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الحدث
إيران إلى تجربة
صمود جديدة:
ال «تصفير» ،ال
تفاوض ،ال حرب
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ساهموا بحل األزمة ...ليبقى االقتصاد
نصرالله ألصحاب المصارفِ :

ّ
جرمانوس يدعي على عمادعثمان []6
[]4

ِّ
المؤسسة لتحرير الجنوب (أرشيف جريدة «العهد»)
في الذكرى الـ 23لعدوان «عناقيد الغضب» ،تنشر «األخبار» بعضًا من تقييم الشهيد مصطفى بدرالدين لتلك الحرب

أوراق
مصطفى
بدرالدين
[ 2ـ ]3

غدًا مع «األخبار»

دليل ليالي رمضان
2019
ملحق خاص

اليمن

ّ
تمرد في صفوف
القوات السودانية
اإلمارات تتجه
لتجنيد األفارقة

الحدث

«بالك ووتر» تعود
إلى العراق...
وعينها على سوريا
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سياسة

سياسة
على الغالف

حزب الله من اسقاط «عناقيد الغضب»
الى اعادة انتاج عقيدة جيش العدو

ّ
يشكل عدوان نيسان في العام  1996إحدى أبرز المحطات في تاريخ الشهيد مصطفى بدرالدين .تنشر
«األخبار» بعضًا من تفاصيل إدارة وتقييم هذا القائد العسكري لتلك المواجهة بكل تفاصيلها .مواجهة
«ليتها كانت برية»ّ ،أسست للتحرير العام  2000ولنصر تموز 2006

«عدوان نيسان»:

علي حيدر

أوراق مصطفى بدر الدين
الصاروخية
إيلي حنا
ُ
قـ ّـدر لـ«القائد العسكري املــركــزي» في
حزب الله مصطفى بدر الدين أن يقود
عمليات املقاومة طيلة عدوان نيسان
 .1996في اليوم األول ( 11نيسان) من
«عـنــاقـيــد ال ـغ ـضــب» اس ـت ـهــدف الـعــدو
اإلســرائ ـي ـلــي مـقــر ال ـق ـيــادة العسكرية
للحزب حيث كان يتواجد .الصاروخ
أص ــاب غــرفــة م ـج ــاورة مل ـكــان «الـسـيــد
ذو ال ـف ـق ــار» .خ ــرج ال ــرج ــل نــاجـيــا من
بني الغبار في «مبنى الـ »53في حارة
حريك.
أراد ال ـ ـعـ ــدو ت ـح ـق ـي ــق ثـ ــاثـ ــة أه ـ ــداف
سريعة :ضربة تقصم ظهر حــزب الله
م ــن خ ــال اغ ـت ـي ــال ال ـق ــائ ــد ال ـع ـس ـكــري،
 )2ت ــدمـ ـي ــر م ـ ـخـ ــازن الـ ـ ـص ـ ــواري ـ ــخ)3 ،
تــدم ـيــر م ـن ـصــات ال ــرم ــاي ــة األســاس ـيــة.

ف ـبــال ـتــزامــن م ــع ضـ ــرب م ــرك ــز ال ـق ـيــادة
ش ـ ــرع ب ــاسـ ـتـ ـه ــداف مـ ـسـ ـت ــودع ــات فــي
البقاع والجنوب افترض أنها تحوي
الـ ـت ــرس ــان ــة األكـ ـ ـب ـ ــر م ـ ــن ال ـ ـصـ ــواريـ ــخ،
واس ـ ـت ـ ـهـ ــدف أي ـ ـضـ ــا نـ ـق ــاط ــا م ـت ـع ــددة
ب ـه ــدف تــدم ـيــر ال ــراجـ ـم ــات خـصــوصــا
في منطقة إقليم التفاح .اعتبر العدو
ّ
أنــه بهذه الـضــربــات ستتقلص القدرة
الصاروخية للمقاومة على نحو كبير.
«فـ ـ ـ ـ ــي  1996كـ ـ ـ ـ ــان لـ ـ ـ ـ ــدى الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادة
الـعـسـكــريــة ت ـص ـ ّـور مـسـبــق مل ــا يمكن
أن يفعله اإلســرائ ـي ـلــي وك ـيــف يمكن
أن ن ــواج ــه» ،ي ــروي ق ـيــادي كبير في
املقاومة عايش تلك الفكرة .يضيف
«حـ ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه مـ ـن ــذ ت ــأس ـيـ ـس ــه ل ــدي ــه
املــرونــة والقابلية والـجـهــوزيــة اللي
ّ
م ــا بـتـخــلـيــه ي ـ ــروح بـ ـض ــرب ــة ...وهــو
ليس بحاجة ليستنفر ثم يتحرك...

هو قام باألصل على فكرة الجهوزية
الـ ــدائ ـ ـمـ ــة» .ه ـ ــذا الـ ـتـ ـص ـ ّـور ج ـ ــاء بـعــد
اس ـت ـخــاص الـ ِـع ـبــر م ــن ع ـ ــدوان أي ـلــول
«( 1993تـصـفـيــة ال ـح ـس ــاب») ،مــا أتــاح
ً
لقيادة املقاومة إدارة أسهل وأفضل في
خــال مواجهة نيسان .في العام 1993
ّ
اع ـت ـقــد ال ـع ــدو اإلســرائ ـي ـلــي أن ال ـقــدرة
الـصــاروخـيــة لـلـحــزب تكفي سـتــة أيــام
ف ـقــط ،وب ـعــد خ ـطــأه ه ــذا أوق ــف الـحــرب
فــي ال ـيــوم ال ـســابــع بـعــد تـفــاهــم أوصــل
ملعادلة بيروت  -كريات شمونة .تقدير
املـقــاومــة ّأن سلبيات جيش الـعــدو في
 1993ت ـمــث ـلــت ف ــي ن ـق ــص امل ـع ـلــومــات
وخـطــأ التقدير االسـتـخـبــاري ،وأن ــه لم
يكن لديه سالح ملواجهة تكتيك رماية
الكاتيوشا.
ف ـ ــي ح ـ ـ ــرب  1996تـ ـع ــامـ ـل ــت الـ ـقـ ـي ــادة
ال ـع ـس ـك ــري ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ع ـل ــى أن ـهــا
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)اإلعالم الحربي(

ّ
رممت هذه الثغر ،وعماد هذا الترميم
اس ـت ـقــدام مــروح ـيــات «اب ــات ـش ــي» الـتــي
ُ
ت ـعــرف بــ«قـنــاصــة ال ــراج ـم ــات» ،والـتــي
لــديـهــا ق ــدرة رمــايــة بـســرعــة كـبـيــرة عن
بعد  8كلم ،وقدرة مناورة عالية.
بـ ــدأ عـ ـ ــدوان  1996كـنـسـخــة كــربــونـيــة
م ـع ـ ّـدل ــة ع ــن ال ـ ـعـ ــدوان ال ـس ــاب ــق .ق ـيــادة
املقاومة بدورها وضعت مبدأ استمرار
ال ـن ــار بــوت ـيــرة م ــدروس ــة ومـتـصــاعــدة.
بـعــد م ــرور سـتــة أي ــام أصـبـحــت قـيــادة
ال ـعــدو مـجـبــرة عـلــى أن تطيل الـحــرب،
رغم معرفتها باستحالة تعطيل قدرة
الـ ـح ــزب الـ ـص ــاروخـ ـي ــة .الـ ـح ــرب كــانــت
م ــواجـ ـه ــة ص ــاروخـ ـي ــة  -ص ــاروخـ ـي ــة،
وليست اجتياحًا بريًا باألصل .رغم ذلك
لم تتعامل املقاومة مع أي حركة للعدو
بحسن الظن ،كالكالم عن إدارة املعركة
وحسمها من الجو وعبر القصف البري
والبحري (الزوارق اإلسرائيلية وصلت
قبالة شواطئ بيروت) .كانت حسابات
امل ـقــاومــة هــي الـجـهــوزيــة ألي خـطــوات
برًا .هنا جاء اعالن التبعئة العامة على
لسان السيد حسن نصرالله ملواجهة
أي تصعيد محتمل ،ام ـتــدادًا مــن خط
ً
املواجهة األول في الجنوب وصوال إلى
البقاع .كذلك تم التحسب واالستعداد
ملـ ــواج ـ ـهـ ــة أي ان ـ ـ ـ ـ ـ ــزال .إذ اس ـت ـن ـف ــرت
مـجـمــوعــات االس ـت ـش ـهــاديــن للتعامل
م ــع أي م ــن «األعـ ـم ــال املـخـتـلـفــة» الـتــي
قــد يقوم بها الـعــدو .وحتى ال تحصر
املـقــاومــة املــواجـهــة بالنار فقط ،ذهبت
إلى مهاجمة مواقع عسكرية عديدة في
الشريط الجنوبي املحتل.
رغ ــم ذل ــك لــم ت ـجــرؤ إســرائ ـيــل عـلــى أي
عملية بـ ّ
ـريــة« .كـنــا نـعــرف كيف نناور
مع العدو ،متى نقصف وأيــن نقصف،

لذلك لــم يلمس اإلسرائيلي أي تقهقر
وانـ ـكـ ـف ــاء ...تـكـتـيـكـنــا ك ــان خـفـيـفــا ج ـدًا
وذك ـيــا ومـ ـن ــاورا» ،ق ــال ب ــدر الــديــن عن
معركة «ليتها كانت برية».
إدارة ال ـ ـن ـ ـيـ ــران وص ـ ـمـ ــود املـ ـق ــاوم ــن
ي ــوض ـح ـه ـم ــا الـ ـق ــائ ــد الـ ـعـ ـسـ ـك ــري فــي
جلسة تقييمية بعد الـحــرب مباشرة:
«كان االخوة مجرد أن يطلع الصاروخ
ح ـت ــى ي ـن ـه ــال خ ـ ــال دقـ ــائـ ــق ،وب ـعــض
مـنـهــا خ ــال ث ـ ــوان ،ن ـي ــران عـجـيـبــة من
املروحي والحربي واملدفعي .في ّ
املربع
ُ
الــذي فيه املنصة املحتملة تفتح عليه
الـنــار مــن كــل حــدب وص ــوب» .وأضــاف

ّ
تصوروا كل ما تمشي
 100متر عم تاكل
 1000باوند
صاروخ ّ
وتروح تكفي وتضرب
«سعى العدو بكل ما أوتي من شراسة
بــأن يضرب كل بطاريات الصواريخ».
واحــدة من مظاهر الفشل الكبير الذي
ُم َ
نيت به إسرائيل ما افتخر به القائد
الشهيد أمام ضباط املقاومة الجالسني
أمامه« :حتى اليوم السادس للمعركة
سقط عندنا الشهيد االول .مــع مئات
ّ
تصوروا كل
الغارات واالف القذائف...
مــا تمشي  100متر عــم تــاكــل صــاروخ
 1000بــاونــد (نـحــو  450كـلــغ) وت ــروح

ّ
ت ـكــفــي وتـ ـض ــرب» .أش ـي ــر إل ــى مـعــادلــة
بسيطة عنوانها الثبات« :العدو مالك
عـلـيـنــا األرض وال ـس ـم ــاء ون ـح ــن كــان
لدينا شغلة واحدة ،الثبات».
م ــن ع ــوام ــل ن ـجــاح امل ـق ــاوم ــة ف ــي إدارة
املـ ـع ــرك ــة ك ـ ــان «ال ـت ـك ـت ـي ــك فـ ــي رم ــاي ــة
ال ـص ــواري ــخ» ،أو مــا سـ ّـمــاه ب ــدر الــديــن
حينها «بكل فخر الــردع الصاروخي...
ما عاد قصة رمية صــاروخ ،في توازن
رعــب حقيقي فرضه شــي اسمو الــردع
ال ـ ـصـ ــاروخـ ــي» .هـ ــذا ال ـ ـ ــردع جـ ــاء عـبــر
«ال ـت ـك ـت ـي ــك واملـ ـ ـ ـ ـ ــداورة فـ ــي الـ ـنـ ـي ــران».
وأضاف« :موضوع قصف املستعمرات
خــدامــه شـفـنــا كيف
عـنــدمــا تـجـيــد اسـتـ ّ
فرض توازن الرعب ،ملا تفوت بالعبري
عـلــى بـيــوتـهــم وت ـق ــول لـهــم ان ـتــو كلكم
بـ ـخ ــط ال ـ ـعـ ــرض  33ل ـ ـبـ ـ ّـرا ( 100ال ــف
نسمة)».
م ـســألــة ت ـحــويــل صـ ـ ــاروخ ب ــدائ ــي إلــى
أداة أنتجت توازنًا عسكريًا ،يشرحها
قـيــادي فــي املـقــاومــة ال ـيــوم« :ببساطة،
ُمستخدم الصاروخ هو من ّ
حوله إلى
توازن رعب ،عندنا ضعف سالح وقوة
إرادة مقابل قــوة ســاح وضعف إرادة
عند العدو».
من هنا يظهر الوهن الذي أصاب سكان
املستوطنات في مجال أبدع بدرالدين
في استخدامه :الحرب النفسية .تهجير
سـ ـك ــان م ـس ـت ـع ـمــرات شـ ـم ــال فـلـسـطــن
املـحـتـلــة ك ــان أيـضــا ثـمــرة ه ــذه الـحــرب
ّ
املصورة التي أشرف على
عبر املقاطع
ً
فكرتها وتنفيذها وصوال إلى «إطالق
سرايا االستشهاديني« وكيفية اظهار
«رعبهم».
ماذا حققت إسرائيل؟ قال ذوالفقار إنه
أمام «هدف العدو في ضرب بنية حزب

الـلــه ،الـحــزب بقي قــويــا متماسكًا وكل
أجهزته تعمل»:
 ع ــن ت ــدم ـي ــر ال ـب ـن ـيــة ال ـع ـس ـك ــري ــة :لــميــدمــر أي مـخــزن ،ولــم يقتل أي قيادي
ولــم تتوقف العمليات والـقـصــف على
املستعمرات.
 ع ــن ش ـ ــرخ ب ــن املـ ـق ــاوم ــة وال ـش ـع ــب:ً
فشل فشال ذريعًا ورأينا النتائج على
االعالم.
 فــرض معادلة جــديــدة على املستوىالـعـسـكــري (مـحــل مـعــادلــة تـمــوز 1993
الـ ـق ــائـ ـم ــة عـ ـل ــى قـ ــاعـ ــدة «ال ت ـق ـص ـفــوا
مدنيينا فال نقصف مستوطنيكم» ،أو
ّ
معادلة بيروت  -كريات شمونة ،حلت
م ـعــادلــة تـمـنــع عـمـلـيــا قـصــف املــدنـيــن
ُ
وتـشــرف على تطبيقها لجنة دولـيــة):
في النتيجة «ابتلى (العدو) بتفاهم يا
محال تموز».
م ــاذا حـقـقــت امل ـقــاومــة؟ «ال ـح ـفــاظ على
البنية العسكرية ،وعلى االسناد الناري
والصاروخي ،قدرتنا في نيسان كانت
أك ـب ــر م ــن ت ـم ــوز وفـ ــي الـ ـح ــرب املـقـبـلــة
ستكون أكبر ،واسقاط معادلة بيروت
 كريات شمونة».في حــرب «بــدأت بصواريخنا وانتهت
ب ـصــواري ـخ ـنــا» ُي ـتــرجــم ال ـقــائــد فعليًا
الورقة السياسية املهمة التي انتزعتها
امل ـقــاومــة بــ«تـفــاهــم ن ـي ـســان» .فـبــن تل
أبـيــب وبــاريــس وواشـنـطــن كــان العدو
يبحث عن إخراج سياسي على طريقته
للحرب ،فيما كــان األمــن الـعــام لحزب
الله يمسك أوراق بدرالدين الصاروخية
ُ
وي ـع ـل ــن م ــن دم ـش ــق تــوق ـي ـتــه ال ـخــاص
ّ
ل ــوق ــف ال ـح ــرب بـتـفــاهــم ح ــص ــل أوراق
ق ــوة ل ـل ـحــزب ب ـعــد صـلـيــة أخ ـي ــرة على
املستعمرات «حسب ساعة ذوالفقار».
تصميم :سنان عيسى

ق ـبــل  23ع ــام ــا ،شـ ـ ّـن الـ ـع ــدو اإلســرائ ـي ـلــي
عدوانًا واسعًا على لبنان استمر  16يومًا،
إلجبار املقاومة على وقف عملياتها ضد
جنود االحتالل في ما كان ُيعرف بالحزام
االمـ ـن ــي .ص ـمــود ح ــزب ال ـلــه ون ـجــاحــه في
الحفاظ على وتـيــرة متواصلة ومــؤملــة من
االس ـت ـه ــداف ال ـص ــاروخ ــي لـلـمـسـتــوطـنــات
ال ـش ـم ــال ـي ــة ،واحـ ـتـ ـض ــان ال ــرئـ ـي ــس حــافــظ
االســد في حينه لخيار التصدي للعدوان،
بـ ّـدد رهــانــات الـعــدو ،وأجـبــره على التسليم
باملعادلة التي فرضتها املقاومة تحت اسم
«تفاهم نيسان» :امتناع الحزب عن قصف
امل ـس ـت ــوط ـن ــات ال ـش ـم ــال ـي ــة ،م ـق ــاب ــل تــوقــف
إسرائيل عن استهداف املناطق املدنية في
لبنان .انتزع حزب الله بموجب ذلك تسليم
ال ـعــدو والـ ــدول العظمى بـحــق املـقــاومــة في
مــواصـلــة عملياتها ضــد جـنــود الـعــدو في
االراضي اللبنانية املحتلة.
أهمية تـنــاول هــذه املحطة تصب فــي أكثر
َ
من اتجاه .من جهة ،ف ْه ُم أحد أهم العوامل
التأسيسية لتحرير الجنوب عــام .2000
وم ــن جـهــة أخ ــرى ،فـهــم ال ــدور التأسيسي
ملـ ـق ــاوم ــة ح ـ ــزب الـ ـل ــه فـ ــي إحـ ـ ـ ــداث تـغـيـيــر
مفاهيمي فــي الـعـقـيــدة العسكرية لجيش
العدو.
مــن أب ــرز مــا تميزت بــه مـقــاومــة حــزب الله
فــي تلك املرحلة تصميمها على مواصلة
عملياتها فــي ذروة الــرهــان على التسوية
الـسـلـمـيــة ،حـتــى ب ــدت أن ـهــا ت ـجــري بعكس
ال ــري ــاح االق ـل ـي ـم ـيــة وال ــدولـ ـي ــة .ك ـشــف هــذا
التصميم عن ادراك عميق لحجم التهديد
الـ ــذي يـمـثـلــه االحـ ـت ــال ،وأنـ ــه ي ـت ـجــاوز في
مفاعيله املساحة التي كان يحتلها.
اع ـت ــاد امل ــراق ـب ــون ل ـل ـشــأن االس ــرائ ـي ـل ــي أن
يتناولوا مبادئ العقيدة االمنية االسرائيلية
امل ـعــروفــة ب ــ«ع ـق ـيــدة ب ــن غ ــوري ــون» ،والـتــي
ت ـب ـل ــورت ف ــي خـمـسـيـنــات ال ـق ــرن املــاضــي
واستندت الــى ثــاث ركــائــز :الــردع واالنــذار
والحسم .وأضيفت اليها بعد حــرب العام
 ،2006ركيزة الدفاع عن الجبهة الداخلية.
إال أن ه ـن ــاك م ـب ــادئ أخـ ــرى ف ــي الـعـقـيــدة
االم ـن ـي ــة االس ــرائ ـي ـل ـي ــة ت ـمــت ب ـلــورت ـهــا في
املــرح ـلــة نـفـسـهــاُ ،عــرف ــت بـعـقـيــدة موشيه
ديــان ،تستهدف التعامل مع تهديدات غير
دول ـت ـيــة وف ــي مــواج ـهــة ح ــرك ــات امل ـقــاومــة.
واسـتـنــدت الــى «جـبــي أثـمــان مــؤملــة لدمنا»
من املقاومني واملدنيني ومن جهات دولتية
(جـ ـي ــش ،م ـن ـش ــآت ،م ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات .)...ك ــان
الرهان االساسي لهذه العقيدة بــأن تؤدي
الى تحقيق الــردع بالتراكم .ووقــد ترجمها
العدو على املستوى العملي ،في خمسينات
القرن املاضي ،ردا على عمليات الفدائيني
بارتكاب املجازر ضد القرى الفلسطينية...
وايضا في مواجهة االردن ومصر.
ال ـخ ـصــوص ـيــة ال ـت ــي ت ـت ـســم ب ـهــا االخ ـط ــار
امل ـح ــدق ــة ب ـل ـب ـن ــان ،ال ت ـن ـط ـلــق ح ـص ـرًا مــن
تمتع العدو بقدرات تدميرية هائلة وتفوق
تكنولوجي وعسكري هــائــل ،وانـمــا ايضا
من «الضعف التكويني» للبنان بما يغري
اعداءه بالرهان على إخضاعه و«التهامه».
ع ـلــى امل ـس ـتــوى ال ـع ـم ـلــي ،ل ـج ــأت اســرائ ـيــل
الــى العقيدة نفسها فــي مــواجـهــة عمليات
املقاومة ،عبر استهداف القرى واملــدن في
ال ـج ـنــوب وال ـب ـق ــاع وصـ ــوال ال ــى الـضــاحـيــة
َّ
ال ـج ـنــوب ـيــة ،م ــا شــكــل عـبـئــا ع ـلــى امل ـقــاومــة
ولبنان .في مواجهة هذا التحدي ،أتى ابداع
حــزب الله ملعادلة الـصــواريــخ التي فرضت
ردعا كبح العدو عن التمادي في اعتداءاته
ضــد املدنيني .وهــي ارتـكــزت الــى الــرد على
اسـتـهــداف الـعــدو للمدن والـقــرى اللبنانية،
بـ ــدك امل ـس ـت ــوط ـن ــات ف ــي ش ـم ــال فـلـسـطــن
املحتلة .وعندما فشلت اسرائيل في كسر
هذه الحلقة ،لم تجد سوى التسليم بها ،ما
مهد االرضـيــة ملواصلة املقاومة عملياتها
الـ ـت ــي ك ـ ــان ت ـس ـت ـه ــدف جـ ـن ــود االحـ ـت ــال،
وصوال الى التحرير.
كان للمواجهات التي خاضها حزب الله في
مواجهة جيش العدو منذ تسعينات القرن

امل ــاض ــي ،وب ـش ـكــل اس ــاس ــي ف ــي مــواجـهــة
عدوان «عناقيد الغضب» في نيسان ،1996
دور مفصلي ايضا في التأسيس ملفاهيم
جديدة اخترقت العقل االمني اإلسرائيلي.
وتـ ـجـ ـل ــى ذلـ ـ ــك عـ ـل ــى املـ ـسـ ـت ــوى ال ــرس ـم ــي
وبألسنة وأقــام كبار الخبراء العسكريني
في اسرائيل.
وم ـمــن ت ـنــاول مـفــاعـيــل تـلــك املــرحـلــة على
العقيدة االمنية االسرائيلية ،الباحثان في
معهد ابـحــاث االم ــن الـقــومــي فــي تــل أبيب
يهودا بن مئير والجنرال غابي سيبوني،
في دراســة نصت على أنه «في تسعينات
ال ـق ــرن الـعـشــريــن ك ــان واض ـح ــا أن هـنــاك
حــاجــة لـبـلــورة نـظــريــة أم ــن قــومــي محدثة
السرائيل» (العالقة بني نظرية أمن قومي
م ـحــدثــة وب ــن اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـج ـيــش /اب

فهم معادالت الردع
سيبقى ناقصًا من دون
العودة الى المحطات
التأسيسية في
تسعينات القرن الماضي

 .)2016ولـفـتــت ال ــدراس ــة ال ــى مـحــاولـتــن
رسـمـيـتــن ل ـب ـلــورة ه ــذه ال ـن ـظــريــة .االول ــى
خالل سنوات  ،1999 - 1997بعد سلسة
محطات مفصلية في مواجهة حــزب الله:
اغتيال أمينه العام السيد عباس املوسوي
ع ــام  ،1992ع ـ ــدوان «تـصـفـيــة الـحـســاب»
عـ ــام  ،1993عـ ـ ــدوان «ع ـنــاق ـيــد ال ـغ ـضــب»
ع ــام  .1996وب ــادر الـيـهــا فــي حينه وزيــر
االمــن اسـحــاق مــردخــاي .لكن هــذا املسار
لــم ُيستكمل بسبب التحوالت السياسية
التي شهدتها اسرائيل في حينه (استقالة

م ــردخ ــاي ،وان ـت ـخ ــاب ــات م ـب ـكــرة ادت الــى
سـقــوط نتنياهو وف ــوز ايـهــود ب ــاراك عام
.)1999
املحاولة الثانية تمثلت بلجنة مريدور التي
شكلها في حزيران  2004وزير االمن في
حـيـنــه شـ ــاؤول م ــوف ــاز ،بـمـصــادقــة رئـيــس
ال ــوزراء اريـيــل ش ــارون .وأنـهــت عملها في
ن ـي ـســان  .2006ول ـف ــت ال ـب ــاح ـث ــان الـ ــى أن
استراتيجية الجيش الـتــي تــم اعالنها في
 ،2015استندت الى عمل هذه اللجنة.
يـتـجـلــى ب ــوض ــوح ال ـ ــدور الـ ــذي لـعـبــه حــزب
الله ايضا في أن يفرض على جيش العدو
التخلي عــن رهــانــات وخ ـيــارات عسكرية،
والعمل على اعادة انتاج عقيدته العسكرية
بما يتالءم مع مستجدات الصراع .الحقيقة
األخـ ــرى ال ـتــي يـنـبـغــي أن تـبـقــى حــاضــرة،
أن االهـ ـ ـ ــداف الـ ـت ــي ف ـش ـلــت اس ــرائـ ـي ــل فــي
تحقيقها من خالل حرب  ،2006بدءا من
سحق حــزب الـلــه ،مــرورا بتعزيز مكانتها
االستراتيجية في مواجهة الجبهة الشمالية،
وصـ ــوال ال ــى تـمـهـيــد ال ـطــريــق أمـ ــام فــرض
الهيمنة االميركية على املنطقة ،كانت وما
زالــت مطلبًا ملحًا في تل ابيب وواشنطن.
وأي محاولة لفهم معادالت الردع التي حالت
دون تحقيق هــذه االم ــال ،ستبقى ناقصة
مــن دون الـعــودة الــى املحطات التأسيسية
فـ ــي ت ـس ـع ـي ـنــات ال ـ ـقـ ــرن املـ ــاضـ ــي ،م ـ ــرورا
بـتـحــريــر ال ـع ــام  ،2000وان ـت ـصــار .2006
أهمية استحضار هــذه الحقيقة تنبع من
أن معادالت الــردع التي نجح حزب الله في
مراكمتها ليست بني دولتني تتناسبان في
قدراتهما ومزاياهما االستراتيجية .وإنما
ّ
إقليمي يحظى بدعم مطلق من
بني كيان
الدولة العظمى في العالم ،الواليات املتحدة،
وي ـم ـل ــك ق ـ ـ ــدرات ع ـظ ـمــى ع ـل ــى امل ـس ـتــويــن
ال ـع ـس ـكــري وال ـت ـك ـن ــول ــوج ــي ،وبـ ــن حــر ّكــة
مقاومة .وبالتالي ،لم تكن إسرائيل لتسلم
ب ــه وت ـت ـك ـيــف م ـع ــه ،إال َب ـع ــد أن تـكـتـشــف
بــالـتـجــربــة الـعـمـلـيــة ،فـشــلـهــا وعـجــزهــا عن
اجـتـثــاث الـســد ال ــذي يـقــف بــوجــه أطماعها
وم ـ ـحـ ــاوالت فـ ــرض هـيـمـنـتـهــا ،وال ــوالي ــات
املتحدة ،على املنطقة.
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العالم

العالم
الحدث ّ
وجه األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله جملة رسائل
للداخل والخارج في الذكرى الثالثة الستشهاد القائد مصطفى بدر
الدين .وإذ ّ
كرر نصرالله تهديد العدو ّاإلسرائيلي بضربات موجعة
في جنوب لبنان وفي الكيان المحتل ،أكد على لبنانية مزارع شبعا،
ودعا المصارف إلى تحمل المسؤولية في األزمة المالية الحالية
التي ّ
تمر بها البالد

الحديث عن «الحرب اإلسرائيلية المقبلة»:
جزء من بدائل الحرب!
يحيى دبوق
ـاش مــع ح ــرب العقوبات
كـمــا ك ــان مـتــوقـعــا ،وف ــي ت ـمـ ٍ
األميركية على حزب الله ومحور املقاومة ،استؤنفت
ال ـك ـتــابــات ع ــن ال ـح ــرب اإلســرائ ـي ـل ـيــة امل ـق ـب ـلــة ،وق ــرب
نشوبها ُوالترويج ألرجحيتها.
هذه املرة ،أشركت الواليات املتحدة طرفًا مباشرًا في
الحرب ،مع كثرة أسئلة يفترض ،وقبل اإلجابة عنها،
أن تشير إلى قرب الحرب ورجحانها :هل العقوبات
مقدمة للخيار العسكري؟ وإن لــم تكن كــذلــك ،فهل
ُ
جد العقوبات نفعًا؟
الحرب مقبلة ،إن لم ت ِ
يتساوق ذلك مع تقارير عربية وغربية ،أشــارت إلى
أن ال ــوالي ــات املـتـحــدة غـيــر راض ـيــة عــن تنفيذ الـقــرار
 1701و«تلكؤ» اليونيفيل و«تقصيرها» ،بما يشمل
تطبيق مــواد واردة فــي الـقــرار "تحظر" وجــود حزب
الـلــه فــي الجنوب اللبناني ،إضــافــة إلــى عــدم رضاها
عن مواصلة تدفق السالح إلى الحزب ،خالفًا لقرارات
مجلس األمــن الــدولــي ،ومــن بينها الـقــرار  .1559أما
األمـ ــن ال ـع ــام لــأمــم امل ـت ـح ــدة ،أن ـطــون ـيــو غــوتـيــريــس،
فيطالب لبنان بنزع سالح حزب الله ،بعدما باتت في
حوزته ترسانة هائلة من الوسائل القتالية.
هي حملة ضغوط ال تقتصر على مقال من هنا أو
هناك ،ويشارك فيها الخصوم وبعض املؤيدين ،وفي
الدرجة األولــى العدو وأتباعه ،إلعــادة إنتاج قلق لدى
بيئة املقاومة إزاء اآلتي من األيام ،ما يدفع تل أبيب إلى
األمل أكثر في تحقيق نتيجة الخيارات غير العسكرية
ض ــد ح ــزب ال ـل ــه ،وت ـحــدي ـدًا تـعــزيــز س ــاح الـعـقــوبــات
األميركية وتأليب بيئته عليه.
بالطبع ال يتساوى كل كتبة الحرب في الدوافع .فلدى
البعض تساؤالت قد تكون مشروعة حسب نظرتهم
للقدرة األميركية واإلسرائيلية التي يرونها مطلقة،
والـتــي وصـلــت لديهم إلــى مستوى كـ ّـي الــوعــي ،والــى
درجــة تأويل أي فشل أميركي أو إسرائيلي بوصفه
خيارًا أميركيًا أو إسرائيليًا مقصودًا لم ُت َ
درك أسبابه
ونتائجه بعد.
لكن مــا يتعلق بالكتبة اآلخــريــن ،يصعب استبعاد
تماهي كتاباتهم مع مقاصد إسرائيل وأهدافها ضد
املقاومة ،وتحديدًا في مرحلة خيار تعزيز العقوبات
األم ـيــرك ـيــة ،وحــاجــة ال ـعــدو إل ــى اسـتـعـجــال نتائجها
و«تسليكها» في وعي جمهور حزب الله ،عبر التهويل
بما سيليها.
فــي الخلفية ،وهــي األس ــاس فــي تحليل اآلت ــي مهما
كانت كتابات الحرب منمقة ،يجب أن يكون حاضرًا
لدى تحليل إمكانات الحرب ،أن حرب عام  2006لم
تكن مـجــرد حــرب إسرائيلية فــاشـلــة ،بــل هــي حدث
مفصلي في مسار الصراع مع العدو ،أعادت تظهير
حقيقة موازين القوة .وهي ال ترتبط حصرًا بامليزان
العسكري املباشر ،بــل أيضًا فــي فهم حظوظ القوة

نصرالله ألصحاب المصارف

ساهموا بحل األزمة
نصر الله :بدر الدين
أستاذ وقدوة
ّ
أكد األمني العام لحزب الله السيد حسن نصر
ال ـلــه ف ــي ال ــذك ــرى الـثــالـثــة السـتـشـهــاد الـقــائــد
مصطفى بــدر الــديــن أن الشهيد «حـمــل ّ
الهم
وروح املسؤولية منذ أن كــان في سن ال ـ ،17
وهو من ضمن مجموعة من البداية يحملون
هم شعبهم ،يحملون ّ
ّ
هم أن فلسطني محتلة،
أن مـنـطـقـتـنــا ت ـخ ـضــع لـلـهـيـمـنــة األم ـيــرك ـيــة
اإلســرائـيـلـيــة وه ـ ّـم أمـتـنــا ال ـغــارقــة فــي الجهل
واألم ـيــة والـفـقــر وال ـجــوع والـبـطــالــة» .وأض ــاف
نصر الله إن «ميزة السيد مصطفى بدر الدين
وإخــوانــه أنهم يرفضون بشدة هــذه الثقافة»،
مـ ـع ــددًا ص ـف ــات «ه ـ ــذا ال ـق ــائ ــد ال ـع ــزي ــز وه ــذه
املجموعة وهــذا الجيل بعد حمل الـهــم ،الهمة
العالية ،العزم ،اإلرادة ،عدم التعب ،ثقته وثقتهم
بالقدرة على صنع اإلنجاز واالنتصار وعدم
الخشية من العدو».
وأض ـ ــاف« :ل ــو أخ ــذت ن ـمــوذجــا م ــن إن ـج ــازات
السيد مصطفى ،السيد ذو الفقار عندما كان
ً
مسؤوال عسكريًا لحزب الله ،العملية املعروفة،
العملية النوعية في أنصارية .السيد كان هو
املسؤول العسكري ،تناقش مع بقية إخوانه،
وقتها الحاج عماد .ثم تبني من خالل املتابعة
أنه يوجد تحضير لعملية كبيرة جدًا ،وضعت
خطة الكمني .السيد ذو الفقار لم يجلس هنا
وخطط لعملية األنـصــاريــة ،ذهــب الــى األرض
ووقتها ذهب هو والحاج عماد وإخوة آخرون،
نزلوا الــى األرض .وضعوا خطة تقضي بأن
ت ـك ــون امل ـج ـمــوعــات وال ـك ـمــائــن م ــوج ــودة في
مـنـطـقــة قــري ـبــة وتـخـتـبــئ ع ــن ع ـي ــون ال ـن ــاس،
وعـنــدمــا تـغـيــب الـشـمــس وي ـغ ــادر الـفــاحــون،
يـقــوم امل ـجــاهــدون ب ــزرع الـعـبــوات وينتظرون
طــوال الليل ،فــإذا لم يأت اإلسرائيلي يقومون
عند طلوع الفجر بتفكيك العبوات وإزالة اآلثار،
ثــم يذهبون مـجــددًا إلــى مخبئهم ،واستمروا
ـال طــوي ـلــة ،وك ــان
عـلــى ه ــذه ال ـح ــال ألي ــام ول ـي ـ ٍ
السيد ،رحمه الله ،يواكب معهم طــوال الليل،
ألنه كان من املمكن في كل لحظة ،من مغيب
الشمس الى طلوع الفجر أن يأتي الكومندوس
ويحصل االشـتـبــاك ،وحصلت تلك املواجهة
النوعية الكبرى».
وح ـ ــول الـ ـح ــرب الـ ـس ــوري ــة ،قـ ــال ن ـصــر ال ـلــه:
«عندما قرر السيد مصطفى بدر الدين في
بداية األحــداث في سوريا أن يذهب الــى تلك
ال ـســاحــة ،هــو ال ــذي طـلــب ال ــذه ــاب .وأن ــا أريــد
أن أؤكــد أنــه لدينا اليوم في مقاومتنا رجال
ّ
يتحملون هذه املسؤولية الكبيرة ( )...وتعمل
امل ـق ــاوم ــة ع ـلــى أن تـنـتـقــل ه ــذه ال ـ ــروح وه ــذه
املواصفات من جيل الى جيل ،من هنا نقدم
األخ السيد ذو الـفـقــار قــائـدًا جـهــاديــا كبيرًا
وأسـ ـت ــاذًا وق ـ ــدوة وأس ـ ــوة ان ـطــاقــا م ــن هــذه
املواصفات املميزة التي تصنع اإلنسان الذي
صنع االنتصارات».

ّ
للمرة األولى ،يطرح مسؤول لبناني
بهذا الوضوح ،ما طرحه األمني العام
ل ـحــزب ال ـلــه الـسـيــد نـصــرالـلــه أم ــس،
حني ّ
توجه إلى املصارف داعيًا إياها
ّ
إلــى «تحمل ّاملسؤولية» واملساهمة
ّ
في خطة التقشف التي تعمل عليها
الحكومة.
وق ــال نـصــرالـلــه ف ــي خ ـطــاب الــذكــرى
الـثــالـثــة السـتـشـهــاد الـقــائــد الشهيد
مصطفى بــدر الــديــن ،أنــه «إذا أردنــا
املعالجة فاملطلوب التقشف وايضا
امل ـ ـط ـ ـلـ ــوب االصـ ـ ـ ـ ــاح االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي،
وه ـ ـنـ ــاك ش ــريـ ـح ــة يـ ـج ــب أن تـحـمــل
مسؤولية ومنها املـصــارف» .وأشــار
ّ
إلى مسألة في غاية األهمية ،حني أكد
أن «املطلوب التعامل مع فوائد الدين
ال ـس ــاب ــق ال ال ــدي ــن امل ـق ـبــل ف ـح ـســب».
واعـ ـتـ ـب ــر ت ـع ـل ـي ـقــا ع ـل ــى امل ـن ــاق ـش ــات
الـحـكــومـيــة ال ـت ــي ت ـج ــري ف ــي ال ـبــاد
مل ــوازن ــة ال ـع ــام  ،2019أن ــه «ال داع ــي
ل ـل ـت ــوج ــه ن ـح ــو الـ ـسـ ـج ــال االع ــام ــي
الن ذل ــك يـصـعــب ال ــوص ــول مل ــوازن ــة،
وسنصل لـكــارثــة اقـتـصــاديــة» ،لذلك
«دعوتي للقوى السياسية املوجودة
بــالـحـكــومــة ان يـبـقــى الـنـقــاش داخــل
ال ـح ـكــومــة وال ن ــذه ــب لـلـسـجــال الــى
خــارج ـهــا ،وي ـجــب أن نـثــق بأنفسنا
وب ـب ـع ـض ـنــا النـ ـن ــا داخـ ـ ــل ال ـح ـكــومــة
نصل الــى حلول بعيدا عن اصحاب
الدخل املحدود».
ً
وخـ ــاطـ ــب املـ ـ ـص ـ ــارف ق ـ ــائ ـ ــا« :ن ـحــن
أه ـ ــل ب ـل ــد واح ـ ـ ــد وس ـف ـي ـن ــة واح ـ ـ ــدة،
ف ـيــا اص ـح ــاب املـ ـص ــارف ف ــي لـبـنــان،
اذا ل ــم ت ـت ـع ــاون ــوا وان ـ ـهـ ــار ال ــوض ــع
املـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــي واالق ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادي فـ ـ ـم ـ ــا ه ــو
م ـص ـيــركــم وم ـص ـيــر اس ـت ـث ـمــارات ـكــم؟
رؤوس االم ـ ــوال لــن ت ـعــود الن البلد
ذاه ــب إل ــى االن ـه ـيــار ،الج ــل امــوالـكــم
واس ـت ـث ـم ــارات ـك ــم انـ ـت ــم م ـع ـن ـيــون ان
ت ـ ـ ـبـ ـ ــادروا وان تـ ـقـ ـص ــدوا الـ ــرؤسـ ــاء
ال ـث ــاث ــة وتـ ـق ــول ــوا انـ ـك ــم مـتـفـهـمــون
لـ ــوضـ ــع الـ ـبـ ـل ــد ،وخـ ــدمـ ــة الـ ــديـ ــن او
الـفــائــدة نــريــد تخفيضها وه ــذا اقــل
الواجب الوطني واالخالقي».
خـطــاب األم ــن ال ـعــام لـحــزب ال ـلــه ،لم
ّ
يـخــل مــن ت ـهــديــدات علنية ومبطنة
ّ
للعدو اإلسرائيلي ،أبــرزهــا اإلشــارة
ّ
مرة جديدة ّإلى «أمونيا» حيفا وإلى
ً
هدف جديد ملح إليه نصرالله ،قائال
إن «صاروخا واحدا على هذا الهدف
يحدث أضرارًا هائلة».
وانطلق األمني العام لحزب اللهّ ،
مما
أسماها الحملة اإلعالمية املبرمجة
التي تقوم بها وسائل إعــام غربية
وخـ ـلـ ـيـ ـجـ ـي ــة وم ـ ـح ـ ـل ـ ـيـ ــة ل ـت ـخ ــوي ــف
اللبنانيني من هجوم إسرائيلي على
لبنان إلخافة اللبنانني ،مشيرًا إلى
أن خلف هذ الضغط «سعي أميركا
ل ـل ـح ـصــول ع ـل ــى ت ـ ـنـ ــازالت لـبـنــانـيــة
بموضوع الحدود البرية والبحرية
ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزارع شـ ـبـ ـع ــا ل ـ ـصـ ــالـ ــح ال ـ ـعـ ــدو
االســرائـيـلــي ،وأيـضــا الحصول على
ت ـنــازالت بـنـقــاط ق ــوة لـبـنــان وبينها
املقاومة وصواريخها».

وأض ــاف أنــه «عـلــى اللبنانيني ان ال
ي ـس ـم ـحــوا ألحـ ــد بــال ـت ـهــويــل عـلـيـهــم
الن ل ـب ـن ــان ق ـ ــوي ب ـج ـي ـشــه وش ـع ـبــه
ومـ ـق ــاومـ ـت ــه وه ـ ـ ــذه ال ـ ـقـ ــوة حـقـيـقـيــة
وج ـ ـ ـ ــادة» .وت ــاب ــع أن «الـ ـخـ ـب ــراء فــي
كـيــان ال ـعــدو االســرائـيـلــي يتحدثون
عن نقاط الضعف الكثيرة في جيش
العدو ،وكذلك في لبنان هناك الكثير
مــن نـقــاط الـقــوة وال يمكن للعدو ان
يمس بـقــدرة وجهوزية املقاومة في
لبنان».
وقـ ــال ن ـصــرال ـلــه« ،أج ـ ــدد ل ـكــم بــاســم
إخوانكم في املقاومة االسالمية ،أن
ال ـف ــرق واألل ــوي ــة االســرائ ـي ـل ـيــة الـتــي
ستفكر في الدخول الى جنوب لبنان
س ـت ــدم ــر وت ـ ـح ـ ـطـ ــم ...أم ـ ـ ــام ش ــاش ــات
التلفزة العاملية».
وح ــول مــا ُحـكــي فــي األيـ ــام املــاضـيــة
حول مــزارع شبعا ،عاد األمني العام
ل ـحــزب ال ـلــه إل ــى ال ـع ــام  2000عشية
ال ـت ـحــريــر« ،ق ـل ـنــا يــوم ـهــا أن ال ــدول ــة
تقول ان هذه االرض لبنانية أو غير
لبنانية .فالدولة حني تقول أن هذه
االرض لبنانية ومحتلة فاملقاومة
مـلـتــزمــة بـتـحــريــر االرض املـحـتـلــة».
وأض ــاف« :يــومـهــا وقفنا الــى جانب
أهــالــي الـقــرى السبع نحن والحلفاء
فــي حــركــة أم ــل ،ونـحــن مقتنعون ان
الـقــرى السبع لبنانية .بالنسبة لنا
القرى السبع لبنانية او فلسطينية
ه ــي ارض مـحـتـلــة وهـ ــي ارض لـنــا.
وه ـن ــاك ع ـش ــرات االف االم ـت ــار الـتــي
تحتلها اســرائـيــل الهلنا فــي القرى
االمــامـيــة ،لكننا مــع ذلــك لــم نتعامل
معها مثلما نتعامل مع مسألة مزارع
شـبـعــا .ف ـم ــزارع شبعا ال ــدول ــة تقول
ان ـهــا لبنانية وم ــذك ــورة بالبيانات
ال ــوزاري ــة وه ــذا أم ــر مـحـســوم ومنته
بغض النظر غمن يقول نعم أو ال».
ّ
ف ــي ال ـش ــأن الـ ـس ــوري ،أكـ ــد نـصــرالـلــه
أنــه «يومًا بعد يــوم ،تتأكد صوابية
قرارنا وخيارنا بالذهاب الى سوريا،
وكـ ـلـ ـم ــا مـ ـض ــت االي ـ ـ ـ ـ ــام وان ـك ـش ـف ــت
الــوجــوه وظـهــرت الوثائق وتكاثرت
االعترافات من رئيس سابق ورئيس
حكومة سابق ووزير خارجية سابق
وغ ـيــرهــم ،نـ ــزداد ثـقــة ويـقـيـنــا ان ما
قـمـنــا ب ــه ك ــان صـحـيـحــا وف ــي زمــانــه
الصحيح ومكانه الصحيح».
وس ـ ـ ـ ــأل« :كـ ـي ــف اس ـت ـط ــاع ــت داعـ ــش
أن تـسـيـطــر ع ـلــى ح ــوال ــي  40بــاملـئــة
مــن ســوريــا ،أي أغـلــب ش ــرق ال ـفــرات،
دي ــر الـ ــزور ،ال ـبــاديــة ال ـســوريــة كلها،
وصـ ــوال ال ــى تــدمــر ومـحـيــط حمص
ومخيم اليرموك وجزء من السويداء
وشـ ــرق حـمــص وش ـم ــال ح ـلــب ،ومــن
هي داعش؟ وما هو فكرها؟ اال الفكر
الوهابي الذي يصنع في السعودية
ويـ ـص ــدر ب ــامل ــال ال ـس ـع ــودي الـ ــى كل
انـحــاء العالم بطلب وق ــرار اميركي،
وك ــان ــت ه ـي ــاري كـلـيـنـتــون اعـتــرفــت
ب ـ ـهـ ــذه االمـ ـ ـ ــر وام ـ ـيـ ــركـ ــا ط ـل ـب ــت مــن
السعودية نشر الفكر في العالم؟».
وشدد على أن «املقاتلني أتوا من كل
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العسكرية مهما كانت إمكانات إسرائيل املادية.
الحرب ونتيجتها ،جعلتا من إسرائيل أقل غطرسة
وأكـثــر «اتــزانــا» ،وهــذه هــي أهــم نتيجة لها إلــى جانب
فشلها .وإذا كــان خـيــار الـحــرب مــا قبل عــام 2006
خيار تل أبيب األصيل ،إال أنه بات بعد الحرب ،خيارًا
أخيرًا .وعلى هذه الخلفية ،بات هذا الخيار مستبعدًا.
ل ــم تـقـتـصــر نـتــائــج تـلــك ال ـح ــرب عـلــى فـشــل تحقيق
أهدافها في اجتثاث حــزب الله ،بل دفعت إلــى إعــادة
التفكير بجدوى الخيارات العسكرية نفسها.
وفي الحرب املاضية ،ثبت اآلتي:
يـتـعــذر عـلــى ال ـحــرب الـعـسـكــريــة الـتــي ت ــدار عــن بعد،
بمعنى الحرب الجوية ،أن تحقق هدف اجتثاث األعداء
والتهديدات (حزب الله) ،مهما كانت شدة هذه الحرب
وقدرتها على اإليذاء.
يتعذر على الحرب التي تدار أيضًا عن بعد ،وإن جاءت
مـصـحــوبــة بـهـجــوم ب ــري م ـحــدود وخ ــاط ــف ،تحقيق
أهداف الحرب ،وإنهاء الوجود املادي لحزب الله.

عدوان  2006أكد أن الحرب
الجوية ال يمكن أن تحقق هدف
«اجتثاث األعداء والتهديدات»

يمكن الجدال في إمكان االنتصار في الحرب املقبلة ،إن
كانت في أساسها حربًا برية واسعة النطاق ،بمعنى
احتالل كل الجغرافيا اللبنانية ،حيث بيئة حزب الله
الحاضنة وقواعده الشعبية .أي احتالل طويل األمد
ّ
يمكن الجيش اإلسرائيلي وأجهزة االستخبارات من
العمل جنبًا إلــى جنب إلنـهــاء الـتـهــديــد ،مــع ضــرورة
استمرار االحتالل ملنع قيام هذا التهديد من جديد.
فــي مقابل ذلــك ،على إسرائيل أن تتحمل كلفة هذه
الحرب بشريًا وماديًا ،كما عليها ّ
تحمل االستنزاف
الالحق لها بعد سيطرتها البرية ،إضافة إلى استهالك
م ــوارده ــا فــي خــدمــة االح ـت ــال ،بمعنى إع ــادة إنـتــاج
ً
مشهد قديم عانت منه طويال في الساحة اللبنانية:
العودة الى املستنقع اللبناني.
ما دون ذلك ،أي الحرب على شاكلة حرب عام ،2006
تــؤدي ،في أعقابها ،إلــى إعــادة إنتاج التهديد بحجم
ونــوع أعظم مما كــان عليه ،على نقيض الهدف الذي
خيضت ألجله.
وعندما يقال ،ومن بني من يقولون إسرائيل نفسها،
إن ال ـحــرب م ـت ـعــذرة ،فــاملـقـصــود الـتـعــذر املـبـنــي على

الحذر من الوقوع في األسوأ ،نتيجة الحرب وخاللها.
وال يعني التعذر عدم امتالك القدرة املادية والوسائل
القتالية لدى إسرائيل للبدء بالحرب.
فــي املـ ــوازاة ،بــات لــدى حــزب الـلــه ق ــدرة إيــذائـيــة هائلة
قياسًا بما كان لديه عام  ،2006األمر الذي يزيد من
إبعاد قرار الحرب ،ليس تلك الواسعة وحسب َ،بل وما
ُ
دونها من تبادل ضربات محدودة ،أو ما تطلق عليه
تسمية «أيام قتالية».
وإن كــان لجوء إســرائـيــل إلــى الـخـيــارات البديلة غير
العسكرية في مواجهة حزب الله ،في مرحلة ما قبل
ح ــرب عــام  ،2006يــأتــي فــي سـيــاق ال ـحــرب نفسها،
أي إمكان اللجوء إلى الحرب في حال فشل بدائلها،
إال أن الـلـجــوء إلــى هــذه الـبــدائــل مــا بـعــد  2006وإلــى
اآلن ،هو نتيجة قــرار االبتعاد عن الخيار العسكري
وال ـحــروب ،الـتــي ثبت تـعــذر تحقيق نتائجها .الفرق
شاسع جدًا بني الوضعني ،ويصعب تحليل اآلتي من
أفعال إسرائيل ،في الساحة اللبنانية تحديدًا ،من دون
استحضار النتيجة العملية للتفريق بينهما.
في آخــر البدائل عن الحرب اإلسرائيلية املقبلة ،بعد
فـشــل ال ــره ــان عـلــى ال ـح ــرب ال ـس ــوري ــة ،ه ــو االبـتـعــاد
العملي عن لبنان أكثر من السابق ،وإن كان إشغاله
بالتهديد والتهويل والعقوبات ال يزال قائمًا.
االبـتـعــاد شــرقــا إل ــى إيـ ــران ،للضغط عليها وتعزيز
حصارها اقتصاديًا ،في مسعى جديد قديم لتأليب
اإليرانيني على دولتهم ،وهو مسار يبدو أنه سيكون
تصاعديًا إلــى أقصى حــد ممكن أميركيًا ،وإن كان
الــايـقــن مـصــاحـبــا لـلـخـيــار الـعـقــابــي وال ـح ـصــار في
الحالة اإليرانية ،ودون نتائجه عقبات.
وكيفما اتفق ،على تلك الحرب التي يحكى عنها أن
تنتظر ـ ـ فــي حــال اإلص ــرار على عــدم استبعادها ـ ـ
نتيجة الضغط االقتصادي واستعاره ضد إيران ،أي
ّ
وتشوش عليها عبر
أن ال تستبق إسرائيل النتيجة
«الحرب اإلسرائيلية املقبلة».
لكن ما بني الحرب والتهويل بها فرق كبير في سياق
املواجهة التي تعتمد البدائل غير العسكرية .والكتابات
التهويلية جزء أساسي من تلك البدائل ،وهي ضرورة
ال ت ـف ــارق خ ـيــار ال ـع ـقــوبــات وال ـض ـغــط االق ـت ـصــادي،
ويــؤمــل أن يـكــون تأثيرها كبيرًا على بيئة املقاومة
نفسها.
ه ــل ه ــذا يـعـنــي ان ـت ـفــاء ال ـح ــرب بــامل ـط ـلــق؟ واضـ ــح أن
اإلجــابــة هــي «ال» كبيرة ج ـدًا .لكن فــي الــوقــت نفسه،
ً
الحرب ليست قــرارًا سهال ودونها كثير من املوانع.
وهذه املوانع ،ـ ـ كما بات ثابتًا ـ ـ لم تتقلص ،بل تعاظمت
ويتواصل تعاظمها.
ّ
كتبة مأجورون من جهة ،وكتبة "يتفضلون" بالتهويل
ملصلحة إســرائـيــل مــن جهة ثــانـيــة ،بـنـ ًـاء على عــداوة
ّ
م ـت ـج ــذرة ل ـل ـم ـقــاومــة ،فـيـمــا كـتـبــة آخ ـ ــرون يـخــدمــون
إسرائيل ،بال وعي منهم.

(هيثم الموسوي)

نصرالله :يا اصحاب
المصارف اذا لم
تتعاونوا وانهار الوضع
المالي فما هو مصير
استثماراتكم؟
ّ
فكك األمين العام
لحزب الله الحملة
اإلعالمية التي تقوم
بها وسائل إعالم غربية
وخليبجية لتخويف
اللبنانيين من عدوان
إسرائيلي

ان ـح ــاء ال ـعــالــم واغ ـل ــب االن ـت ـحــاريــن
كانوا من السعوديني وهــم مولوهم
وراهـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوا ع ـل ـي ـه ــم وداعـ ـ ـ ـ ــش ك ــان ــت
مـطـلــوبــة ل ـل ـعــراق وس ــوري ــا ولـبـنــان،
والحـ ـ ـق ـ ــا اليـ ـ ـ ـ ــران ول ـ ـكـ ــل أح ـ ـ ــد ي ـ ــراد
اخ ـض ــاع ــه وت ــدم ـي ــره وهـ ــذا م ـشــروع
داعش».
وشـ ـ ّـرح نـصــرالـلــه وظـيـفــة «داعـ ــش»،
ّ
م ــؤك ـدًا أن ــه «ل ــم تـنـتــه وظـيـفــة داعــش
بعد .ولذلك نقول إنها هزمت ولكنها
ح ـق ـق ــت ان ـ ـ ـجـ ـ ــازات كـ ـبـ ـي ــرة الم ـي ــرك ــا
واسرائيل ،لألسف ،ودمــرت جيوش
وشـ ـ ـع ـ ــوب ومـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــات وأوجـ ـ ـ ــدت
شالالت من الدم وبنت جدرانا عالية
مــن الـحـقــد تـحـتــاج لـعـقــود الزالـتـهــا،
وه ـن ــا ن ـع ـتــرف م ــن اج ــل امل ـعــال ـجــة».
وأشار إلى أن «داعش ما زالت تمثل
ت ـهــديــدا ،خــافـتـهــا املــزعــومــة انتهت
وال ـج ـيــش ال ـع ـس ـكــري الـ ــذي يسيطر
على مساحات انتهى ،ولكن داعــش
الفكر والقيادة والخاليا االنغماسية
مــا زال ــت مــوجــودة وسيتم تفعيلها
بـســوريــا وال ـع ــراق ولــذلــك مــا يجري
على الـحــدود العراقية الـســوريــة من

تعاون هو واجب وضروري».
وان ـ ـت ـ ـقـ ــد الـ ـسـ ـي ــد نـ ـص ــرالـ ـل ــه ال ــذي ــن
يـ ــزايـ ــدون ع ـل ــى س ــوري ــا ف ــي مـســألــة
ّ
تحرير ال ـجــوالن ،مــؤك ـدًا أنــه «يكفي
ســوريــا وقـيــادتـهــا أنـهــا لــم تستسلم
وص ـمــدت ووق ـفــت وحـمــت املـقــاومــن
وسلحتهم ،وأنها لم تخضع لالرادة
االميركية بوقت خضع لها كل العالم
ب ــاس ـت ـث ـن ــاء إيـ ـ ـ ــران وبـ ـع ــض ال ـق ــوى
الـشـعـبـيــة .ك ــان امل ـط ـلــوب أن تنتهي
سوريا ملصلحة أميركا وإسرائيل».
وحــذر نصر الله «اخــوانـنــا بالعراق
بـ ــأن ك ــل وع ـ ــود ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
دونــالــد تــرامــب االنتخابية ينفذها،
ورغـ ــم ك ــل ص ـفــاتــه الـسـيـئــة ال يمكن
لنا اال ان نعترف له بــان كل ما قاله
بــاالنـتـخــابــات ي ـقــوم ب ــه ،وم ــن جملة
ما قاله ان النفط العراقي لألميركي
ويريده له ،وهو وعد بأن السعودية
بقرة حلوب وسيحلبها وقد حلبها،
ويعتبر النفط العراقي حقه ويريد
املنطقة النفطية لــه ويــريــد اسـتــرداد
م ــال ــه وه ـ ــذا م ــا ي ـجــب ان يـلـتـفــت له
العراقيون».

