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لبنان

لبنان
على الغالف

ّ
لبنان يفاضل بين الخيارات الكارثية:

تعريف
موجز

هل ندفع من ودائع الناس
أم نخضع لصندوق النقد؟
في األسابيع األخيرة ،انطلق نقاش ّ
جدي حول إعادة هيكلة الدين َالعام ربطًا بجدوى سداد استحقاق  9آذار المقبل الذي
تبلغ قيمته  1.2مليار دوالر .حتى اآلن ،تقف وجهات النظر على طرفي نقيض بين من يريد االستمرار في دفع الديون من
احتياطات مصرف لبنان بالعمالت األجنبية (من ودائع الناس ّعمليًا) بهدف شراء وقت إضافي ،وسط ضبابية أفق الحلول
مخاطره السياسية التي قد تخضع لبنان
للنهوض من األزمة المالية ــــ النقدية ،وبين من يرى أن التخلف عن السداد رغم
ُ
لصندوق النقد الدولي هو أمر محتوم يوجب الوقوع فيه اليوم قبل الغد لكي ال تهدر احتياطات مصرف لبنان على
الديون .المفاضلة تكمن في أي الخيارات هو األقل ضررًا!
محمد وهبة
ث ـمــة م ـح ــور واح ـ ــد ل ـكــل االج ـت ـمــاعــات
التي عقدت في السرايا الحكومية قبل
أي ــام وفــي عــن التينة أم ــس ،وســواهــا
من اللقاءات الثنائية غير املعلنة :هل
ندفع سندات الدين التي تستحق في
ّ
آذار  ،2020أم نبدأ بــإجــراءات التخلف
عن السداد .أحلى الخيارات املطروحة
م ـ ـ ـ ـ ـ ّـر؛ ال ـ ــدف ـ ــع يـ ـسـ ـتـ ـن ــزف امل ـ ــزي ـ ــد مــن
احـتـيــاطــات مـصــرف لـبـنــان بالعمالت
ً
األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة املـ ـتـ ـه ــالـ ـك ــة أصـ ـ ـ ـ ــا ،ف ـي ـمــا
ّ
يـفــرض الـتـخــلــف عــن ال ـســداد التعامل
مع الدائنني األجــانــب الذين يتوقع أن
يربطوا موافقتهم على إعــادة الهيكلة
ّ
بخطة ّ
مالية يشرف
أو إعادة الجدولة
على تنفيذها صـنــدوق النقد الــدولــي
ً
الــذي سيأتي حامال وصفته الكارثية
وخلفياته السياسية.

االستحقاق المصيري
ف ـ ــي  ،2020ت ـس ـت ـح ــق عـ ـل ــى الـ ــدولـ ــة
اللبنانية ثــاثــة س ـنــدات يــوروبــونــدز
ي ـب ـلــغ م ـج ـمــوع ـهــا  2.5م ـل ـي ــار دوالر:
 1.2مليار دوالر فــي آذار 700 ،مليون
دوالر في نيسان ،و 600مليون دوالر
في حزيران .كذلك تستحق فوائد على
محفظة سـنــدات الـيــوروبــونــدز بقيمة
ّ
 2.18مليار دوالر تـتــوزع على دفعات
شهرية ت ـتــراوح بــن  33مليون دوالر
و 539مليونًا.
وبحسب املعطيات األخيرة عن هوية
حملة السندات ،فهي على النحو اآلتي:
 %65م ــن االس ـت ـح ـق ــاق ــات األس ــاس ـي ــة
(أصـ ــل الـ ـسـ ـن ــدات) ،أو م ــا ي ـ ــوازي 1.6
م ـل ـي ــار دوالر ،م ـح ـم ــول ــة م ــن أج ــان ــب

ّ
 2.36مليار دوالر تستحق للدائنين األجانب ستدفع من احتياطات مصرف لبنان (ودائع الناس) (مروان طحطح)

ّ
«مهربي األموال»؟
لماذا ال يفصح ّبري عن أسماء
ّ
فجر الرئيس نبيه بري ،أمس ،قنبلة من العيار الثقيل بإعالنه عن أن أصحاب خمسة مصارف كبرى ّ
هربوا
ما يصل إلى مليارين و 300ألف دوالر إلى الخارج.
يتقاطع الرقم املعلن من بري مع الرقم الذي كشفه رئيس لجنة الرقابة على املصارف سمير حمود ،في
كتابه إلى املدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات .في الكتاب ،يوضح حمود أن حجم األموال ّ
املحولة
من املصارف العاملة في لبنان إلى مصارف في سويسرا ،خالل املدة املمتدة من  17تشرين األول لغاية
 14كانون الثاني  ،2020تعادل  2.276مليار دوالر .لكنه يشير أيضًا إلى أن ما ال يقل عن  60في املئة من
املبالغ ّ
املحولة مرتبطة بودائع منشأها عقود ائتمانية.
ّ
ّ
هذا يعني أن املبالغ املشكوك في كونها «مهربة» إلى سويسرا تبلغ عمليًا نحو مليار دوالر ،فلماذا تحدث
بري عن  2.3مليار دوالر؟ هل وصلته املعلومة ناقصة أو ّ
محرفة ،أم أنه يهدف من خالل هذا التصريح
إلى الضغط على أصحاب املصارف ،أم أن لديه من املعلومات ما لم تذكره لجنة الرقابة على املصارف في
كتابها؟
ُ
معلومة بري ،لكي تكون ذات جدوى عامة ينبغي أن تستكمل بإعالن أسماء أصحاب املصارف الخمسة
هربوا أموالهم ،وخاصة أن لجنة الرقابة على املصارف لم تشر إلى هوية من ّ
الذين ّ
حولوا األموال ،انطالقًا
من أن «التحقق من مصادر األموال وتحديد الشبهة فيها يقع ضمن إطار عمل هيئة التحقيق الخاصة
ّ
وليس من مهمات اللجنة التي ال يحق لها رفع السرية املصرفية واالطالع على هوية أصحاب الحسابات».
(األخبار)

(كانت  %44.9قبل بضعة أسابيع ،إال
أن املصارف باعت بعضًا من السندات
التي تحملها ملستثمرين أجــانــب بما
يــؤمــن لـهــا سـيــولــة ط ــازج ــة ب ــال ــدوالر،
وب ـم ــا ي ــؤم ــن لـلـمـسـتـثـمــريــن األج ــان ــب
ف ــرص ــة ل ـت ـح ـق ـيــق أرب ـ ـ ــاح م ــن س ـن ــدات
س ـع ــره ــا بـ ـخ ــس ،رغ ـ ــم أن م ـخــاطــرهــا
م ــرتـ ـفـ ـع ــة) .كـ ــذلـ ــك ي ـح ـم ــل ال ــدائـ ـن ــون
األج ــان ــب  %35م ــن م ـج ـمــوع ال ـفــوائــد
ال ـس ـنــويــة ،أي م ــا ي ـ ــوازي  765مـلـيــون
دوالر .في النتيجة ،مجموع ما يحمله
ال ــدائـ ـن ــون األج ــان ــب ي ـصــل إلـ ــى 2.36
مليار دوالر.
هذه املعطيات ضرورية للنقاش املتعلق
ّ
بتسديد السندات والفوائد أو التخلف
عنها .فاالستحقاق األول املطروح أمام
لبنان ،هو استحقاق  9آذار 1.2( 2020
مليار دوالر أصل السندات و 143مليون
دوالر ف ـ ــوائ ـ ــد) .ف ـه ــل ي ـت ــوج ــب عـلـيـنــا
ّ
أن نــدفــع ه ــذا االس ـت ـح ـقــاق أم نتخلف
ع ــن سـ ـ ـ ــداده ف ـت ـس ـت ـحــق ك ــل ال ـس ـن ــدات
وف ــوائ ــده ــا؟ ه ــذا ال ـس ــؤال ل ــم يـقـفــز إلــى

الواجهة فـجــأة ،بــل هــو متصل بنقاش
سابق حــول جــدوى تسديد استحقاق
تشرين األول  2019وقيمته  1.5مليار
ّ
دوالر .يومها برزت دعوات للتخلف عن
الـســداد ،إال أن االعتراضات عليها ،وال
سيما من حاكم مصرف لبنان رياض
ّ
ســامــة ،كــانــت مبنية على أن التخلف
عن الـســداد غير ممكن في ظل حكومة
م ـس ـت ـق ـي ـلــة وانـ ـقـ ـس ــام س ـي ــاس ــي ح ــول
تشكيل ال ـح ـكــومــة ،فـيـمــا تتطلب هــذه
ّ
الخطوة رســم خطة واضـحــة وشاملة،
ً
فـضــا عــن اإلج ـ ــراءات املتبعة فــي مثل
هذه الحاالت.
مــا حصل هــو أن مـصــرف لبنان سـ ّـدد
نيابة عن الحكومة استحقاق تشرين
األول املاضي ،وبقي السؤال األساسي
بــا ج ــواب :مــا هــي ج ــدوى االسـتـمــرار
فـ ــي تـ ـس ــدي ــد الـ ـ ــديـ ـ ــون؟ هـ ــل يـ ـج ــب أن
نواصل تسديدها ،فيما كل املعطيات
املعنيون تشير إلــى أن
الـتــي تــداولـهــا ّ
اإلفـ ــاس وق ــع ودقـ ــت ســاعــة الحقيقة
ال ـت ــي ل ــم ي ـعــد مـمـكـنــا ال ـت ـعــامــل معها

بالتمييع على الطريقة اللبنانية؟ هل
ّ
نسدد الــديــون من احتياطات مصرف
ّ
لبنان بالعمالت األجنبية؟ بأي هدف؟
ّ ّ
أي خطة؟
وضمن
ه ـ ـكـ ــذا ب ـ ــات اسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق آذار امل ـق ـبــل
م ـص ـيــريــا .ف ـمــع قـ ــرب اس ـت ـح ـقــاق آذار
 2020بــال ـتــوازي مــع تــألـيــف الحكومة
واستعداداتها لنيل الثقة على أساس
البيان الوزاري ،عاد النقاش ّ
بقوة إلى
مسألة الدفع أو التوقف عنه .استدعى
األمر عقد اجتماع مالي برئاسة رئيس
الحكومة حـســان دي ــاب وبـحـضــور كل
مــن وزي ــر امل ــال غ ــازي وزنـ ــي ،والبيئة
ّ
دم ـيــانــوس ق ــط ــار ،واالق ـت ـصــاد راوول
نـعـمــة ،وحــاكــم م ـصــرف لـبـنــان ريــاض
سالمة ورئيس جمعية املصارف سليم
صفير .في هذا االجتماع ،انحاز دياب
س ـت ـم ــرار ف ــي تـســديــد
وس ــام ــة إل ــى اال ّ
ال ــدي ــون ،فيما تـحــفــظ وزن ــي عـلــى هــذا
األمر.
هذه املواقف أطلقت تسارعًا في وتيرة
االج ـت ـمــاعــات ب ـشــأن ه ــذا االسـتـحـقــاق

سـنــد الـيــوروبــونــدز هــو ديــن
عـ ـل ــى الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة
بــالـعـمـلــة األج ـن ـب ـيــة ،يحصل
ال ــدائ ــن مـقــابـلــه عـلــى «ورق ــة»
ي ـ ـ ـحـ ـ ـ َّـدد فـ ـيـ ـه ــا تـ ـ ــاريـ ـ ــخ ّ
رد
ال ـ ــدي ـ ــن وف ـ ـ ــوائ ـ ـ ــده وط ــري ـق ــة
ت ـس ــدي ــده ــا ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
شــروطــه الـقــانــونـيــة لـلـتــداول
فــي األس ــواق الــدولـيــة وآلـيــات
التوقف عن السداد وسواها
من آليات التعامل بني الدولة
املقترضة والدائنني.

الـ ــذي ب ــات يـسـتـحــوذ ع ـلــى اسـتـقـطــاب
س ـ ـيـ ــاسـ ــي ،وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا مـ ـ ــن ث ـن ــائ ــي
حــركــة أمــل وح ــزب الـلــه .رئـيــس مجلس
ال ـنــواب نبيه ب ـ ّـري عقد أمــس اجتماعًا
مــال ـيــا ،ح ـضــره إل ــى وزنـ ــي ،وزيـ ــر امل ــال
ال ـســابــق ع ـلــي ح ـســن خ ـل ـيــل ،وال ـنــائــب
علي فياض ورئيس املركز االستشاري
للدراسات والتوثيق عبد الحليم فضل
ال ـلــه .بحسب املـعـلــومــات ،ف ــإن النقاش
ت ـطـ ّـرق إل ــى مـســائــل ع ـ ّـدة مـطــروحــة في
البيان الـ ــوزاري ،مثل مسألة الكهرباء
املستنسخة من خطط سابقة «فاشلة»،
ل ـك ــن امل ـس ــأل ــة األس ــاسـ ـي ــة ك ــان ــت ح ــول
اسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق آذار  2020وال ـ ـخ ـ ـيـ ــارات
امل ـط ــروح ــة ،إال أن ــه ل ــم يـتـخــذ أي ق ــرار
نهائي بهذا الشأن بعد.
صندوق النقد حتمي؟
عمليًا ،صار هناك أكثر من وجهة نظر
حول استحقاق آذار:
ـ ـ ـ ـ أه ـم ـيــة ه ــذا االس ـت ـح ـقــاق نــاب ـعــة من
كــونــه األك ـب ــر ب ــن اسـتـحـقــاقــات السنة
ّ
الـجــاريــة ،لــذا فــإن تسديده ثــم التخلف
عن ســداد االستحقاقات التالية أمـ ٌـر ال
معنى أو قيمة له سوى إهدار مبلغ من
احـتـيــاطــات م ـصــرف لـبـنــان بالعمالت
األجـنـبـيــة ،وه ــذا يــوجــب ات ـخــاذ الـقــرار
اليوم وليس غدًا .أصحاب هذه الوجهة
ّ
يـحــاجـجــون ب ــأن ض ــرورة الـتـخــلــف عن
الـ ـس ــداد مـبـنـيــة ع ـلــى أن ــه ال ي ــوج ــد إال
ّ
خ ـيــاران :الــدفــع أو التخلف عنه .الدفع
سيتم بــأمــوال املــودعــن الـتــي ال يمكن
ً
التفريط بها مــن أجــل الــدائـنــن ،فضال
ّ
عــن أنـهــا سترتب تــداعـيــات اقتصادية
واج ـت ـم ــاع ـي ــة قـ ــد ت ـ ــؤدي إل ـ ــى ت ـحــريــك
ال ـش ــارع بــوت ـيــرة غـيــر مـسـبــوقــة .وإل ــى
جانب ذلك ،فإن املعطيات املالية تشير
إلى أن احتياطات مصرف لبنان القابلة
لــاسـتـعـمــال ال تــزيــد عـلــى  8مـلـيــارات
دوالر ،وبالتالي فإن تسديد  2.3مليار
دوالر للدائنني األجــانــب سـيــؤدي إلى
نـقــص ف ــوري فــي االحـتـيــاطــات بنسبة
 %29ولن يبقى سوى  5.7مليارات دوالر
السـتـيــراد األك ــل وال ـشــرب واملـحــروقــات
واملواد األولية واألساسية ...وهذا املبلغ
ال يكفي إال لبضعة أسابيع.
ومن ضمن النقاش أنه ال يمكن التعويل
ع ـلــى األمـ ـ ـ ــوال ال ـخ ــارج ـي ــة لـلـمـصــارف
لـتـمــويــل عـمـلـيــات اس ـت ـي ــراد ،ألن هــذه
األمــوال شارفت على النفاد ولــن يعود
ب ــإم ـك ــان ـه ــا ف ـت ــح اع ـ ـت ـ ـمـ ــادات ل ـت ـمــويــل
االستيراد ،ما يعني أن املــأزق سيكون
ك ـب ـي ـرًا خ ـ ــال األس ــابـ ـي ــع الـ ـت ــي سـتـلــي
ســديــد االس ـت ـح ـقــاق وال ـف ــوائ ــد ،إذ لن
تـ ّ
يوفر هذا االستحقاق أي أموال جديدة
للمصارف.
لكن جوهر النقاش لــدى أصحاب هذه
الــوج ـهــة ل ـيــس م ـح ـصــورًا بــالـتـســديــد،
ّ
بــل يشمل أيضًا إج ــراءات التخلف عن
السداد .فهل سيكون على لبنان مواجهة
الخضوع لصندوق النقد الدولي؟ كيف
ن ـت ـعــامــل م ــع صـ ـن ــدوق ال ـن ـقــد ال ــدول ــي
ومطالبه؟ فالخضوع لصندوق النقد
الدولي سيكون موجعًا جدًا وخصوصًا
ّ
أن تدخله ملساندة عملية إعــادة هيكلة
أو إعادة جدولة الدين العام ال يمكن أن
يأتي من دون ثمن سياسي واجتماعي
هائل من خالل فرض أجندة إصالحات
تتضمن زيادة الضرائب والخصخصة،

«لكن الخضوع قد يأتي اليوم بشروط
ّ
أقــل حـ ّـدة مما سيأتي عليه الحقًا عند
ّ
ً
التخلف الـقـســري عــن ال ـس ــداد» .فضال
ع ــن أن ق ـ ــرار االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي تـســديــد
ّ
الــديــون أو التخلف عــن ســدادهــا ،ليس
قــرار جهة سياسية واح ــدة ،ســواء كان
رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة
أو الكتل السياسية املمثلة في الحكومة
ومجلس النواب ،أو أي طرف آخر مثل
حاكم مصرف لبنان.
يقول املطلعون إن عقود اليوروبوندز
تسمح بدعوة الدائنني إلى اجتماعات
للتفاهم معهم خالل فترة زمنية معينة
(في العادة ال يكون الدائنون متوترين
كـلـمــا كــانــت ال ـف ـتــرة أق ــل م ــن  6أش ـهــر)،
وهذه العقود ال تتيح للدائنني الحجز
ع ـل ــى ال ــذه ــب وال ع ـل ــى أصـ ـ ــول شــركــة
امليدل إيست وال على أي أصول سيادية
أخ ـ ــرى م ـثــل الـ ـسـ ـف ــارات وسـ ــواهـ ــا ،وال
يكون بإمكانهم الحجز على االعتمادات
التي تفتحها املصارف الستيراد القمح
واملحروقات واألكل وسواها ...وبالتالي
فــإن مكمن الـقـ ّـوة هــذا يمكن استعماله
للتوصل إلــى اتفاق مع الدائنني .كذلك
ل ـيــس ه ـن ــاك م ــا ي ـج ـبــر ال ــدائ ـن ــن على
إخضاع لبنان لصندوق النقد الدولي
إال بــواسـطــة الـنـفــوذ ال ــذي يمارسونه،
وهو أمر متوقع من بعضهم.

ّ
التسول
العودة إلى

ـ ـ ـ ـ ـ أص ـ ـحـ ــاب ال ـ ـ ـ ــرأي الـ ـق ــائ ــل ب ــوج ــوب
االس ـت ـمــرار فــي دف ــع ال ــدي ــون ،أي ديــاب
وس ــام ــة ،ي ـ ّ
ـروج ــان ب ــأن شـ ــراء الــوقــت
ع ـل ــى ط ــري ـق ــة ال ـق ـي ــام ب ـه ـنــدســة مــالـيــة
ً
واس ـع ــة تـتـضـمــن اس ـت ـب ــداال لـلـسـنــدات
ال ـ ـتـ ــي ت ـح ـم ـل ـه ــا امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف ب ـس ـن ــدات
يحملها م ـصــرف لـبـنــان فــي محفظته
وإقـ ـ ـ ــراض املـ ـص ــارف بــال ـل ـيــرة وإع ـ ــادة
تــوظ ـيــف ه ــذه الـ ـق ــروض ل ــدى مـصــرف
لبنان (بهدف رسملة املصارف) ،يمنح
ّ
«تسول»
الحكومة فرصة إلجراء جولة
ع ـلــى ب ـعــض الـ ـ ـ ــدول .عـ ــدا ع ــن ســذاجــة
هـ ــذا ال ـس ـل ــوك ال ـ ــذي ي ـل ـغــي حـقـيـقــة أن
الـ ـ ــدول ت ــرع ــى مـصــالـحـهــا ال ـخــارج ـيــة،
أي أن ــه ال يــوجــد إقـ ــراض أو هـبــات بال
ثمن سياسي يصعب حـصــول إجماع
األدوات
على تسديده ،فإن اللجوء إلى ّ
السابقة ملعالجة اإلف ــاس ال يبشر إال
بأن املسؤولني في لبنان لم يعوا حقيقة

كل المعطيات
ّ
التي تداولها المعنيون
تشير إلى ّأن اإلفالس
وقع ،ودقت ساعة
الحقيقة

الـتـطــورات اإلقليمية واملـحـلـيــة ،وأنهم
يـ ــريـ ــدون إنـ ـع ــاش نـ ـم ــوذج ف ـيــه فـجــوة
ّ
كبيرة بــن قــلــة مــن األثــريــاء وكـثــرة من
الفقراء .فمن االعتبارات األساسية التي
يـجــب أن تــؤخــذ فــي االع ـت ـبــار ملناقشة
هــذا االستحقاق أن تسديد الديون من
االحتياطات يعني تسديدها من ودائع
الـ ـن ــاس الـ ـت ــي اس ـت ـم ـل ـك ـت ـهــا املـ ـص ــارف
ّ
ووظفتها لدى مصرف لبنان ،وأن هذا
األخير أنفقها على تمويل االستهالك
امل ـتــرف للبنانيني وعـلــى الــدائ ـنــن من
مـ ـص ــارف وكـ ـب ــار املـ ــودعـ ــن املـحـلـيــن
واألج ـ ــان ـ ــب ب ــدل ـي ــل األربـ ـ ـ ـ ــاح ال ـطــائ ـلــة
املحققة من الهندسات املالية.
ـ ـ ـ ثمة خـيــار ثــالــث يشير إل ــى إمكانية
الـتـمـيـيــز ب ــن ال ــدي ــن ال ــداخ ـل ــي والــديــن
الخارجي .ثمة من يقول إنه يجب سداد
الــديــن الـخــارجــي وإع ــادة هيكلة الدين
الداخلي الذي تحمله املصارف .لكن هذا
الخيار ،عدا عن صعوبة تطبيقه في ظل
عدم قــدرة أي طرف على منع املصارف
مــن بيع الـسـنــدات ملستثمرين أجــانــب،
ّ
ال يلقى رواج ــا ،ألن تخلف الــدولــة عن
الـ ـس ــداد يـخـفــض تصنيفها فـ ــورًا إلــى
درج ــة «إف ـ ــاس» ،مــا يـسـتــدعــي خفضًا
مـ ـب ــاشـ ـرًا ل ـت ـص ـن ـيــف امل ـ ـص ـ ــارف ال ـت ــي
ستصاب باإلفالس كلها ضربة واحدة.
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في الواجهة

الثقة في عكس سير الموازنة:
أهم من النصاب
االهم الذي تتوقعه جلسة
مجلس النواب للتصويت على
الثقة بحكومة الرئيس حسان
دياب ،هو عدد االصوات التي
ستحوزها .هذه المرة ثمة
فحص فعلي لحكومة
عالقة بين ظهير ناقص
وشارع ال يزال غاضبًا
نقوال ناصيف
تــواجــه حكومة الرئيس حـســان ديــاب،
ع ـن ــد م ـث ــول ـه ــا االس ـ ـبـ ــوع امل ـق ـب ــل لـنـيــل
الثقة ،امتحانًا معاكسًا للذي اختبره
مـجـلــس الـ ـن ــواب ف ــي جـلـسـتــه االخ ـي ــرة
للتصويت على موازنة  .2020في تلك
ال ـج ـل ـســة ،ف ــي  27ك ــان ــون ال ـث ــان ــي ،كــان
معضلة اكتمال النصاب
البرملان امــام
ّ
الـقــانــونــي بعدما تمنع عــدد مــن نــواب
ف ــري ــق  8آذار ع ــن ال ـح ـض ــور ،م ــا حمل
رئيس املجلس نبيه بـ ّـري على الطلب
مــن الــرئـيــس سـعــد ال ـحــريــري والـنــائــب
السابق وليد جنبالط مشاركة عدد من
نــواب كتلتيهما بغية إكمال النصاب.
اذذاك ل ــم ي ـعــد ت ــأم ــن غــال ـب ـيــة ع ــادي ــة،
مــن ضمن الغالبية املطلقة ،ام ـرًا شاقًا
القـ ــرار امل ــوازن ــة .ف ــي الـحـصـيـلــة ص ـ ّـوت
 49نــائـبــا مــع امل ــوازن ــة مــن مـجـمــوع 73
نــائـبــا حـضــروا الـجـلـســة .لــم يـكــن مهمًا
حينئذ معارضة نــواب تيار املستقبل
وام ـت ـنــاع ن ــواب ال ـل ـقــاء الــديـمــوقــراطــي.
املثير للعجب ان  20نائبًا من الغالبية
ال ـن ـي ــاب ـي ــة الـ ـت ــي ات ـ ــت ب ـح ـكــومــة دي ــاب
لـ ــم ي ـق ـت ــرع ــوا مـ ــع مـ ــوازنـ ــة سـتـطـبـقـهــا
ح ـكــوم ـت ـهــم .ك ـم ــا ان ن ـ ــواب امل ـع ــارض ــة
الحاضرين صوتوا ضد موازنة اعدتها
حكومة كانوا ممثلني رئيسيني فيها.
امـ ــا م ــا يـنـتـظــر ح ـكــومــة ديـ ـ ــاب ،فـشــأن
مختلف تمامًا.
معضلة الحكومة الـجــديــدة ،ان جلسة
الـثـقــة ستحضرها كــل الـكـتــل النيابية
الكبيرة تقريبًا ،وقد تتغيب عنها كتل
صـغـيــرة .اال ان قـيــاس نـجــاح الجلسة،
كما الحكومة نفسها ،ليس في توفير
نصاب االلـتـئــام الــذي سيكون فائضًا،
بــل فــي عــدد االص ــوات التي ستمنحها
الثقة .وهــو مصدر املشكلة التي ّ
يعبر
عنها تــألـيــف الـحـكــومــة ال ـجــديــدة على
انها حكومة اللون الواحد .بيد انها في
البرملان ستكون في مواجهة معارضة
ً
يـ ـق ــل عـ ـ ــدد ن ــوابـ ـه ــا قـ ـلـ ـي ــا ع ـ ــن ف ــري ــق
االك ـثــريــة ،اذا ك ــان ال بــد مــن االخ ــذ في
االعتبار ان املعارضة التي جهرت سلفًا
بحجبها الثقة تضم كتلة املستقبل (20
نــائـبــا) وكـتـلــة ح ــزب ال ـقــوات اللبنانية
( 15نائبًا) وكتلة اللقاء الديموقراطي
( 9ن ـ ـ ـ ــواب) وكـ ـتـ ـل ــة ال ـ ـعـ ــزم ( 4نـ ـ ــواب)
وكتلة حزب الكتائب ( 3نــواب) ،ناهيك
باحتمال ان تنضم اليها كتلة الحزب
السوري القومي االجتماعي ( 3نواب)،
الى حجب نواب في فريق  8آذار كجهاد
الصمد الثقة بعدما عزم على الخروج
م ــن الـ ـلـ ـق ــاء ال ـ ـت ـ ـشـ ــاوري .ك ــذل ــك يـغـيــب
النائب فايز غصن لدواع صحية.
حصيلة ك ـهــذه لـيـســت قـلـيـلــة ،اذ تبلغ
على االقل  55نائبًا .ما يعني استطرادًا
ان مجلس النواب منقسم على كتلتني
ك ـ ـبـ ــريـ ــن ،اح ـ ــداهـ ـ ـم ـ ــا تـ ـمـ ـث ــل املـ ـ ـ ـ ــواالة
واالخرى املعارضة.
تكمن معضلة التصويت في املالحظات
اآلتية:
 - 1ه ــي حـ ـ ــاالت نـ ـ ـ ــادرة ،م ـن ــذ م ــا بـعــد
اتفاق الطائف ،حصول حكومة جديدة
على ثقة متدنية .على مــر الحكومات
املـتـعــاقـبــة م ـنــذ ع ــام  ،1992حـكــومـتــان

جنبالط الممثل في الحكومة معارض لها (مروان طحطح)

ف ـقــط نــال ـتــا ث ـقــة ت ـن ـقــص ع ــن االك ـثــريــة
امل ـط ـل ـق ــة مـ ــن ال ـ ـن ـ ــواب ،ه ـم ــا ح ـكــوم ـتــا
الرئيسني عمر كرامي عام  2004عندما
حــازت الرقم االدنــى بني نظيراتها هو
 59ص ــوت ــا ،وح ـكــومــة الــرئ ـيــس نجيب
مـيـقــاتــي ع ــام  2011ع ـنــدمــا حـ ــازت 63
صوتًا .اما الحكومة التي حازت العدد
االك ـ ـبـ ــر مـ ــن االص ـ ـ ـ ـ ــوات ،ف ـه ــي ح ـكــومــة
ال ــرئ ـي ــس س ـع ــد الـ ـح ــري ــري ع ـ ــام 2009
بحصولها على  122صوتًا.
ّ
يفسر هــذا الـفــارق ان حكومتي كرامي
ومـ ـيـ ـق ــات ــي ك ــانـ ـت ــا حـ ـك ــومـ ـت ــي الـ ـل ــون
ال ـ ــواح ـ ــد امـ ـس ــك ب ـه ـم ــا ف ــري ــق  8آذار،
بينما ب ــرر حـصــول حـكــومــة الـحــريــري
على الـعــدد االكـبــر انـهــا حكومة وحــدة
وطنية رغــم انها تلت انتخابات 2009
الـتــي حصلت فيها قــوى  14آذار على
الغالبية النيابية .وهو ما يفسر ايضًا
حصول الحكومة االولى للرئيس فؤاد
السنيورة عام  2005على  92صوتًا بعد
انتخابات نيابية عامذاك انتزعت فيها
قــوى  14آذار الغالبية .لم تكن حكومة
السنيورة ســوى ثـمــرة تحالف رباعي

حكومة دياب بين
ظهير  8آذار غير
الموحد وظهير
البرلمان المشتت

اضحى الحقًا ،بعد اتفاق الدوحة عام
 ،2008معيار تأليف حكومات الوحدة
الوطنية.
 - 2مع ان حصول حكومة جديدة على
ثقة متدنية من مجلس النواب تقل عن
الـ ـنـ ـص ــف ،1+ال يـنـتـقــص م ــن قــانــونـيــة
ال ـث ـقــة وإن ه ــو يـنـتـقــص م ــن الـشــرعـيــة
الشعبية التي حصلت عليها بالواسطة
م ــن خ ــال ال ـب ــرمل ــان .ه ــي ث ـقــة املـجـلــس،
بأكثرية عادية او مطلقة او موصوفة،
الـ ـت ــي ت ـم ـك ــن ال ـح ـك ــوم ــة مـ ــن م ـب ــاش ــرة
ممارسة صالحيتها .غير ان ذلك يعني،
في نهاية املطاف ،ان التفويض املعطى
اليها ناقص ،وستكون امــام معارضة
ضارية .وهو الواقع الذي قد تقبل عليه
حـكــومــة دي ــاب ال ـتــي رب ـمــا ح ــازت على
ثقة تقل عن عــدد االصــوات التي نالها
رئيسها عندما ّ
سمته الغالبية النيابية
رئيسًا مكلفًا للحكومة ،وهو  69صوتًا.

حصولها على رقــم دونـ ّـه يعني ان في
فــريــق حلفائه ال ــذي تـبــنــى تكليفه َمــن
تخلى لـيــس عــن حكومته فـحـســب ،بل
عنه هو خصوصًا كاشارة الى التخلي
عن تأييده رئيسًا للحكومة.
اك ـث ــر م ــن اي م ــن س ــاب ـق ــات ـه ــا ،تـحـتــاج
الـحـكــومــة الـجــديــدة الــى ثـقــة عــالـيــة في
مرحلة استثنائية ستقودها الى اتخاذ
اجراءات وتدابير استثنائية وموجعة،
م ــا ي ــوج ــب تــوف ـيــر اوس ـ ــع ح ـمــايــة لها
م ــن الـ ـب ــرمل ــان ع ـل ــى االق ـ ـ ــل .ل ـي ــس قـلـيــل
االثـ ــر ان اف ــرق ــاء ف ــي الـ ـح ــراك الـشـعـبــي
ال ي ــزال يــرفــض حـكــومــة دي ــاب ،ويـهــدد
ب ـم ـنــع وص ــول ـه ــا الـ ــى م ـج ـلــس ال ـن ــواب
ل ـن ـيــل ال ـث ـق ــة ،وي ـط ـعــن ف ــي شــرعـيـتـهــا،
وس ـي ـح ــاول م ــواج ـه ــة ال ـخ ـطــة االم ـنـيــة
املــرافـقــة النـعـقــاد الـجـلـســة .يـحــدث ذلــك
فيما ظهيرها السياسي وهــو فريق 8
آذار غير موحد ،وظهيرها الدستوري
وهو مجلس النواب مشتت بني مواالة
ومعارضة.
 - 3تحاول معارضة الحريري وجنبالط
وسمير جعجع الـظـهــور بمظهر بعث
ال ـ ــروح ف ــي فــريــق  14آذار ،م ــع ان لكل
مـنـهــم اس ـبــابــا مـخـتـلـفــة ع ــن اآلخـ ــر في
الـ ــذهـ ــاب الـ ـيـ ـه ــا :مـ ـع ــارض ــة ال ـح ــري ــري
ح ـك ــوم ــة دي ـ ـ ــاب ك ـم ـع ــارض ـت ــه ُ ح ـكــومــة
خرج من
ميقاتي عام  2011كون الرجل أ ِ
السرايا ،معارضة جعجع موجهة الى
رئيس الجمهورية ميشال عون والتيار
الوطني الحر اللذين تخليا عنه شريكًا
مـسـيـحـيــا اك ـث ــر مـنـهــا ال ــى ديـ ــاب وهــو
كــان سباقًا الــى االمـتـنــاع عــن املشاركة
ف ـي ـهــا .ام ــا م ـعــارضــة ج ـن ـبــاط ،ففيها
يكمن اللغز .ممثل في الحكومة بوزيرة
االع ــام مـنــال عبدالصمد ،وفــي الوقت
نفسه يعد نفسه معارضًا لها.
يــوم استحدث املقعدان الــدرزي الثاني
والكاثوليكي الثاني ،ورفع عدد اعضاء
ال ـح ـكــومــة م ــن  18وزيـ ـ ـرًا ال ــى  ،20كــان
الحسبان املعلن انه مقعد لجنبالط من
اجــل ت ــوازن املـعــادلــة الــدرزيــة ـ الــدرزيــة
ً
وتـ ـص ــويـ ـبـ ـه ــا ،ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن ان امل ـق ـعــد
الــدرزي االول حازه وزير سماه النائب
ط ــال ارسـ ــان ه ــو رم ــزي مـشــرفـيــة .لم
يكن متوقعًا في حكومة اللون الواحد
ان يـعـطــى املـقـعــد الــوحـيــد ل ـل ــدروز الــى
ج ـن ـبــاط ب ــال ــذات .اذذاك ن ـش ــأت فـكــرة
م ـق ـع ــدي ــن ل ـق ـط ـبــي املـ ـع ــادل ــة الـ ــدرزيـ ــة.
بالتأكيد ليست وزي ــرة االع ــام فريقًا
ثالثًا فيها .لم يكن انقضى وقت طويل
ع ـلــى اعـ ــان ج ـن ـبــاط ،م ــن ع ــن التينة
عندما قابل بري في  13كانون الثاني،
انه سلم اسم وليد عساف كوزير يمثله
الى الرئيس املكلف آنذاك والى َمن قال
انــه يـشــارك فــي التأليف الـنــائــب الـلــواء
جميل السيد.
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لبنان

لبنان

ّ
استعادة قطاع الخلوي ...قبل أي عمل آخر
قضية اليوم

أفتت هيئة االستشارات والتشريع
ّ
«يتوجب على
في وزارة العدل ُبأنه
وزارة االتصاالت أن تبادر ،وبشكل
فوري وتلقائي ،إلى استالم قطاع
الخلوي» .هذه استشارة لم يلجأ إليها
وزير االتصاالت محمد شقير بالرغم من
توصية لجنة االتصاالت النيابية بذلك.
أولويته كانت السياسة ال القانون.
ولتصويب المسار ،على الوزير طالل
حواط استرداد القطاع قبل البحث
في مستقبله
إيلي الفرزلي
«ي ـ ـتـ ـ ّ
ـوجـ ــب عـ ـل ــى وزارة االت ـ ـصـ ــاالت
م ـم ـث ـلــة ب ـش ـخــص الـ ــوزيـ ــر أن ت ـب ــادر،
وبشكل فوري وتلقائي ،ومنذ الساعة
ال ـص ـف ــر لـ ـي ــوم األربـ ـ ـع ـ ــاء الـ ــواقـ ــع فـيــه
 ،2020/1/1إلـ ــى اتـ ـخ ــاذ اإلج ـ ـ ــراءات
اإلداريــة والعملية كافة الستالم إدارة
القطاع الخلوي ،على أن تتولى وزارة
االت ـصــاالت بواسطة املــديــريــة العامة
لالستثمار والصيانة مهمة اإلدارة،
م ــن دون ال ـح ــاج ــة إلـ ــى أي تــرخـيــص
أو م ــواف ـق ــة يـ ـص ــدران ع ــن أي مــرجــع
آخـ ــر س ـ ــواء ف ــي ال ـس ـل ـطــة الـتـنـفـيــذيــة،
القضائية أم التشريعية».
بهذا الوضوحّ ،
ردت هيئة االستشارات

هيئة االستشاراتّ :
استرداد القطاع ال يتطلب
موافقة مجلس الوزراء
والـ ـتـ ـش ــري ــع فـ ــي وزارة ال ـ ـعـ ــدل عـلــى
السؤال الذي وجهه إليها رئيس لجنة
االتـ ـص ــاالت ال ـن ـيــاب ـيــة ح ـســن ال ـحــاج
ً
(بناء على توصية من اللجنة):
حسن
ه ــل ي ـح ـتــاج اسـ ـت ــرداد إدارة الـقـطــاع
ف ـ ــي ظ ـ ــل ع ـ ــدم الـ ـتـ ـم ــدي ــد ل ـل ـشــرك ـتــن
الخلويتني إلى قرار مجلس الوزراء؟
ّ
مبرر السؤال ،كان التضارب في اآلراء
ب ــن أعـ ـض ــاء ل ـج ـنــة االتـ ـ ـص ـ ــاالت ،فــي
جلسة  ،2020/1/20الذين أصروا على
أن االس ـتــرداد ال يحتاج إلــى قــرار من
مجلس الوزراء ،وبني وزير االتصاالت

(مروان طحطح)

السابق محمد شقير الــذي لم يسمع
إال لنفسه وملصالح فريقه السياسي،
ض ـ ــارب ـ ــا ع ـ ـ ــرض ال ـ ـحـ ــائـ ــط الـ ـق ــان ــون
وت ــوص ـي ــة ل ـج ـنــة االتـ ـ ـص ـ ــاالت ،وق ــرر
رفـ ـ ّـض االسـ ـ ـت ـ ــرداد وال ـس ـي ــر بـتـمــديــد
مقنع لشركتي «زين» و«أوراسكوم».
لتأكيد وجهة نظره ،لم يتردد شقير
بنزع صالحية املوافقة على استرداد
القطاع عن نفسه ،بحجة «مــا يحمله
ذلـ ــك م ــن ت ــداعـ ـي ــات ي ـع ــود أمـ ــر ال ـب ـ ّـت
فيها إل ــى السلطة السياسية ممثلة
بمجلس الــوزراء» .هرب من استشارة

هيئة االس ـت ـشــارات فــي وزارة الـعــدل،
الـ ـت ــي ُوج ـ ـ ــدت إلرش ـ ـ ــاد ال ـس ـل ـطــة إل ــى
ً
طــريــق ال ـقــانــون ،مـفـضــا األخ ــذ بــرأي
أحـ ــد م ـس ـت ـشــاريــه ،ب ـح ـســب م ــا أع ـلــن
الحاج حسن بعد جلسة اللجنة .ورأي
املستشار ،على ما يتضح من البيان
الذي أصدره املكتب اإلعالمي لشقير،
ي ـل ـفــت إلـ ــى أن «ت ـغ ـي ـيــر إدارة ق ـطــاع
ال ـخ ـل ــوي ي ــأت ــي م ــن ض ـمــن صــاحـيــة
مجلس الوزراء .وفي وضعية حكومة
ت ـصــريــف األعـ ـم ــال يـتـطـلــب األمـ ــر إمــا
مــوافـقــة مجلس الـ ــوزراء أو الحصول

على موافقة استثنائية».
قـ ـ ـ ّـدم ش ـق ـيــر دي ـب ــاج ــة غ ــري ـب ــة ت ــراع ــي
تــوصـيــة لـجـنــة االتـ ـص ــاالت ب ـضــرورة
اسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرداد ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ،ل ـك ـن ـه ــا ع ـم ـل ـيــا
تــرجــئ ه ــذا االس ـت ــرداد إل ــى أج ــل غير
مـ ـسـ ـم ــى ،بـ ـحـ ـج ــة ان ـ ـت ـ ـظـ ــار امل ــوافـ ـق ــة
االستثنائية .فكانت رسالته املوجهة
إلــى كــل مــن «أوراس ـك ــوم» و«زي ــن» في
 ،2019/12/31يبلغهما فيها مباشرة
الـ ـ ــوزارة بــات ـخــاذ اإلج ـ ـ ــراءات الــازمــة
السـتـعــادة القطاع املنتهية مــدتــه في
اليوم نفسه ،لكن مع إعطائهما مهلة

 60ي ــوم ــا السـ ـ ـت ـ ــرداد إدارة شــركـتــي
الخلوي تبدأ من تاريخ الحصول على
املوافقة االستثنائية.
تلك ديباجة فتحت مستقبل القطاع
على املـجـهــول .ال هــو ُمسترد وال هو
ّ
ُملزم ،لكن بحكم األمر الواقع استمرت
الـشــركـتــان فــي الـعـمــل كــاملـعـتــاد .وقــد
ع ـمــدتــا بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى ذلـ ــك إلـ ــى ال ــدع ــوة
ُ
ل ـج ـم ـع ـيــة ع ـم ــوم ـي ــة ت ـع ـق ــد ي ـ ــوم غ ــد.
وع ـل ــى جـ ـ ــدول أع ـم ــال ـه ــا :أخـ ــذ الـعـلــم
ب ــاسـ ـتـ ـم ــرار رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس اإلدارة
واملدير العام وأعضاء مجلس اإلدارة

تقرير

ميسم رزق
ُ
ستمر
فــي الشكل كما فــي املـضـمــون،
الــذكــرى ال ـ  15الغتيال الرئيس رفيق
الحريري في  14شباط  2020كحدث
ـاب ــر .ت ـح ـ َـت وطـ ــأة ال ـت ـبــاي ـنــات الـتــي
عـ ِّ
ش ــق ــت صـ ـف ــوف  14آذار ،سـتـحـضــر
م ـك ــون ــات ـه ــا إل ـ ــى الـ ـبـ ـي ــال ك ـم ــن يــأتــي
«لتقديم واجب العزاء» ،بال أي انتماء
ل ـف ـك ــرة أو روح .ه ـ ــذا امل ـش ـه ــد ل ـيـ َـس
جـ ــدي ـ ـدًا ،ولـ ــن ي ـك ــون ُم ـف ــاج ـئ ــا .ت ـك ـ ّـرر
ـارق
ذلــك فــي الـسـنــوات املــاضـ ّيــة ،مــع فـ ِ
أســاســي هــذا الـعــام ُمتمثل بــ«خــروج
الــرئـيــس سعد الـحــريــري مــن السلطة
وم ــن ال ـت ـســويــة م ــع ال ــرئ ـي ــس مـيـشــال
ع ــون» .سيرتفع الـصــوت االعتراضي
لـلـحــريــري ض ــد رئ ـيــس تـكـتــل «لـبـنــان
الـ ـق ــوي» ج ـب ــران بــاس ـيــل… ث ــم يـعــود
أدراج ـ ــه ه ــو واملـ ــدعـ ـ ّـوون م ــن حلفائه

تقرير

ّ
ُ
شعل الشمال
فيديو إذالل شاب على يد مرافقي أسود ي ِ

بتأدية مهامهم كاملعتاد بعد تاريخ
 2019/12/31وانتخاب مجلس إدارة
جديد.
هـ ــذه ال ـخ ـط ــوة صـ ـ ــارت ص ـع ـب ــة .بـعــد
ال ـف ـت ــوى ال ـت ــي أق ــره ــا ع ـض ــو الـهـيـئــة
الـ ـق ــاض ــي م ـح ـم ــد فـ ـ ـ ــواز وص ـ ّـدق ـت ـه ــا
رئيسة الهيئة القاضية جــويــل فــواز
ووافقت عليها املديرة العامة لــوزارة
العدل رلى جدايل ،فإن مفاعيل العقد
مــع «أوراسـ ـك ــوم» و«زيـ ــن» قــد انتهت
منتصف ليل  31كانون األول املاضي،
وبـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي ال حـ ــاجـ ــة إل ـ ـ ــى م ـج ـلــس
إدارة جــديــد ،إذ «يتوجب على وزارة
ُ
االت ـص ــاالت أن ت ـب ــادر ،وبـشـكــل فــوري
وتلقائي ،إلى استالم قطاع الخلوي».
وعـ ـلـ ـي ــهُ ،يـ ـفـ ـت ــرض أن تـ ـك ــون امل ـه ـمــة
األولى لوزير االتصاالت الجديد بعد
نـيـلــه الـثـقــة اسـ ـت ــرداد ال ـق ـطــاع .أمــامــه
ً
استشارة ال تترك مجاال للشك في أن
من يريد تطبيق القانون عليه استالم
القطاع فورًا ،وقبل البحث في مصير
الـقـطــاع .بعد التنفيذ« ،يـجــوز لوزير
االتصاالت أن يرفع كتابًا إلى مجلس
ال ـ ــوزراء يطلب فيها إج ــراء مناقصة
جديدة إلدارة القطاع أو يطلب إجراء
ُ
مـ ــزايـ ــدة وفـ ـق ــا ل ــدف ـت ــر شـ ـ ــروط تـ ـع ـ ّـده
ّ
ال ـه ـي ـئ ــة امل ـن ــظ ـم ــة ل ــاتـ ـص ــاالت ملـنــح
الـ ـت ــرخـ ـي ــص» .ت ـل ــك خـ ـط ــوات الح ـق ــة،
ل ـك ــن األس ـ ـ ــاس أنـ ــه «ب ــان ـق ـض ــاء ف ـتــرة
التمديد األخـيــرة للعقد أصبح لزامًا
على الدولة اللبنانية أن تستلم فورًا
إدارة ّ ق ـطــاع ال ـخ ـلــوي م ــن الـشــركـتــن
امل ـشــغ ـل ـتــن» .ومل ــزي ــد م ــن الـتــوضـيــح،
وبما يمكن اعتباره ردًا مباشرًا على
ح ـجــة ش ـق ـيــر ل ـع ــدم تـنـفـيــذ مـضـمــون
العقد ،تؤكد هيئة االستشارات أنه «ال
يستقيم القول بضرورة االستحصال
ع ـ ـلـ ــى تـ ــرخ ـ ـيـ ــص أو مـ ــواف ـ ـقـ ــة ل ــذل ــك
االسـتــرداد من جانب مجلس الــوزراء
بـحـجــة أن األخ ـي ــر أجـ ــاز ت ـمــديــد مــدة
عـقـ َـدي الـخـلــوي ،وبــالـتــالــي يـكــون هو
ّ
املعني بالترخيص باستعادة إدارة
ً
القطاع عند انتهاء فترة التمديد عمال
بقاعدة املوازاة في الصيغ .فهكذا قرار
يفترض عندها أن مجلس الوزراء هو
املولج بإدارة القطاع ،وبالتالي يعود
إلـيــه ،باالستناد إلــى هــذه الصفة ،أن
يــديــر ال ـق ـطــاع بــالـطــريـقــة ال ـتــي يــراهــا
مـنــاسـبــة ،ويقتضي بــالـتــالــي الـعــودة
ّ
إلـيــه عـنــد كــل ق ــرار يتعلق بالخلوي،
فـ ــي حـ ــن أن ال ـ ــواق ـ ــع أن مـ ــن ي ـتــولــى
إدارة ال ـق ـطــاع ه ــو وزيـ ــر االت ـص ــاالت
بواسطة املديرية العامة لالستثمار
والصيانة».

