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ّ
تفكر ّ
جديًا بتخفيض األجور
الحكومة

● فيفيان عقيقي

فرصة االستثمار
األجنبي الضائعة
● غسان ديبة

االشتراكية التي ستسرق
هامبرغر األميركيين
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«المستقبل» يخسر في طرابلس ويفوز بمقعد ديما جمالي!

[]3

إعادة النظر في معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة وخفض التقديمات

حرب الحكومة على القطاع العام

[]2
يبدو أن التحالف السعودي ـــ اإلماراتي يجد في شمال أفريقيا فرصته لتعويض خساراته ،مستفيدًا من غطاء أميركي وتقاطع مصالح مع أطراف إقليمية ودولية على رأسها مصر وروسيا (أ ف ب)

«الربيع العربي» ـ 2

ّ
«المحمدان»
يحاوالن
التعويض!
[ 8ـ ]9

تقرير

فلسطين

ّ
تلكؤ إسرائيلي
في تنفيذ
تفاهمات غزة

10

السعودية
تفشل في
استنساخ البرلمان
اليمني
11

سوريا

ّ
تقشف حكومي
في استهالك
الوقود

12
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سياسة

سياسة

ً ّ
ُ
«المستقبل» يراكم الخسائر شماال« :كلن» ٪12
تقرير

المشهد السياسي

إعادة النظر في معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة وخفض التقديمات

حرب الحكومة على القطاع العام

يبدو أن جزءًا ال بأس به من القوى السياسية الممثلة في مجلس الوزراء اتخذت قرارًا بخوض معركة ضد موظفي القطاع
العام ،وخاصة العسكريين واالمنيين ،من باب تحمليهم كلفة خفض عجز الموازنة .وهذه المرة ،ال يجري تقديم ذلك
تحت عنوان المس بالرواتب واألجور ،بل بضرورة خفض كل التقديمات اإلضافية :من تعويضات نهاية الخدمة ،إلى الراتب
التقاعدي ،إلى المنح التعليمية ،وكافة «البدالت» التي يحصل عليها الموظفون

أسقط باسيل كالمه السابق عن وجوب مشاركة المصارف وكبار المودعين في كلفة خفض العجز (مروان طحطح)

ال ـ ـتـ ــوافـ ــق الـ ـسـ ـي ــاس ــي عـ ـل ــى مـ ــوازنـ ــة
تقشفية بـ َ
ـات أم ـرًا محسومًا .النقاش
التخفيض
مــا زال ي ــدور ح ــول حـجــم ّ ّ
والبنود التي سيطالها .ويتضح أن
قبل قــوى رئيسية
هناك ضغوطًا من ِ
في الحكومة ،كرئيسها سعد الحريري
ورئـيــس التيار الوطني الحر جبران
ب ــاسـ ـي ــل ،ل ـل ـم ــس ب ـ ــروات ـ ــب امل ــوظ ـف ــن
وأجورهمّ .الحريري كان واضحًا منذ
البداية :يبشر بإجراءات مؤملة ،رافضًا
(فــي ختام جلسات الثقة على سبيل
املـ ـث ــال) تـحـمـيــل املـ ـص ــارف ج ـ ــزءًا من
كلفة الـخــروج من األزم ــة .امــا باسيل،
ً
فتدرجت مواقفه صعدًا ونزوال .سبق
أن امتدح خفض أجور موظفي القطاع
العام أثناء زيارته صربيا (عندما كان
برفقته رئـيــس جمعية تـجــار بيروت
ّ
نقوال شـمــاس ،متزعم حــزب «كارهي
الـ ــدولـ ــة») .وف ــي اح ـت ـفــال لـلـتـيــار يــوم
 14آذار املـ ــاضـ ــي ،تـ ـح ـ ّـدث ع ــن حـجــم
الـقـطــاع الـعــام وكـلـفـتــه ،وحـجــم الــديــن
العام وكلفتهّ .
عبر عن تأييده لخفض
حجم القطاع الـعــام وكلفته ،كما عن
ض ـ ــرورة أن تـتـحـمــل امل ـص ــارف ج ــزءا
م ــن م ـس ــؤول ـي ــة ال ـت ـص ـح ـيــح وخ ـفــض
ال ـع ـج ــز .ل ـك ـنــه أول م ــن أم ـ ــس ،أسـقــط
املصارف ،ليحصر أمر خفض نفقات

3

الــدولــة بــرواتــب املوظفني .قــال ّ
مهددا:
«إذا ل ــم ي ـح ـصــل ال ـت ـخ ـف ـيــض املــؤقــت
فـلــن يبقى مـعــاش ألح ــد» .تـجــاهــل أن
ف ــي م ـق ــدور ال ــدول ــة ات ـخ ــاذ إجـ ـ ــراءات
لخفض االنفاق ،بدل تهديد املوظفني
برواتبهم .خفض الفائدة على الدين
الـعــامــة بنقطة مـئــويــة واحـ ــدة ( 1في
امل ـئــة) يسمح بخفض الـعـجــز بنسبة
 900م ـل ـيــون دوالر (ع ـل ــى ذم ــة وزي ــر
ً
االقتصاد منصور بطيش) .لكن ،بدال
من ذلك ،لجأت الدولة ،بشخص وزير
مــالـيـتـهــا ع ـلــي ح ـســن خ ـل ـيــل ،وحــاكــم
م ـص ــرف ـه ــا املـ ــركـ ــزي ري ـ ــاض س ــام ــة،
وبـ ـمـ ـب ــارك ــة ال ـ ــرؤس ـ ــاء الـ ـث ــاث ــة ،إل ــى
االتفاق مع املصارف على رفع الفائدة
على سندات الخزينة إلــى نحو 10.5
ف ــي ّ امل ـئ ــة ف ــي ك ــان ــون األول امل ــاض ــي.
املبشرون بالتقشف وخفض النفقات
رفعوا في ذلك االتفاق حجم النفقات
الـتــي ستدفعها الـحـكــومــة ،مــن امــوال
وكبار املودعني.
الناس ،إلى املصارف ّ
ل ـكــن بــاس ـيــل أك ـم ــل ك ـم ـبــشــر بــالــزهــد:
«أقول للناس إنه ال يجوز النظر فقط
الى جيوبهم ،فهذا األمر يجب أن يكون
جــزءًا ضئيال مما يجب تخفيضه في
الدولة واذا كــان يجب البدء بالوزراء
وال ـن ــواب فـلـيـكــن» .و«خ ـبــريــة» روات ــب

ال ـ ـنـ ــواب والـ ـ ـ ـ ــوزراء وال ـ ــرؤس ـ ــاء ت ـبــدو
رشوة سخيفة للناس ،في ظل ارتفاع
موجة من الشعبوية تطالب بخفض
تـلــك ال ــروات ــب ،رغ ــم أن تــأثـيــرهــا على
أرقـ ــام امل ــوازن ــة الـعــامــة ي ـكــاد ي ـكــون ال
ُيذكر .فأصل «فساد» املوازنة وعجزها
هو كلفة الدين العام (أكثر من  32في
املئة من النفقات) والتهرب الضريبي،
والنظام الضريبي غير العادل وغير
الفعال (راجع ملحق «رأس املال» ،عدد
اليوم).
ك ــام بــاسـيــل لـيــس م ــن ب ـنــات أف ـكــاره
وحده .فهو يعكس نقاشات تخوضها

تشجيع الضباط
والرتباء على الحصول
على تعويضاتهم على
شكل سندات خزينة

ال ـ ـقـ ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ح ـ ــول ع ـ ــدد مــن
اإلج ــراءات التي ستتخذها الحكومة
ومؤسساتها .يجري التسويق لذلك
ع ـلــى ق ــاع ــدة أن اإلج ـ ـ ــراءات ل ــن تمس
الــرواتــب واألج ــور ،وال سلسلة الرتب
الرواتب بطبيعة الحال ،لكن مصادر
وزاريـ ــة تــؤكــد الـتــوجــه نـحــو «تــدابـيــر
قـ ــاس ـ ـيـ ــة س ـ ـت ـ ـمـ ـ ّـس كـ ـ ــل الـ ـتـ ـق ــديـ ـم ــات
اإلضـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ،مـ ـ ـ ــن م ـ ـن ـ ــح مـ ــدرس ـ ـيـ ــة
ومـ ـ ـح ـ ــروق ـ ــات ،وتـ ـع ــويـ ـض ــات ن ـهــايــة
ال ـخ ــدم ــة وم ـع ــاش ــات ال ـت ـق ــاع ــد» ،كما
«إلـغــاء التدبير رقــم  3فــي املؤسسات
األمنية ،وهو امر بات محسومًا».
َ
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ـ ــار ،عـ ـق ــد لـ ـي ــل أم ــس
ّ ً
اجتماع في وادي أبو جميل ضم كال
م ــن ال ـح ــري ــري وال ـ ـ ـ ــوزراء ع ـلــي حسن
خ ـل ـي ــل وبـ ــاس ـ ـيـ ــل ،وال ـ ـنـ ــائـ ــب جـ ــورج
ع ــدوان وم ـعــاون األم ــن ال ـعــام للسيد
حسن نصرلله الحاج حسني الخليل،
للتداول في املوازنة واإلجــراءات التي
ُيـحـكــى عنها وتــأمــن غـطــاء سياسي
ملا وصــف بــالـقــرارات املوجعة .ال أحد
يعطي جوابًا واضح حول ما يمكن أن
يحصل .وزيــر املــال يرفض الــرد على
باسيل ،مشيرًا إلــى أنــه أعـ ّـد «مقترحًا
ب ـ ــإج ـ ــراءات م ـت ـكــام ـلــة س ـي ـتــم الـبـحــث
بها».

وفـ ـيـ ـم ــا كـ ـ ــان الف ـ ـتـ ــا دعـ ـ ـ ــوة امل ـج ـلــس
األعلى للدفاع لإلنعقاد اليوم ،علمًا
أن ال طارئ أمنيًا يستدعي اجتماعه.
فهل املــوضــوع يتعلق بملف ترسيم
الحدود البرية والبحرية في النقاط
امل ـت ـنــازع عـلـيـهــا ب ــن لـبـنــان وال ـعــدو
اإلسرائيلي ،أم إن هناك قضايا أخرى
ك ــال ـن ــزاع ب ــن ب ـعــض االم ـ ــن وبـعــض
القضاء على خلفية ملف الفساد في
«العدلية»؟ ثمة من يقول إن االجتماع
يمكن أن يكون مرتبطًا بما يحكى عن
سلسلة الرتب والرواتب وعن قرارات
صعبة ستطال موظفي القطاع العام،
وخاصة العسكريني واألمنيني الذين
يشكلون الكتلة األكـبــر مــن املوظفني
وامل ـت ـق ــاع ــدي ــن ،إذ عـلـمــت «األخـ ـب ــار»
أن كــام باسيل أح ــدث ضـ ّـجــة كبيرة
داخل املؤسسة العسكرية ،وأن قيادة
الجيش ترفض املس برواتب العسكر
لكنها ال تمانع النقاش في امللحقات.
ُ
ويـ ـنـ ـق ــل عـ ــن مـ ـس ــؤول ــن ع ـس ـكــريــن
قولهم إن «الـعـنــاصــر ممنوعون من
الـعـمــل خ ــارج ال ـ ــدوام ،وه ــم يعملون
س ــاع ــات إضــاف ـيــة م ــن دون م ـقــابــل»،
وف ــي ح ــال ت ـ ّـم إق ــرار خـفــض الــرواتــب
ُ
«فليسحب الجيش الى
والتقديمات
الثكناتُ ،
وليلزم العناصر بدوام كما
هــو ال ـحــال مــع مــوظـفــي الــدول ــة ،على
أن يسمح لهم بـمــزاولــة مهنة ثانية
خارج املؤسسة».
ُ
وم ــن اإلج ـ ـ ــراءات ال ـتــي تـبـحــث ف ــي ما
يخص املؤسسة العسكرية واالجهزة
االمنية:
تـشـجـيــع ال ـض ـبــاط وال ــرت ـب ــاء عـلــى أن
يحصلوا على تعويضاتهم على شكل
سندات خزينة بحجة أنها تدر عليهم
فوائد عالية،
وقــف الترقيات إال فــي حــالــة الشغور
ف ــي م ــاك ــات ال ــرت ــب املـ ـن ــوي الـتــرقـيــة
إليها،
خـفــض ع ــدد قـســائــم امل ـحــروقــات التي
يحصل عليها الضباط واملؤهلون أو
إلغاؤها،
خ ـف ــض ع ـ ــدد الـ ـسـ ـي ــارات امل ــوض ــوع ــة
بتصرف الضباط.
خفض منح التعليم ألبـنــاء الضباط
والـعـسـكــريــن بـنـحــو  40فــي املـئــة من
قيمتها الحالية،
إل ـغ ــاء «ال ـتــدب ـيــر رق ــم  »3الـ ــذي يمنح
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــن واألمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــن  3أشـ ـه ــر
كتعويض عن كل سنة خدمة.
إعـ ـ ـ ــادة ال ـن ـظ ــر فـ ــي ك ـي ـف ـيــة اح ـت ـســاب
ال ـ ــروات ـ ــب الـ ـتـ ـق ــاع ــدي ــة ،ل ـل ـع ـس ـكــريــن
واملدنيني.
ام ــا فــي املــؤس ـســات واإلدارة الـعــامــة،
فيجري البحث في خفض رواتب كبار
املــوظ ـفــن ،وتـجـمـيــدهــا لسنينت على
األقل.
ف ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ،أك ـ ـ ــد رئ ـ ـيـ ــس الـ ـح ــزب
«التقدمي اإلشتراكي» النائب السابق
ولـ ـي ــد جـ ـنـ ـب ــاط بـ ـع ــد لـ ـق ــائ ــه رئ ـي ــس
مجلس الـنــواب نبيه بــري ،يــوم أمس
في عني التينة ،أن |املوضوع األساس
الــذي بحثناه هــو كيفية الـخــروج من
امل ــأزق اإلقـتـصــادي  .وكـمــا فهمت من
وزيــر املــال فــإن كــل الجهود ستوضع
من أجل إقرار املوازنة وخفض اإلنفاق،
وه ـ ـ ــذه الـ ـف ــرص ــة قـ ــد تـ ـك ــون األخـ ـي ــرة
املطلوبة مــن أجــل طمأنة اللبنانيني
ووضع األمور في سياقها الطبيعي».
(األخبار)

بات بإمكان آل الحريري ترك
طرابلس بسالم ،والعودة إلى
«المركزية» ،بعدما انتهت
االنتخابات الفرعية .إذا كانت
الغاية من االستحقاق
«م ّ
ُ
جرد»
فوز ديما جماليّ
بالمقعدُ ،يمكن ّ القول إن
تيار المستقبل حقق غايته.
ّأما إذا كان الهدف أن ُيثبت
أنه الممثل األول للطائفة
السنية ،فقد ُ
بخيبة
ني
م
ّ
أمل كبيرة ،رغم تكاتف كل
قيادات المدينة حوله
ليا القزي
أمــام ثانوية جبران خليل جبران في
الــزاهــريــة ،وقفت ديما جمالي تلتقط
صــور «سيلفي» مع مندوبي ماكينة
الـ ـن ــائ ــب م ـح ـم ــد كـ ـ ـب ـ ــارة .ك ــان ــت ت ـهـ ّـم
بالصعود إلى سيارتها ،حني انطلق
الـتـصـفـيــق وال ـه ـت ــاف« :أبـ ــو الـعـبــد…
أب ـ ــو الـ ـعـ ـب ــد… أب ـ ــو ال ـ ـع ـ ـبـ ــد…» .ملـ ــاذا
تـهـتـفــون بــاســم ك ـب ــارة فـيـمــا جـمــالــي
هي املرشحة؟ «ليش نحنا كرمال مني
ن ــازل ــن؟»ُ ،يـجـيــب أح ــد أن ـصــار كـبــارة
الذين حرصوا على تظهير حضورهم
في الشارع أمس بشكل كبير ،فكانوا،
ّ
ّ
تقريبًا ،أمام كل مركز اقتراع وفي كل
زاوية ،رافعني صور «أبو العبد» وابنه
كريم .خطوة اعتبرها كثر رسالة من
النائب الطرابلسي إلى تيار املستقبل
أوال ،وال ـع ــائ ـل ــة ث ــان ـي ــا (ب ـع ــد تــرشـ ّـح
سامر كبارة وانسحابه) ،مفادها أنه
مــوجــود ول ــن ي ـتــرك ال ـســاحــة .لــم يكن
ّ
«الكباريون» وحدهم الذين انتخبوا
ج ـم ــال ــي ك ــرم ــى ل ـت ـم ـن ـيــات زع ـي ـم ـهــم.
ّ
«أش ـ ـ ـ ــرف ريـ ـف ــي إذا ب ـق ــل ـل ــي ان ـت ـخــب
الشيطان ،بنتخبو» ،يقول خمسيني
في شارع املدارس  -الزاهرية ،من دون
أن ّ يجد حرجًا في السخرية من جمالي
ألنها ال تعرف طرابلس« ،ملــا وصلت
ّ
املخيم»!
على التبانة سألت إذا هيدا
يبلغ التناقض لدى الرجل ذروته حني
يتهم رئيس الحكومة سعد الحريري
باملشاركة في «املؤامرة على الطائفة
السنية» .ملــاذا تنتخب تيار املستقبل
إذا؟ ّ
«بس أشرف (ريفي) اليوم معن»!
أح ــد الـشـبــان فــي قـطــاع شـبــاب «تـيــار
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــزم» ي ـ ــؤك ـ ــد «أن ـ ـ ـنـ ـ ــا ه ـ ـنـ ــا ت ـل ـب ـيــة
لتمنيات الرئيس (نجيب ميقاتي)»،
مشيرًا الى أنه ُيحاول إقناع الناخبني
بــاالق ـتــراع لـجـمــالــي «كــونـهــا دك ـتــورة
جــامـعـيــة واب ـن ــة رش ـيــد جـمــالــي ال ــذي
قــام بــانـجــازات كثيرة فــي طــرابـلــس».
من أنجز أكثر :هو أم ميقاتي؟ «أكيد
الرئيس»ُ ،يجيب الشاب ضاحكًا ،هو
الــذي لم يكن مقتنعًا بالسردية التي
ّ
قــدمـهــا لـلـتـســويــق لـجـمــالــي .عـلـمــا أن
«املستقبل» بقي طيلة ســاعــات أمس
ّ
يشكك في صدق نوايا تيار العزم.
بــاس ـت ـث ـنــاء تـ ـي ــار الـ ـك ــرام ــة وجـمـعـيــة
امل ـ ـ ـشـ ـ ــاريـ ـ ــع ،عـ ـمـ ـل ــت مـ ـعـ ـظ ــم ال ـ ـقـ ــوى
ال ـس ـيــاس ـيــة الــرئ ـي ـس ـيــة ع ـلــى الـحـشــد
ل ـ ـصـ ــالـ ــح ال ـ ـت ـ ـيـ ــار األزرق .ت ـح ــال ــف
عــريــض جـمــع رئـيــس حـكــومــة حاليًا،
ورئ ـيـ َـســي حـكــومــة ســابـقــن (ميقاتي
وف ــؤاد الـسـنـيــورة) ووزيــريــن سابقني
(أش ـ ـ ــرف ريـ ـف ــي وم ـح ـم ــد ال ـص ـف ــدي)،
وح ــزب ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة ال ــذي عمل
عـنــاصــره داخ ــل ماكينة «املستقبل».
لــم يـكــن املـطـلــوب منهم كـثـيـرًا :مـجـ ّـرد
أن تفوز السيدة الشقراء بالكرسي…
ـوت واح ـ ـ ــد .فــانـتـهــت
ولـ ــو بـ ـف ــارق ص ـ ـ ٍ
ّ
تتعد
االنتخابات بنسبة تصويت لم
ّ
 12في املئة .لوال كل هذه التحالفات،
وغ ـي ــاب ُم ــرش ــح ق ــوي ل ـفــريــق  ٨آذار،

ي ـكــون األمـ ــن ال ـع ــام ل ـت ـيــار املستقبل
أحـمــد الـحــريــري قــد أمـضــى شـهـرًا في
ط ــراب ـل ــس ي ـس ـت ـن ـفــر الـ ـق ــواع ــد وي ـش ـ ّـد
ع ـص ـب ـهــا ب ـت ـج ـي ـيــش ط ــائ ـف ــي مـقـيــت،
وب ـ ـعـ ــد زي ـ ـ ـ ـ ــارات الـ ـسـ ـنـ ـي ــورة وب ـه ـيــة
الحريري وسعد الحريري إلى املدينة.
وفــي مــا يتعلق بفرعية االنتخابات،
ُيمكن «املستقبل» وحلفاءه العودة إلى
انتخابات املنية الفرعية عــام ،2010
عندما بلغت نسبة االقـتــراع نحو 34
في املئة .امــا ملــاذا لم تعمل املاكينات
كما يـجــب ،فــأنــه «لــم يكن هـنــاك مال
انتخابي»! في الفيحاء ،تعتبر القوى
الـسـيــاسـيــة نـفـسـهــا ُ
«م ـق ـص ــرة» فـقــط،
إن لم ترش الناخبني .علمًا أن أخبارًا
ســرت عن «إجـبــار املستقبل متمولني
فيه على دفع مبالغ من املال لصرفها
يوم االنتخاب».
داخـ ــل مـحـلــه لـبـيــع ال ـف ــول والـحـمــص
فــي الــدبــاغــة ،يجلس مـحـمــود وح ــده.

التصويت العلوي :ال قرار
جبل محسن كان ،أمس«ِ ،قبلة» القوى السياسية .بقيت املاكينات
االنتخابية تنتظر القرار الذي ستتخذه أكثرية أهل الجبل ،وإن كان
ُ
سر» ُ
من «كلمة ّ
سيرسلها رفعت عيد لتحشيد الناخبني .اعتبر ّأن
«التصويت العلوي» ،إن حصل ،سيصب ملصلحة يحيى مولود،
ُويــرجــح كفته على ديما جمالي .لــم يصل الـقــرار ،ولــم تــزد نسبة
االقتراع في «البعل» عن واحد في املئة بعد تصريح ألشرف ريفي
ُ
عن الناخبني الــذي يتوجهون إلــى االقـتــراع «بالصفيرة» .فهم من
ّ
ّ
حديثه أنه يقصد جبل محسن (أوضح بعدها أنه قصد جمهور ٨
آذار) ،فاقترع ٌ
قسم من أبنائه ملولود «نكاية» بريفي.

وانـ ـقـ ـس ــام املـ ـع ــارض ــة ف ــي ط ــراب ـل ــس،
لربما كانت «البهدلة» الكبرى .ال دليل
على عمق أزمــة تيار رئيس الحكومة
مع جمهوره أوضح من هذه النتيجة.
ليست وليدة استحقاق أمس ،بل
وهي ُ
استمرار ملسلسل التضعضع الشعبي
ال ـ ــذي بـ ــدأ م ـنــذ م ــا ق ـبــل االن ـت ـخــابــات
النيابية في أيار املاضي ،من دون أن
ُيظهر «املستقبل» أي ّ
نية لتصحيح
األزرق ،بحسب
املسار .مشكلة التيار
ّ
أح ـ ــد ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ـس ــاب ـق ــن ،أنـ ـ ــه يـمـلــك
رأيـ ــا عــامــا «م ــن دون ك ـ ــوادر وعـصــب
وقضية».
سي ّ
لـيــس الــرقــم الـنـهــائــي ال ــذي ُ
سجل
لجمالي ُمـهـمــا .فــاألســاس هــو نسبة
االقـ ـ ـت ـ ــراع امل ـت ــدن ـي ــة ج ـ ـ ـدًا ،وم ـقــاط ـعــة
أك ـث ــر م ــن  80ف ــي امل ـئ ــة م ــن الـنــاخـبــن
الـ ـط ــرابـ ـلـ ـسـ ـي ــن ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات رغ ــم

التحالف السياسي العريض وحالة
االستنفار التي أعلنها آل الحريري.
ي ـحــاول الـسـيــاسـيــون الــذيــن تحالفوا
مـ ـ ــع «امل ـ ـس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل» ت ـ ـبـ ــريـ ــر اإلقـ ـ ـب ـ ــال
الضعيف بعدد من األسباب ،بدءًا من
ّ
الزعم بأن نسبة االقتراع في الفرعية
ً
ً
ال ت ـكــون إج ـم ــاال مــرتـفـعــة ،ف ـضــا عن
ّ
أن «أك ـث ــري ــة ال ـطــراب ـل ـس ـيــن اع ـت ـبــرت
ال ـن ـت ـي ـج ــة م ـح ـس ــوم ــة فـ ــي غـ ـ ُي ــاب أي
منافس ّ
جدي» ،ناهيك عن أن املرشحة
«ليست حصانًا من السهل تسويقه،
مــع غـيــاب الـخـطــاب الـسـيــاســي وعــدم
ً
وجــود قضية لــدى املستقبل» ،فضال
ّ
عــن أن «املــاكـيـنــات الحزبية لــم تعمل
كما يجب».
األسباب ال تبدو مقنعة .ليس
كل هذه
ّ
طبيعيًا أن تتدنى نسبة االقتراع في
«الفرعية» إلــى هــذا املستوى ،بعد أن

وصلت نسبة االقتراع
في انتخابات المنية الفرعية عام
 2010الى نحو  34في المئة

األهم أمس هو نسبة االقتراع المتدنية ومقاطعة أكثر من  80في المئة من الناخبين (هيثم الموسوي)

«بـ ـط ــرابـ ـل ــس ،بـ ـ ـ ّـدن ي ــان ــا ن ـض ــل ف ـقــرا
لنركض وراه ــن كــرمــال الـ ــ 100دوالر.
مــا فــي شغل يــا بنتي .فــاتــت زوجتي
ّ
مرتني عا املستشفى ودفعت كــل مرة
 800ألف ليرة فرق» .يتراجع الحديث
الـسـيــاســي أم ــام الــوضــع االجـتـمــاعــي
للشعب« ،وافترضي إجــا حــدا جديد،
ليش بيخللوه يشتغل؟ النواب هني
ذات ـ ــن» .ال ـكــام نـفـســه يـتـكــرر عـلــى كل

ُ
ل ـس ــان .ت ــرج ــم ذل ــك طـيـلــة ي ــوم أم ــس،
فــي الـحــركــة «ال ـعــاديــة» داخ ــل شــوارع
طرابلس وامليناء .قــرب ساحة النور،
ّ
يتحدث على الهاتف« :في
كــان شــاب
ش ــي ه ــون م ـتــل كــأنــو ان ـت ـخــابــات .ما
بعرف» .وهــذا صحيح ،إذ كان بعض
مــراكــز االقـتــراع خاليًا إال مــن عناصر
الـ ـجـ ـي ــش ،وب ـع ـض ـه ــا اآلخـ ـ ـ ــر ان ـت ـشــر
أم ــام ــه م ـن ــدوب ــون ل ــم ي ـق ــوم ــوا بجهد
الس ـت ـق ـط ــاب الـ ـن ــاخـ ـب ــن .وك ـ ـ ــان ع ــدد
هـ ــؤالء داخـ ــل ب ـعــض األق ـ ــام يقتصر
على مـنــدوب واحــد لـ«املستقبل» ،مع
ّ
غياب كلي ملندوبي املرشحني الستة:
مصباح األحــدب ،يحيى مولود ،عمر
السيد ،طــال كـبــارة ،نــزار زكــا ،حامد
ع ـم ـشــه .األخـ ـي ــر ،بـحـســب م ــا ق ـيــل في
املستقبل ليستفيد
طرابلس« ،رشحه
ّ
من املندوبني الذين يحق لكل مرشح
االستعانة بهم» .فيما تأخر حصول
مولود على موافقات املندوبني حتى
التاسعة من صباح أمس ،وربما هذا
ما ُي ّ
فسر غياب مندوبيه من األحياء
ّ
الـطــرابـلـسـيــة .عـلـمــا أن ــه ت ـعــرض ليلة
الـ ـسـ ـب ــت ل ـ ــ«تـ ــره ـ ـيـ ــب» عـ ـن ــدم ــا داهـ ــم
عناصر أحــد ّاألجـهــزة األمنية مركزه
في امليناء وحقق مع عدد من الشبان.
ّ
في طرابلس« ،العالم ملت من الوعود.
ما رح ينتخبو» ،يقول سائق الدراجة
الـ ـن ــاري ــة .مل ـ ــاذا ال ت ـق ـت ــرع ــون لـلـخـيــار
اآلخـ ـ ـ ـ ــر؟ «ف ـ ـ ــي ك ـت ـي ــر ع ـ ــم بـ ـق ــول ــو رح
ينتخبو لعمر (الـسـيــد)» .اســم السيد
تـ ّ
ـردد كثيرًا فــي ال ـشــارع« ،فـهــو مثلنا
ابن األرض ،وأمضى سنواته ووالدته
في خدمة الـنــاس» .الحجة ام عمر ،لم
تـهــدأ أم ــس ،غير آبـهــة بالنجاح بقدر
رهانها على رقم ُيتيح البناء للمرحلة
املقبلة .أما السيد ،فجلس داخل مكتبه،
ً ّ
محاطًا بعدد من الشباب ،متفائال بأن
ّ
ُ
«ال ـن ـت ـي ـجــة ســت ـفــاجــئ ال ـج ـم ـيــع» .ظــل
ُيــراهــن عـلــى تـكــرار سـيـنـ ّـاريــو البلدية
« ،٢٠١٦ل ـك ــن امل ـش ـك ـلــة ،أن ـ ــه حــال ـيــا ال
يــوجــد رم ــز لـيـقــود ال ـن ــاس املـعـتــرضــة
ع ـلــى ال ـط ـب ـقــة ال ـح ــاك ـم ــة» ،ي ـق ــول أحــد
الوزراء السابقني.
«ال ـعــالــم قــرفــانــة وف ــي ن ـق ـمــة» .يـصــدر
هذا الكالم عن واحد من مندوبي تيار
املستقبل .كان يقف أمام قلم االقتراع
فـ ــي م ـن ـط ـقــة الـ ـجـ ـمـ ـي ــزات ،حـ ــن مـ ـ ّـرت
شقيقة املــوقــوف فــي إي ــران ن ــزار زكــا.
ما رأيك بترشيحه؟ «وشو الغلط انو
يـتــرشــح كـتـيــر ن ــاس؟ خليهم يــاخــدو
االصـ ـ ـ ـ ــوات مـ ــن درب هــال ـس ـيــاس ـيـ ّـن
الزعران» ،يقول املندوب متناسيًا أنه
ُي ـ ــروج ل ــرم ــز الـسـلـطــة الـتـنـفـيــذيــة في
ّ
ُ ّ
الطرابلسيني
الدولة .يبرر األمر« ،بأن ّ
س ـي ـق ـتــرعــون ل ـل ـحــريــري ألنـ ــه رب ـحــان
معهم أو بدونهم .فهم ليسوا راغبني
فــي املـخــاطــرة بـخـســارة شبكة األمــان
الـتــي تــؤمـنـهــا لـهــم الـسـلـطــة ،مــن أجــل
خيار آخر غير مضمون».
لــم يـكــن ه ــذا رأي مــولــود بـعــد انتهاء
اليوم االنتخابي ،وبدء فرز الصناديق.
بالنسبة إل ـيــه« ،امل ـعــارضــة انتصرت
فــي طــراب ـلــس ،والـطــرابـلـسـيــون قــالــوا
ألـ ــف ال لـلـسـلـطــة ال ـس ـيــاس ـيــة املـمـثـلــة
بالزعامات».

النتائج النهائية (غير الرسمية):
ديما جمالي 19398 :صوتًا
يحيى مولود 3313 :صوتًا
مصباح األحدب 2520 :صوتًا
عمر السيد 2161 :صوتًا
نزار زكا 514 :صوتًا
طالل كبارة 305 :أصوات
نحو ألف ورقة بيضاء
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سياسة

سياسة
قضية اليوم

العسكر في السياسة:

انكفاء الجيش وقوى األمن
منذ سنوات ،لم يشهد لبنان انحسار التدخل العسكري المباشر في الحياة السياسية كما يحصل اليوم .فانكسار حدة االنقسام
السياسي ،وغياب الفراغ الذي مألته االجهزة باتصاالتها مع مختلف القوى ،وانقضاء عهد الشغور الرئاسي ،كلها عوامل
اعادت األجهزة «إلى الثكنات» .االتثنماء الوحيد هو لألمن العام الذي يمنحه النص القانوني والعرف دورًا سياسيًا إلى جانب
رئيس الجمهورية
هيام القصيفي
لم تعد املؤسسات العسكرية منخرطة
في العمل السياسي ،كما كانت حالها
ســابـقــا ،وإن بـتـفــاوت .تغيرت املرحلة
التي كانت األجهزة األمنية تؤدي فيها
أدوارًا سـيــاسـيــة وأم ـن ـيــة وعـسـكــريــة،
لــم تـكــن مــرســومــة لـهــا ،إنـمــا فرضتها
األحداث األمنية والتطورات السياسية
والفراغات الرئاسية املتتالية.
وت ــداخ ــل األم ــن والـسـيــاســة لـيــس أم ـرًا
حــديــث العهد فــي لـبـنــان ،ففي منطقة
تـتـحـكــم ف ــي ع ــدد م ــن دول ـه ــا األنـظـمــة
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ،ك ــان ــت الـ ـسـ ـم ــة ال ـ ـبـ ــارزة
لـلـبـنــان ف ــي امل ـب ــدأ أن ــه ال يـفـضــل حكم
العسكر ،ويــؤيــد فصل العسكريتاريا
ع ــن الـسـلـطــة ال ـس ـيــاس ـيــة .م ــع ذلـ ــك ،لم
يـنــج مــن أن تـقــع ه ــذه الـسـلـطــة فــي فخ
األمــن والعسكر ،إمــا من خــال حقبات
أمـنـيــة بــام ـت ـيــاز ،كـمــا حـصــل ف ــي عهد
الشهابية وم ــا بـعــد ال ـحــرب أي ـضــا ،أو
من خالل تولي قادة عسكريني رئاسة
الجمهورية ،قبل الطائف وبـعــده ،من
اللواء فؤاد شهاب الى الرئيسني إميل
لـ ـح ــود وم ـي ـش ــال س ـل ـي ـمــان املـنـتـقـلــن
مباشرة مــن وزارة الــدفــاع الــى القصر
الجمهوري ،وميشال عــون في تجربة
م ـغ ــاي ــرة ،ب ـعــدمــا س ـكــن ال ـق ـصــر لـلـمــرة
األولــى بلباسه العسكري وسكنه مرة
ثــانـيــة بـبــدلــة مــدنـيــة .قــد تـكــون إحــدى
أهم املفارقات أال يصل قادة عسكريون
الى رئاسة مجلس النواب أو الحكومة
(م ـ ــع ت ـس ـج ـي ــل خ ـ ــرق ي ـت ـي ــم ل ـل ـع ـم ـيــد
املـتـقــاعــد ن ــور الــديــن الــرفــاعــي بتوليه
ح ـك ــوم ــة ل ـش ـهــريــن ف ــي ع ـه ــد الــرئ ـيــس
سليمان فــرنـجـيــة) هــذا إذا استثنينا
َ
رئاستي فــؤاد شهاب وميشال عــون -
املارونيني  -للحكومة االنتقالية .لكن
ذلك لم يمنع تداخل السلطة العسكرية
بالسياسة فــي كــل مستويات السلطة
الـ ـق ــائـ ـم ــة ،س ـ ـ ــواء كـ ـ ــان املـ ـعـ ـنـ ـي ــون فــي
السلطة أو كانوا متقاعدين.

أظهر ريفي والحسن قوى
األمن الداخلي فريقا سياسيًا
الى جانب قوى  14آذار
قهوجي ــ
في عهد جان
ّ
جورج خوري ،تقدم دور مديرية
المخابرات على دور قيادة الجيش
يحلو للمتقاعدين العسكريني ،الى أي
سلك انتموا ،في الجيش أو قوى األمن
أو األمــن العام أو أمن الدولة وغيرها،
أن يـخـتــاروا الـحـيــاة السياسية ،التي
يتعايشون معها ومــع أركــانـهــا خالل
خدمتهم :بعضهم يرغب في أن يكون
سفيرًا ،وبعضهم اآلخر وزيـرًا ونائبًا،
وآخ ـ ـ ـ ــرون يـ ـلـ ـج ــأون ال ـ ــى األح ـ ـ ـ ــزاب أو
ت ـج ـم ـع ــات ورواب ـ ـ ـ ـ ــط سـ ـي ــاسـ ـي ــة ،كـمــا
ً
يحصل في الرابطة املارونية مثال ،كي
يظلوا فــي الـشــأن ال ـعــام ،ومــن خاللها
تأمني تقاطع مع الحياة السياسية.
عرفًا ،كان األمن العام الجهاز السياسي

وجود رئيس التيار الوطني الحر كمرشح لرئاسة الجمهورية يسحب اسم قائد الجيش من التداول (هيثم الموسوي)

لرئيس الجمهورية ،كما كــان الجيش
األداة السياسية والعسكرية لرئيس
ال ـج ـم ـهــوريــة أي ـض ــا .م ـت ـغ ـيــرات كـثـيــرة
ً
ل ـح ـقــت ب ـع ــد ال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات ،وص ـ ــوال
الـ ــى الـ ـي ــوم ،م ــع إع ـ ــادة رسـ ــم خــريـطــة
ج ــدي ــدة لــأج ـهــزة األم ـن ـي ــة ،م ــن خــال
توزع طائفي لقادتها ،ماروني لقيادة
الجيش وشيعي لــأمــن الـعــام وسني
للمديرية العامة لقوى األمن الداخلي.
كما لحظت أيضًا تغيرًا ألدوارها التي
تكرست أكثر فأكثر بعد عام .2005
ب ــن ال ـ ـلـ ــواء أشـ ـ ــرف ريـ ـف ــي ع ـل ــى رأس
قوى األمن الداخلي ،ومن ثم اللواءين
إب ــراه ـي ــم ب ـص ـبــوص وعـ ـم ــاد ع ـث ـمــان،
وال ـع ـم ــادي ــن م ـي ـشــال س ـل ـي ـمــان وج ــان
قـهــوجــي فــي ق ـيــادة الـجـيــش ،والــراحــل
ال ـل ــواء وفـيــق جــزيـنــي ،وم ــن ثــم الـلــواء
عباس إبراهيم على رأس جهاز األمن
الـ ـ ـع ـ ــام ،ح ـص ــل تـ ـب ــدل ك ـب ـي ــر فـ ــي دور
األجهزة األمنية .تبدل لم يطل الوجه
األمني فحسب ،بل الوجهة السياسية،
وخ ـصــوصــا ف ــي ال ـف ـت ــرات ال ـتــي كــانــت
ت ـح ـت ـ ّـد ف ـي ـه ــا الـ ـخ ــاف ــات ال ـس ـيــاس ـيــة
ً
وتنقسم البالد بني معسكرين ،فضال
عـ ــن ال ـ ـف ـ ــراغ الـ ــرئـ ــاسـ ــي ،وم ـت ـط ـل ـبــات
امل ــرح ـل ــة ال ـت ــي ك ــان ــت ت ـف ـتــرض أدوارًا
سياسية لرجال األمن.
لــم تكن قــوى األم ــن الــداخـلــي بعد عام
 ،2005ف ــي ع ـهــد ري ـف ــي ،م ـج ــرد جـهــاز

تابع لرئاسة الحكومة ،سياسيًا ،اكثر
مما هو تابع قانونًا لــوزارة الداخلية.
ف ــال ــدور ال ـ ــذي قـ ــام ب ــه ري ـف ــي ف ــي تـلــك
املرحلة وما بعدها كان دورًا سياسيًا
ب ــامـ ـتـ ـي ــاز .ألن ريـ ـف ــي فـ ـ ــرض إي ـق ــاع ــا
مختلفًا  -ومـعــه ال ـلــواء وس ــام الحسن
 ف ــي إب ـ ـ ــراز دور قـ ــوى األم ـ ــن ك ـطــرفسياسي الــى جانب قــوى  14آذار .كان
ريفي واضحًا في التعبير عن التزامه
السياسي لبنانيًا ورأيه في ما يخص
ســوريــا وحــزب الله وقــوى  8آذار .لكن
ري ـفــي أي ـضــا ق ــام بـ ــدور ال ــوس ـي ــط ،مع
حزب الله ،حني كانت الجسور مقطوعة
بني الحزب والحريري وقــوى  14آذار.
الوسيط بمعنى إبقاء قنوات االتصال
مفتوحة لحلحلة العقد ونقل الرسائل
وإبقاء السقف األمني مضبوطًا حيث
كــانــت تــدعــو ال ـح ــاج ــة ،وك ــان ــت امل ــرات
التي يتم التواصل فيها بني الطرفني
ال ّ
تعد ،في مرحلة األزمات األساسية.
قــد يـكــون ريـفــي والـحـســن ســاهـمــا في
تأطير قوى األمن الى جانب املستقبل
والرئيس فــؤاد السنيورة والحريري،
في شكل أوضــح مما قــام به أي جهاز
أم ـن ــي آخـ ــر م ــع طـ ــرف س ـي ــاس ــي .وق ــد
يكون هذا االنحياز الواضح ساهم في
اإلض ــاءة الـيــوم على تــراجــع دور قوى
األمــن فــي السياسة .ال شــك أن اختيار
امل ــدي ــر الـ ـع ــام لـ ـق ــوى األمـ ـ ــن ال ــداخ ـل ــي

ورئـ ـي ــس فـ ــرع امل ـع ـل ــوم ــات ال ـحــال ـيــن،
اخ ـ ـت ـ ـيـ ــار سـ ـي ــاس ــي أي ـ ـضـ ــا مل ـص ـل ـحــة
الحريري الذي ال ّ
يفوت فرصة لتأكيد
انسجامه مع املؤسسة وتأمني ما تراه
م ـنــاس ـبــا ل ـهــا م ــن ح ــاج ــات .ل ـكــن دور
املؤسسة في السياسة تراجع ألسباب
م ــوض ــوعـ ـي ــة .ف ــامل ــرحـ ـل ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة
مـخـتـلـفــة ت ـم ــام ــا ،لـجـهــة ان ـت ـظ ــام عمل
امل ــؤسـ ـس ــات ب ــال ـح ــد األدن ـ ـ ـ ــى ،واأله ـ ــم
ان ـعــدام الـحــاجــة ال ــى ال ــدور السياسي
امل ـع ـتــاد ل ـقــوى األمـ ــن .فــال ـحــوار الـيــوم
ب ــات مـفـتــوحــا ب ــن ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة
املـعـنـيــة ،ول ــم تـعــد ه ـنــاك ضـ ــرورة الــى
ق ـن ــاة أم ـن ـيــة ل ــرس ــائ ــل ب ــن حـ ــزب الـلــه
والـحــريــري بعدما تحولت لقاءاتهما
الى مباشرة وعلنية ،وانتفت الحاجة
ّ
الى إطار أمني يظلل قوى  14آذار التي
ً
لم تعد موجودة أصال .ال يعني ذلك أن
اصطفاف قوى األمن السياسي ّ
تبدل،
لكنه أصبح أكثر واقعية ،انسجامًا مع
ت ـبــدل مـعـطـيــات ال ـفــريــق ال ــذي يــؤيــده.
إضافة طبعًا الى أن طابع املرحلة ّ
تبدل
ج ــذري ــا ،كـمــا تـبــدلــت طـبــائــع الفريقني
األم ـن ــي ال ـســابــق وال ـح ــال ــي وأدائ ـه ـمــا
وطريقة عملهما.
لم يعبر الجيش ،حديثًا ،عن اصطفاف
علني كما كانت عليه حال قوى األمن،
في مرحلة حساسة ،لكن الجيش عرف
أي ـض ــا م ـح ـطــات أســاس ـيــة جـعـلـتــه في

صلب املشهد السياسي .تتسم مرحلة
الـ ـعـ ـم ــاد م ـي ـش ــال س ـل ـي ـم ــان  -الـعـمـيــد
ج ـ ــورج خ ـ ــوري ب ــأن ـه ــا مـ ــن امل ـح ـطــات
السياسية الـتــي شـهــدت فيها تــداخــل
األمـ ــن بــال ـس ـيــاســة .تـعـيــن خـ ــوري في
مرحلة ما بعد ريمون عازار ،حمل الى
مــديــريــة املـخــابــرات دورًا سياسيًا ألن
املديرية في تلك املرحلة كانت شاهدًا
على أزمــات كثيرة ،حــرب نهر الـبــارد ،
و 7أيار ،وكثير من األحداث التي ّ
حولت
املديرية إلى مركز أمني وسياسي على
الـســواء ،وال سيما أن خــوري املعروف
بعالقاته الجيدة مع بكركي وقوى 14
آذار ،ول ــم تـكــن تـعــارضــه ق ــوى  8آذار،
تمكن من إدارة أزمات سياسية وأمنية
على الـســواء .وال شــك أن دور املديرية
فــي تلك املرحلة تـقـ ّـدم على دور قيادة
الجيش.
م ـ ــع ان ـ ـت ـ ـقـ ــال س ـل ـي ـم ــان ال ـ ـ ــى رئ ــاس ــة
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،وحـ ـل ــول ال ـع ـم ــاد جــان
ق ـ ـهـ ــوجـ ــي مـ ـ ـك ـ ــان ـ ــه ،ش ـ ـهـ ــد الـ ـجـ ـي ــش
مرحلتني ،األولى خالل عهد سليمان،
وال ـث ــان ـي ــة خ ـ ــال ال ـ ـفـ ــراغ ال ــرئ ــاس ــي،
إضافة الى األحداث األمنية املتعاقبة،
وأب ـ ــرزه ـ ــا عـ ــرسـ ــال وع ـ ـبـ ــرا .ل ـك ــن فــي
امل ــرح ـل ـت ــن ،تـ ــداخـ ــل وض ـ ــع ال ـج ـيــش
األم ـ ـنـ ــي مـ ــع الـ ـسـ ـي ــاس ــي ،وال سـيـمــا
م ـ ــع طـ ـ ـ ــرح اسـ ـ ـ ــم قـ ـه ــوج ــي ك ـم ــرش ــح
للرئاسة .وضاعفت األحــداث األمنية

التي أرخــت بثقلها وخطورتها على
االصطفاف السياسي آنذاك ،من حجم
دور الجيش السياسي ،وتقاطعه مع
رئاسة الحكومة في ظل أزمات حادة.
فــامل ـعــارك األمـنـيــة تـحـ ّـولــت إل ــى مــادة
سياسية في ظل التجاذب السياسي
الحاد الذي كان قائمًا ،وساهم الفراغ
الرئاسي في تحول الجيش الى مركز
اس ـت ـق ـطــاب س ـيــاســي أي ـض ــا ،ال ــى حد
كـبـيــر ع ـلــى ق ــدم املـ ـس ــاواة م ــع ال ـقــوى
السياسية.
مع انتخاب العماد ميشال عون رئيسًا
للجمهورية ،وتعيني العماد جوزف
عـ ــون ق ــائـ ـدًا ل ـل ـج ـيــش ،فـ ــرض رئـيــس
الجمهورية إيقاعه على الجيش ،فلم
ي ـعــد ف ــي م ـقــدمــة ال ـح ــدث الـسـيــاســي،
وك ــأن الجيش انسحب الــى الثكنات
وملـ ـل ــم ن ـف ـســه داخـ ـلـ ـه ــا .ل ـ ــوال م ـعــركــة
الـ ـج ــرود ال ـت ــي ان ـح ـســر ال ـك ــام عنها
سريعًا ،لكان الكالم عن تزاوج الجيش
بــالـسـيــاســة م ـعــدومــا .ف ــي الـسـيــاســة،
ي ـش ـك ــل انـ ـكـ ـف ــاء م ــوق ــع الـ ـجـ ـي ــش فــي
املعادلة السياسية معادلة صحيحة
ومطلوبة من قوى سياسية ،ألنه مع
وج ــود رئـيــس للجمهورية ومجلس
وزراء ومندرجات سياسية طبيعية
ف ــي ال ـس ـل ـطــة ال ـح ــال ـي ــة ،ال ي ـم ـكــن أن
يكون الجيش متقدمًا إال وفــق دوره
األمني فحسب ،ألنه يخضع للسلطة
السياسية القائمة واملتكاملة بكامل
رموزها .فكيف الحال إذا كان املشهد
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ي ـ ـقـ ــدم أي ـ ـضـ ــا مــرش ـحــن
للرئاسة من اآلن من داخــل التركيبة
الحالية ،كرئيس التيار الوطني الحر،
م ــا ي ـس ـحــب اس ـ ــم ق ــائ ــد ال ـج ـي ــش مــن
ال ـتــداول ،وتــالـيــا يسحب الجيش من
أن يكون في مقدمة املشهد السياسي.
وبـ ـق ــدر م ــا ي ـك ــون طـبـيـعـيــا ان ـس ـحــاب
ال ـج ـيــش م ــن واج ـه ــة الـ ـح ــدث ،ف ــي ظل
رئاسة عــون ،يبدو أمـرًا الفتًا أال يكون
ال ـج ـيــش وم ــدي ــري ــة امل ـخ ــاب ــرات الـ ــذراع
الـسـيــاسـيــة لــرئـيــس الـجـمـهــوريــة ،رغــم
الـعــاقــة الـجـيــدة الـتــي تجمع الرئيس
بالطرفني ،وهــو مــن اخـتــار املسؤولني
عنهما .ألن الواضح أن املديرية العامة
لألمن العام هي املتقدمة أكثر ،بعدما
تصاعد دورهــا وتحولت بعد سنوات
االنكفاء الى أن تكون في واجهة املشهد
السياسي  -األمني ،وهو الكالم األكثر
ً
تداوال في الوسط السياسي منذ بداية
عهد عون.
صحيح أن دور األم ــن الـسـيــاســي من
اختصاص األمــن الـعــام ،لكن املديرية
بعد عهد اللواء جميل السيد والضجة
حولها ،ومــن ثم تعيني الـلــواء الراحل
وفيق جزيني ،رغــم موقفه السياسي
امل ـ ـعـ ــروف ،ش ـه ــدت ف ـت ــرة ت ـهــدئــة وإن
شابتها تــوتــرات مــع وزارة الداخلية.
ً
لـ ـك ــن إج ـ ـ ـمـ ـ ــاال ظـ ـل ــت امل ـ ــدي ـ ــري ـ ــة ع ـلــى
انكفائها .تعيني اللواء عباس إبراهيم
أع ــاد ال ــى املــديــريــة دوره ــا السياسي،
بعيدًا عن العراضات األمنية .ولكن َمن
املسؤول عن دور املديرية املتقدم :هل
هــو مــوقــع إبــراهـيــم اآلت ــي مــن الجيش
وامل ـ ـخـ ــابـ ــرات الـ ــى رأس امل ــدي ــري ــة ،أم
ال ــرغ ـب ــة ف ــي ت ـعــويــم ال ـج ـه ــاز األم ـن ــي،
أم أن ـ ــه ت ـط ـب ـيــق الـ ـن ــص وال ـع ـم ــل بـمــا
يمليه مــن أن دور املــديــريــة هــو األمــن
السياسي كما حصل فــي كــل العهود
السابقة أكــان على رأس الجهاز أمني
أم مــدنــي؟ يـبــدو دور إبــراهـيــم متعدد
ال ــوج ــوه بـعــدمــا تـمـكــن م ــن كـســب ثقة
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ق ـبــل أن يـصـبــح
رئيسًا ،ودخل تدريجًا الى العمل على
مـلـفــات «مـسـيـحـيــة ال ـطــابــع» ،وم ــن ثم
ملفات أكثر حساسية وعلى مستوى
ال ــوس ــاط ــات اإلق ـل ـي ـم ـيــة وامل ـح ـل ـيــة .لم
يخل هــذا املسار من عراقيل وعثرات،
لكن بــات واضـحــا أن عــون يقدم األمــن
ال ـ ـعـ ــام الـ ـ ـ ــذي تـ ــداخـ ــل دوره األمـ ـن ــي
ب ــال ـس ـي ــاس ــي ،فـ ــي م ـل ـف ــات ال ـن ــازح ــن
ومبادرات حكومية ووساطات داخلية
متعددة ،على دور الجيش ومخابراته،
فيعطي األول دورًا سياسيًا ويعطي
الثاني دورًا أمنيًا وعسكريًا .صحيح
أن ال فصل بني الشخص واملوقع ،لكن
تــرج ـيــح ك ـفــة املـ ـي ــزان ملـصـلـحــة األم ــن
الـ ـع ــام وال س ـي ـمــا الـ ــى ج ــان ــب رئ ـيــس
الـجـمـهــوريــة ،يـجـعــل ان ـك ـفــاء األج ـهــزة
األخـ ــرى فــاقـعــا أك ـث ــر ،وه ــو مـشـهــد لم
نألفه منذ سنوات.
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تقرير

«اللبناني الواعد» لم يصدق الوعد:
زرنا سوريا ولم نجد نازحين عائدين!
الهدف من تنظيم
«الحزب اللبناني الواعد» جولة
إعالمية إلى سوريا ،كان
االطالع على أوضاع النازحين
السوريين العائدين ّإلى
ّ
ُ
بلدهم من لبنان .إال أن مخيم
الوفد ّ ،ال
حرجلة الذي زاره
ُ
يعيش َفيه سوى مهجرين
من بلدتي كفريا والفوعة
السوريتين .وبالتالي ،هدف
الزيارة لم يتحقق!
ليا القزي
ي ـب ـكــي عـ ـب ــدو ك ـث ـي ـرًا ح ــن ُيـ ـس ــأل عــن
م ـس ـقــط رأس ـ ـ ــه .الـ ـشـ ـق ــاوة ال ـت ــي ت ـبــرق
ف ــي ع ـي ـن ـيــه ال ــزي ـت ـي ـت ــن ،ت ـغ ـيــب خـلــف
وجعه الكبير .يتوقف ابــن ال ـ  13سنة
عن اللهو مع رفاقه ،ليقول« :مبسوط
ه ـ ــون ،ب ــس م ــو قـ ـ ّـد ال ـف ــوع ــة .انـشــالـلــه
مـنــرجــع ع ــا أراض ـي ـن ــا» .ع ـبــدو وأف ــراد
عــائ ـل ـتــه ال ـس ـت ــة ،ي ـع ـي ـشــون حــال ـيــا مع
قرابة األلف شخص غيرهم في مخيم
الحرجلة ـ ـ ريف دمشق الجنوبيٌ .
اسم
ع ـلــى غ ـيــر م ـس ـ ّـم ــى .ف ــا خ ـيــم ف ــي هــذا
املـكــان ،بــل بـيـ ٌ
ـوت اسمنتية ،ومــدرســة،
ودكـ ــانـ ــة ص ـغ ـي ــرة ،وم ـط ـب ــخ ج ـمــاعــي
ّ
لتوزيع الطعام يوميًا .كــل شــيء هنا
ٌ
كفيل بأن تصل الرسالة إلى العاملني
عـلــى تــوطــن الـنــازحــن الـســوريــن في
ّ
امل ـج ـت ـم ـعــات امل ـض ـي ـفــة ،أو ع ـلــى األق ــل
تأخير عودتهم إلــى حني بلورة الحل
ّ
الـسـيــاســي .مــا أراد الـقـيـمــون قــولــه إن
سـ ــوريـ ــا آمـ ـن ــة ل ـ ـعـ ــودة الـ ـن ــازح ــن مــن
الـ ـبـ ـل ــدان امل ـض ـي ـفــة إل ـي ـه ــا ،واإلدارات
قادرة على توفير الحاجات الرئيسية
ّ
للمهجرين ،وكــل ما ُيحكى عن عرقلة
النظام السوري لعودة النازحني وعدم
تـسـهـيـلــه األم ـ ـ ــور ،غ ـيــر ص ـح ـيــح .لكن
«الـعـ ّـيـنــة» الـتــي اخ ـت ـيــرت ،لــم تتطابق
مع أهــداف زيــارة وفــد إعالمي لبناني
إلى سوريا« .الحزب اللبناني الواعد»
كــان قد تواصل مع الجهات الرسمية
السورية ،من أجــل تنظيم «أول زيــارة
ل ــوف ــد إعـ ــامـ ــي» إل ـ ــى دمـ ـش ــق ،ب ـهــدف
«إلقاء الضوء على واقع العائدين إلى
سوريا ،من الذين نزحوا إلــى لبنان».
فمعاينة أوضاع العائدين إلى بلدهم،
ّ
تأتي من أجل دحض كل األخبار التي
يروجها «املجتمع الدولي» ،بمنظماته
ّ
ودول ـ ــه ،ع ــن أن ال ـســوريــن مـمـنــوعــون
من العودة بسبب عدم توافر الظروف
اآلمنة لذلك .خطوة الحزب أتت ،بعدما
«اشتهر» منذ تشرين الثاني املاضي
ب ــإط ــاق «املـ ـ ـش ـ ــروع ال ــوط ـن ــي ل ـع ــودة
ال ـن ــازح ــن ال ـس ــوري ــن إلـ ــى وط ـن ـهــم»،
ال ــذي نـتــج مـنــه إعـ ــادة قــرابــة ال ـ ـ 2000
نـ ــازح يـعـيـشــون ف ــي ق ـض ــاء ك ـس ــروان،
بالتنسيق مــع األم ــن الـعــام اللبناني.
ُ
ل ـك ــن املـ ـخ ـ ّـي ــم الـ ـ ـ ّـذي اخـ ـت ــارت ــه اإلدارة
ال ـســوريــة لــم يـحــقــق ال ـهــدف الرئيسي
ل ـل ــزي ــارة ال ـت ــي ت ـمــت يـ ــوم  10نـيـســان
الجاري.
خ ـي ــم الـ ـح ــرجـ ـل ــة ،ال ـ ـ ــذي ُيـ ـع ـ ّـرف
فـ ــي م ـ ّ
عنه بــأنــه أكبر املخيمات الـســوريــة ،ال
َ
يعيش فيه سوى مهجرين من بلدتي
ك ـف ــري ــا والـ ـف ــوع ــة (ري ـ ـ ــف إدل ـ ـ ـ ــب) .أي ــن
ه ــم ال ـن ــازح ــون ال ـع ــائ ــدون م ــن لـبـنــان؟
فــي وق ــت أص ـ ّـر فـيــه رئـيــس «اللبناني
ووف ــد وزارة
ال ــواع ــد» ف ــارس فـتــوحــي ّ ُ
اإلع ــام الـســوريــة عـلــى أن املـخـيــم فيه
نــازحــون مــن الــداخــل الـســوري ولبنان
واألردن ،كـ ــان مـ ـع ــاون وزي ـ ــر اإلدارة
املحلية والبيئة معتز القطان واضحًا

ّ
حني قال إنه «لم نضطر إلى البحث ّعن
مركز إيواء للعائدين من لبنان ،ألنهم
ّ
جميعًا ع ــادوا إل ــى مـنــازلـهــم أو حــلــوا
ضيوفًا لدى أقاربهم .لغاية تاريخه ،لم
ّ
يعد أحد ال يملك مسكنًا» .وأوضح أن
ُاإلدارة وافقت على الزيارة« ،لتشجيع
ّ
املـهـجــريــن عـلــى ال ـع ــودة ،والـتــأكـيــد أن
ســوريــا مستعدة وجــاهــزة الستقبال
ّ
كل الجئ».
ّ
الــزيــارة تحولت إذًا من زيــارة نازحني
عائدين من لبنان إلى معاينة أوضاع
سـ ـ ـك ـ ــان امل ـ ـخـ ـ ّـيـ ــم مـ ـ ــن امل ـ ـه ـ ـجـ ــريـ ــن فــي
ً
الـ ــداخـ ــل .وفـ ـض ــا ع ــن غ ـي ــاب نــازحــن
ع ــائ ــدي ــن م ــن ل ـب ـن ــان ،بـ ــدا امل ـس ــؤول ــون
ّ
عــن املـخـيــم شــديــدي الـتـكــلــف للتأكيد
ّ
عـلــى أن املـهـجــريــن فــي «أف ـضــل ح ــال».
ً
مثال« ،صودف» البدء بتوزيع الطعام
على سكان املخيم لــدى وصــول الوفد
اإلعالمي إلى الحرجلة .كانت الساعة
ال ـث ــال ـث ــة و 18دق ـي ـق ـ ّـة مـ ــن ب ـع ــد ظـهــر
األرب ـع ــاء« .ال ـيــوم تــأخــر األكـ ــل» ،يقول
أحـ ــد ال ـف ـت ـيــان ال ــواق ــف ف ــي ال ـط ــاب ــور،
ً
حامال قدرًا من األلومينيوم للحصول
ّ
ع ـلــى ح ــص ـت ــه .ح ـتــى نــوع ـيــة ال ـط ـعــام،
ّ
تبدلت في ذاك النهارُ .يخبر أبو ّ
عمار،
ّ
«أول مرة مناكل فيها
السبعيني ،أنهاّ ُ
ّ
ذمة املهجرين ،طعامهم
فروج» .فعلى
ّ
الـيــومــي هــو ع ـبــارة عــن «ك ــل ش ــيء إال
اللحمة والــدجــاج»ُ .يضيف علي« :ما
ّ
ّ
يغرك هالنهار .مش كل يوم ُ هيك».
ا ّل ــاف ــت ف ــي ال ـج ــول ــة ب ــن امل ـه ـج ــري ــن،
أن ـ ـهـ ــم ي ـت ـح ــدث ــون ب ـ ــراح ـ ــة ،ف ـيـك ـيـلــون
االنـ ـتـ ـق ــادات ح ـيــث ّ ي ـش ـع ــرون بــوجــود
تقصير« .نـ ّحـنــا كــنــا مـحــاصــريــن .كنا
م ـي ـتــن ،وك ــن ــا ن ـح ـكــي ي ـل ـلــي بــراس ـنــا.
ـق؟» ،يقول أحــد سكان
بدنا نخاف هـلـ ّ
املخيمُ ،مضيفًا إنه «كان هناك تقصير
ح ــن ُرفـ ــض اسـتـقـبــالـنــا ف ــي حـلــب في
الـ ـي ــوم الـ ـ ــذي ت ـه ـجــرنــا فـ ـي ــه» .أمـ ــا فــي
دكــانــة املخيم ،فالشكوى مــن «التأخر
في االستحصال على الهويات ودفاتر
العائلة»ُ .
ويخبر ُمساعد أول متقاعد
عــن «م ـعــانــاة أس ــر ال ـش ـهــداء ،املتوقفة
مـعــامــاتـهــم وال يـتـمـكـنــون م ــن قبض
ّ
الرواتب» .في حني أن أبو عمار مشكلته
مع الخدمات «الضعيفة واملش زيادة».
هو ضحية «كتبة التقارير» من أبناء
بـلــده« .مــا فينا غير كراهية لبعضنا
يعطوني  15ألــف ليرة
البعض .كانوا
ّ
س ـ ــوري ،قـطـعــوهــم عــنــي ألن ف ــي حــدا
كاتب بحقي تقرير إنو معي مصاري».
ّ
هــل تعتقد أن الـظــروف مؤمنة ليعود
ال ـنــازحــون مــن لـبـنــان؟ «إذا فــي مجال

خدمة العلم
خدمة العلم واحد من الهواجس التي تؤرقّ النازحني السوريني في لبنان .يقول معاون
وزير إدارة شؤون اإلدارة املحلية معتز قطان ّإن الحكومة السورية «منحت مهلة ستة
أشهر لجميع العائدين من أجل تسوية أوضاعهم» ،وأضــاف لـ«األخبار» ّإن الشعب
ٌ
ويسأل ملاذا النازح في الخارج لديه فرصة لتسوية أوضاعه،
في سوريا
«ناقم عليناُ ،
على العكس ّ
ممن بقي؟» .اتخذ القرار للتشجيع على العودة .الحوافز األخرى تشمل،
بحسب قطان« ،إمكانية تجديد جوازات السفر في أقرب بعثة دبلوماسية سورية ،أو
يتولى أحد أقاربهم في سوريا ذلك» .وبالنسبة إلى تسجيل الوالدات الحديثة« ،يكفي
تقديم بيان والدة من املستشفى إلى دوائر السجل املدني» .أما الحديث عن معوقات
للعودةُ ،فيعيده قطان إلى «وجــود جهات مستفيدة ماديًا من وجــود السوريني في
الـخــارج ،أو بهدف استخدامهم للضغط السياسي» .وفــي هــذا اإلطــار ،اعتبر فارس
فتوحي ّأن «أداء املفوضية العليا للنازحني خير دليل على هذا الواقع ،بحيث ّإن دورها
يقتصر على تعداد النازحني وتخويفهم من تجنيد إجباري ينتظرهم وأعمال عنف
قد تطاولهم»ُ ،معتبرًا ّأن العودة ممكنة« ،وندعو الجهات املانحة إلى مساعدة العائدين،
فاملبالغ الصغيرة التي تقدم لهم في لبنان ،قد تساهم في إعادة بناء املنزل أو ترميمه
إذا كان قد لحق به ضرر».

