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ملف
المتحدة منشغلة بأزماتها الداخلية
على الغالف تحتدم األمور حول لبنان .أمنية يصعب تقدير حجمها
مع المباالة إزاء بعض الملفات،
داخليًا ،هناك معركة مفتوحة بين وطبيعتها .إقليميًا ،هناك مساع
ومنها ملف لبنان .الناس الذين
حثيثة من المحورين االميركي
أركان النظام القائم حول كيفية
ينتظرون قيام الحكومة الجديدة ال
وااليراني لتحقيق تقدم ميداني
إدارة ًاالزمة الحالية .الصراع يأخذ
ُ
يهتمون بصراعات القوى السياسية،
يترجم في السياسة في أكثر من
أشكاال خطيرة جدًا ،واحتماالت
السلطة
منطقة .واحتمال عودة المواجهات سواء الموجود منها في
الفوضى الدستورية والسياسية،
ّ
القاسية بين اليمن والسعودية تزداد أم القوى التي في طور التشكل
معطوفة على فوضى الشارع
واالزمات المعيشيةّ ،
من الحراك الشعبي الذي شهده
تهدد بفوضى يومًا بعد يوم .وعالميًا ،الواليات

من المدخرات الموجودة في
لبنان قبل شهرين .اهتمامهم
ّ
بيوتهم ،ويعيشون قلقًا
ينصب على ما اذا كان
الفعلي
ّ
ودائعهم في المصارف
في إمكان القيمين على االمور على
ً
ّ
سيتحول عاجال الى عنف ال
ابتداع حلول تخفف من وطأة
تقف في وجهه أي سلطة.
األزمة وتفتح الباب أمام حلول
أما الشباب منهم ،فها هم
واقعية .وفي هذه االثناء،
يحتشدون على أبواب السفارات
ينشغلون في كيفية تأمين
مدخولهم اليومي ،ويصرفون بحثًا عن مالذ خارج البالد

وقائع من مداوالت لبنانية
وخارجية حول الوضع المالي للبنان
إبراهيم األمين
ريـ ـ ـ ــاض سـ ــامـ ــة وإب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم ك ـن ـع ــان
ت ــواص ــا م ــع أع ـض ــاء ف ــي لـجـنــة امل ــال
وامل ـ ــوازن ـ ــة ،وط ـل ـبــا ع ـق ــد اج ـت ـمــاعــات
ث ـن ــائ ـي ــة ق ـب ــل ت ـح ــدي ــد م ــوع ــد جـلـســة
ل ـل ـج ـنــة مل ـن ــاق ـش ــة أم ـ ـ ــور دقـ ـيـ ـق ــة .ق ــال
الرجالن إن لديهما معلومات وأخبارًا
س ـ ــارة ج ـ ـدًا ف ــي م ــا يـتـعـلــق بــالــوضــع
االقـ ـتـ ـص ــادي وامل ــال ــي ف ــي ل ـب ـنــان فــي
املرحلة املقبلة ،وإن لدى فرنسا (التي
زارهــا ســامــة) خطة واضـحــة وفعالة
ل ـل ـت ـع ــاون م ــع ال ـح ـك ــوم ــة امل ـق ـب ـلــة إذا
ّ
تشكلت بطريقة ُمــرضـيــة ومــن خالل
اختصاصيني ومستقلني.
االميركيون ،مثل الفرنسيني ،يريدون
حكومة مستقلة عــن حــزب الـلــه .وهم

اميركا تخشى «انهيارا يفيد حزب
الله» ورسائل أوروبية الى الثنائي
الشيعي موجزها :نحن ضد العزل
«الحلف الحكومي» :خشية
على الذهب والنفط وفشل
خطة التغيير في السياسات
ُ ّ
سيساعدون في حــال شكلت بطريقة
ـرب ،وف ــي
غ ـي ــر اسـ ـتـ ـف ــزازي ــة .أم ـ ــا ال ـ ـعـ ـ ّ
مـقــدمـهــم ال ـس ـعــوديــة ،ف ـهــم يـفــضـلــون
االب ـت ـعــاد اآلن .وه ــم ال يـثـقــون بــأحــد
م ــن ج ـمــاع ـت ـهــم ف ــي ب ـ ـيـ ــروت ،لـكـنـهــم
سينصاعون فــي ح ــال ق ـ ّـررت أميركا
املـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدة .أم ـ ـ ــا ام ـ ـت ـ ـنـ ــاع واش ـن ـط ــن
فسيعني أن ال دعم عربيًا.

واشنطن تخشى االنهيار :الرابح
حزب الله
زوار ال ـعــاص ـم ــة االم ـي ــرك ـي ــة سـمـعــوا
كالمًا كثيرًا .أحدهم يقول إن السؤال
في واشنطن هو :هل نسمح ونساعد
ب ــان ـه ـي ــار ل ـب ـن ــان وم ـ ــن ي ـس ـت ـف ـيــد مــن
االنـ ـهـ ـي ــار؟ الـ ـج ـ ُـواب ك ـ ــان :حـ ــزب الـلــه
وإي ـ ـ ـ ـ ــران .لـ ــذلـ ــك ،أرسـ ـ ـ ــل دي ـف ـي ــد هـيــل
على عجل الــى بـيــروت ،متراجعًا عن
اسـتــراتـيـجـيــة ال ـعــزل لـحـلـفــاء الـحــزب،
واس ـت ـب ــدل ـه ــا ب ــوج ـه ــة ن ـح ــو «ح ـ ــوار
أخـ ـي ــر» .واخ ـت ـصــر امل ـع ــادل ــة بــال ـقــول:
«ن ـ ـسـ ــاعـ ــدكـ ــم بـ ـ ـق ـ ــدر مـ ـ ــا ت ـ ـسـ ــاعـ ــدون
أنفسكم» .حتى ان األوروبـيــن بعثوا
عـبــر ق ـنــوات خــاصــة بــرســائــل عاجلة
ال ـ ــى «الـ ـثـ ـن ــائ ــي ال ـش ـي ـع ــي» ي ــؤك ــدون

فيها انهم يــؤيــدون التعاون ملعالجة
ال ــوض ــع ،وأن ـه ــم ق ـ ــادرون عـلــى إقـنــاع
األمـيــركـيــن ب ــان سـيــاســة «ال ـع ــزل» ال
تفيد احدا هذه الفترة.
اختصر الــزائــر التشخيص االميركي
بـ ـ ـ ــأن «كـ ـ ـ ــل املـ ـ ـش ـ ــاك ـ ــل مـ ـ ــن ص ـن ـع ـك ــم.
التفتيش عــن عــدو فــي الـخــارج يمنع
الــوصــول الــى حــل .العالم يــريــد منكم
ض ـبــط أم ــورك ــم وت ــرت ـي ــب ب ـي ـت ـكــم .لن
يستفيد أحد من االنهيار ،لكن عليكم
أن تعلموا جيدًا أن االنهيار في لبنان
لن يؤثر سلبًا على أحــد ،ولن يتدخل
أحد من دون مقابل».
بـحـســب املـ ـص ــدر ،ص ــاح ــب ال ـعــاقــات
القوية باملؤسسات النقدية العاملية،
فإن صندوق النقد الدولي «لن يبادر
الـ ــى وضـ ــع ب ــرن ــام ــج إن ـ ـقـ ــاذي خ ــاص
لـلـبـنــان .ك ــان ال ـص ـنــدوق  -وال ي ــزال -
بالفعل ضــد الـهـنــدســات املــالـيــة ُالتي
ق ـ ــام ب ـه ــا مـ ـص ــرف لـ ـبـ ـن ــان .وق ـ ــد ذك ــر
ذل ــك ب ــوض ــوح ف ــي ت ـقــريــر ال ـص ـنــدوق
ل ـعــام  ،٢٠١٨والـ ــذي لــم يـسـمــح البنك
املــركــزي بــاإلفــراج عـنــه .لـبـنــان ،كبقية
ب ـل ــدان ال ـع ــال ــم ،ع ـضــو ف ــي ال ـص ـنــدوق
وي ـ ـم ـ ـلـ ــك أس ـ ـه ـ ـمـ ــا فـ ـ ـي ـ ــه .وي ـس ـت ـط ـي ــع
الـ ـصـ ـن ــدوق ،ق ــان ــون ـي ــا ،أن ي ـع ـطــي ّ
أي
بلد مساعدات مالية بحسب حصته
فــي أسـهــم ال ـص ـنــدوق .ب ـنـ ً
ـاء عـلـيــه ،ما
يـمـكــن لـلـصـنــدوق أن يـعـطـيــه للبنان
أق ـ ــل مـ ــن  150م ـل ـي ــون دوالر ،وهـ ــذا
قليل ج ـدًا ملــا يتطلبه لـبـنــان .لــذلــك ال
يمكن للصندوق أن يفرض برنامجًا
ع ـلــى ل ـب ـن ــان .ل ـك ــن ،يـمـكـنــه أن يعطي
نصائح .صحيح أنــه أعطى املكسيك
واألرج ـ ـن ـ ـتـ ــن أكـ ـث ــر مـ ــن حـصـتـيـهـمــا
بعشرات املليارات ،ولكن ذلك كان ألن
انهيار اقتصاد هذين البلدين يؤثر
على االقتصادين اإلقليمي والدولي.
أم ــا انـهـيــار االق ـت ـصــاد الـلـبـنــانــي فلن
يــؤثــر إال على اللبنانيني ،باستثناء
امليسورين الذين ّ
هربوا أموالهم».
حــاكــم م ـصــرف لـبـنــان ري ــاض سالمة
ال ي ــزال يــدعــو ال ــى ال ـه ــدوء ،ويتحدث
دائمًا عن فرصة أخيرة ملنع االنهيار
ال ـك ـب ـيــر .وه ــو ع ـق ــد ،ال ـش ـهــر امل ــاض ــي،
اجتماعات غير معلنة مع قوى بارزة
في السلطة ،وقـ ّـدم شروحات ّ
مفصلة
ع ــن ال ــوض ــع امل ــال ــي وع ــن ال ـتــوق ـعــات،
وع ــرض مجموعة أف ـكــار للعمل .كــان
ه ــدف ــه الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى دع ـ ــم م ـق ـبــول
لحركة جديدة يقوم بها ،أساسها عدم
م ــراع ــاة أح ــد .حـتــى إن ــه رف ــع الـصــوت
م ـ ــرارًا ف ــي م ـعــرض ان ـت ـق ــاده مل ـصــارف
لـبـنــانـيــة ،مـتــوعـدًا الـكـثـيــر مـنـهــا بأنه
سيحاسبها إن لــم ت ـبــادر ال ـيــوم الــى

العمل على إنـقــاذ الـبــاد التي ربحوا
منها عشرات املليارات من الــدوالرات.
وه ــو وع ــد ب ـض ـغــوط ع ـلــى امل ـص ــارف
وعـ ـل ــى كـ ـب ــار امل ـس ــاه ـم ــن الس ـت ـع ــادة
كـمـيــة م ــن االم ـ ـ ــوال ال ـت ــي ُح ـ ّـول ــت الــى
الخارج ،سواء قبل االزمة أم خاللها.
يتجه سالمة ،بالتعاون مع املصارف،
الـ ــى وضـ ــع ق ــواع ــد ج ــدي ــدة لـلـتـعــامــل
بــال ـن ـقــد .ب ـعــض اإلج ـ ـ ـ ــراءات سـيـكــون
معلنًا ،ألن الـنــاس سيتصرفون على
أســاســه ،وبعض اإلج ــراءات قــد يبقى
م ـح ـص ــورًا ب ـيــد م ــن ب ـي ــده االمـ ـ ــر .ولــم
يـقــرر ســامــة بعد إذا مــا كــان يحتاج
الى تشريعات أو قرارات من الحكومة
لتغطية بعض الخطوات .لكن أساس
ما يريده ،هو جعل السوق في لبنان
ت ـت ـع ــام ــل ك ـل ـي ــا ب ــال ـل ـي ــرة ال ـل ـب ـنــان ـيــة.
وحصر التعامل بــالــدوالر بمن يريد
استخدامه لشراء حاجات من الخارج،
مع مساع لضبط قانوني أو تلقائي
لـعـمـلـيــة االسـ ـتـ ـي ــراد ،ب ـم ــا ي ـق ــص مــن
ح ـجــم ال ـع ـجــز ف ــي املـ ـي ــزان ال ـت ـج ــاري.
وهــو سيعمد الــى فــرض تــراجــع أكبر
في مستوى الفوائد على الــودائــع ما
يـجـعــل االس ـت ـث ـمــار ف ــي ال ــودائ ــع أم ـرًا
غير مرغوب فيه دافعًا نحو استثمار
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري .واذا مـ ــا ن ـج ــح ســامــة
فـ ــي ذل ـ ــك ،ب ــالـ ـت ــواف ــق مـ ــع امل ـ ـصـ ــارف،
ف ـس ـي ـس ـت ـه ــدف ال ـت ـح ـك ــم فـ ــي ال ـس ـعــر
امل ــوازي لـلــدوالر ،ومنعه مــن االرتـفــاع
أكثر .هو يطلب من املصارف السعي
ال ــى جـمــع ال ـ ـ ــدوالرات م ــن ال ـصــرافــن،
وتـ ـخـ ـفـ ـي ــف ال ـ ـ ـشـ ـ ــروط ال ـ ـتـ ــي ت ــوض ــع
عـلــى مــن يــريــد إدخ ــال ال ـ ــدوالرات الــى
املـ ـص ــارف ،ون ـق ــل ك ــل م ــا يـصـلـهــا من
دوالرات الى املصرف املركزي املستعد
لتغطية الخسارة الناجمة عن وجود
سعرين .بمعنى آخر :في حال اشترت
املصارف الدوالرات من السوق املوازية
ب ـس ـع ــر ال ـ ـسـ ــوق املـ ـفـ ـت ــوح ،فـسـيـعـمــد
ســامــة الــى ش ــراء هــذه الـ ــدوالرات من
املصارف بالسعر نفسه .لكن القاعدة
أن ــه س ـيــدفــع ك ــل مـسـتـحـقــاتــه لـلـنــاس
وامل ـصــارف بــالـلـيــرة .وهــو يتكل على
رفع قيمة محفظته بالعمالت الصعبة
لـيـتـمـكــن م ــن طـبــع مــزيــد م ــن الـلـيــرات
وتفادي زيادة كبيرة في التضخم في
املقابل.
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،يـنـتـظــر س ــام ــة من
امل ـص ــارف تــأمــن اك ـثــر مــن  2,4مليار
دوالر ل ــرف ــع رأس املـ ـ ــال ب ـع ـش ــرة فــي
املئة ،ساعيًا إلى اإلتيان بهذه االموال
مــن ال ـخ ــارج .وامل ـص ــارف الـتــي تــواجــه
صعوبات عليها اتخاذ قرارات مؤملة:
ال ــذه ــاب نـحــو الـتـصـفـيــة أو عمليات

الــدمــج مــن دون انتظار دعــم املصرف
املــركــزي كـمــا ك ــان يحصل ســابـقــا ،أو
ال ـل ـجــوء ال ــى بـيــع أص ــول فــي ال ـخــارج
وإعـ ـ ــادة ثـمـنـهــا ال ــى ل ـب ـنــان ،وه ــو ما
سيقوم به مصرف عــودة قريبًا ،بعد
إتمام صفقة بيع فرعه في مصر بنحو
م ـل ـي ــار دوالر قـ ـ ــررت إدارة امل ـص ــرف
إع ــادت ـه ــا ال ــى ب ـي ــروت ف ـ ــورًا .وبـيـنـمــا
يسعى مصرف سوسيتيه جنرال الى
خ ـطــوة مـشــابـهــة وي ــواج ــه صـعــوبــات
غير مـحــددة امل ـصــدر ،سيكون بعض

املـ ـص ــارف م ـض ـط ـرًا اآلن إل ــى تسييل
محفظاته الـعـقــاريــة للبيع وبأسعار
تشجيعية تمكنها مــن تــوفـيــر مئات
املاليني من الدوالرات.
ي ــراه ــن س ــام ــة واملـ ـ ـص ـ ــارف ع ـل ــى أن
استقرارًا سياسيًا وأمنيًا في لبنان،
سيشجع الـنــاس على إع ــادة الـتــداول
ب ـ ــال ـ ــدوالرات ال ـت ــي ت ـخ ــزن الـ ـي ــوم فــي
ّ
ويقدرها املصرفيون بنحو
البيوت،
أرب ـع ــة م ـل ـي ــارات دوالر .أم ــا الـلـطـيــف
في االمــر ،فــإن املـصــارف التي تحابي

سالمة يعرض مقترحات ويتحدث عن قرار فرنسي
إيجابي وخطة لجمع الدوالرات (هيثم الموسوي)

االدارة االمـ ـي ــركـ ـي ــة طـ ـ ـ ــوال الـ ــوقـ ــت،
تتحدث اليوم مع االميركيني عن أنه
ال يمكن التقيد بكل ش ــروط مكافحة
تـبـيـيــض ال ـع ـم ــات .وي ـق ـصــد هـ ــؤالء،
عـمـلـيــا ،أنـهــم يــريــدون االس ـت ـفــادة من
السيولة التي يوفرها حــزب الله في
الـ ـس ــوق ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،وخ ـص ــوص ــا أنــه
يتعامل بالدوالر االميركي.
ف ــي م ـقــابــل ه ــذه امل ــواق ــف وال ــوق ــائ ــع،
ت ـقــف قـ ــوى بـ ـ ــارزة ف ــي ال ـس ـل ـطــة أم ــام
ّ
محيرة .الرئيس ميشال عون
أسئلة

ّ
الصراف و .و .بموجب إخبار ّ
قدمه النائب جميل ّ
بدأ التحقيق مع ّ
السيد بحقه (هيثم الموسوي)

تحرير الودائع من المصارف:
«عمولة» ّ
الصرافين ترتفع
ومعه حــزب الله وحركة أمــل يريدون
ال ـن ـق ــاش حـ ــول ال ـس ـبــل األفـ ـض ــل ملـنــع
االن ـه ـي ــار ،خـصــوصــا أن ـهــم ال ـي ــوم من
ي ـقــرر شـكــل الـسـلـطــة الـسـيــاسـيــة بعد
انكفاء قوى  14آذار ،وفي ّ
مقدمها تيار
«املستقبل» .والنقاش مع املؤسسات
املالية والنقدية املحلية أو الخارجية
لن يكون مبدئيًا ،بمعنى رفض مطلق
ألي بحث في تأمني أموال جديدة من
الـ ـخ ــارج ،ب ــل سـيـتــركــز عـلــى ال ـشــروط
امل ـفــروضــة ع ـلــى ل ـب ـنــان ل ـقــاء أي نــوع
م ــن املـ ـس ــاع ــدات ،خ ـص ــوص ــا أن ه ــذه
الـقــوى تـعـ ّـرف مسبقًا أن الـغــرب الــذي
يـعــد بـضــخ أكـثــر مــن  15مـلـيــار دوالر
في السوق اللبناني ،ال يكتفي بطلب
مراقبة إنفاق هذه االمــوال ،بل يبحث
عـ ــن ضـ ـم ــان ــات ب ـ ــأن ي ـع ـي ــده ــا ل ـب ـنــان
فــي مواعيدها املستحقة .وهـنــا بيت
القصيد.
وم ـ ــن أج ـ ــل ت ـب ـس ـيــط املـ ـع ــادل ــة يـمـكــن
القول:
الغرب يريد ضمانات مالية أو عينية
م ـقــابــل ك ــل ديـ ــن ج ــدي ــد .وهـ ــو يـعــرف
أن م ــوج ــودات لـبـنــان بــالـعـمــات غير
كــافـيــة ،إذ ال يـمـلــك الـقـطــاع املـصــرفــي
ال ـي ــوم م ــا يـسـمــح ل ــه ب ــإع ــادة ال ــودائ ــع
الــى ال ـنــاس .واالمـ ــوال املــوجــودة لدى
املصرف املركزي بالكاد تكفي لتلبية
حاجات البالد االساسية .وبالتالي،
فــإن الــدولــة اللبنانية معنية بتوفير
ضمانات عينية .فماذا يملك لبنان؟
ّ
يملك كمية مــن الــذهــب امل ـخــزن ،نحو
 70في املئة منه في الواليات املتحدة.
وال يجيب ريــاض سالمة عــن الحجم
الفعلي للذهب املوجود في لبنان ،وال
أح ــد يـجــزم ال ــى اآلن ب ــأن ه ــذا الــذهــب
ً
غ ـي ــر م ــره ــون أص ـ ــا .وق ـي ـم ــة ال ــذه ــب
ت ـس ــاوي ن ـحــو  13م ـل ـيــار دوالر .كما
يملك بعض القطاعات املنتجة القابلة
للتسييل ،من شركات الهاتف االرضية
والـخـلــويــة وشــركــة الـكـهــربــاء وشــركــة
ال ـط ـيــران وكــازي ـنــو لـبـنــان ومصلحة
ال ـت ـب ــغ والـ ـتـ ـنـ ـب ــاك ،وه ـ ــي مــؤس ـســات
م ــرب ـح ــة ،وي ـم ـك ــن خ ـص ـخ ـصــة ال ـج ــزء
االكبر منها ،ما يضمن سيولة تحتاج
إل ـي ـهــا الـ ــدولـ ــة ،وت ـخ ـفــف م ــن ال ـع ـجــز،
وبالتالي تمنع الــدولــة مــن استخدام
ال ـق ــروض لــدعــم امل ــوازن ــة ،إضــافــة الــى
بعض املمتلكات التي تخص الدولة
اللبنانية فــي ال ـخ ــارج .لكنها ليست
ذات قيمة تجعلها أساسية بالنسبة
إلى املقرض.
لـكــن م ــا ل ــدى ل ـب ـنــان ،ويـشـكــل عنصر
ً
إغـ ــراء ل ـل ـغــرب ،ه ــو أوال س ــوق النفط
والغاز املتوقع استخراجه من البحر

اآلن ،وربما من االرض بعد عقد وأكثر.
وهو بكميات مغرية للسوق العاملية،
ويـمـكــن لـلـغــرب أن يـطـلــب وض ــع يــده
على آليات العمل في هذا السوق بما
يضمن ما يعتقد أنه الضمانة االكيدة
مـقــابــل ال ـق ــروض ال ـجــديــدة والـقــديـمــة
أيضًا .أكثر من ذلــك ،فــإن الغرب الذي
ي ـب ــدي اسـ ـتـ ـع ــدادًا أولـ ـي ــا ل ـل ـم ـســاعــدة
ح ـت ــى ف ــي شـ ـ ــراء الـ ــديـ ــون ال ـس ـيــاديــة
الـخــاصــة بـلـبـنــان ،مستعد لــأمــر في
ح ــال حـصــولــه عـلــى ض ـمــانــات أكـيــدة
فــي ســوق النفط .وهــو الخيار االكثر
فعالية .وبالتالي ،فإن النقاش الفعلي
ف ــي ل ـب ـنــان ال ـي ــوم يـسـتـنــد ال ــى س ــؤال
واحــد :هل نقدم على بيع مسبق لكل
مــا نملكه فــي بــاطــن االرض وفــي قاع
ال ـب ـحــر م ــن دون ض ـمــانــة إص ــاح ــات
كاملة تجعل لبنان ينتقل من حالته
الراهنة الى حالة جديدة؟
وم ـشــروع ـيــة الـ ـس ــؤال ال تـتـصــل فقط
بــالـخـلـفـيــة الـسـيــاسـيــة ل ـطــارح ـيــه ،بل
لكون الغرب نفسه ،كما القوى املالية
ف ــي ل ـب ـنــان ،ال ت ـن ــوي ال ـق ـيــام بعملية
إصــاح جــذريــة ،أي إنها ال تستهدف
تغييرًا جوهريًا في السياسات املالية
واالقتصادية والنقدية املتبعة ،وهو
ما يزيد من عناصر القلق لديها...
ع ـم ـل ـيــا ،ال ـن ـق ــاش ال ـقــائ ــم ال ـي ــوم حــول
تــركـيـبــة ال ـح ـكــومــة ال ـج ــدي ــدة ال ي ــزال
ع ـب ــارة ع ــن غ ـط ــاء أو ت ـمــويــه لـنـقــاش
أكثر جدية وخـطــورة ،يتصل بكيفية
م ــواج ـه ــة االزم ـ ـ ــة االق ـت ـص ــادي ــة ال ـتــي
تعصف بلبنان ،واملــرشـحــة ملزيد من
الخطوات الصعبة يومًا بعد يوم!
وب ــان ـت ـظ ــار ال ـ ـقـ ــرار أو الـ ـحـ ـل ــول ،ف ــإن
الــزعــامــات الطائفية وال ـقــوى النافذة
ف ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــاد دخ ـ ـلـ ــت اضـ ـ ـط ـ ــراري ـ ــا فــي
مــرح ـلــة ال ـع ـمــل ع ـلــى تــوس ـيــع قــاعــدة
ال ـ ـ ــدع ـ ـ ــم االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي ألنـ ـ ـص ـ ــاره ـ ــا،
ويتوقع أن تنفق الكثير مــن أموالها
ال ـخ ــاص ــة (م ـض ـط ــرة ال راغـ ـب ــة) عـلــى
دعــم املعيشة اليومية للناس .وعلى
املستوى الطائفي ،من املؤسف القول
إن الكنيسة املارونية ومعها كنائس
مسيحية تـعـمــل عـلــى ب ــرام ــج تخص
قواعدها االجتماعية ،وتتواصل مع
األث ــري ــاء ل ـتــأمــن ال ــدع ــم امل ــال ــي ،وهــو
حـ ــال ول ـي ــد ج ـن ـبــاط وسـ ــط الـ ـ ــدروز،
بينما ينخرط حــزب الله في برنامج
كبير أســاســه دعــم املــوالــن واألنـصــار
م ــن ال ـش ـي ـعــة وغ ـي ــره ــم .ل ـكــن ال ـس ــؤال
الفعلي هــو ّ :م ــاذا تفعل دار الفتوى
وأث ـ ــري ـ ــاء ال ـس ــن ــة م ــن أج ـ ــل شــارع ـهــم
املــدفــوع يوميًا الــى مــواجـهــات قهرية
باسم حقوق الطائفة!؟

رضوان مرتضى
ّ
ُ
ٌ
هلع يومي يعيشه املودعون .يخشون االستيقاظ في يوم مرتقب يتحقق فيه كابوس
ّ
ُ
ُ
فقدانهم جنى عمرهم .هل ستنهار املصارف وتتبخر أموالهم ،أم تنهار الدولة ويستولى
على ودائعهم التي تحتجزها املـصــارف بشكل غير قانوني؟ وهــل من «قــص شعر»
ً
ُمحتمل أن يأخذ نصف ودائـعـهــم؟ مــاذا سيحصل فعال إذا وقعت الــواقـعــة؟ تزدحم
األسئلة في رؤوس هــؤالء الذين أصبح ّ
همهم اليومي سعر صــرف ال ــدوالر وقــرارات
تـشـ ُّـد ٍد مرتقبة لجمعية املـصــارف إلصــدار قيود جديدة على السحب أو اإلعــان عن
الصرافنيّ .
فقدان أوراق الدوالر .حبل النجاة الوحيد الذي يراه هؤالء صار بيد ّ
الصرافون
ّ
كبيرة من الــدوالرات الجديدة أصبحوا محط األنظار .ال يسألهم
الذين يملكون كميات
َ
ٌ
أحد من أين لهم هذا ،وال ُيعلم إن كان هناك تواطؤ بينهم وبني أصحاب املصارف الذين
قد يكونون ّ
يزودونهم بالدوالرات لصرفها بالسوق لتحقيق أرباح هائلة .صاروا مقصد
ّ
ّ
املواطنني الذين ُي ّ
ويسيلونها
خرجون مدخراتهم من البنوك على هيئة شيكات مصرفية،
ّ
لدى صرافني لقاء «عمولة» تصل إلى  35في املئة .أي أن املودع الذي يملك مئة ألف دوالر
في حسابه أصبح مستعدًا للتخلي عن  35ألف دوالر منها مقابل الحصول على 65
ً
ألفًا ،خشية ضياع املبلغ كامال في األيام املقبلة .ونسبة العمولة هذه بدأت قبل شهر بـ
 15في املئة ،ليرتفع حدها األدنى إلى  ،٪20قبل أن يصل إلى  25في املئة منذ يومني.
أما أمس ،فوصل الحد األدنى للعمولة إلى  30في املئة ،ليبقى الحد األقصى  35في املئة.
الحلول لــدى املــودعــن الــذيــن يــرون فيه فــرصــة إلنـقــاذ أمــوالـهــم مــن قبضة
هــذا أبـغــض
املصارف .حلول ُأخــرى اجترحها آخــرون .أسهلها شراء عقارات لتخريج ّ
مدخراتهم
املالية على هيئة عينية ،إال ّأن هذا الحل دونه صعوبات تتعلق بقبول صاحب العقار
ّ
ّ
بقبض ثمن عقاره شيكًا مصرفيًا ،إذ إنــه بذلك يعتقد بأنه ُيقدم على مخاطرة من
يشتري السمك في البحر .هذا األمر يؤدي ٌ إلى رفع سعر العقار ،وبالتالي خسارة أكبر
للمودع الــذي يرفع الثمن إلغــراء البائع .حــل ّ ثالث بــات يعتمده املــودعــون في األسابيع
ّ
األخيرة ،على اعتبار أنه األقل خسارة ،ويتمثل في لجوء من يملك املال في مصرف إلى
تسديد قرض مستحق على صديق له أو أحد معارفه ،مقابل ّ
تعهد األخير بتقسيط
املبلغ له بشكل نقدي على دفعات شهرية ،بعد تحرير سندات لــدى الكاتب بالعدل.
انعدمت الثقة باملصارف لدرجة بات ّ
التعهد لدى الكاتب العدل أكثر أمنًا وطمأنينة من
املصرف.
في مقابل الحلول التي يبتدعها اللبنانيون الستعادة أموالهم املحتجزة عبر االستعانة
ّ
بصرافني أو بغيرهم ،تنشط مافيا رفع سعر الــدوالر .هذا ما تحدث عنه اللواء جميل
ُ
السيد فــي تـغــريــدة نشرها قبل أي ــام ،متحدثًا عــن ص ـ ّـراف يحضر مـلـيــارات الليرات
ّ
توجه السيد إلى ّ
بالشاحناتّ .
صراف لم ُي ّ
متحدثًا عن ّ
سمه ،إنما
املدعي العام التمييزي،
ذكر األحرف األولى السمه (و .و« ،).كان خالل فترة إقفال املصارف يشتري دوالرات
يوميًا مقابل ثالثة مليارات ليرة جديدة بالنايلون» ،معتبرًا ّأن إغــراق السوق بالليرة
اللبنانية وسحب الدوالر يؤدي إلى رفع سعره .وكشف ّأن «سعر الدوالر أصبح آنذاك
ّ
(الصراف) يصرف  ١٠مليارات ليرة
 ١٨٥٠ليرة»ُ .يكمل السيد« :بعد فتح املصارف ،بات
كل مرة لشراء الــدوالر فأصبح سعره فوق  ٢٠٠٠ليرة .من أين يأتي باألموال ُالهائلة
لشراء الدوالر ورفع سعره؟ رياض سالمة يعرف» .ولفت إلى ّأن «اسم الصيرفي أعطي
بالصرافني ولم ّ
ّ
يتحرك .ومنذ أسبوع
لرياض سالمة منذ أكثر من شهر خالل اجتماعه
ً
ّ
أيضًا ،أودع اسمه واملعلومات عنه لدى املدعي العام التمييزي» .وختم قائال« :نتحفظ
عن ذكر اسم الصيرفي مؤقتًا ريثما يقوم القضاء بــدوره» .وفي هذا السياق ،علمت
ً
الصراف الذي ّ
ّ
تحدث عنه السيد ،و .و ،يملك محال للصيرفة في الطريق
«األخبار» ّأن
ُ
الجديدة .حاولت «األخبار» االتصال به أكثر من مــرة ،لكنه لم ي ِجب .وذكــرت مصادر
ُ
ّ
الصراف و .و .استدعي مطلع األسبوع ،حيث جرى التحقيق معه في مكتب
قضائية ّأن
مكافحة الجرائم املالية ،بناء على إشــارة هاتفية من النائب العام املالي القاضي علي
إبراهيم .وكشفت املصادر القضائية ّأن التحقيق لم ينته بعد.
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ملف

ّ
تأليف الحكومة ...مؤجل:

على الغالف

خفض الفوائد على سندات الخزينة ...بداية خفض الدين العام

مصرف لبنان أمام لجنة المال :كيف الهرب من االنهيار؟

ّ
ّ
خطوة أساسية قامت بهالجنة المال ،أمس ،تمثلت بإقرار مشروع قانون الموازنة ،مع خفض للعجز المقدر بقيمة
المدينة ،بما فيها سندات الخزينة ،بعملية خفض الفوائد.
ألف مليار ليرة .في اللجنة تقرر أيضًا شمول الودائع ً
ذلك سيؤدي تلقائيًا إلى خفض خدمة الدين .واستكماال لهذه الخطوة سترفع قيمة الودائع المضمونة من
 5ماليين إلى  75مليونًا .لكن قبل ذلك ،كما دخل رياض سالمة إلى االجتماع خرج منه :السياسيون وحدهم
يتحملون مسؤولية االنهيار
إيلي الفرزلي
ال ع ــاق ــة ل ـس ـي ــاس ــات م ـص ــرف لـبـنــان
بـمــا وص ــل إل ـيــه الـبـلــد مــن ان ـه ـيــار .كل
مــن يستمع إلــى ري ــاض ســامــة مكررًا
تحميل األزم ــات السياسية مسؤولية
مــا آل ــت إلـيــه األوضـ ــاع يـظــن أن ــه بــريء
مــن دم الـكــارثــة املــالـيــة .حــاكــم مصرف
لـبـنــان لـطــاملــا ك ــان ال ــرج ــل األقـ ــوى في
كل العهودّ ،
يفصل ويقيس ما يطيب
ل ــه م ــن ال ـس ـي ــاس ــات ال ـن ـق ــدي ــة ،ال ـت ــي ال
تــؤدي إال إلــى مراكمة ثــروات أصحاب
املـ ـص ــارف وص ـح ـب ـهــم ،ل ـك ـنــه م ــع ذلــك
يضع اللوم على السياسيني .ال شك أن
هــؤالء هــم أســاس املشكلة ،لكن ال شك
أيضًا أنه واحد منهم ،والثابت الوحيد
ً
بينهم ،بــوصـفــه مـمـثــا للنظام املــالــي
العاملي.
دخ ــل حــاكــم مـصــرف لـبـنــان إل ــى لجنة
امل ــال وامل ــوازن ــة ،برفقة رئـيــس جمعية
امل ـ ـص ـ ــارف س ـل ـي ــم صـ ـفـ ـي ــر ،م ـحـ ّـص ـنــا
بـ ــأرقـ ــام ي ـخ ـلــص ف ـي ـهــا إلـ ــى أن الـبـلــد
لـيــس مفلسًا وأن اإلن ـق ــاذ مـمـكــن ،لكن
ً
امل ـط ـلــوب أوال تــألـيــف ال ـح ـكــومــة .بعد
ذل ـ ــك ل ـي ــس املـ ـطـ ـل ــوب س ـ ــوى إخ ـض ــاع
الشعب اللبناني لجلسات مكثفة من
العالج النفسي ينتج منها عودة الثقة
بالطبقة الـحــاكـمــة ،سـيــاسـيــا ومــالـيــا،
ّ
وباملصارف نفسها التي أذلــت الناس
وأهانتهم.
قـ ـ ــال سـ ــامـ ــة إن ال ـق ـي ـم ــة اإلج ـم ــال ـي ــة
لـلــودائــع حاليًا هــي  127مليار دوالر،
ّ
موزعة كاآلتي 22 :مليارًا أموال خاصة
للمصارف مــودعــة فــي مـصــرف لبنان
وفي املصارف املراسلة 40 ،مليار دوالر
م ــن الـعـمـلــة األجـنـبـيــة ه ــي م ــوج ــودات
مصرف لبنان ،و 50مليار دوالر ديون
للقطاع ال ـخــاص ،و 15مـلـيــارًا سندات
يوروبوندز.
وعليه ،أعــاد اإلشــارة إلى أن ال مشكلة
بــالـسـيــولــة ،بــل هــو الـقـلــق ال ــذي يــرافــق
األزم ــات السياسية املـتــاحـقــة ،معددًا
ثــاث أزمــات رئيسية أوصلت الوضع
إلى ما هو عليه حاليًا:
اسـتـقــالــة الــرئـيــس سـعــد الـحــريــري من
السعودية ،في عــام  ،2017حيث جرت
عملية زعزعة كبيرة للودائع ،إن كان
ع ـبــر ال ـت ـحــويــات ال ـخــارج ـيــة أو عبر
سحب الــودائــع ،لذلك اضطر املصرف
املركزي إلى رفع الفوائد ليحافظ على
الودائع.
 11ش ـه ـرًا م ــن ال ـ ـفـ ــراغ ال ـح ـك ــوم ــي فــي
عــام  2018ساهمت فــي تأخير عملية
اإلص ـ ــاح امل ــال ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي الـتــي
كانت مطلوبة.
حـ ــادثـ ــة قـ ـب ــرشـ ـم ــون ،فـ ــي ع ـ ــام ،2019
ّ
التي ساهمت في شــل مجلس الــوزراء
لشهرين.
أم ـ ـ ـ ــا ب ـ ـش ـ ــأن األزم ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ــراهـ ـ ـن ـ ــة ،ف ـلــم
ي ـت ــردد ســامــة ف ــي تـحـمـيــل امل ـصــارف
م ـســؤول ـي ـت ـهــا املـ ـب ــاش ــرة ،ع ـب ــر إغ ــاق

أب ــواب ـه ــا ب ـعــد  17ت ـشــريــن األول ملــدة
أس ـب ــوع ــن .ف ـقــد أدى ذل ــك إل ــى ف ـقــدان
ال ـث ـق ــة ب ــال ـق ـط ــاع املـ ـص ــرف ــي ،ووصـ ــول
السحوبات إلى  6مليارات دوالر ،علمًا
بأن األزمة طاولت أيضًا املالية العامة،
ح ـيــث ان ـخ ـف ـضــت اإليـ ـ ـ ــرادات بـقـيـمــة 4
مليارات دوالر ،على ما أعلن وزير املال
علي حسن خليل.
ك ــل م ــا ي ـج ــري حــال ـيــا ل ــم ي ــزع ــزع ثقة
ال ـحــاكــم بـتـثـبـيــت سـعــر ال ـص ــرف .ك ـ ّـرر

األمـ ــر أمـ ــس .وك ــذل ــك ك ـ ّـررت ــه «م ـصــادر
مـصــرف لـبـنــان» ،بعدما اضـطــرت إلى
تــوض ـيــح رد س ــام ــة ع ـلــى س ـ ــؤال عــن
ّ
سيسجله الدوالر» وإشارته
«أي سعر
إلى أنه «ما حدا بيعرف» .إذ أوضحت
امل ـص ــادر أن الـحــاكــم ك ــان يـتـحـ ّـدث عن
ال ـس ـع ــر لـ ـ ــدى ال ـ ـصـ ــرافـ ــن ولـ ـي ــس عــن
ً
الـسـعــر الــرسـمــي .لـكــن الـتــوضـيــح بــدال
م ــن أن يـكـ ّـحـلـهــا ع ـمــاهــا ،إذ ل ــم يشكل
سـ ــوى تــأك ـيــد إض ــاف ــي ع ـلــى اسـتـقــالــة

مصرف لبنان ملتزم بخفض عجز الموازنة (مروان طحطح)

سالمة من مسؤولياته ،ومنها ضبط
ّ
الصرافني».
«دوالر
في ظل هــذا الــوضــع ،بــدا إقــرار املوازنة
أم ــس بـمـثــابــة اإلنـ ـج ــاز ال ـه ــزي ــل .حتى
التخفيض الذي قارب األلف مليار ليرة
لــم يـ ّـمــر س ــوى بــوصـفــه الـبـحـصــة التي
تسند الخابية .األولوية في مكان آخر.
األولوية ملعرفة مصير أمــوال املودعني
ال ـ ـتـ ــي ت ـح ـت ـج ــزه ــا امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف خ ــاف ــا
للقانون.
مع ذلك ،فقد أخذ إنجاز املوازنة الحيز
األك ـبــر مــن اج ـت ـمــاع لـجـنــة امل ــال أمــس.
ق ـبــل األزم ـ ـ ــة ،كـ ــان ال ــره ــان م ــن م ـعـ ّـدي
املــوازنــة على مساهمة مصرف لبنان
فــي خفض الـعـجــز .وقــد تبني أمــس أن
املصرف ال يــزال على التزامه .إذ أشار
رئيس اللجنة ابــراهـيــم كنعان إلــى أن
«ما سمعناه من حاكم مصرف لبنان،
وهــو كــام مـ ّ
ـدون في محضر الجلسة،
أن املـ ـص ــرف قـ ـ ــادر ع ـل ــى إنـ ـج ــاز ه ــذه
الـعـمـلـيــة» .كــذلــك« ،ج ــرى الـحــديــث عن
أرب ـ ــاح املـ ـص ــارف ،واآلراء ف ــي اللجنة
تـ ـط ــرق ــت ال ـ ـ ــى ض ـ ـ ـ ـ ــرورة أخ ـ ـ ــذ أرب ـ ـ ــاح
املـ ـص ــارف ع ــن ال ـس ـن ــوات املــاض ـيــة في
االعتبار في التزامها بتخفيض عجز
املوازنة».
بـعـيـدًا ع ــن الـنـفـقــات وال ـع ــائ ــدات الـتــي
يفترض أن ال تكون بمستوى املتوقع

ف ــي ع ــام  2020أسـ ــوة ب ـمــا ح ـصــل في
الـعــام الـحــالــي ،إال أن امل ــواد القانونية
ف ــي املـ ـش ــروع سـ ّـج ـلــت خ ـط ــوات يمكن
أن ت ـش ـكــل ق ــاع ــدة انـ ـط ــاق ف ــي سـيــاق
طويل من اإلجراءات املطلوبة للخروج
مــن األزم ـ ــة ،أول ـه ــا رف ــع قـيـمــة ال ــودائ ــع
املضمونة من قبل هيئة ضمان الودائع
من  5ماليني ليرة إلى  75مليون ليرة.
وتلك خطوة تساهم عمليًا في حماية
صغار املــودعــن ،الذين يشكلون نحو
 88في املئة من املودعني.
كـ ــذلـ ــك ل ـ ـجـ ــأت ال ـل ـج ـن ــة إل ـ ــى تـضـمــن
املـ ـ ــوازنـ ـ ــة بـ ـنـ ـدًا يـ ـق ــر ت ـع ـل ـي ــق املـ ـه ــل 6
السكنية والصناعية
أشهر للقروض ّ
وال ــزراعـ ـي ــة امل ـت ـع ــث ــرة ،ب ـم ــا ي ـع ـنــي أن
املصارف ستمتنع ،خالل هذه الفترة،
عن فــرض غرامات تأخير أو مصادرة
املنازل على املتأخرين عن الدفع .كما
يشمل الخفض الضرائب املستحقة عن
النصف األول من عام .2020
أهـ ــم اإلنـ ـ ـج ـ ــازات ،إن ت ـح ـقــق ،سـيـكــون
خ ـ ـفـ ــض ال ـ ـ ـفـ ـ ــوائـ ـ ــد امل ـ ـصـ ــرف ـ ـيـ ــة ع ـل ــى
الحسابات املدينة بدءًا من ،2020/1/5
أسـ ــوة بــال ـفــوائــد عـلــى ال ــودائ ــع .وتـلــك
خ ـط ــوة سـ ـت ــؤدي ب ـش ـكــل م ـب ــاش ــر إل ــى
تقليص خدمة الدين الداخلي ،بالليرة
والـ ـ ــدوالر ،والـ ــذي يـشـكــل نـحــو  80في
املـئــة مــن مجمل الــديــن .كما ستساهم

فـ ــي خ ـف ــض ُ الـ ـف ــوائ ــد ع ـل ــى الـ ـق ــروض
الخاصة باألسر.
خ ـل ـف ـيــة ك ــل الـ ـنـ ـق ــاش ك ــان ــت مــرتـبـطــة
بكيفية ع ــودة األمـ ــور إل ــى مـجــاريـهــا.
وقد صدرت تقديرات بأن البلد يحتاج
إل ــى  5م ـل ـيــارات دوالر ل ـع ــودة األم ــور
إلـ ــى م ــا ك ــان ــت ع ـل ـيــه ق ـبــل  17تـشــريــن
األول ،وإلـ ـ ـ ــى  10م ـ ـل ـ ـيـ ــارات لـنـشـهــد
تحسنًا في الوضع .من أين تأتي هذه
األم ــوال إذا غابت الـقــروض والهبات؟
واحـ ــد م ــن ال ـط ــروح ــات ك ــان اسـتـعــادة
أم ــوال املـصــارف املــودعــة فــي املصارف
املراسلة .لكن األســاس ،كان في الطلب
إلــى مصرف لبنان التحقيق باألموال
التي ّ
حولت إلى الخارج في عام .2019
وق ـ ــد ال ـ ـتـ ــزم س ــام ــة ال ـت ـح ـق ـيــق ب ـهــذه
األم ــوال ،حيث يفترض أن تـبــدأ هيئة
الـتـحـقـيــق ال ـخ ــاص ــة ب ـج ــردة لـلـمـبــالــغ
الـتــي حـ ّـولــت ،ف ــإذا كــانــت غير شرعية،
وفــق التوصيف الـقــانــونــي ،فيجب أن
ُ
تستعاد .وقد شرح النائب حسن فضل
ال ـل ــه ،ب ـعــد ال ـج ـل ـســة ،أن ه ــذه األمـ ــوال
هي :أموال اإلثــراء غير املشروع ،أموال
الفساد ،واألموال التي ليس لها إثبات
ّ
ع ــن م ـص ــدره ــا ،م ــذكـ ـرًا ب ــأن ــه ل ــو طبق
ال ـق ــان ــون  ،44/2015مل ــا حـصـلــت هــذه
ال ـت ـحــويــات .ف ـهــذا ال ـقــانــون يـمـنــع أي
ً
شخص يتقاضى أمواال من املال العام
بإجراء تحويالت من دون التدقيق في
مصدر أمــوالــه ،وإن لم تكن مصادرها
واضحة تكون أموال فساد وإثراء غير
مشروع.
بالنتيجة ،أقرت اللجنة:
ـ ـ ـ ـ مـ ـش ــروع م ــوازن ــة  2020م ــع خفض
يصل إلى  979مليار ليرة.
ـ ـ تأمني االعتمادات لـ  12ألف مضمون
اختياري ( 25مليار ليرة).
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ت ــوصـ ـي ــة ب ـت ـس ـه ـي ــل الـ ـتـ ـح ــوي ــات
املصرفية إلى الخارج للطالب لتسديد
أقساطهم ومستلزماتهم.
ـ ـ ـ ـ ت ـســديــد م ـس ـت ـح ـقــات أس ــات ــذة كلية
ال ـف ـن ــون ،ال ـف ــرع ال ــراب ــع ،ف ــي الـجــامـعــة
الـلـبـنــانـيــة قـبــل نـهــايــة الـسـنــة بحسب
كتاب رئيس الجامعة.
ـ ـ ـ ـ ف ــرض الــرقــابــة عـلــى ك ــل املــؤسـســات
والـ ـ ــرقـ ـ ــابـ ـ ــة املـ ـسـ ـبـ ـق ــة ع ـ ـلـ ــى الـ ـهـ ـب ــات
وال ـق ــروض ،وإدخ ــال عــائــدات الخلوي
إلى الخزينة.