أوقفوا السعار الطائفي!
ِ
عبد الكافي الصمد
َ
لم تتوان مجموعات من التيار الوطني
الـحــر ومــرافـقــي الـنــائــب زي ــاد أس ــود من
ج ـهــة ،وم ـج ـمــوعــات م ــن املـحـتـجــن من
مــدي ـنــة طــراب ـلــس وم ـنــاصــريــن لـلـقــوات
ّ
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،م ــن اف ـت ـع ــال ت ــوت ــر طــائـفــي
وم ـن ــاط ـق ــي ف ــي الـ ـب ــاد ل ـي ــل أمـ ـ ــس ،فــي
أخطر مرحلة ّ
يمر بها لبنان واملنطقة.
الـحـكــايــة كـمــا ج ــرى الـ ـت ــداول بـهــا على
وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ،ب ــدأت
بعد اعـتــراض عــدد مــن الـشـبــان ،بينهم
مناصرون للقوات اللبنانية على وجود
أسود في أحد مطاعم جونية .ثم سرعان
م ــا ت ـطــور اإلشـ ـك ــال ّب ـعــد ق ـيــام مــرافـقــي
أسود بضرب أحد الشبان الطرابلسيني
وتصويره أثناء «إذاللهم» له ،مع إطالق
عبارات «كانتونية» ،وتوجيه الشتائم
له .ومع انتشار الفيديو الذي ُيظهر ما
ّ
جرى ،انتقل التوت ّر إلى طرابلس ،حيث
تـجـ ّـمــع ع ـشــرات الــش ـبــان لـلـتــوجــه نحو
جونية والـبـتــرون مــع دع ــوات وشتائم
طــائ ـف ـيــة وتـ ـه ــدي ــدات ل ـل ـت ـيــار الــوط ـنــي
الحر .وبالفعلّ ،
توجهت مجموعات من
طــراب ـلــس إل ــى ال ـب ـتــرون ،حـيــث حــاولــت
القوى األمنية منعهم من الوصول ،فيما
ُس ّجل إشكال على مدخل البترون بني
مناصرين للوطني الحر واملجموعات
الطرابلسية.
ُ
وبـ ـس ــرع ــة كـ ـبـ ـي ــرة ،قـ ـ ِـطـ ــع الـ ـع ــدي ــد مــن
ال ـط ــرق ف ــي ال ـب ـقــاع األوسـ ــط وال ـش ـمــال،
بـ ــال ـ ـتـ ــزامـ ــن م ـ ــع تـ ـجـ ـمـ ـع ــات عـ ـل ــى خــط
الساحل الجنوبي ،وإطالق عبارات ضد
«الوطني ّ
الحر».
وليس خافيًا وجــود أجــواء لــدى التيار
الــوطـنــي الـحـ ّـر تــؤشــر إلــى ق ــرار ب ــ«الـ ّ
ـرد
ٍ
ب ــامل ـث ــل» ع ـلــى ال ـ ـحـ ــوادث ال ـت ــي سجلت
خـ ــال األس ـب ــوع ــن األخ ـي ــري ــن م ــن قبل
«ث ـ ـ ـ ـ ّـوار» ي ــاح ـق ــون ن ــواب ــا ووزراء فــي
الـتـيــار فــي أكـثــر مــن مـنـطـقــة ،إذ يعتبر
اإلشـ ـك ــال م ــع أس ـ ــود أمـ ــس ال ـث ــان ــي من
ً
نــوعــه خــال يــومــن ،فـضــا عـ ّـمــا حصل
مــع نــائــب رئـيــس مجلس ال ـنــواب إيلي
الفرزلي والوزير السابق رائد خوري.
ّ
يتحول إلى
هذا التصعيد الخطير يكاد
اشتباك طائفي ،مع محاوالت الفريقني
ّ
شد العصب على حساب السلم األهلي
والـتـحــريــض الـطــائـفــي واملـنــاطـقــي ،في
لعبة وقـحــة ت ـهـ ّـدد وح ــدة لـبـنــان وســط
كل أجواء التوتر الطائفي التي تعصف
باإلقليم.
التوتر في طرابلس لم يكن وليد ساعة

ليل أمــس ،إذ سبقه نهارًا احتقان على
خلفية ق ـيــام مــرافـقــن ملـحــافــظ الـشـمــال
رم ــزي نـهــرا بـضــرب أحــد املحتجني في
س ــراي ــا ط ــراب ـل ــس ،م ــا أدى إلـ ــى مــوجــة
غضب وتهديد للمحافظ بعدم العودة
إلى املدينة.
وي ــوم أم ــس ،لــم تـكــن امل ـ ّـرة األول ــى التي
يخرج فيها محافظ الشمال من مكتبه
فــي ســرايــا طــرابـلــس خلسة ،وبمواكبة
أمـ ـنـ ـي ــة ،خ ـش ـيــة تـ ـع ـ ّـرض م ـح ـت ـ ّـج ــن لــه
َ
ّ
تجمعوا عند مدخلي السرايا ،مطلقني
ّ
هـتــافــات ض ــده ،ومـطــالـبــن بــإقــالـتــه من
م ـن ـص ـبــه ب ـع ــدم ــا تـ ـ ّ
ـوعـ ــدوه ب ـم ـن ـعــه مــن
ّ
الدخول إلى سرايا املدينة مجددًا.
فمنذ ان ـطــاق ش ــرارة ال ـحــراك الشعبي
في  17تشرين األول املاضي ،عمد عدد
مــن الـشـ ّـبــان والناشطني املنضوين في
َ
الـ ـح ــراك إل ــى االع ـت ـص ــام أمـ ــام مــدخــلــي
س ــراي ــا ط ــراب ـل ــس ،بـشـكــل ش ـبــه يــومــي،
داعــن إلى إقالة نهرا .اتهموه بالفساد
وامل ـح ـس ــوب ـي ــات ،ودخ ـ ــل بـعـضـهــم إلــى
مبنى الـســرايــا واعـتـصـمــوا أم ــام باحة
مكتب نهرا في الطبقة الثانيةّ ،
مرددين
هتافات وشتائم بحقه ،بعدما فتحوا
ّ
هواتفهم الشخصية وبــث ما يقولونه
ويـفـعـلــونــه م ـبــاشــرة ع ـلــى الـ ـه ــواء عبر
ّ
منصات التواصل االجتماعي ،ما كان
يــدفــع ح ــراس ن ـهــرا وع ـنــاصــر األج ـهــزة
ّ
التعرض لهم ،خشية
األمنية إلــى عــدم
أن ي ـت ـسـ ّـبــب ذلـ ــك ب ــان ــدف ــاع املـحـتـجــن
امل ــوج ــودي ــن ف ــي س ــاح ــة ع ـبــد الـحـمـيــد

ّ
كرامي (الــنــور) املـجــاورة نحو السرايا.
يـ ـ ــوم اإلث ـ ـنـ ــن امل ـ ــاض ـ ــي ،وبـ ـع ــدم ــا عـلــم
ّ
ّ
املحتجون بــأن نهرا ي ــداوم فــي مكتبه،
اعتصم عدد منهم أمام مدخل السرايا،
ورشـ ـ ـق ـ ــوا نـ ــوافـ ــذ م ـك ـت ـبــه بـ ـح ـ ّـب ــات مــن
البرتقال ،في إشــارة منهم إلى انتمائه

ّ
محتجون
طالب
محافظ الشمال بعدم
العودة إلى طرابلس

ّ
إلى التيار الوطني الحر ،قبل أن يتسلل
عدد منهم إلى أمام مكتبه ،حيث كالوا
االتهامات والشتائم له.
ي ــوم أم ــس ،ت ـكـ ّـرر املـشـهــد ،فـتـ ّ
ـوجــه أحــد
ّ
املحتجني ،ويدعى خالد الديك ،إلى أمام
مكتب املحافظ ،ومن هناك وبعدما فتح
ّ
كــامـيــرا هاتفه الـخـلــوي كاملعتاد للبث
املباشر ،بدأ بإطالق الهتافات ّ
ضد نهرا،
متهمًا ّإياه بالفساد ،ومطالبًا بخروجه
م ــن مـكـتـبــه ألن «ط ــراب ـل ــس ال ت ــري ــده».
ّ
غير أن أحــد عناصر حماية نهرا هجم
عـلــى ال ــدي ــك وان ـه ــال عـلـيــه م ــع عناصر

آخرين ضربًا ولكمًا بعدما نزعوا منه
هاتفه الخلوي ،قبل أن يتدخل عناصر
األج ـه ــزة األم ـن ـيــة امل ــوج ــودة فــي املـكــان
ل ـفـ ّـك اإلشـ ـك ــال ،وي ـط ـل ـقــوا سـ ــراح الــديــك
قبل استفحال األمر ،وخصوصًا بعدما
ّ
وج ــه نــاشـطــون على وســائــل التواصل
االجـتـمــاعــي ،بـعــد دقــائــق مــن اإلش ـكــال،
دعوات إلى االعتصام أمام السرايا.
وبالفعل ،لم تكد ّ
تمر دقائق حتى كان
ع ـ ـشـ ــرات امل ـح ـت ـ ّـج ــن ي ـت ـج ـ ّـم ـع ــون أمـ ــام
َ
مدخلي السرايا ،ما دفع عناصر القوى
األمنية املكلفة حماية السرايا إلى إغالق
املــدخـلــن ،ومـنــع دخ ــول أو خ ــروج أحــد
من السرايا وإليها ،مطلقني التهديدات
بحق نـهــرا ،ومتوعدين ّإي ــاه باالنتقام
لزميلهم ،فيما كان البعض منهم يدعو
إلــى الـنــزول إلــى الـبـتــرون ،مسقط رأس
نهرا ،واالعتصام أمام منزله.
بعد م ــرور نحو ســاعــة على االعتصام
ّ
املحتجون
وإط ــاق ســراح الــديــك ،غــادر
َ
مدخلي الـســرايــا ،األمــر الــذي أفسح في
امل ـجــال أم ــام ن ـهــرا ل ـل ـخــروج مــن مكتبه
م ـس ــرع ــا ب ــات ـج ــاه امل ـص ـع ــد ،ومـ ـن ــه إل ــى
س ـيــارتــه ف ــي الـطـبـقــة األرضـ ـي ــة .وغ ــادر
الـســرايــا بـمــوا ّكـبــة أمـنـيــة .وك ــاد املــوكــب
يدهس أحد الناشطني الذين اعترضوا
طريقه ،وهو محمد شوك أحد املشرفني
ع ـلــى هـيـئــة «ح ـ ــراس امل ــدي ـن ــة» ،م ــا دفــع
شوك وآخرين إلى بث فيديو على مواقع
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي يـطــالـبــون نـهــرا
«بعدم العودة ّ
مجددًا إلى طرابلس».
(هيثم الموسوي)

تقرير

 14شباط  :2020الحريري «ثائرًا» على باسيل
ُ
ّ
ال ــق ــدام ــى ك ــل إل ــى مـمـلـكـتــه ،ح ـيــث لم
ُيـعــد هـنــاك مــن مـجــال لتشكيل جبهة
معارضة ،على الرغم من التوحد ضد
العونيني.
ّ
بـ ـحـ ـس ــب الـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ــوات الـ ـ ـت ـ ــي وزعـ ـ ـ ـ ــت،
ً
إحياء
سيشارك نحو  3500شخص،
ِ
ل ـلــذكــرى ف ــي قــاعــة ُمـقـفـلــة .كـمــا جــرت
ّ
الـ ـع ــادة ،سـيـتـخـلــلـهــا «عـ ــرض شــريــط
وثــائ ـقــي وتـحـيــة وجــدان ـيــة فـنـيــة الــى
روح الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـحـ ــريـ ــري ورفـ ــاقـ ــه
الـشـهــداء» .أمــا على املنبر ،فلن يكون
لغير الحريري كلمة في هذه املناسبة.
كـ ـلـ ـم ــة ل ُـ ـ ــن ي ـ ـجـ ـ َـهـ ــد خـ ــال ـ ـهـ ــا رئـ ـي ــس
تـيــار «املـسـتـقـبــل» فــي تـبــريــر «تفاهم
املـ ـص ــال ــح» الـ ـ ــذي عـ ـق ــده م ــع بــاس ـيــل.
عوضًا عن ذلك ،فإن التوجه حتى اآلن
بـحـســب امل ـع ـلــومــات ه ــو «الـتـجـيـيــش
الـسـيــاســي ضــد ال ـت ـيــار ال ـعــونــي على
ق ــاع ــدة تـصـفـيــة ال ـح ـســابــات ،وتـبــريــد

الخطاب باتجاه حزب الله» .سيخرج
ال ـح ــري ــري «ثـ ــائ ـ ـرًا» ع ـلــى بــاس ـيــل في
أول إطاللة «سياسية ـ ـ شعبية» بعد
انتفاضة  17تشرين ،وهو عاد مساء
أم ــس ال ــى ب ـي ــروت م ــن ب ــاري ــس حيث
َ
كـ ــان يـنـتـظــر ق ـب ــول طـلـبــه ل ـل ـقــاء ولــي
الـعـهــد الـسـعــودي محمد بــن سلمان.
وفــي األي ــام املاضية ،عقد اجتماعات
م ــع دائ ــرت ــه ال ـقــري ـبــة وم ـج ـمــوعــة من
امل ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــاريـ ــن ل ـ ــوض ـ ــع الـ ـعـ ـن ــاوي ــن
ال ـعــري ـضــة ل ـ َل ـخ ـطــاب .ع ـنــاويــن قــابـلــة
للتعديل وف ــق جــو زي ــارة السعودية،
حصلت قبل موعد الذكرى.
إن
ُ
ّ
َ
كان من املفترض أن يحط الحريري في
الرياض بداية األسبوع الحاليً ،لكن
الديوان امللكي لم يأذن له ،وخاصة أن
دخوله الى اململكة مشروط باللقاء مع
ابن سلمان .يقول العارفون إنه ّ
توسط
لــدى بعض أصــدقــائــه مــن الفرنسيني

واألميركيني لتعبيد الطريق ،مؤكدين
َ
أن «ال ـط ـلــب ل ـي ـ َـس م ــرف ــوض ــا ،ب ــل هو
ق ـي ــد الـ ـبـ ـح ــث» .قـ ــد يـ ـك ــون ال ـح ــري ــري
«راغ ـب ــا ف ــي ج ــس الـنـبــض الـسـعــودي
ت ـجــاهــه ك ــي يـبـنــي خ ـطــابــه ع ـلــى هــذا
األس ــاس» ،وربـمــا ينتظر ابــن سلمان
موقفًا منه في  14شباط كي ّ
يقرر إن
َ
كـ ــان سيستقبله أو ال ،بـعــدمــا ذهــب
ال ـ ــى ال ـت ـس ــوي ــة غ ـص ـب ــا عـ ــن ال ـج ـم ـيــع
مــن دون ضـمــانــات ســوى عــودتــه الى
ّ
رئاسة الحكومة .لكن املؤكد أن رئيس
ـابــق ُيــريــد أن يستعني
الـحـكــومــة ال ـسـ ِ
ُ
تصاعد مكانة
بغطاء اململكة ملواجهة
ُ
«املـعــارضــن» له في الساحة السنية.
ـرف
ن ـه ــاد امل ـش ـن ــوق ف ــي ب ـي ــروت وأش ـ ّ
ري ـفــي فــي ال ـش ـمــال ،إضــافــة إل ــى سنة
ـادر
 8آذار .وح ـس ــب م ــا ت ـكـ ِـشــف م ـص ـ ِ
ُمتابعة ،فإن العالقة بينه وبني رؤساء
الحكومات السابقني َ
ليست على ما

الكازينو يواجه األزمة :تخفيض في نسب الـ Bonus
ُيرام ،فهو ّ
يحملهم (تحديدًا) الرئيس
ـابــق ف ــؤاد ال ـس ـن ـيــورة ،مسؤولية
ال ـسـ ِ
ع ــدم تـكـلـيــف ال ــوزي ــر ال ـســابــق محمد
الصفدي تشكيل الحكومة ،وانعكس
ذلـ ــك ب ـ ــرودة ف ــي ال ـع ــاق ــة م ــع نـجـيــب
ميقاتي ،وفتور مع تمام سالم.
األخ ـ ـيـ ــر وصـ ـلـ ـت ــه ال ـ ــدع ـ ــوة ل ـح ـضــور
الـ ــذكـ ــرى ،ع ـلــى ع ـكــس ال ـس ـن ـي ــورة ،إذ
إن هـنــاك معلومات متضاربة بشأن
دعوته .حتى يوم اإلثنني املاضي ،لم
ّ
ُ
يكن قد تسلمها ،كذلك وزير الداخلية
الـســابــق نـهــاد املـشـنــوق .لـكــن الــدعــوة
ّ
ح ــط ــت ع ـلــى م ـك ـتــب ال ــوزي ــر ال ـســابــق
أش ـ ــرف ري ـف ــي ال ـ ــذي «مـ ــن امل ـ ّ
ـرج ــح أن
يـحـضــر» كـمــا قــالــت م ـص ــادره .وفيما
ج ـ ـ ــرى اسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء جـ ـم ــاع ــة «األم ـ ــان ـ ــة
ال ـع ــام ــة» ل ـ ـ  14آذارُ ،دعـ ــي «الـ ـق ــوات»
و«الكتائب» و«األحرار» ،كذلك الحزب
«االشتراكي».
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ك ــازي ـن ــو ل ـب ـنــان ُم ـت ـض ـ ّـرر أي ـض ــا من
األزمـ ــة االق ـت ـصــاديــة .ل ـل ـمـ ّـرة األول ــى
م ـن ــذ ت ـع ـيــن روالن خ ـ ــوري رئـيـســا
ملجلس اإلدارة ،في الـ  ،2017ينقلب
م ـي ــزان األرب ـ ــاح م ــن اإلي ـج ــاب ــي إلــى
خسرها
الـسـلـبــي 20 .مـلـيــون دوالر ِ
ال ـك ــازي ـن ــو ،ف ــي مـ ـ ّـدة  65ي ــوم ــا ،منذ
ان ــدالع انـتـفــاضــة  17تـشــريــن األول.
ان ـع ـكــس ذل ــك ع ـلــى ص ــاف ــي األر ّبـ ــاح
الــذي كــان مــن املفترض أن ُيحققها
امل ــرف ــق ن ـهــايــة ال ـ ـ  ،2019وبــال ـتــالــي
ب ـ ــات ـ ــت ب ـ ـعـ ــض االمـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــازات الـ ـت ــي
ي ـح ـصــل عـلـيـهــا امل ــوظ ـف ــون مــوضــع
بحث إللغائها .فبحسب ما يتناقله
عـ ـ ٌ
ـدد م ــن ال ـع ــام ـل ــن ف ــي ال ـك ــازي ـن ــو،
ُ
تريد اإلدارة خفض بعض الرواتب،
واس ـت ـبــدال نـظــام ال ـع ــاوة ()Bonus
املـ ـعـ ـم ــول بـ ــه بــال ـب ـق ـش ـيــش (.)Tips
حـ ــال ـ ـيـ ــا ،ي ـح ـص ــل املـ ــوظ ـ ـفـ ــون ع ـلــى

ال ـ ـعـ ــاوات بـنـسـبــة م ــا ب ــن الـ ـ ـ %80
والـ ـ ـ  %130م ــن روات ـب ـه ــم ،ح ـتــى لو
ل ــم ُي ـ ًسـ ّـجــل أرب ــاح ــا .أثـ ــار املــوضــوع
بـلـبـلــة بــن الـعــامـلــن فـ ّـي الـكــازيـنــو،
ُ
الذي توضح مصادره أنه «لن تلغى
االم ـ ـت ـ ـيـ ــازات الـ ـت ــي ي ـح ـص ــل عـلـيـهــا
امل ــوظ ـف ــون» .ال ـخ ـطــوة ال ـتــي ق ــد يـتـ ّـم
ال ـل ـجــوء إل ـي ـهــا ،ه ــي «خ ـفــض نسبة
ال ـ ـعـ ــاوة الـ ـت ــي ي ـن ــال ــون ـه ــا ،بـسـبــب
األوض ـ ــاع االق ـت ـصــاديــة اآلن ـي ــة ،إلــى
ّ
أن ت ـت ـحـ ّـســن ال ـ ـظـ ــروف ويـ ـع ــود ك ــل
ّش ــيء إل ــى حــالـتــه الـطـبـيـعـيــة» .كما
أن ــه سيتم «خـفــض نسبة قليلة من
املـ ـص ــاري ــف ،ع ـلــى أن ن ـضــع دراسـ ــة
ّ
جديدة للوضع كل ثالثة أشهر».
ليس التدهور االقتصادي في البلد
ً
وح ـ ــده مـ ـس ــؤوال ع ــن ت ــآك ــل إيـ ـ ــرادات
الكازينو .فمنذ منتصف عام ،2016
ارتفعت ّ
حصة الــدولــة مــن اإلي ــرادات

من  %40إلى  .%50لذلكُ ،ي ّ
عد واحدًا
م ـ ــن األه ـ ـ ـ ـ ــداف ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة لـ ـ ـ ــإدارة
ّ
التوصل إلى اتفاق مع وزارة املالية
إلعادة النظر بالحصة التي تأخذها.
ً
فـضــا عــن سعي اإلدارة إلــى تمديد

تحاول اإلدارة
االتفاق مع «المالية»،
إلعادة النظر بالحصة
التي تأخذها

ّ
مدة االمتياز ،التي تنتهي بعد ست
ّ
ّ
س ـن ــوات« ،ح ــت ـ ُـى ن ّـتـمــكــن م ــن الـقـيــام
باستثمارات ونحقق األرباح».
ُ
مــن ناحية أخ ــرى ،تعقد الـيــوم لدى
ق ــاض ــي ال ـت ـح ـق ـيــق ف ــي ج ـب ــل لـبـنــان
نـ ــدي ــم ال ـ ـنـ ــاشـ ــف ،ج ـل ـس ــة م ــواج ـه ــة
بــن رئـيــس مـجـلــس اإلدارة واملــديــر
الـ ـ ـع ـ ــام ال ـ ـسـ ــابـ ــق لـ ـك ــازيـ ـن ــو ل ـب ـن ــان
ح ـم ـي ــد ك ـ ــري ـ ــدي ،واملـ ـح ــام ــي وديـ ــع
ع ـ ـقـ ــل ،بـ ـع ــدم ــا تـ ـغ ـ ّـي ــب كـ ــريـ ــدي عــن
الـجـلـســة األولـ ــى (ب ـتــاريــخ  9كــانــون
السفر .وعقل،
الثاني  )2020بداعي
ّ
بصفته ُمـقـ ّـدم دعــاوى بحق كريدي
ويطلب فيها تعيني حارس قضائي
لحماية األم ــوال الـعـ ّ
ـامــة والـخـ ّ
ـاصــة،
يـمـلــك مـسـتـنــدات جــديــدة ح ــول دفــع
مجلس اإلدارة السابق مبالغ مالية
الع ــامـ ـي ــن ومـ ــؤس ـ ـسـ ــات إع ــام ـي ــة
ـواد وجـ ـمـ ـعـ ـي ــات وس ـي ــاس ـي ــن.
ون ـ ـ ـ ـ ـ ٍ

وبـ ـحـ ـس ــب مـ ـعـ ـل ــوم ــات «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار»،
ُ
ت ــدرس إمكانية توقيف كــريــدي في
ح ــال ع ــودت ــه إل ــى لـبـنــان وح ـضــوره
جـلـســة الـتـحـقـيــق .الــافــت فــي األمــر
ّأن اإلدارة الحالية للكازينو ،لم ّ
تد ِع
ُ ّ
ع ـلــى ك ــري ــدي أو ت ـح ــق ــق ف ــي الـتـهــم
بحقه والـهــدر فــي امل ــال الـعــام ،علمًا
ّ
ّ
املعني األول بما يجري .وهي
بأنها
ُ
لــم تـجــر تــدقـيـقــا داخـلـيــا بـشــأن أداء
ّ
اإلدارة ال ـســاب ـقــةُ ّ .ج ــل م ــا ص ـ ّـرح به
ّ
خ ــوري ،ســابـقــا ،أن ــه «ح ــن تسلمت
الـ ـك ــازيـ ـن ــو لـ ــم يـ ـك ــن مـ ــديـ ــونـ ــا ،لـكــن
خــال عشر سـنــوات كانت مداخيله
تنخفض بني  %8و .%10وفي العام
األول (فـ ــي ع ـه ــد خ ـ ـ ــوري) ارت ـف ـعــت
املــداخـيــل بنسبة  ،%10وع ــام 2018
بنسبة  ،%12فانتقلنا من الخسارة
الى الربح».
(األخبار)
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لبنان

لبنان
قضية
دفعت وزارة التربية مليوني يورو للجامعة اليسوعية مقابل تنظيم دورة تدريبية لـ  200مرشد تربوي في
ً
المبلغ يندرج ضمن قرض وهبتين بقيمة  204ماليين دوالر من البنك الدولي لمشروع
 12يومًا بدال من الماستر! ُ
نفق هذا المبلغ على رغم الجدل حول قانونية جهاز اإلرشاد والتوجيه ،ومن دون
دعم القطاع التربوي  .S2R2أ ِ
ّ
ُ
أن تفاوض الوزارة المؤسسات المانحة ًوالمقرضة في شأن محددات الصرف التي تراعي الحاجات األكثر إلحاحًا
لمدرسة رسمية شهدت وستشهد إقباال شديدًا بسبب األوضاع االقتصادية

هدر األموال في «التربية»

مليونا يورو لدورة تدريبية استغرقت  12يومًا!
فاتن الحاج
ال أولويات لإلنفاق على التعليم في
لبنان .ثمة هبات وقــروض تأتي من
منظمات دول ـيــة إل ــى وزارة التربية
وال ت ـخ ـضــع ل ــرق ــاب ــة أي م ــن ديـ ــوان
امل ـح ــاس ـب ــة أو ال ـت ـف ـت ـيــش املـ ــركـ ــزي،
ُ
وت ـ ـص ـ ــرف ف ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــاالت ال مـنـفـعــة
منها ،فيما تواجه املدرسة الرسمية
مصيرها بـصـنــاديــق فــارغــة وأبنية
وتجهيزات مهترئة ومقاعد دراسية
عمرها  30عامًا .باستثناء صناديق
املدارس التي تتقاضى بدالت مقابل
تـ ــدريـ ــس ال ـ ـتـ ــامـ ــذة ال ـ ـسـ ــوريـ ــن فــي
دوام بعد الظهر ،تعاني الصناديق
األخرى من أزمة مالية ّ
حادة سببها
تــأخــر الـ ـ ــوزارة فــي دف ــع املستحقات
املتوجبة عليها مثل رسوم التسجيل
ورسوم مجالس األهل .ومقابل إقرار
م ـج ــان ـي ــة ال ـت ـع ـل ـيــم ومـ ـن ــع امل ـ ـ ــدارس
م ــن اسـتـي ـفــاء ال ــرس ــوم م ــن األه ــال ــي،
تتحمل الصناديق مصارفات كثيرة،
ّ
متسولني
فيما تحول املــديــرون إلــى
يقصدون أبواب البلديات واملتمولني
وي ـ ـ ـ ـ ــراض ـ ـ ـ ـ ــون خـ ـ ـ ــواطـ ـ ـ ــر ال ـ ــدائ ـ ـن ـ ــن
وي ـ ـس ـ ـتـ ــرضـ ــون أصـ ـ ـح ـ ــاب ال ـح ـق ــوق
م ــن ع ـم ــال وغـ ـي ــره ــم ،وال س ـي ـمــا أن
الصناديق باتت تغطي أيضًا أجور
املـعـلـمــن امل ـت ـعــاقــديــن بـسـبــب إق ـفــال
باب التعاقد.
ع ـنــدمــا ُرصـ ــد مـبـلــغ مـلـيــونــي ي ــورو
ملديرية اإلرشاد والتوجيه في وزارة
ال ـت ــرب ـي ــة م ــن مـ ـش ــروع دعـ ــم ال ـق ـطــاع
ال ـت ــرب ــوي  S2R2املـ ـم ـ ّـول م ــن الـبـنــك
الــدولــي ،كــان الـهــدف منح املرشدين

اختيار الجامعة اليسوعية أتى بعد رفض الجامعة اللبنانية فتح ماستر لجهاز غير مقونن (هيثم الموسوي)

ش ـهــادة مــاسـتــر ب ــاإلرش ــاد الـتــربــوي
مـ ــن ال ـج ــام ـع ــة ال ـي ـس ــوع ـي ــة ،ول ـيــس
ت ـم ــوي ــل دورة ت ــدري ـب ـي ــة اس ـت ـغــرقــت
 12يومًا فقط وقيل للمتدربني إنها
ًَ
تــوازي  25رصـيــدا تعليميًا! املفارقة
أن املـبـلــغ لــم يـكــن يـتـيـمــا .فـقــد رصــد
امل ـش ــروع مبلغ  540أل ــف دوالر بــدل
زيـ ـ ـ ـ ــارات ونـ ـق ــل ل ـل ـم ــرش ــدي ــن ال ــذي ــن
يتابعون تعليم النازحني السوريني
ف ــي م ـ ـ ــدارس ب ـع ــد ال ـظ ـه ــر ،وم ـل ـيــون
دوالر تقاضاها الجهاز من منظمة
اليونيسف وحدها .إلى ذلك يتولى
امل ــرك ــز ال ـث ـق ــاف ــي ال ـف ــرن ـس ــي تـنـظـيــم
دورات باللغة الفرنسية للمرشدين
فــي حــن أن األولــويــة كــانــت ،بحسب
مصادر األساتذة الثانويني امللحقني
بجهاز اإلرش ــاد والتوجيه ،لتدريب
األســاتــذة ولـيــس املــرشــديــن ،بالنظر
إل ــى أن الـلـغــة األجـنـبـيــة ه ــي مــؤشــر
واض ـ ـ ـ ــح ل ـ ـتـ ــراجـ ــع م ـ ـس ـ ـتـ ــوى طـ ــاب
امل ـ ــدرس ـ ــة ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ب ــاملـ ـق ــارن ــة مــع
م ـس ـتــوى طـ ــاب امل ــدرس ــة ال ـخــاصــة،
ويتجلى ذلك في نتائج االمتحانات
الرسمية.
وك ــان  200مــرشــد مــن أســاتــذة املــواد
الـ ـعـ ـلـ ـمـ ـي ــة فـ ـ ــي الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم الـ ـث ــان ــوي
الرسمي أنهوا ،أخيرًا ،املرحلة األولى
ل ـل ــدورة عـلــى أن ُيـسـتـكـمــل امل ـشــروع
بـ ـ ــدورة ثــان ـيــة مل ـج ـمــوعــة ثــان ـيــة من
املــرشــديــن خــال  12يــومــا أخ ــرى في
آذار ونيسان وأيار املقبلة.
وقد وقع خيار اللجوء إلى الجامعة
ال ـي ـس ــوع ـي ــة ب ـع ــدم ــا رفـ ـض ــت إدارة
الجامعة اللبنانية استحداث شهادة
ماستر في اإلرشاد في كلية التربية

رصد المشروع 540
ألف دوالر بدل زيارات
ونقل للمرشدين
الذين يتابعون تعليم
النازحين السوريين

ومنحها ألعضاء جهاز غير مقونن.
وبما أن املــادة  10من املرسوم 3252
ت ــاري ــخ  1972/5/17ت ـنـ ّـص عـلــى أن
املرشدين التربويني يخضعون قبل
مـبــاشــرتـهــم ال ـع ـمــل ل ـ ــدورة إع ــدادي ــة
مدتها سنة على األقــل ،فــإن مصادر
األســاتــذة ســألــت كيف سيتم صرف
مـ ــال ل ـت ــدري ــب أس ــات ــذة م ـش ـكــوك في
وض ـع ـه ــم ال ـق ــان ــون ــي ،وقـ ــد ال يـبـقــى
أحد منهم بعد صــدور قانون يحدد
آل ـيــة ال ــدخ ــول إل ــى اإلرشـ ـ ــاد ومــاكــه
الوظيفي وعدد العاملني فيه ،وكيف
يمكن أن يخضعوا ل ــدورة تدريبية
ولـ ـ ــم ي ـص ـب ـح ــوا م ــرش ــدي ــن بـحـســب
القانون؟ فيما ال يوجد نص قانوني
يحدد ماستر للمرشد.
تستغرب املصادر كيف أن دورة من
 12يومًا ّ
تخول املرشد الحصول على
ّ
دب ـلــوم تــدري ـبــي ،علمًا أن أي دبـلــوم

قــانــونــي يتطلب أرص ــدة ورســالــة أو
مشروعًا يحضر في نهايته.
ال تجد مصادر األساتذة في املشروع
سوى مزيد من هدر الوقت والطاقات
والتنفيع ألساتذة الجامعة الخاصة
وم ــن دون أي تـغــذيــة راج ـع ــة بـشــأن
ال ـ ـجـ ــدوى ال ـت ــرب ــوي ــة م ــن ال ـت ــدري ــب،
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا أن ـ ـ ــه ل ـ ــم تـ ـج ــر دراس ـ ـ ــة
ح ـ ـ ــول م ـ ــاء م ـ ــة مـ ـن ــاه ــج ال ـج ــام ـع ــة
ل ـ ـلـ ــواقـ ــع االس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــائـ ــي ل ـل ـم ــدرس ــة
ّ
الرسمية .وتوضح أن للمرشد ثالث
وظــائــف ،األول ــى مطابقة املسابقات
واالخ ـت ـب ــارات م ــع الـتــوصـيــف وه ــذا
أمــر تقني معلوم للجميع ،والثانية
مطابقة محتوى املادة التي يعطيها
األستاذ مع املنهج وهذا أمر له عالقة
بالبنية املعرفية للمرشد أي بمادة
االختصاص وال عالقة له باإلرشاد،
وتــوج ـيــه ن ـصــائــح إل ــى امل ـع ـلــم حــول
طــرق الـتــدريــس ،سائلة مــا إذا كانت
هـ ــذه ال ــوظ ــائ ــف تـتـطـلــب دورة لكي
يكتسب املرشد املهارات املطلوبة مع
الخبرة العملية؟
امل ـصــادر تــدعــو إلــى تشريع وقوننة
اإلرش ـ ـ ـ ــاد ق ـب ــل ص ـ ــرف أي م ـب ـلــغ قــد
ي ـص ـب ــح هـ ـ ـ ــدرًا ال م ـن ـف ـع ــة م ـ ـنـ ــه ،أي
وض ــع ال ـح ـصــان ف ــي مـقــدمــة الـعــربــة
وليس العكس ،ومن ثم إعادة تأهيل
امل ــرش ــدي ــن وت ــدريـ ـبـ ـه ــم وفـ ـق ــا آلل ـيــة
ّ
ق ــان ــون ـي ــة ت ـح ـف ــظ ح ـق ــوق ـه ــم ،و«إال
ّ
ف ـ ـ ــإن أغـ ـل ــب املـ ــرشـ ــديـ ــن س ـي ـع ــودون
إلــى االلـتـحــاق بــالـثــانــويــات ،وتكملة
ن ـص ــاب ـه ــم الـ ـق ــان ــون ــي فـ ــي ظـ ــل ع ــدم
االستفادة املادية أو املعنوية من بدل
زي ــارة أو نقل أو تـفـ ّـرغ فــي اإلرش ــاد،
إضافة إلى ردة الفعل من الثانويات
واملـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــز ال ـ ـ ـتـ ـ ــربـ ـ ــوي والـ ـتـ ـفـ ـتـ ـي ــش
واعتبارهم غير قانونيني».
ُ
تـ ـب ــدي امل ـ ـصـ ــادر ت ـخــوف ـهــا م ــن ع ــدم
ات ـ ـ ـخـ ـ ــاذ قـ ـ ـ ـ ــرار وط ـ ـ ـنـ ـ ــي ،مـ ـنـ ـع ــا ألي
ن ــوع م ــن أنـ ــواع الـهـيـمـنــة والتطبيع
الـتــربــوي على مـبــدأ مــن يــدفــع يأمر،
ً
فـ ـيـ ـك ــون ظـ ــاهـ ــريـ ــا ت ـ ـمـ ــويـ ــا داعـ ـم ــا
ً
للقطاع الـتــربــوي ،وضمنيًا تمويال
ً
مشروطا يتعارض حينًا مع األنظمة
والقوانني اللبنانية وحينًا آخــر مع
األهـ ـ ـ ــداف واألولـ ـ ــويـ ـ ــات وال ـح ــاج ــات
الوطنية.
م ـ ــا ي ـط ـل ـب ــه األس ـ ـ ــات ـ ـ ــذة ه ـ ــو إع ـ ـ ــادة
النظر في إنفاق األمــوال في مكانها
الصحيح فــي الـثــانــويــات وامل ــدارس،
وأن ال تكون األخـيــرة مصدرًا للهدر
أو الـتـنـفـيــع مل ـشــاريــع تــدريـبـيــة غير
ذات جــدوى ،إال بعد أخذ رأي ديوان
املحاسبة واملــراقــب املــالــي فــي وزارة
املال والتفتيش املالي والتربوي.

تقرير

مرج بسري إلى «التدويل»
احتجاج ألماني على مشروع السدّ
آمال خليل
ال تزال األشغال متوقفة في سد بسري
منذ انـطــاق االنـتـفــاضــة الشعبية في
 17تـشــريــن األول امل ــاض ــي ،حــن دخــل
نــاشـطــون مـعـتــرضــون أرض امل ـشــروع
وأج ـبــروا املتعهد على إخ ــراج آلياته.
إال أن امل ـع ـن ـيــن ف ــي ّم ـج ـلــس اإلن ـم ــاء
واإلع ـمــار (الجهة املـنــفــذة) وفــي البنك
الــدولــي (الـجـهــة امل ـمـ ّـولــة) لــم يسحبوا
املشروع من التداول .وينشغل الطرفان
بـ ـت ــأم ــن تـ ـم ــوي ــل إض ـ ــاف ـ ــي ل ـل ـم ــراح ــل
الــاح ـقــة مــن األش ـغ ــال ال ـتــي اقـتـصــرت
ح ـتــى اآلن ع ـلــى ج ــرف م ـئ ــات األم ـت ــار
واقتالع آالف األشجار.
ال ـجــديــد أن االعـ ـت ــراض عـلــى امل ـشــروع
ّ
امـ ـت ـ ّـد إل ـ ـ ــى ...أمل ــانـ ـي ــا .إذ يـ ـش ــن ن ــواب
أملــان حملة ضــد حكومة بــادهــم التي
تـعــد مــن أب ــرز مـمـ ّـولــي مـشــاريــع البنك
الدولي في العالم .ففي تشرين الثاني
امل ــاض ــيّ ،
وجـ ــه ك ــل م ــن رئـيـســة الكتلة
ال ـب ــرمل ــان ـي ــة ل ـت ـح ــال ــف ح ـ ــزب ال ـخ ـضــر

وح ـ ــرك ـ ــة الـ ـصـ ـح ــوة ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة
ك ــات ــري ــن ج ــوري ـن ــج إي ـ ـكـ ــاردت وعـضــو
الـ ــ«ب ــون ــدسـ ـت ــاغ» ع ــن ح ـ ــزب ال ـخ ـضــر
أوي ك ـي ـكــرتــز رس ــال ـت ــن إلـ ــى الـ ـ ــوزارة
االتـ ـ ـح ـ ــادي ـ ــة لـ ـلـ ـتـ ـع ــاون االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي
والـتـنـمـيــة لــاسـتـفـســار ع ــن «م ـشــروع
ال ـ ـ ـخـ ـ ــزان الـ ـ ـخ ـ ــاص ب ــالـ ـبـ ـن ــك الـ ــدولـ ــي
والحكومة اللبنانية في وادي بسري»،
طالبني وقف العمل به.
إيكاردت قالت لـ«األخبار» إن املشروع
يمثل «أرض ــا خصبة للفساد فــي ظل
أشـغــال باهظة الكلفة مــن دون نتائج
مـ ــؤكـ ــدة .وه ـ ــو ي ـ ّ
ـدم ــر م ـع ـي ـشــة س ـكــان
الــريــف ،مــا يخلق ضغطًا على بيروت
الكبرى» .فيما اعتبر كيكرتز في جواب
ع ــن س ـ ــؤال لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن «مـ ــن غير
امل ـق ـبــول أن ي ـصـ ّـر الـبـنــك ال ــدول ــي على
التمسك ببناء السد .في حني أن آثاره
ّ
مدمرة على السكان املحليني والبيئة»،
واألس ـ ـ ــوأ «أن اعـ ـت ــراض امل ــواط ـن ــن ال
ي ــؤخ ــذ ع ـل ــى م ـح ـمــل ال ـ ـجـ ــد» .كـيـكــرتــز
انتقد البنك الدولي وكذلك «الحكومة

ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة الـ ـت ــي ت ـ ـ ــدرك ب ـ ــأن ت ـمــويــل
الـ ـس ــد قـ ــد ي ـ ـ ــؤدي أيـ ـض ــا إل ـ ــى ان ـه ـي ــار
ميزانية الدولة» .كما شملت انتقاداته
الحكومة األملــانـيــة الـتــي «أبـقــت بابها
مفتوحًا لدعم املشروع ً
بناء على طلب
حـكــومــة فـقــدت صدقيتها ،رغ ــم رفــض
السكان وتشكيك املتبرعني بـجــدواه».
الرسالتان ّ
عبرتا عن القلق على مصير
ّ
األم ــوال التي يدفعها املكلفون األملــان
لتمويل مشاريع البنك الدولي ،ودعتا
الحكومتني األملانية واللبنانية والبنك
ال ــدول ــي إل ــى «ال ـتــوقــف فـ ــورًا ع ــن بـنــاء
الـســد والـبــدء بنقاش جــدي مــع أهالي
الوادي للتوصل إلى مشاريع مجدية».
وي ـظ ـهــر م ــن ّ ال ــرس ــال ـت ــن أن الـنــائـبــن
األملانيني حضرا واجبهما جيدًا تجاه
مشروع السد أكثر من الجهات املنفذة.
ّ
إذ ش ــك ـك ــا فـ ــي مـ ـس ــار املـ ـ ـش ـ ــروع مـنــذ
ال ــدراس ــات األول ـي ــة وطــرحــا ت ـســاؤالت
ع ـ ـ ـ ــدة ،مـ ـنـ ـه ــا «ك ـ ـيـ ــف يـ ـمـ ـك ــن ت ـك ـل ـيــف
الشركة نفسها إنجاز أشغال مرتبطة
باملشروع وإجراء تقييم لألثر البيئي؟

وكيف يمكن للبنك الــدولــي أن يقرض
عشرات ماليني الدوالرات مع التشكيك
ب ـقــدرة لـبـنــان عـلــى تـســديــد الـتــزامــاتــه
املالية في ظل الفساد املستشري وسوء
ّ
اإلدارة» ،وذكرا باملخارج البيئية التي
ّ
ت ـغ ـنــي ع ــن املـ ـ ـش ـ ــروع ،والـ ـت ــي قــدم ـهــا

الحكومة األلمانية:
سنحاول إعادة النظر
في تنفيذ المشروع
بالمشاركة مع
ّ
الممولين اآلخرين

املعهد االتحادي األملاني لعلوم األرض
واملــوارد الطبيعية ( ،)BGRفي دراسة
أج ــراه ــا ع ــام  2014ح ــول سـبــل تــأمــن
املـ ـي ــاه ل ـب ـي ــروت ال ـك ـب ــرى م ــن يـنــابـيــع
جعيتا والقشقوش وأنطلياس.
وفــي  16كــانــون الـثــانــي املــاضــي ،ردت
الوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي
والتنمية على الرسالتني بأنها نقلت
احـ ـتـ ـج ــاج ــات الـ ـن ــائـ ـب ــن إل ـ ـ ــى ال ـب ـن ــك
الــدولــي .وخلصت إلــى «أننا ،بصفتنا
ممولني في البنك الدولي ،ليس لدينا
إمكانية للمعالجة بعد اختتام مرحلة
االع ـ ـت ـ ــراض .ل ـك ـن ـنــا س ـن ـح ــاول إعـ ــادة
الـنـظــر فــي تنفيذ امل ـشــروع باملشاركة
م ــع امل ـم ـ ّـول ــن اآلخـ ــريـ ــن .واألفـ ـض ــل أن
يبحث البنك الــدولــي املـشــروع مجددًا
مـ ــع ال ـح ـك ــوم ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،ش ـ ــرط أن
يرتبط سد بسري ،ولو جزئيًا ،برزمة
اإلصالحات التي ستطلب من الحكومة
اللبنانية من قبل الدول املانحة».
وعلمت «األخبار» أن النائبني األملانيني
يحشدان تأييدًا بني زمالئهما لتطوير
االعتراض .فيما اعتبر منسق الحملة
الــوط ـن ـيــة ل ـل ـح ـفــاظ ع ـلــى مـ ــرج بـســري
روالن نـ ـص ــور أن الـ ـتـ ـح ــرك األمل ــان ــي
«ي ـش ـك ــل ثـ ـم ــرة نـ ـش ــاط ال ـح ـم ـل ــة عـلــى
املـسـتــوى الــدولــي .ولــن نسمح لسلطة
الفساد بــأن تستغل الــديــون األجنبية
لـتــدمـيــر م ــا تـبـقــى م ــن الـبـيـئــة واإلرث
ال ـث ـقــافــي وج ـ ـ ّـر املـ ـي ــاه امل ـســرط ـنــة إلــى
بيروت».

ّ
للتوصل إلى مشاريع مجدية (علي حشيشو)
نواب ألمان دعوا إلى نقاش جدي مع أهالي الوادي

على الحافة

البحث عن التمويل
أم عن التوفير؟
حبيب معلوف
بحسب املنطق السائد الــذي يـ ّ
ـروج لــه ،واملتسرب من مناقشات الحكومة
الجديدة وبيانها الوزاري ،فإنه ال شيء يشجع على التفاؤل بأننا سنكون
أمام معالجات جدية وجوهرية في امللفات كافة ،ال سيما في امللف البيئي.
وبالتالي ،من املتوقع أن يفرض منطق الطوارئ إيقاعه ،كما في كل مرة.
املــؤشــر األب ــرز عـلــى أنـنــا لــن نستطيع أن نعبر ال ــى منطق الــدولــة وال الــى
الخيارات االستراتيجية ،هو الوهم االقتصادي الــذي يقول بحاجتنا الى
العملة الصعبة بالدوالر األميركي والى التمويل الخارجي والقروض للخروج
من أزماتنا ،في كل القطاعات تقريبًا! مع أن الظرف الحالي ،الكارثي نفسه،
الناجم أساسًا عن تلك النظرة الى االقتصاد ،يمكن أن يبرر املنطق املعاكس
أيضًا ،أي بما أننا أمام ظروف اقتصادية صعبة ،علينا أن ال نلجأ الى البحث
عن التمويل من جديد ،بل الى البحث عن التوفير .فنحن ال نحتاج الى املزيد
من االستدانة لشراء تقنيات مكلفة لحل مشكلة النفايات ،على سبيل املثال،
ّ
ّ
فتحد من الزيادة في
بل بحاجة الى سياسات تخفف من حجم النفايات،
ً
ّ
وتحض على الفرز وإعادة التدوير والتصنيع ثانيًا.
االستهالك أوال،
حتى اللحظات االخيرة ،كان وزير البيئة السابق فادي جريصاتي ال يزال
مصرًا على أن ينهي واليته بحملة للتوعية حول الفرز من املصدر! ورغم
إبالغه أن األهم في معالجة مشكلة النفايات ،بشكل استراتيجي ومستدام،
ً
أن يتم التركيز على مبدأ التخفيف أوال ،يبدو أنــه كــان من الصعب عليه
تمرير هذه الفكرة املركزية في ظل طغيان رأي العدد األكبر من «جمعيات
الكرتون» بأن الفرز هو الحل ،إال إذا اعتبرنا أن خطط الفرز لم تكن سوى
مقدمة لتلميع صورة الطروحات االساسية الواردة في خارطة الطريق التي
ّ
أعدتها الــوزارة ،بتمديد العمل بخطة الطوارئ على الشاطئ مع طرح إعادة
فتح مطمر الناعمة ،واستكمال اإلعداد للمرحلة الثانية التي سيعتمد فيها
خيار املحارق!
لطاملا قيل إن املشكلة ليست بهذه البساطة ،وقد وقعنا في أكثر من أزمة
ول ــم نتعلم أن الـحـلــول الـجــزئـيــة وخـطــط ال ـط ــوارئ مكلفة ج ـدًا عـلــى البيئة
واالق ـت ـص ــاد ...وق ــد ح ــان الــوقــت للتفكير بشكل اسـتــراتـيـجــي ومـسـتــدام.
ولــم تنجح الحكومات املتعاقبة حتى اآلن (وال وزراء البيئة) فــي اقـتــراح
استراتيجيات تحدد املبادئ واألولويات والقوانني والخطط املترجمة لها.
وألننا اآلن أمام حكومة اختصاصيني وإنقاذ ،كما يتم االدعاء ،يفترض أن
نكون في ّ
أمس الحاجة إلى أن نبدأ بـ«األولويات؛ التي نختارها على أسس
استراتيجية.
الفرز يؤكد مسؤولية الفرد ،في حني أن املشكلة هي في النظام الذي ينتج من
دون ضوابط ويشجع على االستهالك من دون حدود ،بينما مبدأ التخفيف
ّ
يؤكد مسؤولية الــدولــة فــي توجيه السلوك ،ســواء للمصنع أم للمستورد
أم للتاجر… ومن ثم الفرد .والدولة وحدها املخولة وضع نظام ضرائبي
مــدروس ،ليس هدفه  -كما هي الحال دائمًا  -جباية الضرائب من الناس،
بل تغيير السلوك اإلنتاجي والتجاري واالستهالكي ،وإعادة االعتبار إلى
السعر الحقيقي للسلع ،أي الــذي يحتسب األكــاف الحقيقية لإلنتاج ،مع
األخذ بمدى التأثير على ديمومة املوارد أثناء االستخراج وكيفية التصنيع
واالسـتـهــاك وأثــرهـمــا ،ومصير السلع بعد أن تتحول الــى نفايات وكلفة
معالجتها.
كما أن تطبيق مـبــدأ التخفيف ،مــع مــا يتطلبه مــن «إع ــادة التسعير» ،أو
فرض ضريبة ما على السلع ،ال يعني أن الهدف من تحصيل الضريبة هو
«تمويل كلفة املعالجة» ،وهي مادة (في القانون) وضعها املستثمرون في
القطاع من جماعة املحارق أو املطامر أو املعامل على أنواعها ،بالتعاون مع
بعض العاملني في الــوزارات املعنية ،لضمان استرداد كلفة االستثمار في
هذا القطاع وكلفة اإلنشاء والتشغيل واملراقبة والصيانة وتحقيق األرباح
املضمونة.
صحيح أن الفرز املنزلي أو الـفــردي يشكل جــزءًا من املعالجة من ضمن
سلسلة تدابير معينة ،إال أن وظيفة املـ ّ
ـروجــن له وحــده ،محليًا ودولـيــا ،ال
تخلو من بدع ليبرالية احتيالية ،تهدف الى خلق شعور شكلي باالرتياح
للتخفيف من الشعور بالذنب ،ويوهم الفرد بأنه يسهم في الحلول على
ً
املستوى املحلي والكوني ربما! مع أن املشاكل العاملية فعال ،مثل زيــادة
حجم الـنـفــايــات وتغير امل ـنــاخ ،كــانــت تتطلب تـعــاونــا على مستوى الــدول
وتغيير سياسات كبرى فــي القطاعات كافة وفــي بنية اقتصاد السوق،
ال أحــد يريد أن يلتفت اليها ،منعًا ّ
للمس بقدسية اقتصاد السوق! وهذا
ما يفسر انتشار فكرة «املسؤولية االجتماعية للشركات» وتقديم بعض
التبرعات لحمالت فولكلورية تحت شعار «الفرز من املصدر» ،بدل اللجوء
إلى تغيير جذري وحقيقي ومكلف في السياسات االقتصادية املسيطرة
واملشكو منها!
في املحصلة ،يمكن القول إن الحلول على املستويات الفردية تصبح ممكنة
وضــروريــة ،عندما يعمل النظام ككل ملصلحة الجماعة والبيئة وبشكل
مستدام .بهذا املعنى ،يمكن للجماعة أن تكون في العائلة والبناية والحي
والنطاق البلدي والوطني… واإلنسانية جمعاء.
وم ــن ه ــذه املـنـطـلـقــات والـخـلـفـيــات ،يـفـتــرض إع ــادة الـنـظــر فــي الـسـيــاســات
والقوانني ،ال سيما قانون النفايات الذي ّ
أقر على عجل في الحكومة السابقة،
بهدف تبرير اللجوء الــى املحارق املكلفة وإيجاد تمويل كبير ومضمون
وآمن لها وأرباح أكيدة للمستثمرين.
فهل هذا املنطق ال يزال قائمًا بعد الثورة ومع الحكومة الجديدة؟ أم أن تغييرًا
ما سيحصل في املنطلقات األساسية والرؤية البيئية واالقتصادية ...فيتم
ّ
تبني منطق التخفيف والتوفير بدل منطق الدين واالستثمار والتحصيل؟!
أال يفترض بعد كل ما حصل ،واألزمة املالية الخطيرة التي وقعنا فيها ،أن
نتوقف عن االستدانة من أجل مشاريع مكلفة جدًا كاملحارق والسدود؟
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رياضة

رياضة

هناك شبه إجماع
على أن أبيدال
فشل في منصب
المدير الرياضي
(أرشيف)

قضية

كأس ملك
إسبانيا

ختام فترة االنتقاالت الشتوية لكرة القدم الصينية عام  ،2016بلغت نفقات أندية الدرجة األولى في البالد ما يقارب  300مليون دوالر،
مع ّ ً
ّ
القدم وتخريج أجيال مواكبة
متفوقة بذلك على صافي نفقات أكبر األندية األوروبية .أرادت الصين من هذه الخطوة
تحسين قطاع كرة ّ
ُ
للكرة الحديثة لبناء منتخب قادر على حصد األلقاب ّ
كثرة االستثمارات وحسن التخطيط ،شكل الفساد العقبة الوحيدة
قاريًا وربما عالميًا .رغم
ّ
ّ
ّ
على المشروع الكروي ،وقد
الصرف العشوائي ،غير أن سببًا آخر أضر بحسابات القيمين ّ
أمام ُتحقيق أهداف الصين مع ما يترافق من أخطار ّ
ينهي ما تم إنجازه طيلة  4سنوات .كرة القدم متوقفة في الصين ،كحال أغلب الرياضات ،على خلفية تفشي «فيروس كورونا»

■ ريال مدريد x
ريال سوسيداد
20:00

ّ
مئات ّماليين الدوالرات تبخرت
«كورونا» يهدد التجربة الرياضية الصينية

■ أتلتيك بيلباو x
برشلونة
22:00

الكرة اإلسبانية

توتر كبير في كاتالونيا

ميسي وأبيدال يتبادالن اللكمات!
مشاكل كبيرة يعاني منها نــادي برشلونة االسباني حاليًا .النادي
يواجه الليلة ( 22:00بتوقيت بيروت) نــادي أتلتيك بلباو في ربع
نهائي الـكــأس وهــو فــي أســوأ حــاالتــه منذ سـنــوات .الـشــاب عثمان
ديمبيلي تعرض إلصابة جديدة ،ومــن المتوقع أن يغيب حتى
نهاية الموسم الحالي ،كما تراجعت نتائج النادي الكاتالوني وخسر
ال ـصــدارة ،فيما تستمر معضلة المهاجم الفرنسي اآلخــر أنطوان
غريزمان البعيد عن مستواه .فوضى عارمة في غرفة المالبس،
ثم جاءت الضربة القاضية أخيرًا ،من خالل كالم قائد الفريق ليونيل
ميسي الــذي صـ ّـوب من خالله على إدارة النادي والمدير الرياضي
إيريك أبيدال .برشلونة ليس بخير

وسائل اإلعالم «تصطاد» برشلونة
إسبانيا ،ومن بينها األكثر شهرة
صحف ّ
«ماركا» ،علقت على ما يحدث في برشلونة
قائلة« :البارسا يشتعل ...والقائد ينفجر».
وأضافت «برشلونة هو النادي الذي ال يثق
فيه أحد بأحد» .من جهتها ،نشرت صحيفة
«آس»ّ ،
املقربة من النادي امللكي ريال مدريد،
كلمة واحدة «برشلونة ...نادي الفوضى»
وأردفت «قلق حقيقي حول إمكانية رحيل
ميسي وخروجه في الصيف املقبل!» .ومن
بني األخبار التي تناقلتها صحف إسبانية
أخرى ،هي أن الجميع ُيجمع على ان إيريك
أبيدال قد فشل كمدير رياضي حتى اآلن،
وأنه بهذا التصريح قضى على نفسه.

