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سياسة

سياسة
على الغالف

مقال

انتفاضة مدير عام شجاع:
كارهو الدولة متوترون من انجاز الحسابات
ع ـنــدمــا ت ـ ــزور امل ــدي ــر ال ـع ــام لـلـمــالـيــة
أالن ب ـي ـفــانــي ،ف ــي مـكـتـبــه ف ــي وزارة
املـ ـ ــال ،وت ـس ــأل ــه ع ـ ّـم ــا فـعـلــه طـيـلــة 19
ّ
عاما قضاها حتى اآلن في منصبه،
سيشير فورا الى عدد من الصناديق
امل ـ ـكـ ــدسـ ــة ف ـ ـ ــوق ب ـع ـض ـه ــا ال ـب ـع ــض،
وي ـح ـمــل ك ــل مـنـهــا اسـ ــم «م ـل ــف» مــا،
وسيجيب عن السؤال بثقة ملحوظة:
الجواب موجود في هذه الصناديق.
هـ ـ ــذه الـ ـصـ ـن ــادي ــق ال ت ـح ـت ــوي فـقــط
الـنـتــائــج ال ـتــي أس ـفــرت عـنـهــا عملية
اعـ ـ ـ ـ ــادة تـ ـك ــوي ــن ح ـ ـسـ ــابـ ــات الـ ــدولـ ــة
امل ــالـ ـي ــة م ـ ــن ع ـ ــام  1993حـ ـت ــى ع ــام
 ،2017بــل تحتوي ايـضــا تـقــريـرًا من
آالف ال ـص ـف ـحــات ،م ـع ــززًا بــالــوثــائــق
ضــر
وامل ـس ـت ـنــدات وامل ــراس ــات ومـحــا ّ
التحقيقات والـشـهــادات الـتــي توثق
الـتــدخــات فــي عمل االدارة ومنعها
من انجاز ّ
مهمتها في اعــادة تكوين
ّ
ال ـح ـســابــات ،او اج ـبــارهــا عـلــى مــس

انجزت
المهمة المستحيلة ّ
وفعلنا ما كان البعض ربما
يأمل أن نعجز عن فعله
هـ ــذه ال ـح ـس ــاب ــات ب ـطــري ـقــة خــاط ـئــة،
والتالعب بقيودها لطمسها واخفاء
حقيقتها .هذا التقرير سبق أن أحاله
ب ـيـفــانــي م ـنــذ س ـن ــوات ال ــى الـجـهــات
املختصة ،كما أحال ملفات كثيرة الى
الهيئات الرقابية والقضائية املعنية،
ال ـت ــي ح ـق ـقــت ف ــي بـعـضـهــا وأه ـم ـلــت
بعضها اآلخر.
ه ــذه ال ـص ـنــاديــق ه ــي دل ـيــل بيفاني
ع ـل ــى انـ ــه ل ــم ي ـك ــن م ـك ـت ــوف ال ـي ــدي ــن.
وهي دليله على ان محاولة تحميله
مـ ـس ــؤولـ ـي ــة عـ ـ ــدم وجـ ـ ـ ــود ح ـس ــاب ــات
مــالـيــة فــي الـسـنــوات الـســابـقــة ليست
اال تـعـبـيـرًا ع ــن الـضـيــق ال ــذي يشعر
به الرئيس السابق فــؤاد السنيورة،
ال ـ ــذي ام ـض ــى اك ـث ــر م ــن  10س ـن ــوات
بني عامي  1992و 2004وزي ـرًا للمال
او وزير دولة للشؤون املالية ،فضال
عن  5سنوات امضاها رئيسا ملجلس
ال ـ ـ ـ ــوزراء ب ــن ع ــام ــي  2005و،2009
جرى فيها انفاق املال العام وجباية
الـ ـض ــرائ ــب مـ ــن دون اي اجـ ـ ـ ــازة مــن
مجلس النواب ،في مخالفة واضحة
للدستور والقوانني واالنظمة.
امـ ــس ،ل ــم يـحـمــل بـيـفــانــي صـنــاديـقــه
الكثيرة الى «نادي الصحافة» ،حيث
عـقــد مــؤت ـم ـرًا صـحــافـيــا ضـمــن «حــق
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التوتر والتجني دليالن على ان لعملنا أهمية كبرى ألنه يدحض مقولة عجز الدولة (مروان طحطح)
ال ــرد الشخصي» على مــا تـنــاولــه به
السنيورة منذ ايام .اال ان ما تحتويه
هذه الصناديق كان حاضرا ّ
بقوة في
ّ
مطالعته الطويلة ،بــل كانت محركًا

الـ 11مليارًا جزء بسيط من الحسابات
اوضح املدير العام للمالية العامة االن بيفاني في مؤتمره الصحافي امس ان ما تم انجازه هو
إعادة تكوين الحسابات املالية ،وكشف األخطاء واملشاكل والعجائب فيها ،واحالتها بحسب
األصول الى السلطات املعنية ،اما مسألة ما سمي « 11مليار دوالر» ،فهي من صالحيات
املجلس النيابي ،وليست سوى جزء بسيط من مسألة الحسابات .أن إقرار املوازنات توقف عام
 ،2006وأدى ذلك إلى إنفاق غير ُم ّ
شرع تخطى الـ 11مليار دوالر.
وقال« :ما زلنا نسمع إصرارا من البعض على منطق التسويات ،على الرغم من ان الحسابات
النهائية أنجزت بالكامل ،اذ يتم الترويج ان الحل يكمن بلجنة تحقيق برملانية ،وكأن االمر
سياسي وليس إداريًا قضائيًا .هذا ليس من شأني لكنه غريب ( )...كما يتم الترويج ان هذا
العمل ال يمكن أن تقوم به سوى شركات املحاسبة الخاصة الدولية ،تعبيرًا عن عدم ثقة بالدولة،
التي يفترض ان من يطرح هذا الحل كان من أركانها ( )...كما يجري تصوير املشكلة انها تقنية
بحت ،أقول لهم ان الشق التقني انتهى ،ولم يعد هناك مكان للتسويات التقنية».

لها .قال بيفاني كالمًا كبيرًا ،يصدر
الول مـ ـ ّـرة ع ــن م ــوظ ــف اداري كـبـيــر،
ض ــد م ــن اس ـمــاهــم «ك ــاره ــي ال ــدول ــة،
خرابًا وأضعفوها
الذين عاثوا فيها ّ
ّ
وهمشوا ادارتها وهشموها» ،والذين
«ال يريدون لنا ان نحتفي بأي انجاز،
بل ال يــريــدون ان ّ
نقدم انجاز عملية
اعادة تكوين حسابات الدولة املالية
على حقيقته ،اي بوصفه املثال الحي
على ان االدارة الـعــامــة املـتـحــررة من
م ـمــارســات بـعــض الـسـيــاسـيــن ،هي
ادارة ّ
فعالة وكفوءة وقادرة على بناء
دولة مؤسسات وقانون».
اضـ ـ ـ ـ ـ ــاف بـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــان ـ ــي« :ش ـ ـ ـهـ ـ ــدنـ ـ ــا ف ــي
االي ـ ـ ـ ــام امل ــاضـ ـي ــة تـ ـح ـ ّـرك ــا مـمـنـهـجــا
عـلــى جـبـهــات عـ ـ ّـدة لـلـتـشــويــش على
انجازنا والسعي الى تسييسه ،كما
ً
شهدنا فصال جديدًا من فصول قلب
ّ
التهرب
الحقائق وتــزويــرهــا ،بهدف
من املسؤولية ورميها على اآلخرين
جزافًا .وفي هذا االطار ،تأتي محاولة
تحميل املــديــر الـعــام للمالية العامة
املـ ـس ــؤولـ ـي ــة عـ ــن واقـ ـ ـ ــع ال ـح ـس ــاب ــات
املالية املــزري منذ عــام  ،1993وكذلك
املسؤولية عن التسريبات االخيرة».
وقــال« :لست مخوال باعالن النتائج
الـتــي توصلنا اليها ،ولـســت قاضيا

كي ادين احدًا ،ولكنني املك ما يكفي
م ــن االدلـ ـ ــة ع ـلــى ان ـن ــي م ـنــذ تسلمي
مهامي في وزارة املــال في عام 2000
ً
واجهت يوميًا اصرارًا سياسيًا هائال
ل ـع ــدم إن ـج ــاز ال ـح ـســابــات واملــراه ـنــة
على الـتـســويــات» ،مشيرا الــى انــه ما
زال ي ـح ـت ـفــط ب ــ«ن ـص ـي ـح ــة ص ــدي ــق»
ك ــي يـنـســى ام ــر ال ـح ـس ــاب ــات ،وردت ــه
بخط اليد على كتاب رسمي وجهه
ال ـ ــى وزيـ ـ ــر املـ ـ ــال ف ــي احـ ـ ــدى امل ـ ـ ـ ّـرات،
ّ
يتعلق بآلية العمل على الحسابات
وتشكيل فــرق العمل النـجــازهــا« .لم
أن ـ ـ َـس االم ـ ـ ــر» ،قـ ــال ب ـي ـفــانــي« ،وبـ ــات
لــديـنــا اآلن االمـكــانـيــة لــاطــاع على
ح ـســابــات مــال ـيــة صـحـيـحــة ومــدقـقــة
وفـ ــق االص ـ ـ ــول ،وه ـ ــذا م ــا ي ـغ ـيــظ كل
مــن راه ــن عـلــى الـفـشــل وال ـع ـجــز ،فلم
يـ ـج ــد دف ـ ــاع ـ ــا عـ ـن ــه س ـ ـ ــوى ال ـه ـج ــوم
ع ـلــى امل ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـل ـمــال ـيــة ال ـعــامــة
وتحميله املسؤولية ،على النقيض
تماما من الوقائع» ،التي استعرض
امـثـلــة عـنـهــا ،وأب ــرز ص ــورا عــن واقــع
املـ ـسـ ـتـ ـن ــدات ال ـث ـب ــوت ـي ــة الـ ـت ــي كــانــت
«مرمية للجرذان والعفن ( )...وكانت
عملية دف ــع لـصـنــدوق مـعـ ّـن تسجل
في حساب يعود الى مؤسسة أخرى
فيحرم واحــد ويعطى اآلخــر ،وكانت

ُ
الهبات تصرف بال حسيب أو رقيب
(ملف الهبات) ،وكانت أوامر الرؤساء
تـخــالــف األصـ ــول وتـخـتــرع املــراسـيــم
الوهمية حيث ال يوجد مرسوم (كما
ُ
فــي ح ــال الـهـبــة األوروب ـ ـيـ ــة) ،وتـفـتــح
ال ـح ـســابــات خ ــارج ح ـســاب الـخــزيـنــة
حيث ال يمكن مراقبتها في مخالفة
ص ــارخ ــة ل ـل ـقــانــون ،وتـعـطــى سلفات
إلى بعض الجهات ثم تبني املحاسبة
ان املـ ـسـ ـتـ ـل ــف ل ـ ــه م ـ ـ ــال م ـ ــع الـ ــدولـ ــة
ول ـيــس الـعـكــس (س ـلــف االت ـص ــاالت)،
وك ــان ــت االن ـظ ـم ــة ت ـس ـمــح بــالـتــاعــب
ال ـ ــدائ ـ ــم (م ـس ـت ـن ــد ت ـغ ـي ـيــر الـ ـقـ ـي ــود)،
والقروض ال تسجل ،وحساب الدين
ينقصه مـلـيــارات الـ ــدوالرات الواقعة
عـ ـل ــى أكـ ـ ـت ـ ــاف األج ـ ـ ـيـ ـ ــال الـ ـص ــاع ــدة،
ُ
وت ــوزع سـنــدات خزينة دون قيدها،
ويــوجــد سلف مــوازنـ ّـة لــم تسدد منذ
الـتـسـعـيـنــات ،وتـمـكــنــا م ــن تحصيل
أمـ ــوال ـ ـهـ ــا ب ـف ـض ــل عـ ـمـ ـلـ ـن ــا ،ل ـ ــم ت ـكــن
ال ـش ـي ـكــات ت ـحـ ّـصــل وقـ ــد حـصـلـنــاهــا
بـعــد م ــرور زم ــن طــويــل ،وق ــد كشفنا
اي ـضــا ح ـ ــواالت ت ــم ت ــزوي ــره ــا بسبب
إم ـكــان ـيــة ال ـت ــاعــب بــاالن ـظ ـمــة وع ــدم
ربطها ببعضها في ذلك الحني ،كما
اكتشفنا فــوائــد عـلــى ال ـق ــروض غير
مسجلة بشكل صحيح وتــم تسديد

«فك شيفرة نصر الله»:
العدو األخطر ...يعرف نقاط ضعفنا
علي حيدر
ق ــرض غـيــر مـقـ ّـر بـقــانــون مــن مجلس
النواب».
وأش ـ ــار بـيـفــانــي ال ــى ان ك ــل مخالفة
ّ
ت ـم ـك ــن مـ ــن تــوث ـي ـق ـهــا اح ــالـ ـه ــا فـ ــورا
ال ــى الـهـيـئــات الــرقــاب ـيــة والـقـضــائـيــة
املعنية ،وبالتالي «ضميرنا مرتاح
الى اقصى الحدود» .وقال ان «املهمة
امل ـس ـت ـح ـي ـلــة انـ ـ ـج ـ ــزت .وق ـ ــد فــرض ـنــا
ت ـص ـح ـي ــح الـ ـقـ ـي ــود واألن ـ ـظ ـ ـمـ ــة ضــد
إرادة السلطة السياسية غالبا .وها
هـ ــي حـ ـس ــاب ــات املـ ـهـ ـم ــة وحـ ـس ــاب ــات
املـهـمــة ال ـعــامــة وق ـطــوعــات الـحـســاب
باتت جــاهــزة مــع مئات آالف القيود
ال ـص ـح ـي ـحــة وامل ـس ـت ـن ــدات .وح ــددن ــا
م ــوازي ــن ال ــدخ ــول لـلـمــرة االولـ ــى منذ
عـقــود ،وفعلنا مــا كــان البعض ّ
ربما
يأمل أن نعجز عن فعله ( )...لم تنشر
الـحـســابــات بـعــد ،وتسببت بكل هذا
التوتر والتجني .وهذا دليل على ان
عملنا له أهمية كبرى ،ألنــه يدحض
مـقــولــة عـجــز ال ــدول ــة وعـ ــدم إمـكــانـيــة
املحاسبة».
ام ـ ــام ه ـ ــذه ال ــوق ــائ ــع امل ــذهـ ـل ــة ،ح ــدد
بيفاني  3ض ــرورات دفعته الــى عقد
م ــؤتـ ـم ــره الـ ـصـ ـح ــاف ــي .االول ـ ـ ـ ــى« ،اال
ً
ي ـص ـبــح هـ ــذا اإلنـ ـج ــاز ال ـك ـب ـيــر عـمــا
ن ـخ ـج ــل بـ ــه فـ ــي االدارة ،ك ـم ــا يــريــد
ال ـب ـعــض ( )...ف ـمــا ت ــم انـ ـج ــازه عـلــى
صعيد الـحـســابــات يسمح أن تعود
امل ـه ــام ال ــى م ــن سـلـبــت م ـنــه م ــن قبل
مــن خــالــف الـقــوانــن اإلداريـ ــة وأط ــاح
بأسس املؤسسات .ويسمح أن تعود
َ
ال ـخ ـب ــرات ،ال ـتــي َع ـم ــل ال ـب ـعــض على
قـتـلـهــا ل ـضــرب ال ـخــدمــة ال ـعــامــة ،وأن
تـعــود الشفافية حيث لــم يكن هناك
حـســابــات مــالـيــة ،وال أظــن أنــه يوجد
بلد واحــد في العالم عوملت ماليته
بهذا الشكل».
ّامـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـض ـ ـ ــرورة الـ ـث ــانـ ـي ــة ،فـ ـه ــي ان
«احـ ــدهـ ــم اس ـت ـه ــدف ـن ــي بــالـشـخـصــي
ً
مـ ـتـ ـس ــائ ــا ه ـ ــل يـ ــوجـ ــد مـ ــديـ ــر ع ـ ــام؟
وت ـ ـح ـ ـ ّـدث ع ُـ ــن مـ ـس ــؤولـ ـي ــات ــي .وع ــن
ض ــرورة أن أس ــأل ،وان ــا طبعًا أرحــب
ب ــال ـس ــؤال .أل ـيــس غــريـبــا ان يحملنا
املسؤولية من حاول إلغاء دور املدير
العام واإلدارة بالكامل ،ليهيمن على
الـ ــوزارة باملحسوبني واملستشارين
والـ ـع ــامـ ـل ــن غـ ـي ــر ال ـن ـظ ــام ـي ــن ()...
ان مـ ـعـ ـظ ــم ال ـ ـف ـ ـظـ ــاعـ ــات ج ـ ـ ـ ــاءت فــي
التسعينات قبل تعييني في الوزارة،
وهـ ـ ــي ال ـ ـتـ ــي أعـ ــاقـ ــت الـ ـعـ ـم ــل بـشـكــل
كبير كما يعرف الجميع .وأبشع ما
ي ـك ــون ه ــو أن ي ـت ـهـ ّـرب املـ ـس ــؤول من
مسؤولياته ويتجنى ويعتدي على
الـشــرفــاء ألنــه يظن ان الخطيئة تمر
م ــن دون حـ ـس ــاب .وإن ـ ــي أس ـ ــأل ه ــذا
الذي يتجرأ على مهنيتي :هل طلبت
مني مرة بصفتك رئيسي املباشر أن
أنـجــز الـحـســابــات؟ ام أمــرتـنــي بعدم
االقـ ـت ــراب م ــن ه ــذا امل ـلــف وت ــرك ــه بني
اي ــدي جـمــاعـتــك؟ أل ـسـ ُـت ان ــا املـســؤول
ي ــا سـ ـ ّـيـ ــدي؟ ام انـ ــك اردت ـ ـنـ ــي م ـج ـ ّـرد
بــاش كاتب ومــارســت علي الترهيب
والـتــرغـيــب ،وسألتني بــالـصــراخ عن
سعري؟».
ّاما الضرورة الثالثة ،فهي أن «اإلدارة
واملــؤس ـســات ال يـجــوز أن تبقى بعد
الـيــوم مكسر عصا لكل مــن يــريــد أن
يتنصل من املسؤولية .كفى مقولة أن
اإلدارة فاسدة وانها مسؤولة عن كل
املشاكل .إن اإلدارة ال تفسد إال إذا كان
ٌ
فاسد».
فوقها
وخـتــم بـيـفــانــي« :ان ك ــان ه ــذا الـكــام
ال ت ـق ـب ـلــه ال ـت ــرك ـي ـب ــة ،ف ــأن ــا مـسـتـعــد
ً
مل ـغ ــادرت ـه ــا فـ ـ ــورًا .وان كـ ــان م ـق ـبــوال،
ٌ
فلنعط االص ــاح الــزخــم املطلوب كل
من مكانه».

مـ ــرة ت ـلــو أخـ ـ ــرى ،ي ـخ ـتــرق األم ـ ــن الـ ـع ــام ل ـح ــزب الـلــه
السيد حسن نصر الله الوعي الجمعي ملجتمع كيان
ال ـعــدو ،ويحضر بـقــوة على ج ــدول اهـتـمــامــات الــرأي
العام اإلسرائيلي .فبعد الدعوات املتكررة التي تؤكد
ض ــرورة اغـتـيــالــه ،والـتـحــذيــر املـتــواصــل مــن مفاعيل
خطاباته التي تتحول «نصف جملة منها إلى عناوين
رئـيـسـيــة ف ــي إس ــرائ ـي ــل» ،عــرضــت ق ّـنــاة «ك ـ ــان» ،في
التلفزيون اإلسرائيلي ،برنامجًا يسلط الضوء على
مــزايــاه القيادية ،ومستوى الخطورة التي تجسدها
قـيــادتــه لـلـمـقــاومــة عـلــى الـكـيــان اإلســرائ ـي ـلــي .الحلقة
ّ
تضمنت مقابالت مع
التي استمرت نحو  50دقيقة
رؤســاء حكومات ورؤس ــاء أركــان سابقني وباحثني
في شؤون االستخبارات وقادة عسكريني ،في مهمة
عنوانها «فك شيفرة نصر الله» ،بدا في ختامها أن
األمــن العام لحزب الله هو من نجح في «فك شيفرة
إسرائيل».
وم ــع أن إس ــرائ ـي ــل ح ــرص ــت ،م ـنــذ م ــا ب ـعــد ع ــدوان
 ،2006عـلــى م ـحــاولــة اح ـت ــواء تــأث ـيــرات نـصــر الـلــه
على املؤسسة واملجتمع في اسرائيل ،إال أنــه ،بعد
مـضــي  12عــامــا ،ال ي ــزال حــاض ـرًا عـلــى ألـسـنــة ألـ ّـد
أعدائه ،الذين َّ
عبروا بأساليب مختلفة عن مستوى
ال ـخ ـطــورة ال ـتــي يشكلها ن ـجــاح ح ــزب ال ـلــه فــي ظل
قيادته ،حتى بات «العدو القاسي» و«التهديد األشد»
ال ــذي ال عــدو مثله يشغل الجمهور فــي إســرائـيــل،
و«حظي باهتمام لدينا لم يحظ به أي زعيم عربي.
نحن اإلسرائيليني نصغي إليه ونصدقه ،وهو يعلم
هذا ويستغله على نحو ممتاز لــزرع الخشية فينا
إلى حد الرعب» .اإلقــرار بعمق معرفة السيد نصر
الـلــه وخـبــرتــه بــإســرائـيــل ،ك ــان األك ـثــر ح ـضــورًا في
البرنامج ،وبتعابير متفاوتة ،على ألسنة املسؤولني
وال ـق ــادة الـعـسـكــريــن وال ـخ ـبــراء واملـعـلـقــن .وه ــو ما
يعكس حقيقة تدركها إسرائيل أكثر من غيرها ،أن
انتصار حزب الله عليها ،رغم ما تتمتع به من قدرات
استراتيجية ودعم دولي وتخاذل عربي ،يحتاج إلى
ك ـفــاءات استثنائية على املستويني االستراتيجي
ّ
والسياسي ال تقل عن الحاجة للقدرات العسكرية
واالستعداد للتضحية.
ولــم يكن بــاإلمـكــان لـهــذه الحلقة أن ت ــؤدي مهمتها
من دون حضور شخصيتني أساسيتني في الهرم
القيادي اإلسرائيلي ،األولى إيهود أوملرت الذي تلقت
إسرائيل هزيمة قاسية فــي ظــل رئاسته الحكومة
خالل حرب  ،2006والثاني إيهود باراك الذي اندحر
جيش االحـتــال من أغلب األراض ــي اللبنانية أثناء
توليه رئاسة الحكومة خالل تحرير عام .2000
ّ
أقر أوملرت بأن «حزب الله ،برئاسة نصر الله ،يعرف
ُ
خف ،بصريح
جيدًا كيفية التعامل مع أعدائه» .ولم ي ِ
العبارة ،مؤكدًا أنه ال يستطيع نفي «إحباط إسرائيل
من فشل الجيش في استهداف قيادة حزب الله أثناء
الحرب ،رغم أنها أرادت ذلك» ،الفتًا إلى «أننا اعتقدنا

ب ــوج ــوده ف ــي م ـكــان م ـعـ ّـن ف ــي مـنـطـقــة الـضــاحـيــة،
والحقيقة أننا لم نجده هناك» .وعن تأثيره املعنوي
والـسـيــاســي ،على ال ــرأي الـعــام اإلســرائـيـلــي ،أوضــح
رئـيــس وزراء ال ـحــرب عـلــى لـبـنــان« ،بنسبة كبيرة،
سقطنا فــي فـخــه اإلع ــام ــي ،كـنــا نـبـ ّـث بشكل حـ ّـي
خ ـط ــاب ــات ن ـصــر ال ـل ــه ك ــأن ــه ت ـقــري ـبــا خ ـط ــاب وزي ــر
خارجية إسرائيل أو وزير األمن أو رئيس الحكومة،
وسمحنا له بزرع الشعور بالشك لدى الكثيرين من
الجمهور اإلسرائيلي».
فــي املـقــابــل ،لــم يـكــن مفاجئًا أن يـصــف إي ـهــود بــاراك
السيد نصر الله بأنه «مــن دون شــك ،يمثل بالنسبة
خبر
إلى إسرائيل نموذجًا آخر من األعداء» وهو الذي ِ
قيادته وإدارتــه للمعركة ضد إسرائيل من موقعه في
مـنــاصــب مـتـعــددة خ ــال فـتــرة االح ـتــال اإلســرائـيـلــي
لـلـحــزام األم ـنــي ،ب ــدءًا مــن تــولـيــه قـيــادة أرك ــان الجيش
( ،)1995 – 1991ومن ثم تعيينه وزيـرًا في الحكومة
ً
(خــال ع ــدوان عناقيد الغضب) ،وص ــوال إلــى رئاسة
الحكومة .ومن هنا كان وصفه للسيد نصر الله بالقائد
«األصيل» ،وعلى هذه الخلفية أيضًا أتى تحذيره من
«االستخفاف به ،فهو يتمتع بموهبة سياسية جديرة».
ٍّ
ـواز ،أتــى إق ــرار رئيس األرك ــان السابق
على خــط م ـ ٍ
م ــوش ـي ــه ي ـع ـل ــون ب ــوص ــف ن ـص ــر ال ـل ــه ب ــأن ــه «ل ـيــس
شخصًا يعتمد فقط على مستشارين» .ومن موقع
معرفته به كرئيس لالستخبارات العسكرية (1995
–  ،)1998خالل فترة االحتالل للحزام األمني ،لفت
يـعـلــون إل ــى أن ــه «بــالـتــأكـيــد ،عـنــدمــا كـنــا فــي الـحــزام
األمـنــي فهمنا أنــه عــدو يفهمنا أكـثــر مــن اآلخــريــن،
ذك ــي ،ي ـعــرف االس ـت ـغــال إليـجــابـيــاتــه وسلبياتنا،
ويعمل بطريقة تستحق التقدير» .والــافــت أن من
خلفه في منصب رئاسة االستخبارات العسكرية،
«أمان» ،اللواء عاموس مالكا ( ،)2001 – 1998سبق

أن ّ
عبر أيضًا عن نظرته إلــى كـفــاءات السيد نصر
الله بالقول« :أنــا مضطر إلى القول إن الشكل الذي
يدير من خالله تنظيمه يجذبني ،فهو ينطوي على
الدمج بني التفكير االستراتيجي ،والسيطرة الكاملة،
وال ـع ـمــل الـتـكـتـيـكــي ،واس ـت ـغ ــال ال ـعــامــل الـنـفـســي.
إن ــه شـخـصـيــة ت ـجــذب ك ــل رج ــل م ـخــابــرات بشكل
مطلق .أشعر بأنني أفهم مركبات كثيرة لديه ،لكن
تواضعي االستخباري ال يسمح لــي بالقول إنني
أعرفه سابقًا ،وألول وهلة»( .في مقابلة مع يديعوت
أحرونوت.)2001/9/26 /
إلى ذلــك ،تقاطعت أيضًا مواقف القادة العسكريني
والخبراء واملعلقني وآراؤهم ،على عمق معرفة نصر
الله بإسرائيل ،فــرأى رئيس «ســاحــة اإلره ــاب» في
شعبة العمليات ،العقيد رونني كوهني ْأن «ليس هناك
من درس العدو كما هو (نصر الله) درسنا ...ألنك
إذا أردت االنـتـصــار ،فعليك معرفة نـقــاط الضعف
ودراسته من كل الجوانب» .ومن موقع املتخصص،
تابع كــوهــن« :كــل خطاب لــه جمهور  -هــدف ،وكل
جمهور هــدف ،لــه رســالــة ،فهو يقول إلســرائـيــل ما
يـجــب أن يـقــال لـهــا ،وملـقــاتـلـيــه مــا يـجــب ،وللساحة
اللبنانية كــذلــك» .وهــو مــا التقى بــه أيـضــا مــع قائد
الـفـيـلــق الـشـمــالــي ال ـســابــق ال ـل ــواء أيـ ــال ب ــن رؤوب ــن
بوصف السيد نصر الله بأنه «رجل كتاب (مثقف)
ويدرسنا ويعرفنا» .من جهته ،رأى النائب السابق
لقائد الفيلق الشمالي ،تشيكو تامير ،أن «حزب الله
هو من كتب الكثير من أساليب القتال الحديثة».
َّ
هـكــذا بــدت الحلقة الـتــي انـطــوت على إق ــرار ُمفصل
بكفاءة حــزب الله فــي اخـتــراق «العقل اإلسرائيلي»
ومواجهته ،أقرب إلى املرافعة التي تكشف عن مدى
إل ـحــاح إســرائـيــل فــي ب ــذل مساعيها للتخلص من
قائده.
(هيثم الموسوي)

علم
و خبر
تراجع غير مبرر ألسعار السندات
ق ــال عــام ـلــون ف ــي ال ـس ــوق املــال ـيــة إن أس ـع ــار س ـن ــدات ال ـيــوروبــونــدز
انخفضت فــي تـ ــداوالت أم ــس بنحو  2فــي امل ـئــة ،مــن دون أن تكون
هناك أي مبررات سوقية لهذا األمر .وقد ارتفعت أسعار الفائدة على
هذه السندات املتداولة في األسواق الدولية إلى أكثر من  10في املئة
بعدما كانت قد استقرت خالل األسابيع التي تلت تأليف الحكومة
ع ـنــد  9.5ف ــي امل ـئ ــة .وي ــرج ــح أن ي ـك ــون س ـبــب االن ـخ ـف ــاض مــرتـبـطــا
بنتائج زيارات املوفدين األجانب إلى لبنان ،خصوصًا زيارة املوفد
الفرنسي الخاص بتنفيذ بنود مؤتمر «سـيــدر» بيار دوكــان الذي
كانت لديه مالحظات وشكوك بشأن قــدرة الحكومة اللبنانية على
تنفيذ الشروط التي التزمت بها في «سيدر» والتي أقرتها في البيان

الوزاري .كما تبني أن شركة «موديز» أصدرت أمس تقريرًا عن لبنان
يــؤكــد مــا قــالـتــه ســابـقــا فــي تـقــريــرهــا ال ــذي يخفض تصنيف لبنان
بسبب الضعف املالي وتراجع الثقة.

رتيبان إلى التحقيق بتهمة «التسريب»
ُ
استدعي مؤهل فــي جهاز أمــن املـطــار فــي الجيش ومفتش أول في
األمن العام إلى التحقيق لدى الشرطة العسكرية على خلفية تسريب
نشرات ُاألمــن العام في مطار بيروت الدولي .وذكــرت املعلومات أن
ّ
املصورة
املؤهل املستدعى هو نفسه الذي كان قد ظهر في املقاطع
على خلفية الخالف بني عناصر من االستقصاء والجمارك في املطار
منذ نحو شهر.
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سياسة

سياسة

ِّ
ساترفيلد مهددًا:
قضية اليوم

مقالة

ّ
واجهوا حزب الله ...ولو اهتز االستقرار!
ِ

أداء الواليات المتحدة األميركية حول العالم ال يحمل سوى فائض من العدوانية ،إما بذريعة المصالح التجارية ،أو لتغطية
ً
مستثنى من هذا
االنكفاء ،وفي غالبية األحيان لمنع استقرار الدول التي ترفض االنصياع لواشنطن .يبدو أن لبنان ليس
األداء ،وفق ما ّ
عبرت عنه زيارة ديفيد ساترفيلد
َ
أت ــت ال ــزي ــارة املـفــاجـئــة الـتــي ق ــام بها
مـســاعــد وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة األمـيــركــي
لـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرق األدن ـ ـ ـ ـ ـ ــى ديـ ـفـ ـي ــد
س ــات ــرفـ ـيـ ـل ــد لـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــروت ،ف ـ ــي س ـي ــاق
الـ ـتـ ـمـ ـهـ ـي ــد ل ـ ـجـ ــولـ ــة رئ ـ ـي ـ ـسـ ــه ،وزيـ ـ ــر
ّ
سيمر
الخارجية مايك بومبيو الذي
ب ـب ـيــروت ال ـش ـهــر الـ ـج ــاري .وعـكـســت
هذه الزيارة إصرارًا أميركيًا على عدم
تحييد لبنان عن الحرب األميركية -
اإلسرائيلية  -السعودية على محور
املقاومة .هــذا ما ظهر في املحادثات
التي أجراها املوفد األميركي والتي
استثنت رئـيــس الجمهورية العماد
م ـ ـي ـ ـشـ ــال ع ـ ـ ـ ـ ــون ،واق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــرت ع ـل ــى
لـ ـق ــاءات م ــع رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة سعد
ال ـحــريــري ووزي ــر الـخــارجـيــة جـبــران
بــاس ـيــل ،بــاإلضــاف ــة إل ــى ال ـعــديــد من

ساترفيلد ّيهدف إلى إنشاء
لوبي يصعد ضد حزب الله في
موازاة «الهجوم» األميركي
أحـ ــزاب وشـخـصـيــات مــا ك ــان ُيـعــرف
بـ«قوى  14آذار» ،كالقوات اللبنانية
وحـ ــزب الـكـتــائــب وال ـح ــزب الـتـقــدمــي
االشتراكي.
وأكد املطلعون على أجواء الزيارة أن
ســاتــرفـيـلــد «ح ـمــل ت ـهــديــدات مبطنة
ّ
تـ ــؤكـ ــد أن املـ ـع ــرك ــة مـ ــع ُاإلي ــرانـ ـي ــن
وحلفائهم في املنطقة قد فتحت ،وأن
كــل األسـلـحــة ص ــارت مـبــاحــة» .وكــرر
امل ــوف ــد األم ـي ــرك ــي أمـ ــام م ــن الـتـقــاهــم
ض ــرورة «ال ـحـ ّـد مــن تأثير حــزب الله
ف ــي ال ـس ـي ــاس ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة» ،واإل
ف ــإن «أم ـيــركــا ستستمر فــي الضغط
واإلزع ــاج في حــال عــدم الـتــزام لبنان
سياسة النأي بالنفس واالبتعاد عن
أي تـمـحــور مــع إيـ ــران ،حـتــى لــو أدى
ه ــذا الـضـغــط إل ــى زعــزعــة االسـتـقــرار
ال ـل ـب ـنــانــي» ،ألن امل ـهــم «ع ــدم تحويل
ل ـب ـن ــان إلـ ـ ــى س ــاح ــة نـ ـف ــوذ ل ـط ـه ــران
تستطيع مــن خاللها االلـتـفــاف على
ال ـع ـق ــوب ــات» .وأشـ ـ ــار ه ـ ــؤالء إلـ ــى أن
«ال ـل ـق ــاءات م ــع ق ــوى  14آذار تـهــدف
إل ــى إن ـشــاء لــوبــي يـصـ ّـعــد ضــد حــزب
الله في موازاة الهجوم األميركي في
املنطقة».
التشريعية
الجلسة
ُ
َ َ
ضاع أكثر من ثلث الجلسة
تشريعيًا،

ّ
ارتفع عدد القوانين غير المنفذة إلى  42قانونًا (هيثم الموسوي)

الـصـبــاحـيــة لـلـهـيـئــة ال ـعــامــة ملجلس
النواب بكالم النواب من باب األوراق
الـ ـ ــواردة .وألن مــوضــة الـحــديــث هــذه
األي ـ ــام ه ــي ُ
«م ـك ــاف ـح ــة الـ ـفـ ـس ــاد» ،لــم
ّ
يــوفــر «أص ـحــاب الـسـعــادة» املناسبة
لطرح املسألة مــن بــاب التركيز على
ضـ ــرورة تطبيق ال ـقــوانــن ال ـصــادرة
ع ــن م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب ،الـ ـت ــي ال ت ــزال
معلقة التنفيذ ،والبالغ عــددهــا كما
َ
قال النواب  39قانونًا ،قبل أن ُيشير
رئـيــس املجلس نبيه ب ـ ّـري ،إلــى أنها
ٌ
أصبحت  42قانونًا .ثلث آخر صرفه
النواب على انتخاب أعضاء املجلس

ُ
األع ـلــى ملـحــاكـمــة ال ــرؤس ــاء والـ ــوزراء.
ّ
أم ــا مــا بـقــي مــن وق ــت ،فــأقــرت خالله
ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة لـلـمـجـلــس ع ـ ــددًا من
مشاريع واقتراحات القوانني أبرزها:
اإلج ـ ــازة لـلـحـكــومــة اع ـت ـمــاد الـقــاعــدة
االثـنــي عشرية لغاية ص ــدور قانون
م ــوازن ــة ع ــام  .2019أخ ــذ ه ــذا الـبـنــد
نقاشًا واسعًا ،فيما ّ
مرت بقية البنود
ســريـعــا مــن دون مـنــاقـشــة ،إال واح ـدًا
منها يتعلق بــإنـشــاء مكتب إقليمي
فــي لـبـنــان ملنظمة األغــذيــة والــزراعــة
لألمم املتحدة ( ،)FAOبعد اعتراض
مــن النائب جميل السيد على ّ
تكبد

ل ـب ـنــان ت ـكــال ـي ـفــه ،ف ــأخ ــذ م ـســاحــة من
ّ
والرد قبل إقراره.
األخذ
ّ
فــي الجلسة نفسها ،ص ــدق املجلس
على  7قــوانــن ،غير اق ـتــراح القانون
امل ـت ـع ـلــق ب ــاع ـت ـم ــاد الـ ـق ــاع ــدة االث ـن ــي
عشرية لغاية صــدور قانون املوازنة
ال ـعــامــة .وهـ ــذا الـبـنــد اس ـت ـغــرق نحو
ساعة من النقاشَ ،
بعد إصــرار ّ
بري
عـلــى تـحــديــد مــوعــد واضـ ــح إلرس ــال
الحكومة مــوازنـتـهــا لـعــام  2019إلى
البرملان .حاول الحريري التهرب من
األم ـ ــر ،لـكـنــه اص ـط ــدم ب ـمــوقــف ب ــري.
وم ــع أن رئـيــس الـحـكــومــة أك ــد الـعــزم

ع ـلــى م ـنــاق ـشــة املـ ــوازنـ ــة ف ــي غـضــون
أس ـ ـب ـ ــوع ،ت ـم ـه ـي ـدًا إلح ــالـ ـتـ ـه ــا عـلــى
مجلس الـنــواب ،إال أنــه طلب مهلة 3
أشـهــر لــإنـفــاق وفــق الـقــاعــدة االثـنــي
ع ـش ــري ــة .م ــن ج ــدي ــد اعـ ـت ــرض ب ــري،
ّ
معبرًا عن استيائه ألن «آلية الصرف
ُ
ّ
ذكر
بهذه الطريقة لم ت ُعد َمقبولة»ّ .
سمع حــن حــذر
بــري بــأن كالمه لــم ي
سابقًا من التمادي بتأخير املوازنة،
وقــال إنه دعا أكثر من مرة الحكومة
امل ـس ـت ـق ـي ـلــة إل ـ ــى ب ـ ـ ّـت امل ـ ــوض ـ ــوع فــي
جلسة عامة ،غير أن صوته لم ُيسمع.
مـ ـج ــددًا حـ ـ ــاول الـ ـح ــري ــري ال ـت ـه ــرب،

مجلس النواب :مجلس القضاء خالف الدستور!
ل ــم ي ـ ُـم ـ ّـر م ــوض ــوع تـشـكـيــل املـجـلــس
األعـلــى ملحاكمة الــرؤســاء وال ــوزراء
فـ ـ ــي مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب يـ ـ ـ ـ ـ َ
ـوم أمـ ــس
بسالسة .ما إن تاله رئيس املجلس
نـبـيــه ب ــري ،حـتــى ب ــدأت اعـتــراضــات
الـنــواب التي صوبت جميعها على
الـقـضــاة الــذيــن سيتولون املحاكمة
ـراع
وآل ـ ـيـ ــة اخـ ـتـ ـي ــاره ــم الـ ـت ــي ِّ لـ ــم تـ ـ ـ ِ
الدرجات القضائية ،بل ُوزعوا وفقًا
للمعايير الـطــائـفـيــة ،وه ــو مــا أكــده
وزي ـ ــر الـ ـع ــدل ألـ ـب ــرت س ــرح ــان! أول

االعـتــراضــات ّ
سجله الـنــائــب جــورج
عدوان الذي لفت إلى وجود خطأين:
ّ
«األول يـتـعــلــق بـمـخــالـفــة الــدسـتــور
والـ ـق ــان ــون (ت ـح ــدي ـدًا املـ ـ ــادة  80مــن
ـص عـلــى اخـتـيــار
الــدس ـتــور الـتــي تـنـ ً
القضاة األعلى درجــة) ،والثانية أن
االخـتـيــار يجب ًأن يـكــون عبر غرف
التمييز مجتمعة ،وليس كما حصل
ب ـ ــإرس ـ ــال رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس ال ـق ـض ــاء
األع ـ ـلـ ــى ورق ـ ـ ــة ب ــاألسـ ـم ــاء ُ
ويـ ـص ــار
إلــى توقيعها» .فكانت املفاجأة في
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ُ
ّ
رد وزي ــر ال ـع ــدل بــال ـقــول إن ــه «أب ـلــغ
بالطريقة التي اتبعت ،وإنها جرت
وفـ ـق ــا ل ـت ـع ـي ـي ـن ــات س ــابـ ـق ــة وراعـ ـ ــت
الـ ـت ــوازن ال ـط ــائ ـف ــي» .ك ــام ســرحــان
رفضه ّ
بري فقال إن «التسمية يجب
ّ
أل ت ـجــري وف ــق أي اع ـت ـبــار طــائـفــي
أو مــذهـبــي» ،مـشــددًا على «ض ــرورة
إعادة النظر في هذه املسألة» ،وكان
املخرج بتوكيل وزير العدل مراجعة
مـجـلــس ال ـق ـضــاء األع ـلــى لتصحيح
ال ـخ ـط ــأ وإع ـ ـ ـ ــادة اخـ ـتـ ـي ــار ال ـق ـض ــاة

وف ــق م ــا ن ـ ّـص عـلـيــه ال ــدس ـت ــور .أمــا
بــرملــاّنـيــا ،فقد أنـجــز مجلس الـنــواب
الـشــق املتعلق بــه بانتخاب أعضاء
امل ـج ـل ــس امل ـ ــذك ـ ــور مـ ــن الـ ـ ـن ـ ــواب فــي
املـ ـق ــاع ــد األصـ ـيـ ـل ــة واالحـ ـتـ ـي ــاطـ ـي ــة.
وقـ ـ ــد جـ ـ ــرت االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ب ـ ـعـ ـ َـد أن
أعلن الـنــواب بــوال يعقوبيانّ وعلي
درويش وإلياس حنكش ترشحهم،
مــا حــال دون اعـتـمــاد األس ـمــاء التي
رش ـح ـت ـه ــا ه ـي ـئ ــة م ـك ـت ــب امل ـج ـل ــس،
ففاز في االنتخابات كل من النواب:

علي عـمــار ،جــورج عقيص وجــورج
عطا الـلــه وسمير الجسر وهــاغــوب
بـ ـ ـق ـ ــرادونـ ـ ـي ـ ــان وف ـ ـي ـ ـصـ ــل الـ ـص ــاي ــغ
وإل ـ ـيـ ــاس ح ـن ـكــش (بـ ـع ـ َـد ان ـس ـحــاب
ي ـ ـع ـ ـقـ ــوب ـ ـيـ ــان ودرويـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش مل ـص ـل ـح ــة
األخـ ـي ــر ،وال ـن ــائ ــب أل ـب ـيــر م ـن ـصــور)
ّ
كأعضاء أصيلني .فيما فــاز كــل من
ال ـنــواب عـلــي عـسـيــران وسـلـيــم عــون
بالتزكية في املقاعد
وروال الطبش
ّ
االحتياطية بعدما رشحتهم هيئة
مكتب مجلس النواب سابقًا.