ليش مــا يــرجـعــوا؟» ،يـســأل أبــو عمار.
وي ـض ـي ــف أحـ ــد امل ـه ـج ــري ــن ال ـ ــذي ك ــان
يستضيف شقيقًا لــه أتــى مــن حمص
ل ـ ـيـ ــزوره« ،ص ـح ـي ـ ٌـح ي ــوج ــد ن ـقــص في
املسكن والخدمات ،ولكن أكيد الوضع
ه ـن ــا أحـ ـس ــن مـ ــن لـ ـبـ ـن ــان .ه ـ ــذا ب ـلــدنــا
ويـجــب أن نـعــود لـنــدافــع عـنــه ونبنيه
من جديد».
ال ي ـع ـن ــي ذلـ ـ ــك غـ ـي ــاب ال ـ ـ ـ ــرأي اآلخـ ـ ــر،
الخائف من عودة النازحني من لبنان،
والــذي ينقل صورة سلبية عن طريقة
تـعــامــل اإلدارة مـعـهــم .عـلــي ّ
رب أسـ ّـرة
مــؤلـفــة مــن زوج ــة وط ـف ـلــن ،ي ـقــول إنــه
«بـ ـخ ــاف إذا ج ــاب ــوه ــم ي ـط ـل ـعــونــا مــن
ّ
هون وما يعود إلنا محل» .فهو عانى
ك ـث ـي ـرًا ح ـتــى وجـ ــد م ـس ـك ـنــا« ،وص ـلــت

معتز القطان :لغاية
تاريخه لم يعد أحد من
لبنان ال يملك مسكنًا

«صودف» البدء بتوزيع الطعام لدى وصول الوفد اإلعالمي إلى الحرجلة (هيثم الموسوي)

لهون ،خلعت الباب وفتت .ما كان بدن
يخلوني اسكن ،قال نحنا ما إلنا اسم.
قلتلهم هـ ــودي ب ـشــار األسـ ــد عاطينا
ي ــاه ــم وه ـ ـ ــوي ص ــاح ــب املـ ـل ــك وهـ ــوي
بقلنا نطلع إذا بــدو .ملا طلعت عليهم
بالعالي تركوني وراحوا».
ال ـ ـ ـطـ ـ ــريـ ـ ــق ال ـ ـ ـتـ ـ ــي سـ ـلـ ـكـ ـتـ ـه ــا ح ــافـ ـل ــة
ّ
الصحافيني ال توحي بأن البلد يعيش
ٌ
صور
حالة حرب منذ ثماني سنوات.
بسيطة تعكس تفاصيل عن حيا ٍة شبه
عادية .ال يقتصر ذلك على أكشاك بيع
الـعـســل الـبـلــدي عـلــى ط ــول الـطــريــق أو
بسطات الخضر ،والزحمة في مدينة
حوش بالس الصناعية ،وعلى طريق
ّ
امل ـ ــزة .رب ـمــا ت ـعـ ّـمــد امل ـن ـظ ـمــون أل تمر
الحافلة في مناطق شهدت دمــارًا .ظل
املشهد «طبيعيًا» إلــى حــن االقـتــراب
م ـ ــن مـ ـحـ ـط ــات ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــود ،حـ ـي ــث ت ـك ــاد
طوابير السيارات املنتظرة ال تنتهي.
ب ـم ـق ــاب ـل ــة املـ ـهـ ـج ــري ــن فـ ــي ال ـح ــرج ـل ــة،
واملؤتمر الصحافي لفتوحي ،انتهت
الساعات القليلة لـســوريــا ...من
زيــارة ُ ّ
دون أن تـحــقــق ّ هــدفـهــا .خ ــال كلمته،
ق ــال ف ـتــوحــي إنـ ــه «كـ ــان ال ب ـ ّـد ل ـنــا من
العائدين ،من أجــل أن
أن نأتي لزيارة
ّ
نلمس ملــس الـيــد بــأنـهــم بــألــف خـيــر»،
األم ـ ــر ال ـ ــذي ل ــم ي ـح ـصــل .رب ـم ــا يـكــون
صحيحًا أن وضعهم في سوريا أفضل
م ـمــا ك ــان عـلـيــه ف ــي ل ـب ـنــان ،فيتشجع
غ ـي ــره ــم ل ـل ـع ــودة ،ول ـك ــن ك ـي ــف نـتــأكــد
مــن ذلــك ،والــزيــارة ُمنظمة إلــى املخيم
املختار من قبل اإلدارة السورية؟ ّ
يرد
ّ
ّ
قطان بــأن التنسيق الرئيسي يتم مع
ّ
الــوزيــر صــالــح الـغــريــب« ،وأبـلـغـنــاه أن
أرق ــام جميع العائدين لــديــه ،بإمكانه
االت ـصــال بمن يــريــد ،وزيــارتــه ليتأكد
بنفسه».
ل ـيــس ُم ـس ـت ـغــربــا ف ــي ب ـل ـ ٍـد ُي ـع ــان ــي من
حرب ُمستمرة منذ ثماني سنوات ،أن
ال تكون ظــروف الحياة فيه «مثالية»
ألحد من مواطنيه .التقنني الكهربائي،
ٍ
ان ـق ـطــاع ال ـب ـنــزيــن واملـ ـ ـ ــازوت ،طــوابـيــر
ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات أمـ ـ ـ ــام مـ ـحـ ـط ــات الـ ــوقـ ــود،
عـ ــدم ت ــوف ــر ج ـم ـيــع ال ـس ـل ــع ال ـغ ــذائ ـي ــة،
ّ
ـازل
تـ ـه ــدم ال ـب ـي ــوت وال ـع ـي ــش ف ــي م ـن ـ ٍ
ف ــي امل ـخ ـي ـم ــات ،ارت ـ ـفـ ــاع ن ـس ـبــة الـفـقــر
والـفـئــات املـعــدومــة اجـتـمــاعـيــا ...أم ـ ٌ
ـور
يعانيها املواطنون السوريون ،بسبب
الـعـقــوبــات وال ـح ـصــار ،وال ــدم ــار الــذي
سببته ال ـحــرب ،وس ــوء اإلدارة ،وعــدم
ان ـطــاق قـطــار إع ــادة اإلع ـم ــار .لـكــن ما
ّ
تقدم ال يعني أن بقاء النازحني خارج
بالدهم ،وخاصة في مخيمات لبنان،
يجعلهم يعيشون فــي ظ ــروف أفضل
من تلك التي يعانيها مواطنوهم في
سوريا.
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رياضة

رياضة
دوري أبطال أفريقيا

الكرة اللبنانية

خــرج األهـلــي المصري باكرًا
مـّـن دوري أب ـطــال أفريقيا.
ال ــن ــادي ال ــذي طــالـمــا ّ
تسيد
األفريقيةّ ،
ّ
ودع
البطوالت
من ربع النهائي بعدما خسر
خــارج الديار أمــام صن داونــز
ذهابًا بخماسية نظيفة ،من
دون أن يتدارك الوضع في
مــب ــاراة اإليـ ــاب (ف ــاز بهدف
دون رد) .نـتـيـجــة كــارث ـيــة
أثـ ــارت ال ـجــدل فــي األوس ـ ّـاط
الـكــرويــة الـمـصــريــة ،فترتب
عليها العديد من التساؤالت
والعقوبات

نجاة وهبوط
وتأجيل حسم
عبد القادر سعد
بني الجنوب والشمال ،مرورًا ببيروت،
ك ــان ي ــوم الـسـبــت مـصـيــريــا ألك ـثــر من
ن ـصــف ف ــرق الـ ـ ــدوري الـلـبـنــانــي لـكــرة
القدم .بعد حسم صراع اللقب ملصلحة
ال ـ ـع ـ ـهـ ــد ،كـ ــانـ ــت ال ـ ـعـ ــن عـ ـل ــى خ ـمــس
م ـبــاريــات أقـيـمــت فــي الـتــوقـيــت عينه
ملعرفة الفريقني اللذين سيهبطان الى
«دوري ال ـظــل» .واح ـ ٌـد مــن تـلــك الـفــرق
تأكدت هويته وهو البقاع الذي سقط
ب ـعــد خ ـس ــارت ــه أم ـ ــام مـضـيـفــه شـبــاب
الساحل ( )3-5على ملعب العهد .قاتل
ال ـب ـقــاع ـيــون ح ـتــى الـلـحـظــة األخ ـي ــرة،

َ
ض ِمن التضامن صور والسالم زغرتا
بقاءهما في الدرجة األولى
ل ـك ــن ل ــم ي ـس ـت ـط ـي ـعــوا ت ـج ـنــب ال ـك ــأس
املـ ّـرة التي كــان متوقعًا أن يتذوقوها
فــي ظــل إدارة أهــل منطقتهم ظهرهم
ملمثل املحافظة في دوري األضواء .لم
يــدعــم البقاعيون نــاديـهــم كما يجب،
ُ
فت ِرك آل املوسوي وحيدين .استنزفت
اإلمـ ـك ــان ــات املـ ــاديـ ــة ،ف ـس ـقــط ال ـفــريــق
ليفقد البقاع ممثله الوحيد التاريخي
في الدرجة األولى.
مهرجان أهداف تناوب على تسجيلها
ٌ
كل من :عباس عاصي ،جاد الحسني،
عـ ـب ــد الـ ـع ــزي ــز ان ـ ـ ـ ــداي ( )2وم ـح ـمــد
ســالــم لـلـســاحــل ،أم ــا أهـ ــداف الـبـقــاع،
ف ـس ـج ـل ـه ــا :ع ـل ــي م ــوف ــق املـ ــوسـ ــوي،
علي عماد املوسوي وداوودا .سقط

هاميلتون بطل السباق األلف

األهلي يعود للمنافسات المحلية

الدوري لم ينته بعد...

ال ـب ـق ــاع ،وض ـم ــن ال ـس ــاحــل م ـق ـع ـدًا في
النخبة بنسبة كبيرة.
على بعد كيلومترين ،كان ملعب بيروت
ً
البلدي يشهد تـعــادال مـ ّـرًا بني الصفاء
وضيفه الراسينغ ( .)1-1تـعــادل أبقى
األمــور مفتوحة حتى األسبوع األخير
ملعرفة ما إذا كان أحد الفريقني سيكون
الهابط الثاني الى الدرجة الثانية .تقدم
الصفاء عبر علي السعدي ،لكن خضر
ســامــي ع ـ ّـدل األرقـ ــام لتنتهي امل ـبــاراة
ب ــإش ـك ــال ك ـب ـيــر ب ــن ج ـم ـهــور ال ـص ـفــاء
الـغــاضــب ورئـيـســه غ ــازي الـشـعــار .بــدا
مشهد الغضب متوقعًا في ظل الوضع
ال ـحــرج ال ــذي ي ـمـ ّـر فـيــه ال ـص ـفــاء ،حيث
ي ـح ـتــل امل ــرك ــز م ــا ق ـب ــل األخ ـ ـيـ ــر .شـعــر
الجمهور بالخطر ،فحضر بأكبر عدد
هذا املوسم لدعم فريقه .لكن حضوره
لم يمنح الصفاء النقاط الثالث .لم يكن
الجمهور هــو العائد الوحيد ،فاملدير
الفني لنادي الصفاء طارق ّ
جرايا عاد
الى مقاعد االحتياط بعد غياب سنتني.
انتهت عقوبة املدرب التونسي وحضر
للمرة األولــى على ارض امللعب .أيضًا
حضوره لم يكن كافيًا لفوز فريقه الذي
بـ ــدا ب ـحــالــة فـنـيــة سـيـئــة وخ ــاص ــة في
الشوط الثاني.
نتيجة املباراة ال تعني إلزامية سقوط
أحـ ـ ــد الـ ـف ــريـ ـق ــن ،فـ ــاألس ـ ـبـ ــوع ال ـث ــان ــي
وال ـ ـع ـ ـشـ ــرون س ـي ـش ـهــد م ــواجـ ـه ــة بــن
ال ـص ـفــاء ومـضـيـفــه ال ـب ـقــاع ف ــي الـنـبــي
ش ـيــت ،ح ـيــث إن صــاحــب األرض فقد
ك ــل ح ــاف ــز ،وبــال ـتــالــي ق ــد ت ـكــون مهمة
الصفاويني سهلة .فبطل لبنان السابق
يحتاج الى الفوز فقط كي يضمن بقاءه،
بغض النظر عن باقي املواجهات.

حول العالم

ّ
«فضيحة» قارية لنادي القرن

انتهى األسبوع الواحد والعشرون من الدوري اللبناني لكرة
الـقــدم على مشهد جمع بين النجاة والهبوط وتأجيل
الحسمّ .
مدد فريقا التضامن صور والسالم زغرتا إقامتهما
ّ
الدرجة األولى ،في حين
في دوري األضــواء .وودع البقاع ّ
بقيت فيه بطاقة الهبوط الثانية معلقة بين أربعة فرق

حسين فحص

سينتظر الصفاء والراسينغ حتى األسبوع األخير لمعرفة من سينجو من الهبوط (عدنان الحاج علي)

إحـ ـ ـ ـ ــدى هـ ـ ـ ــذه املـ ـ ــواج ـ ـ ـهـ ـ ــات س ـت ـج ـمــع
ال ــراس ـي ـن ــغ م ــع ط ــراب ـل ــس ال ـ ــذي خسر
ب ـثــاث ـيــة م ــؤمل ــة أمـ ـ ــام الـ ـس ــام زغ ــرت ــا،
وبالتالي يحتاج الى الفوز كي يضمن
ب ـ ـقـ ــاءه ،أمـ ــا ف ــي حـ ــال الـ ـتـ ـع ــادل وف ــوز
الـ ـصـ ـف ــاء ف ـس ـت ـك ــون الـ ـع ــن ع ـل ــى ل ـقــاء
اإلخاء األهلي عاليه والغازية .فخسارة
الغازية وتعادل الراسينغ مع طرابلس
وف ـ ــوز ال ـص ـف ــاء ع ـلــى ال ـب ـق ــاع ستعني
هبوط الغازية.
سـفـيــر ال ـج ـنــوب ال ـثــانــي خ ـطــف نقطة
غالية من مضيفه النجمة على ملعب
املدينة الرياضية .أهدر الغازية تقدمًا
مستحقًا في الشوط األول ،وأفلت من
خسارة أمام النجمة في الشوط الثاني.

قـ ّـدم النجمة أســوأ عروضه في الشوط
األول ،ق ـب ــل أن ي ـس ـت ـف ـيــق ال ــاع ـب ــون
ف ــي ال ـش ــوط ال ـثــانــي بـعــد ث ــورة غضب
م ــن امل ــدي ــر الـفـنــي مــوســى حـجـيــج بني
الشوطني .ثورة لم تمنح الفوز للنجمة،
ً
فخرج متعادال وأصبح مركزه الثاني
مهددًا في حال خسارته أمام العهد في
األس ـبــوع األخ ـيــر وف ــوز األن ـصــار على
التضامن صور.
الجنوب والشمال شهدا السبت نجاة
فــري ـقــن .الـتـضــامــن ص ــور ال ـفــائــز على
ضيفه اإلخاء األهلي عاليه على ملعب
ص ــور ( ،)0-2سجلهما حـســن بيطار
وجاد الزين ،والسالم زغرتا الفائز على
طرابلس بثالثية نظيفة ،سجلها أمادو

نياس وعدنان ملحم وإدمون شحادة.
ظهر الـســام بـصــورة جـيــدة واستعاد
هدافه املوريتاني امــادو نياس بعض
بــري ـقــه ،فــي حــن حـضــر زمـيـلــه عــدنــان
م ـل ـحــم فـ ــي الـ ــوقـ ــت املـ ـن ــاس ــب وس ـ ّـج ــل
الـهــدف الثاني األغـلــى .بــدا الـســام أنه
ّ
وجد ضالته التدريبية بمدربه الجديد
ّ
الـتــونـســي أن ـيــس بــوجـلـبــان ال ــذي قــدم
نسخة من السالم مختلفة عن النسخة
ال ـس ــاب ـق ــة ،دون الـ ـتـ ـس ـ ّـرع ف ــي إص ـ ــدار
ّ
األح ـكــام الـفـنـيــة .لـكــن مــا هــو مــؤكــد أن
بوجلبان ضمن عـقـدًا تدريبيًا ملوسم
جــديــد مــع الـســام ال ــذي يــأمــل أن يكرر
مع مدربه الجديد ما حققه مع مواطنه
طارق جرايا.

احـ ـت ــاج األهـ ـل ــي إلـ ــى تـسـجـيــل خمسة
أهـ ــداف عـلــى األقـ ــل لــإب ـقــاء عـلــى أمـلــه
فـ ــي ت ـع ــوي ــض أس ـ ـ ــوأ خ ـ ـسـ ــارة لـ ــه فــي
ت ــاري ــخ م ـشــاركــاتــه ال ـق ــاري ــة األس ـب ــوع
املاضي ،لكنه لم يتمكن من هز شباك
ـدف واح ــد للمغربي
ضـيـفــه س ــوى ب ـه ـ ٍ
ولـيــد أزارو فــي ال ـشــوط الـثــانــي (،)68
فــي امل ـب ــاراة ال ـتــي أقـيـمــت عـلــى اسـتــاد
الجيش في برج العرب باإلسكندرية.
ه ـي ـم ــن األه ـ ـلـ ــي ع ـل ــى املـ ـ ـب ـ ــاراة بـشـكــل
كبير ،ووصلت نسبة استحواذه على
الكرة الــى  68في املئة ،مع  28محاولة
عـلــى امل ــرم ــى ،بـيـنـهــا  11ت ـســديــدة بني
الخشبات الثالث .لكن بطل مصر عانى
من األخطاء العديدة التي ارتكبها (24
مقابل  6للمنافس الجنوب أفريقي)،
إضافة إلى التسرع وعدم التركيز أمام
امل ــرم ــى ،فــي ظــل تــألــق ح ــارس الـفــريــق
ال ــزائ ــر األوغ ـن ــدي ديـنـيــس أونـيــانـغــو.
هـكــذا ّ
ودع حــامــل الــرقــم الـقـيــاســي في
ع ــدد أل ـقــاب دوري أب ـطــال أفــريـقـيــا ()8
ال ـب ـطــولــة ب ــاكـ ـرًا ،ف ـي ـمــا ت ــأه ــل ال ـفــريــق
الـجـنــوب أفــريـقــي امل ـتــوج بــالـلـقــب مــرة
واحدة عام  ،2016إلى نصف النهائي.
ٌ ّ
خـ ٌ
ـادم هــز الكرة املصرية ،تاله
ـروج صـ
مـطــالـبــات حثيثة مــن جـمــاهـيــر امل ــارد
األح ـم ــر بــإقــالــة املـ ـ ــدرب ،رغ ــم الـنـتــائــج
ال ـج ـي ــدة م ـح ـل ـيــا والـ ـت ــي ي ـت ـص ــدر مــن
خاللها األهلي الدوري املصري.

رغ ـ ــم ك ـ ــل ذلـ ـ ـ ــك ،أك ـ ــد مـ ـ ـ ــدرب األهـ ـل ــي
األوروغ ــوي ــان ــي م ــارت ــن الس ــارت ــي أن
فريقه قدم كل ما لديه أمام ماميلودي
ص ـ ــن داون ـ ـ ـ ـ ــز ،وقـ ـ ـ ــال خـ ـ ــال امل ــؤت ـم ــر
الصحافي عقب امل ـب ــاراة« :قــدمـنــا كل
م ــا نـسـتـطـيــع خ ــال املـ ـب ــاراة لتغيير
الوضع ،لكن لم يحالفنا الحظ ،وغاب
عنا التوفيق في قلب النتيجة» .وعن
إمكانية استقالته من منصبه كمدرب
لــأهـلــي ،ق ــال« :ال ،لــم أفـكــر فــي تقديم
استقالتي ،لكن ليس ل ـ ّ
ـدي مــانــع من
م ـ ـغـ ــادرة ال ـ ـنـ ــادي إذا أرادت اإلدارة
االستغناء عني» .وأضاف «أتيت إلى
األه ـل ــي م ـنــذ  3أش ـهــر ف ـقــط ،واج ـهــت
العديد من املشاكل واإلصــابــات ،لكن
ال ـفــريــق تـحـســن فــي ال ـف ـتــرة األخ ـيــرة،
فبعدما كان متخلفًا عن الزمالك بـ 12
نقطة ،يتفوق عليه اآلن بفارق نقطة
ويتصدر بطولة الدوري».
ّ
املخيب ،قرر مجلس إدارة
بعد الخروج
الـ ـن ــادي ب ــرئ ــاس ــة م ـح ـمــود ال ـخ ـط ـيــب،
تجديد الثقة بــاألوروغــويــانــي مارتن
الس ــارت ــي .ال ـع ـقــوبــة ال ـتــي أف ـلــت منها
املدرب ،طاولت العبي الفريق ،إذ اتخذ
مـســؤولــو األه ـلــي ق ــرارًا فــوريــا يقضي
بحسم  %10من عقود جميع الالعبني،
بعد توديع الفريق بطولة دوري أبطال
أفريقيا ،وأبلغ محمود الخطيب رئيس
األهلي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة
بتفعيل القرار فورًا وإبالغ الالعبني به.

الكثير مــن التحديات ال تــزال تنتظر
الـ ـن ــادي األهـ ـل ــي ،ح ـيــث بـ ــات ال ـن ــادي
األح ـ ـمـ ــر م ـط ــال ـب ــا ب ـت ـض ـم ـيــد جـ ــروح
مشجعيه عبر التركيز على البطوالت
املـحـلـيــة ل ـت ـجــاوز اإلخ ـف ــاق األفــريـقــي
للعام الثالث تواليًا ،إذ سبق للنادي
أن خـســر بـطــولــة دوري األب ـط ــال في
َ
ن ـس ـخــتــي  2017و 2018ف ــي امل ـب ــاراة
النهائية ،كما أنــه تــوج بــآخــر ألقابه
فــي دوري أب ـطــال أفــريـقـيــا ع ــام 2013
عـ ـل ــى ح ـ ـسـ ــاب أورالنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدو ب ــاي ــرت ــس
ال ـج ـن ــوب أف ــريـ ـق ــي .ف ــي هـ ــذا ال ــوق ــت،
يـ ـسـ ـتـ ـع ــد األه ـ ـ ـلـ ـ ــي مل ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة نـ ـ ــادي
بيراميدز يوم الخميس املقبل ،ضمن
م ـبــاريــات الـجــولــة ال ـ ـ  25مــن ال ــدوري
املـصــري ،على ملعب الـســام .ويحتل

األهلي مطالب
بالتركيز على البطوالت
المحلية لتجاوز
اإلخفاق األفريقي
للعام الثالث تواليًا

النادي األهلي حاليًا صــدارة الدوري
املـ ـص ــري بــرص ـيــد  58ن ـق ـطــة ،ب ـفــارق
ن ـق ـطــة وحـ ـي ــدة ع ــن ك ــل م ــن ال ــزم ــال ــك،
وبيراميدز ،أصحاب املركزين الثاني
والثالث تواليًا.
ع ـل ــى ال ـج ــان ــب اآلخ ـ ـ ــر ،جـ ــدد ال ـتــرجــي
حامل اللقب في املوسم املاضي فوزه
على النادي القسنطيني الجزائري (-3
 ،)1بعدما تغلب عليه ذهــابــا بنتيجة
( .)2-3وفي الدار البيضاء ،خرج الوداد
الفائز باللقب للمرة األخيرة عام 2017
ـوز س ــاح ـ ٍـق ع ـل ــى ح ــوري ــا الـغـيـنــي
بـ ـف ـ ٍ
بنتيجة ( ،)0-5بعدما تعادل الفريقان
سـلـبــا ف ــي ك ــون ــاك ــري .وك ــان مــازيـمـبــي
الكونغولي الديموقراطي أول املتأهلني
إلى دور نصف النهائي ،بفوزه الكبير
إيابًا على سيمبا التنزاني ( ،)1-4بعد
تعادلهما سلبًا في الذهاب.
هـكــذا ،اكتمل عقد الـفــرق املتأهلة إلى
ن ـصــف ن ـهــائــي دوري أب ـط ــال أفــريـقـيــا
ب ـعــد ان ـت ـهــاء م ـنــاف ـســات دور ال ـ ـ  8من
البطولة القارية األكبر ،وسيشهد دور
ن ـصــف ال ـن ـهــائــي م ــواج ـه ــات ق ــوي ــة ،إذ
سبق لجميع الفرق املــوجــودة في هذا
الدور الفوز بالبطولة.
ويلتقي الـتــرجــي الــريــاضــي التونسي
مـ ــع م ــازمـ ـب ــي ال ـك ــون ـغ ــول ــي ،والـ ـ ـ ــوداد
البيضاوي املغربي مع ماميلودي صن
داون ــز الـجـنــوب أفــريـقــي نهاية الشهر
الجاري.

حسين سمور

غاب أهدادي
بشكل كامل
(سركيس
يريتسيان)

مـفــاجــأة كـبـيــرة شـهــدهــا مـلـعــب نــادي
املريميني الشانفيل فــي ديــك املحدي،
ض ـمــن إطـ ــار م ـنــاف ـســات ال ـ ــدور نصف
النهائي من بطولة لبنان لكرة السلة.
املباراة األولى من الـ«فاينال  »4جمعت
نــادي الــريــاضــي بـيــروت ،مــع أصحاب
األرض ن ـ ـ ــادي ال ـش ــان ـف ـي ــل ،وان ـت ـه ــت
ب ـخ ـســارة صــاحــب الـضـيــافــة بنتيجة
ّ
تصدر الدور املنتظم
( 76ـ ـ  .)83األخير
من البطولة من دون أي خسارة على
أرضــه .الـنــادي املتني وبعد الخسارة
القاسية في املوسم املاضي والخروج
م ـ ــن الـ ـ ـ ـ ــدور رب ـ ـ ــع الـ ـنـ ـه ــائ ــي عـ ـل ــى يــد
نـ ــادي الـحـكـمــة ال ـج ــري ــح ،رغ ــم صــرف
ماليني الــدوالرات على شراء الالعبني

األج ــان ــب ،يــريــد مـصــالـحــة جـمــاهـيــره
واستعادة اللقب الغائب عن الخزائن
منذ  ،2012ولكنه ربما وقع في أخطاء
املاضي نفسها.
قـ ـ ـب ـ ــل ال ـ ـ ـ ــدخ ـ ـ ـ ــول ب ـ ـمـ ــرح ـ ـلـ ــة األدواء
اإلق ـ ـصـ ــائ ـ ـيـ ــةّ ،
دع ـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي امل ـت ـن ــي
ص ـفــوفــه ب ـث ــاث ص ـف ـقــات م ــن ال ـع ـيــار
الـثـقـيــل وال ـت ــي ك ـبــدت خ ـ ّـزائ ــن ال ـنــادي
مئات آالف ال ــدوالرات ،فوقع مع العب
االرتكاز اإليراني حامد أهدادي ،ثم مع
الــاعــب كــريــم عــز الــديــن ،وأخ ـي ـرًا وقــع
مــع م ــارك ــوس فــوسـتــر ،وع ــاد وتخلى
ع ـنــه .اسـتـقــر الـشــانـفـيــل عـلــى أه ــدادي
وديماريوس بولدز ودواين جاكسني،
وال ي ــزال ع ــز ال ــدي ــن خ ــارج التشكيلة
بسبب مشاكل في أوراقه ،ال تسمح له
باملشاركة كالعب لبناني مع الفريق.

تشكيلة الشانفيل عـلــى ال ــورق تبدو
مرعبة .العـبــون أجــانــب على مستوى
ع ـ ـ ـ ــال ،م ـ ــع ف ـ ـ ـ ــادي الـ ـخـ ـطـ ـي ــب وأحـ ـم ــد
إبراهيم ،يتمناهم أي مدرب في فريقه،
إال أنه رغم ذلك خسر الفريق مباراته
األولـ ــى ،وخـســر أفضلية األرض أمــام
الرياضي .في مباراة األحد ،لجأ مدرب
ال ــري ــاض ــي أح ـم ــد ف ـ ــران إلـ ــى تشكيلة
س ــري ـع ــة ع ـط ــل م ــن خ ــال ـه ــا ال ـع ـمــاق
اإلي ــران ــي حــامــد أه ـ ــدادي .أش ــرك فــران
العبه املخضرم اسماعيل أحمد ،فعمد
األخ ـيــر إل ــى الـلـعــب مــن خ ــارج الـقــوس
والتحرك بعيدًا عــن املنطقة الضيقة،
ل ـي ـس ـح ــب فـ ـ ــي كـ ـ ــل هـ ـجـ ـم ــة أهـ ـ ـ ـ ــدادي
إل ــى ج ـه ـتــه ،وبــال ـتــالــي تـنـكـشــف سلة
الـشــانـفـيــل فيتمكن الع ـبــو الــريــاضــي
مــن االخ ـت ــراق تـحــت الـسـلــة وتسجيل

النقاط .هجوم الــريــاضــي ،على الرغم
م ــن فـعــالـيـتــه خ ــال ه ــذه امل ـ ـبـ ــاراة ،إال
أن ــه لـيــس ه ــو م ــا صـنــع الـ ـف ــارق ،إنـمــا
ال ــدف ــاع امل ـم ـتــاز ال ــذي ق ــاده ج ــان عبد
ال ـن ــور .دافـ ــع الع ـبــو الــريــاضــي بشكل
مـمـتــاز ،وانـطـلـقــوا بالهجمات املــرتــدة
السريعة ،مستفيدين من بطء أهدادي
في العودة الدفاعية ،وبالتالي تمكنوا
م ـ ــن ت ـس ـج ـي ــل ن ـ ـقـ ــاط سـ ـهـ ـل ــة .ال ـ ـ ــروح
ال ـق ـتــال ـيــة بـ ــدت واضـ ـح ــة ع ـلــى العـبــي
نـ ــادي املـ ـن ــارة ،فـسـجــل وائـ ــل عــرقـجــي
 19نقطة مــع أداء قـتــالــي ،وكــذلــك قــدم
عبد النور واسماعيل أحمد املستوى
املعهود ،وكــان الفتًا األداء الــذي ظهر
عليه األجنبيان دومينيك جونسون،
وجاسنت براونلي.
عـلــى الـجـهــة امل ـقــاب ـلــة ،ك ــان الشانفيل

والثاني للمرة الثالثة هذا املوسم ،وثبتا التفوق
على فريق فيراري الذي حل سائقه األملاني
سيباستيان فيتل ثالثًا .وهي املرة األولى منذ
وليامس  ،1992يتمكن فيها فريق من تحقيق
الثنائية ثالث مرات في السباقات الثالثة األولى
للموسم .وتقدم ثنائي مرسيدس على فيتل
الذي أنهى السباق ثالثًا ،وهو مركز انطالقه
الذي استعاده خالل السباق بعدما خسره
في البداية ملصلحة زميله شارل لوكلير ،ابن
إمارة موناكو الذي أنهى السباق الصيني في
املركز الخامس ،خلف سائق ريد بول الهولندي
ماكس فيرشتابن الرابع .وصعد فيتل ،السائق
الذي فاز بالسباقني األولني في املوسم املاضي،
الى منصة التتويج في شنغهاي للمرة األولى
في  .2019وأقر األملاني بطل العالم أربع مرات
َ
بأن سيارتي مرسيدس «كانتا سريعتني جدًا
من البداية».
أكد الرئيس التنفيذي لنادي اليبزيغ األملاني
لكرة القدم أوليفر مينتسالف أن مهاجمه
الدولي تيمو فيرنر الذي تتحدث تقارير
صحافية عن اهتمام بايرن ميونيخ بالتعاقد
معه ،مصمم على الرحيل عن فريقه الحالي.
وانضم الدولي فيرنر ( 23عامًا) الى اليبزيغ
عام  ،2016وسجل له  59هدفًا في 108
مباريات ،منها  14هدفًا في البوندسليغا هذا
املوسم ،آخرها هدف السبت ساهم به بفوز
فريقه على ضيفه فولسفبرغ (-2صفر).
وتربط التقارير الصحافية منذ فترة بني
فيرنر وانتقال محتمل الى بايرن الذي يعرف
بالتعاقد مع العبني يبرزون في األندية املحلية،
ً
ويبحث عن مهاجم يشكل بديال على املدى
البعيد للبولندي روبرت ليفاندوفسكي (30
عامًا) .ويرتبط فيرنر بعقد مع اليبزيغ حتى
 ،2020ولم يقم بتجديده حتى اآلن على رغم
رغبة ناديه بذلك .وقال مينتسالف« ،من
املعروف أننا نريد االحتفاظ به وتمديد عقده،
لكنه ملح الى أنه ال يريد توقيع تمديد» .وتابع
«نخوض في مباحثات عقالنية معه وسنصل
الى حل يناسب الجميع .علينا أن نرى ما هو
األفضل بالنسبة إلينا والى تيمو» .وسبق
لفيرنر أن ملح الى رغبته في الدفاع عن ألوان

السلة اللبنانية

ت ــائ ـه ــا ط ـ ــوال امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة .س ـج ــل فـ ــادي
الخطيب  6نـقــاط فـقــط ،بينما معدله
خــال البطولة هــو أكـثــر مــن  20نقطة
فــي امل ـب ــاراة ال ــواح ــدة .أهـ ــدادي لــم يقم
ب ـ ـ ــدوره ت ـح ــت ال ـس ـل ــة ال ه ـج ــوم ــا وال
دفاعًا ،حيث إن أسلوب الرياضي في
ال ـكــرات القصيرة والـســريـعــة ،وتـبــادل
ال ـكــرة بشكل ســريــع ،وتـشــديــد امل ــدرب
ف ــران عـلــى لـعــب ال ـ ـ ــ« »small ballأربــك
حـســابــات م ــدرب الـشــانـفـيــل ف ــؤاد أبــو
شـقــرا ،ال ــذي ح ــاول تبديل خططه في
أكثر من مناسبة ،إال أنه لم ينجح.
مـنــذ ب ــداي ــة ال ـل ـقــاء ،سـيـطــر الــريــاضــي
على املـبــاراة مــن خــال سرعة العبيه،
وض ـعــف ال ـفــريــق ال ـخ ـصــم .رب ـمــا تأثر
الشانفيل بفترة الــراحــة الـتــي سبقت
ال ـل ـق ــاء والـ ـت ــي وص ـل ــت إلـ ــى ّ 10أي ـ ــام،

حقق بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون
انطالقة سريعة انتزع بها املركز األول والفوز
في السباق األلف في بطولة العالم للفورموال
واحد ،متقدمًا في جائزة الصني الكبرى على
زميله في مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس.
وفي املرحلة الثالثة من بطولة  2019التي
أقيمت على حلبة شنغهاي ،حقق هاميلتون،
بطل العالم خمس مرات ،فوزه الثاني تواليًا،
فانتزع صدارة الترتيب العام من بوتاس ،ومنح
وإياه فريقهما مرسيدس ثنائية املركزين األول

فيرنر مصمم على الرحيل

جماهير األهلي غاضبة (عن الويب)

الشانفيل ينكشف أمام الرياضي الماليين «ما بتجيب بطولة»!
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ّ
عطلت خطط مدرب
الرياضي أحمد فران
العبي الشانفيل

بينما الرياضي خاض قبل  48ساعة
م ــن مـ ـب ــاراة ن ـصــف ال ـن ـهــائــي ،م ـب ــاراة
قوية جدًا مع نادي هومنتمن ـ ـ بيروت
ض ـم ــن ن ـه ــائ ــي ب ـط ــول ــة ل ـب ـن ــان ل ـك ــرة
الـسـلــة وح ـقــق خــالـهــا ال ـف ــوز .الكسل
كـ ــان ظ ــاهـ ـرًا ع ـلــى الع ـب ــي ال ـشــان ـف ـيــل،
وال ـت ـع ــب بـ ــدا واضـ ـح ــا ع ـل ــى أه ـ ــدادي
وزمــائــه ،ولــم يتمكن ف ــادي الخطيب
م ــن إيـ ـج ــاد ال ـح ـل ــول وحـ ـ ــده ،فــانـتـهــى
الــرب ـعــن األول وال ـثــانــي عـلــى نتيجة

( 43ـ ـ  .)33فبل نهاية اللقاء بحوالى
 3دقائق ،حاول الشانفيل العودة إلى
املـبــاراة عبر ثالثيات دوايــن جاكسني
ودي ـمــاريــوس بــولــدز ،إال أن مـبــاريــات
كهذه ال تحسمها التسديدات البعيدة،
والحلول الفردية ،بل لعب املجموعة.
مرة جديدة ،يتفوق الرياضي بالعبيه
ال ـل ـب ـنــان ـيــن والعـ ـب ــي ال ـخ ـب ــرة أم ـث ــال
اس ـمــاع ـيــل أح ـم ــد وج ـ ــان ع ـبــد ال ـن ــور،
بـيـنـمــا ل ــم تـشـفــع لـلـشــانـفـيــل ماليينه
ال ـت ــي يـصــرفـهــا م ـنــذ امل ــوس ــم املــاضــي
بـحـثــا ع ــن ال ـل ـقــب ال ـض ــائ ــع .ال ـنــاديــان
ي ـل ـت ـق ـيــان ي ـ ــوم غ ــد الـ ـث ــاث ــاء (20:30
بتوقيت بـيــروت) على ملعب املـنــارة،
ح ـي ــث س ـي ـس ـعــى ال ـش ــان ـف ـي ــل إل ـ ــى رد
االعتبار ،أما اليوم فيلعب بيروت مع
هومنتمن ( 20:30بتوقيت بيروت).

بايرن ،مشيرًا في تصريح صحافي الى وجود
«ناد واحد فقط في أملانيا» قد يدفعه الى ترك
ٍ
اليبزيغ .وبحسب صحيفة «بيلد» األملانية،
يعتزم اليبزيغ طلب نحو  60مليون يورو
( 67,9مليون دوالر) لقاء التخلي عن خدمات
مهاجمه في فترة االنتقاالت الصيفية ،تفاديًا
النتقاله دون أي بدل مالي في ختام املوسم
املقبل.

8

اإلثنين  15نيسان  2019العدد 3737

اإلثنين  15نيسان  2019العدد 3737

العالم

العالم
على الغالف

ّ
رياح ّالثورة المضادة
تهب من الصحراء:

«الربيع الثاني» ّفرصة
تعويض لـ«المحمدين»

ّ
«املحمدان» (ولي عهد السعودية محمد بن سلمان،
يومًا بعد يوم ،تتزايد املؤشرات إلى محاولة املحور اإلقليمي الذي يقوده
ّ
املستجد في الدول العربية من القارة السمراء ،والسير
وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد) ركوب موجة الحراك الشعبي
به نحو ما يالئم مصالحه .بعدما فشل هذا املحور في تثبيت أقدامه في الــدول األقــرب إليه ،حيث يشكو «تنامي النفوذ
اإليراني» ،ها هو يجد الفرصة سانحة لقيادة هجوم مضاد يريد من ورائه تعزيز نفوذه بوجه خصومه ،لكن هذه املرة من
شمال أفريقيا ،مستفيدًا في ذلك من «البرودة» األميركية حيال هذهّ امللفات ،والتي تبدو أقرب إلى ضوء أخضر لـ«الوكالء»،
ً
ومستغال أيضًا نوعًا من تقاطع املصالح ّمع روسيا .في ليبيا ،تنظر وجوه النظام السعودي ،بصراحة ،لضرورة انتصار
ُ
ٌ
الجنرال خليفة حفتر ،الذي تريد
ما تقول إنه «ثورة على الثورة» .تعبير مضلل يراد من ورائه إسباغ مشروعية على تحرك ّ
ّ
الرياض ،ومعها أبو ظبي والقاهرة ،التمكني له ،بما يكفل القضاء على منافسيه ،أو على األقل تحجيمهم إلى الحد الذي ال
َ
ّ
املشهد اإلمارات ،التي يبدو ارتباط «جنراالت املرحلة»
فتتصدر
يمكنهم معه مزاحمة «القيادة العسكرية» .أما في السودان،
بها السمة الغالبة على هــؤالء .ترى أبو ظبي وحلفاؤها أن تزكية صعود القيادات ،التي كان لها الباع األطــول في تأجير

ّ
الحل األمثل لتالفي أي سيناريوات «غير ّ
محبذة» يمكن أن يفرزها الحراك الشعبي .بتعبير
البندقية السودانية في اليمن ،هو
آخــر ،تجد املمالك واإلم ــارات ،ومعها مصر ،في «حميدتي» و«البرهان» وغيرهما ذراعــا مناسبة لاللتفاف على انتفاضة
ً
العسكرة حال على غرار نموذج عبد الفتاح السيسي ،والقضاء على «الجماعة اإلسالمية» التي لطاملا
السودانيني ،وتكريس
ّ
ّأرقت السعودية واإلمارات بتقلباتها (راجع« :اإلمارات ليكس» :السودان سالحه معنا وقلبه مع «اإلخوان») .كل هذه املعطيات
تجعل مشروعًا القلق على التجربة الجزائرية ،التي أظهرت ـ ـ إلى اآلن ـ ـ مناعة صلبة بوجه التدخل الخارجي ،ورفضًا قاطعًا
«الشرعية» .لكن الحماسة اإلماراتية ـ ـ السعودية لـ«افتراس» االنتفاضات املغاربية مثلما
لـ«النموذج» الخليجي في تأسيس
ّ
ُ
ّ
كان فعل مع االنتفاضات املشرقية ،وتطلع أكثر من طرف دولي إلى انتزاع حصة من «كعكة» هذه املنطقة ،يفتحان الباب
على سيناريوات عديدة ،ليس االنــزالق إلى أتون الفوضى مستبعدًا منها ،خصوصًا إذا ما فشلت األساليب الناعمة التي
ُ
استخدمت في تطويع دول القرن األفريقي في تسيير سفن شمال القارة على النحو الذي يشتهيه وكالء واشنطن.
(األخبار)

مصر

تسارع التحضيرات لالستفتاء:

باق
السيسي ٍ
حتى 2030

ّ
استقر البرلمان المصري على
تمديد والية عبد الفتاح السيسي
عامين لتنتهيّ في  ،2024على
أن يحق له الترشح مجددًا لوالية
واحدة فقط ال اثنتين ،فيما وعد
بوضع دستور جديد
رئيس البرلمان ّ
للبالد خالل أقل من عشر سنوات

السودان

العسكر يطلق عجلة «الحوار» :المعارضة منقســمة في مطالبها
مع ّانضمام« ،حميدتي»،
ُ
الملقب في اإلعالم السعودي بـ«حامي
المجلس العسكري االنتقالي
الثورة» ،إلى
ّ
في السودان ،يتعزز الحضور الخليجي
داخل القيادة الجديدة ،التي بدا الفتًا
أن أول من التقى رأسها هو القائم
باألعمال األميركي في الخرطوم،
ستيفن كوتسيس .هذه «الهوية»
المتشكلة شيئًا فشيئًا تطرح الكثير من
عالمات االستفهام حول ما يمكن
أن يفضي إليه الحوار بين المجلس
العسكري وممثلي المحتجين ،في
ّ
ظل التناقضات التي تسم مطالب
هؤالء ،والخالفات التي بدأت تظهر
بينهم ،فاتحة الباب على إمكانية
انقسام صفوفهم ،وبالتالي تضعيف
موقفهم
بعد إزاحة وزير الدفاع السابق ،عوض
ب ــن عـ ــوف ،الـ ــذي أع ـلــن ب ـيــان االن ـقــاب
عـلــى الــرئ ـيــس امل ـخ ـلــوع عـمــر الـبـشـيــر،
يـ ـ ــوم  11نـ ـيـ ـس ــان /أب ـ ــري ـ ــل ،اس ـت ـط ــاع
املجلس العسكري بتشكيلته الجديدة،
ب ــرئ ــاس ــة ع ـبــد ال ـف ـت ــاح ب ــره ــان ،جــذب
ق ـي ــادة ت ـحــالــف «قـ ــوى إعـ ــان الـحــريــة
والتغيير» ،ال سيما «تجمع املهنيني
ال ـ ـسـ ــودان ـ ـيـ ــن» ،إل ـ ــى طـ ــاولـ ــة الـ ـح ــوار
لـبـحــث املــرح ـلــة االن ـت ـقــال ـيــة ،رغ ــم أن ــه،
تمامًا كما فعل بن عــوف ،لم يستجب
ملطلب تقليص مــدة الفترة االنتقالية،
لكنه ،وبحنكة أكـثــر ،ب ــادر إلــى تهدئة

غضب املعارضة ،باألمر بإطالق سراح
ك ــل ال ــذي ــن حــوك ـمــوا بـتـهـمــة امل ـشــاركــة
ف ــي ال ـت ـظ ــاه ــرات ،وت ـ ّ
ـوع ــده بـمـحــاكـمــة
جميع املتورطني في قتل املتظاهرين،
ً
فضال عن إلغاء حظر التجوال ،وإلغاء
القوانني املقيدة للحريات.
َ
خـطــوات ت ّوجها بــرهــان أخـيـرًا بدعوة
ق ــادة املحتجني إل ــى االجـتـمــاع لبحث
مـطــالــب املـحـتـجــن ،وهــو مــا استجاب
ل ـ ــه تـ ـح ــال ــف «ق ـ ـ ـ ــوى إع ـ ـ ـ ــان الـ ـح ــري ــة
والتغيير» ،ال ــذي أوف ــد عـشــرة أعضاء
ل ــاجـ ـتـ ـم ــاع م ـ ــرت ـ ــن ،ل ـك ـن ــه دع ـ ـ ــا إل ــى
االستمرار في االعتصام املفتوح منذ 6
نيسان /أبريل أمام مقر القيادة العامة
ً
لـلـجـيــش ف ــي ال ـعــاص ـمــة لـ ـي ــا ،إلب ـقــاء
الضغط على املجلس العسكري الذي
تولى الحكم بعد عــزل البشير .هكذا،
تحاول «قوى التغيير» ،ما بني الشارع
وطــاولــة ال ـحــوار ،ان ـتــزاع مطالبها من
ّ
املجلس الــذي تسلم السلطة بانقالب
استغل دعوات الجيش إلى التدخل.
وبعدما أصــدر «تجمع املهنيني» بيانًا
يــوضــح فـيــه رؤي ـتــه لــانـتـقــال السلمي
بــات ـجــاه «ح ـكــم دي ـم ـقــراطــي م ـس ـتــدام»،
مطالبًا بتسليم السلطة إلــى «حكومة
تكون
انتقالية مدنية متوافق عليها» ّ
م ـح ـم ـي ــة بـ ــال ـ ـقـ ــوات املـ ـسـ ـلـ ـح ــة ،ح ــض
عـضــو املـجـلــس ،الـفــريــق يــاســر الـعـطــا،
األحزاب السودانية ،على االتفاق «على
ش ـخ ـص ـيــة مـسـتـقـلــة ل ــرئ ــاس ــة مـجـلــس
ال ــوزراء واالتـفــاق على حكومة مدنية»
تتولى تسيير شؤون البالد ،وهو بذلك
وض ــع ال ـكــرة فــي ملعب امل ـعــارضــة ،في
ّ
ظ ــل تـبــايــن وج ـهــات الـنـظــر بــن قــواهــا
ال ـس ـي ــاس ـي ــة .ف ـب ـي ـن ـمــا ط ــال ـب ــت «قـ ــوى
اإلجماع الوطني» بتسليم السلطة فورًا
لحكومة مدنية مدتها أربـعــة سنوات،
وبصالحيات تنفيذية كاملة ،ومشاركة
املدنيني في املجلس الرئاسي االنتقالي
مع املجلس العسكري ،أعلنت «الجبهة

ّ
يضم
الثورية السودانية» ،وهي تنظيم
عـ ــددًا م ــن ال ـحــركــات املـسـلـحــة م ــن عــدة
أقاليم ،في بيان ممهور باسم «الحركة
الشعبية  -شـمــال» بقيادة مالك عقار،
و«حركة تحرير السودان» بقيادة أركو
مـ ـن ــاوي ،ت ـب ــرؤه ــا م ــن خ ـط ــوة جـلــوس
«ق ــوى الـحــريــة والتغيير» مــع املجلس
العسكري.
وك ـ ــون م ـ ـبـ ــادرات امل ـج ـلــس ال ـع ـس ـكــري
ال ت ــزال فــي دائ ــرة «الـنــوايــا الحسنة»،
اعتبر تحالف «الحرية والتغيير» أن
«تـعــزيــز الثقة بــن الـطــرفــن» فــي شأن
امل ــرح ـل ــة االن ـت ـقــال ـيــة ي ـك ــون ب ـخ ـطــوات
عـلــى «ال ـع ـس ـكــري» أن يـسـتـجـيــب لـهــا،
من بينها «االعتقال والتحفظ على كل
قـيــادات جهاز األمــن واالسـتـخـبــارات...
عـ ـل ــى أن يـ ـت ــم ت ـق ــدي ـم ـه ــم مل ـح ــاك ـم ــات
ع ـ ــادل ـ ــة وف ـ ـقـ ــا ل ـ ـلـ ــدس ـ ـتـ ــور» ،وم ـ ـ ــن ثــم
«إعـ ــادة هيكلة» الـجـهــاز «بـمــا يضمن
لــه الـقـيــام ب ــدوره امل ـنــوط ب ــه» .لـكــن من
بني أبرز القيادات التي تتهمها «قوى
التغيير» بارتكاب جرائم ضد الشعب
عـلــى م ــدى ثــاثــن س ـنــة ،امل ــدي ــر الـعــام
للجهاز ،صالح عبد الله محمد صالح،
املعروف بـ«صالح قوش» ،والذي ّ
تقدم
باستقالته فــور تعيني بــرهــان رئيسًا
للمجلس ،علمًا بأن الفريق جالل الدين
الشيخ ،أحد أعضاء املجلس العسكري،
ه ــو نــائــب قـ ــوش ،وعـ ّـي ـنــه الـبـشـيــر في
شباط /فبراير املاضي.
أما املطلب الثاني لـ«تجمع املهنيني»،
ّ
ف ـه ــو «ح ـ ـ ــل م ـي ـل ـي ـش ـيــات الـ ـنـ ـظ ــام مــن
ك ـت ــائ ــب ظ ــل ودف ـ ـ ــاع ش ـع ـبــي وش ــرط ــة
ش ـع ـب ـيــة وغـ ـي ــره ــا» ،ث ــم اع ـت ـق ــال «ك ــل
القيادات الفاسدة في األجهزة والقوات
ال ـن ـظــام ـيــة ،وغ ـيــرهــا م ــن املـيـلـيـشـيــات
امل ـ ـ ـعـ ـ ــروفـ ـ ــة بـ ـ ــارت ـ ـ ـكـ ـ ــاب ج ـ ـ ــرائ ـ ـ ــم ض ــد
املــواط ـنــن فــي مـنــاطــق ال ـن ــزاع املسلح
ف ــي دارف ـ ــور وج ـب ــال ال ـن ــوب ــة وج ـنــوب
ال ـن ـي ــل األزرق وغـ ـي ــره ــا مـ ــن أص ـق ــاع

تبرأت «الجبهة الثورية» من خطوة «قوى التغيير» الجلوس مع المجلس العسكري (أ ف ب)

وضع المجلس الكرة
في ملعب األحزاب
لالتفاق على رئيس
للحكومة المدنية

الـ ــوطـ ــن» .واملـ ـف ــارق ــة أن ن ــائ ــب رئـيــس
املـجـلــس ،محمد ح ـمــدان دق ـلــو ،امللقب
بــ«حـمـيــدتــي» ،هــو قــائــد «ق ــوات الدعم
السريع» ،التي تعد امتداد لـ«ميليشيا
الـجـنـجــويــد» السيئة الـسـمـعــة ،والـتــي
كان لها دور كبير في مواجهة حركات
الـتـمــرد فــي دارفـ ــور وج ـنــوب كــردفــان.
ك ـم ــا أن م ــن ب ــن األع ـ ـضـ ــاء ال ـث ـمــان ـيــة
اآلخـ ــريـ ــن ف ــي «امل ـج ـل ــس ال ـع ـس ـك ــري»،
مــن ُيـعـ ّـد مــن «الـنـظــام ورمـ ــوزه» الذين
تعهد برهان بـ«اجتثاثهم» ،من بينهم
الفريق أول شرطة ،الطيب بابكر ،الذي
عينه الــرئـيــس البشير فــي  14أيـلــول/
سبتمبر املــاضــي مــدي ـرًا عــامــا لـقــوات
ال ـشــرطــة ،وه ــو بحسب وســائــل إعــام
ســودان ـيــة تــولــى إدارة الـعـمـلـيــات في
جهاز الشرطة فــي الـخــرطــوم .ويعتبر
امل ـ ـس ـ ــؤول األول عـ ــن م ـق ـت ــل عـ ـش ــرات
املـتـظــاهــريــن مـنــذ ب ــدء االح ـت ـجــاجــات،
ً
وآخ ـ ــره ـ ــم  21قـ ـتـ ـي ــا م ـ ــن ب ـي ـن ـه ــم 5
ع ـس ـك ــري ــن ،س ـق ـط ــوا فـ ــي م ــواج ـه ــات
أمــام مقر وزارة الــدفــاع فــي الخرطوم،
حيث يعتصم اآلالف منذ السبت قبل
املاضي.
في هذا السياق ،شدد وزير الدفاع في
ُ
الحكومة االنتقالية التي كـ ّـونــت عقب

ّ
ت ـســلــم ال ـج ـيــش لـلـسـلـطــة م ــن حـكــومــة
الــرئـيــس األس ـبــق ،جعفر نـمـيــري ،عــام
 ،1985ال ـ ـلـ ــواء ع ـث ـم ــان ع ـب ــد الـ ـل ــه ،أن
األول ــوي ــة يـجــب أن تـكــون لــ«الـسـيـطــرة
عـلــى الـعـنــاصــر املـسـلـحــن ،مــن الــدفــاع
الشعبي والـشــرطــة الشعبية وكتائب
الـظــل وات ـح ــادات ط ــاب ح ــزب املؤتمر
الــوطـنــي ال ــذي تـ ّـمــت إطــاحــة حكومته،
والـ ـ ـش ـ ــرط ـ ــة الـ ـ ـس ـ ــري ـ ــة ،وأي وحـ ـ ــدات
م ـس ـل ـحــة ت ـح ــت أي م ـس ـم ــى ،وح ـصــر
أسلحتها ومـقــارهــا وك ــوادره ــا» .كما
دعا في منشور على «فايسبوك» ،إلى
«تجريدها من الـســاح ،وإدراجـهــا في
عهدة القوات املسلحة ،ومصادرة دور
حــزب املــؤتـمــر الــوطـنــي فــي الـخــرطــوم،
وترك مقر له في كل مدينة».
ويـبــدو أن هـنــاك إجـمــاعــا بــن املجلس
ال ـع ـس ـكــري وامل ـع ــارض ــة ع ـلــى ض ــرورة
تصفية األجهزة األمنية التابعة لحزب
«املؤتمر الوطني» ،الذي حكم لـ 30عامًا،
وجميع مؤسساته األمنية واإلعالمية.
وهذه تعتبر من التحديات التى تقابل
امل ـج ـل ــس ال ـع ـس ـك ــري االنـ ـتـ ـق ــال ــي ،ألن
ه ــذه ال ـت ـش ـك ـيــات ت ــدخ ــل ض ـمــن إط ــار
م ــا اص ـط ـل ــح ع ـل ــى ت ـس ـم ـي ـتــه «ال ــدول ــة
العميقة» ،فيما تعتبر «قوى التغيير»
أن ذلك شرط من شروط إثبات املجلس
العسكري «حـســن الـنـيــة» .وهـنــا ،يرى
املـ ـحـ ـل ــل الـ ـسـ ـي ــاس ــي ،حـ ـ ــاج حـ ـم ــد ،أن
أكـبــر تـحـ ٍّـد يــواجــه املـجـلــس العسكري
هــو «إث ـبــات مصداقيته أم ــام الشعب،
والـتــأكـيــد عـلــى ع ــدم وج ــود انـتـمــاءات
سياسية داخـلــه مــن شأنها القفز عن
م ـطــالــب ال ـح ــراك ال ـش ـع ـبــي» .وبـحـســب
حمد« ،إذا مضى املجلس في إنفاذ ما
يريده املحتجون ،والتمسك بمهنيته،
وإبـعــاد الجيش عــن األيــديــولــوجـيــات،
وال ـع ـم ــل ب ـقــوم ـيــة ،يـمـكـنــه أن يحظى
برضى قادة الحراك الشعبي».
(األخبار)

ليبيا

هجوم طرابلس يزداد تعثرًا :حفتر في القاهرة الستــطالع الدعم
في زيارة غير معلنة ،التقى خليفة
حفتر بالرئيس المصري في القاهرة
أمس ،وذلك في إطار التشاور حول
مجريات الهجوم على طرابلس،
في حين تواصل نزيف قوات حفتر،
بخسارتها أغلب المكاسب العسكرية
االستراتيجية التي ّ
حصلتها قبل أيام
بـ ـع ــد زيـ ـ ـ ـ ــارة ل ــواشـ ـنـ ـط ــن ،اس ـت ـق ـبــل
ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس امل ـ ـ ـص ـ ـ ــري ع ـ ـبـ ــد الـ ـفـ ـت ــاح
ال ـس ـي ـس ــي ح ـل ـي ـف ــه ال ـل ـي ـب ــي خـلـيـفــة
ح ـف ـت ــر .وب ـح ـس ــب مـ ـص ــادر مـصــريــة
لـ ــ«األخـ ـب ــار» ،ج ــاءت ال ــزي ــارة بطلب
مـ ـ ــن ال ـ ـ ـقـ ـ ــاهـ ـ ــرة .وب ـ ـ ـخـ ـ ــاف الـ ـبـ ـي ــان
الرسمي ،الــذي احتوى لغة محايدة
حـ ــول ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى «وحـ ـ ــدة ليبيا

وسالمتها» ،تمت مناقشة التطورات
املـ ـي ــدانـ ـي ــة ل ـع ـم ـل ـي ــة الـ ـهـ ـج ــوم عـلــى
طرابلس .وشارك في االجتماع قادة
عسكريون مصريون ،استفسروا من
حـفـتــر عــن الـصـعــوبــات الـتــي تــواجــه
ق ــوات ــه ،وال ــوق ــت الـ ــذي ي ـح ـتــاج إلـيــه
ل ـل ـس ـي ـطــرة ع ـل ــى ال ـع ــاص ـم ــة .ووف ــق
املـصــادر ،أكــد السيسي لحفتر أنــه ال
يستطيع االستمرار في توفير غطاء
ج ــوي لــه فــي الـفـتــرة املـقـبـلــة ،واألم ــر
نفسه ينطبق على اإلم ــارات .ويأتي
هــذا بعدما اتهم وزيــر الداخلية في
حكومة الوفاق ،فتحي باشاغا ،أول
م ــن أمـ ـ ــس ،ف ــي ح ــدي ــث ت ـل ـفــزيــونــي،
اإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،ب ـ ـمـ ـ ّـد ح ـف ـت ــر ب ـش ـح ـنــات
أس ـل ـحــة وص ـل ــت ع ـبــر طــائــرتــن إلــى
ً
شـ ــرق الـ ـب ــاد ،ق ــائ ــا« :وردت إلـيـنــا
معلومات بــأن هناك طائرة أتــت من
دولة ما ،وهبطت في مطار بنغازي،
ً
تحمل دعمًا وعــدة وعـتــادًا عسكريًا،
وهذا مخالف لقرارات األمم املتحدة».