إسرائيل :كالم أبو صعب صحيح ...لألسف
تصريح وزيــر الــدفــاع اللبناني ،الياس أبــو صعب،
خــال جولته األخ ـيــرة على ال ـحــدود مــع فلسطني
املحتلة ،جــاء الفتًا واستثنائيًا .ولــوال ورود اسم
إســرائـيــل فــي الـتـصــريــح ،لـكــان الـظــن أن ــه تصريح
صــادر عن وزيــر إسرائيلي ّ
يهدد فيه لبنان ،كما
هي العادة املتبعة .برز في تصريح أبو صعب ،كالم
غريب عن األذن اإلسرائيلية ،وتحديدًا ما يتعلق
بــالـشــدة وال ـحــزم والـثـقــة بــالـقــدرة الــذاتـيــة والـنــديــة،
وال ـحــرص عـلــى إفـهــام الـعــدو أن لـبـنــان ق ــادر على
اإليذاء باملثل ،إذا قررت االعتداء عليه.
فــي إع ــادة نشر كــام أبــو صعب فــائــدة ،أساسها
إفهام إسرائيل أن مظلة الردع التي باتت في لبنان،
ي ـجــري الـتـعــامــل مـعـهــا مــن امل ـســؤولــن اللبنانيني
عـلــى أنـهــا ذخ ــر وطـنــي يحمي لـبـنــان واللبنانيني
ُ
وم ـصــال ـح ـهــم .وه ـ ــذه الـنـتـيـجــة تـ ـع ـ ّـد ،م ــن نــاحـيــة
إسرائيل ،تظهيرًا لفشل سياستها (مــع الواليات
املتحدة وأتباعهما) ،الرامية إلى الفصل بني املقاومة

ولبنان الدولة وعامة الجمهور اللبناني ،كما كان
الـفـشــل أي ـضــا فــي سـيــاســة الـفـصــل بــن املـقــاومــة
وبيئتها الحاضنة املباشرة« :إذا هاجمت إسرائيل
م ـطــارات ـنــا فـسـنـهــاجــم م ـطــارات ـهــا ،وإذا هــاجـمــت
منشآتنا النفطية ،فسنهاجم منشآتها النفطية».
الزيارة ،وما ورد فيها ،كانت محل اهتمام إسرائيلي
بالغ ،جرى التعبير عنه في املواقف والتصريحات
والتعليقات الـعـبــريــة ،ومــن بينها مقابلة أجرتها
اإلذاعــة العبرية مع ضابط احتياط رفيع املستوى
ف ــي ال ـج ـيــش اإلس ــرائ ـي ـل ــيُ ،ي ــدع ــى كــوبــي م ـيــروم.
الـضــابــط ال ــذي شغل فــي قـيــادة املنطقة الشمالية
مسؤوليات عدة؛ من بينها األمن على الحدود مع
لبنان ،والــذي ّ
تسرح من الجيش اإلسرائيلي عام
 ،2000هو أحــد أهــم الباحثني والخبراء في معهد
هــرتـسـيـلـيــا مـتـعــدد املـ ـج ــاالت ،بـصـفــة خـبـيـرًا في
املنطقة الشمالية وتهديداتها.
يسأله محاوره« :أريــد أن أسأل عن تصريح وزير

الدفاع اللبناني ،الذي قال إن إسرائيل مرتدعة أمام
لبنان ،ولهذا السبب لن تندلع الحرب ،وهو يريد أن
يقول لنا عمليًا :لتجلس إسرائيل صامتة ،فنحن
من يسيطر على الوضع».
يجيب الضابط اإلسرائيلي« :وزير الدفاع اللبناني
ل ــم ي ـخ ـطــئ .ل ــأس ــف ،خـ ــال ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة،
ونتيجة للقدرات الهائلة التي باتت في حوزة حزب
ال ـلــه ،أي قــرابــة مــا يـصــل ال ــى  150أل ــف ص ــاروخ،
فــالــردع متبادل بيننا وبينهم ،وهــو مــا حــال دون
هجمات إسرائيلية في لبنان».
وهذا الوضع (الردع املتبادل) ،يضيف ميروم«ُ ،ي َع ّد
من التحديات الكبرى املاثلة أمام إسرائيل ،ألن ما
َ َّ
حدث وتشكل هو تهديد هائل ليس بإمكان الجبهة
الداخلية اإلسرائيلية أن تتحمله .إنــه خطر كبير
جدًا قادم من الشمال ،وهو ما يجب على الشعب
ّ
ويتنبه له».
اإلسرائيلي أن يدركه
يحيى..
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سياسة

سياسة

ّ
حرب النفوذ ّتتمدد:
جرمانوس يدعي على عثمان
المشهد السياسي

تقرير

ّ
مشروع الموازنة يهدد الضمان

الحر اتساعًا ،عبر الصراع بين َّ
تزداد الحرب على النفوذ األمني والقضائي بين تيار المستقبل والتيار الوطني ّ
مفوض الحكومة
لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس في مقابل قوى األمن الداخلي
ٌ
ف ـص ــل ج ــدي ــد م ــن «حـ ـ ــرب ال ــوك ــال ــة»
التي يخوضها التيار الوطني الحر
وتـيــار املستقبل ،بــدأ خــال اليومني
املـ ـ ــاض ـ ـ ـيـ ـ ــن ،ب ـ ـعـ ــد ادع ـ ـ ـ ـ ـ ــاء مـ ـف ــوض
الـحـكــومــة ل ــدى املـحـكـمــة الـعـسـكــريــة
القاضي بيتر جرمانوس على املدير
ال ـع ــام ل ـقــوى األمـ ــن ال ــداخ ـل ــي ال ـلــواء
ع ـم ــاد ع ـث ـمــان ،ب ـج ــرم مـخــالـفــة ق ــرار
ّ
ق ـض ــائ ــي ،ي ـت ـعــلــق بـ ـع ــدم اس ـت ـجــابــة
ع ـ ـث ـ ـمـ ــان الس ـ ـت ـ ـنـ ــابـ ــات ال ـق ـض ــائ ـي ــة
أص ــدره ــا ج ــرم ــان ــوس .ومـ ــع أن كال
الطرفني ،قــوى األمــن الداخلي وفــرع
امل ـع ـلــومــات م ــن ج ـه ــة ،وجــرمــانــوس
مــن جـهــة ثــانـيــة ،يـ ّـدع ـيــان «املـهـنـيــة»
ّ
و«الـحــرب على الفساد» ،إل أن أحدًا
ّ
من السياسيني في البالد ،ال يصدق
بـ ــأن املـ ـع ــارك األخـ ـي ــرة ل ـي ـســت ج ــزءًا
مـ ــن ال ـ ـصـ ــراع ع ـل ــى الـ ـنـ ـف ــوذ األم ـن ــي
والقضائي بني التيارين .وأن الحرب
الـحــالـيــة ،هــي ج ــزء مــن رس ــم مشهد

جرمانوس رفض الخضوع
للتحقيق امام التفتيش
القضائي بذريعة عمله في
المحكمة العسكرية
ال ـت ـح ــوالت ف ــي ال ـن ـظ ــام ال ـس ـيــاســي،
الـ ــذي ب ــدأ ب ــوص ــول ال ـع ـمــاد مـيـشــال
عون إلى رئاسة الجمهورية ،وتآكل
دور رئ ــاس ــة ال ـح ـكــومــة وال ـحــريــريــة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ش ـي ـئــا ف ـش ـي ـئــا ،وتــال ـيــا
املــؤسـســات الـتــي تـعـ ّـبــر عنها وعلى
رأسها قوى األمن الداخلي.
وب ـح ـســب امل ـع ـلــومــات ال ـتــي حصلت
عـلـيـهــا «األخ ـ ـبـ ــار» ،ف ــإن جــرمــانــوس
ادع ــى عـلــى عـثـمــان ب ـجــرم «مـخــالـفــة
ق ــرار قـضــائــي» وه ــو ع ــدم استجابة
عـ ـثـ ـم ــان ل ــاسـ ـتـ ـن ــاب ــات ال ـق ـض ــائ ـي ــة
ّ
امل ـت ـع ــل ـق ــة ب ـم ـخ ــال ـف ــات ح ـف ــر اآلبـ ـ ــار
االرتوازية والبناء من دون ترخيص.
وأح ـ ـ ـ ــال جـ ــرمـ ــانـ ــوس ادعـ ـ ـ ـ ــاءه عـلــى

ق ــاض ــي الـتـحـقـيــق ال ـع ـس ـكــري ف ــادي
ّ
صوان.
وب ـ ـصـ ــرف الـ ـنـ ـظ ــر عـ ــن آراء الـ ـق ــوى
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ف ـ ــإن م ـ ـصـ ــادر مـتـبـعــة
ت ـ ـسـ ـ ّـجـ ــل مـ ـخ ــالـ ـفـ ـت ــن واض ـ ـح ـ ـتـ ــن
ّ
عثمان وجرمانوس.
سجلهما كل من ّ
ف ـ ـ ـ ـ ـ ــاألول ل ـ ـ ــم ي ـ ـنـ ــفـ ــذ االس ـ ـت ـ ـنـ ــابـ ــات
الـ ـقـ ـض ــائـ ـي ــة امل ـت ـع ـل ـق ــة ب ـم ـخ ــال ـف ــات
حفر اآلبــار االرتــوازيــة والبناء ،ألنه
امل ـســؤول األول عــن هــذه املخالفات.
وك ــان سـبــق لـ ـ «األخ ـبــار» أن أش ــارت
إل ــى ه ــذه امل ـخــال ـفــات ف ــي تحقيقات
مـنــذ مــا قـبــل االنـتـخــابــات النيابية.
فــي املقابل ،كــان سبق لجرمانوس،
أن رف ــض طـلــب الـسـلـطــة الـقـضــائـيــة
االسـتـمــاع إلـيــه فــي ملف ورد اسمه
فيه على خلفية التحقيق مع مشتبه
بهم كونهم «سـمــاســرة قضائيني»،
ورف ـ ــض ال ـخ ـض ــوع لـلـتـحـقـيــق ل ــدى
هـيـئــة الـتـفـتـيــش الـقـضــائــي بــذريـعــة
ّ
أن ال ـق ـضــاة ال ـعــام ـلــن ف ــي املـحـكـمــة
الـعـسـكــريــة غـيــر مـشـمــولــن بسلطة
الـ ـتـ ـفـ ـتـ ـي ــش ال ـ ـق ـ ـضـ ــائـ ــي .وب ـح ـس ــب
ّ
املـصــادر ،فــإن مسعى سياسيًا ُبــذل
ل ـل ـحــؤول دون خ ـضــوعــه للتحقيق
بــدايــة ،قبل أن يـعــود ويمثل ِّ
مقدمًا
ّ
دفعًا بــأن هيئة التفتيش القضائي
ال ُيـمـكـنـهــا مـســاء لـتــه ،ل ـكــون مــركــزه
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري ُيـ ـ ـخ ـ ــرج ـ ــه م ـ ـ ــن دائ ـ ـ ـ ــرة
ال ـق ـضــاة الـخــاضـعــن لـسـلـطــة هيئة
ال ـت ـف ـت ـيــش .إال أن ح ـ ــاالت مـشــابـهــة
ُ
ّ
حصلت في السابق ،تظهر أن اثنني
م ــن ال ـق ـضــاة املــدن ـيــن الـعــامـلــن في
املـحـكـمــة الـعـسـكــريــة سـبــق أن جــرى
اس ـتــدعــاؤه ـمــا ل ـل ـم ـثــول أمـ ــام هيئة
ال ـت ـف ـت ـي ــش ال ـق ـض ــائ ــي ح ـي ــث ج ــرت
م ـس ــاء ل ـت ـه ـم ــا ،ل ـ ُـيـ ـص ــار إل ـ ــى ات ـه ــام
أحدهما ومحاكمته ثم إنزال عقوبة
ّ
تحمل مصادر معنية
بحقه .وفيما
التيار الوطني الحر مسؤولية دعم
قرار جرمانوس ،ترد مصادر التيار
بـ ــأن م ــا يـ ـج ــري ف ــي م ـل ــف مـكــافـحــة
ال ـف ـســاد وتـبـعــاتــه ام ــور قــانــونـيــة ال

عثمان لم يستجب لالستنابات القضائية ألنه المسؤول األول عن المخالفات (هيثم الموسوي)

ّ
صـلــة لـلـتـيــار بـهــا .ول ــم يــتـضــح بعد
مــوقــف الــرئـيــس سعد الـحــريــري من
ـوس ،إال أن مـعـنـيــن
قـ ـ ــرار جـ ــرمـ ــانـ ـ ّ
توقعوا أن يتدخل الحريري بدوره
لحماية عثمان.
مــن جـهــة ثــانـيــة ،اسـتـمــرت الحكومة
أمـ ـ ـ ــس فـ ـ ــي نـ ـ ـق ـ ــاش مـ ـ ـ ـ ــواد م ـ ـشـ ــروع
امل ــوازن ــة .ووص ــل الـنـقــاش أم ــس إلــى
امل ــادة  ،25وج ــرى نـقــاش ع ـ ّـدة نقاط

مهمة أبرزها حول صندوق تعاضد
القضاة وقوى األمن الداخلي ،وإقرار
تـنــزيــل اإلع ـف ــاءات عــن ال ـغــرامــات من
 %90إل ــى  .%85واع ـت ــرض ع ــدد من
الــوزراء أبرزهم التيار الوطني الحر
على بند اإلعفاءات ،في مقابل دفاع
وزراء تيار املستقبل بذريعة األزمــة
املالية وض ــرورة مساعدة الشركات
التي تتعثر بالغرامات.

وتـتـحــدث املـ ــادة  15فــي امل ــوازن ــة ،عن
تعديل مواد في قانون السير الصادر
ال ـ ـعـ ــام  ،2012وال ـ ـتـ ــي ت ـع ـط ــي ال ـحــق
لصندوق تعاضد قوى األمن الداخلي
وص ـن ــدوق تـعــاضــد الـقـضــاة بـتــوزيــع
قيمة محاضر السير على الصندوقني.
وكان وزير املال قد اقترح في مشروع
امل ــوازن ــة ب ــأن يـتــم اسـتـيـفــاء الـغــرامــات
ّ
كاملة لصالح الخزينة العامة .إل أن

وزيــري العدل الحالي ألبرت سرحان
والسابق وزير الدولة لشؤون رئاسة
الـجـمـهــوريــة سليم جــريـصــاتــي ،قــادا
جبهة املعترضني على هــذا االقـتــراح.
ب ـ ــدوره س ــأل ال ــوزي ــر ج ـب ــران بــاسـيــل
عــن خطة الحكومة فــي حــال اعترض
ال ـق ـضــاة وق ــام ــوا ب ــاض ــراب ــات ،مشيرًا
إل ـ ــى أن الـ ـقـ ـض ــاة فـ ــي امل ـ ــرة املــاض ـيــة
اع ـتــرضــوا عـلــى الـ ـق ــرارات الحكومية
فاضطرت الحكومة إلى العودة عنها،
ّ
وعما إذ كان سيحصل ذات األمر هذه
ّ
التوصل
املـ ّـرة .وبعد نقاش طويل ،تم
إلى طرح تنزيل  30أو  %35من قيمة
استفادة صندوقي التعاضد لصالح
خــزي ـنــة ال ــدول ــة م ــن م ـحــاضــر الـسـيــر،
ّ
وتقرر تأجيل البحث في هذه النقطة
ل ـحــن إعـ ـ ــداد ن ــص ج ــدي ــد ل ــاق ـت ــراح.
وبحسب مصادر «األخبار» ،فإن أحد
ال ــوزراء ّ
توجه إلــى زمالئه بالحكومة
ً
ّ
ّ
ســائــا إيــاهــم عــمــا سـتـكــون ردة فعل
املـ ـس ــاع ــدي ــن ال ـق ـض ــائ ـي ــن وع ـن ــاص ــر
الشرطةّ ،
وعما إذا كانت هذه الخطوة
س ـتــدف ـع ـهــم إلـ ــى ال ـت ــوق ــف ع ــن ال ـق ـيــام
بواجباتهم باندفاع!
وح ــول قــوانــن الـبــرامــج ،شــرح وزيــر
املـ ـ ــال أن امل ـب ــال ــغ الـ ـت ــي وضـ ـع ــت فــي
املوازنة «صفر» أمام بعض البرامج،
مثل طريق القديسني ،مرفأ جونيه،
مـ ــرفـ ــأ عـ ـ ــدلـ ـ ــون ،طـ ــريـ ــق ك ـ ـفـ ــرمـ ــان ـ ـ
مــرج ـع ـيــون ،سـبـبـهــا أن أم ـ ــوال هــذه
املـشــاريــع أق ــرت فــي الـعــام  2018ولم
ت ـس ـت ـخ ــدم وأن ـ ـهـ ــا س ـت ـص ــرف خ ــال
الـعــام الـحــالــي ،وت ـقـ ّـرر أيـضــا تأجيل
إقرار املادة حتى كتابة نص واضح.
وأقـ ــرت املـ ــواد  16و 17و ،18بتعديل
ال ــرس ــوم ال ـت ــي تـسـتــوفـيـهــا املــديــريــة
ال ـع ــام ــة ل ــأم ــن ال ـ ـعـ ــام ،م ـث ــل إج ـ ــازات
ع ـ ـ ــرض ال ـ ــدع ـ ــاي ـ ــات وإج ـ ـ ـ ـ ـ ــازات ع ـمــل
الفنانني وفرض غرامات جديدة على
ال ـش ــرك ــات الـسـيــاحـيــة ال ـتــي تستقدم
ّ
وف ـ ــودا أجـنـبـيــة ف ــي ح ــال ت ـخــلــف من
في عهدتها عن املغادرة ،واستحداث
رس ـ ــوم تـسـتــوفـيـهــا امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
ل ــأم ــن ال ـ ـعـ ــام عـ ــن كـ ــل إع ـ ـ ــان طــرقــي
ومعاملة نقل كفيل للعمال األجانب
ول ـقــاء مـنــح تـصــريــح س ـنــوي لــدخــول
ح ـ ــرم امل ـ ــراف ـ ــئ ال ـب ـح ــري ــة ل ـك ــل عـمـيــل
جمركي.
(األخبار)

«الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي في خطر» .هذه
هي الخالصة التي ّ
يقدمها
المدير العام للصندوق
محمد كركي تعليقًا على
البنود الواردة في مشروع
موازنة  2019عن الضمان.
يعتقد كركي أن هذه البنود
ّ
تمس المفاهيم التي أنشئ
الصندوق عليها بهدف
تحقيق األمن االجتماعي ،لذا
«من الضروري شطبها»
محمد وهبة
تـضـمــن مـ ـش ــروع م ــوازن ــة  2019ستة
ب ـ ـنـ ــود تـ ـ ـط ـ ــاول ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ال ــوط ـن ــي
للضمان االجتماعي .بعضها يشطب
ً
أمواال للضمان على الدولة ،وبينها ما
ّ
يكرس موضوع اإلعفاء من الغرامات
وزيــادات التأخير وتساوي املتخلفني
عن السداد باملنتظمني فيه .كذلك هناك
بـنــود تخلق تـعـقـيــدات إداريـ ــة صعبة
التحقيق ،وتضرب رواتب مستخدمي
الصندوق وال سيما الفئات املغبونة
منهم.
هــذه ليست امل ـ ّـرة األول ــى الـتــي يصاب
فـيـهــا ال ـض ـم ــان ب ـب ـنــود م ـط ــروح ــة في
م ـشــروع امل ــوازن ــة .إال أن غــالـبـيــة هــذه
ال ـب ـن ــود ك ــان ــت ت ـل ـغــى ب ـع ــد ت ـح ـ ّـرك ــات
واح ـت ـجــاجــات ،مــا يثير ال ـت ـســاؤل عن
الـ ـه ــدف م ــن اإلص ـ ـ ــرار ع ـلــى ”إص ــاب ــة“
الضمان بمواد قانونية تفيد أصحاب
العمل مثل وقف العمل بموجب براءة
الــذمــة ال ــذي كــان مطروحًا فــي مــوازنــة
 ،2018أو مثل تحفيز املؤسسات على
حساب الضمان من دون آلية واضحة
لـتـطـبـيـقــه ،أو م ـثــل االلـ ـت ــزام بـتـســديــد
ديــون الــدولــة بال فــوائــد… ثمة الكثير
م ــن ال ـط ــروح ــات ال ـت ــي ك ــان ــت الـسـلـطــة
تتراجع عنها ،تمامًا كما حصل أمس
بعد االجتماع الذي عقد في وزارة املال
بــن الــوزيــر عـلــي حـســن خليل ووزي ــر
ال ـع ـم ــل ك ـم ـيــل أبـ ــو س ـل ـي ـمــان ورئ ـي ــس
االتحاد العمالي العام بشارة األسمر.
ي ـق ــول هـ ــذا األخـ ـي ــر إن وزي ـ ــر امل ـ ــال لم
ّ
يتمسك بأي مادة مقترحة في مشروع
امل ــوازن ــة «وات ـف ـق ـنــا عـلــى شـطــب امل ــادة

ال ـتــي ت ـخـ ّـص إل ـغ ــاء ال ـف ــوائ ــد املـتــرتـبــة
للضمان عــن دي ــون الــدولــة ،وأن تدفع
ال ــدول ــة دي ــون ـه ــا ل ـل ـض ـمــان وفـ ــق آلـيــة
خ ــاص ــة (ي ــرج ــح أن ي ـك ــون األم ـ ــر عبر
سندات خزينة) ،واتفقنا أيضًا على أن
ّ
تسدد الدولة ّ
حصتها من االشتراكات
ال ـ ـعـ ــائـ ــدة ل ـل ـض ـم ــان عـ ــن أج ــرائـ ـه ــا…
وهناك إعادة نظر بكل املواد األخرى».
ف ــي الـ ــواقـ ــع ،ه ـن ــاك أك ـث ــر م ــن مـشـكـلــة
فــي البنود املـطــروحــة ،منها مــا لــه أثر
سيئ ،ومنها ما يحتاج إلــى توضيح
وت ـحــديــد اآللـ ـي ــات .وم ــن أبـ ــرز الـبـنــود
ال ـت ــي أث ـ ـ ــارت امل ـ ـخـ ــاوف ع ـل ــى أوضـ ــاع
الـصـنــدوق املــالـيــة ،هــي امل ــادة  43التي
تعفي الــدولــة مــن س ــداد الـفــوائــد على
دي ــون ـه ــا ال ـع ــائ ــدة ل ـل ـص ـنــدوق وال ـتــي
الـتــزمــت بتقسيطها بـقــوانــن صــدرت
عن املجلس النيابي في عام  2006وفي
ع ــام  ،2014وف ــي م ــوازن ــة  2017حني
على عشرة
جــرت جدولة هــذه الــديــون ّ
أقساط سنوية .قانونًا ،تصنف ديون
الضمان مـمـتــازة ،أي أن لها األولــويــة
املطلقة فــي ح ــاالت اإلف ــاس ،لــذا كيف
يمكن الــدولــة أن تـتـهـ ّـرب مـنـهــا؟ يـقـ ّـدر
امل ــدي ــر ال ـع ــام ل ـل ـض ـمــان مـحـمــد كــركــي
قـيـمــة ه ــذه ال ــدي ــون وف ــوائ ــده ــا بنحو
 2800مليار ليرة (هــذا الرقم ال يشمل
كل الديون ،إذ هناك مصادر تشير إلى
أن الــديــون وفــوائــدهــا تصل إلــى 3200
مليار لـيــرة) ،مشيرًا إلــى أن الــدولــة لم
ت ـسـ ّـدد أكـثــر مــن  70مـلـيــار لـيــرة خــال

خـ ـم ــس س ـ ـنـ ــوات ال عـ ــن م ـســاه ـم ـت ـهــا
بـ ـنـ ـسـ ـب ــة  %25م ـ ـ ــن ن ـ ـف ـ ـقـ ــات امل ـ ـ ــرض
واألم ــوم ــة وال ع ــن ديــون ـهــا املـتــوجـبــة
للضمان .ويقول إن «مــن غير املعقول
أن ي ـت ـكـ ّـبــد ال ـض ـم ــان ف ــوائ ــد لـتـســديــد
ّ
تتنصل الــدولــة من
الـتـقــديـمــات ،فيما
امل ـتــوج ـبــات عـلـيـهــا .ف ـقــد بـلـغــت قيمة
الفوائد املترتبة على املسحوبات من
فــرع تعويض نهاية الخدمة ملصلحة
ضمان املرض واألمومة ما قيمته 700
مليار ليرة!».
وم ـ ــن ال ـب ـن ــود الـ ـت ــي ي ـع ـت ــرض عـلـيـهــا
الصندوق ،املــادة  36املتعلقة باإلعفاء
مــن الـغــرامــات وزيـ ــادات الـتــأخـيــر .هذا
الـ ـن ــوع م ــن اإلع ـ ـفـ ــاء تـ ـك ـ ّـرر ك ـث ـي ـرًا فــي
ّ
السنوات املاضية «مــا ّ
التهرب
يكرس
من تسديد االشتراكات ويساوي بني
املتخلفني عن الدفع واملنتظمني فيه»،

ً
الدولة أصال لم تدفع
أكثر من  70مليار ليرة
خالل خمس سنوات

التعدي على رواتب المستخدمين
ّ
نصت املــادة  61من قانون املوازنة على وقف العمل بتوزيع األربــاح والرواتب
اإلضافية .استهل وزير املال هذه املادة بعبارة «خالفًا ألي ّ
نص عام أو خاص»،
وذك ــر فــي األمـثـلــة الـصـنــدوق الــوطـنــي للضمان االجـتـمــاعــي على أنــه مــن بني
املؤسسات التي تخضع لنص هذه املادة «ما ّ
يعد تعديًا على رواتب مستخدمي
الضمان» بحسب رئيس نقابة مستخدمي الضمان حسن حوماني .وخالفًا
للدراسة التي ّ
أعدها املدير املالي في الضمان باإلنابة شوقي بونصيف عن
ّ
تتطرق إلى مسألة االقتطاع من رواتب
األثر السلبي لكل هذه البنود والتي ال
ّ
املستخدمني ،يؤكد حوماني أن «موازنة الضمان مستقلة عن املوازنة العامة ،أي
أن الخزينة لن تحصل على أي وفر من االقتطاع من مستخدمي الضمان الذين
لم يحصلوا على تعديل على سالسل رواتبهم ،وليس لديهم معاش تقاعدي.
لن نسمح بأن يقتطعوا من رواتبنا ومستعدون للذهاب إلى إضراب مفتوح إذا
لم يستجيبوا ملطالبنا والتظاهر أمام القصر الحكومي» .وبحسب املدير العام
للضمان محمد كركي ،فإنه في حال إلغاء الرواتب اإلضافية «تصبح املعاشات
ً
متدنية ،ويخسر املستخدمون ربع رواتبهم ،فضال عن الغنب الالحق برواتب
الفئات العليا في الضمان (فئة ثالثة ،فئة ثانية ،فئة أولى)».

وفق كركي .وفي ظل وجود  2400طلب
تـقـسـيــط لـلـمـتــأخــرات ل ــدى الـصـنــدوق
وعـ ــدم إم ـك ــان مـعــالـجــة أك ـث ــر م ــن 600
طلب منها حتى اآلن بعد مرور بضعة
أشـهــر عـلــى ب ــدء اإلع ـفــاء األخ ـيــر ،فإنه
ي ـف ـتــرض ب ــال ــدول ــة أن ت ـعــالــج مشكلة
الديون القديمة التي تعود إلى ما قبل
عام  2000وإعفاء املكلفني منها نهائيًا
ح ـتــى ال يـبـقــى ال ـض ـمــان أس ـي ـرًا لـهــذه
ال ــدي ــون الـتــي تـكـ ّـبــد ال ـص ـنــدوق أكــافــا
ك ـب ـي ــرة رغـ ــم ق ـي ـم ـهــا ال ـب ـس ـي ـطــة ،ال أن
ّ
التهرب من
تذهب في اتجاه تشجيع
التسديد وتكريس مبدأ اإلعفاء.
أمـ ـ ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ــى امل ـ ـ ـ ــادة  40ال ـت ــي
تعطي املــؤسـســات حــوافــز السـتـخــدام
أج ــراء لبنانيني تتحمل الــدولــة كلفة
اشتراكاتهم ،فــإن هــذه املــادة أقـ ّـرت في
موازنة  2018من دون أن تصدر مراسيم
تطبيقية لها ،أي أنها لم تطبق .برأي
كركي ،يتطلب تطبيق هذه املــادة آلية
ً
معقدة ،فضال عن أنه ال ضمانات بأن
تسدد الدولة املتوجبات عليها «وهي
التي لم ّ
تسدد أي متوجبات للضمان
منذ فـتــرة طــويـلــة .كــان يجب أن يذكر
فــي امل ــادة املطروحة فــي مــوازنــة 2019
شرط لتحصيل أموال الصندوق ،أو أن
تنص هــذه املــادة على وجــوب تسديد
رب العمل املتوجبات عن األجير وأن
ي ـس ـتـ ّ
ـرد ه ــذه امل ـبــالــغ م ــن ال ــدول ــة مثل
ضريبة القيمة املضافة» يقول كركي.
وك ــان وزي ــر امل ــال قــد ذك ــر فــي تـقــريــره
امل ـ ــرف ـ ــوع إلـ ـ ــى م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء عــن
امل ـ ــوازن ـ ــة ،أنـ ــه جـ ــرى ل ـح ــظ مـســاهـمــة
ل ـ ـل ـ ـص ـ ـنـ ــدوق بـ ـقـ ـيـ ـم ــة  292.6م ـل ـي ــار
ل ـي ــرة ،أي أق ــل م ـمــا ل ـحــظ ف ــي مــوازنــة
 2018ب ـق ـي ـمــة  50م ـل ـي ــار لـ ـي ــرة ،وق ــد
ج ـ ــرت إض ــاف ــة عـ ـب ــارة م ـل ـت ـب ـســة ج ـدًا
ه ــي« :دون االشـ ـت ــراك ــات» ،م ــا فـ ّـســره
كــركــي بــأنــه تـنـ ّـصــل مــن ال ــدول ــة تـجــاه
ت ـس ــدي ــد االش ـ ـتـ ــراكـ ــات عـ ــن أج ــرائ ـه ــا
وت ـ ـ ـنـ ـ ـ ّـصـ ـ ــل ت ـ ـ ـجـ ـ ــاه تـ ـ ـس ـ ــدي ـ ــد ال ـ ـ ـ ـ ـ %1
امل ـتــوج ـبــة ع ـلــى ال ــدول ــة لـتـمــويــل فــرع
ضـمــان املـتـقــاعــديــن .ل ــذا ،يشير كركي
إل ـ ـ ــى أن ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة تـ ـ ـض ـ ــرب الـ ـضـ ـم ــان
الـصـحــي لـلـمـتـقــاعــديــن ،وت ـت ـهـ ّـرب من
تـســديــد مبلغ  109مـلـيــارات لـيــرة عن
اشتراكاتهم .يستفيد من هذا النظام
حــالـيــا أكـثــر مــن  8000أس ــرة ويتوقع
أن يــرت ـفــع ال ـع ــدد تــدري ـج ـيــا إل ــى 150
ألــف أس ــرة… هــذه امل ــادة تطيح األمــن
االجتماعي .باختصار يعتقد كركي
أن امل ــواد الـ ــواردة فــي امل ــوازن ــة والـتــي
ّ
تتعلق بالصندوق «تشكل خطرًا على
استمرارية الضمان وتدفقاته املالية
وعلى التقديمات للمضمونني».

تقرير

وزير المال :البعض ال يزال يريد رفع الـTVA
ق ـ ــالـ ـ ـه ـ ــا وزي ـ ـ ـ ـ ــر امل ـ ـ ـ ـ ــال عـ ـ ـل ـ ــي ح ـس ــن
خـ ـلـ ـي ــل ل ـ ــوزي ـ ــر الـ ـعـ ـم ــل كـ ـمـ ـي ــل أب ــو
سليمان ّولرئيس االتحاد العمالي
الـ ـع ــام بـ ــشـ ــارة األسـ ـم ــر (عـ ـل ــى ذم ــة
مـصــادرهـمــا) الـلــذيــن التقياه أمــس:
«البعض ال يــزال يدفع باتجاه رفع
الضريبة على القيمة املـضــافــة إلى
 15ف ــي امل ـئ ــة ورف ـ ــع س ـع ــر صـفـيـحــة
الـبـنــزيــن خـمـســة آالف ل ـي ــرة» .وتـلــك
إجـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات كـ ـ ــان ق ـ ــد نـ ـف ــاه ــا رئ ـي ــس
ال ـح ـك ــوم ــة س ـع ــد ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،عـقــب
الـكـشــف عـنـهــا ف ــي «األخـ ـب ــار» ،فهل
فــي الحكومة مــن يسعى إلــى إعــادة
تـ ـع ــويـ ـمـ ـه ــا ،ملـ ــواج ـ ـهـ ــة فـ ـش ــل خ ـطــة
خفض الرواتب؟
حـتــى اآلن ،ال ن ـقــاش جــديــا فــي هــذه
الـ ـخـ ـط ــوة ،ل ـك ــن ط ــرح ـه ــا أث ـ ـ ــار قـلــق
االتـ ـح ــاد ،بــالــرغــم م ــن الـتـصــريـحــات
اإليجابية التي تلته.

ان ـع ـقــاد االج ـت ـم ــاع أمـ ــس ،ف ــي ال ـيــوم
األول م ــن اإلضـ ـ ــراب الـ ــذي دع ــا إلـيــه
االتـ ـح ــاد ال ـع ـمــالــي مل ــدة ث ــاث ــة أي ــام،
ّ
شكل خطوة أولى في مسار مواجهة
اإلجـ ــراءات الـتــي تتضمنها املــوازنــة
وتطاول العمال وحقوقهم .وبالرغم
مــن أن هــذه املــواجـهــة تقع فــي صلب
وظـ ـيـ ـف ــة االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ،إال أن مـ ـص ــادر
عـ ّـمــال ـيــة م ـع ــارض ــة ل ـق ـي ــادة االت ـح ــاد
لــم تـجــد فــي الـتـحــرك س ــوى ج ــزء من
الصراع السياسي في البلد ،انطالقًا
م ــن مـشـهــد هــزلــي ع ـنــوانــه :االت ـحــاد
الـعـمــالـ ّـي ال ــذي تسيطر عليه حركة
أم ــل ي ـنــفــذ إض ــراب ــا ض ــد اإلجـ ـ ــراءات
الـ ـت ــي ي ـق ـتــرح ـهــا وزيـ ـ ــر ح ــرك ــة أم ــل،
والتي تطاول بشكل رئيسي الضمان
االجـتـمــاعــي املـسـيـطــر عليه مــن قبل
حركة أمل!
تلك معادلة ال تعجب رئيس االتحاد
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ب ـشــارة األس ـم ــر .ي ـقــول« :إذا سكتنا
نتهم بالتواطؤ ،وإذا اعترضنا تثار
الشكوك حول تحركنا ،فهل املطلوب
الـسـكــوت وإمـ ــرار ه ــذه اإلج ـ ــراءات؟».
يضيف «إن االتحاد العمالي مستمر
فـ ــي م ــواجـ ـه ــة ال ـس ـل ـط ــة الـ ـت ــي تــريــد
تحميل الـطـبـقــة الـعــامـلــة والـضـمــان
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي م ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة خ ـف ــض
العجز».
فــي االج ـت ـمــاع ،ك ــان ال ـس ــؤال بسيطًا
ومـ ـك ــررًا :ملـ ــاذا ال تـتـحـمــل امل ـص ــارف
وأص ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاب ال ـ ــرس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــل ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى
امل ـس ــؤول ـي ــة؟ وك ـ ــان الف ـت ــا أن يسمع
الوفد تاكيدًا من خليل بأن املصارف
ستشارك في كلفة خفض العجز.
ّ
قلق االتحاد العمالي متعلق تحديدًا
بـ ـمـ ـصـ ـي ــر الـ ـ ـضـ ـ ـم ـ ــان االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي.
بالنسبة إليه ما تتضمنه املوازنة من
إج ــراءات يمكن أن يضرب الضمان،

وب ــالـ ـت ــال ــي إح ـ ـ ـ ــداث كـ ــارثـ ــة تـ ـط ــاول
املــوظ ـفــن وامل ـت ـقــاعــديــن وحـقــوقـهــم.
وإذا كــانــت حــالــة الهلع ساهمت في
ازدي ــاد طلبات سحب التعويضات،
ف ــإن اسـتـمــرار ه ــذه الـحــالــة يمكن أن
يؤدي إلى إفالس مؤسسات وإنهاك
ميزانية الضمان.
ب ــاملـ ـحـ ـصـ ـل ــة ،أعـ ـ ـل ـ ــن خـ ـلـ ـي ــل أنـ ـ ـ ــه ال
يتمسك بــأي بند ،متعهدًا بتقسيط
مستحقات الضمان ،لكنه أقــرن ذلك
بعبارة «فور توفر االعتمادات» .وهو
التعهد نفسه ال ــذي قطعه بالنسبة
الـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـس ـ ـت ـ ـح ـ ـقـ ــات املـ ـسـ ـتـ ـشـ ـفـ ـي ــات
الـحـكــومـيــة (أعـلـنــت اإلضـ ــراب الـيــوم
وغ ـ ـدًا) وامل ـق ــدرة بـ ـ  400مـلـيــار لـيــرة،
ومستحقات البلديات املقدرة بـ 700
مليار ليرة .كذلك تعهد خليل بإلغاء
ال ـب ـن ــد امل ـت ـع ـلــق ب ــإع ـف ــاء الـ ــدولـ ــة مــن
فوائد ديونها إلى الضمان.

ال يـبــدو االت ـحــاد الـعـمــالــي مطمئنًا
إلــى أن هــذه الــوعــود ستتحول إلــى
ح ـق ـي ـق ــة ،وه ـ ــو ل ــذل ــك يـ ـك ــرر دع ــوت ــه
ال ـح ـك ــوم ــة إلـ ــى ال ـ ـحـ ــوار م ــع ج ـهــات
اإلنـ ـت ــاج واالتـ ـح ــاد ال ـع ـمــالــي ال ـعــام
والـهـيـئــات االقـتـصــاديــة وامل ـصــارف.
وق ــد ك ــرر األس ـم ــر ه ــذا امل ـط ـلــب بعد
االجتماع ،فقال :نحن مع الحكومة،
ول ـ ـكـ ــن ف ـ ـل ـ ـت ـ ـحـ ــاورنـ ــا .أضـ ـ ـ ـ ــاف :مــن
املـ ـفـ ـت ــرض أن ي ـ ـكـ ــون ه ـ ـنـ ــاك ح ـ ــوار
ولـيــس ف ــرض .وت ـجــدر اإلش ــارة إلــى
أن االتحاد سبق أن راسل الحكومة،
طالبًا أن توزع املوازنة على الهيئات
املعنية إلب ــداء املــاحـظــات بشأنها،
قبل إصدارها ،إال أن ذلك لم يحدث.
يـسـتـمــر االتـ ـح ــاد ف ــي اإلض ـ ـ ــراب ،في
محاولة منه للضغط على الحكومة
ل ـت ـح ـيــد عـ ــن إج ـ ــراءاتـ ـ ـه ـ ــا .ل ـك ــن ه ــذا
الضغط ال يــراه كثر ســوى حلقة في

الصراع السياسي القائم ،وفي أكثر
مــن مـلــف ،ليست انـتـخــابــات مجلس
إدارة الضمان ســوى جــزء منها .أما
بــال ـن ـس ـبــة الـ ــى األسـ ـم ــر ،ف ــاإلض ــراب
ج ــزء مــن صــرخــة فــي وج ــه إج ــراءات
ت ـمـ ّـس مـكــاســب أســاس ـيــة تــم جنيها
ف ـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـ ـع ـ ــام عـ ـب ــر س ـ ـنـ ــوات.
وق ــال« :لـسـنــا ه ــواة قـطــع ش ــوارع أو
إض ـ ــراب ـ ــات ف ـن ـحــن مـ ــن ي ـت ـض ــرر مــن
اإلضرابات ،عمالنا الذين يتضررون
مــن اإلضــرابــات .لكن كما ُيطلب منا
أن نساهم فليساهم غيرنا أيضًا».
وإضــافــة إلــى االت ـحــاد العمالي الـعــام،
أع ـل ـن ــت ال ـه ـي ـئ ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة ل ــراب ـط ــة
األسـ ـ ــاتـ ـ ــذة املـ ـتـ ـف ــرغ ــن فـ ــي ال ـج ــام ـع ــة
اللبنانية اإلضراب الشامل اليوم وغدًا،
دفاعًا عن الجامعة اللبنانية وأهلها.
ورأت ال ـه ـي ـئــة أن اإلضـ ـ ـ ــراب امل ـف ـتــوح
سيكون معلنًا تلقائيًا إذا مــا صــدرت

املوازنة وفيها ّ
مس بتقديمات صندوق
تـعــاضــد أس ــات ــذة الـجــامـعــة ورواتـبـهــم
ونـ ـظ ــامـ ـه ــم الـ ـتـ ـق ــاع ــدي« ،وال سـيـمــا
أنهم الفئة الــوحـيــدة التي لــم تشملها
السلسلة األخيرة وال أي إضافات من
درج ــات استثنائية أو غــاء معيشة».
ودع ــت الـهـيـئــة أس ــات ــذة الـجــامـعــة إلــى
عـقــد اج ـت ـمــاع ،عـنــد ال ــواح ــدة مــن بعد
ظهر االثـنــن ،فــي مجمع الجامعة في
ال ـ ـحـ ــدث ،ع ـل ــى أن ت ـت ــوق ــف الـ ـ ــدروس،
الـ ـح ــادي ــة عـ ـش ــرة والـ ـنـ ـص ــف ،لـتــأكـيــد
الـتـضــامــن مــع الـجــامـعــة وال ـت ــداول في
األخطار التي تتهددها وتتهدد أهلها
من أساتذة وموظفني وطالب.
واس ـت ـغــربــت الـهـيـئــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ،في
بـ ـ ـي ـ ــان أص ـ ـ ــدرت ـ ـ ــه ع ـ ـقـ ــب اج ـت ـم ــاع ـه ــا
الدوري ،أساليب السلطة في معالجة
األزمـ ـ ــة االق ـت ـص ــادي ــة ،ع ـبــر االق ـت ـطــاع
من الرواتب والتقديمات االجتماعية

وامل ـ ـ ـعـ ـ ــاشـ ـ ــات ال ـ ـت ـ ـقـ ــاعـ ــديـ ــة ،وإلـ ـ ـغ ـ ــاء
ال ـح ـق ــوق املـكـتـسـبــة وفـ ــرض ضــرائــب
جــديــدة ،وزي ــادة األسـعــار على السلع
األســاس ـيــة .وأك ــدت الهيئة إصــرارهــا
عـلــى حــق األس ــات ــذة بــالـحـصــول على
الـ ـث ــاث درجـ ـ ــات وال ـخ ـم ــس س ـن ــوات.
ورف ـض ــت «خ ـفــض م ــوازن ــة الـجــامـعــة،
ً
التي هي أصــا ضئيلة ،ألنه ال تطور
اق ـت ـصــادي وال حــل ملـخـتـلــف األزم ــات
ب ــدون دع ــم التعليم الـعــالــي والبحث
العلمي».
كــذلــك أع ـلــن مـجـلــس ن ـقــابــة مــوظـفــي
مـصــرف لبنان اإلض ــراب التحذيري
ال ـ ـيـ ــوم وغـ ـ ـ ـ ـدًا ،احـ ـتـ ـج ــاج ــا عـ ـل ــى مــا
تتضمنه نقاشات املوازنة من ّ
«مس
بالرواتب والتقديمات التي ضمنها
القانون ملوظفي مصرف لبنان منذ
تأسيسه».
(األخبار)

8

الجمعة  3أيار  2019العدد 3748

الجمعة  3أيار  2019العدد 3748

رياضة

رياضة

لم ّ
يمر الكالم األخير
لرئيس نادي الحكمة إيلي
يحشوشي مرور الكرام
عند محبي النادي األخضر،
فصراحة الرجل تركت
مكان ما بما
ارتياحًا في
ٍ
ّ
يخص الحلول المرتقبة
التي تعمل عليها اإلدارة،
وخوفًا أيضًا ،بسبب حجم
الديون المتراكمة وبعض
المشاكل التي ال تزال
ّ
متشعبة

9

كأس االتحاد اآلسيوي

النجمة يواجه هالل القدس ...تحضيرًا لألنصار
عبد القادر سعد
يخوض نادي النجمة مباراة طال انتظارها حني يواجه اليوم عند (الساعة
 19.25بتوقيت بـيــروت) فريق هــال الـقــدس الفلسطيني ضمن املجموعة
األولى لكأس االتحاد اآلسيوي في جدة .هي املباراة الثانية للنجمة في ظرف
 72ساعة بعد األولى أمام الوحدات في بيروت التي خسر فيها النجمة (.)2-0
خسارة جعلت اللقاء اللبناني  -الفلسطيني اليوم ،على األراضي السعودية
ّ
كملعب محايد بــن بـيــروت وال ـقــدس املحتلة ،هامشيًا بالنسبة إلــى ممثل
ّ
بالتأهل إلــى نصف النهائي ،وبالتالي
لبنان الثاني .فالنجمة فقد حظوظه
ً
معنى آخر.
أصبح لرحلة السعودية واملباراتني مع الهالل اليوم واالثنني املقبل
قد يخطئ من يظن أن «سفرة السعودية» أصبحت سياحية تتضمن أداء
ّ
بالتأهل .فاألسبوع «السعودي  -اآلسيوي»
مناسك العمرة مع انعدام الحظوظ
لــه أهـمـيــة كـبــرى عـلــى صعيد التحضير لــ«لـقــاء املــوســم» مــع األن ـصــار في
ربــع نهائي كــأس لبنان فــي  10أي ــار .فــاأليــام السبعة ّ
تحولت إلــى معسكر
مغلق للفريق يتضمن مباراتني رسميتني قبل لقاء الغريم األنـصــاري في
مباراة «إنقاذ املوسم» للفريقني .بالنسبة إلى النجمة ،تعتبر مباراة األنصار
مفصلية على جميع الصعد :الجماهير ،الالعبون ،الجهاز الفني ،وخصوصًا
املدرب موسى حجيج ،واإلدارة ،وتحديدًا الرئيس أسعد صقال.
فاملباراة مع األنصار محطة رئيسية نحو إحــراز لقب كأس لبنان .لقب قد
يـكــون الـحــل الوحيد أم ــام الجمهور لــرؤيــة فريقه على منصة التتويج بعد
خسارة الــدوري والـخــروج من آسيا .بالنسبة إلــى الالعبني ،فبطولة الكأس
أيضًا هي الفرصة األخيرة إلنقاذ املوسم والخروج بلقب ،شأنهم شأن اإلدارة
والرئيس صقال الذي يسعى إلعادة اللقب إلى خزائن النادي وتسلم الكأس
الحقًا إذا وصل الى النهائي.
أمــا امل ــدرب مــوســى حجيج ،فستكون م ـبــاراة فريقه مــع األن ـصــار منعطفًا
ّ
ٌ
صحيح أن حجيج تسلم الفريق في
حاسمًا في تحديد مستقبله مع النجمة.
شهر كانون األول املاضي على مشارف انتهاء مرحلة ذهــاب الــدوري ،ولم
يقم بتحضير الفريق ،لكن ال أحد ينكر أن صبر صقال قد ينفد في حال
خروج النجمة من الكأس .كل هذا قائم في ظل الكالم الكثير عن أن سيناريو
ما حصل مع املدرب السابق بوريس بونياك قد يتكرر مع موسى حجيج.
من املـعــروف أن عملية التحمية غالبًا ما تكون حصرًا بالالعبني ،لكن في
النجمة يبدو أن التحمية حاضرة لدى املدربني أيضًا .في مرحلة الذهاب كان

ناهز َدين نادي
الحكمة ثالثة
ماليين دوالر

بونياك مدربًا وحجيج يقوم بالتحمية .حاليًا ،الكابنت موسى هو املــدرب،
وهناك كــام عن أن املــدرب التونسي طــارق جرايا يقوم بالتحمية .صورة
تـعــززت فــي ظــل الـكــام عــن أن جــرايــا لــم يـجــدد عـقــده مــع الـصـفــاء ،بانتظار
تبلور الصورة في النجمة .املدرب التونسي يرى أن عدم التجديد في الصفاء
ّ
مرده إلى السعي لعقد أفضل ،خصوصًا مع فريق ينافس في كأس االتحاد
اآلسيوي ،لكن مجموعة مؤشرات تشير إلى أن العني على النجمة ،خصوصًا
بعد الضغط الـصـفــاوي على جــرايــا للتجديد ،فــي ظــل كــام عــن أن املــدرب
التونسي كان سيكون حاضرًا مع النجمة في السعودية.
ّ
مــؤشـ ٌـر آخــر هــو حـضــور جــرايــا فــي مـبــاراة النجمة والــوحــدات األردن ــي في

منصة الشرف في ملعب املدينة الرياضية .حضوره في املنصة أثار أسئلة
عن سبب حضوره ،واألهم من دعاه؟
رئيس نادي النجمة أسعد صقال أوضح في اتصال مع «األخبار» أن جرايا
هو الــذي اتصل به وطلب بطاقة لحضور املباراة ،حيث قام صقال بإيداعه
إياها على باب امللعب مع أحد املسؤولني في النادي.
ً
ّ
أمــا مــوضــوع التفكير فــي جــرايــا بــديــا لحجيج ،فيبدو أنــه مبكر ألوانــه في
النجمة ،وفق معلومات «األخبار» بانتظار انتهاء املوسم .لكن هذا ال يعني أن
الجهاز الفني في النجمة ال يعلم أن مباراة الفريق في ربع نهائي كأس لبنان
مصيرية ،وأن معسكر السعودية أفضل محطة للتحضير لها.

ُيعتبر معسكر السعودية للنجماويين محطة تحضيرية للقاء األنصار في الكأس (عدنان الحاج علي)

قضية
وجوه

خطوط عريضة بدأ العمل عليها
ّ
الحكمة ...ارتياح كروي وقلق سلوي!
شربل ّ
كريم
رسـ ـ ــم رئ ـ ـيـ ــس نـ ـ ـ ــادي ال ـح ـك ـم ــة إي ـل ــي
يـ ـحـ ـش ــوش ــي ،ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوط ال ـع ــري ـض ــة
للمرحلة املقبلة ٌالـتــي سـ ُـيـقــدم عليها
ال ـ ـنـ ــادي .م ــرح ـل ــة قـ ــرأ ال ـح ـك ـمــاويــون
الكثير من سطور التفاؤل فيها ،لكنهم
في الوقت نفسه ملسوا مدى العقبات
املوجودة حاليًا والصعوبات الكثيرة
ال ـت ــي سـتـجـعــل ع ـج ـلــة ال ـع ـمــل ثـقـيـلــة
خالل دورانها في محطات ّ
معينة.
مـمــا ال ش ــك ف ـيــه ،أن «م ـح ــازب ــي» كــرة
الـ ـق ــدم ف ــي الـ ـن ــادي ي ـش ـع ــرون بــراحــة
أكبر من تلك التي يمكن أن يشعر بها
«الجناح السلوي» ،وهو أمر منطقي،
إذ ب ـع ـي ـدًا ع ــن وجـ ــود ج ــزء كـبـيــر من
أعضاء اإلدارة الحكماوية من محبي
ال ـفــوت ـبــول ،ف ــإن ك ــام الــرئ ـيــس عكس
أمـ ـ ـرًا واضـ ـح ــا ،ه ــو أن امل ـه ـمــة أسـهــل
لبناء فريق يعيد الحكمة إلــى دوري
األض ـ ـ ـ ــواء ،م ـن ــه إل ـ ــى ت ــأس ـي ــس ف ــري ـ ٍـق
منافس فــي كــرة السلة .وهــذه مسألة
منطقية استنادًا إلى امليزانية املطلوبة
لترفيع فــريـ ٍـق إل ــى األولـ ــى ،وال ـتــي قد
ال ت ـت ـج ــاوز  400ألـ ــف دوالر ،بينما
سـتـتـخـطــى امل ـل ـيــون دوالر بــالـتــأكـيــد
فريق قــوي ،وربما
أي ميزانية لخلق
ٍ
ضعف هذا املبلغ في الحكمة تحديدًا
بالنظر إلــى الوضع الفني الــذي ظهر
عليه الفريق األخضر في بطولة لبنان
لكرة السلة هذا املوسم.
ويـتـعــزز االرت ـي ــاح ل ــدى جـمـهــور كــرة
القدم مع تشديد يحشوشي على أنه
وإدارتـ ــه ضــد إل ـغــاء فــريــق الفوتبول
«وكانت لنا اليد الطولى ملنع حدوث
م ــا يـمـكــن وص ـفــه ب ــامل ـج ــزرة وق ـتــذاك

ّ
بـ ـح ــق الـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق» .وم ـ ـ ــا يـ ـ ـع ـ ــزز م ـنــح
االهـتـمــام لـفــريــق ك ــرة ال ـقــدم بـقــدر ما
كان موجودًا دائمًا لفريق كرة السلة،
ّ
التوجه لعملية إعادة بناء ملعب
هو
الحكمة في عني نجم بسرعة ،لتكون
ت ـلــك امل ـس ــاح ــة امل ـه ـم ـلــة ح ــال ـي ــا ،الـتــي
ّ
تحولت إلى حقل ّ
بري ،مساحة فعلية
ٍ
جيل كروي حكماوي يمكنه
لتنشئة
ٍ
ال ــدف ــاع عــن ألـ ــوان ال ـن ــادي .وف ــي هــذا
اإلطار كشف يحشوشي للمرة األولى
في حديث تلفزيوني« ،وضع املطران
بولس مطر امللعب بتصرفنا للعمل
ـروع ت ـط ــوي ــري ،وق ــد ب ــدأت
ع ـلــى مـ ـش ـ ٍ
اإلدارة وض ــع األس ــس لـبـنــاء مدينة
ال ـح ـك ـم ــة ال ــري ــاضـ ـي ــة الـ ـت ــي سـتـضــم
ملعبًا ًلكرة القدم وآخــر لكرة السلة،
إض ــاف ــة إلـ ــى م ــاع ــب أخ ـ ــرى مـغـلـقــة،
واملــركــز الرئيسي والنهائي للنادي
ً
ب ـ ــدال م ــن امل ــرك ــز ال ـح ــال ــي ف ــي مـبـنــى
القدامى في األشرفية».
ّ
وإذا كــانــت اإلدارات ال ـســاب ـقــة كــلـهــا
قــد تـحــدثــت عــن تـحــويــل ال ـنــادي إلــى
م ــؤس ـس ــة أو ت ـش ـي ـيــد م ـل ـع ـ ٍـب خ ــاص
ب ــأح ــد الـ ـف ــريـ ـق ــن ،فـ ـ ــإن ي ـح ـشــوشــي
رأى أن الـ ـ ـف ـ ــارق ه ـ ــذه املـ ـ ـ ـ ّـرة هـ ــو أن
الجمهور يريد أن يشترك في عملية
ّ
تحمل
تطوير ال ـنــادي ،وذل ــك بعدما
املسؤولية في الفترة االخيرة ،غامزًا
مــن ق ـنــاة الـضـغــط الـجـمــاهـيــري بعد
نزول املشجعني إلى الشارع ،مطالبني
بالتغيير اإلداري .أما النقطة األخرى
التي يمكن أن تريح الجمهور الكروي،
فـهــو تــأكـيــد رئ ـيــس ال ـن ــادي أك ـثــر من
مـ ّـرة أن الــدرجــة الثانية ليست مكان
فــريــق كــرة الـقــدم فــي الحكمة ،مبديًا
ارتياحه للعودة إلى اللعب في دوري

سيكون هناك
اهتمام بكرة القدم
أكثر من كرة السلة في
الحكمة

األضواء بعد لقائه مع رئيس االتحاد
اللبناني هــاشــم حـيــدر ،ومعتبرًا أن
الوضع ّ
تغير عن السابق ،أي عن تلك
األي ــام الـتــي شـعــر فيها ال ـنــادي بأنه
ُ
مكان ما.
«محارب» في
ٍ

الوضع المالي والديون
في ظل الجو اإليجابي الحاضر حول
املالعب الخضراء ،إن مجرد الحديث
ع ــن كـ ــرة ال ـس ـل ــة ي ــأخ ــذ الـ ـك ــام ح ــول
حجم الــديــون ُ املتراكمة على النادي،
الذي بال شك أثقلت خزينته باألرقام
الـ ـسـ ـلـ ـب ـ ّـي ــة ب ـس ـب ــب ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوات غ ـيــر
ُّ
محطات
املحسوبة التي اتـخــذت فــي
ٍ
ع ـ ـ ــدة تـ ـح ــت ش ـ ـعـ ــار اس ـ ـت ـ ـعـ ــادة ل ـقــب
بطولة لبنان التي غابت عن الخزائن
ُ
الحكماوية منذ عــام  2004حني تـ ّـوج
الفريق بلقبه الثامن.
والحديث عن األرقــام فتح الباب أمام
توجيه يحشوشي لرسائل باتجاهات
مـخـتـلـفــة حـ ــول ال ـح ـق ـي ـقــة امل ــال ـي ــة فــي
ال ـن ــادي قـبــل وص ــول اإلدارة الحالية

وبـ ـع ــده« ،ق ـي ــل ل ـنــا إن ديـ ــون ال ـن ــادي
ّ
هي  700ألف دوالر ،لكن قبل تسلمنا
بـفـتــرة قـصـيــرة ومــراجـعــاتـنــا وصلنا
إلى رقم بلغ مليونًا و 600ألف دوالر.
أما اليومَّ ،
فالدين هو مليون وّ 650ألف
دوالر من دون املصاريف التي تكفلنا
ّ
ب ـهــا م ــع تـســلـمـنــا اإلدارة» .وأض ــاف
مـ ّ
ُ
ـوجـ ـه ــا رسـ ــالـ ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،وم ـس ـق ـط ــا
فــرضـيــة االسـتـقــالــة«ّ :مـسـتـمــرون رغــم
حرب اإللغاء التي شنها البعض على
نادي الحكمة واملستمرة حاليًا .وهذه
الـحــرب لــأســف عـلــى مـسـتــويــات عــدة
ومن فئات عدة وأشخاص عدة».
ـط
وت ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ّـرق يـ ـحـ ـش ــوش ــي إل ـ ـ ـ ــى خـ ـط ـ ٍ
ب ـثــاث ن ـق ــاط ف ــي م ــا خ ـ ّـص الـتــوصــل
إل ــى ات ـف ــاق م ــع امل ـ ــدرب ال ـســابــق ف ــؤاد
أب ــو شـقــرا ح ــول املشكلة املــالـيــة بينه
وبــن الـنــادي .لكن مــع رفضه الكشف
ع ــن ه ــذه الـخـطــط ملــواج ـهــة م ــا سـ ّـمــاه
«الحرب» ،قرأ البعض هذا الكالم بأنه
يملك بعض التفاصيل التي يمكن أن
تــأخــذ األم ــور إلــى حيث تــريــد اإلدارة
ّ
ال ـج ــدي ــدة .وم ــا ي ـع ــزز ه ــذه الـفــرضـيــة
قوله إنه يأمل أن تنتهي هذه القضايا
«بشكل نظيف ورايــق» .وكان الحكمة
قــد تـعــرض لـعـقــوبــات مــن الفيبا قبل
أســابـيــع بسبب عــدم دفــع مستحقات
مدرب النادي السابق فؤاد أبو شقرا
املالية ،والـتــي وصلت بحسب بعض
التقديرات إلــى نحو  400ألــف دوالر.
وق ـ ــال امل ـ ـ ــدرب ال ـس ــاب ــق ف ــي أك ـث ــر مــن
مناسبة إنــه أعلن استعداده للتخلي
عن جزء من هذه املستحقات ،لكنه لم
َ
يلق التجاوب املطلوب.
كــام رئـيــس ال ـنــادي كــان واضـحــا في
هذا اإلطار ،حيث قال« :علينا محاسبة

قلب «القديس» ال يزال ينبض
مــن سبقنا لنقنع مــن سيخلفنا بأنه
يمكنه محاسبتنا أيضًا ،وهناك دفتر
ُ
سيفتح» ،مـشــددًا على أن كــل امللفات
فتحتها لـجــان التحقيق فــي الـنــادي
«وسـ ـنـ ـق ــول ع ـن ــدم ــا ن ـج ــد اي مـقـ ّـصــر
وسنعطي صاحب الحق حقه اذا ما
ُوجد».
أم ــا األهـ ــم بــالـنـسـبــة إل ــى مـحـبــي كــرة
الـسـلــة ،ف ــإن الــواقـعـيــة كــانــت حــاضــرة
عندما قــال رئـيــس ن ــادي الحكمة إنه
ع ـنــد ان ـت ـخ ــاب ال ـل ـج ـنــة اإلداريـ ـ ـ ــة كــان
ال ـه ــدف وض ــع ال ـفــريــق ف ــي «الـفــايـنــال
فور» في املوسم املقبل «لكن هذا كان
عند رقم الدين الذي وصل الى مليون
و 600الف دوالر ،لكن مع رقم ناهز 3
ماليني دوالر ،ستختلف الحسابات.
أم ـ ــا ال ـ ـحـ ــل ،ف ـه ــو ع ـن ــد ال ـح ـك ـمــاويــن
ان ـف ـس ـهــم م ــع ت ـ ّ
ـوج ــه ل ـف ـتــح الـجـمـعـيــة
العمومية وتـقــريــب أصــدقــاء الحكمة
م ــن الـ ـن ــادي مل ـس ــاع ــدت ــه .ل ـ ــذا ،أقــول ـهــا
بصراحة :يمكن أن يكون هناك تأخير
في موضوع التأهل إلى دور األربعة.
لذا ،علينا أن نتمتع بطول البال ،ألننا
ن ـع ـمــل ب ـش ـكـ ٍـل دق ـي ــق ع ـلــى امل ــوض ــوع
امل ـ ــال ـ ــي ،وإذا مـ ــا اس ـت ـط ـع ـن ــا ت ــأم ــن
مـيــزانـيـتــن لـتــرفـيــع فــريــق الـفــوتـبــول
إلــى األول ــى وتأهيل فريق السلة إلى
«ال ـف ــاي ـن ــال ف ـ ـ ــور» ،ن ـك ــون ق ــد أصـبـنــا
ال ـه ــدف ــن ال ـل ــذي ــن وض ـع ـن ــاه ـم ــا عـنــد
وصولنا إلى اللجنة اإلدارية».
ويبقى الهدف األساسي بالنسبة إلى
اإلدارة الـجــديــدة ،تــرك ال ـنــادي بعد 4
سنوات من دون أي ديون ومع مشروع
مدينة رياضية ،وجاهز مجددًا لرسم
املزيد من اإلنجازات وتعزيز تاريخه
الذي بدأ قبل  76سنة.