جنبالط والقوات :محاذير ما بعد السنيورة
هيام القصيفي

متحججًا بــأن التأخير سببه تأخر
ت ــألـ ـي ــف الـ ـحـ ـك ــوم ــة .ه ـ ـنـ ــا ،اخ ـت ـصــر
النائب يــاســن جــابــر املـســار فــي هذا
الشأن ،معتبرًا أن «املهم تحديد مهلة،
ألنــه فــي املــرة األخـيــرة أعطينا الحق
بالصرف على القاعدة االثني عشرية،
فــاس ـت ـمــرت امل ـه ـلــة  11ع ــام ــا» .وك ــان
للنائب إبراهيم كنعان موقف اعتبر
ّ
ف ـيــه أن «م ــن امل ـف ـيــد إل ـ ــزام الـحـكــومــة
بإحالة املوازنة خالل شهرين» ،لكنه
عارض «إلزام املجلس بإقرارها خالل
ش ـهــر ،وذلـ ــك ب ـهــدف ال ـق ـيــام بالعمل
ال ــرق ــاب ــي ك ـم ــا ي ـج ــب وال ـت ــدق ـي ــق فــي
م ــدى اح ـت ــرام ال ـص ــاح ـي ــات» .وهـنــا،
س ــأل الـنــائــب حـســن فـضــل ال ـلــه« :هــل
ستجري الـقــاعــدة على كــل اإلنـفــاق»،
مـ ـقـ ـت ــرح ــا «تـ ـخـ ـفـ ـي ــض إن ـ ـ ـفـ ـ ــاق ب ـنــد
امل ــؤتـ ـم ــرات وال ـس ـف ــر ون ـف ـق ــات شـتــى
مــن مـســاهـمــات لـغـيــر الـقـطــاع ال ـعــام،
ألن خـ ـف ــض  50فـ ــي امل ـ ـئـ ــة مـ ــن ه ــذه
البنود يوفر  400مليار ليرة» .فيما
اقـتــرح وزي ــر امل ــال علي حسن خليل،
ت ـح ــدي ــد م ـه ـلــة ش ـه ــر ونـ ـص ــف شـهــر
ُ
ّ
لتقر الحكومة مــوازنـتـهــا وترسلها
إلــى مجلس ال ـنــواب ،على أن يصدر
األخ ـي ــر امل ــوازن ــة بـعــد شـهــر ونـصــف
شهر في ّ
حد أقصى .وقد القى طرحه
ت ـج ــاوب ــا ،فــأج ـيــز لـلـحـكــومــة اعـتـمــاد
القاعدة االثني عشرية لغاية صدور
قانون موازنة عام  2019ضمن مهلة
 3أش ـهــر تـنـتـهــي ف ــي  31أيـ ــار .2019
وتـعـ ّـهــدت الحكومة بخفض اإلنـفــاق
املحلي.
بنسبة  1في املئة ُمن الناتج
ُ
َ
ـرض أن يــأخــذ
وف ـي ـمــا كـ ــان م ــن ُامل ـ ّف ـت ـ ُ
اقتراح القانون املعجل املكرر إلعطاء
مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة
لعام  2019بقيمة  2742مليار ليرة،
امل ـســاحــة األك ـب ــر م ــن ن ـق ــاش الـجــولــة
املسائية للجلسة التشريعية ،سارع
ح ـك ــوم ــة س ـع ــد ال ـح ــري ــري
رئـ ـي ــس ال ـ ّ
إل ــى أخ ــذ دف ــة ال ـحــديــث واإلع ـ ــان أن
الـحـكــومــة تـتــراجــع عــن ه ــذه القيمة،
ع ـلــى أن تـكـتـفــي بـ ـ  794م ـل ـيــارًا فقط
لثالثة أشهر من حساب عام  ،2019ما
حصر املـ ــداوالت ببعض املالحظات
التي سجلها عــدد مــن الـنــواب بشأن
كـيـفـيــة ت ـســديــد هـ ــذه ال ـس ـل ــف .املـ ــادة
الوحيدة من االقتراح كانت تقتضي
إع ـطــاء سـلـفــة خــزيـنــة طــويـلــة األج ــل،
ع ـل ــى أن ت ـ ـسـ ـ ّـدد ه ـ ــذه ال ـس ـل ـف ــة عـبــر
االق ـت ـطــاع مــن املـسـتـحـقــات املتوجبة
ع ـلــى اإلدارات ال ـعــامــة واملــؤس ـســات
الـعــامــة ملصلحة املــؤس ـســة .ثــم أعلن
ال ـ ـحـ ــريـ ــري أن «الـ ـحـ ـك ــوم ــة لـ ــم ت ـ ُـع ــد
بحاجة إلى هذا املبلغ ،وأن طلب هذه
َ
حصل قبل تشكيل الحكومة».
الكلفة ُ
أمـ ــا وقـ ــد ش ـك ـل ــت ال ـح ـك ــوم ــة «فــإن ـهــا
ّ
ّ
تتعهد بتقديم خطة للكهرباء أعدتها
ً
وزارة الطاقة» .وبناء عليه «ستكتفي
ال ـح ـكــومــة بـمـبـلــغ ال ـ ـ  800م ـل ـيــار عن
ّ
ث ــاث ــة أش ـه ــر فـ ـق ــط» .وه ـ ــذه ال ـخــطــة،
أشارت إليها وزيرة الطاقة
بحسب ما
ُ
نــدى البستاني ،أعــدت بالتعاون مع
الـبـنــك ال ــدول ــي ،وسـيـنـفــذهــا الـقـطــاع
الخاص ،وتقوم على «خفض العجز
الـنــاتــج مــن ال ــدع ــم ،تفعيل الـجـبــايــة،
رفع التكلفة تدريجًا ،إزالة التعديات
والـ ـب ــدء بـتـحـصـيــل ال ــدي ــون املـتــوجــة
على اإلدارات واملــؤسـســات الـعــامــة».
وتـعـ ّـهــد الـحــريــري بــإنـجــاز تعيينات
م ـج ـل ــس إدارة الـ ـكـ ـه ــرب ــاء وال ـه ـي ـئــة
الناظمة .وقــد ُصـ ّـدق االقـتــراح بصفة
معجلة مــع اع ـتــراض حــزب الكتائب
وال ـن ــائ ـب ــن ج ـم ـيــل ال ـس ـي ــد وأس ــام ــة
سعد.
(األخبار)

ثمة كالم يدور في كواليس القوات اللبنانية ورئيس
الحزب التقدمي االشتراكي وليد جنبالط ،عن أن
حملة الـ 11مليار ليرة لن تقف عند هذا الحد .ليس
بمعنى استكمال امللف حتى خواتيمه وكشف
مسارب الهدر ،بل بمعنى شمولها قوى سياسية
أخرى .ألن هذه الحملة ظاهرها الفساد ،وباطنها
«تدجني» بعض القوى ،وعلى رأس هؤالء جنبالط
والقوات اللبنانية.
منذ إقرار قانون النسبية ،وجنبالط يشعر أكثر فأكثر
بأنه مستهدف في قلب عرينه ،ومع مفاوضات تأليف
الحكومة ،بات هذا الشعور أمرًا واقعًا .وجاءت حادثة
الجاهلية وما أعقبها ،ومن ثم إحياء ملف العالقة مع
سوريا وتضاعف عوامل التوتر والخالفات الحادة
داخل الساحة الدرزية ،لتضع أمامه تحديات قد يكون
يواجهها ألول مرة في تاريخه السياسي الحديث ،في
شكل يفوق ما حصل في  7أيار وما بعده .ألن ما
يجري اليوم ،إنما يجري بأسلوب سياسي مرن ومن
دون صدامات على األرض ،وألنه يواجه ثالثة أفرقاء
دفعة واحدة :العهد وحزب الله وسوريا ،إضافة إلى
القوى السياسية املعارضة له داخل الطائفة.
يدرك جنبالط تمامًا حدة األزمة التي ُيقبل عليها،
لكنه يبدو أكثر استعدادًا لها ،فلم يدخل في مواجهة
مباشرة مع حزب الله ،ال بل كلما اشتدت األزمة
عليه وحوصر أكثر ،التجأ إليه ،ممهدًا الطريق
بتعويم وجوه سياسية من فريقه ذات صلة بالحزب
قادرة على امتصاص التطويق السياسي ،والتمهيد
للمرحلة املقبلة التي يمكن أن تقتضي منه تنازالت
إضافية .وهو حتى اآلن قدم كثيرًا من التنازالت
على طريق سحب كل عوامل التشنج مع حزب الله

والعهد والتيار الوطني الحر ،حتى في ملف املهجرين
والحقائب الوزارية والتعيينات .وحدها سوريا ال
يمكنه أن يقفز فوق معارضته لنظامها .وهو على
بقائه على مسافة متوازنة مع القوى الحليفة ،بدا
واضحًا أنه لم يعد إلى سابق عهده مع الرئيس سعد
الحريري .حتى الحملة على السنيورة ،عارضها -
كما القوات  -ببعض الخجل ،من دون أن يحوالها
اصطفافًا بني قوى  14آذار و 8آذار باملعنى الحقيقي
للكلمة ،أو ما يفهم منه بأنه استعادة ملرحلة ،2005
وال سيما أن الحريري نفسه ،رغم كل الحملة املضادة
التي خاضها املستقبل وظهور النائبة بهية الحريري
إلى جانب السنيورة ،لم يقل كلمته بعد ،واألرجح أنه
لن يقولها ،في هذه القضية.
يتقاطع وضع جنبالط والقوات اللبنانية عند مفصل
مستقبلي وانتظار ما ستؤول إليه املرحلة املقبلة.
فتهدئة حزب الله الداخلية ورغبته في تصفير
املشاكل مع القوى السياسية( ،بعد حادثة النائب
نواف املوسوي في مجلس النواب) تحتاجان إلى
وقت لتظهير الغاية الحقيقية منهما ،ما دام الحزب
بدأ معركة محاربة الفساد بفتح ملف حساس وفيه
ّ
يصر على
إشكاالت عدة ،وما زال التيار الوطني
احتكار إدارة السلطة السياسية واألمنية والقضائية
والتعيينات وكل ما ّ
يمت بصلة إلى التحكم باللعبة
الداخلية.
قد ال تكون للقوات ملفات فساد ،لكن هذا ال يعني
أنه متاح لها العمل السياسي من دون شروط ومن
دون وضع أطر لها ،من دون أن يعني ذلك أن الحزب
ّ
سيشن معركة مواجهة مفتوحة معها ،بل يعني
أن هناك حدودًا يفرضها العهد وحلفاؤه على دور
القوات وحضورها السياسي ،فال تجنح نحو تحقيق
األكثر .من هنا دارت شكوك لديها حول إمكان

استبعاد ما حصل في قرار ملكية املؤسسة اللبنانية
لإلرسال عن هذا املسار الذي يرسم لها .وهل يمكن
النظر إلى ما جرى من سحب حقائب وزارية منها،
ومن معارك سياسية يومية بينها وبني التيار الوطني
الحر  -ولو حرصت القوات على تحييد العهد رغم
كونه شريك التيار في كل شاردة وواردة  -من دون
أن يوضع في الخانة نفسها؟ وليس أدل على ذلك
سوى ما حصل في مجلس الوزراء مع انعقاد أولى
جلساته بعد تأليف الحكومة ،في ما يتعلق بملف
النزوح السوري ،وكالم رئيس الجمهورية ميشال
عون واستعادته مرحلة سابقة في العالقة بينهما.
محاولة تطويق جنبالط والقوات سياسيًا قد تكون
أسهل من الكباش السياسي مع املستقبل ،ألن كليهما
مع اختالف موقعيهما وزعامتيهما ،ال يملكان حاليًا
التغطية املذهبية الكاملة من طائفتيهما كما حصل مع
السنيورة .فجنبالط بات يرى نفسه محاصرًا بجملة
مشكالت درزية داخلية من دون توقف ،والقوات ال
تمثل في ظل العهد وصعود التيار الوطني ورئيسه،
سوى الحزب الثاني عند املسيحيني ،ليس بفعل
األصوات والواقع وحسب ،بل ألن الشريحة الكبرى
تقف عادة إلى جانب السلطة لرعاية مصالحها.
واألكيد أنهما سيجدان صعوبة في حشد حلفاء لهما
في املعركة ،ما عدا تلك العالقة التاريخية بني الرئيس
نبيه بري وجنبالط ،ما دام الحريري نفسه يسعى كل
يوم إلى تأكيد انفصاله السياسي عن حلفاء األمس.
ثمة حلقة أساسية في كل هذه الصورة ،هي دخول
األميركيني على الخط ،في ضوء تصاعد العقوبات
األميركية على حزب الله وإيران .من الصعب تخطي
هذا الواقع ،ولو أن من املغامرة الرهان على موقف
أميركا لحشد التأييد لحلفائها في لبنان .والعبر
السابقة كثيرة.

تقرير

ملف الفساد القضائي :االدعاء على محامين...
أدت تحقيقات فرع
المعلومات إلى االشتباه في
تورط مساعدين قضائيين
وأطباء ومحامين ّفي
فضيحة فساد يهتز جراءها
الجسم القضائي بأسره .سرقة
ملفات وتالعب بتحقيقات
وإخفاء خالصات أحكام
وإخالءات سبيل بـ«تسعيرة
رسمية» ،من دون علم
القضاة ،وأحيانًا بعلم
بعضهم .هذا ما كشفته
التحقيقات ،وما خفي أعظم
لــم تتوقف تــداعـيــات فضيحة االشتباه
ف ــي ت ـ ـ ـ ّ
ـورط ق ـض ــاة وم ـح ــام ــن وض ـب ــاط
ومـ ـس ــاع ــدي ــن قـ ـض ــائـ ـي ــن وأط ـ ـ ـبـ ـ ــاء فــي
ملفات فساد .من التالعب بالتحقيقات،
إل ــى إخ ـف ــاء خ ــاص ــات أح ـك ــام قـضــائـيــة
والتالعب بقيود النشرة الجرمية ،إلى
ّ
الـتــدخــل لحماية مـتــورطــن أو الـحــؤول
دون توقيفهم ،أو حتى إرج ــاء جلسات
املـحــاكـمــة ،أو الـتـ ّ
ـوســط إلخ ــاء سبيلهم
ّ
ل ــدى ال ـق ـضــاة ،أو إبـ ــراز ت ـقــاريــر مـ ــزورة
ص ـ ــادرة ع ــن أط ـب ــاء ش ــرع ـي ــن ...تستمر
ق ـص ــور ال ـع ــدل ب ـت ـعــداد م ــا ي ـت ـسـ ّـرب ُ في
أروقـتـهــا عــن تفاصيل املـلــف ال ــذي فتح
عـلــى مـصــراعـيــه .ب ــدأت الـقـصــة بموافقة
الـهـيـئــة االتـهــامـيــة فــي جـبــل لـبـنــان على
ّ
إخ ــاء سبيل املــوقــوف مـهــدي م .املتهم

بتهريب أطنان من الحشيشة واملخدرات
واالت ـج ــار بـهــا .إخ ــاء السبيل ه ــذا جــاء
ُ
ّ
ً
بناء على تقارير طبية تفيد بأن مهدي
ينازع بني الحياة واملوت ،رغم أن املوقوف
لــم يتناول أي دواء أثـنــاء فترة توقيفه.
خرج املوقوف إلى الحرية ،فيما استكمل
فـ ــرع امل ـع ـل ــوم ــات ت ـح ـق ـي ـقــاتــه بـشـبـهــات
تـ ـ ــورط ضـ ـب ــاط وع ـن ــاص ــر وم ـســاعــديــن
قضائيني بالتواطؤ ملساعدة متورطني.
أوقف أربعة مشتبه فيهم في جبيل ّ
لتكر
السبحة .طرف الخيط هذا قاد إلى مرافق
الـنــائــب ال ـعـ ُـام فــي جـبــل لـبـنــان القاضية
غ ــادة ع ــون .أبـ ِـلـغــت عــون بــاالشـتـبــاه في
ت ــورط مــرافـقـهــا بتقاضي رشــى ُليصار
إلـ ــى تــوق ـي ـفــه .تــوق ـيــف ال ـس ــائ ــق أوص ــل
إلــى توقيف رئـيــس قلم النيابة العامة،
إضافة إلــى أربعة مساعدين قضائيني،
ب ـنـ ً
ـاء عـلــى التحقيقات الـتــي تـجــري مع
اثنني من السماسرة املوقوفني جوزيف
س .وايلي أ .بعدما ّ
تبي وجود عشرات
االت ـ ـصـ ــاالت ب ـي ـن ـه ـمــا وبـ ــن م ـســاعــديــن
قضائيني وقـضــاة وضـبــاط .وقــد أعطى

وزير العدل اإلذن باملالحقة ،فيما لم ّ
ترد
نـقــابــة املـحــامــن عـلــى طـلــب اإلذن املـقـ َّـدم
مــن القاضية غ ــادة عــون الـتــي استبقته
باالدعاء على أربعة محامني.
التحقيقات الـتــي ُيـجــريـهــا محققو فــرع
املعلومات أوصلت أيضًا إلى توقيف رجل
أمن اعترف بتقاضيه مبلغًا ماليًا مقابل
ا ُلـتــاعــب بالنشرة القضائية للموقوف
املخلى سبيله مهدي م .الذي تبني وجود

أعاد ذبيان إصدار مذكرة
توقيف بحق موقوف
أخلى سبيله بموجب
تقارير طبية كاذبة

(هيثم الموسوي)

ّ
ُ
حكم ُمبرم بحقه .إزاء ذلــك ،أعيد توقيف
مـهــدي م .بـجــرم رش ــوة رجــل أمــن ُ إلخفاء
الـحـكــم ال ـص ــادر فــي ح ـقــه .كــذلــك أخـضــع
لكشف صحي أثـبــت أنــه بصحة سليمة
وال يعاني مــن ّ
تشمع الكبد ،بـخــاف ما
ورد سابقًا فــي تقرير الطبيب الشرعي
الذي كشف عليه .فرض هذا التطور فتح
تحقيق ،وال سيما فــي ظــل وج ــود لجنة
ط ـب ـيــة ك ـش ـفــت ع ـلــى املـ ــوقـ ــوف وخــرجــت
بتقرير ُيفيد كذبًا بأنه يعاني من داء في
الكبدّ .
توسع التحقيق ليطاول محامني
مشتبه في تورطهم بدفع رشــى .وعلمت
«األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» أنـ ـ ــه جـ ـ ــرى ت ــوق ـي ــف طـبـيــب
وممرض مشتبه في تورطهما بالتالعب
وفي تزوير تقارير طبية.
إزاء هــذه األحـ ــداث ،تـقــدم رئـيــس الهيئة
االتهامية فــي جبل لبنان مـنــذر ذبـيــان،
أم ـ ـ ــس ،بـ ـم ــذك ــرة إلـ ـ ــى الـ ـنـ ـي ــاب ــة ال ـع ــام ــة
االستئنافية في جبل لبنان يطلب فيها
إعادة إصدار مذكرة توقيف مجددًا بحق
م ـه ــدي م .الـ ــذي ك ــان ق ــد أخ ـل ــى سـبـيـلــه.
واسـتـنــد الـقــاضــي ذب ـيــان فــي ق ــراره إلــى
املـ ـعـ ـل ــوم ــات الـ ـ ـ ـ ـ ــواردة عـ ــن عـ ـ ــدم صـحــة
التقارير الطبية الواردة وإفادات األطباء
املستمعني بشأن حالة ُاملوقوف مهدي م.
وب ـح ـســب امل ـع ـل ــوم ــات ،أع ـي ــد امل ـل ــف إلــى
الـهـيـئــة االت ـهــام ـيــة م ــن دون إب ـ ــداء رأي
ال ـن ـي ــاب ــة الـ ـع ــام ــة ،األم ـ ــر ال ـ ــذي اع ـت ـبــره
ال ـقــاضــي مــواف ـقــة ضـمـنـيــة عـلــى إص ــدار
م ــذك ــرة تــوقـيــف م ـج ــددًا بـحــق م ـهــدي م.
وف ــي ض ــوء ذل ــك ،ون ـظ ـرًا لـثـبــوت وج ــود
املــدعــى عليه خــارج املستشفى ،بحسب
ذبيان ،ما يعزز قرينة صحة املعلومات
ب ـش ــأن ال ـت ـق ــاري ــر ،قـ ــرر ال ـق ــاض ــي ذب ـيــان
إصـ ــدار م ــذك ــرة تــوقـيــف بـحــق م ـهــدي م.
بموجب املادة  ١٢٥من قانون املخدرات.
(األخبار)
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مجتمع

مجتمع
أصحاب العقارات التي تقع
قضية على جدول أعمال الجلسة التشريعية الحالية ،مشروع قانون معجل مكرر إلعفاء
ُ
عليها المخيمات الفلسطينية من الرسوم والغرامات .منذ نكبة فلسطين :أراض ُمستأجرة ال تدفع بدالتها ،وأخرى
مشغولة من دون رضى أو علم أصحابها المجبرين على دفع غرامات وتسويات عن مخالفات لم يرتكبوها

على الحافة

ّ
الضريبة على اإلعالنات توفر محرقة

«أصحاب» المخيمات ضائعون بين الدولة و «أونروا»
آمال خليل
ال تـ ـ ـ ـ ــزال شـ ـ ـك ـ ــوى ح ـ ـنـ ــا واك ـ ـ ـيـ ـ ــم ضــد
وكــالــة غ ــوث الــاج ـئــن الفلسطينيني
وتـشـغـيـلـهــم (أون ـ ـ ــروا) عــالـقــة بـعــد 35
عــامــا على رفعها أم ــام األم ــم املتحدة.
اب ــن ب ـلــدة امل ـيــة وم ـيــة ب ــدأ «مـعــركـتــه»،
ً
عــام  ،1969أوال ضــد الــدولــة اللبنانية
السـتــرجــاع أراض ــي أج ــداده الـتــي أقيم
ف ــوق ـه ــا م ـخ ـيــم امل ـي ــة ومـ ـي ــة .ف ـش ــل فــي
تنفيذ حـكــم قـضــائــي ص ــدر ملصلحته
عـ ـ ـ ــام  ،1984ف ـ ـت ـ ـقـ ــدم ب ـ ـش ـ ـكـ ــوى ضــد
الـ ــوكـ ــالـ ــة .ابـ ـ ــن ال ـس ــاب ـع ــة وال ـس ـب ـعــن
ع ــام ــا ،الـ ـي ــوم ،يـخـشــى أن ي ـم ــوت قبل
استعادة حقوقه وتسجيلها ألبنائه.
يعتبر نفسه ضحية ال ــ«أونــروا» التي
ق ــادت ضحايا االح ـتــال لــإقــامــة فوق
الــدون ـمــات الـسـبـعــن ال ـتــي ورث ـهــا عن
جــده ،بعدما ّ
حولتها مخيمًا لالجئني
الفلسطينيني.
عام  ،1860وصلت اإلرسالية اإلنجيلية
األم ـي ــرك ـي ــة إلـ ــى ص ـي ــدا ح ـي ــث ش ـيــدت
مـ ـ ـ ــدارس وم ــؤسـ ـس ــات رع ــائـ ـي ــة .عـمــل
حـنــا واك ـيــم ،ج ـ ّـد حـنــا السبعيني ،مع
اإلرس ــال ـي ــة ال ـتــي عــرضــت عـلـيــه ش ــراء
ج ــزء م ــن ال ـع ـق ــارات ال ـتــي يـمـلـكـهــا في
بلدة املية ومية وتبلغ مساحتها نحو
 70دون ـمــا .واف ــق «ألن األرض لــم يكن
لها قيمة يومها» ،بحسب الحفيد حنا.
ف ــوق ال ـت ـلــة ،شـ ّـيــد الـجـيــش اإلنـكـلـيــزي
مـسـتــوصـفــا .وش ـ ّـي ــدت اإلرس ــال ـي ــة عــام
 1881مـ ــرك ـ ـزًا ل ـب ـي ــع ال ـح ـل ـي ــب ودارًا
لأليتام يدعى «رامابو هول» استخدم
م ـل ـجــأ ومـ ــدرسـ ــة .عـ ــام  ،1941ح ـ ّـول ــت

عين الحلوة
بمساحات خضراء
يجزم الباحث سعد الله جحا ،إبن درب السيم ،بأن
معظم املـخـيـمــات الفلسطينية فــي لـبـنــان حـلــت في
امل ــواق ــع ال ـتــي تـمــركــز فـيـهــا الـجـيــش اإلنـكـلـيــزي عند
ان ـت ـشــاره ع ــام  .1942يـسـتــذكــر بـقــايــا الـثـكـنــة الـتــي
أنشأها اإلنكليز في عني الحلوة حتى جالئهم عام
 ،1945ويقول إن «اإلنكليز أنفسهم مباشرة ،أو عبر
مؤسسات اإلغاثة الدولية ،اقترحوا إقامة الالجئني
الفلسطينيني في مواقعهم السابقة بعدما ّ
هجروهم
لـصــالــح إق ــام ــة دولـ ــة ل ـل ـي ـهــود» .يـلـفــت ال ــى أن بعض
الالجئني اشـتــروا لــدى قدومهم عـقــارات في املنطقة
وبنوا فوقها منازل تتوسط حدائق صغيرة« ،وهؤالء
ال يزالون يدفعون الرسوم املتوجبة لبلدية درب السيم
حتى اليوم» .بعد الثروات التي حققها فلسطينيون
ســافــروا للعمل فــي دول الخليج فــي الخمسينيات
وال ـس ـت ـي ـن ـيــات ،ازدهـ ـ ــرت حــركــة الـ ـش ــراء داخـ ــل عني
الـحـلــوة وص ـيــدا« .ك ــان املـخـيــم ،فــي تلك الـفـتــرة ،حيًا
منظمًا ومرتبًا تخترقه املساحات الخضراء وينابيع
امل ـيــاه ،ويسكنه فلسطينيون وبـعــض عــائــات درب
السيم ،منهم آل صادر الذين افتتحوا صالة سينما».
ب ــدأ املـشـهــد بــالـتـغـيــر ع ــام  ،1970مــع وص ــول آالف
الفلسطينيني مــن األردن إثــر مــذابــح أيـلــول األســود.
ازدحام املخيم ترافق مع بدء املظاهر املسلحة وتوتر
العالقات مع املحيط ،حتى تفجرها عام  .1975فرغت
املية ومية ودرب السيم من أهلهما ،فيما ّ
تمدد مخيما
املية ومية وعــن الحلوة ،خصوصًا بعد إعــادة بناء
األخير إثر تدميره في اجتياح العدو عام  .1982بعد
ُ
معارك شرق صيدا عام  ،1985ش ّيد في مشاع درب
السيم تجمع سكني ،لكنه أزيل بعد عودة أهالي البلدة
اليها عام  .1991يتمسك جحا بالذكريات الطيبة مع
جيرانه الذين يتفهم استخدامهم لألراضي« :العالم
وين بدا تروح؟ بدا تالقي محل مش لحدا تقيم فيه».

«قـ ـ ـ ـ ــوات ف ــرنـ ـس ــا ال ـ ـح ـ ــرة» الـ ـ ـ ـ ــدار إل ــى
س ـجــن لـلـمـعـتـقـلــن ال ـس ـيــاس ـيــن .بعد
نـكـبــة ال ـع ــام « ،1948تـلـقــت اإلرســال ـيــة
ع ــرض ــا الس ـت ـضــافــة ب ـعــض الــاج ـئــن
الفلسطينيني .نصب الصليب األحمر
ال ــدول ــي خـيـمـتــن لــاجـئــن فــي جــانــب
مــن الـعـقــار .تــدريـجـيــا ،زاد عــدد الخيم
وتحولت إلــى بيوت مــن التنك شكلت
الـتـجـمــع ال ــذي أعـلـنـتــه أونـ ــروا مخيمًا
رسميًا عام  .»1952بعد تمدد البيوت
ّ
«تقدمت اإلرسالية
على كامل العقار،
ب ـش ـك ــوى ض ــد ال ــوك ــال ــة ،ف ـص ــدر حـكــم
بإخالء العقار ونقل الالجئني إلى مكان
آخــر في  10كانون الثاني  .1956لكنه
لم ينفذ» .عام  ،1969أراد واكيم الحفيد
اسـتــرجــاع أرض ج ــده .اشـتــرى العقار
مــن اإلرســال ـيــة مــع كــامــل ال ـح ـقــوق في
املنشآت القائمة فوقه .حينذاك ،لم يكن
م ــوج ــودًا س ــوى «رام ــاب ــو ه ــول» ال ــذي
ال تــزال «أون ــروا» تستخدمه كمدرسة.
تقدم بشكوى ضد الدولة إلزالة املخيم
مــن أمــاكــه والـتـعــويــض عــن استخدام
األرض وامل ـن ـش ــآت م ــن دون دف ــع بــدل
إي ـجــار ،وحـصــل ع ــام  1974عـلــى حكم
بــدائــي أدان ال ــدول ــة ،لكنها استأنفت
باعتبار أنها «ليست معنية باملخيمات
ودفــع بــدل استئجارها ،بل هي مهمة
األونـ ـ ــروا» .بـعــد عـشــر س ـنــوات ،حصل
واك ـي ــم ع ـلــى ح ـكــم م ـب ــرم ي ـل ــزم ال ــدول ــة
بإخالء العقار ودفع التعويضات .وملا
لم يستطع تنفيذه ،توجه إلى النمسا
وش ـي ـكــاغــو ون ـي ــوي ــورك ل ــإدع ــاء ضد
«أون ــروا» .عــام  ،1985تلقى جــوابــا من
قـســم ال ـش ــؤون الـقــانــونـيــة فــي الــوكــالــة
«يــرفــع مسؤوليتها عــن دف ــع اإليـجــار
ويحصرها بالدولة اللبنانية».
منذ  50عامًا ،يدور واكيم حول أمالكه
من دون أن يدخل إليها لوقوعها ضمن
الشريط األمني ملخيم املية ومية .يدرك
ب ـ ــأن ت ـح ـص ـيــل ح ـق ــوق ــه ب ــاإليـ ـج ــارات
بمفعول رجعي ال يحل كل املشكلة .كما
ً
أن نقل ملكيتها إلى أوالده ليس سهال.
فــالــدولــة أدرج ــت على سجله العقاري
مئات مخالفات البناء التي شيدت في
أرضــه من دون علمه أو موافقته .وفي
حــال أراد نقل الـتـصــرف بـهــا ،عليه أن
يدفع غرامات لقاء تسوية املخالفات!
اإلشكالية ليست محصورة فــي عقار
واك ـيــم .فاملخيم تـمــدد خ ــارج الشريط
األم ـنــي حـيــث نـشــأت أح ـيــاء عشوائية
على مشاعات الدولة ومشاعات بلدية
وأم ــاك خــاصــة ،منها حــي الهمشري
ال ـق ــائ ــم فـ ــوق  13دونـ ـم ــا .ي ـق ــول كــاهــن
ال ـب ـل ــدة جـ ـ ــورج س ــاس ــن إن أص ـح ــاب
األم ـ ـ ــاك ف ــي الـ ـح ــي «رب ـ ـحـ ــوا ع ـش ـ ّـرات
ُ
الــدعــاوى القضائية لكنها لــم تـنــفــذ».
بـ ـع ــض امل ـ ـ ّـدع ـ ــن دف ـ ـعـ ــوا ت ـع ــوي ـضّــات
إلخالء املقيمني وبعضهم يئس وفضل
الهجرة.
فــي بـلــدة درب السيم ،امل ـجــاورة للمية
وم ـ ـيـ ــة ،ألص ـ ـحـ ــاب االراضـ ـ ـ ـ ــي مـشـكـلــة
أخـ ـ ـ ــرى .فـ ــي ال ـث ــان ـي ــة أراض شـغـلـهــا
الالجئون من دون بدل ،أما في األولى
ً
ف ــأراض اسـتــؤجــرت ال يــدفــع أحــد بــدال
ألصحابها .يحتل مخيم عني الحلوة
ربع النطاق العقاري لدرب السيم .قبل
ً
املخيم ،كانت املنطقة حقوال وبساتني
وينابيع مياه ،أبرزها نبع عني الحلوة
الــذي سميت املنطقة باسمه .يستذكر
اب ــن الـبـلــدة ،الـبــاحــث سـعــد الـلــه جحا،
أن أهـ ــالـ ــي درب ال ـس ـي ــم اس ـت ـض ــاف ــوا
ف ــي ب ـي ــوت ـه ــم ،ب ـع ــد ال ـن ـك ـب ــة ،ن ـح ــو 50
عــائ ـلــة ت ـن ـحــدر ج ــذوره ــا م ــن ال ـب ـلــدة،
ف ـي ـمــا أقـ ـ ــام آخ ـ ـ ــرون ف ــي ع ــن ال ـح ـلــوة
ف ــي خ ـي ــم وف ــرت ـه ــا ج ـم ـع ـيــات االغ ــاث ــة
الدولية« .نحن والفلسطينيون ظننا
ب ــأن لـجــوء هــم مـســألــة وق ــت .لـكــن مــرت
األش ـهــر ،فــاضـطــر الـضـيــوف إلــى تدبر
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اقتراح القانون
ال يحل مشكلة
مسؤولية
من يدفع
بدالت اإلشغال
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(علي
حشيشو)

حبيب معلوف
تتزايد وتيرة االهتمام بقضية النفايات في لبنان
عـلــى أك ـثــر م ــن صـعـيــد .لـجـنـتــا الـبـيـئــة واألش ـغ ــال
تـنــاولـتــا امل ــوض ــوع م ــن خـلـفـيــات مـخـتـلـفــة .وزارة
البيئة عقدت ورشتي عمل :واحدة لجمعيات الفرز
والبلديات ،وأخرى لالستراتيجية التي كانت (قبل
تشكيل الحكومة الجديدة) قد ّلزمتها إلــى خبير
أجـنـبــي! ن ــواب وات ـح ــاد بـلــديــات امل ــن الـتـقــوا وزيــر
البيئة فــادي جريصاتي مع اقتراب انتهاء القدرة
االستيعابية ملطمر الجديدة ،بعد امتالء مطمر برج
حـمــود .ات ـحــادات بلديات أخ ــرى تعقد اجتماعات
أيـضــا للبحث فــي كــل االح ـت ـمــاالت .كما يتحضر
«ائ ـت ــاف إدارة ال ـن ـفــايــات» امل ــدن ــي ل ـب ـلــورة مــوقــف
موحد وخارطة طريق ملواجهة املرحلة املقبلة ...إلخ.
ّ
في الوقت نفسه ،يتحضر كل أصحاب االستثمارات
العاملني في هذا القطاع القتطاع حصة من «كعكة
النفايات» :جامعو الــورق والكرتون وكل ما يمكن
إعــادة استعماله أو تصنيعه ،وأصـحــاب مشاريع
تحويل النفايات إلى وقود بديل ملصانع االسمنت،
والـطــامـعــون بالقيمة الـحــراريــة لتوليد الـطــاقــة من
النفايات عبر معامل التفكك الحراري ،والجمعيات
التي تفرز وتبيع أو تعمل على التوعية والتدريب...
إلـ ـ ــخ ،إض ــاف ــة إلـ ــى م ــؤس ـس ــات ال ـت ـم ــوي ــل ال ــدول ـي ــة
واملحلية وسماسرة التقنيات املختلفة ،من املحارق
ّ
مسوقي «شراشف» العزل من
األكثر تعقيدًا إلى
أجــل الـطـمــر ،وأص ـحــاب ماكينات الجمع والكنس
والـتـشـطـيــف والـ ـف ــرم وال ـك ـبــس وال ـل ــت وال ـع ـج ــن...
ناهيك عن املخططني واملشغلني من إدارات رسمية
كالوزارات أو مجلس اإلنماء واإلعمار وغيرها.
الكل يريد أن يعمل .والكل يريد أن يستثمر .ليست
املـشـكـلــة ،طـبـعــا ،فــي أن تـكــون هـنــاك اسـتـثـمــارات
ومستثمرون في أي حقل من الحقول أو التقنيات
املــذكــورة ،حتى تلك الـخـطــرة .املشكلة ،أو النقص

املزمن ،هي في غياب استراتيجية كان يفترض أن
تضعها وزارة البيئة ،حسب قانون إنشائها ،تحدد
امل ـبــادئ واألهـ ــداف االستراتيجية ،بعد أن تــدرس
طبيعة النفايات ومصادرها وأنواعها وتكوينها،
والوضع االقتصادي واإلمكانيات وطبيعة لبنان
السطحية والجيولوجية ...على أن تكون جزءًا من
استراتيجية بيئية أشمل للتنمية املستدامة تأخذ
في االعتبار كل القطاعات التي تتقاطع مع بعضها
بعضًا.
في وزارة البيئة ،ثم في مجلس النواب ،تم إقرار
قانون إدارة النفايات ،بشكل يرضي كل األطراف
املتسابقة على االسـتـثـمــار ،أو تلك الـتــي ال تــزال
تعتبر أن النفايات نقمة أو ضريبة على حياتنا
الحضارية «النظيفة» جدًا .وكأن مشكلة النفايات
لـيـســت ج ــزءًا م ــن ال ـف ـســاد الـلـبـنــانــي ال ـع ــام ،وهــو
ج ــزء م ــن ف ـس ــاد امل ـج ـت ـم ـعــات االس ـت ـهــاك ـيــة في
كــل مـكــان! والـفـســاد هنا بمعنى إنـتــاج النفايات
اليومي بشكل يفوق حاجتنا إلــى الـغــذاء لناحية
ال ـح ـجــم .مــن هـنــا ال ـحــاجــة إل ــى تـخـطـيــط «ال ــدول ــة»
ولـيــس مجلس اإلنـمــاء واإلع ـمــار ،كما وبالتأكيد
ليس القطاع الخاص الذي يبغي الربح ،وال القطاع
األه ـلــي ال ــذي يـبـغــي ال ـع ـمــل .بــل ال ــدول ــة بوصفها
«عـقــل املجتمع» متمثلة ب ــوزارة البيئة ،ال سيما
لـنــاحـيــة ت ـحـ ّـمــل م ـســؤول ـيــة وض ــع ال ــرؤي ــة الـعــامــة
واالس ـتــرات ـي ـج ـيــة وم ـش ــاري ــع ال ـق ــوان ــن .ه ــي مثل
مهمة العقل لضبط الشهوات غير الطبيعية التي
صنعتها اإلعــانــات .ليس عبر القمع والتحريم،
ب ــل عـبــر تـغـيـيــر ال ـن ـظــام الـضــريـبــي عـلــى اإلن ـتــاج
واالستهالك ّ
للحد من زيادة النفايات .لذلك ،يجب
اعتبار «مبدأ التخفيف» مركزيًا والهدف األول في
استراتيجية النفايات التي تناقش اآلن في وزارة
البيئة ،كونه يساهم في التخفيف بنسبة %30
من حجم النفايات في بلد استهالكي مثل لبنان،
من دون الحاجة إلى كل هذه «العجقة» من الخبراء

واملشتغلني فــي الـفــرز والـجـمــع والـطـمــر والـحــرق.
مجرد استخدام الضريبة يخفف مــن النفايات،
ومن الحاجة إلى جمعيات ّ
تتمول من مؤسسات
دولية ومحلية وبلديات للقيام بما يسمى عملية
«التوعية» التي كانت مفهومة بعد نهاية الحرب
األهـلـيــة ،وبــاتــت الـيــوم تنفيعات مــن دون جــدوى
وفـعــالـيــة بـعــد ع ــودة الــدولــة والـبـلــديــات .ولـعــل أول
اقتراح ضريبي يفترض أن ّ
تقره االستراتيجية
والـقــانــون ومراسيمه ،هــو الضريبة البيئية على
اإلعـ ــانـ ــات وش ــرك ــات ـه ــا ،والـ ـت ــي ت ـع ـت ـبــر امل ـح ــرك
األسـ ـ ــاس ل ــزي ــادة االسـ ـتـ ـه ــاك ،وب ــال ـت ــال ــي زيـ ــادة
النفايات .هــذه الضريبة التصاعدية يفترض أن
تــدفــع عـلــى الـلــوحــات امل ــزروع ــة (ب ــدل الـشـجــر في
كثير من األماكن) وفي كل مرة يتغير محتواها،
وعـ ـل ــى اإلعـ ــانـ ــات ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة واإلل ـك ـت ــرون ـي ــة
ووسائل التواصل الجبرية ،وعلى أكياس النايلون
وأغـلـفــة الـسـلــع .وهــي لــن تـطــال إال مــن يتالعبون
بالنوعية ويــزيــدون فــي اإلنـتــاج والـتـســويــق ،وفي
االستهالك غير الضروري.
النقاش في إسباب زيادة حجم النفايات في لبنان
ب ـم ـعــدالت ت ـت ـجــاوز امل ـع ــدالت الـعــاملـيــة ف ــي الـبـلــدان
الغنية والـفـقـيــرة (أك ـثــر مــن كـيـلــوغــرام لـلـفــرد في
اليوم) هو النقاش الحقيقي والعميق الذي ينبغي
أن يكون موضع بحث ،فــي وزارة البيئة كما في
اللجان النيابية ،حتى ال يخرج علينا أحدهم ،كما
فعل رئيس لجنة األشغال نزيه نجم أول من أمس،
بـتـصــريـحــات ُ«مـفـحـمــة» عـنــدمــا س ــأل :م ــاذا يريد
يتحفظون
املـعـتــرضــون عـلــى امل ـح ــارق إذا كــانــوا
ّ
عليها وعلى املطامر واملكبات؟ من دون أن يكلف
نفسه عناء السؤال :من أين جاءت كل هذه النفايات
في حياتنا اليومية ،وكيف مألت البيوت والشوارع
والوديان واألنهر والبحر واملطامر ،وهل من سبيل
ً
إلى خفض كمية النفايت أوال قبل البحث في أين
نذهب بها؟

تقرير

«الفرز من المصدر» إلى ...المطمر
راجانا حمية

إقــام ـت ـهــم ،ك ــل بـحـســب ق ــدرات ــه» .فيما
بقيت الخيم حتى أواخر كانون الثاني
 ،1950عندما ضربت الساحل عاصفة
ثلجية ،دفعت «أونــروا» التي كانت قد
بدأت مهماتها ّ
للتو إلى تجهيز بيوت
من التنك ،وعرضت على مالكي أراضي
عني الحلوة ،وهم من درب السيم ومن
عــائــات ص ـيــداويــة ،اسـتـئـجــار األرض
م ـقــابــل ل ـي ــرة واح ـ ــدة لـلـمـتــر .ف ــي عهد
الــرئ ـيــس فـ ــؤاد ش ـه ــاب بـ ــدأت املـشـكـلــة
عـ ـن ــدم ــا «ت ــوقـ ـف ــت الـ ــوكـ ــالـ ــة عـ ــن دف ــع
االي ـجــارات ألصـحــاب األراض ــي بسبب
ارتفاع سعر الليرة» .الحقًا ،أدت هجرة
أص ـ ـحـ ــاب األراضـ ـ ـ ـ ــي (م ـن ـه ــم ع ــائ ــات
يـ ـه ــودي ــة صـ ـي ــداوي ــة) إل ـ ــى اس ـت ـحــالــة
ال ـت ــواص ــل م ـع ـهــم .ه ـج ــرة امل ــال ـك ــن أو
م ــوتـ ـه ــم وت ـ ـع ـ ــدد ورث ـ ـت ـ ـهـ ــم وتـ ـ ّ
ـوسـ ــع
املـقـيـمــن والـ ـح ـ ّـروب امل ـت ـتــالـيــة خلقت
ّ
إش ـكــال ـيــات م ـعــقــدة تـتـعــلــق بــالـشـيــوع
ون ـق ــل امل ـل ـك ـيــات وت ـس ــوي ــة امل ـخــال ـفــات
والرسوم املتأخرة.

فــي التسعينيات جــرت محاولة أولــى
لفكفكة العقدة على يد رئيس الحكومة
الـ ــراحـ ــل رفـ ـي ــق الـ ـح ــري ــري لـتـعــويــض
ش ــاغ ـل ــي املـ ـي ــة ومـ ـي ــة وإخـ ــائ ـ ـهـ ــم ،لــم
ُيكتب لها النجاح «لخالف بني وزارة
املهجرين ومجلس الجنوب حــول من
س ـي ـتــولــى الـ ــدفـ ــع» ،ب ـح ـســب س ــاس ــن،
وعلى األرجــح ألسباب سياسية أبعد
مــن ذلــك .املحاولة الثانية جــرت خالل
الرئيس سعد الـحــريــري ،عام
حكومة
ُ ّ
 ،2010ع ـنــدمــا ش ــك ـل ــت ل ـج ـنــة وزاري ـ ــة
إلحـ ـص ــاء أصـ ـح ــاب األراض ـ ـ ـ ــي ب ـهــدف
ال ـت ـع ــوي ــض ع ـل ـي ـه ــم« .لـ ـك ــن ح ـكــوم ـتــه
س ـق ـطــت ق ـب ــل إتـ ـم ــام امل ـ ـشـ ــروع .ول ــدى
مـ ــراج ـ ـع ـ ـت ـ ـنـ ــا رؤسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــات
الـ ــاح ـ ـقـ ــن ،ق ـ ــال ـ ــوا إن األمـ ـ ـ ــر يـتـعـلــق
ب ــال ـح ــري ــري» ،ب ـح ـســب س ــاس ــن ال ــذي
يشير الى أنه سيلتقي ،السبت املقبل،
وزيــر املهجرين غـســان عطالله «الــذي
وعــد ببحث إمكانية دفــع تعويضات
اإلخالء من الوزارة».

استأجرت «أونروا»
أراضي عين الحلوة
بليرة واحدة للمتر
وتوقفت عن الدفع
بعد ارتفاع سعر الليرة
في الستينيات

على جدول أعمال الجلسة التشريعية
الـحــالـيــة اق ـت ــراح ق ــان ــون مـعـجــل مـكــرر
ت ـ ـقـ ــدم ب ـ ــه ثـ ــاثـ ــة ن ـ ـ ـ ــواب م ـ ــن الـ ـتـ ـي ــار
الوطني الحر ،سليم الـخــوري وإدغــار
طــراب ـل ـســي وإدغـ ـ ــار امل ـع ـل ــوف ،يـطـلــب

إع ـ ـفـ ــاء أص ـ ـحـ ــاب ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات ال ــواق ـع ــة
ض ـم ــن ال ـش ــري ــط األمـ ـن ــي لـلـمـخـيـمــات
م ــن ال ـض ــرائ ــب وال ــرس ــوم وال ـغ ــرام ــات
ومــوجــب تـســويــة املـخــالـفــات .الـخــوري
قــال ل ــ«األخ ـبــار» إن املـشــروع «يحاكي
مـشـكـلــة ع ـمــرهــا  70ع ــام ــا ،بـ ــرزت بعد
اإلشـتـبــاكــات األخ ـيــرة فــي مخيم املية
ومية وتأثيرها على البلدة» ،الفتًا الى
أن «إعفاء مالكي العقارات من غرامات
الـتـســويــات ملـخــالـفــات لــم يـقــومــوا بها
ليس مرتبطًا بمخيمات الجنوب فقط،
بل يشمل البداوي ونهر البارد وضبية
والجليل وبرج الشمالي» .وأوضــح أن
االقتراح يطلب من املالكني التقدم أمام
قيادة الجيش بأوراق تثبت ملكياتهم
وحــدودهــا ،لإلستفادة من اإلعـفــاءات.
أم ـ ــا الـ ـخـ ـط ــوة ال ـث ــان ـي ــة ب ـع ــد تـحـقـيــق
اإلعفاءات ،فستكون تأمني بدل إشغال
للمالكني ،األمــر الــذي سيعيد النقاش
إلى املربع األول :الدفع مسؤولية من؟
الدولة أم الـ«أونروا»؟

ال تـنـتـهــي قـ ّـصــة ال ـن ـفــايــات ف ــي مدينة
بـ ـي ــروت ح ـت ــى تـ ـع ــود .ه ـ ــذه امل ـ ـ ــرة ،مــن
ب ــاب صـ ــورة ت ــم ت ــداول ـه ــا ع ـلــى مــواقــع
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي« ،تـ ــؤرشـ ــف»
لـ«تطبيق» شــركــة «رام ـكــو»  -صاحبة
االم ـت ـيــاز فــي كـنــس نـفــايــات العاصمة
وج ـم ـع ـهــا ون ـق ـل ـهــا  -ل ـب ـنــد الـ ـف ــرز مــن
ص ــدر امل ـن ـص ــوص ع ـل ـيــه ف ــي الـعـقــد
املـ ـ ّ
املــوقــع بينها وبــن بلدية ب ـيــروت .في
الـ ـ ـص ـ ــورة ،ي ـظ ـهــر امل ـس ـت ــوع ــب األح ـم ــر
املـخـ ّـصــص لـلـمــواد امل ـف ــروزة بــا قيمة.
م ـجـ ّـرد بــرم ـيـ ٍـل لـجـمــع مــا سـيــذهــب في
نهاية املطاف في ّالشاحنة الضاغطة
إلــى… املطمر ،بغض النظر عــن املــواد
التي يحويها.
وعـ ـل ــى رغ ـ ــم أن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط ال ــذي
على أساسه فــازت «رامـكــو» بمناقصة
«كنس وجمع ونقل النفايات في مدينة
ب ـ ـيـ ــروت» ي ـن ــص ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة ال ـف ــرز
م ــن املـ ـص ــدر وإقـ ــامـ ــة حـ ـم ــات تــوع ـيــة
ف ــي ه ــذا الـ ـش ــأن ،إال أن م ــا ي ـح ــدث في
الــواقــع ال يـمـ ّـت ملــا تـنـ ّـص عليه العقود
ّ
يتوجب
بشيء .فالشركة «لم تلتزم بما
ع ـل ـي ـهــا» ،ع ـلــى م ــا ي ــؤك ــد أحـ ــد أع ـضــاء
املجلس البلدي لــ«األخـبــار» .ما يقوله
األخـيــر ليس استثناء فــي املجلس ،إذ
إن االس ـت ـي ــاء م ــن ال ـشــركــة ب ـلــغ ذروت ــه
أكـثــر مــن م ــرة .فــي امل ــرة األول ــى ،عندما
تقاعست «رامـكــو» عن كنس النفايات
ّ
من الـشــوارع ،فتبلغت إثــر ذلــك تنبيهًا
ّ
«حسنت بعده من طريقة
من البلدية،
عملها» .وفي املرة الثانية ،مع انتشار
ّ
يصور كبس النفايات ،املفروز
فيديو

منها وغير املفروز ،في شاحنة واحدة!
وعلى رغــم تأكيد مدير مـشــروع الفرز
ّ
في الشركة ،وليد أبي سعد ،بأن «املواد
امل ـ ـفـ ــروزة ف ــي امل ـس ـت ــوع ـب ــات ال ـخــاصــة
بذلك تنقل بشاحنة مخصصة تحمل
عــامــة  ،»recyclingيــؤكــد أع ـض ــاء في
املجلس الـبـلــدي أنــه «لــم يـحــدث فعليًا
ش ــيء فــي مــوضــوع ال ـف ــرز» ،باستثناء
«ال ـب ــدي ـه ـي ــات» امل ـت ـع ـل ـقــة بــاملـسـتــوعــب
األح ـمــر أو بشاحنة الــ«ريـســايـكـلـنــغ».
وي ـ ـل ـ ـفـ ــت ه ـ ـ ـ ـ ــؤالء إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـشـ ـ ــق اآلخ ـ ـ ــر
ّ
لـلـفــرز املـتـعــلــق بــالـتــوعـيــة ،وه ــو ال ــذي

تتقاضى الشركة 300
ألف دوالر مقابل حملة
توعية اقتصرت على
ثوان قليلة
فيديو من ٍ

خـ ّـصــص ل ــه نـحــو  300أل ــف دوالر في
ال ـع ـق ــد .إذ «ع ـل ـي ـن ــا ،ك ـب ـل ــدي ــة ،تـحـفـيــز
الـنــاس وتشجيعهم على ال ـفــرز ،وهــذا
يتطلب بطبيعة الـحــال إقــامــة حمالت
ت ــوع ـي ــة ونـ ـش ــر إعـ ـ ــانـ ـ ــات» .وه ـ ـنـ ــا ،ال
يـكـفــي وض ــع امل ـس ـتــوعــب املـ ـل ـ ّـون ،إنـمــا
«املـطـلــوب تحفيز ال ـنــاس الستخدامه
من خالل توعيتهم» .وهذا ما لم يحدث
بالشكل الكافي ،إذ اقتصرت التوعية
عـ ـل ــى «فـ ـي ــدي ــو خ ـف ـي ــف ن ـض ـي ــف عـلــى
إحــدى القنوات التلفزيونية» .الفيديو
«الخفيف النضيف» ،بحسب الناشطة
ف ــي جـمـعـيــة «بـ ـي ــروت مــدي ـن ـتــي» زيـنــة
عبله ،ال يتعدى طــول املــادة التوعوية
ّ
فـيــه «ال ـثــوانــي ال ـخ ـمــس»! وهـ ــذا ،نــذكــر
مـجــددًا ،مقابل  300ألــف دوالر! وهنا،
م ــن يـتـحـمــل م ـســؤول ـيــة ال ــرق ــاب ــة على
أعمال الشركة التي تتقاضى سنويًا 14
مليون دوالر بــدل أتـعــاب؟ ومــن يراقب
وج ـهــة «س ـيــر» ن ـفــايــات املـسـتــوعـبــات؟
ً
ـان
وإذا ك ــان ــت فـ ـع ــا ت ــذه ــب إل ـ ــى م ـك ـ ٍ
واحـ ــد ،فـمــا ال ـفــائــدة م ــن تــوزيـعـهــا في
مـسـتــوعـبــات مـخـتـلـفــة؟ بـعــض أعـضــاء
ّ
يحملون الجزء األكبر
املجلس البلدي
م ــن امل ـســؤول ـيــة للمجلس نـفـســه ال ــذي
ّ
ي ـف ـتــرض ب ــه أن ي ـت ــول ــى ال ــرق ــاب ــة على
ّ
الكيفية الـتــي يـصــرف بها املتعهدون
مال البلدية العام.