ع ـل ــى خ ــط م ـ ـ ــواز ،وب ـع ــد دف ـع ـه ــا فــي
اتـ ـ ـج ـ ــاه عـ ـ ــدم إدان ـ ـ ـ ــة الـ ـهـ ـج ــوم عـلــى
طــراب ـلــس ،وتـعـطـيــل ق ـ ــرارات اإلدانـ ــة
م ـ ــن م ـج ـل ــس األمـ ـ ـ ــن الـ ـ ــدولـ ـ ــي ،وم ــن
مؤسسات االتـحــاد األوروب ــي ،بــدأت
فرنسا التركيز على مسألة مشاركة
إره ــابـ ـي ــن وم ـط ـل ــوب ــن دولـ ـي ــن فــي

أكد السيسي لحفتر
أنه ال يستطيع
االستمرار في توفير
الغطاء الجوي

الـ ـقـ ـت ــال إل ـ ــى ج ــان ــب قـ ـ ــوات ح ـكــومــة
الــوفــاق ،فــي مــا يبدو مقدمة لتبرير
دعـ ــم رس ـم ــي ل ـح ـف ـتــر ،ع ـل ــى رغـ ــم أن
رئيس «الــوفــاق» ،فائز السراج ،دعا،
في بيان أول من أمس ،إلى «االنتباه
إل ـ ــى حـ ـم ــات ال ـت ـض ـل ـيــل مـ ــن بـعــض
الـجـهــات ،والـتــي كــان آخــرهــا االدعــاء
أن هناك في صفوف قواتنا مقاتلني
ينتمون إلى تنظيمات ومجموعات
إره ــابـ ـي ــة ،وهـ ــو م ــا ن ـن ـف ـيــه ب ـش ــدة».
ه ـ ــؤالء امل ـق ــات ـل ــون أغ ـل ـب ـهــم ،بحسب
الباحث الليبي بشير ال ــزواويّ ،إمــا
مهربون من مدينة صبراتة والزاوية،
أو منتمون إلى تنظيم «سرايا الدفاع
ع ــن ب ـن ـغ ــازي» ،أو تــاب ـعــون لـصــاح
ب ـ ـ ــادي ،وه ـ ـ ــؤالء ج ـم ـي ـعــا ي ـح ــارب ــون
إلـ ــى ج ــان ــب «ال ـ ــوف ـ ــاق» ان ـط ــاق ــا من
معاداتهم لحفتر.
وف ـ ــي تـ ـط ــور ج ــدي ــد ،أعـ ـل ــن ال ـنــاطــق
باسم املركز اإلعالمي لعملية «بركان
الغضب» ،أمــس ،أن قواتهم أسقطت

طائرة من طراز «ميغ  »23تتبع قوات
حفتر في منطقة وادي الربيع ،كانت
قد انطلقت من «قاعدة الوطية» غرب
طــراب ـلــس .وف ــي حــن اع ـتــرفــت قــوات
ح ـف ـتــر ب ـس ـقــوط الـ ـط ــائ ــرة ،ق ــال ــت إن
السبب يعود إلى خلل في محركها.
ويــأتــي ذل ــك بـعــد زي ــادة ق ــوات حفتر
اس ـت ـخ ــدام ـه ــا ل ـل ـط ــائ ــرات وال ـق ـصــف
ال ـج ــوي ،إذ أع ـلــن ال ـنــاطــق باسمها،
أح ـ ـمـ ــد املـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــاري ،أن ـ ـهـ ــا ن ـ ـفـ ــذت 8
عـمـلـيــات اس ـت ـهــداف أمـ ــس .عمليات
ال مؤشرات إلى «نظافتها» ،إذ إنها
أدت إلى اآلن إلى تدمير كامل مخازن
وزارة ال ـت ـع ـل ـيــم ،وإت ـ ـ ــاف املـ ـخ ــزون
االستراتيجي لكافة الكتب املدرسية،
يضاف إلــى ذلــك استهداف «مدرسة
القدس» في منطقة عني زارة جنوب
العاصمة ،ومركز إيواء لالجئني.
وإل ـ ــى ج ــان ــب ال ـق ـصــف ب ــال ـط ــائ ــرات،
استهدفت قــوات حفتر أيضًا أحياء
مــدنـيــة بـقــذائــف وص ــواري ــخ ،مــا دعــا

ال ـب ـع ـثــة األم ـم ـي ــة إلـ ــى إص ـ ــدار بـيــان
ح ــذرت فـيــه مــن أن «ق ـصــف امل ــدارس
واملـسـتـشـفـيــات وس ـي ــارات اإلسـعــاف
وامل ـن ــاط ــق اآله ـل ــة بــاملــدن ـيــن م ـحـ ّـرم
تمامًا في القانون الدولي اإلنساني»،
وأض ـ ــاف ـ ــت أنـ ـه ــا تـ ـق ــوم ب ــ«م ـت ــاب ـع ــة
وتـ ــوث ـ ـيـ ــق كـ ـ ــل األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال الـ ـح ــربـ ـي ــة
املـخــالـفــة لـلـقــانــون ،تـمـهـيـدًا إلحــاطــة
م ـج ـلــس األمـ ـ ــن ال ـ ــدول ـ ــي ،وامل ـح ـك ـمــة
ال ـج ـن ــائ ـي ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة» .أم ـ ــا لـنــاحـيــة
الضحايا ،فقال فرع منظمة الصحة
العاملية فــي ليبيا ،أمــس ،إن عددهم
ً
بلغ  682بينهم  121قتيال ،والبقية
جرحى بدرجات متفاوتة .رد الفعل
الهستيري لقوات حفتر جاء نتيجة
لفقدانها أغلب املواقع التي سيطرت
عـلـيـهــا ف ــي ه ـجــوم ـهــا امل ـب ــاغ ــت قبل
عـشــرة أي ــام ،وتــراجـعـهــا إل ــى الخلف
م ــع قـ ــدوم ت ـعــزيــزات ل ـق ــوات حكومة
الوفاق ،خاصة من مدينة مصراتة.
(األخبار)
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ُ
أسقطت طائرة «ميغ
 »23تتبع قوات حفتر
في منطقة وادي
الربيع (أ ف ب)

القاهرة ــــ األخبار
دخلت الدولة املصرية في سباق مع الزمن إلنجاز
التعديالت الدستورية قبل بداية رمضان املقبل،
على رغم ّ
املعوقات اللوجستية التي بدأت تظهر
أمام «الهيئة الوطنية لالنتخابات» .ومن املقرر أن
ُي ّ
صوت مجلس النواب على التعديالت بصورة
نهائية في جلسته غدًا (الثالثاء) ،في الوقت
الذي يأمل فيه أن تتمكن «هيئة االنتخابات» من
إنجاز االستفتاء في املواعيد املقترحة األسبوع
املقبل .لكن هذا املوعد يرى كثيرون أنه «شبه
مستحيل» ،ألسباب لوجستية لها عالقة بطباعة
أوراق االستفتاء وتسليمها للسفارات في الخارج،
خاصة مع اإلعالن عن أن تصويت املقيمني خارج
البلد سيكون على مدار ثالثة أيام في السفارات.
وعلمت «األخبار» أن «الهيئة الوطنية لالنتخابات»
تدرس للمرة األولى ،منذ منح املصريني في
الخارج حق التصويت ،أن يكون هناك تزامن
بني التصويت في الداخل والخارج لتوفير الوقت،
لكنها ستعلن قرارها النهائي بعد مخاطبتها
رسميًا من رئيس البرملان .وإلنجاز ذلك كله،
فاجأت اللجنة التشريعية البرملانية ،املصريني،
أمس ،بتعديالت على مدة الرئاسة لتكون ست
سنوات ،على أن يتضمن النص االنتقالي تطبيق
ً
هذه املدة شامال الوالية الجارية للرئيس عبد
الفتاح السيسي ،مع ضمان أحقيته في الترشح
لوالية أخرى مرة واحدة فقط ،وهكذا يتمكن
من البقاء في السلطة حتى  ،2030إذ إن الوالية
الحالية ستنتهي بموجب التعديالت الجديدة عام
 ،2024ثم سيترشح لوالية بست سنوات.
املادة نفسها ّ
نصت ـ ـ بعد التعديل ـ ـ على «أن
ينتخب رئيس الجمهورية لست سنوات ميالدية
تبدأ من اليوم التالي النتهاء مدة سلفه ،وال يجوز
أن يتولى الرئاسة أكثر من مدتني متتاليتني».
أما املادة  241مكرر ،فتنص على «أن تنتهي
مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست
سنوات من تاريخ إعالنه رئيسًا للجمهورية في
 ،2018ويجوز إعادة انتخابه ملرة تالية» .وقال
رئيس مجلس النواب ،علي عبد العال ،إن هذه
املادة في املقترح األول للتعديالت كانت تسمح
ببقاء الرئيس في منصبه حتى  ،2034مشيرًا
إلى أن التغيير «جاء استجابة للحوار املجتمعي
واملناقشات» .وتابع عبد العال« :صغناها صياغة
مريحة للجميع ...ال تمديد أو توريث ،وهناك
أثر فوري في كل املراكز القانونية يستفيد منه
ً
الرئيس الحالي باملد سنتني ،وبدال من حقه في
مدتني أصبح واحدة» ،مستطردًا« :ما تم من حوار
لم يكن القصد منه التنفيس ،ولكن املجلس منفتح
على الجميع ،وال صياغات معلبة».
رئيس البرملان قال إنه لن ُيمرر أي نص يتعارض
مع االتفاقات الدولية ،لكن «النص الذي كان يثير
اللغط هو أكثر ما شهد توافقًا في املادة  ،140وما
نال الجدل األكبر كان النصوص املتعلقة باملرأة
واستقالل القضاء» .وأضاف« :الحكم االنتقالي
ال يمكن مع أحكام دائمة ،فكان ال بد من أن
يوضع في موضع آخر ،هو املادة  241مكرر...
مصر بحاجة إلى دستور تجري صياغته،
وهو ما سيتم خالل عشر سنوات» .لكن هذه
التصريحات ّ
فسرتها أوساط عديدة بأنها
ستكون ممهدة لبقاء السيسي في الحكم مدى
حياته ،خاصة أن تعديل مدة الرئاسة وفتحها
استثنائيًا لـ«الجنرال» ،بل تمديد واليته الحالية،
كان كله الهدف األول للتعديالت.
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 106أعضاء فقط حضروا جلسة سيئون

حكومة اشتية ال ترضي «الفتحاويين»
ّ

السعودية تفشل في استنساخ البرلمان اليمني

تلكؤ إسرائيلي في تنفيذ تفاهمات غزة
لم يكن غياب فصائل أساسية عن
حكومة رام الله الجديدة هو محور
النقاش الوحيد حولها ،إذ الحقتها انتقادات
بتشكيلتها وباضطرار رئيسها إلى
تتعلق َ
إبقاء حقيبتي «الداخلية» و«األوقاف»
بيده .على خط مقابل ،تعيد الفصائل
في غزة ترتيب أوراقها ً
بناء على ذلك ،في
الوقت الذي تواجه فيه تحديًا كبيرًا في
شأن تفاهمات التهدئة األخيرة
غزة ـــ هاني إبراهيم
تمض ساعات على إعالن الحكومة
لم
ِ
الـفـلـسـطـيـنـيــة ف ــي رام ال ـل ــه ،بــرئــاســة
محمد اشتية ،أداء قسم اليمني أمــام
رئيس السلطة ،محمود عـٌبــاس ،أول
من أمس ،حتى تسبب خطأ بإعادتها
القسم مــرة أخ ــرى مـســاء أم ــس .وكــان
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــأ غـ ـ ـي ـ ــاب جـ ـمـ ـل ــة «اإلخـ ـ ـ ـ ــاص
للشعب وإلرث ــه الـتــاريـخــي» مــن ّ
نص
ّ
ح ـل ــف الـ ـيـ ـم ــن ،مـ ــا أث ـ ـ ــار ت ـه ــك ـم ــا فــي
أوساط كثيرة.
الحكومة التي تضم  21وزيرًا 5 ،منهم
كــانــوا فــي حكومة «الــوفــاق الوطني»
ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة ،اح ـ ـت ـ ـفـ ــظ فـ ـيـ ـه ــا اش ـت ـي ــة

ّ
رت الفصائل أن هناك
قد
ً
تأجيال إسرائيليًا جديدًا
في تطبيق التفاهمات
َ
بـحـقـيـبــتــي «الــداخ ـل ـيــة» و«األوقـ ـ ــاف»
إل ـ ـ ـ ـ ــى حـ ـ ـ ــن ت ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــف ش ـخ ـص ـي ـت ــن
بـهـمــا ،فــي خ ـطــوة أرجـعـتـهــا مـصــادر
م ـقـ ّـربــة م ـنــه إل ــى وجـ ــود خ ــاف ــات مع
شخصيات مقربة من عباس وحركة
«فتح» (راجــع عدد السبت) .لكن بقاء
شـخـصـيــات وزاريـ ــة فــي مـكــانـهــا أثــار

غ ـضــب قـ ـي ــادات م ــن «فـ ـت ــح» ،أب ــرزه ــم
مــديــر اإلع ــام فــي مـفــوضـيــة الـحــركــة،
ُ
م ـن ـيــر ال ـ ـجـ ــاغـ ــوب ،ك ـم ــا ان ــتـ ـق ــد ب ـقــاء
رياض املالكي ألطول مدة بني الوزراء
الذين أمسكوا «الخارجية» ،إذ ّ
سجل
 12عامًا في املنصب نفسه.
ك ــذل ــك ،ضـ ّـمــت الـحـكــومــة ث ــاث نـســاء
وخـمـســة وزراء مــن قـطــاع غ ــزة ،فيما
ش ـ ـ ـ ــارك ع ـ ـ ــدد م ـ ـح ـ ــدود م ـ ــن ف ـص ــائ ــل
«م ـن ـظ ـمــة ال ـت ـح ــري ــر» ب ــوزي ــر ع ــن كــل
ج ـهــة ،وهـ ــذه ال ـف ـصــائــل ه ــي« :جـبـهــة
التحرير العربية» و«الجبهة العربية
لتحرير فلسطني» و«جبهة التحرير
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة» وحـ ــزبـ ــا «الـ ـشـ ـع ــب»
و«فـ ـ ـ ــدا» .وأث ـ ـ ــارت م ـش ــارك ــة الـحــزبــن
األخيرين غضبًا داخل ما بات يعرف
ب ــ«ال ـت ـج ـم ــع ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي» الـ ــذي
يضم خمس قــوى يسارية («الجبهة
الشعبية»« ،الديموقراطية»« ،املبادرة
الـعــربـيــة»« ،ف ــدا»« ،الـشـعــب») ،إذ رأى
ال ـت ـج ـمــع أن هـ ــذه املـ ـش ــارك ــة «خـ ــارج
بــرنــام ـجــه» ،فـيـمــا ّ
رد «ال ـش ـعــب» بــأن
بيان التجمع «صــدر مــن دون توافق
بني مكوناته».
ف ــي امل ـقــابــل ،قــالــت م ـص ــادر إن حــركــة
«حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاس» ،ال ـ ـتـ ــي أعـ ـلـ ـن ــت رف ـض ـه ــا
الحكومة منذ بداية تكليف رئيسها،
شرعت ردًا على ذلك في إجراء تدوير
فــي بـعــض ال ـ ــوزارات فــي غ ــزة ،بــادئــة
ب ــوزارة الــداخـلـيــة قبل أســابـيــع ،فيما
من املتوقع أن تشمل العملية وزارات
أخرى .وتشير املصادر إلى أن الهدف
هــو «ت ـطــويــر الـعـمــل ال ـح ـكــومــي» ،من
دون اإلش ـ ــارة إل ــى اح ـت ـمــال ـيــة إع ــان
أي جـســم بــديــل فــي الـقـطــاع إل ــى هــذه
ال ـل ـح ـظــة .وفـ ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،أك ــدت
«حماس» أنها لن تتعامل مع نتائج
ت ــأل ـي ــف ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـج ــدي ــدة ،وأن ـه ــا
«تنتظر موقفًا مــن القاهرة بصفتها
الوسيط في ملف املصالحة».
ل ـك ــن ه ـ ــذا الـ ـت ــرق ــب لـ ــم يـ ـل ـ ِـغ ت ـطــويــر
الـعــاقــة االقـتـصــاديــة مــع مـصــر عبر
زي ـ ـ ــادة الـ ـ ـ ـ ــواردات م ـن ـه ــا ،وال ـس ـم ــاح
ب ــزي ــادة الـ ـص ــادرات مــن ال ـق ـطــاع ،في

من مباراة كرة قدم لمصابين خالل «مسيرات العودة» في غزة (أ ف ب)

األي ـ ّـام األخـيــرة .كــذلــك ،نفت املصادر
تـ ـل ــق ــي ال ـ ـحـ ــركـ ــة «أي جـ ــديـ ــد ح ــول
م ـل ــف املـ ـص ــالـ ـح ــة ،أو الـ ـح ــدي ــث عــن
ل ـقــاءات ج ــدي ــدة» .فــي الــوقــت نفسه،
وب ــالـ ـت ــوازي م ــع اسـ ـتـ ـم ــرار إضـ ــراب
األس ـ ـ ـ ـ ـ ــرى لـ ـنـ ـح ــو أس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــوع ،تـ ـق ــول
امل ـص ــادر إن ال ــوف ــد األم ـن ــي املـصــري
يواصل اتصاالته مع اإلسرائيليني
فـ ــي ق ـض ـي ــة اإلض ـ ـ ـ ـ ــراب ،إل ـ ــى جــانــب
تدخل األمم املتحدة ملنع التوتر قبل
الوصول إلى السابع عشر من الشهر
ال ـج ــاري ال ــذي يــوافــق «ي ــوم األسـيــر
الفلسطيني» .ومن املقرر أن يخوض
ن ـحــو  25أس ـي ـرًا اإلضـ ـ ــراب ع ــن امل ــاء

في ذلــك الـيــوم ،إذا أصـ ّـرت «مصلحة
الـسـجــون» اإلســرائـيـلـيــة عـلــى رفــض
االستجابة ملطالبهم.
فـ ــي ضـ ـ ــوء ذل ـ ـ ــك ،ت ـ ـ ــدرس ال ـف ـص ــائ ــل
الـفـلـسـطـيـنـيــة ف ــي غـ ــزة الـ ـع ــودة إلــى
استخدام وســائــل املقاومة الشعبية
«ال ـ ـخ ـ ـش ـ ـن ـ ــة» (اإلربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك الـ ـلـ ـيـ ـل ــي»
و«ال ـ ـبـ ــالـ ــونـ ــات ال ـ ـ ـحـ ـ ــارقـ ـ ــة») ،جـ ـ ـ ّـراء
ّ
«ال ـت ـلــكــؤ اإلس ــرائ ـي ـل ــي» ف ــي تطبيق
ال ـت ـف ــاه ـم ــات األخـ ـ ـي ـ ــرة ،إض ــاف ــة ال ــى
خــروق إسرائيلية لالتفاق .وتترافق
نية التصعيد مع مناورات عسكرية
علمت «األخبار» أن «كتائب القسام»،
ال ـ ـج ـ ـنـ ــاح الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ل ـ ــ«ح ـ ـمـ ــاس»،

أج ــرتـ ـه ــا خ ـ ــال األس ـ ـبـ ــوع امل ــاض ــي،
وكــانــت تـحــاكــي الـتـصــدي ملـحــاوالت
اخ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراق إس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ـ ــي ع ـم ــق
مـحــافـظــات ال ـق ـطــاع .وت ـقــول أوس ــاط
سياسية في الفصائل إن االستهداف
املباشر للمتظاهرين خــال الجمعة
املــاضـيــة ،وال ــذي أدى إلــى استشهاد
ال ـف ـتــى م ـي ـســرة م ــوس ــى أبـ ــو شـلــوف
(  15عــامــا) إث ــر إصــاب ـتــه بــرصــاصــة
ّ
ف ــي ال ـب ـطــن ،شــكــل اخ ـت ــراق ــا واض ـحــا
لتفاهمات التهدئة التي تنص على
ع ــدم اس ـت ـخــدام االح ـت ــال الــرصــاص
الحي ضد املتظاهرين.
وت ـش ـي ــر هـ ــذه األوسـ ـ ـ ــاط إلـ ــى تـعـمــد

تخفيض الجاهزية العسكرية :إسرائيل معنية باستمرار التهدئة
يحيى دبوق
أكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت املـ ـ ـ ــؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــة ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة
اإلسرائيلية تمايزها عن التجاذبات
الـسـيــاسـيــة فــي تــل أبـيــب عشية بــدء
املـشــاورات لتأليف الحكومة املقبلة،
وذلـ ـ ـ ـ ــك ب ـت ـخ ـف ـي ـض ـه ــا ج ــاه ــزي ـت ـه ــا
العسكرية على الحدود مع قطاع غزة،

رسالة الجيش واضحة
سواء إلى الداخل اإلسرائيلي
أم الجانب الفلسطيني
فــي إعــان ّ
ينم عــن توقعها استمرار
الـتـهــدئــة واالت ـف ــاق املـتـبـلــور حولها.
ونقلت وســائــل إعــام عبرية (القناة
الثانية) ،أمس ،عن مصادر عسكرية،
أن الـجـيــش ق ــرر ،بـعــد جـلـســة تقييم
ل ـل ــوض ــع ،س ـح ــب ال ـ ـقـ ــوات امل ـن ـت ـشــرة
أخـيـرًا حــول الـقـطــاع ،وتـحــديـدًا التي
ُ
نـ ـش ــرت خ ـش ـيــة ال ـت ـص ـع ـيــد األمـ ـن ــي،
إلــى جــانــب الــوحــدات العاملة بإمرة
قـيــادة املنطقة الجنوبية .وكما يرد
فــي الـتـقــريــر ،ت ـقـ ّـرر إخ ـضــاع ال ـقــوات،
من دون تسريحها ،ألنشطة تدريبية
«استعدادًا ألي طارئ الحق».
رس ــال ــة الـجـيــش غـيــر امل ـب ــاش ــرة عبر
تـ ـقـ ـلـ ـي ــص االس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــداد الـ ـعـ ـسـ ـك ــري
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واضـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــة ،س ـ ـ ـ ـ ـ ــواء إل ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ــداخ ـ ـ ــل
اإلسرائيلي وتـجــاذبــاتــه ،أم الجانب
ال ـفـل ـس ـطـي ـنــي ،وفـ ـح ــواه ــا :مـعـنـيــون
بالتهدئة واس ـت ـمــرارهــا ،وجــاهــزون
في الوقت نفسه ألي تطور قد يتولد
ع ـلــى خـلـفـيــة امل ـ ـشـ ــاورات االئـتــافـيــة
وس ــوء فهم الفلسطينيني لـهــا .ففي
الـيــومــن املــاضـيــن ،ب ــرزت مطالبات
متطرفة ل ــدى كـتــل وأحـ ــزاب يمينية
معنية بدخول االئتالف مع الرئيس
املرتقب تكليفه ،بنيامني نتنياهو،
وت ـح ــدي ـدًا رئ ـي ــس حـ ــزب «إس ــرائ ـي ــل
بيتنا» ،وزير األمن السابق أفيغدور
لـ ـيـ ـب ــرم ــان ،الـ ـ ـ ــذي ذهـ ـ ــب بـ ـعـ ـيـ ـدًا فــي
شروطه للمشاركة في الحكومة ،ومن
ّ
بينها تحلل إسرائيل من التزاماتها
األخيرة ،ووقف نقل األموال إلى غزة،
وكذلك إسقاط حكم حركة «حماس».
ب ــال ـط ـب ــع ،ه ـ ــذه املـ ـط ــال ــب هـ ــي ال ـح ـ ّـد
ّ
األقصى للحصول على األقــل منها،
وفـقــا لتسوية يمكن الـتــوصــل إليها
بــن «الـلـيـكــود» و«إســرائ ـيــل بيتنا»،
ك ـمــا ه ــو وضـ ــع األح ـ ـ ــزاب الـيـمـيـنـيــة
األخرى التي تدرك أن حكومة يمينية
ال ي ـم ـكــن أن ت ـتــألــف م ــن دونـ ـه ــا ،ما
يـسـمــح لـهــا بـمـحــاولــة االبـ ـت ــزاز .لكن
هــل يــرضــخ نتنياهو لـهــذه املطالب
ً
التي تعني أوال إنهاء اتفاق التهدئة؟
الــواضــح أن األم ــور تـفــوق الـتـجــاذب
السياسي الــداخـلــي لترتبط باألمن

ّ
اإلسرائيلي واالستراتيجية املتبناة
لدى املؤسسة األمنية ملواجهة تحدي
غـ ــزة ،وإن كــانــت امل ــزاي ــدة والـتـطــرف
فـيـهــا أس ـلــوبــا م ــن أســال ـيــب تحسني
األوراق التفاوضية وموقع األحــزاب
في الحكومة املقبلة.

ل ـك ــن ت ـط ــرف امل ـط ــال ـب ــات االئ ـتــاف ـيــة
يصعب أن يتحرك إلى حيز التنفيذ
الفعلي؛ لكون اتفاق التهدئة ،املبني
على تسهيالت اقتصادية معيشية،
وتـ ـلـ ـي ــن مـ ــوقـ ــف «ح ـ ـ ـمـ ـ ــاس» ب ــامل ــال
املــدفــوع عربيًا ،هــو مطلب إسرائيل

الخيارات البديلة للتهدئة من شأنها إعادة إنتاج الوضع الراهن إن نشبت الحرب (أ ف ب)

ومصلحتها ،على خلفية أن الخيارات
البديلة ،ومنها العسكرية ،من شأنها
إعــادة إنتاج الوضع الراهن فقط ،إن
نشبت ال ـحــرب ،وبــأثـمــان ال ضــرورة
ألن تدفعها إسرائيل مقابل الالتغيير
أو الــايـقــن .وف ــي ه ــذا الـسـيــاق ،نقل
موقع «والال» عن مصادر مسؤولة أن
إسرائيل معنية بتنفيذ التفاهمات
الـتــي تــوصـلــت إلـيـهــا مــع «ح ـمــاس»،
برعاية مصرية ،وذلك بمجرد تأليف
حكومة نتنياهو املقبلة ،مع أن املوقع
لفت إلى أن التنفيذ سيكون تدريجيًا
وليس دفعة واحدة.
فـ ــي ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ،يـ ـب ــدو واض ـ ـحـ ــا أن
إســرائ ـيــل ،بـقـيــادة نتنياهو ،معنية
باستمرار التهدئة ،ومنع انكسارها
عبر تنفيذ االلتزامات املتصلة بها،
وذلــك على رغم كل التطرف الكالمي
فــي مرحلة تأليف الحكومة ،والــذي
ّ
ب ــات ــت ال ــدافـ ـعـ ـي ــة إلـ ـي ــه أق ـ ـ ــل ق ـيــاســا
ب ـمــا ك ــان ــت عـلـيــه ق ـبــل االن ـت ـخــابــات.
لـكــن يبقى أن األم ــور قــابـلــة للتبدل،
وتـحــديـدًا فــي مــا يتعلق بمطالبات
فـلـسـطـيـنـيــة ق ــد ت ـت ـعــامــل إس ــرائ ـي ــل
معها في مرحلة ما بعد االنتخابات
على نقيض ما تعاملت معها قبلها،
م ـث ــل امل ـ ـطـ ــار وامل ـ ـي ـ ـنـ ــاء ،ف ـه ـمــا مـحــل
تـ ـج ــاذب وي ـح ـت ــاج ــان إلـ ــى أك ـث ــر من
موافقة إسرائيلية لتنفيذ التفاهمات
بخصوصهما.

االحتالل استهداف الصيادين خالل
ً
محاولتهم الصيد في مدى  15ميال
ُسـمــح لـهــم أخ ـي ـرًا بــالــوصــول إليها،
علمًا بأن زيــادة املسافة ،التي سمح
ب ـه ــا االحـ ـ ـت ـ ــال ،ل ــم ت ـت ـج ــاوز وس ــط
الـ ـقـ ـط ــاع حـ ـت ــى خ ــانـ ـي ــون ــس ،إذ لــم
يسمح عمليًا بالصيد شمال القطاع
أو جنوبه العتبارات تتعلق بوجود
ح ـق ــول غـ ــاز ف ــي امل ـن ـط ـقــة الـشـمــالـيــة
وإجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات أم ـن ـي ــة ت ــدع ـي ـه ــا قـ ــوات
االح ـت ــال ج ـنــوبــا ،م ــا أف ـقــد توسيع
مساحة الصيد قيمتها ،خــاصــة أن
امل ـن ـط ـقــة امل ـس ـم ــوح ب ـه ــا ت ـف ـت ـقــر إل ــى
األسماك ،وفق روايات الصيادين.
ّ
من جهة أخرى ،يتلكأ العدو في إدخال
ّ
األمـ ـ ــوال ال ـق ـط ــري ــة ،إذ حـ ــل مـنـتـصــف
ُ
الشهر فيما لم تعلم بعد قيمة املنحة
أو حجم الدفعات التي سيسمح بها.
لـكــن مـصــادر فــي األم ــم املـتـحــدة تقول
لـ«األخبار» إن املندوب القطري ،محمد
الـ ـعـ ـم ــادي ،ق ــد ي ـصــل ال ـق ـط ــاع ف ــي أي
لـحـظــة ،وهــو أخـبــر األط ــراف املعنيني
بذلك ،في محاولة المتصاص غضب
ال ـف ـصــائــل .أم ــا امل ـص ــادر الـفـصــائـلـيــة،
ف ـقــالــت إن ـهــا طـلـبــت م ــن ال ــدوح ــة رفــع
قـيـمــة امل ـن ـحــة إل ــى  40م ـل ـيــون دوالر،
وهي القيمة التي وعد وزير الخارجية
الـ ـقـ ـط ــري ،م ـح ـمــد ب ــن ع ـب ــد ال ــرح ـم ــن،
بالنظر بإيجابية فيها.
وسط هذه املعطيات ،ترى األوساط
امل ـع ـن ـي ــة أن إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ت ـ ـعـ ــود إل ــى
«ال ـت ـل ـكــؤ» ف ــي تـطـبـيــق الـتـفــاهـمــات،
ال إل ـغ ــائ ـه ــا ح ــال ـي ــا .وم ـ ــن ب ــن ه ــذه
َّ
املؤجل تطبيقها مشاريع
التفاهمات
ّ
ال ـت ـش ـغ ـيــل امل ــؤق ــت ال ـت ــي سـتـمــولـهــا
ً
قطر لتزيد إلــى  20ألــف وظيفة بدال
م ــن  6400كــانــت ُم ـق ـ ّـرة عـبــر «وكــالــة
ال ـغ ــوث» ،إل ــى جــانــب وع ــود بــإدخــال
وفــود من االتـحــاد األوروب ــي والبنك
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي لـ ـبـ ـح ــث عـ ـمـ ـلـ ـي ــة ت ـط ــوي ــر
الكهرباء وإنـشــاء مناطق صناعية،
وهـ ـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ـنـ ــود الـ ـ ـت ـ ــي كـ ـ ـ ــان م ـت ـف ـقــا
ع ـل ــى ت ـن ـف ـي ــذه ــا ب ـع ــد االن ـت ـخ ــاب ــات
اإلسرائيلية.

قد يكون دخول القوات
السعودية إلى وادي
حضرموت هو ّ«اإلنجاز»
الوحيد الذي حققته الرياض
من وراء عمليات التحشيد
«البرلماني» التي قادتها خالل
األيام الماضية .تحت ستار
جلسة فشلت في التوافر ّعلى
النصاب القانوني ،وفي ظل
خالفات حادة ما بين الموالين
لـ«التحالف» ،أدخلت السعودية
مدينة سيئون ،رسميًا ،في
دائرة احتاللها
صنعاء ـــ رشيد الحداد
انعقد مجلس النواب اليمني ،بنسخته
املــوال ـيــة ل ــ«ال ـت ـحــالــف» ،خ ــال الـيــومــن
املـ ــاضـ ــن ،ف ــي م ــدي ـن ــة س ـي ـئ ــون ،مــركــز
محافظة حـضــرمــوت ،مــن دون اكتمال
ال ـن ـصــاب ال ـقــانــونــي .ق ــراب ــة  42عـضـوًا
برملانيًا ِم ّمن كان يفترض أن يشاركوا
ّ
ف ــي الـجـلـســات تـخــلـفــوا ع ــن الـحـضــور،
احتجاجًا على تنصل الرئيس املنتهية
والي ـ ـ ـتـ ـ ــه ،عـ ـب ــد رب ـ ـ ــه مـ ـنـ ـص ــور ه ـ ـ ــادي،
م ــن اتـ ـف ــاق ع ـل ــى م ـن ــح حـ ــزب «امل ــؤت ـم ــر
الشعبي الـعــام» ،صاحب الكتلة األكبر
فــي ال ـبــرملــان ،نـسـبــة  %50مّــن مناصب
ال ــدول ــة ،بــاإلضــافــة إل ــى تـبــنــي املجلس
مطلب رفع العقوبات عن نجل الرئيس
ال ـس ــاب ــق أح ـم ــد ع ـلــي ع ـبــد ال ـل ــه صــالــح
ً
املـ ـ ــوجـ ـ ــود ف ـ ــي اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،ف ـ ـضـ ــا عــن
تنصيب سلطان البركاني ،رئيس كتلة
«امل ــؤت ـم ــر» ال ـبــرملــان ـيــة ،رئ ـي ـســا ملجلس
النواب .لكن هادي ونائبه علي محسن
األحمر رفضا املطلبني األولني ،واكتفيا
باملوافقة على ترشيح البركاني رئيسًا
توافقيًا للبرملان .رفــض استثار نــواب

«املؤتمر» املقيمني في القاهرة ،ودفعهم
إلى االمتناع عن الحضور.
م ـ ـصـ ــدر بـ ــرملـ ــانـ ــي ش ـ ـ ـ ــارك ف ـ ــي ج ـل ـســة
الـسـبــت امل ــاض ــي أكـ ــد ،لـ ــ«األخـ ـب ــار» ،أن
قــرار عـشــرات الـنــواب مقاطعة الجلسة
ّ
تسبب فــي حــرج كبير لـهــادي ونائبه،
وهو ما دفع األخير إلى الطلب من أبو
ظـبــي الـتــدخــل ل ــدى ال ـن ــواب الــرافـضــن
ل ـل ـتــراجــع ع ــن مــوق ـف ـهــم م ـقــابــل الـنـظــر
في شروطهم .وأضــاف املصدر أن ذلك
األخــذ والــرد ّ
تسببا في تأخر الطائرة
الـتــي كــانــت تحمل  98عـضـوًا برملانيًا
ل ـس ـ ّـت س ــاع ــات ف ــي م ـط ــار امل ـل ــك خــالــد
الدولي في الرياض ،متابعًا أن النواب
امل ــوال ــن ل ـصــالــح رف ـض ــوا االسـتـجــابــة
ل ـل ـض ـغــوط املـ ـم ـ َ
ـارس ــة ع ـل ـي ـهــم ،وال ـت ــي
بلغت ّ
حد إغرائهم بمبلغ مليون ريال
سعودي.
ّ ّ
ه ــذا ال ـت ـمــنــع ولـ ــد إرب ــاك ــا واض ـح ــا في
الـ ـجـ ـلـ ـس ــة األولـ ـ ـ ـ ـ ــى ،حـ ـي ــث ظـ ـه ــر ع ــدد
ّ
ال ـح ــاض ــري ــن أقـ ـ ــل م ـم ــا ك ـ ــان م ـتــوق ـعــا،
ُ
فـيـمــا لــم تـنـقــل الـجـلـســة م ـبــاشــرة على
الـهــواء .أمــا نجمها ،سلطان البركاني،
ف ـ ـقـ ــد اسـ ـتـ ـجـ ـل ــب لـ ـنـ ـفـ ـس ــه انـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــادات
ك ـث ـي ــرة ،ب ـع ــدم ــا عـ ـ ّـد نـ ـ ــواب «امل ــؤت ـم ــر»
ق ـبــولــه ب ــرئ ــاس ــة امل ـج ـلــس ت ــواطـ ـؤًا مع
ه ـ ـ ــادي .ك ــل ت ـل ــك الـ ـع ــوام ــل دف ـع ــت إل ــى
افـتـتــاح جـلـســة الـسـبــت ،ال ـتــي انـعـقــدت
ف ــي امل ـج ـم ــع ال ـح ـك ــوم ــي ف ــي س ـي ـئــون،
بــاخـتــراق الــائـحــة الــداخـلـيــة للمجلس
خ ــال عملية انـتـخــاب رئـيــس الـبــرملــان
وهيئته الرئاسية ،إذ إن عدد الحضور
لم يتجاوز  106أعضاء ،بينما يتطلب
اكتمال النصاب ،حتى وفق الحسابات
التي تستثني األعضاء امليتني وعددهم
( 26أصـ ـبـ ـح ــوا  27ب ـع ــد وف ـ ـ ــاة عـضــو
إضــافــي الـسـبــت) ،حـضــور  138عضوًا.
وبـسـبــب م ـخــاوف الـسـفـيــر ال ـسـعــودي،
محمد آل جابر ،من فشل الجلسة ،فقد
استبقها بالدعوة إلى تمرير املرشحني
ً
بــال ـتــزك ـيــة ب ـ ــدال م ــن ان ـت ـخــاب ـهــم .وهــو
م ــا عـ ـ ـ ّـده م ــراقـ ـب ــون م ـخــال ـفــة صــريـحــة
للمادتني  13و 14من الالئحة الداخلية
للمجلس ،الـتــي تـنـ ّـص «عـلــى انتخاب
رئيس ونواب رئيس املجلس باألغلبية

املطلقة ألعضاء املجلس ،وتكون عملية
االنتخاب سرية ،وتجرى االنتخابات
ً
ف ــي جـلـســة عـلـنـيــة ،ع ـلــى أن ُي ـب ــدأ أوال
بـ ـ ـ ــاإلجـ ـ ـ ــراءات ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ــال ـت ــرش ـي ــح
واالنتخاب لرئيس املجلس ،وتلي ذلك
إجراءات انتخاب ثالثة نواب للرئيس».
ع ـل ــى رغـ ــم ذلـ ــك ك ـل ــه ،ح ــاول ــت وس ــائ ــل
اإلعــام املوالية لـ«التحالف» التسويق
ل ـن ـج ــاح الـ ـخـ ـط ــوة ،ل ـك ـن ـهــا ف ـش ـلــت فــي
تغطية الـفــراغــات الـتــي ّ
ظهرتها صور
ّ
تصدرها تسعة نواب
الجلسة ،والتي
س ـق ـطــت ع ـضــوي ـت ـهــم ب ـس ـبــب شـغـلـهــم
الوظيفة العامة ،بحسب امل ــادة  80من
الــدسـتــور اليمني ،الـتــي تـحـ ّـرم الجمع
بني عضوية مجلس النواب وعضوية

يستقبل مجلس
النواب في صنعاء
خالل اليومين المقبلين
 24عضوًا جديدًا

(أ ف ب)

املجلس املحلي أو أي وظيفة عامة.
ومـ ــع أن ال ـس ـع ــودي ــة عـ ـج ــزت ع ــن عـقــد
جـلـســة بــرملــانـيــة ت ــواف ــر فـيـهــا ال ـشــروط
الدستورية والقانونية ،إال أنها نجحت
في إدخــال قواتها إلى سيئون بذريعة
تــأمــن ه ــذا االج ـت ـمــاع ،مـتـجــاوزة بذلك
إرادة «امل ـج ـلــس االن ـت ـقــالــي الـجـنــوبــي»
املوالي ألبو ظبي (الذي تفيد معلومات
«األخبار» بأنه عرض على ثالثة نواب
م ـح ـســوبــن ع ـل ـيــه م ـقــاط ـعــة ال ـج ـل ـســة)،
ومـكــونــات جنوبية أخ ــرى كــانــت دعــت
إلى التظاهر ضد انعقاد البرملان ،على
اع ـت ـبــار أن األخ ـي ــر إن ـم ــا يـمـثــل ال ـقــوى
الـتــي ق ــادت ح ــرب صـيــف  1994لفرض
الـ ــوحـ ــدة ب ــالـ ـق ــوة .وج ـ ـ ــراء خ ـ ــروج تـلــك
التظاهرات ،فرضت الـقــوات السعودية
مدينة
إجراءات أمنية مشددة ،وأغلقت ّ
سيئون من االتجاهات كافة ،كما شنت
حملة اعتقاالت واسـعــة مساء الجمعة
وصباح السبت داخل املدينة ،واعتقلت
ال ـع ـش ــرات م ــن مـنـتـسـبــي «االن ـت ـق ــال ــي»
قبل أن تفرج عنهم بعد تهديد األخير
بتفجير األوضاع عسكريًا.
وفـ ـ ــي ت ـع ـل ـي ـقــه ع ـل ــى ت ـل ــك الـ ـتـ ـط ــورات،
اس ـت ـن ـكــر مـجـلــس الـ ـن ــواب ف ــي صـنـعــاء
انعقاد ندوة للموجودين «في الخارج
وامل ـ ـن ـ ـسـ ــاقـ ــن وراء دول الـ ـتـ ـح ــال ــف»
ف ــي سـ ـيـ ـئ ــون ،م ـع ـت ـب ـرًا ذل ـ ــك «م ـخــال ـفــة
للدستور» ،وعادًا إياها غطاء لـ«احتالل
ال ـي ـم ــن» ،و«ش ــرع ـن ــة ج ــرائ ــم الـتـحــالــف
ومــؤامــراتــه الـتــي تـمـ ّـس بـسـيــادة البلد
واستقالله وســامــة أراض ـيــه» .وطالب
امل ـج ـل ــس ،االتـ ـح ــاد ال ـب ــرمل ــان ــي ال ــدول ــي
واألم ــم املـتـحــدة ومندوبها إلــى اليمن،
بـعــدم التعامل مــع اجتماعات سيئون
ونتائجها ،باعتبارها «غير دستورية
وغير قانونية وباطلة».
يشار إلى أن مجلس النواب في صنعاء
سيستقبل ،خــال اليومني املقبلني24 ،
ع ـض ـوًا تــم انـتـخــابـهــم الـسـبــت املــاضــي،
ف ــي ان ـت ـخــابــات تـكـمـيـلـيــة م ـبــاشــرة في
املـ ـح ــافـ ـظ ــات الـ ــواق ـ ـعـ ــة ت ـح ــت س ـي ـطــرة
«أنـ ـص ــار الـ ـل ــه» ،وه ــو م ــا يـشـكــل عـثــرة
ج ــدي ــدة أمـ ـ ــام م ـ ـحـ ــاوالت «ال ـت ـح ــال ــف»
استنساخ البرملان أو تعطيله.

تقرير

إلغاء المشاركة اإلسرائيلية في «تمكين» :البحرينيون ينتصرون لفلسطين
بعد ّ
تحركات رافضة شهدها
الشارع البحريني ،أعلن وفد إسرائيلي
إلغاء مشاركته في مؤتمر ّ ُي ًعقد
في العاصمة المنامة ،معلال األمر
بـ«المخاوف األمنية»
نور مريم الزين
ّ
تمكن الشارع البحريني من ّ
صد مساعي
أخيرًا،
حـكــومـتــه إلي ـص ــال الـتـطـبـيــع م ــع ح ـكــومــة ال ـعــدو
اإلسرائيلي إلى مستوى غير مسبوق ،عبر ّ
تحرك
أدى إلى إعالن وفد إسرائيلي إلغاء مشاركته في
«املؤتمر العاملي لريادة األعمال» الذي ينطلق اليوم
فــي املـنــامــة ،بسبب «م ـخــاوف أمـنـيــة» بحسب ما
أعلن منظمو املؤتمر .وكان من املتوقع أن يشارك
في املؤتمر ثالثة متحدثني إسرائيليني ،على األقل،
بينهم نائبة رئيس هيئة االبتكار اإلسرائيلية ،أنيا
ألدان.
إعــان الــوفــد اإلسرائيلي جــاء بالرغم مــن رفض
مـحـكـمــة ب ـحــري ـن ـيــة ل ــأم ــور امل ـس ـت ـع ـج ـلــة ،أم ــس،

دعوى أقامها عدد من املحامني األسبوع املاضي،
ي ـطــال ـبــون ف ـي ـهــا وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة ب ـع ــدم إصـ ــدار
ـام مــن مقيمي
تأشيرات دخــول للوفد .وقــال مـحـ ٍ
الدعوى إن املحكمة أبلغتهم أنها اتخذت القرار ألنه
«ال مصلحة شخصية للمدعني فــي منع دخــول
الصهاينة لـلـبــاد ،وعليه انتفى شــرط املصلحة
الواجب لقبول الدعوى».
كذلك ،جاء قرار الوفد اإلسرائيلي عقب استنكار
مجلس الـنــواب البحريني مشاركته في املؤتمر،
ّ
يستمر أربـعــة أي ــام .وقــال مؤسس ورئيس
الــذي
«ش ـب ـك ــة ريـ ـ ـ ــادة األع ـ ـمـ ــال الـ ـع ــاملـ ـي ــة» ،ج ــون ــاث ــان
أورتمانس ،إنه «رغم أننا أكدنا للوفد اإلسرائيلي
أنه سيكون موضع ترحيب ،فقد قرر صباح اليوم
(أمس) عدم الحضور ملخاوف أمنية ،ورغبته في
عدم التسبب في أي إزعــاج للدول الــ 180األخرى
املشاركة».
وال ت ـق ـيــم ال ـب ـح ــري ــن ع ــاق ــات دب ـل ــوم ــاس ـي ــة مــع
إسرائيل ،لكن مؤشرات التطبيع وصلت إلى أوجها
في الفترة األخـيــرة ،وقــد تبلورت لــدى استضافة
اململكة ،قبل أقــل مــن سنة ،مؤتمرًا ملنظمة األمــم
املتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونيسكو» في
ً
حـضــور وف ــد إســرائـيـلــي .ه ــذا فـضــا عــن اللقاء

ال ــذي جمع بــن وزي ــر الخارجية البحريني خالد
بن أحمد آل خليفة ،ورئيس ال ــوزراء اإلسرائيلي
بنيامني نتنياهو ،على هامش مؤتمر وارسو ،قبل
شهرين.
ومــع اق ـتــراب انـعـقــاد املــؤتـمــر ،تــوالــت االنـتـقــادات
للخطوة الحكومية األخيرة من جهات مختلفة.
فاستنكر أكـبــر املــرجـعـيــات الــديـنـيــة فــي الـبــاد،
الشيخ عيسى قاسم ،في بيان ،زيارة الوفد إلى
املنامة .واعتبر أن «التطبيع والخطوات املتسارعة
عـلــى طــريـقــه إرضـ ـ ًـاء لـلـعــدو اإلســرائـيـلــي سحق
إلرادة ّ
األمة وإسالمها ،وإلرادة الشعب والوطن»،
واصفًا الدعوة بأنها «خطوة على طريق الذل و
االسـتـســام» .مــن جهتها ،رأت جمعية «الــوفــاق
الوطني» اإلسالمية املعارضة ،في بيان ،أن هذه
الدعوة تصب في إطار «تغييب البوصلة العربية،
والـعـمــل عـلــى كـســر حــاجــز الـعــزلــة ومـحــاولــة ّ
زج
الكيان الغاصب في أحضان ّ
األمة».
ُ ّ
«ج ــن ـب ــت» ق ــراب ــة  600شخصية
ف ــي امل ـحـ ّـص ـلــة،
بحرينية وعربية الجلوس جنبًا إلــى جنب وفد
ّ
صهيوني ،يضم مجندي احتياط في جيش العدو،
وعـلــى رأس ــه وزي ــر االقـتـصــاد اإلســرائـيـلــي إيلي
كــوهــن .مشهد كــاد يتحقق ،ال ـيــوم ،لــو لــم ينجح

ّ
الشارع البحريني في إجهاض مخطط سلطاته،
التي أنكرت ،مع ذلــك ،أي دور لها في دعــوة الوفد
الصهيوني .ومــن أجــل الحفاظ على مــاء وجهها
أمــام الضغط الشعبيّ ،
حملت «صندوق تمكني»،
ِّ
املنظم للمؤتمر ،مسؤولية دعوة الوفد ،علمًا بأن
«تمكني» ،كسائر املنظمات في البحرين ،مؤسسة
شـبــه حـكــومـيــة تــابـعــة ملـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ،وتتلقى
تعليماتها من السلطات مباشرة .وقد اكتفت بهذا
التبرير في بيان من بضعة أسطر ،من دون ّ
البت
في إلغاء الدعوة.
إال أن هذا التجاهل لألصوات املناهضة للتطبيع لم
يكن مستغربًا ،ذلك أن السلطات البحرينية عزمت
أمرها على املضي قدمًا في إشهار عالقاتها مع
العدو ،منذ توقيعها عام  2005اتفاقًا تجاريًا مع
واشنطن انسحبت بموجبه من املقاطعة التجارية
العربية إلسرائيلّ .ثم أطلق ملك البحرين ،حمد بن
عيسى آل خليفة ،دعوة إلى إنهاء املقاطعة العربية
إلس ــرائ ـي ــل ،ع ــام  ،2017بـحـســب م ـق ــال نـشــرتــه
صحيفة «ذي تايمز» البريطانية ،ليزور بعدها وفد
بحريني من جمعية «هذه هي البحرين» األراضي
املحتلة ،على إثر إعالن الرئيس األميركي ،دونالد
ترامب ،القدس عاصمة إلسرائيل.
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فنزويال

تصعيد في حلب وريف حماة
ّ

مادورو :لدينا أكثر من مليوني مقاتل

تقشف حكومي في استهالك الوقود

وسط عودة التوتر إلى أطراف منطقة «خفض التصعيد» في
محيط إدلب ،ال تزال أزمة المحروقات واإلجراءات الحكومية التي
تهدف إلى تخفيف آثارها ،في واجهة المشهد ،على رغم اقتراب
الموعد المفترض النعقاد جولة جديدة من محادثات «أستانا»
قبل عشرة أيــام من املوعد املفترض
لـعـقــد اج ـت ـمــاع جــديــد ضـمــن صيغة
«أس ـ ـ ـتـ ـ ــانـ ـ ــا» ،تـ ـطـ ـغ ــى آث ـ ـ ـ ــار ت ـش ــدي ــد
الـ ـحـ ـص ــار االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ع ـل ــى بــاقــي
تفاصيل املشهد الـســوري ،على رغم
ارتفاع وتيرة التصعيد على حدود
منطقة «خفض التصعيد» في أرياف
حلب وحماة وإدلب .نقص املعروض
ّ
من املحروقات خلف طوابير طويلة
مــن الـسـيــارات أم ــام محطات الــوقــود
القليلة التي وصلتها مخصصاتها
ّ ُ
فــي ع ــدة مـحــافـظــات .وتـخــطــى طــول
ب ـعــض ت ـلــك ال ـط ــواب ـي ــر ع ـت ـبــة األل ــف
م ـت ــر ف ــي س ــاع ــات ذروة االزدحـ ـ ـ ــام.

استشهد  11شخصًا جراء سقوط
صواريخ على أحياء مدينة حلب
َ
ولـ ـ ــم يـ ـش ــغ ــل ال ـ ـسـ ــوريـ ــن عـ ــن نـ ــدرة
الـ ــوقـ ــود سـ ــوى عـ ـ ــودة م ــدي ـن ــة حـلــب
م ـجــددًا إل ــى أت ــون التصعيد املتكرر
فــي ط ــوق املـنـطـقــة ال ـتــي يـفـتــرض أن
ت ـكــون «م ـن ــزوع ــة الـ ـس ــاح» بـمــوجــب
«مذكرة التفاهم» الروسية ـ التركية
ّ
امل ــوقـ ـع ــة ف ــي س ــوت ـش ــي (ف ـ ــي أي ـل ــول
امل ـ ــاض ـ ــي) ،إذ ت ـس ـب ــب سـ ـق ــوط ع ــدة
ص ــواري ــخ ع ـلــى ش ـ ــارع ال ـن ـيــل وحــي
ال ـخ ــال ــدي ــة ف ــي امل ــدي ـن ــة بــاسـتـشـهــاد
 11شـخـصــا وإص ــاب ــة مــا يــزيــد على
عشرة آخرين ُ(حتى وقت متأخر من
م ـســاء أمـ ــس) أس ـع ـفــوا إل ــى مشفيي

ال ـ ــرازي وال ـج ــام ـع ــة .وي ـخ ـضــع ريــف
حلب الغربي املتاخم للمدينة ،والذي
ُي ـ ّ
ـرج ــح أن ي ـكــون نـقـطــة ان ـطــاق تلك
ال ـصــواريــخ لسيطرة «هـيـئــة تحرير
ّ
الشام» ،التي عززت سيطرتها هناك
على حساب فصائل أخــرى ،بخالف
م ــا ي ـنــص ع ـل ـيــه «اتـ ـف ــاق ســوت ـشــي»
الـ ــذي أقـ ـ ّـر إن ـش ــاء «مـنـطـقــة مـنــزوعــة
السالح» بعمق يتراوح بني  15و20
ك ـي ـلــوم ـت ـرًا ،ع ـلــى أن تـنـسـحــب منها
«ت ـح ــري ــر الـ ـش ــام» وب ــاق ــي الـفـصــائــل
اإلرهابية املتعاونة معها .ولــم يأت
ال ـق ـص ــف ع ـل ــى أحـ ـي ــاء م ــدي ـن ــة حـلــب
وح ـي ـدًا ،إذ سبقته ج ــوالت تصعيد
ت ـض ـم ـنــت ق ـص ـفــا م ــدف ـع ـي ــا وغـ ـ ــارات
جــويــة مــن جــانــب الـجـيــش ال ـســوري،
اسـ ـتـ ـه ــدف ــت مـ ــواقـ ــع فـ ــي املـ ـنـ ـص ــورة
والـحــويــز وت ــل الـصـخــر وكـفــرنـبــودة
ف ــي ري ــف ح ـم ــاة ال ـش ـمــالــي ،ك ـمــا في
بسنقول ومحيطها فــي ري ــف إدلــب
الجنوبي.
ومـ ــن غ ـيــر امل ـت ــوق ــع أن ي ـت ـط ـ ّـور هــذا
الـ ـت ــوت ــر عـ ـل ــى الـ ـجـ ـبـ ـه ــات امل ـح ـي ـطــة
ّ
بإدلب إلى مواجهات أوسع ،أقله قبل
اجتماع «أسـتــانــا» املقبل ،وبـيــان ما
قد يخرج عنه من تفاهمات روسية ـ
إيرانية ـ تركية ،في شأن تلك املنطقة.
وفـ ـ ـ ــي حـ ـ ـ ـ ــراك الفـ ـ ـ ــت يـ ـسـ ـب ــق م ــوع ــد
االجتماع وتحضيراته ،زار املبعوث
األمـمــي غير بـيــدرســن دمـشــق أمــس،
وبحث مع وزير الخارجية السوري،
ول ـي ــد امل ـع ـل ــم« ،ال ـج ـه ــود امل ـتــواص ـلــة

تقرير

تسليم باومل مقابل
مذكرة تفاهم روسية ـ إسرائيلية؟
كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت»
عــن ت ـقـ ّـدم جــوهــري فــي مـســار بـلــورة
«م ـ ـ ــذك ـ ـ ــرة ت ـ ـفـ ــاهـ ــم» بـ ـ ــن ال ـج ــان ـب ــن
ال ــروس ــي واإلس ــرائ ـي ـل ــي ،ي ـبــدو أنـهــا
تسمح إلسرائيل بمواصلة هجماتها
في ْسوريا ضمنّ الضوابط الروسية،
َ
وت ـ ــضـ ـ ـم ـ ــن تـ ـج ــن ــب االحـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــاك بــن
ال ـج ـي ـشــن اإلس ــرائ ـي ـل ــي والـ ــروسـ ــي.

ستحتاج إسرائيل إلى
إعادة النظر في عمليات
«المعركة ما بين الحروب»
واعتبرت الصحيفة امتناع موسكو
عـ ــن إبـ ـ ـ ــداء ردود ف ـع ــل ع ـل ـن ـيــة عـلــى
الـهـجــومــن اإلســرائـيـلـيــن األخـيــريــن
في الساحة السورية ،مؤشرًا إلى هذا
الـتـقــدم ،بعدما كــانــت خـطــوة تسليم
رفات الجندي اإلسرائيلي املقتول في
معركة السلطان يعقوب قد أنبأت به.
ولفتت إلــى أن الهجومني األخيرين
(ق ـب ــل ي ــوم ــن وق ـب ــل ن ـحــو ش ـه ــر) ما
ليمرا من دون ّ
ّ
رد روسي علني،
كانا
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لوال أن إسرائيل لم توافق على طلب
روسيا التوقيع على مذكرة صاغتها
قـ ـ ـي ـ ــادت ـ ــا ال ـ ـج ـ ـي ـ ـشـ ــن اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي
والروسي ،والتي تتناول العمل قدر
اإلمـكــان على منع االحتكاك بينهما
في سوريا.
ورأت «يـ ــدي ـ ـعـ ــوت أح ـ ـ ــرون ـ ـ ــوت» أن
«مــن الــواضــح أن منع االحـتـكــاك بني
ـروس ــي لم
الجيشني اإلســرا ُئـيـلــي وا ُل ـ ّ
وموقعة بني
يتبلور كمذكرة ملزمة
الـطـ ّـرفــن ،رغــم وج ــود اتـفــاق مكتوب
ُ
وموقع عليه بهدف منع االحتكاك في
سوريا بني الجيش الروسي ونظيريه
التركي واألميركي العاملني هناك».
وأوضحت أن املسألة تتعلق بوثيقة
ّ
موقعة من ق َبل قادة الجيوشُ ،ت ّ
حدد
ِ
بدقة خطوط اإلبالغ ،وأوقات اإلنذار،
وقـنــوات االت ـصــال ،وتـهــدف إلــى منع
«ســوء الفهم» بني األطــراف العاملني
في املناطق نفسها.
وفــي املـقــابــل ،أش ــارت الصحيفة إلى
أن «امل ـط ـلــب ال ــروس ــي م ــن إســرائ ـيــل
التوقيع على مذكرة ثنائية ،لم ُيطرح
إلـ ــى ح ــن ح ــادث ــة إسـ ـق ــاط ال ـط ــائ ــرة
ال ــروس ـي ــة ق ــرب ال ــاذق ـي ــة ف ــي أي ـلــول

خالل إحياء «أحد الشعانين» في حي باب شرقي في العاصمة دمشق أمس (أ ف ب)
امل ـب ــذول ــة م ــن أجـ ــل إحـ ـ ــراز ت ـق ــدم في
املسار السياسي ...بما في ذلك لجنة
مناقشة الــدسـتــور» على حـ ّـد تعبير
وزارة الخارجية .ولم يعلن بيدرسن
حتى اآلن إذا مــا كــان ينوي حضور
الـ ـج ــول ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة مـ ــن مـ ـح ــادث ــات
«أسـتــانــا» ،بعدما ملحت تصريحات
م ــن مــوس ـكــو إلـ ــى رجـ ـح ــان اح ـت ـمــال
حضوره.
ب ـيــدرســن ل ــم ي ـكــن ال ـض ـيــف الــوحـيــد

في دمشق أمس ،إذ استقبل الرئيس
بشار األسد ،مستشار األمن الوطني
العراقي فالح الفياض .وأشــار بيان
ّ
ال ــرئ ــاس ــة إلـ ــى أن األس ـ ــد أك ـ ــد خــال
الـ ـلـ ـق ــاء أن «تـ ـع ــزي ــز الـ ـع ــاق ــات بــن
ّ
يصب في مصلحة الشعبني
البلدين
الـشـقـيـقــن السـتـكـمــال ال ـق ـضــاء على
بـ ـ ــؤر اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ...وكـ ـس ــر ال ـح ــواج ــز
امل ـخ ـت ـل ـق ــة واملـ ـ ـف ـ ــروض ـ ــة ب ـي ـن ـه ـم ــا».
كـمــا ق ــال إن «م ــا تـشـهــده الـســاحـتــان

ّ
اإلق ـل ـي ـم ـي ــة والـ ــدول ـ ـيـ ــة ي ـح ــت ــم عـلــى
ال ـب ـل ــدي ــن املـ ـض ـ ّـي ق ــدم ــا ب ـك ــل م ــا مــن
شأنه صون سيادتهما واستقاللية
ق ـ ـ ــرارهـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي وجـ ـ ـ ـ ــه مـ ـخـ ـطـ ـط ــات
الـتـقـسـيــم وال ـف ــوض ــى» .ورغ ــم غـيــاب
أي م ـع ـلــومــات ع ــن امل ــواض ـي ــع الـتــي
تناولها اللقاء ،كان الفتًا أن الفياض
وصــل دمـشــق بعدما أت ـ ّـم زي ــارة غير
معلنة إلى أنقرة ،التقى خاللها عدة
مسؤولني أتراك.

