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المشهد السياسي

بيان الدخل المجّمع المدقق

(á«fÉæÑ∏dG äGÒ∏dG ÚjÓÃ º«≤dG) 2018 ∫h’CG ¿ƒfÉc 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d

الحكومة تقر مشروع الموازنة الجمعة:

الخطر على الرواتب مستمر!

رأس المال المدفوع  ٦٨٩،113،1٩٨،٤00ل.ل .اﻷموال الخاصة  3،321،٥2٧،000،000ل.ل.
اﻷشرفية ،جادة الياس سركيس ،تلفون ،)01( 33٥200 :فاكس،)01( 33٩٤3٦ :
ص.ب 11 - ٥٦0٥ .بيروت  -لبنان

البيانات المالية المجّمعة المدققة كما في  31كانون اﻷول 201٨

يسير مجلس الوزراء بخطى ثابتة نحو إقرار موازنة تقشفية تتضمن معظم اإلجراءات القاسية التي وعد بها الرئيس سعد الحريري ،والتي تطال بشكل أساسي الموظفين
خفض الرواتب ،رغم تأكيد عدد من الوزراء
امس ،وبمساندة من وزير الخارجية جبران باسيل ،متمسكًا باقتراح ُ
ورواتبهم ومكتسباتهم .فبحسب مصادر وزارية ،بدا الحريري ُ
بأنه لن يمر ،ألن دونه معركة كبيرة ،ويصبح من دون جدوى إذا استثنيت شطور الراتب االولى منه! لكن لم تظهر أمس أي معارضة تذكر القتراح الحريري ،مايعني أن رواتب
موظفي القطاع العام ال تزال في دائرة الخطر .في المقابل ،بالكاد مرت ،أمس ،الزيادة على فوائد أرباح الودائع المصرفية ،بعد حصرها بثالث سنوات فقط

َ
رفض الحريري إخضاع المصارف لضريبة الفوائد ...ثم ربطها بخفض الرواتب (مروان طحطح)

ُ
لن تتأخر املــوازنــة قبل أن تـحـ ّـول إلى
مجلس النواب .بحسب وزيــر اإلعالم
ج ـمــال الـ ـج ــراح ،يـمـكــن أن ي ـكــون غ ـدًا
يـ ــوم إقـ ــرارهـ ــا .ع ـم ـل ـيــا ،فـ ــإن اإلص ـ ــرار
عـلــى إن ـج ــاز املـهـمــة أع ـطــى الـحـكــومــة
ق ــوة دف ــع ت ـج ــاوزت ك ــل االع ـتــراضــات
الـ ـت ــي واجـ ـهـ ـتـ ـه ــا ،وال ـ ـتـ ــي ان ـح ـس ــرت
بحكم االنتماءات الحزبية والطائفية
لـلـمـنـتـفـضــن ال ــذي ــن الـ ـت ــزم ــوا سـقــف
مــرج ـع ـيــات ـهــم ،ب ـعــد اتـ ـف ــاق ال ــرؤس ــاء

قسائم المحروقات...
قريبًا!
ُ َّ
لم تسلم قسائم املحروقات الشهرية
لــرتـبــاء وض ـبــاط ق ــوى األم ــن الــداخـلــي
بعد .وعلمت «األخبار» ّأن هناك ّ
توجهًا
لخفض كمية قسائم املحروقات التي
يـنــالـهــا ال ـضـ ّـبــاط وال ــرت ـب ــاء ف ــي معظم
قطعات قوى األمن الداخلي ،باستثناء
ثــاث قطعات ستنال حصة أكبر من
بــاقــي الـقـطــاعــات بـعــد ال ـخ ـفــض ،وهــي
وحدة القوى السيارة وسرية السجون
وفـ ـ ــرع املـ ـعـ ـل ــوم ــات .م ــع اإلشـ ـ ـ ــارة إل ــى
ّ
ّأن إجـ ـ ــراءات الـتـقــشــف ال ـتــي تتخذها
امل ــدي ــري ــة ت ــأت ــي نـتـيـجــة خ ـفــض وزارة
املالية العتمادات املحروقات ،علمًا ّأن
املاضي كان لدى املديرية َوفر في
العام
ُ
املحروقات أعيد إلى وزارة املالية.
(األخبار)
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الثالثة على تمرير املواد اإلشكالية.
ّ
وحده مصرف لبنان تمكن من الوصول
إلى مبتغاه .إذ اكتشف مجلس الوزراء
ف ـجــأة أن لـلـمـصــرف قــانــونــه ال ـخــاص،
وبالتالي ال يمكن شمله باملؤسسات
وامل ــراف ــق وال ـه ـي ـئــات ال ـع ــام ــة ،فسحب
اسـمــه مــن امل ــادة  61مــن امل ــوازن ــة التي
تنص على وقف العمل بالرواتب التي
تــزيــد عــن اث ـنــي عـشــر ش ـه ـرًا أي ــا كانت
تسميتها أو نوعها .وفي املقابل ،فإن
امل ـص ــرف س ـي ـجــري تــرت ـي ـبــات داخـلـيــة
تـ ــؤدي إل ــى خ ـفــض ال ـن ـف ـقــات ،ع ـلــى ما
تعهد حاكم مصرف لبنان.
وإض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ــى اسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء املـ ـص ــرف
امل ــرك ــزي ،تـقــرر تـعــديــل امل ــادة لتسمح
ب ــأن ُيـسـتـثـنــى م ــن أح ـكــام ـهــا ال ــرات ــب
ً
ال ــراب ــع عـشــر (ب ــدال مــن الـثــالــث عشر)
ال ــذي يستفيد مـنــه حــالـيــا الـعــامـلــون
فــي املــؤس ـســات الـعــامــة االسـتـثـمــاريــة
والهيئات العامة .وقد أوضــح الوزير
جمال الجراح أنه تم تأجيل إقرار هذه
امل ــادة ألن «هـنــاك بـنــودًا مترابطة في
مــا بينها كــالــرواتــب فــي االدارات أو
في املؤسسات أو لدى القوى االمنية
أو م ــن ي ـت ـقــاضــون راتـ ـب ــن م ــن خــال
م ـع ــاش ــات ال ـت ـقــاعــد وغ ـي ــره ــا ،فكلها
سلة واح ــدة ،ونحن نريد أن نضعها
كـلـهــا الج ـ ــراء جـ ــدول م ـقــارنــة بـيـنـهــا.
وبالتالي ،نؤجل هــذا البند ،وننتقل
ال ــى نـقــاش الـبـنــد الـتــالــي لنتمكن في
النهاية من الوصول الى تصور معني
يشمل كل الناس».
وفـ ــي ال ـس ـي ــاق ن ـف ـس ــه ،ت ـق ــرر تـحــديــد
ال ـس ـقــف األعـ ـل ــى لـ ـل ــروات ــب ،ب ـح ـيــث ال
يـ ـتـ ـج ــاوز مـ ــا ي ـت ـق ــاض ــاه أي مــوظــف
عـشــريــن ضـعــف الـحــد األدنـ ــى ،أي 13
مليونًا و 500ألف ليرة ،بغض النظر
عما إذا كــان هــذا املبلغ نـتــاج وظيفة
واح ـ ـ ــدة أو أكـ ـث ــر أو ن ـت ـي ـجــة ال ـج ـمــع

بـ ــن مـ ـع ــاش الـ ـتـ ـق ــاع ــد ورات ـ ـ ـ ــب آخـ ــر.
بـعــدمــا سـبــق أن ت ـقــرر أن ال تتخطى
التعويضات وملحقات الراتب  75في
املئة من الراتب األساسي.
النقاش الكبير حصل عند طــرح رفع
الضريبة على الـفــوائــد مــن  7إلــى 10
ف ــي امل ـئ ــة ،وال ـت ــي أي ــده ــا وزراء حــزب
ال ـل ــه وح ــرك ــة أمـ ــل والـ ـتـ ـي ــار الــوط ـنــي
الـحــر وال ـقــوات ،فيما عــارضـهــا بداية
الرئيس سعد الـحــريــري ،مـصـرًا على
إعـ ـ ـط ـ ــاء امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف ح ـ ــق حـ ـس ــم ه ــذه
الضريبة مــن الضريبة على األرب ــاح.
وعـنــدمــا طلب الــوزيــر جـبــران باسيل
مــن رئـيــس الـحـكــومــة ش ــرح اقـتــراحــه،
تبني أن املطلوب إعـفــاء املـصــارف من
ك ــل ال ـض ــري ـب ــة ال ـت ــي تــدف ـع ـهــا حــالـيــا
ولـيــس إعـفــاء هــا مــن الــزيــادة فحسب،
لكن عندها عاد الحريري ودعا إلى أن
يكون الحسم محصورًا بزيادة الثالثة
في املئة فقط.
بـعــد ذل ــك ،خ ــرج أح ــد ال ـ ــوزراء ليحذر
من أن هكذا اقتراح يعطي للمصارف
مـبــررًا للطعن واملـطــالـبــة بــأن تحصل
على حسم ،فأعلن الحريري أنــه ضد
هذه الضريبة .لكن مع إصرار األطراف
األرب ـع ــة عـلــى مــوقـفـهــا ،خ ــرج الــوزيــر
محمد شقير من القاعة إلجراء اتصال
هــاتـفــي ،وع ــاد ليقدم اقـتــراحــا يسمح
ب ــرف ــع الـ ـف ــائ ــدة إلـ ــى ع ـش ــرة ف ــي امل ـئــة
عـلــى أن تـخـفــض  1ف ــي امل ـئــة سـنــويــا،
لتعود بعد ثالث سنوات إلى معدلها
الـ ـح ــال ــي ،أي  7ف ــي املـ ـئ ــة .أمـ ـ ــام ه ــذا
االق ـتــراح تــراجــع الـحــريــري عــن رفضه
لـلـضــريـبــة .وب ـعــد ن ـقــاش إض ــاف ــي ،تم
التوصل إلــى اتفاق على رفــع الفائدة
إل ــى  10فــي امل ـئــة ل ـثــاث س ـن ــوات ،من
دون الخفض التدريجي.
تولى الحريري الكالم مجددًا ،وقال
إن إقــرار الزيادة هو بمثابة اإلشارة

بــأال تساهم امل ـصــارف فــي تخفيض
خ ــدم ــة ال ــدي ــن ال ـ ـعـ ــام .ك ـم ــا ق ـ ــال إن ــه
إلقـ ـن ــاع امل ــودع ــن وامل ـ ـصـ ــارف بــدفــع
هـ ـ ــذه الـ ـض ــريـ ـب ــة ،ال بـ ــد مـ ــن خـفــض
أجـ ــور املــوظ ـفــن ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـع ــام،
أو تجميد ما يصل إلــى  15في املئة
منها لثالث سـنــوات ،وأي ــده فــي ذلك
باسيل .لم يعلن وزيــر املالية موقفًا
ً
بناء على
من التخفيض ،لكنه قــدم،
طـ ـل ــب ال ـ ـحـ ــريـ ــري وبـ ــاس ـ ـيـ ــل ،أربـ ـع ــة
س ـي ـن ــاري ــوه ــات ل ـل ـت ـخ ـف ـيــض ،األول
ي ـنــص ع ـلــى أن ت ـط ــال ال ـضــري ـبــة كل
الـ ــرواتـ ــب ،وال ـث ــان ــي يـقـضــي بــإعـفــاء
أول م ـل ـي ــون لـ ـي ــرة مـ ــن ال ـ ــرات ـ ــب مــن
مــوجــب الـحـســم ،والـثــالــث يعفي أول
مليونني ثــم أول أربـعــة مــايــن .وقد
تـبــن أن االحـتـمــالــن األخـيــريــن غير
مـ ـج ــدي ــن ألن اإليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات س ـت ـك ــون
منخفضة (نحو  25مليار ليرة فقط
ف ــي الـسـيـنــاريــو ال ــراب ــع) ،خــاصــة أن
من يتقاضون راتبًا يفوق املليونني
يـشـكـلــون ث ـلــث ع ــدد املــوظ ـفــن فـقــط.
ً
ب ـي ـن ـم ــا ل ـ ــن ي ـ ـكـ ــون س ـ ـهـ ــا ت ـس ــوي ــق
االقـ ـ ـت ـ ــراح الـ ـ ــذي ي ـق ـضــي ب ـ ــأن ي ـطــال
الحسم كل الرواتب أو شطر املليون
ل ـ ـيـ ــرة .وف ـي ـم ــا جـ ـ ــرى نـ ـق ــاش ب ـشــأن

مجلس الوزراء يبحث غدًا
مسألة تطبيق «التدبير
رقم  »3في الجيش
والمؤسسات األمنية

ج ــدوى ه ــذه الـتـخـفـيـضــات ،تـقــرر أن
يستكمل النقاش اليوم.
وف ـ ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،ط ـ ــال ال ـن ـقــاش
تـخـفـيــض رواتـ ـ ــب ال ـس ـل ـطــات ال ـعــامــة
(ال ــرؤس ــاء وال ـنــواب والـ ـ ــوزراء) ،إال أن
األم ـ ــر ل ــم ي ـح ـســم ،ع ـل ـمــا أن األغـلـبـيــة
تـ ـع ــارض ــه ،وأب ـ ــرزه ـ ــم وزراء ال ـت ـي ــار
الوطني.
وفـيـمــا تــم الـتـطــرق عــرضــا إل ــى امل ــواد
الضريبية ،فــي انتظار االجــوبــة على
الـتـقــديــرات املــالـيــة واملـقـتــرحــات حــول
ه ــذه ال ـب ـنــود ،سـيـبــدأ املـجـلــس الـيــوم
بمناقشة مــوازنــات ال ــوزارات كل على
ح ـ ــدة .ك ـم ــا ُي ـن ـت ـظ ــر أن ي ـ ـقـ ـ ّـدم وزي ـ ــرا
الــدفــاع والــداخـلـيــة رؤيتهما ملعالجة
أوضــاع االجـهــزة العسكرية واالمنية
غ ـ ـ ـدًا ،وف ـ ــق ت ـك ـل ـيــف م ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء
لهما ببت مسألة تطبيق القانون بما
يخص «التدبير رقــم ( »3أن ُيحتسب
ت ـعــويــض ن ـهــايــة ال ـخــدمــة للعسكري
عـلــى أس ــاس رواتـ ــب ثــاثــة أش ـهــر عن
كل سنة خدمة في املناطق العسكرية
وزم ــن ال ـح ــرب) ،لـكــي ال يـبـقــى جميع
ال ـع ـس ـك ــري ــن واالم ـ ـن ـ ـيـ ــن م ـش ـمــولــن
بـهــذا الـتــدبـيــر ،حتى مــن يعملون في
قطاعات مدنية او شبه مدنية .وأثار
وزير الصناعة وائل بوفاعور مسألة
االم ــاك الـبـحــريــة ،مـطــالـبــا بــرفــع بــدل
االسـتـثـمــار ال ــذي يدفعه شاغلو هذه
األمـ ــاك ل ـلــدولــة .ول ــم ي ــؤي ــده ف ــي هــذا
االقتراح سوى وزراء حزب الله الذين
اقترحوا أن يصدر هذا القرار بمرسوم
خاص ال في قانون املوازنة.
وبــال ـتــوازي مــع انـعـقــاد الجلسة ،كان
ال ـنــائــب جـمـيــل الـسـيــد يـعـقــد مــؤتـمـرًا
صـ ـح ــافـ ـي ــا فـ ـ ــي املـ ـجـ ـل ــس الـ ـنـ ـي ــاب ــي،
ً
تحدث فيه مطوال عن اإلي ــرادات التي
تتجاهلها السلطة ،مقابل إصــرارهــا
على املــس بــرواتــب املــوظـفــن .وخص
بــالــذكــر األم ــاك الـبـحــريــة ،فــأشــار إلى
أن ـه ــا إذا ك ــان ــت مــرخ ـصــة ف ـي ـجــب أن
تؤمن إي ــرادات ،وإذا لم تكن مرخصة
ي ـج ــب اسـ ـ ـت ـ ــرداده ـ ــا .ك ـم ــا اع ـت ـب ــر أن
ال ـت ـس ـع ـيــرة املـ ـح ــددة الس ـت ـث ـمــار هــذه
األمــاك ضئيلة جـدًا ،مشيرًا إلــى هدر
م ـئــات مــايــن ال ـ ــدوالرات سـنــويــا من
جــراء عــدم اس ـتــرداد الــدولــة لحقوقها
م ــن تـلــك االم ـ ــاك ،أو حـتــى تــأجـيــرهــا
لشاغليها بأرقام حقيقية.
من جهة أخــرى ،اعتبر رئيس مجلس
ال ـنــواب نبيه ب ــري ،فــي لـقــاء األرب ـعــاء
ال ـن ـيــابــي ،أن «املـ ــوازنـ ــة ه ــي الـفــرصــة
ال ــوحـ ـي ــدة الـ ـت ــي ي ـم ـك ــن مـ ــن خــال ـهــا
ت ـجــاوز الــوضــع ال ـقــائــم» .وأعـ ــرب عن
استيائه من «الشائعات التي ضخت
في وسائل التواصل اإلجتماعي وهذا
امل ـنــاخ» ،معتبرًا أنــه «مـنــاخ تــآمــري ال
يعكس الواقع والحقيقة ،فالبلد ليس
مفلسًا والوضع النقدي سليم وتحت
ال ـس ـي ـط ــرة» .وأشـ ـ ــار الـ ــى أن «إن ـج ــاز
املـ ــوازنـ ــة س ـي ـش ـيــع أج ـ ـ ــواء ث ـق ــة حـتــى
قـبــل إق ــراره ــا فــي املـجـلــس الـنـيــابــي»،
مؤكدا مرة اخــرى ان «ال مس بحقوق
ال ـف ـئ ــات ال ـف ـق ـيــرة وامل ـ ـحـ ــدودة الــدخــل
واملتوسطة» .ورأى أن «قانون املوازنة
ق ــادر على أن يحمل معايير موحدة
ل ـل ــروات ــب ف ــي امل ــؤس ـس ــات وامل ـصــالــح
املستقلة».
(األخبار)

