ال ـتــي
يـلـخـصـهــا ب ــران ــدون بـخـمـســة :البنية
التحتية املفتوحة ،املجهولية ،امللكية
الــامــركــزيــة ،الخطاب الحر واإلبتكار
من دون إذن.
فالبنية التحتية املفتوحة لإلنترنت
ت ـل ـق ــت ض ــرب ـت ـه ــا ال ـق ــاض ـي ــة مـ ــع قـ ــرار
ل ـج ـنــة االت ـ ـصـ ــاالت ال ـف ــدرال ـي ــة ،وأك ـثــر
الـشــركــات املستفيدة مــن الـقــرار والتي
يمكن مشاهدة سيل لعابها من مسافة
أميال هي Verizon, AT&T ,Comcast
وهي من أكبر مزودي خدمة اإلنترنت
ف ــي ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة .قد
يصبح اإلنـتــرنــت مثل شبكات الكابل
الخاصة بالتلفزيون وهــذا بالتحديد

مـ ــا ت ـس ـع ــى الـ ـي ــه تـ ـل ــك ال ـ ـشـ ــركـ ــات ،إذ
يريدون تحديد ما يمكن أن تتصفحه
على الشبكة من خالل باقات يشتريها
املـسـتـخــدم وه ــي تـكـلـفــة إضــاف ـيــة غير
ت ـك ـل ـفــة اإلش ـ ـتـ ــراك ب ــاإلن ـت ــرن ــت .ال ـي ــوم
ت ـه ــدف م ـئ ــات ش ــرك ــات الـتـكـنــولــوجـيــا
ال ــى تــوعـيــة املـسـتـخــدمــن مــن مخاطر
هــذا الـقــرار الجديد وهــي تدعوهم الى
التظاهر ضــده ومــن أبــرز املناوئني له
 facebookو  reddit, twitterو airbnbو
 .snapchatتقوم تلك الشركات من خالل
مــواقـعـهــا وتطبيقاتها بنشر رســائــل
بهدف تشكيل رأي عام رافض للفكرة.
املهمة األساس تكمن في عدم السماح
لـصـنــاع ال ـقــرار األمـيــركـيــن ،وتـحــديــدا
الـجـمـهــوريــن مـنـهــم ،بـتـحــويــل شبكة
اإلنترنت مثل ما حصل مع التلفزيون
ومع الراديو إذ يجب أن يبقى اإلنترنت
ف ـضــاء ح ــر يـسـمــح بــالـتـنــوع ويضمن
الحقوق لجميع املستخدمني.
ّأم ـ ـ ــا ال ـ ـخ ـ ـطـ ــاب الـ ـ ـح ـ ــر ،والـ ـ ـ ـ ــذي ج ـعــل
االنترنت منصة حقوقية وإجتماعية،
بات محاصرًا من الحكومات واألجهزة
والشركات التي تفرض معايير رقابية
على الشبكة وتتبع املستخدمني من
موقع إلى آخر .فتحجب املواقع التي ال
تعجبها وتسكت األص ــوات املعارضة
وتـغـلــق ح ـســابــات امل ــواط ـنــن… ورغ ــم
أن اإلنترنت في األســاس يعمل بشكل
المركزي وال يمكن ألي أحد في العالم
أن يملكه أو يـضــع قــوانـيـنــه الخاصة
عليه إال أن صعود نجم بعض الشركات
م ــن خـ ــال ك ـم ـيــة امل ـس ـت ـخــدمــن لــديـهــا
فتح لها الباب أمــام إحتكار الخدمات
التي تــزود بها املستخدمني وجعلهم

يدفعون أكالف إضافية ملجرد الجشع.
هكذا تم نسف مبدأي امللكية املركزية
واإلبـتـكــار مــن دون إذن .كـيــف؟ لنأخذ
ً
مـثــاال شــركــة أوب ــر؛ تعتمد أوب ــر اليوم
على شركتني إليصال خدماتها للعالم
هما آبــل وغــوغــل إذ أن عــالــم الهواتف
الــذكـيــة الـيــوم مقسوم بــن أجـهــزة آبل
ذات ن ـظ ــام الـتـشـغـيــل  iOSواألج ـه ــزة
األخـ ــرى ال ـتــي تعتمد ن ـظــام التشغيل
أنــدرويــد  ANDROIDمــن غــوغــل ،مــاذا
لــو أوقـفــت أبــل أو غــوغــل تطبيق أوبــر
عــن متجرها مــاذا سيحدث؟ ستنهار
الـشــركــة خــال ســاعــات .وبــالـتــالــي فإن
هــذا اإلحتكار جعل اإلب ــداع محصورًا
ب ـشــرك ـتــن ت ـع ـط ـيــان امل ـب ـت ـكــريــن اإلذن
بوضع ابتكاراتهم في متاجرهما ،فمن
دون أن تــأخــذ غــوغــل وآب ــل حصتهما
م ــن أي اب ـت ـكــار ل ــن ي ـكــون بــإم ـكــان هــذا
املـنـتــج أن يـصــل إل ــى أح ــد .ه ـكــذا بــات
اإلبـ ـتـ ـك ــار ي ـح ـت ــاج إلـ ــى إذن ولـ ــم تـعــد
الشبكة منصة مجانية وغـيــر مقيدة
لإلبتكارات .وبرغم ما قلناه سابقًا عن
أن اإلنترنت في األســاس يعمل بشكل
المـ ــركـ ــزي إال أن اإلح ـ ـت ـ ـكـ ــارات بــاتــت
ه ــي ال ـقــاعــدة حـيــث أصـبـحــت الشبكة
مــركــزيــة بشكل مـتـطــرف ،ب ــأي معنى؟
الـيــوم هناك غوغل للبحث ،فايسبوك
للتواصل اإلجتماعي ،واتساب (الــذي
تـمـلـكــه فــاي ـس ـبــوك) ل ـل ـتــراســل ،أم ــازون
ل ـل ـب ـيــع وأوب ـ ــر ل ـل ـتــوص ـيــل .ك ــل شــركــة
مــن هــذه الشركات تسيطر على قطاع
ك ــام ــل وت ـح ـصــل ع ـلــى جـمـيــع بـيــانــات
املستخدمني.
ّأمـ ـ ـ ــا املـ ـجـ ـه ــولـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي كـ ــانـ ــت ت ـم ـيــز
االنترنت سابقًا حيث كــان بإمكان أن

يكون الشخص مــن يــريــد ،وأن يختار
اإلسـ ـ ـ ــم الـ ـ ـ ــذي ي ـ ــري ـ ــده ،وأن يـتـصـفــح
م ــا ي ــريــد م ــن دون أن ي ـع ــرف م ــن هــو،
إخ ـت ـف ــت م ــع ظـ ـه ــور ف ــاي ـس ـب ــوك ال ــذي
فرض سياسة اإلسم الحقيقي ،فباتت
ال ـيــوم حـســابــاتـنــا عـلــى جميع املــواقــع
وال ـت ـط ـب ـي ـق ــات م ـس ـج ـل ــة ب ــأس ـم ــائ ـن ــا،
يـ ـع ــرف ــون األفـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـتـ ــي ن ـش ــاه ــده ــا،
وامل ــواق ــع ال ـت ــي زرن ــاه ــا ،والـصـفـحــات
ال ـتــي دخـلـنــا إل ـي ـهــا ،واألغ ـ ــراض الـتــي
اشتريناها.
دائـمــا مــا كــانــت حــريــة اإلنـتــرنــت تفتح
ش ـه ـيــة الـ ـش ــرك ــات ال ـع ـم ــاق ــة إلب ـت ـكــار
أســال ـيــب إح ـت ـكــاريــة وإجـ ـت ــرار قــوانــن
تـضـمــن ل ـهــم أرب ــاح ــا إض ــاف ـي ــة طــائـلــة
ول ـك ـن ـهــم دائ ـم ــا ووجـ ـه ــوا بــأش ـخــاص
سقطوا شـهــداء فــي سبيل الــدفــاع عن
حرية املستخدم .أرون سوارتز املبرمج
الشاب والناشط الــذي ساهم بإنشاء
م ــا ي ـس ـمــى الـ ـي ــوم ب ـ ــال  RSSوخ ــدم ــة
 ،REDDITق ــاد ح ـمــات ض ــد قــانــونــي
 SOPAو PIPAالذين كانا يهدفان إلى
تشريع الرقابة على اإلنترنت ودعا الى
حمالت وتـظــاهــرات ساهمت الــى حد
كبير بــإيـقــاف تـلــك الـتـشــريـعــات .وجــد
سوارتز مشنوقا في كانون الثاني عام
 2013ومــا زالــت مالبسات «إنتحاره»
محط تـســاؤالت للعديد مــن املدافعني
عن حرية اإلنترنت.
في فيلم  Batman Beginsيقول مفوض
ال ـشــرطــة ج ـيــم غـ ـ ــوردون ل ـبــات ـمــان من
على سطح أحد مباني مدينة غوثام»:
إذا بدأنا بإستعمال األسلحة النصف
أوتــومــات ـي ـك ـيــة س ـي ـب ــدأون بــإسـتـعـمــال
األوتــومــات ـي ـكــي (يـتـكـلــم عــن عـصــابــات
املدينة) وإذا استعملنا دروع الكيفالر
سيستعملون رصاصا ضد ال ــدروع».
رغ ــم أن الـعـصــابــات هـنــا هــي شــركــات
مزودي الخدمة إال أن ما سبق ينطلي
ع ـل ـي ـهــم ،إذ ال خـ ــوف ع ـل ــى اإلن ـت ــرن ــت
فـ ــي حـ ـ ــال أرادت ش ــرك ــة مـ ــا اح ـت ـك ــار
الخدمات ألنه دائما سيبرز مبرمج ما،
سيسمونه قرصانا أو مخترقا ،ليجد
طريقة تسمح للمستخدمني بتصفح
االنترنت بحرية كما أريد لهذه الشبكة
أن تكون.
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حسن الخلف *
حسمت األلفية األولــى قبل امليالد مستقبل
ّ
ستغير وجه العالم،
أربعة منجزات ثورية
وتلك هي انتشار استخدام الحديد ،شيوع
ال ـك ـتــابــة األب ـج ــدي ــة ،ب ــدء تـغـلــب ف ـك ــرة اإلل ــه
الـتـجــريــدي عـلــى فـكــرة «األص ـن ــام» ،وأخـيـرًا
ت ـحــويــل اإلب ـ ــل إلـ ــى دواب ن ـقــل وحـ ـ ــرب .ما
يجمع بــن كــل هــذه املـنـجــزات ،أنـهــا حــررت
املهمشني مــن أمــم وطـبـقــات وأه ــل األط ــراف
مــن هيمنة أس ـيــاد الـعــالــم ال ـقــديــم ،وع ــززت
مبدأ الالمركزية ،وسمحت بنمو مراكز قوى
جديدة متعددة ومتشابكة ومتداخلة حتى
صــار كل قــوم أو منطقة متخصصة بشيء
ال يـقــدر عليه اآلخ ــرون .كــذلــك سمحت هذه
الالمركزية بــوالدة ونمو أمم ستهيمن وما
زالــت على املشهد الحضاري في منطقتنا.
م ــن ه ـن ــا ي ـح ـفــل ال ـع ـه ــد ال ـق ــدي ــم ب ـ ــذم بــابــل
ومـصــر ،كـمــراكــز للظلم والسلطة والـتــراكــم
املالي املركزي ،التي ال ترحم األقاليم واألمم
الصغيرة حولها.

حديد ،أبجدية ،اهلل واإلبل
ج ــاء تـطــويــع الـحــديــد وان ـت ـشــاره ،ال ــذي حل
محل البرونز ،ليمنح العصر اسمه «عصر
ال ـحــديــد» ( 1200ق .م –  500ق .م) ويغير
ش ـك ــل ال ـع ــاق ــة ب ــن م ــراك ــز ال ـ ـقـ ــوة .وس ـمــح
انـ ـتـ ـش ــار الـ ـح ــدي ــد ،وه ـ ــو امل ـ ـعـ ــدن امل ـت ــواف ــر
بـ ـ ـغ ـ ــزارة ،وال ي ـت ـط ـلــب ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـج ـهــد
والتنظيم املجتمعي والدولتي الستخراجه
ومعالجته ،لكل قرية جبلية أو صحراوية،
ب ـع ـي ــدة أو م ـه ـم ـشــة م ــن أن ت ـص ـنــع أدوات
زراعتها وأسلحتها .وهذا بحد ذاته قضى
على هيمنة الشرائح املدينية التجارية في
ك ـبــرى م ــدن ال ـش ــرق ال ـقــديــم ال ـتــي احـتـكــرت
تجارة البرونز وإنتاجه.
وفي ما يخص منطقتنا ،لعب الحثيون في
األن ــاض ــول ،باعتبارها إح ــدى أهــم مناطق
تصدير امل ـعــادن ،دورًا متقدمًا فــي ذل ــك ،ما
ساعد على بروزهم كقوة مخيفة .وسيشكل
هؤالء الحثيون أحد الروافد األساسية في
تكوين أمة عسكرية أكثر عنفًا بعد ذلك ،هي
اإلغريق.
في ذات املرحلة حصلت ثــورة أخــرى ،فإلى
ً
ال ـج ـنــوب ق ـل ـيــا ،وع ـلــى ال ـســاحــل ال ـشــامــي،
تـ ـح ــديـ ـدًا ل ـب ـن ــان ال ـ ـيـ ــوم ،ول ـ ـ ــدت األب ـج ــدي ــة
ال ـف ـي ـن ـي ـق ـيــة ،وقـ ــد ي ـعــرف ـهــا ب ـعــض الـعـلـمــاء
ب ــال ـك ـن ـع ــان ـي ــة بـ ـ ـح ـ ــدود  1050ق .م .ه ــذه
األب ـجــديــة املـكــونــة مــن  22حــرفــا ،كــانــت في
األصــل قد استوحت نظام الكتابة املصري
(الهيروغليفية) .وأتــى هذا االبتكار املذهل
ف ــي األس ـ ـ ــاس ل ـخ ــدم ــة امل ـج ـت ـم ــع ال ـت ـج ــاري
ال ـش ــرق املـتــوسـطــي ال ـنــاشــط وق ـت ـهــا ،ومـنــه
ستولد كل أبجديات العالم الغربي ،ومنه
أيضًا ستولد األبجدية اآلرامية .ففي حدود
الـقــرن الثامن قبل املـيــاد ابتكر اآلرامـيــون،
وهم شعب تجاري آخر كالفينيقيني ،نظام
ك ـتــاب ـت ـهــم الـ ـت ــي س ـت ـص ـيــر األسـ ـ ـ ــاس الـ ــذي
سـتـعـتـمــده أغ ـلــب نـظــم الـكـتــابــة ف ــي الـشــرق
األوسط ،ومنها العربية.
ن ـ ـظـ ــام الـ ـكـ ـت ــاب ــة األب ـ ـ ـجـ ـ ــدي سـ ـ ّـهـ ــل ع ـم ـل ـيــة
إن ـت ــاج امل ـعــرفــة ،ونـقـلـهــا وتـعـلـمـهــا .بعكس
الكتابة املقطعية والتصويرية كاملسمارية
والهيروغليفية ،لــم تعد املـعــرفــة والكتابة
محصورة بمن يتطلب منه أن يقضي سنني
طــويـلــة ج ـدًا فـقــط ليتعلم قــراء ت ـهــا وإتـقــان
نقشها على الحجر في مؤسسات تمولها
السلطة .بــل صــار بإمكان ناسك أو متعبد
بقرية بعيدة أن يترك لنا أناشيد وصلوات
وتـ ــواريـ ــخ وأس ــاطـ ـي ــر ت ـع ـكــس وج ـه ــة نـظــر
ال ـهــامــش .بــالـضـبــط (كـمـخـطــوطــات قـمــران)
ع ـنــد ال ـب ـحــر امل ـي ــت ال ـت ــي أنـتـجـتـهــا جـمــاعــة
هامشية محاربة.
انتشار األبجديةّ ،
سهل اإلنجاز الثالث ،وهو
انـتـشــار أف ـكــار املهمشني الــديـنـيــة وآداب ـهــم،
وأع ـ ـنـ ــي ه ـن ــا مـ ــا س ـي ـع ــرف الحـ ـق ــا ب ــأت ـب ــاع
التوحيد أو العقائد السماوية .ففكرة اآللهة
الـسـمــاويــة وعـقــائــد الـتــوحـيــد هــي انتصار
لفكرة اإلل ــه التجريدي منه لفكرة اإلل ــه ذو
التمثال أو «الصنم».
يبدو أن فلسطني القديمة ،وفي الجزء الذي
كــانــت ت ـقــوم عـلـيــه مـمـلـكــة ي ـه ــوذا ال ـبــائــدة،
وتحديدًا فــي العصر اإلخميني ( 550ق .م
–  330ق .م) بدأت تنتصر خالله فكرة اإلله
يهوه املجرد ألسباب غير واضحة لي .ومن
ي ـهــوه ه ــذا سـيـنـحــدر بـقـيــة أربـ ــاب الـعـقــائــد
السماوية بشكل أو بآخر.

بقي اإلنـجــاز الــرابــع ،الــذي التصق بالعرب
أكـثــر مــن غـيــرهــم ،وذل ــك بتحويل اإلب ــل إلى
دواب للركوب والنقل والحرب .وهذا اإلنجاز
التاريخي الكبير ،ال يعرف اليوم العرب عنه
الـكـثـيــر ،بــرغــم أن تــدجــن الـجـمــل وتحويله
إل ــى وسـيـلــة نـقــل وح ــرب ،مكنت ال ـعــرب من
احتكار طــرق التجارة ،وفتح مسالك تعبر
الصحراء ،ال يقدر عليها غيرهم.
اإلبل كانت وسيلة النقل األكثر عملية وكلفة
وتقصيرًا للمسافات بني املدن ،فأنت لم تعد
مضطرًا إلى السير بعرباتك على طول نهر
الفرات من بابل إليبال قــرب حلب ،خاضعًا
ل ـضــرائــب ال ــدول ــة ،وع ــاج ـزًا عــن مـقــاومـتـهــا.
فاإلبل مكنتك من قطع املسافة في أي فصل
من العام مباشرة عبر الصحراء لوجهتك.
وهو ما سنتوسع في مقاربة آثاره في هذا
املقال.

موطن اإلبل وسرديات العرب
يـتـفــق أغ ـلــب املـتـخـصـصــن ال ـي ــوم ،عـلــى أن
الجزيرة العربية هي موطن تدجني الجمل
في األلف الثالث قبل امليالد .يرجح ريتشارد
بولييت اليمن كأول موطن لتدجني الجمل،
وي ـق ـت ــرح مــدي ـنــة أوبـ ـ ــار األسـ ـط ــوري ــة الـتــي
يعتقد أنها تقع على مثلث الحدود اليمنية
ال ـع ـمــان ـيــة ال ـس ـع ــودي ــة ،ك ــأق ــدم م ــرك ــز لـهــذه
العملية .ومــن أوبــار وصلت الجمال بنحو
غ ـيــر واض ـ ــح ل ـنــا إلـ ــى ح ـض ــرم ــوت الـقــريـبــة
َ
مـنـهــا ،حـيــث ُح ـ ِّـول ــت بـعــد ق ــرون إل ــى دواب
نـقــل بـعــد اخ ـت ــراع الـحـمــل نـحــو  1500ق .م
وربما أقدم بكثير .أما الحمل ،بكسر الحاء
وتسكني املـيــم ،فهو الـســرج ال ــذي جعل من
الجمال حيوانات نقل ودواب قابلة للركوب.
مقابل اليمن كموطن محتمل وفــق نظرية
ب ــول ـي ـي ــت ،ت ـ ــرى دراسـ ـ ـ ــة روبـ ـ ـ ــرت هــوي ـل ـنــد
األح ـ ــدث ع ـه ـدًا ُع ـم ــان كـمــوطــن أقـ ــدم لــإبــل.
ويـ ـ ــرى أنـ ـه ــا دجـ ـن ــت أول أم ــره ــا ألل ـبــان ـهــا
وروثها الذي كان يستخدم كمادة مشتعلة
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على كــل ح ــال ،مــا يـجــدر مالحظته هـنــا ،أن
كلتا املنطقتني املشكلتني ملا يسمى الجنوب
ً
ال ـعــربــي ،أرض مـحــاطــة بــالـصـحــراء شـمــاال
والبحر جنوبًا .ولم تكن هذه األرض غنية
ب ــاألشـ ـج ــار وت ـن ـق ـص ـهــا ال ـك ـث ـيــر م ــن املـ ــواد
ال ـغــذائ ـيــة ،وتـفـتـقــر إل ــى ال ـس ـهــول الخصبة
الـتــي تجنب ال ـنــاس امل ـجــاعــات ،خــاصــة في
حقب الزيادة السكانية.
فـلــم يـكــن أمـ ــام الـ ُـعـمــانـيــن والـيـمـنـيــن قبل
عصر الجمال ســوى رك ــوب البحر لـسـ ّـد ما
ّ
ينقصهم ،األمــر الــذي ولــد الـتـجــارة لديهم،
وجعلهم أحد أقدم الشعوب البحرية .يقترح
بولييت أن ثقافتهم الـبـحــريــة تـلــك هــي ما
ألهمتهم أن يـطـلـقــوا عـلــى الـجـمــل «سفينة

تميل القوانين التدمرية
بنحو واضح إلى أهل البادية
واإلبل مقابل العربة

الصحراء» .كذلك ورد بكتاب حياة الحيوان
الكبرى لكمال الدين الدميري (ت 1405م)،
حيث يقول:
«روي عــن سـعـيــد بــن جـبـيــر أن ــه ق ــال لقيت
شــريـحــا ال ـقــاضــي ذاه ـب ــا فـقـلــت ل ــه إل ــى أيــن
ت ــري ــد؟ ف ـق ــال ال ـك ـن ــاس ــة .ف ـق ـلــت ومـ ــا تصنع
بالكناسة قال :أنظر إلى اإلبل كيف خلقت.
وقال تعالى« :وعليها وعلى الفلك تحملون
«قرﻧﻬا بالفلك التي هي السفائن ألﻧﻬا سفن
الـبــر ق ــال ذو الــرمــة :سفينة بــر تـحــت خــدي
زمامها ».ص .16

غربة العرب عن الجمال
فــي حــن أن املــؤرخــن رجـحــوا كــون جنوب
ال ـجــزيــرة ال ـعــرب ـيــة ،م ـه ـدًا لـتــدجــن الـجـمــال
فإن املتخصصني بالتاريخ القديم ،حددوا
مـنــاطــق ش ـمــال ال ـجــزيــرة الـعــربـيــة البعيدة
مــوطـنــا لـلـعــرب األوائـ ـ ــل .أي إن ــه ك ــان هناك
ـار واس ـعــة تـفـصــل ال ـعــرب األوائ ـ ــل في
ص ـحـ ٍ
الشمال عن الجمال في الجنوب.
إذا عــدنــا إلــى الـســرديــات العربية القديمة

نادرًا ما احتكر قوم تربية حيوان وبفضله ّبزوا غيرهم من الشعوب

كما نقلها الجاحظ (ت  868م) والدميري،
وج ــدن ــا أن الـ ـع ــرب ك ــان ــت ت ـن ـســب تــدجــن
ال ـج ـم ــال إلـ ــى قـ ــوم آخ ــري ــن ل ـي ـس ــوا ب ـع ــرب.
ف ـي ــذك ــر ال ـج ــاح ــظ ه ـن ــا أن الـ ـع ــرب األوائ ـ ــل
ك ــان ــوا ي ـخ ــاف ــون هـ ــذه ال ـ ـ ــدواب وي ــرب ـط ــون
والدتـهــا بالجن ،مــا يعكس غربتهم عنها
أول أمرهم.
وهنا يشير بولييت إلى أن العرب األوائل
لــم يكونوا ســوى رعــاة غنم ومــاعــز نشأوا
على األرجح في األطراف الجنوبية للهالل
الخصيب .وهو ما قد يتفق مع تقدير جان
ريتسو املشدد في تحديد موطن العربية
ب ـبــاديــة ال ـش ــام وش ـم ــال ال ـجــزيــرة الـعــربـيــة
حيث تتوافر املياه واملراعي.
يـعـتـمــد بــولـيـيــت اع ـت ـقــاد املـتـخـصــن حــول
ـام» ألول م ــرة ف ــي اليمن
ح ـلــول «ش ـعــب سـ ـ ٍ
ن ـح ــو  1500ق م .وي ـض ـي ــف أن ـ ــه ب ـع ــد أن
تـعــرف ه ــؤالء ال ـقــوم إل ــى جـمــال اليمنيني،
قـ ــرر بـع ـضـهــم الـ ـع ــودة ب ـهــا إلـ ــى مــوطـنـهــم
األصـلــي ،أي الهالل الخصيب .وهــو ما قد
أطلق مسيرة الرحالت البرية من اليمن إلى
الشام.
م ـه ـم ــا ك ــان ــت ال ـح ـق ـي ـق ــة ،ف ـ ــإن أق ـ ـ ــدم دل ـي ــل
آركـيــولـجــي عــن اسـتـعـمــال الـجـمــال ك ــدواب
نـقــل ي ـعــود إل ــى ج ـنــوب ب ــاد ال ـش ــام ،وذلــك
ع ـنــد اك ـت ـش ــاف ج ـ ــرار غ ـيــر ع ــادي ــة الـحـجــم
لضخامتها ،وبسعة  120-80كيلوغرامًا،
غالبًا لنقل الزيوت والخمور بشدها على
ظ ـه ــور الـ ـجـ ـم ــال .ت ـع ــود هـ ــذه ال ـ ـجـ ــرار إل ــى
مــرحـلــة الـقــرنــن  13أو  12ق.م ،حـيــث كــان
النقل التجاري بني مصر وجنوب فلسطني
وش ـمــال ال ـجــزيــرة الـعــربـيــة نـشـطــا فــي تلك
الحقبة ،وهــو النشاط الــذي حفظه تراثنا
عبر نصوص التوراة ،بقصة النبي يوسف
وب ـي ـعــه م ــن ق ـبــل ال ـب ــدو امل ــدي ــان ـي ــن ملـصــر،
ف ـهــم ك ــان ــوا س ـك ــان ت ـلــك امل ـن ـط ـقــة .املــاحــظ
هـ ـن ــا أن امل ــدي ــانـ ـي ــن ل ـ ــم يـ ـشـ ـتـ ـه ــروا ف ـقــط
بــالـتـجــارة ال ـتــي تنقلها اإلبـ ــل ،لـكــن كـحــال
الفينيقيني عــرفــوا أيـضــا بـتـجــارة األلبسة
واألقمشة األرجوانية املرغوبة في عصرهم
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طريق البخور ...طرق العرب
بـفـضــل ال ـخ ــرق ال ـج ـغــرافــي ال ـج ــدي ــد ،بفتح
ط ــري ــق تـ ـج ــاري ب ـ ــري ي ـن ـقــل بـ ـخ ــور ال ـي ـمــن
ً
وأفــريـقـيــا وغـيــرهــا إلــى بــاد الـشــام شـمــاال،
ن ـمــت ال ـع ــدي ــد م ــن امل ـ ــدن ال ـشــام ـيــة كـمــرافــئ
لـلـتـجــارة الـبــريــة ال ــواع ــدة ،كــدمـشــق وحـمــاه
والسامرة وسخيم في األلفية األولى ق .م.
ج ـل ـبــت هـ ــذه الـ ـتـ ـج ــارة ثـ ـ ــروة ط ــائ ـل ــة ل ـهــذه
الدويالت اآلرامية والعبرية والفينيقية ،ولم
يكن بطل هــذه العمليات البرية الجسورة
لعبور الصحراء معروفًا لدينا حتى القرن
العاشر ق .م .وهي فترة كانت فيها عملية

رك ــوب الجمال قــد تـطــورت كثيرًا ،ولــم يكن
ه ــؤالء ال ـقــوم ال ـجــدد عـلــى امل ـســرح الــدولــي،
سوى العرب.
ال ن ـعــرف كـثـيـرًا عــن ه ــؤالء ال ـعــرب األوائـ ــل،
ولـ ـك ــن أقـ ـ ــدم الـ ـنـ ـص ــوص الـ ـت ــي ت ــأت ــي عـلــى
ذكــرهــم هــي الـنـصــوص اآلشــوريــة ،إذ يبدو
أن املـتـضــرر األك ـبــر مــن والدة ه ــذا الطريق
هو بالد الرافدين ،التي كانت مدنها الغنية
تـحـتـكــر تـقــريـبــا ت ـج ــارة ال ـبــرونــز والـبـخــور
وال ـ ـلـ ــؤلـ ــؤ والـ ـ ـع ـ ــاج ال ـ ـقـ ــادمـ ــة مـ ــن أف ــري ـق ـي ــا
وال ـج ــزي ــرة ال ـعــرب ـيــة ع ـبــر الـخـلـيــج الـعــربــي
صعودًا إلى مرافئ النهرين ،ومنه إلى بقية
ّ
املـ ـش ــرق .م ــا س ـي ـكــون سـبـبــا إض ــاف ـي ــا لـشــن
الحمالت اآلشورية إلخضاع بالد شام.

والدة القوم اللقاح
ال ــواض ــح م ــن خ ــال ال ـن ـصــوص اآلش ــوري ــة
أن ال ـع ــرب ل ــم ي ـك ــون ــوا جـمـيـعــا ب ـ ــدوًا ،وأن
اآلشـ ــوريـ ــن مـ ـ ّـيـ ــزوا ب ــن أهـ ــل ال ـغ ـن ــم شـبــه
الرحل ،وأولئك املستقرين من العرب ،وبني
البدو ذوي النجعة البعيدة ،أي أهل اإلبل
ممن يعيشون بأعماق البادية.
ً
فمثال يذكر امللك سركون الثاني اآلشوري
( 722ق .م 705 – .ق .م ).أن هـنــاك نوعني
مــن بــدو الـعــرب .نــوع أقــرب لبالد الرافدين
وجـ ـ ــرى ت ـط ــوي ـع ــه ،ونـ ـ ــوع سـ ـم ــاه «الـ ـع ــرب
الـبـعـيــديــن الــذيــن يـسـكـنــون فــي الـصـحــراء،
ولـ ــم ي ـع ــرف ــوا م ــراق ـب ــا ع ـل ـي ـهــم وال مــوظ ـفــا،
ولــم يجلبوا للملك ضريبتهم» (:Hoyland
.)p61 ,2001
ح ــال بـعــض األعـ ــراب كـمــا ورد عـلــى لـســان
امل ـل ــك اآلش ـ ـ ــوري ،عــرف ـتــه ال ـث ـقــافــة الـعــربـيــة
بــالـلـقــاحـيــة أو بــالـقــوم ال ـل ـقــاح .فـقــالــوا عن
ً
بني تميم مثال وهي من أشد العرب بداوة
ومنعة في القرن السابع والثامن« ،إن تميم
قوم طهر لقاح ،ال مكروه عليهم وال أتاوة»
(جواد علي ،ص  ،1249نسخة رقمية).
ويبدو أن العرب كانوا يفخرون بالثقافة
الـلـقــاحـيــة ح ـتــى ف ــي املـ ــدن إن أم ـك ــن ،فـهــذا
األس ــود بــن أســد بــن عبد الـعــزى قــد صــاح،
ح ـ ــن ع ـ ــرض ع ـل ـي ـه ــم أن ت ـخ ـض ــع ق ــري ــش
ملـلــك« :أال إن مكة حــي لـقــاح ،ال تــديــن مللك»
(املصدر ذاته).
م ـك ـنــت ال ـج ـم ــال الـ ـع ــرب (والـ ـب ــرب ــر الح ـق ــا)
فــي منطقتنا مــن االستيطان فــي الــواحــات
البعيدة واملمتنعة عــن املـلــوك وعسكرهم،
وس ـم ـح ــت اإلبـ ـ ــل ب ـخ ـلــق م ـج ـت ـم ـعــات ح ــرة
قــويــة ،لــربـمــا أش ـبــه ب ـ «الـصـعــالـيــك» الــذيــن
قرأنا عنهم في الجاهلية .بعيدًا عن فرض
مسحة من الرومانسية على الـبــدو ،يمكن
الـ ـق ــول إن هـ ــذا ال ـن ـم ــط م ــن املـ ـع ــاش سـمــح
ل ـهــؤالء ال ـقــوم بـعـكــس امل ــزارع ــن املـســاكــن،
مـ ــن تـ ـح ــدي س ـل ـط ــة األبـ ـ ــاطـ ـ ــرة فـ ــي بـعــض
األحيان ،وخالف مسلكهم في املعاش نمط
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أهــل امل ــدن ،وطــرحــوا قيمًا أخالقية ونظمًا
جديدة لإلنتاج.
ففكرة أنهم قوم لقاح يملكون أقدارهم وال
يملكهم شيء ،ستلهم الكثير من الحركات
ال ـثــوريــة فــي مـنـطـقـتـنــا ،وس ـي ـشــارك هــؤالء
ال ـ ـبـ ــدو فـ ــي ث ـ ـ ـ ــورات وح ـ ــرك ـ ــات ال ـع ـص ـي ــان
الـ ـج ــذري ــة الـ ـت ــي ح ــدث ــت ف ــي اإلسـ ـ ـ ــام ،مــن
الـ ـق ــرامـ ـط ــة إلـ ـ ــى املـ ـشـ ـعـ ـشـ ـع ــن .ومـ ـ ــن ه ـنــا
كانت شـهــادة امللك اآلش ــوري املبكرة حول
هـ ــؤالء ال ـق ــوم ال ــذي ــن ال يـخـضـعــون لـحــاكــم
وال ض ــري ـب ــة ،اع ـت ــراف ــا م ــؤمل ــا ب ـت ـحـ ٍّـد أمـنــي
واقتصادي سيؤرق كل امللوك والسالطني
ب ـعــده .سـنـعــود إل ــى ه ــذه النقطة فــي مقال
آخر.
الـجـمــال وقــدرت ـهــا الـكـبـيــرة عـلــى عـبــور كل
الصحاري مكنت أهل الجزيرة العربية من
تــواصــل بعضهم مــع بـعــض ،مــا سيساهم
الحقًا «بتعريبها» ،حيث لم يكن كل أهلها
عربًا كما يعتقد.
وف ـ ـ ــي نـ ـف ــس ال ـ ــوق ـ ــت مـ ـث ــل ظ ـ ـهـ ــور الـ ـع ــرب
وجـمــالـهــم لـلـحـضــارات «ال ـشــرق ـيــة» فرصة
إلعادة إنتاج نفسها سياسيًا .فالعرب في
النهاية هــم أبـنــاء املـشــرق الـقــديــم بشهادة
الرقم الطينية اآلشورية .وورث هؤالء مثل
غـيــرهــم الـكـثـيــر م ــن ت ــراث املـنـطـقــة الـقــديــم.
وبـفـضــل جـمــالـهــم وتـنـظـيـمـهــم الـعـشــائــري
الصحراوي نجحوا كما الحظ ابن خلدون،
ب ــاق ـت ـح ــام م ــدن ـن ــا وإنـ ـش ــاء أخ ـ ــرى ج ــدي ــدة
وبــإس ـقــاط ال ـســاالت ال ـفــاســدة والضعيفة
والحلول محلها ،مؤسسني إم ــارات ودول
قوية وغنية .وهــذا بالضبط ما حصل في
الحضر ،وتدمر ،والرها وحمص والبتراء
والـ ـحـ ـي ــرة وبـ ـص ــرى وال ـج ــاب ـي ــة وامل ــوص ــل
وحلب الحمدانيتني وغيرها الكثير.

اقتصادية الجمال
يفتتح بولييت كتابه املمتع الجمل والعجلة
بتذكيرنا بتصور شائع ،لكنه مغلوط ،هو
أن العجلة هي واحدة من أذكى االختراعات
ال ـب ـشــريــة ،أم ــا الـجـمــل فـهــو واح ــد م ــن أكـثــر
مـخـلــوقــات ال ــرب خــرقــا .وص ــار الـحـكــم على
تـقــدم املـجـتـمــع وال ـح ـضــارة بـعــدد الـعــربــات
أو استعمالها بــدل ال ــدواب وحــدهــا .وصار
بعضنا ي ـمــارس مــازوش ـيــة ال طــائــل منها
لـلـنـيــل م ــن ح ـضــارت ـنــا ع ـلــى أن ـه ــا ح ـضــارة
أع ـ ــراب وإبـ ــل وخ ـي ــم ،غ ـيــر مـ ــدرك مـعـنــى ما
يقول.
ٍّ
يناقش بولييت بتأن كيف اختفت العربات
مقابل الجمال في العالم القديم ،ويعزو ذلك
ببساطة إلى قوة الجمل وعمليته كوسيلة
نقل وحرب وتفوقه على العربات وعلى كل
دواب النقل األخرى .ولدينا على األقل أربع
ت ـقــاريــر عـسـكــريــة لــوجـسـتـيــة ،ع ــن أفضلية

العربات اختفت في الفترة
الممتدة من القرن الرابع
ميالدي والسابع ميالدي

ال ـج ـم ــال ع ـل ــى الـ ـثـ ـي ــران والـ ـبـ ـغ ــال وال ـخ ـيــل
والعربات في النقل من ثالثة جيوش حديثة
ه ــي الـبــريـطــانـيــة وال ـفــرن ـس ـيــة ف ــي أفــريـقـيــا
الـقــرن  19والجيش األمـيــركــي فــي الــواليــات
الجنوبية .وكلها تؤكد النقاط التي أوجزها
امليجور البريطاني ليونارد باختصار:
 )1ال ـســرعــة ف ــي ال ـحــركــة ب ـغــض ال ـن ـظــر عن
الظروف البيئية القاسية.
 )2ق ــوت ــه ف ــي ال ـح ـم ــل والـ ـج ــر ض ـع ــف ق ــوة
الثيران والبغال.
ً
 )3قدرته على قطع ما بني  25-20ميال ،وهي
ً
أكبر مــن قــدرة ال ــدواب األخ ــرى (الـثــور مثال
 9أميال).
 )4ق ــوت ــه ال ـت ــي تـمـكـنــه م ــن ال ـق ـي ــام بــأرب ـعــة
أضعاف الرحالت واألعمال التي تقوم بها
غ ـي ــره م ــن ال ـ ـ ــدواب ض ـمــن ح ـيــاتــه الـطــويـلــة
نسبيًا.
 )5صبره على العطش والجوع.
 )6ال تـعـصــى عـلـيــه األنـ ـه ــار وال ال ـج ــداول
وال ال ـه ـضــاب وال ال ـط ــرق الـضـيـقــة بعكس

العربات.
 )7ال يتطلب أي صيانة وال عناية خاصة،
بعكس العربة املعرضة للكسر والصيانة
واألخشاب والنقل.
 )8وأخ ـي ـرًا يستطيع رج ــل واحـ ــد ق ـي ــادة 6
ج ـمــال مـحـمـلــة بــالـبـضــائــع ودون مـشــاكــل،
ولكنك بحاجة في حالة الثيران والعربات
إلــى رجــل لكل ثــوريــن -p23 ,1975 :Bulliet
.))24

المنافسة التدمرية الساحلية
س ـنــأخــذ ح ــال ــة ل ـل ـقــوانــن ال ـت ــدم ــري ــة ،الـتــي
تعطينا صورة عن طبيعة الصراع التجاري
واالجتماعي بني أهل اإلبل والعربات .تميل
الـقــوانــن الـتــدمــريــة بــوضــوح إل ــى مصلحة
أه ــل ال ـبــاديــة واإلبـ ــل مـقــابــل ال ـعــربــة ،فــأهــل
تــدمــر ونخبتها على مــا يـبــدو ،كــانــوا على
منافسة شديدة مع أهل الحواضر الشامية
القريبة والساحلية.
ّ
يــرى بولييت وآخ ــرون أن التدمريني سنوا
ق ــوان ــن تـ ـح ـ ّـد م ــن م ـش ــارك ــة أهـ ــل ال ـســاحــل
(وه ـ ـ ـ ــؤالء ك ــان ــوا تـ ـج ــارًا ب ـع ــرب ــات ت ـجــرهــا
الثيران) في التجارة املتجهة شرقًا وجنوبًا
عـبــر ال ـبــاديــة .ال أسـتـبـعــد شخصيًا وجــود
مثل هذه املنافسة والنفور بني أهل الساحل
وتدمر ،ولكن في تصوري إن عملية الجمل
ورخصه هو ما شجع وحسم املنافسة بني
أه ــل ال ـســاحــل وال ــري ــف وال ـب ــادي ــة ملصلحة
األخيرين وإبلهم.
لنعد إلــى قــانــون مــرور القوافل بتدمر عام
 137م ،ال ــذي فيه أن على كــل حمولة عربة
ضريبة مساوية لحمولة  4جمال .ولنفهم
ذلك بنحو أفضل ،علينا العودة إلى قانون
ّ
روم ــان ــي سـ ــن عـ ــام  301مـ ـي ــادي ملـعــالـجــة
اضـطــراب األسـعــار واملـعــاشــات فــي األقاليم
الشرقية لإلمبراطورية .وجاء فيه أن هناك
رسـمــا ضريبيًا بقيمة  20ديـنــارًا رومانيًا،
لكل عربة يجرها ثوران بحمولة  1200رطل
رومــانــي تـمـ ّـر بـتــدمــر ،ذلــك مقابل  8دنانير
رومانية لكل جمل بحمولة  600رطــل ّ
يمر
باملدينة ذاتها .))p20 ,1975 :Bulliet
أي إنــه فــي كلتا الحالتني ،كــانــت الضريبة
أقــل وفــق القانون الروماني ب ــ ،%20وقرابة
الضعف في حالة القانون التدمري ملصلحة
أص ـح ــاب اإلبـ ــل مـنـهــا ألص ـح ــاب ال ـعــربــات.
وب ــذل ــك ي ـك ــون أه ــل ال ـب ــادي ــة ذوي أفـضـلـيــة
واض ـح ــة ع ـلــى أه ــل ال ـســاحــل وس ــائ ــر امل ــدن
الشامية األخرى.
هنا يـقـ ّـدر بولييت أن الـعــربــات اختفت في
ال ـف ـتــرة امل ـم ـتــدة م ــن ال ـق ــرن ال ــراب ــع م ـيــادي
والـســابــع م ـيــادي فــي مـنــاطــق مختلفة في
املـ ـش ــرق وشـ ـم ــال أف ــري ـق ـي ــا ،أي ق ـبــل الـفـتــح
اإلسالمي بقرون (نفس املصدر ،ص ،)27ما
قضى على العربات ّ
وهمش دورها في النقل
والتجارة والحرب .مع ذلك يؤكد بولييت أن
القوانني «الجائرة» واملتحيزة لإلبل مقابل
العربات قد ساهمت في الحد من العربات،
إال أن ما حسم املنافسة هو فعالية الجمال
وقلة تكاليفها التي ّ
مر ذكرها.

خالصة
يمكن ال ـقــول ،إن ك ــان اإلس ــام ث ــورة الـعــرب
الكبرى ،فــاإلبــل كانت ثورتهم األول ــى التي
بـفـضـلـهــا ع ــا ن ـجــم الـ ـع ــرب ألول مـ ــرة بني
األم ــم .ون ــادرًا مــا احتكر قــوم تربية حيوان
ّ
وبفضله بزوا غيرهم من شعوب كما حصل
مع العرب .ومن حسن حظنا أن بعضنا لم
يتنكر تـمــامــا ل ـل ـمــوروث ،فبقي ذك ــر قــوافــل
اإلب ـ ــل ف ــي ال ـش ـعــر امل ـغ ـنــى ح ـيــا إلـ ــى ال ـي ــوم.
وجـلـكــم ي ـعــرف قـصـيــدة ال ـشــاعــر الـعـبــاســي
م ــان ــي املـ ــوسـ ــوس (ت 859م) الـ ـت ــي أداه ـ ــا
ناظم الغزالي وصباح فخري:
ّالفنانان ُ
ُ
عيسهم
الصبح،
بيل
ق
ملا أناخوا،
ِ
ُ
َّ
وحملوها وسارت بالهوى اإلبل
عرج كي ِّ
يا حادي العيس ِّ
أودعها
ِ
ُ
َ
ترحالك األجل
العيس في
يا حادي
ِ
ومع تقدم الزمن ولد تراث غنائي جديد في
الـعــراق ،حيث حل وحــش جديد في مخيلة
الشعراء محل اإلبــل ،سيحمل املعشوق إلى
املجهول ،أال وهو القطار .الذي ذكره الشاعر
مظفر الـنــواب في قصيدته الخالدة (الريل
وحـ ـم ــد) ال ـت ــي غ ـنــاهــا ال ـف ـن ــان يـ ــاس خضر
وال ـتــي تسجل انـتـقــال الــوعــي الـشـعـبــي من
عصر اإلبل إلى عصر القطارات:
مرينا بيكم حمد واحنا بقطار الليل
وسمعنا دق قهوة ،وشمينا ريحة هيل
* باحث عراقي
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علي الديري يطرح سؤال بريطانيا الكبير
العام  :1923من هو البحريني؟
صالح شهاب *
رغــم كــون علي الــديــري أحــد مــن نالهم انتقام إسقاط
ّ
ّ
فرضية
الجنسية من السلطات الحاكمة ،فإنه لم يدر
ك ـتــابــه ال ـجــديــد «م ــن ه ــو ال ـب ـحــري ـنــي» ح ــول ال ـهــويــات
ّ
واألص ــول ،وال السكان األصليني ،رغــم سهولة تقديم
طــرح كـهــذا ،ورغــم وجــود بيئة خصبة لتلقيه وليثير
ً
فيها جدال لم يهدأ يومًا.
يـقــوم كـتــاب «مــن هــو البحريني؟» على فهم األســاس
التاريخي الــذي ولــد منه «البحريني» املعترف بــه من
«الــدولــة» والقوى الكبرى في العالم ،ومعرفة سياقاته
امـ ـت ــدادات ــه وم ــآالت ــه .س ـي ـكــون م ـخ ــاض ه ــذه الـ ـ ــوالدة،
وتجاوزها لعقدة «االعتراف» ،والتوافق التاريخي عليها
بني الجماعات السياسية برعاية السلطة البريطانية،
امل ــدخ ــل الـتـلـقــائــي ل ـق ــراءة ت ــاري ــخ تــأسـيــس ال ــدول ــة في
ّ
البحرين؛ الدولة التي شكلت في وجهها الحديث بعد
عزل البريطانيني حاكم البحرين عيسى بن علي في
الـعــام  ،1923اإلط ـ َـار الـجــامــع ال ــذي أمـكــن أن يــولــد هذا
البحريني تحت ّقبته.

سؤال الهوية والوجود
من أنــت؟ ومــاذا لك في هــذا البلد؟ ومــا صفة وجــودك
فيها؟ ومن يحكمه؟ وإلى أي عدالة يجب أن تخضع؟
حتى العام  ،1923وفي ظل ما ّ
سماه املقيم السياسي
البريطاني «نظام الال حكم» ،لم يكن لهذه األسئلة أي
إجابات ،فطرحت بريطانيا سؤالها األساسي الكبير:
من هو البحريني؟ قد يكون سؤال مثل هذا غريبًا جدًا
على أي ّأمة ،حتى لو كانت تحت نير االستعمار الذي
ربما لم يكن يحاول إال تنظيم أموره ومصالحه فيها،
ّ
ّ
لكنه ،في البحرين ،كان واقعًا وحقيقة اعترف بها الكل.
ّ
جماعات كثيرة ومنقسمةّ ،
هويات متعددة ،طبقات ّمن
ّ
الشيوخ واألتباع واملسخرين ،واألهم حكم غير منظم
ال يعترف إال بأتباع الشيخ ،ونار تحت الرماد .جعلت
ه ــذه ّ الـفــوضــى س ــؤال «م ــن هــو الـبـحــريـنــي؟» شائكًا
ّ
ومعقدًا ومركبًا على سلطة استعمارية مثل بريطانيا.
ّ
شكلت ّ
مهمة تعريف البحريني ّأول أساسات الدولة
ملاذا
الحديثة وأسئلتها؟ وكيف كان شكل الدولة ومستقبلها
بحسب مــا رسـمــه الـبــريـطــانـيــون؟ إلــى أيــن انتهى هذا
ّ
تمخض عنه من ّ
تحول تاريخي
التعريف حينئذ؟ وماذا
كبير؟ وملــاذا تملي علينا اللحظة التي نعيشها اليوم،
وه ــي لحظة يــوشــك فيها مـفـهــوم الـبـحــريـنــي أن يفقد
ّ
ذلك؟
معناه الوجودي والتاريخي ،أن نعرف كل
ً
ملاذا كانت تلك الدولة قبل مائة عام أكثر حداثة ّ
وتقدمًا
من َشكل الدولة اليوم؟ و«ملــاذا بات يسهل اليوم كسر
املــواطـنــة البحرينية؟» ،أيــن تلك الــدولــة الـتــي ّأس ــس لها
البريطانيون ّ
بالقوة والهيمنة؟ وأيــن ذهبت وعودها
والخط التاريخي املرسوم ّلها في وثائقهم
كنموذج للخليج؟ كيف نظر
البريطانيون ألطروحة
اململكة الدستورية منذ
نـهــايــة الـعـشــريـنـيــات؟
وكيف تم القضاء على
هــذه األح ــام حــن كانت
ُ
«رغبة امللك أكبر من رغبة
اململكة»؟ كما يقول الكاتب.

قراءة
البحريني
ّ

في

التاريخ

ت ـ ـقـ ــوم فـ ــرضـ ـ ّـيـ ــة ال ـ ـك ـ ـتـ ــاب ع ـلــى
أن مـشـكـلــة ال ـب ـحــريــن الـتــاريـخـيــة
ال ـت ــي بـلـغــت ح ــد ع ــدم «االعـ ـت ــراف»
ّ
بالبحريني ،هي أن الدولة لم «تستقل»
بـشـخـصـيـتـهــا ع ــن ش ـخــص ال ـحــاكــم،
َّ
و«ظل هذا الحاكم يقاوم استقالل الدولة،
ورفض جميع محاوالت إصالح الدولة من
 1904حتى ّتم عزله في  ،1923وأراد أن يكون شخصه
ال ـطــرف املهيمن فــي كــل ش ــيء» .ي ـقـ ّـدم الــديــري ق ــراءة
روائية ألحداث الربع األول من القرن العشرين ،ويعيد
سردها بشكل ممتع ،معتمدًا في األساس على روايات
تاريخية تـخــرج إلــى الـنــور للمرة األول ــى عــن أرشيف
ّ
يسجلون كل
الــوثــائــق البريطانية .كــان البريطانيون
شيء ،بما فيه حركة عصا الشيخ وفداويته.
ً
فضال عن األرشيف ،يعضد الكتاب روايته املتماسكة
بكتابني ّ
ملؤرخني عاصرا تلك املرحلة ،وكان ألحدهما
دور فيها ،وهما :ناصر الخيري ،صاحب كتاب «قالئد
النحرين فــي تــاريــخ الـبـحــريــن» ،ومحمد علي التاجر
صاحب كتاب «عقد الآلل في تاريخ أوال».
ّ
َّإن الـخــوض فــي مواضيع الكتاب لــن يكف عــن إذهــال
القارئ الــذي سيظل يتساءل عن العالقة بني كل هذه

ّ
املــواض ـيــع وسـ ــؤال ال ـك ـتــاب ،وه ــو م ــا يـفــكــك ال ـصــورة
الغريبة التي انعطف بها تاريخ البحرين الحديث في
العام  ،1923فكيف انبثق كل ما ُبني في العشرينات
من هذا السؤال تحديدًا؟ وكيف ّ
تحول هذا السؤال إلى
سؤال السياسة والجغرافيا والحكم؟
«ل ــم يـكــن مـطــروحــا عـلــى ه ــؤالء الــذيــن يعيشون على
ً
أرض البحرين فعال سؤال «من هو البحريني؟» ...في
تلك الفترة ،لم يكن هناك قانون ،ولو كان شكليًا ...كان
هناك نظام سخرة ،تمايزات بني من ينتمي إلى قبيلة
وبني من ال ينتمي إلى قبيلة ،تمايزات بني من ينتمي
جنسية أجنبية وبني املحلي».
إلى ّ ً
مستغلة تململ السلطات البريطانية من طريقة إدارة
حــاكــم ال ـب ــاد ،ومـحــاوالتـهــا الـسـيـطــرة عـلــى األوض ــاع
والـحـفــاظ على مصالحها ،بعد ح ــوادث الـعــام ،1904
«خــاضــت الـقــوى االجتماعية صــراعــات ليكون هناك
قانون ،ولتنشأ عدالة ،ولكي يتم االعتراف بأبناء الوطن
بشرًا متساوين».
ّ
لم يكن هناك حراك واحد تمخضت عنه نتيجة واحدة.
ّ
كــانــت أح ــداث مــركـبــة ج ـدًا امـتــدت ألكـثــر مــن  30عامًا
وتقاطعت فيها العديد من الظروف .خالل ذلك الوقت،
تحرك البريطانيون على أكثر من صعيد ،بل وأصدر
ً
ال ـتــاج الـبــريـطــانــي بـنـفـســه مــرســومــا مـفـصــا خــاصــا
بالبحرين :مرسوم البحرين امللكي .1913
حــاول البريطانيون عمل الكثير لتنظيم الفوضى في
البالد وضمان االستمرار من االستفادة من موقعها
ومـ ــواردهـ ــا ،ب ـمــا فـيـهــا ّ ال ـق ــوى ال ـعــام ـلــة ف ـي ـهــا ،لكنهم
اصطدموا بعناد وتصلف ال ُيحتمل مــن عيسى بن
علي« .عارض الحاكم مشروع إنشاء البلدية ،وتأسيس
املحاكم املدنية ،ورفــض العرائض الشعبية ومشاريع
اإلص ــاح الـسـيــاســي .وجــدهــا خلعًا لعظمة شخصه،
وت ـن ـص ـي ـبــا ل ـع ـظ ـمــة ش ـخ ـص ـيــة اع ـت ـب ــاري ــة (م ـج ـلــس،
مــؤسـســة ،شـعــب ،دولـ ــة)» .انتهى األم ــر بـعــزل الحاكم
عيسى بن علي ،وانتهت ّ
مهمة تعريف البحريني إلى
صيغ قانونية ومجالس بلدية ومجالس عرفية وإدارات
ّ
بيروقراطية ،شكلت أول أساسات الدولة الحديثة ،وكان
ذلــك بخطة واضـحــة قــرأ تفاصيلها املقيم السياسي
البريطاني بنفسه في خطاب العزل.
ه ـك ــذا ،ي ـقــول ال ـك ـتــابُ ،ولـ ــد ت ـعــريــف ال ـب ـحــري ـنــي ،م ــارًا
بتأسيس بـلــديــات ومـجــالــس وإدارات ،وس ـ ّـن قــوانــن،
وتـغـيـيــرات فــي ه ــرم السلطة مــن رأس ـهــا إل ــى عقبها،
ً
فضال عن إعــادة تأسيس النظام القضائي وسلطات
األمــن ،وما وازى ذلك من إصالح للنظام االقتصادي،
عـلــى رأس ــه مـســح األراضـ ــي ،والـسـيـطــرة عـلــى الـســوق
وامليناء والجمارك ،وتنظيم بيت الحكم السياسي.