من العام  ،»2018الفتة إلــى أنــه «في
نهاية العام  ،2015عندما زار رئيس
الحكومة بنيامني نتنياهو ،ورئيس
األركـ ـ ــان غـ ــادي آي ــزن ـك ــوت ،مــوسـكــو،
ّ
توصل األخير إلى تفاهمات مبدئية
م ــع ن ـظ ـي ــره الـ ــروسـ ــي ح ـ ــول مـســألــة
التنسيق بني الجيشني .وفي أعقاب
ه ــذه ال ـت ـفــاه ـمــات ،ت ــم إن ـش ــاء جـهــاز
تـنـسـيــق ّم ــع ب ــروت ــوك ــول ع ـمــل ،لكنه
غـيــر م ــوق ــع» .وأض ــاف ــت أن ــه «تـبــاعــا،
ّادعــى الــروس عدة مرات أن إسرائيل
ال تلتزم بهذه التفاهمات ،لكن األمور
ل ــم ت ـصــل إلـ ــى حـ ـ ّـد م ـطــال ـبــة روس ـيــة
بالتوقيع على الوثيقة» .وبقي هذا
األم ــر قائمًا إلــى شهر أي ـلــول ،موعد
سـ ـق ــوط الـ ـط ــائ ــرة الـ ــروس ـ ـيـ ــة ،حـيــث
ّ
«ادعـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ــروس ع ـل ـنــا أن إس ــرائ ـي ــل
تكذب ،وطرحوا مطلب التوقيع على
االت ـ ـفـ ــاق ال ـ ــذي ي ـح ــدد ب ـش ـكــل دق ـيــق
أوق ـ ـ ــات اإلن ـ ـ ـ ــذار الـ ـت ــي سـيـحـصـلــون
عـلـيـهــا ق ـبــل أي عـمـلـيــة إســرائ ـي ـل ـيــة
ومـ ـ ـك ـ ــانـ ـ ـه ـ ــا امل ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرض» .وأكـ ـ ـ ـ ــدت
ال ـص ـح ـي ـفــة أن إس ــرائـ ـي ــل «ح ــاول ــت
الـ ـتـ ـه ـ ّـرب م ــن م ـط ـلــب ال ـت ــوق ـي ــع عـلــى
ات ـفــاق مـكـتــوب ألن ــه يمكن أن يــؤدي
إلى ضرر عملياتي».
ل ـكــن املـسـتـجــد الـ ــذي َع ـك ــس حـصــول
ّ
تقدم في هذا الشأن بعد زيارة رئيس
ال ـح ـكــومــة ،بـنـيــامــن ن ـت ـن ـيــاهــو ،إلــى
مــوس ـكــو ف ــي ش ـهــر شـ ـب ــاط /ف ـبــرايــر
املــاضــي ،هو ما ذكرته وكالة األنباء
ً
ال ــروسـ ـي ــة (ريـ ـ ــا ن ــوف ــوسـ ـت ــي) ،ن ـقــا
ع ــن م ـصــدر ديـبـلــومــاســي رف ـي ــع ،من
أن املــوضــوع املــركــزي فــي الـلـقــاء بني
نتنياهو وبوتني كان املطلب الروسي
ب ـ ـطـ ــرح مـ ــذكـ ــرة «م ـ ـنـ ــع االح ـ ـت ـ ـكـ ــاك».

وق ــال ــت الـصـحـيـفــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة إنــه
«ف ــي زي ـ ــارة نـتـنـيــاهــو م ـنــذ أك ـثــر من
شهر ،حصل تقدم جوهري في شأن
م ــواف ـق ــة إس ــرائ ـي ـل ـي ــة ع ـل ــى ال ـتــوق ـيــع
ع ـلــى ه ــذه الــوث ـي ـقــة» .وقـ ـ ـ ّـدرت أيـضــا
أن ــه «ف ــي مـقــابــل ه ــذه املــواف ـقــة ،فاجأ
الــروس حلفاءهم السوريني ،ونقلوا
إلــى إسرائيل رفــات الجندي زخاريا
ب ــاوم ــل .ف ــال ــروس ال ي ـجــرون مــراســم
بحجم كهذا حتى ملفقودي حروبهم،
لـ ــذا م ــن امل ـم ـكــن اإلش ـ ـ ــارة إلـ ــى أنـ ــه ال
توجد عندهم هدايا مجانية».
وفــي الـسـيــاق نـفـســه ،رأى املـعـلــق في
الصحيفة عينها ،ي ــوآف لـيـمــور ،أن
ع ــدم ح ـصــول رد فـعــل روس ــي يشير
ّ
إل ـ ــى أن روس ـ ـيـ ــا س ــل ـم ــت ح ـت ــى اآلن
بهذه العمليات ،مــا دامــت الهجمات
ال ت ـ ـعـ ـ ّـرض ق ــواتـ ـه ــا املـ ـ ــوجـ ـ ــودة فــي

س ــوري ــا لـلـخـطــر .وأضـ ــاف لـيـمــور أن
سالح الجو اإلسرائيلي يحرص قدر
اإلمـكــان على االمتناع عن االحتكاك
ببطاريات الــدفــاع الـجــوي السورية،
م ــن أج ــل أال ي ـت ــورط م ــرة أخـ ــرى في
أحـ ـ ـ ـ ــداث م ـ ــن ش ــأنـ ـه ــا أن ت ـ ـجـ ـ ّـر إل ــى
ت ـصــادم مــع روس ـيــا .وم ــع أن ــه اعتبر
أيضًا أن الهجوم اإلسرائيلي األخير
يـشـيــر إل ــى أن ال ـس ـيــاســة الـعـمــانـيــة
اإلسرائيلية بعد االنتخابات ما زالت
هي نفسها ،وال يتوقع لها أن تتغير
حـتــى اآلن ،إال أن ــه أك ــد أن الـحـكــومــة
اإلسرائيلية الجديدة ستحتاج إلى
ُ
إعادة النظر في العمليات التي تنفذ
فــي إطــار «املعركة مــا بــن الـحــروب»،
على خلفية التغيرات التي تشهدها
سوريا مع انتهاء الحرب فيها.
(األخبار)

توقعت الصحيفة أن زيارة نتنياهو األخيرة لموسكو أفضت إلى موافقة إسرائيلية (أ ف ب)

وت ـت ـقــاطــع إش ـ ــارة األسـ ــد إل ــى «كـســر
الـحــواجــز املختلقة واملـفــروضــة» بني
ســوريــا وال ـعــراق ،مــع الجهد املبذول
بني الطرفني في إطار «اللجنة الوزارية
املشتركة» لحل القضايا العالقة ،وال
سـ ّـيـمــا مـلــف فـتــح املـعــابــر الـحــدوديــة
وتأمني حركة النقل التجاري عبرها.
وه ــو م ــا أشـ ــار إل ـي ــه رئ ـي ــس ال ـ ــوزراء
الـ ـس ــوري ،ع ـم ــاد خ ـم ـيــس ،بـصــراحــة
قبل أيام ،حني استقبل وزير التجارة
العراقي ،محمد هاشم العاني ،الذي
شـ ــدد حـيـنـهــا ع ـلــى «أه ـم ـي ــة تفعيل
اتفاقيات اللجنة الـســوريــة العراقية
ال ـت ــي ت ــم تــوق ـي ـع ـهــا ،ب ـمــا ي ـس ـهــم في
تطوير التعاون فــي مـجــاالت الطاقة
والنفط والكهرباء والنقل والتبادل
التجاري».
ويتساوق التركيز على ملف الطاقة
مــع حــاجــة ســوريــا امل ـ ّ
ـاســة إل ــى طــرق
بــدي ـلــة ل ـتــأمــن املـ ـح ــروق ــات وتـلـبـيــة
ال ـح ــاج ــة امل ـح ـل ـي ــة .وهـ ــو واقـ ـ ــع دف ــع
الـحـكــومــة إل ــى ات ـخــاذ إج ـ ــراءات غير
مـ ـسـ ـب ــوق ــة ف ـ ــي م ـ ـحـ ــاولـ ــة ل ـت ـخ ـف ـيــف
ح ـ ّـدة األزم ـ ــة .فـبـعــد تـقـنــن الـكـمـيــات
اليومية املتاحة للسيارات الخاصة
م ــن ال ـب ـن ــزي ــن ،ق ـ ـ ّـرر مـجـلــس الـ ـ ــوزراء
خـفــض كـمـيــات الـبـنــزيــن املخصصة
لــآل ـيــات الـحـكــومـيــة بـنـسـبــة  50في
املئة ،ووضــع محطات وقــود متنقلة
وتشغيل املحطات املتوقفة بإشراف
مـبــاشــر مــن وزارة الـنـفــط .كـمــا طلب
املجلس من وزارة النفط االستمرار
في تأهيل اآلبــار واملشاريع النفطية
والغازية ،وإعادتها إلى العمل .وفي
مــوازاة تلك اإلج ــراءات ،وعــدت وزارة
ال ـن ـف ــط ب ــان ـف ــراج ــات ف ــي األزم ـ ـ ــة فــي
غ ـضــون  10أيـ ــام .وأتـ ــى ذل ــك بعدما
سـمـحــت الـحـكــومــة ل ـغــرف الصناعة
بــاس ـت ـيــراد م ــادة ال ـغ ــاز بـ ـرًا م ــن دول
الجوار.
(األخبار)

يريد مايك بومبيو ،الجائل
في اإلقليم الالتيني ـ بهدف
تثبيت تعاون دوله ُ
الملحقة
بواشنطن ضد الجار الفنزويلي
ـ مزيدًا من االنخراط في
االنقالب ،أساسه اإلبقاء على
الالجئين هناك الهاربين من
آثار العقوبات ،وهو الذي
ترفض إدارته المهاجرين
وتطردهم .أمام الصلف
األميركي ال تجد كاراكاس
سوى شحذ قواها ،وقوامها
مئات اآلالف من المقاتلين
العقائديين الذين أقسموا
على الدفاع عن بلدهم
بوجه التهديدات
اجـتــاح ش ــوارع كــاراكــاس مـئــات اآلالف
من أنصار الرئيس نيكوالس مــادورو،
م ــن ال ــذي ــن ي ـن ـت ـمــون إل ـ ــى «امل ـي ـل ـي ـش ـيــا
الوطنية البوليفارية» ،وذلــك ملناسبة
الــذكــرى الـعــاشــرة عـلــى تــأسـيــس الـقــوة
الـفـنــزويـلـيــة عـلــى ي ــد الــرئ ـيــس الــراحــل
هوغو تشافيز .وقد أدى نحو مليوني
عنصر مــن امليليشيا القسم ،بحضور
الــرئـيــس م ــادورو ال ــذي قــال إنــه يطمح
إل ـ ــى إي ـ ـصـ ــال امل ـن ـض ــوي ــن فـ ــي الـ ـق ــوات
الشعبية ّ
املكملة لــدور القوات املسلحة
إل ــى  3مــايــن ع ـن ـصــر ،ب ـح ـلــول نـهــايــة
العام ،مشجعًا إياهم على االشتراك في
اإلن ـ ـتـ ــاج ال ـ ــزراع ـ ــي .وخ ــاط ــب مـ ـ ــادورو
الجموع بالقول« :استعدوا وبنادقكم
على أكتافكم للدفاع عن أرض األجــداد
وحفر األخاديد لزراعة الحبوب إلنتاج
ال ـط ـعــام م ــن أج ــل املـجـتـمــع وال ـش ـعــب».
االسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــراض الـ ـضـ ـخ ــم ل ـل ـت ـش ـك ـيــات
الثورية الشعبية يتخذ طابعًا خاصًا
هـ ــذا الـ ـع ــام ،ف ــي ظ ــل م ـعــاي ـشــة ال ـث ــورة

البوليفارية ونظامها أصعب املراحل،
م ــع االن ـ ـقـ ــاب األمـ ـي ــرك ــي الـ ـ ــذي يـنـفــذه
خ ـ ــوان غـ ــوايـ ــدو ،ب ـ ـمـ ــوازاة ال ـت ـهــديــدات
املتصاعدة اآلتية من الواليات املتحدة
بشن تدخل عسكري ضد كاراكاس.
الـ ــرسـ ــائـ ــل الـ ـت ــي ت ـب ـع ــث بـ ـه ــا م ـشــاهــد
ال ـح ـش ــود الـشـعـبـيــة امل ـت ـطــوعــة للعمل
العسكري فــي وجــه أي اعـتــداء أميركي
محتمل ،تترافق مع مواصلة واشنطن
تحشيدها ضد فنزويال .وقــد ّ
تجددت
هــذه الضغوط عبر الــزيــارة اإلقليمية،
الـ ـ ـت ـ ــي شـ ـ ـ ــرع ب ـ ـهـ ــا وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
األميركي مايك بومبيو ،والتي تنتهي
اليوم (أمــس األحــد بالتوقيت املحلي)،
بزيارة مدينة كوكوتا الكولومبية على
ال ـح ــدود م ــع ف ـنــزويــا ،حـيــث سيلتقي
الجئني فنزويليني ،وهي املنطقة التي
شـ ـه ــدت مـ ـح ــاول ــة إدخـ ـ ـ ــال املـ ـس ــاع ــدات
األم ـيــرك ـيــة رغ ـمــا ع ــن ال ـح ـكــومــة .وبـعــد
زيـ ـ ــارتـ ـ ــه الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراغ ـ ـ ــواي /حـ ـي ــث أش ـ ــاد
بـ ــ«االنـ ـتـ ـق ــال إلـ ــى ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة فــي
ه ــذه الــدي ـك ـتــاتــوريــة ال ـســاب ـقــة» وال ـتــي
عـ ّـدهــا «مـصــدر إلـهــام للمنطقة» ،انتقل
بــومـبـيــو إل ــى التشيلي فــالـبـيــرو .ومــن
محطته الثالثة ،حيث أجرى محادثات
م ــع ال ــرئ ـي ــس م ــارت ــن فـ ـي ــزك ــارا ،ام ـتــدح
بومبيو استضافة ليما مـئــات اآلالف
مــن املـهــاجــريــن الـفـنــزويـلـيــن ،وه ــو ما
أوقعه في حرج ،إذ اغتنم الصحافيون
الـ ـف ــرص ــة لـ ـس ــؤال ــه عـ ــن ال ـت ـن ــاق ــض فــي
تصريحاته بشأن البيرو مع السياسة
املتشددة لرئيسه دونالد ترامب حيال
املهاجرين في الواليات املتحدة .السؤال
الـ ــذي تـسـبــب بــاس ـت ـيــاء بــوم ـب ـيــو ،دفــع
األخـيــر بــاإلجــابــة عنه بــالـقــول« :هدفنا
هو السماح للناس بالبقاء في بلدانهم،
هذه رغبة الرئيس ترامب ونريد خلق
الظروف لذلك ...ليبقوا في بلدانهم».
وف ـ ـ ـ ــي إط ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـض ـ ـ ـغـ ـ ــوط ،وب ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوازاة
الدبلوماسية منها ،أعلن وزير الخزانة
األمـيــركــي ستيفن منوتشني أن بــاده
ً
ودوال أخـ ـ ــرى ،بـيـنـهــا ف ــرن ـس ــا ،تـعـتــزم
إنـ ـ ـش ـ ــاء صـ ـ ـن ـ ــدوق م ـ ـسـ ــاعـ ــدات بـقـيـمــة
 10م ـل ـي ــارات دوالر «س ـي ـك ــون مـتــاحــا
ل ـل ـح ـك ــوم ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة» فـ ــي فـ ـن ــزوي ــا.
ال ـت ـص ــري ـح ــات «ال ـت ــرغ ـي ـب ـي ــة» ت ـمــاهــى

أوقع الصحافيون
بومبيو في حرج
بسؤاله عن التناقض
حيال المهاجرين

م ـع ـهــا رئ ـي ــس ال ـب ـنــك ال ــدول ــي ال ـجــديــد
ديـ ـفـ ـي ــد مـ ــال ـ ـبـ ــاس ،الـ ـ ـ ــذي تـ ـ ـح ـ ـ ّـدث عــن
اسـتـعــداد املــؤسـســة مــع صـنــدوق النقد

الــدولــي ،ملـســاعــدة فـنــزويــا فــي أزمتها
«اإلن ـس ــان ـي ــة» ،لـكـنـهـمــا ال يستطيعان
تنفيذ هــذا الــوعــد ف ــورًا بحجة «غياب
اعتراف بشرعية» رئيس هذا البلد.
في غضون ذلــك ،القــى االنقالبي خوان
غ ــواي ــدو جــولــة ال ـت ـحــريــض األمـيــركـيــة
إق ـل ـي ـم ـيــا ،ب ـجــولــة داخ ـل ـي ــة ج ـ ـ ّـدد فيها
ّ
حث الجيش على التخلي عن الرئيس
مادورو والوقوف مع االنقالب .مواقف
غــوايــدو أطلقها أثناء زيــارة إلــى والية
زول ـي ــا غ ــرب الـ ـب ــاد ،ح ـيــث ي ــوج ــد أول
بـئــر لـلـنـفــط ،لـتـفـقــد األض ـ ــرار الـنــاجـمــة
عن انقطاع الكهرباء ،الــذي تسببت به
هـجـمــات إلـكـتــرونـيــة أمـيــركـيــة وف ــق ما
تؤكد الحكومة.
(األخبار)

قال الرئيس الفنزويلي إنه يطمح إلى إيصال عديد «الميليشيا
الوطنية البوليفارية» إلى  3ماليين عنصر نهاية العام (أ ف ب)

تحليل إخباري

ّ
ليبرمان يبتز نتنياهو :شرطان لدخول الحكومة
علي حيدر
دخلت إسرائيل في بازار تأليف الحكومة املقبلة
قبل مشاورات تسمية رئيس الحكومة نفسه،
وذلك بهدف كسب الوقت ،ولكون الخيار الوحيد
املطروح أمام رئيس الدولة ،رؤوفني ريفلني ،الذي
سيبدأ مـشــاوراتــه النيابية الـيــوم (اإلث ـنــن) ،هو
تكليف بنيامني نتنياهو هــذه املـهـمــةُ .ويتوقع
أن يهيمن التجاذب داخل معسكر اليمني حول
الحقائب وسلسلة مطالب أخــرى ،على الوضع
ال ـس ـيــاســي ال ــداخ ـل ــي خ ــال األس ــاب ـي ــع املـقـبـلــة،
انطالقًا من أن مجموع الوقت املتاح لنتنياهو من
أجل تأليف الحكومة  42يومًا ( 14 + 28يحق
لرئيس الدولة منحه إياها) منذ تكليفه رسميًا.
املـشـكـلــة األول ـ ــى ،ولـعـلـهــا األهـ ــم ،ال ـتــي تعترض
طريقه إلى تأليف الحكومة املقبلة ،هي الشروط
التي يطرحها رئيس حــزب «إســرائـيــل بيتنا»،
أف ـي ـغــدور لـيـبــرمــان ،وال ـتــي تستفز الـحــريــديــم،
لكونه يطالب بتجنيدهم في الجيش وفق صيغة
محددة يرفضونها ألسباب ترتبط بانتمائهم
الديني ،وهــي مسألة حساسة جـدًا لهم .وكــان
قد تم إعفاء الحريديم من التجنيد اإللزامي منذ
إع ــان دول ــة إســرائـيــل عــام  ،1948وفــق تفاهم
ك ــان وم ــا زال ســاريــا .كــذلــك ،يـطــالــب ليبرمان،
مقابل املشاركة في الحكومة ،بتعهد نتنياهو

ب ــإسـ ـق ــاط ح ـك ــم ح ــرك ــة «ح ـ ـمـ ــاس» فـ ــي غـ ــزة،
واإلبقاء على حقيبة األمن من حصة «إسرائيل
بيتنا» ،ومنحه أيضًا حقيبة الداخلية املفترض
أنـهــا مــن حـصــة رئـيــس قــائـمــة «شـ ــاس» ،أريـيــه
درع ــي .والـجــديــر ذك ــره أن لـيـبــرمــان ال يخالف
التوجه الرسمي السياسي والعسكري بأولوية
مواجهة التحدي الــذي تمثله الجبهة الشمالية
كــون ـهــا ال ـت ـهــديــد األشـ ــد خ ـط ــورة ع ـلــى «األم ــن
القومي» ،ولكنه يــرى أن سياسة االنكفاء التي
تتبعها إسرائيل في مواجهة غزة تنطوي على
رسالة ضعف تجاه الشمال ،وتسمح للمقاومة
الـفـلـسـطـيـنـيــة بـتـقــويــض قـ ــدرة ال ـ ــردع وان ـت ــزاع
تنازالت من إسرائيل.
ان ـطــاقــا م ــن ه ــذه ال ــرؤي ــة ،يـصـيــر مـفـهــومــا ما
نقلته تقارير إعالمية إسرائيلية عن مسؤول
في «إسرائيل بيتنا» ،عن املفاوضات الحكومية،
وفـحــواه أن حقيبة األمــن مسألة صغيرة ،لكن
التجاذب يتمحور حول أي سياسة أمنية ينبغي
ات ـبــاع ـهــا ،م ــؤك ـدًا م ــا مـعـنــاه أن ــه «ل ــن ن ـعــود إلــى
حكومة تتبع السياسات نفسها التي استقلنا
مـنـهــا بـسـبـبـهــا» .كـمــا ش ـ ّـدد امل ـس ــؤول عـلــى أن
ح ــزب ــه ل ــن يـنـضــم إل ــى ح ـكــومــة ت ـق ــرر الـتـهــدئــة
مــع «ح ـمــاس» ،بــل إلــى «حـكــومــة تقضي على»
الحركة .وكــان ليبرمان قــد استقال مــن وزارة
األمن في تشرين الثاني /نوفمبر املاضي ،على

خلفية خــافــات مــع نتنياهو ورئـيــس األرك ــان
السابق ،غادي أيزنكوت ،بسبب رفضهما شن
عدوان واسع على القطاع.
وتنبع أهمية مواقف «إسرائيل بيتنا» من كونها
تـشـكــل ال ـعــامــل امل ـ ِّ
ـرج ــح ف ــي تــألـيــف الـحـكــومــة،
استنادًا إلى نيل الحزب  5مقاعد من أصل 65
مقعدًا حــازهــا معسكر الـيـمــن ،وهــو مــا يعني
أن مــن الـصـعــب عـلــى نتنياهو تــألـيــف حكومة
مــن دون ــه .وللمقارنة ،نــال املعسكر نفسه في
االنتخابات السابقة  66عضوًا ،وهــو ما سمح
لنتنياهو آنذاك بتأليف حكومة بأغلبية  61من

ال يبدو حتى اآلن أن حزب «أزرق أبيض»
متجه إلى االنضمام إلى الحكومة
ّ
انضم الحقًا بعدما
دون «إسرائيل بيتنا» ،الذي
مل ــس أن نـتـنـيــاهــو مـتــوجــه إل ــى تــألـيــف حكومة
وح ــدة مــع ح ــزب «ال ـع ـمــل» آنـ ــذاك .أم ــا اآلن ،فال
توجد غالبية تسمح لنتنياهو بتأليف حكومة
يمينية من دون ليبرمان ،وهو ما يمنح األخير
القدرة ّعلى االبتزاز والضغط.
ف ــي ظ ــل م ـع ــادالت ك ـه ــذه ،عـ ــادة م ــا ك ــان يلجأ
امل ــرش ــح ل ـتــأل ـيــف ال ـح ـكــومــة إل ــى املـ ـن ــاورة عبر
التلويح بخيارات بديلة ،مثل ضم أحزاب أخرى

ً
بدال من املتشددين بهدف ابتزاز اآلخرين .لكن
في ضوء إعالن نتنياهو تأليف حكومة يمينية،
وطبقًا للمواقف الحالية ،ال يبدو حتى اآلن أن
حــزب «أزرق أبـيــض» متجه إلــى االنضمام إلى
الحكومة (ال يوجد مــا يمنع ّ
تغير هــذا التوجه
الح ـق ــا) ،عـلــى رغ ــم سـعــي ريـفـلــن إل ــى تأليف
حكومة وحدة .وعليه ،تصبح األحزاب اليمينية
أكثر قدرة على االبتزاز ،ويستطيع كل منها رفع
الضغوط ،خاصة أن األحزاب الحريدية
مستوى ّ
قادرة على شل نتنياهو بعدما نالت مجتمعة 15
عضو كنيست («شاس»  ،8و«يهدوت هتوراة»
 )7األمر الذي َّ
حولها إلى مركز ثقل ال بديل منه
سوى حكومة وحدة مع «أزرق أبيض».
ووف ــق نتائج االنـتـخــابــات ،فــإن «كــوالنــو» ،الــذي
ي ـت ــرأس ــه مــوش ـيــه ك ـح ـل ــون ،ه ــو ال ــوح ـي ــد ال ــذي
يستطيع نتنياهو ـ ـ نـظــريــا ـ ـ االسـتـغـنــاء عنه
في تأليف الحكومة املقبلة ،لكونه نال  4مقاعد
من أصل  .65لكن تقول التقارير اإلعالمية إن
ّ
معني باالنضمام إلى قائمة «الليكود»،
كحلون
وهو ما قد يمنحه موقعًا أفضل في التفاوض،
ويرفع حصة «الليكود» إلى  40مقعدًا .وتلفت
الـتـقــاريــر نفسها إل ــى أن ــه فــي مـقــابــل وزارت ــن
لـ ـكـ ـحـ ـل ــون ،س ـي ـح ـص ــل ن ـت ـن ـي ــاه ــو عـ ـل ــى دع ــم
لتحصينه ضــد اإلجـ ــراءات القانونية املتوقعة
بفعل اتهامه بالرشى.
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األولوية تفادي الترحيل إلى الواليات المتحدة

المتظاهرون
ّ
يتحدون ماكرون:
ارتفاع أعداد
المشاركين

أسانج مستعد للتعاون مع السويد

بعد مرور حوالى أربعة
أيام على أسر جوليان أسانج،
ال يزال من غير الواضح كيف
ستقوم بريطانيا بالتعامل
مع قضيته .وبانتظار أن تقررّ
الوجهة التي سيتم ترحيله
إليها ،أعلنت محاميته أن ال
مشكلة لديه في التعاون
مع السلطات السويدية إذا
ما طلب تسليمه إلى هناك،
فيما تبقى األولوية
لتفادي ترحيله إلى
الواليات المتحدة
أع ـل ـنــت جـنـيـفــر روب ـن ـس ــون ،مـحــامـيــة
ّ
ج ــول ـي ــان أس ــان ــج ،أم ـ ــس ،أن مــوكـلـهــا
م ـس ـت ـع ــد ل ـ ـل ـ ـت ـ ـعـ ــاون مـ ـ ــع ال ـس ـل ـط ــات
الـســويــديــة إذا مــا طلبت تسلمه ،غير
أن األول ــوي ــة تـبـقــى ل ـت ـف ــادي تــرحـيـلــه
إلــى الــواليــات املتحدة ،وذلــك ردًا على
ت ــوقـ ـي ــع أكـ ـث ــر مـ ــن س ـب ـع ــن ب ــرمل ــان ـي ــا
بــري ـطــان ـيــا ع ـلــى رس ــال ــة مــوج ـهــة إلــى
وزيـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة ،ي ـطــال ـبــونــه بــإعـطــاء
األول ـ ـ ــوي ـ ـ ــة لـ ـطـ ـل ــب ت ــرحـ ـي ــل م ـح ـت ـمــل
م ــن الـ ـس ــوي ــد .وأك ـ ـ ـ َـدت روبـ ـنـ ـس ــون أن
«ج ــولـ ـي ــان ل ــم ي ـخ ــش ي ــوم ــا مــواج ـهــة
ال ـق ـضــاء ال ـبــري ـطــانــي أو ال ـس ــوي ــدي»،
مضيفة أن «هـ ّـمـنــا كــان وال ي ــزال منع
ترحيله إلى الواليات املتحدة».
ّ
وكـ ـ ــان أسـ ــانـ ــج قـ ــد ات ـ ـهـ ــم ب ــاالعـ ـت ــداء
ال ـج ـن ـس ــي ف ــي الـ ـس ــوي ــد ،األمـ ـ ــر ال ــذي
دأب على نفيه ،فيما ُوضــع فــي خانة
التلفيق .وقد سقطت الشكوى بتهمة
االع ـت ــداء الجنسي ب ـمــرور الــزمــن عــام
 ،2015ثم أسقطت السويد مالحقاتها
ف ــي الـقـضـيــة ال ـثــان ـيــة ،ف ــي أيــار/مــايــو
 ،2017بسبب عدم القدرة على متابعة
التحقيق .لكن لدى اإلعــان عن أسره،
األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ،طــال ـبــت مـحــامـيــة
املدعية بإعادة فتح التحقيق.
وقالت جنيفر روبنسون لقناة «سكاي
نـ ـي ــوز» ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة« :ن ـح ــن س ـع ــداء
للغاية للرد على هذه األسئلة في حال
طرحت وفي وقت طرحها» ،موضحة
أن «املـســألــة املــركــزيــة فــي هــذه املرحلة
هــي الترحيل إلــى الــواليــات املتحدة».
وم ـ ـ ــن امل ـ ـتـ ــوقـ ــع أن ي ـ ـ ـ ــدرس الـ ـقـ ـض ــاء
البريطاني طلب الترحيل ،في الثاني
م ــن أي ــار/م ــاي ــو .وف ــي ال ـس ـي ــاق ،قــالــت
وكيلة الدفاع عن أسانج إنــه في حال
«فسنطلب
طـلـبــت ال ـســويــد تــرح ـي ـلــه،
ّ
حتمًا الـضـمــانــات عينها الـتــي أعلنا
ّ
عنها ،وهي أال يسلم (جوليان أسانج)
لـ ـل ــوالي ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة» ،الفـ ـت ــة إل ـ ــى أن
موكلها لجأ إلى السفارة بسبب عدم
توافر هذه الضمانات.
من جهته ،دعــا والــد أسانج الحكومة
األس ـ ـتـ ــرال ـ ـيـ ــة إل ـ ـ ــى إعـ ـ ـ ـ ــادة اب ـ ـنـ ــه إل ــى
اسـتــرالـيــا ،مــؤك ـدًا أن ــه ُص ــدم مــن حالة
الضعف الواضحة التي بدا فيها لدى
توقيفه في لندن .وكان جون شيبتون،
والـ ـ ـ ـ ــد جـ ــول ـ ـيـ ــان أس ـ ـ ــان ـ ـ ــح ،س ـك ــرت ـي ــر
ح ــزب «ويـكـيـلـيـكــس» الـسـيــاســي الــذي
ّأس ـســه ابـنــه خ ــال انـتـخــابــات مجلس
الشيوخ في عام  ،2013وسجل نتيجة
متواضعة.
وذكرت وسائل إعالم أن شيبتون كان
يقوم بزيارة ابنه في كل عيد ميالد في
سفارة اإلك ــوادور في بريطانيا ،التي
أقام فيها من عام  2012حتى توقيفه.
وق ـ ــال ش ـي ـب ـتــون لـصـحـيـفــة «ص ـن ــداي
هـيــرالــد ص ــن» ال ـص ــادرة فــي مـلـبــورن،
إنه «على وزارة الخارجية األسترالية
ورئ ـيــس الـ ــوزراء الـقـيــام بـخـطــوة مــا».
وأضاف أن «ذلك يمكن أن ُيحل بمجرد

◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►
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إرضاء الجميع .أجريت مناقشات بني
س ـن ــات ــور ومـ ـس ــؤول ك ـب ـيــر ف ــي وزارة
الخارجية لتسليم أستراليا جوليان
أسانج».
وم ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـدثـ ــا عـ ـ ــن ص ـ ـ ّـح ـ ــة اب ـ ـ ـنـ ـ ــه ،قـ ــال
شيبتون« :رأيــت كيف كان على رجال
الشرطة حمله إلى أسفل الدرج ،لم يكن
يبدو جيدًا ،عمري  74عامًا وأنا أفضل
ً
حاال منه ،وهو في الـ 47من العمر .هذا
قاس جـدًا» .وأضــاف« :ألشهر وأشهر،
ٍ
ك ــان يـعـيــش م ـثــل م ــوق ــوف ف ــي سجن
شديد الحراسة ،ولــم يكن قــادرًا حتى
على الذهاب إلى املرحاض وكــان ثمة
كــامـيــرات تــاحــق كــل تـحــركــاتــه» .كالم
ش ـي ـب ـتــون ي ــأت ــي ب ـع ــدم ــا ك ـ ــان رئ ـيــس
ال ــوزراء األسترالي سكوت موريسون
قــد ذك ــر ،ي ــوم الـجـمـعــة ،أن أســانــج لن
يتلقى «معاملة خاصة» من كانبيرا.
ف ــي غ ـض ــون ذلـ ــك ،أع ـل ـنــت اإلك ـ ـ ــوادور،
أول من أمس ،أنها ّ
تعرضت لهجمات
إلكترونية ،موضحة أن هذه الهجمات
ل ــم ت ــؤث ــر ع ـلــى مــواق ـع ـهــا الـحـكــومـيــة.
وقـ ــالـ ــت وزي ـ ـ ـ ــرة داخـ ـلـ ـي ــة اإلكـ ـ ـ ـ ــوادور

م ـ ــاري ـ ــا بـ ـ ـ ــاوال رومـ ـ ـ ـ ــو« :ن ـج ـح ـن ــا فــي
اع ـتــراض رســالــة إلـكـتــرونـيــة ملؤسسة
وعـ ـل ــى ص ـف ـحــة إلح ـ ــدى الـ ـبـ ـل ــدي ــات»،
ب ـ ــدون أن ت ــذك ــر امل ـس ــؤول ــن ع ــن هــذه
الهجمات .وأضــافــت« :على الــرغــم من
هــذه الهجمات ،في األيــام األخـيــرة ،لم
ّ
يتعرض أي موقع لحكومة مركزية وال
جـهــات أســاسـيــة فــي الـقـطــاع الـخــاص

دعا والد جوليان أسانج
الحكومة األسترالية إلى
إعادة ابنه إلى أستراليا
الختراق أو لعملية نشر غير الئقة».
ّ
ولـ ـس ــاع ــات ال ـس ـب ــت ،اح ـت ــل ــت ص ــورة
أس ــان ــج صـفـحــة م ــوق ــع ب ـلــديــة المــانــا
(وسط) .وتظهر على الصفحة صورة
م ــؤس ــس م ــوق ــع «وي ـك ـي ـل ـي ـكــس» ،بعد
اعتقاله في سفارة اإلكوادور في لندن،
يوم الخميس.
(األخبار ،أ ف ب)

أعلنت اإلكوادور أول من أمس أنها ّ
تعرضت لهجمات إلكترونية (أ ف ب)
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أفقيا

ّ
شمالي املجر – شكل هندسي له أربعة أضالع متساوية –  -2كبرى
 -1سلسلة جبال
محافظات دولة اليمن تحتل مساحات شاسعة من ساحل البحر العربي كما تحتل
ّ
صحية
جزءًا من صحراء الربع الخالي – بقل زراعي يؤكل نيئًا أو مطبوخًا وله فوائد
ّ
جمة –  -3ضد يغلظ ويثخن – فاكهة الصحراء – عبودية –  -4جماعة العسكر أو
صف السيارات – إسم موصول –  -5والدة – عاصمة عربية –  -6من عناصر الطبيعة
األساسية – للنداء –  -7طعم الحنظل – أبــو البشرية – صغير اإلنـســان أو مولود
صغير –  -8منسوب للحماسة – سرب من الطيور –  -9ماركة غاالت ومفاتيح عاملية
– القصير –  -10مدينة مغربية على مضيق جبل طارق – رشوة

عموديًا

ّ
لغوي للمعلم بطرس البستاني أخــذه عن قاموس للفيروزابادي – -2
 -1قاموس
ّ
عالم
إشعال النار – من الفاكهة –  -3إنتظار وترصد – أدخل البيت –  -4ثرى – عائلة ِ
ّ
طبيعيات إنكليزي راحل وأحد مؤسسي الجغرافيا الحيوانية –  -5مدينة برازيلية
–  -6مرتفع من األرض – انتصب ووقــف – قلب الثمرة –  -7من الحيوانات – قرية
ّ
غربي املدينة إنتصر فيها املسلمون على ُمشركي قريش –  -8إله وخالق –
جنوب
للتأوه – نزل وهبط –  -9نظر ورأى وشاهد – عائلة شاعر فرنسي راحل ُيعتبر رائد
جاهلي مدح املناذرة في الحيرة والحارث ّ
ّ
الغساني له ديوان
السريالية –  -10شاعر

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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 -1بحر اليابان –  -2رجب – يلدز –  -3وا – بخيل – سف –  -4كزبرة – هيرا –  -5سيدا – ّ
عماوس
–  -6يزبك – ورك –  -7بني – أنا –  -8د د – لس – بنات –  -9بوحيرد – دمي –  -10قيظ – براهما
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حلول الشبكة السابقة

 -1بروكسل – دبق –  -2حجازي – بدوي –  ّ -3رب – بدين – حظ –  -4برازيلي –  -5ليخة – سرب
–  -6يلي – عكا – ُدر – ّ -7
ادلهم – نب –  -8بز – ياوانده –  -9سرور – أمم –  -10نوفاسكوتيا
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إعداد
نعوم
مسعود
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شاعر وأدي ــب فلسطيني بــدأ الكتابة األدبـيــة فــي ســن مبكرة .حــاز لقب
أفضل شاعر فلسطيني شاب عام  .2006من أعماله « متهم في محكمة
الحب «
 = 7+6+2+1+4+3خطيب الثورة الفرنسية ■  = 11+8+9+10خالف الغلط
■  = 3+5والدة

حل الشبكة الماضية :غابي مودنغاي

واص ـ ـلـ ــت ح ــرك ــة «ال ـ ـس ـ ـتـ ــرات ال ـص ـف ــر»
احـتـجــاجــاتـهــا ،أول مــن أم ــس ،لألسبوع
ّ
يستعد فيه
الثاني والعشرين ،في وقـ ٍـت
الــرئ ـيــس ال ـفــرن ـســي إي ـمــانــويــل مــاكــرون
لــإعــان عــن «إج ـ ــراءات قــويــة» ،وف ــق ما
وع ـ ــد رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة إدوار فـيـلـيــب،
فــي الـخــاصــات الـتــي ت ـحـ ّـدث عنها أمــام
مـجـلـســي الـ ـن ــواب وال ـش ـي ــوخ ،وال ـت ــي من
املـفـتــرض أن تـنـهــي أزم ــة مـسـتـمــرة منذ
خمسة أشهر.
وب ـعــد ثــاثــة أش ـهــر اسـتـغـ ّـرقـهــا «ال ـحــوار
الــوط ـنــي الـكـبـيــر» الـ ــذي نــظـمــه م ــاك ــرون،
وعد فيليب ّ
بأن األول «سيعلن قريبًا عن
ّ
توجهات قوية وملموسة» ،وبــأنــه ينوي
«فتح الورشات الكبرى» من ّ أجل امللفات
االقتصادية واالجتماعية .إل أن حركة
«ال ـس ـت ــرات ال ـص ـفــر» ك ــان ــت ق ــد شككت
فــي ه ــذه ال ـخــاصــات ســاب ـقــا ،ورفـضــت
املـشــاركــة فــي «ال ـحــوار الــوطـنــي الكبير»،
ط ــارح ــة م ــن جــانـبـهــا خ ــاص ــات نتجت
ـوار الــوط ـنــي الـحـقـيـقــي» ،ال ــذي
ع ــن «الـ ـح ـ ّ
كانت قد نظمته على شبكات التواصل
االجـتـمــاعــي .وق ــد عـ ّـبــر املـتـظــاهــرون في
ب ــاري ــس ع ــن هـ ــذه ال ـش ـك ــوك ،م ــن خــال
رفعهم لالفتات مكتوب عليها« :النقاش
الكبير ،هباء كبير»« ،ماكرون ،ال ننتظر
شيئًا ّ
مما ستعلنه».
وش ـهــدت ال ـت ـظــاهــرات ارت ـفــاعــا ملحوظًا
ف ــي أع ـ ــداد املـ ـش ــارك ــن ،ح ـي ــث اع ـتــرفــت
إحـ ـص ــاءات وزارة الــداخ ـل ـيــة الـفــرنـسـيــة
بمشاركة  31ألــف متظاهر ،مــن بينهم
 5آالف شـخــص فــي الـعــاصـمــة بــاريــس،
بينما الرقم الــذي ُس ّجل السبت املاضي
كان  22ألفًا ،و 300شخص ،رغم أن هذه
التظاهرات كانت األولى بعد دخول قانون
مكافحة الشغب الجديدّ ،
حيز التنفيذ.
ُ
ُهذا القانون اعتبر إجراء نادرًا ،وكان قد
أحيل من ِقبل ماكرون وأحزاب املعارضة
على املجلس الــدسـتــوري الــذي اعترض،
أول الشهر الحالي ،على أحد بنوده ،الذي
يـسـمــح للسلطة اإلداري ـ ــة (األم ـ ــن) بمنع
بعض األشخاص من التظاهر .ورأى في
القرار «مساسًا بحق التعبير الجماعي
عن أفكار وآراء» .وردًا على اإلجراء ،دعا
أك ـثــر م ــن  40جـمـعـيــة ومـنـظـمــة وحــركــة
سياسية إلى التظاهر ،أول من أمس ،في
كل أنحاء فرنسا ،من أجل املطالبة بإلغائه،
إذ اع ـت ـبــرت أن ال ـقــانــون ال ـجــديــد «يـمـ ّـس
حرية الشعب في التعبير»ّ ،
وأن «املشاركة
في تظاهرة يجب أال تلحق باملتظاهرين
مخاطر باملالحقة أو وضعهم في قوائم
أو الحكم عليهم جنائيًا أو ماليًا».
أما السلطات األمنية ،فواصلت لألسبوع
ال ـ ـ ــراب ـ ـ ــع عـ ـل ــى الـ ـ ـت ـ ــوال ـ ــي إغ ـ ـ ـ ــاق ج ـ ــادة
الـشــانــزيـلـيــزيــه فــي الـعــاصـمــة الفرنسية
ـوات من
أمــام املتظاهرين ،كما تم نشر قـ ٍ
الــدرك مــزودة بمصفحات لحماية قوس
النصر ،الــذي شهد عمليات تخريب في
األسابيع األولى من الحراك.
(األخبار ،أ ف ب)
(أ ف ب)

َّبسم الله َّالرحمن الرحيم
ّ
َ
َْ َ
عون
ِ َإنا َ ِل َّل ُهِ َ ِ
وإنـا َّ ِإ ْل ُيهِ ر ُْ ِ
اج ْ َ َّ ُ
ْ
ج ِعي
َيــا أ َي ِّتها َالنف َس ً َال ْطم ِئنة َ ار ِ ُ
ض َّية ف ْادخ ِلي
ِإلــى ربـ ِـك ر ِ
اضـ ُـيــة مر ِ َّ
ِفي ِع َب ِادي َو ْادخ ِلي َجن ِتي
ُّ
العلي العظيم
صدق الله
انتقل إلى رحمته تعالى
ّ
املربي الفاضل
األستاذ فؤاد توفيق سليم
ّ
حامل وسام املعلم واملعارف
زوج ـت ــه :املــربـيــة الـفــاضـلــة الـسـيــدة
وهيبة جركس
ب ـ ـنـ ــاتـ ــه :دي ـ ـمـ ــة وول ـ ـ ــداه ـ ـ ــا ف ـي ـصــل
ونـتــاشــا عـمــر شـيــخ األرض وتــالــة
زوجة السفير باولو ديوبنزي
وابـنـتــاهـمــا ياسمينة ويـ ــارا ،وملــى
زوجة السيد محمد عبد الله األمني
وابناهما عبد الله ومالك.
أشقاؤه :املرحومون عفيف وكمال
واملختار السابق فايز وعائالتهم
ش ـق ـي ـق ــات ــه :املـ ــرحـ ــومـ ــات ال ـح ــاج ــة
جـ ـ ـمـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــة ونـ ـ ـ ــاج ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة وإح ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــان
ّ
وعائالتهن
أبـ ـن ــاء أش ـق ــائ ــه :ال ـع ـم ـيــد ف ــي ق ــوى
األمـ ــن ال ــداخ ـل ــي امل ـه ـن ــدس تــوفـيــق
فــايــز سليم واملـخـتــار حـســان فايز
سـلـيــم ،عـلــي عفيف سليم ومحمد
عفيف سليم.
عـ ـ ـ ــدالؤه :امل ــرح ــوم ــان ع ـب ــد الـغـنــي
قـبــانــي وعــائـلـتــه واألس ـت ــاذ حلمي
عــالــم وعــائـلـتــه واملـحــامــي األسـتــاذ
أحمد حمدان وعائلته
أشقاء زوجته :املرحومان مصطفى
وعائلته وال ـحــاج محمد وعائلته
وال ـ ـس ـ ـيـ ــد ن ـ ــاج ـ ــي زوج ـ ـ ـتـ ـ ــه سـ ــام
الخولي
شقيقات زوج ـتــه :املــرحــومــة غــادة،
سوسن وليلى
تـ ـقـ ـب ــل الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــازي يـ ــومـ ــي االثـ ـن ــن
وال ـث ــاث ــاء  15و 16ن ـي ـســان 2019
فـ ـ ــي م ـ ــرك ـ ــز ج ـمـ ـعـ ـي ــة ال ـت ـخ ـص ــص
والتوجيه العلمي ،الرملة البيضاء،
قرب أمن الدولة من الساعة الثالثة
ً
مساء.
حتى السابعة
الراضون بقضاء الله وقدره
اآلس ـ ـفـ ــون :ع ـم ــوم عـ ــائـ ــات :سـلـيــم
وجركس وشيخ األرض وديوبنزي
واألم ـ ــن وق ـبــانــي وع ــال ــم وح ـمــدان
وحــركــة وعــامــة وقـ ّـمــوريــة وخــالــد
وعطوي والسلطي وحرب وأهالي
حارة حريك وساحل املنت الجنوبي

انا لله وانا اليه راجعون
ب ـمــزيــد م ــن الـتـسـلـيــم ب ـق ـضــاء الـلــه
وقدره ننعى اليكم فقيدتنا الغالية
املرحومة
الحاجة سميرة حسن مسلم الخنسا
زوجـ ــة الـعـقـيــد امل ـت ـقــاعــد املـهـنــدس
الحاج علي محمد حطيط
(أبو حسني)
أبـ ـ ـن ـ ــاؤه ـ ــا :امل ـ ـه ـ ـنـ ــدسـ ــون :ح ـس ــن،
ياسر ،خالد ،عبدالله وحميد.
ابنتها :غنى زوجة املهندس عفيف
رشيد جابر.
أش ـقــاؤهــا :مـحـمــد ،الــدك ـتــور احمد
وعلي حسن مسلم الخنسا.
شقيقتاها :سامية أرمـلــة املرحوم
عبد الكريم محمد حطيط وفاطمة
أرملة املرحوم عاطف شرف الدين.
ت ـ ـصـ ــادف نـ ـه ــار ال ـج ـم ـع ــة ال ــواق ــع
فـ ـي ــه  19نـ ـيـ ـس ــان الـ ـ ـج ـ ــاري ذكـ ــرى
م ــرور اسـبــوع على وفاتها وبهذه
املـنــاسـبــة سـيـقــام احـتـفــال تأبيني
عــن روحـهــا الـطــاهــرة فــي حسينية
ب ـلــدت ـهــا الـنـبـطـيــة ال ـف ــوق ــا الـســاعــة
العاشرة صباحًا.
للفقيدة الرحمة ولكم طول البقاء.
اآلس ـ ـ ـفـ ـ ــون :آل حـ ـطـ ـي ــط ،ال ـخ ـن ـســا
وعموم اهالي النبطية الفوقا.

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -مديرية الواردات املصلحة املالية االقليمية في محافظة عكار  -الدائرة االدارية املكلفني
الــواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار ـ ـ حلبا لتبلغ 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:
تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

-

اسم املكلف

الرقم الضريبي

رقم البريد املضمون

1

فينكس الوطنية ش.م.م.

1768318

2018/12/04 RR195780134LB

2019/03/08

2

ابراهيم فاروق الحسن

44753

2018/12/04 RR195780205LB

2019/03/08

3

حنان عصام الحلبي

2912946

2018/12/04 RR195780298LB

2019/03/08

4

AGRIMAL

2459833

2018/12/03 RR195780443LB

2019/03/08

5

فرح للمقاوالت والبناء والتجارة العامة

244369

2018/12/04 RR195780474LB

2019/03/08

6

فرن عكار العتيقة الحديث

438735

2018/12/05 RR195780491LB

2019/03/08

7

شركة الربى ش.م.م.

2418145

2018/12/04 RR195780505LB

2019/03/08

8

شركة غولدن جمل للتعاونيات

208186

2018/12/03 RR195780528LB

2019/03/08

9

احمد خضر عبدالقادر

98739

2018/12/05 RR195780647LB

2019/03/08

10

مصطفى محمد حنتس

44558

2018/12/04 RR195780678LB

2019/03/14

11

ميشال عبد الله ضاهر

44192

2018/12/04 RR195780704LB

2019/03/08

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية اإلقليمية
في محافظة عكار
الدكتور كارلوس عريضة
التكليف 630
إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -مديرية الواردات املصلحة املالية االقليمية في محافظة عكار  -الدائرة االدارية املكلفني
الــواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار ـ ـ حلبا لتبلغ 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:
-

اسم املكلف

الرقم الضريبي

رقم البريد املضمون

1

مصطفى محمد درويش

151241

2018/12/14 RR195780766LB

2019/03/08

w

محمد محمود العجل

136697

2018/12/14 RR195780837LB

2019/03/08

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة التنفيذية رقم 2014/496
املـنـفــذ :ف ــراس صـعــب وكـيـلــه املـحــامــي
وائل هاني
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ــه :ريـ ـ ــاض ع ــرب ـي ــد وكـيـلــه
املحامي منتظر ناصر الدين
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ع ـقــد الـ ـغ ــاء تـفــرغ
ً
وتعهد تحصيال لرصيد الدين البالغ
/19451.5/د.أ .والفوائد واللواحق.
املـ ـ ـع ـ ــام ـ ــات :ت ـ ـقـ ــرر الـ ـحـ ـج ــز ب ـت ــاري ــخ
 2015/6/24وسـ ـ ـ ـج ـ ـ ــل بـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ
.2015/7/7
تــاريــخ محضر الــوصــف2015/9/21 :
وسجل بتاريخ .2015/11/9
امل ـط ــروح :الـقـســم رق ــم  538/13الفنار
املشتمل على مدخل وصالون وطعام
وم ـط ـبــخ وخ ـ ــاء وم ـم ــر وث ـ ــاث غــرف
ل ـل ـن ــوم وحـ ـم ــام وشـ ــرفـ ــات وي ـق ــع ه ــذا
القسم فــي بناية نجيب شوفاني في
امل ـن ـط ـقــة رقـ ــم  /3/شـ ـ ــارع رقـ ــم /48/
مساحته /131/م.2
ق ـي ـمــة ال ـت ـخ ـم ــن/300666.66/ :د.أ.
ثالثماية ألفًا وستماية وستة وستون
دوالرًا أميركيًا وستة وستون سنتًا.
ق ـي ـمــة ال ـ ـطـ ــرح/180400/ :د.أ .مــايــة
وث ـ ـمـ ــانـ ــون ال ـ ـفـ ــا وارب ـ ـع ـ ـمـ ــايـ ــة دوالر
أميركي.
ستجري املزايدة عند الساعة الحادية
ع ـشــرة م ــن ي ــوم االربـ ـع ــاء ال ــواق ــع فيه
 2019/5/15امام حضرة رئيس دائرة
املنت في قاعة املحكمة في جديدة املنت،
فـعـلــى راغـ ــب الـ ـش ــراء وق ـب ــل امل ـبــاشــرة

باملزايدة ان يــودع باسم رئيس دائرة
تنفيذ املــن لــدى صندوق الخزينة او
احد املصارف املقبولة قيمة الطرح او
تقديم كفالة مصرفية معادلة واتخاذ
محل اقــامــة ضمن نطاق دائ ــرة تنفيذ
املنت اذا لم يكن له مقام فيه واال اعتبر
قلمها مقاما مختارًا له وعلى املشتري
خ ــال ثــاثــة ايـ ــام تـلــي االح ــال ــة اي ــداع
ً
كــامــل الـثـمــن واال ي ـعــاد ن ــاك ــا وتـعــاد
املـ ــزايـ ــدة ح ـك ـمــا بـ ــزيـ ــادة ال ـع ـش ــر واذا
ل ــم يـتـقــدم اح ــد ل ـل ـشــراء وج ـبــت اع ــادة
املـ ــزايـ ــدة ف ـ ــورًا ع ـلــى ع ـهــدتــه فيضمن
النقص وال يستفيد من الزيادة وعليه
خالل عشرين يومًا تسديد كامل الثمن
ويـتــوجــب عـلــى ال ـش ــاري رس ــم الــداللــة
 %5ورسم التسجيل.
رئيس قلم دائرة تنفيذ املنت
جان انطون
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
ف ــي ت ـم ــام ال ـس ــاع ــة ال ـتــاس ـعــة م ــن يــوم
ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء ال ـ ــواق ـ ــع فـ ـي ــه 2019/4/23
ال ـثــالــث وال ـع ـش ــرون م ــن شـهــر نيسان
عـ ــام  ،2019ي ـج ــري مـجـلــس الـجـنــوب
م ـنــاق ـصــة ع ـم ــوم ـي ــة ،ل ـت ـلــزيــم اش ـغ ــال
تأهيل وتجهيز امللعب الرياضي بلدة:
الـحـجــة  -ق ـضــاء :ص ـيــدا ،عـلــى أســاس
التنزيل املئوي.
يمكن للمتعهدين املصنفني بالدرجة
ال ـث ــان ـي ــة الشـ ـغ ــال م ـب ــان ــي وال ــراغ ـب ــن
باالشتراك في هذه املناقصة الحضور
ال ـ ــى االدارة اث ـ ـنـ ــاء ال ـ ـ ـ ــدوام الــرس ـمــي

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

رئيس املصلحة املالية اإلقليمية
في محافظة عكار
الدكتور كارلوس عريضة
التكليف 630

للحصول على امللف الكامل لالشغال
لدى مصلحة الديوان بعد تسديد ثمن
امللف.
ترسل العروض بالبريد املضمون او
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في
قلم املدير العام ملجلس الجنوب قبل
ال ـســاعــة الـثــانـيــة ع ـشــرة م ــن اخ ــر يــوم
ع ـمــل يـسـبــق ال ـت ــاري ــخ امل ـح ــدد الج ــراء
املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 663

◄ مبوب ►
◄ مطلوب ►

ملعمل بالستيك يف
مزرعة يشوع معلم
مخرطة.
الخربة رضورية يف
قوالب البالستيك
04 - 918777
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◄ إعالنات رسمية ►
بالغ رقم2/3 :
تعلن وزارة االتـصــاالت بانها ستضع
قيد التحصيل اعتبارًا من 2019/04/16
الكشوفات التالية:
كـشــوفــات فــواتـيــر الـهــاتــف الـثــابــت عن
شهر آذار عام 2019
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة الـ ـ ــى كـ ـش ــوف ــات ال ـف ــوات ـي ــر
امل ـت ــأخ ــرة غ ـيــر املـ ـس ــددة ،ول ـقــد ح ــددت
مهلة اقـصــاهــا  2019/05/14لتسديد
هـ ــذه الـ ـكـ ـش ــوف ــات .وت ــذك ــر امل ـش ـتــركــن
الكرام بالتدابير التالية:
في حال التخلف:
 1ـ ـ تقطع خطوط املشتركني املتخلفني
عــن الــدفــع بــاتـجــاه واح ــد «لالستقبال
فقط» اعتبارًا من تاريخ .2019/05/15
 2ـ ـ تقطع خطوط املشتركني املتخلفني
ع ــن ال ــدف ــع ب ــاالت ـج ــاه ــن اعـ ـتـ ـب ــارًا مــن
تاريخ  2019/06/03وتستوفى الغرامة
عــن إع ــادة وصــل الـخــط ( 11.000ل.ل).
اعتبارًا من هذا التاريخ.
 3ـ ـ تلغى اشتراكاتهم بـصــورة مؤقتة
بعد مرور شهر واحد على تاريخ قطع
االشـ ـت ــراك اع ـت ـب ــارًا م ــن 2019/07/01
وي ـعــاد وصـلــه بـعــد تـســديــد املـتــأخــرات
املستحقة إضافة الى رسم اعادة وصل
الخط ( 11.000ل.ل ).وذلك حتى تاريخ
اإللغاء النهائي.
 4ـ ـ تلغى اشتراكاتهم بصورة نهائية
ب ـعــد م ـ ــرور ث ــاث ــة أش ـه ــر ع ـلــى تــاريــخ
اإللـ ـ ـغ ـ ــاء املـ ــؤقـ ــت اعـ ـتـ ـب ــارًا مـ ــن ت ــاري ــخ
 2019/10/01وتستوفى غرامة قدرها
( )%2شـهــريــا وت ـح ــرر االرق ـ ــام املـلـغــاة
وتحصل املتأخرات بالطرق القانونية
املعمول بها.
اس ـ ـت ـ ـنـ ــادًا الـ ـ ــى امل ـ ـ ـ ــادة  45مـ ــن ق ــان ــون
املحاسبة العمومية.
 5ـ ـ ـ ـ ي ـح ــرم امل ـش ـت ــرك امل ـل ـغــى رق ـم ــه من
الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى إش ـ ـتـ ــراك ج ــدي ــد قـبــل
تسديد جميع الفواتير املستحقة عليه.
مــاحـظــة :أ ـ ـ تقطع خـطــوط املشتركني
امل ـت ـخ ـل ـف ــن عـ ــن دفـ ـ ــع ف ـ ــات ـ ــورة ه ــات ــف
شـهــر شـبــاط ع ــام  2019بــاتـجــاه واحــد
«لالستقبال فـقــط» اعـتـبــارًا مــن تاريخ
.2019/04/16
ب ـ ـ يمكن للمشتركني امللغاة خطوطهم
والذين لم يسددوا فواتيرهم املتأخرة
امل ـ ـبـ ــادرة الـ ــى تـقـسـيــط املـ ـت ــأخ ــرات في
ص ـ ـنـ ــاديـ ــق امل ـ ـنـ ــاطـ ــق الـ ـه ــاتـ ـفـ ـي ــة وف ــي
مصلحة الشؤون املالية ـ ـ مبنى وزارة
االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت ،شـ ـ ـ ــارع ريـ ـ ـ ــاض ال ـص ـلــح
وإمكانية الحصول على إشتراك جديد.
إمكانية تسديد الفواتير عبر الوسائل
التالية:
ـ ـ لــدى اي صندوق من صناديق قبض
ال ـفــوات ـيــر الـتــابـعــة ل ـ ــوزارة االت ـص ــاالت
على كافة االراضي اللبنانية.
ـ ـ لدى أي مصرف عبر توطني الفاتورة
مقابل  2.000ل.ل .للفاتورة الواحدة أو
أكثر (لالستعالم اتصل بمصرفك).
ـ ـ مكاتب  :LibanPostمقابل  2.000ل.ل.
للفاتورة الواحدة أو بكلفة  1.500ل.ل.
للفاتورة الواحدة عبر االشتراك بخدمة
«جـ ـب ــاي ــة مـ ــن ال ـ ـع ـ ـنـ ــوان» (ل ــاشـ ـت ــراك
بـهــذه الـخــدمــة يـمـكــن االت ـص ــال بــالــرقــم
 01/629629ـ ـ مقسم .)333
ـ ـ مكاتب شركة ويسترن يونيون OMT
بكلفة  2.000ل.ل .للفاتورة الواحدة.
ـ ـ مكاتب شركة ويسترن يونيون BOB
 FINANCEبكلفة  2.000ل.ل .للفاتورة
الواحدة.
إمكانية الحصول على قيمة الفواتير:
عـبــر االت ـص ــال عـلــى املـجـيــب الـصــوتــي
رق ــم  1515أو عـبــر صـفـحــات االنـتــرنــت
الخاصة بالوزارة ( )mpt.gov.lbوهيئة
أوجيرو (.)ogero.gov.lb
كما تذكر املشتركني :بأحكام املرسوم
رقـ ــم ( 93/4565املـ ـ ـ ــادة ال ـث ــال ـث ــة م ـنــه)
وت ـع ــدي ـل ــه ب ــامل ــرس ــوم  11682ت ــاري ــخ
 1998/01/30ل ـج ـه ــة ت ـح ــدي ــد مـهـلــة
أرب ـع ــة أش ـهــر لــإع ـتــراض بـعــد إنـتـهــاء
املهلة املـحــددة للدفع واملــذكــورة اعــاه،
ووج ـ ــوب ت ـقــديــم ط ـلــب االعـ ـت ــراض في
امل ـن ـط ـق ــة ال ـه ــات ـف ـي ــة الـ ـت ــاب ــع لـ ـه ــا رق ــم
املشترك.
ُيطلب مــن املشتركني الـكــرام التجاوب
الـ ـس ــري ــع مـ ــع مـ ـضـ ـم ــون هـ ـ ــذا ال ـ ـبـ ــاغ،