من يراقب وجهة «سير»
نفايات المستوعبات؟
(مروان طحطح)
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رياضة

رياضة
فيتشر

شاطئية آسيا
تنطلق اليوم بطولة آسيا لكرة القدم الشاطئية ،والتي تستضيفها تايالند في نسختها التاسعة .البطولة الحالية
يشارك بها  15منتخبًا من جميع القارات .وتعتبر هذه المشاركة الرابعة للمنتخب اللبناني للكرة الشاطئية ،مع
ّ
إيجابية ،والذهاب بعيدًا نحو المونديال
حظوظ كبيرة بتحقيق نتائج

حلم كأس العالم ينطلق اليوم
لبنان يواجه الصين في أولى مبارياته اآلسيوية

والدة في األطراف ثم نزوح نحو العاصمة

الجنوب قلب الكرة النابض بالمواهب
ٍّ
زيارة جنوبية لكل من
النجمة والعهد ،ووجوه
ّ
جنوبية كثيرة حضرت مع
أبرز فريقين في الدوري
اللبناني في المواسم
ّ
األخيرة .المواهب الجنوبية
لم تعد للجنوب وأنديته منذ
سنوات طويلة بل إن نزوحها
إلى بيروت مستمر ،وذلك
ألسباب ترتبط بالوضعين
االجتماعي والكروي خارج
العاصمة ّ
اللبنانية

شربل ّ
كريم

يعتبر منتخب لبنان منافسًا ّ
جديًا على البطولة

علي زين الدين
يستهل منتخب لـبـنــان ل ـكــرة الـقــدم
الشاطئية مـشــواره في بطولة كأس
آس ـيــا «تــاي ـل ـنــد  »2019املــؤه ـلــة إلــى
نهائيات كــأس الـعــالــم «ال ـبــاراغــواي
 ،»2019بـ ـم ــواجـ ـه ــةٍ م ـ ــع امل ـن ـت ـخــب
ال ـص ـي ـنــي ،ال ـي ــوم ال ـخ ـم ـيــس (11:00
بتوقيت بـيــروت) فــي مدينة باتايا،
ضمن املجموعة الثانية التي تضم
من
إضــافــة إل ــى لـبـنــان وال ـص ــن ،كــل ٌ
اإلم ـ ـ ـ ــارات وق ـي ــرغ ـي ــزس ـت ــان .ب ـطــولــة
ّ
يسعى املنتخب اللبناني إلى التأهل
م ــن خ ــال ـه ــا إل ـ ــى امل ــون ــدي ــال لـلـمــرة
األولى ،بعدما كان قريبًا من تحقيق
ذلــك في النسختني األخيرتني ،حني
ّ
حل في املركز الرابع.
املنتخب اسـتـعــد للبطولة بخوض
 17مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارا ٍة ودي ـ ـ ـ ــة مـ ـن ــذ الـ ـع ــاش ــر
مـ ــن تـ ـش ــري ــن األول  ،2018ف ــواج ــه
امل ـن ـت ـخ ــب امل ـ ـصـ ــري ث ـم ــان ــي م ـ ــرات،
أربـ ـ ٌـع مـنـهــا فــي ش ــرم ال ـش ـيــخ ،حيث
أقيمت بطولة كأس األمــم األفريقية
ل ـل ـك ــرة ال ـش ــاط ـئ ـي ــة الـ ـع ــام امل ــاض ــي،
ـات مـ ـ ــع الـ ـبـ ـح ــري ــن
وث ـ ـ ـ ــاث م ـ ـ ـبـ ـ ــاريـ ـ ـ ٍ
ومـثـلـهــا م ــع الـ ـع ــراق ،م ـب ــارات ــان مع
عمان ومواجهة مع الكويت ،ضمن
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ـرات خ ــارجـ ـي ــة .أرب ـ ـ ٌـع
أرب ـ ـ ــع مـ ـعـ ـسـ ـك ـ ٍ
مــن املـنـتـخـبــات الـخـمـســة الـتــي لعب
ال ـفــريــق ال ـل ـب ـنــانــي مـعـهــا ل ــم يسبق
ّ
أن تأهلت إلى املونديال ،باستثناء
املنتخب العماني ،بطل كــأس آسيا
عام  2015واملنتخب البحريني.
واستدعى مدرب املنتخب ،البرتغالي
أل ـي ـكــس ب ــراغ ــا 12 ،الع ـب ــا لـلـبـطــولــة
اآلسيوية ،هم الحارسان محمد شكر
وحـســن ســامــة ،والــاع ـبــون محمد
مــرعــي ،محمد ح ــاوي ،كريم مقداد،
عـ ـب ــاس زي ـ ــن الـ ــديـ ــن ،س ــام ــح ج ــال،
محمد مشلب مطر ،حسن القاضي،
ّ
مـحـمــد ح ـي ــدر ،هـيـثــم ف ــت ــال وحـســن
ّ
عبد الله ،في حني تألفت البعثة من
عضو االتـحــاد اللبناني لكرة القدم
واه ــرام بارسوميان (رئـيـســا) ،خالد
بـ ــرجـ ــاوي (م ـ ــدي ـ ـرًا) ،أل ـي ـك ــس ب ــراغ ــا
(م ــديـ ـرًا ف ـن ـيــا) ،ب ــال ه ــاش ــم (م ــدرب ــا
ل ـل ـحــراس) ،حـســن عــز الــديــن (مــدربــا
ل ـل ـيــاقــة ال ـب ــدن ـي ــة) ،م ـ ــازن األح ـمــديــة
ً
(طبيبًا) وجــوزيــف كنعان (مسؤوال
عن التجهيزات).
ّ
نظام البطولة يؤهل املنتخبات التي
تحتل املراكز الثالثة األولى إلى كأس
الـعــالــم ،وهــو مــا عجز عنه املنتخب
الـلـبـنــانــي فــي آخ ــر مـشــاركـتــن ،حني

ّ
حل رابعًا ،بعدما خسر أمام اإلمارات
ّ
ب ــرك ــات ال ـتــرج ـيــح ،وودع الـبـطــولــة
أم ـ ـ ـ ــام ع ـ ـمـ ــان بـ ـع ــد ان ـ ـت ـ ـهـ ــاء ال ــوق ــت
األصلي.

ٌ
«منتخب مظلوم»

يـعـتـبــر مـتــابـعــو مـنـتـخــب ك ــرة الـقــدم
ال ـش ــاط ـئ ـي ــة والـ ـن ــاشـ ـط ــون فـ ـي ــه ،أن
ٌ
مظلوم من ناحية املتابعة
املنتخب
ّ
ال ـج ـم ــاه ـي ـ ّ
ـري ــة واإلعـ ــامـ ــيـ ــة ،إذ إن ــه
الوحيد الذي حقق ميدالية (برونزية
األل ـ ـعـ ــاب اآلسـ ـي ــوي ــة ع ـ ــام  2016فــي
فيتنام) ،على عكس نظيريه في كرة
الصاالت وكرة القدم .العبو املنتخب،
نشط بعضهم في بطولة كرة القدم،
ك ــال ـق ــائ ــد م ـح ـمــد م ــرع ــي ال ـ ــذي لـعــب
لفرق عدة بينها النجمة والراسينغ
ٍ
وشـبــاب الـســاحــل ،وال ـحــارس محمد
شـكــر الع ــب الـنـبــي شـيــت واألن ـص ــار
واملبرة واإلخاء األهلي عاليه السابق،
وم ـح ـمــد حـ ــاوي أح ــد ن ـج ــوم ن ــادي
الـنـجـمــة ،وه ــو لـعـ ّـب للعهد وشـبــاب
الساحل أيضًا ومثل منتخب لبنان
لكرة القدم ،إلى جانب حسن القاضي
الذي ترك الراسينغ منتصف املوسم
الـجــاري ،بعدما لعب للسالم زغرتا
والنجمة أيضًا ،ومعهم هيثم فتال،

الـ ـ ـ ــذي لـ ـع ــب ب ـق ـم ـي ــص «الـ ـنـ ـبـ ـي ــذي»
أيضًا .هــؤالء ،سبقهم العبون أمثال
ّ
الهداف علي ناصر الدين الذي لعب
لفرق عدة بينها النجمة واألنصار،
وأحمد جــرادي العب الحكمة أخيرًا،
وم ــداف ــع األن ـص ــار أن ــس أب ــو صــالــح،
ومـ ــدافـ ــع الـ ـصـ ـف ــاء أحـ ـم ــد ال ـخ ـط ـيــب
وغ ـ ـيـ ــرهـ ــم .وغ ــالـ ـب ــا ت ـت ـح ـ ّـم ــل إدارة
املنتخب واتحاد اللعبة الجزء األكبر
من مسؤولية عــدم شهرة كــرة القدم
ال ـشــاط ـئ ـيــة ،ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـ ــدوري
املحلي أو املنتخب .فنسبة قليلة ّ
جدًا
مــن اللبنانيني تـعــرف أن هـنــاك كــرة
قدم شاطئية في لبنان.
مـنــذ مـشــاركـتــه األولـ ــى فــي البطولة
ّ
اآلسيوية عام  ،2013وصل املنتخب
ّ
اللبناني إلى نصف النهائي مرتني
بعدما خرج من دور املجموعات في
مـشــاركـتــه األولـ ـ ــى .خ ــال الـبـطــوالت
الـ ـث ــاث ،ف ــاز املـنـتـخــب ع ـلــى تــايـلـنــد
(شـ ــاركـ ــت ف ــي ك ـ ــأس الـ ـع ــال ــم مــرتــن
ّ
وح ـ ــل ـ ــت ف ـ ــي امل ـ ــرك ـ ــز الـ ـ ــرابـ ـ ــع م ـ ـ ــرة)،
والبحرين (خاض املونديال مرتني)،
وع ـ ـمـ ــان (ظ ـ ـ ـهـ ـ ــوران م ــون ــدي ــالـ ـي ــان)
وأوزبـكـسـتــان ،وتـعــادل مــع اإلم ــارات
الـ ـ ـت ـ ــي شـ ـ ــاركـ ـ ــت فـ ـ ــي كـ ـ ـ ــأس الـ ـع ــال ــم
خـمــس م ــرات ،كـمــا لــه م ـشــاركـ ٌ
ـات في
ب ـط ــول ـت ــي «كـ ــوبـ ــا الغـ ـ ـ ــوس» وغـ ــرب
ّ
آسيا والبطولة العربية ،متغلبًا على
مـنـتـخـبــات ع ــدة أب ــرزه ــا األرج ـن ـتــن
والبرتغال.
عـ ـل ــى عـ ـك ــس م ـن ـت ـخ ــب كـ ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم،
وصل منتخب الشاطئية إلى مراكز
م ـت ـقـ ّـدمــة ف ــي تـصـنـيــف املـنـتـخـبــات،
ّ
وه ـ ـ ـ ــو ي ـ ـح ـ ــل حـ ــال ـ ـيـ ــا ف ـ ـ ــي امل ــرتـ ـب ــة
الثالثني عامليًا والـخــامــس آسيويًا،
ّ
متفوقًا على بـيــرو الـتــي لها خمس
مشاركات في كأس العالم ،أملانيا (4
مشاركات) وغيرهما.
مـ ــا ي ـم ـ ّـي ــز امل ـن ـت ـخ ــب ال ـل ـب ـن ــان ــي هــو
االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ع ـل ــى ص ـع ـيــد الــاع ـبــن
والجهاز الفني ،فاملدرب والالعبون

يحتل منتخب لبنان
للكرة الشاطئية
المرتبة الثالثين عالميًا
والخامسة آسيويًا

يـعـمـلــون مــع بعضهم مـنــذ سـنــوات،
في حني احترف ٌ
عدد منهم ،كالقائد
محمد مرعي ،خارج لبنان ،فلعب في
ُالكويت ،وإيران ،حيث لعب الحارس
شـكــر ،فيما لعب فتال فــي اإلم ــارات،
ومـصـطـفــى ال ــزي ــن (ل ــم ُي ـس ـت ـ َ
ـدع إلــى
البطولة) في الدوري التركي .وسبق
لـلـمــدرب اإليــرانــي كــريــم مـقــدام الــذي
ّ
درب منتخب بــاده خمس مــرات أن
قاد املنتخب اللبناني مرتني.
وع ـ ـل ـ ــى رغ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـن ـ ـج ـ ــاح ـ ــات ،ت ـب ـق ــى
امل ـ ـش ـ ـكـ ــات حـ ـ ــاضـ ـ ــرة ك ـ ـمـ ــا فـ ـ ــي كــل
لعبة ،إذ قبل عــامــن ،أوقــف االتحاد
اآلس ـ ـ ـيـ ـ ــوي ل ـ ـكـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم  7الع ـب ــن
وم ـس ــؤول ــن ،ع ــن أي ن ـشــاط متعلق
شهر
بــالـلـعـبــة ل ـف ـتــرات ت ـت ــراوح بــن
ٍ
إشكال
واحد وثالث سنوات ،بسبب
ٍ
ٍ
خـ ــال امل ـ ـبـ ــاراة م ــع اإلمـ ـ ـ ــارات ضمن
بطولة كأس آسيا.

«لعبة مظلومة»
ك ـح ــال كـ ــرة الـ ـق ــدم وك ـ ــرة الـ ـص ــاالت،
ّ
الشاطئية مشكالت
تواجه كرة القدم
عـ ّـدة ،أبرزها في عدم وجود مالعب
ون ـ ـق ـ ــص ال ـ ـت ـ ـمـ ــويـ ــل وعـ ـ ـ ـ ــدم ت ـ ـفـ ـ ّـرغ
الــاع ـبــن لـلـعـبــة ،وه ــي أمـ ـ ٌ
ـور تـعـ ّـود
عليها الجمهور اللبناني في اللعبة
الشعبية األكبر ،لكن ما ُيضاف إلى
ال ـش ــاط ـئ ـي ـ ٌـة ،ه ــو ٌ الـ ـ ـ ــدوري الـقـصـيــر
ُ
األمد .أندية قليلة تشارك في اللعبة،
واليوم ،باتت أندية كرة القدم تمنع
الع ـب ـي ـهــا م ــن امل ـش ــارك ــة ف ــي الـلـعـبــة
ال ـشــاط ـئ ـيــة ب ـعــد ان ـت ـهــاء ال ـب ـطــوالت
ّ
ّ
التخوف من إصابة
املحلية ،بسبب ّ
الــاعـبــن ،وتــأخــرهــم فــي التحضير
م ــع ف ــرق ـه ــم ،األمـ ــر الـ ــذي س ــاه ــم في
تراجع املستوى والشعبية.
الـ ـ ــدوري أق ـي ــم م ــؤخ ـرًا ع ـلــى شــاطــئ
ال ــرمـ ـل ــة ال ـب ـي ـض ــاء .ش ـك ــل ال ـ ـ ــدوري،
كـ ــان ك ـم ـســاب ـقــةٍ ش ـع ـب ـيــة ،بـحـضــور
ب ـع ــض امل ـش ـج ـعــن ع ـل ــى ال ــرص ـي ــف،
وع ــدم وج ــود مــدرجــات ،وال تغطية
إعــامـيــة ،فــي ظــل عــدم نقل البطولة
ع ـبــر ال ـت ـل ـفــزيــون ك ـمــا كـ ــان يـحـصــل
سابقًا ،ومــن دون رع ــا ٍة أو إعالنات
يمكن أن تعود باألموال على اللعبة
أو األندية.
قـ ـص ــر م ـ ـ ــدة الـ ـ ـ ـ ـ ــدوري تـ ـلـ ـع ــب دورًا
سلبيًا في تطوير الالعبني ،إذ إنهم
ً
املباريات
يخوضون عددًا قليال من
ّ
فــي السنة الــواحــدة ،وهــو أمـ ٌـر يؤثر
أيـ ـض ــا فـ ــي اكـ ـتـ ـش ــاف املـ ـ ــواهـ ـ ــب ،إذ
ّ
إن مـعـظــم الع ـبــي املـنـتـخــب تـخــطــوا
ال ـ ـثـ ــاثـ ــن م ـ ــن ع ـ ـمـ ــرهـ ــم ،ب ـ ــل وص ــل
بعضهم إلى األربعني.

ف ــي صـبـيـحــة ي ــوم بـ ــارد خ ــال نهاية
األسبوع املاضي ،يشكو العب ناشئ
ل ـعـ ّـمــه ع ــدم تــأمــن ال ـفــريــق الـجـنــوبــي
الـ ـ ــذي ي ــداف ــع ع ــن ألـ ــوانـ ــه ف ــي إح ــدى
ـريــة ،حـ ـ ً
ب ـط ــوالت ال ـف ـئــات ال ـع ـمـ ّ
ـذاء لــه.
كـ ـم ــا يـ ـخـ ـب ــره وهـ ـ ــو ي ـس ـت ـعــد ل ـب ــداي ــة
ّ
امل ـبــاراة بــأنــه فــي حــال تـمــزق قميصه
أو سرواله خالل اللعب عليه أن يدفع
ثمن الضرر.
ل ــم ي ـعــد ال ــرج ــل الـخـمـسـيـنــي امل ـتــابــع
لـلـكــرة الـلـبـنــانـيــة ع ــن كـثــب مـنــذ أكـثــر
ّ
كيفية إيـجــاد
مــن  30سـنــة ،يفكر فــي
مـتـجـ ٍـر لـلـتـجـهـيــزات الــريــاضـيــة يفتح
أبوابه ّأيام اآلحاد من أجل شراء حذاء
ّ
البن شقيقه املوهوب ،بل جل تفكيره
ان ـص ــب ع ـلــى كـيـفـيــة ح ـم ـلــه إلـ ــى أحــد
ّ
البيروتية ،قبل أن ّ
يدب اليأس
األندية
ّ
نفسه ،وهــو الــذي لن يتقبل فكرة
في ّ
أن يتوقف عن اللعب بسبب الظروف
الـ ـصـ ـعـ ـب ــة ،فـ ـم ــن ي ـع ـش ــق امل ـس ـت ــدي ــرة
سيصعب عليه الطلب من أحد ،إدارة
ظهره لها ،خصوصًا إذا ما كان يرى
في الفتى ،نفسه قبل  40عامًا.
هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـقـ ـ ّـصـ ــة هـ ـ ــي عـ ـ ّـي ـ ـنـ ــة ب ـس ـي ـطــة
ـص ك ـث ـي ــرة ج ـع ـلــت الـ ـخ ــزان
م ــن قـ ـص ـ ٍ
األساسي للكرة اللبنانية يكاد يفرغ
من مواهبه .وهنا الكالم عن الجنوب
ُ
ال ــذي لـطــاملــا اعــتـبــر ال ــراف ــد األســاســي
ل ــاعـ ـب ــن املـ ـمـ ـي ــزي ــن ،الـ ــذيـ ــن ح ـم ـلــوا
األنـ ــديـ ــة ال ـج ـن ــوب ـ ّـيــة إلـ ــى اإلن ـ ـجـ ــازات
ث ــم رف ـع ــوا نـظـيــرتـهــا ال ـب ـيــروت ـيــة إلــى
املـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــات ،وت ـ ـح ـ ـ ّـول ـ ــوا إل ـ ـ ــى ن ـج ــوم
للمنتخبات الوطنية.
األمثلة كثيرة واألسـمــاء عديدة حول
ُ
م ــا ذك ـ ــر س ـل ـفــا ،إذ إن ال ـش ــيء املـتـفــق
ّ
عليه أساسًا هو أن أرض الجنوب هي
األرض الخصبة ،التي تعطي نجومًا
وب ـش ـكـ ٍـل أك ـبــر م ــن ال ـعــاص ـمــة ب ـيــروت
ال ـ ـتـ ــي ت ـح ـظ ــى ب ـح ـص ــة األسـ ـ ـ ــد ع ـلــى
ّ
صعيد ع ــدد األن ــدي ــة ،أقــلــه فــي دوري
الدرجة األولى.
ولـهــذه املـ ّســألــة أسـبــاب رئيسية عــدة،
ّأولـ ـه ــا ت ــوف ــر األراض ـ ـ ــي ف ــي الـجـنــوب
ال ـل ـب ـنــانــي ،والـ ـت ــي خ ـل ـقــت م ـســاحــات
لـلـمــاعــب امل ـشـ ّـيــدة أو ال ـتــي فرضتها
الـ ـ ـظ ـ ــروف ال ـط ـب ـي ـع ـ ّـي ــة فـ ــي ال ـ ـحـ ــارات
وال ـ ـ ـقـ ـ ــرى .وهـ ـ ـ ــذه ال ـ ـقـ ــرى ن ـف ـس ـه ــا أو
معظمها تتمتع بوجود أندية فيها،
ـوالت اتحادية
غالبيتها يخوض بـطـ ٍ
ب ــن ب ـطــولــة امل ـح ــاف ـظ ــات وال ــدرج ــات
املختلفة.
م ـ ــن ه ـ ـ ــذه الـ ـبـ ـيـ ـئ ــة خ ـ ـ ــرج ال ــاعـ ـب ــون
ال ـج ـن ــوب ـ ّـي ــون وق ـ ـ ّـدم ـ ــوا أن ـف ـس ـهــم فــي
امل ــاع ــب ال ـل ـب ـن ــان ـ ّـي ــة ن ـج ــوم ــا تـسـعــى
األنــديــة البيروتية الكبرى للحصول
ع ـل ــى خ ــدم ــاتـ ـه ــم ،وه ـ ــي الـ ـت ــي بــاتــت

ت ـع ـ ّـج ب ـه ــم وي ـل ـع ـب ــون أدوارًا م ــؤث ــرة
فــي نتائجها .ففي الجنوب ال حاجة
ل ــأه ــال ــي ل ـل ـب ـح ــث عـ ــن أك ــاديـ ـمـ ـي ــات
خاصة لتعليم أوالده ــم أصــول الكرة
أو رسـ ــم الـ ـخـ ـط ــوات األول ـ ـ ــى ل ـه ــم فــي
مــاعــب الـلـعـبــة ،بــل إن األط ـفــال هناك
وال ــذي ــن يـصـلــون إل ــى أع ـلــى مستوى
ّ
اللبنانية هم نتيجة إنتاج
في الكرة
ذاتـ ــي يـعـتـمــد ب ــال ــدرج ــة األول ـ ــى على
الحب الفطري للمستديرة التي ّ
تعد
ّ
امل ـت ـنــفــس األب ـ ــرز أو وس ـي ـلــة الـتــرفـيــه
األولــى للصغار .هــذا املشهد ال يشبه
أبـدًا املشهد البيروتي حيث للصغار
ّ
ترفيهية أوس ــع وخ ـيــارات
مـســاحــات
ـت مـمـتــع وح ـيــث ال
كـثـيــرة لـقـضــاء وق ـ ٍ
الرياضة أحيانًا في حساباتهم.
تدخل
ّ
ال ـ ـيـ ــوم ي ـت ـم ــث ــل الـ ـجـ ـن ــوب فـ ــي دوري
الدرجة األولى بناديي التضامن صور
وال ـش ـبــاب ال ـغ ـ ّ
ـازي ــة .األول ك ــان دائـمــا
قـبـلــة الــاع ـبــن ال ـج ـنــوب ـيــن ،واألبـ ــرز
على صعيد تخريج املواهب ،من رضا
ً
وفيصل عنتر وهيثم زيــن ،ووصــوال
إلـ ـ ــى م ـح ـم ــد حـ ـي ــدر ون ـ ـصـ ــار ن ـص ــار
وربـيــع عـطــايــا ،والـقــائـمــة تـطــول .لكن
التضامن
الـتـضــامــن ال ـي ــوم ،هــو غـيــر ّ
ال ــذي ُع ــرف ســابـقــا ،وه ــو أم ــر أث ــر بال
شك على عملية «احتكاره» للمواهب
ّ
الجنوبية التي لم تعد تجد فيه املالذ

الــوحـيــد ،وذلــك بفعل تــراجــع النتائج
الفنية وصعوبة األوضاع املالية التي
عانى منها «سفير الجنوب».
مــن هـنــا ،بــاتــت امل ــواه ــب الـتــي كانت
تذهب تلقائيًا إلى التضامن ،ترحل
نحو بيروت بحثًا عن املــال وفرصة
أف ـضــل ،وه ــي مـســألــة ال تــرتـبــط فقط
بالالعبني الذين وصلوا إلى مرحلة
ال ـن ـض ــج ال ـ ـكـ ــروي أو أول ـ ـئـ ــك ال ــذي ــن
ّ
قدموا أنفسهم في دوري الكبار ،بل
ح ـتــى ال ـنــاش ـئــن أي ـض ــا الـ ــذي بــاتــوا
يــرون في األنــديــة البيروتية الخيار
األنـ ـس ــب ل ـه ــم ،وع ـل ــى س ـب ـيــل امل ـث ــال
ال الـ ـحـ ـص ــر م ـ ـهـ ــدي زيـ ـ ـ ــن ،الـ ـ ـ ــذي لــم
يـســر عـلــى خـطــى وال ــده وس ــام العــب
اإلص ـ ــاح الـ ـب ــرج ال ـش ـمــالــي ســاب ـقــا،
أو أعـمــامــه هيثم (لـعــب ألنــديــة عــدة
أبرزها التضامن والنجمة) ،وفادي
(الـ ـتـ ـض ــام ــن والـ ـحـ ـكـ ـم ــة) ون ــاص ـي ــف
(الـتـضــامــن) ،بــل كــانــت انطالقته من
بيروت مع نــادي النجمة .وكــذا فعل
محمود كعور بعد هبوط اإلصــاح
فـ ــي ن ـه ــاي ــة املـ ــوسـ ــم املـ ــاضـ ــي حـيــث
انـضــم للنجمة أيـضــا ،بينما اختار
حبيب شــويــخ اإلخ ــاء األهـلــي عاليه
ً
ب ــدال مــن الـبـقــاء فــي منطقة صــور أو
الجنوب.
ّ
قضية واضحة ،حيث البحث
إذًا هي

عن املجد وتأمني مستلزمات الحياة
األمـ ـ ـث ـ ــل ،ف ـل ــم ي ـع ــد أب ـ ـنـ ــاء ال ـج ـن ــوب
يستخدمون أنديته كمنصة للذهاب
ّ
يتحول
إلــى ب ـيــروت ،وهــو أمــر يـكــاد
إلــى قــاعــدة ،إذ حتى أبناء املغتربني
الـعــائــديــن إلــى لـبـنــان ،والــذيــن كانوا

المواهب الجنوبية باتت
ترحل تلقائيًا إلى بيروت
بحثًا عن المال وفرصة أفضل
ف ــي امل ــاض ــي الـبـعـيــد لــديـهــم ارت ـبــاط
عاطفي بمناطقهم جعلهم يدافعون
ع ــن أل ـ ــوان أنــدي ـت ـهــا (رضـ ــا وفـيـصــل
ً
عنتر مثال) ،باتوا يأخذون الطريق
األس ـ ــرع إل ــى ب ـي ــروت ،عـلــى غـ ــرار ما
ف ـعــل الـ ـح ــارس ال ــرق ــم  1ف ــي الـ ــدوري
حاليًا مهدي خليل ،والذي ما لبث أن
لحق به شقيقه هادي إلى الراسينغ
بعد موسمني قضاهما فــي الــدرجــة
األولى مع التضامن.
بـ ـطـ ـبـ ـيـ ـع ــة الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــال ي ـ ـ ـبـ ـ ــدو الـ ــاعـ ــب
الـجـنــوبــي مطلبًا لــأنــديــة املــرتــاحــة
م ــادي ــا ،فـهــو يـتـمـتــع ب ـق ــدرات بــدنـيــة
ت ـمـ ّـيــزه ع ــن غ ـيــره ف ــي م ـج ــاالت ع ــدة،

وذلك على غرار الطبيعة الجسمانية
التي تولد لديه جراء ممارسته للعبة
ً
على رمال شاطئ البحر مثال أو في
املــاعــب الــرمـلـيــة الـتــي تعطيه قــدرة
ً
تحمل استثنائية .وهذه النقاط مثال
يالحظها الفنيونّ ،
فقدمت إداراتهم
األموال الوفيرة لالعبني الجنوبيني،
م ــا حـ ـ ّـد م ــن ن ـج ــاح أن ــدي ــة ال ـج ـنــوب
ف ــي ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى م ــواه ـب ـه ــا ،وهــي
التي ال تــزال تعتمد بمعظمها على
جـيــل م ــن اإلداريـ ـ ــن ال ـقــدمــاء ال على
ـار تطويرية
فـئــة شــابــة تتمتع بــأفـكـ ٍ
واس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات ل ـت ـطــويــر األن ــدي ــة
وخـ ـل ــق نـ ـظ ــرة ب ـع ـي ــدة املـ ـ ــدى تـعـنــى
بقطاع الناشئني خصيصًا.
ك ـم ــا أن ه ـ ــذه املـ ــواهـ ــب ت ـج ــد ال ـي ــوم
ّ
إضافية في ارتباطها
نقطة إيجابية
ً
بــاألنــديــة البيروتية مـثــا ،وتحديدًا
عقود بمدة
في مسألة التوقيع على
ٍ
ً
ّ
بناد
زمنية محددة بدال من االرتباط ٍ
مــدى الحياة .ويضاف لهذه النقطة
مسألة عــدم تــوافــر عنصر امل ــال كما
هي الحال في بيروت ،بحكم ابتعاد
املـسـتـثـمــريــن ال ـق ــادري ــن ع ـلــى تــأمــن
ت ـم ــوي ــل ج ـ ّـي ــد ل ــأن ــدي ــة ال ـج ـنــوبـ ّـيــة،
ي ـس ــاع ــده ــا ع ـل ــى ت ـح ـصــن العـبـيـهــا
واالح ـت ـف ــاظ ب ـن ـجــوم ـهــا ،وامل ـنــاف ـســة
على األلقاب.

سجل محمود كعور هدف النجمة في مرمى نادي منطقته التضامن صور (عدنان الحاج علي)

العهد يواجه
الغازية والنجمة
يغلب التضامن
ّ
ت ـ ـ ـغـ ـ ــلـ ـ ــب الـ ـ ـنـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــة عـ ـل ــى
ـدف
ال ـت ـض ــام ــن ص ـ ــور ب ـه ـ ٍ
من دون رد ،أمس األربعاء،
عـلــى ملعب ص ــور الـبـلــدي،
فــي افـتـتــاح األس ـب ــوع ال ــ18
م ــن ب ـطــولــة ل ـب ـنــان لـلــدرجـ ٌـة
ٌ
األول ــى .م ـبــاراة جماهيرية
شـهــدت إضــافــة  12دقيقة
ً
مــن الــوقــت املـحـتـســب بــدال
ّ
مــن الضائع ،بعدما توقف
اللقاء في الدقائق األخيرة،
ع ـقــب اع ـت ــراض الـتـضــامــن
صـ ــور ع ـل ــى الـ ـه ــدف ال ــذي
س ـ ّـجـ ـل ــه الـ ـ ـش ـ ــاب م ـح ـمــود
ك ـع ــور ف ــي ش ـب ــاك الـفــريــق
ٌ
ٌ
صحيح
املستضيف .هدف
احتسبه الحكم ماهر العلي،
بعدما أشهر مساعده راية
بقرار خاطئ ،وهو
التسلل
ٍ
مــا أوقــف العبي التضامن
ف ـ ــي ح ـ ــن أك ـ ـمـ ــل م ـه ــاج ــم
النجمة طريقه نحو املرمى.
ويـلـعــب الـعـهــد مــع الشباب
الـ ـغ ــازي ــة ال ـ ـيـ ــوم ()14:15
على ملعب صـيــدا البلدي،
فـ ــي مـ ـ ـب ـ ــارا ٍة ي ـغ ـي ــب عـنـهــا
العـ ـب ــا الـ ـف ــري ــق ال ـج ـن ــوب ــي
األج ـ ـن ـ ـب ـ ـيـ ــن إسـ ـم ــاعـ ـي ــا
أنتيري وفرانسيس ماولي،
والبلغاري مارتن توشيف
م ــن ج ــان ــب ال ـع ـهــد ،بسبب
اإليقاف االتحادي.
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عبدالله السناوي *
ـزو بـ ـش ــارع جــانـبــي
ف ــي م ـق ـهــى ق ــاه ــري مـ ـن ـ ٍ
متفرع من املوسكي ،التقى شابان مجهوالن
ل ــدق ــائ ــق م ـ ـع ـ ــدودة قـ ـب ــل أن يـ ـنـ ـص ــرف كــل
منهما فــي طــريــق .أحــدهـمــا اسـمــه الحركي
مـسـعــود مــزيــانــي وع ــرف ــه ال ـعــالــم بـعــد ذلــك
باسمه الحقيقي :أحمد بن بيلال ،وقد جاء
إل ــى ال ـقــاهــرة فــي ال ـيــوم نـفـســه طـلـبــا للدعم
ال ـع ـس ـكــري وال ـس ـي ــاس ــي واإلعـ ــامـ ــي بــاســم
مـجـمــوعــة مــن الـشـبــان ال ـجــزائــريــن يـنــوون
ّ
إط ــاق ث ــورة مـســلـحــة لـتـحــريــر بــادهــم من
االس ـت ـع ـمــار ال ـفــرن ـســي ،واآلخ ـ ــر يـ ــدرس في
جامعة األزهر اسمه محمد بوخروبة وعرفه
العالم باسمه الحركي هواري بومدين .كان
ذلك يوم  25تشرين األول  /أكتوبر من عام
.1953
االثـنــان تعاقبا على رئــاســة جــزائــر مــا بعد
االسـتـقــال ،ربطتهما عــاقــة خــاصــة ،حيث
حسم بومدين مــن موقعه على رأس قــوات
"ج ـي ــش ال ـت ـحــريــر ال ــوط ـن ــي" ع ـنــد دخــول ـهــا
العاصمة ســؤال السلطة في تموز /يوليو
 1962لصالح صديقه القديم ،قبل أن ينقلب
عليه في  ١٩حزيران /يونيو  ١٩٦٥ويودعه
ً
سجنًا طويال .على فــراش مرضه العضال،
وه ــو ي ــواج ــه امل ـ ــوت ،ك ــان ي ــذك ــر اس ـم ــه بني
غيبوبة وأخــرى" :سي أحمد" ..كأن وصيته
عند الـنــزع األخـيــر فــي عــام ( )١٩٧٨اإلف ــراج
ع ــن قــائــد ال ـث ــورة وأك ـب ــر رم ــوزه ــا ،بحسب
روايات متواترة.
ربـمــا تــأث ـرًا بتلك ال ــرواي ــات لــم يـتـطـ ّـرق بن
بيلال مرة واحدة على مدى أكثر من ثالثة
عـ ـق ــود إل ـ ــى خ ــاف ــه مـ ــع بـ ــو م ــدي ــن وق ـصــة
االن ـق ــاب عـلـيــه .بـحـســب مــا اسـتـمـعــت إلــى
أحـ ـم ــد س ـع ـي ــد ،م ــؤس ــس "صـ ـ ــوت الـ ـع ــرب"،
وهو يستعيد وقائع قديمة لم تكن تغادر
ذاكرته ،فإن مدير مكتب ّ الرئيس بن بيلال
ّ
وألح عليه أن يحذره كصديق ّ
مقرب
طالبه
من احتمال انقالب عسكري ضــده ،فهو ال
يــريــد أن يستمع مــن معاونيه ألي تحذير
من هــذا النوع .على مائدة غــداء في شرفة
"فيلال جولي" ،حيث سكن الرئيس ،جلسا
م ـعــا يـتـنــاقـشــان ف ــي أمـ ــور عــامــة وخــاصــة.
ف ـ ـجـ ــأة طـ ـ ــرح أح ـ ـمـ ــد س ـع ـي ــد مـ ــا لـ ــديـ ــه مــن
معلومات استقاها مــن معاوني الرئيس.
اس ـت ـن ـك ــر بـ ــن ب ـي ـل ــا تـ ــواتـ ــر الـ ـشـ ـك ــوك فــي
بومدين ،وخبط بيديه على مائدة الطعام
محتجًا ،فتناثر الحساء فوقها ،وجرى ما
جرى.
كـ ــان االنـ ـق ــاب ع ـلــى ب ــن ب ـي ـلــا ت ـع ـب ـي ـرًا عن
األوض ـ ــاع الـسـيــاسـيــة الـقـلـقــة ،ال ـتــي أعقبت
ان ـت ـص ــار ث ـ ــورة امل ـل ـي ــون وال ـن ـص ــف مـلـيــون
ش ـه ـيــد ،وع ــن ع ـمــق ال ـت ـنــاق ـضــات ف ــي بنية
ال ـ ـثـ ــورة ن ـف ـس ـه ــا ،الـ ـت ــي شـ ـه ــدت تـصـفـيــات

جيرار جوليان ــ (أ ف ب)

ج ـس ــدي ــة ل ـب ـعــض ق ــادت ـه ــا ال ـك ـب ــار لــإي ـقــاع
ب ــن امل ـك ـ ّـون ــن ال ـع ــرب ــي واألم ــازيـ ـغ ــي بفعل
االستعمار الفرنسي أحيانًا ،أو للتخلص
مــن املـنــافـســن الـسـيــاسـيــن أحـيــانــا أخ ــرى.
كــان انـقــاب بومدين ذروة التراجيديا في
تناقضات الثورة الجزائرية ،غير أنه نجح
في الحفاظ على وهجها التحرري وأدوارها
في القارة األفريقية.
بـمـضــي ال ــوق ــت تــآك ـلــت ال ـشــرع ـيــة ال ـثــوريــة
وخـفـتــت ف ــي ال ــذاك ــرة مـشــاهــد تضحياتها
الـكـبــرى وت ـكـ ّـرســت طبقة جــديــدة عـلــى قــدر
كبير مــن الـتـغــول والـفـســاد ،أفــرغــت الحياة
السياسية من حيويتها حتى أصبح حزب
"جـبـهــة الـتـحــريــر الــوطـنــي" ركــامــا متهالكًا.
خـســر ح ــزب ال ـثــورة أول انـتـخــابــات نيابية
عــامــة أم ــام "جـبـهــة اإلن ـقــاذ اإلســام ـيــة" عــام
 ،1991وأف ـضــت االن ـع ـكــاســات ،عـلــى خلفية
تصريحات علي بلحاج الــرجــل الـقــوي في

ت ـل ــك ال ـج ـب ـهــة ال ـت ــي ت ــوع ــد ف ـي ـهــا بــان ـقــاب
ك ــام ــل ع ـلــى م ـق ــوم ــات ال ــدول ــة امل ــدن ـي ــة ،إلــى
ان ـقــاب عـسـكــري ث ــان أنـهــى عـصــر الرئيس
الثالث الـشــاذلــي بــن جديد وألـغــى العملية

كان المجيء ببوتفليقه
رئيسًا تعبيرًا عن توافقات
لتخفيف الضجر العام من
ّ
تفشي العنف والفساد

السياسية كلها ،ودخلت الجزائر في أسوأ
سنواتها وأكثرها دموية ،تلك الفترة التي
يطلق عليها "العشرية السوداء".
كان صعود العقيد الشاذلي بن جديد إلى
السلطة فــي عــام  1979عقب وف ــاة الرئيس
بــومــديــن تـعـبـيـرًا ع ــن م ــوازي ــن ال ـق ــوى الـتــي
تحكم الجزائر من دون أدنــى اعتبار إلرادة
"جبهة التحرير الــوطـنــي" ،حيث كــان يمثل
الـ ـجـ ـي ــش فـ ــي املـ ـكـ ـت ــب الـ ـسـ ـي ــاس ــي ل ـل ـحــزب
الـحــاكــم ،وق ــد ج ــرى فــرضــه بحقائق الـقــوة.
ج ـ ــرى اس ـت ـب ـع ــاد رجـ ـ ـ ــان ،األول – صــالــح
يحياوي وكــان يحظى بشعبية كبيرة بني
أع ـضــاء «جـبـهــة الـتـحــريــر الــوط ـنــي» ،الــذيــن
هـتـفــوا بــاسـمــه عــالـيــا وم ـ ّ
ـدوي ــا أث ـنــاء أعـمــال
ّ
مؤتمره الختيار رئيس جديد ،وقد تعرض
تاليًا للتنكيل السياسي.
والثاني – عبد العزيز بوتفليقة ،ولــم يكن
لــه فــي ذلــك الــوقــت ّ
أي شعبية داخــل البنية

ال ـح ــزب ـي ــة ،رغ ـ ــم أن ـ ــه ك ـ ــان أقـ ـ ــرب م ـســاعــدي
الرئيس الراحل وأدار لسنوات طويلة ملف
ّ
الدبلوماسية الجزائرية ،وقــد اتهم رسميًا
فــي ذمـتــه املــالـيــة قبل إع ــادة اعـتـبــاره بعفو
من الرئيس الشاذلي بن جديد واملجيء به
بعد سنوات طويلة في عام  1999إلى مقعد
الرئيس بدعم من املؤسسة التي استبعدته
سابقًا .جــيء قبله بمحمد بــوضـيــاف ،أحد
ال ـقــادة التاريخيني لـلـثــورة الـجــزائــريــة ،من
مـقــر لـجــوئــه الـسـيــاســي فــي امل ـغــرب ،رئيسًا
لـلـبــاد بـعــد االن ـق ــاب ال ـثــانــي ال ـتــي أفضت
نتائجه إلــى إجـبــار الرئيس الـشــاذلــي على
االس ـت ـق ــال ــة ،وقـ ــد ك ــان ــت شـخـصـيـتــه قــويــة
وعلى قــدر كبير مــن استقاللية الـقــرار ،بما
يـ ّ
ـرجــح فرضية أنــه قــد جــرى التخلص منه
وهكذا جيء برؤساء
باالغتيال السياسيُ .
آخرين قبل بوتفليقة ،وأبـعــدوا واح ـدًا تلو
آخر ،حتى استقرت الرئاسة عنده.

ل ـس ـنــوات طــويـلــة أم ـســك ال ـل ــواء خــالــد ن ــزار
بمقاليد السلطة من خلف الستار وأمامه،
لـكـنــه ع ــزف ع ــن تــولــي رئ ــاس ــة الـجـمـهــوريــة
واكتفى بــدور صانع الــرؤســاء ،غير أن هذا
الــدور استنزف طاقته وقدرته على البقاء،
ح ـت ــى بـ ــدت صـ ــراعـ ــات الـ ـجـ ـن ــراالت مـلـمـحــا
رئيسيًا لحياة أخذت ينضب ما تبقى فيها
من حيوية ،كما استشرى الفساد على نحو
غ ـيــر مـحـتـمــل ف ــي ب ـلــد ي ـعــانــي اق ـت ـصــاديــا،
رغ ــم وفـ ــرة مـ ـ ــوارده ال ـن ـف ـط ـيــة .ك ــان امل ـجــيء
بـبــوتـفـلـيـقــه رئ ـي ـســا ت ـع ـب ـي ـرًا ع ـ ّـن تــواف ـقــات
لتخفيف الـضـجــر ال ـعــام مــن تـفــشــي العنف
والفساد ..فهو وجه سياسي معروف دوليًا
ويتمتع بحنكة دبلوماسية توفر له القدرة
ع ـلــى امل ـ ـبـ ــادرة ل ـل ـتــوصــل إلـ ــى وئ ـ ــام وطـنــي
تـحـتــاج إل ـيــه ال ـج ــزائ ــر ،وق ــد نـجــح ف ــي هــذه
املهمة ،كما أضفى حضوره الرئاسي شيئًا
م ــن الـهـيـبــة ،لـكــن م ــن دون م ـســاس بشبكة
املصالح والنفوذ.
تـ ـ ـم ـ ـ ّـددت األزم ـ ـ ـ ــة ف ـ ــي صـ ـ ـ ــورة ج ـ ــدي ـ ــدة مــع
رئ ـيــس جــديــد ،حـتــى انـفـجــر ص ــراع مكتوم
على وراثـتــه منذ عــام  ،2013عندما أصيب
بـجـلـطــة دمــاغ ـيــة ل ــم يـتـمـكــن بـعــدهــا م ــن أن
يمارس مهامه ،وبــدا في وضــع عاجز على
كــرســي مـتـحــرك .بــدا األم ــر مهينًا للكبرياء
الـ ـ ـج ـ ــزائ ـ ــري أن ي ـ ـكـ ــون الـ ــرئ ـ ـيـ ــس امل ــري ــض
مـحــض واج ـهــة آلخــريــن فــي شـبـكــات الـقــوة
واملـ ـص ــال ــح والـ ـنـ ـف ــوذ ،وأن ت ـم ــدد رئــاس ـتــه
لــ"عـهــدة خــامـســة" فيما هــو ال يستطيع أن
يخاطب شعبه .القضية ليست عبد العزيز
بوتفليقة بـقــدر مــا هــي اسـتـنـفــاد الـقـنــوات
الـسـيــاسـيــة واالج ـت ـمــاع ـيــة ب ـص ــورة م ـنــذرة
ّ
التحمل.
طاقة الجزائريني على
مشكلة الـقــوى املهيمنة على السلطة أنها
تحاول في الوقت بــدل الضائع البحث عن
بديل يناسب مصالحها ،وتعمل بأقصى ما
تستطيع على إرجــاء أي تغيير لعام واحد
تـجــرى بـعــده انـتـخــابــات رئــاسـيــة مـبـكــرة ال
ي ـش ــارك فـيـهــا بــوتـفـلـيـقــة – ك ـمــا ت ـعـ ّـهــد في
رســالــة مـنـســوبــة إل ـيــه .وف ــق ذل ــك الـتـعـ ّـهــد÷،
ي ــوض ــع دسـ ـت ــور ج ــدي ــد ق ـب ــل االن ـت ـخ ــاب ــات
الــرئــاسـيــة املـبـكــرة يـكــرس مـيــاد جمهورية
جديدة ونظام جزائري جديد يقضي على
جميع أوج ــه التهميش واإلق ـصــاء وجميع
أشكال الرشوة والفساد.
بالنظر إلــى عمق فـجــوات الثقة لــم يتوقف
ال ـ ـحـ ــراك ال ـش ـع ـب ــي ،وال ت ــوق ـف ــت م ـطــال ـبــات
ع ــزل الــرئ ـيــس وإل ـغ ــاء االن ـت ـخــابــات امل ـقــررة
في نيسان /أبريل املقبل .ومشكلة الحراك
الـشـعـبــي أن قــوتــه ف ــي غـضـبــه م ــن دون أن
تتوافر له قيادة قادرة على اإلمساك بحركة
األح ـ ـ ــداث وفـ ــق خ ـطــة ع ـمــل ت ـل ـهــم الـتـغـيـيــر
الضروري وتمنع ّ
أي انتكاسة محتملة.
*كاتب مصري

انتهاء االستثناء الجزائري
محمد سيد رصاص *
بني يومي 17كانون األول /ديسمبر  2010و18
آذار /م ــارس 2011انفجرت البنية الداخلية
لخمسة بلدان عربية جمهورية على التوالي:
تــونــس ،مـصــر ،الـيـمــن ،ليبيا ،ســوريــة .كانت
تجمع هذه الجمهوريات النزعة الراديكالية
ع ـنــد ال ـي ـســار ال ـقــومــي بـطـبـعـتـيــه الـنــاصــريــة
(م ـص ــر ول ـي ـب ـيــا) وال ـب ـع ـث ـيــة (سـ ــوريـ ــة) ،بعد
وص ــول هــذا الـيـســار إلــى الحكم فــي القاهرة
ودمشق وطرابلس الغرب ،وعند رئيس ذي
توجه علماني أقرب إلى أتاتورك (بورقيبة)
وراديكالية جمهورية معادية للحكم اإلمامي
في اليمن أسقطت األخير في يوم  26أيلول/
سبتمبر  .1962أنتجت االنفجارات املذكورة
نتائج متباينة ،حيث نتج عنها ثالث أزمات
(سورية  -يمنية  -ليبية) ذات طوابق ثالثة
في أبعادها :محلية  -إقليمية  -دولية ،فيما
أنـتـجــت مـصــر انـقـســامــا داخ ـل ـيــا عـمـيـقــا بني
معسكري املؤسسة العسكرية واالسالميني
ب ـع ــد ان ـ ـقـ ــاب ع ـب ــد الـ ـفـ ـت ــاح ال ـس ـي ـس ــي عـلــى
مـحـمــد م ــرس ــي ف ــي  3ت ـم ــوز /يــول ـيــو ،2013
يحوي ،باستقطابات املعسكرين لكتل وازنة
اج ـت ـمــاع ـيــا ،جـنـيـنــا ل ـح ــرب أه ـل ـيــة م ـصــريــة.
ك ــان ــت ت ــون ــس ه ــي ال ــوح ـي ــدة ال ـت ــي ن ـتــج عن
ان ـف ـجــارهــا ال ــداخ ـل ــي عـمـلـيــة تـغـيـيــر سلمي

وم ـســار ديـمـقــراطــي مــا زال صــام ـدًا .حصلت
إرهــاصــات في الربع األول من عــام  2011من
أج ــل ح ــراك ــات داخ ـل ـيــة م ـعــارضــة ف ــي بعض
الـ ــدول الـعــربـيــة ذات ال ـن ـظــام املـلـكــي (األردن
واملغرب والبحرين) ولكن سرعان ما خمدت
تلك الحراكات.
إذا استثنينا العراق الــذي خضع لالحتالل
األمـيــركــي عــام  2003وال ـس ــودان ال ــذي شهد
عملية انفصال الجنوب عام  ،2011ما أنشأ
فيهما أوضــاعــا خــاصــة ،فــإن الجزائر كانت
اس ـت ـث ـنـ ً
ـاء ج ـم ـهــوريــا عــرب ـيــا ف ــي ان ـف ـجــارات
 ،2011م ــن ح ـيــث اس ـت ـم ــرار ال ــوض ــع الـقــائــم
وع ــدم انـفـجــار البنية الداخلية املجتمعية.
عـلــى األرج ــح أن ذل ــك االسـتـثـنــاء الـجــزائــري
ك ــان نــاتـجــا عــن انـعـكــاســات عـشــريــة الـحــرب
األهلية الجزائرية بني املؤسسة العسكرية
واالسـ ــام ـ ـيـ ــن الـ ـت ــي ن ـش ـبــت ع ـق ــب ان ـق ــاب
11كـ ـ ــانـ ـ ــون ال ـ ـثـ ــانـ ــي /يـ ـن ــاي ــر 1992وأل ـ ـ ـغـ ـ ــى
فـيــه الـعـسـكــر امل ـس ــار االن ـت ـخــابــي الـبــرملــانــي
ال ـ ـ ــذي ك ــان ــت ت ـت ـج ــه "الـ ـجـ ـبـ ـه ــة االس ــامـ ـي ــة
لــإنـقــاذ" ،وفــق مــؤشــرات الجولة األول ــى من
االنتخابات ،للفوز بأغلبية املقاعد فيه .كان
مـجــيء عبد العزيز بوتفليقة إلــى الرئاسة
الجزائرية ناتجًا عن عدم قدرة العسكر على
الـحـكــم امل ـبــاشــر ،رغ ــم ان ـت ـصــارهــم املـيــدانــي
على االســامـيــن ،لذلك أتــوا ببوتفليقة من