.∫.Ω.¢T ¢Sƒ∏Ñ«H ∂æH IQGOGE ¢ù∏ée
ΩÉ©dG ôjóªdG - IQGO’EG ¢ù∏ée ¢ù«FQ | π«°SÉH .± ¿É©ª°S
¢Sƒ∏Ñ«H ∂æH áYƒªée ¢ù«FQ | π«°SÉH .¢S Gƒ°ùfôa .O
ƒ°†Y | ¿OGƒc .∫ »Z ¿hQÉÑdG
ƒ°†Y | ¬«°ThGC .¢S ¢SO
ƒ°†Y | √QÉÑW .ä óªMGC
ƒ°†Y | QÉ°üf .GC ΩÉ°ùH

ƒ°†Y | ¢ûÑ£dG »∏Y .Ω π°ü«a
ƒ°†Y | ΩGõnY .ä …ôæg .O
ƒ°†Y | ¬ª©W .∑ ¿’GC
ƒ°†Y | ƒcÉL .Q ∞jGE
äÉHÉ°ùëdG ƒ≤bóe
ºgÉcô°Th ΩÓZ ,¿É©ª°S ,B DO ≠fƒjh â°ùfQGE

بيان المركز المالي المجّمع المدقق

2018 ∫h’G ¿ƒfÉc 31 ‘ Éªc
الموجودات

)(á«fÉæÑ∏dG äGÒ∏dG ÚjÓÃ º«≤dG
äGOƒLƒŸG
QGó°U’EG äÉ°ù°SƒDeh ¥hóæ°üdG
á«dÉŸG äÉ°ù°SƒDŸGh ±QÉ°üŸG
™«H IOÉYGE äÉ«bÉØJGh á«dÉŸG äÉ°ù°SƒDŸGh ±QÉ°üª∏d ¢Vhôb
á≤à°ûe á«dÉe äGhOGC
ôFÉ°ùÿGh ìÉHQ’CG ÜÉ°ùM πHÉ≤e ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üe á«dÉe äGhOGC
IÉCØ£ŸG áØ∏µdÉH øFÉHõ∏d ¢Vhô≤dGh äÉØ«∏°ùàdG ‘É°U
IÉCØ£ŸG áØ∏µdÉH áHô≤ŸG äÉ¡é∏d ¢Vhô≤dGh äÉØ«∏°ùàdG ‘É°U
ä’ƒÑb ÖLƒÃ ¿ƒæjóŸG
iôN’CG πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY πHÉ≤e ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üe á«dÉe äGhOGC
IÉCØ£ŸG áØ∏µdÉH áØæ°üe á«dÉe äGhOGC
ájOÉe áàHÉK ∫ƒ°UGC
ájOÉe ÒZ áàHÉK ∫ƒ°UGC
¿ƒjód AÉØ«à°SG IPƒNÉCe ∫ƒ°UG
iôNGC äGOƒLƒe
›äGOƒLƒŸG ´ƒª

المطلوبات وحقوق المساهمين

)(á«fÉæÑ∏dG äGÒ∏dG ÚjÓÃ º«≤dG

äÉHƒ∏£ŸG
QGó°U’EG äÉ°ù°SƒDe
á«dÉŸG äÉ°ù°SƒDŸGh ±QÉ°üŸG
á≤à°ûe á«dÉe äGhOGC
IÉCØ£ŸG áØ∏µdÉH áæFGódG øFÉHõdG äÉHÉ°ùMh ™FGOƒdG
IÉCØ£ŸG áØ∏µdÉH áHô≤ŸG äÉ¡÷G äÉHÉ°ùMh ™FGOh
ä’ƒÑb ÖLƒÃ äGó¡©J
á«dÉe hCG á«aô°üe ¥GQhÉCH á∏ãªàe äÉHƒ∏£e
iôNGC äÉHƒ∏£e
AÉÑY’CGh QÉ£N’CG á¡LGƒŸ äÉfhƒDe
É¡∏KÉÁ Éeh á°ShhDôe ¿ƒjO
›äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª

حقوق مساهمي المؤسسة اﻷم

)(á«fÉæÑ∏dG äGÒ∏dG ÚjÓÃ º«≤dG

Ω’CG á°ù°SƒDŸG »ªgÉ°ùe ¥ƒ≤M
ájOÉY º¡°SGC - ∫Éª°SGCôdG
á«∏«°†ØJ º¡°SGC - ∫Éª°SGCôdG
ájOÉ©dG º¡°S’CG QGó°UGE äGhÓY
á«∏«°†ØàdG º¡°S’CG QGó°UGE äGhÓY
(á«eGõdGEh á«fƒfÉb) ™jRƒà∏d á∏HÉb ÒZ äÉ«WÉ«àMG
™jRƒà∏d á∏HÉb IôM äÉ«WÉ«àMG
ÉghDGô°T OÉ©ŸG á«dÉª°SGCôdG äGhO’CG
IQhóe ìÉHQGC
äGQÉ≤©dG º««≤J IOÉYGE ¢†FÉa
ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üŸG á«dÉŸG äGOƒLƒª∏d ádOÉ©dG áª«≤dG ‘ Ò«¨àdG
iôN’CG πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY πHÉ≤e
á«dÉŸG IQhódG èFÉàf
á«ÑæL’CG äÓª©dG πjƒ– »WÉ«àMG
á«∏b’CG ¥ƒ≤M á°üq M
›ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M ´ƒª
›ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤Mh äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª

∫h’CG ¿ƒfÉc 31
2018

∫h’CG ¿ƒfÉc 31
2017

16^324^122
3^864^751
363^633
1^899
90^491
8^178^229
24^931
362^091
228^429
7^776^276
289^537
153
51^405
141^881
37^697^828

11^966^804
3^928^586
754^394
2^790
282^317
8^192^985
22^030
354^023
101^877
8^155^350
273^437
267
44^891
102^073
34^181^824

∫h’CG ¿ƒfÉc 31
2018

∫h’CG ¿ƒfÉc 31
2017

3^870^523
1^266^070
1^802
27^418^142
421^172
362^091
451^301
354^777
230^423
426^418
34^802^719

1^374^837
972^315
3^544
26^757^716
380^790
354^023
453^556
278^487
350^936
422^995
31^349^199

∫h’CG ¿ƒfÉc 31
2018

∫h’CG ¿ƒfÉc 31
2017

684^273
4^840
229^014
591^083
982^040
116^652
)(7^105
77^050
5^689

684^273
4^840
229^014
591^083
924^812
110^616
)(6^002
52^282
5^689

)(15^462
238^940
)(50^603
2^856^411
38^698
2^895^109
37^697^828

)(4^538
248^539
)(49^847
2^790^761
41^864
2^832^625
34^181^824

خارج الميزانية المجمعة المدققة 2018 ∫h’G ¿ƒfÉc 31 ‘ Éªc

)(á«fÉæÑ∏dG äGÒ∏dG ÚjÓÃ º«≤dG
2018 ∫h’CG ¿ƒfÉc 31
á∏ªàﬁ äÉHƒ∏£eh ä’ÉØc
á«dÉe ä’ÉØc
iôNGC ä’ÉØc
äÉWÉÑJQGE
ájóæà°ùe äGOÉªàYG
øFÉHõ∏d ∞«∏°ùJ äGó¡©J
2017 ∫h’CG ¿ƒfÉc 31
á∏ªàﬁ äÉHƒ∏£eh ä’ÉØc
á«dÉe ä’ÉØc
iôNGC ä’ÉØc
äÉWÉÑJQG
ájóæà°ùe äGOÉªàYG
øFÉHõ∏d ∞«∏°ùJ äGó¡©J

±QÉ°üe

øFÉHR

´ƒªÛG

149^384
149^384

238^700
822^475
1^061^175

238^700
971^859
1^210^559

306^148
306^148
±QÉ°üe

422^798
2^198^843
2^621^641
øFÉHR

728^946
2^198^843
2^927^789
´ƒªÛG

152^940
152^940

208^735
779^968
988^703

208^735
932^908
1^141^643

352^327
352^327

425^887
2^141^250
2^567^137

778^214
2^141^250
2^919^464

á¡HÉ°ûŸG äGOGôj’EGh óFGƒØdG
á¡HÉ°ûŸG AÉÑY’CGh óFGƒØdG
óFGƒØdG øe äGOGôj’EG ‘É°U
ä’ƒª©dG øe äGOGôj’EG
ä’ƒª©dG øe AÉÑY’CG
ä’ƒª©dG øe äGOGôj’EG ‘É°U
ôFÉ°ùÿGh ìÉHQ’CG ÜÉ°ùM πHÉ≤e ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üŸG á«dÉŸG äGhO’CG ìÉHQGC ‘É°U
iôN’CG πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY πHÉ≤e ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üŸG á«dÉŸG äGhO’CG ìÉHQGC ‘É°U
IÉCØ£ŸG áØ∏µdÉH áØæ°üŸG á«dÉŸG äGhO’CG ìÉHQGC (ôFÉ°ùN) ‘É°U
iôNG á«∏«¨°ûJ äGOGôjGE
›á«∏«¨°ûàdG äGOGôj’EG ´ƒª
¿ÉªàF’G ôFÉ°ùN ‘É°U
á«∏«¨°ûàdG äGOGôj’EG ‘É°U
Úeóîà°ùŸG AÉÑYGC
ájOÉŸG áàHÉãdG ∫ƒ°U’CG äÉfhƒDeh äÉcÓ¡à°SG äÉ°ü°üﬂ
ájOÉŸG ÒZ áàHÉãdG ∫ƒ°U’CG AÉØWGE
iôNGC á«∏«¨°ûJ AÉÑYGC
›á«∏«¨°ûàdG AÉÑY’CG ´ƒª
á«∏«¨°ûàdG ìÉHQ’CG
áàHÉK ∫ƒ°UGC øY ÆôØàdG ìÉHQGC
á«∏«¨°ûàdG äÉ«∏ª©dG øe áÑjô°†dG πÑb ìÉHQ’CG
ìÉHQ’CG ≈∏Y áÑjô°†dG
á«∏«¨°ûàdG äÉ«∏ª©dG øe áÑjô°†dG ó©H ìÉHQ’CG
êQÉÿG ‘ á©HÉJ äÉ°ù°SƒDe OÉ©Ñà°SG
)êQÉÿG ‘ á©HÉJ äÉ°ù°SƒDe OÉ©Ñà°SG øY áŒÉf ìÉHQGC (ôFÉ°ùN
áæ°ùdG ìÉHQGC
:¤GE óFÉ©dG áæ°ùdG íHQ
 Ω’CG á°ù°SƒDŸG »ªgÉ°ùe á«∏b’CG ¥ƒ≤Mº¡°ùdG á«ëHQ
:Ω’CG á°ù°SƒDŸG »ªgÉ°ùe ¤GE óFÉ©dG áæ°ùdG íHQ
ìÉHQ’CG øe …OÉ©dG º¡°ùdG á°üM
ìÉHQ’CG øe á°†ØîæŸG …OÉ©dG º¡°ùdG á°üM

بيان الدخل الشامل المجّمع المدقق

(á«fÉæÑ∏dG äGÒ∏dG ÚjÓÃ º«≤dG) 2018 ∫h’G ¿ƒfÉc 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d
á«∏«¨°ûàdG á£°ûf’CG øe áæ°ùdG íHQ
)êQÉÿG ‘ á©HÉJ äÉ°ù°SƒDe OÉ©Ñà°SG øY áŒÉf ìÉHQGC (ôFÉ°ùN
áæ°ùdG íHQ
:iôN’CG πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY
:á≤M’ äGÎa ‘ πNódG ¿É«H ¤GE πjƒëà∏d á∏HÉ≤dG iôN’CG πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY
iôN’CG πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY πHÉ≤e ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üŸG øjódG äGhOGC ≈∏Y á≤≤ﬁ ÒZ ôFÉ°ùN ‘É°U
iôN’CG πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY ≈∏Y πNódG áÑjô°V ÒKÉCJ
á«ÑæL’CG äÓª©dG πjƒ– äÉbhôa
á≤M’ äGÎa ‘ πNódG ¿É«H ¤GE πjƒëà∏d á∏HÉ≤dG iôN’CG πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY ‘É°U
:á≤M’ äGÎa ‘ πNódG ¿É«H ¤GE πjƒëà∏d á∏HÉ≤dGÒZ iôN’CG πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY
iôN’CG πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY πHÉ≤e ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üe ¢ü°üM h º¡°SGC ≈∏Y á≤≤ﬁ ÒZ ìÉHQGC (ôFÉ°ùN) ‘É°U
iôN’CG πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY ≈∏Y πNódG áÑjô°V ÒKÉCJ
IOóÙG ™aÉæŸG á£ÿ IóFÉ©dG ájQGƒàc’CG äÉbhôØdG
á≤M’ äGÎa ‘ πNódG ¿É«H ¤GE πjƒëà∏d á∏HÉ≤dGÒZ iôN’CG πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY ‘É°U
›áÑjô°†dG ó©H áæ°ù∏d iôN’CG πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY ´ƒª
áÑjô°†dG ó©H áæ°ù∏d πeÉ°ûdG πNódG ‹ÉªLGE
:¤GE óFÉ©dG áæ°ùdG íHQ
 Ω’CG á°ù°SƒDŸG »ªgÉ°ùeá«∏b’CG ¥ƒ≤M -

بيان التدفقات النقدية المجّمع المدقق

(á«fÉæÑ∏dG äGÒ∏dG ÚjÓÃ º«≤dG) 2018 ∫h’CG ¿ƒfÉc 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d

:á«∏«¨°ûàdG á£°ûf’CG
á«∏«¨°ûàdG äÉ«∏ª©dG øe áÑjô°†dG πÑb áæ°ùdG íHQ
)êQÉÿG ‘ á©HÉJ äÉ°ù°SƒDe OÉ©Ñà°SG øY áŒÉf ìÉHQGC (ôFÉ°ùN
:ó≤ædG ‘É°U ™e á«dÉŸG IQhódG èFÉàf ájƒ°ùàd äÓjó©àdG
 ájOÉŸG ÒZh ájOÉŸG áàHÉãdG ∫ƒ°U’CG äÉcÓ¡à°SG á«dÉŸG äGhO’CG ≈∏Y ¿ÉªàF’G ôFÉ°ùN ‘É°U ájOÉe áàHÉK ∫ƒ°UGC øY ÆôØàdG íHQ ¿ƒjód AÉØ«à°SG áµ∏à‡ áàHÉK ∫ƒ°UGC øY ÆôØàdG íHQ ‘É°U ,AÉÑY’CGh QÉ£N’G á¡LGƒŸ äÉfhƒDeôFÉ°ùÿGh ìÉHQ’CG ÜÉ°ùM πHÉ≤e ádOÉ©dG áª«≤dÉH á«dÉe äGhOGC º««≤J IOÉYGE øY áŒÉf á≤≤ﬁ ÒZ ôFÉ°ùN á«dÉŸG äGhO’CG äÉ«∏ªY ìÉHQGC ‘É°U êQÉÿG ‘ á©HÉJ äÉ°ù°SƒDe OÉ©Ñà°SG øY áŒÉf ôFÉ°ùN á©HÉJ äÉ°ù°SƒDe OÉ©Ñà°SG øY áŒÉf á«ÑæL’G äÓª©dG πjƒ– ôFÉ°ùN á«dÉe äÉ≤à°ûe äGhOGCπeÉ©dG ∫ÉŸG ¢SGCQ ‘ äGÒ¨àdG πÑb á«∏«¨°ûàdG á£°ûf’CG øe œÉædG ó≤ædG
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∫.∫.
338.14
318.75

∫.∫.
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)(1^103
)(167^908
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353^333
)(7^269
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2^830
)(841
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)(3^581
)(153^245
1^036^967
15^427
5^087^112
6^139^506

)(1^497^607
1^958^437
3^323

)(1^258^322
1^735^080
5^293
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على الغالف

بدري أبو كلبشة في «الكونكورد»
بيار أبي صعب
ل ـلــوه ـلــة األول ـ ـ ــى ي ـب ــدو األمـ ـ ــر مــزحــة
أو م ـق ـل ـب ــا ك ــومـ ـي ــدي ــا فـ ــي ب ــرن ــام ــج
ّ
الخفية ،أو مشهدًا من أحد
الكاميرا
األف ـ ــام الـلـبـنــانـيــة «ال ـت ـي ــرس ــو» الـتــي
تغزو الـصــاالت هــذه األي ــامّ .
لكن ذلك
لألسف حدث بالفعل .جاء «املفتش
ك ــول ــوم ـب ــو» إلـ ــى ال ـع ـم ــارة ال ـت ــي تقع
فيها مكاتب جــريــدة «األخ ـبــار» ،في
ّ
استقصائية سـ ّ
ّ
ـريــة وخطيرة
مهمة
لـلـغــايــة عـلــى مــا ي ـبــدو .بــالـتــزامــن مع
ع ـم ـل ـيــة ح ـص ــار «ق ـص ــر ب ـس ـتــرس»
يــوم اإلثنني املــاضــي ،بجنود ملثمني
من النوع الذي نشاهده في العمليات
ّ
عناصر
األمنية
العالية الخطورة ،كان ّ
ّ
م ــن م ــدي ــري ــة أمـ ــن الـ ــدولـ ــة يـنـســلــون