شاكرين لهم حسن تعاونهم.
بيروت في  27آذار 2019
املدير العام إلستثمار وصيانة
املواصالت
السلكية والالسلكية
املهندس باسل أحمد األيوبي
التكليف 643
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
ف ــي ت ـم ــام ال ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة م ــن ي ــوم
الثالثاء الواقع فيه  2019/4/23الثالث
والعشرون من شهر نيسان عام ،2019
ي ـ ـجـ ــري م ـج ـل ــس ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب م ـنــاق ـصــة
عمومية ،لتلزيم اشغال بناء قاعة عامة
فــي ب ـلــدة :تبنني  -ق ـضــاء :بـنــت جبيل،
على أساس التنزيل املئوي.
يمكن للمتعهدين املصنفني بالدرجة
االول ـ ـ ـ ــى الش ـ ـغـ ــال مـ ـب ــان ــي وال ــراغـ ـب ــن
باالشتراك في هذه املناقصة الحضور
الـ ـ ــى االدارة اث ـ ـنـ ــاء الـ ـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي
للحصول على امللف الكامل لالشغال
لدى مصلحة الديوان بعد تسديد ثمن
امللف.
تــرســل الـعــروض بالبريد املضمون او
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في
قلم املــديــر الـعــام ملجلس الـجـنــوب قبل
الساعة الثانية عشرة من اخر يوم عمل
يسبق التاريخ املحدد الجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 663
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
ف ــي ت ـم ــام ال ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة م ــن ي ــوم
الثالثاء الواقع فيه  2019/4/23الثالث
والعشرون من شهر نيسان عام ،2019
ي ـ ـجـ ــري م ـج ـل ــس ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب م ـنــاق ـصــة
عمومية ،لتلزيم اشغال ترميم وتأهيل
املدرسة الرسمية في بلدة :الصوانة -
قضاء :مرجعيون ،على أساس التنزيل
املئوي.
يمكن للمتعهدين املصنفني بالدرجة
ال ـث ــان ـي ــة الشـ ـغ ــال م ـب ــان ــي وال ــراغ ـب ــن
باالشتراك في هذه املناقصة الحضور
الـ ـ ــى االدارة اث ـ ـنـ ــاء الـ ـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي
للحصول على امللف الكامل لالشغال
لدى مصلحة الديوان بعد تسديد ثمن
امللف.
تــرســل الـعــروض بالبريد املضمون او
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في
قلم املــديــر الـعــام ملجلس الـجـنــوب قبل
الساعة الثانية عشرة من اخر يوم عمل
يسبق التاريخ املحدد الجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 663
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
ف ــي ت ـم ــام ال ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة م ــن ي ــوم
الثالثاء الواقع فيه  2019/4/23الثالث
والعشرون من شهر نيسان عام ،2019
ي ـ ـجـ ــري م ـج ـل ــس ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب م ـنــاق ـصــة
عـمــومـيــة ،لـتـلــزيــم اش ـغ ــال ب ـنــاء جـنــاح
حضانة ملدرسة برج قلوية الرسمية -
قضاء :بنت جبيل ،على أساس التنزيل
املئوي.
يمكن للمتعهدين املصنفني بالدرجة
االول ـ ـ ـ ــى الش ـ ـغـ ــال مـ ـب ــان ــي وال ــراغـ ـب ــن
باالشتراك في هذه املناقصة الحضور
الـ ـ ــى االدارة اث ـ ـنـ ــاء الـ ـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي
للحصول على امللف الكامل لالشغال
لدى مصلحة الديوان بعد تسديد ثمن
امللف.
تــرســل الـعــروض بالبريد املضمون او
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في
قلم املــديــر الـعــام ملجلس الـجـنــوب قبل
الساعة الثانية عشرة من اخر يوم عمل
يسبق التاريخ املحدد الجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 663
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
ف ــي ت ـم ــام ال ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة م ــن ي ــوم
الثالثاء الواقع فيه  2019/4/23الثالث
والعشرون من شهر نيسان عام ،2019

ي ـ ـجـ ــري م ـج ـل ــس ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب م ـنــاق ـصــة
عـمــومـيــة ،لتلزيم اش ـغــال مــائـيــة (بـنــاء
ق ـصــر مــائــي س ـعــة  300م )3ف ــي ب ـلــدة:
الـلــوبـيــا  -ق ـضــاء :ص ـيــدا ،عـلــى أســاس
التنزيل املئوي.
يمكن للمتعهدين املصنفني بالدرجة
ال ـث ــان ـي ــة الش ـ ـغـ ــال م ــائ ـي ــة وال ــراغـ ـب ــن
باالشتراك في هذه املناقصة الحضور
الـ ـ ــى االدارة اث ـ ـنـ ــاء الـ ـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي
للحصول على امللف الكامل لالشغال
لدى مصلحة الديوان بعد تسديد ثمن
امللف.
ترسل الـعــروض بالبريد املضمون او
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في
قلم املــديــر الـعــام ملجلس الجنوب قبل
ال ـســاعــة ال ـثــان ـيــة ع ـشــرة م ــن اخ ــر يــوم
ع ـمــل يـسـبــق ال ـت ــاري ــخ امل ـح ــدد الج ــراء
املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 663
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
ف ــي ت ـم ــام ال ـس ــاع ــة ال ـتــاس ـعــة م ــن يــوم
الثالثاء الواقع فيه  2019/4/23الثالث
والعشرون من شهر نيسان عام ،2019
يـ ـج ــري م ـج ـل ــس الـ ـجـ ـن ــوب م ـنــاق ـصــة
عمومية ،لتلزيم اشغال مائية (انشاء
خــزان ارضــي سعة  500م 3مــع تمديد
خطي دفع وجر) في بلدة :دير عامص
 ق ـضــاء :ص ــور ،عـلــى أس ــاس التنزيلاملئوي.
يمكن للمتعهدين املصنفني بالدرجة
االول ـ ـ ـ ــى الش ـ ـغـ ــال م ــائـ ـي ــة وال ــراغـ ـب ــن
باالشتراك في هذه املناقصة الحضور
ال ـ ــى االدارة اث ـ ـنـ ــاء ال ـ ـ ـ ــدوام الــرس ـمــي
للحصول على امللف الكامل لالشغال
لدى مصلحة الديوان بعد تسديد ثمن
امللف.
ترسل العروض بالبريد املضمون او
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في
قلم املدير العام ملجلس الجنوب قبل
ال ـســاعــة الـثــانـيــة ع ـشــرة م ــن اخ ــر يــوم
ع ـمــل يـسـبــق ال ـت ــاري ــخ امل ـح ــدد الج ــراء
املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 663
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
الرئيس غابي شاهني
املعاملة التنفيذية رقم 2014/1255
املنفذ :بنك لبنان واملهجر ش.م.ل.
املـنـفــذ عـلـيـهــم :ع ــارف وج ـهــاد وعـمــاد
وزياد محمد سرحال
السند التنفيذي :كتاب عقد متضمن
فتح اعتماد وكشوفات حساب بقيمة
/107.761.12/د.أ .وس ـ ـنـ ــدات ألم ــر
ب ـق ـي ـمــة /36.106/د.أ .ع ـ ــدا ال ـف ــوائ ــد
والرسوم واملصاريف.
تاريخ التنفيذ2014/6/6 :
تاريخ تبليغ االنذار2014/6/23 :
تاريخ قرار الحجز2014/11/6 :
تاريخ محضر الوصف2015/3/6 :
تاريخ تسجيله2015/5/21 :
بيان العقار املطروح للبيع :القسم رقم
 /3/مــن الـعـقــار /2886رأس ب ـيــروت،
يحتوي على ثالث مستودعات ضمن
واحد منها يوجد خالء مرآب لسيارة
واحدة تابعة له نزلة للطابق السفلي
ال ـثــانــي وبــالـكـشــف الـحـســي تـبــن انــه
مطابق لالفادة العقارية.
مساحته/930 :م 2متر مربع تقريبًا.
حدود العقار :غربًا العقار رقم /3034/
رأس بيروت
شرقًا العقار رقم  /2748/رأس بيروت
ً
شماال العقار رقم  /3030/رأس بيروت
ج ـن ــوب ــا الـ ـعـ ـق ــار رقـ ـ ــم  /2885/رأس
بيروت
وقد خمن  2400سهم في القسم  3من
العقار  /2886/رأس بيروت العقارية
بمبلغ /3.200.000/د.أ( .ثالثة ماليني
وم ــايـ ـت ــان ألـ ــف دوالر أمـ ـي ــرك ــي) وان
بـ ــدل الـ ـط ــرح املـ ـح ــدد م ــن ق ـب ــل رئ ـيــس
دائ ــرة تنفيذ ب ـيــروت بـعــد التخفيض

بمبلغ /1.340.881.44/د.أ( .مليون
وثــاثـمــايــة وارب ـع ــون ال ــف وثمنماية
وواحـ ـ ـ ـ ــد وث ـ ـمـ ــانـ ــون دوالر أم ـي ــرك ــي
وأربعة وأربعون سنتًا).
مــوعــد امل ــزاي ــدة وم ـكــان إجــرائ ـهــا :يــوم
الخميس الواقع في  2019/5/9الساعة
الثانية عشر والنصف ظهرًا في دائرة
تنفيذ بيروت قصر العدل.
فعلى الــراغــب بالشراء تنفيذًا الحكام
امل ـ ــواد  973و 978و 983م ــن االص ــول
امل ـ ــدن ـ ـي ـ ــة ،أن يـ ـ ـ ـ ــودع ب ـ ــاس ـ ــم رئـ ـي ــس
دائـ ـ ــرة تـنـفـيــذ بـ ـي ــروت ق ـبــل امل ـبــاشــرة
ب ــامل ــزاي ــدة ل ــدى ص ـن ــدوق الـخــزيـنــة أو
احــد املـصــارف املقبولة مبلغًا مــوازيــا
لبدل الـطــرح ،أو يقدم كفالة مصرفية
تضمن هذا املبلغ ،وعليه اتخاذ مقام
م ـخ ـت ــار ل ــه ف ــي ن ـط ــاق الـ ــدائـ ــرة ان لــم
يـكــن ل ــه م ـقــام فـيــه او ل ــم يـسـبــق ل ــه ان
عــن مـقــامــا مـخـتــارًا فـيــه ،واال عــد قلم
الدائرة مقامًا مختارًا له ،وعليه ايضًا
في خالل ثالثة ايام من تاريخ صدور
قــرار االحــالــة ايــداع كامل الثمن باسم
رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـيــذ ف ــي ص ـنــدوق
ال ـخــزي ـنــة او اح ــد املـ ـص ــارف املـقـبــولــة
ت ـحــت طــائ ـلــة اعـ ـ ــادة امل ــزاي ــدة ب ــزي ــادة
ال ـع ـش ــر ،واال ف ـع ـلــى ع ـهــدتــه فيضمن
النقص وال يستفيد من الزيادة وعليه
كــذلــك دفــع الثمن والــرســوم والنفقات
بـمــا فـيــه رس ــم ال ــدالل ــة خـمـســة بــاملــايــة
دون حاجة إلنذار أو طلب وذلك خالل
عشرين يومًا من تاريخ صدور القرار
بــاالحــالــة ،للراغب فــي الـشــراء االطــاع
لدى هذه الدائرة.
محمد وليد الحلبي
مأمور تنفيذ بيروت
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
الرئيسة ندى املعلوف
رقم املعاملة 2016/10
املنفذة :فاديا عمون أبي عبود وكيلها
املحامي صالح األيوبي املنفذ عليهم:
ه ــوال ب ـط ــرس ف ـ ــارس مـمـثـلــة بــاملـمـثــل
الخاص املحامي ضياء يوسف ،جاد
رزق الله منصور  -كفرحاتا  -بملكه
وس ـه ـي ـل ــة ف ـ ـ ــارس ح ـن ــا بـ ـط ــرس عـقــل
كفرحاتا  -بملكها وغــادة فــارس حنا
بطرس عقل  -شكا بملكها وشهربان
فارس حنا بطرس عقل  -البترون حي
الدورة وورثة فارس حنا بطرس عقل
وهـ ــم دالل ط ــان ـي ــوس ع ـم ــون  -نــاديــا
وســابــا وحـنــا وف ــرح وجــانــي وفـيــروز
وش ـ ــرب ـ ــل ف ـ ـ ـ ــارس حـ ـن ــا ب ـ ـطـ ــرس ع ـقــل
ك ـف ــرح ــي بـمـلـكـهــم وورثـ ـ ــة طــان ـيــوسف ـ ـ ـ ــارس ب ـ ـطـ ــرس عـ ـق ــل وه ـ ـ ـ ــم :إيـ ـف ــات
جرجس حــوا  -الياس وداليا وفــارس
وكــارول طانيوس فــارس بطرس عقل
 كفرحي بملكهم.السند التنفيذي :استنابة دائرة تنفيذ
طرابلس برقم .2015/509
ت ــاري ــخ ال ـح ـك ــم 2015/1/15 :ت ــاري ــخ
تسجيله لــدى أمانة السجل العقاري:
.2015/7/28
امل ـط ــروح لـلـبـيــع :ال ـع ـقــار رق ـ ـ ــم- /236/
منطقة كفرحي العقارية وهو حاكورة
بعل ضمنها  4اشجار زيتون.
مساحته/121/ :م .2ويوجد وضع يد
على مساحة /110/م2
ً
حدوده :شماال وجنوبًا وشرقًا :طريق
عام وغربًا :العقار ./237/
التخمني وبدل الطرح/1815/ :د.أ.
املطروح للبيع :العقار  - /124/منطقة
كفرحي العقارية وهو ارض بعل قسم
منها مشجر زيتون وتني وقسم سليخ
ي ـ ــزرع ح ـب ــوب ض ـم ـنــه ب ـعــض اش ـجــار
حــرجـيــة مـســاحـتــه/907/ :م 2ويــوجــد
وضع يد على مساحة /160/م.2
ً
ح ـ ــدوده :ش ـم ــاال :طــريــق ع ــام والـعـقــار
 /122/وجنوبًا :العقار  /125/وشرقًا:
ال ـع ـق ــاري ــن  /118/و /122/وغ ــرب ــا:
العقار ./219/
التخمني وبدل الطرح/31745/ :د.أ.
مـ ـك ــان وشـ ـ ـ ــروط املـ ـ ــزايـ ـ ــدة :ال ـخ ـم ـيــس
 2019/5/16الساعة  1:30بعد الظهر
ام ــام رئ ـيــس دائـ ــرة الـتـنـفـيــذ بمحكمة
البترون.

لـ ـل ــراغ ــب بـ ــال ـ ـشـ ــراء وق ـ ـبـ ــل املـ ـب ــاش ــرة
ب ــامل ــزاي ــدة ايـ ــداع ب ــدل ال ـط ــرح بــالـلـيــرة
اللبنانية اما نقدًا بصندوق الخزينة
أو ت ـقــديــم ش ـيــك او ك ـفــالــة مـصــرفـيــن
بــاســم دائ ــرة تنفيذ الـبـتــرون واتـخــاذ
مقامًا له ضمن نطاق الــدائــرة واال عد
قلمها مقامًا مختارًا له وعليه دفع %5
رسوم الداللة والتسجيل.
رئيس القلم
وفاء الضاهر
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
الرئيسة ندى املعلوف
رقم املعاملة 2016/11
املنفذة :فاديا عمون أبي عبود وكيلها
املحامي صالح األيوبي املنفذ عليهم:
ه ــوال ب ـط ــرس ف ـ ــارس مـمـثـلــة بــاملـمـثــل
الـ ـ ـخ ـ ــاص امل ـ ـحـ ــامـ ــي ض ـ ـيـ ــاء ي ــوس ــف،
رامــي رزق منصور  -كفرحاتا بملكه
وس ـه ـي ـلــة ف ـ ــارس ح ـنــا ب ـط ــرس ع ـقــل -
كـفــرحــاتــا بملكها وغـ ــادة ف ــارس حنا
بطرس عقل  -شكا بملكها وشهربان
فارس حنا بطرس عقل  -البترون حي
الدورة وورثة فارس حنا بطرس عقل
وهـ ــم دالل ط ــان ـي ــوس ع ـم ــون  -نــاديــا
وســابــا وحـنــا وف ــرح وجــانــي وفـيــروز
وش ـ ــرب ـ ــل ف ـ ـ ـ ــارس حـ ـن ــا ب ـ ـطـ ــرس ع ـقــل
ك ـف ــرح ــي بـمـلـكـهــم وورثـ ـ ــة طــان ـيــوسف ـ ـ ـ ــارس ب ـ ـطـ ــرس عـ ـق ــل وه ـ ـ ـ ــم :إيـ ـف ــات
جرجس حــوا  -الياس وداليا وفــارس
وكــارول طانيوس فــارس بطرس عقل
 كفرحي بملكهم.السند التنفيذي :استنابة دائرة تنفيذ
طرابلس برقم .2015/511
ت ــاري ــخ ال ـح ـك ــم 2014/11/6 :ت ــاري ــخ
تسجيله لــدى أمانة السجل العقاري:
.2015/1/8
املطروح للبيع :العقار  - /147/منطقة
ك ـف ــرح ــي ال ـع ـق ــاري ــة وه ـ ــو ارض بـعــل
مشجرة زيتون ،مساحته/392/ :م.2
ً
حـ ـ ـ ـ ــدوده :ش ـ ـمـ ــاال الـ ـعـ ـق ــاري ــن /153/
و ،/146/ش ــرق ــا :ال ـع ـق ــاري ــن/153/ :
و /148/وج ـنــوبــا :الـعـقــاريــن/153/ :
و /148/وطــريــق ع ــام ،وغــربــا :طريق
عام.
التخمني وبدل الطرح /9800/ :د.أ.
مـ ـك ــان وشـ ـ ـ ــروط املـ ـ ــزايـ ـ ــدة :ال ـخ ـم ـيــس
 2019/5/16الساعة  2:00بعد الظهر
ام ــام رئ ـيــس دائـ ــرة الـتـنـفـيــذ بمحكمة
البترون.
لـ ـل ــراغ ــب بـ ــال ـ ـشـ ــراء وق ـ ـبـ ــل املـ ـب ــاش ــرة
ب ــامل ــزاي ــدة ايـ ــداع ب ــدل ال ـط ــرح بــالـلـيــرة
اللبنانية اما نقدًا بصندوق الخزينة
أو ت ـقــديــم ش ـيــك او ك ـفــالــة مـصــرفـيــن
ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ ال ـب ـتــرون
واتخاذ مقامًا له ضمن نطاق الدائرة
واال عد قلمها مقامًا مختارًا له وعليه
دفع  %5رسوم الداللة والتسجيل.
رئيس القلم
وفاء الضاهر
إعالن عن مناقصات عمومية
ت ـع ـلــن ادارة م ـس ـت ـش ـفــى ب ـن ــت جـبـيــل
الـ ـحـ ـك ــوم ــي ع ـ ــن اجـ ـ ـ ـ ــراء املـ ـن ــاقـ ـص ــات
العمومية التالية:
 مستلزمات طبية. مطبوعات. غازات طبية. مازوت. أمصال.يمكن للراغبني في االشـتــراك بــأي من
هــذه املناقصات الحصول على دفتر
ال ـشــروط مــن املستشفى خ ــال اوق ــات
الدوام الرسمي.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ب ــالـ ـي ــد ال ـ ـ ــى ادارة
مستشفى بـنــت جـبـيــل الـحـكــومــي في
مهلة اقصاها يوم السبت 2019/5/4
الساعة العاشرة صباحًا.
تـ ـج ــري ع ـم ـل ـيــة فـ ــض الـ ـ ـع ـ ــروض ي ــوم
ال ـس ـبــت ب ـتــاريــخ  2019/5/4الـســاعــة
ال ـح ــادي ــة ع ـشــر ق ـبــل ال ـظ ـهــر ف ــي قــاعــة
االجتماعات في املستشفى.
رئيس مجلس ادارة املؤسسة العامة
الدارة مستشفى بنت جبيل الحكومي
د .توفيق فرج

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة املضافة – مصلحة العمليات – كلوب ال مارينا ش.م.ل
دائــرة خدمات الخاضعني ,املكلفني الــواردة أسمائهم في الجدول أدنــاه للحضور إلى دائــرة التحصيل في
مديرية الضريبة على القيمة املضافة ,مبنى وزارة املالية ,قرب قصر العدل  -شارع كورنيش النهر -بيروت ،ريبوبليك بيروت ش.م.ل
لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعــام ,وإال يعتبر
ً
حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعــاه ,علمًا أنه سيتم نشر هذا سانيكرو ش.م.م
التبليغ
اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اليبر فاست (ل.ف) ش.م.م

2019/03/07 RR198383256LB

2019/03/28

12110

2019/03/08 RR198383401LB

2019/03/27

1723020

2019/03/07 RR198383485LB

2019/03/27

1750387

2019/03/07 RR198383582LB

2019/03/27

1750388

2019/03/07 RR198383596LB

2019/03/27

شركة قصر النجوم ش.م.ل

1753617

2019/03/08 RR198383619LB

2019/03/29

شركة واينت كليننغ ش.م.م

1761104

2019/03/08 RR198383636LB

2019/03/27

الروابي

1763355

2019/03/06 RR198383640LB

2019/03/27

1802499

2019/03/07 RR198383769LB

2019/03/28

1832139

2019/03/08 RR198383891LB

2019/03/27
2019/03/27

2566179 SAMA CHTAURA S.A.R.L

اسم املكلف

رقم املكلف

مــؤسـســة الـنـبـيــل (لصاحبها 231607
نبيل نقوال قساطلي)

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تــــاريــــخ لــصــق
LIPANPOST

2019/03/06 RR198375436LB

2019/03/29

شركة مجموعة امنية ش.م.م

1023533

2019/03/07 RR198375997LB

2019/03/28

.MUREX HOTEL EST

CCPB Middle East SAL

941631

2019/03/06 RR198376224LB

2019/03/27

شركة ايز ش.م.م

2019/03/07 RR198377216LB

2019/03/28

شركة ليبانيز شيبينغ غروب 1863334
شمل

2019/03/07 RR198383959LB

2019/03/06 RR198377825LB

2019/03/28

شركة كايتر -اكس ش م م

1911037

2019/03/07 RR198384058LB

2019/03/27

2019/03/06 RR198378137LB

2019/03/27

ساراسو ش.م.ل

1922494

2019/03/07 RR198384061LB

2019/03/27

سمير سيد حداد

259476

2019/03/08 RR198379319LB

2019/03/29

كراون هاوس ش.م.ل

1929660

2019/03/08 RR198384101LB

2019/03/27

سنترال مانجمانت ش م ل

3197541

2019/03/06 RR198379628LB

2019/03/27

سي .اس للتجارة ش م م

1935619

2019/03/07 RR198384150LB

2019/03/27

أفران البستاني

3187693

2019/03/07 RR198379676LB

2019/03/27

2019/03/08 RR198384557LB

2019/03/28

اطايب الفندقية ش.م.ل

218710

2019/03/07 RR198379781LB

2019/03/28

فانليان اليتينغ ش.م.م.

& 1670301 Specialized Adertising
Media Services S.A.R.L
مؤسسة قرة اوغليان اخوان

167171

شركة 2479731 Middle East Media S
ARL

شركة بناء هندسة ومقاوالت 8085
ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزف ديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب م ـ ـع ـ ـلـ ــوفوشركاه ش.م.م

213299

2019/03/06 RR198379897LB

2019/03/27

آيم ش.م.م

2404866

2019/03/07 RR198384588LB

2019/03/29

ش ــرك ــة ال ـت ـع ـه ــدات ال ـت ـجــاريــة 135991
واالستثمارية

2019/03/07 RR198380175LB

2019/03/28

ار سي سي ش م م

2286459

2019/03/07 RR198384659LB

2019/03/27

ش ــرك ــة ال ـخ ـن ـس ــا ل ـل ـت ـع ـهــدات 122371
والتجارة العامة ش.م.م

2019/03/08 RR198380250LB

2019/03/27

شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــاغـ ـ ـ ــي ل ـ ــاع ـ ـم ـ ــال 2297771
التجارية ش.م.م

2019/03/07 RR198384680LB

2019/03/27

برنتانيا رفايفل ش م ل

3174421

2019/03/07 RR198380515LB

2019/03/28

2303393

2019/03/07 RR198384702LB

2019/03/27

شركة بيسكو ش م ل

3130646

2019/03/08 RR198380626LB

2019/03/29

فاضل جــورج انترناشيونال 2325279
ش.م.م.

2019/03/06 RR198384720LB

2019/03/27

جورج بطرس يمني للتعهدات 50546
العامة

2019/03/07 RR198381003LB

2019/03/28

2057414 MACHINE TECHNOLOGY
SARL

2019/03/08 RR198384883LB

2019/03/27

ش ــرك ــة سـ ـي ــزار غـ ـ ــروب 53773 cesar
group sarl

2019/03/08 RR198381034LB

2019/03/27

شركة الفجر الجديد الوطنية 2090973
شمم

2019/03/08 RR198384999LB

2019/03/27

جاك ايليا ابو خالد

53397

2019/03/07 RR198381272LB

2019/03/27

فرايم نايشون فيلمز ش م ل

2109477

2019/03/08 RR198385067LB

2019/03/27

كورنرستون للتطويرش.م.ل

1889819

2019/03/06 RR198381445LB

2019/03/27

بلو موننت وشركاه

1455056

2019/03/07 RR198381683LB

2019/03/27

شركة رفعت الحالب واوالده

83894

2019/03/07 RR198381710LB

2019/03/29

املشرق هولدنغ

190004

2019/03/07 RR198381895LB

2019/03/27

فـ ـيـ ـنـ ـيـ ـس ــي ان ـ ـف ـ ـسـ ــت ش.م.ل 101093
هولدنغ

2019/03/07 RR198381958LB

2019/03/27

جو رعد هوت كوافور ش.م.ل 1592436

2019/03/08 RR198382009LB

2019/03/29

1715280

2019/03/07 RR198382180LB

2019/03/27

شــركــة ض ــو ديـسـتــريـبـيــوشــن 1662665
كومباني ش.م.م

2019/03/07 RR198382193LB

2019/03/27

ش ـ ــرك ـ ــة سـ ـ ـك ـ ــاي م ــان ـج ـم ـن ــت 1732096
ش.م.ل

2019/03/07 RR198382255LB

2019/03/27

كي تو ترايدينغ ش م ل

شركة هاركو ش.م.م.

ARC CO S A R L

2124852

2019/03/08 RR198385155LB

2019/03/27

SHARAF S.A.R.L

2131470

2019/03/08 RR198385172LB

2019/03/27

شركة بي  -برودكشن ش.م.ل 2141425
بي برود

2019/03/08 RR198385212LB

2019/03/29

كافيه يونس ش.م.ل

2157424

2019/03/08 RR198385274LB

2019/03/28

احمد جانا

2161158

2019/03/08 RR198385291LB

2019/03/27

ادفـ ـنـ ـس ــد اوف ـ ـيـ ــس س ـبــايــس 2167455
ش.م.م

2019/03/08 RR198385331LB

2019/03/29

MD PARTNERS SARL

2168201

2019/03/08 RR198385345LB

2019/03/27

شركة ايلي واالن الحاج

2175003

2019/03/08 RR198385433LB

2019/03/29

براون اند وايت ش.م.م

2184128

2019/03/07 RR198385570LB

2019/03/27

شي جان  -كلود ش.م.م

2019012

2019/03/07 RR198382508LB

2019/03/27

شركة جي بي (ش.م.م)

2067421

2019/03/07 RR198382675LB

2019/03/27

شركة سلوم للبناء واملقاوالت 2188477
ش.م.م

2019/03/06 RR198385583LB

2019/03/27

اي اند سي غروب ش م ل

2096048

2019/03/06 RR198382692LB

2019/03/27

كوين للجالتني ش م م

2998803

2019/03/07 RR198385654LB

2019/03/27

الـشــركــة الـحــديـثــة لـلـمـقــاوالت 2038047
والتجارة العامة ش م م

2019/03/07 RR198382701LB

2019/03/28

م ـ ـك ـ ـتـ ــب ع ـ ـ ـطـ ـ ــوي ل ـل ـه ـن ــدس ــة 1237533
واملقاوالت

2019/03/08 RR198385699LB

2019/03/29

بسام محمد ياسر زيادة

2224674

2019/03/06 RR198382905LB

2019/03/27

تكنوفورم ش.م.م.

2259169

2019/03/08 RR198383052LB

2019/03/27

ش ـ ــرك ـ ــة ت ـ ـ ـ ــي.ج ـ ـ ـ ــي.أس .ت ــاي ــل 2092306
غراند ستور ش.م.م

2019/03/08 RR198386120LB

2019/03/29

ان مايلز اند كو ش م م

2266211

2019/03/07 RR198383106LB

2019/04/02

شركة سما بيروت التجارية 2230411
ش.م.م

2019/03/08 RR198386235LB

2019/04/01

2019/03/08 RR198383211LB

2019/03/27

2237042

2019/03/08 RR198386283LB

2019/03/27

صيدلية سيرين 736907 SERENE S
( PHARMACYسيرين جاك
بركات)

حسني حسن زهري

التكليف رقم 654
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إعالنات

إعالنات
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مالية محافظة جبل لبنان  -دائرة خدمات املكلفني الواردة أسماءهم
في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية محافظة جبل لبنان ـ ـ بعبدا ـ ـ قرب السرايا
ـ ـ الطابق الثاني هاتف  05/920102لتبلغ البريد املذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ
ً
نشر هذا االعــام ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها أعاله،
علمًا انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
رقم املكلف

اسم املكلف

72851
72867
81826
85051
186966

RR188268021LB
م .عزت جالد واوالده
RR188268110LB
ايمن رفيق الجالد
RR188269755LB
محسن عبد الحسني اسعد
RR188268636LB
عمر رفيق جالد
م ــرك ــز ال ـت ـع ـهــدات ال ـعــامــة-م ـح ـســن اسـعــد RR188269781LB
وشركاه-شركة توصية بسيطة
RR188269747LB
محمد محسن اسعد
RR188269795LB
ايمان عباس خليفة
RR188268083LB
منير محمد دريد الجالد
RR188269265LB
اياد بهيج عبد النور
RR188269509LB
االن سمير النداف
RR188269146LB
نعمت محمد دوغان
RR188269163LB
عبد الساتر ماربل غروب ش.م.مAMG-
RR188269234LB
ال ريبيكا ش.م.م.

186968
186972
219065
249082
614915
620639
2532976
2885384

رقم البريد املضمون

126639
126655
145917
154651
225273
1004311
1850374

احمد نايف الخنسا
فادي حنا يوسف
انطوان مخايل معلوف
جوزف الفونس بالن
جرجي حبيب حرب
عبده ابراهيم شبير
رشا زياد هالل

RR188226256LB
RR188226242LB
RR188226525LB
RR188226582LB
RR188225220LB
RR188227013LB
RR188227075LB

2018/6/7
2018/9/7
2018/9/7
2018/10/7
2018/5/7
2018/6/7
2018/10/7

2019/18/3
2019/18/3
2019/18/3
2019/18/3
2019/18/3
2019/19/3
2019/18/3

تاريخ الزيارة تاريخ اللصق
الثانية
2019/12/3 2019/18/2
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
2019/12/3 2019/18/2
رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة جبل لبنان بالتكليف
خليل حرفوش
2019/12/3 2019/20/2
التكليف 606
2019/12/3 2019/18/2
2019/12/3 2019/20/2
إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
 2019/12/3 2019/20/2تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة املضافة – مصلحة العمليات – دائرة
 2019/12/3 2019/20/2خــدمــات الخاضعني ,املكلفني ال ــواردة أسمائهم فــي الـجــدول أدن ــاه للحضور إلــى دائ ــرة التدقيق امليداني في
مديرية الضريبة على القيمة املضافة ,مبنى وزارة املالية ,قرب قصر العدل  -شارع كورنيش النهر -بيروت،
 2019/12/3 2019/18/2لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ,وإال يعتبر التبليغ
ً
 2019/12/3 2019/20/2حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ,علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على
 2019/13/3 2019/19/2املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
2019/12/3 2019/20/2
رقم البريد املضمون
رقم املكلف
اسم املكلف
2019/12/3 2019/18/2
RR180531232LB
2850945
INSIDE DESIGN
2019/13/3 2019/19/2
التكليف 649

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
بالتكليف
لبنان
جبل
محافظة
في
االقليمية
رئيس املصلحة املالية
إعالم تبليغ
حرفوش
خليل
املوضوع :تبليغ
التكليف  606تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة املضافة – مصلحة العمليات – دائرة
خدمات الخاضعني ,املكلفني الــواردة أسمائهم في الجدول أدنــاه للحضور إلى دائــرة التحصيل في مديرية
إعالم تبليغ
الضريبة على القيمة املضافة ,مبنى وزارة املالية ,قرب قصر العدل  -شــارع كورنيش النهر -بيروت ،لتبلغ
أسماءهم
الواردة
املكلفني
خدمات
دائرة
لبنان
جبل
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مالية محافظة
البريد املذكور تجاه اســم كل منهم خــال مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هــذا اإلعــام ,وإال يعتبر التبليغ
ً
السرايا
قرب
ـ
ـ
بعبدا
ـ
ـ
لبنان
جبل
محافظة
مالية
مبنى
في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في
حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ,علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على
تاريخ
من
يومًا
ثالثني
مهلة
خالل
منهم
كل
إسم
تجاه
املذكور
ـ ـ الطابق الثاني هاتف  05/920102لتبلغ البريد
املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
ً
نشر هذا االعــام ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها أعاله،
علمًا انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
رقم املكلف رقم البريد املضمون تاريخ الزيارة الثانية تــــاريــــخ لــصــق
اسم املكلف
LIPANPOST
رقم البريد املضمون تاريخ الزيارة تاريخ اللصق
رقم املكلف اسم املكلف
الثانية
2019/03/27
2019/03/12 RR197630702LB
2651967
عصام بديع نصر
2019/12/3 2019/21/2 RR188269591LB
زاهر فؤاد الخطيب
228502
2019/03/27
2019/03/12 RR197630716LB
شركة ماركوبولوجت سرفيسيس 84182
حاتم سعيد فواز
630514
( 2019/13/3 2019/22/2 RR188269835LBسميح خوري وشركاه )
2019/12/3 2019/22/2 RR188269818LB
ادكار ادمون العيراني
645443
2019/03/27
2019/03/12 RR197630747LB
1193349
خلدون مرسال طالب
2019/12/3 2019/21/2 RR188268667LB
جورج ميشال شكور
746078
2019/03/28
2019/03/11 RR197630795LB
2385401
 2019/12/3 2019/21/2 RR188269486LBانبرنت ش.م.م.
شفيقه توما توما
792569
الكسندر ايلي جاهل
1429387
2019/03/27
2019/03/11 RR197630821LB
2387016
 2019/12/3 2019/21/2 RR188269659LBنزيه انطوان نصار
2019/12/3 2019/21/2 RR188269150LB
فودز كو ش م ل
2386807
2019/03/27
2019/03/12 RR197630852LB
2392289
مظلوم اخوان ش.م.م
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة جبل لبنان بالتكليف
خليل حرفوش برجراك ش.م.ل
التكليف 606
فردان ستار ش م ل

فندق افندينا ش.م.م.

( VISUALSاش ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ــان ي ـغ ـي ــا 2100681
اويديكيان)

RR198385022LB

2019/03/12

2019/03/27

سوز ش م م

2481699

RR197632181LB

2019/03/13

2019/03/27

ريـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ـ ــي ان ـ ـ ـج ـ ـ ـي ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــرنـ ـ ــغ أن ـ ـ ــد 2109433
كونتراكتينغ ش.م.م.

RR198385053LB

2019/03/11

2019/03/29

غاال كايترينغ ش.م.م

2491318

RR197632235LB

2019/03/13

2019/03/27

يوكونكون ش.م.ل

2570145

RR197632969LB

2019/03/13

2019/03/27

2113418

RR198385107LB

2019/03/11

2019/03/27

ستاندردز ش.م.ل.

2571491

RR197632986LB

2019/03/12

2019/03/27

شركة سان سيمون ش.م.م

RR198385124LB

2019/03/12

2019/03/28

food creations sarl

2580741

RR197633006LB

2019/03/13

2019/03/27

قصي محمد السالم

2118995

2019/03/13

2019/03/28

الحفار وشركاه ش.م.م

2590810

RR197633068LB

2019/03/13

2019/03/27

فاين كونسبت للهندسة ش م م

2121667

RR198385138LB

2019/03/27

شركة ماك فيجني ش م م

2611167

RR197633156LB

2019/03/13

2019/03/27

سكوار كافه ش م م

2123639

RR198385141LB

2019/03/12

2019/03/27

بلوك تك الين ش م م

2612723

RR197633187LB

2019/03/12

2019/03/27

صيفي كيتيرينغ ش.م.ل

2619295

RR197633213LB

2019/03/13

2019/03/27

ش ـ ــرك ـ ــة جـ ـ ـ ـن ـ ـ ــرال س ـ ــارفـ ـ ـس ـ ــز انـ ــد 2133186
كونسلتنغ ش.م.م.

RR198385186LB

2019/03/11

هني بو ش.م.ل.

2461444

RR197633394LB

2019/03/13

2019/03/27

ادرينالني ش.م.م

2135622

RR198385190LB

2019/03/12

2019/03/27

ايديكو للهندسة الداخلية ش م م 2471526

RR197633479LB

2019/03/13

2019/03/27

سوما اركتكتس (سوما) ش.م.م

2136396

RR198385209LB

2019/03/11

2019/03/27

2485920

RR197633536LB

2019/03/13

2019/03/27

مـ ــال ـ ـتـ ــي تـ ـكـ ـن ــول ــوج ــي اك ـس ـي ــس 315702
ش.م.لMulti Technology Access.
sal M.T.A

RR198373951LB

2019/03/11

2019/03/27

ش ــرك ــة ل ـي ـب ــرا ف ـ ــور ت ــراي ــدن ــغ أن ــد 2142180
كايترنغ ش.م.ل

RR198385226LB

2019/03/12

2019/03/27

س.ا.ك.سـ ـ ــرف ـ ـ ـيـ ـ ــس انـ ـ ــد كـلـيـنـيـنــغ 1179218
(كلود سامي جوهرجي)

RR198375802LB

2019/03/13

2019/03/27

شــركــة عــالـبــال يــا قمر للماكوالت 2150312
والتجارة العامة ش م م ALBAL
ya amar

RR198385257LB

2019/03/11

2019/03/27

اوتلوك ادفرتيزينغ ش م م

2684525

RR198378622LB

2019/03/11

2019/03/27

سـ ـيـ ـكـ ـي ــورت ــي ف ـ ـ ــاش ك ــونـ ـت ــرول 2162510
ش.م.ل.

RR198385314LB

2019/03/11

2019/04/01

أبو قاسم التجارية

2648053

RR198378724LB

2019/03/12

2019/03/29

جي سي سي جمعة كونتراكتنغ 2169032
كومباني ش.م.ل

RR198385402LB

2019/03/12

2019/03/27

الـ ـحـ ـج ــار انـ ـت ــرب ــراي ــز ك ــوم ـب ــان ــي 1209037
ش.م.ل

RR198379398LB

2019/03/08

2019/03/27

شركة العامر للتجارة و املقاوالت 2176296
شمم

RR198385455LB

2019/03/11

2019/03/28

3222712

RR198379424LB

2019/03/11

2019/03/28

شركة ايغل ميتال ش م م

2178937

RR198385464LB

2019/03/12

2019/03/29

ق ـ ــرب ـ ــان غ ـ ـ ـ ــروب ش.م.ل (ش ــرك ــة 135485
قابضة)

RR198380189LB

2019/03/08

2019/03/27

شـ ــركـ ــة وهـ ـ ـ ــاب لـ ـصـ ـن ــاع ــة اآلالت 420456
الصناعية

RR198385606LB

2019/03/12

2019/03/27

مؤسسة نظير حنا التجارية

132007

RR198380201LB

2019/03/11

2019/03/27

فيكتوري فيالج (ش.م.م).

1807659

RR198385711LB

2019/03/11

2019/03/27

شركة اوديوبرو ش.م.م

111012

RR198380294LB

2019/03/08

2019/03/27

خالد خضر صبح

254621

RR198385760LB

2019/03/11

2019/03/28

ميلينيا وود ش.م.م

3067922

RR198380833LB

2019/03/11

2019/03/27

ف .مخلوف وشركاه

63866

RR198381215LB

2019/03/11

2019/03/28

( IQUBEنسرين انـطــوان يعقوب 2700035
ابراهيم)

RR198385901LB

2019/03/11

2019/03/28

رامي جورج بو صعب

1749184

RR198381330LB

2019/03/11

2019/03/28

جان غبريال اصفر

78829

RR198385950LB

2019/03/12

2019/03/27

شركة لقمة علبلدي ش م م

1763579

RR198381357LB

2019/03/08

2019/03/28

فضل الله محمد طليس

170468

RR198385963LB

2019/03/11

2019/03/27

اب ـ ـت ـ ـي ـ ـكـ ــو غ ـ ـ ـ ـ ــروب دس ـت ـي ـن ـي ـش ــن 1615964
ماركيتينغ كونسالتنت ش.م.م

RR198382026LB

2019/03/12

2019/04/01

شركة سالم لبده و شركاه

2991202

RR198385985LB

2019/03/12

2019/03/27

فريد مسعود نعمة الله

1666470

RR198385994LB

2019/03/12

2019/03/28

2006721

RR198382485LB

2019/03/12

2019/03/27

مشعالني للماكوالت الجاهزه ش 2068980
مم

RR198382715LB

2019/03/12

2019/03/27

م ــروان مصطفى صبيح  -محطة 1879657
النور

RR198386005LB

2019/03/13

2019/03/28

شركة مسيناكم ش.م.م

2457297

RR198386014LB

2019/03/12

2019/03/27

2123639

RR198382794LB

2019/03/13

2019/03/27

جان كلود زاهر النبوت

42143

RR198386031LB

2019/03/11

2019/03/27

2228866

RR198382922LB

2019/03/11

2019/03/28

2019/03/12

2019/03/27

اح ـمــد عـبــد ال ـلــه ع ـبــوس للتجارة 2276950
العامة

RR198386045LB

2019/03/11

2019/03/27

جنى للتجارة العامة

462618

RR198386059LB

2019/03/11

2019/03/27

2019/03/27

شذى عبداملتني االخوان

2897361

RR198386076LB

2019/03/11

2019/03/27

اي بارودي ش م م

2224434

RR198386181LB

2019/03/12

2019/03/27

شركة الحلف االخضر ش م ل

2238519

RR198386310LB

2019/03/11

2019/03/27

2251398

RR198386408LB

2019/03/11

2019/03/27

RR198386439LB

2019/03/12

2019/03/28

شركة الغول ش م ل

ذي ليم بوز ش.م.م

ايتش آر فاشن ش.م.م

2395780

RR197630883LB

2019/03/11

2019/03/27

2396133

RR197630897LB

2019/03/12

2019/03/27

سكوار كافه ش م م

2397118

RR197630906LB

2019/03/12

2019/03/29

جويدي ديفلوبمنتس ش م ل

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مالية محافظة جبل لبنان  -دائرة خدمات املكلفني الواردة أسماءهم
2403706
في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية محافظة جبل لبنان ـ ـ بعبدا ـ ـ قرب السرايا علي احمد قصيباني
ـ ـ الطابق الثاني هاتف  05/920102لتبلغ البريد املذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ
ً
حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها أعاله ،شركة رم ا فقرا للسياحة والتجارة 2403942
نشر هذا االعــام ،واال يعتبر التبليغ
شمل
علمًا انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:

RR197630923LB

2019/03/12

2019/03/27

RR197630945LB

2019/03/11

2019/03/27

ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــة ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة ل ـ ـل ـ ـخـ ــدمـ ــات 1334765
اللوجيستية ش.م.ل

RR198383327LB

RR197630954LB

2019/03/12

2019/03/27

شــركــة ن ـي ـتــورك كــونـســالـتـنــغ انــد 1775565
اوتسورسينغ ش.م.ل

RR198383698LB

2019/03/11

نــاعــورة الــرومـيــة (نــاجــي وهـنــري 2406888
صفير)

RR197630985LB

2019/03/12

2019/03/27

1803314

RR198383772LB

2019/03/11

2019/03/27

نزار املصري

2423570

RR197631053LB

2019/03/11

2019/03/27

كـ ــوفـ ــر ب ـ ـ ــاس ش.م.م 1812063 COVER
PLUS SARL

RR198383790LB

2019/03/06

2019/03/27

شركة آمآر ش.م.م.

محمد عبدو فخر الدين

2437212

RR197631138LB

2019/03/13

2019/03/28

منتوجات الغدير

2865113

RR198383812LB

2019/03/11

2019/03/27

دهـ ـ ـ ـ ـ ــام ل ـ ـل ـ ـت ـ ـسـ ــويـ ــق وال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــارة 2259888
(توصيه بيسطه)

شركة NEVADA S A L

2445298

RR197631190LB

2019/03/11

2019/03/27

2445479

RR197631212LB

2019/03/11

2019/03/27

2447347

RR197631243LB

2019/03/12

2019/03/27

فياموبيل ش م ل

رقم املكلف

اسم املكلف

رقم البريد املضمون

501619
1257751

توفيق سامي ضو
امال انيس االسمر

RR188270201LB
RR188269852LB

تاريخ الزيارة تاريخ اللصق
الثانية
2019/12/3 2019/25/2
2019/12/3 2019/25/2

رقم املكلف

اسم املكلف

رقم البريد املضمون

20483
122299
124034

بيير جوزف فضول
لطفي فواد يحي
عصام يوسف بريش

RR188225318LB
RR188226239LB
RR188226225LB

شركة الال شيكن ش.م.م

 HAR PROPERTIESش م ل

1927135

RR198384075LB

2019/03/12

2019/03/27

الياس حنا

167085

RR198386442LB

2019/03/12

2019/03/27

اوراق بابليشينغ ش.م.م.

1943051

RR198384194LB

2019/03/12

2019/03/27

ريا سعيد بيطار

1236108

RR198386460LB

2019/03/11

2019/03/27

شركة ساسني غروب

2379067

RR198384322LB

2019/03/11

2019/03/27

مونتي ديفلوبمنت ش م ل

2757563

RR198386500LB

2019/03/12

2019/03/27

سليم ايغو ش م م

1992759

RR198384375LB

2019/03/13

2019/03/27

HAZEL SAL

3419763

RR198386615LB

2019/03/12

2019/03/29

2448631

RR197631257LB

2019/03/11

2019/03/27

نبيل كميل بو فياض

2174469

RR198384490LB

2019/03/12

2019/03/27

DECIMA S.A.L

2970535

RR198386646LB

2019/03/12

2019/03/27

2449344

RR197631274LB

2019/03/12

2019/03/28

2456776

RR197631362LB

2019/03/12

2019/03/28

الشركة العقارية املتحدة اللبنانية 5570
ش.م.ل

RR198384543LB

2019/03/11

2019/03/27

ايليا ادوار قازان

39704

RR198386650LB

2019/03/11

2019/03/27

1912279

RR197631725LB

2019/03/12

2019/03/27

شركة امسيات ش.م.م.

2421570

RR198384591LB

2019/03/11

2019/03/27

شركة ارز كايترنغ غروب ش م ل

2267538

RR198386717LB

2019/03/11

2019/03/27

RR197631739LB

2019/03/12

2019/03/27

فيدرا برودكشن ش م ل

2341159

RR198384781LB

2019/03/11

2019/03/27

شركة بيوتيكا ش.م.م.

2269804

RR198386734LB

2019/03/11

2019/03/27

شركة ساسني غروب

2379067

RR198384849LB

2019/03/11

2019/03/27

م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة امل ـ ـ ـطـ ـ ــابـ ـ ــخ الـ ـشـ ـهـ ـي ــة 2271855
للضيافة ش م ل قابضة

RR198386748LB

2019/03/12

2019/03/27

فينتنر ش م ل

3383519

RR197631946LB

2019/03/12

2019/03/27

بوتي كافية ش.م.م

2061998

RR198384910LB

2019/03/12

2019/03/27

2272228

RR198386765LB

2019/03/12

2019/03/27

شركة بي او انفستمنتس ش م ل

2466563

RR197632059LB

2019/03/12

2019/03/27

اي اند سي غروب ش م ل

2096048

RR198385019LB

2019/03/12

2019/03/27

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
بالتكليف
لبنان
جبل
محافظة
في
االقليمية
رئيس املصلحة املالية
شركة H. A .T s a r l
خليل حرفوش
التكليف  606م ـح ـمــد ط ـل ـيــس ل ـت ـج ــارة ال ـحــديــد
واملعادن M.N.A
إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مالية محافظة جبل لبنان  -دائرة خدمات املكلفني الواردة أسماءهم شركة الومكو ميتالز ش م ل
في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية محافظة جبل لبنان ـ ـ بعبدا ـ ـ قرب السرايا اراكو للباطون الجاهز ش.م.م
ـ ـ الطابق الثاني هاتف  05/920102لتبلغ البريد املذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ
ً
نشر هذا االعــام ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها أعاله ،شركة اي بالي ش م م
علمًا انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
برومو ادفرتايزنغ
تاريخ الزيارة تاريخ اللصق
الثانية
2019/18/3 2018/9/7
2019/18/3 2018/10/7
2019/19/3 2018/10/7

2399731

الـ ـش ــرك ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة لــاس ـت ـث ـمــار 12560
ش.م.ل

شركة NEXUS DIGITAL S.A.L

التكليف 653
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◄ إعالنات رسمية ►
الجمهورية اللبنانية
وزارة املالية
إعالم تبليغ
مديرية املالية العامة
مديرية الواردات
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – مديرية ال ــواردات – دائــرة
ضريبة الدخل– املكلفني الــواردة أسماؤهم في الجدول املرفق للحضور
الى مركز الدائرة الكائن في بيروت – شارع بشارة الخوري الطابق االول
لتبلغ الـبــريــد املــذكــور تـجــاه إســم كــل منهم خــال مهلة ثــاثــن يــومــا من
تاريخ نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد
انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا االعالم
على املوقع االلكتروني الخاص بوزارة املالية.
رقــــــــــــم رقم البريد املضمون
اسم املكلف
املكلف
RR190918746LB
4733
شركة احمد الكجك وشركاه ش.م.م
RR190920965LB 191153
شيرين توفيق البلهوان
RR190921780LB 1165803
محمد احمد حالوي
ان ـت ــرن ــاش ـي ــون ــال س ـت ـيــل ري ـس ــورس ــز RR190922003LB 1378794
ش.م.ل (اوف شور)
شركة دنيا للتجارة و البناء ش.م.ل RR190922082LB 655070
RR190923352LB
607
سوكس ليمتد ش.م.م.
RR190923879LB 196831
محمد كامل جابر
RR190924772LB 580380
غراسي ايلي الخوري
RR194612072LB 306855
محمد خير فياض (ورثة)
RR194630306LB 233042
ب.ت.ل B.T.L
RR194630310LB
غـ ـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ـ ــف انـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت تـ ـ ــريـ ـ ــدي ـ ـ ـنـ ـ ــغ 2918
اندكونتراكتينغ اوف شور
شـ ــركـ ــة رويـ ــال ـ ـتـ ــي تـ ــرايـ ــدنـ ــغ غ ـ ــروب RR194631213LB 1634756
ش.م.ل.اوف شور
RR194631831LB 270116
نضال نجيب حطيط
RR194632029LB 996996
زهرة ابراهيم فردون
RR194645760LB 587592
روني عزيز ابي عاد
RR194648196LB 204358
جوزف عبد النور حداد
RR194648205LB 713545
عبد الرحمن محمود مرعي بليق
شــركــة الـهــدف للتجارة والتجهيزات RR194650535LB 218111
ش.م.م
RR194651972LB
65877
جونسكو
RR190921042LB 158795
ماري ايوب مخباط
RR190923304LB 2452245
محمد احمد الدبسي
RR190923919LB
79199
مازن عبد االمير سلوم
RR190925115LB 502049
طالل نجيب عبد الصمد
RR190925764LB
51855
آرا ماماس طوركوميان
RR190925781LB
48538
فيليب ميشال رزق
RR190926115LB 117472
خضر محي الدين حلواني
RR190926606LB 203888
شركة ليدر ش.م.م
RR194611390LB 2167355
عباس حلمي شرف الدين
RR194611409LB 2523988
شركة ميداج ش م ل
RR194611810LB
92905
بسام محمود الجيزي
RR194611837LB 2784159 SMART
PACKAGING
SOLUTIONS SPS S.A.R.L
بورتفوليو سوليوشنز اوف شور ش RR194612293LB 2785818
مل
شركة مانجمنت غروب اوف شور ش RR194612302LB 1984029
مل
RR194619504LB 2671991
كمال كامل فياض
RR194630632LB 1432724
ب.م.س بوست سمايل ش.م.ل
RR194630646LB
36479
برنار مفيد سعيد
RR194630805LB 253326
نايف حسن ارزوني
RR194630819LB 253323
توفيق ادوار وديع دني
العاصي رويال فود التجارية ش م ل RR194631434LB 2780651
RR194631448LB
66710
غبريال خليل ابو عضل
RR194632032LB 2776802
ديجي داتا ال اي بي ش.م.م
RR194632063LB 2068790
SAL 6564 RESIDENCE
اك ـس ـيــس لــاس ـت ـشــارات ش م ل اوف RR194634197LB 3135617
شور
RR194634206LB 222258
فيروكو است-اوف شور ش.م.ل
RR194634210LB 2861854
كوديالنكا ش.م.ل أوف شور
يونايتد افريكان اجينسي ش.م.ل.اوف RR194634237LB 295898
شور
دومينيوم ش.م.ل .هولدنغ RR194634285LB 3142003 Dominium
sal holding
RR194634299LB 1291882
شركة سابيس ش.م.ل اوف شور
شركة قطر زيشن نت ورك ش م ل اوف RR194634325LB 2806323
شور
ذي بــرايــت سايد غــروب ش.م.ل .اوف RR194634339LB 3233163
شور

غلوبال فاشن ماركترز غروب ش.م.ل RR194634838LB 1326158
(اوف شور)
RR194634841LB 2820036
اورو مودا ش.م.ل اوف شور
ماغنيفايد ريزالتس ش.م.ل اوف شور RR194634855LB 3251345
RR194634869LB 2979768 LEB INTERNATIONAL TRADING
SAL OFFSHORE
RR194634890LB 3164206 G.S.S General Supply Solutions
S.A.L OffShore
RR194634912LB 2622866
كول ابس ش.م.ل (اوف شور)
انترناشونال سبورتس اند بروغرمز RR194635144LB 390082
ديستربيوشن كومباني ش.م.ل
شركة راين اند كو ش م ل اوف شور RR194635997LB 3230916
تطوير االنـظـمــة الصحية اوف شور RR194636025LB 2538566
ش.م.ل
ارم ـ ــورد انـتــرنــاشـيــونــال بــزنــس اوف RR194636034LB 1271862
شور ش.م.ل
شركة افريقا وان انتربرايز انك ش.م.ل RR194636048LB 3227270
اوف شور-RR194636051LB 2804501 R Z R ENERGY S.A.L OFF SHORE
برسكال انترناشنال  psiش م ل اوف RR194636065LB 2954782
شور
هـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاب الـ ـ ـ ــرافـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــن ل ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــراد RR194636079LB 2514654
والتصدير ش.م.ل اوف شور
براندز  -ميدل ايست ش م ل اوف شور RR194636595LB 2382890
RR194636618LB 2844402 GK GENERAL TRADE SAL OFF
SHORE
اغرو اندوستريا فور دي ش.م.ل .اوف RR194637383LB 2940032
شور
RR194637468LB
95156
محمد مصطفى الدره
RR194638392LB 3176290 RIMA FOOD COMPANY S.A.L
OFFSHORE
RR194638429LB 2461525
فيارج ش م ل اوف شور
ميلينيوم غلوبال انفستمنت ش م ل RR194638450LB 3239698
هولدنغ
RR194638477LB 3162463 NEW PERSPECTIVE S.A.L OFFSHORE
شركة افريميد املحدودة ش.م.ل اوف RR194638485LB 727551
شور
RR194638724LB 840833
شركة راب التجارية ش.م.م
RR194638888LB
34783
روجيه ايلي ربيز
شــركــة ن.أ.أ .للتجارة العاملية ش.م.ل RR194639101LB 1314294
اوف شور
RR194639132LB 2969893
 AL NOUR .COاوف شور
RR194639146LB 2814227
براندز اوف شور ش.م.ل
RR194639279LB
1723
شركة تريترايد (اوف شور) ش.م.ل
RR194639305LB 2224852 CERAMICS COMPANY SAL OFF SHORE
RR194639319LB 3068625
انتل ميد ش.م.ل .اوف شور
RR194639322LB 2912273
أجريتريد هولدنغ ش.م.ل.
ع ـن ــار ان ـتــرنــاس ـيــونــال ش.م.ل 0اوف RR194639336LB 1321042
شور)
RR194639353LB 2970466
شركة فونتانا أوف شور ش.م.ل
االكاديمية العربية لجراحة العامود RR194639367LB 2818497
الفقري ش.م.ل اوف شور
RR194639375LB 3243263
 UNITRADش.م.ل اوف شور
ش ــرك ــة كـ ــانـ ــون ل ـل ـم ـي ــاه املـ ـع ــدنـ ـي ــة و RR194639407LB 2697001
العصائر ش م ل اوف شور
شركة RR194639415LB 2470525 LEBCHEM Int S A L OFF SHORE
س ــوري ــن لـلـتـكـنــولــوجـيــا وال ـخ ــدم ــات RR194639424LB 2944385
التجارية ش.م.ل (أوف شور)
فيدليتي انفستمنت ش.م.ل اوف شور RR194639441LB 2950004
RR194639469LB 2760790
كافكا غوز بينك اوف شور ش.م.ل
RR194639472LB 3200553
كرايف -انك
RR194641754LB 1267505
 1544الباشورة ش.م.ل
RR194642176LB 1486387
محمد كمال الوزي
RR194642715LB 1270736
IIB INVESTMENT SAL
RR194643392LB
49467
حسن جميل حطيط
RR194643675LB 3519941
انطوان جرجي ضاهر الخراط
RR194645699LB 1375299
شركة كيرميد القابضة ش.م.ل
RR194645711LB 199518
محمد نبيل عثمان بدر
RR194645725LB 199519
ليندا عبد الحفيظ هاشم
RR194646045LB 696384
عالء الدين شفيق ابراهيم
RR194646059LB 696401
محمد شفيق ابراهيم
RR194646527LB 1151122
ناشيونال شوبينغ سنتر
جـ ـ ـن ـ ــرال ان ـج ـن ـي ــري ـن ــغ ت ـك ـنــولــوج ـيــز RR194646601LB 1367169
انكوربوريتد ش.م.ل
RR194646650LB 2503008
شركة هاريز بار بيروت ش.م.م
RR194646663LB 2749558
الرين تريدينغ
RR194646875LB
86928
انطوان اديب شرفان

امجد محمد علي كنعان
ليدرز
ايفان ليون تفنكجيان
شركة كراون سرفيسز ش.م.ل
وليد وفيق علم الدين
نجوى منذر الحسيني
العاصي رويال فود التجارية ش م ل
روند للتجارة العامة والقومسيون ش.م.م
شركة مان باور ش م ل
علي مصطفى بكر
طوني توفيق مطانس
حمزه هشام نحاس
حسن محمد عليق
الك كريكور شمشيريان
كمال صبحي الحلو
جورج انطون معكرون
عصام عماد هاشم
امال بولس ابراهيم غنطوس
سامي حسن العراوي
هدى مصطفى صالحاني
ريتا انطون سرورابي هيال
خالد محمد النعماني
محمد زكريا ربعة
علي عبد الحسني فقيه
غنى محمد نجيب
الم لالنتاج الثقافي
محمود رضا كربال
شركة تكنوبرس الحديثة ش.م.ل
عارف حسن االغر
ماهر كامل مروه
زينا للتجارة
فاروق الشيخ محمد منيب الناطور
سمارت ترايد ش.م.ل _ اوف شور
شركة بيازو اوف شور ش م ل
اكسكوم كونسالت ش م ل
شركة تاور بيلدرز ش م ل اوف شور
عمر موسى الشريف
فيزينوري انك ش.م.ل .اوف شور
عادل حسن نايفه
عبد الله عباس مهدي
ميالد كمال تابت
خليل اديب عون مجاعص
شيرين حسني سلمان
احمد مصطفى بكار
محمود مصطفى علي بكار
حسني احمد هاشم
هندسات ش.م.ل(اوف شور)
شركة بيازو اوف شور ش م ل
سمير احمد شاب
شركة ابناء جان زكا التجارية ش.م.ل
شركة غت ميديكال البوراتوري ش م م
بروبراندز.ام.اي .ش.م.م
محمد احمد علم الدين
غسان محمود الطويل
يوسف علي املوسوي
محمد معتز محمود جباصيني
عاصم محمد كشلي
بيكسل موب ش م م
منذر وفيومي للمحروقات ش.م.م
سهيل يوسف يوسف
جي.ام.بي كونسبت ش.م.ل
سكربتك ش.م.ل
مينا ستيل اوف شور ش.م.ل
شركة مطابع العاصمة ش.م.م
شركة كوزما شاين ش.م.م
سكتش ش.م.م
جهاد علي بيدي
الشركة املالية والعقارية ملرفأ بيروت
ش.م.ل
ذي التيرناتيف بــروداكــت كومباني
ش.م.م
الياس انطون اللويزي
ايلينا اركادي نازارنكو
مركز العالج الطبي لالورام ش.م.ل

1878290
2761721
70056
1310218
95473
100913
2780651
307907
2883403
1053752
60258
2857742
943429
1136801
1062458
2526344
2201423
66275
1936430
1377369
960214
2678476
1612419
318142
1541901
3317153
1379727
1618
1369901
90343
90340
191805
3055186
2216175
2817193
2378984
1307652
3050632
663380
56185
555864
268757
2818265
2116228
2731864
2659904
1845262
2216175
83475
4512
2475712
2561643
330898
315018
557122
314385
313396
2783895
2625604
544987
2883757
2848666
2654104
87054
922296
2085150
144696
572
58368
505269
301989
2558592