الوثائق البريطانية :مصدر الرواية
ي ـ ـتـ ــزامـ ــن صـ ـ ـ ـ ــدور كـ ـ ـت ـ ــاب «مـ ـ ـ ــن هــو
ال ـب ـحــري ـنــي؟» م ــع صـ ــدور امل ـج ـلــدات
ّ
الست األولــى من الترجمة العربية
ّ
ل ـس ـجــل ال ـب ـحــريــن ف ــي أرش ـيــف
الوثائق البريطانية التي كانت
مـ ـص ــدر الـّ ـكـ ـت ــاب ّوروايـ ـ ـت ـ ــه،
بحكم اطــاع املؤلف عليها
قـ ـب ــل ص ـ ـ ــدوره ـ ـ ــا« .ل ـق ــد
جـ ـ ـ ـ ــرى ت ـ ـغ ـ ـي ـ ـيـ ــب ه ـ ــذا
األرشيف من التاريخ
الــوط ـنــي ،وم ــا زالــت
ه ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ــوثـ ـ ــائـ ـ ــق
م ـح ـظــورة ،وهــي
عرضة لالجتزاء
والـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــوظـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــف
املغلوط والتزوير،
ومـ ــا كـ ــان ل ـه ــذه الـ ــدراسـ ــة أن
ت ـكــون ل ــوال أن تــوافــر لـهــا ألول م ــرة ترجمة
كاملة لهذه الوثائق عبر مشروع مركز أوال للدراسات
والتوثيق».
جعل األرشيف ،بوثائقه التي أمكن االطالع عليها
لقد ً
مترجمة للمرة األولى ،من رواية الكتاب فتحًا جديدًا في
ُ
أغوار تاريخ هذه البالد .هنا ،ستسرد معلومات للمرة
األول ــى ،وستكتمل صــورة أح ــداث وقصص تاريخية
حلقاتها مفقودة ،وسنسمع رواية التاريخ
معينة كانت
ُ
مقروءة على لسان أصيب به.
(اس ــم الـكـتــاب :مــن هــو البحريني؟ بـنــاء الــدولــة
وصـ ــراع ال ـج ـمــاعــات الـسـيــاسـيــة /1929-1904
الناشر :مركز أوال للدراسات والتوثيق ،لبنان،
الـطـبـعــة األولـ ــى /2017 ،ع ــدد الـصـفـحــات372 :
صفحة)
* باحث وكاتب بحريني
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عتب بحريني معارض لحكومة بغداد :مصالح العراق ت
عباس بوصفوان
ُ
ُّ
يصح للمعارضني البحرينيني إظهار
ترى ،هل
الـعـتــب أم ــام اإلدارة ال ـعــراق ـيــة ،إزاء مـحــدوديــة
النصرة التي يبديها الجهاز الرسمي العراقي
تجاه التعديات املستمرة على قطاعات واسعة
من شعب البحرين؟
أم على املـعــارضــن تقدير جهد بـغــداد املـتــاح،
وت ـفـ ّـهــم ال ـظ ــروف غ ـيــر االع ـت ـيــاديــة ال ـتــي تـنــوء
بها الحالة العراقية ،والتي تحول ـ كما يظهر
ـ ـ مــن دون أن تـبــرز حـكــومــات بـغــداد املتعاقبة،
منذ  ،٢٠٠٣موقفًا أكثر جسارة مضادًا للخيار
الرسمي البحريني العنيف تجاه املعارضني
التأكيد العملي
وبيئتهم الحاضنة ،ويعلي من ّ
فـ ــي ح ــاج ــة ح ـك ــوم ــة املـ ـن ــام ــة لـ ـك ــف أذاهـ ـ ـ ــا عــن
األغـلـبـيــة مــن مــواطـنـيـهــا ،والـبـحــث عــن تسوية
سياسية متوازنة للبالد.
ل ـكــن األمـ ــر ال يـقـتـصــر ع ـلــى ال ـب ـحــريــن ،ذل ــك أن
األسـئـلــة بـشــأن الـسـيــاســة الـعــراقـيــة الخارجية
مــا لبثت أن تـصــاعــدت مــع وض ــع ال ـعــراق لبنة
جــديــدة فــي طريقه الــوعــر نحو إع ــادة االعتبار
ألحـ ــد أهـ ــم بـ ـل ــدان امل ـن ـط ـقــة والـ ـع ــال ــم ،ح ـضــارة
وإمكانيات ،وكذا في مسعاه نحو رسم صورة
أكثر إيجابية لنخبته السياسية ،بقيادة حزب
ال ــدع ــوة ،ال ـتــي وص ـلــت إل ــى الـحـكــم ف ــي ظ ــروف
قــاهــرة ،وقابلة لالستثمار سلبيًا مــن خصوم
بغداد اإلقليميني ،ومنافسي املنطقة الخضراء
املحليني.

عتب الشركاء
يقول بعض املعارضني البحرينيني املعاتبني
إن الـكـثـيــر م ــن ال ـســاســة ال ـعــراق ـيــن ن ـســوا ـ ـ أو
انشغلوا عن ـ قضية البحرين وشركاءهم في
الـن ـضــال ضــد الــديـكـتــاتــوريــة بـمـجــرد بلوغهم
قصور املنطقة الخضراء.
ال يـنـكــر هـ ــؤالء أن ح ـكــومــات ب ـغ ــداد املـتـتــالـيــة
واجـ ـه ــت ت ـحــديــا وجـ ــوديـ ــا ،م ـم ـن ـه ـجــا ،م ـم ـت ـدًا،
ومـتـعــددًا ،اسـتـنــزف اهتمامها وقــدرات ـهــا .كما
ال ينفون ،بل يـقــدرون ،حصولهم على قــدر من
التعاطف والــدعــم اإلعــامــي الـحــزبــي الـعــراقــي،
بـيــد أن ع ــدم االل ـت ـفــات وال ــرع ــاي ــة واالح ـت ـضــان
بــال ـقــدر ال ـكــافــي وامل ـن ـشــود ل ـل ـجــذور املـشـتــركــة،
واملصلحة املشتركة في اتساع رقعة الحريات
والـ ـ ـ ـس ـ ـ ــام وال ـ ــديـ ـ ـم ـ ــوق ـ ــراطـ ـ ـي ـ ــة فـ ـ ــي املـ ـنـ ـطـ ـق ــة،
والخصوصية البحرينية ـ العراقية ،ال بد من
أن ي ـطــرح ال ـت ـســاؤل إن ك ــان الـ ـت ــواري الـعــراقــي
عــن ش ــؤون اللعبة اإلقليمية لــه مــا ي ـبــرره ،في
وقــت تـبــدو فيه الـسـيــاســات الـخــارجـيــة واألمــن
اإلقليمي جــزءًا ال ينفصل عن السالم الداخلي.
(وهو ما نناقشه الحقًا)
ولـخـلـفـيــات وغ ــاي ــات وطـنـيــة وقــومـيــة وديـنـيــة
وليست طائفية ،ناضل كثير مــن البحرينيني

جـنـبــا إل ــى جـنــب مــع نـظــرائـهــم الـعــراقـيــن ضد
نـ ـظ ــام «ال ـ ـب ـ ـعـ ــث» ،إب ـ ـ ــان س ـ ـنـ ــوات الـ ـجـ ـم ــر ،فــي
السبعينيات والثمانينيات من القرن املاضي،
ح ــن ك ــان م ـعــارضــو حـكــم «ال ـب ـعــث» مـنـبــوذيــن
على املستويات كافة :ال يجدون موطئ قدم في
دول العرب وإعالمها ،وال يحظون باستقبال
حـتــى مــن أصـغــر م ـســؤول فــي وزارة خــارجـيــة،
وال يـحــوزون التعاطف الغربي ومــراكــز القوى
فيه ،قبل أن يتحول املزاج األميركي واألوروبي
والخليجي نحو احتضان املعارضة العراقية،
بـ ــرمـ ــوزهـ ــا ال ـش ـي ـع ـي ــة والـ ـ ـك ـ ــردي ـ ــة والـ ـسـ ـنـ ـي ــة،
اإلســام ـيــة وال ـي ـســاريــة ،بـعــدمــا اق ـت ــرف ص ــدام
حسني خطأه التاريخي باحتالل دولة الكويت،
في صيف .١٩٩٠
وتظهر محطات عــديــدة أن الحركة السياسية
الـبـحــريـنـيــة دف ـعــت ثـمـنــا غــالـيــا لـتـعــاطـفـهــا مع
م ـط ـلــب ال ـت ـغ ـي ـيــر ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي فـ ــي بـ ـغ ــداد،
ولتناغمها األيديولوجي مع النموذج الدعوي
ال ـع ــراق ــي ،وخ ـصــوصــا ف ــي أع ـق ــاب ت ـخ ـ ّـرج عــدد
مــن رج ــال الــديــن واألف ـنــديــة مــن ح ــوزة النجف
وجــام ـع ــات ال ـع ــراق مـنـتـصــف الـسـتـيـنـيــات من
الـ ـق ــرن املـ ــاضـ ــي ،وال ـ ـ ــذي م ـه ــد ل ـن ـقــل ال ـت ـجــربــة
الدعوية للبحرين.
َ
وفي وقت انعدام النصير ،أبــرز دعاة البحرين
وجمهورهم موقفًا احتجاجيًا جليًا على خلفية
إعـ ــدام الـسـلـطــات ال ـعــراق ـيــة ،فــي كــانــون األول/
ديـسـمـبــر  ،١٩٧٤عـ ــددًا م ــن أبـ ــرز أع ـض ــاء حــزب
الدعوة (عارف البصري ،حسني جلوخان ،عماد
الطباطبائي ،عز الدين القبنجي ونوري طعمة)
حني نشرت مجلة املــواقــف البحرينية إدانــة ال
لـبــس فـيـهــا لعملية اإلع ـ ــدام ال ـتــي تـمــت فــي ما
يبدو على نحو غير متوقع ،وبشكل شبه سري.
كانت ضربة موجعة للغاية لحزب لدعوة األم،
وينظر إليها على أنها محطة فارقة في تاريخ
ال ـع ــاق ــة ب ــن امل ــؤس ـس ــة ال ـب ـع ـث ـيــة وال ـحــرك ـيــن
الشيعة بقيادة اإلمام الصدر.
وان ـط ــوى ق ــرار الـتـعــاطــي اإلع ــام ــي مــع عملية
اإلع ـ ــدام عـلــى م ـجــازفــة ،بـيــد أن الـتـغــاضــي عن
كـشــف عـمـلـيــات الـقـتــل املـمـنـهــج لــم يـكــن خـيــارًا
صــائ ـبــا م ــن وج ـه ــة أصـ ـح ــاب الـ ـق ــرار ال ــدع ــوي
حينها.
وع ـبــر ن ـشــر خ ـبــر اإلعـ ـ ــدام ،خ ــاط ــرت الـجـمــاعــة
الــدعــويــة البحرينية بكشف رؤى وتــوجـهــات
ح ــزب ـي ــة وس ـي ــاس ـي ــة ك ـ ــان ي ـ ـ ــراد ل ـه ــا أن تـظــل
مستورة أو راكدة ،وتعتمل تحت السطح ،لوال
تطورات دراماتيكية وغير محمودة العواقب
في الجوار العراقي ،وتضييق إعالمي وأمني
وسياسي في بغداد والنجف وكربالء ،وعموم
املناطق العراقية ،بل ومختلف البالد العربية،
إال ما ندر ،يترافق مع بطش بعثي غير معهود
ض ــد م ــن يـنـظــر إل ـي ـهــم ك ــأب ــرز خ ـصــوم ال ـحــزب
«القائد» في العراق.

ال ــراح ــل عـبــدالـلــه امل ــدن ــي ( )١٩٧٦ – ١٩٣٩كــان
رئ ـي ـس ــا ل ـت ـحــريــر املـ ــواقـ ــف ،ال ـت ــي ن ـش ــرت خـبــر
اإلدانة .ويعد الرجل من بني أقدم أعضاء حزب
ال ــدع ــوة الـبـحــريـنــي ،وع ـض ـوًا فــي بــرملــان ١٩٧٣
املـنـحــل ،وقــد اغتيل بعد نحو عــامــن مــن نشر
الخبر ،مع أن دوافع االغتيال ال صلة لها بذلك،
كما تقول التحقيقات الرسمية.
فــي تـلــك ال ـف ـتــرةُ ،بـعـيــد االس ـت ـقــال ،وال ـب ــدء في
م ـس ـيــرة ب ـن ــاء امل ــؤس ـس ــات ال ــدس ـت ــوري ــة ،ب ــرزت
الكتلة الــديـنـيــة الـشـيـعـيــة ،وأذرع ـه ــا املختلفة،
ً
رقمًا فاعال في املعادلة الوطنية ،وفي انتخابات
 ،١٩٧٣وم ـ ــداوالت املـجـلــس الـتــأسـيـســي ـ ـ الــذي
كلف صياغة دستور دولة البحرين ـ واملجلس
الوطني (الـبــرملــان) ،الــذي حله أمير الـبــاد ،في
آب /أغسطس  ،١٩٧٥بعد نحو عام ونيف على
تدشينه.
تزامنًا ،كان الناشطون البحرينيون جنبًا إلى

يقول معارضون بحرينيون
إن الكثير من الساسة
العراقيين انشغلوا عن
قضية البحرين
جنب مع أشقائهم العراقيني ،يوزعون النسخة
ذات ـهــا مــن خـبــر مـجـلــة امل ــواق ــف ،فــي العاصمة
البريطانية ل ـنــدن ،لتعريف الـســاســة اإلنكليز
بحجم التعديات على حقوق اإلنسان في عراق
«البعث» ،وافتقاره إلى املؤسسات الدستورية
املنتخبة ،في وقــت كانت فيه البحرين تعيش
مرحلة إيجابية بــالـتــرافــق مــع شـيــوع قــدر من
الحريات اإلعالمية واملدنية ،وإص ــدار دستور
م ـت ــواف ــق ع ـل ـيــه ،ي ـم ـنــح امل ــؤس ـس ــة الـتـشــريـعـيــة
َ
ص ــاحـ ـي ــات ال لـ ـب ــس ف ــي ق ــدرتـ ـه ــا ع ـل ــى خـلــق
نــوع مــن ال ـتــوازن فــي نـظــام الحكم بــن العائلة
الحاكمة والقوى السياسية.
م ــا ي ـع ـن ــي ،أن املـ ــواقـ ــف امل ـ ـنـ ــددة ب ــامل ـم ــارس ــات
البعثية ،حينها ( ،)١٩٧٤ارتـفـعــت فــي بحرين
ً
االسـتـقــال والــدسـتــور واالرت ـخــاء األمـنــي ،أمــا
بـ ـع ــراق أك ـث ــر ان ـف ـت ــاح ــا ،وإيـ ـم ــان ــا بـ ــأن س ـي ــادة
القانون في الجوار ،أمر حيوي الستدامته في
البحرين.
وحـ ـت ــى ف ــي وق ـ ــت الـ ـش ــدة ال ــوط ـن ـي ــة ،وس ـط ــوة
قانون أمن الدولة الصادر بعد تعليق الدستور
( ،)١٩٧٥س ـجــل ال ـب ـحــري ـن ـيــون إدانـ ـ ــة صــاخـبــة
إلعدام الشهيد الصدر ،في .١٩٨٠
وي ـن ـظ ــر إلـ ــى ج ـم ـيــل ال ـع ـل ــي (،)١٩٨٠ – ١٩٥٧
بــاعـتـبــاره فــي طليعة ش ـهــداء بـحــريــن مــا بعد
االستقالل ،من اإلسالميني ،في قضية مرتبطة
بحدث خارجي (عراقي).

ول ـقــي الـعـلــي حـتـفــه ،ف ــي ال ـس ـجــن ،تـحــت وط ــأة
التعذيب ،في مايو  ،١٩٨٠بعد بضعة أيــام من
اعتقاله ،بتهمة مشاركته في تظاهرة صاخبة
نظمت فــي العاصمة املـنــامــة ،بـغــرض التنديد
بـ ـق ــرار ح ـك ــوم ــة صـ ـ ــدام ح ـس ــن ت ـن ـف ـيــذ عـقــوبــة
اإلعدام ضد آية الله الشهيد محمد باقر الصدر،
مؤسس حزب الدعوة.
وك ـمــا تــم الـتـنـكـيــل بــأع ـضــاء ح ــزب ال ــدع ــوة في
ال ـع ــراق ،ك ــان عـصــر الـثـمــانـيـنـيــات قــاسـيــا على
اإلسالميني الحركيني البحرينيني من مختلف
التوجهات ،وشمل القمع والسجن والتهجير
أعـضــاء الجبهة اإلســامـيــة لتحرير البحرين،
وأعضاء حزب الدعوة البحريني املنحل ،فيما
ً
كــان نصيب الـيـســار البحريني جـلــا ،تعذيبًا
وت ـه ـج ـي ـرًا ،وخ ـص ــوص ــا ق ـب ــل االسـ ـتـ ـق ــال ،أم ــا
تـضـحـيــات اإلس ــام ـي ــن الـشـيـعــة ف ـقــد سجلت
عــامــة فــارقــة فــي الـنـضــال الــوطـنــي فــي العقود
الثالثة األخـيــرة ،في حلقة جديدة وممتدة من
الكفاح نحو املساواة والحريات والعدالة ،الذي
أسهمت فيه مختلف ألوان الطيف البحريني.
وإث ــر ان ــدالع «االنـتـفــاضــة الشعبانية» ()١٩٩١
وشـ ـم ــولـ ـه ــا مـ ـس ــاح ــات واس ـ ـعـ ــة مـ ــن ال ـ ـعـ ــراق،
مستثمرة تقهقر جيش صدام من الكويت على
وقع القصف الجوي األطلسي والعربي ،أعدمت
ال ـس ـل ـطــات ال ـعــراق ـيــة ع ـشــرة بـحــريـنـيــن كــانــوا
يدرسون العلوم الدينية والدنيوية في حوزة
النجف وجــامـعــة ب ـغــداد ،كـجــزء مــن ردة الفعل
ال ـبــاط ـشــة م ــن ق ـبــل ح ـكــومــة ال ـب ـعــث ض ــد امل ــدن
املنتفضة.
وع ــاش ــت األسـ ـ ــر ال ـب ـحــري ـن ـيــة كـ ـح ــال ال ـع ــوائ ــل
العراقية ،القلق واأللم والفراق ،أكثر من عقد من
الزمن ،في ترقب مرير ملعرفة مصير أحبائهم.
ثم فوضت أمرها إلى السماء ،حني تأكد للرأي
العام ،في آب /أغسطس  ،٢٠٠٣ان أبناء البحرين
فــارقــوا الـحـيــاة ،إعــدامــا على يــد أجـهــزة صــدام،
وفق ما أظهرت التحقيقات الرسمية العراقية.
وقـ ــد ش ـ ــارك ب ـحــري ـن ـيــون إلـ ــى ج ــان ــب إخــوتـهــم
الـعــراقـيــن فــي صــد العمليات العسكرية التي
شنتها قوات صدام ضد املنتفضني في منطقة
األهوار ،الواصلة بني إيران والعراق.
ل ـك ــن يـ ـج ــدر ال ـت ـن ـب ــه ه ـن ــا الـ ـ ــى أن ت ـض ـح ـيــات
الـعــراقـيــن ،ســابـقــا وراه ـن ــا ،ضــد ص ــدام حسني
أو في سبيل بناء الدولة ومؤسساتها ،أو ضد
اإلرهـ ــاب الـقــاعــدي والــداع ـشــي ،تصغر أمامها
السند والتعاطف من أي جهة أتيا.

الجذور واآلمال المشتركة
الجذر األيديولوجي الواحد (اإلسالم السياسي
ال ـح ــرك ــي) ،واالن ـت ـم ــاء ال ـحــزبــي ال ــواح ــد (ح ــزب
الــدعــوة) والـقـيــادة الدينية الــواحــدة (مرجعية
اإلمــام الصدر) ،واآلمــال املتماثلة في بلد يحيا
ف ـيــه الـجـمـيــع ت ـحــت مـظـلــة ال ـق ــان ــون ،وال ـه ـمــوم

«معراب» المسكونة بضيق اسمه حزب اهلل
صادق النابلسي *
القوات اللبنانية مسكونة بضيق عميق اسمه
حزب الله .مشكلتها معه تبدأ من أيديولوجيا
يـتـمـســك ب ـهــا امل ـن ـض ــوون إل ـي ــه وت ـع ـكــس حــالــة
الرفض للوجود اإلسرائيلي كيانًا ومشروعًا
وصـ ـيـ ـغ ــة ،مـ ـ ـ ــرورًا ب ـف ــائ ــض ق ــوت ــه ال ـع ـس ـكــريــة
وتأثيرها على قرار الدولة واحتكارها للسالح،
ّ
وال تـنـتـهــي ب ـ ـ ــأدواره اإلقـلـيـمـيــة ح ـيــث ُيـشــكــل
لبنان بحسب رئيسها سمير جعجع« :مجرد
مـحــافـظــة ص ـغ ـيــرة ف ــي أم ــة ه ــذا ال ـح ــزب ال ــذي
يؤمن بالخالفة على طريقته».
اخ ـت ــارت «الـ ـق ــوات» فــي مــواجـهـتـهــا ح ــزب الله
ت ـص ــوي ــر ت ــاري ـخ ــه وحـ ــاضـ ــره ت ـص ــوي ـرًا (ف ــوق
ُ
وطـ ـن ــي) ،وذل ـ ــك ح ــن ت ـظ ـه ــره مــرت ـب ـطــا بــدولــة
ّ
دينية (إي ــران) ،منذ لحظة التماس التاريخي
بانتصار الـثــورة اإلســامـيــة عــام  1979والتي
ّ
ش ــكـ ـل ــت م ـن ـب ــع ق ـي ـم ــه ال ـث ـق ــاف ـي ــة وت ــوج ـه ــات ــه
ّ
السياسية والعسكرية .وهذا ما رسخ ،بحسب
القواتيني ،النزعة املعارضة واملناهضة له في
مواقف وضمائر اللبنانيني .فعندما يتبع حزب
الـلــه لـلــولــي الفقيه ال يـعــود ال ـخــاف لــه عالقة
بــالـتـنــافــس املـحـلــي بــن األحـ ــزاب أو بــاملــواقــف
والسياسات والتقديرات حول قضايا داخلية،
ب ــل ف ــي تـ ـج ــاوز حـ ــزب ال ـل ــه ل ـت ـقــال ـيــد وشـ ــروط
ومـتـطـلـبــات ال ـس ـيــادة الـلـبـنــانـيــة! فــالـقــواتـيــون
ّ
يرون أن حزب الله هو امتداد للصيغة الثورية

ّ
اإليرانية بكل ما تعنيه من مالمح وصفات ،وأن
تجربته واقعة تحت تأثير املركز وجاذبيته ،ما
يحمل ّ
كمًا من السلبيات واملخاطر على مصالح
ً
لبنان وعالقاته العربية والــدولـيــة ،فضال عن
الفجوة النفسية والسياسية التي خلقتها هذه
التجربة بني القوى اللبنانية ّ
وأدت إلى اتساع
عوامل التنافر والعداء!
القواتيون يرون في حزب الله «غير» لهم ثقافيًا
وسياسيًا ،وهذه «الغيرية» تجعل الرؤية حول
ال ـهــويــة وامل ـص ــال ــح الــوط ـن ـيــة م ـت ـصــادمــة على
ّ
نحو مستدام .ثم إن انـعــدام الـتــوازن في القوة
ً
يعتبر حائال من الــوصــول إلــى شراكة وطنية
متساوية ما قد يوثر على األحــزاب الصغيرة
وقـســم كبير مــن النخب وممثلي ال ــرأي الـعــام،
فتنشأ بينهم وبينه عالقة تبعية تصبح مع
الــوقــت كاملة يخضع فيها الضعيف لهيمنة
واستئثار وتسلط القوي!
ب ـط ـب ـي ـعــة ال ـ ـحـ ــال فـ ــي م ــواجـ ـه ــة أوضـ ـ ـ ــاع غـيــر
نظامية وغير اعتيادية لبنانيًا وإقليميًا نمت
مـجـمــوعــة مــن ال ـظــواهــر ال ـتــي ال يـمـكــن ّ
تلمس
واختبار معقوليتها إال من خالل وضعها في
سياقاتها الـتــاريـخـيــة وفـهــم ال ــدواف ــع الكامنة
وراء ن ـه ـض ــوه ــا والـ ـبـ ـح ــث ف ــي م ـشــروع ـي ـت ـهــا
وصالحيتها الزمنية والوطنية واألخــاقـيــة.
ّ
لـ ـك ــن م ـش ـك ـل ــة الـ ـق ــواتـ ـي ــن ،أن اع ـت ــراض ــات ـه ــم
عـلــى ه ــذه ال ـظــواهــر ومـنـهــا ظــاهــرة ح ــزب الله
وت ــوج ـه ــات ــه ،ت ـن ـ ّـم ع ــن وعـ ــي سـ ـ ــاذج وم ـج ـتــزأ

للتطورات واألح ــداث الـتــي تـعـ ّـرض لها لبنان
ومــرت بها املنطقة .يتحاشىون الـخــوض في
ّ
األسباب التي تشكل فيها حزب الله وسيرورة
ح ـ ـضـ ــوره الـ ـت ــاريـ ـخ ــي ،وال ي ـ ـجـ ــدون أنـفـسـهــم
مضطرين للبحث في اإلطار األكثر شمولية من
أجل فهم حركة االستعمار في املنطقة ووجود
«إســرائـيــل» ومـشــروع أميركا لترتيب املنطقة

«القوات» في اعتراضاتها
على حزب اهلل
تعتمد على الدوام
مقياسًا خاطئًا
بما يحفظ لها سيطرة مطلقة على املصالح
والسياسات واالنفعاالت داخلها .ويتغاضون،
ف ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي ي ـ ّـدع ــون غ ـل ـوًا فـظـيـعــا حــول
مفهوم الــدولــة ،الدخول في أي نقاش حــول ما
كــانــوا عليه ،وكـيــف كــانــوا يـفـكــرون ومــا زال ــوا،
وماذا كانوا يفعلون وما زالوا لتسويق وهمهم
املتضخم .ال يشعرون أنهم انتهكوا املحرمات
وكــانــوا أسياد التخريب لفترة طويلة وكانوا
ّ
دمية في يد متالعبني كثر ،وأن نزعة التبعية
عندهم باتت أقرب إلى العادة املرضية!

ُ
هـنــاك كـ ٌّـم هــائــل مــن الــوقــا ّئــع الـتــي تظهر فيها
ّ
تحيزها للمشغلني عــربــا وغربيني
«ال ـق ــوات»
ّ
وصهاينة ،وبكونها أداة طيعة ألسيادها دون
ح ـســاب لـلـنـتــائــج ال ـكــارث ـيــة ال ـتــي تــرتـبــت على
لـبـنــان« .ال ـق ــوات» أرادت دائـمــا اغـتـنــام الفرص
عند نقطة التالقي بني املصالح الهائلة ألميركا
وإســرائ ـيــل والـسـعــوديــة فــي لـبـنــان ،وال ـكــوارث
ال ـع ـظ ـم ــى الـ ـت ــي ت ـح ــل ب ــال ـل ـب ـن ــان ـي ــن .ن ـظــريــة
اس ـت ـغ ــال األزمـ ـ ـ ــات واملـ ــآسـ ــي ك ــان ــت ح ــاض ــرة
بـقــوة فــي أدب ـيــات ال ـقــوات منذ الـحــرب األهلية
وم ـخــاطــر ال ــوج ــود الـفـلـسـطـيـنــي ث ــم ال ـس ــوري،
ّ
جلجلية دائمة،
إلى تصوير املسيحيني بحالة
وم ـع ــان ــات ـه ــم امل ـس ـت ـم ــرة ب ـف ـعــل ل ـع ـنــة امل ـحـيــط
ّ
اإلسالمي ومحاوالت الطوائف األخرى التغلب
عليهم ديمغرافيًا وتغيير املوازين واملعادالت
ال ـس ـيــاس ـيــة (ال ـط ــائ ــف نـ ـم ــوذج ــا) ،إلـ ــى لحظة
اغ ـت ـي ــال ال ــرئ ـي ــس ال ـح ــري ــري وخـ ـ ــروج ال ـق ــوات
الـ ـس ــوري ــة ،إلـ ــى امل ـح ـك ـمــة ال ــدولـ ـي ــة وال ـ ـعـ ــدوان
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ع ـلــى ل ـب ـنــان عـ ــام  ، 2006مـ ــرورًا
ب ــأزم ــات «الــرب ـيــع ال ـعــربــي» وال سـيـمــا الـحــرب
فــي ســوريــة وانعكاسها على مجمل األوضــاع
ً
في لبنان ،وصــوال إلى أزمــة اإلقالة السعودية
للرئيس سعد الحريري ،والتي سعت القوات
لالستفادة إلى أقصى حد من نتائجها لتحجز
م ـق ـع ـدًا ل ـهــا ف ــي املـ ـع ــادالت الــداخ ـل ـيــة ولتظهر
فــي مظهر الـتــابــع األم ــن ،املتماهي مــع القوى
الخارجية وأنساقها السياسية والثقافية.
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تدرك النخبة العراقية غربة المعارضة البحرينية ووحدتها (أرشيف)

امل ـش ـتــركــة ،ح ـيــث االس ـت ـب ــداد وال ـطــائ ـف ـيــة وان ـع ــدام
الحريات وتأميم الحياة العامة وتهميش وتهشيم
اإلسـ ـ ـ ــام ال ـس ـي ــاس ــي وبـ ــاقـ ــي ال ـف ـص ــائ ــل الــوط ـن ـيــة
وصـعــوبــة الـعـمــل الـحــزبــي والـسـيــاســي فــي الـعــراق
والبحرين ،بسبب رعونة القبضة األمنية ،سجلت
تقاربًا تلقائيًا ،ثم منظمًا ،بني الناشطني في العراق
والبحرين.
بيد أنها املشاغل نفسها التي تحشد ُ
الحكمني غير
املتناغمني فــي ب ـغــداد وامل ـنــامــة ،إال ضــد الخصوم
الــداخ ـل ـيــن ،وخ ـصــوصــا اإلســام ـيــن الـشـيـعــة ،في
وقــت هــزت فيه ال ـثــورة اإلســامـيــة فــي إي ــران أركــان
املـنـطـقــة ،وزادت مــن الـضـغــوط عـلــى الـحــركـيــن في
البلدين العربيني.
ول ـعــل ه ــذا م ــا يـفـســر وض ــع أس ــس اج ـت ـثــاث حــزب
ال ــدع ــوة ف ــي ال ـق ـطــريــن ،ف ــي ال ـف ـتــرة ذات ـه ــا تـقــريـبــا.
وبـطـبـيـعــة ال ـح ــال ،كــانــت ب ـغ ــداد أس ـبــق وأشـ ــرس،
ليس فقط لكونها املركز الرئيسي لحزب الدعوة،
لكن أيـضــا بحكم الـقــوة العسكرية واألمـنـيــة التي
ك ــان يتمتع بـهــا ع ــراق «ال ـب ـعــث» ،ون ـف ــوذه الـهــائــل
إقـلـيـمـيــا ،وعــاقـتــه املـمـتــدة دول ـيــا .وبـيـنـمــا اغتيل
الشهيد الـصــدر فــي  ،١٩٨٠لــم يطل األمــر حتى تم
اعتقال أبرز قياديي حزب الدعوة في البحرين في
.١٩٨٣
وردًا عـلــى الـضــربــات األمـنـيــة فــي بـغــداد واملـنــامــة،
تحرك في لندن وعــواصــم عربية وأجنبية أخــرى،
ناشطو حــزب الــدعــوة ملــلء الـفــراغ الـحــاصــل .وبني
أع ــوام  ١٩٧٨و ١٩٨٥كــان أحــد البحرينيني ،هــو د.
سعيد الشهابي ،أحد أعضاء قيادة حزب الدعوة
فــي أوروب ــا وأمـيــركــا ،وضمت تلك الـقـيــادة أيضًا ـ
ً
إض ــاف ــة إل ــى ال ـش ـهــابــي ـ ـ ك ــا م ــن ال ــوزي ــر ال ـعــراقــي
ال ـس ــاب ــق د .ع ـبــد الـ ـف ــاح الـ ـس ــودان ــي ،وم ـس ـت ـشــار
األمن الوطني العراقي السابق د .موفق الربيعي،
واملتحدث السابق باسم الحكومة العراقية د .ليث
ك ـبــة ،والــدب ـلــومــاســي ال ـعــراقــي ال ـســابــق د .جــاســم
حسني ،وتولى قيادة فرع حزب الدعوة في أوروبا
وأميركا  -حينها  -رئيس الوزراء العراقي الحالي
د .حيدر العبادي.
وق ــد نـشـطــت حــركــة أحـ ــرار ال ـب ـحــريــن ،رسـمـيــا بعد
 ،١٩٨٣فــي العاصمة البريطانية لـنــدن ،فــي أعقاب
ال ـض ــرب ــة األم ـن ـي ــة لـ ـح ــزب الـ ــدعـ ــوة ف ــي ال ـب ـحــريــن،
وت ـض ــاع ــف ن ـشــاط ـهــا ف ــي م ــرح ـل ــة ال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات،
وتحولت إلى مركز قرار فاعل ،يصعب تجاوزه ،قبل
أن تتآكل بعض الشيء مع انتقال القوة الحزبية إلى
«الوفاق» بعد .٢٠٠٢
معلوم أن األمــانــة الـعــامــة للنسخة البحرينية من
حـ ــزب ال ــدع ــوة تـشـكـلــت ف ــي  ١٩٦٨ب ـق ـي ــادة الـشـيــخ
سـلـيـمــان امل ــدن ــي ،أول بـحــريـنــي يـنـضــم إل ــى حــزب
الدعوة.
ّ
ويعد آية الله الشيخ عيسى قاسم ،الزعيم الديني
والـسـيــاســي فــي ال ـبــاد ،أح ــد املـنـضــويــن السابقني
لـحــزب الــدعــوة الـبـحــريـنــي ،ومــرجـعــا ديـنـيــا تربطه
عالقات متينة مع املرجعية العليا في النجف.

ويتعرض هذا القائد ـ راهنًا ـ ملحنة غير مسبوقة،
ّ
وانتهاك فض ألبسط حقوقه كإنسان ،تذكر بمحنة
اإلمــام الصدر ،وكبار املراجع في النجف إبان حكم
صدام ،فقد تم سحب جنسيته (يونيو  ،)٢٠١٦وقتل
املــدنـيــن فــي بــاحــة مـنــزلــه (مــايــو  ،)٢٠١٧ويخضع
لإلقامة الجبرية منذ صيف .٢٠١٦
أما تنظيم «الــوفــاق» ،الوريث األبــرز لحزب الدعوة
البحريني ،فقد تم حله ،في يوليو  ،٢٠١٦ومصادرة
أمــوالــه وممتلكاته ،ويقضي زعيمه األب ــرز الشيخ
ع ـلــي س ـل ـمــان حـكـمــا بــالـسـجــن مل ــدة أربـ ــع س ـنــوات،
إثــر اعتقاله بــدعــوى التحريض ضــد الحكومة في
ديسمبر .٢٠١٤
ُ
ويخشى أنــه يــواجــه حكم اإلع ــدام أو الحكم املؤبد
وسحب جنسيته بسبب اتهامه ،زورًا ،بالتخابر مع
دولــة قطر ،فــي محاولة متكررة مــن قبل السلطات
للزج باإلشكاالت الخارجية في الحدث املحلي.
وبنظر املعاتبني مــن املعارضني البحرينيني ،فإن
ال ـعــاقــة وط ـي ــدة ب ــن ال ـب ـلــديــن ،تــاريـخـيــا وعــائـلـيــا،
ت ـج ــاري ــا وس ـي ــاس ـي ــا ،ث ـقــاف ـيــا وديـ ـنـ ـي ــا ،وم ـصــالــح
متبادلة.
وبالنظر إلــى الهجوم الرسمي البحريني الغاشم
ضد الناشطني؛ وتطبيق حكومة آل خليفة مفردات
«ال ـ ـحـ ــرب الـ ـش ــامـ ـل ــة» ،اق ـت ـص ــادي ــا ودي ـم ــوغ ــراف ـي ــا؛
واتباعها سياسات تجفيف الينابيع ضــد البيئة
الحاضنة للمعارضة ،وكــل مــا لــه صلة باألغلبية
الشيعية في البالد وثقافتها وهويتها.
وبالنظر إلى أن اإلشكال البحريني لم يعد محليًا،
ف ــي ض ــوء تـ ــورط اإلق ـل ـي ــم ،وخ ـصــوصــا الـسـعــوديــة
واإلمارات ،مناصرة للعنف واإلقصاء.
ومل ــا كــانــت املـصـلـحــة ال ـعــراق ـيــة تـقـتـضــي اس ـت ـقــرار
الـبـحــريــن وال ـج ــوار؛ ول ـكــون الـبـحــريــن تـعـ ّـد بمثابة
مختبر مصغر ملا يمكن أن تمارسه حكومة العراق
مــن أدوار إيـجــابـيــة فــي محيطها الـعــربــي ،وتبشر
عـبــر ذل ــك بـنـمــوذجـهــا ال ـت ـع ــددي ،وتـظـهــر قــدراتـهــا
الدبلوماسية وقوتها الناعمة؛ كل ذلــك يستوجب
ً
احتضانًا وتفاعال أكبر مــع الـحــدث البحريني من
قبل نخبة ال ـعــراق الـحــاكـمــة ،الـتــي عــاشــت التاريخ
املشترك ،بنزفه وتعقيداته ،وتعرف أكثر من غيرها
وعن قرب معاناة البحرينيني.
كما تــدرك هــذه النخبة غربة املعارضة البحرينية
ووحدتها ،والتي سبق أن اكتوى بنارها الناشطون
العراقيون ويعرفون معناها وقسوتها ،لكن األهم
أن ل ـ ــدى ال ـ ـعـ ــراق م ـص ــال ــح ف ــي ب ـح ــري ــن م ـس ـت ـقــرة،
تستدعي منه تحركًا أكثر تأثيرًا.
(للحديث صلة ،بما في ذلك املصالح املشتركة بني
الـعــراق والبحرين ،وتحديات السياسة الخارجية
ال ـع ــراق ـي ــة ال ــداخ ـل ـي ــة وتـ ـل ــك اإلق ـل ـي ـم ـي ــة ،وطـبـيـعــة
العالقات العراقية البحرينية ـ الرسمية والشعبية
ـ خــال العقد ونصف العقد املاضي ،موقف بغداد
من الحدث البحريني ،وفرص أن يؤدي العراق دورًا
بارزًا في الشأن البحريني).
* كاتب وصحافي بحريني

حاجة للقوات هنا للحديث عن السيادة اللبنانية،
فالشعارات الطنانة والكلمات الكبيرة كانت كفيلة
بخلق مناخ من املفاهيم والتصورات تحدد طبيعة
املرحلة القادمة وتموضعها داخلها!
ب ـه ــذا ال ـف ـهــم ،ق ـلــل ال ـق ــوات ـي ــون م ــن أه ـم ـيــة وج ــود
الجماعات املسلحة في سورية ،والخلفية الفكرية
التكفيرية الـتــي تحملها ومـخــاطــرهــا حـتــى على
وج ــود املـسـيـحـيــن ف ــي لـبـنــان وامل ـن ـط ـقــة ،ورك ــزوا
ً
بدال من ذلك على تجاوز حزب الله لسيادة الدولة
ّ
وذهــابــه مـنـفــردًا إلــى ســوريــة .ورغ ــم أن األزم ــة في
ُ
ســوريــة مــن أخـطــر األزم ــات الـتــي يـجــب أن تبحث
ُ
وت ـن ــاق ــش ب ـعـمــق وم ـس ــؤول ـي ــة ،وت ـت ـط ـلــب اع ـتـمــاد
أفـكــار وإجـ ــراء ات وسـيــاســات ملــواجـهــة تداعياتها
ّ
عـلــى الـلـبـنــانـيــن ألن الـنـتــائــج الـتــي سـتـتــرتــب من
الـخـطــورة إلــى درجــة تـطــال مصير كــل اللبنانيني
بــدولـتـهــم وس ـيــادت ـهــم وأم ـن ـهــم ،ول ـكــن م ــا مــارســه
القواتيون يتجلى في تكريس ما تريده إسرائيل
تحديدًا ،وهــي بحسب الفرض الوطني اللبناني،
عدو .بل كانوا على أتم االستعداد لتقبل مجابهة
سياسية وربـمــا عسكرية جــريـئــة ضــد حــزب الله
مــن أجــل تغيير الــواقــع اللبناني ال ــذي تميل فيه
ّ
مــوازيــن الـقــوة لـصــالــح حــزب الـلــه عـلــى اعـتـبــار أن
م ـخــاض ش ــرق أوس ــط جــديــد يـحـتــاج إل ــى أح ــزاب
وقوى داخل دول املنطقة العربية لديها الشجاعة
لشل فاعلية تيارات املقاومة وإرباكها والتشويش
على خياراتها .هذه االندفاعة القواتية في األزمة
الـســوريــة م ـ ّـرت حتمًا فــي فكر الـقـيــادات املسؤولة

ب ــال ـح ــزب ب ـن ـظــريــة ال ـص ــدم ــة وإم ـك ــان ـي ــة تـحـقـيــق
اإلص ــاب ــات بـمــرمــى األع ـ ــداء دف ـعــة واحـ ــدة وب ــدون
ت ــأخ ــر! ول ـك ــن ح ـس ــاب ــات ال ـح ـقــل ل ــم ت ـن ـط ـبــق عـلــى
حسابات البيدر ،أو كما يقول املثل الياباني« :من
الغباء أن تتعامل مع غبي»!
وب ـش ــأن ارتـ ـب ــاط ح ــزب ال ـلــه ف ـكــريــا بـنـظــريــة والي ــة
الـفـقـيــه ف ــا تـمـلــك «الـ ـق ــوات» ع ــن ه ــذا االرتـ ـب ــاط إال
تفسيرًا ضيقًا مدقعًا ،ولكنها تستخدمه في سياق
حـ ــرب الـ ـشـ ـع ــارات ل ـعــزلــه ل ـب ـنــان ـيــا ،وت ـج ــري ــده من
القوة املعنوية التي يبديها في مواجهة املعتدين
على سيادة الوطن ،وإبعاد اللبنانيني عن الدرس
التاريخي الذي ُيكتب بدماء مقاوميه وتضحياتهم
التي تكسبه مصداقية وشعبية واسعة حتى داخل
البيئة املسيحية التي باتت أكثر وعيًا بــاألحــزاب
التي تتخذ مواقف انتهازية استنادًا إلــى الفائدة
واملصالح الشخصية ،وتلك التي تتحمل التبعات
الجسام لقاء حماية الوطن من األخطار حتى لو لم
َ
تلق تعويضًا وتقديرًا معنويًا كافيًا لقاء جهودها
وتضحياتها.
ّ
سيادية متشددة
وبينما ترفع «القوات» شعارات
ّ
تبعية مكشوفة ،وتجاهر بتماهيها
جـدًا تمارس
مــع م ـشــروعــات ق ــوى الـقـهــر والـهـيـمـنــة مــن أمـيــركــا
م ــرورًا بــ«إســرائـيــل» والـسـعــوديــة .تعمل مــع هــؤالء
على إح ــداث تغيير فــي طريقة تـصــور اللبنانيني
ألوضاع املنطقة في املستقبل ،وفي تطلعهم لقيام
الدولة اللبنانية حيث يقف حزب الله «حجر عثرة»
فــي درب ـه ــا ،وف ــي تــأمــن مـسـتـلــزمــات عــالــم مــا بعد

«الـصــراع العربي اإلسرائيلي»! لذلك كــان املطلوب
أن تخلق «الـقــوات» رأيــا عامًا داخليًا بعدم الرضا
االجتماعي على سياسات حزب الله ،وبما يشكله
م ــن ع ـ ــبء وطـ ـن ــي ،ب ـع ـي ـدًا ع ــن س ــردي ــة ح ـ ــزب ال ـلــه
ّ
التي تقول إن املقاومة جــزء ال ّ يتجزأ من املصالح
العميقة لـلــدولــة اللبنانية ،وأن ــه ال يمكن الفصل
بــن تــاريــخ املـنـطـقــة وهــويــاتـهــا وب ــن س ــام لبنان
ّ
وعــاف ـيــة م ـكــونــاتــه ،وأن امل ـقــاومــة مــدخــل ض ــروري
ّ
الستقرار لبنان وقوته وسيادته ،وأن توظيف هذا
العامل االستراتيجي ودمجه في البنية السياسية
االق ـت ـص ــادي ــة االج ـت ـمــاع ـيــة سـيـنـعـكــس ب ـمــزيــد من
املنعة الداخلية تمنح لبنان قــدرة ردعـيــة ال مثيل
لها في وجه األعداء.
«ال ـقــوات» فــي اعتراضاتها على حــزب الله تعتمد
ّ
على الدوام مقياسًا خاطئًا ،ألن االتهامات املوجهة
ّ
إليه تقوم على فرض أن الحزب بسالحه ووجوده
العسكري فــي مواجهة «إســرائـيــل» وقــوى التكفير
اإلس ــام ــي إن ـم ــا ي ـه ــدد ك ـي ــان ال ــدول ــة وي ـس ـلــب من
ال ـل ـب ـنــان ـيــن ن ـع ـمــة ال ـح ــري ــة واالسـ ـتـ ـق ــال والـ ـق ــرار
ال ـح ــر ،ول ـكــن ال ـن ـتــائــج ع ـلــى أرض ال ــواق ــع تـخــالــف
ّ
هــذا الـفــرض بــالـتـمــام .صحيح أن املـقــاومــة صيغة
تتغاير مع مفهوم الدولة لكنها ال تتعارض معها،
وليس هناك من حل سحري للظرف الــذي نعيشه
كلبنانيني ،باستثناء قدرتنا على اختيار ما ّ
نود
أن نـكــونــه للحفاظ عـلــى وطـنـنــا ،وه ــذا مــا ال تريد
القوات أن تفهمه على اإلطالق.
* أستاذ جامعي

على هذا األساس لم تكن القوات تعتبر «إسرائيل»
عدوًا للبنان بل كانت دائمًا تسير مع إجراءات عملية
تـحـ ّـول الـنـظــام الـعــربــي مــن ال ـصــراع إلــى التسوية،
وتواكب الجهود الدولية لتهيئة الظروف والبيئة
اإلقليمية إلنهاء الـصــراع العربي اإلسرائيلي .أما
املـقــاومــة فلم تكن عندها مـشــروعــا بديهيًا بتاتًا،
ً
لم تكن حتى سؤاال يتيح إجابات متعددة ونتائج
مختلفة لحماية لبنان من االعتداءات اإلسرائيلية،
بل على العكس كانت تبحث عن نقطة ارتكاز لها
مــع ال ـعــدو وامل ــزاي ــا ال ـتــي يـمـكــن أن تـحـصــل عليها
عندما تتم صياغة املنطقة جغرافيًا وسياسيًا في
إطار فكرة الشرق األوسط الجديد وانتهاء الصراع
بتسوية شاملة مع األنظمة العربية!
ومع اندالع الحرب في سورية ظهر جليًا التواطؤ
املـخــزي مــع الـجـمــاعــات اإلرهــابـيــة التكفيرية التي
ك ــان ــت تـسـمـيـهــا «م ـع ــارض ــة س ــوري ــة» ومـ ــا قــامــت
ب ــه م ــن م ــذاب ــح مــرع ـبــة .كــانــت ال ـح ــرب ف ــي ســوريــة
أعراض شيء أعمق بكثير من عملية ثأر من النظام
السوري أو رغبة استبدال نظام بنظام آخر .كانت
الـ ـظ ــروف مـثــالـيــة واس ـت ـث ـنــائ ـيــة لـتـحــويــل ســوريــة
إلــى منطقة نفوذ أميركي إسرائيلي ،ورأس جسر
لتطويق وضرب إيران واملقاومة في لبنان .وال شك
ّ
أن «الـقــوات» بمواقفها إلــى جانب هــذه الجماعات
وتماهيها مع التحالفات التي نشأت لضرب سورية
كــان ــت تـنـتـظــر ع ــوائ ــد م ـش ــروع يـحـقــق ل ـهــا أقـصــى
درجة من املكاسب ولو اقتضى ذلك تقسيم املنطقة
إلى كتل عرقية ومذهبية وجماعات متصارعة .وال
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قضية
دشن النظام البحريني ،يوم االثنين
ّ
فصال جديدًا من فصول ترهيب المعارضة
الماضي،
ً
فصل يبدو أنه سيتجاوز ،في
ومحاوالت إخضاعها.
ٌ
تعرض له قياديو المعارضة ونشطاؤها
قتامته ،كل ما ّ
منذ ما بعد العام األول من «ثورة اللؤلؤة» ()2011؛
لكونه يطلق يد القضاء العسكري في محاكمة
المدنيين والحكم عليهم .هكذا ،أصدرت المحكمة
العسكرية الكبرى أولى أحكامها باإلعدام بحق 6

مدنيين ،كانوا قد اتهموا باستهداف منشآت عسكرية
تابعة لقوة دفاع البحرين (الجيش) .المفارقة أن عناصر
الجيش المتهمين بارتكاب جرائم قتل وتعذيب والتعدي
على أماكن عبادة ال تطاولهم يد القضاء ،فيما ُيحال
بناء على اعترافات
المدنيون على محاكم عسكرية ً
تؤكد المنظمات الحقوقية أنها منتزعة تحت التعذيب
بأساليب وحشية باتت عالمة فارقة لسلطات المنامة.
يقول ملك البحرين ،حمد بن عيسى آل خليفة ،إنه يريد

البحرين« :الجيش يقتل الشعب» ...بأمر ا
حسن قمبر*
السابع عشر من شباط /فبراير .2011
تـمــام الـســاعــة الـثــالـثــة ف ـج ـرًا .الـقــوات
األم ـن ـيــة الـبـحــريـنـيــة تــرتـكــب مـجــزرة
بحق املعتصمني فــي دوار الـلــؤلــؤة،
مركز االحتجاجات الشعبية في قلب
العاصمة املنامة ،راح ضحيتها أربعة
شهداء ومئات الجرحى واملصابني.
أطـلــق الـبـحــريـنـيــون عـلــى ذل ــك الـيــوم
األسـ ـ ــود «ف ـج ــر ال ـخ ـم ـيــس ال ــدام ــي»،
ال ـ ـ ــذي أع ـق ـب ــه إح ـ ـكـ ــام ع ـن ــاص ــر ق ــوة
دف ــاع الـبـحــريــن (ال ـج ـيــش) قبضتهم
عـلــى دوار ال ـلــؤلــؤة ،وحــؤول ـهــم دون
وصول املحتجني إلى املنطقةّ .
تمسك
املـ ـتـ ـظ ــاه ــرون ب ـح ـق ـهــم فـ ــي ال ـتـجـمــع
ال ـس ـل ـم ــي مـ ـ ـج ـ ــددًا ف ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ــدوار ي ــوم
الثامن عشر من فبراير ،لكن عناصر
الجيش حــاولــوا ردع الزاحفني نحو
املـ ـ ـي ـ ــدان بـ ــإطـ ــاق ال ـ ــرص ـ ــاص ال ـحــي
عليهم .وعلى الرغم من ذلــك ،واصل
املـحـتـجــون زحـفـهــم م ــن دون مـبــاالة
بــزخــات الــرصــاص التي أصــابــت أول
شهيد ،الشاب عبد الرضا بو حميد،
ليسقط غارقًا بدمائه.
بـ ـع ــد انـ ـسـ ـح ــاب الـ ـجـ ـي ــش مـ ــن دوار
ال ـل ــؤل ــؤة ف ــي أعـ ـق ــاب ت ـلــك ال ـجــري ـمــة،
عــاد املتظاهرون إلــى املـيــدان بشعار
ج ــدي ــد ي ـه ـت ـفــون ب ــه ف ــي اعـتـصــامـهــم
وم ـ ـس ـ ـيـ ــرات ـ ـهـ ــم« :يـ ـ ـ ــا ل ـ ـل ـ ـع ـ ـجـ ــب ...يــا
ل ـل ـع ـج ــب ...ال ـج ـيــش ي ـقـتــل ال ـش ـع ــب...
يا للعار ...يا للعار ...الجيش ُيطلق
الـ ـ ـن ـ ــار» ،اس ـت ـن ـك ــارًا إلق ـ ـ ــدام ع ـنــاصــر
الـجـيــش عـلــى قـتــل املــواط ـنــن الــذيــن
أق ـس ــم ع ـل ــى ال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى حـيــاتـهــم
وحـمــايـتـهــم .وي ـبــدو أن ه ــذا الـشـعــار
أغضب رأس الجهاز العسكري ،ملك
ال ـب ـحــريــن؛ ل ـكــونــه ي ـشـ ّـبــه م ـمــارســات
الجيش بجرائم «عصابات الشوارع».
ت ــوال ــت ج ــرائ ــم ق ـتــل امل ــواط ـن ــن على
أيدي عناصر الجيش بعد قمع أكبر
احتجاج سلمي في البالد منتصف
آذار /م ـ ـ ـ ـ ــارس  .2011وق ـ ـ ـ ــد وثـ ــق
«م ــرك ــز الـبـحــريــن لـحـقــوق اإلن ـس ــان»
االنـ ـتـ ـه ــاك ــات الـ ـت ــي ن ـف ــذه ــا ال ـج ـيــش
ال ـب ـح ــري ـن ــي ،املـ ــدعـ ــوم بـ ـق ــوات «درع
الـ ـج ــزي ــرة» ال ـس ـع ــودي ــة ،إض ــاف ــة إلــى
ج ــرائ ــم قـتــل بـحــق ثـمــانـيــة مــواطـنــن

وواف ـ ــدي ـ ــن مـ ــن ج ـن ـس ـي ــات آس ـي ــوي ــة،
بطرق مختلفة.
لــم تـقــف األم ــور عـنــد ه ــذا ال ـحــد .فقد
لجأ النظام الحاكم إلى إعالن األحكام
مطلقًا حملة انتقام
العرفية في البالدِ ،
مــن الـحــراك الشعبي ،وذلــك باعتقال
قـ ـي ــادات ــه ومـ ـئ ــات امل ــواطـ ـن ــن ال ــذي ــن
شاركوا فيه ،ومحاكمتهم في املحاكم
العسكرية ،وممارسة شتى أصناف
التعذيب بحقهم على أيــدي عناصر
الجيش ،وفق ما تمليه كتب «اإلرشاد

تحول «مبنى المشرحة»
ّ
إلى مسرح لعمليات
تعذيب نفسي
وجسدي

ال ــدي ـن ــي» ف ــي امل ــؤس ـس ــة الـعـسـكــريــة،
وامل ـ ــوس ـ ــوم ـ ــة ب ــالـ ـط ــاب ــع ال ـت ـك ـف ـي ــري
املـتـطــرف .تــرافــق ذلــك مــع حملة هدم
ل ــ 38مسجدًا نفذها عناصر الجيش
ال ـب ـحــري ـنــي ب ــاالشـ ـت ــراك م ــع ال ـق ــوات
السعودية ،وفرض سيطرة عسكرية
ّ
مجمع السلمانية الطبي
كاملة على
ال ـت ــاب ــع لـ ـ ـ ــوزارة ال ـص ـح ــة ،وت ـحــويــل
أغ ـل ــب م ــراف ـق ــه إلـ ــى م ـكــاتــب تحقيق
م ــع امل ــوظ ـف ــن ،ف ـي ـمــا ت ـح ــول «مـبـنــى
امل ـ ـشـ ــرحـ ــة» إل ـ ـ ــى م ـ ـسـ ــرح ل ـع ـم ـل ـيــات
ت ـع ــذي ــب ن ـف ـســي وج ـ ـسـ ــدي ،أب ــرزه ــا
التهديد بالقتل والقتل الوهمي .كل
ذلك ،وغيره من املمارساتُ ،بني على
املــرســوم امللكي رقــم  18لسنة ،2011
قبل إلغاء األحكام العسكرية ،وإحالة
الــدعــاوى على املحاكم املــدنـيــة ،وفق
تــوصـيــة تـقــريــر «الـلـجـنــة البحرينية
املستقلة لتقصي الحقائق» في البند
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إلى الخلف ُدر :حكم العسكر!
ج ــاء ف ــي ال ـب ـنــد «ب» م ــن امل ـ ــادة 105

مثلت التعديالت الدستورية إجراءات أشد قسوة طاولت الحراك الشعبي (أرشيف)
ّ

من دستور البحرين لسنة  2002ما
يــأتــي« :يقتصر اخـتـصــاص املحاكم
الـعـسـكــريــة عـلــى الـجــرائــم العسكرية
ال ـ ـتـ ــي تـ ـق ــع مـ ــن أف ـ ـ ـ ــراد قـ ـ ــوة الـ ــدفـ ــاع
وال ـ ـحـ ــرس ال ــوطـ ـن ــي واألمـ ـ ـ ــن الـ ـع ــام،
وال يمتد إلــى غيرهم إال عند إعــان
األح ـكــام الـعــرفـيــة ،وذل ــك فــي الـحــدود
ُ
الـتــي يـقــررهــا ال ـقــانــون» .ثــم استبدل
بهذه املادة في  30آذار /مارس 2017
ّ
هــذا الـنــص« :ينظم الـقــانــون القضاء
العسكري ،ويـبـ ّـن اختصاصاته في
كل من قــوة دفــاع البحرين والحرس
الوطني واألمــن الـعــام» .وخــال فترة
وجـ ـي ــزة طـ ـ ــرأت ت ـع ــدي ــات قــانــون ـيــة

أد ّلة أحكام اإلعدام :اعترافات تحت التعذيب!
إبراهيم سرحان*
ُ
األح ـكــام الجنائية يجب أن تبنى على
ال ـجــزم ُوالـيـقــن مــن الــواقــع ال ــذي يثبته
الدليل امل َ
عتبر ،وال ُتـ َّ
ـؤســس على الظن
واالح ـت ـمــال مــن ال ـف ــروض واالع ـت ـبــارات
املـجـ ّـردة .هــذه القاعدة القانونية يجمع
عـلـيـهــا ال ـف ـقــه ال ـج ـنــائــي ال ـق ــان ــون ــي ،إال
أننا في البحرين نشهد ،أخيرًا ،صدور
أحكام بــاإلعــدام عن القضاء العسكري،

ُ
في قضية تبنى على اعترافات ُمنتزعة
تحت التعذيب ،وال يساندها دليل آخر
مادي أو قولي من شهود .أضف إلى ذلك
أن املجتمع البحريني لم يسمع أو يشهد
محاولة اغتيال لوزير الدفاع البحريني،
مـ ــوضـ ــوع االت ـ ـهـ ــام املـ ـ ّ
ـوجـ ــه لـلـمـحـكــوم
عليه األول ،ال ــذي أدي ــن بتهمة الشروع
بالقتل وليس القتل ،فيما ُو ّجـهــت إلى
بــاقــي املتهمني تهمة املـســاعــدة والــدعــم
والتحريض ،من دون الشروع بالقتل.