لجنة المال تخفض
العجز ألف مليار ليرة

ـ ـ حماية صغار املودعني من خالل رفع
لـلـضـمــانــة م ــن  5مــايــن ل ـيــرة إل ــى ٧٥
مليون ليرة.
ـ ـ ـ ـ ـ ت ـع ـل ـ ّيــق املـ ـه ــل  6أشـ ـه ــر ل ـل ـق ــروض
امل ـ ـت ـ ـعـ ــثـ ــرة الـ ـسـ ـكـ ـنـ ـي ــة والـ ـصـ ـن ــاعـ ـي ــة
والزراعية.
ـ ـ ـ ـ ـ تـ ـم ــدي ــد مـ ـه ــل الـ ــدفـ ــع واإلع ـ ـ ـفـ ـ ــاءات
للمستحقات الضريبية على أنواعها
 ٦أشهر.
خ ـ ـفـ ــض ال ـ ـ ـفـ ـ ــوائـ ـ ــد امل ـ ـصـ ــرف ـ ـيـ ــة ع ـل ــى
الحسابات املدينة بدءًا من ٢٠٢٠/١/٥
أسوة بالفوائد على الودائع.

ّ
الحريري يجيش مذهبيًا...
والثنائي يرفض شروط دياب
منذ تكليف حسان دياب
بتأليف الحكومة ،تجري
عملية ضخ سياسي
وإعالمي تحريضي بأن
الرجل جاء بتسمية من
فريق  8آذار ،فيما ال
يتوقف تيار «المستقبل»
بشخص رئيسه سعد
الحريري عن تجييش الشارع
مذهبيًا ضده ،مستخدمًا
كل األوراق في حملة من
المتوقع أن تستعر مطلع
العام الجديد
َ
ُيختتم الـعــام الـجــاري فــي الـبــاد على
ّ
يعرفها لبنان في عز
أجواء ضبابية ،لم ِ
االزمات .إن لجهة «املوت» اإلقتصادي
واهـ ـت ــزاز الــوض ـعــن امل ــال ــي وال ـن ـقــدي،
أو صعوبة استيالد حكومة الرئيس
َ
ح ـ ـسـ ــاب ديـ ـ ـ ــاب الـ ـ ـ ــذي دخـ ـ ـ ــل ت ـك ـل ـي ـفــه
أم ــس أسـبــوعــا جــدي ـدًا .ورغ ــم «الــدعــم»
الـ ـ ــذي ل ـق ـيــه ديـ ـ ــاب ف ــي األي ـ ـ ــام األول ـ ــى
واق ــع
مــن تكليفه ،ص ـ َـار واض ـحــا بــأنــه ِ
ب ــن ح ـصــاريــن .األول ،اع ـت ــراض تـيــار
املستقبل واملــؤسـســة الدينية السنية
على «تعيينه» مــن دون رضــى رئيس
ال ـح ـكــومــة املـسـتـقـيــل س ـعــد ال ـحــريــري
ودار الـ ـفـ ـت ــوى ،ح ـي ــث تـ ـج ــري عـمـلـيــة
ض ــخ س ـي ــاس ــي وإعـ ــامـ ــي تـحــريـضــي
ب ــأن الــرجــل ج ــاء بتسمية مــن فــريــق 8
آذار ،فيما ال يتوقف تيار «املستقبل»
بشخص الحريري عن تجييش الشارع
ضده ،من خالل حملة تشير املعلومات
الــى أنـهــا ستستعر فــي األي ــام املقبلة.
ومــن املتوقع أن تشهد بعض املناطق
ت ـح ــرك ــات شـعـبـيــة الـ ـي ــوم ،ب ـعــد صــاة
الـجـمـعــة ،فــي ظــل ّتــأكـيــد م ـصــادر تيار
املستقبل أنه سيكثف تحركات الشارع
بعد عيد رأس السنة .أما الثاني ،فعدم
تـمــاهــي ح ــزب الـلــه وحــركــة أم ــل بشكل
كــامــل م ــع «ال ـض ــواب ــط» ال ـتــي يضعها
الرئيس املكلف لتشكيل حكومته.
ولـ ـي ـ َـس ع ــابـ ـرًا أن م ـف ـتــي ال ـج ـم ـهــوريــة
ال ـش ـيــخ ع ـبــد ال ـل ـط ـيــف دري ـ ـ ــان ،ال ي ــزال
يرفض استقبال دياب ،فيما ينتظر مع
املفتني اآلخرين خطوة الحريري املقبلة
كما خطوة اململكة العربية السعودية.
إذ تشير بعض املعطيات الــى تواصل
غ ـي ــر م ـب ــاش ــر م ــع الـ ـع ــواص ــم ال ـعــرب ـيــة،
ت ـتــواله ال ـس ـفــارة امل ـصــريــة فــي ب ـيــروت.
فـفــي غ ـمــرة األح ـ ــداث الــداخ ـل ـيــة ،يعمل
ال ـح ــري ــري ع ـلــى ج ـب ـهــات عـ ـ ـ ّـدة ،تـهــدف
بشكل أساسي إلى العودة إليه لتأليف
الحكومة ،أو ربــط مصيرها بموافقته
ب ـش ــرط أن ال ي ـت ـج ــاوز ع ـمــرهــا الـسـتــة
أشـ ـه ــر يـ ـع ــود ب ـع ــده ــا ك ــرئ ـي ــس مـكـلــف
ّ
من جديد .وهنا تؤكد مصادر مطلعة
«خشيته مــن أن تعيش الحكومة فترة
طويلة ،تحدث خاللها تغييرات إدارية
واسعة تطال جماعته املنتشرين في كل
اإلدارات» ،كما يخشى أن «ينتقل والء
قسم كبير من رجال األعمال والناشطني
الى الحكومة الجديدة ،وأن يزيد حزب
الله من نفوذه في هذه الفترة».

ي ـق ــول ال ـع ــارف ــون إن ال ـح ــري ــري يلعب
َ
ب ــاألوراق التي بــن يــديــه .يستفيد من
مــوقــف رؤسـ ــاء ال ـح ـكــومــات الـســابـقــن
فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام
س ـ ــام ،ال ــذي ــن يـتـمـسـكــون بــال ـحــريــري
ّ
كــل ألسـبــابــه .يــرفــض الـسـنـيــورة ديــاب
لتفضيله السفير السابق نواف سالم،
ك ــون األخ ـي ــر يـمـثــل ال ـخ ــط الـسـيــاســي
ل ـفــريــق  14آذار  .ف ـي ـمــا سـ ــام يفضل
آت
ال ـح ــري ــري ع ـلــى ديـ ــاب ألن األخ ـي ــر ٍ
م ــن خـ ــارج الـ ـن ــادي ال ـت ـق ـل ـيــدي ،بينما
َ
يـنـظــر ال ـيــه مـيـقــاتــي كـمــوظــف ك ــان من
ضمن دائرته ثم انقلب عليه ،وال يراه
مناسبًا ألن يـكــون فــي مــوقــع منافس.
كما يستفيد الحريري مــن موقف دار
ال ـف ـتــوى ،وه ــو يـضـغــط عليها لرفض
استقبال الرئيس املكلف وعــدم توفير
أي غطاء يوحي بالدعم له وللحكومة
الـ ـج ــدي ــدة ،م ــع ال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى خ ـطــاب
املـ ـيـ ـث ــاقـ ـي ــة الن ـ ـ ـتـ ـ ــزاع الـ ـش ــرعـ ـي ــة م ـن ــه.
وبـحـســب املـعـلــومــات يـعـمــل الـحــريــري
على إحياء مجموعة «العشرين» وطلب
اليها استئناف اجتماعاتها وحركتها
السياسية مــن مــوقــع اإلع ـت ــراض على
دي ـ ــاب بــوص ـفــه ال ُي ـم ـثــل الـ ـ ــرأي ال ـعــام
السني ،عــدا عن كونه سيقود حكومة
«خـ ــاض ـ ـعـ ــة سـ ـي ــاسـ ـي ــا ل ـل ـم ـس ـي ـح ـيــن
وال ـش ـي ـع ــة» .وب ـع ــد ال ـطــائ ـفــة الـسـنـيــة،
يتكل الـحــريــري على معارضة كــل من
الـقــوات اللبنانية والـحــزب اإلشتراكي
لحكومة دياب ،رغم اختالف األسباب،
ومع أن ال تنسيق مباشرًا بني األطراف
الثالثة إال أن الحريري يريد االستفادة
ً
من موقفهما .كما ُيعلق الحريري آماال
على الحراك ،ويتابع ويشجع التنسيق
بني مجموعات محسوبة عليه وأخرى
تــابـعــة لشخصيات كــانــت قــريـبــة منه،
م ـث ــل الـ ــوزيـ ــر ال ـس ــاب ــق اشـ ـ ــرف ري ـف ــي،
وبــن الـقــوات ومجموعات مــن الحراك
ف ــي الـ ـشـ ـم ــال ،ك ــذل ــك الـ ــوزيـ ــر ال ـســابــق
نهاد املشنوق وآخرين مع مجموعات
في بـيــروت .وهــو يدفع في اتجاه رفع
منسوب التجييش في الشارع السني،
ولـكــن بطريقة ال تجعله م ـســؤوال عن
الحركة في الشارع.
من جهة أخــرى ،ورغم البساط األحمر
الـ ـ ــذي ف ــرش ــه حـ ــزب ال ـل ــه وح ــرك ــة أم ــل
للحريري بغية إعــادتــه الــى الحكومة،
اختلفت عــاقــة الـحــريــري مــع الثنائي
وم ـ ـ ــع رئ ـ ـيـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة الـ ـعـ ـم ــاد
ميشال عونَ ،
بعد انسحابه من سباق
ال ـت ـك ـل ـي ــف .وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ــار عـلـمــت
«األخ ـ ـبـ ــار» أن ح ــزب ال ـل ــه ق ــرر خفض
م ـس ـت ــوى ال ـت ـن ـس ـيــق م ــع رئـ ـي ــس ت ـيــار

«املستقبل» كــرســالــة بــأن الـحــزب فعل
الكثير ألجل أن يبقى في الحكومة ،كما
سيدعم الـحــزب تجربة الرئيس ديــاب
وس ـي ــوف ــر ل ــه ع ـنــاصــر ال ـن ـج ــاح وع ــدم
اسـتـفــزازه ،بما فــي ذلــك عــدم التنسيق
مع الحريري الــذي سيسعى لتوظيف
كــل تنسيق فــي سياق الـقــول إنــه يريد
الـ ـع ــودة الـ ــى ال ـح ـك ــوم ــة .أمـ ــا الــرئ ـيــس
نبيه ب ــري فــا يـقــل مــوقـفــه ت ـشــددًا عن
حــزب الـلــه ،وهــو يكرر بــأن «عــون طلع
معو حــق ،فــالـحــريــري ال يتكل عليه».
وه ـ ــو ن ـف ـســه – أي ب ـ ــري – ي ـع ـت ـبــر أن
َ
الحريري خذله ثــاث م ــرات .مــرة حني
استقال خالفا لوعده بعدم االستقالة
والتنسيق معه .وثانية ،عندما حرق
املــرش ـحــن واحـ ـ ـدًا تـلــو اآلخ ـ ــر ،خــاصــة
سمير الخطيب رغ ـ َـم وع ــده السير به.
وثالثا ،عندما أبلغه في الغداء األخير
أنــه يريد الـعــودة الــى الحكومة ،طالبًا

دريان ال يزال حتى اآلن
يرفض استقبال دياب

مهلة قصيرة لترتيب كل االمور ،وذلك
بعدما وفــر لــه بــري تـعــاونــا كــامــا من
قبله ومن قبل الحزب حتى في تركيب
ح ـك ــوم ــة اخ ـت ـص ــاص ـي ــن وم ـس ـت ـق ـلــن،
َ
ولكن الحريري عاد وانسحب ،قبل أن
يـشــن حـمـلــة عـلــى دي ــاب ُرغ ــم ان ــه أبلغ
بري أنه لن يقوم بذلك .وكما حزب الله
وحــركــة أم ــل ،يعتبر الرئيس عــون أنه
وق ــف إل ــى جــانــب ال ـحــريــري ،ومـنــع كل
َ
محاوالت ترشيح آخرين ،وحتى حني
ّ
أعرب الحريري عن عدم رغبته بتولي
ّ
مهمة التأليفَ ،
أصر رئيس الجمهورية
على عدم استفزازه ،من خالل موافقته
ع ـلــى أس ـم ــاء ال ي ـعــارض ـهــا ال ـحــريــري.
لكن األخير ّ
أصر على استبعاد الوزير
ّ
جـ ـب ــران ب ــاس ـي ــل ،وش ـ ــن ح ـم ـلــة كـبـيــرة
أص ــاب ــت ع ــون بــالــدرجــة األول ـ ــى .وهــو
األمر الذي جعل عون ُمصرًا على دعم
دي ــاب لـكــي ي ـكــون رئـيـســا بـمــواصـفــات
كاملة ،ال أن يقع تحت الضغط السني،
أو أن يـتـ ّـحـ ّـول ال ــى قــائـمـقــام الـحــريــري
في السلطة .لكن مع كل هذا الدعم ،فإن
الوقائع تؤشر الى تضاؤل إمكان والدة

حزب الله وحركة أمل ُمصران على حكومة تكنو
 -سياسية بوجوه «غير نافرة» (هيثم الموسوي)

َ
حـكــومــة دي ــاب فــي وق ــت قــريــب ،وســط
مــامــح معارضة لبعض شــروطــه ،من
شــأنـهــا تــأخـيــر عـمـلـيــة اإلف ـ ــراج عنها.
يصل «الخليالن»
فبحسب املصادر ،لم ِ
خ ــال لقائهما دي ــاب اإلث ـنــن املــاضــي
الـ ـ ــى ات ـ ـفـ ــاق مـ ـتـ ـك ــام ــل ،خـ ـص ــوص ــا أن
الرئيس املكلف يضع بعض الضوابط
التي ال يستسيغها الثنائي ،ومنها أنه
يــريــد حـكــومــة مـصـغــرة مــن  18وزيـ ـرًا،
فيما حــركــة أمــل وح ــزب الـلــه يفضالن
أن ي ـكــون ع ــدد الـ ـ ــوزراء أك ـبــر م ــن ذل ــك.
ك ـمــا ُي ـص ــر ع ـلــى ح ـكــومــة أخـصــائـيــن
غير مطعمة ،فيما الثنائي ُيصر على
تسمية وزراء أخصائيني لكن لديهم
صـبـغــة سـيــاسـيــة ،ول ـيــس بــال ـضــرورة
وج ـ ــوه ن ــاف ــرة ،أمـ ــا الـ ـش ــروط األخـ ــرى
التي وضعها ديــاب ،فهي دمــج بعض
الحقائب بعضها ببعض ،زيــادة عدد
ال ـن ـســاء ،وف ـصــل الـنـيــابــة عــن ال ـ ــوزارة.
وفيما انتشرت في اليومني املاضيني
ل ــوائ ــح ألس ـم ــاء وزاريـ ـ ــة ،مـنـهــا عـبــاس
الحلبي ،طــارق متري ،جهاد ابراهيم،
زياد بارود ،غازي وزني ،طالل فيصل
س ـل ـمــان ،ع ـمــر ن ـشــابــة ،ب ـش ــرى خـلـيــل،
حسان قباني ،هاني بحصلي ،هشام
ح ــداد ،مـيـشــال ب ـيــوض ،وداد الـحــص،
م ـح ـســن ال ـخ ـل ـي ــل ...ع ـل ـمــت «األخـ ـب ــار»
أن دي ــاب يــريــد م ــروان شــربــل لحقيبة
«الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة» ،خـ ـص ــوص ــا أن ال ـ ـلـ ــواء
اب ــراهـ ـي ــم ب ـص ـب ــوص اعـ ـت ــذر ع ــن ع ــدم
تولي املهمة بسبب الوضع في الشارع
ال ـس ـن ــي (ع ـل ـم ــا ان الـ ـح ــري ــري ه ــو مــن
أوصى دياب باختيار بصبوص) .كما
يريد الرئيس املكلف شخصيات سنية
وشيعية ومسيحية من خارج النادي
ال ـس ـي ــاس ــي املـ ـب ــاش ــر ل ـت ــول ــي وزارات
أساسية ،وهو يقبل فقط بعودة الوزير
سـلـيــم جــريـصــاتــي بــاعـتـبــاره سيكون
«امـ ـ ــن س ــر رئ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة» فــي
االجتماعات الحكومية خصوصًا تلك
الـتــي ال يحضرها الــرئـيــس ع ــون ،كما
ّ
يفكر بشخصيات درزيــة غير مستفزة
لألقطاب الدرزية.
وبينما لم تستكن في بيروت األسئلة
عــن الـغـضـبــة الـسـنـيــة وال ـض ـغــط الــذي
يمارسه الحريري في الشارع إلفشال
ُ
ديــاب والنتائج التي ُيمكن أن تفضي
إليها ،أكد املقربون من رئيس الحكومة
املكلف بأنه «شخص هــادئ يعرف ما
ال ـ ــذي ي ــري ــده ،وهـ ــو ل ــن ي ـع ـت ــذر» ،وإن
ك ــان ش ــدي ــد االن ــزع ــاج م ــن م ــوق ــف دار
ال ـف ـت ــوى وال ـح ـم ـلــة ع ـل ـيــه ف ــي ال ـش ــارع
السني ،لكنه يعرف أن الحريري يقف
خـلـفـهــا وم ـع ــه م ــن ال ي ــري ــدون رئــاســة
ال ـح ـكــومــة اال ل ـه ــم .ويـ ـق ــول ه ـ ــؤالء إن
دياب «يتواصل مع الجميع بمن فيهم
الدول الغربية ،وهو يعرف أن الخارج
يــريــد حكومة أخصائيني ومستقلني،
ول ــذل ــك ي ـس ـعــى م ــع حـ ــزب ال ـل ــه وع ــون
وب ــري كــي ال يـكــون لهم تمثيل حزبي
مـبــاشــر فــي الـحـكــومــة» ،وه ــو عـ ّـبــر عن
ذلــك بصراحة خــال اجتماعاته معهم
بأنه «يريد حكومة تشبهه» ،فيما هم
ُ
يريدون «حكومة تشبه البلد» .كما أكد
دياب «قبوله بحكومة ملدة محددة ،من
ستة الــى ثمانية أشهر ،على أن يكون
الثنائي وعــون ممسكني بزمام األمور
فــي مجلس ال ـن ــواب ،ول ـيـ َـس مــن خــال
التمثيل املـبــاشــر فــي الـحـكــومــة ،وذلــك
ملــراعــاة بقية ال ـقــوى مــن الـفــريــق الــذي
ّ
سماه أو لم ّ
يسمه».
(األخبار)
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ملف

ّ
«نكبة» السان سيمون تتجدد

«لولو» ألحقت أضرارًا جسيمة في مختلف المناطق

استفاقة الحريري ضد باسيل وجعجع:
وحدي فوق الشبهات!
هيام القصيفي

إيلده الغصين
«نـ ـكـ ـب ــة» الـ ـفـ ـيـ ـض ــان ــات وان ـ ـه ـ ـيـ ــارات
ّ
ال ـط ــرق ح ــل ــت مـ ـج ـ ّـددًا ع ـلــى مختلف
املـنــاطــق مــع الـعــاصـفــة «ل ــول ــو» التي
ت ـضــرب ل ـب ـنــان .امل ـنــاطــق الـســاحـلـ ّـيــة،
ومـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــا خـ ـ ـ ـل ـ ـ ــدة وطـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــق املـ ـ ـط ـ ــار
والـكــرنـتـيـنــا والـضـبـيــة ون ـهــر الكلب
ّ
تجمعات لألمطار،
وجونية ،شهدت
وحصلت انهيارات في الطرق؛ منها
ان ـه ـيــار ج ــزئ ــي ع ـلــى ط ــري ــق حــامــات
وآخ ــر عـلــى طــريــق طـبــرجــا ـ ـ كازينو
لـبـنــان وس ـق ــوط س ـي ــارة وإق ـف ــال تــام
لطريق عام حريصا حتى املساء بعد
انهيارين ألتربة وصخور.
النسخة األفـظــع مــن «النكبة» وقعت
في مناطق السان سيمون والرحاب
حتى الطريق الجديدة غرب بيروت.

حل معضلة السان سيمون
بفصل مجاري بيروت لتذهب
مياه األمطار إلى البحر والصرف
الصحي فقط إلى «الغدير»
ً
املياه دخلت املـنــازل ملحقة األضــرار
فيها وباملمتلكات ،وخصوصًا تلك
الواقعة على جانبي دوار السلطان
ً
ابراهيم وص ــوال إلــى البحر ،والمــس
مـنـســوبـهــا أح ـيــانــا ارتـ ـف ــاع الـسـقــف.
غير أن السقوف فــي الـســان سيمون
(الـجـنــاح) تحديدًا ال تشبه أي شيء
آخ ـ ـ ــر ،ألنـ ـه ــا شـ ـ ّـيـ ــدت خ ـ ــال ال ـح ــرب
وبـعــدهــا عـشــوائـيــا وعـلــى عـجــل .فال
فـ ــارق بــالـنـسـبــة ال ــى أه ــال ــي املـنـطـقــة
ّ
اشتدت
إن اختلف اســم العاصفة أو
غ ــزارة األم ـطــار ،ألنهم مجبرون عند
ّ
كـ ــل شـ ـت ــوة ع ـل ــى ت ـح ـ ّـم ــل ف ـي ـضــانــات
املجاري واألمواج التي تغزو بيوتهم
وم ـقــاوم ـت ـهــا بــال ـس ـبــل امل ـت ــاح ــة ولــو
ّ
بالتجول عبر زوارق صغيرة .املشهد
ّ
ّ
نفسه تـكــرر هــذا الشهر م ــرات ثالثًا،
اثـنـتــان مطلعه وثــالـثــة فــي الـيــومــن
املاضيني ...على أن ال تكون األخيرة.

(مروان طحطح)

فــي األس ـب ــابُ ،يـجـمــع أكـثــر مــن طــرف
عـ ـل ــى أن غ ـ ـ ـ ــزارة املـ ـتـ ـس ــاقـ ـط ــات هــي
ال ـس ـب ــب ّ
األول ،إذ اع ـت ــدن ــا أن ي ـنــال
َ
ال ـع ــام ــل ال ـط ـب ـي ـعــي امل ــام ــة ال ـك ـبــرى.
فــي املرتبة الثانية ،تأتي «النفايات

بــن امل ـن ــازل والـخـيــم وعـلــى األسـطــح
ال ـتــي ال يـمـكــن لـشــركــة «سـيـتــي بلو»
جمعها وكـنـسـهــا ،وه ــي تـتـحـ ّـرك مع
األمـطــار وتنزل إلــى شبكات الصرف
الـ ـصـ ـح ــي وتـ ـتـ ـس ـ ّـب ــب ب ــانـ ـس ــداده ــا»

وفـ ــق رئ ـي ــس ب ـل ـ ّ
ـدي ــة ال ـغ ـب ـيــري معن
ال ـخ ـل ـي ــل .أمـ ـ ًـا ال ـس ـب ــب ال ـث ــال ــث ال ــذي
ّ
ب ـ ـ ــات الزمـ ـ ـ ـ ــة ت ـ ـت ـ ـكـ ـ ّـرر م ـ ــن دون ح ــل
ن ـهــائــي ف ـهــو «م ـي ــاه املـ ـج ــاري اآلت ـيــة
مــن ب ـيــروت وه ــي الـسـبــب األســاســي،

إذ ت ـخ ـت ـلــط ف ـي ـهــا مـ ـج ــاري ال ـص ــرف
الـصـحــي وم ـيــاه األم ـط ــار فـتــزيــد عن
ّ
ّ
االستيعابية ملحطة السلطان
القدرة
اب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم ،امل ـ ـ ـعـ ـ ـ ّـدة ل ـت ـج ـم ـي ــع م ـي ــاه
ال ـصــرف الـصـحــي حـصـرًا وإرســالـهــا

إل ــى مـحـطــة ال ـغــديــر ل ـت ـكــريــرهــا» .ما
ي ـح ـصــل م ـخ ـت ـلــف عـ ــن ذل ـ ــك بـحـســب
ال ـخ ـل ـي ــل ،وي ـ ـشـ ــرح أن «اثـ ـنـ ـت ــن مــن
أصــل  4طلمبات تعمالن فــي محطة
الـ ـسـ ـلـ ـط ــان ابـ ــراه ـ ـيـ ــم وذلـ ـ ـ ــك ب ـعــدمــا

ّ
قرابة  3500مدفن موزعة على عقارين
بمساحة تـفــوق  10آالف مـتــر مـ ّ
ـربــع،
ّ
ّ
تشكل ما يعرف بـ«املقابر اليهودية»
ّ
في لبنان ،أدى انهيار جزء من حائط
سـ ــورهـ ــا إلـ ـ ــى تـ ـك ـ ّـس ــر أرب ـ ـعـ ــة قـ ـب ــور.
االن ـه ـيــار حـصــل بـفـعــل امل ـطــر الـغــزيــر
لـيــل األرب ـع ــاء  -الـخـمـيــس ،فــي جانب
مـ ــن املـ ـق ــاب ــر الـ ـيـ ـه ـ ّ
ـودي ــة فـ ــي مـنـطـقــة
الـ ـس ــوديـ ـك ــو (طـ ــريـ ــق ال ـ ـش ـ ــام) ،ال ـتــي
ّ
ت ـشــكــل آخ ــر مـعـقــل م ـع ــروف لـطــائـفــة
ّ
ّ
االس ــرائ ـي ـل ــي ــن ك ـمــا تـ ـع ــرف رس ـم ـيــا،
أو ل ـل ـطــائ ـفــة ال ـي ـه ـ ّ
ـودي ــة ال ـت ــي كــانــت
ّ
ّ
الطائفية
األقليات
لسنوات خلت من
ّ
ّ
تتعدى
الثرية التي لها بيوت وأمالك
إطار املقابر.
االن ـه ـيــار الـجــزئــي لـلـحــائــط وسـقــوط
ّ
ّ
الـ ـقـ ـب ــور األربـ ـ ـع ـ ــة ذك ـ ـ ــر مـ ــن ت ـمــك ـنــوا
ً
سابقًا من زيــارة املكان  -املقفل عــادة

 ب ـ ــ«رمـ ـ ّـزي ـ ـتـ ــه» ،وب ـط ــائ ـف ــة يـ ـت ــوارى
مـعـتـنـقــوهــا املـ ـع ــدودون ع ــن الـظـهــور
الـعـلـنــي .أم ــا عـلــى م ــواق ــع ال ـتــواصــل،
فحصلت حـمـلــة «اس ـت ـن ـكــار» واسـعــة
ّ
اللبنانية ّ
املقصرة
باعتبار أن «الدولة
تـحــرم األمـ ــوات ال ــراح ــة» ،وه ــذا ليس
بالجديد ،علمًا أن الدولة ال يد طولى
لها في األوقاف واملقابر .إنما الجديد
م ـش ــارك ــة اس ــرائ ـي ـل ـ ّـي ــن حـ ــول ال ـعــالــم
فــي حملة «ال ـلــوم» تـلــك ،وللموضوع
رمـ ّ
ـزي ـتــه الـطــائـفـ ّـيــة املـفـهــومــة لــديـهــم،
وأرفـقــت بـ«تضخيم» النهيار حصل
ّ
اليهودي.
ضمن ملك خاص بالوقف
القبور األربـعــة تـعــود ليهود «دفـنــوا
فــي لـبـنــان خ ــال األرب ـع ـي ـنــات ،اثـنــان
مـنـهــم لـبـنــانـ ّـيــان واآلخـ ـ ــران عــراقـ ّـيــان
هما لــوســي مشعل وابــراهــام اسحق
ّ
كما أظهر شاهدا القبرين املحطمني»،
وف ــق ال ـكــاتــب املـتـخـصــص بــالـشــؤون
ال ـ ـي ـ ـهـ ـ ّ
ـوديـ ــة نـ ــاجـ ــي جـ ــرجـ ــي زيـ ـ ـ ــدان.

وي ـ ـشـ ــرح أن امل ـ ــداف ـ ــن «ت ـ ـضـ ـ ّـم 3407
ّ
الجنسيات
قبور ليهود من مختلف
معظمهم يـهــود لـبـنــانـ ّـيــون ،وق ــد بــدأ
ت ـش ـي ـيــدهــا ع ـ ــام  1828وك ـ ـ ــان ال ـق ـبــر
األول لحاخام عراقي من عائلة يديد
ل ـي ـف ــي» ،ال ـت ــدوي ـن ــات ع ـلــى ال ـشــواهــد
ّ
بالعبرية وفيها آيــات من
«معظمها
أسفار التوراة إضافة إلى رمز نجمة
داوود» ،مــوض ـح ــا «أن ال ـي ـه ــود فــي
لبنان هم من أنصار النجمة علمًا أن
الــرمــز األص ــل لليهود هــو الشمعدان
ُّ
السباعي وثمة اختالف في اختياره».
املحامي باسم الحوت ،وكيل الطائفة
الـ ـيـ ـه ـ ّ
ـودي ــة فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ،يـ ـش ــرح «أن
ال ـحــائــط ان ـه ــار قـبــل نـحــو  7سـنــوات
وأع ـيـ ّـد تــرمـيـمــه عـلــى ح ـســاب الــوقــف
بما أنه ملكه» ،اما ّ
بلدية بيروت «فقد
طالبناها أكثر من ّ
مرة باملساعدة ألن
ثمة مشاكل مختلفة منها في الشجر
املـ ـع ـ ّـم ــر داخ ـ ـ ــل ال ـ ـسـ ــور ال ـ ـ ــذي ي ـ ـ ّ
ـؤدي
تـ ـم ـ ّـدد ج ــذوع ــه إلـ ــى وق ـ ــوع ال ـحــائــط،
ومـشـكـلــة م ــع ال ــردم ـ ّـي ــات وال ـن ـفــايــات
ُ
الـتــي تــرمــى مــن األبـنـيــة قـيــد اإلنـشــاء
إل ــى داخ ــل س ــور املـقــابــر ،وه ــو أم ــر ال
يمكن ضبطه ،خاصة أن العقار كبير

وتفوق مساحته الـ 10آالف متر مربع.
 ...ولـهــذا الـغــرض تـ ّـم إرس ــال أكثر من
ك ـت ــاب إل ــى م ـحــافــظ ب ـي ــروت وب ـلـ ّ
ـديــة
ب ـ ـيـ ــروت وحـ ـصـ ـل ــت اجـ ـتـ ـم ــاع ــات مــع
مسؤولي الوقف ولــم يظهر أي ّ
تقدم
ّ
فــي املــوضــوع» .الـحــوت يــؤكــد وجــود
«دعــوى سابقة أمام قاضي التحقيق
ف ــي ب ـي ــروت بـسـبــب ن ـفــايــات االبـنـيــة
قـيــد اإلن ـش ــاء ول ــم ي ـحــدث أي ش ــيء».
أمـ ــا م ـس ــؤول ـ ّـي ــة ال ـتــرم ـيــم «فـسـتـكــون

ّ
«المقابر اليهودية» :الشاهد األخير
إيلده الغصين

(مروان طحطح)

القبور األربعة
تعود ليهود دفنوا
األربعينات
في لبنان في
ّ
لبنانيان
اثنان منهم
ّ
واآلخران عراقيان

أنجزت مصلحة مياه بيروت وجبل
الطلمبة الثانية التي
لبنان صيانة ّ
ضخ  1400متر ّ
مكعب/
تعمل بسرعة
الساعة وخففت الضغط» ،والحل هو
«بفصل مجاري بيروت لتذهب مياه
األم ـطــار مـبــاشــرة إلــى الـبـحــر ،ومياه
ال ـص ــرف ال ـص ـحــي ف ـقــط إل ــى املـحـطــة
ّ
االستيعابية».
فال تزيد عن قدرتها
ّ
وفـ ــي امل ـق ــاب ــل يـ ـص ـ ّـرح بـ ــأن «غــال ـبــيــة
م ـجــاري ال ـصــرف الـصـحــي منفصلة
عن مجاري مياه األمطار في منطقة
الغبيري والضاحية».
أمـ ــا ال ـب ـي ــوت ال ــواق ـع ــة ل ـج ـهــة الـبـحــر
«فـ ـ ـه ـ ــي قـ ــري ـ ـبـ ــة ج ـ ـ ـ ـدًا مـ ـ ــن الـ ـش ــاط ــئ
ويصبح املنزل في الشتاء في عرض
املياه ،هذه البيوت ال يمكن القول إنها
ّ
مبنية عـشــوائـيــا وفيها
مخالفة بــل
ّ
ّ
تعديات والسبب أنها شــيــدت خالل
الـحــرب بفعل التهجير .تلك البيوت
ّ
مبنية من رمل البحر واملياه املالحة
ّ
ّ
ومعرضة للسقوط ...والحل في قيام
وزارة امل ـه ـجــريــن ب ــدف ــع تـعــويـضــات
ألصحابها مثل باقي ّ
مهجري الحرب
إليجاد مساكن بديلة أو العودة إلى
املناطق التي ّ
تهجروا منها».
امل ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـل ـط ــرق واملـ ـب ــان ــي فــي
وزارة األش ـ ـغـ ــال ط ــان ـي ــوس ب ــول ــس،
يـــ ّ
ـرد ع ـل ــى مـ ـس ــؤول ـ ّـي ــة ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة عــن
الفيضانات الحاصلة على الطرقات
العامة واألوتوسترادات بالقول «في
الطرقات التي نحن مسؤولون عنها
لــم تـحـصــل أي مـشــاكــل ،بــل إن ورش
ال ــوزارة تعمل  24ســاعــة» ،فــي السان
ً
سـيـمــون مـثــا «املـشـكـلــة بــن مصالح
امل ـي ــاه واتـ ـح ــاد ال ـب ـل ــدي ــات ،وامل ـســألــة
بـ ّ
ـرم ـت ـه ــا ق ـي ــد ال ـت ـح ـق ـيــق لـ ــدى لـجـنــة
ّ
األش ـ ـغـ ــال ال ـن ـي ــاب ــي ــة» ،أمـ ــا االن ـه ـي ــار
ال ــذي أقـفــل طــريــق عــام حريصا حتى
املساء فهو «حصل ضمن ملك خاص
ووصل إلى الطريق العام ،وهنا تعود
امل ـســؤولـ ّـيــة عـلــى ال ـب ـلـ ّ
ـديــة وأص ـحــاب
املـلــك ال ـخــاص ،وال ـســؤال يـطــرح حول
ّ
ّ
البلدية على الترخيص
كيفية موافقة
لــإنـشــاء فــي تلك القطعة مــن األرض
واألمر يحتاج إلى تحقيق».

ـودي» .حملة
على عــاتــق الــوقــف ال ـي ـهـ ّ
ال ـت ـض ــام ــن «م ـب ــال ــغ ب ـه ــا ألنـ ـ ــه ج ــرى
تضخيم امل ـســألــة ،فـيـمــا املـشـكـلــة هي
فــي سـقــوط الـحــائــط كما حصل أمــام
املبنى السابق للسفارة الفرنسية في
كليمنصو ألن الحجر القديم».
تواجد اليهود في بيروت ،بدأ بحسب
زي ــدان «ع ــام  1799وكــان ــوا حينها 4
أشخاص ،وفي عام  1932أصبح لهم
 253اســم عائلة أصولها مــن سوريا
وتركيا وروسيا وسواها .وآخر وفاة
ُدفنت في تلك املقابر تعود لعام 2014
المرأة من عائلة زيتوني».
«يعد اليهود أقــدم طائفة في لبنان»
وف ــق األب ـح ــاث الـتــي يـجــريـهــا زي ــدان،
وذلــك الــوجــود كــان «مــع يهود صيدا
ع ـ ــام  47ق ـب ــل امل ـ ـيـ ــاد ت ـب ـعــا لــوثـيـقــة
ّ
وج ـه ـه ــا إل ـي ـهــم ال ـق ـي ـصــر ال ــروم ــان ــي
بواجب دفع الضرائب» .بالعودة إلى
إح ـص ــاء « 1932ك ــان ــت االســرائ ـي ـلـ ّـيــة
كـمــا ت ـعــرف قــانــونـ ّـا أك ـبــر طــائـفــة بني
ّ
يحق لها مقعد نيابي
األقليات ،وكان
ّ
ّ
وسجل وقتذاك ترشح ليهودي على
ّ
الئـحــة ســامــي الـصـلــح لــم يتمكن من
ّ
األقليات».
الفوز عن مقعد

أبى رئيس الحكومة سعد الحريري أن يغادر السرايا الحكومية
من دون تصفية حساباته مع حلفائه وخصومه ،لكنه لم يختر
من بينهم سوى التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية .إال أن ردة
الفعل العشوائية تجاه الحزبني اللذين صــودف أنهما الحزبان
ً
املسيحيان األكثر تمثيال ،الفتة بمعنى امليثاقية التي طالب بها
مناصرو الـحــريــري ،لتغطية تكليف حسان دي ــاب ،وإن كانت
أسبابها تختلف في جوهرها وتفاصيلها في تعاطي الحريري
مع الطرفني.
لعل أبرز ما حققته التحركات الشعبية بعد استقالة الحريري
أن ـه ــا تـمـكـنــت م ــن ف ــك ارت ـب ــاط ــه بــرئ ـيــس ال ـت ـيــار الــوط ـنــي الـحــر
الوزير جبران باسيل ،اللذين كانا حتى ليل  17تشرين األول
«حكومتهما» ،يصيغان معًا عددًا من االتفاقات،
مستمرين في
ّ
بينها النفط والكهرباء وسلة التعيينات التي كان يتم التفاوض
عليها باألسماء واملراكز ،ويتفاوضان حتى على تقاسم حصة
وزراء القوات بعد استقالتهم .لوال هذه االنتفاضة ،لم يكن هذا
الفصل ممكنًا منذ خياطة تفاهم ثــاثــي فــي أول لـقــاء خــارج
لبنان ،قبل إطاحة ترشيح رئيس تيار املــردة سليمان فرنجية
لرئاسة الجمهورية ،واالتفاق على التسوية الرئاسية .فبني سعد
الحريري ومستشاره السابق نادر الحريري وباسيل كثير مما
هــو غير مـعــروف ولــم يـخــرج الــى العلن بـعــد .لكن مــا كتب بني
الثالثة وبعلم حــزب الـلــه ،سمح للحريري وباسيل بــأن ّ
يكونا
ثنائيًا ،طوال ثالث سنوات ،لم يتمكن الرئيس نبيه بري ورئيس
الحزب التقدمي االشتراكي وليد جنبالط ورئيس حزب القوات
اللبنانية سمير جعجع من زعزعزته ،رغم تأثيراته السلبية.
لــذا تـبــدو الفـتــة استفاقة الـحــريــري املـتــأخــرة على «ارتـكــابــات»
باسيل ،التي لم يدخر أركــان تيار املستقبل ونوابه السابقون
والحاليون جهدًا للفت نظره إليها من دون جدوى .ال بل إن كل
املعترضني ّعلى أداء باسيل وتغطية الحريري لــه فــي مجلس
الــوزراء وتخليه عن صالحياته أزيحوا جانبًا ،ملصلحة كل من
صـ َـرف النظر عــن التسوية ومفاعيلها .مــن هنا ،ينظر بعض
السياسيني الــى ردة فعل الحريري بمفعول رجعي ،من زاويــة
محاولته توجيه رسائل إقليمية ودولية عن تمايزه ،والتخفيف
من األضــرار التي لحقت به جــراء خروجه من الحكومة ،وعدم
قدرته على امتصاص نقمة الشارع الحقيقي الذي تظاهر ضده،
فعاد الــى شــارعــه السني وإلــى املــربــع األول فــي عــام  ،2005إذ
ّ
تتجدد النصائح من قلب بيته له بصياغة تحالف رباعي ،من
دون ال ـقــوى املـسـيـحـيــة .وه ــذه ال ـنــواة الـتــي يـحــرص ال ـيــوم على
التمسك بها ،فيرتد على باسيل كأحد أركان التسوية ،من دون
أن يتوجه بكلمة انتقاد واح ــدة لحزب الـلــه ،محركًا فــي الوقت
نفسه الـشــارع فــي لعبة مــزدوجــة ،علمًا بــأن باسيل لــم يرتكب
ال ـيــوم جــدي ـدًا لــم يرتكبه خ ــال ث ــاث س ـنــوات ،فــي ظــل رئــاســة
الحريري الحكومية ،واللغة التي ينتقدها الحريري استخدمها

باسيل علنًا في أكثر من مناسبة ّ
ورد بها على بــري ،مطالبًا
ّ
ومصرًا على صياغة خطاب طاملا
بحفظ «حقوق املسيحيني»
اتهمه به خصومه بأنه عنصري وطائفي ،ســواء بالنسبة الى
الـنــازحــن الـســوريــن أو اس ـتــرداد املناصب اإلداري ــة وتحصيل
املقاعد النيابية والــوزاريــة ،علمًا بأن الحريري يعرف تمامًا أن
خط الدفاع عنه لدى العهد ومناصريه هو باسيل وليس رئيس
الجمهورية ال ــذي كــان ينحاز عند أول اص ـطــدام الــى استبدال
الحريري برئيس حكومة آخر ،وكانت ضحكته كبيرة بحسب
مــن التقاه أخـيـرًا بعدما انتهت االسـتـشــارات النيابية بتسمية
دياب.
ورغــم أن جنبالط ذهــب أبـعــد مــن الـقــوات والـتـيــار فــي تسمية
السفير نــواف ســام لرئاسة الحكومة ،منتقدًا عــدم مجاراته
في هذه التسمية ،إال أن ردة فعل الحريري انحصرت بالقوات
اللبنانية وجــاءت أيضًا في غير سياقها ،ألنــه تصرف وكأن
له َدينًا في ذمــة القوات لم تسدده .لم يفهم بعد أسباب نقمة
الحريري عليها ،فــإذا كــان السبب سعوديًا أو أميركيًا ،فهو
أول من يجب أن يتفهم ذلك .وإذا كان السبب محليًا بحت ،كما
ّ
تصر القوات نتيجة مــداوالت داخلية ،فــإن الحريري يفترض
أن يجيب عــن أسئلة مشروعة عــن كيفية قيامه منذ مــا قبل
التسوية الــرئــاسـيــة بسلسلة خـطــوات ناقصة تجاهها .ففي
االنتخابات النيابية ،لعب الحريري بنصيحة نــادر الحريري
ورقــة التيار الوطني فــي أكـثــر مــن دائ ــرة ،لتجيير أص ــوات له.
ً
وحني حالف القوات بطريقة محدودة ،في عكار مثال إنما فعل
ذلــك تحت الضغط الـخــارجــي ليس أكـثــر .وخــال املفاوضات
الحكومية ،أعـطــى الـحــريــري لباسيل مــا طلبه و ّمــا لــم يطلبه،
ـراع الـقــوات فــي مــا تعتبره حقًا لـهــا .وتـخــطــى الحريري
ولــم ي ـ ِ
كــل جـســور الـعــاقــة معها ملصلحة تـفــاهــم حـيــوي مــع التيار
خــال جلسات مجلس ال ــوزراء وامللفات التي كانت مطروحة
عليه .خــال ثــاث سـنــوات ،مـعــدودة هــي الـلـقــاءات الـتــي جرت
بني الحريري وجعجع ،كما نقاط التفاهم بينهما ،الذي كانت
ال ـق ــوات ت ـصـ ّـر عـلــى حـصــرهــا ب ـ ّ«الـبـعــد االس ـتــرات ـي ـجــي» .لكن
واقــع األمــر هــو أن الـحــريــري تخلى عــن الـقــوات أكثر مــن مــرة،
ليوفد عند اشـتــداد األزم ــة ،وعند الحاجة املــاســة الــى جعجع،
مـسـتـشــاره ال ــوزي ــر غ ـطــاس خ ــوري هــو نـفـســه ال ــذي ال يــوفــر
جعجع والـقــوات بكلمات ح ــادة ،كــل مــرة يشتد فيها الكباش
بينهما ،منذ استقالة الحريري من السعودية.
تكمن خ ـطــورة ه ــذا االشـتـبــاك الـسـيــاســي ،مــع الـتـيــار وال ـقــوات،
مهما ارتكبا مــن أخـطــاء ،أنــه يلعب على حــد التوتير الطائفي،
ألن الحريري يستغل الـشــارع فــي أكثر مــن اتـجــاه .لكن التيار
الوطني الحر لم يعد في زمن  ،2005بل بات يستخدم فائض
الـقــوة بحكم وج ــوده فــي السلطة .أمــا الهجمة االرتـجــالـيــة على
القوات ،فورقة خاسرة بالنسبة الى الحريري ،إقليميًا وأميركيًا،
ما يجعله في موقع املطلوب منه ّ
الحد من الخسائر التي ال ّ
ينفك
يلحقها بنفسه وبتياره.