حسن رمضان
فتح النجم األرجنتيني ليونيل ميسي
«ال ـ ـحـ ــرب» ض ــد إدارة ال ـف ــري ــق ،حيث
نشر على حسابه في موقع التواصل
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي «إن ـ ـس ـ ـت ـ ـغـ ــرام» ص ـ ــورة
إلح ــدى مـقــاالت الصحيفة اإلسبانية
امل ـ ـقـ ـ ّـربـ ــة م ـ ــن ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي الـ ـك ــات ــال ــون ــي،
«سـ ـب ــورت» ،تـتـضـ ّـمــن تـصــريــح املــديــر
الــريــاضــي إي ــرك أب ـيــدال ال ــذي قــال فيه
«هناك الكثير من الالعبني في الفريق
لم يتماشوا مع قرارات فالفيردي ،وقد
اف ـت ـقــدوا الـتـفــاهــم مــع املـ ــدرب الـســابــق
لبرشلونة» ،وأرفقها بعباراته الحادة
ال ـت ــي ي ـم ـكــن ذكـ ــر ب ـع ــض م ـن ـه ــا« :أن ــا
بصراحة ال أحب القيام بهذه األشياء،
لكنني أعتقد أن كــل شخص يجب أن
ً
ي ـكــون م ـس ــؤوال عــن عـمـلــه وق ــرارات ــه...
ّ
ال ــاعـ ـب ــون ي ـت ـحــم ـلــون م ـس ــؤول ـي ــة مــا
يحدث على أرض امللعب ،ونحن أول
من يدرك عندما ال نحقق نتائج جيدة.
ولـكــن اإلدارة الــريــاضـيــة يجب عليها
ك ــذل ــك أن تـتـحـمــل امل ـس ــؤول ـي ــة أي ـضــا،
وقبل كل شيء ،تتحمل القرارات التي
ت ـت ـخ ــذه ــا ...وأخـ ـيـ ـرًا ،ع ـنــدمــا تـتـحــدث
عن الالعبني ،يجب أن تطرح األسماء
بالتفصيل ،وإال فإنك تهاجمنا جميعًا
بشكل غير دقيق أب ـدًا» .كــام قــوي من
م ـي ـســي ،ال ـ ــذي ل ــم ت ـع ـتــده الـجـمــاهـيــر
مهاجمًا على وسائل التواصل .وهذا
ال ـك ــام أك ــد امل ــؤك ــد ،أن ه ـن ــاك حــروبــا
باردة داخل البيت البرشلوني.
وللحديث عــن املــوضــوع يجب القيام
بـ ـع ــرض مل ـح ـط ــات أس ــاسـ ـي ــة عــاش ـهــا
ال ـ ـنـ ــادي أخ ـ ـي ـ ـرًا .ف ـم ـنــذ رح ـي ــل الـنـجــم

إنها المرة األولى التي
يهاجم فيها ميسي
اإلدارة بهذه الطريقة

اإلسـ ـب ــان ــي وأح ـ ــد أع ـ ـمـ ــدة بــرش ـلــونــة
الـتــاريـخـيــن ،تـشــافــي هـيــرنــانــديــز ،لم
يستطع ال ـنــادي الـكــاتــالــونــي تحقيق
لقب دوري األبـطــال ،وهــو الــذي يمكن
وضـ ـع ــه ف ــي خ ــان ــة «املـ ـعـ ـي ــار األبـ ـ ــرز»
لـنـجــاح مــوســم فــريــق م ــن ع ــدم ــه .منذ
ذلــك الحني ،واألرجنتيني ليو ميسي
ي ـحــاول انـتـشــال فــريـقــه ووض ـعــه على
ّ
كـتـفـيــه ،إال أن الـثـقــل أك ـبــر مــن ميسي
ن ـف ـســه ربـ ـم ــا ،وهـ ـن ــا ت ـك ـمــن امل ـش ـك ـلــة.
ال يـمـكــن تـبــريــر م ــا قــالــه مـيـســي .ليو
أعلن ،وبصورة واضحة ،انغماسه في
هــذه الـ«معمعة» اإلداري ــة؛ فمشاركته
وتعليقه األخير على مواقع التواصل
ّ
االجتماعي ،أكدا أن األمر يعنيه كثيرًا،
ب ــل إن ال ـطــري ـقــة «ال ـ ـحـ ــادة» وتــوج ـيــه
الكلمات القاسية إليريك أبيدال نفسه،
يـعـطـيــان ف ـكــرة عــن أن مــا ي ـحــدث اآلن
أكـبــر بكثير مــن قضية إدارة فاشلة،
ومسؤولية العبني...

رحيل ميسي!
ال يـ ـب ــدو م ـي ـســي م ــرت ــاح ــا الـ ـي ــوم فــي
بــرشـلــونــة ،رغــم كــونــه صــاحــب الكلمة

العليا فــي الفريق حاليًا ،وه ــذا ليس
سـرًا .ميسي ُيشرك من يريد ،ويعطي
ّ
ويسير املباريات كما يريد
من يريد،
أي ـ ـضـ ــا .ك ـل ـم ـتــه دائ ـ ـمـ ــا م ـس ـم ــوع ــة فــي
بــرش ـلــونــة ،وه ــذا االم ــر ل ــن يـتـغـ ّـيــر ما
دام مــع ال ـنــادي .ولـكــن املـفــارقــة هــي أن
ّ
مـيـســي ،وم ـنــذ رح ـيــل ك ــل م ــن تشافي
وأن ـ ــدري ـ ــس إن ـي ـي ـس ـت ــا ،ي ـس ـي ـطــر عـلــى
ال ـفــريــق ،أي عـلــى الــاع ـبــن ،ولـكـنــه ال
يسيطر على إدارة النادي.
ك ــان ك ــام مـيـســي واض ـح ــا؛ هــو انتقد
زمـيـلــه ال ـســابــق إي ــري ــك أبـ ـي ــدال ،وعـ ّـبــر
م ــن دون م ــوارب ــة ع ــن ع ــدم رضـ ــاه عن
ّ
تسلم أبيدال منصب املدير الرياضي
فــي برشلونة .إنـهــا امل ــرة األول ــى التي
ّ
يعبر فيها ميسي بهذه الطريقة عن
انزعاجه من إدارة الفريق .املسألة لن
تتوقف هنا ،بل هي مرشحة للتطور
سـلـبــا ،ورب ـم ــا تـصــل ف ــي الـنـهــايــة الــى
رحيل ميسي عن ملعب كامب نو.
فــي الـســابــق ،وتـحــديـدًا فــي عــام ،2016
حـكــي الـكـثـيــر عــن ان ــزع ــاج مـيـســي من
اإلدارة وم ــن الـفــريــق وسـيــاسـتــه التي
اخـتـلـفــت كـثـيـرًا عـ ّـمــا كــانــت عـلـيــه قبل
س ـن ــوات ،لكنها بقيت حينها «حـبـرًا
ع ـلــى ورق» .الـ ـي ــوم األمـ ـ ــور اخـتـلـفــت،
فـمـيـســي نـفـســه م ــن ت ـح ــدث ،وهـ ــذا ما
يجعل األم ــور أكثر وضــوحــا لوسائل
اإلع ـ ـ ـ ـ ــام .الع ـ ــب ب ــرشـ ـل ــون ــة ال ـس ــا ّب ــق
فرنسيسكو خوسيه كاراسكو ،امللقب
ّ
تكلم بــدوره ّ
عما يحدث من
بـ«لوبو»،
«ب ـل ـب ـلــة» داخـ ــل الـقـلـعــة الـكــاتــالــونـيــة،
وقـ ــال« :ال أح ــب أن أقــول ـهــا ،ول ـكــن ،لم
أشـعــر يــومــا بــأن ليو ميسي سيخرج
من فريق حياته ،اليوم .ميسي أصبح
لديه قدم خارج كامب نو».
ف ــي  ،2017رح ــل ال ـبــرازي ـلــي نـيـمــار دا
سيلفا عن الفريق ،لتبدأ اإلدارة ،منذ
ذلك الحني ،بارتكاب األخطاء وباتخاذ
ال ـق ــرارات «املـمـيـتــة» .هــي تـعــاقــدت مع
عـثـمــان ديـمـبـيـلــي مـقــابــل  100مليون
ي ـ ـ ــورو ،وج ـل ـب ــت الـ ـب ــرازيـ ـل ــي فـيـلـيـبــي
كــوتـيـنـيــو م ـقــابــل  160م ـي ـلــون ي ــورو،
الصفقة األكـثــر غرابة
وأخ ـي ـرًا أبــرمــت
ّ
بني الثالث ،عندما وقعت مع غريزمان
مقابل  120مليون ي ــورو 380 .مليون
يورو خرجت من خزينة النادي ،على
ثالثة العبني يعانون من ثالث مشاكل
م ـخ ـت ـل ـف ــة .دي ـم ـب ـي ـل ــي كـ ـ ــان م ــوج ــودًا
فـ ــي غ ــرف ــة ال ـع ـم ـل ـي ــات وعـ ـل ــى أسـ ـ ـ ّـرة
املـسـتـشـفـيــات أك ـثــر مــن أرض املـلـعــب،
كما أن كوتينيو رحل عن النادي على
سبيل اإلعارة ،أما غريزمان فلم تتوافر
له األجواء املناسبة ،فالالعب فقد ثقته
بنفسه منذ مجيئه إلى كاتالونيا.
ال ش ــك ف ــي أن م ــا يـ ـح ــدث الـ ـي ــوم هــو
اس ـت ـث ـن ــائ ــي ب ــامـ ـتـ ـي ــاز ،ولـ ـ ــم يـ ـك ــن لــه
مثيل منذ سـنــوات طويلة ،وتصريح
امل ـ ـ ــدرب ك ـي ـكــي س ـي ـت ـيــن ف ــي املــؤت ـمــر
ّ
ال ـص ـحــافــي ي ــوم أمـ ــس ،ي ــؤك ــد وج ــود
توتر كبير داخــل ال ـنــادي« :مــا يحدث
مــن مـشــاكــل فــي بــرشـلــونــة يـحــدث في
كل أندية العالم ،ال تـكـ ّـرروا أسئلتكم،
هـ ــذه مـشـكـلـتـكــم ول ـي ـســت مـشـكـلـتــي».
ب ــرش ـل ــون ــة ت ـح ــت امل ـج ـه ــر ،وس ـي ـكــون
فريسة «مميزة» لوسائل اإلعالم خالل
األيام القليلة املقبلة.
الـيــوم سيحكى الكثير ،كما أن أنظار
الـعــالــم سـتـكــون مـصـ ّـوبــة نـحــو ملعب
سان ماميس الخاص بأتلتيكو بلباو،
ال ـ ــذي ي ـح ـت ـضــن م ـ ـبـ ــاراة ربـ ــع نـهــائــي
ال ـك ــأس ملـتــابـعــة ك ــل صـغـيــرة وكـبـيــرة
في تصرفات ميسي ،وأعضاء الجهاز
الفني واإلداريني على ّ
حد سواء.
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حسين فحص
كـ ــانـ ــت كـ ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم ال ـص ـي ـن ـي ــة لـعـبــة
ضعيفة قـبــل الـطـفــرة املــال ـيــة ،بسبب
ارتـ ـب ــاطـ ـه ــا ال ــوثـ ـي ــق ب ـث ـق ــاف ــة ال ـب ـلــد
واه ـت ـمــامــات ال ـس ـكــان .لـعــب الـجــانــب
ّ
أساسيًا بابتعاد
الثقافي حينها دورًا
ال ـص ـي ـن ـيــن ع ــن ري ــاض ــة كـ ــرة ال ـق ــدم،
ّ
وتوجههم نحو رياضات أخرى .عام
 ،2011كان هناك  7000العب فقط دون
الـثــامـنــة عـشــر مسجلني فــي االتـحــاد
الـصـيـنــي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ،وه ــو رقـ ـ ٌـم قد
ّ
ّ
إيطالية،
يسجل في أكاديمية كروية
أو حي من أحياء ريو دي جانيرو في
ُ
البرازيل .لم تعتبر كرة القدم حينها
ً
ّ
مهنة تــؤمــن دخ ــا مــاديــا عــالـيــا رغــم
ارت ـ ـفـ ــاع األج ـ ـ ــور ف ــي ب ـع ــض األن ــدي ــة
الـصـيـنـ ّـيــة الـكـبـيــرة ،إذ ك ــان مـتـ ّ
ـوســط
ال ــدخ ــل ف ــي أغ ـلــب األن ــدي ــة الـصـغـيــرة
ً
ّ
يوجهون
قليال ج ـدًا ،مــا جعل اآلب ــاء
أبناءهم للتعليم األكاديمي العالي،
ح ـيــث ه ـن ــاك ن ـس ـبــة أك ـب ــر لـنـجــاحـهــم
في املستقبل .عــدم شعبية كــرة القدم
ّ
هناك كانت بسبب االتحاد الصيني
ّ
أي ـ ـضـ ــا ،الـ ـ ـ ــذي رأى أن ال ـ ـفـ ــرص فــي
تـشــريــف ال ـبــاد ريــاضـيــا تـكــاد تكون
مـ ّعــدومــة مــن بــوابــة ك ــرة ال ـقــدم ،لذلك
فــض ـلــت ال ـح ـكــومــة ت ـقــديــم تسهيالت
ودع ـ ـ ــم ال ــري ــاضـ ـي ــن امل ـ ـشـ ــاركـ ــن فــي
ال ــري ــاضــات ال ـف ـ ّ
ـرديــة األومل ـب ـ ّـي ــة ،الـتــي
تمتلك نسبًا أكبر لتحقيق امليداليات.
بعدها ،أراد ّ
القيمون على الرياضة
الصينية تـحـســن ق ـطــاع ك ــرة ال ـقــدم،
ّ
غير أن السياسات العشوائية التي
ّ
ّ
اتخذها االتـحــاد حالت دون حصول
ذل ـ ــك .ع ــان ــت ت ـلــك ال ـج ـه ــات م ــن قصر
ّ
الـنـظــر ،مــا دفعها إلــى ات ـخــاذ ق ــرارات
«غير ّ
فعالة» لتطوير أداء كرة القدم،
ّ
كاالستعانة بمدربني أصحاب أسماء
كـبـيــرة فــي عــالــم املـسـتــديــرة ملساعدة
ّ
القارية ،مقابل
املنتخب في البطوالت
ّ
خيالية لهؤالء .رغم ذلك،
دفع رواتب
فشل بلد املليار نسمة في تقديم فرق

قضى المئات ّ
جراء الفيروس حتى اآلن (أ ف ب)

كــرة قــدم قوية ،أو منتخب قــادر على
املنافسة ّ
قاريًا على أقل تقدير.

إصالحات كبيرة

ّ
ات ـخ ــذت ال ـصــن بـعــد ذل ــك تــداب ـيــر أكثر
ّ
ّ
ف ــاع ـل ـي ــة ،إثـ ــر ت ــول ــي ل ـج ـنــة م ـكــل ـفــة مــن
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـصـ ـيـ ـن ــي ش ـ ــي ج ـ ــن ب ـي ـنــغ
اإلشــراف على اإلصالحات االقتصادية
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم الـصـيـنـيــة
مطلع العقد املــاضــي .بعد إدراكـهــا
مــع
ّ
مدى تدني األداء املحلي في كرة القدم،
ّ
طالبت اللجنة بــاتـخــاذ تدابير حازمة
ل ـعــاج امل ـســألــة ب ـهــدف ن ـهــوض الـصــن
ك ــروي ــا مل ـقــارعــة بـقـيــة دول ال ـع ــال ــم ،مع
التشديد على وجــوب إدخــال كرة القدم
إلـ ــى املـ ـ ـ ــدارس ب ـش ـكــل إلـ ــزامـ ــي .ش ـهــدت
األن ــدي ــة ال ـص ـي ـن ـيــة إثـ ــر ذلـ ــك ث ـ ــورة فــي

مـ ـج ــال ك ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،وق ـ ــد زاد مـ ــن ذل ــك
البذخ الكبير للنهوض كرويًا .بدأ األمر
بتهافت الشركات الصينية لالستثمار
فـ ــي امل ـ ـجـ ــال ال ـ ـ ـكـ ـ ــروي ،فـ ـق ــام ــت ش ــرك ــة
 CMCالصينية بـشــراء  %13مــن نــادي
مانشستر سيتي اإلنـكـلـيــزي ،فــي حني

كان من المقرر انطالق
الدوري في  22فبراير/
شباط المقبل

حصل رجل األعمال وانغ جيانلني على
نـسـبــة  %20مــن ن ــادي أتـلـتـيـكــو مــدريــد
اإلس ـب ــان ــي .بـعــد االس ـت ـث ـمــار بــاألنــديــة،
ارتـ ـ ـ ــأت الـ ـص ــن ضـ ـ ـ ــرورة إن ـ ـعـ ــاش ك ــرة
ّ
املحلية عبر استقدام الكثير من
الـقــدم
ّ
املــواهــب العاملية مقابل مبالغ خيالية،
فـكــان لها مــا أرادت .رغــم انعكاس هذه
الـ ـخـ ـط ــوة س ـل ـب ــا عـ ـل ــى م ـ ـعـ ــدل األجـ ـ ــور
وت ــأث ـي ــره ــا امل ـب ــاش ــر ف ــي إعـ ـ ــادة هيكلة
العجلة االقـتـصــاديــة ،أعـطــى الـبــذخ في
استقدام الالعبني واملـ ّ
ـدربــن من الطراز
األول ،مــؤشـرًا جيدًا لتطوير كــرة القدم
ال ـص ـي ـن ـيــة ،وأخ ـ ــذ هـ ــذا األم ـ ــر يـنـعـكــس
إيجابًا على الالعبني الصينيني.

تأجيل طويل األمد
أصبح الــدوري الصيني لكرة القدم في

غـضــون س ـنــوات قليلة وجـهــة معتمدة
للعديد مــن املــواهــب الـشــابــة ،والنجوم
امل ـق ـب ـلــة ع ـلــى االعـ ـ ـت ـ ــزال ،م ــا س ــاه ــم فــي
ارتـ ـ ـف ـ ــاع أسـ ـه ــم ه ـ ــذا الـ ـ ـ ـ ــدوري ل ـي ـق ــارع
دوري ــات أخــرى مثل ال ــدوري األميركي،
البرازيلي أو حتى الفرنسي .رغم ّ
تحسن
ه ـ ــذه ال ــري ــاض ــة ف ــي زم ـ ــن قـ ـي ــاس ــي ،قــد
ّ
مجددًا إثر
تتراجع كرة القدم الصينية
ّ
تفشي فيروس كــورونــا في الـبــاد .فقد
ّقرر االتحاد الصيني لكرة القدم تجميد
نشاط كرة القدم ،معلنًا في بيان رسمي
ت ــأج ـي ــل مـ ـب ــاري ــات الـ ـ ـ ـ ــدوري ال ـص ـي ـنــي
ّ
مسمى.
بمختلف درجاته إلى أجل غير
ّ
وأض ـ ــاف ال ـب ـيــان ال ـص ــادر ع ــن االت ـح ــاد
أن ــه سـيـتــم تـحــديــد مــواعـيــد املـنــاسـبــات
الرسمية في وقــت الحــق ،مع األخــذ في
ّ
االعتبار كل التدابير األمنية والصحية.
وكــان من املـقـ ّـرر انطالق ال ــدوري في 22
فـبــرايــر/شـبــاط املـقـبــل ،عـلــى أن ينتهى
في  31أكتوبر/تشرين األول لعام ،2020
ُ
كما كان من ّ
املقرر أن تلعب مباراة كأس
َ
ال ـســوبــر الـصـيـنــي ب ــن ب ـطــلــي الـ ــدوري
(غوانزو) والكأس (شانغهاي) يوم 15
ـدر
ف ـبــرايــر/ش ـبــاط امل ـق ـبــل ،قـبــل أن يـصـ ً
قرار التأجيل ألجل غير مسمى .إضافة
ّ
إلى ذلــك ،قـ ّـرر االتحاد اآلسيوي تأجيل
م ـبــاريــات األن ــدي ــة الـصـيـنـيــة فــي دوري
أبطال آسيا وإلغاء مسابقة املالكمة في
ّ
الصني املؤهلة لــدورة األلعاب األوملبية
ونقلها إلى األردن.
ت ـس ـبــب فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا ب ــوف ــاة 500
ش ـخــص ع ـلــى األقـ ــل ح ـتــى اآلن (م ـســاء
األربـعــاء) في الصني ،إلــى جانب تأكيد
إصابة حوالى  25000حالة بشكل عام
فــي ال ـبــاد حـســب املــؤسـســات الصحية
الـصـيـنـيــة ،م ــا جـ ّـمــد ك ــرة ال ـق ــدم تـفــاديــا
لتفاقم املرض .إلى جانب كرة القدم ،تم
تأجيل نشاطات العديد من الرياضات
ف ــي ال ـصــن أو إقــام ـت ـهــا خـ ــارج ال ـبــاد،
م ـن ـه ــا كـ ـ ــرة الـ ـسـ ـل ــة ،وال ـ ـفـ ــورمـ ــوال وان
واملــاكـمــة ،بانتظار األي ــام املقبلة التي
ستعطي صورة أوضح عن عودة عجلة
الرياضة في البالد.

حول العالم
ّ
للعب أكدت وجود إصابة على مستوى األضالع ،من
دون تحديد املدة التي سيغيب فيها.

بريشيا يقيل كوريني

مشاركة نيمار ّ
مهددة

أم ــل االمل ــان ــي ت ــوم ــاس ت ــوخ ــل ،مـ ــدرب ب ــاري ــس ســان
جـيــرمــان ،مـشــاركــة نجمه الـبــرازيـلــي نـيـمــار املـصــاب
بأضالعه ،يوم االحد ،خالل مواجهة ليون في املرحلة
ال ــ 24من الــدوري الفرنسي لكرة القدم .وعلق توخل،
بعد فــوز فريقه على نــانــت ( )1-2فــي ال ــدوري ،على
ً
إصابة نيمار قائال «األمر ليس خطيرًا ،آمل أن يلعب
االحد ،ألنه يمر في فترة رائعة» .وتابع توخل «لم أكن
متفاجئًا بإصابته ،ألني رأيت خالل املباراة مدى أمله.
أعــرف تمامًا أنــه يريد خــوض كــل املـبــاريــات فــي هذه
املرحلة الحاسمة ،لكن االمر ليس مؤكدًا» .وقال الفريق
الـبــاريـســي فــي بـيــان لــه إن الـفـحــوصــات الـتــي أجريت

أقال بريشيا مدربه أوجينيو كوريني للمرة الثانية هذا
املــوســم ،بسبب ســوء النتائج .وكــان املــدرب البالغ ّ49
عامًا أقيل في  3تشرين الثاني/نوفمبر املاضي ،وحل
ً
بدال منه فابيو غروسو ،ثم أعيد استقدامه بعد شهر
إثر خالف بني غروسو واملهاجم النجم ماريو بالوتيلي.
لكن منذ عودة كوريني ،فاز بريشيا في مباراتني فقط
أمام سبال وليتشي املتواضعني ،حاصدًا نقطتني فقط
في آخر ست مباريات .ويحتل الفريق الصاعد وصافة

القاع في ترتيب «سيري أ» بفارق االهداف عن سبال.
وتــولــى كــوري ـنــي ،ال ــذي حـمــل ألـ ــوان بــريـشـيــا كــاعــب،
تدريب الفريق للمرة االولى في ايلول/سبتمبر ،2018
وقـ ــاده ال ــى الـصـعــود ه ــذا املــوســم بـعــد تـتــويـجــه بلقب
«سـيــري ب» .وأش ــارت تقارير إلــى أن مــدرب باليرمو
وكالياري السابق االوروغوياني دييغو لوبيز سيتولى
اإلش ـ ـ ــراف ع ـلــى ال ـف ــري ــق ف ــي ال ـ ـ ــدوري ف ــي مــواجـهـتــي
أودينيزي ويوفنتوس حامل اللقب ،في املواسم الثمانية
االخيرة.

قلق حول مصير أولمبياد طوكيو

أعلن رئيس اللجنة املنظمة ألوملـبـيــاد طوكيو ،2020
توشيرو موتو ،أن انتشار فيروس كورونا املستجد
ّ
واملتنامي في الصني يمثل «قلقًا كبيرًا» ،قبل أشهر
على انطالق االلـعــاب االوملبية والباراملبية في اليابان
ال ـص ـيــف امل ـق ـبــل .وقـ ــال م ــوت ــو ،خ ــال اج ـت ـمــاع للجنة
الباراملبية الدولية« ،نحن قلقون للغاية حيال إمكانية
أن يخفف انتشار الوباء من االهتمام والحماسة تجاه
االلعاب (االوملبية)» .وتابع «آمل أن يتم القضاء عليه في
أســرع وقــت ممكن .نزعم التعاون مع اللجنة االوملبية
الدولية ،واللجنة الباراملبية الدولية ،والحكومة ومدينة

طوكيو ،ملواجهة هذه املعضلة».
وبعد أن ُوضعت مقاطعة هوباي في الحجر الصحي،
ّ
في وســط الصني ،وفيها مدينة ووهــان مركز تفشي
الــوبــاء ،فــرض عــدد كبير مــن امل ــدن فــي غــرب الصني،
ومنها العاصمة االقتصادية هانغجو ،حظر التجوال
على السكان.
وكان رئيس الــوزراء الياباني شينزو آبي ّ
تعهد بأن
وباء فيروس كورونا املستجد لن يكون له أي تأثير
على مجريات دورة األلـعــاب األوملـبـيــة أو الباراملبية،
وال ـت ــزم بــالـعـمــل م ــع ال ـه ـي ـئــات ال ــدول ـي ــة ،ع ـلــى رأس ـهــا
مـنـظـمــة ال ـص ـحــة ال ـعــامل ـيــة ،ل ـل ـحــرص ع ـلــى أال تـتــأثــر
األلعاب بهذا الوباء.
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قاسم عزالدين *
التصعيد األمـيــركــي عبر اغـتـيــال القائدين
ق ــاس ــم س ـل ـي ـمــانــي وأب ـ ــو م ـه ــدي امل ـه ـن ــدس،
يثير البحث في االستراتيجية األميركية،
وذل ـ ـ ــك فـ ــي ح ـ ــال ك ـ ــان تـ ــرامـ ــب ي ـس ـع ــى إل ــى
ح ــرب عـسـكــريــة للتعويض عــن فـشــل حــرب
ال ـض ـغــوط ال ـق ـصــوى إلخ ـض ــاع إي ـ ــران «مــن
خ ـ ّـال تـغـيـيــر س ـلــوك ـهــا» واالص ـط ـف ــاف في
صــف «الــدولــة ال ـعــاديــة» ،إلــى جــانــب معظم
دول العالم الثالث املنهارة والتابعة .وفي
ُّ
املقابل ،يحث الــرد اإليــرانــي على التصعيد
ّ
األميركي باملثل ،والذي أدى إلى عمل محور
امل ـق ــاوم ــة ع ـلــى إخـ ــاء املـنـطـقــة م ــن الـجـيــش
األميركي ،على بحث أبعاد هذا االتجاه ،في
أثره على مواجهة االستراتيجية األميركية
في املنطقة.
ال تــدل جريمة االغـتـيــال على تغيير ثابت
ن ـح ــو ال ـ ـحـ ــرب ،ف ــي اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة دون ــال ــد
تــرامــب تـجــاه إي ــران واملنطقة .فهو ال يملك
استراتيجية باملعنى املتعارف عليه آلليات
االستراتيجية ،وليست لديه رؤية منسجمة
وس ـي ــاس ــة خ ــارج ـي ــة ،ب ــال ـح ـ ّـد األدن ـ ـ ــى .لكن
ّ
بحسب ت ـصـ ّـوراتــه وقـ ــراءة تـقــلـبــاتــه ،يمكن
اس ـت ـن ـت ــاج قـ ــواعـ ــده ال ـث ــاب ـت ــة وم ـن ـط ـل ـقــاتــه،
وه ـ ــي :اع ـت ـق ــاده اإلن ـج ـي ـلــي ب ـت ـف ـ ّـوق ال ـعــرق
ُاألب ـي ــض الـ ــذي يــرت ـكــز ع ـلــى قـيـمــة الـنـجــاح
املـطـلــق .ومـعـيــاره التبسيطي ال ــذي يرتكز
على النجاح في صفقات األعمال ،التجارية
والسياسية ،بصفتهما تعبيرًا عــن املكانة
والنفوذ ورم ـزًا ّ
للقوة والـثــروة .لكن معتقد
أســاطـيــر ال ـعــرق األب ـيــض يـقــود تــرامــب إلــى
ت ـقــديــس إس ــرائ ـي ــل ال ـت ــورات ـي ــة ،ك ـمــا يــدفـعــه
إل ــى عــدائ ـيــة غــريــزيــة ضــد إي ـ ــران ،الــرافـضــة
للخضوع للقوة ولتقديم اإلتاوة من الثروة
الـنـفـطـيــة .وه ــو األمـ ــر الـ ــذي يــدفــع ب ــه لبيع
خــدمــات الـهـيـبــة األمـيــركـيــة فــي الـسـعــوديــة
ودول الخليج مقابل اإلتاوة ،وكذلك احتالل
آبـ ـ ــار ال ـن ـف ــط ال ـ ـسـ ــوري ف ــي ري ـ ــف الـحـسـكــة
ودير الــزور ،والسيطرة على عائدات النفط
العراقي في حساب نيويورك ّ
املقدر بحوالى
ً
 35مليار دوالر ،فـضــا عــن حسابات كلفة
القواعد العسكرية وعمليات غزو العراق...

شخصية بومبيو مهندس االغتيال
وحقده على إيران
جاءت مغامرة اغتيال سليماني وأبومهدي
املـ ـهـ ـن ــدس ،ن ـت ـي ـجــة ل ـه ـنــدســة «امل ـحــاف ـظــن
الجدد» وسطوتهم في إدارة ترامب ،والتي
ّ
يعبر عنها وزيــر الخارجية مايك بومبيو.
فهذا األخير ،بحسب وصف صديقه الحميم
قـطــب «املـحــافـظــن ال ـج ــدد» سـتـيــف بــانــون،
ّ
الذي قاد حملة ترامب االنتخابية ،يتحكم
في مجلس األمن القومي الذي هندس قرار
االغتيال ،وذلــك بمساهمة من وزيــر الدفاع
مايك إسبر ،ومــن تلميذ بومبيو مستشار
ّ
املتعصب في طائفة
األمن القومي التلمودي

الــذي ّأســس في «علوم تحليل السياسات»،
نـ ـظ ــري ــة الـ ـح ــديـ ـق ــة ال ـخ ـل ـف ـي ــة ف ـ ــي أمـ ـي ــرك ــا
الالتينية ،ثم استراتيجية «شرطي العالم»
ّ
ّ
مصدق .لكن هذا الجانب
في فيتنام ،وإيران
ٍّ
ّ
الـحــربــي ،هــو جــزء مــن كــل متكامل عــبــر عنه
م ــا ّكـ ـنـ ـم ــارا فـ ــي وزارة الـ ــدفـ ــاع األم ـي ــرك ـي ــة،
لـكــنــه تـكــامــل مـعــه فــي مــا يـسـمــى «اإلص ــاح
االقتصادي» ،خالل رئاسته مجموعة «ويز
كـيـنــدز» ورئــاســة شــركــة «فـ ــورد» ،ثــم رئاسة
ال ـب ـن ــك الـ ــدولـ ــي ،ووصـ ـف ــات «اإلصـ ــاحـ ــات»
املعروفة .فعلى هذا اإلرث ارتكز «املحافظون
ال ـجــدد» ،لكن فــي ّنظرياتهم االستراتيجية
ارت ـكــزوا على «املـبــشــر» ،ال ــذي ب ــدأه مــا ُعــرف
باسم ّ «املؤتمر مــن أجــل حرية الثقافة» ،من
املنشقني على الستالينية ،املـهــاجــريــن إلى
ّ
أميركا .جمع هؤالء حولهم غالبية املفكرين
ّ
والـ ـك ــت ـّـاب ف ــي أم ـي ــرك ــا وأوروبـ ـ ـ ـ ــا ال ـغــرب ـيــة،
ّ
خفي
بدعم
واملنشقني عن أوروبــا الشرقية،
ٍ
م ــن ّاالس ـت ـخ ـب ــارات األم ـيــرك ـيــة ،فــوضــع هــذا
«املـبــشــر» األســس النظرية الشائعة ،حاليًا،
ب ــن تـ ـي ــارات مـتـبــايـنــة وشـعـبـيــة ع ــام ــة ،عن
«مـحــاربــة االسـتـبــداد» والتوتاليتارية وعن
الدعوة للحريات الفردية وديمقراطية حقوق
اإلنسان ،والديمقراطية التمثيلية ،التي باتت
سارية معوملة في تعميم النموذج األميركي
بــالـقـضــاء ،مــع دور الــدولــة فــي الديمقراطية
االجـتـمــاعـيــة وال ـح ـقــوق اإلنـســانـيــة ،بحسب
ال ـن ـم ــوذج األوروب ـ ـ ــي ق ـبــل اإلط ــاح ــة ب ــه منذ
منتصف التسعينات .واستند «املحافظون
ال ـجــدد» ،فــي نظرية «ال ـتــاجــر» ،إلــى مدرسة
شيكاغو االقـتـصــاديــة ،وال سـ ّـيـمــا فــريــدريــك
ف ــون هــايــك ،أس ـتــاذ مـ ّـارغــريــت تــاتـشــر ،التي
أع ـ ـ ـ ــادت إحـ ـ ـي ـ ــاءه ون ـ ــف ـ ــذت أطـ ــروحـ ــاتـ ــه فــي
بــريـطــانـيــا وف ــي امل ــؤس ـس ــات الّــدول ـي ــة بــدعــم
مــن رون ــال ــد ّري ـغ ــان ،بـعــدمــا رش ــت الكينزية
الداعية لتدخل الدولة امللح على أطروحات
اليوم كالنار في
نيوليبرالية قديمة ،تنتشر ّ
الهشيم ضد دور الدولة التدخلي واالعتماد
ع ـلــى ح ــري ــة ال ـس ــوق وال ـت ـج ــارة وال ــرأس ـم ــال
الكبير والسوق العاملية ومعدالت النمو.
ّ
تراجع عن إقحام
لم يتخل باراك أوباما ،الذي
ّ
الـجـنــدي فــي ال ـح ــروب ،عــن املـبــشــر والـتــاجــر
ف ــي اسـتــراتـيـجـيــة «امل ـحــاف ـظــن الـ ـج ــدد» ،بل
ّ
ع ــززه ـم ــا ،لـلـتـعــويــض ع ــن ت ــراج ــع الـجـنــدي
ّ
ّ
أم ــام ن ـجــاح تـقــدمـهـمــا .ل ـكــن تــرامــب لــم يجد
ّ
حيث باتت
مضطرًا لتعزيز أي منهماّ ،
نفسه ّ
قـ َـيــم املـبــشــر األمـيــركــي ســائــدة ،يظنها حتى
املعارضون ألميركا َ
الخاصة .وباتت
قيمهم
ّ
َ
قيم التاجر األميركي شبه عامة ،يظنها حتى
ّ
املعادون ألميركا علمًا اقتصاديًا منزهًا عن
الغرض لرفاهية إنسانية شاملة.

املورمون ديفيد شنكر ،وأيضًا من اإلداريــة
القمعية ورئيسة وكالة االستخبارات جينا
هاسبل.
ترسم مراسلة «بي سي سي» في نيويورك،
سوزان كيانبور ،شخصية بومبيو الحاقدة
ع ـل ــى إيـ ـ ـ ــران ،م ـن ــذ ال ـت ـح ــاق ــه ب ــاألك ــادي ـم ـي ــة
العسكرية األميركية فــي أملانيا بــن عامي
 1982ـ ـ  ،1986فتشير إل ــى أن ــه طـغــى عليه
ه ــاج ــس ت ـف ـج ـيــر الـ ـسـ ـف ــارة األم ـي ــرك ـي ــة فــي
بيروت ،ومقتل  241أميركيًا بينهم العديد
م ـ ــن ض ـ ـبـ ــاط االسـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــارات ف ـ ــي الـ ـش ــرق
األوسـ ـ ــط .وق ــد ع ـ ّـم ــق ه ــذا ال ـه ــاج ــس ،أث ـنــاء
انضمامه إلــى الكونغرس حتى عــام ،2016
عبر صلته الوطيدة مع صقور «املحافظني
الـ ـج ــدد» ف ــي إدارة جـ ــورج ب ــوش األب ،وال
ّ
سيما ديفيد وورمسر ،مثيل جون بولتون
وأيضًا ستيف بانون ،الوثيق الصلة بحزب
«الـلـيـكــود» واملــوســاد اإلســرائـيـلــي .وعندما
وقــع الهجوم على القنصلية األميركية في
بـنـغــازي ،عــام  ،2012وال ــذي ّأدى إلــى مقتل
ال ـس ـف ـيــر ك ــري ـس ـت ــوف ــر س ـت ـي ـن ـن ـغ ـنــز ،تـخـ ّـيــل
بتأثير من املوساد ،أن وراءه إيران
بومبيو،
ٍ
والشهيد قاسم سليماني ،فخاض معركته
ـاري كلينتون،
ضــد وزيـ ــرة الـخــارجـيــة ه ـيـ
ّ
ّ
للتشدد ضد إيران .ولم يتأخر بومبيو
داعيًا
في االنتقال إلى الهجوم ،حني جمع وفدًا من
أع ـضــاء الـكــونـغــرس الـجـمـهــوريــن ،فــي عــام
 ،2016من أجل زيارة طهران بذريعة مراقبة
االنتخابات النيابية ،فطلب زي ــارة املواقع
النووية واالطــاع على برنامج الصواريخ
البالستية .لكن رفض الزيارة حمل بومبيو
ع ـلــى ال ـت ـهــديــد ب ـق ــول ــه« :ســأض ـع ـكــم نصب
َّ
عيني وسترون» .في هذا العام ،أخذ بومبيو
بـتــوسـيــع مـلـفــه االس ـت ـخ ـبــاري امل ـيــدانــي مع
ضباط االستخبارات األميركية في العراق،
فأشار إليه الضابط مايكل بريجنت بالقول
إن «سليماني أبرز شخصية بعد الخميني
ّ
يمكن الـتـخــلــص مـنـهــا» .وق ــد تـشـ ّـبــع حقده
بــأبـعــاد ص ــراع ال ـح ـضــارات فــي ذل ــك الـعــام،
حني كــان يشاهد مع ستيف بانون شريط
«فـيـلــق ال ـق ــدس« ض ــد «داع ـ ــش» ف ــي معركة
تـ ــدمـ ــر ،ف ـن ـ ّـب ـه ــه بـ ــانـ ــون إل ـ ــى أن ت ــدم ــر هــي
الـطــريــق الـفــاصــل فــي ال ـصــراع بــن الــرومــان
واإلمبراطورية الفرثية اإليرانية قبل  3آالف
ع ــام .ول ــم يـتـغـ ّـيــر ه ــذا األم ــر االسـتــراتـيـجــي
ب ـح ـس ــب قـ ــولـ ــه ،س ـ ــوى «أن ـ ـنـ ــا ال ـ ـيـ ــوم نـحــن
الرومان».

الباقي من استراتيجية «المحافظين
الجديد»
الجانب الحربي في استراتيجية «املحافظني
الـ ـج ــدد» ل ـب ـنــاء ع ــال ــم ج ــدي ــد وش ـ ــرق أوس ــط
ك ـب ـي ــر ،يـ ـع ــود إل ـ ــى الـ ـق ــاع ــدة االس ـت ـع ـم ــاري ــة
األوروبية القديمة التي ّ
عبر ّعنها نابوليون
بـ ــونـ ــابـ ــارت ب ـم ـق ــول ــة« :امل ـ ـبـ ــشـ ــر ف ــال ـج ـن ــدي
ف ــالـ ـت ــاج ــر» .وف ـ ــي أمـ ـي ــرك ــا ،يـ ـع ــود ال ـجــانــب
الحربي إلى روبرت ماكنمارا ( 1916ـ ،)2009

الوجود األميركي في المنطقة ال
يقتصر على الجنود والقواعد
الـ ـنـ ـم ــوذج األمـ ـي ــرك ــي ال ـ ـ ــذي ي ـس ـي ـطــر عـلــى
امل ـن ـظ ــوم ــة ال ــدولـ ـي ــة ،ي ـس ـت ـبــدل ف ـي ــه ت ــرام ــب
ّ
الجندي «بــرجــل األم ــن» ،لكنه يتحكم فيها

(جورج دانبي)

ّ
عبر املـبــشــر والـتــاجــر .فــالـعــراق ال ــذي جعله
«املحافظون الجدد» حقل تجارب املنظومة
الدولية الجديدةّ ،
دمره الغزو العسكري ،لكن
ُ
«االنـتـقــال إلــى الديمقراطية» فــي مــا يسمى
«العملية السياسية والــدسـتــور الحديث»،
ّ
حطمه مــن خــال الـقـضــاء على دور الــدولــة.
وقضى عليه التاجر عبر تأسيس منظومة
ال ـف ـســاد األك ـب ــر ال ـتــي أن ـشــأهــا ب ــول بــرايـمــر
ّ
لتخريب اإلنتاج الضعيف والــزراعــة ،املولد
لــإنـتــاج الـحــرفــي والـعــائـلــي وف ــرص العمل
واألمن الغذائي واالجتماعي.
نـمــوذج تحطيم الـعــراق هــو الـصــورة األكثر
دالل ــة عـلــى م ــا آل ــت إل ـيــه األزم ـ ــات البنيوية
املستعصية في املجتمعات العربية ،وأبعد
مــن ذلــك بكثير .وقــد بــاتــت آلـيــات تخريبها
وتفتيتها ،تسير مــن تلقاء نفسها بحسب
ال ـ ـن ـ ـمـ ــوذج األمـ ـ ـي ـ ـ ّـرك ـ ــي ،م ـ ــن دون ال ـح ــاج ــة
امل ـل ـ ّـح ــة إلـ ــى ال ـت ــدخ ــل ال ـع ـس ـكــري األم ـيــركــي
أو أكـ ـث ــر مـ ــن اإلش ـ ـ ـ ــراف ورع ــاي ــة
املـ ـب ــاش ــرّ ،
تـفـعـيــل امل ـبــشــر وال ـت ــاج ــر .فـكــاهـمــا يفيض
فــي املـنـطـقــة ،وأب ـعــد مــن املـنـطـقــة ،عـبــر قــوى
مـحـلـيــة وج ـم ـع ـيــات ومـ ـع ــارض ــات وخ ـب ــراء
وت ـق ـ ّن ــوق ــراط ،وغ ـيــرهــا م ــن األســال ـيــب الـتــي
تـتـكــفــل بــالــدفــاع ع ــن ال ـن ـم ــوذج ،للتصويب
ف ـقــط ع ـلــى ال ـن ـتــائــج امل ـح ـل ـيــة ف ــي املـنـظــومــة
السياسية واالقتصادية ـ االجتماعية ،من
ّ
ّ
املؤسسة.
بالتحوالت واألســس
دون ربطها
ف ـم ــا ن ـ ــراه ف ــي َحـ ــراكـ ــات الـ ـبـ ـل ــدان ال ـعــرب ـيــة،
املدفوعة بأزمات التهميش وأسباب العمران
وأحــوال املعاش ،يطفح عليها الذين يدلون
ب ــدل ــوه ــم م ــن ُم ــري ــدي ال ـن ـم ــوذج األم ـيــركــي
السياسي واالقتصادي ،عبر الدعوة لتغيير
أشـ ـ ـخ ـ ــاص ال ـط ـب ـق ــة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،ب ــدع ــوى
ّ
م ـكــاف ـحــة ال ـف ـس ــاد ون ـه ــب املـ ــال ال ـع ــام وح ــل
األزم ــات .ومــن تونس إلــى الجزائر والعراق
ول ـب ـن ــان ،تـفـتـقــد امل ـج ـت ـم ـعــات ال ـت ـط ـ ّـرق إلــى
األسس والسياسات ،التي ّأدت إلى االنهيار
والقضاء على دور الدولة ،وبالتالي البحث
في سياسات بديلة لوقف الخراب واالنهيار.
ّ
ولعل أكبر حائط تصطدم ّبه طموحات وقف
االن ـه ـيــار ،هــو مــدمــاك املـبــشــر األمـيــركــي في
ّ
ّ
زراعة الخرافات ،بأن كل بلد يمكنه حل أزمة
الخراب واالنهيار في انكفائه على نفسه عن
محيطه اإلقليمي .يأتي ذلك بينما تصطدم
م ــواج ـه ــة ال ــوج ــود األم ـي ــرك ــي ف ــي املـنـطـقــة،
بالجانب اآلخ ــر مــن الـحــائــط نفسه ،بسبب
الفصل االعتباطي بــن املقاومة العسكرية
واملـ ـق ــاوم ــة االج ـت ـمــاع ـيــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة ،في
مشروع ورؤية بديلة للنموذج األميركي في
سبيل إعادة البناء .فال تحرير للمنطقة من
ّ
تتحرر من النموذج
الوجود األميركي ،إذا لم
األم ـي ــرك ــي ،ف ــي م ـش ــروع ن ـم ــوذج ب ــدي ــل .وال
وقــف للخراب واالنـهـيــار فــي أي بلد عربي،
من دون تكامل في املحيط اإلقليمي لتفكيك
آليات السيطرة والتبعية.
* باحث لبناني

ِّ
ّ
ٌ
مؤذ معوق وقاتل
الغاز «المسيل للدموع» سالح كيميائي ٍ
خريستو المر *
ّ
املسيلة
ال تــوجــد كلمة واح ــدة عــن ال ـغــازات
ل ـ ـلـ ــدمـ ــوع عـ ـل ــى امل ـ ــوق ـ ــع الـ ــرس ـ ـمـ ــي ل ـ ـ ـ ــوزارة
الداخلية والبلديات اللبنانية ،ولكن حول
العالمّ ،
ّ
املسيل للدموع بواسطة
يسوق الغاز
ّ
ـؤذ،
امل ـســمــى نـفـســه ،بــأنــه غ ـ ّـاز ب ــريء غـيـ ّـر م ـ ٍ
يـسـبــب ال ــدم ــوع لـيــس إل .ال ــواق ــع أن الـغــاز
املسيل لـلــدمــوع يــأتــي مـبــاشــرة مــن الـغــازات
ّ
ّ
األوروبيون في الحرب
السامة ،التي أنتجها
العاملية األولى .وهو سالح كيميائي ،مهما
ّقال عنه العسكريون والشرطة والحكومات
إنـ ــه «حـ ـض ــاري» .بـحـســب االخـتـصــاصـ ّـيــن،
ّ
املسيل للدموع
هناك أنواع عديدة من الغاز
(م ـث ــل  ،)CS, OCK, PAVAوه ــي تـحـتــوي
على مواد يمكن أن ّ
تسبب السرطان ،وكذلك
ّ
العيوب الخلقية؛ وعــادة ما تــورد الشركات
إمكانية ّ
ّ
تسببها بأذى
املنتجة تحذيرات من
دائم ،أو باملوت.
يـ ـع ــود اسـ ـتـ ـخ ــدام ه ـ ــذا ال ـ ـغـ ــاز إل ـ ــى ال ـح ــرب
الـعــاملـيــة األول ـ ــى ،عـنــدمــا رم ــى الـفــرنـسـيــون،
في شهر آب  /أغسطس عام  ،1914الجنود
األملان بعبوات من غاز يدعى methylbenzyl

 ،bromideم ــا اضـ ـط ـ ّـر ال ـج ـن ــود األملـ ـ ــان إلــى
الـخــروج من تحصيناتهم ،فقتلهم الجنود
الفرنسيون على الفورّ .
ورد األملــان برميهم
ّ
ـان/
ال ـفــرن ـســيــن ب ـغــاز ال ـك ـلــوريــن ،ف ــي نـيـسـ ّ
أب ــري ــل ع ــام  ،1915ك ـمــا تـ ــورد ال ـبــاح ـثــة أن ــا
فاينجينباوم فــي كتابها عــن الـغــاز املسيل
للدموع.
ب ـع ــد انـ ـتـ ـه ــاء الـ ـ ـح ـ ــرب ،أراد ه ـ ـ ــؤالء ال ــذي ــن
شــاركــوا فــي الـحــرب الكيميائية ،خصوصًا
ف ــي الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ،ت ـطــويــر م ــا سـ ّـمــوه
«اسـ ـتـ ـخ ــدام ــات س ـل ـمـ ّـيــة ل ـ ـغـ ــازات ح ــرب ـي ــة».
ّ
تـشــرح فاينجينباوم أن ال ــوالي ــات املتحدة
وأملــان ـيــا و ّج ـن ــوب أفــريـقـيــا كــانــت م ــن أول ــى
ال ــدول املتبنية للغاز ،ولحقتها بريطانيا؛
وقد ّ
روجت الواليات املتحدة الستخدام هذا
الغاز على املستوى الدولي .رغم ذلك ،تورد
ّ
م ـصــادر مـتـعـ ّـددة أن ه ــذا ال ـغــاز مـمـنــوع من
االستخدام في الحروب ،بحسب بروتوكول
جنيف  ،1925واتفاقية األسلحة الكيميائية
لعام .1993
ّ
وقد وقع االختيار على هذا الغاز ،ألنه كان
يمكن اسـتـخــدامــه عمليًا لقمع املتظاهرين
وال ـح ـف ــاظ ع ـلــى «األم ـ ـ ــن» ال ــداخـ ـل ــي ،بـقـلـيـ ٍـل

ّ
مــن الـتــدريــب ومــن دون تكلفة عالية ،وألنــه
يـمـكــن اسـتـعـمــالــه ع ـلــى م ـســاحــات واس ـع ـ ّـة،
ُ
ـراد عــديــديــن .واأله ــم أنــه
عــن بـعــد ،وعـلــى أف ـ ّ
يمكن تسويقه على أنــه ســاح «غير قاتل»،
ـوى ن ــزول الــدمــوع (كـمــا يوحي
وال يثير س ـ
اس ـمــه) ،كما ّأن ــه فــي حــال ّ
تسبب فــي القتل،
ّ
(كاملسدسات
فال يكون ذلك عبر إهراق الدم

المسيل
التسويق للغاز
يجري
ّ
ّ
للدموع على أنه ال يتسبب
القتل ولكن الحقيقة
ّفي ّ
أنه يقلل من إمكانية القتل
وال ينفيها تمامًا

ّ
ّ
والرشاشات) ،وهو ما تفضل الشرطة عادة
ّ
ّ
تجنبه ،أثناء عمليات القتل التي تمارسها
في جمهوريات ديموقراطية أو جمهوريات
شكلية مثل لبنان .وتالحظ فاينجينباوم،
ّ
ب ــذك ــاء ،أن عملية ال ـف ــرار االض ـط ــراري التي
ت ـس ـ ّـب ـب ـه ــا تـ ـل ــك ال ـ ـ ـغـ ـ ــازات ب ـ ــن ال ـج ـم ــاه ـي ــر
امل ـح ـت ـش ــدة ،ت ـع ـطــي االنـ ـطـ ـب ــاع بــال ـفــوضــى،
ّ
ولكأن هذه الفوضى هي التي ّ
سببت إطالق
الغاز ،وليس الغاز هو الذي ّ
سبب الفوضى،
إذ عندها «أي شــيء يبدو سلميًا ،سيظهر
أشـبــه بأعمال شـغــب .أي شــيء يـبــدو هادئًا
سيبدو شيئًا فــوضــويــا ،وه ــذا الـتـحـ ّـول في
الصور التي تغطيها وسائل اإلعالم ،يجعل
األم ــر ي ـبــدو ك ــأن الـشــرطــة ّ لـهــا مــا ي ـبـ ّـرر لها
ُ
استخدامها للسيطرة ،ألنـهــا اضــطــرت إلى
السيطرة على تلك الفوضى».
وب ــال ــرغ ــم م ــن أن ــه ال تــوجــد أرق ـ ــام مبيعات
ّ
املسيل للدموع ،ألنــه ال يوجد
دقيقة للغاز
وطني
مستوى
على
كان
إن
لتجارته،
توثيق
ّ
ّ
أو دول ــي ،فــإن فاينجينباوم تشير إلــى أنــه
االنتفاضات في العالم العربي،
منذ انطالق
ّ
ّ
عــام  ،2011بــات املصنعون يتفاخرون بــأن
املبيعات قد تضاعفت ثالث مرات.