حسين فحص
«قـبــل أن تتذكروني حــارســا جـ ّـيـدًا أو
سيئًا ،تذكروني شخصًا جيدًا» .بهذه
الكلمات ختم إيكر كاسياس مسيرته
عطاء امتدت
مع ريال مدريد بعد رحلة
ٍ
ّ ً
لربع قرن ،مكلال باأللقاب والكثير من
ّ
االحترام .الالعب الذي سطر مسيرته
بأحرف من ذهــب مع النادي
الكروية
ٍ
امل ـل ـكــي وامل ـن ـت ـخــب اإلسـ ـب ـ ّـان ــي ،واج ــه
ّ
املوت هذا األسبوع ،غير أنه تمكن من
الصمود ،بحكم االختصاص.
يـ ــوم األرب ـ ـعـ ــاء امل ــاض ــي ،أع ـل ــن ن ــادي

بــورتــو الـبــرتـغــالــي أن ح ــارس مــرمــاه
اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي إي ـ ـكـ ــر كـ ــاس ـ ـيـ ــاس أدخ ـ ــل
املستشفى بشكل طــارئ بسبب أزمــةٍ
قلبية ،مؤكدًا أن حال الدولي السابق
الـ ـب ــال ــغ  37عـ ــامـ ــا ،اسـ ـتـ ـق ـ ّـرت أخـ ـيـ ـرًا.
وأشـ ـ ـ ــار ال ـ ـنـ ــادي إل ـ ــى أن ك ــاس ـي ــاس،
ال ـق ــائ ــد ال ـس ــاب ــق مل ـن ـت ـخــب إس ـبــان ـيــا،
تعرض لألزمة القلبية خــال الحصة
الـتــدريـبـيــة ،وأوض ــح أن األزم ــة كانت
عبارة عن انسداد حــاد في الشرايني.
ّ
البرتغالية،
وبحسب وسائل اإلعــام
خـضــع ال ـحــارس لعملية قـسـطــرة في
ّ
ال ـق ـل ــب ت ـكــل ـلــت ب ــال ـن ـج ــاح .الـ ـح ــارس

اإلسباني األسطوري يحظى باحترام
كبير مــن جميع جـمــاهـيــر ك ــرة الـقــدم
العاملية ،نظرًا ملسيرته الناجحة ،العبًا
وشخصًا ،على ٍّ
حد سواء.
ول ــد كــاس ـيــاس ع ــام  1981ف ــي مدينة
موستوليس ،إسبانيا ،حيث ترعرع
ألبـ ــويـ ــن إسـ ـب ــانـ ـي ــن .كـ ــانـ ــت والـ ــدتـ ــه
م ـص ـف ـف ــة ش ـ ـعـ ــر ،ف ـي ـم ــا عـ ـم ــل الـ ــوالـ ــد
موظفًا مدنيًا في وزارة التعليم .بعمر
ال ـتــاس ـعــة ،بـ ــدأت ق ـصــة كــاس ـيــاس مع
ّ
النادي امللكي ،وذلك عام  ،1990وتمكن
بفعل أدائه الباهر من شق طريقه إلى
ال ـفــريــق األول ع ــام  ،1999ح ـيــث بــات

أصغر حارس مرمى في تاريخ دوري
أب ـطــال أوروبـ ــا بعمر  18عــامــا و 177
يومًا.
مـضــى كــاس ـيــاس إلحـ ــراز كــل األل ـقــاب
املمكنة خالل  725مباراة مع امليرنغي
فــي فـتــرة  16عــامــا ،كــان أبــرزهــا ثالثة
ألقاب دوري أبطال أوروبا في مدريد،
ً
فـ ـ ـض ـ ــا عـ ـ ــن خـ ـمـ ـس ــة أل ـ ـ ـقـ ـ ــاب دوري

ُ
أدخل كاسياس المستشفى بشكل
أزمة قلبية
طارئ بسبب ٍ

حالة كاسياس
مستقرة
(أ ف ب)

إسباني ،أربعة كؤوس سوبر إسبانية
وكأسي سوبر أوروبــي .بدأت مسيرة
كاسياس باالنحدار على إثر مشاكل
شخصية مــع امل ــدرب األسـبــق جوزيه
مــوريـنـيــو ،انـتـهــت بـجـلــوس الـحــارس
اإلسـبــانــي على مقاعد ال ـبــدالء ليفقد
املــركــز األســاســي ال ــذي طــاملــا ألـفــه بني
أسوار السانتياغو بيرنابيو .على إثر
ذلك ،انتقل من ريال مدريد إلى بورتو
عمر يناهز
البرتغالي عــام  2015عن ٍ
الــ 36عامًا ،وأحــرز في صفوفه بطولة
الدوري املحلي املوسم املاضي.
على الصعيد الدولي ،شغل كاسياس
امل ــرك ــز األس ــاس ــي ف ــي ح ــراس ــة مــرمــى
املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب اإلسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي ،رغ ـ ـ ــم وج ـ ــود
منافسة شديدة من حارس برشلونة
ال ـس ــاب ــق ف ـي ـك ـتــور ف ــال ــدي ــز ،وحـ ــارس
مــانـشـسـتــر يــونــاي ـتــد ال ـحــالــي ديـفـيــد
دي خيا .هكذا ،أصبح ًكاسياس أكثر
العــب إسباني مشاركة مــع املنتخب،
ب ــرص ـي ــد  167م ـ ـبـ ــاراة دول ـ ـيـ ــة .تـ ـ ّـوج
القديس خالل تلك الفترة بلقب كأس

العالم عام  ،2010ولقبي يــورو 2008
و .2012
ج ـ ّـس ــد ك ــاس ـي ــاس صـ ـ ــورة ال ــري ــاض ــي
املـ ـ ـ ـث ـ ـ ــال ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـنـ ـ ــاح ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـفـ ـنـ ـي ــة
ّ
والشخصية ،وتمكن بفعل انضباطه
والتزامه من بلوغ مباراته الـ  1000في
مسيرته ،وذلــك خــال مواجهة فريقه
بـ ــورتـ ــو أم ـ ــام بـيـلـيـنـيـنـسـتــش ال ـع ــام
املاضي .لعب الحارس اإلسباني 725
مباراة مع ريال مدريد 108 ،مباريات
مــع فريقه الـحــالــي بــورتــو ،باإلضافة
إلى  167مباراة مع املنتخب اإلسباني.
بـصــرف الـنـظــر عــن حـيــاتــه املهنية في
كرة القدم ،يمتلك كاسياس العديد من
العقود مع عدد من العالمات التجارية
والـ ـش ــرك ــات امل ـع ـت ـم ــدة ،ح ـيــث يـحـظــى
الــاعــب بشعبيةٍ جــارفــة فــي األوس ــاط
الرياضية عمومًا .فور توقيعه لنادي
بورتو ،ارتفعت قيمة العالمة التجارية
ل ـل ـنــادي ال ـبــرت ـغــالــي ،بـعــد أن أسهمت
مـبـيـعــات ق ـم ـصــان كــاس ـيــاس وحــدهــا
بــارتـفــاع قيمة املبيعات بنسبة ،%10
بحسب تقديرات نشرتها صحيفة «أو
جــوجــو» البرتغالية .ووفـقــا للبيانات
امل ـ ــدرج ـ ــة فـ ــي الـ ـحـ ـس ــاب ــات ال ـس ـن ــوي ــة
للنادي البرتغالي ،بلغت عــوائــد بيع
قمصان «التنانني» أربعة ماليني يورو
خالل السنة املالية األولى بعد التعاقد
مع كاسياس ،ويقدر العائد الذي ّ
درته
مبيعات قميص القديس على خزانة
النادي بنصف مليون يورو.
تكريمًا ملسيرة إيكر كاسياس الرائعة
ّ
في إسبانيا ،أعلن االتحاد اإلسباني
جعله الرمز األول للدوري اإلسباني.
ج ــاء ذل ــك فــي حـفــل خصصه االتـحــاد
اإلسباني العام املاضي ،لتكريم أبرز
أساطير الدوري.
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الحلف األنجليكاني األميركي ــ الصهيوني
وحماية القومية الدينية في إسرائيل
أحمد بعلبكي *
الحضور األولي لليهود في مجتمعات
عربية متعددة الديانات
قبل ظهور الدعوة إلى اإلسالم كانت شعوب
املشرق والجزيرة العربية قد شهدت ظهور
دي ــان ــات ســاًمـيــة تــوحـيــديــة م ـت ـعــددة ب ــرزت
بينها بــدايــة الديانة اليهودية فــي مناطق
كنعانية مــن فـلـسـطــن ،مـتـعــاصــرة فــي ظل
حـ ـض ــارات س ــوم ــري ــة وبــاب ـل ـيــة وكـنـعــان ـيــة.
ُ
وتـ ـمـ ـثـ ـل ــت هـ ـ ـ ــذه الـ ـ ــديـ ـ ــانـ ـ ــات ب ـ ـمـ ــا ت ـس ـم ــى
الكنيسة املشرقية (الـكـلــدانـيــة – األشــوريــة
والسريانية) .وقد تمكن الكهنوت اليهودي
من فرض هيمنة معتقده بأن الله قد حصر
وحيه بديانته في ما ُس ّمي العهد األول ،أي
التوراة الذي ُع ّد الكتاب األول للساميني.
وف ــي م ـ ــوازاة الــديــانــات الـتــوحـيــديــة ،كانت
قد شاعت في العصر الجاهلي ملجتمعات
شبه الـجــزيــرة العربية قبل ظـهــور الــدعــوة
امل ـح ـمــديــة ،مـيـتــولــوجـيــا ت ـت ـعــدد ف ــي ظلها
امل ـع ـت ـقــدات املـتـجـســدة ب ــأوث ــان أو بــأصـنــام
تـتـفــرع ع ــن بـعـضـهــا م ــع ت ـفــرعــات الـقـبــائــل.
وهــي مـجـســدات تتعبدها القبائل لتعزيز
خ ـصــائــص ق ــدرات ـه ــا وت ـت ـش ــارك تنصيبها
أحيانًا مع قبائل أخرى عربية أو غير عربية
تتجاور معها وتتاجر .وجــاءت في طليعة
ُ
هذه األوثان الالت والعزة ُ
ومناة وهبل ...إلخ.
ُّ
التفرع الديني داخل كل
ولم تتوقف ضرورة
مــن مـجـتـمـعــات أديـ ــان الـتــوحـيــد وخاتمها
اإلسالم ،لكون التفرع من ضرورات شرعنة
تفرع السلطة داخل املجتمع ومن «ضرورة
االجتماع الزدحــام األغــراض» كما قال عبد
الرحمن بن خلدون(.)1
لـقــد أثـ ــار ظ ـهــور اإلسـ ــام ت ـنــازعــا حـ ــادًا مع
ع ـب ــدة اآلل ـه ــة ك ـمــا م ــع ال ـع ـشــائــر الـيـهــوديــة
الـتــي رأت فــي ديــانــة الـتــوحـيــد الـتــي ُيبشر
بها النبي محمد ّ
تحديًا ملا سبق لديانتها
أن دع ــت إل ـي ــه .وه ــذا م ــا اقـتـضــى ن ــزول آيــة
فــي س ــورة «ال ـكــافــرون» تـقــول ملــن يرفضون
الـ ـتـ ـح ــول إل ـ ــى اإلسـ ـ ـ ــام «لـ ـك ــم دي ـن ـك ــم ول ــي
ديـ ـ ـ ــن»( .)2وق ــد ُعـ ـ ّـد ذل ــك ردًا ع ـلــى اش ـت ــداد
النزاع مع هذه العشائر اليهودية املهيمنة،
بالرغم من محاوالت تقرب النبي منها في
مواسم الحج إلى مكة ،ومن اعتماده لقبلتها
فـ ــي ال ـ ـقـ ــدس ولـ ـطـ ـق ــس ص ـي ــام ـه ــا م ــراه ـن ــا
عـلــى معتقدها الـتــوحـيــدي وعـلــى تحولها
إل ــى ال ـتــوح ـيــد الـ ــذي أت ــى ب ــه .غ ـيــر أن هــذه
ّ
ظلت ُت ّ
صر على تكذيب أي دعوة
العشائر
تـتـجــاوز تــوحـيــدهــا فــي كتبها وانتسابها
وزاد في غلواء
إلى النبي إبراهيم الخليل.
تدينها توسع تحالفاتها مع ُق َر ّ
ُّ
شيي مكة
املـعــارضــن لــدعــوة محمد وفــي تفوقها في
أســواق يثرب املدينة حيث تشتهر عشيرة
القينقاع بصناعة السالح والصياغة .ولم
ينفع التشارك في مبدأ التوحيد عند هذه
العشائر التي رفضت الــدخــول في اإلســام
وال ـت ـخ ـلــي ع ــن ع ــراق ــة ع ـهــدهــا ال ـقــديــم وعــن
سعة انتشار تشريعات ديانتها ،فزادت في
استعداء النبي ورسالته .وهذا ما دفعه إلى
أن يقترح عليها صياغة «وثيقة ّ
توجه بها
إلى العشائر اليهودية معترفًا باملساواة في
الحقوق لعشر من الجماعات اليهودية»(.)3
وقـ ـ ــد سـ ـم ــح لـ ـه ــا ب ــاالحـ ـتـ ـف ــاظ ب ـع ـق ـيــدت ـهــا
وتـجــارتـهــا .ولـكــن بعد إع ــراض اليهود عن
االل ـت ـحــاق بــديــانــة مـحـمــد ال ـتــوح ـيــديــة ،وال
س ـي ـمــا ب ـعــد ُم ـعــركــة بـ ــدر وانـ ـتـ ـص ــاره على
حلفائها مــن قـ َـرشـ ّـيــي مكة ،تــزايــد تحريض
قـ ــادة ي ـه ــود ع ـش ـيــرة ب ـنــي الـنـضـيــر الـقــويــة
لـحـلـفــائـهــم بـنــي ق ــري ــشُ ،م ـبــديــن تعاطفهم
معهم ضده .بعد كل هذه املواقف السلبية،
تــأكــد الـنـبــي مــن ض ــرورة مــا سـ ّـمــاه نصري
ال ـصــايــغ «ت ـعــريــب» اإلسـ ــام وال ـت ـحــول عن
ق ـب ـلــة امل ـس ـج ــد األقـ ـص ــى ف ــي ف ـل ـس ـطــن إل ــى
قبلة الكعبة فــي الحجاز  ،وعـ ّـبــر عــن يأسه
من قبولهم رسالته إلــى حـ ّـد اتـخــاذه القرار
بضرورة مواجهتهم إلخراجهم من املدينة
عــاصـمــة إســامــه الـحـنـيــف ،وال سيما بعد
استسالم يهود بني النضير ومــن بعدهم
بنو قريظة بعد ما أوقعه بهم من «إعدامات
وسبي نساء وبيع أطفال»( ،)4بعد أن كانوا
قد ذهبوا بعيدًا في التحالف مع قريش وفي

استقطاب القبائل العربية ،التي لم تكن قد
أعلنت إسالمها بعد ،ضده بالرشوة.
ك ـ ــان الـ ـيـ ـه ــود فـ ــي امل ــديـ ـن ــة مـ ــن ال ـ ُـيـ ـس ــر فــي
زراعتهم وتجارتهم وحرفهم ،ومــن الثقافة
بفضل تعليمهم الديني وتعرفهم للقراءة
والكتابة( ،)5ما يجعل الجدل عبثًا مع قادة
عـشــائــرهــم ال ــذي ــن أصـ ــروا عـلــى مواجهتهم
للنبي محمد ،وإن كانوا قد توافقوا معه على
ّ
مواجهة الشرك ،إل أنهم لم يعترفوا بنبوته
فــي الــوقــت ال ــذي واص ـلــوا فيه تحالفهم مع
الوثنيني.
إن مراتب التثقف الديني في طالئع عشائر
ُ
ّ
الـيـهــود ،مكنت تـجــارهــا على ام ـتــداد قــرون
انقضت على نزول الدعوة إلى اإلســام ،من
التوسع باتجاه أسواق املدن اآلمنة للقبائل
واإلمـ ــارات .وهــي أس ــواق تــربــط بــن مناطق
الحجاز وبالد الشام والعراق عبر البحرين،
وم ـن ـهــا إل ــى ال ـي ـمــن وال ـه ـنــد وال ـص ــن أيـضــا
ّ
خ ــال ال ـقــرنــن ال ـتــاســع وال ـع ــاش ــر ،ومــكـنــت
ك ـبــار ت ـجــارهــا م ــن تــوفـيــر م ــا تـتـطـلـبــه هــذه
األس ـ ــواق فــي م ـجــاالت الـصـيــاغــة وال ـســاح،
خاصة في الوقت الــذي اهتم فيه متوسطو
ت ـجــارهــا وحــرف ـيــوهــا بـتـلـبـيــة م ــا تـحـتــاجــه
أريافها من حرف وموارد من أسواق بعيدة.
ً
وواص ـ ـلـ ــت ع ـ ّ
ـوامـ ـه ــا األقـ ـ ــل ت ـع ـل ـمــا وت ــأه ــا
للتجارة والـحــرف البقاء في قراها منغلقة
على شريعتها ومتكيفة مــع ثقافة العيش
امل ـتــأص ـلــة ف ــي ال ـل ـغــة وامل ـف ــاه ـي ــم والـ ـع ــادات
والقيم وتـبــادل األمــان فــي محيطها القبلي
– املتأسلم وغــالـبــا مــا ال تميل إلــى الهجرة
عنه .وهكذا يكون يهود الجزيرة العربية قد
عاشوا نوعني متوازيني من االندماج:
* انـ ــدمـ ــاج ال ـن ـخ ــب الـ ـ ــذي ت ـن ـس ـجــه يــوم ـيــا
عالقات الـســوق ،وغالبًا ما ال ُيعيقه فعليًا
اختالف ديانات الفاعليات املقررة ألوالياته
ُ
وت ـص ـبــح ديــانــات ـهــا مـتـكـيـفــة م ــع ضـ ــرورات
التعايش واملتاجرة.
* وانـ ــدمـ ــاج ال ـ ـعـ ــوام امل ـع ـي ـشــي ـ ـ ـ ـ ـ ال ـث ـقــافــي
الــذي تنسجه يوميًا ض ــرورات تقبل ديانة
اآلخـ ـ ــريـ ـ ــن والـ ـتـ ـكـ ـي ــف ي ــومـ ـي ــا م ـ ــع ال ـح ـي ــاة
السياسية في البيئة من خالل نمط الثقافة
السائدة فيها إلى أن يطرأ سياسيًا ما ليس
ف ــي ال ـح ـس ـبــان وت ـغ ـلــب ضـ ـ ــرورات ال ـث ــأر أو
ُّ
ُّ
والتكيف.
التقبل
الهجرة على فرص
واس ـت ـمــر ذل ــك الـتـكـيــف االن ــدم ــاج ــي يتأكد
حـتــى ال ـي ــوم عـنــدمــا ب ــرز رس ــوخ فـعــل نمط
االندماج الثاني عقودًا طويلة من خالل عدم
قبول الفقراء واملعمرين اليهود في املناطق
الريفية النائية في اليمن تسهيالت الهجرة
املـ ـع ــروض ــة ع ـل ـي ـهــم إ ّل ـ ــى إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل .وه ــي
تسهيالت كانت قد وفرتها أجهزة الحركة
الصهيونية لليهود ُ
العمانيني فــي مطلع
القرن العشرين وعشية إقامة دولة إسرائيل
عام  1948وبعده عندما أصبح قيام الدولة
يتطلب املجيء بالكفاءات اليهودية العالية
وامل ـت ــوس ـط ــة ل ـ ـ ــإدارة وال ـت ـج ـن ـيــد م ــن غــرب
أوروبـ ـ ــا وشــرق ـهــا .وح ـصــل ال ـت ـحــول الحـقــا
إلى طلب املجيء بمستويات متواضعة من
الـعـمــالــة غـيــر املــؤهـلــة مــن «الـيـهــود الـعــرب»
لـلـخــدمــات الـبـسـيـطــة ال ـتــي ال ُيـقـبــل عليها
امل ـهــاجــرون املـتــواضـعــو الـتــأهـيــل الــوافــدون
إلى إسرائيل من أوروبا الشرقية وغيرها.

توسع األسواق

ً
¶ أوال :في الجزيرة العربية
ت ــراج ــع ت ـن ــازع ال ــدع ــوات إل ــى الـتــوحـيــد في
الـجــزيــرة الـعــربـيــة ال ــذي أشــرنــا إلـيــه أع ــاه،
بعد وفاة النبي محمد .ومع توسع األسواق
ع ـل ــى امـ ـ ـت ـ ــداد قـ ـ ـ ــرون ،ت ــوس ـع ــت ت ـحــال ـفــات
ال ـت ـجــار فــي الـعـشــائــر الـيـهــوديــة مــع قبائل
ّ
فتوسعت أمامهم فــرص وصولهم
مسلمة،
إل ـ ــى أس ـ ـ ــواق م ـ ــدن الـ ـج ــزي ــرة وج ــواراتـ ـه ــا.
وق ــد تمكن متوسطو تـجــار ه ــذه العشائر
وحرفيوها من االتـجــار بالسلع واألسلحة
(الخناجر والسيوف) والصياغة في أسواق
امل ـ ــدن ال ـص ـغ ـيــرة واألري ـ ـ ـ ــاف .واس ـت ـم ــر هــذا
التعايش التجاوري والتجاري مع ّالقبائل
اإلسالمية ومدنها قرونًا بفعل ما وفره من
الـتـكــامــل بــن أس ــواق مناطقها واستتباب
األم ــن ال ـض ــروري كـشــرط ال بــد مـنــه لتبلور
عــاقــات اقـتـصــاد ال ـســوق .عــاقــات أوصـلــت
التجار ،ومنهم اليهود خاصة ،إلى أسواق

ال ـصــن ،ومكنتهم مــن إت ـقــان آداب التكيف
وث ـقــافــة الـتـعــامــل م ــع اخ ـتــافــات الــديــانــات
ُ
خ ــال ق ــرون ل ــم ت ـخــل م ــن ص ــدام ــات طــارئــة
ً
لم تؤثر طويال في استدامتها ،وذلك بفعل
ما انتقل إليه التجاور والتعايش في املدن
مــن تـعــدديــة الـتــديــن إل ــى تـعــدديــة املـصــالــح
وال ـط ـب ـقــات ،وبـفـعــل م ــا تــرســخ ل ــدى أحـبــار
الجماعات اليهودية فــي األري ــاف الزراعية
ال ـن ــائ ـي ــة امل ـت ـك ـي ـفــة بـ ــال ـ ـضـ ــرورة مـ ــن ت ـقـ ُّـبــل
حــاالت الـتــزاوج من يهوديات يؤسلمن(.)5
ت ـكـ ّـيــف يـحـفــظ ل ـهــم كـنــايـسـهــم ومــداف ـن ـهــم،
م ـت ـشــاركــن م ــع م ـج ــاوري ـه ــم امل ـس ـل ـمــن في
الصوم و التمسك بشرط الذبح الحالل في
اسـتـهــاك الـلـحــوم وفــي ال ــزي ــارات املشتركة
ملـقــامــات ديـنـيــة ،ومـنـهــا عـلــى سبيل املـثــال،
قبر أيــوب في صاللة ُ
(عمان) .وهــذا ما كان
قد اعتاده فالحو قرى جنوب لبنان ،وحتى
عشية فرض إقامة دولــة اسرائيل ،يقيمون
ألكـ ـث ــر م ــن ي ـ ــوم ف ــي زي ــاراتـ ـه ــم ل ـل ـم ـقــامــات
اليهودية فــي مــواســم مـحــددة خــال السنة
للصالة واالستشفاع والــوفــاء لها بتقديم
ال ـ ـن ـ ــذورات( .)6وت ـبــن امل ـع ـلــومــات أن ــه بعد
تحول التجار اليهود إلى البلدان املجاورة،
ك ــاي ــران وال ـه ـن ــد ،وب ـع ــد ت ـح ــول مـتــوسـطــي
النخب مــن الفئات الشعبية اليهودية ،وال
سيما الشباب ،إلــى قبول إغ ــراءات الحركة
ال ـص ـه ـيــون ـيــة ف ــي االنـ ـتـ ـق ــال إلـ ــى إس ــرائ ـي ــل
ليلبوا حاجات التوظيف في مجالي اإلدارة
والتجنيد ،ظــل قسم مــن اليهود فــي أريــاف
ال ـج ــزي ــرة ال ـعــرب ـيــة ،وم ـن ـهــا ال ـي ـمــن خــاصــة،
غير متأثرين باالنفعاالت العربية الشعبية
ّ
الـتــي ولــدهــا اغـتـصــاب إســرائـيــل لفلسطني
وتهجير شعبها إلى املخيمات في البلدان
امل ـ ـجـ ــاورة .وق ــد اض ـط ــرت ه ــذه االن ـف ـعــاالت
جـمــاعــات يـهــوديــة إل ــى ال ـه ـجــرة ،وال سيما
بعد حرب  ،1967إلى أماكن أكثر أمانًا ونأيًا
عــن انـفـعــاالت الجماهير العربية املتوترة،
ومنها ـ على سبيل املثال ال الحصر ـ جماعة
يـهــود بـنــي ش ــوران فــي ن ـجــران الـسـعــوديــة،
وقد بلغ عديدهم  6آالف يعملون في الزراعة
ورعــايــة املــواشــي .وقــد ُسمح لهم باالنتقال
إلى صعدة وعدن في اليمن بني عامي 1919
و ( 1950ويكيبيديا امل ـصــادر الـعـبــرانـيــة).
وهــي الجماعة الـتــي طــالــب بعودتها امللك
عبد العزيز بن سعود ،باعتبارها جماعة
س ـع ــودي ــة ،ورفـ ــض طـلـبــه اإلم ـ ــام أح ـم ــد بن
يحيى ،باعتبارهم مــوا ُطـنــن يمنيني .وما
لبثت هــذه الجماعة أن نقلت إلــى إسرائيل
بعد رحالت ّ
توسط قام بها وزير الخارجية
األميركي اليهودي األصل هنري كيسنجر.
وبـقــي فــي الـجــزيــرة مــن ف ـقــراء الـيـ ًهــود ممن
ً
كــانــوا أق ــل تــأهــا ومـ ــرودًا ،مـقــارنــة بــأكــاف
تهجيرهم وإسكانهم وإعالتهم في منظور
أجهزة التهجير الصهيونية.
لم يكن من السهل على الجماعات اليهودية
الهامشية املـنــدمـجــة اجتماعيًا فــي أري ــاف
املـ ـش ــرق ال ـع ــرب ــي أن تـتـخـلــى ع ــن ديــانـتـهــا
املتأصلة في الثقافة اليمنية املحلية ،وال عن
حرفها التقليدية وعاداتها حيث تعيش مع
القبائل العربية ،وال أن تهاجر من مناشئها
الـقـبـلـيــة وم ــن أسـ ــواق مـنــاطـقـهــا التقليدية
إلــى ما يستجد عليها من مجتمعات أكثر
نـ ـمـ ـوًا ف ــي ف ـل ـس ـطــن أو ف ــي أس ـ ـ ــواق الـهـنــد
ّ
استمر
وف ــارس وال ـعــراق وب ــاد الـشــام .لقد
ه ـ ــذا ال ـت ـن ـق ــل بـ ــن األس ـ ـ ـ ــواق ح ـت ــى ال ـح ــرب
ال ـعــامل ـيــة األول ـ ــى ال ـت ــي جـ ــاءت إل ــى امل ـشــرق
العربي باالنتدابني اإلنكليزي والفرنسي،
وجاء معهما وعد بلفور وتشجيع هجرات
أوروبـ ـ ـ ــا ال ـش ــرق ـي ــة ،خ ــاص ــة إلـ ــى فـلـسـطــن.
وشـهــد االن ـتــداب اإلنكليزي املــواجـهــات مع
املـقــاومــة الفلسطينية خ ــال الثالثينيات،
خ ــاص ــة ك ـمــا س ـبــق وأشـ ــرنـ ــا .وزاد ان ــدف ــاع
األج ـه ــزة الـصـهـيــونـيــة ،بــدعــم م ــن سلطات
االنتداب لتحريك هجرات اليهود «العرب»
إلــى فلسطني الـتــي بلغت أوجـهــا مــع إقامة
دولة إسرائيل عام .1948
ب ـعــد خـ ــروج أغـلـبـيــة ال ـي ـهــود م ّــن ال ـجــزيــرة
العربية ما عدا اليمن ،التي توفر لهم فيها
ســوقــا آمـنــة فــي ظــل االسـتـعـمــار اإلنكليزي
ل ـ ـعـ ــدن ومل ــوقـ ـعـ ـه ــا امل ـ ـف ـ ـتـ ــوح عـ ـل ــى ال ـه ـن ــد،
بـ ـ ــدأت الـ ـتـ ـع ــاق ــدات م ــع ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـحــدة
ق ـبــل بــري ـطــان ـيــا ،لـلـتـنـقـيــب ع ــن ال ـن ـفــط في

السعودية ،وكان اإلنتاج الفعلي عام 1950
مــع قيام شركة أرامـكــو .وبـهــذا يكون يهود
ال ـجــزيــرة الـعــربـيــة قــد خــرجــوا مــن اقتصاد
الزراعة والحج ليدخلوا في اقتصاد النفط
عبر شركات أميركية وأوروبية أو متعددة
الجنسيات ال دين لها.
¶ ثـ ــان ـ ـيـ ــا :اخ ـ ـت ـ ــاف الـ ـ ــوجـ ـ ــود الـ ـيـ ـه ــودي
وتحوالته في بلدان املشرق العربي (الحالة
العراقية نموذجًا)
اختلفت مـسـتــويــات نـمــو األقـلـيــات الدينية
واإلتنية واندماجها ،ومنها خاصة األقليات
اليهودية ،في بلدان املشرق ّ
عما كانت عليه
في املدن واملجتمعات القبلية اإلسالمية في
الـجــزيــرة الـعــربـيــة .واسـتـمـ ّـر ه ــذا االخـتــاف
فــي مـسـتــوى ت ـطــور ال ــوج ــود ال ـي ـهــودي بني
ال ـجــزيــرة الـعــربـيــة والـ ـع ــراق .وق ــد ظـهــر ذلــك
فــي اخ ـتــاف تــرتـيــب كــل مــن هــذيــن البلدين
بحسب «دل ـيــل التنمية الـبـشــريــة» الـصــادر
ف ــي ت ـقــريــر الـتـنـمـيــة ال ـب ـشــريــة ل ـع ــام ،2013
حيث ُيالحظ أنه في الوقت الذي كانت رتبة
السعودية تصل بــن ال ــدول املرتفعة النمو
إلــى  57وبقيمة  ،0.7825كانت رتبة العراق
بني الدول املتوسطة النمو هي  131وبقيمة
 0.0595فقط .وعلى الرغم من هذا االختالف،
ّ
إل أن العراق كان أكثر تحضرًا في مناطقه،
وأكثر نموًا في قطاعات اقتصاده .وكان قد
ب ــرز ه ــذا االخ ـت ــاف بــن م ــؤش ــرات التنمية
البشرية ،بني كل من املجتمعني ،في تقرير
برنامج األمــم املتحدة اإلنمائي لعام ،1990
فكانت الفروق بينهما على صعيد القراءة
والكتابة بني الكبار عام  1985بنسبة %55
في السعودية ،وبنسبة  %89في العراق ،وأن
الفروق على صعيد عمل املرأة كانت بنسبة
 %7.1في السعودية مقابل  %21في العراق.
وقد تزامن الدخول اإلنكليزي ذي الطبيعة
االستعمارية للعراق مع حصول وعد بلفور
ع ــام  1917وت ــأي ـي ــده إلن ـش ــاء «وطـ ــن قــومــي
للشعب اليهودي فــي فلسطني» فــي رسالة
مــوج ـهــة إل ــى الـ ـل ــورد ال ـي ـه ــودي روتـشـيـلــد،
تأييدًا اقترن بتشجيع االنتداب اإلنكليزي
ل ـل ـه ـجــرات ال ـي ـه ــودي ــة االس ـت ـي ـطــان ـيــة الـتــي
أخذت تنظمها الحركة الصهيونية تنفيذًا
لــذلــك ال ــوع ــد الـ ــذي حـ ـ ّـرك خ ــال ثالثينيات
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرن ال ـ ـع ـ ـشـ ــريـ ــن خ ـ ــاص ـ ــة م ـ ـعـ ــارضـ ــات
وم ــواج ـه ــات مـنــذ ع ــام  1920ف ــي فلسطني.
وقد توسعت هذه املعارضات كرد فعل على
عمل األجهزة الصهيونية التي كانت ترى
في هجرة يهود الفئات املتوسطة املؤهلني
ف ــي م ـج ـت ـمــع بـ ـل ــدان ا ًمل ـ ـشـ ــرق وأس ــواقـ ـه ــا،
ومنها ال ـعــراق خــاصــة ،إلــى فلسطني ،أنها
هـجــرة تلبي حــاجــة ّ
ملحة لتوفير العمالة
والتجنيد الضروريني لحماية املستوطنات
وال ـت ـح ـضــر إلق ــام ــة ال ــدول ــة ع ـنــدمــا يتخلى
اإلنكليز الحقًا عن االنتداب على فلسطني.
وق ـ ـ ــد أس ـ ـهـ ــم ف ـ ــي ق ـ ـبـ ــول ال ـ ـي ـ ـهـ ــود ع ـ ــروض
الهجرة إلــى فلسطني توسيع بــث األجهزة
الصهيونية للمخاطر على استقرارهم في
بــاد الشام التي كــان اندماجهم في مدنها
وأســواق ـهــا املنفتحة ُيـسـهــل تــواصـلـهــم مع
بلدان أوروب ــا والهند وف ــارس .وكــان توافر
م ــدارس األلـيــانــس اليهودية املتفرنسة في
ّ
يقلل مــن ّ
تقبل كبار الفعاليات
هــذه الـبــاد
الـ ـيـ ـه ــودي ــة الـ ـع ــراقـ ـي ــة إلغ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـه ـج ــرة
ومـخــاطــرهــا املـتــوقـعــة ،فــي ظــل املــواجـهــات
ال ـع ـس ـك ــري ــة داخـ ـ ـ ــل ال ـ ــدول ـ ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
املـسـتـحــدثــة .وه ــي فـعــالـيــات اسـتـطــاعــت أن
ُ
تؤسس ثالثة بنوك وتشغل مناصب وكالء
وزارات .وقــد تجسد اندماجها على سبيل
امل ـث ــال ف ــي م ــا ُي ـش ـيــر إل ـي ــه ع ــال ــم االج ـت ـمــاع
ّ
ال ـعــراقــي حـنــا بـطــاطــو ب ــأن ع ــدد الـصــرافــن
ال ـي ـه ــود ب ـل ــغ عـ ــام  1936م ــا م ـج ـمــوعــه 35
صرافًا من أصل  39في عموم العراق(.)7
وق ــد بـلــغ ان ــدم ــاج ال ـي ـهــود فــي م ــدن ال ـعــراق
وأس ـ ــواق ـ ــه حـ ـ ـ ــدودًا دفـ ـع ــت ال ـس ـي ــر أرن ــول ــد
وي ـل ـســون إل ــى ال ـق ــول« :إن إع ــان بـلـفــور لم
ُيثر ّ
أي اهتمام في بالد ما بني النهرين ،»...
ّ
ً
وأش ــار إلــى أن أعـضــاء فــي مجلس الطائفة
الـيـهــوديــة صــرحــوا لــه بـ ـ «أن فلسطني بلد
فـق ـيــر والـ ـق ــدس غ ـيــر صــال ـحــة لـلـسـكــن وأن
بـ ــادنـ ــا بـ ــن ال ـن ـه ــري ــن مـ ـق ــارن ــة بـفـلـسـطــن
ُ
ّ
ه ــي ال ـج ـنــة ال ـتــي طـ ــرد مـنـهــا آدم  ،»...وأن
هــذا «ال يمنع اعتبار اليهودية ديــانــة ،وأن

نيويورك (يوهانس إيسيلي  -أ ف ب)

ّ
املشكلة اليهودية هي مشكلة أوروبية .وأن
تدينهم ال يمنع بعضهم مــن دفــن موتاهم
في فلسطني عندما يعرض عليهم اليهود
الصهاينة مدافن للبيع( .)8وذلك كما ُيدفن
الشيعة فــي ال ـعــراق (الـنـجــف) وفــي سوريا
(مقام السيدة زينب).
ّ
إل أن ه ـ ــذا ال ـت ـع ـل ــق الـ ـتـ ـج ــاري وال ـث ـق ــافــي
بالعراق لدى فئات من يهوده لم يحل دون
اه ـتــزاز األم ــان لــدى بعض مــن هـ ُـذه الفئات
ال ـتــي كــانــت أك ـثــر ت ـخــوفــا م ـمــا «نـ ـس ــب»()9
إل ــى الـبـعـثــات األملــانـيــة الـنــازيــة مــن ُم ـعــاداة
مـتــوقـعــة لـلـيـهــود خ ــال ثــاثـيـنـيــات ال ـقــرن
الـ ـعـ ـش ــري ــن .تـ ـخ ــوف ــا اس ـ ـت ـ ـفـ ــادت مـ ــن فـعـلــه
ُ
األجـ ـه ــزة الـصـهـيــونـيــة ل ــت ـس ـ ِّـرع م ــن هـجــرة
يـهــود الـفـئــات الــوسـطــى إل ــى أرض ال ـتــوراة
واملـيـعــاد .وزاد فــي االض ـطــرار إلــى الهجرة
توسع االنفعاالت القومية في عهد حكومة
الـكـيــانــي الـقــومـيــة ( ،)1932وال سـيـمــا مع
ت ــوس ــع ث ـ ـ ــورة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ع ـ ــام .1936
وكانت هذه االنفعاالت الشعبية العراقية قد
استثارت في املقابل مزيدًا من املخاوف لدى
اليهود بعد مالحظاتهم لتسريح موظفني
بينهم ،وبعد أن ُحصرت الكوتا املخصصة
للطالب اليهود بـ  %10من إجمالي اليهود
البالغ  800ألف» ،وهي حصة لم تشمل أوالد
الفئات األقــل اندماجًا اقتصاديًا وسياسيًا
بينهم .وكانت سلطة االنتداب اإلنكليزي قد
دخلت في أعقاب هذه االنفعاالت في العراق
«ومعها وحدة عسكرية من منظمة األرغون
إلعــادة األمــن إلــى العراق بعد فشل حكومة
ال ـك ـيــانــي ال ـقــوم ـيــة وإع ـ ـ ــادة ال ــوص ــي على
العرش عبد اإلله إلى الحكم وخروج اليهود
واملسيحيني واملسلمني املوالني الستقباله
في املطار وانفالت األمن ...وهذا ما انعكس
فــي األوسـ ــاط الشعبية الـقــومـيــة مــزي ـدًا من

تـ ـع ــرض الـ ـيـ ـه ــود ل ـل ـع ـنــف ونـ ـه ــب ال ـب ـي ــوت
وامل ـخــازن» .وتعليقًا على ردود الفعل ضد
اليهود ،يقول الصحافي البريطاني ديفيد
هـ ـي ــرس ــت« :ل ـ ــم ت ـك ــن ال ــاس ــامـ ـي ــة بــال ـش ـكــل
التقليدي ال ــذي نعرفه عــن األوروب ـيــن هي
الــدافــع إلــى ذل ــك ،بــل هــي نــوع مــن التعصب
الـجــائــر فــي لـحـظــات مــن الــرفــض والغضب
 .»...وك ـ ــان إن ـ ــزو س ـيــري ـتــي ،زع ـي ــم الـحــركــة
الـصـهـيــونـيــة ال ـســريــة فــي ال ـع ــراق ،قــد كتب
إلى الوكالة اليهودية عن «دهشته من عدم
وج ــود الـحـمــاســة ب ــن ال ـي ـهــود الـبـغــداديــن
من أجل فلسطني  ...وكان قد زاد من تهدئة
م ـخ ــاوف ال ـي ـه ــود ال ـعــراق ـيــن ت ــزاي ــد تــأثـيــر
الـقــوى الديموقراطية فــي الحركة الوطنية
على حساب القوميني وإعطاؤها القضايا
االج ـت ـمــاع ـيــة امل ـح ـل ـيــة األولـ ــويـ ــة .وه ـ ــذا ما
شجع دخ ــول الـيـهــود فــي العمل الشيوعي
وفـ ـ ــي ق ـ ـيـ ــادة ال ـ ـحـ ــزب الـ ــوس ـ ـطـ ــى ،وش ـج ــع
شيوعييهم على تأسيس منظمة مكافحة
الصهيونية الـتــي ك ــان الـيـهــود مــن غالبية
أعضائها»( .)10غير أن الحضور اليهودي
املعارض للصهيونية ما لبث أن تراجع في
أع ـقــاب تــأيـيــد الـســوڤـ ـيــات تقسيم فلسطني
وال ـت ـصــويــت إلق ــام ــة دولـ ــة إســرائ ـي ـل ـيــة في
ف ـل ـس ـطــن .وزاد ب ـعــد ذلـ ــك الـتـضـيـيــق على
تحركات الشيوعيني اليهود واعتقاالتهم،
وهرب الباقون منهم عبر الحدود اإليرانية،
ومنها إلى إسرائيل الحقًا(.)11
¶ ث ــال ـث ــا :اخـ ـت ــاف ال ــوج ــود ال ـي ـه ــودي في
البلدان املغاربية (املغرب األقصى نموذجًا)
عــاش اليهود فــي هــذه البلدان قبل وصــول
ال ـف ـتــح اإلس ــام ــي إل ـي ـهــا ف ــي م ـط ـلــع ال ـقــرن
الـثــامــن امل ـي ــادي ،وانــدم ـجــوا فــي أســواقـهــا
خ ــارج ال ــزراع ــة كـمــا كــانــوا عـلـيــه فــي بـلــدان
املـشــرق ،وقــد وج ــدوا أنفسهم فــي مأمن من
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اض ـط ـه ــاد م ـل ــوك ال ـك ــاث ــول ـي ــك ف ــي امل ـنــاطــق
األوروبية املتوسطية ،وكانوا قد تكيفوا في
مـعــاشـهــم ،خــاصــة مــع الـقـبــائــل األمــازيـغـيــة،
وك ــان ه ــذا قــد سـبــق وت ـعــزز بـعــد إخــراجـهــم
م ــع املـسـلـمــن م ــن األن ــدل ــس وال ـبــرت ـغــال في
تسعينيات القرن الخامس عشر.
وبـلــغ تـكـيــف الـيـهــود فــي ه ــذه املجتمعات،
وال ّ
سيما األمازيغية ،حدود اقتباس بعض
مــن عــادات ـهــا االجـتـمــاعـيــة ولـغـتـهــا املحلية
وطقوسها وأسمائها ،وحتى من صلواتها،
ورف ــض تـعــدد ال ــزوج ــات ال ــذي ُيـمـيــزهــم في
شــريـعــة حـيــاتـهــم ع ــن شــريـعــة ح ـيــاة يـهــود
بـ ـل ــدان أخ ـ ـ ــرى .وع ـ ــزز ال ـت ـك ـيــف ال ـت ـج ــاوري
والتجاري لدى األقليات اليهودية في هذه
املـجـتـمـعــات مــن نـهــج الـطــوعـيــة الليبرالية
امل ـ َّ
ـرج ــح ف ــي أوسـ ــاط ال ـف ــرع اإلص ــاح ــي من
الــديــانــة الـيـهــوديــة ال ــذي ي ــرى فــي الـقــانــون
ال ـي ـه ــودي م ـج ــرد م ـب ــادﺉ تــوجـيـهـيــة عــامــة
وليس مجموعة قيود(.)12
وكان شأن التجار اليهود في املغرب كشأن
تـجــار يـهــود املـشــرق وال ـعــراق لجهة ّ
ترصد
األسواق املغرية لتسويق بضائعهم .ولهذا
استمرت أشكال الحراكات االندماجية في
ح ــارات امل ــدن املـغــاربـيــة الـخــاصــة بهم التي
ت ــوزع ــوا بـيـنـهــا ،ومـنـهــا مــديـنــة وهـ ــران في
الجزائر التي تركز فيها اليهود الشرقيون
الـ ـن ــاطـ ـق ــون ب ــاإلس ـب ــان ـي ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
عـ ـ ــدة مـ ـ ــدن أخـ ـ ـ ــرى فـ ــي ال ـ ـجـ ــزائـ ــر وت ــون ــس
ت ــرك ــز ف ـي ـهــا يـ ـه ــود وافـ ـ ـ ــدون م ــن إي ـطــال ـيــا.
وكــانــت قــد سبقتهم إليها عـشــرات مــدارس
جمعية الـ L’Alliance Israelite Universelle
الفرنكفونية املناهج التي تقوم من ضمنها
بـتـعـلـيــم ال ـل ـغــات الـفــرنـسـيــة وال ـع ـبــريــة إلــى
جانب اللغة العربية  -األمازيغية.
وب ـهــذا تـكــون م ــدارس األلـيــانــس قــد أسهمت

في تخريج الكفاءات التجارية للتوسط بني
ُ
األسواق العربية واألوروبية ،وتمكن التجار
ال ـي ـهــود امل ـغــارب ـيــن م ــن ال ـت ــواص ــل م ــع امل ــدن
األوروبية املتوسطية املقابلة ملراكز تجاراتهم
ومناشئهم على الساحل املغاربي املقابل على
املتوسط .وبرز توسع استقرار اليهود في ظل
الفرنسي لـبـلــدان شـمــال إفريقيا
االستعمار
ُ
وفــي ظــل إدارات ــه املحتضنة لليهود تخفيفًا
من ذنب تواطؤ الحكام الفرنسيني الذين سبق
أن تــواطــأوا مــع حلفائهم الـنــازيــن املحتلني
ّ
وسهلوا لحصول مجازر
لفرنسا ضد اليهود
ّ
الـهــولــوكــوســت ال ـنــازيــة .لـقــد تـمــيــز اسـتـقــرار
الـيـهــود املـتــرســخ فــي امل ــدن املـغــاربـيــة بعيدًا
نسبيًا عن توترات املواجهات التي استمرت
ألكـثــر مــن نصف قــرن بــن الـتـيــارات القومية
الـ ـع ــربـ ـي ــة وان ـ ـع ـ ـكـ ــاسـ ــات مـ ـس ــأل ــة اغ ـت ـص ــاب
فلسطني وتهجير شعبها .وتميز استقرار
اليهود املغاربيني في ظل الحضور الفرنسي
على أصعدة األمن والتعليم وتطبيق القانون
إلرساء املساواة واألمن في حارات اليهود (أو
املالح) وإن كان هذا الحضور لم يمنع بعض
املسلمني مــن ت ـجــاوز األخ ــاق وال ـقــانــون في
التعامل مع أفراد من هذه الحارات.
ّ
وق ــد وف ــر االسـتـعـمــار الـفــرنـســي فــي الـجــزائــر
أيـ ـض ــا مـ ــن ال ـت ـع ـل ـي ــم فـ ــي م ـ ـ ـ ــدارس فــرن ـس ـيــة
علمانية حيث راح اليهود املغاربيني فيها،
عـلــى حــد مــا يـعــرضــه أنــدريــه ش ــوراك ــي ،أحــد
رؤسـ ــاء األل ـيــانــس «يـتـعـلـمــون مــن آث ــار جــان
جــاك روســو وڤـولتير وفيكتور هيغو ،وهي
آثار ثقافية ألهبت أرواحهم وعقولهم وأثارت
مشكالت بينهم وبني النبيني موسى وعيسى
وشماعاي وكبار األحـبــار و اليهود ،وكــادت
تنزل بالديانة اليهودية إلــى أدنــى مــا فيها.
وقــد أخــذ الـطــاق يترسخ بــن العقل والدين
والصالة والتلمود .)13(»...
ويذهب أندريه شوراكي في املغاالة في تفسير
أي ٍّ
تعد مسلم على الفرد اليهودي بأنه «إذالل
ُ
م ــزم ــن» .وبـ ـه ــذا الـتـفـسـيــر الـتـعـمـيـمــي يـنـكــر
املــؤلــف شــوراكــي مــا ُيـشـيــر إلـيــه هــو فــي غير
مكان إلى اندماج اليهود وأمنهم في األسواق
ولجوئهم بعيدًا عن مطاردة الكاثوليك لهم،
ُ
ويشير أيضًا إلــى تاريخ احتضان املسلمني
لـلـيـهــود ال ـف ـق ــراء ق ـبــل األغ ـن ـي ــاء ع ـلــى ام ـتــداد
قرون بفعل تكيفهم في ظل التجاور والعيش
املشترك ،ويذهب إلى وصف هذا التكيف()14
بأنه مجرد «مبالغة في الخضوع» ،متناسيًا
حـ ـص ــول اع ـ ـ ـتـ ـ ــداءات أصـ ـع ــب مل ـس ـل ـمــن عـلــى
مسلمني آخرين فقراء من أقليات مسلمة أو
أهلية أو جهوية أو عائلية طمعًا في مالهم أو
افتئاتًا على حقوقهم في غياب قانون وإدارة
ض ــارب ــة و«م ــدن ـي ــة» ك ـ ـ ــاإلدارة االس ـت ـع ـمــاريــة
الفرنسية التي انتمى إليها املؤلف شوراكي،
ولــم يـ َـر في استعمارها لبلدان املغرب سوى
نشر القانون والحقوق املدنية واألمن والرفاه
ال ـ ــزوج ـ ــي ال ـ ـ ــذي ُي ــرسـ ـي ــه خ ـ ــال اس ـت ـع ـم ــاره
لتستفيد منه األقـلـيــات املــرحـبــة باستغالله
وقمعه ،يهودية كانت أو إسالمية ،ومتناسيًا
أيـضــا أن هــذا التقدم ال ــذي جلبه االستعمار
ال ـف ــرن ـس ــي ك ـ ــان أوس ـ ــع انـ ـتـ ـش ــارًا ب ــن ف ـئــات
مـتـعــاونــة مـعــه وفـقــا لطبيعة مصالحه على
ام ـتــداد  130سـنــة مــن اسـتـعـمــاره لـلـجــزائــر و
 75س ـنــة م ــن اس ـت ـع ـم ــاره ل ـتــونــس وب ـخــاف
مــا ك ــان عليه تــوسـعــه بــن فـئــات الـشـعــب في
املغرب األقصى التي ظلت أقرب إلى تقاليدها
َ
املحافظة ولــم تـحــظ بإيجابيات االستعمار
التي عرفتها كل من تونس والجزائر.
وه ـكــذا تـكــون الـحــركــة الـيـهــوديــة قــد تـطــورت
متعاونة ،على امتداد عقود راوحت بني قرن
ون ـص ــف ق ـ ــرن ،م ــع االس ـت ـع ـمــاريــن الـفــرنـســي
واإلنـكـلـيــزي للبلدان الـعــربـيــة .عـقــود تكيفت
بعدها مع استتباع أسواقها لتنتهي اليوم
إل ــى قــوم ـيــة ي ـهــوديــة مـتـعـنـصــرة ف ــي خــدمــة
ع ــومل ــة ن ـيــول ـي ـبــرال ـيــة ألس ـ ـ ــواق ه ـ ــذه الـ ـ ــدول،
م ـس ـت ـع ـي ـنــة ب ـش ــرع ـي ــة أمـ ـي ــركـ ـي ــة ظـ ــاملـ ــة فــي
التوسع والضم االستيطاني ملناطق سبق أن
احتلتها ،كما في الـجــوالن والضفة الغربية
والقدس ،محققة وعــودًا مزعومة في التوراة
التي يقول الباحث اإلسرائيلي األركيولوجي
فنلنشتاين« :إن قسمًا كبيرًا منها كان دعائيًا
أسطوريًا»(.)15
(املراجع في النسخة اإللكترونية على املوقع)
* كاتب لبناني
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أهل الشام
بريد دمشق

ريبورتاج

من يوميات ُمطيع أبو راضي

ّ
الفرق الشاسع بين احتياجات المعيشة واألج ــور الشهرية ،جعل تدبر
السوريين ألحوالهم أشبه بالمعجزة .ال يتوافر كثير من الحلول «النظيفة»
ّ
لسد الفجوة ،وتكاد تقتصر على الحواالت الخارجية ،أو العمل في أكثر
من وظيفة ،بعد أن أكلت الحرب ّ
المدخرات ُوالممتلكات .يحدث ذلك،
وسط عجز الحكومة عن إيجاد حلول ّ
فعلية ،تنقذ معظم أفراد الشعب
ّ
من أزمات متكررة ،اتسع نطاقها ليشمل الحياة كافة

السوريون
«تحت رحمة»
الغالءوالحكومة
ٌ
ظهور مكسورة
رحاب االبراهيم
ب ـ ـصـ ــوت م ـ ـب ـ ـحـ ــوح ،ت ـ ـن ـ ــادي س ـي ــدة
ّ
سـتـيـنـيــة م ــن ف ــاح ــات ري ــف دمـشــق،
امل ـ ـ ـ ــارة فـ ــي سـ ـ ــوق «ب ـ ـ ــاب س ــريـ ـج ــة»،
لـ ـلـ ـش ــراء مـ ــن أع ـش ــاب ـه ــا ال ـط ـب ـي ـع ـيــة.
ّ
«خــل ـي ـهــا لـ ــربـ ــك ...م ــا ف ـيــي قـ ــول غير
الله يـفــرج» ،تجيب عند ّ سؤالها عن
أس ـب ــاب عـمـلـهــا رغ ــم ســن ـهــا الـكـبـيــر.
ب ــات ــت ت ـل ــك ال ـج ـم ـل ــة م ــرافـ ـق ــة ملـعـظــم
الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــن ،بـ ـع ــد فـ ـق ــدانـ ـه ــم األم ـ ــل
ّ
بتحسني مستوى معيشتهم ،في ظل
ارتفاع أسعار السلع وانخفاض قيمة
مداخيلهم .وفيما ال يتجاوز متوسط
األج ــور  35أل ــف لـيــرة ســوريــة ،تؤكد
أرقام «املكتب املركزي لإلحصاء» ،أن
إنـفــاق األس ــرة يـقـ ّـدر بنحو  325ألف
ليرة شهريًا.

«حظر ّ
تجول» ذاتي

يـ ـفـ ـص ــح ح ـ ـ ــال أس ـ ـ ـ ـ ــواق دم ـ ـشـ ــق عــن
ّ
ال ــوض ــع املـعـيـشــي املـ ـت ــأزم ،إذ يكفي
السير في أرجائها إلدارك أن الجمود
تصميم :سنان عيسى

ّ
سيد املوقف .ليست األسواق وحدها
ال ـ ـتـ ــي تـ ـعـ ـط ــي م ـ ــؤشـ ـ ـرًا س ـل ـب ـي ــا عــن
املعيشة املـ ّـرة ،فوجوه املـ ّـارة العابسة
ت ــروي الـكـثـيــر مــن دون الـحــاجــة إلــى
الـكــام مباشرة معهم؛ ويـنــدر غياب
حديث ّ
الهم املعيشي وأزمات الوقود،
ّ
عن أي تجمع بني شخصني أو أكثر.
يـقــول أح ــد الـبــاعــة فــي ش ــارع «خــالــد
ب ــن ال ــولـ ـي ــد» ،ال ـ ــذي ع ـ ــادة م ــا ي ـكــون
ّ
مكتظًا« :السوق داقــر ...لم يشهد هذا
ال ـشــارع يــومــا رك ــودًا بـهــذه الطريقة،
حتى في أشد أوقات الحرب ضراوة».
ويضيف «عدم وجود السيولة فرض
ّ
حظر تـجــول ذات ـيــا ،فــالـغــاء طــال كل
شي ليزيد األمور سوءًا».

فرق شاسع!

ّ
أح ـمــد وسـ ــوف ،واحـ ـ ٌـد م ــن املــوظـفــن
الـحـكــومـيــن الـكـثــر الــذيــن يـمــارســون
ً
ع ـ ـمـ ــا آخ ـ ـ ــر ف ـ ــي ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـخـ ــاص.
ولـ ــم ي ـعــد م ـثــل هـ ــذا ال ـس ـل ــوك خ ـيــارًا
لــ«تـحـســن ال ــوض ــع» ،بــل ب ــات نهجًا
ال بـ ّـد منه لـسـ ّـد الـفـجــوة الهائلة بني

صهيب عنجريني
ي ـخ ــرج ُم ـط ـيــع أب ــو راضـ ــي م ــن م ـنــزلــه مـبـتـسـمــا .يقطع
الزقاقات الضيقة ،إلى الشارع العام .يتعكر مزاجه لدى
مشاهدة مئات السيارات وقد انتظمت في طابور طويل،
أم ــام إح ــدى ال ـكـ ّ
ـازيــات« .مل ــاذا يـصـ ّـر ه ــؤالء السفلة على
اإليحاء بوجود أزمة بنزين؟» ،يقول لنفسه ،ويطلق على
أصحاب السيارات ما يليق بهم من الشتائم ،والصفات.
أم ـض ــى م ـطـيــع األيـ ـ ــام امل ــاض ـي ــة ي ـتــابــع ك ــل تـصــريـحــات
ّ
املسؤولني ،وهــم يــؤكــدون أن «األزمــة مفتعلة» ،والقضية
م ـح ـســومــة بــالـنـسـبــة ل ــه .ط ــال ان ـت ـظ ــاره لـ ــ«ب ــاص الـنـقــل
الداخلي» ،ال ّ
شك في ّأن املؤامرة وصلت إلى هذا القطاع
ضعاف النفوس .ال يريد الرجل التأخر ،فقد
أيضًا بسبب ِ
حــان مــوعــد تسديد فــاتــورة الكهرباء منذ األم ــس ،وهو
ال يحب التباطؤ فــي تسديد مــا عليه للحكومة .يتذكر
انتقادات زوجته املستمرة« :الفاتورة عم تطلع كبيرة ،مع

إنــو الكهربا مقطوعة كل الــوقــت ،قـ ّـدم اعـتــراض يا زملــة».
يدعو لها بالصالح ،فهي «امــرأة جاهلة .ال تعرف أن من
واجبنا الوقوف إلــى جانب الحكومة في هــذه الظروف».
خـطــر لــه أن يقطع الــوقــت فــي ق ــراءة تـفــاصـيــل الـفــاتــورة
ال ـســاب ـقــة ،ري ـث ـمــا يــأتــي الـ ـب ــاص .وق ـعــت عـيـنــه ع ـلــى بند
«املجهود الحربي» ،فابتهج .ضميره مرتاح تمامًا ،فهو
مشارك في تغطية نفقات الحرب ،وهذا ّ
يعوض عجزه عن
القتال بعد أن ُبترت ذراعه .ينتقل بصره إلى البند التالي،
فتكبر ابتسامته« :إعادة اإلعمار» .يحب مطيع هذا البند
أينما ُوجد .في فواتير الكهرباء والهاتف ،فواتير املطعم
الــذي يرتاده مرة في الشهر بسبب «نق زوجته» ،طوابع
املعامالت في دوائر الدولة ...إلخ إلخ إلخ« .في أحلى من إنك
تكون شريك بتعمير البلد؟» ،يـ ّ
ـردد دائمًا في كل نقاش
ّ
ّ
املتذمرين ،ويتطلع بتوق إلــى ذلــك اليوم الذي
مع الجهلة
ستبني فيه الحكومة مساكن جديدة ،وتبيعه واحدًا منها،
ً
بدال من بيته الذي ّدمره املجهود الحربي ،قبل أن ينزح من

مدينته .البند األحب إلى قلب مطيع ُهو «طابع شهيد» ،ال
ّبد من املساهمة في تحسني ظروف أسر الشهداء .يعرف
مطيع تمامًا أن ظروف زوجة أخيه الشهيد بالغة السوء،
وكذلك حال عائلة ّ
عمه ،وجارته املقعدة التي خسرت ثالثة
ّ
أبناء« .أكيد ألنو الناس عم تقصر بدفع الفواتير ،وبالتالي
عم تنقص حصص الشهيد» ،يقول دائمًا ،ويغضب على
املجتمع ،ويدعو الله أن يعني الحكومة على هــذا الشعب
ّ
الذي «ما بيستاهل تعبها» .تأخر الباص كثيرًا ،والساعة
صارت التاسعة ،ما يعني أن مركز الجباية قد فتح أبوابه
مـنــذ نـصــف ســاعــة .ي ـحــزم مـطـيــع أمـ ــره ،وي ـقــرر الــذهــاب
سيرًا ،يرفع ياقة معطفه الذي اشتراه من «البالة» منذ أيام،
ودفع فيه ثمنًا مضاعفًا بسبب جشع البائع الذي ّ
تذرع
بأن «الحملة ضد التهريب» هي السبب« .شعب فاسد ،ال
ّ
عال ،ويمشي مسرعًا ،فوق
حل له» ،يقول مطيع بصوت
ٍ
بــرك الــوحــول وامل ـيــاه ،مــن دون أن يفوته شكر ّ
ربــه على
نعمة املطر.

لقطة
ّ
حسن محمد يجلب «خط االستواء»
إلى طرطوس

غياب السيولة النقدية فرض حظر تجوال ذاتيًا في األسواق (أرشيف ــ أ ف ب)

الـ ّـدخــل والنفقات .يقول أحـمــد ،وهو
أب ألربـ ـع ــة أطـ ـف ــال« :أضـ ـط ــر للعمل
في القطاع الخاص بعد انتهاء دوام
وظيفتي الحكومية .زوجتي موظفة
أيضًا ،لكن هذه الرواتب القليلة التي
ال ي ـص ــل م ـج ـمــوع ـهــا إل ـ ــى  150أل ـفــا
(ن ـحــو  300دوالر) ال تـكـفــي ملـقــاومــة
الغالء .نحتاج ألكثر من  250ألف ليرة
ّ
شهريًا ،فهل يجب أن نعمل ليل نهار
لنستطيع العيش فقط؟» .يرى الرجل
أن هــذا الــواقــع املعيشي الضاغط قد
يدفع كثيرين إلــى تغيير قناعاتهم،
والسير في ركــاب الفاسدين .أمــا من
لــديــه أقـ ــارب أو أص ــدق ــاء مـيـســورون
في املغترب ،فهو من سعيدي الحظ،
بــاعـتـبــار أن ُ الـ ـح ــواالت بــاتــت إح ــدى
ال ــوس ــائ ــل املـ ـج ــدي ــة ل ــاس ـت ـم ــرار فــي
ال ـع ـيــش؛ وه ــو م ــا يـشـيــر إل ـيــه ف ــراس
س ـم ـيــر ،الـ ــذي ي ـق ــول« :إي ـج ــار الـبـيــت
ي ـقــارب  100أل ــف ل ـيــرة ،فـهــل ّ
يسدها
راتبي الــذي ال يتجاوز  40ألفًا؟ لوال
الحواالت من إخوتي في الخارج كان
وضعنا بالويل».

ال يتجاوز متوسط
األجور  35ألف ليرة فيما
ّ
يقدر إنفاق األسرة بنحو
 325ألف ليرة شهريًا

«قانون الغاب»
تــرى الخبيرة االقـتـصــاديــة ،الدكتورة
رشـ ــا سـ ـي ــروب ،أن ال ــدول ــة انـسـحـبــت
بـ ـشـ ـك ــل كـ ـبـ ـي ــر م ـ ــن أداء واجـ ـب ــاتـ ـه ــا
ّ
وتحولت
االقـتـصــاديــة واالجتماعية،
ّ
متفرج على إدارة األمور اليومية،
إلى
ّ
بعد «تخليها عن وظيفتها» في توزيع
امل ـ ـ ــوارد ،لـتـصـبــح ه ــذه الــوظ ـي ـفــة بيد

املواطنني جميعًا وفق «قانون الغاب».
ف ــامل ــواط ــن ي ـس ـت ـط ـيــع ،ح ـس ــب قــول ـهــا،
«الـبـقــاء عـلــى قـيــد الـحـيــاة ،أو العيش
ي ــوم ــا ب ـ ـيـ ــوم ،فـ ــي أدن ـ ـ ــى امل ـس ـت ــوي ــات
املـ ـعـ ـيـ ـشـ ـي ــة ع ـ ـلـ ــى حـ ـ ـس ـ ــاب ال ـ ـكـ ــرامـ ــة
اإلنـســانـيــة ،وخـيــر دلـيــل االنـتـظــار في
طوابير الغاز واملازوت والخبز ساعات
وسـ ــاعـ ــات ،وفـ ـت ــرات ال ـع ـمــل الـطــويـلــة
في أكثر من وظيفة ،بعضها ال ّ
يلبي
ال ـحــد األدن ـ ــى م ــن الـ ـش ــروط الـصـ ّـحـيــة
واإلنـســانـيــة» .وتلفت سـيــروب إلــى أن
«بـعــض األس ــر اسـتـطــاعــت االسـتـفــادة
من الحواالت الخارجية ،واملساعدات
ّ
اإلن ـســان ـيــة ،ال ـتــي شــكـلــت ط ــوق نـجــاة
من َ
الع َوز» .لكن عضو مجلس الشعب،
ول ـيــد درويـ ـ ــش ،يـخــالـفـهــا ال ـ ــرأي عند
ســؤالــه عـ ّـمــا يفعله املـجـلــس للضغط
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة لـ ـتـ ـحـ ـس ــن أحـ ـ ـ ــوال
املواطنني .ويقول إن الحكومة «تفعل
ّ
ك ــل مــا فــي وسـعـهــا لتحسني معيشة
مــواطـنـيـهــا ...م ــاذا بإمكانها أن تفعل
إن كانت أميركا وحلفاؤها يفرضون
حصارًا اقتصاديًا صارمًا؟» .ويضيف
«رغـ ــم ك ــل ال ـش ــائ ـع ــات ،ال يـ ــزال الــدعــم
مستمرًا للمشتقات النفطية والخبز
والكهرباء» .يشرح درويــش أن «راتب
املوظف كــان قبل الحرب  25ألــف ليرة
أي  500دوالر ،وك ــان يعد مــن األجــور
املرتفعة في الشرق األوســط .لكن بعد
ثـمــانـيــة أعـ ــوام م ــن ال ـح ــرب ،واش ـت ــداد
الـ ـحـ ـص ــار وانـ ـخـ ـف ــاض ق ـي ـم ــة ال ـل ـي ــرة
ال ـش ــرائ ـي ــة ،انـخـفـضــت قـيـمــة األجـ ــور،
ّ
ودخلنا أزمة حقيقية ،لن تحلها زيادة
الــرواتــب ،وخــاصــة أنــه يصعب رفعها
إلى  325ألف ليرة».