دعوة عاديـــة

للهيئة العامة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة يف صيدا والجنوب
بنا ًء ألحكام املواد  21/18/16من املرسوم اإلشرتاعي رقم ،67/36
بنا ًء ألحكام النظام الداخيل للغرفة،
بنا ًء عىل قرار مجلس إدارة الغرفة املنعقد بتاريخ 2019/12/24رقم /81/
يدعو رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة يف صيدا والجنوب ،السادة
أعضاء الهيئة العامة للغرفة ،املشرتكني املسجلني واملتممني دفع الرسوم املتوجبة عليهم،
إىل حضور جلسة عادية للهيئة العامة ،تعقد عند الساعة العارشة من صباح يوم االثنني
الواقع بتاريخ  2020/1/20مبقر الغرفة الكائن يف بولفار معروف سعد ،للنظر يف جدول
األعامل املحدد التايل:
 1تقرير مجلس اإلدارة عن سري أعامل الغرفة عن عام.2019 2تقرير مراقب الحسابات عن عام  2019وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة. 3املصادقة عىل مرشوع املوازنة للغرفة عن عام . 2020كام تقرر انه بحال عدم اكتامل النصاب بالجلسة األوىل املحددة اعاله ،تعقد الجلسة
الثانية عند الساعة العارشة من صباح يوم االربعاء الواقع بتاريخ  2020/2/12للنظر يف
جدول األعامل ذاته وتكون هذه الجلسة قانونية مبن حرض.
رئيس مجلس إدارة الغرفة
محمد صالح
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رياضة

رياضة
الكرة اللبنانية

ٌ
حنين إلى الدوري وقلق على المـدرجات

جمهور الساحات ينتظر الجمعية العمومية
بانتظار ما سيخرج من قرار
نهائي في ختام الجمعية العمومية
غير العادية لالتحاد اللبناني لكرة القدم
اليوم الساعة  15:00في البريستول،
لم يسقط الدوري اللبناني من كالم
أي متابع له ،فحضر حتى في ساحات
االنتفاضة الشعبية التي توافد إليها
جمهور «الفوتبول» منذ اليوم األول
للحراك

شربل ّ
كريم
ّ
شــكــل ق ـسـ ٌـم م ــن ج ـم ـهــور أن ــدي ــة كــرة
ال ـق ــدم ع ـصــب ال ـش ــارع ف ــي أول أي ــام
«ثــورة ّ 17تشرين» ،فارتفعت أعــام
ف ــرق ــه امل ـف ــض ـل ــة وم ـع ـه ــا م ـطــال ـبــاتــه
بــوضـ ٍـع أفـضــل للرياضة األح ــب إلى
قلبه ،وطبعًا اعتراضاته على حاالت
كروية يرى أنها تندرج ضمن مطالب
عيش حياة أفضل في لبنان .في تلك
الـفـتــرة ّخــرق إنـجــاز العهد بــإحــرازه
ّ
كــأس االتـحــاد اآلسيوي كــل الجمود
ال ـ ـ ــذي أص ـ ـ ــاب املـ ــاعـ ــب الـ ـخـ ـض ــراء،
ً
وأع ـط ــى أم ـ ــا بــإم ـكــان ـيــة اسـتـئـنــاف

بطولة الــدوري العام ألندية الدرجة
وقت قريب ،فهناك ّفي تلك
األولى في ٍ
املــاعـ ًـب يـجــد الـجـمـهــور متنفسًا له
وواحة يشرب منها فرحة انتصارات
الفرق التي يشجعها.
ان ـس ـح ــب قـ ـس ـ ٌـم م ــن ه ـ ــذا ال ـج ـم ـهــور
م ــن الـ ـش ــارع ب ـعــد م ـ ــرور ف ـت ــرة على
بداية الحراك ،لكن القسم الــذي بقي
ل ــم ت ـس ـقــط م ــن ذه ـن ــه م ـســألــة ع ــودة
الـنـشــاط ال ـكــروي ،فحضر غالبًا في
ّ
متشوقًا لعودة الحياة
كالمه ،وبــدا
ال ـك ــروي ــة إل ــى طـبـيـعـتـهــا مـهـمــا كــان
الثمن ّ
وأي ــا كــان شكل البطولة .لكن
بعد فتر ٍة أخــرى وامتدادًا إلى األيام

ّ
املحدد
األخـيــرة التي سبقت املــوعــد
ٍّ
إليجاد حل نهائي للمعضلة القائمة
فــي مــا خـ ّـص البطولة ،انقسم الــرأي
حول إمكانية رؤية الكرة تتنقل بني
أقــدام الالعبني رغــم القاسم املشترك
الـ ـح ــاض ــر وهـ ـ ــو ي ـخ ـت ـص ــر بــأم ـن ـيــة
وحـ ـي ــدة :عـ ــودة عـجـلــة الـ ـ ــدوري إلــى
الدوران.

ٌ
شوق وسؤال عن الدوري

بني الساحات املختلفة من الجنوب
إلى الشمال مرورًا ببيروت والبقاع،
ك ــان مــن الـسـهــل مـصــادفــة الجمهور
ـؤال
الكروي الــذي يبادر فــورًا إلــى سـ ٍ

ٌ
مشترك :هل سيعود الــدوري؟ سؤال
يـقــابـلــه آخ ــر ح ــول م ــدى وج ــود آلية
منطقية لتحقيق هذه الخطوة.
هـنــا تختلف اآلراء املـمــزوجــة غالبًا
بــردود فعل األندية حول املقترحات
ال ـت ــي خ ــرج ــت ع ــن االت ـ ـحـ ــاد ،وال ـتــي
ـان
ـاب وب ـيـ ٍ
تــراف ـقــت م ــع أك ـ ّثــر م ــن ك ـت ـ ٍ
ت ـحــاكــي م ــا تـفــضـلــه أو ت ــري ــده هــذه
االن ـ ــدي ـ ــة .فـ ــي س ــاح ــة الـ ـشـ ـه ــداء فــي
بيروت ّ
يعرف مجموعة من الشبان
ع ــن أن ـف ـس ـهــم ب ــأن ـه ــم م ــن مـشـجـعــي
نـ ــادي األنـ ـص ــار ،ف ـي ـقــول أح ــده ــم إن
إل ـغ ــاء ال ـب ـطــولــة يـسـتـهــدف صــاحــب
الرقم القياسي في عدد األلقاب «ألن

سيمنع قطع
الطرقات الالعبين
والجماهير من
الوصول إلى
المالعب (عدنان
الحاج علي)

خسر مـبــاراة أمــام
األنـصــار ولــو أنــه ّ
الـنـجـمــة ،فـهــو امل ــرش ــح األول للفوز
باللقب الــذي سيعود إلى خزائنه ال
محالة».
ـور
ـ
ع
ـ
ش
ـن
ـ
م
ـي
ـ
ت
ـأ
ـ
ي
ـرأي
ـ
ـ
ل
ا
ـذا
ـ
ه
طـبـعــا
ٍ
أن ـ ـصـ ــاري س ــائ ــد ّم ـن ــذ ف ـت ــرة لـيـســت
بـقـصـيــرة ب ــأن االت ـح ــاد «ال يهضم»
األصوات األنصارية التي أبدت مرارًا
ع ــدم رض ــاه ــا ع ــن طــري ـقــة الـتـعــاطــي
م ـعــه ،فـيـقــول أح ـمــد ،وه ــو ش ــاب في
الـعـشــريــن مــن الـعـمــر« :ال يـهــم شكل
البطولة عند استكمالها بل نريدها
أن تبدأ مــن جديد لنحتفل بفريقنا
البطل».
وهذا الكالم ال يلتقي أبدًا مع ما يقوله
شـ ٌ
ـاب نـجـمــاوي ُيــدعــى خ ـضــر ،فهو
ّ
يشدد على ضــرورة عــودة الجمهور
إل ــى مـكــانــه الطبيعي أي املــدرجــات،
وذل ــك فــي ح ــال اسـتــؤنـفــت الـبـطــولــة
«فـ ـ ــا طـ ـع ــم لـ ـه ــا مـ ــن دون ج ـم ـهــور
الـنـجـمــة الـ ــذي ي ـع ـ ّـد ال ــوج ــه األج ـمــل
لـلـعـبــة ف ــي ل ـب ـنــان ،ون ـحــن إ َم ــا نــريــد
مباريات مع جمهور أو فلتبق األمور
ع ـل ــى ح ــالـ ـه ــا» .والـ ــافـ ــت أن بـعــض
ال ـش ـب ــان ال ــذي ــن يــراف ـقــونــه ي ــؤي ــدون
ه ــذا املـطـلــب ب ـش ـ ّـدة ،فـيـقــولــون إنـهــم
انضموا إلى «األلتراس النجماوي»
مباريات
في الفترة األخيرة ،ملواكبة
ّ
فرق الفئات العمرية في النادي علهم
بشعور مشابه لذاك
يشفون غليلهم
ٍ
الذي اعتادوا عليه خالل تشجيعهم
ل ـل ـف ــري ــق األول ،وذلـ ـ ــك م ــن مـنـطـلــق
شــوق ـهــم ل ــرؤي ــة الع ـب ــن بــالـقـمـيــص
النبيذي على املستطيل األخضر.

إشكالية اللعب مع جمهور
يــأتــي ه ــذا ال ـك ــام لـيـطــرح إشـكــالـيــة
ك ـب ـيــرة حـ ــول وج ـ ــود ال ـج ـم ـهــور في
املــاعــب فــي ه ــذه الـفـتــرة املضطربة
الـ ـت ــي ت ـع ـي ـش ـهــا ال ـ ـبـ ــاد ،خ ـصــوصــا
ّ
فــي ظ ــل انـشـغــال ال ـقــوى األمـنـيــة في
تــأمــن ال ـش ــوارع وال ـســاحــات تفاديًا
النـ ـ ـ ــزالق الـ ــوضـ ــع إل ـ ــى مـ ــا هـ ــو غـيــر
امل ــرغ ــوب ف ـيــه .وه ــذه املـشـكـلــة كانت
حاضرة في مناسبات عدة ،إذ لطاملا
ُمنع الجمهور مــن ارتـيــاد املــدرجــات
ألسباب أمنية أو بسبب عدم وجود
ٍ

(عدنان الحاج علي)

إمـكــانـيــة تــأمــن ال ـعــدد املـطـلــوب من
رجـ ـ ـ ــال األمـ ـ ـ ــن ل ـت ـغ ـط ـي ــة املـ ـب ــاري ــات
املختلفة وإيصالها إلى ّبر األمان.
ومما ال شك فيه أنــه في هــذه الفترة
ي ـ ـبـ ــدو م ـ ــن الـ ـصـ ـع ــب فـ ـت ــح األبـ ـ ـ ــواب
الجمهور ،إذ أن وجود
ببساطة أمام َ
َ
جمهورين مختلفني فــي التوجهات
ّ
ّ
السياسية قــد يسبب مشاكل جمة،
ّ
ألنه يصعب التحكم بالهتافات التي
ق ــد تـسـتـفــز ط ــرف ــا ،وبــال ـتــالــي تـكــون
الـشــرارة التي تطلق مشكلة الجميع
بغنى عنها اليوم.
وبالتأكيد وجــود الجمهور هــو أمر
م ـس ـت ـحــب إلـ ــى أب ـع ــد ال ـ ـحـ ــدود ،لـكــن
بعض املشجعني يتحدث بواقعية،
وك ــأن ــه ي ـع ـلــم مـسـبـقــا أن اسـتـئـنــاف
البطولة ب ـ ّ
ـأي شـكـ ٍـل لــن يلحظ عــودة
الـجـمــاهـيــر إل ــى امل ــدرج ــات ،فيعطي
ع ــاء وه ــو م ــن مـشـجـعــي الـتـضــامــن
ً
صور دليال على إمكانية الوقوع في
مشاكل من خــال ما تابعه على ّ
حد

تبدو أكثرية الجماهير
مقتنعة بغيابها عن
المباريات في حال
استئناف الدوري
ٌ
قسم من
انسحب
جمهور الكرة من
الشارع بعد مرور فترة
على بداية الحراك

قوله فــي إحــدى مباريات الناشئني:
«حيث كان من الصعب على ّ
القيمني
َ
إيـ ـق ــاف م ـش ـك ـلــة وق ـع ــت ب ــن الع ــبــن
ّ
وأدت إلى تضاربهما».
عـ ــاء ه ــو اآلخـ ـ ــر يـ ـب ــدو ع ــات ـب ــا عـلــى
بـعــض األن ــدي ــة الـتــي ت ـتــذرع بحسب
مــا قــال بعدم إمكانيتها تأمني املــال
ملــواصـلــة املـنــافـســة بــالـشـكــل املـثــالــي،
وخـ ـص ــوص ــا أن ــدي ــة الـ ـجـ ـن ــوب ال ـتــي
ّ
تعد خــزانــا للمواهب التي استغنت
األندية
عنها بمبالغ كبيرة ملصلحة
ّ
ال ـب ـي ــروت ـي ــة ،وي ـض ـي ــف «م ـ ــن ت ـســلــم
م ـل ـف ــات ه ـ ــذه األنـ ــديـ ــة ل ــزم ـ ٍـن طــويــل
ولـ ـ ــم ي ـس ـت ـطــع ح ـت ــى ال ـ ـيـ ــوم إي ـج ــاد
ضمانة لــاسـتـمــراريــة ،اعتبرهم هم
سبب املشكلة ألن املعاناة موسمية،
وبـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي ك ـ ـ ــان يـ ـفـ ـت ــرض ع ـل ـي ـهــم
تـ ـ ــرك م ـن ــاص ـب ـه ــم وإف ـ ـس ـ ــاح املـ ـج ــال
ـول تـفــرض
أم ــام غـيــرهــم إلي ـجــاد ح ـلـ ٍ
االستقرار املالي».
وع ـ ـ ـ ٌـي واض ـ ـ ــح ل ـل ـم ـش ـك ـلــة ل ـ ــدى ه ــذا
قسم من الشبان
الشاب كما هو حال ٍ
الــذيــن ت ــواج ــدوا فــي ص ـيــدا فــي أحــد
أيام اآلحاد حيث ّ
تم قطع أوتوستراد
الـجـ ّـيــة ب ــاإلط ــارات املشتعلةّ ،فيقول
أح ـ ــده ـ ــم« :خـ ـ ــال م ـ ـ ـ ــروري ب ــاتـ ـج ــاه
الـجـنــوب صــادفــت ع ــددًا مــن الشبان
ال ــذي ــن أعــرف ـهــم م ــن وجــوه ـهــم بفعل
وجودنا معًا في مدرجات األنصار،
ومــا فعلوه ال يساعد على تشجيع
كانت
فكرة استئناف البطولة إال اذا ّ
ُ
لعب في بيروت حصرًا» .ويعقب:
ست
ّ
ً
«لنسلم جــدال ان هناك مباراة اليوم
عـ ـل ــى مـ ـلـ ـع ــب ص ـ ـيـ ــدا ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي ،هــل
س ـي ـس ـت ـط ـيــع الـ ــاع ـ ـبـ ــون ال ـح ـض ــور
وسط قطع الطرقات أو حتى املغادرة
دون ق ـضــاء أك ـثــر م ــن أربـ ــع ســاعــات
على ٌالطريق للوصول إلى بيروت؟».
سـ ـ ــؤال ف ــي م ـك ــان ــه ،وخ ـص ــوص ــا في
حــالــة بعض املشجعني الــذيــن يبدو

اإلص ـ ـ ـ ــرار ل ــدي ـه ــم ح ــاضـ ـرًا ل ـخــوض
ف ــرقـ ـه ــم مـ ـب ــاري ــاتـ ـه ــا عـ ـل ــى أرضـ ـه ــا
بعيدًا مــن العاصمة .وفــي طرابلس
ي ـم ـك ــن مل ـ ــس ه ـ ــذا األمـ ـ ـ ــر بـ ــوضـ ــوح.
هـنــاك عـلــى مـقــربــة مــن ســاحــة الـنــور
ح ـيــث ي ـح ـت ـشــد امل ـح ـت ـج ــون يــوم ـيــا،
يـ ـم ـ ّـر العـ ـ ــب ط ــرابـ ـلـ ـس ــي يـ ــدافـ ــع عــن
ألــوان النجمة .هو لم يكن في املكان
ملــواكـبــة االحـتـجــاجــات بــل مـ ّـر إللقاء
ّ
التحية على أحد أصدقائه القادم من
ّ
بيروت ،لكن حب الطرابلسيني للكرة
ج ـعــل مـجـمــوعــة م ــن ال ـش ـبــان الــذيــن
يشجعون فريقي طرابلس واألنصار
يـسـتــوقـفــونــه اللـتـقــاط ال ـصــور معه،
والسـ ـتـ ـط ــاع رأي ـ ــه وم ـع ــرف ــة إذا مــا
ك ــان ق ــد س ـمــع شـيـئــا حـقـيـقـيــا حــول
قريبًا .بعضهم بــادر
ع ــودة ال ــدوري ً
إل ــى ال ـســؤال بــدايــة ح ــول سـبــب عــدم
رؤي ـتــه فــي ال ـســاحــة عـلــى غ ــرار أحــد
زمالئه السابقني الذي لم يفارقها في
ّ
مشجعًا
األســاب ـيــع األول ــى ل ـل ـحــراك،
الـ ـن ــاس ع ـل ــى ال ـت ـم ـ ّـس ــك بـمـطــالـبـهــم
وع ــدم املـ ـغ ــادرة .أم ــا الـبـعــض اآلخ ــر
ف ـس ــأل ــه ع ــن ق ــدرت ــه ع ـل ــى االل ـت ـح ــاق
بالتمارين اليومية لفريقه ،فأجاب
ّ
متحدثًا عن معاناة الذهاب أحيانًا
ّ
إلى بيروت في ظل قطع أوتوستراد
الـبــاملــا فــي أكـثــر مــن مناسبة .كذلك،
وف ــي خـضــم الـحــديــث أب ــدى البعض
خـشـيـتــه م ــن خـ ــوض ف ــري ــق املــدي ـنــة
ملـبــاريــاتــه بـعـيـدًا مــن الـشـمــال «إذ ال
يـمـكـنـنــا تـ ــرك ط ــراب ـل ــس وســاحـتـهــا
حاليًا ،لكن نستطيع تفريغ أنفسنا
ملدة ساعتني لتشجيع فريقنا قبل أن
نعود لنواصل ثورتنا».
وال يـ ـخـ ـتـ ـل ــف األمـ ـ ـ ـ ـ ــر بـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــا ب ــن
سـعــدنــايــل وتعلبايا تـحــديـدًا حيث
ي ــرت ــدي ش ـ ـ ٌ
ـاب ي ــدع ــى ع ـلــي قميصًا
ريــاضـيــا ألحــد فــرق الــدرجــة الثانية
فــي الـبـقــاع ،فـيـعـ ّـرف عــن نفسه بأنه
م ـش ـجــع أن ـ ـصـ ــاري والعـ ـ ــب ك ـ ــرة فــي
نفس الــوقــت ،ويشير إلــى مواظبته
على التمارين «ال لشيء ،فأنا أعرف
أن دوري ال ـ ــدرج ـ ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة قـ ــد ال
ينطلق مـجــددًا ،لكنني أحصل على
مـبـلـ ٍـغ بسيط ال يـتـجــاوز الـ ـ  20ألــف
ليرة في بعض األحيان ويساعدني
على تأمني قوتي اليومي».
ً
فـ ـع ــا غـ ــريـ ـ ٌـب ،ب ــل ه ــو م ــده ــش أم ــر
ّ
ش ـعــب ك ــرة الـ ـق ــدم ،إذ ف ــي ظ ــل أش ـ ّـد
ال ـص ـع ــاب والـ ـهـ ـم ــوم ال ـك ـث ـي ــرة ال ـتــي
تـطــاردهــم ،ال تــزال املستديرة ضمن
هـمــومـهــم ،وشــوقـهــم لـهــا ًقــد ي ــوازي
ـاص
ش ـ ــوق ال ـل ـب ـنــان ـيــن ع ــام ــة ل ـخ ـ
ٍ
يـ ـنـ ـتـ ـظ ــرون ــه ألزمـ ـ ـ ـ ــةٍ ص ـع ـب ــة وغ ـي ــر
م ـ ّع ــروف ــة ال ـن ـت ــائ ــج .وال ش ــك ف ــي أن
اليوم
ترقب الكرويني سيكون كبيرًا ّ
للجمعية العمومية املنتظرة علهم
ي ـس ـم ـعــون خ ـب ـرًا م ـفــرحــا هـ ــذه املـ ـ ّـرة
ب ـع ــدم ــا أض ـح ــت األخ ـ ـبـ ــار الـسـلـبـيــة
مرادفة لحياتهم اليومية.

دوري أبطال أفريقيا

الترجي يدافع عن لقبه و«دربي مغاربي» بين الرجاء والشبيبة
ي ـع ــود ال ـتــرجــي ال ـتــون ـســي ال ـي ــوم إلــى
مـ ـسـ ـي ــرة ال ـ ــدف ـ ــاع عـ ــن ل ـق ـب ــه ال ـ ـقـ ــاري،
بــاسـتـضــافــة فـيـتــا ك ـلــوب الـكــونـغــولــي
ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي فـ ــي الـ ـج ــول ــة ال ـث ــال ـث ــة
ملنافسات املجموعة الــرابـعــة ملسابقة
دوري أب ـطــال أفــريـقـيــا فــي ك ــرة ال ـقــدم،
والتي تشهد قمة مغاربية بني الرجاء
ال ـب ـي ـضــاوي امل ـغــربــي وضـيـفــه شبيبة
الـقـبــائــل ال ـج ــزائ ــري 21:00( .بتوقيت
بيروت).
ويبحث النجم الساحلي التونسي عن
فــوزه الثالث أيضًا فــي قمة املجموعة
الـثــانـيــة ض ــد ال ـه ــال ال ـس ــودان ــي (غ ـدًا
الـســاعــة  ،)18:00وال ـ ــوداد الـبـيـضــاوي
امل ـغــربــي وص ـيــف املــوســم املــاضــي عن
فوزه األول عندما يواجه بترو أتلتيكو
األنغولي في الثالثة (السبت .)21:00

وف ـ ــي م ـ ـبـ ــاراة الـ ـي ــوم س ـي ـع ـ ّـول م ــدرب
الترجي معني الشعباني على عناصر
فـ ــي ت ـش ـك ـي ـل ـتــه م ـن ـهــا ال ـل ـي ـب ــي ح ـمــدو
الـ ـه ــون ــي ص ــاح ــب ال ـ ــ«هـ ــاتـ ــريـ ــك» فــي
ّ
السد القطري (-6
الفوز الساحق على
 )2فــي مـبــاراة تحديد املــركــز الخامس
فــي مــونــديــال األن ــدي ــة ،إل ــى جــانــب طه
يــاســن الـخـنـيـســي وس ــام ــح الــدربــالــي
وأنيس البدري والجزائري عبد القادر
بدران وخليل شمام والحارس معز بن
شريفية .وسيعود الترجي إلــى حيث
فــرض هيمنته فــي العامني املاضيني،
بعدما شكا الشعباني خالل مونديال
األندية من فارق اإلمكانات املالية بني
أنــديــة أفــريـقـيــا وآس ـي ــا ،كــأحــد أسـبــاب
ع ــدم قـ ــدرة ف ــرق ال ـق ــارة ال ـس ـمــراء على
املنافسة فــي الـبـطــوالت الـعــاملـيــة ،بعد

خـ ـس ــارة ال ـت ــرج ــي ف ــي ال ـ ـ ــدور ال ـثــانــي
ملونديال األندية أمام الهالل السعودي
بطل آسيا بهدف نظيف.
وي ـح ـت ـض ــن م ـل ـع ــب م ـح ـم ــد ال ـخ ــام ــس
ف ــي ال ـ ـ ــدار ال ـب ـي ـض ــاء م ـ ـبـ ــاراة مــرتـقـبــة
ب ــن الـ ــرجـ ــاء ال ـس ــاع ــي الـ ــى اس ـت ـغــال
َ
عــامــلــي األرض وال ـج ـم ـهــور لتحقيق
فــوزه الثاني ،وضيفه شبيبة القبائل
الطامح للوصول إلى النقطة السادسة
أيضًا.
وي ــدخ ــل «ال ـن ـس ــر األخ ـ ـضـ ــر» املـ ـب ــاراة
بـمـعـنــويــات مــرتـفـعــة إث ــر تـغـلـبــه على
غريمه الــوداد في قمة الــدوري املحلي
ب ـ ـهـ ــدف نـ ـظـ ـي ــف األحـ ـ ـ ـ ــد ،وسـ ـيـ ـح ــاول
مواصلة نتائجه الجيدة بقيادة مدربه
جمال السالمي وخبرة قائده محسن
متولي ،فــي غياب مدافعه بــدر بانون

وال ـكــام ـيــرونــي فــابــريــس ن ـغــاه بسبب
اإلصابة .ويشرف على شبيبة القبائل
امل ــدرب الـفــرنـســي هــوبـيــر فـيـلــود الــذي
يتمتع بمعرفة وافية بالكرة املغربية
بعدما تــولــى تــدريــب الــدفــاع الحسني
الجديدي في املوسم املاضي.
وفي املجموعة األولــى ،يحل مازيمبي
الكونغولي املتصدر بالعالمة الكاملة
ض ـي ـفــا ع ـل ــى ب ــري ـم ـي ــرو دي أوغ ـس ـتــو
األن ـ ـغـ ــولـ ــي ال ـ ـيـ ــوم ( 18:00ب ـتــوق ـيــت
بـ ـي ــروت) ع ـش ـيــة امل ـ ـبـ ــاراة ال ـثــان ـيــة في
امل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة بـ ـ ــن ال ـ ــزم ـ ــال ـ ــك امل ـ ـصـ ــري
بـضـيــافــة زي ـس ـكــو يــونــاي ـتــد الــزام ـبــي،
(السبت الساعة .)15:00
وي ـت ـط ـل ــع ف ــري ــق «ال ـق ـل ـع ــة ال ـب ـي ـضــاء»
بـ ـقـ ـي ــادة مـ ــدربـ ــه ال ـف ــرن ـس ــي ب ــات ــري ــس
كارتيرون ،إلى استعادة توازنه بعدما

ج ــان ـب ــه الـ ـف ــوز م ـح ـل ـيــا ف ــي امل ـب ــاري ــات
الثالث األخـيــرة ،وتــراجــع في الترتيب
ب ـع ـي ـدًا ع ــن غ ــري ـم ــه األهـ ـل ــي امل ـت ـص ـ ّـدر
بالعالمة الكاملة ( 24نقطة) ،بعد فوزه
فــي امل ـبــاريــات الـثـمــانــي الـتــي خاضها
حـتــى اآلن.ويـسـتـضـيــف األه ـلــي حامل
الــرقــم القياسي فــي عــدد ألـقــاب دوري
األبطال (ثمانية آخرها في عام ،)2013
بالتينيوم مــن زيمبابوي على ستاد
الـســام فــي العاصمة املـصــريــة ،ضمن
م ـبــاريــات املـجـمــوعــة الـثــانـيــة (الـسـبــت
الساعة .)21:00
ويـ ــأمـ ــل امل ـ ـ ـ ــدرب الـ ـس ــويـ ـس ــري ري ـن ـيــه
فــاي ـلــر ف ــي أن ي ــواص ــل فــري ـقــه مـسـيــرة
االن ـ ـت ـ ـص ـ ــارات املـ ـتـ ـت ــالـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـلــت
الـ ـ ـخـ ـ ـس ـ ــارة أم ـ ـ ـ ــام الـ ـنـ ـج ــم ال ـس ــاح ـل ــي
بهدف نظيف في الجولة األولــى ،قبل

ال ـف ــوز ع ـلــى ال ـه ــال ال ـس ــودان ــي ()1-2
فــي الـثــانـيــة .ونـقــل املــوقــع االلكتروني
ل ــأه ـل ــي ع ــن م ــدي ــر الـ ـك ــرة س ـي ــد عـبــد
الحفيظ قــولــه إن م ـبــاراة الـسـبــت «فــي
غاية األهمية ،خاصة أن الفريق لديه
رغبة قوية ودوافــع كبيرة في تحسني
مــوق ـفــه ف ــي امل ـج ـمــوعــة ال ـثــان ـيــة» بعد
الفوز على الهالل.
وفـ ــي امل ـج ـمــوعــة ذاتـ ـه ــا ،ي ــأم ــل الـنـجــم
الساحلي بمواصلة مساره املتالصق
م ــع مــواط ـنــه ال ـت ــرج ــي ،واالقـ ـت ــراب من
ثـ ـم ــن الـ ـنـ ـه ــائ ــي ب ــاس ـت ـض ــاف ــة الـ ـه ــال
ف ــي رادس .وي ــدخ ــل الـنـجــم الـســاحـلــي
اللقاء واضـعــا نصب عينيه استعادة
تـ ــوازنـ ــه ب ـع ــد الـ ـخـ ـس ــارة م ـح ـل ـيــا أم ــام
ال ـن ـج ــم ال ــري ــاض ــي ب ــامل ـت ـل ــوي ب ـهــدف
نظيف السبت .وسيفتقد مدرب النجم
الـســاحـلــي اإلس ـبــانــي خ ــوان كــارلــوس
غــاريــدو ملهاجمه الـفـنــزويـلــي داروي ــن
غونزاليز بسبب اإلصابة.
وفي الدار البيضاء ،يستضيف الوداد

يستضيف الترجي فيتا كلوب الكونغولي الديمقراطي (أ ف ب)

ب ـتــرو أتـلـتـيـكــو األن ـغ ــول ــي ف ــي م ـبــاراة
يسعى خاللها بطل املغرب الى تفادي
ال ـت ـع ـث ــر ب ـع ــد تـ ـع ــادل ــه فـ ــي م ـب ــارات ـي ــه
ال ـس ــاب ـق ـت ــن ضـ ــد ات ـ ـحـ ــاد ال ـع ــاص ـم ــة
الـ ـ ـج ـ ــزائ ـ ــري ومـ ــام ـ ـي ـ ـلـ ــودي ال ـج ـن ــوب
أف ــري ـق ــي .وي ــدخ ــل ال ـ ــوداد ال ـل ـق ــاء بعد
ً
خسارة «الــدربــي» أمــام الــرجــاء ،فضال
ّ
عن افتقاد تشكيلته لثلة من الالعبني
بسبب اإلصابة ،آخرهم املدافع أشرف
داري.
وأعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب ال ـ ـص ـ ــرب ـ ــي زوران
مانولوفيتش املــدافــع محمد ناهيري
بـعــد اسـتـبـعــاده ألس ـبــاب انضباطية،
وي ـ ـعـ ـ ّـول ع ـل ــى ن ـج ــوم ــه املـ ـت ــاح ــن وال
سيما املهاجم أيوب الكعبي والحارس
محمد رضا التكناوتي ووليد الكرتي
وبــديــع أووك .وف ــي املـجـمــوعــة ذات ـهــا،
ي ـخــوض ات ـح ــاد الـعــاصـمــة ال ـجــزائــري
اختبارًا صعبًا ضــد ضيفه صنداونز
الـجـنــوب أفــري ـقــي ،بـطــل املـســابـقــة عــام
( .2016السبت الساعة .)18:00

9

اخبار محلية

القطري
العكايشي إلى الدوري
ّ

بعد فترة قصيرة لكن حافلة بالتألق محليًا
وآسـ ـي ــوي ــا ،ان ـت ـقــل م ـهــاجــم ال ـع ـهــد الـتــونـســي
أحـمــد العكايشي إلــى الشحانية املنافس في
دوري نجوم قطر .ومما ال ّ
شك فيه أن رحيل

الـعـكــايـشــي ي ـعـ ّـد خ ـســارة للعهد بــالـنـظــر إلــى
القدرات الكبيرة للهداف ّ
املميز الذي لعب دورًا
رئيسًا فــي فــوز بطل لبنان ّ بــالـكــأس السوبر
عشية انـطــاق املــوســم املـحــلــي ،ثــم فــي عبوره
إل ــى امل ـب ــاراة الـنـهــائـيــة ملـســابـقــة ك ــأس االتـحــاد
اآلسيوي الــذي فــاز بلقبه الحقًا ،وذلــك بعدما
ّ
سجل هدف التأهل أمام الجزيرة األردنــي في
نهائي منطقة غرب آسيا.
ّ
بتقديم ك ــل ما
مطالبًا
وسـيـكــون العكايشي
ّ
يملكه مع فريقه الجديد الذي يحتل املركز الـ11
قبل األخـيــر فــي خـتــام مرحلة ّالــذهــاب ،حيث
كان الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي انتصار
مكتفيًا بخمسة تعادالت مقابل ست هزائم.

العبو الصفاء يرفعون الصوت

ب ـعــد م ـضــي ح ــوال ــى ث ــاث ــة ّأش ـه ــر ع ـلــى عــدم
تلقيهم ّأي راتب ،ومن ثم توقف التمارين ،لجأ
العبو الصفاء إلى مواقع التواصل االجتماعي
إليـصــال صوتهم بخصوص الحالة الصعبة
ال ـت ــي وص ـل ــوا إل ـي ـه ــا .وك ـ ــان الف ـت ــا أن ال ـكــام
الـصــادر واملشترك الــذي تناول اإلدارة مرفقًا

بصورة أعضائها ،جاء من أبرز العبي الفريق
كالقائد زيــن طـحــان واملــدافــع جــاد نــور الدين
الــذيــن أش ــاروا إلــى وصــول الالعبني إلــى حالة
ينتظرون «عطف اإلدارة» عليهم
مزرية ،وهم ّ
لدفع رواتبهم وحل األزمة املالية التي تواجههم.

تأجيل مباريات «حارة حريك»

ّ
املنظمة لكأس بلدية حارة حريك
قررت اللجنة ّ
ّ
الثامنة تأجيل كل املباريات التي كانت مقررة
هذا األسبوع بسبب األحــوال املناخية السيئة،
وذلك تفاديًا ّ
ألي إصابات قد تلحق بالالعبني
في وقـ ٍـت أطلقت فيه هذه الــدورة إلعــادة شيء
من الحياة إلــى كــرة القدم بعد توقف النشاط
ّ
كليًا واكتفاء كل األندية بمباريات ّ
ودية ،علمًا
أن املـبــاراة االفتتاحية لـلــدورة قد أسفرت عن
فوز البرج على العهد بهدفني نظيفني.

سادسة مراحل بطولة «التراب»
ّ

نظم االتحاد اللبناني للرماية والصيد مسابقة
في الرماية على األطباق ،وهي املرحلة السادسة
من بطولة لبنان للحفرة األوملبية «تراب»  -الفئة
«ليبانون
«ب» ،والتي أجريت على حقل نــادي
ّ
كاونتري كلوب» بمشاركة  13راميًا .وحقق
ولـيــم ح ــاوي املــركــز األول بإصابته  42طبقًا
مــن أص ــل  50فــي الـجــولـتــن نـصــف النهائية
ّ
والنهائيةّ ،
متصدر الجولة األولى
متقدمًا على
التي تنافس فيها الرماة على  75طبقًا ،ابراهيم
امبريس الــذي أصــاب  38من أصــل  50طبقًا،
وتالهما بشير شبلي بـ 32من أصل  40طبقًا.
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قاسم عز الدين *
إذا نجح تأليف الحكومة فــي امل ــدى املنظور
وغ ـي ــر امل ـن ـظ ــور ،ي ـم ـكــن امل ــراه ـن ــة ع ـلــى ش ــراء
بـعــض الــوقــت لـتــأجـيــل االنـفـجــار االجـتـمــاعــي
ُ
العطار ما أفسده
وانهيار الدولة ،وال يصلح ّ
ال ــدهـ ــر .ل ـك ــن ل ـي ــس م ــن املـ ـت ــوق ــع أن ت ـت ـجــاوز
الـحـكــومــة أب ـعــد مــن عـقـبــات الـتــألـيــف ،لتلبية
شروط «املجتمع الدولي» ،وهي جرعة تخدير
مؤقتة في سيولة تؤدي إلى زيادة الشيء من
الشيء نفسه ،الذي ّأدى إلى انهيار الدولة منذ
انطالق السياسة الحريرية قبل عقود طويلة.
فالذهاب إلى حكومة «اختصاص» ،يقع تحت
وص ــاي ــة امل ـ ّ
ـؤس ـس ــات املــال ـيــة الــدول ـيــة وال ــدول
املــان ـحــة ع ـلــى ل ـب ـنــان ،وال ـت ــي تـطـمــع بــدورهــا
بوصاية سياسية فــي إطــار استراتيجياتها
ال ــدول ـي ــة واإلق ـل ـي ـم ـيــة ل ـل ـص ــراع ف ــي املـنـطـقــة.
ّ
ولـعــل أح ــزاب سمير جعجع وولـيــد جنبالط
و«ال ـك ـت ــائ ــب» ،ه ــي األك ـث ــر ان ــدف ــاع ــا إل ــى هــذه
ً
الوصاية االقتصادية والسياسية استكماال
مل ـســار «ثـ ــورة االس ـت ـق ــال» ـ ـ إل ــى جــانــب تـيــار
املستقبل ـ ـ وال ـتــي كــانــت قــد انقطعت نتيجة
هــزيـمــة امل ـشــروع الــدولــي ـ ـ اإلقـلـيـمــي إلسـقــاط
سوريا ،وتصفية املقاومة في لبنان.
في املقابلّ ،
يعول التيار الوطني الحر وحزب
الـلــه وحــركــة أم ــل ،عـلــى تـمــريــر أزم ــة السيولة
ً
املــال ـيــة بــأقــل خـســائــر سـيــاسـيــة مـمـكـنــة ،أم ــا
ب ـت ــأج ـي ــل انـ ـفـ ـج ــار األزم ـ ـ ـ ــة امل ــالـ ـي ــة واألزمـ ـ ـ ــة
االجتماعية في الشارع ،والتي ّ
تهدد بفوضى
أمنية عارمة وبمخاطر سياسية متدحرجة،
ُ
إلى ما ال تحمد عقباه .فالتيار الوطني الحر،
الـ ـ ــذي ب ـن ــى ص ــرح ــه ال ـس ـي ــاس ــي ع ـل ــى ق ــاع ــدة
الــدعــوة إلــى «اإلص ــاح والتغيير» ،ال يختلف
م ــع ال ـح ــري ــري ــة ف ــي ال ـس ـيــاســة االق ـت ـص ــادي ــة ـ
االجـتـمــاعـيــة ،وف ــي التبعية االقـتـصــاديــة إلــى
ّ
املؤسسات املالية والــدول املانحة .بل
وصايا
ّ
لعله أكثر اقتناعًا من تيار املستقبل بأن هذا
ّ
االق ـت ـصــاد ـ ـ االج ـت ـمــاعــي ،هــو قــمــة مــا يصبو
إل ـي ــه ب ـلــد كـلـبـنــان لـتـحـقـيــق أوه ـ ــام االزده ـ ــار
واالس ـت ـقــرار االجـتـمــاعــي «ال ـع ــادل» ،إذا جــرى
حسن إدارته «بشفافية وحوكمة رشيدة» ،على
مــا تقول وصــايــا املـ ّ
ـؤسـســات الــدولـيــة والــدول
املانحة ،وكما ّ
يعبر بمهارة تلميذها النجيب
فـ ــؤاد ال ـس ـن ـيــورة ،وغ ـي ــره م ــن تــام ـيــذ خ ـبــراء
الـنـيــولـيـبــرالـيــة ذوي االخ ـت ـص ــاص بــ«الـعـلــم
ّ
يتميز
االقتصادي» .لكن في السياسة العامة،
ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ــر ع ــن أح ـ ــزاب ال ـحــريــري
ّ
وجـعـجــع وجـنـبــاط ،بــاالتـجــاه إل ــى ال ـحـ ّـد من
ال ــوص ــاي ــة ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـغــرب ـيــة ف ــي امل ـســألــة
الوطنية ،سعيًا منه لحفظ املوقع املسيحي في
لبنان وال ـشــرق ،باالستناد إلــى التحالف مع
املقاومة في خضم أنــواء البربرية التكفيرية
الـ ـت ــي ض ــرب ــت امل ـن ـط ـق ــة ،وس ـ ـقـ ــوط امل ــراه ـن ــة
ّ
على ال ــدول الغربية لحماية حلفائها .ولعل
هــذا الـهــاجــس أفـقــد الـتـيــار صدقية «التغيير
واإلصــاح» املزعوم ،بعد مشاركته في الحكم
وتبوئه رئــاســة الجمهورية ،إذ انـخــرط ّ
ّ
بقوة
فــي لعبة محاصصة غنائم السلطة بدعوى
اس ـت ـعــادة ال ـح ـقــوق املـسـيـحـيــة ،وف ــق اآلل ـيــات
نفسها التي ّ
تؤدي إلى انهيار الدولة ،بحسب
مــا ُي ـعــرف بــاملـيـثــاقـيــة وبــدعــة الــديـمــوقــراطـيــة
التوافقية ،وغيرها من مسميات محاصصة
السلطة في سيطرتها على الدولة.