إل ــى «ال ـك ــون ـك ــورد» بـحـثــا ع ــن شــيء
غامض ال نعرفهّ .
توجهوا إلى إدارة
املبنى ،طلبًا لتسجيالت الفيديو التي
كاميرات املراقبة .ال بد أنه
التقطتها
ّ
خـطــب جـلــل يتعلق بــاألمــن الـقــومــي.
امـتـثـلــت إدارة امل ـب ـنــى ،وع ــرض ــت ما
تملكه من تسجيالت تعود إلى ّ
األيام
الثالثة املاضية .لكن الشباب الطيبني
ّ
خــاب أمـلـهــم .ومـضــوا بخفي حنني،
ب ـعــدمــا ت ـث ـب ـتــوا م ــن أن ال ـت ـج ـه ـيــزات
االلكترونية في الكونكورد ذاكرتها
ً
ق ـص ـيــرة فـ ـع ــا… ك ـمــا ش ـعــرنــا في
اليومني املاضيني بحركة غريبة حول
مـكــاتـبـنــا ،قــد ت ـكــون عـمـلـيــات ّ
تقص
ومــراقـبــة أمـنـ ّـيــة لتحركات املحررين
واملوظفني وال ــزوار .في الوقت نفسه
عــرف ـنــا أن ع ـنــاصــر أخـ ــرى تـتـحـ ّـرى

عــن م ـنــزل رئ ـيــس تـحــريــرنــا الــزمـيــل
إبــراه ـيــم األم ـ ــن ،وأخ ــذه ــا الـتـيــه إلــى
عناوين قديمة .عساهم لم يحاصروا
منزله القديم على طريقة «أبو نادر».
نعم نحن أقرب إلى «ضيعة ضايعة»
ّ
مــنــا إل ــى فـضـيـحــة «ووت ــرغـ ـي ــت» ،أو
ّ
قضية زرع امليكروفونات الشهيرة
في مكاتب جريدة «الكانار انشينيه»
الساخرة في فرنسا السبعينيات…
ما هــذا الفيلم البليد يا شباب؟ ملاذا
يريد فرسان «أمن الدولة» أن ُ
يجردوا
ّ
إعالمية ،ويتجسسوا
زوار مؤسسة
عليها؟ محاولة مراقبة عمل جريدة
كــ«األخـبــار» ،أي مراقبة مصادرها،
واعاقة عملها الحر ،في عيد شهداء
الـ ـصـ ـح ــاف ــة ،وبـ ـع ــد ث ــاث ــة ّأيـ ـ ـ ــام مــن
«يــوم ّ
حرية الصحافة العاملي»؟ هذا

ً
ّ
الديمقراطية فعال ،يعطي
درس في
صـ ـ ــورة ب ـل ـي ـغــة ع ــن الـ ــدولـ ــة األم ـن ـيــة
التي يشتهيها بعض أباطرة النظام
ال ـجــدد فــي لـبـنــان ،مـمــن ي ــري ــدون أن
يـبـسـطــوا سلطتهم عـلــى كــل شــيء.
لعل هذا التسلل األمني جاء ّ
ردًا على
احــدى آخــر «جــرائــم» «األخ ـبــار» .لقد
ّ
خصصت غالفها املعنون «واشنطن
ليكس  ،»2في الرابع والعشرين من
نيسان /إبريل ملحضر اجتماع وفد
رسمي لبناني مع دايفد ساترفيلد
مساعد وزي ــر الـخــارجـيــة األميركية
لـ ـش ــؤون الـ ـش ــرق األدنـ ـ ـ ــى .املـحـضــر
الذي ورد في برقية من سفارة لبنان
فــي واشـنـطــن ال ــى وزارة الـخــارجـ ّـيــة،
يـتـضـ ّـمــن مـقــاطــع مــذهـلــة وص ــادم ــة،
تـعـيــد الـتــأكـيــد عـلــى فــوقـيــة الـكــابــوي

األمـ ـي ــرك ــي وغـ ـط ــرسـ ـت ــه ،وازدرائ ـ ـ ـ ــه
لـضـيــوفــه ولـلـشـعــب الـ ــذي يـمـثـلــونــه،
وطريقته الجلفة التي تشبه االمالءات
من دون أي اصغاء ،وانحيازه املطلق
إلـ ـ ــى مـ ـص ــال ــح ال ـ ـعـ ــدو االس ــرائـ ـيـ ـل ــي
واصراره على فرض شروطه كاملة،
ف ــي م ــا ي ـخ ــص س ـي ــادت ـن ــا الــوط ـنـ ّـيــة
سوى
وحقوقنا .و«األخبار» لم تفعل
ً
ال ـحــد األدن ـ ــى م ــن واج ـب ـه ــا ،مــاضـيــة
في تحقيق أحد أهم أهدافها :كشف
املسكوت عنه واطالع الرأي العام على
حقيقة مــا تـضـمــره لـنــا الـسـيــاســات
ّ
االستعمارية السافرة ،وكل أجرائها
ووكالئها في الداخل.
طبعًا ه ــذا الـنـشــر قــد يــزعــج ويغيظ
ّ
بعضهم .لكننا مــوجــودون تحديدًا،
كــي نــزعــج ونـغـيــظ ونـفـضــح .نعتبر

أن من حق الشعب أن يعرف كل ما
يحاك ضــد مصالحه وحـقــوقــه .هذا
ما فعلناه ونفعله منذ سنوات ،عبر
نـشــر األوراق والــوثــائــق والـبــرقـيــات
وال ـت ـق ــاري ــر ال ـس ــري ــة امل ـخ ـت ـل ـفــة الـتــي
تـفـضــح ت ــآم ــر الــرج ـع ـيــات الـنـفـطـيــة،
وأنظمة الخضوع ألميركا وإسرائيل،
ّ
ومهمة
كما تكشف حقائق محرجة
ع ـلــى امل ـس ـت ــوى ال ـل ـب ـنــانــي ال ــداخ ـل ــي،
في السياسة واالقتصاد والحقوق.
هــذه «الـتـســريـبــات» أو الليكس التي
ب ــدأه ــا ج ــول ـي ــان أس ــان ــج ّ
ورس ـخ ـه ــا
إدوارد س ـ ـنـ ــودن ،ل ـع ـبــت دورًا فــي
تحريك الــرأي العام وخلق املضادات
الحيوية ضد مخططات التآمر على
الشعب .نعرف أن كل ذلــك لم يخلق
ل ـن ــا االصـ ــدقـ ــاء ف ـق ــط! ون ـح ــن نـعــي
تمامًا اليوم تضافر مصالح كثيرين
فـ ــي الـ ـع ــواص ــم ال ـغ ــرب ـي ــة وال ـع ــرب ـي ــة
وس ـفــارات ـهــا ،ول ــدى ج ــزء مـقـلــق من
الطبقة الحاكمة ،إلسكات «األخبار»
وإخضاعها ،أو مهادنتها واحتوائها

واغرائها .لهم أن يحاولوا…
ط ـب ـعــا ل ـي ــس أسـ ـه ــل مـ ــن ال ـس ـخــريــة
م ــن ج ـهــاز أم ـنــي ي ــراك ــم االخ ـفــاقــات
ال ـف ــاض ـح ــة ،وي ــدخ ــل ك ـتــرك ـي ـبــة فــي
سـ ـي ــاق «لـ ـ ـ ــزوم مـ ــا ال ي ـ ـلـ ــزم» بـ ــرأي
كثيرين ،أو على األق ــل ولــد ويعيش
ضمن لعبة املحاصصات والتوازنات
ّ
«الطائفية» املقيتة ،باحثًا لنفسه عن
ّ
ّ
دور .لكننا نفضل أن نـ ّ
ـوجــه إصبع
االتهام إلى من يقف وراءه ،ومن يقف
وراء من يقف وراءه .حني افتضح أمر
زي ــارة «ب ــدري أبــو كلبشة» الخرقاء
إل ــى «ال ـك ــون ـك ــورد» ،وب ـعــد م ـحــاوالت
تكذيب وانـكــار ،عــاد الجهاز األمني،
ليعترف بــ«الــزيــارة» .وأوضــح البيان
الصادر عنه أن كل ما فعله قانوني،
ّ
قضائية .في لبنان ليس
وتم بإشارة
هناك ما هو أظرف من االختباء خلف
القرار القضائي .من يسمع يصدق
ّ
أن ق ـضــاءنــا مـسـتـقــل ،ف ــي ح ــن أن ــه
يعيش تحت رحمة الطبقة الحاكمة
الفاجرة والجشعة والوقحة ،ويــرزح

الطبقة الحاكمة
تتمرجل على عجوز
المنصورية ،أطلق
في
ّ
العنان لقهره وغضبه
أمام الكاميرات

ت ـحــت ن ـي ــره ــا .وح ــن ي ـص ـ ّـرح وزي ــر
ّ
ّ
الخارجية جبران باسيل أنــه ينتظر
ّ
ق ـ ــرار ال ـق ــاض ــي ك ــي ي ـت ـص ــرف (فــي
ّ
قضية البحث عــن مـصــادر تسريب
الـ«واشنطن ليكس») ،يريدنا أيضًا
أن ن ـصـ ّـدق .هــذه الطبقة الـتــي تحكم
الخناق على القضاء هــي مــن تقرر،
وهي من تأمر ،وهي من تراقب ،وهي
من تحاول بسط سلطتها وهيمنتها

ديكتاتورية ّ
ّ
مموهة اسمها
من خالل
«مملكة الطوائف» .وهي من تتمرجل
عـلــى رج ــل ع ـجــوز ف ــي امل ـن ـصـ ّ
ـوريــة،
أط ـل ــق ال ـع ـنــان ل ـق ـهــره وغ ـض ـبــه أم ــام
الـ ـك ــامـ ـي ــرات .هـ ــذه ال ـس ـل ـطــة امل ـق ـل ـقــة،
م ـت ـ َـه ـم ــة ح ـت ــى إثـ ـب ــات الـ ـعـ ـك ــس ،فــي
اضطهادها الصحافيني الشرفاء كما
الدبلوماسينب الشرفاء ،أي بشكل أو
بآخر حراس الكرامة الوطنية.
سفير لبنان في واشنطن (صاحب
ال ـ ـبـ ــرق ـ ـيـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي أوصـ ـ ـلـ ـ ـه ـ ــا وطـ ـن ــي
ش ــري ــف إل ـ ـ ــى«األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار») ،تـ ـس ــاءل
ف ــي م ـن ـشــور م ـض ـحــك  -م ـب ـ ٍـك على
«أما وقد ّ
فايسبوكّ :
أحبت الصحافة
ّ
تسميتها «واشـنـطــن ليكس» تيمنًا
ب ــ«وي ـك ـي ـل ـي ـكــس»… فـيـمـكــن حــابــن
ي ـ ـكـ ــون مـ ـصـ ـي ــره ــم مـ ـت ــل ج ــولـ ـي ــان
ج ـم ــع َبــن
أسـ ـ ــانـ ـ ــج» .هـ ـ ــذا ال ـ ـكـ ــام ي ـ
ّ ُ َ
ال ــوق ــاح ــة والـ ـس ــذاج ــة .إنـ ــه امل ـســتــلــب
وقـ ــد ت ـمــاهــى م ــع س ـ ّـي ــده واس ـت ـقــوى
بسطوته وســوطــه .السفير كابريال
عيسى يعتبر ،مثل وزيــره ،أن القمع

هو القاعدة الطبيعية ،لكل من يقارع
السلطة أو ينتقدها ،أو يكشف للرأي
ال ـعــام حـقــائــق ق ــذرة تتعلق بحقوقه
وس ـعــادتــه وح ـيــاتــه! والـسـفـيــر يـ ّ
ـؤيــد
ال ـط ــري ـق ــة ال ـق ـم ـعـ ّـيــة ال ـت ــي يـتـ ّ
ـوسـلـهــا
الـ ـك ــاوب ــوي األمـ ـي ــرك ــي ،ب ـت ــواط ــؤ من
دي ـم ـقــراط ـيــات غــرب ـيــة ع ـ ـ ّـدة ،لتكميم
االعالم ،ومنع النقد وكشف الحقيقة
واض ـط ـهــاد األص ـ ــوات الـ ـح ـ ّـرة .وكـمــا
أسـلـفـنــا يـسـتـقــوي بــأم ـيــركــا علينا
نحن تحديدًا .هو وأسياده يحلمون
بـمـحــاصــرة «األخـ ـب ــار» ومـنـعـهــا من
ن ـشــر م ــا تـ ــراه م ـف ـي ـدًا ل ـقــرائ ـهــا .نعم
أســانــج مـثــال مـشـ ّـرف لكل صحافي
ح ـ ّـر .مـصـيــرنــا ومـصـيــر أســانــج هو
تـ ـح ــرر شـ ـع ــوبـ ـن ــا… أمـ ـ ــا م ـص ـيــرك
سـعــادة السفير ،إذا لــم تفتح عينيك
وت ـح ـكــم عـقـلــك وض ـم ـي ــرك ،ف ـهــو أن
تبقى ذلك التلميذ النجيب لفيلتمان،
يملي عليك إرادتــه ورغباته ،ويرسم
لك حدوده ،ويحدد لك الخط الفاصل
بني الحق والباطل.

ّ
ال شك في أن «النشاط المفرط» لوزير الخارجية جبران باسيل مثير لإلعجاب .وال شك أيضًا في قدرته على تظهير مواقف الدولة حيث يحل.
لكن أداءه اإلداري ال ُيشبه نشاطه وأداءه «الخطابي» .تغييب سفارات عن مواكبة الزيارات اللبنانية الرسمية ...منع مديرين داخل ّاإلدارة
المركزية من المشاركة في اجتماعات تعني مديرياتهم ...عدم إيجاد وقت لمقابلة سفراء لبنانيين ...أمور يشتكي دبلوماسيون من أنهم
يعانون منها مع باسيل .أداؤه معهم يوصل لهم رسالة مفادها أنهم «لزوم ما ال يلزم»

باسيل لـ«سفرائه»:
انتم لزوم ما ال يلزم
ليا القزي
ن ـه ــاي ــة آذار امل ــاض ــي ،زار الــرئ ـيــس
ميشال عــون روس ـيــا ،للمرة األولــى
مـ ـن ــذ انـ ـتـ ـخ ــاب ــه ،والـ ـتـ ـق ــى ال ــرئ ـي ــس
ُ
ف ــادي ـم ـي ــر بـ ــوتـ ــن .اع ــتـ ـب ــر ال ـح ــدث
إعالنًا غير رسمي النطالق «عالقةٍ
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة» ب ــن ال ـب ـلــديــن ،على
ال ـص ـع ـيــديــن ال ـس ـيــاســي وال ـن ـف ـطــي.
ان ـت ـشــر ال ـخ ـبــر ف ــي وس ــائ ــل اإلع ــام
منذ بداية آذار ،بالتزامن مع انطالق
اإلجراء ات البروتوكولية للتحضير
ل ـه ــا .اإلعـ ـ ــان ف ــي وس ــائ ــل اإلع ـ ــام،
دفع عددًا من الدبلوماسيني العرب
فــي موسكو إلــى استيضاح البعثة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة بـ ـش ــأن تـ ــاريـ ــخ وصـ ــول
عــون إلــى الــدولــة االتـحــاديــة .لم يكن
لدى البعثة من جواب ُت ّ
قدمه سوى
ّ
أن «املـ ــوعـ ــد ل ــم ُيـ ـح ــدد بـ ـع ــد» .ه ــذا
ُ
«التكتم» عن التاريخ امل ّ
حدد لم يكن
مقصودًا أو بسياق «الـتـمــويــه» ،بل
ّ
علم
ألن البعثة فعليًا لــم تكن على ٍ
بـ ـش ــيء .وحـ ـت ــى ب ـع ــد وصـ ـ ــول ع ــون
إلـ ـ ــى روسـ ـ ـي ـ ــا ،لـ ــم ت ـك ــن قـ ــد وص ـل ــت
إل ـ ــى ال ـب ـع ـث ــة أي ب ــرق ـي ــة م ــن وزارة
ُ
الـخــارجـيــة واملـغـتــربــن ،تـطـلــع فيها
السفير شوقي بو نصار على األمر،
ُ
وتـكـلـفــه ال ـق ـيــام بــال ـشــؤون اإلداريـ ــة
ال ـ ـ ــازم ـ ـ ــة .ل ـ ــم تـ ـج ــد «ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة»
ن ـف ـس ـهــا م ـع ـن ـيــة ب ـص ـيــانــة األصـ ــول
البروتوكولية للسلك الدبلوماسي.
ولم تعلم السفارة رسميًا بالزيارة،
إال قبل أسبوعني من حصولها ،بعد
أن تواصل مدير املراسم والعالقات
العامة في القصر الجمهوري نبيل
شــديــد مــع بــو نـصــار ،لـكــون العديد
م ــن الـتــرتـيـبــات «تـسـتــوجــب إرس ــال