بلد خير
اضـ ـط ــرت سـ ـن ــوات الـ ـح ــرب الـقــاسـيــة
ال ـس ــوري ــن ،وخ ــاص ــة ال ـس ـي ــدات ،إلــى
ال ـع ـم ــل ف ــي م ـه ــن ل ــم ت ـك ــن واردة فــي
ّ
ح ـســابــات ـهــن ،ب ـغ ـيــة إع ــان ــة أس ــره ــن.
تــؤكــد صـبـيــة ثــاثـيـنـيــة مــن ُمـهـ ّـجــري
دير الزور ،كانت تقف مع صديقاتها
ّ
ّ
بــزيـهــن الـشـعـبــي ،متكئة عـلــى إحــدى
الـ ـسـ ـي ــارات أمـ ـ ــام أكـ ـي ــاس ق ـل ـي ـلــة مــن
الـ ـكـ ـم ــأة ،اضـ ـط ــراره ــا ل ـل ـع ـمــل ل ـتـ ّ
ـدبــر
أح ــوال ـه ــا امل ـع ـي ـش ـيــة وت ــأم ــن إي ـجــار
ّ
عسكري
بيتها ،وخــاصــة أن زوجـهــا
ف ــي ديـ ــر الـ ـ ـ ــزور .ول ـ ــدى س ــؤال ـه ــا عــن

أسـبــاب بقائها فــي دمشق بعيدًا عن
زوج ـهــا ،وم ــا يحمله ذل ــك مــن أكــاف
إض ــافـ ـي ــة ،تـ ـ ـ ّ
ـرد ب ــرس ــم ض ـح ـكــة عـلــى
وج ـه ـهــا والـ ـق ــول« :م ــا ف ــي أح ـل ــى من
الشام» .أما السيدة الخمسينية ،التي
كانت تتسوق لشراء احتياجات بيتها
بــرف ـقــة اب ـن ـت ـهــا ال ــوح ـي ــدة امل ـت ــزوج ــة،
فلم تجد أفضل من كلمة «على الله»
لــوصــف كيفية تـ ّ
ـدبــر ش ــؤون بيتها،
لتضيف بعدها« :زوجي ترك وظيفته
ف ــي ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص ،ول ـي ــس لــديـنــا
مصدر دخل ثابت .لكنني أحــاول أنا
وعائلة ابنتي تدبير أمورنا ...نعيش
في بيت واحد لتخفيف النفقات قدر
اإلم ـك ــان» .وتـكـمــل حديثها بلغة من
صـقـلـتــه ال ـح ـي ــاة« :س ــوري ــا ب ـلــد خير
وك ــل ش ــي مـتــوفــر ف ــي األسـ ـ ــواق ،بس
مــا فــي مـصــاري لــأســف .نحن راحــت
علينا ،لكن بزعل على الجيل الشاب
الذي يرى كل شيء أمام عينه ،لكنه ال
يستطيع التمتع به بسبب عدم توافر
املال».

حلول «تدخلية»

ّ
مـ ـ ــل ال ـ ـس ـ ــوري ـ ــون وعـ ـ ـ ــود ال ـح ـك ــوم ــة
بـتـحـســن ظــروف ـهــم املـعـيـشـيــة ،وهــو
ما ترى الدكتورة سيروب ،أنه «يقوم
على تعزيز الـقــدرة الشرائية للدخل
والـعـمــل عـلــى مـسـتــويــات اجتماعية
وإداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة واق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة ،ت ـت ـط ـلــب
تصحيح الـحــد األدن ــى لــأجــور بما
ي ـت ـفــق م ــع ال ــدسـ ـت ــور ،وخ ـل ــق فــرص
عـ ـ ـم ـ ــل ...وعـ ـب ــر سـ ـي ــاس ــات ال ـت ـن ـم ـيــة
االج ـت ـمــاع ـيــة ف ــي م ـجــال امل ـســاعــدات
وال ـح ـم ــاي ــة والـ ـضـ ـم ــان االج ـت ـمــاعــي
والـ ـصـ ـح ــة وإعـ ـ ـ ـ ــادة تـ ــوزيـ ــع ال ــدخ ــل
وغـ ـ ـي ـ ــره ـ ــا» .كـ ـم ــا ُي ـ ـف ـ ـتـ ــرض ال ـع ـم ــل
إداريـ ــا ،حسب س ـيــروب ،على توفير
السلع والـخــدمــات الـعــامــة بالجودة
املطلوبة ،وضبط أسـعــار السلع ،ما
ّ
يـتـطــلــب عـ ــودة ال ــدول ــة لـلـتــدخــل في
الـ ـش ــأن االقـ ـتـ ـص ــادي واالج ـت ـم ــاع ــي،
وت ـص ـح ـيــح االنـ ـحـ ــراف ال ـن ــاش ــئ عن
قوى السوق .وترى أنه «حتى تتمكن
ال ــدول ــة م ــن أداء م ـهــام ـهــا ،فـ ــإن هــذا
يستدعي إع ــادة تحصيل مــواردهــا
املالية امل ـهــدورة ،التي كانت السبب
الــرئ ـيــس ف ــي إض ـع ــاف قــدرت ـهــا على
التدخل».

سناء علي
ّ
ّ
يتجول حسن ( 33عامًا) في مشتل الغراس االستوائية الخاص به .يتفقد ثمار البابايا
الناضجة ،مستبشرًا بحرارة شمس الربيع التي تداعب شتالته الصغيرة ،الغريبة عن
املكان.
يملك حـســن عـلــي مـحـمــد ،خــريــج «كـلـيــة اإلعـ ــام» فــي جــامـعــة دم ـشــق ،شغفًا عظيمًا
ّ
ويكن احترامًا خاصًا لهذا «العالم الدقيق املتوازن» كما
بالنباتات ذات الحجم الكبير،
يصفه ،ما دفعه إلى التخلي عن مهنته ومهمته في االستكشاف والتوثيق ،والعودة إلى
فطرته املحبة للنبات والزراعة« .أشعر بأنني نزلت في هذه البقعة الجغرافية من طريق
الخطأ ،ألن روحي تعيش هناك ،في الغابات االستوائية» ،يقول حسن لـ«األخبار».
فــي عــام  ،2013بــدأ ابــن مدينة طــرطــوس تجربة زراع ــة عــدد كبير مــن األن ــواع النباتية
االستوائية واملدارية ،بإمكانات ووسائل ذاتية وبدائية ،على أرض مساحتها  8دونمات،
وتبعد عن طرطوس  3كيلومترات .يجزم حسن قاطعًا بأن والده املتوفى «ما كان ليقبل
باقتالع أشجار الليمون ،مقابل مشروع كهذا أبدًا».
ّ
اللحقية النهرية ،وحرارته
بتوافر بعض العوامل املساعدة ،كاملوقع الجغرافي بتربته
الدافئة ،وامتالك الرغبة واإلصــرار ،والقدرة على التواصل للحصول على املعلومة عبر
الفضاء اإللكتروني ،ينتج املشروع اليوم أكثر من  90نوعًا من الفاكهة ،منها البابايا،
واألفوكادو ،وفاكهة التنني ،والشوكوال ،والليتشي ،وأصناف ّ
عدة من املوز.
ّ
خاصًا بالزوار ،ال ّ
يحوي املشروع جناحًا ّ
سيما األطفال والطلب الراغبون بالتعرف
إلى املشروع البيئي ،ومشاهدة أصناف الفاكهة االستوائية وتجريبها بـ«أسعار رمزية».
يشعر حسن بأنه يقع في «فخ التسميات أحيانًا»ّ .زوار املكان ّ
يحبون وصفه بالغابة ـ
ربما لكثافة األشجار غريبة املظهر حولهم ـ بينما اختار هو أن يطلق عليه اسم «املغارة
االستوائية» ،نسبة لتكهف صخري صغير في ركن من البستان .وأيًا تكن التسمية،
فإن هذا املكان يتمتع بطبيعة خاصة مختلفة عن مزارع الخضار والفاكهة التي نألفها
في منطقتنا املتوسطية.
نـجــح حـســن بــإثـبــات صـفــة «االس ـتــوائ ـيــة» ،ليبقى أمــامــه الـنـجــاح بــإعـطــاء ج ــذور ثابتة
ألشجاره حتى عام  ،2023وهي املدة التي افترض الشاب أنها كفيلة بالحكم على حلمه
بالنجاح أو الفشل.

ابتكارات شباب الحسكة على طاولة
«وجدتها»
أيهم مرعي
يفرش عدد من شبان وشابات محافظة الحسكة ،ابتكاراتهم ،على طــاوالت صغيرة،
في معرض «وجدتها» لإلبداع واالبتكار .املعرض األول من نوعه في املحافظة ،أقامته
«جمعية املــودة الخيرية» ،بالتعاون مع منظمتي «يونيسف» و«برنامج األمــم املتحدة
اإلنمائي» ،وضم ابتكارات واختراعات برمجية وأخرى إلكترونية ،بعضها جديد ،وآخر
تم تطويره .تبدو السعادة واضحة على وجه الشاب أسد الهبود ،بعد أن وجد فرصة
لعرض ابتكاراته للمرة األولى .بحيوية الفتة يشرح الشاب للزوار ما تقدمه ابتكاراته من
إضافات في عالم اإللكترونيات ،وذلك في طريق بحثه ،عن تحويل ابتكاره من مشروع
إلى واقــع حقيقي .يقول الهبود لـ«األخبار» إن «مرحلة إعــادة اإلعمار تحتاج ملشاريع
ّ
وابتكارات جديدة ،لذلك حرصت أن أسهم بأفكار قد تشكل إضافة جيدة» .يتحدث
عن مشاركته في املعرض «ابتكرت جهازًا لكشف السرقات ،وآخر لإلنذار عن الحرائق
وإخمادها تلقائيًا ،مع جهاز لقياس نسبة املياه في خزانات املياه ،لألبنية الطابقية» .تغمر
البهجة الشابة أسماء الــرزج ،بعد أن رأى تطبيقها «ألفا» النور في املعرض .تقول «هو
تطبيق جديد ،يضمن تسجيل الطالب في الجامعة بطريقة سريعة ،ويجعلهم على اطالع
دائم على أوضاعهم الجامعية ،من دون حاجة إلى مراجعة املوظفني» .أما عالء البركو،
فقد أنجز تطبيقًا إلجراء عمليات حسابية معقدة ،في وقت زمني قصير .يرى الشاب أن
ّ
املهتمني باملشاريع التجارية واالقتصادية
«البرنامج يخدم املهندسني واملتعهدين وكل
املدنية،
الهندسة
طالب
يعرض
كبيرة
طاولة
وعلى
الكبرى ،ويختصر عليهم وقتًا كبيرًا».
ّ
ليث حــاج غريب ،اختراعاته ،التي تضم طابعة ثالثية األبعاد تطبع مجسمات معقدة
بدقة عالية ،باإلضافة إلى حساس ملنع أضــرار مشاهدة التلفاز على األطفال ،وساعة
ّ
ّ
ّ
ببصرية العني ،مع برنامج لقفل السيارة أو باب املنزل بواسطة الهاتف
رقمية تتشكل
الجوال .فيما نجح الشاب أحمد عطا الله ،في تطوير روبــوت ،مع ابتكار سيارة تعمل
وفــق حساس يمنع اصطدامها بـ ّ
ـأي شــيء صلب ،ويغير مسارها تلقائيًا .أمــا ماهر
ّ
ّ
السيد ،فاختار ابتكارًا يقاوم آثار الحرب التي تتعرض لها منطقته ،عندما قدم جهازًا
ّ
يمنع تلوث الهواء ،ويقوم بتنقيته على مراحل ،وذلك للحد من آثار املحروقات املكررة
ومخاطرها .وعــن أهمية االبـتـكــارات ومصيرها ،يقول مدير املـعــرض هاني الحمزة،
لـ«األخبار»« :قمنا بعقد لقاءات بني املبتكرين وعدد من الفعاليات االقتصادية والتجارية،
وذلك لتأمني دعم يسهم في أن ترى هذه االبتكارات النور» .يرى الحمزة ،أن «الكرة في
ملعب الشركات ورجال األعمال الستثمار هذه االبتكارات والطاقات الشبابية».
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السودان قالت قوى «إعالن الحرية والتغيير» كلمتها في شأن المرحلة االنتقالية ،بوثيقة
دستورية تقوم على نقل السلطة إليها باعتبارها القيادة التي تمثل الحراك
الشعبي ،تاركة الباب مفتوحًا لالتفاق على «شراكة» محدودة مع العسكر في «المجلس
العسكري المرتقب ،سيتضح ما إذا كانت الوثيقة قد
السيادي» .وعلى ضوء رد المجلس ّ
فتحت طريق التفاوض مجددًا ،أم مثلت حجر عثرة إضافيًا

رؤية «قوى التغيير» على طاولة العسكر:

ّ
على مدنية
لالتفاق
ً
السلطة أوال
على وقع مسيرة «مليونية السلطة
امل ـ ـ ــدنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة» ،قـ ـ ــدمـ ـ ــت ق ـ ـ ـ ــوى «إع ـ ـ ـ ــان
الحرية والتغيير» رؤيتها للمرحلة
االن ـت ـقــال ـيــة ،ب ـعــد تـعـثــر امل ـفــاوضــات
م ــع «امل ـج ـل ــس ال ـع ـس ـكــري» وعـقـمـهــا
إال مــن اتـفــاق على تشكيل «مجلس
سـيــادي» مــن العسكريني واملدنيني.
ّ
وفي محاولة للضغط بالشارع ،سلم
وفـ ــد «ال ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـيــر» ،أع ـضــاء
«العسكري» ،أمس ،وثيقة دستورية،
تــدعــو إل ــى م ـعــادلــة ج ــدي ــدة قــوامـهــا
إزاح ـ ـ ــة «ال ـع ـس ـك ــري» ذي ال ـع ــاق ــات
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة املـ ـشـ ـب ــوه ــة ،وص ــاح ــب
ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات الـ ـت ــي تـ ـخ ــدم ال ـس ـع ــودي ــة
واإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،وال س ـ ـي ـ ـمـ ــا إعـ ـ ـ ــان
اسـتـمــرار املـشــاركــة فــي حــرب اليمن.
كـمــا تـنـهــي الــوثـيـقــة مــرحـلــة الـنـظــام
الرئاسي البائد؛ فهي توقف العمل
بدستور عام  ،2005وتعلن السودان
«جـ ـمـ ـه ــوري ــة م ــدن ـي ــة دي ـم ــوق ــراط ـي ــة
تكون فيها الـسـيــادة للشعب» .وفي
سبيل ذل ــك ،ت ــوزع الــوثـيـقــة السلطة
ع ـل ــى ث ــاث ــة م ـس ـت ــوي ــات ف ــي ال ـف ـتــرة
االنـتـقــالـيــة امل ـح ــددة بــأربــع س ـنــوات:
«م ـج ـلــس رئ ــاس ــي م ــدن ــي» يضطلع
ب ــاملـ ـهـ ـم ــات ال ـ ـس ـ ـيـ ــاديـ ــة ،و«م ـج ـل ــس
تـشــريـعــي م ــدن ــي» ،و«مـجـلــس وزراء
مدني مصغر» من الكفاءات الوطنية
ألداء املهمات التنفيذية.
ال ش ــك ف ــي أن الــوث ـي ـقــة الــدس ـتــوريــة
كسرت حالة الجمود في املفاوضات،

في حال موافقة
«العسكري» على
الوثيقة تنحصر
المفاوضات بالمجلس
السيادي

ون ـق ـل ـت ـهــا إلـ ــى مــرح ـلــة م ـت ـقــدمــة فــي
الـ ـ ـح ـ ــوار مـ ــع «ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري» ،لـكـنـهــا
تـ ـج ــاوزت أهـ ــم ال ـن ـق ــاط ال ـعــال ـقــة في
شأن «املجلس السيادي» املتفق على
تشكيله بالشراكة بني الطرفني .فهي
لم ُت ّ
بي سوى كيفية إصــدار قراراته
ّ
والتصويت في داخـلــه ،حيث نصت
عـل َــى أن «الـ ـق ــرارات ت ـصــدر بأغلبية
ثلثي األعضاء» ،لكنها لم تحدد عدد
األعضاء أو نسب التمثيل والرئاسة،
وه ــي ن ـقــاط ال ـخ ــاف ال ـتــي أوص ـلــت
امل ـفــاوضــات إل ــى طــريــق م ـس ــدود .إذ
أص ـ ّـر «الـعـسـكــري» ،حينها ،عـلــى أن
يـتـكـ ٌـون املـجـلــس مــن ٌ ع ـشــرة أع ـضــاء،
سبعة منهم له وثالثة مدنيون ،بينما
أصرت قوى «الحرية والتغيير» على

أن ي ـت ـكــون م ــن  15عـ ـضـ ـوًا ،ثـمــانـيــة
مـنـهــا وس ـب ـعــة م ــن ال ـع ـس ـكــريــن ،في
م ـحــاولــة م ــن ك ــل ط ــرف لــاسـتـحــواذ
على ق ــرار املجلس ،ال ــذي تـعــود إليه
ـ ـ ـ ـ ـ ب ـح ـســب ال ــوث ـي ـق ــة ال ــدسـ ـت ــوري ــة ـ ـ ـ ـ
صالحيات مهمة ،من بينها ممارسة
سلطات رأس الدولة والقائد األعلى
لـلـقــوات املـسـلـحــة ،واعـتـمــاد وتعيني
مجلس القضاء األعلى وسفراء البلد
في الـخــارج ،وقبول اعتماد السفراء
األجانب ،وإعالن الحرب ،والتصديق
على القوانني الـصــادرة مــن املجلس
التشريعي ،وتعيني حكام األقاليم.
وفـ ـ ــي حـ ــن ت ــرك ــت ال ــوثـ ـيـ ـق ــة الـ ـب ــاب
ـرض
مـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــوح ـ ــا أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام اتـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــاق م ـ ـ ـ ـ ٍ
لـ ـ ــ«الـ ـ ـعـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــري» ح ـ ـ ـ ــول «املـ ـجـ ـل ــس
ال ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــادي» ،ح ـ ـ ـصـ ـ ــرت ت ــأسـ ـي ــس
«مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء االنـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــال ـ ــي»
و«املجلس التشريعي االنتقالي» بيد
قوى «إعالن الحرية والتغيير» ،التي
لها أن تختار رئيس الــوزراء ونائبه
والوزراء الذين ال يتجاوز عددهم 17
وزيـرًا ،على أن تكون ملجلس الــوزراء
صــاح ـيــات ك ـبــرى مــن سـبـيــل إعــان
حــالــة الـ ـط ــوارئ ،وابـ ـت ــدار ال ـقــوانــن،
ووض ـ ــع ال ـس ـيــاســة ال ـع ــام ــة ل ـلــدولــة.
ك ـمــا أن ل ـقــوى «ال ـح ــري ــة والـتـغـيـيــر»
تحديد أعـضــاء املجلس التشريعي
االنـتـقــالــي امل ـكــون مــن  120إل ــى 150
عضوًا بالتوافق في ما بينها ،على
أن ُيراعى في عضويته تمثيل القوى

حصرت الوثيقة تأسيس مجلس الوزراء والبرلمان بيد قوى «الحرية والتغيير» (أ ف ب)

املشاركة في التحالف املعارض ،وأن
ّ
ال ي ـق ــل تـمـثـيــل امل ـ ــرأة ع ــن  40بــاملـئــة
فـ ـي ــه .وب ـح ـس ــب ال ــوث ـي ـق ــة ،ال ي ـجــوز
ّ
ّ
حــل هــذا املجلس ،وهــو يـمــارس سن
التشريعات والقوانني ومراقبة أداء
السلطة التنفيذية وترشيح رئيس

ّ
الوزراء في حالة حل الحكومة.
ما سبق يعني أن السلطةً ،
بناء على
الــوثـيـقــة ال ــدس ـت ــوري ــة ،سـتـكــون بيد
املــدن ـيــن ،وبــالـتـحــديــد ق ــوى «إع ــان
الحرية والتغيير» التي تقود الحراك
الشعبي ،ما عدا بعض الصالحيات،

كتلك املنوطة بـ«املجلس السيادي».
وفي حني أحال «املجلس العسكري»
الوثيقة إلى «مطبخ القرار لدراستها
والـ ـ ــرد ع ـل ـي ـهــا» دون ت ـحــديــد سقف
زمـ ـ ـن ـ ــي ،أوضـ ـ ـح ـ ــت ق ـ ـ ــوى «الـ ـح ــري ــة
والتغيير» أنها «قابلة للتفاوض في

بـعــض جــوانـبـهــا» .وإذا واف ــق األول
ع ـل ــى بـ ـن ــوده ــا ،ت ـن ـت ـقــل امل ـف ــاوض ــات
إلـ ــى مــرح ـلــة االتـ ـف ــاق ع ـلــى تشكيلة
امل ـج ـل ــس الـ ـسـ ـي ــادي ورئ ــاسـ ـت ــه .أم ــا
فــي ح ــال رف ــض اقـتـصــار «ال ـشــراكــة»
على «السيادي» الذي يبدو محدود
ال ـ ـصـ ــاح ـ ـيـ ــات ،وإب ـ ـ ـعـ ـ ــاد امل ــؤس ـس ــة
العسكرية عــن أي دور سياسي في
املــرحـلــة االنـتـقــالـيــة ،فيعني ذل ــك أن
قـ ــرار «إع ـ ــان الـ ـح ــرب» الـ ــذي تــركـتــه
ال ــوث ـي ـق ــة ل ــ«امل ـج ـل ــس الـ ـسـ ـي ــادي» ال
ّ
يلبي متطلبات الوصاية الخارجية
لدول باتت تتعامل مع املجلس على
أنه السلطة الوحيدة في البالد.
وهـ ـن ــا ،ال ش ــك ف ــي أن «ال ـع ـس ـك ــري»
سيحاول إح ــداث شقاق فــي أوســاط
املـعــارضــة ،وال سيما داخ ــل تحالف
قوى «إعالن الحرية والتغيير» ،الذي
يتكون من قــوى ذات أيديولوجيات
م ـخ ـت ـل ـفــة ،ت ـمــامــا ك ـمــا ح ـ ــاول بــدايــة
املفاوضات (قبل عشرة أيــام) رفض
ً
االعتراف بالتحالف املعارض ممثال
شــرعـيــا لـلـحــراك ،وات ـجــه إل ــى أح ــزاب
ّ
كــانــت ضـمــن ال ـن ـظــام ال ـبــائــد (تـســلــم
مـنـهــا أك ـثــر مــن  120رؤي ــة للمرحلة
االنـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــة) ،فـ ــي خـ ـط ــوة ُوصـ ـف ــت
بـ«الحوار الوطني  ،»2في إشارة إلى
الحوار الذي أجراه الرئيس املخلوع
عمر البشير عام  ،2014وقاطعته قوى
سياسية ذات ثقل ،بينما شارك فيه
أكـثــر مــن  100حــزب وحــركــة مسلحة
أخرى .وما يشجع «العسكري» على
ه ــذا ال ـخ ـي ــار ،بـ ــروز ب ـ ــوادر خــافــات
بني قــوى «الحرية والتغيير» ،منها
م ــع «ال ـج ـب ـهــة ال ـث ــوري ــة» ال ـتــي تضم
ح ــرك ــات دارف ـ ــور املـسـلـحــة («تـحــريــر
ال ـ ـس ـ ــودان» ،و«ال ـ ـعـ ــدل واملـ ـ ـس ـ ــاواة»،
و«الشعبية /قطاع الشمال») ،والتي
رف ـضــت ال ـس ـبــت امل ــاض ــي «الـتـغـيـيــب
املتعمد» لها عــن امل ـفــاوضــات ،علمًا
بأنها تنضوي داخــل تحالف «نــداء
الـ ـس ــودان» ،ال ــذي ي ـضـ ّـم أيـضــا حــزب
«األمـ ـ ــة ال ـق ــوم ــي» ،ب ـق ـي ــادة ال ـص ــادق
املـ ـ ـه ـ ــدي ،والـ ـ ـ ــذي اتـ ـج ــه أخ ـ ـي ـ ـرًا إل ــى
خ ـ ـطـ ــاب تـ ـه ــدئ ــة م ـ ــع «الـ ـعـ ـسـ ـك ــري»
فـ ــي م ـق ــاب ـل ــة مـ ــع قـ ـن ــاة «الـ ـع ــربـ ـي ــة»،
حــن اعـتـبــر أن «الـجـيــش ال يــريــد أن
يـحـكــم» ،وأن امل ـفــاوضــات ك ــان يجب
أن تبدأ بمناقشة صالحيات املجلس
السيادي قبل التمثيل ،وهــو مــا بدا
أن وثيقة أمس سارت عليه ،ما يشي
بأن االتفاق مع «العسكري» ـ ـ إذا ّ
تم
ـ ـ سيضع قــوى «الحرية والتغيير»
أمـ ـ ـ ـ ــام تـ ـ ـح ـ ــدي «ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــراكـ ـ ـ ــة» ،الـ ـت ــي
تفترض قدرًا أكبر من توزيع األدوار
والـصــاحـيــات ،حفاظًا على تماسك
املعارضة وعدم السماح باختراقها.
(األخبار)

اليمن

ّ
تمرد في صفوف القوات السودانية

اإلمارات تتجه لتجنيد األفارقة
تشهد ســواحــل اليمن ،منذ أي ــام ،ازدي ــادًا
في وتيرة تدفق المهاجرين اإلثيوبيين
والـصــومــالـيـيــن ،بتسهيل مــن ال ـقــوات
اإلماراتية ،التي تفيد عدة معطيات بأنها
تعمل على تجنيد هــؤالء للقتال على
جبهات الساحل الغربي .يأتي ذلــك في
وق ــت ت ـســود فـيــه انـقـســامــات صفوف
ال ـقــوات الـســودانـيــة ،الـتــي يـبــدي المئات
من عناصرها رغبتهم في العودة إلى
وطنهم

صنعاء ــ رشيد الحداد
أدى نجاح الحراك الشعبي السوداني
في إطاحة الرئيس عمر البشير إلى
بــروز انقسامات في صفوف القوات
ال ـس ــودان ـي ــة امل ـش ــارك ــة ف ــي الـ ـع ــدوان
عـ ـل ــى ال ـ ـي ـ ـمـ ــن .ووفـ ـ ـق ـ ــا ملـ ـ ـص ـ ــادر فــي
«املقاومة الجنوبية» في مدينة املخا
(محافظة تعز) الخاضعة للسيطرة
اإلمــاراتـيــة ،أعـلــن املـئــات مــن الجنود
السودانيني رغبتهم في التوقف عن
القتال والـعــودة إلــى بــادهــم .وتفيد
املـصــادر ،فــي حديث إلــى «األخـبــار»،
ب ـ ــأن ب ـع ــض ه ـ ـ ــؤالء حـ ــاولـ ــوا إخـ ــاء
مــواق ـع ـهــم ال ـع ـس ـكــريــة ف ــي ضــواحــي
مدينة الخوخة ،إال أن اإلمارات دفعت
بـ ـتـ ـع ــزي ــزات ع ـس ـك ــري ــة إلـ ـ ــى مـحـيــط
معسكر القوات السودانية ملنع ذلك،

وأصدرت تعميمًا إلى جميع النقاط
العسكرية املمتدة على طريق املخا ـ ـ
عدن بمنع مرور أي جندي سوداني
ال يحمل تصريح مــرور من عمليات
الـ ـس ــاح ــل ال ـ ـغـ ــربـ ــي ،خ ـش ـي ــة هـ ــروب
أعداد كبيرة من تلك القوات .وأبلغت
الجنود السودانيني بــأن قــرار وقف
مشاركتهم القتالية بيد حكومتهم
وفـ ــق اتـ ـف ــاق الـ ـتـ ـع ــاون ب ـي ـن ـهــا وب ــن
«التحالف».
ال ــاف ــت أن ال ـحــديــث ع ــن انـقـســامــات
ف ـ ــي ص ـ ـفـ ــوف ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات الـ ـس ــودانـ ـي ــة
ي ـتــرافــق م ــع تـصــاعــد وصـ ــول اآلالف
م ــن امل ـه ــاج ــري ــن األف ـ ــارق ـ ــة ،بتسهيل
إم ـ ــارات ـ ــي ،إلـ ــى س ــواح ــل ال ـي ـم ــن ،فــي
ُ َ
وق ــت ت ـســت ـهــدف فـيــه قـ ــوارب الصيد
الـيـمـنـيــة ،فــي عـمـلـيــات أضـ ـ ّـرت ب ــ249
قاربًا خالل العامني املاضيني ،وقتلت
 260ص ـي ــادًا ،وأص ــاب ــت  214آخــريــن.
وبحسب مصادر محلية في منطقة
رأس ال ـ ـع ـ ــارة فـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة ل ـح ــج،
القريبة مــن مضيق بــاب املـنــدب« ،لم
تعترض الـقــوات اإلمــاراتـيــة البحرية
ما يزيد على  15ألف مهاجر إفريقي،
مـعـظـمـهــم م ــن الـجـنـسـيــة اإلثـيــوبـيــة،
وتوضح
خالل األسبوعني املاضيني»َ .
املصادر أن «الالجئني األفارقة ق ِدموا
عبر باب املندب من شمال جيبوتي،

ّ
مستقلني زوارق تابعة ّ
ملهربي البشر
الــذيــن أوصـلــوهــم إل ــى جــزيــرة ُميون
وجبل الشيخ سعيد ،ومــن ثــم نقلوا
عبر زوارق صغيرة إلى سواحل رأس
العارة في طور الباحة ،وسواحل بئر
العميرة فــي مدينة ع ــدن»ّ ،
مبينة أن
«معظم هــؤالء الالجئني مــن الــذكــور،
ّ
وفــي ســن الـشـبــاب ،وكــانــوا يحملون
حـقــائــب م ــن ن ــوع واح ـ ــد» ،الف ـتــة إلــى
أن «اهتمام القوات املوالية لإلمارات
ب ـه ــم أثـ ـ ــار الـ ـشـ ـك ــوك واملـ ـ ـخ ـ ــاوف مــن
مـغـبــة إق ــدام ـه ــا ع ـلــى تـحــويـلـهــم إلــى
م ـي ـل ـي ـش ـي ــات م ـس ـل ـح ــة لـ ـلـ ـقـ ـت ــال فــي
صفوف التحالف».

عدد المهاجرين
األفارقة بلغ قرابة 36
ألفًا خالل األشهر الثالثة
األولى من العام الجاري

ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ـ ــار ،تـ ــرجـ ــح مـ ـص ــادر
ع ـس ـك ــري ــة فـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة ص ـن ـع ــاء،
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» ،أن ي ـك ــون الـ ـه ــدف من
تـسـهـيــل تــدفــق امل ـهــاجــريــن األف ــارق ــة
ت ـج ـن ـي ــده ــم كـ ـم ــرت ــزق ــة ف ـ ــي مـ ـع ــارك
الـســاحــل الـغــربــي ،ال ــذي يتشابه من
حيث التضاريس مع مناطق إثيوبيا
ً
والصومال ،فضال عن رخص تكلفة
استغاللهم ،فيما يلفت نــائــب وزيــر
اإلعـ ــام ف ــي حـكــومــة اإلنـ ـق ــاذ ،فهمي
ال ـ ـيـ ــوس ـ ـفـ ــي ،إل ـ ـ ــى أن «الـ ـسـ ـع ــودي ــة
واإلمـ ـ ــارات تـسـتـقـبــان مـنــذ أســابـيــع
م ــرت ــزق ــة م ــن دول الـ ـق ــرن اإلف ــري ـق ــي
للمشاركة فــي ال ـعــدوان على اليمن،
بــال ـت ـن ـس ـيــق مـ ــع ع ـ ــدد مـ ــن األن ـظ ـم ــة
اإلفريقية» ،معتبرًا في تصريح إلى
«األخبار» أن «تحالف ُالعدوان يكرر
السيناريو نفسه الذي نفذ في ليبيا
وال ـع ــراق وســوريــا بــالــدفــع بمرتزقة
أجــانــب» .كذلك ،تؤكد «حركة شباب
أبــن الـثــوريــة» ،املناهضة لــإمــارات،
وصول اآلالف من املهاجرين األفارقة
إلى سواحل أبني ،ونقل قوات موالية
ألب ــو ظـبــي أعـ ــدادًا كـبـيــرة مـنـهــم ،من
شـ ـق ــرة إل ـ ــى م ـن ــاط ــق واقـ ـع ــة م ــا بــن
َ
م ـحــاف ـظــتــي ش ـب ــوة وأب ـ ـ ــن ،م ـح ــذرة
مــن ّ
مغبة استغاللهم فــي العمليات
ال ـع ـس ـك ــري ــة الـ ـ ــدائـ ـ ــرة فـ ــي ال ـس ــاح ــل

الـغــربــي ،داع ـيــة أب ـنــاء املـحــافـظــة إلــى
ال ـ ـت ـ ـصـ ــدي ل ـل ـم ـس ــاع ــي اإلمـ ــارات ـ ـيـ ــة
ل ـت ـح ــوي ــل أراض ـ ـي ـ ـهـ ــم إلـ ـ ــى س ــاح ــات
تدريب مليليشيات مسلحة ،سيكون
لـهــا أث ــر سـلـبــي عـلــى أم ــن املـحــافـظــة
ّ
وستعرض أيضًا للخطر
والجنوب،
حياة اآلالف من املهاجرين األفارقة
الـ ـ ــذيـ ـ ــن يـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــذون ال ـ ـي ـ ـمـ ــن م ـح ـطــة
«تــرانــزيــت» لـلـمــرور إل ــى الـسـعــوديــة
بحثًا عن عمل.
من جهتها ،وفي إطــار التنازع بينها
وبني اإلمارات ،تتخذ سلطات الرئيس
املـنـتـهـيــة واليـ ـت ــه ،ع ـبــد رب ــه مـنـصــور
ه ـ ــادي ،م ــن قـضـيــة تــدفــق املـهــاجــريــن
وسـيـلــة لتوجيه ضــربــات إلــى جهود
أبــو ظـبــي .وانـطــاقــا مــن ذل ــكّ ،
وجهت
وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة ف ــي ح ـكــومــة ه ــادي
باعتقال املئات من الالجئني األفارقة
م ــن ش ـ ــوارع ع ــدن األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي،
م ـع ـت ـب ــرة وج ـ ــوده ـ ــم بـ ـه ــذه ال ـك ـث ــاف ــة
«تـ ـه ــديـ ـدًا ألم ـ ــن عـ ـ ـ ــدن» .وب ـف ـع ــل ه ــذا
ُ
التوجيه ،اعتقل  5000الجئ إفريقي،
ُ
ودع عدد كبير منهم في «أحواش»
وأ ِ
ُ
م ـغ ـل ـق ــة ،ف ـي ـم ــا وضـ ـ ـ ــع ال ـ ـبـ ــاقـ ــون فــي
م ـيــدان املـنـصــورة الــريــاضــي مــن دون
تقديم املأكل واملشرب إليهم ،وهو ما
اس ـت ـثــار ان ـت ـق ــادات م ــن ِق ـ َـب ــل «منظمة
الهجرة العاملية»ّ ،
لترد عليها الجهات

األم ـن ـي ــة ال ـت ــاب ـع ــة لـ ـه ــادي ب ـم ـحــاولــة
تمويه األس ـبــاب الحقيقية الحتجاز
الـ ــاج ـ ـئـ ــن ،عـ ـب ــر إرج ـ ـ ـ ــاع األمـ ـ ـ ــر إل ــى
احتمال استغاللهم من ِق َبل «أنصار
ال ـلــه» .لكن اإلجـ ــراءات الـتــي اتخذتها
م ــا تـسـمــى «ال ـش ــرع ـي ــة» ل ــم تـفـلــح في
منع هروب قرابة  3000الجئ إفريقي
مــن ملعب املنصورة أواخ ــر األسبوع
امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ،ب ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدة م ـي ـل ـي ـش ـي ــات
«ال ـح ــزام األم ـن ــي» املــوال ـيــة ُل ــإم ــارات.
ووفقًا ملصادر مطلعة ،فقد نقل املئات
م ــن ه ــؤالء بــات ـجــاه ب ــاب امل ـن ــدب ،ولــم
ُ
تعد «منظمة الهجرة الدولية» سوى
 110م ـن ـهــم ،فـيـمــا ال يـ ــزال الـغـمــوض
يكتنف مصير املئات .وفي أعقاب تلك
الحادثة ،طالبت حكومة هــادي ،على
لسان وزيــر اإلدارة املحلية فيها عبد
الــرقـيــب فـتــح ،األم ــم املـتـحــدة ،بسرعة
الـ ـت ــدخ ــل الحـ ـ ـت ـ ــواء ت ــدف ــق ال ــاج ـئ ــن
األفارقة.
يذكر أن عــدد املهاجرين األفــارقــة إلى
اليمن بلغ قرابة  36ألفًا خالل األشهر
الثالثة األولى من العام الجاري ،وفقًا
ملا يفيد به «األخبار» مصدر في مكتب
«منظمة الهجرة الدولية» في صنعاء،
الف ـت ــا إلـ ــى أن ال ـي ـم ــن اس ـت ـق ـبــل ال ـع ــام
املاضي  150ألف مهاجر إفريقي ،عاد
طوعًا منهم ثالثة آالف إلى بلدانهم.
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تقرير

ذكرى «الهولوكوست»

محرقة الوعي ال تستثني رياض األطفال
جددت إسرائيل تذكير العالم
بالوصاية الصهيونية على
اليهود في كل بقاع األرض،
من خالل إحيائها أمس
ذكرى «المحرقة والبطولة»
التي أبيد خاللها ستة ماليين
العالمية
يهودي في الحرب ّ
الثانية .مناسبة للتذكير بأن
تل أبيب استغلت المحرقة،
ليس فقط من أجل تبرير
احتالل فلسطين ،أو اصطناع
مظلوميات تحت مسمى
«معاداة السامية» ،بل أيضًا
كـ«تطعيم مناعي» ُيعطى
منذ الطفولة
بيروت حمود
توقفت السيارات في شــوارع فلسطني
املحتلة أمس ،بمجرد انطالق صافرات
ذك ــرى «املـحــرقــة والـبـطــولــة» ،وتوقفت
أي ـ ـضـ ــا ع ـ ــن الـ ـعـ ـم ــل أم ـ ــاك ـ ــن ال ـت ــرف ـي ــه،
ٌ
ّ
التسوق .حدث يتكرر
واملطاعم ،ومراكز
سـنــويــا قبيل خمسة أي ــام عـلــى ذكــرى
ي ــوم «اس ـت ـقــال إس ــرائ ـي ــل» .وف ــي هــذه
املـنــاسـبــة ،أع ــاد الــرئـيــس اإلســرائـيـلــي،
روؤفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ري ـ ـف ـ ـل ـ ــن ،اتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــام أوروب ـ ـ ـ ـ ــا
بـ«العنصرية» ،وقال إن «أوروبا اليوم،
ُ
مثل أجــزاء أخــرى في العالم كله ،تبدل
وجهها مــن جــديــد ،وتـطــاردهــا أشباح
املـ ــاضـ ــي .ن ـظ ــري ــات ال ـت ـف ــوق ال ـع ــرق ــي،
ونقاء العرق القومي ،كراهية الغرباء،
م ـ ـع ـ ــاداة ال ـ ـسـ ــام ـ ـيـ ــة ...كـ ــل هـ ـ ــذه أمـ ــور
مـسـتـفــزة م ــن جــانــب ال ـي ـمــن وال ـي ـســار
عـ ـل ــى ح ـ ـ ـ ٍّـد سـ ـ ـ ــواء ف ـ ــي ج ـم ـي ــع أرج ـ ـ ــاء
أوروب ــا» .الرئيس اإلسرائيلي ،الــذي ال
ُ
يختلف عن مسؤولني إسرائيليني كثر
فــي طريقة اسـتـغــال املـحــرقــة ،تجاهل
أح ــدث األق ـ ــوال الـعـنـصــريــة ال ـتــي نطق
بها الحاخام الصهيوني ،غيورا ردلر،
خالل محاضرة له في املدرسة الدينية
في مستوطنة «عيلي» قبل أيام ،حيث
تحدث عــن «الـتـفــوق العرقي لليهود»،
ف ــي م ـق ــاب ــل «الـ ـعـ ـي ــوب ال ـخ ـل ـق ـيــة ال ـتــي
يحملها الـعــرب فــي جيناتهم» ،ولذلك
على هــؤالء (الـعــرب) ،بحسب نظريته،
أن «يخدموا اليهود».
ّأمــا رئيس ال ــوزراء ،بنيامني نتنياهو،
ينف حجم التضامن الــذي تحظى
فلم ِ
بــه إســرائـيــل فــي الـعــالــم ،ولكنه أضــاف
في خطابه أن «ذلك (التضامن) يترافق
مـ ــع مـ ــوجـ ــات مـ ــن الـ ـك ــراهـ ـي ــة مـ ــن ِق ـ َـب ــل

الـيـمــن امل ـت ـطــرف ،وال ـي ـســار املـتـطــرف،
واإلس ــام املـتـطــرف» .نتنياهو استغل
امل ـنــاس ـبــة أي ـض ــا لـلـتـطــرق ل ــ«ال ـت ـهــديــد
ً
اإليــرانــي» ،قائال إن «طهران تبعث لنا
كل يــوم رسائل تهدد بالقضاء علينا.
نحن ال نتجاهل ذلــك ،ولكننا أيضًا ال
نرتدع منه ...إسرائيل لن تقدم رقبتها
للذبح ،بخالف ما حصل إبان املحرقة،
نحن قادرون اليوم على حماية أنفسنا
بقوانا الذاتية ،وبجيشنا القوي القادر
على التغلب على أعدائنا».
وب ـم ــا أن م ــراس ــم «ذك ـ ــرى امل ـح ــرق ــة» ال
تقتصر فـقــط عـلــى املــؤس ـســات العامة
وال ـ ـ ـقـ ـ ــواعـ ـ ــد الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ،بـ ـ ــل ت ـش ـمــل
املـ ـ ـ ــدارس أيـ ـض ــا ،ف ـ ــإن األخ ـ ـيـ ــرة كــانــت
ّ
مـ ـح ــط اهـ ـتـ ـم ــام ص ـح ـي ـفــة «هـ ــآرتـ ــس»
ّ
التي نشرت تقريرًا أمــس ،تتبعت فيه
مراحل تطور تدريس «الهولوكوست»
ً
فــي امل ــدارس اإلسرائيلية ،وص ــوال إلى
تدريسها فــي ريــاض األطـفــال .الالفت،
وفقًا لتقرير الصحيفة ،أنــه فــي العقد
األول م ــن ق ـي ــام إس ــرائ ـي ــل ،أي عـنــد َمــا
كانت املحرقة حديثة العهد ،لم ُيدخل

في ُعمر  3سنوات
يسمع األطفال
اإلسرائيليون كلمة
محرقة للمرة األولى

املــوضــوع إلــى مناهج التعليم .وحتى
نـهــايــة الـخـمـسـيـنـيــات ،ك ــان مسموحًا
ل ـل ـم ـ ّ
ـدرس ــن اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن اس ـت ـخــدام
ُ
ك ـت ـ ّـي ـب ــات ص ـغ ـيــرة ل ـل ـت ـحــدث ع ــن ذل ــك.
ال ـت ـطــور ح ــدث عـنــدمــا اخـتـطــف جـهــاز
«املـ ـ ــوسـ ـ ــاد» اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ،أودولـ ـ ـ ــف
أي ـخ ـم ــان ،أح ــد امل ـس ــؤول ــن ال ـك ـبــار في
الـبــولـيــس ال ـس ــري ف ــي ال ــراي ــخ الـثــالــث.
وب ـ ـعـ ــد مـ ـح ــاكـ ـم ــة آيـ ـخـ ـم ــن وإع ـ ـُـدام ـ ــه
شـنـقــا فــي مــديـنــة ال ـلــد املـحـتـلــة ،أدخ ــل
موضوع املحرقة رسميًا إلــى املدرسة،
ً
مـ ـ ــرورًا ب ـ ــإق ـ ــراره مـ ـ ــادة ت ــدري ـس ـي ــة فــي
ً
ك ـت ــب الـ ـت ــاري ــخ ،وص ـ ـ ــوال إل ـ ــى اع ـت ـبــار
وزارة التربية والتعليم زي ــارة معتقل
أوش ـف ـت ــس ف ــي ب ــول ـن ــدا م ــن ال ــرح ــات
ّ
املدرسية التوعوية في سن املراهقة.
ّأمـ ــا مـتــى يـسـمــع اإلســرائ ـي ـل ـيــون كلمة
«شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوءآة» (م ـ ـحـ ــرقـ ــة) أول م ـ ـ ـ ـ ّـرة فــي
حياتهم؟ فذلك خالل سنواتهم األولى
( 4-3س ـ ـنـ ــوات) ف ــي ريـ ـ ــاض األطـ ـف ــال،
وخـ ـ ـ ــال مـ ــراحـ ــل دراس ـ ـت ـ ـهـ ــم ال ــاح ـق ــة

خالل زيارة طلبة إسرائيليين لمعتقل أوشفيتز في وارسو ()EPA

ّ
يتعمقون فــي هــذا املــوضــوع تدريجًا،
ً
وصــوال إلى القيام برحلة إلى معرض
«ياد فاشيم» في القدس املحتلة ،وإلى
معسكرات اإلبادة في بولندا .لكن هذا،
بـحـســب الـصـحـيـفــة الـعـبــريــة« ،ل ــم يكن
موجودًا في املناهج خالل العقد األول
م ــن ق ـي ــام إس ــرائـ ـي ــل» .وه ـ ّـو م ــا ت ـعــزوه
املــؤرخــة الصهيونية ،حــنــة يابلونكا،
إلـ ــى أن «املـ ـع ــرف ــة حـ ــول م ــا حـ ــدث فــي
ُ
أوروبـ ـ ــا كــانــت مـ ـح ــدودة ،ول ــم تـكـشــف
الصورة الكاملة إلبادة اليهود إال بعد
س ـنــوات مــن ذل ــك .األحـ ــداث التاريخية
تحصل ،ولكن إقرار املناهج التعليمية
ً
يتطلب وقتًا طويال بعدها».
فـ ـق ــط ،ب ـع ــد م ـح ــاك ـم ــة آي ـخ ـم ــن أص ـبــح
االنشغال باملحرقة أم ـرًا محوريًا على
امل ـس ـت ــوي ــن امل ـح ـل ــي وال ـ ــدول ـ ــي .وم ـنــذ
ذلـ ـ ــك ال ـ ــوق ـ ــت ،ب ـ ـ ــدأت وزارة ال ـت ـع ـل ـيــم
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ب ـع ـقــد ال ـ ـنـ ــدوات األولـ ــى
حــول إق ــرار املـنـهــاج الـتــربــوي املناسب
لـتــدريـ ُـس املـحــرقــة /ال ـكــارثــة .وف ــي عــام
 ،1979أدخ ـلــت املـحــرقــة كـمــادة إلزامية
ف ــي امل ـ ــدارس ال ـثــانــويــة مل ــدة  30ســاعــة
سنوية .وفي أواخر الثمانينيات ،فتح
سقوط «الجدار الحديدي» الباب أمام
وفــود الطلبة اإلسرائيليني للسفر إلى
أوروبــا الشرقية ،وتحديدًا إلى بولندا
وم ـع ـس ـك ــرات اإلبـ ـ ـ ــادة الـ ـت ــي أن ـشــأت ـهــا
النازية في وارســو .وهي رحــات تثير
ً
ج ـ ــدال ف ــي إس ــرائ ـي ــل ل ـنــاح ـيــة كـلـفـتـهــا
املـ ــاديـ ــة ال ـع ــال ـي ــة ،والـ ـت ــأث ــر ال ـعــاط ـفــي
للطالب في أعمار صغيرة نسبيًا.
صـحـيــح أن وض ــع امل ـن ـهــاج التعليمي
الـ ـ ـخ ـ ــاص ب ــاملـ ـح ــرق ــة اس ـ ـت ـ ـغـ ــرق وق ـت ــا
ً
طويال ،ولكن تقرير مراقب الدولة قبل
عــدة أعــوام أظهر أن «ال ــوزارة (التربية
والتعليم) بــدأت تنفيذ القرار الخاص
ب ــإل ــزام املـ ــدارس بـتــدريــس املـحــرقــة من
دون أهــداف تعليمية واضحة» .وعلى
ُ
م ـ ـ ّـر ال ـس ـن ــن ،ان ــتـ ـق ــدت ط ــري ـق ــة وزارة
ال ـت ــرب ـي ــة وال ـت ـع ـل ـيــم اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة فــي
تـ ــدريـ ــس «الـ ـه ــول ــوك ــوس ــت» وخ ــاص ــة
ل ـ ـ ــأطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــال .فـ ـ ــي أرش ـ ـ ـيـ ـ ــف ص ـح ـي ـف ــة
ً
«هآرتس» لعام ُ ،1961يظهر ،مثال ،من
ـراس ــات ،أن ُمـ ِّ
ـدرســة
تـقــريــر إلح ـ
ـدى امل ـ ِ
ً
وجهت سؤاال إلى تالمذة الصف الرابع
للكتابة عنه فــي وظيفة بيتية ،وهــو:
م ـ ــاذا ش ـع ــر ُاألط ـ ـفـ ــال ع ـن ــدم ــا أرس ـل ـهــم
آيخمن إلى غرف الغاز؟
ْفرض وزارة التربية والتعليم تدريس
امل ـح ــرق ــة م ــن وج ـه ــة ن ـظــر إســرائ ـي ـل ـيــة
خــالـصــة ،ال يـسـتـهــدف الـطـلـبــة اليهود
ّ
فلسطينيي
فقط ،بل أيضًا الطلبة من
الـ ـ ـ ــ 48ال ــذي ــن ي ـش ـك ـلــون  17ب ــامل ـئ ــة مــن
مجمل الطالب في إسرائيل .في املقابل،
يـحــرم االح ـتــال امل ــدارس الفلسطينية
تــدريـ َـس الــروايــة الفلسطينية للنكبة،
ويـحـظــر عـلــى ه ــؤالء ال ـطــاب الـتـعــرف
إلى نكبة شعبهم.
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العالم

العالم

فلسطين

تقرير

«حماس» و«الجهاد» إلى القاهرة :ال هدوء مقابل خنق غزة
بعد إرسال فصائل
المقاومة في غزة إشارات
عدة إلى استعدادها
إلعادة تسخين األوضاع
في حال استمرار االحتالل
في المماطلة في تنفيذ
التفاهماتّ ،
توجه وفد
منها إلى القاهرة ،حيث
ُيتوقع أن يعيد التشديد
على رسالة المقاومة
هذه ،بالترافق مع
التحذير من أنه ال إمكان ّ
الستمرار الهدوء في ظل
تواصل الحصار المشدد
على غزة
غزة ـــ هاني إبراهيم
عاد الهدوء إلى قطاع غــزة ،بعدما
قصفت طائرات العدو اإلسرائيلي،
ف ـ ـجـ ــر أمـ ـ ـ ـ ــس ،مـ ـ ــواقـ ـ ــع ل ـل ـم ـق ــاوم ــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة ش ـم ــال ال ـق ـط ــاع ،ردًا
ع ـل ــى «إط ـ ـ ــاق ب ــال ــون ــات ح ــارق ــة»،
بـحـســب ب ـيــان جـيــش ال ـع ــدو ،لـتـ ّ
ـرد
املقاومة بدورها بإطالق صواريخ
بــات ـجــاه مـسـتــوطـنــات غ ــاف غ ــزة،
ف ــي إشـ ـ ــارة مـنـهــا إل ــى جــاهــزيـتـهــا
ُللرد .بعد هــذا التصعيد املحدود،
ت ّوجت اتصاالت الوسيط املصري
َ
ّ
بتوجه وفدين قياديني من حركتي
«حـ ـم ــاس» و«ال ـج ـه ــاد اإلس ــام ــي»
املخابرات
إلــى القاهرة للقاء وزيــر
ّ
املصرية ،اللواء عباس كامل .ترأس
وف ـ ـ َـد «حـ ـم ــاس» ق ــائ ــد ال ـح ــرك ــة في
غزة يحيى السنوار ،على أن ينضم
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إليه نائب رئيس املكتب السياسي
لـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــرك ـ ــة ص ـ ـ ــال ـ ـ ــح الـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــاروري،
ومسؤول ملف العالقات الخارجية
موسى أبو مرزوق ،ومسؤول ملف
ال ـعــاقــات الــوطـنـيــة ح ـســام ب ــدران.
نشرت «سرايا القدس» ،الذراع
أما وفد «الجهاد» فقد رأسه األمني
العام للحركة زياد نخالة.
العسكرية لـ«الجهاد» ،مشاهد
وبحسب مــا علمته «األخ ـبــار» من
لالستعداد إلطالق صواريخ
م ـص ــدر «حـ ـمـ ـس ــاوي» ،فـ ــإن زيـ ــارة
الـ ـسـ ـن ــوار ل ـل ـق ــاه ــرة ح ـص ـلــت بـعــد
اع ـ ـتـ ــذاره مـ ـ ــرات عـ ــدة خـ ــال ال ـع ــام
اإلسرائيلية الكبرى في حال إقدام
املــاضــي عــن ع ــدم زيــارت ـهــا .ووفـقــا
إسرائيل على استهداف أو اغتيال
ل ـل ـم ـع ـلــومــات ،س ـي ـب ـحــث ال ـس ـن ــوار
أحـ ــد م ــن املـ ـق ــاوم ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة،
ه ـن ــاك ع ـ ــددًا م ــن امل ـل ـف ــات املـتـعـلـقــة
ب ــال ـع ــاق ــات ال ـث ـنــائ ـيــة امل ـص ــري ــة ـ ـ ـ ـ
وقفة ّ
لصيادي غزة أمس ،للمطالبة بوقف االنتهاكات اإلسرائيلية بحقهم (األناضول)
«الـحـمـســاويــة» ،ومـلــف التفاهمات
مــع االح ـت ــال .فــي مــا يـتـصــل بهذا
األخ ـيــر ،سيجدد احـتـجــاج حركته
ع ـل ــى م ـم ــاط ـل ــة ال ـ ـعـ ــدو فـ ــي تـنـفـيــذ
ال ـت ـف ــاه ـم ــات ،واس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ال ـح ــال ــة
اإلنسانية السيئة على ما هي عليه
م ــن دون تـغـيـيــر ي ــذك ــر ،وس ـيــؤكــد
رف ـ ـ ــض ال ـ ـحـ ــركـ ــة اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ح ــال ــة
الـ ـ ـه ـ ــدوء فـ ــي وقـ ـ ــت ُيـ ـت ــواص ــل فـيــه
خـنــق غـ ــزة .ك ــذل ــك ،تـعـتـبــر «صفقة
الـ ـ ـق ـ ــرن» أح ـ ــد أب ـ ـ ــرز املـ ّـلـ ـف ــات ال ـتــي
سيناقشها ،على أن يبلغ املصريني
ال ــرف ــض «ال ـح ـم ـس ــاوي» للمخطط
األمـ ـي ــرك ــي ب ـخ ـصــوص ـهــا ،وي ـج ــزم
ل ـهــم أن غ ــزة س ـت ـكــون عـقـبــة كـبــرى
ق ــد ت ـق ـلــب الـ ـط ــاول ــة .أمـ ــا ف ــي مـلــف
املصالحة الفلسطينية ،فسيطرح
الـ ـسـ ـن ــوار رؤي ـ ـتـ ــه إلعـ ـ ـ ــادة تـفـعـيــل
امللف ،على قاعدة مواجهة املخاطر
الـتــي تـهــدد القضية الفلسطينية،
وإع ـ ـ ــادة تــرت ـيــب ال ـب ـيــت ال ــداخ ـل ــي،
وخ ـفــض حــالــة الـتــوتــر بــن «فـتــح»
و«حـ ـم ــاس» ،ل ـت ـجــاوز األزمـ ــة الـتــي
تعيشها القضية حــالـيــا .وأض ــاف
املصدر نفسه ان السنوار سيوجه
«دعـ ــوة لــرئـيــس الـسـلـطــة ،محمود
ع ـب ــاس ،ل ــزي ــارة ق ـط ــاع غـ ــزة ،وهــي
الدعوة نفسها التي ّ
وجهها نخالة
ل ـع ـب ــاس ب ــاس ــم ف ـص ــائ ــل امل ـق ــاوم ــة
مجتمعة».
وسـ ـ ـتـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــغ حـ ـ ــرك ـ ـ ـتـ ـ ــا «حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاس»
و«الـ ـجـ ـه ــاد اإلسـ ــامـ ــي» ،الــوسـيــط
املصري ،طبقًا للمعلومات ،نيتهما
ّ
ال ـت ـص ـع ـيــد م ــع االح ـ ـتـ ــال ف ــي ظ ــل
مماطلته في تنفيذ املرحلة الثانية
م ــن ال ـت ـف ــاه ـم ــات ،ك ـم ــا س ـت ـش ــددان
عـلــى أن الـتـهــديــدات جــديــة ،وليس
ه ـ ـنـ ــاك ت ـ ـخـ ــوف م ـ ــن ال ـ ــذه ـ ــاب إل ــى
مواجهة عسكرية جديدة في حال
اسـتـمــرار الـعــدو فــي الـتـســويــف ،أو
فــي ح ــال تـنـفـيــذه عـمـلـيــات اغـتـيــال

لـ ـقـ ـي ــادات ع ـس ـكــريــة أو س ـيــاس ـيــة.
وفي هذا اإلطار ،هدد نخالة ،قبيل
توجهه إلى القاهرة« ،بقصف املدن

ُب ـغ ــض ال ـن ـظ ــر عـ ــن أي ت ـفــاه ـمــات
أبــرمــت أو ســوف تـبــرم ،ولــن تكون
أمـ ــام امل ـق ــاوم ــة أي خ ـطــوط ح ـمــر».
وق ــال نخالة إن الـعــدو يتباطأ في
تنفيذ الـتـفــاهـمــات ،وم ــن املحتمل
ج ـ ـدًا أنـ ــه يـ ـح ــاول ال ـت ـن ـصــل مـنـهــا،
فـ ـه ــو ل ـ ــم ي ـن ـف ــذ ب ـش ـك ــل ج ـ ـ ــدي أي ــا
منها ،مضيفًا ان الحصار ال يــزال
مفروضًا على القطاع وهو بمثابة
عــدوان مستمر .وعلى رغم تثمينه
الجهود املصرية في منع العدوان،
إال أنـ ــه أش ـ ــار إلـ ــى أن االحـ ـت ــال ال
يـ ـض ــع اع ـ ـت ـ ـبـ ــارًا جـ ــديـ ــا وح ـق ـي ـق ـيــا

التراشق الناري مع القطاع :سباق التهدئة والتصعيد
يثير التراشق الناري األخير بني إسرائيل وقطاع
غزة أكثر من عالمة استفهام حول اآلتــي ،وقدرة
الــوس ـيــط امل ـص ــري ه ــذه املـ ــرة أي ـضــا ع ـلــى تـهــدئــة
«خـ ــواطـ ــر» الـ ـغ ــزي ــن ،ع ـب ــر اس ـت ـج ــاب «ع ـط ــاي ــا»
إســرائـيـلـيــة اقـتـصــاديــة مــؤقـتــة ،مــع وع ــود جــديــدة
بتطبيق االلتزامات الحقًا ،كما هي العادة املتبعة
مـنــذ أش ـهــر .فــي ه ــذا اإلطـ ــار ،مــن املـفـيــد اإلش ــارة
إلــى أن رؤي ــة إســرائـيــل لــأوضــاع فــي غــزة تتسم
بـ«الالاستراتيجية» ،بمعنى أن تل أبيب تسعى الى
ً
إمــرار الــوقــت ،من دون أن تملك حلوال للمعضلة.
ما يدعو إليه سياسيون إسرائيليون من «حلول»
تستند إل ــى ال ـقــوة الـعـسـكــريــة ،يـهــدف فعليًا إلــى
تـحـصـيــل تــأي ـيــد ال ـج ـم ـهــور الـيـمـيـنــي ،وه ــو ليس
واقعيًا ،ولــذا ترفض املؤسسة العسكرية اتباعه،
على اعـتـبــار أن الـيــوم ال ــذي سيلي انـتـهــاء الحرب
سيكون نفسه الـيــوم ال ــذي سبق هــذه «الـحـلــول»،
وربما أسوأ منه :مواجهة وتراشق ناري ،أو اجتياح
كامل وعودة إلى مستنقع غزة.
ع ـلــى ذل ـ ــك ،ي ـع ـ ّـد ال ــو ّض ــع ال ــراه ــن أف ـض ــل املـمـكــن
إس ــرائ ـي ـل ـي ــا ،ف ــي ظـ ــل سـ ــوء الـ ـخـ ـي ــارات األخ ـ ــرى.
والــوضــع الــراهــن ّال يعني فقط اسـتـمــرار حصار
القطاع الــذي يتخلله «تنفيس» اقـتـصــادي دوري
بني الحني واآلخر ،بل يتعلق أيضًا بحالة االنقسام