أسلحة غير مؤذية؟
طبعًا ّ ،يجري التسويق للغاز املسيل للدموع
ّ
يتسبب في القتل ،ولكن الحقيقة
ّعلى أنــه ال
ّ
أنه يقلل من إمكانيةُ القتل وال ينفيها تمامًا.
ً
ّ
ففي البحرين ،مثال ،قتل  34متظاهرًا من جراء
ّ
استخدام الغاز املسيل للدموع .كما أن الغاز
ّ
باملوضوع
يسبب بأذى دائم؛ ففي بحث خاص
ّ
ش ـمــل  5131شـخـصــا أص ـي ـبــوا ب ــال ـغ ــاز ،وث ــق
الباحثون حالتي وفاة و 70حالة إعاقة دائمة
استعماله (حوالى  1.3في املئة من
من جـ ّـراء
ّ
ّ
املصابني) ،كما وثقت الدراسة أن األسطوانات
التي تحتوي الغاز ّ
إصابة63 ،
تسببت في 231
ّ
منها ( )%27كانت إصابات فادحة؛ كما وثقت
 73إصابة في الــرأس والرقبة ،منها  6حاالت
فـقــدان بصر ،و 45إصــابــة فــي الـصــدر والبطن
والظهر واألعـضــاء التناسلية ،و 95حالة من
اإلص ــاب ــات ف ــي ال ــذراع ــن والــرج ـلــن ّ
تسببت
ف ــي ثـ ــاث ح ـ ــاالت م ــن ال ـب ـت ــر ،و 16ح ــال ــة مــن
اإلصابات الخطرة التي ّ
تسببت في إعاقة في
أحد ّاألطراف .وخلصت تلك الدراسة الواسعة
ّ
يتسبب في إصابات
إلى أنه «يمكن (للغاز) أن
كبيرة وإعــاقــة دائـمــة وم ــوت» .وبالنسبة إلى

امليت وأهله ،ال يوجد موت بسبب غاز سلمي،
وآخ ــر بـسـبــب غ ــاز ح ــرب ـ ّـي ،كـمــا أن ــه بالنسبة
إلى ّ
املعوق وأهله ،ال توجد إعاقة بسبب غاز
سلمي ،وأخرى بسبب غاز حربي.
في عام  ،1918نشر الشاعر ـ الجندي البلجيكي
دان بــويـنــز ،شـهــادتــه عــن ح ــرب ال ـغ ــازات بني
الفرنسيني واألملــان ،وتستشهد فاينجينباوم
بالقصيدة:
ُ
«الرائحة الكريهة ال تطاق ،بينما املوت يسخر
واألقنعة حول الخدين تبدو كأنوف حيوانات
وحشية،
األقنعة بعيون ّبرية ،مجنونة أو ال معقولة،
جثثهم تنجرف حتى تتعثر بالفوالذ
خوف
يتنفسون في
الرجال ال يعرفون شيئًا،
ٍ
ّ
أي ــدي ـه ــم ت ـت ـش ـبــث ب ــاألس ـل ـح ــة ك ــأن ـه ــا ع ـ ّـوام ــة
لغريق،
ٌ
ملثم
إنهم ال يرون العدو ،الذي يلوح في األفق
هو اآلخر،
ويقتحمونه مخبئني في حلقات الغاز
وهكذا في الضباب القذر ،تحدث أكبر جريمة
قتل».
* أستاذ جامعي
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الصدمة ُ
المزدوجة في عنتيبي
عبدالله السناوي *
مضى كــل شــيء مفاجئًا وســريــا ،لــم يكن هناك مــا يشير إلـيــه ،أو يوحي باحتماله ،أحيطت ّ
مقدماته
ّ
بتكتم شديد قبل أن تتولى ،كالعادة ،إسرائيل ّ
مهمة تسريب املعلومات األولية عنه،
وترتيباته ونتائجه
عبر وسائل اإلعالم الدولية.
بعد أسبوع واحد من احتفالية البيت األبيض بإطالق ما ُيعرف إعالميًا بـ«صفقة القرن» ،لتسوية الصراع
الفلسطيني ـ اإلسرائيلي ،جرت صفقة أخرى في العاصمة األوغندية عنتيبي ضربت ،في وقت واحد،
ّ
شرعيتها األخالقية
القضية الفلسطينية في عمقها العربي بالتطبيع املجاني ،والثورة السودانية في
والسياسية ومستقبلها نفسه.
الفرضية الرئيسية في لقاء عنتيبي ،الصادم بتوقيته ومغزاه بني رئيس املجلس السيادي السوداني
عبدالفتاح البرهان ورئـيــس ال ــوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهوّ ،أن هناك مقايضة بــن التطبيع مع
إسرائيل ورفع اسم السودان من على الالئحة األميركية للدول الراعية لإلرهاب .فقد كان ترحيب وزير
ّ
الخارجية األميركي مايك بومبيو ،سريعًا ومبشرًا بصفحة جديدة في العالقات األميركية ـ السودانية،
من دون أن ّ
يتعهد بأي إجــراءات عملية ترفع العقوبات عن اقتصاد ُمثقل بأزماته املستعصية ،رغم ّأن
الشعب السوداني أطــاح ،قبل أكثر من عــام ،بنظام عمر البشير ،املتهم باإلرهاب وارتكاب جرائم ضد
اإلنسانية.
ّ
في التأجيل ،ابتزاز للقيام بخطوات أخــرى يتطلع إليها نتنياهو ـ الــذي تالحقه رسميًا تهمتا الرشى
واالحتيال ـ قبل االنتخابات اإلسرائيلية مطلع آذار  /مــارس املقبل ،كطوق إنقاذ جديد بعدما فشلت
«صفقة القرن» في تحسني مركزه االنتخابيّ .أما في تفسير البرهان للخطوة ،التي أقدم عليها منفردًا
مع حلقة ّ
ضيقة من العسكريني السودانيني ،فهي لـ«مصلحة السودان» .لم يستشر أحدًا من النصف
املدني في مجلس السيادة ،بينما قال الحقًا إنه أطلع رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك ،قبل يومني
ّ
من موعده .حمدوك يمثل «السلطة التنفيذية العليا للدولة» بحسب الوثيقة الدستورية ،والذي تولى منصبه
على أساسهاّ .
ولكن ذلك ال يمنع من التساؤل« :من الذي ّ
يقرر ،فعليًا ،مصلحة السودان في مثل هذه
ّ
امللفات الخطيرة والحساسة؟!».
وفق «قوى إعالن الحرية والتغيير» ،الرافعة الرئيسية للحراك الشعبي السوداني التي أطاحت الرئيس
ـإن مــا أقــدم عليه البرهان تـجـ ٌ
السابق البشير ،فـ ّ
ـاوز خطير للوثيقة الدستورية .وهـنــا ،يطرح السجال
الدستوري نفسه موضوعًا أول في السودان بعد صدمة عنتيبي ،غير أن القضية في جوهرها تتجاوز
النصوص التي ال تتيح للبرهان اإلقدام على مثل هذه الخطوة التطبيعية ،إلى نظرة السودان إلى نفسه
وتاريخه ومستقبل ثورته .فأخطر ما جرى في عنتيبي ،هو الفصل بني التطبيع مع إسرائيل والقضية
ّ
كأنه ممكن ومستساغّ ،
بغض النظر ّ
عما يلحق بها من عصف وتنكيل.
الفلسطينية،
ّ
تنكر ملبادرة السالم العربية ،التي ّ
تنص على التطبيع الكامل مقابل االنسحاب الشامل من
في الفصل،
ّ
األراضي العربية املحتلة منذ عام  ،1967والتي أكد السودان التزامه بها قبل أيام وساعات ،في االجتماع
الوزاري العربي في القاهرة.
ّ
لم يكن السودان أول دولة عربية تخرق املبادرة ،أو تتحدث بنصوصها فيما تستخف بجوهرها ،فهناك
اتـصــاالت وعــاقــات على مستويات مختلفة لــدول عربية عديدة مع إسرائيل تجري في السر والعلن
من دون أدنى اعتبار ألية حقوق فلسطينية ،غير أن صدمة عنتيبي تكتسب وجعًا خاصًا من رمزية
السودان .فهو البلد الذي استضاف القمة العربية التي صاغت في أعقاب هزيمة حزيران  /يونيو 1967
شعار «ال صلح وال تفاوض وال اعتراف» ،كما أن ثورته الشعبية اكتسبت إلهامها من نبل مقاصدها في
بناء دولة ديمقراطية حديثة ،ال دولة تابعة تنسحق أمام إغواءات التطبيع مع االحتالل ،على حساب قضية
ّ
تتعرض للتصفية باملخالفة الفاحشة للقرارات والقوانني الدولية .أما الفكرة الجوهرية في الخروقات
العربية لجدار التطبيع ،فتنبع من أن إسرائيل تملك مفاتيح القوة والنفوذ في البيت األبيض ،وأن مدّ
الصالت معها من مستلزمات الحفاظ على النظم.
إن خرق اإلرث السوداني التقليدي في دعم القضية الفلسطينية ،يضع املرحلة االنتقالية الحالية تحت
أســوأ السيناريوات .بــإرث التاريخ ،خضع الـســودان منذ استقالله عــام  ،1956ملا يشبه «الـبــاب الــدوار»
بني الحكم املدني واالنقالب العسكري ،األول لم ّ
يؤسس لديمقراطية حديثة حيث هيمنت عليها القوى
التقليدية والطائفية واستبعدت تقريبًا القوى الحديثة ...والثاني ،أفضى إلى أزمات وحروب وانهيارات في
ً
فضال ّ
عما هو منسوب إلى تجاربه املختلفة من قمع مفرط.
مكانة السودان،
ّ
احتماالت االنقالب العسكري غير مستبعدة اآلن ،فقد تراجع زخم الحراك الشعبي ،ونــال التفكك من
مكونات «قوى إعالن الحرية والتغيير» ،بينما ّ
ّ
يخيم إغواء البقاء في السلطة في املكان .وقد كانت الوثيقة
الدستورية في صلبها العملي ،أقرب إلى تقاسم للسلطة بني املجلس العسكري االنتقالي وقوى إعالن
«الحرية والتغيير» .لم يكن يحق ألحد من قيادات «الحرية والتغيير» ،أن يتولى أي موقع تنفيذي ،سيادي
أو وزاري ،خالل املرحلة االنتقالية تجنبًا ألية مشاحنات حزبيةّ ،أو أن تفتقد التحالفات تماسكها وقدرتها
على اإلشــراف العام على مــدى االلـتــزام بنصوص الوثائق املوقعة .كــان ذلــك تفكيرًا مثاليًا ،أفضى إلى
ّ
تجريد املناصب السيادية والتنفيذية من حيوية الثورة وإحالتها إلى مجموعة من التكنوقراط املستقلني،
الذين جرى االستهتار بوجودهم نفسه في صدمة عنتيبي .وكان تعطيل استحقاق «املجلس التشريعي»،
ّ
الذي يتولى سلطة التشريع والرقابة على أداء الجهاز التنفيذي ،بأسباب غير متماسكة وغير مقنعة،
ّ
تمهيدًا ّ
لتحول ما في طبيعة السلطة تبدت مقدماته في عنتيبي.
تعطيل املرحلة االنتقالية ،عنوان رئيسي ملا قد يحدث في السودان ،في األيــام واألسابيع املقبلة .فوفق
ّ
ً
ّ
للمكون العسكري ،ملدة واحد وعشرين
الوثيقة الدستورية ،تولى البرهان رئاسة املجلس السيادي ممثال
شهرًا ،بعدها ُيفترض أن ُتنقل الرئاسة إلى أحد أعضاء ّ
املكون املدني ،كما ال يحق له أو لغيره الترشح
ُ
ألية مناصب في الدولة في أول انتخابات تجرى ّ بعد انتهاء املرحلة االنتقالية .وقد تكون من بني أسبابه
للقاء نتنياهو ،تغيير طبيعة دوره من رئيس موقت ملجلس سيادي انتقالي إلى رئيس دائم بدعم إقليمي
ودولي.
هذه نذر لدخول جديد من «الباب الـ ّ
ـدوار» تجهض الثورة في مهدهاّ .ثمة رهــان ما على اإلحباط ،الذي
ّ
التحسن في األحوال املعيشية املتردية بالقياس
يمكن أن يسود قطاعات واسعة من السودانيني ،من حجم
على األسقف العالية ،التي رافقت زخم الحراك ،لالنقالب على الثورة نفسها باسم «مصلحة السودان».
ّ
ً
يكاد التطلع إلــى تجاوز األحــوال السودانية الصعبة أن يكون مستحيال ،من دون وضــع حـ ّـد للحروب
ّ
املسلحة في البنية السياسية للبلد وتغيير البيئة العامة ،التي ّ
تحرض على
الداخلية وإعادة دمج الحركات
العنف والفساد واالستبدادُ .يفترض نظريًا أن تستغرق قضية الحرب والسالم ،األشهر الستة األولى
من املرحلة االنتقالية ،وهو ما لم يحدث من دون تفسير ُمقنع يجيب على سؤال :من ّ
يتحمل املسؤولية؟
القفز إلــى عنتيبي تعبير عن حالة انكشاف سياسي واستراتيجي في الـســودان ،كما هو تعبير آخر
عن انكشاف سياسي واستراتيجي في العالم العربي ،كأننا أمام صدمة مزدوجة جرت في العاصمة
ً
األوغندية ،غير أن ّ
الرد بقوة الحقائق لن يتأخر طويال.
* كاتب وصحافي مصري
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تذبذب في موقف الحكومة وقوى «الثورة»

ماض في التطبيع :ال فرق بين سويسرا وإسرائيل!
العسكر
ٍ

بجرعة أكبر من الوقاحة ،مضى
زعيم العسكر في السودان ،عبد الفتاح
رئيس وزراء
البرهانّ ،
في تسويقه لقاءه ّ
العدو« ،مبشرًا» بمسار تطبيعي شقه
اجتماع أوغندا ،بعد أشهر من التحضيرات
التي رعتها واشنطن ومعها حلفاؤها
الخليجيون .في المقابل ،بدا موقف
الحكومة أقرب إلى تزكية لخطوة
البرهان ،فيما ركنت «قوى الحرية ّ ٌ
والتغيير» ،والتي كان ينتظر منها تحرك
يمهد لوضع ّ
ّ
حد لتخبيص شريكها
النظري في الحكم ،إلى لعبة «الشكليات»
والشؤون الدستورية ،وهو ما أظهر
ضعفًا كبيرًا في تموضعها المبدئي،
لم ّ
يتردد البرهان في استغالله لمصلحة
خطوته

حسم الجيش موقفه سريعًا بتأييد خطوة البرهان واعتبارها تخدم األمن القومي (أ ف ب)

تـقـتـضــي مــوق ـفــا ث ــوري ــا ع ــال ــي الـنـبــرة
أنبأ بــأن مشكلتها الرئيسية ال تكمن
في فكرة تشريع األبواب أمام التطبيع
ّ
مع إسرائيل ،وهو ما استغله البرهان
نفسه بقوله إنــه «ليس لقوى الحرية
والتغيير اعتراض على الخطوة ،لكن
اعتراضها على عــدم التشاور حولها
قبل الذهاب».
وفــي سياق دفــاعــه عــن خطوتهّ ،ادعــى
الـ ـ ـب ـ ــره ـ ــان ،خ ـ ــال لـ ـق ــائ ــه ص ـحــاف ـيــن
داخــل ّ
مقر القيادة العامة للجيش في
العاصمة الخرطوم ،أن لقاءه نتنياهو
ج ـ ـ ــرى ب ـ ــداف ـ ــع «تـ ـحـ ـقـ ـي ــق امل ـص ـل ـح ــة

ُ
فهم من بيانات القوى
األساسية رفضها تجاوز
البرهان دوره اإلداري!

الـ ـس ــودانـ ـي ــة ال ـع ـل ـي ــا» ،ك ـم ــا ن ـق ــل عـنــه
املـتـحــدث بــاســم الـجـيــش ،عــامــر محمد
نسيانه ترداد الزمة
الحسن .ومع عدم
األنظمة الخليجية ُامل ِّ
طبعة عن التزام
«الثوابت تجاه القضية الفلسطينية»،
ّ
«املحك الذي
حاجج بأن املصلحة هي
ي ـمـ ّـر ب ــه الـ ـس ــودان ،م ــن خ ــال الضغط
االق ـت ـصــادي ال ــذي يــواجـهــه امل ــواط ــن»،
ولذلك هو «يحتاج إلى قرارات جريئة
ترفع واقع الشعب في حياته ومعاشه...
ول ـي ـع ــود ل ـل ـس ــودان رقـ ــم ف ــي عــاقــاتــه
ال ـخ ــارج ـي ــة» ،ف ــي اع ـت ــراف مـبـطــن بــأن
العسكر يريد ،من وراء ما قام به ،كسب

تقرير

«منتدى مشترك» إسرائيلي  -إماراتي لمواجهة إيران
كشفت «القناة الـ »13اإلسرائيلية ،في تقرير أمس ،أن
البيت األبيض «استضاف اجتماعًا ثالثيًا ّ
سريًا» في
السابع عشر من كانون األول /ديسمبر املاضي ،جمع
الــواليــات املـتـحــدة وإســرائـيــل واإلم ـ ــارات ،وذل ــك لبحث
«الـتـعــاون وتنسيق الجهود ضـ ّـد إي ــران» ،مــع إمكانية
التوقيع على معاهدة «عــدم اعتداء» بني أبو ظبي وتل
أبيب .وذكر تقرير القناة ،الذي استند إلى تصريحات
ملـ ـس ــؤول ــن مـ ــن الـ ـ ـ ــدول الـ ـ ـث ـ ــاث ،أن ص ـه ــر ال ــرئ ـي ــس
األميركي وكبير مستشاريه ،جاريد كوشنر« ،لعب
دورًا أساسيًا لعقد اللقاء» الــذي حضره من الجانب
األمـيــركــي مستشار األم ــن الـقــومــي روب ــرت أوبــرايــن،
ونــائ ـبــه ف ـي ـك ـتــوريــا ك ــوت ــس ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى املـبـعــوث
الخاص إليــران براين هــوك ،ومــن الجانب اإلسرائيلي
رئيس «مجلس األمــن القومي» مئير بن شبات ،فيما
ّ
مثل اإلمارات سفيرها لدى واشنطن يوسف العتيبة.
وب ـي ـن ـمــا ت ــوال ــت ال ـت ـغ ــري ــدات «ال ـ ـ ّ
ـودي ـ ــة» ب ــن ال ـق ـيــادتــن
اإلم ــاراتـ ـي ــة واإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ب ـعــد ه ــذا االج ـت ـم ــاع ،جــاء
الترحيب من رئيس حكومة العدو ،بنيامني نتنياهو،

ٌ
تسوية لمأرب وحزم الجوف
اليمن

السودان

واص ــل رئـيــس «مـجـلــس ال ـس ـيــادة» في
السودان ،الفريق عبد الفتاح البرهان،
أمـ ــس ،س ــرد ت ـبــريــراتــه لـلـقــائــه رئـيــس
وزراء ال ـع ــدو ،بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو ،في
أوغ ـنــدا ،مــع جــرعــة أكـبــر مــن الصالفة،
ج ـ ـ ّـرأه عـلـيـهــا مــوقــف رئ ـيـ ّـس الـ ـ ــوزراء،
عبد الله حـمــدوك ،الــذي وفــر ما يشبه
ال ـغ ـطــاء الـسـيــاســي لـخـطــوتــه بــإعــانــه
«(أنـنــا) نرحب بالتعميم الصحافي...
ل ـل ـبــرهــان حـ ــول اج ـت ـمــاعــه م ــع رئـيــس
ّ
الـ ــوزراء اإلســرائ ـي ـلــي .ون ـظــل ملتزمني
املـ ـض ـ ّـي م ــن أجـ ــل إنـ ـج ــاز مـسـتـحـقــات
املــرحـلــة االنـتـقــالـيــة» ،وأي ـضــا هشاشة
مــوقــف ق ــوى «الـ ـث ــورة» ،والـ ــذي انبنى
عـ ـل ــى أس ـ ـ ـ ــاس أن ال ـ ـبـ ــرهـ ــان «خ ــال ــف
ال ــوثـ ـيـ ـق ــة ال ـ ــدس ـ ـت ـ ــوري ـ ــة» ،وت ـ ـج ـ ـ َ
ـاوز
م ـهـ ّـمــات امل ـج ـلــس ف ــي ش ــأن ال ـعــاقــات
ً
الـخــارجـيــة وإدارتـ ـه ــا ،فـضــا عــن أنها
ل ــم ي ـكــن لــديـهــا ع ـلــم ب ـخـطــوتــه .أوح ــت
ه ـ ــذه ال ـ ـقـ ــوى وك ــأنـ ـه ــا ك ــان ــت تـنـتـظــر
استشارتها في هذا الشأن ،وهي التي
ّ
تتوصل إلــى اتـفــاق مــع العسكر إال
لــم
ّ
بعد مـخــاض صعب ظــلــت فــي نهايته
ال ـك ـل ـم ــة األولـ ـ ـ ــى لـ ــرجـ ــاالت م ـع ــروف ــن
بعالقاتهم اإلقليمية املشبوهة .كما أن
ّ
تلطيها خلف «الشكليات» فــي لحظة
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ال ــذي قــال آن ــذاك على «تــويـتــر»ّ :
«أرح ــب بالتقارب بني
إســرائـيــل والـكـثـيــر مــن ال ــدول الـعــربـيــة .لـقــد آن األوان
لتحقيق التطبيع والسالم» .ونسب تقرير «القناة الـ»13
فكرة االجتماع إلى مؤتمر «السالم واألمن في الشرق
األوسط» ،والذي ُعقد بمبادرة أميركية في وارسو في
شباط /فبراير  ،2019وشهد «التحالف» اإلسرائيلي -
عامة واإلسرائيلي  -اإلماراتي ّ
الخليجي ّ
خاصة تطورًا
كبيرًا من بعده .ونقلت القناة عن مصادر أ ّخــرى أن
«املنتدى الثالثي عقد ثالثة اجتماعات على أقل تقدير
خــال الـعــام املــاضــي ...التجسيد األب ــرز لهذا التعاون
كان بمشاركة العتيبة في حفل إعــان دونالد ترامب
صفقة القرن» أواخر الشهر املاضي.
ّ
وذكر التقرير بأن «العالقات الرسمية التي تجمع بني
إسرائيل واإلمــارات بدأت عمليًا عام  ،1994إبان عهد
حكومة إسحاق رابني ،حني طلبت أبو ظبي من تل أبيب
ّ
التوسط لدى اإلدارة األميركية وإقناعها ببيع األولى
طــائــرات إف  ،»16مــع أن «امل ـحـ ّـرك األســاســي لتعزيز
ال ـعــاقــات ك ــان مـنــذ ال ـبــدايــة ال ـع ــداء املـشـتــرك إلي ــران».

ووفقًا للتقرير ،فإن «رابني أعطى الضوء األخضر لبدء
االتصالُ ،ليعقد اللقاء األول في أحد الفنادق في عاصمة
واليــة بافاريا األملانية ،ميونخ ،بمشاركة مدير مكتب
راب ــن ،شـمـعــون شـبــس ،ومـمـثــل عــن رئـيــس اإلم ــارات
خليفة بن زايد ،هو باسم يوسف»ّ .
وبي أنه «في تلك
ّ
املرحلة لم يكن يطلع على هذه االتصاالت في إسرائيل
سوى ثالثة أشخاص (رابني وشبس والرئيس األسبق
لـجـهــاز «امل ــوس ــاد» شـبـتــاي ش ــاف ـي ــت) ...وب ـعــد م ــرور
أسابيع ُعقد اجتماع آخر في زيــورخ بمشاركة ممثل
عن جهاز املخابرات اإلماراتي ،طلب حينها املحافظة
ً
على سرية العالقات التي ال تزال حديثة» ،وصوال إلى
اجتماع رسمي ثالث وصفه التقرير بـ«عالمة فارقة»،
ّتم بحضور ولي العهد اإلماراتي ،محمد بن زايد ،في
جنيف .ومنذ ذلــك الــوقــت ،يتابع «املــوســاد» العالقات
مع اإلم ــارات .وتابع التقرير« :أقنعت إسرائيل اإلدارة
األمـيــركـيــة ببيع الـطــائــرات الحربية لــإمــارات بدعوى
العداء املشترك لطهران».
(األخبار)

ّ
ود الــواليــات املـتـحــدة مــن أجــل دفعها
إل ــى رف ــع ال ـس ــودان مــن قــائـمــة «ال ــدول
ال ــراع ـي ــة لـ ــإرهـ ــاب» ،ع ـلــى رغ ــم ّادعـ ــاء
ال ـبــرهــان ف ــي مــوضــع آخ ــر «(أنـ ـن ــا) لم
نطلب من نتنياهو رفع اسم السودان
من القائمة األميركية» .وإلى أبعد من
ذلـ ــك ،ذه ــب ال ـب ــره ــان ف ــي تـصــريـحــات
الح ـ ـقـ ــة ،إذ زع ـ ــم أن مـ ــا يـ ـح ــدث لـيــس
تطبيعًا ،بــل هــو «عــاقــة حـســن نــوايــا
ّ
مــع العالم كــلــه ،وال فــرق بــن سويسرا
وإسرائيل» ،في تناقض ّ
جلي ،سرعان
ما أضــاف إليه موقفًا بعيدًا من هوية
الـســودان التاريخية بقوله «(إنـنــا) لن
ن ـب ـ ّـدل مـصــالـحـنــا وح ـقــوق ـنــا م ــن أجــل
مصالح اآلخرين (أي الفلسطينيني)»،
ـرات م ـث ـي ــرة لـلـسـخــريــة
وأيـ ـض ــا تـ ـق ــدي ـ ُ
بإشارته إلى أن «ق ْربنا من إسرائيل قد
يكون مفيدًا في مساعدة الفلسطينيني
ّ
على حل مشاكلهم».
كذلك ،أكد رئيس «مجلس السيادة» أنه
َ
أعلم حمدوك بلقاء عنتيبي قبل يومني
من موعده ،كاشفًا أن «االتـصــاالت مع
نتنياهو و(وزيــر الخارجية األميركي
مايك) بومبيو بدأت منذ ثالثة أشهر»،
وهو ما يثبت أن اللقاء إنما هو تتويج
ل ـس ـل ـس ـل ــة ج ـ ـهـ ــود رعـ ـتـ ـه ــا واش ـن ـط ــن
ومـعـهــا حـلـفــاؤهــا الخليجيون الــذيــن
كانوا على ّ
مر األشهر املاضية يعملون
عـلــى هـنــدســة املـشـهــد ال ـســودانــي وفــق
أهوائهم .وفي إشــارة إلى أن اجتماعه
بنتنياهو يمثل بداية ملسار تطبيعي،
ّ
أعـلــن الـبــرهــان «(أن ـنــا) سنشكل لجنة
َ
مجلسي السيادة وال ــوزراء لدرس
من
مــزايــا وعـيــوب الـعــاقــة مــع إســرائـيــل»،
الفتًا إلــى أن «بعض شــركــات الطيران
تعبر أجواءنا إلى إسرائيل منذ أشهر،
ّ
واتـفـقـنــا عـلــى ع ـبــور ك ــل ال ـشــركــات ما
ع ــدا ال ـعــال» اإلســرائـيـلـيــة ،وه ــو مــا ّ
رد
عليه نتنياهو بــالـقــول إن «الـطــائــرات
اإلسرائيلية تستطيع الطيران من فوق
السودان».
«م ــرافـ ـع ــة» الـ ـب ــره ــان ق ــوب ـل ــت ســريـعــا
باستقالة مدير اإلدارة السياسية في
«ال ـس ـي ــادي» ،الـسـفـيــر رشـ ــاد ال ـس ــراج،
الـ ـ ــذي قـ ــال ف ــي اس ـت ـقــال ـتــه إن «أم ــان ــة
التكليف تقتضي أن أق ـ ّـدم استقالتي
الصهيوني
قبل أن أرى أعــام الكيان
ُ
تــرفــرف عــالـيــة عـلــى الـقـصــر ال ــذي قتل
ف ـي ــه (الـ ـض ــاب ــط ال ـب ــري ـط ــان ــي ت ـشــارلــز
جورج) غردون من ِق َبل املجاهدين من
أب ـنــاء ال ـس ــودان األحـ ــرار الــذيــن قاتلوا
وك ــاء االح ـتــال واالسـتـعـمــار على مر
العصور» ،مضيفًا« :أعلن براءتي لله
ولرسوله وللمؤمنني من ذلك الفعل...
وأعـ ـت ــذر لـشـعــب فـلـسـطــن امل ـن ــاض ــل».
ّ
وسجل وزيــر الثقافة واإلعــام ،فيصل
محمد صــالــح ،بـ ــدوره ،مــوقـفــا مغايرًا
ملوقف رئيسه حمدوك ،إذ وصف اللقاء
ب ــأن ــه «خ ـ ــرق وت ـ ـجـ ــاوز مل ــوق ــف ال ـب ــاد
الـثــابــت ض ـ ّـد التطبيع مــع إســرائ ـيــل»،
مـنـ ّـبـهــا إل ــى أن ه ـكــذا مــوقــف «ال تملك
أجهزة الحكم االنتقالي تغييره ،وإنما
يترك للمجلس التشريعي أو املؤتمر
ال ــدسـ ـت ــوري وال ـح ـك ــوم ــة امل ـن ـت ـخ ـبــة».
أم ــا «قـ ــوى ال ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـيــر» فـكــان
ً
بيانها دون سقف املواجهة ،فضال عن
ّ
تأخره ،إذ رأت أن اللقاء «يشكل تجاوزًا
ّ
كبيرًا نرفضه بكل حزم ووضــوح» من
الناحية الــدسـتــوريــة ،مـشــددة على أن
«إحـ ــداث تـغـيـيــرات جــذريــة فــي قضية
س ـيــاسـيــة بـحـجــم قـضـيــة ال ـعــاقــة مع
إسرائيل يقرر فيها الشعب السوداني
عبر مؤسساته التي تعبر عن إرادته».
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،ح ـس ــم ال ـج ـي ــش ســري ـعــا
معلنًا
موقفه بتأييد خطوة البرهانِ ،
فـ ــي بـ ـي ــان أم ـ ــس أن ـ ــه ُ
«ع ـ ـقـ ــد اج ـت ـم ــاع
بالقيادة العامة لقادة القوات املسلحة،
ّ
وأم ــن على نتائج زي ــارة الـقــائــد العام
ألوغ ـ ـ ـنـ ـ ــدا وم ـ ـخـ ــرجـ ــاتـ ــه ،بـ ـم ــا ي ـح ـقــق
املصلحة العليا لألمن الوطني».
(األخبار)

ّ
وقف تقدم «أنصار الله» مقابل تمكين القبائل
ّ
أفلحت وساطات محلية،
بأخرى إقليمية،
مدفوعة
َ
في تجنيب مدينتي مأرب
وحزم الجوف المواجهات
العسكرية ،عبر قبول «أنصار
الله» وقف عملية ّ
التقدم
شرقًا عند أعتابهما ،مقابل
المبادرة إلى
إرجاع زمام ّ
القبائل التي تفضل إبعاد
مناطقها عن دائرة الصراع،
وتمكينها من السيطرة
على المدينتين بطرق
سلمية
صنعاء ــــ رشيد الحداد

ّ
بعدما شنت قــوات الجيش اليمني
والـلـجــان الشعبية هـجــومــا كاسحًا
خ ــال األي ـ ــام املــاض ـيــة ع ـلــى ال ـق ــوات
امل ــوال ـي ــة لـلــرئـيــس املـنـتـهـيــة والي ـتــه،
عبد ربه منصور هادي ،وميليشيات
ح ــزب «الـتـجـمــع الـيـمـنــي لــإصــاح»
َ
(إخـ ـ ـ ــوان م ـس ـل ـم ــون) ف ــي مــديــريــتــي
مدغل وصــرواح في محافظة مــأرب،
ّ
تــراجـعــت ح ـ ّـدة املــواج ـهــات املسلحة
ف ــي ال ـب ــواب ــة الـغــرب ـيــة ملــدي ـنــة م ــأرب،
ال ـخ ــاض ـع ــة ل ـس ـي ـط ــرة «اإلص ـ ـ ـ ــاح»،
وذلك بفعل وساطات محلية ودولية.
وك ــان ــت قـ ــوات صـنـعــاء ق ــد أصبحت
على مرمى حجر من املدينة قبل أن
يـلـجــأ «اإلصـ ـ ـ ــاح» ،الـ ــذي ُي ـع ـ ّـد أكـبــر
الخاسرين من معركة نهم األخيرة،
إل ــى م ـحــاولــة الـتـهــدئــة حـفــاظــا على
م ـكــاس ـبــه االق ـت ـص ــادي ــة ال ـك ـب ــرى في
املحافظة ،التي يعتمدها كـ«عاصمة»
له منذ عام  .2015ووفقًا للمعلومات،

فـ ــإن الـ ـح ــزب اس ـت ـع ــان ب ــدول ــة ق ـطــر،
ّ
ـدى صنعاء
طــالـبــا إلـيـهــا ال ـتــوســط ُ ل ـ ّ
إلق ــرار تهدئة جــديــدة تـجــنــب مدينة
مـ ــأرب ت ــداع ـي ــات ال ـت ـص ـع ـيــد .وتـفـيــد
املعلومات بأن صنعاء قبلت وساطة
الدوحة أول من أمس.
وج ـ ـ ــاء الـ ـت ــدخ ــل ال ـ ـق ـ ـطـ ــري ،بـحـســب
مـ ـص ــادر س ـيــاس ـيــة ،ب ـعــد وس ــاط ــات
محلية بــن الطرفني ،نفتها حكومة
ه ـ ــادي ،فـيـمــا أك ــده ــا الـصـحــافــي في
مكتب السفير السعودي لدى اليمن
م ـح ـمــد آل ج ــاب ــر ،جـ ــال ال ـشــرع ـبــي،
مطلع األسبوع الجاري ،والذي كشف
فــي سلسلة تـغــريــدات على «تويتر»
ع ــن ق ـيــام مـحــافــظ مـ ــأرب ،املـحـســوب
عـلــى «اإلص ـ ـ ــاح» ،سـلـطــان ال ـع ــرادة،
ب ـ ــإرس ـ ــال وفـ ـ ــد إلـ ـ ــى صـ ـنـ ـع ــاء ،الف ـتــا
إلــى أن الــوفــد عقد ثــاثــة لـقــاءات مع
قـيــادات فــي «أنـصــار الـلــه» تمحورت
حول صياغة اتفاق يضمن عدم ّ
تقدم
مـقــاتـلــي ال ـحــركــة إل ــى مــديـنــة م ــأرب.
ّ
تحدثت أنباء عن مفاوضات
وفيما
م ـ ـمـ ــاث ـ ـلـ ــة ب ـ ـ ــن م ـ ـحـ ــافـ ــظ ال ـ ـ ـجـ ـ ــوف،
املحسوب على هادي ،أمني العكيمي،
وق ـ ـيـ ــادات ف ــي «أنـ ـص ــار الـ ـل ــه» ،على
رأسها يحيى النمس ،الذي انتقل من
ال ـجــوف إل ــى صـنـعــاء والـتـقــى عضو
«املجلس السياسي األعـلــى» محمد
علي الحوثي ،أفيد عن وصــول نجل
م ـحــافــظ ال ـج ــوف ،حـمـيــد الـعـكـيـمــي،
وه ـ ـ ــو قـ ــائـ ــد «الـ ـ ـ ـل ـ ـ ــواء  155مـ ـش ــاة»
امل ــوال ــي ل ـه ــادي ،إل ــى صـنـعــاء ،حيث
أج ــرى مـفــاوضــات انتهت إلــى قبول
«أن ـصــار الـلــه» االمـتـنــاع عــن اقتحام
مدينة حــزم ،مركز املحافظة ،مقابل
وعـ ـ ــود بـتـسـلـيـمـهــا م ــن دون ق ـت ــال.
وفــي هــذا اإلط ــار ،قــال العكيمي ،في
صفحته على «تــويـتــر» ،إن «الـحــرب
ل ـي ـســت خ ـي ــارن ــا ال ــوح ـي ــد ،وال ـس ــام
ّ
ه ــو الـ ـح ــل األفـ ـض ــل ل ـل ـج ـم ـيــع ،وإذا
اخترناه فسنختاره لصون املكاسب
الــوط ـن ـيــة» ،ف ــي ح ــن أكـ ــدت م ـصــادر
مـحـلـيــة ف ــي الـ ـج ــوف أن ال ـك ـث ـيــر من

مشائخ املحافظة أبــدوا رغبتهم في
تجنيب مناطقهم ويالت الصراع.
وك ـ ـ ـ ـ ــان ع ـ ـضـ ــو امل ـ ـك ـ ـتـ ــب الـ ـسـ ـي ــاس ــي
لـ«أنصار الـلــه» ،محمد البخيتي ،قد
أكــد فــي تصريحات صحافية وجــود
وس ــاط ــات ح ــال ــت دون دخـ ــول ق ــوات
ً
صـنـعــاء إل ــى مــديـنــة مـ ــأرب ،قــائــا إن
«ال ـهــدنــة ليست عـيـبــا ،بــل هــي شــرف
ألنصار الله ألنها حقنت الدماء» .وعن
الثمن الذي جنته الحركة من القبول
بالهدنة ،أشار البخيتي في تغريدات
على ُ«تويتر» إلى أن «الهدنة السابقة
ال ـتــي أب ــرم ــت مــع اإلصـ ــاح ألك ـثــر من
عامني في جبهة نهم لم تكن من باب
الـ ـح ــرص ع ـلــى ح ـقــن الـ ــدمـ ــاء ،وإن ـمــا
بدافع االحتفاظ بالثروة ،وألننا كنا
نعرف سوء نيات اإلصــاح وأطماعه
قـبـلـنــا ب ـم ـعــادلــة الـ ـث ــروة (ن ـفــط وغ ــاز
َ ّ
مأرب) مقابل التهدئة ،حتى تمكنا من
ً
ّ
التفرغ لبقية الجبهات ،وصــوال إلى

اسـتـعــادة زم ــام امل ـب ــادرة» .وإذ يحمل
كــام البخيتي تلميحات إلــى طبيعة
ذلك الثمن ،أكــدت مصادر مطلعة في
صنعاء أن ثمة مكاسب من وراء قبول

ّ
تجددت الهجمات
المجهولة المصدر على
مواقع القوات الموالية
لهادي في محافظة مأرب
«أنـ ـص ــار الـ ـل ــه» ال ــوس ــاط ــة ،م ــن دون
أن تفصح عـمــا إذا كــانــت اقتصادية
أو س ـيــاس ـيــة ،ل ـكــن امل ـك ـســب األك ـب ــر ـ ـ
بـحـســب مـعـلــومــات «األخـ ـب ــار» ـ ـ ـ ـ هو
ّ
االت ـفــاق على أن تـتــولــى قبائل مــأرب
وحــزم الجوف زمــام املـبــادرة ،وتعمد
إلى استعادة السيطرة على مناطقها

ُس ّيرت ،قبل أيام ،طائرة للمرضى اليمنيين من صنعاء إلى ّ
عمان (أ ف ب)

مـ ــن خـ ـ ــال م ـ ـفـ ــاوضـ ــات ووسـ ــاطـ ــات
تبعد شبح العمليات العسكرية عن
املدينتني.
وي ـتــوقــع م ــراق ـب ــون ن ـجــاح الـتـســويــة
الـتــي ت ـ ّـم الـتـ ّ
ـوصــل إلـيـهــا أخ ـي ـرًا عبر
مفاوضات يمنية ـ ـ يمنية مباشرة،
معتبرين أن اإلص ــاح سيلتزم هذه
املرة بالهدنة تفاديًا لسقوطه بشكل
ُ
كــامــل فــي م ــأرب الـتــي تـعـ ّـد أح ــد أهـ ّـم
معاقله في البالد منذ خمسة أعوام،
وفــي حــال فـقــده إيــاهــا فسيفقد آخر
أوراقـ ــه الـتــي راه ــن عليها فــي فــرض
ن ـف ـس ــه ع ـل ــى ّ
أي مـ ـف ــاوض ــات س ــام
ـادم ــة .وال يـسـتـبـعــد امل ــراقـ ـب ــون أن
ُق ـ ّ
تمثل تلك املـفــاوضــات بــدايــة لجولة
ت ـف ــاوض ـي ــة ع ـل ــى ن ـط ــاق أوس ـ ـ ــع ،مــن
شأنها إذا ما نجحت توجيه ضربة
ق ــوي ــة ملـ ـش ــروع «ال ـت ـح ــال ــف» ال ـقــائــم
على تمزيق اليمن وضــرب األطــراف
املحلية بعضها ببعض.
في هذا الوقتّ ،
تجددت ،مساء االثنني
املاضي ،الهجمات املجهولة املصدر
عـلــى مــواقــع ال ـقــوات املــوالـيــة لـهــادي
ف ــي م ـحــاف ـظــة م ـ ـ ــأرب ،والـ ـت ــي كــانــت
ق ــد ت ـص ــاع ــدت خـ ــال ال ــرب ــع األخ ـيــر
م ــن الـ ـع ــام امل ــاض ــي .إذ ّأدى هـجــوم
ص ـ ــاروخ ـ ــي إلـ ـ ــى وق ـ ـ ــوع انـ ـفـ ـج ــارات
عنيفة ،ألكثر من ساعة ،في مخزنني
ل ــأس ـل ـح ــة والـ ــذخـ ــائـ ــر فـ ــي مـعـسـكــر
صحن الـجــن غــرب املـحــافـظــة .وعلى
رغــم محاولة بعض وســائــل اإلعــام
امل ــوال ـي ــة ل ــ«ال ـت ـحــالــف» ات ـه ــام ق ــوات
صنعاء باملسؤولية ،إال أن ناشطني
ّ
ف ــي ح ـ ــزب «اإلص ـ ـ ـ ــاح» ش ــك ـك ــوا فــي
ص ـح ــة ت ـل ــك الـ ـ ــروايـ ـ ــة ،مـ ــدرجـ ــن مــا
حدث في إطار الصراع مع اإلمــارات.
وكــانــت آخــر الهجمات املجهولة قد
استهدفت ،منتصف الشهر املاضي،
مـعـسـكـرًا تــدريـبـيــا ف ــي مـنـطـقــة املـيــل
شمالي غربي مدينة م ــأرب ،مــا أدى
إلـ ــى م ـق ـتــل وإصـ ــابـ ــة أك ـث ــر م ــن 200
مــن عناصر «ال ـلــواء الــرابــع ـ ـ حماية
رئاسية».

ّ
ّ
تقلبات «النهضة» تعطل تشكيل الحكومة
تونس

انتهت ،أمس ،المهلة التي
ّ
حددها رئيس الحكومة
المكلف ،إلياس الفخفاخ،
لألحزاب القتراح مرشحيها
للمناصب الوزارية ،فيما
ُيتوقع أن تنطلق اليوم
مشاوراته معها حول
األسماء المقترحة .لكن يبدو
أن ّاألمر لن يكون باليسر الذي
توقعه الفخفاخ سابقًا،
حيث تتصاعد االنتقادات
تجاهه ،خاصة من حركة
ّ
«النهضة» التي صارت تتعمد
مهاجمته علنًا
فـ ــي م ــراسـ ـل ــة ب ـع ـث ـه ــا إلـ ـ ــى األحـ ـ ـ ــزاب
امل ـ ـشـ ــاركـ ــة فـ ــي املـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات ،اقـ ـت ــرح
إل ـ ـيـ ــاس ال ـف ـخ ـف ــاخ ت ـش ـك ـيــل ح ـكــومــة
ّ
سياسيني
مختلطة تجمع بني وزراء
ّ
وآخــريــن تـكـنــوقــراط ،يـتــولــون خاصة
وزارات العدل والداخلية والخارجية

ّ
والدفاع .لكن مشاركة وزراء مستقلني
َ
لــم تـحــظ بـمــوافـقــة ع ــدد مــن األح ــزاب.
ّ
أمـ ـ ـ ــس ،عـ ــبـ ــر ال ـ ـق ـ ـيـ ــادي فـ ــي «الـ ـتـ ـي ــار
الــديـمـقــراطــي» ،غ ــازي ال ـشــواشــي ،عن
رف ــض ت ـ ّـيــاره ه ــذا ال ـتــوجــه ،الفـتــا إلــى
أن «الديمقراطي» ّ
عبر عن رغبته في
ّ
ت ــول ــي حـقـيـبــة ال ـع ــدل ض ـمــن حـكــومــة
ّ
سياسية صرفة ،تتولى فيها الوزارات
قـيـ ٌ
ـادات حزبية .أمــا حركة «النهضة»
فــاعـتـبــرت ،وفــق تـســريـبــات ،أنــه يجب
االع ـت ـم ــاد ع ـلــى الـتـمـثـيـلـيــة الـنـيــابـيــة
ل ــأح ــزاب ف ــي ت ــوزي ــع ال ـح ـقــائــب ،وأن
ت ـك ــون حـ ّـص ـت ـهــا بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ــى ذلـ ــك 12
وزارة .لـكــن نـقــد «ال ـن ـه ـضــة» لــرئـيــس
ال ـح ـكــومــة امل ـك ـلــف ل ــم ي ـقــف ع ـنــد تلك
ُ ّ
النقطة التي يمكن أن تحل من خالل
الـتـفــاوض ،بــل تـجــاوزهــا إلــى مسائل
أس ــاس ـي ــة ،إذ أجـ ــرى رئ ـيــس ال ـحــركــة،
راش ـ ــد ال ـغ ـن ــوش ــي ،أم ـ ــس ،ح ـ ــوارًا مــع
الفخفاخ
إذاعــة محلية ،اعتبر فيه أن
ّ
لـيــس الشخصية األق ــدر عـلــى ت ــرؤس
الـحـكــومــة ،مضيفًا أن «الـنـهـضــة» لم
تقترح اسمه على رئيس الجمهورية
الذي ّ
يخوله الدستور تكليف من يراه
األقـ ــدر ف ــي ح ــال فـشــل ال ـح ــزب الـفــائــز
باالنتخابات التشريعية في تشكيل
الحكومة .ورأى الغنوشي أن حكومة
الفخفاخ لن تنال ثقة البرملان في حال

عدم إشراك حزب «قلب تونس» فيها،
الفـتــا إلــى أن حركته «ض ـ ّـد اإلقـصــاء»
وم ــع تــوسـيــع املـ ـش ــاورات ،مستشهدًا
ّ
برفضها قبل أعوام سن قانون ُيقصي
وجوه النظام السابق من املشاركة في
االنتخاباتُ .
ويعتبر هذا املوقف حلقة
ّ
أخرى في مسلسل تقلبات «النهضة»
ّ
في ظل زعامة الغنوشي.
ّ
وفــي واقــع األم ــر ،بــدأت تلك التقلبات
م ـنــذ «ق ــان ــون اإلق ـ ـصـ ــاء» ال ـ ــذي ذك ــره
رئـ ـي ــس «الـ ـنـ ـهـ ـض ــة» ،وال ـ ـ ــذي ه ــو فــي
األصــل مقترح َت ّ
قدمت به الحركة في
«املـ ـجـ ـل ــس ال ـت ــأس ـي ـس ــي» وت ــراج ـع ــت
عنه في اللحظات األخـيــرة .وتواصل
ّ
مسلسل التقلب هــذا بعد انتخابات
عام  ،2014والتي استبقها الغنوشي
ب ــإع ــان ــه أن ح ــرك ـت ــه وحـ ــركـ ــة «ن ـ ــداء
تونس» ،املحسوبة على النظام القديم،
ّ
تمثالن «خطني متوازيني ال يلتقيان»،
قبل أن يتحالف معها ألعوام .وتجري
اآلن أحدث ّ
تحوالت «النهضة»؛ إذ قاد
ال ـغ ـنــوشــي قـبـيــل االن ـت ـخــابــات حملة
دعـ ــايـ ــة ضـ ـ ـ ّـد حـ ـ ــزب «قـ ـل ــب ت ــون ــس»،
ط ــال ــب ف ـي ـهــا ال ـنــاخ ـبــن بــالـتـصــويــت
لحركته «دفــاعــا عــن ال ـث ــورة» ،وحتى
ّ
يـتـمــكــن ق ـيــس س ـعـ ّـيــد م ــن ال ـع ـمــل في
ّ
ت ـنــاســق م ــع ال ـب ــرمل ــان ،وت ــوع ــد بـعــدم
التحالف مع الحزب «الــذي ترتبط به

شبهات فساد» .وتواصل هذا الرفض
ل ـل ـحــزب ال ـ ــذي يـ ـق ــوده رجـ ــل اإلع ـ ــام،
ن ـب ـي ــل ال ـ ـ ـقـ ـ ــروي ،بـ ـع ــد االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات،
ح ـي ــث ت ـ ـحـ ـ ّـدث ال ـغ ـن ــوش ــي عـ ــن رغ ـبــة
«ال ـن ـه ـضــة» فــي الـتـحــالــف مــع أح ــزاب
«الـتـيــار ال ـث ــوري» .ال ـيــوم ،صــار «قلب
تونس» ،بالنسبة إلى الغنوشي ،قوة
سياسية مهمة ال يمكن استبعادها.
لكن ،يرفض طيف واســع مــن قيادات
ّ
التوجه ،وقــد استقال
«النهضة» ذلــك

استهلك الفخفاخ نصف المدة
ّ
لتشكيل الحكومة من
صة
المخص
دون أن يحقق ّ
تقدمًا مهمًا
اثنان منهم أخيرًا بصفة نهائية ،فيما
ّ
جمد آخــرون عضويتهم أو استقالوا
من مناصبهم.
من جهته ،اعتبر األمني العام لـ«التيار
ال ــدي ـم ـق ــراط ــي» ،مـحـمــد ع ـب ــو ،أن ــه ال
يمكن إشراك حزب «قلب تونس» في
الـحـكــومــة ،ألنـهــا ستصبح «حكومة
تناقضات» ،خاصة مع رفــض أغلب
األح ـ ــزاب امل ـشــاركــة ف ــي امل ـفــاوضــات.
وأضـ ـ ــاف ع ـبــو أن «ال ـن ـه ـض ــة» تــريــد
أكبر عدد ممكن من ال ــوزارات «حتى

ّ
تتحكم في تسيير الحكومة املقبلة».
أم ــا رئ ـيــس الـحـكــومــة املـكـلــف ،فعلى
رغــم عــدم حديثه عــن هــذه الخالفات
مباشرة ،إال أنه صدح بمواقف َع ْبر
عــدد مــن املـقـ ّـربــن منه ،إذ قــال عضو
فــريــق إل ـي ــاس ال ـف ـخ ـفــاخ ،ع ــدن ــان بن
يـ ــوسـ ــف ،أم ـ ـ ــس ،إن ـ ــه ال تـ ــراجـ ــع عــن
خيار عــدم إشــراك «قلب تونس» في
املفاوضات ،انطالقًا من رغبة الشعب
ال ـت ــي ع ـ ّـب ــر ع ـن ـهــا ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات،
ً
حكومية سابقة
وبناء على تجارب
ّ
قامت على تحالفات هشة .وأضــاف
أن «البالد ستدخل في املجهول» في
حال لم ّ
تتم املصادقة على الحكومة.
واسـ ـتـ ـهـ ـل ــك الـ ـفـ ـخـ ـف ــاخ نـ ـص ــف املـ ــدة
ّ
املخصصة لتشكيل الحكومة (شهر)
مـ ــن دون أن ي ـح ـق ــق تـ ـق ـ ّـدم ــا م ـه ـمــا،
خ ــاص ــة ب ـعــدمــا رف ـض ــت «ال ـن ـه ـضــة»
توقيع «وثـيـقــة التعاقد الحكومي»
ال ـتــي اقـتــرحـهــا عـلــى األحـ ـ ــزاب .وفــي
ح ـ ــال ف ـش ــل ال ـف ـخ ـف ــاخ فـ ــي االل ـ ـتـ ــزام
باآلجال ،أو عدم حيازة حكومته ثقة
األغـلـبـيــة فــي الـبــرملــان ( 109أص ــوات
مــن أص ــل  ،)217ستنطلق إج ــراءات
تنظيم انـتـخــابــات تشريعية مبكرة
لـلـمــرة األول ــى مـنــذ سـقــوط نـظــام بن
علي.
(األخبار)
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الحدث

تهديدات أردوغان ال توقف التقدم :الجيش في سراقب
أمام ّ
تقدم الجيش السوري في
َ
محافظتي إدلب وحلب ،وسقوط
دفاعات المسلحين ،تتهاوى أحالم
الرئيس التركي ،رجب طيب أردوغان،
والتي استثمر في فصائل وتشكيالت
تحقيقها لسنوات
مسلحة في سبيل
ّ
طويلة .يوم أمس ،تمكن الجيش من
دخول مدينة سراقب ،آخر وأهم المدن
المتبقية على الطريق الدولي حلب -
حماة ،والمحاطة بالنقاط ّالتركية من
الجهات األربع ،على رغم كل التهديدات
التركية ،واحتماالت اإلشتباك
ع ـل ــى رغـ ــم ت ـه ــدي ــد ت ــرك ـي ــا ووع ـي ــده ــا،
واس ـت ـق ــدام ـه ــا ق ـ ــوات وتـ ـع ــزي ــزات إلــى
محيط مــديـنــة ســراقــب فــي ريــف إدلــب
الـجـنــوبــي ال ـشــرقــي ،ومـحــاولـتـهــا سـ ّـد
مــداخــل املدينة أم ــام الجيش الـســوري
ً
الـ ـق ــادم م ــن ال ـج ـهــة ال ـج ـنــوب ـيــة ،فـضــا
ع ــن االح ـت ـكــاك ال ــذي وق ــع ب ــن ال ـقــوات
التركية والجيش السوري على مقربة
م ــن امل ــدي ـن ــة وأدى إلـ ــى س ـق ــوط قتلى
َ
وجــرحــى مــن ال ـطــرفــن ،ت ـق ـ ّـدم الجيش
ال ـ ـسـ ــوري ن ـح ــو امل ــدي ـن ــة م ــن ال ـج ـهــات
والشرقية والغربية بسرعة
الجنوبية ّ
ك ـب ـيــرة ،مـلـتــفــا ع ـلــى ال ـن ـقــاط الـتــركـيــة،