تـ ـع ــذي ــب اإلنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان ج ــريـ ـم ــة ت ــأب ــاه ــا
اإلن ـســان ـيــة وامل ـج ـت ـم ـعــات امل ـت ـح ـضــرة،
وت ـ ـجـ ـ ّـرم ـ ـهـ ــا كـ ـ ــل امل ـ ــواثـ ـ ـي ـ ــق ال ــدولـ ـي ــة
والقوانني الجنائية لكل الــدول ،ومنها
مملكة البحرين التي شـ ّـددت قوانينها
املـحـلـيــة عـلــى تـجــريــم الـتـعــذيــب ،إال أن
الـتـعــذيــب ثــابــت عـلــى أج ـســاد املتهمني
(زورًا) .ورغم كل ذلك ،أصــدرت املحكمة
الـ ـكـ ـب ــرى ال ـع ـس ـك ــري ــة ق ـ ـ ـ ــرارًا ب ـت ـحــويــل
الـ ـجـ ـلـ ـس ــات والـ ـ ــدعـ ـ ــوى إلـ ـ ــى الـ ـس ــري ــة؛

ـات
خ ــوف ــا مـ ــن ك ـش ــف ح ـج ــم االن ـت ـه ــاك ـ ً
ال ـتــي ت ـعـ ّـرض لـهــا الـضـحــايــا ،وخشية
م ــن اط ـ ــاع امل ـن ـظ ـمــات ال ـح ـقــوق ـيــة ذات
الصدقية على كيدية الدعوى التي خلت
من األدلــة املادية والقطعية ،واقتصرت
عـلــى أق ـ ــوال املـتـهـمــن أنـفـسـهــم ،والـتــي
ُ
انــتــزعــت بالصعق الـكـهــربــائــي وشتى
أن ـ ــواع ال ـت ـعــذيــب ال ـتــي ال تـ ــزال آثــارهــا
على أجساد الضحايا .كما أن املحكمة
رفـضــت طلبًا تـقــدمــت بــه هيئة الــدفــاع

ب ـعــرض املـتـهـمــن عـلــى طـبـيــب شــرعــي
ّ
ليتثبت من آثار التعذيب.
مستقل
وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن أن مـ ــن ض ـم ــان ــات
املحاكمة العادلة أن ّ
يتم تمكني املتهم
من االلتقاء بمحاميه ،والحضور معه
ف ــي جـلـســات الـتـحـقـيــق واالس ـت ـجــواب
ال ـتــي تـسـبــق مــرحـلــة امل ـحــاك ـمــة ،إال أن
املتهمني جميعًا ُحرموا من هذا الحق.
واألدهى من كل ذلك أن املحكمة رفضت
ت ـس ـل ـي ــم املـ ـح ــام ــن ن ـس ـخ ــة مـ ــن مـلــف
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«استعادة هيبة األجهزة العسكرية» التي لم
تقصر في «فرض هيبتها الدموية» طوال ست سنوات
ّ
من عمر الحراك الشعبي .لكن ما ال يتنبه إليه آل
خليفة ،على ما يبدو ،أن ما ستستجلبه تلك العناوين
«التمويهية» لن يكون إال مفاقمة األزمة السياسية
واالقتصادية التي تعيشها البحرين ،والتي رهنت حكام
المنامة ،بالمطلق ،آلل سعود وآل زايد ،بوصف األولين
«مجرد مختبر تجارب» و«أداة طيعة للتنفيذ»

وحرياتكم
«دماؤكم ّ
على مقاس َمحاكمي»

الملك
إلح ــال ــة ال ـق ـضــايــا الـسـيــاسـيــة عـلـيــه،
بمصادقة رسمية من ملك البحرين.
ّ
مـ ــث ـ ـلـ ــت ال ـ ـت ـ ـعـ ــديـ ــات الـ ــدس ـ ـتـ ــوريـ ــة
املـ ـتـ ـس ــارع ــة ،ع ـل ــى مـ ــا ت ـب ــن الح ـق ــا،
م ـح ــاول ــة لـلـتـمـهـيــد إلج ـ ـ ـ ــراءات أش ــد
ق ـس ــوة س ـت ـط ــاول الـ ـح ــراك الـشـعـبــي.
وبـ ــال ـ ـف ـ ـعـ ــل هـ ـ ـ ــذا مـ ـ ــا حـ ـ ـص ـ ــل ،ح ـيــث
ت ـ ـسـ ــارع عـ ـق ــد املـ ـح ــاكـ ـم ــات ال ـس ــري ــة
ملدنيني كانوا قد تعرضوا لالختفاء
الـقـســري منذ الـعــام املــاضــي ،إضافة
إلى جلسات تعذيب وحشية أفضت
إلـ ــى االعـ ـت ــراف ــات امل ـط ـلــوبــة م ــن قبل
ال ـس ـل ـط ــة ،ل ـي ـب ـلــغ األمـ ـ ــر ذروت ـ ـ ــه ي ــوم
االثـ ـن ــن امل ــاض ــي ،ب ــإص ــدار املـحـكـمــة
العسكرية الـكـبــرى أحـكــامــا بــاإلعــدام
بحق  6مــدنـيــن ،مــن بينهم الناشط
الـحـقــوقــي ،محمد املـتـغــوي ،والسيد
عـ ـل ــوي حـ ـس ــن ،املـ ــرافـ ــق الـشـخـصــي
ألعلى مرجعية دينية في البالد ،آية
الله عيسى قاسم.
فــي تقرير ّ
مفصل بعنوان «امل ــوت أو
االعـ ـت ــراف» ،ص ــدر قـبــل أيـ ــام ،كشفت
أربــع منظمات حقوقية بحرينية ما
ت ـع ــرض ل ــه ق ــراب ــة ت ـس ـعــة مــواط ـنــن،
م ــن ب ـي ـن ـهــم امل ـت ـغ ــوي وع ـ ـلـ ــوي ،عـلــى
أيدي عناصر الجيش البحريني من
انتهاكات .وقد أوصى التقرير املذكور
بــإلـغــاء التعديل الــدسـتــوري األخـيــر،
وإع ــادة امل ــادة  105مــن الدستور إلى
ما كانت عليه ،لضمان عدم محاكمة
املدنيني في محاكم عسكرية ،إضافة
ُإلى إلغاء القانون رقم  12لسنة ،2017
املـ ـع ـ ِّـدل ل ـقــانــون ال ـق ـضــاء الـعـسـكــري،
وال ـ ـ ـ ــذي سـ ـم ــح ب ـم ـح ــاك ـم ــة امل ــدن ـي ــن
أمــام محاكم عسكرية ،وفتح تحقيق
م ـس ـت ـقــل ف ــي شـ ـك ــاوى االن ـت ـه ــاك ــات.
ك ــذل ــك ط ــال ــب ال ـت ـقــريــر األم ـ ــن ال ـعــام
لألمم املتحدة ،واملفوضية السامية،
وال ــدول األعـضــاء فــي مجلس حقوق
ّ
اإلن ـ ـسـ ــان ،بـ ـح ــث ح ـك ــوم ــة ال ـب ـحــريــن
بشأن
على األخذ باملبادئ األساسية ّ
استقالل القضاء وتطبيقها ،حاضًا
امل ـ ـق ــرر ال ـ ـخـ ــاص امل ـع ـن ــي بــاس ـت ـقــال
القضاة واملـحــامــن على طلب زيــارة
الـبـحــريــن ،والـضـغــط عـلــى سلطاتها
لقبول طلب الزيارة.

لــم يـجــد مـلــك الـبـحــريــن تـبــريـرًا لتلك
«ال ـ ـت ـ ـعـ ــديـ ــات الـ ـق ــاتـ ـل ــة» إال الـ ـق ــول
إنـهــا لـلـحـفــاظ عـلــى « ٌهـيـبــة األجـهــزة
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة» .ذري ـ ـع ـ ــة ت ـ ـحـ ــاول مــن
خـ ــال ـ ـهـ ــا ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــات ت ـ ـمـ ــويـ ــه كـ ــون
ً
التعديالت أداة لالنتقام من الحراك،
عـ ـب ــر تـ ـمـ ـك ــن الـ ـجـ ـي ــش م ـ ــن ت ـن ـف ـيــذ
جرائم قتل بحق الشعب ضمن «أطر
قانونية ذات طابع عسكري» ،ليكون
امللك ،بذلك ،املسؤول األول عن تنفيذ
تلك الـجــرائــم بصفته الـقــائــد األعلى
ل ـق ــوة دف ـ ــاع ال ـب ـحــريــن ،وعـ ــن أح ـكــام
تفتقر إلــى مقومات العدالة بحسب
الـ ـق ــان ــون الـ ــدولـ ــي وت ــأك ـي ــد مـنـظـمــة
الـ ـعـ ـف ــو الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،بـ ـت ــواط ــؤ واضـ ــح
م ــن قـبــل ش ــرك ــاء ال ـن ـظــام الـبـحــريـنــي
الـغــربـيــن ،الــذيــن تـتـقــدم مصالحهم
على أي اعتبارات أخرى.
وفـ ــي هـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار ،ط ــال ـب ــت جـمـعـيــة
«الـ ــوفـ ــاق» امل ـع ــارض ــة ،ف ــي تعليقها
على أحكام اإلعــدام الـصــادرة أخيرًا،
املـجـتـمــع ال ــدول ــي ،ب ــ«ال ـت ـخ ـلــص من
ال ـ ـض ـ ـغـ ــوط ال ـ ـ ـب ـ ـ ـتـ ـ ــرودوالريـ ـ ــة أم ـ ــام
ال ـ ـجـ ــرائـ ــم وال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاوزات امل ـت ـع ـل ـقــة
بانعدام العدالة في البحرين ،مشددة
على أن «السلطة فــي البحرين غير
مؤهلة وال قادرة على إدارة الشؤون
العامة وفق هذه املنهجية االنتقامية
امل ـ ـ ـت ـ ـ ـه ـ ـ ــورة» .ووص ـ ـ ـفـ ـ ــت ال ـج ـم ـع ـي ــة
األح ـ ـ ـكـ ـ ــام الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادرة ع ـ ــن امل ـح ـك ـم ــة
ال ـع ـس ـك ــري ــة الـ ـكـ ـب ــرى ب ــ«ال ـب ــاط ـل ــة»؛
لكونها «استندت على إجراءات غير
ُ
إنسانية ،و(اعترافات) انتزعت تحت
التعذيب الــوحـشــي ال ـشــديــد ...وعبر
إجراءات االختفاء القسري ملدد تزيد
على عام».
هكذا إذًا ،ال يزال ملك البحرين ،بعد
م ـ ـ ــرور سـ ــت س ـ ـنـ ــوات ع ـل ــى ان ـط ــاق
ّ
مصرًا على إطالق
الـحــراك الشعبي،
أي ـ ـ ــدي ج ـ ـنـ ــوده فـ ــي ق ـت ــل امل ــواط ـن ــن
ت ـم ــام ــا ك ـم ــا الـ ـعـ ـص ــاب ــات امل ـس ـل ـحــة،
وع ـل ــى ن ـص ــب امل ـش ــان ــق لـلـمـطــالـبــن
بالديمقراطية وحقوق اإلنسان أمام
مـحــاكـمــه الـعـسـكــريــة ،لـيـكــون الـقـتــل،
بذلك ،جهارًا نهارًا ...بأمر امللك.
* إعالمي بحريني

ال ــدع ــوى ،مــا جـعــل األم ــر مـتـعـ ّـسـرًا في
إعداد الدفوع واملرافعات.
تـقـ ّـدمــت هيئة الــدفــاع بمرافعاتها عن
املتهمني بصعوبة شــاقــة ،بسبب عدم
حصولهم على أوراق الــدعــوى .لكنها
انصدمت بالحكم لعلمها بــأن الئحة
االتـهــام لــم تتضمن تهمة الـشــروع في
ال ـق ـتــل إال لـلـمـتـهــم األول ،وأم ـ ــا بــاقــي
املتهمني فلم ُت ّ
وجه لهم إال تهمة الدعم
والـتـحــريــض للمتهم األول وتأسيس

خلية إرهــاب ـيــة .وبــالـنـظــر إل ــى طبيعة
التهم الـتــي ُو ّجـهــت للمحكوم عليهم،
ووف ـق ــا ل ـقــواعــد ال ـنــص ال ـج ــزائ ــي ،فقد
كــان من املستبعد جـدًا أن يصدر حكم
اإلعـ ـ ـ ـ ــدام ع ـل ــى امل ـت ـه ــم األول ،نــاه ـيــك
ع ــن ب ـق ـيــة امل ـت ـه ـمــن؛ ح ـيــث إن قــانــون
العقوبات البحريني ال يتضمن عقوبة
اإلعــدام على الشروع بالقتل ،ما دامت
الجريمة غير تامة.
* مستشار قانوني بحريني

الموت أو االعتراف

إضـ ــاف ـ ـيـ ــة ع ـ ـلـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ال ـ ـ ـنـ ـ ــص ،كـ ــان
آخ ــره ــا ب ـتــاريــخ  18ن ـي ـســان /أبــريــل
ُ
 ،2017ح ـيــث اس ــت ـب ــدل ب ــه م ــا يــأتــي:
«ي ـخ ـتــص ال ـق ـضــاء ال ـع ـس ـكــري بنظر
الـجــرائــم اآلت ـيــة ،عند ارتكابها عمدًا
من شخص غير خاضع ألحكام هذا
ً
ال ـق ــان ــون ،بـصـفـتــه ف ــاع ــا أو شــريـكــا
ُ
داخـ ــل املـمـلـكــة أو خ ــارج ـه ــا» .وعـنــي
بتلك الجرائم ،خصوصًا ،ما ُيرتكب
بحق منتسبي قوة دفاع البحرين أو
ال ـحــرس الــوطـنــي أو ح ــرس املنشآت
ال ـح ـي ــوي ــة .وبـ ــذلـ ــك ،أجـ ـ ــاز ال ـت ـعــديــل
األخ ـيــر للقضاء الـعـسـكــري محاكمة
ً
املدنيني بنحو دائــم ،وأصبح مدخال

المحكمة رفضت
تسليم المحامين نسخة
من ملف الدعوى

االنتقام «لهيبة العسكر»

مازن حمدان*
ل ـي ــس غ ــري ـب ــا ع ـل ــى م ـل ــك ال ـب ـح ــري ــن ه ــذا
ففي الوقت الــذي تصدر
السلوك البليدِ .
فـيــه املـحـكـمــة الـعـسـكــريــة فــي بـلــده حكمًا
ب ــإع ــدام سـتــة مــدنـيــن ألس ـبــاب سياسية
َ
كما تقول املعارضةُ ،يشاهد ملك البحرين
في نزهة في بــراري املغرب مع أفــراد من
أسرتهُ ،
بصحبة محمد بن زايــد ومحمد
َ
حاكمي اإلمارات  -اللذين تربطه
بن راشد ِ
بهما عالقات شخصية  -ملمارسة هوايته
ف ــي ص ـيــد ط ـي ــور ال ـ ُـحـ ـب ــارى ،ال ـت ــي تثير
شهية هؤالء الحكام.
وح ـ ـتـ ــى ال ن ـب ـت ـع ــد كـ ـثـ ـيـ ـرًا عـ ــن امل ـح ــاك ــم
العسكرية وأحكامها في اإلعدام ،يمكننا
َ
الـ ـق ــول إن ـه ــا ب ــدع ــة َم ــل ـك ـي ــة ف ــي شـكـلـهــا،
لكن غاياتها ال تخرج عــن كونها تالقي
ـات إمــاراتـيــة
إمـ ـ
ـاءات سـعــوديــة وطـمــوحـ ٍ
ٍ
في الهيمنة خارج حدودهما.
معلومات مؤكدة تفيد بأن بيان النيابة
ال ـع ـس ـكــريــة ف ــي ت ـشــريــن األول /أكـتــوبــر
املــاضــي كــان مختلفًا؛ حيث كــانــت التهم

إطالق يد المحاكم
العسكرية دليل على
االنهيار السياسي للحكم
ّ
ت ـتــركــز ح ــول اس ـت ـه ــداف مــوقــع عـسـكــري
ّ
تابع لقوة دفاع البحرين (الجيش) ،لكن
ُ
الـتـهـمــة اســت ـبـ ِـدلــت إل ــى م ـحــاولــة اغـتـيــال
املشير خليفة بن أحمد ،القائد العام لقوة
دفاع البحرين.
وهنا نشير إلــى أن اختيار رأس املشير
لم يأت َعبثًا؛ فهو سالح ذو َّ
حدين؛ فهو
ِ
من جهة ّ
يعبر عن شراسة ملك البحرين
ـارض ـ ـيـ ــه ال ـ ــذي ـ ــن ل ـ ــم ي ــرف ـع ــوا
ت ـ ـجـ ــاه م ـ ـعـ ـ ِ
ال ــراي ــة مستسلمني ،وه ــو مــا يـضــع ملك
ال ـب ـح ــري ــن ف ــي حـ ــرج ش ــدي ــد أمـ ـ ــام ح ـكــام
مجلس التعاون ،ومن جهة أخرى يحمل
ف ــي مـضــامـيـنــه س ـيــاقــات م ــن االس ـت ـبــدال
املشير فــي املرحلة
والسيطرة ،استبدال
ّ
امل ـق ـب ـلــة ،وهـ ــو ال ـ ــذي ت ـصــن ـفــه امل ـعــارضــة
وجـهــا مــن وج ــوه ال ـتــأزيــم ،وإح ــال نجل
امللك ،ناصر بن حمد ،الذي يسطع نجمه
ب ــن أقـ ــرانـ ــه ،ق ــائـ ـدًا ل ـل ـج ـيــش ،وال سـ ّـيـمــا
أنــه ُمـ ِـنــح رتـبــة «عـمـيــد» ،وتــم إدخــالــه في
ع ـضــويــة مـجـلــس ال ــدف ــاع األعـ ـل ــى ،أعـلــى
ه ـي ـئــة ع ـس ـكــريــة ف ــي ال ـب ـح ــري ــن ،ف ــي عــام
.2017
ّ
ول ـع ــل م ــا تـشـهــده املـنـطـقــة م ــن تــداعـيــات
َ
دفـ ـع ــت م ـل ــك الـ ـبـ ـح ــري ــن ،ال ـ ـ ــذي ي ــوص ــف
بـ«امللك املعزول» ،إلى االرتماء في أحضان
حكام اإلمارات كي يطلب ُو َّدهم؛ نظرًا إلى
َ
القوة االقتصادية التي تنعم بها إمارتا
أبــو ظبي َودب ــي ،واألخ ـيــرة بــالــذات تثير
مشاعر الــغـيــرة لــدى ملك البحرين؛ ألنه
فـشــل فــي أن ت ـكــون املـنــامــة فــي ق ــوة دبــي
العاملية.
ال يغيب عن البال أن ملك البحرين ّ
ميال

إلــى استخدام طريقة القبائل التقليدية
ف ـ ــي ال ـ ـ ـتـ ـ ــزاوج والـ ـ ـق ـ ــراب ـ ــة؛ كـ ــي ي ـت ـكـ ّـســب
سياسيًا حتى فــي داخ ــل أســرتــه .فنجله
ن ــاص ــر مـ ـت ــزوج بــاب ـنــة م ـح ـمــد ب ــن راش ــد
ح ــاك ــم دبـ ـ ــي ،ون ـج ـل ــه اآلخـ ـ ــر خ ــال ــد ك ــان
مـتــزوجــا بــابـنــة املـلــك الـسـعــودي السابق
عبدالله بن عبد العزيز ،ثم انفصل عنها
وتزوج ابنة ّ
عمه محمد بن عيسى رئيس
ال ـحــرس الــوطـنــي ال ــذي يتطلع املـلــك إلــى
تــولـيــة نـجـلــه خــالــد عـلــى رأسـ ــه .فـهــي إذًا
زيـجــات تخفي سعيًا فــي السيطرة على
مفاصل القوة السياسية والعسكرية في
البالد.
في السياق ذاته ،تكشف وزيرة الخارجية
األميركية السابقة ،هيالري كلينتون ،في
مــذكــراتـهــا عــام  ،2011جانبًا مــن ُالخبث
ف ــي مـخـطـطــات مـحـمــد ب ــن زاي ـ ــد ،املـ ـغ ـ َـر ِم
بسلب السيادة من الحكام الضعفاء ،في
البحرين ،حيث امللك الذي تضرب األزمة
السياسية واالقتصادية أركان قصره في
الصافرية.
هــذا النفوذ املتزايد البــن زايــد أرغــم ملك
ال ـب ـح ــري ــن ع ـل ــى املـ ـص ــادق ــة ع ـل ــى أح ـك ــام
بإعدام ثالثة شبان بحرينيني في نهاية
ع ــام  ،2016ب ـعــدمــا ِدي ـن ــوا بـقـتــل ضــابــط
شــرطــة إم ــارات ــيُ ،ي ــدع ــى ط ــارق الـشـحــي،
ف ــي مـنـطـقــة ال ـ ِـدي ــه ،ي ــوم  3آذار /م ــارس
 ،2014عبر محكمة مدنية كــانــت تقيس
بمقاسات امللك ،ورغبات محمد بن زايد
حاكم اإلمارات.
قـ ـ ـ ــرارات س ـف ــك الـ ــدمـ ــاء ف ــي ال ـب ـح ــري ــن ال
ّ
تنفك تميط اللثام عن مساومات قبيحة
وتـ ـن ــازالت سـيــاسـيــة طــابـعـهــا «ج ـنــون»
ملك البحرين باستمرار حكام اإلمــارات
فــي «الـ ـ ُـوفـ ــورات» املــال ـيــة ِلـ ُـح ـك ـمــه ،ســواء
ضمن املــارشــال الخليجي ال ــذي يتعهد
ب ـت ـقــديــم ع ـش ــرة م ـل ـي ــارات س ـن ــوي ــا ،كــان
ُ
م ـق ـ ّـررًا أن ت ـص ـ َـرف لـلـبـحــريــن ف ـتــرة عشر
سـ ـن ــوات ،أو ع ـبــر ال ـه ـب ــات امل ــال ـي ــة الـتــي
يقدمها محمد بــن زايــد لــه فــي جلساته
الخاصة.
وألن واق ـ ــع األم ـ ــر شـعـبـيــا ف ــي الـبـحــريــن
ليس كذلك ،فإن إطالق يد قضاة املحاكم
ً
العسكرية في محاكمة مدنيني ُي ّ
عد دليال
واضحًا على االنهيار السياسي للحكم،
ً
وإش ـ ــارة إل ــى الـسـيــاســات ال ـقــاصــرة لهذا
امللك الذي يتفاخر دائمًا بوضع النياشني
ّ
عـ ـلـ ــى ِب ـ ـ ــزت ـ ـ ــه الـ ـع ـ ـسـ ـكـ ــريـ ــة ،وامل ـ ـ ـهـ ـ ــووس
ُ
واطنيه.
بالتعالي ونهب ثروات بالده وم ِ
ال غـ ــرابـ ــة إذًا فـ ــي أن ت ـل ـت ـق ــي م ـصــالــح
«املحمدين» ،محمد بن زايد ومحمد بن
سلمان ،صنيعةِ ّ
األول ،أمام ملك معزول
ـار اقـتـصــاديــا.
شـعـبـيــا وسـيــاسـيــا وم ـن ـهـ ٍ
مـ ـ ـص ـ ــال ـ ـ ُـح ت ـ ـعـ ـ ّـبـ ــر ع ـ ـ ــن طـ ـ ـم ـ ــوح ـ ــات ف ــي
االنقضاض على مطالب الديموقراطية
واإلصـ ـ ــاح ال ـت ــي رف ـع ـهــا الـبـحــريـنـيــون،
فـ ـ ــالـ ـ ــريـ ـ ــاض وأبـ ـ ـ ـ ــو ظ ـ ـبـ ــي ال ت ـخ ـف ـي ــان
ع ــداء ه ـم ــا ل ـح ـص ــول ال ـب ـحــري ـن ـيــن عـلــى
مكاسب سياسية في إدارة الحكم.
خالصة القول :سوف ّ
يوسع ملك البحرين
م ــن االع ـت ـم ــاد ع ـلــى امل ـح ــاك ــم الـعـسـكــريــة
فــي محاكمة املــدنـيــن ،بغية ُ كـســر هيبة
ـواط ـ ـن ـ ـيـ ــه:
املـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــة ،وك ـ ــأن ـ ــه ي ـ ـقـ ــول ِلـ ـ ِ
«حريتكم ودمـ ًـاؤكــم على مقاس ًمقصلة
محاكمي ،مدنية كانت أو عسكرية».
ِ
* كاتب بحريني
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العالم

فلسطين

حر من السلطة .
المقدسي:
الشبابي
الحراك
نموذج
ّ
صحيح أن نصيب القدس،
ببلدتها القديمة وضواحيها ،من
الهبة الشعبية الجارية ،أقل مقارنة
ّ
باألحداث التي شهدتها المدينة
ومحيطها قبل أشهر (قضية
البوابات اإللكترونية) ،لكن لذلك
أسبابه المرتبطة برمزيتها أو ًال ،وثانيًا
تمس طبيعة الحراك
بخصوصيات ّ
فيها وسكانها والوضع األمني
والقانوني فيها
القدس المحتلة
محمد أبو الفيالت
أثبتت القدس املحتلة أنها أكثر املدن
الـفـلـسـطـيـنـيــة ال ـت ــي ي ـم ـكــن ح ــدث ــا مــا
فيها إشـعــال بــاق ــي املـحــافـظــات ،ليس
ه ــذا مــا ح ــدث فــي انـتـفــاضــة األقـصــى
الثانية فحسب ،بل بقي وسمًا خاصًا
باملدينة طوال السنوات السبع عشرة
ال ـت ــي ت ـل ـت ـهــا ،ك ــذل ــك ي ـح ـفــل ال ـت ــاري ــخ

المقدسيون عمليًا في
حالة اشتباك طوال أيام السنة
بسبب اقتحامات األقصى
الفلسطيني بالكثير من الثورات التي
انطلقت بسبب أحــداث داخــل املدينة.
حـتــى عـلــى الـصـعـيــد ال ـيــومــي ،يحتل
خ ـب ــر اق ـت ـح ــام امل ـس ـتــوط ـنــن املـسـجــد
األقـصــى مساحة كبيرة فــي االهتمام
اإلعــامــي الفلسطيني ،ويشكل سببًا
كبيرًا الستفزاز الفلسطينيني.
مـ ــع ذل ـ ـ ــك ،ت ـب ـق ــى ردود الـ ـفـ ـع ــل عـلــى
االقـ ـتـ ـح ــام ــات مـ ـحـ ـص ــورة غ ــال ـب ــا فــي
مـ ــواج ـ ـهـ ــات داخ ـ ـ ـ ــل األق ـ ـص ـ ــى ن ـف ـســه
وال ـ ـب ـ ـلـ ــدة الـ ـق ــديـ ـم ــة ،وك ـ ــذل ـ ــك ب ـعــض

البلدات املحيطة به ،وهو ما يعني قبل
كــل ش ــيء أن املـقــدسـيــن هــم فــي حالة
اش ـت ـبــاك مـسـتـمــرة ط ــوال أي ــام السنة
غ ــال ـب ــا ،وخ ــاص ــة أن م ــواس ــم األع ـي ــاد
اليهودية كثيرة وتتخلل العام ،وهو
مــا يـجـعــل ح ــاالت االع ـت ـقــال واإلب ـعــاد
الـ ــدائـ ــم ـ ـ ـ وم ـ ــا ي ــراف ـق ـه ــا م ــن خ ـس ــارة
مصادر الرزق أو التعليم ـ تمثل حالة
إرهاق كبيرة للشباب والفتية.
ً
ه ـ ــذا كـ ـل ــه ي ـ ـطـ ــرح سـ ـ ـ ـ ــؤاال م ـه ـم ــا عــن
كيفية تحرك املقدسيني وأسباب ذلك
ومظاهرهَ ،
وبم يختلف عن باقي مدن
الضفة أو الداخل أو غزة .ففي الضفة
تسيطر الـسـلـطــة ب ـصــورة ك ـب ـيــرة ،ما
يعني أن أي حــراك ال تريد له رام الله
النجاح ال يمر ،وأن الحراك الكبير إما
أنها تغض النظر عنه أو أنها عجزت
ً
فعال عن السيطرة عليه .أما في الداخل
وغ ــزة ،فثمة فصائل كبيرة هــي التي
تـحــدد سـيــر الـتـحــركــات الجماهيرية
عبر مناصريها وأطــرهــا الـتــي تعمل
ب ــوض ــوح ف ــي أمـ ــاكـ ــن ،وسـ ـه ــول ــة فــي
أماكن أخرى .فماذا عن نموذج الحراك
في القدس؟
بالعودة إلى أبرز ّ
الهبات التي شهدتها
املدينة املحتلة ،ما باتت تعرف ّ
بهبة
بــاب األسـبــاط أو هـ ّـبــة الـبــوابــات التي
نـشـبــت جـ ــراء زرع االحـ ـت ــال بــوابــات
إلـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة عـ ـل ــى مـ ــداخـ ــل األقـ ـص ــى
ل ـت ـف ـت ـي ـش ـهــم ق ـب ــل الـ ـ ـص ـ ــاة ،وع ـم ـل ـيــا
عرقلة دخولهم إلــى املسجد .انتفض
آنـ ــذاك املـقــدسـيــون وآزره ـ ــم مــن داخــل
املدينة كل من استطاع الــوصــول إلى
األق ـصــى ،س ــواء مــن الـغــربـيــة (رسميًا
بتصريح أو عبر التهريب) أو الداخل
الـفـلـسـطـيـنــي (يـسـتـطـيـعــون قــانــونـيــا
دخــول املدينة) ،أو حتى من األجانب
كـ ــاألتـ ــراك وال ـب ــري ـط ــان ـي ــن ،وسـجـلــت
أيضًا مشاركة من مسيحيي القدس.
تميزت تلك ّ
ّ
الهبة بالحراك الشبابي
ال ـ ـق ـ ــوي ال ـ ـ ـ ــذي احـ ـتـ ـش ــد ف ـ ــي م ـح ـيــط
األقـصــى ،وك ــان فــي مواجهة مباشرة
م ــع االح ـ ـتـ ــال مل ــا يـ ـق ــارب أس ـب ــوع ــن،
واأله ـ ـ ــم أن عـ ـ ــدده كـ ــان ي ــزي ــد ف ــي كــل
ي ـ ـ ـ ــوم ،ولـ ـ ـ ــم يـ ـت ــوق ــف نـ ـش ــاط ــه ح ـتــى

قد يكون اشتباك كبير في المدينة سببه قرار عدد قليل من الشبان عرقلة مرور الجنود (أ ف ب)

اضـطــر االح ـتــال إل ــى إزال ــة الـبــوابــات
اإلل ـك ـتــرون ـيــة وف ـتــح أب ـ ــواب األق ـصــى.
ورغ ـ ــم أن ال ـس ـل ـطــة س ـم ـحــت إلـ ــى حد
أسبوع فقط بالتظاهر ،فإن األسبوع
الثاني أثبت أن الـحــراك الشبابي في
ال ـقــدس ال يـخـضــع ألج ـنــدة سياسية
معينة ولـيــس مــؤط ـرًا بـيــد فصيل أو
جهة قوية ،رغــم أنــه في املدينة تعمل
غالبية الفصائل الفلسطينية تحت
مظلة «الـقــوى الوطنية واالســامـيــة»

ال ـ ـت ـ ــي ت ـ ـضـ ــم «فـ ـ ـت ـ ــح» والـ ـجـ ـبـ ـهـ ـت ــن
ال ـش ـع ـب ـيــة وال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة وحـ ــزب
ال ـش ـع ــب ،وأيـ ـض ــا حــرك ـتــي «ح ـم ــاس»
و«الجهاد اإلسالمي».
هذه القوى أخرجت في مناسبات عدة
دعوات ملواجهة االحتالل أو االحتشاد
فــي مـيــدان معني ببيان موحد يحمل
شعار «القوى الوطنية واإلسالمية»،
وعـ ـ ـ ـ ــادة ت ـل ـب ــى دعـ ــوت ـ ـهـ ــا لـ ـك ــن ل ـيــس
ب ــالـ ـص ــورة ال ـك ـب ـي ــرة والـ ـح ــاش ــدة فــي

ك ــل مـ ــرة .وإذا أرادت ح ــرك ــة بعينها
إع ــان دع ــوة لـلـحــراك الــوطـنــي لتبرز
ن ـف ـس ـهــا عـ ــن ال ـ ـقـ ــوى األخ ـ ـ ـ ــرى ،تـلـبــي
جميع التنظيمات هــذه الــدعــوة حتى
ال ينشق هــذا التكتل ،وتبقى غالبية
دعواته تحت اسم موحد.
م ــع ذلـ ــك ،ال تـمـثــل ه ــذه ال ـق ــوى الــرقــم
 1فـ ــي الـ ـ ـق ـ ــدس ،إذ ي ـم ـك ــن أن تـنـظــم
م ـج ـم ــوع ــة م ــن الـ ـشـ ـب ــاب م ـس ـي ــرة فــي
ً
منطقة باب العمود مثال ،فيجتمعون

اغتيال «أبو جهاد» :مطلق الرصاصة الـ  70موشيه يعلون؟
عمليات أمنية كثيرة تتهم
إسرائيل بالوقوف وراءها ،لكن تبقى
«عملية مفاعل ديمونة» بالنسبة
إلى اإلسرائيليين النقطة الحاسمة لقرار
اغتيال خليل الوزير (أبو جهاد) في
مقر إقامته في تونس العاصمة.
وبرغم إزاحة اإلعالم العبري قبل
سنوات النقاب عن تفاصيل اغتياله،
بقي ُمطلق الرصاصة السبعين
مجهو ًال ...فهل يكون نفسه
موشيه يعلون؟
بيروت حمود
ف ــي م ـقــاب ـلــة ض ـم ــن ب ــرن ــام ــج «زمـ ــان
إيـمـيــت» (وق ــت الحقيقة) ال ــذي يبثه
التلفزيون الرسمي اإلسرائيلي ،ملح
وزيــر األمــن السابق ،موشيه يعلون
(بــوغــي) ،أم ــس ،إلــى أنــه هــو «الــرجــل
ً
الـ ــذي ب ـقــي م ـج ـهــوال ح ـتــى الـلـحـظــة،
ومـطـلــق الــرصــاصــة الـسـبـعــن» على
رأس ال ـش ـه ـي ــد الـ ـقـ ـي ــادي ف ــي حــركــة
«فتح» خليل الوزير «أبو جهاد».

«هو ِميت (مات)» ،أجاب «بوغي» ردًا
على سؤال الصحافي أساف ليبرمان،
الذي قال له« :لقد كانت هناك شهادة
من أحد سكان املنزل (املقصود زوجة
الشهيد ،انتصار الــوزيــر) تفيد بأنه
بعدما مات أبو جهاد إثر إطالق النار
عليه ،صعد ضابط إسرائيلي كبير،
وأط ـلــق ال ـنــار عـلــى رأس ــه لـلـتــأكــد من
مــوتــه ...هــل أنــت هــذا ال ــرج ــل؟» ،فكرر
يعلون اإلجــابــة مبتسمًا بما يوحي
بأنه الفاعل« :لقد مات».
وفق شهادة يعلون التي قدمها ضمن
الحلقة ،التي استضافت إلــى جانبه
وزير األمن األسبق إيهود باراك ،فقد
ب ــدأت خـطــة االغ ـت ـيــال فــي آذار 1988
ُ
بعدما كان جهاز «املوساد» قد كلف
تـنـفـيــذ عـمـلـيــة اغ ـت ـيــال «أبـ ــو جـهــاد»
وفـشــل فــي ذلــك أكـثــر مــن م ــرة ،لتنقل
املهمة إلــى االسـتـخـبــارات العسكرية
التي تلقت بدورها معلومات مفصلة
عـ ــن مـ ـك ــان وجـ ـ ـ ــود الـ ـشـ ـهـ ـي ــد ،وأدق
التفاصيل املــوجــودة في مقر إقامته
(مـ ـث ــل ع ـ ــدد درجـ ـ ـ ــات الـ ـسـ ـل ــم ،وعـ ــدد
الحراس ،واألثاث والغرف ...إلخ).
وفــي شهادة بــاراك الــذي شغل آنــذاك
م ـن ـصــب ن ــائ ــب رئ ـي ــس ه ـي ـئــة أركـ ــان
الجيش اإلسرائيلي ،وتابع العملية
من على منت إحدى السفن في البحر،
فــإن «الــوقــت الــذي استغرقته الرحلة
ّ
البحرية للوصول إلى فيل أبو جهاد

بالقرب مــن شاطئ سيدي بوسعيد
هو أربعة أيام متواصلة».
ص ـح ـيــح أن امل ـع ـل ــوم ــات ال ـت ــي أدل ــى
بـ ـه ــا ال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــران الـ ـس ــابـ ـق ــان ل ـي ـســت
جديدة ،لكن تلميح يعلون قد ُينهي
الـ ـج ــدل ال ـ ــذي دار حـ ــول الـشـخـصـيــة
املجهولة سابقًا .ففي تشرين الثاني
 ،2012ك ـش ـفــت ص ـح ـي ـفــة «ي ــدي ـع ــوت
أحرونوت» النقاب عن هوية وصورة
أحد الجنود اإلسرائيليني من الذين
ش ـ ــارك ـ ــوا ف ـ ــي إطـ ـ ـ ــاق الـ ـ ـن ـ ــار لـحـظــة
تـنـفـيــذ عـمـلـيــة اغ ـت ـيــال ال ـق ـي ــادي في
«فـ ـت ــح» ،ال ـ ــذي كـ ــان آنـ ـ ــذاك ي ـق ــود من
ّ
ويوجه االنتفاضة
الخارج العمليات
الشعبية التي انطلقت فــي فلسطني
عام .1987
ُ
طـ ـبـ ـق ــا لـ ـلـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات ال ـ ـتـ ــي ك ـش ـف ــت
آنــذاك ،تمت العملية بمشاركة وحدة
«قـ ـيـ ـس ــاري ــا» ال ـت ــاب ـع ــة لـ ــ«امل ــوس ــاد»
َ
وس ِرية هيئة األركان العامة (سييرت
مـتـكــال) ،فيما ت ــرأس فــرقــة االغـتـيــال
ال ـج ـنــدي ،ن ــاح ــوم ل ـيــف .وف ــي ،2000
قتل ليف فــي ح ــادث سـيــر ،لكنه قال
قبل وفاته في املقابلة التي عرضتها
ال ـص ـح ـي ـفــة ،إنـ ــه «لـ ــم يـ ـت ــردد ق ــط في
إطالق النار على أبو جهاد».
تضيف املعلومات التي أدلى بها ليف
بأن الجنود اإلسرائيليني وصلوا إلى
ش ــواط ــئ تــونــس ف ــي ال ـخــامــس عشر
من نيسان  ،1988ومــن هناك تلقاهم

وس ِر ّية هيئة األركان العامة
اغتيال أبو جهاد ّنفذته وحدة تابعة لـ«الموساد» َ
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 ...والفصائل

تحذيرات نتنياهو والجيش :تمهيد للتصعيد أم لتعزيز الردع؟
علي حيدر

ويـبــدؤون بالهتاف ،ثم ينضم إليهم
امل ـ ـ ـ ــارون ف ــي الـ ـط ــري ــق ل ـت ـت ـح ــول إل ــى
مـظــاهــرة ميدانية تنتهي باملواجهة
املباشرة مع قوات االحتالل .لكن هذا
بــات ال يـحــدث كـثـيـرًا ،إذ شـنــت قــوات
االحتالل حملة اعتقاالت واسعة منذ
عام  2014بحق امليدانيني املقدسيني،
وسجنتهم بتهمة تنظيم مظاهرات
أو التحريض.
ثان ،تنشط املرأة املقدسية
من جانب ٍ

فــي تنظيم الــوقـفــات النسائية ،ســواء
فـ ــي م ـ ـيـ ــدان بـ ـ ــاب الـ ـعـ ـم ــود أو ب ــاح ــة
املسجد األقـصــى ،خاصة بعد انتهاء
صالة الجمعة ،وهؤالء يتحركن أيضًا
بحرية ودون عمل رسمي أو تنظيمي،
وكذلك يتعرضن لقمع قوي مثل باقي
ال ـ ـحـ ــراكـ ــات .ك ــذل ــك تـ ـش ــارك ق ـطــاعــات
أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،م ـ ـثـ ــل ذوي االح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات
الخاصة ،في بعض الفعاليات ،ومنها
أخ ـي ـرًا وق ـفــة احـتـجــاجـيــة ف ــي مــديــان
باب العمود بعدما قتل العدو الشهيد
املبتور القدمني إبراهيم أبو ثريا في
غــزة ،إذ تجمعوا بكراسيهم وحملوا
صور الشهيد.
ومــا يجعل األم ــور أسـهــل فــي القدس
من الضفة وغزة رغم حدوث املواجهة
املباشرة مع االحتالل ،أنها ال تحتاج
إلــى موافقة من السلطة الفلسطينية
أو تشجيع وم ـب ــادرة مــن حــركــة مثل
«ح ـ ـ ـمـ ـ ــاس» ،ف ـ ـ ــإذا أراد املـ ـق ــدس ــي أن
يـعـ ّـبــر ع ــن غـضـبــه ال يـنـتـظــر إذن ــا من
أي أحــد ،بل أحيانًا تندلع مواجهات
فــي البلدة القديمة والـقــرى املقدسية
نتيجة أن شبان هذه املناطق صادفوا
م ــرور عـنــاصــر االح ـتــال مــن أمــامـهــم،
فيرمونهم بــالـحـجــارة أو الــزجــاجــات
ال ـح ــارق ــة ،وذلـ ــك حـتــى دون تخطيط
مسبق من الشبان أنفسهم.
وع ـ ـ ــن ضـ ـع ــف الـ ـ ـح ـ ــراك ف ـ ــي الـ ـق ــدس
وال ـب ـل ــدات املـحـيـطــة بـهــا أخ ـي ـرًا ،تــرى
«الـ ـق ــوى الــوط ـن ـيــة واإلس ــامـ ـي ــة» أنــه
ض ـع ـي ــف ،ويـ ــرجـ ــع ال ـس ـب ــب فـ ــي ذل ــك
أح ــد قـيــاديـيـهــا ف ــي ال ـق ــدس سليمان
ش ـق ـيــرات ،الـ ــذي ي ـقــول إن املـقــدسـيــن
لـ ــم ي ـ ــروا ت ـح ــرك ــا ج ـ ــادًا مـ ــن ال ـق ـي ــادة
الفلسطينية ت ـجــاه ال ـق ــرار األمـيــركــي
األخ ـ ـيـ ــر .وي ـض ـي ــف« :لـ ــو أن الـسـلـطــة
قطعت عالقاتها كاملة مع االحتالل،
ً
وانضمت فعال إلى املنظمات الدولية
ولــم تكتف بــالـشـعــارات ،لـكــان املوقف
املـقــدســي الـشـبــابــي مـخـتـلـفــا» .أيـضــا،
يعتمد التفاعل في أراضــي الــ 48على
مــدى تفاعل املقدسيني أنفسهم ،فإذا
ً
لم يكن حراك هؤالء شامال وكبيرًا فلن
يسحب معه أهل الداخل.

َّ
عززت تحذيرات رئيس وزراء العدو اإلسرائيلي ،بنيامني
نتنياهو ،من التصعيد العسكري في مواجهة قطاع غزة ،بأن
نشر تقديرات الجيش التي َّقدمها أمام املجلس الوزاري املصغر
(الكابينت) قبل أيام ،كان تعبيرًا عن مخاوف جدية باتت أكثر
حضورًا في املؤسستني السياسية واألمنية اإلسرائيلية ،وهو
ما انعكس أيضًا بمزيد من االستعدادات لدى مستوطني
«غالف غزة» .وقد يكون في التركيز اإلعالمي والسياسي على
هذه األجواء جزء من عملية بناء مشروعية تبرر شن اعتداءات
واسعة ضد القطاع ،في حال تطور الوضع امليداني.
مع ذلك ،يعمد املسؤولون اإلسرائيليون إلى استخدام هذه
التقديرات كجزء من أدوات الضغط التي يمارسها كيان العدو
ضد غزة ،بعد حالة التوتر التي شهدها منذ اإلعالن األميركي
األخير أن القدس «عاصمة إلسرائيل» .ويهدف تبرير نتنياهو
بشأن أن خطر التصعيد ينبع من كون إسرائيل لن تتحمل أي
«تصعيد من حماس» إلى محاولة تقديم الطرف الفلسطيني
كأنه هو الذي يسعى إلى جر املنطقة إلى مواجهة عسكرية
واسعة .وللغاية نفسهاَّ ،
مهد نتنياهو على نحو مدروس
وهادف للقول إن إسرائيل «ستستخدم كل الوسائل من أجل
الدفاع عن سيادتنا وأمننا».
نتنياهو استغل مناسبة تخريج دورة طيارين لتوجيه رسائل
في أكثر من اتجاه يتصل بما يواجه إسرائيل من تحديات
في الجنوب والشمال والوسط .فعلى مستوى الشمال ،كرر
أن «إسرائيل لن تسمح إليران بالتمركز في سوريا من أجل
املس بنا» .وفي مواجهة القطاعَّ ،
حمل املسؤولية مسبقًا لقوى
املقاومة إزاء أي تصعيد ،معتبرًا أن قرار الهدوء في غزة
«مرتبط باملنظمات هناك ،ولن نسمح لحماس بخرق هدوء
سكان الجنوب».
وعامة ،تأتي مواقف رئيس حكومة العدو «التهويلية» باتجاه
القطاع في سياقني :األول مهني والثاني سياسي داخلي .فعلى
املستوى املهني ،لم ينبع الكشف عن تحذيرات قادة الجيش من
خطورة نشوب مواجهة عسكرية مع املقاومة في غزة من فراغ،
لكنها ال تعني بالضرورة أن املواجهة باتت حتمية ،فقد يكون
من الطبيعي عرض مثل هذه التحذيرات أمام املجلس املصغر،
لكنها عادة ما تكون كجزء من مروحة سيناريوات محتملة.
َّ
املحددة
لكن التشديد عليها في وسائل اإلعالم له أهدافه
ََ
واملتصلة بخطة إدارة الصراع القائم .ضمن هذا اإلطار ،هدف
نشر هذا التقدير «املهني» إلى توجيه رسالة باتجاهني :األول

تقديم صورة عن الوضع القائم ومساراته أمام الرأي العام
اإلسرائيلي .والثاني ،وهو األهم ،أنها أيضًا جزء من وسائل
الردع التي تهدف إلى محاولة الضغط النفسي على الطرف
الفلسطيني ،وخاصة مع مقارنة املشهد الحالي بما كان عليه
الوضع عشية الحرب اإلسرائيلية على القطاع عام .2014
اعتمد قادة الجيش ،الذي استند إليه نتنياهو ،في التعبير عن
ّ
مخاوفهم وتقديراتهم إلى أن «تراكم األحداث األخيرة يذكرنا
جدًا بالوقائع التي حدثت قبل الحرب األخيرة على غزة» في
 .2014ومع أنهم يسلمون بحقيقة أن «حماس غير معنية
بمواجهة عسكرية واسعة في هذه املرحلة» ،فإنهم لم يستبعدوا
املفترض .وينبع
نشوب أحداث مختلفة تؤدي إلى هذا التصعيد ّ
هذا التقدير من فكرة أن الوضع داخل غزة «متقلب».
وبرز في املعطيات التي حضرت في تقويم الجيش أمام
املجلس الوزاري وشكلت أساسًا لهذا التقدير «الجمع بني
الحالة اإلنسانية املتفاقمة ،وعدم دفع رواتب املوظفني في
غزة وخيبة أمل الجمهور بشأن تعثر املصالحة إلى جانب
تطورات قضية القدس» .لكنهم أضافوا ،كما ورد في اإلعالم
اإلسرائيلي ما سموه حالة اإلحباط في غزة نتيجة الخيبة من
نتائج املصالحة بني «حماس» والسلطة .ومع أنهم لم يسهبوا
في وسائل اإلعالم كثيرًا حول االقتراحات التي تم تقديمها
ملنع تصاعد هذا املسار ،فإن إعالن أن «الشاباك» عارض
اقتراح السماح لخروج العمال من غزة للعمل في املستوطنات
املحيطة بالقطاع يؤكد تناول هذه القضية ،وخاصة أن من
املفترض حدوث عرض ملروحة من الخيارات خالل الجلسة
بحثًا عن تعزيز عوامل منع التصعيد.
أما على املستوى السياسي الداخلي ،فيشكل التصعيد مع
القطاع ،بتغطية مسبقة من املؤسسة العسكرية ،فرصة مثالية
لنتنياهو لحرف اهتمامات الرأي العام اإلسرائيلي عن فضائح
الرشوة التي تصدرت وسائل اإلعالم خالل األيام السابقة،
ً
وصوال إلى اإلعراب عن عدم خوفه من محاكمة عادلة ،وهو
ما يؤكد التسريبات الصحافية عن أن الشرطة تتجه نحو
تقديم الئحة اتهام بحق نتنياهو ،الذي توجه إلى حاخامات
التيار الديني الصهيوني في محاولة لنيل تأييدهم ،وسيمكنه
ذلك من مواجهة الضغوط التي ستتوالى بعد تقديم الشرطة
توصياتها .هكذا ،لن يكون باإلمكان ،في حال حدوث تصعيد
عسكري ضد غزة بعد تقديرات الجيش التي تم تسريبها
إلى اإلعالم عن إمكانية تدهور الوضع األمني على خلفية
التصعيد ،اتهام نتنياهو بأنه تعمد الدفع نحو هذا املسار
لحسابات خاصة.

تقرير

كانت عملية
«ديمونا» حاسمة في
اتخاذ قرار اغتيال الوزير

رجال وحدة «قيساريا» الذين وصلوا
قبلهم بـيــومــن .وش ــارك فــي العملية
على األراضــي التونسية  26عسكريًا
مـ ــوزعـ ــن بـ ــن ج ـ ـنـ ــود وض ـ ـبـ ــاط فــي
مجموعاتّ .أمــا ليف ،فقاد مجموعة
مؤلفة من ثمانية أفــراد أوكلت إليها
مهمة اقتحام بيت «أبو جهاد».
ف ــي ت ـفــاص ـيــل ال ـت ـن ـف ـي ــذ ،س ـ ــار قــائــد
املجموعة برفقة جندي آخر موحيني
بأنهما سائحان ،وقد تنكر أحدهما
ّ
ً
بـ ـ ــزي ام ـ ـ ــرأة ح ــام ــا ّع ـل ـبــة ش ــوك ــوال
داخـ ـلـ ـه ــا مـ ـس ــدس ،وملـ ـ ــا وص ـ ــا إل ــى
الـ ـب ــواب ــة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،أ ُط ـل ـق ــا ال ـن ــار
على الـحــارس األول ،ثم أعطي األمر
ل ـبــاقــي امل ـج ـمــوعــة ب ــاالق ـت ـح ــام ،قبل
أن يستشهد الـحــارس الثاني ومعه
عامل الحديقة.
عـمـلـيــة االغ ـت ـيــال ال ـتــي اع ـتــرفــت بها

ُ
إسرائيل نفذت على مــرأى من زوجة
«أبو جهاد» ،انتصار الوزير ،وأبنائه،
علمًا بأن الوزير واحد من أبرز القادة
ً
الفلسطينيني الذين خاضوا نضاال
ض ــد االح ـ ـتـ ــال اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،حـيــث
خـطــط لعملية نـســف خ ــزان «زوه ــر»
عام  ،1955وعملية نسف خط أنابيب
املـ ـي ــاه «نـ ـف ــق ع ـي ـل ـب ــون» عـ ــام ،1965
وع ـم ـل ـي ــة فـ ـن ــدق «س ـ ــاف ـ ــوي» فـ ــي تــل
أبـيــب ع ــام  ،1975وتفجير الشاحنة
املفخخة في القدس عام .1975
كذلك ساهم «أبــو جـهــاد» فــي عملية
اغتيال البرت ليفي وهو كبير خبراء
املـتـفـجــرات اإلســرائـيـلـيــن ومـســاعــده
ف ــي نــاب ـلــس ع ــام  ،1976إض ــاف ــة إلــى
ع ـم ـل ـي ــة دالل املـ ـغ ــرب ــي عـ ـ ــام ،1978
وع ـم ـل ـي ــة ق ـص ــف م ـي ـن ــاء إيـ ـ ــات ع ــام
 ،1979وقصف املستوطنات الشمالية
بـصــواريــخ «الـكــاتـيــوشــا» عــام .1981
ّأما العملية الفاصلة ،فكانت اقتحام
ح ــاف ـل ــة ت ـق ــل م ــوظ ـف ــن فـ ــي «م ـف ــاع ــل
ديمونا» النووي في صحراء النقب،
إذ كان من املفترض أن يؤسر ّ
العمال
ليبادلوا الحقًا ضمن عملية لتحرير
األس ــرى الفلسطينيني .رغــم ذل ــك ،لم
ُيكتب النجاح لعملية املفاعل بعدما
اسـتـشـهــد م ـن ـفــذوهــا ال ـث ــاث ــة ،وقـتــل
أربـ ـع ــة إس ــرائ ـي ـل ـيــن خـ ــال اش ـت ـبــاك
مع جنود االحـتــال الذين اعترضوا
الحافلة قبل وصولها إلى املبنى.