تكامل المقاومة الوطنية والمقاومة
االقتصادية ــ االجتماعية
على خــاف التيار الوطني الـحــر ،يقرأ حزب
ال ـل ــه امل ـس ــأل ــة ال ــوط ـن ـي ــة ب ـم ـق ــارب ــة م ــن ال ـع ــام
ّ
الـ ــدولـ ــي ـ ـ ـ اإلق ـل ـي ـم ــي ،إلـ ــى الـ ـخ ــاص امل ـحــلــي
ف ــي ل ـب ـنــان ،أب ـعــد م ــن ال ــزاوي ــة الـضـيـقــة الـتــي
تحجب ال ــرؤى .فـهــذه املـقــاربــة الــواقـعـيــة ،هي
ّ
الـتــي سلحت الـحــزب باستراتيجية مقاومة
مل ــواج ـه ــة ال ـس ـي ـط ــرة األم ـي ــرك ـي ــة واالحـ ـت ــال
اإلســرائ ـي ـلــي عـلــى مـسـتــوى االسـتــراتـيـجـيــات
الحربية واألمنية والسياسية .لكن الحزب،
وألسـ ـب ــاب عــامــة تـتـخـطــاه وتـتـخـطــى مـحــور
املقاومة واملـعــارضــات الوطنية ،يقع ضحية
َ
إش ــاع ــة خ ـب ــراء ال ـن ـمــوذج األم ـيــركــي امل ـعــولــم،
ّ
م ــن كـ ــل حـ ــدب وص ـ ـ ــوب ،بـ ــأن اقـ ـتـ ـص ــاده هــو
ع ـلــم مـطـلــق م ــن دون ص ـلــة بــاسـتــراتـيـجـيــات
سيطرة ال ــدول الغربية ومؤسساتها املالية
ع ـل ــى ع ـص ــب ال ـح ـي ــاة والـ ـك ــرام ــة والـ ـسـ ـي ــادة.
لكن األه ــم فــي هــذا «الـعـلــم االق ـت ـصــادي» ،هو
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ح ـ ــرب ص ـل ـبــة ض ــد ال ـش ـعــوب
والدول املناوئة للسيطرة واالستغالل ،وضد
ح ــرك ــات امل ـق ــاوم ــة إلخ ـضــاع ـهــا وتـطــويـعـهــا.
َ
يتنام إلــى مسامع الـحــزب ومــداركــه ،من
ولــم

وف ــوض ــوي ــة ق ـط ــع الـ ـط ــرق ــات وفـ ـ ــوق مـطــالــب
املنصات الحاملة بتغيير شكلي فوقيّ ،
ّ
يعبر
عــن طموحاتها الــرمــزيــة الـخــاصــة بالحظوة
واملـكــانــة عـلــى ظـهــر مــآســي الـفـئــات الشعبية
ّ
املهمشة.

نحو فصل براثن السلطة عن الدولة

(مروان طحطح)

ّ
المنصات التي تزعم أنها
ّ
تعبر عن مطالب الحراك في
المسألة االقتصادية تتناول
األزمة المالية بحلول تقنية
منفصلة عن االقتصاد
السياسي
على خالف التيار الوطني
الحر يقرأ حزب الله المسألة
الوطنية بمقاربة من العام
اإلقليمي إلى
الدولي ــ ّ
الخاص المحلي في لبنان

مقاومات أميركا الالتينية وحركات مناهضة
ال ـن ـيــول ـي ـبــرال ـيــة ف ــي أوروب ـ ـ ــا وش ــرق ــي آس ـيــا،
مقاومة اجتماعية إلنـتــاج بــدائــل اقتصادية
ّ
تعبر عن تكامل املقاومة الوطنية واملقاومة
االقتصادية ـ االجتماعية على مستوى تكامل
استراتيجيات املـقــاومــة فــي مــواجـهــة تكامل
استراتيجيات السيطرة األميركية وحلفائها.
والحال ،بقي الحزب يقاوم عمودًا واحـدًا من
منظومة السيطرة األميركية االستراتيجية
املبنية على عامودين ،أضخمهما وأصلبهما
ّ
الـعـمــود االقـتـصــادي ـ ـ االجـتـمــاعــي .ويتخلى
بـ ــذلـ ــك عـ ــن سـ ـ ــاح بـ ـي ــد امل ـ ـقـ ــاومـ ــة ،بـ ـ ــات فــي
م ـقــدمــة أول ــوي ــات امل ـت ـغـ ّـيــرات نـتـيـجــة ظ ــروف
تغليب أمـيــركــا س ــاح ال ـحــرب االقـتـصــاديــة ـ
االجتماعية على األسلحة األخرى.
وخــافــا العـتـمــاد ال ـحــزب رؤي ــة استراتيجية
ح ــرب ـي ــة ي ـع ـمــل ع ـل ــى ض ــوئ ـه ــا م ــن دون كـلــل
ملشروع املقاومة الوطنية الفاعلة ،ينأى عن
ب ـحــث رؤيـ ــة اسـتــراتـيـجـيــة مل ـش ــروع التغيير
ال ـس ـيــاســي وبـ ـن ــاء «الـ ــدولـ ــة ال ـق ــوي ــة ال ـعــادلــة
ال ـق ــادرة» بحسب ش ـعــاره .فـهــو يعتمد ،منذ
مشاركته فــي السلطة ،أســالـيــب إدارة األزمــة
وف ـ ــق مـ ـ ـب ـ ــادئ أخ ــاقـ ـي ــة ع ـ ــام ـ ــة ،تـ ـح ــت إب ــط
دستور متقادم ينخره السوس وتحت خيمة
مـ ّ
ـؤسـســات دسـتــوريــة مهترئة يعشش فيها
ال ـخ ــراب وال ـف ـس ــاد .فـفــي س ـيــاق إدارة األزم ــة
ً
تـ ـن ــاول الـ ـح ــزب ،مـ ـث ــا ،ال ــدع ــوة إلـ ــى مــؤتـمــر

تــأسـيـســي ،لـكـنـ ّـه سـحــب ال ــدع ــوة مــن ال ـتــداول
حــن تـبـ ّـن لــه أن ـهــا مـلــف فــي م ـشــروع تغيير
ً
م ـت ـك ــام ــل ،ي ـن ـب ـغــي ال ـع ـم ــل م ــن أجـ ـل ــه ط ــوي ــا
ل ـت ـح ـض ـيــر ت ـج ـه ـي ــزات ت ـن ـف ـي ــذه فـ ــي ظـ ــروف
مالئمة .وفــي هــذا اإلط ــار ،يـعـ ّـول الـحــزب على
م ــؤس ـس ــات دس ـت ــوري ــة بــال ـيــة مل ـكــاف ـحــة نهب
املال العام وفساد الطبقة السياسية وإدارات
ً
ّ
ويعول عليها وحدها أمــا بتخفيف
الدولة،
وط ــأة االنـهـيــار املــالــي واالق ـت ـصــادي ومآسي
ّ
األزم ـ ــات االجـتـمــاعـيــة امل ـتــراك ـمــة .ول ـع ــل هــذه
املــراهـنــة هــي مــا حــدا بالحزب لحظة انفجار
األزمـ ــة االجـتـمــاعـيــة الـخــانـقــة وأزمـ ــة أم ــراض
ال ـن ـظــام الـ ّسـيــاســي ف ــي الـ ـش ــارع ،إل ــى إخــائــه
وهو ما وفر الفرصة أمام الجماعات الباحثة
ّ
ع ــن ال ـت ـس ــل ــق ع ـل ــى ظ ـه ــر ال ـح ــرك ــة الـشـعـبـيــة
الحـتــال ال ـفــراغ واسـتـخــدام نتائج املنظومة
النيوليبرالية األمـيــركـيــة والـغــربـيــة ،سالحًا
إلعادة إحيائها بأوجه جديدة من الجماعات
ال ــداعـ ـي ــة إلـ ــى حـ ـل ــول ت ـق ـن ـيــة مل ــواج ـه ــة ف ـكــرة
املـقــاومــة مــن أســاسـهــا إل ــى رأس ـهــا بأساليب
«االخ ـت ـصــاص الـعـلـمــي» .وب ــدوره ــا ،لــم تتقن
بيئة الحزب من الشباب والـطــاب والــروابــط
املهنية...إلخ ،أسـلــوب املنتديات االجتماعية
األرياف واملدن لالرتقاء بالحراك الشعبي
في ّ
إلى تبني سياسات بديلة للمنظومة الفاسدة
ّ
ف ــي الـنـبــع ال ـخــارجــي وامل ـص ــب امل ـحــلــي ،فــوق
أحــاديــة أســالـيــب االعـتـصــامــات الفولكلورية

امل ـنـ ّـصــات ال ـتــي تــزعــم أن ـهــا تـعـ ّـبــر عــن مطالب
الحراك في املسألة االقتصادية ،تتناول األزمة
املالية بحلول تقنية منفصلة عــن االقتصاد
السياسي .بــل هــي فــي معظمها منحازة إلى
اق ـت ـصــاد ال ـف ـســاد األك ـب ــر ف ــي مـنـبـعــه ال ــدول ــي
ّ
ّ
ّ
املصب املحلي .وفي
املسبب للفساد األصغر في
جانب التغيير السياسي ملواجهة فساد الطبقة
املنصات ،وال سيما ّ
السياسية تلتزم ّ
منصات
ّ
املعارضة الوطنية ،بحلم إصــاح املؤسسات
ال ــدسـ ـت ــوري ــة ،لـتـغـيـيــر م ــا تـ ـ ــراه امل ـحــاص ـصــة
الطائفية سببًا وحيدًا لفساد النظام والطبقة
ال ـس ـيــاس ـيــة وان ـه ـي ــار الـ ــدولـ ــة .وال تـحـيــد عن
ّ
تصوراتها للحل عبر انتخابات خــارج القيد
الطائفي لتلبية «مطالب الثورة» في انتخاب
سلطة مدنية أو حتى «عـلـمــانـيــة» .وف ــي هذا
السياق ،تذهب ّ
منصة «مواطنون ومواطنات»
إلى وهم اقتالع االنتماءات الدينية والطائفية
في املجتمع ،عبر قانون انتخابات جديد ّ
تعول
ّ
عليه لحل أزم ــات الفئات الشعبية فـَـي العمل
َ
والتعليم والطبابة والسكن ...واملواطنة ،وربما
ّ
أيضًا حل أزمات السياسة املالية واالقتصادية
والعجائب األخرى.
آفة انهيار الدولة وفساد املؤسسات والطبقة
ّ
ال ـس ـيــاس ـيــة ،ال حـ ــل ل ـهــا بـتـنـظـيــف إفـ ـ ــرازات
امل ـن ـظ ــوم ــة ف ــي م ـحــاص ـص ــة أجـ ـه ــزة ال ــدول ــة
والـ ـ ـث ـ ــروات الـ ـع ــام ــة ،ع ـب ــر ت ـغ ـي ـيــر أش ـخ ــاص
م ـج ـلــس الـ ـن ــواب ال ـطــائ ـفــي ب ــأش ـخ ــاص غير
ّ
طــائـفـيــن .إنـمــا الـعـمــل عـلــى حــلـهــا ،يقتضي
تغيير األسباب واملقدمات بفصل الدولة عن
السلطة ،ســواء كانت طائفية أم غير طائفية
وت ـعــدديــة ،كـمــا هــي ح ــال بـلــد مـثــل سويسرا
وبلجيكا وغيرهما ،حيث جرى بناء أجهزة
الدولة في سياق حقلها اإلقليمي األوروبــي،
وقــت نهضة دور الــدولــة الديموقراطية ّقبل
ّ
سـيـطــرة النيوليبرالية ،مستقلة عــن تــدخــل
ّ
ّ
الـسـلـطــة ومـســلـحــة بــآلـيــات تـصــحــح نفسها
ّ
بنفسها حني يختل دورها بتدخل طارئ من
السلطة .فهذا املسار ،الذي يمكن التعويل عليه
لتغيير مسار انهيار الدولة في لبنان وفساد
الطبقة الـسـيــاسـيــة واملـنـظــومــة الــدسـتــوريــة،
ّ
يتطلب مشروعًا ورؤية سياسية للعمل على
إعادة بناء الدولة بدءًا من جمعية تأسيسية.
وع ـلــى أسـ ــاس ه ــذا املـ ـش ــروع ،يـمـكــن خــوض
االنتخابات وغيرها من املعارك السياسية،
ويمكن بلورته في منتديات اجتماعية بني
ال ـقــوى االجـتـمــاعـيــة امل ـت ـضـ ّـررة مــن االنـهـيــار،
تحمل بدائل لسياسات االنهيار االقتصادي
ّ
مصبه املحلي ،وبدائل
من منبعه الدولي إلى
لحفظ األمن الغذائي واالستقرار االجتماعي
ف ــي ال ـع ـم ــل وال ـت ـع ـل ـي ــم وال ـط ـب ــاب ـ َـة وال ـس ـكــن
َ
والبيئة النظيفة ...وأيـضــا املــواطــنــة القائمة
عـلــى حــق ال ـق ــرار فــي ن ـمــاذج الـعـيــش اآلدم ــي
الكريم والسياسات العامة والخاصة ،أبعد
من حرية االختيار في السوق السياسية وفي
ســوق العبودية للمال واالسـتـهــاك الـبــذيء.
ف ـ ــدور الـ ــدولـ ــة ث ــاب ــت فـ ــي أج ـ ـهـ ــزة وه ـي ـئ ــات
وآل ـ ـيـ ــات ع ـم ــل إداري ـ ـ ـ ـ ــة ،ل ــاضـ ـط ــاع ب ـم ـهــام
ووظــائــف تحقيق الـسـيــاســات االقـتـصــاديــة ـ
االجـتـمــاعـيــة الـضــامـنــة للمصلحة الوطنية
العليا ،على قاعدة توازن املصالح بني الفئات
املصالح .وفي سبيل
االجتماعية املتضاربة
ّ
تحقيق هذه الضمانة ،تتكفل الدولة بإرساء
سـيــاســة خــارج ـيــة ثــابـتــة وس ـيــاســة دفــاعـيــة
أكـثــر ثـبــاتــا .وال يخضع ّ
أي مــن ثــوابــت دور
ّ
ّ
الــدولــة أله ــواء وتــدخــات السلطة املتحولة،
مـ ــن دون أن تـ ـتـ ـع ـ ّـرض ال ـ ــدول ـ ــة وامل ـج ـت ـم ــع
ألزمـ ـ ــات تـ ـه ـ ّـدد ب ــاالن ـه ـي ــار والـ ـف ــوض ــى ،كما
ّ
يتضح مــن نتائج الـتـحـ ّـوالت النيوليبرالية
في الدول الديموقراطية األوروبية .فالحراك
الشعبي فــي لـبـنــان وال ـب ـلــدان األخـ ــرى ،الــذي
ً
ّ
املنصات مطالبه حـلــوال فوقية شكلية
تــرى
إلصالح أداء السلطة ،ينتفض من أجل أحوال
املعاش والعمران في تغيير أرضية االنهيار
وج ــذوره ــا .فـهــو مـســار تغيير دول ــة امل ــزارع
إل ــى مـســار بــديــل فــي م ـشــروع ورؤي ــة إلع ــادة
بناء دور الــدولــة املستقل عن تدخل السلطة
وتغيير اتجاه التبعية إلى املنظومة الفاسدة
ح ـي ــث ت ـغ ـي ــب ال ـش ـم ــس إلـ ـ ــى ات ـ ـجـ ــاه ت ـب ــادل
املصالح والعالقات املتكافئة نحو مشرقها.
* باحث لبناني
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مقاربات وتساؤالت حول التعديل الوزاري
عبدالله السناوي *
بتوقيت متزامن ،هناك شبه إجماع في بلدان عربية عديدة على
ضرورات التوجه إلى حكومات «اختصاصيني» و«كفاءات» ال
تنتمي إلى أي حزب ،أو جماعة سياسية ،بدواعي اإلنقاذ من
ُّ
أزم ــات مستحكمة .األص ــل فــي الــنـظــم الديمقراطية أن تكون
ّ
حـكــومــاتـهــا سـيــاسـيــة ،لـهــا تــوجـهــات وب ــرام ــج معلنة تزكيها
عند الرأي العام عبر صناديق االقتراع .والتعارض بني ما هو
سياسي ومــا هــو اخـتـصــاصــي ،ال محل لــه عندما تستوفي
النظم استقرارها على قواعد دستورية حديثة.
الدعوات املتزامنة إلى حكومات «اختصاصيني» ،التي سادت
املوجة الثانية من الحراك العربي في السودان ولبنان والعراق
والجزائر ،تكتسب شرعيتها من الغضب على حجم الفساد
املـسـتـشــري ،وه ــدر امل ــال ال ـعــام ،وان ـســداد الـقـنــوات السياسية
واالجتماعية .وهذه الدعوات محكومة بأوضاع مؤقتة ،بينما
ّ
تصور آخر مصادرة للديمقراطية وإلغاء ألي أمل
يعتبر ّأي
في االلتحاق بالعصر.
فــي مــا هــو مــؤقــت وانـتـقــالــي ،ق ـ ّـررت «ق ــوى الحرية والتغيير»،
الرافعة السياسية للحراك الشعبي السوداني ،استبعاد نفسها
مــن حكومة الـكـفــاءات الـتــي ترأسها عبدالله حـمــدوك ،خشية
أن تــد ّخــل فــي مـنــازعــات داخـلـيــة تجهض ال ـثــورة الــولـيــدة قبل
أن تحقق أهــدافـهــا فــي الـســام والتنمية واالنـتـقــال إلــى نظام
ديمقراطي وفق دستور جديد.
ّ
بصورة أو أخــرى ،قد تتشكل في الجزائر «حكومة كفاءات»،
بعيدًا عن الطبقة السياسية املتهمة بالفساد ،والتي استدعت
موجات غضب أطاحت ببعض أركان النظام ،من دون بعضها
ّ
اآلخ ــر .هــذا االحـتـمــال يــزكـيــه انـتـخــاب رئـيــس جــديــد ،هــو عبد
ّ
املـجـيــد ت ـبــون ،ال ــذي يـقــول إن ــه يتبنى مـطــالــب ال ـحــراك ويــدعــو
للحوار معه .ومــن ضــرورات االستقرار في الجزائر ،تشكيل
مثل هذه الحكومة لتخفيض االحتقان السياسي وبناء قاعدة

في العراق ال يبدو الطريق سالكًا
فالتنازع على
لـ«حكومة اختصاصيين»
ّ
المستقبل تحكمه اعتبارات وتدخالت معلنة
ومكتومة وشبكات مصالح تستبيح الدماء
ّ
بصورة أو أخرى قد تتشكل في الجزائر
كفاءات» بعيدًا عن الطبقة
«حكومة ّ
السياسية المتهمة بالفساد
ثقة بني الحكم والحراك تسمح بتأسيس دولة دستورية حديثة.
فــي لـبـنــان ،بــدت الــدعــوة نفسها مخرجًا مــن أزم ــة اقتصادية
منذرة بانهيار وسط انقسام سياسي متفاقم .وارتفاع نبرة
الخطاب الطائفي مجددًا ،يقلق كل الذين راهنوا على الحراك
الـشـعـبــي فــي إحـ ــداث قطيعة مــع دول ــة املـحــاصـصــة الطائفية
واالنتقال إلــى نظام جديد يلتحق بالقيم الحديثة في حقوق
املواطنة.
في العراق ،ال يبدو الطريق سالكًا لـ«حكومة اختصاصيني»،
على مــا تــدعــو الجماهير الغاضبة ،فالتنازع على املستقبل
تحكمه اعتبارات وتــدخــات معلنة ومكتومة دولية وإقليمية
وشبكات مصالح تستبيح الدماء .حتى تونس األكثر استقرارًا
ديـمـقــراطـيــا بــالـقـيــاس إل ــى ت ـجــارب أخـ ــرى ،ب ــدأت ت ـطــرح على
نفسها خيار «حكومة كفاءات» للخروج من مأزق التنازع بني
السياسية على طبيعتها وبرامجها والوزارات
اللوائح واألحزاب ّ
فيها .هذه كلها أوضاع انتقالية ،أو مؤقتة ،تستدعيها
الحاكمة ّ
أوضاع معقدة خشية أن تفلت الحسابات والتفاعالت من كل
قيد.
مــن حيث املـبــدأ الـعــام ،ال يصح قياس ظــروف على أخــرى إذا
ً
اختلفت وتباينت كما هو الحال في مصر ،التي شهدت تعديال
وزاريًا أدخل ستة وزراء جددّ ،
وغير في طبيعة َمهام  4آخرين،
بعد حوالى عام ونصف عام من إسناد رئاسة الحكومة إلى
الدكتور مصطفى مدبولي.
الحكومة ّ
املعدلة ال توصف بأنها «سياسية» ،فال هي اختيرت
ب ـم ــواص ـف ــات ال ـس ـيــاســة وال ب ـتــرش ـي ـحــات األح ـ ـ ــزاب وال ـق ــوى
الـسـيــاسـيــة ،وال الــذيــن اخـتـيــروا للمناصب ال ــوزاري ــة مــن أهــل
السياسة واألفكار الكبرى .هذه الحقيقة تكاد أن تكون سمة
رئـيـسـيــة ،مــع بـعــض االس ـت ـث ـنــاءات ،لـحـكــومــات مــا بـعــد «ث ــورة
يوليو» .1952

ُ
لسنوات طويلة ،طــرحــت ثنائية «أه ــل الثقة» و«أه ــل الخبرة»،
ّأيهما أجدر بالتمثيل في التشكيالت الحكومية .الثقة تستدعي
ـ بالطبيعة ـ شيئًا من االلتزام السياسي ،والخبرة تستدعي ـ
بالضرورة ـ شيئًا من االختصاص الفني .اصطناع التناقض
بني الخيارين ثبت تعسفه ،فالسياسي قد يكون اختصاصيًا،
كـمــا أن االخـتـصــاصــي قــد ي ـكــون سـيــاسـيــا .فــي مــا بـعــد 30
حزيران  /يونيو ُ ،2013ولــدت أول حكومة شبه سياسية في
مصر املعاصرة ترأسها الدكتور حازم الببالوي ،وقد ّ
ضمت
تسعة وزراء ينتمون إلــى أحــزاب تنضوي في «جبهة اإلنقاذ
الوطني» ،التي ناهضت حكم جماعة «اإلخوان املسلمني» ،قبل
ّ
يتسن للتجربة أن تأخذ
أن تتفكك مــن دون سبب مقنع .لــم
وقتها فــي النضج حتى يستقر خـيــار الحكومة السياسية.
تراجعت الحياة الحزبية بصورة حرمت البلد من أي حيوية
سـيــاسـيــة ،واف ـت ـقــدت ال ـح ـيــاة الـنـيــابـيــة إل ــى أي ــة أدوار يكفلها
الدستور في الرقابة على السلطة التنفيذية.
ف ــي األوض ـ ــاع الـشـبــه امل ـس ـت ـقــرة ،الـحـكــومــة الـسـيــاسـيــة خـيــار
إجباري بقوة الدستور .بااللتزام الدستوري ،أول اختصاصات
الحكومة «االشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة
الـعــا ّمــة لـلــدولــة واإلشـ ــراف على تنفيذها» .هــذا دور سياسي
يـتـطــلــب وزراء سـيــاسـيــن لـهــم خ ـبــرة ف ــي وض ــع الـسـيــاســات
العامة والقدرة على املبادرة في إطارها .بعد حكومة الببالوي،
جــاءت حكومة املهندس إبراهيم محلب ،التي ّ
تميزت بنزولها
إلى الشارع واملتابعة امليدانية للمشاريع الجارية ،واالستماع
إلى هموم املواطنني وشكاويهم ،وقد اكتسبت شعبية كبيرة
بــالـقـيــاس إل ــى أي ــة حـكــومــة مـعــاصــرة أخ ــرى .لــم تـكــن حكومة
سياسية في تكوينها وطبيعتها ،باملعنى املتعارف عليه ،غير
أن ال ـنــزول إلــى ال ـشــارع مــن طبائع العمل السياسي بأوضح
مفاهيمه .وقــد ارتـكــز اختيار خليفته شريف إسماعيل ،ثم
مصطفى مدبولي ،على نظرة واحدة.
كالهما اختصاصي في مجاله وناجح فيه ،أولهما في البترول
والثاني في اإلسكان .وكالهما بال خلفية سياسية معروفة
ولم يعهد عنه عناية كبيرة بميادينها .وفيما ّ
تطور أداء األول
ّ
مجهول
من الناحية السياسية واإلعالمية ،ظل الثاني شبه
ٍ
أمام الرأي العام ،باستثناء تصريحات مقتضبة على فترات
طويلة نسبيًا.
إذا لم تكن حكومة مدبولي سياسية ،فهل يصح وصفها
بأنها اختصاصية؟ أية إجابة موضوعية تستدعي معرفة
األسس واملعايير التي على أساسها يجري اختيار الوزراء.
مل ــاذا خــرج مــن خــرج فــي الـتـعــديــل األخ ـيــر؟ ومل ــاذا بـقــي من
بقي؟ وما الفلسفة التي حكمت دمج وزارات وإلحاق أخرى
برئيس الحكومة ،مثل االستثمار واإلصالح اإلداري ونقل
وزراء مــن َمـهــام إلــى أخ ــرى ،مــن دون تفسير أو شــرح أو
اعتراف أنهم لم يكونوا في موقعهم الصحيح الذي يناسب
َ
خـبــراتـهــم؟ مــا الـحـكـمــة فــي دم ــج وزارت ـ ــي الـسـيــاحــة واآلث ــار،
وليس الثقافة واآلثار ،كما كان جاريًا على مدى عقود؟
أكثر ما استدعى االهتمام العام ،عــودة منصب وزيــر اإلعالم
مــن دون صــاحـيــات ،أو َمـهــام مـعــروفــة ،ومــن دون حقيبة أو
مــوظـفــن يـخـضـعــون لـسـلـطــاتــه .ال ي ـشـ ّـك عــاقــل واح ــد فــي أن
اإلع ــام املـصــري قـ ّـد تــدهــور بـصــورة تدعو لألسى والشفقة،
بغلبة الصراخ والتفلت من دون اعتبار لقانون أو ميثاق شرف.
هناك مــن يعتقد أن عــودة وزارة اإلع ــام تساعد على ضبط
األداء وتضخ دماء الحيوية في شرايني الفضائيات والصحف،
وهو استنتاج يحتاج إلى مراجعة ،ذلك أن ُأي َمهام مفترضة
للوزير ـ ّأيــا كان شخصه ودرجــة كفاءته ـ أحيلت إلى هيئات
مستقلة تتمتع بالشخصية االعـ ّتـبــاريــة واالس ـت ـقــال الفني
واملالي واإلداري وموازنتها مستقلة وفق الدستور.
جوهر مشكلة النظام اإلعــامــي ،هــي فــي تعطيل املؤسسات
الــدسـتــوريــة ـ ـ وأهـ ّـم ـهــا املـجـلــس األع ـلــى لتنظيم اإلعـ ــام ـ ـ عن
االض ـط ــاع ب ــأدواره ــا الـحـقـيـقـيــة ،ال ـتــي تـتـصــدرهــا مسؤولية
«ض ـمــان وحـمــايــة حــريــة الـصـحــافــة واإلع ـ ــام وال ـح ـفــاظ على
استقاللها وحيادها ّ
وتعدديتها وتنوعها».
إنها أزمــة بيئة عامة تسمح بالتنوع والـحــوار واالنـفـتــاح على
الــرؤى والتصورات واألفـكــار املختلفة ،من دون تعريض بأية
اجـتـهــادات وأصحابها .القضية تستحق ح ــوارًا حقيقيًا بني
أهــل املهنة ،الــذيــن هــم فــي هــذه الحالة «أهــل االخـتـصــاص» .إذا
ّ
كنا نطلب حقًا إصالح األوضاع اإلعالمية املتدهورة ،ال يوجد
سبيل سوى احترام االلتزامات الدستورية وإنفاذها وصيانة
ّ
الحريات العامة حتى يتنفس البلد بحرية .مثل هــذه األجــواء
ً
تساعد باليقني على االنتقال الطبيعي والضروري مستقبال
من حكومات شبه اختصاصية إلى حكومات سياسيةّ ،
تلبي
احتياجات مجتمعاتها.
*كاتب وصحافي مصري
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أهل الشام
لقطة

ريبورتاج
ليست مهنة «تنظيف المنازل» أمـرًا غريبًا
عــن المجتمع الــس ــوري ،شــأنــه فـ ّـي ذلــك
شــأن كثير مــن المجتمعات .لـكــن هذه
ال ـظــاهــرة ش ـهــدت تـنــامـيــا ك ـب ـي ـرًا بفعل
ظــروف الـحــرب ،ومــا أفــرزتــه مــن تغييرات
اقتصادية واجتماعية .لكل واحــدة من
السيدات العامالت في هذا المجال حكاية
خــاصــة .إال أن جميع ال ــرواي ــات تتقاطع
عند نقطة مشتركة تتمثل في «لقمة
العيش الصعبة» ،ما كسر كثيرًا من القيود
واألعـ ــراف االجـتـمــاعـيــة ،الـتــي كــانــت في
مــا مضى تـحــول دون تفكير كثير من
السوريات في ممارسة هذه المهنة

البرامكة« ...مول الدراويش»
لمى علي
وسط العاصمة دمشق ،قد يستغرق قطع طريق ال يتجاوز طوله  150مترًا ،أكثر من 10
دقائق سيرًا على األقــدام .أعــداد الناس الكبيرة التي توجد يوميًا في منطقة «البرامكة»،
وتقطع الشارع الواصل بني وكالة «سانا» لألنباء وجسر «الرئيس» ،تجعل املارة يتدافعون
(إلى ّ
حد ما) في أوقــات الــذروة ليتمكنوا من إكمال مسيرهم .ال يرتبط االزدحــام الكبير
بعدد قاطني تلك املنطقة الحيوية ،بل ّإن ّ
تحول الرصيف وجزء من ذلك الشارع إلى ما يشبه
السوق الشعبية ،زاد مما ُيعرف بـ«عجقة البرامكة» ،ليصبح املدخل الرئيس لكلية الحقوق
غائصًا بني بسطات الطعام واملــابــس واألحــذيــة واملستلزمات املنزلية وأدوات التجميل،
وغيرها .ومن باب ُّالدعابة ،أطلق بعض طالب الجامعة على تلك البسطات املتالصقة ّ
حد
«اإلزع ــاج» اســم «مــول الحقوق» .تشكل تلك السوق مقصدًا لكثير من فقراء العاصمة،
وتقول أم سعيد بلهجتها املحلية البسيطة إنها ال تجيد الشراء إال من األسواق الشعبية،
فهي «من جماعة البسطات» حسب تعبيرها .تؤكد السيدة الخمسينية أنها تجد كل ما
ُ
تحتاج إليه بأسعار تعتبر أرخص من غيرها ،ولو أن النوعية ليست جيدة ،إال أنها «على قد
اإلمكانيات» .وعالوة على أصوات «زمامير» وسائط النقل املختلفة ،تختلط في تلك املنطقة
أصوات الباعة من أصحاب البسطات ،ينادون على األسعار الرخيصة والعروض التي تبدو
ّ
جذابة ،على غــرار «القطعة بـ  400وال ـ  3بألف» و«أي قطعة بخمسمية ليرة» ،و«تصافي
املحالت» .يبدأ الباعة عملهم منذ ساعات الصباح الباكر ويستمرون حتى املساء .يحتل
حسني ركنًا بني البسطات املمتدة على طول الرصيف ،ليبيع أنواعًا مختلفة من األدوات
البالستيكية ،ويغطي سقف بسطته بـ«شادر معونة» ّ
يرد مطر الشتاء عنه وعن زبائنه.
ويــرى الـشــاب الثالثيني أن هــذا الـشــارع «أفـ ًضــل مكان للبيع» نظرًا إلــى وجــود جامعات
ومشاف وعدد من الدوائر الحكومية ،إضافة إلى مرور عدد كبير من خطوط املواصالت
ٍ
ّ
به .يقول« :الحركة ال تهدأ والبيع شغال ،يتوقف فقط عند هجوم دوريــات املحافظة التي
تطاردنا كل فترة بال جدوى».

«كم سنة بيكبروا
وبيتخرجوا من
ّ
الجامعات...
وبقعد وبرتاح»
(أ ف ب)

سوريات «يحاربن» بمنفضة الغبار!
بورتريه
رشا الشيخ ...عندما ّ
تتحول اإلعاقة إلى طاقة
صفاء صالل
ت ـ ـج ـ ـلـ ــس رشـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـش ـ ـ ـيـ ـ ــخ ،ف ـ ــوق
ك ــرسـ ـيـ ـه ــا امل ـ ـت ـ ـحـ ــرك ف ـ ــي ق ــاع ــة
ت ـع ـل ــو ف ـي ـه ــا أصـ ـ ـ ـ ــوات املـ ــدربـ ــن
وه ـم ـه ـم ــات املـ ـت ــدرب ــن ،ونـ ـق ــرات
األوزان ال ـحــديــديــة ع ـلــى األرض.
تـحـتـضــن ه ــذه ال ـقــاعــة تــدري ـبــات
أبطال القوى البدنية الخاصة ،في
مـلـعــب ت ـشــريــن بــدم ـشــق .تتغير
م ــام ــح وج ـ ــه املـ ـ ـ ــرأة األرب ـع ـي ـن ـيــة
بـعــد توقفها عــن ال ـتــدريــب ،تقول
لـ«األخبار» بحماس« :لم تمنعني
اإلع ـ ــاق ـ ــة ال ـ ـتـ ــي ولـ ـ ـ ــدت مـ ـع ــي مــن
تحقيق ذاتي .اخترت ألعاب القوى
لتكون نمط حـيــاة لــي ،ال رياضة
أمارسها فحسب» .تؤكد الشيخ
أن «ذوي االحتياجات الخاصة ال يلزمهم سوى التشجيع ،للتغلب على املعوقات التي
ّ
تعترض دروبهم» .تقول مؤكدة« :ال توجد إعاقة ،وإنما يوجد مجتمع معيق» .تطمح
للمشاركة في مسابقات األوملبياد العاملي
رشا لتطوير إمكاناتها أكثر ،كي تتأهل
ّ
في طوكيو ( ،)2020وتسجل إنجازًا جديدًا .خطت الشيخ سجلها الرياضي الخاص،
بوصفها بطلة أللعاب القوة البدنية الخاصة بــوزن  73كــغ ،في رفــع األثـقــال .حققت
إنجازات في بطوالت دولية وعربية ،من بينها املركز الثالث في بطولة العالم عام ،2006
واملركز األول في بطولة الشرق األوســط وأفريقيا عــام  ،2003وامليدالية الذهبية في
بطولة غرب آسيا ،للقوة البدنية للرياضات الخاصة .تشجع البطلة السورية كل من
تعرفه ،على ممارسة الرياضة التي تثير اهتمامه .تتوقف عن الحديث لتشرب املاء ،ثم
تستأنف كالمها بالقول« :تعلمت خالل تسعة عشر عامًا من ممارسة رياضتي ،أنني
لن أصل إلى ما أريد إال عبر التمرين الطويل ،واملثابرة ،والقتال الشديد ،أثناء التمرين
وخــال املـبــاراة» .وتضيف« :أسعى دائمًا إللغاء الخطأ من قاموسي ،خاصة في ظل
ُ
مستوى اإلتقان العالي املطلوب تحقيقه في رياضتنا .ال تقبل إطالقًا أي حركة ناقصة،
وال يرضى الحكام بأي خطأ ،حتى لو ظننا أنه بسيط .تحكيم بطوالتنا أصعب من
تحكيم بطوالت األصـحــاء» .تقول ابنة دير الــزور ،إن «أهــم الــدروس التي تعلمتها في
تدريباتي ،ومن خالل فوزي في البطوالت ،اكتشاف القدرة الهائلة التي تكمن داخلنا».

نينار الخطيب
تبتسم أم ســامــر ،بينما تـتـحــدث عن
عملها فــي تنظيف امل ـنــازل .ت ــروي لنا
ّ
كـيــف تـخــلــت عــن عملها فــي املـحــامــاة،
لتمتهن التنظيف ،في محافظة بعيدة
عن مسقط رأسـهــا .تقول« :لــدي أبناء،
وعلي أن ّ
ّ
أدرسهم ...ضاقت بي األحوال
فــي دمـشــق ،بعد استشهاد زوج ــي .لم
ي ـعــد يـكـفـيـنــي م ــا أج ـن ـيــه م ــن مهنتي،
فـقــررت العمل فــي امل ـنــازل ،لــذا اخترت
السفر إلى الالذقية ،ففيها ال يعرفني
أحد ،وتكاليف املعيشة أقل» .ال تشعر
أم سامر بالخجل من عملها ،تؤكد ذلك
م ـ ّـرات عــديــدة .تـقــول «قــد ينظرون إلـ ّـي
في بعض األوقات نظرات مؤذية ،لكن
ذلك ال يعني لي شيئًا ،مقارنة بتأمني
حـيــاة أفـضــل ألبنائي الــذيــن يتابعون
دراس ـت ـه ــم ،وي ـك ـب ــرون أمـ ــام ع ـيــونــي».
ت ـش ــرح م ــوق ــف عــائ ـل ـت ـهــا م ــن عـمـلـهــا:
«عـ ـن ــدم ــا ع ـل ــم إخـ ــوتـ ــي ب ـع ـم ـلــي هـ ــذا،
رفضوه بداية ،وعرضوا ّ
علي املساعدة
رغم أوضاعهم املادية الصعبة ،لكنني
ال أريـ ــد أن أث ـقــل عـلـيـهــم .أسـتـطـيــع أن
أربــي أبنائي بنفسي» ،تـقــول .تصمت
لحظات ،ثم تبتسم وهي تضيف بفخر
«ك ــم سـنــة بـيـكـبــروا ،وبـيـتـخــرجــوا من
الـجــامـعــات ،وبقعد وبــرتــاح .جميعنا
مستعدون للقتال دفــاعــا عــن أبنائنا،
ونحن نقاتل ولو بمنفضة الغبار».

السمعة :رأس المال

ُ
ال ت ـ ـعـ ـ ّـد أم س ــام ــر ح ــال ــة فـ ــريـ ــدة مــن
ّ
نوعها في سوريا ،إذ تسببت الحرب،
وم ــا رافـقـهــا مــن تـغـيـيــرات اقـتـصــاديــة
واجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،فـ ــي ت ـغ ـي ـيــر ك ـث ـي ــر مــن
ال ـســوريــن ملـهـنـهــم .كـمــا أفـ ــرزت إقـبــال
ع ـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن ال ـن ـس ــاء ع ـل ــى الـعـمــل
ف ــي ق ـط ــاع ــات عـ ــديـ ــدة ،ب ـع ـض ـهــا ك ــان
حـ ـكـ ـرًا ع ـل ــى ال ـ ــرج ـ ــال فـ ــي مـ ــا م ـضــى،
س ـ ــواء ل ـت ـعــويــض غ ـي ــاب الـ ــرجـ ــال ،أو
ملـســاعــدتـهــم ف ــي تــأمــن دخ ــل إضــافــي
لتوفير مستلزمات الـحـيــاة .وتعتبر
مـهـنــة تـنـظـيــف املـ ـن ــازل أك ـث ــر سـهــولــة
م ـق ــارن ــة ب ـغ ـيــره ــا ،إذ ال ت ـح ـت ــاج إل ــى

رأس ـمــال ،أو مـعــدات خــاصــة ،أو خبرة
ف ــي م ـج ــال م ـعــن أو ح ـتــى شـ ـه ــادات،
أو أوقـ ـ ـ ـ ــات دوام ط ــويـ ـل ــة وص ـع ـب ــة.
تـعـتـمــد امل ـه ـنــة بـشـكــل أس ــاس ــي «عـلــى
السمعة الـطـيـبــة ،والتنظيف بــإتـقــان،
واألم ـ ــان ـ ــة» ،وفـ ــق تـعـبـيــر أم م ـم ــدوح،
ال ـتــي تـمــارسـهــا مـنــذ س ـنــوات عــديــدة.
تقول السيدة الخمسينية« :بــدأ األمر
بـ ـع ــد أن مـ ـ ــرض زوج ـ ـ ـ ــي .أصـ ـي ــب فــي
ً
عـمــوده الفقري ،مــن ج ـ ّـراء عمله عتاال
وسـ ــائـ ــق س ـ ــوزوك ـ ــي (سـ ـ ـي ـ ــارة شـحــن
ص ـغ ـيــرة) س ـن ــوات طــوي ـلــة .ك ــان ال بد
من تأمني مصدر دخل للعائلة ،فبدأت
املنازل عن طريق أحد
العمل في أحــد
ُ
معارفي» .وتضيف «أعجبت صاحبة
املنزل بعملي ،ورحت أعمل في بيوت
إضــاف ـيــة ،فـكـسـبــت سـمـعــة حـسـنــة .إن
أردت أن ت ـح ـصــل ع ـل ــى املـ ـ ــال بـشـكــل
مستمر ال بد أن تتقن عملك .أي خطأ
س ـي ـشـ ّ ّـوه رأس ـم ــال ــي ،وه ــو الـسـمـعــة».
لــم يــوفــر املــرض أم مـمــدوح ،فأصيبت
ّ
دوريًا
بالسرطان ،لتواظب على السفر
إلـ ــى دم ـش ــق ل ـل ـع ــاج .ك ــذل ــك تستثمر
هــذا الــوقــت بــزيــارة ابنها الــذي يــؤدي
خدمته العسكرية فــي العاصمةّ .
حد
وضعها الصحي من عملها ،لكنها لم
تتركه .تـقــول« :فــي الـسـنــوات املاضية
كنت أعمل في منازل ومكاتب عديدة،
ولـســاعــات طــويـلــة .ال ـيــوم ال أستطيع
ذلك ،اكتفيت بعدد محدود من املنازل
فقط» .وتضيف «أصحاب املنازل التي
أعمل فيها ّ
يقدرون وضعي ،إن تأخرت
على موعد ،أو أخلفته ،نتيجة مرضي.
يتعلق األمر براحتهم معي ،فال يمكن
الـسـمــاح ب ــإدخ ــال شـخــص غــريــب إلــى
املنزل كل يوم».

ّ
مكاتب وعمل منظم

االنـ ـتـ ـش ــار املـ ـت ــزاي ــد لـ ـع ــدد ال ـع ــام ــات
املحليات في املنازل ،وإقبال املقتدرين
على طلبهن ،فــي ظــل ارتـفــاع تكاليف
الـعــامــات األجـنـبـيــات ،دفـعــا ع ــددًا من
العامالت «العتيقات» إلى تنظيم هذا
العمل .أم أنس ،وهي سيدة في عقدها
الـســادس ،لم تعد تستطيع العمل في

املـنــازل ،مــا دفعها إلــى تأمني عامالت
يحللن مـكــانـهــا .ه ـكــذا ،خلقت فرصة
عمل جديدة ،باالعتماد على عالقاتها
وسمعتها .تقوم الراغبات في العمل
ب ـت ـس ـج ـي ــل أسـ ـم ــائـ ـه ــن لـ ــدي ـ ـهـ ــا ،ك ـمــا
تستقبل اتصاالت من عائالت تبحث
ع ــن ع ــام ــات .ت ـتــولــى أم أنـ ــس مهمة
الــوســاطــة بــن الـطــرفــن ،مقابل نسبة
متفق عليها ،فــي حــال قبلت العائلة
بالعاملة وتــم االتـفــاق معها .تحرص
الـ ـسـ ـي ــدة ع ـل ــى م ـت ــاب ـع ــة ال ـت ـف ــاص ـي ــل.
تتواصل الحقًا مع العائالت ،وتسأل
عن مــدى إتقان العاملة لعملها .وفي
ح ــال وج ــود أي ش ـكــوى ،ال ت ـتــردد في
إرســال عاملة أخــرى ،إلــى أن «يحصل

يشير بعض السيدات
حاالت
إلى وقوع ُ
ّ
تحرش ،لكنها تنسب
جميعًا إلى شخصيات
لم يلتقين بها

ال ــزب ــون عـلــى ط ـل ـبــه» .وف ــق تعبيرها.
«عـنــد ورود شـكــاوى تتعلق باألمانة
حول إحدى العامالت ،أقوم على الفور
بـشـطــب اسـمـهــا م ــن قــوائ ـمــي» ،تـقــول.
ل ـ ــدى أم أن ـ ــس نـ ــوعـ ــان مـ ــن «خ ــدم ــات
التوظيف»ّ ،أولهما االتـفــاق الشهري،
ح ـي ــث يـ ـج ــري االت ـ ـفـ ــاق ب ــن صــاح ـبــة
املـ ـن ــزل وال ـع ــام ـل ــة ع ـلــى رات ـ ــب شـهــري
مقابل عدد محدد من أيــام العمل .أما
الثاني ،فالعمل بنظام «املهمات» ،أي
التنظيف ملــرة واح ــدة .وي ــزداد الطلب
عـلــى ال ـن ــوع ال ـثــانــي ،والـ ــذي ي ـبــدأ مع
بداية فصلي الصيف والشتاء« ،حني
ي ـ ـبـ ــدأ مـ ــوسـ ــم ال ـ ـت ـ ـعـ ــزيـ ــل» ،عـ ـل ــى ح ـ ّـد
تعبيرها.