بعد غيابها لسنوات ،اشتغلت
خاللها على توفير خدمات
ألنظمة الخليج المتوجسة
من الحراك الشعبي في
بلدانها ،ومن ثم وضعت
بصماتها في حرب اليمن
من خالل تجنيدها مرتزقة
عالميين للقتال ،تعود «بالك
ووتر» اليوم إلى العراق ،فيما
عين صاحبها إريك برانس
على سوريا ،حيث يمكن
ّ
«متعهدينا التصدي للنفوذ
اإليراني» بحسبه
هادي أحمد
فـ ــي قـ ــاعـ ــدة عـ ــن األس ـ ـ ــد الـ ـج ــوي ــة فــي
محافظة األنبار (غرب) ،تواصل شركة
«بـ ــاك ووت ـ ــر» ،الـسـيـئــة الـصـيــت الـتــي
كانت لها بصمات شديدة القتامة في
العراق ،عملها ،بعد عودتها وشركات
أمنية أخرى إلى هذا البلد مطلع العام
املاضي بموجب رخصة عمل منحتها
إي ــاه ــا وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة آن ـ ـ ــذاك تـحــت
ضغوط أميركية مكثفة ،وفقًا ملا علمته
«األخبار» من مصادر ّ
مقربة من القائم
باألعمال األميركي في العراق جودي
املصادر بأن أول نشاطات
هــود .تفيد
ّ
«بـ ــاك ووت ـ ــر» ت ـمــثــل ف ــي ن ـقــل م ـعــدات
عسكرية أميركية من األردن إلى غربي
محافظة األنبار ،بالتنسيق الكامل مع
قــاعــدة عــن األسـ ــد ،ثــانــي أكـبــر قــاعــدة
ف ــي ال ـب ــاد ،كــاشـفــة أن ال ـشــركــة تعمل
حاليًا في القاعدة نفسها على تدريب
عناصر من تنظيم «داعش» ،الفتة إلى
أنها ّ
ضمت قبل أيام إلى برامجها نحو

ألف من هؤالء .وكانت مصادر ميدانية
قــد كشفت ،ل ــ«األخ ـبــار» ،إب ــان اشـتــداد
امل ـع ــارك ف ــي الـجـيــب األخ ـي ــر للتنظيم
فــي محافظة دي ــر ال ــزور ال ـســوريــة ،أن
ّ
نــاقــات تــرافـقـهــا ق ــوات أمـيــركـيــة أقــلــت
عناصر من «داعش» من بلدة الباغوز
إل ــى «ع ــن األس ـ ــد» (راجـ ـ ــع :ال ــدواع ــش
بـحـمــايــة األم ـيــرك ـيــن ،ع ــدد  23شباط
.)2019
تــأتــي ع ــودة «ب ــاك ووت ــر» إل ــى الـعــراق
ب ـع ــد غـ ـي ــاب ألكـ ـث ــر مـ ــن ع ـش ــر س ـن ــوات
منذ عــام  ،2007حــن ُط ـ َ
ـردت مــن البالد
على خلفية قتلها  14مدنيًا عراقيًا في
ســاحــة الـنـســور فــي ب ـغــداد ،فــي جريمة
مثلت ذروة انتهاكاتها بحق العراقيني.
وشـكـلــت ال ـشــركــة ،الـتــابـعــة للمليونير
األميركي إريك برنس (الصورة) ،واجهة
جيش «املـقــاولــن املــدنـيــن» الــذيــن ُدفــع
بهم إلى بالد الرافدين في عهد جورج
بـ ــوش االبـ ـ ــن ،ض ـمــن م ـســاعــي الـتـغـلــب
ع ـلــى «ب ـيــروقــراط ـيــة ال ـب ـن ـتــاغــون» كما
ّ
سماها وزير الدفاع األميركي األسبق،
دونــالــد رامسفيلد .وهــي استراتيجية
أعاد الرئيس األميركي الحالي ،دونالد
ً
ت ــرام ــب ،إح ـي ــاء ه ــا ،م ــرس ــا الـكـثـيــر من
اإلشارات إلى نيته إعادة تفعيل القطاع
ال ـخ ــاص ع ـلــى ق ــاع ــدة «تـحـقـيــق أرب ــاح
أكبر بكلفة أقــل» ،خصوصًا في العراق
الــذي يــرى ترامب أن بــاده أهــدرت فيه
تريليونات الـ ــدوالرات مــن دون مقابل
(راج ـ ـ ـ ــع :ص ـه ــر ت ـ ــرام ـ ــب ...ب ـ ــول بــري ـمــر
ج ــدي ــد :ال ـ ـحـ ــدود ال ـع ــراق ـي ــة ل ـل ـشــركــات
الخاصة ،عدد  10نيسان .)2017
فــي هــذا اإلط ــار ،أمــاط موقع «بازفيد»
األمـيــركــي ،قبل أي ــام ،اللثام عــن وثيقة
ل ـ ـ ــوزارة ال ـت ـج ــارة ال ـع ــراق ـي ــة تـظـهــر أن
مــن بــن ال ـشــركــات األجـنـبـيــة املسجلة
ل ــدى األخ ـيــرة (بـتــاريــخ )2018 - 2 - 8
«مـ ـجـ ـم ــوع ــة ف ــرونـ ـتـ ـي ــر س ـي ــرف ـي ـس ــز»
ال ـت ــاب ـع ــة ل ـب ــرن ــس (هـ ــي ن ـف ـس ـهــا ب ــاك
ووتــر بمسمى آخــر) ،والتي تتخذ من
ه ــون ــغ ك ــون ــغ م ـق ـرًا ل ـه ــا ،ولــدي ـهــا فــرع

كشفت وثيقة رسمية
منح «التجارة» العراقية
ترخيصًا لمجموعة
تابعة إلريك برنس

ف ــي اإلم ـ ـ ــارات (ت ـع ــرض ع ـلــى مــوقـعـهــا
الرسمي خدمات حراسة مسلحة وغير
مـسـلـحــة ،مـشـتــرطــة للتوظيف «تمتع
ّ
املتقدمني بخبرة عسكرية ال تقل عن
خمس سنوات») .ويشير املوقع إلى أن
«برنس بدأ عام  2014في هونغ كونغ
تأسيس مجموعة خدمات لوجستية،
ومنذ ذلــك الحني توسعت شركته في
تقديم الخدمات للعديد من املشاريع،
خاصة في أفريقيا ،قبل أن تبدأ العمل
ف ــي اإلمـ ـ ـ ــارات» .وال ـجــديــر ذكـ ــره ،هـنــا،
أن اإلم ـ ــارات اسـتـعــانــت بـشــركــة «بــاك
ووتر» ،التي عمدت غير مرة إلى تغيير
اس ـم ـه ــا ،ف ــي م ـح ــاول ــة لـل ـت ـخـلــص مــن

صــورة ســوداء طبعتها بها تجربتها
فــي ال ـع ــراق ،مــن أج ــل تجنيد مــرتــزقــة
كولومبيني وغيرهم للقتال في اليمن
(راجــع :الخليج يقاتل بـ«بالك ووتــر»:
الـبـحــث عــن نـصــر ب ــاالرت ــزاق ،ع ــدد 19
كانون األول .)2015
فــي تـقــريــرهــا ال ـس ـنــوي األخ ـي ــر ،تنفي
الشركة األمنية وجــودهــا فــي الـعــراق،
متحدثة فــي الــوقــت نفسه عــن مكاتب
ُ
افت َ
تحت في الشرق األوسط
جديدة لها
العام املاضي ،من دون أن تحدد أسماء
وثيقة
البلدان التي استضافتها .لكن َ
«بـ ــازف ـ ـيـ ــد» ،الـ ـت ــي ت ــؤك ــد م ـض ـمــون ـهــا
ُ
معلومات «األخبار» اليوم ،كانت كفيلة
بــاس ـت ـثــارة ق ـلــق ك ـث ـيــريــن ،م ــن بينهم
ع ـض ــو الـ ـك ــونـ ـغ ــرس األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،جــن
شــاكــوفـسـكــي ،ال ـتــي رأت أن «الــوثـيـقــة
ي ـجــب أن ت ـك ــون بـمـثــابــة ج ــرس إن ــذار
بالنسبة إلى الحكومة العراقية ،التي
طردت بالك ووتر من أراضيها بسبب
س ـلــوك ـهــا اإلج ـ ــرام ـ ــي» .إال أن ال ـع ــراق
لــن يـكــون الـســاحــة الــوحـيــدة للمرحلة
ّ
الجديدة مــن عمل املنظمة التي شكل
غـ ــزو هـ ــذا ال ـب ـلــد عـ ــام  2003فــرصـتـهــا
الذهبية األولى ،بل إن سوريا ستكون
على ما يبدو على قائمة خياراتها.
ت ـن ـب ــئ ب ــذل ــك حـ ـم ــاس ــة ب ــرن ــس إلعـ ــان
ترامب ،في السادس من كانون الثاني/
ي ـن ــاي ــر املـ ــاضـ ــي ،ن ـي ـتــه س ـح ــب الـ ـق ــوات
األم ـيــرك ـيــة م ــن س ــوري ــا .إذ ق ــال بــرنــس،
حينذاك ،في مقابلة مع شبكة «فوكس
بزنس» األميركية ،إن «الواليات املتحدة
ليس لديها أي التزام استراتيجي طويل
األجـ ــل يـبـقـيـهــا ف ــي س ــوري ــا ،م ــا يــوجــب
إتـمــام عملياتها هـنــاك» ،مستدركًا بأن
«ال ـح ــرب ح ــرب ال نـهــايــة ل ـه ــا» .وعـلـيــه،
اق ـ ـتـ ــرح «اس ـ ـت ـ ـبـ ــدال م ـت ـع ـه ــدي خ ــدم ــات
ع ـس ـكــريــة خ ــاص ــة ب ــال ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة
املـنـسـحـبــة م ــن سـ ــوريـ ــا» ،الف ـت ــا إلـ ــى أن
ّ
«متعهدينا قد يحمون حلفاء الواليات
ّ
امل ـت ـحــدة ،وي ـت ـصــدون لـلـنـفــوذ اإليــرانــي
بعد مغادرة الواليات املتحدة البالد».

سوريا

مقالة تحليلية

يحيى دبوق

للجهود املـصــريــة إال بــالـقــدر الــذي
تحققه من مصلحة إسرائيل.
ب ــدوره ــا ،نـشــرت «س ــراي ــا ال ـقــدس»،
الذراع العسكرية لحركة «الجهاد»،
مقطعًا تـضـ ّـمــن ت ـهــديــدات لنخالة،
ومـ ـ ـش ـ ــاه ـ ــد ل ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــداد إلطـ ـ ــاق
ص ـ ـ ـ ـ ــواري ـ ـ ـ ـ ــخ ،وأخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى الق ـ ـت ـ ـحـ ــام
م ـس ـت ــوط ـن ــات إس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة .وقـ ــال
ن ـخ ــال ــة فـ ــي الـ ـفـ ـي ــدي ــو« :كـ ـم ــا نـحــن
نتألم نستطيع أن نؤلم الـعــدو في
ك ــل مـسـتــوطـنــاتــه امل ـحــاذيــة لقطاع
غ ـ ـ ــزة» .وأض ـ ـ ـ ــاف« :ي ــوج ــد ف ــات ــورة
سيدفعها الـعــدو فــي هــذه املعركة،
ليس نحن فقط مــن سيدفعها ،لن
نقبل بأن يبقى الشعب الفلسطيني
محاصرًا .أن نستشهد فــي املعركة
 100مـ ـ ـ ــرة أفـ ـ ـض ـ ــل مـ ـ ــن أن ُي ـق ـت ــل
أط ـف ــال ـن ــا م ــن الـ ـج ــوع وحــاجــات ـهــم
ّ
«سنمس باألمن
اإلنسانية» .وتابع:
اإلسرائيلي فــي حياة املستوطنني
بكل املــدن ،ولــن نقبل بــأي حالة من
األح ــوال أن تكون التهدئة من أجل
التهدئة ،واالستشهاد أفضل من أن
نستسلم».
فــي املـقــابــل ،ذكــر املحلل السياسي
ف ــي م ــوق ــع «والـ ـ ــا» ال ـع ـب ــري ،أمـيــر
ـوط ،أن ال ــوس ـي ــط امل ـص ــري
ب ــوخـ ـب ـ ّ
س ـ ـ ـي ـ ـ ـسـ ـ ــلـ ـ ــم وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـدي «ح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاس»
و«الـ ـجـ ـه ــاد» رس ــال ــة م ــن إســرائ ـيــل
م ـف ــاده ــا أن ـ ــه« :إذا ل ــم ت ـن ـت ــهِ لـعـبــة
الـ ـبـ ـيـ ـن ــغ بـ ــونـ ــغ ه ـ ـ ــذه عـ ـل ــى خ ـي ــر،
فسيكون هـنــاك انـفـجــار لـلــوضــع»،
فيما رأى محلل ال ـشــؤون األمنية
في صحيفة «يديعوت أحرونوت»،
رون بن يشاي ،أن الرد اإلسرائيلي
السريع على قطاع غزة ،ومهاجمة
منشأة عسكرية تابعة لـ «حماس»،
يأتي لرغبة إسرائيل في استمرار
ح ــال ــة ال ـ ـهـ ــدوء ،م ــع اقـ ـت ــراب ذك ــرى
«االستقالل» (النكبة) ،و«مهرجان
األغـنـيــة األوروب ـيــة (ي ــورو فيجن)،
وج ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــود تـ ـ ـشـ ـ ـكـ ـ ـي ـ ــل االئ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاف
الحكومي.

«بالك ووتر» تعود إلى العراق
 ...وعينها على سوريا

القائمة بني غزة ورام الله ،والتي ترغب إسرائيل في
استمرارها كونها تخدم مصالحها .يعني هذا أن
إسرائيل ستواصل العمل على استبعاد الحلول
العسكرية ،التي يزايد بعض الداخل بها ضد رئيس
الحكومة بنيامني نتنياهو ،وفــي امل ــوازاة التقليل
قدر اإلمكان من التهديدات ّ
الغزية ،عبر ربط سالح
املقاومة ووجودها بالعطاء االقتصادي.
على أن استراتيجية إسرائيل املعلنة هــذه شهدت
تراجعًا نسبيًا ملصلحة املقاومة ،التي فرضت على
االحتالل التخفيف من مراهناته .لكن تلك األفضلية
لم تلغ بشكل كامل املعادلة نفسها ،بل ّ
عدلت فيها
ِ
إل ــى ال ـحــد ال ــذي بــاتــت مـعــه الـتـهــدئــة ممكنة مقابل
عطاءات اقتصادية ومعونات ،وهو ما كانت إسرائيل
ً
ابتداء ،كما كانت الفصائل ترفضه أيضًا.
ترفضه
هل ّ
يعد هذا نجاحًا فلسطينيًا أم إسرائيليًا؟ األكيد
أن تراجعًا مشتركًا حصل بالفعل ،وإن كان امليزان
يميل ملصلحة الفصائل ،ربطًا بظرفها األكثر من
قاهر ،و«التكالب» عليها من جميع الجهات.
ع ـلــى ه ــذه ال ـخ ـل ـف ـيــة ،ت ـ ّ
ـوص ــل ال ـج ــان ـب ــان ،بــرعــايــة
مصرية ،إلى تهدئة تنص على موجبات متقابلة،
ّ
ج ـ ــرى ال ـع ـم ــل ع ـل ــى ت ــأج ـي ــل اس ـت ـح ـق ــاق ال ـش ــق
اإلس ــرائ ـي ـل ــي م ـن ـهــا نـتـيـجــة «ض ــائ ـق ــة» نـتـنـيــاهــو
السياسية ،ما دفع تل أبيب إلى الطمع في تأجيل
إضافي ،بل والدعوة إلى تجزئة املوجبات ،خشية
ردود فعل سلبية لشركاء نتنياهو خالل مرحلة

الـت ـفــاوض عـلــى تــألـيــف الـحـكــومــة .لـكــن الفصائل
رفـضــت هــذه التجزئة ،الـتــي تعني ترحيل تنفيذ
ال ـجــزء األه ــم مــن الـتـفــاهـمــات إل ــى مــا بـعــد تأليف
الحكومة ،وهو ما يفتح بابًا على تأجيل الحق على
اعتبار أن االستحقاقات والتجاذبات السياسية
في إسرائيل ال تنتهي.
والجدير ذكره ،هنا ،أن املماطلة اإلسرائيلية األخيرة
ً
استثناء ،بل سبقها تاريخ طويل من التعنت
ليست
إزاء اتفاقات تهدئة سابقة جرى التوصل إليها في
األشهر املاضية ،مع أو من دون حمالت انتخابية،
األمر الذي يعني أن املماطلة صفة ثابتة لتل أبيب،

المماطلة اإلسرائيلية األخيرة
ً
استثناءّ ،بل سبقها تاريخ
ليست
طويل من التعنت
وليست نتاج «الظروف القاهرة» التي ّتدعيها في
الغرف املغلقة .على خلفية ذلــك ،جــاءت صواريخ
القطاع «بالخطأ» لتسقط على مدينة بئر السبع،
ثم لتسقط مرتني متتاليتني على تل أبيب ،وأخيرًا
«بالخطأ» ربما على شاطئ مدينة أشدود ،وكذلك
على تخوم مستوطنات غالف غزة ،وهو ما يمكن
أن يتكرر في املستقبل.
لكن ،هل تتسارع األحداث نحو مواجهة؟ يصعب

الـجــزم فــي مــدى مــا يمكن أن يــذهــب إلـيــه كــل من
الطرفني فــي محاولة اختبار الـطــرف اآلخ ــر ،عبر
الضغط عليه من خالل التنقيط الناري ومالمسة
الـتـصـعـيــد دون سـلــوكــه الـفـعـلــي .لـكــن الـخـطــوات
امليدانية التي عمدت إليها تل أبيب في األيام القليلة
املاضية ،تشير إلى أنها تريد مواصلة املماطلة ،وإن
كانت مستعدة لتنفيذ بعض من موجبات التهدئة،
بما ال يشكل مادة تجاذب ومزايدة خالل التفاوض
القائم على تأليف الحكومة .فــي مقدمة خطوات
إسرائيل «التهويلية» الحديث عن نشر منظومات
القبة الحديدية وقائيًا ،واالستعداد امليداني ملواجهة
ب ــري ــة ،وت ـظ ـه ـيــر ال ـت ــدري ـب ــات ال ـت ــي ت ـحــاكــي حــربــا
واحـتــاالت جغرافية .بالطبع ،ال تهدف إسرائيل
مــن استعراضها الدفاعي والهجومي إلــى تهيئة
م ـســرح الـعـمـلـيــات ملــواج ـهــة واسـ ـع ــة ،ب ــل مـ ــؤازرة
الوسيط املـصــري فــي الضغط على فصائل غزة
لدفعها الى التراجع عن مطالباتها ،وهو ما بادرت
إليه القاهرة عبر املسارعة إلى «استدعاء» وفدين
من «حماس» و«الجهاد» إلى القاهرة للحؤول دون
التصعيد.
ٌ
هــو ع ــود عـلــى ب ــدء إذًا ،وتــأجـيــل بـعــد تــأجـيــل ،ما
ً
ّ
يحتم على فصائل غزة االنزياح قليال إلى الرهان
عـلــى مـنـســوب أعـلــى مــن ال ـض ـغــوط ،يـكــون كافيًا
لتليني موقف العدو ودفعه إلى تنفيذ التزاماته ،بال
أعذار وتجزئة وتأجيل متواصل.

جولة أولى لـ«إحياء» مسار جنيف
تصعيد ميداني «مضبوط» في محيط إدلب
ارتـفــع منسوب التصعيد فــي املنطقة
الـ ـت ــي ي ـف ـت ــرض أن تـ ـك ــون «م ـن ــزوع ــة
ال ـســاح» فــي محيط جيب إدل ــب ،إلى
م ـس ـت ــوي ــات مـ ــا ق ـب ــل ت ــوق ـي ــع «اتـ ـف ــاق
أستانا» الذي «ضبط» تطورات امليدان
داخـ ــل إطـ ــار ال ـت ـج ــاذب ــات ال ــروس ـي ــة ـ ـ
اإليرانية ـ ـ التركية .ورغم أن تفاهمات
ّ
التصعيد» ُعززت عبر «مذكرة
«خفض ّ
سوتشي بني أنقرة
في
عة
املوق
إدلــب»
ّ
ومــوس ـكــو ،إال أن تـعــثــر تـنـفـيــذ بـنــود
األخ ـ ـيـ ــرة ع ـل ــى األرض ف ـ ــرض عـ ــودة
ّ
جــوالت املـعــارك املتقطعة ،التي يمكن
استثمارها في سياق الجهد التركي،
املـبــارك مــن روسـيــا وإي ــران حتى اآلن،
ّ
لحل ملف إدلب بال االحتكام إلى عمل
عسكري واسع .وخالل األيام املاضية،
ش ـ ـ ـهـ ـ ــدت حـ ـ ـ ـ ـ ــدود مـ ـنـ ـطـ ـق ــة «خـ ـف ــض
ال ـت ـص ـع ـيــد» حـ ـش ــودًا ع ـس ـكــريــة الفـتــة
للجيش ال ـســوري وحـلـفــائــه ،وخاصة
ف ـ ــي ري ـ ـ ــف ح ـ ـمـ ــاة ال ـ ـش ـ ـمـ ــالـ ــي ،وذل ـ ــك
بــال ـتــزامــن م ــع عـ ــودة ن ـش ــاط سـ َ
ـاحــي
الجو السوري والروسي ،كما ُس ّجلت
مشاركة الطائرات املروحية َفي قصف
اسـ ـتـ ـه ــدف مـ ــواقـ ــع بـ ــن ريـ ــفـ ــي إدلـ ــب
وحماة بعد غيابها ملا يقارب العام.
وت ـ ــراف ـ ــق ال ـت ـح ـش ـي ــد الـ ـعـ ـسـ ـك ــري مــع
اسـتـهــداف الـفـصــائــل املـسـلـحــة ،وعلى

رأسـ ـ ـه ـ ــا «ه ـ ـي ـ ـئـ ــة ت ـ ـحـ ــريـ ــر الـ ـ ـش ـ ــام»،
ب ـص ــواري ــخ مـتــوسـطــة امل ـ ــدى ،مـنــاطــق
َ
فــي مـحــافـظــتــي ح ـمــاة والــاذق ـيــة ،وال
سيما محردة ومحيط قاعدة حميميم
ال ـج ــوي ــة .وت ـش ـيــر امل ـع ـلــومــات إل ــى أن
الـ ـص ــواري ــخ الـ ـت ــي س ـق ـطــت ف ــي ب ـلــدة
الـقـبـيـسـيــة فــي ري ــف جـبـلــة ،وتسببت
بــاسـتـشـ ُهــاد شـخــص وإص ــاب ــة أربـعــة
آخ ــري ــن ،أط ـل ـقــت م ــن جـ ــوار ب ـلــدة بــاب
الـ ـط ــاق ــة فـ ــي ري ـ ــف حـ ـم ــاة ال ـش ـم ــال ــي،
ال ـت ــي تـفـصـلـهــا ع ــن ق ــاع ــدة حميميم
مسافة تصل إلــى نحو  40كيلومترًا.
وتـعــد البلدة داخــل «املنطقة منزوعة
ال ـ ـسـ ــاح» ،ح ـيــث ي ـجــب أال ت ــوج ــد أي
أس ـل ـحــة ثـقـيـلــة أو ف ـصــائــل إره ــاب ـي ــة،
كما أنها تبعد أقل من كيلومترين عن
إحــدى نقاط املراقبة التابعة للجيش
التركي.
ووسـ ــط أج ـ ــواء ت ــوح ــي ب ـق ــرب نـشــوب
معارك في سهل الغاب وأطــراف ريف
ال ــاذقـ ـي ــة ال ـش ـم ــال ــي الـ ـش ــرق ــي ،تـفـيــد
امل ـع ـل ــوم ــات امل ـت ــوف ــرة بـ ــأن أي ت ـحـ ّـرك
م ـح ـت ـمــل س ـي ـجـ ّـيــر مل ـص ـل ـحــة الـضـغــط
وإن ـ ـف ـ ــاذ ب ـ ـنـ ــود «ات ـ ـف ـ ــاق س ــوتـ ـش ــي»،
وسيعتمد مداه على حجم االنتهاكات
التي قد تخرج عن الفصائل املتشددة
امل ـت ـم ــرك ــزة هـ ـن ــاك .وفـ ــي م ـ ـ ــوازاة ذل ــك،

س ـي ـت ــاب ــع س ــاح ــا الـ ـج ــو وامل ــدف ـع ـي ــة
مهمة استهداف النقاط التابعة لتلك
الفصائل ،على رقعة أوســع مما جرى
اس ـت ـه ــداف ــه خـ ــال ج ـ ــوالت الـتـصـعـيــد
املاضية.
الــافــت فــي ه ــذه ال ـت ـطــورات املـيــدانـيــة
أن ـه ــا ت ـت ــزام ــن م ــع ح ـ ــراك دب ـلــومــاســي
الف ــت فــي جـنـيــف ،قــد يـكــون االخـتـبــار
األول لفعالية عـمــل املـبـعــوث األمـمــي
غ ـيــر ب ـي ــدرس ــن .إذ يـنـتـظــر أن يلتقي
األخير ّ ،اليوم ،ممثلني عن «املجموعة
امل ـ ـ ـصـ ـ ــغـ ـ ــرة» و«هـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــة الـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاوض»
املعارضة ،إلى جانب لقاءات مجدولة
بينه وبني مندوبي «الدول الضامنة»
ملـ ـس ــار «أس ـ ـتـ ــانـ ــا» .ويـ ـض ــع ب ـيــدرســن
نصب عينيه تحصيل تــوافـقــات على
دعم ملف إنشاء «اللجنة الدستورية»
برعاية أممية ،في محاولة إلحياء دور
املحادثات التي تقودها األمم املتحدة،
ون ـقــل مـلـفــات «أس ـت ــان ــا» إل ـي ـهــا .وب ــدا
ذل ــك واض ـحــا خ ــال إحــاطـتــه األخ ـيــرة
ّ
ف ــي مـجـلــس األم ـ ــن ،ح ـيــث أكـ ــد وج ــود
َ
جانبي الحكومة
تـعــاون إيجابي مــن
وامل ـع ــارض ــة ف ــي مـلــف «الــدس ـتــوريــة»،
م ـش ـي ـرًا فـ ــي الـ ــوقـ ــت ن ـف ـس ــه إل ـ ــى ع ــدم
وج ــود «ات ـف ــاق عـلــى ك ــل ش ــيء» حتى
اآلن .وح ـ ــاول ب ـيــدرســن ال ـت ـنــويــه إلــى

نقاط جديدة لم يتطرق إليها الوسيط
األممي بوضوح من قبل ،في محاولة
لكسب ثقة األط ــراف املعنية؛ إذ أشــار
إلى أن «املعاناة (في سوريا) ال تقتصر
على الالجئني والنازحني ،حيث يواجه
امل ــاي ــن م ــن الـ ـس ــوري ــن ف ــي ال ــداخ ــل
نـقـصــا ح ــادًا فــي ال ـس ـلــع ،بـمــا فــي ذلــك
الــوقــود ،وهــم يقتربون من مستويات
ّ
األزم ـ ــة» .كـمــا أك ــد أن «ه ــذا ال ـن ــزاع ذو
طــابــع دول ــي كـبـيــر» ،وأن الـحــديــث عن
«احـ ـت ــرام واس ـت ـع ــادة س ـي ــادة ســوريــا
واسـ ـتـ ـق ــالـ ـه ــا ووح ـ ــدتـ ـ ـه ـ ــا وس ــام ــة
أراض ـ ـي ـ ـهـ ــا» ال ي ـك ـف ــي ل ـت ـح ـق ـيــق ذل ــك
دون خـطــوات فعلية .ويـصــل مسؤول

التواصل في الخارجية األميركي في
الشأن السوري ،جايمس جيفري ،إلى
جـنـيــف لـلـمـشــاركــة ف ــي االج ـت ـمــاعــات،
قادمًا من أنقرة ،حيث أجرى محادثات
مــع املـســؤولــن األت ــراك حــول «املنطقة
اآلمنة» املفترضة وسواها من ملفات
م ـش ـت ــرك ــة .وخـ ـ ــال ال ـ ـل ـ ـقـ ــاءات ،ع ــادت
تركيا إلــى الحديث عــن قــرب التوافق
مــع الـجــانــب األمـيــركـ ّـي حــول «املنطقة
اآلم ـن ــة» .ورغ ــم ذل ــك ،مل ــح جـيـفــري إلــى
تعويل بالده على مشروع إنشاء «قوة
حفظ ســام» مشتركة ،وهــو مــا سبق
وعارضته أنقرة بالكامل.
(األخبار)

ُس ّجلت مشاركة
الطائرات
المروحية بعد
غيابها لما يقارب
العام (أ ف ب)

18

الجمعة  3أيار  2019العدد 3748

الجمعة  3أيار  2019العدد 3748

العالم

العالم
◄ وفيات ►

تقرير

مقالة

إيران إلى تجربة صمود جديدة:

ّ
اإلمبراطورية المنحدرة تكشر عن أنيابها

ال «تصفير» ،ال تفاوض ،ال حرب

وليد شرارة

تدخل طهرانً ،
ابتداء من اليوم ،طورًا
آخر في صراع اإلرادات مع الواليات
المتحدةّ ،
تصر على أن مآالته لن تكون
إال كما سابقاته :ال قبول بشروط واشنطن
تحت الضغط .وضعت إيران اللمسات
األخيرة على برنامج مواجهة إلغاء
اإلعفاءات من العقوبات على النفط
للدول الثمانيّ ،سياسيًا واقتصاديًا ،وهي
واثقة بأنه سيجنبها االضطرار إلى تحرك
تصعيدي لن ّ
تتردد في القيام به إذا
ّ
تخطت واشنطن الخطوط الحمر
خليل كوثراني
بالنسبة إلى إيــران ،اليوم ،مع سريان
إل ـ ـ ـغـ ـ ــاء اإلعـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــاءات مـ ـ ــن الـ ـعـ ـق ــوب ــات
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ه ــو ك ـم ــا ق ـب ـل ــه .ه ـ ــذا فــي
ال ـس ـي ــاس ــة ،ول ـ ــو اخ ـت ـل ــف األمـ ـ ــر ل ــدى
األســواق ،علمًا بأن التأثيرات الكبيرة
لــم تـظـهــر ب ـعــد ،س ــواء داخ ــل إيـ ــران أو
فــي األس ــواق العاملية .حسمت طهران
قــرارهــا :تكييف االقتصاد ،وااللتفاف
ب ـمــا ت ـيـ ّـســر ع ـلــى ال ـح ـظ ــر ،وال ـت ـمـ ّـســك
ب ــإن ـت ــاج ّالـ ـغ ــاز وال ـن ـف ــط وتــوريــده ـمــا
ب ـمــا ي ـفــشــل هـ ــدف «ال ـت ـص ـف ـيــر» ال ــذي
وضـ ـع ــه ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي دون ــال ــد
تـ ــرامـ ــب .ذل ـ ــك مـ ــن ن ــاح ـي ــة ال ـب ــرن ــام ــج
العملي للمواجهة ،أمــا سقف املوقف
الـ ـسـ ـي ــاس ــي فـ ـه ــو عـ ـن ــد ال ـ ـ ـتـ ـ ــزام ق ـ ــرار
رف ـ ــض الـ ـتـ ـف ــاوض مـ ــع واشـ ـنـ ـط ــن فــي
ه ــذه ال ـف ـتــرة ،وامل ـضــي فــي «ال ـت ـحـ ّـدي»
حـ ـت ــى كـ ـس ــر م ـ ـ ـحـ ـ ــاوالت «الـ ـت ــركـ ـي ــع»
األمـيــركـيــة .ه ــذان ال ـقــراران سيطبعان
استراتيجية الـجـمـهــوريــة اإلســامـيــة
في املرحلة املقبلة ،وسيشكالن سقف
ّ
تحركها .وهما يستلزمان أن «الحرب»
بمنحاها الساخن واملـبــاشــر ستكون
مستبعدة من خـيــارات طهران وردات
فعلها ،طاملا أن التصعيد ال يصل إلى
ّ
التعرض لحرية حركة النفط اإليراني
في البر والبحر ،فال تضطر طهران إلى
إغالق مضيق هرمز أو عرقلة الحركة
فيه رغم اإلعالن عن «جاهزية» القوات
البحرية ،وطــاملــا أيـضــا لــم يبلغ األمــر
ح ـ ّـد «خ ـن ــق» اإلي ــران ـي ــن و«ت ـص ـف ـيــر»
تصديرهم للنفط على أرض الــواقــع،
األمــر الــذي يعني تأجيل الحديث عن
عدم التعاون األوروبــي ،ومصير بقاء
إيـ ــران فــي االت ـف ــاق ال ـن ــووي كــورقــة لم
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ت ـصــل ط ـه ــران إل ــى ال ـحــاجــة لــرفـعـهــا،
ّ
فـ ــي ظـ ـ ــل ال ـ ـق ـ ــدرة عـ ـل ــى الـ ـتـ ـك ـ ّـي ــف مــع
ّ
الظروف املستجدة وتفريغ الضغوط
م ــن َ َمـفـعــولـهــا بــال ـس ـيــاســات ال ـهــادئــة
والنفس الطويل.
املواقف اإليرانية التي أبداها مختلف
امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن ف ـ ــي طـ ـ ـه ـ ــران ف ـ ــي األي ـ ـ ــام
القليلة املاضية في معرض الــرد على
التصعيد الجديد ،ال تعني أن املرحلة
ال ـت ــال ـي ــة إللـ ـغ ــاء اإلع ـ ـف ـ ــاءات سـتـكّــون
ن ــزه ــة ،إنـ ـم ــا ت ـت ـط ـلــب آلـ ـي ــات م ـعــقــدة
لـتـجــاوز ال ـعــراق ـيــل .ي ـصـ ّـر اإليــران ـيــون
على التذكير أنهم خبراء في استعمال
هذه اآلليات ،ما يمنحهم ثقة لتخطي
ال ـ ـع ـ ـق ـ ـبـ ــات .ن ـت ـي ـج ــة كـ ـ ــل ذلـ ـ ـ ـ ــك ،وف ــق
ال ـت ـقــديــرات اإلي ــران ـي ــة ،م ـســار آخ ــر من
تفعيل سياسة الصمود بوجه عاصفة
ّ
املستجدة التي تراهن عليها
الضغوط
إدارة واشـنـطــن ،وال يعني هــذا رفض

العقوبات ّ
تهدد االقتصاد الهندي
ّ
تلوح في الهند بوادر تأثر حاد لالقتصاد من إلغاء إعفاء البالد من العقوبات على
شراء النفط اإليراني ،في بلد ينشغل بإجراء االنتخابات العامة .والتهديد في الهند
ّ
يتمثل بعدم القدرة على تعويض النفط اإليراني ،ليس من الناحية التقنية فقط ،بل
من ناحية األسعار والكمية ،ما ينذر بارتفاع تكاليف الوقود في محطات البنزين،
ّ
وبالتالي تأثر العملة املحلية وارتفاع معدالت التضخم بشكل متسارع ،والذي
تجهد الحكومة إلبقائه عند معدالت منخفضة .وهذه املخاطر قد ال تمنع نيودلهي
من التراجع عن االلتزام بالعقوبات ،وهي التي لديها تجربة ّ
تمرد على العقوبات
في  .2012وفي تركيا ،أكد وزير الخارجية ،مولود جاويش أوغلو ،أمس ،صعوبة
االلتزام بإلغاء اإلعفاءات من الناحية التقنية؛ إذ إن املصافي التركية ال تتقبل النفط
من دول أخرى ،و«علينا أن نجدد التكنولوجيا ملصافينا النفطية عندما نشتري
النفط من دول ثالثة .ذلك سيعني أن تبقى مصافي التكرير مغلقة لبعض الوقت.
هذا بالطبع له تكلفة».
(أ ف ب ،األناضول)

املفاوضات باملطلق ،بل تثبيت معادلة
الـ ــاءات ال ـثــاث الـتــي لـطــاملــا ّ
تمسكت
ب ـهــا طـ ـه ــران :ال إم ـ ـ ــاءات ،ال ت ـفــاوض
تحت الـضـغــط ،ال تـفــاوض على أصل
الحقوق السيادية .والطريق لتثبيت
ه ــذه امل ـعــادلــة الءات ث ــاث أخ ــرى هي
بــرنــامــج ع ـمــل امل ــرح ـل ــة :ال «تـصـفـيــر»
لـ ـ ـص ـ ــادرات ال ـن ـف ــط ،وال تـ ـف ــاوض مــع
واشـنـطــن اآلن ،وال ذه ــاب نـحــو حــرب
يريدها صقور داخل اإلدارة األميركية.
تؤمن طهران بأن استراتيجيتها تلك،
بـمــا تـحــت يــديـهــا م ــن مـســاحــة تـحـ ّـرك
في ملفات املنطقة ،ستقود من جديد
إلــى إشـعــار «ال ـعــدو» ب ــ«ال ـنــدم» ،وبــأن
«كلفة الضغوط أكـبــر» وب ــأن «النفوذ
اإلقليمي» إليــران وقدراتها العسكرية
يتضاعفان وسط الضغوط ال العكس.
في املواقف اإليرانية ،تتوزع التوجهات
إل ــى معسكرين اث ـنــن .األول ال يرغب
مفاوضات مع الغرب وال يؤمن
في أي
ّ
بـ ـج ــدواه ــا ،ي ـمــث ـلــه ف ــري ــق املـحــافـظـّـن
بشكل رئيس .أما الثاني ،الــذي يمثله
ت ـيــار ال ــوس ــط أو «االع ـ ـتـ ــدال» بــزعــامــة
ال ــرئـ ـي ــس حـ ـس ــن روح ـ ــان ـ ــي ،وق ــري ــب
م ـنــه م ــوق ــف اإلص ــاح ـي ــن ،ف ـي ــرى في
التفاوض ضرورة لتثبيت حقوق إيران
دولـيــا وحـفــظ مكانتها ومكتسباتها
وتحييد الذرائع الستهدافها .ما بات
مـعــروفــا أن الـجـمـيــع فــي إي ــران الـيــوم،
ب ـف ـض ــل ال ـه ـج ـم ــة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،ب ــات ــوا
يتقاطعون عند مــوقــف واح ــد مـ ّ
ـوحــد:
«ال ت ـفــاوض فــي ه ــذه املــرحـلــة» تــريــده
اإلدارة األميركية من بوابة الضغوط
االق ـت ـص ــادي ــة ل ـص ـيــاغــة ات ـف ــاق ن ــووي
جديد يشمل امللف الصاروخي والدور
اإلق ـل ـي ـمــي .ق ــاع ــدة ثـ ّـبـت ـهــا ق ــائ ــد «ق ــوة
الـ ـق ــدس» ف ــي ال ـح ــرس الـ ـث ــوري ال ـلــواء
قاسم سليماني ،حني ّنبه قبل يومني
إلى أن األميركيني «يحاولون ّ
جر إيران
إلى طاولة املفاوضات عبر العقوبات
االق ـت ـص ــادي ــة» ،مـعـتـبـرًا أن الـتـفــاوض
مع الواليات املتحدة في ظل الظروف
الحالية ّ
يعد بمثابة «اسـتـســام» .من
ّ
يمكن عـ ّـده رأس «املـتـشــدديــن» بعيون

واشنطن في فريق املعنيني بالسياسة
الـخــارجـيــة اإلي ــران ـي ــة ،ب ــدا فــي موقفه
ف ــي ت ـن ــاغ ــم م ــع ال ـح ـك ــوم ــة الــوس ـط ـيــة
ورئ ـي ـس ـهــا ووزيـ ـ ــر خــارج ـي ـت ـهــا ،حني
حـ ـص ــر رفـ ـ ــض ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوض ب ــامل ــرح ـل ــة
الحالية .وفي هذا مساعدة لروحاني
ـروط ــا ل ـل ـت ـف ــاوض مــع
ال ـ ــذي وضـ ــع ش ـ ّ
واشـ ـنـ ـط ــن ،ت ـت ـم ــث ــل فـ ــي الـ ـ ـع ـ ــودة عــن
العقوبات واالعتذار عن لغة التهديد.
ً
وف ـض ــا ع ــن إج ـم ــاع املــؤس ـســات على
سبل املواجهة واستراتيجيتها ،يجد
الـ ـش ــارع اإليـ ــرانـ ــي ،بـســاسـتــه ونـخـبــه
ومــواط ـن ـيــه ،نـفـســه أمـ ــام أك ـثــر الـطــرق
ال ـع ـقــان ـيــة امل ـت ــواف ــرة ب ــوج ــه سـيــاســة
ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد ت ــرام ــب،
الـتــي تــوســم بالبلطجة والتنصل من
املعاهدات واالتفاقيات ،حيث لم تعد
امل ـس ــأل ــة «ف ـ ـ ـ ــرادة» إي ــرانـ ـي ــة ،ف ــي حــن
ت ـم ـ َـارس ه ــذه ال ـس ـيــاســة ع ـلــى الـصــن
وأوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،فـ ـم ــا جـ ـ ـ ــدوى أن ي ــرض ــخ
اإليرانيون وهم الذين صمدوا وحدهم
بوجه الضغوط في السابق ونجحوا
في تـجــاوزهــا؟! ويــردد اإليــرانـيــون مع
مراقبني في العالم أسئلة في شأن ما
وص ـلــت إل ـيــه سـيــاســة ال ـض ـغــوط هــذه
في امللفات األخرى ،وبالتالي إلى ماذا
ستوصل مع إيران.
ب ــال ـن ـس ـب ــة ال ـ ـ ــى األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ،اإلجـ ــابـ ــة
ً
واضـ ـ ـح ـ ــة ،ل ـك ــن فـ ـض ــا عـ ــن ال ـت ـم ـ ّـرد
ل ــدى بـعــض الـ ــدول كــالـصــن وتــركـيــا
وال ـ ـعـ ــراق ،فـ ــإن اس ـت ـم ــرار الـ ـح ــال مع

سيكون للموانئ
والشركات الصينية دور
مؤثر في االلتفاف على
العقوبات

الـ ـ ــدول ال ـت ــي س ـت ــرض ــخ ،كــال ـه ـنــد ،أو
استمرار األسعار واستقرار األسواق
ع ـل ــى ح ــال ــه ،أم ـ ــور ل ـي ـســت واض ـح ــة.
وأك ـبــر مــؤشــر عـلــى ضبابية املشهد
اشتراط وزير النفط السعودي ،خالد
ال ـف ــال ــح ،ل ـن ـجــاح م ـش ــروع الـعـقــوبــات
ضد إيران ،اتفاقًا روسيًا أميركيًا ،في
حني أمل الرئيس الروسي ،فالديمير
ب ــوت ــن ،ع ـلــى ه ــام ــش م ـشــارك ـتــه في
منتدى «ح ــزام واح ــد ،طــريــق واحــد»
فـ ـ ــي ال ـ ـعـ ــاص ـ ـمـ ــة ال ـ ـص ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــة ،أن ال
تــزيــد ال ـس ـعــوديــة إن ـتــاج ـهــا النفطي
لتعويض أي انـخـفــاض محتمل في
ال ـصــادرات اإليــرانـيــة ،مبديًا تمسكه
باتفاق «أوبك بلس» لخفض اإلنتاج.
التقدير التقني لـ«أوبك» ليس بعيدًا
من هذا ،إذ أكد األمني العام للمنظمة،
محمد بــاركـيـنــدو ،ال ــذي استضافته
ط ـ ـهـ ــران أم ـ ــس فـ ــي رسـ ــالـ ــة واض ـح ــة
بــالـتــزامــن مــع انـتـهــاء اإلعـ ـف ــاءات ،أن
«مـ ـ ــن امل ـس ـت ـح ـي ــل اسـ ـتـ ـبـ ـع ــاد ال ـن ـفــط
اإليراني من السوق».
ومن اليوم ،ينتظر من الصني ،الزبون
األول لـلـنـفــط اإلي ــران ــي ،ال ـق ـيــام ب ــدور
أكثر فعالية فــي مسار االلتفاف على
ال ـع ـقــوبــات ،يـشــابــه دورهـ ــا ف ــي جــولــة
ً
العقوبات السابقة .ففضال عــن تمرد
بـ ـك ــن الـ ـسـ ـي ــاس ــي عـ ـل ــى الـ ـعـ ـق ــوب ــات،
سيكون للموانئ والشركات الصينية
دور مؤثر في االلتفاف على العقوبات
ك ــوسـ ـي ــط ت ـ ـج ـ ــاري ،سـ ـيـ ـع ــود عـلـيـهــا
ب ــالـ ـف ــائ ــدة ،ب ـم ـع ــزل ع ــن ال ـن ـف ــط ال ــذي
يشتريه الصينيون لحاجتهم (أكثر
مــن  585أل ــف بــرمـيــل يــوم ـيــا) والــذيــن
سيستمرون في شرائه.
ـران واملنطقة والعالم مرحلة
تدخل إيـ ّ
ت ـت ـســم بـ ـع ــض األص ـ ــاب ـ ــع .نـتـيـجـتـهــا،
وفـ ـ ـ ــق وزيـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي
محمد ظــريــف ،أن طـهــران «لــن تركع».
وه ــي ،وإن تـكــاد تـكــون ضـغــوطــا غير
مسبوقة وفق الرئيس روحاني ،إال أن
إي ــران الـتــي لــم تـبــدأ الـحــرب ،فهي كما
ف ــي امل ــاض ــي «لـ ــن ت ـس ـمــح ل ـل ـعــدو بــأن
ينتصر» في ختامها.

هــي امل ــرة األولـ ــى ال ـتــي تـعـتــرف فـيـهــا ال ــوالي ــات املـتـحــدة
بالتورط في محاولة انقالبية عند وقوعها .االنقالبات
الـعـسـكــريــة ك ــان ــت الــوس ـي ـلــة املـفـضـلــة لــواش ـن ـطــن ،منذ
تحولها قوة دولية بعد الحرب العاملية الثانية ،إلسقاط
األنـظـمــة الوطنية فــي بـلــدان الـجـنــوب وبـســط سيطرتها
عليها .ولكن ،وعلى الرغم من أن الواليات املتحدة كانت
في تلك الحقبة في أوج قوتها ،لم يسبق ملسؤول أميركي
أن فعل ما قام به جون بولتون مستشار األمن القومي
لـلــرئـيــس األم ـيــركــي ،ووزيـ ــر الـخــارجـيــة مــايــك بومبيو،
إث ــر امل ـحــاولــة االنـقــابـيــة الـفــاشـلــة فــي فـنــزويــا فــي 30
نيسان املــاضــي .لقد أقــر الــرجــان بمشاركة إدارتهما
املـبــاشــرة فــي املـحــاولــة الـفــاشـلــة .لــم ي ـتــردد بــولـتــون في
توجيه تغريدة لثالثة مسؤولني فنزويليني :وزير الدفاع
فالديمير بادرينو ،رئيس املحكمة العليا مايكل مورينو
وقائد الحرس الجمهوري إيفان رافاييل هرنانديز داال،
متهمًا إياهم بخيانة تعهداتهم التي قدموها للمعارضة
الفنزويلية بإطاحة الرئيس نيكوالس مادورو «لتسهيل
انتقال سياسي ديموقراطي» .وهو أضاف إن الصفقة
ب ــن ال ـطــرفــن تـضـمـنــت رف ــع ال ـع ـقــوبــات األم ـيــرك ـيــة عن
املسؤولني الثالثة مقابل التزامهم بها .أما مايك بومبيو،
فقد زعــم أن الــواليــات املتحدة شــاركــت فـ َـي املفاوضات
التي سبقت الصفقة املذكورة ،وأن مسؤولني رئيسيني
في حكومة مادورو أبلغا إدارته استعدادهما لالنشقاق
في األسابيع املاضية .وبمعزل عن صحة مزاعم الرجلني،
أو عن كونها محاولة لزرع الشقاق في معسكر الرئيس
الفنزويلي بعد فشل االنـقــاب ،فإنها تضمنت بعدين
مـهـ ّـمــن ومـتــرابـطــن بــالـنـسـبــة ال ــى م ــآالت املــواج ـهــة في
فنزويال :األول هو الكشف عن مدى التصميم األميركي
عـلــى إطــاحــة الـحـكــومــة الـشــرعـيــة فــي ال ـب ــاد ،مــع وضــع
خيار التدخل العسكري املباشر على الطاولة ،والثاني
هــو املــزيــد مــن تــدويــل األزم ــة ،عبر اتـهــام روسـيــا وكوبا
باملسؤولية عــن إجـهــاض االن ـقــاب .الجموح األميركي
السـتـعــادة الـسـيـطــرة عـلــى مــا اعـتـبــرتــه يــومــا حديقتها
الخلفية استولد أزمة محلية ـ ـ إقليمية ـ ـ دولية في قلبها،
فوق أكبر مخزون للنفط الخام في العالم.
في جدوى «التكشير عن األنياب»
ليس سرًا أن فرض سيطرة الواليات املتحدة مجددًا على
بلدان وسط وجنوب القارة األميركية هو بني األولويات
املستجدة إلدارة ترامب ،وأن إسقاط الحكم الوطني في
فـنــزويــا ،ال ــذي تـحـ ّـول منذ أي ــام الــرئـيــس الــراحــل هوغو
تشافيز إلــى نــاطــق رسـمــي بــاســم الـتــوجــه االستقاللي
ال ـجــذري ،هــو أحــد شــروطـهــا الــرئـيـســة .ال ـثــورة املـضــادة
التي تشهدها فنزويال منذ بداية هذا العام تتم بإشراف
أمـيــركــي ،وقــائــدهــا ،خ ــوان غ ــواي ــدو ،وأه ــم رج ــاالت ــه ،هم
فخر صناعة «مركز كانفاس» ،وريث منظمة «أوتبور»
ال ـصــرب ـيــة ،إحـ ــدى أدوات ال ـتــدخــل األم ـي ــرك ــي املفضلة
تحت شعار تصدير الديموقراطية ،بحسب ما كشفه
الـصـحــافــي مــاكــس بـلــومـنـتــال ،فــي كـتــابــه ال ـص ــادر هــذا
الـعــام «إدارة الـتــوحــش» .املحاولة االنقالبية التي وقعت
يوم  30نيسان أتت بعد عملية تمهيد دامت عدة أشهر
لتكريس االعتراف بغوايدو كرئيس «شرعي» للبالد من
ِق َبل أكثر من  50دولة بدفع من اإلدارة األميركية .ثورة
مضادة ملونة في الداخل ،وعملية بناء لجبهة سياسية
ـ ـ دبلوماسية معادية في الخارج ،كان من املفترض أن
يفضيا ،بنظر مهندسي انقالبات الثمانينيات في أميركا
الوسطى والالتينية ،كإليوت آبرامز وجون بولتون ،إلى
كسب والء قطاع وازن من الجيش إلزاحة مادورو.
ي ـع ـت ـق ــد الـ ـبـ ـع ــض ،عـ ـل ــى غ ـ ـ ــرار أوري فـ ــريـ ــدمـ ــان فــي
«األتــانـتـيــك» أن أخـطــاء تكتيكية ساهمت فــي إفشال
هــذا املخطط .يقول فريدمان إن سفير كولومبيا في
واشنطن ،فرانسيسكو سانتوس ،املتورط بــدوره في
املــؤامــرة على فـنــزويــا ،أسـ ّـر لــه أن «العسكريني الذين
يــدعـمــون الــرئـيــس الفنزويلي هــم كــأحـجــار الشطرنج.
إذا انـ ـشـ ـق ــوا عـ ــن الـ ـنـ ـظ ــام ،ن ـخ ـس ــره ــم .هـ ــم ي ـع ـم ـلــون
بفعالية أكـبــر مــن داخ ـلــه» .قــد يـكــون مــن الصحيح أن

انشقاق املئات من العسكريني والضباط عن الجيش،
وانضمامهم إلى صفوف املعارضة ،ولجوء عدد منهم
إلى كولومبيا ،جميعها عوامل ساعدت على إجهاض
املـحــاولــة االنقالبية ،لكنها ليست الـعــوامــل األساسية.
العامل الرئيسي هو التفاف القطاع األعظم من الجيش
ومــن الـشـعــب حــول الـنـظــام .كــل الـخـطــوات التصعيدية
وال ـع ـقــوبــات االق ـت ـصــاديــة واملــال ـيــة والـتـهــويــل بــالـتــدخــل
ُ
العسكري لــم تـجـ ِـد نفعًا .لقد فـقــدت الــواليــات املتحدة
هيبتها التي كانت الركيزة األساسية لهيمنتها العاملية
في العقود السابقة .فشل جديد في فنزويال سيفضي
إل ــى تــآكــل أكـبــر للهيبة والـهـيـمـنــة مـعــا .ه ــذا مــا يفسر
هيجان صـنــاع قــرارهــا الحالي وحديثهم املـتــواتــر عن
تدخل عسكري وشيك.
يعتقد البعض أن إلـغــاء وزي ــر الــدفــاع بــاإلنــابــة ،باتريك
شــانـهــان ،زيــارتــه ألوروبـ ــا لـلـتـشــاور مــع مجلس األمــن
ال ـقــومــي ووزارة ال ـخــارج ـيــة ه ــو دل ـيــل عـلــى جــديــة هــذا
ال ـخ ـيــار .األس ـئ ـلــة ال ـتــي ت ـطــرح نفسها بــال ـضــرورة هي
ً
حول شكل مثل هذا التدخل ومداه .هل سيكون تدخال
أميركيًا حصريًا؟ أو سيتم بالتعاون مع دول إقليمية
ً
ككولومبيا م ـثــا؟ يستبعد املــراق ـبــون املـطـلـعــون على
أح ــوال أمـيــركــا الــاتـيـنـيــة ت ــورط الـجـيــش الـبــرازيـلــي في
حرب كهذه ،ما يحصر دور الشريك اإلقليمي لواشنطن
بكولومبيا وحدها .هل سيترجم هذا التدخل األميركي
بعمليات قصف جوي أو بعمليات برية أيضًا؟ ما هي
تــداعـيــات مـشــاركــة كولومبيا فــي ع ــدوان أمـيــركــي ضد
فنزويال على أوضاعها الداخلية ،وخاصة على موقف
الفصائل الثورية املسلحة الكولومبية« ،ال ـفــارك» ،التي
أوق ـفــت عملها املـسـلــح ضــد الـنـظــام الـكــولــومـبــي ،والـتــي
لديها عالقات وطيدة مع كراكاس؟ واألهم ،ماذا ستفعل
روسـيــا ،التي بــات لديها وجــود عسكري فــي فنزويال،
والصني التي لديها مصالح واستثمارات ضخمة فيها
تقدر بـ  70مليار دوالر؟ من املفترض أن صناع القرار
في واشنطن سيأخذون في االعتبار جميع هذه األسئلة
عند تقديرهم املوقف ،وخاصة أنهم يعلمون بمعارضة
غالبية مــن األمـيــركـيــن ،بمن فيهم أوس ــاط واسـعــة من
مؤيدي ترامب ،ألي حرب عالية األكالف بشريًا وماديًا.
صراع دولي بالوكالة؟
رأى جــون بولتون في مقابلة إذاعية أن الرئيس ترامب
«ليس مستعدًا للقبول بقيام حكومة خارجية بوضع
يدها على فنزويال التي تمتلك أكبر مخزون للنفط الخام
في العالم» .الحكومة الخارجية املشار إليها بالطبع هي
روس ـيــا ،املتهمة إل ــى جــانــب كــوبــا بــإجـهــاض االن ـقــاب.
املعلقون األميركيون عادوا إلى معزوفة الحرب بالوكالة
بــن واشـنـطــن ومــوسـكــو .عضو مجلس األم ــن القومي
السابق في بدايات إدارة ترامب ،فرناندو كوتز ،أشار إلى
أن «الــروس كشفوا خداعنا .عندما يرسلون قــوات إلى
جورجيا وأوكرانيا وسوريا ،ما الذي فعلناه حيال ذلك؟
ّ
لقد عقد هذا األمر حساباتنا ووضعهم في موقع الطرف
األق ـ ــوى» .املــؤكــد هــو أن املـكــاملــة الـهــاتـفـيــة ال ـتــي تحولت
ً
سجاال ،إثر فشل االنقالب ،بني وزيري الخارجية مايك
بومبيو وسيرغي الفروف ،األول متهمًا روسيا بزعزعة
االستقرار والثاني واصفًا السلوك األميركي باالنتهاك
األوقـ ــح لـلـقــانــون ال ــدول ــي ،أظ ـه ــرت ق ــوة ال ــدع ــم الــروســي
لفنزويال .املواجهة بني الطرفني جيواستراتيجية بامتياز.
لقد فتحت محاولة واشنطن إسقاط النظام في فنزويال
نــافــذة ف ــرص أم ــام روس ـي ــا ،ال ـعــائــدة بـقــوة إل ــى الساحة
الدولية ،للتموضع في قلب القارة األميركية .ال شك في
أن تصريحات املسؤولني األميركيني املستنكرة للتدخل
ال ــروس ــي ف ــي نـصــف « ّق ــارت ـن ــا» ال ـغــربــي تـثـيــر سخرية
نظرائهم الروس الذين ملوا في العقدين املاضيني مطالبة
الواليات املتحدة بالتوقف عن سعيهم ملحاصرة روسيا،
مــن خ ــال ج ــواره ــا ،بــالـقــواعــد الـعـسـكــريــة والـبـطــاريــات
املـضــادة للصواريخ ،مــن دون نتيجة تــذكــر .هــذا القرار
ال ــروس ــي بــالـتـمــوضــع فــي ف ـنــزويــا ،وامل ــوق ــف الصيني
ً
الــداعــم لها بـقــوة ،مــؤشــران ال يــدعــان مـجــاال للشك في
اضمحالل الهيبة األميركية ،وفي أن التكشير عن أنياب
اإلمبراطورية قد فقد قدرته الرادعة.

زوجته ليليان جان شامي
ابـ ـن ــه إيـ ـل ــي جـ ــو روف ـ ــاي ـ ــل زوج ـت ــه
سنتيا كرم وعائلتهما
ابـنـتــه شــرمــن ج ــو روف ــاي ــل زوج ــة
موريس جميل اسكندر وعائلتهما
أشقاؤه:
هدى الياس روفايل أرملة املرحوم
الــدكـتــور ريـمــون األسـمــر وأوالده ــا
وعائالتهم
سـ ــامـ ــي ال ـ ـيـ ــاس روف ـ ــاي ـ ــل زوجـ ـت ــه
كارول جورج ّ
رحيل وعائلتهما
الـ ــدك ـ ـتـ ــور نـ ــديـ ــم ال ـ ـيـ ــاس روفـ ــايـ ــل
زوجـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه نـ ـيـ ـلـ ـل ــي إدوار ص ـ ـ ــادر
وأوالدهما وعائالتهم
عــائ ـلــة امل ــرح ــوم ــة س ـم ـيــرة ال ـيــاس
روفايل زوجة نجيب عبد النور
س ـم ـيــرة جـ ــورج ع ـبــد ال ـن ــور أرم ـلــة
املـ ــرحـ ــوم م ــوس ــى الـ ـي ــاس روف ــاي ــل
وأوالدها وعائالتهم
إل ـ ـهـ ــام رئـ ـي ــف عـ ـب ــد األح ـ ـ ــد أرمـ ـل ــة
املـ ـ ــرحـ ـ ــوم فـ ــريـ ــد الـ ـ ـي ـ ــاس روفـ ــايـ ــل
وأوالدها وعائالتهم
وع ـمــوم ع ــائ ــات :روف ــاي ــل ،شــامــي،
خ ـل ـي ـفــة ،كـ ـ ــرم ،اسـ ـكـ ـن ــدر ،األسـ ـم ــر،
رح ـ ّـي ــل ،ص ـ ــادر ،ع ـبــد الـ ـن ــور ،عـبــد
األح ــد ،ط ــراد ،خ ــوري وأنـسـبــاؤهــم
فــي الــوطــن واملـهـجــر يـنـعــون إليكم
بمزيد من الحزن واألســى فقيدهم
الغالي املرحوم
جو الياس روفايل
ي ـح ـت ـف ــل ب ــالـ ـص ــاة لـ ــراحـ ــة نـفـســه
الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم
الجمعة  3أيار  2019في كاتدرائية
م ـ ـ ــار جـ ــرجـ ــس امل ـ ــارون ـ ـي ـ ــة ،وس ــط
ب ـ ـيـ ــروت ،ث ــم ي ـن ـقــل ال ـج ـث ـم ــان ال ــى
مسقط رأس ــه دلـبـتــا ،حـيــث ي ــوارى
في ثرى مدافن العائلة.
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي قـ ـب ــل ال ـ ــدف ـ ــن فــي
ص ــال ــون ك ــات ــدرائ ـي ــة م ــار جــرجــس
ابتداء من
املارونية ،وسط بيروت
ً
الساعة الحادية عشرة قبل الظهر
وب ـع ــد ال ــدف ــن ف ــي ص ــال ــون كنيسة
مــار يـعـقــوب ،دلبتا لغاية الساعة
مساء.
السادسة
ً
ويــومــي السبت واألح ــد  4و 5أيــار
 2019فــي صــالــون كــاتــدرائ ـيــة مــار
جــرجــس امل ــارون ـي ــة ،وس ــط بـيــروت
ـداء مــن الساعة الـحــاديــة عشرة
اب ـتـ ً
قبل الظهر لغاية الساعة السادسة
مساءً.