زيارة يلدريم «ال تجبر الخواطر»:
حرد سعودي من «اتفاقية سواكن»
فــي وقــت كــان فيه الرئيس الـتــركــي ،رجــب طيب أردوغـ ــان ،يواصل
ّ
جولته األفريقية ،حط رئيس وزرائــه ،بن علي يلدريم ،في العاصمة
السعودية الرياض .زيارة تزامنت مع ثالثة تطورات منحتها طابعًا
خاصًا :أولها اشتعال جدل سعودي  -سوداني على خلفية «اتفاقية
سواكن» ،وثانيها وصول دفعة جديدة من القوات التركية إلى قاعدة
الريان في الدوحة ،وثالثها تواصل الضغوط على حزب «اإلصالح»
اليمني (إخ ــوان مسلمون) الــذي ال يــزال جناحه القطري  -التركي
ممانعًا االنخراط في جولة جديدة من املعارك .وعلى ما بدا ،أمس،
مــن خــال تصريحات يلدريم ،فــإن مباحثاته مــع امللك سلمان بن
عبد العزيز ،وولي عهده ،محمد ،تخللها توصيل رسائل إلى اململكة
بشأن امللفات املتصلة بتلك التطورات ،إلى جانب التباحث في ملف
ال ـقــدس ،وال ــذي لــم يمنحه الـجــانـبــان أكـثــر مــن دع ــوات مـتـكــررة إلى
«حماية حقوق الشعب الفلسطيني».
ّ
وح ــط رئـيــس الـ ــوزراء الـتــركــي فــي قــاعــدة املـلــك سلمان الـجــويــة بعد
ســاعــات مــن إعــان وزارة الــدفــاع القطرية وصــول «عناصر تابعني
لقيادة الـقــوات املشتركة التركية إلــى قــاعــدة العديد الجوية الـيــوم»،
تمهيدًا لـ«انضمامهم إلى كتيبة طارق بن زياد» .إعالن حمل رسالة
دعم تركية جديدة لقطر ،استباقًا لزيارة يلدريم التي ناقشت «الخالف
الحاصل بني قطر وعــدد من الــدول العربية منذ أكثر من  6أشهر»،
وال ــذي يظهر أن امل ـســؤول الـتــركــي ك ـ ّـرر دع ــوة طــرفــه الـسـعــودي إلى
التراجع عن املطالب «التعجيزية» من قطر ،وال سيما أن أنقرة جددت،
أول من أمس ،اعتبارها أن «األزمة الخليجية قامت على ادعاءات دون
دالئل» ،مؤكدة استمرار جهودها من «أجل حل الخالف».

في ما يتصل باليمن ،قال يلدريم إن مباحثاته تناولت ما سماها
«االضطرابات والحرب الداخلية» في هذا البلد ،إلى جانب التطورات
فــي ال ـعــراق وســوريــا وفلسطني وإســرائ ـيــل ولـيـبـيــا .مـلـفــات تحدث
يـلــدريــم عــن «تـطــابــق وجـهــات نظرنا بشأنها وسـبــل حلها بنسبة
 ،»%90مستدركًا بأنه «توجد تباينات بسيطة في ما يتعلق بكيفية
حــل القضايا» .هــذه التباينات قــد تكون أكبر مما حــاول املسؤول
التركي ،بلهجة دبلوماسية ،تصويرها به ،خصوصًا على صعيد
الـيـمــن ،ال ــذي تـبــدو تــركـيــا ،ومـعـهــا قـطــر ،مهتمتني بعرقلة الخطط
السعودية  -اإلماراتية الجديدة ُامل ّ
عدة له.
وعلى الرغم من اإليجابية التي وسمت تصريحات يلدريم ،والتي
أعلن فيها أن ولــي العهد السعودي سـيــزور تركيا قريبًا ،واصفًا
ً
أجواء من السلبية
زيارته الرياض بأنها «كانت مثمرة للغاية» ،إال أن
ّ
والتوتر أحاطت بزيارة املسؤول التركي .توتر ولده جدل بني الرياض
والخرطوم على خلفية «اتفاقية سواكن» التي تفتح الباب على إقامة
قــاعــدة عسكرية تركية فــي جــزيــرة ســواكــن الـســودانـيــة فــي البحر
األحمر.
وعنونت صحيفة «عكاظ» السعودية ،في عددها أمس ،تغطيتها بهذا
الشأن ،بعبارة «الخرطوم تمنح أنقرة سواكن ..السودان إلى الحضن
التركي» ،مستهلة خبرها بالحديث عن «أطماع تركية في أفريقيا».
وأثــارت تلك التغطية سخط السفارة السودانية في الخرطوم التي
وصفتها بأنها «إساءة واضحة للسودان ولسيادته ولحقه الطبيعي
في إنشاء عالقات مع مختلف دول العالم».
(األخبار)

18

الخميس  28كانون األول  2017العدد 3358

العالم

سوريا

موسكو :هزيمة «النصرة» في العام المقبل

يتقدم في ريف حماه الشمالي
الجيش ّ
تتصاعد وتيرة المعارك في ريفي
حماه وإدلب ،بالتوازي مع تجديد موسكو
دعمها للعمليات العسكرية ضد «جبهة
النصرة» هناك ،وتوقعاتها بهزيمة
الجماعة خالل العام المقبل
ب ـي ـن ـمــا ي ـس ـت ـعــد ع ـن ــاص ــر ال ـف ـصــائــل
امل ـ ـس ـ ـل ـ ـحـ ــة ف ـ ـ ــي مـ ـنـ ـطـ ـق ــة ب ـ ـيـ ــت ج ــن
وم ـح ـي ـط ـهــا إلخ ـ ــاء مــواق ـع ـهــم نحو
ريفي إدلب ودرعــا ،بعد إنجاز اتفاق
تـحــت ضـغــط الـعـمـلـيــات الـعـسـكــريــة،
ي ـت ــاب ــع ال ـج ـي ــش ع ـم ـل ـيــاتــه ف ــي ري ــف
حـ ـم ــاه الـ ـشـ ـم ــال ــي ،ضـ ـم ــن م ـســاع ـيــه
لـلـتـقــدم ن ـحــو ري ــف إدلـ ــب الـجـنــوبــي
ال ـ ـ ـشـ ـ ــرقـ ـ ــي .ومـ ـ ـ ــع تـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــزه ل ـح ـم ـلــة
االسـ ـتـ ـه ــداف ــات الـ ـج ــوي ــة وامل ــدف ـع ـي ــة
لغالبية القرى املحاذية لخط املعارك
بني ريفي حماه وإدلــب ،سيطر أمس
على قرية أم حارتني ،التابعة لحماه،
والـ ـت ــي ت ـق ــع ع ـلــى ب ـع ــد ك ـي ـلــوم ـتــرات
قـلـيـلــة م ــن ب ـلــدة ع ـط ـشــان ،ال ـتــي تعد
بــوابــة للتقدم نحو ناحية التمانعة
في ريف إدلب .ويأتي تحرك الجيش،
ف ــي م ـقــابــل انـ ـخ ــراط أك ـبــر للفصائل
املسلحة العاملة في إدلب ،إلى جانب
«هيئة تحرير الشام» ضمن املعارك،
حيث شـهــدت غالبية مـحــاور القتال
فــي الــريــف الحموي ،مشاركة نشطة
من فصائل «الجيش الحر» و«حركة
أحرار الشام» ،وغيرهما.

وف ــي مـقــابــل مــا يـجــري عـلــى األرض،
خرجت موسكو أمس ،بمواقف الفتة،
تـتـقــاطــع م ــع ت ــوج ــه دم ـش ــق األخ ـي ــر،
بـشــأن طبيعة الـعـمـلـيــات العسكرية
امل ــرتـ ـقـ ـب ــة .املـ ــوقـ ــف األول خ ـ ــرج عــن
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة س ـيــرغــي الفـ ــروف،
خ ـ ـ ــال لـ ـق ــائ ــه رئ ـ ـيـ ــس «ت ـ ـي ـ ــار ال ـغ ــد
ال ـس ــوري» امل ـع ــارض ،أحـمــد الـجــربــا،
إذ أك ــد أن ال ـه ــدف الــرئ ـيــس لعملية
م ـكــاف ـحــة اإلره ـ ـ ــاب ف ــي س ــوري ــا ،هو
هــزي ـمــة «ج ـب ـهــة ال ـن ـص ــرة» .ويـتـســق
هذا التصريح مع مخرجات اتفاقات
مـ ـح ــادث ــات أسـ ـت ــان ــا ،الـ ـت ــي ح ــاول ــت
ّ
تركيا تحييدها لحساب حل يفضي
إل ــى إزاح ــة «ال ـن ـصــرة» عــن الــواجـهــة،
م ــن ال ـنــاح ـيــة ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـيــة ،لـحـســاب
«إدارة مدنية» فــي إدلــب ومحيطها.
وقــال الف ــروف ،إن «الجيش السوري
وحلفاءه يعملون على طــرد (جبهة
النصرة) إلى خارج بالدهم بدعمنا...
لكنهم (النصرة) ما زالــوا يقاومون،
وع ـ ـلـ ــى وجـ ـ ــه الـ ـخـ ـص ــوص ل ـكــون ـهــم
تـ ـلـ ـق ــوا مـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدات م ـ ــن ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج».
املــوقــف ال ــروس ــي يـعـطــي زخ ـمــا أكبر
للعمليات عـلــى األرض ،خــاصــة أنــه
أتــى بــالـتــزامــن ،مــن وزي ــر الخارجية،
كما من رئيس هيئة األركــان العامة،
ف ــال ـي ــري غ ـيــراس ـي ـمــوف ،ال ـ ــذي ش ـ ّـدد
على أن القضاء على «جبهة النصرة
وشــركــائـهــا» سيتم خ ــال ع ــام 2018
امل ـ ـق ـ ـبـ ــل .وأوضـ ـ ـ ـ ــح ف ـ ــي مـ ـق ــابـ ـل ــة مــع
صحيفة «كومسومولسكايا برافدا»
ال ــروسـ ـي ــة ،أن «ب ـع ــض أعـ ـض ــاء هــذه
امل ـن ـظ ـم ــة اإلره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة ي ـع ـم ـل ــون فــى

سيطر الجيش أمس على بلدة أم حارتين شمال شرق حماه (أرشيف)

همل  ...وشبكات االبتزاز:
الم َ
ملف المفقودين ُ

من ينقذ األهالي من الخيبات؟
يقع الكثير من عائالت المفقودين
فريسة المتاجرين بآالمهم ،من بعض
الزاعمين معرفة مصائر هؤالء
المغيبين ،وهو ما يك ّلف األهالي الكثير
ّ
طي الدولة ملف الصراع
وسط
المال،
من
ّ
في مناطق عدة ،من غير حل ملف
المفقودين .وإذ يتق ّلب هؤالء بين
األمل والخيبة ،فإن الصدفة وحدها قد
شاف
تأتيهم بخبر ٍ
دمشق ــ مرح ماشي
م ــع االسـ ـتـ ـع ــدادات لــاح ـت ـفــال ب ـقــدوم
رأس ال ـس ـن ــة ال ـس ــاب ـع ــة ع ـل ــى ال ـب ــاد
املـ ـشـ ـتـ ـعـ ـل ــة ،ي ـخ ـب ــو األم ـ ـ ـ ــل أك ـ ـثـ ــر فــي
قلوب أمـهــات املفقودين .فــإن كانت أم
الشهيد وعائلته تكتم لوعتها للفراق
ال ـح ـت ـمــي ،تـتـقـلــب ع ــائ ــات املـفـقــوديــن
ع ـلــى ن ــار االحـ ـتـ ـم ــاالت .م ــدن بـحــالـهــا
ع ــادت إل ــى سـيـطــرة ال ــدول ــة الـســوريــة،
من غير حل إنساني مللف املفقودين.
ص ــرخ ــات ب ــا ط ــائ ــل ،وأس ـئ ـلــة تعجز
الـحـكــومــة عــن تــأمــن إج ــاب ــات شافية
لها .مطالب األهالي ليست تعجيزية.
ي ـط ـل ـبــون أض ـع ــف اإليـ ـ ـم ـ ــان ...شــاهــدة
قبر ،أو جثمانًا يدفن في أرض قريبة،
ل ـت ــواس ـي ـه ــم زي ـ ــارت ـ ــه ك ـل ـم ــا أع ـي ــاه ــم
ال ـ ـفـ ــراق .وب ـي ـن ـمــا ت ـه ـتــم ال ــدول ــة بـطـ ّـي
صـفـحــة ال ـص ــراع فــي إح ــدى املـنــاطــق،
يغلق الستار على الكثير من األســرار
املجهولة ،بما فيها من مقابر جماعية
وأجوبة عن مصائر املخطوفني ضمن

ري ـ ـ ــف حـ ـ ـم ـ ــاه .غـ ـي ــر أن ـ ـ ــه ي ـع ـج ــز عــن
الـ ـت ــأك ــد م ـ ــن اس ـ ـت ـ ـش ـ ـهـ ــاده ،وي ـ ـقـ ــول:
«عبر اتصالنا على جواله ّ
رد علينا
أحدهم .أخبرنا أن ابننا لديه .ودلنا
ّ
ع ـلــى مـنـطـقــة ل ـي ـجــري تـســلـمــه فـيـهــا.
الـغــريــب أن املـنـطـقــة تــابـعــة لسيطرة
الـ ــدولـ ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة» .ويـ ـضـ ـي ــف« :ل ــم
ً
يطلبوا ماال بعد ،ما يزيد من احتمال
اس ـت ـش ـهــاده ،ومـحــاولـتـهــم اب ـتــزازنــا.
ً
نـحـتــاج مــا يــؤكــد لـنــا م ـص ـيــره ،ب ــدال
من آالم االنتظار» .ولدى سؤال إحدى
ال ـج ـه ــات امل ـيــدان ـي ــة ف ــي امل ـن ـط ـقــة عن
التعامل مع مثل هذه الحاالت ،أكدت

تلك املنطقة .وخالل معظم مفاوضات
املصالحة والتسويات املحلية ،لم يكن
مـلــف املـخـطــوفــن ح ــاض ـرًا ،إذ اكتفت
ال ــدول ــة ب ـت ـبــادل مـخـطــوفــن يـظـهــرون
في تسجيالت مصورة باستمرار ،مع
معتقلني لــديـهــا .أم ــر يـفـســره البعض
كـ ـن ــوع مـ ــن رف ـ ــض ال ـس ـل ـط ــة ال ـض ـغــط
عليها ،عبر أي ملف كان ،خشية عرقلة
إتـ ـم ــام ت ـس ــوي ــات ت ـس ـعــى إلـ ــى عـقــدهــا
ّ
عصيًا
بأسرع ما يمكن .ويبقى كل هذا
على الفهم لدى أم فقدت ابنها وتتلهف
لسماع صوته أو أي خبر مؤكد عنه.

م ــع االعـ ـتـ ـم ــاد ع ـل ــى أف ـ ـ ــراد يـعـمـلــون
فــي املـصــالـحــات املـحـلـيــة ،للحصول
على معلومات متفرقة عن أبنائهم.
تدفع أم أحمد كل حيلتها في سبيل
مـعـلــومــة واحـ ــدة ع ــن ابـنـهــا الـغــائــب،
بما يطمئنها إلى أنه ما زال على قيد
الحياة .املــرأة الستينية فقدت ابنها
األول شـهـيـدًا ،فيما انقطعت أخـبــار
ابـنـهــا الـثــانــي قـبــل أق ــل مــن  3أشـهــر.
يـ ّ
ـرج ــح زوجـ ـه ــا ال ـع ــام ــل ف ــي منطقة
الـ ــرمـ ــل ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي فـ ــي ال ــاذقـ ـي ــة،
أن اب ـن ــه ال ـج ـن ــدي كـ ــان م ـش ــارك ــا في
عـمـلـيــة ت ـحــريــر ق ــري ــة ع ـق ـيــربــات في

مع استعادة مختطفي ريف الالذقية،
مجددًا في
العام الفائت ،اشتعل األمل ُ
نفوس أهالي مفقودي مناطق أخرى.
وذل ــك رغ ــم اخ ـتــاف ال ـظــرف املتمثل
ب ـ ـتـ ــواصـ ــل ه ـ ـ ـ ــؤالء املـ ـخـ ـط ــوف ــن مــع
عائالتهم ،طوال فترة غيابهم ،وسط
ُانقطاع أخبار مخطوفني في مناطق
أخـ ـ ـ ـ ــرى .وسـ ـع ــى م ـس ـل ـح ــو ال ـغ ــوط ــة
الـشــرقـيــة إل ــى اس ـت ـخــدام املختطفني
كـ ـ ــورقـ ـ ــة ض ـ ـغـ ــط ق ـ ــوي ـ ــة فـ ـ ــي يـ ــدهـ ــم،
بـمــداومـتـهــم عـلــى ع ــرض تسجيالت
ـورة عنهم ،ونشر أخـبــارهــم بني
مـصـ ُ
ً
فترة وأخرى ،أمال في إحراج الحكومة
الـســوريــة ملـبــادلــة أس ــرى لــديـهــا بهم.
ال إجــابــات لــدى وزارة املصالحة عن
ملف املفقودين .بل ّ
عبرت على لسان
وزي ــره ــا عـلــي ح ـي ــدر ،ف ــي مـنــاسـبــات
عدة ،عن تفريقها تسمية «املفقودين»
عن املخطوفني ،باعتبارهم مجهولي
امل ـص ـي ــر .م ـثــل هـ ــذه اإلج ــاب ــة حـ ّـولــت
األهالي إلى متابعني يوميني ألخبار
التنسيقيات وصـفـحــات املسلحني،

خالل إجالء عدة حاالت طبية من غوطة دمشق الشرقية ليل أول من أمس (أ ف ب)

شبكة «مرتزقة»

أن اتصاالت من هذا النوع تأتي دومًا
إل ــى ع ــائ ــات ال ـش ـه ــداء وامل ـف ـقــوديــن.
ّ
املتعيشني
وتـضـيــف أن «شـبـكــة مــن
على آالم الناس ولدت في هذه الحرب.
شـ ـخـ ـصـ ـي ــات ك ـ ـ ّـون ـ ــت ثـ ـ ـ ـ ــروات ج ـ ــراء
املتاجرة بــأوجــاع األهــالــي ،ولألسف
فإن األمهات واآلباء يصدقون أي أمل
يزعمه هــؤالء ،ويدفعون كل حيلتهم
في مقابل أي خبر ،مهما كان ّ
عامًا».
وب ـح ـســب ج ـه ــات ع ـ ــدة ،إن الـتـعــامــل
مع هذه األمــور يتمثل بلجوء بعض
األهـ ــالـ ــي إلـ ــى ج ـل ــب م ــذك ــرة مــراق ـبــة
لـلـخــط ال ـخ ـلــوي ،غــالـبــا م ــا تـثـبــت أن
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مقالة

صالح عيسى متمردًا
عبداهلل السناوي*

مناطق تخفيف التصعيد ...وجبهة
النصرة تعارض بشدة وقــف إطالق
الـنــار ،ولــذلــك يجب القضاء عليها».
وأضـ ـ ــاف أن «هـ ـن ــاك ت ـع ــاون ــا وثـيـقــا
مـ ــع الـ ـ ـق ـ ــوات ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،وي ــرت ـب ــط
مـ ـسـ ـتـ ـش ــارون ــا ب ـج ـم ـي ــع ال ـ ــوح ـ ــدات
(العسكرية) تقريبًا ...هــم يخططون
لـعـمـلـيــات قـتــالـيــة وي ـس ــاع ــدون على
قـ ـ ـي ـ ــادة تـ ـل ــك ال ـ ـ ــوح ـ ـ ــدات ويـ ـق ــوم ــون
بـمـهـمــاتـهــم ال ـق ـتــال ـيــة» ،مــوض ـحــا أن
ع ـمــل ه ـ ــؤالء امل ـس ـت ـشــاريــن ه ــو أحــد
األسـبــاب وراء الحفاظ على القواعد
العسكرية فــي طــرطــوس وحميميم،
إلــى جــانــب «حماية مصالح روسيا
الخاصة فى الشرق األوسط».
الـتــأكـيــد الــروســي ألهـمـيــة العمليات
ضـ ـ ـ ــد «جـ ـ ـبـ ـ ـه ـ ــة الـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــرة» ت ـ ــراف ـ ــق
باتهامات متجددة للقوات األميركية
العاملة في سوريا ،بالسماح بنشاط
«داعش» ضمن مناطق نفوذها .إذ قال
غيراسيموف إن عناصر من التنظيم
يـ ـخـ ـضـ ـع ــون لـ ـلـ ـت ــدري ــب ف ـ ــي ق ــاع ــدة
ال ـت ـنــف ال ـع ـس ـكــريــة األم ـي ــرك ـي ــة ،قــرب
ال ـحــدود الـعــراقـيــة واألردن ـي ــة ،مشيرًا
إلى معسكر تدريب يرعاه «التحالف
الـ ــدولـ ــي» ف ــي مـنـطـقــة ال ـ ـشـ ــدادي في
ريــف الحسكة ،ويضم «مسلحني هم
ف ــي ال ــواق ــع أع ـض ــاء ف ــي داع ـ ــش ،لكن
جماعاتهم تحمل أسـمــاء مختلفة».
ولفت إلى أن وزارة الدفاع األميركية
«فشلت حتى اآلن» فى تقديم تفسير
إلبقاء وجودها العسكري في قاعدة
التنف بعد هزيمة «داعش».
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ج ــدد «ال ـت ـح ــال ــف» عبر

ب ـي ــان رسـ ـم ــي ،ت ــأك ـي ــده أنـ ــه ي ـح ــارب
«داعش» انطالقًا من التنف ،وأوضح
أنــه بــالـتـعــاون مــع «مـغــاويــر الـثــورة»
هاجموا «كهوفًا يستخدمها داعش،
ف ـ ــي ج ـ ـنـ ــوب شـ ــرقـ ــي س ـ ـ ــوري ـ ـ ــا» ،مــن
دون أن ي ـح ــدد املـنـطـقــة بــالـتـحــديــد.
وفـ ـ ـ ــي ح ـص ـي ـل ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة أص ـ ــدره ـ ــا
«الـتـحــالــف» لـعــدد مقاتلي «داع ــش»
فــي كـ َـل مــن ســوريــا وال ـعــراق ،قــال إنه
لم يبق سوى أقل من ألف من عناصر
التنظيم ،وهــو ثلث العدد التقديري
ل ـهــم (وف ـ ــق ال ـت ـح ــال ــف) ق ـبــل أقـ ــل من
ث ــاث ــة أس ــاب ـي ــع ف ـق ــط .ومـ ــن دون أن
يــوضــح أيــن قتل مــا يــزيــد على ألفي
عنصر مــن التنظيم خــال هــذه املــدة
القصيرة ،اعتبر «التحالف» في بريد
إلكتروني لوكالة «روي ـتــرز» ،أن ذلك
مــرده إلى «التزام التحالف والكفاءة
ال ـت ــي أثـبـتـهــا ش ــرك ــاؤن ــا ف ــي ال ـع ــراق
وس ــوري ــا» ،مـضـيـفــا أن ه ــذا ال ــرق ــم ال
يشمل مناطق في غرب سوريا تحت

هاجم أردوغان
األسد من تونس
واتهمه بممارسة
«إرهاب الدولة»

سيطرة الحكومة السورية.
ومع تطور العمليات في منطقة إدلب
ومحيطها ،عاد الرئيس التركي رجب
ط ـي ــب أردوغـ ـ ـ ـ ــان ،لـتـصـعـيــد خـطــابــه
ض ــد ن ـظ ـيــره الـ ـس ــوري ب ـشــار األس ــد.
وقــال خــال مؤتمر صحافي مشترك
مــع الرئيس التونسي الباجي قايد
الـسـبـســي ،فــي تــونــس ،إن ــه «ال يمكن
أبدًا مواصلة الطريق مع بشار األسد
في سوريا .ملاذا؟ ألنه ال يمكن املضي
مع شخص قتل قرابة مليون مواطن
مــن شـعـبــه ...أقــولـهــا بـصــراحــة تــامــة،
األسد إرهابي ،مارس إرهاب الدولة»،
مـضـيـفــا أن االس ـت ـق ــرار «ال يـمـكــن أن
يتحقق مــع وج ــود األسـ ــد» .وبينما
ِّ
لفت إلــى أن «الـشـمــال ال ـســوري ُسلم
لإلرهابيني على شكل حزام» ،قال إن
«القرارات التي ستصدر من (أستانا
وج ـن ـي ــف) ،ي ـجــب أن ت ـم ـنــح الـشـعــب
ال ـ ـسـ ــوري ح ــق اتـ ـخ ــاذ ق ـ ـ ــراره ب ـشــأن
م ـس ـت ـق ـب ـلــه» .واس ـت ـج ـل ــب الـتـصـعـيــد
ال ـت ــرك ــي ،ردًا م ــن وزارة ال ـخــارج ـيــة
ال ـس ــوري ــة ،إذ اع ـت ـبــر م ـصــدر رسـمــي
ف ــي ال ـ ـ ـ ــوزارة أن أردوغ ـ ـ ـ ــان «يـتـحـمــل
املسؤولية األســاسـيــة فــي سفك الــدم
الـســوري ومــا عــدوانــه ودخ ــول قواته
إلى األراضي السورية إال أحدى صور
هذا الدعم لإلرهاب التكفيري وتأكيد
ألط ـم ــاع ــه ال ـتــوس ـع ـيــة» .وأضـ ـ ــاف أن
«جنون العظمة وأوهام املاضي التي
تسكن داخــل أردوغــان جعلته ينسى
أن إمبراطوريته البالية قــد انــدثــرت
إلى غير رجعة».
(األخبار)

تابعة لبلدتي التوينان وعـقــارب ،في
ريف سلمية.

املتصلني ليسوا الخاطفني نفسهم،
بل مجرد مبتزين يعرفون معلومات
ع ــام ــة ع ــن ف ـقــد اب ـن ـه ــم .وفـ ــي مجمل
الـ ـح ــاالت ،ال ي ـك ــون ال ــوق ــت ملصلحة
األهــالــي ،إذ تنتهي القضية بإفالت
املتصل من العقاب ،عبر تخلصه من
بطاقة الخط الخلوي ،قبل الوصول
إليه.

تغيب أجوبة
كثيرة عن المفقودين
مع إنجاز ملفات
مصالحة محلية

وال يـ ـخـ ـف ــى ع ـ ـلـ ــى أح ـ ـ ـ ــد اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام
امل ـس ـل ـح ــن ل ـل ـم ـخ ـطــوفــن ل ــدي ـه ــم فــي
أعمال حفر األنـفــاق ،ما يعني اإلبقاء
على أقوياء البنية منهم ،مهما ساءت
حــالـتـهــم الـصـحـيــة .ول ـعــل املـعـلــومــات
املتناقلة عن تصفية أعــداد كبيرة من
امل ـخ ـطــوفــن ،قـبـيــل تـسـلـيــم املسلحني
م ـنــاطــق عـ ــدة وخ ــروج ـه ــم مـنـهــا عبر
تـســويــات مــع ال ــدول ــة ال ـســوريــة ،فيها
م ــن االسـ ـتـ ـف ــزاز مل ـش ــاع ــر األهـ ــالـ ــي مــا
ي ـك ـفــي .ي ـقــول زيـ ــد ،مــوظــف ثــاثـيـنــي:
«ال ـ ـق ـ ـصـ ــة ال ت ـت ـم ـث ــل ف ـ ــي أن ـ ـ ــي أري ـ ــد
أب ـ ـ ــي ح ـ ـيـ ــا .نـ ـح ــن نـ ــريـ ــد امل ـص ــال ـح ــة
والتسويات وإنـهــاء الـصــراع .إنما أن
يـنـجــز ه ــذا ع ـلــى ح ـس ــاب مـفـقــوديـنــا!
امل ـلــف اإلن ـســانــي لــديـنــا ال يـشـغــل بــال
الـ ـ ــدولـ ـ ــة .ي ـك ـف ــي أن ت ـن ـش ــر حـكـمـتـهــا
لتسوية أوضــاع املسلحني وعودتهم
إل ــى حـضــن ال ــوط ــن» .ويـضـيــف بقهر
على والــده املفقود« :حضن الوطن ال
يتسع لــوالــدي وغـيــره مــن املخطوفني
األبـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــاء» .قـ ـص ــة والـ ـ ـ ــد زي ـ ــد تـشـبــه
ف ــي ب ـعــض ت ـفــاص ـي ـل ـهــا م ــا جـ ــرى مــع
ّ
حسان ،املقاتل في إحــدى املجموعات
ال ــرديـ ـف ــة امل ــدافـ ـع ــة ع ــن ح ـق ــل ش ــاع ــر،
ش ــرق ــي ح ـم ــص ،ال ـ ــذي ف ـقــد االت ـص ــال

بــه خ ــال م ـعــارك املنطقة قـبــل عــامــن.
وكــان من الــواضــح استيالء املسلحني
عـلــى هــاتـفــه ،لـيـتـبـ ّـن مــن مــراقـبــة خط
االت ـ ـصـ ــاالت أن ال ـه ــات ــف م ــوج ــود في
إح ــدى مـنــاطــق ري ــف سلمية الــواقـعــة
تحت سيطرة مسلحي «داعش» .وبعد
أشـهــر ،جــاء اتـصــال إلــى عائلة حسان
من رقم هاتف غريب يطلب فدية مقابل
تسليم مـعـلــومــات عــن املـفـقــود .املبلغ
املطلوب مبدئيًا تعبئة خطوط هاتفية
بـمـبـلــغ  500أل ــف ل ـي ــرة .وب ـعــد تـقــديــم
ع ــائ ـل ــة امل ـف ـق ــود ط ـل ــب م ــراق ـب ــة لـلـخــط
املتصلّ ،
تبي أن املتصل مــوجــود في
شارع في مدينة حمص ،وهو مصنف
من املناطق اآلمنة طوال الحرب .وعلى
اعتبار أن عائلة حسان لم تسقط في
الفخ ،وطلبت سماع صوت ابنها ،فقد
عمد املتصل سريعًا إلى التخلص من
شريحة الـخـلــوي .ويشير عسكريون
عدة من العاملني في املنطقة التي فقد
فيها أثر حسان ورفاقه ،أنه استشهد
غــالـبــا ،وس ــط مـعـلــومــات متناقلة عن
أراض
العثور على مقابر جماعية في
ٍ

وموال يبتز
مسلح خاطف...
ٍ

أسعار المعلومات!
«هناك الكثير من الساعني إلى معرفة
م ـع ـلــومــات عــائ ـل ـيــة أو شـخـصـيــة عن
امل ـف ـق ــودي ــن الس ـت ـع ـمــال ـهــا ف ــي ابـ ـت ــزاز
أهلهم» ،يقول سعيد .الشاب الثالثيني
ال ـ ــذي ف ـقــد قــري ـبــه ع ــدن ــان امل ـق ــات ــل في
إحـ ـ ــدى املـ ـن ــاط ــق يـ ـع ــي جـ ـيـ ـدًا ألـ ـع ــاب
االبـ ـت ــزاز ال ــدائ ــرة ف ــي الـ ـب ــاد ،غ ـيــر أن
والدة املفقود دفعت الكثير في محاولة
معرفة مصير ابنها .يقول سعيد« :أحد
وج ـه ــاء مـنـطـقــة قــريـبــة مل ـكــان فـقــد أثــر
قريبي ،ذكر حاجة عدنان إلى مالبس
داخلية ،ريثما يجد طريقة الستعادته،
عبر وســاطــات أهلية .وطلب  100ألف
لـيــرة إلي ـصــال ه ــذه املـسـتـلــزمــات إلـيــه،
بحجة تكاليف سيدفعها بنفسها».
ك ـث ــر ات ـب ـع ــوا األس ـ ـلـ ــوب ذات ـ ـ ــه ،كـطـلــب
تـحــويــل أرص ــدة إل ــى خـطــوط هاتفية،
ح ـ ـتـ ــى اكـ ـتـ ـشـ ـف ــت ال ـ ـعـ ــائ ـ ـلـ ــة ب ـم ـحــض
امل ـص ــادف ــة أن اب ـن ـهــا ف ــي أح ــد سـجــون
«ج ـب ـه ــة الـ ـنـ ـص ــرة» ،وي ـخ ـض ــع لـ ــدورة
استتابة وتحفيظ القرآن .قبل أن تصل
تسجيالت صوتية أخيرًا البنهم ينفي
فيها تــواصــل أي كــان مـعــه ،وانـتـظــاره
ً
م ــع رف ــاق ــه ت ـ ـبـ ــادال م ـ ــا ،ع ـب ــر وس ــاط ــة
دولية ،للحصول على حريته .األخبار
األخيرة وضعت أم عدنان أمام أوجاع
جــديــدة ،على الرغم من فرحها بحياة
ّ
ابـنـهــا« .ت ــرى مـتــى يـغـيــر ال ـج ــاد رأيــه
وي ـق ـض ــي ع ـل ــى اب ـ ـنـ ــي؟» يـ ـق ــول ل ـســان
حالها ،أسوة بأمهات مفقودين آخرين
ّ
يطالنب الــدولــة بإطفاء نــارهــن ووضع
حد ملآسيهن.

النيل ال ينسى كما كنا نـظــن .هـكــذا أنـشــد ـ
ذات قصيدة ـ ـ الـشــاعــر الفلسطيني محمود
درويش مأخوذًا بقدرة الذاكرة العامة املصرية
على إزاحة الركام من فوقها في لحظة تنوير
واحدة .قد ْتبهت الذاكرة العامة بتقادم السنني
ّ
وتغير املـســارح السياسية وتناقض الرجال
واألدوار ،لكنها ال تمحى ويستحيل إنكارها.
عندما رحل الكاتب الصحافي صالح عيسى،
بدا الفتًا ذلك اإلجماع الواسع على األدوار التي
أداه ــا واملـعــارك التي خاضها فــي ثمانينيات
الـقــرن املــاضــي .كانت «األهــالــي» ،التي ّ
تحمل
مسؤوليتها الـتـحــريــريــة لسبع س ـنــوات بعد
اغـتـيــال الــرئـيــس األس ـبــق أن ــور ال ـس ــادات عــام
 ،١٩٨١أكثر الصحف املصرية نفوذًا وتأثيرًا
واحترامًا ،وكان نجمها األول بال منازع .في
نـهــايــات عـصــر ال ـس ــادات ،ص ــدرت «األهــالــي»
كصحيفة معارضة برئاسة تحرير الكاتب
ال ـص ـح ــاف ــي م ـح ـم ــد ع ـ ـ ـ ــودة ،غ ـي ــر أن أغ ـلــب
أعدادها صــودرت قبل توزيعها بقرارات من
محاكم األمور املستعجلة ،حتى اضطرت إلى
تخصيص ع ــدد كــامــل لنشر بــرنــامــج حــزب
التجمع اليساري الــذي تصدر عنه ،لإلفالت
من مقصلة املـصــادرة .بعد حــادث االغتيال،
السياسية بانتقال السلطة إلى
اختلفت البيئة
ّ
حسني مبارك الــذي تعلم من حــادث املنصة
ً
ض ـ ــرورة أن يـفـســح م ـج ــاال أوسـ ــع لـلـحــريــات
الصحافية.
أتـيـحــت ال ـث ـغــرة ال ـتــي ت ـب ـ ّـدت ف ــي بـنـيــة الـنـظــام،
لـ ــ«األه ــال ــي» ك ـمــا غ ـيــرهــا ،لـكـنـهــا وجـ ــدت في
نفسها الشجاعة الكافية لتحمل مسؤولية
تــوس ـيــع ه ــام ــش امل ـع ــارض ــة إل ــى ح ـ ــدود غير
معتادة .وقد حظيت ـ في املقابل ـ بثقة الرأي
العام ووصل توزيعها إلى ما يتجاوز الـ ١٥٠
ألف نسخة ،وهو رقم يكاد يقترب من نصف
مــا ي ــوزع اآلن مــن الـصـحــف مجتمعة (وه ــذه
مأساة ّ
مروعة بكل حساب مهني وسياسي
في بلد عريق مثل مصر).
في تلك األيــام من الثمانينياتّ ،
تبدت ظاهرة
غ ـيــر مــأل ــوفــة ح ـيــث ك ــان ــت أع ـ ــداد ك ـب ـيــرة من
املــواط ـنــن تنتظر نـســخ «األه ــال ــي» مـســاء كل
ثالثاء عند مقر مؤسسة «األهرام» ،حيث تطبع
لقراءتها من دون انتظار لصباح اليوم التالي.
بقدر مهنيتها وحرفيتها وعمق نقدها لجوهر
السياسات املتبعة مــن االنـفـتــاح االقـتـصــادي
إلــى الصلح مع إسرائيل وانتهاكات الحريات
العامة ،اكتسبت شعبيتها وصدقيتها.
كــانــت مقاالته األكـثــر ق ــراءة ،فأسلوبه سلس
وســاخــر ،وخــاصــة بابه الشهير «اإلهـبــاريــة»،
والـتـعـبـيــر مــزيــج مــركــب مــن أس ـمــاء الصحف
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـثـ ــاث «األه ـ ـ ـ ـ ـ ــرام» و«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار»
و«الجمهورية» .وقد جرت عليه آراؤه الكاشفة
ً
ملستويات االب ـتــذال والـنـفــاق هجومًا متصال
عـلــى صـفـحــات تـلــك ال ـص ـحــف .بـعــض سحر
أسلوبه يعود إلــى بنائه الــروائــي ،وهــو قد بدأ
حياته كاتبًا للقصة الـقـصـيــرة .وأغـلــب سره
ّ
في نظرته التاريخية املتعمقة ،وهو من الكتاب
امل ـص ــري ــن املـ ـع ــدودي ــن ال ـش ـغــوفــن بــال ـتــاريــخ
الحديث وأسراره ،الذي هو موضوع كل كتبه،
مثل «الـثــورة العرابية» .ينسب إليه الكشف ـ
بالتحقيق والدراسة ـ عن نص دستوري شبه
مجهول ،جــرت صياغته عــام  ،١٩٥٤لكنه لم
ينفذ ،تحت عنوان صــادم« :دسـتــور في سلة
القمامة».
كما ينسب إليه إعادة قراءة وقائع قديمة بحس
روائي وتاريخي وسياسي واجتماعي يصعب
أن يتوافر لغيره ،بعضها من داخــل القصور
امللكية وبعضها اآلخ ــر مــن أرشـيــف املحاكم
بحثًا فــي الـتــاريــخ االجـتـمــاعــي كقضية «ريــا
مطلع الثمانينيات،
وسكينة» الشهيرة .عند ّ ً
مهيأ تمامًا بكفاءته
بدا الشاب صالح عيسى
املهنية ووض ــوح مواقفه لتصدر املشهد في
ذلــك الــوقــت ،وفــي سجله أربعة اعتقاالت ،لكل
منها مـغــزى ورســالــة .فــي بواكير الصبا في
الـسـتـيـنـيــات ،ج ــرى اعـتـقــالــه ألول م ــرة بتهمة
االنضمام إلى أحد التنظيمات السرية .بحكم
االن ـت ـم ــاء ألسـ ــرة ري ـف ـيــة ف ـق ـيــرة ،وج ــد نفسه
فــي االنحياز السياسي إلــى اليسار .وبحكم
طبيعة النظام ،أدخل بعض أنصاره الطبيعيني

خـلــف قـضـبــان ال ـس ـجــون .كــانــت تـلــك إح ــدى
ال ـتــراج ـيــديــات ال ـك ـبــرى ف ــي ال ـتــاريــخ املـصــري
الحديث حيث دافع اليساريون ،الذين سجنوا
فــي الخمسينيات والستينيات ،عــن التجربة
الناصرية بعدما انقضت أيامها وبدأت الثورة
املضادة أوسع هجوم عليها.
وقد كتب صالح عيسى على الصفحة األخيرة
ً
من «األهــالــي» مقاال ،أخــذ عنوانه من قصيدة
لشاعر العامية املتمرد أحمد فــؤاد نجم« :كل
الـ ـج ــراح ط ــاب ــت» ،م ـعـ ّـب ـرًا ع ــن ت ـقــديــره الكبير
لجمال عبد الناصر ،الذي أعاد اكتشافه تحت
وطأة الحمالت عليه ،رغم ألم السجن ومحنته.
لــم تكن مـصــادفــة تلك الـصــداقــة الـتــي جمعت
بــن عيسى ونـجــم ،نفس التجربة الشعورية،
نفس العتاب لعبد الناصر واالنحياز إليه بعد
غ ــروب «يــول ـيــو» .نـفــس املـنــاهـضــة لسياسات
السادات ،التي وصلت إلى ذروتها عام ١٩٧٧
في انتفاضة الخبز والزج بهما ـ مجددًا ـ خلف
أسوار املعتقل.
بــدا األمــر متسقًا ـ في االعتقال الثاني ـ فهو
يناهض ال ـســادات بكل سياساته وخـيــاراتــه،
واألخـ ـ ـي ـ ــر ال ي ـط ـي ــق الـ ـيـ ـس ــار بـ ـك ــل تـ ـي ــارات ــه
وجـمــاعــاتــه ودأب عـلــى وصـفـهــم ب ـ ـ ــ«األرازل».
في كتابه «مثقفون وعسكر» ( ،)١٩٨٥راجع
تجربة «جـيــل الستينيات» ،ال ــذي انتمى إليه
في ظل حكم عبد الناصر والسادات ،وسجل
شهادات لها قيمة فكرية كبيرة.
« ...ع ــاش جيلنا تـجــربــة عــريـضــة وم ــري ــرة...
ولـســت س ــوى شــاهــد واح ــد ،يـقــف فــي شرفة
واح ـ ــدة ،وم ــا أك ـثــر ال ـشــرفــات وأك ـثــر الـشـهــود
ف ــي ع ـمــر هـ ــذا ال ـج ـيــل ال ـغ ــري ــب» ـ ـ ـ ك ـمــا كتب
ف ــي مـقــدمـتــه ،ال ـتــي حـمـلــت ع ـنــوانــا يـعـ ّـبــر عن
شخصيته في ذلك الوقت« :خروج عن النص».
ال ـخــروج عــن الـنــص جــوهــر فـكــرة الـتـمــرد .قد
تختلف األزمان واملواقف ،لكن للتاريخ حرمته.
في عاملنا العربي ،االختالف في الــرأي يفسد
للود كل قضية .غير أن ذلك لم يمتد ـ في حالته
ـ إلى أي نيل من كفاءته املهنية وإخالصه حتى
النهاية لقضية الحريات الصحافية ،وخاصة
إل ـغــاء الـعـقــوبــات الـســالـبــة لـلـحــريــة فــي جــرائــم
النشر وفق االلتزام الدستوري.
كان آخر مقال كتبه على صفحات «املصري
اليوم»« :أين اختفت مشروعات قوانني تحرير
الصحافة واإلع ــام» ،وآخــر جملة كتبها «إن
ه ـنــاك رائ ـح ــة كــريـهــة ت ـحــدث ف ــي ال ــدن ـم ــارك»،
مستعيرًا التعبير الشكسبيري الشهير في
مسرحية «هاملت».
بـسـبــب ت ـم ــرده ال ـس ـيــاســي ،ت ـع ـ ّـرض للفصل
عـنــدمــا ق ــرر الـ ـس ــادات ،وه ــو عــائــد مــن زي ــارة
الرئيس الروماني شاوشيسكو ،أحــد عرابي
التسوية مــع إســرائـيــل ،أن يفصل معارضيه
في الصحافة املصرية ،غير أن الفصل لم يطل
ســوى اثـنــن :صــاح عيسى مــن الجمهورية،
وك ـن ــت أنـ ــا اآلخ ـ ــر م ــن «وك ــال ــة أنـ ـب ــاء ال ـشــرق
األوسط» في أول عهدي بالصحافة عام .1978
ب ـج ـســارة املــوقــف مــن «كــامــب دي ـف ـيــد» ،وجــد
ً
نفسه ـ مــرة ثالثة ـ معتقال في سجن القلعة
ّ
بتهمة لــم يستسغها ولــم يتقبلها واعتبرها
عارًا على النظام ال يمحى« :العداء إلسرائيل».
كان ذلك في األسبوع األخير من يناير ١٩٨١
ورافقه إلى املعتقل الخبير البارز في الشؤون
األفريقية حلمي شعراوي متهمني بالتظاهر
أم ــام ال ـج ـنــاح اإلســرائ ـي ـلــي بـمـعــرض الـقــاهــرة
ال ــدول ــي لـلـكـتــاب وت ــوزي ــع ب ـيــان ي ـح ـ ّـرض على
مـقــاطـعـتــه ،بـيـنـمــا م ــن شــاركــوهــم االحـتـجــاج
نفسه يــرفـعــون الـعـلــم الفلسطيني ويــرتــدون
الكوفية الفلسطينية.
هكذا كان ـ مع شعراوي ـ أول مواطنني عربيني
ّ
توجه لهما تهمة العداء إلسرائيل!
لم تكن معارضته لـ«كامب ديفيد» جملة عابرة
في مسيرته ،فقد تأسست على رؤى وأفكار
واعتقادات دفع ثمنها ،قبل أن يزج به ـ للمرة
الرابعة ـ خلف القضبان في اعتقاالت سبتمبر
 ١٩٨١التي اغتيل السادات بعدها بنحو شهر
ـ ـ كــأنــه على مــوعــد مــع أهــم تجربة فــي حياته
ال ـتــي طـبـعــت الـثـمــانـيـنـيــات حـتــى ي ـكــاد يـكــون
ً
مستحيال التأريخ لها من دون التوقف عندها
ً
طويال.

* كاتب وصحافي مصري
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سؤال العراق اليوم:

هل ُتجرى االنتخابات البرلمانية في موعدها؟

عاد الحديث عن إمكانية
إجراء االنتخابات التشريعية
والمحلية العراقية في
ّ
المقرر في ّأيار
موعدها
ّ
مجددًا.
 ،2018إلى الواجهة ّ
المراوحة سيدة الموقف ،إذ
ُ
حاسم حول
موقف
ما من
ٍ
ٍ
إجراء االنتخابات من عدمها،
لكن ما بات أكيدًا أن مطلع
توجه
العام المقبل سيشهد ّ
حيدر العبادي نحو حسم
الموعد النهائي ،مع األخذ
باالعتبار رؤى القوى المحلية
واإلقليمية والدولية
«س ـ ـت ـ ـجـ ــري ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة االت ـ ـحـ ــاديـ ــة
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة ف ــي مــوعــدهــا
ٌ
ـؤال ب ــات امل ـت ـص ـ ّـدر ّ
األول
أم ال؟» ،س ـ ـ
للمشهد السياسي العراقي على مدى
ال ـيــومــن امل ــاض ـي ــن .إش ـ ـ ـ ٌ
ـارات عــديــدة
ّ
ت ـش ــي بــإم ـكــان ـيــة تــأج ـي ـل ـهــا ،ف ــي ظ ــل
ّ
تمسك رئيس الــوزراء حيدر العبادي
ّ
بإجرائها في موعدها املحدد في 15
ّأي ــار  ،2018مــع تـصــاعــد الـحــديــث عن
إمكانية إرجائها ّ
ملدة تراوح بني ستة
ً
أش ـه ــر إلـ ــى ع ــام ــن إض ــاف ـي ــن ،نـ ــزوال
عند ّ
توجهات بعض القوى اإلقليمية
والدولية.
ت ــأكـ ـي ــد ال ـ ـع ـ ـبـ ــادي ال ـ ـت ـ ــزام ح ـكــوم ـتــه
«االسـتـحـقــاقــات الــدسـتــوريــة ،وإج ــراء
االن ـت ـخ ــاب ــات ف ــي م ــوع ــده ــا امل ـح ــدد»،
وإشــارتــه إلــى أن «املـفــوضـيــة (العليا
املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـل ــة لـ ــان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات) ح ـس ـمــت
اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادهـ ــا ،إلجـ ـ ـ ــراء االن ـت ـخ ــاب ــات
الـ ـب ــرمل ــانـ ـي ــة وان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات م ـج ــال ــس
املـحــافـظــات املـحـلـيــة فــي ي ــوم واح ــد»،
يترجم رفضه ملطالب غالبية «القوى
ّ
الـ ـ ُـسـ ــن ـ ـيـ ــة» ،ال ـ ـتـ ــي اش ـ ـتـ ــرطـ ــت ع ـ ــودة
ال ـ ـنـ ــازحـ ــن إل ـ ــى مـ ـن ــاطـ ـقـ ـه ــم ،م ـق ــاب ــل

م ـض ـ ّـي ـه ــا ب ـ ــإج ـ ــراء االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات فــي
موعدها ،باعتبار أن عدم عودة هؤالء،
سـ ـيـ ـح ــرم م ـ ـئـ ــات اآلالف ال ـت ـص ــوي ــت
«الحر».
وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،دع ــا األم ــن الـعــام
ل ـ ــ«حـ ــزب ال ـ ـحـ ــوار ال ــوطـ ـن ــي» صــالــح
امل ـط ـل ــك ،أم ـ ــس ،ال ـح ـك ــوم ــة وال ـب ــرمل ــان
واملجتمع الدولي إلى «تقييم األجواء
االنـتـخــابـيــة فــي املـحــافـظــات امل ـحـ ّـررة
وحـســم الـتــأجـيــل مــن عــدمــه» ،معتبر ًًا
أن «االنـتـخــابــات ليست هــدفــا وغــايــة
ن ـس ـع ــى إل ـ ــى ت ـح ـق ـي ـق ـهــا ل ـي ـق ــال إن ـنــا
نعيش ظرفًا مستقرًا؛ دون أن نلتفت
إل ــى أجــوائ ـهــا وأث ــره ــا عـلــى املـسـتــوى
اإلنـســانــي ،واالجتماعي ،والسياسي
ع ـل ــى الـ ـف ــرد ال ـ ـعـ ــراقـ ــي» .وأض ـ ـ ــاف أن
ٌ
«ج ـم ـهــورنــا ال ـي ــوم م ـكـ ّـبــل بـمـشـكــات
الـ ـ ـن ـ ــزوح ،وحـ ــداثـ ــة ال ـ ـعـ ــودة ل ـل ــدي ــار،
وي ـف ـت ـق ــر إلـ ـ ــى م ـس ـت ـل ــزم ــات ال ـع ـيــش
ال ـكــريــم وي ــواج ــه مـصــاعــب الـحـصــول
على تعويضات لترميم بيته» ،وهو
أمـ ٌـر وفــق املطلك «يدفع املــواطــن لعدم
جـعــل االنـتـخــابــات مــن أولــويــاتــهّ ،وال
ي ـه ـتــم ب ـهــا ك ـم ـمــارســة ت ـض ـمــن حــقــه،
وتمثيله املتوازن ،ما ّ
يعرض العملية
ب ـم ـج ـم ـل ـهــا ل ـل ـت ـه ـجــن والـ ـتـ ـش ــوي ــه».
ه ــذه امل ـقـ ّـدمــة ال ـتــي ح ــاول املـطـلــك من
ّ
خاللها تبرير رغبةٍ مبطنة بضرورة
تأجيل االنتخابات ،أرفقها بمطالبة
«الـحـكــومــة وال ـبــرملــان بتقييم الحالة
ال ـص ـح ـ ّـي ــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ف ــي امل ـنــاطــق
امل ـ ـحـ ـ ّـررة ،وح ـس ــم ق ـ ــرار ال ـتــأج ـيــل من
عــدمــه» ،مــع األخ ــذ بــاالعـتـبــار ظــروف
الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ه ـ ـنـ ــاك ،ومـ ـ ــدى إم ـك ــان ـي ــة
امل ـش ــارك ــة ب ـفــاع ـل ـيــة ت ـب ـعــا ل ــ«ال ـظ ــرف
النفسي ،واالقتصادي ،واالجتماعي،
ً
ف ـضــا ع ــن األوضـ ـ ــاع األم ـن ـيــة الـقـلـقــة
بشكل خاص».
ّ ً
مكمال
موقف املطلك البارز أمس ،كان
ل ـل ـح ــدي ــث عـ ــن أعـ ـ ـ ــداد الـ ـن ــازح ــن عــن
امل ـنــاطــق ال ـتــي سـيـطــر عـلـيـهــا تنظيم
«داع ـ ـ ـ ـ ــش» ،فـ ــي ص ـي ــف  ،2014حـيــث
ـص عــن
ن ـ ــزح ن ـح ــو  5.4م ــاي ــن شـ ـخ ـ ٍ
مـنــازلـهــم ،إال أن الـحـكــومــة االتـحــاديــة
ّ
تؤكد أن نصف النازحني قد عادوا إلى
ّ
مـنــاطـقـهــم ،فـيـمــا تـ ــوزع ال ـبــاقــون على
مـخـيـمــات ال ـن ــزوح وبـقـيــة مـحــافـظــات
البالد ،وال سيما في «إقليم كردستان».
ً
ه ــذه ال ــدع ــوة لـيـســت إال اسـتـكـمــاال ملا
ُيـحـكــى فــي «األروق ـ ــة الـسـيــاسـيــة» عن
إمكانية التأجيل مــع الـتـمــاس معظم

ّ
القوى السياسية «تبنيًا من قبل األمم
املتحدة لقضية تأجيل االنتخابات»،
وفق النائب عبد الرحمن اللويزي.
أم ــا ال ـنــائــب عــن «الـتـحــالــف الــوطـنــي»
ع ــام ــر ال ـف ــاي ــز ،ف ـقــد أشـ ــار إل ــى وج ــود
«اح ـت ـمــاالت قـ ّ
ـويــة ج ـ ّـدًا بــالــذهــاب إلــى
ّ
تــأج ـيــل االن ـت ـخ ــاب ــات امل ـق ـب ـلــة ،مل ـ ــد ٍة ال
ت ـق ــل ع ــن ن ـص ــف عـ ـ ــام ،ب ـس ـبــب بـعــض
اإلشـكــاالت وأبــرزهــا عــدم إقــرار قانون
االنتخابات ًلغاية اآلن» ،الفتًا إلــى أن
«ه ـن ــاك عـقـبــة كـبـيــرة ت ــواج ــه الــرجــوع
إلى قانون االنتخابات السابق النافذ،
ل ـك ــون ــه ي ـن ــص ع ـل ــى أن يـ ـك ــون ال ـف ــرز

ّ
يدويًا ،فيما هناك أجهزة استوردتها
املـفــوضـيــة إلجـ ــراء ال ـع ـ ّـد إلـكـتــرونـيــا».

هناك احتماالت
بالذهاب نحو تأجيل
لمدة  6أشهر
االنتخابات ّ

هنا ،كان الفتًا ما أوردته بعض املواقع
اإلخبارية العراقية ،أمس ،عن «مصدر
رف ـي ــع ف ــي ال ـت ـحـّـالــف ال ــوط ـن ــي» قــولــه
إن «ال ـقــوى الـ ُـســنـيــة تــرغــب فــي تأجيل
االن ـت ـخ ــاب ــات امل ـق ـب ـلــة ف ــي امل ـحــاف ـظــات
ـط» ،ب ـع ــد أن «أف ـص ـحــت
ال ـغ ــرب ـي ــة فـ ـق ـ ّ
شخصيات ُســنـيــة ب ــارزة عــن رغبتها
فــي االجتماع السياسي األخـيــر الــذي
عقد فــي رئــاســة الجمهورية األربـعــاء
امل ـ ــاض ـ ــي ،ف ـ ــي ت ــأجـ ـي ــل االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
ف ــي امل ـحــاف ـظــات ال ـغــرب ـيــة ،وإجــرائ ـهــا
ك ـت ـك ـم ـي ـل ـيــة ب ـع ــد اسـ ـتـ ـق ــرار امل ـن ــاط ــق
املحررة وعودة النازحني إليها».