املنفى في عام 1999وأصعدوه إلى الرئاسة،
وقــد اسـتـطــاع الــرئـيــس الـجــديــد خــال ثالث
س ـ ـنـ ــوات أن ي ـن ـه ــي ال ـ ـحـ ــرب األهـ ـلـ ـي ــة ،وأن
ي ـحـ ّـجــم امل ــؤس ـس ــة ال ـع ـس ـكــريــة ،ال ـت ــي كــانــت
حــاكـمــة مـنــذ ان ـقــاب بــومــديــن عـلــى بــن بيال
ف ــي 19ح ــزي ــران/ي ــون ـي ــو  ،1965وأن يــدخــل
الجزائر في استقرار نسبي ترافق مع طفرة
فــي أسـعــار النفط ،مــع ديمقراطية محدودة
ُم ـن ــع فـيـهــا االس ــام ـي ــون م ــن أن ي ـك ــون لهم
س ــوى تـعـبـيــرات "مـ ّ
ـدجـنــة" بـخــاف "الجبهة

في العهدة الرابعة عادت
المؤسسة العسكرية لكي
تدير األمور من خلف ستارة
الرئيس المريض ،وازداد
الفساد في جهاز اإلدارة

ّ
االســام ـيــة لــإن ـقــاذ" ال ـتــي ظــلــت مـحـظــورة.
من هذا االستقرار النسبي ،وبسبب تبعات
االنفجار الجزائري الداخلي العنيف واملدمر
ّ
(ُ ،)2002-1992ظلت الجزائر مستقرة في عام
 2011ول ــم ت ـحــذ ح ــذو جــارتـيـهــا التونسية
والليبية .بالتأكيد فإن الوضع االقتصادي
الجيد ســاعــد الـجــزائــر على عــدم االنـفـجــار،
ولكن وفي نفس القوة فإن النزعات املحافظة
ع ـلــى ال ــوض ــع ال ـقــائــم ال ـتــي تـنـشــأ ع ـنــد كتل
اجتماعية كبيرة في أعقاب هزات اجتماعية
كبرى مدمرة وفاشلة ،مع االتجاه نحو نبذ
النزعات الثورية ،كانت دافعًا كبيرًا لكثير
مــن ال ـجــزائــريــن ل ـعــدم ال ـن ــزول إل ــى ال ـشــارع
ّ
فــي عــام  .2011نــذكــر بــأن الـجــزائــر كــانــت قد
سـبـقــت الـجـمـيــع ف ــي االن ـت ـف ــاض ع ـلــى حكم
ّ
العسكر املغلف بواجهة الحزب الواحد في
تشرين األول /أوكتوبر  ،1988لتلحق بها
في العام التالي وارســو وبــراغ وبودابست
وبــوخــارســت .رأيـنــا تلك النزعات املحافظة
والركون االجتماعي إلى الهدوء في أعقاب
فشل مسار ربع قرن من الثورة الفرنسية إثر
هزيمة نابليون بونابرت في معركة واترلو
عام  ،1815ولكن عندما عاد آل بوربون إلى
الحكم ،وهم الذين قال عنهم الفرنسيون" :لم
ّ
ينسوا شيئًا ،لم يغفروا شيئًا ،لم يتعلموا
شيئًا" ،فــإن ممارساتهم التي كانت نسخة

عــن حكمهم فــي مــرحـلــة مــا قـبــل  14تـمــوز/
يــول ـيــو  1789ق ــد أج ـب ــرت الـفــرنـسـيــن على
النزول إلى الشارع في ثورة ثانية في تموز/
يوليو 1830واقتالع آل بوربون من الحكم.
خالل "العهدة الرابعة"لعبد العزيز بوتفليقة
منذ عام  ،2014كانت هناك أوضاع جزائرية
ً
جديدة :رئيس مريض لم يعد مؤهال ذهنيًا
وجسديًا ملمارسة مهامه ،تدهور في أسعار
النفط مــا أنتج أوضــاعــا اقتصادية مأزومة
في بلد ما زال من "بـلــدان االقتصاد الريعي
النفطي" .في العهدة الرابعة لم تعد الجزائر
كما كانت في مرحلة العهود الثالثة السابقة
لبوتفليقة ،حيث انقسمت السلطة من جديد
إل ــى أج ـن ـحــة م ـت ـصــارعــة ،وع ـ ــادت املــؤسـســة
العسكرية لكي تدير األمور من خلف ستارة
الــرئ ـيــس امل ــري ــض ،وزاد ال ـف ـســاد ف ــي جـهــاز
اإلدارة .م ــن امل ــؤك ــد أن صـ ــراع األج ـن ـحــة في
السلطة الجزائرية لم يحسم في مسار محدد،
لذلك هناك اجتماع عند أطراف السلطة على
ت ــرش ـي ــح رئ ـي ــس ه ــو م ـي ــت س ــري ــري ــا ل ــوالي ــة
ّ
رئاسية خامسة ،كحل مؤقت .هذا الترشيح
ّ
يعبر عن أزمة جهاز السلطة الجزائرية أكثر
من تعبيره عن أي أمر آخر.
ع ـل ــى مـ ــا يـ ـب ــدو أن انـ ـتـ ـف ــاض ال ـج ــزائ ــري ــن
وكسرهم لالستثناء الجزائري لعام 2011
هو تعبير عن انتهاء النزعة املحافظة التي

ولدتها عشرية الحرب األهلية وتعبير عن
عودة الجزائريني إلى تثنية ثانية لتشرين
األول /أك ـت ــوب ــر 1988ال ـ ـت ـ ــي أط ــاح ــت بنية
السلطة الجزائرية التي كانت حاكمة منذ
 5تموز /يوليو 1962وقادت إلى ديمقراطية
عــربـيــة ج ــدي ــدة أطــاح ـهــا ان ـق ــاب 11ك ــان ــون
ال ـثــانــي /يـنــايــر  1992ول ـكــن لـيــس انـقــابــا
ق ــاد إل ــى اسـتـقــرار بــل إل ــى اض ـطــراب دمــوي
ذهــب ضحيته مئة ألــف جــزائــري .مــا يبدو
م ــن ال ـت ـظ ــاه ــرات ال ـج ــزائ ــري ــة ض ــد "ال ـع ـهــدة
الخامسة" ،وهي واسعة ومنتشرة في عموم
الجزائر وتشمل الفئات العمرية الشابة من
الجنسني ،يؤشر إلى تململ اجتماعي كبير
من جهاز السلطة الحاكم وإلى أن األوضاع
ال ـج ــزائ ــري ــة ل ــم ي ـعــد مـمـكـنــا أن ت ـع ــود إلــى
حكم العسكر املباشر وال إلى رئيس مدني
يتنازع معه العسكر ثم يطيحونه (تجربة
أحمد بن بيال) أو يحكم من ورائــه العسكر
ثــم يغتالونه (مـثــل محمد بــوضـيــاف) ،وال
إل ــى واج ـهــة رئـيــس مــريــض غـيــر ق ــادر على
م ـمــارســة مـهــامــه تـحـكــم م ــن خـلــف سـتــارتــه
املؤسسة العسكرية.
هنا :أليس ملفتًا ترافق االنفجار السوداني
مــع االنـفـجــار الـجــزائــري ،والـبـلــدان كانا في
حالة سكون عام 2011؟
*كاتب سوري
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مقابلة
أجرتها | لينا كنوش

«ال يوجد قائد قادر
على ً جعل االتحاد األوروبي
فاعال جيوسياسيًا عالميًا»
ّ
يوم  22كانون الثاني /يناير  ،2019وقعت
فرنسا وأملانيا في إكس ال شابيل معاهدة
تعاون جديدة ّ
تعزز آليات التشاور الثنائي.
ّ
في ما يتعلق بالسياسة الخارجية والدفاع،
ّإن ه ــذه امل ـعــاهــدة ال ـتــي «ت ـكـ ّـمــل» نظيرتها
ّ
املــوقـعــة فــي اإللـيــزيــه بـتــاريــخ  22كــانــون الـثــانــي /يناير
 1963من طرف كونراد أديناور وشارل دو غول ،تبلور
األمل في جعل هذا التعاون الثنائي ركيزة لألمن والدفاع
املشترك في أوروبا .لكن بالنسبة إلى الباحث في «املعهد
الفرنسي للجيوسياسة» في جامعة باريس  7و«معهد
تــومــاس مـ ــور» ،ج ــان سيلفاستر مــونـغــرونـيــي ،يبدو
أثــر هــذه املـعــاهــدة على السياسة الخارجية والدفاعية
محدودًا ّ
جدًا.
إن ك ــان االت ـف ــاق ُيـظ ـهــر إرادة لـلـحـفــاظ ع ـلــى ال ـت ـعــاون
ّ
ّ
عدد من الصعوبات ،فإنه ال
الفرنكو-أملاني تجاه وضد ّ
ّ
ّ
يمثل مع ذلك خرقًا وفقًا للمحلل الذي يرى أنه «بصفة
ّ
عامة ،وفي السياق الحالي املشكك في االتحاد األوروبي،
ّ
ّ
القومية ،فإن الهدف هو الحفاظ
تحت تأثير الشعبويات
ّ
والتريث أكثر من إعادة التأسيس والتعميق» .بالنسبة
ّ
إلى مونغرونيي ،فإن هذه «املعاهدة» املتواضعة ليست
مدفوعة برغبة في بناء استقاللية استراتيجية أوروبية
ّ
متنام بني املصالح األوروبية
حقيقية (في سياق انقطاع
ٍ
واألمـيــركـيــة) بقدر مــا هــي مدفوعة برغبة فــي الحفاظ
على الصناعة الدفاعية ودف ــع ّال ـقــدرات العسكرية في
أوروبـ ــا مــن خ ــال ت ـعــاون مـنــظــم دائ ــم يـجـمــع  25دولــة
عضوًا من بني ( 27دون اململكة املتحدة) ومن دون ّ
املس
ّ
األطلسي (الناتو).
من حلف ّشمال
ّ
ّ
ي ـق ـ ّـدر امل ـحــلــل أن «املـشـكـلــة الـحـقـيـقــيــة امل ـط ــروح ــة ،بني
الـضـفـتــن الـشـمــالـيـتــن لــأط ـل ـســي ،تــرت ـبــط ب ــ«ت ـشــارك
الـثـقــل» .يجب على الحلفاء األوروب ـي ــن بــذل مــز ّيــد من
ّ
ّ
التصرف بمفردهم ،على األقل على
الجهد والتمكن من
مـسـتــوى عملية عسكرية م ـحــدودة الـنـطــاق .فــي حــن،
يبقى «الـنــاتــو» ضـ ّ
ـروريــا .تبقى ع ـبــارات «االستقاللية
االستراتيجية» أو «السيادة األوروبية» شديدة التفخيم
بــاملـقــارنــة مــع مــا يـمـكــن ال ـتــوافــق عـلـيــه ضـمــن االت ـحــاد
األوروبي ،بل ويمكن حتى أن ّ
تحد من األداء».
حول هذه النقطة ،تطرح املعاهدة بناء «وحدة مشتركة
ُ
ّ
بعمليات تحقيق االستقرار في بلدان ثالثة» ما
تعنى
يـفـتــرض «ت ـعــاونــا (أوروبـ ـ ّـيـ ــا) مـ ـش ـ ّـددًا» .ه ــدف تعزيز
ّ
الخارجية واألمــن يترك املراقبني أكثر حذرًا
السياسة
ّ
ب ـمــا ّأن اإلط ـ ــار ال ــدس ـت ــوري األمل ــان ــي ي ـحــد م ــن هــامــش
امل ـن ــاورة االسـتــراتـيـجـ ّـيــة ل ـبــرلــن .مــن نــاح ـيــة ،ي ـنــزع ّ
رد
الفعل السياسي األملاني إلى تطوير ّ
«قوة صلبة» ويدافع
ّ
قبل كــل شــيء عــن فكرة حمالة املـجــال األوروب ـ ّـي ،لكن

الفرنسيةّ ،
ّ
ّ
الخارجية
تعد التدخالت
«مــن وجهة النظر
ّ
ض ــروري ــة .ال يــوجــد تــوافــق ق ــوي فــي أملــانـيــا ح ــول رفــع
ّ
العسكري .في الواقع ،تضطلع الواليات املتحدة
اإلنفاق
(بـ ـف ــارق ب ـع ـيــد) وامل ـم ـل ـكــة امل ـت ـح ــدة وف ــرن ـس ــا بــالـجـهــد
ّ
الـعـسـكــري الـغــربــي ،وتـمــثــل ثــالــوثــا غــربـ ّـيــا لــه امـتــداداتــه
الدبلوماسية والعسكرية».
اليوم ،تكمن إحدى ّ
أهم مصاعب االتحاد األوروبــي في
ّ
غياب محتوى واضح لهياكل السياسة الخارجية واألمن
ّ
املـشـتــركــة .حــن ال تتمكن دول االت ـحــاد األوروبـ ــي من
االتفاق على أهــداف تتوافق مع مصالح أوروبــا ،ينتهي
األمر بمعالجة بعض املسائل االستراتيجية األساسية،
حني ال يتم التعامل معها باملستوى املطلوب ،بشكل ال
يتناسب مع املصالح األوروبية املحض.
يعتبر الباحث الفرنسي أيضًا أن مسألة «أوروبا الدفاع»
ّ
تمثل حــالـ ّـيــا أولـ ّ
ـويــة ،إذ «ال يمكن ،بصفة أســاسـ ّـيــة،
ال
ّ
ّ
حقيقية دون االتفاق حول
التوصل إلى «أوروبــا دفــاع»
املسؤولية السياسية ،سالسل القيادة ،وقواعد االشتباك.
مــن ال ـضـ ّ
ـروري وجــود قائد مهيمن ،قــادر على توحيد
«النوايا الحسنة» (على غرار الواليات املتحدة في حلف
ً
الناتو) ،أو جعل االتحاد األوروبـ ّـي فاعال جيوسياسيًا
عــاملـيــا حقيقيًا .لـكــن ،ال يــوجــد «مهيمن خـ ّـيــر» ضمن
االت ـحــاد األوروب ـ ــي لــه ال ـقـ ّـوة والـشــرعـ ّـيــة املـطـلــوبـتــان .ال
يوجد أيضًا أفق لتوحيد السياسة والجيش في شكل
فيدرالي».
ّ
ي ــرى ج ــان سـيـلـفــاسـتــر مــون ـغــرون ـيــي أنـ ــه م ـنــذ تــوقـيــع
معاهدة ماستريخت ( ،)1992منذ إطــاق «السياسة
ّ
ّ
األوروبية لألمن والدفاع» ( )1999وتحويلها بعد تبني
والدفاع املشتركة»
معاهدة
لشبونة إلى «سياسة األمن ّ
(ّ ،)2007
تكرر نفس عناصر الخطاب كل مـ ّـرة لكن لم
تعرف الجهود املبذولة خالل العقدين األخيرين ترجمة
ّ
فعلي ّة على مستوى الدفاع األوروبي .في النهاية ،يعتبر
ّ
املـحــلــل أن املـشـكــل األســاســي مــرتــب بـغـيــاب مــوازنــات،
ّ
ّ
«املهم هو
والقابلية للعمل املشترك في أوروب ــا،
قــدرات
توفير موازنات وقدرات في أوروبا ،وجعل ذلك محضنة
ً
ّ
ّ
ّ
فيدرالية مخفضة (ودون إعــان ذلــك).
للقوة ،بــدال من
بعبارة أخــرى ،يجب إعــادة التسليح ومن ّثم االشتباك.
ً
ّ
املؤسساتية (املــوجــودة أصــا):
الحقًا ،ستتأقلم األطــر
تــدخــات فــي إط ــار حـلــف الـنــاتــو ،االت ـحــاد األوروبـ ــي أو
عبر تحالف للغرض (يقوم على نوايا حسنة) ،والنظر
ّ
وطنيًا إن كان يجب التفاعل بشكل سريع» .لكن ،إن لم
توجد أطر فعلّ ،
فإن القدرات ال تكفي واإلرادة السياسيةّ
ّ
مفقودة .يخلص املحلل إلى ّأن «هــذا ّلب املشكل :إعادة
التسليح ،النظر إلى العالم كما هو ،واالستعداد لالشتباك
إن لزم األمر».
دانيال ميهاليسكو (أ ف ب)
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إعادة تشغيل «الشرارة»:
النفط ورقة حفتر السياسية

«النصرة» تواصل تثبيت «اإلمارة»:

خطط «دمج حكومي» ...و«ال مركزية إدارية»!

تواصل «هيئة تحرير الشام» إحكام قبضتها على محافظة إدلب،
مستعينة بذراعها اإلدارية األبرز« ،حكومة اإلنقاذ» .وتتابع األخيرة العمل
على «تمكين الشرع» ،فيما يتزايد الحديث ّعن خطط إقليمية لدمجها
بـ«الحكومة المؤقتة» ،على أن تحظى كل منطقة من مناطق الشمال
السوري الخارجة عن سيطرة دمشق بـ«ال مركزية إدارية»!
صهيب عنجريني
ال ت ـض ـ ّـي ــع «ه ـي ـئ ــة ت ـح ــري ــر الـ ـش ــام/
جبهة النصرة» الوقت أبدًا .الجماعة
املـتـطــرفــة ال ـتــي هيمنت عـلــى معظم
املـ ـس ــاح ــات الـ ـخ ــارج ــة عـ ــن س ـي ـطــرة
دم ـشــق ف ــي «مـثـلــث ال ـش ـمــال» مطلع
الـ ـع ــام ال ـح ــال ــي ،ت ــواص ــل االش ـت ـغــال
بجهد دؤوب على مشروع «التمكني»،
بمختلف الوسائل .وتشي املعلومات
املـتــوافــرة بــوجــود تــوافــق غير معلن
بني «تحرير الشام» و«فيلق الشام»،
يتيح لألولى االنفراد بتثبيت أسس
السيطرة على إدلب وأجزاء من ريف
حماة الشمالي ،مع إبقاء ريف حلب
الغربي (يهيمن عليه «فيلق الشام»
ّ
مــع حضور أقــل لــ«الـنـصــرة») خــارج
هذه الخطط مرحليًا .ليس الحديث
ه ـن ــا ع ــن س ـي ـط ــرة ع ـس ـك ــري ــة ،ف ـهــذه
باتت شبه ُمطلقة لـ«تحرير الشام»،
ب ــل ي ـت ـع ـ ّـداه ــا إلـ ــى إحـ ـك ــام الـقـبـضــة

أبرز األسماء المطروحة
لترؤس «الحكومة المشتركة»
هو أنس العبدة
«اإلداريـ ـ ــة» بـمــا يـتــوافــق مــع «أحـكــام
ال ـ ـ ـشـ ـ ــرع» ،ويـ ـضـ ـم ــن ه ـي ـم ـن ــة رجـ ــال
أب ــو محمد الـجــوالنــي عـلــى مختلف
مـنــاحــي الـحـيــاة ،بــاالسـتـعــانــة ب ــأداة
ش ــدي ــدة الـفـعــالـيــة اس ـم ـهــا «حـكُــومــة
اإلن ـقــاذ» .وبــرغــم أن الـخـطــاب املعلن
لـ ــ«تـ ـح ــري ــر ال ـ ـش ـ ــام» يـ ــزعـ ــم تـسـلـيــم
املسؤوليات اإلداري ــة لــ«اإلنـقــاذ» من
ّ
دون التدخل في عملها ،فإن كواليس
إدلـ ـ ـ ــب ت ـك ـش ــف ع ـ ــن ت ـن ـس ـي ــق ع ــال ــي
امل ـس ـتــوى ب ــن ال ـط ــرف ــن ،ب ـمــا يـخــدم
أمر واقع».
التأسيس لـ«إمارة ٍ

«لباس شرعي» وجباية

ع ـ ّـمـ ـم ــت «رئـ ـ ــاسـ ـ ــة ج ــامـ ـع ــة إدل ـ ـ ــب»
ال ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة لـ ـ ــ«حـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة اإلن ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاذ»،
ّ
أمـ ــس ،ق ـ ــرارًا ُي ـحــتــم ع ـلــى الـطــالـبــات
ّ
واملوظفات في الجامعة التقيد التام
بـ«اللباس الشرعي املحتشم» .القرار
ح ـ ّـدد ش ــروط «االح ـت ـشــام» بــ«لـبــاس
فـضـفــاض ســاتــر لجميع ال ـب ــدن ،بال
زينة» ،و«عــدم لبس الكعب العالي»،
و«عـ ـ ــدم وضـ ــع م ـســاح ـيــق الـتـجـمـيــل
عـ ـل ــى ال ـ ــوج ـ ــه وال ـ ـ ـيـ ـ ــديـ ـ ــن» ،و«ع ـ ـ ــدم
وضــع العطور أو رفــع الشعر (تحت
الـحـجــاب) بطريقة مخالفة شــرعــا».
ّ
وهدد التعميم املخالفني بالعقوبات
واإلج ــراءات القانونية حــال التكرار،
كما حصر مسؤولية متابعة تنفيذ
التعليمات بـ«مشرفة املكتب الدعوي
فـ ــي ال ـك ـل ـي ــة أو امل ـ ـع ـ ـهـ ــد» .وح ـظ ـيــت
ال ـخ ـط ــوة بـ ــ«مـ ـب ــارك ــة» م ــن عـ ــدد من
وج ـ ـ ــوه «تـ ـح ــري ــر الـ ـ ـش ـ ــام» ال ـ ـب ـ ــارزة،
وعلى رأسها «عضو مجلس شورى
الهيئة» أبو الفتح الفرغلي (املصري
يحيى طاهر فرغلي).
وتأتي تلك الخطوة في إطار مساعي
«اإلنـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاذ» ،وم ـ ــن خ ـل ـف ـهــا «ت ـح ــري ــر
الـ ـش ــام» ،إل ــى ف ــرض «ضــوابـطـهـمــا»
على قطاع التعليم فــي شكل خاص
(راج ــع «األخ ـبــار»  20شـبــاط .)2019
وتـتــرافــق هــذه اإلجـ ــراءات مــع تعزيز
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ّ
«اإلنقاذ» قبضتها على كل املفاصل
الـخــدمـيــة والـجـبــائـيــة ،وال سيما ما
يتعلق بتجارة املحروقات (املستمرة
في التدفق من مناطق سيطرة «قوات
سـ ــوريـ ــا ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة») ،ورس ـ ــوم
َ
قطاعي املواصالت والنقل،
وضرائب
ً
ع ــاوة على بيع الكهرباء (أمبيرات
االشتراك) .ومع أن الخطوات ال تبدو
مفاجئة في ّ
حد ذاتها ،فإنها تكتسب
أهـ ـمـ ـي ــة خـ ــاصـ ــة فـ ــي إطـ ـ ـ ــار «سـ ـب ــاق
املشاريع» الــذي انطلق في إدلــب مع
ب ــداي ــة ال ـع ــام ال ـحــالــي («األخ ـ ـبـ ــار» 1
شباط .)2019

«حكومة مشتركة»؟
أبرز ما يستوجب الوقوف عنده في
ما تقدم ،استعجال «حكومة اإلنقاذ»
ف ــرض قــوانـيـنـهــا ال ـخ ــاص ــة ،بــالــرغــم
من الحديث املستمر عن «تعديالت»
ق ــد ت ـل ـحــق بــامل ـش ـهــد «اإلداري» فــي
الشمال الخارج عن سيطرة دمشق.
وتزايدت األنباء عن صيغة توافقية
ـار البحث فيها ،لدمج «الحكومة
جـ ٍ
املـ ـ ــؤق ـ ـ ـتـ ـ ــة» (ت ـ ـح ـ ـضـ ــر ف ـ ـ ــي مـ ـن ــاط ــق
«درع ال ـف ــرات» و«غ ـصــن الــزي ـتــون»)،
بنظيرتها ّ«اإلنـقــاذ» .وبرغم اإلغــراء
ال ـ ـ ـ ــذي تـ ـم ــثـ ـل ــه الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة امل ـط ـل ـق ــة
لـ«تحرير الشام» على املشهد ،فإنها
تبدو مضطرة إلــى القبول بـ«حلول
تـ ــواف ـ ـق ـ ـيـ ــة» ،اسـ ـتـ ـج ــاب ــة ل ـل ـض ـغــوط
اإلقـلـيـمـيــة م ــن ج ـه ــة ،وح ــرص ــا على
استمرار دعم املنظمات األجنبية من
جهة أخرى .وكانت معظم املنظمات

تظاهرات في ّ
معرة النعمان الشهر الماضي احتجاجًا على إغالق «تحرير الشام» بعض المراكز التعليمية (أ ف ب)

ّ
(أوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة وأم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة) قـ ــد عــل ـقــت
نشاطها ّإبــان فــورة «تحرير الشام»
األخيرة ،قبل أن ّ
تقرر قبل أسبوعني
مواصلة عملها.
أمــا أب ــرز األس ـمــاء املـطــروحــة للتربع
على رأس «الحكومة املشتركة» ،فهو
اسـ ــم «رئـ ـي ــس االئـ ـت ــاف املـ ـع ــارض»
السابق أنس العبدة ،املحسوب على
ّ
الـ ـخ ــط «اإلخـ ـ ــوانـ ـ ــي» ف ــي امل ـع ــارض ــة
الـســوريــة .وتــؤكــد مـصــادر معارضة
وأخ ـ ــرى «ج ـه ــادي ــة» أن «ال ـع ـب ــدة قد

عـقــد ل ـقــاءات ع ــدة مــع مـســؤولــن في
اإلنقاذ ،وآخرين ينتمون صراحة إلى
النصرة» للغاية املــذكــورة .ويصعب
ّ
تصور تطبيق «قــوانــن» واحــدة في
«إم ـ ـ ــارة ال ـن ـص ــرة» غ ـيــر امل ـع ـل ـنــة في
إدلـ ــب ،ومـنـطـقـتــي االح ـت ــال الـتــركــي
ـرات» و«غ ـص ــن الــزي ـتــون»،
«درع الـ ـف ـ ّ
إذ تـمـيــل كــفــة الـتـشــدد إل ــى مصلحة
«النصرة» بال شك .لكن هذا التفصيل
ّ
ال يمثل «معضلة مستعصية» ،وفقًا
ملـ ـص ــدر مـ ـع ــارض م ــواك ــب مل ــا ي ــدور

وراء ال ـك ــوال ـي ــس .وي ــوض ــح امل ـصــدر
ل ـ ـ ــ«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» أن «إحـ ـ ـ ـ ــدى ال ـص ـي ــغ
املطروحة لدمج الحكومتني ،تتضمن
ُ
تكريس المركزية إدارية ،بحيث تدار
كل منطقة وفق آليات محلية خاصة،
بما ال يتعارض مع القوانني العامة».

رهان «األمن» و«المهاجرين»

ّ
يمثل الفلتان األمني قاسمًا مشتركًا
بني كل املناطق الخارجة عن سيطرة
دم ـشــق ف ــي ال ـش ـمــال .وفـيـمــا تـتــزايــد

أع ـمــال الـنـهــب وال ـســرقــة فــي مناطق
«الـ ـحـ ـك ــوم ــة املـ ــؤق ـ ـتـ ــة» (ري ـ ـ ــف حـلــب
الـ ـشـ ـم ــال ــي) ،م ـت ــراف ـق ــة مـ ــع ال ـخ ـطــف
وال ـت ـص ـف ـي ــات ،ت ـت ــزاي ــد ال ـت ـف ـج ـيــرات
والـهـجـمــات االنـتـحــاريــة فــي مناطق
ّ
«اإلن ـق ــاذ» فــي إدل ــب .وت ـظــل األخـيــرة
مـفـتــوحــة عـلــى اح ـت ـمــاالت صــدامــات
واسعة النطاق بني «تحرير الشام»
وع ــدد مــن املـجـمــوعــات «الـجـهــاديــة»
األخ ـ ـ ــرى ،ب ــرغ ــم ال ـت ـبــريــد ال ـظــاهــري
لـ ـه ــذا امل ـ ـلـ ــف .وتـ ـ ــزايـ ـ ــدت فـ ــي األيـ ـ ــام
األخ ـ ـيـ ــرة االتـ ـه ــام ــات املـ ـت ــداول ــة فــي
ال ـكــوال ـيــس «ال ـج ـه ــادي ــة» لــ«تـحــريــر
ال ـ ـشـ ــام» ب ــاس ـت ـه ــداف «امل ـه ــاج ــري ــن»
(وهم «الجهاديون» غير السوريني).
وتـ ــذهـ ــب م ـ ـصـ ــادر «ج ـ ـهـ ــاديـ ــة» إل ــى
ح ـ ّـد ال ـحــديــث ع ــن «ح ـم ـلــة ممنهجة
أطلقتها الهيئة لتصفية املهاجرين،
ً
ً
اعتقاال وقتال» ،وعن استنفار أمني
لهذه الغاية.
أمـ ـ ـ ــا ع ـ ـلـ ــى أرض الـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــع ،ف ـي ـب ــدو
أن «ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة» تـ ـعـ ـم ــل ع ـ ـلـ ــى «فـ ـ ــرز
املـهــاجــريــن» إلــى صنفني أساسيني:
ّ
يضم رجالها واملحسوبني
«صالح»
ّ
ع ـل ـي ـه ــا ،و«طـ ـ ــالـ ـ ــح» ي ـ ـضـ ــم أعـ ـض ــاء
امل ـج ـمــوعــات «ال ـج ـه ــادي ــة» األخـ ــرى،
فـ ــي ت ـم ـه ـي ــد مل ــرحـ ـل ــة ت ــالـ ـي ــة «ال ب ـ ّـد
منها» .وال تقتصر «الهموم األمنية»
لـ«تحرير الشام» على «الجهاديني»
ّ
تتعداهم
غير املحسوبني عليها ،بل
إل ـ ـ ــى ك ـ ــل امل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات والـ ـهـ ـيـ ـئ ــات
األخ ــرى .واقـتـحــم عـنــاصــر «الهيئة»
قبل يومني «املكتب األمني للشرطة
الحرة» في قلعة املضيق (ريف حماة
ال ـش ـمــالــي) ،الـ ــذي ي ـعـ ّـد «آخـ ــر مــراكــز
الـشــرطــة ال ـحــرة فــي مـنــاطــق سيطرة
الهيئة» .ووضعت مصادر معارضة
الـخـطــوة فــي إط ــار ح ــرص «الهيئة»
على «استكمال انتزاع كل السلطات
األمنية في قــرى سهل الغاب وجبل
شحشبو وقلعة املضيق».

ّ
نقاشات «المنطقة اآلمنة» المتعثرة تختبر تفاهمات «أستانا»
لم تترك أنقرة مناسبة منذ خرج
مشروع «املنطقة اآلمنة» إلى العلن
ً
إال وأكدت فيها أنها لن تقبل بديال
ّ
من تولي قواتها أمن تلك املنطقة
املفترضة ،وضمان إبعاد عناصر
«وحــدات حماية الشعب» الكردية
ع ــن ح ــدوده ــا .وال ي ـخ ــرج حــديــث
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـتـ ــركـ ــي ،رج ـ ـ ــب ط ـيــب
أردوغـ ـ ــان ،امل ـك ـ ّـرر فــي ه ــذا ال ـشــأن،
عــن سـيــاق ضـغــط مستمر يــراعــي
ت ـ ـطـ ــورات املـ ـف ــاوض ــات امل ـس ـت ـمــرة
بني الجانبني التركي واألميركي،
التي لــم تخرج بجديد حتى اآلن.
أردوغــان ذهب أمس إلى استعادة
تـفــاصـيــل ال ـخــافــات الـقــائـمــة بني
ب ـ ــاده والـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة حــول
م ـص ـيــر م ـن ــاط ــق ش ــرق ـ ّـي الـ ـف ــرات،
خـ ـ ــاصـ ـ ــة م ـ ـلـ ــف األسـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــة الـ ـت ــي
وضـعـتـهــا ال ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة في
يـ ــد «ال ـ ـ ــوح ـ ـ ــدات» الـ ـك ــردي ــة خ ــال
الـسـنــوات املــاضـيــة ،مــذك ـرًا بقيود
تـفــرضـهــا واش ـن ـطــن عـلــى تسليح
جيشهّ .
هـ ــذا ال ـت ـع ــث ــر ف ــي ح ـل ـح ـلــة «ع ـق ــد»
م ـل ـفــي م ـن ـبــج و«امل ـن ـط ـق ــة اآلم ـن ــة»
يـقــابـلــه ت ــوت ـ ٌـر يـحـيــط بـتـفــاهـمــات
تركيا وروسيا وإيران ضمن إطار
«أس ـتــانــا/ســوت ـشــي» ،م ــع ارت ـفــاع
مـنـســوب الـتـصـعـيــد عـلــى خـطــوط

ال ـت ـم ــاس ف ــي امل ـن ـط ـقــة «امل ـن ــزوع ــة
الـســاح» .ورغــم احتماالت انــزالق
مـ ـج ــري ــات امل ـ ـيـ ــدان إل ـ ــى أكـ ـث ــر مــن
ّ
اشـ ـتـ ـب ــاك ــات م ـت ـق ــط ـع ــة ،ال تـشـيــر
ت ـص ــري ـح ــات املـ ـس ــؤول ــن ال ـ ــروس
واألت ـ ــراك إل ــى وج ــود نـيــات لكسر
التفاهمات و«الـتـهــدئــة» هـنــاك .إذ
خ ــرج وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ــروس ــي،
سيرغي الفــروف ،ليؤكد أن جيش
ب ــاده يـنـ ّـســق مــع أن ـقــرة ودم ـشــق،
بما يتيح «اتخاذ خطوات عملية
لـتـنـفـيــذ ب ـن ــود ات ـف ــاق س ــوت ـش ــي...

خـ ـ ــاصـ ـ ــة فـ ـ ـص ـ ــل امل ـ ـ ـعـ ـ ــارضـ ـ ــة ع ــن
الـتـنـظـيـمــات اإلره ــاب ـي ــة» .ويظهر
التصريح أن اإلجراءات العسكرية
ّ
تصب في خدمة إنفاذ
التي تجري
«سوتشي» ،ال السير في خالفه.
بالتوازي ،تبدي تركيا حرصًا على
تـمـتــن تـفــاهـمــاتـهــا م ــع الـجــانـبــن
الروسي واإليــرانــي ،رغم تصويب
حـ ـلـ ـيـ ـفـ ـتـ ـه ــا األول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ،ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات
امل ـت ـحــدة ،املـسـتـمــر عـلــى «الــوجــود
اإلي ــران ــي» ف ــي س ــوري ــا ،وإق ــراره ــا
امل ـت ـجــدد ب ــأن إض ـعــافــه واح ـ ـ ٌـد من

من تدريبات الفصائل التي تديرها أنقرة في محيط جرابلس (أ ف ب)

أه ــداف بـقــاء قــواتـهــا ه ـنــاك .وكــان
الفـ ـت ــا أمـ ـ ــس أن وزي ـ ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة
صــويـلــو ،أشــار
ال ـتــركــي ،سـلـيـمــان ّ
إلـ ــى أن ب ـ ــاده س ـت ـنــفــذ «عـمـلـيــات
أم ـن ـيــة م ـش ـتــركــة» م ــع إيـ ـ ــران ضد
«ح ـ ـ ــزب الـ ـعـ ـم ــال الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي».
ورغم أن الحديث عن تعاون تركي
ـ ـ إيراني ضد الحزب ليس جديدًا،
فــإن توقيته بالتزامن مــع أولــويــة
تركيا بإبعاد «فــرع الكردستاني
فــي ســوريــا» (ال ــوح ــدات الـكــرديــة)
ع ــن حـ ــدودهـ ــا ي ـف ـتــح الـ ـب ــاب أم ــام
تعزيز التعاون في امللف السوري
بـ ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن ،خ ــاص ــة أن أن ـق ــرة
ت ـع ــان ــي مـ ــن عـ ـق ــدة الـ ـتـ ـع ــاون بــن
واشنطن و«الوحدات» الكردية.
وف ـ ـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاق ال ي ـ ـن ـ ـف ـ ـصـ ــل ع ــن
ََ
أجمل
«تفاهمات الحقل السوري»،
وزي ــر الـخــارجـيــة اإلم ــارات ــي ،عبد
ال ـل ــه ب ــن زاي ـ ـ ــد ،الـ ــدوريـ ــن ال ـتــركــي
واإليـ ـ ــرانـ ـ ــي ض ـم ــن األمـ ـ ـ ــور «غ ـيــر
امل ـق ـب ــول ــة» لـ ـب ــاده .كـ ــام ب ــن زاي ــد
الالفت جاء خالل استقباله نظيره
الروسي ،الفروف ،وترافق مع قوله
إن هناك حاجة إلى «دور عربي في
سوريا ،في السياسة واالستقرار
واألمـ ـ ـ ـ ــن .ون ـ ـحـ ــن ال نـ ــوافـ ــق عـلــى
أســال ـيــب ال ـح ـكــومــة ال ـس ــوري ــة في
القضايا الداخلية ،لكننا اآلن نرى

ت ــوس ــع دور تــرك ـيــا وإيـ ـ ــران وغـيــابــا
عــرب ـيــا ،ونـعـتـبــر ه ــذا غـيــر مـقـبــول».
وأض ــاف فــي مؤتمر صحافي أمــس:
«ن ــري ــد أن ت ـك ــون س ــوري ــا ج ـ ــزءًا مــن
امل ـن ـط ـقــة ال ـع ــرب ـي ــة ،وقـ ـ ــرار اإلمـ ـ ــارات
فـتــح سـفــارتـهــا فــي دمـشــق هــو لبدء
ه ــذه الــرح ـلــة ...نعتقد أن ه ــذا بــدايــة
الـطــريــق ،ومـشــاركــة جميع األط ــراف
ضرورية».
يــأتــي حــديــث ال ــوزي ــر اإلم ــارات ــي في
وق ــت أك ــد فـيــه األم ــن ال ـعــام لجامعة
الــدول العربية ،أحمد أبو الغيط ،أن
مــوضــوع مشاركة ســوريــا فــي القمة
املـقـبـلــة ف ــي تــونــس «ل ــم ُي ـط ــرح على
ّ
العربي
اإلطــاق» .وفي ضوء املوقف
امللجوم أميركيًا إزاء عودة العالقات
مع دمشق ،كان الفتًا أمس اعتراض
 20عضوًا في مجلس النواب األردني
ع ـ ـلـ ــى ت ـ ـحـ ــذيـ ــر امل ـ ـل ـ ـحـ ــق ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري
األميركي في عمان للتجار األردنيني
من «توجيه تجارتهم نحو سوريا،
وااللتفات نحو العراق» ،على حد ما
نقلت وكالة «األناضول» عن النائب
وفـ ـ ـ ــاء بـ ـن ــي م ـص ـط ـف ــى .وأوض ـ ـحـ ـ ّـت
الــوكــالــة أن امل ـســؤول األمـيــركــي حــذر
م ــن أن «مـ ــن سـيـتـعــامــل م ــع ســوريــا
ب ـعــاقــات ت ـجــاريــة عـلـيــه أن يتحمل
تبعات ذلك».
(األخبار)

أعلنت «المؤسسة
الوطنية للنفط» إعادة
تشغيل حقل الشرارة
النفطي األكبر في البالد،
وذلك عقب سلسلة لقاءات
احتضنتها أبو ظبي نهاية
الشهر الماضي ،ما يلقي
الضوء على ارتهان قطاع
النفط الليبي للمناورات
السياسية المحلية والدولية
حبيب الحاج سالم
بعد إغــاقــه فــي كــانــون األول /ديسمبر
املـ ــاضـ ــي ،ع ـل ــى ي ــد م ـي ـل ـي ـش ـيــا عـسـكــريــة
مدعومة مــن «ح ــراك غضب ف ــزان» ،الــذي
يطالب بتوفير اعـتـمــادات أكـبــر لجنوب
البالد ،أعلنت «املؤسسة الوطنية للنفط»
املــوجــودة في طرابلس ،اإلثنني املاضي،
رفع حالة القوة القاهرة وإعــادة تشغيل
حـقــل الـ ـش ــرارة (يـنـتــج ح ــوال ــي  350ألــف
بــرمـيــل يــوم ـيــا) .وع ــزت املــؤسـســة الـقــرار
إلى «التأكد من خروج املجموعة املسلحة
املسؤولة عن إغالقه ،والتي تسببت في
خ ـســائــر ف ــي اإلنـ ـت ــاج ق ــدره ــا  1.8مـلـيــار
دوالر أم ـي ــرك ــي» ،مـشـيــرة إل ــى أن ّ شــركــة
ّ
«أك ــاك ــوس» ،املـشــغـلــة لـلـحـقــل ،تـلــقــت من
آمــر وح ــدة حماية األص ــول النفطية في
الحقل ،العميد الريفي كنه أحـمــد علي،
ت ـع ـه ـدًا خ ـط ـيــا ب ـخ ـص ــوص «إب ـ ـعـ ــاد كــل
األفــراد الصادر بحقهم أمر بالقبض من
النائب العام».
في واقع األمر ،كان خروج هذه امليليشيا
ـ ـ منذ البداية ـ ـ املطلب األساسي لرئيس
مجلس إدارة مؤسسة النفط ،مصطفى
صنع الـلــه ،إلع ــادة تشغيل الحقل ،لكنه
ل ــم ي ـت ـح ـقــق إال ب ـع ــد وقـ ـ ــوع «ال ـ ـشـ ــرارة»

تحت سيطرة قــوات خليفة حفتر ضمن
حملتها في الجنوب ،وإثر تعيني األخير،
ً
العميد كنه ،مسؤوال عن تأمني الحقل ،ما
يؤشر إلى مساومات سياسية.
ّ
م ـط ـل ــع األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،حـ ــلـ ــت فــي
العاصمة اإلماراتية أبــو ظبي ثالثة من
أب ـ ــرز وج ـ ــوه ال ـس ـيــاســة ال ـل ـي ـب ـيــة ،حفتر
وص ـن ــع ال ـل ــه ورئ ـي ــس ح ـكــومــة «ال ــوف ــاق
ال ــوطـ ـن ــي» وم ـج ـل ـس ـهــا ال ــرئ ــاس ــي فــائــز
ال ـســراج .وعـلــى غـيــر املـتــوقــع ،لــم يجلس
السراج وصنع الله باعتبارهما حليفني
إلــى حفتر ،بــل اجتمعا معًا واتفقا على
إعـ ـ ــادة ف ـتــح «ال ـ ـش ـ ــرارة» .بـ ــدا االج ـت ـمــاع
غ ــريـ ـب ــا؛ إذ ي ـع ـمــل الـ ــرجـ ــان ج ـن ـبــا إل ــى
جنب في طرابلس ،وال توجد أي موانع
الجتماعهما في ليبيا ،وقد ّ
فسر البعض
خـطــوتـهـمــا ب ــأن رئ ـيــس مــؤسـســة النفط
ت ـعــرض لـلـضـغــط م ــن امل ـب ـعــوث األم ـمــي،
ال ــذي رع ــى لـقــاء أب ــو ظـبــي ،لـلـتــراجــع عن
تـعـطـيـلــه إع ـ ــادة ف ـتــح ال ـح ـقــل ،لـكـنــه أراد
إخ ـ ــراج األمـ ــر وك ــأن ــه ث ـمــرة ت ــواف ــق بينه
وبــن الـســراج ،فيما ذهــب آخــرون إلــى أن
حفتر اشترط إعادة فتح الحقل للجلوس
مع السراج.
رب ـم ــا ي ـك ــون ك ــا ال ـت ـف ـس ـيــران صــائ ـبــن؛
إذ م ــن م ـص ـل ـحــة امل ـج ـت ـمــع الـ ــدولـ ــي ،أي
دول الـغــرب املهيمنة ،دفــع إنـتــاج النفط
الليبي إلى أقصاه ،بالنظر إلى العقوبات
املسلطة على إيران واألزمة التي تمر بها

فنزويال ،للحفاظ على أسعار منخفضة.
ذلك واضحًا في النبرة التهديدية
ويبدو ّ
ّ
التي تتبناها هذه الدول كلما تم تهديد
حقول النفط أو موانئه ،والتي تتجاوز
بـكـثـيــر م ـس ـتــوى االه ـت ـم ــام الـ ــذي تــولـيــه
لقضايا أخ ــرى .إضــافــة إلــى ذل ــك ،التقى
حـفـتــر بــال ـف ـعــل ب ــال ـس ــراج ،ب ـعــد الـتـعـهــد
بفتح الحقل بيوم ،لكن من دون التقاط
صور للقاء كما جرت العادة.
ل ـكــن م ــا ال ـ ــذي ي ــدف ــع ح ـف ـتــر إلـ ــى إعـ ــادة
ف ـت ــح ال ـح ـق ــل الـ ـ ــذي تـسـتـفـيــد طــراب ـلــس
م ــن ع ــوائ ــده امل ــال ـي ــة؟ ف ــي ال ــواق ــع ،تـقــوم
اس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة حـ ـفـ ـت ــر ف ـ ــي الـ ـع ــام ــن
األخ ـيــريــن عـلــى تـثـبـيــت سـيـطــرتــه على
أغ ـلــب م ــوان ــئ ال ـن ـفــط وم ــواق ــع إن ـتــاجــه،
مع عدم استفادته مباشرة من مــوارده.

يوظف حفتر ملف
النفط في صياغة
عالقات دولية بعيدًا عن
العوائد المالية

تتمتع حكومة «الوفاق» بحصرية تسويق النفط (أ ف ب)

محاولته تسويق املحروقات
فعلى رغم ُ
عبر مؤسسة أنشئت للغرض في شرق
الـبــاد ،إال أن األمــر بقي ـ ـ برغبة دولية
َ
ـ ـ ـ مـحـتــكـرًا مــن ِقـ َـبــل املــؤس ـســة الــوطـنـيــة
للنفط املوالية لحكومة «الــوفــاق» .لكن
حفتر يرى عدة فوائد في بسط سيطرته
عليها ،فهي تمثل ورقة ضغط سياسية
راب ـ ـحـ ــة ،وت ـس ـم ــح لـ ــه ب ـت ـص ــوي ــر نـفـســه
ك ـس ـل ـطــة أمـ ــر واق ـ ــع ق ـ ـ ــادرة ع ـل ــى تــأمــن
املنشآت الطاقية ،ما يجعله طرف حوار
ض ــروري ــا ألي دول ــة تــريــد تــأمــن حقول
شركاتها في البالد ،أو تسعى للتنقيب
وبعث حقول جديدة.
توجد إشــارات على توظيف حفتر ملف
الـنـفــط فــي صـيــاغــة عــاقــات دول ـيــة .فهو
أمل ــح إل ــى ذل ــك ف ــي ح ــدي ــث إل ــى صحيفة
«لـ ــوف ـ ـي ـ ـغـ ــارو» ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،ن ـه ــاي ــة ع ــام
 ،2017بــال ـقــول إن «فــرن ـســا رافـقـتـنــا في
هــذا الـصــراع ،تساعدنا ...فــي الــدفــاع عن
القضية العادلة ،وهــي شريك مميز لنا،
ّ
سنعبر لها عــن امتناننا
ونـعــرف كيف
في املستقبل» .كما سبق وأطلق رئيس
أرك ـ ــان ج ـي ـشــه ،ع ـبــد الـ ـ ــرزاق ال ـنــاظــوري،
تـصــريـحــات ق ــال فـيـهــا إن ـهــم سـيــوفــرون
شـحـنــات نـفــط إل ــى مـصــر الــداع ـمــة لـهــم،
وذلــك عقب قــرار شركة «أرام ـكــو» إيقاف
مخصصات نفط ملصر عام .2016
مع ذلــك ،قد ال تكفي استراتيجية حفتر
في منحه اليد العليا في البالد .فلمحور
غ ــرب ال ـب ــاد أس ـل ـح ـتــه واسـتــراتـيـجـيـتــه
امل ـض ــادة ،ع ــاوة عـلــى تمتعه بحصرية
تـســويــق الـنـفــط .ويـحـظــى الـفــاعـلــون في
الغرب بشرعية سياسية واعتراف دولي
ّ
تــولــد مــن اتـفــاق الصخيرات للمصالحة
الـسـيــاسـيــة ،ويـسـيـطــرون عـلــى «مـصــرف
ليبيا املــركــزي» (رغ ــم أن لحكومة شرق
البالد مصرفها أيضًا الذي يطبع العملة
في روسيا) .لكن األهم من ذلك شرعيتهم
«الـ ـ ـث ـ ــوري ـ ــة» ،وارت ـ ـكـ ــازهـ ــم ع ـل ــى ثـقـلـهــم
وكثافتهم الديموغرافية في مدن الغرب،
واحتفاظهم بترسانة عسكرية ضخمة،
ما قد يؤدي إلى حرب طويلة مدمرة في
حال قرر حفتر التقدم إلى مناطقهم.