مجلس إدارة وموظفي وعمال
شركة املطبعة العربية ش.م.ل
ي ـن ـعــون إل ـي ـكــم ب ـمــزيــد م ــن ال ـحــزن
واألس ــى فقيدهم الـغــالــي املــأســوف
عليه املرحوم
جو الياس روفايل
(املؤسس والرئيس الفخري)

مجلس إدارة وموظفي وعمال
شركة راك للورق والكرتون ش.م.ل
ي ـن ـعــون إل ـي ـكــم ب ـمــزيــد م ــن ال ـحــزن
واألس ــى فقيدهم الـغــالــي املــأســوف
عليه املرحوم
جو الياس روفايل
(املؤسس والرئيس الفخري)

بسم الله الرحمن الرحيم
وإنا إليه راجعون
ّإنا لله ّ
انتقل إلى رحمة الله تعالى فقيدنا
الغالي املرحوم
عادل عبد الحسن جابر
والــدتــه :املــرحــومــة الـحــاجــة فاطمة
حسني محسن شميساني
زوجته :الحاجة نظلة الشيخ عبد
الله نعمة
أوالده  :عبير زوجة لقمان مصطفى
الجوني ،شادي زوجته فرح فاروق
عواضة وعامر
زوجته آية حسن جابر وهشام
أخـ ـ ــواه :امل ــرح ــوم ــان ال ـح ــاج ف ــوزي
جابر والحاج غالب جابر
أخواته :الحاجة رأفة أرملة املرحوم
ال ـ ـح ـ ــاج قـ ــاسـ ــم مـ ـحـ ـم ــد ح ـ ـمـ ــادي،
واملرحومة الحاجة إكرام
زوجة السيد حسن علوش
أن ـس ـب ــاؤه :الـشـيــخ حـســن عبدالله
نعمة ،الشيخ حسني عبدالله نعمة،
الدكتور علي نعمة ،الحاجة
سناء أرملة املرحوم الدكتور محمد
مهنا ،والسيدة فاطمة زوجة السيد
جعفر محمد
جواد شرف الدين
ُص ِّلي على جثمانه الطاهر ،حيث
ووري ال ـث ــرى ن ـهــار الـخـمـيــس في
ال ـث ــان ــي م ــن ش ـه ــر أيـ ـ ــار  2019فــي
جبانة بلدته النبطية.
تـ ـقـ ـب ــل الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــازي ف ـ ــي مـ ـن ــزل ــه فــي
النبطية بجانب تمثال حسن كامل
ال ـص ـبــاح ،الـطــابــق الـثــالــث لـلــرجــال
وال ـطــابــق الـخــامــس لـلـنـســاء طــوال
أيام األسبوع.
تصادف نهار السبت  4أيار ذكرى
مرور ثالثة أيام على وفاته ،وبهذه
املناسبة تتلى آي من الذكر الحكيم
ومجلس عــزاء عــن روحــه الطاهرة
عـ ـن ــد ال ـ ـسـ ــاعـ ــة الـ ـخ ــامـ ـس ــة ع ـص ـرًا
لـلــرجــال فــي ال ـنــادي الحسيني في
ال ـن ـب ـط ـيــة ول ـل ـن ـســاء ف ــي حـسـيـنـيــة
السيدة زينب (ع) ،النبطية
تقبل التعازي نهار الثالثاء  7منه
فــي جمعية التخصص والتوجيه
العلمي ،قرب أمن الدولة من الساعة
مساء.
الثالثة ولغاية السابعة
ً
اآلسفون آل جابر ،نعمة ،آل جوني،
عـ ــواضـ ــة ،ش ـق ـي ــر ،خـ ـي ــاط وع ـم ــوم
أهالي بلدة النبطية.

◄ذكرى أسبوع ►
ذكرى أسبوع على وفاة املرحومة
الحاجة جميلة محمد حمادة
أرملة املرحوم الحاج محمد حسني
جعفر
أوالدهـ ـ ــا :ح ـســان (وزارة الـصـحــة)
ويوسف وحسني وعفيف جعفر
اش ـقــاؤهــا :املــرحــوم مــرعــي وحسن
علي حمادة
اص ـهــرت ـهــا :امل ــرح ــوم ال ـح ــاج زهـيــر
زهري والسيد عدنان الحسيني
ووريت الثرى في النجف األشرف
ت ـقــام ذك ــرى األس ـب ــوع ن ـهــار األحــد
املوافق في  5أيار في حسينية بلدة
ياطر الساعة العاشرة صباحًا.
اآلسفون :حركة أمل وعموم أهالي
بلدتي ياطر والقماطية

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
في املعاملة التنفيذية رقم 2016/538
طالب التنفيذ :الدكتور حسني شعيب
املنفذ عليه :علي كاظم ياسني شعيب
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :الـحـكــم ال ـص ــادر بـتــاريــخ
 2015/12/17بالرقم  2015/353عن جانب
محكمة الـتـمـيـيــز الـجــزائـيــة الـغــرفــة الثالثة
واملـتـضـمــن الـ ــزام امل ـح ـكــوم عـلـيــه ب ــأن يــدفــع
للمدعي مبلغ خمسة ماليني ليرة لبنانية.
املعامالت :تاريخ التنفيذ 2016/11/30
تاريخ تبليغ االنذار2016/12/16 :
ت ــاري ــخ ق ـ ــرار ال ـح ـج ــز 2018/11/5 :تــاريــخ
تسجيله2019/1/3 :
تــاريــخ محضر وصــف الـعـقــار2019/2/15 :
تاريخ تسجيله2019/3/21 :
العقار املوصوف:
 2400سـهـمــا مــن الـعـقــار  1488مــن منطقة
الشرقية العقارية عبارة عن قطعة ارض غير
مــزروعــة تتخللها بعض الصخور القديمة
وتكسوها اعـشــاب بــريــة مــن بــان ودحـنــون
وبقايا شجرتي تني وهو على شكل مثلث.
مساحته 199 :م2
التخمني 7960 :د.أ.
الطرح 4776 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
م ـكــان امل ــزاي ــدة وتــاري ـخ ـهــا :ن ـهــار الخميس
الواقع فيه  2019/6/27الساعة  11:00ظهرًا
امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
ت ـطــرح ه ــذه ال ــدائ ــرة لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد العلني
الـ ـعـ ـق ــار املـ ــوصـ ــوف اعـ ـ ـ ــاه ،ف ـع ـل ــى ال ــراغ ــب
بــالـشــراء اي ــداع ب ــدل ال ـطــرح فــي قـلــم الــدائــرة
بـمــوجــب شـيــك مـصــرفــي منظم الم ــر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة له

نتائج اللوتو اللبناني
27 42 34 30 23 19 12
ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  1714وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الرابحة42 - 34 - 30 - 23 - 19 - 12 :
الرقم اإلضافي27 :

¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 عدد الشبكات الرابحة0 : -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 0 :ل.ل.

¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقــام مع الرقم
اإلضافي):

 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 243,902,201ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة2 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة121,951,101 :ل.ل.

ضمن نطاقها واال عد مقامًا مختارًا له ما لم
ً
يكن ممثال بمحام وعليه االطالع على قيود
الصحيفة العينية لـلـعـقــار امل ـط ــروح ودفــع
الثمن والرسوم ضمن املهلة القانونية تحت
طائلة متابعة التنفيذ على عهدته.
مأمور التنفيذ
فاطمة سلهب
إعالن بيع عقاري للمرة الثالثة
دائرة تنفيذ جبيل
القاضي سامر متى
امل ـعــام ـلــة الـتـنـفـيــذيــة رق ــم  2016/60تــاريــخ
2016/3/10
ينفذ بنك بيبلوس ش.م.ل .وقــد حــل محله
بنك بيروت والبالد العربية ش.م.ل .وكيلته
االسـتــاذة عايدة خلف بوجه املنفذ عليهما
روالن وج ـيــه حـنــن وج ــوزي ــف نـخـلــة يـ ّـمــن
استنابة دائرة تنفيذ جونية رقم 1999/398
ت ــاري ــخ  2016/3/7وم ــوض ــوع ـه ــا س ـن ــدات
ً
تحصيال لــديــن املنفذ الـبــالــغ /38.808/د.أ.
ولدين الحالل بالتنفيذ البالغ /1.200.000/
د.أ .اضــافــة الــى الـفــوائــد والــرســوم املتوجبة
قانونًا.
ويجري التنفيذ على  2400سهم في العقار
/2159بالط خاصة املنفذ عليهما.
ً
مساحته  652م.م .تقريبًا وح ــدوده شـمــاال
امـ ــاك عــامــة وج ـنــوبــا ال ـع ـقــاريــن رق ــم 2160
و 2161وشرقًا العقار رقم  2162وغربًا العقار
رقم .2158
وهـ ــو عـ ـب ــارة ع ــن ق ـطــة ارض ب ـعــل حــرجـيــة
م ـفــرزة عــن الـعـقــار  827ونــوعـهــا ارض غير
مبنية وبالكشف تبني انــه مطابق لــافــادة
العقارية تقريبًا فهو كناية عــن ارض بعل
س ـل ـيــخ خــال ـيــة ت ـمــامــا م ــن اي ان ـ ـشـ ــاءات او

مـ ــوجـ ــوات وم ـل ـي ـئــة ب ــاالعـ ـش ــاب واالشـ ـج ــار
البرية والشربني ومنحدر بنسبة .%85
يوجد اشارة تأمني درجة اولى ملصلحة بنك
بيروت والبالد العربية ش.م.ل .بقيمة مليون
واربــع مئة الــف د.أ .ومبلغ  125مليون ل.ل.
تاريخ تسجيله .1998/7/8
 تــاريــخ ق ــرار الـحـجــز  1999/5/31وتــاريــختسجيله في السجل العقاري 1999/6/18
 تـ ــاريـ ــخ م ـح ـض ــر الـ ــوصـ ــف 2016/4/19وتاريخ تسجيله .2016/4/26
 قيمة تخمني  2400سهم في العقار 2159بالط /122.250.000/ل.ل .وقيمة بدل الطرح
بعد التخفيض /69.726000/ل.ل.
يـ ـج ــري ال ـب ـي ــع ي ـ ــوم ال ـخ ـم ـيــس الـ ــواقـ ــع فـيــه
 2019/7/11ب ـت ـمــام ال ـســاعــة  12ظ ـه ـرًا في
مكتب الــرئــاســة فــي محكمة جبيل للراغب
ب ــال ـش ــراء دفـ ــع بـ ــدل الـ ـط ــرح ب ـمــوجــب شـيــك
مـصــرفــي مـنـظــم الم ــر ح ـضــرة رئ ـيــس دائ ــرة
تنفيذ جبيل او تقديم كفالة وافية من احد
املـصــارف املقبولة مــن الــدولــة وعليه تحمل
رســم الــداللــة ورســم التسجيل وعليه اتخاذ
محل اقامة له ضمن نطاق الدائرة كما عليه
االطالع على قيود الصحيفة العينية للعقار
موضوع البيع.
رئيس قلم التنفيذ
ارنست بيار سالمة
إعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي املغفلة ـ ـ
القاديشا عن استدراج للعروض لشراء 250
صندوق اوراق متتالية على نسختني NCR
ق ـيــاس  14.50 × 11ان ــش س ـعــة ال ـص ـنــدوق
 1000ورقة  250 -صندوق ايصاالت كهرباء
ملونة طباعة وجهني سعة الصندوق 1000

¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):

ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 50,739,030ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 881 :شبكة. -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 57,593 :ل.ل.

¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):

 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 113,448,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 14,181 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل 928,164,796 :ل.ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 0 :ل.ل.

نتائج زيد

جـ ـ ــرى مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس سـ ـح ــب زيـ ـ ــد رقـ ـ ــم 1714
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح36753 :

¶ الجائزة األولى
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نتائج يومية

ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب «يــوم ـيــة» رق ــم 822
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة530 :
• يومية أربعة6305 :
• يومية خمسة77110 :
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أفقيا
 -1رئيس جمهورية جزائري راحل –  -2دولة آسيوية – للتعريف –  -3عملة آسيوية
– صات الضفدع – صوت األجــراس –  -4عاصمة أوروبية – طائرة حربية أملانية
أخــذت شهرة واسـعــة خــال الـحــرب العاملية الثانية – ُ -5يظهر زينته ومحاسنه
ّ
متعمق باملعرفة –  -7من
أمام الحضور – نيشان يعلق على الصدر –  -6للتفسير –
الحيوانات اللبونة – املكان السهل –  -8أداة من التوتيا في شكل صندوق مستدير
أعاله أضيق من أسفله ُيستقطر بها العرق وماء الورد – حرف جر – سقي النباتات
–  -9سكان الصحراء – من األطباق اللبنانية املشهورة –  -10مدينة بريطانية أو
ماركة سجائر

عموديًا

 الجائزة اإلفرادية 8,000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل25,000,000 :
ل.ل.

 -الجائزة اإلفرادية 90,000 :ل.ل.

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.53 :

إبالغ مجهول املقام
ان محكمة ايجارات بيروت برئاسة القاضي
سيسيل سرحال تدعو املدعى عليهم كارتا
غـ ــام ارم ـل ــة روب ـي ــر غـ ــام وم ــاج ــده وع ـمــاد
روب ـي ــر غ ــام لـحـضــور جـلـســة 2019/6/11
واستالم اوراق الدعوى  2019/25املقامة من
رجا امال ايوب والرامية السقاط حق الجهة
املدعى عليها من التمديد القانوني واخالء
املأجور الكائن في العقار  /110/األشرفيه.
رئيس القلم
سامر طه

10

حلول الشبكة السابقة

 -الجائزة اإلفرادية 900,000 :ل.ل.

إعالن قضائي
تـ ــدعـ ــو امل ـح ـك ـم ــة االب ـ ـتـ ــدائ ـ ـيـ ــة امل ــدنـ ـي ــة فــي
صيدا برئاسة القاضي محمد الـحــاج علي
وعـ ـض ــوي ــة ال ـق ــاض ـي ــن رودن ـ ـ ـ ــي داك ـس ـي ــان
وري ـ ـشـ ــار ال ـس ـم ــرا امل ـس ـت ــدع ــى ض ـ ــده نـعـيــم
ع ـســاف م ـطــان ـيــوس ح ــرب وامل ـج ـه ــول محل
االقــامــة الحضور الــى قلم املحكمة الستالم
نسخة عــن اوراق الــدعــوى رقــم 2019/1455
املقامة من انطونيو انطوان خليل بموضوع
ازال ـ ــة ش ـي ــوع ع ـلــى ال ـع ـق ــارات رق ــم /1205/
و /135/و /1153/بنواتي والـجــواب خالل
ع ـشــريــن ي ــوم ــا م ــن ت ــاري ــخ ال ـن ـشــر واال يتم
ابــاغــك بقية االوراق وال ـق ــرارات باستثناء
الحكم النهائي بواسطة التعليق على لوحة
اعالنات املحكمة.

كلمات متقاطعة 3 1 4 9

 قيمة الجوائز اإلجمالية 75,000,000 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة1 : الـجــائــزة اإلفــراديــة لكل ورق ــة75,000,000 :ل.ل.

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.753 :

إعالن قضائي
تـ ــدعـ ــو امل ـح ـك ـم ــة االب ـ ـتـ ــدائ ـ ـيـ ــة امل ــدنـ ـي ــة فــي
صيدا برئاسة القاضي محمد الـحــاج علي
وعـ ـض ــوي ــة ال ـق ــاض ـي ــن رودن ـ ـ ـ ــي داك ـس ـي ــان
وري ـش ــار ال ـس ـمــرا امل ــدع ــى عـلـيـهـمــا عـبــدالـلــه
حسني فقيه وربيع عبدالله فقيه واملجهولي
م ـحــل االق ــام ــة ال ـح ـض ــور الـ ــى ق ـلــم املـحـكـمــة
السـ ـت ــام ن ـس ـخــة ع ــن اوراق الـ ــدعـ ــوى رق ــم
 2019/550امل ـقــامــة م ــن فـ ــادي ام ـي ــل خـيــرو
بموضوع الزام بالتسجيل على القسم /31/
ب ـلــوك  Aم ــن ال ـع ـقــار رق ــم  2817م ــن منطقة
العباسية العقارية والجواب خالل عشرين
يومًا من تاريخ النشر واال يتم ابالغكم بقية
االوراق والقرارات باستثناء الحكم النهائي
ب ــواسـ ـط ــة ال ـت ـع ـل ـيــق ع ـل ــى ل ــوح ــة اع ــان ــات
املحكمة.
رئيس القلم
سالم الغوش

3149 sudoku

 -1فنان لبناني من أغانيه " إنتبه على بنتي " –  -2دكان – عمالت معدنية أو من
أنواع األسماك املفترسة –  -3ضجر – عائلة رئيس جمهورية عربي سابق –  -4فئة
من فئات ورق اللعب األربعة – يؤكد إنجاز األمر أو يصدر الحكم بدون تردد –  -5آلة
موسيقية تشبه العود – آللىء عظام –  -6لحم غير مطبوخ – من الخضر –  -7صانع
تمثال ّ
الحرية عند مدخل مرفأ نيويورك –  -8نضع على جبهته عالمة – تعب وأعيا
–  -9كلبة مشهورة خــرجــت الــى الفضاء بواسطة املركبة السوفياتية سبوتنيك
وفقدت حياتها ّ
جراء هذه التجربة – مدينة أردنية قرب الحدود السورية –  -10من
النسيج الرقيق ُيجعل على السرير وقاية من البعوض

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.6753 :

ورق ـ ــة وكـ ــل ورق ـ ــة  6اي ـ ـصـ ــاالت ،وذل ـ ــك وفــق
املواصفات الفنية والشروط االداريــة املحدa
دة فــي دفتر الـشــروط الــذي يمكن الحصول
عـلــى نـسـخــة عـنــه ل ـقــاء مـبـلــغ مـئــة ال ــف ليرة
لبنانية (تـضــاف  )TVAمــن دائ ــرة الـشــؤون
املشتركة في مركز الشركة في البحصاص
م ــا ب ــن ال ـس ــاع ــة  8ص ـبــاحــا و 12ظ ـه ـرًا من
كــل يــوم عمل باستثناء يــوم الجمعة لغاية
الساعة  11ظهرًا.
تقدم العروض في أمانة السر في القاديشا
ـ ـ البحصاص.
تنتهي م ــدة تـقــديــم ال ـعــروض ي ــوم االرب ـعــاء
الــواقــع فيه  22أي ــار  2019الـســاعــة  12ظهرًا
ضمنًا.
نائب مدير القاديشا
رئيس مصلحة االستثمار
املهندس عبد الرزاق بارود
التكليف 762

استراحة

¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):

 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 50,739,030ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 26 :شبكة -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 1,951,501 :ل.ل.

رئيس القلم
سالم الغوش

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.

عموديًا
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مشاهير 3149
1

 -1الجوكوندا –  -2بــارود – دودج – ّ -3
نلم – مارينز –  -4خــوار – تور –  -5نيبيرو – -6
دراكوال – صل –  -7وا – يم – شروق –  -8ندم – أنا – رن –  -9يال – ّ
ينب –  -10فو – السامرة
 -1ابن خلدون –  -2اللو – راديو –  -3جرمانا – ما –  -4و و – ريكي – ال –  -5كدم – بوما
–  -6أخيل – نيس –  -7ندر – راشانا –  -8دويتو – بم –  -9أدنو – صور –  -10جزر القناة

حل الشبكة 3148

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ريونيون في املحيط الهندي
شاعر فرنسي ( )1894-1818ولد في جزيرة
ُ
التابعة لفرنسا .أراد والده أن يجعل منه قاضيا لكنه آثر التفرغ للشعر
في أحضان الطبيعة
 = 5+4+1+2+3عمود باألجنبية ■  = 8+7+10+9جزيرة إيطالية ■ 11+6
= مرتفع من األرض

حل الشبكة الماضية :سحر الرمالوي

تبليغ قضائي
مــن محكمة الــدرجــة االول ــى فــي جبل لبنان
بعبدا الـغــرفــة الـنــاظــرة بالقضايا العقارية
بــرئــاســة ال ـقــاضــي مـحـمــد وسـ ــام املــرتـضــى
تقدم املعترضون علي محمد جابر وورثــة
امل ــرح ــوم دي ــب مـحـمــد ش ـه ــاب وه ــم ارمـلـتــه
ف ــاط ـم ــة ع ـ ــارف ح ـم ـصــي وم ـص ـط ـفــى ون ــور
وانـ ـع ــام وع ـ ــارف وم ـح ـمــود وم ـح ـمــد ومـنــى
ولـ ـيـ ـل ــى شـ ـه ــاب بـ ــاالع ـ ـتـ ــراض 2019/194
يطلبون فيه االستحصال على سند تمليك
بدل عن ضائع للعقار /1555دير قوبل.
لكل ذي مصلحة ابــداء موقفه امــام قلم هذه
املحكمة ضمن مهلة  15يومًا تلي النشر.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
إعالن
شطب قيد شركة تجارية
بـ ـم ــوج ــب مـ ـحـ ـض ــر ج ـم ـع ـي ــة مـ ـنـ ـعـ ـق ــدة فــي
 2019/3/8تقرر بتاريخ  2019/4/17شطب
قيد شركة هيسك غلوبال اوف شور ش.م.ل.
املسجلة تحت الرقم  1807549رئيس مجلس
ادارت ـه ــا الـسـيــد كــريـسـتــوس غــريـكــوراكـيــس،
ن ـه ــائ ـي ــا مـ ــن قـ ـي ــود ال ـس ـج ــل الـ ـتـ ـج ــاري فــي
بيروت .الرقم املالي .2974838
فعلى كــل ذي مصلحة ان يـقــدم مالحظاته
او اعتراضه خالل مهلة عشرة ايــام من آخر
تاريخ نشر.
امني السجل التجاري في بيروت
بالتكليف
مارلني دميان
إعالن بيع باملزاد العلني صادر عن دائرة تنفيذ
حاصبيا
في املعاملة التنفيذية رقم 2014/55
امل ـن ـفــذ :ب ـنــك االع ـت ـم ــاد ال ـل ـب ـنــانــي ش.م.ل- .
بوكالة املحامي خالد لطفي.
املنفذ عليه :وسام ابراهيم قاسم  -برغز.
مـ ــوضـ ــوع ال ـت ـن ـف ـي ــذ :الـ ـ ـق ـ ــرار رق ـ ــم /1506ل
ق 2013/الـ ـص ــادر ع ــن ال ـل ـج ـنــة الـقـضــائـيــة
الناظرة فــي الخالفات الناشئة عــن تطبيق
قوانني االسكان بتاريخ .2014/5/6
 تاريخ التنفيذ2014/11/12 : تاريخ االنذار 2015/10/8 :بالنشر تاريخ قرار الحجز2017/11/8 : تاريخ تسجيله2017/11/13 : تاريخ محضر الوصف2017/12/4 : تاريخ تسجيله2017/12/22 :بـيــان العقار املحجوز ومشتمالته :القسم B9/4مــن الـعـقــار رق ــم /21ب ــرغ ــز قــائــم عليه
بناء مؤلف من طابق واحد من االسمنت.
ً
حدود العقار :شماال :طريق عام.
غربًا :طريق عام.
جنوبًا :بناء يخص الشركة .Tagco
شرقًا :بناء ملك الشركة .Tagco
 مساحته146 :م 2مترًا مربعًا. قيمة التخمني $/50.735/ :خمسون الفًاوسبعمائة وخمسة وثالثون دوالر أميركي.
 ب ـ ـ ــدل الـ ـ ـط ـ ــرح بـ ـع ــد ال ـت ـخ ـف ـي ــض = %10 $/27.396.9/سـ ـبـ ـع ــة وعـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرون الـ ـف ــا
وثــاثـمــائــة وسـتــة وتـسـعــون دوالر أميركي
وتسعون سنتًا.
 مــوعــد امل ــزاي ــدة :يــوم الخميس الــواقــع فيه 2019/5/30الساعة الثانية عشرة ظهرًا امام
رئيس دائــرة التنفيذ في حاصبيا في قاعة
املحكمة.
 شروط املزايدة :على الراغب بالشراء وقبلاملباشرة في املــزايــدة أن يــودع باسم رئيس
دائــرة التنفيذ في حاصبيا قيمة الطرح في
صندوق الخزينة أو احد املصارف املقبولة
او تقديم كفالة مصرفية وافية وعليه اتخاذ
محل اقامة له ضمن نطاق هذه الدائرة واال
عد قلمها مقامًا مختارًا له ويجري تبليغه
جـمـيــع االجـ ـ ــراءات ،وعـلـيــه اي ـضــا ف ــي خــال
ثــاثــة اي ــام مــن تــاريــخ ص ــدور ق ــرار االحــالــة،
ايداع كامل الثمن باسم رئيس دائرة تنفيذ
حــاص ـب ـيــا ف ــي صـ ـن ــدوق ال ـخ ــزي ـن ــة او اح ــد
املصارف املقبولة واال فعلى عهدته فيضمن
النقص وال يستفيد من الزيادة وعليه دفع
الثمن ورســوم التسجيل والنفقات بما فيه
رسم الداللة  %5من دون حاجة النذار وذلك
خــال عشرين يــومــا مــن تــاريــخ ص ــدور قــرار
االحالة.
مأمور تنفيذ حاصبيا
أسامة أبو كمر
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
في املعاملة التنفيذية الرقم 2016/1029
املنفذ :ســرادار بنك ش.م.ل - .وكيله املحامي
شكري روبير الخوري.
املنفذ عليه :بـســام غـســان أبــي يــاغــي وكيله
املحامي جوزف عيد.
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :عـ ـق ــد قـ ـ ــرض س ـك ـنــي

وج ـ ــدول دف ـع ــات وع ـق ــد ت ــأم ــن درجـ ــة اول ــى
ً
تحصيال ملبلغ /546709566/ل.ل .ومبلغ
/400000/د.أ .عدا الفائدة واللواحق.
تاريخ قرار الحجز.2018/11/8 :
تاريخ تسجيله.2018/11/15 :
امل ـ ـطـ ــروح ل ـل ـب ـي ــع :ال ـق ـس ــم  /7/م ــن ال ـع ـقــار
 /3562/عــن س ـع ــادة ،تـبــن ان ــه مــؤلــف من
مــدخــل وص ــال ــون وط ـع ــام وج ـل ــوس وث ــاث
غـ ــرف وم ـط ـبــخ وغ ـس ـيــل وح ـم ــام ــن وخ ــاء
وحمام ضمن غرفة الغسيل وثــاث شرفات
واح ـ ـ ـ ــدة م ـن ـه ــا م ـق ـف ـل ــة زجـ ـ ـ ــاج واملـ ـيـ ـنـ ـي ــوم،
مساحته /211/م.م ،.يشترك بملكية القسمني
 /1/و /3/وله موقف سيارتني في السفلي
الثاني ،ولــه انتفاع كــاف في السفلي االول،
تأمني ملصلحة البنك التجاري للشرق االدنى
ش.م.ل لقاء مبلغ /400000/د.أ .بخصوص
الوقوعات راجــع القسم  ،/1/حجز تنفيذي
ومحضر وصف رقم .2016/1029
قيمة التخمني/358700/ :دوالر أميركي.
قيمة الطرح/215220/ :دوالر أميركي.
املــزايــدة :ستجري يــوم االرب ـعــاء الــواقــع فيه
 2019/6/26ال ـســاعــة ال ـحــاديــة ع ـشــرة قبل
الظهر امام رئيس دائرة التنفيذ في محكمة
املـ ـ ــن .ف ـع ـلــى راغـ ـ ــب ال ـ ـشـ ــراء ان يـ ـ ــودع قـبــل
املباشرة باملزاد قيمة الطرح او تقديم كفالة
م ـعــادلــة واتـ ـخ ــاذ م ـحــل اق ــام ــة ض ـمــن نـطــاق
الدائرة وخالل ثالثة ايام تلي االحالة ،عليه
ايداع كامل الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة
ب ــزي ــادة الـعـشــر واال فـعـلــى عـهــدتــه فيضمن
النقص وال يستفيد من الزيادة وعليه خالل
عشرين يومًا دفع الثمن والرسوم والنفقات
بما فيه رسم الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن عن مناقصة للمرة الثانية
ت ـع ـل ــن ب ـل ــدي ــة ش ـم ـس ـط ــار  -غ ــرب ــي بـعـلـبــك
ولـلـمــرة الـثــانـيــة ،عــن اج ــراء مـنــاقـصــة عامة
ل ـش ــراء مـكـنـســة ط ــرق ــات م ــارك ــة مــرس ـيــدس،
موديل  2008وما فوق ،وفقًا لدفتر الشروط
املوضوع لهذه الغاية.
وقد ّ
تحدد موعد اجراء املناقصة بعد خمسة
عـشــر ي ــوم مــن تــاريــخ نـشــر ه ــذا االع ــان في
الجريدة الرسمية.
ي ـم ـك ــن الـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى ن ـس ـخ ــة عـ ــن دف ـت ــر
ال ـ ـش ـ ــروط ال ـ ـخـ ــاص ب ــامل ـن ــاق ـص ــة مـ ــن مــركــز
البلدية ضمن الدوام الرسمي.
آخ ـ ــر م ـه ـل ــة ل ـق ـب ــول ط ـل ـب ــات االش ـ ـت ـ ــراك فــي
املناقصة آخر يوم عمل يسبق موعد إجراء
املناقصة.
شمسطار في 2019/4/25
رئيس بلدية شمسطار غربي بعلبك
سهيل شبلي الحاج حسن

إعالن قضائي
تـ ــدعـ ــو م ـح ـك ـم ــة االسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف امل ــدنـ ـي ــة فــي
الجنوب الغرفة الثانية السيد احمد بشير
خليل املصطفى البشير  -البستان  -بملكه
وامل ـ ـج ـ ـهـ ــول مـ ـح ــل االق ـ ــام ـ ــة الـ ـحـ ـض ــور ال ــى
قـلــم املـحـكـمــة ب ــال ــذات او م ــن يـمـثـلــه قــانــونــا
الستالمه االستحضار ومرفقاته بالدعوى
املتكونة بني علي حسن الــداود بوجه احمد
ال ـب ـش ـيــر ب ـم ــوض ــوع ع ـق ــاري ــة رقـ ــم االسـ ــاس
 2019/905واتخاذ محل اقامة ضمن نطاق
املحكمة واال سيتم ابالغك االوراق بواسطة
التعليق على لوحة اعالنات املحكمة.
رئيس القلم
حسني محمد يونس
تبليغ فقرة حكمية
ق ـ ــررت مـحـكـمــة اي ـ ـجـ ــارات بـ ـي ــروت بــرئــاســة
ال ـ ـ ـقـ ـ ــاضـ ـ ــي سـ ـيـ ـسـ ـي ــل سـ ـ ــرحـ ـ ــال ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ
 2018/9/27بــالـقــرار  2018/945بــالــدعــوى
 2017/239امل ـقــامــة م ــن اس ـع ــاف ع ـبــد املـلــك
ورف ـي ـق ـي ـهــا ،الـ ـ ــزام امل ــدع ــى عـلـيـهــا يــاسـمــن
االسـيــر بدفع مبلغ /13676/د.أ .كتعويض
إضافي للمدعني عن القسم  /13/من العقار
 /3720املصيطبة ،مهلة االستئناف  15يومًا
تلي مهلة النشر.
رئيس القلم
سامر طه
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب محمد نعيم فــاعــور ملــورثــه نعيم علي
فــاعــور شـهــادة قيد بــدل ضــائــع للعقار 938
حومني التحتا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب حسن علي حايك بصفته الشخصية
وملورثته عفيفه محمد حايك وملوكليه جواد
ومصطفى ومــوســى وزيـنــب وفــاطـمــة اوالد
علي حــايــك شـهــادة قيد بــدل ضــائــع للعقار
 1217جبشيت.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـل ــب ع ـل ــي ك ــام ــل االخ ـ ـ ـ ــرس ب ــوك ــال ـت ــه عــن
أســامــه عـبــاس رح ــال ملــوكـلــه رضــى ابــراهـيــم
رحــال سند تمليك بــدل ضائع للعقار 1417
النميرية.

للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
القاضي مريانا عناني
املعاملة التنفيذية رقم 2003/2634
املنفذ :البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل .وكيله
املحامي ميشال تويني
املـنـفــذ عـلـيـهــم :شــركــة مــاشــان ش ــوز ش.م.م.
الياس وجميل ونبيل مالك  -وجانني تركية
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :س ـ ـنـ ــدات ديـ ـ ــن بـقـيـمــة
/142.000/د.أ .اضـ ـ ــافـ ـ ــة الـ ـ ـ ــى ال ـ ــرس ـ ــوم
واملصاريف والفوائد.
تاريخ التنفيذ2003/10/31 :
تاريخ تبليغ اإلنذار2003/12/16 :
تاريخ الحجز2003/11/4 :
تاريخ تسجيله2003/12/3 :
تاريخ محضر الوصف2006/5/11 :
تاريخ تسجيله2006/12/28 :
العقارات املطروحة للبيع 360 :سهم في كل
من العقارات التالية- 1912 - 1873 - 1872 :
 976منطقة الرميل العقارية العائدة للمنفذ
عليها جانني تركية
ح ــدود ال ـع ـقــارات :جنوبًا ج ــدار مــن الصخر
ً
الطبيعي وغربًا :العقار رقــم  1913وشماال:
العقار رقــم  - 977وطــريــق عــام والـعـقــار رقم
 1611وشرقًا :العقارين رقم  975و 1871
مساحة العقارات1912 :الرميل  /68/م2
 1873الرميل  /105/م2
 1872الرميل  /66/م2
 976الرميل  /300/م2
ب ـي ــان ب ــال ـع ـق ــارات امل ـح ـج ــوزة وف ـق ــا لـتـقــريــر
الخبير أن العقارات املذكورة اعاله اصبحت
عـ ـق ــارات مـتـصـلــة بـبـعـضـهــا ي ـتــم ال ــوص ــول
اليها عبر مطلع درج كــان باالساس مخزن
لـلـتـجــارة وي ـقــع عـلــى الـعـقــار  1873وتـحــول
امل ـخ ــزن ال ــى درج وم ـص ـعــد ل ـخــدمــة املـطـعــم
الذي يستفيد من كل العقارات املذكورة اعاله
والتي هي عبارة عن مستويني مستوى اول
حـيــث املـطـعــم وم ــوص ــول بــالـبـنــاء املــاصــق
لعقار مـجــاور ومبنى ويــوجــد خيمة مقفلة
من انشاءات الحديد والزجاج علو  4امتار
ومعها نوع من البالستيك وسقف مستعار
عائد ملطعم عنب.
قـيـمــة تـخـمــن 360 :سـهــم م ــن ال ـع ـقــار 1912
الرميل /42329.88/ :دوالر أميركي.
ب ــدل ال ـطــرح بـعــد الـتـخـفـيــض/20678.40/ :
دوالر أميركي.
قـيـمــة تـخـمــن 360 :سـهــم م ــن ال ـع ـقــار 1872
الرميل /41085/ :دوالر أميركي.
ب ــدل ال ـطــرح بـعــد الـتـخـفـيــض/20069.50/ :
دوالر أميركي.

قـيـمــة تـخـمــن 360 :سـهــم م ــن ال ـع ـقــار 1873
الرميل /65362.32/ :دوالر أميركي.
ب ــدل ال ـطــرح بـعــد الـتـخـفـيــض/34331.90/ :
دوالر أميركي.
ق ـي ـمــة ت ـخ ـمــن 360 :س ـهــم م ــن ال ـع ـق ــار 976
الرميل /216000/ :دوالر أميركي.
بــدل الـطــرح بعد التخفيض/105513.20/ :
دوالر أميركي.
م ــوع ــد امل ـ ــزاي ـ ــدة ومـ ـك ــانـ ـه ــا :ي ـ ــوم ال ـث ــاث ــاء
 2019/5/28الـســاعــة الـعــاشــرة صـبــاحــا في
مكتب رئيس دائــرة تنفيذ بيروت في قصر
العدل.
فعلى الراغب بالشراء تنفيذًا ألحكام املــواد
 973و  978و  983من قانون اصول املحاكمات
املدنية أن ي ــودع بــاســم رئـيــس دائ ــرة تنفيذ
بيروت قبل املباشرة باملزايدة لدى صندوق
الـخــزيـنــة أو اح ــد امل ـص ــارف املـقـبــولــة مبلغًا
موازيًا لبدل الطرح أو يقدم كفالة مصرفية
تضمن هذا املبلغ ،وعليه اتخاذ مقام مختار
له في نطاق الدائرة ان لم يكن له مقام مختار
فـيــه او لــم يـسـبــق لــه ان عــن مـقــامــا مـخـتــارًا
فيه واال اعتبر قلم الدائرة مقامًا مختارًا له
وعليه ايضًا في خالل ثالثة ايــام من تاريخ
صدور قرار االحالة ايداع كامل الثمن باسم
رئيس دائــرة التنفيذ في صندوق الخزينة
او احد املصارف املقبولة تحت طائلة اعادة
امل ــزاي ــدة ب ــزي ــادة الـعـشــر ،واال فـعـلــى عهدته
فـيـضـمــن الـنـقــص وال يستفيد م ــن ال ــزي ــادة
وعليه كذلك دفع الثمن والرسوم والنفقات
بـمــا فـيــه رس ــم ال ــدالل ــة ال ـبــالــغ  %5م ــن دون
حاجة إلنذار أو طلب وذلك في خالل عشرين
يومًا من تاريخ صدور قرار اإلحالة .للراغب
في الشراء االطالع لدى هذه الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت
أحمد كالوت
اعالن
بتاريخ  2019/4/24صدر عن محكمة تنفيذ
عقود السيارات واآلليات في بيروت برئاسة
ال ـق ــاض ــي ج ــوي ــل ع ـي ـســى ال ـ ـخـ ــوري ب ــإب ــاغ
امل ـن ـفــذ عـلـيــه ع ـمــر اح ـم ــد اب ــراه ـي ــم بــالـطــرق
ً
االستثنائية عمال بأحكام املــادة  409أ.م.م.
االنذار االجرائي وطلب التنفيذ ومربوطاته
وتقرير الخبير وقــرار الحجز على السيارة
رقــم /466320/ج نــوع كيا صــادر باملعاملة
رق ــم  2017/588امل ـقــدمــة م ــن بـنــك بيبلوس
ش.م.ل .ب ــوك ــال ــة امل ـحــام ـيــة ج ــوي ــل ب ـطــرس،
وع ـل ـي ــه ت ــدع ــوك ــم ه ـ ــذه ال ـ ــدائ ـ ــرة لـلـحـضــور
شخصيًا أو بواسطة وكـيــل قانوني لتبلغ
االوراق املشار اليها خالل ثالثة اسابيع من
تاريخ النشر.
رئيس القلم بالتكليف
ميشال حكيم
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ي� ي
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
املعاملة التنفيذية رقم 97/801
طالب التنفيذ :البنك اللبناني للتجارة
ش.م.ل .وكيله املحامي ميشال التويني
املـنـفــذ عـلـيـهــم :رف ـيــق نـمــر بــركــات وكيله
مصطفى نوفل
 ابــراهـيــم توفيق مرتضى حسن محمدبردى مبلغني بالطرق االستثنائية
 غـ ــزوان مـحـمــد عـيـســى وكـيـلــه املـحــامــيفؤاد االسمر
السند التنفيذي :سـنــدات ديــن مستحقة
بقيمة /580000/د.أم ـي ــرك ــي عــدا الفوائد
واللواحق
ت ــاري ــخ قـ ــرار ال ـح ـج ــز - 99/3/2 :تــاريــخ
تسجيله99/3/6 :
ً
اوال :امل ـ ـطـ ــروح ل ـل ـب ـيــع 560 :س ـه ـمــا مــن
الـقـســم رق ــم  2272/5ح ــارة حــريــك :طابق
س ـف ـلــي اول  -م ـس ـت ــودع  -ح ــق مـخـتـلــف
 ولـ ــدى ال ـك ـشــف ت ـبــن ان م ــا ذك ــر اع ــاهينطق على الواقع واالرض من الباطون
وغير مبلطة ويستعمل كمنشرة من قبل
السيد علي ضاهر املستأجر بالتراضي
م ــع مــال ـكــه ال ـس ـيــد ك ـم ــال ب ـي ـضــون وفـقــا
القــوال املستأجر والعقار رقــم  2272يقع
على الشارع العام  -حق مختلف خاضع
لنظام ملكية الطوابق والخرائط والعقد
يشترك بملكية القسمني  1و 3ومــا ورد
عـلـيـهــا رسـ ــوم شــرف ـيــة تـحـســن  -اش ــارة
التحسني مساحته/235/ :م 2التخمني:
/27417/د.أ - .الطرح بعد التخفيض % 5
و %5و %5و /13680.69/ %3د.أ .ثانيًا:
 560سهمًا من القسم رقــم  2272/6حارة
حريك :طابق ارضي  -محل وصالة تابعة
ل ــه ف ــي طــابــق امل ـيــزانــن  -ح ــق مـخـتـلــف -
ول ـ ــدى ال ـك ـشــف ت ـبــن ان م ــا ذك ـ ــره اع ــاه
يـنـطـبــق ع ـلــى ال ــواق ــع واملـ ـح ــل وال ـصــالــة
م ـحــددان ومـسـتــأجــران مــن السيد شبلي
وهبي منذ سبع سـنــوات مــن املــالــك امني
ال ـطــويــل وف ـقــا لـتـصــريــح امل ـس ـتــأجــر ذات
الحقوق والحجوز والوقوعات املوضوعة
عـلــى الـقـســم اع ــاه رق ــم  5مــن الـعـقــار رقــم
 / 2272حـ ــارة حــريــك  -اش ـ ــارة بـيــع ملــدة
شهر واحد على حصة رفيق نمر بركات
واحـمــد ابراهيم االط ــرش ومحمد عفيف
مرتضى ملصلحة محمد محمود طويل
وعلي يونس حويلي باالستدعاء بملفه
مساحته /360/م 2التخمني/71843/ :د.أ.
 الطرح بعد التخفيض  5و 5و %5و%3/3585.46/د.أ .ث ــال ـث ــا 560 :س ـه ـمــا من
الـقـســم رق ــم  2272/9ح ــارة حــريــك :طابق
ارضي  -محل ومتخت تابع له في طابق
امليزانني  -ولــدى الكشف تبني ان ما ذكر
اع ــاه ينطبق عـلــى ال ــواق ــع واملــواص ـفــات
عادية ويشغله السيد علي العجوز بصفة
شار وفقًا ألقواله ذات الحقوق والحجوز
وال ــوق ــوع ــات امل ــوض ــوع ــة ع ـلــى صحيفة
ال ـق ـســم اع ـ ــاه رقـ ــم  5م ــن ال ـع ـق ــار /2272
حارة حريك مساحته/54/ :م 2التخمني:
/18585/د.أ - .الطرح بعد التخفيض %5
و %5و %5و/9273.76/ %3د.أ.
رابعًا 560 :سهمًا من القسم رقم 2272/11
حارة حريك :طابق اول يتألف من مدخل
ومـ ـم ــر وصـ ــالـ ــون وطـ ـع ــام وثـ ـ ــاث غ ــرف
ومطبخ وثــاث حمامات وشرفات ولدى
الكشف تبني ان ما ذكر اعاله ينطبق على
الواقع واملواصفات عادية ويشغله السيد
عفيف حطيط بصفة شــار وفـقــا ألقــوالــه
 حــق مختلف  -ذات الحقوق والحجوزوال ــوق ــوع ــات امل ــوض ــوع ــة ع ـلــى صحيفة
ال ـق ـســم اع ـ ــاه رقـ ــم  5م ــن ال ـع ـق ــار /2272
حارة حريك مساحته/157/ :م 2التخمني:
/36633/د.أ - .الطرح بعد التخفيض %5
و %5و %5و/18279.74/ %3د.أ.
خ ــامـ ـس ــا 560 :س ـه ـم ــا م ـ ــن الـ ـقـ ـس ــم رق ــم
 2272/16حارة حريك :طابق ثاني يتألف
من مدخل وممر وصالون وطعام وثالث
غــرف ومطبخ وثــاث حمامات وشرفات
ولـ ـ ــدى ال ـك ـش ــف ت ـب ــن ان م ــا ذك ـ ــر اع ــاه
ينطبق على الــواقــع واملــواصـفــات عادية
من الداخل ويملكه السيد حسني كنعان
وفقًا ألقواله  -حق مختلف  -ذات الحقوق
وال ـح ـجــوز وال ــوق ــوع ــات املــوضــوعــة على
صحيفة الـقـســم اع ــاه رق ــم  5مــن الـعـقــار
 /2272ح ـ ــارة ح ــري ــك م ـســاح ـتــه/157/ :
م 2ال ـت ـخ ـم ــن/36633/ :د.أ - .ال ـط ــرح
ب ـع ــد ال ـت ـخ ـف ـيــض  %5و %5و %5و%3
/18279.74/د.أ.
س ـ ــادس ـ ــا 560 :س ـه ـم ــا مـ ــن الـ ـقـ ـس ــم رق ــم
 2272/17حارة حريك :طابق ثالث يتألف
من مدخل وممر وصالون وطعام وثالث

غرف ومطبخ وثالث حمامات وشرفات -
حق مختلف ولدى الكشف تبني ان ما ذكر
اع ــاه ينطبق عـلــى ال ــواق ــع ومــواصـفــاتــه
جيدة ومجدد من الداخل ويملكه السيد
محمد االط ــرش بـمــوجــب عـقــد بـيــع وفقًا
ل ـت ـصــري ـحــه  -ذات ال ـح ـق ــوق وال ـح ـج ــوز
وال ــوق ــوع ــات امل ــوض ــوع ــة ع ـلــى صحيفة
ال ـق ـســم اع ـ ــاه رقـ ــم  5م ــن ال ـع ـق ــار /2272
حارة حريك مساحته/157/ :م 2التخمني:
/40297/د.أ - .الطرح بعد التخفيض %5
و %5و %5و/20107.72/ %3د.أ.
سابعًا 560 :سهمًا من القسم رقم 2272/19
حـ ــارة ح ــري ــك :ط ــاب ــق ث ــال ــث  -ي ـتــألــف من
م ــدخ ــل وم ـم ــر وص ــال ــون وط ـع ــام وث ــاث
غرف ومطبخ  3حمامات وشرفات  -حق
مختلف ول ــدى الـكـشــف تـبــن ان مــا ذكــر
اع ــاه ينطبق عـلــى ال ــواق ــع واملــواص ـفــات
ع ــادي ــة وي ـم ـل ـكــه ال ـس ـيــد غ ـس ــان ال ـع ـجــوز
وف ـقــا ألق ــوال ــه  -ذات ال ـح ـقــوق والـحـجــوز
وال ــوق ــوع ــات امل ــوض ــوع ــة ع ـلــى صحيفة
القسم اعاله رقم  5من العقار  /2272حارة
حريك  -قيد احتياطي  -بالبيع على حصة
رف ـيــق نـمــر بــركــات لــوجــود ق ــرار توسيع
الحجز التنفيذي ملصلحة غسان حسني
العجوز  -مساحته/157/ :م 2التخمني:
/36633/د.أ - .الطرح بعد التخفيض %5
و %5و %5و/18279.74/ %3د.أ.
ثامنًا 560 :سهمًا من القسم رقم 2272/20
ح ـ ــارة ح ــري ــك :ط ــاب ــق راب ـ ــع  -ي ـتــألــف من
م ــدخ ــل وم ـم ــر وص ــال ــون وط ـع ــام وث ــاث
غرف ومطبخ و 3حمامات وشرفات  -حق
مختلف ول ــدى الـكـشــف تـبــن ان مــا ذكــر
اع ــاه ينطبق عـلــى ال ــواق ــع واملــواص ـفــات
عادية من الــداخــل ويشغله طــال بريطع
كمستأجر وف ـقــا ألق ــوال ــه  -ذات الـحـقــوق
وال ـح ـجــوز وال ــوق ــوع ــات املــوضــوعــة على
صحيفة الـقـســم اع ــاه رق ــم  5مــن الـعـقــار
 /2272حارة حريك  -قيد احتياطي ببيع
حـصــة رفـيــق نـمــر بــركــات ملصلحة طــال
نــايــف بــريـطــع اعـيــد الـعـقــد لــوجــود حجز
تـنـفـيــذي -مـســاحـتــه/157/ :م 2التخمني:
/36633/د.أ - .الطرح بعد التخفيض %5
و %5و %5و/18279.74/ %3د.أ.
تـ ــاس ـ ـعـ ــا 560 :سـ ـه ـم ــا م ـ ــن الـ ـقـ ـس ــم رق ــم
 2272/21حـ ـ ــارة ح ــري ــك :ط ــاب ــق رابـ ـ ــع -
يتألف من مدخل وممر وصالون وطعام
وغــرف ـتــان ومـطـبــخ وح ـمــامــان وشــرفــات
 حــق مختلف ولــدى الكشف تبني ان ماذكر اعاله ينطبق على الواقع مواصفاته
ج ـيــدة وتـشـغـلــه ه ـنــاء ب ــاز بـصـفــة مالكة
وفـقــا القــوالـهــا  -ذات الـحـقــوق والحجوز
وال ــوق ــوع ــات امل ــوض ــوع ــة ع ـلــى صحيفة
ال ـق ـســم اع ـ ــاه رقـ ــم  5م ــن ال ـع ـق ــار /2272
حـ ــارة حــريــك وك ــام ــل مـلـكـيــة ه ــذا الـقـســم
منقولة على اسم علي محسن بيز بتاريخ
.2011/3/14
مساحته/105/ :م 2التخمني/26950/ :د.أ.
 الـطــرح بعد التخفيض  %5و %5و%5و/13447.83/ %3د.أ.
عـ ـ ــاش ـ ـ ـرًا 560 :سـ ـهـ ـم ــا م ـ ــن الـ ـقـ ـس ــم رق ــم
 2272/22حـ ـ ــارة ح ــري ــك :ط ــاب ــق رابـ ـ ــع -
يـ ـت ــأل ــف مـ ــن م ــدخ ــل ومـ ـم ــر وص ــال ــون ــن
وطعام وثالث غرف ومطبخ و 3حمامات
وش ــرف ــات  -ح ــق مـخـتـلــف ول ــدى الكشف
تبني ان ما ذكر اعاله ينطبق على الواقع
واملـ ــواص ـ ـفـ ــات عـ ــاديـ ــة وي ـش ـغ ـل ــه ال ـس ـيــد
حسني نورس بصفته مالك وفقًا ألقواله
 ذات ال ـح ـقــوق وال ـح ـج ــوز وال ــوق ــوع ــاتاملوضوعة على صحيفة القسم اعاله رقم
 5من العقار  /2272حارة حريك مساحته:
/157/م 2التخمني/36633/ :د.أ - .الطرح
ب ـع ــد ال ـت ـخ ـف ـيــض  %5و %5و %5و%3
/18279.74/د.أ.
ح ــادي عـشــر 560 :سهمًا مــن الـقـســم رقــم
 2272/29ح ـ ــارة ح ــري ــك :ط ــاب ــق ســابــع-
يتألف من مدخل وممر وصالون وطعام
وثـ ـ ـ ـ ــاث غـ ـ ـ ــرف وم ـ ـط ـ ـبـ ــخ و 3حـ ـم ــام ــات
وش ــرف ــات  -ح ــق مـخـتـلــف ول ــدى الكشف
تبني ان ما ذكر اعاله ينطبق على الواقع
وامل ـ ــواصـ ـ ـف ـ ــات عـ ــاديـ ــة وي ـم ـل ـك ــه مـحـمــد
ال ـش ــام ــي وف ـق ــا ألقـ ــوالـ ــه  -ذات ال ـح ـقــوق
وال ـح ـجــوز وال ــوق ــوع ــات املــوضــوعــة على
صحيفة الـقـســم اع ــاه رق ــم  5مــن الـعـقــار
 /2272حـ ــارة ح ــري ــك .م ـســاح ـتــه/157/ :
م 2ال ـت ـخ ـم ــن/36633/ :د.أ - .ال ـط ــرح
ب ـع ــد ال ـت ـخ ـف ـيــض  %5و %5و %5و%3
/18279.74/د.أ.
ثــانــي ع ـشــر 560 :سـهـمــا م ــن ال ـق ـســم رقــم
 2272/30ح ـ ــارة ح ــري ــك :ط ــاب ــق ســابــع-
يتألف من مدخل وممر وصالون وطعام

وغــرفـتــان ومطبخ وحـمــامــان وشــرفــات -
حق مختلف ولدى الكشف تبني ان ما ذكر
اعــاه ينطبق على الــواقــع  -واملواصفات
عــاديــة ويملكه علي عبد الكريم سبيتي
وف ـقــا ألق ــوال ــه  -ذات ال ـح ـقــوق والـحـجــوز
وال ــوق ــوع ــات امل ــوض ــوع ــة ع ـلــى صحيفة
ال ـق ـســم اع ـ ــاه رقـ ــم  5م ــن ال ـع ـق ــار /2272
حــارة حريك  -قيد احتياطي ببيع كامل
القسم ملصلحة السيد عبد الـكــريــم علي
س ـب ـي ـتــي اعـ ـي ــد ل ــاس ـت ـك ـم ــال م ـســاح ـتــه:
/105/م 2التخمني/25750/ :د.أ - .الطرح
ب ـع ــد ال ـت ـخ ـف ـيــض  %5و %5و %5و%3
/12849.037/د.أ.
ثــالــث ع ـشــر 560 :سـهـمــا م ــن ال ـق ـســم رقــم
 2272/31ح ـ ــارة ح ــري ــك :ط ــاب ــق ســابــع-
يتألف من مدخل وممر وصالون وطعام
وثـ ـ ـ ـ ــاث غـ ـ ـ ــرف وم ـ ـط ـ ـبـ ــخ و 3حـ ـم ــام ــات
وش ــرف ــات  -ح ــق مـخـتـلــف ول ــدى الكشف
تبني ان ما ذكر اعاله ينطبق على الواقع
وف ـي ــه ديـ ـك ــور ل ـصــاح ـبــه اح ـم ــد ال ـط ــرش
وفقًا لتصريحه  -ذات الحقوق والحجوز
وال ــوق ــوع ــات امل ــوض ــوع ــة ع ـلــى صحيفة
القسم اعاله رقم  5من العقار  /2272حارة
ح ــري ــك .م ـســاح ـتــه/157/ :م 2الـتـخـمــن:
/40297/د.أ - .الطرح بعد التخفيض %5
و %5و %5و/20107.72/ %3د.أ.
ت ــاري ــخ وم ـك ــان امل ــزاي ــدة :ت ـجــري امل ــزاي ــدة
ن ـه ــار ال ـج ـم ـعــة ال ــواق ــع ف ــي 2019/5/24
ال ـســاعــة ال ـع ــاش ــرة ص ـبــاحــا امـ ــام رئـيــس
دائــرة تنفيذ بعبدا في قصر عــدل بعبدا
املبنى الجديد.
شروط البيع :فعلى الراغب بالشراء وقبل
املباشرة باملزايدة ايداع مبلغ مواز لثمن
الـطــرح فــي صـنــدوق الخزينة او مصرف
مقبول باسم رئيس دائ ــرة تنفيذ بعبدا
او تـقــديــم كـفــالــة مصرفية تضمن املبلغ
واتـخــاذ محل اقامة ضمن نطاق الدائرة
كـمــا عليه وخ ــال ثــاثــة اي ــام مــن صــدور
ق ـ ــرار االح ــال ــة ايـ ـ ــداع ب ــاق ــي ال ـث ـمــن تحت
طائلة اعــادة املــزايــدة بزيادة العشر على
مسؤوليته كما عليه وخالل عشرين يومًا
تلي االحالة دفع الثمن ورسم الداللة %5
والتسجيل.
مأمور التنفيذ
مارو القزي
إعالن عن اجراء مناقصة عمومية
تعلن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي عن
اج ـ ـ ــراء م ـنــاق ـصــة ع ـمــوم ـيــة ملـ ـش ــروع جــر
وض ــخ مـيــاه مــن حـصــرة نـبــع عـلـمــان الــى
بلدة زوطر الغربية ،وفقًا لدفتر الشروط
الخاص املوضوع لهذه الغاية،
وقــد تحدد موعد اع ــادة اج ــراء املناقصة
الساعة العاشرة صباحًا من يوم الثالثاء
الواقع في  /21ايار2019/
يـمـكــن ال ـح ـصــول ع ـلــى نـسـخــة ع ــن دفـتــر
ال ـ ـشـ ــروط الـ ـخ ــاص بــامل ـنــاق ـصــة م ــن قـلــم
املــؤسـســة فــي مبنى املــؤسـســة الرئيسي،
ض ـمــن ال ـ ــدوام الــرس ـمــي وذلـ ــك ب ـعــد دفــع
الرسوم املتوجبة.
آخـ ـ ــر م ــوع ــد لـ ـقـ ـب ــول طـ ـلـ ـب ــات االش ـ ـتـ ــراك
باملناقصة الساعة الثانية عشرة من آخر
يوم عمل يسبق موعد اجراء املناقصة.
الرئيس  /املدير العام
ملؤسسة مياه لبنان الجنوبي
الدكتور وسيم ضاهر
التكليف 744
إعالن عن اجراء مناقصة عمومية
تعلن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي عن
اجراء مناقصة عمومية ملشروع تقديم يد
عاملة /غــب الطلب /لــزوم مؤسسة مياه
لبنان الجنوبي لعام  ،2020 – 2019وفقًا
لدفتر ال ـشــروط الـخــاص املــوضــوع لهذه
الغاية،
وقد تحدد موعد اجراء املناقصة الساعة
العاشرة صباحًا من يوم االثنني الواقع
في  /20ايار2019/
يـمـكــن ال ـح ـصــول ع ـلــى نـسـخــة ع ــن دفـتــر
ال ـ ـشـ ــروط الـ ـخ ــاص بــامل ـنــاق ـصــة م ــن قـلــم
املــؤسـســة فــي مبنى املــؤسـســة الرئيسي،
ض ـمــن ال ـ ــدوام الــرس ـمــي وذلـ ــك ب ـعــد دفــع
الرسوم املتوجبة.
آخـ ـ ــر م ــوع ــد لـ ـقـ ـب ــول طـ ـلـ ـب ــات االش ـ ـتـ ــراك
باملناقصة الساعة الثانية عشرة من آخر
يوم عمل يسبق موعد اجراء املناقصة.
الرئيس  /املدير العام
ملؤسسة مياه لبنان الجنوبي
الدكتور وسيم ضاهر

إعالن للمرة الثانية
ف ــي ت ـم ــام ال ـســاعــة ال ـثــان ـيــة ع ـش ــرة ظـهـرًا
من يــوم الثالثاء الواقع في ،2019/5/21
تجري بلدية زوق مصبح ،مزايدة بطريقة
الظرف املختوم لبيع آليات قديمة،
ي ـم ـك ــن مل ـ ــن يـ ــرغـ ــب االشـ ـ ـتـ ـ ــراك ف ـ ــي ه ــذه
املــزايــدة ،االط ــاع على دفتر الـشــروط في
مركز البلدية خالل اوقات الدوام الرسمي.
ت ـقــدم ال ـع ــروض بــالـيــد م ـبــاشــرة عـلــى ان
تصل الى قلم البلدية قبل الساعة الثانية
عشرة ظهرًا من اخر يوم عمل يسبق اليوم
املحدد لفضها اي يوم االثنني الواقع في
 ،2019/5/20ويرفض كل عــرض ال يقدم
بهذه الطريقة.
زوق مصبح ،في 2019/4/24
رئيس بلدية زوق مصبح
املحامي عبدو الياس الحاج
التكليف 745
إعالن بيع عقاري للمرة الثالثة
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
املعاملة التنفيذية رقم 2007/650
الرئيسة مريانا عناني
طالب التنفيذ :االعتماد اللبناني ش.م.ل.
الذي حل محل طالب التنفيذ أياد حسن
قطايا
املنفذ عليها :ثناء علي العالف
السند التنفيذي :سند دين وكشف حساب
وعقد قــرض وكفالة وشـهــادة قيد تأمني
بقيمة  2520د.أ .و /248.938.933.56/ل.ل.
وبالحكم الصادر عن محكمة االستئناف
الجزائية فــي بـيــروت بقيمة /107.000/
د.أ .و/4.000.000/ل.ل.
تاريخ التنفيذ2007/3/29 :
تاريخ تبليغ االنذارات2007/5/15 :
تـ ـ ــاريـ ـ ــخ قـ ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـح ـ ـجـ ــز :اعـ ـ ـ ـ ــان ت ـ ـحـ ـ ّـول
الـحـجــز االح ـت ـيــاطــي ال ــى حـجــز تنفيذي
2007/6/11
تاريخ تسجيله2007/6/2 :
تاريخ محضر الوصف2017/3/18 :
تاريخ تسجيله2017/6/6 :
بـ ـي ــان ال ـع ـق ــار امل ـ ـطـ ــروح ل ـل ـب ـيــع27/75 :
م ـن ـط ـقــة رأس بـ ـي ــروت وه ـ ــو عـ ـب ــارة عــن
مدخل وصالون وغرفة وحمامني ومطبخ
وم ـم ــر وم ـش ـل ــح وش ــرف ــة وس ـط ــح طــابــق
سابع شمالي.
مساحته/ 171/ :م2
ح ــدود الـعـقــار :غــربــا :ام ــاك عــامــة ،شرقًا:
ً
الـ ـعـ ـق ــار رق ـ ــم  ،71ش ـ ـمـ ــاال :امـ ـ ــاك ع ــام ــة،
جنوبًا :عقار رقم .70
قيمة التخمني/379.000/ :د.أ.
قيمة الطرح بعد التخفيض للمرة الثالثة:
/209549.10/د.أ.
م ــوع ــد امل ـ ــزاي ـ ــدة ومـ ـك ــان اج ــرائـ ـه ــا :ي ــوم
الـثــاثــاء الــواقــع فــي  2019/5/14الساعة
العاشرة صباحًا في دائرة تنفيذ بيروت.
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع باملزاد العلني
للمرة االولــى حصص املنفذ عليها ثناء
الـعــاف والبالغة  2400سهم فــي العقار
 27/75منطقة راس بـيــروت واملــوصــوف
اعاله.
فعلى الــراغــب فــي الـشــراء تنفيذًا الحكام
امل ـ ـ ـ ــواد  973و 987و 983مـ ــن االصـ ـ ــول
امل ــدنـ ـي ــة ،أن ي ـ ــودع ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائـ ــرة
تـنـفـيــذ ب ـي ــروت ق ـبــل امل ـب ــاش ــرة بــاملــزايــدة
لــدى صـنــدوق الخزينة أو احــد املصارف
املـقـبــولــة مـبـلـغــا م ــوازي ــا ل ـبــدل ال ـط ــرح أو
يقدم كفالة مصرفية تضمن هــذا املبلغ،
وعليه اتـخــاذ مـقــام مختار لــه فــي نطاق
الدائرة ان لم يكن له مقام فيه او لم يسبق
له ان عني مقامًا مختارًا فيه ،واال ُع ّد قلم
الدائرة مقامًا مختارًا له ،وعليه ايضًا في
خــال ثــاثــة اي ــام مــن تــاريــخ ص ــدور قــرار
االحــالــة اي ــداع كــامــل الثمن بــاســم رئيس
دائرة تنفيذ بيروت في صندوق الخزينة
او اح ــد امل ـص ــارف املـقـبــولــة تـحــت طائلة
اعــادة املــزايــدة بــزيــادة العشر ،واال فعلى
عهدته فيضمن النقص وال يستفيد من
الزيادة وعليه كذلك دفع الثمن والرسوم
والـنـفـقــات بـمــا فـيــه رس ــم ال ــدالل ــة خمسة
بــامل ـئــة م ــن دون ح ــاج ــة إلنـ ـ ــذار أو طلب
وذلـ ـ ــك خ ـ ــال ع ـش ــري ــن ي ــوم ــا م ــن ت ــاري ــخ
صدور القرار باالحالة ،للراغب في الشراء
االطالع لدى هذه الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت
عبد الرحيم العاكوم
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
القاضي فيصل مكي