تربط قوى سياسية عودة الالجئين بقبول إجراء االنتخابات في موعدها (أ ف ب)

ألمانيا

شروط «اشتراكية» لتشكيل حكومة جديدة مع ميركل
وض ـ ــع وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األملـ ــانـ ــي
والرئيس السابق للحزب االشتراكي
ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ،س ـي ـغ ـمــار غــابــري ـيــل،
شرطني لتشكيل ائتالف حاكم جديد
مع حزب «االتحاد املسيحي» بقيادة
امل ـس ـت ـش ــارة أن ـج ـي ــا م ـي ــرك ــل (أك ـب ــر
ك ـت ـلــة س ـي ــاس ـي ــة) ،ي ـت ـع ـل ـقــان بـقـبــول
مقترحات إصالح االتحاد األوروبي،
وإص ـ ــاح مـظـلــة ال ــرع ــاي ــة الـصـحـيــة.
وقال غابرييل الذي ما زال يملك دورًا
مــؤثـرًا فــي أروق ــة الـحــزب االشـتــراكــي
الديمقراطي (يسار وسط) إن «حزبه
لم يقرر بعد جــدوى املضي للنهاية
في مفاوضات تشكيل ائتالف حاكم
جـ ــديـ ــد» .ون ـق ـل ــت ص ـح ـي ـفــة «ب ـي ـلــد»
األملانية عن غابرييل أمــس ،أنه «إذا
اسـتـمــر دي ــوان املـسـتـشــاريــة (يـتــواله
بيتر الـتـمــايــر املـنـحــدر مــن «ات ـحــاد»

م ـيــركــل) ف ــي رف ــض كــافــة مـقـتــرحــات
إصــاح االتحاد األوروب ــي ،لن يكون
هناك ائتالف حاكم جديد.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف «:كـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا أن ـ ـ ـ ــه ل ـ ـ ــن يـ ـك ــون
منطقيًا بالنسبة إلــى االشتراكيني
الــديـمـقــراطـيــن الــدخــول فــي ائـتــاف
حـ ــاكـ ــم جـ ــديـ ــد إذا أص ـ ـ ــر االت ـ ـحـ ــاد
املـ ـسـ ـيـ ـح ــي عـ ـل ــى أن ي ـ ـكـ ــون وض ــع
امل ـ ــواطـ ـ ـن ـ ــن الـ ـخ ــاضـ ـع ــن ل ـل ـت ــأم ــن
الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــي الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــي أس ـ ـ ـ ـ ــوأ م ــن
املـ ـ ــواط ـ ـ ـنـ ـ ــن ال ـ ـخـ ــاض ـ ـعـ ــن لـ ـت ــأم ــن
ص ـح ــي تـ ــوفـ ــره شـ ــركـ ــات خ ــاص ــة»،
الفـتــا إلــى أن «االت ـحــاد املسيحي لم
يعلن حـتــى اآلن أس ـبــاب رغـبـتــه في
ح ـك ــم الـ ـ ـب ـ ــاد ...ال ـح ـك ــوم ــة ي ـج ــب أن
تـعـمــل ملـصـلـحــة أملــان ـيــا ،ال ملصلحة
ح ـ ــزب» .واس ـت ـط ــرد غــابــري ـيــل ال ــذي
ت ـن ــازل ط ــواع ـي ــة ع ــن ق ـي ــادة ال ـحــزب

االشـتــراكــي الديمقراطي فــي كانون
ال ـث ــان ــي امل ــاض ــي ملـصـلـحــة الــرئ ـيــس
ً
الحالي مارتن شولتز ،قائال« :يجب
أن يعلن االتحاد املسيحي ما يريده
ً
فعال من أجل مصلحة أملانيا».
وي ـ ـ ـ ــرغ ـ ـ ـ ــب الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــزب االشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك ـ ـ ــي
ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي ف ـ ــي ت ـح ـس ــن م ـظ ـلــة
الـ ـ ــرعـ ـ ــايـ ـ ــة ال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــة الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة
لـتـضــاهــي بــرامــج الــرعــايــة الصحية
الـتــي توفرها شــركــات خــاصــة ،وهو
ما يعني مزيد من اإلنفاق الحكومي؛
األم ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ــرف ـ ـضـ ــه «االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد
امل ـ ـس ـ ـي ـ ـحـ ــي» .كـ ــذلـ ــك يـ ــؤيـ ــد الـ ـح ــزب
بــرنــامـجــا طـمــوحــا إلص ــاح االتـحــاد
األوروبـ ــي يـبــدأ بتعيني وزي ــر مالية
ّ
موحد لالتحاد ،ومزيد من التنسيق
عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى س ـ ـيـ ــاسـ ــات الـ ــدفـ ــاع
ً
والخارجية ،وصــوال إلــى تشكيل ما

يطلق عليه الحزب الواليات املتحدة
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ل ـك ــن «اتـ ـ ـح ـ ــاد» م ـيــركــل
يرفض أيضًا هــذا البرنامج ،ويصر
فقط على تحقيق مزيد من التعاون
بــن دول االتـحــاد فــي كــافــة املـجــاالت

ستبدأ المحادثات
بين «االتحاد المسيحي»
و«االشتراكيين»
بعد أسبوعين

خالل السنوات املقبلة ،وفق «بيلد».
م ــن ج ـه ــة ث ــان ـي ــة ،أكـ ــد غ ــاب ــري ـي ــل أن
م ـ ـفـ ــاوضـ ــات ائـ ـ ـت ـ ــاف «ج ــام ــايـ ـك ــا»
(املحادثات التي جرت بني التحالف
املسيحي والحزب الديمقراطي الحر
وح ـ ـ ــزب ال ـخ ـض ــر ل ـت ـش ـك ـيــل ائ ـت ــاف
ح ـ ــاك ـ ــم) ف ـش ـل ــت «لـ ـعـ ـج ــز ال ـت ـح ــال ــف
املـ ـسـ ـيـ ـح ــي ع ـ ــن تـ ـب ــري ــر رغـ ـبـ ـت ــه فــي
ال ـح ـكــم ،ألن ال ـت ـحــالــف املـسـيـحــي لم
يعلن برنامجه».
من جانبه ،حذر نائب رئيس الحزب
االشـ ـ ـت ـ ــراك ـ ــي الـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراطـ ــي ،رال ـ ــف
شـتـغـنــر ،ات ـح ــاد مـيــركــل م ــن «ع ــرض
العضالت» ،وذلك قبل نحو أسبوعني
من بــدء مباحثات تمهيدية بينهما
ب ـ ـشـ ــأن إمـ ـك ــانـ ـي ــة ت ـش ـك ـي ــل ائـ ـت ــاف
حـ ــاكـ ــم ب ـي ـن ـه ـم ــا .ونـ ـقـ ـل ــت صـحـيـفــة
«فـيـلــت» األملــانـيــة عــن شتغنر قــولــه:
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وي ــدف ــع ه ـ ــذا ال ـح ــدي ــث ب ــالـ ـس ــؤال عــن
ال ـت ـحــا ًل ـفــات االن ـت ـخــاب ـيــة «املــرت ـق ـبــة»،
خـ ّ
ـاصــة شكل مـشــاركــة «ح ــزب الــدعــوة
اإلسالمية» و«ائتالف دولة القانون».
ّ
إذ أك ــد ال ـق ـيــادي ف ــي ال ـح ــزب ،وعـضــو
ّ
االئـ ـت ــاف ال ـن ـيــابــي ع ـلــي ال ـ ـعـ ــاق ،أن
«ح ــزب ال ــدع ــوة لــم يـتـخــذ قـ ــرارًا بشأن
ال ـ ـ ـقـ ـ ــوائـ ـ ــم» ،إال أن «ق ـ ـ ـ ـ ـ ــراره م ـب ــدئ ــي
وأساسي بخوض االنتخابات بقائمة
واح ـ ــدة ،وه ــو مــا يـعـمــل عـلـيــه الـحــزب
وق ـ ـيـ ــاداتـ ــه ح ـت ــى اآلن ،وه ـ ــو سـ ــاري
املفعول».
(األخبار)

«ع ـنــدمــا يـنـصــح ســاســة م ــن الـحــزب
املسيحي الديمقراطي علنًا الحزب
االشتراكي الديمقراطي حاليًا مثلما
فعلت يــولـيــا كلوكنر ويــرغـبــون في
وضـعــه تحت ضـغــط ،فــإن ذلــك يضر
باملباحثات التمهيدية بالفعل قبل
بدأها».
ُيـ ـ ــذكـ ـ ــر أن نـ ــائ ـ ـبـ ــة رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـحـ ــزب
املسيحي الديمقراطي ،يوليا كلوكنر
كــانــت ق ــد صــرحــت ل ــ«وك ــال ــة األن ـبــاء
األملــانـيــة» بــأن «نتيجة االنـتـخــابــات
ال ـخــاصــة بـنــا ت ـفــوق نـتـيـجــة الـحــزب
االش ـت ــراك ــي الــدي ـم ـقــراطــي بـمــا يــزيــد
ع ـل ــى  ...%12ال ب ــد أن ي ـت ـضــح ذل ــك
إذا ت ــم ت ـش ـك ـيــل تـ ـح ــال ــف» .وحـ ــذرت
االشـ ـت ــراكـ ـي ــن مـ ــن «عـ ـ ــرض م ـطــالــب
واسعة النطاق بشكل مبالغ فيه».
(األخبار ،األناضول)

ردًا على إعالن واشنطن اعترافها بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل ،أعلن
االتحاد األوروبي رفضه ألي تعديل أحادي الجانب على الوضع القائم في
املدينة .وأعادت املفوضة العليا للشؤون الخارجية واألمنية في االتحاد،
فيديريكا موغيريني ،أثـنــاء زي ــارة رئيس ال ــوزراء اإلسرائيلي بنيامني
نتنياهو ملقر االتحاد األوروب ــي في بروكسل ،التذكير بموقف االتحاد
املؤيد لحل الدولتني والقدس عاصمة لدولتني ،وقالت« :إننا نعتقد أن من
مصلحة إســرائـيــل  -وال سيما مصالحها األمنية ّ -إيـجــاد حــل شامل
ودائم للصراع اإلسرائيلي  -الفلسطيني .لذلك ،سيكثف االتحاد األوروبي
العمل ...من أجل إعادة إطالق عملية السالم ،بالرغم مما يبدو أنها لحظات
عسيرة».
ورغ ــم أن ه ــذا املــوقــف يــأتــي فــي سـيــاق الـثــوابــت الـتــي تتبعها السياسة
األوروبـيــة التي أدانــت على الــدوام عملية االستيطان وتعتبرها عقبة في
وجــه «الـســام» ،فــإن هــذه التصريحات الرسمية ليس لها أي أثــر عملي
بسبب غياب اإلرادة لدى االتحاد في وقف هذا االستيطان بنحو يناقض
املبادئ التي يعلنها األوروبـيــون .رغم أن منطق املصالح املفهومة جيدًا
ألوروبــا والبصيرة السياسية ،في سياق يشهد تحوالت دولية ،يفرض
على االتحاد أن يعيد التوازن إلى عالقاته مع العالم العربي وأن يستخدم
بشكل ملموس كــل وســائــل الضغط السياسي واملــالــي مــن أجــل فرض
العقوبات على إسرائيل .في نظر الكثير من املراقبني إن موقف االتحاد
األوروبــي هو تعبير عن االستسالم السياسي الذي يمكن تفسيره من
ُخالل اإلرث البنيوي الثقيل ومن خالل الروابط األيديولوجية القوية التي
أ َ
قيمت مع إسرائيل.
من الصحيح أن إسرائيل ،تاريخيًا ،ومنذ إنشائها ،عبارة عن مشروع
استعماري ورأس جسر للغرب فــي الـشــرق األوس ــط .فــي هــذا السياق
كتب تيودور هرتزل في كتابه دولة اليهود (الصادر في فبراير :)1896
«سوف نشكل سورًا ألوروبــا في وجه آسيا ،سوف نكون املدافعني عن
الثقافة والحضارة ضد املتوحشني» .وطوال القرن العشرين جرت عملية
مكثف بحيث جرت
إع ــادة تركيب وتـكــويــن لـلــذاكــرة التاريخية بشكل ّ
عملية خلط بني اليهود وأوروبا وأن هويتهم واحدة .تطلبت هذه العملية
األيديولوجية إعــادة بحث في الجذور التاريخية ألوروبــا وإعــادة اختراع
حضارة يهودية  -مسيحية سحيقة ،رغم أن ـ كما أشار إلى ذلك املؤرخ
اللبناني جورج قرم في كتابه «من أجل قراءة دنيوية للصراعات» ،الصادر
سنة  2012عن «دار الديكوفيرت» ـ املسيحية الغربية قد نشأت تاريخيًا
في تناقض مع اليهودية .ويشير في هذا السياق إلى أن عملية األدلجة
قد استمدت غذاءها من األفكار البروتستانتية ومن امليراث الهيغلي في
الفكر الفلسفي في أوروبــا «التي تقود إلى اعتبار إنشاء دولة إسرائيل
على أنــه استكمال عــادل للتاريخ» .وفــي كتابه املهم «العشق األوروب ــي
الجديد للسامية ومعسكر السالم في إسرائيل»( ،الصادر سنة 2007
عن دار الفابريك) ّ
يبي الروائي اإلسرائيلي إسحاق الهور أيضًا أنه في
إطار التصور حول االستقطاب العميق بني الغرب والشرق ،فإن إسرائيل
هي التجسيد لقيم الحضارة الغربية في مواجهة الشرق العربي .إن هذا
التصور الثقافي مندمج في بنية ونمط تنظيم املجتمع اإلسرائيلي نفسه
املنقسم بني يهود أوروبيني ويهود عرب ،وهؤالء اليهود العرب هم ضحية
للعنصرية املقوننة ويـعــانــون مــن قمع ثقافي حقيقي ،كما ّبينت ذلك
األستاذة الجامعية اإلسرائيلية إيلال شوحاط في كتابها «الصهيونية
مــن وجهة نظر الضحايا الـيـهــود» ،إذ كتبت« :كــان محو عــروبــة اليهود
السفارديم  -املزراحيني أمرًا حاسمًا من املنظور الصهيوني ،ألن الطابع
الشرق أوسطي للسفارديم ســوف يطرح األسئلة حــول معاني وحــدود
املشروع القومي األورو-إسرائيلي نفسه».
ولكن خارج هذه االعتبارات التاريخية التي تضيء على طبيعة العالقة
االستعمارية التاريخية واأليديولوجية التي ربطت ووحــدت أوروب ــا مع
إسرائيل ،هنالك عوامل أخرى دخلت ولعبت دورًا في املعاملة االستثنائية
التي تحظى بها تل أبيب قد ساهمت في إقصاء الدور السياسي لالتحاد
األوروبي من منطقة الشرق األوسط خالل السنوات األخيرة املاضية .إن
الوضعية املميزة التي تتمتع بها إسرائيل في االتحاد األوروبي والعالقات
بينهما التي تستمر في التعمق بالرغم من بعض الخالفات السياسية
حول بعض امللفات ،يعود قبل أي شيء إلى الرؤية املشتركة للمصالح
الـتــي تجمع بــن الـطــرفــن والــرؤيــة االستراتيجية املشتركة الـتــي جعلت
األوروبيني يتجهون صوب «النموذج» اإلسرائيلي في مكافحة اإلرهاب
في سياق سياستهم حول «األمن الشامل».
سنة  ،2017يبقى الــواقــع املعاين أبلغ تعبير :ال يــزال االتـحــاد األوروبــي
هــو الـشــريــك الـتـجــاري األول إلســرائـيــل قـبــل الــواليــات املـتـحــدة .إذا كــان
تاريخ العالقات يعود إلى  ،1975فإن اتفاق الشراكة بينهما املوقع عام
 ،1995وال ــذي يتضمن إنـجــاز خطة العمل املشتركة ،قــد أرســى جــذورًا
قوية إلسرائيل في االتحاد األوروبي .بالرغم من أنه منذ إعالن البندقية
الصادر عن مجلس أوروبــا في شهر يونيو /حزيران  1980والــذي أثار
قضية الضرورة التاريخية لقيام دولة فلسطينية مستقلة ،قامت إسرائيل
من دون توقف بإدانة ما تسميه موقف االتحاد «املؤيد للفلسطينيني»

و«الشروط» املزعومة التي يضعها والتي تربط تطور العالقات بموافقة
إسرائيل على «حل الدولتني» ،ولكن عمليًا لم يكن هنالك أي ارتباط بني
تعميق الشراكة وبني التقدم في «عملية السالم».
ما عدا بعض التصريحات حول املبادئ ،بقي االتحاد األوروبي حذرًا من
ممارسة أدنى ضغط على الدولة اإلسرائيلية بالرغم من اإلمكانات املهمة
التي يتمتع بها ،وخاصة على الصعيد املالي .وهكذا كان األمر في شهر
ديسمبر /كانون األول  ،2008عشية عملية «الرصاص املصهور» ،حيث
قام االتحاد األوروبي ،بفضل العمل النشيط الذي قام به برنار كوشنير،
برفع مستوى العالقات مع تل أبيب وإعطاء سياستها املثيرة للحروب
صكًا على بياض.
لقد أثار العدوان اإلسرائيلي على غزة بعض االستنكارات األخالقية من
دون أية نتائج عملية .ولم يمنع إعالن تجميد مسار تعميق الشراكة سنة
 2009من االستمرار في التعاون الوثيق ،سواء أكان ذلك على الصعيد
االقتصادي والتجاري أم على املستوى السياسي واالستراتيجي .وقد
أدان تقرير نشرته في شهر أكتوبر /تشرين األول  2012عشر جمعيات
بعنوان «السالم بثمن بخس :كيف يدعم االتحاد األوروبــي املستوطنات
اإلسرائيلية» (قام الصحفي الفرنسي املختص بشؤون الشرق األوسط
آالن غريش بتحليل هذا التقرير) االنفصال بني الخطاب املعلن واملمارسة
العملية التي توفر للحكومة اإلسرائيلية سبل اإلفالت من العقاب .وأخيرًا،
في مقال نشر في شهر أغسطس /آب  ،2017كشف الصحافي األميركي
مــن أص ــل فلسطيني عـلــي أب ــو نـعـمــة عــن املـبــالــغ الـكـبـيــرة (ع ــدة ماليني
يــورو) التي أنفقها االتحاد األوروبــي لتمويل «البحث» عن شركة تعمل
مع إسرائيل لاللتفاف على الحظر الدولي على األسلحة التي تستخدم
الذخيرة الحية« .اخـتــارت إسرائيل شركة ايلبيت سيستيمز بالتحديد
لكي تزودها بذخائر مدفعية حديثة ،ذلك أن أي شركة صانعة أوروبية
ستعارض استخدام إسرائيل لهذا النوع من الذخيرة» حسبما كشف
الصحفي.
في الواقع ،إن الخالفات السياسية األورو-إسرائيلية ،وخاصة تلك التي
تتعلق بإلصاق البطاقات على املنتجات القادمة من املستوطنات والتي ال
بني أوروبا
تشكل سوى ما نسبته  %1من إجمالي التبادالت التجارية ّ
وإسرائيل بحسب ما يقول االتحاد األوروبي نفسه ،لم تؤثر قط بمتانة
العالقات االقتصادية ،والتبادل العلمي والثقافي.
إن هذه العالقات االستثنائية ترتبط أيضًا برؤية مشتركة حول املصالح
االستراتيجية والتهديدات ،وهــو األمــر الــذي أثبته تعاضد الجانبني في
مــوضــوع البرنامج الـصــاروخــي اإليــرانــي .فالبرغم مــن اإلش ــارات حول
سياسة أوروبية أكثر انفتاحًا تجاه إيران بعد توقيع االتفاق حول البرنامج
ال ـنــووي (وال ـفــرص املهمة الـتــي تتيحها الـســوق اإليــرانـيــة للمستثمرين
األوروبيني) ،تزايدت انتقادات املسؤولني األوروبيني في األشهر األخيرة
حــول برنامج طهران لتطوير الصواريخ البالستية ،ورفضت إيــران ّأي
تدخل أوروبي في شؤونها الداخلية.
من جهة أخــرى ،تجدر اإلشــارة ُإلى أن تقوية العالقة االستراتيجية بني
إسرائيل واالتحاد األوروبي الذي أعلن أثناء انعقاد الدورة الثامنة ملجلس
الشراكة األورو-إســرائـيـلـيــة في شهر يونيو  ،2008قد بلغت مرحلة ال
نظير لها في مجال «مكافحة اإلرهــاب» .دفعت التفجيرات التي حصلت
في بروكسل األوروبـيــن إلــى السعي نحو تبني النظام األمني املعمول
بــه فــي مـطــار بــن غــوريــون فــي تــل أبـيــب حـيــث يخضع «املـشـتـبــه فيهم»
لعملية تحليل نفسي سلوكي بشكل منهجي .كذلك أدى الهجوم الذي
حــدث في مدينة نيس إلــى جــدال واســع عبر وسائل اإلعــام في فرنسا
حول النموذج اإلسرائيلي في «مكافحة اإلرهاب» الذي ظهر أنه فعال في
تجنب وقــوع التهديدات .هذا «النموذج» اإلسرائيلي الــذي يسحر العديد
من املسؤولني األوروب ـيــن ،هو ما يسمى «مصفوفة التحكم» التي قام
جيف هالبر بتحليلها سنة  .2000الغاية من هذه املصفوفة هي تحييد
الخصم عبر التحكم بكل نقاط الوصول وجــرى تصميمها على ثالثة
مستويات .املستوى األول يتحقق من خالل الضبط العسكري على نقاط
ً
التفتيش ،وصوال إلى زنازين السجون مترافقًا مع القمع العنيف املمنهج.
في املستوى الثاني يجري االعتماد على السياسيني لفرض األمر الواقع
مــن خــال م ـصــادرة األراض ــي بنحو مكثف وإقــامــة املستوطنات .هذه
السياسة ال تقتصر فقط على املوظفني ،بل تقوم على حشد املدنيني،
بـمــن فيهم ط ــاب الـجــامـعــات ،إن جميع مـكــونــات املجتمع اإلســرائـيـلــي
تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في استراتيجية احتالل واستيطان
فلسطني .املستوى الثالث ،أخيرًا ،يقود إلى عملية إضفاء طابع املؤسسات
على نظام األبــارتـهــايــد مــن خــال ترسانة مــن التشريعات التي تكرس
ممارسة الحقوق «للوطنيني» الوحيدين ،أي اليهود ،وتجعل من املواطنني
اآلخرين مواطنني من الدرجة الثانية .أي إن نظام االحتالل االستيطاني
والفصل العنصري هذا ،املرتبط بأشد املمارسات البالية التي سادت في
ً
اإلمبراطوريات االستعمارية والــذي تفضل مصفوفة األمن أوال أجوبته
على نتائج التدمير املنهجي لشروط حياة الفلسطينيني ،هو الذي ّ
يجسد
النموذج للعديد من الدول األوروبية التي تلجأ بنحو متزايد إلى الشركات
األمنية اإلسرائيلية التي أضحت من أكثر الشركات الرابحة في العالم.
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إعالنات
◄ وفيات ►

ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقل إلى رحمته تعالى
املربي األستاذ علي نمر بزي
زوجته الحاجة خديجة محمد علي
بزي
إخوته :الحاجة عليا زوجة املرحوم
الحاج حسن بزي
األستاذ حسن زوجته الحاجة هناء
عسيلي
أوالده :سـ ــوسـ ــن زوجـ ـ ـ ــة ال ـع ـم ـيــد
الطيار املتقاعد فؤاد شحادي
الدكتور حسني زوجته لينا مواسي
الدكتور محمد زوجته سلمى قازان
عبير زوجة املهندس ياسر جمعة
ووري الثرى في جبانة بلدته بنت
جبيل
تـ ـقـ ـب ــل الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــازي نـ ـ ـه ـ ــار ال ـج ـم ـع ــة
ف ـ ــي  2017/12/29ف ـ ــي ج ـم ـع ـيــة
ال ـت ـخ ـصــص وال ـت ــوج ـي ــه ال ـع ـل ـمــي -
قرب أمن الدولة من الساعة الثالثة
ً
مساء.
حتى السادسة
يقام مجلس عــزاء نهار السبت في
 2017/12/30الساعة الثالثة بعد
الظهر وذك ــرى أسـبــوع نـهــار األحــد
في  2017/12/31الساعة العاشرة
صـبــاحــا فــي مجمع ال ـحــاج موسى
عباس ـ بنت جبيل.
لكم من بعده طول البقاء
اآلس ـف ــون :آل ب ــزي ،آل ش ـحــادي ،آل
جمعة ،آل مواسي ،آل قازان وعموم
أهالي بنت جبيل

إنتقل الى رحمته تعالى املرحوم
الحاج االستاذ
زهرالدين محمود زهرالدين ّ
الجمال
ولده :محمود
شـقـيـقــاه :امل ــرح ــوم ال ـحــاج إبــراهـيــم
محمود زهرالدين ّ
الجمال
والـحــاج فيصل محمود زهرالدين
ّ
الجمال
صـلــي عـلــى جـثـمــانــه الـطــاهــر نهار
الـ ـث ــاث ــاء  26كـ ــانـ ــون األول 2017
وووري الثرى في بلدته زبدين.
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي ال ـ ـيـ ــوم ال ـخ ـم ـيــس
 28كــانــون األول  2017قـبــل الظهر
وبـ ـع ــده ف ــي م ـن ــزل ش ـق ـي ـقــه ال ـح ــاج
ّ
الجمال،
فيصل محمود زهر الدين
الشياح بناية ّ
الجمال.
ّ
اآلس ـ ـفـ ــون آل زه ــرال ــدي ــن ال ـج ــم ــال،
ح ـ ـ ّـم ـ ــادي وع ـ ـمـ ــوم أهـ ــالـ ــي زب ــدي ــن
والشياح.

انتقلت الى رحمته تعالى فقيدتنا
وع ــزي ــزت ـن ــا ال ـغ ــال ـي ــة املـ ـغـ ـف ــور لـهــا
املرحومة
نور محمد حمزة
ارمـ ـل ــة املـ ــرحـ ــوم غـ ـس ــان ع ـل ــي عـبــد
الساتر
أوالده ــا :نــاصــر ،ب ــال ،ديـنــا ،ســارة
وروال
أشـ ـق ــاؤه ــا :ع ـل ــي ،ك ــام ــل وامل ــرح ــوم
حسن
شقيقاتها :صبحية أرملة املرحوم
غـســان شمس الــديــن ،أنيسة أرملة
املرحوم أنيس الحجار ،زينب زوجة
ع ـف ـي ــف س ـب ـي ـت ــي ،خ ــديـ ـج ــة زوجـ ــة
فوزي غنوي واملرحومة زهرة
تقبل التعازي للنساء والرجال بعد
ظ ـهــر الـ ـي ــوم ال ـخ ـم ـيــس ال ــواق ــع في
 28كــانــون االول  2017فــي Centre
 Dunesم ــن ال ـســاعــة ال ـثــان ـيــة حتى
السابعة مساء
لـ ـلـ ـفـ ـقـ ـي ــدة الـ ــرح ـ ـمـ ــة ولـ ـ ـك ـ ــم االجـ ـ ــر
والثواب
انا لله وانا اليه راجعون
اآلسفون آل حمزة ،آل عبد الساتر،
آل اب ــراهـ ـي ــم ،آل ش ـمــس ال ــدي ــن ،آل
الحجار ،آل سبيتي وآل غنوي

شكر على تعزية
يتقدم الحزب الشيوعي اللبناني،
وعــائـلــة الــراحــل «أب ــو فــريــد» إسبر
ال ـب ـي ـطــار ،وأن ـس ـب ــاؤه ــم ف ــي لـبـنــان
واملـ ـ ـهـ ـ ـج ـ ــر ،بـ ـخ ــال ــص الـ ـشـ ـك ــر مــن
الرفاق واألهــل والعائالت ،وكل من
واس ــاه ــم مــن األح ـبــة فــي مصابهم
األليم بوفاة الوالدة واملناضلة دالل
يوسف جعجع «أم فريد» ،آملني أن
ال يصابوا بمكروه.

◄ ذكرى ►
تـ ـص ــادف نـ ـه ــار األحـ ـ ــد  31ك ــان ــون
األول 2017
ذك ـ ـ ــرى م ـ ـ ــرور اس ـ ـبـ ــوع ع ـل ــى وفـ ــاة
فقيدنا الغالي املرحوم
الدكتور محمد عادل جلول
(سفير سابق لألمم املتحدة)
وبـ ـه ــذه امل ـن ــاس ـب ــة س ـت ـت ـلــى آي مــن
الــذكــر الحكيم فــي حسينية الوقف
اإلس ــام ــي ال ـج ـع ـفــري ،ب ـلــديــة بــرج
البراجنة من الساعة التاسعة حتى
الحادية عشرة ظهرًا.
تقبل التعازي في منزل الفقيد قرب
جامع العرب ،برج البراجنة.

تنعي جمعية رابطة إنعاش القرى
فقيده العزيز املربي املرحوم
زهر الدين محمود زهر الدين
ابو محمود
يحتفل بذكرى األسبوع نهار األحد
في ٢٠١٧/١٢/ ٣١
ال ـ ـسـ ــاعـ ــة ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة صـ ـب ــاح ــا فــي
حسينة بلدته زبدين

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بالكورة
طلبت غــاده ابراهيم فرح بالوكاله عن
سليمه عفيف سند بدل ضائع للعقار
 324عرجس.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بالكورة
طلب جــوزيــف عنتر بــالــوكــالــه عــن فنه
بــاسـيــل س ـنــدات ب ــدل ضــائــع للعقارات
 2630قـ ـن ــات و 2631و 3721و3723
و 3776و 3025و 3727حدث الجبه.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بالكورة
طـلــب املـحــامــي ادوي ــن طــالــب بالوكاله
عــن خليل عبيد سند بــدل ضــائــع حق
سطحي للعقار  690اميون.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بالكورة
ط ـلــب صـبـحــي اب ــراه ـي ــم بــالــوكــالــه عن
بنك االعتماد املصرفي ش.م.ل .شهادة
تــأمــن ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــار  1211و14
و 1/649برسا.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بالكورة
ط ـلــب ط ــون ــي ج ـ ــورج اج ـب ــع بــالــوكــالــه
عــن احــد ورثــة سيمون وليلى وروبير
ورينه بولس سند بــدل ضائع للعقار
 2850اهدن.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بالكورة
طـ ـل ــب امل ـ ـحـ ــامـ ــي ري ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــاردوس وه ـب ــه
بالوكاله عن احد ورثة الياس الحطاب
سندات بدل ضائع للعقارات  268و168
صخره و 116مزرعة التفاح.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بالكورة
طلب يوسف طنوس نهرا بالوكاله عن
اح ــد ورثـ ــة ط ـنــوس ن ـهــرا س ـن ــدات بــدل
ضــائــع ل ـل ـع ـقــارات  1139ح ــق سطحي
و 1139و 1188و 1835طرزا.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بالكورة
طـ ـلـ ـب ــت امل ـ ـحـ ــام ـ ـيـ ــة عـ ـ ــايـ ـ ــده ابـ ـ ـ ــو ع ـيــد
بالوكاله عن عبدالله عجاج سند بدل
ضائع للعقار  127رشعني.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة االثيوبية
Alemitu ned edee
مــن عـنــد مـخــدومـهــا ,الــرجــاء ممن
يـعــرف عنها شيئا اإلت ـصــال على
الرقم 03/565251
غادرت العاملة االثيوبية
meseret tarekegn deboch
مــن عـنــد مـخــدومـهــا ,الــرجــاء ممن
يـعــرف عنها شيئا اإلت ـصــال على
الرقم 03/046120

إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بالكورة
طـلــب الـبـيــر نــديــم عـمــاد بــاالصــالــه عن
نفسه وبوكالته عن ندى القاري سندي
ب ــدل ض ــائ ــع لـلـعـقــاريــن  8 /954وA 5
برسا.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بالكورة
طـلــب تــوفـيــق قــزحـيــا ع ـيــرانــي بصفته
مفوض بالتوقيع عــن البنك اللبناني
الـفــرنـســي وبــالــوكــالــه عــن ام ــال االشـقــر
سند وشهادة تأمني بدل ضائع للعقار
 225كفرقاهل.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بالكورة

طلب جوليان بــدوي دعـبــول بالوكاله
عــن ب ــدوي سـيـســوق سـنــد ب ــدل ضائع
للعقار  1010رشعني.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بالكورة
طلب رونالد رونــي عــازار بالوكاله عن
وق ــف دي ــر سـيــدة البلمند البطريركي
سند بدل ضائع للعقار  81قلحات.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بالكورة
ط ـل ــب امل ـح ــام ــي ع ـب ــدال ـل ــه الـ ـي ــاس حـنــا
بالوكاله عن احــد ورثــة جرجي الياس
سند بدل ضائع للعقار  1018قلحات.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بالكورة
طـلــب املـحــامــي جـهــاد سعيد بالوكاله
عن احد ورثة رقبال وامني جعجع سند
بدل ضائع للعقار  1958بشري.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بالكورة
طلب ســام فياض محفوض بالوكاله
عــن اح ــد ورث ــة روزه لــويــس سـنــد بــدل
ضائع للعقار  574كرمسده.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بالكورة
طلب حسيب فهد الدرزي بالوكاله عن
بيتر العويط سند بــدل ضائع للعقار
 403بزيزا.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بالكورة
طلب املحامية ايليانه خليل بالوكاله
عـ ــن ج ــول ـي ــا خ ـل ـيــل س ـن ــد ب ـ ــدل ضــائــع
للعقار  588كفرحلده.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بالكورة
طلب يوسف اغناطيوس اغناطيوس
بــالــوكــالــه ع ــن ان ـط ــون سـعــد سـنــد بــدل
ضائع للعقار  732جران.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بالكورة
طـلــب سليم جـبــور ديـنــا بــالــوكــالــه عن
احـ ـ ــد ورث ـ ـ ــة حـ ـن ــا نـ ـص ــر س ـ ـنـ ــدات ب ــدل
ضائع للعقارات  62و 264و 418و975
و 1716و 1953و 4792مزياره وعن رميا
الشدياق بالعقار  92صخره وعن افلني
ال ـشــديــاق ومــارغــريــت رع ــد بــالـعـقــارات
 4242و 4243و 4290و 4306مــزيــاره
وعن ادال جبور بالعقار  681كفرحاتا.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بالكورة
ط ـل ــب املـ ـح ــام ــي جـ ـ ــورج ن ـس ـيــم ن ـصــار
بالوكاله عــن حنا م ــارون سـنــدات بدل
ضــائــع لـلـعـقــارات  979و 1733و1764
و 436و 1903و 1584و 983و1489
و 1491و 1567و 1572و 1578و/2491
 4بقرقاشا.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بالكورة
طلب فادي نعيم الخوري بالوكاله عن
شالال دانيال شالال سندات بدل ضائع

و1783
و2313
و3004
و3707
و4623
و5122
و5381
و5885

ل ـل ـع ـقــارات  610و 629و1461
و 2138و 2224و 2264و2304
و 2448و 2468و 2531و2804
و 3032و 3052و 3128و3673
و 4142و  4365و 4395و4406
و 4629و 4648و 4659و4978
و 5123و 5137و 5348و5365
و 5427و 5615و 5648و5867
و 2143و 2261حدث الجبه.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـل ــب ع ـل ــي ح ـس ــن ع ـل ــي اح ـم ــد مل ــورث ــه
حسن اسعد علي احمد شهادة قيد بدل
ضائع للعقار  1060نبطية التحتا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـ ـل ــب حـ ـس ــن ان ـ ـيـ ــس املـ ـ ـق ـ ــدم ب ـص ـف ـتــه
مشتري من البائع مالك العقار جمال
حسني قبيسي شهادة قيد بدل ضائع
للعقار  1940زبدين.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلــب محمد مـحـمــود سـكــافــي ملوكلته
مل ـيــس سـعـيــد ع ـس ـيــران وبــوكــال ـتــه عن
نـجـيــب سـعـيــد ع ـس ـيــران ملــوكـلـتــه منى
سعيد عسيران شهادة قيد بدل ضائع
للعقار  777كفرصير.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب مصطفى علي طرابلسي ملوكلته
نـهــى حـســن يــاســن سـنــد تـمـلـيــك بــدل
ضــائــع للقسم  6مــن الـعـقــار  2291ديــر
الزهراني.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـلــب مـحـمــد ح ـســن جــزي ـنــي بــوكــالـتــه
عن محمد مصطفى سعد بوكالته عن
رضا محمد سعد ملورثه محمد حسني
سـعــد ش ـهــادة قـيــد ب ــدل ضــائــع للعقار
 1432عني قانا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب فيصل حسني ابراهيم شهادة قيد
بدل ضائع للعقار  1464زبدين.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب محمد مــالــك نـحــال ملوكلته امنه
موسى فحص وبوكالته عن بهيه علي
فـحــص ملــورثـيــه مـحـمــد سـعـيــد موسى
فحص وزهــره موسى فحص شهادات
قيد بدل ضائع للعقار  2034جبشيت.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب ابراهيم رضا رمال بصفته رئيس
بلدية الدوير لورثة محمد احمد رمال
ش ـهــادة قـيــد ب ــدل ضــائــع للعقار 1752
الدوير.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
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إعالنات

ج ـ ــورج ع ـب ــود امل ــال ــك ف ــي ال ـع ـق ــار /13/
جــل الــديــب سند تمليك بــدل عــن ضائع
بحصة املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي

محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب خليل سعيد جفال ملوكلته رئيفه
خ ـل ـيــل ع ـل ـيــق شـ ـه ــادة ق ـيــد بـ ــدل ضــائــع
للعقار  1772كفرصير.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـلــب ن ـع ـمــان ك ــري ــم ج ـب ــور وك ـي ــل بـيــار
انترانيك بوخجاليان املشتري من ماري
استبان بويجيان مالكه القسمني /6/
و /7/مــن العقار  /3957/والقسم /2/
من العقار  /3958/بــرج حمود سندات
تمليك بدل عن ضائع باسم املالكه.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـل ـب ــت امل ـح ــام ـي ــة م ـه ــى ح ـس ــن ق ـع ــدان
ملوكلها محمد عباس جعفر شهادة قيد
بدل ضائع للعقار  307دير الزهراني.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طلب علي يحي االسـعــد بصفته وكيل
ب ــاس ــم س ــام ــي االس ـ ـعـ ــد وزي ـ ـنـ ــه ســامــي
االسعد سندي ملكية بدل عن ضائع عن
حصتهما في العقار  3462الدامور.
للمعترض مراجعة االمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في
الشوف
حنني عبد الصمد

إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـلــب م ـ ــارون جـ ــورج ك ــرم بــوكــال ـتــه عن
عصمت بـطــرس غــانــم مــالــك القسم /7/
من العقار  /712/املطيلب سند تمليك
بدل عن ضائع باسم املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـل ـبــت دولـ ـ ــي ح ـن ــا عـ ـب ــود وك ـي ـل ــة حـنــا

إعالن
مــن أمــانــة الـسـجــل ال ـع ـقــاري فــي الـبـقــاع

الغربي
طلب شادي عصام اللقيس سند تمليك
ب ـ ــدل عـ ــن ض ــائ ــع ب ـح ـص ــة م ــوك ـل ــه عـبــد
الرحيم محمد زيتون في العقار /977/
الصويرة.
للمعترض للمراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
ربى الدغيدي
إعالن
أمانة السجل التجاري في البقاع
شطب قيود تاجر
بـنــاء للطلب تــاريــخ  2017/12/19تقرر
ش ـط ــب قـ ـي ــود ال ـت ــاج ــر امل ـ ـعـ ــروف بــاســم
"الصيدلية الزراعية" املسجل تحت رقم
2012/4003212
لكل ذي مصلحة االعتراض خالل عشرة
ايام من تاريخ النشر
أمني السجل التجاري في البقاع
محمد عامر
إعالن
شطب مؤسسة تجارية
ص ــادر عــن امــانــة الـسـجــل ال ـت ـجــاري في
جبل لبنان
بتاريخ  2017/12/20وبناء للطلب تقرر
شطب قيد مؤسسة بــول الحاج عساف
التجارية من السجل التجاري والكائنة
في الحدث واملسجلة برقم خاص 12260
ب ـع ـبــدا لـصــاحـبـهــا ال ـس ـيــد ب ــول مـيـشــال
الحاج عساف.
فعلى كل ذي مصلحة ان يقدم اعتراضه
ومالحظاته خــال مهلة عشرة ايــام من

تاريخ اخر نشر.
أمينة السجل التجاري في جبل لبنان
ليليان متى
إعالن
صادر عن محكمة جزين املدنية
ت ـ ــدع ـ ــو هـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة املـ ـ ــدعـ ـ ــى ع ـل ـيــه
الياس شاكر خليل حــرب من الغباطية
وامل ـج ـهــول مـحــل االق ــامــة لـلـحـضــور الــى
ق ـل ـم ـهــا ش ـخ ـص ـيــا او ب ــواسـ ـط ــة وك ـي ـلــه
الس ـ ـتـ ــام وت ـب ـل ــغ اوراق الـ ــدعـ ــوى رق ــم
 2017/218واملقدمة من مارون سليمان
كرم بخصوص العقار رقم  1140بنواتي
وذل ــك بـمـهـلــة عـشــريــن يــومــا م ــن تــاريــخ
النشر.
رئيس القلم
جرجس ابو زيد
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2017/204
املنفذان :موسى وأنيس مصطفى شكر
امل ـن ـفــذ عـلـيـهــم :مـصـطـفــى م ــوس ــى شكر
ورفاقه
السند التنفيذي :حكم محكمة البداية
فـ ــي ال ـن ـب ـط ـيــة رق ـ ــم  2014/99ب ـتــاريــخ
 2014/11/18املـنـتـهــي إل ــى إع ــان عــدم
قــاب ـل ـيــة ال ـع ـق ــار /66ج ـب ـش ـي ــت للقسمة
العينية وطرحها للبيع باملزاد العلني
على أســاس الطرح وتوزيع الثمن وفق
مندرجات الحكم.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2017/4/24 :
تاريخ تبليغ اإلنذار2017/6/19 :
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العقار املوصوف 2400 :سهم من العقار
/66جبشيت عبارة عن قطعة أرض بعل
سليخ يقع على طريق جبشيت عدشيت
وه ـ ــو م ـس ـت ـط ـيــل ال ـش ـك ــل وغـ ـي ــر صــالــح
للبناء نظرًا لوضعه الطبغرافي.
مساحته 865 :م2
التخمني$ 25950 :
الطرح$ 25950 :
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة.
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
الواقع فيه  2018/2/1الساعة  11ظهرًا
أمام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
أس ـهــم ال ـع ـقــار امل ــوص ــوف أع ـ ــاه ،فعلى
الــراغــب بــالـشــراء إي ــداع ب ــدل ال ـطــرح في
ق ـلــم الـ ــدائـ ــرة ،ب ـمــوجــب ش ـيــك مـصــرفـ ــي
منظم ألمر رئيس دائرة تنفيذ النبطية،
وات ـخــاذ مـحــل إقــامــة لــه ضـمــن نطاقها،
وإال ُع ـ َّـد قلمها مقامًا مـخـتــارًا لــه مــا لم
ً
بمحام ،وعليه االطــاع على
يكن ممثال
ٍ
قيود الصحيفة العينية للعقار املطروح
ودفـ ـ ــع ال ـث ـم ــن وال ـ ــرس ـ ــوم ض ـم ــن امل ـه ـلــة
القانونية تحت طائلة متابعة التنفيذ
على عهدته.
رئيس القلم
حسن أيوب

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

استراحة
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أفقيا

 -1إسم مضيق جبل طارق قديمًا –  -2مدينة في قلب الصحراء السورية – جزيرة
إيطالية سياحية في خليج نابولي –  -3حفر البئر – فيلسوف وطبيب وعالم من
كبار فالسفة اإلسالم واطبائهم ُعرف بالشيخ الرئيس –  -4من الطيور – للنداء – -5
مهنة إنسانية – دولة أفريقية هي زائير سابقًا عاصمتها برازافيل –  -6من األطباق
العاملية – من طيور البحار –  -7أكبر سلسلة جبال في أوروبــا أعلى قممها املون
بالن في ُفرنسا – يبس الخبز أو اللحم – من األشجار –  -8نوتة موسيقية – جزيرة
يونانية تعرف أيضًا بإسم سانتوريني – ضــرب بالسيف –  -9من الطيور – من
الكواكب –  -10دولة افريقية

عموديًا
 -1من رؤســاء جمهورية لبنان فترة اإلنتداب الفرنسي –  -2شعور مسبق أو إحساس
بما سيحدث في املستقبل – نسبة الى مواطن من بلد أوروبي –  -3ثرى – لعن وشتم –
عمر –  -4جبل يحظى بمكانة رفيعة فيه استقرت سفينة نوح – خالف فقير –  -5عائلة
فطن وفهم – ما ُيشاهد نصف
العب كرة قدم فرنسي سابق أو عائلة مطربة لبنانية – ِ -6
النهار من اشتداد ّ
الحر كأنه ماء تنعكس فيه البيوت واألشجار –  -7جبل ُيشرف على
غوطة دمشق – أوتوماتيكي –  -8مؤرخ يوناني عاش في اإلسكندرية في القرن الثاني –
رجل دين –  -9مائة سنة – خدعهما ّ
وعرضهما للهالك –  -10عاصمة أفريقية

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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مشاهير 2761

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا

 -1قوس النصر –  -2دبلن – جمل –  -3مر – الغنباز –  -4مرابع – رب –  -5سمك – آسيا –
 -6الخنساء –  -7دبور – لق –  -8رو – مسخ – باع –  -9أرمل – أحد –  -10قناة السويس

عموديًا

 -1قدموس – دراق –  -2وبــر – ملبورن –  -3سل – مك – ما –  -4أنــار – أرملة –  -5اليــل – -6
نرغب – خلخال –  -7نعانق – حس –  -8رجب – س س – بدو –  -9ماريانا – ّ -10
الزباء – عدس

حل الشبكة 2760

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

مصمم أزي ــاء فــرنـســي ( )2008-1936ول ــد فــي وه ــران ال ـجــزائــر .إلتحق
بــدار كريستيان ديــور بعد فــوزه بمسابقة للتصميم .يعتبر من أشهر
مصممي األزياء في القرن املاضي
 = 5+4+6+9+8+7+3مدينة إيطالية ■  = 2+1+11آلة موسيقية شرقية ■
 = 7+10للتعريف

حل الشبكة الماضية :خلدون المالح

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01
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الخميس  28كانون األول  2017العدد 3358

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
املعاملة التنفيذية2016/330 :
املنفذ :كونتوار التسليف التجاري الفا
بوكالة املحامي بيار رياشي
املنفذ عليها :فاطمة حمية ـ ـ طاريا
السند التنفيذي وقيمة الدين سند دين
مــوثــق بعقد تــأمــن وش ـهــادة قـيــد تأمني
من
الدرجة االولى بمبلغ ثالثة وتسعون الف
دوالر أميركي عدا الفوائد وامللحقات.
تاريخ التنفيذ25/10/2016 :
تـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــخ ت ـ ـب ـ ـل ـ ـيـ ــغ االن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذار والـ ـ ـحـ ـ ـج ـ ــز:
 2016/10/28و2016/11/18
تاريخ قرار الحجز16/11/2016 :
تاريخ تسجيله18/11/2016 :
تاريخ محضر وصف العقار13/1/2017 :
تاريخ تسجيله23/1/2017 :
بـ ـي ــان الـ ـعـ ـق ــار املـ ـحـ ـج ــوز وم ـش ـت ـم ــات ــه:
 2400س ـهــم بــال ـع ـقــار رق ــم  /691ط ـل ـيــا
ـ ـ أم ـيــري ـ ـ ـ ـ مــوقــع عــني ال ـت ـفــاح .ي ـقــع
ال ـع ـقــار ف ــي سـهــل طـلـيــا لـلـجـهــة الـغــربـيــة
وللوصول ال ـيــه بــواس ـطــة طــريــق عـ ــام
فــرعــي مــزفــت ارضــه مستطيلة وتربته
حمراء يوجد ضمنه بنائني.
أ ـ ـ البناء األول :طابق أرضــي مؤلف من
أربعة غرف ومطبخني وحمامني وانتريه
وبـ ــرنـ ــدا شــرق ـيــة ش ـمــال ـيــة وم ـط ـلــع درج
يؤدي الى السطح .مساحته حوالي 220
م 2وال ـب ـنــاء غير م ــورق مــن ال ـخــارج ومن
الــداخــل وغير مبلط .وتسكن فيه عائلة
سورية كما يوجد بئر ارتوازي مقفل غير
مجهز ومحاط بشريط شائك واعمدة من
قساطل حديد انش ونصف.
ب ـ ـ بناء ثاني عبارة عن غرفة من حجر
لنب  3 ×3م 2ويوجد ضمه  75شجرة كرز
و 14ش ـجــرة م ـث ـمــرة انـ ــواع مختلفة و13
شجرة ســرو وباقي ارض العقار سليخ
مفالحة.
ـ ـ مساحته 52950 :متر مربع.
ـ ـ حــدوده :يحده غربا قناة مياه وطريق
وال ـع ـق ــارات ،883 ،796 ،724 ،723 ،722
 ،884 ،885وش ــرق ــا قـ ـن ــاة مـ ـي ــاه وطــريــق
ً
والـ ـعـ ـق ــارات  ،689 ،650 ،686وشماال قناة
مياه وجنوبًا العقار رقم .715
ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـحـ ـق ــوق ال ـع ـي ـن ـيــة :ي ــوم ــي  81تاريخ
 21/1/2015تــأمــني درج ــة أول ــى مــع حق
الـ ـتـ ـح ــوي ــل
الـ ــدائـ ــن :كـ ــون ـ ـتـ ــوار ال ـت ـس ـل ـيــف التجاري
الفا.
ـ ـ املدين :فاطمة محمد حمية  2400سهم.
ـ ـ قيمة التأمني :ثالثة وتسعون الف دوالر
أم ـيــركــي وال ـفــائــدة حسب ش ــروط العقد،
تعهد املــديــن ب ـعــدم ال ـب ـيــع او ال ـتــأمــني او
ال ـتــأج ـيــر أو تــرت ـيــب أي ح ــق ع ـي ـنــي إال
بموافقة الدائن.
ـ ـ ـ ـ ـ ي ــوم ــي  4278تـ ــاريـ ــخ 18/11/2016
حجز تنفيذي رقــم  330/2016م ـصــدر
الحجز دائ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ ب ـع ـل ـبــك ال ـحــاجــز:
كـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــوار ال ـت ـس ـل ـيــف الـ ـتـ ـج ــاري ال ـف ــا.
واملحجوز عليه :فاطمة محمد حمية
ـ ـ يومي 265 :تاريخ  23/1/2017محضر
وص ــف ال ـع ـقــار صـ ــادر ع ــن دائ ـ ــرة تنفيذ
بعلبك رقم اساس .330/2016
ـ ـ مصدر الحجز :دائرة تنفيذ بعلبك.
ـ ـ ال ـحــاجــز :كــون ـتــوار التسليف التجاري
الفا
ـ ـ املحجوز عليها :فاطمة محمد حمية.
ـ ـ التخمني بالدوالر األميركي$368105 :
ـ ـ ـ ب ــدل ال ـط ــرح ب ــال ــدوالر األم ـي ــرك ــي بعد
التخفيض $209820 :%5
ـ ـ موعد الجلسة وم ـكــان إجرائها :ن ـهــار
ال ـخ ـم ـيــس ال ـ ـ ـ ــواق ـ ـ ـ ــع ف ـ ـ ـ ــي 25/1/2018
الساعة الثانية عشرة والثالثون دقيقة
ظـ ـهـ ـرًا أمـ ـ ــام حـ ـض ــرة رئـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس دائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
ال ـت ـن ـف ـيــذ فـ ــي قـ ـص ــر ع ــدل بعلبك.
ـ ـ شروط البيع:
الـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـقـ ـ ــات املـ ـ ـتـ ـ ــوجـ ـ ــب دفـ ـ ـعـ ـ ـهـ ـ ــا ع ــاوة
عــن ثـ ـم ــن الطـ ــوابـ ــع االحـ ــالـ ــة ورسـ ـ ــم
ال ــدالل ــة للبلدية  %5وعلى راغب الشراء
الـحـضــور بــاملــوعــد امل ـعــني وان ي ــودع
بــاســم رئـيــس دائـ ـ ـ ـ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـيــذ ق ـبــل
املـ ـ ـبـ ـ ــاشـ ـ ــرة بـ ـ ــاملـ ـ ــزايـ ـ ــدة لـ ـ ـ ــدى ص ـنــدوق
الـخــزيـنــة أو أحـ ـ ــد امل ـصــارف املـ ـقـ ـب ــول ــة
م ـب ـل ـغــا م ـ ــوازي ـ ــا ل ـ ـبـ ــدل الـ ـط ــرح أو
ت ـقــديــم ك ـفــالــة م ـصــرف ـيــة ت ـض ـمــن هــذا
املبلغ لتخوله هــذه الــدائــرة حق الدخول
باملزايدة وعليه ان يختار محال القامته
ضمن نطاق هــذه الــدائــرة واال عــد قلمها
مقاما مختارًا له وعليه خالل ثالثة ايام