مصر

َ
تصفية الصحف القومية :المال أولى من الثقافة!
باتت المؤسسات الصحافية القومية
في مصر قاب قوسين أو أدنى من
التصفية ،التي ستعيد إلى الدولة ديونها
الم َّ
ُ
قدرة بنحو مليار دوالر ،مقابل زيادة
مالية محدودة للصحافيين
القاهرة ــ جالل خيرت
اعتمدت الحكومة املصرية ،أخيرًا ،خطة لتصفية الصحف
القومية التي تمتلكها ،والتي وصلت مديونياتها إلى أكثر
من  17مليار جينه (ما يقارب مليار دوالر أميركي) ،بعد
مناقشات طويلة خالل الفترة املاضية مع «الهيئة الوطنية
للصحافة» ،التي يترأسها الصحافي املـقــرب مــن السلطة
كرم جابر.
الخطة الجديدة تستهدف تسوية ديون املؤسسات القومية
ُ
التي تصدر غالبية الصحف واملجالت األسبوعية ،باإلضافة
إلى تقليل الخسائر وإغالق املؤسسات التي ال تربح ،ضمن
عملية على مراحل تبدأ ببيع األصول غير املستغلة وغير
ً
ال ـضــروري ــة ،وصـ ــوال إل ــى وق ــف إص ـ ــدارات تــاريـخـيــة لعدم
تحقيقها مبيعات ،ودمــج صحافييها والعاملني فيها مع
ً
جهات أخــرى ،فضال عن وقــف أي تعيينات جــديــدة ،علمًا
ّ
أن مــن ه ــذه املــؤسـســات مــن لــم يـعــن أح ـدًا مـنــذ م ــدة ،وفــي
مقدمها «األه ــرام» التي توقفت التعيينات فيها منذ نحو

أربــع سـنــوات ،إذ يعمل مئات الشباب فيها بعقود مؤقتة
ً
أمال في تعيينات قريبة.
ُ
ّ
املؤسسات القومية تكبدها
وتبرر الحكومة خطوتها بأن
ّ
خسائر منذ سنوات ،خاصة في ظل ازدياد تكلفة الطباعة
واألجــور ،والعجز عن رفــع سعر البيع للصحف واملجالت
ً
بـمــا ي ـســاوي سـعــر الـتـكـلـفــة ،ف ـضــا عــن تــراجــع الـعــائــدات
ّ
اإلعــانـيــة ج ــراء الــركــود فــي ســوق اإلع ــان ــات ،ال ــذي سبب
كبرى َ وإغالقها.
أيضًا إفالس وكاالت إعالنية ُ
وتـعـتـمــد رؤي ــة الـحـكــومــة ،ال ـتــي طـ ِّـبــقــت سـلـفــا فــي نــزاعــات
مالية متراكمة لشركات مختلفة ،على تسوية املديونيات
م ــع إس ـق ــاط ج ــزء بـسـيــط مـنـهــا .وس ـت ـكــون آل ـيــة الـتـســويــة
خالل الفترة املقبلة للمؤسسات الصحافية في ما تمتلكه
ـان ،ســواء وســط القاهرة ،أو في محافظات
من
ٍ
أراض ومـبـ ٍ
ومدن أخرى .وتخطط الدولة أيضًا لبيع األراضي لشركات
استثمارية ،خاصة أن غالبية املؤسسات القومية العريقة
تمتلك عقارات مميزة في مواقع بعضها وسط العاصمة،
ً
وأخرى في شوارع رئيسية أو مطلة على النيل ،فضال عن
دمــج بعض املــؤسـســات ذات املـبــانــي الكبيرة واإلص ــدارات
املحدودة ،ونقل العمال الفنيني إلى مطابع ملؤسسات أخرى.
ومن املؤسسات التي ُد ِر َســت حالتها بنحو مستفيض،
ً
مبنى كبيرًا على كورنيش
«دار امل ـعــارف» ،التي تمتلك
ُ
است َّ
قر على تصفيتها ،وتوزيع العاملني فيها
النيل .إذ
على مــؤسـســات أخ ــرى ،مــع هــدم مبناها امل ـجــاور ملبنى
ال ـت ـل ـفــزيــون ،ل ـي ـكــون جـ ــزءًا م ــن م ـش ــروع ت ـطــويــر مثلث
ماسبيرو ،على أن يجري التعامل مــع إصــداراتـهــا عبر
املؤسسات األخرى.

ومن ضمن املخطط أيضًا ،تحويل بعض اإلصدارات إلى
إص ــدارات إلكترونية فحسب ،بهدف تقليص الخسائر
التي ّ
تتكبدها املطبوعات املختلفة ،واستيعاب عمالتها،
إل ــى جــانــب تــوفـيــر نـفـقــات معينة ،مــع مــراعــاة استغالل
امل ـس ــاح ــات ال ـشــاس ـعــة ال ـت ــي تـمـتـلـكـهــا ب ـعــض الـصـحــف
ّ
يمكنها من ّ
تحمل اإلنفاق على ذاتها من
استثماريًا ،يما
مبان غير مستغلة.
أو
كاملة
ألدوار
اإليجاري
العائد
ٍ
وفي تصور الحكومة أن الوقت الحالي هو األكثر مناسبة
لـتـنـفـيــذ خ ـط ـت ـهــا .ف ـمــن ج ــان ــبُ ،سـتـسـعــى إلـ ــى إرضـ ــاء
َّ
ص للتكنولوجيا
الصحافيني بزيادة البدل املالي املخص ً
والتدريب في موازنة العام الجديد ،ضامنة تأييد النقيب
املقبل ضياء رشوان لتحركاتها التي تصفها بأنها في
إط ــار «الـحـفــاظ عـلــى حـقــوق الـصـحـ ّـافـيــن» ،وف ــي الــوقــت
نفسه تحقيق عــوائــد لـلــدولــة ،فــي ظــل تيقنها مــن غياب
معارضة حقيقية يمكنها التصدي للمخطط القائم على
االستفادة املالية فحسب ،من دون مراعاة البعد الثقافي
لبعض اإلصدارات ،حتى لو كانت توزع أعدادًا قليلة.
من جهة أخرى ،تسعى الحكومة إلى تحصيل املتأخرات
املستحقة للضرائب والتأمينات على املؤسسات القومية،
وهي خطوة وإن كانت تسير بهدوء حذر ،فإن عواقبها
ستكون وخيمة على السياسة والصحافة املصريتني.
فبعض اإلص ــدارات ،رغم معاناتها من مشكالت إداريــة
وروتينية جمة ،تنجح أحيانًا في دق ناقوس الخطر عبر
موضوعات أو معالجات تكون خارج الرقابة أحيانًا ،كما
حــدث فــي مجلة «األه ــرام الـعــربــي» الـتــي كــانــت املطبوعة
َ
الوحيدة الداعمة ملصرية جزيرتي تيران وصنافير.
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الجزائر
بين تصدعات في هرم السلطة وفي صفوف الجيش ،والمطالب
الشعبية بالتغيير ،يجد الجيش ،المؤسسة األكثر تماسكًا في الجزائر منذ
التحرير ،نفسه أمام مرحلة حاسمة ،فيما تنبئ التطورات المتسارعة
في البالد بأن نقل السلطة بسالسة سيكون مهمة صعبة

ّ
عات
تصد
ّ
السلطة تصعب
مهمة الجيش

استقاالت و«انشقاقات» عن بوتفليقة:

بني أنصار العهدة الخامسة للرئيس
ع ـب ــد ال ـع ــزي ــز بــوت ـف ـل ـي ـقــة ،وخ ـصــومــه
ال ـس ـي ــاس ــن وال ـع ـس ـك ــري ــن ال ــداع ـم ــن
ّ
بتنحيه ،بات
لالحتجاجات املطالبة
الـ ـش ــارع ،ش ــاء أو أب ــى ،فـيـصــل ص ــراع
لم يعد مكتومًا في أعلى هــرم الدولة.
لكن مما ال شك فيه ،أن تلك الخالفات
ال تــزال تـصـ ّـب حتى اآلن فــي مصلحة
معسكر الرئيس ،املــوجــود في جنيف
م ـن ــذ أحـ ــد ع ـش ــر ي ــوم ــا ،ل ـع ــدم وج ــود
ض ـمــانــات بـتـحـقـيــق ت ــواف ـق ــات تحقق
ً
انتقاال سلسًا للسلطة ،في حني تسعى
فيه دائ ــرة املقربني مــن الــرئـيــس ،التي
ً
أعضاء في الجيش واملخابرات
تشمل
ورجـ ـ ـ ــال أع ـ ـ ّمـ ــال ،إل ـ ــى ك ـس ــب ال ــوق ــت،
بخطاب يحذر من الفوضى ،وأحيانًا
َ
«السورنة».
ارت ـفــاع صــوت ال ـشــارع واملـطــالــب غير
امل ـس ـب ــوق ــة م ـن ــذ ع ـش ــري ــن ع ــام ــا ح ـ ّـرك
امل ـ ـيـ ــاه ال ـ ــراك ـ ــدة فـ ــي صـ ـف ــوف أح ـ ــزاب
املعارضة ،التي باتت تدعو إلى إعالن
شـ ـغ ــور م ـن ـص ــب ال ــرئـ ـي ــس ،وت ــأج ـي ــل
االنتخابات املقررة في نيسان /أبريل
املقبل ،لكن تأثير االحتجاجات على

ّ
أجـنـحــة الـسـلـطــة ي ـبــدو أك ـب ــر ،فــي ظــل
استمرار التظاهرات ورفض املعارضة
«ت ـ ـ ـسـ ـ ــويـ ـ ــة» تـ ـقـ ـلـ ـي ــص م ـ ـ ـ ــدة رئـ ــاسـ ــة
بوتفليقة بـعــد االن ـت ـخــابــات ،كطريق
وحيد لالنتقال السياسي ،الذي يؤكد
الجيش أنــه لن يكون خــارج معادالته
ل ـتــأمــن ســاس ـتــه ،وه ــو م ــا عـ ّـبــر عنه
بالتحذير من الفوضى ،باستحضار
ذك ــري ــات ال ـح ــرب األه ـل ـيــة ال ـتــي دارت
رحاها في التسعينيات ،بعدما حمل
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــون ال ـ ـسـ ــاح ع ـن ــدم ــا أل ـغــى
الجيش انتخابات كانوا في طريقهم
إلى الفوز بها.
ل ـك ــن بــال ـن ـظــر إلـ ــى ارتـ ـ ـ ـ ــدادات املـشـهــد
املستجد على النظام السياسي ،القائم
منذ عـقــود على اإلجـمــاع بــن النخبة
الحاكمة ،تبدو مهمة الجيش أصعب،
ل ـ ـكـ ــون ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب الـ ـ ـج ـ ــزائ ـ ــري ي ـح ـت ـ ّـج
سـلـمـيــا ،لـيــس ضــد شـخــص الــرئـيــس،
أحــد أبـطــال حــرب االسـتـقــال ،بــل ّ
ضد
ترشحه ،علمًا منهم بأن حياته باتت
مـهــددة دائـمــا ،وبحاجة لرعاية طبية
مـ ـسـ ـتـ ـم ــرة ،كـ ـم ــا ن ـق ـل ــت ص ـح ـي ـف ــة «ال
تــريـبـيــون دو ج ــون ــاف» الـســويـســريــة

انضمام
قدامى
المحاربين إلى
المحتجين
يمنحهم
شعورًا أقوى
بالوطنية
(أ ف ب)

تدعو أحزاب المعارضة
إلى إعالن شغور منصب الرئيس
وتأجيل االنتخابات المقررة
ع ـ ــن م ـ ـصـ ــادرهـ ــا أمـ ـ ـ ــس .فـ ـه ــم ع ـم ـل ـيــا
يثورون على نظام يحكم منذ عشرات
الـسـنــن بــانـتـخــابــات يــرونـهــا شكلية.
ورغم أن ال صلة مباشرة لكثير منهم

ب ـحــرب االس ـت ـقــال ال ـتــي ت ـعــزز مكانة
ال ـ ـقـ ــادة امل ـت ـق ــدم ــن ف ــي الـ ـس ــن ،إال أن
انضمام قدامى املحاربني ،الذين قاتل
بوتفليقة إلى جانبهم ضد املستعمر
الـفــرنـســي ،إل ــى املـحـتـجــن ،ودعــوتـهــم
جميع املواطنني إلى التظاهر ،أول من
أمــس ،يعطى املحتجني شـعــورًا أقــوى
بــوطـنـيــة ال ـت ـظــاهــرات ،وق ــد ب ــدا تأثير
رمـ ــوز الـ ـث ــورة ع ـلــى الـ ـح ــراك الـشـعـبــي
امل ـت ـص ــاع ــد ،ف ــي ال ــزخ ــم ال ـ ــذي أعـطـتــه

مشاركة جميلة بوحيرد ( 84عامًا) في
تـظــاهــرات األح ــد املــاضــي ،ي ــوم إعــان
ترشح بوتفليقة.
لـكــن بـعـيـدًا ع ــن ال ـتــأث ـيــرات املـعـنــويــة،
ثمة تصدعات سياسية وفي صفوف
املــؤسـســة الـعـسـكــريــة ،تـبــرزهــا خطوة
املحاربني الـقــدامــى ،بما يجعل قيادة
الجيش في موقف الضعيف هذه املرة.
فــ«مـنـظـمــة امل ـج ــاه ــدي ــن» ،ال ـتــي تـضـ ّـم
م ـحــاربــي الـ ـث ــورة ،يـتــزعـمـهــا السعيد

ع ـ ـبـ ــادو ،وه ـ ــو أح ـ ــد قـ ـي ــادي ــي «حـ ــزب
التجمع الوطني الديموقراطي» ،الذي
يقوده الوزير األول (رئيس الحكومة)
ّ
يصر األخير على
أحمد أويحيي ،فيما
أن ت ـجــري االن ـت ـخــابــات فــي مــوعــدهــا،
ً
وهو يأمل أن يطرح نفسه بديال جاهزًا
في حال حدوث تطورات مفاجئة .كذلك
تعزز الخطوة مــن صــراعــات يعانيها
الـ ـجـ ـي ــش م ـ ــع ج ـ ـ ـنـ ـ ــراالت م ـت ـق ــاع ــدي ــن
آخ ــري ــن ،مــرت ـب ـطــن بــال ـقــائــد ال ـســابــق

لالستخبارات الجنرال محمد مدين،
الـ ــذي يـسـتـمــر ت ــأث ـي ــره ف ــي ال ـســاحــات
الخلفية ،ومن بينهم الجنرال املتقاعد
علي غديري ،الــذي أعلن ترشحه ضد
بــوتـفـلـيـقــة ب ـعــدمــا دعـ ــا ال ـج ـيــش إلــى
التدخل ملنع األخير من والية خامسة.
وك ــان بوتفليقة قــد بــدأ فــي حــزيــران/
يونيو  2018تغييرات عسكرية غير
مسبوقة ،شملت قادة نواحي وقائدي
الـشــرطــة وال ــدرك الــوطـنــي ومــديــر أمن
الـجـيــش (أق ــوى جـهــاز م ـخــابــرات) ،ثم
ُ
استكملت في أيلول/سبتمبر لتشمل
َ
قــائــدي ال ـقــوات الـبــريــة وال ـجــويــة ،إلــى
جانب األمني العام لوزارة الدفاع.
الـجـيــش ال ــذي ي ـلــزم ّثـكـنــاتــه مـنــذ بــدء
االضـ ـط ــراب ــات ،ت ـت ـعــقــد مـهـمـتــه أك ـثــر،
مع ظهور تصدعات في هــرم السلطة
ال ـس ـيــاس ـيــة أي ـض ــا ،وان ـض ـم ــام بعض
املسؤولني مــن حــزب «جبهة التحرير
الــوط ـنــي» الـحــاكــم إل ــى االحـتـجــاجــات
ّ
األسـبــوع املــاضــي ،لعل أهمهم الوزير
الـســابــق سـيــدي أحـمــد فــروخــي ،الــذي
أع ـل ــن اس ـت ـقــال ـتــه م ــن ال ـح ــزب الـحــاكــم
والبرملان في منشور في «فيسبوك»،
مبديًا تضامنه مع املحتجني .تضاف
إل ـ ــى ذل ـ ــك االس ـ ـت ـ ـقـ ــاالت مـ ــن «م ـن ـتــدى
رؤساء املؤسسات» ،وهو رابطة أعمال
يــدعــم زع ـمــاؤهــا بوتفليقة مـنــذ فترة
طويلة ،تعاطفًا مع املحتجني .ومن بني
املستقيلني نائب رئيس املنتدى ،العيد
بــن عمر ،الــذي رأى أن الرابطة حـ َـادت
ع ــن رســالـتـهــا املـتـمـثـلــة ف ــي املـســاعــدة
عـلــى ق ـيــادة الـبـلــد إل ــى مستقبل أكثر
ً
إش ــراق ــا ،فـضــا عــن شـخـصـيــات عامة
عدة أعلنت استقاالتها ،في بلد يجري
ف ـي ــه عـ ـ ــادة ت ـغ ـي ـيــر املـ ـس ــؤول ــن خـلــف
األب ــواب املغلقة .وتــوالــت التصدعات،
أمـ ـ ــس ،ب ـم ـقــاط ـعــة «ات ـ ـحـ ــاد امل ـحــامــن
ال ـ ـجـ ــزائـ ــريـ ــن» (ن ـ ـقـ ــابـ ــة) ال ـج ـل ـس ــات
القضائية ملدة  4أيام في جميع محاكم
الـ ـب ــاد ،اع ـت ـب ــارًا م ــن االثـ ـن ــن امل ـق ـبــل،
احـتـجــاجــا عـلــى تــرشــح بــوتـفـلـيـقــة .إذ
ّ
حمل املحامون ،املحكمة الدستورية،
امل ـ ـ ّسـ ــؤول ـ ـيـ ــة ،ب ـس ـب ــب قـ ـب ــولـ ـه ــا م ـلــف
ت ــرش ــح بــوتـفـلـيـقــة ،رغ ــم ع ــدم أهـلـيـتــه
بسبب وضعه الصحي وفقًا للدستور
والـ ـق ــان ــون ،م ـش ـيــريــن إلـ ــى أن «امل ـ ــادة
 28م ــن ال ـق ــان ــون ال ــداخ ـل ــي للمجلس
ال ــدس ـت ــوري ت ـن ـ ّـص ع ـلــى أن املـتــرشــح
ي ـقــدم بـنـفـســه مـلــف ال ـت ــرش ــح» ،بينما
ف ـ ـ ّـوض بــوتـفـلـيـقــة إلـ ــى م ــدي ــر حملته
عبد الغني زع ــان ،إي ــداع ملفه األحــد
املاضي.
(األخبار)

مقالة

وليد شرارة
واه ـ ـ ٌـم َم ــن يـعـتـقــد أن ال ـق ــوى ال ـغــرب ـيــة لن
تسعى إل ــى اسـتـغــال األزم ــة السياسية
الجزائرية ،إن استطاعت ذلك .هذه القوى،
بـسـبــب طبيعتها االس ـت ـع ـمــاريــة ،حــاولــت
دائمًا االستفادة من أي أزمة سياسية و/
أو اجتماعية في دول الجنوب ،خاصة تلك
املستقلة ،للسيطرة عليها أو زيادة نفوذها
ف ــي داخ ـل ـه ــا .وي ــأت ــي ال ـت ــراج ــع املـسـتـمــر
للهيمنة الغربية على صعيد عــاملــي ،في
م ــواج ـه ــة ص ـع ــود أقـ ـط ــاب غ ـيــر غــرب ـيــن،
ل ـي ـع ـ ّـزز م ــن امل ـي ــل ل ـل ـتــدخــل ف ــي األزم ـ ــات
ً
الداخلية لبلدان الجنوب لدى األولــى ،بدال
ً
من أن يشكل عامال كابحًا لذلك.
عرض تاريخ التدخالت الغربية ،املباشرة
أو غير املباشرة ،في العقدين األخيرين،
فـ ــي األزم ـ ـ ـ ــات ال ــداخـ ـلـ ـي ــة لـ ـبـ ـل ــدان عــرب ـيــة
وإفــريـقـيــة وأمـيــركـيــة التـيـنـيــة ،يــؤكــد هــذه
ال ـح ـق ـي ـقــة بـ ــوضـ ــوح .وق ـ ــد ات ـ ـخـ ــذت ه ــذه
ال ـتــدخــات طــابـعــا عـسـكــريــا مـبــاشـرًا في
منطقتنا الـعــربـيــة ،كما جــرى فــي الـعــراق
ول ـي ـبـيــا وس ــوري ــا .وكـ ــان م ــن ب ــن دواف ــع
ال ـحــروب الـتــي تعرضت لها هــذه الـبـلــدان،
انتساب أنظمتها إلى تيار القومية العربية،
ال ـ ــذي ن ــاص ـب ــه ال ـ ـغـ ــرب األورو-أم ـ ـيـ ــركـ ــي

فنزويال
ّ
مدد دونالد ترامب العقوبات المفروضة على فنزويال منذ أربع سنوات ،عامًا إضافيًا .قرار
اختارت كاراكاس أن ّ
ترد عليه في الشارع السبت المقبل ،وهو الموعد الذي سيتحول إلى نزال
جديد للتظاهرات المتقابلة

الشارع على موعد مع نزال جديد

خيارات واشنطن تضيق
مــرة أخ ــرى ،ال ـشــارع الفنزويلي على
مــوعــد مــع ال ـت ـظــاهــرات وال ـت ـظــاهــرات
ّ
املـ ـض ــادة ،حـيــث ح ـ ّـدد ك ــل م ــن رئـيــس
ال ـب ــرمل ــان االن ـق ــاب ــي خـ ــوان غ ــواي ــدو،
وال ـ ـ ــرئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ن ـ ـ ـي ـ ـ ـكـ ـ ــوالس مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادورو،
ال ـس ـبــت امل ـق ـب ــل ،م ــوعـ ـدًا ل ـل ـن ــزول إلــى
الـ ـش ــارع الـ ــذي سـيـتـقــاسـمــه امل ــوال ــون
وامل ـعــارضــون .وتـتـخــذ جــولــة السبت
طــاب ـعــا أش ـ ـ ّـد حـ ـم ــاوة؛ إذ ت ــأت ــي بـعــد
عــودة غــوايــدو إلــى الـبــاد مــن جولته
اإلقليمية الـتــي تـحـ ّـدى فيها القضاء
الفنزويلي ،واملــواجـهــات التي قادها
من الحدود مع كولومبيا على خلفية
قـضـيــة امل ـس ــاع ــدات األم ـيــرك ـيــة .وهــي
ج ــول ــة ل ــم ت ـف ـلــح ف ــي اس ـت ـج ــاب دعــم
اس ـت ـث ـنــائــي ،ك ـحــال م ـلــف امل ـســاعــدات
الــذي لــم يصل إلــى النتيجة املــرجـ ّـوة
م ـن ــه أم ـي ــرك ـي ــا ،م ــا ي ـس ـتــدعــي الـعـمــل
على إبقاء زخم االنقالب ،ال سيما في
ال ـشــارع ال ــذي اعـتــاد عـلــى التحركات
املماثلة نهاية كل أسبوع منذ بداية
االن ـ ـقـ ــاب .ل ـكــن ال ي ـب ــدو أن غ ــواي ــدو
سيكتفي بــالــدعــوة إل ــى الـتـظــاهــرات؛
إذ إن ـ ــه أجـ ـ ــرى أم ـ ــس مـ ـح ــادث ــات مــع
ات ـح ــادات نـقــابـيــة فــي ال ـق ـطــاع ال ـعــام،
م ـح ـ ّـرض ــا إي ــاه ــا ع ـلــى االن ـ ـخـ ــراط فــي
ّ
إضرابات تهدف إلى شل هذا القطاع.
وأمـ ـ ـ ـ ــس ،أح ـ ـيـ ــت ك ـ ــاراك ـ ــاس الـ ــذكـ ــرى
الـ ـس ــادس ــة ل ــرح ـي ــل ال ــرئـ ـي ــس هــوغــو
تـ ـش ــافـ ـي ــز .وف ـ ـ ــي كـ ـلـ ـم ــة ب ــاملـ ـن ــاسـ ـب ــة،
ّ
ذك ـ ــر م ـ ـ ــادورو ب ــأن ــه ف ــي يـ ــوم  9آذار/
مــارس  ،2015أقــدم الرئيس األميركي
ال ـســابــق ب ـ ــاراك أوب ــام ــا ،ع ـلــى تــوقـيــع
فنزويال «أكبر تهديد»
مرسوم يعتبر
ّ
ألم ـيــركــا ،وه ــو مــا وق ــع عـلــى تـمــديــده
أمس الرئيس الحالي دونالد ترامب.
وق ــال مـ ـ ــادورو« :ه ــذا ال ـي ــوم ( 9آذار/

مـ ـ ـ ــارس) ن ـع ـت ـب ــره ي ـ ــوم اإلم ـب ــري ــال ـي ــة
املـنــاهـضــة لـلـبــولـيـفــاريــة» ،داع ـيــا إلــى
إحيائه بالنزول إلى الشوارع السبت
املقبل .كذلك ،دعا النساء الفنزويليات
ل ـل ـخــروج إل ــى الـ ـش ــوارع غـ ـدًا الجمعة
بمناسبة اليوم العاملي للمرأة ،مشيرًا
إلى أنه سيدلي بـ«تصريحات مهمة»
فــي ه ــذا ال ـي ــوم .وت ـ ّ
ـوج ــه م ـ ــادورو إلــى
أن ـ ـص ـ ــار االن ـ ـق ـ ــاب ب ــالـ ـق ــول إن ه ــذه
«األقلية املخبولة ماضية في مرارتها.
سنهزمهم ،كونوا متأكدين من ذلك».
ع ـ ـلـ ــى خـ ـ ــط آخـ ـ ـ ـ ــر ،قـ ـ ـ ـ ــررت الـ ـحـ ـك ــوم ــة

قررت الحكومة
طرد السفير األلماني
لمشاركته في
استقبال غوايدو

ال ـف ـن ــزوي ـل ـي ــة ط ـ ــرد ال ـس ـف ـي ــر األمل ــان ــي
لــديـهــا ،وح ـ ّـددت وزارة الـخــارجـيــة 48
دانييل مارتن
ساعة ملـغــادرة السفير
ّ
ك ـ ــرن ـ ــر ،وذلـ ـ ـ ــك ب ـس ـب ــب «تـ ــدخ ـ ـلـ ــه فــي
الشؤون الداخلية» ،وهــو الــذي ّ
توجه
إلى مطار كاراكاس الدولي الستقبال
غ ــواي ــدو .وذك ــر الـبـيــان الـحـكــومــي أنــه
ّ
يتصرف سفير
«مــن غير املقبول» أن
«ع ـل ــى ن ـحــو يـتـفــق ت ـمــامــا م ــع أج ـنــدة
مؤامرة فئات متطرفة من املعارضة».
وأك ـ ــدت ال ـخــارج ـيــة األمل ــان ـي ــة ت ـعـ ّـرض

أحيت كاراكاس الذكرى السادسة لرحيل الرئيس هوغو تشافيز (أ ف ب)

عن المناعة الجزائرية ضد التدخالت الخارجية
العداء منذ نشأته ،وعمل باستمرار على
مـحــاصــرتــه وإض ـعــافــه تـمـهـيـدًا للقضاء
عليه .مناسبة هذا الكالم ،تصريح الناطق
ب ــاس ــم ال ـخ ــارج ـي ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،روب ـ ــرت
باالدينو ،عن مراقبة بالده للتظاهرات في
ال ـجــزائــر ،و«دعـمـهــا للشعب ال ـجــزائــري».
ً
يـشـكــل ه ــذا الـتـصــريــح ب ــذات ــه ت ــدخ َــا في
األزمة الجزائرية ،وال ينبغي أن ُينظر إليه
باستخفاف .إال أن مناعة الغالبية العظمى
من شعب الجزائر ضد أي تدخل خارجي
ف ــي ش ــؤون ـه ــا ،مـهـمــا كــانــت حـ ـ ّـدة األزم ــة
الداخلية ،تقطع الطريق على هذا األخير.

ذاكرة الدم الطويلة
أكـ ـث ــر مـ ــا ي ـل ـف ــت فـ ــي ت ـع ـل ـي ـقــات اإلع ـ ــام
ال ـغ ــرب ــي ال ـس ــائ ــد ،وال سـيـمــا ال ـفــرن ـســي،
عن تطورات األزمــة السياسية الجزائرية
الـحــالـيــة ،إشــارتــه املـتـكــررة إلــى أن قطاعًا
كـبـيـرًا م ــن الـجـيــل ال ـش ــاب الـ ــذي يتظاهر
ال ـي ــوم ل ــم يـعــاصــر «ال ـع ـشــريــة الـ ـس ــوداء»،
أي ال ـحــرب األهـلـيــة الـتــي شـهــدتـهــا الـبــاد
خ ــال عـقــد الـتـسـعـيـنـيــات .بـمـعـنــى آخ ــر،
هذا الجيل ،بحسب املعلقني ،ال يخاف من
رفــع سقف املطالب السياسية ،وتصعيد
التحركات االحتجاجية ضد السلطات بما
ال سابق له في املاضي القريب .وبالفعل،

إن ض ـخــامــة ال ـت ـظــاهــرات ال ـتــي تشهدها
البالد ،ومشاركة قوى وأوساط سياسية
ٌ
وضع مستجد
واجتماعية متعددة فيها،
يــؤشــر عـلــى ع ــودة جماهير الـشـعــب إلــى
حلبة السياسة بعد فترة انقطاع طويلة
ع ـن ـه ــا ،عـ ـ ــادة م ــا ت ـل ــي ال ـ ـحـ ــروب األه ـل ـيــة
الطويلة والدامية .إال أن هذه العودة املدوية
ال تتناقض مع إدراك مخاطر الذهاب إلى
ص ــدام عـنـيــف مــع ال ـسـل ـطــات ،وتــداعـيــاتــه
ومفاعيله التي يصعب التحكم بها كما
أظهرت التجربتان الليبية والسورية.
كـشـفــت ال ـتـجــربـتــان م ــدى قـ ــدرة ال ـخــارج
امل ـ ـ ـتـ ـ ـ ّ
ـربـ ـ ــص ع ـ ـلـ ــى اس ـ ـت ـ ـت ـ ـبـ ــاع حـ ــركـ ــات
اح ـت ـج ــاج ـي ــة م ـح ـل ـيــة أظ ـ ـهـ ــرت األط ـ ـ ــراف
ال ـن ــاط ـق ــة ب ــاس ـم ـه ــا اسـ ـتـ ـع ــداده ــا ل ــذل ــك،
وتوظيفها في إطار سياسات هذا الخارج
واستراتيجياته ،التي كان من بني نتائجها
املباشرة تدمير البلدين .نظرة سريعة إلى
واق ــع ليبيا ،الـتــي بــاتــت دول ــة ُم ّ
قسمة بني
مجموعات تابعة ملحاور إقليمية ودولية،
وتـتـنــازع على نفطها وغــازهــا الشركات
اإلي ـطــال ـيــة وال ـفــرن ـس ـيــة ،تـكـفــي لتوضيح
املآل الكارثي الذي قد تقود إليه شعارات
«التغيير الـفــوري» وب ــ«أي ثمن» .ال تعفي
ه ــذه الـحـقــائــق األن ـظ ـمــة مــن مسؤوليتها
عن استفحال األزمات الداخلية ،لكن على

قوى املعارضة التي ال تراعي واقع موازين
القوى ،وال تتورع عن استدعاء التدخالت
الخارجية ،مسؤولية طاغية عــن وصــول
أوضاع بلدانها إلى ما وصلت إليه.
غير أن مناعة الجزائريني ضد التدخالت
الخارجية ال ترتبط فقط باألحداث القريبة
املحلية واإلقليمية ،بــل بـتــاريــخ هــذا البلد
الـ ـط ــوي ــل ،وال ـط ـب ـي ـعــة ال ـخ ــاص ــة ل ـصــراعــه
الــدامــي واملــديــد مــع الظاهرة االستعمارية
الغربية .ليس من املبالغة القول إن الهوية
الــوطـنـيــة الـجــزائــريــة املـعــاصــرة نـتــاج لهذا
الـ ـص ــراع .ل ــم ي ـق ـ ّـدم ال ـج ــزائ ــري ــون مـلـيــونــا
ونصف مليون شهيد فقط في نضالهم
م ــن أج ــل االس ـت ـق ــال .ه ــذا ع ــدد ش ـهــداء
آخر ثورة اندلعت عام  ،1954من سلسلة
ثورات لم تتوقف في أنحائها منذ غزوها
م ــن ِق ـ َـبــل ج ـيــوش االس ـت ـع ـمــار الـفــرنـســي
ـاري ــخ ،انــدلـعــت
ع ــام  .1830م ـنــذ ه ــذا ال ـت ـ ُ
انـتـفــاضــات وث ــورات كثيرة أخ ـ ِـم ـ َـدت عبر
اعتماد سياسة القتل الجماعي والتهجير
السكاني ،وتدمير املدن والبلدات والقرى،
واالسـ ـتـ ـي ــاء ع ـلــى امل ـحــاص ـيــل وت ـجــويــع
السكان .يشير املؤرخ الفرنسي ،أوليفييه
لــوكــور غــران ـم ـيــزون ،فــي كـتــابــه املرجعي
«عــن الـحــرب والــدولــة االسـتـعـمــاريــة» ،إلى
أن ح ـص ـي ـلــة ال ـ ـحـ ــروب امل ـت ــواص ـل ــة ال ـتــي

شنتها القوات الفرنسية على الجزائريني
حـتــى أواخ ــر ال ـقــرن الـتــاســع عـشــر ،كانت
إبـ ــادة نـحــو الـثـلـثــن مـنـهــم .ويــذكــر كــاتــب
وناشر فرنسي شهير آخــر هو فرنسوا
مــاسـبـيــرو ،فــي مقدمة مــذكــرات الجنرال
آرم ـ ــان دو ســانــت أرنـ ــو (ال ـ ــذي ق ــاد غــزو
الجزائر) ،التي أعاد نشرها ،كيف أن هذا
األخير هو الذي استخدم للمرة األولى غاز
الكربون لقتل سكان املناطق املتمردة عبر
حـشــرهــم فــي م ـغ ــاور ،وإش ـع ــال الـحــرائــق
على مداخلها ليموتوا خنقًا .هي السابقة
األول ـ ــى الس ـت ـخ ــدام ال ـغ ــاز ض ــد املــدن ـيــن،
قبل استخدام غاز آخر من ِق َبل النازيني
فــي ال ـحــرب الـعــاملـيــة الـثــانـيــة .وق ــد تحولت
الـجــزائــر ،فــي الجولة األخـيــرة مــن جــوالت
صــراع ـهــا م ــع املـسـتـعـمــر ال ـفــرن ـســي ،إلــى
ُمختبر لنظريات حروب مكافحة التمرد،
امل ّ
وجهة أساسًا ضد السكان ،التي بلورها
الكولونيل روجـيــه ترانكيي بعد تجربته
ف ــي ف ـي ـت ـنــام ،وطـ ّـبـق ـهــا ال ـج ـن ــراالن مــاســو
وبيجار ،والتي اعتمدت أدوات كاالستخدام
املنهجي والواسع النطاق للتعذيب ،وإقامة
م ـع ـس ـك ــرات االعـ ـتـ ـق ــال ،وت ـش ـك ـيــل ف ــرق
املوت بهدف الصدم والترويع .لقد اكتوى
الجزائريون بنار االستعمار التي لم تسلم
منها أي بقعة من بقاع بالدهم.

التوجهات االستقاللية
والثروات الطبيعية
ما تشهده الجزائر اليوم أزمــة سياسية
مرتبطة بعجز أطراف السلطة الجزائرية
ع ــن ال ـتــوافــق عـلــى مــرشــح لــانـتـخــابــات
الـ ــرئـ ــاس ـ ـيـ ــة .لـ ـي ــس سـ ـ ـ ـرًا أن ب ـ ــن ه ــذه
األط ــراف جهات نــافــذة فــي الجيش وفي
قـ ــادة ج ـهــاز األمـ ــن وف ــي أوس ـ ــاط طبقة
رجــال األعمال وفي قيادة حزب «جبهة
التحرير» .بعض هذه األطراف دعم ،عبر
وســائــل إع ــام مرتبطة بــه أو مــن خالل
أحـ ـ ــزاب س ـيــاس ـيــة م ـع ــارض ــة مـتـحــالـفــة
معه ،االحتجاجات الشعبية ضــد واليــة
رئاسية خامسة لعبد العزيز بوتفليقة.
الجناح اآلخر متمسك بالرئيس ،بما أنه
يجر التوصل إلى تفاهم على مرشح
لم ِ
آخــر .خلفيات الجماهير التي نزلت إلى
الشوارع مختلفة ،وقسم كبير منها أراد
االعتراض على ما يراه سياسة ازدراء من
السلطة حياله عبر تسمية مرشح عاجز
عن القيام بمهماته ،واملضي بالسياسات
االقتصادية واالجتماعية نفسها ،والتي
أدت إلى تعاظم الفوارق بني الجزائريني،
وتراجع مستويات العيش بالنسبة إلى
معظمهم ،وتعاظم ثروات البعض نتيجة
عالقاته الخاصة مع السلطة.

هــي حركة احتجاجية شعبية مــن أجل
اإلصالح .غير أن القوى الغربية ّ
تتربص
ـدواع أخ ــرى .فمهما قيل عن
بالجزائر ل ـ ٍ
الـنـظــام ال ـجــزائــري ،فما زال هــذا األخير
يـنـتـهــج س ـي ــاس ــات اس ـت ـقــال ـيــة مـلـتــزمــة
الـ ـث ــواب ــت ال ــوط ـن ـي ــة والـ ـق ــومـ ـي ــة ،خــاصــة
بالنسبة إل ــى قضية فلسطني ،وداعـمــة
لـلـمـقــاومــة ،وم ـعــارضــة ل ـحــروب الـتــدخــل
اإلمبريالية فــي الـعــراق وليبيا وســوريــا.
وح ـ ـتـ ــى عـ ـل ــى املـ ـسـ ـت ــوى ال ـت ـس ـل ـي ـح ــي،
ل ــم ي ـقــع ال ـن ـظ ــام ف ــي ف ــخ االع ـت ـم ــاد على
منظومات الـســاح الغربية واألميركية،
وحــافــظ عـلــى عــاقــات ت ـعــاون وثـيــق مع
روسيا في هــذا املـجــال .وهــو يعتمد في
املـجــال النفطي سياسة تعطي األولــويــة
للمصالح الــوطـنـيــة ،بـعـكــس الـ ــدول التي
تــرســم سياستها ب ـنـ ًـاء عـلــى توجيهات
الواليات املتحدة .األطــراف الغربية تأمل
أن تـسـتـفـحــل األزم ـ ـ ــة ف ــي ب ـل ــد امل ـل ـيــون
ونصف مليون شهيد ،وأن يفضي ذلك
إلى إضعاف الدولة واملجتمع ،وهو عكس
ما تريده غالبية الجزائريني .الرهان هو
على مناعتهم الوطنية القوية التي تمنع
الـ ـخ ــارج املـ ـع ــادي م ــن اس ـت ـغــال مطلب
اإلص ــاح ،للدفع إلــى االح ـتــراب الداخلي
والخراب.
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سفيرها للطرد ،مشيرة إلى أنه يجري
العمل اآلن «على الخطوات التالية».
بـ ــاملـ ــوازاة ،ال تـ ــزال ال ــوالي ــات املـتـحــدة
تــواكــب رج ــل انـقــابـهــا فــي تـحــركــاتــه،
مــواص ـلــة ضـغــوطـهــا ض ــد ك ــاراك ــاس.
ّ
وهي إذ تخرج كل يوم بنشاط جديد
ـاد لـ ـ ـك ـ ــاراك ـ ــاس ،فـ ـق ــد بـ ـ ــدت أن ـه ــا
م ـ ـعـ ـ ٍ
استنفدت وسائلها الناجعة لإلضرار
بفنزويال ،وص ــارت قــراراتـهــا مكرورة
ت ــأخ ــذ ط ــاب ــع الـ ـضـ ـغ ــوط اإلع ــامـ ـي ــة.
وف ــي خ ـطــوة م ـتــوق ـعــة ،وق ــع الــرئـيــس
األميركي ،دونالد ترامب ،على تمديد
ال ـع ـقــوبــات امل ـف ــروض ــة ع ـلــى فـنــزويــا
عــامــا آخ ــر ،مـعـتـبـرًا أن ال ـعــاقــات بني
ال ـب ـل ــدي ــن ال تـ ـ ــزال فـ ــي ح ــال ــة ط ـ ــوارئ
بـسـبــب «ال ـت ـهــديــد االسـتـثـنــائــي ال ــذي
ت ـفــرضــه األوض ـ ـ ــاع ه ـن ــاك ع ـلــى األم ــن
ال ـقــومــي األم ـي ــرك ــي» .وجـ ــاء ف ــي بـيــان
لـلـبـيــت األب ـي ــض ب ـهــذا ال ـش ــأن أن ــه «ال
تزال فنزويال تشكل تهديدًا غير عادي
لــأمــن القومي والسياسة الخارجية
ل ـلــواليــات امل ـت ـحــدة» .ويـتـضـمــن األمــر
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ،ال ـ ـصـ ــادر ع ـ ــام  2015عــن
الــرئـيــس أوب ــام ــا ،عـقــوبــات عـلــى  7من
مسؤولي فنزويال بدعوى «انتهاكات
لحقوق اإلنسان وفساد» .في األثناء،
ّ
هدد مستشار األمن القومي األميركي،
جون بولتون ،بأن واشنطن ستفرض
ع ـقــوبــات ع ـلــى امل ــؤس ـس ــات األجـنـبـيــة
املـ ـتـ ـع ــامـ ـل ــة م ـ ــع ف ـ ـنـ ــزويـ ــا ،وقـ ـ ـ ــال إن
الــواليــات املتحدة «أبلغت املؤسسات
امل ــالـ ـي ــة األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ب ــأنـ ـه ــا س ـت ــواج ــه
ع ـ ـقـ ــوبـ ــات ملـ ـش ــاركـ ـتـ ـه ــا ف ـ ــي ت ـس ـه ـيــل
ال ـت ـح ــوي ــات امل ــال ـي ــة غ ـيــر ال ـقــانــون ـيــة
التي تفيد نيكوالس مادورو وشبكته
الفاسدة».
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)
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تصعيد غربي ضد بيونغ يانغ:

مجلس األمن يلتئم خالل أيام
بعد أيام من انتهاء قمة هانوي ،خرج
جون بولتون إلعالن احتمال تشديد
بالده العقوبات على كوريا الشمالية
إن لم تنزع سالحها النووي .يأتي ذلك
في وقت بدأ يشاع فيه أن بيونغ يانغ
شرعت في «إعادة بناء سريع» لموقع
إلطالق صواريخ ،في محاولة على ما
يبدو للتشكيك في ّنيات األخيرة
بعد يوم واحد من منحها «شهادة
بـ ـ ــراءة» م ــن ِق ـ َـب ــل ال ــوك ــال ــة الــدول ـيــة
ل ـل ـط ــاق ــة ال ـ ــذريـ ــة واالسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات
الكورية الجنوبية ،في إشــارة إلى
ّ
«نيات حسنة» لديها سبقت القمة
األخـ ـي ــرة ال ـت ــي ج ـم ـعــت الــرئـيـســن
األميركي دونــالــد ترامب والكوري
ال ـش ـمــالــي ك ـيــم ج ــون ــغ أون ،ب ــدأت
أط ــراف أمـيــركـيــة وكــوريــة جنوبية
ّ
تشكك فــي ّ
نيات
إشــاعــة معلومات
ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة .إذ ق ـ ــال ،أم ــس،
بعض الخبراء األميركيني إن بيونغ
يــانــغ ب ــدأت ب ــ«إع ــادة بـنــاء ســريــع»
ملــوقــع إلط ــاق ص ــواري ــخ ،اسـتـنــادًا
إلى صور التقطتها أقمار صناعية.
كذلك ،أشــارت صحيفة «جونغ أنغ
إلبو» الكورية الجنوبية إلــى قيام
«الشمال» بأعمال إنشائية جديدة
في موقع «بونغاي ري» للتجارب
النووية ،بعدما أعلن إغالقه العام
امل ــاض ــي .ول ـف ــت املـ ـص ــدران إل ــى أن
بيونغ يونغ اتخذت هــذه الخطوة
بعد فشل قمة هانوي ،التي كان من
امل ـتــوقــع خــالـهــا إع ــان ات ـف ــاق بني
الطرفني في ما يخص امللف النووي
لــ«الـشـمــال» ،إال أنــه ،و«لسبب غير
معروف حتى اآلن» ،فشل الطرفان
في التوصل إلى اتفاق ،حتى أنهما
قطعا اجتماعهما فجأة فــي اليوم
الثاني من القمة.
وردًا ع ـل ــى ه ـ ــذه املـ ـعـ ـل ــوم ــات ،ق ــال
الرئيس األميركي إن أمله «سيخيب
جدًا جدًا» بنظيره كيم ،إذا «تأكدت»
تقارير عن أن بيونغ يانغ تعمل على
إعادة بناء موقع للصواريخ .وأشار
ّ
ترامب إلى أن «من املبكر أن نرى ما
إذا كانت املعلومات عــن العمل في
املوقع الكوري الشمالي صحيحة».

خبراء أميركيون :بيونغ يانغ بدأت بـ«إعادة بناء سريع» لموقع إلطالق صواريخ (أ ف ب)

م ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـت ـ ـهـ ــا ،أعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت م ـ ـنـ ــدوبـ ــة
بريطانيا لدى األمم املتحدة ،كارين
بـ ـي ــرس ،أن م ـج ـلــس األم ـ ــن ال ــدول ــي
«سيجتمع خالل أيام ملناقشة قيام
كــوريــا الشمالية بــأعـمــال إنشائية
ج ــدي ــدة ف ــي م ــوق ــع ب ــون ـغ ــاي ري»،
مضيفة« :نحن نرحب بالتحركات
ال ـت ــي ي ـق ــوم ب ـهــا ت ــرام ــب لـلـتـعــاطــي
م ــع ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة ،ول ـكــن يجب
أن يـكــون ذل ــك عـلــى أس ــاس أن تبدأ
األخيرة خطواتها نحو نزع السالح
النووي بشكل كامل وقابل للتحقق
وال رجـ ـع ــة ف ـ ـيـ ــه» .وح ـ ـ ــول اقـ ـت ــراح
واشـنـطــن تشديد الـعـقــوبــات ،قالت
بيرس« :أعتقد أننا بحاجة إليجاد
طريقة لجعل بيونغ يــانــغ تتخذ»
ّ
تلك الـخـطــوات ،مشيرة إلــى أن من
ّ
ال ــواض ــح أن ال ـل ـق ــاءات ب ــن بـيــونــغ
ِّ
يــانــغ وواشـنـطــن «لــم ت ــؤد بعد إلى
النتائج التي نريدها ،لذا إن فرض
عـ ـق ــوب ــات أق ـ ـ ــوى س ـي ـك ــون ب ـم ـثــابــة
ف ــرض ـي ــة واضـ ـ ـح ـ ــة» .واسـ ـت ــدرك ــت:

«لكننا سنكون بحاجة للتعرف إلى
مواقف بقية أعضاء مجلس األمن،
وسنكون بحاجة أيضًا لتقييم ما
يحدث بالضبط على أرض الواقع».
وكـ ـ ـ ــان مـ ـسـ ـتـ ـش ــار األمـ ـ ـ ــن ال ـق ــوم ــي
األميركي ،جــون بولتون ،قد أعلن،
ف ــي وق ـ ــت س ــاب ــق أمـ ـ ــس ،أن ب ــاده
«تــدرس خيارات تشديد العقوبات
على كــوريــا الشمالية إذا لــم تنزع
سالحها ال ـنــووي» .وق ــال بولتون:
«نـتـطـلــع إل ــى ح ـلــول مـمـكـنــة يمكن

بولتون :ندرس خيارات
تشديد العقوبات
على بيونغ يانغ

اتـ ـخ ــاذه ــا ،سـ ـ ــواء أكـ ــانـ ــوا ج ــادي ــن
بــامل ـفــاوضــات أم ال ،وم ــا إذا كــانــوا
م ـل ـتــزمــن ال ـت ـخ ـلــي ع ــن ال ـبــرنــامــج
النووي» .وأضــاف املستشار ،الذي
ّأي ـ ــد ان ـت ـه ــاج أسـ ـل ــوب م ـت ـشــدد مــع
كــوريــا الشمالية فــي املــاضــي« :إذا
لم يرغبوا في القيام بذلك ،فعندئذ
أعتقد أن ترامب أوضح أنه لن يرفع
العقوبات االقتصادية عنهم».
ٍّ
ـواز ،ق ـ ــررت واش ـن ـطــن
ع ـلــى خـ ــط م ـ ـ ـ ٍ
وسـ ـي ــول إلـ ـغ ــاء أكـ ـب ــر  3مـ ـن ــاورات
عـسـكــريــة بـيـنـهـمــا ،وف ـقــا ملــا ذكــرتــه
شـ ـبـ ـك ــة «كـ ـ ـي ـ ــه بـ ـ ــي إس وورلـ ـ ـ ـ ــد»
اإلذاع ـيــة الـكــوريــة الجنوبية أمــس.
وقالت وزارة الدفاع في سيول إنه
ُ َّ
سينفذ نــوع جديد مــن التدريبات
ال ـع ـس ـك ــري ــة ب ـم ـش ــارك ــة ال ـق ـطــاعــن
الـعــام وال ـخــاص وال ـقــوات املسلحة
بــاســم «تــدري ـبــات أول ـغــي تـيـكــوك»،
ع ـلــى مـ ــدار أرب ـع ــة أي ـ ــام ،ف ــي نـهــايــة
شهر أيار /مايو املقبل.
(األخبار ،أ ف ب)

تقرير

إيران :تفعيل آلية التجارة مع أوروبا قريبًا
خـ ـ ّـيـ ــم م ـص ـي ــر اآللـ ـ ـي ـ ــة األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة
لاللتفاف على العقوبات األميركية
ضـ ــد إيـ ـ ـ ــران ع ـل ــى االجـ ـتـ ـم ــاع رب ــع
الـ ـسـ ـن ــوي ال ـ ـ ـ ـ ّـ 11فـ ــي ف ـي ـي ـنــا أمـ ــس،
ل ـل ـج ـن ــة املـ ــوق ـ ـعـ ــن عـ ـل ــى االت ـ ـفـ ــاق
ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي .وأع ـ ـ ـ ــرب مـ ـس ــاع ــد وزيـ ــر
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي لـ ـلـ ـش ــؤون
ال ـس ـيــاس ـيــة ،ع ـبــاس ع ــراق ـج ــي ،عن
أمــل بــاده في أن يبدأ العمل بآلية
التجارة مع أوروبــا ،خالل أسابيع.
وقـ ــال عــراق ـجــي م ــن فـيـيـنــا« :نــأمــل
أن تــدخــل إنـسـتـكــس حـ ّـيــز التنفيذ
خالل األسابيع املقبلة» ،في إشارة
إلــى آلـيــة امل ـبــادالت الـتـجــاريــة التي
وضـ ـعـ ـتـ ـه ــا فـ ــرن ـ ـسـ ــا وب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا
وأملــانـيــا ،لاللتفاف على العقوبات
األميركية عبر املقايضة وتعامالت
غير دوالرية .ويحتاج دخول اآللية
ح ـ ّـي ــز ال ـت ـن ـف ـيــذ أن ت ـن ـشــئ ط ـه ــران
آلية مناظرة لـ«إنستكس» يمكنها

◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►

(أ ف ب)

ّ
الـتـعــامــل مــن خــالـهــا ،وه ــو مــا ملــح
امل ـ ـسـ ــؤول اإلي ـ ــران ـ ــي إل ـ ــى إم ـكــان ـيــة
حصوله قبل دخول السنة اإليرانية
الجديدة ( 21آذار مارس املقبل).