املعاملة التنفيذية رقم 2014/1676
املنفذ :شوقي محفوظ
املنفذ عليه :غسان اسماعيل محفوظ
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ال ـح ـكــم الـ ـص ــادر عن
محكمة التمييز املدنية – الغرفة الناظرة
بــال ـق ـضــايــا ال ـت ـج ــاري ــة – رقـ ــم 2013/60
تاريخ  2013/11/18بدفع الرصيد قيمة
 /262327.83/د.أ .يمثل الــديــن املتبقي
والفوائد والرسوم.
امل ـع ــام ـل ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة تـ ــاريـ ــخ ال ـت ـن ـف ـيــذ:
2014/8/4
تاريخ تبليغ االنــذار التنفيذي من املنفذ
عليه2014/8/21 :
تاريخ قرار الحجز التنفيذي2015/6/19 :
تاريخ تسجيله في العقاري2015/7/6 :
تاريخ محضر وصف العقار2017/12/5 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري:
2018/1/22
بيان بالعقار املطروح للبيع ومشتمالته:
 1200سـهــم فــي الـقـســم  /21/مــن العقار
رقــم  /983/املصيطبة مــؤلــف مــن مدخل
وثـ ــاث غ ــرف وص ــال ــون ــن وغ ــرف ــة طـعــام
وغرفة للغسيل ومطبخ وحمامني ودرج
داخ ـل ــي وخـ ــاء وم ـمــر وثـ ــاث بـلـكــونــات،
وبــال ـك ـشــف ال ـح ـســي ت ـبــن ب ــان ــه مـطــابــق
لـ ــافـ ــادة ال ـع ـق ــاري ــة ،ولـ ــه م ــوق ــف س ـي ــارة
مشترك – مساحته /192م2
حدود العقار  /983/املصيطبة
ال ـغــرب الـعـقــار رق ــم  /982/وام ــاك عامة
والعقار رقم /994/
الشرق :العقارين رقم  /985/و/994/
الشمال :العقارين رقم  /993/و/994/
الجنوب :العقارين رقم  /984/و/982/
وق ــد خـ ّـمــن  1200سـهــم فــي الـقـســم /21/
مــن العقار رقــم  /983/املصيطبة بمبلغ
/177.300/د.أ .وان بدل الطرح املحدد من
قـبــل رئـيــس دائ ــرة تنفيذ ب ـيــروت بمبلغ
/106.380/د.أ.
مــوعــد امل ــزاي ــدة وم ـكــان ـهــا :ي ــوم االرب ـع ــاء
الواقع فيه  2019/5/15الساعة العاشرة
وال ـن ـص ــف ص ـب ــاح ــا ف ــي دائ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ -
بيروت قصر العدل.
فـعـلــى ال ــراغ ــب ب ــال ـش ــراء تـنـفـيـذًا الح ـكــام
امل ــواد  973و  978و  983أ.م.م .أن يــودع
بــاســم رئ ـيــس دائـ ــرة تـنـفـيــذ ب ـي ــروت قبل
املباشرة باملزايدة لدى صندوق الخزينة
أو احــد املـصــارف املقبولة مبلغًا مــوازيــا
ل ـب ــدل الـ ـط ــرح أو ي ـق ــدم ك ـفــالــة مـصــرفـيــة
تـضـمــن ه ــذا امل ـب ـلــغ ،وعـلـيــه ات ـخ ــاذ مـقــام
مختار له في نطاق الدائرة ان لم يكن له
مـقــام فـيــه او لــم يسبق لــه ان عــن مقامًا
مختارًا فيه ،واال اعتبر قلم الدائرة مقامًا
مختارًا لــه ،وعليه ايضًا فــي خــال ثالثة
ايام من تاريخ صدور قرار االحالة ايداع
كامل الثمن باسم رئيس دائ ــرة التنفيذ
فــي ص ـنــدوق الـخــزيـنــة او اح ــد املـصــارف
املقبولة تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
العشر ،واال فعلى عهدته فيضمن النقص
وال يستفيد من الزيادة وعليه كذلك دفع
الثمن والــرســوم والنفقات بما فيه رسم
ال ــدالل ــة ال ـبــالــغ خـمـســة بــاملــايــة م ــن دون
حاجة إلنذار أو طلب وذلك خالل عشرين
يومًا مــن تــاريــخ صــدور الـقــرار باالحالة،
ل ـل ــراغ ــب ف ــي الـ ـش ــراء االطـ ـ ــاع لـ ــدى هــذه
الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت
جمال الدسوقي

◄ مبوب ►
◄ مطلوب ►
تعلن مستشفى بهمن عن
حاجتها لطبيب أشعة يف دائرة
األشعة بدوام كامل عىل
الراغبني التقدم بطلباتهم لدى
اإلدارة الطبية
للمراجعة :االتصال عىل الرقم
 01/544000مقسم 2362

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تــدعــو وزارة املــالـيــة -مــديــريــة املــالـيــة الـعــامــة  -مــديــريــة الضريبة على القيمة املـضــافــة – مصلحة العمليات –
دائــرة خدمات الخاضعني ,املكلفني ال ــواردة أسمائهم في الجدول أدنــاه للحضور إلــى دائــرة املراقبة الضريبية
واالستردادات في مديرية الضريبة على القيمة املضافة ,مبنى وزارة املالية ,قرب قصر العدل  -شارع كورنيش
النهر -بيروت ،لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ,وإال
ً
يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ,علمًا أنه سيتم نشر هذا
اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -مديرية الواردات  -دائرة رسم االنتقال املكلفني الواردة أسماؤهم في
الجدول املرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت – شارع بشارة الخوري – مبنى فيعاني – الطابق
الثاني ،لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،واال يعتبر
ً
التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذ االعالم
على املوقع االلكتروني لوزارة املالية.
www.finance.gov.lb
اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

زينه نقوال رزق الله

2135423

RR197127296LB

2019/03/22

2019/04/04

RR172951900LB

2019/01/08

2019/03/29

ح ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــات اديـ ـ ـ ـ ـ ــب 2861758
الجردي

RR197127305LB

2019/03/21

2019/04/08

شركة ج س ت غروب ش م م

380454

RR172952661LB

2018/12/31

2019/03/28

ادون ـ ـي ـ ــس اوسـ ـك ــار 3387378
عصمت الجردي

RR197127319LB

2019/03/21

2019/04/08

اسم املكلف

رقم املكلف

ســوبــر بــاســت للصناعة والـتـجــارة 2683278
ش.م.م

رقم البريد املضمون

تــاريــخ الــزيــارة تـــــاريـــــخ لــصــق
LIPANPOST
الثانية

الخدمات العامة لالستثمار ش.م.م

1482036

RR172952922LB

2019/01/03

2019/03/28

فـ ـ ـيـ ـ ـص ـ ــل فـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــدي 3387377
عصمت الجردي

RR197127322LB

2019/03/21

2019/04/08

LENA Limited Company s.a.r.l

1770603

RR172953052LB

2019/01/04

2019/03/27

شفيقة فينا عصمت 3387375
الجردي

RR197127336LB

2019/03/21

2019/04/08

ش ــرك ــة اب ـ ـنـ ــاء ابـ ــراهـ ــم س ـل ـيــم املـ ــرج 12150
ش.م.م

RR172953256LB

2019/01/08

2019/03/27

نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــد 1497302
العريسي

RR197127353LB

2019/03/29

2019/04/04

73129

RR172954217LB

2019/03/06

2019/03/27

مـحـمــد س ـعــد الــديــن 509655
طبش

RR197127441LB

2019/03/29

2019/04/04

محمود عبد الله عيتاني

التكليف  722تبدأ مدة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 727

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة – املصلحة املالية االقليمية في محافظة بعلبك الهرمل دائرة خدمات
املكلفني الواردة أسماءهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بعلبك  -دورس مبنى مستشفى
دار األمل سابقًا.
إعالم تبليغ
لتبلغ ًالبريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،واال يعتبر التبليغ تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -مديرية الــواردات  -دائرة الضريبة على الرواتب واالجــور  -املكلفني
حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع الواردة أسماؤهم في الجدول املرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت – كورنيش النهر – مبنى وزارة
اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
املالية – الطابق االرضــي ،لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا
ً
اإلعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم
نشر هذ االعالم على املوقع االلكتروني التابع لوزارة املالية.
رقم البريد املضمون
رقم املكلف
اسم املكلف
http://www.finance.gov.lb
بالل شياح الشياح

2174595

RR192509086LB

محسن حمود املوسوي

2690766

RR192509015LB

انيس احمد الحجيري

2854633

RR192509069LB

انيس للتجارة العامة

2855143

RR192509055LB

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

اسم املكلف

رقم املكلف

ف ـ ـنـ ــدق فـ ــورس ـ ـتـ ــارز 1066559
ش.م.ل.

RR196905374LB

2019/03/21

2019/04/04

ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروث ج ـ ـ ـيـ ـ ــت 1881075
اكـ ــوي ـ ـتـ ــي ب ــارتـ ـن ــرز
القابضة ذ.م.م.

RR196905462LB

2019/03/26

2019/04/05

خالد محمد الفليطي

3413293

RR192509072LB

ام ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـن ـ ـص ـ ــور 30654
مخلوف

RR196905480LB

2019/03/29

2019/04/04

حسني جميل املصري

3495196

RR192509109LB

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارون ي ـ ــوس ـ ــف 40435
مكرزل

RR196905683LB

2019/03/29

2019/04/04

2019/03/29

2019/04/04

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
مـ ـ ـ ــؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــة فـ ـ ــايـ ـ ــز 73035
بعلبك
محافظة
في
االقليمية
املالية
املصلحة
رئيس
حتاحت
ابراهيم همدر
2019/03/29 RR196905737LB
498161
فهد علي درويش
إعالم تبليغ
2019/03/28 RR196905670LB
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة – املصلحة املالية االقليمية في محافظة بعلبك الهرمل دائرة خدمات عـبــد ال ـعــزيــز محمد 2692817
املكلفني الواردة أسماءهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بعلبك  -دورس مبنى مستشفى فاروق سعد
دار األمل سابقًا.
لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،واال يعتبر التبليغ
ً
حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع تبدأ مدة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
RR196905842LB

اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

دريد محمد ياغي

148749

RR192509982LB

جميل حسن جبق

1180282

RR192509112LB

ياسني محمد يحي

1353360

RR192509979LB

ال ـب ـتــول غ ــروب – عـلــي الــرشـعـيـنــي 2033341
وشريكه توصية بسيطة

RR192509038LB

اسم املكلف

جميل حسن جبق

3509955

RR192509965LB

ش ــرك ــة فــري ـحــة فــود 152609
ش.م.ل.

حسني معمر حميه

3548965

RR192509041LB

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة بعلبك
ابراهيم همدر
التكليف 710

2019/04/04
2019/04/04

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 728

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -مديرية الواردات  -دائرة كبار املكلفني
املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت – كورنيش النهر – مبنى
وزارة املالية – الطابق االول ،لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا
ً
اإلعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم
نشر هذ االعالم على املوقع االلكتروني الخاص بوزارة املالية.
رقم املكلف

شركة آفاق مقاولون 165552
عامون ش.م.م.

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

RR199499471LB

19/03/21

19/04/04

RR199499304LB

19/03/21

تبدأ مدة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

19/04/04

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 725
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة املضافة – مصلحة العمليات – دائرة
خــدمــات الخاضعني ,املكلفني ال ــواردة أسمائهم فــي الـجــدول أدن ــاه للحضور إلــى دائ ــرة التحصيل فــي مديرية
الضريبة على القيمة املضافة ,مبنى وزارة املالية ,قرب قصر العدل  -شارع كورنيش النهر -بيروت ،لتبلغ البريد
ً
املــذكــور تجاه اســم كــل منهم خــال مهلة ثالثني يومًا مــن تــاريــخ نشر هــذا اإلع ــام ,وإال يعتبر التبليغ حاصال
بـصــورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املـشــار إليها أع ــاه ,علمًا أنــه سيتم نشر هــذا اإلع ــام على املوقع
اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
رقم املكلف
اسم املكلف
2322
مكتب الدراسات التقنية والتنفيذ والتنسيق «بيتك»
9015
الشركة اللبنانية العاملية لتاجير السيارات ش.م.م
12290
شركة فلير ش.م.م
25508
مؤسسة جوزف خوري
44967
شركة سميح الرجبي واوالده
83052
سوبر ماركت كسروان
86100
شركة موسى لصناعة املعجنات والحلويات (ت)
105073
شركة نهر الفنون ش.م.م
109481
شركة سيدس للتجارة
116246
خليل محمد ظاهر
123852
ال  .اي  .غروب ش.م.م
125643
شركة ميتالو
132204
مؤسسة علي شعيتو التجارية (ف)2
134487
مؤسسة سام سامو غراند ستيل ف2
159463
عباس نجم محيدلي
160251
ميديا برنت
161651
مؤسسة جومارو التجارية JOMARO
180294
وليد بطرس الحايك
202351
شركة املركز التجاري املتحد
204199
مؤسسة سناء ابراهيم مرهج
برومانجمنت ايجنسي بي ام اي 216164 PRO MANAGEMENT AGENCY
219786
بولد-توزيع بطاريات وزيوت معدنية
229115
شركة اونتي ليبانون ش.م.م
229991
عواضة للتجارة العامة لصاحبها حسن محمد عواضة
231390
شركة التجهيزات املكتبية ش.م.م
233910
حسن عيسى شاهني
235656
نادين انطوان لبكي
235959
شركة فيتا كول للمياه والتغذية ش.م.م
241742
شركة املصباح للتجارة ش.م.م
241948
 TOP ELECTRONICS & GAMESلصاحبها عبد الرحمن كعكاني
242174
مؤسسة عبر املتوسط للتجارة والتوزيع
242529
مؤسسة غازي الطحش للصناعة والتجارة
244887
فنسترا ش.م.م
245019
بوست شوب
245795
جوزيف كيفورك ارويان
246035
ذيب امني وهبي
261560
مؤسسة علي عبد اللطيف صالح
269600
عبد العزيز محمود عنتر
281483
مؤسسة جيزال ابراهيم التجارية
292841
دانه فاشن DANA FASHION
297186
شركة كومبيوتر الشرق ش.م.م
299575
شركة اومني جروب ش.م.لOmni Group SAL.
310102
فيا برازيل ش.م.ل
334873
EURO STOP SARL
360102
سامي جالل العليوي
378693
ابار بتروليوم ش.م.م
392625
الشركة العربية املتحدة ش.م.م
462278
مؤسسة الوان للتجارة والصناعة ( انطوان الياس ملحم سمعان )
471797
طوني عبده صقر
476196
انترناشيونال باغ ش.م.م
549471
محمد ابراهيم البغدادي
689277
توب اكويب ش.م.م TOP EQUIP S.A.R.L
813494
( N-Jنبيل نايف الجوهري)
920132
شركة نورد وود ش.م.م
999351
بولس جرجس القصيفي
1072909
مؤسسة فؤاد غدار التجارية لصاحبه فؤاد غدار
1178694
سيمون قبالن مسعد فارس
1200440
شركة متري ش.م.م
1215133
بي اند بي كونتراكتينغ انجينييرز (باسل طوني بعقليني)
1225018
املؤسسة العاملية للتجارة والصناعة -انتركو ش.م.م

رقم البريد املضمون
RR193156558LB
RR193150277LB
RR193143801LB
RR193141111LB
RR198343773LB
RR193141641LB
RR193144798LB
RR193144501LB
RR193144342LB
RR193153225LB
RR193152817LB
RR193152851LB
RR193152953LB
RR198343518LB
RR193136156LB
RR198344442LB
RR193153110LB
RR193136540LB
RR193148857LB
RR198343331LB
RR193149469LB
RR193149543LB
RR198347982LB
RR193149866LB
RR193149945LB
RR193126573LB
RR198341565LB
RR193151710LB
RR198341891LB
RR198341256LB
RR193136403LB
RR198341790LB
RR193151502LB
RR197800018LB
RR197800004LB
RR193158125LB
RR198341667LB
RR193156408LB
RR193148225LB
RR193148874LB
RR193149177LB
RR193149203LB
RR193146697LB
RR193154336LB
RR193149132LB
RR193148769LB
RR193143038LB
RR193149115LB
RR193154115LB
RR193154146LB
RR193154044LB
RR193153769LB
RR193143130LB
RR198342985LB
RR193156371LB
RR193149574LB
RR198343901LB
RR193147383LB
RR198342490LB
RR197801035LB

1235589
خلدون محمد محمد
1281488
غاليري لو شاتليه ش.م.م
1283300
االمانة للتجارة العامة
1283390
محمود محمد سالم
1295395
جورج اوهانس قصابيان (ابو جانو)
1315642
مؤسسة ابو رياض التجارية (لصاحبها محمد رياض الطحش )
1320311
( LUXURY TEXTILE COصدام هادي دلفيه)
1343290
عائدة ديب رزق
1360904
تقنيات ش.م.م
1361407
احمد سليم غنيم
1364089
يحي محمود الرفاعي
1369626
 - F&B s.a.r.lاف اند بي ش.م.م
1382618
بالك توليب تكنولوجية الطباعة الرقمية ش.م.م
1382662
زريق لتجارة السيارات
1387035
شركة اسماعيل التجارية
1391768
يوسف علي قطايا
1426762
ميديا سكوير ش.م.م
1436302
سمبليفاي ش.م.م.
1443927
دالل يوسف السمعان Easy Media
1461268
شركة فاب ش.م.ل
1465512
فرست كالس موبيل ( هيثم راضي الحركة)
1499003
تاك ماكس ش.م.م
1616882
أم كي ار غروب(محمد ابراهيم الجعفيل)
1623595
تروا .جي.أش
1664005
شركة باكهاند ادفرتايزنغ ش.م.ل
1702833
توينز غروب حسني محمد الديراني وشركاؤه ش.ت.ب
1726218
سيتي هاوس ش.م.م.
1738801
ايزوبات غروب ش.م.م
1802384
كارز اينك ش.م.م
1810234
شركة الدولية الحديثة للموارد  -بيروت ش.م.م
1814506
مؤسسة اوتوتورينو التجارية(حسن عبد الله خليل)
1844788
شركة PINOS
1849076
النابلسي للتجارة(كمال طالل النابلسي)
1863626
شركة شوارتز اوتو بارتز ش.م.م
1865857
شركة عيسى للتجارة ِ I.T.C.Oش.م.م
1877851
الشركة العامة للنقليات والتعهدات ش.م.م.
ســوانــس اتــو اكـسـبــورت انــك ( SWANS AUTO EXPORT INGعلي 1880545
دياب علي)
1895681
محالت العلي للتجارة العامة لصاحبها محمود يوسف حسني
1903071
شركة كيوتك ش.م.م
1910872
احمد سهيل غزاوي

RR197800993LB
RR197801150LB
RR193156703LB
RR197801132LB
RR197801101LB
RR198349467LB
RR197800928LB
RR198341123LB
RR193147834LB
RR197801353LB
RR197801319LB
RR193147896LB
RR193147953LB
RR197800891LB
RR197800874LB
RR197800826LB
RR197800738LB
RR195411338LB
RR197800579LB
RR193159276LB
RR195411647LB
RR193155610LB
RR193134495LB
RR193139926LB
RR193150855LB
RR193135527LB
RR193150983LB
RR197800698LB
RR193159934LB
RR193158050LB
RR198348268LB
RR197800106LB
RR197800083LB
RR193158430LB
RR193158443LB
RR193151198LB
RR198348550LB
RR198348585LB
RR193159656LB
RR198348634LB
التكليف 715

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة املضافة – مصلحة العمليات – دائرة
خــدمــات الخاضعني ,املكلفني ال ــواردة أسمائهم فــي الـجــدول أدن ــاه للحضور إلــى دائ ــرة التحصيل فــي مديرية
الضريبة على القيمة املضافة ,مبنى وزارة املالية ,قرب قصر العدل  -شارع كورنيش النهر -بيروت ،لتبلغ البريد
ً
املــذكــور تجاه اســم كــل منهم خــال مهلة ثالثني يومًا مــن تــاريــخ نشر هــذا اإلع ــام ,وإال يعتبر التبليغ حاصال
بـصــورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املـشــار إليها أع ــاه ,علمًا أنــه سيتم نشر هــذا اإلع ــام على املوقع
اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف

رقم املكلف

236031
شركة فريسكو ش.م.م
163650
محل حيدر طهماز
99023
شركة اسباس بيرو ش.م.م
م ــرك ــز ب ـ ـيـ ــروت ال ـ ــدول ـ ــي ل ـل ـم ـعــارض 230778
والترفيه ش.م.ل
ك ــابـ ـيـ ـت ــال ه ــوس ـب ـي ـت ــال ـي ـت ــي ش.م.ل 217990
CAPITAL HOSPITALITY S.A.L
بـ ــانـ ــك سـ ـب ــاي ــس ش.م.م 1200798 BLANK
SPACE SARL
1050559
امينة عبد السالم التوم
2787570
ميرنا نزيه جيده
847664
شركة بكسل آرت ش.م.م
814664
اميوني للطباعة ش.م.م
غ ـي ـفــت ب ــوك ــس ش.م.م 653701 GIFT BOX
SARL
683862
سنو بول ش.م.م
579977
شركة اتكو انفست غروب ش.م.م

رقم البريد املضمون
RR198366482LB
RR198372267LB
RR198373024LB
RR198375440LB

ت ــاري ــخ ال ــزي ــارة تـــــاريـــــخ لــصــق
LIPANPOST
الثانية
2019/03/27
2019/03/04
2019/03/29
2019/02/26
2019/03/27
2019/03/04
2019/03/28
2019/03/04

RR198375538LB

2019/02/27

2019/03/28

RR198375745LB

2019/03/04

2019/03/28

RR198375966LB
RR198376153LB
RR198376330LB
RR198376343LB
RR198376388LB

2019/03/04
2019/03/01
2019/03/04
2019/03/06
2019/03/04

2019/03/27
2019/03/28
2019/03/28
2019/03/28
2019/03/27

RR198376428LB
RR198376431LB

2019/03/04
2019/03/06

2019/03/27
2019/03/27

RR198376476LB

2019/03/05

2019/03/27

ش ـ ــرك ـ ــة اوت ـ ــوم ـ ــوتـ ـ ـي ـ ــف بـ ـت ــرولـ ـي ــوم 673479
كومباني جهاد معوض وشريكه
شـ ـ ــركـ ـ ــة ع ـ ـي ـ ـسـ ــى خ ـ ـ ــواج ـ ـ ــة لـ ـخ ــدم ــة 636463
السيارات
ش ــرك ــة ب ــي  -ب ــرودك ـش ــن ش.م.ل بــي 2141425
برود
2007535
شركة ام سي للتوزيع ش م ل
شــركــة الشامية للصناعة والـتـجــارة 2567589
العامة
2686558
مت ش.م.م
2769700
فتوني للدخان والتنباك
بيت العرب للسياحة والسفر ش.م.ل 1468347
88294
مؤسسة عدال للتريكو
2559718
شركة ذي اوكيولر ش.م.ل
2531159
(PHARMA-CLINICراشل يزبك)
ترانس ترا ميديا ش م ل اوف شور 2488520
شركة تشن تشن يور سيكس سانس 2485289
شمم
شركة طعمه للتجارة و املقاوالت ش 2634899
مم
2593327
جومان (جرجس سعد يمني)
2584181
 Exceling pharmش.م.ل
2167455
ادفنسد اوفيس سباليس ش.م.م
2135622
ادرينالني ش.م.م
2685325
سيف غروب هولدنغ ش م ل
2650619
اي باور اند سيرفيسيز ش.م.ل
2188946
اتلييه-ام-تي ش.م.م
ش ـ ــرك ـ ــة 2178999 FAR AND WIDE OFF
SHORE S A L
كلوب  016ش.م.ل 3269838 S.A.L 016 CLUB
3190715
اي ام ش.م.مAM CO S.A.R.L .
مايند تكنولوجي احمد غــدار عماد 3247327
وهناء جابر (شركة تضامن)
203397
دي سي سوفت ش.م.ل
2825468
السيقير
انـتــرنــاشــونــال شيبيغ اكــومــوديـشــن 2809164
هولدينغ ش.م.ل
مــؤس ـســة ال ــري ــان لـلـطـبــاعــة وال ـن ـشــر 231662
والـ ـت ــوزي ــع ل ـصــاح ـب ـهــام ـحــي ال ــدي ــن
الشامي
251497
مخابز رأس النبع الحديثة
224446
ماهر صالح الدين الوزان
761586
غيكو ش.م.م ارت الونج
شارليز اوبتيكال ستوديو -زاروهي 848117
ميساك غوكاسيان
717201
ام ام اي فانتشرز ش.م.م
صـ ـلـ ـيـ ـب ــي لـ ـلـ ـهـ ـن ــدس ــة وال ـ ـت ـ ـع ـ ـهـ ــدات 3230864
توصية بسيطة

RR198376618LB

2019/03/01

2019/03/27

RR198377074LB

2019/03/05

2019/03/29

RR198377176LB
RR198377193LB

2019/03/04
2019/03/05

2019/03/27
2019/03/28

RR198377255LB
RR198377278LB
RR198377349LB
RR198377595LB
RR198377851LB
RR198377953LB
RR198378106LB
RR198378123LB

2019/03/04
2019/03/04
2019/03/01
2019/03/04
2019/03/04
2019/03/04
2019/03/05
2019/03/04

2019/03/28
2019/03/27
2019/03/27
2019/03/29
2019/03/28
2019/03/28
2019/03/27
2019/03/27

RR198378295LB

2019/03/04

2019/03/28

RR198378335LB
RR198378392LB
RR198378525LB
RR198378579LB
RR198378619LB
RR198378715LB
RR198378769LB
RR198378786LB

2019/03/05
2019/03/04
2019/03/01
2019/03/04
2019/03/04
2019/03/06
2019/03/05
2019/03/05

2019/04/04
2019/03/27
2019/03/29
2019/03/27
2019/03/27
2019/03/27
2019/03/28
2019/03/27

RR198378857LB
RR198378905LB
RR198378976LB

2019/03/04
2019/03/04
2019/03/05

2019/03/28
2019/03/27
2019/03/27

RR198379194LB
RR198379203LB
RR198379225LB

2019/03/04
2019/03/04
2019/03/04

2019/03/27
2019/03/27
2019/03/27

RR198379282LB

2019/03/04

2019/03/27

RR198379322LB
RR198379336LB
RR198379367LB
RR198379375LB

2019/03/04
2019/03/04
2019/03/04
2019/03/04

2019/03/27
2019/03/27
2019/03/28
2019/03/27

RR198379384LB
RR198379438LB

2019/03/04
2019/03/04

2019/03/27
2019/03/27

بنتهاوس ش م ل

3218037

RR198379455LB

2019/03/06

2019/03/27

luxury touch

3202544

RR198379659LB

2019/03/04

2019/03/28

اي كاي كاي سولوشنز ش م ل

3186244

RR198379680LB

2019/03/06

2019/03/28

شركة فلفت سرفيسز ش.م.م

3180898

RR198379693LB

2019/03/05

2019/03/27

دي ام سي ش.م.مDMC S.A.R.L .

3181532

RR198379702LB

2019/03/06

2019/03/27

شركة الغد ش.م.م

220408

RR198379764LB

2019/03/04

2019/03/27

الو ترانسبورت

179905

RR198379821LB

2019/03/05

2019/03/27

واكيم ترايدينغ ش.م.م.

216391

RR198379870LB

2019/03/05

2019/03/27

خ ــدم ــات وان ـ ـمـ ــاء ش.م.ل (ل ـل ـف ـنــادق 203681
واملعارض الدولية)

RR198379937LB

2019/03/04

2019/03/27

شركة تشارلز اوتيل ش.م.م

180918

RR198379999LB

2019/03/04

2019/03/27

مؤسسة حلول

176144

RR198380008LB

2019/03/04

2019/03/27

شركة ثري آد ش.م.ل

174337

RR198380025LB

2019/03/04

2019/03/27

شركة عقل للصناعة والتجارة

165484

RR198380039LB

2019/03/04

2019/03/27

موباكو -بغداديان

164559

RR198380060LB

2019/03/04

2019/03/28

شركة سيتي دستركت  1455ش.م.ل

159790

RR198380095LB

2019/03/04

2019/03/27

شركة جان يعقوب وشركاه املعروفة 153525
باسم جان بيار

RR198380135LB

2019/03/04

2019/03/27

هـ ـش ــام م ـح ـم ــد ال ـس ـب ــع م ـخ ـل ــص ب ـضــائــع 150306
مرخص

RR198380144LB

2019/03/04

2019/03/27

شركة سبيس الب ش.م.م

123746

RR198380229LB

2019/03/04

2019/03/27

مكتبة ومطبعة دبوس

123830

RR198380246LB

2019/03/05

2019/03/28

شركة ابناء عبد الله زين التجارية

118670

RR198380263LB

2019/03/04

2019/03/27

110996
داسكو  -ش.م.م
3174181
شركة S.A.R.L M6
3173429
شركة روك ش.م.م
شركة سكاي غيت للسياحة والسفر 3147029
شمم
3163058
زهر الدين للتجارة والصناعة
فينكس كونتراكتينغ انــد ترايدينغ 3127331
ش.م.ل
3124489
مرفأ بروجكتس ش.م.ل.
3083672
cutlery sal
شركة اف اند بي للتجارة و املقاوالت 3103736
3104185
COFFEE DIMENSIONS
3054274
THE HAUS SAL
3062028
شينتو ش.م.مSHINTO S.A.R.L .
3030733
شركة بروميير تاكسي
3039380
فيال بدارو ش م ل
3049938
نادافكو ش م م
3029910
رونا للتجارة العامة
157332
ابو مراد للدهانات
64087
مؤسسة ف .ا .الحصري
66959
مؤسسة كحالة سكرين بريتنغ
60378
فادي عصام كباره
44942
النسر
43348
مؤسسة فوز للتجارة
1799393 communications Experts comes
Middle East S A L
شـ ــركـ ــة سـ ـ ـ ــاري ال ـ ـ ـخـ ـ ــازن ل ـل ـه ـنــدســة 1968420
والتصميم ش.م.ل
2632994
خالد حمزه حمزه
1449812
شركة ك اند ام غروب ش.م.م
1478482
الوفا للتجارة و الصناعة ش.م.ل
1515233
شركة سكايزبرو ش.م.م.
ش ــرك ــة ات ـ ـحـ ــاد ال ـخ ـل ـي ــج ل ـل ـخ ــدم ــات 148583
والتجارة العامة  -ابو قاسم وغزيل
1627416
كومسي كومصاج ش.م.م
1634719
شركة كواليتي تراست ش.م.ل.
1637405
فاشن تيوسدي ش.م.م
ش ــرك ــة سـ ـن ــوب ب ـب ـل ـي ـش ـي ـنــغ غـ ــروب 1647185
ش.م.ل
1665505
جيرار سيمون الترك
2047694
اجينور تجار للنبيذ ش م ل
2053399
LE GALET
626532
شركة عبد الخالق ترايدنغ ش.م.م
2019802
جول ش.م.م
ش ــرك ــة مـ ـي ــزون دو ب ــارك ـي ــة ش م م 2020384
MAISON DU PARQUET SARL
2047694
اجينور تجار للنبيذ ش م ل
2115799
شركة ب ش م ل
ش ـ ــرك ـ ــة  - AVEN -افـ ـ ـ ــن ل ـت ــاج ـي ــر 2217988
السيارات ش.م.م.
2218117
شركة افكار برودكشن ش.م.ل
2224434
اي بارودي ش م م
ش ــرك ــة مـ ـي ــدل ايـ ـس ــت غ ــري ــن ان ــرج ــي 2223040
ش.م.ل
2229949
اشي استديو ش م م
2251398
شركة آمآر ش.م.م.
2272228
شركة NEXUS DIGITAL S.A.L
2277006
يوسف ايلي طعمه
2337731
ال كابس ش م م
شــركــة املـشــاريــع التقنية امل ـحــدودة 1774902 -
لبنان ش.م.م
البساط الجديدة لتجليد و تصنيع 1797492
الكتاب ش.م.م
1970858
شركة ماتش كونسولتان ش م ل
ح ــداد للتعهدات الصحية والتدفئة 1972657
والتمديدات املائية
م ــؤس ـس ــة ادم ـ ـ ــون ص ـل ـي ـبــا ل ـل ـت ـجــارة 2253806
واالستثمار
125965
معرض ديانا التجاري
2334840
محمود هالل الفياض

RR198380303LB
RR198380524LB
RR198380538LB
RR198380541LB

2019/03/04
2019/03/06
2019/03/04
2019/03/04

2019/03/27
2019/03/27
2019/03/27
2019/03/29

RR198380569LB
RR198380590LB

2019/03/05
2019/03/05

2019/03/28
2019/03/27

RR198380630LB
RR198380691LB
RR198380759LB
RR198380762LB
RR198380802LB
RR198380820LB
RR198380847LB
RR198380878LB
RR198380904LB
RR198380918LB
RR198380921LB
RR198381122LB
RR198381184LB
RR198381241LB
RR198381309LB
RR198381312LB
RR198381391LB

2019/03/04
2019/03/04
2019/03/05
2019/03/05
2019/03/04
2019/03/05
2019/03/04
2019/03/04
2019/03/04
2019/03/06
2019/03/04
2019/03/04
2019/03/05
2019/03/04
2019/03/04
2019/03/04
2019/03/05

2019/03/27
2019/03/27
2019/03/27
2019/03/27
2019/03/27
2019/03/27
2019/03/27
2019/03/27
2019/03/27
2019/03/27
2019/03/27
2019/03/27
2019/03/28
2019/03/27
2019/03/27
2019/03/27
2019/03/27

RR198381476LB

2019/03/06

2019/03/27

RR198381555LB
RR198381670LB
RR198381825LB
RR198381842LB
RR198381900LB

2019/03/05
2019/03/04
2019/03/04
2019/03/01
2019/03/06

2019/03/28
2019/03/27
2019/03/27
2019/04/01
2019/03/28

RR198382065LB
RR198382105LB
RR198382114LB
RR198382131LB

2019/03/05
2019/03/06
2019/03/05
2019/03/05

2019/03/27
2019/03/27
2019/03/27
2019/03/27

RR198382202LB
RR198382318LB
RR198382349LB
RR198382383LB
RR198382587LB
RR198382595LB

2019/03/06
2019/03/06
2019/03/04
2019/03/06
2019/03/06
2019/03/06

2019/03/27
2019/03/27
2019/03/27
2019/03/27
2019/03/27
2019/03/27

RR198382644LB
RR198382763LB
RR198382851LB

2019/03/06
2019/03/06
2019/03/05

2019/03/27
2019/03/27
2019/03/27

RR198382865LB
RR198382896LB
RR198382940LB

2019/03/04
2019/03/05
2019/03/06

2019/03/27
2019/03/27
2019/03/27

RR198382975LB
RR198383035LB
RR198383123LB
RR198383145LB
RR198383199LB
RR198383684LB

2019/03/06
2019/03/05
2019/03/06
2019/03/04
2019/03/04
2019/03/06

2019/03/27
2019/03/27
2019/03/27
2019/03/28
2019/04/01
2019/03/27

RR198383741LB

2019/03/06

2019/03/27

RR198384265LB
RR198384279LB

2019/03/06
2019/03/06

2019/03/27
2019/03/27

RR198384336LB

2019/03/06

2019/03/28

RR198384526LB
RR198384747LB

2019/03/06
2019/03/06

2019/04/01
2019/03/27
التكليف 717

26

الجمعة  3أيار  2019العدد 3748

الجمعة  3أيار  2019العدد 3748

إعالنات

إعالنات

27

◄ إعالنات رسمية ►
إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة املضافة – مصلحة العمليات – دائرة
خــدمــات الخاضعني ,املكلفني ال ــواردة أسمائهم فــي الـجــدول أدن ــاه للحضور إلــى دائ ــرة التحصيل فــي مديرية
الضريبة على القيمة املضافة ,مبنى وزارة املالية ,قرب قصر العدل  -شارع كورنيش النهر -بيروت ،لتبلغ البريد
ً
املــذكــور تجاه اســم كــل منهم خــال مهلة ثالثني يومًا مــن تــاريــخ نشر هــذا اإلع ــام ,وإال يعتبر التبليغ حاصال
بـصــورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املـشــار إليها أع ــاه ,علمًا أنــه سيتم نشر هــذا اإلع ــام على املوقع
اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
رقــــــــــــم رقم البريد املضمون تاريخ الزيارة تــــاريــــخ لــصــق
اسم املكلف
LIPANPOST
الثانية
املكلف
2019/04/05 2018/12/21 RR193118121LB
شـ ــركـ ــة املـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــورات ال ـت ـق ـن ـي ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة 11989
اللبنانية ش.م.م
2019/04/04 2018/12/26 RR193119127LB 2259770
بيار انيس عبيد
2019/04/02 2018/12/26 RR193119507LB 166695
هاسميك بربريان
2019/04/02 2018/12/24 RR193123444LB
12096
شركة نتكو ش.م.م
2019/04/02 2018/12/21 RR193123838LB 2728034
BYBLOS VALET PARKING SARL
2019/04/02 2018/12/24 RR193123872LB 189241
برو  -جيه ش.م.م
2019/04/02 2018/12/21 RR193124095LB 228621
شركة فيتافلو ش.م.م
2019/04/02 2018/12/24 RR193124100LB 229549
ذي غايت
2019/04/03 2018/12/21 RR193124277LB 206738
شركة املحترفون لالنتاج ش.م.م
2019/04/02 2018/12/24 RR193124643LB 2028388
جي تي لوجيك ش م م
م ــؤسـ ـس ــة ع ــام ــة لـ ـلـ ـتـ ـج ــارة والـ ـصـ ـن ــاع ــات 2019/04/03 2018/12/24 RR193124674LB 579865
الحديثة
2019/04/02 2018/12/24 RR193124705LB 267480
شركة االيد انفستمنت غروب ش.م.م
2019/04/02 2018/12/26 RR193124820LB
92056
يوسف شوقي عطية
 ADDICTلصاحبها غسان شفيق عطاالله 2019/04/02 2018/12/24 RR193124847LB 315325
ج ــون ــي الـ ـش ــوي ــري ل ـل ـم ـف ــروش ــات ( جــونــي 2019/04/03 2018/12/26 RR193124855LB 315667
جورج الشويري )
2019/04/02 2018/12/24 RR193124881LB 353055
شركة مؤسسة داالتي ونهرا ش.م.م
2019/04/02 2018/12/24 RR193124895LB 395761
ستورك دبستريبيوشن ش.م.ل
مــؤس ـســة ف ــاض ــل غ ـ ــروب ان ـتــرنــاش ـيــونــال ( 2019/04/02 2018/12/26 RR193124918LB 404570
جورج مروان فاضل )
 .Tيــزبــك للسياحة والـسـفــر (تــوفـيــق اسعد 2019/04/04 2018/12/26 RR193124970LB 654670
يزبك)
2019/04/02 2018/12/24 RR193125017LB 645991
مؤسسة علي عبد الهادي ربابة
2019/04/02 2018/12/26 RR193125025LB 655975
سامر فؤاد املقدسي  -مطعم سامز
2019/04/02 2018/12/26 RR193125079LB 1148761
عبد الرحمن ابراهيم الخياط
2019/04/02 2018/12/24 RR193125082LB 1171011
فوكسي ميتال (فؤاد حسن شحرور)
2019/04/03 2018/12/24 RR193125153LB 1848799
غلوبال اوتو بيروت (ش م م)
2019/04/03 2018/12/26 RR193125224LB 2236366
شركة بيروت لالدارة العقارية ش.م.ل
2019/04/02 2018/12/24 RR193125309LB 2581069
يمني للترميم والتعهدات ش.م.م.
2019/04/03 2018/12/24 RR193125312LB 1938488
VIGNIA VERDE
2019/04/04 2018/12/26 RR193125414LB 578414
الجامعة اللبنانية الدولية-جامعة البقاع
2019/04/02 2018/12/24 RR193125445LB 104446
يونيك الكترونيكس ش.م.م
2019/04/02 2018/12/22 RR193125476LB 306462
محمود عباس قرعوني
2019/04/02 2018/12/24 RR193125502LB 1832862
ه.أ.أ ( حديفة أركيتكس انتل ) أوف شور
2019/04/04 2018/12/26 RR193125754LB 2661766
سكاي فارم ش.م.م
2019/04/02 2018/12/26 RR193126012LB 309851
شادي نظمي راشد
2019/04/03 2018/12/24 RR193126349LB 2920701
احمد علي الحاج لتوزيع املحروقات
2019/03/27 2019/03/01 RR198362110LB 166931
سيمون سعد صفير
2019/03/27 2019/03/01 RR198364305LB 2782955
تاسكو كوربورايشن ش.م.م.
2019/03/29 2019/02/28 RR198366315LB 253305
شركة توفيق دني وشركاه
2019/03/27 2019/03/01 RR198366479LB 236443
اندبندنت برودكشنز ش.م.ل
2019/03/29 2019/02/27 RR198368157LB
37756
مؤسسة ميشال الغريب التجارية
2019/03/29 2019/03/01 RR198371289LB 192950
يوسف علي طهماز للتجارة
2019/03/29 2019/02/27 RR198372077LB 218328
رؤى لالنتاج ش.م.ل.
2019/03/27 2019/03/01 RR198372386LB 236443
اندبندنت برودكشنز ش.م.ل
مــؤس ـســة ال ـن ـب ـيــل (ل ـصــاح ـب ـهــا نـبـيــل نـقــوال 2019/03/29 2019/02/27 RR198372488LB 231607
قساطلي)
2019/03/28 2019/02/27 RR198373041LB 1906022
روديكو ش م م Roadico SARL
2019/03/28 2019/02/28 RR198373165LB 2526309
عادل مهنا
2019/03/27 2019/03/01 RR198373259LB 243950
لو كاراج ش.م.م
2019/03/27 2019/02/28 RR198374603LB 1437247
شركة سيدر ملتي _ سرفيس سنتر
2019/03/27 2019/03/01 RR198375250LB 3430808
غرين غايت وايز ش م ل
صيدلية كلينيكير (سابني ريمون الحلو) 2019/03/29 2019/02/27 RR198375705LB 1219836
2019/03/27 2019/03/01 RR198375759LB 1197014 Hospitality
Consultancy
ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة
&Development-HCD SAL
2019/03/27 2019/02/28 RR198375864LB 1141601
هول ان ذي وول ش.م.م
2019/04/08 2019/02/28 RR198375895LB 1128225
تاتيانا رنت اي كار ش.م.م
2019/03/28 2019/02/26 RR198375935LB 1070021
جاك صقر وورك شوب (جاك عزيز صقر)

شــركــة دوم ــا -ع ـبــد ال ـق ــادر ه ـنــدم وش ــرك ــاه2019/03/27 2019/02/28 RR198375952LB 1055803 -
توصية بسيطة
2019/04/01 2019/02/28 RR198376105LB 955420
INNOV Action SARL
2019/04/04 2019/02/28 RR198376198LB 3386460
KREATEK SARL
2019/03/27 2019/02/28 RR198376255LB 933156
ايليمنت ان تكنولوجيز ش.م.ل
2019/03/28 2019/03/01 RR198376286LB 896736
يو ر دان ش.م.م U R DONE SARL
الس ش.م.م ال ـش ــرك ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ل ـخــدمــات 2019/03/28 2019/02/28 RR198376290LB 866183
السيارات .
2019/03/27 2019/03/01 RR198376357LB 756938
عبدو بطرس كميد
2019/03/27 2019/02/28 RR198376414LB 691508
شركة مورينو لتأجير السيارات ش.م.م
2019/03/27 2019/03/01 RR198376493LB 719601
لو باليه ش.م.م
2019/03/28 2019/03/01 RR198376555LB 769250
ايف باي قرقفي (فادي بشاره القرقفي)
2019/03/27 2019/02/28 RR198376635LB 621904
السعودية لالستثمار العام ش.م.م
2019/03/28 2019/03/01 RR198376785LB 581495
شركة INTERMEDIA
2019/04/01 2019/03/01 RR198376825LB 574774
باتيسري فاضل ش.م.م
2019/03/27 2019/02/28 RR198376873LB 3027393
أتش آر برايفيت لتأجير السيارت ش.م.م
2019/03/29 2019/02/27 RR198376900LB 3019990
اطيب فروج ش.م.م
2019/04/01 2019/02/27 RR198376989LB 2459683
جي ايتش جي غروب ش م م
2019/03/27 2019/02/28 RR198377145LB 2061998
بوتي كافية ش.م.م
2019/03/27 2019/02/28 RR198377233LB 2754199
مارك جرجي قبرصية
2019/03/27 2019/03/02 RR198377264LB
8825
ج .صهيوني وشركاه ش.م.م
محالت عدنان زهر الدين التجارية(عدنان 2019/03/28 2019/02/28 RR198377295LB 2678663
رباح زهر الدين)
2019/03/27 2019/02/27 RR198377352LB 3063378
حسن هادي الحسيني
2019/03/27 2019/02/28 RR198377366LB 305622
نبيل جميل عابدين
2019/03/27 2019/02/28 RR198377410LB 169280
محمد سامر احمد درنيقة
2019/03/28 2019/02/28 RR198377423LB 2762473
أحمد محمد سيف
2019/03/27 2019/03/01 RR198377454LB 2075893
شركة بيوس تكنولوجيز ش.م.ل.
2019/03/27 2019/03/01 RR198377468LB 1377859
دراسات عراقية ش.م.م
2019/03/27 2019/03/01 RR198377471LB 1381287
البراء العاملية (عفاف ابراهيم عيسى)
حسن وعزمي وعامر وبسام وروعة دملج 2019/03/27 2019/03/01 RR198377499LB 455208
2019/03/27 2019/03/01 RR198377508LB 194469
الفرات للنشر والتوزيع
2019/03/27 2019/03/01 RR198377511LB 192939
جمعه كورنر
مالتي ويلدينغ ش.م.م
2019/03/28 2019/03/01 RR198377539LB 2460236
2019/03/27 2019/02/28 RR198377542LB
9152
شركة سيمنس أي  .جي (فرع لبنان)
2019/03/27 2019/02/28 RR198377556LB 1197605
شركة سوكومد ش.م.م
2019/03/27 2019/02/28 RR198377613LB 3088067
hermez fashion sarl
2019/03/27 2019/03/01 RR198377635LB
305
شركة تصنيع الشمندر السكري ش.م.ل
2019/03/27 2019/03/01 RR198377658LB
مؤسسة نيو مود للتجارةوالصناعة (فدى 80571
علي قطيش)
امل ـف ـكــرة الـفـنـيــة ال ــدول ـي ــة لـلـطـبــاعــة والـنـشــر 2019/03/27 2019/03/01 RR198377865LB 2560615
والتجارة ش.م.م.
2019/03/27 2019/03/01 RR198377896LB 2557780
الؤلؤة العاملية ش.م.م
2019/03/27 2019/03/01 RR198377905LB 2552726
شركة توفلو ش.م.م
2019/03/27 2019/03/01 RR198378004LB 2513190
شركة برازيليا هيلز ش م م
2019/03/27 2019/03/01 RR198378035LB 2505871
شركة فاست موف ش م م
2019/03/27 2019/03/01 RR198378070LB 2490634
شركة بي يوتيفل ش.م.م.
2019/03/28 2019/02/28 RR198378211LB 2264887
شركة باتيتك ش.م.م
2019/03/27 2019/03/01 RR198378344LB 2593072
METRO LOUNGE S.A.L
2019/03/27 2019/03/01 RR198378358LB 2589905
ادونيس ستيل (ارزه نعمه مخول)
2019/03/27 2019/03/01 RR198378375LB 2585639
MOTOTEC S.A.R.L
2019/03/27 2019/03/01 RR198378517LB 2168201
MD PARTNERS SARL
شركة عالبال يــا قمر للماكوالت والتجارة 2019/03/27 2019/03/01 RR198378551LB 2150312
العامة ش م م ALBAL ya amar
شركة ليبرا فور ترايدنغ أند كايترنغ ش.م.ل 2019/03/27 2019/03/01 RR198378565LB 2142180
2019/03/27 2019/03/01 RR198378636LB 2640710
ديبرا بوتيك ش.م.م
2019/03/27 2019/03/01 RR198378653LB 2629169
شركة سكوب سيتي ليبانون ش م ل
2019/03/27 2019/02/27 RR198378698LB 2600096
يونيفركولور غروب ش م ل
2019/03/27 2019/03/01 RR198378707LB 2593058
وادافا ش.م.ل
2019/03/27 2019/03/01 RR198378738LB 2647853
مجوهرات سكجها ش.م.م.
2019/03/28 2019/03/01 RR198378755LB 2195724
MAWAD FIXMAT SARL
ّ
شركة اوالد غاستون بنا املحدودة ش.م.م2019/03/27 2019/03/01 RR198379217LB 2804983 .
2019/03/27 2019/03/01 RR198379234LB 2827853
سوشيل ايم ش م ل
2019/03/27 2019/03/01 RR198379305LB 257637
سابني مظلوم
2019/03/27 2019/03/01 RR198379543LB 304074
هورنا غولد اند هيلز ش.م.لH2I.
2019/03/27 2019/03/01 RR198379720LB 3176939
شركة تي سكوير ش م م
2019/03/27 2019/03/01 RR198379910LB 208371
مطبعة زيدان
2019/03/27 2019/03/01 RR198379968LB 201787
برنت ووركس ش.م.ل
2019/03/27 2019/03/01 RR198380215LB 127823
ك غروب ش.م.م

مؤسسة البعيني للتجارة
mechanical engineering company M.E.C

2019/03/27 2019/03/01 RR198381167LB
67381
2019/03/27 2019/03/01 RR198381428LB 1866397
التكليف 718

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة املضافة – مصلحة العمليات – دائرة
خــدمــات الخاضعني ,املكلفني ال ــواردة أسمائهم فــي الـجــدول أدن ــاه للحضور إلــى دائ ــرة التحصيل فــي مديرية
الضريبة على القيمة املضافة ,مبنى وزارة املالية ,قرب قصر العدل  -شارع كورنيش النهر -بيروت ،لتبلغ البريد
ً
املــذكــور تجاه اســم كــل منهم خــال مهلة ثالثني يومًا مــن تــاريــخ نشر هــذا اإلع ــام ,وإال يعتبر التبليغ حاصال
بـصــورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املـشــار إليها أع ــاه ,علمًا أنــه سيتم نشر هــذا اإلع ــام على املوقع
اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
رقــــــــــــــم رقم البريد املضمون
اسم املكلف
املكلف
انـ ـتـ ـغ ــرات ــد ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــز ان ـ ــد ن ـتــورك ـي ـنــغ RR197630804LB 2386429
(تضامن )
RR197631314LB 2453592
موديلو ش م م
RR197632155LB 2478788
جام كونسالت ش.م.ل
RR197632164LB 2480137
ابراهيم تامر ابو مراد
RR197632221LB 2490690
شركة كروسري اسد صليبا ش م م
RR197632297LB 2502535
شركة براما للتجارة واملقاوالت ش م م
RR197632408LB
34337
محطة الفطايري
RR197632663LB 2520528
اغرو بوتايتوس ش.م.م.
RR197633010LB 2583759
شركة بيست كلينر اند سرفيسز ش.م.م
RR197633037LB 2586188
توبري سوبرمارشية ش.م.م
RR197633292LB 2630890
THE CATERING HOUSE SAL
RR197633417LB 2465205
ال  -كا (نداء الياس عازوري)
RR197633496LB 2480137
ابراهيم تامر ابو مراد
RR197633598LB 2490690
شركة كروسري اسد صليبا ش م م
RR197633607LB 2511700
شركة فرحات ملعدات املخابز ش م م
RR197633655LB 2556829
باتر كونتراكتينغ ش.م.م
RR197633730LB
96394
شركة البراق للتوزيع والطباعة والنشر
ماركو التجارية (اواديس ارتني مارقاريان) RR197633791LB 1400612
RR197633828LB
8913
شركة ايغل ترايدنغ ش.م.م
RR197633876LB
شركة شوبان لصناعة وتجارة الحلويات 87463
RR197634001LB 541439
جورج خطار كنعان
RR197634222LB 2453592
موديلو ش م م
RR197634267LB 243073
جميل محمد سيور
RR197634430LB
3232
شركة الرخام اللبنانية ش.م.ل
RR197634443LB 1923848
شركة انامل ش.م.م.
RR197634457LB 1167685
حسن خضر علي حمدان
RR197634491LB 1942743
ام اند ام انفستمنت ش م ل
RR197634505LB 1933171
الرا دافيد عكر
RR197634681LB 2388264
حفر ش.م.م.
RR197634704LB 2392289
مظلوم اخوان ش.م.م
فردان ستار ش م ل
RR197634735LB 2397118
RR197634810LB 2426422
ميتباكينغ ديستريكت ش م ل
RR197634911LB 2845774
CASPERINI
RR197634942LB 2809340
شركة ميت سيتي ش.م.م.
RR197634956LB 1040171
شركة غاليري منتر MINTR
RR197634987LB 2687541
اسامة طباره ومشاركيه
RR197635072LB
750
شركة اورغانون للشرق االوسط ش.م.ل
RR197635435LB 2019802
جول ش.م.م
RR197635449LB 2109477
فرايم نايشون فيلمز ش م ل
RR197635470LB
46044
غرين الند
RR197635506LB 2061998
بوتي كافية ش.م.م
RR197635510LB 2115799
شركة ب ش م ل
RR197635660LB 2929179
GREEN TRADE
شركة مورين ديفيني ولورين الشعراني RR197635846LB 2265851
مينا ريل استايت هولدنغ ش.م.ل (قابضة) RR197635917LB 1459665
( SINA TRADINGعلي محمد سويدان) RR197635925LB 2692304
RR197635934LB 2773199
فادي فاين فوود ش م م
RR197636081LB 122222
فيرتول ب س virtual -
شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة انـ ـ ــوف ـ ـ ـي ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــف سـ ــول ـ ـيـ ــوش ـ ـي ـ ـنـ ــز RR197636118LB 2791491
انترناشونال ش م م
RR197636149LB 2821093
شركة نافي ترايد ش.م.م
RR197636152LB 2827196
سعادة كونتراكترز
RR197636206LB 1253977
ريتشارد الياس شقير
RR197636237LB 2822367
 KITCHENLABOش.م.ل

تاريخ الزيارة تـــــاريـــــخ لــصــق
LIPANPOST
الثانية
2019/04/09 2019/03/19
2019/03/18
2019/03/18
2019/03/18
2019/03/19
2019/03/18
2019/03/19
2019/03/18
2019/03/18
2019/03/18
2019/03/18
2019/03/18
2019/03/18
2019/03/19
2019/03/18
2019/03/18
2019/03/18
2019/03/18
2019/03/20
2019/03/18
2019/03/19
2019/03/18
2019/03/19
2019/03/18
2019/03/20
2019/03/18
2019/03/19
2019/03/18
2019/03/18
2019/03/18
2019/03/19
2019/03/18
2019/03/18
2019/03/18
2019/03/18
2019/03/18
2019/03/18
2019/03/18
2019/03/15
2019/03/18
2019/03/18
2019/03/19
2019/03/18
2019/03/18
2019/03/18
2019/03/20
2019/03/19
2019/03/18
2019/03/19

2019/04/02
2019/04/03
2019/04/02
2019/04/02
2019/04/03
2019/04/03
2019/04/03
2019/04/05
2019/04/02
2019/04/05
2019/04/02
2019/04/02
2019/04/02
2019/04/03
2019/04/03
2019/04/04
2019/04/02
2019/04/03
2019/04/05
2019/04/03
2019/04/02
2019/04/03
2019/04/03
2019/04/03
2019/04/03
2019/04/04
2019/04/02
2019/04/03
2019/04/02
2019/04/02
2019/04/02
2019/04/03
2019/04/03
2019/04/03
2019/04/04
2019/04/02
2019/04/02
2019/04/02
2019/04/02
2019/04/02
2019/04/02
2019/04/02
2019/04/02
2019/04/02
2019/04/03
2019/04/02
2019/04/03
2019/04/02

2019/03/18
2019/03/19
2019/03/19
2019/03/18

2019/04/02
2019/04/03
2019/04/03
2019/04/03

2822295
ايشيبان فرنتشايز ش.م.ل
2807181
أم.أي.أم .ش.م.م
2796991
توب نت ش.م.م
2793444
ديب آن ديب ش.م.م
2790455
برازيا ش.م.ل.
2779810
TONACO-CONTRACTING S.A.R.L
2747916
 HNN FOODSش.م.م
2743113
شركة اكواليز ش.م.م.
2733447
سري الدين غروب ش.م.م
2730800
HHD HENRY DAKAK JR
2728657
راينبروف ش.م.م
2704568
هانديكو ش م ل
( IQUBEنسرين انطوان يعقوب ابراهيم) 2700035
2697579
سوبر ماركت الفرسان
2697376
ايشي بان مارين ش.م.ل
2690271
لوفانت ميديا هاب ش.م.ل
2682209
شركة  CCNSش.م.م.
2678492
شركة بالزا باالس ش م م
2677537
سنست ار ش.م.ل
2675440
دولي يوسف الحداد
ش ــرك ــة ب ـس ــت ان ـف ـس ـت ـم ـنــت ش.م.م 2674866 BEST
INVESTMENT S.A.R.L
2652608
كالسيكو مودا (ايلي جورج داغر)
2644648
كريبيكو ش.م.م
شركة طالل وحسني عجاج وشركاهم 2636682 l.c.s
2610552
بالنتيرا  Plantera -ش.م.م
2633160
شركة R.S
2619295
صيفي كيتيرينغ ش.م.ل
2618211
Bsaibes Builders s.a.r.l
2589701
ال.بي.اش ش.م.ل
جي  .دبليو للمقاوالت والتعهدات ش.م.م 2587056
2580741
food creations sarl
2128599
آرت اوف رلكسيشن ش.م.م.
3172277
بورر ش.م.م BEURRE S.A.R.L
140282
كريستيان غبريال مانوكيان
شركة حلويات نبيل حسن الصمدي منذ 1860م 681002
2644648
كريبيكو ش.م.م
91705
شرفان طويل وشركاه
1268169
 1526الباشورة ش.م.ل
1260429
شركة  444 Residenceش.م.ل
2273471
شركة بودي للسياحة والسفر ش.م.م.
1923848
شركة انامل ش.م.م.
64691
شركة زرعه
230097
مصطفى بتروني
1936508
Exotic Cars
2757784
نيو فجن لالعالنات الخارجية ش.م.م.
5560
شركة منى كول ش.م.م
7398
شركة شبلي للتعهدات ش.م.م
شركة الفنادق السياحية في لبنان ش.م.ل 7652
7822
شركة افران كيروز ش.م.م
8558
شركة بيماد ش.م.م
9462
شركة ميكانو ترايد ش.م.م
9641
شركة سليب هاي ش.م.م
11126
املشتل شركة زراعية ش.م.م
11330
شركة شمس ليميتد ش.م.م
13193
شركة كادروتيل ش.م.م
72281
بن معتوق  -الغبيري
1468615
ELIO›S SIGNS
2235970
شركة مايس ش.م.م.
2237707
AUTO SHOW RENT A CAR SARL
1793701
اميريكان موتورز بارتس
شركة البناء واالدارة ش.م.م .سي.ام.اس
1956722
 1966203 D E V E L O P M E N T - M A R K E T I N GDISTRIBUTION & more S.A.L
513353
شركة ميدكير سوليشنز ش.م.م.
شركة عيتاني غروب للشحن والتخليص 2029684
(توصية بسيطة)
2237707
AUTO SHOW RENT A CAR SARL

RR197636245LB
RR197636285LB
RR197636311LB
RR197636325LB
RR197636339LB
RR197636387LB
RR197636546LB
RR197636563LB
RR197636577LB
RR197636603LB
RR197636617LB
RR197636705LB
RR197636719LB
RR197636740LB
RR197636753LB
RR197636798LB
RR197636855LB
RR197636872LB
RR197636886LB
RR197636912LB
RR197636926LB

2019/03/20
2019/03/18
2019/03/19
2019/03/18
2019/03/19
2019/03/19
2019/03/18
2019/03/19
2019/03/18
2019/03/18
2019/03/18
2019/03/18
2019/03/19
2019/03/20
2019/03/18
2019/03/19
2019/03/20
2019/03/18
2019/03/18
2019/03/19
2019/03/18

2019/04/03
2019/04/02
2019/04/04
2019/04/02
2019/04/02
2019/04/02
2019/04/02
2019/04/03
2019/04/02
2019/04/02
2019/04/05
2019/04/03
2019/04/02
2019/04/02
2019/04/02
2019/04/02
2019/04/09
2019/04/03
2019/04/02
2019/04/04
2019/04/02