ط ـ ـل ـ ـبـ ــات خـ ـطـ ـي ــة إلـ ـ ـ ــى الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
الروسية» ،بحسب املصادر.
الفصل الثاني من التهميش للبعثة
ُ
اللبنانية ،استكمل بعد وصول عون
إلى موسكو .فقد كان شديد قد طلب
من بو نصار إبالغ املسؤولني الروس
ّ
أن ال ــوف ــد ال ـل ـب ـنــانــي ال ـ ــذي سيلتقي
ب ـ ــوت ـ ــن ،سـ ـيـ ـض ــم ثـ ــاثـ ــة أشـ ـخ ــاص
إضافة إلى الرئيس :وزير الخارجية
واملـغـتــربــن ج ـبــران بــاس ـيــل ،السفير
ش ـ ــوق ـ ــي بـ ـ ــو ن ـ ـ ـصـ ـ ــار ،وامل ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــارة
األول ـ ــى لــرئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة م ـيــراي
ع ــون ال ـهــاشــم .فــي الـكــرمـلــن ،وأث ـنــاء
ال ـت ـح ـض ـي ــر ل ـل ـم ـق ــاب ـل ــة م ـ ــع ب ــوت ــن،
ط ـل ــب ب ــاس ـي ــل «م ـ ــن مـ ــراسـ ــم رئ ــاس ــة
ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،أن يقتصر
ال ــوف ــد ع ـل ــى ال ــرئ ـي ــس وم ـس ـت ـشــارتــه
ووزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة» ،وه ـك ــذا حـصــل.
السفير انتظر في غرفةٍ جانبية إلى
حني انتهاء القمة الرئاسية.
ُ ّ
ت ـع ــل ــق مـ ـص ــادر دب ـل ــوم ــاس ـي ــة عـلــى
ّ
هـ ـ ــذه ال ـ ـحـ ــادثـ ــة ب ــالـ ـق ــول إن «هـ ــذه
التصرفات تؤثر بعالقة السفير في
الــدولــة مع املسؤولني فيه ،وبــدوره.
فـهــو ُ
سيعتبر غـيــر أه ـ ٍـل للثقة ،بما
ّ
أن دول ـ ـتـ ــه ت ـط ـل ــب اسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء ه مــن
ُ
ّ
االجتماعات الرسمية» .وتضيف أن
دور رئـيــس الـبـعـثــة خ ــال الـلـقــاء ات
«ال يقتصر عـلــى تــدويــن املـحــاضــر،
بــل هــو مـســؤول عــن متابعة امللفات
ب ـس ـبــب وجـ ـ ــوده ال ــدائ ــم ف ــي ال ــدول ــة
امل ـع ـن ـيــة ،وي ـه ـتــم ب ــإع ــداد ال ـت ـقــاريــر
واالقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراح ـ ـ ــات الـ ـ ــازمـ ـ ــة ل ـت ـ ّط ــوي ــر
الـ ـع ــاق ــات» .ول ـك ــن يـحـصــل أنـ ــه في
الدول الكبرى ،بعض رجال األعمال،

سفير في دولة
ُ
«عظمى» ،لم يطلب
موعدًا من باسيل
منذ أربع سنوات،
بعد رفض طلبه

أقـ ـ ـ ـ ــوى دب ـ ـلـ ــومـ ــاس ـ ـيـ ــا مـ ـ ــن رؤسـ ـ ـ ــاء
البعثات.
ٌ
ما جرى في موسكو مثال بسيط على
طريقة تعامل الــوزيــر جـبــران باسيل
مـ ــع عـ ـ ــدد ك ـب ـي ــر مـ ــن أع ـ ـضـ ــاء ال ـس ـلــك
الدبلوماسي« ...إال املوظفني في املالك
ّ
اإلداري الــذيــن يعتبر أن لــه مصلحة
في بناء عالقة جيدة معهم ،أو الذين
ّ
زك ــى هــو تعيينهم ،حـتــى ول ــو كــانــوا
ينتمون إلى الفئات الثالثة والرابعة
والخامسة» .تهميش الدبلوماسيني،
ـت ملـقــابـلــة قـسـ ٍـم
وع ــدم تـخـصـيــص وق ـ ٍ
كـبـيــر م ـن ـهــم ،وم ـمــارســة ال ـك ـيــديــة مع
بعضهم اآلخر ،هي شكاوى يتناقلها
عـ ٌ
ـدد مـنـهــم .ص ـ ُ
ـدر ه ــؤالء ض ــاق أكـثــر،
بعدما رأوا سماح وزيرهم لجهاز أمن
الدولة باقتحام مبنى الوزارة ،ورفعه
ال ـح ـص ــان ــة عـ ــن م ــوظ ـف ــن مـ ــن ال ـف ـئــة
األول ــى ،للتحقيق معهم فــي تسريب
ثالثة محاضر.
تـعـيــن بــاسـيــل فــي «ال ـخــارج ـيــة» عــام
 ،2014مــن دون أي خـبــرة فــي املـجــال،
لــم يكن أم ـرًا استثنائيًا .فالعديد من
ُّ
ال ـ ـ ـ ــوزراء ُيـ ـخـ ـت ــارون ل ـت ـســلــم حـقــائــب
ال تـ ـت ــاءم م ــع اخ ـت ـص ــاص ـه ــم .ول ـكـّـن
بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى ُم ـط ـل ـع ــن ع ـل ــى م ـلــف
«الخارجية» ،من الصعوبة أن يتمكن
وزيـ ـ ٌـر مــن فـهــم طــريـقــة إدارة «الـ ِّـسـلــك
إذا لـ ــم يـ ـك ــن جـ ـ ـ ــزءًا م ـ ـنـ ــه» .ال ـح ــدي ــث
تحديدًا عن «أع ــراف وأص ــول»ُ ،ت ّ
حدد
ٍ
ش ـ ـ ــؤون ال ـع ـم ــل مـ ــع ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــن
ُ
وفــي البعثات اللبنانية املنتشرة في
ُ
االنـتـقــادات الـتــي تــرفــع بوجه
الـعــالــمّ .
باسيل ،أنــه ال ُيقيم لهذه «القيم» أي
اعـ ـتـ ـب ــار ،وي ـع ـم ــد إلـ ــى ت ـه ـم ـيــش دور
أعضاء السلك إلى حدوده الدنيا ،على
ح ـســاب تــأسـيــس «س ـلــك دبـلــومــاســي
رديـ ــفُ ،م ـك ـ ّـون مــن أش ـخــاص ُمـقــربــن
منه سياسيًا ،أو مسؤولني عن بعثات
ّ
تضم جاليات لبنانية يراها
في بلدان
الــوزيــر مـهـمــة» .وهــو فــي التشكيالت
األخ ـ ـيـ ــرة« ،لـ ــم ُي ــرس ــل إلـ ــى ال ـعــواصــم
األساسية ،وإلــى البلدان حيث يوجد
جــال ـيــات لـبـنــانـيــة ُم ـه ـمــة ،إال األفـ ــراد
املحسوبني عليه».
ً
إضـ ــافـ ــة إلـ ــى ت ـه ـم ـيــش ال ـب ـع ـث ــات فــي
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــارج ،يـ ـتـ ـح ــدث دبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــون
ُ
عـ ــن االجـ ـتـ ـم ــاع ــات الـ ـت ــي تـ ـعـ ـق ــد فــي
«ال ـخــارج ـيــة» مــع مـســؤولــن أجــانــب،
«وال ُي ـ ــدع ـ ــى إلـ ـيـ ـه ــا امل ـ ـ ــدي ـ ـ ــرون فــي

(مروان بوحيدر)

الوزارة املعنيون بامللفات التي تكون
موضوع االجتماع» .يحصل ذلك «مع
ُ
لغياب ثقة باسيل
مديرين محددينٌ ،
بـهــم ،وف ــي ذل ــك خ ــرق لـكــل األصـ ــول».
خ ــال لـقــاء بــاسـيــل مــع مـســاعــد وزيــر
ال ـخ ــارج ـي ــة لـ ـش ــؤون الـ ـش ــرق األدنـ ــى
ديـفـيــد ســاتــرفـيـلــد ،فــي آذار املــاضــي،
لم ُيشارك أي مدير في «الخارجية»،
بل من كان حاضرًا هو رئيس مكتب
ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر ف ــي واشـنـطــن
طــونــي ح ــداد .ب ـ ّـرر أحــد العاملني في
ّ
فريق عمل باسيل األم ــر ،بــأن «حــداد
هـ ــو م ـس ـت ـش ــار رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة
للشؤون الدولية».
تـ ـ ـص ـ ــرف ـ ــات بـ ــاس ـ ـيـ ــل أس ـ ـه ـ ـمـ ــت ف ــي
إضعاف السلك الدبلوماسي ،وزيادة

نـسـبــة «ال ـف ـل ـتــان» داخ ـل ــه ،ع ــوض أن
ينقل «مانيفستو» الـتـيــار الوطني
ال ـحـ ّـر اإلصــاحــي إل ــى ال ـ ــوزارة .بنى
بـنـفـســه حــائـطــا بـيـنــه وب ــن النسبة
األكبر من الدبلوماسيني ،هو الذي
ال يقضي وقتًا إال نــادرًا في وزارتــه.
ُيقارن دبلوماسيون مضت سنوات
ط ــوي ـل ــة ع ـل ــى خــدم ـت ـهــم ب ــن الـعـهــد
الـ ـ ـح ـ ــال ـ ــي ،وع ـ ـه ـ ــود س ــابـ ـق ــة ت ـع ــود
إل ــى ي ــوم م ــا ك ــان ج ــان عـبـيــد وزيـ ـرًا
ّ
للخارجيةُ ،مشيرين إلى أن «سفراء
وق ـنــاصــل وم ـس ـت ـشــاريــن ومــوظـفــن
ّ
إداريني ،كانوا يقابلون الوزير كلما
دعتهم الحاجة إلى ذلك» .حاليًا ،دار
الــدوالب وبــات هناك «نظام» جديد:
التواصل عبر الرسائل القصيرة أو

ّ ُ
«ال ــواتـ ـس ــاب» ،وي ـك ــون ح ــظ املــرســل
كـ ـبـ ـيـ ـرًا إذا ّ
رد ع ـل ـي ــه ال ـ ــوزي ـ ــر قـبــل
ٌ
مـنـتـصــف ال ـل ـي ــل .س ـف ـيــر ف ــي إح ــدى
ال ــدول «الـ ُـعـظـمــى» ،لــم يطلب موعدًا
م ـ ــن ب ــاسـ ـي ــل مـ ـن ــذ أرب ـ ـ ـ ــع س ـ ـنـ ــوات،
«ألن ـنــي طلبت مــرتــن ســابـقــا ،وقيل
ّ
ل ــي إن بــرنــامــج ال ــوزي ــر مـضـغــوط».
أمــا رئـيــس بعثة أخ ــرى ،فمنذ ثالث
س ـنــوات لــم ُي ـح ـ َّـدد لــه مــوعــد ملقابلة
ً
ال ـ ــوزي ـ ــر الـ ــوصـ ــي عـ ـن ــه ،فـ ـض ــا عــن
م ــدي ــري ــن داخ ـ ــل اإلدارة امل ــرك ــزي ــة ال
ّ
ي ـل ـت ـقــونــه .ف ــال ــوزي ــر ي ـع ـت ـقــد أن مــن
«األربـ ـ ـ ـ ــح» ل ــه إيـ ـج ــاد وق ـ ــت مل ـقــابـلــة
«نــاش ـطــن» عـلــى وس ــائ ــل الـتــواصــل
االجتماعي ،أو إعالميني معارضني
له لتحويلهم إلى ُ
«معجبني» به ،من

متابعة شؤون فريقه .بعض رؤساء
البعثات اللبنانية يتخذون مواقف
سياسية في الدول املعتمدين فيها،
ويـ ـق ــوم ــون ب ـن ـش ــاط ــات وي ـت ــاب ـع ــون
َ
ش ـ ــؤون ال ـج ــال ـي ــة ،م ــن دون أن ت ـ ـ ِـر َد
إل ـي ـهــم أي تـعـلـيـمــات م ــن وزارتـ ـه ــم!
تتكرر هذه الشكوى على لسان أكثر
م ــن دب ـل ــوم ــاس ــي ،ف ــي م ـقــابــل زم ــاء
ّ
لهم يـقــولــون« :نسمع أن البعض ال
ُي ّ
حدد له موعد ملقابلة الوزير بسبب
جدول أعماله .ولكن نحن لم نواجه
هذه املشكلة».
لم يتسلم باسيل سلكًا دبلوماسيًا
«ع ـظ ـي ـمــا» .فــاملــاح ـظــات عـلــى عمل
البعثات وفعاليتها كــانــت كثيرة،
ت ـم ــام ــا ك ـم ــا ض ـع ــف ان ـت ـظ ــام دورة

العمل داخل اإلدارة املركزية .ولكن
ـل» ع ـلــى بــاسـيــل،
«ال ــره ــان» و«األمـ ـ ـ ّ
ك ــان عـلــى اع ـت ـبــار أن ــه نـشـيــط ج ـدًا،
وقــادر على إرســاء النظام .العكس
ه ــو م ــا ح ـص ــل ،إن ك ــان ف ــي كيفية
والقناصل
اختيار الدبلوماسيني
ّ
الـ ـفـ ـخ ــري ــن أو فـ ــي م ـت ــاب ـع ــة م ـل ــف
امل ـغ ـتــربــن ...ي ـ ّ
ـرد مـسـتـشــارون لــدى
باسيل على ذلك بالسؤال« :هل كان
السلك في أوج أحواله قبل وصول
ب ــاسـ ـي ــل؟ أنـ ـت ــم ال تـ ـق ــارب ــون األمـ ــر
ب ـم ــوض ــوع ـي ــة ،أمـ ــا م ــن ي ـف ـعــل ذل ــك
السلك».
فيمكنه رؤية التحسن في ّ
ولكنُ ،يضيف املستشارون أنه «إن
لــم يظهر التغيير حاليًا ،فسيكون
ذلك على املدى البعيد».
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مجتمع

مجتمع
قضية

على الحافة

«وصلة المنصورية»« :الموضوع بيد البطريرك»
إيلده الغصين
قضية «وصـلــة املـنـصـ ّ
ّ
ـوريــة»
تـحـ ّـولــت
فـ ــي الـ ـي ــوم ــن امل ــاضـ ـي ــن مـ ــن مـطـلــب
ش ـع ـب ــي رافـ ـ ـ ــض السـ ـتـ ـكـ ـم ــال ت ـمــديــد
ّ
صحية
شبكة التوتر العالي ألسباب
ّ
ّ
سياسية
وبيئية ،إلى مسألة مزايدات
ّ
و«ديـ ـ ـن ـ ــي ـ ــة» وط ــائـ ـفـ ـي ــة وم ـن ــاط ـق ـي ــة.
اص ـ ـطـ ــدام الـ ـق ــوى األمـ ـن ـ ّـي ــة بــال ـس ـكــان
بـ ــوجـ ــود الـ ـن ــائ ــب ال ـك ـت ــائ ـب ــي ال ـي ــاس
حـ ـنـ ـك ــش أول مـ ـ ــن أمـ ـ ـ ـ ــس ،وض ـع ـت ــه
ّ
املديرية العامة لقوى األمــن الداخلي
ووزيرة الداخلية ريا الحسن في إطار
«تـنـفـيــذ امل ـه ـمــات املــوك ـلــة إل ــى الـقــوى
األم ـن ـيــة ب ـقــرار مــن مـجـلــس الـ ـ ــوزراء».
غير أن االصطدام «الثاني» أمس ،على
الخلفية نفسها ،بوجود كاهن ّ
ّ
رعية
السانت تريز في املنصورية الخوري
ً
داني افرام حامال راية صليب ضخم،
ضاعف من التفاعل االفتراضي «على
أساس طائفي» مع املسألة ،بالرغم من
أن افرام أوضح لـ«األخبار» أن «الناس
ّ
ك ــان ــت ع ــم ت ـص ــل ــي ،وح ـم ــل الـصـلـيــب
لنقول أن ال سالح لدينا غير الصالة».

ّ
تمسكت وزيرة الطاقة
بموقفها في أن «ال ضرر
لوصلة المنصورية على
صحة المواطنين»

ّ
فبعض نــواب املــن ،تداعى «متأخرًا»
للوقوف إلى جانب أهالي املنصورية،
بينما راكم حزب الكتائب من مواقفه
ً
الشعبية فــي دعــم األهــالــي ،أوال عبر
حضور حنكش اليومي ّ ،وثانيًا عبر
الوقفة التضامنية التي نفذها الحزب
أمـ ـ ــس ،م ــع ك ــاه ــن ال ــرعـ ـي ــة ،بـحـضــور
ّ
الجميل.
رئيسه النائب سامي
وقت اتجهت فيه الكاميرات أمس
في
ٍ
إلـ ــى ال ـت ـح ـ ّـرك ال ـش ـع ـبــي  -الـسـيــاســي
ّ
دوري ــة
بــال ـقــرب م ــن الـكـنـيـســة ،قــامــت
م ــن مـ ـف ــرزة اس ـت ـق ـصــاء ج ـبــل ل ـب ـنــان،
ال ـت ــاب ـع ــة ل ـ ـلـ ــدرك ،ب ــاع ـت ـق ــال امل ــواط ــن
الـسـبـعـيـنــي داوود مـخـيـبــر .عناصر
الـ ـ ّ
ـدوريـ ــة ،بـثـيــابـهــم امل ــدن ـ ّـي ــة ،أقــدمــوا

كنعان «تمايز» عن موقف تياره فأعلن ّ
تقدمه بـ«اقتراح قانون لتمديد الوصلة تحت األرض بكلفة  5ماليين دوالر» (مروان بوحيدر)

على اعتقال مخيبر ،محاولني تكبيل
يــديــه ،وه ــو مــا أظ ـهــره فـيــديــو التقط
م ــن إح ـ ــدى الـ ـش ــرف ــات وان ـت ـش ــر عـلــى
مــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــيّ .
تحرك
االستقصاء جــاء بــإشــارة مــن املدعي

الـعــام فــي جبل لبنان القاضية غــادة
ع ــون ،وبـطـبـيـعــة ال ـح ــال بــأمــر إداري
من املدير العام لقوى األمــن الداخلي
اللواء عماد عثمان ،بينما لم يوضح
ّ
املرجعيات األمنية مالبسات
أحد من

االعتقال .فاألخير حصل بعد انتشار
ف ـي ــدي ــو (أول م ــن أمـ ـ ــس) ي ـظ ـهــر فـيــه
م ـخ ـي ـب ــر م ـط ـل ـق ــا صـ ــرخـ ــة اع ـ ـتـ ــراض
عـلــى ف ــرض الـتـمــديــد بــال ـقـ ّـوة ،وآسـفــا
ّ
الحر
النتخاب نــواب التيار الوطني