RR194613475LB 2444784
شركة الكترو ويرز ش م م
شركة RR194613492LB 1880004 banking and financial Institute
SARL
شركة ايتش .اي.جي .اوف شور ش م ل RR194613532LB 2017219
شركة فييو غروب ش.م.ل (أوف شور) RR194613546LB 2948293
شــركــة يــوتــال ايـســت& افــريـقــا ش م ل RR194613550LB 2104004
اوف شور
االف ــق ال ـجــديــد لـلـهـنــدســة وامل ـق ــاوالت RR194613577LB 2373630
والتجارة ش م ل اوف شور
RR194620666LB 250414
محمد حيدر حسن
RR194630385LB 2593165
IVY LEB S.A.R.L
RR194630425LB 1226323
ج-فود ش.م.م
ميكانيكال اند الكتريكال انجينيرنغ RR194631068LB 1220858
اند مانتنس غروب ش.م.م
RR194631085LB
53323
شركة هوشر املحدودة ش م م
RR194631099LB 2207370
رو ما العقارية ش م ل
RR194631261LB
ش ـ ــرك ـ ــة ان ـ ـ ـمـ ـ ــاء جـ ـ ــل الـ ـ ــديـ ـ ــب ش.م.ل 1061
(جاديف)
RR194631292LB 2254040
شركة لوفت كونستراكشن ش م م
RR194631329LB 604705
هايف ش.م.ل
شركة الفندقية ال مارينا فيوز ش م ل RR194631465LB 2500018
ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة بـ ـ ـي ـ ــزنـ ـ ـي ـ ــس ت ـ ـك ـ ـنـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــا RR194631482LB 2009337
انترناشيونال اوف شور ش م ل
RR194631505LB 228745
اي.اس.ام غروب ش.م.م
RR194631519LB
4001
الشركة الصناعية املتحدة ش.م.ل
بيوتي اليــن ش.م.م RR194631916LB 651317 BEAUTY LINE
SARL
شركة مينا شيبينغ اند لوجيستكس RR194632236LB 182318
(م.س.ل ).ش.م.ل
شركة سيمبكس لالستثمار والتجارة RR194633165LB 1812205
اوف شور ش.م.ل
RR194633174LB 190866
ورلد ترادينغ كومباني W.T.C
ميدل ايست اند افريكا بارتنرز ش م RR194633877LB 2226089
ل اوف شور
RR194633894LB 2242179
ترابط اوف شور ش.م.ل
RR194633925LB 3049822
راكيوا اوف شور ش.م.ل
ان ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــرنـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ـ ــال ب ـ ـ ــروب ـ ـ ــرتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــز RR194634475LB 1758334
ديفالوبرزش.م.ل
RR194634532LB 483922
الياس محمد دويك
RR194634563LB
املـ ـحـ ـي ــط .م ـه ـن ــدس ــون اس ـت ـش ــاري ــون 6484
ش.م.م
RR194635365LB 2002682
ذي استبلشمنت ش م م
RR194638769LB 193791
عادل يوسف سعد
ا ض كونسلتنت غروب ش.م.ل اوف شور RR194639089LB 1796152
RR194640833LB 554425
خليل عدنان املسلماني
RR194646178LB 106272
اما ابراهيم عبود
RR194651703LB 263230
بدر حسان صيداني
RR194656039LB 2783895
بيكسل موب ش م م
RR194656246LB 1267505
 1544الباشورة ش.م.ل

RR194646915LB
RR194648165LB
RR194648647LB
RR194649801LB
RR194652006LB
RR194652010LB
RR194652037LB
RR194652200LB
RR194655957LB
RR190920926LB
RR190921087LB
RR190921475LB
RR190921507LB
RR190922697LB
RR190922706LB
RR190922710LB
RR190922745LB
RR190923176LB
RR190923180LB
RR190923193LB
RR190923525LB
RR190924335LB
RR190924358LB
RR190924684LB
RR190925509LB
RR190926645LB
RR194612205LB
RR194613594LB
RR194617463LB
RR194617485LB
RR194617494LB
RR194633126LB
RR194634943LB
RR194634957LB
RR194634974LB
RR194634988LB
RR194635246LB
RR194639044LB
RR194640475LB
RR194640780LB
RR194640820LB
RR194643826LB
RR194645455LB
RR194646442LB
RR194646456LB
RR194647947LB
RR194650994LB
RR190916467LB
RR190920395LB
مدير الواردات
RR190922768LB
لؤي الحاج شحادة
RR190923145LB
تكليف 596
RR190923159LB
إعالم تبليغ
RR190923370LB
املوضوع :تبليغ
RR190923383LB
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -مديرية الواردات املصلحة املالية
RR190923560LB
اإلقليمية في محافظة عكار -الدائرة االدارية املكلفني الواردة أسماؤهم في
RR190923595LB
الـجــدول أدنــاه للحضور إلــى مركز الــدائــرة الكائن في مبنى مالية عكارـ
حلبا لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من
RR190923600LB
ً
تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد
RR190924450LB
إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم
RR190924463LB
على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
RR190924477LB
			
RR190925543LB
الـــــرقـــــم رقم البريد املضمون
اسم املكلف
RR190926186LB
الضريبي
RR190926243LB
RR195780806LB 137084
محمد علي خضر
1
RR190926314LB
RR195781072LB 134659
حسيب ابراهيم ابراهيم
2
RR190926376LB
RR195781165LB 1910646
ميالد انطونيوس سمعان
3
RR190926402LB
RR195781174LB 725969
هنري سركيس عبدو
4
RR190926420LB
RR195781188LB 797141
هيكل جبرايل مخايل
5
RR194611956LB
RR195781191LB 2908517
احمد صبحي وهبي
6
RR195781205LB 2908507
نزار عارف الحاج محمود
7
RR194612347LB
RR195781214LB 2908518
حسام سليم .اسماعيل
8
RR194612381LB
RR195781228LB 2908511
عامر محمد ديراوي
9
RR194612418LB
 10جـ ـمـ ـعـ ـي ــة امل ـ ـح ـ ـبـ ــة الـ ـخـ ـي ــري ــة RR195781585LB 437635
RR194612470LB
االجتماعية
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جمعية فتاة لبنان الخيرية 171164 -
مدرسة دار الحنان  -عكار
ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة م ـ ـص ـ ـط ـ ـفـ ــى االح ـ ـم ـ ــد 2824279
وشريكه ابو عرب للتجارة
3255126
جرجس راغب الشحني
2953180
هاشم خالد القرحاني
2355613
محمود مصطفى حسني
2201603
احمد عرسان حجو
2163029
محمد غازي عبدالواحد
2162704
محمد سليمان املحمود
1993286
نجدات عشير ابراهيم
1986172
عمر شحاده علوان
1900617
عماد عبد الوهاب العمار
1836722
غازي محمد خضر عيسى
1632283
محمد سعيد التركماني
1630502
خالد مشهور عطية
1439827
عثمان احمد الحميد
624300
غالينا مخائيل رودانكو
624291
ازدهار حسني العبد الله
624260
رزق الله حليم الخوري
601740
محمود عبد الله السيد.
601729
خالد عبد الله السيد
340827
أكوب جورج بالكيان
301219
أحمد هواش خلف
ايمن عبد اللطيف عبد القادر 257390
247138
محمود خالد العبيد
53444
حسني أحمد  .مرعي
137917
نجيب حنا االسمر
130709
احمد خالد رجبية
مريانا حبيب حبيب موسى 1758944
2132164
مروان عبد الله غزالن
2012557
وسيم غسان العارف
الشركة الشرقية للدواء ش م م 2216443
1001106
ابراهيم الياس مخائيل
2193236
ميشال سركيس نادر
3483820
أحمد فارس عبود
3128374
محمد حسني الزعبي
احمد محمد عاصي الفاطمة 812437
901473
محمد علي احمد
756231
غازي محمد عبيد
2760855
محمد علي ادم.
1632873
جان منير فياض
1617804
منذر فياض ياسني
2666361
شادي مالك الياسني
1626695
رفيق عزيز الشدراوي
242448
خلدون احمد علي
237189
جوزف انطون سليمان
عامر محمد صبحي الحلبي 2443195
830784
عدنان جرجس املعلوف
134791
علي سليمان شعبان
2729955
احمد اسماعيل الحاج
شاطئ العبدة للتجارة ش.م.م2428971 .
2552794
علي محمد سعيد.
3344631
بهاء فايز ابراهيم
ش ــرك ــة ال ـع ـم ــل امل ـت ـق ــن لـلـصـنــاعــة 2136758
والتجارة والتعهدات ش م م PWC
1523861
سليمان خالد بيك املرعبي
426817
رباح احمد الرفاعي
3419370
رامي علي اسعد
247960
احمد غالب الحاج ناصر
3062991
هند احمد الطحش
2968939
فواز خالد التالوي
3135088
علي وليد ابراهيم
1244920
عبد الرحمن احمد عياش
1531732
خالد علي حبلص
752969
ناصر محمد .الحاج
2508304
محمد حسن الجبلي
258338
محمد ظهير خضرين
1451131
جوزف شاهني شاهني

RR195781599LB
RR195781642LB
RR195781775LB
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RR195781877LB
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RR195781903LB
RR195781925LB
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RR195781948LB
RR195781951LB
RR195781979LB
RR195781982LB
RR195782002LB
RR195782055LB
RR195782064LB
RR195782078LB
RR195782081LB
RR195782095LB
RR195782121LB
RR195782135LB
RR195782149LB
RR195782166LB
RR195782170LB
RR195782197LB
RR195782206LB
RR195782245LB
RR195782427LB
RR195782532LB
RR195782550LB
RR195782585LB
RR195782648LB
RR195782682LB
RR195782696LB
RR195782767LB
RR195782784LB
RR195782807LB
RR195782838LB
RR195782841LB
RR195782869LB
RR195782872LB
RR195782890LB
RR195782909LB
RR195782926LB
RR195782930LB
RR195782957LB
RR195782991LB
RR195783008LB
RR195783039LB
RR195783042LB
RR195783056LB
RR195783073LB
RR195783095LB
RR195783100LB
RR195783158LB
RR195783192LB
RR195783232LB
RR195783246LB
RR195783250LB
RR195783263LB
RR195783365LB
RR195783379LB
RR195783382LB
RR195783396LB
RR195783467LB
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مــدرســة امل ـهــدي الـنـمــوذجـيــة 38021 -
جـمـعـيــة املــؤس ـســة االســام ـيــة
للتربية والتعليم
2982963
محمود محمد علي طراديه
3457846
هند خليل خليل سابا
179927
عبد الحق محمد الزعبي
1865080
حاتم محمد السيد احمد
1691871
علي محمد طعان
3359760
سامي خالد املحمود
الخليج لالستثمار والتطوير 1758020
العقاري ش.م.م
817216
مصطفى خضر حدارة
401178
سامر خضر حداره
815683
منى سليمان مخول
1619951
احمد دباح ضاهر
3514281
رامي سلطان الخفيلي
1618692
جورج امني يوسف
2151622
ايلي اسعد سعد
شركة احمد محمد شموا واوالده 2749881
لتجارة االسمنت ومواد البناء
2053786
محمد احمد شموا
2750982
عمر احمد محمد شموا
2751006
علي احمد شموا
2751019
خالد احمد شموا
أحمد محمد عبد الرحمن شموا 1635587
2451471
أحمد طالب محمد
ابراهيم محمد عبد الله كمال 2904921
2880070
امل محمد فندي
2132229
زياد أحمد املصري
150916
محمد احمد النابوش
179927
عبد الحق محمد الزعبي
2878511
عبد الحميد جمال .الحلبي
1749438
محمد مشهور ناصيف
242360
سهيل فؤاد سركيس
2883720
احمد محمد زهرمان
137877
علي عبد الرحمن شعبان
2552794
علي محمد سعيد.
2012557
وسيم غسان العارف
عامر محمد صبحي الحلبي 2443195
1629509
جهاد مصطفى قاسم
3464232
غالب محمد االحمد
3509380
علي سلطان الحفيلي
محمود صبحي الحاج محمود 2911449
2921297
يوسف محمد عزام.
الشركة الشرقية للدواء ش م م 2216443
1656522
نور علي خليل عثمان
ش ــرك ــة ب ــاس ــل خـ ـض ــر حـ ـ ــدارة 3255704
وشركاه  -توصية بسيطة
خالد ّ
1639132
محمد فياض
1618692
جورج امني يوسف
3184461
عبد الرزاق عباس عباس
م ـح ـم ــد حـ ـم ــود احـ ـم ــد ح ـمــود 2894667
حمود
2994466
محرز رينال بشور
ف ـ ـ ـ ـ ــورنـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــرلـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــد 2468091
ش.م.مFURNITURELAND.
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RR195783507LB
RR195783515LB
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RR195783881LB
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RR195783921LB
RR195783935LB
RR195783952LB
RR195784048LB
RR195784051LB
RR195784096LB
RR195784105LB
RR195784119LB
RR195784122LB
RR195784136LB
RR195784153LB
RR195784167LB
RR195784198LB
RR195784269LB
RR195784286LB
RR195784309LB
RR195784388LB
RR195784391LB
RR195784405LB
RR195784428LB
RR195784431LB
RR195784462LB
RR195784502LB
RR195784961LB
RR195784992LB
RR195785030LB
RR195785057LB
RR195785105LB
RR195785128LB
RR195785162LB

 126سالم خضر الحلو

RR195785180LB 3491379

 127ايميه سليم البيطار

RR195785193LB 3329993

 128غالب محمد األحمد

RR195785202LB 3461939

 129حسني محمد صالح

RR195785216LB 1145528

 130خالد علي حبلص

RR195785233LB 1531732

 131حنا عبد الكريم اسحق

RR195785255LB 2425506

 132بشرى جرجس البيطار

RR195785295LB 3152272

 133عامر عبد العزيز عباس

177004

RR195785321LB

 134حنا توفيق حنا

159353

RR195785349LB

 135يوسف حنا الخوري

RR195785366LB 1907029

136

يوسف احمد حمود

RR195785397LB 2952283

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
التكليف 614
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ثقافة وناس

ثقافة وناس

جولييت بينوش
في مشهد من
فيلم «هاي
اليف» لكلير
دوني

تلفزيون

23

زيارة خاصة

«عندما تشيخ الذئاب» ...ينكشف النفاق
وسام كنعان

ّ
ّ
ّ
اإلنكليزية،
باللغة
األولى
تجربتها
في
ة
األميركي
للسينما
معها
تجلب
أن
()1946
دوني
كلير
ة
الفرنسي
السينما توقع كثيرون من متابعي المخرجة
ّ
ّ
ّ
ّ
السينمائي األلماني المعمق حول معنى تجربة الوجود البشري المتسم بكثير من
الفرنسية الحميمة أو مالمح من
السينما
غراميات
شيئًا من
ّ
الطرح ّ
ّ
ّ
ّ
الخفة والعبثية ...أو أقله درجة ما من واقعية السينما اإليطالية الخلبة .لكن شريطها «هاي اليف» ( 2018( High Lifeالذي انطلقت عروضه
التجارية في الواليات المتحدة ،انتهى ّ
ّ
مجرد فيلم أميركي باهت آخر

 High Lifeتجربة كلير دوني األولى في هوليوود

ّ
ّ
«الطهرانية» األميركية أفسدت السينما
لندن ــــ سعيد محمد
ّ
اعتيادية.
ليست كلير دوني ،مخرجة
هــي مـعــروفــة بأعمالها الـجــدلـ ّـيــة في
الـسـيـنـمــا ال ـفــرن ـسـ ّـيــة ال ـت ــي ك ـث ـي ـرًا ما
ينقسم النقاد بشأنها من دون حلول
ّ
التجريبية
وسطى نظرًا إلى طبيعتها
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي دائ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا تـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدى األن ـ ـ ـسـ ـ ــاق
الـتـقـلـيـ ّ
ـديــة لـلـعـمــل الـسـيـنـمــائــي .هي
ف ــوق ذل ــك ،فــي حـضــورهــا الشخصيّ
ومـ ـق ــاب ــاتـ ـه ــا الـ ـصـ ـح ــاف ـ ّـي ــة ش ــدي ــدة
ّ
تسمي األشياء
املباشرة والـصــراحــة
بمسمياتها إلى درجة البذاءة ،تمامًا
كما يليق باملخرجني الفرنسيني .منذ
بعض الــوقــت ،تـحــاول دونــي اقتحام
ّ
األميركية ،وقد عملت
ساحة السينما
لــذلــك ضـمــن فــريــق إن ـت ــاج مــؤلــف من
مـخــرجــن أمـيــركـيــن ،كــي تتعمق في
أســال ـيــب الـعـمــل عـلــى ال ـجــانــب اآلخــر
مــن املـحـيــط األطـلـسـ ّـي قـبــل أن تسنح
لـهــا ال ـفــرصــة أخ ـي ـرًا لـتـخــرج بــاكــورة
أعمالها باللغة اإلنكليزية (هاي اليف
ـ ـ  2018ـ ـ ـ  110دقائق) .متابعو دوني،
ـور ال ـ ـ ــذي لـ ــم يـسـمــع
وحـ ـت ــى ال ـج ـم ـه ـ ّ
ب ـه ــا م ـس ـب ـقــا ،ت ــوق ــع ك ـث ـي ـرًا م ــن ه ــذا
الفيلم ال ــذي يجمع تجربة السينما
ّ
األوروبية املتحررة فكريًا مع طاقات
ّ
اإلن ـتــاج امل ــادي الـهــائـلــة فــي السينما
األمـ ـي ــرك ـ ّـي ــة ،وم ـم ـث ـلــن ل ـه ــم ح ـضــور
ّ
شخصي مشحون بالوعود من طراز
روبرت باتنسون وجولييت بينوش.
رب ـمــا جــرعــة منعشة مــن الـغــرامـ ّـيــات
ال ـح ـم ـي ـمــة الـ ـت ــي ت ـع ـيــد ألـ ــق مـشــاهــد
ّ
الحب التي قتلتها سينما هوليوود
ّ
انطباعية متفلسفة
أو كادت ،أو قراءة
مل ــوض ــوع خ ـيــال ع ـل ـمـ ّـي ت ـكــرر طــرحــه
ف ــي أعـ ـم ــال أم ـي ــرك ـ ّـي ــة ســاب ـقــة كـثـيــرة
ول ــم ي ـصــل مـ ـ ّـرة واح ـ ــدة إل ــى منتهاه
(الفيلم يحكي قصة طاقم من البشر
ّ
فضائية تائهة) ،أو
على منت سفينة

ّ
واقعية
على األقل تقديم رؤية كاميرا
ت ـ ـ ــدرس وتـ ـفـ ـك ــك ت ـف ــاص ـي ــل م ـح ــاك ــاة
مـسـتـقـبــل رح ـلــة الـتـيــه ال ـب ـشــري على
ّ
منت كوكبنا املعلق في الفضاء بحثًا
عــن ق ــدر محتم سـيــأتــي فــي وق ــت مــا.
لـكــن الـنـتـيـجــة كــانــت مـخـ ّـيـبــة لــآمــال
بكافة املقاييس :إذ أن دوني في «هاي
اليـ ـ ــف» ،ق ـ ّـص ــت أجـنـحـتـهــا بـنـفـسـهــا،
ّ
ّ
ّ
األوروبية
الفنية
وتخلت عن هويتها
ّ
لـتـلـتــزم دل ـيــل الـعـمــل ذات ــه املــت ـبــع في
هوليوود بكل قواعده املكتوبة وغير
امل ـك ـتــوبــة ...لينتهي شــريـطـهــا كفيلم
ّ
أميركي باهت آخــر ،بال مضمون وال
ّ
عمق وال حتى صــورة خالبة تؤهله
لـيـنــافــس ب ـج ــدارة عـلــى جــوائــز أســوأ
ـام املــوســم .ورغــم مـحــاوالت بعض
أفـ ّ
ال ـن ــق ــاد غ ـيــر امل ـح ـتــرفــن م ـنــح «ه ــاي
الي ــف» سـحـرًا ليس فـيــه ،فــإن األع ــداد
القياسية املتزايدة من ّ
ّ
رواد السينما
الــذيــن سـجــل خــروج ـهــم مـبـكـرًا أثـنــاء
عــرضــه ف ــي ال ـ ّـص ــاالت تـعـطــي ص ــورة
أص ـ ــدق ع ــن ف ــداح ــة م ــا أق ــدم ــت عليه
دوني.
يحكي الفيلم ّ
قصة طاقم سفينة تبحر
ف ــي ال ـف ـض ــاء ،ب ـح ـثــا ع ــن ث ـقــب أس ــود
اختيروا من رواد السجون املحكومني
باإلعدام أو املؤبد ليكونوا كما فئران
تـ ـج ــارب ع ـلــى م ــن رح ـل ــة ال أمـ ــل في
عودتها يومًا إلى كوكبها األم .وتلعب
جولييت بينوش دور عاملة مجنونة
ت ـ ـجـ ــري أب ـ ـحـ ــاثـ ــا مـ ـخـ ـب ـ ّ
ـري ــة إلنـ ـت ــاج
األط ـف ــال مــن خ ــال تـلـقـيــح بــويـضــات
تأخذها من إنــاث الطاقم بحيوانات
مـ ـن ـ ّ
ـوي ــة ت ـس ـت ـخ ـل ـص ـهــا مـ ــن ال ــرج ــال
يــوم ـيــا كــأن ـهــم ثـ ـي ــران م ـ ـ ــزارع .ولـكــي
يلتزم الجميع بتقديم مساهماتهم
تلك ،فإن السفينة ستتوقف ّ
كلية عن
العمل إذا لــم يتم إيــداع تقرير يومي
ع ــن مـجـمــل ال ـن ـشــاطــات فـيـهــا ك ــل 24
ساعة .ولكي يمكن للطاقم االستمرار

فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدورة مـ ـ ــن الـ ـخـ ـص ــوب ــة
ّ
اإلجبارية ،فإن السفينة تحتوي على
مــا سمي ب ـ «ص ـنــدوق الـنـكــاح» (The
 )Fuckboxوه ــو غــرفــة مـظـلـمــة فيها
ّ
ّ
عملية
ميكانيكية تساعد في
معدات
االسـتـمـنــاء ،ثــم تغسل ذاتـهــا تلقائيًاّ
فور خروج املستخدم أو املستخدمة.
روب ــرت باتنسون  -ال ــذي يلعب دور
قائد السفينة ّ  -وحده ال يخضع لهذا
الــروتــن ويفضل االحتفاظ بسوائله
لنفسه .هذا التبتل يثير شهوة العاملة
املجنونة التي يصبح همها األوحــد
أن تنجب منه .وهــي لذلك تلجأ عند
ً
تمنعه إلى غزو غرفته ليال للحصول
على سائله امل ـنــوي .ن ــدرك الحـقــا أنه

متعلقًا بنوازع
ليس ّاألمر
ّ
أخالقية أو فلسفية بقدر
ما هو توافق غير معلن
بين شركات اإلنتاج الكبرى
استخدم في تخليق الطفلة الوحيدة
التي تبقى على قيد الحياة مع أبيها
ّ
البيولوجي بعدما فني جميع الطاقم
بسبب فيروس غامض.
ال ـج ـن ــس فـ ــي «ه ـ ـ ــاي الي ـ ـ ـ ــف» ـ ورغـ ــم
مركزيته في إطار القصة ـ يأتي حزينًا
وم ـي ـك ــان ـي ـك ـ ّـيــا ومـ ـثـ ـيـ ـرًا لـ ـل ـ ّـرث ــاء لـيــس
ف ـق ــط بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـم ـم ـث ـلــن ،ب ــل كــذلــك
للمشاهدين الــذيــن ال يحصلون على
ّ
ّ
ايروتيكية
غرامية صريحة أو
مشاهد
ُ
بمعنى الكلمة ،ويكتفى معظم الوقت
بــإي ـحــاءات مـبـسـتــرة ال تـقـنــع أح ـ ـدًا ،ال
سـ ّـيـمــا فــي زم ــن اإلن ـتــرنــت حـيــث أفــام
وم ـق ــاط ــع ال ـب ــورن ــو م ـت ــواف ــرة بـكـثــافــة
ل ـل ـج ـم ـي ــع وع ـ ـبـ ــر م ـخ ـت ـل ــف امل ـن ـص ــات
ال ـت ـق ـنـ ّـيــة .ف ــي ال ــوق ــت ع ـي ـنــه ،ال تبخل

دونـ ـ ـ ــي فـ ــي تـ ـق ــدي ــم جـ ـ ـ ــرأة زائ ـ ـ ـ ــدة فــي
تصوير سوائل الجسم املختلفة (خذ
ً
مثال بطلة الفيلم تجري حاملة بيديها
دفـقــة مــن مـنـ ّـي البطل كــي تستخدمها
لتلقيح نفسها الحقًا في املختبر).
دون ـ ـ ـ ــي ال ـ ـتـ ــي اع ـ ـتـ ــرفـ ــت ل ـل ـص ـحــافــة
بتعمدها ستر فيلمها عــن املشاهد
ال ـ ـعـ ــاريـ ــة ،هـ ــا هـ ــي ت ـل ـت ـحــق ب ـمــوجــة
الـ ـطـ ـه ــران ـ ّـي ــة امل ـ ـتـ ــأخـ ــرة الـ ـت ــي ع ـ ّـم ــت
ال ـس ـي ـن ـمــا األم ـي ــرك ـ ّـي ــة ف ــي ال ـس ـنــوات
األخ ـ ـيـ ــرة .ط ـه ــران ـي ــة ت ــأت ــي كـنـتـيـجــة
ّ
طبيعية لسعي هذه السينما ّاملحموم
إلــى تعظيم الـ ّـربــح عبر تجنب طرح
ّ
جدلية أو مشاهد عـ ّ
ـري
موضوعات
ق ـ ــد ت ـت ـس ـب ــب ف ـ ــي ت ـص ـن ـي ــف ال ـف ـي ـلــم
للبالغني فـقــط .تصنيف يكفل فشل
الفيلم تجاريًا في أغلب األحـيــان ،إذ
إن قاعدة الجمهور املستهدف عندها
تتضاءل ّ
بشدة .وبالطبع ليس األمر
ّ
م ـت ـع ـل ـقــا ه ـن ــا ب ـ ـنـ ــوازع أخ ــاق ــي ــة أو
ّ
فلسفية بقدر ما هو توافق غير معلن
بني شركات اإلنتاج الكبرى الخمس
الـتــي تسيطر عـلــى حـصــة األس ــد من
اإلن ـتــاج السينمائي األمـيــركــي ،على
ّ
طفولية الطابع
إنتاج أعمال كبرى،
وسـ ـ ــاذجـ ـ ــة ال ـ ـ ـطـ ـ ــرح .أعـ ـ ـم ـ ــال م ــرف ـق ــة
ب ـخ ــدع ت ـصــويــر م ـب ـهــر م ــع مـحـتــوى
شـبــه مـسـ ّـيــس وح ـكــم مـسـتـعــارة يتم
تعقيمها وعزلها لتتوافق مع ثقافة
النخبة السياسية األميركية ورؤيتها
إل ــى ال ـعــالــم م ــن دون ام ـت ــاك ال ـقــدرة
ع ـل ــى ت ـق ــدي ــم ن ـق ــد م ـت ـكــامــل لـتـجــربــة
املنظومة الرأسمالية املتوحشة التي
تفتك بـحـيــاة الـشـعــب األمـيــركــي كما
ّ
بقية شعوب العالم .بالطبع ،ما زالت
ص ـنــاعــة ال ـب ــورن ــو تـتـضـخــم سـنــويــا
ّ
فــي الــواليــات املـتـحــدة ،كما أن هناك
قطاع سينما املثليني األكثر مباشرة
ّ
ّ
وحميمية في تقديم العري ،لكن تلك
األعمال تكتفي بمخاطبة قاعدة من

ج ـم ـهــور مـتـخـصــص ،وال تستهدف
أن تصل إلى موقع فيلم املوسم الذي
يستهدف دائمًا القاعدة األوســع من
املـسـتـهـلـكــن ،م ـصــدر ث ــراء الـشــركــات
األسـ ـ ــاس .وال ـل ـط ـيــف أن ت ـقــديــم مثل
تلك األعمال الباهتة ال يتسبب عادة
ّ
املعني عن ساحة
في إقصاء املخرج
اإلنـتــاج ،إذ ال يلبث أحدهم أن يمنح
لــه عقدًا إلنـتــاج فيلم جديد ال يطرح
أس ـئ ـلــة وال ي ـق ـتــرح إج ــاب ــات ،بينما
ي ـتــولــى ج ـيــش م ــن امل ــروج ــن مـ ّـدعــي
ال ـن ـقــد ال ـت ــروي ــج ل ــه وت ـقــديــم قـ ــراءات
ّ
ّ
متخلية عن طروحاته.
سياسية
«هـ ـ ــاي اليـ ـ ــف» ال ي ـق ــع ف ــي ف ــخ ه ــذه
ّ
التجارية األميركية فحسب،
اللعبة
إن ـمــا يـفـشــل أي ـضــا ف ــي تـقــديــم مـنــاخ
وأج ــواء تصوير يمكن أن تغني عن
امل ـض ـم ــون ،ل ـيــأتــي تـصـمـيــم املــرك ـبــة
ّ
الفضائية ذاتها شاحبًا وأقــرب إلى
أج ـ ـ ــواء ال ـس ـي ـن ـمــا ال ـس ــوف ـي ــات ـ ّـي ــة فــي
ّ
تنفيذية
الـسـبـعـيـنـيــات ،مــع أخ ـطــاء
ك ـث ـي ــرة ت ـع ــاك ــس امل ـ ـعـ ــارف ال ـع ـل ـمـ ّـيــة
ّ
الحالية .لكن األدهــى من كل ذلــك أن
ّ
شــريـطــا بـقــصــة واع ــدة بــالـطــروحــات
ّ
الفلسفية املمكنة ،انتهى إلــى صوم
ّ
ت ــام ع ــن تـقــديــم أي ق ـ ــراءات أو طــرح
أسئلة أو حتى إبالغنا بـمــاذا تريد
دوني منا بالتحديد ،بينما تداخلت
ف ـي ــه م ـ ـسـ ــارات األحـ ـ ـ ــداث ع ـل ــى نـحــو
ّ
العصبي أحـيــانــا ومن
يسبب الـشـ ّـد
دون داع درامي مقنع سوى اصطناع
بصمة «دون ــي» دائـ ّ
ـريــة الـطــابــع كما
ّ
فـ ــي أف ــامـ ـه ــا ال ـف ــرن ـس ــي ــة األخ ـ ـيـ ــرة.
االس ـت ـث ـن ــاء اإلي ـج ــاب ــي ال ــوح ـي ــد فــي
كل الشريط هو األداء الرائع للطفلة
التي لعبت دور ابنة قائد
الرضيعة ّ
السفينة ،لكنها لم تكن بمكان إنقاذ
ّ
الفيلم كله وحدها.
فـ ــي «ه ـ ـ ــاي اليـ ـ ـ ــف» ،خـ ـس ــرت دونـ ــي
نفسها ،ولم تكسب العالم.

في سوق الصالحية ،يمكن ألي شخص عابر أن
يتعرف سريعًا إلــى طـقــوس الـحـيــاة فــي دمشق،
ّ
ك ــأن ك ــل خصوصية ه ــذا الـبـلــد تكمن هـنــا .يطل
ً
قــاسـيــون ّ ليس بوصفه تفصيال جـغــرافـيــا ،إنما
ً
كرمز تغنى به السوريون طويال وبالغوا في ذلك
في سنوات الحرب .روح املدينة ورئتها الثقافية
على مرمى حجر .القصد هنا مقهى «الــروضــة»
الذي كان يجتمع فيه الفنانون واملثقفون يوميًا
على ط ــاوالت حــوار ُول ــدت عليها أفـكــار مشاريع
ح ـص ــدت الح ـق ــا ن ـج ــاح ــات وت ــرك ــت آثـ ـ ــارًا بــالـغــة!
يجانبها أقــدم بسطة صحف في العاصمة يقف
ّ
يسلم عليه غالبية ّ
املارة
أمامها عادل طيلة النهار
كــأنــه فــولـكـلــور تـقـلـيــدي يــرتـبــط بــامل ـكــان .الـســوق
ّ
ستمر
يضج بإيقاع البائعني .فــي آخــر الطريق،
املمثلة ديـمــة الـجـنــدي فــي ذاكــرتـنــا حـتـمــا ،كونه
ـاءات عـ ّـدة في بيت أهلها الكائن
جمعتنا بها لـقـ ّ
في هــذا الحي .لكنها ليست في موقع التصوير
امل ـجــانــب لـبـيــت عــائـلـتـهــا ،كــونـهــا لـيـســت واح ــدة
م ــن م ـم ـثــات مـسـلـســل «ع ـنــدمــا تـشـيــخ ال ــذئ ــاب»
(سيناريو وح ــوار ح ــازم سليمان ـ إخ ــراج عامر
ف ـه ــد) .امل ـشــاهــد ه ـنــا ت ـخــص مـكـتــب م ـحــام كبير
يعمل فيه أحد أبطال العمل.
وفــي استهالل الحديث عن هــذا العمل ،ال بد من
الـتـعــريــف ب ــرواي ــة ال ـكــاتــب الفلسطيني األردن ــي
ال ــراح ــل ج ـم ــال ن ــاج ــي ( 1956ـ ـ ـ ـ  .)2018تــاحــق
ال ـ ــرواي ـ ــة م ـص ــائ ــر ش ـخ ـص ـيــات لــدغ ـت ـهــا ع ـق ــارب
ّ
ظروفها املجحفةّ ،
فغيرت مسارها ،متخلية عن
مـبــادئـهــا وقـنــاعـتـهــا وح ـتــى نـضــالـهــا السياسي
لـصــالــح املـصـلـحــة الـنـفـعـيــة .مــن خ ــال مجموعة
ّ
فصول قصيرةّ ،
تقدم الرواية حكاية كل شخصية
منذ نشأتها حتى أحداثها الختامية .هكذا ،كانت
املــادة مساحة خــام إلنجاز معادل ســوري يمتلك
م ـف ــردات الـبـيـئــة املـحـلـيــة وي ـت ــواءم مــع تاريخها
ومعطياته السياسية ،في حبكة تلفزيونية تدور
أحــداث ـهــا عـنــد تسعينيات ال ـقــرن امل ــاض ــي .تقدم
الــروايــة شخوصها منذ انطالقتها مــن األحـيــاء
ّ
ال ـف ـق ـيــرة ،إل ــى وق ــت تـتـســلــم ف ـيــه م ــراك ــز السلطة
وتصبح شريكة فــي صناعة ال ـقــرار ال يضيرها
أن ت ـم ـشــي ع ـل ــى ج ـث ــام ــن امل ـ ـبـ ــادئ وال ـن ـظ ــري ــات
والـ ـنـ ـض ــال ال ـس ـي ــاس ــي الـ ـط ــوي ــل! ووفـ ـق ــا لـلـبـيــان
اإلع ــام ــي للمسلسل ال ــذي ي ـعــرض ف ــي رمـضــان
على قـنــوات «أبــو ظـبــي» ،فإنه «يــرصــد صراعات
ّ
وتحوالت شريحة واسعة من املجتمع في حقبة
زم ـن ـيــة ش ـه ــدت ج ـم ـلــة م ــن األح ـ ـ ــداث الـسـيــاسـيــة
واالقتصادية امتد تأثيرها إلــى الوطن العربي،
ويقوم على قصص مشوقة متشابكة ومتداخلة
ع ـلــى أرضـ ـي ــة اج ـت ـمــاع ـيــة وإن ـس ــان ـي ــة ف ــي إح ــدى
ال ـحــارات الفقيرة الـتــي نتعرف فيها إلــى نماذج
إن ـســان ـيــة م ـت ـنــوعــة ت ـ ــدور م ـصــائــرهــا ف ــي ح ــارة
شعبية تبدو للوهلة األولى عادية .لكننا سرعان
مــا نكتشف أن ه ــذا الـحــي ك ــان يــومــا مــا مسرحًا
لعدد من األحــداث واألســرار املخفية التي حكمت
مصير سكانها وق ــادت كــل واح ــد منهم خاتمة
مختلفة» .ويـضـيــف الـبـيــان ب ــأن «الـعـمــل سيقف
عند مفترقات كثيرة بحيث تكون شخصياته في
حالة رهان وصراع بني أحالمها وبني ما تفرضه
ال ـح ـي ــاة» .أم ــا ع ـلــى أرض ال ــواق ــع ،ف ـي ـبــدو ّ
رب ــان
املكان أي املخرج السوري عامر فهد ممتلكًا زمام
امل ـب ــادرة بــإضـفــاء حــالـتــه الـكــومـيــديــة عـلــى أج ــواء
ّ
حالة من االسترخاء،
التصوير ،علها تمنح فريقه
ّ
واإلن ـجــاز األفـضــل مــن دون التخلي عــن الضبط
ال ـصــارم واح ـتــرام الــوقــت .يكشف فــي حديثه مع
«األخبار» عن عنايته املطلقة باملسلسل باعتباره
بمثابة انطالقة جديدة بعدما حاصرته سلسلة
«بقعة ضــوء» لعدد من السنوات .يبذل قصارى
ج ـه ــده ل ـي ـكــون م ـن ـجــزه م ـنــاف ـســا ع ـلــى امل ـس ـتــوى
ال ـعــربــي .وق ــد اسـتـفـتــى حــدســه لـيـخـتــار أبـطــالــه.
«لم أحتج لوقت طويل في اختيار املمثلني ،ربما
ألن الشخصيات مكتوبة بطريقة عميقة تزيح
ال ـس ـت ــارة ع ــن مــام ـح ـهــا وت ـج ـع ـل ـنــي قـ ـ ــادرًا على
ً
رؤية املمثل الذي يمكن أن يؤديها .مثال ،لم تتح
لــي مشاهدة مــا قـ ّـدمــه سابقًا املمثل الـشــاب أنس
ّ
لكن ً
لقاء واحـدًا جمعني به ،جعلني أرى
طيارة،
بــأنــه أف ـضــل م ــن يـلـعــب شـخـصـيــة عــزمــي وجـيــه.
وهي شخصية أساسية في العمل نتواجد اليوم

فــي املكتب ال ــذي عمل فيه كمحام متمرن وطــرد
منه نتيجة عالقته بشخصيات عليها إشكاالت
ف ــي الـ ــدولـ ــة» .أم ــا ع ــن م ــواق ــع ت ـصــويــره األخ ــرى
التي اختارها في دمشق ،فيقول« :مسرح الحدث
الــرئـيــس ي ــدور فــي ح ــارة شعبية تـبــدو لــزائــرهــا
ّ
فـقـيــرة لكنها فعليًا غنية ب ــاألح ــداث والـعــاقــات
املربكة التي تنطلق منها القصة نحو فضاءات
واسعة .اخترت حيًا قريبًا من مقام الشيخ محي
الدين بن عربي ،سيكون الحي الرئيس الذي تبدأ
منه الحكاية بسبب امتالكه كل املفاصل الشكلية
الـتــي تتضمنها بيئة ال ـح ــدث» .مــن جــانــب آخــر،
ّ
يوضح بأن «الرواية تمتلك كل مقومات التشويق
وم ـســاحــات مهمة مــن ال ــدرام ــا .لـكــن ذل ــك لــم يكن
كــاف ـيــا ألنـ ــه كـ ــان ع ـلــى ال ـك ــات ــب تــوس ـيــع حـضــور
الـشـخـصـيــات ،وإض ــاف ــة خـطــوط ج ــدي ــدة ،إضــافــة
إل ــى إع ـ ــادة ت ــدوي ــر ال ـق ـصــة كــام ـلــة وف ــق مـفــاتـيــح
ّ
تخص البيئة السورية وحدها! وهو ما نجح فيه
حازم سليمان ،وقد يكون هناك امتداد للعمل لو
ً
حقق نجاحًا وقبوال» .من جانب آخر يلفت مخرج
«بقعة ضــوء» إلــى املنطق املنفتح الــذي تعاملت
معه الرقابة السورية غير آبهة بجرأة النص إنما
ّ
مـعــقـبــة بـمــاحـظــات بسيطة ج ـدًا مــن شــأنـهــا أن
تزيل من طريق املشروع عقبات الحقة.
ّ
على ضفة ثانية ،ال يبدي النجم سلوم حـ ّـداد أي
تـعــاون مــع الصحافة كما اعتدناه دائـمــا .يعتذر
عــن ع ــدم اإلدالء ب ــأي تـصــريــح صـحــافــي بــالـقــول:
«لم يسبق لي أن ّ
تحدثت عن شخصية لم ألعبها
بعد .املفترض أن ّ
أقدم دوري ومن ثم يمكن الكالم
عنها .حاليًا يمكن الـنـقــاش مــع املـخــرج والجهة
املنتجة حــول أهمية وقيمة الشخصية» .طبعًا
عرفنا بــأن حــداد يلعب دور الشيخ عبد الجليل
ّ
الذي يستغل موقعه ملصالح مالية بحت .نكتشف
مـ ــن خ ــال ــه فـ ـس ــاد ب ـع ــض امل ــؤسـ ـس ــات الــدي ـن ـيــة
والـجـمـعـيــات الـخـيــريــة .كـمــا أن ــه م ـصــاب بـهــوس
ًّ
الزواج من مطلقات أو أرامل في العشرين مستغل
ظروفهن املادية! أما النجم عابد فهد ،فيقول بأنه
ّ
«أم ــام شخصية ّ
مترويًا
غنية تطلبت تحضيرًا
وتـفـكـيـرًا مـلـ ّـيــا فــي آلـيـتـهــا ،وإن كـنــت قــد عاينت
ع ــن ق ــرب ف ــي حـيــاتــي بـعــض ه ــذه الـشـخـصـيــات،
وه ــو مــا سيساعد فــي إن ـجــاز املـهـمــة .هـنــا ألعب
ـاره
دور جـ ـب ــران ال ـي ـس ــاري امل ــؤم ــن بـقـيـمــه وأفـ ـك ـ ّ
ومعتقداته ويسرف كل وقته لخدمة أهدافه .لكنه
ينحرف نحو مسار مختلف جذريًا عندما يوضع
سلوم ّ
حداد ومحمد حداقي في المسلسل

في سياق جديد يمتلك من خالله مفاتيح القوة
ً
سؤاال قويًا :هل ّ
يغير
وسطوة السلطة ،مما يطرح
النفوذ من املعتقدات؟»
ّ
تجسد شخصية
مرعشلي
النجمة الشابة هيا ّ
سـ ـن ــدس وت ـص ـف ـهــا ب ــأن ـه ــا «فـ ـت ــاة ش ـب ـقــة تـلـحــق
غــرائــزهــا ،وت ـحــاول إشـبــاع رغباتها مــن دون أن
تـفـ ّـكــر فــي ش ــيء آخ ــر .لكنها ســرعــان مــا ت ـتـ ّ
ـزوج،
ً
فتجد أن قسمتها كانت رجــا كبيرًا في السن ال
ّ
يتمكن مــن إرض ــاء إقبالها الـهــائــل على الحياة.
وللمصادفة فإن ابن زوجها يكون شابًا وسيمًا
ّ
ومحاميًا أخــذتــه الـظــروف نحو الـتـ ّ
ـديــن لكنه لن
يمسك نفسه عن حبها بعدما تقع هي في غرامه
وتـ ـح ــاول اس ـت ــدراج ــه رغ ــم ال ــوض ــع الـ ـخ ــارج عن
والقيم
املــألــوف وغـيــر املـسـمــوح فــي كــل الـقــواعــد
ً
الدينية واالجتماعية» تشرح مرعشلي مضيفة

يكشف المسلسل فساد
بعض المؤسسات الدينية
والجمعيات الخيرية

بأنها «يمكن أن تقدم أفضل ما لديها لصالح هذا
التعاطي
الــدور ملجموعة أسباب أحدها أريحية ّ
م ــع امل ـخ ــرج واب ـت ـعــاد األج ـ ــواء ع ــن أي تـشــنــج أو
توتر».
من جهة أخــرى ،لم يقف الحظ مع املمثل الشاب
أن ــس ط ـيــارة حـتــى اآلن .رغ ــم اإلشـ ــادة الــواضـحــة
به كممثل من ذوي الخبرة ،إال أن غالبية الفرص
ُ
أعمال غير ناجحة.
التي طرحت عليه كانت في ّ
هذه املرة يقف أمام دور عمره .إنه املحامي الشاب
ّ
يضج طموحًا وينبض ذكــاء.
عزمي وجيه الــذي
يقول املمثل الشاب عن دوره «الشخصية تحكي
قـ ّـصــة ص ـعــود .الــرجــل ك ــان مـحــاطــا بشخصيات
تنتمي إلى اإلخوان املسلمني وأخرى تنتمي إلى
الشيوعني .يكتشف الحقًا نفاق تلك الشخصيات
ّ
وكــذبـهــا .ل ــذا ،بحث عــن خــط لنفسه يعتمد على

س ـح ــق الـ ـط ــرف ــن وي ـص ـع ــد بـ ـمـ ـف ــرده .فـ ــي ب ــداي ــة
ال ـح ـكــايــة ،يـمـضــي امل ـح ــام ــي وق ـت ــه ف ــي اكـتـشــاف
مــن حــولــه وحــالــة الــريــاء فــي املـجـتـمــع .يستحوذ
ع ـلــى مـحـبــة الـ ـن ــاس ،إض ــاف ــة إل ــى م ـي ــراث ضخم
يحصل عليه ،فتصبح كل مقومات القوة بيديه».
ّ
ويضيف أن سمة الشخصية تكمن في عالقته مع
ّ
أمه« :شيء ّيقترب من أوديب .شخص تعلق بأمه
إلى درجة أنه لم يبك طيلة عمره إال عندما فقدها.
ً
وقــد درس وامتهن املحاماة ن ــزوال عند رغبتها.
كما ابتلع مكتبات كاملة بسبب توجيهاتها نحو
الثقافةُ .يطرد من عمله في مكتب املحامي ووزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة ب ـس ـبــب خ ــال ــه جـ ـب ــران (ع ــاب ــد) كــونــه
شيوعيًا ضد الــدولــة ،فيكون ّ
رد الفعل باتجاهه
نحو الــديــن ،فيكتشف فـســاد املــؤسـســة الدينية،
ثم يقرر محاربة جميع املنافقني حوله واالنتقام
ّ
ويتحول إلى شخص قيادي».
منهم،
ّ
من جانبها ،تقدم املمثلة الشابة رشــا بــال دورًا
جــوهــريــا رغ ــم صـغــر حـجـمــه .ت ـقــول ل ـنــا« :أبـحــث
عن الشخصية املؤثرة بغض النظر عن حجمها
أو مساحة وجــودهــا ،وهــو مــا وجــدتــه فــي عفاف
الـشـخـصـيــة ال ـتــي أجـ ّـســدهــا ،إضــافــة إل ــى نوعية
العمل االجتماعية واســم املخرج الــذي لم يسبق
ً
أن تـعــرفــت إل ـيــه ،ف ـضــا عــن شــراكـتــي مــع أسـمــاء
مهمة مثل سلوم ّ
حداد ومحمد حداقي» .وتضيف
عن جوهر الشخصية« :هي فتاة عشرينية أرملة
لديها ولــد يبلغ خمس سـنــوات .تلتقي بالشيخ
ّ
يحب الــزواج من
عبد الجليل (سلوم) وهو رجل
فتيات صغيرات بحجة السترة عليهن .وبالفعل
ّ
ي ـت ــزوج م ــن ع ـف ــاف ُ
وي ـس ـك ـن ـهــا ف ــي ب ـي ـتــه ،لــكـنـهــا
تمتنع عــن إقــامــة عالقة معه ،فيعتقد بــأن ذكــرى
زوجها هي التي تمنعها .يأخذ عهدًا على نفسه
ب ــأن ُيسكنها فــي بـيــت وحــدهــا وي ـصــرف عليها
ً
حتى يقضي الله أمرًا كان مفعوال ،على أن يلبي
لها أحد موظفيه كل احتياجاتها .هنا يظهر في
حياتها املــوظــف ع ـمــران (مـحـمــد حــداقــي) لتولد
مشاعر تجاهه كونه الرجل الوحيد الذي تلتقي
ب ــه ،رغ ــم أن ــه مـتـطــرف ديـنـيــا .تـغــويــه بـطــرق عــدة،
وعـنــدمــا يضعف أم ــام إغــرائـهــا تــرفـضــه بطريقة
ب ـش ـع ــة ،ف ـي ـص ــاب ب ـص ــدم ــة ع ـل ــى إثـ ــرهـ ــا وي ـن ـقــل
إل ــى املـسـتـشـفــى وي ـصــل إل ــى وض ــع نـفـســي سيئ
بسببها ،ومــن ثــم تصل إلــى نهايات سيئة .قوة
عفاف مستمدة مــن قدرتها على التأثير فــي كل
من حولها».
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

ُ
أناقة الضعف

صورة
وخبر

ّ
االحتفـاالت بالسـنة البوذيـة
بانكـوك
فـي
انطلقـت
السـبت،
أمـس
مـن
ل
أو
ّ
الجديـدة بمعـارك مائيـة في الشـوارع .وبدا الفتـا أن الفعاليـات التي تنتهي
اليـوم فـي العاصمـة التايالنديـة أكثـر صخبـا هـذه السـنة ًمقارنـة بالسـابق.
تشـمل تقاليـد الحـدث الذي ُيعـرف باسـم «سـونغكران» مثال إظهـار االحترام
لألكبـر سـنًا ،فيمـا يحمل المحتفلون مسدسـات مـاء ملونة ويرتـدون نظارات
ّ
تتسـبب في إغالق الطرقات .وسيكون
واقية للمشـاركة في معارك مائية
ّ
النـاس علـى موعـد أيضـا مـع عـروض «دي .جـاي» مميـزة مـع أسـماء بـارزة
مـن حـول العالـم ،مـن بينهـا «تييسـتو»( .جويـل صمد ـــ أ ف ب)

ً
علي نسر مطال
على «وادي الغيوم»
ّ
بعد النقد الروائي ،يبدو أن
الشاعر واألكاديمي علي نسر
(الصورة) وقع في غواية
الروايةَّ ،
فقرر ًخوض غمار
ّ
ّ
هذا الفن كتابة هذه املرة ،لتكون
روايته األولى «وادي الغيوم»
حديثًا عن «دار
الصادرة ّ
املؤلف» .يوقع نسر هذا العمل
خالل احتفال ُيقام يوم الجمعة
املقبل في «مركز باسل األسد
الثقافي» في صور (جنوب
لبنان) ،وتتخلله كلمات للكاتب
ّ
ولكل من الصحافي والشاعر
أحمد بزون ،والباحث طارق عبود،
على أن ّ
يقدمه اإلعالمي عماد
خليل.
توقيع رواية «وادي الغيوم» :الجمعة
 19نيسان (أبريل) – 2019الساعة
الخامسة بعد الظهر ـ مسرح «مركز
باسل األسد الثقافي»
(صور ـ جنوب لبنان).

الشيعة اإلمامية
بين النقد والتأويل
يدعو املركز الثقافي التابع
لبلدية حارة حريك و«الجمعية
الفلسفية اللبنانية» ،اليوم االثنني
لحضور احتفال إطالق وتوقيع
كتاب «الشيعة اإلمامية بني النقد
والتأويل ـ ـ مقاربات تحليلية نقدية
لبحوث في اإلمامة واملهدوية»
للشيخ محمد شقير (الصورة)،
العميد السابق لكلية الدراسات
اإلسالمية في «الجامعة اإلسالمية
في بيروت» .يجري اللقاء في
املركز اإلنتاجي لبلدية حارة
حريك (ضاحية بيروت الجنوبية)،
ّ
ويقدمه الصحافي قاسم قصير.
إطالق كتاب «الشيعة اإلمامية بني النقد
والتأويل» :اليوم االثنني ـ الساعة الرابعة
والنصف بعد الظهر ـ املركز اإلنتاجي
لبلدية حارة حريك (مقابل محطة
«هاشم» ـ شارع مستشفى «بهمن» ـ
ضاحية بيروت الجنوبية) .لالستعالم:
03/324448

«بيكار ّ بيروت»:
ال للتلوث السمعي!
ّ
للتلوث السمعي»،
تحت شعار «ال
تحيي «جوقة بيكار بيروت» يوم
السبت املقبل أمسية في «مسرح
املدينة» (الحمرا) .في ظل معاناة
املوسيقى العربية األصيلة على
مختلف األصعدة وتدهور املستوى
ّ
الفنيُ ،ولدت الجوقة انطالقًا من
الحاجة إلى مجابهة الفن التجاري.
هكذا ،اجتمع خمسة موسيقيني
محترفني أصدقاء تعود أصولهم إلى
العاصمة اللبنانية ،هم :هالة رمضان،
ومحمد عيتاني ،وتوفيق كلش،
ومحمد إسطنبولي ،وجاد بعيون
(الصورة) .تصف الجوقة نفسها
ّ
بأنها «فاعلة ثقافيًا» ،وتحرض على
إعادة إحياء األغنيات واملوسيقى
الجميلة التي ينضح بها تراثنا.
حفلة «جوقة بيكار بيروت» :السبت 20
نيسان (أبريل) الحالي ـ الساعة الثامنة
ً
مساء ـ «مسرح املدينة» (الحمرا ـ بيروت).
لالستعالم03/890450 :

ُ ُ
ُ
به ُرني زهرة «الق ّـبار» األنيقة
ت ِ
ُ
َ ّ ُ
ّ
النسبية،
بهرني نظرية
ت
أكثر مما ِ
ُ
ُ
وشطحات إقليدس العظيم ،وصيحة
ُ
أرخميدس الواثقة« :وجدتها.»...
َ َُ ُ
العزالء َ
ُ
(تلك التي ليست
النبات
يقة
و ور
ِ
ّ
َ
ريقة
وط أو حتى ُو ِ
أكثر ِمن ُو َر ِ
غار أو َبل ٍ
يقة ٍ
عديمة الشأن)
شوفان
ِ
ٍ
َ
األناجيل وأخوا ِتها.
صحائ ِف
أكثر ِمن
ِ
ِ
ُ
املذروفة في ّ
(دمعة
السر
الدمعة
ورنني
ِ
ِ
ِ
دمعة كلب)
إنسان أو ِ
ٍ
أكثر ِمن وصايا ِّ
َ
املصروخة
العشر
الرب
ِ
ِ
بال طائل.
ُ
َ ّ
ُ
بموسيقاه
زاهد َيت َرن ُم
عصفور
وشهقة
ٍ ٍ
َ
جحافل نابوليون
ضوضاء
أكثر ِمن
ِ
ِ
توفها بال وجل.
ِ
الساعية إلى ُح ِ
ُ
بهرني ُ
ُي ُ
الجمال وضعفه.
حياء
ِ
ُ
ُ
بهرني أناقة الضعف.
:ت ِ
2018/12/14
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تصميم :سنان عيسى

االشتراكية التي
ستسرق هامبرغر
األميركيين

ّ
ّ
الحكومة تفكر جديًا بتخفيض األجور والتقديمات االجتماعية
بلغت المساومات بين
القوى الرئيسة في
الحكومة مرحلة خطيرة.
فقد أفضت «المشاورات»
الجارية بينها إلى التوافق
على اعتماد موازنة
ّ
تقشفية لعام  ،2019ولكن
من دون زيادة ّ
معدالت
الضرائب المباشرة على ّالدخل
والثروة ،ومن دون المس
َّ
بالد ْين العام وفوائده.
ما يعني أن الحديث عن
تخفيض اإلنفاق العام بات
محصورًا باألجور ومعاشات
التقاعد والتقديمات
االجتماعية ودعم أسعار
الكهرباء

يـجــري رئـيــس الحكومة سعد الحريري
ووزير املال علي حسن خليل مشاورات
مــع ال ـقــوى الــرئـيـســة فــي الـحـكــومــة ،بغية
ال ـت ــواف ــق مـسـبـقــا ع ـلــى مـ ـش ــروع قــانــون
مـ ــوازنـ ــة ع ـ ــام  2019ق ـب ــل ط ــرح ــه عـلــى
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء وإح ــال ـت ــه ع ـلــى مجلس
ال ـن ــواب .ووف ــق املـعـلــومــات امل ـتــداولــة ،فــإن
هذه املشاورات تجري تحت سقف هدف
ّ
محدد ،يرمي إلى تخفيض نسبة العجز
املالي من نحو  %11.5من مجمل الناتج
ّ
املحلي في العام املاضي إلى  %9في هذا
العام .أي إن قيمة هذا العجز يجب أن ال
تتجاوز  5.5مليار دوالر ُ ،أو ّأقــل بمليار
دوالر تقريبًا عن العجز املحقق في عام
.2018
ً
هــذا الهدف ال يبدو مستحيال ،إذ يمكن
تحقيقه من خالل تخفيض الفائدة بنسبة
 %1فقط على َّالد ْين القائم (كل  %1من
الـفــائــدة ت ـســاوي  900مـلـيــون دوالر في
خدمة َّالد ْين العام) ،أو يمكن تحقيقه عبر
إلغاء كل اإلعفاءات الضريبية على الدخل
والثروة وفرض ّ
معدالت ضريبة مرتفعة
عـلــى األنـشـطــة الـسـيـئــة ،كــالــريــوع وأرب ــاح
املـضــاربــات العقارية والـهـنــدســات املالية
واالح ـت ـك ــارات واالم ـت ـي ــازات واس ـت ـنــزاف
ال ـب ـي ـئــة وامل ـ ـ ـ ــوارد ال ـط ـب ـي ـع ـيــة واس ـت ـث ـمــار
األمـ ـ ـ ــاك ال ـع ـم ــوم ـي ــة وامل ـ ــراف ـ ــق وال ـ ّب ـن ـيــة
التحتية وال ـخــدمــات األس ــاس ـي ــة ...إل أن

َ
الخيارين :تخفيض الفوائد وزيادة
هذين
الضرائب ،ليسا من الخيارات املطروحة
عـلــى ب ـســاط ال ـب ـحــث ،بــذري ـعــة ع ــدم املـ ّـس
بالتزامات الــدولــة بتسديد ديونها وعدم
تـنـفـيــر االس ـت ـث ـم ــارات ال ـخــاصــة بـفــرض
مـ ـع ـ ّـدالت ضــري ـبــة أع ـل ــى ع ـلــى أربــاح ـهــا،
لذلك ينحو الحديث نحو املـ ّـس بالرواتب
واألجــور ومعاشات التقاعد والتقديمات
االجتماعية للعاملني في القطاع العام.
تـقــول املـعـلــومــات إن هــذا الـحــديــث انطلق
مـ ــن أن إل ـ ـغـ ــاء دع ـ ــم أس ـ ـعـ ــار ال ـك ـه ــرب ــاء
ِّ
سيؤمن تخفيضًا في اإلنفاق ّالعام بما
ّ
ال يـقــل عــن  1.5مليار دوالر ،إل أن هذا
اإلجـ ــراء مـ ّ
ـؤجــل بــانـتـظــار زي ــادة ّالتغذية
الكهربائية في ضــوء تنفيذ الخطة التي
ّ
أقرها مجلس الوزراء أخيرًا ،أي إن زيادة
ّ
أسعار الكهرباء ستتم تدريجيًا ّ اعتبارًا
مــن ال ـعــام املـقـبــل ول ــن يـتـ ّـم الـتـخــلــص من
ّ
املخصص للكهرباء قبل  3سنوات
الدعم
مــن اآلن .فــي هــذا الــوقــت ،يـجــري الـتــداول
بــاقـتــراح وضـعــه فــريــق رئـيــس الحكومة،
ويقضي ّ
بقص نحو  %15من الــزيــادات
التي طرأت على سلسلة الرتب والرواتب،
وتعليق تسديدها مل ـ ّـدة  3س ـنــوات ،على
أن تـعــاد إلــى أصحابها بعد إلـغــاء الدعم
عــن أسـعــار الكهرباء .وفــي هــذا السياق،
منها
ظ ـهــرت اق ـتــراحــات أخ ــرى مـمــاثـلــةّ ،
اقـتــراح يقضي بإلغاء بــدل النقل املؤقت

َ
واملــنــح التعليمية والـتــدابـيــر االستثنائية
ِ
في الجيش والقوى األمنية ،واقتراح آخر
ي ـق ـضــي بـتـخـفـيــض م ـع ــاش ــات الـتـقــاعــد
وح ــرم ــان بـعــض املـسـتـفـيــديــن مـنـهــا من
أسر املتقاعدين.
تفيد املعلومات أن االعتمادات التي تطلبها
ال ـ ــوزارات (م ــن دون امل ــوازن ــات املـلـحـقــة)
رفعت قيمة اإلنفاق العام في موازنة عام
 2019إلى أكثر من  20مليار دوالر ،وقد
ّ
خــفـضـتـهــا وزارة املـ ــال ف ــي مـشــروعـهــا
املرفوع إلى األمانة ّ
العامة ملجلس الوزراء
إلى  15.8مليار دوالر ،باإلضافة إلى 1.6
مليار دوالر كسلفة خزينة طويلة األجل
ّ
ملؤسسة كهرباء لبنان ،أي ما مجموعه
 17.4م ـل ـيــار دوالر ،أي أق ــل بـنـحــو 2.5
مليار دوالر ّ
مما تطلبه ال ــوزارات للقيام
بــأعـمــالـهــا وت ــأدي ــة و ّظــائـفـهــا وواجـبــاتـهــا
تجاه املواطنني واملوظفني َّ
والدائنني.
ي ـت ـبـ ّـن م ــن أرقـ ـ ــام املـ ـش ــروع أن ال ـفــوائــد
على الـ َّـد ْيــن الـعــام تستأثر بنحو %32.3
م ــن مـجـمــل اإلنـ ـف ــاق ،ف ــي ح ــن يـسـتــأثــر
دع ــم ال ـك ـهــربــاء بـنـحــو  ،%9.5وال ــروات ــب
واألجــور ومعاشات التقاعد والتقديمات
االجـتـمــاعـيــة للعاملني فــي الـقـطــاع الـعــام
بنحو  ،%35.9أي إن هــذه البنود الثالثة
تستأثر وحدها بنحو  %78من مجمل
اإلن ـفــاق ال ـعــام .وال يبقى س ــوى أق ــل من
 %8من مجمل اإلنفاق العام لالستثمار