من صدور قرار االحالة ايداع الثمن تحت
ً
طائلة اعتباره ناكال واعادة املزايدة على
عهدته فيضمن النقص وال يستفيد من
ال ــزي ــادة وع ـل ـيــه خــال ع ـشــريــن يــومــا
من ت ــاري ــخ صـ ــدور قـ ــرار االح ــال ــة دف ــع
املبلغ والرسوم والنفقات.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك
عباس محمد شبشول
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
ي ـن ـفــذ ح ـب ـيــب ح ـن ــا س ـل ـي ـمــان بــاملـعــامـلــة
التنفيذية رقــم  2017/400بوجه حكمت
ح ـنــا س ـل ـي ـمــان ق ـ ــرار ال ـغ ــرف ــة االب ـتــدائ ـيــة
الـتــاسـعــة فــي جــديــدة امل ــن امل ـنــاظــرة في
القضايا العقارية رقم  2015/271تاريخ
 2015/7/14والذي قضى بازالة الشيوع
في العقار رقم /157النمورة وكفرجريف
مساحته  545م.م .وهــو بموجب االفــادة
ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــة ق ـط ـع ــة ارض بـ ـع ــل س ـل ـي ــخ،
وبالكشف تبني وجود بناء من  3طوابق.
ط ــاب ــق ارضـ ــي م ــأه ــول م ــن وال ـ ــدة املـنـفــذ
وامل ـن ـف ــذ ع ـل ـيــه م ــؤل ــف م ــن م ــدخ ــل ودار
وغــرف ـتــان ومـطـبــخ وح ـم ــام وم ــن اعـمــدة
ضمنها مرآب للسيارات مساحته  91م.م.
ومساحة االقسام املشتركة  14م.م.
ـ طابق أول مؤلف من مدخل ودار وطعام
وغ ــرف ــة ج ـل ــوس و 3غـ ــرف نـ ــوم ومـطـبــخ
وح ـمــامــات وش ــرف ــات م ــأه ــول م ــن املنفذ
عليه .مساحته  181م.م.
 طابق ثاني مــأهــول مــن طالب التنفيذمؤلف من مدخل وغرفة جلوس وغرفتي
نوم وصالون وسفرة وحمام بني الغرف
وحمام ضيوف ومطبخ وشرفة صغيرة
م ـس ــاح ـت ــه  181م.م .ك ـم ــا ي ــوج ــد غــرفــة
ص ـغ ـيــرة عـلــى ح ــدة جــدران ـهــا م ــن حجر
خـفــان وسقفها ال ــواح توتيا مساحتها
 12م.م.
ك ـمــا ي ــوج ــد ت ـحــت املـ ـ ــرآب خ ـ ــزان لـلـمـيــاه
سعته حوالي  30 000ليتر.
ت ــاري ــخ م ـح ـضــر ال ــوص ــف 2017/8/24
وتاريخ تسجيله .2017/8/29
بــدل تخمني وطــرح العقار /157النموره
وكفرجريف /553500/د.أ.
يـجــري الـبـيــع بـيــوم الـثــاثــاء الــواقــع فيه
 2018/3/27الساعة  11في قاعة محكمة
كسروان للراغب بالشراء دفع بدل الطرح
بموجب شك مصرفي منظم ألمر حضرة
رئـيــس دائـ ــرة تنفيذ ك ـس ــروان أو تقديم
كفالة وافية من احد املصارف املقبولة من
الدولة ويتحمل رسوم التسجيل والداللة
وعليه اتخاذ محل اقامة له ضمن نطاق
الــدائــرة واال عــد قلمها مقامًا مختارًا له
كما عليه االط ــاع على قيود الصحيفة
العينية العائدة للعقار موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
باملعاملة التنفيذية رقــم - 2017/1546
غرفة الرئيس طانيوس الحايك
امل ـن ـفــذة :بــديـعــة حـنــا طــانــس  -وكيلتها
االستاذة ماريانا الباشا.
املنفذ عليهم :سمعان مخايل هويلو -
مجهول الهوية
دائرة تنفيذ طرابلس
ري ـب ـك ــا ب ـ ـ ــدوي ف ــرش ــخ ومـ ـيـ ـش ــال ورزق
معوض معوض  -زغرتا بملكهم
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ال ـح ـكــم الـ ـص ــادر عن
املحكمة االبتدائية في طرابلس بالقرار
رقم  12تاريخ  2006/3/9القاضي بازالة
الشيوع في العقار رقم  1568اهدن.
ت ــاري ــخ ال ـح ـجــز :اس ـت ـنــابــة دائ ـ ــرة تنفيذ
طرابلس رقم 2014/923
العقار املـطــروح للبيع :كامل العقار رقم
 1568اهــدن وهــو عبارة عن قطعة ارض
ص ـخــريــة م ـن ـح ــدرة ت ـح ـتــوي ع ـلــى غــرفــة
قــديـمــة بـحــالــة خ ــراب قـســم مـنـهــا مـهــدم،
وهي بمحاذاة الطريق العام.
ً
حدود العقار :شماال  1619و 1602و1567
وجنوبًا مجرى مــاء وطريق عــام وشرقًا
طريق عام وغربًا مجرى ماء و.1567
مساحة العقار 10200 :م.2
التخمني وبــدل الـطــرح/285000/ :دوالر
اميركي.
مــوعــد الجلسة ومكانها :نـهــار االربـعــاء
في  2018/3/14عند الساعة الواحدة بعد
الظهر امام رئيس دائرة تنفيذ زغرتا.
ع ـلــى ال ــراغ ــب ب ــال ـش ــراء وق ـب ــل امل ـبــاشــرة
ب ــامل ــزاي ــدة ان ي ــدف ــع ق ـي ـمــة ب ـ ــدل ال ـط ــرح

ش ـك ــا م ـص ــرف ـي ــا م ـس ـح ــوب ــا الم ـ ــر رئ ـيــس
دائ ــرة تنفيذ زغــرتــا وعليه االط ــاع على
ال ـص ـح ـي ـفــة ال ـع ـي ـن ـيــة ل ـل ـع ـق ــار م ــوض ــوع
امل ــزاي ــدة ودف ــع رس ــوم الـتـسـجـيــل ورس ــم
الداللة البالغ خمسة باملئة.
مأمور التنفيذ
جبور نمنوم
إعالن قضائي
تدعو محكمة الغرفة االبتدائية الثانية
فــي ال ـب ـقــاع /زح ـلــة املــدعــى عـلـيــه الـيــاس
م ـخ ــول ج ــاب ــر امل ـق ـي ــم س ــاب ـق ــا ف ــي خــربــة
ق ـنــافــار وامل ـج ـه ــول م ـحــل االق ــام ــة حــالـيــا
ل ـل ـح ـضــور شـخـصـيــا او م ــن ي ـن ــوب عنه
قانونًا الــى قلم املحكمة في زحلة لتبلغ
اوراق الـ ــدعـ ــوى امل ـس ـج ـل ــة ل ــدي ـن ــا بــرقــم
اس ـ ــاس  2017/472ت ــاري ــخ ال ـ ـ ــورود في
 2017/6/13املـقــدمــة مــن املــدعــي جوني
ايلي نعيم بوكالة املحامي سعيد شرانق
وال ـ ــذي يـطـلــب بـمــوجـبـهــا تـعـيــن خبير
لـلـكـشــف ع ـلــى ال ـع ـق ــار رق ــم  /1843/من
مـنـطـقــة خــربــة ق ـنــافــار الـعـقــاريــة ووضــع
مشروع قسمة في حال قابليته للقسمة
عينًا واال تخمينه بواسطة خبير تمهيدًا
لبيعه بــاملــزاد العلني على سبيل قسمة
التصفية وتضمينه الرسوم واملصاريف
واتعاب املحاماة.
ول ـل ـم ــدع ــى ع ـل ـي ــه املـ ــذكـ ــور اع ـ ـ ــاه مـهـلــة
عـ ـش ــري ــن يـ ــومـ ــا م ـ ــن ت ـ ــاري ـ ــخ اخ ـ ـ ــر ن ـشــر
التخاذ محل اقامة معروف ضمن نطاق
املـحـكـمــة واال ي ـصــار ال ــى اب ــاغ ــه جميع
االوراق والـقــرارات بواسطة رئيس القلم
باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
راغب شحادي
إعالن تلزيم مشروع
إنشاء شبكة توزيع مياه الشفة في بلدة
لبايا في قضاء البقاع الغربي
الساعة التاسعة من يوم الخميس الواقع
فيه الثامن عشر من شهر كانون الثاني
 ،2018ت ـج ــري ادارة امل ـن ــاق ـص ــات ـ ـ ـ ـ فــي
مركزها الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع
ب ـ ــوردو ـ ـ ـ ال ـص ـنــايــع ـ ـ ـ بـ ـي ــروت ،لـحـســاب
وزارة الـطــاقــة وامل ـيــاه ـ ـ ـ املــديــريــة العامة
ل ـل ـمــوارد املــائـيــة والـكـهــربــائـيــة مناقصة
تلزيم مشروع إنشاء شبكة توزيع مياه
الـشـفــة فــي بـلــدة لـبــايــا فــي قـضــاء البقاع
الغربي.
ـ ـ ـ الـتــأمــن امل ــؤق ــت :فـقــط ع ـشــرون مليون
ليرة لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ـ ـ ـ ـ ال ـ ـعـ ــارضـ ــون املـ ـقـ ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـه ــدون
امل ـص ـن ـفــون ف ــي ال ــدرج ــة االول ـ ــى لتنفيذ
ص ـف ـق ــات االشـ ـ ـغ ـ ــال امل ــائـ ـي ــة امل ـس ـج ـلــون
والذين ال يوجد بعهدتهم اكثر من اربع
صفقات مائية لم يجر استالمها مؤقتًا
بعد.
تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض ،وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص ،ال ــذي يـمـكــن االط ــاع
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـيــه م ــن م ـص ـل ـحــة ديـ ــوان
املـ ـ ــديـ ـ ــريـ ـ ــة الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ل ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــوارد امل ــائـ ـي ــة
والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ال ـ ــى ادارة
املـنــاقـصــات ،قبل الـســاعــة الثانية عشرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 2560
إعالن تلزيم مشروع إنشاء شبكة ّري في بلدة
رشعني في قضاء زغرتا
الساعة التاسعة من يــوم االثنني الواقع
فيه الثاني والـعـشــرون مــن شهر كانون
الـثــانــي  ،2018ت ـجــري ادارة املـنــاقـصــات
ـ ـ فــي مركزها الكائن فــي بناية بيضون
ـ ـ ـ ـ ش ـ ــارع بـ ـ ــوردو ـ ـ ـ ـ ال ـص ـنــايــع ـ ـ ـ ـ ب ـي ــروت،
لحساب وزارة الطاقة واملـيــاه ـ ـ املديرية
ال ـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائ ـيــة والـكـهــربــائـيــة ـ ـ
مناقصة تلزيم مشروع إنشاء شبكة ّ
ري
في بلدة رشعني في قضاء زغرتا.
ـ ـ ـ الـتــأمــن امل ــؤق ــت :فـقــط ع ـشــرون مليون
ليرة لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تنزيل مئوي.
ـ ـ ـ ـ ال ـ ـعـ ــارضـ ــون املـ ـقـ ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـه ــدون
امل ـص ـن ـفــون ف ــي ال ــدرج ــة االولـ ـ ــى حـصـرًا
لـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ ص ـ ـف ـ ـقـ ــات األش ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــال امل ــائـ ـي ــة
امل ـس ـج ـلــون وف ـق ــا الحـ ـك ــام امل ــرس ــوم رقــم
 3688ت ــاري ــخ  1966/1/25وت ـعــديــاتــه

الــذيــن ال يــوجــد بعهدتهم اكـثــر مــن اربــع
يجر استالمها مؤقتًا
صفقات مائية لم
ِ
بعد.
تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض ،وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص ،ال ــذي يـمـكــن االط ــاع
وال ـح ـصــول عـلـيــه م ــن مـصـلـحــة ال ــدي ــوان
ف ــي امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد املــائ ـيــة
والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ال ـ ــى ادارة
املـنــاقـصــات ،قبل الـســاعــة الثانية عشرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 2562
إعالن رقم9/2587 :
عن اجراء مزايدة عمومية
لبيع كمية من القمح والشعير املنتجني
محليًا موسم عام 2017
تـ ـج ــري وزارة االقـ ـتـ ـص ــاد وال ـ ـت ـ ـجـ ــارة -
امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـح ـبــوب وال ـش ـم ـنــدر
السكري ،بيروت  -رياض الصلح ،بناية
الـلـعــازاريــة بـلــوك  ،O2Aالـطــابــق الثالث،
فــي الـســاعــة الـعــاشــرة مــن ي ــوم الخميس
املـ ـ ــوافـ ـ ــق فـ ـي ــه  2018/01/25مـ ــزايـ ــدة
عمومية بطريقة ال ـظــرف املـخـتــوم لبيع
كـمـيــة  /2100/ط ــن شـعـيــر و/18 189/
ط ــن ق ـمــح امل ـن ـت ـجــن مـحـلـيــا وامل ـخ ــزون ــة
ف ــي م ـس ـتــودعــات ال ـب ـقــاع وج ـبــل لـبـنــان/
سـبـلــن ،وفــاقــا لــدفـتــر ال ـش ــروط الـخــاص
املوضوع لهذه الغاية رقم  9/2531تاريخ
.2017/12/19
ي ـم ـكــن االط ـ ـ ــاع والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى دف ـتــر
الـ ـش ــروط ال ـخ ــاص لـ ــدى دائـ ـ ــرة ال ــدي ــوان
فــي املديرية العامة للحبوب والشمندر
السكري في الطابق الثالث.
تقدم العروض باليد أو بواسطة البريد
املضمون على ان تصل الى دائرة الديوان
فــي املديرية العامة للحبوب والشمندر
السكري قبل الساعة الثانية عـشــرة من
اليوم الــذي يسبق اليوم املحدد لجلسة
املزايدة ويرفض كل عرض يصل بعد هذا
الوقت او يقدم بغير هذه الوسيلة.
وزير االقتصاد والتجارة
رائد خوري
التكليف 2567
اعالن صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
يبلغ الى املطلوب ابالغه سهيل محمود
خير الدين املجهول محل االقامة
ً
عمال باحكام املادة  409اصول محاكمات
مدنية تنبئكم هذه الدائرة بأن لديها في
املعاملة التنفيذية رقم  2015/1775انذارًا
تنفيذيًا موجهًا اليكم من طالب التنفيذ
بنك االعـتـمــاد املصرفي ش.م.ل .وناتجًا
عن طلب تنفيذ سند دين مجدول بقيمة
/3956.56/د.أ .ع ــدا ال ـفــوائــد والـلــواحــق
والرسوم.
وعليه تــدعــوكــم هــذه الــدائــرة للحضور
اليها بــالــذات او بواسطة وكيل قانوني
الستالم االنذار التنفيذي ومرفقاته علمًا
بــأن التبليغ يتم قانونا بانقضاء مهلة
ع ـشــريــن ي ــوم ــا ع ـلــى ن ـشــر هـ ــذا االع ـ ــان،
وع ـلــى تـعـلـيــق نـسـخــة عـنــه وع ــن االن ــذار
وم ــرفـ ـق ــات ــه ع ـل ــى ل ــوح ــة اع ـ ــان ـ ــات ه ــذه
الــدائــرة ليصار بعد انقضاء هــذه املهلة
ومـهـلــة االن ـ ــذار الـبــالـغــة ع ـشــرة اي ــام الــى
ً
متابعة اج ـ ــراءات التنفيذ اص ــوال حتى
آخر الدرجات.
مأمور تنفيذ بيروت
جمال الدسوقي
إعالن
امانة السجل التجاري في البقاع
عقد تفرغ وانتقال حصص
بـ ـ ـم ـ ــوج ـ ــب م ـ ـح ـ ـضـ ــر اج ـ ـت ـ ـم ـ ــاع ت ـ ــاري ـ ــخ
 2017/5/6وعـ ـ ـ ـق ـ ـ ــد تـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرغ تـ ـ ــاريـ ـ ــخ
 2016/12/19ان ـت ـق ـلــت ح ـصــة ال ـشــريــك
امل ــوص ــي امل ــرح ــوم ح ـســن ح ـســن حـمــزه
في شركة علي حمزة وشركاه للصيرفة
 توصية بسيطة الــى ورثـتــه وهــم :عليوع ـم ــر واحـ ـم ــد وم ـح ـم ــد وخ ــال ــد وزيـ ــاد
وفـ ـ ـ ــادي ح ـس ــن حـ ـم ــزة وال ـ ـس ـ ـيـ ــدات بـنــا
وفاطمه وعفاف ومريم حسن حمزة وفقًا
ملــا ج ــاء فــي محضر انـتـقــال وعـقــد تفرغ
عــن حـصــص فــي الـشــركــة املعنية تــاريــخ
 2016/12/19وث ــم تـفــرغ كــل مــن الــورثــة
الـسـيــدات بنا وعـفــاف وفــاطـمــة والـســادة
عمر واحمد ومحمد وخالد وفادي وزياد

عن كامل حصصهم االرثية في رأسمال
الشركة الى الشريك املفوض علي حسن
حمزة والشريك مريم حسن حمزة وفقًا
مل ــا جـ ــاء ف ــي املـ ـ ــادة ال ـثــال ـثــة م ــن محضر
االن ـت ـقــال وعـقــد الـتـفــرغ عــن حـصــص في
الشركة املعنية تاريخ  2016/12/19في
الشركة املسجلة تحت رقــم 1991/1631
البقاع.
لكل ذي مصلحة االعتراض خالل عشرة
ايام من تاريخ النشر.
أمني السجل التجاري في البقاع
محمد عامر
إعالن تبليغ سندًا الحكام املادة  409أ.م.م.
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس
الى املنفذ عليه :شادي ايوب الحصني -
منيارة عكار  -حاليًا مجهول االقامة
ب ـم ـق ـت ـض ــى املـ ـع ــامـ ـل ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة رق ــم
 2012/653امل ـن ـفــذة بــوج ـهــك م ــن املـنـفــذ
فــرن ـس ـب ـنــك ش.م.ل .وك ـي ـل ـت ــه امل ـحــام ـيــة
لـبـنــى م ـس ـقــاوي بــاالس ـت ـنــاد ال ــى ع ـقـ ّ
ـدي
شـ ــروط وك ـفــالــة وك ـش ــف ح ـس ــاب بمبلغ
/55614.27/د.أ .و /314073388.82/ل.ل.
عدا الرسوم والفوائد.
يقتضي حـضــورك الــى قلم هــذه الــدائــرة
بالذات أو بالواسطة القانونية الستالم
االنذار التنفيذي ومرفقاته واتخاذ مقام
لك ضمن نطاقها والجواب بمهلة عشرة
اي ــام مهلة االنـ ــذار وعـشــريــن يــومــا مهلة
ال ـن ـشــر وبــإنـقـضــائـهــا يـعـتـبــر ك ــل تبليغ
لــك ضمن نطاقها صحيحًا ويـصــار الى
متابعة التنفيذ حتى آخر املراحل.
مأمور التنفيذ
يعقوب الدربلي
انذار عام لجميع املكلفني
تنذر بلدية الدكوانه  -مــارروكــز  -ضهر
الـحـصــن جميع املـكـلـفــن فــي سجالتها
الـ ــذيـ ــن ت ـخ ـل ـف ــوا عـ ــن تـ ـس ــدي ــد الـ ــرسـ ــوم
املتوجبة عليهم بموجب جداول التكليف
ال ـ ـعـ ــائـ ــدة لـ ـل ــرس ــم الـ ـبـ ـل ــدي عـ ــن ال ـق ـي ـمــة
التأجيرية للسكن ولغير السكن ولكافة
الرسوم البلدية العائدة لسنة  2017وما
قبلها بوجوب تسديد هذه الرسوم خالل
( )15خمسة عشر يــومــا مــن تــاريــخ نشر
هذا االنذار.
وهي اذ تعتبر هذا االنذار بمثابة تبليغ
شخصي لكل مكلف وانـهــا ستعمد الى
ات ـخ ــاذ االجـ ـ ـ ــراءات ال ـقــانــون ـيــة ب ـحــق كل
مكلف لــم يـســدد املـبــالــغ املـتــوجـبــة عليه
بعد انقضاء املهلة املذكورة.
رئيس البلدية املحامي انطوان أ.
شختورة
التكليف 2564
إعالن عن مناقصة للمرة الثانية
تعلن بلدية شمسطار  -غرب بعلبك عن
اج ــراء مناقصة بطريقة تـقــديــم عــروض
ل ـش ــراء س ـي ــارة ج ـيــب Grand Cherokee
 4x4laredoأو  limitedوفقًا لدفتر الشروط
املوضوع لهذه الغاية .وقد تحدد موعد
اجراء املناقصة في.2018/1/5 :
يـمـكــن ال ـح ـصــول ع ـلــى نـسـخــة ع ــن دفـتــر
ال ـش ــروط ال ـخــاص بــاملـنــاقـصــة مــن مركز
البلدية ضمن الدوام الرسمي.
آخ ــر مـهـلــة لـقـبــول طـلـبــات االش ـت ــراك في
امل ـنــاق ـصــة آخ ــر ي ــوم ع ـمــل يـسـبــق مــوعــد
اجراء املناقصة.
شمسطار في2017/12/18 :
رئيس بلدية شمسطار  -غربي بعلبك
سهيل شبلي الحاج حسن
اعالن رقم ( )1لعام 2017
بـ ـش ــأن ب ـ ــدء ت ـح ـق ـيــق م ـك ــاف ـح ــة االغ ـ ـ ــراق
للواردات املغرقة من صنف رقائق الذرة
أو االرز او القمح
امل ـح ـم ـصــة امل ـ ـصـ ــدرة م ــن او ذات مـنـشــأ
فرنسي أو بريطاني أو املاني او تركي او
بولندي او لتواني او اتحاد اوروبي
مقدمة
بتاريخ  2017/6/12تلقى جهاز حماية
االنـ ـت ــاج ال ــوط ـن ــي ف ــي وزارة االق ـت ـصــاد
والتجارة شكوى من الصناعة املحلية،
ط ـب ـقــا الحـ ـك ــام ق ــان ــون "ح ـم ــاي ــة االن ـت ــاج
الـ ــوط ـ ـنـ ــي" ،تـ ـ ّـدعـ ــي ف ـي ـه ــا ان الـ ـ ـ ـ ــواردات
املغرقة من رقائق الذرة أو األرز او القمح
امل ـح ـم ـصــة امل ـ ـصـ ــدرة م ــن او ذات مـنـشــأ
فرنسي أو بريطاني أو املــانــي او تركي
او بولندي او لتواني او اتحاد اوروبــي.
ّ
سببت ضررًا للصناعة املحلية.
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إعالنات

ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ  2017/10/9اصـ ـ ـ ـ ــدر وزيـ ـ ــر
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاد والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارة ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرار رقـ ــم
/1/190أ.ت ،.حـيــث واف ــق بموجبه على
قبول الشكوى املقدمة من شركة ضاهر
ً
الدولية لألغذية ش.م.ل .شكال واعلن بدء
التحقيق وفـقــا لـقــانــون "حـمــايــة االنـتــاج
الوطني" ومرسومه التنظيمي رقم 1204
تاريخ .2008/3/18
 .1الشكوى
بتاريخ  2017/6/12تقدمت شركة ضاهر
الدولية لألغذية ش.م.ل .على اعتبار انها
تمثل الصناعة املحلية ،بشكوى تتعلق
بالضرر الذي تسببه الواردات املغرقة من
رقائق الــذرة او االرز او القمح املحمصة
املـ ـص ــدرة م ــن او ذات مـنـشــأ فــرن ـســي أو
بريطاني أو املــانــي او تركي او بولندي
او لـتــوانــي او ات ـحــاد اوروب ــي للصناعة
املحلية ،شكوى رقم (.)11
 .2املنتج موضوع الشكوى
املنتج موضوع الشكوى هو رقائق الذرة
أو االرز او الـقـمــح املحمصة مــن البنود
الجمركية التالية1905.90.90 - 1904.10 :
 .1905.32 .3الصناعة املحلية.
ال ـص ـنــاعــة امل ـح ـل ـيــة ال ـت ــي ت ـق ــوم بــان ـتــاج
املنتج املماثل هي شركة ضاهر الدولية
لــأغــذيــة ش.م.ل( .مـقــدمــة الـطـلــب) وهــي
املصنع الوحيد في لبنان وبالتالي فهي
ت ـم ـثــل ال ـص ـنــاعــة امل ـح ـل ـيــة وف ـق ــا الح ـكــام
املــادة  11من املرسوم التنظيمي لقانون
"حماية االنتاج الوطني" رقم  1204تاريخ
.2008/3/18
 .4دول املنشأ او الــدول املصدرة للمنتج
موضوع التحقيق
االت ـح ــاد االوروب ـ ــي ال سـيـمــا فــرنـســي أو
بريطاني أو املاني او تركي او بولندي او
لتواني او اتحاد اوروبي.
 .5االدعاء باإلغراق
اس ـ ـت ـ ـنـ ــدت الـ ـصـ ـن ــاع ــة املـ ـحـ ـلـ ـي ــة م ـق ــدم ــة
ال ـش ـك ــوى ف ــي ادع ــائـ ـه ــا ب ـ ــاالغ ـ ــراق عـلــى
م ـق ــارن ــة اسـ ـع ــار ال ـت ـصــديــر م ــن االت ـح ــاد
االوروب ـ ــي مــع اس ـعــار الـبـيــع فــي الـســوق
املحلي في فرنسي أو بريطاني أو املاني
او تركي او بولندي او لتواني او اتحاد
اوروبي التي اشارت بشكل واضح الى ان
هامش االغراق ال يمكن اغفاله حيث يزيد
ً
عن  %2ومن ثم فهو ليس ضئيال.
 .6االدعاء بالضرر
اوضحت الشكوى ان هناك زيــادة كبيرة
في ال ــواردات املغرقة من رقائق الــذرة أو
االرز أو ال ـق ـمــح امل ـح ـم ـصــة م ــن االت ـح ــاد
االوروب ـ ـ ــي وق ــد اثـ ــرت ع ـلــى اس ـع ــار بيع
املنتج املحلي والحقت ضررًا بالصناعة
املحلية القائمة تمثلت مظاهره بما يلي:
أ  -انخفاض في حجم االنتاج املحلي
ب  -انخفاض في مستوى االرباح املحققة
ج  -انخفاض في حجم وكمية املبيعات
د  -ارتفاع تكلفة االنتاج
 .7جمع املعلومات
م ـ ــن اج ـ ـ ــل ال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـل ــى املـ ـعـ ـل ــوم ــات
الضرورية ســوف ترسل هيئة التحقيق
قوائم االسئلة الى املنتجني واملستوردين
امل ـح ـل ـيــن والـ ـ ــى املـ ـص ــدري ــن وامل ـن ـت ـجــن
االجانب واي اطراف اخرى معنية.
 .8االطراف االخرى ذات املصلحة
بموجب هذا االعالن تعتبر كافة االطراف
االخ ـ ــرى ذات املـصـلـحــة م ــدع ــوة لـتـقــديــم
كتب تأييد او اعتراض مؤيدة باالسانيد
الى جهاز حماية االنتاج الوطني شرط
اب ــراز مــا يثبت احتمال تأثرهم بنتيجة
التحقيق وان يقدموا أسبابًا مقنعة تعزز
اهمية سماع آرائهم.
 .9زيارات التحقق امليدانية
وفقًا للمادة  98من "املــرســوم التنظيمي
ل ـق ــان ــون ح ـمــايــة االنـ ـت ــاج ال ــوط ـن ــي" رقــم
 1204تاريخ " :2008/03/18يجوز لهيئة
التحقيق القيام بزيارات ميدانية للتحقق
من املعلومات املقدمة أو للحصول على
معلومات اضافية يقتضيها التحقيق"
وبــال ـتــالــي س ــوف ت ـقــوم هـيـئــة التحقيق
بزيارات ميدانية عند الحاجة.
 .10فترة التحقيق
من جانب االغراق ،من  2016/6/30لغاية
2017/6/30
مــن جــانــب ال ـضــرر ،مــن  2014/1/1حتى
2017/6/30
بـ ـع ــد بـ ـ ــدء ال ـت ـح ـق ـي ــق ،ي ـم ـك ــن مـ ــد ف ـت ــرة
الـتـحـقـيــق ف ــي االغ ـ ــراق وتـحـلـيــل الـضــرر
ل ـت ـش ـم ــل مـ ــا ت ــوف ــر مـ ــن اح ـ ـ ـصـ ـ ــاءات عــن
النصف الثاني من .2017

 .11عنوان املراسلة
وزارة االقتصاد والتجارة
املــديــريــة الـعــامــة لالقتصاد والـتـجــارة /
جهاز حماية االنتاج الوطني
وسط بيروت التجاري  -مبنى اللعازارية
 بلوك - O2B -هاتف 961 / 01 - 98 22 94 :مقسم 1603
فاكس00 961 / 01 - 98 22 97 :
بـ ــريـ ــد ال ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــيtraderemedies@ :
economy.gov.lb
 .12الجدول الزمني املقترح للتحقيق
بالنسبة للتحديد االولي 120 ،يومًا كحد
ً
ابتداء من تاريخ بدء التحقيق.
أقصى
بالنسبة للتحديد الـنـهــائــي 120 ،يومًا
كحد أقصى ابـتـ ً
ـداء من تاريخ نشر قرار
التحديد االولي في الجريدة الرسمية.
 .13تاريخ بدء التحقيق
يبدأ التحقيق رسميًا اعتبارًا من تاريخ
نشر قرار اعالن بدء التحقيق في
الجريدة الرسمية.
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2017/1249
طالب التنفيذ :امني حسني حمقة وكيله
املحامي قاسم املولى
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـهــم :ادي ـ ـبـ ــة ،اي ـ ـمـ ــان ،ح ـســن،
نصار ،ومريم ونسرين حمقة
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ال ـح ـكــم الـ ـص ــادر عن
محكمة الــدرجــة االول ــى فــي جـبــل لبنان
ال ـغ ــرف ــة ال ـثــال ـثــة ال ـن ــاظ ــرة ف ــي الـقـضــايــا
العقارية (ازالة شيوع).
تاريخ محضر الــوصــف 2017/07/19 :ـ ـ
تاريخ تسجيله2017/09/06 :
املطروح للبيع  2400سهم من العقار رقم
 19/29برج البراجنة:
مـ ــدخـ ــل وغـ ــرف ـ ـتـ ــن وص ـ ــال ـ ــون وسـ ـف ــرة
ومـ ـطـ ـب ــخ وح ـ ـمـ ــامـ ــن وشـ ـ ــرفـ ـ ــات ول ـ ــدى
ال ـك ـشــف ت ـبــن ان ال ـق ـســم ه ــو ع ـب ــارة عن
شقة سكنية ومطابقة ملا ورد في االفادة
العقارية ـ ـ حق مختلف وارتفاق  -يشترك
ملكية القسمني رقــم  1و 3مصاب ببراح
بــاملــرســوم  370/5325ن ــوع االن ـت ـفــاع او
االرتفاق اشتراك بامللكية  -حجز عقاري
ملصلحة الخزينة كتاب محتسبية بعبدا
رق ــم  2003/1829ت ــاري ــخ 2003/10/28
ملف  9مصدر الحجز وزارة املالية  -مكان
حفظ امللف برج البراجنة الحاجز :مديرية
الخزينة والدين العام  -محتسبية بعبدا
 املحجوز عليه مالك العقار  -دعوى رقم 2015/950موضوع ازالة الشيوع تاريخ
ال ــدع ــوى  2015/11/24م ـصــدر الــدعــوى
ب ــدائـ ـي ــة املـ ــدعـ ــي :ام ـ ــن ح ـس ــن ح ـم ـق ــة -
املدعى عليهم :حسني عبد الكريم حمقة
ورفاقه.
مساحته /90/ :م 2تقريبًا.
الـ ـتـ ـخـ ـم ــن/112500/ :د.أ - .ال ـ ـطـ ــرح:
/112500/د.أ.
تــاريــخ وم ـكــان امل ــزاي ــدة :ت ـجــري املــزايــدة
ن ـه ــار الـ ـث ــاث ــاء الـ ــواقـ ــع ف ــي 2018/2/6
ال ـس ــاع ــة ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة ص ـبــاحــا ام ــام
رئيس دائرة تنفيذ بعبدا في قصر عدل
بعبدا املبنى الجديد.
ش ـ ــروط ال ـب ـي ــع :ف ـع ـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء
وقبل املباشرة باملزايدة ايداع مبلغ مواز
لـثـمــن ال ـط ــرح ف ــي ص ـن ــدوق ال ـخــزي ـنــة او
مصرف مقبول باسم رئيس دائرة تنفيذ
بعبدا او تقديم كفالة مصرفية تضمن
املـبـلــغ وات ـخــاذ مـحــل اقــامــة ضـمــن نطاق
الــدائــرة كما عليه وخ ــال ثــاثــة اي ــام من
ص ــدور ق ــرار االحــالــة اي ــداع بــاقــي الثمن
تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة العشر
على مسؤوليته كما عليه وخالل عشرين
ي ــوم ــا ت ـل ــي االحـ ــالـ ــة دفـ ــع ال ـث ـم ــن ورس ــم
الداللة  %5والتسجيل.
مأمور تنفيذ بعبدا عباس حمادي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة رقم 2015/1760
املنفذ :بنك لبنان واملهجر ش.م.ل .وكيله
املحامي جورج بو زامل
املنفذ عليهم:
 - 1شركة الفرابي لالدوية الطبية ش.م.م.
 الحدث  -حي االميركان  -خلف محالتاالفندي بناية غاردينيا الطابق االول.
 - 2ع ــادل ع ــارف عمشه وفــاطـمــة محمد
جـبــق  -ب ـشــامــون  -ح ــي امل ـ ــدارس جــانــب
مدرسة ايليت بناية الرابية الخضراء -
الطابق الثاني.

الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :عـقــد وك ـشــف حـســاب
ً
مـ ــع ش ـ ـهـ ــادة ت ــأم ــن ع ـ ـقـ ــاري ت ـح ـص ـيــا
ملبلغ  /106231/دوالر امـيــركــي ومبلغ
 /60437/ل ـي ــرة ل ـب ـنــان ـيــة عـ ــدا ال ـف ــوائ ــد
واللواحق.
تاريخ قرار الحجز2015/11/18 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه لـ ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2015/11/19 :
ال ـع ـقــار امل ـط ــروح لـلـبـيــع :كــامــل الـقـســم 8
بلوك  Aمن العقار  4068الحدث العائدة
ملكيته للمنفذ عليه عادل عارف عمشه
مـحــل طــابــق ارض ــي ضمنه حـمــام يتبع
لــه متخت فــي املـيــزانــن ضمنه حمامني
ومطبخ له موقف سيارة رقم  8بلوك A
مساحته  263م.م .تقريبًا .حق مختلف.
خــاضــع لـنـظــام ادارة ال ـع ـقــار وتـعــديـلــه.
يشترك بملكية القسمني رقم  1و A 3وكل
ما ورد عليهما.
قيمة التخمني/460250/ :دوالر أميركي.
قـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــرح ب ـ ـ ـعـ ـ ــد ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـف ـ ـيـ ــض:
 /236764.15/دوالر اميركي.
تاريخ ومكان املزايدة :وقد تحدد موعد
املزايدة نهار االثنني تاريخ 2018/1/15
ال ـســاعــة ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة ص ـبــاحــا ام ــام
رئيس دائرة تنفيذ بعبدا في قصر عدل
بعبدا املبنى الجديد.
شروط املزايدة :فعلى الراغب في الشراء
وق ـب ــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة اي ـ ــداع مبلغ
مــواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة
او م ـصــرف مـقـبــول بــاســم رئ ـيــس دائ ــرة
تنفيذ بعبدا او تقديم كفالة مصرفية
تضمن املبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن
نـطــاق الــدائــرة كما عليه وبـخــال ثالثة
ايام من صدور قرار االحالة ايداع الثمن
تحت طائلة اعادة املزايدة بالعشر على
مسؤوليته كـمــا عليه وب ـخــال عشرين
يــومــا تـلــي االح ــال ــة دف ــع الـثـمــن ورس ــوم
الداللة  5باملاية والتسجيل.
رئيس القلم انطوان الحلو
صـ ـ ــادر ع ــن دائ ـ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـيــذ ف ــي ص ـيــدا
القاضي رانــي صــادق لبيع اسهم املنفذ
ع ـل ـي ــه فـ ــي ال ـق ـس ــم رقـ ـ ــم  16مـ ــن ال ـع ـق ــار
رق ــم  931ح ــارة صـيــدا باالستنابة رقم
 2015/86وارد.
املنفذ :بنك عوده ش.م.ل.
امل ـ ـن ـ ـفـ ــذ ع ـ ـل ـ ـيـ ــه :وسـ ـ ـي ـ ــم م ـص ـط ـف ــى ابـ ــو
سلطانية.
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :اس ـت ـن ــاب ــه ص ـ ــادرة
ً
ع ـ ــن دائ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـي ــذ بـ ـ ـي ـ ــروت ت ـح ـص ـيــا
ملبلغ /83.786.111/لـ ـ ـي ـ ــرة لبنانية عــدا
اللواحق.
تاريخ تبليغ االنذار2014/7/23 :
تاريخ قرار الحجز2014/9/22 :
تاريخ تسجيله 2014/10/3
تاريخ محضر الوصف2015/10/5 :
تاريخ تسجيله2015/11/10 :
محتويات القسم رقم  16من العقار 931
ح ـ ــارة صـ ـي ــدا :ش ـقــة سـكـنـيــة مــؤل ـفــة من
صالون وغرفتي نوم وحمامني ومطبخ
وشرفة .مساحته  106متر مربع
ح ــدوده الـعـقــار :غــربــا الـعـقــار  932شرقًا
ً
العقار  930شماال طريق جنوبًا العقار
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قيمة التخمني /115000/ :دوالر اميركي
بدل الطرح /69000/ :دوالر اميركي
مــوعــد املــزايــدة ومـكــانـهــا :نـهــار الثالثاء
الواقع في  2018/1/16الساعة التاسعة
ص ـبــاحــا امـ ــام رئ ـي ــس دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ في
صيدا.
على الــراغــب فــي ال ـشــراء ان ي ــودع باسم
رئيس الدائرة قبل املباشرة باملزايدة في
صـنــدوق الخزينة او فــي أحــد املـصــارف
املقبولة مــن الــدولــة مبلغًا مــوازيــا لبدل
الطرح أو أن يقدم كفالة مصرفية تضمن
هــذا املبلغ وان يتخذ محل اقــامــة ضمن
نطاق الدائرة اذا لم يكن له مقام فيه واال
اعتبر قلم الدائرة مقامًا مختارًا له وعلى
املشتري ايداع كامل الثمن ورسم الداللة
خالل مهلة ثالثة أيام من تاريخ صدور
قــرار االحــالــة واال تعاد املــزايــدة بالعشر
وعلى مسؤوليته.
رئيس القلم
أحمد عبدالله

بيروت بأن لديها في املعاملة التنفيذية
رقم  2017/1588انــذارًا تنفيذيًا موجهًا
اليكم من طالب التنفيذ بنك سوسيته
ج ـن ــرال ف ــي لـبـنــان ش.م.ل .ونــات ـجــا عن
طلب تنفيذ عقد عام فتح حساب وكشف
حساب بقيمة /1978.51/دوالر اميركي
باالضافة الى الفوائد واللواحق.
وعليه تــدعــوكــم هــذه الــدائــرة للحضور
الـ ـيـ ـه ــا ش ـخ ـص ـي ــا او ب ــواسـ ـط ــة وك ـي ــل
ق ــان ــون ــي الس ـ ـتـ ــام االن ـ ـ ـ ــذار ال ـت ـن ـف ـيــذي
واالوراق املــرفـقــة بــه علمًا ب ــأن التبليغ
يتم قانونا بانقضاء مهلة عشرين يوما
ع ـلــى ن ـشــر هـ ــذا االعـ ـ ــان وع ـل ــى تعليق
نـسـخــة عـنــه وع ــن االن ـ ــذار امل ــذك ــور على
لــوحــة االعــانــات الـعــائــدة لـهــذه الــدائــرة
ويصار بعد انقضاء هــذه املهلة ومهلة
االن ــذار البالغة عـشــرة اي ــام الــى متابعة
ً
الـتـنـفـيــذ بـحـقـكــم اص ـ ــوال ح ـتــى الــدرجــة
االخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
هال خليل

إعالن قضائي
لدى املحكمة االبتدائية في جبل لبنان
 الغرفة السادسة الناظرة في الدعاوىالتجارية برئاسة القاضية اليان صابر
وعضوية القاضيتني نور دحروج وسمر
عبد الهادي ،في الدعوى رقم 2009/445
امل ـق ــدم ــة ف ــي  1996/4/16م ــن املــدع ـيــة
ال ـش ــرك ــة ال ـع ــام ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة االوروبـ ـي ــة
املصرفية ش.م.ل .بــوجــه املــدعــى عليهم
شــركــة ايـمـكــس انـتــرنــاسـيــونــال ش.م.م.
بشخص املفوض بالتوقيع عنها السيد
هــادي ناصر غانم ونــاصــر انيس غانم
وهــادي ونمر ومنى ولينا ناصر غانم،
وسمعان بولس اسطفان املـكــاري الذي
توفي وانحصر ارثه بسيمون واستفان
وكارولني وماريلني بولس املكاري وفرج
ولبيبه ونجيبه  -نانا فيكتور املكاري،
وخليل بــدوي كــرم ،والصادر بموجبها
قرار ترك رقم  2012/ 31تقدمت املدعية
بتاريخ  2014/1/2بطلب تعيني ممثل
خاص لتعذر تعيني ورثــة ناصر انيس
غــانــم ،ال ــذي تــوفــي وق ــد ق ــررت املحكمة
فـ ــي ض ـ ــوء ثـ ـب ــوت تـ ـع ــذر ت ـع ـي ــن هــويــة
ورثـ ـ ــة امل ـت ــوف ــي املـ ــذكـ ــور ابـ ـ ــاغ ال ــورث ــة
ً
امل ــذك ــوري ــن ع ــن ط ــري ــق ال ـن ـش ــر ،تـفـعـيــا
ل ـح ـكــم املـ ـ ــادة  /15/اص ـ ــول مـحــاكـمــات
مدنية فيطلب حضور ممثل قانوني عن
الورثة املطلوب ابالغهم لتبلغ اجراءات
املحاكمة وبعد مــرور شهرين على اخر
ً
نشر تعني املحكمة ممثال خاصًا عنهم
يقوم مقام املمثل القانوني.
رئيس القلم
ميشلني ّ
ضو

إعالن
صادر عن الغرفة االبتدائية الثالثة في
الشمال
بالدعوى رقم 2017/87
م ــوج ــه الـ ــى امل ـس ـتــدعــى ض ــده ــم :رن ــدى
س ــال ــم بـ ـي ــروت ــي ول ـي ـل ــى ومل ـ ــى  -رنـ ــدى
ومحمد  -عمر ولينه ومليس أبناء محمد
ع ـث ـمــان رمـ ـض ــان ،م ــن ط ــراب ـل ــس  -الـتــل
ً
أصال ،ومجهولي محل االقامة حاليًا.
تـ ـ ــدعـ ـ ــوكـ ـ ــم هـ ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة السـ ـ ـت ـ ــام
االستدعاء ومرفقاته املرفوع ضدكم من
املستدعني محمد  -عماد ومحمد  -زياد
واحمد  -فؤاد وسامر وفاتن أبناء محمد
عـثـمــان رم ـضــان بــوكــالــة املـحــامـيــة زينا
الحسيني ،بدعوى ازالة الشيوع املقامة
على العقار رقــم  1355منطقة بترومني
ال ـع ـقــاريــة ،كـمــا تــدعــوكــم الس ـت ــام كــافــة
االوراق امل ـب ــرزة فــي امل ـلــف ،وذل ــك خــال
مهلة عشرين يومًا من تاريخ نشر هذا
االعـ ــان وات ـخ ــاذ مـقــامــا لـكــم يـقــع ضمن
نطاق هــذه املحكمة وابــداء مالحظاتكم
الخطية على الدعوى خالل مهلة خمسة
عشر يومًا من تاريخ التبليغ ،واال يعتبر
كــل تبليغ لكم لصقًا على بــاب املحكمة
صحيحًا ،باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري

اعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
يبلغ ال ــى املـنـفــذ عليه سـيـفــاك ب ــدروس
خوشيان
املجهول محل االقامة
ً
ع ـ ـم ـ ــا ب ـ ــاحـ ـ ـك ـ ــام امل ـ ـ ـ ـ ـ ــادة  409اص ـ ـ ــول
محاكمات مدنية تعلمكم دائ ــرة تنفيذ

جانب خرباء املحاسبة املجازين
يف لبنان املحرتمني
تدعــو نقابــة خــراء املحاســبة املجازيــن يف لبنــان جميــع األعضــاء املنتســبني إليهــا
واملســجلني عــى جداولهــا ،ســواء أكانــوا مامرســني أو متدرجــني ،وجــوب إعــام النقابــة
بجميــع املعلومــات الخاصــة بهــم والتــي تشــمل عنــوان املكتــب املتخــذ فيه محــل إقامة،
وأرقــام الهواتــف ،كــام وجــوب إعــام النقابــة بــأي تعديــل أو تغيــر قــد يطــرأ عــى هــذه
املعلومــات ،ضمــن مهلــة شــهرين مــن تاريــخ حصــول التعديــل ،تحــت طائلــة:
 )1إعتبــار العضــو غــر امللتــزم بالتعليــامت أعــاه مخالفــاً ألحــكام املــادة  /12/مــن
قانــون تنظيــم مهنــة خــرة املحاســبة رقــم  1994/364وأحــكام املــادة السادســة مــن
نظــام النقابــة الداخــي.
 )2وإعتبــار التباليــغ املوجهــة إىل خبــر املحاســبة املجــاز عــى العنــوان األخــر
املعــروف واملبلــغ مــن النقابــة قانونيــة ،مــع مــا يرتتــب عــى ذلــك مــن نتائــج
ومفاعيــل قانونيــة.
النقيــــــب
سليم عبد الباقــي

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي طارق طربيه
يـنـفــذ فــرنـسـبـنــك ش.م.ل .ب ــوج ــه شــركــة
ج ــوزف عيد وشــركــاه وان ـطــوان جــوزف
عيد وكـلــوت جبيلي عقد ش ــروط عامة
وعـقــود فتح االع ـت ـمــادات وعـقــود كفالة
وكشوفات حساب باملعاملة 2014/122
ً
تـحـصـيــا لــديــن طــالــب الـتـنـفـيــذ الـبــالــغ
/2915000/د.أ .اض ــاف ــة الـ ــى ال ـف ــوائ ــد
والنفقات.
وي ـ ـ ـجـ ـ ــري الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ــوجـ ـ ــودات
محالت جــوزف عيد الكائن فــي جونية
الشير وهــي كالتالي 71 :بــدلــة مــاركــات
م ـخ ـت ـل ـفــة و 27ج ــاك ـي ــت وsweater 30
و 116بنطلون و 97قميص و 20كنزة
و 18بولو و porte feuille 4و Camar 3
 bandو  15كــرافــات و pochette 10و 5
 papillonو  17جيليه و 17ف ــوالر و16
 bretelleو  boxer 18و 134بـيـجــامــا
و 8قـشــاطــات و 13ح ــذاء و  4كـبــوت و9
مكاتب و 110بنطلون جينز و 60شورت
وبــراد كونكورد ومكنسة هوفر وخزنة
 Gold safeوكونتوار  4قطع و 4كراسي
وسـ ـت ــان ــد خ ـش ـب ــي مـ ــع  7رف ـ ـ ـ ــوف .ب ــدل
تخمينها /31760/د.أ .وب ــدل طرحها
ب ـع ــد ال ـت ـخ ـف ـيــض  .$/28584/ل ـلــراغــب
بالشراء مراجعة تقرير الخبير.
ي ـجــري الـبـيــع ي ــوم الـجـمـعــة ال ــواق ــع فيه
 2018/1/12ال ـس ــاع ــة الـ ــواحـ ــدة ظ ـه ـرًا.
لـ ـل ــراغ ــب ب ــالـ ـش ــراء الـ ـحـ ـض ــور ب ــامل ــوع ــد
امل ـحــدد اع ــاه ال ــى شــركــة جــوزيــف عيد
في جونية الشير مصحوبًا بالثمن نقدًا
او بـمــوجــب شـيــك مـصــرفــي مـنـظــم المــر
ح ـض ــرة رئ ـي ــس دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ ك ـس ــروان
وبــرســم دالل ــة خـمـســة بــاملـئــة وال يجوز
اتمام البيع ما لم يبلغ الثمن املعروض
ستة اعشار القيمة املخمنة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلبت فاطمه يحيا عزالدين زوجة حسن
فواز سند تمليك بدل عن ضائع للقسم 19
من العقار  2355العباسيه.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إنذار عام
ّ
إن رئ ـ ـي ـ ــس دائ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة تـ ـحـ ـصـ ـي ــل ب ـ ـيـ ــروت
واملـ ـحـ ـتـ ـسـ ـب ــن امل ـ ــالـ ـ ـي ـ ــن املـ ـحـ ـلـ ـي ــن فــي
امل ـحــاف ـظــات واالق ـض ـي ــة الـلـبـنــانـيــة كــافــة،
يــدعــون جميع املـكـلـفــن بـضــريـبــة الــدخــل
وضريبة االم ــاك املبنية ورس ــم االنتقال
وكافة الضرائب املباشرة وغير املباشرة
وال ــرس ــوم امل ـمــاث ـلــة ل ـه ــا ،ال ــى ت ـســديــد ما
يـ ـت ــوج ــب ع ـل ـي ـه ــم مـ ــن ضـ ــرائـ ــب ورسـ ـ ــوم
ص ـ ـ ـ ــادرة لـ ـغ ــاي ــة تـ ــاريـ ــخ 2008/12/31
بموجب جداول تكليف أساسية ،إضافية،
ت ـك ـم ـي ـل ـيــة ،وأوام ـ ـ ـ ــر قـ ـب ــض ،وذلـ ـ ــك خ ــال
خـمـســة عـشــر يــومــا م ــن ت ــاري ــخ نـشــر هــذا
االنذار العام في الجريدة الرسمية.
يعتبر ه ــذا االنـ ــذار ال ـعــام بـمـثــابــة تبليغ
ّ
ّ
شخصي لكل مكلف ،قاطعًا لعامل مرور
الزمن.
بيروت في  12كانون االول 2017
رئيس دائرة تحصيل بيروت
واملحتسبون املاليون
املحليون في جميع املحافظات واالقضية
اللبنانية
التكليف 2495
إنذار عام
إن رئ ـيــس دائـ ــرة الـتـحـصـيــل فــي مــديــريــة
ال ـضــري ـبــة ع ـلــى ال ـق ـي ـمــة امل ـض ــاف ــة ،يــدعــو
جـمـيــع ال ـخــاض ـعــن ل ـه ــذه ال ـضــري ـبــة الــى
ت ـســديــد م ــا ي ـتــوجــب عـلـيـهــم م ــن ضــريـبــة
على القيمة املضافة وغرامات ملحقة بها
ناتجة عن التصاريح الدورية املقدمة قبل
 2009/1/1وكــذلــك الـتـكــالـيــف االضــافـيــة
والتكميلية ال ـصــادرة قبل هــذا الـتــاريــخ،
وذلــك خــال خمسة عشر يومًا من تاريخ
ن ـش ــر ه ـ ــذا االنـ ـ ـ ـ ــذار ال ـ ـعـ ــام فـ ــي ال ـج ــري ــدة
الرسمية مع مراعاة النصوص القانونية
املرعية االجراء بتاريخ النشر.
يعتبر ه ــذا االنـ ــذار ال ـعــام بـمـثــابــة تبليغ
ّ
ش ـخ ـصــي ل ـك ــل خ ــاض ــع ،وق ــاط ـع ــا لـعــامــل
مرور الزمن.
بيروت في  06كانون االول 2017
رئيس دائرة التحصيل بالتكليف
كلوديا غنيمة
التكليف 2514
اعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
غرفة الرئيس أحمد محمود
رقم املعاملة التنفيذية  2015/32 :استنابة
املنف ـ ـ ــذ  :جمال ترست بنك ش.م.ل.
وكيله املحاميان أحمد وهبـة ورزق الله
شيت
املـنـفـ ـ ــذ ع ـل ـي ـ ـ ــه  :غ ـ ــزوان أح ـمــد ش ــرف –
بيروت الرملة البيضاء – بناية مرجان
السند التنفيذي وقيمة الدين  :عقد تأمني
وسندي ديــن بقيمة  $/7900000/سبعة
ماليني وتسعماية الف دوالر اميركي عدا
اللواحق والفوائد
تاريخ التنفيذ في دائــرة تنفيذ بيروت :
2014/7/17
تاريخ التنفيذ في دائــرة تنفيذ بعلبك :
2015/6/8
تاريخ تبليغ االنذار 2014/8/6 :
تاريخ قرار الحجز 2014/9/4 :
تاريخ تسجيلــه 2014/9/15 :
تاريخ محضر وصف العقار 2015/7/27 :
تاريخ تسجيلــه 2015/8/12 :
بيان العقارات املحجوزة ومشتمالتها :
 /1400/ - 1س ـهــم بــال ـع ـقــار رق ــم /329/
بيت شاما – امـيــري محلة دوارة املحقن
وخناقة بشور يوجد ضمنه بستان كرز
بحالة يباس وبئر ارتــوازي مجهز وبناء
من االسمنت مؤلف من طابقني وبناء آخر
عائد للشريك بالعقار
 الـحـقــوق العينية  :مــرتـفــق بالتخطيطباملرسوم رقم  1962/9270خط توتر عالي
ونفس الحجز التنفيذي ومحضر وصف
ال ـع ـقــار اع ــاه بــالـعـقــار  /24/بـيــت شاما
واشارة امتياز
 مساحته  /21232/ :متر مربع -التخمني الدوالر االميركي $/830036/ :

 ب ـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرح ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدوالر االم ـ ـيـ ــركـ ــيب ـ ـعـ ــد الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــض ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة الـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة :
$/328569.79/
 /2400/ - 2سهم بالعقار رقم  /899/بيت
شــامــا – االرض أم ـي ــري وال ـغ ــرس مـلــك –
موقع وادي التني  ،يوجد ضمنه أشجار
مثمرة كــرز حــوالــي  /200/شـجــرة بعمر
 /10/سنوات
 الحقوق العينية  :نفس الحجز التنفيذيومحضر وصــف العقار واشــارة االمتياز
بالعقار رقم  /329/بيت شاما أعاله
 مساحته  /6453/متر مربع التخمني بالدوالر االميركي $/332650/ : ب ـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرح ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدوالر االم ـ ـيـ ــركـ ــيب ـ ـعـ ــد الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــض ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة الـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة :
$/131679.52/
 /2400/ - 3سـهــم بــالـعـقــار رق ــم /1052/
بيت شاما – اميري موقع املحرومة أرض
بعل سليخ تزرع حبوب
 مساحته  /3597/متر مربع الـحـقــوق العينية  :حــق انـتـفــاع بملكيةالـطــريــق ال ـخــاص رق ــم  /1055/استمالك
بــاملــرســوم رق ــم  2015/1441بـحــق م ــرور
على  /450/متر مربع النشاء خط توتر
عالي  ،نفس الحجز التنفيذي ومحضر
وصـ ــف ال ـع ـق ــار واش ـ ـ ــارة االم ـت ـي ــاز اع ــاه
بالعقار رقم  /899/بيت شاما
 التخمني بالدوالر االميركي $/179850/ : بـ ــدل الـ ـط ــرح بـ ــالـ ــدوالر االم ـي ــرك ــي بعدالتخفيض للمرة السادسة $/71193.63/ :
 /2400/ - 4سـهــم بــالـعـقــار رق ــم /1053/
ب ـيــت ش ــام ــا – ام ـي ــري م ــوق ــع امل ـح ــروم ــة ،
ضمنه عريشة عنب مرفوعة على أعمدة
ب ـع ـمــر  /10/سـ ـن ــوات – ح ــوال ــي /297/
عريشة
 مساحته  /3597/متر مربع الـحـقــوق العينية  :نـفــس حــق االنـتـفــاعوالـ ـحـ ـج ــز ال ـت ـن ـف ـي ــذي ومـ ـحـ ـض ــر وص ــف
اعقار واشارة االمتياز أعاله بالعقار رقم
 /1052/بيت شاما
 التخمني بالدوالر االميركي $/202350/ : بـ ــدل الـ ـط ــرح بـ ــالـ ــدوالر االم ـي ــرك ــي بعدالتخفيض للمرة السادسة $/80100.27/ :
 /2400/ - 5سهم بالعقار رقم  /75/بيت
ش ــام ــا – ام ـي ــري م ــوق ــع امل ـح ــروم ــة يــوجــد
ضمنه بستان تفاح ودراق  /140/شجرة
وبئر ارتوازي مجهز
 مساحته  /25990/متر مربع الـحـقــوق العينية  :اسـتـمــاك باملرسوم /9203/ت ــاري ــخ  1996/9/11خ ــط تــوتــر
عالي ووضع يد بالقرار  2001/66ملصلحة
كـهــربــاء لـبـنــان واسـتـمــاك بــاملــرســوم رقــم
 2015/1441بحق م ــرور على  /867/م2
النشاء خط توتر عالي ملصلحة مؤسسة
كهرباء لبنان
 التخمني الدوالر االميركي $/1634400/ : ب ـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرح ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدوالر االم ـ ـيـ ــركـ ــيب ـ ـعـ ــد الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــض ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة الـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة :
$/646977.32/
 /2400/ - 6سهم بالعقار رقم  /76/بيت
ش ــام ــا – ام ـي ــري م ــوق ــع امل ـح ــروم ــة يــوجــد
ض ـم ـنــه ب ـس ـت ــان أشـ ـج ــار م ـث ـم ــرة ح ــوال ــي
 /725/ش ـج ــرة مـتـنــوعــة وب ـئ ــر ارت ـ ــوازي
ويشكل مع العقار رقم  /75/وحدة عقارية
 مساحته  /13179/ :م2 ال ـ ـح ـ ـق ـ ــوق الـ ـعـ ـيـ ـنـ ـي ــة  :ن ـ ـفـ ــس الـ ـقـ ـي ــداالحتياطي والدعوى واالستمالك ووضع
اليد والحجز التنفيذي ومحضر وصف
العقار واشارة االمتياز بالعقار رقم /75/
بيت شاما
 التخمني بالدوالر االميركي $/963280/ : ب ـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرح ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدوالر االم ـ ـيـ ــركـ ــيب ـ ـعـ ــد الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــض ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة الـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة :
$/381314.43/
 /2400/ - 7سهم بالعقار رقم  /53/بيت
شــامــا – ام ـي ــري مــوقــع امل ـحــرومــة ضمنه
بستان دراق حوالي  /275/شجرة وبئر
ارتوازي واسطبل للخيل
 مساحته  /5116/م2 الـحـقــوق العينية  :نـفــس الـقـيــود أعــاهبالعقار رقم  /76/بيت شاما
 التخمني بالدوالر االميركي $/538850/ : ب ـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرح ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدوالر االم ـ ـيـ ــركـ ــيب ـ ـعـ ــد الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــض ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة الـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة :
$/213303.81/
 /2400/ - 8سهم بالعقار رقم  /51/بيت
شاما – اميري موقع املحرومة ضمنه كرم
عريش على سقالة حوالي  /628/عريشة
وبئر عربي جمع بعمق  /13/متر
 -مساحته  /29094/ :م2