وف ـي ـمــا ان ـت ـقــد ال ـت ـبــاطــؤ األوروب ـ ــي
فـ ــي ه ـ ــذا الـ ـج ــان ــب ،ن ـق ــل عــراق ـجــي
عـ ـ ــن أج ـ ـ ـ ـ ــواء اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع فـ ـيـ ـيـ ـن ــا أن
ه ـنــاك «دع ـم ــا قــويــا ج ـ ـدًا» لــاتـفــاق

الـ ـ ـنـ ـ ــووي م ـ ــن ج ـم ـي ــع املـ ـش ــارك ــن.
وأوض ـ ــح أن ط ـم ــوح بـ ــاده يتمثل
ف ــي أن تـعـمــل اآلل ـي ــة ع ـلــى «جـمـيــع
السلع والبضائع ،وليس فقط في
السلع اإلنـســانـيــة» ،وهــو مــا تأخر
حـتــى اآلن ،ول ــم تـعـتـمــده الـتــرويـكــا
األوروب ـ ـيـ ــة .لـكـنــه أوضـ ــح أن ــه حني
ُ
ُ
ستضاف
«ترسى األنماط املحددةُ ،
سلع أخرى ،من بينها سلع فرضت
عليها عـقــوبــات ،والـنـفــط بالطبع،
إلى اآللية».
م ــن ج ـه ـت ــه ،أشـ ـ ــار م ـم ـثــل االتـ ـح ــاد
األوروب ـ ـ ــي ،ف ــي ب ـيــان ب ـعــد اخـتـتــام
االجتماع ،إلى أن االتحاد سيواصل
دع ــم ال ـع ـمــل الـ ـج ــاري ب ـه ــدف جعل
اآلل ـيــة عمالنية «بــأســرع مــا يمكن
ب ــال ـت ـن ـس ـي ــق الـ ــوث ـ ـيـ ــق م ـ ــع اآللـ ـي ــة
اإلي ــرانـ ـي ــة امل ـقــاب ـلــة ال ـت ــي ه ــي قيد
اإلعداد».
(رويترز ،أ ف ب)

ُتـصــادف يــوم األحــد  10آذار 2019
ذكـ ـ ــرى مـ ـ ــرور أسـ ـب ــوع ع ـل ــى وف ــاة
فقيدنا الغالي املرحوم
العميد الركن
فايز عبد اللطيف كالكش
والدته املرحومة خزنة محمد حمد
رمضان
زوج ـت ــه امل ــرب ـي ــة ال ـفــاض ـلــة فــاطـمــة
كنعان
اب ـ ـن ـ ــاه :الـ ــدك ـ ـتـ ــور رب ـ ـيـ ــع ،زوجـ ـت ــه
الدكتورة مريم عيد
علي
ابنتاه :الــدكـتــورة مايا والدكتورة
ديما
ص ـ ـهـ ــراه :ول ـي ــد حـ ـ ّـاسـ ــو ،وشـ ــارل
سميث
أشـ ـق ــاؤه :امل ـه ـنــدس رضـ ــا ،زوج ـتــه
املربية الفاضلة جميلة نصار
املرحوم علي ،زوجته زينب الدرسا
املرحوم محمد
شقيقاته :املرحومة فاطمة ،زوجة
املرحوم أحمد أفندي رمضان
خديجة ،أرملة املرحوم علي سليم
محمد رمضان
زينب ،زوجــة املرحوم محمد كمال
كالكش
الـ ـح ــاج ــة سـ ـ ـع ـ ــاد ،زوجـ ـ ـ ــة الـ ـح ــاج
صادق عبدالله
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي يـ ــوم ال ـخ ـم ـيــس 7
آذار  2019في الجمعية اإلسالمية
لـلـتـخـصــص وال ـت ــوج ـي ــه الـعـلـمــي،
الــرمـلــة الـبـيـضــاء ق ــرب أم ــن الــدولــة
للرجال والنساء من الساعة الثانية
مساء.
بعد الظهر ولغاية السابعة
ً
وب ـ ـهـ ــذه املـ ـن ــاسـ ـب ــة س ـ ُـيـ ـق ــام حـفــل
تأبيني عن روحه الطاهرة للرجال
والنساء الساعة العاشرة صباحًا
في منزله الكائن في بالط.
اآلسـ ـ ـف ـ ــون :آل ك ـ ــاك ـ ــش ،ك ـن ـع ــان،
رمـ ـض ــان ،ع ـب ــدال ـل ــه ،ب ـ ــدوي ،ع ـيــد،
حـ ـ ّـاسـ ــو ،س ـم ـيــث وعـ ـم ــوم أه ــال ــي
بلدة بالط.
ل ــه ال ــرح ـم ــة ول ـك ــم م ــن ب ـع ــده طــول
البقاء.

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

اعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
ي ـن ـفــذ ب ـنــك االمـ ـ ـ ــارات ول ـب ـن ــان ش.م.ل.
الـ ـ ــذي ح ــل م ـح ــل ب ـن ــك ن ــاس ـي ــون ــال دو
ب ــاري ــس انـتــركــونـتـيـنـنـتــال وح ــل محل
فرنسبك ش.م.ل .باملعاملة 2006/206
ب ــوج ــه ش ــرك ــة ابـ ـن ــاء الـ ـي ــاس ال ـخ ــوري
ش.م.ل .وكميل وجورج الياس الخوري
وورث ـ ـ ــة خ ـل ـيــل ال ـ ـخـ ــوري وهـ ــم م ــادل ــن
ط ـ ــوروس س ـي ـمــون ـيــان واوالده روج ــه
وروبـيــر ومليا دومينيك وبــرنــار باسم
خ ـل ـيــل ال ـ ـخـ ــوري وورثـ ـ ــة ام ـي ــل ال ـي ــاس
ال ـخ ــوري وه ــم ج ــورج وكـمـيــل وروج ــه
وروبـيــر ومليا دومينيك وبــرنــار باسم
خليل الخوري عقدي تأمني وعقد فتح
حـســاب ج ــاري وكـفــالــة وكـشــف حساب
وشهادتي تأمني وتعهد وحكم تاريخ
ً
 2015/11/30وذلـ ــك تـحـصـيــا لـلــديــن
البالغ /5419031.10 /د.أ .عدا الفوائد
واللواحق.
ويـ ـج ــري ال ـت ـن ـف ـيــذ ع ـلــى ال ـع ـق ــار 1931
ذوق مصبح مساحته  6231م.م .وهو
بموجب االف ــادة العقارية قطعة ارض
ضـمـنـهــا ب ـن ــاء م ــن ح ـجــر ب ــاط ــون معد
معمل مؤلف من طابق سفلي يحتوي
ع ـلــى قـطـعــة ك ـب ـيــرة م ـس ـتــودع ضمنها
ارب ـ ـ ــع غ ـ ــرف م ـك ــات ــب م ـق ـط ـع ــة بـخـشــب
وزجاج وغرفة ومدخل ومنافع ومتخت
وك ــاراج مسقوف توتيا وغــرفــة ملحول
ال ـك ـه ــرب ــاء وط ــاب ــق اول ي ـح ـت ــوي عـلــى
قـطـعــة كـبـيــرة ضمنها غــرفـتــن وغــرفــة
وقــاطــع ومنافع وطــابــق ثاني يحتوي
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بـلــدتـهــا ش ـقــرا فــي الـســاعــة الثالثة
والنصف مــن بعد ظهر يــوم األحــد
ال ـ ــواق ـ ــع فـ ـي ــه  10آذار  ،2019فــي
حسينية البلدة.
للفقيدة الرحمـة ولكـم عظيم األجر
والثواب
ال ــراض ــون ب ـق ـضــاء ال ـلــه وق ـ ــدره :آل
ع ـ ــاش ـ ــور ،خـ ـل ــف ،الـ ـعـ ـل ــي ،ص ــال ــح،
يوسف ،صفي الدين ،سعد ،ناصر
وعموم أهالي بلدة شقرا.

على قطعة كبيرة ومنافع وطابق ثالث
ي ـح ـت ــوي ع ـل ــى ق ـط ـعــة ك ـب ـي ــرة وم ـنــافــع
وعـلــى ح ــدة يــوجــد مـسـتــودع مسقوف
اترنيت باملحضر الفني رقم  27تاريخ
 74/2/11بـمـلـفــه .وبــال ـك ـشــف ت ـبــن ان
ال ـب ـنــاء ه ــو مـعـمــل  interdesignمــؤلــف
م ــن خـمـســة ط ــواب ــق :طــاب ـقــان سـفـلـيــان
وث ــاث ــة ط ــواب ــق ع ـل ــوي ــة .س ـف ـلــي ثــانــي
قسمان القسم الخلفي مستودع مدخل
عن الطريق العام والقسم الثاني صالة
عرض بارتفاعات ومستويات مختلفة
تتصل ببعضها بواسطة درج .وسفلي
اول مواجهة للطريق الـعــام عـبــارة عن
صاالت عرض وكونتوار بجانبه غرفة
ملـحــول الـكـهــربــاء وج ــزء مـنــه مخصص
مل ـك ــات ــب امل ــوظـ ـف ــن .وارض ـ ـ ــي يـتـضـمــن
مكاتب اداري ــة ومكتب رئيسي االرض
م ــوك ـي ــت وحـ ـم ــام وم ـط ـب ــخ ومـ ـن ــه ب ــاب
يؤدي الى املعمل وهو كناية عن صالة
كـبـيــرة غـيــر مقطعة ضمنها حـمــامــات
ومصعد كبير مخصص لنقل البضاعة
ومكتب اداري على متخت جدرانه من
خ ـش ــب وزجـ ـ ـ ــاج وض ـم ـن ــه ايـ ـض ــا درج
ً
داخ ـلــي ي ــؤدي ن ــزوال ال ــى مـخــزن تحت
ارض املـ ـك ــات ــب .وطـ ــابـ ــق اول وث ــان ــي
وثالث عبارة عن معمل كلها متشابهة
قطعة كبيرة غير مقطعة ضمنه اعمدة
بــاطــون وارضــه بــاطــون ويحتوي على
حـمــام مـغــاســل خــارجـيــة وغــرفــة مكتب
م ــع م ـت ـخــت اض ــاف ــة ال ــى م ـص ـعــد كبير
مخصص لنقل البضائع ويوجد على
ح ــدة مـسـتــودع جــانـبــي سـقـفــه اتــرنـيــت

ارض ــه بــاطــون ول ــه بــابــن حــديــد جــرار
ومواقف للسيارات معبدة.
تاريخ قرار الحجز  2017/2/25وتاريخ
تسجيله .2017/3/2
تـ ـ ــأمـ ـ ــن درج ـ ـ ـ ـ ــة اول ـ ـ ـ ـ ــى ل ـ ـصـ ــالـ ــح ب ـن ــك
ناسيونال دي باريس انتركونتيننتال
بقيمة /1500000/د.أ.
ت ــأم ــن درج ـ ــة ثــان ـيــة ل ـصــالــح ان ـط ــوان
جوزف جاك رينه متى والفراد يعقوب
متى بقيمة /450000/د.أ.
ت ـ ــأم ـ ــن درجـ ـ ـ ـ ــة ثـ ــال ـ ـثـ ــة ل ـ ـصـ ــالـ ــح ب ـن ــك
ناسيونال دي باريس انتركونتيننتال
بقيمة /4000000/د.أ .اشارة استمالك
وتخطيط.
بــدل تخمني العقار  1931ذوق مصبح
/21202750/د.أ .وب ـ ــدل ط ــرح ــه بـعــد
التخفيض /12085567.5/د.أ.
يجري البيع بيوم الثالثاء الواقع فيه
 2019/6/25الساعة  11:00قبل الظهر
في قاعة محكمة كسروان.
لـ ـل ــراغ ــب بـ ــال ـ ـشـ ــراء دفـ ـ ــع بـ ـ ــدل الـ ـط ــرح
بـ ـم ــوج ــب ش ـ ــك مـ ـص ــرف ــي م ـن ـظ ــم ألم ــر
حضرة رئيس دائرة تنفيذ كسروان أو
تـقــديــم كـفــالــة وافـيــة مــن احــد املـصــارف
امل ـق ـبــولــة م ــن ال ــدول ــة وي ـت ـح ـمــل رس ــوم
ال ـت ـس ـج ـي ــل والـ ـ ــداللـ ـ ــة وعـ ـلـ ـي ــه اتـ ـخ ــاذ
مـحــل اقــامــة ضـمــن ن ـطــاق ال ــدائ ــرة واال
عــد قلمها مقامًا مـخـتــارًا لــه كما عليه
االطــاع على قيود الصحيفة العينية
العائدة للعقار موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
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الرحمن ّ
بسم الله ّ
الرحيم
َ َّ
الن ْف ُس ْ ُال ْط َم ِئ َّن ُة ْار ِج ِعي
«يا َأي ِّ ُت َها َ َّ
َّ
َ
ْ
اضــيـ ًـة َمــر ِضــيـ ًـة َف ْاد ُخ ِلي
َإلــى رب ـ ِـك ر ِ
ِفي ِع َب ِادي َو ْاد ُخ ِلي َج َّن ِتي»
ّ
العلي العظيم
صدق الله
بمناسبة مــرور أربـعــن يــومــا على
وفاة فقيدتنا الغالية
الحاجة ذيبة علي خلف
حرم املرحوم ّ
السيد محمود محمد
عاشور (أبو حاتم)
(رئيس بلدية شقرا ودوبية سابقًا)
أوالدهـ ـ ـ ــا :امل ــرح ــوم ح ــات ــم ،زوج ـتــه
ُ
هويدا العلي
عبد الله ،زوجته سالم خلف (عضو
مجلس إدارة فينيسيا بنك)
عبد اإلله ،زوجته ثريا عاشور
املرحوم عبد ّ
الرؤوف
عـبــد ال ـسـ ّـتــار ،زوج ـتــه زيـنــة صالح
(رئ ـ ـيـ ــس ال ـج ــال ـي ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة فــي
الكونغو الديمقراطية سابقًا)
عـبــد الـ ـ ــرزاق ،زوج ـتــه ن ــدى يوسف
(رئـ ـي ــس ّم ـج ـلــس إدارة فـيـنـيـسـيــا
بنك)
بناتها :هال ،زوجة الدكتور عاصم
ُ
صفي الدين
هنا ،زوجة املهندس علي سعد
سالم ،زوجة سليم ناصر
شـ ـقـ ـيـ ـق ــاه ــا :امل ـ ــرح ـ ــوم ـ ــان م ـح ـمــد
وخليل خلف
ستتلى عن روحها
املناسبة
بهذه
ُ
ال ـطــاهــرة آي ــات مــن الــذكــر الحكيم،
ُ
وي ـق ــام مـجـلــس عـ ــزاء حـسـيـنــي في
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أفقيا
 -1أكبر جــزر ماريانا األميركية فيها قــاعــدة بحرية وجــويــة أميركية حيوية في
املحيط الهادىء – عاصمة أوروبية –  -2ملكة تدمر التاريخية – أبو أبي أو أمي –
 -3عائلة مخرج سينمائي هندي راحل – شريط سينمائي باألجنبية –  -4أطول
أن ـهــر فــرنـســا يـغـطــي حــوضــه خـمــس مـســاحــة ال ـبــاد – ج ــرح –  -5سـكــان املـنــاطــق
ّ
القطبية – احسان –  -6بلدة لبنانية بقضاء زحلة –  -7يخافان ويخشيان – خنزير
ُ
ّ
بري –  -8شاب ال خبرة له – إله – يسكن لهب الحريق –  -9من كبار رجال القانون
ّ
وهي كدائرة املعارف للمحامني – والد
العامة
اإلجتهادات
مجموعة
له
الفرنسيي
ُ
– ّ -10
مؤرخ وأديب سوري راحل أنشأ جريدة املقتبس عام 1908

عموديًا

ـص لبناني توفي منتحرًا –  -2واحــد باألجنبية – للندبة
 -1من الحيوانات – راقـ ُ
– حيوان أليف –  -3إسم تعرف به قارتا أوروبــا وآسيا معًا – يجري في العروق
–  -4عــائـلــة رئـيــس مـصــري – مــن اآلالت الـكـهــربــائـيــة ال ـضــروريــة فــي امل ـنــازل – -5
متشابهان – يواجهك ًويجتمع بــك –  -6إســم مــوصــول – نبات زراعــي بــزوره من
ُ
ّ
يلقب
األفاويه تستعمل تابال – ورك –  -7مال ودراهــم – مدينة إيرانية – ُ -8صفة
ّ
الكتاب –  -9يشير بيده – مبنى ومـكــان تحفظ فيه
بها الشيطان – حــدد تــاريــخ
ُ
األموال العامة للدولة اإلسالمية وتصرف بمكانها الصحيح –  -10من قرى مدينة
اإلسكندرية املصرية – إمارة عربية

أفقيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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 -1ليون بانيتا –ّ  -2كروب – كان –  -3أنيس – سرسنك –  -4ليل – او – بغل –  -5يس – كرمل –
شو –  -6أفق – ولس – ْ -7ليل – الكرنك –  -8بلميرا – ّ -9
نولد – اب – بو –  -10سيدي سليمان
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مشاهير 3106

حلول الشبكة السابقة

 -1ليالي األنس –  -2نيس – وي –  -3وكيل – البلد – ّ -4
نرس – كف – لدي – ّ -5
وب – ارقام
–  -6ابسوم – ليال –  -7لوكربي –  -8يكسب – ارل –  -9تانغ شان – با –  -10انكلو سكسون

حل الشبكة 3105

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ممثل مصري ( )1964-1891من أم إيطالية وأب نمساوي ومن مشاهير
نجوم السينما األبيض واألســود املصرية .تخصص في أدوار الشرير
الظريف
 = 5+3+1+8+7دولة عظمى ■  = 6+5+2+9+4ثوب املرأة ■  = 11+10شاي
باألجنبية

حل الشبكة الماضية :تشارلز ديكنز

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة رقم 2017/132
الرئيسة جيهان عون
املـ ـنـ ـف ــذ :ب ـن ــك ب ـ ـيـ ــروت ش.م.ل .وك ـي ـلــه
املحامي فادي شلفون
املـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــذ عـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــه :ن ـ ـب ـ ـيـ ــه خـ ـ ــالـ ـ ــد ت ــاب ــت
املنصورية  -املنت.
السند التنفيذي :استنابة دائرة تنفيذ
ً
املنت تحصيال للدين البالغ /113400/
دوالر امـيــركــي ومـبـلــغ  /1001/دوالر
امـ ـي ــرك ــي ب ـم ــوج ــب س ـ ـنـ ــدات دي ـ ــن ع ــدا
اللواحق.
تاريخ قرار الحجز2016/9/30 :
تاريخ تسجيله2016/10/20 :
العقار املطروح للبيع :كامل العقار رقم
 3075صليما قطعة ارض بعل مشجرة
ص ـنــوبــر غ ـيــر مـبـنـيــة م ـســاح ـتــه 2300
م.م .تقريبًا يحده غربًا وشرقًا مجرى
ً
مــاء شـمــاال طــريــق عــام وجـنــوبــا طريق
سيارات.
قـ ـيـ ـم ــة الـ ـتـ ـخـ ـم ــن/230000/ :دوالر
أميركي.
قيمة الطرح بعد التخفيض/124545/ :
دوالر اميركي.
مــوعــد امل ــزاي ــدة ومـكــانـهــا :ت ـجــري امــام
رئ ـيــس دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ ب ـع ـبــدا ف ــي قصر
ع ــدل بـعـبــدا نـهــار االرب ـع ــاء الــواقــع فيه
 2019/3/27ال ـســاعــة ال ـحــاديــة عـشــرة
قبل الظهر.
شـ ــروط ال ـب ـيــع :ع ـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء
وقبل املباشرة في املزايدة ايــداع قيمة
الطرح او تقديم كفالة مصرفية معادلة
تضمن املبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن
نطاق الدائرة وبخالل الثالثة ايام التي
تلي االحالة عليه دفع باقي الثمن تحت
طــائ ـلــة اع ـ ــادة امل ــزاي ــدة ب ــزي ــادة الـعـشــر
فاذا لم يتقدم احد بزيادة العشر تعاد
امل ــزاي ــدة ع ـلــى ع ـه ــدة امل ـش ـت ــري الـنــاكــل
ال ــذي يضمن الـنـقــص وال يستفيد من
الزيادة كما عليه خالل العشرين يومًا
التي تلي صدور قرار االحالة دفع رسم
الداللة خمسة باملاية والتسجيل.
رئيس القلم
انطوان الحلو
إعالن بيع صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2019/26
املنفذ :جعفر حسن نصور
املنفذ بوجههما :حسني ومحمد علي
بهجة
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :حـكــم محكمة بــدايــة
الـ ـنـ ـبـ ـطـ ـي ــة رقـ ـ ـ ــم  2018/157تـ ــاريـ ــخ
.2018/10/30
امل ـت ـض ـمــن اع ـ ــان عـ ــدم قــاب ـل ـيــة ال ـع ـقــار
 486جبشيت للقسمة العينية وطرحه
ل ـل ـب ـيــع ب ـ ــامل ـ ــزاد ال ـع ـل ـن ــي ع ـل ــى اسـ ــاس
الـطــرح وتــوزيــع الثمن وفــق مندرجات
الحكم.
املعامالت :تاريخ التنفيذ 2019/1/15
تاريخ تبليغ االنذار2019/1/28 :
العقار املوصوف 2400 :سهم من العقار
 486جبشيت وهو عبارة عن ارض بعل
سليخ ينبت فيه نباتات برية ،متوسط
االنحدار ويقع في خراج بلدة جبشيت
مــن الناحية الجنوبية الشرقية وغير
متصل بطريق.
مساحته 3864 :م.م.
التخمني 154.560.000 :ل.ل.
الطرح 154.560.000 :ل.ل.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
الــواقــع فـيــه  2019/5/2الـســاعــة 11:00
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية،
تـ ـط ــرح هـ ـ ــذه الـ ـ ــدائـ ـ ــرة ل ـل ـب ـي ــع ب ــامل ــزاد
العلني اسهم العقار املــوصــوف اعــاه،
فعلى الراغب بالشراء ايداع بدل الطرح
في قلم الدائرة بموجب شيك مصرفي
منظم المر رئيس دائرة تنفيذ النبطية
وات ـخــاذ مـحــل اقــامــة لــه ضـمــن نطاقها
واال عــد قلمها مقامًا مختارًا لــه مــا لم
ً
يكن ممثال بمحام وعليه االطالع على
قيود الصحيفة العينية السهم العقار
املـطــروح ودف ــع الثمن والــرســوم ضمن
املهلة القانونية تحت طائلة متابعة
التنفيذ على عهدته.
مأمور التنفيذ
فاطمة سلهب
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
صادر عن بلدية بقسطا
دعوة لتقديم عروض
 -1تعلن بلدية بقسطا عن رغبتها في
ال ـح ـصــول عـلــى ع ــروض اس ـع ــار ل ــزوم
ان ـشــاء مـبـنــى ب ـلــدي عـلــى الـع ـقــار 328
منطقة بقسطا العقارية طبقًا للخرائط
والـ ـ ـش ـ ــروط املـ ـص ــدق ــة وفـ ـق ــا ل ــاص ــول
وذلك خالل مهلة خمسة عشر يومًا من
تاريخ االعالن في الجريدة الرسمية.
 - 2ي ـج ــري ف ــض الـ ـع ــروض ب ــاش ــراف
لجنة املناقصات في البلدية وذلك في
تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا من
يوم الجمعة الواقع في .2019/4/5
 - 3يمكن االطــاع على دفتر الشروط
فــي مركز البلدية خــال اوق ــات الــدوام
الرسمي.
 - 4آخر مهلة لتقديم العروض الساعة
ال ـحــاديــة ع ـشــرة ظ ـه ـرًا مــن ي ــوم موعد
املناقصة املحدد.
بقسطا في 2019/02/11
رئيس بلدية بقسطا
ابراهيم وليد مزهر
التكليف 379
إعالن
تعلن ادارة مستشفى فتوح كسروان
ال ـح ـكــومــي  -الـ ـب ــوار ول ـل ـم ــرة الـثــانـيــة
عــن اج ــراء مناقصة عمومية بالظرف
امل ـخ ـتــوم ،لـتـلــزيــم اع ـم ــال الـنـظــافــة في
امل ـس ـت ـش ـف ــى ،ي ـم ـك ــن الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
دفــاتــر ال ـشــروط مــن أمــانــة ســر االدارة
ض ـ ـمـ ــن سـ ـ ــاعـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوام الـ ــرس ـ ـمـ ــي،
اع ـت ـبــارًا م ــن الـخـمـيــس 2019/03/07
من الساعة  8.00ص .لغاية  14.00ظ.
آخ ــر مهلة لتقديم ال ـعــروض الـثــاثــاء
 2019/03/12عند الساعة  14.00ب.ظ.
على ان تـجــري عملية فــض الـعــروض
االربـ ـع ــاء  2019/03/13عـنــد الـســاعــة
 19.00م.
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
ّ
القاضي ميرنا ّكلب
ّ
يـبــلــغ ال ــى امل ـنــفــذ عليهما دان ـيــه علي
هاشم
وش ــرك ــة Phi Trend Group S.A.R.L
املجهول املقام
ً
عـ ـم ــا ب ــأحـ ـك ــام امل ـ ـ ـ ــادة /409/أ.م.م.
تنبئكم دائرة تنفيذ بيروت بأن لديها
في املعاملة التنفيذية رقم 2017/1149
انذارًا تنفيذيًا موجهًا اليكم من طالب
الـتـنـفـيــذ االع ـت ـم ــاد الـلـبـنــانــي ش.م.ل.
ونــات ـجــا ع ــن طـلــب تـنـفـيــذ ع ـقــد قــرض
وكـشــف حـســاب بقيمة /57.331/د.أ.
عدا الفوائد والرسوم واملصاريف.
وعليه تدعوكم هذه الدائرة للحضور
ال ـي ـه ــا ش ـخ ـص ـيــا او ب ــواس ـط ــة وك ـيــل
ق ــان ــون ــي الس ـت ــام االن ـ ـ ــذار الـتـنـفـيــذي
واالوراق املرفقة به علمًا بــأن التبليغ
يـتــم قــانــونــا بــانـقـضــاء مـهـلــة عشرين
ي ــوم ــا ع ـلــى ن ـشــر هـ ــذا االعـ ـ ــان وعـلــى
تعليق نسخة عنه وعن االنذار املذكور
على لوحة االعالنات لدى دائرة تنفيذ
بـ ـي ــروت ويـ ـص ــار ب ـع ــد ان ـق ـض ــاء ه ــذه
املهلة ومهلة االنذار التنفيذي البالغة
 10اي ــام ال ــى متابعة التنفيذ بحقكم
ً
اصوال حتى الدرجة األخيرة.
محمد وليد الحلبي
مأمور تنفيذ بيروت
اعالن قضائي
لدى املحكمة االبتدائية في جبل لبنان
ف ــي املـ ــن ،ال ـغــرفــة ال ـتــاس ـعــة ،ال ـنــاظــرة
بــالــدعــاوى الـعـقــاريــة ،بــرئــاســة سيلفر
أبــو شقرا ،والقاضيني محمد فرحات
واوجـ ـيـ ـن ــا ن ـص ـي ــر ،تـ ـق ــدم امل ـس ـتــدعــي
شــريــف ج ــون منير سـمــاحــه بواسطة
وك ـي ـل ــه املـ ـح ــام ــي م ـي ـش ــال اب ـ ــي نـ ــادر
باستدعاء سجل بالرقم 2017/1689
بوجه املستدعى ضدها مدول يوسف
سماحه املجهولة محل االقامة وبوجه
غـيــرهــا ،يطلب فـيــه ازال ــة الـشـيــوع في
ال ـع ـق ــار  13ال ـ ـجـ ــوار الـ ـعـ ـق ــاري ــة ،عـلــى
املـسـتــدعــى ضــدهــا الـحـضــور ال ــى قلم
املحكمة لتبلغ االس ـتــدعــاء وف ــي حــال

تخلفها عــن الحضور يعتبر التبليغ
ً
حاصال ويعد كل تبليغ اليها بواسطة
رئيس القلم صحيحًا باستثناء الحكم
النهائي مهلة املالحظات واالعتراض
خـ ــال خـمـســة ع ـشــر ي ــوم ــا ت ـلــي مهلة
النشر.
رئيس القلم كيوان كيوان
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب نــاجــي فــريــد مخلوف بكعكفري
وك ـيــل بـيــاتــريــس نـجـيــب جـبــر املــالـكــة
في العقارين  /2241/و /2243/بيت
شـبــاب سـنــدي تمليك بــدل عــن ضائع
بحصتي املالكة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـل ــب ال ـ ـيـ ــاس لـ ــوبـ ــار ع ـط ــال ـل ــه وك ـيــل
انـطــوان كريم الحايك احــد ورثــة كريم
منصور الحايك املالك في العقار /34/
عينطورة سند تمليك بدل عن ضائع
بحصة املورث.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلـبــت روز خـلـيــل م ـك ــرزل املــال ـكــة في
ال ـع ـق ــارات  /207/و /209/و/227/
و /234/و /241/بيت شباب سندات
تمليك بدل عن ضائع بحصصها.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب رفـيــق عــزيــز الــريــس وكـيــل نديم
زي ــاد حـمــاده الوكيل عــن اسـمــا هنري
كـ ـف ــوري احـ ـ ــدى ورثـ ـ ــة هـ ـن ــري فـيـلـيــب
ك ـف ــوري امل ــال ــك ف ــي ال ـع ـق ــارات /396/
و /399/و /400/و /404/و/405/
ال ـخ ـن ـش ــارة سـ ـن ــدات تـمـلـيــك بـ ــدل عن
ضائع بحصص املورث.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلـبــت ه ـيــام انـ ـط ــوان الـهـيـبــي وكـيـلــة
انـ ـط ــوان نــاص ـيــف ال ـه ـي ـبــي امل ــال ــك في
العقار  /1774/بسكنتا سند تمليك
بدل عن ضائع بحصة املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـلــب روك روكـ ــس صـفـيــر وسـمـيــرنــا
غـســان ح ــداد مــالـكــي الـقـســم  /11/من
العقار  /73/بياقوت سند تمليك بدل
ع ــن ض ــائ ــع ب ـح ـصــة س ـم ـيــرنــا غ ـســان
حداد.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـلــب ش ــاه ــن ب ــول ــس طـ ــوق بــوكــالـتــه
عــن انـطــونـيــوس حنا الـشــديــاق وكيل
مــارون حنا الشدياق املالك في العقار
 /1812/الـبــوشــريــة سـنــد تمليك بــدل
عن ضائع بحصة املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن

من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب االب طانيوس رزق الله الخوري
وكيل عبد الله جورج العبد الله مالك
العقار  /521/الفنار سند تمليك بدل
عن ضائع باسم املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب صصنيك سـيـمــون سيمونيان
وك ـ ـي ـ ــل ك ـ ـ ــاي ـ ـ ــزاك وزوهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراب ك ـس ـب ــار
عـ ـط ــاري ــان م ــال ـك ــي ال ـق ـس ــم  /83/مــن
العقار  /133/انطلياس سندي تمليك
بدل عن ضائع بحصتي املالكني.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـلــب فـ ــؤاد ج ــوزي ــف ك ــرم وك ـي ــل لينا
قيصر تويني الوكيلة عن عنود فاضل
اب ــراه ـي ــم الـ ـح ــذران اح ــد ورثـ ــة فــاضــل
ابراهيم عبدالله الحذران مالك القسم
 /7/مــن العقار  /1282/برمانا سند
تمليك بدل عن ضائع باسم املورث.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـل ــب ع ـي ـم ــاد عـ ـ ــادل ال ـب ـع ـي ـنــي وك ـيــل
جورج مخايل كيروز مالك القسم /6/
م ــن ال ـع ـقــار  /1752/ال ـبــوشــريــة سند
تمليك بدل عن ضائع باسم املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب هــوســب ش ــراك ديــر موسيسيان
الـ ــذي ه ــو نـفـســه هــوســب س ـت ــراك ديــر
موسيسيان مالك القسم  /E 10/من
العقار  /34/حارة البالنة سند تمليك
بدل عن ضائع باسمه.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب املـحــامــي االس ـتــاذ ج ــورج سلوم
جريج وكيل بريجيت تانوه ساليماتا
اوتارا احدى ورثة بول نصري االشقر
مــالــك الـقـســم  /4/م ــن ال ـع ـقــار /303/
بـكـفـيــا س ـنــد تـمـلـيــك بـ ــدل ع ــن ضــائــع
باسم املورث.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـ ـل ــب مـ ـي ــاد وان ـ ـ ـطـ ـ ــوان ف ـ ـ ــارس عـبــد
املسيح بوكالتهما عن فــارس يوسف
عبد املسيح املالك في القسم  /2/من
العقار  /341/البوشرية سند تمليك
بدل عن ضائع بحصة املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب سـمــاح نبيل مـهــدي وكـيــل نينا
عبدالله وزنه الوكيلة عن نورا حسان
م ـن ـصــور احـ ــدى ورثـ ــة ح ـس ــان حسني
منصور املــالــك فــي العقارين /1035/
و /1036/ال ـبــوشــريــة س ـنــدي تمليك
بدل عن ضائع بحصتي املورث.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري

مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب ش ــادي احـمــد قليط وكـيــل خالد
بــن سعيد بــن فهيد الهاجري الوكيل
عن املقدم بيار سالم سالم مالك القسم
 /6/مــن الـعـقــار  /985/دي ــك املـحــدي
س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك بـ ــدل ع ــن ض ــائ ــع بــاســم
املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـلــب ج ــرج ــس ط ـن ــوس لـبـكــي وسـمــر
انطون سعاده مالكي العقار /2568/
بعبدات والسفيلة سندي تمليك بدل
عن ضائع بحصتيهما.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب سـمـيــر جــرجــي امل ـع ــروف جــورج
سـلـيــم بـصـفـتــه وك ـيــل ال ـي ــاس يــوســف
غ ـصــوب امل ــال ــك ف ــي ال ـع ـق ــارات /349/
و /1184/و /1191/و /1192/بيت
شباب وبصفته وكيل جوزف غصوب
غ ـص ــوب احـ ــد ورث ـ ــة غ ـص ــوب يــوســف
غـ ـص ــوب امل ــال ــك ف ــي ن ـف ــس الـ ـعـ ـق ــارات
واح ــد ورث ــة انطوانيت الـيــاس زينون
ال ـ ـ ـشـ ـ ــدراوي امل ــالـ ـك ــة ايـ ـض ــا فـ ــي نـفــس
ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات س ـ ـنـ ــدات ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل عــن
ضائع بحصص املوكل واملورثني.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـلــب س ــام ــر غـ ــازي اب ــي ح ـي ــدر وكـيــل
الـشـيـخــه ن ــوف ســالــم الـعـلــي الـصـبــاح
مــالـكــة الـقـســم  /6/مــن الـعـقــار /590/
املطيلب سـنــد تمليك ب ــدل عــن ضائع
باسم املالكة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـلــب ش ـم ـعــون م ـخــايــل م ـخ ــول وكـيــل
توفيق انـطــوان عبد الــواحــد املشتري
مــن انـطــوان توفيق عبد الــواحــد مالك
ال ـق ـســم  /8/م ــن ال ـع ـقــار  /507/بيت
مري سند تمليك بدل عن ضائع باسم
املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـلــب نــاجــي ع ـبــود ايـ ــوب وك ـيــل ن ــزار
جرجي سمعان املالك في القسم /B 4/
من العقار  /302/بياقوت سند تمليك
بدل عن ضائع بحصة املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ جزين
برئاسة القاضي ايهاب بعاصيري
تـ ـط ــرح ه ـ ــذه ال ـ ــدائ ـ ــرة ل ـل ـب ـيــع ب ــامل ــزاد
العلني وللمرة االول ــى كامل /2400/
سهم في العقار رقم  398جزين ،لعدم
قابليته للقسمة بني الشركاء وذلك في
املعاملة التنفيذية رقم وارد .2018/31
الجهة طالبة التنفيذ - :بشارة يوسف
بو نادر
املنفذ عليهما - :لطيفة بو نادر
 -عفيفة بو نادر

السند التنفيذي :الحكم الـصــادر عن
املحكمة االبتدائية في الجنوب تاريخ
.2018/1/4
تاريخ التنفيذ2018/5/3 :
تاريخ تبليغ االنذار.2018/9/18 :
تاريخ محضر الوصف.2018/12/3 :
تاريخ تسجيله.2019/1/21 :
العقار رقم  398جزين
مـحـتــويــاتــه :ارض بـعــل سليخ مهملة
بداخلها اشجار حرجية
مساحته 1000 :م.م.
ح ــدوده :غــربــا :الـعـقــاريــن  397و- 399
ً
شــرقــا ال ـع ـقــاريــن  354و - 363شـمــاال
العقار  - 392جنوبًا العقار .403
بدل تخمينه 15000 :د.أ.
بدل طرحه 15000 :د.أ.
تعقد جلسة املــزايــدة العلنية فــي مقر
مـحـكـمــة جــزيــن عـنــد ال ـســاعــة الـثــانـيــة
عشرة من ظهر يوم الثالثاء الواقع فيه
.2019/4/16
عـلــى ك ــل راغـ ــب ب ــاالش ـت ــراك بــاملــزايــدة
ان يـ ــودع بــاســم رئ ـيــس دائ ـ ــرة تنفيذ
جزين ،قبل املباشرة بها لدى صندوق
الـخــزيـنــة او اح ــد امل ـص ــارف املـقـبــولــة،
مـبـلـغــا م ــوازي ــا ل ـبــدل ال ـط ــرح او يـقــدم
ك ـف ــال ــة م ـصــرف ـيــة ت ـض ـمــن هـ ــذا املـبـلــغ
وان ي ـع ــن م ـق ــام ــا م ـخ ـت ــارًا ل ــه ضـمــن
نـطــاق دائ ــرة تنفيذ جــزيــن واال اعتبر
قلمها مقامًا لــه .وعلى املشتري الذي
تــرســي عـلـيــه امل ــزاي ــدة ان ي ـقــوم بــدفــع
ً
الثمن كامال خالل ثالثة ايام تلي قرار
االحالة ورسم داللة قدره خمسة باملئة
تحت طائلة اعادة البيع على عهدته.
رئيس قلم دائرة تنفيذ
بتريسيا بو راشد
إعالن
ص ـ ـ ــادر عـ ــن دائـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ ب ـ ـيـ ــروت /
ّ
القاضي ميرنا كلب
يبلغ الى املنفذ عليه أحمد علي املقداد
ً
عمال باحكام املــادة  409أ.م.م .تنذركم
دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ ب ـي ــروت ب ــأن لــدي ـهــا في
املـعــامـلــة التنفيذية رق ــم 2017/1939
انذارًا تنفيذيًا موجهًا اليكم من طالب
التنفيذ فرنسبنك ش.م.ل .ناتجًا عن
طـلــب تـنـفـيــذ جـ ــدول ال ــدف ــاع ــات وعـقــد
القرض بقيمة /21.150.000/ل.ل .عدا
اللواحق.
وعليه تدعوكم هذه الدائرة للحضور
ال ـي ـه ــا ش ـخ ـص ـيــا او ب ــواس ـط ــة وك ـيــل
ق ــان ــون ــي الس ـت ــام االن ـ ـ ــذار الـتـنـفـيــذي
واالوراق املرفقة به علمًا بــأن التبليغ
يـتــم قــانــونــا بــانـقـضــاء مـهـلــة عشرين
ي ــوم ــا ع ـلــى ن ـشــر هـ ــذا االعـ ـ ــان وعـلــى
تعليق نسخة عنه وعن االنذار املذكور
على لوحة االعالنات لدى دائرة تنفيذ
بيروت ليصار بعد انقضاء هذه املهلة
ومهلة االنذار التنفيذي البالغة عشرة
ً
ايام الى متابعة التنفيذ بحقكم اصوال
حتى الدرجة األخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
فاطمة دياب عمر
إعالن
رقم الصادر2019/192 :
في 2019/03/06
املوضوع :تبليغ مجهول محل االقامة
املـ ـ ــرجـ ـ ــع :م ـح ـك ـم ــة بـ ـعـ ـب ــدا ال ـش ــرع ـي ــة
الجعفرية
ورقة دعوة صــادرة عن محكمة بعبدا
ال ـش ــرع ـي ــة ال ـج ـع ـف ــري ــة ،م ــوج ـه ــة ال ــى
ن ـ ــادر ن ـظ ـمــي ص ــال ــح م ـح ـمــد مـجـهــول
م ـح ــل االق ـ ــام ـ ــة فـ ــي ال ـ ــدع ـ ــوى امل ـق ــام ــة
عليك من لبنى ابراهيم السبع بمادة
نفقة زوجـيــة اســاس  791تعني موعد
الـ ـجـ ـلـ ـس ــة ف ـي ـه ــا ي ـ ـ ــوم الـ ـخـ ـمـ ـي ــس فــي
 2019/04/18فيقتضي ح ـضــورك او
ارسال من ينوب عنك الى قلم املحكمة
ق ـبــل مــوعــد الـجـلـســة الس ـت ــام نسخة
عــن استحضار الــدعــوى واال اعتبرت
مبلغًا حسب االص ــول ،وج ــرت بحقك
امل ـعــامــات الـقــانــونـيــة وك ــل تـبـلـيــغ لك
على لوحة االعالنات في املحكمة حتى
تبليغ الحكم القطعي يكون صحيحًا.
رئيس القلم
موسى يوسف السبع

القاضي الشيخ علي مصطفى حيدر
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طـلــب املـحــامــي بـطــرس مخائيل داغــر
بالوكاله عن جوني العجيل سند بدل
ضائع  1391آسيا.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب املـحــامــي انطونيوس الـحــزوري
بــالــوكــالــه ع ــن اح ــد ورثـ ــة فـتـنــه زوج ــة
سليم بوديب وبالوكاله عن احد ورثة
يــوســف اب ــو دي ــب س ـنــدات ب ــدل ضائع
لـلـعـقــارات  2884اه ــدن و 2682و2663
و 2731زغرتا.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
ط ـل ــب طـ ــه رب ـ ـ ــاح االيـ ــوبـ ــي س ـن ــد ب ــدل
ضائع للعقار  610النخله.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلبت سمر جــوزيــف سميا بالوكاله
ع ــن الـ ـي ــاس وف ــري ــد س ـم ـيــا س ـنــد بــدل
ضائع للعقار  1655دوما.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب جوزاف بدوي شلهوب بالوكاله
عن احد ورثة لويزا الصغير سند بدل
ضائع للعقار  887داريا.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب كميل يوسف اسطفان ابي راشد
بالوكاله عن فيري طنوس سند بدل
ضائع للعقار  134آسيا.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طـلـبــت امل ـحــامـيــة ه ـيــام وح ـيــد عــوض
بالوكاله عن اميليو نهرا سندي بدل
ضائع للعقارين  183بصرما و2020
طرزا.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
ط ـل ـب ــت املـ ـح ــامـ ـي ــة س ـي ـل ـف ــي م ـن ـصــور
بـ ــالـ ــوكـ ــالـ ــه ع ـ ــن اح ـ ـ ــد ورث ـ ـ ـ ــة ريـ ـم ــون
الـ ـشـ ـيـ ـخ ــان ــي س ـ ـ ـنـ ـ ــدات بـ ـ ـ ــدل ض ــائ ــع
للعقارات  1276و 1557و 1250بقسميا
و 1004صورات.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
طلب بسام انطونيوس زغبور وكيل
ريتا نبيل بو سعد احد ورثة جوزاف
ال ـي ــاس ف ــرح ــات سـنــد مـلـكـيــة ب ــدل عن
ضــائــع عــن حـصــة مــورثـهــا فــي العقار
 2427دير القمر.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
طلب كريم جواد نويهض وكيل كمال

وهيب غيث سند ملكية بدل عن ضائع
للعقار  339املشرف.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
املعاملة التنفيذية رقم 2013/98
الرئيس مكي
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ :ب ـن ــك فـ ـ ـ ــدرال ل ـب ـنــان
ش.م.ل.
املـ ـنـ ـف ــذ عـ ـلـ ـيـ ـه ــم - :شـ ــركـ ــة الـ ـت ــوزي ــع
والتمثيل التجاري ش.م.م( .سودير)
 أنطوان جوزف عيدالسند التنفيذي :عقد تسهيالت وعقد
ف ــرض م ــع ج ــدول ــة بــالــدف ـعــات وكـفــالــة
تضامنية بقيمة /325302/د.أ .عــدا
الفوائد والرسوم واملصاريف.
تاريخ التنفيذ2013/01/18 :
تاريخ تبليغ االنذارات :تبلغت الشركة
في  2013/01/22وتبلغ انـطــوان عيد
في 2013/02/12
تاريخ قرار الحجز 2013/03/12 :
تاريخ تسجيله2013/03/21 :
تاريخ محضر الوصف2015/04/24 :
تاريخ تسجيله2015/07/20 :
بيان العقارين املطروحني للبيع:
* ال ـق ـس ــم  /22/مـ ــن الـ ـعـ ـق ــار /343/
األشرفية:
 وص ـ ـ ــف الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــار :مـ ــدخـ ــل وم ـ ـمـ ــرانوص ــال ــون ــان وطـ ـع ــام وخـ ـ ــاء وغ ــرف ــة
ض ـم ـن ـه ــا م ـش ـل ــح وح ـ ـمـ ــام وغ ــرفـ ـت ــان
وح ـ ـمـ ــامـ ــان ومـ ـطـ ـب ــخ وخـ ـ ـ ــدم وخ ـ ــاء
وكوي ومونة وشرفة مقفلة بالزجاج
وخمس بلكونات وزهور.
مساحته :وفقًا لالفادة العقارية /466/
م 2ووفقًا لتقرير الخبير /496/م2
 قيمة التخمني /1.860.000/ :د.أ. بـ ـ ـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــرح ل ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــرة االولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى: /1.116.000/د.أ.
حدود العقار  /343/األشرفية:ً
شماال :العقارات رقم  /5235/و/503/
و /342/و/1951/
شرقًا :العقار رقم /5235/
جنوبًا :امالك عامة
غربًا :العقاران رقم  /342/و/1951/
* ال ـق ـســم  /25/م ــن ال ـع ـق ــار /3372/
األشرفية:
 وصف العقار :مدخل وصالون وداروط ـع ــام ومـطـبــخ وارب ـ ــع غ ــرف وغــرفــة
جلوس وغرفة مونة وثالثة حمامات
وخـ ــائـ ــن وأوف ـ ـيـ ــس وثـ ــاثـ ــة م ـم ــرات
وخمس شرفات وزهور.
 م ـســاح ـتــه :وف ـق ــا ل ــاف ــادة ال ـع ـقــاريــة/421/م 2ووفقًا لتقرير الخبير /441/
م2
 قمية التخمني/1.586.600/ :د.أ. بـ ـ ـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــرح ل ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــرة االولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى:/951.960/د.أ.
 حدود العقار  /3372/األشرفية:ً
شماال :العقارات رقــم  /750/و/749/
و/748/
شرقًا :العقار رقم /3416/
جنوبًا :العقارات رقم  /3377/و/627/
و/3418/
غربًا :العقار رقم /3371/
 م ــوع ــد امل ـ ــزاي ـ ــدة وم ـ ـكـ ــان اج ــرائـ ـه ــا:االرب ـ ـعـ ــاء ال ــواق ــع ف ـيــه 2019/05/15
الساعة العاشرة والنصف صباحًا في
دائرة تنفيذ بيروت.
تـ ـط ــرح ه ـ ــذه ال ـ ــدائ ـ ــرة ل ـل ـب ـيــع ب ــامل ــزاد
ال ـع ـل ـنــي ل ـل ـم ــرة االول ـ ـ ــى اس ـه ــم املـنـفــذ
عليه ان ـطــوان عيد والـبــالـغــة /2400/
س ـهــم ف ــي ك ــل م ــن ال ـع ـقــاريــن 22/343
و 25/3372األشرفية.
فعلى الراغب في الشراء تنفيذًا الحكام
املـ ـ ــواد  973و 978و 983م ــن االصـ ــول
املــدن ـيــة ،ان ي ــودع بــاســم رئ ـيــس دائ ــرة
تنفيذ بـيــروت قبل املـبــاشــرة باملزايدة
لدى صندوق الخزينة أو احد املصارف
املقبولة مبلغًا موازيًا لبدل الطرح ،او
يقدم كفالة مصرفية تضمن هذا املبلغ،
وعليه اتخاذ مقام مختار له في نطاق
ال ــدائ ــرة ان لــم يـكــن لــه م ـقــام فـيــه او لم

يسبق له ان عني مقامًا مختارًا فيه ،واال
عد قلم الدائرة مقامًا مختارًا له ،وعليه
ايـضــا فــي خ ــال ثــاثــة اي ــام مــن تــاريــخ
صدور قرار االحالة ،ايداع كامل الثمن
باسم رئيس دائرة التنفيذ في صندوق
الخزينة او احد املصارف املقبولة تحت
طــائـلــة اعـ ــادة امل ــزاي ــدة ب ــزي ــادة الـعـشــر،
واال فعلى عهدته فيضمن النقص وال
يستفيد مــن الــزيــادة وعليه كذلك دفع
الثمن والرسوم والنفقات بما فيه رسم
داللـ ــة خـمـســة بــاملــايــة م ــن دون حــاجــة
النذار او طلب وذلك خالل عشرين يومًا
من تاريخ صدور قرار االحالة ،للراغب
في الشراء االطالع لدى هذه الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت
رنا شاهني املعروف بدر

إعالن صادر عن محكمة صور املدنية
الناظرة بدعاوى اإليجارات
غرفة الرئيس محمد مازح
تدعو هــذه املحكمة السيد  /ناصر
رضا وطفا للحضور اليها الستالم
اوراق ال ـ ــدع ـ ــوى رقـ ـ ــم 2018/856
امل ـقــامــة بــوجـهــه مــن املــدعـيــن رفـيــق
األيـ ـ ــوب وع ـل ــي غ ـش ــام بـ ـم ــادة فـســخ
عـ ـق ــد ايـ ـ ـج ـ ــار وذلـ ـ ـ ــك ضـ ـم ــن اوقـ ـ ــات
ال ـ ـ ـ ــدوام ال ــرسـ ـم ــي وخ ـ ـ ــال ع ـشــريــن
يــومــا م ــن ت ــاري ــخ ن ـشــر ه ــذا االع ــان
واال يـعـتـبــر ك ــل تـبـلـيــغ ل ــه بــواسـطــة
رئيس القلم قانونيًا.
رئيس القلم
ابراهيم حمود

إعالن
يدعو قلم محكمة االستئناف املدنية في
النبطية املستأنف عليه علي خليل حسن
املـجـهــول مـحــل االقــامــة حــالـيــا الحضور
اليه الستالم اوراق الدعوى االستئنافية
رق ــم  2019/294امل ـق ــام ــة م ــن املـسـتــأنــف
حـ ـس ــن ج ـ ـفـ ــال بـ ـم ــوض ــوع م ـس ـت ـع ـج ـلــة،
وع ـل ـيــه ان يـتـخــذ م ـحــل اق ــام ــة ل ــه ضمن
ً
نطاق املحكمة ما لم يكن ممثال بمحام
يـعــد مكتبه مـقــامــا مـخـتــارًا لــه وإال جــاز
إبالغه األوراق ،موعد جلسة 2019/3/28
بــواس ـطــة رئ ـيــس ال ـق ـلــم والـتـعـلـيــق على
لوحة االعالنات في املحكمة وذلك بخالل
عشرين يومًا يلي النشر.
رئيس القلم
علي إبراهيم

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -مديرية الواردات املصلحة املالية االقليمية في محافظة عكار  -الدائرة االدارية املكلفني
الواردة أسماؤهم أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار ـ ـ حلبا لتبليغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم
ً
خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار
اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
العدد

رقم االنذار

اسم املكلف

الرقم الضريبي

رقم البريد املضمون

1

1330

باسم شفيق فرح

2972223

RT000119552LB

2

1332

بالل عبد القادر الرفاعي

2175783

RT000119554LB

3

1335

حسام محمد عبد املجيد

3006660

RT000119557LB

4

1337

فاروق موسى الخوري

213979

RT000119559LB

5

1339

محمد محمود طالب

1152486

RT000119561LB

6

1341

جهاد نقوال يعقوب

44146

RT000119563LB

7

1342

طوني نجيب غصن

293425

RT000119565LB

8

1343

وسام خليل القاسم

355407

RT000119567LB

9

1344

محمد خضر محمد الخضر املرعبي

51392

RT000148408LB

10

1345

شركة مطعم موتيل الصياد ش.م.م.