فــي البنية التحتية وصـيــانــة التجهيزات
واملــرافــق العامة %14 ،لكل اإلنـفــاق على
ت ـش ـغ ـيــل الـ ــدولـ ــة واإلن ـ ـفـ ــاق االج ـت ـمــاعــي
واالقتصادي واإلنفاق السياسي ،أي إن
هامش املـنــاورة خــارج بنود فوائد َّالد ْين
الـعــام واألج ــور ودعــم الكهرباء واإلنـفــاق
االس ـت ـث ـم ــاري يـنـحـصــر ب ــاع ـت ـم ــادات ال
تتجاوز قيمتها  2.5مليار دوالر ،وهي
ُعصرت في مشروع املوازنة إلى أقصى
ّ
حد ممكن.
ان ـطــاقــا مــن ه ــذه الـبـنـيــة لــإن ـفــاق ال ـعــام،
تجري اآلن املفاضلة بني خيار تخفيض
كلفة َّالد ْين العام أو خيار تخفيض كلفة
األج ــور ومـعــاشــات التقاعد والتقديمات
االجتماعية ،أي بمعنى ،تجري املفاضلة
بني مصالح َّالدائنني (وال ّ
سيما املصارف
ومــودعـيـهــا ال ـك ـبــار) وب ــن مـصــالــح نحو
 300أل ــف أس ــرة تـعـيــش مــن دخـلـهــا من
العمل في القطاع العام.
ق ــد ال ي ـك ــون ال ـخ ـي ــار م ـح ـســومــا ،ولـكــن
ق ـ ــوى وازنـ ـ ـ ـ ــة ف ـ ــي الـ ـحـ ـك ــوم ــة وم ـج ـ ّلــس
الـنــواب تجاهر بميلها لتحميل املوظفني
وأسرهم كلفة تخفيض العجز ،في حني
أن قــوى ّأخــرى تطرح تــوزيــع هــذه الكلفة
بــن املــوظـفــن والـ َّـدائ ـنــن ،وكــا الخيارين
س ـيــئ ،ألنـهـمــا يـعـ ّـمـقــان ال ــام ـس ــاواة في
ّ
توزيع الثروة والدخل ويخفضان القدرة
الشرائية لشريحة واسعة من األسر.
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االستثمارات األجنبية المباشرة فرصـة ضائعة أخرى
مخزون بقيمة  63.7مليار دوالر
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ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺨﺰون اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
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٩٫٤
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ّ
املحلي) ،ومن عجوزات مالية وتجارية
ّ
م ـتــزايــدة ب ــاط ــراد ،وم ــن ارت ـف ــاع مـعــدل
البطالة بني الشباب إلى  %35وهجرة
نـصــف حــامـلــي ال ـش ـه ــادات الـجــامـعـيــة
نـتـيـجــة ع ـج ــزه ع ــن تــول ـ ُيــد الــوظــائــف،
ّ
فيما تتركز الوظائف املتاحة بنسبة
 %61فــي القطاع الـتـجــاري ،و %33في
الـقـطــاعــات املـتــدنـيــة اإلنـتــاجـيــة و%10
في ّقطاع البناء.
تصنف االستثمارات األجنبية املباشرة
من ضمن مصادر التمويل ّ
املهمة التي
تـسـعــى ال ـب ـلــدان إل ــى اج ـتــذاب ـهــا ،وهــي
ّ
ّ
لنمو العديد
شكلت املفتاح األساسي
م ــن االق ـت ـص ــادات الـنــاشـئــة الـنــاجـحــة.
ف ــوف ـق ــا ل ـل ـت ّـعــريــف الـ ـش ــائ ــع «تـخـتـلــف
ه ـ ــذه الـ ـت ــدفـ ـق ــات عـ ــن ُاالس ـت ـث ـم ــار فــي
سـ ـن ــدات الـ ـ َّـديـ ــن غ ـي ــر امل ـن ـت ـج ــة ،وه ــي
أكثر ّ
أهمية من القروض والتحويالت
كونها عـبــارة عن
واملـســاعــدات املاليةّ ،
رســامـيــل أجـنـبـيــة تـتــدفــق مــن الـخــارج
لــاس ـت ـث ـمــار ف ــي ق ـط ــاع ــات وم ـ ُشــاريــع
ّ
اق ـت ـصــاديــة م ــول ــدة ل ــأص ــول املـنـتـجــة
واألســاس ـيــة لــدعــم الـنـمـ ّـو االقـتـصــادي
وزيــادة الثروة الوطنية ،فهي ّ
تؤسس
امل ـ ـش ـ ــاري ـ ــع وت ـ ـ ـشـ ـ ــارك ف ـ ــي ع ـم ـل ـي ــات
ال ـت ـطــويــر ال ـص ـن ــاع ــي ،وت ـخ ـلــق فــرص
ّ
وتحسن األج ــور ،وتزيد إيــرادات
عمل
ال ـخ ــزي ـن ــة م ــن ال ـ ـص ـ ــادرات والـ ـع ــوائ ــد
الضريبية ،وتسهم في تنمية الكفاءات
وبناء املـهــارات وإدخ ــال التكنولوجيا
والـ ـت ـق ـنـ ـي ــات الـ ـح ــديـ ـث ــة فـ ــي ع ـم ـل ـيــات
اإلنتاج».
ت ـع ـ ّـد ح ــرك ــة االس ـت ـث ـم ــارات األجـنـبـيــة
امل ـب ــاش ــرة م ــن ال ـظ ــواه ــر ال ـحــدي ـثــة في

بـلــغ م ـخــزون االس ـت ـث ـمــارات األجـنـبـيــة
امل ـب ــاش ــرة ف ــي ل ـب ـن ــان ،ف ــي ن ـهــايــة عــام
 ،2017نحو  63.7مليار دوالر أميركي،
ّ
ّ
وهــو يشكل  %121مــن الناتج املحلي
اإلج ـم ــال ــي ،وي ـضــع لـبـنــان ف ــي املــرتـبــة
ال ـث ــال ـث ــة األع ـ ـلـ ــى بـ ــن ب ـ ـلـ ــدان ال ـش ــرق
األوسـ ـ ـ ـ ـ ــط وش ـ ـ ـمـ ـ ــال أفـ ــري ـ ـق ـ ـيـ ــا ،وفـ ـق ــا
ّ
ّ
إلحـ ـ ـص ـ ــاءات م ـنــظ ـمــة األمـ ـ ــم امل ــت ـح ــدة
لـ ـلـ ـتـ ـج ــارة وال ـت ـن ـم ـي ــة (.)UNCTAD
وتـعـ ّـد هــذه املستويات ذات أداء ّ
جيد،
خصوصًا بالنسبة إلى بلد خــارج من
ـام ،ويعيش
حــرب أهلية ،واقـتـصــاده ن ـ ٍ
فيه  6ماليني شخص ،من ضمنهم 1.5
ويمتلك مــوارد طبيعية
مليون الجــئّ ،
م ـ ـح ـ ــدودة ،وتـ ـم ــث ــل ف ـي ــه ال ـص ـن ــاع ــات
ّ
املحلية أقل من  %10من مجمل الناتج
ّ
املحلي.
ّ
ف ــي خـ ــال ال ـع ـقــديــن األخـ ـي ــري ــن ،ك ــون
لبنان مخزونًا كبيرًا من االستثمارات
األجـنـبـيــة امل ـب ــاش ــرة .وع ـلــى ال ــرغ ـ ّـم من
ّ
كل األزمــات املالية العاملية والخضات
الـسـيــاسـيــة ف ــي ّ مـحـيـطــه ،حــافــظ على
ـارات
اس ـت ـّمــراريــة تــدفــق ه ـ ّـذه االسـتـثـمـ ّ
معدل املنطقة ،لكنه
بمعدالت أعلى من
في املقابل لم ينجح في بناء اقتصاد
يقيه الصدمات الخارجية وارتداداتها،
ويـ ــواجـ ــه راهـ ـن ــا تـ ـح ـ ّـدي ــات ج ـ ّ ّـدي ــة فــي
ّ
ظـ ــل الـ ـت ــراج ــع امل ـس ـت ـم ـ ّـر ب ـت ــدف ــق ه ــذه
االستثمارات عامليًا بالتوازي مع بروز
ّ
عــوامــل محلية ط ــاردة لــاسـتـثـمــارات.
إذ يـعــانــي لـبـنــان م ــن مــديــونـيــة عـ ّـامــة
م ــرتـ ـفـ ـع ــة ج ـ ـ ـ ـ ّـدًا ( %152م ـ ــن ال ـن ــات ــج
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االقـتـصــاد اللبناني ،وهــي نتجت عن
مــرحـلــة إعـ ــادة اإلع ـم ــار ال ـتــي تــرافـقــت
ب ــدوره ــا مــع ب ــروز ال ـعــوملــة وال ـتـ ّ
ـوســع
الــرأسـمــالــي مـنــذ بــدايــة التسعينيات.
عــام  1972بلغت نسبة االسـتـثـمــارات
األجنبية املباشرة  %0.03من الناتج
ّ
امل ـح ــل ــي ،وف ـق ــا لـ ـ ـ ـ ـ ــ ،UNCTADوكــانــت
مـســاهـمـتـهــا سـلـبـيــة فــي تـكــويــن رأس
ّ
املال الثابت ( )%0.03-وال تشكل سوى
 %0.2من مجمل قيمة الصادرات .على
م ــدار الـسـنــوات الـتــالـيــة ،اتـسـمــت هــذه
االسـتـثـمــارات بــالـتـطـ ّـور الـبـطــيء ،إلــى
حني شهدت عام  1997قفزتها األولى
ّ
وب ــات ــت ت ـشــكــل  %11.54م ــن ال ـنــاتــج
ّ
املحلي اإلجمالي ،و %38.77من تكوين
رأس املـ ــال ،و %280م ــن مـجـمــل قيمة
الصادرات .وبلغت مستوياتها األعلى
في النصف ّ
األول من األلفية الثانية،
بحيث وصلت االستثمارات األجنبية
ّ
املباشرة إلى  %15.5من الناتج املحلي
ّ
اإلجمالي عام  ،2005وشكلت %73.55
من مجمل تكوين رأس املال عام .2003
وعـلــى الــرغــم مــن اسـتـمــراره فــي جــذب
ّ
معدالت أعلى من االستثمارات مقارنة
ّ
مع البلدان الشبيهة له في املنطقة ،إل
أن لبنان ليس بمنأى عــن الـتـطـ ّـورات
االقتصادية الحاصلة في العالم منذ
األزمة املالية العاملية عام  ،2008والتي
ّ
يعبر عنها بتراجع االسـتـثـمــارات ،إذ
ّ
ب ـح ـلــول ع ــام  2017انـخـفـضــت حــصــة
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات األج ـن ـب ـي ــة امل ـب ــاش ــرة
ّ
م ــن ال ـنــاتــج امل ـحــلــي ن ـحــو  3أض ـعــاف
ّ
وبــاتــت تشكل  %4.9منه ،فيما بلغت
مـســاهـمـتـهــا م ــن مـجـمــل تـكــويــن رأس

ّ
المراحل األربعة لنمو االستثمارات األجنبية
بــدءًا مــن الـعــام  ،1997استقطب لبنان
م ـس ـتــويــات عــال ـيــة م ــن االس ـت ـث ـمــارات
ّ
األجـنـبـيــة امل ـبــاشــرة ،وبـقـيـمــة تخطت
ملياري دوالر سنويًا منذ عــام ،2003
ووصـلــت إلــى مستوى قياسي بقيمة
 4.4م ـل ـي ــارات دوالر عـ ــام  .2009فــي

ال ـس ـن ــوات ّاألخـ ـي ــرة ،ت ــراج ــع مـسـتــوى
ّ
ه ـ ــذه الـ ـت ــدفـ ـق ــات ،إل أن ل ـب ـن ــان بـقــي
يستقطب استثمارات أجنبية مباشرة
ّ
بمعدل  2.9مليار دوالر سنويًا ،وهي
ّ
تشكل املـسـتــوى األعـلــى بــاملـقــارنــة مع
اقتصادات املنطقة املشابهة له (مصر،
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املال الثابت نحو .%22
حصل لبنان على موارد كثيرة لتطوير
ّ
اقـ ـتـ ـص ــاده ،إل أنـ ــه ل ــم يـسـتـفــد مـنـهــا،
وأضــاع فرصة أخــرى من ضمن فرص
عديدة توافرت له .هذا ما ّ
يبينه تقرير
«سياسة االستثمار في لبنان» الصادر
ع ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،UNCTADإذ ي ـش ـيــر إل ـ ــى أن
االستثمارات األجنبية املباشرة «لعبت
دورًا رئـيـسـيــا ف ــي ت ـطــويــر الـقـطــاعــات
الخدمية وجعلتها أكـثــر ديناميكية،
في حني لم تجتذب القطاعات األخرى
ً
سوى القليل منها ،فضال عن أن عددًا
ً
ّ
قليال مــن بـلــدان املنطقة شــكــل مصدر
ّ
الـ ـح ــص ــة األكـ ـ ـب ـ ــر م ـ ــن االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات
الواردة .وهو ما ّأدى إلى زيادة مخاطر
ّ
تعرض لبنان ّللصدمات الخارجية».
إل ــى ذلـ ــك ،ي ـح ــذر ال ـت ـقــريــر م ــن عــوامــل

اﻟﻤﺼﺪرUNCTAD :

و 1996نحو  24.4مليون دوالر.
 )2ب ـ ــدءًا م ــن ع ــام  ،1997دخ ــل لـبـ ّنــان
م ـ ــرحـ ـ ـل ـ ــة ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة م ـ ـ ــع بـ ـ ـ ـ ــدء ت ـ ــدف ـ ــق
االستثمارات األجنبية بشكل متزايد،
وبـ ـمـ ـع ـ ّـدل س ـن ــوي ب ـق ـي ـمــة  1.4مـلـيــار
دوالر ،تقودها املشاريع العقارية في
مــرحـلــة إعـ ــادة اإلعـ ـم ــار ،وخصخصة
ّ
الـ ـب ــري ــد ،وإزال ـ ـ ـ ــة ال ـ ــوالي ـ ــات امل ــت ـح ــدة
للحظر الــذي فرضته على مواطنيها
وشركاتها بالسفر إلى لبنان ،وتثبيت
الليرة وربطها بالدوالر
سعر صــرف ّ
وخفض التضخم ،باإلضافة إلى إقرار
سلسلة مــن التخفيضات الضريبية
م ــن خ ـ ــال م ـ ّ
ـؤسـ ـس ــة إيـ ـ ــدال وت ـعــديــل
ّ
قانون تملك األجانب بما سمح بزيادة
استثماراتهم في القطاع العقاري.
 )3امـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ّـدت املـ ــرح ـ ـلـ ــة ال ـ ـثـ ــال ـ ـثـ ــة بــن
ع ــام ــي  2003و ،2009حـ ـي ــث بـلـغــت
االس ـت ـث ـمــارات األجـنـبـيــة مستوياتها
ّ
بمعدل سنوي بقيمة
األعلى تاريخيًا،
 3.4مـ ـلـ ـي ــارات دوالر ( 4.4م ـل ـي ــارات
عـ ـ ــام  2009وهـ ـ ــو املـ ـسـ ـت ــوى األعـ ـل ــى
على اإلط ــاق) ،ويقودها االستقطاب
ال ـس ـي ــاح ــي ،وت ــوق ـي ــع ع ـق ــود تـشـغـيــل
وص ـ ـيـ ــانـ ــة شـ ـبـ ـكـ ـت ــي ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـيـ ــوي مــع
شــرك ـتــن أج ـن ـب ـي ـتــن ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
الـتـحـفـيــزات الـضــريـبـيــة ال ـتــي ُمنحت
لشركات األوف شور.
 )4بدأت املرحلة الرابعة عام  2010وال
ّ
ّ
مستمرة حتى اليوم ،وهي تتسم
تزال
ب ـت ـحـ ّـديــات ع ــدي ــدة م ــدف ــوع ــة ب ــاألزم ــة
امل ــالـ ـي ــة الـ ـع ــاملـ ـي ــة وح ـ ـ ـ ــروب امل ـن ـ ّط ـقــة
وانخفاض أسـعــار الفيول التي أثــرت
لالستثمارات
عـلــى الـبـلــدان امل ـص ـ ّـدرة
ّ
ن ـح ــو ل ـب ـن ــان ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى ت ــدف ــق
أعــداد كبيرة من الالجئني السوريني.
وبنتيجتها انخفض ّ
املعدل الوسطي
ّ
السنوي لتدفق االستثمارات األجنبية
إلى  2.9مليار دوالر.

عديدة «تعيق عملية تنويع االستثمار
األجنبي املباشر ،من ضمنها مجموعة
ّ
مــن ال ـت ـحـ ّـديــات املـتـعــلـقــة بالسياسات
ّ
االقتصادية املحلية ،وتأثيراتها على
التحتية الـقــائـمــة ،واالقـتـصــاد
البنية
ّ
ّ
ال ـكــلــي الـ ـه ــش ،واألع ـ ـ ــداد ال ـك ـب ـيــرة من
الــاج ـئــن ،وارت ـف ــاع م ـع ـ ّـدالت الـبـطــالــة
وهـ ـج ــرة األدمـ ـ ـغ ـ ــة ،ونـ ـق ــص إمـ ـ ـ ــدادات
الـ ـط ــاق ــة ...وتـ ّـض ــاف إلـ ــى ذلـ ــك عــوائــق
تنظيمية تــؤثــر على مناخ االستثمار
األجـنـبــي والعمليات الـتـجــاريــة ،وهي
ت ُـتـنــاقــض ف ــي جــوهــرهـ ّـا م ــع األهـ ــداف
املعلنة للحكومة ،وتتمثل ،على سبيل
امل ـثــال ،فــي عــدم إق ــرار قــانــون املنافسة
لضمان األسس املتكافئة واملنافسة في
األسواق ،وعدم التصديق على اتفاقية
ّ
مـنــظـمــة ال ـع ـمــل ال ــدول ـي ــة ( )ILOحــول

ّ
ّ
الحرية النقابية وحماية حق التنظيم،
وع ـ ــدم وج ـ ــود ق ــوان ــن وآلـ ـي ــات لـلـحــدّ
م ــن ال ـف ـســاد وم ـن ـعــه .وه ــي م ــن األم ــور
ّ
األساسية التي ّ
الخاص».
تهم القطاع
بـمـ ّعـنــى آخـ ــر ،يـعـ ّـبــر الـتــوصـيــف ال ــذي
يتبناه التقرير عن املشكالت البنيوية
ل ــاق ـت ـص ــاد ال ـل ـب ـن ــان ــي وال ـس ـي ــاس ــات
ال ـتــي تـعـيـقــه ،وت ـتــرجــم بــاف ـت ـقــاره إلــى
قـطــاعــات إنـتــاجـيــة قــويــة وقـ ــادرة على
تـحـفـيــز ال ـن ـمـ ّـو االق ـت ـص ــادي وال ـح ــراك
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،وم ــواجـ ـه ــة ال ـت ـح ـ ّـدي ــات
امل ــالـ ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة وم ـخ ــاط ــره ــا،
والـتـحـ ّـول نحو اقتصاد املستقبل ،أي
االقتصاد الرقمي ،وأكثر من ذلكّ ،
تهدد
هذه املشكالت ثقة املستثمرين وتلقي
املزيد من العقبات أمــام إمكانية جذب
املزيد من االستثمارات.

عقارات وتجارة وخدمات مالية
ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
)ﺑﻤﻠﻴﺎرات اﻟﻠﻴﺮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ(
١٠’٠٠٠

٨’٠٠٠
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٢٠١٥
٢٠٠٤

فـ ــي خ ــال ـه ــا ك ـ ــان ل ـب ـن ــان خـ ـ ـ ـ ٌ
ـارج مــن
ّ
استمرت لنحو ربــع قرن
حــرب أهلية
( ،)1990-1975وبــالـتــالــي ك ــان خــارج
ف ـلــك اه ـت ـم ــام امل ـس ـت ـث ـمــريــن األج ــان ــب.
ب ـلــغ املـ ـع ـ ّـدل ال ـس ـن ــوي لــاس ـت ـث ـمــارات
األجـنـبـيــة امل ـبــاشــرة ب ــن عــامــي 1990

األردن ،امل ـ ـ ـغـ ـ ــرب ،ت ـ ــون ـ ــس) ل ـنــاح ـيــة
ّ
نسبتها من الناتج املحلي اإلجمالي
وإجمالي تكوين رأس املال.
هـ ـن ــاك أرب ـ ـ ــع مـ ــراحـ ــل ل ــاس ـت ـث ـم ــارات
األجنبية املباشرة في لبنان:
 )1امل ــرح ـل ــة ال ـت ــي ت ـس ـبــق عـ ــام .1997

ّ
ﺗﻄﻮر ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ إﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎن )(٢٠١٧ - ١٩٩٠

اقتصاد السوء

َّ
ْ
خفض الدين العام تدريجيًا
محمد زبيب

فيفيان عقيقي

ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
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اﻟﻌﻘﺎرات
ﺗﺠﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ واﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻹﻧﺸﺎءات
اﻟﻨﻘﻞ
اﻟﻔﻨﺎدق واﳌﻄﺎﻋﻢ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ واﻹﺗﺼﺎﻻت
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ واﻵﻻت
اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺘﺤﺮﻳﺞ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﺜﺮوة اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ وﺻﻴﺪ اﻷﺳــﻤﺎك
إﻣــﺪادات اﳌﻴﺎه وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻏﻴﺮ اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ
اﳌﺸﺮوﺑﺎت واﻟﺘﺒﻎ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ،اﳌﻄﺎط واﻟﺒﻼﺳــﺘﻴﻚ
ﺻﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﺴﻴﺞ واﻷﻗﻤﺸﺔ
اﳌﻘﺎﻟﻊ واﻟﻜﺴﺎرات
اﻟﻤﺼﺪرUNCTAD :

عـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن جـ ـه ــود م ـ ّ
ـؤس ـس ــة
«إي ــدال» لتتبع حركة االستثمارات
ّ
األجنبية املباشرة ،إل أن البيانات
ّ
امل ـتــوافــرة ح ــول م ـصــادرهــا وكيفية
ّ
تـ ــوزع ـ ـهـ ــا عـ ـل ــى الـ ـقـ ـط ــاع ــات لـيـســت
م ـ ـف ـ ـهـ ــومـ ــة ب ـ ـش ـ ـكـ ــل جـ ـ ـ ّـيـ ـ ــد وف ـ ـ ـقـ ـ ــا لـ ـ
ّ
 ،UNCTADبحيث تستند املنظمة
إل ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ع ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة لـ ـتـ ـح ــدي ــد
ّ
ال ـق ـطــاعــات ال ـتــي وظ ـف ــت فـيـهــا هــذه
االستثمارات ومصادرها.
فــوفـقــا لـلـمــديــريــة ال ـعـ ّ
ـامــة لـلـشــؤون
ّ
العقارية ،بلغت قيمة االستمالكات
ال ـع ـقــاريــة م ــن األج ــان ــب ن ـحــو 555
مـ ـلـ ـي ــون دوالر عـ ـ ــام  ،2016وه ــي
م ـس ـت ـقـ ّـرة ع ـنــد ه ــذا امل ـس ـتــوى منذ
عــام ّ .2010أم ــا بـيــانــات «املـ ّ
ـؤسـســة
ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة ل ـ ـض ـ ـمـ ــان االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار
الصادرات» حول املشاريع
وائتمان
ّ
الـخـضــراء املـنــفــذة بــن عامي 2003
و ،2015فـ ـتـ ـب ـ ّـن أه ـ ّـمـ ـي ــة ال ـق ـط ــاع
ال ـع ـق ــاري ،خ ـصــوصــا أن  ّ %49من
قـيـمــة امل ـشــاريــع ال ـخ ـضــراء املـنــفــذة
( 7.1م ـل ـي ــارات دوالر) ك ــان ــت عبر
مشاريع عقارية ،ونحو  %30منها
( 4.5مليارات دوالر) في السياحة
ُوال ـ ـف ـ ـنـ ــادقّ .أمـ ـ ــا أحـ ـ ــدث ال ـب ـيــانــات
ّ
فتبي
املـتــاحــة مــن مـصــرف لـبـنــان،

ُ
أنه خالل الفترة املمتدة بني عامي
ّ
 2011و ،2014بلغ املعدل الوسطي
ل ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــارات األجـ ـ ـنـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــة ف ــي
الـقـطــاع املــالــي (مـصــارف وشــركــات
تــأمــن وخــدمــات مــالـيــة) نـحــو 130
م ـل ـي ــون دوالر س ـن ــوي ــا .إلـ ــى ذل ــك،
ت ـش ـيــر بـ ـي ــان ــات وزارة االق ـت ـص ــاد
وال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــارة بـ ـ ـ ـش ـ ـ ــأن ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــات
األج ـن ـب ـي ــة وم ـك ــات ـب ـه ــا الـتـمـثـيـلـيــة
لـعــام  ،2016إلــى أن هــذه الشركات
ّ
تـ ـت ــرك ــز فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع ــات ال ـخــدم ـيــة
بنسبة ( %41بـمــا فيها الـخــدمــات
املــالـيــة) ،وبنسبة  %14فــي القطاع
العقاري ،في اإلعــام بنسبة ،%11
وق ـطــاع األدوي ــة وال ـت ـجــارة والبيع
بالتجزئة بنسبة  ،%8والصناعة
وت ـك ـنــولــوج ـيــا امل ـع ـل ــوم ــات (،)%5
واالتـ ـ ـص ـ ــاالت وال ـس ـي ــاح ــة وال ـن ـقــل
ّ
يتبي أن معظم
( .)%3وبالحصيلة،
س ـت ـث ـم ــارات األج ـن ـب ـيــة امل ـبــا ّشــرة
اال ّ
ضــخــت فــي الـقـطــاعــات الـتــي حققت
م ـ ـعـ ـ ّـدالت ال ـن ـم ـ ّـو األك ـ ـبـ ــر ،وأب ــرزه ــا
ال ـت ـج ــارة وال ـخ ــدم ــات امل ــال ـي ــة الـتــي
نـ ـم ــت ب ـن ـح ــو ث ـ ـ ــاث أضـ ـ ـع ـ ــاف بــن
ع ــام ــي  2004و ،2015والـ ـعـ ـق ــارات
واإلن ـ ـشـ ــاءات وال ـف ـن ــادق ال ـتــي نمت
نحو الضعفني خالل الفترة نفسها.

ّ
المعدالت الضريبية
بحثًا عن
المنخفضة
بــن عــامــي  2003و ،2015ك ــان معظم
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــارات وافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدًا م ـ ـ ــن ب ـ ـلـ ــدان
ّ
ّ
«املؤسسة
وتبي إحـصــاءات
املنطقة،
العربية لضمان االستثمار وائتمان
ال ـ ـصـ ــادرات» أن  %50مـنـهــا م ـصــدره
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،و %14ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،و%13
الـسـعــوديــة .فـهـنــاك الـعــديــد مــن فــروع
املـ ـص ــارف ال ـعــرب ـيــة ف ــي ل ـب ـن ــان ،علمًا
بــأن بيانات مصرف لبنان تشير إلى
أن  %43م ــن االس ـت ـث ـم ــارات املـ ّ
ـوج ـهــة
نـحــو الـقـطــاع املــالــي بــن عــامــي 2011
و 2014أتــت من لوكسمبورغ ،و%9.8
من الجزر البريطانية العذراء ،و%9.3
مــن اإلمـ ــارات الـعــربـيــة .بــاإلضــافــة إلى
ّ
ذل ــك ،ووف ـقــا ملـ ّ
ـؤسـســة «إيـ ـ ــدال» ،حلت
ّ
بريطانيا في صدارة البلدان املصدرة
لالستثمارات األجنبية إلى لبنان عام
 ،2016بــاس ـت ـحــواذهــا ع ـلــى  %27من
مـجـمــل ال ـشــركــات األجـنـبـيــة الـجــديــدة
العاملة فيه ،وهــو ما يعود إلــى بحث
بريطانيا عن فرص استثمارية جديدة
فــي الـشــرق األوس ــط بعد «بريكست»،
ويـعـ ّـد لبنان األنـســب لــذلــك ،نـظـرًا إلى
ّ
املعدالت الضريبية املنخفضة فيه.

في تقرير «الراصد املالي» ،الصادر في نيسان /أبريل الجاري ،يوصي صندوق النقد
ّ
الــدولــي «صــنــاع الـسـيــاســات» فــي العالم بترتيب بيوتهم املالية مــن الــداخــل «عــن طريق
ّ
َّ
ْ
الخفض التدريجي للدين» ،وذلك استعدادًا ملرحلة الهبوط ّاالقتصادي املقبلة .تمثل هذه
سياسات التقشف التي يعتمدها الكثير من
«التوصية» إقرارًا ّمن خبراء الصندوق بأن ّ
تجدي نفعًا وال تزيد األوضاع إل سوءًا .فبرأيهم« ،أن َّالد ْين املرتفع يعوق
بلدان العالم ال
ّ
صناع السياسات على زيادة اإلنفاق أو تخفيض الضرائب لتعويض ضعف ّ
النمو
قدرة
االقتصادي ،كما أن َّالدائنني يبدون أقــل استعدادًا لتمويل عجوزات أكبر في امليزانية،
مدفوعات الفائدة على َّالد ْين تعمل على إزاحة
ما يرفع كلفة االقتراض أكثر .كذلك فإن
ّ
ّ
والصحة والبنية التحتية ،وكلها استثمارات تحتاج إليها البلدان لدفع
اإلنفاق على التعليم
ّ
النمو في سنوات عديدة مقبلة».
ينطلق الخبراء فيتور غاسبار ،وجون رالييه ،وإيليف توريه في شرح هذه «التوصية» ،أي
الخفض التدريجي َّ
للد ْين ،من موقف «كينزي» ،يرى أن ّ
النمو االقتصادي يتباطأ ،في حني
ّ
أن َّالد ْين العام ال يزال مرتفعًا عبر بلدان العالم ،وبالتالي بات يشكل عائقًا أمام استخدام
السياسات املالية من أجل تحفيز ّ
النمو االقتصادي ودعم األربــاح ،ومواجهة املشكالت
ّ
ّ
ّ
التغيرات الديموغرافية وتحديات التقدم التكنولوجي وإع ــادة تشكيل
املتراكمة بفعل
االقتصاد العاملي .لذلك يقترح هــؤالء العمل على تطوير سياسات املالية العامة« ،عبر
تخصيص اإلنـفــاق بصورة أفضل ،وخلق ّ
حيز أكبر في امليزانية ،وتحسني السياسة
ّ
الضريبية» .ويوصون البلدان ذات املديونية العالية «أن تزيد من إيراداتها أو تحد من
إنفاقها املفرط ( )...حيثما كانت تكاليف االقتراض مرتفعة واحتياجات التمويل كبيرة»،
وهي الحالة التي تنطبق على لبنان ،حيث املديونية العامة والخاصة مرتفعة ّ
جدًا وكلفة
جدًا أيضًا واحتياجات التمويل مرتفعة ّ
االقتراض مرتفعة ّ
جدًا أيضًا وأيضًا.
يقول خبراء صندوق النقد الدولي إن «على هذه البلدان أن تحافظ على استثماراتها في
ّ
والصحة والبنية التحتية ،إما بإعادة ترتيب أولويات اإلنفاق أو توسيع القاعدة
التعليم
الضريبية وإلغاء اإلعفاءات الضريبية وتحسني اإلدارة الضريبية» .ويقترح هؤالء العمل
على ثالث جبهات:
ّأو ًال  -أن تعمل هذه البلدان على تحويل إنفاقها نحو االستثمار الداعم ّ
للنمو في مجاالت
ُ
ّ
الصحية ،مع تخفيض اإلنفاق املـهـ ِـدر للموارد ،كدعم
البنية التحتية والتعليم والرعاية
ّ
الطاقة غير الـكــفء .فعلى سبيل املـثــال ،إذا تــم إلـغــاء دعــم الــوقــود بالتدريج ،مــع حماية
الفئات الضعيفة اقتصاديًا ،يمكن توفير موارد إضافية تعادل  %4من إجمالي الناتج
ّ
ّ
ّ
عالم أكثر
املحلي العاملي ،يمكن للبلدان استثمارها ّفي البشر والنمو .ومن املهم أيضًا في ّ
اهتمامًا بالرقمنة والتشغيل اآللي أن يتم التركيز على السياسات الداعمة للتعلم مدى
املستمر باملهارات .فعلى سبيل املثالّ ،
ّ
تقدم سنغافورة منحًا تدريبية
الحياة واالرتقاء
ّ
للبالغني طوال حياتهم العملية ،كما تقدم هولندا تخفيضات ضريبية مقابل تدريب القوى
ّ
والحد من
العاملة .ومن شأن كبح الفساد أن يساعد بــدوره في تدبير مــوارد إضافية
الهدر.
ثانيًا  -مع اتخاذ خطوات لتحسني اإلدارة املالية العامة ورفع اإليرادات ،يمكن خلق ّ
حيز
ّ
األصول املالية الحكومية إلى
إنفاق أوسع في امليزانية .إذ يمكن أن يؤدي تحسني إدارة ّ
تحقيق إيرادات إضافية تصل إلى  %3من إجمالي الناتج املحلي سنويًا .وينبغي زيادة
الصحراء تحقيق
تحصيل اإلي ــرادات .فعلى سبيل املثال ،يمكن لبلدان إفريقيا جنوب
ّ
ّ
املتوسط بني  %3و %5من إجمالي الناتج املحلي على مدار
إيرادات إضافية تتراوح في
ّ
السنوات الخمس املقبلة ،إذا تمكنت من تحسني كفاءة نظمها الضريبية الحالية.
ثالثًا  -ينبغي العودة إلى تطبيق ضرائب دخل أكثر تصاعدية ،ما سيساعد في ّ
الحد من
عدم املساواة .كذلك فإن معظم هذه البلدان لديه فرصة لتحقيق زيادة كبيرة في اإليرادات
والعقارات .وعالوة على ذلك ،ينبغي على الحكومات أن
من ضرائب التركات ،واألراضي،
ّ
تتعاون في إصالح النظام الضريبي ُامل ّ
متعددة الجنسيات،
طبق على الشركات الكبيرة
وال ّ
سيما الرقمية .فمن شأن ذلك أن يرفع اإليرادات ،بما في ذلك إيرادات البلدان النامية
ّ
منخفضة الدخل ،عن طريق الحد من تحويل األرباح والتنافس الضريبي العاملي.
ّ
طبعًا ،ال تمثل «وصفة» خبراء صندوق النقد الدولي الوصفة املثالية لخفض َّالد ْين العام،
وال ّ
سيما أنها ال تطرح إجــراءات راديكالية من نوع «قـ ّـص الشعر» أو «خفض الفائدة».
ً
ّ
وليس منتظرًا من هؤالء ،أصال ،أن يقدموا أي وصفة ال يكون هاجسها تأمني مصلحة
األس ـ ــواقُ .ولـكــن مــا يـقــولــونــه يضعهم ببساطة عـلــى يـســار الـحـكــومــة اللبنانية وقــوى
ّ
االقتصاد املسيطرة :ففي ظل تباطؤ ّ
نمو االقتصاد وميل األرباح إلى التراجع يكون تدخل
الدولة عبر سياساتها اإلنفاقية والضريبية مطلوبًا .وفي ظل مستويات دين عام مرتفعة،
ّ
التدخل ،ما يزيد من تباطؤ ّ
نمو االقتصاد ويدفع
فــإن الدولة ستكون عاجزة عن هــذا
ّ
معدالت األرباح إلى املزيد من التراجع .ولذلك يقترحون إجراءات «من شأنها املساعدة في
ّ
َّ
ّ
ْ
رفع النمو االقتصادي طويل األجل ،الذي يشكل أداة أساسية لتخفيف عبء الدين العام
املرتفع .ومن شأنها أيضًا أن ِّ
تعمم املنافع االقتصادية على نطاق أوسع ،واستعادة ثقة
الجماهير في ّ
املؤسسات الالزمة لتحقيق االستقرار االقتصادي».
يتباطأ ّ
النمو االقتصادي الحقيقي في لبنان إلى ما دون  ،%1وال تضع الحكومة اللبنانية
ّ
ّ
أي هدف لسياساتها املالية يدعم هذا النمو ،وهي قــررت مسبقًا عدم البحث في تعديل
النظام الضريبي ،لجعله أكثر كفاءة وأكثر عدالة ،وقـ ّـررت مسبقًا أيضًا أن تستبعد أي
َّ ْ
وفوائده ،على الرغم من أن َّالد ْين الحكومي
إعادة هيكلة للدين العام من أجل تخفيض أصله ّ
وحــده يبلغ أكثر من  %150من مجمل الناتج املحل ّي وفوائده تستنزف نصف إيــرادات
وتتحرك الحكومة اليوم إلجراء املزيد من التقشف في إنفاقها العام ،وتدرس ّ
ّ
قص
املوازنة.
ً
َّ
ْ
ّ
األجــور والتقديمات االجتماعية بدال من قص الدين وفوائده ...وكل ذلك سيزيد أوضاع
وسيوسع الهامش كثيرًا بني ّ
معدل ّ
ّ
النمو املنخفض والعائد الفعلي من
االقتصاد سوءًا،
فوائد سندات َّالد ْين ،ليبلغ أكثر من  ،%5وفق بعض التقديرات الحالية ،أي إن كل هذا الجهد
ّ
كمكاسب إضافية للدائنني ،وهو ما يزيد من التفاوتات الواسعة في
سيذهب
في
التقش
ّ
توزيع الدخل والثروة ويقلص القدرة الشرائية للكثير من األسر املقيمة في لبنان.
يتزايد اإلقرار بوجود مساحة كافية في لبنان لزيادة الضرائب على األرباح والثروة ،كما
وتوجيهه نحو االستثمار في
توجد مساحة واسعة إلعــادة النظر ببنية اإلنفاق العام ّ
البنية التحتية والخدمات األساسية والحماية االجتماعية ...إل أن ذلك يحتاج إلى برنامج
سياسي مختلف عن البرنامج املـطــروح ،يقوم على إعــان نهاية النموذج االقتصادي
القائم والحاجة إلى استبداله ال العمل على شراء املزيد من الوقت له بأعلى األكالف.
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اإلعفاءات الضريبية

وجهات نظر

خبراء بترول :مسؤولون أم مرتزقة؟

تقويض الثقة باإلصالحات
سامي عطا الله
المدير التنفيذي للمركز اللبناني
للدراسات
منير َم ْهمالت
زميل بدرجة دكتوراه لدى المركز
اللبناني للدراسات
تــزعــم الـحـكــومــة الـلـبـنــانـيــة تحقيق
تـ ـق ـ ّـدم ف ــي مـ ـج ــال ت ـط ـب ـيــق بــرنــامــج
سـ ـي ــدر اإلص ـ ــاح ـ ــي ،غ ـي ــر أنـ ـه ــا فــي
الوقت نفسه تقوم بتقويضه .خالل
األس ـ ـبـ ــوع املـ ــاضـ ــي ،ن ــاق ــش مـجـلــس
الـ ــوزراء إع ـفــاء  14شــركــة ومـ ّ
ـؤسـســة
م ـ ــن دف ـ ّـ ــع غـ ـ ــرامـ ـ ــات عـ ـل ــى ض ــرائ ــب
مستحقة .وفي حني أن وزير اإلعالم
جـمــال ال ـجـ ّـراح بــذل جـهـدًا كبيرًا في
ّ
سيتم
نقاشه للقول إن هذه الشركات
ّ
إعـفــاؤهــا مــن دفــع الـغــرامــات ،إل أنه
ً
ّ
تهرب من تفسير ثالث مسائل :أوال،
ملاذا لم تدفع هذه الشركات ضرائبها
ّ
املحدد؟ ثانيًا ،ملــاذا يجب
في الوقت
إع ـف ــاؤه ــا م ــن دفـ ــع الـ ـغ ــرام ــات الـتــي
تــراك ـمــت ع ـلــى م ـ ّ ّـر س ـن ــوات ع ــدي ــدة؟
وثــالـثــا ،مل ــاذا تتلقى هــذه الشركات
ف ـق ــط ،ال ـت ــي تـجـمــع ال ـب ـعــض منها
عـ ـ ــاقـ ـ ــات ب ــالـ ـنـ ـخ ــب الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة،
معاملة تفضيلية في حني ال تتلقاه
شركات أخرى؟
إن هـ ــذه اإلعـ ـ ـف ـ ــاءات م ــن ال ـغ ــرامّ ــات
املـفــروضــة عـلــى الـضــرائــب املـتــأخــرة
ّ
ً
إعفاء من الضرائب،
ستشكل فعليًا
ّ
ألنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا تـ ـ ـق ـ ــل ـ ــل مـ ـ ـ ــن حـ ـ ـ ــوافـ ـ ـ ــز ه ـ ــذه
الـ ـش ــرك ــات ل ــالـ ـت ــزام ب ــال ـق ــان ــون فــي
املستقبل .ويشكل ذلك أيضًا رسالة
ل ـل ـش ــرك ــات األك ـ ـبـ ــر ح ـج ـمــا واألكـ ـث ــر
تحقيقًا لألرباح في البالد ،مفادها
أن الـ ـتـ ـه ـ ّـرب مـ ــن الـ ـض ــرائ ــب ج ــائ ــز.
وكــذلــك سـتـ ّ
ـؤدي إعـفــاءات تشويهية
وان ـت ـق ــائ ـي ــة م ـمــاث ـلــة إلـ ــى م ــزي ــد مــن
التقويض في ثقة األعمال التجارية
وال ـط ـب ـق ــة ال ـع ــام ـل ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة فــي
ش ــرع ـي ــة م ـ ّ
ـؤسـ ـس ــات الـ ــدولـ ــة ،وإل ــى
ّ
تـ ـع ــزي ــز ال ـ ـت ـ ـصـ ــور امل ـ ـت ـ ـشـ ــارك عـلــى
نطاق واســع بــأن النخب السياسية
سـتــواصــل اسـتـغــالـهــا للسلطة من
ّ
املتميزة.
أجل الحفاظ على مكانتها
ّأمـ ـ ـ ــا األكـ ـ ـث ـ ــر أهـ ـ ّـم ـ ـيـ ــة ،ه ـ ــو أن ه ــذه
اإلعفاءات الضريبية تنتهك روحية
الـبـيــان ال ـ ــوزاري وبــرنــامــج «سـيــدر»
لـ ـ ـ ــإصـ ـ ـ ــاح .ف ـ ـفـ ــي ك ـ ـ ــل م ـ ـ ــن ه ــات ــن
الوثيقتني ،التزمت الحكومة بتعزيز
قــاعــدة اإلي ــرادات وتقليص الثغرات
ال ـت ــي تـسـمــح بــال ـت ـهـ ّـرب ال ـضــري ـبــي.
بالتالي ،ستحرم اإلعفاءات الخزينة
م ــن اإليـ ـ ـ ـ ــرادات ال ـت ــي ه ــي ف ــي أم ـ ّـس
الـحــاجــة إليها الح ـتــواء العجز في
املوازنة .هذا النوع من االنتهاكات
بــالـتـحــديــد ،أي رف ــض دف ــع حـ ّـصــة
عادلة من الضرائب من خالل ّ
معدل
ضــرائــب أدنــى أو إع ـفــاءات ضريبية
أو تـهـ ّـرب مــن دفــع الـضــرائــب ،هــو ما
أجبر لبنان على التماس مساعدات
دولية لالستثمار في بنيته التحتية
العامة.
فلننظر في الوقائع؛ ذهب لبنان إلى
باريس لجمع األموال من أجل إعادة
تــأه ـيــل ال ـب ـن ـيــة الـتـحـتـيــة امل ـتــداع ـيــة
ّ
فيه .وهــو ما تــؤكــده دراســة حديثة
أجــراهــا املــركــز اللبناني لـلــدراســات،
ت ـظ ـهــر أن نــوع ـيــة ال ـب ـن ـيــة الـتـحـتـيــة
س ـي ـئــة ب ــال ـف ـع ــل ،ل ـك ــن ل ـي ــس بـسـبــب
وجــود النازحني السوريني وفــق ما
يزعم بعض السياسيني.
ً
وبدال من ذلك ،نقوم بتحديد سببني
ً
أس ــاسـ ـي ــن :أوال ،ف ـش ــل ل ـب ـن ــان فــي
إنفاق ما يكفي على البنية التحتية
ل ـس ـنــوات ع ــدي ــدة .ف ــي ال ــواق ــع ،يبلغ

مـسـتــوى الـنـفـقــات الــرأس ـمــال ـيــة إلــى
ّ
مجموع الناتج املحلي اإلجمالي أقل
من  ،%2وهو أدنى بكثير من املعدل
ّ
املسجل فــي البلدان النظيرة (،)%6
وبالكاد يكفي للحفاظ على البنية
الـتـحـتـيــة املـ ــوجـ ــودة .ثــان ـيــا ،تـجــري
إدارة األم ــوال الـتــي تـ َّـم تخصيصها
لإلنفاق الرأسمالي بشكل ّ
سيئ.
لقد فشلت الـحـكــومــات املتعاقبة في
م ـعــال ـجــة أوجـ ـ ــه ال ـق ـص ــور وتــوس ـيــع
قاعدة اإليرادات .نتيجة لذلكّ ،
تقيدت
الخزينة ّ
بشدة بأولويات إنفاق أخرى،
ال سـ ّـيـمــا دف ــع ال ـفــوائــد عـلــى سـنــدات
ّ
ال ـخــزي ـنــة ،وروات ـ ــب مــوظ ـفــي ال ــدول ــة،
وت ـح ــوي ــات ع ـلــى غ ـ ــرار ال ـت ـحــويــات
ّ
ملؤسسة كهرباء لبنان .وتشكل بنود
ه ــذه الـنـفـقــات ال ـثــاثــة وح ــده ــا نحو
 %80م ــن م ــوازن ــة ال ــدول ــة ،وال يمكن
ت ـق ـل ـي ـص ـهــا أك ـث ــر،
وب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــال ـ ــي ،ال
يـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــرك ه ـ ـ ـ ــذا
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى ح ـ ـ ّـي ـ ــز
مـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــي ضـ ـ ّـيـ ــق
ل ـ ـ ـتـ ـ ــوس ـ ـ ـيـ ـ ــع

أنجل بوليغان ــ المكسيك

الـ ـنـ ـفـ ـق ــات ال ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــة عـ ـل ــى املـ ــدى
القصير.
ّ
وال تـ ـش ــك ــل أنـ ـ ـم ـ ــاط اإلن ـ ـ ـفـ ـ ــاق غ ـيــر
املـ ـج ــدي ــة س ـ ــوى وجـ ـه ــا واح ـ ـ ـ ـدًا مــن
ّ
يتبي أن جباية اإليرادات
العملة ،إذ
ّ
تمثل إشكالية أكبر حتى ،ما يجعل
جـبــايــة لـبـنــان لـلـضــرائــب منخفضة
نسبيًا بالنسبة إلى حجم اقتصاده.
وع ـن ــد امل ـق ــارن ــة ب ـب ـل ــدان ن ـظ ـيــرة تقع
ّ
ضمن هامش الدخل املتوسط ،نجد أن
نسبة اإليرادات الضريبية إلى الناتج
ّ
امل ـح ــلــي اإلج ـم ــال ــي ف ــي ل ـب ـنــان بلغت
 %13.6عــام  ،2015مــا جعل تصنيفه
أدنــى بكثير من ّ
املعدل العاملي للدول
ذات الدخل املتوسط (.)%16.4
ويعود أحد أسباب هذه املستويات
امل ـن ـخ ـف ـضــة م ــن الـ ـض ــرائ ــب إلـ ــى أن
الـ ـحـ ـك ــوم ــات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة اخ ـ ـتـ ــارت
تفادي فرض الضرائب املالئمة على
الـشــرائــح األكـثــر ث ـ ً
ـراء فــي املجتمع.
فــي ال ــواق ــع ،ت ـعـ ّـول الـخــزيـنــة بشكل
كبير على الضرائب غير املباشرة
والـضــرائــب التنازلية لتمويل
أجهزة الدولة ،وهو
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نقوال سركيس
باحث في شؤون البترول
ما يضع فعليًا عبئًا ضريبيًا غير
متناسب على الشرائح األكثر فقرًا
ّ
في املجتمع .وتشكل هذه الضرائب
التنازلية ،بما فيها الضرائب على
ال ـس ـلــع وال ـخ ــدم ــات (أي الـضــريـبــة
على القيمة املـضــافــة) ،واإلي ــرادات
غير الضريبية (أي رسوم املكوس)
ثلثي إيرادات الدولة .وعلى العكس
ّ
من ذلك ،شكلت الضرائب املفروضة
عـ ـل ــى ال ـ ـشـ ــرائـ ــح األكـ ـ ـث ـ ــر غـ ـن ــى فــي
املـ ـجـ ـتـ ـم ــع ،مـ ـث ــل ضـ ــرائـ ــب ال ــدخ ــل،
واألربــاح ،وأربــاح األسهم ،املتأتية
من كل من األفــراد والشركات نحو
 %17ف ـقــط م ــن إج ـمــالــي اإلي ـ ــرادات
خالل العقد املنصرم.
ال يفرض النظام الضريبي الحالي
أع ـب ـ ً
ـاء أك ـبــر عـلــى ال ـف ـقــراء مـنــه على
األغـنـيــاء فحسب ،بــل ازدادت أوجــه
عــدم املـســاواة في النظام الضريبي
اللبناني أيضًا مع الوقت ،ما أسهم
ف ـ ــي زي ـ ـ ـ ــادة م ـل ـح ــوظ ــة ف ـ ــي ال ــدخ ــل
وفــي انـعــدام املـســاواة على مستوى
الثروات خالل العقدين املنصرمني.
وقــد أظهرنا في دراســة حديثة،

إن ب ـ ـنـ ــود اإلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات ال ـض ــري ـب ـي ــة
ّ
ال ـتــي شــك ـلــت عـبـئــا ع ـلــى الـطـبـقـتــن
ال ــوس ـط ــى وال ـع ــام ـل ــة ف ــي املـجـتـمــع
ب ـ ــن عـ ــامـ ــي  2008و ،2016ن ـمــت
بوتيرة أسرع من البنود الضريبية
ً
الـتــي تـطــال املــداخـيــل األع ـلــى .مثال،
ارت ـف ـعــت اإلي ـ ـ ــرادات ال ـضــري ـب ـيــة من
ال ــروات ــب واألجـ ـ ــور ،أو ال ـس ـلــع مثل
ال ـت ـب ــغ والـ ـكـ ـح ــول ،ب ـن ـس ـبــة %12.8
و %10.8ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي ،ف ــي حــن
أن اإلي ـ ــرادات الـضــريـبـيــة مــن أرب ــاح
الـ ـش ــرك ــات ازدادت ب ـن ـس ـبــة ،%8.5
واألرب ـ ـ ـ ـ ــاح ال ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــة واألسـ ـه ــم
ب ـن ـس ـب ــة  ،%7.7والـ ـض ــريـ ـب ــة ع ـلــى
األم ــاك بنسبة  .%6.2يـضــاف إلــى
ّ
ذلك ،رسم اإلنتقال الذي يشكل أداة
قــويــة لـلـحـ ّـد مــن ع ــدم امل ـس ــاواة على
مستوى الثروات وتمويل الخدمات
ال ـع ـ ّ
ـام ــة ،غــائــب بـشـكــل مـلـحــوظ عن
ّ
مزيج اإليرادات العامة ،إذ ال يساهم
ســوى بنحو  %5منها .فــي الــواقــع،
ل ـق ــد ك ـ ــان مـ ـع ـ ّـدل نـ ـم ـ ّـوه ــا بــالـقـيـمــة
الحقيقية سلبيًا منذ عام .2011
لـكــن األم ــر ال يـقــف عـنــد ه ــذا ال ـحـ ّـد.
ف ـف ــي حـ ــن أن ال ـض ــري ـب ــة االس ـم ـي ــة
املـنـخـفـضــة ع ـلــى املــداخ ـيــل الـعــالـيــة
ن ـس ـب ــة إل ـ ــى ثـ ـ ــروة االقـ ـتـ ـص ــاد ت ـعـ ّـد
إشكالية بـحـ ّـد ذاتـهــا ،كــذلــك النظام
ال ـ ـضـ ــري ـ ـبـ ــي ال ـ ـحـ ــالـ ــي هـ ـ ــو ع ــرض ــة
ّ
لتهر ّب ضريبي على نـطــاق واســع.
ويـ ـ ــوفـ ـ ــر ت ـ ـقـ ــريـ ــران صـ ـ ـ ــدرا م ــؤخـ ـرًا
ّ
التهرب الضريبي في
تقديرًا ملقدار
ل ـب ـن ــان ،ال ـ ــذي ارتـ ـف ــع م ـج ـمــوعــه مــن
 1.13مليار دوالر عام %2.28( 2015
ّ
مــن الـنــاتــج املـحــلــي اإلج ـمــالــي) إلــى
 5مـلـيــارات دوالر ( %10مــن الناتج
ّ
املحلي اإلجمالي).
وتأتي ثغرة مماثلة على مستوى
ّ
التهرب الضريبي مساوية تقريبًا
للعجز فــي املــوازنــة الـعــامــة .ولــدى
املقارنة مع بلدان أخرى تقع ضمن
الـ ـش ــريـ ـح ــة ال ـع ـل ـي ــا لـ ـلـ ـبـ ـل ــدان ذات
الــدخــل امل ـتــوســط ،نـجــد أن نتيجة
ل ـب ـن ــان ت ــأت ــي مـ ـ ـج ـ ـ ّـددًا أسـ ــوأ
بـكـثـيــر م ــن امل ـع ـ ّـدل الـعــاملــي
ال ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـب ـ ـلـ ــغ  %0.7م ــن
ّ
الناتج املحلي اإلجمالي.
ويـ ـج ــد الـ ـتـ ـق ــري ــران اآلن ــف
ذك ــره ـم ــا أن ال ـت ـه ـ ّـرب مــن
ضريبة الدخل على أرباح
الشركات ،وعلى الرواتب
واألج ـ ـ ـ ــور ،ه ــو امل ـسـ ّـبــب
األســاســي خلف ضياع
إيــرادات الضرائب .في
الـ ـ ــواقـ ـ ــع ،ت ـب ـل ــغ نـسـبــة
تـ ـه ـ ّـرب الـ ـش ــرك ــات مــن
دف ـ ـ ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـض ـ ـ ــرائ ـ ـ ــب
ف ـ ـ ـ ــي لـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـن ـ ـ ــان إل ـ ـ ــى
م ـج ـم ــوع اإليـ ـ ـ ــرادات
من ضرائب الشركات
 .%54ب ـع ـبــارة أخ ــرى،
ّ
ّ
ت ـشــكــل اإلم ـك ــان ــات غ ـيــر املـسـتـغــلــة
لـ ـ ـف ـ ــرض الـ ـ ـض ـ ــرائ ـ ــب ع ـ ـلـ ــى أربـ ـ ـ ــاح
الشركات أكثر من نصف الضرائب
املدفوعة فعليًا.
وفـ ـ ــي حـ ــن يـ ــواجـ ــه لـ ـبـ ـن ــان أوق ــات ــا
م ــن ال ـض ـي ــق ال ـ ـحـ ـ ّ
ـاد ع ـل ــى مـسـتــوى
ُ
ّ
االقتصاد واملوازنة ،تعد اإلعفاء ات
الـضــريـبـيــة املـقـتــرحــة عـلــى شــركــات
م ـ ـخ ـ ـت ـ ــارة مـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ّـرة ب ـ ــاالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد،
والخزينة ،وموثوقية الــدولــة ،وفي
نـهــايــة امل ـطــاف بــالـشـعــب الـلـبـنــانــي.
بالتالي يجب أال تتم املوافقة عليها.
وسيكون مــن شــأن رفضها توجيه
رسـ ــالـ ــة ق ــوي ــة ل ـل ـب ـن ــان ـي ــن ،وك ــذل ــك
ملجتمع املانحني ،بأن هذه الحكومة
ب ــات ــت أخـ ـيـ ـرًا ج ـ ّـدي ــة ف ــي ج ـهــودهــا
الهادفة إلى االمتثال لروحية خطط
اإلصالح التي التزمت بها.

ال يحتاج املــواطــن اللبناني إلــى كثير مــن التفسيرات كي
يــدرك معنى ومـســاوئ الفساد عندما يقرأ أو يسمع ما
يقال حول فضائح الكهرباء أو النفايات أو املواصالت أو
التلوث على أشكاله .ال يحتاج ملزيد من الشرح والتحليل
ألنــه يعاني مــن هــذه اآلف ــات فــي حياته اليومية مــن خالل
انـقـطــاع الـتـيــار الـكـهــربــائــي وش ـ ّـح م ـيــاه ال ـشــرب وال ــروائ ــح
املسرطنة وغيرها.
ّالكريهة في الشوارع وانبعاثات الغازات
ّ
إل أن األمــر يختلف عن ذلك كليًا عندما يتعلق املوضوع
بـمـخــاطــر الـنـهــب وال ـف ـســاد ال ـتــي تـنـطــوي عليها الـتــدابـيــر
ّ
املتخذة الستغالل ثــروة البترول والغاز املــوعــودة .السبب
هــو أن لبنان لــم يكن يــومــا بـلـدًا بتروليًا ،وأن تعابير من
نوع «نظام تقاسم اإلنتاج» أو «اإلتاوة» أو «السقف السنوي
السـتــرداد النفقات» أو «الضريبة التصاعدية وفــق عامل
الدخل» ...ما زالت إلى ٍّ
حد بعيد ضبابية بالنسبة إلى غالبية
ّ
املواطنني .ال ّ
سيما أن املسؤولني عن هذا القطاع تجنبوا كل
ّ
ما من شأنه توعية الرأي العام ملعنى وأهمية هذه املفاهيم
عبر حوار وطني عام وصريح وعلمي وموضوعي داخل
املجلس النيابي وفي وسائل اإلعالم .ما حصل هو عكس
ّ
بالسرية والكتمان واعتماد شتى
ذلك تمامًا ،إذ ّتم االلتزام
أن ــواع التضليل كــاالدعــاء بــأن سياسة البترول فــي لبنان
مستوحاة من «النموذج البترولي النرويجي» أو القول بأنه
ّ
يتمتع بأفضل تشريع بترولي وبأعلى درجات الشفافية
في العالم ،وغير ذلك من التصريحات الجوفاء.
ما يزيد في خطورة هذا الوضع أن القائمني ّعلى هذا القطاع
أعلنوا رسميًا فتح دورة تراخيص ثانية تغطي خمسة من
أصل ثمانية بلوكات بحرية باقية ،بهدف إبــرام اتفاقيات
استكشاف وإنـتــاج جــديــدة قبل نهاية الـعــام املقبل .وذلــك
من دون أي تعديل ُيذكر في الشروط الكارثية السابقة ،ما
يعني تقييد لبنانّ ،
وملدة ال تقل عن أربعني سنة ،باتفاقيات
عمالقة ،وعلى أساس شروط هي من
مع شركات بترولية
األسوأ مقارنة مع الدول ُاملنتجة ،ويمكن إيجاز ّ
أهمها في
النقاط التالية:

ً
أوال ،تزوير القانون عبر طرد الدولة من األنشطة
البترولية

خ ــاف ــا ل ـل ـم ــواد  3و 4و 6و 44م ــن الـ ـق ــان ــون ال ـب ـتــرولــي
ّ ،2010/132
نصت امل ــادة  5مــن املــرســوم  2017/43على
أنه «لن يكون للدولة مشاركة في دورة التراخيص األولى».
هذا التزوير املوصوف للمبادئ األساسية التي قام عليها
القانون ،يعني تلقائيًا إسقاط كامل حقوق ملكية الدولة
على الـبـتــرول وال ـغــاز املكتشف ،واسـتـبــدال نـظــام تقاسم
اإلنتاج بالعودة إلى نظام االمتيازات القديمة التي لم يعد
يقبل بـهــا أي بـلــد آخ ــر فــي الـعــالــم ،وتـكـ ّـبــد خـســائــر مالية
ً
ضخمة ،فضال عن املساس بحقوق السيادة التي سبق
ً
أن أشرت إليها مطوال على هذه الصفحات (راجع األخبار
تاريخ  17شباط .)2018
ّ
من املدهش أن املسؤولني عن وزارة الطاقة أكدوا في مطلع
ال ـعــام املــاضـ َـي أن نسبة ّمـشــاركــة الــدولــة فــي االتـفــاقـيــات
الجديدة ستعلن الحقًا .إل أنه لم يحدث حتى اليوم شيء
من هذا القبيل .عوضًا عن ذلك ،أعلنت وزارة الطاقة واملياه
رسـمـيــا ،فــي األس ـبــوع املــاضــي ،كـمــا سـبــق وأعـلـنــت هيئة
إدارة قطاع البترول ،عن اإلطالق الفوري لدورة التراخيص
الجديدة ،ولكن من دون ّأي إشــارة إلى موضوع مشاركة
الــدولــة ومــن دون أي توضيح عـ ّـمــا إذا كــانــت امل ــادة  5من
املرسوم املذكور الخاصة بعدم مشاركة الدولة «في دورة
املفعول أم ال .مع العلم
التراخيص األولى» ما زالت سارية ّ
أن ه ــذه املـ ــادة ،ال ـتــي سـمــح بـعــض مــوظـفــي وزارة الـطــاقــة
ومستشاريهم األجانب ألنفسهم بصياغتها ،هي تزوير
الكلمة،
صــارخ للقانون البترولي  ،2010/32بكل معنى
ّ
ُ
ومن أخطر تبعاته خسائر مالية تقاس باملليارات ،وشل
دور الــدولــة امل ـحــوري فــي األنـشـطــة البترولية عبر شركة
بترول وطنية ،واستحالة تطبيق نظام تقاسم اإلنتاج الذي
نـ ّـص عليه الـقــانــون نفسه ،وال ـعــودة إلــى نـظــام االمـتـيــازات
القديمة الذي لم يعد يقبل به ّأي بلد من بلدان العالم األكثر
ّ
تخلفًا وفسادًا.
ومــا يزيد الوضع غرابة أن مشروع قانون إنشاء شركة
نفط وطنية قد أصبح في آخر مراحله في املجلس النيابي،
ومــن املنتظر أن ُيبصر الـنــور قــريـبــا ،وبــذلــك يصبح أمـرًا
ممكنًا أن تكون هــذه الشركة الوطنية طرفًا أساسيًا مع
ّ
متعهد أجنبي ،من نوع الشركة الفرنسية توتال أو غيرها،
ّ
في إطــار اتفاقية تقاسم اإلنتاج .وفي حال تأخر صدور
القانون املرتقب ،فمن املمكن وال ّبد عندئذ من تضمني ّأي
ّ
املتعهد األجنبي بندًا صريحًا عن مشاركة الدولة
اتفاق مع
ّ
ممثلة بشركة وطنية أو أي هيئة أخرى.
بــانـتـظــار ذل ــك مــن الـبــديـهــي أن ُي ـطــرح ال ـســؤال عــن منطق
وجدوى إطالق دورة تراخيص جديدة واستدراج عروض

اﻟﺒﻠﻮﻛﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺨﺎﻟﺼﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
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اﻟﺮﻗﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻠﺰﻳﻤﻬﺎ
اﻟﺮﻗﻊ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻟﻠﻤﺰاﻳﺪة
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BLOCK 7
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BLOCK 6
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BLOCK 10
][1383 km²

BLOCK 9
][1742 km²

BLOCK 5
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BLOCK 8
][1400 km²

اﻟﻤﺼﺪر :ﻫﻴﺌﺔ إدارة ﻗﻄﺎع اﻟﺒﺘﺮول

م ــن ش ــرك ــات أجـنـبـيــة ال ت ـع ــرف ب ـعــد (وك ــذل ــك ال يـعــرف
اللبنانيون) ما إذا كان املطلوب منها مشاركة طرف وطني،
وشروط هذه املشاركة ،أو أنها ستكون وحدها في امليدان
وف ــق امل ــادة  5مــن املــرســوم  2017/43الـتــي ت ــزور مـبــادئ
القانون الجوهرية.
وهكذا شئنا أم أبينا ،تسير األمور في بلدنا العزيز وكأن
سياسة استثمار ال ـثــروة النفطية املــوعــودة هــي «هــوايــة»
جديدة ،وكــأن موضوع مشاركة الدولة في هذه الصناعة
أو عــدم مشاركتها ،أو الـهــدر األعـمــى للمليارات أو ّربما
عشرات املليارات من الدوالرات ،هو رهن مزاج هذا الوزير
أو ذاك املوظف!