 ال ـح ـق ــوق ال ـع ـي ـن ـيــة  :ن ـفــس االس ـت ـمــاكووضـ ـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـيـ ـ ــد وال ـ ـ ـح ـ ـ ـجـ ـ ــز الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي
واالس ـ ـت ـ ـمـ ــاك وم ـح ـض ــر وص ـ ــف ال ـع ـق ــار
واشــارة االمتياز بالعقار رقــم  /75/بيت
شاما
 ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـمـ ــن بـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــدوالر االمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــي :$/1842840/
 ب ـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرح ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدوالر االم ـ ـيـ ــركـ ــيب ـ ـعـ ــد الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــض ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة الـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة :
$/729488.29/
 /2400/ - 9سهم بالعقار رقم  /50/بيت
شــامــا – ام ـي ــري مــوقــع امل ـحــرومــة الـعـقــار
مخصص كـســوق شعبي وبــاقــي االرض
صالحة للزراعة
 مساحته  /27141/م2 الحقوق العينية  :نفس القيود بالعقاررقم /76/
 ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـمـ ــن بـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــدوالر االمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــي :$/1628460/
 ب ـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرح ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدوالر االم ـ ـيـ ــركـ ــيب ـ ـعـ ــد الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــض ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة الـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة :
$/644625.97/
 /2400/ - 10سهم بالعقار رقم  /49/بيت
ش ــام ــا – ام ـي ــري م ــوق ــع امل ـح ــروم ــة يــوجــد
عليه بناء مؤلف من اربــع طوابق ضمنه
مستودعات ومحالت وخزن واربــع شقق
وممر سيارات مسقوف وديوانية والبناء
م ـل ـبــس ح ـجــر ض ـخ ــري م ــن ثـ ــاث جـهــات
وض ـم ـنــه ب ـئــر ارت ـ ـ ــوازي واشـ ـج ــار مـثـمــرة
حوالي  /100/شجرة
 مساحته  /4046/ :م2 الحقوق العينية  :نفس القيود بالعقار/75/
 ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـمـ ــن بـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــدوالر االمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــي :$/1631400/
 ب ـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرح ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدوالر االم ـ ـيـ ــركـ ــيب ـ ـعـ ــد الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــض ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة الـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة :
$/645789.77/
 /2400/ - 11سـهــم بــالـعـقــار رق ــم /966/
بيت شاما – امـيــري موقع القلعة العقار
ارض بعل تزرع حبوب
 مساحته  /3094/ :م2 الحقوق العينية  :نفس القيود بالعقاررقم  /49/بيت شاما
 التخمني بالدوالر االميركي $/123760/ : بـ ــدل الـ ـط ــرح بـ ــالـ ــدوالر االم ـي ــرك ــي بعدالتخفيض للمرة السادسة $/48990.41/ :
 /1200/ - 12سهم بالعقار رقم  /89/بيت
شــامــا – امـيــري مــوقــع التلة ارض العقار
سليخ ضمنه بئر ارتوازي
 مساحته  /7300/ :م2 الحقوق العينية  :نفس القيود بالعقاررقم /76/
 التخمني بالدوالر االميركي $/367500/ : بـ ــدل الـ ـط ــرح بـ ــالـ ــدوالر االم ـي ــرك ــي بعدالتخفيض للمرة السادسة /145474.9/ :
$
 /2400/ - 13سهم بالعقار رقم  /91/بيت
شــامــا – امـيــري مــوقــع التلة ارض العقار
صالحة للزراعة
 مساحته  /21126/ :م2 الحقوق العينية  :نفس القيود بالعقاررقم /75/
 ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـمـ ــن بـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــدوالر االمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــي :$/2122600/
 بـ ــدل الـ ـط ــرح بـ ــالـ ــدوالر االم ـي ــرك ــي بعدالتخفيض للمرة السادسة $/840231.3/ :
 /2400/ - 14سهم بالعقار رقم  /92/بيت
شاما – اميري محلة التلة يوجد ضمنه
شقة سكنية وبئرين ارتوازيني مجهزين
 مساحته  /20353/ :م2 الحقوق العينية  :نفس القيود بالعقاررقم /91/
 ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـمـ ــن بـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــدوالر االمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــي :$/3071300/
 -ب ـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرح ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدوالر االم ـ ـيـ ــركـ ــي

ب ـ ـعـ ــد الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــض ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة الـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة :
$ /1215774.23/
 /2400/ - 15سـهــم بــالـعـقــار رق ــم /959/
سرعني – امـيــري موقع وادي الــديــب يقع
بـمـحــاذاة طــريــق عــام ري ــاق بعلبك يوجد
ض ـم ـنــه ب ـس ـت ــان اشـ ـج ــار م ـث ـم ــرة ح ــوال ــي
 /350/شجرة
 مساحته  /16270/ :م2 الـحـقــوق العينية  :يـشـتــرك ه ــذا العقاربملكية الـطــريــق الـخــاص  /2648/تأمني
رضـ ـ ــائـ ـ ــي ال ـ ـ ــدائ ـ ـ ــن جـ ـ ـم ـ ــال ت ـ ــرس ـ ــت ب ـنــك
ش.م.ل .املدين غــزوان شرف قيمة التأمني
 $/7450000/مــرتـفــق ب ـمــرور خــط تــوتــر
عالي ومرتفق تخصيص طــرق وحدائق
ع ـنــد اف ـ ــرازه وت ـصــديــق ت ـعــديــل تخطيط
ط ــري ــق ري ـ ـ ــاق – ب ـع ـل ـبــك ب ــامل ــرس ــوم رق ــم
 /22114/ت ــاري ــخ  2006/2/23ووض ــع
يــد بــالـقــرار الـصــادر عــن مجلس الجنوب
لــان ـمــاء واالعـ ـم ــار  ،وي ـتــوجــب عـلــى هــذا
العقار ضريبة تحسني بموجب القرار رقم
 /13/ال ـصــادر عــن وزارة املــالـيــة مــرســوم
 2004/12114وتعهد املــديــن بـعــدم البيع
وال ـتــأمــن او الـتــأجـيــر او تــرتـيــب أي حق
عيني اال بموافقة الــدائــن – نفس الحجز
التنفيذي ومحضر وصف العقار واشارة
االمتياز بالعقارات املذكورة اعاله
 ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـمـ ــن بـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــدوالر االمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــي :$/2060000/
 ب ـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرح ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدوالر االم ـ ـيـ ــركـ ــيب ـ ـعـ ــد الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــض ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة الـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة :
$/815451.09/
 /2400/ - 16سهم بالعقار رقــم /2646/
سرعني – اميري محلة وادي ديــب غربي
الـكــروســة يقع بـمـحــاذاة طــريــق عــام ريــاق
بعلبك ارضه سليخ معدة للزراعة
 مساحته /15920/ :م2 الحقوق العينية  :نفس القيود بالعقاررقم /959/
 ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـمـ ــن بـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــدوالر االمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــي :$/1990000/
 ب ـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرح ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدوالر االم ـ ـيـ ــركـ ــيب ـ ـعـ ــد الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــض ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة الـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة :
$/787741.58/
 /2400 – 17سهم بالعقار رقــم /2647/
ســرعــن – ام ـيــري مـحـلــة وادي دي ــب يقع
ب ـم ـحــاذاة طــريــق ع ــام ري ــاق بعلبك ارض
سليخ معدة للزراعة ضمنه بئر ارتــوازي
مجهز
 مساحته  /15921/ :م2 الحقوق العينية  :نفس القيود بالعقاررقم /2646/
 ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـمـ ــن بـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــدوالر االمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــي :$/1995125/
 ب ـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرح ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدوالر االم ـ ـيـ ــركـ ــيب ـ ـعـ ــد الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــض ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة الـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة :
$/789770.33/
 /2400/ - 18سهم بالعقار رقــم /2164/
سرعني – اميري موقع وادي ديــب غربي
الكروسة االرض سليخ صالحة للزراعة
 مساحته  /15910/ :م2 الحقوق العينية  :نفس القيود بالعقاررقم /2647/
 ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـمـ ــن بـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــدوالر االمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــي :$/1988750/
 ب ـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرح ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدوالر االم ـ ـيـ ــركـ ــيب ـ ـعـ ــد الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــض ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة الـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة :
$/787246.78/
 /2400/ - 19بالعقار رقــم  /683/حوش
الــراف ـقــة – ام ـيــري مــوقــع ح ــروف الــزيـتــون
ض ـم ـنــه م ــزرع ــة دواج ـ ـ ــن عـ ــدد  /2/ط ــول
/100/وعـ ــرض  /12/متر ارضــه صالحة
للزراعة
 مساحته  /23562/ :م2 الحقوق العينية  :حق انتفاع وارتفاقل ـهــذا ال ـع ـقــار ح ــق الـ ــري م ــن م ـجــرى سكر
البياض ومياه نهر الليطاني وروافــده –

نفس القيود الحجز التنفيذي ومحضر
وصف العقار بالعقارات املذكورة اعاله
 التخمني بالدوالر االميركي $/443018/ : ب ـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرح ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدوالر االم ـ ـيـ ــركـ ــيب ـ ـعـ ــد الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــض ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة الـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة :
$/175368.18/
 /1056/ - 20سـهــم بــالـعـقــار رق ــم /762/
ح ـ ــوش ال ــرافـ ـق ــة – ام ـ ـيـ ــري م ــوق ــع راف ـق ــة
الطويلة – العقار ارض سليخ ضمنه بئر
ارتوازي مجهز
 مساحته  /47099/ :م2 الحقوق العينية  :نفس القيود بالعقاررقم /683/
 التخمني بالدوالر االميركي $/623027/ : ب ـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرح ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدوالر االم ـ ـيـ ــركـ ــيب ـ ـعـ ــد الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــض ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة الـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة :
$/246625.14/
 /2112/ - 21سـهــم بــالـعـقــار رق ــم /767/
حوش الرافقة – اميري محلة عني ام احمد
ضمنه بستان تفاح حوالي  /255/شجرة
 مساحته  /42205/ :م2 الحقوق العينية  :نفس القيود بالعقاررقم /762/
 التخمني بالدوالر االميركي $/941974/ : ب ـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرح ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدوالر االم ـ ـيـ ــركـ ــيب ـ ـعـ ــد الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــض ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة الـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة :
$/372880.19/
 /2112/ - 22سـهــم بــالـعـقــار رق ــم /769/
حــوش الــرافـقــة – امـيــري محلة دوارة ابو
س ـع ـيــد ارض ـ ــه صــال ـحــة ل ـل ــزراع ــة ضـمـنــه
بئرين مجهزين
 مساحته  /15216/ :م2 الحقوق العينية  :نفس القيود بالعقاررقم /767/
 التخمني بالدوالر االميركي $/347072/ : ب ـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرح ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدوالر االم ـ ـيـ ــركـ ــيب ـ ـعـ ــد الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــض ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة الـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة :
$/137388.34/
 /2400/ - 23سـهــم بــالـعـقــار رق ــم /562/
حوش الرافقة – اميري محلة فوق البيادر
ض ـم ـنــه ب ـس ـت ــان اشـ ـج ــار م ـث ـم ــرة /715/
شجرة
 مساحته  /12419/ :م2 الحقوق العينية  :نفس القيود بالعقاررقم /769/
 التخمني بالدوالر االميركي $/470415/ : ب ـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرح ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدوالر االم ـ ـيـ ــركـ ــيب ـ ـعـ ــد الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــض ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة الـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة :
$/186213.81/
 /2400/ - 24سـهــم بــالـعـقــار رق ــم /622/
حوش الرافقة – اميري محلة فوق البيادر
ضمنه فيال مؤلفة من ستة طبقات ملبسة
حجر صخري وغير منجزة من الداخل مع
اعمدة كبيرة ويوجد مسبح من الباطون
املسلح غير منجز وتالصقه مــن االسفل
عدة غرف لتغيير املالبس وباقي االرض
صالحة للزراعة
 مساحته  /2838/ :م2 الحقوق العينية  :نفس القيود بالعقاررقم /769/
 ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـمـ ــن بـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــدوالر االمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــي :$/1678700/
 ب ـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرح ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدوالر االم ـ ـيـ ــركـ ــيب ـ ـعـ ــد الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــض ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة الـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة :
$/664513.46/
 /2400/ - 25س ـهــم بــال ـع ـقــار رق ــم /17/
حـ ـ ــوش مـ ـص ــراي ــا – ام ـ ـيـ ــري م ـح ـل ــة عــن
ال ـي ـه ــود ض ـم ـنــه بـ ـن ــاء ل ـل ـع ـمــال /30/م2
و /38/شجرة سرو وباقي االرض سليخ
 مساحته  /14700/ :م2 الـ ـحـ ـق ــوق ال ـع ـي ـن ـيــة  :ي ـش ـت ــرك بـمـلـكـيــةال ـ ـطـ ــريـ ــق  /2648/سـ ــرعـ ــن – الـ ـعـ ـق ــار
مـخـصــص لــاسـتـثـمــار ال ــزراع ــي فـقــط وال
يجوز ان يشاد عليه سوى االبنية الالزمة
لالستثمار الزراعي ضمن معدل استثمار
عام ال يزيد عن  - %5حجز تنفيذي صادر
عــن دائ ــرة تنفيذ ب ـيــروت الـحــاجــز جمال
ترست بنك ش.م.ل .املحجوز عليه غزوان
احـمــد شــرف محضر وصــف عـقــار صــادر
عن دائرة تنفيذ بعلبك
 التخمني بالدوالر االميركي $/258900/ : ب ـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرح ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدوالر االم ـ ـيـ ــركـ ــيب ـ ـعـ ــد الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــض ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة الـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة :
$/102485.59/
 /2400/ - 26س ـهــم بــال ـع ـقــار رق ــم /12/
حوش مصرايا – اميري محلة عني اليهود
ارض صالحة للزراعة
 مساحته  /7383/ :م2 الحقوق العينية  :نفس الحجز التنفيذيومحضر وصف العقار بالعقار رقم /17/
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اعاله
 التخمني بالدوالر االميركي $/125511/ : بـ ــدل الـ ـط ــرح بـ ــالـ ــدوالر االم ـي ــرك ــي بعدالتخفيض للمرة السادسة $/49683.15/ :
 /2400/ - 27س ـهــم بــال ـع ـقــار رق ــم /10/
حـ ـ ــوش مـ ـص ــراي ــا – ام ـ ـيـ ــري م ـح ـل ــة عــن
اليهود ارض سليخ معدة للزراعة يوجد
ضمنه بئر ارتوازي مجهز وخزان مياه
 مساحته  /7521/ :م2 الحقوق العينية  :نفس الحجز التنفيذيومحضر وصف العقار اعاله
 التخمني بالدوالر االميركي $/231857/ : بـ ــدل الـ ـط ــرح بـ ــالـ ــدوالر االم ـي ــرك ــي بعدالتخفيض للمرة السادسة $/91780.48/ :
 /2400/ - 28س ـهــم بــال ـع ـقــار رق ــم /26/
حـ ـ ــوش مـ ـص ــراي ــا – ام ـ ـيـ ــري م ـح ـل ــة عــن
السعدة ارضــه معدة للزراعة ضمنه بناء
مخصص للعمال
 مساحته  /45500/ :م2 الحقوق العينية  :حق انتفاع بالري منالقناتني تل الغسيل وعني اليهود – تعهد
املــديــن بعدم البيع او التأجير او ترتيب
أي حق عيني اال بموافقة الدائن – تأمني
درج ـ ــة اول ـ ــى دون م ــزاح ــم ال ــدائ ــن جـمــال
تــرســت بـنــك ش.م.ل .املــديــن غ ــزوان احمد
ش ــرف قـيـمــة ال ـتــأمــن  /7450000/دوالر
اميركي – مخالفة بـنــاء على هــذا العقار
بـحـفــر بـئــريــن ارت ــوازي ــن – نـفــس الـقـيــود
بالعقار رقم  /17/املذكورة اعاله
 التخمني بالدوالر االميركي $/791000/ : ب ـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرح ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدوالر االم ـ ـيـ ــركـ ــيب ـ ـعـ ــد الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــض ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة الـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة :
$/313117.39/
 /2400/ - 29س ـهــم بــال ـع ـقــار رق ــم /27/
حـ ـ ــوش مـ ـص ــراي ــا – ام ـ ـيـ ــري م ـح ـل ــة عــن
السعدة ارضه زراعية ضمنه بئر عربي
 مساحته  /25608/ :م2 الحقوق العينية  :نفس الحقوق والقيودبالعقار رقم  /26/اعاله
 التخمني بالدوالر االميركي $/438336/ : ب ـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرح ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدوالر االم ـ ـيـ ــركـ ــيب ـ ـعـ ــد الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــض ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة الـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة :
$/173514.94/
 /2400/ - 30س ـهــم بــال ـع ـقــار رق ــم /28/
حـ ـ ــوش مـ ـص ــراي ــا – ام ـ ـيـ ــري مـ ــوقـ ــع عــن
السعدة ارضه صالحة للزراعة
 مساحته  /19839/ :م2 الحقوق العينية  :نفس الحقوق والقيوداملذكورة اعاله بالعقار رقم /27/
 التخمني بالدوالر االميركي $/337263/ : ب ـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرح ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدوالر االم ـ ـيـ ــركـ ــيب ـ ـعـ ــد الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــض ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة الـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة :
$/133505.58/
 /600/ - 31س ـه ــم ب ــال ـع ـق ــار رقـ ــم /40/
حوش مصرايا – اميري موقع بعل االغا
قبلة وشمال ارض سليخ معدة للزراعة
 مساحته  /25031/ :م2 الحقوق العينية  :نفس الحقوق والقيودوالتأمني بالعقار رقم /27/
 التخمني بالدوالر االميركي $/93866/ : بـ ــدل الـ ـط ــرح بـ ــالـ ــدوالر االم ـي ــرك ــي بعدالتخفيض للمرة السادسة $/37156.47/ :
 /2400/ - 32س ـهــم بــال ـع ـقــار رق ــم /72/
ح ــوش م ـصــرايــا – ام ـي ــري يــوجــد ضمنه
عريشة على اعـمــدة عــددهــا  /400/دالية
وبئرين ارتوازين مجهزين وبئر عربي
 مساحته  /6472/ :م2 الحقوق العينية  :نفس الحجز التنفيذيومحضر وصف العقار اعاله
 التخمني بالدوالر االميركي $/153024/ : بـ ــدل الـ ـط ــرح بـ ــالـ ــدوالر االم ـي ــرك ــي بعدالتخفيض للمرة السادسة $/60574.3/ :
 /756/ - 33س ـهــم بــال ـع ـقــار رق ــم /220/
حــوش مصرايا – اميري محلة الدكينية
سهم السوح – ارضه زراعية
 مساحته  /10123/ :م2 الـحـقــوق العينية  :نـفــس حــق االنـتـفــاعوالـ ـحـ ـج ــز ال ـت ـن ـف ـي ــذي ومـ ـحـ ـض ــر وص ــف
العقار بالعقار رقم  /72/اعاله
 ب ـ ــدل ال ـت ـخ ـم ــن ب ـ ــال ـ ــدوالر االمـ ـي ــرك ــي :$/63775/
 بـ ــدل الـ ـط ــرح بـ ــالـ ــدوالر االم ـي ــرك ــي بعدالتخفيض للمرة السادسة $/25245.35/ :
 /400/ - 34س ـهــم بــال ـع ـقــار رق ــم /221/
حــوش مصرايا – اميري موقع الدكينية
س ـهــم الـ ـ ــزورة ارضـ ــه زراع ـي ــة ضـمـنــه بئر
مياه مجهز
 مساحته  /16950/ :م2 الحقوق العينية  :نفس القيود بالعقاررقم  /220/حوش مصرايا اعاله

 التخمني بالدوالر االميركي $/57333/ : بـ ــدل الـ ـط ــرح بـ ــالـ ــدوالر االم ـي ــرك ــي بعدالتخفيض للمرة السادسة $/22694.75/ :
 /600/ - 35س ـهــم بــال ـع ـقــار رق ــم /150/
ح ــوش م ـصــرايــا – ام ـي ــري يــوجــد ضمنه
عريشة على أعمدة عددها  /1400/دالية
وباقي االرض سليخ غير مزروعة
 مساحته  /90804/ :م2 الحقوق العينية  :نفس الحجز التنفيذيومحضر وصف العقار بالعقار اعاله
 التخمني بالدوالر االميركي $/708217/ : ب ـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرح ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدوالر االم ـ ـيـ ــركـ ــيب ـ ـعـ ــد الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــض ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة الـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة :
$/280347.61/
 /2400/ - 36سـهــم بــالـعـقــار رق ــم /155/
ح ـ ــوش مـ ـص ــراي ــا – امـ ـي ــري م ــوق ــع سـهــم
الشعبة قبلة وشمال ضمنه عريشة على
أع ـم ــدة ع ـلــى كــامــل ال ـع ـقــار ع ــدد ال ــدوال ــي
 /2080/وثالثة آبار ارتوازية مجهزة
 مساحته  /32214/ :م2 الحقوق العينية  :نفس التأمني والتعهدوالحجز التنفيذي ومحضر وصف العقار
بالعقار رقم  /17/حوش مصرايا
 ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـمـ ــن بـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــدوالر االمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــي :$/1137420/
 ب ـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرح ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدوالر االم ـ ـيـ ــركـ ــيب ـ ـعـ ــد الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــض ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة الـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة :
$/450247.76/
 /2400/ - 37سـهــم بــالـعـقــار رق ــم /170/
ح ــوش م ـصــرايــا – ام ـي ــري ارضـ ــه سليخ
معدة للزراعة
 مساحته /39991/ :م2 الحقوق العينية  :نفس القيود بالعقاررقم  /155/حوش مصرايا اعاله
 التخمني بالدوالر االميركي $/799820/ : ب ـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرح ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدوالر االم ـ ـيـ ــركـ ــيب ـ ـعـ ــد الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــض ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة الـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة :
$/316608.78/
 /2400/ - 38سـهــم بــالـعـقــار رق ــم /230/
حــوش مصرايا – اميري موقع الدكينية
سهم الجسر ضمنه بستان شجر تفاح
حوالي  /770/شجرة وبئرين ارتوازيني
مجهزين
 مساحته  /14503/ :م2 الـحـقــوق العينية  :نـفــس حــق االنـتـفــاعوالحجز التنفيذي ومحضر وصف العقار
بالعقار رقم  /26/حوش مصرايا اعاله
 التخمني بالدوالر االميركي $/411075/ : ب ـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرح ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدوالر االم ـ ـيـ ــركـ ــيب ـ ـعـ ــد الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــض ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة الـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة :
$/162724.07/
 مجموع تخمني كافة العقارات بالدوالراالميركي $/33578504/ :
 م ـج ـمــوع ب ــدل ال ـط ــرح ل ـكــافــة ال ـع ـقــاراتبالدوالر االميركي بعد التخفيض للمرة
السادسة $/13306398.76/ :
 موعد جلسة املــزايــدة ومـكــان اجرائها :ن ـهــار الـخـمـيــس ال ــواق ــع ف ــي 2018/1/18
ال ـســاعــة ال ـح ــادي ــة ع ـشــرة وال ـن ـصــف ام ــام
حـضــرة رئـيــس دائ ــرة التنفيذ فــي بعلبك
غرفة الرئيس أحمد محمود
 شروط البيع  :النفقات املتوجب دفعهاع ــاوة عــن الـثـمــن طــوابــع االح ــال ــة ورســم
الــداللــة للبلدية  %5وعـلــى راغ ــب الـشــراء
الـ ـحـ ـض ــور ب ــامل ــوع ــد امل ـ ـعـ ــن وان ي ـ ــودع
باسم رئيس دائــرة التنفيذ قبل املباشرة
بــاملــزايــدة لــدى صـنــدوق الخزينة او احد
امل ـصــارف املـقـبــولــة مبلغا" م ــوازي ــا" لبدل
الـطــرح او تقديم كفالة مصرفية تضمن
ه ـ ــذا امل ـب ـل ــغ ل ـت ـخ ــول ــه ه ـ ــذه ال ـ ــدائ ـ ــرة حــق
الدخول باملزايدة وعليه ان يختار محال"
القامته ضمن نطاق هذه الدائرة واال عد
قـلـمـهــا م ـقــامــا" م ـخ ـتــارا" ل ــه وعـلـيــه خــال
ثالثة أيــام مــن صــدور قــرار االحــالــة ايــداع
الثمن تحت طائلة اعتباره ناكال" واعادة
املــزايــدة على عهدته فيضمن النقص وال
يستفيد من الزيادة وعليه خالل عشرين
يوما" من تاريخ صدور قرار االحالة دفع
املبلغ والرسوم والنفقات
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك
عباس محمد شبشول
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
غرفة الرئيس أحمد محمود
رقم املعاملة 2015/261 :
املنفذ :جمال ترست بنك ش.م.ل.
وكيله املحامي أحمد وهبة
املنفذ عليه :نايف ديب امللط  -بعلبك
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـيــذي وق ـي ـم ــة الـ ــديـ ــن :ث ــاث

سـنــدات ديــن وعقد فتح الحساب وكتاب
العقد العام وموثقة بعقد تأمني وشهادة
التأمني البالغ لغاية 2015/7/29ما قيمته
 / 157236250 /ليرة لبنانية عدا الفوائد
وامللحقات علمًا ان أصل الدين هو مبلغ /
 / 150500000ليرة لبنانية.
تاريخ التنفيذ2015/8/19 :
تاريخ تبليغ االنذار والحجز2015/8/27 :
و 2015/10/9
تاريخ قرار الحجز2015/9/23 :
تاريخ تسجيله2015/9/28 :
تاريخ محضر وصف العقار2015/11/7 :
تاريخ تسجيله2015/11/25 :
بيان العقارات املحجوزة ومشتمالتها:
ً
أوال / 2400 / :سهم بالعقار رقم / 1411 /
بعلبك  -أميري محلة دوارة قناة ايعات -
العقار مسيج بأعمدة حديدية واسمنتية
وشريط شائك ويوجد عليه بناء مؤلف
من غرفة ومطبخ وحمام وشرفة بمساحة
/50/م  2كما يوجد  / 60 /شجرة مثمرة
متنوعة بعمر عشر سنوات وبئر ارتوازي
بعمق  / 150 /متر وهو مجهز بقوة انش
وربع.
 مساحته / 4535 / :م 2 حـ ـ ــدوده :ي ـحــده غــربــا ق ـنــاة م ـيــاه عــامــةوخـلـفـهــا طــريــق ع ــام وش ــرق ــا طــريــق عــام
ً
وش ـمــاال طــريــق عــام وجـنــوبــا الـعـقــار رقــم
/141/
 الحقوق العينية :يومي / 3475 /تاريخ 2012/10/30انشاءات واضافة انشاءات
قـطـعــة ارض ضمنها ب ـنــاء مــن االسـمـنــت
املسلح طــابــق ارض ــي يحتوي على غرفة
نـ ــوم وش ــرف ــة ب ـم ــوج ــب ال ـت ـك ـل ـيــف الـفـنــي
 2012/1270بملفه .حق انتفاع او ارتفاق
لهذا العقار االستفادة من مياه رأس العني
بــواس ـطــة ق ـنــاة ال ــرب ــع الـشـمــالــي املتصلة
بقناة ايعات.
 يومي  / 997 /تاريخ  2013/3/28تأمنيعلى كامل العقار درجة اولى بدون مزاحم
الــدائــن جـمــال تــرســت بـنــك ش.م.ل .املــديــن
نايف ديــب امللط قيمته / 300000000 /
ليرة لبنانية.
تـعـهــد املــديــن ب ـعــدم الـبـيــع أو ال ـتــأمــن أو
ال ـت ــأج ـي ــر أو ت ــرت ـي ــب أي ح ــق ع ـي ـنــي إال
بموافقة الدائن.
 ي ــوم ــي  / 3005 /ت ــاري ــخ 2015/9/28ح ـجــز ت ـن ـف ـيــذي رقـ ــم  2015/261مـصــدر
الحجز دائرة تنفيذ بعلبك الحاجز جمال
ترست بنك ش.م.ل .املحجوز عليه نايف
دي ــب املـلــط ع ــدد االس ـهــم املـحـجــوز عليها
 /2400/سهم.
 يــومــي  / 3730 /تــاريــخ 2015/11/25محضر وصف العقار مصدر الحجز دائرة
تـنـفـيــذ بـعـلـبــك رق ــم  2015/261الـحــاجــز
جمال ترست بنك ش.م.ل .واملحجوز عليه
نايف ديب امللط.
 التخمن بالليرة اللبنانية272750000 / :/ل.ل.
 ب ـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرح بـ ــال ـ ـل ـ ـيـ ــرة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــةب ـ ـعـ ــد الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــض ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة الـ ـ ــراب ـ ـ ـعـ ـ ــة/ :
/ 127740648.72ل.ل.
ثانيًا / 600 / :سهم بالعقار رقم 1065 /
 /بعلبك  -أمـيــري محلة الــزلــومــة العقار
ع ـب ــارة ع ــن أرض زراع ـي ــة ال يــوجــد عليه
انشاءات أو أغراس.
 مساحته/ 9168 / :م 2يحده غربًا العقار رقــم  / 1009 /وشرقًا
ً
العقار رقم  / 1125 /وشماال العقار رقم
 /1010/وجـنــوبــا الـعـقــار رق ــم / 1121 /
ومجرى ماء عام.
 الحقوق العينية :حــق انتفاع وارتـفــاقل ـه ــذا ال ـع ـقــار مــرت ـفــق ب ـم ــرور م ـي ــاه ال ــري
لـلـعـقــارات رق ــم 1009 /و  1125و  1000و
 /1001من مياه رأس العني بواسطة قناة
ربع الشمالي.
نفس الحجز التنفيذي ومحضر وصف
العقار بالعقار رقم  / 1411 /بعلبك أعاله.
التخمن بالليرة اللبنانية45800000 / :
/ل.ل.
بـ ـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح ب ــالـ ـلـ ـي ــرة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة بـعــد
التخفيض للمرة الرابعة21468859.17 / :
/ل.ل.
ثالثا / 300 / :سهم بالعقار رقم / 422 /
بعلبك  -أميري محلة وادي خضر يوجد
ضمنه  / 15 /بناء.
 -1ب ـن ــاء م ــن ث ــاث ط ــواب ــق ارضـ ــي ثــاثــة
محالت ومطلع درج يؤدي الى االول وهو
ع ـب ــارة ع ــن شـقـتــن سـكـنـيـتــن واحـ ــد قيد
االنـ ـج ــاز ،وال ـطــابــق ال ـثــانــي اي ـضــا عـبــارة
عن شقتني قيد االنجاز مساحة كل طابق

 /230/م 2
-2بـ ـن ــاء ط ــاب ــق ارض ـ ــي ب ـم ـســاحــة حــوالــي
 /300/م  2وحديقة خلفية ضمنها أشجار
مثمرة ومحلني على الطريق العام.
-3بناء ثالث عبارة عن سقف وأعمدة قيد
االنـ ـج ــاز مـســاحـتــه ح ــوال ــي  / 250 /م 2
وخلفه حديقة مصونة مغروسة أشجار
مثمرة.
 -4بناء رابــع يعود الى املنفذ عليه نايف
ديــب امللط مساحته حــوالــي  / 230 /م 2
للطابق الــواحــد وهــو عـبــارة عــن طابقني
قيد االنجاز.
-5بناء يعود للمنفذ عليه مؤلف من ثالث
طبقات بمساحة حوالي  / 230 /م  2لكل
طابق.
-6الـ ـبـ ـن ــاء ال ـ ـسـ ــادس م ــؤل ــف م ــن طــابـقــن
مـســاحــة كــل طــابــق  / 160 /م  2ويــوجــد
ضـمـنــه حــديـقــة مـغــروســة اش ـجــار مثمرة
مختلفة.
 -7البناء السابع عبارة عن طابق ارضي
ش ـق ــة س ـك ـن ـيــة م ـســاح ـت ـهــا  / 150 /م 2
وح ــدي ـق ــة ض ـم ـن ـهــا عــري ـشــة ع ـلــى سـقــالــة
ح ــدي ــد عـ ــدد ث ــاث ــة وأع ـ ـمـ ــدة ب ــاط ــون فــي
الطابق االول.
-8البناء الثامن مؤلف من طابقني سفلي
وأرضــي مساحة الطابق حوالي / 160 /
م .2
 -9البناء التاسع طابق أرضــي مساحته
 /150/م  2وبجانبه كــراج أعمدة وسقف
م ـســاح ـتــه ح ــوال ــي  / 12 /م  2وي ــوج ــد
ضمنه بعض أشجار الزينة.
 -10البناء العاشر مؤلف من ثالث طبقات
م ـس ــاح ــة ال ـط ــاب ــق ح ــوال ــي  / 150 /م 2
ويــوجــد ضمنه حديقة مــزروعــة بأشجار
سرو واشجار مثمرة.
-11الـ ـبـ ـن ــاء الـ ـح ــادي ع ـشــر ط ــاب ــق أرض ــي
مساحته حــوالــي  / 100 /م  2وبجانبه
كراج سيارة بمساحة  / 35 /م  2وحديقة.
-12ال ـ ـب ـ ـنـ ــاء ال ـث ــان ــي ع ـش ــر ط ــاب ــق أرض ــي
مـســاحـتــه ح ــوال ــي  / 150 /م  2وحــديـقــة
وعريشة على سقالة حديد.
-13البناء الثالث عشر عبارة عن شقتني
سكنيتني مساحة الواحدة حوالي 225 /
/م2
-14ال ــراب ــع عـشــر شـقــة سكنية مساحتها
 /100/م  2وغ ــرف ــة مستقلة  / 20 /م 2
وحديقة.
-15بـ ـن ــاء ط ــاب ــق ارضـ ــي ش ـقــة مـســاحـتـهــا
حـ ــوالـ ــي  / 150 /م  2ي ـع ـل ــوه ــا أع ـم ــدة
أسمنتية.
 مساحته  / 6711 /م 2 -ح ــدوده :يحده غربًا طريق عــام وشرقًا
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ً
الـعـقــار رق ــم  / 4838 /وش ـمــاال الـعـقــارات
،7733 ، 7727 ، 7726 ، 7725 ، 7724 ،7723/
/ 7731 ، 7730 ، 7729 ،7728وجنوبًا قناة
مياه عامة.
 ال ـح ـقــوق الـعـيـنـيــة :تـخـطـيــط واش ـ ــاراتاخ ـ ــرى هـ ــذا ال ـع ـق ــار مــرت ـفــق بــالـتـخـطـيــط
املصدق باملرسوم رقــم  / 14299 /تاريخ
 1949/2/7كما يوجد عليه عدة مخالفات
بناء.
 يــومــي  / 3716 /تــاريــخ 2010/11/11ح ـجــز ت ـن ـف ـيــذي عـ ـق ــاري رقـ ــم 2010/387
ملصلحة مؤسسة كهرباء لبنان املحجوز
عليه عماد أحمد الرفاعي.
نفس الحجز التنفيذي ومحضر وصف
العقار بالعقار رقم  / 1411 /بعلبك أعاله.
التخمن بالليرة اللبنانية288785625 / : /ل.ل.
ب ـ ـ ـ ـ ــدل ال ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــرح ب ـ ــال ـ ـل ـ ـي ـ ــرة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة
ب ـ ـعـ ــد الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــض ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة الـ ـ ــراب ـ ـ ـعـ ـ ــة/ :
/ 135250827.05ل.ل.
مـجـمــوع التخمني بــالـلـيــرة اللبنانية/ : / 607375625ل.ل.
مـجـمــوع ب ــدل ال ـط ــرح بــالـلـيــرة اللبنانية
ب ـ ـعـ ــد الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــض ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة الـ ـ ــراب ـ ـ ـعـ ـ ــة/ :
 / 284460334.94ل.ل.
مـ ــوعـ ــد ج ـل ـس ــة الـ ـبـ ـي ــع بـ ـ ــاملـ ـ ــزاد ال ـع ـل ـنــي
وم ـكــان اجــرائ ـهــا :ن ـهــار الـخـمـيــس الــواقــع
فــي  2018/1/25ال ـســاعــة الـثــانـيــة عشرة
وال ـن ـص ــف ظ ـه ـرًا ام ـ ــام ح ـض ــرة ال ـقــاضــي
املـنـفــرد املــدنــي فــي بعلبك  -رئـيــس دائــرة
التنفيذ.
ش ــروط الـبـيــع :الـنـفـقــات املـتــوجــب دفعها
ع ــاوة على الثمن طــوابــع االحــالــة ورســم
الــداللــة للبلدية  %5وعـلــى راغ ــب الـشــراء
الحضور باملوعد املعن وان يــودع باسم
رئـ ـي ــس دائ ـ ـ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـي ــذ قـ ـب ــل املـ ـب ــاش ــرة
بــاملــزايــدة لــدى صـنــدوق الخزينة أو احد
املـ ـص ــارف امل ـق ـبــولــة مـبـلـغــا م ــوازي ــا لـبــدل
الـطــرح او تقديم كفالة مصرفية تضمن
هــذا املبلغ لتخوله هــذه الــدائــرة الــدخــول
ً
باملزايدة وعليه ان يختار محال القامته
ضمن نـطــاق هــذه الــدائــرة واال عــد قلمها
مقامًا مختارًا له وعليه خــال ثالثة ايام
من صدور قرار االحالة ايداع الثمن تحت
ً
طائلة اعتباره ناكال واعادة املزايدة على
عهدته فيضمن النقص وال يستفيد من
ال ــزي ــادة وعـلـيــه ف ــي خ ــال عـشــريــن يــومــا
من تاريخ صدور قرار االحالة دفع املبلغ
والرسوم والنفقات.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك
عباس شبشول

إعالن بيع للمرة الثالثة

صادرة عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 99/420
الرئيسة عون
طالب التنفيذ :هاني محمود قبيسي وكيله املحامي انطوان ابي نادر
املنفذ عليه :حسن محمود حيدر وكيله املحامي علي قنديل
بتاريخ  98 /3/16و  99/4/13تقرر القاء الحجز التنفيذي وسجل على الصحائف
ً
العينية بتاريخ  98/3/23و  99/4/19تحصيال لدين املنفذ البالغ مائتي وخمسني
الف د .اميركي باالضافة الى الفوائد واللواحق.
املطروح للبيع بعد التخفيض :كامل القسم  4/5221الشياح:
مساحته  510م  2سفلي ثاني  -مستودع ولدى الكشف تبني ان ما ذكر اعاله ينطبق
على الواقع باالضافة الى وجود تعد على هذا القسم ببناء خزان مياه للعقار
بمسافة تقريبية  140م.م .خاضع لنظام امللكية  -تخطيط باملرسوم - 970/14424
يشترك بملكية الحقوق  1و  3Aو  3وما ورد على القسم االول وضع يد قرار 96/26
وقرار ايداع رقم  96-25ينتفع باملرور على العقار  - 6446مصاب بتخطيط مصدق
بمرسوم  - 968/11431ويقع ضمن ارتفاق املطار  -اشارة امتياز للخزينة بضريبة
التحسني.
حدود العقار  5221الشياح:
ً
يحده غربًا  5219وشرقًا  5080وشماال  5220وجنوبًا .6446
حصص املنفذ عليه
 – 1كامل القسم  4/5221الشياح

الثمن د .أميركي
229500

ثمن الطرح املخفض د .أميركي
90,345

تاريخ ومكان املزايدة:
وقد تحدد موعد املزايدة نهار الثالثاء الواقع في  2018/1/23الساعة الحادية عشرة
صباحًا امام رئيس دائرة تنفيذ بعبدا في قصر عدل بعبدا املبنى الجديد.
شروط البيع:
فعلى الراغب في الشراء وقبل املباشرة باملزايدة ايداع مبلغ مواز لثمن الطرح في
صندوق الخزينة أو في مصرف مقبول باسم رئيس دائرة تنفيذ بعبدا او تقديم
كفالة مصرفية تضمن املبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن نطاق الدائرة كما عليه
وخالل ثالثة ايام من صدور قرار االحالة ايداع باقي الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة
بزيادة العشر على مسؤوليته كما عليه وخالل عشرين يومًا تلي االحالة دفع الثمن
ورسم الداللة  %5والتسجيل.
مأمور التنفيذ
مارو القزي
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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

الدوري اإلنكليزي يأسر العالم
أيام قليلة ويطوي عام  2017صفحته
تغيرت
األخيرة ،وكثيرة هي األمور التي ّ
في كرة القدم خالل سنة طويلة،
لكن شيئًا واحدًا حافظ على مكانته،
ّ
هو الدوري اإلنكليزي الممتاز ،الذي بقي
األكثر متابعة واألعلى قيمة مادية في
العالم .لكن ما هي األسباب؟

والقرارات التحكيمية املثيرة للجدل.
أما ثاني األسباب ،فهو معرفة األندية
اإلنكليزية تسويق نفسها في أسواق
خ ــارج ال ـجــزيــرة الـبــريـطــانـيــة ،فـتــراهــا
تـ ـكـ ـس ــب املـ ـت ــابـ ـع ــن م ـ ــن ق ـ ـ ـ ــارة آس ـي ــا
ّ
وال ـقــارتــن األمـيــركـيـتــن بنحو مــطــرد
م ــوس ـم ـي ــا مـ ــن خ ـ ــال بـ ـي ــع م ـن ـت ـجــات
تحمل أسماءها ،وتنافس من خاللها
ري ـ ــاض ـ ــات أخ ـ ـ ـ ــرى مـ ـث ــل دوري ك ــرة

السلة األميركي الشمالي للمحترفني
املـعــروف بــامـتــداده األخطبوطي حول
ال ـع ــال ــم .وي ـض ــاف إل ــى ه ــذا امل ــوض ــوع
م ـس ــأل ــة ت ــوق ـي ــت املـ ـب ــاري ــات ال ـت ــي ب ــدأ
يتعلم منها اآلخـ ــرون ،فـكــان اإلسـبــان
سـ ّـبــاقــن عـبــر تــوقـيــت مـنــاســب ملـبــاراة
«الكالسيكو» لكي يصيبوا الحضور
اآلسيوي في السوق الغنية.
وع ـل ــى رأس األسـ ـب ــاب ت ــأت ــي نــوعـيــة

الالعبني املــوجــوديــن فــي «البريميير
ل ـ ـيـ ــغ» ،إذ م ـن ــذ إطـ ــاقـ ــه ع ـ ــام ،1992
اس ـت ـق ـطــب ال ـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـي ــزي أب ــرز
نـ ـج ــوم ال ـ ـعـ ــالـ ــم .وهـ ـ ـ ــذا األمـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ّ
ـرده
إل ــى االس ـت ـق ــرار امل ــال ــي ال ـ ــذي تتمتع
ب ــه األن ــدي ــة ،م ــا يجعلها قـ ــادرة على
استقطاب أي نـجـ ٍـم .أضــف أن دخــول
األثرياء األجانب في مجال االستثمار
في الكرة اإلنكليزية أدخــل املزيد من

اإلثارة الموجودة في كل مباراة ال يمكن إيجادها في أي دوري آخر (ليندساي بارنابي  -أ ف ب)

كريم
شربل ّ
أخ ــذت م ـبــاراة «إل كــاسـيـكــو» الكثير
من االهتمام طوال األسابيع األخيرة،
وهـ ـ ــي ك ــان ــت ب ـط ـب ـي ـعــة ال ـ ـحـ ــال مـســك
ال ـخ ـت ــام ل ـع ــام ك ـ ــروي رائ ـ ــع جـ ـ ـدًا .لكن
رغـ ــم ال ـه ــال ــة الـ ـت ــي ت ـس ـت ـحــوذ عـلـيـهــا
هذه املباراة التي تأسر
عــالــم ك ــرة ال ـقــدم أجـمــع،
بـ ـق ــي ه ـ ـنـ ــاك م ـ ــا ي ــأس ــر
املـ ـ ـ ـت ـ ـ ــابـ ـ ـ ـع ـ ـ ــن ف ـ ـ ـ ـ ــي ك ــل
أسبوع ،أال وهو الدوري
اإلنكليزي املمتاز ،الذي
ال يمكن ّأيــا كــان تهديد
مكانته وزعامته ،فبقي
ب ــاألرق ــام األع ـل ــى قيمة
مــن حـيــث حـقــوق النقل
ال ـت ـل ـف ــزي ــون ــي ،واألوف ـ ــر
أربـ ـ ـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ــن حـ ـي ــث
ع ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــدات اإلعـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــات
وعقود الرعاية ،واألكبر
مـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـيـ ــة ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة
واصل مانشستر سيتي
ال ـج ـم ــاه ـي ــري ــة امل ــوزع ــة
مسلسل انتصاراته في
بني القارات الخمس.
الدوري اإلنكليزي املمتاز
وبـعـيـدًا مــن لغة األرق ــام
الـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدث ع ــن
لكرة القدم بفوزه الصعب
امل ــاي ــن ال غـ ـي ــر ،ت ـبــدو
على مضيفه نيوكاسل
 ،0-1في املرحلة العشرين .األسباب طبيعية لبقاء
«الـبــريـمـيـيــر ل ـيــغ» ملكًا
ويدين «السيتيزينس»
ع ـل ــى ع ـ ــرش ال ـب ـط ــوالت
بفوزه إلى العبه رحيم
سترلينغ الذي سجل هدف الــوطـنـيــة فــي ال ـعــالــم ،ال
بــل إن ــه يبعد كـثـيـرًا عن
الفوز في الدقيقة .31
ال ـ ـب ـ ـطـ ــوالت األوروبـ ـ ـي ـ ــة
في
ورفع سيتي رصيده
األخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى م ـ ـ ـ ـ ــن حـ ـي ــث
نقطة
الصدارة إلى 58
الـ ـ ـتـ ـ ـصـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــف .ول ـ ـه ـ ــذه
من
كل
متقدمًا على
امل ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــألـ ـ ـ ــة م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة
(43
يونايتد
مانشستر
أسباب تبدأ من املالعب
نقطة) وتشلسي (42
اإلنكليزية نفسها التي
ّ
توفر أجـ ً
نقطة) وليفربول (38
ـواء استثنائية
نقطة) وتوتنهام (37
للحاضرين فــي امللعب،
وح ـ ـ ـتـ ـ ــى لـ ـلـ ـمـ ـت ــابـ ـع ــن
نقطة).
ع ـل ــى ش ــاش ــة ال ـت ـل ـف ــزة،
فـ ـ ـق ـ ــرب املـ ـ ـ ــدرجـ ـ ـ ــات مــن
أرض ـ ـيـ ــة املـ ـ ـي ـ ــدان ي ــرف ــع
مــن مـنـســوب الـحـمــاســة عـنــد الالعبني
ويثير ســرعــة أكـبــر فــي طريقة اللعب،
األم ــر ال ــذي يـعـكــس ك ــرة أج ـمــل مليئة
ب ـ ــاأله ـ ــداف واالل ـ ـت ـ ـحـ ــامـ ــات ال ـب ــدن ـي ــة

الثروات إليها ،فباتت الرواتب املغرية
إلى جانب جاذبية املالعب وأساليب
ُّ
الـلـعــب الــطـعــم ال ــذي ال بـ ّـد أن يبتلعه
أي ن ـج ـ ٍـم ح ــول امل ـع ـم ــورة .لـ ــذا ،ليس
مـسـتـغــربــا أن ي ـت ــرك أي الع ــب فــريـقــا
ً
ب ـطــا ف ــي اسـكــوتـلـنــدا أو هــول ـنــدا أو
فريقًا فرنسيًا أو أملانيًا من أجل اللعب
فرق عادية في «البريميير ليغ»...
مع ٍ
وانـ ـط ــاق ــا م ــن م ـس ــأل ــة قـ ـ ــدوم أف ـضــل
ّ
ال ــاع ـب ــن إلـ ــى إن ـك ـل ـت ــرا ،ي ـط ــل سـبـ ٌـب
آخر يزيد من قوة الــدوري اإلنكليزي
وجماله ،هو املنافسة الواسعة اإلطار
(ب ـع ـي ـدًا م ــن ال ـث ـنــائ ـيــة امل ــوج ــودة في
ً
إسبانيا وأملــانـيــا وفــرنـســا م ـثــا) ،إذ
إن ع ـبــارة ال كـبـيــر فــي إنـكـلـتــرا تبدو
مطابقة تمامًا ملا يحصل كل أسبوع
في ال ــدوري ،إذ يمكن َّ
أي فريق مهما
كان ترتيبه على الجدول أن يفوز على
املتصدر أو وصيفه أو أي فريق آخر
مــن أص ـحــاب امل ــراك ــز املـتـقـ ّـدمــة .وهنا
كانت املفاجأة الكبرى قبل موسمني
بـ ـ ـف ـ ــوز لـ ـيـ ـسـ ـت ــر سـ ـيـ ـت ــي مـ ـ ــن خـ ـ ــارج
ال ـت ــوق ـع ــات بــال ـل ـقــب ال ـك ـب ـي ــر ،بـيـنـمــا
ّ
يقدم بيرنلي نفسه بني الفرق القوية

مجموعة أسباب
متصلة تجعل من
«البريميير ليغ» األجمل

مانشستر سيتي
يعزز صدارته

مــن دون أن يـكــون صــاحــب تــاريــخ أو
تشكيلة مليئة بالنجوم ّ الكبار.
ٌ
نقطة أخرى تجعل الترقب كبيرًا لكل
م ــا يـحـصــل ف ــي الـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي،
ه ــي وج ــود كــوكـبــة م ــن أه ــم املــدربــن
امل ـ ـعـ ــروفـ ــن ب ـس ـل ــوك ـه ــم ،إمـ ـ ــا امل ـث ـيــر
لـلـجــدل وإم ــا املـحـ َّـبــب لــدى الصحافة
اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزيـ ــة ال ـ ـبـ ــاح ـ ـثـ ــة دائ ـ ـ ـمـ ـ ــا عــن
عناوين دسمة ،وهــي بدورها إحدى
األسباب الجاذبة إلى متابعة الدوري
اإلن ـك ـل ـي ــزي ،ف ـتــأت ـي ـهــا ال ـت ـصــري ـحــات
الـنــاريــة والهجمات املنظمة ألحدهم
ضــد اآلخ ــر ،وال تـمــانــع فــي تغذيتها
مــن بــاب صـ ّـب الــزيــت على الـنــار .وما
ّ
عـ ــزز ه ــذه امل ـســألــة وصـ ــول اث ـنــن من
ً
أك ـث ــر امل ــدرب ــن ع ـ ــداء ف ــي م ــا بينهما
إلــى إنكلترا ،أي اإلسـبــانــي جوسيب
غـ ـ ـ ــوارديـ ـ ـ ــوال والـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي ج ــوزي ــه
مــوري ـن ـيــو ،ال ـلــذيــن أصـبـحــا الـعـنــوان
تـقــريـبــا ف ــي ك ــل أس ـب ــوع ،وخـصــوصــا
أن ـ ـه ـ ـمـ ــا يـ ـ ـ ـق ـ ـ ــودان فـ ــري ـ ـقـ ــن غ ــري ـم ــن
وطــامـحــن إل ــى بـلــوغ نـهــايــة الطريق
إلى منصة التتويج.