ف ــي امل ــن وإيـ ـص ــال ال ــرئ ـي ــس مـيـشــال
عــون إلــى ســدة الــرئــاســة ،إذ ق ــال« :يا
ضيعان ما جبناكم!» .علمًا أن مخيبر،
الـخـبـيــر املــالــي ل ــدى املـحــاكــم (شقيق
عـضــو املـجـلــس الــدس ـتــوري القاضي

ً
الضرائب البيئية أكثر عدال… ومطلوبة اآلن!
ص ــاح مـخـيـبــر) ،ك ــان قــد اع ـتــذر بعد
التداول الواسع لصرخته «من كل من
أسأت إليه ،بكالم صدر مني عن فورة
غضب بعد ّ
تعرضنا للضرب».
على املقلب السياسيّ ،
تمسكت وزيرة
الـ ـط ــاق ــة ن ـ ــدى ال ـب ـس ـت ــان ــي بـمــوقـفـهــا
فــي أن «ال ض ــرر لــوصـلــة املـنـصـًـوريــة
عـلــى صـحــة املــواط ـنــن» ،مـعـلـنــة بعد
لقائها البطريرك بـشــارة الــراعــي في
بكركي برفقة وزير الدفاع الياس أبو
صعب ،أنها قدمت عدة حلول للراعي
و«أن الحل بطمر الخطوط ُدرس وله
ضرر أكبر من التمديد الهوائي» ،وأن
اجتماعًا آخــر سيعقد اليوم ملناقشة
إبراهيم
املــوضــوع .فيما كــان النائب ّ
كنعان يلتقي حتى وقــت متأخر من
ليل أمس ،وفدًا من أهالي املنصورية
برفقة افرامّ ،
توصل خالله املجتمعون
إلـ ـ ـ ـ ــى أن «املـ ـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ـ ــوع صـ ـ ـ ـ ــار ب ــإي ــد
ال ـب ـطــريــرك» ،كـمــا أبـلـغــوا «األخ ـب ــار».
كنعان املــدعــو الـيــوم إلــى فـطــور على
مائدة بكركي لبحث املسألة« ،تمايز»
ع ــن مــوقــف ت ـي ــاره ال ـس ـيــاســي فــأعـلــن
تـ ـق ـ ّـدم ــه ب ـ ــ«اق ـ ـتـ ــراح قـ ــانـ ــون ل ـت ـمــديــد
الوصلة تحت األرض بكلفة  5ماليني
دوالر» ،الف ـتــا إل ــى دراسـ ـ ــات أجــريــت
ّ
وبينت أن «الكلفة معقولة نسبة إلى
كلفة االستمالكات» .الــدراســات التي
ّ
يأت أحد على
تحدث عنها كنعان ،لم ِ
ذكرها سابقًا أو تبيانها بني الحلول
ّ
إذ إن ال ـحــل الـطــاغــي ك ــان ب ــ«امل ــؤازرة
األمـنـيــة للتقنيني لتنفيذ الـتـمــديــد»
أو التفاهم مع السكان على استمالك
شققهم.
ال ـت ـب ــاي ــن فـ ــي اآلراء تـ ـج ــاه خ ـط ــورة
خ ـ ـ ـطـ ـ ــوط ال ـ ـ ـتـ ـ ــوتـ ـ ــر ال ـ ـ ـعـ ـ ــالـ ـ ــي (220
كيلوفولت) مــن عدمها على السكان
ّ
استمر نقطة
املقيمني بالقرب منها،
تجاذب بني السكان واالختصاصيني
ال ــداع ـم ــن ل ـهــم ورأي وزارة ال ـطــاقــة
ومهندسي مؤسسة الكهرباء الذين
يسعون إلــى فــرض استكمال تمديد
خط بصاليم  -عرمون ّ -
تفرع املكلس،
ً
عند وصـلــة املـنـصــوريــة ،وص ــوال إلى
ّ
التنفيذ الكامل لخطة الكهرباء التي
ق ـ ّـدم ـت ـه ــا ال ـب ـس ـتــانــي وواف ـ ـ ــق عـلـيـهــا
مجلس الوزراء.

حبيب معلوف
فــي ظــل البحث عــن مــوازنــة عــادلــة وعــن مــوارد
لـضـبــط ال ـع ـجــز ،يـنـبـغــي أن ت ـك ــون «الـضــريـبــة
ال ـب ـي ـئ ـي ــة» جـ ـ ـ ــزءًا ال يـ ـتـ ـج ــزأ م ـ ــن االج ـ ـ ـ ـ ــراءات
التصحيحية واالصالحية التي يجري بحثها.
كما ينبغي على وزارة البيئة ،بدل اضاعة الوقت
في عقد مؤتمرات مع الجهات الدولية املقرضة
وال ـب ـح ــث ع ــن ت ـمــويــل خ ــارج ــي م ــن «س ـي ــدر»
وغيره وزيادة الديون… التفكير في سياسات
ً
ضرائبية جديدة أكثر عدال وتوفيرًا على البيئة
واللبنانيني.
للضريبة معان ووظــائــف ايجابية جـدًا ،للدولة
واملـجـتـمــع واالق ـت ـص ــاد وال ـب ـي ـئــة .فـهــي املــدخــل
الرئيسي لبناء الدولة (الراعية للمجتمع ولديمومة
امل ــوارد) ومصدر قوتها واستقالليتها .وهي،
أي ـض ــا ،م ـصــدر أسـ ــاس لـبـنــاء املــواط ـن ـيــة (ب ــدل
الزبائنية) .لذلك ،ال يفترض أن تبقى وظيفتها
او اهدافها هــي نفسها ،كــاعــادة تــوزيــع الثروة
وتحقيق التنمية والعدالة االجتماعية ،بل يجب
أن تتطور لتطال تغيير التوجهات في املجتمع
م ــع ت ـطــور ال ـح ــاج ــات وح ـفــظ املـ ـ ــوارد وح ـقــوق
األجيال املقبلة.
وه ــذا ال يـتــرجــم إال بــإضــافــة األهـ ــداف البيئية
على األهداف االجتماعية واالقتصادية واملالية
للضرائب ،بما يؤدي الى تغيير السلوك ،ويوفر
الكثير على الطبيعة وخزينة الدولة واالقتصاد
األسري معًا.
ففليست وظيفة الضريبة البيئية ،بالتأكيد،
تأمني «تمويل معالجة النفايات» او ما يسمى
«اسـتــرداد كلفة املعالجة» ،كما يبحث اآلن .بل
ما هو اسمى ،مثل تحقيق العدالة األشمل ،اي
العدالة االجتماعية واالقـتـصــاديــة والسياسية
والبيئية في آن.
كما ال يفترض البحث فــي أي نظام ضرائبي
مــن دون نـقــاش سـيــاســات ال ــدول ــة .فالضريبة

جــزء من هــذه السياسات في القطاعات كافة،
وي ـج ــب ان ت ــوض ــع ض ـمــن إطـ ــار اسـتــراتـيـجــي
شامل للتنمية املستدامة ،وتحت سقف حماية
امل ــوارد وديمومتها .وللضرائب وظــائــف عــدة،
إال أن م ــن ب ــن أه ــم أهــداف ـهــا تـغـيـيــر م ـســارات
وتـصـحـيــح ات ـجــاهــات خــاطـئــة ف ــي االق ـت ـصــاد،
وتحفيز ممارسات وعادات حميدة ،او محاسبة
اتجاهات مضر ،التثقيف للحماية من مخاطر
واضحة او محتملة.
فــالـضــريـبــة عـلــى األمـ ــاك الـبـحــريــة والـنـهــريــة
ً
الـ ـع ــام ــة ،مـ ـث ــا ،ي ـج ــب أن ت ـك ــون ع ـق ــاب ــا عـلــى
املـخــالـفــات ال لـتــأمــن مــداخـيــل للخزينة فقط.
وال ـض ــري ـب ــة ع ـلــى ال ــوق ــود يـنـبـغــي أن تـفــرض
ل ـت ـخ ـف ـيــف االنـ ـبـ ـع ــاث ــات ،ال أن تـ ـك ــون م ـجــرد
«تشبيح» فــي غـيــاب أي سياسة للنقل العام
وأي خطة العادة القطارات الى سككها (وهذا،
باملناسبة ،مطلب افضل من اعتبار الدفع لعمال
مصلحة الـسـكــك الـحــديــد ه ــدرًا يـجــب وقـفــه).
وهـكــذا .الضريبة التي كــان يفترض التفكير
فيها بعد بدء تطبيق قانون منع التدخني في
األماكن العامة (الذي لم يطبق) ،هي مضاعفة
الــرســوم على كــل أن ــواع التبغ وإيـجــاد اآللـيــات
الالزمة ملنع التهريبّ ،
للحد من زراعة الدخان
على حساب املساحات الخضراء التي يفترض
ً
ان تخصص للمحاصيل الغذائية أوال .األمر
نـفـســه يـنـطـبــق عـلــى رف ــع ال ــرس ــوم الـجـمــركـيــة
ع ـل ــى م ــال ـك ــي أكـ ـث ــر مـ ــن س ـ ـي ـ ــارة ،ك ـضــري ـبــة
ت ـصــاعــديــة ،لـتـشـجـيــع اس ـت ـخــدام الـنـقــل الـعــام
وعــدم استسهال اقتناء االســرة الواحدة أكثر
مــن سـيــارتــن ح ـدًا أق ـصــى ،نــاهـيــك عــن زيــادة
ال ــرس ــوم عـلــى ال ـس ـيــارات ذات الــدفــع الــربــاعــي
واملحركات الكبيرة التي تتسبب باالنبعاثات
املضرة بالبيئة والصحة العامة .وللمساهمة
ف ــي ح ــل قـضــايــا اإليـ ـج ــارات ،يـفـتــرض وضــع
ضريبة على الشقق الفارغة لتشجيع أصحاب
الشقق على بيعها او تأجيرها وخفض بدالت

تقرير

«حركة تصحيحية» في «المستقبل» في إقليم الخروب!
ّ
محمد الجنون
ف ــي االن ـت ـخــابــات ال ـن ـيــابـ ّـيــة ف ــي عــام
َ ،2018
زار رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة سعد
ال ـح ــري ــري مـنـطـقــة إق ـل ـيــم ال ـخ ــروب،
وتـحــديـدًا بـلــدة بــرجــا ،الستنهاض
ّ
الشعبية لتيار «املستقبل»،
القاعدة
بعد تــراجـ ٍـع ملموس طــاول شعبية
الـتـيــار ال ـس ـنــوات املــاض ـيــة .حينها،

منسق «المستقبل» :قيادة
التيار في المنطقة تجاوبت مع
مطالب المجموعة
كانت خطوة الحريري في مكانها،
ّ
مــن منظور تـيــاره .ورغ ــم أن الهدف
ّ ّ
كــان انتخابيًا ،إل أن أبـعــاده راحــت
باتجاهني :األول ،إعــادة اإلقليم إلى
حـضــن ال ـت ـيــار األزرق بـشـكــل أق ــوى
ب ـع ــد الـ ـت ــراج ــع .والـ ـث ــان ــي ،إي ـص ــال
ّ
التقدمي االشتراكي
رسالة للحزب
ّ
ٌ
مفادها أن التيار مــوجــود معه في

اإلقليم في كل القرارات.
الـتــراجــع ال ــذي شـهــده الـتـ ًيــار ،فرض
ق ـب ــل  3سـ ـن ــوات مـ ـح ــاول ــة ل ــ«ح ــرك ــة
ت ـص ـح ـي ـح ـيــة» ف ــي ص ـف ــوف ــه ،لـكـنـهــا
لــم تستمر ب ـقـ ّـوة نـظـرًا لـعــدم وجــود
داعمني كثر لها ضمن التيار نفسه.
ّ
وأخـ ـيـ ـرًا ،فـ ــإن «ح ــال ــة تـصـحـيـحـيــة»
ج ـ ــدي ـ ــدة ب ـ ـ ـ ــدأت ب ـ ــالـ ـ ـب ـ ــروز ،إلع ـ ـ ــادة
تفعيل دور التيار في اإلقليم وبرجا
َ
ت ـحــدي ـدًا ،الـتــي تـعـتـبـ ُـر عــريــن التيار
األزرق في محيطها .الحالة الجديدة
ه ــذه تـخـتـلــف تـمــامــا ع ــن سابقتها،
إذ إن ـهــا بــاتــت مـنـظـمــة بـشـكــل أكـبــر
وت ـض ــم عـ ــددًا ك ـب ـي ـرًا م ــن املـنـتـسـبــن
ـدد كبير
إل ــى ال ـت ـي ــار ،إل ــى جــانــب عـ ـ ٍ
م ــن وج ــوه ق ـيـ ُـاديــة بـ ــارزة ف ــي بــرجــا
واإلق ـل ـي ــم .ي ـق ــول نــاش ـطــون ف ــي هــذه
ّ
الحركة إن «أبرز أهدافها هو تعديل
مسار املستقبل فــي بــرجــا ،والسعي
أي ـضــا إل ــى وض ــع ح ـ ّـد لـنـفــوذ بعض
امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن ،ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره ــم ض ــرب ــوا
م ـس ـيــرة ال ـت ـي ــار ب ـس ـبــب ال ـك ـث ـيــر من
املمارسات املغلوطة».
ّ
وح ــال ـي ــا ،فـ ــإن ب ــرج ــا ت ـش ـهـ ُـد غـلـيــانــا

ّ
سياسيًا على مستويات ّ
عدة .غير أن
ما برز أخيرًا وبوضوح ،لجوء أحد
هــؤالء املسؤولني من الذين ارتبطت
أس ـ ـمـ ــاؤهـ ــم ب ـم ـل ــف ش ـب ـه ــات ف ـس ــاد

ّ
الجية ،إلى تصوير «الحركة»
بلدية
على أنها «صانعة للفنت».
ي ـقــول أح ــد وجـ ــوه ال ـت ـيــار ال ـب ــارزة
فــي بــرجــا ل ــ«األخ ـبــار»« :لـقــد سعى

املـ ـ ـس ـ ــؤول ه ـ ــذا إل ـ ــى االرت ـ ـم ـ ــاء فــي
أحضان أحد املتعهدين في املنطقة،
ِ
واستغالل جماعة األخير لتشويه
صورة الحركة التصحيحية ألنها

ّ
الحجار لـ«األخبار» :أمر الحركة التصحيحية داخل التيار ليس دقيقًا ومحض اختالق (هيثم الموسوي)
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ّ
ت ـطــاولــه» .وأش ــار إل ــى أن «السعي
هـ ــذا ي ـســاهــم ب ـش ـكــل أو ب ــآخ ــر في
ـرب الـعــاقــة بــن تـيــار املستقبل
ضـ ِ
وال ـحــزب الـتـقــدمــي االش ـتــراكــي ،إن
ـط
ل ــم ت ـت ـحـ ّـرك ق ـي ـ ّـادة األخ ـي ــر لـضـبـ ِ
مــن هــم فــي صفه فــي بــرجــا ،البلدة
التي تؤثر بالتوازنات السياسية
ّ
فــي اإلقـلـيــم» ،موضحًا أن «الــرهــان
مستمر على تـحـ ّـرك الرئيس سعد
الحريري واألمــن العام للمستقبل
ّ
لتدارك األزمة ،إذ إن مصلحة التيار
في اإلقليم وبرجا تكون من خالل
النهوض به ،ال من خالل إدارته من
أشخاص مرتبطني بجهات ال
قبل
ٍ
تـخــدم الـتـيــار ،ال مــن قــريــب وال من
بعيد»ّ ،
ملمحًا إلى الوزير والنائب
ُ ّ
ّ
السابق عالء الدين ترو الذي يتهم
أح ــد أشـقــائــه بـمــواجـهــة املجموعة
«التصحيحية».
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ي ـق ــول ال ـن ــائ ــب محمد
ّ
ّ
الحجار لـ«األخبار» إن «أمر الحركة
الـتـصـحـيـحـيــة داخـ ــل ال ـت ـيــار ليس
دقيقًا ومحض اخـتــاق» .وأضــاف:
«يمكن أن يكون لدى البعض داخل

الـ ـتـ ـي ــار م ــاحـ ـظ ــاتـ ـه ــم ،وه ـ ـ ــذا أم ــر
طـبـيـعــي ي ـح ـصــل ف ــي ك ــل األح ـ ــزاب
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،وه ـ ـ ـ ــذه امل ــاحـ ـظ ــات
ت ـح ـصــل ض ـمــن األط ـ ــر الـتـنـظـيـمـيــة
وي َ
ُ
بحث بها ضمن التيار وحــده».
من جهته ،يقول املنسق العام لتيار
املستقبل في جبل لبنان الجنوبي
ّ
ول ـ ـيـ ــد س ـ ــرح ـ ــال إن «ال ـت ـص ـح ـي ــح
وت ـعــديــل م ـســار ال ـت ـيــار فــي اإلقـلـيــم
ٌ
أمر مطلوب للنهوض به وال يمكن
ّ
ّ
أن نـكــون ض ــده أب ـ ـدًا» ،مــوضـحــا أن
«مــا يحصل مرتبط أيضًا بتعديل
ف ــي األط ـ ــر الـتـنـظـيـمـيــة ل ـل ـت ـيــار في
املنطقة» .أض ــاف« :تجاوبت قيادة
الـ ـتـ ـي ــار فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة مـ ــع م ـطــالــب
امل ـج ـمــوعــة ال ـت ــي ت ـت ـح ـ ّـرك لـنــاحـيــة
عدد من األشخاص املؤسسني
دمج ٍ
للتيار ضمن الهيكلية التنظيمية،
وال ـهــدف هــو الــدفــع بــاتـجــاه العمل
ف ـ ــي ال ـ ـت ـ ـيـ ــار م ـ ــع إب ـ ـ ـعـ ـ ــاده ع ـ ــن كــل
امل ـصــالــح الـشـخـصـيــة وال ـخــافــات،
واأله ـ ـ ـ ــم ت ـج ـن ـي ـبــه ال ـ ـتـ ــدخـ ــات مــن
اآلخــريــن الذين يهدفون إلــى ضرب
التيار».