«يوم بيوم»

ً
ال يــؤمــن ه ــذا الـعـمــل دخ ــا ثــابـتــا في
كثير من األحيان ،وتضطر النساء إلى
التنقل بني منازل مختلفة خالل فترات
وجيزة .تقول أم ممدوح« :يتم تحديد
األجر عادة بحسب مساحة املنزل ،أو
عدد الغرف املطلوب تنظيفها ،ونادرًا
ما يتم احتساب عــدد ساعات العمل،
مــا يجعل الــدخــل الـشـهــري غير ثابت
ومـ ـه ــددًا بــال ـن ـقــص ،ف ــي ح ــال امل ــرض،
أو عـ ــدم وج ـ ــود اتـ ـف ــاق دائ ـ ــم م ــع عــدد
من البيوت» .كذلك ،يعتبر هذا النوع
مــن األعـمــال «غـيــر آم ــن» بالنسبة إلى
كـ ـثـ ـي ــرات ،وهـ ــو م ــا ي ــدف ــع أبـ ـن ــاء هـبــة
إلــى االتـصــال بها بشكل متكرر خالل
ع ـم ـل ـهــا .ت ـق ــول ال ـس ـي ــدة األرب ـع ـي ـن ـيــة:
«أبنائي يشعرون بالقلق ،وأنا ّ
أتفهم
ذلــك .العمل فــي مـنــازل الـغــربــاء يخلق
جوًا من عدم الراحة ،خصوصًا عندما
ت ـط ــول س ــاع ــات ال ـع ـم ــل ،ل ــذل ــك أجـيــب
دائـمــا على اتـصــاالتـهــم» .تعيش هبة
فــي بـيــت مـسـتــأجــر مــع أوالدهـ ـ ــا ،بعد
أن تركهم زوجها مع بداية الحرب في
ســوريــا ،وســافــر ،ثــم انقطعت أخـبــاره.
أص ـ ـ ـ ّـرت األم ع ـل ــى أن ي ـت ــاب ــع األبـ ـن ــاء
دراستهم ،لتتحمل هي مسؤولية هذه
الـعــائـلــة .ب ـ ــدوره ،ي ـحــرص أب ــو سامي
ع ـل ــى م ــراف ـق ــة زوجـ ـت ــه خـ ــال عـمـلـهــا،
ومساعدتها ،ليشكل الزوجان «ورشة
تنظيف صغيرة» ،األمر الذي يرى أنه
«أريح وأفضل وأسرع».
ي ـش ـي ــر ب ـع ــض الـ ـسـ ـي ــدات إل ـ ــى وقـ ــوع
بـعــض ح ــاالت ال ـت ـح ـ ّـرش ،وم ـح ــاوالت
ّ
االع ـت ــداء .لكنهن جميعًا ينسنب تلك
الـ ـح ــاالت إل ــى شـخـصـيــات ل ــم يلتقني
بـهــن ،فيغلب عـلــى الـحــديــث مصطلح
«سـ ـمـ ـعـ ـن ــا» ،مـ ــا ي ـج ـع ــل ال ـت ـح ـق ــق مــن
تلك الـحــاالت صعبًا .هــذا األمــر أسهم
فــي خلق مــا يشبه «ع ــرف» فــي املهنة،
يـقـضــي ب ـض ــرورة وجـ ــود رب ــة امل ـنــزل،
خـ ـ ـ ــال ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ،فـ ـيـ ـم ــا تـ ـقـ ـب ــل ب ـعــض
ّ
التقيد بهذا
السيدات بالعمل من دون
ال ـشــرط ،خصوصًا الـسـيــدات اللواتي
ّ
دخلن العقد الخامس من أعمارهن.

وجوه

سامي سنجارُ ...يعايد أطفال معلوال على طريقته
ّ
بخط يــده ،كتب سامي سنجار على ورقــة صغيرة «عسل جبال معلوال» ،ووضعها على
واجهة متجره الصغير ،الذي أعاد افتتاحه في مدينة معلوال بريف دمشق ،قبل أشهر قليلة.
ّ
رتب الرجل عددًا من املنتجات الزراعية املحلية جنبًا إلى جنبُ ،مرفقًا كلمة «معلوال» بكل
نقرأ« :تفاح معلوال ،زيتون معلوال ،تني معلوال .»...أبو اسكندر ،هو صاحب واحد من
منتجّ .
ثالثة محال فقط ،تبيع ما تنتجه أراضــي معلوال .وعــاوة على شهرتها التاريخية وغناها
الديني والحضاري ،فإن أرض معلوال خصبة ،وفيها مزايا تضيف إلى منتجاتها الزراعية
أراض زراعية
نكهة خاصة .يشرح سنجار ( 51عامًا) ،بالقول« :معلوال في األساس ،مجموعة
ٍ
ّ
استقر هنا ،وبنى حضارته بعد أن وجــد في
واسـعــة ج ـدًا .جــاء اإلنـســان إلــى هــذه األرض،
ّ
أرضها مكانًا خصبًا ليعيش فيه ،وينتج ما يأكل» .وخالل األيــام األخيرة ،تدفقت عشرات
الوفود ّ
والزوار على مدينة معلوال األثرية ،وأشعلوا شموعًا في دير مار تقال ،ورفعوا صلواتهم
ّ
ّ
خالل أيام عيد امليالد املجيد .وال بد ملعظم الــزوار من املرور بجانب محل أبو اسكندر ،فقد
فتح أبوابه قرب «فج معلوال» منذ ما يزيد عن عشرين سنةُ .ي ّ
قدم أبو اسكندر ضيافة العيد
ّ
لألطفال واليافعني الذين ّ
يمرون بجانب محله الصغير ،ويبادلهم املعايدات والتهنئة ،ويعرض
ُ
عليهم أن ّ
يجربوا بعضًا من منتجات أرضه .يقول« :افتقدت كثيرًا لهذه الحالة ،أن يقف عندي
ّ
األطفال وأمازحهم وأقدم لهم الحلوى .اآلن يمكنني أن أقول إن الفرحة بدأت تعود إلى معلوال».

بريد دمشق
شعب «غروتيسكي»ّ
بديع صنيج
مـنــذ ع ــام  2006ت ـعـ ّـرفــت إل ــى مـعـنــى «الـغــروتـيـســك»
في املـســرح ،بعد حضوري عــرض «الـحــدث السعيد»
ملخرجه سامر عـمــران ،الــذي أخبرني أن طبيعة هذا
الـنــوع املـســرحــي تتضمن ثــاثــة أرك ــان :الالمعقولية،
األل ــم وال ـط ــراف ــة ،م ـمــزوجــا بـعـضـهــا بـبـعــض .حينها؛
ً
ّ
سرير
على
ِ
أعطاني مـثــاال تبسيطيًا :شخص مـمــدد ّ
غــرفــة العمليات ،وأح ـشــاؤه خ ــارج بطنه ،كلما سأله
الجراح عن مكان األلمّ ،
اهتز املريض ضاحكًا ،وأشار

ـان آخــر،
إل ــى الطبيب أن أمل ــه لـيــس هـنــا وإن ـمــا فــي م ـكـ ٍ
وهكذا.
ُ
ٌ
شعب
اكتشفت أننا
بعدما يقارب أربعة عشر عامًا،
«غــروتـيـسـكـ ّـي» بــامـتـيــاز ،وإلـيـكــم بعض األدل ــة :سائق
«ال ـس ـيــرف ـيــس» عـنــدمــا يــوقـفــه شــرطــي املـ ـ ــرور ،ورغ ــم
يقينه بــأنــه لــم يــرتـكــب أي مـخــالـفــة ،فــإنــه عـلــى نقيض
الـحـنــق ال ــذي يـضـمــره ،يــرســم ابـتـســامــة عــريـضــة على
وجهه ،ويضع «املعلوم» في يد الشرطي ،الذي يكتفي
بتغريمه بمخالفة «ع ــدم إب ــراز الـتـعــرفــة» ،األق ــل قيمة.
تتسع ابتسامة السائق أكثر ،ويعود إلى مركبته راضيًا
ّ
املسجلة على أغنية «سامحتك...
مرضيًا ،ويرفع صوت
م ــن ك ــل قـلـبــي ي ــا مـحـبــوبــي ســام ـح ـتــك» .أم ــا املــوظــف
الحكومي الــذي تنطبق عليه مقولة «بالع املوسى على
ِّ
الحدين» ،فما إن جاءته زيــادة الــ 20ألــف ليرة سورية،
سابقة
حتى وصل سعر صرف الدوالر إلى األلف ،في َّ
تاريخية ،ارتفعت معها أسـعــار السلع بجنون غطى
على الزيادة بعجرها وبجرها .وألن ذاك املوظف قارئ
ممتاز للتاريخ ،اشترى فروجًا مشويًا استهلك ما يزيد
ً
عــن ثلث الــزيــادة ،قــائـ ِّـا فــي ســره ،مــع بعض التحوير،
ِّ
«خربانة وخربانة ..خليها تشتي خرااااااب».
«األحــداث السعيدة» ال تقف عند ذلك الحد ،ففرحة أم
العسكري ال تسعها األرض ،وهــي تضع حــذاء ابنها
ال ــذي ك ــان يــرتــديــه فــي ق ــدم بترتها قــذيـفــة ه ــاون ،في
ّ
لتشع ،وينتشر وهجها في أرجاء الغرفة
ُجوف املدفأة.
امل َ
شبعة بــرطــوبــة ِجـبــال مـصـيــاف ،بعد نـفــاد الحطب،
ـازوت والـ ـغ ــاز ،وان ـق ـطــاعــات الـكـهــربــاء
وع ــدم ت ــواف ــر امل ـ ـ ُ َّ
التي جعلت البالد كلها تشتعل وتنطفئ مثل شجرة
امليالد ،مع استبدال أغنية «ليلة عيد» ،بما يتيسر من
ََ
حفالت «صقر العتابا» و«لهلوبة امليجانا» .وألن نف َس
َّ َ
س
هــذا الشعب كــاد أن ينقطع ،تماهى أبـنـ
ـاؤه مــع ُالنف َِ
القصير في كل شيء ،حتى في األدبّ .
ففرخوا شعراء
«هايكو» أكثر من اليابان وفرنسا وبريطانيا ،وباتوا
َّ
إبداعاتهم أهــم من «ال ـ َّـدرب الض ِّيق
على يقني تــام بــأن
ِّ
فــي أقـصــى املـعـمــورة» للمعلم «بــاشــو» .ولـعــل الشيء
الصحيح الوحيد هو «دربهم الضيق» ،إذ ضاق الحال
ّ
إلى الدرجة التي جعلتهم ُيقننون ،حتى في استعمال
املناديل الورقية ،فعلبة املحارم باتت بــ 700ليرة .وإن
َ ِّ
أرادوا أن ُ«ي ــن ــف ـخ ــوا» عـلــى وضـعـهــم امل ــأس ــاوي ،فــإن
َ َ
ثـمــن الـسـحـبــة ال ــواح ــدة مــن نــفــس نــرجـيـلــة مـنــزلــي ،ال
يـقــل عــن خمسني ل ـيــرة ،وفـقــا لـحـســابــات أحــدهــم .أمــا
بيضات الفقراء ،بحسب التسمية الشعبية ،فالصحن
الواحد منها ب ــ 1400ليرة ،من دون أن نعلم ما عالقة
«بـيـضــاتـنــا» ب ــال ــدوالر .مثلها فــي ذل ــك ،مـثــل الـبـنــدورة
البانياسية ،التي وصل سعر الكيلوغرام الواحد منها
إلى  400ليرة ،بعدما كان قبل الحرب  15ليرة .هكذا؛
صار صحن «الجظ مظ» ُم َّ
عرضًا لالنقراض من على
ّ
موائد هذا الشعب ،الذي لم يتبق له سوى امللفوف (ثمن
الكيلو  140ليرة) الذي يطبخه مع الــرز ،ضاحكًا على
ّ
نفسه بأنه «محشي الكسالى» ألنه من دون لف .ومن
ّ
دون لف ودوران ،لو سمع صموئيل بيكيت ،بالعبثية
َّ
الـتــي نعيشها ،ألع ــاد الــنـظــر مثلنا فــي «غ ــودو» بـ َّـذات
ُ َ ِّ
نفسه .ولترك «فالديمير» و«أستراجون» يدخنان اللف
من شتالت َّ
«القدموس» أو «جبال
«حمام القراحلة» أو
َّ
الــاذقـيــة» الـسـمــراء ،واسـتـعــاض عــن الــشـجــرة العارية
في مسرحيته ،بإنسان سـ ٍّ
ـوري ،بكامل ال معقوليته،
ٍ
عريه وعزلته وأمله وطرافته.
وفرادة ِ
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العالم

العالم
سوريا

العراق
ّ
بغداد ــــ األخبار
والدفع في اتجاه تقليص نفوذها على الساحة
هذا التأزم ،الذي ال تخفي بعض األطراف  -كما
العراقية .وهي محاوالت تعتمد واشنطن ،في
هو حال تحالف «البناء»  -إمكانية اضطرارها إلى
تتفاقم األزمة في بالد الرافدين بسبب خالفات
«القوى الشيعية» وفق ما يوضح مصدر عراقي دخول «مواجهة كبرى» من أجل إنهائه ،يبدو أن خاللها ،على حلفاء لها كالرئيس برهم صالح
مطلع لـ«األخبار» ،مؤكدًا أن إيران لم تنجح  -إلى اآلن واشنطن تجد فيه فرصة مناسبة إلعادة تفعيل الذي ال يفتأ يسهم في تعقيد المشهد لحسابات
 في جمع القوى البارزة على موقف ّتدخلها ،على رغم أن سلوكها الظاهر يوحي بأنها سياسية ،وأيضًا على العداءات في ما بين القوى
موحد،
ّ
العراقية والتي ال تمنعها على ما يبدو من المضيّ
وأن الوسطاء يشكون «تعاظم المصالح الخاصة» تفضل المهادنة .إذ إن الواليات المتحدة ،التي
ّ
استثمرت في أحزاب وقوى وشخصيات وأجهزة إلى آخر الطريق في «الكباش البيني» ولو على
ويقدر المصدر أن
لدى زعماء «البيت الشيعي».
ّ
األزمة قد ّ
أمنية ومنظمات مجتمع مدني ،من أجل توجيه حساب مصلحة البالد ،وليس أخيرًا تقاطع مصالح
تمتد ألسبوع آخر في الحد األدنى إذا
«المرجعية» التي كانت وضعت
الشارع والحراك المطلبي الذي يشهده إلى حيث
لم يحصل «تدخل قوي من جانب المرجعية،
من نوع ما مع ّ
وهو أمر مستبعد» ،الفتًا إلى أن «الجميع يخشون تريد ،تحاول استغالل الموقف الحرج الذي يعيشه شروطًا صعبة للحل بدعوتها إلى حكومة «غير
حلفاء إيران من أجل تصفية حساباتها مع األخيرة ،جدلية»
عودة الشارع إلى فوضى أكبر من السابق».

ّ
االنقسام «الشيعي» يعزز التدخل األميركي

أزمة كبيرة تنذر بعودة الفوضى
ال يـ ـ ـب ـ ــدو أن األزمـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة
املـفـتــوحــة الـتــي دخـلـهــا ال ـعــراق منذ
األول م ــن ت ـش ــري ــن األول /أك ـتــوبــر
ّ
املاضي ستسلك طريقها إلــى الحل
ق ــري ـب ــا ،وخ ـص ــوص ــا ب ـعــدمــا دخـلــت
عليها أبعاد دستورية ،ال ُيستبعد
أن ت ـطــاول ـ ـ الحـقــا ـ ـ شـكــل الـنـظــام،
ّ
في ظل إقرار البرملان قانونًا جديدًا
ّ
لــان ـت ـخــابــات ال ـت ـشــري ـع ـيــة ،ي ـقــوض
س ـل ـط ــة األحـ ـ ـ ـ ــزاب .وت ـ ـسـ ــارعـ ــت ،فــي
خ ـ ــال الـ ـس ــاع ــات امل ــاضـ ـي ــة ،وت ـي ــرة
االشتباك السياسي ،مع إقدام رئيس
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ،ب ـ ّـره ــم صـ ــالـ ــح ،عـلــى
خطوة غير متوقعة بوجه «تحالف
ال ـب ـنــاء» (ائ ـت ــاف «ال ـف ـتــح» بــزعــامــة
ه ــادي ال ـعــامــري ،و«دولـ ــة الـقــانــون»
بــزعــامــة نـ ــوري امل ــال ـك ــي ،وآخ ــري ــن)،
ب ــإع ــان ــه اسـ ـتـ ـع ــداده ل ــوض ــع ك ـتــاب
استقالته من منصبه أمام البرملان،
بما يضمن «الحفاظ على استقالل
العراق وسيادته ،ووحدته وسالمة
أراضـيــه» كما قــال .وجــاء ت خطوته
ه ــذه ،واملــدعــومــة مــن زع ـيــم «الـتـيــار
الـ ـص ــدري» م ـق ـتــدى ال ـص ــدر وزع ـيــم
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«تيار الحكمة» عمار الحكيم وزعيم
«تـحــالــف الـنـصــر» ح ـيــدر الـعـبــادي،
بعد اعتذاره عن عدم تكليف مرشح
«الـ ـبـ ـن ــاء» ،م ـحــافــظ ال ـب ـص ــرة أسـعــد
العيداني ،بتأليف الحكومة .وأشار
صالح ،في كتاب رسمي ّ
وجهه إلى
البرملان ،إلى املادة  76من الدستور،
وال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـ ـل ـ ــزم الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ب ـت ـك ـل ـيــف
«مرشح الكتلة النيابية األكثر عددًا
تشكيل الحكومة ،من دون أن يكون
ل ــه اع ـ ـت ـ ــراض» ،مـ ـق ـ ّـرًا ب ـ ــأن «مــوق ـفــه
امل ـت ـح ـف ــظ ع ـل ــى ال ـت ــرش ـي ــح ال ـحــالــي
إخالل بالنص الدستوري».
ه ــذا ال ـت ـح ـ ّـدي ح ـمــل «ال ـب ـن ــاء» على
إعـ ـ ـ ــادة إش ـ ـهـ ــار ورق ـ ـ ــة ع ـ ــزل ص ــال ــح
(راج ــع «األخ ـبــار» ،الـعــدد  ،)3939إذ
دعــا التحالف الـبــرملــان إلــى «اتـخــاذ
اإلج ـ ــراء ات الـقــانــونـيــة بـحــق رئـيــس
الجمهورية لحنثه باليمني وخرقه
ل ـلــدس ـتــور» ،بـعــدمــا «رف ــض تكليف
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء وفـ ـ ــق ال ـس ـي ــاق ــات
ال ــدسـ ـت ــوري ــة ...ول ـج ــأ إلـ ــى سـيــاســة
قـ ـت ــل ال ـ ــوق ـ ــت وتـ ــوج ـ ـيـ ــه ال ــرس ــائ ــل
إل ــى ه ــذه ال ـج ـهــة وت ـل ــك ،ول ــم يـلـتــزم

وصف قيس الخزعلي ترشيح أسعد العيداني لرئاسة الوزراء بـ«الكارثي» (أ ف ب)

يبدو أن حظوظ
مصطفى الكاظمي،
الوزراء
لرئاسة
ّ
ترتفع مجددًا
ّ
بــاملـهــل الــدس ـتــوريــة ،كـمــا ل ــم ُيـكــلــف
مــرشــح الكتلة األك ـبــر بـحـ ّـجــة رفــض
املرشح من بعض األطــراف» .وفيما
ّ
عمدت طهران إلــى التواصل مع كل
م ــن أرب ـي ــل وال ـس ـل ـي ـمــان ـيــة ل ـلــوقــوف
ع ـلــى رأي ـه ـمــا ف ــي م ــا ق ــام ب ــه رئـيــس
ال ـج ـم ـهــوريــة ،عـلـمــت «األخ ـ ـبـ ــار» أن
ض ـغ ــوط ــا أم ـي ــرك ـي ــة مـ ــورسـ ــت عـلــى
ص ــال ــح لــدف ـعــه إل ــى ات ـخ ــاذ خـطــوتــه
األخ ـي ــرة .وف ــي ه ــذا االت ـج ــاه أيـضــا،
اتهمت «كتائب حزب الله ـ ـ العراق»،

ف ــي ب ـي ــان ،ص ــال ــح ،ب ـ «ت ـن ـف ـيــذ إرادة
ُ
أمـيــركـيــة تـخـطــط ل ـجـ ّـر ال ـب ــاد نحو
الفوضى ،وإبـقــاء األزمــة السياسية
بــا مـخــرج ،لـفــرض احـتــال أميركي
جديد بغطاء أممي».
وإذا لــم ي ـتـ ّـم تـطــويــق تـلــويــح صالح
بــاالسـتـقــالــة ،فـهــو سـيـقــود إل ــى أزمــة
دس ـتــوريــة؛ إذ تـنـ ّـص امل ــادة  75على
أن ـ ــه «ل ــرئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة ت ـقــديــم
اسـ ـتـ ـق ــالـ ـت ــه تـ ـح ــري ــري ــا إل ـ ـ ــى رئ ـي ــس
ً
ُ
مـجـلــس الـ ـن ــواب ،وت ـع ـ ّـد ن ــاف ــذة بعد
ّ
مضي سبعة أيام من تاريخ إيداعها
لــدى املـجـلــس» .كما ّ
ينص الدستور
ّ
ع ـلــى أن ي ـحــل نــائــب الــرئ ـيــس مـكــان
األخ ـيــر ،فــي انـتـظــار انـتـخــاب رئيس
جديد خالل مدة ال تتجاوز  30يومًا
ّ
مــن تــاريــخ ال ـخ ـلـ ّـو .وف ــي ظ ــل شغور
ّ
ه ــذا املـنـصــب ،ي ـحــل رئ ـيــس الـبــرملــان
ّ
م ـح ــل رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ،ع ـلــى أن
يتم انتخاب رئيس جديد خالل مدة
ال تتجاوز أيضًا  30يومًا .لكن وفي
ض ــوء ال ــوض ــع ال ـح ــال ــي ،م ــن يضمن
انتخاب رئيس جديد؟ ومــن يضمن
أي ـض ــا ب ـق ــاء رئ ـي ــس ال ـب ــرمل ــان محمد

ً
الحلبوسي في موقعه أصال؟ عمليًا،
قد يكون العراق قاب قوسني أو أدنى
ـراغ دسـتــوري يضرب رئاساته
من فـ ٍ
الثالث.
ّ
أم ــا عـلــى خ ــط الـتـكـلـيــف الـحـكــومــي،
وعلى رغم إعالن املرشح العيداني،
فـ ــي تـ ـص ــري ــح ،أن «غ ــالـ ـبـ ـي ــة نـ ــواب
سـ ـ ــا ّئـ ـ ــرون وال ـ ـ ـصـ ـ ــدر ل ـ ــم ي ـم ــان ـع ــوا
ت ـســن ـمــي رئ ــاس ــة الـ ـ ـ ـ ــوزراء ،إال أن ــه،
ووزيـ ـ ـ ــر ال ـت ـع ـل ـي ــم الـ ـع ــال ــي ال ـس ــاب ــق
قصي السهيل (ابن البصرة أيضًا)،
بــاتــا عـمـلـيــا «ورق ـت ــن مـحــروقـتــن».
وك ـ ــان ت ــرش ـي ــح ال ـع ـي ــدان ــي ق ــد أث ــار
خ ــاف ــات داخ ـ ــل ت ـح ــال ــف «ال ـب ـن ــاء»؛
إذ تـ ـفـ ـي ــد مـ ـعـ ـل ــوم ــات ب ـ ـ ــأن األم ـ ــن
الـ ـ ـع ـ ــام لـ ـ ـ «ع ـ ـصـ ــائـ ــب أه ـ ـ ــل ال ـ ـحـ ــق»،
ق ـيــس ال ـخ ــزع ـل ــي ،دخ ــل ف ــي م ـشــادة
مـ ـ ــع ال ـ ـع ـ ــام ـ ــري وامل ـ ــال ـ ـك ـ ــي وب ـق ـي ــة
قـيــادات «الفتح» نتيجة «الخيارات
ال ـخ ــاط ـئ ــة» ف ــي ال ـت ـع ــام ــل م ــع مـلــف
رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،واص ـ ـفـ ــا تــرش ـيــح
ال ـع ـي ــدان ــي ب ـ ـ «الـ ـك ــارث ــي ،ألنـ ــه شـغــل
منصبًا في حكومات فاشلة» .لكن،
على ما يبدو ،ثمة ّ
توجه لرفض ّ
أي
اس ــم ي ـخ ــرج م ــن ال ـت ـحــالــف امل ــذك ــور
العتبارات سياسية بالدرجة األولى.
وفـ ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ،ت ـل ـفــت م ـصــادر
م ـط ـل ـعــة إلـ ــى أن «ت ـه ـم ــة ال ـف ـس ــاد ال
ُيستثنى منها أحد ...فتحميل الفتح
امل ـســؤول ـيــة ال ـكــام ـلــة ع ـ ّـم ــا آل ــت إلـيــه
األوضـ ـ ــاع م ــوق ــف م ـش ـب ــوه ،وي ـخــدم
ً
ّ
مخططًا خارجيًا واضـحــا» ،مشيرة
فــي حديثها إلــى «األخ ـب ــار» إلــى أن
«انـ ـق ــاب الـ ـص ــدر ع ـلــى ال ـت ـفــاه ـمــات
م ــع ال ـف ـتــح ج ـعــل األخ ـي ــر ف ــي فـ ّـوهــة
امل ــدف ــع» .مــع ذل ــك ،ت ــرى امل ـص ــادر أن
عـلــى «ال ـف ـتــح» «ال ـس ـعــي إل ــى إيـجــاد
ُ
وج ـ ــوه ت ــرض ــي الـ ـش ــارع ال ـغ ــاض ــب،
واملرجعية الدينية العليا (آيــة الله
علي السيستاني)» ،وخصوصًا أن
ال ـحــراك الـشـعـبــي فــي ع ــدد مــن املــدن
الــرئـيـسـيــة جـنــوب ال ـبــاد كالبصرة
والناصرية والديوانية ســارع ،بعد
ســاعــات عـلــى ط ــرح اس ــم الـعـيــدانــي،
إلى رفضه.
وفيما أعلنت «املرجعية» أن «خطبة
ّ
تتطرق إلى الوضع
الجمعة اليوم لن
الـسـيــاســي»ُ ،عـلــم أن الـصــدر سيدعم
ترشيح رئيس «جهاز االستخبارات
ال ــوطـ ـن ــي» م ـص ـط ـفــى ال ـك ــاظ ـم ــي ،أو
رئيس «هيئة النزاهة» السابق رحيم
الـعـكـيـلــي (ع ـلــى رغ ــم ص ــدور مــذكــرة
اع ـت ـقــال بـحـقــه ل ـتــورطــه ف ــي قـضــايــا
فساد) ،أو النائب فائق الشيخ علي
الذي يفتقر إلى ّ
أي جهة داعمة .إزاء
ذلك ،يبدو أن حظوظ الكاظمي ترتفع
مـجـ ّـددًا ،على رغــم معارضة شريحة
واسعة من «البناء» لهذا الخيار.

ّ
معارك إدلب مستمرة :الجيش يستأنف تقدمه
على رغم الهدوء الذي
سيطر أول من أمس على
جبهات القتال في ريف
إدلب الجنوبي ،عقب
االجتماع العسكري الذي
ُعقد في موسكو بين
عسكر ّيين أتراك وآخرين
ِ
روس لبحث وقف
العمليات ،عادت المعارك
ّ
لتشتد يوم أمس ،حيث
قرى
سيطر الجيش على ّ
وبلدات جديدة ،وتمكن
من ّ
صد هجمات عديدة
للمسلحين

دمشق تستكشف
ّ
وتنقب في البحر
النفط الـســوري ،علي غانم،
أعلن وزيــر
ّ
أن س ــوري ــا ت ـت ـطــلــع إل ــى إق ــام ــة «مــركــز
املـعـلــومــات النفطي والـجـيــولــوجــي» في
دم ـشــق ،بــالـتـعــاون مــع مــوس ـكّــو ،وذلــك
ض ـم ــن خ ــري ـط ــة ال ـط ــري ــق امل ــوقـ ـع ــة بــن
الـبـلــديــن أخ ـي ـرًا ،مـشـيـرًا إل ــى أن أعـمــال
وأوضـ ــح غــانــم أن «هـنــاك
ال ـب ـنــاء بـ ــدأتّ .
شــركــة قــديـمــة وق ـعــت عـقـدًا ســابـقــا في
مــوضــوع أحــد الـبـلــوكــات الـبـحــريــة ،وهو
الـبـلــوك الــرقــم  ،2وه ـنــاك أيـضــا اتفاقية
أخرى إلحدى الشركات الروسية للبلوك
ال ــرق ــم  ،1وه ــي ف ــي امل ــراح ــل الـقــانــونـيــة
األخـ ـي ــرة لـتـصــديـقـهــا ،وبــال ـتــالــي نحن
قادمون في السنوات املقبلة على دخول
استكشاف في القطاع البحري» .ولفت
إلى أن «هذين البلوكني يقعان في املياه
اإلقليمية الـســوريــة»ّ ،
مبينًا أن «إحــدى
هاتني الشركتني هي شركة كابيتال».
(األخبار)

ّ
المعلم :كلما لمست تركيا أن عناصرها من اإلرهابيين يعانون الهزيمة تأتي إلى موسكو (أ ف ب)

اس ـت ــأن ــف ال ـج ـيـ َـش الـ ـس ــوري ت ـقـ ّـدمــه
عـلــى م ـح ــاور ري ــفــي إدل ــب الـجـنــوبــي
وال ـج ـنــوبــي ال ـش ــرق ــي ،بــال ـتــزامــن مع
م ـ ـحـ ــاولـ ــة فـ ـص ــائ ــل غـ ــرفـ ــة ع ـم ـل ـيــات
«ال ـف ـتــح امل ـب ــن» ال ـعــام ـلــة ف ــي جـنــوب
إدلب استعادة نقاط جديدة كانت قد
سقطت في قبضة القوات الحكومية
في العمليات األخـيــرة .وقالت وكالة
األن ـبــاء الـســوريــة الــرسـمـيــة «ســانــا»،
ي ـ ــوم أم ـ ـ ــس ،إن «الـ ـجـ ـي ــش الـ ـس ــوري
واصل ّ
تقدمه ،وفرض سيطرته على
قـ ــرى وم ـ ـ ــزارع ح ـل ـبــان وس ـم ـكــة وتــل
خـطــرة وخــربــة ن ــواف فــي ريــف إدلــب
الجنوبي الشرقي ،بعد معارك عنيفة
مــع اإلرهــاب ـيــن» .فــي املـقــابــل ،أعلنت
فصائل املسلحني استعادة السيطرة
َ
على إحــدى النقاط التي تـقـ ّـدم إليها
الجيش سابقًا على محور أبو جريف
ف ــي ري ـ ــف إدلـ ـ ــب الـ ـش ــرق ــي .وش ـه ــدت
محاور املعارك ،أول من أمس ،هدوءًا
مـلـحــوظــا ،لـتـعــود امل ـع ــارك وتشتعل

ّ
ف ــي املـنـطـقــة بـفـعــل ه ـج ـمــات شنتها
الفصائل على مواقع كــان قد سيطر
عليها الجيش في األيــام املاضية .إذ
ّ
استغلت الفصائل فرصة ذلك الهدوء
ل ـت ـجــديــد عـمـلـيــاتـهــا وت ـك ـث ـي ـف ـهــا ،ما
دفع القوات الحكومية إلى استئناف
الـ ـ ـقـ ـ ـت ـ ــال وال ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــدم .كـ ـ ــذلـ ـ ــك ،بـ ـ ــرزت
ّ
الـ ـخ ــاف ــات ب ــن ال ـف ـص ــائ ــل امل ـســل ـحــة
فـ ــي املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،مـ ــع ات ـ ـهـ ــام «ال ـج ـي ــش
الحر»« ،هيئة تحرير الشام» (جبهة
النصرة) ،بـ«منع دخول فصائله إلى
إدلـ ــب» ،وه ــو مــا ّ
ردت عليه األخـيــرة
قــائـلــة« :افـتـحــوا جبهات ريــف حلب،
وال داعـ ـ ـ ــي ل ـ ـل ـ ـمـ ــزايـ ــدات ال ـ ـفـ ــارغـ ــة».
ّ
وكــان الجيش الـســوري قد تمكن من
اس ـت ـعــادة الـسـيـطــرة عـلــى َنـحــو 320
ك ـي ـل ــوم ـت ـرًا م ــرب ـع ــا ف ــي ري ــف ــي إدل ــب
الجنوبي والجنوبي الشرقي ،خالل
معارك عنيفة خاضها ّ
ضد الفصائل
املسلحة.
وال ي ـب ــدو أن االجـ ـتـ ـم ــاع ال ـت ــرك ــي ـ ـ ـ ـ

الروسي ،الذي انعقد االثنني الفائت،
ّ
ق ــد تـمــكــن م ــن حـســم ق ــرار بالتهدئة
وإيـ ـق ــاف ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـع ـس ـكــريــة في
محافظة إدل ــب ،على رغــم انخفاض
وت ـ ـيـ ــرة الـ ـتـ ـق ـ ّـدم الـ ـ ـب ـ ــري ،واق ـت ـص ــار
ال ـت ـحــركــات ع ـلــى م ـس ــاح ــات ضـيـقــة،
ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـقـ ـ ـص ـ ــف .إذ إن
الـعـمـلـيــات ل ــم تـتــوقــف بـشـكــل كــامــل،
سـ ــواء م ــن ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري أو من
ال ـ ـف ـ ـصـ ــائـ ــل املـ ـسـ ـلـ ـح ــة الـ ـ ـت ـ ــي ش ـنــت
هجمات عديدة أول من أمــس .وكان
امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم ال ــرئ ــاس ــة ال ـتــرك ـيــة،
إب ــراه ـي ــم ك ــال ــن ،ق ــد قـ ــال إن روس ـيــا
س ـت ـع ـمــل ع ـل ــى وقـ ــف ال ـه ـج ـم ــات فــي
م ـن ـط ـق ــة إدل ـ ـ ـ ــب ،م ـض ـي ـف ــا إن ب ـ ــاده
«تـتــوقــع ح ــدوث ذل ــك» .وأش ــار كالن،
في تصريحات عقب اجتماع ملجلس
ال ـ ـ ــوزراء ف ــي أنـ ـق ــرة ،إل ــى أن «تــركـيــا
ط ـل ـب ــت م ـ ــن روسـ ـ ـي ـ ــا ت ـث ـب ـي ــت وق ــف
إلطالق النار في املنطقة» ،متابعًا أن
«الهجمات في إدلب يجب أن تتوقف

فـ ــورًا» .فــي امل ـقــابــل ،جـ ـ ّـددت الناطقة
ب ــاس ــم ال ـخــارج ـيــة ال ــروس ـي ــة ،مــاريــا
زاخاروفا ،في تصريحات صحافية،
الـقــول إن موسكو تدعو إلــى تفعيل
الـخـطــوات الـهــادفــة إلــى تنفيذ بنود
ّ
امل ـ ــذك ـ ــرة ال ــروسـ ـي ــة ـ ـ ـ ـ ـ ال ـت ــرك ـي ــة فــي
شـ ــأن ال ــوض ــع ف ــي إدلـ ـ ــب ،ب ـمــا فيها

حذر الرئيس األميركي روسيا
وسوريا وإيران من التصعيد
في محافظة إدلب
فـصــل امل ـعــارضــة ال ـســوريــة املـعـتــدلــة
عــن اإلرهــاب ـيــن ه ـنــاك» ،وه ــذا مــا لم
ت ـقــم ب ــه أن ـق ــرة ح ـتــى الـ ـي ــوم .ولـفـتــت
زاخ ــاروف ــا إل ــى «(أن ـن ــا) مــن جانبنا،
نتخذ خـطــوات إلبـقــاء الــوضــع تحت
ال ـس ـي ـطــرة .لـكــن م ــن الـبــديـهــي أن ــه ال

يمكن التسامح بال نهاية مع وجود
جـيــب إره ــاب ــي ف ــي إدل ـ ــب» .وتعليقًا
عـلــى الـتـحــرك الـتــركــي ل ــدى موسكو
لوقف العملية العسكرية ،رأى وزير
الخارجية السوري ،وليد املعلم ،أنه
ّ
«دائمًا مع األسف ،كلما ملست القيادة
التركية أن عناصرها من اإلرهابيني
في إدلب يعانون الهزيمة ،تأتي إلى
موسكو من أجل وقف إطالق النار».
مــن جـهـتــه ،ح ــذر الــرئـيــس األمـيــركــي،
دونـ ــالـ ــد تـ ــرامـ ــب ،روس ـ ـيـ ــا وس ــوري ــا
وإي ـ ـ ـ ــران ،يـ ــوم أم ـ ــس ،م ــن الـتـصـعـيــد
في محافظة إدلــب ،معتبرًا أن تركيا
تعمل جاهدة ملنع حــدوث «مجزرة».
وق ـ ـ ـ ــال ت ـ ــرام ـ ــب عـ ـب ــر حـ ـس ــاب ــه ع ـلــى
«ت ــويـ ـت ــر»« :ت ـق ـتــل روسـ ـي ــا وس ــوري ــا
وإيران ،أو في سبيلها إلى قتل ،آالف
املدنيني األبرياء في إدلــب .ال تفعلوا
ذل ــك! تركيا تعمل جــاهــدة على منع
هذه املجزرة»
(األخبار)

فلسطين

ّ
نتنياهو يقابل «إهانة» غزة بالتوعد باالغتياالت
غزة ــ األخبار
خ ـت ـمــت امل ـق ــاوم ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة عــام
 2019بتكرار إهانتها رئيس الــوزراء
اإلسرائيلي ،بنيامني نتنياهو ،الذي
عـ ـ ّـبـ ــر عـ ــن غ ـض ـب ــه مـ ــن ذلـ ـ ــك بـقـصــف
مواقع املقاومة في قطاع غزة ،ملحقًا
ّ
والتوعد
إي ــاه بمزيد مــن الـتـهــديــدات
ب ــال ـع ــودة إلـ ــى س ـيــاســة االغ ـت ـي ــاالت،
فــي وق ــت أعـلـنــت فـيــه «الـهـيـئــة العليا
ملـ ـسـ ـي ــرات ال ـ ـ ـعـ ـ ــودة» ت ـغ ـي ـي ــر دوريـ ـ ــة
املسيرات خالل العام املقبل .وفي ليلة
أول من أمس ،أخلى األمن اإلسرائيلي،
نتنياهو ،من ّ
منصة انتخابية لحزب
«الليكود» في مدينة عسقالن املحتلة،
فــي تـكـ ُـرار ملــا حــدث قبل ثالثة أشهر،
عندما أطـلــق ص ــاروخ مــن غــزة تجاه
املدينة نفسها عند الساعة التاسعة
مـ ـس ــاء ،وه ـ ــو ال ـت ــوق ـي ــت ع ـي ـنــه ال ــذي
ّ
يتكرر فيه إطالق الصواريخ بصورة
متقطعة منذ أشهر.
وكـ ــان ن ـت ـن ـيــاهــو ،ف ــي املـ ــرة األخ ـي ــرة،
برفقة كبار املسؤولني في «الليكود»،
ومــن ضمنهم ال ــوزراء مـيــري ريغيف
وأم ـ ـيـ ــر أوح ـ ــان ـ ــا وغـ ـي ــا غ ـم ـل ـي ـئ ـيــل،

بــاإلضــافــة إل ــى مـيـكــي زوه ــر وداف ـيــد
ب ـي ـت ــان ،ل ـح ـضــور مــؤت ـمــر انـتـخــابــي
ألن ـص ــاره ضـمــن حملته االنـتـخــابـيــة
التي ينافس خاللها جــدعــون ساعر
عـ ـل ــى رئ ـ ــاس ـ ــة ال ـ ـ ـحـ ـ ــزبّ .
وردًا ع ـلــى
إط ــاق ال ـص ــاروخ ،ال ــذي لــم يعلن أيّ
م ــن الـفـصــائــل امل ـســؤول ـيــة ع ـنــه ،عمد
الـ ـع ــدو ،ق ـبــل ف ـجــر أمـ ــس ،إل ــى قصف

العشرات من مواقع املقاومة بأعداد
كـ ـبـ ـي ــرة م ـ ــن الـ ـ ـص ـ ــواري ـ ــخ عـ ـل ــى غ ـيــر
ال ـع ــادة ،وذل ــك مــن خ ــال أكـثــر مــن 50
غـ ــارة ت ـقــري ـبــا .وقـ ــال امل ـت ـحــدث بــاســم
جـيــش االح ـت ــال إن ط ــائ ــرات حربية
ومروحية قصفت أهدافًا لـ«حماس»،
شـمـلــت مـجـمـعــات ع ـس ـكــريــة .وت ـقــول
مصادر في املقاومة ،لــ«األخـبــار» ،إن

كانت الغارات
عنيفة
ومكثفة
على غزة،
لكن لم تقع
إصابات
(أ ف ب)

ّ
العدو َركز ضرباته على مواقع تابعة
ل ــ«الــوحــدة الـبـحــريــة» ،كما استهدف
م ـي ـن ــاء خ ــان ـي ــون ــس وم ـب ـن ــى م ـكــونــا
مــن طــوابــق تابعًا للشرطة البحرية.
وك ــان ــت امل ـقــاومــة ق ــد رف ـعــت مستوى
اسـتـعــدادهــا ،وال سيما عـلــى صعيد
الـقـيــادات ،خشية اغتيال جديد على
غرار حادثة الشهيد بهاء أبو العطا،
فــي وقــت أخلت فيه األجـهــزة األمنية
واملقاومة مواقعها كليًا.
وه ـ ـ ّـدد نـتـنـيــاهــو ،ع ـقــب خ ــروج ــه من
املـلـجــأ ،باغتيال امل ـســؤول عــن إطــاق
ً
الـصــاروخ ،قائال« :اكتشفت الليلة أن
حماس والجهاد اإلسالمي ال تريدان
ل ــي الـ ـف ــوز ،لـكـنـنــا س ـن ـفــوز رغ ـم ــا عن
أن ــوف ـه ــم» ،مـضـيـفــا« :س ـن ـفــوز عليهم
ب ــاملـ ـع ــرك ــة ،وسـ ـن ـ ـف ــوز ب ــان ـت ـخ ــاب ــات
الكنيستَ ...من أقدم على ذلك في املرة
السابقة (فــي إش ــارة إلــى أبــو العطا)
لــم يعد مــوجــودًا بيننا ،وأق ــول للذي
ّ
فليتهيأ
أقدم على ذلك في هذه املرة،
للرحيل» .كذلك ،أعلن وزير الخارجية
اإلســرائـيـلــي ،يسرائيل كــاتــس ،أن تل
أب ـي ــب أع ـ ـ ــادت س ـي ــاس ــة االغـ ـتـ ـي ــاالت،
مشيرًا إلى جهد استخباري لتحديد

ما إذا كان هناك مسؤول جديد يقف
خلف إطالق الصواريخ .وفي االتجاه
بينت،
نفسه ،رأى وزير األمن ،نفتالي ِ
أن «حماس لم تعد تخشى إسرائيل،
ّ
وحـ ــل مـعـضـلــة غ ــزة ي ـك ــون بتصفية
ق ــادة املـنـظـمــات الفلسطينية وليس
عبر املهرجانات».
مـيــدانـيــا ،تــوغـلــت آل ـيــات إســرائـيـلـيــة،
صباح أمس ،بشكل محدود وسريع،
داخل أراضي املواطنني شرقي مدينة
رفــح ،جنوب الـقـطــاع ،وســط عمليات
ت ـجــريــف وإط ـ ــاق ن ــار مـتـقـطــع تـجــاه
َّ
األراضي القريبة من دون أن ُيبلغ عن
إصــابــات .جــاء ذلــك فــي وق ــت أعلنت
فيه «الهيئة الوطنية العليا ملسيرات
ال ـ ـ ـعـ ـ ــودة» أنـ ـه ــا ق ـ ـ ـ ــررت ،بـ ـع ــد ج ــول ــة
نقاش بني الفصائل ّ
امتدت ألسابيع
ح ـ ـ ــول م ـس ـت ـق ـب ــل ه ـ ـ ــذه الـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــات،
تـ ـنـ ـظـ ـي ــم امل ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــرات ش ـ ـهـ ــريـ ــا وفـ ــي
ّ
املناسبات الوطنية ال ـبــارزة «وكلما
اح ـت ــاج الـفـلـسـطـيـنـيــون إل ــى الـحـشــد
الـجـمــاهـيــري» ،مضيفة إن املـسـيــرات
في العام الجديد ستبدأ اعتبارًا من
 30آذار /مارس تزامنًا مع إحياء «يوم
األرض».
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العالم