حق الرد

ّ
ً
ع ـ ــازال إي ــاه ــا ع ــن مـحـيـطـهــا .وف ــي ظــل
هــذه الـتـطــورات املـيــدانـيــة ،والــامـبــاالة
السورية بالتهديدات التركية ،مارس
الرئيس التركي ،رجب طيب إردوغــان،
مزيدًا من التصعيد الكالمي في وجه
ٌ
تصعيد
دم ـشــق وحليفتها مــوسـكــو.
ّ
خلفيته عــدم احتماله رؤيــة
يكمن فــي
أح ـ ــام ـ ــه ومـ ـش ــاريـ ـع ــه ف ـ ــي األراضـ ـ ـ ــي
الـ ـس ــوري ــة ،وخ ـص ــوص ــا ف ــي مـحــافـظــة
إدل ــب ال ـتــي اسـتـثـمــر فـيـهــا مـنــذ األي ــام
األول ـ ــى ل ـل ـحــرب ،ت ـت ـهــاوى أمـ ــام ت ـقـ ّـدم
الجيش الـســوري وحلفائه ،وال ــذي لم
ّ
ّ
ومتفرقة،
تتمكن كل الفصائل مجتمعة
ّ
ّ
مع كل الدعم التركي ،من صده.
منذ صباح أمس ،كان الجيش السوري
قــد م ـ ّـد سـيـطــرتــه ج ـنــوب ش ــرق مدينة
سراقب ،وسيطر على الطريق املعروف
ب ـطــريــق س ــراق ــب ـ ـ ـ ـ أب ــو ال ـض ـه ــور ،في
خطة ملحاصرة املدينة من الشرق ،كما
حاصرها من الجنوب والغرب .وسيطر
الجيش بــدايــة على قــريــة تــل الطوقان
ف ــي ري ـ ــف إدلـ ـ ــب ال ـج ـن ــوب ــي ال ـش ــرق ــي،
وحاصر نقطة املراقبة التركية فيها ،ثم
شرع في السيطرة على قرى :سالمني،
أبو الخشة والذهبية ،قبل أن ّ
يوسعها
نحو جالس والرصافة شرقي سراقب،
ثم تل الشيخ منصور املحاذي للمدينة
مــن الـنــاحـيــة الـشــرقـيــة .وم ـســاء أمــس،
ّ
توسعت قوات الجيش شمالي سراقب،
وسيطرت على قرية الــدويــر ،وقطعت
الـطــريـ ًـق الــدولــي حـلــب ـ ـ حـمــاة (،)M5
واضـعــة املدينة في شبه حصار .وفي
ّ
التقدم
وقت متزامن ،شرع الجيش في

(أ ف ب)

إلى داخل أحياء املدينة ،التي انسحبت
ّ
منها كــل الفصائل املسلحة خوفًا من
م ـحــاصــرت ـهــا داخ ـل ـه ــا ،وع ـل ــى رأس ـهــا
«هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة).
وفـ ـ ــي ط ــري ــق ال ـ ــدخ ـ ــول إلـ ـ ــى س ــراق ــب،
ّ
تعرضت قوات الجيش لنيران املدفعية
التركية املتمركزة على الطريق الدولي
شـمــالــي املــدي ـنــة ،فيما لــم يـتـ ّـم اإلب ــاغ
عــن خـســائــر حـتــى ســاعــة مـتــأخــرة من
لـيــل أم ــس .ويــزيــد دخ ــول الـجـيــش إلــى
ســراقــب احـتـمــاالت وق ــوع احـتـكــاك مع
ال ـقــوات التركية املنتشرة فــي  4نقاط
في محيط املدينة .وستصبح نقطتان
ّ
تــرك ـي ـتــان ع ـلــى األق ـ ــل ،ش ــرق وج ـنــوب
س ــراق ــب ،م ـعـ ّـرض ـتــن ل ـح ـصــار كــامــل،
ّ
لتنضما إلى النقاط األخرى املحاصرة

في حال عدم انسحاب القوات منهما.
ق ـب ـي ــل ذل ـ ـ ــك ،ك ـ ــان إردوغ ـ ـ ـ ـ ــان قـ ــد رف ــع
ّ
محددًا
سقف تهديداته بشكل الفــت،
ً
مهال زمنية قبل «الـتـصـ ّـرف» .وأمهل
ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــرك ــي ال ـق ـي ــادة ال ـســوريــة
حـتــى نـهــايــة ش ـبــاط /فـبــرايــر الحالي
ّ
لسحب قــواتـهــا مــن محيط ك ــل نقاط
املراقبة التي أقامتها أنقرة في شمال
غــرب ســوريــا ،أي الـعــودة إلــى مــا قبل
ال ـه ـجــوم األخ ـي ــر بــال ـكــامــل ،و«إذا ّلم
ينسحب النظام ،فــإن تركيا ستتكفل
َ
م ـلــزمــة ب ــذل ــك» ك ـمــا قـ ــال .تـصــريـحــات
إردوغ ـ ــان الـغــاضـبــة تـجــاهـلــت الــواقــع
امل ـ ـيـ ــدانـ ــي ،إذ إن  4نـ ـق ــاط َت ـم ــرك ــزت
فيها الـقــوات التركية فــي ريــفــي إدلــب
ّ
مطوقة من ِق َبل الجيش
وحلب باتت
السوري ،وهي في مورك (ريف حماة)،
وص ـ ــرم ـ ــان ،ومـ ـع ــرحـ ـط ــاط (ج ـن ــوب ــي
معرة النعمان /انسحب منها الجنود
األت ــراك) ،وتــل طوقان التي حاصرها
الجيش أمــس .كما أصبحت نقطتان
حـ ــول س ــراق ــب م ـعـ ّـرض ـتــن لـلـحـصــار
أيـ ـض ــا ،وك ـل ـتــاه ـمــا ت ـق ـعــان ع ـلــى خط
ال ـت ـم ــاس .وه ـ ـ ّـدد إردوغ ـ ـ ــان ب ــ«(أن ـن ــا)
ّ
أي إنــذار على ّ
سنرد بــدون ّ
أي هجوم
ّ
جـ ــديـ ــد ض ـ ــد عـ ـسـ ـك ــريـ ـيـ ـن ــا ،أو ضــد
املقاتلني (الـســوريــن) الــذيــن نتعاون
م ـع ـهــم» .ك ـمــا دع ــا روس ـي ــا إل ــى «فـهــم
ح ـس ــاس ـي ــات ـن ــا فـ ــي سـ ــوريـ ــا ب ـص ــورة
أفـ ـ ـض ـ ــل» .فـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،ن ـ ـ ـ ّـدد م ـص ــدر
رسمي في وزارة الخارجية السورية
ب ـت ـصــري ـحــات إردوغ ـ ـ ـ ــان ،م ـع ـت ـب ـرًا أن
«م ــا ي ـقــوم ب ــه ه ــو حـمــايــة أدوات ـ ــه من

املجموعات اإلرهــابـيــة التي قـ ّـدم لها،
وال يزال ،مختلف أشكال الدعم» .ورأى
أن تصريحات «رأس النظام التركي
ّ
تــؤكــد مـجــددًا نهج الـكــذب والتضليل
واملراوغة الذي يحكم سياساته ،وعدم
احترامه ّ
ألي التزام أو اتفاق ،سواء في
إطار أستانا أو تفاهمات سوتشي ،أو
موجبات اتفاق أضنة» .وانطالقًا من
اعتبار إردوغ ــان أن وجــود قــواتــه في
ّ
يستمد شرعيته من «اتفاقية
سوريا
أضـ ـن ــة» ،ن ـ ّـب ــه املـ ـص ــدر الـ ـس ــوري إل ــى
أن هـ ــذا «االت ـ ـفـ ــاق ي ـف ــرض الـتـنـسـيــق
مــع الـحـكــومــة ال ـســوريــة ،وبــالـتــالــي ال
يـسـتـطـيــع إردوغـ ـ ـ ــان وفـ ــق مــوجـبــاتــه
التصرف بشكل منفرد».
فــي م ــوازاة ذل ــك ،سيطرت وح ــدات من
ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري ،أمـ ـ ــس ،ع ـل ــى ق ــرى
ج ــزراي ــا وزمـ ــار وعـثـمــانـيــة كـبـيــرة في
أقـصــى ري ــف حـلــب الـجـنــوبــي الـغــربــي.
ّ
كما تمكن الجيش ،ليل أول ّمن أمس،
من استيعاب هجوم كبير شنته «هيئة
تحرير الشام» على القرى التي سيطر
عليها أخيرًا في ريف حلب الجنوبي.
وش ـ ـنـ ــت ه ـ ـ ــذا ال ـ ـه ـ ـجـ ــوم املـ ـجـ ـم ــوع ــات
األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة م ـ ــن ال ـه ـي ـئ ــة (الـ ـط ــاجـ ـي ــك،
األوزبــاك ،التركستان واألتــراك) ،لكنها
ت ـك ـ ّـب ــدت خ ـســائــر ف ــادح ــة ف ــي األرواح
والـ ـتـ ـجـ ـهـ ـي ــزات ،إذ ق ـت ــل أكـ ـث ــر م ــن 50
عنصرًا منها .وفــي املقابل ،استعادت
ـاج ـم ــة ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
ال ـف ـ َص ــائ ــل امل ـه ـ ِ
قــريــتــي قـلـعـجـيــة وال ـح ـم ــراء ،جـنــوبــي
خان طومان.
(األخبار)

مخلوف يرد :الوثائق تثبت عدم المخالفة والحملة هدفها تشويه السمعة

جاءنا من رجل االعمال السوري رامي مخلوف البيان االتي:
"جوابًا على ما جاء باملقال الصحفي الصادر عن جريدتكم بتاريخ
يوم  2020/1/21فإنني أتقدم إليكم بكتابي هذا ومرفقه لضرورة الرد
والتوضيح من قبلي على جميع الحيثيات والوقائع الواردة بمقالكم
املذكور طالبًا إليكم نشره كالتالي:
إنها من املناسبات النادرة التي نخاطب بها وسيلة إعالمية منذ مؤتمرنا
الصحفي بعام  2011الذي تعهدنا به أن نتنازل عن حصصنا في
شركاتنا إلى شركة لها غايات إنسانية أسميناها (راماك للمشاريع
َ َّ َ
التنموية واإلنسانية املساهمة املغفلة القابضة الخاصة) التي ت َملك ْت
بشركة سيريتل موبايل تيليكوم ما يقارب  45%و 40%بشركة صندوق
املشرق االستثماري التي تعمل في عدة مشاريع تطوير عقاري إضافة
لعدة مشاريع أخرى.
ومنذ تاريخه لم يستفزنا أي من املقاالت التي كانت تصدر بحقنا عن
الصحف العاملية كما استفزنا اليوم املقال املنشور بجريدة مقاومة مثل
جريدة األخبار اللبنانية (ممثلة بشخص السيد ابراهيم األمني) التي
َ
تناولت شخصنا الذي َي ْعت ِب ُر نفسه من خط ومحور املقاومة والذي قدم
له كل وجميع إمكانيات الدعم املمكنة لهذا الخط املقدس خالل الحرب
السورية ضد اإلرهاب.
وبما يتعلق بموضوعنا الخاص بمحاربة الفساد والفاسدين ،فاننا
ننطلق من السؤال عن أي فساد نتكلم؟
عن شركات تعمل بأعلى كفاءة ممكنة وقدمت وتقدم أهم الخدمات
َ ُ
للبالد ،وت ْرفد الخزينة العامة بسيولة نقدية بما يزيد عن عشرات مليارات
ُ
الليرات السورية دوريًا ،وتشغل ما يقارب ( )10.000عشرة آالف موظف
َ ْ
ُ
سوري برواتب ت َع ّد األعلى في البالد ،وتخ ُدم هذه الشركات أكثر من
( )11.000.000أحد عشر مليون مشترك ،إضافة لتشغيل أكثر من
( )80.000ثمانون ألف نقطة بيع موزعة في سوريا .ويحصل كل ذلك في
َ
ظل الظروف الصعبة التي ت ُمر فيها البالد...هل هذا يعد فسادًا؟
بودنا التاكيد مجددا ،بأن معظم أرباح شركاتنا (نحو  75%منها)
ذهبت ،خصوصًا في السنوات العشر األخيرة إلى مؤسسات وجمعيات
إنسانية بهدف خدمة أهلنا في سوريا ،كونهم األولى بالخدمة والعون
َ َ َ
وج َعلنا خ َدم
بظل تلك الظروف الصعبة (والحمد لله الذي غنانا عن عباده
لهم بأمره) كل ذلك موثق بسجالت شركاتنا واملؤسسات والجمعيات
اإلنسانية الخيرية التي تم التبرع لها من قبلنا.
أن مفهوم الفساد يختلف عن هدف أعمالنا .فنحن من اكبر املشغلني لليد
العاملة في بالدنا ،ونستثمر أكبر قدر ممكن من األموال ،وندعم الخزينة
العامة بأكبر قدر من اإليرادات ونساعد َ
ونم ّول الجمعيات الخيرية من
معظم أرباحها ...أفال يستحق أصحاب هذه الشركات التقدير على الجهود
َ ْ
املبذولة بهكذا أعمال متميزة تخ ُدم شريحة كبيرة من املجتمع السوري؟

اما بخصوص ما ورد في املقال حول العقود التي أبرمتها شركة سيريتل
فإننا نحيطم علمًا ،بأن تنظيم عقود اإلدارة والصيانة ،لهو امر يعكس
الحالة الصحية والطبيعية لشركة بحجم شركة "سيريتل" .وقد نظمت
ادارتها العقود وتولى اإلشراف على كل منها فريق متميز ،جهد لكي يقدم
ً
كل اإلمكانيات الالزمة إلنجاحها وصوال لتميزها وحصولها على حصة
ً
كبيرة بالسوق السورية والتي قاربت السبعني باملئة ( ،)70%عالوة على
ذلك ،فإن معظم الشركات العاملية املماثلة تنتهج مثل هذه العقود...فعن أي
فساد نتكلم؟
أما بخصوص حقيقة وقانونية قرار الحجز االحتياطي رقم  /1359/امللقى
على جميع أموالنا املنقولة وغير املنقولة العائدة لنا ولشركاتنا ،والصادر
عن السيد وزير املالية .كذلك بشان جميع التدابير االحترازية األخرى
املتخذة مؤخرًا بمواجهتنا ،فنود لفت االنتباه الى انه تم َز ّج وإقحام إسمنا
بذلك بزعم أننا مالكون لشركة "آبار بتروليوم سيرفيسز ش.م.ل .أوف
شور" التي ال تربطنا بها أي عالقة قانونية منذ تاريخ تأسيسها وحتى
اليوم .وهو امر مثبت بجميع الوثائق وامللفات القانونية الخاصة بتلك
الشركة (مرفقة ربطًا بكتابنا هذا) والتي قمنا بتقديمها لكافة الجهات
َ َّ
املعنية بذلك .علما ان هذه الجهات لم تت ِبع اإلجراءات واألصول القانونية
الالزمة ،واملفروضة عليها للتثبت من ملكية وعائدية هذه الشركة لنا أم
لغيرنا .بل اعتمدت على سجالت جمركية غير رسمية ُد ِّو َن عليها اسمنا
دون وجود أي سبب أو مسوغ قانوني لذلك ،ودون علمنا أو معرفتنا
أو حتى سؤالنا من قبلها عن ذلك ،وهذا امر مخالف للقوانني واألنظمة
املرعية االجراء.
وبالرغم من ذلك وبغية عدم تعطيل أي من أعمال وأهداف شركاتنا
املذكورة أعاله سارعنا لتوقيع عقد التسوية املؤرخة في  29/12/2019مع
املديرية العامة للجمارك ،وقمنا بتسديد مبلغ فاق أضعاف املبلغ املتوجب
قانونًا على تلك الشركة سداده ،اذ تجاوز سبع مليارات ليرة سورية،
ووفرنا املبلغ من اموالنا الخاصة ،بالرغم من عدم وجود أي عالقة قانونية
تربطنا بالشركة املذكورة ،إال أنه وحتى تاريخه لم يتم رفع قرار الحجز
االحتياطي أو أي من التدابير االحترازية األخرى املتخذة بمواجهتنا
بحجة أن رفع تلك اإلجراءات يحتاج لبعض الوقت.
واستطرادًا البد لنا من التوضيح بأن هناك مجموعة من الشركات التي
لديها حس االنتماء العربي وتستحق كل الشكر والتقدير للجهود التي
بذلتها بغية مساعدة بالدنا ودعمها في صمودها ،سيما في اصعب
مراحل الحرب ،وتم ذلك عبر عقود أصولية مع الدولة السورية وذلك لتوفير
ُ
مادتي الغاز واملازوت من خالل استدراج عروض ومناقصات ق ِّد َم ْت
ً
بموجبها أفضل األسعار وكان هدفها أوال توفير املواد ومن ثم تحقيق
أرباح إن ُو ِج َد ْت ،خصوصا في تلك الفترة التي امتنعت فيها السفن الناقلة
عن إيصال هذه املواد للموانئ السورية بسبب الحظر املفروض عليها،

األمر الذي وضع بالدنا في ضائقة كبيرة .وسارعت تلك الشركات لتأمني
تلك املواد بمختلف السبل من األسواق اللبنانية ،إال أنه وعند املباشرة
بالعمل ،تعرضت الصهاريج ُامل َّ
حملة بتلك املواد للعديد من االعتداءات
ملحاولة منعها من إيصالها .وتجدر االشارة هنا ،الى ان أمني جمارك
جديدة يابوس السورية ،قام بإصدار كتاب خطي َو ّج َه بموجبه جميع
العاملني بمعبر جديدة يابوس بالسماح وبتسهيل مرور تلك املواد العائدة
لتلك الشركات ومن بينها شركة آبار بتروليوم سيرفيسيز ش.م.ل .أوف
شور دون تقديم أية بيانات جمركية أو استيفاء رسوم أو غرامات كون
توريد وتسليم تلك املواد تم لصالح الدولة السورية...
ُ
ُ
هل هذا يعتبر تهريبا بنظركم ،وهل إدخال املواد املشتراة (وامل َج ْم َركة
ً
أصوال في لبنان) من املعابر الحدودية اللبنانية ومن ثم السورية وبمعرفة
ومراقبة الجمارك والقوى األمنية السورية التي قامت بإدخالها وبمرافقة
ً
أصوال ُي َ
عتبر
جميع كميات تلك املواد وإيصالها ملستودعات الدولة
تهريبًا؟
َ َ
مع العلم ،انه صدرت فتوى عن رئاسة مجلس الوزراء السوري قض ْت
بعدم اعتبار هذه االعمال مخالفة بحكم االستيراد تهريبًا وإنما بقيامها
بمخالفة عدم تنظيم معاملة جمركية فقط األمر الذي كان سببه ذلك
الكتاب الخطي الصادر عن أمني جمارك جديدة يابوس املذكور أعاله .وهو
األمر الذي ال تنطبق عليه أحكام املادة رقم  /277/وما بعدها من قانون
ُ
الجمارك السوري رقم  38لعام  .2006وبالتالي ال يمكن اعتبار ما ن ِس َب
للشركات املذكورة وال بأي شكل من األشكال تهريبًا أو بحكم االستيراد
تهريبًا ...فهل ُيعتبر قيام هذه الشركات العربية التي َّلبت متطلبات بالدنا
بأصعب ظروف ممكنة ذنب يستوجب معاقبتها عليه أم بتقديم الشكر
والثناء لها؟
وعليه ،فاننا نعتقد بان هدف تلك اإلجراءات هو اإلساءة لنا ،وتعطيل
بعض أعمالنا من قبل جهات مستفيدة ،تسعى لتحقيق مكاسب خاصة
من خالل إبعادنا عن املشهد السوري وقلبه ،وذلك من خالل تشويه
سمعتنا وتلفيق األكاذيب بهدف إظهارنا بمظهر لم ُ
نك به يومًا محاولني
بذلك محو كل اإلنجازات الوطنية والخيرية واإلنسانية التي قدمناها خالل
سنوات الحرب .التي تعتبر شاهدًا حقيقيًا حاضرًا وثابتًا على والئنا
وتفانينا بتقديم جميع األموال واألعمال لخدمة أهلنا وبالوقوف إلى جانب
بالدنا ورئيسنا.
ُ ْ
على ان كل ما حصل ،لن يض ِعف همتنا ،ولن يجعلنا نتوانى عن
االستمرار بخدمة بالدنا كما كنا وسنبقى دائمًا ولن ّندخر جهدًا إال
وسنبذله للمحافظة على هذه املؤسسات الفاعلة التي َت ُ
خدم شريحة
كبيرة من أطياف املجتمع السوري ناهيكم عن التزامنا بواجبنا بتقديم
كل املساعدة اإلنسانية ألهلنا.
رامي محمد مخلوف"

حرب أعصاب أم نهاية الطريق؟
إسطنبول ــــ حسني محلي
هـ ّـدد الرئيس التركي رجــب طيب إردوغ ــان ،الرئيس
الـ ـس ــوري ب ـشــار األسـ ــد َ
«وم ـ ــن خ ـل ـفــه» ،أي روس ـيــا
ً
ّ
وإيــران ،قائال« :لوال األولــى جوًا ،والثانية بــرًا ،لسقط
ّ
النظام» .أمهلهم جميعًا ،وكحد أقصى ،حتى نهاية
الـشـهــر ال ـجــاري كــي تنسحب ال ـقــوات الـســوريــة إلــى
ح ــدود مــا قـبــل «ات ـف ــاق ســوت ـشــي» ،أي خـلــف نقاط
هدد ب ّ
املراقبة التركية الـ  12في جوار إدلب .كما ّ
ـ«الرد
عسكريًا ،برًا وجـوًا ،على ّأي عمل عسكري سوري
يـسـتـهــدف الـجـيــش الـتــركــي وح ـل ـفــاءه ش ــرق ال ـفــرات
وغربه» .وأكد أن «تركيا لن تنسحب من سوريا إال
ّ
بعد إسقاط النظام وإقــامــة نظام ديموقراطي يمثل
كل الشعب السوري وبعد القضاء على اإلرهابيني»
(ي ـق ـصــد ب ـهــم «وح ـ ـ ــدات ح ـمــايــة ال ـش ـع ــب» ال ـكــرديــة
ً
الـســوريــة) ،مـحــاوال دغــدغــة مشاعر هــؤالء بإشارته
ّ
إلى أن «األسد ال يحبهم ورفض أن يمنحهم الجنسية
السورية» ،ملمحًا بذلك إلــى الوضع الكردي ما قبل
 .2011ولــم يهمل تأكيد أهمية العالقات الروسية ـ ـ
التركية ،بإعالنه أنــه «بـحــث تفاصيلها مــع الرئيس
(الروسي فالديمير) بوتني وسيلتقي به خالل أيام».
ّ
تتحدث
مواقف إردوغــان تزامنت مع املعلومات التي
عن مساعيه إلــى إقناع بوتني بإعالن إدلــب «منطقة
آمنة» ،بدوريات روسية ـ ـ ّتركية ،كما هي الحال في
شرق الفرات ،وذلك في ظل أنباء عن تعزيز الجيش
ً
التركي قواته في املنطقة املجاورة إلدلــب شماال في
عفرين ،وشرقًا في أ ّع ــزاز ،وغربًا في أريــاف حلب.
وال ـه ــدف مــواج ـهــة ك ــل االح ـت ـمــاالت بـعــدمــا استنفر
الجيش التركي كــل قــواتــه البرية والجوية والبحرية
ف ــي املـنـطـقــة ال ـتــي يــوجــد فـيـهــا ع ـش ــرات اآلالف من

ّ
مسلحي «النصرة» وحليفاتها وفصائل ما يسمى
السوري» الذي تقوم تركيا بتمويله
«الجيش الوطني
ّ
وتـسـلـيـحــه وت ـغ ـط ـيــة ك ــل اح ـت ـيــاجــاتــه واح ـت ـيــاجــات
ّ
املمتدة
عناصره مع عائالتهم املوجودة في املنطقة
من عفرين إلى تل أبيض شرق الفرات ،بمسافة 600
كلم من الحدود السورية مع تركيا .واتهم إردوغان،
موسكو وواشنطن معًا ،بعدم االلـتــزام ّ
بتعهداتهما
ش ــرق الـ ـف ــرات ،ك ـمــا ات ـه ــم مــوس ـكــو ودم ـش ــق بـعــدم

تنبئ المعطيات بنوع جديد
من التوتر ،الثنائي والثالثي،
في األيام القليلة المقبلة

االلتزام ّ
بتعهداتهما في تفاهمات «أستانا» و«اتفاقية
سوتشي».
تنبئ هــذه املعطيات بنوع جديد من التوتر ،الثنائي
والثالثي ،في األيام القليلة املقبلة ،في حال استمرار
التهديدات التركية وترجمتها على الواقع في املناطق
التي تشهد عمليات للجيش الـســوري ،وخصوصًا
بــالـقــرب مــن نـقــاط املــراقـبــة العسكرية الـتــركـيــة .فمع
محاوالت إردوغان إقناع بوتني بهذا املوضوع ،حسم
ُ
تصميم الـجـيــش ال ـســوري مـصـيـ َـر ســراقــب ،وربـمــا
بعد ذلك أريحا لتضييق الحصار على إدلب املدينة،

فيما ال تخفي أوســاط سياسية وعسكرية ّ
تخوفها
من احتماالت املواجهة الساخنة مع القوات السورية
املدعومة جـوًا من الطائرات الروسية ،وال سيما إذا
حاول الجيش التركي ّ
فك الحصار عن نقاط املراقبة
الـثــاث املـحــاصــرة أو تعزيز الــوحــدات املــوجــودة في
نقطتني أخريني يقترب منهما الجيش السوري في
وشمالها.
جوار سراقب
ّ
يـبــدو واض ـحــا أن ك ــل ه ــذه املـعـطـيــات قــد جعلت من
ال ــره ــان ــات «حـ ــرب أعـ ـص ــاب» ب ــن األطـ ـ ــراف ال ـثــاثــة،
روسـ ـي ــا وس ــوري ــا وت ــرك ـي ــا ،م ــع م ـتــاب ـعــة عـسـكــريــة
وسياسية إيرانية .وتــرى أوســاط املعارضة التركية
فــي مــواقــف الــرئـيــس عنصرين أســاسـيــنّ ،
أهمهما:
ع ـقــدتــه الـشـخـصـيــة ت ـجــاه الــرئ ـيــس الـ ـس ــوري ،وهــو
مــا كــان واضـحــا فــي خطابه أمــس عندما استهدفه
شخصيًا وبعبارات عنيفة تعكس ّ
مبرراته للتدخل
في سوريا منذ بداية األزمة .كما ّ
عد إردوغان سوريا
ض ـمــن اس ـتــرات ـي ـج ـيـ ّـات ال ــدول ــة ال ـتــرك ـيــة ال ـتــي كــانــت
تــرى عبر «امليثاق املــلــي» لعام  1920شمال سوريا
والـعــراق جــزءًا من الجغرافيا التركية ،التي اعتبرها
إردوغـ ــان ام ـتــدادًا لـلــدولــة العثمانية ،وهــو مــا ّ
يفسر
اهتمامه بليبيا وشمال أفريقيا والبلقان والقوقاز.
ال ت ـه ـمــل األوس ـ ـ ــاط املـ ــذكـ ــورة ح ـس ــاب ــات إردوغـ ـ ـ ّـان
العقائدية واهتماماته منذ بداية «الربيع العربي» بكل
اإلســامـيــن فــي الـعــالــم و«اإلخـ ــوان املسلمني» منهم
ّ
يتصرف كأنه
بــالــذات .وتلفت هــذه األوســاط إلــى أنــه
زعيمهم السياسي والتاريخي والعقائدي ،وال يريد
ألحــد أن يقول عنه إنــه طعن اإلسالميني وغــدر بهم
في إدلب ،مهما كانت صفة هؤالء اإلسالميني ،الذين
ّ
وضد العلويني
يقولون إنهم «يقاتلون في سبيل الله
والـشـيـعــة وبـقــايــا الـشـيــوعـيــة» .مــع ذل ــك ،ال تستبعد

بعض األوســاط رضــوخ إردوغــان في نهاية املطاف،
إذا ما ّ
توصل إلى اقتناع بأن بوتني جـ ّـاد في موقفه
ّ
املــؤيــد لــأسـ ّـد ،وأن دمشق مصممة على استرجاع
إدلب مهما كلفها ذلك من ّ
تحديات إضافية على باقي
الجبهات مع تركيا أو الواليات املتحدة أو ّأي أطراف
خــرى ،وهي وضعت العديد من الحسابات ملواجهة
أ ّ
ك ــل االح ـت ـمــاالت فــي الـتــوتــر الـثــاثــي ونـتــائـجــه على
الواقع األمني في إدلــب ،حيث اآلالف من اإلرهابيني
األجانب.
ً
ب ــامل ــوازاة ،ف ــإن إســرائ ـيــل ،وال ــوالي ــات املـتـحــدة ،ودوال
أوروب ـ ـيـ ــة ،والـ ـق ــوى ال ـك ــردي ــة ف ــي ش ــرق الـ ـف ــرات ،بل
وبعض دول الخليج ،لــن تـتـ ّ
ـردد فــي «إزع ــاج تركيا»
بسبب سياسات إردوغان ومواقفه تجاه هذه الدول
واألط ـ ـ ــراف ،وأهـ ّـم ـهــا واش ـن ـطــن ال ـتــي هــاجـمـهــا على
خـلـفـيــة إعـ ــان الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي ،دون ــال ــد تــرامــب،
«صفقة الـقــرن» ،ما دفعها إلــى الـ ّ
ـرد سريعًا بتعليق
املشترك مع تركيا
التنسيق والتعاون االستخباري ّ
في شرق الفرات .خطوة تسري توقعات بأن تعقبها
خطوات مشابهة ،على رغم مناشدة أوســاط ّ
مقربة
م ــن إردوغ ـ ــان األم ـيــرك ـيــن و«األط ـل ـس ــي» واالت ـح ــاد
األوروبي مساعدة «الحليفة تركيا» في خالفاتها مع
روسيا في سوريا وإدلب خاصة.
ال يدري أحد ما إذا كان الروس سيقنعون إردوغان
بـقـبــول الــواقــع فــي إدل ــب والـشـمــال ال ـســوري بـ ّ
ـرمـتــه،
وبــالـتــالــي ثـ ّـمــة س ــؤال هـنــا :لــو كــانــت أنـقــرة قــد قامت
بتفعيل صــواريــخ «أس  »400نهاية الـعــام املــاضــي،
ف ـه ــل ،وكـ ـي ــف ،س ـت ـس ـت ـخــدم هـ ــذه الـ ـص ــواري ــخ ضـ ّـد
الطائرات الروسية التي ستعترض الطائرات التركية
فــي حــال ّأي مــواجـهــة ساخنة مــع الجيش الـســوري
املدعوم من صديق إردوغان :بوتني؟

فلسطين

ّ
المقاومة تحرك ملف األسرى :مواجهة قريبة في غزة؟
تتزايد المؤشرات إلى
مواجهة قريبة بين العدو
والمقاومة ،التي تحاول
على ما يبدو تنفيس النوايا
اإلسرائيلية أو ضرب عنصر
المفاجأة فيها .محاوالت
تتوازى مع قرارها تحريك
ملف األسرى الذي ّيوشك أن
ّ
تمر على فتحه ست سنوات
من دون ّ
أي تغيير
غزة ـــ األخبار
تزامنًا مع تزايد االنـتـقــادات الداخلية
ل ــرئـ ـي ــس حـ ـك ــوم ــة ال ـ ـ ـعـ ـ ــدو ،ب ـن ـيــامــن
ن ـت ـن ـيــاهــو ،ب ـع ــد ن ـج ــاح م ـســاع ـيــه فــي
اإلف ـ ـ ــراج ع ــن مـعـتـقـلــة إســرائ ـي ـل ـيــة من
ُ
الـ ـسـ ـج ــون ال ــروسـ ـي ــة (ت ـ ــدع ـ ــى ن ـعــامــا
ّ
َ
يسسخار) على خلفية قضية مخدرات،
ّ
اس ـت ـغــلــت الـ ـ ــذراع ال ـع ـس ـكــريــة لـحــركــة
«ح ـمــاس»« ،كـتــائــب الـقـســام» ،املــوقــف،
ل ـل ـ ّضــرب ع ـلــى وتـ ــر إهـ ـم ــال نـتـنـيــاهــو
مـلــف ج ـنــوده األس ــرى فــي قـطــاع غــزة،
ّ
كــاشـفــة عــن إصــابــة ه ــؤالء (ل ــم يتضح
ّ
ما إذا كان بعضهم قد أصيب أم كلهم)
في قصف إسرائيلي خالل أيار /مايو
املــاضــي .وف ــي إش ــارة واض ـحــة إل ــى أن
الجنود األسرى (أو عددًا منهم) الذين
كانوا على قيد الحياة عــاد مصيرهم
ً
مـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــوال ح ـ ــالـ ـ ـي ـ ــا ،أعـ ـ ـل ـ ــن املـ ـتـ ـح ــدث
عبيدة ،في
العسكري لـ«القسام» ،أبــو ّ
رس ــائ ــل إلـ ــى ال ـص ـحــاف ـيــن َب ــث ـه ــا عبر
تـطـبـيــق «ت ـل ـغ ــرام» أمـ ــس ،أن األس ــرى
امل ــوج ــودي ــن لــديـهــم أص ـي ـبــوا مـبــاشــرة
ـدوان إسرائيلي العام ّاملاضي،
خالل عـ ٍ
مـضـيـفــا أن «ال ـك ـتــائــب» تـتـحــفــظ على

مصيرهم فــي هــذه املــرحـلــة .وق ــال أبو
ّ
عبيدة في تغريداته« :في ظل الخديعة
الـكـبــرى الـتــي مــارسـهــا نتنياهو على
الـجـمـهــور الصهيوني بــإطــاق ســراح
املـعـتـقـلــة فــي الـسـجــون الــروس ـيــة على
قـضـيــة مـ ـخ ـ ّـدرات ،ي ـتــرك ال ـعــدو أس ــراه
ال ــذي ــن أرس ـل ـه ــم إلـ ــى ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوان ...غير
آبـ ــه ب ـم ـص ـيــرهــم املـ ـجـ ـه ــول» ،م ـتــاب ـعــا:
«نـعـلــن حقيقة أخفيناها مـنــذ عــدوان
أيــار  /مايو  ،2019حــن قصف العدو
ال ـع ـم ــارات املــدن ـيــة واألم ـن ـي ــة وأم ــاك ــن
أخ ــرى ،فــإن ع ــددًا مــن أس ــرى الـّعــدو قد
أصيبوا بشكل مباشر ،ونتحفظ على
الكشف عن مصيرهم» ،واعـدًا األسرى
ّ
الفلسطينيني بـ«عمل كل ما في وسعنا
ّ
من أجل تحريرهم بكل السبل».
وك ــان ــت ق ــد أع ـل ـن ــت «ال ـ ـق ـ ـسـ ــام» ،عـقــب
الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــدوان الـ ـ ـ ــواسـ ـ ـ ــع ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع
ع ـ ــام  ،2014أن ل ــدي ـه ــا أربـ ـع ــة ج ـنــود
ّ
إســرائـيـلـيــن ،منهم اثـنــان تمكنت من
إلقاء القبض عليهما خــال دخولهما
ُ«غـ ـي ــر الـ ـش ــرع ــي» إل ـ ــى غ ـ ـ ــزة ،واثـ ـن ــان
أس ـ ــرا خ ــال املـ ـع ــارك .وب ــالـ ـت ــوازي مع
املستجد في هذا امللفّ ،
ّ
جددت مصادر
قيادية فــي «حـمــاس» تأكيدها توقف
امل ـفــاوضــات فــي مـلــف الـجـنـ ّـود نتيجة
امل ــوق ــف اإلس ــرائ ـي ـل ــي امل ـت ـع ــنــت ،الفـتــة
إلـ ــى أن ال ـح ــرك ــة «قـ ـ ّـدمـ ــت ال ـك ـث ـيــر مــن
األوراق التي يمكن بها بدء التفاوض
وال ــوص ــول إل ــى صـفـقــة م ـق ـبــولــة ،لكن
االحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــال ،وب ــالـ ـتـ ـح ــدي ــد ن ـت ـن ـيــاهــو
و(وزي ــر األمــن الحالي) نفتالي بينت،
كانوا وما زالوا يعيقونها» .وعن دور
الــوسـطــاء حــالـيــا ،أش ــارت املـصــادر في
حــديــث إلــى «األخ ـبــار» إلــى أن مــا نقله
ّ
أبو عبيدة «يمكن أن يشكل ورقة يمكن
الـبـنــاء عليها فــي طلب معرفة مصير
الـجـنــود األس ـ ــرى ...حـمــاس ليست في
ص ــدد تـقــديــم ت ـن ــازالت فــي ه ــذا املـلــف،
وهي تسعى إلى اإلفــراج عن أكبر قدر
من األسرى الفلسطينيني».

ميدانيًا ،تتواصل حالة التصعيد في
غـ ــزة ب ـعــد إط ـ ــاق ص ــواري ــخ مـخـتـلـفــةِ
ال ـنــوع ه ــذه امل ــرة ،إذ ُرص ــد فـجــر أمــس
إطالق ثالثة صواريخ على مستوطنة
«نتيفوت» التي تبعد عن القطاع أكثر
مــن 20ك ـلــم ،مــا أدى إل ــى إصــابــة ثالثة
م ـس ـت ــوط ـن ــن ب ـ ـجـ ــروح ط ـف ـي ـفــة أث ـن ــاء
هــرب ـهــم إلـ ــى امل ــاج ــئ ل ـح ـظــة ان ـطــاق
الـ ـصـ ـف ــارات .وف ـي ـمــا ّ
رد ج ـيــش ال ـعــدو
على إطالق الصواريخ بقصف عدد من
ّ
استمرت حالة الحيطة
مواقع املقاومة،
التي اتخذتها األخيرة ،وخصوصًا أن
القصف اإلسرائيلي لم يكن بمستوى
ال ـ ّ
ـرد املعهود أخـيـرًا ،مــا قــد يشير إلى

وصلت ثالثة صواريخ
أمس إلى عمق 20كلم
في فلسطين المحتلة

(أ ف ب)

ن ـيــة تـنـفـيــذ اغ ـت ـي ــال ،وف ــق ال ـت ـقــديــرات
األمنية .والجدير ذكره ،أيضًا ،أن إطالق
ال ـصــواريــخ مــن غ ــزة تــزامــن مــع تنفيذ
س ـ ــاح الـ ـج ــو اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي مـ ـن ــاورات
حربية كبيرة على جبهات ّ
عدة إحداها
القطاع ،طبقًا ليوسي يهوشاع ،وهو
املراسل العسكري لصحيفة «يديعوت
أحرونوت» العبرية.
فـ ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،ش ـ ـ ــارك م ـب ـعــوث
األمـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة ف ــي الـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط،
ن ـي ـك ــوالي مـ ـي ــاديـ ـن ــوف ،ف ــي املــؤت ـمــر
السنوي لـ«معهد أبحاث األمن القومي
اإلسرائيلي» ،عبر مكاملة هاتفية أمس،
رأى ف ـي ـهــا أن «ت ـن ـف ـيــذ ع ـمــل عـسـكــري
ف ــي غـ ــزة م ـع ـ ٍّـد م ــن أجـ ــل إس ـق ــاط حكم
حماس سيؤدي إلى نــزاع صعب أكثر
مـمــا ك ــان ف ــي ع ــام  ،2014وم ــن املــؤكــد
أن إس ــرائ ـي ــل ال ت ــري ــد أن تـصـبــح غــزة
مثل الصومال» .وتحدث ميالدينوف
عــن ج ـهــوده خــال الـعــامــن املــاضـيــن،
معتبرًا أن «الفصل بني إسرائيل وغزة
ّ
تتفجر في
سيؤدي إلى كارثة إنسانية
ّ
انصبت جهودي خالل
وجه إسرائيل...
ال ـس ـنــوات املــاض ـيــة ع ـلــى م ـنــع ال ـحــرب
م ــع اس ـت ـم ــرار ت ـح ـ ّـدي ــات عـ ــدة إلن ـجـ ّـاز
تفاهمات الـتـهــدئــة» .فــي املـقــابــل ،حــذر
ع ـضــو امل ـك ـتــب ال ـس ـيــاســي ل ــ«ال ـج ـهــاد
ّ
اإلسالمي» ،يوسف الحساينة ،من شن
حــرب على غــزة لنزع سالحها ،مؤكدًا
أن «امل ـق ــاوم ــة سـتـتـصـ ّـدى ّ
ألي ع ــدوان
وسـ ـت ــواص ــل دف ــاعـ ـه ــا عـ ــن ش ـع ـب ـن ــا...
ّ
الـخـطــر قــائــم وق ــد تشهد املــرحـلــة شــن
حـ ــروب ل ـنــزع س ــاح امل ـقــاومــة أو عبر
أدوات ناعمة في املستقبل كــاالزدهــار
االقتصادي أو هدنة طويلة» .وأمــس،
ّقرر العدو تقليص مساحة الصيد في
بحر القطاع إلــى عشرة أمـيــال بحرية
ً
ب ــدال مــن  ،15ردًا عـلــى تــواصــل إطــاق
ّ
الـ ـص ــواري ــخ والـ ـب ــال ــون ــات امل ـت ـف ــج ــرة،
وفــق مــا أف ــادت بــه مـصــادر فــي «نقابة
الصيادين» في غزة.

ُ
سن ِم ّد
خامنئيّ :
المقاومة بكل أنواع
الدعم
ج ـ ّـدد امل ــرش ــد اإلي ــران ــي ،عـلــي خــامـنـئــي ،تــأكـيــده
دعــم طـهــران للمقاومة الفلسطينية ،معتبرًا أن
مصير «صفقة القرن» سيكون الفشل .وفي لقاء
شعبي أمــس بمناسبة الــذكــرى الـ ـ  41النتصار
الثورة اإليرانية ،قال« :نحن كجمهورية إسالمية،
ّ
نعتبر أن مسؤوليتنا تتمثل فــي دعــم الحركات
الفلسطينية ،وسوف ّ
نمدها بكل أنواع الدعم التي
نـقــدر عليها .وه ــذا الــدعــم يــأتــي بـنـ ًـاء عـلــى رغبة
الـنـظــام اإلســامــي والـشـعــب اإلي ــران ــي» .ورأى أن
«صفقة القرن» مشروع «محكوم عليه بالفشل،
وس ـ ــوف ي ـم ــوت ق ـب ــل مـ ــوت تـ ــرامـ ــب» وسـيـلـحــق
الضرر بمصالح الواليات املتحدة .وشدد على أن
من واجب العالم اإلسالمي مساندة الفلسطينيني
ودعمهم ،مضيفًا إن عالج «صفقة القرن» يكمن
في «صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني والفئات
وامل ـن ـظ ـم ــات الـفـلـسـطـيـنـيــة بـمـنـتـهــى ال ـش ـجــاعــة،
والعمل من خالل ذلك على تضييق الخناق على
ّ
العدو الصهيوني وأميركا ،هــذا هو سبيل ّالحل
الوحيد» .وتابع« :املنظمات الفلسطينية املسلحة
ستصمد وتواصل املقاومة .السبيل هو املقاومة».
وهــاجــم خامنئي املـشــاركــة العربية فــي «صفقة
ً
القرن» ،قائال« :الترحيب والتصفيق من ِق َبل عدد
من الزعماء العرب الخونة الذين ال قيمة لهم وال
حيثية بني شعوبهم ال أهمية له».
(األخبار)
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ّ
ً
حال ترامب ِمن حال االتحاد 3 :سنوات على «أميركا أوال»
تقرير

ظهر َّ
«المدعى عليه» ،أخيرًا ،ليقول
كلمته .لم ينطق ترامب مطلقًا
بكلمة «عزل» أو «مساءلة» ،ولكنه
َ
جمع ،في خطاب انتخابي عن حال
ّ
االتحاد ،بين االحتفال باالقتصاد
ّ
المتشددة
األميركي ،وإعالنات السياسة
والمفاجآت على طريقة تلفزيون
الواقع .بقدر ما استطاع ،جعل
من رئاسته ،على مدى ساعة و18
الحدث األبرز في الحفل
دقيقةّ ،
السنوي .تخطى الرئيس األميركي ،منذ
الحفاظ على
وقت طويل ،مسألة ّ
فترة واليته األولى ،وركز على تأمين
فترة ثانية ،عبر ّ
التوجه مباشرة إلى
َ
قاعدتيه السياسية واالنتخابية

خاطب دونالد ترامب ،للمرة الثالثة
واألخ ـي ــرة فــي فـتــرة والي ـتــه األول ــى،
ّأمة متشرذمة ،ليقنعها ،مرة أخيرة،
ق ـب ــل إعـ ـ ـ ــادة ان ـت ـخ ــاب ــه فـ ــي ت ـشــريــن
الـثــانــي /نوفمبر ،بنجاعة سياسة
ً
«أمـ ـي ــرك ــا أوال» ،وسـ ــط اس ـت ـق ـطــاب
ت ـج ـ ّـل ــى فـ ــي أش ـ ـ ـ ّـد م ـ ـظـ ــاهـ ــره .ال ـج ــوّ
ِ
املـشـحــون فــي قــاعــة مجلس الـنــواب

ّ
في نهاية كلمة ترامب وقفت بيلوسي ومزقت نسخة الخطاب (أ ف ب)

ط ـغ ــى ع ـل ــى إي ـج ــاب ـي ــة ت ــرام ــب ل ــدى
ّ
قراء ته ِمــن سجل إنجازاته .أنتجت
س ـي ــاس ـت ــه ه ـ ــذه «ال ـ ـع ـ ــودة ال ـك ـب ــرى
ألم ـيــركــا» ،كـمــا ع ـنـ َـون كـلـمـتــه ،حتى

ب ــات ح ــال االت ـح ــاد «أق ـ ــوى» م ــن ّ
أي
وق ـ ــت مـ ـض ــى .ب ـح ـم ــاس ــة امل ـن ـت ـصــر،
ألقى خطابه لهذا العام ،والذي جاء
م ـص ـحــوبــا ب ــان ـت ـص ـ َ
ـاري ــن إضــاف ـيــن

ي ـ ـعـ ــود الـ ـفـ ـض ــل ف ـي ـه ـم ــا إلـ ـ ــى ح ــزب
ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــنّ :أول ـ ـه ـ ـمـ ــا ت ـبــرئ ـتــه
َ
ف ــي م ـج ـلــس ال ـشـ ـي ــوخ ٍم ـ ــن ت ـه ـمــتــي
اسـ ـتـ ـغ ــال ال ـس ـل ـط ــة وع ــرقـ ـل ــة عـمــل

ّ
ال ـكــون ـغــرس بـعــد ســتــة أســاب ـيــع من
بــدء محاكمته على خلفية القضية
األوكـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــة؛ وث ــانـ ـيـ ـهـ ـم ــا انـ ـط ــاق
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـت ـم ـه ـي ــدي ــة ل ـل ـحــزب
بفشل
الــديـمـقــراطــي فــي والي ــة أي ــوا
ٍ
مـ ّ
ـدو أت ــاح لــه الـبـقــاء تـحــت األض ــواء
ّ
فــي مــركــز اللعبة الـسـيــاسـيــة ،وعــزز
م ــن وض ـع ــه ف ــي م ــواج ـه ــة هـشــاشــة
خصومه.
ع ـلــى وقـ ــع ه ـت ــاف ــات «أربـ ـ ــع س ـنــوات
ُ
أخ ـ ـ ــرى» ،اســت ـق ـبــل ت ــرام ــب ف ــي قــاعــة
ال ـن ــواب حـيــث اجـتـمــع أركـ ــان الــدولــة
وأعـ ـض ــاء امل ـج ـلـ َـســن .حــال ـهــم كـحــال
الــرئ ـيــس ،ك ــان ج ـم ـهـ ّ
َ
مجلسي
ـوريــو
ّ
ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــواب وال ـ ـ ـش ـ ـ ـيـ ـ ــوخ م ـت ـح ــم ـس ــن
بـ ـخ ــاف أقـ ــران ـ ـهـ ــم ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــن،
َ
ّ
بـيـنـمــا ك ــان ت ــرام ــب ي ــؤك ــد أن «ح ــال
ّ
ّ
اتحادنا أقوى من ذي قبل» ،مصوبًا
ّ
َ
ع ـلــى ك ــل م ــن س ـب ـقــه .مـسـتـعـيـرًا أداء
سلفه بـيــل كلينتون فــي ع ــام ،1999
ّ
تـجــنــب ّ ال ـحــديــث ع ــن مـســألــة ال ـعــزل،
ل ـي ـت ـســنــى لـ ــه ت ـق ــدي ــم ن ـف ـس ــه بـصـفــة
ّ
«أبــي اإلصــاحــات» .ركــز في العرض
ّ
الــذي قـ ّـدمــه على سجله االقتصادي
«املـ ـ ـ ــدهـ ـ ـ ــش»« :ف ـ ـ ــي ث ـ ـ ــاث س ـ ـنـ ــوات،
أج ـ ـهـ ــزنـ ــا ع ـ ـلـ ــى م ـ ـف ـ ـهـ ــوم ال ـ ـتـ ــراجـ ــع
األميركي… أعداؤنا ّ
يفرون وأموالنا
ت ـ ـ ـ ـ ـ ــزداد» .اس ـ ـت ـ ـفـ ــاض ف ـ ــي ال ـح ــدي ــث
ع ــن م ـن ـج ــزات رئ ــاس ـت ــه ،ف ــي خـطــاب
انـتـخــابــي أك ـثــر ِم ـنــه عــرضــا ألجـنــدة
سياسية للسنوات األربع املقبلة .لم
ّ
تـشــكــل الـسـيــاســة الـخــارجـيــة أولــويــة
ف ــي كـلـمـتــه املـخـ ّـصـصــة ل ـلــداخــل؛ مـ ّـر

عليها ب ـصــورة عــابــرة .عـشــر دقــائــق
كانت أكثر من كافية للتذكير ِّببعض
املــواقــف ،نـظـرًا إلــى افـتـقــار ملفه ّ
ألي
إن ـجــاز خــارجــي يـمـكــن الـتـبــاهــي بــه.
ت ـ ـطـ ـ ّـرق س ــري ـع ــا إل ـ ــى امل ــواجـ ـه ــة مــع
إي ـ ـ ــران ون ـج ــاع ــة ح ـم ـلــة «ال ـض ـغ ــوط
ّ
ال ـق ـصــوى»ُ ،مــذك ـرًا بــأنــه هــو َمــن َأمــر
باغتيال قائد «قوة القدس» ،الجنرال
ق ــاس ــم س ـل ـي ـمــانــي .ث ـ ّـم جـ ـ ّـدد حــديـثــه
عــن «إعـ ـ ــادة» ال ـق ــوات األمـيــركـيــة ِمــن
أفغانستان ،وضرورة إنهاء الحروب
في املنطقة .دافع ،من جهة ثانية ،عن
دعـ ِـمــه لالنقالبي الـفـنــزويـلــي ،خــوان
غــوايــدو ،الــذي كــان حاضرًا في قاعة
ال ـكــون ـغــرس لــاسـتـمــاع إل ــى خـطــاب
حـ ـ ــال االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ،ووع ـ ـ ــد ب ــ«ت ـح ـط ـيــم
طغيان» الرئيس نيكوالس مادورو.
بــدا فــي ه ــذا الـسـيــاق أن واشـنـطــن ال
ّ
متحمسة لسياسة االنقالبات
تــزال
ف ــي أم ـي ــرك ــا الــات ـي ـن ـيــة ،ب ـعــد نـجــاح
نماذج اإلكــوادور والبرازيل ،وأخيرًا
بوليفيا ،وهــو ما شـ ّـدد عليه إليوت
أب ــرام ــز أخ ـي ـرًا ل ــدى إش ــارت ــه إل ــى أن
ال ـس ـيــاســة األم ـي ــرك ـي ــة سـتـنـجــح في
كاراكاس.
أك ـث ــر م ــن س ــاع ــة خـ ّـص ـص ـهــا تــرامــب
لـ ـلـ ـش ــأن ال ـ ــداخـ ـ ـل ـ ــي والـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــث عّــن
ن ـجــاح اسـتــراتـيـجـيـتــه ،ح ـيــث الـكــفــة
راجحة ملصلحته :الوظائف تزدهر،
واملــداخ ـيــل تــرتـفــع ،والـفـقــر يـتــراجــع،
والجريمة ّ تنخفض ،والثقة تتعزز،
ّ
ُم ــذكـ ـرًا ب ــأن ــه «وف ـ ــى» ب ــوع ــوده الـتــي
كان قطعها خالل حملته االنتخابية
«بـ ـ ـخ ـ ــاف آخ ـ ــري ـ ــن قـ ـبـ ـل ــي» .ي ـح ــدث
ذل ـ ــك ف ــي وق ـ ــت ارت ـف ـع ــت ف ـي ــه نـسـبــة
تأييده ،وللمرة األولــى منذ وصوله
إل ـ ــى ال ــرئ ــاس ــة ،إل ـ ــى  ،%49بـحـســب
أح ــدث اسـتـطــاع لـلــرأي أع ـ ّـده معهد
ّ
ً
رضى أميركي عن
«غالوب» ،وفي ظل
سياسات ترامب االقتصادية ،بعدما
ح ــاف ـظ ــت ع ـل ــى ن ـس ـب ــة ب ـط ــال ــة شـبــه