ثانيًا ،مسؤولية المجلس النيابي ودور الخبراء

ُ
الشرط األول للخروج من هذا الوضع العجيب الذي فرض
على اللبنانيني هو استعادة املجلس النيابي للصالحيات
التشريعية والــرقــابـيــة الـتــي ُسـلـبــت مـنــه ،مــا أت ــاح لبعض
ّ
املوظفني إمكانية انتهاك روح ّ
ونص أهم األحكام القانونية
التي وضعها .وقد تم ذلك تحت ستار ّ
السرية ،وقد أشار
إلــى ذلــك رئيس لجنة الطاقة فــي املجلس النيابي السابق
البترول والغاز
عندما
قال« :إن أسوأ ما تمتاز به مسيرة ّ
ّ
هــو الـتـكــتــم وال ـسـ ّـريــة» ،وك ــأن املــوضــوع يتعلق بمكافحة
اإلرهاب أو تهريب ّ
املخدرات.
أم ــا ال ـش ــرط ال ـثــانــي فـهــو كـشــف هــويــة بـعــض «ال ـخ ـبــراء»
األج ــان ــب ومــآرب ـهــم ،وال ــذي ــن يختبئ وراءهـ ــم املـســؤولــون
ّ
فــي وزارة الـطــاقــة لتبرير شــتــى االنـحــرافــات والـتـجــاوزات
التي حصلت ،بمن فيهم أولئك الذين ّيدعون العمل باسم
ّ
السلطات النرويجية ،من دون أن يتسنى للبنانيني ،منذ
سنوات وحتى اليوم ،رؤيــة وجوههم أو معرفة أسمائهم
وملصلحة من يعملون على وجــه التحديد .وعلى رأسهم
بشكل خاص الجيولوجي الذي يحمل الجنسيتني العراقية
والنرويجية ف ــاروق القاسم ،وهــو الوحيد الــذي خــرج من
الظل حتى اآلن لينشر فــي «األخ ـبــار» بتاريخ  13كانون
ً
الثاني  2018مقاال كان بمثابة جواب على الكتاب املفتوح
ُ
الذي وجهه كاتب هذه األسطر للرئيس ميشال عون ونشر
فــي «األخ ـب ــار» أيـضــا قبل ذلــك بــأسـبــوع ،للفت نـظــره إلى
مخاطر مسيرة البترول والغاز.
ّ
ويستحق مقال الجيولوجي املذكور انتباهًا خاصًا ألنه
ّ
كان ّ
املرة األولى والوحيدة حتى اآلن ،التي ينبري فيها ليس
ّ
ُ
واحد فقط من الخبراء املقنعني ،بل من يعتبر املستشار
الـبـتــرولــي الــرئـيـســي لهيئة إدارة قـطــاع الـبـتــرول وغيرها
من الجهات اللبنانية املعنية .وليس من املستغرب ،وهذه
هي الحال ،أن يثني السيد القاسم على كل التدابير التي
ّ
تـ ّـم اتـخــاذهــا فــي هــذا املـجــال مــن دون استثناء أو تحفظ،
َ
مــن رســم خـطــوط السياسة البترولية إلــى أول اتفاقيتي
استكشاف وإنـتــاج فــي الرقعتني  4و ،9م ــرورًا بالقانون
الـبـتــرولــي واملــراس ـيــم التطبيقية ،إلـ ــخ ...وكــذلــك لـيــس من
امل ـس ـت ـغــرب أن ي ـح ــاول اس ـت ـب ـعــاد امل ـخــاطــر وت ـبــريــر أهــم
االنحرافات التي أشار إليها الكتاب املفتوح الذي تم توجيهه

إلى رئيس الجمهورية.
لـكــن املـسـتـغــرب واملـسـتـهـجــن هــو أن يـقــع خـبـيــر بـتــرولـ ّـي
القاسم في مغالطات وتناقضات ال يمكن
معروف كالسيد ّ
تفسيرها بجهل أو قلة خبرة من كتبها ونشرها.
في طليعة هذه املغالطات تبرير تزوير القانون عبر املادة 5
من املرسوم  2017/43التي ّ
نصت على عدم مشاركة الدولة
في دورة التراخيص األولــى ،إذ يقول «اختارت السلطات»
إضافة هــذه املــادة ،من دون أن يوضح أي سلطات يعني.
وبما أنه يعرف طبعًا أن املجلس النيابي لم يقم بذلك ،وأنه
ّ
ال يحق ألي سلطة أخــرى تشويه وتحريف القانون بهذا
الشكل ،ألــم يكن مــن واجـبــه كمستشار بترولي معروف
تنبيه مــن أق ــدم عـلــى ه ــذه الـخـطــوة ح ــول خ ـطــورة ومغبة
ً
هــذا الـتــزويــر؟ بــدال مــن ذلــك نــراه يسترسل فــي مقاله في
أعجبها القول حرفيًا« :يقتضي
تبريرات ومغالطات ِمــن
ِ
على الــدولــة فــي حــالــة مشاركتها فــي األنـشـطــة البترولية
( )State Paricipationتسديد ّ
حصتها مــن االستثمار
ّ
وتحمل فقدان هذه املبالغ في حال الفشل»( .كذا بالحرف
الــواحــد!) .وهــذه مغالطة ال عــذر لها بالنسبة إلــى الخبير
املذكور ،نظرًا إلى أن من ّ
املشاركة
املبررات األساسية لنظام
ّ
ّ
ّ
املتعهد األجـنـبــي وح ــده يتحمل املـخــاطــر ويتولى
هــو أن
التمويل ،في حني أن الطرف الوطني ال يدخل ّكشريك وال
ّ
يدفع ّ
املتعهد األجنبي) إل في حال
حصته (املحمولة من
ّ
اكتشاف تجاري وإنتاجه.
باإلضافة إلى محاولة السيد فاروق القاسم في مقاله في
«األخبار» تبرير ما جاء في املادة  5من املرسوم 2017/43
حول عزوف الدولة عن املشاركة ،ومن ثم عن تطبيق نظام
تقاسم اإلنتاج ،فمن املذهل أنه ينكر ويتجاهل في الفقرة
التالية أن تكون النرويج قد مارست هذا النظام في املاضي
ّ
عندما كانت بحاجة إليه ،إذ يؤكد« :أن التجربة النرويجية
ّ
بعد تحويرات
كانت وال تـ ّـزال مبنية على نظام االمتياز ّ
وتطورات مهمة ،حتى نهاية القرن املاضي» .إل أنه ينسى
أو يتناسى ما حصل قبل نهاية القرن املــاضــي ،وأنــه قد
سبق لهذا البلد واستعان بنظام املشاركة وتقاسم اإلنتاج
فــي املــراحــل األول ــى مــن تـطــويــر صـنــاعــة الـبـتــرول وال ـغــاز،
عندما كان في وضع قريب من وضع لبنان في الظروف
الراهنة.
ّ
ُ
ولـيــس هــذا س ـرًا فــي كــل مــا ُع ــرف وكـتــب عــن نـمـ ّـو هذه
الـصـنــاعــة فــي ال ـنــرويــج ،وه ــذا تـمــامــا مــا يــرويــه ف ــاروق
القاسم نفسه بالتفصيل في كتابه «النموذج البترولي
الـنــرويـجــي» ال ــذي تــم نـشــره بالعربية فــي الـكــويــت عــام
ّ .2010
ويفسر الكاتب في الصفحة  42وما يليها كيف
تصاعدت القناعة بضرورة مشاركة الدولة في «عمليات
النفط» ،ويشير إلى الرسالة التي بعث بها مجلس النفط
النرويجي إلى وزارة الصناعة عام  1968للفت انتباهها
إلــى ّ
أهمية هــذه املـشــاركــة .كما يشير فــي الصفحة 44
إلى تقرير الوزارة إلى البرملان حيث جاء« :ترتئي الوزارة
أن مشاركة الحكومة ستكون أمرًا ضروريًا على األقل
ّ
ّ
والتهيؤ ألعمال
من أجل الحصول على فرصة للتحكم

التنقيب واستثمار النفط على الساحل القاري النرويجي
بـشـكــل أك ـثــر مــاءمــة وف ــائ ــدة للمصلحة الـنــرويـجـيــة».
ال ـض ــرورة نفسها للمشاركة كـ ّـررتـهــا لجنة حكومية
خاصة عام  1969كوسيلة ال ّبد منها لتطوير الفعاليات
وال ـخ ـب ــرات ال ــازم ــة ال ـت ــي س ـت ـح ـتــاج ل ـهــا «امل ـ ّ
ـؤس ـس ــات
النرويجية التي ستشارك في عمليات النفط»ّ .
أم ــا الــوســائــل ال ـتــي ل ـجــأت إلـيـهــا ال ـنــرويــج لـلـتـغــلــب على
افـتـقــارهــا حـتــى تـلــك الـفـتــرة للتجربة وال ـق ــدرات املالية
والتقنية الالزمة للمشاركة الفعلية في األنشطة البترولية
والغازية ،فهي الوسائل نفسها التي لجأت إليها عشرات
الدول األخرى عبر مشاركة شركات بترولية عاملية في
إطار نظام تقاسم اإلنتاج .وهذا تمامًا ما يذكره فاروق
القاسم في الصفحة  44وما يليها حيث ّ
يفسر بإسهاب
أنــه ،بعد فترة صعبة« :ب ــدأت شركة ستاتويل تشارك
في كل القطع بنسبة لم تقل عن  %50من الحصص.
باإلضافة إلى ذلك كان بإمكان الشركة أن ترفع ّ
حصتها
إلــى ما بني  %70و %80وفقًا لحجم االكتشاف .وفي
كل االتفاقيات ،كانت ستاتويل في ذلك الوقت محمولة
( )Carriedم ــن ِق ـب ــل ال ـش ــرك ــات األخ ـ ــرى طـ ــوال فـتــرة
التنقيب .ويعني هذا أن الشركات األخــرى تدفع ّ
حصة
ستاتويل من تكاليف التنقيب على أمل استرجاعها هذه
املبالغ في حالة تحقيق اإلنتاج» (كذا حرفيًا ما جاء في
الصفحة .)51
أل ــم ي ـكــن م ــن ال ـبــدي ـهــي ،وهـ ــذه ه ــي الـ ـح ــال ،أن ينصح
فــاروق القاسم اللبنانيني باالقتداء بما فعلته النرويج
(وعـشــرات الــدول األخ ــرى) ،أي بتطبيق املشاركة التي
ً
ّ
نص عليها القانون ،بدال من تضليلهم واالكتفاء بالقول
إن النرويج ال تمارس سوى نظام االمتياز «منذ نهاية
الـقــرن املــاضــي» ،خصوصًا أن عمله االسـتـشــاري ّ
يتم
ّ
تحت مظلة إتـفــاق التعاون القائم منذ أكثر مــن عشر
سنوات بني الحكومتني اللبنانية والنرويجية.
ه ــذا واح ــد مــن جملة ت ـســاؤالت أخ ــرى يطرحها عمل
بعض خبراء البترول النرويجيني املجهولي الهوية الذين
يــأتــون ويــذهـبــون مـنــذ س ـنــوات كــاألشـبــاح مــن دون أن
يعرف أحد بماذا ينصحون ولحساب من يعملون؟
ُ
أخ ـي ـرًا ال آخـ ـرًا ت ـطــرح عــامــات اسـتـفـهــام كـبـيــرة حــول
أس ـب ــاب تـعــامــي بـعــض امل ـســؤولــن ع ــن ق ـطــاع الـبـتــرول
ع ــن االن ـ ـحـ ــرافـ ــات ال ـك ــارث ـي ــة الـ ـت ــي ح ـص ـلــت وال ت ــزال
ت ـح ـص ــل ،وخ ـص ــوص ــا ت ـج ــاه ــل م ـش ــارك ــة الـ ــدولـ ــة فــي
ّ
األنشطة البترولية ،وتجنب إنشاء شركة نفط وطنية
والـقـبــول بدخل بترولي مرتقب مــن األدن ــى فــي العالم،
ّ
ّ
مــا ال يمنعهم مــن التغني بــاتـبــاع الـنـمــوذج النرويجي
الــذي ال يشبه وال عالقة لــه ،ال من قريب وال من بعيد،
بــالـشـطــارات والـسـمـســرات والـنـهــب ال ــذي أصـبــح يـهـ ّـدد
االقتصاد الوطني ّ
برمته.
ّ
ّ
هذه السياسة العبثية ال يمكنها إل أن تؤدي بدورها إلى
هــدر الـثــروة البترولية املــوعــودة .إنها اإلج ــرام بعينه بحق
لبنان واللبنانيني.
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قراءات

انخفاض ودائع القطاع المصرفي منذ بداية !2019

◼ مقال

علي هاشم

رفع األجور وإرساء الديموقراطية في العمل
ّ
المسطحةّ ،
عمال بال
األجور
عملهم،
أماكن
في
صوت
ّ
التقلقل ّوالهشاشة ،كلها
تقوض الثقة في أوروبا
عناصر
وتدفع الشعبويين
إلى الواجهة

اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ) ٪اﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﻴﻦ( ﻗﺒﻞ اﻷزﻣﺔ وﺑﻌﺪﻫﺎ
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ﻫﻮﻟﻨﺪا

ﻣﺎﻟﻄﺎ

ﺑﺮﺗﻐﺎل

ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ

إﺳﺘﻮﻧﻴﺎ

ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ

ﻓﻨﻠﻨﺪا

ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮرغ

أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

روﻣﺎﻧﻴﺎ

إﻳﺮﻟﻨﺪا

ﻻﺗﻔﻴﺎ

ﻫﻨﻐﺎرﻳﺎ

ﺑﻮﻟﻨﺪا

اﻟﻨﻤﺴﺎ

ﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺎ

اﻹﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ

ﻗﺒﺮص

إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ

ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ

إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ

ﻓﺮﻧﺴﺎ
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إﻳﺮﻟﻨﺪا

ﻛﺮواﺗﻴﺎ

إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ

اﻟﻴﻮﻧﺎن

اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل

ﻗﺒﺮص

ﻻﺗﻔﻴﺎ

ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ

ﺑﻮﻟﻨﺪا

ﻫﻨﻐﺎرﻳﺎ

ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ

ﻫﻮﻟﻨﺪا

إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ

ﻟﻴﺘﻮاﻧﻴﺎ

ﻓﻨﻠﻨﺪا

ﻓﺮﻧﺴﺎ

اﻟﺪﻧﻤﺎرك

ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ

اﻟﻨﻤﺴﺎ

ﻣﺎﻟﻄﺎ

روﻣﺎﻧﻴﺎ

إﺳﺘﻮﻧﻴﺎ

ﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺎ

ﺗﺸﻴﻜﻴﺎ

اﻟﺴﻮﻳﺪ

أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

التفاوض الجماعي

١٧٢٫٠٦

آب ٢٠١٨

١٧٢٫٧٧

أﻳﻠﻮل ٢٠١٨

١٧٢٫١١

ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول ٢٠١٨

١٧٢٫٠٨

ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ٢٠١٨

١٧٣٫١٨

ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٨

١٧٠٫٧٩

ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ٢٠١٩

١٧٠٫٧٣

ﺷﺒﺎط ٢٠١٩

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن

قدر أكبر من املرونة ،ولكن بالنسبة
إلى اآلخرين ،فإنها تعني قــدرًا أكبر
مــن الهشاشة .وتـنـطــوي اقـتـصــادات
ّ
«ال ــوظ ــائ ــف املـسـتـقــلــة» و«الــوظــائــف
اإللكترونية» التي بــدأت في تحويل
أسواق العمل في قطاعات الخدمات
ّ
متعددة ّ
للعمال ،بما في
على مخاطر
ذلــك احتمال متزايد للفقر وتعميق
الـتـفــاوتــات االجتماعية .لــذلــك يجب
أن يـ ـق ــود ارت ـ ـفـ ــاع ن ـس ـبــة ال ــوظ ــائ ــف
بــدوام جزئي والوظائف املؤقتة في
سوق العمل إلى دق ناقوس الخطر
بشأن هشاشة سوق العمل.

خوف على المستقبل
من الواضح أن الكثير من األوروبيني
أن امل ـكــاســب االقـتـصــاديــة
ي ـش ـعــرون ّ
ال ـ ـت ـ ــي تـ ـح ــقـ ـق ــت خ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات
الـقـلـيـلــة املــاض ـيــة ت ـجــاوزت ـهــم ،لــذلــك
فهم قلقون بشأن مستقبلهم .وأحد
العوارض ارتفاع الدعم للسياسيني
الـ ـشـ ـعـ ـب ــوي ــن وال ـ ـي ـ ـمـ ــن امل ـ ـت ـ ـطـ ـ ّـرف.
وي ـ ـبـ ــدو أن واحـ ـ ـ ـ ـدًا مـ ــن كـ ــل خـمـســة
نــاخـبــن يـمـيـلــون إل ــى االع ـت ـقــاد بــأن
املهاجرين واملستفيدين من الرعاية
االجـتـمــاعـيــة ه ــم م ـصــدر مشاكلهم،
ول ـ ـيـ ــس الـ ـسـ ـي ــاس ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
الجائرة وقصيرة النظر.
لـ ــذلـ ــك يـ ـحـ ـت ــاج الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــون إل ــى
تــزويــد املــواطـنــن بأكثر مــن بيانات

اقتصادية جافة لتبرير ما يفعلونه،
ف ــال ــوظ ــائ ــف ال ـج ـ ّـي ــدة ورف ـ ــع األجـ ــور
واألنـظـمــة االجتماعية الـفـ ّـعــالــة ،هي
التي تتيح للناس القدرة على عيش
ال ـح ـيــاة ال ـتــي ي ــري ــدون .وغ ـي ــاب هــذا
العناصر يقود الناخبني إلى اللجوء
إل ـ ــى مـ ــن ل ــدي ـّه ــم إج ـ ــاب ـ ــات م ـبـ ّـس ـطــة
للمشاكل املعقدة.
يـ ـ ـج ـ ــب أن يـ ـ ـت ـ ــم االحـ ـ ـّ ـتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــال أك ـ ـثـ ــر
ب ــاإلن ـج ــازات ال ـتــي حــقـقـهــا االت ـحــاد
األوروبــي  -إحــال السالم واالزدهــار
في قارة ّ
دمرتها الشعبوية والحرب
كاف.
ذات يوم ّ -ولكن حتى هذا
غير ٍ
ّ
فعلى صناع السياسات التخلي عن
ّ
السيئة القديمة
األفكار االقتصادية
وتـســريــع االت ـجــاهــات الـحــالـيــة نحو
إع ـ ـ ــادة ت ـن ـظ ـيــم األس ـ ـ ـ ــواق وتـنـسـيــق
أفـ ـض ــل لـ ـلـ ـسـ ـي ــاس ــات .عـ ـن ــده ــا فـقــط
س ـي ـك ــون ــون ف ــي وض ـ ــع ي ـس ـمــح لـهــم
بــإسـقــاط حـجــج زائ ـفــة ول ـكــن مغرية
مفادها أن «أوروب ــا» تعني االمتياز
الراسخ للنخب.
ستيف كولتر رئيس قسم التواصل في
معهد االتحاد التجاري األوروب ــي وزميل
زائ ــر فــي املعهد األوروبـ ــي فــي كلية لندن
لالقتصاد والعلوم السياسية.
ترجمة ملياء الساحلي
SocialEurope

ّ
تتميز مرحلة ما بعد أزمة  2008املالية العاملية بتكرار حلقات اإلجهاد
املــالــي فــي االقـتـصــادات الناشئة ،فبعد أن كــان احتمال إصــابــة ستة
بلدان معًا بأزمات مالية في الوقت نفسه يالمس الصفر بني عامي
 2000و ،2007ارتفع هذا االحتمال إلى  %6بني عامي  2009و،2018
ً
مع العلم أن هناك احتماال بنسبة  %65بحدوث أزمات مالية في بلدين
مـعـ ّـا عـلــى األق ــل .ه ــذه اإلح ـص ــاءات يستعرضها تـقــريــر ص ــادر عن
منظمة األمم املتحدة للتجارة والتنمية ( )UNCTADبعنوان «حلقات
أكبر من اإلجهاد املالي في البلدان الناشئة».
وفقًا للتقرير ،ازداد حجم املصارف الكبرى أكثر بعد األزمــة املالية
ّ
املتطورة نتيجة استفادتها من األموال
العاملية وخصوصًا في البلدان
ُ ّ
ّ
ّ
العامة التي ضــخــت إلنـقــاذ القطاع املــالــي ،واستمر النظام املصرفي
ّ
يتوسع وبلغ حجم أعماله عــام  2018نحو  160تريليون دوالر أي
ضعفي حـجــم االقـتـصــاد الـعــاملــي .ونتيجة ذل ــك ،أصـبـحــت األس ــواق
الناشئة واالقتصادات النامية األكثر عرضة ملخاطر النظام املالي غير
ّ
املستقر .وهناك ستة اقتصادات ناشئة تعاني من إجـهــادات مالية

ّ
ﺗﻄﻮر ﺻﺎﻓﻲ ﺗﺪﻓﻘﺎت رأس اﻟﻤﺎل وﺗﻮاﺗﺮ اﻹﺟﻬﺎدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )(٢٠١٨ - ٢٠٠٠
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ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻠﺔ
اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ

٦
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(األرجنتني والبرازيل والهند وأندونيسيا وجنوب أفريقيا وتركيا)،
ّ
وتشكل معًا نحو  %9.3من مجمل الناتج العاملي ،وهو ما يزيد من
ّ
والتسبب بأزمة
مخاوف انتقال عدوى األزمات إلى اقتصادات أخرى
عاملية جديدة.
يعود السبب الرئيسي في هذه اإلجهادات املالية إلى انخفاض صافي
ّ
تدفق رأس املال العاملي .فقد شهدت هذه البلدان الستة ،خمس حاالت
ّ
من انخفاض تدفق رأس املال منذ تعافيها من األزمة املالية العاملية:
ّ
ّ )1
سجلت الحالة األولى في النصف األول من عام  ،2011تأثرًا بأزمة
ًّ
املديونية في اليونان ،وأصابت كــا من األرجنتني والبرازيل والهند
ّ
ثان في
وجنوب
أفريقيا ،واستمرت نحو سنة ونتج عنها انخفاض ٍ
ّ
صافي تدفق رأس املال عام .2012
ّ )2
سجلت الحالة الثانية عام  2013بعدما عمد االحتياطي الفيدرالي
ّ
ّ
األميركي إلى تقليل كمية السيولة التي كان يغذي بها االقتصاد .وهي
ًّ
أصابت كل من البرازيل والهند وجنوب أفريقيا ،وكانت آثارها أكثر
ّ
شدة في أندونيسيا.
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 )3لحقت بها حالة ثالثة في تموز /يوليو  ،2014ونتجت عن انخفاض
أسـعــار الـنـفــط ،وقــد أصــابــت  3بـلــدان رئيسية م ـصـ ِّـدرة للنفط وهي
البرازيل واألرجنتني وجنوب أفريقيا.
 )4بعد سنة مــن ذلــكّ ،أدى انخفاض سعر صــرف العملة الصينية
(رينمينبي) وتباطؤ االقتصاد الصيني إلى إحداث تراجع كبير في
ّ
صــافــي تــدفـقــات رأس امل ــال ،وبــالـتــالــي إح ــداث اضـطــرابــات مالية في
ّ
البلدان الستة ،علمًا أن آثــارهــا استمرت لفترة أطــول فــي األرجنتني
وجنوب أفريقيا.
ّ
ّ
مسجلة في تدفقات رأس املال العاملية ،كانت في الربع
 )5آخر صدمة
ّ
ّ
بتحسن سعر صرف الدوالر األميركي
األول من عام  ،2018مدفوعة
واشتداد موجة الحروب التجارية عامليًا ،ونتج عنها انخفاض محفظة
ّ
صافي تدفقات رأس املال في البلدان الستة من  24مليار دوالر في
ّ
الــربــع األول إلــى  14مليار فــي الــربــع الثاني .وهــو مــا أدى إلــى دخــول
البلدان الستة جولة جديدة من اإلجهاد املالي ّ
للمرة الثانية بعد األزمة
املالية العاملية.
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ﻋﺪد اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ّ
ﺗﻤﺮ ﺑﺈﺟﻬﺎدات ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﺗﺪﻓﻘﺎت رأس اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺴﺘﺔ
)اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ  -اﻟﺒﺮازﻳﻞ  -اﻟﻬﻨﺪ  -أﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺗﺮﻛﻴﺎ(
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ﺑﻤﻠﻴﺎرات اﻟﺪوﻻرات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ

ه ـن ــاك ح ــاج ــة إلـ ــى اتـ ـخ ــاذ إجـ ـ ــراءات
لـتـعــزيــز ال ـت ـف ــاوض ال ـج ـمــاعــي ال ــذي
ي ـش ـهــد ت ــراج ـع ــا ف ــي مـع ـظــم ال ـب ـلــدان
األوروبية .يمكن للمفوضية أن تبدأ
بــإصــدار تــوصـيــات خــاصــة بـكــل بلد
ّ
تتضمن تـعــزيــز الـتـفــاوض مــع أكثر
مــن صــاحــب عـمــل ،وذل ــك على سبيل
املـ ـث ــال ع ـب ــر ت ـس ـه ـيــل ت ــوس ـي ــع رق ـعــة
االت ـف ــاق ـي ــات ال ـج ـمــاع ـيــة .ول ـك ــن على
الرغم من أن التوصيات الخاصة بكل
بلد والصادرة في فترة 2019/2018
أت ــاح ــت لـلـمـفــوضـيــة ال ـف ــرص ــة لــدعــم
«األجـ ـ ــور ال ـع ــادل ــة» و«الـ ـح ـ ّـد األدن ــى
امل ـ ـنـ ــاسـ ــب ل ـ ـ ــأج ـ ـ ــور» وال ـ ـت ـ ـفـ ــاوض
الـ ـجـ ـم ــاع ــي ال ـ ـ ـ ــذي فـ ــرضـ ــه «الـ ــدعـ ــم
ّ
األوروبــي للحقوق االجتماعية» ،إل
أنها لم تفعل ذلك.
بطبيعة ال ـح ــال ،سـتـكــون الـنـقــابــات
نـ ـفـ ـسـ ـه ــا شـ ــري ـ ـكـ ــة ت ـ ـ ـفـ ـ ــاوض أقـ ـ ــوى

١٧١٫٨٥

ﺗﻤﻮز ٢٠١٨

اإلجهادات المالية في االقتصادات الناشئة باتت أكثر تكرارًا بعد األزمة المالية
ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮرغ

ميزان القوة لصالح رأس املال ،وفي
مــا ن ــراه ال ـيــوم فــي أج ــزاء عــديــدة من
ّ
النمو املنفصل عن األجور.
أوروبا أي
ّ
تصر املفوضية األوروبية على
وقد
أن إل ـغــاء ال ـت ـفــاوض بـشـكــل جماعي
لــم يساهم فــي رك ــود األج ــور  -حتى
ل ــو كــانــت ت ـطــالــب ،م ــن دون ج ــدوى،
ّ
بنمو أقوى في األجور  -إل أن أبحاثًا
أخرى تشير إلى عكس ذلك.

١٧٢٫١١

ﺣﺰﻳﺮان ٢٠١٨
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اﻟﻤﺼﺪر :ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت AMECO

ألص ـحــاب الـعـمــل إذا ك ــان بإمكانها
قلب واقع االنخفاض في عضويتها.
ً
ول ـك ـن ـه ــا س ـت ـك ــون أفـ ـض ــل حـ ـ ــاال مــع
املــزيــد مــن املـســاعــدة .فـفــرص الـحــوار
ّ
االجتماعي ،التي تشكل جزءًا من قوة
ّ
النقابات ،يمكن أن تتعزز من خالل
تنفيذ االتفاقات اإلطارية األوروبية
ً
بناء على
بني الشركاء االجتماعيني
قانون االتحاد األوروب ــي ،إلعطائها
املزيد من النفوذ.
وبـ ـ ـ ــاإلضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ـ ــى رفـ ـ ـ ـ ــع األجـ ـ ـ ـ ــور
املطلوب منذ زمــن بعيد ،فــإن تعزيز
الــديـمــوقــراطـيــة فــي الـعـمــل قــد يعيد
إرساء ثقة الناس في املستقبل .ومن
غ ـيــر امل ـ ّ
ـرج ــح أن ي ـع ـتــرض أص ـحــاب
العمل الــذيــن يتمتعون باملسؤولية
ألن الــديـمــوقــراطـيــة فــي مـكــان العمل
ّ
ت ـ ـع ـ ــزز أي ـ ـضـ ــا اسـ ـ ـت ـ ــدام ـ ــة الـ ـش ــرك ــة.
ّ
فــالـعــمــال الــذيــن يـمـلـكــون صــوتــا في
العمل هم ّ
عمال يشعرون بأن لديهم
مصلحة في نجاح الشركة ،وبالتالي
هم أكثر سعادة وإنتاجية.
ُ
تعتبر التغييرات في طبيعة العمل
نفسه مصدرًا إضافيًا النعدام األمن.
وي ـش ـي ــر ت ـق ــري ــر «وض ـ ـ ــع امل ـع ــاي ـي ــر»
إلــى أنــه فــي الــوقــت الــذي تتزايد فيه
جــودة رأس املــال البشري ،تنخفض
جودة الوظائف املعروضة .وتناسب
أشكال العمل التي ال تلتزم املعايير،
ب ـعــض ال ـع ـ ّـم ــال ال ــذي ــن يـبـحـثــون عن

)ﺑﻤﻠﻴﺎرات اﻟﺪوﻻرات(

رسم بياني

ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ

-٥٨

في ختام السنة املاضية ،احتفلت التقارير املصرفية املختلفة،
ّ
ككل عام ،بنسبة نمو القطاع املصرفي ونجاحه بزيادة موجوداته
بنسبة  .%13.48بالفعل ،لم تكن موجودات القطاع عام  2017تبلغ
ّ
ميزانيات املصارف ّ
املجمعة،
أكثر من  219.86مليار دوالر وفق
مقارنة مع  249.48مليار دوالر عام  .2018وكان من املفترض أن
تكون هذه األرقــام داللة إضافية على صالبة القطاع بمعزل عن
ّ
انعكاسات التدهور الذي يصيب مختلف املؤشرات االقتصادية.
لكن املتابعني لشؤون القطاع وتفاصيل أرقامه كانوا يدركون أن
هذه األرقــام ال تخفي سوى انتفاخ محاسبي ال أكثر .بني عامي
املقيم
 2017و ،2018لــم يـنـمــو مـجـمــوع ودائـ ــع الـقـطــاع ال ـخــاص ّ
وغير املقيم بأكثر من  4.78مليارات دوالر ،أي بنسبة ال تتخطى
 .%2.8كان من الواضح أن هذه األرقــام تعكس حركة سحوبات
نموها كان أقل من ّ
معتبرة للودائع ،خصوصًا أن ّ
معدالت الفائدة
على ودائع ّ
ّ
معينة خالل الفترة نفسها ،علمًا بأن متوسط فوائد
الــودائــع بالليرة اللبنانية بلغ  %8.3نهاية  ،2018بينما بلغ هذا
ّ
املتوسط  %5.15على الــودائــع بــالــدوالر .وفــي كل الـحــاالت ،وكما
أصبح واضحًا الـيــوم ،بينما كــان النمو الفعلي لــودائــع املصارف
ّ
يحقق هذه النتائج املتواضعة ،كانت نسبة ّ
نمو مجمل موجودات
ّ
تسجل أرقــامــا جـ ّـيــدة بفضل هـنــدســات مـصــرف لبنان،
الـقـطــاع
التي قــام جــزء منها على احتفاظ مصرف لبنان بــودائــع مقابل
ـواز ،ما ّأدى إلى نفخ ميزانيات
منح املصارف تسليفات بنحو مـ ٍ
املصارف.
ّ
ّ
التطورات الجديدة التي ّ
سجلت في بداية  2019بانتقال
تتمثل
املصارف من تسجيل ّ
معدالت نمو متواضعة تعكس سحوبات،
إلى تسجيل ّ
معدالت انخفاض معتبرة في مجموع ودائعها الذي
ّ
ّ
يظهر في امليزانيات .من بداية  2019حتى شهر شباط /فبراير
املاضي ،انخفض مجموع ودائع القطاع الخاص املقيم وغير املقيم
من  173.18مليار دوالر لغاية  170.73مليار دوالر ،أي بتراجع
ّ
بقيمة  2.45مليار دوالر خالل شهرين فقط ،وهو ما يشكل نحو

 %1.4من مجموع هذه الودائع في بداية السنة .في الواقع ،شهدت
ودائـ ــع الـقـطــاع خ ــال ع ــام  2018بـعــض االن ـخ ـفــاضــات الطفيفة
ّ
واملتفرقة في أشهر ّ
ّ
معينة ،لكنها لم تكن وازنــة مقارنة بحجم
االنخفاض الذي شهده القطاع في بداية  ،2019كما لم تكن كافية
للتأثير على نسبة النمو اإليجابية اإلجمالية للعام املاضي.
يعود هذا االنخفاض في حجم الودائع إلى استمرار النزف الناتج
ّ
عــن عجز مـيــزان املــدفــوعــات هــذا ال ـعــام ،وال ــذي تضخم بالحجم
الكافي للتأثير على حجم السيولة املتوافرة في النظام املصرفي.
ّ
فـحــتــى شـهــر ش ـبــاط ،2019 /بـلــغ عـجــز م ـيــزان املــدفــوعــات 1.93
سجلت في الشهر ّ
مليار دوالر ،من بينها  1.38مليار دوالر ّ
األول
من السنة فقط ،علمًا بأن هذه األرقــام تستند إلى املنهجية التي
سندات
يعتمدها مصرف لبنان لتحسني العجز ،عبر احتساب
ّ
اليوروبوندز من ضمن موجوداته بالعمالت األجنبية ،خالفًا لكل
املعايير املعتمدة عامليًا.
ّ
ّ
التحديات التي ستواجه
تعبر هذه األرقام عن وجود مجموعة من
ّ
هذا العام ،وفي مقدمها مسألة إعادة تمويل سندات
القطاع خالل ّ
الخزينة املستحقة مع فوائدها ،إذ سيستحق  2.9مليار دوالر من
سندات اليوروبوند بالعملة الصعبة ،مع  2.1مليار دوالر إضافي
كـفــوائــد على هــذه الـسـنــدات ،وهــي مبالغ ينبغي إع ــادة تمويلها
بالدوالر باألميركي من ِق َبل املصارف بشكل مباشر ،أو بشكل
غير مباشر من خالل ودائعها لدى مصرف لبنان .كما يستحق
هــذا الـعــام نحو  7.4مليارات دوالر مــن سـنــدات الخزينة بالليرة
اللبنانية ،مع  2.6مليار دوالر فوائد عليها.
ف ــي ال ـح ـص ـي ـلــة ،نـتـيـجــة ك ــل هـ ــذه ال ـت ـح ـ ّـدي ــات ال ـت ـمــوي ـل ـيــة املـقـبـلــة
وانعكاسات األزمة على حجم الودائع املصرفية ،سيكون القطاع
والقيمون على النظام املالي أمام خيارات ّ
ّ
ضيقة ،خصوصًا بعد
أن تم استنفاد معظم األدوات املتوافرة ،ومنح أربــاح خيالية في
الهندسات املالية ،ورفــع الفوائد مقابل استقدام العملة الصعبة
والودائع اإلضافية .ومع استمرار الوضع على هذا النحو ،ينبغي
السؤال عن الكلفة املرتقبة للتوفيق بني الضغوط املتعاظمة على
النظام املالي وسياسة الدولة القائمة على حماية مصالح الدائنني.
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العمال ال يحصلون على ّ
ّ
حصتهم

ف ــي الـتـقــريــر األخ ـي ــر ملـعـهــد االت ـحــاد
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ــول ح ــال ــة
«أوروبا االجتماعية» بعنوان «وضع
معايير أوروبا العاملة ّ ،»2019
يحدد
ال ـب ــاح ـث ــون مـ ـص ــادر رئ ـي ـس ـيــة لـعــدم
الــرضــا ويـقـتــرحــون بـعــض الـحـلــول.
ّ
ويتبي أنه من املظالم الرئيسية عدم
حـصــول األوروب ـي ــن على زي ــادة في
ّ
فمتوسط
األجـ ــور مـنــذ زم ــن طــويــل.
ّ
النمو في األجور الحقيقية بني 2009
و 2019ك ــان أدنـ ــى بــأك ـثــر م ــن نقطة
مئوية عن فترة ما قبل األزمة.
كان من املفترض أن ّ
تؤدي العضوية
ف ــي ال ـ ـنـ ــادي األوروب ـ ـ ـ ــي إلـ ــى تـعــزيــز
الـ ـتـ ـق ــارب فـ ــي األج ـ ـ ـ ــور ،ولـ ـك ــن عـلــى
ال ـع ـك ــس ،فـ ــإن ال ـت ـب ــاي ــن ف ــي األجـ ــور
ب ــن ال ـ ـ ــدول األع ـ ـضـ ــاء ص ـ ـ ــارخ .فـفــي
عشرة بلدان أوروبية ،ال تزال األجور
الحقيقية عند مستوى عام  2009أو
حتى دون ــه .وتشمل هــذه املجموعة
ّ
امل ـم ـل ـك ــة امل ــتـ ـح ــدة وب ـل ـج ـي ـكــا ودول
ّ
تضررًا
جنوب وشــرق أوروبــا األكثر
مــن األزم ــة وم ــن امل ـح ــاوالت الـخــرقــاء
إلدارتها.
قد يقبل ّ
العمال أن تنخفض أجورهم
فـ ــي األوق ـ ـ ـ ــات ال ـع ـص ـي ـب ــة ،ولـ ـك ــن مــا
ي ــزع ـج ـه ــم هـ ــو ف ـص ــل أج ـ ــوره ـ ــم عــن
اإلن ـت ــاج ـي ــة ف ــي الـ ـسـ ـن ــوات األخـ ـي ــرة
ح ــن ك ــان يـفـتــرض أن األم ـ ــور آخ ــذة
ف ــي ال ـت ـحـ ّـســن .فــال ـن ـمـ ّـو االق ـت ـصــادي
واقــع ،لكن ّ
العمال ال يحصلون على
ّ
ّ
حصة فيه ،حتى أن حصة األجور في
الـعــديــد مــن ال ــدول تــواصــل الـتــراجــع
(الرسم رقــم  .)2وال شـ ّـك أن األسباب
األس ــاسـ ـي ــة وراء ه ـ ــذا االت ـ ـجـ ــاه هــو
ت ـح ــري ــر أس ـ ـ ــواق رأس امل ـ ــال وإل ـغ ــاء
الضوابط التنظيمية على األســواق
وإلغاء مركزية التفاوض الجماعي.
تساهم كــل هــذه الـعــوامــل فــي تغيير

٠

اﻟﻴﻮﻧﺎن

ي ـش ـه ــد االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ــي مـنــذ
ســت س ـنــوات تـ ّ
ـوسـعــا وي ـتــزايــد عــدد
الناس الذين يعثرون على وظائف.
وبالفعل بــدأت األزمــة تختفي شيئًا
فـشـ ّيـئــا م ــن ذاكـ ــرة األوروبـ ـي ــن وب ــدأ
التقشف يتراجع .ولكن ملاذا ال يشعر
األوروبيون أنهم أكثر سعادة؟ وملاذا
انخفضت الثقة في االتحاد األوروبي
ّ
عما كانت عليه عام  ،2008في جميع
دوله ،باستثناء ثالث شملها مسح لـ
( Eurobarometerالرسم رقم )1؟
ُ
تـعـتـبــر أوروبـ ــا مــن ن ــواح ع ـ ّـدة هدفًا
ً
س ـ ـهـ ــا لـ ـلـ ـس ــاخـ ـط ــن .فـ ـق ــد ازدادت
الـضــائـقــة االجـتـمــاعـيــة الـنــاجـمــة عن
األز ّم ــة االقتصادية بسبب إج ــراءات
التقشف القاسية التي اتـخــذت بعد
ً
بناء على اعتقاد خاطئ بأن
األزمــة
ّ
ـولــد الـنـمــوّ.
الـفــائــض فــي املـيــزانـيــة يـ
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن الـعـقـلـيــة ب ــدأت
ّ
تـتـغـ ّـيــر أخ ـي ـرًا ،إل أن األوروبـ ـي ــن ال
يزالون يشعرون بتأثيرات تخفيض
قيمة العمالت وسوء إدارة االقتصاد.
هــل خـيـبــة األم ــل م ـب ـ ّـررة؟ وإن كانت
كــذلــك ،مــا ال ــذي يمكن فعله إلصــاح
حـ ـ ــالـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ــدم ال ـ ـث ـ ـقـ ــة ف ـ ـ ــي االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد
األوروبي؟
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ماركس ضد سبنسر
غسان ديبة

«حلم ستالين»

االشتراكية التي ستسرق هامبرغر األميركيين
«اإلنسان يعيش من الطبيعة .أي أنها جسده
ّ
مستمرة معها
وعليه أن يحافظ على عالقة
إذا لم يكن يريد أن يموت .القول بأن حياة
اإلنسان الجسدية والعقلية مرتبطة بالطبيعة
يعني ببساطة أنها مرتبطة بنفسها ،ألن اإلنسان
جزء من هذه الطبيعة»
كارل ماركس

طـبـعــا ،كــل ش ــيء فــي أم ـيــركــا مختلف.
واآلن ،في زمن ترامب ،كل شيء مختلف
ّ
جدًا .اليوم ،يعتبر اليمني الجمهوري أن
ً
كــل سياسة تنحرف قليال إلــى اليسار
عن الوسطية هي اشتراكية .فبعد أن نسي األميركيون
االشـتــراكـيــة فــي فـتــرة التسعينيات ،وبـعــد هـجــوم 11
أيلول /سبتمبر ،تعود لتصبح هي العدو اللدود األول
ألميركا كما كانت خالل الحرب الباردة.
في خطاب حالة االتـحــاد أمــام الكونغرس في شباط/
ّ
فبراير املاضي ،قال ترامب« :هنا في الواليات املتحدة
ّ
نحن قلقون من الدعوات الجديدة لتبني االشتراكية في
بلدنا .لقد ّ
تأسست أميركا على الحرية واالستقاللية
وليس على إكــراه وسيطرة وهيمنة الدولة .نحن نولد
أح ـ ــرارًا وسـنـبـقــى أحـ ـ ــرارًا .الـلـيـلــة ن ـج ـ ّـدد عــزمـنــا على
أن أمـيــركــا لــن تـكــون أب ـدًا بـلـدًا اشـتــراكـيــا» .طبعًا ،هذه
كـلـمــات قـ ّ
ـويــة مــن رئ ـيــس أم ـيــركــي ت ـعـ ّـود ال ـعــالــم عليه
ً
بــأنــه ال ُيـ ــوارب فــي كــامــه .وه ــي تعكس فـعــا القلق
األمـيــركــي ،أو بــاألحــرى قلق الــرأسـمــال األمـيــركــي،
م ــن ت ـق ـ ّـدم االش ـت ــراك ـي ــة وأف ـك ــاره ــا ف ــي ال ــوالي ــات
ّ
ّ
املتحدة منذ أن ترشح بيرني ســانــدرز للرئاسة
في انتخابات  .2016وينعكس هــذا القلق
في ّ
تعدد جبهات الهجوم على االشتراكية،
الـتــي تـحـتــدم ال ـي ــوم ،بـعــد وص ــول أعـضــاء
مــن اليسار فــي الـحــزب الديموقراطي إلى
ال ـكــون ـغــرس ف ــي ان ـت ـخــابــات  ،2018وب ــدء
الحملة الــديـمــوقــراطـيــة النـتـخــابــات 2020
بباقة من الطروحات اليسارية ّ
أهمها رفع
م ـع ـ ّـدالت ال ـضــرائــب عـلــى ال ـث ــروة والــدخــل
العاليني.
لكن قبل خطاب حالة االتحاد ،صدر عن
مجلس االقتصاديني االستشاريني ،وهو
املجلس االقـتـصــادي األعـلــى فــي الــواليــات
ّ
امل ــت ـح ــدة ال ـت ــاب ــع لـلـبـيــت األبـ ـي ــض ،تـقــريــر
ّ
بعنوان «أكالف االشتراكية» .ال أحد ،ربما،
ي ـقــرأ ه ــذه الـتـقــاريــر بـشـكــل كــامــل ،ولكن
هــذا التقرير كــان مغايرًا ،فهو استثنائي
بعنوانه وتوقيته ومضمونه وأسلوبه ،على
الرغم من كونه ركيكًا إنشائيًا ومضمونًا.
يــرد في ّ
مقدمة التقرير أنــه «بالتزامن مع
الذكرى املئوية الثانية مليالد كارل ماركس،
تعود االشتراكية إلــى الخطاب السياسي
األم ـيــركــي .فـهـنــاك اق ـتــراحــات لسياسات
ي ـط ــرح ـه ــا مـ ــن ي ـط ـل ـق ــون ع ـل ــى أن ـف ـسـهــم
اش ـتــراك ـيــن ،وه ــي تـحـظــى بــدعــم مـتــزايــد
في الكونغرس وبني الكثير من الناخبني
األميركيني».
ومـ ـ ــن األم ـ ـ ـ ــور األسـ ــاس ـ ـيـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ــواردة فــي
التقرير أيضًا ،هجوم عشوائي يخلط بني
استحضار أشباح املجاعات الزراعية التي
حصلت في بعض الــدول االشتراكية في
أوقــات مـحـ ّـددة ،وبــن الوضع في فنزويال
الـ ـي ــوم ،وب ــن ال ـ ــدول االس ـك ـنــدنــاف ـيــة .كما
ّ
الصحية
يطال في سياق هجومه األنظمة
االجتماعية الـتــي يطالب بها اليسار في
أميركا .ويحاول أن يربط كل هذه األمور
بخيط االشتراكية.
مــاح ـظــة ســري ـعــة ح ــول رب ــط امل ـجــاعــات
ال ـت ــي حـصـلــت ف ــي االتـ ـح ــاد الـســوفـيــاتــي
والصني وغيرها مع االشتراكية .حصلت
ه ــذه امل ـجــاعــات (م ــع تـضـخـيــم ف ــي بعض
أرق ــام ـه ــا) ف ــي ظ ـ ــروف مـ ـح ـ ّـددة ونـتـيـجــة
سـيــاســات خاطئة والتبعات املترتبة عن

االنتقال ّ
ّ
للملكية ،وأيضًا
الحاد في الظروف االجتماعية
بسبب ظــروف خارجية مناخية وبيئية .فــي االتحاد
الـســوفـيــاتــي ،تـحــديـدًا ،حصلت أزم ــة الـثــاثـيـنـيــات في
أوكرانيا نتيجة ظروف مناخية وبيئية ّ
محددة وأيضًا
بسبب ردود الفعل على تأميم ()collectivization
الــزراعــة ،إذ قــاوم بعض ا ُملــزارعــن والكوالكيني املــزارع
والتعاونية التي أنشئت .ولكن سرعان ما ّتم
الحكومية
ّ
ّ
وحقق االتحاد السوفياتي ّ
نموًا صاعقًا
تخطي ذلــك،
بني عامي  1928و 1941نتيجة الخطط الخمسية ،ففي
ّ
تلك الـفـتــرة ،نمت القيم املضافة فــي الصناعة وحتى
ّ
االستهالك الـفــردي بشكل كبير .ونما أيضًا مؤشر
القيم املضافة الزراعية من  0.79في  1932في خضم
املـجــاعــة إلــى  1.10فــي  1940وفــق امل ـ ّ
ـؤرخ البريطاني
روب ــرت آل ــن .وبــالـتــالــي فــإنــه ال يـمـكــن ،ب ــأي شـكــل من
األشكال ،املساواة بني االشتراكية وهذه املجاعات.

رأسمالية البيك-آب األميركية
بالعودة إلــى املقارنة مع الــدول االسكندنافية ،يحاول
التقرير برهنة ّ
تفوق االقتصاد األميركي الرأسمالي
ع ـلــى ال ـ ــدول االس ـك ـنــدنــاف ـيــة «االشـ ـت ــراكـ ـي ــة» .ويـشـيــر
إل ــى أن مـسـتــوى املـعـيـشــة ف ــي ه ــذه ال ـب ـلــدان  -فنلندا
والـســويــد والــدن ـمــارك وال ـن ــروج وأيـسـلـنــدا  -هــو «على
ّ
األقل أدنى بنحو  %15من الواليات املتحدة» .وهو ما
ّ
يرد عليه االقتصادي األميركي بول كروغمان
ّ ً
ب ـمــاح ـظ ـتــن :أوال ،إن

تــوزيــع الــدخــل أفـضــل فــي ال ــدول االسـكـنــدنــافـيــة ،وهــو
يـجـعــل دخ ــل ج ــزء كـبـيــر مــن األس ــر فــي ه ــذه الـبـلــدان
ً
ّ
أفـضــل ح ــاال مــن األس ــر فــي الــواليــات املــتـحــدة ،كما أن
ه ــؤالء يحصلون على منافع عينية ّ
مهمة ج ـ ّـدًا مثل
ّ
والصحة بشكل مجاني ،بينما يعاني أقرانهم
التعليم
ّ
فــي الــواليــات املتحدة مــن عــدم الحصول على التعليم
ّ
كاف .ثانيًا ،صحيح أن الدخل أو الناتج
والصحة بشكل ٍ
األميركي للفرد أعلى ،ولكن ذلك ال يعكس بالضرورة
ّ
تفوق أميركا ،بل إن االسكندنافيني يعملون طواعية
ساعات أقــل ويحصلون على عطل أطــول من أقرانهم
ّاألميركيني الذي يعانون من اقتصاد من دون عطل.
إل أن محاولة تأكيد ّ
تفوق االقتصاد األميركي ال تقف
عند هــذا الـحـ ّـد ،بــل يذهب التقرير إلــى مقارنة أقــل ما
يمكن الـقــول عنها إنها سوريالية بالفعل .إذ يقارن
ّ
املتحدرين
بني دخــل الفرد في هــذه ال ــدول ،وبــن دخــل
ّ
مــن أص ــول إسكندنافية فــي ال ــوالي ــات املــتـحــدة نسبة
إلــى مـعـ ّـدل الــدخــل فــي أمـيــركــا ،للقول بــأن األميركيني
ّ
املتحدرين من أصول إسكندنافية دخلهم أعلى بكثير
ّ
من أقرانهم في دولهم األم! طبعًا ،هذه املقارنة ،كما أكد
ّ
ومضحكة ّ
البعض ،ال تصح ،بل ُ
(وربما لم يفكر بها
أحد قبل جهابذة االقتصاد في إدارة ترامب).
كذلك يأخذ التقرير انحدارًا جديدًا.
ب ـه ــدف ال ـتــأك ـيــد ع ـلــى إنـتــاجـيــة
وديـ ـن ــامـ ـيـ ـكـ ـي ــة االقـ ـتـ ـص ــاد
األميركيّ ،
يقدم التقرير
مـعـطـيــات ح ــول كلفة
م ـ ـل ـ ـك ـ ـيـ ــة س ـ ـ ـ ّـي ـ ـ ــارة
الـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــك-آب ف ــي
ّ
الــواليــات املتحدة
بـ ـ ـ ــامل ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــارنـ ـ ـ ــة
مـ ـ ـ ــع كـ ـلـ ـفـ ـتـ ـه ــا
فـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول
االسكندنافية.
وبــالـطـبــع ،ومن
دون مفاجآت،
يـ ـج ــد ال ـت ـق ــري ــر
أن ال ـك ـل ـفــة أدن ــى
فـ ـ ـ ـ ــي أمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــا!
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ــار،
إذا أردنـ ـ ــا أن نـنــاقــش
بـجـ ّـديــة هــذه املـقــارنــة ،فمن
ّ
املــؤكــد أن طبيعة اقتصاد

أنجل بوليغان ــ
المكسيك

االسكندنافيني ونـظــم مــواصــاتـهــم وطبيعة بالدهم
تجعل هــذه الكلفة أعلى ولكن غير ّ
مهمة فــي الوقت
ّ
نفسه .كما أنها تعكس رغبة تلك الدول في التخلص
ً
مــن ه ــذه املــرك ـبــات ،إذ تـعـتــزم الــدن ـمــارك م ـثــا ،وقــف
مـبـيــع ال ـس ـ ّـي ــارات ال ـجــديــدة ال ـتــي تـعـتـمــد عـلــى الـطــاقــة
اإلح ـف ــوري ــة ب ــدءًا م ــن ع ــام  .2030ول ـكــن م ــن نـظــريــة
الـب ـيــك-آب ه ــذه ،يمكننا أن نستنبط أمــريــن هـمــا في
ُ
ً
صـلــب ال ـع ــداء األم ـيــركــي امل ـت ـجـ ّـدد لــاشـتــراكـيــة :أوال،
الـعــداء للبيئة ومشاريع الحفاظ عليها .وثانيًا ،عداء
(املستخدم األكبر للبيك-آب) للنخب
الريف األميركي
ِ
العوملية (.)globalists

االشتراكية الخضراء
االشتراكية التي يخاف منها اليمني األميركي حاليًا،
ه ــي اش ـتــراك ـيــة «ال ـع ـقــد األخ ـض ــر ال ـجــديــد» (Green
 ،)New Dealوه ــو الـعـقــد ال ــذي طــرحــه ال ـي ـســار في
ّ
ّ
أم ـي ــرك ــا ك ـخــطــة اق ـت ـص ــادي ــة م ــن أجـ ــل حـ ــل مـعـضـلــة
الـتـغـ ُّـيــر املـنــاخــي ،وف ــي الــوقــت نـفـســه ،إع ــادة الحيوية
إلــى االقتصاد األميركي عبر تحفيز التكنولوجيات
ال ـخ ـضــراء الـحــديـثــة ،وإعـ ــادة هـيـكـلــة االق ـت ـصــاد نحو
إنشاء قطاعات خضراء و«تخضير» قطاعات أخرى.
هذا العقد الجديد يحاربه الجمهوريون بشراسة ألنه
ً
َ ِّ
ُيذكر ّأوال ،بالعقد الجديد لفرانكلني روزفلت ،وثانيًا،
ّ
ألن ــه يـتـطــلــب وض ــع ضــرائــب أعـلــى عـلــى ث ــروة ودخــل
األثــريــاء وعلى الــرأسـمــال .لكنهم أيضًا يـ ّـدعــون أنهم
يحاربونه ألنه سيأتي لتغيير طرق اإلنتاج الحيواني
ّ
الضخم في الــواليــات املتحدة ،والــذي يعتبر من أكبر
ّ
مسببي انبعاث الغازات الحرارية.

ضد العولميين
هـنــا تلعب مــا يمكن أن ّ
نسميها «رأسـمــالـيــة الــريــف
ّ
األم ـيــركــي» ،وه ــي الـشـكــل األمـيــركــي للفاشية ربـمــا،
ّ
والـشـكــل األم ـيــركــي لـلـبــرولـيـتــاريــا ال ــرث ــة ،دوره ــا في
هــذه الـحــرب الـجــديــدة ضــد االشـتــراكـيــة .فـهــي ليست
فـقــط ضــد «الـعـقــد ال ـجــديــد» بــل تتمظهر فــي خطاب
ّ
ُ
معاد ضد «العومليني» ،أو النخب التي نظرت ،وال تزال
ّ
تنظر للعوملة ،واستفادت منها طبعًا .فالكثير ممن
ً
يعملون في وادي السيليكون ،مثال ،على الرغم من
ّ
ّ
أنهم من أغنى سكان الواليات املتحدة ،لديهم أفكار
ّ
تـقـ ّـدمـيــة أو تـغـيـيــريــة وح ــت ــى ف ــي أح ـي ــان اشـتــراكـيــة.
ّ
التطور التكنولوجي،
طبعًا ،إن من يعمل على تخوم
وي ــرى أن الــرأسـمــالـيــة األمـيــركـيــة تصبح أكـثــر وأكثر
أقـلــويــة ،ويسيطر عليها أصـحــاب ال ـثــروات املــوروثــة،
ُ
وت ـف ـقــد قــدرت ـهــا ع ـلــى ال ـت ـط ـ ّـور ،وت ــوص ــل إل ــى الـحـكــم
ّ
بالتغير املـنــاخــي وي ـعــادون األجــانــب
مــن ال يـهـتـ ّـمــون
ُ َ
ّ
والهجرة ،ال بد أن يكون أفكارًا مغايرة عن تلك التي
يحملها الـيـمــن الـجـمـهــوري ،ال ـيــوم ،ال ــذي ي ـحــاول أن
يكون بطل الرجل العادي األميركي ،أو جو سيكس
ُ َ ِّ
باك ،في مواجهة هؤالء النخبويني املفضلني للطبيعة
واألجانب والعوملة على حساب مواطني بلدهم.
فــي تعليق عـلــى مـشــاريــع «الـعـقــد األخ ـضــر الـجــديــد»
يقول سيباستيان غوركا ،وهو أحد مسؤولي البيت
األبـيــض السابقني ،لألميركيني «يــريــدون أن يأخذوا
منكم الـبـيــك-آب ،وأن يـعـيــدوا بـنــاء منازلكم .يــريــدون
أن يــأخــذوا منكم الهامبرغر .لقد حلم ستالني بذلك
ّ
ولكنه لم يستطع» .وكذلك يقول عضو جمهوري
فــي الكونغرس «فــي أحــد املطاعم تسألنا النادلة
ّ
إذا أردن ــا قــشــات .وم ــن ث ـ ّـم تـقــول ب ــأن عليها أن
ً
ّ
تسأل خوفًا من «شرطة الـقــش» .أهــا بكم إلى
االشتراكية في كاليفورنيا!».
إذًا ،وفــق أيــديــولــوجـيــي اليمني الـجــديــد ،لــن تأتي
االشتراكية لتأميم الشركات الكبرى ،وال لتنهي
حـكــم الــرأس ـمــال املــالــي ،وال إلع ــادة تــوزيــع الــدخــل
والثروة ،وال إلعادة الحلم األميركي إلى ّ
حيز الواقع،
وال إلنـهــاء الحكم الـبـلــوتــوقــراطــي ،وال إلنـهــاء سيطرة
الشركات على السياسة وعلى صنع السياسات وعلى
الكونغرس في أميركا .بل ستأتي ،ببساطة ،لتسرق
الـهــامـبــرغــر مــن األمـيــركـيــن .ولـيــس الـهــامـبــرغــر فقط،
بــل كــل مــا يرتبط أيـضــا ،بما ُيـعــرف بـ«طريقة الحياة
ّ
األميركية» ،من القشات البالستيكية إلى امليلك شايك.