RR197637011LB
RR197637100LB
RR197637201LB
RR197637215LB
RR197637232LB
RR197637263LB
RR197637277LB
RR197637405LB
RR197637419LB
RR197637453LB
RR197637759LB
RR197637780LB
RR197637793LB
RR197637802LB
RR197637833LB
RR197638003LB
RR197638065LB
RR197638079LB
RR197638096LB
RR197638105LB
RR197638119LB
RR197638122LB
RR197638184LB
RR197638808LB
RR197639220LB
RR197639410LB
RR197639468LB
RR197639499LB
RR197639613LB
RR197639817LB
RR197639825LB
RR197640007LB
RR197640038LB
RR197640435LB
RR197641271LB
RR198381811LB
RR198382984LB
RR198382998LB
RR198383738LB
RR198384217LB
RR198384234LB

2019/03/18
2019/03/18
2019/03/18
2019/03/18
2019/03/19
2019/03/19
2019/03/20
2019/03/18
2019/03/19
2019/03/18
2019/03/18
2019/03/20
2019/03/19
2019/03/19
2019/03/18
2019/03/19
2019/03/18
2019/03/18
2019/03/19
2019/03/20
2019/03/20
2019/03/20
2019/03/19
2019/03/19
2019/03/19
2019/03/20
2019/03/20
2019/03/20
2019/03/19
2019/03/20
2019/03/20
2019/03/20
2019/03/20
2019/03/20
2019/03/20
2019/03/16
2019/03/19
2019/03/18
2019/03/20
2019/03/19
2019/03/19

2019/04/02
2019/04/02
2019/04/02
2019/04/02
2019/04/02
2019/04/03
2019/04/02
2019/04/02
2019/04/02
2019/04/02
2019/04/03
2019/04/02
2019/04/02
2019/04/02
2019/04/02
2019/04/02
2019/04/02
2019/04/02
2019/04/02
2019/04/03
2019/04/03
2019/04/03
2019/04/02
2019/04/02
2019/04/02
2019/04/02
2019/04/03
2019/04/02
2019/04/02
2019/04/02
2019/04/05
2019/04/02
2019/04/02
2019/04/02
2019/04/03
2019/04/02
2019/04/02
2019/04/02
2019/04/02
2019/04/02
2019/04/03

RR198385861LB
RR198385929LB

2019/04/03 2019/03/18
2019/04/03 2019/03/20

RR198386306LB

2019/04/02 2019/03/19
التكليف 724
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إعالنات
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – مديرية الواردات – دائرة ضريبة الدخل– املكلفني الواردة أسماؤهم
في الجدول املرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت – شارع بشارة الخوري – مبنى فيعاني – الطابق
االول لتبلغ 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 إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا االعالم
على موقع االلكتروني . http://www.finance.gov.lb
اسم املكلف

رقم املكلف

824
شركة حسني احمد الحاج هولدينغ ش.م.ل.
ال ـش ــرك ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ل ـل ـم ـق ــاوالت ال ـص ـنــاع ـيــة 1076
(سوليني) ش.م.ل
ش ــرك ــة سـ ــوالر ان ــرج ــي ك ــورب ــوري ـش ــن انــرجــي 1634
ش.م.م
2349
سوبر كولور  2ش.م.م
اللبنانية لالستثمار الجوي ش.م.ل (هولدنغ) 3188
4163
خدمات تكييف الهواء والتبريد ش.م.م
4849
شركة التنمية العقارية ش.م.م
شــركــة اتـحــاد املـقــاولــن (للنفط وال ـغــاز) اوف 5120
شور
5507
انتربرو ش.م.م
5750
شركة ال اي يو بي ش.م.م LAUB LTD
5755
اي-دي-في  -ميدل ايست ش.م.ل
6660
الشركة االهلية للمقاوالت والتجارة ش.م.ل
6777
شركة عبد الله للتجارة والصناعة ش.م.م
شركة ابناء اسامة عيتاني للتجارة والصناعة 7167
ش.م.م
35820
كامل قاسم يونس
79617
جان يوسف نصر الله
80257
نديم اسعد فخري
85007
شركة انتريندز ليمتد ش.م.م
فاينانس ارت انــد كونسلتنغ ش.م.ل( .اوف 95720
شور)
95773
نبيل رافت قدورة
100120
شركة غايتس للمقاوالت ش.م.م
101210
عبد الحفيظ خليل العجم
112193
شركة اوشنز ش.م.ل (اوف شور)
142050
شركة الخطيب للمقاوالت والبناء ش.م.م
142416
علي حسني مكة
146001
le ceramiste general trading co s.a.r.l
161613
غلوبال ترافل ش.م.م
194528
انترساب
199267
شركة بلس لالستثمار السياحي ش.م.م
199974
تكستايل غروب واصف جشي وشركاه
210604
حيرام ماريتيم HYRAM MARITIM S.A.L
219680
عبد الوهاب حسام الدين ارنبه الخردة جي
229724
شركة اسيا ش.م.ل ASIA SAL
230195
بيرانا  .كوم ش.م.ل اوف شور
236855
جويل زخيا ريشا
249557
الشركة العامة ملنتوجات لبنان
252109 Cosmetics And Perfums Distributions C.P.D.
SAL off shore
261961
شركة الصالح ( )1ش.م.ل
322436
شركة موبينتس ش.م.ل( .اوف شور )
339070
ميدل ايست فرانشايز ديفلوبرز ش.م.ل.
371072
NAVIGATORS SARL
572893
حياة احمد بهلوان
592208
سامي بديع منصور
621904
السعودية لالستثمار العام ش.م.م
653297
KOMMSULT SAL OFFSHORE
687087
سمير رياض عجمي
708289
مجموعة دفاع  21للنشر ش.م.م
740042
عقار ش.م.م
740042
عقار ش.م.م
769780
اوبتيميديا ش.م.ل OPTIMEDIA SAL
801801
K&K GROUP
809669
اش .ث .اس .سوفت اوف شور ش.م.ل
815785
ميالد مراد بطرس
ك ــاب ــري ـك ــورب ال ــدول ـي ــة اوف ش ــور ش.م.ل او 848544
س.ي-ش.م.ل (اوف شور)
املتحدة للتصنيع الزراعي ش.م.ل اوف شور 874435

رقم البريد املضمون تاريخ الزيارة تاريخ اللصق
الثانية
2019/29/3 2019/4/1 RR194613166LB
2019/29/3 2019/2/1 RR194612948LB
2019/29/3 2019/8/1 RR194616998LB
RR194640351LB
RR194614586LB
RR194629740LB
RR194618605LB
RR194617070LB

2019/8/1
2019/8/1
2019/2/1
2019/8/1
2019/2/1

2019/1/4
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3

RR194613869LB
RR194630235LB
RR194629104LB
RR194617004LB
RR194617755LB
RR194629696LB

2019/4/1
2019/8/1
2019/8/1
2019/3/1
2019/4/1
2019/8/1

2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3

RR194636785LB
RR194620224LB
RR194633727LB
RR194618407LB
RR194618075LB

2019/3/1
2019/4/1
2019/3/1
2019/3/1
2019/2/1

2019/3/4
2019/29/3
2019/29/3
2019/1/4
2019/29/3

RR194640983LB
RR194629170LB
RR194618781LB
RR194629299LB
RR194640135LB
RR194632633LB
RR194629886LB
RR194616383LB
RR194613308LB
RR194613183LB
RR194645230LB
RR194614762LB
RR194641122LB
RR194618061LB
RR194635731LB
RR194637128LB
RR194613679LB
RR194635762LB

2019/8/1
2019/3/1
2019/8/1
2019/4/1
2019/8/1
2019/8/1
2019/8/1
2019/3/1
2019/2/1
2019/8/1
2019/4/1
2019/3/1
2019/8/1
2019/4/1
2019/8/1
2019/4/1
2019/3/1
2019/2/1

2019/1/4
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/1/4
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/1/4
2019/1/4
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3

RR194629435LB
RR194613974LB
RR194629651LB
RR194629413LB
RR194618778LB
RR194640285LB
RR194630080LB
RR194636961LB
RR194620286LB
RR194616560LB
RR194622273LB
RR194630093LB
RR194613855LB
RR194635918LB
RR194636927LB
RR194641140LB
RR194616865LB

2019/8/1
2019/2/1
2019/4/1
2019/4/1
2019/4/1
2019/3/1
2019/4/1
2019/8/1
2019/8/1
2019/3/1
2019/8/1
2019/8/1
2019/8/1
2019/3/1
2019/2/1
2019/8/1
2019/2/1

2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/1/4
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/3/4
2019/29/3
2019/29/3
2019/1/4
2019/29/3

2019/29/3 2019/2/1 RR194617865LB

ال ـش ــرك ــة امل ـت ـح ــدة ل ــاس ـت ـش ــارات واملـ ـق ــاوالت 912671
ش.م.م
951641
جيوستي اندبارتنرز هولدينغ ش.م.ل
951641
جيوستي اندبارتنرز هولدينغ ش.م.ل
966197
لوكسوري براند فور ديفلوبمنت ش.م.م
م ـيــدل اي ـســت فــرانـشــايــز ديـفـيـلــوبــرز هــولــدنــغ 1033273
ش.م.ل
 CMAبورتز اند اوبريشن ش.م.ل اوف شور 1052097
1057459
هايجني انترناسيونال ش.م.ل اوف شور
1089183
انتراد انترناشيونال ش.م.ل اوف شور
ال سي بي انشورنس بروكردج هاوس ش.م.ل 1112049
ش ــرك ــة ب ــروب ــان اوف ش ــور ش.م.ل 1120022 Proplan
offshore sal
شركة الهندسة والتقنيات والبرمجة ش.م.ل 1156865
اوف شور
1159922
شركة اغريكوال هولدينغ
شركة نوفس لالستشارات التسويقية -ن م س 1174472
1182066
KING ZAMAN OFFSHORE SAL
1207775
شركة جرس تي في ش.م.م
1211877
سانتشوري فانس هولدنغ ش.م.ل
1216671
شركة الفا بالس ش.م.م
1234558
وادي هيلز هولدينغ ش.م.ل
1245729
وورلد ترايد كونسبت ش.م.ل اوف شور
1252459
احمد بن عبد الله بن سليم السليمان
1252948
شركة كوجو للتجارة والخدمات العامة
1255719
تامايا شيبينغ ش.م.ل اوف شور
1255732
كواليس ترايدنغ اوف شور ش.م.ل
ســي ســي غ ــروب هــولــدنــغ ش.م.ل 1270990 SISI group
holding sal
1287200
باليز ش.م.م
1291974
أ اند جي كنسلتينك ش.م.ل (اوف شور)
1307033
شركة التجهيزات العامة ش.م.م
1358128
شركة تيك  2م ش.م.ل (اوف شور)
شـ ــركـ ــة مـ ـ ــاح يـ ـم ــن تـ ــرايـ ــدي ـ ـنـ ــغ ك ــوم ـب ــان ــي 1370373
ش.م.ل(اوف شور)
1372011
العالم الواحد -لبنان ش.م.م
1377859
دراسات عراقية ش.م.م
1393260
مصطفى عبد القادر القصير
شركة ويرلس سوليوشن وسرفيسس ش.م.ل 1401529
الـلـبـنــانـيــة لـلـمـنـتـجــات وامل ـك ــون ــات ال ـغــذائ ـيــة 1406071
سوليا برودكتس ش.م.م
1409158
هانتريد غروب ش.م.م
1412497
رامه للتجارة الدولية ش.م.ل (اوف شور)
1418934
فايف كونتينانتس ش.م.ل (اوف شور)
1418965
الجدوى ش.م .ل(اوف شور)
1451627
M.N.A Partnership Architects s.a.r.l
1455813
اكدليبانون ش.م.م
1496973 Technology content &training corporation sal
1505201
شركة سيال ش.م.ل (اوف شور)
1520663
ايكون اوفرسيز ش.م.ل اوف شور
1557798
لتينغ ش.م.ل اوف شور
1561154
شركة م .أ 3 .ش.م.ل اوف شور
1562469
Alhan Restaurant Holding SAL
يونيفرسال للمنتوجات النفطية ش.م.ل اوف 1567342
شور
1574275
هيومن كابيتال ش.م.ل اوف شور
شركة بارون إنترناشيونال ش.م.ل اوف شور 1575138
1583585
مجالس ش.م.م
ل ــؤل ــؤة الـ ـش ــرق لـلـسـيــاحــة وال ـس ـف ــر وال ـش ـحــن 1596920
ش.م.م
انـتــرنــاشـيــونــال ديـفـنــس لوجيستيكس ا د ل 1598857
ش.م.ل اوف شور
1619720
فيزيون +ش.م.ل اوف شور
1621001
اكزوتيك وود ش.م.ل اوف شور
شركة اوبوس كومودوتس ش.م.ل(.اوف شور) 1627395
1632739
اوبتيموم غروب ش.م.ل هولدنغ
1633836
شركة دايتس اند ناتس ش.م.م
ستاتومن للمواد الحجرية ش.م.ل اوف شور 1658533
1665176
شركة كونسبتا ش.م.ل اوف شور

2019/29/3 2019/8/1 RR194629360LB
RR194629387LB
RR194644490LB
RR194629841LB
RR194617273LB

2019/8/1
2019/8/1
2019/8/1
2019/4/1

2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3

RR194636900LB
RR194618897LB
RR194643052LB
RR194629634LB
RR194629838LB

2019/4/1
2019/4/1
2019/8/1
2019/8/1
2019/4/1

2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3

2019/29/3 2019/2/1 RR194617675LB
RR194629824LB
RR194612700LB
RR194636895LB
RR194616919LB
RR194614056LB
RR194629625LB
RR194616539LB
RR194612673LB
RR194644472LB
RR194619291LB
RR194613299LB
RR194613784LB
RR194616715LB

2019/8/1
2019/3/1
2019/8/1
2019/4/1
2019/3/1
2019/3/1
2019/4/1
2019/8/1
2019/8/1
2019/4/1
2019/2/1
2019/2/1
2019/4/1

2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/2/4

RR194633069LB
RR194632664LB
RR194641136LB
RR194617857LB
RR194636887LB

2019/8/1
2019/8/1
2019/8/1
2019/8/1
2019/4/1

2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/2/4
2019/1/4

RR194632995LB
RR194612656LB
RR194620533LB
RR194617239LB
RR194637012LB

2019/8/1
2019/8/1
2019/8/1
2019/4/1
2019/8/1

2019/29/3
2019/29/3
2019/1/4
2019/29/3
2019/29/3

RR194633041LB
RR194633506LB
RR194635691LB
RR194636873LB
RR194629585LB
RR194615462LB
RR194633497LB
RR194636856LB
RR194617667LB
RR194619875LB
RR194620096LB
RR194629135LB
RR194620048LB

2019/2/1
2019/8/1
2019/4/1
2019/4/1
2019/4/1
2019/8/1
2019/4/1
2019/2/1
2019/3/1
2019/4/1
2019/4/1
2019/8/1
2019/4/1

2019/29/3
2019/29/3
2019/1/4
2019/1/4
2019/1/4
2019/29/3
2019/1/4
2019/29/3
2019/29/3
2019/2/4
2019/1/4
2019/5/4
2019/29/3

RR194644455LB
RR194636935LB
RR194641048LB
RR194612611LB

2019/8/1
2019/2/1
2019/3/1
2019/4/1

2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3

2019/29/3 2019/8/1 RR194616485LB
RR194637406LB
RR194635630LB
RR194614467LB
RR194616349LB
RR194629166LB
RR194619977LB
RR194614189LB

2019/8/1
2019/3/1
2019/3/1
2019/4/1
2019/3/1
2019/3/1
2019/4/1

2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/1/4
2019/29/3
2019/1/4

1680573
اورفليس اوف شور ش.م.ل
استشارات وخدمات عاملية ش.م.ل اوف شور 1701482
1712357
شركة دبليو ام بي اي ش.م.ل(اوف شور)
1721084
لطوف اوف شور ش.م.ل
1728649
روتاند كوميونيكايشنز هولدنغ ش.م.ل
1730319
سيبر سينرجي هولدينغ ش.م.ل
1738456
سواتل ليمتد اوف شور ش.م.ل
1738477
شركة ساتكوم هولدنغ ش.م.ل
1753378
شركة امبي ارابيا ش.م.ل (أوف شور)
1766418
ام.ب.اي.انترناشيونال ش.م.ل اوف شور
ال ـشــركــة ال ــدول ـي ــة لــاع ـمــار وال ـت ـع ـهــدات ايــس 1766424
ش.م.ل اوف شور
1766432
MEALS ON WHEELS SAL OFFSHORE
1766471
ب.ج.اي.ش.م.ل هولدنغ
1777939 Construction & Engineering Development
Co
1809373
ادفينس ترايدينغ ش.م.ل اوف شور
1849407
تجارة املكاين الثقيلة اوف شور ش م ل
ان ـتــرنــاشــونــال فــرنـشــايــز غ ــروب ش.م.ل(اوف 1851436
شور)
1857637
سيزونز ش م م
1862578
مساهمات (هولدنغ) ش.م.ل
1871923
شركة العاملية لالعمار ش م ل اوف شور
1874084
شيرغو العاملية ش.م.ل اوف شور
1879182
زياد خلف عبد
1899550
RAMEZ PRODUCTIONS SARL
1913833
سكمي اوف شور ش م ل
شركة انفنتي سوليوشنز ش م م 1938841 INFINITE
SOLUTIONS S A R L
1993101
الهناء للحلول املتكاملة ش.م.ل اوف شور
2008662
بشامون  784ش.م.ل
2016840
غلوبل ترايد اوف شور ش.م.ل
اندباندنت اوفرسيز ترايدينغ كومباني ش م 2022189
ل اوف شور
2024248
ميداس كونسبتس ش.م.ل اوف شور
2030651
لبانيز فود اند كايترينغ ش م م
2037400
اواكس للتجارة ش.م.ل
2039711
سالف عدنان شرارة
شــركــة زوم زوم مــوتــورز ش.م.م 2045179 Zoom Zoom
Motors SARL
2046816
بييود ستوديوز ش م ل (قابضة)
2048631
بروميد اند كو اوف شور ش م ل
2094618
محمد خميس املحمد
شــركــة  GULFLINK ADVISERش م ل اوف 2105438
شور
2115033
برايت انفستمنت هولدنغ ش م ل
ريـنــو فــايـشــن لـلـتـجــارة واالعـ ــان ش.م.ل اوف 2118916
شور
2135704
تواصل تليكوم ش.م.ل اوف شور
2162975
SWAP TEAM S.A.R.L
2164918
 RED SPOTش.م.ل
كينيكسا ال ـشــرق االوسـ ــط اف زد ذ م م فــرع 2172910
لشركة تجارية اجنبية
2175028
شركة كوينز ش م ل
2196806
شركة بورلسك ش م م
2205708
زيات ش.م.م
2215064
فدرال تكنولوجيز غروب ش.م.ل
2286459
ار سي سي ش م م
2286459
ار سي سي ش م م
سمارت سيلز انترناشونال ش.م.ل اوف شور 2300939
2313820
شركة لو بريستيج ش م ل
2328561
شركة M E S GROUP S A R L
2342670
انكورب ش م ل اوف شور
2360991
الحسام عبر البحار ش م ل اوف شور
2383875
كونتراكت ش م ل اوف شور
2433674
شركة يوكا ش م ل هولدنغ
2439672
بيتزا دال كازا ش م م
2459007
BEIRUT SAFE INVESTMENT SAL
2459776
شركة ديفاين ستوديو ش م م
تكنولوجيا الحيز الهوائي ش م ل اوف شور 2462196

RR194615017LB
RR194613957LB
RR194617843LB
RR194618194LB
RR194619756LB
RR194636167LB
RR194618849LB
RR194639945LB
RR194613271LB
RR194632942LB
RR194619915LB

2019/4/1
2019/3/1
2019/4/1
2019/4/1
2019/4/1
2019/4/1
2019/8/1
2019/8/1
2019/3/1
2019/4/1
2019/4/1

2019/29/3
2019/1/4
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3

2019/29/3 2019/4/1 RR194634081LB
2019/29/3 2019/4/1 RR194634166LB
2019/29/3 2019/3/1 RR194635612LB
2019/29/3 2019/4/1 RR194614731LB
2019/29/3 2019/2/1 RR194613943LB
2019/29/3 2019/8/1 RR194616834LB
RR194620388LB
RR194619901LB
RR194637785LB
RR194617830LB
RR194637043LB
RR194615003LB
RR194637803LB
RR194629308LB

2019/8/1
2019/4/1
2019/3/1
2019/8/1
2019/2/1
2019/8/1
2019/4/1
2019/8/1

2019/1/4
2019/2/4
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3

RR194635572LB
RR194616370LB
RR194636944LB
RR194613268LB

2019/3/1
2019/8/1
2019/3/1
2019/2/1

2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3

RR194617185LB
RR194621335LB
RR194633007LB
RR194619067LB
RR194613170LB

2019/2/1
2019/8/1
2019/3/1
2019/8/1
2019/3/1

RR194618659LB
RR194632752LB
RR194633452LB
RR194637065LB

2019/8/1
2019/2/1
2019/2/1
2019/2/1

2019/4/1 RR194613815LB
2019/4/1 RR194635541LB
RR194630031LB
RR194633015LB
RR194632987LB
RR194614952LB

2019/4/1
2019/3/1
2019/4/1
2019/4/1

RR194615414LB
RR194637009LB
RR194614073LB
RR194636153LB
RR194653063LB
RR194616556LB
RR194613926LB
RR194634991LB
RR194614382LB
RR194618163LB
RR194618469LB
RR194613245LB
RR194618353LB
RR194620445LB
RR194615649LB
RR194614351LB
RR194635422LB

2019/8/1
2019/8/1
2019/3/1
2019/3/1
2019/8/1
2019/8/1
2019/4/1
2019/4/1
2019/4/1
2019/4/1
2019/4/1
2019/8/1
2019/3/1
2019/8/1
2019/8/1
2019/8/1
2019/2/1

2496323
شركة بكاستا العقارية ش م ل
هندسة وتعهدات وخدمات اي.سي.اس ش م م 2504524
2506159
شركة  Lady Wellاوف شور ش م ل
2506165
شركة  Blue Nileاوف شور ش م ل
2508227
شركة مسار للسياحة والسفر ش.م.م
2537743
الفا برايم ش.م.ل اوف شور
2544320 INTUITIVE CAPITAL OFFSHORE S.A.L
2546149
الصالح هولدنغ ش.م.ل
2561618
شركة كول كاسي ش.م.ل
2569600
ليبانو مديكال ش.م.ل اوف شور
2576697
ار.جي.اتش ش.م.ل
2582269
ويب ترايدينغ ليمتد ش.م.ل اوف شور
2586248
الهدى
2586822
شركة النهر للتطوير ش.م.ل
2589110
اياليت انفستمنت غروب اوف شور ش.م.ل
2613798
اجنيفا تكنولوجيز (هولدنغ)ش.م.ل
2619863
تكريت استايت  2ش.م.ل (اوف شور)
2642402
سرفيكوم القابضة ش.م.ل شركة قابضة
2647298
يوتيليتي سرفيسيز غروب ش.م.ل
2653985
ار اي جي سي اوف شور ش.م.ل
2654004
باسم حسن بدران
2660118
اكسباند ش.م.ل اوف شور
اويل تنكولوجي اكسبرتس اوف شور ش.م.ل 2666354
2675858
فيترا لالستثمارات ش.م.م
2678960
اتش اي اي هولدنغ ش م ل
2678963
اتش اي اي اوف شور ش م ل
2679478
ستارتا ش.م.ل
اي اي  4لالستثمار والتنمية اوف شور ش م ل 2688773
2695261
ليباستيك ش.م.ل (اوف شور)
2717419
ميديل ايست بافاريدج ش م م
2722794
ايم لينك ش.م.ل اوف شور

RR194613095LB
RR194640952LB
RR194632678LB
RR194617619LB
RR194629965LB
RR194616437LB
RR194618954LB
RR194613625LB
RR194612863LB
RR194613909LB
RR194644849LB
RR194633545LB
RR194615153LB
RR194615198LB
RR194617993LB
RR194618645LB
RR194614334LB
RR194636175LB
RR194615873LB
RR194635507LB
RR194632505LB
RR194617976LB
RR194613064LB
RR194641051LB
RR194616692LB
RR194616785LB
RR194617786LB
RR194629016LB
RR194634055LB
RR194612829LB

2019/3/1
2019/8/1
2019/8/1
2019/8/1
2019/4/1
2019/4/1
2019/8/1
2019/8/1
2019/3/1
2019/2/1
2019/8/1
2019/2/1
2019/8/1
2019/4/1
2019/4/1
2019/4/1
2019/8/1
2019/2/1
2019/2/1
2019/8/1
2019/2/1
2019/2/1
2019/4/1
2019/8/1
2019/4/1
2019/4/1
2019/4/1
2019/8/1
2019/2/1
2019/8/1

2019/29/3
2019/1/4
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/2/4
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3

RR194632845LB
RR194618336LB
RR194633523LB
RR194617959LB
RR194635484LB
RR194616321LB
RR194629784LB
RR194615683LB
RR194639971LB

2019/4/1
2019/3/1
2019/4/1
2019/4/1
2019/2/1
2019/8/1
2019/3/1
2019/2/1
2019/8/1

2019/29/3
2019/29/3
2019/1/4
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3

2019/2/1
2019/2/1
2019/2/1
2019/8/1
2019/4/1
2019/2/1
2019/8/1

2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3

2019/3/1
2019/3/1
2019/8/1
2019/2/1
2019/3/1
2019/8/1
2019/2/1
2019/4/1
2019/8/1
2019/8/1

2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3
2019/3/4
2019/1/4
2019/29/3

2019/4/1
2019/4/1
2019/8/1
2019/8/1

2019/1/4
2019/29/3
2019/29/3
2019/29/3

2722852
MEDMAT HOLDING
2019/29/3
2739394
ميرميدون كابيتال ش.م..ل اوف شور
2019/29/3
2761209
ا ب و ي ش م ل اوف شور
2019/29/3
2769007
NPK TECHNOLOGY SAL OFFSHORE
2019/29/3
2777344
توليدو هولدنغ ش م ل
2019/3/4
2794969
العاملية للتقنيات الطيبة اوف شور ش.م.ل
2795974
بيرل براندز اوف شور ش.م.ل
2019/29/3
ال ـش ــرك ــة الـلـبـنــان ـيــة ال ـع ــراق ـي ــة لــإس ـت ـث ـمــارات 2802503
2019/29/3
السياحية ش.م.ل هولدنغ
2019/29/3
RR194629775LB
2805269
لينينفست ش.م.ل .اوف شور
2019/29/3
RR194615122LB
2827385
كوكس هولدنغ ش.م.ل شركة قابضة
RR194629532LB
2827853
سوشيل ايم ش م ل
2019/29/3
RR194633449LB
2831838
جذور ش م ل اوف شور
2019/29/3
RR194615842LB
2836636
اوراليس ش م ل
2019/29/3
RR194616406LB
2839658
بانوراما غولدن تايم ش م ل اوف شور
2019/29/3
RR194616366LB
2846998 MEDICAL DIAGNOSTIC TREATMENT
2019/29/3
CENTER - MDTC SAL
2019/29/3
RR194638211LB
2861260
ج.ن.ج ش.م.ل أوف شور
RR194634047LB
2861260
ج.ن.ج ش.م.ل أوف شور
2019/29/3
RR194616763LB
شركة اليافي اي بي غروب ش م ل اوف شور 2861645
2019/29/3
RR194629546LB
2863499
اورباريل ش.م.ل اوف شور
2019/29/3
RR194617110LB
2877209
شركة لياال م ش م ل
2019/29/3
RR194620493LB
2878354
مجموعة كجك لإلنماء السياحي ش.م..م
2019/29/3
RR194614250LB
2879572
شركة ج نصرالله ش م م
2019/29/3
RR194620167LB
2886522
بوزيتيف بالستيكس ش.م.ل اوف شور
2019/29/3
RR194620051LB
3004129
شركة كالودأبرز (أوف شور) ش.م.ل
2019/29/3
RR194620140LB
سينيرجي بيزنيس سوليوشنز (أوف شور) 3012036
2019/29/3
ش.م.ل
2019/29/3
RR194620153LB
3020127
شركة كن مور ش م ل اوف شور
2019/29/3
RR194619889LB
3048128
بيبرنت اوف شور ش.م.ل
2019/29/3
RR194622429LB
3366716
شركة تينام ش.م.ل اوف شور
2019/29/3
RR194620516LB
3510689
عثمان حسان قليالت
2019/29/3
				
 2019/29/3تبدأ مدة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
2019/29/3
2019/29/3

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 685
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موسيقى
ال تزال الفنانة اللبنانية منشغلة بمواضيع الحب والسالم والهجرة في ألبوم «في
الطريق» (توزيع «نادي لكل الناس») الذي أطلقته أخيرًا ،بعد مرور بضع سنوات
على صدور ألبومها الثالث «هواك» ،مستندة إلى نصوص شعرية متنوعة
ومضفية روحًا شبابية على موسيقاها

تغامر «في الطريق»
يوال خليفة
ِ

ّ
ندى صحناوي :قصيدة (بصرية) للبنان المــشظى!
فنون بصرية

نيكول يونس
بعد التجهيزات فــي األمــاكــن العامة
ال ـتــي أخ ــذت ح ـ ّـي ـزًا هــامــا م ــن مسيرة
التشكيلية اللبنانية ندى صحناوي،
هـ ــا هـ ــي تـ ـع ــود إل ـ ــى ال ـت ـش ـك ـيــل شـبــه
التجريدي على املساحات املسطحة
بـشـكــل أس ــاس ــي ،ف ــي م ـع ــرض يحمل
ع ـن ــوان ــا إن ـك ـل ـيــزيــا ه ــو How Many
 How Many Moreف ـ ــي «غ ــالـ ـي ــري
تـ ــان ـ ـيـ ــت» (مـ ـ ـ ــار م ـ ـخـ ــايـ ــل ،بـ ـ ـي ـ ــروت).
بــاألكــريـلـيــك ،والـتـلــويــن الـطـبـشــوري،
واألقـ ـ ـ ــام املـ ـل ـ ّـون ــة ،والـ ـ ـ ــورق وأوراق
ال ـج ــرائ ــد وأوراق ال ـج ــرائ ــد املـلـصـقــة
عـ ـل ــى ال ـ ـق ـ ـمـ ــاش ،ق ـ ـ ـ ــررت صـ ـحـ ـن ــاوي
تـكـثـيــف واخ ـت ـص ــار م ـ ــادة تـعـبـيــرهــا
فــي املـعــرض .األعـمــال الـجــديــدة تمتد
ع ـلــى م ـســاحــات مـسـطـحــة ت ـصــل إلــى
ً
حـ ــدود امل ـتــريــن طـ ــوال وم ـتــر ونـصــف
عــرضــا ،ومنها أيـضــا مــا هــو بقياس
ّ
ً
مـتــريــن عــرضــا وم ـتــريــن طـ ــوال .تــذكــر
ب ــأل ــف اح ـت ـم ــال زخ ــرف ـ ّـي م ــن دون أن
ّ
تقع فيه ،رغــم تـكــرارهّ .
وتبسط
تجرد
الشكل ،ليصل إلى حدود الخط شبه
املستقيم الـصـغـيــر .تجمع الخطوط
ـرب بعضها.
املستقيمة الـصـغـيــرة ق ـ ّ
ل ـل ــوه ـل ــة األول ـ ـ ــى ق ــد ت ـظ ــن ـهــا ع ـي ــدان
كـبــريــت مـلـ ّـونــة مــرصــوفــة ،لـكــن مــا إن
تقترب حتى تفهم لعبتها البصرية.
تلتقط عـيـنــاك منها بـعــض ضــربــات
ّ
بتقميشتها السميكة
الريشة املتفلتة
ّ
ب ــن ال ـح ــن واآلخـ ـ ـ ــر .يـ ـ ــرق ال ـخ ــط أو
ّ
يسمك بحسب الضربة ،يذكرنا أيضًا
بـ «الباركودات» التي اجتاحت عاملنا
ّ
مؤكدة تسليعه .لكن حتمًا ،هذا ليس
صحناوي ،فبيان
مــا تريد أن تقوله
ّ ُ
املعرض واضح ،خصوصًا أنه افتتح
فــي شـهــر نـيـســان بـكــل مــا يـحـمــل من
أثر حرب ّلبنانية أهلية صاغت ذاكرة
أجيال ،وملا تزل .تشير صحناوي في
ّ
بـيــانـهــا ال ـف ـنــي إل ــى أن ه ــذا امل ـعــرض
«هو نداء للمصالحة /التصالح .هو
ّ
ُقصيدة للبنان ،هــذا البلد املشظى/
امل ـ ـغ ـ ـت ـ ــال» .ت ـ ـصـ ـ ّـر ص ـ ـح ـ ـنـ ــاوي ع ـلــى
وج ـ ــوب ح ـض ــور الـ ــذاكـ ــرة كـمـنـطـلــق،
أو ن ـق ـط ــة ان ـ ـطـ ــاق ل ـح ــرك ــة ت ـصــالــح
ذات ـيــة وجـمــاعـيــة .ويـفـيــد الـبـيــان أنــه
ع ـبــر سـلـسـلــة ال ـل ــوحــات الـتـجــريــديــة،
والـ ـتـ ـجـ ـهـ ـي ــز امل ـ ـف ـ ـهـ ــومـ ــي ،ال ــدامـ ـج ــة
لـعـنــاصــر مــن الـحـيــاة الـيــومـيــة (قطع
مــن ال ـس ـيــارات ،اشـبـمــانــات وخــزانــات
وقود) ،تعيد صحناوي التساؤل عن
ّ
خــطـيــة ال ـت ــاري ــخ ،فــاتـحــة ال ـب ــاب أم ــام
مستقبالت ممكنة.
ّ
وبـمــا أن الـتـجــريــد هــو أكـثــر الحقول

ً
احتماال للتأويالت ،فهو يلبس هنا
ً
رداء أبعد من اإلطــار «الوطني» الذي
أرادت صحناوي اإلشــارة إليه .إذا ال
ّ
بد للرائي من أن يتذكر أعمال املعلمة
ال ـك ـب ـيــرة هــوغ ـيــت ك ـ ــاالن ،وت ـحــدي ـدًا
ت ـلــك ال ــروح ـي ــة ال ـت ــي ت ـع ــود ـ لـلــوهـلــة
األولـ ــى ـ ـ إل ــى ال ــذاك ــرة الـبـصــريــة عند
رؤيـ ــة األع ـم ــال م ــن بـعـيــد .لـكــن طبعًا
عندما نقترب مــن أعـمــال صحناوي،
ّ
فإنها تأخذنا باتجاه مختلف تمامًا.
اإلحـ ـ ـ ـ ــاالت الـ ـبـ ـص ــري ــة ألع ـ ـمـ ــال شـبــه
تجريدية أو تجريدية في هذا املضمار
كبيرة وكثيرة على املستوى العاملي.
لكن دون شك ،هذا التجريد اللطيف،
ّ
يذكرنا أيضًا للوهلة األولــى بأعمال
ُ
دينا ديــوان التي تعرض مرحليًا في
«غاليري جانني ربيز» ،وهي مجايلة
لـصـحـنــاوي ،مــع ف ــارق فــي التقنيات

أيضًا .لكن املنحى البصري متشابه
ّ
للرائني ،بخاصة في ما يتعلق بهذه
الروحية في رصف الخطوط الرفيعة
املتباينة واملتشابهة في آن ،بعضها
قرب بعض.
هــي إذًا لــوحــات ضـخـمــة ،تـجــاورهــا
سلسلة سابقة مــن األعـمــال األصغر
حجمًا .إذ تختار صحناوي صفحات
الـجــرائــد ،فتغطي أج ــزاء منها عمدًا
كلمات
وتظهر بعضها اآلخر .تلغي
ٍ
ه ـنــا وت ـش ــدد ع ـلــى ح ـض ــور غـيــرهــا،
ّ
بـتــأل ـيــف ب ـص ــري دي ـنــام ـي ـكــي .يــذكــر
ّ
فــي مــا يــذكــر بــأعـمــال كـبــار الفنانني
ّ
ال ــذي ــن اتـ ـخ ــذوا م ــن أوراق ال ـجــرائــد
مساحة تعبيرهم .لكننا نـســأل :ألم
ت ـقــع نـسـبـيــا ص ـح ـن ــاوي ف ــي مـتــاهــة
ّ
الـبــوسـتــر أم أن ذل ــك ك ــان مـقـصــودًا؟
هذه اللعبة الديناميكية في التأليف

ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـت ـخ ــدم ف ـي ـه ــا ص ـح ـن ــاوي
اللون كفعل إلغاء أو تأكيد حضور،
يحيلنا بطبيعة الحال إلى دراستها
ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة الـ ـت ــي ت ـج ـيــد ال ـف ـنــانــة
ع ـب ــره ــا ت ــرك ـي ــب ن ـطــاق ـهــا ال ـب ـصــري
ً
لـيـفـيــد م ـع ـلــومــات ،ك ـمــا لـيـفـيــد ق ــوال

لعبة ديناميكية في التأليف
تستخدم فيها اللون كفعل
إلغاء أو تأكيد حضور
سينمائيًا واضـحــا ...هل يجوز معه
القول «دعائيًا»؟ اإلجابة حتمًا عند
صـ ـحـ ـن ــاوي .ف ــامل ـع ــرض ي ـم ـك ـن ـنــا أن
نـقـسـمــه إلـ ــى ث ــاث ــة أقـ ـس ــام م ـنــوعــة:
الـلــوحــات التجريدية كبيرة الحجم

(ف ـ ـ ــوق امل ـ ـتـ ــريـ ــن) ،وال ـ ـلـ ــوحـ ــات ال ـتــي
ّ
ات ـخ ــذت ص ـف ـحــات ال ـج ــرائ ــد كـنــافــذة
للتعبير شبه السينمائي ،والتجهيز
الـ ـ ــذي م ــا ت ــرك ـت ــه ص ـح ـن ــاوي ي ــوم ــا،
رغــم عودتها إلــى املساحة املسطحة
اليوم بـقـ ّـوة ،وهــذا الجزء الثالث في
املـ ـع ــرض إنـ ـم ــا ه ــو األق ـ ـ ــرب لـلـبـيــان
الـ ـفـ ـن ـ ّـي ب ــامل ـع ـن ــى املـ ـب ــاش ــر .إذ نـجــد
ّ
ت ـج ـه ـي ـزًا ب ــاألب ـي ــض ي ـغــطــي ال ـج ــدار
َ
الكبير ،حيث طلت ً صحناوي قطعًا
حــديــديــة مـجـمــوعــة ه ــي اشـبـمــانــات
س ـيــارات وخــزانــات وق ــود وغيرهما
م ــن ق ـط ــع الـ ـسـ ـي ــارات ال ـت ــي تـحـيـلـنــا
ّ
ّ
غالبًا إلــى التلوث البيئي ،وعلقتها
بشكل أفقي على مدى عرض الحائط
الكبير في «تانيت» .فندى صحناوي
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـع ـ ـ ّـرف ع ـ ــن ن ـف ـس ـه ــا ب ــأن ـه ــا
نــاش ـطــة س ـيــاس ـيــة ب ـش ـكــل أس ــاس ــي،

ْ
َ
«هيك ...السهول» بريشة مازن الرفاعي

ه ــي بــال ـتــالــي مـعـنـ ّـيــة ق ـبــل أي شــيء
بما يجري على الساحة السياسية
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة فــي
ّ
التلوث البيئي ،املحارق،
لبنان ...فهل
ً
أزم ــة النفايات وغيرها مـثــا تشكل
حروبًا خانقة جديدة تريد أن تشير
إليها صحناوي؟ والطالء األبيض؟
هــل يمكن أن يـكــون الـحــل أو البديل
رمزيًا؟
امل ـ ــؤك ـ ــد أن نـ ـ ــدى ص ـ ـح ـ ـنـ ــاوي ال ـت ــي
ع ـ ــادت ب ـعــد س ـبــع سـ ـن ــوات لـتـخــوض
غـ ـم ــار الـ ـع ــرض ال ـت ـش ـك ـي ـلــي امل ـس ـطــح
والـ ـتـ ـج ــري ــدي ،إن ـم ــا ك ــان ــت تـخــوضــه
بــدافــع الـتـســاؤل عــن ج ــدوى الـحــروب
وما بعد الحروب .كل أنواع الحروب،
ول ـي ــس ف ـقــط الـ ـح ــروب ال ـص ـغ ـيــرة أو
ت ـل ــك االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة -ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،أو
ّ
االقتصادية التي تشل لبنان .بل من

من المعرض

املؤكد أن الحرب على األرض السورية
أيـضــا كــانــت ومــا زال ــت مبعث تفتيح
ج ـ ــروح ل ـج ـيــل ك ــام ــل م ــن الـلـبـنــانـيــن
الـ ــذي عــاي ـشــوا حــرب ـهــم األه ـل ـيــة ،ولــم
يتعايشوا بعد مع مرحلة ما بعدها.
ب ـع ـض ـهــم أراد الـ ـنـ ـسـ ـي ــان ،فــاح ـق ـتــه
الذكرى وبعضهم أراد االنغماس في
ّ
الذكرى ،فنسي أصل العلة ،وبينهما
جيل وسيط ال يمكن أن يمسك ريشة
أو ق ـل ـمــا م ــن دون أن ت ــراف ـق ــه أح ــرف
ث ــاث ــة :ح.ر.ب .وه ـنــا ن ـســأل م ــع نــدى
صحناوي باإلنكليزية التي اختارتها
للتعبير ،ربما كي يفهمها اآلخــرون:
How Many How Many More؟
*  :How Many How Many Moreحتى
يــوم غــد ـ ـ «غــالـيــري تانيت» (مــار مخايل ـ
بيروت) ـ لالستعالم01/562812 :

zoom

«سهل» (أكريليك على قماش ـ  80 × 80سنتم ـ )2018

«ش َّب ْه ِتك ْب َه َّ
الس ْهل!» الشطر األصغر
ِ
ـزل رص ـف ــه
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ـ
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ـ
ـ
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ـ
ـ
ـ
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ـ
ـ
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ٍ
ال ـش ــاع ــر ال ـب ـق ــاعــي طـ ــال حـ ـي ــدر ،فــي
َ ُ
َ
كلمت ْي فـقــط .كـيــف تـحــوى السهول؟
سهول الـبـقــاع!؟ اسمها بـقــاع! مــا هو
ال ـس ـحــر ال ـل ـغــوي الـ ــذي يـجـعــل ثــاثــة
ً
أحـ ـ ـ ــرف تـ ـخـ ـت ــزل مـ ـ ـ ـ ـ ــدى« ...سـ ـ ـه ـ ــا»؟
واألعـ ـج ــز بـ ـع ــد ....أن نــرس ـم ـهــا! نـعــم،
ّ
هنا مــازن الــرفــاعــي رسمها كلها في
م ـع ــرض ق ــد ال يـ ـت ـ ّ
ـذوق ــه إال م ــن فـهــم
معنى تلك الرحابة بالذات.
في «غاليري أجيال» ،يفرد التشكيلي
ال ـل ـب ـن ــان ــي الـ ـسـ ـه ــول بـ ـص ــدق ألـ ـ ــوان
قد
ال ـ
س ـه ــول .ي ـقــول بـلـهـجــة لـبـنــانـيــة ً
ّ
يحبب ًللبعض أن يسمعها بقاعية
َ
خ ـص ـبــة «ه ـ ـ ْـي ـ ــك ...ال ـس ـه ــول» ع ـنــوانــا
ٌ ُ
لـ ـلـ ـمـ ـع ــرض .أع ـ ـ ـمـ ـ ــال ت ـ ـثـ ـ ِـمـ ــل الـ ــرائـ ــي
ّ
بــالــرحــابــة ،تسكنه بــالـســام .تصفي
ُ ُّ
تبث طاقة نادرة في قلوب
الذهن ،ثم
ٌ
الرائني .معرض يهدي الحال ...كل هذا
الحال ،وأكثر.
ّ
ق ــد يـتـفـلـســف امل ـش ـ ّـرح ــون م ــن ال ـنــقــاد
الـ ـفـ ـن ـ ّـي ــن ،وي ـ ـع ـ ـيـ ــدون إلـ ـ ــى الـ ــذاكـ ــرة
ّ
ً
البصرية للقارئ كــل مــن رســم سهال
ّ
ي ــوم ــا ،وك ــل م ــن بـ ّـســط ف ــي الـتـشـكـيــل،

ّ
وكل من مزج لونًا فأراده واحدًا أحدًا
ال مزيج له.
ل ـك ـن ـن ــا ن ـ ـسـ ــأل الـ ـجـ ـمـ ـي ــع :أل ـ ـيـ ــس كــل
املينيماليني مينيماليني؟ ألـيــس كل
التبسيطيني تبسيطيني؟ ألـيــس كل
رس ــام ــي امل ـنــاظــر الـطـبـيـعـيــة رســامــي
مناظر طبيعية؟ فأين االكتشاف؟
ّ
لـيــس الـتـشــابــه تـطــابـقــا .صـحـيــح أنــه
م ـن ـط ــق لـ ـغ ــوي بـ ـص ــري واحـ ـ ـ ــد ،لـكــن
ّ
الفعلي هنا أن تمخر عباب
االكتشاف
الـلــون بـشــراع خطر الـتـشـ ُـابــه ،فتصل
إلى عمق التشكيل ناجيًا ،بل ظافرًا!
ونـ ـس ــأل بـ ـع ــد :ك ـي ــف اس ـت ـط ــاع ط ــال
ح ـيــدر أن يـخـتـصــر الــرحــابــة وال ـغــزل
َ
لسهول
في كلمتني اثنتني؟ بل كيف
ِ
شاسعة أن تسكن شطرًا واحدًا صغيرًا
مــن قصيدة؟ وكــذا ،كيف بـقــدرة فنان
وضربة ريشة على مساحة صغيرة،
َ
ً
ُ
الشاسع مجال
صغيرة فـعــا ،يدخل
العني لتتسع الرؤيا/ة!؟ كيف لقماشة
ِ
ً
أن تحوي حلمًا ...سهال وأكثر؟
هذا بالضبط معرض مازن الرفاعي.
ال ـت ـش ـك ـي ـلــي ال ـ ــذي درس ال ـف ـن ــون فــي
مــاشـيــراتــا فــي إيـطــالـيــا ،ثــم الهندسة
الداخلية في لبنان ،وخاض التجربة

ٌ
األكاديمية ،كانت له مشاركات عديدة
ومـعــارض مشتركة وفــرديــة منذ عام
 ،1974أي منذ ما يناهز نصف قرن.
باألكريليك على القماش ،حيث أكبر
لــوحــة هـنــا ال تـتـعـ َّـدى  80سنتيمترًا
ت ـق ــري ـب ــا ،ف ـي ـمــا ت ـص ــل أص ـغ ــره ــا إل ــى
تخاض
حــدود الثالثني سمنتيمترًاً ،
أحالم املزج اللوني لتصب يقظة على
ً
ال ـق ـمــاش ،نـ ـ ًـورًا ،ظ ــا ،دف ـئــا أو رعـشــة
بـ ــرد ل ـط ـي ـفــة م ـح ـي ـيــة .ب ــن ت ــدرج ــات
أص ـفــر ال ـس ـهــول وت ـن ـ ّـوع ِق ـ َـي ــم رم ــادي
الظالل ،وأزرق السماء ،يقف األخضر
ب ـت ـنــوي ـعــاتــه ل ـيــرســم حـ ــدود ج ـبــل أو
أطــراف السهل .وال تغيب الترابيات،
ب ــل تــرســم ب ـيــد ال ـف ـنــان أف ــق املـســاحــة
امل ـس ـط ـح ــة مـ ــن دون ضـ ـجـ ـي ــج ،رغ ــم
صعوبة استخدام الترابيات في هذا
اإلطار معاكسة الوسع السماواتي.
م ـس ــاح ــات ل ــون ـي ــة ن ـظ ـي ـفــة ،ت ـت ـج ـ َ
ـاور
وتـتـحــاكــى ،تـتـســامــر وتـخـلــق للرائي
أبـ ـع ــادًا تـقـلــب م ـف ـهــوم االخـ ـت ــزال إلــى
مـ ـعـ ـطـ ـي ــات كـ ـثـ ـيـ ـف ــة ،ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة ،رحـ ـب ــة،
واسعة!
ٌ
نعم ،هو معرض للذواقة من مريدي
ُج ـ ـ ـ ــودة الـ ـتـ ـخـ ـص ــص .هـ ـن ــا ال ي ـم ـكــن

تشبيه أعـمــال الرفاعي بأعمال أحــد.
َّ
الـ ـ ـف ـ ــرادة ف ــي ع ـم ــق ال ــطـ ـع ــم .ن ـع ــم كــل
الـنـبـيــذ ال ـح ـلـ ِـو ،ه ــو نـبـيــذ ح ـلــو ،لكن
ذائقة كل نوع ،كل كأس ،بل كل جرعة
تختلف لدى الذواقة .ومــازن فريد ،ال
تشبه جرعة أعماله أي جرعة مناظر
ط ـب ـي ـع ـيــة أخ ـ ـ ــرى ،إال ال ـس ـه ــل ب ــذات ــه.
وهذه الضربات املختصرة العريضة
ـاص لـلـبـصــر ،إخ ـ ٌ
إن ـمــا هــي إخـ ـ ٌ
ـاص
ل ـل ـس ـهــول ،إخـ ــاص لـ ــذات ال ـف ـنــان مع
نـفـســه أمـ ــام فـعــل الـتـشـكـيــل .إخ ــاص
ّ
ّ
ً
ل ـفــن الـتـكـثـيــف اخـ ـت ــزاال ،أو حـتــى فــن
االختزال تكثيفًا .وقد يجوز القول إن
ِ
ّ
الوصف األدق لهذا املعرض وفنانه،
ُ
ك ِت َب قبل عقود .نستعيره من كلمات
ّ
حيدر ،علها تسعفنا:
«ش َّب ْهتك ْب َّ
هالس ْهل
ِ
ْبقرص َ
الع َسل
ِ
َّ
ِع ْملو َع َم ْهلو الن ْحل
ش َّب ْهتك َ
بحالك»...
ِ
نيكول...
َ«هـ ْـيــك ...السهول» :حتى  25أيــار (مايو) ـ ـ
«غــالـيــري أج ـيــال» (ال ـح ـمــرا) ـ لالستعالم:
01/345213

ال ــوراء .فالنساء آنذلك كـ ّـن يكتنب بحرية وجــرأة أكبر.
ساندرا الخوري
من النصوص التي انطلقت منها أيضًا قصيدة لجبران
ال تتبع يــوال خليفة إيـقــاعــا منتظمًا حـيــال إصــداراتـهــا خليل جبران عن السالم .كما هناك ّ
نص ملريم حيدري،
ّ
املوسيقية .تعمل وفق اإللهام واملزاج كما تحب أن تسميه .شــاعــرة م ـعــاصــرة تـحـكــي هــواجــس املـ ــرأة ال ـيــوم كما
ّ
ً
آخر مرة أطلقت فيها مجموعة من األغنيات ضمن ألبوم تقول .فضال عن ذلك ،أثر فيها نص بالعامية مليشال
كانت في عام  2015تحت عنوان «هواك» .وها هي تعود بو رجيلي الذي فقد والديه خالل الحرب األهلية وأتى
بعد أربع
سنوات بأسطوانة جديدة عنوانها «في الطريق» .بنص يتحدث فيه عن اشتياقه ألمــه .ال ّتدعي خليفة
َ
بينهما لم تبق بال نشاط فني ،فكانت لها مشاركة في
الغوص بعيدًا في التركيب املوسيقي لألغنيات ،ولو
«ص ــوت ــي» ،ع ــرض مـســرحــي تـعـبـيــري راقـ ــص ،جمعها
قــامــت بنفسها باستنباط الـجـمــل اللحنية البسيطة
بثريا بغدادي ونــادرة عساف .عن بدء العمل على ألبوم
التي أوحت بها لها النصوصّ .أما العمل على التوزيع
موسيقي جديد خاص بها ،تقول خليفة لـ «األخبار»« :لم
والتركيب فجرى الحقًا في االستديو بمساعدة ولديها
تكن لدي فكرة ألبوم .وفجأة جاء اإللهام .ذات مرة خرجت
املوسيقيني رامي وبشار خليفة ،إضافة إلى تعاونها
بأغنية «اكتب لي» بناء على ّ
نص للشاعر املصري سمير
ً
وسعدت بالعمل على هذه مــع فــرقــة موسيقى إلـكـتــرونـيــة يعمل ضمنها ابنها
جميال ُ
سعدي .كــان الطقس
ّ
البكر .أحبت هذه املرة التعاون مع عدد
األغـ ـنـ ـي ــة .ف ـك ــان ــت امل ـش ــاع ــر مـتــأجـجــة
من الشباب املوسيقيني العازفني ،ما
وبمثابة افتتاح لأللبوم الجديد .استغرق
أضفى على العمل روحًا شبابية .في
بعدئذ عامًا ونصف عام تقريبًا».
العمل
ٍ
نظرها «هو مزاج وانفتاح على األمور.
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امل ـش ـ
ّ
الفنانة أي الـســام والـحــب واإلنـســان نصوص األغنيات
أحـ ّـب التنوع .وقــد أتنقل بني الشرقي
التسع التي
واإللكتروني .أميل إلى الخلطة ولست
والهجرة ما زالت هي نفسها .لكن هذه
امل ــرة بــدا ميلها واضـحــا إلــى الهجرة يتضمنها األلبوم
محددة بلون معني .من ناحية أخرى،
وال ـس ـف ــر .ف ــي هـ ــذه ال ـص ــدد تـضـيــف :مبنية على قصائد التأليف واملوسيقى والغنى والتعبير
ّ
ـدل بالعامية والفصحى واإلح ـســاس واح ــد عـنــدي فــي العمل،
«ح ـت ــى ال ـع ـن ــوان «فـ ــي ال ـط ــري ــق» ي ـ
ّ
وال أركز على عنصر أكثر من غيره.
ع ـلــى ال ـس ـفــر وال ــرح ـي ــل .ه ــو طــريـقــي
ً
ي ـجــري الـعـمــل عـلــى ال ـجــو ال ـعــام الــذي
الـشـخـصــي أوال ،لـكـنــه أي ـض ــا طــريــق
تخلقه أغنية ما».
الـنــاس الــذيــن ليس لهم م ــأوى ومكان
تتمتع خليفة برغبة الفتة في تحقيق
يـسـكـنــون ف ـيــه .الـكـثـيــر مــن األغـنـيــات
يتحدث عــن الـغــربــة والـهـجــرة والـسـفــر .وهــو مــن أكثر ذاتها وفي الخروج بأعمال فنية كلما شعرت بالحاجة
ّ
املواضيع سيطرة على عاملنا اليوم ،كالغرق في البحر واالسـ ـتـ ـع ــداد ل ــذل ــك .كـ ــل ع ـمــل ت ـن ـجــزه أش ـب ــه بـخـطــوة
ً
جريئة تقوم بها ،على اعتبارها أن للمرء ميال دائمًا
وإلى ما هنالك من أخبار وكوارث».
نصوص األغنيات التسع التي يتضمنها األلبوم مبنية إلــى االستسالم واالمتناع عن إنجاز األمــور .فالجرأة
على قصائد بالعامية والفصحى .كما أن أحدها ّ
نص فــي نظرها هــي «أن أك ــون مــوجــودة بــرغــم الصعوبات
كتبته خليفة نفسها حــول الـ ــوداع« :إن ــه إحـســاس ّأم واألجواء املحيطة .أريد أن أحقق ذاتي وأقوم بخطوة إلى
ّ
فأظن أن
بعيدة عن ولدها .وهذا ما تعيشه معظم العائالت في األمام .أما في ما يتعلق بألبوم «في الطريق»،
ّ
أيامنا .عنوانها «الرحيل»» .استقت الفنانة كذلك من الكليب الــذي ّ
ُ
صورته كان خير دليل على ذلك وصــور
الشعر األندلسي ّ
نصني من أعمالها :سافرت بعيدًا إلى بطريقة عفوية».
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
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ِ
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ُ َ َ َ َّ
عدت أتـذكر
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َ
ُ
نقطتها األخيرة):
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وشكت
أ
ِ
ِ
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َ
ْ
ْ
«اِ جعلني ميتًا!»  ،أم« ..اِ جعل لي مأدبة
وعرسًا!»؟...
َ
َ ْ
(إذ ال ّ
فة
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ن
م
بد
واآلن
خاتمة ُمش ِّـر ٍ
ٍ
ِ
ِ

صورة
وخبر

تسـتعد بلـدان ّ
ّ
عـدة حـول العالم ،أبرزهـا إيطاليا وفرنسـا ،لالحتفال بالذكـرى الـ 500
لرحيـل أعظـم فناني عصـر النهضة ،ليوناردو دافينشـي ( 1452ـــ  )1519من خالل
معـارض فنيـة تسـتحضر أعمالـه وحياتـه وإنجازاتـه .مدينـة فينشـي اإليطاليـة
ّ
يتضمن وثائق
(فـي توسـكانا) تحتضـن معرضـا البنها بعنوان «حيـوات ليونـاردو»،
نـادرة مـن حياتـه ،مـن بينهـا خصل من شـعر يظن عدد مـن الخبـراء اإليطاليين أنها
تعـود إلـى دافينشـي نفسـه ،بعدمـا كانـت قـد بقيـت لسـنوات محفوظـة ّ
بسـرية
ّ
األميركيـة .أهـل توسـكانا ،بدورهـم ،وجـدوا طريقـة
فـي إحـدى المجموعـات
ّ
لالحتفـال أيضـا بابـن مدينتهـم ،فطبعوا نسـخًا من لوحـات الفنان للتصـور خلفها.
(فينشـنزو بينتو ـــ أ ف ب)

طالب ومبدعون
ّ
يتخيلون غد لبنان

حسن ضاهر...
بحثًا عن سعاد الفلسطينية

سهام ناصر
وكثير من الحبّ
تحية

ينطلق غدًا معرض ومسابقة
«كيف ترى لبنان في العام
2030؟» يشارك فيهما عدد من
املدارس واملعاهد الرسمية
والخاصة في لبنان .الفعالية
من تنظيم «ثانوية العرفان»
في صوفر ،باالشتراك مع
«جمعية الفكر اإلبداعي» .إلى
جانب املسابقة ،يكرم املنظمون
عددًا من الشخصيات الفنية
واألكاديمية منها :رئيس
«نقابة الفنانني الحرفيني في
لبنان» املمثل جهاد األطرش
(الصورة) ،ورئيس «نقابة
الفنانني التشكيليني في لبنان»
نزار ضاهر ،والباحثون أمني
حامد ،ومحمود أمهز ،وعماد
أبو عجرم ،ومصطفى عبيد،
ورئيس «جمعية الفنانني
اللبنانيني للرسم والنحت»
ميشال روحانا.

بدعوة من «دار الجندي» و«هيئة
تكريم العطاء املميز» ،يوقع
التربوي حسن ضاهر (الصورة)
غدًا روايته «طيف سعاد» في
«استراحة فينيقيا» في بلدته
«كفر رمان» (جنوب لبنان).
الرواية تسرد درب الجلجلة الذي
كابده الفتى أنيس أيوب بحثًا
عن سعاد التي تركها خلفه
وأتى الى لبنان مع عائلته عقب
النكبة ( .)1948رحلة تعكس
الشتات الفلسطيني وتتوقف
عند مفاصل تاريخية أساسية
مثل االجتياح اإلسرائيلي للبنان
ّ
عام ُ .1982يذكر أن ضاهر كان قد
ّ
خلد ذكرى الشابة الفلسطينية
لينا النابلسي في أغنية «يا
ُ
نبض الضفة» التي اشتهرت
بصوت أحمد قعبور .تتخلل
الحدث قراءات من الرواية
يقدمها الناقد عبيدو باشا ،إلى
جانب عزف لكشافة «الجراح»

ّ
«تحية لسهام
تحت عنوان
ناصر» ،تقيم فرقة «زقاق» اليوم
ً
احتفاال تكريميًا للمسرحية
الراحلة سهام ناصر (1950ـ ـ
 .)2019تتخلل االحتفال كلمات
ّ
يقدمها فنانون وأصدقاء
املخرجة واملمثلة التي كانت
أستاذة مادة التمثيل في معهد
الفنون (الجامعة اللبنانية)
منذ الثمانينات حتى تقاعدها
قبل رحيلها بأربع سنوات.
تتلمذ على يدها معظم األسماء
املعروفة في املسرح والسينما
أمثال فرقة «زقاق» ،وعايدة
صبرا وباسم مغنية ،وبديع
أبو شقراّ ،
وعمار شلق ...إلى
جانب إخراجها عددًا من األعمال
على رأسها «الجيب السري»
(أفضل عرض مسرحي متكامل
في مهرجان القاهرة للمسرح
التجريبي عام .)1992

«كيف ترى لبنان في العام 2030؟»:
غدًا السبت  16:00ـ ـ «ثانوية العرفان»
(صوفر ـ قضاء عاليه) -لالستعالم:
03/842350

توقيع «طيف سعاد» غدًا  18:00ـ
«استراحة فينيقيا» (كفر رمان -
النبطية)

ّ
«تحية لسهام ناصر» :بدءًا من
السابعة مساء اليوم حتى العاشرة ـ ـ
«استديو زقاق» (تقاطع مار مخايل
برج حمود) ـ لالستعالم01/570676 :

للرواية)
ُ
ُ
ُ
حس ِن
أجلس
وأعاتب نفسي على أنني لم أ ِ
َ
دمعته:
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َ
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(قال ولم ُأ ِع ُ
االنتباه الكافي)
ره
لعله قال لي
ُ ِّ
ُ ِّ
َ
نفسك ،وال ت َـعـذ ْبني!
«ال ت َـعـذ ْب
ُ َ
أريد مأتمًا وال عرسًا.
أنا ال
َ ْ
طلـقني على ما أنا عليه
فقط ،أ ِ
ُ
َ
واصل الحيــاة!».
ودعني أ ِ
2018/1/3