ثابتة عند  .%3.5رضـ ًـى ّ
بينته أيضًا
استطالعات الرأي ،وآخرها ذلك الذي
أجرته شبكة «سي بي إس» في كانون
الثاني /يناير .لكن السياسة القائمة
ً ُ
ع ـلــى ش ـع ــار «أم ـي ــرك ــا أوال» ت ـب ـ ّـن أن
الدعم األميركي لترامب يقتصر على
الجانب االقتصادي ،إذ ترفض غالبية
األمـ ـي ــركـ ـي ــن س ـي ــاس ـت ــه الـ ـخ ــارجـ ـي ــة،
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا لـ ـجـ ـه ــة ان ـ ـس ـ ـحـ ــابـ ــه مــن
اال ّت ـفــاق ال ـنــووي اإلي ــران ــي ،فــي مقابل
تبني سياسة «الضغوط القصوى».
أب ـ ـ ــرز الـ ـخـ ـط ــاب األخ ـ ـيـ ــر ال ـخ ـص ــوم ــة
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ف ـ ــي أع ـل ــى
ّ
ت ـج ــل ـي ــات ـه ــا ،ب ـع ــدم ــا رفـ ــض الــرئ ـيــس
األم ـيــركــي مـصــافـحــة رئـيـســة مجلس
الـنــواب ،نانسي بيلوسي ،التي ّ
مدت
ّ
لــه يدها للترحيب بــه ،وهــو يسلمها
نـسـخــة ِم ــن خ ـطــابــه .دفـعـهــا ذل ــك إلــى
حذف عبارة التشريف البروتوكولي
لـ ـ ـ ــدى تـ ـق ــديـ ـم ــه ل ـ ـل ـ ـكـ ــون ـ ـغـ ــرس .وفـ ــي

ّ
لم تشكل السياسة
الخارجية أولوية في
كلمة ترامب
ّ
المخصصة للداخل

ّ
نـهــايــة كـلـمـتــه ،وقـفــت ومــزقــت نسخة
ً
الخطاب ،فــي استعراض بــدا مفتعال
ِمــن الجانبني .كانت بيلوسي تعتقد
ّ
ب ــأن «ال ـض ــوء املـســلــط عـلـيــه (تــرامــب)
ّ
سـيـكــون أق ــوى مـ ّـمــا يـمـكـنــه تـحــمـلــه»،
وه ــو م ــا قــال ـتــه لـ ـ «ن ـي ــوي ــورك تــايـمــز»
قـبــل كـلـ ًمــة الــرئ ـيــس .وبـيـنـمــا جلست
واج ـ ـ ـمـ ـ ــة خـ ـلـ ـف ــة ،ب ـ ـ ــدت ك ــأنـ ـه ــا أك ـب ــر
ّ
ال ـخــاســريــن .ت ـخــلــت ع ــن مـعــارضـتـهــا
ملبدأ املساء لة إلرضــاء الجناح األكثر
ّ
فشل في
تشددًا داخل الحزب ،بعدما ِ
إثبات «عمالة» ترامب للروس .تقرير
مــولــر ج ــاء حــاسـمــا فــي ه ــذا الـسـيــاق،
َ
إذ ب ـ ّـرأ الــرئـيــس مــن تـهـمــتــي التعامل
مــع ال ــروس وإعــاقــة الـعــدالــة .الفرصة
ّ
الـ ـ ـت ـ ــي اسـ ـتـ ـغ ــلـ ـه ــا ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــون
ل ـتــوج ـيــه ات ـه ــام ــن إلـ ــى ت ــرام ــب عـلــى
خـلـفـيــة الـقـضـيــة األوك ــران ـي ــة ل ــم ت ـ ِّ
ـؤد
ّ
وتبدت الحالة
إال إلى تعزيز وضعه.
البائسة لخصومه الديمقراطيني في
انـتـخــابــات والي ــة أي ــوا ،الـتــي سادتها
الفوضى والـتـشــرذم وضـعــف اإلقـبــال
ّ
على املشاركة فيها ،ما عزز من وضعه
أكـثــر .حتى ليل الـثــاثــاء ،لــم يستطع
جـهــاز ال ـحــزب فــي الــواليــة اسـتـخــراج
حصيلتها النهائية وتحديد الفائز
فـيـهــا .لـكــن األرق ـ ــام األول ـي ــة بـ ّـيـنــت أن
امل ـ ــرش ـ ــح املـ ـفـ ـض ــل مل ــؤسـ ـس ــة الـ ـح ــزب
ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ،ج ــو ب ــاي ــدن ،نـ ــزل إلــى
ّ
ً
املرتبة الــرابـعــة ،وصعد بــدال ِمنه كل
بوتيدجيج،
ِمن بيرني ساندرز وبيت ِ
وهـ ــذا ك ــاب ــوس آخ ــر ل ـق ـي ــادة ال ـح ــزب،
يضاف إلى كابوس ترامب.
(األخبار)

بوتيدجيدج وساندرز
مفاجأتا أيوا
أثــار بيــت بوتيدجيــدج مفاجــأة فــي االنتخابــات التمهيديــة الديمقراطيــة
فــي واليــة أيــواّ ،
بتقدمــه بفــارق ضئيــل علــى الســيناتور بيرنــي ســاندرز،
وفــق مــا أظهــرت نتائــج جزئيــة .كمــا أســفرت هــذه االنتخابــات عــن
ّ
مفاجــأة ثانيــة ،هــي األداء السـ ّـيئ لجــو بايــدن ،الــذي حــل فــي املرتبــة
الرابعــة خلــف الســيناتورة إليزابيــث وارن ،بعدمــا هيمــن ألشــهر طويلــة
علــى اســتطالعات الــرأي .واحتفــل رئيــس البلديــة الســابق ملدينــة ســاوث
بينــد الصغيــرة فــي إنديانــا ،بوتيدجيــدج ،بـ«انتصــار مدهــش» ،مشــيرًا
إلــى أنــه انطلــق ِمــن «مجــرد فكــرة جميلــة» .يجاهــر الشــاب الثالثينــي بأنــه
ّ
مرشــح مثلـ ّـي الجنــس للرئاســة .ويســعى ّ
خريــج جامعــة «هارفــرد»
أول
ّ
إلــى ّ
تزعــم الجنــاح املعتــدل للحــزب محــل بايــدن ،بينمــا يمـ ّـد اليــد إلــى
ناخبــي ترامــب .فــي هــذا اإلطــار ،يـ ّ
ـردد أنــه ال يمـ ّـت بصلــة إلــى املؤسســات
التقليديــة فــي واشــنطن ،ولــو أنــه علــى قناعــة بــأن مصيــره ســيقوده إلــى
البيــت األبيــض .عوضــا عــن ذلــك ،يستشــهد بخبرتــه كرئيــس للبلديــة،
مؤكـدًا أنــه أقــام فــي ســاوث بينــد رابطــا قويــا مــع األميركيــن أكثــر أصالــة
ُ
مــن عالقــة نخــب العاصمــة الفدراليــة مــع مواطنيهــم .ونجــح بوتيدجيــدج
ّ
ّ ّ
فــي تخطــي ِســنه وقلــة شــهرته ،إذ بــرز بنبرتــه الهادئــة الواثقــة ،ومعرفتــه
بامللفــات املطروحــة ،حتــى الجيوسياســية منهــا .ويعتقــد أن وجهــات
ً
نظــره األكثــر اعتــداال فــي شــأن التغطيــة الصحيــة والضرائــب يمكــن أن
ّ
ـتقلني والجمهوريــن الذيــن ّ
صوتــوا
تقنــع ناخبــي الوســط ،والسـ ّـيما املسـ
لترامــب ويبحثــون اآلن عــن خيــار آخــر.
(األخبار)
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ّ
يتجه الناخبون في جمهورية إيرلندا،
نهاية هذا األسبوع ،إلى صناديق
االقتراع لإلدالء ّبأصواتهم ،في أجواء
لن تسمح بتمكن حزب واحد من
االنفراد بالسلطة .لكن تصاعد شعبية
«الحزب القومي اإليرلندي» (شين
فين) ،على خلفية «بريكست» ،قد
يمنحه دور «صانع الملوك» المقبل،
ّ
ويخوله فرض طلبه إجراء استفتاء
على توحيد َ
شطري الجزيرة
لندن ــــ سعيد محمد
َ
شطري الجزيرة (أ ف ب)
ملصق على الحدود بين إيرلندا الشمالية وإيرلندا يرفض فكرة الحدود بين

ستجد األحزاب ّجميعًا
نفسها مضطرة إلى
الدخول في تحالفات
سياسية صعبة

كــأحــد الــاع ـبــن ال ـك ـبــار فــي الـسـيــاســة
اإلي ــرلـ ـن ــدي ــة ،وال س ـ ّـي ـم ــا م ــع تـصــاعــد
التأييد النسبي له بني الشباب وسكان
العاصمة واملــدن الكبرى ،وفــي مــوازاة
ّ
لثنائي
ان ـح ـســار الـهـيـمـنــة الـتـقـلـيــديــة
أح ــزاب ال ـبــورجــوازيــة الـكـبــرى («فــايــن
جايل»« /فيانا فيل») .ويعزو املراقبون
ذلك إلى لعب الحزب على ورقــة إعادة
ت ــوح ـي ــد ش ـ ـطـ ـ َـري إيـ ــرل ـ ـنـ ــدا (ال ـش ـم ــال
ال ـخ ــاض ــع ل ـح ـكــم الـ ـت ــاج ال ـبــري ـطــانــي،
م ــع ال ـج ـم ـهــوريــة ف ــي الـ ـجـ ـن ــوب) ،عبر
الدعوة إلى إجراء استفتاء شعبي على
الوحدة في عام  ،2025باالستفادة من
ن ـتــائــج «ب ــري ـك ـســت» ال ـ ــذي ج ـعــل حلم

ّ
ً
إي ــرل ـن ــدا واح ـ ــدة ق ــاب ــا لـلـتـحــقــق أكـثــر
ّ
ّ
من ّ
أي وقــت مضى .ومــا يعزز التوجه
ّ
امل ـ ـت ـ ـقـ ــدم تـ ـص ــوي ــت  %65م ـ ــن س ـك ــان
املـحــافـظــات الشمالية الـسـ ّـت ملصلحة
ّ
الـبـقــاء تحت مظلة االت ـحــاد األوروب ــي
ّ
فــي استفتاء عــام  ،2016ال ــذي نظمته
لـنــدن وانتهى بخروجها مــن االتـحــاد
ّ
تتمسك الـجـمـهــوريــة في
أخ ـي ـرًا ،فيما
في التكتل.
بعضويتها
دبلن
ّ
مـ ــع ذل ـ ــك ،لـ ــن ي ـت ـس ــن ــى ل ـ ــ«شـ ــن ف ــن»
أن يـكــون طــرفــا فــي الـحـكــومــة املقبلة،
ّ
حتى لو تمكن من إزاحة أحد الحزبني
الـكـبـيــريــن ع ــن مــوق ـعــه (ع ـبــر ال ـف ــوز بـ
 23ـ ـ  %25من األص ــوات) ،بالنظر إلى
م ـس ــارع ــة ت ـلــك األح ـ ـ ــزاب إلـ ــى اإلعـ ــان
مبكرًا عن استحالة التحالف معه ،على
ّ
ومجرد
أساس أنه ليس حزبًا تقليديًا،
واجهة سياسية لـ«الحزب الجمهوري
ّ
القومي
اإليرلندي» ـ ـ اللجنة املوقتة ـ ـ
ال ـ ـن ـ ــزع ـ ــة ،والـ ـ ـ ـ ـ ــذي ن ـ ــاه ـ ــض الـ ـنـ ـف ــوذ
عسكريًا .وللمفارقة ،فإن
البريطاني
َّ
«شــن فــن» ُممثل في برملان بلفاست
اإلقليمي الخاضع للندن ،ومنه أيضًا
نواب منتخبون عن إيرلندا الشمالية
ف ــي ال ـبــرملــان ال ـبــري ـطــانــي ،وإن كــانــوا
ي ـم ـت ـن ـع ــون ع ـ ــن ح ـ ـضـ ــور ال ـج ـل ـس ــات
وال ـت ـصــويــت كـمــوقــف تــاري ـخــي تـجــاه
املحتل .لكن ســاســة دبـلــن ال يريدونه
ش ــريـ ـك ــا فـ ــي حـ ـك ــوم ــة ل ـل ـج ـم ـه ــوري ــة؛
معاد صريح تقليديًا
فـ«فاين جايل»
ٍ
للقوميني الـجـمـهــوريــن ،بينما يريد
«فيانا فيل» بناء يوتوبيا التعايش
والـســام ،من دون تــراث املقاومة ّ
ضد
االحتالل.
ق ـلــق ال ـن ـخ ـبــة ال ـس ـيــاس ـيــة اإليــرل ـنــديــة
ّ
مــن تــولــي «ح ــزب الـقــومـيــن» السلطة
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هل يفرض «شين فين» استفتاء الوحدة؟

اإليرلندي الذي يقف أيديولوجيًا على
أقصى يسار الوسط.
ب ـن ـ ً
ـاء ع ـل ـيــه ،سـتـجــد األحـ ـ ــزاب جميعًا
ّ
ن ـف ـس ـهــا مـ ـضـ ـط ــرة إلـ ـ ــى ال ـ ــدخ ـ ــول فــي
تـحــالـفــات سـيــاسـيــة صـعـبــة لـلــوصــول
إل ــى أغـلـبـيــة تـتـيــح تـشـكـيــل الـحـكــومــة،
وهو ما انعكس بالفعل على الحمالت
االنـتـخــابـيــة الـتــي تـمـحــورت ح ــول َمــن
ّ
يمكن أن يتأهل للتحالف مع َمن ،األمر
ال ــذي صــار عــامــة فــارقــة لالنتخابات
ف ــي ج ـم ـه ــوري ــة إي ــرلـ ـن ــدا م ـن ــذ ن ـهــايــة
ّ
الثمانينيات .في املقابل ،يتجه الحزب
األع ــرق فــي الـبــاد« ،شــن فــن» ،بشكل
أو بــآخــر ،إل ــى تثبيت مكانته مـجـ ّـددًا

7

5
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انتخابات باهتة في إيرلندا

يــومــان فقط يفصالن عــن موعد إدالء
ال ـن ــاخ ـب ــن اإلي ــرلـ ـن ــدي ــن بــأصــوات ـهــم
(يوم السبت ّ املقبل 8 ،شباط /فبراير)
الختيار ممثليهم في مجلس النواب،
ت ـح ـض ـي ـرًا لـتـشـكـيــل ح ـك ــوم ــة ج ــدي ــدة
م ـ ـ ـ ّـدة واليـ ـ ّتـ ـه ــا س ـب ــع سـ ـ ـن ـ ــوات ،وم ــن
غـيــر املـتــوقــع أن يحصل فيها ّ
أي من
الفرقاء على األغلبية الكافية لالنفراد
بالسلطة .وتشير أحــدث استطالعات
ال ـ ــرأي إل ــى ت ــراج ــع نـسـبــي ف ــي تــأيـيــد
ح ــزب «ف ــاي ــن ج ــاي ــل» ـ ـ ـ ـ يـمــن الــوســط
ـ ـ ـ ـ ال ــذي يـنـتـمــي إل ـيــه الــ«تــاوسـيـتــش»
ُ
(وه ــي تسمية ت ـعــادل رئـيــس ال ــوزراء
فــي ال ــدول األخـ ــرى) املنتهية واليـتــه،
لـيــو ف ــارادك ــار ،ملصلحة «فـيــانــا فيل»
الحزب البورجوازي اآلخــر الكبير في
ال ـبــاد ،و«ش ــن ف ــن» ال ـحــزب القومي
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ش ــريـ ـك ــا ،م ـ ـتـ ـ ٍّ
ـأت دائ ـ ـمـ ــا مـ ــن حــرص ـهــا
على إبـقــاء الــوضــع الـقــائــم فــي الـبــاد،
ّ
التوجه الرأسمالي الجارف
وحماية
الق ـت ـصــادهــا ،كــاعــب ذي مــواص ـفــات
خــاصــة ف ــي االت ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي ،ق ــادر
في الوقت ذاتــه على التمتع بعالقات
ش ـ ــراك ـ ــة اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة م ـ ــع ال ـ ــوالي ـ ــات
ّ
املتحدة وشركاتها املـعــوملــة ،وتجنب
ّ
إغضاب الجار البريطاني اللدود .ومع
ذلـ ــك ،ف ــإن امل ـتــاب ـعــن مل ـس ـيــرة ال ـح ــزب،
عبر العقود ،يعلمون أنــه بــذل جهودًا
جـ ّـبــارة للتأقلم فــي الـعـمــل السياسي
ّ
م ــع ك ــل م ــن ل ـنــدن ودب ـل ــن ،مـنــذ اتـفــاق
س ـ ــام إي ــرلـ ـن ــدا ال ـش ـم ــال ـي ــة (ال ـج ـم ـعــة
العظيمة فــي عــام  )1998على حساب
ت ــاريـ ـخ ــه الـ ـنـ ـض ــال ــي ،ك ـم ــا اق ـت ـص ــرت
تموضعاته االقتصادية التالية على
ّ
القبول بحلول رأسمالية ملطفة ،من
دون ال ـط ــاب ــع ال ـي ـس ــاري ال ـ ــذي هيمن
على أدبياته فــي الـقــرن املــاضــي ،وهو
ّ
ما نفذه الحزب حرفيًا في املحافظات
ّ
الـتــي يتولى إدارة مجالسها املحلية
في إيرلندا الشمالية.
ّ
ّ
ف ــي ظ ـ ــل ه ـ ــذا الـ ــواقـ ــع امل ـت ـك ــل ــس ،ف ــإن
غ ــاي ــة م ــا يـطـمــح إل ـي ــه ال ـق ــوم ـي ــون في
هــذه االنتخابات هــي أن يلعب «شني
فـ ــن» دور ص ــان ــع املـ ـل ــوك ف ــي عملية
تـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة امل ـق ـب ـلــةّ ،رب ـم ــا من
خــال تحالفه مع ّ
تجمع قــوى اليسار
وأي ـض ــا ع ــدد م ــن املـسـتـقـلــن ،ليفرض
عـلــى أح ــد الـحــزبــن الـكـبـيــريــن شرطه
ّ
التعهد بالعمل
الوحيد لتقديم الدعم:
على إنجاز استفتاء شعبي عــام عبر
إيرلندا في شأن الوحدة.
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أفقيا

 -1شهر ميالدي – الغبار في األرض واألزقــة –  -2جزيرة سورية – عاصمة ُعمان
على خليج ُعـمــان –  -3متشابهان – خــاف معلوم –  -4دول ــة أوروب ـيــة تقاسمها
ّ
وتكبدت خسائر بشرية جسيمة – أصل
هتلر وستالني في الحرب العاملية الثانية
البناء –  -5أوالد بقر الوحش – ظالم شديد السواد –  -6نادر باألجنبية – ضمير
متصل – إبــن الحصان –  -7للتعريف – شــيء سابق وآنــف – إســم مــوصــول – -8
عاصمة بنغالدش – معاناة ومكابدة –  -9يختلس النظر بخفة – إناء من خزف له
بطن كبير وعروتان وفم واسع –  -10صحافي لبناني راحل أحد مؤسسي جريدة
األهرام املصرية

عموديًا

 -1شاعر وكاتب وصحافي لبناني راحل ولد في املكسيك وتوفي في بيروت صاحب
مجلة األديب –  -2مقياس مساحة – البطن الكبير –  -3عائلة كاتب وشاعر فرنسي
ّ
يصب في األطلسي – برد –  -5أمر
راحل – أداة شرط وتوكيد –  -4نهر في فرنسا
فظيع – نبات ّ
حريف الطعم يستعمل في املطبخ اللبناني بكثرة ّ –  -6نوتة موسيقية
– النفس والعني والجوهر – ّ -7من الحيوانات البرمائية – شق في األرض يساهم
ّ
عظم
في تحديد املناطق التي تشهد هزات وزالزل أرضية –  -8حفرت البئر – والدة –
وكـ ّـرم –  -9ألفاظهم وكالمهم – جــرذ باألجنبية –  -10كاتب وشاعر األمير بشير
الشهابي الثاني ومرافقه في املنفى

أفقيا

شروط اللعبة

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

1

 -1اليابان – رق –  -2ستالني – هبب –  -3محن – قضية – ّ -4نمام – علم –  -5سوهارتو – تل –
أمي – بصيص – ّ -7
ّ -6
وب – إبط – رسخ –  -8نانت – آسي –  -9جخ – الحفرة –  -10سهل البقاع

عموديًا
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مشاهير 3373

حلول الشبكة السابقة

 -1اسونسيون – ّ -2
لت – مو – باجه –  -3ياماها – نخل –  -4الحمامات –  -5بني – ريب – ال – -6
ان – ّ
ّ
عت – طالب –  -7قلوب – سحق –  -8هضم – صريفا –  -9ربي – تيس – رع –  -10قبة الصخرة

حل الشبكة 3372

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

مصور فوتوغرافي أميركي ( )1958-1886من أكثر مصوري الفوتوغرافيا إبداعًا
وتأثيرًا وإتقانًا لعمله فــي الـقــرن العشرين .قــام بتصوير مجموعة هائلة من
األشياء خالل حياته
ّ
التطور ■  = 5+8+10+4+9+6قوانني البلدان
 = 11+8+3+5+1+2صاحب نظرية
■ ُ = 6+7حب

حل الشبكة الماضية :عاصي الحالني
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إعالنات

إعالنات

◄ وفيات ►
بسم الله الرحمن الرحيم ّ
يــا أيـتـهــا الـنـفــس املطمئنة ارجـعــي
ّ
ضـ ّـيــة فادخلي
إل ــى رب ــك راض ـيــة مــر ّ
في عبادي وادخلي جنتي
بمزيد من الرضى والتسليم بقضاء
ال ـل ــه وقـ ـ ــدره ،نـنـعــى إل ـي ـكــم فـقـيــدنــا
الغالي
املرحوم الحاج خليل أمني حسون
زوج ـت ــه :املــرحــومــة الـحــاجــة منيفة
فارس.
أب ـ ـنـ ــاؤه :م ـح ـمــد وإب ــراهـ ـي ــم وع ـلــي
والدكتور يوسف.
بناته :وفــاء زوجــة النائب السابق
ص ــاح ال ـحــركــة ،امل ــرح ــوم ــة فــاطـمــة
زوجة الحاج عاطف داغر ،املرحومة
جميلة زوجة الحاج موسى الترك.
أشـقــاؤه :املــرحــومــون الـحــاج محمد
والحاج أحمد والحاج علي والحاج
مصطفى والحاج يوسف.
شقيقته :املرحومة الحاجة فايزة.
ووري جـثـمــانــه الـطــاهــر ال ـثــرى في
النجف األشرف بالعراق.
ُ
تقبل التعازي يــوم غد الجمعة في
ّ
 7ش ـب ــاط ف ــي جـمـعـيــة الـتـخــصــص
والتوجيه العلمي قرب أمن الدولة،
م ــن ال ـســاعــة  3ب ـعــد ال ـظ ـهــر وحـتــى
الساعة  6مساء.
وت ـقــام ذك ــرى األس ـب ــوع ي ــوم األحــد
ف ــي  9شـ ـب ــاط ،ف ــي م ـج ـمــع هــونــن
الـخـيــري ،شــاتـيــا ،عند الـســاعــة 10
صباحًا.
اآلسفون :آل حسون ،فــارس ،وزني،
شيت ،الحركة ،داغــر ،تــرك ،طبوش،
وعموم أهالي هونني.

◄ ذكرى ►
ذكرى أسبوع
انتقلت بالوفاة إلــى رحمته تعالى
املرحومة
الحاجة أميرة سلمان حاموش
ارم ـلــة املــرحــوم ال ـحــاج عـلــي حسني
رشيد
اب ـ ـنـ ــاؤهـ ــا  :م ـح ـم ــد زوج ـ ـتـ ــه ه ــدى
صـ ـي ــداوي  -ح ـس ــان زوجـ ـت ــه مــريــم
ح ـ ـمـ ــاده  -ع ـب ــد ال ــرحـ ـم ــن زوج ـت ــه
عايدة عباس
ب ـنــات ـهــا  :اب ـت ـس ــام زوجـ ــة املـحــامــي
قاسم حسون  -الهام زوجــة السيد
كاظم مكه  -هال زوجة السيد حسني
الحسيني  -الدكتورة جمانة زوجة
الدكتور محمد شومان  -نهى زوجة
الـسـيــد مــأمــون الـجـنــان  -الــدكـتــورة
حسانة رشيد
تـ ـقـ ـب ــل الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــازي نـ ـ ـه ـ ــار ال ـج ـم ـع ــة
الــواقــع فــي  2020/2/7فــي جمعية
التخصص والـتــوجـيــه العلمي من
الساعة  3ولغاية الساعة  ٧مساء
وي ـص ــادف ن ـهــار األح ــد ال ــواق ــع في
 2020/2/9ذك ــرى األس ـبــوع ويـقــام
فــي هــذه املناسبة مجلس عــزاء في
مجمع أهــل البيت (ع)  -كفر حتى
الساعة  ١٠صباحا

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بالكورة
ط ـلــب ســرك ـيــس يــوســف غــالــب بصفته
احــد ورثــة حنا يوسف سركيس غالب
ق ـب ــان س ـن ــد بـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـقــار 191
زغرتا.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب مــاهــر زاه ــر مـصــري بــالــوكــالــه عن
احد ورثة نجاة كباره سند بدل ضائع
للعقار  683كفرحزير.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بالكورة
طلب بطرس مخائيل داغر بالوكاله عن
املدين انطوان الفخري شهادتي تأمني
بدل ضائع للعقارين  1391و 3139آسيا.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب طنوس شهيد نمنوم بــاالرث من
زوجـتــه مريم الحلبي بصفتها االرثية
عــن وال ــده ــا مـخــايــل الـحـلـبــي سـنــد بــدل
ضائع للعقار  982اهدن.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب نسيم نقوال ديب بصفته مفوض
مــن امل ـطــران ج ــروج بــوجــوده سند بدل
ضــائــع عــن وق ــف كنيسة سـيــدة البرية
للطائفة املارونية في بصرما للعقار 31
بصرما عن الحق السطحي.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
غرفة الرئيس طانيوس الحايك
رقم 2019/187
املنفذة :تريزا انطونيو فرنجية بوكالة
االستاذ انطون يمني املنفذ عليها :حوا
ً
مـخــايــل ك ـعــدوا زغــرتــا اص ــا ومجهول
اإلقامة.
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :اسـ ـتـ ـن ــاب ــة دائـ ـ ــرة
تنفيذ طرابلس بالرقم  2019/88مكرر
الـقــاضـيــة بـتـنـفـيــذ حـكــم إزال ـ ــة الـشـيــوع
الصادر عن الغرفة االبتدائية بالشمال
فـصــل  2018/89ت ــاري ــخ 2019/11/29
على العقار  /2284/اهدن.
ت ــاري ــخ م ـح ـضــر ال ــوص ــف2020/1/3 :
تاريخ تسجيله2020/1/7 :
امل ـطــروح للبيع :الـعـقــار  /2242/اهــدن
مساحته  800م 2وهو ارض بور مسورة
بشريط مطلي باللون االسود قسم منه
يستعمل ملـمــارســة األل ـعــاب وقـســم آخر
يوجد فيه بعض الردميات ويقع مقابل
كنيسة مار شربل اهدن وال يبعد كثيرًا
عن طريق زغرتا اهدن.
التخمني وبدل الطرح146700/ :د.أ /.أو
مــا يعادلها بالليرة اللبنانية بتاريخ
البيع.
مـ ــوعـ ــد املـ ـ ــزايـ ـ ــدة ومـ ـك ــانـ ـه ــا :الـ ـث ــاث ــاء
 2020/3/24الـســاعــة  1:30بـعــد الظهر
أمــام رئيس دائــرة تنفيذ زغرتا للراغب
بــالـشــراء وقـبــل املـبــاشــرة بــاملــزايــدة دفع
بـ ــدل الـ ـط ــرح ب ـص ـن ــدوق مـ ــال زغ ــرت ــا أو
بـمــوجــب ش ــك مـصــرفــي مـسـحــوب ألمــر
رئيس دائرة تنفيذ زغرتا واتخاذ مقامًا
له ضمن نطاق الدائرة او توكيل محام
وع ـل ـيــه االط ـ ــاع ع ـلــى ق ـيــود الصحيفة
العينية للعقار موضوع املزايدة ودفع
رسوم التسجيل والداللة.
مأمور التنفيذ طنوس بو عيسى
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
غرفة الرئيس طانيوس الحايك
رقم 2019/179
املنفذ :ادكار الفراد يمني وكيله املحامي

انـ ـ ـط ـ ــون يـ ـم ــن املـ ـنـ ـف ــذ عـ ـلـ ـيـ ـه ــم :ورث ـ ــة
ح ـنــا ان ـط ــون ـي ــوس الـ ـخ ــوري الـبـعـيـنــي:
زوج ـ ـتـ ــه ج ــول ـي ــا ن ــاص ـي ــف أب ـ ــي خ ـطــار
ووردة وان ـ ـطـ ــوان وجـ ــوزفـ ــن وجـ ــورج
وماريا وفرنسيس ومــارون وتــراز حنا
انطونيوس الخوري البعيني وحسنة
انطون البعيني مجهولي اإلقامة.
السند التنفيذي :استنابة دائرة تنفيذ
طــرابـلــس بــالــرقــم  2019/104القاضية
بـتـنـفـيــذ ح ـكــم إزالـ ـ ــة ال ـش ـي ــوع ال ـص ــادر
عــن الـغــرفــة اإلبـتــدائـيــة بــالـشـمــال فصل
 2018/96أس ـ ــاس  2015/808ت ــاري ــخ
 2018/12/20عـ ـل ــى الـ ـعـ ـق ــار /937/
بنشعي.
تــاريــخ محضر الــوصــف2019/12/18 :
تاريخ تسجيله2020/1/7 :
املـطــروح للبيع :العقار  /937/بنشعي
مـســاحـتــه 19522/م /2وي ـقــع بمنطقة
كــروم العتاق وقريب من الطريق العام
زغرتا اهدن بحوالي  100م تقريبًا قسم
منه مشجر زيتون وقسم بعض اشجار
ال ـتــن وال ـعــريــش وال ـل ــوز وق ـســم سليخ
لزراعة الحبوب والعقار على سفح جبل
فيه انحدار بني  60و 80تقريبًا.
التخمني وب ــدل ال ـطــرح 585660/ :د.أ/.
أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية بتاريخ
البيع.
مـ ــوعـ ــد املـ ـ ــزايـ ـ ــدة ومـ ـك ــانـ ـه ــا :الـ ـث ــاث ــاء
 2020/3/24الـســاعــة  1:30بـعــد الظهر
أمام رئيس دائرة تنفيذ زغرتا واتخاذ
مقامًا له ضمن نطاق الدائرة او توكيل
محام وعليه االطالع على قيود صحيفة
العينية للعقار موضوع املزايدة ودفع
رسوم التسجيل والداللة.
مأمور التنفيذ طنوس بو عيسى
اعالن تلزيم
ت ـجــري مــؤسـســة م ـيــاه لـبـنــان الشمالي
فــي تمام الساعة الـعــاشــرة صباحًا من
ي ــوم ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع فـيــه 2020/2/25
مناقصة عمومية لتقديم محابر لزوم
طــابـعــات أجـهــزة فــاكــس وآالت تصوير
في مؤسسة مياه لبنان الشمالي.
فـعـلــى م ــن ي ــرغ ــب ب ــاالش ـت ــراك ف ــي هــذه
املناقصة الحصول على دفتر الشروط
املعد لهذه الغاية من مكاتب املؤسسة
الــواقـعــة فــي الـطــابــق ال ـحــادي عـشــر من
مـبـنــى ك ـبــارة الـكــائــن فــي ش ــارع صــاح
ال ـ ــدي ـ ــن ك ـ ـب ـ ــارة – طـ ــراب ـ ـلـ ــس (هـ ــاتـ ــف:
.)06/626742
تقدم العروض في مهلة اقصاها الساعة
ال ـثــان ـيــة م ــن ب ـعــد ظ ـهــر آخـ ــر يـ ــوم عمل
يسبق موعد اجــراء املناقصة ،ويرفض
كل عرض يصل بعد هذا التاريخ.
رئيس مجلس االدارة /املدير العام
خالد بركات عبيد
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
الرئيسة ندى املعلوف
رقم املعاملة2018/120 :
املنفذة :ريتا سليمان سليمان  -وكيلها
املحامي سايد فياض.
امل ـن ـفــذ ع ـل ـي ـهــم :ورث ـ ــة ن ــاص ــر سـعــدالـلــه
إسبريدون وهو نفسه ناصر سعدالله
منصور وهــم :سيمون وساميا وماري
نــاصــر منصور وإمـيــل وان ـطــوان وزانــة
ناصر ناصر منصور من بجدرفل.
السند التنفيذي :استنابة دائرة تنفيذ
ط ــراب ـل ــس  2018/61امل ـن ـفــذ بـمــوجـبـهــا
حـكــم ص ــادر عــن الـغــرفــة االبـتــدائـيــة في
ال ـش ـمــال بــرقــم اس ــاس  2016/172قــرار
 2018/3ت ــاري ــخ  2018/1/11ب ــازال ــة
الشيوع في العقار رقم  35بجدرفل.
تاريخ الحكم2018/1/11 :
ت ــاري ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه ل ـ ــدى أم ــان ــة الـسـجــل
العقاري2016/12/1 :
املـطــروح للبيع العقار رقــم  35منطقة
بجدرفل.
محتوياته :حاكورة بعل ضمنها بعض
أشجار توت ومختلف.
مساحته/101 :م2
ً
ي ـح ــده :ش ـم ــاال :طــريــق ع ــام و 37و- 38
شرقًا 36 :وطريق عام  -جنوبًا 36 :و34
 غربًا 34 :و.33ال ـت ـخ ـم ــن/5050/ :د.أ .ب ـ ــدل الـ ـط ــرح:
/5050/د.أ.
موعد املزايدة ومكانها :نهار الخميس

الــواقــع في  2020/3/5الساعة الواحدة
مـ ــن ب ـع ــد ال ـظ ـه ــر أم ـ ـ ــام رئ ـي ـس ــة دائـ ـ ــرة
التنفيذ في محكمة البترون.
ش ــروط الـبـيــع :على الــراغــب فــي الـشــراء
ان يدفع بدل الطرح املقرر نقدًا أو عليه
تقديم كفالة وافية من املصارف املقبولة
ك ـفــال ـت ـهــا ق ــان ــون ــا او ش ـي ـك ــا م ـصــرف ـيــا
بــالـلـيــرة اللبنانية وعـلـيــه ات ـخــاذ محل
اقامة معروف ضمن نطاق دائرة تنفيذ
الـبـتــرون واال عــد قلمها مقامًا مختارًا
لــه وان يــدفــع زي ــادة عـلــى الـثـمــن رســوم
التسجيل والداللة.
رئيسة القلم
وفاء ضاهر
إعالن بيع باملزاد العلني للمرة الثالثة
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
في املعاملة التنفيذية رقم 2017/1174
الرئيسة ندين مشموشي
املنفذ :فرنسبنك ش.م.ل .وكيله املحامي
لودي نادر
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـهــم :ش ــرك ــة م ــرك ــز ال ـت ـع ــاون
االستهالكي
حسني يوسف حيدر
يوسف حسن حيدر حــارة حريك شارع
القسيس
امل ـش ـتــرك :شــركــة سـعــد غـ ــروب لـلـتـجــارة
ش.م.م .وكيلها االستاذ غفار سرحان
السند التنفيذي :عقد مع جدول سندات
مــع عـقــد تــأمــن درج ــة اول ــى مــع شـهــادة
تــأمــن مــع كشف حـســاب مــع عقد زيــادة
تأمني املبلغ  946925د.أ .و 330239.38
ل.ل .و  127665.89د.أ .عدا اللواحق ودين
املشترك.
تاريخ قرار الحجز - 2017/7/12 :تاريخ
تسجيله2018/8/10 :
العقارات املطروحة للبيع  2400سهم من
العقار  2/49حارة حريك:
طابق ارضي حق مختلف خاضع لنظام
م ـل ـك ـيــة الـ ـط ــواب ــق ي ـش ـت ــرك بـ ـه ــذا ال ـحــق
املـخـتـلــف رق ــم  71 Bحــق ال ــري مــن مياه
قـنــاة ح ــارة حــريــك  -تخطيط بــاملــرســوم
 - 71/719م ـخــال ـفــة ب ـن ــاء راج ـ ــع الـقـســم
واحــد بخصوص التعهد يــراجــع القسم
 - 43تـعـهــد وت ـف ــوي ــض لـلـبـلــديــة ب ــازال ــة
املـخــالـفــة مـنـظــم ل ــدى كــاتــب ع ــدل بعبدا
.2012/4070
مساحته  12م 2تقريبًا.
ال ـت ـخ ـمــن/42000/ :د.أ - .ال ـط ــرح بعد
التخفيض  %5و /22743/ :%5د.أ.
 2400سهم من العقار  2/48حارة حريك:
ط ــاب ــق ارضـ ـ ــي  -ح ــق م ـخ ـت ـلــف خــاضــع
لنظام ملكية الطوابق نفس الوقوعات
اعاله.
مساحته  13م.2
ال ـت ـخ ـمــن/45500/ :د.أ - .ال ـط ــرح بعد
التخفيض  %5و /24638.25/ :%5
 2400سهم من العقار  2/47حارة حريك:
ط ــاب ــق ارض ـ ـ ــي خ ــاض ــع لـ ـنـ ـظ ــام مـلـكـيــة
الطوابق نفس الوقوعات اعاله.
مساحته 14م 2تقريبًا.
ال ـت ـخ ـمــن/45500/ :د.أ - .ال ـط ــرح بعد
التخفيض  %5و /24638.25/ :%5د.أ.
 2400سهم من العقار  2/46حارة حريك:
ط ــاب ــق ارضـ ـ ــي  -ح ــق م ـخ ـت ـلــف خــاضــع
لنظام ملكية الطوابق.
مساحته  13م.2
ال ـت ـخ ـمــن/45500/ :د.أ - .ال ـط ــرح بعد
التخفيض  %5و /24638.25/ :%5د.أ.
 2400سهم من العقار  2/45حارة حريك:
ط ــاب ــق ارضـ ـ ــي  -ح ــق م ـخ ـت ـلــف خــاضــع
لنظام ملكية الطوابق  -تأمني ملصلحة
الخزينة اللبنانية.
مساحته 143م.2
ال ـت ـخ ـمــن/44200/ :د.أ - .ال ـط ــرح بعد
التخفيض  %5و /23934.30/ :%5د.أ.
 2400سهم من العقار  2/44حارة حريك:
ط ــاب ــق س ـف ـلــي  -حـ ــق م ـخ ـت ـلــف خــاضــع
لنظام ملكية الطوابق  -نفس الوقوعات
على القسم .45
مساحته 740م.2
التخمني/1110000/ :د.أ - .الـطــرح بعد
التخفيض  %5و/601065/ :%5د.أ.
 2400سهم من العقار  2/43حارة حريك:
طـ ــابـ ــق س ـف ـل ــي خـ ــاضـ ــع لـ ـنـ ـظ ــام مـلـكـيــة
الـطــوابــق  -نفس الــوقــوعــات على القسم
.45
مساحته 684م.2

الـتـخـمــن/777600/ :د.أ - .ال ـطــرح بعد
التخفيض  %5و/421070.4/ :%5د.أ.
 2400سهم من العقار  2/52حارة حريك:
طابق ارضي حق مختلف خاضع لنظام
ملكية الطوابق.
نفس الوقوعات على القسم .49
مساحته  16م.2
ال ـت ـخ ـمــن/56000/ :د.أ - .ال ـط ــرح بعد
التخفيض  %5و/30324/ :%5د.أ.
 2400س ـهــم م ــن ال ـع ـقــار  2/1037ح ــارة
حريك:
م ـس ـت ــودع ون ــزل ــة س ـي ــارة ط ــاب ــق سفلي
 2ح ــق مـخـتـلــف خ ــاض ــع ل ـن ـظــام ملكية
ال ـ ـطـ ــوابـ ــق يـ ـشـ ـت ــرك ب ـم ـل ـك ـي ــة الـ ـقـ ـس ــم 1
م ـن ـت ـفــع ب ــال ــري م ــن قـ ـن ــاة حـ ـ ــارة حــريــك
نفس الــوقــوعــات على القسم  49مــا عدا
تفويض البلدية.
مساحته 1040م.2
التخمني/1196000/ :د.أ - .الـطــرح بعد
التخفيض  %5و/647634/ :%5د.أ.
 2400س ـهــم م ــن ال ـع ـقــار  4/1037ح ــارة
حريك:
نفس الوقوعات على القسم  2من العقار
 1037حارة حريك.
مساحته  700م.2
الـتـخـمــن/735000/ :د.أ - .ال ـطــرح بعد
التخفيض  %5و/398002.5/ :%5د.أ.
تاريخ ومكان املزايدة:
وقد تحدد موعد املزايدة نهار االربعاء
الــواقــع فــي  2020/3/4الـســاعــة الحادية
عشرة صباحًا امــام رئيس دائــرة تنفيذ
بعبدا  -قصر عدل بعبدا  -املبنى الجديد.
ش ـ ــروط ال ـب ـي ــع :ع ـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء
وقبل املباشرة في املــزايــدة ايــداع 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 القلم
انطوان الحلو
إعالن قضائي
صادر عن محكمة الدرجة األولى املدنية
في بيروت
الغرفة الخامسة  -العقارية
برئاسة القاضي ريما شرف الدين
وعـ ـض ــوي ــة ال ـق ــاض ـي ــن سـ ــرحـ ــال وأبـ ــي
خليل
رقم األوراق2019/175 :
الجهة املستدعية :حسني محمود دقيق
وكارمن انطونيوس سليمان
األوراق امل ـط ـلــوب ابــاغ ـهــا :االس ـتــدعــاء
امل ـق ــدم م ــن ال ـج ـهــة املـسـتــدعـيــة بـتــاريــخ
 2019/11/13تـحــت الــرقــم 2019/175
والذي تطلب بموجبه:
بشطب اشــارات الدعاوى املسجلة على
الصحيفة العينية للقسم  /11B/من
الـعـقــار  /497/زق ــاق ال ـبــاط وامل ـحــددة
باالرقام التالية :الدعوى رقم 1996/135
 ال ـ ـ ــدع ـ ـ ــوى رقـ ـ ـ ــم  - 2000/443ق ـيــداحتياطي مسجل تحت رقم يومي 202
تاريخ .1995/6/29
فعلى من لديه أي إعتراض أو مالحظات
على ذلك التقدم بها أمــام هذه املحكمة
وذلك في مهلة عشرين يومًا تلي تاريخ
النشر األخير.
بيروت في  30كانون الثاني 2020
رئيس القلم
بشرى البستاني
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
معاملة تنفيذية رقم 2018/928
غرفة القاضي مريانا عناني
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
لـلـمــرة الـثــانـيــة ي ــوم االث ـنــن الــواقــع فيه
 2020/2/17ال ـســاعــة الــراب ـعــة مــن بعد
الظهر سيارة املنفذ عليه ايلي الرومي
م ــارك ــة ري ـن ــو م ـي ـغــان  V 16ذات الــرقــم
/842894ج صنع  2007املخمنة بمبلغ
 2000د.أ .واملـ ـط ــروح ــة ب ـعــد تخفيض
ً
 %20بمبلغ  1600د.أ .وذل ــك تحصيال

ل ــدي ــن ط ــال ــب الـتـنـفـيــذ ب ـنــك سوسيتيه
جـنــرال فــي لبنان ش.م.ل .البالغ 1.410
د.أ .اضافة الى الفوائد واللواحق علمًا
انه يتوجب على السيارة مبلغ 360.000
ل.ل .رسوم ميكانيك.
ف ـع ـلــى ال ــراغ ــب ب ــال ـش ــراء ال ـح ـض ــور الــى
مرآب الصحناوي  -الكرنتينا في املكان
والـ ــزمـ ــان املـ ـح ــددي ــن أع ـ ـ ــاه ،مـصـحــوبــا
بالثمن نقدًا و %5رسم داللة.
مأمور تنفيذ بيروت
علي حمزة
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
املعاملة التنفيذية رقم 2016/1459
الرئيس فيصل مكي
طالب التنفيذ :بنك سوسيتيه جنرال في
لبنان ش.م.ل.
املنفذ عليهم :أندره صليبا
نقوال خليل برغوث
نادين خليل برغوث
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :الـ ـحـ ـك ــم ال ـ ـصـ ــادر
ع ــن مـحـكـمــة ب ــداي ــة بـ ـي ــروت  -ق ـ ــرار رقــم
 2015/133/86والـقــاضــي بــإلــزام املنفذ
عليهم بدفع مبلغ /601 141/د.أ.
إضــافــة الــى الـلــواحــق ومبلغ 132 000/
/3ل.ل.
تاريخ التنفيذ2016/6/18 :
تاريخ تبليغ اإلنذارات :من املنفذ عليهم
2016/6/24
ت ـ ــاري ـ ــخ ق ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـح ـ ـجـ ــز :إع ـ ـ ـ ــان تـ ـح ـ ّـول
الـحـجــز االحـتـيــاطــي إل ــى حـجــز تنفيذي
2016/7/12
تاريخ تسجيله2016/8/19 :
تاريخ محضر الوصف2018/4/26 :
تاريخ تسجيله2018/5/21 :
بيان العقار املطروح للبيع 3/301 :عني
املريسة وهو عبارة عن مستودع طابق
ً
سفلي ثاني شماال وغربًا.
مساحته 35 :م2
حدود العقارين :غربًا :أمالك عامة - 302
 - 312شرقًا :أمالك عامة و297
ً
شـمــاال .315 - 312 - 297 - 344 :جنوبًا:
أمالك عامة.
قيمة التخمني/175000/ :د.أ.
قيمة الطرح للمرة الثالثة/85050/ :د.أ.
بيان العقار املطروح للبيع 2/301 :عني
املريسة وهــو عـبــارة عــن مستودع كبير
طابق سفلي ثاني  -جنوبًا.
مساحته316 :م2
قيمة التخمني/1.580.000 :د.أ.
قيمة الطرح للمرة الثالثة/767.880 :د.أ.
م ــوع ــد املـ ــزايـ ــدة ومـ ـك ــان إج ــرائـ ـه ــا :يــوم
األرب ـعــاء الــواقــع فــي  2020/3/4الساعة
العاشرة صباحًا في دائرة تنفيذ بيروت.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
ل ـل ـمــرة ال ـثــال ـثــة ح ـصــص امل ـن ـفــذ عليهم
والبالغة  2400سهم في العقارين 2/301
و  3/301منطقة عــن املريسة العقارية
واملوصوفة أعاله.
مع العلم أن العقارين حاليًا مستخدمان
كوحدة عقارية واحدة.
فعلى الراغب في الشراء تنفيذًا الحكام
املـ ـ ــواد  973و  978و  983م ــن االص ــول
امل ــدن ـي ــة ،أن ي ـ ــودع ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائـ ــرة
تنفيذ ب ـيــروت قـبــل امل ـبــاشــرة بــاملــزايــدة
لدى صندوق الخزينة أو احد املصارف
املـقـبــولــة مبلغًا م ــوازي ــا لـبــدل ال ـطــرح أو
يقدم كفالة مصرفية تضمن هذا املبلغ،
وعليه اتـخــاذ مقام مختار لــه فــي نطاق
الدائرة ان لم يكن له مقام فيه او لم يسبق
له ان عني مقامًا مختارًا فيه ،واال ُع ّد قلم
الدائرة مقامًا مختارًا له ،وعليه ايضًا في
خــال ثالثة ايــام مــن تــاريــخ صــدور قــرار
االحــالــة ايــداع كامل الثمن باسم رئيس
دائـ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـيــذ ف ــي صـ ـن ــدوق الـخــزيـنــة
او اح ــد امل ـصــارف املـقـبــولــة تـحــت طائلة
اعــادة املزايدة بزيادة العشر ،واال فعلى
عهدته فيضمن النقص وال يستفيد من
الزيادة وعليه كذلك دفع الثمن والرسوم
وال ـن ـف ـقــات ب ـمــا ف ـيــه رس ــم داللـ ــة خمسة
بــاملــايــة مــن دون حــاجــة إلنـ ــذار أو طلب
وذل ـ ــك خـ ــال ع ـشــريــن ي ــوم ــا م ــن تــاريــخ
صـ ـ ــدور ال ـ ـقـ ــرار ب ــاالح ــال ــة ،ل ـل ــراغ ــب فــي
الشراء االطالع لدى هذه الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت
عبد الرحيم العاكوم

تبليغ فقرة حكمية
مــن املحكمة االبتدائية فــي جبل لبنان،
املنت ،الغرفة التاسعة الناظرة بالدعاوى
ال ـع ـقــاريــة ،املــؤل ـفــة م ــن ال ـقــاضــي سيلفر
اب ــو ش ـق ــرا وال ـقــاض ـيــن مـحـمــد فــرحــات
واوجـيـنــا نصير الــى املستدعى ضدهم
ورثة عزيز سليم عماد وهم مارتا نايف
عـمــاد وسليم وفــايــز عــزيــز عـمــاد وورثــة
ام ـيــل سـلـيــم س ـم ـعــان ع ـمــاد وه ــم م ــاري
ن ــاي ــف عـ ـم ــاد وس ـ ـلـ ــوى س ـل ـي ــم س ـم ـعــان
عماد وتمام اسبر عماد وكاترين ماري
ج ــورج ــات جـيــرمــان غــوتـكــن املجهولي
محل االقامة ،انه باستدعاء ازالة الشيوع
رق ــم  2019/933امل ـق ــدم م ــن املـسـتــدعـيــة
زيكلندي فضل الله رزق بركات بواسطة
وكـيـلـهــا امل ـحــامــي بـشـيــر اعـ ــزان وبــوجــه
غ ـي ــره ــم ،صـ ــدر ال ـح ـكــم رقـ ــم 2019/179
ت ـ ــاري ـ ــخ  2019/10/29قـ ـض ــى بـ ــازالـ ــة
الشيوع في العقار  603عني السنديانة
العقارية عن طريق طرحه للبيع باملزاد
العلني للعموم ولصالح الشركاء على
ان يـعـتـمــد اس ــاس ــا ل ـل ـطــرح ف ــي امل ــزاي ــدة
االولــى املبلغ املقدر من الخبير والبالغ
 /164700/الف د.أ .وتضمينهم النفقات
وال ــرس ــوم بـنـسـبــة ح ـصــة ك ــل مـنـهــم في
امللك مهلة االستئناف خالل ثالثني يومًا
تلي مهلة النشر.
رئيس القلم كيوان كيوان
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي غريس ناضر
تنفذ شركة الكونتوار اللبناني للتسليف
والتمويل بوجه روجيه وكلود جوزيف
ع ـبــد امل ـل ــك بــامل ـعــام ـلــة  2015/236سند
ً
دين تحصيال ملبلغ /35000/د.أ .إضافة
للفوائد والرسوم كافة.
يـجــري التنفيذ عـلــى الـعـقــار  938دلبتا
وم ـس ــاح ـت ــه  5350م.م .وق ـ ــد تـ ــم وض ــع
يـ ــد ب ــالـ ـق ــرار  79/8/11/229مـ ــن قـبــل
شــركــة الـكـهــربــاء عـلــى مـســاحــة  950م.م.
فتكون املساحة املتبقية  4400م.م .وهو
ب ـمــوجــب االف ـ ـ ــادة ال ـع ـق ــاري ــة ارض بعل
محرجة سنديان وقسم مشجر كرم عنب
وبالكشف أثبت ان الواقع مطابق لالفادة
العقارية ويقع في أعلى جبل دلبتا تحت
عامود التوتر العالي للكهرباء وطبيعته
منحدرة حرجية ال طريق له.
ت ـ ــاري ـ ــخ ق ـ ـ ـ ــرار الـ ـحـ ـج ــز 2014/11/19
وتـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه  ،2014/12/1ب ــدل
تـخـمـيـنــه /198000/د.أ .وب ـ ــدل طــرحــه
ب ـعــد الـتـخـفـيــض ل ـل ـمــرة ال ـثــال ـثــة بمبلغ
/82274.94/د.أ .او مــا يـعــادلــه بالعملة
الــوط ـن ـيــة وي ـج ــري ال ـب ـيــع ي ــوم ال ـثــاثــاء
ال ــواق ــع ف ـيــه  2020/04/28ال ـس ــاع ــة 11
ظهرًا في قاعة محكمة كسروان .للراغب
بــال ـشــراء دف ــع ب ــدل ال ـطــرح بـمــوجــب شك
مصرفي منظم ألمر رئيس دائــرة تنفيذ
كـســروان أو تقديم كفالة وافـيــة مــن أحد
امل ـصــارف املـقـبــولــة مــن الــدولــة ويتحمل
رســوم التسجيل والــداللــة وعليه اتخاذ
محل اقامة ضمن نطاق الدائرة واال عد
قلمها مقامًا مختارًا له كما عليه االطالع
عـلــى قـيــود الصحيفة العينية الـعــائــدة
للعقار موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
طلبت غاده منير جنبالط بوكالتها عن
ع ـمــاد نــايــف ال ـقــاضــي اح ــد ورث ــة نــايــف
ح ـس ــن الـ ـق ــاض ــي س ـ ـنـ ــدات م ـل ـك ـيــة ب ــدل
ضائع عن حصص مورثه في العقارات
 1595و 619والقسمني  8و 9مــن العقار
 629السمقانية.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
تبليغ فقرة حكمية
من املحكمة االبتدائية في جبل لبنان،
املنت ،الغرفة التاسعة الناظرة بالدعاوى
ال ـع ـقــاريــة ،املــؤلـفــة مــن الـقــاضــي سيلفر
أب ــو ش ـقــرا وال ـقــاض ـيــن مـحـمــد فــرحــات
واوجينا نصير الــى املستدعى ضدهم
ميشلني ضــومــط وكــاتـيــا نعمه ومــاريــا