الحدث ب ـمــوازاة استمرار المعارك البرية والقصف الجوي،
يحتدم التنافس السياسي والعسكري في الملف الليبي،
وســط «إقـ ــدام» تــركــي الف ــت ،ومـحــاولــة روسـيــة لإلمساك
بخيوط اللعبة ،باالستفادة من ضآلة الحضور األميركي.
ّ
خضم ذلــك ،بدا الفتًا أمس إعــان وزيــر الداخلية في
وفي
حكومة «الوفاق» ،من العاصمة التونسية ،تشكيل «تحالف
ثالثي» داعــم لحكومته بين تركيا وتونس والـجــزائـر ،قبل
أن تعمد تونس إلى نفي انخراطها في ّ
أي تحالف من هذا
واحد من زيارة غير
النوع .وجاءت تلك التطورات بعد يوم ّ
للرئيس التركي إلى تونس ،ركزت على الملف
معلنة مسبقًا ً
الليبي وأثارت جدال واسعًا

تركيا ترسل قوات قريبًا...
وتونس «خارج» األحالف

احتدام التنافس
الدولي في ليبيا
يـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل فـ ـ ــي لـ ـيـ ـبـ ـي ــا ال ـت ـص ـع ـي ــد
العسكري ال ــذي بــدأتــه ق ــوات املشير
خ ـل ـي ـفــة ح ـف ـتــر ق ـب ــل أسـ ـب ــوع ــن ،مــع
إعــان ـهــا م ـج ــددًا «ال ـس ــاع ــة الـصـفــر»
ل ــدخ ــول وس ــط الـعــاصـمــة طــرابـلــس.
َ َّ
وتــركــز القتال الـبــري فــي الضواحي
ال ـج ـنــوب ـيــة ل ـل ـعــاص ـمــة ،وأسـ ـف ــر فــي
األيـ ـ ــام الـقـلـيـلــة امل ــاض ـي ــة ع ــن بعض
ال ـت ـقـ ّـدم ملصلحة ق ــوات حـفـتــر ،التي
لـ ــم ت ـن ـج ــح ـ ـ ـ ـ ـ مـ ــع ذلـ ـ ــك ـ ـ ـ ـ ـ فـ ــي كـســر
دف ــاع ــات ق ـ ــوات ح ـكــومــة «الـ ــوفـ ــاق».
وي ـس ـيــر ال ـق ـت ــال ف ــي ش ـكــل م ــوج ــات،
إذ تـتـقـ ّـدم فــي ســاعــات الـنـهــار قــوات
حفتر بغطاء صــاروخــي وجــوي من
الـطــائــرات املـسـ ّـيــرة اإلمــارات ـيــة ،فيما
ً
تستعيد قــوات «الــوفــاق» ليال أغلب

حملة حفتر تَوسّعت في األسبوعين الماضيين لتشمل شنّ قصف جوي على مدن أخرى تقع تحت سيطرة «الوفاق» (أ ف ب)

املواقع التي خسرتها.
ل ـ ـكـ ــن حـ ـمـ ـل ــة حـ ـفـ ـت ــر َت ـ ـ ّ
ـوسـ ـ ـع ـ ــت فــي
ّ
األس ـب ــوع ــن املــاض ـيــن لـتـشـمــل شــن
ق ـصــف ج ــوي ع ـلــى م ــدن أخـ ــرى تقع
َ َّ
ت ـح ــت س ـي ـط ــرة «ال ـ ــوف ـ ــاق» .وتـ ــركـ ــز
الـقـ ّصــف عـلــى مــديـنــة مـصــراتــة التي
تمثل التشكيالت العسكرية املنحدرة
منها العمود الفقري لقوات «الوفاق».
وق ــد رف ـضــت املــديـنــة عــرضــا ،انتهى
أول مــن أمــس ،بسحب مقاتليها من
الجبهات مقابل وقف استهدافها من
ّ
الغارات ،أمس ،مدينة
الجو .وشملت ّ
ال ــزاوي ــة الـتــي تـمــثــل املــدخــل الغربي
للعاصمة ،ومدينة ســرت الساحلية
وسط البالد التي تقع تحت سيطرة
تشكيالت عسكرية من مصراتة منذ

دحـ ــر ت ـن ـظ ـيــم «داعـ ـ ـ ــش» عـ ــام ،2016
وتشير أخبار إلى سعي قوات حفتر
لدخولها في املستقبل القريب.
فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــت ،بـ ـ ـ ــدأ الـ ـتـ ـن ــاف ــس
اإلقليمي والــدولــي فــي امللف الليبي
ي ـت ـخ ــذ أبـ ـ ـع ـ ــادًا أكـ ـث ــر خـ ـ ـط ـ ــورة ،مــع
إع ــان الــرئـيــس الـتــركــي ،رجــب طيب
إردوغ ــان ،أمــس ،نيته تنفيذ وعيده
بإرسال قوات إلى ليبيا مطلع الشهر
امل ـق ـبــل .إذ ق ــال إردوغـ ـ ـ ــان ،ف ــي كلمة
ألـقــاهــا أم ــام أع ـضــاء «ح ــزب الـعــدالــة
وال ـت ـن ـم ـيــة» ،إن ــه «ن ـظ ـرًا ال ــى وج ــود
دعــوة (مــن ليبيا) فــي الــوقــت الراهن
فــإن ـنــا سـنـقـبـلـهــا» ،مـضـيـفــا «(ان ـن ــا)
سنضع مشروع قانون إرسال قوات
ّ
بمجرد
إلى ليبيا على جدول األعمال

ب ـ ــدء ج ـل ـس ــات ال ـ ـبـ ــرملـ ــان» ،مــوض ـحــا
ّ
سيقر هــذا التشريع في
أن الـبــرملــان
الثامن أو التاسع من كانون الثاني/
يناير املقبل .ولم يغفل إردوغان ،في
كلمته نفسها ،تجديد الهجوم على
روسيا من بوابة ليبيا ،إذ أشار إلى
أن «روس ـي ــا م ــوج ــودة ه ـنــاك بألفي
(مقاتل) مــن فاغنر» ،متحدثًا أيضًا
عن «وجود نحو خمسة آالف مقاتل
ّ
مــن ال ـس ــودان» ،معتبرًا أنـهــم «كلهم
يـ ـس ــاع ــدون ب ـ ـ ــارون ح ـ ــرب (ح ـف ـت ــر)،
بينما نقبل نحن دعوة من الحكومة
الشرعية للدولة .هذا هو اختالفنا».
فــي امل ـقــابــل ،تـتـحــاشــى روس ـي ــا ،إلــى
اآلن ،ال ــدخ ــول فــي سـجــال مـ ًـع تركيا
ـاولـ ــة وض ــع
ح ـ ــول ه ـ ــذا امل ـ ـلـ ــف ،م ـ ـحـ ـ ِ

نـفـسـهــا ع ـلــى م ـســافــة م ـت ـســاويــة مع
الجميع ،ومكتفية بلغة الدعوة إلى
ّ
ح ــل سـلـمــي .وف ــي ه ــذا اإلطـ ــار ،جـ ّـدد
الرئيس الــروســي ،فالديمير بوتني،
أمس ،قوله إن «من الصعب في ليبيا
اآلن تحديد َمن على صواب َ
ومن يقع
عليه اللوم .الشيء األكثر صحة هو
ّ
إيجاد حل لوقف األعمال القتالية»،
الف ـت ــا إلـ ــى «(أن ـ ـنـ ــا) ن ـع ــرف ال ــوض ــع،
ون ـع ـلــم أن ال ـ ــدول املـخـتـلـفــة تحتفظ
بعالقات مع كال الطرفني املتنازعني،
وم ـس ـتــوى ه ــذه ال ـع ــاق ــات مختلف.
نحن ،الجانب الروسي ،على اتصال
م ــع حـكــومــة الـسـيــد الـ ـس ــراج ،ونـحــن
عـ ـل ــى ات ـ ـصـ ــال مـ ــع املـ ـشـ ـي ــر ح ـف ـت ــر».
وجــاءت مواقف بوتني خالل اتصال

املـتــوســط والـعــالــم الـعــربــي ،بــل أكثر
مــن ذل ــك ،هــو يعد بمفاجآت جديدة
ل ـي ـســت ف ــي ال ـح ـس ـب ــان ،ب ـم ـع ــزل عــن
ّ
التحرك.
مآالت هذا
ق ـبــل أي ـ ــام ،ك ــان إردوغ ـ ـ ــان يـعـلــن أنــه
سيقارب الوضع في ليبيا من خالل
الـتـعــامــل م ــع «ال ـشــرع ـيــة» امل ــوج ــودة
فيها ،على رغم أن األخيرة ال تسيطر
سرت
ســوى على العاصمة وساحل ّ
ـ ـ مصراطة .وقــال إنه في حال تلقيه
ط ـل ـبــا م ــن ح ـكــومــة الـ ـس ــراج لـتـقــديــم
املساعدة العسكرية ،فالدولة التركية
ّ
ستلبي ذلك (أعلنت حكومة السراج
ّ
أم ـ ــس ت ـق ــدم ـه ــا ب ـط ـلــب رسـ ـم ــي إل ــى
أن ـقــرة للحصول عـلــى دع ــم عسكري
جـ ــوي وب ـ ــري وب ـ ـحـ ــري) .وع ـل ــى هــذا
األساسُ ،ينتظر من البرملان التركي،
ح ـيــث إلردوغـ ـ ـ ــان م ــع شــري ـكــه حــزب
«الحركة القومية» الغالبية املطلقة،
أن ينعقد مطلع العام الجديد ،إلقرار
ّ
مذكرة تجيز إرسال قوات إلى ليبيا
ّ
على غــرار املــذكــرة الخاصة بسوريا
والعراق.
ّ
زيــارة تونس تأتي في ظــل «عــودة»
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة إلـ ـ ـ ــى ح ـ ـضـ ــن «اإلخـ ـ ـ ـ ـ ــوان
املـسـلـمــن» ب ـفــوز حــركــة «الـنـهـضــة»
فــي االنـتـخــابــات الـنـيــابـيــة ،وتأليف
ح ـ ّكــومــة ج ــدي ــدة مـسـتـقـلــة بــرئــاســة
مرشحها الحبيب الجملي ،وتولي
راشـ ـ ــد ال ـغ ـن ــوش ــي ،زعـ ـي ــم ال ـح ــرك ــة،
رئــاســة ال ـبــرملــان ،عـلــى الــرغــم مــن أن

ّ
سعيد هو الذي يظهر
الرئيس قيس
في الواجهة .ماذا فعل إردوغــان في
تونس؟ تنقل صحيفة «يني شفق»
عن مصادر رفيعة أن إردوغان طالب
ّ
سعيد بأن تتحرك تونس بطريقة ال
ّ
تكون فيها شريكة أو داعمة لكل من
ّ
وأل ّ
تقدم
مصر واإلمارات في ليبيا،
ّ
أي دعم لحكومة اللواء خليفة حفتر.
أما طلب العمل على وقف النار ،فال
ّ
مـعـنــى ل ــه ف ــي ظ ــل تــأك ـيــد إردوغ ـ ــان
أنه سيرسل قريبًا قــوات إلى ليبيا.
ووفـ ـق ــا ملـ ـص ــادر «ي ـن ــي شـ ـف ــق» ،فــإن
إردوغ ـ ــان طـلــب مــن سـعـ ّـيــد الـسـمــاح
للطائرات التركية باستخدام املجال
الـجــوي التونسي ،وذهــب إلــى طلب
السماح للقوات التركية باستخدام
مرفأ بحري وقاعدة عسكرية ،وهو
ما قد يرقى إلى مستوى «التحالف»
بــن الـبـلــديــن .وال ي ـعــرف بالضبط،
عدا الحالة «اإلخوانية» في تونس،
م ـ ــا ه ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــوام ـ ــل ال ـ ـتـ ــي ش ـ ّـج ـع ــت
ّ
التقدم
إردوغ ــان على الـتـجـ ّـرؤ على
بـهــذه املـطــالــب الـعــالـيــة الـسـقــف .من
املبكر التفكير بأن تونس املجاورة
لليبيا يمكن أن توافق على أن تكون
ش ــري ـك ــة ل ـب ـلــد أج ـن ـب ــي م ـث ــل تــرك ـيــا
ف ــي ت ــدخ ـ ٍـل ف ــي شـ ــؤون ب ـلــد م ـجــاور
عــربــي م ـثــل لـيـبـيــا ،يـمـكــن أن تـكــون
عواقبه كارثية على تونس قبل ّ
أي
أحد آخر .وبالفعل ،أعلنت الرئاسة
التونسية أنها لن تكون شريكة أو

ّ
تسميها،
حليفة لتركيا ،من دون أن
فــي مــواجـهــة الــوضــع فــي ليبيا ،في
رسالة إلى حكومة الحبيب الجملي
وحركة «النهضة».
مـ ــا ي ـل ـف ــت أيـ ـض ــا هـ ــو أن إردوغ ـ ـ ـ ــان
ّ
يكرر في ليبيا ما فعله في سوريا.
إذ اجتمع ،خــال زيــارتــه التونسية،

وفقًا لبعض املعلومات ،مــع العديد
مــن زع ـمــاء الـقـبــائــل الليبيةّ .
ورب ـمــا،
ّ
ف ــي ظ ــل ه ــذه األجـ ـ ــواء ،ت ـكــون تركيا
فــي صــدد القيام بعمليات عسكرية
ج ــوي ــة وب ـ ّـري ــة ع ـلــى غـ ــرار ت ـلــك الـتــي
فــي ش ـمــال ال ـع ــراق .بطبيعة ال ـحــال،
ال ـصــراعــات الــدول ـيــة ال ت ـقــاس بقوة

ّ
«مغامرة عثمانية» جديدة!
على الرغم من التطورات التي
ّ
وتقدم الجيش
تشهدها ساحة إدلب،
السوري في منطقة لتركيا فيها نفوذ
عسكري ،كان أمام رجب طيب
ووجود ّ
إردوغان متسع من الوقت ،على ما
ّ
الحدث
يبدو ،للتفرغ للحدث الليبي ،تاركًا ّ
السوري ،على سخونته ،يتراجع في سلم
األولويات .وبلغة المطمئن والواثق
بنفسهً ،ذهب إردوغان إلى تونس
استكماال للمعركة في ليبيا وعليها
محمد نور الدين
فــاجــأ الــرئـيــس الـتــركــي خصومه في
ش ــرق ــي امل ـت ــوس ــط وشـ ـم ــال أفــري ـق ـيــا
وال ـجــزيــرة الـعــربـيــة م ـ ّـرت ــن :األول ــى؛
حــن أبـ ــرم ،فــي  27تـشــريــن الـثــانــي/
نوفمبر املاضي ،اتفاقني مع حكومة
فايز السراج في ليبيا ،واملعترف بها
دوليًا .والثانية؛ بعد شهر بالضبط،
بـ ــزيـ ــارة تـ ــونـ ــس ،الـ ــدولـ ــة امل ـ ـجـ ــاورة
لليبيا .أظـهــر الـحــدثــان أن إردوغ ــان
ي ـم ـلــك زم ـ ــام املـ ـ ـب ـ ــادرة ،ول ــدي ــه خطة
م ـحـ ّـددة وص ــورة واض ـحــة ملــا يــريــده
في صــراع الغاز والنفوذ في شرقي

«يني شفق» :إردوغان طلب من ّ
سعيد السماح للطائرات
التركية باستخدام المجال الجوي التونسي (األناضول)

هاتفي مع رئيس ال ــوزراء اإليطالي،
ّ
جوزيبي كونتي ،ركــز فيه الجانبان
ع ـلــى «ض ـ ـ ــرورة ال ـت ـســويــة الـسـلـمـيــة
ل ـ ــأزم ـ ــة»ّ ،
وأيـ ـ ـ ــدا «جـ ـه ــود املـجـتـمــع
ال ــدول ــي لتحقيق الـتـســويــة الليبية
بوساطة األمــم املتحدة» ،بحسب ما
جاء في بيان للكرملني.

جدل في تونس

ّ
مواز ،وصل وزير الداخلية
على خط
ٍ
ف ـ ـ ــي ح ـ ـكـ ــومـ ــة «ال ـ ـ ـ ـ ــوف ـ ـ ـ ـ ــاق» ،ف ـت ـح ــي
باشاغا ،أمس ،إلى تونس ،في زيارة
ليست األولى من نوعها ،إذ سبقتها
واحـ ــدة مـمــاثـلــة بـعـيــد إطـ ــاق حفتر
حملته للسيطرة على طرابلس في
ال ــراب ــع مــن نـيـســان /أبــريــل املــاضــي.

القوانني الدولية أو الخطابات .فما
أراده إردوغان من تعامل مع شرعية
في ليبيا ،كان غائبًا كليًا من تعامل
مع شرعية كانت وال تــزال موجودة
ف ــي س ــوري ــا .وم ــا يـفـعـلــه م ــع زع ـمــاء
الـقـبــائــل فــي ليبيا هــو الـتـعــامــل مع
قوى خارجة ،في بعض املناطق ،عن
الـشــرعـيــة ،ومـتـمــركــزة عـلــى الـحــدود
مع تشاد والـســودان ،أي على مقربة
مــن مـصــر ،تمامًا كما كــان يفعل وال
يــزال فــي التعامل مــع زعـمــاء عشائر
وت ـن ـظ ـي ـمــات س ــوري ــة خ ــارج ــة عـلــى
ش ــرع ـي ــة الـ ــدولـ ــة .وهـ ــو ب ــذل ــك ي ـك ـ ّـرر
ف ــي ل ـي ـب ـيــا ،وسـ ــط انـ ـتـ ـق ــادات ل ــه من
جــانــب امل ـعــارضــة الـتــركـيــة ،مــا فعله
فــي ســوريــا وال ـع ــراق لجهة التدخل
ف ــي شـ ـ ــؤون دولـ ـ ــة أخـ ـ ــرى وال ـ ـتـ ـ ّ
ـورط
ف ــي م ــا ال يـمـكــن ال ـت ـكـ ّـهــن بـنـتــائـجــه.
نـ ـجـ ـح ــت تـ ــرك ـ ـيـ ــا فـ ـ ــي تـ ــوق ـ ـيـ ــع أول
ات ـفــاق ـيــة تــرس ـيــم حـ ــدود ب ـحــريــة مع
بلد آخر هو ليبيا ،وفي توقيع اتفاق
عسكري مع حكومة السراج ،لكن هذا
سـيــدفــع بـخـصــوم تــركـيــا فــي ليبيا،
م ــن ال ـس ـعــوديــة واإلمـ ـ ـ ــارات وم ـصــر،
وحتى روسيا من حيث املبدأ املؤيدة
لـحـفـتــر ،ال ــى االس ـت ـع ــداد ل ــ«امل ـعــركــة
الكبرى» مع تركيا التي ستكون في
وض ــع ال تـحـســد عـلـيــه ،وخـصــوصــا
أنها ليست بلدًا محاذيًا بريًا لليبيا
بخالف ما هو عليه األمر مع سوريا
املجاورة جغرافيًا لها.

وع ـق ــد ب ــاش ــاغ ــا ن ـ ــدوة ص ـحــاف ـيــة لم
يكتف فيها بالحديث عــن مجريات
ِ
املعارك ،بل ّ
قدم رواية كاملة حول ما
حـصــل فــي ليبيا مـنــذ سـقــوط نظام
معمر القذافي .وفي هذا اإلطارّ ،
حمل
النظام السابق املسؤولية األولى عن
الفوضى ،منتقدًا عدم وجود دستور
ألكـثــر مــن أربـعــة عـقــود ،ومعتبرًا أن
اخـتــاف املسارين اللذين سلكتهما
تونس وليبيا بعد عــام  2011يعود
إل ــى وج ــود رصـيــد مـ ّ
ـؤسـســاتــي لــدى
ّ
األولى مكنها من إسقاط نمط الحكم
من دون إسقاط الدولة ،بينما لم يكن
يــوجــد فصل بــن الـنـظــام واملؤسسة
ل ـ ــدى الـ ـث ــانـ ـي ــة .وتـ ــابـ ــع ب ــاش ــاغ ــا أن
سقوط الدولة في ليبيا جعلها هدفًا
للتنظيمات اإلرهابية التي برزت في
اإلقليم ،ما ّ
حول مكافحتها إلى هدف
استراتيجي ،وهو ما أعطى الفرصة
ّ
املتربصة بالسلطة ...لتبرير
لـ«القوى
محاولتها املستميتة الــوصــول إلى
السلطة بمنطق الـقــوة الغالبة» في
إشــارة إلــى حفتر و«عملية الكرامة»
ال ـت ــي أط ـل ـق ـهــا عـ ــام  .2014وت ـح ـ ّـدث
عن مكافحة تنظيم «داعــش» الحقًا،
ً
وص ــوال إلــى الـهـجــوم على طرابلس
الـ ــذي اع ـت ـبــر أن ــه ج ــاء «م ــن دون أيّ
سبب منطقي» ،وخــاصــة مــع انتهاء
التحضيرات لعقد مؤتمر مصالحة
ف ــي م ــدي ـن ــة غ ــدام ــس ب ــرع ــاي ــة األم ــم
امل ـت ـح ــدة ،ت ـح ـضــره جـمـيــع األطـ ــراف
ّ
الـلـيـبـيــة ،لـبـحــث خــريـطــة طــريــق حــل
سياسي.
ل ـكــن ال ـح ــدي ــث األه ـ ــم ل ـبــاشــاغــا كــان
حــول توفير الــدعــم لحكومته ،حيث
ت ـح ـ ّـدث ع ــن تــوق ـيــع م ــذك ــرة الـتـفــاهــم
األمـنـيــة والعسكرية مــع تــركـيــا ،قبل
أن يعرب عن اعتقاده بأنه «سيكون

الرئاسة التونسية:
تونس لن تقبل بأن
أي
تكون عضوًا في ّ
تحالف أو اصطفاف
على اإلطالق

إردوغان ّ
يكرر
في ليبيا ما فعله
في سوريا

لكن ما يلفت ،للمرة األلف ،أن تركيا ال
تنطلق في تحركاتها الخارجية فقط
م ــن مـصــالــح اق ـت ـصــاديــة وأم ـن ـيــة ،بل
َّ
مــن منطلقات أيديولوجية لــم تتخل
ع ـن ـهــا م ـن ــذ بـ ــدء «ال ــربـ ـي ــع ال ـع ــرب ــي»،
وم ــا راف ـق ــه م ــن ات ـك ــاء عـلــى جـمــاعــات
«اإلخوان املسلمني» ،األمر الذي ّ
سبب
لها الكثير من املتاعب والـهــزائــم ،بل
إن تركيا ال تزال تحمل راية «امليثاق
ّ
املــلــي» كعامل مـحـ ّـدد فــي سياساتها
الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة ،لـ ـتـ ـب ــري ــر الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مــن
ّ
تحركاتها وتدخالتها ،وهــو امليثاق
الذي رسم عام  1920حدود تركيا بعد
الحرب العاملية األولــى ،ولحظ شمال
س ــوري ــا والـ ـع ــراق وب ـعــض ج ــزر بحر
إيجه واملتوسط ضمن هذه الحدود.
وكم كان بارزًا أن ترى صحيفة «يني
شـ ـف ــق» أن ات ـ ـفـ ــاق ت ــرس ـي ــم الـ ـح ــدود
البحرية بــن تركيا وليبيا هــو كسر

هناك تعاون كبير بني تركيا وتونس
والجزائر ،وسنكون في حلف واحد
يخدم شعوبنا واستقرارنا األمني».
وكـ ــان ال ــوزي ــر ق ــد ش ـ ـ ّـدد ،ف ــي زيــارتــه
السابقة ،على ضــرورة تقديم الدعم
ل ـ ـ ــ«الـ ـ ــوفـ ـ ــاق» ،ل ـك ـن ــه ط ــال ــب حـيـنـهــا
بـتـفـعـيــل «اتـ ـح ــاد امل ـغ ــرب ال ـعــربــي»،
ت ـ ــوازي ـ ــا مـ ــع تـ ـص ــريـ ـح ــات لـ ــوزيـ ـ َـري
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـت ــون ـس ــي والـ ـج ــزائ ــري
رف ـ ـضـ ــا ف ـي ـه ــا م ـه ــاج ـم ــة ط ــرابـ ـل ــس،
مل ــا ف ـي ـهــا م ــن ت ـهــديــد ألمـ ــن الـبـلــديــن
وسالمة املدنيني الليبيني.
وجـ ــاء ح ــدي ــث بــاشــاغــا ع ــن «ح ـلــف»
مـفـتــرض بـعــد ي ــوم واح ــد مــن زي ــارة
غير معلنة مسبقًا للرئيس التركي،
رج ـ ـ ــب طـ ـي ــب إردوغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،لـ ـت ــون ــس،
ّ
تركزت على امللف الليبي .وعلى رغم
أن املؤتمر الصحافي املشترك الذي
عقده الرئيسان التركي والتونسي،
قـيــس سـعـ ّـيــد ،ت ـنــاول «ن ــدوة بــرلــن»
وضرورة دعوة تونس إليها ،من دون
ال ـت ـطــرق إل ــى تــدخــل تــركــي عسكري
مـ ـب ــاش ــر ف ـ ــي ل ـي ـب ـي ــا ووجـ ـ ـ ـ ــود دور
تونسي فــي ذلــك ،إال أن هــذه النقطة
أثـ ــارت الـكـثـيــر مــن ال ـج ــدل .إذ ن ـ ّـددت
أح ـ ــزاب وم ـن ـظ ـمــات ووس ــائ ــل إع ــام
تونسية بزيارة إردوغان وتوقيتها،
معتبرة إيــاهــا «اسـتـفــزازيــة» .وفيما
ّ
حـ ـ ـ ـ ــذر ال ـ ـب ـ ـعـ ــض مـ ـ ــن ج ـ ـعـ ــل ت ــون ــس
مـنـ ّـصــة لنقل األسـلـحــة الـتــركـيــة إلــى
ليبيا ،ذهب آخرون إلى الحديث عن
إمكانية نشر جنود أتراك في تونس.
وردًا ع ـل ــى ت ـل ــك ال ـ ـتـ ــأويـ ــات وع ـلــى
تصريحات باشاغا أيـضــا ،أصــدرت
الرئاسة التونسية ،أمس ،بيانًا أكدت
فـيــه أن «تــونــس لــن تقبل ب ــأن تكون
عـضـوًا فــي ّ
أي تحالف أو اصطفاف
على اإلطالق ،ولن تقبل أبدًا أن يكون
ّ
أي شبر من ترابها إال تحت السيادة
الـ ـت ــونـ ـسـ ـي ــة وح ـ ـ ــده ـ ـ ــا» .واعـ ـتـ ـب ــرت
أن «ال ـ ـت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات والـ ـ ـت ـ ــأوي ـ ــات
واالدعاءات الزائفةّ ...إما أنها تصدر
عن سوء فهم وسوء تقديرّ ،
وإما أنها
تنبع من املصادر نفسها التي دأبت
على االف ـتــراء والـتـشــويــه» .وأضــافــت
إنــه إذا «صــدر موقف عكس هــذا من
تونس أو من خارجها ،فهو ال يلزم
ّ
إل صاحبه وحده».
(األخبار)

ل ــ«ات ـفــاق ـيــة س ـي ـفــر» ( ،)1920وال ـتــي
ّ
قسمت تركيا قبل أن تعيد «معاهدة
لـ ــوزان» ( )1923تــوحـيــدهــا .وه ــو ما
يقع في السياق الذي وضعه الناطق
ب ــاس ــم ال ــرئ ــاس ــة ال ـت ــرك ـي ــة ،إبــراه ـيــم
ق ــال ــن ،ع ـنــدمــا قـ ــال م ـس ــاء ال ـثــاثــاء
امل ـ ــاض ـ ــي« :إن الـ ـ ـ ــذي ي ـ ـعـ ــرف ج ـي ـدًا
تاريخ الجمهوررية التركية يدرك أن
األمن القومي لتركيا يبدأ مما خلف
ّ
(ح ــدود) امليثاق املــلــي» .لذلك اعتبر
االت ـف ــاق ال ـتــركــي ـ ـ ـ ـ الـلـيـبــي لترسيم
الحدود البحرية كسرًا للحزام الذي
تــريــد ال ـي ــون ــان وق ـب ــرص الـيــونــانـيــة
فــرضــه عـلــى تــرك ـيــا ،إلب ـقــاء األخ ـيــرة
«حـبـيـســة» ح ــدوده ــا الــراه ـنــة .وقــال
قالني إن «تركيا إذ تسعى إلى حماية
ّ
أمنها القومي ،يتحتم عليها توسيع
ه ــذا الـ ـح ــزام .وهـ ــذا ل ـيــس خ ـي ــارًا بل
حتمية ،ومــن هنا ،اهتمامنا بليبيا
وسـ ــوريـ ــا وأف ـغ ــان ـس ـت ــان والـ ـق ــوق ــاز
والـ ـبـ ـلـ ـق ــان وإيـ ـ ـ ـ ـ ــران .وهـ ـ ـ ــذا ي ــوج ــب
أن ت ـك ــون تــرك ـيــا ق ــوي ــة ع ـلــى طــاولــة
ّ
امل ـفــاوضــات وف ــي امل ـيــاديــن وف ــي كــل
الساحات» .وإذا كان مبررًا ألي دولة
ّ
تتحصن خلف مصالحها القومية
أن
والحيوية للقيام حتى بـ«مغامرات»،
ف ـ ــإن ال ـت ــدخ ــل ال ـت ــرك ــي امل ـب ــاش ــر مــن
البوابة الليبية ّ
يتم هــذه املـ ّـرة تحت
الفـتــة «العثمانية ال ـجــديــدة» ،بقول
إردوغ ــان بعد عــودتــه مــن تــونــس إن
«ليبيا أمانة عثمانية»!
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تقرير

انتخابات «الليكود» التمهيدية:
ٌ
تنافس في التطرف اليميني
تحت شعار إنقاذ حكم «الليكود» ومعسكر اليمين ،خاض
غدعون ساعر معركة إسقاط بنيامين نتنياهو داخل حزبه.
لكن مهما تكن نتائج انتخابات رئاسة «الليكود» ،فهي لن تترك
على ما يبدو بصمات استثنائية على توجهات الحزب ،كما لن
ّ
تخلف تأثيرات جوهرية على ملف رئاسة الحكومة
يحاول رئيس حكومة العدو اإلسرائيلي ،بنيامني نتنياهو ،أن ينتزع شرعية حزبية
لــاسـتـمــرار فــي أخــذ الـكـيــان بكامله رهينة فــي مقابل نجاته مــن الـقـضــاء .وهي
استراتيجية بدا الفتًا أن حزب «الليكود» ومعسكر اليمني تناغما معها ،إلى ّ
حد
ّ
ّ
التسبب في شل الحكومة طـ ّـوال العام الجاري .في هذا السياق ،تأتي االنتخابات
التمهيدية داخل «الليكود» لتمثل حدثًا استثنائيًا؛ بالنظر إلى أن املرة األخيرة التي
جرت فيها مثل هذه االنتخابات كانت في  ،2014عندما فاز نتنياهو على داني
دانــون ،وكـ ّـرس بذلك هيمنته على الحزب الــذي يبدو أنــه يعاني من فقدان قيادات
قادرة على استقطاب جمهوره ومعسكر اليمني ،أو تشكيل بديل قوي من نتنياهو.
من أبرز عالمات تلك االنتخابات أنها تكشف عن مستوى التطرف األيديولوجي
ّ
نتنياهو في
ال ــذي يـســود «الـلـيـكــود» .وه ــو مــا تـبــن فــي مـحــاولــة ســاعــر منافسة ّ
تظهير خـيــارات أكثر تطرفًا في شــأن القضية الفلسطينية .ولــذا ،احتلت قضية
«خــان األحـمــر» نقطة ارتـكــاز فــي حملته االنتخابية ،إذ ّ
عبر عــن سخريته منها
بالقول« :حكومة إسرائيل تخاف من اله ــاي» ،مشيرًا بهذا إلــى امتناع الحكومة
عن إخالء القرية الفلسطينية بسبب الخوف من «املحكمة الجنائية الدولية» ،وهو
األمر الذي أكده وزير الخارجية ،يسرائيل كاتس .كذلك ،حرص ساعر على تظهير
خلفياته اليمينية بالتأكيد أنــه «ينوي مواصلة الكفاح من أجــل مستقبل الضفة
الغربية باألفعال ال باألقوال» .وتنبع خصوصية موقفه ّ
املتقدم من أنه أتى في الوقت
الذي قررت فيه النيابة العامة في «الجنائية الدولية» أن ثمة أساسًا للتحقيق ضد
إسرائيل حول ارتكابها جرائم حرب ،ما يكشف عن نوع من اإلجماع اإلسرائيلي
في مواجهة املحكمة .أما أكثر ما يلفت في حملة ساعر الدعائية فهو أنه لم ينطلق
في منافسته نتنياهو من كون األخير زعيمًا فاسدًا أســاء إلى صــورة إسرائيل،
بل من زاوية أن تلك التهم ّ
أضرت بالحزب ومعسكر اليمني بالدرجة األولى .وعلى
هذه الخلفية ،ال يبدو مستغربًا إعالنه أنه إذا فاز برئاسة «الليكود» ،فسيعمل على
تعيني نتنياهو رئيسًا للدولة ،علمًا بأن هذا
املوقف ينطوي على أبعاد تكتيكية تخدمه
في املنافسة على رئاسة الحزب.
ـف نتنياهو حقيقة أنــه
فــي املـقــابــل ،لــم ُي ـخـ ِ
ي ـحــاول ان ـتــزاع شــرعـيــة شعبية فــي مقابل
الـشــرعـيــة الـقـضــائـيــة ،وه ــو مــا أف ـصــح عنه
فــي مقابلة مــع إذاع ــة الجيش ،قــال فيها إن
«ال ـش ـعــب ه ــو َم ــن ي ـقــرر َم ــن ال ــذي سيقود
الـحـكــومــة امل ـق ـب ـلــةَ ...م ــن ي ـقــرر َم ــن سيقود
الـلـيـكــود هــم أع ـضــاء الـلـيـكــود ف ـقــط» .وفــي
االتـ ـج ــاه ن ـف ـســه ،س ـخــر مـكـتـبــه ،أمـ ــس ،من
اقتراح ساعر تعيني نتنياهو رئيسًا للدولة،
معتبرًا أن «م ـن ــاورة ســاعــر تشير إل ــى أنــه
يسير مــع خــط اإلع ــام والـيـســار للتخلص
من رئيس الحكومة برئاسة البالد .هذا ليس
ّ
سيزور نتنياهو واشنطن لحثها
الوقت لالنقسام في الليكود وإنما للوحدة
بالسيادة اإلسرائيلية
على االعتراف
حول نتنياهو» .أيضًاَ ،ت ّ
ّ
وجه رئيس حكومة
على جميع التجمعات والبؤر
ّ
االستيطانية (أ ف ب)
العدو إلى املحكمة العليا كي تترفع عن هذه
النقاشات حــول أهليته لتشكيل الحكومة
املقبلة ،مستعينًا بــآراء من ّ
سماهم «كبار الفقهاء الدستوريني من غير املؤيدين
لليكود ،والــذيــن شــددوا على أنــه يجب الــوثــوق بالديموقراطية .في الديموقراطية،
الشعب من يقرر» .كما لم تفته اإلشارة إلى عزمه على ّ
ضم غور األردن وشمالي
ّ
التوجه إلــى الــواليــات املتحدة وحثها على االعتراف
البحر امليت ،حيث جـ ّـدد نيته
بالسيادة اإلسرائيلية على جميع التجمعات والبؤر االستيطانية في الضفة املحتلة،
وهو بذلك يريد استمالة قاعدة «الليكود» املتطرفة.
وفي ما بدا استجابة ملطلب نتنياهو ،امتنع املستشار القضائي للحكومة ،أفيحاي
ّ
مندلبليت ،في مذكرة ّقدمها إلى «املحكمة العليا» ،عن إصدار وجهة نظر قانونية
حــول إمكانية تشكيل حكومة جديدة من ِق َبل نتنياهو ،املتهم بمخالفات فساد
خطيرة .جــاء هــذا ّ
ردًا على طلب ُو ّجــه إلــى املحكمة يدعو املستشار إلــى أن يدلي
بموقفه ،لكن األخير رأى أن النقاش في املحكمة ينبغي أن يتمحور حول ما إذا كان
ً
أصال بحث هذه املسألة قانونيًا اآلن ،واعدًا بأنه إذا ّ
قررت املحكمة أن ذلك
باإلمكان
ممكن فسيبلور موقفه القانونيُ .ويفترض أن تنظر «العليا» في التماس ّتم تقديمه
حول هذه القضية ،عبر هيئة من أقدم ثالثة قضاة فيها برئاسة رئيس املحكمة،
إستير حـيــوت ،إضــافــة إلــى القاضي نيل هندل الــذي يتولى حاليًا رئــاســة «لجنة
االنتخابات املركزية» .ورأى مندلبليت أن ال جدوى من تقديم وجهة نظره (اآلن)،
مشيرًا إلى أن ثمة اعتبارات تؤيد هكذا خطوة ،وأخرى تعارضها.
(األخبار)
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إعالنات

العالم

إعالنات

تقرير

بسم الله الرحمن الرحيم ّ
"يــا ّأيتها النفس املطمئنة ارجعي
ّ
ضـ ّـيــة فادخلي
إل ــى رب ــك راض ـيــة مــر ّ
في عبادي وادخلي جنتي"
ّ
العلي العظيم
صدق الله
"إذا مات العالم ثلم في اإلسالم ثلمة
ال ّ
يسدها شيء إلى يوم القيامة".
اإلمام الصادق (ع)
ذكرى مرور أسبوع
بمناسبة رحيل فقيد العلم والعلماء
ّ
العلمة القاضي السيد عبدالكريم نور
الدين املوسوي

ً
متحف لماو تسي تونغ احتفاال بعيد ميالده الـ 126
في نانتونغ شرق إقليم جيانغسو (أ ف ب)

تصعيد أميركي يسبق التوقيع

اتفاق التجارة
ال يوقف «الحرب»

استبق دونالد ترامب توقيع المرحلة األولى من
االتفاق التجاري الصيني ـ ـ األميركي ،بالمصادقة
على قانون الدفاع األميركي ،الذي يضع مزيدًا من
القيود على بكينّ .وهي استراتيجية يدفع باتجاهها
«البنتاغون» ،الذي تمثل الصين ،بالنسبة إليه ،األولوية
التي يريد التركيز عليها
تتجه الصني والــواليــات املتحدة
ّ
إلــى التوقيع على املرحلة األولــى
م ــن االت ـ ـفـ ــاق الـ ـتـ ـج ــاري بـيـنـهـمــا،
وس ـ ـ ــط إج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات أمـ ـي ــركـ ـي ــة مــن
ش ــأنـ ـه ــا ت ــوتـ ـي ــر أج ـ ـ ـ ــواء ال ـه ــدن ــة
املـ ـ ــؤق ـ ـ ـتـ ـ ــة ،ت ـ ـمـ ـ ّـث ـ ـلـ ــت أخـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـرًا ف ــي
مصادقة الرئيس دونــالــد ترامب
على قانون الدفاع األميركي بما
يتضمنه ِمن فرض قيود تجارية
ّ
عـ ـل ــى ب ـ ـكـ ــن .إذ ي ـم ـن ــع الـ ـق ــان ــون
استخدام األموال الفدرالية لشراء
مـقـطــورات وحــافــات مــن الـصــن،
ويبطئ رفع العقوبات املفروضة
ّ
على مجموعة «هواوي» العمالقة
ل ــاتـ ـص ــاالت ،ب ــزع ــم أن ـه ــا تـشـ ّـكــل
«تهديدًا» لألمن القومي األميركي.
ورأت وزارة ال ـت ـج ــارة الـصـيـنـيــة
أن «قـ ــانـ ــون الـ ــدفـ ــاع األمـ ـي ــرك ــي»
يتضمن «بنودًا معادية للشركات
ّ
ال ـص ـي ـن ـي ــة ،وه ـ ــو أم ـ ـ ـ ٌـر ت ـع ــارض ــه
ال ـص ــن ب ـ ـشـ ـ ّـدة» ،وخ ـص ــوص ــا أن
ـؤث ــر س ـل ـبــا فــي
م ــن امل ـت ـ ّ
ـوق ــع أن ي ـ ّ
لشركتني
والخسارة
الربح
أرقــام
َ
صـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ـ َّـيـ ـ ـت ـ ــن ،هـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا :مـ ـص ـ ّـنـ ـع ــة
املـ ـقـ ـط ــورات امل ـم ـل ــوك ــة لـلـحـكــومــة
«سي آر آر سي كورب» و«بي واي
دي مــوتــورز» التي تبيع حافالت
كهربائية فــي الــواليــات املـتـحــدة.
ك ـمــا أن ق ـي ــودًا ج ــدي ــدة سـتـطــاول
شـ ــركـ ــة «ه ـ ـ ـ ـ ـ ــواوي» ،ال ـ ـتـ ــي يـمـنــع
القانون شطبها من قائمة تابعة
لــوزارة التجارة األميركية تحظر
على الشركات األميركية التعامل
معها .كذلك ،يدعو القانون ،الذي
يـتـضـ ّـمــن م ــوازن ــة دفــاعـيــة ُم ـقـ َّـدرة
بـ ـ  738مـلـيــار دوالر ،إل ــى تعزيز
الــروابــط العسكرية بني واشنطن
وتــايــوان ودعــم الـحــراك في هونغ
كـ ــونـ ــغ ،وه ـ ــو مـ ــا رأت ف ـي ــه بـكــن
«ت ـ ــدخ ـ ـ ًـا س ـ ــافـ ـ ـرًا» فـ ــي ش ــؤون ـه ــا
الــداخ ـل ـي ــة ،فـيـمــا اع ـت ـبــر الــرئـيــس
ال ـص ـي ـن ــي ،ش ــي ج ــن ب ـي ـن ــغ ،أن ــه
ّ
«يضر بالعالقات بني البلدين».

◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►
◄ذكرى أسبوع ►

يأتي ذلك توازيًا مع إعالن الرئيس
األمـ ـي ــرك ــي أن ـ ــه س ـي ـك ــون ح ــاض ـرًا
م ــع ن ـظ ـيــره ال ـص ـي ـنــي ف ــي مــراســم
تــوقـيــع املــرحـلــة األول ــى مــن ٌاتـفــاق
الـتـجــارة بــن البلدين .إع ــان دفع
أس ـعــار الـنـفــط إل ــى الـصـعــود فــوق
 67دوالرًا للبرميل الواحد ،للمرة
األولــى منذ هجمات «أرامكو» في
أي ـلــول /سبتمبر .وبـحـســب كبير
م ـحـ ّـل ـلــي الـ ـس ــوق اآلس ـي ــوي ــة لــدى
«أك ـس ــي ت ــري ــدر» ،سـتـيـفــن إيـنــس،
فإن «أسعار النفط تواصل إظهار
ال ـقــوة فــي نـهــايــة ال ـع ــام ،مــدعــومـ ًـة
ب ـ ـمـ ــزيـ ــج مـ ـ ــن ت ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـدم ح ـ ــاس ـ ــم فــي
االتـ ـف ــاق ال ـت ـج ــاري ب ــن ال ــوالي ــات
املـتـحــدة وال ـصــن ،وات ـفــاق أوب ــك/
أوب ـ ــك ،+وت ـبــاطــؤ ن ـشــاط (الـنـفــط)
الصخري».
ـوت ــرة مع
ـ
ت
ـ
مل
ا
ـات
ـ
ق
ـا
ـ
ع
ـ
ل
وف ــي ظ ــل ا
ّ
ّ
الواليات املتحدة ،عرضت الصني
عـلــى ال ـيــابــان وك ــوري ــا الجنوبية
بـ ـ ــادرات ت ـج ــاري ــة ،وق ـ ّـدم ــت الــدعــم
ملـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــادرة بـ ـ ـن ـ ــى تـ ـحـ ـتـ ـي ــة أثـ ـ ـن ـ ــاء
اس ـت ـض ــاف ـت ـه ــا زعـ ـي ـ َـم ــي ال ـب ـلــديــن
الـ ـج ــارت ــن ه ـ ــذا األسـ ـ ـب ـ ــوع .وق ــال
رئـ ـ ـي ـ ــس وزراء ال ـ ـ ـصـ ـ ــن ،لـ ـ ــي كــه
تشيانغ ،أول من أمس ،في اجتماع
مع نظيره الياباني ،شينزو آبي،
إن بكني مستعدة لتقوية التعاون
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي مـ ـ ــع ال ـ ـي ـ ــاب ـ ــان فــي
أســواق دول أخــرى ،بينما أكد في
اجتماع منفصل مع رئيس كوريا
الجنوبية ،مون جاي ـ ـ إن ،االثنني،
أن ب ـ ــاده م ـس ـت ـعــدة ل ـل ـع ـمــل عـلــى
شـبـكــة س ـكــك حــديــديــة تــربــط بني
الـصــن وأوروب ـ ــا .وع ـقــدت الصني
وال ـ ـيـ ــابـ ــان وك ـ ــوري ـ ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــة،
الـ ـث ــاث ــاء املـ ــاضـ ــي ،ق ـم ــة ت ـطـ ّـرقــت
أيـضــا إل ــى ات ـفــاق ال ـت ـجــارة الـحــرة
املــزمــع إبــرامــه بــن ال ــدول الـثــاث،
والـ ـ ــذي ي ـج ــري ال ـع ـمــل عـلـيــه منذ
سنوات عديدة.
(األخبار)

زوج ـتــه :الـحــاجــة أم الـفـضــل كريمة
ّ
الـعــامــة الشيخ حبيب آل إبراهيم
املهاجر.
أوالده ال ـ ـسـ ــادة :ع ـب ــد ال ـح ـس ــن ،م.
م ـح ـمــد عـ ـل ــي ،د .م ـح ـمــد رض ـ ــا ،م.
حـ ـس ــن ،ال ـش ـه ـي ــد ال ـس ـي ــد م ـح ـســن،
السيد حبيب.
إخ ــوت ــه الـ ـ ـس ـ ــادة :املـ ــرحـ ــوم أح ـم ــد،
تــوف ـيــق ،امل ــرح ــوم امل ـحــامــي مـهــدي،
كاظم ،د.جعفر.
أصـ ـه ــرت ــه :ال ـس ـي ــد د .م ـح ـمــد بــاقــر
فـ ـض ــل ال ـ ـلـ ــه (م ـ ــدي ـ ــر ع ـ ـ ــام ج ـم ـع ـيــة
امل ـب ـ ّـرات ال ـخ ـيــريــة) ،الـنــائــب الشيخ
حسن عز الدين.
ن ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ـ ّـرف ب ـ ــدع ـ ــوتـ ـ ـك ـ ــم لـ ـحـ ـض ــور
االح ـت ـف ــال الـتــأبـيـنــي الـ ــذي سـ ُـيـقــام
نهار األحد الواقع فيه 2019/12/29
ال ـ ـسـ ــاعـ ــة الـ ـ ـع ـ ــاش ـ ــرة صـ ـب ــاح ــا فــي
حسينية بلدة النبطية الفوقا.
الراضون بقضاء الله وقدره
آل نــورالــديــن ،آل عزالدين ،آل فضل
الله
وع ـ ـمـ ــوم أهـ ــالـ ــي ال ـن ـب ـط ـي ــة ال ـف ــوق ــا
وبعلبك والغبيري.
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إعالن
ت ـع ـلــن وزارة امل ــال ـي ــة أن ـه ــا وض ـع ــت قـيــد
الـتـحـصـيــل ج ـ ــداول الـتـكـلـيــف األســاس ـيــة
الـصــادرة بضريبة الدخل للمكلفني على
اس ــاس الــربــح امل ـقــدر فــي مـحــافـظــة لبنان
الشمالي عن إيرادات  2014تكليف .2019
إن امل ـك ـل ـفــن أصـ ـح ــاب ال ـع ــاق ــة ال ــذي ــن ال
يسددون الضريبة املتوجبة عليهم كاملة
خــال مهلة شهرين مــن تــاريــخ نشر هذا
االع ــان فــي عــدد الجريدة الرسمية الــذي
سيصدر بتاريخ  26كــانــون األول ،2019
يـتـعــرضــون ل ـغــرامــة ق ــدره ــا واح ــد باملئة
( )%1م ــن م ـق ــدار الـضــريـبــة ع ــن ك ــل شهر
ً
تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرًا كامال.
تـ ـب ــدأ م ـه ـلــة االعـ ـ ـت ـ ــراض ع ـل ــى ال ـضــري ـبــة
امل ــذك ــورة امل ـح ــددة بـشـهــريــن اع ـت ـبــارًا من
اليوم التالي لتاريخ نشر هذا االعالن أي
في  27كانون األول  2019وتنتهي في 27
شباط  2020ضمنًا.
مع اإلشــارة الى انه يتوجب على املكلفني
بضريبة الدخل على اســاس الربح املقدر
ً
وعمال بأحكام املادتني  29و 30من القانون
رق ـ ــم  44ت ــاري ــخ ( 2008/11/11ق ــان ــون
اإلج ـ ـ ــراءات الـضــريـبـيــة) مـســك الـسـجــات
املـحــاسـبـيــة امل ـح ــددة بـمــوجــب ق ــرار وزيــر
املالية رقم  1/453تاريخ %2009/4/22
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 2107
انذار رقم 1000002
إن رئـيــس دائـ ــرة تحصيل ب ـيــروت يدعو
جميع املكلفني:
 بـضــريـبــة األم ــاك املـبـنـيــة غـيــر امللزمنيقانونًا بالتكليف الذاتي عن تكاليف سنة
.2014
الى تسديد ما يتوجب عليهم من ضرائب
ورس ــوم وغــرامــات ص ــادرة وغـيــر مسددة
لـغــايــة تــاري ـخــه ،وذلـ ــك خ ــال مـهـلــة شهر
مــن ال ـيــوم الـتــالــي لـنـشــر ه ــذا االعـ ــان في
الجريدة الرسمية.
يعتبر ه ــذا االعـ ــان ،فـيـمــا يتعلق بكافة
التكاليف املتعلقة باملكلفني املبينني اعاله
والصادرة لغاية .2014/12/31
ً
قاطعًا لعامل م ــرور الــزمــن عـمــا بأحكام
الفقرة السادسة مــن امل ــادة  27مــن قانون
االجراءات الضريبية وتعديالتها.
بيروت في 2019/12/18
رئيس دائرة تحصيل بيروت بالتكليف
أيمن رضا
التكليف 2108
إنذار عام
إن رئ ـ ـي ـ ــس دائ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة تـ ـحـ ـصـ ـي ــل ب ـ ـيـ ــروت
واملـ ـحـ ـتـ ـسـ ـب ــن امل ـ ــالـ ـ ـي ـ ــن املـ ـحـ ـلـ ـي ــن فــي
امل ـحــاف ـظــات واألق ـض ـي ــة الـلـبـنــانـيــة كــافــة،
يــدعــون جميع املـكـلـفــن بـضــريـبــة الــدخــل
وضريبة األم ــاك املبنية ورســم االنتقال
وكافة الضرائب املباشرة وغير املباشرة
وال ــرس ــوم امل ـمــاث ـلــة ل ـه ــا ،إل ــى ت ـســديــد ما
يـ ـت ــوج ــب ع ـل ـي ـه ــم مـ ــن ضـ ــرائـ ــب ورسـ ـ ــوم
ص ـ ـ ـ ــادرة لـ ـغ ــاي ــة تـ ــاريـ ــخ 2008/12/31
بموجب جداول تكليف أساسية ،إضافية،
تكميلية وأوامر قبض ،وذلك خالل خمسة
عـشــر يــومــا م ــن ت ــاري ــخ نـشــر ه ــذا اإلن ــذار
العام في الجريدة الرسمية.
يعتبر ه ــذا اإلنـ ــذار ال ـعــام بـمـثــابــة تبليغ
شخصي لكل مكلف قاطعًا لعامل مــرور
الزمن.
بيروت في  6كانون األول 2019
رئيس دائرة تحصيل بيروت
واملحتسبون املاليون
املحليون في جميع املحافظات واألقضية
اللبنانية
التكليف 1985
إنذار عام
إن رئ ـيــس دائـ ــرة الـتـحـصـيــل فــي مــديــريــة
ال ـضــري ـبــة ع ـلــى ال ـق ـي ـمــة امل ـض ــاف ــة ،يــدعــو
جـمـيــع ال ـخــاض ـعــن ل ـه ــذه ال ـضــري ـبــة إلــى
ت ـســديــد م ــا ي ـتــوجــب عـلـيـهــم م ــن ضــريـبــة
على القيمة املضافة وغرامات ملحقة بها
ناتجة عن التصاريح الدورية املقدمة قبل
 2009/1/1وكــذلــك الـتـكــالـيــف اإلضــافـيــة
والتكميلية ال ـصــادرة قبل هــذا الـتــاريــخ،
وذلــك خــال خمسة عشر يومًا من تاريخ
ن ـش ــر ه ـ ــذا اإلن ـ ـ ـ ــذار ال ـ ـعـ ــام فـ ــي ال ـج ــري ــدة
الرسمية مع مراعاة النصوص القانونية
املرعية اإلجراء بتاريخ النشر.

يعتبر ه ــذا اإلنـ ــذار ال ـعــام بـمـثــابــة تبليغ
ش ـخ ـصــي ل ـكــل خ ــاض ــع ،وق ــاط ـع ــا لـعــامــل
مرور الزمن.
بيروت في  9كانون األول 2019
رئيس دائرة التحصيل
كلوديا غنيمة
التكليف 2042
تبليغ
جــانــب ج ــان ــدار فـ ــارس ابــراه ـيــم مـجـهــول
محل اإلقــامــة ينبغي عليك الحضور الى
هذه املحكمة لوجود دعوى تفريق مقدمة
م ــن زوجـ ـت ــك هـ ـن ــادي م ـح ـمــد غ ــان ــم بــرقــم
 ،٢٠١٩ /١٢٧٥وم ــوع ــد جـلـسـتـهــا املـقـبــل
في  ،٢٠٢٠ /٢ /١١وان لم تحضر يجري
بحقك اإليجاب القانوني.
صادر عن محكمة برالياس الشرعية
السنية في ٢٠١٩ /١٢ /٢٣
القاضي الشرعي الشيخ
عبد الرحمن يوسف شرقية
تبليغ
ال ــى م ـج ـهــول م ـحــل اإلق ــام ــة هـ ــادي طــال
املــالــح ينبغي ح ـضــورك الــى قـلــم محكمة
شتورا الشرعية السنية ،الستالم االوراق
ال ـخ ــاص ــة ب ــك ب ـم ــوض ــوع دعـ ـ ــوى ح ـقــوق
زوج ـي ــة امل ـقــدمــة م ــن املــدع ـيــة س ـمــر ولـيــد
الـ ـح ــاق واذا ل ــم ت ـح ـضــر ي ـج ــري بـحـقــك
االيجاب القانوني.
شتورا في ٢٠١٩ /١٢ /٢٤
رئيس القلم
الشيخ يحيي البريدي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
في املعاملة التنفيذية الرقم 118م2019/
املنفذ :سرادار بنك ش.م.ل .وكيله املحامي
شكري الخوري.
املنفذ عليهما :شركة سيدر هيل لالنتاج
الزراعي ش.م.ل.
 الفرد روجيه ياغي – وكيله املحامي بولعتيق.
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :الـ ـسـ ـن ــد م ــوض ــوع
االسـ ـتـ ـن ــاب ــة رق ـ ـ ــم  2018/1421ت ــاري ــخ
ً
 2019/6/21تحصيال ملبلغ /1000674/
د.أ .ومبلغ /2915647/ل.ل .عــدا الفائدة
واللواحق.
تاريخ قرار الحجز2019/5/3 :
تاريخ تسجيله.2019/5/31 :
امل ـ ـط ـ ــروح ل ـل ـب ـي ــع :الـ ـعـ ـق ــار رقـ ـ ــم /737/
املطيلب :قطعة ارض ال بـنــاء عليها تقع
ي ـم ــن الـ ـط ــري ــق ال ـ ـعـ ــام ض ـم ـن ـهــا اش ـج ــار
حرجية منحدرة نسبيًا ،مساحته /940/
م ،2يحده غربًا امــاك عامة شرقًا /738/
ً
شماال  /806/جنوبًا  ،/739/تأمني درجة
اولـ ــى ملـصـلـحــة ال ـب ـنــك ال ـت ـج ــاري لـلـشــرق
االدنـ ـ ــى ش.م.ل .بـقـيـمــة /1000000/د.أ.
راجـ ـ ـ ـ ــع شـ ـ ـ ـ ــروط ال ـ ـب ـ ـنـ ــاء ال ـخ ـص ــوص ـي ــة
بملف الـفـنــار مــرجــع  /1/حـجــز تنفيذي
ع ــدد  2018/1421وم ـح ـضــر وص ــف رقــم
118م.2019/
قيمة التخمني /2350000/ :دوالر أميركي
قيمة الطرح /1410000/ :دوالر أميركي
امل ـ ـ ــزاي ـ ـ ــدة :سـ ـتـ ـج ــري يـ ـ ــوم االرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء فــي
 2020/2/5ال ـســاعــة ال ـح ــادي ــة ع ـشــر قبل
الـظـهــر امـ ــام رئ ـيــس دائـ ــرة الـتـنـفـيــذ وفــي
محكمة املنت .فعلى راغب الشراء ان يودع
قبل املباشرة باملزاد قيمة الطرح او تقديم
كفالة معادلة واتـخــاذ محل اقــامــة ضمن
ن ـط ــاق الـ ــدائـ ــرة وخ ـ ــال ث ــاث ــة اي ـ ــام تـلــي
االح ــال ــة ،عـلـيــه ايـ ــداع كــامــل الـثـمــن تحت
طائلة اع ــادة املــزايــدة بــزيــادة العشر واال
فعلى عهدته فيضمن النقص وال يستفيد
من الزيادة وعليه خالل عشرين يوما دفع
الثمن والــرســوم والنفقات بما فيه رسم
الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
اعالن قضائي
صــادر عن املحكمة االبتدائية املدنية في
النبطية
برئاسة الرئيسة مايا فواز
ابالغ املستدعى ضدهم ورثة الحاج خليل
زواوي خ ــاص ــة االسـ ـت ــدع ــاء املـ ـق ــدم مــن
املستدعي جــروج البير الشامي بواليته
ال ـج ـبــريــة ع ـلــى اب ـن ـتــه ال ـق ــاص ــر يــاسـمــن
جورج شامي بوكالة املحامي علي جابر
باستدعاء سجل بــالــرقــم /2019/266ش

واملجهولي محل االقامة.
ق ــررت املحكمة ابالغهم سـنـدًا للمادة 15
أ.م.م .معطوفة على امل ــادة  3مــن القانون
 82/16ع ــن ط ــري ــق ال ـن ـشــر ف ــي ال ـجــريــدة
الرسمية وفــي جريدتني محليتني وبعد
م ـ ـ ـ ــرور شـ ـه ــري ــن عـ ـل ــى آخ ـ ـ ــر نـ ـش ــر ت ـعــن
ً
املحكمة ممثال خــاصــا عنهم يـقــوم مقام
املـمـثــل ال ـقــانــونــي واذا ل ــم يـحـضــر ممثل
قانوني عن الــورثــة يبقى املمثل الخاص
محتفظًا بـهــذه الـصـفــة فــي جميع اط ــوار
امل ـحــاك ـمــة وامـ ـ ــام دوائـ ـ ــر الـتـنـفـيــذ ريـثـمــا
يـتــم تـعـيــن املـمـثــل ال ـقــانــونــي او تحديد
ال ــورث ــة ،وان م ــآل االس ـت ــدع ــاء يــرمــي الــى
ازال ــة الـشـيــوع فــي الـعـقــار /338/ :منطقة
دي ــر ال ــزه ــران ــي ال ـع ـقــاريــة ،عـلــى املـطـلــوب
ابالغهم الحضور الى قلم املحكمة لتبلغ
االستدعاء ومرفقاته ،وفــي حــال تخلفهم
ً
يعتبر التبليغ حاصال.
مهلة املــاحـظــات واالع ـت ــراض عـلــى طلب
ازالة الشيوع خمسة عشر يومًا.
رئيس القلم
فاطمة فحص
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ الدامور
القاضي ستيفاني الراسي
باملعاملة التنفيذية رقم2019/4 :
طالبة التنفيذ :املحامية بوليت روحانا
املنفذ عليهم - :للي وكــريــم وحنا الياس
مخايل
 نجاح وعيدا وميريانة ولولو وجــورجوسامي والياس نعيم غانم
 طانيوس الياس مخايلاملوضوع :استنابة من دائرة تنفيذ بعبدا
بــرقــم  ،2019/15/7ازال ـ ــة ش ـيــوع الـعـقــار
 /161/علمان العقارية.
تـ ـ ــاريـ ـ ــخ تـ ـبـ ـلـ ـي ــغ االنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذار2019/4/9 :
و2019/4/12
تاريخ محضر وصف العقار2019/6/27 :
تاريخ تسجيله2019/7/22 :
العقار املطروح للبيع /161/ :علمان وهو
عـ ـب ــارة ع ــن ق ـط ـعــة ارض ت ـح ــوي اش ـجــار
متنوعة من زيتون واكيدنيا وليمون في
اغـلـبــه يــابــس ومـهـمــل وت ـحــوي عـلــى عــدة
ابنية زراعية.
 االول :ع ـبــارة عــن غــرفــة بــداخـلـهــا مولدكـهــربــائــي وبـجــانـبــه بـئــر ارتـ ــوازي وبــركــة
تجمع امل ـيــاه .الـثــانــي مقسم الــى قسمني:
 -االول :غرفة ومطبخ – .الثاني :غرفتني

وح ـم ــام جــان ـبــي .امل ـب ـنــى ال ـث ــال ــث :يـتــألــف
من غرفتني ومطبخ وسطيحة على طول
الـغــرف وحـمــام جانبي الــرابــع عـبــارة عن
ست غــرف وسطيحة بعضها مهدم دون
سقف وحمام دون سقف والعقار مصون
ولـ ــه ط ــري ــق وم ـح ــاط بــاالب ـن ـيــة الـسـكـنـيــة
ً
شماال وشرقًا.
م ـس ــاح ـت ــه/24.551/ :م م م ـق ـس ـمــة عـلــى
النحو اآلتي 22.128 - :م م  -zone Fزراعة
واحراج 2423 .م م  zone D1امتداد سكني.
ح ـ ــدوده - :ال ـغ ــرب  – 197ال ـش ــرق – 213
طريق عام الشمال :طريق عام – الجنوب:
 199 – 218و.198
التخمني /2.745000/ :د.أ.
بـ ـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح امل ـ ـقـ ــدر لـ ـلـ ـم ــزاي ــدة االول ـ ـ ــى:
 /2.745000د.أ.
مــوعــد امل ــزاي ــدة ومـكــانـهــا :ن ـهــار االرب ـعــاء
الــواقــع فــي  2020/1/15الساعة الحادية
عـشــر م ــن قـبــل الـظـهــر ام ــام رئ ـيــس دائ ــرة
تنفيذ الدامور.
شروط البيع :على الراغب بالشراء وقبل
املباشرة باملزايدة ان يــودع باسم رئيس
دائــرة التنفيذ الدامور او مصرف مقبول
قـيـمــة ال ـط ــرح امل ـق ــدم وعـلـيــه ات ـخ ــاذ محل
اقــامــة لــه فــي ضـمــن نـطــاق ال ــدائ ــرة اذا لم
يكن له مقام فيها وعليه خالل ثالثة ايام
التي تلي االحالة دفع الثمن تحت طائلة
اعــادة املزايدة بزيادة العشر على عهدته
فيضمن النقص وال يستفيد من الزيادة
وعـلـيــه خ ــال عـشــريــن يــومــا تـلــي االحــالــة
دفع الثمن ورسم الداللة  %5والتسجيل.
مأمور التنفيذ
يمامة حجار
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
الــى املنفذ عليه حسن حسني غـنــدور من
ً
كـفــررمــان ومجهول محل االقــامــة ،وعمال
ب ــاح ـك ــام امل ـ ـ ــادة  409أ.م.م .ت ـن ـب ـئــك ه ــذه
الدائرة بأن لديها باملعاملة التنفيذية رقم
 2019/708واملتكونة بــن طالب التنفيذ
ً
سرادار بنك ش.م.ل .ممثال برئيس مجلس
االدارة امل ــدي ــر الـتـنـفـيــذي م ــاري ــو س ــرادار
وبينك انذارًا تنفيذيًا بموضوع عقد قرض
وتــأمــن مــن الــدرجــة االول ــى بمبلغ وقــدره
مئتان وواحد وثالثون مليونًا وستمائة
وواح ــد وثـمــانــون ال ــف وثمنمائة وعشر
ليرات لبنانية عدا الفوائد واللواحق.
وع ـل ـيــه ت ــدع ــوك هـ ــذه الـ ــدائـ ــرة لـلـحـضــور

اليها شخصيًا او بواسطة وكيل قانوني
الس ـتــام االن ـ ــذار ومــرفـقــاتــه تـحــت طائلة
ً
متابعة التنفيذ بحقك أص ــوال بانقضاء
 20يــومــا تـلــي الـنـشــر مـضــافــا الـيـهــا مهلة
االنذار.
مأمور التنفيذ
فاطمة سلهب
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
الى املنفذ عليهم حسني وكمال حبيب فقيه
وصـ ــاح وآم ـن ــه وجـ ــواد وم ــاج ــدة حسني
ســرحــان وحـســن ومـيــرنــا ٌ
وح ـســن عاطف
ش ــرف ال ــدي ــن وفــاط ـمــة الـخـنـســا ون ـضــال
وعبد السالم وجيه بشارة ودالل عجمان
وزيد كامل ابراهيم سرحان من كفرتبنيت
ً
مـجـهــولــي مـحــل االق ــام ــة ،وع ـمــا بــاحـكــام
املــادة  409أ.م.م .تنبئكم هــذه الــدائــرة بأن
لديها باملعاملة التنفيذية رقم 2019/266
واملـ ـتـ ـك ــون ــة بـ ــن شـ ــاديـ ــا ب ــدي ــر وب ـي ـن ـكــم
ورفاقكم انــذارًا تنفيذيًا بموضوع القرار
ال ـصــادر عــن محكمة بــدايــة النبطية رقــم
 2018/24تــاريــخ  2018/2/13واملتضمن
اعـتـبــار الـعـقــار  73مــن منطقة كفرتبنيت
ال ـع ـق ــاري ــة غ ـيــر ق ــاب ــل لـلـقـسـمــة ع ـي ـنــا بني
الشركاء وبــازالــة الشيوع فيه بينهم عن
طريق طرحه للبيع باملزاد العلني على ان
يعتمد اساسًا للطرح في املــزايــدة االولــى
مبلغ  228100دوالر اميركي او ما يعادله
بالليرة اللبنانية بتاريخ البيع وتوزيع
نــاتــج الثمن على الـشــركــاء بنسبة ملكية
كل منهم وتضمينكم الرسوم واملصاريف.
وعـل ـيــه تــدعــوكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة للحضور
الـ ـيـ ـه ــا ش ـخ ـص ـي ــا او بـ ــواس ـ ـطـ ــة وكـ ـ ــاء
قانونيني الستالم االنذار ومرفقاته تحت
ً
طــائ ـلــة مـتــابـعــة الـتـنـفـيــذ بـحـقـكــم أص ــوال
بــان ـق ـضــاء  20ي ــوم ــا ت ـلــي ال ـن ـشــر مـضــافــا
اليها مهلة االنذار.
مأمور التنفيذ
فاطمة سلهب
اعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
الى املنفذ عليهم محمد عمر عبد السالم
الـعـكــاري وعمر وكــاريــن محمد عمر عبد
الـ ـس ــام الـ ـعـ ـك ــاري م ــن ال ـن ـب ـط ـيــة الـتـحـتــا
ً
مـجـهــولــي مـحــل االق ــام ــة ،وع ـمــا بــاحـكــام
امل ــادة  409أ.م.م .تنبئك هــذه الــدائــرة بأن
لديها باملعاملة التنفيذية رقم 2019/725
واملتكونة بني عبدالله حسن جابر بوكالة
املحامي علي جابر وبينكم انذارًا تنفيذيًا
بموضوع عقد البيع املمسوح املنظم لدى
الكاتب العدل في النبطية احمد شكرون
رق ــم  2012/12488تــاريــخ 2012/11/27
لنقل ملكية  280سهمًا عـلــى اس ــم املنفذ
عبدالله حسن جابر فــي القسمني  5و13
من العقار /597النبطية التحتا وتدريككم
الرسوم واملصاريف.
وعـل ـيــه تــدعــوكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة للحضور
اليها شخصيًا او بواسطة وكيل قانوني
الس ـتــام االن ـ ــذار ومــرفـقــاتــه تـحــت طائلة
ً
متابعة التنفيذ بحقك أص ــوال بانقضاء
 20يــومــا تـلــي الـنـشــر مـضــافــا الـيـهــا مهلة
االنذار.
مأمور التنفيذ
فاطمة سلهب
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
املعاملة التنفيذية رقم 2013/98
الرئيس مكي
طالب التنفيذ :بنك فدرال لبنان ش.م.ل.
املنفذ عليهما - :شركة التوزيع والتمثيل
التجاري ش.م.م( .سودير)
 أنطوان جوزف عيدامل ـش ـتــركــون - :بـنــك ســوسـيـتــه ج ـنــرال في
ل ـب ـن ــان ش.م.ل – .فــرن ـس ـب ـنــك ش.م.ل– .
جمعية مالكي البناء القائم على العقار
رق ــم  /343/األشــرف ـيــة – شــركــة  25املــرفــأ
ش.م.ل – .بـنــك بيبلوس ش.م.ل – .البنك
اللبناني الفرنسي ش.م.ل – .علي محمد
سعد – جوزف جورج هدايا – ايلي بديع
صليبا – زيـنــة يــوســف عبيد – جــوزفــن
ادمون أبو جودة – ناجي عبده مهنا.
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :عـقــد تـسـهـيــات وعقد
فـ ـ ــرض مـ ــع جـ ــدولـ ــة ب ــال ــدفـ ـع ــات وك ـف ــال ــة
ت ـضــام ـن ـيــة ب ـق ـي ـمــة /325302/د.أ .ع ــدا
الفوائد والرسوم واملصاريف.
تاريخ التنفيذ2013/01/18 :

تــاريــخ تبليغ االن ـ ــذارات :تبلغت الشركة
في  2013/01/22وتبلغ أنطوان عيد في
2013/02/12
تاريخ قرار الحجز 2013/03/12 :
تاريخ تسجيله2013/03/21 :
تاريخ محضر الوصف2015/04/24 :
تاريخ تسجيله2015/07/20 :
بيان العقارين املطروحني للبيع * :القسم
 /22/من العقار  /343/األشرفية - :وصف
العقار :مدخل وممران وصالونان وطعام
وخ ـ ــاء وغ ــرف ــة ضـمـنـهــا م ـش ـلــح وح ـمــام
وغرفتان وحمامان ومطبخ وخدم وخالء
وكـ ــوي وم ــون ــة وش ــرف ــة مـقـفـلــة بــالــزجــاج
وخ ـم ــس ب ـل ـكــونــات وزه ـ ــور - .مـســاحـتــه:
وفـقــا لــافــادة الـعـقــاريــة /466/م 2ووفـقــا
لتقرير الخبير /496/م - .2قيمة التخمني:
 /1.860.000/د.أ - .ب ــدل ال ـط ــرح لـلـمــرة
االولى /1.116.000/ :د.أ.
ً
 حــدود العقار  /343/األشرفية :شماال:الـعـقــارات رقــم  /5235/و /503/و/342/
و /1951/ش ــرق ــا :ال ـع ـقــار رق ــم - /5235/
جنوبًا :امــاك عامة  -غربًا :العقاران رقم
 /342/و/1951/
* القسم  /25/من العقار  /3372/األشرفية:
 وص ــف ال ـع ـق ــار :مــدخــل وص ــال ــون وداروطعام ومطبخ واربع غرف وغرفة جلوس
وغــرفــة مــونــة وثــاثــة حـمــامــات وخــائــن
وأوفـيــس وثالثة ممرات وخمس شرفات
وزهور - .مساحته :وفقًا لالفادة العقارية
/421/م 2ووفقًا لتقرير الخبير /441/م2
 قيمة التخمني/1.586.600/ :د.أ - .بدلالطرح للمرة االولى/951.960/ :د.أ.
 حـ ـ ـ ــدود الـ ـعـ ـق ــار  /3372/األش ــرفـ ـي ــة:ً
شـ ـم ــاال :ال ـع ـق ــارات رق ــم  /750/و/749/
و /748/شـ ــرقـ ــا :الـ ـعـ ـق ــار رق ـ ــم /3416/
جـنــوبــا :ال ـع ـقــارات رق ــم  /3377/و/627/
و /3418/غ ــرب ــا :ال ـع ـقــار رق ــم - /3371/
مــوعــد املــزايــدة ومـكــان اجــرائـهــا :االربـعــاء
الواقع فيه  2020/01/15الساعة العاشرة
والنصف صباحًا في دائرة تنفيذ بيروت.
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
لـلـمــرة االول ــى اسـهــم املـنـفــذ عليه انـطــوان
عـيــد والـبــالـغــة  /2400/سـهــم فــي كــل من
العقارين  22/343و 25/3372األشرفية.
فعلى الــراغــب فــي ال ـشــراء تنفيذًا الحكام
املواد  973و 978و 983من االصول املدنية،
ان يودع باسم رئيس دائرة تنفيذ بيروت
ق ـبــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة لـ ــدى ص ـنــدوق
الخزينة أو احد املصارف املقبولة مبلغًا
م ـ ــوازي ـ ــا لـ ـب ــدل الـ ـ ـط ـ ــرح ،او يـ ـق ــدم ك ـفــالــة
مصرفية تضمن هذا املبلغ ،وعليه اتخاذ
مقام مختار له في نطاق الدائرة ان لم يكن
له مقام فيه او لم يسبق له ان عني مقامًا
مـخـتــارًا فـيــه ،واال عــد قـلــم ال ــدائ ــرة مقامًا
مختارًا لــه ،وعليه ايـضــا فــي خــال ثالثة
ايام من تاريخ صدور قرار االحالة ،ايداع
كــامــل الثمن بــاســم رئـيــس دائ ــرة التنفيذ
فــي ص ـنــدوق الـخــزيـنــة او اح ــد امل ـصــارف
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
داللة خمسة باملاية من دون حاجة النذار
او ط ـلــب وذل ـ ــك خـ ــال ع ـشــريــن ي ــوم ــا من
تاريخ صدور القرار باالحالة ،للراغب في
الشراء االطالع لدى هذه الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت
رنا شاهني املعروف بدر
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
القاضي كابي شاهني
يبلغ الى املنفذ عليه أحمد عبدالله مطر
ّ
املجهول املقام
عمال بأحكام املادة  /409/أ.م.م .تعلمكم
ً
دائـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ ب ـ ـيـ ــروت ب ـ ــأن ل ــدي ـه ــا فــي

امل ـعــام ـلــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة رقـ ــم 2017/2697
ان ــذارًا تنفيذيًا موجهًا اليكم مــن طالب
التنفيذ بنك مياب ش.م.ل .حاليًا سابقًا
بـنــك ال ـشــرق االوسـ ــط وإفــريـقـيــا ش.م.ل.
ون ــاتـ ـج ــا عـ ــن ط ـل ــب ت ـن ـف ـيــذ ع ـق ــد ق ــرض
وكـ ـش ــف حـ ـس ــاب وعـ ـق ــد ت ــأم ــن بـقـيـمــة
 23.728.936.211.94ل.ل .ع ــدا الـفــوائــد
والرسوم واملصاريف.
وعـلـيــه تــدعــوكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة للحضور
الـ ـيـ ـه ــا ش ـخ ـص ـي ــا أو بـ ــواس ـ ـطـ ــة وك ـي ــل
ق ــان ــون ــي الس ـ ـتـ ــام االنـ ـ ـ ـ ــذار ال ـت ـن ـف ـيــذي
واالوراق املرفقة به علمًا بأن التبليغ يتم
قانونًا بانقضاء مهلة عشرين يومًا على
نـشــر ه ــذا االع ــان وعـلــى تعليق نسخة
ع ـنــه وعـ ــن االن ـ ـ ــذار امل ــذك ــور ع ـلــى لــوحــة
االعـ ــانـ ــات لـ ــدى دائ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ ب ـي ــروت
ليصار بعد انقضاء هــذه املهلة ومهلة
االنذار التنفيذي البالغة عشرة أيام الى
ـوال حتى
مـتــابـعــة الـتـنـفـيــذ بـحـقـكــم اص ـ ـ ً
الدرجة االخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
عبد الرحيم العاكوم
بنك مياب ش.م.ل.
دع ــوة الــى الجمعية العمومية العادية
السنوية
املدعوة لإلنعقاد في 2020/1/16
يتشرف مجلس إدارة بنك مياب ش.م.ل.
ب ــدع ــوة حـ ـض ــرات ال ـ ـسـ ــادة امل ـســاه ـمــن
لـحـضــور الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة الـعــاديــة
السنوية للمساهمني املدعوة لالنعقاد
ع ـنــد ال ـس ــاع ــة  1:00م ــن ب ـعــد ظ ـهــر يــوم
الخميس الواقع فيه تاريخ 2020/1/16
ف ــي مــركــز امل ـص ــرف ،وذلـ ــك ل ـل ـتــداول في
جدول األعمال التالي:
 .1تقرير مجلس اإلدارة الـعــام وتقرير
مـجـلــس اإلدارة ال ـخ ــاص ح ــول الـ ــدورة
املالية .2018
 .2تقرير مفوضي املراقبة العام وتقرير
مفوضي املــراقـبــة الـخــاص حــول الــدولــة
املالية .2018
 .3تقرير مراقب حسابات فــرع املصرف
في العراق للدورة املالية .2018
 .4تـ ـق ــري ــر اإلدارة ح ـ ــول ن ـ ـشـ ــاط ف ــرع
املصرف في العراق للدورة املالية .2018
 .5ت ــراخ ـي ــص املـ ــادتـ ــن  158و 159مــن
قــانــون الـتـجــارة وامل ــادة  152مــن قانون
النقد والتسليف.
 .6املصادقة على حسابات الدولة املالية
.2018
 .7إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة.
 .8تخصيص نتائج الدورة املالية .2018
 .9إنتخاب مجلس إدارة.
 .10تعيني مفوضي مراقبة.
 .11أمور متفرقة.
مجلس اإلدارة
إعالن
بتاريخ  2019/12/18صدر عن محكمة
تـنـفـيــذ ع ـقــود ال ـس ـي ــارات واآللـ ـي ــات في
بيروت برئاسة القاضي جويل عيسى
الـ ـخ ــوري ب ــاب ــاغ امل ـن ـفــذ عـلـيـهــا س ــاره
ولـيــد شـيـخــانــي بــالـطــرق االستثنائية
ً
عـمــا بــأحـكــام امل ــادة  409أ.م.م .االن ــذار
التنفيذي وطـلــب التنفيذ ومربوطاته
وق ـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـحـ ـج ــز عـ ـل ــى الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارة رق ــم
/347984/ج ن ـ ــوع هـ ـي ــون ــداي ص ــادر
بــاملـعــامـلــه رق ــم  2014/619املـقــدمــه من
بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل.
ب ــوك ــال ــه املـ ـح ــام ــي جـ ـه ــاد أب ـ ــي صــالــح
وعليه تــدعــوكــم هــذه الــدائــرة الحضور
شـخـصـيــا او بــواس ـطــة وك ـي ــل قــانــونــي
لتبلغ االوراق املشار اليها خالل ثالثة
أسابيع من تاريخ النشر.
رئيس القلم
قاسم اللقيس

20

الجمعة  27كانون األول  2019العدد 3942

الجمعة  27كانون األول  2019العدد 3942

إعالنات

إعالنات

21

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
ّ
القاضي فيصل مكي
ّ
يبلغ الى املنفذ عليهما هالل منير خليفة
ومحمد هالل خليفة املجهولي املقام
ً
ع ـم ــا بــأح ـكــام امل ـ ــادة  409أ.م.م .تنبئكم
دائرة تنفيذ بيروت بأن لديها في املعاملة
التنفيذية رقم  2019/1069انذارًا تنفيذيًا
م ــوج ـه ــا ال ـي ـك ــم م ــن ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ بـنــك
ب ـيــروت ش.م.ل .ونــاتـجــا عــن طـلــب تنفيذ
عقد فتح اعتماد وعقد قرض قصير األجل
وك ـش ــوفــات ح ـســاب بـقـيـمــة 5669508.75
د.أ .و 271450.44د.أ .و 4656995.18د.أ.
و370569.21د.أ .ع ــدا ال ـفــوائــد وال ــرس ــوم
واملصاريف.
وع ـل ـيــه تــدعــوكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة لـلـحـضــور
اليها شخصيًا أو بواسطة وكيل قانوني
الستالم االنذار التنفيذي واالوراق املرفقة
به علمًا بأن التبليغ يتم قانونًا بانقضاء
مهلة عشرين يومًا على نشر هذا االعالن
وع ـل ــى تـعـلـيــق نـس ـخــة ع ـنــه وعـ ــن االن ـ ــذار
املــذكــور على لــوحــة االعــانــات لــدى دائــرة
تنفيذ بـيــروت ويـصــار بعد انـقـضــاء هذه
املـهـلــة ومـهـلــة االن ــذار الـبــالـغــة عـشــرة أيــام
ً
الــى متابعة التنفيذ بحقكم اصــوال حتى
الدرجة االخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
عبد الرحيم العاكوم
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
ينفذ بنك االعـتـمــاد اللبناني لالستثمار
ش.م.ل .ب ــامل ـع ــام ـل ــة  2018/1484بــوجــه
طــونــي جميل مـغــامــس بـمــوضــوع تنفيذ
ع ـق ــد ق ـ ــرض م ــوث ــق ب ـت ــأم ــن درجـ ـ ــة اول ــى
وشهاة قيد تأمني وجدول بأقساط الدين
ً
تحصيال ملبلغ  /96.820.75/د.أ .اضافة
الى الفوائد والرسوم واملصاريف.
ويجري التنفيذ على القسم  9من العقار

/1557غ ـ ـ ــزي ـ ـ ــر م ـس ــاح ـت ــه  165م.م .وه ــو
ب ـم ــوج ــب االف ـ ـ ـ ــادة ال ـع ـق ــاري ــة ارب ـ ــع غ ــرف
ودار وط ـعــام ومـطـبــخ وحـمــامــن ومنافع
وش ــرف ــات .سـفـلــي اول .بــالـكـشــف تـبــن ان
القسم يقع في الطابق السفلي من البناء
ومؤلف من ممر وحمام ضيوف ومطبخ
وشــرفــة الصالون مقفلة بــزجــاج والحقت
ب ــه وث ــاث ــة غ ــرف ن ــوم وح ـم ــام ــن ال ـبــاط
الــرئـيـســي رخ ــام وب ــاط ال ـغــرف مــوزايـيــك
وال ـح ـمــامــات غـيــر مـنـجــزة وب ــاط املطبخ
غـ ـي ــر م ـ ــوج ـ ــود كـ ــذلـ ــك املـ ـجـ ـل ــى وبـ ـي ــاض
ال ـح ـمــامــات كـمــا ان ج ــزء م ــن االرض غير
مبلط املنجور الخارجي الومنيوم فضي
عـ ــادي والـ ـب ــاب الــرئ ـي ـســي خ ـشــب وضـمــن
البناء مستوصف غزير.
تــاريــخ ق ــرار الحجز  2019/1/25وتــاريــخ
تسجيله .2019/1/31
ب ـ ـ ـ ــدل تـ ـخـ ـم ــن ال ـ ـق ـ ـسـ ــم  9/1557غ ــزي ــر
/173.250/د.أ.
بدل الطرح/103.950/ :د.أ.
موعد املــزايــدة :يجري البيع يــوم الثالثاء
الــواقــع فيه  2020/1/28الساعة الحادية
عشر قبل الظهر في قاعة محكمة كسروان
للراغب بالشراء دفع بدل الطرح بموجب
شــك مـصــرفــي مـنـظــم ألم ــر ح ـضــرة رئيس
دائـ ـ ــرة تـنـفـيــذ كـ ـس ــروان أو ت ـقــديــم كـفــالــة
وافية من احد املصارف املقبولة من الدولة
ويتحمل رسوم التسجيل والداللة وعليه
ات ـخ ــاذ مـحــل اق ــام ــة ضـمــن ن ـطــاق ال ــدائ ــرة
واال عد قلمها مقامًا مختارًا له كما عليه
االط ـ ــاع ع ـلــى ق ـي ــود الـصـحـيـفــة الـعـيـنـيــة
العائدة للقسم موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن
شطب قيد شركة تجارية
ب ـم ــوج ــب م ـح ـضــر ج ـم ـع ـيــة م ـن ـع ـق ــدة فــي
 2019/12/17تقرر بتاريخ 2019/12/24

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -مديرية ال ــواردات  -دائ ــرة رســم االنتقال
املكلفني ال ــواردة أسماؤهم فــي الـجــدول املــرفــق للحضور الــى مركز الــدائــرة الكائن في
بيروت – شارع بشارة الخوري -مبنى فيعاني  -الطابق الثاني ،لتبلغ البريد املذكور
تجاه إســم كــل منهم خــال مهلة ثالثني يومًا مــن تــاريــخ نشر هــذا اإلع ــام ،وإال يعتبر
ً
التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علمًا انه
سيتم نشر هذ اإلعالم على املوقع اإللكتروني لوزارة املالية.
http://www.finance.gov.lb
إسم املكلف

رقم املكلف

جوسلني الياس الحداد

1150421

جورج اسكندر منصور

87115

سناء حبيب الرحمن خوجة

3032061

وفاء حبيب الرحمن خوجة

3032060

رجاء حبيب الرحمن خوجة

3032058

نبيهه حبيب الرحمن خوجة

3032054

عبد العزيز حبيب الرحمن خوجة

3032044

محمد حبيب الرحمن خوجة

3032040

فوزية عبد الحفيظ جان

3032050

مونس تردي خوجة

3032048

علي حسن عيساوي

2228679

جي جان غي بارا

2096156

عزت طاهر مرعي

2970930

فاتن محمد عبد الفتاح املقبل

2989375

هديل محمد عزت مرعي

2989379

اسيل محمد عزت مرعي

2989381

لني محمد عزت مرعي

2989384

عبد الله محمد عزت مرعي

2989382

خالد محمد عزت مرعي

2989386

ملى محمد عزت مرعي

2294876

سعد الله جرجس جرمش

2883882

مجيد جرجس جرمش

2883887

نهيد جرجس جرمش

2883877

عبد الله جرجس جرمش

2883873

نوال جرجس عبدالله جرمش

2883869

فريد جرجس عبدالله جرمش
2883865
تبدأ مدة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 2066