137512

RT000119568LB

11

1346

شركة مصطفى مأمون الحسن للتجارة والصناعة وشريكه 2607603
(مأمون الحسن للتجارة والصناعة)

RT000119569LB

رئيس املصلحة املالية اإلقليمية
في محافظة عكار
الدكتور كارلوس عريضة
التكليف 333
إعالن
تجري مصلحة األبحاث العلمية الزراعية مناقصات عامة وبواسطة الظرف املختوم حسب التواريخ واملواعيد املحددة تجاه
اسم كل منها وذلك في محطة تل العمارة الزراعية ـ ـ رياق ـ ـ البقاع:
اسم املناقصة
 .1تلزيم تأهيل وتعبيد بعض الطرقات والساحات الداخلية في
محطة تل العمارة

التاريخ
2019/4/2

املوعد
الساعة العاشرة من صباح يوم
الثالثاء.
الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم
الثالثاء.

 .2تلزيم تمديد وتوصيل الكهرباء من محطة الكهرباء قرب مختبر
البيوتكنولوجيا الى املبنى الجديد في محطة تل العمارة.

2019/4/2

 .3تلزيم تقديم تركيب وتشغيل آالت تجهيزات ولوازم مخبرية
لزوم فرع الزراعات املتسعة في محطة تل العمارة.

2019/4/3

الساعة العاشرة من صباح يوم
االربعاء.

 .4تلزيم تأمني (الزامي وشامل وضد الغير وخدمة طوارئ)
للسيارات واآلليات التابعة ملصلحة األبحاث العلمية الزراعية.

2019/4/3

الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم
االربعاء.

 .5تلزيم تقديم مواد وأدوات ولوازم التنظيفات لزوم املصلحة.

2019/4/4

الساعة العاشرة من صباح يوم
الخميس.

فعلى من يهمه االمــر الحصول على دفتر الشروط الخاص املــودع نسخًا عنه في محطة تل العمارة ـ ـ ريــاق ـ ـ البقاع لدى قسم
املناقصات وفي محطة الفنار ـ ـ جديدة املنت لدى السيد غي قاروط ضمن اوقات الدوام الرسمي علمًا بأن ثمن كل نسخة عن دفتر
الشروط هو خمسون ألف ليرة لبنانية.
ترسل العروض مباشرة باليد الى ادارة مصلحة االبحاث العلمية في محطة تل العمارة ـ ـ رياق ـ ـ البقاع خالل الدوام الرسمي
على ان تصل العروض قبل الساعة الثالثة عشرة من آخر يوم عمل يسبق تاريخ اجراء هذه املناقصة وتهمل العروض التي تصل
بعد هذا املوعد.
تل العمارة في  4آذار 2019
رئيس مجلس االدارة – املدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف 383
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع باملزاد العلني
للمرة الثانية
ص ـ ـ ــادر عـ ــن دائـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ مــرج ـع ـيــون
ب ــرئ ــاس ــة ال ـق ــاض ــي "م ـح ـم ــد ع ـب ــد ال ـل ــه"
فــي املـعــامـلــة الـتـنـفـيــذيــة رق ــم 2016/21
املتكونة فيما بني:
طــالــب الـتـنـفـيــذ :شــركــة م ـصــري غ ــروب
ش.م.م.
املنفذ عليه :علي محمد األمني.
السند التنفيذي :استنابة دائــرة تنفيذ
النبطية رقم  2016/55تاريخ 2016/5/5
ً
تحصيال لدين بالغ مئة وخمسون الف
دوالر أم ـيــركــي ع ــدا ال ــرس ــوم وال ـفــوائــد
واللواحق.
تاريخ التنفيذ .2016/2/11
تاريخ تبليغ االنذار.2016/2/13 :
تاريخ قرار الحجز.2016/4/21 :
تــاريــخ التسجيل فــي الـسـجــل الـعـقــاري
.2016/4/23
تـ ـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ـ ــخ م ـ ـح ـ ـض ـ ــر وص ـ ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـع ـ ـق ـ ــار
2017/3/23
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي الـسـجــل الـعـقــاري
2017/4/1
العقار املطروح للبيع:
 2400سهم في العقار رقم  /2207منطقة
اب ــل ال ـس ـقــي ال ـع ـقــاريــة وه ــو ع ـب ــارة عن
قـطـعــة ارض مـســاحـتــه  700مـتــر مــربــع
ت ـقــري ـبــا عـلـيـهــا ب ـن ــاء ي ـتــألــف م ــن ثــاث
طوابق:
ط ــاب ــق س ـف ـل ــي م ــؤل ــف مـ ــن خـ ـ ـ ــزان م ــاء
ومستودع له مدخل خاص.
طــابــق ارض ــي مــؤلــف مــن شـقـتــن :شقة
جنوبية تتألف من ثالث غرف ومطبخ
وحمام وكوردور وشرفة.
وشـقــة شمالية تـتــألــف مــن مـمــر وثــاث
غرف ومطبخ وحمامني وشرفة.
ط ــاب ــق اول :م ــؤل ــف مـ ــن ش ـق ــة واحـ ـ ــدة
ت ـح ـتــوي ع ـلــى م ـ ــوزع وم ـم ــر وص ــال ــون
وغرفة جلوس وثالث غرف نوم ومطبخ
وثـ ـ ـ ــاث حـ ـم ــام ــات وش ـ ــرف ـ ــات وت ـ ــراس
مسقوف بالقرميد وتبلغ مساحة البناء
 486مـتــر مــربــع تـقــريـبــا وحــالـتــه جيدة
جدًا.
يوجد على هذا العقار تأمني درجة اولى
دون مزاحم ملصلحة املؤمن حسني علي
زري ــق تأمينًا لــديــن ق ــدره خمسون الف
دوالر أميركي.
حدوده:
من الشمال العقار رقم 2174
من الشرق العقارين رقم  2170و2181
من الجنوب العقار رقم 2181
من الغرب العقار رقم 2176
قيمة التخمني  486000دوالر أميركي.
قـيـمــة ال ـطــرح بـعــد الـتـخـفـيــض 262440
دوالر أميركي.
مكان املــزايــدة وتاريخها نهار االربعاء
ال ـ ــواق ـ ــع فـ ـي ــه  2019/04/10ال ـس ــاع ــة
الواحدة ظهرًا امام رئيس دائرة التنفيذ
في مرجعيون.
فعلى الراغب بالشراء ايداع بدل الطرح
في قلم الــدائــرة بموجب شيك مصرفي
منظم المر رئيس دائرة تنفيذ مرجعيون
وات ـخ ــاذ مـحــل اقــامــة ضـمــن نـطــاق هــذه
الدائرة واال عد قلمها مقامًا مختارًا له
ً
ما لم يكن ممثال بمحام وعليه تسديد
كامل الثمن ورسمي الداللة والتسجيل
خالل املهل القانونية.
رئيس القلم
محمد حرب
إعالن بيع صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2014/1367
الرئيس الحكيم
امل ـن ـفــذ :ب ـنــك صـ ـ ــادرات اي ـ ــران  /وكـيـلــه
املحامي شادي رفيق الخوري
املنفذ عليهم :علي محمود عبد الرضا
ومـحـمــد مـحـمــود عـبــد الــرضــا وخليل
محمود عبد الرضا.
السند التنفيذي :عقد قرض وتأمني من
الدرجة االولى مع شهادة قيد وسندات
ً
دين تحصيال ملبلغ مئة مليون وستمئة
ال ــف لـيــرة لبنانية ( 100600000ل.ل).
عدا اللواحق والفوائد.
العقار املطروح للبيع:
ك ــام ــل ال ـق ـســم رقـ ــم ( 9ت ـس ـع ــة) ب ـل ــوك A
من العقار رقــم ( 2519ألفني وخمسمئة

وتسعة عـشــر) مــن منطقة ح ــارة حريك
ال ـع ـقــاريــة ،ول ــدى الـكـشــف تـبــن ان هــذا
ال ـق ـس ــم ه ــو عـ ـب ــارة ع ــن مـ ـخ ــزن يـتـبـعــه
مستودع يقع في السفلي االول ،طابق
ارضــي ولــه بــاب حــديــدي ج ــرار ،خاضع
ل ـن ـظــام مـلـكـيــة ال ـط ــواب ــق  -ي ـش ـتــرك في
ملكية الـحـقــن املختلفني  1و A 3وكــل
مــا ورد عليهما  -ب ــراح بــاملــرســوم رقــم
 71/719رخـصــة اسـكــان مــؤقـتــة يمتنع
املــديــن عــن اج ــراء اي عـقــود عينية دون
موافقة الدائن.
مساحة القسم/79 :م 2تقريبًا.
قيمة التخمني 94800 :د.أ .بــدل الطرح
 44939د.أ.
تاريخ ومكان البيع:
ت ـ ـح ـ ــدد ي ـ ـ ـ ــوم ال ـ ـج ـ ـم ـ ـعـ ــة الـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــع ف ـي ــه
 2019/5/10الـســاعــة الـعــاشــرة صباحًا
موعدًا للبيع باملزاد العلني امام رئيس
دائرة تنفيذ بعبدا ،في قصر عدل بعبدا،
املبنى الجديد( ،غرفة القاضي الرئيس
الحكيم).
شروط البيع:
على الــراغــب بالشراء قبل املباشرة في
املــزايــدة اي ــداع مبلغ م ــواز لثمن الطرح
في صندوق الخزينة او مصرف مقبول
ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة تـنـفـيــذ ب ـع ـبــدا او
ت ـقــديــم ك ـفــالــة مـصــرفـيــة تـضـمــن املـبـلــغ
واتخاذ محل اقامة ضمن نطاق الدائرة،
كما عليه وبخالل ثالثة ايام من تاريخ
ق ــرار االحــالــة اي ــداع الثمن تحت طائلة
اعــادة املزايدة بالعشر على مسؤوليته
كـمــا عـلـيــه وب ـخ ــال عـشــريــن يــومــا تلي
االح ــال ــة دف ــع الـثـمــن ورس ــم ال ــدالل ــة %5
والتسجيل.
مأمور التنفيذ
مارو القزي
اعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
ي ـن ـفــذ ب ـن ــك االم ـ ـ ـ ــارات ول ـب ـن ــان ش.م.ل.
بــاملـعــامـلــة  2016/1020بــوجــه تفليسة
ش ــرك ــة جـ ـب ــور إل ـك ـت ــرون ـي ـك ــس ش.م.م
وجوزاف سعيد جبور عقد فتح اعتماد
وكشف حساب وكفالتني ومحضر عقد
تــأمــن درج ــة اول ــى وشـهــادة قيد تأمني
ً
تحصيال ملبلغ  /138588.67/د.أ .عدا
الفوائد واللواحق.
وي ـجــري الـتـنـفـيــذ عـلــى الـقـســم 5/2107
 BCذوق م ـص ـبــح م ـســاح ـتــه  102م.م.
وهو بموجب االفادة العقارية مستودع
وبــال ـك ـشــف ت ـبــن ان ال ـق ـســم  5ي ـقــع في
بناية شلهوب وارنـبــة عبر مـفــرق على
اليمني من مستديرة مرعب وهو كناية
عــن مـسـتــودع مقسوم الــى ثــاث اقسام
من جهة املرآب وله اربعة ابواب من جهة
الغرب له ثالث ابواب.
 ال ـجــزء ال ــذي يـقــع فــي الـبـلــوك  Cمقفلوع ـب ــر فـ ـج ــوات بـ ــاب ال ـح ــدي ــد ت ـب ــن ان
ارضه بالط موزاييك والجزء في الوسط
هـ ــو بـ ــاجـ ــازة وس ـ ـ ــام ل ـي ـش ــع ك ـ ــرم وه ــو
الجزء االكبر من املستودع ارضــه بالط
م ــوزاي ـي ــك ام ــا ال ـج ــزء الـ ــذي ي ـقــع لجهة
ال ـج ـنــوب ف ـبــابــه م ـف ـتــوح وارض ـ ــه بــاط
موازييك.
ت ــاري ــخ ال ـح ـج ــز  2016/9/15وت ــاري ــخ
تسجيله 2016/10/3
 اشــارة تأمني درجــة اولــى لصالح بنكاالم ــارات ولـبـنــان بقيمة /125000/د.أ.
بدل تخمني القسم  5بلوك  BCمن العقار
 /2107ذوق مصبح  /81600/د.أ .وبدل
طرحه /48960/ :د.أ.
يجري البيع بيوم الـثــاثــاء الــواقــع فيه
 2019/5/7الساعة  11:00قبل الظهر في
قاعة محكمة كسروان.
للراغب بالشراء دفع بدل الطرح بموجب
شك مصرفي منظم المر حضرة رئيس
دائ ــرة تنفيذ ك ـســروان او تـقــديــم كفالة
واف ـي ــة م ــن اح ــد امل ـص ــارف امل ـق ـبــولــة من
ال ـ ــدول ـ ــة وي ـت ـح ـم ــل رسـ ـ ـ ــوم ال ـت ـس ـج ـيــل
وال ــدالل ــة وعـلـيــه ات ـخ ــاذ مـحــل اق ــام ــة له
ض ـم ــن ن ـط ــاق الـ ــدائـ ــرة واال ع ــد قـلـمـهــا
مقامًا مختارًا له كما عليه االطالع على
قيود الصحيفة العينية العائدة للقسم
موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي

إعالن
تـعـلــن كـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
ال ـعــروض الـعــائــد الج ــراء مــزايــدة لبيع
م ـ ــواد غ ـي ــر ص ــال ـح ــة ل ــاس ـت ـع ـم ــال فــي
مـخــزن الـبــوشــريــة ،مــوضــوع اس ـتــدراج
ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض رق ـ ـ ــم ث4د 3115/ت ــاري ــخ
 ،2018/12/17ق ــد م ـ ــددت ل ـغــايــة يــوم
الجمعة  2019/3/29عند نهاية الدوام
الرسمي الساعة  11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور اعــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر الـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلــك لقاء مبلغ قــدره /20 000/
ل.ل.
علما بــأن ال ـعــروض الـتــي سبق وتقدم
ب ـه ــا ب ـع ــض املـ ــورديـ ــن ال ت ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم ال ـع ــروض بــالـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2019/3/1
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 373
إعالن
تعلن كـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مهلة تقديم
ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ال ـ ـعـ ــائـ ــد لـ ـت ــأهـ ـي ــل ان ـظ ـم ــة
الـحـمــايــة والـتـحـكــم والـ ـق ــراءة الـعــائــدة
ل ـخــايــا ال ـت ــوت ــر ال ـع ــال ــي  66ك.ف .في
م ـح ـطــة امل ــري ـس ــة الــرئ ـي ـس ـيــة م ــع ش ــراء
قطع الـغـيــار الـضــروريــة لـهــا ،موضوع
اسـ ـت ــدراج الـ ـع ــروض رق ــم ث4د5056/
تــاريــخ  ،2018/5/18قــد م ــددت لغاية
ي ــوم الـجـمـعــة  2019/4/5ع ـنــد نـهــايــة
ال ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ال ـس ــاع ــة  11:00قبل
الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور اعــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر الـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /150 000/
ل.ل.
علما بــأن ال ـعــروض الـتــي سبق وتقدم
ب ـه ــا ب ـع ــض املـ ــورديـ ــن ال ت ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم ال ـع ــروض بــالـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2019/3/4
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 375
إعالن
ت ـع ـلــن م ــؤس ـس ــة كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان أن ـهــا
وض ـ ـعـ ــت قـ ـي ــد ال ـت ـح ـص ـي ــل الـ ـف ــواتـ ـي ــر
املتأخرة التي لم تسدد للجباة والعائدة
الـ ــى ق ـس ــم وادي ال ــزي ـن ــة وذلـ ـ ــك لـغــايــة
اصدار  3و 2017/4توتر منخفض.
ف ـع ـلــى امل ـش ـت ــرك ــن ال ــذي ــن ل ــم يـ ـس ــددوا
ف ــواتـ ـي ــره ــم امل ـ ـ ــذك ـ ـ ــورة ،املـ ـ ـب ـ ــادرة ال ــى
ت ـســديــدهــا ف ــي الـ ــدائـ ــرة امل ـع ـن ـيــة خــال
مهلة اسبوعني من تاريخه تحت طائلة
قطع التيار الكهربائي عنهم ،واتخاذ
التدابير النظامية بحقهم والتي تصل
الى الغاء اشتراكاتهم.
ملزيد من التفاصيل يمكن للمشتركني
االطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ع ـ ـ ـلـ ـ ــى مـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــع امل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة
االلكتروني.
ي ـع ـت ـبــر ه ـ ــذا اإلعـ ـ ـ ــان ب ـم ـث ــاب ــة تـبـلـيــغ
شخصي.
بيروت في 2019/3/5
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
كمال الحايك
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وثيقة نشر خالصة حكم
ص ـ ــادر عـ ــن م ـح ـك ـمــة االسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف فــي
بيروت  -الغرفة الرابعة عشرة املؤلفة
م ــن ال ــرئ ـي ــس ال ـق ــاض ــي ح ـب ـيــب مــزهــر
واملستشارين ادهم قانصو ونادين ابو
علوان.
رقم االساس2016/69 :
رقم القرار2019/18 :
تاريخ صدور الحكم2019/2/7 :
املدعي :الحق العام
املدعى عليه :فؤاد هالل شحادة
الجرم :مواد منهية الصالحية
املواد املحكوم بها 121/109 :من قانون
حماية املستهلك رقم  2005/659املعدل
االوراق املطلوب نشرها:
خ ـ ــاص ـ ــة ال ـ ـح ـ ـكـ ــم الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر بـ ـت ــاري ــخ
 2019/2/7وال ـقــاضــي ب ــاب ــدال عقوبة
ال ـح ـبــس م ــن امل ــدع ــى عـلـيــه فـ ــؤاد هــال
ش ـح ــادة ب ـغــرامــة ق ــدره ــا م ـل ـيــون لـيــرة
لبنانية وتغريمه بمبلغ مليوني ليرة
لبنانية.
رئيس القلم
مليس حاطوم
إعالن
ت ـ ـجـ ــري بـ ـل ــدي ــة ص ـ ـيـ ــدا عـ ـن ــد ال ـس ــاع ــة
ال ـثــان ـيــة ع ـشــر م ــن ظ ـهــر ي ــوم ال ـثــاثــاء
املوافق  2019/4/2في مركزها صيدا -
مبنى القصر البلدي( ،مناقصة عامة)
بطريقة تقديم اسعار بالظرف املختوم
املغفل لتلزيم شراء مستوعبات نفايات
بالستيكية للقيام بمشروع الـفــرز من
املصدر.
تقبل طلبات االشتراك وتسلم باليد الى
قلم البلدية لغاية الساعة الثانية عشر
م ــن ظـهــر آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق الـيــوم
املحدد للتلزيم مصحوبة بالتأمينات
واملستندات املطلوبة.
ي ـم ـك ــن االطـ ـ ـ ــاع ع ـل ــى دفـ ـت ــر الـ ـش ــروط
ال ـخــاص يــومـيــا وخ ــال اوقـ ــات ال ــدوام
الرسمي في مركز بلدية صيدا  -أمانة
السر  -الطابق الثالث.
صيدا في 2019/2/28
رئيس بلدية صيدا
املهندس محمد زهير السعودي
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Development (HASAD) Project
Consulting NGO Services
IFAD LOAN No 791 LB
Expressions of Interest
1. The Government of Lebanon has
received a LOAN from the International Fund for Agricultural Development (IFAD) and intends to apply
part of the proceeds of this LOAN to
payments under the contract for Hilly
Areas Sustainable Agriculture Development Project.
2. The services include training and
capacity building programs to support
women's cooperatives in the areas of
the Farmer Service Centers in Akkar,
Bint Jbeil and Baalbeck-Hermel to develop their agro-business.
3. The cost of activities will be financed by HASAD Project.
4. HASAD invites NGOs fulfilling
the following criteria to express their
interest for the Support Training Program:
. Registered at the Ministry of Finance.
. Min 5 years of experience in projects
related to rural business.
. Min of (3) assignments of relative
nature
5. Interested NGOs must provide information indicating their qualification to perform the services.
6. An NGO will be selected in accordance with the Consultant's Qualification Selection (CQS) method set out
in IFAD Procurement Guidelines
7. Expression of Interest can be
emailed or delivered by hand to the
address below by 12.00 hrs on March
22, 2019
- Green Plan, HASAD, 3rd Floor
- Ramlet El Baida, Baltagi Bldg.
Tel:01-853631
- Fax: 01-853126
- E-mail: nasrallahdeeb@gmail.com
Member of the Executive Committee
Eng. Fadi Alwan
05/03/2019
التكليف 387

إعالن
تـعـلــن بـلــديــة ال ـش ـيــاح ع ــن رغـبـتـهــا في
اجــراء مناقصة عمومية لتأمني تلزيم
اعـ ـم ــال انـ ـش ــاء بـ ـن ــاء م ـخ ـصــص مل ــرآب
ع ـمــومــي ل ـل ـس ـيــارات ع ـلــى ال ـع ـق ــار رقــم
 /4070/الشياح خاصة البلدية وسيتم
الـتـلــزيــم عـلــى اس ــاس تـقــديــم االس ـعــار،
وق ــد ح ــدد ي ــوم الـخـمـيــس امل ــواف ــق في
 2019/4/4عند الساعة الثانية عشرة
ظهرًا ،موعدًا لفض العروض في مبنى
ال ـب ـلــديــة ال ــواق ــع ع ـنــد ب ــول ـف ــار مـيـشــال
زكور قرب تقاطع كنيسة مار مخايل -
الشياح.
 ال ـع ــارض ــون امل ـق ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـهــدونامل ـص ـن ـف ــون درج ـ ـ ــة اول ـ ـ ــى ف ـئ ــة "أ" فــي
م ــدي ــري ــة امل ـب ــان ــي ف ــي وزارة االش ـغ ــال
العامة واملؤهلون لدى مجلس االنماء
واالعـمــار لتنفيذ اشـغــال مباني تفوق
قيمتها العشرة ماليني دوالر أميركي.
ي ـم ـكــن االس ـت ـح ـص ــال ع ـلــى ن ـس ـخــة من
دفتر الشروط الخاص من مبنى بلدية
الشياح لقاء تسديد ثمنه بقيمة مليون
وخمسمائة الــف ليرة لبنانية فقط ال
غير وذلــك ابـتــداءًا مــن تــاريــخ نشر هذا
االعالن.
ت ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض الـ ــى ق ـل ــم ال ـب ـل ــدي ــة أو
بالبريد املضمون لغاية الساعة الثانية
عشرة من قبل ظهر يوم االربعاء املوافق
في  2019/4/3ويرفض كل عرض يصل
بعد هذا التاريخ.
رئيس بلدية الشياح
إدمون غاريوس
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إعالن
تعلن كـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مهلة تقديم
ال ـعــروض الـعــائــد الج ــراء مــزايــدة لبيع
مـ ـ ــواد غ ـي ــر ص ــال ـح ــة ل ــاس ـت ـع ـم ــال فــي
م ــدي ــري ــة ال ـت ــوزي ــع ف ــي بـ ـي ــروت وجـبــل
لبنان ،موضوع استدراج العروض رقم
ث4د 13339/تــاريــخ  ،2018/12/20قد
مــددت لغاية يوم الجمعة 2019/3/29
ع ـنــد ن ـهــايــة ال ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي الـســاعــة
 11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
العروض املذكور اعــاه الحصول على
نسخة مــن دفتر الـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طريق
النهر وذلــك لقاء مبلغ قــدره /20 000/
ل.ل.
عـ ـلـ ـم ــا ب ـ ـ ـ ــأن ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروض ال ـ ـت ـ ــي س ـب ــق
وتـ ـق ــدم ب ـه ــا ب ـع ــض املـ ــورديـ ــن ال ت ــزال
ســاريــة املفعول ومــن املمكن فــي مطلق
االح ــوال تقديم عــروض جــديــدة افضل
للمؤسسة.
تـسـلــم ال ـع ــروض بــالـيــد ال ــى أمــانــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في  1آذار 2019
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
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REQUEST FOR EXPRESSIONS
OF INTEREST
REPUBLIC OF LEBANON
Hilly Areas Sustainable Agriculture

إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ع ــن رغـبـتـهــا في
إج ــراء اس ـت ــدراج ع ــروض لـتــأمــن قطع
غ ـيــار وس ـك ــورة ض ــروري ــة للمجموعة
الرابعة في معمل الذوق الحراري.

يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
العروض املذكور اعــاه الحصول على
نسخة مــن دفتر الـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طريق
ال ـن ـه ــر وذلـ ـ ــك لـ ـق ــاء م ـب ـلــغ قـ ـ ــدره 000/
/100ل.ل.
تـسـلــم ال ـع ــروض بــالـيــد إل ــى امــانــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخ ــر مــوعــد لتقديم الـعــروض
هو نهار الجمعة الواقع في 2019/4/5
ع ـنــد ن ـهــايــة ال ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي الـســاعــة
 11:00قبل الظهر.
بيروت في  1آذار 2019
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 368
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ع ــن رغـبـتـهــا في
إجــراء اسـتــدراج عــروض للتخلص من
الــرواســب الصلبة الناجمة عــن عملية
غسل املراجل في معملي الذوق والجية.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
العروض املذكور اعــاه الحصول على
نسخة مــن دفتر الـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طريق
ال ـن ـه ــر وذلـ ـ ــك لـ ـق ــاء م ـب ـلــغ قـ ـ ــدره 000/
/250ل.ل.
تـسـلــم ال ـع ــروض بــالـيــد إل ــى امــانــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخ ــر مــوعــد لتقديم الـعــروض
ه ــو ن ـه ــار ال ـج ـم ـعــة  2019/4/12عند
نـهــايــة الـ ــدوام الــرسـمــي الـســاعــة 11:00
قبل الظهر.
بيروت في  1آذار 2019
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 369
دعوة لحضور جمعية عمومية
ي ـ ــدع ـ ــو مـ ـجـ ـل ــس إدارة ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاضـ ــدي لـ ـعـ ـم ــال وم ـس ـت ـخ ــدم ــي
الـقـطــاع الــزراعــي فــي الـجـنــوب ،هيئته
العامة لعقد جمعية عمومية عادية
الزمان :السبت في 2019/3/30
امل ـك ــان :م ـب ـنــى ال ـص ـن ــدوق  -النبطية
الـســاعــة الثالثة عـشــر واذا لــم يكتمل
النصاب تعقد بمن حضر عند الساعة
الـ ـخ ــامـ ـس ــة ع ـش ــر فـ ــي ن ـف ــس ال ــزم ــان
واملكان ،وعلى جدول اعماله:
 -1االطالع على تقرير املالي واالداري
2018
 -2االط ــاع وامل ـصــادقــة عـلــى ميزانية
 2018وابـ ـ ـ ـ ــراء ذم ـ ــة اع ـ ـضـ ــاء مـجـلــس
اإلدارة.
 -3االطالع واملوافقة على موازنة 2019
 -4انتخاب هيئات إدارية جديدة.
 -5أمور متفرقة ( استثمار عقاري)
إعالن مزايدة
صادر عن دائرة تنفيذ زحلة  -الرئيسة
سينتيا قصارجي
املنفذ :جــوزف جــورج سـعــادة بوكالة
االستاذة ساندرا جان جريجيري
املنفذ عليه :نــزار محسن دلــول وكيله
االستاذ كمال أبو ظهر
باملعاملة التنفيذية رق ــم 2014/461
ي ـن ـفــذ ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ اق ـ ـ ــرار وتـعـهــد
وجــدولــة دفــع بقيمة  1777200مليون
وس ـب ـع ـم ــاي ــة وس ـب ـع ــة وس ـب ـع ــن ال ــف
وم ـئ ـتــي دوالر ام ـيــركــي ع ــدا ال ــرس ــوم
والفوائد.
تاريخ الحجز2016/3/3 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيــل ال ـح ـجــز ف ــي الـسـجــل
العقاري2016/3/8 :
 - 1امل ـطــروح للبيع :كــامــل الـعـقــار رقم
 /1023/جديتا
مساحته 10215 :م 2يقع خلف جامعة
بيروت العربية تصل اليه عبر طريق
مؤدي الى شركة السيراميك جيسيكو

مـ ـغ ــروس ــة ب ــاشـ ـج ــار ال ـف ــاك ـه ــة خ ــوخ
طريقه ترابية.
ح ــدوده :يـحــده غــربــا قـنــاة مـيــاه عامة
م ـش ـت ــرك ــة وشـ ــرقـ ــا قـ ـن ــاة مـ ـي ــاه عــامــة
ً
وش ـ ـمـ ــاال قـ ـن ــاة مـ ـي ــاه ع ــام ــة وج ـنــوبــا
طريق عام.
الحقوق العينية:
 ح ـجــز اح ـت ـيــاطــي ص ـ ــادر ع ــن دائـ ــرةت ـن ـف ـيــذ بـ ـي ــروت رق ـ ــم  2014/315مــن
شركة هيواوي تكنولوجيز كوليمتد
شــانــذن  -جمهورية الـصــن الشعبية
ضد نزار دلول.
 ح ـجــز اح ـت ـيــاطــي ص ـ ــادر ع ــن دائـ ــرةتنفيذ زحلة برقم  2014/41مقدم من
جوزف جورج سعادة ضد نزار دلول.
 دع ـ ـ ــوى مـ ــن م ـح ـك ـم ــة ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة فــيب ـ ـيـ ــروت ب ــرق ــم  2014/80مـ ــن شــركــة
هيواوي تكنولوجيز كوليمتد شانذن
 جمهورية الصني الشعبية ضد نزاردلول.
 ح ـجــز اح ـت ـيــاطــي ص ـ ــادر ع ــن دائـ ــرةتنفيذ بيروت برقم  2015/769من بنك
عودة ش.م.ل .ضد نزار دلول.
 ح ـجــز اح ـت ـيــاطــي ص ـ ــادر ع ــن دائـ ــرةتنفيذ بيروت برقم  2015/885من بنك
عودة ش.م.ل .ضد نزار دلول.
 حجز تنفيذي ومحضر وصف عقارصـ ــادر ع ــن دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ زح ـل ــة بــرقــم
 2014/461م ــن جـ ــوزف س ـع ــادة ضد
نزار دلول.
قيمة التخمني /712900/ :سبعماية
واثـ ـن ــا ع ـش ــر الـ ــف وت ـس ـع ـمــايــة دوالر
أميركي.
ب ـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح /427740/ :ارب ـع ـمــايــة
وس ـب ـع ــة وع ـ ـشـ ــرون الـ ــف وسـبـعـمــايــة
واربعون دوالر أميركي.
 - 2امل ـطــروح للبيع :كــامــل الـعـقــار رقم
 /1024/جــدي ـتــا ن ـفــس مــوقــع الـعـقــار
املذكور اعاله مغروس بأشجار التفاح.
مساحته 402 :م2
ح ــدوده :يـحــده غــربــا قـنــاة مـيــاه عامة
ً
وشرقًا العقار  1025وشماال قناة مياه
عامة وجنوبًا طريق عام.
الحقوق العينية :نفس وقوعات العقار
رقم  1023جديتا.
ق ـي ـمــة ال ـت ـخ ـم ــن /28120/ :ثـمــان ـيــة
وع ـشــرون ال ــف ومـئــة وع ـشــرون دوالر
أميركي.
بــدل الـطــرح /16872/ :ستة عشر الف
وث ـم ــان ـم ــاي ــة واثـ ـن ــا وس ـب ـع ــون دوالر
أميركي.
 - 3امل ـطــروح للبيع :كــامــل الـعـقــار رقم
 /1025/ج ــديـ ـت ــا نـ ـف ــس م ــواصـ ـف ــات
العقار ./1024/
مساحته 712 :م.2
ح ـ ـ ـ ــدوده :يـ ـح ــده غ ــرب ــا الـ ـعـ ـق ــار 1024
ً
وشرقًا العقار  1026وشماال قناة مياه
عامة وجنوبًا طريق عام.
الحقوق العينية :نفس وقوعات العقار
رقم  1023جديتا.
ق ـي ـم ــة الـ ـتـ ـخـ ـم ــن /49720/ :ت ـس ـعــة
وارب ـع ــون ال ــف وسـبـعـمــايــة وع ـشــرون
دوالر أميركي.
بدل الطرح /29832/ :تسعة وعشرون
الــف وثمانماية واثنا وثالثون دوالر
أميركي.
 - 4امل ـطــروح للبيع :كــامــل الـعـقــار رقم
 /1026/ج ــديـ ـت ــا نـ ـف ــس م ــواصـ ـف ــات
العقار  /1024/املذكور أعاله.
مساحته 710 :م.2
ح ـ ـ ـ ــدوده :يـ ـح ــده غ ــرب ــا الـ ـعـ ـق ــار 1025
ً
وشرقًا طريق عــام وشـمــاال قناة مياه
والعقار /1137/وجنوبًا طريق عام.
الحقوق العينية :نفس وقوعات العقار
رقم  1023جديتا.
ق ـي ـم ــة الـ ـتـ ـخـ ـم ــن /49600/ :ت ـس ـعــة
واربعون الف وستماية دوالر أميركي.
بدل الطرح /29760/ :تسعة وعشرون
الف وسبعماية وستون دوالر أميركي.
 - 5امل ـطــروح للبيع :كــامــل الـعـقــار رقم
 /1037/ج ــديـ ـت ــا نـ ـف ــس م ــواصـ ـف ــات
العقار  /1024/جديتا.
مساحته 2264 :م.2
ح ـ ـ ـ ــدوده :يـ ـح ــده غ ــرب ــا الـ ـعـ ـق ــار 1140
ً
وشرقًا طريق عــام وشـمــاال قناة مياه
عامة مشتركة وجنوبًا قناة مياه عامة

والعقار .1026
الحقوق العينية :نفس وقوعات العقار
رقــم  1023جديتا اضــافــة الــى ان لهذا
الـعـقــار حــق ال ـشــرب مــن مـيــاه شـتــوره
وذلك بموجب قرار لجنة التحديد رقم
.1926/719
قـ ـيـ ـم ــة الـ ـتـ ـخـ ـم ــن /153040/ :م ـئــة
وثالثة وخمسون الف واربعون دوالر
أميركي.
بدل الطرح /91824/ :واحد وتسعون
ال ـ ــف وث ـم ــان ـم ــاي ــة وارب ـ ـعـ ــة وعـ ـش ــرون
دوالر أميركي.
 - 6امل ـطــروح للبيع :كــامــل الـعـقــار رقم
 /1140/ج ــديـ ـت ــا نـ ـف ــس م ــواصـ ـف ــات
ال ـع ـق ــار  /1025/مـ ـغ ــروس بــأش ـجــار
التفاح.
مساحته1107 :م.2
ح ــدوده :يـحــده غــربــا قـنــاة مـيــاه عامة
ً
وش ــرق ــا ال ـع ـق ــار  1137وشـ ـم ــاال قـنــاة
مياه عامة مشتركة وجنوبًا قناة مياه
عامة.
الـ ـحـ ـق ــوق ال ـع ـي ـن ـي ــة :نـ ـف ــس وق ــوع ــات
العقار رقم  1023جديتا اضافة الى ان
هذا العقار منتفع بحق املرور واملسيل
على العقار  1139وله حق الشرب من
مياه نبع شتوره وذلــك بموجب قرار
لجنة التحديد رقم .1926/294
ق ـي ـم ــة الـ ـتـ ـخ ـم ــن /75420/ :خـمـســة
وسـبـعــون ال ــف وارب ـع ـمــايــة وع ـشــرون
دوالر أميركي.
بدل الطرح /45252/ :خمسة واربعون
الــف ومئتان واثـنــان وخمسون دوالر
أميركي.
 - 7امل ـطــروح للبيع :كــامــل الـعـقــار رقم
 /1141/ج ــديـ ـت ــا نـ ـف ــس م ــواصـ ـف ــات
العقار  /1140/مغروس اشجار دراق.
مساحته1849 :م.2
ح ــدوده :يـحــده غــربــا قـنــاة مـيــاه عامة
ً
وش ــرق ــا ال ـع ـق ــار  1144وشـ ـم ــاال قـنــاة
مـيــاه عــامــة وجـنــوبــا قـنــاة مـيــاه عامة
مشتركة.
الـ ـحـ ـق ــوق ال ـع ـي ـن ـي ــة :نـ ـف ــس وق ــوع ــات
العقار رقم  1023جديتا ومنتفع بحق
املــرور واملسيل على العقار  1142وله
حـ ــق ال ـ ـشـ ــرب مـ ــن مـ ـي ــاه ن ـب ــع ش ـت ــوره
وذلك بموجب قرار لجنة التحديد رقم
.1926/292
قيمة التخمني /119040/ :مئة وتسعة
عشر الف واربعون دوالر أميركي.
بدل الطرح /71424/ :واحد وسبعون
ال ـ ــف واربـ ـعـ ـم ــاي ــة وارب ـ ـعـ ــة وعـ ـش ــرون
دوالر أميركي.
 - 8امل ـطــروح للبيع :كــامــل الـعـقــار رقم
 /1144/ج ــديـ ـت ــا نـ ـف ــس م ــواصـ ـف ــات
ال ـع ـق ــار  /1141/مـ ـغ ــروس بــأش ـجــار
الدراق.
مساحته6261 :م.2
حـ ــدوده :يـحــده غــربــا الـعـقــار /1141/
ً
وشرقًا طريق عــام وشـمــاال قناة مياه
عامة وجنوبًا قناة مياه عامة مشتركة.
الـ ـحـ ـق ــوق ال ـع ـي ـن ـي ــة :نـ ـف ــس وق ــوع ــات
العقار رقم  1023جديتا ولهذا العقار
حق املــرور على العقار  1159ولــه حق
ال ـش ــرب م ــن م ـي ــاه ن ـبــع ش ـت ــوره وذل ــك
ب ـم ــوج ــب ق ـ ــرار ل ـج ـن ــة ال ـت ـح ــدي ــد رق ــم
.1926/718
قيمة التخمني /405060/ :اربعماية
وخمسة االف وستون دوالر أميركي.
بدل الطرح /243036/ :مئتان وثالثة
وارب ـع ــون ال ــف وسـتــة وثــاثــون دوالر
أميركي.
 - 9امل ـطــروح للبيع :كــامــل الـعـقــار رقم
 /932/معلقة اراضي يقع على طريق
ريــاق درزن ــون عبر مفرق على اليمني
ت ـصــل ال ـي ـهــا ع ـبــر طــريــق فــرع ـيــة قــرب
قـصــر اوجـ ــان هــو ع ـبــارة عــن بستان
إجـ ـ ـ ــاص ب ـع ـم ــر عـ ـش ــر سـ ـ ـن ـ ــوات ق ــرب
منطقة سكنية يحيط به سياج شائك.
مساحته 21696 :م.2
ح ـ ــدوده :ي ـح ــده غ ــرب ــا ال ـع ـقــاريــن 933
ً
و 3146وش ــرق ــا ط ــري ــق عـ ــام وش ـم ــاال
ال ـع ـقــار  935وج ـنــوبــا ال ـع ـق ــارات 918
و 919و 920و 921و 922و 923و924
و.925
الـ ـحـ ـق ــوق ال ـع ـي ـن ـي ــة :نـ ـف ــس وق ــوع ــات
الـعـقــار رق ــم  1023جــديـتــا اضــافــة الــى

ضــري ـبــة تـحـســن صـ ــادر ع ــن مــديــريــة
ال ـ ـ ـ ـ ــواردات دائ ـ ـ ــرة ض ــري ـب ــة الـتـحـســن
مشروع منفعة عامة بموجب املرسوم
رقم .2007/1020
قـيـمــة الـتـخـمــن /1201800/ :مليون
ومـ ـئـ ـت ــان والـ ـ ـ ــف وثـ ـم ــانـ ـم ــاي ــة دوالر
أميركي.
بـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح /721080/ :سـبـعـمــايــة
وواحــد وعشرون الف وثمانون دوالر
أميركي.
 - 10املـ ـط ــروح لـلـبـيــع 800 :س ـهــم من
الـقـســم  A 39مــن الـعـقــار رق ــم /1177/
معلقة اراضي يقع في الطابق االرضي
وهو عبارة عن محل له متخت ضمنه
ح ـمــام ف ــي مـجـمــع ال ـح ـمــرا بـ ــازا قــرب
محالت  La Fierraوهو مقفل.
مساحته 41 :م.2
ح ـ ــدوده :ي ـحــده غــربــا الـقـســم ( 1ارض
الـعـقــار) وشــرقــا القسم رقــم ( 1ممشى
ً
عـمــومــي) وش ـمــاال القسم  38وجنوبًا
القسم .40
الـ ـحـ ـق ــوق ال ـع ـي ـن ـي ــة :نـ ـف ــس وق ــوع ــات
الـعـقــار رق ــم  1023جــديـتــا اضــافــة الــى
ان هــذا القسم مشترك بملكية القسم
رق ــم  1ول ــه مــوقــف س ـي ــارة مـبــن على
الخريطة ،بشأن البناء في االرض غير
املبنية راجع القسم.1
قيمة الـتـخـمــن /16742/ :سـتــة عشر
الف وسبعماية واثنا واربعون دوالر
أميركي.
بــدل الـطــرح /10045.20/ :عشرة االف
وخ ـم ـس ــة وارب ـ ـ ـعـ ـ ــون دوالر أم ـي ــرك ــي
وعشرون سنتًا.
 - 11امل ـط ــروح لـلـبـيــع :كــامــل الـقـســم 4
مــن الـعـقــار  2756معلقة اراضـ ــي يقع
خلف مستشفى الخطيب وهو عبارة
عن مستودع يشكل محلني ضمنهما
حـمــام يشغلهما السيد تــركــي كنعان
كمحالت ألبسة ومـعــه مطبخ صغير
مفصول بحائط من الداخل.
مساحته 240 :م.2
حدوده :يحده غربًا القسم رقم ( 1أرض
العقار ودرج) والعقار رقم  2761طريق
ً
خ ــاص وش ـم ــاال وشــرقــا الـقـســم رق ــم 1
(ارض العقار) وجنوبًا القسم ( 1ارض
العقار ودرج).
الـ ـحـ ـق ــوق ال ـع ـي ـن ـي ــة :نـ ـف ــس وق ــوع ــات
الـعـقــار رق ــم  1023جــديـتــا اضــافــة الــى
ان هــذا العقار منتفع بــالــري مــن مياه
البردوني بواسطة سكر الفوقاني وله
حــق م ــرور على الـطــريــق الـخــاص رقم
 2761ويـشـتــرك بملكية الـقـســم رق ــم 1
وله موقف سيارة محدد على خريطة
االفراز.
كـمــا ورد تـعـهــد مــن مــالــك الـعـقــار إلــى
بـلــديــة زح ـلــة املـعـلـقــة ب ــازال ــة االع ـت ــداء
الحاصل من هــذا العقار على االمــاك
العامة.
قـ ـيـ ـم ــة الـ ـتـ ـخـ ـم ــن /155400/ :م ـئــة
وخـمـســة وخ ـم ـســون ال ــف واربـعـمــايــة
دوالر أميركي.
قيمة الطرح /93240/ :ثالثة وتسعون
الف ومئتان واربعون دوالر أميركي.
 - 12امل ـط ــروح لـلـبـيــع :كــامــل الـقـســم 5
مــن الـعـقــار  2756معلقة اراضـ ــي يقع
في الطابق االول تصل اليه عبر درج
وهو شقة سكنية من الجهة الشرقية
يحتوي على مدخل وصالون وسفرة
ومـ ـطـ ـب ــخ وغ ـ ــرف ـ ــة ش ـ ـتـ ــاء وحـ ـم ــام ــن
وم ـغ ـس ـل ــة وثـ ــاثـ ــة شـ ــرفـ ــات وم ـم ـشــى
وغرفتي نوم ومتخت ويشغلها السيد
تركي كنعان بااليجارة مجهز بتدفئة
مركزية معطلة.