ل ـ ــوردس وم ــاري ــا أم ــا طــان ـيــوس شــديــد
فــرن ـس ـيــس وجـ ـ ــوزي ان ـطــون ـيــو واي ـل ـمــا
ماريا وكاتيا ماريا خوزي ماريا شديد
وج ـي ـســي ت ـي ــري ــزا م ـي ـغــال ان ـخ ــل شــديــد
رودريـ ـغـ ـي ــز امل ـج ـه ــول ــي م ـح ــل االق ــام ــة،
انـ ــه ب ــاسـ ـت ــدع ــاءات ازالـ ـ ــة ال ـش ـي ــوع رقــم
 2015و 2016و 2018/2018املقدمة من
امل ـس ـت ــدع ــي جـ ــان اده ب ــواس ـط ــة وكـيـلــه
املحامي بيارو الشامي صدرت االحكام
رقم  105 104و 2019/184قضت بازالة
الـشـيــوع فــي ال ـع ـقــارات  53و 105و127
و 170اده الـعـقــاريــة عــن طــريــق طرحها
للبيع بــاملــزاد العلني للعموم ولصالح
الشركاء على ان يعتمد اســاســا للطرح
ف ــي املـ ــزايـ ــدة االول ـ ـ ــى امل ـب ـل ــغ املـ ـق ــدر مــن
الـخـبـيــر وال ـبــالــغ  8155د.أ .لـلـعـقــار 53
وم ـب ـلــغ  9810د.أ .لـلـعـقــار  105ومـبـلــغ
 229360د.أ .للعقار  127ومبلغ 490490
د.أ .لـلـعـقــار  170وتـضـمـيـنـهــم الـنـفـقــات
وال ــرس ــوم بـنـسـبــة ح ـصــة ك ــل مـنـهــم في
امللك مهلة االستئناف خالل ثالثني يومًا
تلي مهلة النشر.
رئيس القلم كيوان كيوان
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 97/1281
طالب التنفيذ :بنك مياب ش.م.ل .الشرق
االوسط وافريقيا سابقًا وكيله املحامي
محمد خضر سليم
املنفذ عليهما :خليل سامي السبع
علي عباس األطرش
السند التنفيذي :كشف حساب مع عقدي
ً
تأمني وسندات دين مستحقة تحصيال
ل ــرص ـي ــد الـ ــديـ ــن الـ ـب ــال ــغ /222641/د.
أميركي عدا الفوائد واللواحق.
تــاريــخ ق ــرار الـحـجــز - 98/2/12 :تاريخ
تسجيله98/2/25 :
ً
املـ ـط ــروح لـلـبـيــع :أوال 2400 :س ـهــم من
العقار /2743برج البراجنة القسم :A 5
سـفـلــي ثــانــي  -م ـس ـتــودع ضـمـنــه غــرفــة
ومـطـبــخ ونــزلــة س ـيــارة  -ول ــدى الكشف
تبني ان ما ذكر اعاله ينطبق على الواقع
ويـشـغـلــه حــالـيــا الـسـيــد قــاســم رمـضــان
ـار وي ـس ـت ـع ـم ـلــه ك ـم ـن ـشــرة -
ب ـص ـف ـتــه شـ ـ ـ ٍ
خــاضــع لنظام ملكية الـطــوابــق يشترك
بملكية القسمني  1و A 3وما ورد عليهما
 تأمني من الدرجة االولــى لصالح بنكالـشــرق االوس ــط وافــريـقـيــا ش.م.ل .على
مــال ـكــي ال ـق ـســم بـمـبـلــغ /3120000/د.أ.
حق وفائدة حسب شروط العقد مع حق
الـتـحــويــل منتفع بــاملــرور عـلــى الطريق
الخاص  2255مشترك بني جميع بلوك
 Aمن  4إلى .A 18
مساحته/670/ :م2
الـ ـتـ ـخـ ـم ــن/268000/ :د.أ - .ال ـ ـطـ ــرح:
/160800/د.أ.
تـ ــاريـ ــخ وم ـ ـكـ ــان امل ـ ـ ــزاي ـ ـ ــدة :وقـ ـ ــد ت ـح ــدد
موعد املــزايــدة نهار الجمعة الــواقــع في
 2020/2/21الـســاعــة الـعــاشــرة صباحًا
امام رئيس دائرة تنفيذ بعبدا في قصر
عدل بعبدا املبنى الجديد.
شـ ــروط ال ـب ـيــع :فـعـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء
وق ـب ــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة اي ـ ــداع مبلغ
مــواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة
او م ـصــرف مـقـبــول بــاســم رئ ـيــس دائ ــرة
تنفيذ بعبدا او تقديم كفالة مصرفية
تضمن املبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن
ن ـطــاق ال ــدائ ــرة كـمــا عـلـيــه وخ ــال ثــاثــة
ايام من صدور قرار االحالة ايــداع باقي
الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
العشر على مسؤوليته كما عليه وخالل
عـشــريــن يــومــا تـلــي االح ــال ــة دف ــع الثمن
ورسم الداللة  %5والتسجيل.
مأمور التنفيذ
مارو القزي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب نــديــم امـيــل املــر بصفته احــد ورثــة
كالديس برباره برسي كامب املالكة في
ال ـع ـقــاريــن  /5664/و /5666/بسكنتا
وبـصـفـتــه وك ـيــل سـلـيــم ام ـيــل امل ــر املــالــك
ايضًا في نفس العقارين سندات تمليك
بدل عن ضائع بحصص املورث واملالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي

إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب شربل فريد نصار مالك القسم /6/
مــن الـعـقــار  /50/عــن علق سند تمليك
بدل عن ضائع بإسمه.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب لـيــان ال ـيــاس ال ـحــاج وكـيــل الـيــاس
موسى الـحــاج ولــوريــس يوسف عفيش
زوجــة الـيــاس الـحــاج مالكي القسم /4/
م ــن ال ـع ـقــار  /303/ب ـيــت ال ـك ـكــو سـنــدي
تمليك بدل عن ضائع بحصتي املالكني.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـلــب عـ ــادل اس ــد م ـع ـلــوف مــالــك الـعـقــار
 /503/كفر عـقــاب سند تمليك بــدل عن
ضائع بإسمه.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـلــب انـ ـ ــدره اي ـل ــي سـ ـع ــاده وك ـي ــل ايـلــي
سامي الحلبي بصفته مالك فــي القسم
 /9/م ــن ال ـع ـق ــار  /922/دي ـ ــك امل ـح ــدي
وبصفته وكـيــل ميشال وج ــورج سامي
الحلبي املالكني في نفس العقار سندات
تمليك بدل عن ضائع بحصص املالكني.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
م ــن أم ــان ــة الـسـجــل ال ـع ـقــاري ف ــي الـبـقــاع
الغربي
طـلــب عـبــد الــرح ـمــن مـحـمــد جـ ــراح سند
تمليك ب ــدل ضــائــع بحصته فــي العقار
 1609املرج.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري
ربى حسن الدغيدي
إعالن من أمانة السجل العقاري في زحلة
ط ـل ــب أحـ ـم ــد ص ــال ــح ال ـح ـم ـص ــي ملـ ــورث
موكلته عبد الله محمود عراجي سندي
تمليك ب ــدل عــن ضــائــع بــالـعـقــاريــن رقــم
 725و 726من منطقة برالياس العقارية.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن تبليغ أوراق مدنية
تدعو محكمة الغرفة االبتدائية االولــى
في البقاع  -زحلة برئاسة القاضي وسيم
الـ ـحـ ـج ــار امل ـس ـت ــدع ــى ض ــده ـم ــا عــاصــي
نـعـمــان عــاصــي ومـ ــاري عــاصــي عاصي
املـقـيـمــن ســاب ـقــا ف ــي ت ــرب ــل واملـجـهــولــي
محل اإلقامة حاليًا ،للحضور شخصيًا
أو بــواس ـطــة م ــن ي ـن ــوب عـنـهـمــا قــانــونــا
إلــى قلم املحكمة فــي زحلة لتبلغ أوراق
االس ـتــدعــاء امل ـقــدم مــن املـسـتــدعــي سليم
ندره عاصي بوكالة املحامي رشيد فرح
املـسـجــل بــرقــم أس ــاس  2019/69تــاريــخ
ال ـ ـ ـ ــورود  2019/11/21والـ ـ ـ ــذي يـطـلــب
بموجبه:
تـعـيــن خـبـيــر ،وال ـح ـكــم ب ــإزال ــة الـشـيــوع
فــي العقار رقــم  /582/مــن منطقة تربل
العقارية بقسمته عينًا إذا كانت القسمة
جــائــزة فنيًا وإال طــرحــه بــاملــزاد العلني
حصر املزايدة بفرقاء النزاع واتخاذ قرار
بإبالغ أمانة السجل العقاري في البقاع
هــذا االسـتــدعــاء حـتــى يـصــار إلــى وضــع
إشــارتــه على الصحيفة العينية للعقار
رقم  /582/تربل العقارية.
وت ـض ـم ــن امل ـس ـت ــدع ــى ض ــده ـم ــا جـمـيــع
الرسوم واملصاريف والنفقات.
يتم التبليغ بانقضاء مهلة عشرين يومًا
م ــن ت ــاري ــخ الـنـشــر والـتـعـلـيــق ويـتــوجــب

على املستدعى ضدهما املــذكــورة أعاله
ات ـخــاذه ـمــا مـحــل إق ــام ــة م ـع ــروف ضمن
ن ـط ــاق امل ـح ـك ـمــة وإبـ ـ ـ ــداء مــاحـظــاتـهـمــا
على االسـتــدعــاء ضمن املهلة القانونية
وإال يصار إلى إبالغهما جميع األوراق
والقرارات لصقًا على باب ردهة املحكمة
باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
راغب شحادة
إعالن نشر فقرة حكمية
قــررت محكمة الغرفة االبتدائية الثانية
في البقاع/زحلة برئاسة القاضية نوال
صليبا
ن ـش ــر ال ـ ـقـ ــرار ال ـ ـصـ ــادر ع ـن ـه ــا ،امل ـس ـ ّـج ــل
بــرقــم  2020/2ت ــاري ــخ  2020/1/23في
اإلسـتــدعــاء املـقـ ّـدم لديها مــن املستدعية
نها طانيوس العفيش بوكالة املحامي
شوقي شربل
بوجه املستدعى ّ
ضدها أودت طانوس
العفيش املقيمة في دار السعادة  -زحلة
واملـسـ ّـجــل بــرقــم أس ــاس م ـ ّ
ـدور 2020/25
تاريخ الورود 2019/12/5
مضمون الحكم:
ً
 - 1أوال :إع ـت ـبــار امل ــدع ــى عـلـيـهــا أودت
طانوس العفيش محجورًا عليها سندًا
للمادة  /945/من أحكام املجلة.
 - 2ثانيًا :تعيني املدعية نها طانيوس
ال ـع ـف ـيــش ق ـ ّـي ـم ــة ع ـل ــى امل ـح ـج ــور عـلـيـهــا
ً
امل ـ ـشـ ــار إلـ ـيـ ـه ــا فـ ــي الـ ـبـ ـن ــد أوال إلدارة
شؤونها والعناية بها على أن يكون حق
التوقيع لها...
رئيس القلم
راغب شحادي
إعالن
من امانة السجل العقاري في بعبدا
طلب ف ــادي ابــراهـيــم كيكي املشتري من
شركة واف للتجارة واالستثمار ش.م.ل.
س ـنــد مـلـكـيــة ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــار 3189
الشياح.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن بيع لوحة عمومية
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية 2019/1199
طالب التنفيذ :الشركة الدولية للتمويل
 لبنان  -ش.م.ل .وكيلتها املحامية ماريشهوان
املـنـفــذ عـلـيــه :محمد عـبــاس ال ـحــاج علي
حميه املريجة
ت ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــرح هـ ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـ ـ ــدائـ ـ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـخ ـ ـم ـ ـيـ ــس
 2020/2/20ال ـ ـسـ ــاعـ ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ع ـبــد
ال ـظ ـهــر لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد ال ـع ـل ـنــي ال ـلــوحــة
ال ـع ـم ــوم ـي ــة الـ ـع ــائ ــدة ل ـل ـس ـي ــارة م ــارك ــة
نـيـســان ســانــي رق ــم /392321م مخمنة
بـمـبـلــغ /39.225.000/ل.ل .ومـطــروحــة
بـمـبـلــغ /23.535.000/ل.ل .وي ـتــوجــب
ع ـل ـي ـه ــا م ـي ـك ــان ـي ــك وغ ـ ـ ــرام ـ ـ ــات ت ــأخ ـي ــر
للصندوق الوطني للضمان االجتماعي
/775.000/ل.ل .فعلى الــراغــب بالشراء
ال ـح ـضــور ال ــى قـصــر ع ــدل بـعـبــدا دائ ــرة
تـنـفـيــذ ب ـع ـبــدا م ـص ـحــوبــا بــال ـث ـمــن نـقـدًا
يضاف اليه  %5رسم داللة.
مأمور تنفيذ بعبدا
مارو القزي
إعالن تبليغ خالصة استدعاء
بـتــاريــخ  2020/1/24تـقــدم السيد ارمــن
أك ــوب ارتـيـنـيــان بــاسـتــدعــاء سجل برقم
 2020/4722لدى املحكمة االبتدائية في
املنت الغرفة الخامسة الناظرة في دعاوى
األحـ ـ ــوال الـشـخـصـيــة بــرئــاســة الـقــاضــي
الياس ريشا وعضوية القاضيتني رشا
رمـ ـض ــان ال ـ ـجـ ــرادي وس ـي ـل ــن الـ ـخ ــوري،
يـطـلــب فـيــه اق ـ ــرار وفـ ــاة شـقـيـقــه ســاهــاك
أكـ ـ ــوب ارت ـي ـن ـي ــان م ــوالـ ـي ــد ب ـ ــرج ح ـمــود
 1959/9/14محل ورقم القيد برج حمود
 1955/وذلـ ـ ــك الخ ـت ـف ــائ ــه م ـن ــذ ال ـح ــرب
ّ
األهـلـيــة فــي ال ـعــام ُ .1989يـكــلــف كــل من
لديه أية معلومات حول املطلوب إعالن
وفاته وما إذا كان حيًا أو حيث أو محل
وجـ ــوده بــالـتـقــدم بـهــا إل ــى قـلــم املحكمة
بمهلة شهر من تاريخ النشر.
رئيس القلم
ميشلني ضو
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◄ إعالنات رسمية ►
بالغ رقم2/1 :
ُ
ت ـع ـلــن وزارة االتـ ـص ــاالت بــأن ـهــا ستضع
قيد التحصيل اعتبارًا من 2020/02/18
الكشوفات التالية:
كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر
كانون الثاني عام 2020
باإلضافة الى كشوفات الفواتير املتأخرة
غير املـســددة ،ولقد حــددت مهلة اقصاها
 2020/03/16لـتـســديــد ه ــذه الـكـشــوفــات.
ّ
وتذكر املشتركني الكرام بالتدابير التالية:
في حال التخلف:
 1ـ ـ تقطع خطوط املشتركني املتخلفني عن
الــدفــع بــاتـجــاه واح ــد «لــاسـتـقـبــال فقط»
اعتبارًا من تاريخ .2020/03/17
 2ـ ـ ـ تـقـطــع خ ـطــوط املـشـتــركــن املتخلفني
عن الدفع باالتجاهني اعتبارًا من تاريخ
 2020/04/01وت ـس ـت ــوف ــى الـ ـغ ــرام ــة عــن
إعــادة وصل الخط ( 11.000ل.ل ).اعتبارًا
من هذا التاريخ.
 3ـ ـ ـ تـلـغــى اش ـتــراكــات ـهــم ب ـص ــورة مــؤقـتــة
بـعــد م ــرور شـهــر واح ــد عـلــى تــاريــخ قطع
االشتراك اعتبارًا من  2020/05/04ويعاد
وصـلــه بعد تسديد املـتــأخــرات املستحقة
إضـ ــافـ ــة الـ ـ ــى رسـ ـ ــم اع ـ ـ ـ ــادة وصـ ـ ــل ال ـخــط
( 11.000ل.ل ).وذلــك حتى تــاريــخ اإللغاء
النهائي.
 4ـ ـ ـ تـلـغــى اش ـتــراكــات ـهــم ب ـص ــورة نهائية
بعد مرور ثالثة أشهر على تاريخ اإللغاء
املــؤقــت اعـتـبــارًا مــن تــاريــخ 2020/08/03
وت ـس ـتــوفــى غ ــرام ــة ق ــدره ــا ( )%2شـهــريــا
ّ
وتحصل املتأخرات
وتحرر االرقام امللغاة
بالطرق القانونية املعمول بها.
استنادًا الى املادة  45من قانون املحاسبة
العمومية.
 5ـ ـ ـ ـ ـ ي ـ ـحـ ــرم املـ ـشـ ـت ــرك املـ ـلـ ـغ ــى رق ـ ـمـ ــه مــن
الحصول على اشتراك جديد قبل تسديد
جميع الفواتير املستحقة عليه.
م ــاح ـظ ــة :أ ـ ـ ـ ـ ت ـق ـطــع خ ـط ــوط املـشـتــركــن
املـتـخـلـفــن ع ــن دف ــع ف ــات ــورة هــاتــف شهر
ك ــان ــون األول عـ ــام  2019ب ــات ـج ــاه واح ــد
«لــاس ـت ـق ـبــال ف ـق ــط» اع ـت ـب ــارًا م ــن تــاريــخ
.2020/02/18
ب ـ ـ يمكن للمشتركني امللغاة خطوطهم
وال ــذي ــن لــم ي ـس ــددوا فــواتـيــرهــم املـتــأخــرة
امل ـ ـ ـبـ ـ ــادرة الـ ـ ــى ت ـق ـس ـي ــط امل ـ ـتـ ــأخـ ــرات فــي
صناديق املناطق الهاتفية وفي مصلحة
الشؤون املالية ـ ـ مبنى وزارة االتصاالت،
شارع رياض الصلح وإمكانية الحصول
على اشتراك جديد.
إمـكــانـيــة تـســديــد الـفــواتـيــر عـبــر الــوســائــل
التالية:
ـ ـ ـ ل ــدى اي ص ـن ــدوق م ــن ص ـنــاديــق قبض
الفواتير التابعة لــوزارة االتـصــاالت على
كافة األراضي اللبنانية.
ـ ـ ـ ل ــدى أي مـصــرف عـبــر تــوطــن الـفــاتــورة
مـقــابــل  2.000ل.ل .لـلـفــاتــورة ال ــواح ــدة أو
أكثر (لالستعالم اتصل بمصرفك).
ـ ـ ـ مـكــاتــب  :LibanPostمـقــابــل  2.000ل.ل.
لـلـفــاتــورة ال ــواح ــدة أو بكلفة  1.500ل.ل.
للفاتورة الــواحــدة عبر االشـتــراك بخدمة
«ج ـبــايــة مــن ال ـع ـنــوان» (لــاش ـتــراك بـهــذه
الخدمة يمكن االتصال بالرقم 01/629629
ـ ـ مقسم .)333
ـ ـ مكاتب شــركــة ويـسـتــرن يــونـيــون OMT
بكلفة  2.000ل.ل .للفاتورة الواحدة.
ـ ـ ـ مـكــاتــب شــركــة ويـسـتــرن يــونـيــون BOB
 FINANCEبكلفة  2.000ل.ل .لـلـفــاتــورة
الواحدة.
إمـكــانـيــة الـحـصــول عـلــى قـيـمــة الـفــواتـيــر:
عبر االتـصــال على املجيب الصوتي رقم
 1515أو عبر صفحات االنترنت الخاصة
ب ــال ــوزارة ( )mpt.gov.lbوهـيـئــة أوج ـيــرو
(.)ogero.gov.lb
ّ
كما تذكر املشتركني بأحكام املرسوم رقم
( 93/4565املـ ــادة الـثــالـثــة مـنــه) وتعديله
ب ــامل ــرس ــوم  11682ت ــاري ــخ 1998/01/30
لجهة تحديد مهلة أربعة أشهر لالعتراض
بعد انتهاء املهلة املحددة للدفع واملذكورة
أعاله ،ووجوب تقديم طلب االعتراض في
املنطقة الهاتفية التابع لها رقم املشترك.
ُي ـط ـلــب م ــن امل ـش ـتــركــن الـ ـك ــرام ال ـت ـجــاوب
السريع مع مضمون هذا البالغ ،شاكرين
لهم حسن تعاونهم.
بيروت في  28كانون الثاني 2020
املدير العام الستثمار وصيانة
املواصالت
السلكية والالسلكية
املهندس باسل أحمد األيوبي
التكليف 148

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
ينفذ فرست ناشونال بنك ش.م.ل .وكيله
امل ـح ــام ــي م ـن ـصــور ادي ـ ــب ب ــري ــدي بــوجــه
جــورج لبنان شديد باملعاملة التنفيذية
رقـ ـ ـ ــم  2012/292ع ـ ـقـ ــد قـ ـ ـ ــرض س ـك ـنــي
ً
وجــدولــة سـنــدات وتــأمــن تحصيال ملبلغ
 /199088.76/دوالر أميركي عدا الفوائد
واللواحق.
يجري التنفيذ على القسم  5من العقار رقم
 781ســاحــل علما  -مساحته  /120/م.م.
ومساحة التراس /135/م.م .وهو بموجب
االفــادة العقارية صالون وطعام ومطبخ
وغـ ــرف ـ ـتـ ــن وح ـ ـمـ ــامـ ــن وخ ـ ـ ـ ــاء وغ ـس ـي ــل
وبالكشف تبني انه يقع في املبنى املسمى
« »Golden Moonويحتوي على صالون
وط ـ ـعـ ــام ومـ ـطـ ـب ــخ وغ ــرفـ ـت ــن وح ـم ــام ــن
وخــاء وغسيل له موقف سيارة وينتفع
مــن ت ــراس بـجــانـبــه وم ــن ح ــوض سباحة
الـبــاط رخــام وارض املطبخ والحمامات
سيراميك املجلى غــرانـيــت يــوجــد ديكور
جـفـصــن م ــع ان ـ ــارة ف ــي ال ـس ـقــف املـنـجــور
الداخلي خشب ماسيف والخارجي حديد
مـشـغــول والـبـنــاء مــن ال ـخــارج قـســم حجر
وق ـســم مــابـلـكـسـيــل وال ـق ـســم ي ـشــرف على
البحر.
تــاريــخ قــرار الحجز  2012/4/19وتاريخ
تسجيله 2012/4/20
بــدل تخمني القسم  5من العقار رقــم 781
ســاحــل علما مــع الفسحة /297000/د.أ.
وبدل طرحه /178200/د.أ.
ي ـجــري الـبـيــع ي ــوم الـخـمـيــس ال ــواق ــع فيه
 2020/3/26الـســاعــة الـحــاديــة عـشــر قبل
الظهر في قاعة محكمة كسروان للراغب
ب ــال ـش ــراء دف ــع ب ــدل ال ـط ــرح ب ـمــوجــب شك
مصرفي منظم ألمر حضرة رئيس دائرة
تنفيذ كسروان او تقديم كفالة وافية من
احد املصارف املقبولة من الدولة ويتحمل
رس ــوم التسجيل وال ــدالل ــة وعـلـيــه اتـخــاذ
محل اقامة ضمن نطاق هذه الدائرة وإال
ع ـ ّـد قـلـمـهــا م ـقــامــا م ـخ ـتــارًا ل ــه ك ـمــا عليه
االط ـ ــاع ع ـلــى ق ـي ــود الـصـحـيـفــة العينية
العائدة للقسم موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
ي ـن ـف ــذ فـ ــرسـ ــت نـ ــاشـ ــونـ ــال بـ ـن ــك ش.م.ل.
بــاملـعــامـلــة رق ــم  2018/45بــوجــه يــوســف
غ ـص ــن خ ـل ـيــل ات ـف ــاق ـي ــة ق ـ ــرض وم ـح ـضــر
ً
عقد تأمني وشهادة قيد تأمني تحصيال
ملبلغ /280000/د.أ .اضــافــة ال ــى الـفــوائــد
والرسوم.
ويـجــري التنفيذ على العقار رقــم /1740
حراجل مساحته  17015م.م .وهو بموجب
االفــادة العقارية ارض سقي سليخ تزرع
حبوب وبالكشف تبني ان العقار يقع في
محلة املـنــزلــة كـســار سيف مقابل مزرعة
الدواجن وطبيعتها منحدرة جزء خفيف
وج ـ ــزء ش ــدي ــد االن ـ ـحـ ــدار أرض صـخــريــة
تـغـطـيـهــا ط ـب ـقــة ت ــراب ـي ــة رم ـل ـيــة ضـمـنـهــا
غرفتني للماشية وللمعدات والعقار يقع
ض ـمــن مـنـطـقــة زراع ـ ــة بـعـضـهــا يستعمل
مرامل.
 تاريخ قــرار الحجز 2018/2/6 :وتاريختسجيله 2018/2/7
 عليه تأمني درجــة اولــى لصالح فرستناشونال بنك ش.م.ل .بقيمة /560000/د.أ.
 مـخــالـفــة ب ـن ــاء ب ـك ـتــاب مـكـتــب الـتـنـظـيــماملدني رقم 80185/31
 بـ ـ ــدل ت ـخ ـم ــن الـ ـعـ ـق ــار /1740ح ـ ــراج ـ ــل/680000/د.أ .وبدل طرحه /408000/د.أ.
ي ـجــري الـبـيــع ي ــوم الـخـمـيــس ال ــواق ــع فيه
 2020/3/26ال ـســاعــة ال ـحــاديــة عـشــر في
قــاعــة محكمة ك ـس ــروان لـلــراغــب بــالـشــراء
دف ــع ب ــدل ال ـط ــرح ب ـمــوجــب ش ــك مـصــرفــي
مـنـظــم ألم ــر ح ـضــرة رئ ـيــس دائـ ــرة تنفيذ
ك ـســروان او تـقــديــم كـفــالــة واف ـيــة مــن احــد
امل ـص ــارف املـقـبــولــة م ــن ال ــدول ــة ويتحمل
رس ــوم التسجيل وال ــدالل ــة وعـلـيــه اتـخــاذ
محل اقامة له ضمن نطاق الدائرة وإال ّ
عد
قلمها مقامًا مختارًا له كما عليه االطالع
ع ـلــى ق ـيــود الـصـحـيـفــة الـعـيـنـيــة ال ـعــائــدة
للعقار موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت

في املعاملة التنفيذية رقم 2019/48
امل ـن ـفــذ :فــرســت ن ــاش ــون ــال ب ـنــك ش.م.ل- .
وكيله املحامي منصور اديب بريدي
املـنـفــذ عـلـيــه :ان ــور ف ــؤاد ش ـحــاوي  -سن
الفيل  -حرش تابت  -طريق كميل شمعون
بناية توريسيان  -الطابق الرابع
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :اتـفــاقـيــة ق ــرض وعـقــد
ً
ت ــأم ــن وشـ ـه ــادة ت ــأم ــن ت ـح ـص ـيــا ملبلغ
/415000000/ل.ل .عدا الفائدة واللواحق.
تاريخ قرار الحجز2019/2/11 :
تاريخ تسجيله2019/2/21 :
املطروح للبيع:
 - 1ال ـق ـس ــم  /7/م ــن ال ـع ـق ــار رق ـ ــم 1175
ب ـع ـبــدات وال ـس ـف ـي ـلــة :م ــدخ ــل وصــالــونــن
وط ـع ــام وخـ ــاء وش ــرف ــة وم ـط ـبــخ وغــرفــة
خدم وثــاث غرف وحمامني والقسم غير
مبلط بالكامل وينقصه االعمال الداخلية
مــن منجور داخـلــي وبـيــاض على انــواعــه
وهــو غير صالح للسكن حاليًا مساحته
 389م 2له حق استعمال التكنة والسطوح
ال ـتــي تـعـلــوه ول ــه مــوقــف س ـيــارة كـمــا هو
مبني على الخريطة يشترك بملكية الحق
رقم  1و 3بخصوص باقي الحقوق راجع
القسم  1تأمني ملصلحة فرست ناشونال
بـنــك ش.م.ل .قـيـمـتــه /675000000/ل.ل.
حـ ـج ــز ت ـن ـف ـي ــذي ومـ ـحـ ـض ــر وص ـ ــف رق ــم
2019/48
 - 2ال ـق ـس ــم  /8/م ــن ال ـع ـق ــار رق ـ ــم 1175
ب ـع ـبــدات وال ـس ـف ـي ـلــة :م ــدخ ــل وصــالــونــن
وط ـع ــام وش ــرف ــة وم ـط ـبــخ وخـ ــاء وغــرفــة
خدم وغرفتي نوم وغرفة جلوس وحمام
وق ـ ـسـ ــم مـ ـن ــه م ـب ـل ــط وي ـن ـق ـص ــه االع ـ ـمـ ــال
الداخلية من منجور داخلي على انواعه
وهــو غير صالح للسكن حاليًا مساحته
 342م 2له حق استعمال التكنة والسطوح
ال ـتــي تـعـلــوه ول ــه مــوقــف س ـيــارة كـمــا هو
مبني على الخريطة ذات الــوقــوعــات كما
على القسم  7أعاله.
قيمة التخمني:
 القسم  /7/من العقار رقم  1175بعبداتوالسفيلة مبلغ /329400/د.أ.
 القسم  /8/من العقار رقم  1175بعبداتوالسفيلة مبلغ /290200/د.أ.
قيمة الطرح:
 القسم  /7/من العقار رقم  1175بعبداتوالسفيلة مبلغ /197640/د.أ.
 القسم  /8/من العقار رقم  1175بعبداتوالسفيلة مبلغ /174120/د.أ.
امل ــزاي ــدة :سـيـجــري ي ــوم االربـ ـع ــاء الــواقــع
فـيــه  2020/3/11الـســاعــة ال ـحــاديــة عشر
ق ـبــل ال ـظ ـهــر أمـ ــام رئ ـي ــس دائ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ
وفــي محكمة املــن .فعلى راغــب الشراء ان
يودع قبل املباشرة باملزاد قيمة الطرح أو
تقديم كفالة معادلة وإتـخــاذ محل اقامة
ضـمــن ن ـطــاق ال ــدائ ــرة وخ ــال ثــاثــة أي ــام
تلي اإلحالة ،عليه إيداع كامل الثمن تحت
طائلة إع ــادة املــزايــدة بــزيــادة العشر وإال
فعلى عهدته فيضمن النقص وال يستفيد
من الزيادة وعليه خالل عشرين يومًا دفع
الثمن والــرســوم والنفقات بما فيه رسم
الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن
تعلن بلدية الجديدة ـ ـ البوشرية ـ ـ السد
ع ــن اجـ ـ ــراء م ــزاي ــدة عـلـنـيــة ل ـت ـلــزيــم رســم
الــذبـحـيــة عــن سـنــة  2020وذل ــك فــي تمام
ال ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة عـ ـش ــرة ظـ ـهـ ـرًا م ــن ي ــوم
الثالثاء الواقع في ،2020/3/3
على من يرغب االشتراك بهذه املزايدة ان
يضع عــرضــة فــي غــافــن مختومني على
النحو التالي:
الغالف األول :يتضمن املستندات املبينة
في دفتر الشروط وخاصة املــادة ( )2منه
ويــذكــر عليه املـحـتــويــات واس ــم الـعــارض
وتاريخ املزايدة.
الـ ـغ ــاف ال ـث ــان ــي :يـتـضـمــن ق ـي ـمــة الــرســم
ويذكر عليه اسم العارض وتاريخ املزايدة.
يوضع الغالفان ضمن غالف ثالث مقفل
وال يــذكــر عـلـيــه س ــوى مــوضــوع وتــاريــخ
اج ــراء امل ــزاي ــدة دون أي ــة ع ـبــارة أو اش ــارة
م ـم ـيــزة وي ـع ـنــون ب ــاس ــم ب ـلــديــة ال ـجــديــدة
البوشرية السد.
ترسل الـعــروض بواسطة اليد أو البريد
املضمون الــى بلدية الـجــديــدة البوشرية
الـســد على ان تصل قبل الـســاعــة الثانية
ع ـش ــرة م ــن آخ ــر ي ــوم ع ـمــل يـسـبــق مــوعــد
إج ــراء امل ــزاي ــدة ويــرفــض كــل ع ــرض يقدم
بـغـيــر ه ــذه ال ـطــري ـقــة ويـسـتـحـســن اي ــداع

الـ ـع ــروض ق ـبــل امل ــوع ــد امل ـح ــدد لـقـبــولـهــا،
باسبوع على االقل تحسبًا لكل تأخير.
يمكن االطالع على دفتر الشروط والئحة
األسـ ـع ــار ،امل ــوض ــوع ــن ل ـه ــذه ال ـغــايــة في
مركز البلدية طيلة اوقات الدوام الرسمي
(م ـك ـت ــب رئـ ـي ــس دائ ـ ـ ــرة امل ـج ـل ــس ال ـب ـلــدي
واالستمالكات بالتكليف محمد قطايا)
حسب األصول.
رئيس بلدية الجديدة البوشرية السد
انطوان جباره
التكليف 152
تمديد موعد إعالن
تلزيم أعمال تركيب كابل جوفي  220كف
ب ـ ــن م ـح ـط ـت ــي الـ ـتـ ـح ــوي ــل ف ـ ــي ب ـصــال ـيــم
واملارينا  -ضبية
الـ ـس ــاع ــة الـ ـت ــاسـ ـع ــة والـ ـنـ ـص ــف مـ ــن ي ــوم
ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع ف ـيــه ال ـع ــاش ــر م ــن شهر
ً
آذار  2020ب ــدال مــن ي ــوم ال ـثــاثــاء الــواقــع
فيه الــرابــع من شهر شباط  ،2020تجري
إدارة املناقصات  -في مركزها الكائن في
بناية بيضون  -شارع بوردو  -الصنايع
 ب ـيــروت ،لـحـســاب وزارة الـطــاقــة واملـيــاه املــديــريــة الـعــامــة لــاسـتـثـمــار ،مناقصةت ـلــزيــم أع ـم ــال تــرك ـيــب ك ــاب ــل ج ــوف ــي 220
كــف بــن محطتي الـتـحــويــل فــي بصاليم
واملارينا  -ضبية.
 التأمني املؤقت $/200.000/ :فقط مايتاألف دوالر أمريكي ال غير.
 طريق التلزيم :تقديم أسعار. الـعــارضــون املـقـبــولــون :يقبل لإلشتراكفي هذه املناقصة الشركات أو املؤسسات
امل ـص ـن ـفــون ف ــي ال ــدرج ــة األول ـ ــى لـتـنـفـيــذ
أشـغــال كــابــل جــوفــي  220كــف وتوابعها،
لدى وزارة الطاقة واملياه ،املديرية العامة
للموارد املائية والكهربائية.
تـ ـق ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ،وفـ ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـت ــر
الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص ،الـ ــذي يـمـكــن االط ــاع
والحصول عليه من قلم مصلحة الديوان
 املديرية العامة لالستثمار  -مبنى وزارةالـطــاقــة وامل ـيــاه  -الـطــابــق األول كورنيش
النهر.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض إل ـ ـ ــى إدارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
ّ
العلية
د .جان
التكليف 154
تمديد موعد إعالن
ت ـل ــزي ــم أع ـ ـمـ ــال ت ــرك ـي ــب م ـح ـط ــة ت ـحــويــل
رئيسية 220
كف تعمل بالغاز املضغوط في املارينا -
ضبية
الـ ـس ــاع ــة الـ ـت ــاسـ ـع ــة والـ ـنـ ـص ــف مـ ــن ي ــوم
الثالثاء الواقع فيه السابع عشر من شهر
ً
آذار  2020ب ــدال مــن ي ــوم ال ـثــاثــاء الــواقــع
فيه الحادي عشر من شهر شباط ،2020
ت ـج ــري إدارة امل ـنــاق ـصــات  -ف ــي مــركــزهــا
الكائن في بناية بيضون  -شارع بوردو -
الصنايع  -بيروت ،لحساب وزارة الطاقة
واملـ ـي ــاه  -امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة لــاس ـت ـث ـمــار،
م ـنــاق ـصــة ت ـل ــزي ــم أعـ ـم ــال ت ــرك ـي ــب مـحـطــة
تحويل رئيسية 220
كف تعمل بالغاز املضغوط في املارينا -
ضبية.
 الـ ـت ــأم ــن املـ ــؤقـ ــت $/400.000/ :فـقــطأربعماية ألف دوالر أمريكي ال غير.
 طريق التلزيم :تقديم أسعار. الـعــارضــون املـقـبــولــون :يقبل لإلشتراكفي هذه املناقصة الشركات أو املؤسسات
امل ـص ـن ـفــون ف ــي ال ــدرج ــة األول ـ ــى لـتـنـفـيــذ
أش ـ ـغـ ــال م ـح ـط ــة ت ـح ــوي ــل رئ ـي ـس ـي ــة 220
ك ـي ـل ــوف ــول ــت ت ـع ـم ــل ب ــالـ ـغ ــاز امل ـض ـغ ــوط
( )GISوت ــواب ـع ـه ــا ،لـ ــدى وزارة ال ـطــاقــة
وامل ـيــاه ،املــديــريــة الـعــامــة لـلـمــوارد املائية
والكهربائية.
تـ ـق ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ،وفـ ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـت ــر
الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص ،الـ ــذي يـمـكــن االط ــاع
والحصول عليه من قلم مصلحة الديوان
 املديرية العامة لالستثمار  -مبنى وزارةالـطــاقــة وامل ـيــاه  -الـطــابــق األول كورنيش
النهر.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض إل ـ ـ ــى إدارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
ّ
العلية
د .جان
التكليف 155

إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
ال ـع ــروض إلن ـشــاء قــاعــدة اسمنتية لــزوم
تــركـيــب محطة نـقــالــة مــن ن ــوع هـيــونــداي
 15-20/66ك.ف 20 - .م.ف.أ .بــاإلضــافــة
الى مستوعب جاهز يحتوي على خاليا
الـ ـت ــوت ــر املـ ـت ــوس ــط فـ ــي م ـح ـط ــة ب ـكــاســن
الــرئـيـسـيــة ،مــوضــوع اس ـت ــدراج الـعــروض
رقــم ث4د 10586/تاريخ  ،2019/10/2قد
م ــددت لـغــايــة ي ــوم الـجـمـعــة 2020/3/13
عند نهاية الــدوام الرسمي الساعة 11:00
قبل الظهر.
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اعـ ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /150 000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املـفـعــول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االح ـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد ال ـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في  4شباط 2020
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 156
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
الـ ـع ــروض لـ ـش ــراء زي ـ ــوت وشـ ـح ــوم ل ــزوم
م ـج ـم ــوع ــات م ـع ــام ــل االنـ ـ ـت ـ ــاج ،م ــوض ــوع
اس ـ ـتـ ــدراج ال ـ ـعـ ــروض رقـ ــم ث4د13366/
تاريخ  ،2019/12/26قد مددت لغاية يوم
الجمعة  2020/3/13عـنــد نـهــايــة ال ــدوام
الرسمي الساعة  11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اعـ ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /200 000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املـفـعــول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االح ـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد ال ـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في  4شباط 2020
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 157
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
ال ـع ــروض ل ـشــراء قـطــع غـيــار ل ــزوم خاليا
تـشـغـيــل الـ ـح ــراق ــات ع ـلــى م ـج ـمــوعــات الـ ـ
 BBCفي معمل الجية الحراري ،موضوع
اس ـ ـتـ ــدراج ال ـ ـعـ ــروض رقـ ــم ث4د11365/
تاريخ  ،2019/10/16قد مددت لغاية يوم
الجمعة  2020/3/13عـنــد نـهــايــة ال ــدوام
الرسمي الساعة  11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اعـ ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /50 000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املـفـعــول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االح ـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد ال ـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في  4شباط 2020
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 158
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ب ــأن مـهـلــة تـقــديــم
العروض لوصل الخط البحري بخزانات
م ـع ـمــل املـ ــولـ ــدات ال ـع ـك ـس ـيــة  EGB01و

 EGB02فــي الـ ــذوق ،مــوضــوع اس ـتــدراج
ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض رق ـ ـ ــم ث4د 11981/ت ــاري ــخ
 ،2019/11/18قـ ــد م ـ ــددت ل ـغ ــاي ــة ي ــوم
الجمعة  2020/3/13عند نهاية ال ــدوام
الرسمي الساعة  11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه الـحـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر ال ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /50 000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن املـمـكــن ف ــي مـطـلــق االح ـ ــوال تقديم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد الـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ الـطــابــق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في  4شباط 2020
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 160
إعالن
ت ـع ـل ــن م ــؤسـ ـس ــة كـ ـه ــرب ــاء لـ ـبـ ـن ــان أن ـه ــا
وضعت قيد التحصيل الفواتير املتأخرة
التي لم تسدد للجباة والعائدة إلى دائرة
البترون إص ــدار شهر  6و 2019/8توتر
منخفض.
ف ـع ـل ــى املـ ـشـ ـت ــرك ــن الـ ــذيـ ــن لـ ــم يـ ـس ــددوا
فـ ــوات ـ ـيـ ــرهـ ــم امل ـ ـ ـ ــذك ـ ـ ـ ــورة ،امل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادرة ال ــى
تسديدها في الدائرة املعنية خالل مهلة
اسبوعني مــن تاريخه تحت طائلة قطع
التيار الكهربائي عنهم ،واتخاذ التدابير
النظامية بحقهم والتي تصل الى الغاء
اشتراكاتهم.
ملــزيــد مــن الـتـفــاصـيــل يمكن للمشتركني
االطالع على موقع املؤسسة االلكتروني
WWW.EDL.GOV.LB
ي ـع ـت ـب ــر ه ـ ـ ــذا اإلعـ ـ ـ ـ ــان بـ ـمـ ـث ــاب ــة ت ـب ـل ـيــغ
شخصي.
بيروت في 2010/2/4
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
كمال الحايك
التكليف 165
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طـلــب عـصــام شفيق ال ـعــود بــوكــالـتــه عن
ل ـي ـنــا انـ ـي ــس ع ـق ــل ب ـص ـف ـت ـهــا احـ ــد ورث ــة
حكمت فرحان ابي زكي سند تمليك بدل
عن ضائع باسم مورثها  /حكمت فرحان
اب ــي زك ــي بــالـقـســم  17م ــن ال ـع ـقــار 1938
منطقة املصيطبة.
للمعترض مراجعة األمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـلــب ح ـســن ع ـلــي رسـ ــان بــوكــال ـتــه عن
اخالص محمد قليط ملورثها محمد علي
قـلـيــط س ـنــد تـمـلـيــك ب ــدل ض ــائــع لـلـعـقــار
 1101جويا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
اعالن مزايدة
صــادر عن دائــرة تنفيذ زحلة  -الرئيسة
سنتيا قصارجي
املـ ـنـ ـف ــذ :نـ ـق ــوال مـ ـيـ ـش ــال ال ـ ـفـ ــرن ب ــوك ــال ــة
االستاذ ايلي نكد الخوري
املنفذ عليه :بيار ميشال الفرن مقيم في
زحلة
باملعاملة التنفيذية رقم  2018/443ينفذ
طالب التنفيذ شك بقيمة ثالثماية الف
دوالر اميركي عدا الرسوم والفوائد.
 - 1املـ ـط ــروح ل ـل ـب ـيــع :ك ــام ــل ال ـع ـق ــار رقــم
 /1536/اراضي زحلة.
م ـس ــاح ـت ــه/1028/ :م ²ي ـق ــع ع ـل ــى ي ـســار
طريق زحلة املــروج مقابل بناية االسطا
منخفض عــن مـسـتــوى الـطــريــق الــدولــي
ول ـ ــه ط ــري ــق خ ـل ـفــي وه ـ ــي ارض ب ـ ــور ال
انشاءات عليها.
ح ــدوده :يحده غـ ً
ـربــا العقار  192وشرقًا
ً
طــريــق عــام وش ـمــاال طــريــق عــام وجنوبًا

العقار .2446
الـحـقــوق الـعـيـنـيــة :الـعـقــار  1536اراض ــي
زحلة مرتفق بالبراح املصدق باملرسوم
 71/407يـحــده طــريــق رئيسية مـشــروع
منفعة ع ــام ضــريـبــة تـحـســن ص ــادر عن
مديرية الواردات حجز تنفيذي ومحضر
وصف عقار صادر عن دائرة تنفيذ زحلة
رقم  2018/443من نقوال الفرن ضد بيار
الفرن.
قيمة التخمني /616800/ :دوالر اميركي
س ـت ـمــايــة وس ـت ــة ع ـشــر الـ ــف وثـمــانـمــايــة
دوالر اميركي.
ب ــدل ال ـط ــرح /370080/ :دوالر امـيــركــي
ثالثماية وسبعون الــف وثمانون دوالر
اميركي.
 – 2املـ ـط ــروح لـلـبـيــع :ك ــام ــل ال ـع ـقــار رقــم
 /2446/اراضي زحلة.
م ـســاح ـتــه/1571/ :م ²ن ـفــس مــواص ـفــات
العقار  /1536/اراضي زحلة.
ح ــدوده :يحده غربًا العقار  192وشرقًا
ً
طريق عام وشماال العقار  1536وجنوبًا
بطريق عام.
الحقوق العينية :نفس الوقوعات للعقار
 1536اراضــي زحلة وتخطيط بالرسوم
.2007/1020
قيمة التخمني /785500/ :دوالر اميركي
سـ ـبـ ـعـ ـم ــاي ــة وخ ـ ـم ـ ـسـ ــة وثـ ـ ـم ـ ــان ـ ــون الـ ــف
وخمسماية دوالر اميركي.
ب ــدل ال ـط ــرح /471300/ :دوالر امـيــركــي
اربعماية وواحد وسبعني الف وثالثماية
دوالر اميركي.
 – 3املـ ـط ــروح لـلـبـيــع :ك ــام ــل ال ـع ـقــار رقــم
 /425/البربارة.
مـســاحـتــه /1911/ :م ²يـقــع عـلــى طــريــق
داخ ـل ـيــة خ ـلــف مـسـتـشـفــى خـ ــوري ال ـعــام
ضمن منطقة سكنية ال انـشــاءات عليها
لـ ـه ــا حـ ــائـ ــط دع ـ ــم ص ـ ـخـ ــري وه ـ ــو ش ـبــه
منحدر.
ح ــدوده :يحده غربًا العقار  424وشرقًا
ً
الـعـقــاريــن  426و 143وش ـمــاال الـعـقــارات
رق ــم  198-296-200و 426وط ــري ــق عــام
وجنوبًا طريق عام والعقار .426
الـحـقــوق العينية :الـعـقــار  425الـبــربــارة
تخطيط بــاملــرســوم  1964/15566حجز
تنفيذي ومحضر وصف عقار صادرين
عــن دائ ــرة تنفيذ زحـلــة بــرقــم 2018/443
مقامه من نقوال الفرن ضد بيار الفرن.
ق ـي ـم ــة الـ ـتـ ـخـ ـم ــن /1146600/ :دوالر
امـيــركــي مـلـيــون ومــايــة وسـتــة وارب ـعــون
الف وستماية دوالر اميركي.
ب ــدل ال ـط ــرح /687960/ :دوالر امـيــركــي
س ـ ـت ـ ـمـ ــايـ ــة وسـ ـ ـبـ ـ ـع ـ ــة وثـ ـ ـ ـم ـ ـ ــان ـ ـ ــون ال ـ ــف
وتسعماية وستون دوالر اميركي.
 – 4املـ ـط ــروح لـلـبـيــع :ك ــام ــل ال ـع ـقــار رقــم
 /707/اراضي زحلة.
مـ ـس ــاحـ ـت ــه/1338/ :م ²يـ ـق ــع فـ ـ ــي حــي
االش ــوري ــة مـقــابــل فـيــا يــوســف املـعـلــوف
وه ـ ـ ــو ارض ب ـ ـ ــور لـ ـه ــا طـ ــريـ ــق م ـع ـب ــدة
بــاالس ـف ـلــت ي ـح ـيــط ب ــه ش ــري ــط ش ــائ ــك ال
انشاءات عليه.
حـ ــدوده :يـحــده غــربــا طــريــق ع ــام وشــرقــا
ال ـع ـق ــاري ــن  3333ط ــري ــق خـ ــاص و3332
ً
وش ـم ــاال طــريــق ع ــام وج ـنــوبــا الـعـقــاريــن
 262و.2374
ال ـح ـقــوق الـعـيـنـيــة :لـلـعـقــار  707اراض ــي
زحلة تأمني درجة اولى مع حق التحويل
ملصلحة فرنسبنك على بيار الفرن بقيمة
 /396000/ثالثماية وستة وتسعون الف
دوالر اميركي تخطيط وبــراح باملرسوم
 1971/407ت ـعــديــل تـخـطـيــط بــاملــرســوم
 2007/1020ام ـت ـيــاز لـلـخــزيـنــة بطريقة
ت ـح ـس ــن عـ ـل ــى الـ ـعـ ـق ــار ب ـ ـقـ ــرار م ــدي ــري ــة
ال ـ ـ ــواردات ،تـعـهــد املــديــن ب ـعــدم الـبـيــع أو
ال ـتــأمــن او الـتــأجـيــر او تــرتـيــب اي حق
عيني اال بموافقة الدائن ،حجز تنفيذي
ومحضر وصف عقار صادرين عن دائرة
تنفيذ زح ـلــة بــرقــم  2018/443ملصلحة
نقوال الفرن على بيار الفرن.
قيمة التخمني /535200/ :دوالر أميركي
خـ ـمـ ـسـ ـم ــاي ــة وخ ـ ـم ـ ـسـ ــة وث ـ ـ ــاث ـ ـ ــون الـ ــف
ومايتان دوالر اميركي.
ب ــدل ال ـط ــرح /321120/ :دوالر امـيــركــي
ثــاثـمــايــة وواحـ ــد وع ـش ــرون ال ــف ومــايــة
وعشرون دوالر اميركي.
 – 5املـ ـط ــروح لـلـبـيــع :ك ــام ــل ال ـع ـقــار رقــم
 /1215/حوش االمراء اراضي.
مساحته/801/ :م ²يقع هــذا الـعـقــار في
املــدي ـنــة الـصـنــاعـيــة مـقــابــل م ـحــات فهد
الهندي عليه بناء مؤلف من طابق ارضي
له طريق مقفلة البناء يحتوي على ثالث

ابواب جرارة ودرج يؤدي الى السطح
حــدوده :يحده غربًا العقار  1214وشرقًا
ً
العقار  1216وشماال العقار  1222طريق
خاص وجنوبًا العقار .614
ال ـح ـقــوق الـعـيـنـيــة :ال ـع ـقــار  1215حــوش
االم ــراء اراض ــي منتفع بحق الـشــرب من
مياه الـبــردونــي يشترك بملكية الطريق
الـ ـخ ــاص  1222ت ــأم ــن درج ـ ــة اول ـ ــى مــع
ح ــق ال ـت ـحــويــل ملـصـلـحــة ب ـنــك بـيـبـلــوس
على كامل العقار بمبلغ /150,000,000/
ل.ل .تعهد املدعي بعدم البيع او التأمني
أو التأجير او ترتيب اي حــق عيني اال
بموافقة الــدائــن حجز تنفيذي ومحضر
وص ــف عـقــار صــادريــن عــن دائ ــرة تنفيذ
زحـلــة بــرقــم  2018/443مــن نـقــوال الـفــرن
على بيار الفرن.
قيمة التخمني /200250/ :دوالر اميركي
مــايـتــان ال ــف ومــاي ـتــان وخـمـســون دوالر
اميركي.
ب ــدل ال ـط ــرح /120150/ :دوالر امـيــركــي
م ــاي ــة وعـ ـش ــرون ال ــف وم ــاي ــة وخـمـســون
دوالر اميركي.
 – 6املطروح للبيع :كامل القسم  /5/من
العقار  /3309/اراضي زحلة.
م ـس ــاح ـت ــه /154/ :م ²عـ ـب ــارة ع ــن شـقــة
سـكـنـيــة ت ـقــع ف ــي ال ـط ــاب ــق ال ـس ـف ـلــي غير
مأهولة مؤلفة من مطبخ و  3غــرف نوم
وحمامني وشرفتني ومتختني وممشى
غير منجزة بشكل نهائي وان العقار يقع
على طــريــق فــرعــي مقابل بناية االسطا
طــريــق زحـلــة امل ــروج فــي الـبـنــايــة مصعد
كهربائي.
ح ــدوده :يـحــده غــربــا القسم  /1/وشرقًا
ً
القسمني  1و  3وشـمــاال القسمني  3و 4
وجنوبًا القسم ./1/
الحقوق العينية :القسم  /5/من العقار
 3309اراضـ ـ ـ ــي زحـ ـل ــة ي ـش ـت ــرك بـمـلـكـيــة
الطريق الخاص  3314والحديقة العامة
 3315وبملكية القسمني  1و 3وله مرفق
سيارة ظاهر على الخريطة ،ان الفسحة
الـ ـسـ ـم ــاوي ــة املـ ــؤشـ ــر ع ـل ـي ـه ــا بـ ــاالحـ ــرف
 CDEFGHمـخـصــص اسـتـعـمــالـهــا لـهــذا
القسم فقط دون حق البناء.
تخطيط وب ــراح بــاملــرســوم  1971/407و
 999/8328و 2007/1020ضريبة تحسني
ب ـق ــرار مــديــريــة ال ـ ـ ــواردات ان ه ــذا الـعـقــار
يـخـضــع لـلـنـظــام وال ـخــرائــط بملفه حجز
تنفيذي ومحضر وصــف عقار صادرين
عن دائرة تنفيذ زحلة برقم  2018/443من
نقوال الفرن ضد بيار الفرن.
قيمة التخمني /107800/ :دوالر اميركي
م ــاي ــة وس ـب ـع ــة آالف وث ـم ــان ـم ــاي ــة دوالر
اميركي.
بدل الطرح /64680/ :دوالر أميركي اربعة
وس ـتــون ال ــف وسـتـمــايــة وث ـمــانــون دوالر
اميركي.
 – 7املـطــروح للبيع :كامل القسم  /6/من
العقار رقم  /3309/اراضي زحلة.
مساحته/154/ :م ²نفس مواصفات القسم
 /5/يقع في الطابق السفلي.
حـ ــدوده :يـحــده غــربــا الـقـســم  /1/وشــرقــا
ً
القسمني  1و 3وشماال القسم  /1/وجنوبًا
القسم  3و .5
الـحـقــوق الـعـيـنـيــة :نـفــس الـحـقــوق للقسم
 3309/5اراض ـ ـ ـ ــي زحـ ـل ــة عـ ـ ــدا ال ـف ـس ـحــة
السماوية وتوابعها وال يستفيد منها.
قيمة التخمني /107800/ :دوالر اميركي
م ــاي ــة وس ـب ـع ــة آالف وث ـم ــان ـم ــاي ــة دوالر
اميركي.
بدل الطرح /64680/ :دوالر اميركي اربعة
وس ـتــون ال ــف وسـتـمــايــة وث ـمــانــون دوالر
اميركي.
 – 8املـطــروح للبيع :كامل القسم  /8/من
العقار رقم  /3309/اراضي زحلة.
مساحته/154/ :م ²يقع في الطابق االول
نفس مــواصـفــات القسم  3309/5اراضــي
زحلة.
حـ ــدوده :يـحــده غــربــا الـقـســم  /1/وشــرقــا
ً
االق ـســام  1و 3و 7وش ـمــاال االق ـســام  9و3
وجنوبًا العقار القسم./1/
الـحـقــوق العينية :القسم  /8/مــن العقار
 3309اراضـ ــي زح ـلــة نـفــس الـحـقــوق على
القسم  /5/عدا فيما يتعلق باالنتفاع من
الفسحة السماوية.
قيمة التخمني /123200/ :دوالر اميركي
ماية وثالثة وعشرون الف ومايتان دوالر
أميركي.
بدل الطرح /73920/ :دوالر اميركي ثالثة
وسبعون الف وتسعماية وعشرون دوالر
اميركي.