وفاة صفير
إشاعة
فـ ـ ــي غ ـ ــرف ـ ــة الـ ـعـ ـن ــاي ــة الـ ـف ــائـ ـق ــة فــي
مستشفى أوتيل ديو ،يستمر الطاقم
الطبي بمعالجة البطريرك نصرالله
صفير .شائعة وفاته أمس انتشرت
بـ ـس ــرع ــة ف ــائـ ـق ــة ،قـ ـب ــل أن يـضـطــر
البطريرك بـشــارة الــراعــي إلــى زيــارة
املستشفى وتأكيد أن صفير ال يزال
على قيد الحياة .بدوره ،الطبيب الياس
ّ
صفير أكــد أن البطريرك يعاني من
التهابات حــادة ،سبق أن أصيب بها
قبل نحو عــام ،حــن جــرت معالجته.
وزار املستشفى عدد من السياسيني
لالطمئنان إلى صحة صفير.

اإليجار املرتفعة ،وحماية جبالنا عبر خفض
الـطـلــب عـلــى الـبـحــص والــرمــل وال ـتــرابــة (وه ــو،
باملناسبة ،إجراء أهم من القروض السكنية).
رفع الضريبة والرسوم على األسلحة النارية
وخرطوش الصيد واملفرقعات النارية ،يمكن
إل ــى إف ــادت ــه امل ــال ـي ــة ،أن ي ـح ــول دون تشجيع
ه ــواي ــات ال ـق ـتــل (امل ـس ـ ّـم ــى بــال ـص ـيــد) وعـ ــادات
ّ
إط ــاق ال ـنــار واألس ـه ــم ال ـنــاريــة ،وي ـخــفــف من
التلوث ومن حرائق الغابات واالحراج.
يمكن أيـضــا رف ــع الـضــريـبــة عـلــى املـشــروبــات
ال ـغــازيــة ال ـتــي تـسـتـغــل م ـصــادر يـنــابـيــع املـيــاه
العذبة وتنافسها فــي السعر ،وتحتوي على
ّ
ملونات ضارة ،وسعرات حرارية زائفة تتسبب
بــالـسـمـنــة وت ـضــر بـصـحــة أوالدنـ ــا وتــزيــد من
حجم الفاتورة الصحية ،وكذلك على كل أنواع
الـسـكــاكــر امل ـس ـتــوردة وأك ـي ــاس ال ـ «تـشـيـبــس»
املضرة وامللوثة بنفاياتها والتي تأخذ مكان
اإلن ـتــاج الــوطـنــي مــن الـفــواكــه واملـجـفـفــات .كما
ي ـف ـتــرض إع ـ ــادة ال ـن ـظــر ب ــال ــرس ــوم ع ـلــى امل ـيــاه
ّ
تصدر الى الخارج،
املعبأة ،ال سيما تلك التي
وزيـ ـ ـ ــادة الـ ـض ــرائ ــب ع ـل ــى امل ـن ـت ـج ــات وال ـس ـلــع
واألدوات التي تستهلك كثيرًا من املــوارد في
إنتاجها وتتحول الى نفايات خطرة او ضارة
وكلفة معالجتها عالية جدا .واملطلوب ،ايضًا،
رفع الرسوم على اإلعالنات بكافة أشكالها ،ال
سيما تلك اللوحات التي تأخذ مكان األشجار
عـلــى ال ـطــرقــات ،ن ـظــرا ل ــأض ــرار والـتـشــوهــات
التي تلحقها باملنظر العام مع خلقها حاجات
كــاذبــة والـتـشـجـيــع عـلــى اسـتـهــاك سـلــع غير
ضرورية.
ه ــذه ،وغـيــرهــا الكثير ،مــن الـضــرائــب املصنفة
«بيئية» هي األقرب الى العدالة الشاملة .إذ أنها
تؤمن مداخيل مهمة لخزينة الدولة وتساهم في
حماية امل ــوارد الطبيعية وتحفظ حــق األجيال
اآلتية بالتمتع بما هو عام ،من دون خصخصة
او حرمان.
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رياضة

رياضة
قضية

المنتخب ينتظر المدرب والتالعب
بالنتائج «عالمكشوف»

يوروبا ليغ

متى ينتهي «الزعل االتحادي»؟

ٌ
ٌ
أجل
ملفات عدة على طاولة االتحاد اللبناني لكرة
جديد ،إال ّأن هذه الملفات يبدو أنها متروكة إلى ٍ
لمدة
القدم ،منها الروتينية ،ومنها التي تحتاج إلى حلول غير مسمى ،بسبب عدم اجتماع أعضاء االتحاد
ٍ
ٌ
ٌ
جديد من
إضراب
شخصية.
خالفات
سريعة ،كالذي يحصل في المباريات وما يرافقها من تزيد ٓعن شهر إثر
ٍ
ٍ
نوع اخر
لمدرب
مراهنات وتالعب ،وحاجة منتخب لبنان األول
ٍ
ٍ

ٌ
اللعبة عالقة
في النفق
المظلم (مروان
طحطح)

علي زين الدين
ف ــي ّ
األول م ــن نـيـســان امل ــاض ــي عـقــدت
اللجنة التنفيذية لــاتـحــاد اللبناني
ل ـك ــرة الـ ـق ــدم جـلـسـتـهــا ُاألخ ـ ـيـ ــرة قـبــل
ّ
«الزعل» بني أعضائها .شكلت حينها
بعثة منتخب لبنان للشابات ّ
وتمت
املوافقة على خوض منتخب الشباب
مـبــاراتــن ّ
ودي ـتــن ومـشــاركــة منتخب
الناشئني في دورة دولية ،إلى جانب
ـرارات أخ ــرى .بعدها ،لــم يعد للجنة
قـ
ٍ
ٌ
َ
وبقي عمل
التنفيذية عمل في االتحاد،
ً
لجنة املسابقات وحــده فاعال .تثبيت
ن ـتــائــج وم ـتــاب ـعــة م ـب ــاري ــات وإي ـق ــاف
الع ـب ــن وت ـس ـج ـيــل ب ـط ــاق ــات ص ـف ــراء.
ه ــذا ه ــو عـمــل االت ـح ــاد ال ـي ــوم ،ومـلــف
املعلومات
املراهنات الــذي فتحه فــرع ُ َ
ٌ
في قــوى األمــن الداخلي لم تلق نظرة
ً ُ
ـات جــديــدة تكتب
عـلـيــه ،بــل إن صـفـحـ ٍ
ف ـيــه «ع ـل ــى ع ـي ـنــك ي ــا ت ــاج ــر» .ن ـتــائــجُ
ـات فــي الــدرجــة الرابعة ال تبدو
مـبــاريـ ٍ
معقولة بالنسبة إلــى املتابعني ،لكن
تثبيتها عادي طاملا أن أعضاء االتحاد
ال يجتمعون للتحقيق فيها ،بل ربما
تـجــربــة الـتـحـقـيــق فــي نـتــائــج الــدرجــة
الثالثة لــم يعد يــريــد أحــد أن يكررها
طــاملــا أن املـتــاعـبــن بالنتائج أفلتوا
م ــن ال ـع ـقــاب .األن ــدي ــة ل ــم تـعــد تحسب
ح ـس ــاب ــا ل ـس ـل ـط ــةٍ ُع ـل ـي ــا هـ ــي نـفـسـهــا
غ ـي ــر ق ـ ـ ــادرة ع ـل ــى م ـعــال ـجــة مـشـكــات
ـس واألم ــن
لـجـنــةٍ ال تـضــم س ــوى رئ ـيـ ٍ
ال ـع ــام و ًع ـش ــرة أعـ ـض ــاء ،فـكـيــف تــديــر
ً
مجموعة كبيرة من األندية والالعبني
واإلداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن وال ـ ـج ـ ـم ـ ـه ـ ــور .نـ ـت ــائ ــج
ٌ
املـ ـب ــاري ــات ه ــي واحـ ـ ـ ــدة م ــن مـسـلـســل
املوسم الذي لم ينتهِ  ،فمباريات الدور
نصف النهائي بكأس لبنان لم ُيحدد
موعدها بعد ولــو أن النجمة والعهد
ّ
تــأخــرا في لعب ربــع النهائي ،واألهــم،
كبير
استحقاق
أن املنتخب بانتظار
ٍ
ٍ
هــو التصفيات املــزدوجــة املؤهلة إلى
كأس العالم  2022وكــأس آسيا ،2023
فــاملـنـتـخــب يـلـعــب أول ــى مـبــاريــاتــه في
الـخــامــس مــن أيلول/سبتمبر املقبل،
بـعــد م ـشــاركــةٍ ف ــي بـطــولــة غ ــرب آسـيــا
ب ـك ــرة ال ـق ــدم ف ــي آب/أغـ ـسـ ـط ــس ،وهــو
ٌ
ال ي ــزال مــن دون مـ ــدرب! امل ـلــف جــاهــز

واألس ـمــاء لــن تنتظر كـثـيـرًا ،لكن عدم
اج ـت ـم ــاع ال ـل ـج ـنــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ي ـ ّ
ـؤج ــل
أم ـ ـرًا ك ــان م ــن امل ـف ـت ــرض أن ي ـك ــون قد
ُح ـســم قـبــل نـحــو ش ـهــر ،بـعــد التأخير
وانـتـظــار انـتـهــاء عقد امل ــدرب السابق
املونتنيغري مـيــودراغ رادولوفيتش.
ّ
ً
ح ــتــى ه ــو وج ــد ع ـم ــا لـنـفـســه لـيـقــود
منتخب مـيــا ٌنـمــار ،ومـصـيــر املنتخب
ّ
راض ومستاء.
اللبناني معلق بني
ٍ
ت ـ ـصـ ــريـ ـ ٌـح لـ ـعـ ـض ــو االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد م ــوس ــى
مكي يدعو فيه إلــى استقالةٍ جماعيةٍ
لزمالئه بسبب الـخــاف بــن بعضهم،
ً
ّ
شــكــل م ـفــاجــأة بالنسبة إل ــى متابعي
ال ـل ـع ـبــة ،ل ـيــس ل ـع ــدم عـلـمـهــم بــوجــود
ال ـخ ــاف ،بــل لـلــدعــوة إل ــى ات ـخــاذ مثل
ه ـ ــذا ال ـ ـقـ ــرار ب ـش ـك ـ ٍـل ص ــري ـ ٍـح وع ـل ـنــي.
ال ــرج ــل ال ـ ــذي ح ـ ــاول ت ـقــريــب وج ـهــات
النظر وعقد ُصلح بني أعضاء االتحاد
َّ
يبدو أنه مل أخيرًا ،فهذا «الزعل» ليس

مصير المنتخب
يبقى
ّ
اللبناني معلقًا بانتظار
تصالح «المتزاعلين»
جـ ــدي ـ ـدًا ،وهـ ــو ي ـت ـك ــرر م ــع ك ــل م ــوس ـ ٍـم
ت ـق ــري ـب ــا ،وامل ـش ـك ـل ــة أنـ ــه ل ـي ــس بـسـبــب
ـور لها عالقة مباشرة
ٍ
خالفات على أمـ ٍ
بحسابات شخصية
باللعبة ،بل أشبه
ٍ
أعضاء متخالفني ملا
تكون أحيانًا بني
ٍ ّ
هو ال يرتبط باالتحاد حتى.
حـ ـس ــب مـ ـعـ ـل ــوم ــات «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» ،ف ــإن
ال ـخ ــاف ب ــن ب ـعــض أع ـض ــاء االت ـح ــاد
حـ ـص ــل خـ ـ ـ ــارج لـ ـبـ ـن ــان ،عـ ـل ــى خـلـفـيــة
م ــوض ــوع داخ ـل ــي ل ـب ـنــانــي ،وانـسـحــب
ع ـل ــى الـ ـع ــدي ــد مـ ــن األم ـ ـ ـ ــور .وج ـ ــاء مــا
حصل بعدها خــال مشاركة منتخب
لبنان في بطولة كأس العالم املدرسية
بصربيا ،ومقاطع الفيديو التي ّ
سربت
ـاع غير الئقة ،لتثير
لالعبني في أوض ـ ٍ
االنتقادات من أكثر من جهةٍ  .كما كانت

ه ـن ــاك دعـ ــوة إل ــى امل ـس ــؤول ــن لـتـحـ ّـمــل
املسؤولية ،لكن األمور ّ
تطورت إلى حد
أطراف اتحادية والتهديد
املواجهة بني
ٍ
بنشر وثائق لها عالقة بـ«هدر مالي».
كــل ه ــذه التفاصيل حصلت فــي إطــار
تصفية الـحـســابــات بحسب املـصــادر،
وأدت إلى حصول هذا التوتر.
ّ
مطلب مــكــي يــوافــق عليه زمـيـلــه وائــل
ّ
شهيب .هو اآلخــر يــرى أنــه إذا لم يكن
هـ ـن ــاك ت ــواف ــق ب ــن أعـ ـض ــاء االتـ ـح ــاد،
فــاالس ـت ـقــالــة ال ـج ـمــاع ـيــة ه ــي األن ـســب
ملــا هــو فــي مصلحة الـلـعـبــة .بالنسبة
ّ
إليه ،حتى تجديد الدماء داخل اللجنة
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة م ـط ـل ــوب« .ال ـن ـت ــائ ــج الـتــي
ٌ
ُس ّجلت في الدرجة الرابعة دليل على
أن ليس هـنــاك مــن حسيب وأن الفرق
تفعل ما تريد .نحن أمام ُاستحقاقات
مهمة في الفترة املقبلة ولم ن ّ
ّ
عي مدربًا
للمنتخب بعد ّ في حني أن املنتخبات
األخـ ــرى تـتـحــضــر» ،ي ـقــول شـ ّـهـيــب في
حــديــث مــع «األخ ـب ــار» .يـتـ ّ
ـوســع عضو
االت ـحــاد فــي حــديـثــه عــن ع ــدم اجتماع
األعضاء إلــى ما ّ
بشكل
تمر به اللعبة
ٍ
عام .يوافق على أن املوسم الذي انتهى
ه ــو األس ـ ـ ـ ــوأُ ،
ويـ ـشـ ـي ــر إل ـ ــى أن بـعــض
األنــديــة مــديــونــة وال ـحــال االقـتـصــاديــة
ال ـتــي يعيشها الـبـلــد ستنعكس على
كرة القدم ما لم يتحرك االتحاد إليجاد
الحلول .يسأل عن ملف املراهنات ومن
مستقبل يبدو
ُيـتــابـعــه ،مـتـخـ ّـوفــا مــن
ٍ
ّ
طمئن .يقول شهيب إن الجميع
غير ُم
ٍ
ّ
يتحمل املـســؤولـيــة ،متأسفًا أن تكون
ع ــرق ـل ــة اجـ ـتـ ـم ــاع ــات االت ـ ـحـ ــاد بـسـبــب
خالفات شخصية.
ٍ
عمومًا ،يبقى مصير املنتخب اللبناني
ّ
بانتظار تصالح «املتزاعلني».
معلقًا
ّ
ال ــوق ــت ت ــأخ ــر ،وي ـب ــدو أن كـثـيــريــن لم
ّ
ي ـت ـعــل ـمــوا م ــن ت ـجــربــة رادول ــوف ـي ـت ــش،
الـ ـ ـ ــذي ُعـ ـ ـ ـ ّـن قـ ـب ــل ف ـ ـتـ ــر ٍة قـ ـصـ ـي ــر ٍة مــن
التصفيات املزدوجة املؤهلة إلى كأس
ٓ
العالم  2018وكأس اسيا  ،2019فأخفق
بــال ـتــأهــل إل ــى ال ـ ــدور ال ـثــانــي ّألس ـبــاب
عــدة أبــرزهــا التحضير ا ّملـتــأخــر .ملف
امل ــراهـ ـن ــات سـ ُـي ـغ ـلــق ك ــأن ــه ل ــم ُي ـف ـتــح،
طاملًا أن
والتالعب بالنتائج سيستمر ٌ
االتـحــاد ال ُيحاسب .اللعبة عالقة في
النفق املظلم.

سبوت اليت

ُ
أبناء النجوم على خطى آبائهم

ّ
«فرخ البط عوام»!
زهراء ّرمال
ّ ّ
شك أن الوصول إلى مرحلة االعتزال
ال
ّ
قد يشكل املحطة األصعب في مسيرة
ّ
أي العب كرة قدم .لكن إذا كان الالعب
ّ
مـحـظــوظــا بـمــا يـكـفــي ،فـسـيـتـمــكــن من
إكـ ـم ــال ح ـل ـمــه ع ـب ــر ت ــوري ــث مــوهـبـتــه
ألحــد أبنائه .يتمنى ّ
أي نجم كــرة قدم
أن ي ـس ـيــر أب ـ ـنـ ــاؤه ع ـل ــى ن ـف ــس الـ ــدرب
ال ـ ــذي سـ ــار ع ـل ـي ــه ،وأن ي ـت ـم ـك ـنــوا مــن
م ـح ــاك ــاة إنـ ـج ــازات ــه ومـ ـه ــارات ــه داخ ــل
ّ
امل ـس ـت ـط ـي ــل األخ ـ ـ ـضـ ـ ــر .إال أن األم ـ ــر
لـيــس ب ـهــذه الـسـهــولــة .فـغــالـبــا مــا يتم
ت ـس ـل ـيــط األضـ ـ ـ ــواء ع ـل ــى أبـ ـن ــاء ن ـجــوم
ك ــرة ال ـق ــدم م ــن الـلـحـظــة ال ـتــي ي ـبــدأون
ف ـي ـهــا ش ــق طــري ـق ـهــم ف ــي ع ــال ــم ال ـك ــرة،
ـال وتــوقـعــات كـبـيــرة بنجاحهم
مــع آم ـ ٍ
ّ
فــي السير على خطى اآلب ــاء .لكن هذا
األمر يضعهم تحت ضغط ومسؤولية

كبيرين ،وغالبًا ما ُيثقل كاهلهم عبء
عال من األداء ،مشابه ملا
تقديم مستوى ٍ
قدمه أهلهم سابقًا .يستسلم بعضهم
ل ــوط ــأة الـضـغــط ويـفـشـلــون ف ــي تـكــرار
م ــا قــدمــه آب ــاؤه ــم ف ــي عــالــم ال ـســاحــرة
املـسـتــديــرة ،مثل ج ــوردي كــرويــف ابن
األسـطــورة الهولندية يوهان كرويف،
وري ـفــالــدي ـن ـيــو اب ــن ال ـن ـجــم ال ـبــرازي ـلــي
ّ
الـســابــق ري ـفــالــدو .إال أن ه ــذا األم ــر ال
ينسحب على الجميع .فهناك العديد
مــن الــاعـبــن الناشئني فــي الــدوريــات
األوروب ـي ــة الـكـبــرى نـجـحــوا حـتــى اآلن
في إثبات أنهم ورثوا البراعة واملوهبة
من آبائهم ،وهــا هم في طريقهم نحو
ّ
االح ـت ــراف ،رغ ــم أن مـشــوارهــم ال يــزال
ً
طويال .واألمثلة على ذلك كثيرة.