شطب قيد شركة فود انك ش.م.ل .املسجلة
ت ـح ــت الـ ــرقـ ــم  1009677رئـ ـي ــس مـجـلــس
ادارتها السيد جميل سمير الريس نهائيًا
من قيود السجل التجاري في بيروت.
الرقم املالي 1977997
فعلى كل ذي مصلحة ان يقدم مالحظاته
او اعتراضه خالل مهلة عشرة ايام من آخر
تاريخ نشر.
 24كانون االول 2019
أمني السجل التجاري في بيروت
بالتكليف مارلني دميان
إعالن
شطب قيد شركة تجارية
ب ـم ــوج ــب م ـح ـضــر ج ـم ـع ـيــة م ـن ـع ـق ــدة فــي
 2019/12/12تقرر بتاريخ 2019/12/24
شطب قيد شركة فاشني اكسشينج ش.م.ل.
املسجلة تحت الرقم  47896رئيس مجلس
ادارتها السيد جميل سمير الريس نهائيًا
من قيود السجل التجاري في بيروت.
الرقم املالي 795
فعلى كل ذي مصلحة ان يقدم مالحظاته
او اعتراضه خالل مهلة عشرة ايام من آخر
تاريخ نشر.
 24كانون االول 2019
أمني السجل التجاري في بيروت
بالتكليف مارلني دميان
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
في املعاملة التنفيذية رقم 2015/285
امل ـن ـف ــذ :انـ ـط ــوان الـ ـي ــاس ابـ ــو رج ـي ـلــي –
وكيله املحامي ناجي كنعان
املنفذ عليه :محسن محمد أمهز – الحدث
– شـ ــارع ال ـك ـف ــاءات ب ـنــايــة ال ـس ـنــدبــاد –
ملك قبوط .السند التنفيذي :سند دين
بمبلغ /26000/د.أ .ستة وعشرون الف
دوالر اميركي والفوائد واللواحق.
املعاملة :تقرر الحجز بتاريخ 2015/6/3
وسجل بتاريخ .2015/6/9
املطروح :حصة املنفذ عليه البالغة 600
سهمًا فــي القسم رقــم  4مــن الـعـقــار رقم
 1557الدكوانة الذي هو كناية عن مخزن
مع مستودع في السفلي وضمن املخزن
مـتـخــت مــن الـخـشــب عـلــى دعــائــم حديد
ض ـم ـنــه خـ ــاء ول ـل ـم ـخــزن بـ ــاب حــديــدي
جـ ــرار وه ــو ي ـطــل ع ـلــى ح ــي م ـت ـفــرع من
ش ـ ــارع الـ ـس ــاف وي ـق ــع هـ ــذا ال ـق ـس ــم فــي
ال ـطــابــق االرضـ ــي ف ــي بـنــايــة حـنــا طــوق
ومساحة القسم  84م.م.
( 42م.م .تقريبًا املستودع  42م.م .تقريبًا
املخزن)
ت ــاري ــخ م ـح ـضــر الـ ــوصـ ــف2016/2/5 :
وسجل بتاريخ 2016/3/23
قيمة التخمني /45000/ :د.أ.
قيمة الطرح  /27000/ :د.أ.
املــزايــدة :ستجري املــزايــدة عند الساعة
الـحــاديــة عشر مــن يــوم االرب ـعــاء الــواقــع
ف ـيــه  2020/1/22امـ ــام ح ـض ــرة رئـيــس
دائــرة تنفيذ املــن في قاعة املحكمة في
جــديــدة امل ــن ،فعلى راغ ــب الـشــراء وقبل
املباشرة باملزايدة ان يودع باسم رئيس
دائرة تنفيذ املنت لدى صندوق الخزينة
او احد املصارف املقبولة قيمة الطرح او
ان يقدم كفالة مصرفية معادلة واتخاذ

مـحــل اق ــام ــة ضـمــن ن ـطــاق دائـ ــرة تنفيذ
املنت اذا لم يكن له مقام فيها واال اعتبر
قلمها مقامًا مختارًا له وعلى املشتري
خالل ثالثة ايام تلي االحالة ايداع كامل
ً
الـثـمــن واال يـعــد ن ــاك ــا وت ـع ــاد امل ــزاي ــدة
حكمًا بزيادة العشر واذا لم يتقدم احد
للشراء وجبت اعــادة املــزايــدة فــورًا على
ع ـهــدتــه فـيـضـمــن ال ـن ـقــص وال يستفيد
مــن الــزيــادة وعليه خــال عشرين يومًا
ت ـس ــدي ــد ك ــام ــل ال ـث ـم ــن ويـ ـت ــوج ــب عـلــى
الشاري رسم الداللة  %5ورسم تسجيل.
رئيس قلم دائرة تنفيذ املنت
جان انطون
إعالن بيع باملزاد العلني
صادرة عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2016/2027
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ :ش ــرك ــة Taj Trading
 S.A.R.Lوك ـي ــاه ــا امل ـح ــام ـي ــان سمير
سعاده وادولف الدبس
املـنـفــذ عـلـيــه :حـســام عـبــد الـكــريــم شــري
حارة حريك  -الشارع العريض بملكه
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :ق ـ ـ ــرار اس ـت ـئ ـنــافــي
اس ــاس  2016/2املبلغ  48264491ل .و
 $ 123559.80عدا اللواحق.
ت ــاري ــخ ق ـ ــرار ال ـح ـج ــز- 2016/11/11 :
تاريخ تسجيله2016/11/24 :
ً
أوال :املـ ـط ــروح لـلـبـيــع 2400 :س ـهــم من
العقار  /449/قسم  27حارة حريك:
مـ ـكـ ـت ــب م ـ ــؤل ـ ــف مـ ـ ــن  3غـ ـ ـ ــرف وح ـ ـمـ ــام
الـطــابــق انـتــرســول ول ــدى الـكـشــف تبني
ان القسم مؤلف من غرفتني مفتوحتني
عـلــى بعضهما الـبـعــض وغــرفــة مدخل
وحمام  -يشترك بملكية الحق املختلف
رق ــم  - 1مخالفة بـنــاء راج ــع الـقـســم - 2
عــدل النظام بملفه  -استحضار دعوى
تـعـهــد وت ـف ــوي ــض م ـق ــدم م ــن م ــال ــك هــذا
القسم بدفع الــرســومــات املتوجبة على
املخالفات املرتكبة وعــدم املطالبة بأي
تعويض من الدولة او البلدية.
مساحته  /78/م 2تقريبًا.
الـتـخـمــن/117000/ :د.أ - .ال ـطــرح بعد
التخفيض  %5و %3و %7و %5و:%5
/54295.744/د.أ.
تـ ــاريـ ــخ وم ـ ـكـ ــان املـ ـ ــزايـ ـ ــدة :وق ـ ــد ت ـحــدد
موعد املزايدة نهار الجمعة الواقع في
 2020/1/17الساعة الـعــاشــرة صباحًا
امام رئيس دائرة تنفيذ بعبدا في قصر
عدل بعبدا املبنى الجديد.
ش ــروط ال ـب ـيــع :فـعـلــى ال ــراغ ــب بــالـشــراء
وق ـبــل امل ـبــاشــرة ب ــامل ــزاي ــدة اي ـ ــداع مبلغ
مواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة
او مـصــرف مـقـبــول بــاســم رئـيــس دائ ــرة
تنفيذ بعبدا او تقديم كفالة مصرفية
تضمن املبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن
نـطــاق ال ــدائ ــرة كـمــا عليه وخ ــال ثالثة
ايام من صدور قرار االحالة ايداع باقي
الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
العشر على مسؤوليته كما عليه وخالل
عـشــريــن يــومــا تـلــي االحــالــة دف ــع الثمن
ورسم الداللة  %5والتسجيل.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا
انذار رقم 8000001
ان رئيس دائرة تحصيل بعلبك الهرمل

يدعو جميع املكلفني:
 بـضــريـبــة ال ــدخ ــل ع ـلــى اسـ ــاس الــربــحاملقدر عن تكاليف سنة .2014
 بضريبة الدخل حصرًا بالحد األدنىلـ ـغ ــرام ــات ال ـت ـح ـقــق ع ــن ت ـكــال ـيــف سـنــة
.2014
الى تسديد ما يتوجب عليهما من ضرائب
ورس ــوم وغ ــرام ــات ص ــادرة وغـيــر مـســددة
ل ـغــايــة ت ــاري ـخ ــه ،وذلـ ــك خ ــال مـهـلــة شهر
م ــن ال ـي ــوم ال ـتــالــي لـنـشــر ه ــذا االعـ ــان في
الجريدة الرسمية.
يـعـتـبــر ه ــذا االع ـ ــان ،فـيـمــا يـتـعـلــق بكافة
التكاليف املتعلقة باملكلفني املبنيني اعاله
والصادرة لغاية ،2014/12/31
ً
قاطعًا لعامل م ــرور الــزمــن عـمــا بأحكام
الـفـقــرة الـســادســة مــن امل ــادة  27مــن قانون
االجراءات الضريبية وتعديالتها.
بعلبك الهرمل في 2019/12/18
رئيس دائرة التحصيل بالتكليف
في مالية بعلبك الهرمل
أسعد معلوف
التكليف 2102
انذار رقم 8000002
ان رئـيــس دائ ــرة تحصيل بعلبك الهرمل
يدعو جميع املكلفني:
 بـضــريـبــة االمـ ــاك املـبـنـيــة غـيــر املـلــزمــنقانونًا بالتكليف الذاتي عن تكاليف سنة
.2014
الى تسديد ما يتوجب عليهم من ضرائب
ورس ــوم وغ ــرام ــات ص ــادرة وغـيــر مـســددة
ل ـغــايــة ت ــاري ـخ ــه ،وذلـ ــك خ ــال مـهـلــة شهر
م ــن ال ـي ــوم ال ـتــالــي لـنـشــر ه ــذا االعـ ــان في
الجريدة الرسمية.
يـعـتـبــر ه ــذا االع ـ ــان ،فـيـمــا يـتـعـلــق بكافة
التكاليف املتعلقة باملكلفني املبنيني اعاله
والصادرة لغاية ،2014/12/31
ً
قاطعًا لعامل م ــرور الــزمــن عـمــا بأحكام
الـفـقــرة الـســادســة مــن امل ــادة  27مــن قانون
االجراءات الضريبية وتعديالتها.
بعلبك الهرمل في 2019/12/18
رئيس دائرة التحصيل بالتكليف
في مالية بعلبك الهرمل
أسعد معلوف
التكليف 2102
انذار رقم 6000001
ان رئـيــس دائ ــرة تحصيل النبطية يدعو
جميع املكلفني:
 بضريبة الدخل على اساس الربح املقدرعن تكاليف سنة .2014
 بـضــريـبــة الــدخــل ح ـص ـرًا بــالـحــد األدن ــىلغرامات التحقق عن تكاليف سنة .2014
الى تسديد ما يتوجب عليهما من ضرائب
ورسـ ـ ـ ــوم صـ ـ ـ ــادرة وغـ ـي ــر م ـ ـسـ ــددة ل ـغــايــة
تاريخه ،وذلك خالل مهلة شهر من اليوم
ال ـتــالــي لـنـشــر ه ــذا االع ـ ــان ف ــي ال ـجــريــدة
الرسمية.
يـعـتـبــر ه ــذا االع ـ ــان ،فـيـمــا يـتـعـلــق بكافة
التكاليف املتعلقة باملكلفني املبنيني اعاله
والصادرة لغاية ،2014/12/31
ً
قاطعًا لعامل م ــرور الــزمــن عـمــا بأحكام
الـفـقــرة الـســادســة مــن امل ــادة  27مــن قانون
االجراءات الضريبية وتعديالتها.
النبطية في 2019/12/16

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -مديرية الواردات  -دائرة كبار املكلفني  -املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول املرفق
للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت – كورنيش النهر -مبنى وزارة املالية  -الطابق االول ،لتبلغ البريد املذكور تجاه إسم
ً
كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة
املشار إليها أعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذ اإلعالم على املوقع اإللكتروني التابع لوزارة املالية:
http://www.finance.gov.lb
إسم املكلف
تاريخ اللصق
تاريخ الزيارة الثانية
رقم البريد املضمون
رقم املكلف
هرمس تريدنغ ش.م.ل.

1479135

RR199497436LB

2019/09/24

2019/10/10

شركة مطر للسياحة والسفر ش.م.م.

203950

RR199500308LB

2019/09/27

2019/10/10

شركة املجموعة املشتركة للتجارة واملقاوالت
ش.م.م -.فرع شركة

693707

RR199499998LB

2019/10/03

2019/10/10

شركة تصنيع املفروشات والبالستيك فاب ش.م.م.

8373

RR199500016LB

2019/10/08

2019/11/08

شركة املوسوي للتجارة واملواد البناء ش.م.م.

192975

RR199499984LB

2019/10/07

2019/11/06

شركة بارك كليمنصو ش.م.ل.

1167040

RR199500489LB

2019/10/08

2019/11/05

شركة مصرف البالد االسالمي لالستثمار
والتمويل (مساهمة خاصة)

2398451

RR199500400LB

2019/10/08

2019/11/05

تبدأ مدة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 2069

أمني السجل العقاري
باسم حسن

مالية محافظة النبطية
رئيس دائرة التحصيل
فرح داود مقلد
التكليف 2080

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب الياس اسماعيل حسني بوكالته عن
م ــروه م ــروان البيالني بصفتها مشترية
سند بدل ضائع للعقار  4/1538الدكرمان
بإسم حياة احمد البركه.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن

انذار رقم 6000002
ان رئـيــس دائ ــرة تحصيل النبطية يدعو
جميع املكلفني:
 بـضــريـبــة األمـ ــاك املـبـنـيــة غـيــر املـلــزمــنقانونًا بالتكليف الذاتي عن تكاليف سنة
.2014
الى تسديد ما يتوجب عليهما من ضرائب
ورسـ ـ ـ ــوم صـ ـ ـ ــادرة وغـ ـي ــر م ـ ـسـ ــددة ل ـغــايــة
تاريخه ،وذلك خالل مهلة شهر من اليوم
ال ـتــالــي لـنـشــر ه ــذا االع ـ ــان ف ــي ال ـجــريــدة
الرسمية.
يـعـتـبــر ه ــذا االع ـ ــان ،فـيـمــا يـتـعـلــق بكافة
التكاليف املتعلقة باملكلفني املبنيني اعاله
والصادرة لغاية ،2014/12/31
ً
قاطعًا لعامل م ــرور الــزمــن عـمــا بأحكام
الـفـقــرة الـســادســة مــن امل ــادة  27مــن قانون
االجراءات الضريبية وتعديالتها.
النبطية في 2019/12/16
مالية محافظة النبطية
رئيس دائرة التحصيل
فرح داود مقلد
التكليف 2080

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـلــب وه ـي ــب م ـص ـط ـفــى زل ــزل ــي بــوكــال ـتــه
عــن أحمد علي عطالله ملوكله عماد علي
ع ـطــال ـلــه س ـن ــد بـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـقــار 161
جناتا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـلــب ع ـلــي م ـح ـمــود أح ـم ــد بــوكــال ـتــه عــن
نمر أحمد درويــش بصفته ّقيم سند بدل
ضائع بإسم رحمه محمد درويش للعقار
 472باريش.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب حسن محمد زين ملورثه محمد علي
زين سند بدل ضائع للعقار  2205معركة.
للمعترض  15يومًا للمراجعة

للعقار  3/406فالوغا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب حسني مصطفى سبليني بوكالته
ع ــن فــاط ـمــه ع ـلــي سـبـلـيـنــي ملــورث ـهــا علي
أحـمــد سبليني سـنــد ب ــدل ضــائــع للعقار
 228لوبية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب فريد نجيب رزق وكيل جميل امني
املغربي املشتري من نسيب سعيد املغربي
سـ ـن ــد م ـل ـك ـي ــة بـ ـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـق ــار 896
كفرسلوان.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بالكورة
طلب ميشال محسن الدويهي سندي بدل
ضائع للعقارين  522و 523عردات.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب نصري يوسف نصر الله سند ملكية
بدل ضائع للعقار  4/2676حمانا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

إعالن صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
رقم املعاملة2018/53 :
الى املنفذ عليها :انطوانيت سايد زخيا –
زغرتا مجهولة اإلقامة تدعوك هذه الدائرة
للحضور بالذات أو بالواسطة القانونية
ل ـت ـب ـل ــغ أخ ـ ـبـ ــار دفـ ـت ــر الـ ـ ـش ـ ــروط والب ـ ـ ــداء
مالحظاتك عليه خالل مهلة عشرين يومًا
من تاريخ النشر واال سيصار الى متابعة
االجراءات حتى آخر الدرجات.
مأمور التنفيذ
جبور نمنوم

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طـلــب أحـمــد سمير مـنـصــور وكـيــل محمد
جـمـيــل سـلـيــم امل ـش ـتــري مــن عـبــدالـلــه علي
سليم ومحمد شحاده علي سليم سندي
ملكية بدل ضائع عن حصتهما في العقار
( E 5/514ح ـصــة مـحـمــد ش ـحــاده سليم)
و ( F 6ح ـصــة عـبــدالـلــه عـلــي سـلـيــم) بــرج
البراجنة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طـلــب بـســام خليل عـبــد ال ـنــور وكـيــل حنا
ش ـكــري الـ ـح ــداد س ـنــد مـلـكـيــة ب ــدل ضــائــع
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أفقيا
ّ
زنار من جلد – مدينة في الهند – ّ -2
نحات فرنسي راحل – من األمراض املعروفة
-1
يصيب جهاز املناعة –  -3إحسان – لباس امليت – من رجال التوراة إبن أخ إبراهيم
الخليل –  -4ثغر – أصفح عن الخطأ –  -5خاصم ّ
ّ
بشري أو كائن
أشد الخصومة –
حي –  -6إسم أطلق على فرسان الباب العالي من املرتزقة أقدم فرق الجيش العثماني
ّ
ويتكون من
املنظمة – رجــل ديــن –  -7حــدث جـ ّـوي يظهر في السحاب خــال املطر
ألــوان متعددة –  -8بائع التنب – أداة شرط وتوكيد –  -9نهار وليل – أغنية لعبد
الحليم حافظ –  -10نهر في لبنان ُيعرف بالفراديس
عموديًا

 -1مصطلح أطلق على املرحلة األولــى من الحرب اللبنانية خــال سنوات -1975
ّ
القطبية – طائر ُيشبه البوم أصغر
 -2 – 1976كذب وباطل وبهتان – من الحيوانات
منه –  -3أمر فظيع – ألعب امليسر –  -4املمثل األعلى مللك بريطانيا في مصر إشتهر
بمراسالته مع شريف مكة حسني بن علي خــال الحرب العاملية األولــى –  -5بذر
األرض – مدينة فرنسية – من األمراض – ْ -6
بشر – أقبح األمور –  -7أصل البناء –
ضد ِجـ ْـرد – حرف عطف –  -8اإلسم اإلنكليزي ملدينة ميالنو اإليطالية – يابس ال
نبات فيه –  -9إسم قديم للبالد الواقعة بني جنوب فلسطني وخليج العقبة – صغير
الجثة –  -10مبنى شديد اإلرتفاع

أفقيا

7

2

9

حل الشبكة 3340

شروط اللعبة
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مشاهير 3341

حلول الشبكة السابقة

 -1شارلي شابلن –  -2أمي – موبوتو –  -3كاحل – شوح –  -4رن – أتون – صل –  -5اوكني – ّ
وبخا
–  -6لسان – فا – بل –  -7غرسه –  -8وسيمون – زاغ –  -9جب – السف – ّ
سب –  -10يأس – فيراري

6

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.

1

كاري –  -4الين – ما –  -5يم – تن – غولف – -6
 -1شاكر املوجي –  -2امانوس –
سبأ –  -3ريح – ّ
هز – ّ -9
لت – صخب – أسر –  -10نوال الزغبي
شوشو – فرنسي –  -7ابو نواس – ّفر –  -8بوح –

عموديًا

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طـلــب وس ــام أحـمــد عــويــدات وكـيــل محمد
مـلـيــح ع ـي ـتــانــي بــوكــال ـتــه ع ــن مـلـيــح عبد
الحفيظ عيتاني سند ملكية بــدل ضائع
للعقار  B 10 /1960حارة حريك.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

◄ مبوب ►
عقارات للبيع  -بيروت
لـلـبـيــع ال ـح ـم ــرا ،جـ ــان دارك144 ،
م 3 ،2ن ــوم 3 ،ح ـمــامــات ،صــالــون،
س ـفــرة ،ج ـلــوس ،غ .خــادمــة ،ط.6 .
ت03/527147 :

14 40 38 22 18 11 8

3341 sudoku

كلمات متقاطعة 3 3 4 1
1

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب يــوســف عبدالله الـحــاج وكـيــل كمال
ال ـي ــاس اب ــو ديـ ــوان امل ـش ـتــري م ــن يــوســف،
ب ـشــاره ،سـلــوى خليل ابــو دي ــوان سندات
ملكية بدل ضائع للعقار  464فالوغا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

نتائج اللوتو اللبناني

استراحة
2

أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
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رئيسة سابقة لجمهورية الفيليبني تعتبر الرئيسة الرابعة عشر للدولة خلفًا
لجوزيف استرادا .إعتقلتها السلطات بتهمة فساد قد تصل عقوبتها القصوى
الى السجن مدى الحياة

إعداد
نعوم
مسعود

 = 10+7+11+1+8+4+3+6عاصمتها مونتيفيديو ■  = 9+5+2عملة إيطالية

حل الشبكة الماضية :مراد القادري

ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  1779وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الــرابـحــة40 - 38 - 22 - 18 - 11 - 8 :
الرقم اإلضافي14 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 0 :ل.ل.¶ المرتبة الثانية (خمسة أرق ــام مــع الرقم
اإلضافي):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 134,434,568ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة134,434,568 :ل.ل.
¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 44,847,450ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 26 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 1,724,902 :ل.ل.¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 44,847,450ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1,070 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 41,914 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 118,472,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 14,809 :شبكات. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل1,444,548,027 :ل.ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل0 :
نتائج زيد
جـ ـ ــرى مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس سـ ـح ــب زيـ ـ ــد رقـ ـ ــم 1779
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح36972 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 31,197,996 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية0 :¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.6972 :
 الجائزة اإلفرادية 450,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.972 :
 الجائزة اإلفرادية 45,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.72 :
 الجائزة اإلفرادية 4,000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل25,000,000 :
ل.ل.
نتائج يومية
ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب «يــوم ـيــة» رق ــم 971
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة931 :
• يومية أربعة5725 :
• يومية خمسة09015 :
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إعداد نادين كنعان

بمعزل عن الظروف الصعبة التي ترزح تحتها
البالد ،الجميع في هذا الموسم على موعد
مع مروحة واسعة من األفالم المستوحاة من

ّ
ّ
ُأجواء األعياد والمناسبة لكل أفراد العائلة ،لعلها
تدخل بعض البهجة والمتعة إلى القلوب .هنا،
نستعرض أبرز األعمال التي تمكن مشاهدتها

ً
سواء في الصاالت أو عبر «نتفليكس» .بين
األنيمايشن والكوميديا وقصص الحب واإلثارة،
ّ
تتنوع العناوين المختارة وكذلك المواضيع التي

تبدأ ّ
ّ
وتمر بأميرة الجليد «ليلي»
بقصة بابا نويل،
وصديقها التنين ،وال تنتهي بالثعلب القطبي
«سويفتي» وأكاديمية السحر

مغامرات وكوميديا وتحريك ...سانتا كلوز جاء رغم كل شيء
■ دببة في المتاهة

■ مغامرة «نورم»

■ عودة «إلسا» و«آنا»

تضرب «آنــا» و«إلـســا» مع «كريستوف» و«أوالف» موعدًا
جديدًا مع الجمهور في الجزء الثاني من فيلم األنيمايشن
يذهب األصدقاء األربعة ملعرفة
«فروزن» .بعيدًا في الغابةّ ،
س ـ ّـر مــا ح ــول لـغــز قــديــم يـتـعــلــق بمملكتهم .مــا ه ــو؟ هــذا
َ
املخرج ْي
مــا سنكتشفه فــي الشريط الــذي يحمل توقيع
كريس باك وجنيفر لي .تجدر اإلشارة إلى ّأن املمثلني الذين
شــاركــوا فــي األداء الصوتي للشخصيات ،هــم :كريستني
بيل ،وإديـنــا منتزل ،وستيرلينغ كــاي .ب ــراون ،وجوناثان
غروف ،وغيرهم.

الـ ( Boonie Bearsدببة بوني) هي شخصيات كرتونية
صينية ،رافقها الصغار في مغامرات ّ
عدة خالل السنوات
املاضية .وها هي تعود اليوم في شريط Boonie Bears:
( Blast Into the Pastتأليف وإخراج ليون دينغ) ،لتأخذنا
فــي رحـلــة إل ــى املــاضــي ،حـيــث يــذهــب «ب ــراي ــر» و«بــرامـبــل»
وصديقهما «فيك» في رحلة عرضية إلى العصور البدائية.
وأثـنــاء بحث هــذه الحيوانات عــن طريق الـعــودة إلــى القرن
األخطار والحيوانات
الحادي والعشرين،
تواجه جميع أنواع ُ
الغريبة .علمًا بـ ّ
ـأن ّ
مهمة أداء األص ــوات ألقيت على عاتق
نـيـكـيــا ش ــوارت ــز ،وك ــري ــس ب ــوي ــك ،وس ـيــوب ـهــان ل ــوم ــزدن،
وجوزيف أس .المبرت ،وآخرين.

*صاالت «غراند سينما» (« ،)01/209109أمبير»
(« ،)1269فوكس» ()01/285582

ُ
فــي الـجــزء الـثــالــث مــن «ن ــورم مــن الـشـمــال» ،تـســرق قطعة
أثــريــة صينية قديمة على يــد عالم آثــار يدعى «دكستر».
ّ
فيتعي عـلــى ال ــدب القطبي «ن ــورم» ،بـمـســاعــدة أصــدقــائــه،
أن يخوض مغامرة كبرى من أجل استرجاع تلك القطعة
ل ـصــالــح ال ـش ـعــب ال ـص ـي ـنــي .ف ــي Norm of the North:
( King Sized Adventureتأليف دان ستيفان ـ ﺇﺧﺮاﺝ
تيم مالتبي وريـتـشــارد فــن 90 /د) ،سيتابع ّ
محبو هذه
السلسلة مغامرة جديدة البن ملك القطب الشمالي ،فيما
س ـي ـكــون بــإم ـكــان م ــن ل ــم تـسـبــق ل ـهــم م ـشــاهــدة ال ـجــزءيــن
ّ
التعرف إلى هذه الشخصية التي طـ ّـورت القدرة
السابقني
ّ
ّ
على الـتـحــدث إلــى الـبـشــر ،األم ــر ال ــذي أدى إلــى نبذها من
الـحـيــوانــات األخ ــرى بــاسـتـثـنــاء الـطــائــر الحكيم «س ـقــراط»
ّ
والدبة «إليزابيث» .الشريط من بطولة ألن ماريوت ،وكول
هاوارد ،وجوناثان هوملز ،وليزا دوروبت ،ومايكل دوبسون،
وبرايان دوبسون.

بعد النجاح الساحق الذي حققته على مدى عشر سنوات
من خــال سلسلة الفانتازيا الشهيرة «صــراع العروش»
( ،)HBOتخلع املمثلة البريطانية إميليا كالرك مالبس أم
التنانني «دينيريس تارغاريان» لتظهر بــدور شابة عادية
ُ
تــدعــى «ك ـيــت» فــي فـيـلــم ( Last Christmasع ـيــد املـيــاد
األخير ـ إخراج بول فيغ) .جامعًا بني الدراما وامليلودراما،
يحكي الشريط قصة «كيت» التي يمكن اختصار حياتها
ّ
بــأنـهــا سلسلة متعاقبة ال تنتهي مــن ال ـق ــرارات السيئة.
تضطر الصبية الشقراء لقبول العمل كجنية لبابا نويل في
موسم الكريسماس في أحد املحال ،وإذا بها تقابل «طوم»،
لتأخذ حياتها بعد ذلك منحى جديدًا كليًا .الئحة األبطال
ًّ
ّ
تضم أيضًا كــا من :هنري غولدينغ ،وجواكيم سكارلي،
وديفيد موميني ،إيما طومسون ،وميشيل يوه ،وغيرهم.

*صاالت «سينما سيتي» (« ،)01/995195أمبير»
(« ،)1269غراند سينما» ()01/209109

* صاالت «فوكس» (« ،)01/285582سينيمول»
(« ،)04/444399ستار غيت» ()08/813901

ُ
■ هكذا ولد ...بابا نويل

NETFLIX

لطاملا سمعنا عن بابا نويل الذي يأتي في ليلة امليالد
ّ
بالهدايا لألطفال الصالحني .لكن هل فكرنا يومًا بكيف بدأت
ّ
قصة رسائل الصغار إلى ذلك الرجل صاحب اللحية البيضاء
واملالبس الحمراء الذي ينتقل بواسطة زالجته السحرية
التي ّ
تجرها األيائل ،ويعيش في القطب الشمالي مع زوجته
ّ
السيدة كلوز وبعض األقزام الذين يصنعون له هدايا؟ في
ّأول أفالم األنيمايشن األصلية التي تحمل توقيعها ،حاولت
«نتفليكس» ّ
تصور هذه القصة وتقديمها في قالب كوميدي
ّ
جذاب بالنسبة للصغار والكبار .يروي «كالوس» ( 138د .ــ

* صاالت «أمبير» ()1269

األخير
■ الكريسماس ّ

■ «سويفتي» ...رحلة إلى المجهول

«سويفتي» ثعلب قطبي يعمل في غرفة خدمات تسليم البريد
الخاص بالقطب الشمالي .لكن فجأة ،تنحصر أحالمه في أن
يكون كلبًا قطبيًا ذائع الصيت .ولكي يبرهن استحقاقه لهذا
الدور ،يقوم «سويفتي» بسرقة إحدى الزالجات ّ
سرًا وينطلق
لتسليم حزمة إلى موقع غامض .فماذا سيحدث لهذا الحيوان
الصغير؟ الـجــواب فــي فيلم الــرســوم املتحركة Arctic Dogs
(كالب قطبية) الذي يحمل توقيع املخرج آرون وودلي ،وشارك
في أداء أصواته املمثلون :جيريمي رينر ،وأنجليكا هيوسنت،
وجيمس فرانكو ،وأليك بالدوين ،ولوري هولدن...

■ جواسيس ّ
مموهون

العالم في مواجهة تهديدات خطيرة ،وما أمامه سوى االعتماد
على الجاسوس الشهير «النس ستيرلينغ» لحمايته .التهديدات
تعتمد بدورها على الذكاء الخارق للعالم الشاب «والتر بيكيت»
لتصميم ّ
معدات رائعة لتنفيذ مهامه.
وع ـ ـنـ ــدمـ ــا يـ ـ ـح ـ ــاول «بـ ـيـ ـكـ ـي ــت» تـ ـق ــدي ــم أح ـ ـ ـ ــدث اخـ ـت ــراع ــات ــه
املــرتـبـطــة ب ــ«اإلخ ـفــاء الــديـنــامـيـكــي الـحـيــوي» (bio dynamic
 ،)concealmentفـ ّ
ـإن «ستيرلينغ» يخضع عن طريق الخطأ
ّ
للعمل التجريبي للمخترع ويتحول إلى حمامة .واآلن ،بات عليه
معرفة كيف يمكن أن ينقذ العالم من رجل مجنون وهو ليس
سوى طائر ضعيف!
يستند فـيـلــم األنـيـمــايـشــن الـكــومـيــدي Spies in Disguise
(جواسيس ّ
مموهون ـ إخراج نيك برونو تروي كواين /بطولة
ّ
ويــل سميث وطــوم هوالند ورشيدة جــونــز )...إلــى حــد ما إلى
شريط الرسوم املتحركة  Pigeon: Impossibleالذي أصدره
لوكاس مارتيل في عام .2009

*صاالت «فوكس» (« ،)01/285582سينما سيتي»
(« ،)01/995195غراند سينما» ()01/209109

* صاالت «غراند سينما» (« ،)01/209109أمبير»
(« ،)1269بالنيت» (« ،)01/292192سينما سيتي»
(« ،)01/995195فوكس» (« ،)01/285582ستار غيت»
(« ،)08/813901سينيمول» ()04/444399

■ التنين ّوأميرة الجليد

كتابة وإخراج اإلسباني سيرخيو بابلوس ــ بطولة :جاي.كاي
ً
سيمونس وجايسون شوارتزمان( /صدر ّأوال في  15تشرين
الثاني (نوفمبر) املاضي ) حكاية ساعي بريد ّأناني وصانع
دمى منعزل تنشأ بينهما عالقة صداقة غير متوقعة .ويأتي
العمل في إطار جهود شبكة الـ «ستريمينغ» األميركية
الرامية إلى تكوين مكتبة لألفالم العائلية في إطار املنافسة
املحتدمة بينها وبني منصات جديدة للبث عبر اإلنترنت،
على رأسها «ديزني بالس» .وكانت «نتفليكس» قد أعلنت
ّ
األسبوع املاضي أن «كالوس» حقق  30مليون مشاهدة على
مستوى العالم في الشهر ّ
األول لعرضه ،ليصبح ضمن أعمالها
األصلية األكثر مشاهدة.

آتية من أملانيا ،تحط أميرة الجليد «ليلي» في السينمات اللبنانية لتروي حكايتها على طريقة الرسوم
ّ
ّ
املتحركة في فيلم ( Tabalugaإخراج سفني أونتروالدت االبن) .تتمكن األميرة التي تسكن في أيسلندا
من تكوين صداقة متينة مع «تابالوغا» ،التنني األخير على األرض ،التي ينمو في غرينالند الخصبة.
يجري ذلك أثناء بحث التنني عن ناره ،وعلى الرغم من ّأن الشعبني اللذين ينتمي إليهما البطالن يشعران
باالرتياب الشديد من بعضهما البعض .لكن «تابالوغا» و«ليلي» يكتشفان ّأن األحكام املسبقة خاطئة.
* صاالت «غراند سينما» (« ،)01/209109أمبير» (« ،)1269سينما سيتي»
(« ،)01/995195فوكس» (« ،)01/285582ستار غيت» (« ،)08/813901سينيمول»
()04/444399

■ فارس الميالد

ّ
«بروك» امرأة فقدت األمل في ذلك الحب األسطوري الذي يولد
قبل أن تلتقي بـ «كول» الفارس الذي سافر عبر الزمن من القرن
السعادةُ ،
الرابع عشر .أرسل هذا الرجل إلى املستقبل على يد «عجوز شمطاء»
لبلوغ مصيره في أن يصبح فارسًا حقيقيًا .بعد صدمه بسيارتها عن
ّ
طريق الخطأ قبيل عيد امليالد ،تعتقد «بروك» أن «كول» يعاني من
ّ
ّ
فتقرر مساعدته إلى حني تماثله إلى الشفاء .إال أن
فقدان الذاكرةّ ،
ما لم تدركه هو أنه الفارس ذو الدرع الالمع والحصان األبيض الذي
كانت تتمناه طوال حياتها .هذه هي باختصار حكاية فيلم The
( Knight Before Christmasكتابة كارا جاي .راسل وإخراج
مونيكا ميتشيل) الذي تعرضه «نتفليكس» منذ  21تشرين الثاني
(نوفمبر) املاضي ،واملناسب للكبار والصغار الذين تزيد أعمارهم عن
عشر سنوات.

■ دعها تثلج

ضمن األفالم الخاصة بمثل هذا الوقت من
السنة ،بدأت «نتفليكس» في الثامن من تشرين
الثاني (نوفمبر) املاضي عرض فيلم Let it
( Snowإخراج لوك لوك سنيلني) الذي يستند
إلى رواية بالعنوان نفسه ملورين جونسون وجون
غرين ولورين ميراكل .في بلدة صغيرة عشية
عيد امليالد ،تجمع عاصفة ّثلجية مجموعة
من طالب الثانوية ّ
العامة ،فتؤثر على صداقات
وعالقات حب ومستقبل العديد منهم .الشريط
مناسب ملن تزيد أعمارهم عن  13عامًا ،وهو من
بطولة :إيزابيال مونر ،وشاميك مور ،وكيرنان
شيبكا.

■ امنحني أجنحة

«كريستيان» ،عالم حالم يدرس األوز البري .بالنسبة إلى ابنه ،املراهق املهووس
بألعاب الفيديو ،ف ـ ّ
ـإن فـكــرة قـضــاء عطلة مــع وال ــده فــي البرية هــي كــابــوس.
ّ
مع ذلــك ،سيجتمع األب واالبــن حــول مشروع مجنون :إنقاذ األنــواع املهددة
ّ
تصدق ومحفوفة باملخاطر .في الفيلم الفرنسي
باالنقراض .لتبدأ رحلة ال
( Donne-Moi des Ailesامنحني أجنحة ـ بطولة :جان بول روف ،وميالني
دوتي ،ولوي فاسكيز ،وفريد ساوريلّ ،)...
يقدم املخرج نيكوال فارنييه وجبة
ّ
سينمائية مالئمة لكل العائلة ،تمزج بني املغامرة واإلثارة والتسلية.
*صاالت «سينيمول» (« ،)04/444399غراند سينما» ()01/209109
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

َ ُ
كفاف السعادة

صورة
وخبر

لغايـة السـادس مـن كانـون الثانـي (ينايـر) المقبـل ،يواصـل مهرجـان «فوانيـس الصيـن
ّ
العظيمـة» ( )The Great Lanterns of Chinaاسـتقبال الـزو ُار فـي شـمالي ليتوانيـا.
يسـتند مهرجـان األنـوار هـذا إلـى تقاليـد تعود إلى زمـن مضى ،فتـن بها بـارون باكرويس
مانـور حيـن زار الشـرق األدنـى .منـذ عقـودُ ،يقـام هـذا الحـدث سـنويًا لجمـع الطاقـة
مـن  20تجهيـزًا
مـن عناصـر األرض والمـاء والهـواء .وهـذا
العـام ،يسـتمتع النـاس بأكثـر ً
ّ
مصنوعـا مـن مئـات فوانيـس الحريـر التـي أعـدت خصيصـا في الصيـن ،فضال عـن عروض
مسـرحية لممثليـن ليتوانييـن وصينييـن ،وورش عمـل لفنانيـن وحرفييـن صينييـن ،مع
ّ
مسـاحة وافـرة لتـذوق المأكـوالت اآلسـيوية( .بيتـراس مالـوكاس ـــ أ ف ب)

ُ
َ
يكفيني ،لتبرير سعادتيْ ،أن َ
العصافير وهي تلتقط
أرقب
ِ ّ
ُف َ
تات خبزي وأفك َر بسعادتها.
َ ّ َ ُ ّ
يكفيني ْأن َ
أنه يتفت ُح إكرامًا
برعم ورد ،وأتوهم
أنظر إلى
ِ
لعيني.
ّ
ْ
َ
َ
َ
َ
"سلماي" على
مساء كل يوم ،أن أسمع صوت
يكفيني،
ّ
وأتخيلها إلى جانبي ورأسها على كتفي.
الهاتف،
ُ
َ
ْ
َّ
عاب
طلق
يكفيني ،صباحًا أو عصرًا ،أن أ ِ
عيني في ِش ِ
َّ
وأتخيل ّأن بني أشجارها أرنبًا يرعى أو
الدغلة املقابلة،
ِ
ثعلبًا يلهو.
تابع صعودَ
يكفيني ،وأنا ٌ
الشباك ،أن ُأ َ
قاعد ّقد َام هذا ّ
الدخان من سقف البيت الذي هناكَ ،
هناك قبالتي في ُالبـعد،
ِ
ِ
ّ ِ
ُ
وأفك َر ّ
جدران ذلك البيت أناسًا سعداء.
خلف
أن
ِ
الظن ّ
يكفيني ُّ
َ
كوكب ما ،في
موضع ما ،من
بأن هناك (في
ٍ
ٍَ
ّ
لحظة
سحيقة ما) إنسانًا سعيدًا أ ِع ُّن على بال ِه في
مجر ٍة
ِ
ٍ
ّ
ّ
ّ
ّ
كوني ،فيفك ُر أنني أفك ُر به ..ويتمنى َلي السعادة.
حنان
ٍ
لدي من أسباب السعادة ما َأخدعُ
ّ
يكفيني ،حني ال يكون
ِ
ِ
ُ
ّ
فأتأك َد ّأن جداو َلهُ
به نفسيْ ،أن أ َم ِّر َر إصبعي على صدغي
ِ
َ
َ
ُ
َ
تزال ُّ
َ
العزيز بنصيب ِه
جسمي
تمد
الحكيمة الباسلة ال
ّ
النبضات والثواني.
االعتيادي من
ِ
ْ َ َّ
َ
ً
الوقت واآلخر ،أن أخط هذه السعادة
يكفيني سعادة ،بني
ِ
َ
فأصير سعيدًا بنفسي.
على دفتري
ُ
ً
سعادة (يكفيني ويزيد) أنني ال أزال أعتقد أنّ
يكفيني
ّْ
ٌ
َ
السعادة ممكنة وضرورية...
ٌّ
مواعيد زيارا ِتها القادمة...
الستقبال «الحيا ِة» في
ضرورية
ِ
ِ
ُ
نفسها.
الحيا ِة التي هي :كفاف ِ
2019/2/6

منوعات
رباعي الجاز...
في «صالون بيروت»

ُ
ق ّدم العرض في «المهرجان الدولي بالحمامات» في تونس

ً
أهال بكم في كباريه «هشك بشك»
كما جرت العادة خالل األسابيع املاضية ،يواصل «مترو املدينة» احتضان
ّ
يدعو الفضاء
املواعيد املنوعة .وفي سياق «ليالي في ّحب الثورة»ّ ،
البيروتي اليوم الجمعة إلى حضور «هشك بشك شو» .إنه عرض غنائي
ـ موسيقي يحاكي موسيقى األفراح والكباريهات التي كانت منتشرة في
مصر في النصف ّ
ّ
تتضمن عشرات
األول من القرن املاضي .أربع لوحات
ّ
األغنيات ،يؤديها تسعة فنانني موزعني بني موسيقيني ومغنني وممثلني
وراقصني ،ليأخذوا الحاضرين في رحلة ممتعة إلى تلك الحقبة من الزمن
الجميل .يشارك في السهرة كل من :زياد األحمدية (توزيع موسيقي ،غناء
وعود) ،ياسمينا فايد (غناء) ،زياد جعفر (كمنجة وغناء) ،بهاء ضو
(إيقاع) ،سماح أبي املنى (أكورديون) ،لينا سحاب (غناء) ،روي ديب (غناء)،
ّ
أحمد الخطيب (غناء) ورندا مخول (راقصة شرقية) .علمًا بأن هشام جابر
ّ
تولى ّ
مهمة اإلدارة الفنية للعرض الذي جال على عدد من التظاهرات
الفنية ،من بينها «املهرجان الدولي بالحمامات» في تونس.
ً
مساء ـ «مترو املدينة»
«هشك بشك شو» :اليوم الجمعة ـ الساعة التاسعة والنصف
(الحمرا ـ بيروت) .لالستعالم76/309363 :

ّ
يخصص «صالون بيروت» سهرته ،غدًا
السبت ،ملحبي الجاز .تلتقي فرقة The
 Stand-Art Jazz Quartetالجمهور ّ
لتقدم
برنامجًا ّ
منوعًا ّ
توجه من خالله تحية
إلى أسماء بارزة في عالم الجاز .هكذا،
ّ
يؤدي الرباعي مختارات من أرشيف
فنانني ذائعي الصيت ،أمثال مونغو
سانتا ماريا ،وباكيتو دي ريفيرا،
وتشيك كوريا ،وتشارلي باركر ،وتاد
ّ
داميرون ،وغيرهم .تتألف الفرقة من
موسيقيني لبنانيني وسوريني ،هم :علي
جرادي (ساكسفون) ،وجاك أسطفان
(دوبل باص) ،وطارق سكيكر (بيانو ـ
الصورة) ،وبافلو ورديني (درامز).
حفلة فرق ة �The Stand-Art Jazz Quar
 :tetغدًا السبت ـ «صالون بيروت» (شارع
محمد عبد الباقي ـ بيروت) .لالستعالم:
 01/739317أو 79/185790

جيهان نجيم« :الميدان» بيروتي
في عام  ،2013أصدرت املخرجة املصرية جيهان نجيم ( 1974ـ الصورة)
فيلمها الوثائقي «امليدان» الذي حظي بحفاوة الفتة في مصر ّوخارجها،
إذ فاز بجائزة في «مهرجان تورونتو السينمائي الدولي» ُ
ورشح
وثائقي في الدورة السادسة والثمانني من الحدث
ألوسكار أفضل فيلم ُ ّ
العاملي .في هذا العمل ،تسلط نجيم الضوء على «ميدان التحرير» لكن
بعيدًا عن املشهد املليوني املزدحم في «ثورة يناير» عام  .2011تنتقل
املخرجة من الصورة العامة إلى البشر وتفاصيلهم ،وذلك من خالل
ثالث شخصيات رئيسية ،هي :أحمد حسن الشاب البسيط الذي يحكي
ً
طفولته الصعبة وصوال إلى اعتصامه في «التحرير» ،وخالد عبدالله
الذي عاد إلى بالده ليشارك في الثورة ،باإلضافة إلى مجدي عاشور
العضو في جماعة اإلخوان املسلمني .ومساء اليوم الجمعة ،سيكون
الجمهور اللبناني على موعد مع هذا العمل الذي ُ
سيعرض في «املكان»
في مار الياس (بيروت).
ً
مساء ـ «املكان» (شارع
عرض وثائقي «امليدان» :اليوم الجمعة ـ الساعة الثامنة
نصولي ـ مار الياس /بيروت) .لالستعالم03/070820 :