مساحته227 :م.2
ح ـ ــدوده :ي ـحــده غــربــا الـقـســم ( 1ارض
الـ ـعـ ـق ــار ودرج) والـ ـعـ ـق ــار رق ـ ــم 2761
(طــريــق خ ــاص) وشــرقــا الـقـســم رق ــم 1
ً
(ارض ال ـع ـق ــار) وشـ ـم ــاال ال ـق ـس ـمــن 1
(درج) و  6وج ـنــوبــا الـقـســم ( 1أرض
العقار).
الحقوق العينية :نفس وقوعات العقار
رقم  1023جديتا يشترك بملكية القسم
رق ــم  1ول ــه مــوقــف س ـيــارة م ـحـ ّـدد على
خريطة االفــراز ،منتفع بالري من مياه
الـ ـب ــردون ــي ب ــواس ـط ــة س ـكــر ال ـفــوقــانــي
ول ــه حــق م ــرور عـلــى ال ـطــريــق الـخــاص
رقم  ،2761اعتداء بالبناء من قبل هذا
العقار (قسم  1و 5و )6على العقار رقم
 2761بما مساحته  6امتار مربعة ،كما
ورد تعهد مــن مــالــك العقار الــى بلدية
زحلة املعلقة بــازالــة االعـتــداء الحاصل
من هذا العقار على االمالك العامة.
قيمة التخمني /136200/ :مئة وستة
وثالثون الف ومئتا دوالر أميركي.
بــدل الـطــرح /81720/ :واحــد وثمانون
ال ـ ـ ــف وسـ ـبـ ـعـ ـم ــاي ــة وع ـ ـ ـشـ ـ ــرون دوالر
أميركي.
 - 13املـ ـط ــروح لـلـبـيــع :ك ــام ــل ال ـق ـســم 6
مــن الـعـقــار  2756معلقة اراضـ ــي وهــو
ع ـبــارة عــن شـقــة سكنية غــربـيــة مؤلفة
من ممشى وصالون وشتاء وشرفتني
ومطبخ وغرفتي نوم وحمام يشغلها
السيد تركي كنعان بااليجارة.
مساحته 143 :م.2
حـ ـ ــدوده :ي ـحــده غــربــا ال ـق ـســم ( 1ارض
الـعـقــار) والـعـقــار رقــم ( /2761/طــريــق
ً
خاص) وشرقًا وشماال القسم ( 1ارض
العقار) وجنوبًا القسمني ( 1درج) و.5
الحقوق العينية :نفس وقوعات العقار
رق ـ ــم  1023ج ــديـ ـت ــا .ي ـش ـت ــرك بـمـلـكـيــة
ّ
محدد
القسم رقــم  1ولــه موقف سيارة
على خريطة االفــراز ،منتفع بالري من
مياه البردوني بواسطة سكر الفوقاني
ول ــه حــق م ــرور عـلــى ال ـطــريــق الـخــاص
رقم  ،2761اعتداء بالبناء من قبل هذا
العقار (قسم  1و 5و )6على العقار رقم
 2761بما مساحته  6امتار مربعة ،كما
ورد تعهد مــن مــالــك العقار الــى بلدية
زحلة املعلقة بــازالــة االعـتــداء الحاصل
من هذا العقار على االمالك العامة.
ق ـي ـم ــة الـ ـتـ ـخـ ـم ــن /85800/ :خ ـمـســة
وثـ ـ ـم ـ ــان ـ ــون ال ـ ـ ــف وثـ ـم ــانـ ـم ــاي ــة دوالر
أميركي.
بدل الطرح /51480/ :واحد وخمسون
الف واربعماية وثمانون دوالر أميركي.
موعد املزايدة ومكانها :يوم الخميس
ال ـ ــواق ـ ــع ف ـي ــه  2019/04/04ال ـس ــاع ــة
الثانية عشرة ظهرًا امــام رئيس دائــرة
تنفيذ زحلة في قاعة املحكمة في قصر
عدل زحلة.
شروط املزايدة :على الراغب في الشراء
وقبل املباشرة باملزايدة ان يودع باسم
رئيس دائــرة تنفيذ زحلة قيمة الطرح
في صندوق الخزينة او مصرف مقبول
او تقديم كفالة مـعــادلــة وعليه اتخاذ
محل اقــامــة ضمن نـطــاق دائ ــرة تنفيذ
زحـلــة اذا لــم يـكــن لــه مـقــام فـيــه ،وعليه
خالل ثالثة ايام من صدور قرار االحالة
ً
ايداع الثمن تحت طائلة اعتباره ناكال
واعـ ــادة امل ــزاي ــدة عـلــى عـهــدتــه فيضمن
النقص وال يستفيد من الزيادة وعليه
في خالل عشرين يومًا من صدور قرار
االحالة دفع رسم الداللة بمعدل  %5من
قيمة الشراء.
رئيس الكتبة
محمد البرجي
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نقد

سنان أنطون :سيرة «التغريبة العراقية» ما بعد 2003
صفاء خلف
ُي ـقــدم ال ــروائ ــي سـنــان أن ـطــون ( 1967ـ ـ
مواليد بغداد) ،التحوالت االجتماعية
وتداعيات انهيار سلطة وقيام بديلة
على أنها «تغريبة عراقية» متسلسلة
ّ
وتتكيف.
تستحدث نفسها
ّ
األعـمــال الروائية األربـعــة التي قدمها
ٌ
شاعر أيضًا ـ («إعجام»/
أنطون ـ ـ وهو
دار اآلداب  2003ـ ـ ـ ـ «وح ــده ــا شـجــرة
الــرمــان» /العربية لـلــدراســات والنشر
 2010ـ ـ ّ«يــا مــريــم» /منشورات الجمل
ُ 2012رشحت ضمن القائمة القصيرة
لجائزة «بــوكــر» العربية لعام  2013ـ ـ
«ف ـه ــرس» /م ـن ـشــورات الـجـمــل ،)2016
ُ
تشكل شهادة لذيذة ومؤملة لتنويعة
«ال ـق ـمــع /ال ـح ــرب /امل ـي ـتــات املـفـجـعــة/
الـ ـي ــأس» وق ـ ّـوت ـه ــا ال ـع ـت ـيــدة بتهشيم
املجتمع وتحطيم الفرد.
يـفـتــل أن ـط ــون خـيـطــا دق ـي ـقــا بمنتهى
القوة بمغزل العني النقية التي تلقط
امل ــآس ــي وت ـن ـس ـج ـهــا مـ ـج ــددًا ك ـص ــورة
دق ـي ـقــة ال ـت ـفــاص ـيــل .يـسـتـثـمــر ال ـطــاقــة
ّ
الحسية لـلـحــدث .اللغة عـنــده تركيبة
وازن ـ ـ ــة ل ـه ــا وظ ــائ ـف ـه ــا الـ ـت ــي ي ـتــركــب
بها ال ـحــدثُ ،يبنى أو يـتــاشــى ،وأهــم
وظــائـفـهــا أن تـعـ ّـبــر إنـســانـيــا عــن الهم
االج ـت ـم ــاع ــي (رواي ـ ـ ــة «يـ ــا مـ ــريـ ــم») ،أو
ت ـح ـشــد ك ــل ج ـمــال ـيــات ـهــا ال ـب ــارع ــة فــي
التوصيف والتوصيل والداللة املبهرة
واستضافة التاريخ الغامض لجماعة
طــائ ـف ـيــة ل ـهــا م ـبــان ـي ـهــا املـيـثــولــوجـيــة
(رواي ــة «وحــدهــا شـجــرة ال ـ ّـرم ــان») ،أو

اللغة عنده تركيبة وازنة
وظائفها التي يتركب بها
لها
ُ
الحدث ،يبنى أو يتالشى
ال ـقــوة النفيسة ل ـلــروح الـهــائـمــة وهــي
ت ـق ـف ــز مـ ــن دائـ ـ ـ ـ ــر ِة إل ـ ــى دائـ ـ ـ ـ ــرة ،ك ــزم ـ ٍـن
حلزوني ال ينتهي؛ كل نقطة فيه بداية
تستحدث نفسها وتبتلع التي تليها،
ثقب هائل ال يشيخ (روايــة «فهرس»)،
أو (إعجام) حفريات العثور على الذات
وإعادة اكتشافها.
ّ
ّ
بدءًا من «إعجام» وحتى «فهرس»ُ ،يمت
أنطون شهادته عن املــأســاة العراقية،
ك ُـشــاهــد حــريــص ّال ينسى التفاصيل
املــره ـقــة ال ـتــي ت ـع ــذب الـضـحــايــا حتى
ّ
بعد أن يموتوا وتظل عيونهم مندلعة
ّتروي قساوة التجربة.

وبمطلق التوصيف ،فإن انطون ُيقدم
«تـغــريـبــة عــراق ـيــة» بـسـيــاقـهــا الــزمـنــي
أو بتنقالتها املكانية أو بكشوفاتها
ل ـل ـم ـكــونــات االج ـت ـمــاع ـيــة ع ـبــر تـقــديــم
ال ـع ــوال ــم ال ـخ ـ ّ
ـاص ــة ال ـغــام ـضــة بـبــراعــة
العارف ُامل ّ
نصف.
دومـ ـ ــا يـ ـق ــدم أنـ ـط ــون م ـع ــادل ــة إن ـس ــان
ال ـه ــام ــش /هــامــش اإلنـ ـس ــان .ل ــم يـقــدم
ً
ب ـط ــا ع ـت ـي ـدًا صـلـبــا أو مـخـتـلـقــا على
م ـق ـي ــاس رغـ ـب ــة ك ــل ك ــات ـ ٍـب أن يـبــاشــر
حياة مــوازيــة يتمناها عبر بطله .كل
تستثمر
شخوصه
ببراعة ُاللغة التي ُ
ّ
الحسية ،تقدم ذاتها املـجـ ّـردة
طاقتها
بصوتها العالي أو بمخاوفها الدفينة.
وحـ ـت ــى ال ـف ـع ــال ـي ــة اآلدم ـ ـي ـ ــة ال ــام ـع ــة
(الجنس) ،يضعها أنطون في سياقها
البشري وضرورتها الحياتية.
لعل املشهد العظيم ال ــذي يرسمه في
«وحدها شجرة ّ
الرمان» أيام االقتتال
ُ
ّ
الطائفي في الـعــراق ،يفسر على نحو
رائع كيف للروح البشرية التي تتحرر
م ــن م ــأزق ـه ــا ال ـط ــائ ـف ــي وت ـن ـف ـصــل عــن
عراكها املسموم وتنصهر في آدميتها
النقية كواحد من التعبيرات املدهشة

عن السمو بني «جــواد» و«ريــم» بطلي
ال ـ ــرواي ـ ــة الـ ـل ــذي ــن ت ـهــرس ـه ـمــا املــدي ـنــة
امل ـت ـعــاديــة مــذهـبـيــا ب ــال ــدم وال ـ ــرؤوس
ّ
املقطعة.
ه ـكــذا رس ــم أن ـطــون ب ـع ـبــارات رشـيـقــة،
قاصفة وســريـعــة ،ص ــورة «ري ــم» وفقًا
لعني «ج ــواد»« :أول مــرة رأيتها فيها
كــانــت ت ــرت ــدي الـ ـس ــواد /ص )...( /54
كــانــت تـنــام عــاريــة على دكــة مــرمــر في
مـكــان مـكـشــوف بــا ج ــدران أو سقف/
ص  )...( /1تـ ـف ــرس ــت ف ـ ــي وج ـه ـه ــا
وه ـم ـس ــت ب ــاس ـم ـه ــا :ري ـ ــم ،فــابـتـسـمــت
من دون أن تفتح عينيها في البداية،
ثـ ــم ف ـت ـح ـت ـه ـمــا وابـ ـتـ ـس ــم ال ـ ـ ّـس ـ ــواد فــي
بؤبؤيهما أيـضــا /ص  )..( /8فــي أول
أسـبــوع مــن سنتي الــدراسـيــة الــرابـعــة،
رأيتها تجلس لوحدها على مصطبة
قرب بناية قسم املسرح ،كانت ترتدي
مـ ــابـ ــس سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوداء /...ص )...( /66
اقتربت منها وقبلتها بثقة أكبر هذه
املـ ــرة .طــوقـتـنــي بــذراع ـي ـهــا .ب ــدأت أفــك
أزرار قميصها األبـيــض فبدت حمالة
ُ
صـ ــدرهـ ــا ال ـب ـي ـض ــاء ت ـخ ـب ــئ ن ـهــدي ـهــا
املمتلئني /ص .»78

ال ــدالل ــة الـلــونـيــة ال ـتــي وظـفـهــا أنـطــون
ل ـت ـق ــدي ــم «ريـ ـ ـ ــم» ع ـب ــر دائـ ـ ـ ــرة الـ ـس ــواد
الكثيفة تماثلها دائرة السواد املوازية
التي ّ
خيمت على حياة «جواد» الرسام
ً
ال ـب ــارع ال ــذي يـعـمــل غــاســا لــأمــوات،
ُ
وما بينهما تقيم املنطقة الرمادية.
كال الدائرتني املتداخلتني ،هما املصير
ُ
العراقي الــذي تطحن عظامه فــي زمن
أس ـ ـ ـ ــود .ل ـح ـظ ــة خ ــاط ـف ــة بـ ـ ــدا كـ ــل ذاك
السواد يتهشم كأنه فتات كونكريتي
هــائــل« :أحسست بالرمل تحت قدمي
وبريح باردة بعض الشيء/ص .»7
أش ــرق ــت الـ ـق ــوة اآلدم ـ ـيـ ــة ح ــن أزاحـ ــت
سـ ـ ـ ـ ــواد «االنـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاء» وج ـ ـن ـ ـ َحـ ــت إلـ ــى
«ب ـي ــاض» اآلدم ـي ــة الـنـقـيــة «أف ـ ـ ُـك أزرار
ق ـم ـي ـص ـه ــا األب ـ ـ ـيـ ـ ــض ف ـ ـبـ ــدت ح ـم ــال ــة
صدرها البيضاء».
ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ــداللـ ـ ـ ــة امل ـ ـ ـخ ـ ـ ـبـ ـ ــوءة ب ـع ـن ــاي ــة
«البياض» ،هي القوة االجتماعية التي
أراد ان ـطــون أن يفتحها كــأمــل مشرق
وس ــط االق ـت ـتــال الـطــائـفــي الـعـنـيــف في
بغداد أعوام الدم (.)2007 – 2006
غاب اآلخر وهو «ريــم» ،فغاب السلم
األهـ ـل ــي وال ـ ـتـ ــوازن ال ــدق ـي ــق ملجتمع

*

يـتــداعــى خـلــف أسـ ــوار شــرســة« :هــي
في الخندق املعادي – ريم – وبغداد
( )...اآلن ص ــارت سـجــونــا متالصقة
ت ـح ــرس ـه ــا امل ـي ـل ـي ـش ـي ــات /ص ،»80
ويمضى حتى يستحيل «البياض»
مطابقًا لـ «السواد»« :البياض يغطي
ك ــل ش ـ ــيء .ال ـب ـي ــاض ال ـص ــام ــت /ص
.»81
يفتتح سنان أنطون روايته «فهرس»
بـتـعـلـيــق ُيـنـســب لـ ـ «امل ــرزب ــان ــي» ال ــذي
ترجم سيرة ابــن النديم البغدادي (ت
ّ1047م) تعليقًا على كتابه «الفهرست»
أنه «...وترك فيه بياضات كثيرة».
و«فهرست» ابــن النديم البغدادي هو
األرش ـيــف املــوثــوق لـكــل «م ــا ص ــدر في
اللغات والكتب املقدسة وعلوم القرآن،
ال ـل ـغــة وال ـن ـح ــو ،األخـ ـب ــار واألنـ ـس ــاب،
الـشـعــر ،عـلــم ال ـك ــام ،الـحــديــث والـفـقــه،
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـف ــات ،األس ـ ـم ـ ــاء وال ـ ـخـ ــرافـ ــات،
االعـتـقــادات ،الكيمياء أو الصنعة ،في
زمانه».
ي ـ ـتـ ــداخـ ــل ش ـ ـ ــيء م ـ ــن الـ ـشـ ـخـ ـص ــي فــي
ُرواي ــة «فـهــرس» مــع شخصية «نمير»
املرهق بالتاريخ واللحظة التي تصنع
الحاضر املقزز ،ويتداخل مع شخصية
متخف كأنه ضمير
راو عليم
ٍ
الخليفةٍ ،
ي ـط ـل ــع ف ـ ـجـ ــأة ،لـ ـيـ ـس ــرد مـ ـق ــارب ــة تـمــد
الـ ـج ــذور عـمـيـقــا م ــن تـغــريـبــة اآلن مع
تغريبة املــاضــي ...« .ال أعــرف مــا الــذي
دهاني ووافقت وذهبت إلى بغداد بعد
كل تلك السنني؟  /ص .»27
ب ـل ـح ـظــة مـ ــا ،ي ـت ـط ـلــع ال ـ ـقـ ــارئ بـسـيــرة
شـ ـخـ ـصـ ـي ــة غـ ـ ـي ـ ــر م ـ ـع ـ ـل ـ ـنـ ــة ،وأخـ ـ ـ ـ ــرى
مــوازيــة .وثـمــة سـيــرة اعـتــراضـيــة تقفز
مــن الـتــاريــخ غـيــر الــرسـمــي إل ــى املعقد
األمامي لحافلة «الــذاكــرة االنتقائية»،
ويتنقل ،يلبس
كأن زمنًا هالميًا يطفو َ
الحاضر كأنه ُجبة خليفة ق ِد َم من األثر
راكـضــا إلــى املستقبل« :ال أحــد يعرف
ُ
أي ــن َي ـســكــن الـخـلـيـفــة ( )...ه ــذا ش ــارع
الرشيد ،شارعي ،يا خوات الگحبة ،مو
ّ ّ
الي خلفوكم».
شارع
«فـ ـ ـه ـ ــرس» تـ ـفـ ـت ــرش ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ كــأن ـهــا
ب ــان ــورام ــا ُم ـج ـهــدة يـتـقـصــى أبـعــادهــا
ك ـ ــائ ـ ــن «ثـ ـ ــاثـ ـ ــي ال ـ ـ ــزم ـ ـ ــن» لـ ـ ــه ح ـي ــات ــه
ويتقمص حيوات اآلخرين وينزل إلى
التاريخ عبر طبقاته ،مستكشفًا قيعان
بنسخ
العوالم بيومياتها التي تتكرر
ٍ
أكثر تشوهًا.
* امل ـ ـقـ ــال م ـج ـت ــزأ عـ ــن دراسـ ـ ـ ــة ث ـق ــاف ـي ــة –
ّ
اجتماعية ّ
مطولة تــركــز على مجمل أعمال
سنان أنطون الروائية

فالش
■ صدر عن دار« شاكر
مـ ـ ـي ـ ــدي ـ ــا» فـ ـ ــي م ــدي ـن ــة
آخـ ـ ــن األملـ ــانـ ـ ّـيـ ــة ديـ ـ ــوان
«ال ـ ـكـ ــائـ ـ ّـن والـ ـس ــاح ــر
وامل ـ ـت ـ ـكـ ــلـ ــم» ل ـل ـش ــاع ــر
ّ
اللبناني الزميل حسن
م .ع ـب ــدال ـل ــه مـتــرجـمــا
إل ــى الـلـغــة األملــانـ ّـيــة .وقــد
تــولــت تعريبه املترجمة
وال ـ ـ ـنـ ـ ــاشـ ـ ــرة األمل ـ ــان ـ ـ ّـي ـ ــة
كـ ــورن ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــا تـ ـسـ ـي ــرات
واملترجم والناشر اللبناني -األملاني سرجون كرمّ .أما
صورة الغالف «األوريغامي» ،فقد أعدتها للنشر ابنة
الشاعر سعاد حسن عبدالله.
ّ
ّ
ويتضمن
العربية واألملــانـ ّـيــة
صــدر الــديــوان باللغتني
سبعًا وخمسني قصيدة مـهــداة «إلــى مــن بقي في
هذا الشرق» .وجاء في تعريف الناشرين بالديوان:
ّ
ّ
اللبنانيني الحديثني
«يعد حسن م .عبدالله من الشعراء
ّ
ّ
ّ
ّ
الشعري القصير واملكثف
املتميزين بكتابة الـنــص
ّ
والــدقـيــق فــي التعبير .إن قصيدة حسن م .عبدالله
ّ
ّ
والسياسية الـنــاقــدة ت ـصـ ّـور ،مــن وجهة
االجتماعية
ّ
ّ
نظر املــراقــب ،شخصية اإلنـســان فــي وحــدتــه وكليته

ّ
في العالم الحديث الذي يتحكم فيه النظام ()System
ّ
وال ـحــرب واالغ ـت ــراب .يــذكــر أن حسن م .عبدالله هو
أيضًا رئيس القسم الثقافي في قناة «امليادين» صدر
لــه ديــوانــان هما «ص ــور الــولــه» عــام  ،2003و«مــوالنــا
الغرام» عام .2015
■ تحتضن  Artual Galleryمعرضًا بعنوان «ألف
ليلة وليلة» (تنسيق مــاريــا بريتو) ال ــذي يجمع
سبعة فنانني أميركيني يـعـيــدون تفسير الحكايات
العربية القديمة وهم :اليسون زوكرمان ،وكانيون
كــاسـتــاتــور ،هــولــي كــولـيــس ،جــونــاثــن شابلني،
جايمي ريشموند ادوارد ،مونيكا كيم غــارزا،
وروســون كرو .يفتتح املعرض يوم الجمعة  15آذار
ً
مساء)
(م ــارس) ( 2019مــن الساعة  6:30حتى 10
فــي «ب ـنــاء ادن غ ـ ــاردن» (ال ـطــابــق األرض ـ ــي ،شــارع
فوزي الداعوق) في وسط بيروت.
ّ
■ إن ــه حــدث بكل معنى الكلمة .بــوب كوالسيللو
( 1947ـ الصورة) في بيروت .الكاتب األميركي الذي
ب ــدأ مـسـيــرتــه فــي الـسـتـيـنــات ،ت ـحــول إل ــى أح ــد أقــرب
أص ــدق ــاء أن ــدي واره ـ ــول ( 1928ـ ـ ـ  ،)1987ع ـ ّـراب
الـبــوب آرت (الـصــورة تجمعهما مـعــا) .بــدأ ذلــك ،كتب

مقالة نقدية عن فيلم وارهول  Trashعام  .1970منذ
تلك اللحظة ،سينضم كوالسيللو إلى مجلة وارهــول
 Interviewوي ــراف ــق الـفـنــان الـكـبـيــر فــي كــل جــوالتــه
ومعارضه ،إلى جانب استديو وارهــول «املعمل» .في
 13آذار (مارس) ،تستضيف «األكاديمية اللبنانية
للفنون  ،»ALBAسلسلة نقاشات (سّ 17:30:حتى
الثامنة مـســاء) تنظمها
«م ــؤسـ ـس ــة ال ـط ـفــولــة
ال ـس ـع ـي ــدة» وتـقـيـمـهــا
ثـ ـ ـ ـ ـ ــاث شـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــات:
ب ـ ـ ـ ــوب ك ــوالسـ ـيـ ـلـ ـل ــو
(كـ ـ ــاتـ ـ ــب وصـ ـح ــاف ــي
واخ ـت ـصــاصــي أن ــدي
واره ـ ـ ـ ـ ـ ــول) ،ومـ ــارتـ ــن
كـ ـ ـل ـ ــوسـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــرفـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــد
(اخـ ـتـ ـص ــاص ــي قـســم
ال ـ ـفـ ــن امل ـ ـعـ ــاصـ ــر فــي
«س ــوذبـ ـي ــز») وفـيـتــو
شنابل (صاحب غاليري) .سيتحدث كوالسيللو
عــن عالقته بــإحــدى أكثر الشخصيات إث ــارة للجدل
العشرين ،وعن نظرته إلى وارهول الرؤيوي
في القرن
ً
الذي يزداد راهنية في عصر السوشال ميديا.

«بنت الخياطة» خفت صراخها «النضالي»

■ عــن «مــؤس ـســة ال ــدراس ــات الـفـلـسـطـيـنـيــة»،
صـ ــدر أخـ ـيـ ـرًا ك ـت ــاب «م ـئ ــة عـ ــام ع ـل ــى ت ـصــريــح
ب ـ ـل ـ ـفـ ــور :ال ـ ـثـ ــابـ ــت وامل ـ ـت ـ ـحـ ــول ف ـ ــي امل ـ ـشـ ــروع
الكولونيالي إزاء فلسطني» (تحرير وتقديم
ماهر الشريف) .الكتاب حصيلة املؤتمر العلمي
الــذي عـقــدتــه املــؤسـســة فــي منتصف كــانــون األول
(دي ـس ـم ـبــر) امل ــا ض ــي ،بـمـشــاركــة «مـعـهــد عـصــام
فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية
فــي الجامعة األميركية فــي بـيــروت» .املؤتمر
الــذي حمل عنوان « 100عام على تصريح بلفور
و 70عامًا على قرار تقسيم فلسطني» ،هدف إلى
إعادة فهم الواقع اليوم ،والسياسات التي تحكمه
وتؤثر فيه ،وما إذا كان هناك من ربط ما بني األمس
واليوم ،في ما ّ
خص قضية فلسطني وتقسيمها.
ضـ ّـم املــؤتـمــر خمسة مـحــاور ،مــن ضمنها قضية
فلسطني والقانون الدولي و«الشرعية الدولية»،
وم ـســؤول ـيــة بــريـطــانـيــا عــن امل ــأس ــاة الـفـلـسـطـيـنـيــة،
وال ـص ـه ـيــون ـيــة وع ــاق ـت ـه ــا ب ــاالس ـت ـع ـم ــار .ال ـك ـتــاب
تضمن أيضًا ،ورقة بحثية قدمتها بيان نويهض
الـ ـح ــوت ب ـع ـن ــوان« :ولـ ـي ــد ال ـخ ــال ــدي وال ـت ــأري ــخ
لـلـنـكـبــة» ،كـتـحـيــة إلــى الـخــالــدي الــرئـيــس الـفـخــري
للمؤ سسة .

جمانة حداد لم تقتل شهرزاد
جوي سليم
فــي تجربتها الــروائ ـيــة األول ــى «بنت
ال ـخ ـي ــاط ــة» (دار هــاش ـيــت أنـ ـط ــوان ـ ـ
 ،)2018ت ـخ ـف ــت ل ـ ــدى ج ـم ــان ــة حـ ــداد
أخيرًا ّ
حدة الصراخ «النضالي» الذي
ّ
النثرية األخيرة.
اتسمت به أعمالها
ً
لكون العمل الجديد رواي ــة ،ولحسن
ً
ال ـح ــظ ،تـ ــوارت قـلـيــا «أنـ ــا» الـشــاعــرة
والرئيسة السابقة للصفحة الثقافية
في «صحيفة النهار»؛ «أنا» صارخة،
طـغــت عـلــى كـتــابــاتـهــا الـســابـقــة الـتــي
ـد،
أرادت ـهــا شبيهة ببيانات رقــم واحـ ً
انطالقًا من تجربتها وأفكارها بداية
حول املرأة والرجل ،ثم اإلنسان .ونقول
ً
«قليال» فقط ألنها في «بنت الخياطة»
ّ
َ
تروي سير أربع نساء ،األولى بينهن
ّ
جدتها ألمها ،وإحداهن ،حفيدة هذه
ال ـج ـ ّـدة ،هــي شخصية متماهية إلــى
ّ
حد بعيد مع شخصية الكاتبة.
ج ـم ـي ـل ــة مـ ـ ــاركـ ـ ــاريـ ـ ــان (أو سـ ـي ــرون
ص ــراف ـي ــان ب ـح ـســب اسـ ــم الـشـخـصـيــة
الـخـيــالـيــة) عــاشــت عــذابــات التغريبة
األرمنية إبان أحداث املجزرة عام 1915
ٌ
ثم قادتها حياة تراجيدية ذات صباح
إلــى االنـتـحــار فــي منزلها فــي منطقة
برج حمود في بيروت عام  .1978إلى
جانب سـيــرون ،نقرأ قصص ميسان،
شيرين وجميلة الصغيرة ،أربع نساء
َ
قرن
من عائلة واحدة عشن على مدى ٍ
م ــن ال ــزم ــن ح ــروب ــا وم ــآس ــي شـهــدهــا
«الشرق األوسط امللعون» كما تسميه
حــداد فــي الفصل املعنون «استطراد
غـيــر ض ـ ــروري» ف ــي آخ ــر ال ـك ـتــاب .في
هذا الفصل ،تتساءل عن نهاية حلقة
الـعـنــف ال ــدائ ــرة فــي املنطقة مـنــذ ذلــك
َ
بفهومي
الوقت ،وتعلن عدم إيمانها
الحياد واملوضوعية في مقاربة تلك
الصراعات ،بما أن «الواقع هو وجهة
نظر».
تبدو «هموم» رواية حداد امتدادًا لتلك
ال ـ ــواردة فــي كـتــاب «الـجـنــس الـثــالــث»
(دار هاشيت أنـطــوان ـ ـ ـ  ،)2015حيث
تـصـبــو الـكــاتـبــة إل ــى «إن ـس ــان جــديــد»
ي ـكــون ب ـع ـي ـدًا ع ــن ال ـع ـنــف والـتـعـصــب
والطائفية والتمييز الجنسي .تسرد
ً
ـذا
الـكــاتـبــة ف ــي رواي ـت ـهــا ف ـصــا م ــن هـ ً
العنف الــذي تنبذه ،كما تبدو راغبة
في تحميل رواية نساء أسرتها أبعادًا
سياسية ،بما أن األحــداث التاريخية
ال ـتــي أثـقـلــت أرواح هـ ــؤالء ،سياسية
بالدرجة األولــى .إال أن حداد مع ذلك،
تالمس السياسة من الخارج من دون
ّ
ً
ال ــدخ ــول فـيـهــا ف ـع ــا .ل ـعــل اقتباسها
جملة الشاعر واألديب السوري محمد
امل ــاغ ــوط ب ــن اق ـت ـب ــاس ــات أخ ـ ــرى فــي
ّ
مستهل الرواية« :حسنًا أيها العصر/
لقد هزمتني /ولكنني ال أجد في كل
ه ــذا ال ـشــرق/م ـكــانــا مــرتـفـعــا /أنصب
عليه راية استسالمي» ،يوجز الزاوية
التي تعالج الكاتبة عبرها الصراعات
ّ
واألزم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـت ـ ــي غـ ــل ـ ـفـ ــت ح ـ ـيـ ــوات
شخصياتها.
ذروة الـسـيــاســة فــي ال ــرواي ــة ،إن جــاز
الـتـعـبـيــر ،نـقــرأهــا فــي الـفـصــل الـثــانــي
ّ
املخصص لشيرين ،حفيدة سيرون.
ٌ
وواضـ ــح لـلـقــارئ أن شـيــريــن مــا هــي،
ّ
بالحد األدنى ،إال قرينة حداد لناحية
ّ
ّ
صـ ـف ــات ال ـ ـت ـ ـحـ ــرر وال ـ ـت ـ ـمـ ــرد والـ ـق ــوة
املـتــوفــرة فــي هــذه الشخصية ،والتي
عقد ونصف العقد
أمضت حداد ّ نحو ٍ
من الزمن تذكرنا بها في كل مناسبة.
ُ
فــي ه ــذا الـفـصــل ،ت ـش ــارك شـيــريــن في
تظاهرة  14آذار وتنحاز إلــى خــروج
الجيش السوري من لبنان في حينه،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى م ـعــاي ـش ـت ـهــا ال ـح ــرب
ال ـس ــوري ــة ف ــي ح ـلــب ح ـيــث تـقـطــن مع
ّ
املتكرر كــره النظام
زوجها وإعالنها
السوري .برغم ذلك ،تكتفي حداد التي
تــرشـحــت إل ــى االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة
األخيرة في لبنان ،بطرح أسئلة كبيرة

م ــن ف ــوق ح ــول «قـ ــدر ه ــذه املـنـطـقــة»،
والـصــراعــات الــدمــويــة التي ّ ال تنتهي
مـ ــن م ـن ـط ـلــق شـ ـع ــار «ب ـي ـك ــف ــي ب ـقــى»
الـعــزيــز عـلــى قـلــب جمعيات املجتمع
املدني التي تنشط حداد مع فعالياته.
ً
بداية من املجزرة األرمنية ،ثم النكبة
بعد
الـتــي حـضــرت فــي حـيــاة سـيــرون ّ
انتقالها من حلب مع والديها بالتبني
ً
إلى القدس حيث تزوجت ،وصوال إلى
ال ـحــرب األهـلـيــة اللبنانية ثــم أح ــداث
األزمـ ـ ـ ــة الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة ...رح ـ ـ ــات ش ـتــات
ولجوء امتدت على أربعة أجيال من
ال ـع ــائ ـل ــة ،ب ـ ــدأت ف ــي ع ـن ـتــاب جـنــوبــي
تــرك ـيــا وان ـت ـهــت ف ــي املـنـطـقــة نفسها
فــي مخيم لالجئني الـســوريــن .رحلة
دائرية رسمت سيرة طويلة من اآلالم
واملــوت املتوارث من امــرأة إلى أخرى.
تـبـقــى قـصــة ال ـج ـ ّـدة ال ـتــي ب ــدأت بقتل
والتي
ـط عثماني
أمـهــا على يــد ضــابـ ٍ
ً
انتهت بانتحارها ،األكـثــر حساسية
وإي ــام ــا ب ــن ال ـق ـصــص األربـ ـ ــع ،ربـمــا
لكون جزء كبير منها حقيقيًا ،ولكون
حداد تطرقت لها مرارًا قبل ذلك.
الرواية التي كتبتها حداد باإلنكليزية
ثــم نقلتها نــور األسـعــد إلــى العربية،
لــم ت ـنـ ُـج كـثـيـرًا مــن فــخ الكليشيهات.
الـ ـس ــوري امل ـس ـي ـحــي ف ــي الـ ــروايـ ــة من
عائلة اليازجي ،املثقف اللبناني يسكن
في الحمرا ،البريطانية الوحيدة التي
نعرفها في حلب تقيم عالقات مثلية.

ح ـتــى أن م ـش ـهــد االع ـ ـتـ ــداء الـجـنـســي
عـلــى مـيـســان الـطـفـلــة ،بـنــت س ـيــرون،
هــو ع ـبــارة عــن مقايضة رج ــل عجوز
مل ـ ّـص ــاص ــة ب ـق ـض ـي ـبــه! أمـ ـ ـ ٌ
ـور تـحـصــل؟
ّ
ط ـب ـعــا ،ل ـك ــن س ـهــول ـت ـهــا وبــديـهـيـتـهــا
ّ
ت ـ ـظـ ــل م ــزعـ ـج ــة ومـ ـفـ ـتـ ـق ــرة مل ـس ـت ــوى
ّ
ـان .ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى بعض
خ ـي ــال ــي ثـ ـ ـ ٍ
املصادفات التي تتسم باالفتعال ،كأن
نكتشف أن الشاب التركي الذي يعمل
مساعدًا اجتماعيًا في مخيم الالجئني
ّ
سيدمر
السوريني فــي عنتاب وال ــذي

تبرز هنا إشكالية قديمة في
الفكر النسوي هي أسطرة المرأة
حياة جميلة الصغرى ،ابنة شيرين،
مــا هــو إال حفيد الـضــابــط العثماني
الذي قتل جدتها األرمنية.
ّ
لـ ـك ــن األكـ ـث ــر إل ـف ــات ــا ف ــي شـخـصـيــات
ّ
الـ ـ ـ ـ ـ ــروايـ ـ ـ ـ ـ ــة األربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع أنـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــن كـ ـلـ ـه ــن
«اسـتـثـنــائـيــات» .فــي بــدايــة كــل فصل
ه ـن ــاك أش ـب ــه ب ـب ـطــاقــة ت ـعــريــف ت ـقـ ّـدم
لنا الكاتبة عبرها بطلتها الجديدة.
اخ ـ ـتـ ــارت ح ـ ــداد م ـل ـك ــات ورق الـلـعــب
رم ـ ــوزًا لـشـخـصـيــاتـهــا ،رب ـمــا لكونها
أن ـه ــت الـ ــروايـ ــة ب ــاس ـت ـع ــارة م ــن لعبة
ّ
ال ـب ــوك ــر ل ـت ـصــف الـ ـحـ ـي ــوات امل ـت ـقــلـبــة
ّ
لبطالتها والخاضعة بجلها للصدفة.
سيرون هي «تلك التي ال تنفك تعود»،

شـيــريــن «تـلــك الـتــي عيناها توقظان
الرعد من كبوته» ،ميسان «تلك التي
خــاضــت بــذراع ـي ـهــا م ـل ـيــون م ـعــركــة»،
ج ـم ـي ـلــة «تـ ـل ــك الـ ـت ــي قـ ـه ــرت ال ـن ـهــايــة
وب ــداي ــات ـه ــا» .بــالـطـبــع إن ك ــل واح ــدة
م ــن ب ــن هـ ــؤالء ال ـن ـســاء لـهــا نضالها
ومعاركها الخاصة ،وهن بهذا املعنى
ّ
اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــات .ل ـك ــن ف ــي سـ ــرد ح ــداد
يشعر القارئ طيلة الوقت أنه ال مكان
للعادي لديها.
في الجملة األخيرة من كتابها «هكذا
قتلت شهرزاد :اعترافات امرأة عربية
أعلنت
غاضبة» (دار الساقي ـ ،)2011
ً
حــداد اكتمال «جريمتها» تلك مذيلة
إياها بالجملة اآلتـيــة« :أخـيـرًا وليس
آخ ـرًا ،لقد قتلت شـهــرزاد بيد ليليت:
بذرتي وجذوري وأرضي وحقيقتي».
الجريمة املقصودة في ّ
النص الطويل
ال ــذي جــاء ّ
ردًا على س ــؤال لصحافية
أجنبية عــن «ج ــرأة حــداد بــن النساء
الـ ـع ــربـ ـي ــات» ،رم ـ ـ ــزت فـ ــي ح ـي ـن ــه إل ــى
الـقـطـيـعــة م ــع م ـف ـهــوم امل ـ ــرأة الـعــربـيــة
الـخــاضـعــة ال ـتــي تـحـتــال عـلــى الــرجــل
لـتـحـفــظ ح ـيــات ـهــا .أع ـل ـنــت حـ ــداد عبر
مــا أرادتـ ــه «مانيفستو» نـســويــا أنها
كـ ـش ــاع ــرة وك ــاتـ ـب ــة ع ــربـ ـي ــة ،مـسـتـقـلــة
وحـ ّـرة ،تمحو صــورة الجارية وترفع
العربي
على املجتمع
ٌ
رايــة االنتصار ٌ
األب ـ ــوي .ومـ ـع ــروف أن ح ــداد معجبة
جـ ـدًا بــأس ـطــورة لـيـلـيــت ،ول ـهــا دي ــوان

النهار
يحمل اسم «عودة ليليت» (دار
ً
ـ  .)2006فليليت التي ورد ذكرها بداية
في ميثولوجيا بــاد ما بني النهرين
وفــي التلمود ،هــي امل ــرأة األول ــى التي
خـلـقـهــا ال ـلــه مـثــل آدم م ــن ت ـ ــراب ،قبل
أن تــرفــض طــاعــة الــرجــل وت ـهــرب إلــى
عندئذ خلق الله حواء
أقاصي األرض...
ٍ
من ضلع الرجل .لطاملا ّ
صرحت حداد
أو أوح ـ ــت بــال ـت ـمــاهــي م ــع شخصية
لـيـلـيــت األسـ ـط ــوري ــة ،لـتـعـلــن نفسها
ّ
ح ــواء»
امل ـث ــال امل ـت ـمــرد عـلــى ن ـم ــوذج « ُ
تلك .في عملها الجديد أيضًا ،ذكــرت
ليليت على لسان إحدى الشخصيات،
في معرض التعبير عن اإلعجاب بها،
ّ
كما ظل طيف األسطورة حاضرًا ،وإن
بعيدًا عن سير البطالت .كما اختارت
حداد في الفصول األربعة من الرواية،
أن تدخل إلــى جانب الـســرد ،مذكرات
للشخصيات ،يتحدثن فيها بضمير
ّ
امل ـت ـك ــل ــم ،ب ــأس ـل ــوب ش ـب ـيــه بــأس ـلــوب
ك ـتــابــة ال ـع ـهــد ال ـق ــدي ــم« :أن ـ ــا س ـيــرون
صــرافـيــان ،وكيلة ال ــذل فــي الصحراء
السورية (« ،»)...أنا شيرين األرمنية،
حفيدة سيرون ،عشيقة جبل أرارات،
أخ ـ ـتـ ــار مـ ــا أش ـ ـ ــاء مـ ــن إرث ـ ـ ــي امل ــأل ــوم
لتكتمل جيناتي الفاغرة أفواهها على
العدم(.»)...
تـبــرز هـنــا إشـكــالـيــة قــديـمــة فــي الفكر
النسوي وهي أسطرة املــرأة والتأثير
السلبي لذلك على امل ــرأة وقضاياها.
ل ـي ـل ـيــت ق ـت ـل ــت ش ـ ـهـ ــرزاد فـ ــي مـخـيـلــة
ح ـ ـ ـ ــداد .ام ـ ـ ـ ــرأة ض ـع ـي ـف ــة م ــات ــت عـلــى
أي ــدي امـ ــرأة قــويــة .ح ــداد قـتـلــت ربما
محتوى تلك الشخصية ،إال أنـهــا لم
تقتل مفهوم املــرأة األسطورية نفسه.
قــويــة أو ضعيفة ،مـمـ ّـجــدة أو ُمهانة،
ُ
ً
قليال مــا تسهم أسـطــرة امل ــرأة فــي أي
نضال نسوي .في عقل حداد ،شهرزاد
ٍ
«ق ـف ــص» ،بـحـســب اس ــم عملها اآلخــر
أيضًا ،أما ليليت برأيها ،فهي نقيض
ذلك القفص ،ليليت هي البراح املطلق.
ق ـب ــل  70ع ــام ــا ب ــالـ ـتـ ـم ــام ،خـ ّـص ـصــت
الـ ـفـ ـيـ ـلـ ـس ــوف ــة الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة س ـي ـم ــون
ً
دوب ـ ــوف ـ ــوار فـ ـص ــا م ــن الـ ـج ــزء األول
مــن كتابها «الجنس اآلخ ــر» (،)1949
ل ــأس ــاطـ ـي ــر الـ ـت ــي كـ ـ ّـرسـ ــت ال ـت ـم ـي ـيــز
بـحــق امل ـ ــرأة .أوردت ف ــي ه ــذا الفصل
أمثلة عديدة من تاريخ األدب ونظرة
أكثرهم
األدبــاء الرجال إلى املــرأة ،من
ً
ميزوجينية إل ــى أكـثــرهــم «ن ـســويــة».
في املجال األخير ،أعطت الكاتبة مثال
املـ ـ ــرأة ف ــي ق ـصــائــد أن ــدري ــه ب ــروت ــون.
ل ــدى ال ـشــاعــر الـفــرنـســي «امل ـ ــرأة تنزع
الرجل من نوم املثولية (،)Immanence
إنها بياتريس التي تقود دانـتــي في
ال ـح ـيــاة ال ـثــان ـيــة ،الـحـقـيـقــة ،ال ـج ـمــال،
ال ـش ـع ــر ،إنـ ـه ــا ك ــل ش ـ ـ ــيء» .بــالـنـسـبــة
لبوفوار ،كان ستاندال األديب الوحيد
الــذي قـ ّـدم املــرأة كإنسان إلى األدب ،ال
ككائن ضعيف ومكروه ودرجة ثانية،
وال كــأسـطــورة ومـثــال فــوق الطبيعة.
فـفــي الـحــالـتــن ،يـجــري إس ـقــاط امل ــرأة
في التشييء وإخضاعها لنظرة غير
إنسانية وتقييد قدرها في «األنوثة
األب ـ ـ ــدي ـ ـ ــة» ،حـ ـت ــى ول ـ ــو ك ـ ــان الـ ـه ــدف
الـتـمـجـيــد والـتـبـجـيــل .ه ــذا م ــا عملت
ب ــوف ــوار عـلــى نـقـضــه وتـبـيــان ض ــرره،
ً
وه ـ ــذا م ــا ّي ـق ــع ف ـي ــه كـ ـثـ ـي ــرون ،رجـ ــاال
ونساء ،ظنًا منهم أنهم بذلك يرفعون
مــن شــأن امل ــرأة ،عبر جعلها أسطورة
وكائنًا ُم ّ
مجدًا.
على العموم ،يمكن تصنيف التجربة
الــروائ ـيــة األول ــى ل ـحــداد الـتــي أكملت
بـهــا حلمها ب ــأن تنجز أنــواعــا أدبـيــة
متعددة ،بني الشعر واملسرح والنص
امل ـف ـت ــوح وال ـ ــرواي ـ ــة ،ك ــأق ــل إن ـت ــاج ــات
الكاتبة صخبًا وأكـثــرهــا ابـتـعــادًا عن
ّ
الـغــرق فــي ال ــذات .ولـعــل ذلــك سيكون
واعـ ـ ـ ـ ـدًا فـ ــي حـ ـ ــال م ـت ــاب ـع ــة ال ـش ــاع ــرة
بأعمال شبيهة ،والتخفيف
والكاتبة
ٍ
من االنهماك بـ«القضايا الكبرى».
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أحيـا النجـم البريطانـي إلتـون جون أخيرًا حفلة مميزة في سـاحة «ماديسـون» فـيً نيوريوك ضمن جولتـه العالمية األخيـرة Farewell Yellow Brick
 Roadالتـي انطلقـت فـي أيلـول (سـبتمبر) الماضـي وتسـتمر لثلاث سـنوات شـاملة  300حفلـة فـي خمـس قـارات .الحفلـة التـي أشـعل خاللهـا إلتون
األجـواء بأشـهر أغنياتـه ،تأتـي قبـل أيـام مـن احتفالـه بعيـد ميلاده الثانـي والسـبعين ،وقبـل أسـابيع من إطلاق فيلـم «روكت مـان» (إخراج ديكسـتر
فليتشـر) الـذي يسـتند إلـى ّ
قصـة حياته( .جايمـي ماكارثي ـــ أ ف ب)

منير أبو دبس
بعدسة ريتا باسيل

نقاش في بدارو
بـ «طعم اإلسمنت»

ورشة السرد القصصي
مع بيسان وكريستيل

ضمن فعاليات «نادي السينما»
الشهري واملجاني ،تدعو
جمعية «السبيل» ،بالتعاون مع
«نادي لكل الناس» ،يوم اإلثنني
املقبل ،إلى عرض وثائقي «منير
أبو دبس في ظل املسرح» ( 37د)
لريتا باسيل ،في «املكتبة العامة
لبلدية بيروت» (الباشورة).
الشريط هو نتيجة عامني
متواصلني قضتهما باسيل مع
منير أبو دبس ( 1932ـ ـ ّ /2016
يحمالنه «من لذة
الصورة) ،وما
ومتعة في آن»ّ .إنه لقطة ّ
مقربة
على «أبي املسرح اللبناني»،
ذلك الشاعر اللبناني ـ الفرنسي،
والسينوغراف والدراماتورج،
املولود في أنطلياس بعيدًا
أب سرقه السفر ،ثم
عن اهتمام ٍ
أعاده بعد فوات األوان.

تدعو مصلحة النشاطات الثقافية
في حركة «مواطنون ومواطنات
في دولة» في  14آذار (مارس)
الحالي إلى حضور وثائقي «طعم
اإلسمنت» ( 2017ـ  85د) ،للمخرج
السوري زياد كلثوم ( 1981ـ
الصورة) ،في مركزها في بدارو.
في بيروتّ ،
يشيد ّ
عمال سوريون
ُ
ناطحات السحاب ،وال يسمح
لهم بمغادرة مواقع البناء إال بعد
غروب الشمس ،وفقًا للقانون.
أما في الليل ،فيتحلقون حول
شاشة تلفزيون صغيرة ليتابعوا
آخر أخبار وطنهم الذي غادروه،
فيما «تسيطر عليهم مشاعر
القلق واأللم بينما يعانون يوميًا
من الحرمان من أبسط حقوقهم
اإلنسانية واملهنية» .يلي العرض
نقاش مع أعضاء الحركة عن
ّ
يتطرق إليها الشريط.
املسائل التي

بدءًا من  11آذار (مارس) الحالي
وعلى مدى ثالثة أيامّ ،
تقدم
بيسان الشريف (الصورة)
وكريستيل خضر ورشة عمل في
سرد الحكايات .يبحث النشاط
في أدوات السرد القصصي عبر
األغراض امللموسة وعالقتها
بالفضاء ،والسينوغرافيا،
والكتابة اإلبداعية التي تنطلق
من الشخصي والوثائقي لسرد
قصص خيالية .وفيه جولة مع
الفنانتني الستكشاف تجهيزهما
املشترك «دخلت ّ
مرة في جنينة»
ّ
وللتعرف إلى آلية العمل .الورشة
مصممة لهواة الفنون من مختلف
الخلفيات ،ولطالب الفنون ّ
والسينوغرافيا واملسرح ،كما أنها
َ ْ
ّ
مخصصة ملن هم بني  17و 25عامًا.

اإلثنني  11آذار (مارس) الحالي ـ
 19:00ـ «املكتبة العامة لبلدية بيروت»
(بناية الدفاع املدني ـ الباشورة /ط
 .)3لالستعالم01/667701 :

الخميس  14آذار ـ  19:00ـ مركز حركة
«مواطنون ومواطنات في دولة» (بدارو ـ
بيروت) .لالستعالم81/384807 :

من  11حتى  13آذار ـ بدءًا من الساعة
 12:00ـ «دار النمر للفن والثقافة»
(شارع أميركا ـ كليمنصو ـ بيروت).
االشتراك مجاني .لالستعالم:
01/367013