جاستن كلويفرت
لعب النجم الهولندي باتريك كلويفرت

مع أهم األندية األوروبية مثل أياكس
ً
أمستردام ،ميالن وبرشلونة ،مسجال
 200هدف خالل مسيرته الكروية .فاز
فــي الـ ــدوري الـهــولـنــدي مــرتــن ،دوري
أب ـط ــال أوروبـ ـ ـ ــا ،والـ ـ ـ ــدوري اإلس ـبــانــي
أيضًا .كما سجل  40هدفًا في  79مباراة
مــع املنتخب الــوطـنــي ،وســاعــدهــم في
ال ــوص ــول إل ــى ال ـ ــدور ن ـصــف الـنـهــائــي
ابنه جاسنت
لكأس العالم عــام ًّ .1998
البالغ  19عامًا ال يقل موهبة عن أبيه.
ه ــو ي ـل ـعــب حــال ـيــا ف ــي ص ـف ــوف ن ــادي
روم ــا واملـنـتـخــب ال ـهــول ـنــديُ ،
ويعتبر
أحــد أفـضــل الالعبني الصاعدين على
مستوى العالم ،مع توقعات كبيرة له
بمسيرة مهنية مميزة .وانتقل جاسنت
إل ـ ــى ال ـ ـنـ ــادي اإليـ ـط ــال ــي ب ـع ــدم ــا قـ ـ ّـدم
مــوسـمــا استثنائيًا مــع ن ــادي أيــاكــس
أم ـس ـتــردام الـهــولـنــدي ،وال ــذي ن ــال في
خ ـتــامــه ج ــائ ــزة مــوه ـبــة املـسـتـقـبــل في
ال ـنــادي األب ــرز أوروب ـي ــا عـلــى مستوى
تخريج املواهب.

تيموثي ّ
ويا

أن يـ ـك ــون وال ـ ـ ـ ــدك الـ ــاعـ ــب األف ــري ـق ــي
الوحيد ّ
املتوج بجائزة الكرة الذهبية،
ورئيسًا للبالد أيـضــا ،فـهــذا بالتأكيد
ً
ً
سـيـشـكــل ح ـم ــا ث ـق ـيــا ع ـل ـيــك كــاعـ ٍـب
ّ
ّ
ناشئ .إال أن تيموثي ويــا ابن الالعب
األسطوري ورئيس جمهورية ليبيريا
جـ ـ ــورج ّ
ويـ ـ ــا ال ي ـج ــد أن ح ـم ـلــه اس ـمــا

أبناء زيدان

اختار نجل زين الدين
زيدان إنزو االرتباط باسم
والدته حتى يبتعد عن
شبح المقارنات بينه
وبين أبيه

م ـش ـهــورًا ع ـلــى قـمـيـصــه يـشـكــل عــائـقــا
أمـ ــامـ ــه .أبـ ـه ــر ّ
وي ـ ــا األب م ــاع ــب ك ــرة
الـقــدم األوروب ـيــة فــي العقد األخـيــر من
ال ـقــرن املــاضــي حــن ك ــان العـبــا سابقًا
ألندية موناكو وباريس ســان جرمان
الفرنسيني ومـيــان اإليـطــالــي ،ليكمل
ابنه مسيرته بعد توقيعه مع الفريق
األول ل ـن ــادي ب ــاري ــس سـ ــان جـيــرمــان
الـ ـف ــرنـ ـس ــي ،ب ـع ــد ت ـ ـ ّ
ـدرج ـ ــه فـ ــي ف ـئــاتــه
العمرية وتألقه في سن مبكرة .وعلى
يرتد تيموثي قميص
عكس والــده ،لم ِ
منتخب ليبيريا ،ولكنه دافع عن ألوان
قـمـيــص املـنـتـخــب األم ـي ــرك ــي ،وسـجــل
هدفًا له في أول مباراة له مع املنتخب،
ل ـي ـص ـبــح راب ـ ــع أصـ ـغ ــر الع ـ ــب يـسـجــل
لصالح الفريق.

ل ــم ت ـن ـت ــهِ م ــوه ـب ــة مـ ـ ــدرب نـ ـ ــادي ري ــال
م ــدري ــد ال ـفــرن ـســي زيـ ــن ال ــدي ــن زيـ ــدان
مع اعتزاله ،فهو أنجب  4أبناء لعبوا
جـمـيـعــا ف ــي ال ـف ـئــات الـعـمــريــة لـلـنــادي
اإلسباني الــذي تألق فيه .االبــن األكبر
إن ــزو فرنانديز الـبــالــغ  24عــامــا يلعب
حــالـيــا فــي ن ــادي راي ــو مــاجــاداهــونــدا،
على سبيل اإلعــارة من لــوزان سبورت
السويسري ،وهــو قــد اخـتــار االرتـبــاط
بــاســم وال ــدت ــه حـتــى يـبـتـعــد عــن شبح
امل ـقــارنــات بـيـنــه وب ــن أب ـيــه .وه ــو كــان
قــد بــرز مــع فريق ريــال مــدريــد الرديف
ّ
(الكاستيا) ،ويتفق الكثيرون على أنه
ورث بعض مهارات أبيه .أما لوكا (20
عــامــا) فقد اخـتــار اتجاهًا مختلفًا ،إذ
يلعب في مركز حارس مرمى ،وحصل
على أول مشاركة له مع الفريق األول
لــريــال مــدريــد الشهر الـفــائــت .فــي حني
اخـتــار األخ ــوان ثـيــو ( 16ع ــام) وإلـيــاذ
( 12عام) اللعب في نفس مركز أبيهما،
وهما يتطلعان لتطوير مهاراتهما في
أكاديمية الفريق.

جيوفاني سيميوني
في الوقت الذي اختار فيه الفرنسي
زيــن الــديــن زي ــدان تنشئة أبنائه في
ناديه السابق ريال مدريد ،لم يشاركه
دييغو سيميوني هذه الرغبة حيال

ابنه جيوفاني ،إذ قال إن« ،جيوفاني
لديه صفات تعجبني كثيرًا ،وبجهد
وعـ ـمـ ــل شـ ـ ــاق س ـي ـص ـب ــح بــال ـتــأك ـيــد
العبًا كبيرًا ،ولكن ليس مع فريقي».
ُ
تـ ـ ّـوج سـيـمـيــونــي االب ــن م ــع منتخب
األرج ـن ـت ــن ت ـحــت  20س ـنــة بـبـطــولــة
ك ــوب ــا أم ـي ــرك ــا ،ك ـمــا أن ـه ــى الـبـطــولــة
ال يقل جاستن كلويفرت موهبة عن أبيه

كهداف لها ،ما ساعد األرجنتني في
الفوز بلقبها الخامس في املسابقة
(م ـع ــروف ع ــن ه ــذه الـبـطــولــة قوتها
الـبــدنـيــة) .وأث ــار ابــن م ــدرب أتلتيكو
م ــدري ــد ون ـج ــم الـ ـك ــرة األرجـنـتـيـنـيــة
ديـ ـيـ ـغ ــو س ـي ـم ـي ــون ــي اإلعـ ـ ـج ـ ــاب فــي
أول مــواسـمــه فــي الـ ــدوري اإليـطــالــي
رفض دييغو سيميوني أن يلعب
ابنه تحت قيادته
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م ــع نـ ــادي ج ـنــوى ع ــام  .2016تمكن
الـشــاب الـبــالــغ  23عــامــا مــن تسجيل
 13هــدفــا فــي  36م ـبــاراة فــي موسمه
األول فــي إيطاليا ،بعد االنتقال من
ريفر باليت األرجنتيني .وهو يلعب
اآلن ف ــي ص ـفــوف نـ ــادي فـيــورنـتـيـنــا
ُاإلي ـطــالــي أي ـضــا ،مــؤك ـدًا سـيــره على
خطى أبيه.

فيديريكو كييزا
ي ـع ـت ـبــر ن ـج ــل العـ ــب ب ــارم ــا والت ـس ـيــو
السابق إنريكو كييزا من أهم املواهب
الـصــاعــدة فــي الـ ــدوري اإلي ـطــالــي ،كما
ُيعد من العناصر األساسية لإليطالي
روبرتو مانشيني في منتخب إيطاليا.
بـ ـ ــدأ ف ــري ــدريـ ـك ــو مـ ـ ـش ـ ــواره مـ ــع ف ــريــق
الـنــاشـئــن ف ــي فـيــورنـتـيـنــا ال ــذي لعب
والده في صفوفه سابقًا ،وظهر كالعب
م ـح ـت ــرف ألول مـ ــرة أم ـ ــام يــوف ـن ـتــوس
في أول مـبــاراة بموسم (.)2017-2016
وبالرغم من أنه لم يحصل على دقائق
كثيرة كأساسي في ذلك املوسم إال أنه
نجح فــي تسجيل  5أه ــداف وصناعة
 4أه ــداف فــي  35م ـبــاراة لعب نصفها
كـبــديــل ،وف ــي مــراكــز مختلفة .ويــدخــل
الالعب البالغ  22عامًا قائمة اهتمامات
العديد من األندية األوروبـيــة البارزة،
ملا لديه من مـهــارات الفتة وقــدرة على
اللعب في عدة مراكز مختلفة كجناح
ومهاجم صريح ،أو العب خط وسط.