 – 9املـطــروح للبيع :كامل القسم  /9/من
العقار رقم  /3309/اراضي زحلة.
مساحته/154/ :م ²يقع في الطابق االول
نـفــس مــواص ـفــات الـقـســم  /5/مــن الـعـقــار
 /3309/اراضي زحلة.
حـ ـ ـ ــدوده :يـ ـح ــده غ ــرب ــا ال ـق ـس ــم  1وش ــرق ــا
ً
االق ـس ــام  1و  3و  7وش ـم ــاال الـقـســم /1/
وجنوبًا القسمني  /3/و ./8/
الـحـقــوق العينية :القسم  /8/مــن العقار
 3309اراض ـ ــي زح ـلــة ه ــي ن ـفــس الـحـقــوق
للقسم  /5/عدا فيما يتعلق باالنتفاع من
الفسحة السماوية.
قيمة التخمني /123200/ :دوالر اميركي
ماية وثالثة وعشرون الف ومايتان دوالر
اميركي.
بدل الطرح /73920/ :دوالر اميركي ثالثة
وسبعون الف وتسعماية وعشرون دوالر
اميركي.
 – 10املطروح للبيع :كامل القسم  /11/من
العقار رقم  /3309/اراضي زحلة.
مساحته/154/ :م ²يقع في الطابق الثاني
نـفــس مــواص ـفــات الـقـســم  /5/مــن الـعـقــار
 /3309/اراضي زحلة.
حـ ــدوده :يـحــده غــربــا الـقـســم  /1/وشــرقــا
ً
االقسام 1و3و 10وشماال القسمني  3و 12
وجنوبًا القسم ./1/
ال ـح ـقــوق الـعـيـنـيــة :الـقـســم  11مــن الـعـقــار
 /3309/اراض ـ ـ ــي زحـ ـل ــة ن ـف ــس ال ـح ـقــوق
الواقعة على القسم  5من العقار /3309/
اراضي زحلة عدا فيما يتعلق االنتفاع من
الفسحة السماوية.
قيمة التخمني /123200/ :دوالر اميركي
ماية وثالثة وعشرون الف ومايتان دوالر
اميركي.
بدل الطرح /73920/ :دوالر اميركي ثالثة
وسبعون الف وتسعماية وعشرون دوالر
اميركي.
 – 11املطروح للبيع :كامل القسم رقم 12
من العقار رقم  /3309/اراضي زحلة.
مساحته /154/ :م ²يقع في الطابق الثاني
نفس مواصفات القسم رقم  /5/من العقار
 /3309/اراضي زحلة.
حـ ــدوده :يـحــده غــربــا الـقـســم  /1/وشــرقــا
ً
االقسام  1و  3و  10وشماال القسمني  3و
 12وجنوبًا القسم ./1/
الحقوق العينية :القسم  /12/من العقار
 /3309/اراضــي زحلة هي نفس الحقوق
للقسم  /5/من العقار  /3309/عــدا فيما
يتعلق باالنتفاع من الفسحة السماوية.
قيمة التخمني /123200/ :دوالر اميركي
ماية وثالثة وعشرون الف ومايتان دوالر
اميركي.
بدل الطرح /73920/ :دوالر اميركي ثالثة
وسبعون الف وتسعماية وعشرون دوالر
اميركي.
 – 12املـطــروح للبيع :كامل القسم  14من
العقار رقم  /3309/اراضي زحلة.
مساحته /154/ :م ²يقع في الطابق الثاني
نفس مواصفات القسم رقم  /5/من العقار
 /3309/اراضي زحلة.
حـ ــدوده :يـحــده غــربــا الـقـســم  /1/وشــرقــا
ً
االقسام  1و 3و  13وشماال القسمني  3و
 15وجنوبًا القسم ./1/
الحقوق العينية :القسم  /14/من العقار
 /3309/اراض ـ ـ ــي زحـ ـل ــة ن ـف ــس ال ـح ـقــوق
ال ــواقـ ـع ــة ع ـل ــى ال ـق ـس ــم  /5/مـ ــن ال ـع ـق ــار
 /3309/ع ــدا حــق االن ـت ـفــاع مــن الفسحة
السماوية.
قيمة التخمني /123200/ :دوالر اميركي
ماية وثالثة وعشرون الف ومايتان دوالر
اميركي.
بدل الطرح /73920 / :دوالر اميركي ثالثة
وسبعون الف وتسعماية وعشرون دوالر
اميركي.
 – 13املـطــروح للبيع :كامل القسم  15من
العقار رقم  /3309/اراضي زحلة.
مساحته /154/ :م ²يقع في الطابق الثالث
نفس مواصفات القسم رقم  /5/من العقار
 /3309/اراضي زحلة.
حـ ــدوده :يـحــده غــربــا للقسم  /1/وشــرقــا
ً
االق ـســام  1و  3و  13وش ـمــاال القسم /1/
وجنوبًا القسمني  3و .14
الحقوق العينية :القسم  /15/من العقار
 /3309/اراض ــي زحـلــة مــواصـفــات القسم
 /5/من العقار  /3309/عدا فيما يتعلق
باالنتفاع من الفسحة السماوية.
قيمة التخمني /123200/ :دوالر اميركي
ماية وثالثة وعشرون الف ومايتان دوالر
اميركي.
بدل الطرح /73920 / :دوالر اميركي ثالثة

وسبعون الف وتسعماية وعشرون دوالر
اميركي.
مــوعــد امل ــزاي ــدة ومـكــانـهــا :ي ــوم الخميس
ال ــواق ــع فـيــه  2020/3/5ال ـســاعــة الـثــانـيــة
عشرة ظهرًا أمام رئيس دائرة تنفيذ زحلة
في قاعة املحكمة.
شــروط املــزايــدة :على الراغب في الشراء
وقبل املباشرة باملزايدة ان يــودع باسم
رئيس دائرة تنفيذ زحلة قيمة الطرح في
صندوق الخزينة أو مصرف مقبول أو
تقديم كفالة معادلة وعليه اتخاذ محل
اقامة ضمن نطاق دائرة تنفيذ زحلة اذا
لم يكن مقام فيه ،وعليه خالل ثالثة ايام
من صدور قرار االحالة إيداع الثمن تحت
ً
طائلة اعتباره ناكال وإعادة املزايدة على
عهدته فيضمن النقص وال يستفيد من
الــزيــادة وعليه فــي خــال ثــاثــة اي ــام من
صدور قرار االحالة دفع رسم الداللة.
رئيس الكتبة
محمد البرجي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ صيدا
القاضي راني صادق
باملعاملة التنفيذية برقم 2013/605
املـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــذة :شـ ــركـ ــة الـ ـفـ ـجـ ـي ــرة ال ــوط ـن ـي ــة
للتأمني /وكيلها املحامي مارون مطر
املنفذ عليه :عمر عوض الحلبي /وكيله
املحامي محمود املالح
السند التنفيذي :قرار دائرة تنفيذ صيدا
تأمينًا لدين بقيمة  512.264.85د.أ.
تاريخ تبليغ االنذار2013/9/9 :
تـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــخ قـ ـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـ ـحـ ـ ـج ـ ــز ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي:
2013/8/27
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي الـسـجــل ال ـع ـقــاري:
2013/9/5
ت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــخ مـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــر وصـ ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــار:
2013/11/25
تاريخ تسجيل محضر وصف العقار في
السجل العقاري2013/11/25 :
العقار املطروح للبيع:
العقار  856القسم  7من منطقة الهاللية
العقارية  2400 -سـهــم ،وهــو عـبــارة عن
شقة سكنية مساحتها  187م 2في محلة
جل الهوى تقع في الطابق االول وتتألف
م ــن م ــدخ ــل وص ــال ــون وط ـع ــام وج ـلــوس
ومـمــر وث ــاث غــرف نــوم ومطبخ وثــاث
حمامات و 4شرفات.
حـ ـ ــدوده :م ــن ال ـغ ــرب طــريــق فــرع ـيــة ،من
الـ ـش ــرق :ال ـع ـق ــار رقـ ــم  857م ــن ال ـش ـمــال:
العقار رقم  855ومن الجنوب :طريق .97
ال ـت ـخ ـمــن 187.000 :د.أ( .م ـئ ــة وسـبـعــة
وثمانون الف دوالر أميركي).
بدل الطرح 112.200 :د.أ( .مئة واثنا عشر
الف ومئتا دوالر أميركي).
مكان املــزايــدة وتاريخها :يــوم الخميس
في  2020/2/27الساعة العاشرة صباحًا
أمام رئيس دائرة تنفيذ صيدا.
على الــراغــب فــي ال ـشــراء ان ي ــودع باسم
رئـ ـي ــس دائ ـ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـيــذ ق ـب ــل امل ـب ــاش ــرة
بــاملــزايــدة فــي ص ـنــدوق الـخــزيـنــة او في
أحد املصارف املقبولة من الدولة مبلغًا
م ــوازي ــا ل ـبــدل ال ـط ــرح أو أن ي ـقــدم كفالة
مصرفية تضمن هذا املبلغ ،وعليه اتخاذ
محل اقامة مختار ضمن نطاق الدائرة
اذا لــم يكن لــه مقامًا فيه واال اعتبر قلم
دائرة التنفيذ مقامًا مختارًا له ،وان على
املشتري ايداع كامل الثمن ورسم الداللة
خالل مهلة ثالثة أيام من تاريخ صدور
قــرار االحــالــة واال تعاد املــزايــدة بالعشر
وعلى مسؤوليته.
مأمور تنفيذ صيدا
أحمد عبد الله

◄ خرج ولم يعد ►
هربت العامله  Bontu Miresaمن
ال ـج ـن ـس ـي ــة األثـ ـي ــوبـ ـي ــة مـ ــن م ـنــزل
مـ ـخ ــدومـ ـيـ ـه ــا ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ــن ي ـج ــده ــا
اإلبالغ على الرقم 70126798
هربت العاملة االثيوبية
JEMILA ABANEGA ABADIGA
الرجاء ممن يجدها االتصال على
الرقم 07/733978
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ميديا

ما وراء الصورة

قضية

هامش معركة عثمان الخشت وشيخ األزهر
على ّ

عندما يموت «ضمير» اإلعالم

ّ
أدهم السيد :عين الحقيقة في ووهان

«كوني قوية ووهان» ،هكذا هتف
من على شرفات منازلهم أهالي
عاصمة إقليم هوبي ،وسط الصين،
التي اجتاحها فيروس كورونا .مشهدٌ
أبكى مئات اآلالف حول العالم
من المتضامنين مع المدينة التي
تواجه موتها بشراسةّ .أما المتابعون
والمشاهدون من الناطقين بالعربية،
فـ«خصتهم» المدينة من حيث ال
تدري ّ
بشاب لبناني وجد نفسه وقد
ّ
تحول فجأة إلى «عينهم» التي ترصد
وترى ما يحدث هناك!
بيروت حمود
ت ـ ـحـ ـ ّـول اب ـ ــن م ــدي ـن ــة بـ ــرجـ ــا ،ال ـط ــال ــب
ف ــي «ج ــام ـع ــة وسـ ــط ال ـص ــن لـلـعـلــوم
وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا» ف ــي ووه ـ ـ ــان ،أده ــم
ّ
السيد ،إلى «مراسل حربي» بالنسبة
إلــى املتابعني للمأساة الـتــي أصابت
ّ
للمتحدثني
املدينة الصينية ،وال سيما
بــالـعــربـيــة .هــي «ح ــرب مــن ن ــوع آخــر»
ك ـم ــا ي ـص ـف ـهــا ال ـ ـشـ ــاب ،ف ــا ص ــواري ــخ
تقذفها الطائرات الحربية كما فعلت
َ
إسرائيل فــي لبنان عــام  2006وقبله،
ّ
وال مشاهد دمار لألبنية التي تتفتت
كالبسكوت؛ إنه املوت الذي يتنقل عبر
ّ
كائنات مجهرية ،فتشعر معها أن كل
ما حولك تهديد لحياتك ،بدءًا من أنفك
املكشوف ،مــرورًا بـيــدك ،وليس نهاية
بالهواء من حولك.
الـسـ ّـيــد رف ــض حـتــى اآلن ت ــرك املــديـنــة
الـتــي احتضنته منذ خمس سـنــوات.
ال ـ ـس ـ ـبـ ــب ،كـ ـم ــا ي ـ ـقـ ــول ل ـ ـ ــ«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار»:
«أن ال ـس ـل ـطــات ال ـص ـي ـن ـيــة و«مـنـظـمــة
ال ـص ـحــة ال ـع ــامل ـ ّـي ــة» ق ـ ّـدرت ــا أن إج ــاء
رع ــاي ــا الـ ــدول ف ــي ه ــذه املــرح ـلــة «غـيــر
صـبــح
ض ـ ـ ـ ـ ــروري» ،م ـض ـي ـف ــا« :ح ـ ــن يـ ّ
مــن ال ـض ــروري فـعــل ذل ــك ،لــن أتــأخــر».
ّ
شـجــاعــة ال ـش ــاب ل ــم تـتـجــل ف ــي بقائه
في مدينة يحاصرها املوت ،وإنما في
ّ
يتردد في املخاطرة بحياته،
كونه لم
ّ
إذ نــزل إلــى ال ـشــوارع متسلحًا بقناع
وك ــام ـي ــرا ه ــات ــف ف ـق ــط ،وراح يـتـنـقــل
فيها للكشف عن زيف روايات اإلعالم
الـغــربــي ،الـتــي «أبــدعــت» فيها مخيلة
الصحافيني الغربيني ،سعيًا لتقزيم
جـهــود الـحـكــومــة الصينية وشعبها
َ
وإظ ـه ــاره ـم ــا ع ــاج ــزي ــن ع ــن مــواج ـهــة
الوباء.
ً
عمال النظافة مثال ما زالــوا ينظفون
ال ـش ــوارع كــاملـعـتــاد ،ه ــذا مــا ظـهــر في
أحــد الفيديوات املباشرة التي نقلها
ّ
ال ـس ـيــد ،فـيـمــا أغ ـل ـقــت م ـح ــات كـثـيــرة
أبـ ــواب ـ ـهـ ــا مـ ـن ــذ عـ ـطـ ـل ــة رأس ال ـس ـن ــة
الصينية التي ّ
مددتها الحكومةّ .أما
الصيدليات ففتحت أبــوابـهــا ،وكذلك
محالت بيع الخضار والطعام .ال ينكر
ّ
الشاب الخطر املحدق في كل مكان ،وال
ّ
ّ
خلو الشوارع إل من بعض السيارات
واملـ ــارة ،لـكــن الحقيقة أن ال ـنــاس هنا
يمتثلون ألوام ــر السلطات فــي البقاء
ف ــي مـنــازلـهــم وال ـت ـقـ ّـيــد بــالـتـعـلـيـمــات،
وتخفيف تنقالتهم إال للضرورة ،وهم
يـعــرفــون أن ال ـهــدف هــو الـحـفــاظ على
سالمتهم.
أحد املجاالت التي حظيت فيها جهود
الحكومة الصينية بوصف «خارقة»
ه ــو االنـ ـتـ ـه ــاء ب ـع ــد ت ـس ـعــة أي ـ ــام فـقــط
ّ
التخصصي
م ــن إن ـش ــاء «املـسـتـشـفــى
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األول ل ـع ــاج فـ ـي ــروس ك ـ ــورون ـ ــا» ،إذ
ّ
ُســلــم املستشفى قبل يــومــن إلــى فرق
م ـت ـخ ـص ـص ــة مـ ـ ــن ال ـ ـج ـ ـيـ ــش ،وشـ ـ ــرع
ف ــي اسـتـقـبــال امل ـصــابــن مـنــذ االثـنــن
املاضي .ووفق عدد من وكاالت األنباء
ّ
ّ
العاملية ووسائل إعالم صينية ،يتسع
امل ـس ـت ـش ـف ــى الـ ـج ــدي ــد «ألل ـ ـ ــف س ــري ــر،
ّ
ّ
متطورة
مجهز بــوســائــل طبية
ُوهــو
ّ
أع ـ ــدت ل ـت ـعــوض الـنـقــص ال ـحــالــي ّفي
شـفـيــات امل ــدي ـن ــة» .وم ــن املـتــوقــع
مـسـتـ ّ
أن ي ـمــثــل امل ـس ـت ـش ـفــى «ن ـق ـطــة ت ـحـ ّـول
أس ــاس ـي ــة ف ــي م ــواج ـه ــة الـ ـفـ ـي ــروس»،
وذلــك بــالـتــوازي مــع قــرب االنتهاء من
ثان بـ1500
بناء مستشفى تخصصي ٍ
سرير.
مــا ي ـحــدث ،كـمــا ي ـقــول الـسـيــد ،هــو أن
«الصني في حــرب حقيقية ،االنتصار
فيها هــو بحماية اإلن ـســان» ،وأثبتت
«األيــام املاضية أن األولــويــة في البلد
ه ـ ــي لـ ــإن ـ ـسـ ــان ول ـ ـيـ ــس ل ــاقـ ـتـ ـص ــاد.
ّ
ُحشدت كل اإلمكانات من أجل الدفاع

عـ ــن ق ـي ـم ــة هـ ـ ــذا اإلن ـ ـس ـ ــان ولـ ـ ــو ّأدى
ذل ــك إل ــى خ ـس ــارة امل ـل ـي ــارات وتــراجــع
ّ
االق ـت ـصــاد عـلــى مـسـتــوى الـعــالــم كــلــه،
خاصة أن ووه ــان تحديدًا تلعب فيه
دورًا ّ
مهمًا بصفتها نقطة عبور بري
َ
ونهري تصل شطري الصني ،في حني
أن ال ـس ـل ـطــات ل ــم ت ـت ـ ّ
ـردد ف ــي إغــاقـهــا
عـنــدمــا أص ـبــح ذل ــك ضـ ــرورة لحماية
الصينيني والبشرية» ،يوضح الطالب
اللبناني.
ّ
ً
ّ
ولعل ما تنشده بكني ،فضال عن حماية
اإلنسان ،وفق مدير البحث في «املركز
الفرنسي للبحث العاملي» الذي يرأس
مختبر األنثروبولوجيا االجتماعية
فــي بــاريــس ،فــريــديــرك كـيــك ،هــو أنها
ُ
«أرادت أن تظهر ،منذ بداية األزمة في
أواخر كانون األول (ديسمبر) املاضي،
اسـتـعــدادهــا ملواجهة الــوبــاء الجديد،
االنتقادات التي ُو ّجهت إلى أدائها
بعد ّ
إبان تفشي وباء السارس عام .»2003
وهو ما ّ
يفسر ،طبقًا لكيك ،أن حكومة

الـصــن «أبـلـغــت الـعــالــم بسرعة بشأن
تسلسل ال ـف ـيــروس ال ـجــديــد ،وأوقـفــت
ّ
ح ــركــة ال ـس ــك ــان ب ــن امل ـ ــدن ،بــالـتــزامــن
ّ
م ــع إنـ ـش ــاء مـسـتـشـفـيــات مـخــصـصــة،
األمــر الــذي ُيظهر إرادة رائـعــة لوضع
ً
نفسها في قلب العالم ،وضعفًا مذهال
لــاق ـت ـصــاد ال ـع ــامل ــي ال ـ ــذي تضعضع

ابن برجا اللبنانية
حمل هاتفه وراح
يتنقل في الشوارع
لكشف الحقائق

ّ
ملجرد أن فيروسًا قتل (إلى اآلن) 490
شخصًا في الصني».
ك ـ ـ ـ ـ ــذل ـ ـ ـ ـ ــك ،يـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــارب الـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ــث ف ــي
األنـ ـث ــروب ــول ــوجـ ـي ــا ،فـ ــي م ـق ــاب ـل ــة مــع
صحيفة «لوموند» الفرنسية ،الكارثة
الـ ـت ــي ت ــواج ـه ـه ــا الـ ـص ــن ب ــال ـت ــاري ــخ
الثقافي الخاص بووهان ،الذي أحدث
«آث ـ ـ ـ ــارًا س ـي ــاس ـيــة اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة» ،ألن
«كـبــرى مـ ّـدن إقليم هــوبــي وعاصمته
الحالية مثلت أيضًا عاصمة النظام
ال ـ ـقـ ــومـ ــي خ ـ ـ ــال ال ـ ـح ـ ــرب ال ـص ـي ـن ـي ــة
ال ـي ــاب ــان ـي ــة ب ــن  1937و .1945وهــي
ّ
شكلت نقطة انطالق ثورة  1911التي
ّ
تـســبـبــت ب ـس ـقــوط اإلم ـب ــراط ــوري ــة ،ما
للغاية في
يعني أنـهــا مـكــان حـســاس ّ
التاريخ الصيني الحديث ،ألنها مركز
إلمبراطورية تيانشيا».
هذه املكانة دفعت أكاديمية العلوم في
الـصــن إلــى اختيارها موقعًا ملختبر
الـ ـس ــام ــة اإلحـ ـي ــائـ ـي ــة مـ ــن امل ـس ـت ــوى
ال ــراب ــع ،ال ــذي ُي ـعـ ّـد الــوحـيــد فــي آسيا

التجديد حق من حقوق العقل المسلم!
مصطفى شلش
من نوعه .وهو ما ُيعطي املدينة ،كما
يقول كيك« ،دور الحارس ّ
املنبه للعالم
ب ـشــأن األوبـ ـئ ــة املـنـطـلـقــة م ــن ال ـصــن،
وه ـ ــو دور ل ـع ـب ـتــه ح ـت ــى اآلن هــونــغ
كــونــغ الـتــي بنى فيها علماء األحـيــاء
املجهرية األستراليون مختبرًا ملراقبة
طفرات فيروس اإلنفلونزا في جنوب
ال ـ ـصـ ــن ،ول ـع ـب ــت دورًا رئ ـي ـس ـي ــا فــي
مراقبة األمراض الناشئة هناك».
ب ــالـ ـع ــودة إل ـ ــى الـ ـسـ ـي ــد ،و ّبـ ـعـ ـيـ ـدًا عــن
ّ
أي م ـق ــارب ــات ع ـل ـمـ ّـيــة ،ت ـمــثــل املــديـنــة
بــال ـن ـس ـبــة إلـ ـي ــه وإلـ ـ ــى طـ ــاب أج ــان ــب
ُ
ك ـث ــر «وطـ ـن ــا ث ــانـ ـي ــا» ،وال ـس ـب ــب أن ـهــا
«حضنتنا جميعًا .إنني أعيش فيها
مـنــذ خـمــس س ـنــوات .لــم َأر مــن أهلها
إال ضحكتهم وتعاملهم اللبق الــذي
جعل الحدود بيني وبينهم تتالشى،
ّ
بغض النظر عـّـن اخـتــاف الثقافات».
ويـقــول« :ال يمثل بقائي ،أنــا وغيري،
انتحارًا .هناك اختالف بني االنتحار
واملواجهة .ما نفعله هو بدافع أخالقي
وإنـ ـ ـس ـ ــان ـ ــي ،وب ـ ـقـ ــاؤنـ ــا هـ ـن ــا ص ـم ــود
وتضامن مع املدينة ّ
ورد جميل» .كيف
تحو َ
ّ
لت إلى «مراسل حربي»؟ يجيب:
«ماذا أستطيع أن أفعل؟ سألت نفسي.
الناس يجلسون في منازلهم يلتزمون
ال ـت ـع ـل ـي ـمــات ،وعـ ـل ـ ّـي ف ـعــل شـ ــيء م ــا»،
مـسـتــدركــا« :لـســت صحافيًا وال أفهم
في هذا املجال .مع ذلك وجدت أنه من
ال ـضــروري الكشف عــن زيــف الدعاية،
خ ــاص ــة ال ـغ ــرب ـي ــة .ال ـ ـ ــدول الـ ـت ــي ت ـعـ ّـد
ّ
الصني عدوًا أو خصمًا راحت تستغل
ه ـ ــذه الـ ـك ــارث ــة اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة .ف ـي ــروس
ك ــورون ــا ل ـيــس أول حـ ــدث ،إذ سبقته
حـ ـ ٌ
ـرب اق ـت ـصــاديــة أعـلـنـتـهــا ال ــوالي ــات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،ومـ ـ ــن بـ ـع ــده ــا املـ ـظ ــاه ــرات
املستمرة حتى اآلن فــي هــونــغ كونغ.
وفي قصة املسلمني والعرب استثمرت
ماكينة الدعاية الغربية مسألة الرابط
الديني لنسج روايــات كاذبة حــول ما
يـتـعـ ّـرض لــه مسلمو اإلي ـغ ــور ،مــع أن
ُ
مـئــات الـفـيــديــوهــات الـتــي استخدمت
ّ
مصورة في أمكنة ودول غير الصني».
ّ
كـ ــل م ــا س ـب ــق دفـ ــع ال ـس ـي ــد إلـ ــى حـمــل
هــاتـفــه والـتـنـقــل فــي ال ـش ــوارع لكشف
الحقائق ،وسرعان ما وصل «إنتاجه»
ّ
إل ــى ال ـق ـنــوات الـعــربـيــة ف ــي ك ــل مـكــان،
الـتــي راح ــت تستضيفه فــي نشراتها
وب ــرامـ ـجـ ـه ــا .وي ـش ـي ــر إل ـ ــى أن بـعــض
القنوات تواصلت معه للعمل مقابل
مـبـلــغ م ـ ـ ّ
ـادي« ،لـكـنـنــي رف ـضــت ألنـنــي
َ
لــم أب ــق هـنــا مــن أج ــل الـعـمــل أو امل ــال،
ب ــل ل ـل ـت ـضــامــن والـ ـصـ ـم ــود» .ويـ ــروي
أن إح ــدى الـقـنــوات الـغــربـيــة املــرمــوقــة
(رفـ ــض ال ـك ـشــف ع ــن هــوي ـت ـهــا) ،الـتــي
ت ـن ـطــق ب ـع ـش ــرات ال ـل ـغ ــات م ــن بـيـنـهــا
الـعــربـيــة ،تــواصـلــت ّ معه الستضافته
في أحد برامجها .وملا «كان هناك فرق
كبير في الوقت بني املكان الــذي تبث
ُ
عرضت
منه الـقـنــاة ،ومدينة ووه ــان،
خ ـيــار إرسـ ــال فـيــديــو أص ـ ـ ّـوره مجيبًا
ف ـيــه ع ـلــى األس ـئ ـل ــة ال ـت ــي سـتـطــرحـهــا
امل ــذيـ ـع ــة» .واألخ ـ ـيـ ــرة وافـ ـق ــت ق ـبــل أن
تــرســل إل ـيــه« :ال أري ــد أن تـخـبــرنــي أن
الوضع جيد وكــل شــيء على ما ُيــرام،
أريد أن تقول إن الوضع خطير وهناك
فيروس والناس يموتون ،تمامًا كما
تقول الوكاالت ،ال أريد شيئًا مغايرًا».
ول ــذل ــكّ ،
رد عـلـيـهــا« :ملـ ــاذا تسألينني
وأنت مقتنعة بإجابة واحدة ووحيدة
وال تريدين معرفة غيرها؟».
ه ـ ـك ـ ــذا ،عـ ــزمـ ــت املـ ــدي ـ ـنـ ــة عـ ـل ــى ق ـت ــال
ّ
ّ
الـفـيــروس الـفــتــاك .ق ــرار ات ـخــذه أهلها
بعدما وضعوا ّ
حدًا للخوف ،منتقلني
إل ــى املــواج ـهــة .وم ـثــل س ـكــان ووه ــان،
وجــد شـ ٌ
ٌّ
لبناني أن الحياة هــي أن
ـاب
نكون اليوم ...أو أن ال نكون أبدًا.
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الـقــاهــرة محمد عـثـمــان الـخـشــت أنــه لــن يـتــراجــع عــن أي
كلمة أو عبارة ذكرها في املحاضرة التي ألقاها خالل
مشاركته في فعاليات «مؤتمر األزهــر العاملي للتجديد
ّ
في الفكر اإلسالمي» ،مؤكدًا أن ما ذكره في املؤتمر «هو
الكريم والسنة ،فى حني أن شيخ األزهر
للدفاع عن القرآن ّ
أحمد الطيب كان محل كالمه الدفاع عن األشاعرة فقط».
ّ
مستمر ُمنه بعد تعقيب
يأتي تصريح الخشت كتصعيد
شيخ األزه ــر أحمد الطيب على الكلمة «املــرتـجـلــة» التي
ألـقــاهــا األول فــي «مــؤتـمــر األزه ــر ال ـعــاملــي »...ال ــذي ضـ ّـم
عــددًا كبيرًا من القيادات والشخصيات الدينية البارزة
عـلــى مـسـتــوى الـعــالــم وممثلني لـ ــوزارات األوقـ ــاف ودور
اإلفتاء واملجالس اإلسالمية من  46دولة من دول العالم
ّ
اإلسالمي .وأشار الطيب إلى كالم الخشت بأنه ال يتسم
بالدقة املعرفية ،وال ّ
ينم عن إملــام حقيقي باالختالفات
بني الفرق الدينية اإلسالمية .وأوضح أن الخشت أتى على
األشــاعــرة بما ليس فيهم وهــم «التيار الفكري الرسمي
ّ
لــأزهــر» بخصوص املناهج العلمية املتبعة فــي دراســة
علم الحديث والفتاوى املستندة إليه .كما أشار الطيب إلى
أن اقتباس الخشت حول منهج دراســة نصوص القرآن
ظنًا منه أنه يقدم رؤية حداثية لم يسبقه إليها أحد ،ما هي
إال رؤية أهل التراث القدماء .وأخيرًا ،سخر شيخ األزهر
بطريقة سقراطية جدًا من فكرة الخشت حول ضرورة
نفي وجــود «حقيقة مطلقة» فــي الفكر اإلســامــي عبر
ً
اإلشــارة إلــى أحــد كتب الخشت قائال« :إن كنت تظن أن
ما في كتابك حول تجديد الخطاب الديني حقيقة ،فقد
سقط مذهبك ،وإن كنت ّ
تشك فيه فعندما تتأكد ،أهديني
نسخة».
هناك م ــدارس عــدة لـقــراءة هــذا املشهد ،املــدرســة األولــى:
تصوير األمر كصراع بني شيخ األزهر كممثل ملؤسسة
كـهـنــوتـيــة ورج ــل م ـجـ ّـدد كــالـخـشــت .وامل ــدرس ــة الـثــانـيــة:
أكبر بــن شيخ األزه ــر والقيادة
تصوير األمــر كـصــراع ً
السياسية في مصر ،ممثلة في رئاسة الجمهورية ،إذ
ك ــرر رئـيــس الـجـمـهــوريــة عـبــد الـفـتــاح الـسـيـســي الــدعــوة
لـتـجــديــد ال ـخ ـطــاب الــدي ـنــي أك ـثــر ِم ــن مـ ـ ًـرة ،فـيـمــا ج ــاءت
مستهجنة حديث العامة
استجابة األزهــر محدودة ،بل
ِ
في أمور الدين عن غير علم .وهناك مدرسة ثالثة وهي
أفضلها :أن ننظر إلــى األمــر ليس بوصفه صــراعــا ،بل
لوحة جمعت الـ «علم – جهل» بالفكر اإلسالمي في آن
واحد.
مل ــاذا سنعتبر ال ـن ـقــاش ال ــذي دار م ـح ـصــورًا بــن حــدي
ً
العلم والجهل للفكر اإلســامــي؟ أوال ،فــي تصريحاته،
التزم الخشت باإلطار اإلسالمي في عمله «التجديدي»
على حــد وصـفــه ،وشــدد على كونه مسلمًا مدافعًا عن
القرآن والسنة .ولذلك نستبعد فرضية الطرح العلماني،
فاملطلوب ليس إقصاء الدين من الحياة كاملدرسة الفكرية
الالئكية الفرنسية أو تحييده عن الحياة وبناء إطار مواز
له كاملدرسة الفكرية األنغلو-أميركية ،بل إننا ملتزمون
بقراءة فكر الخشت في ضوء املفاهيم والبيئة االجتماعية
والسياسية واالقتصادية والتاريخية اإلسالمية.
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ثانيًا ،التجديد في الفكر اإلسالمي ليس ِمنحة تحكمها
مؤسسة أو مسجد أو هيئة ،بــل حــق مــن حقوق العقل
املسلم ،وفرض على أهل الذكر واالختصاص من العلماء.
وبــدون التجديد الدائم واملستمر للفقه والخطاب والفكر
اإلسالمي ،تحدث فجوة بني الشريعة اإلسالمية وحياة
املسلم التي صارت تخضع لتطورات ومتغيرات سريعة
طبقًا للعالم املعولم الذي نعيش فيه .كما أن ّأي جمود في
ّ
ّ
سيؤدي إلى تفكك الحاكمية اإلسالمية
ُالفكر اإلسالمي
َ
املفترضة لحياة املسلم التي تظهر على األقل في حدها
األدنى من املمارسات في العبادة وبعض القوانني كالزواج
والطالق واملواريث.
ثالثًا ،التجديد لغويًا واستنادًا إلى القرآن الذي لم ينكره
الخشت ندركه من اآليــة «أئنا لفي خلق جديد» (ســورة
السجدة آية  )10بمعنى البعث وإعــادة اإلحياء والــرد ملا
ّ
كان اإلنسان عليه ،وهذا اتفق عليه حول كلمة «تجديد»
فــي معاجم اللغة كــ«لـســان ال ـعــرب» ،ومختار الصحاح،
ومفسري القرآن كابن كثير وابن جرير .ومن هنا نتبني
الشيء
أن التجديد فــي النطاق اإلســامــي يعني «إع ــادة ُ
وإرجاعه ملا كان عليه» .وهذا يكون عبر إظهار ما طمس
وأحكام دينية ،وإعادة ما نقص أو انتزع وإزالة
من أفكار ُ
ما أضيف وألحق بالدين والشريعة نتيجة عوامل زمنية
سياسية واجتماعية شوهت املفاهيم ،وال يعني التجديد
الترك أو اإلهمال .وهذا يمكن أن نعتبره األصل الفكري
ملا جــاء في تعقيب شيخ األزهــر بخصوص املثال الذي
ذكره الخشت حول هجره منزل والده ألنه صار قديمًا،
فقد أشار شيخ األزهر إلى أنه يجب إعادة بناء البيت مع
البقاء فيه ال هجره.
راب ـع ــا ،ض ـمــن اإلط ـ ــار اإلس ــام ــي أي ـض ــا ،ك ـتــب الـعــامــة
الكبير محمد شمس الحق في كتابه «عون املعبود على
شرح سنن أبي داود»« :املجدد ال يكون إال َمن كان عاملًا
بالعلوم الدينية ،ومع ذلك من كان عزمه وهمته آناء الليل
والنهار إحياء السنن ونشرها ونصر صاحبها ،وإماتة
ال ـب ــدع وم ـحــوهــا وك ـســر أهـلـهــا «بــال ـل ـســان» ،وتصنيف
الكتب والـتــدريــس ،ومــن ال يكون كذلك ال يكون ّ
مجددًا
البتة ،وإن كان عاملًا بالعلوم مشهورًا بني الناس مرجعًا
لهم» .هذا يعني أن اللقب والشهادة العلمية واملنصب ال
ّ
تؤهل صاحبها ليصير مجددًا دينيًا ،فقد يكون متأثرًا
بمدارس غربية حاربت الكنيسة وسطوتها ويردد كلمات
براقة مثل «تنوير»« ،ديمقراطية»« ،حرية» ...وهذا يختلف
كل االختالف عن الواقع اإلسالمي وإن تشابهت األزمات
املتعلقة باالستبداد وباالضطهاد ،ولكن تختلف النماذج
الفكرية والهياكل املؤسسية واملناصب الالهوتية املنبثقة
مــن كــل دي ــن .وه ــذا يعيد إل ــى الــواجـهــة الـفـكــر النخبوي
العربي االلتقاطي الفاقد لألصالة والتآني املعرفي لكي
يقوم ببناء نماذج معرفية مناسبة لطبيعة البيئة التي
يعيش فيها.
خــامـســا ،عـنــدمــا يـكــون الـحــديــث عــن الـتـجــديــد فــي إطــار
اإلس ـ ـ ـ ــام ،ي ـج ــب أن يـ ـك ــون ال ـ ـحـ ــوار م ـل ـت ــزمــا بــأق ـصــى
درج ــات الفكر والـعـلــم ،ومستندًا إلــى العقل والـنــص في
آن ،بحيث ال يتعارضان ،وال تضرب األحكام ّ بعضها،
وال ينحدر النقاش إلى مستوى التبسيط املخل ملداعبة
وعــي الجماهير ،وإث ــارة مشاعر التعاطف مع املتحدث،

فالحوارات املرتجلة ،والكلمات الرنانة املندفعة ملجاملة
سياسية غالبًا كـ «تجديد الخطاب الديني» لن تضيف
شيئًا ،فالتاريخ اإلسالمي عرف فكرة التجديد منذ عمر
ِّ
بمجدد الـقــرن األول ،ومن
بــن عبد العزيز الــذي وصــف
بـعــده الـشــافـعــي مـجــدد ال ـقــرن الـثــانــي ،وغـيــرهـمــا .وكــان
الكل ذا هــدف واحــد هو إعــادة بـ ّـث الــروح اإلسالمية في
األمة ّ
وحث املجتمع على فعل الخير واالجتهاد في العلم
وتعليمه للناس.
أخيرًا ،ملسنا مفهوم التجديد في إطــار اإلســام ملسًا
خفيفًا ،فهو مــوضــوع تناولته مـجـلــدات وأفـنــى كثير
م ــن املـسـلـمــن واملـسـتـشــرقــن أع ـمــارهــم فـيــه باحثني
ودارسني ومدققني ،لكننا أردنا توضيح أن هناك فرقًا
بــن اإلدراك الحقيقي بالفكر اإلســامــي ومــا يتطلبه
من إحــداث نقلة في الــوعــي ،وبــن املجاملة السياسية
ُ
الـتــي تـظـهــر صاحبها كـجــاهــل بــأبـســط قــواعــد الــديــن
ّ
ُ
الـ ــذي يـطـلــب ت ـج ــدي ــده .ف ـقــد ك ــان ش ـيــخ األزه ـ ــر مـلــمــا
بأدواته ومنهجه العلمي ،هادئًا في ردوده ،ومتزنًا في
ً
كلماته بينما كان الخشت مرتجال يخلط بني القضايا
ُ
ويضرب املصطلحات وال يعرف ماذا يريد أن يصيب،
ّ
بل إنه شخصن السجال الفكري باعتباره استهدافًا له
تحديدًا رغم أن شيخ األزهر أوضح له أن يرد نصًا على
الكالم الذي طرحه.
كما يمكن أن يؤخذ على شيخ األزهر طرحه الغزوات أو
ً
ً
الفتوحات اإلسالمية بوصفها عمال جليال في الدين،
وهــذا أمــر خــاف ومحك خطر في التاريخ اإلسالمي،
على الرغم من أنه تم في زمن اإلمبراطوريات الكبيرة،
ول ــم تـتـفــرد ب ــه أم ــة اإلس ـ ــام ،ب ــل قــامــت عـلــى أنـقــاض
إمبراطوريات أخرى كالرومانية والفارسية ،لكن يجب
تجاوز هذا األمر وبدء بناء نموذج تعايشي جديد في
ظل عالم أكثر إنسانية ،ولن نكون مثاليني ،فهذا صعب
في زمــن الهيمنة األميركية ذات القطب الواحد ولكنه
يستحق املحاولة ،فحتى الدفاع عن األرض الفلسطينية
أو بـنــاء ذات وطـنـيــة مستقلة ال يـقــوم عـلــى ال ـغــزو أو
ذكــريــات الفتوحات ،بــل بالعلم وبالقفزات الصناعية
واستقاللية القرار وبناء الجيوش املدربة ال التي تهاجم
ّبالرمح والسيف أو باستهداف املدنيني بأحزمة ناسفة.
ً
ولــدت هــذه املناقشة جــدال عارمًا على وسائل التواصل
االجتماعي على الــرغــم أن ِكــا الرجلني يضمهما إطــار
إســامــي فـكــري واح ــد ،وه ــذا مــا يجعل مــن ال ـضــروري
العمل على مشروع فكري يتركز على معالجة التشوهات
الفكرية اإلسالمية عبر طرح بدائل علمية جادة ورصينة
خيرًا من اإلرتجال والكلمات الرنانة والفضفاضة .وهذا
ال يعني إفــراط أو ّ
تشدد بل اختيار خطاب بسيط على
مستوى الجماهير وعلمي دقيق على مستوى أهل العلم
والبحث وال عيب فــي هــذا ،باإلضافة إلــى التركيز على
العملية التعليمية وإع ــادة دمــج التعليم الــديـنــي بشكل
سليم خيرًا من إهماله وتركه .وهذا ما سيجعل النشء
يعيد التفكير في الدين ال كأمر ثانوي ،بل كركن أساسي
يمكنه أن يجادل ويناقش فيه ،فال يقع فريسة سهلة في
براثن أهل اإلســام السياسي ودعــاة تكفير األمــة ،حيث
سيكون املجتمع ككل فكرًا دينيًا خاصًا به بعد دراسة
متأنية.
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 Worn by the Godsهـو عنـوان المعـرض المسـتمر فـي متحـف الموضـة واألزيـاء فـي «قصـر بيتي» في فلورنسـا لغاية  19نيسـان (أبريـل)  .2020المعـرض ّ
مخصص
ّ
ّ
لألحذيـة التـي تشـكل منـذ العصـور القديمـة قطعـة مهمة في مجال الموضة ًووسـيلة إلبـراز المكانة االجتماعية .هكذا ،سـيتمكن الـزوار من رؤية عشـرات النماذج
مـن بينهـا صنـادل «كاليغـا» ذات األربطـة التـي كان ينتعلهـا الجنـود الرومـان ،فضلا عـن قطـع انتعلهـا نجـوم هوليـوود فـي أفلام أبرزهـا «غالدييتـور» .وهنـاك أيضـا
التصاميـم المعاصـرة الموقعـة مـن دور عالميـة كــ «إيف سـان لـوران» و«إميليو بوتشـي» وغيرهمـا( .تيزيانا فابي ـــ أ ف ب)

منوعات

َ ّ
«الزيبق» راجع ع «دوار الشمس»

عبد الكريم ّ
الشعار
ّ
مسهرني»
« ...يا

جود شهاب:
«حدن بيروتي»

ّ
ضمن أجواء عيد العشاق ،يضرب
ّ
الشعار (الصورة) موعدًا
عبد الكريم
جديدًا مع الجمهور في «مترو
املدينة» (الحمرا ـ بيروت) في 15
شباط (فبراير) الحالي .في أمسية
ّ
مسهر النوم في
تحمل عنوان «يا
ّ
عيني» ،اختار الفنان اللبناني أن
ّ
ّ
مسهرني»
يؤدي رائعة أم كلثوم «يا
ّ
ّ
التي كتبها أحمد رامي ولحنها سيد
مكاوي .ترافق ابن مدينة طرابس
في هذا املوعد فرقة موسيقية
مصغرة مؤلفة من العازفني:
جانون (أكورديون) ،محمد نحاس
(قانون) ،زياد جعفر (كمنجة) ،مكرم
بو الحسن (كونترباص) وأحمد
الخطيب (إيقاع).

بدعوة من مبادرة «املنارة» (The
 ،)Lighthouseيستضيف «املكان»
(مار الياس ـ بيروت) ،غدًا الجمعة،
عرض فيلم «حدن بيروتي» ()2013
للمخرجة اللبنانية الشابة جود
شهاب (الصورة) .على مدى 49
دقيقةّ ،
يقدم هذا الوثائقي نظرة من
الداخل إلى أفكار وحقائق عن عدد
من أبناء بيروت املختلفني ،متيحًا
لهم الفرصة للتعبير عن أعمق
ّ
والتحدث عن أحالمهم
مشاعرهم،
ّ
املحطمةّ ،واستعادة ذكرياتهم
العزيزة .إنه ببساطة خلطة من
املاضي والحاضر واملستقبل
لشخص «بيروتي» من خالل منظور
مختلف.

«يا ّ
مسهر النوم في ّ
عيني» :السبت
 15شباط ـ الساعة التاسعة والنصف
ً
مساء ـ «مترو املدينة» (الحمرا ـ بيروت).
لالستعالم76/309363 :

عرض فيلم «حدن بيروتي» :غدًا الجمعة
ً
مساء ـ «املكان» (بناية
ـ الساعة السابعة
«نصولي» ـ شارع مار الياس ـ بيروت).
لالستعالم03/070820 :

على الرغم من الظروف الصعبة التي ترزح
تحتها البالد ،يواصل «مسرح الدمى
اللبناني» تقديم عروضه على خشبة مركز
ّ
«دوار الشمس» (الطيونة) ،داعيًا الصغار
إلى قضاء أوقات ممتعة ومفيدة .في 15
شباط (فبراير) ّالحالي ،سيكون املوعد
مع مسرحية «كله من الزيبق» (تأليف:
فائق حميصي ،إخراج :كريم دكروب،
موسيقى :أحمد قعبور ،سينوغرافيا
ودمى :وليد دكروب ـ ـ  50د ـ ـ تمثيل :رشاد
زعيتر ،كاترينا دكروب ،أدون خوري،
سارة عبدو وطوني فرح)ُ .ولد «الزيبق»
(الصورة) ّ
شقيًا ،ال تتسع له األمكنة ،وال
تتوافر له ظروف اللعب املناسبة ،بينما
يشتكي من شقاوته الجميع ،ويلومونه
ّ
تتحول
إذا وقع أي حادث .بفضل قدراتها،

هذه الشخصية األسطورية إلى منقذ
للجميع من ّ
«أم عيون» التي تمحو ذاكرة
ّ
كل من يعترضها .لكن ،هل يكفي ذلك ملحو
ألصقت به؟
ُالوصمة التي ِ
ً
أن ِتجت هذه املسرحية ّأوال للمسرح
التمثيلي في عام  1994وكانت من إخراج
فائق حميصي ،وموسيقى أحمد قعبور،
وسينوغرافيا غازي قهوجي .ثم أنتجت
ً
ثانية ملسرح الدمى في  2003على يد
كريم دكروب في صيغة مختلفة كليًا عن
سابقتها .وها هي اليوم أصبحت جزءًا من
أرشيف «مسرح الدمى اللبناني».
ّ
«كله من الزيبق» :السبت  15شباط ـ ـ الساعة
الرابعة بعد الظهر ـ ـ مركز ّ
«دوار الشمس»
(الطيونة ـ ـ بيروت) .لالستعالم01/391290 :

«بيروت الغربية»
عرض في «البلمند»
ّ
ينظم نادي  Helping Handsفي
ّ
كلية الصحة العامة وعلومها
في «جامعة البلمند» (األشرفية
ـ بيروت) ،اليوم الخميس ،عرضًا ّ
لفيلم «بيروت الغربية» ( .)1998إنه
باكورة األعمال الروائية الطويلة
للمخرج اللبناني زياد دويري،
وتدور أحداثه ّإبان نشوب الحرب
األهلية املشؤومة وانقسام العاصمة
بني شرقية وغربية .الشريط الذي
ّ
سيتحول الحقًا إلى أحد أشهر
األفالم املحلية ،من بطولة رامي
دويري ،ومحمد شمص ،وروال
األمني ،وكارمن ّلبس ،وليليان
نمري ،وليلى كرم ومحمد مبسوط.
عرض فيلم «وست بيروت» :اليوم ـ
ً
مساء ـ كلية
الساعة السابعة والربع
الصحة العامة وعلومها في «جامعة
البلمند» (شارع يوسف سرسق ـ
األشرفية /بيروت).