سوق االنتقاالت

هل يعود مخيتاريان إلى بوروسيا دورتموند؟
بـ ـع ــدم ــا ك ـ ـ ــان أح ـ ـ ــد ن ـ ـجـ ــوم امل ــوس ــم
املـ ــاضـ ــي فـ ــي م ــان ـش ـس ـت ــر يــونــاي ـتــد
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ،ف ـ ــإن وض ـ ــع األرم ـي ـن ــي
هـنــريــك مـخـيـتــاريــان ت ـب ـ ّـدل ف ــي هــذا
املوسم حيث أصبح ال يحظى بثقة
مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو
الذي يبقيه أكثر األوقات على مقعد
الـ ـب ــدالء ،وآخ ــره ــا ف ــي املـ ـب ــاراة أم ــام
بـيــرنـلــي قـبــل مـشــاركـتــه فــي الـشــوط
الثاني.
هـ ــذا األم ـ ــر ق ــد ي ـف ـتــح بـ ــاب الــرح ـيــل
أمـ ــام ال ــاع ــب ف ــي س ــوق االن ـت ـقــاالت

الشتوية املقبلة ،وخصوصًا بعدما
ذك ــرت صحيفة "بـيـلــد" األملــانـيــة أنــه
يرغب في العودة إلى ناديه السابق
بوروسيا دورتموند األملاني.
م ـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــه ،فـ ـ ـ ـ ــإن امل ـ ـ ــدي ـ ـ ــر الـ ـ ـع ـ ــام
لدورتموند هانز  -يواكيم فاتسكه
أب ـقــى ال ـبــاب مـفـتــوحــا أم ــام احـتـمــال
عــودة مخيتاريان ،بشرط التوصل
ُ
رض ماديًا مع يونايتد،
إلى اتفاق م ٍ
حـ ـ ـي ـ ــث قـ ـ ـ ـ ـ ــال" :أع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــم الـ ـتـ ـف ــاصـ ـي ــل
االقتصادية بالنسبة إلى ضم العب
م ــن مــان ـش ـس ـتــر ي ــون ــاي ـت ــد .ل ـ ــذا ،فــإن

عودة مخيتاريان ليست متوقعة إال
في حال حصول اتفاق خيالي جدًا".
وفــي إيطاليا ،يسعى رومــا لتعزيز
صـفــوفــه فــي الـشـتــاء لـلـمــواصـلــة في
املنافسة في الدوري املحلي ودوري
أبطال أوروبا.
وي ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــاول املـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ــري ـ ـ ــاض ـ ـ ــي
لــ"جـيــالــوروســي" ،رام ــون رودريـغـيــز
"م ــون ـش ــي" ال ـح ـصــول ع ـلــى خــدمــات
الـظـهـيــر ألـيـكــس ف ـيــدال عـلــى سبيل
اإلعارة من برشلونة اإلسباني.
وذك ـ ــرت صـحـيـفــة "ك ــوري ــري ديـلـلــو

سبورت" ،أن روما ينافس إشبيلية
وفــال ـن ـس ـيــا اإلس ـب ــان ـي ــن لـلـحـصــول
على خدمات فيدال.
وف ـ ــي أمل ــانـ ـي ــا ،ت ــوص ــل ش ــال ـك ــه ال ــى
ات ـ ـ ـفـ ـ ــاق مـ ـ ــع مـ ـ ـ ـ ــارك أوث ،م ـه ــاج ــم
هــوفـنـهــايــم ،لــانـتـقــال إل ــى صـفــوفــه
مجانًا ،الصيف املقبل.
وارت ـب ــط أوث ( 26عــامــا) بــاالنـتـقــال
إلــى عــدة أنــديــة فــي "البوندسليغا"،
مـثــل بــوروس ـيــا دورت ـم ــون ــد وكــولــن
وبوروسيا مونشنغالدباخ.
وذكرت صحيفة "بيلد" أن أوث اتفق

على االنتقال إلى شالكه بعد نهاية
ع ـ ـقـ ــده مـ ــع ه ــوف ـن ـه ــاي ــم فـ ــي ص ـيــف
.2018
وعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ص ـ ـع ـ ـيـ ــد املـ ـ ـ ـ ــدربـ ـ ـ ـ ــن ،ب ـ ــات
م ـ ــن املـ ـت ــوق ــع أن ي ـ ـكـ ــون اإليـ ـط ــال ــي
فينتشينزو مونتيال املدرب الجديد
ً
إلشـ ـبـ ـيـ ـلـ ـي ــة اإلس ـ ـ ـ ُبـ ـ ــانـ ـ ــي بـ ـ ـ ـ ــدال م ــن
إدواردو بيريزو املقال من منصبه،
بحسب صحيفة "ماركا" اإلسبانية.
وك ـ ـ ـ ــان "الـ ـ ــروسـ ـ ــون ـ ـ ـيـ ـ ــري" ق ـ ــد أق ـ ــال
مــونـتـيــا قـبــل ف ـتــرة وع ـ ّـن جـيـنــارو
ً
غاتوزو بدال منه.
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أصداء عالمية

كارفاخال يتحدّى برشلونة!
ل ــم ت ـم ـنــع خـ ـس ــارة ري ـ ــال م ــدري ــد أم ــام
ب ــرشـ ـل ــون ــة ف ـ ــي "الـ ـك ــاسـ ـيـ ـك ــو" ،3-0
وابتعاده عنه بفارق كبير وصــل إلى
 14نقطة ،مدافع األول داني كارفاخال
من اعتبار أن فريقه ال يزال قادرًا على
االحتفاظ بلقب "الليغا".
وقال كارفاخال في مقابلة مع صحيفة
"آس"" :ل ـ ـ ــم ن ـخ ـس ــر ال ـ ـل ـ ـقـ ــب ،كـ ـم ــا أن
برشلونة لم يفز به .فارق النقاط كبير،
لـكـنـنــا س ـن ـح ــاول الـ ـف ــوز بـمـبــاريــاتـنــا
املتبقية لنرى إذا ما كــان في إمكاننا
الـتـتــويــج بـ ــه" ،وت ــاب ــع "ل ـقــب الـلـيـغــا ال
ُيحسم في كانون األول".
وت ـ ـطـ ــرق كـ ــارفـ ــاخـ ــال إلـ ـ ــى الـ ـخـ ـس ــارة
ال ـث ـق ـي ـلــة أم ـ ــام "الـ ـب ــرس ــا" ع ـلــى مـلـعــب
"س ــان ـت ـي ــاغ ــو ب ــرن ــاب ـي ــو" ف ــي م ــدري ــد،
ً
قائال" :كانت خسارة مؤملة ،لكننا ريال
مدريد .كان عامنا رائعًا ،وتبقى ستة
أشهر لنهاية املوسم الحالي".
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ذكـ ــرت صـحـيـفــة "إل
موندو" اإلسبانية أن نجم ريال مدريد
البرتغالي كريستيانو رونالدو ،اتهم

رأى كارفاخال أن الريال ال يزال قادرًا على االحتفاظ بلقب «الليغا» (أ ف ب)

من خالل محاميه ،مصلحة الضرائب
بتطبيق معايير مختلفة وأكثر ضررًا
به من التي يتم تطبيقها على منافسه
األرج ـن ـت ـي ـن ــي ل ـيــون ـيــل م ـي ـس ــي ،نـجــم

برشلونة .وكانت تقارير صحافية قد
أوردت أمــس أن الـضــرائــب اإلسبانية
تعتبر أن رونالدو ارتكب غشًا ضريبيًا
بـشـكــل مـقـصــود وأن ــه يـجــب أن يـكــون

موتكو لم يعد رئيسًا للجنة
المنظمة للمونديال

ح ــال ـي ــا ف ــي ال ـس ـج ــن ،وخ ـص ــوص ــا أن
هناك أشخاصًا تم سجنهم لتهربهم
من دفع مبالغ أقل بكثير.
وأش ــارت "إل مــونــدو" إل ــى أن محامي
رونالدو تقدم بمذكرة للمحكمة يقارن
فيها بني معاملة الخزانة للبرتغالي
م ــع ت ـلــك ال ـت ــي ي ـتــم ال ـت ـعــامــل ب ـهــا مع
غريمه األرجنتيني.
وق ـ ـ ــال م ـح ــام ـي ــه خ ــوس ـي ــه أن ـطــون ـيــو
شــوكــان" :إن املــوقــف فــي هــذه الحالة
يتناقض مع موقف مصلحة الضرائب
بقضية لها عقود مماثلة تمامًا لعقود
كريستيانو رونــالــدو ،ويتم استخدام
أس ــال ـي ــب تـعـسـفـيــة وم ـب ـت ـك ــرة بـشـكــل
واضح".
ورب ـ ـمـ ــا ي ـ ــرى رون ـ ــال ـ ــدو أن ال ـت ـم ـي ـيــز
هــو بسبب أن ميسي ك ــان مقيمًا في
إس ـب ــان ـي ــا م ـن ــذ ف ـت ــرة ط ــوي ـل ــة ويـمـلــك
الـجـنـسـيــة اإلس ـبــان ـيــة ،وبــالـتــالــي يتم
تـطـبـيــق ع ـل ـيــه م ـعــاي ـيــر أخ ـ ــرى عكس
القادمني للعمل في إسبانيا من دول
أخرى.

كرة السلة

العب سلّة أميركي من السجن إلى منتخب العراق
م ــن دوري ال ـجــام ـعــات ف ــي ال ــوالي ــات
امل ـت ـحــدة إل ــى ال ـس ـجــن ،ف ــال ـع ــودة إلــى
امل ــاع ــب ف ــي ال ـ ـعـ ــراق ،ومـ ــن ث ــم العـبــا
لـلـمـنـتـخــب ال ـع ــراق ــي ،ه ــذه ه ــي قصة
الــاعــب األمـيــركــي ديـمــاريــو مايفيلد
الـ ـ ــذي اع ـت ـق ــد بـ ــأن م ـس ـيــرتـ ُـه ف ــي ك ــرة
السلة انتهت مبكرًا عندما أوقــف في
بالده بتهمة التخطيط لعملية سلب،
إال أن درب الــاعــب اتـخــذ مـســارًا غير
متوقع :انضم إلــى نــاد عــراقــي ،ومنح
الجنسية لـلــدفــاع عــن أل ــوان منتخب
بالد الرافدين.
قبل أكـثــر مــن عــامــن ،انـضــم مايفيلد
املـ ـتـ ـح ــدر مـ ــن ج ــورجـ ـي ــا فـ ــي ج ـن ــوب
ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة إل ـ ــى ف ــري ــق ك ــرة
السلة الـتــابــع لـنــادي النفط الـعــراقــي،
فــي مسيرة حملت الــاعــب البالغ من
ال ـع ـمــر  26ع ــام ــا ،إل ــى ن ـيــل الجنسية
العراقية والــدفــاع عــن أل ــوان املنتخب
في التصفيات املؤهلة لبطولة العالم،
وال ـتــي يــأمــل ال ـع ــراق خ ــوض غمارها
للمرة األولى.
ويقول مايفيلد لوكالة "فرانس برس":
"س ــأظ ــل دائ ـم ــا مـمـتـنــا لـلـفــرصــة الـتــي
إلي .لم َ
قدمت ّ
أقابل سوى بالحب منذ
أتيت إلى هنا".
وأوق ـ ـ ـ ـ ــف الـ ـنـ ـج ــم ال ـ ـسـ ــابـ ــق ل ـف ــري ـق ــي

ج ـ ــامـ ـ ـعـ ـ ـت ـ ــي شـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال كـ ــال ـ ـي ـ ـفـ ــورن ـ ـيـ ــا
وجورجيا في  2013في مسقط رأسه
بتهمة التحضير للمشاركة في عملية
سلب.
ويوضح" :شعرت في ذلك الحني بأنها
النهاية .إال أنني توصلت إلى اقتناع
بأن ّ
علي أن أثق بنفسي "للخروج من
الورطة والعودة إلى اللعب".
واخـتــار مايفيلد "أهــون الشرين"ّ :
أقر
بــذن ـبــه ب ـح ـيــازة س ــاح ح ــرب ــي ،وهــي
ت ـه ـمــة ذات ع ـقــوبــة مـخـفـضــة نسبيًا
اقـتـصــرت عـلــى الـسـجــن ع ـشــرة أشهر
ضـ ـم ــن بـ ــرنـ ــامـ ــج إص ـ ـ ــاح ـ ـ ــي .وب ـع ــد
انقضاء املدة ،عاد مايفيلد إلى مزاولة
رياضته ،وهذه املرة مع فريق جامعة
أنغلو ستايت في والية تكساس.
بـ ـع ــد ت ـج ــرب ـت ــه الـ ـج ــامـ ـعـ ـي ــة ،لـ ــم يـثــر
مــايـفـيـلــد اهـتـمــام أي ن ــاد أمـيــركــي أو
أوروب ــي ،إلــى أن أتــاه عــرض مــن جهة
غير متوقعة :نادي النفط في بغداد.
وي ــوض ــح مــايـفـيـلــد "كـ ــان لـ ـ ّ
ـدي بعض
األصــدقــاء الذين سبق لهم اللعب في
ه ــذا الـ ــدوري (ال ـعــراقــي) قـبــل أن آتــي.
أقنعوني باملجيء إلى هنا .تحادثنا
كثيرًا قبل أن آتي".
ولـ ـي ــس الـ ــاعـ ــب وح ـ ـ ــده سـ ـعـ ـيـ ـدًا ،بــل
ي ـن ـع ـك ــس ذل ـ ـ ــك أي ـ ـضـ ــا ل ـ ـ ــدى زم ــائ ــه

يلعب ديماريو مايفيلد في الدوري العراقي (أ ف ب)

وامل ـ ـسـ ــؤولـ ــن .وي ـ ـقـ ــول م ـ ـ ــدرب فــريــق
ال ـن ـفــط خ ــال ــد ي ـح ـيــى" :ال ـف ـضــل يـعــود
له في فــوز الفريق بلقب ال ــدوري .هو
العب محترف".
ولفت أداء مايفيلد وتأقلمه في العراق
ن ـظ ــر مـ ـس ــؤول ــي ات ـ ـحـ ــاد ك ـ ــرة ال ـس ـلــة
الباحثني عن خوض تجربة أولى في
بطولة العالم سنة .2019
ويــوضــح أم ــن ســر االت ـح ــاد الـعــراقــي
خ ــال ــد ن ـجــم ل ـف ــران ــس ب ــرس أن ن ــادي

النفط تمكن مع مايفيلد "من الحصول
عـلــى لـقــب املـســابـقــة فــي املــوســم ألول
مــرة فــي تــاريـخــه ،مــا دفــع الـنــادي إلى
التمسك به ملوسم ثان".
ويضيف" :طلبنا من مجلس الــوزراء
الـ ـع ــراق ــي امل ــوافـ ـق ــة ع ـل ــى جـ ـ ــواز سـفــر
ع ــراق ــي ملــاي ـف ـي ـلــد ل ـض ـمــه إلـ ــى قــائـمــة
امل ـن ـت ـخــب الـ ـع ــراق ــي ،فـ ــوافـ ــق ،وك ــذل ــك
حصلنا على موافقة االتحاد الدولي
للعبة والجهات األميركية".

الدوري االميركي للمحترفين

بديل شيكاغو يُسقط ميلووكي
ً
رغ ــم مـشــاركـتــه ب ــدي ــا ،ف ــإن اإلسـبــانــي
نيكوال ميروتيتش قاد شيكاغو بولز
إلى الفوز على ميلووكي باكس -115
 106ضمن دوري كرة السلة األميركي
الشمالي للمحترفني.
وس ـ ـجـ ــل مـ ـي ــروتـ ـيـ ـت ــش ،املـ ـ ــولـ ـ ــود فــي
م ــون ـت ـي ـن ـي ـغــرو 24 ،ن ـق ـط ــة ،ب ـي ـن ـهــا 4
رمـيــات ثالثية مــن أصــل  8وأض ــاف 8
متابعات ليساهم فــي الـفــوز الـحــادي
عشر لفريقه في  33مباراة.
أما أفضل مسجل في صفوف باكس،
فكان اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو
مع  28نقطة.
وس ــاه ــم ج ــاي ج ــاي ب ــاري ــا واألمل ــان ــي
املـخـضــرم دي ــرك نوفيتسكي فــي فــوز
داالس م ــاف ــريـ ـك ــس عـ ـل ــى ت ــورونـ ـت ــو
رابتورز  93-98فسجل األول  20نقطة،
وأضاف الثاني  18نقطة.
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن الـ ـف ــوز ،فـ ــإن داالس
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سجل ميروتيتش  24نقطة،
بينها  4ثالثيات (أ ف ب)

يملك أسوأ سجل في املنطقة الغربية
ب ــرص ـي ــد  10ان ـ ـت ـ ـصـ ــارات م ـق ــاب ــل 25
هزيمة.وكان كيرك لوري أفضل مسجل

مع  23نقطة في صفوف الخاسر الذي
مـنــي بـهــزيـمـتــه الـثــانـيــة فـقــط فــي آخــر
 14مباراة .وحقق ديترويت بيستونز
فـ ــوزًا عــري ـضــا ع ـلــى إن ــدي ــان ــا بــايـســرز
 83-107بـفـضــل  30نـقـطــة لـتــوبـيــاس
هــاريــس ،بينها  26فــي الـشــوط األول.
وأض ـ ــاف أن ــدري ــه دارم ــون ــد  21نقطة
و 18متابعة ليحقق بيستونز فــوزه
الخامس بآخر ست مباريات.
ل ـكــن العـ ــب ارتـ ـك ــاز بـيـسـتــونــز ريـجــي
جاكسون تـعــرض إلصــابــة فــي كاحله
األي ـ ـمـ ــن خـ ـ ــال الـ ــربـ ــع الـ ـث ــال ــث ون ـق ــل
بـمـســاعــدة ال ـج ـهــاز الـطـبــي إل ــى غــرف
املالبس للعالج.
في املقابل ،لم يظهر فيكتور أوالديبو
بمستواه املعهود في صفوف إنديانا،
واكتفى بستجيل  13نقطة ،علمًا بأن
م ـعــدلــه هـ ــذا امل ــوس ــم ه ــو  25,3نقطة
فــي امل ـب ــاراة ال ــواح ــدة .وف ــي املـبــاريــات

األخرى ،فاز لوس أنجلس كليبرز على
ســاكــرام ـن ـتــو كـيـنـغــز  ،95-122وس ــان
أنـطــونـيــو سـبــرز عـلــى بــروكـلــن نتس
 ،97-109وميامي هيت على أورالنــدو
ماجيك  ،89-107ودنـفــر ناغتس على
يــوتــا ج ــاز  ،83-107وفينيكس صنز
على ممفيس غريزليس .97-99
وهنا برنامج مباريات اليوم :إنديانا
بايسرز  -داالس مافريكس ،تشارلوت
هـ ــورن ـ ـتـ ــس  -ب ــوسـ ـط ــن س ـل ـت ـي ـك ــس،
أتــانـتــا هــوكــس  -واشـنـطــن ويـ ــزاردز،
ن ـيــو أورل ـي ــان ــز بـيـلـيـكــانــز  -بــروكـلــن
نـ ـت ــس ،ش ـي ـك ــاغ ــو ب ــول ــز  -ن ـي ــوي ــورك
نيكس ،مينيسوتا تمبروولفز  -دنفر
نــاغ ـتــس ،أوكــاهــومــا سـيـتــي ثــانــدر -
تورونتو رابتورز ،ساكرامنتو كينغز
 كليفالند كافالييرز ،لــوس أنجلسالي ـكــرز  -ممفيس غــريــزلـيــس ،غــولــدن
ستايت ووريرز  -يوتا جاز.

ّقدم نائب رئيس الحكومة الروسية فيتالي
موتكو استقالته من رئاسة اللجنة املحلية
املنظمة لكأس العالم لكرة القدم  2018في
روسيا .ونقلت وكاالت األنباء الروسية عن
موتكو قوله إن "(مدير اللجنة املنظمة أليكسي)
سوروكني سيكون رئيسًا" لها ،مضيفًا:
ّ
"سأركز على عملي داخل الحكومة" ،وذلك في
أعقاب هذه الخطوة التي تأتي بعد يومني من
تعليقه مهماته كرئيس لالتحاد الروسي لكرة
القدم .وكان موتكو الذي وجهت إليه أصابع
االتهام في تقرير املحقق الكندي ريتشارد
ماكالرين وكشف وجود تنشط ممنهج في
روسيا ،قد أعلن االثنني تعليق مهماته في
رئاسة اتحاد الكرة لستة أشهر على األكثر،
للدفاع عن استبعاده عن األلعاب األوملبية ورفع
قضيته إلى محكمة التحكيم الرياضي.
إال أنه أشار في حينه إلى أنه سيواصل مهماته
في رئاسة اللجنة املنظمة ،طاملا يحظى بثقة
الرئيس الروسي فالديمير بوتني.
وفي تصريحاته أمس ،قال موتكو" :ال يزال
هناك الكثير من العمل الذي ّ
يتعي القيام به،
لكنني واثق تمامًا بأن كل شيء سيكون جاهزًا
في الوقت املناسب".

هيتسفيلد واثق بـ «المانشافت»

رأى املدرب األملاني الشهير أوتمار هيتسفيلد أن
منتخب بالده يمتلك القدرة على الدفاع عن لقبه
في مونديال روسيا .2018
وقال املدرب املعتزل لوكالة األنباء األملانية إن
منتخب "املاكينات" لديه وفرة من النجوم الشبان
أصحاب املواهب الذين يتمتعون بالنضج
ً
الكبير .وسبق لهيتسفيلد أن قاد كال من بايرن
ميونيخ وبوروسيا دورتموند للفوز بلقب
دوري أبطال أوروبا .ولعب نوير دورًا بارزًا في
فوز "املانشافت" بلقب كأس العالم  2014في
البرازيل ،لكن هيتسفيلد ال يشعر بالقلق على
"املانشافت" من احتمال غيابه عن مونديال
روسيا إذا لم يتعاف من إصابته في الوقت
املناسب .وقال هيتسفيلد" :هذا لن ُيقلق يواكيم
لوف ،لدينا العديد من البدائل .نوير أفضل
حارس مرمى في العالم ،ولكن الحراس اآلخرين
مثل مارك أندري تير شتيغن متميزون أيضًا".

جيرو خارج الخدمة
لحوالى  3أسابيع

أعلن الفرنسي أرسني فينغر ،مدرب أرسنال
اإلنكليزي لكرة القدم ،أن مهاجمه ومواطنه
أوليفييه جيرو سيغيب عن املالعب حتى
منتصف كانون الثاني إلصابته بتمزق في
العضلة الخلفية .وكان جيرو قد تعرض
لإلصابة خالل فوز أرسنال على وست هام
 0-1في ربع نهائي مسابقة كأس رابطة األندية
اإلنكليزية املحترفة في  19كانون األول الحالي،
ومن املتوقع أن يعود لخوض املباراة ضد
كريستال باالس في  20كانون الثاني .وكشف
فينغر أن مدافعه اإلسباني ناتشو مونريال
والعب وسطه الويلزي آرون رامسي ،سيغيبان
عن املباريات املقبلة ،إذ سيبتعد األول نحو
عشرة أيام ،بينما يعود الثاني في النصف األول
من الشهر املقبل.

توريه يعود عن اعتزاله الدولي

تراجع يايا توريه العب وسط مانشستر
سيتي متصدر الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة
القدم عن قراره اعتزال اللعب دوليًا ،مبديًا
رغبته في املساعدة على ظهور الجيل املقبل
من العبي ساحل العاج.
واعتزل توريه ( 34عامًا) في أيلول 2016
بعدما خاض أكثر من  100مباراة دولية.
وقال توريه عبر صفحته في "تويتر"" :أحب
بالدي ،وأنا متاح لكي يتم اختياري ضمن
تشكيلة املنتخب الوطني .أريد مساعدة الجيل
املقبل واستغالل كل خبراتي لكي يشعر
مواطنو ساحل العاج كافة بالفخر".
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فنون تشكيلية

معرضها «نشوة العين» في «غاليري جانين ربيز»

لور غريب ...أحالم طفــل
جدة
مدونة ّ
ّ
سعيدة
بيار أبي صعب
بني «لهفة» و«شهوة»… بني «جنس» استفزازي ّ
ّ
البورجوازية
يتحدى اللياقات
ّ
طفولية ،و«حب» و«حنني» يعصران القلب… بني طرفي
بجذل وملعنة
ّ
ّ
العمر إذ يلتقيان فوق هذا املسرح العبثي… تخرطش لور غريب وتلون،
تروي وتروي ثم تروي ،في مشاهد ولقطات متجاورة ،متشابهة ،متداخلة،
املحاربة القديمة لم تستسلم ،بل تخوض هنا
قصصها التي ال تنتهي.
ِ
معركتها الجديدة حيث ال يجرؤ كثيرون ،وحيث ال ينتظرها أحد .بالحبر
الصيني دائمًا .وأيضًا بالخيوط ّ
امللونة ،واألقمشة ،والخرز ومواد غريبة أخرى
ّ
ّ
تستعملها البنات في اللعب .تخوض معركة جديدة كأنها األولى .لور الفنانة،
الكاتبة ،الناقدة ،الشاهدة على السنوات الخصبة ،وزمن صعود األحالم
والتجارب ،مع رفيق عمرها املمثل واملسرحي النادر أنطوان كرباج الذي ال
ّ
تتوقف عن رسمه ،ورسم نفسها« .الغرام .رغم املرض أحبك انت الواقع في
الهذيان» .كل األبطال هو .كل البطالت هي .وهناك األبناء والبنات واألحفاد.
ً
«كل الرجال الذين أرسمهم هم أنطوان .لم أعرف رجاال غيره» ،تقولها كمن
ّ
يعترف ّ
كصبية أربكها الخجل .بحنان ال يخلو من املزاح مع
بسرُ ،مطرقة
ّ
الذات والضحك من العالم .لور الرسامة ،الحكواتية التي اشتهرت بمنمنماتها.
ترسم كمن يروي ،ترسم لتروي .ترسم وتروي .تخلق شخوصها
ّ
املستقبلية ،الساذجة ،السريالية.
وديكوراتها املؤسلبة ،تخترع عواملها
ّ
َ
تخرطش على رسماتها حك ّمًا ،ومونولوغات ،وتأمالت ،وتعليقات تلخص
ً
الحالة .مثال« :بني الواقع والتوقع تتأرجح النوايا» .تخاطب صورتها املنحنية
فوق ّ
««أنت الشبح الذي اغتال الواقع.»… - 1939 .
عر من الكائنات الصغيرة:
ِ
إن الكتابة في معرض «نشوة العني» ،جزء من اللوحة ،أو الرسمة ،وعنصر
مؤسس لها« .لن ّ
أحبك حتى يوم القيامة»« ،النور يأتي من القلب» ،وهكذا.
ّ
ّ
ّ
املاغوطية الوقع ،التي تزنر اللوحات ،ترصعها ،تشكل امتدادًا
العبارات،
ّ
لخطوطها… تنتابك رغبة في أن تنقلها كلها هنا ،بحثًا عن قصيدة خفية.
ّ
األصلية التي تولد منها كل الحكايات.
تستعيد الفنانة املشاعر األولى ،الحكاية
ّ
لور األنثى حتى أدق تفاصيل منمنماتها .الزوجة ،الحبيبة ،األم ،الجدة .كل
أطوار الحياة ومراحلها ّ
تجسدها بطلة املعرض :الطفلة التي لم تكبر« .تنتابني
رغبة في أن أحلم! كان يا ما كان طفلة ال تتوقف عن الحلم» .هذا املعرض
تختصره ّربما تلك اللوحة الصغيرة التي نثرت عليها طالسم وقلبًا أحمر
ّ
ورموزًا َب ّ
وبالفرنسية« :أحالم طفلة
حرية كالياطر وغيره ،وكتابة باألخضر
ّ
ّ
صغيرة في الخامسة والثمانني» .لور غريب جدة سعيدة ،تتمترس خلف
ّ
وعفويتها .تستعني على العمر واأللم
المباالة الطفولة وسذاجتها وعبثها
والخوف ،بالصور والوجوه والحكايات املستعادة إلى ما ال نهاية .باملشاهد
تقدم ّ
العائلية املكررة .في إحدى الرسومّ ،
ّ
الجدة أحفادها ّ
ألمها في لعبة
ّ
مستويات تكثف الزمن .هكذا بلغت في مرحلتها الجديدة أعلى مراتب الطفولة.
ً
«وحدهم األطفال يعيشون طويال»» ،كتب الشاعر والفيلسوف اإليطالي
ّ
األرستقراطية
جياكومو ليوباردي أوائل القرن التاسع عشر ،هربًا من التقاليد
ً
طويال لترسم حياتها .وتغلب الوقت .لقد ّ
عرتها من
املحافظة .لور طفلة تعيش
ّ
البصرية ،وجاهرت بها على املأل .كال ،ليست «عودة إلى الطفولة»،
املنمقات
كما سيقول بعضكم ،بل ذهاب إليها!
ولور أنثى «آتية من رحم العذاب» .أنوثتها ّ
تمرد خافت ،ومواجهة هادئة
ّ
ّ
فوضوي ّة ،مثل ريمون جبارة وأنسي الحاج ومارون بغدادي…
للعالم .إنها
ّ
املرأة الوحيدة بني شلة من الرجال .مثلهم هي «فوضوية محافظة» ،تبقى
في قلب منظومة القيم السائدة .ال تخرج عليها ،أو تقطع معها .لذا تراها
يوميات ّ
ّ
تدون ّ
ّ
استثنائية ،ومصير
جدة مطمئنة ،قصصها خالصة حياة
استثنائي .حكايات جيل شهد على صعود العصر الذهبي ّثم أفوله .حكايات
تراشقتها ،في معارض سابقة ،مع ابنها مازن كرباج ،في ظل األب دائمًا.
تحاورا بشأن أمور ومسائل ومراجع كثيرة ،على مساحة اللوحة الواحدة.
هو يشعر بحاجة الى معرفة القصص ،وسبر األغوار ،وفهم التفاصيل ،وهي
تعبث وتروي وتخرطش وتنمنم .هكذا تشيطنا معًا ،وعبثا بأسرار الزمن
السعيد .هذه ّ
املرة ،لور وحدها ،تتحاور مع أطياف العائلة .في املعرض الحالي،
تأخذك اللوحات الكبيرة باألبيض واألسود (تصل إلى املتر ونصف املتر ،حبر
ّ
صيني وتقنيات مختلفة على كرتون) ،تلك التي يشكل سطحها بحرًا هائجًا،
ّ
ّ
الفلسفية.
السردية وكائناتها وديكوراتها وحشودها وخواطرها
بمستوياتها
ثم يضيع الزائر في تفاصيل الجدار املقابل ،حيث أعمال بمقاسات صغيرة
( 13*18سنتم) ،وجوه ّ
ملونة بمواد ّ
متفرقة توحي من بعيد بكوالجات غريبة
ّ
(تقنيات مختلفة على ّ قماش) .النساء كلهن لور ،محاطة باألبناء واألحفاد.
وفي وسط القاعة تتدلى من السقف سلسلة من األعمال الصغيرةّ :
سبحات
من رسوم ّالجيب ( 5*5سنتم) ،في علب خشبية مترابطة تدور حول نفسها
بال كلل ،كلما حاولت االمساك بها .بوتيرة واحدة ،متكررة في كل ضربة
قلم ،تبدو الرسومات الصغيرة أشبه بتمارين على السعادة .فيض جارف من
االسكتشات التي تتقاطع مع شعر الهايكو ،في اخترالها ودائريتها ،وإلتقاطها
تفاصيل الحياة العادية البسيطة ،بكثافة تحمل أبعادًا فكرية عميقة.
تخرج من معرض لور ّ
غريب في «غاليري جانني ربيز» على كورنيش بيروت،
وانت تشعر بأنك تستطيع أن تطير .منمنمات الطفولة العابثة تمحو ندوب
الحياة ...وخفة ّ
الجدة السعيدة تحتال على أحكام الجاذبية .من أين للطفلة
الثمانينية كل هذه اللهفة؟ املعرض مستمر ألسبوعني ...ال تفوتوه!

روان عزالدين
ّ
ّ
تـلــك املـنـمـنـمــات الـخـطــوطـيــة امل ـعــقــدة ،تتفكك
تـ ـم ــام ــا فـ ــي م ـع ــرض ـه ــا الـ ـ ـف ـ ــردي الـ ـج ــدي ــد فــي
«غ ــال ـي ــري جــانــن رب ـي ــز» (ال ــروش ــة ـ ـ ب ـي ــروت).
كــأن لــور ّ
غريب ( )1931تفرط لوحتها أمامنا،
بـعـنــاصــرهــا وأش ـكــال ـهــا امل ـتــداخ ـلــة .األك ـي ــد أن
الزمن يفعل تأثيرًا معكوسًا معها ،وال يقوى
إال عـ ـل ــى م ـض ــاع ـف ــة ت ـل ـقــائ ـي ـت ـهــا وف ـطــري ـت ـهــا
وشقاوتها .يعيدنا النظر إلى أعمال معرضها
ّ
يستمر حـتــى  14كــانــون
«ن ـشــوة ال ـعــن» ال ــذي
الثاني (يـنــايــر) ،إلــى الـبــدايــات (راج ــع الـكــادر)،
لتتبع مسار ّ
تطور اللوحة ووصولها إلى هذه
املرحلة.
قــد ال ت ـكــون ال ـع ــودة مـهـ ّـمــة سـهـلــة ،خصوصًا
ب ــال ـت ـن ـ ّـوع وال ـت ـج ــري ــب ،ال ـل ــذي ــن ج ـعــا م ــن كل
مـ ـع ــرض ت ـج ــرب ــة جـ ــديـ ــدة ،وإن ك ــان ــت بـعــض
ال ـع ـنــاصــر ثــاب ـتــة ف ــي ال ـل ــوح ــة .م ــا يـهـ ّـمـنــا هو
اليوم ،رغم أن الزمن في لوحة الفنانة والناقدة
اللبنانية مفتوح ومـتــواصــل ،وال تترك لــه أن
ي ـمـ ّـس لــوحـتـهــا بـثـقـلــه .تـفـتــت ه ــذه ال ـس ـنــوات
الطويلة وتنثرها بشكل خيطان ّ
ملونة وخرز
فاقع على لوحاتها الصغيرة .بقدرتها على
الـلـهــو ،والـتـقــاط الـحــاالت مــن منبتها الـطــري،
من دون عنوان (حبر صيني على كانفاس ــ 5×5
سنتم ـ )2017

عز حداثة بيروت
في ّ
جــاءت لــور غـ ّ
ـريــب مــن الشعر إلــى الــرســم.
فــي ع ـ ّـز حــداثــة الـشـعــر والـلــوحــة واملـســرح
في بيروت ،أنجزت لوحات شكلية ّ
متفردة
مطلع الستينيات .أعمال يطغى عليها اللون
األس ــود (الحبر الصيني) ،لــم تتشابه مع
مجايليها حينها .معظم ذاكرتها البصرية
تــرتـكــز إل ــى كتبها املــدرسـيــة فــي األبـيــض
واألسود .كما أن األلوان كانت غالية حينها،
كما تقول .هكذا كانت اللوحة عبارة عن
زخــرفــة منفلشة مــن الـخـطــوط العريضة
والرفيعة ،والرموز الصغيرة والالمتناهية
الـتــي تشبه األراب ـس ــك .تـضـ ّـمـنــت أعمالها
رم ــوزًا وأقنعة آتـيــة مــن العصور القديمة،
ً
وأشكاال هندسية مستعيرة من املنمنمات
تفاصيلها ضـمــن قــالــب تـجــريــدي .شيئًا
فشيئًا ،ب ــدأت األلـ ــوان تــدخــل إل ــى الـلــوحــة،
ال ـتــي «ك ـنــت أخـلـطـهــا بــال ـب ـهــارات وبـعــض
مـكــونــات املطبخ لتغيير درجــاتـهــا» تقول
لنا .كذلك بدأت تنفلش وتتكسر تلك األطر،
ّ
املتعرجة واملتداخلة ال
وإن كانت الخطوط
تــزال تتسلل إلــى لوحاتها الـيــوم .متاهات
بصرية ،شكلت البناء األساسي للوحتها
األولـ ــى ،ال ـتــي كـلـمــا ازدادت تـعـقـيـدًا ،كلما
عكست دفقًا وتلقائية.
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لة شقية عمرها  86عامًا
م ــن دون إضـ ــافـ ــات أو زوائ ـ ـ ــد ق ــد ت ـس ـلــب مــن
ال ـل ــوح ــة ع ـفــوي ـت ـهــا ال ـت ــي ت ـصــل إلـ ــى نـ ــوع مــن
العبث بكل شيء .كأنها بأعمالها األولى كانت
تـحـمــي ه ــذه الـطـفــولــة ال ـتــي تـشـهــرهــا اآلن في
السادسة والثمانني من عمرها .إنها طفلة في
السادسة والثمانني ،تحلم ،دائمًا ،في الحفاظ
على هــذه السنتيمترات القليلة مــن بصرها.
ال ــرؤي ــة ال ـت ــي تـشـيــر إل ـي ـهــا دائـ ـم ــا ،وذاكــرت ـهــا
ال ـب ـص ــري ــة ،ع ــاق ـت ـه ــا األس ــاسـ ـي ــة م ــع ال ـع ــال ــم
اليوميةّ .
ّ
تمد يدها ،وتدعونا مرارًا
واألحداث
إل ــى تـلـ ّـمــس س ـطــح ال ـلــوحــات م ــع ابـتـســامـتـهــا
الدهشة كما لو أنها تتحسسها للمرة األولى.
ّ
تنجر وراء هــذه الحسية،
لوحاتها الـجــديــدة
وال ـت ـفــاعــل ال ـســريــع م ــع األشـ ـي ــاء ،وخ ــاص ــات
السنوات الطويلة التي تخرج بشكل تعليقات
ّ
محكية ملــاحــة وبسيطة .فــي امل ـعــرض ،تـتــوزع
ل ــوح ــات ب ــأح ـج ــام م ـخ ـت ـل ـفــة تـ ـب ــدو ك ـخــاصــة
لتجربة ما برحت تتحرر من األسلوب ،شيئًا
فشيئًا مــن الستينيات حتى الـيــوم .أكــان عبر
ّ
األل ــوان ،الـتــي ب ــدأت تجتاح الـلــوحــة لتحتلها
ّ
بشكل كــامــل وصــاخــب ،أو عـبــر الـتـخــلــص من
األشـ ـك ــال وال ـق ــوال ــب وال ــزخ ــرف ــة ال ـت ــي حكمت
ل ــوح ـت ـه ــا لـ ـفـ ـت ــرة ط ــويـ ـل ــة .تـ ـ ـق ـ ـ ّـدم هـ ـ ــذه املـ ـ ـ ّـرة
مجموعة مــن اللوحات الصغيرة ،التي بــدأت
الـعـمــل عليها فــي ال ـس ـنــوات ال ـثــاث املــاضـيــة،
كممارسة طقوسية ّيومية .لوحات بدائية ال
مبالية ،بتعبيرية بضة وغير مكتملة .هناك
شرائط وخيطان وخــرز وبــرق المــع وشرطان
ح ــدي ــدي ــة ،وأدوات أخـ ـ ــرى ك ــال ـش ـم ــع ،تـصـنــع
وجــوهــا وكــائـنــات ب ـحــاالت وأمــزجــة مختلفة.
يغيب العمر عنها تمامًا ،والجنس في بعض
األحيان ،حتى طبيعة الكائنات نفسها .عيون
وأف ــواه فقط .ترفق وجــوه كائناتها العجيبة
والتزيينية الفاقعة بجمل وعبارات مثل «هذا
قـ ـ ــدري» ،و«أحـ ـ ــام طـفـلــة ص ـغ ـيــرة ع ـمــرهــا 85
سنة» .تهدي إحدى اللوحات إلى أبناء حلب،
وأخرى ترسم فيها أحفادها .األعمار تتماهى
وتتداخل« ،اآلن ولدت» تقول إحدى الكائنات.
ّ
يشك للحظة واحدة
من ينظر إلى اللوحات ،لن
ّ
بأن من ارتكب هذه الكوالجات هو طفل .خدعة
أخ ــرى تـتـمـكــن فـيـهــا غــريــب مــن الـضـحــك على
العمر والزمن .أو ربما خالصة تقول فيها إن
اللعب هو املنطق الوحيد لهذه التجربة.
ليس بعيدًا عن هذه األعمالّ ،
تقدم مكعباتها
الصغيرة ( 5 × 5سنتم) ضمن تجهيز تنسدل
ف ـي ــه الـ ـش ــرائ ــط م ــن ال ـس ـق ــف .ع ـل ــى ك ــل شــريــط
ِّ
ُع ــل ــق عـ ــدد م ــن م ـكـ ّـع ـبــات خـشـبـيــة ي ـح ــوي كــل

الكوميكس

من دون عنوان (حبر صيني على ورق ــ 15 × 15
سنتم ـ )2017/2016

من دون عنوان (مواد مختلفة على كانفاس ــ
 18 × 13سنتم ــ )2017/2016/2015

قـ ــدرة ل ــو غــريــب ع ـلــى ت ـمــديــد الـخـطــوط
واألشكال الالمتناهية ،منحتها سهولة
فـ ــي االن ـ ـف ـ ـتـ ــاح عـ ـل ــى فـ ــن ال ـك ــوم ـي ـك ــس
ب ـم ـت ـت ــال ـي ــات ــه ال ـ ـسـ ــرديـ ــة .هـ ـك ــذا ك ــان ــت
ال ـت ـجــربــة م ــع اب ـن ـهــا رس ــام الـكــومـيـكــس
مـ ــازن ك ــرب ــاج م ـه ـيــأة م ـس ـب ـقــا .لــوحــات
بــاألبـيــض واألس ــود ،تحكي عــن الــرجــل
املـشـتــرك بينهما أن ـطــوان كــربــاج (األب
والـ ـ ـ ــزوج) ،أو ت ـق ــول ي ــوم ـي ــات الـ ـع ــدوان
اإلسرائيلي على لبنان عــام  ،2006أي
الـسـنــة الـتــي بــدأ فيها الـتـعــاون بينهما.
عمال أيضًا على بورتريه ذاتي مشترك
بـ ـعـ ـن ــوان «أن ـ ـ ــت وأن ـ ـ ــا والـ ـب ــابـ ـي ــي بـ ــان»
( ،)2008قـبــل أن يـتـحــول إل ــى مـعــرض
ب ــاالس ــم ن ـف ـســه عـ ــام  .2010ح ــواري ــة
بـصــريــة وكــامـيــة بــن جيلني مختلفني
عـبــر عــاقــة أم وابـنـهــا شــاهــدنــاهــا مـ ّـرة
أخـ ــرى ف ــي ال ـق ـصــة املـ ـص ـ ّـورة «غ ـ ـدًا لــن
يــأتــي» ( .)2014واص ـلــت ل ــور تـشــريــع
تجربتها على ممارسات أكثر معاصرة
ّ
«أبجدية لور غريب ومازن
في معرض
ك ـ ـ ــرب ـ ـ ــاج» ( )2015ب ـ ــاالشـ ـ ـت ـ ــراك مــع
ابـنـهــا م ــازن ال ــذي صـمــم سـيـنــوغــرافـيــا
معرضها الحالي.

مـنـهــا لــوحـتــن م ــن الـجـهـتــن .م ــا ال ــذي يمكن
أن يـقــولــه فـنــان عـلــى لــوحــات بحجم الجيب؟
ّ
باملحكية
تلعب الفنانة على الذاكرة الشفوية.
اللبنانية وأخ ــرى بالفصحى ،تكتب تعابير
وتحاول أن تقيم لها مــرادفــات بصرية ضمن
امل ـســاحــة الـضـيـقــة ال ـتــي تـسـمــح ب ـهــا ال ـلــوحــة.
ترسم ما يشبه الشخصيات املينيمالية التي
رسـمــت عـلــى عـجــل بـخــربـشــات ح ـ ّ
ـادة أحـيــانــا.
تـلـجــأ إل ــى خ ـطــوط قـلـيـلــة لـتــرســم شخوصها
أو حــاالت ـهــا ،وتــرفـقـهــا ب ـع ـبــارات ال تـخـلــو من
الفكاهة والسخرية والـبــذاء ة الجماعية ،مثل
«اس ــم ال ـلــه» و«حـبـنــي لـحـ ّـبــك» و«ش ــو مشتاق
ن ـ ــام عـ ـظـ ـه ــري» و«عـ ـصـ ـف ــور مـ ـبـ ـن ــدق» .تـعـيــد
ـريــب فــي هــذه األعـمــال اكتشاف الــوقــع ّ
غـ ّ
األول
لـعـبــارات مــألــوفــة ك ـهــذه .ه ــذا مــا تفعله أيضًا
بــالــوصــايــا الـعـشــر ال ـتــي تـتـفــق عـلـيـهــا الكتب
الدينية« :ال تــزن»« ،ال تقتل»« ،ال تشته امــرأة
قــري ـبــك» .بـكــائـنــاتـهــا ال ـكــاري ـكــاتــوريــة املــؤلـفــة
م ــن ال ـخ ـط ــوط ف ـح ـســب ،وال ـع ــاري ــة ف ــي معظم
املــرب ـعــات الـصـغـيــرة ،تــرســم تـجـسـيـدًا بصريًا
ش ـق ـيــا ل ـه ــذه ال ــوص ــاي ــا ال ـص ــارم ــة« .أنـ ــا ال ــرب
إل ـه ــك» يـطــالـعـنــا وج ــه اإللـ ــه ع ـلــى ش ـكــل رجــل
بلحية مدببة .من ناحية أخرى ،هناك مربعات
ً
ّ
يومياتها،
أيضًا بحجم أكبر قليال ملــا يشبه
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شخصيات مينيمالية
رسمت على عجل
حادة أحيانًا
بخربشات ّ
تنوع وتجريب
ّ
يجعالن من كل
معرض تجربة
جديدة

ت ـخ ـب ــرن ــا أنـ ـه ــا تـ ـشـ ـت ــاق ف ـي ـه ــا إلـ ـ ــى بـ ـي ــروت،
وتـتـحــدث عــن أزم ــة الـنـفــايــات وع ــن ذكرياتها
شخصية والجماعية ...هــذا التفاعل اليومي
مع األحــداث ومشاهدة الوثائقيات ،ومتابعة
ّ
األخـ ـب ــار ي ـشــكــل مـل ـهـمــا ألعـ ـم ــال غ ــري ــب الـتــي
ت ــراوح بــن ال ـعــام وال ـهــواجــس ال ـفــرديــة .تترك
الـبـيــاض أحـيــانــا ليغطي املـســاحــة األك ـبــر من
اللوحة مقابل زخرفات أو وجوه ،أو شجر مع
بعض العبارات والجمل .نــرى هــذه الفراغات
الـبـيـضــاء فــي لــوحــات أكـبــر حـجـمــا تـعــود إلــى
عــامــي  2010و ،2011مـعــروضــة فــي الغاليري
أيضًا .تترك الوجوه بيضاء ألن «هذه املساحة
لي وحدي» كما تقول .مقابل وجوه كائناتها
امل ـص ـن ــوع ــة م ــن ال ـخ ـف ــة ،ال ـت ــي ت ـش ـبــه ال ــدم ــى،
تـجــر قلمها الـحـبــري األس ــود ضـمــن دوام ــة ال
متناهية مــن األح ــداث واألف ـك ــار ،والــزخــرفــات
وال ـ ـت ـ ـكـ ــرارات ال ـت ــي ت ـت ــاق ــى ع ـب ــره ــا األج ـي ــال
واألزمنة والذكريات .هنا تستكشف األمومة،
تلصق صور والدتها وجدتها ،تدخل األلوان
والخيطان املـطــرزة والـكــام الــذي يصير أحد
عناصر من الرسم .إنها سيرة بصرية عائلية
ولبنانية باألبيض واألسود ّ
تمر كشريط بني
ج ــذوره ــا ف ــي بـعـقـلــن وح ــداث ــة ب ـي ــروت ،ومــن
ّ
والجدة.
الشاعرة والرسامة إلى الزوجة واألم
تـ ـق ــول مـ ــواقـ ــف م ـت ـق ـل ـبــة مـ ــن الـ ـحـ ـي ــاة وامل ـ ــوت
والحب ،وخالصات بسيطة ،ولحظات عابرة،
لـكـنـهــا ت ـح ـســم« :ال ـغ ــد ل ــي م ــن دون شـ ــروط».
هناك أيضًا لوحة أخرى عن الشعر والشعراء
تستعني فيها بجمل ألفــاطــون وأخ ــرى لها.
«كـ ــل إنـ ـس ــان ي ـص ـبــح ش ــاعـ ـرًا إذا المـ ــس قـلـبــه
الحب» .ربما لهذا تركت الشعر وانصرفت إلى
الــرســم ،رغــم أن الكتابة واألبـيــات الشعرية لم
تفارق لوحتها.
ّ
«ن ـشــوة ال ـعــن» لـلــور غــريــب :حـتــى  14كــانــون الثاني
(يناير) ـ «غاليري جانني ربيز» (الــروشــة ـ بيروت).
لالستعالم01/868290 :
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بيان المثقفين العرب حول القدس:
إ ّنها الفضيحة!
طارق حمدان

صورة
وخبر

المصـور الفوتوغرافـي القطـري خليفـة العبيدلـي بعملـه
يشـارك
ّ
«وطـن» فـي «معـرض الفـن المعاصـر القطـري» المسـتمر فـي
 Kraftwerkفـي برليـن حتـى الثالـث مـن كانـون الثانـي (ينايـر)
أعمـاال اختارتهـا «هيئـة متاحـف قطـر» في ختام
 .2018يضـم المعـرض
ً
البرنامـج الثقافـي القطـري ـــ األلمانـي لعـام  .2017يحتضـن المعـرض
مجموعـة أعمـال لفنانيـن قطرييـن إلـى جانـب آخريـن يشـاركون فـي
برنامـج اإلقامـة الفنـي الخـاص بالمتحـف( .جـون ماكدوغـال ـــ أ ف ب)

ختامها مسك
في «قهوتنا»

بشير الخوري
الشر»
ّ
يوقع «جذور ّ

 2018ولعانة
«ع نوطة»
مع َ

تدعو جمعية «مارش ـ لبنان»،
غدًا الجمعة إلى حضور حفلة
اختتام سنة  2017واستقبال
السنة الجديدة في مركزها
الثقافي «قهوتنا – Café
بكفك» في طرابلس الهادف
لزرع األلفة والسالم بني
شباب وشابات منطقتي باب
التبانة وجبل محسن ،في
حلته الجديدة واألوسع .يحمل
االحتفال الفني ـ الثقافي
عنوان «ناقص  ،»2وتتخلله
أشغال يدوية ،وموسيقى
حية ،ومواهب استعراضية،
وعروض ّ
منوعة بني الفيديو
والهيب هوب والبريك دانس
والراب ،إضافة إلى عروض
األزياء.

بعد صدور كتابه الجديد في
«معرض الكتاب الفرنكفوني»،
ّ
يوقع الصحافي املتخصص في
قضايا االقتصاد والسياسة في
لبنان والشرق األوسط ،بشير
الخوري (الصورة)« ،العالم العربي:
جذور ّ
الشر» (أكت سود وشرق
الكتاب) ،اليوم في «مكتبة أنطوان»
(وسط بيروت) .من وجهة نظر
إقتصادية ـ سياسية ،يتناول العمل
القضايا التي رزح تحتها العالم
العربي منذ نصف قرن ،ويقارب
ظاهرة «الربيع العربي» وتداعياتها
الحالية .ويلحظ الخوري ،باألرقام،
ظواهر اجتاحت العالم العربي مثل
ّ
توسع «داعش» وغياب العدالة
وانتشار الفساد ،وصفها بـ «جذور
ّ
الشر» ،ليقف عند تحديات هذه
ً
البلدان مستقبال ،وتوقيت نهضتها
«غير الناضج» حاليًا.

ال تغيب «فرقة َع نوطة» كثيرًا
عن «مترو املدينة» .وها هي
تفتتح حفالت العام 2018
بسهرة تحييها في  2كانون
الثاني (يناير) املقبل في هذا
الفضاء البيروتيّ ،
مقدمة
باقة من أغنياتها الخاصة
التي تمزج فيها بني الجاز
واملوسيقى الشرقية ،مع ّ
حصة
ّ
وافرة الستعادات موشحات
ّ
وأغنيات معروفة وزعتها بقالب
عصري .تتألف الفرقة التي
انطلقت في  2014من:
بترا حاوي (غناء ـ
الصورة) ،ورغيد جريديني
(ساكسوفون) ،وجدي أبو دياب
(بيانو) ،وزاهر حمادة (باص)،
وعلي صباح (غيتار إلكتروني)،
وجهاد زغيب (درامز).

احتفال «ناقص  :»2غدًا الجمعة ـ
بدءًا من الرابعة بعد الظهر ـ «قهوتنا
–  Caféبكفك» في طرابلس (شارع
سوريا ـ شمال لبنان .الدخول
مجاني .لالستعالم70/562079 :

توقيع «العالم العربي :جذور ّ
الشر»:
اليوم ـ ـ  18:00ـ «مكتبة أنطوان» (أسواق
بيروت)

حفلة «فرقة َع نوطة» :الثالثاء 2
كانون الثاني ـ التاسعة والنصف
ً
مساء ـ «مترو املدينة» (الحمرا ـ
بيروت) .لالستعالم76/309363 :

هل كان االحتالل يحلم بأكثر من بيان ملثقفني فلسطينيني؛ يذكر أن فلسطني احتلت عام
ً
سمجة ،وال هذيان من وحي انحطاط الراهن العربي ،بل هذا فعال
1967؟ هذه ليست مزحة ّ
ما قفز إلى أبصارنا عند اطالعنا على البيان الذي نشرته أول من أمس «مؤسسة محمود
درويش» في رام الله ،ممهورًا بتواقيع ملثقفني فلسطينيني وعرب.
جــاء البيان معنونًا ب ـ «بـيــان املثقفني الـعــرب حــول الـقــدس» ،مستخدمًا اللغة السياسية
نفسها التي سئمها الجميع .بيان يدين ويستنكر بلغة مراجع السياسة الدولية بدون
أي دعوة تحرك أو على األقل مطلب واحد .وعلى سيرة املطالب وكي نكون أكثر إنصافًا
ودقة ،فإن البيان «يتطلع أن يقوم املجتمع الدولي بإدانته ورفضه لقرار ترمب» .كان ممكنًا
للبيان أن ال يسترعي انتباهنا؛ كونه ال يختلف عن الخطاب السياسي املستهلك الذي
نسمعه يوميًا من الجهات الرسمية هنا وهناك ،لكن املفاجئ والفاضح هو إشارته إلى
القدس بأنها «جزء من األراضي الفلسطينية املحتلة عام  .»1967نعم ،بالحرف الواحد،
هكذا بكل بساطة تجاهل ّ
النص حقيقة احتالل فلسطني عام  1948والـ  6ماليني الجئ
في الشتات والحق الطبيعي لكل الفلسطينيني ،ليس فقط بقبوله الرواية اإلسرائيلية بل
بتبنيها والترويج لها ...تلك الرواية التي اعتمدت الخداع وتزوير التاريخ؛ كأداة رئيسية في
ً
آلة بروباغندا االحتالل .هذا عدا استخدام عبارة «األراضي الفلسطينية» بدال من فلسطني،
تلك العبارة التي تستخدمها املؤسسات الدبلوماسية والدولية وكل من يخشى ذكر اسم
فلسطني.
ً
البيان بلغته وإنشائه يجعلنا نتساءل فعال عن كاتبه :هل هو مثقف أم موظف سلطة؟!
لنكتشف بالفعل أن مــن صــاغ البيان هــو أحــد وزراء السلطة السابقني .قــد نفهم هذه
الصياغة لو صدرت عن السلطة ،لكن الطامة الكبرى تتمثل بلحاق بعض املثقفني لهذا
الخطاب املشوه .نتفرج على األسماء املوقعة .بعضهم العبو «بوكر» ،يدركون تمامًا بأنها
ً
لعبة غير عادلة ،لكنهم يلعبونها أمال في كسب شيء (أي شيء) مقابل خسارة كل شيء.
رجاالت السلطة لهم «استراتيجياتهم» التي سطلونا بها ،ال بأس يفعلون بها ما يشاؤون،
لكن كم هو محزن مشاهدة «االستراتيجيات» إياها تتمدد لتجد لها فروعًا وصدى.
لألسف ،سارع عشرات بل مئات املثقفني ـ جزء كبير منهم ّموضع تقدير واحترام ـ إلى
التوقيع على البيان عبر منصات التواصل االجتماعي ،ولعل جــزءًا واف ـرًا من األسماء
املوقعة لم يكلف نفسه قراءة البيان بعناية .أحد املوقعني املوثوق بوعيه طالب بسحب اسمه
ّ
من قائمة املوقعني بعدما اتصلنا به مستفسرين ،فأخبرنا أنه لم يقرأ البيان بعناية ،بل
وافق سريعًا على التوقيع اعتمادًا على عنوانه البديهي.
قــد نفترض أن تلك الوقعة مـجـ ّـرد سهو ،وهــذا بحد ذاتــه كــارثــة مــن مثقفني يفترض أن
يكونوا حصنًا منيعًا للوعي .أما إذا كانت اإلشــارة التي تتبنى روايــة االحتالل وخطاب
السلطة ،مقصودة ،فهم مطالبون اآلن بتحديد موقفهم بوضوح .ما هي فلسطني بالنسبة
لهم؟ هل هي الـ 15في املئة املتبقية من أرضهم؟
ّأي بيان ال يذكر حقيقة االحـتــال الــذي جــرى عــام  1948وال يذكر فلسطني الالجئني
واملهجرين ،هــو بيان ال يـعـ ّـول عليه ،وأي خطاب يقبل بــإرضــاء «املجتمع الــدولــي» على
حساب الشعب والتاريخ ،هو خطاب تضليل مــرفــوض؛ ّ
يكرس مقولة االحـتــال ويضع
أصحابه أمام مسؤولياتهم األخالقية ال كمثقفني فقط بل كفلسطينيني.
أم ــا دع ــاة «االع ـت ــدال» و«األمـ ــر ال ــواق ــع» الــذيــن يـعـتـبــرون الـحــق الفلسطيني مـجــرد فكرة
«رومانسية» ،فنطمئنهم .ال نريد أن نثقل عليكم ،وال نريد منكم أن تكونوا مثقف غرامشي
العضوي .يكفينا فقط أن تصمتوا كي ال تكونوا زبدة ما يريده االحتالل.