آرسنال
ّ
يعول على
الكازيت
وأوباميانغ

لكرة القدم بمتابعة
يبحث آرسنال عن تعويض انهياره في الدوري اإلنكليزي ّ
مساره الناجح في الدوري األوروبي «يوروبا ليغ» ،عندما يحل اليوم ضيفًا
على فالنسيا اإلسباني في إياب نصف النهائي بعد فوزه املريح ذهابًا (.)1-3
وينتقل املدرب اإلسباني أوناي إيمري إلى أرض فريقه السابق بعدما منحه
الثنائي الهجومي الفرنسي ألكسندر الكازيت والغابوني بيار-إيميريك
أوباميانغ فوزًا مطمئنًا األسبوع املاضي على استاد اإلمارات في لندن.
ً
لكن نتائج آرسنال املخيبة خارج أرضه هذا املوسم قد تمنح فالنسيا أمال
ّبقلب فارق الهدفني .وتلقت شباك النادي اللندني ثالثة أهداف خالل زيارة
كل من ولفرهامبتون وليستر في الدوري املحلي ،كما خسر على أرض باتي
بوريسوف البيالروسي ورين الفرنسي قبل أن يقلب تأخره في لندنّ .
ّ
ويعول «املدفعجية» بشكل كبير على الثنائي الكازيت وأوباميانغ في ظل
فقال مدرب فالنسيا مارسيلينو تروال« :لعبنا ضد
هشاشة دفاعه أخيرًاّ ،
مهاجمني جيدين جدًا كلفا املاليني .يعاقبانك على أقل خطأ» .وحصد
آرسنال نقطة واحدة في آخر أربع مباريات في «البريمير ليغ» ،ليضع بنفسه
حدًا منطقيًا لحلوله بني األربعة األوائل وحجز بطاقة التأهل إلى دوري أبطال
أوروبا التي سيشارك فيها بحال ّتوج بلقب املسابقة القارية الرديفة .وكاد
يكون مصيره مشابهًا في مباراة الذهاب ضد فالنسيا الذي تقدم باكرًا عبر
املدافع مختار دياخابي قبل أن يرد الكازيت بثنائية في غضون ثماني دقائق
ً
ويضيف أوباميانغ هدفًا قاتال في الثواني األخيرة.
ّ
وخيم على املوسم األول آلرسنال دون مدربه السابق أرسن فينغر ،مشكالت
دفاعية عانى منها الفرنسي في أواخر عهده الذي امتد  22عامًا .لكن
صفقتي انتقال الكازيت في صيف  2017وأوباميانغ في شتاء  2018أفادتا
الفريق كثيرًا من الناحية الهجومية برغم البداية الصعبة ويشكالن راهنًا
ثنائيًا ضاربًا .وحده املصري محمد صالح مهاجم ليفربول سجل أهدافًا
أكثر من أوباميانغ ( )20في الدوري اإلنكليزي ،لكن الكازيت نال لقب أفضل
العب في النادي لهذا املوسم ملساهمته بـ 18هدفًا و 12تمريرة حاسمة .لكن
وجودهما سويًا لم يكن دائمًا ،وقد ّ
عبر كالهما عن انزعاجه من ممانعة
ايمري لبعض الفترات بالدفع بمهاجمني صريحني .أقر أوباميانغ «تعرفون
َ
بمهاجمني لكني ال أريد قول ذلك» ،فيما أشار الكازيت
أنني أحب اللعب
إلى أنه سيكون «أكثر سعادة» إذا شارك أساسيًا بنسبة أكبر .ونظرًا إلى
املشكالت التي يواجهها على الطرف الدفاعي ،قد يكون إيمري بحاجة لجهود
الثنائي كي يتابع املشوار نحو نهائي باكو ،للقاء الفائز من مواجهة تشلسي
اإلنكليزي واينتراخت فرانكفورت األملاني (.)1-1
من جهته ،يستقبل نادي تشيلسي اإلنكليزي نادي فرانكفورت األملاني في
إياب نصف النهائي للدوري األوروبي .ستقام املباراة على ملعب ستامفورد
بريدج 22:00( ،بتوقيت بيروت).
في مباراة الذهاب ،تمكن العبو املدرب اإليطالي ماوريسيو ساري من تحقيق
نتيجة إيجابية خارج الديار ،بعد أن انتهت املباراة بتعادل إيجابي (ٌ .)1-1
فوز
ٍ
ٍ
ّ
سيؤهل النادي اللندني إلى نهائي البطولة
اليوم على ملعب ستامفورد بريدج
املتأهل من آرسنال وفالنسيا .مع ضمان ّ
ّ
التأهل إلى دوري أبطال
ليقابل
أوروبا في األسبوع املاضي ،سيضع ساري تركيزه الكامل على البطولة
األوروبية ،ليرفع لقبه ّ
األول في إنكلترا.
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حول اإلشكاليات الماكرو  -اقتصادية
ّ
هل من رؤية موحدة لدى السلطتين السياسية والنقدية؟
علي أيوب *
ي ـس ـتــرعــي االن ـت ـب ــاه ،وس ــط ال ـل ـغــط وال ـج ــدال
الدائر في لبنان حول مختلف القضايا املالية
واالقتصادية ،الصمت املطبق حيال
والنقدية ّ
م ــا ل ــدى ص ــن ــاع ال ـق ــرار م ــن رؤيـ ــة اقـتـصــاديــة
ُ
ُي ـف ـتــرض أن ت ـح ـ ّـدد اإلطـ ــار ال ـنــاظــم لسياسة
ماكرو-اقتصادية شاملة ومتناسقة األهداف
وم ـ ـ ّ
ـوح ـ ــدة ،ال س ـي ـمــا ل ـج ـهــة ح ـص ــول تـفــاهــم
بشأنها بني السلطتني السياسية والنقدية،
وبحيث تجيب على الـتـحــديــات والـهــواجــس
املطروحة كافة.
مــع أن ال ـبــاد أح ــوج مــا تـكــون ألن يتلمس
الـلـبـنــانـيــون يقينًا ح ـصــول تـفــاهــم رسمي
على رؤيــة اقتصادية متماسكة ومنطقية
نـظـرًا إلــى جملة اع ـت ـبــارات ،فهو مــن شأنه
أن يضع ّ
حدًا لحال البلبلة واملخاوف ّ
جراء
التهويل باحتمال حدوث انهيار اقتصادي
يـطـيــح بـسـعــر ص ــرف ال ـل ـيــرة ،واألمـ ــر ال ــذي
يطمئن الـنــاس واألسـ ــواق ويجعلهم أكثر
تجاوبًا مــع السياسات االقتصادية ،وهو
الـسـيــاق ال ــذي يجعل امل ــوازن ــة واإلجـ ــراءات
ُ
ً
الـعـمــومـيــة تـلـقــى ق ـبــوال وتــأي ـي ـدًا ،إذ تنقل
املواقف منها من حــال النزاعات وتضارب
املصالح بني القطاعات والفئات كافة ،إلى
تــوافــق كــل األطـ ــراف عـلــى أهـ ــداف مشتركة
ُ
وجــامـعــة تــرضــي الجميع وتجعلهم أكثر
استعدادًا ّ
لتقبل التنازالت .كذلك إن الرؤية
ُ
االقتصادية من شأنها أن تفصح بوضوح
ّ
عما إذا كانت الحكومة في سعيها لعصر
ال ـن ـف ـق ــات وزي ـ ـ ـ ــادة الـ ـ ـ ـ ـ ــواردات ال ـضــري ـب ـيــة
«التوفير والتحصيل»،
وغيرها تستهدف
ً
كـ ـم ــا قـ ــد ي ـ ـبـ ــدو ،خـ ــدمـ ــة لـ ـل ــدي ــون وت ـل ـب ـيــة
ملتطلبات الدائنني واملقرضني فقط ،أم يأتي
ذل ــك وف ــق خ ــارط ــة طــريــق مـعـلــومــة تنتهي
الوطني بقطاعاته كافة،
إلى رفد االقتصاد
ّ
ب ـم ـعــزل ع ــن ت ـبــريــر ال ـت ـقــشــف ب ــأن ــه ي ــؤدي
ـي املــوعــود من
إلــى اسـتــدرار التمويل الــدولـ ّ
مؤتمر «س ـيــدر» وغ ـيــره ،وبــأنــه ي ــؤدي إلى
تخفيض سعر الفائدة.
ول ــذل ــك ال ب ـ ّـد ّ
ألي رؤيـ ــة اق ـت ـصــاديــة م ــن أن
توضح االلـتـبــاس فــي املشهد االقـتـصــادي،
بحيث تضع األصبع على مكامن الضعف
وح ـق ـي ـق ــة املـ ـخ ــاط ــر وت ـ ـضـ ــيء ع ـل ــى ن ـقــاط
الـقــوة الكامنة فــي االقـتـصــاد .فعلى عكس
م ــا ي ـت ـ ّـم ت ـص ــوي ــره ع ــن ح ــراج ــة الــوضـ َـعــن
املــالــي وال ـن ـقــدي ،ف ــإن الـجــانــب الـنـقــدي من
ّ
املـ ـشـ ـه ــد ،تـ ـ ــدل امل ـع ـط ـي ــات ع ـل ــى أن ـ ــه تـحــت
ال ـس ـي ـط ــرة الـ ـك ــامـ ـل ــة ،واملـ ـ ـص ـ ــرف امل ــرك ــزي
ق ــادر عـلــى اسـتـيـعــاب ال ـض ـغــوطــات املــالـيــة
والنقدية وعلى إدارة عجز املوازنة بفعالية
عالية .ولكن على الجانب االقتصادي في
ـزر وهش
القطاعات الحقيقية ،فاملشهد م ـ ٍ
ويدعو إلى القلق والحذر من عواقب تفاقمه
على املستويات كافة.
إن املـ ـ ـ ــاءة ال ـع ـظ ـم ــى ل ـل ـم ـص ــرف امل ــرك ــزي
ّ
ّ
أدوات ـ ــه تـشــكــل سـ ـ ّـدًا مـنـيـعــا يـحــول
وت ـن ــوع ّ
دون أي خضات نقدية ومالية .فاملوجودات
ّ
ال ـخ ــارج ـي ــة ل ـل ـم ــرك ــزي ت ـغ ــط ــي ن ـح ــو %80
من الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية التي
يستحوذ على معظمها كبار دائني الدولة
ّ
املتمولني واملصارف ،األمر الذي يجعل
من
ّ
ّ
كل السيولة النقدية بالليرة ال تهدد سعر
ّ
الصرف بشيء ُيذكر .إلى جانب أن املصارف
تـمـلــك مــن الـسـيــولــة مــن ال ـ ــدوالر مــا ي ــوازي
ن ـص ــف ودائـ ـعـ ـه ــا لـتـلـبـيــة أق ـص ــى درجـ ــات
ال ـس ـح ــوب ــات والـ ـت ـح ــوي ــات إلـ ــى الـ ـخ ــارج.
ع ـل ـم ــا أن االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار الـ ـنـ ـق ــدي ال يـخـضــع
العتبارات السوق املحض ،بل كان وال يزال
نتيجة تفاهم بــن الـثــاثــي مـصــرف لبنان
واملصارف والدولة اللبنانية .ولالعتبارات
ّ
ـإن املــالـيــة الـعـ ّ
ـامــة وعـجــز املــوازنــة
عينها ،ف ـ
وخدمة الدين منها تبقى تحت السيطرة،
ّ
ّ
ّ
محلي،
العام هو
نظرًا إلى أن معظم الدين
وألن مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان آخ ـ ــذ ف ــي ل ـع ــب دور
مـ ـح ــوري ف ــي ت ــرش ـي ــده ــا وت ــدبـ ـي ــره ــا .أم ــا
بــالـنـسـبــة إلـ ــى اخـ ـت ــال مـ ـي ــزان امل ــدف ــوع ــات
واسـتـحـقــاقــات الـيــوروبــونــد ب ــال ــدوالر ،فإن
ٌ
ّ
تحسن التوقعات كفيل بتغطيتهما دون
التأثير على احتياط املركزي من العمالت
األجـنـبـيــة ،ومــن جهة املـخــاطــر السياسية،
أث ـبــت تـفــاهــم الـثــاثــي امل ــذك ــور قــدرتــه على
اس ـت ـي ـع ــاب األحـ ـ ـ ــداث ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـك ـبــرى
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َ
للوضعني
فــي مقابل هــذه املتانة النسبية
ّ
الـنـقــدي وامل ــال ــي ،ف ــإن الــوضــع االقـتـصــادي
عـلــى مـسـتــوى الـقـطــاعــات الحقيقية وعلى
املـ ـسـ ـت ــوى االجـ ـتـ ـم ــاع ــي وال ـ ـب ـ ـشـ ــري ُيـ ـن ــذر
ً
ففضال ّ
عما كان قائمًا من مشكالت
بالسوء.
ّ
تمثلت فــي مــؤشــرات ع ــدة ،أبــرزهــا انـحــدار
ال ـن ـمــو إل ــى م ـس ـتــويــات أدنـ ــى إل ــى الـصـفــر،
وتراجع االستثمارات وتحجيم التسليفات
للقطاع الخاص ،وارتفاع ّ
معدل البطالة إلى
مستويات قياسية حرجة ،أتــت اإلجــراءات
الـنـقــديــة واملـصــرفـيــة الـتــي عقمت السيولة
بــال ـل ـيــرة والـ ـ ـ ــدوالر ،ل ـتــزيــد ف ــي ال ـط ــن بـلــة.
ّ
يتبدى في ظاهرة
والشح والعسر النقدي
ع ــدم ال ـق ــدرة عـلــى ال ـس ــداد ل ــدى املــؤسـســات
واألفـ ـ ــراد ،وتــأجـيــل اسـتـحـقــاقــات الـسـنــدات
التجارية إلى آماد لم تعهدها األسواق من
قـبــل ،وت ــراك ــم دي ــون ال ق ــدرة عـلــى ســدادهــا
وبــالـتــالــي حجز الــدائـنــن على الــرهــونــات.
وي ـ ـت ـ ـبـ ـ ّـدى ذلـ ـ ــك أيـ ـض ــا فـ ــي ظـ ــاهـ ــرة ل ـجــوء
م ــؤس ـس ــات ك ـب ــرى إلـ ــى ت ـق ـل ـيــص أع ـمــال ـهــا
وت ـس ــري ــح م ــا أم ـك ـن ـهــا م ــن ع ـ ّـم ــال وأجـ ـ ــراء،
واقتطاع العطاءات اإلضافية من الرواتب
واألجور وحتى أنه ُيذكر أن ثمة مؤسسات
عـمــدت إل ــى االت ـفــاق مــع موظفيها عـلــى أن
يـعـمـلــوا بـنـصــف دوام مـقــابــل نـصــف أج ــر،
خشية اإلفالس.
كــذلــك إن الـحــاجــة لـتــوافــر رؤي ــة اقـتـصــاديــة
ّ
موحدة تنبع من اعتبارات محض منهجية،
إذ تـجـيــب ع ـلــى جـمـلــة ه ــواج ــس كــانــت وال
زالــت مطروحة ،وتضع األمــور في نصابها
ال ـص ـح ـيــح ل ـج ـهــة ض ـ ـ ــرورة إيـ ـ ــاء األه ـم ـيــة
للسياسة النقدية كأحد أهم أركان السياسة
امل ــاك ــرو اق ـت ـص ــادي ــة إلـ ــى ج ــان ــب الـسـيــاســة
امل ــال ـي ــة ل ـل ــدول ــة ،ع ـلــى م ــا تـ ـق ـ ّـره ال ـن ـظــريــات
االق ـت ـصــاديــة الـحــديـثــة وع ـلــى م ــا تـعـمــل به
معظم ال ــدول .تتمثل الـهــواجــس واملحاذير
االقتصادية في االعتقاد أن املضي في خطة
اقتصادية جــديــدة تقوم على أســاس نفس
الـنـمــوذج املــالــي-الـنـقــدي املنتهج منذ نحو
الربع قرن ،واملعتمد على ثابتة ربط العملة
الـلـبـنــانـيــة ب ــال ــدوالر األم ـيــركــي ،لــن يفضي
ّ
إل إلــى تكريس حــالــة االنـحـيــاز للقطاعات
الريعية على حساب تلك اإلنتاجية ،مع ما
ّ
تجلت في تباطؤ
كان لذلك من آثار سلبية ّ
النمو وتفاقم املديونية وتفشي البطالة.
ف ــي الـع ـلــن ي ــرت ــدي ال ـج ــدال ح ــول ال ـن ـمــوذج
امل ــال ــي-الـ ـنـ ـق ــدي امل ـع ـت ـ َـم ــد ط ــاب ــع املـ ــزايـ ــدات
السياسية بــن رافـعــي ل ــواء املحافظة على
ال ـل ـيــرة ومـنـتـقــدي ال ـن ـمــوذج وال ــداع ــن إلــى
اس ـت ـبــدالــه .فــا راف ـعــو ل ــواء املـحــافـظــة على
الليرة ُيبدون ّ
أي اعتراف بمساوئ النموذج،
ّ
و ال بادر منتقدو النموذج ،حتى ممن تولوا
املسؤولية ،إلى طرح بدائل.
استند املنت ِقدون للسياسة النقدية ،القائمة
منذ نحو ربع قرن على ربط الليرة بالدوالر،
إل ــى جـمـلــة أسـ ـب ــاب ،مـنـهــا الـكـلـفــة الـعــالـيــة
لتثبيت سعر الصرف والتي كان لها الوزن
األكـبــر فــي تفاقم املديونية الـعــامــة ،تراجع
ال ـصــادرات مقابل ارتـفــاع حجم االستيراد،
انحياز النظام النقدي للقطاعات الريعية
على حساب القطاعات الحقيقية.
ول ـ ـكـ ــن ت ـق ـت ـض ــي ال ـ ـ ـجـ ـ ــرأة واملـ ــوضـ ــوع ـ ـيـ ــة،
الـ ـبـ ـح ــث وإم ـ ـ ـعـ ـ ــان الـ ـنـ ـظ ــر ف ـ ــي ال ـس ـي ــاس ــة
الـنـقــديــة ومــراجـعــة دوره ــا االق ـت ـصــادي من
زاويــة «عامل التضخم» الــذي ّ
يتم إقصاؤه
عــن ال ـب ـحــث ،عـلــى أهـمـيـتــه ال ـق ـصــوى ك ــأداة
للتصحيح االقتصادي ولحفز النمو.
ّ
ّ
املتقدمة للبنوك املركزية
إن من أبــرز املهام
فــي الـعــالــم إدارة التضخم ،أي التحكم به
َ
ب ــاالت ـج ــاه ــن ،فـتـعـمــل ع ـلــى دف ـع ــه ص ـعــودًا
ع ـن ــد امل ـس ـت ــوي ــات امل ـت ــدن ـي ــة ،م ـث ـل ـمــا تـعـمــل
على تخفيضه إذا بلغ مستويات تتجاوز
حـ ـ ـ ّـدًا م ـع ـي ـنــا ك ــال ـع ـش ــرة ف ــي املـ ـئ ــة ،بـحـســب
االق ـت ـصــاد امل ـع ـنــي .وال ـشــاهــد عـلــى ذل ــك ما
ّ
تبذله البنوك املــركــزيــة فــي كــل مــن االتـحــاد
األوروبي والواليات ّاملتحدة واليابان ،منذ
سنوات ،لدفع التضخم صعودًا .تلك الدول
ّ
وغـيــرهــا تــتـخــذ الـتـضـخــم مــؤش ـرًا أســاسـيــا
لقياس صحة اقتصاداتها ،ألنه يعتبر عند
مـسـتــويــات ّ
معينة قــاطــرة للنمو الحقيقي
ول ـت ــول ـي ــد فـ ــرص ال ـع ـم ــل  -امل ــؤش ــر ال ـثــانــي
األس ــاس ــي ال ــذي تضطلع الـبـنــوك املــركــزيــة
بـمـســؤولـيـتــه خ ـصــوصــا ال ـب ـنــك ال ـف ـيــدرالــي
األميركي.

ّ
بـهــذا املـعـنــى ف ــإن الـسـيــاســة الـنـقــديــة ملصرف
ل ـب ـنــان ال ـقــائ ـمــة ع ـلــى تـثـبـيــت س ـعــر ال ـصــرف
أدت إلى تعطيل آليات التضخم وكبحه على
ّ
ّ
الدوام ،إل ما تأتى عن التضخم بفعل الزيادة
في األكالف وتراجع القيمة الشرائية للدوالر
عـلــى م ــدى رب ــع ق ــرن .فــإلــى م ــاذا ّأدى تعطيل
آليات التضخم وإقصاء دوره كعامل حيوي
من العوامل االقتصادية؟
إن ثـقــل األجـ ــور عـلــى م ـيــزان ـيــات املـ ّ
ـؤس ـســات
اللبنانية في مقابل ارتفاع تكاليف املعيشة
وارتـ ـف ــاع تـكــالـيــف اإلنـ ـت ــاج أس ـف ــر ع ــن وضــع
ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص ب ــن ف ـكــي ك ـمــاشــة ،ارت ـف ــاع
األكـ ـ ــاف م ــن ج ـهــة وك ـب ــح مل ـس ـتــوى األس ـع ــار
من جهة أخــرى ،بحيث تكاد تنعدم هوامش
الــربـحـيــة والـقـيـمــة املـضــافــةّ .أم ــا عـلــى صعيد
ّ
األس ـ ــر ف ـقــد ات ـس ـع ــت ال ـف ـج ــوة ب ــن املــداخ ـيــل
ومستوى تكاليف املعيشة .هذا الواقع وثيق
الصلة بتعطيل آليات التضخم نتيجة جعل
العملة الوطنية حيادية ،إذ يتطابق التضخم
بالقيم الحقيقية مع التضخم بالقيم االسمية،
وهنا مكمن الخلل.
فكيف ،إذن ،للقطاع الـخــاص فــي االقتصاد
ّ
ال ـح ـق ـي ـقــي أن ي ـن ـشــط وي ـن ـم ــو ف ــي ظ ـ ــل ه ــذه
ّ
املعول عليه في تعظيم حجم
املعضلة ،وهو
االق ـت ـصــاد وال ـنــاتــج املـحـلــي بـشـكــل مـسـتــدام،
كضرورة لخروج املالية العامة من دوامتها،
وتــول ـيــد ف ــرص عـمــل كــافـيــة ملـعــالـجــة مشكلة
البطالة املتفاقمة؟
ّ
الكالسيكي والراديكالي السلبي
إن املوقف
ّ
واملستند إلــى مناهج
مــن مسألة التضخم
ِ
نظرية عفا عليها الــزمــن أو هــي ال تنطبق
بــاملـطـلــق ع ـلــى ك ــل االق ـت ـص ــادات واألزمـ ـ ــان،
وال تميز بني مختلف مستويات التضخم
وأنــواعــه وم ـصــادره وأسـبــابــه ،هــذا املوقف
يجعل مــن سياسة مكافحة التضخم أمـرًا
يحظى بتأييد شعبي وسـيــاســي ،مــن غير

ّ
االل ـت ـفــات إل ــى م ـضــار تــدنــي الـتـضـخــم دون
م ـس ـتــوى م ـع ـ ّـن ل ـكــل ب ـل ــد ،ك ــأن ي ـك ــون دون
ّ
املتقدمة ،أو دون % 5
مستوى  % 2في الدول
في الدول ذات االقتصادات الناشئة ،وهكذا،
ّ
وعلى أل يتجاوز سقوفًا محددة.
ولقد تذبذب ما تأتى من تضخم في لبنان
خالل الربع قرن املاضي ضمن هامش ّ
ضيق
ي ـم ـكــن أن ُي ـع ـ ّـب ــر ع ـنــه بــالـتـضـخــم امل ـك ـبـ ّـوت
ً
 ،Disinflationمـ ـس ـ ّـج ــا ح ـ ـ ــاالت ت ـضــخــم
ّ
انكماشي  Stagflationحني انخفض معدل
النمو عــن مـعـ ّـدل التضخم ،على مــا شهدت
خــم
ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،و ُظ ـ ــواه ـ ــر ّال ـت ـض ـ ّ
معدل تضخم
السلبي  Deflationحني سجل
سـلـبــي تــرافــق مــع تــراجــع فــي الـطـلــب خــال
السنوات األخيرة من التسعينيات .يستثنى
من ذلك تسجيل التضخم ّ
معدالت بحدود 8
 %مترافق مــع تسجيل نسب نمو مرتفعة
فــي أواخ ــر سـنــوات العقد املــاضــيُ ،
ويـعــزى
ذلك إلى عوامل ظرفية.
ّ
ولذلك نفترض أنه لو أطلقت آلية التضخم ،فإن
ً
تضخمًا بحتًا طبيعيًا عند مستوى  % 8مثال،
صحيح أن ــه ي ــؤدي إل ــى تــراجــع متباين (بــن
ّ
القيم الحقيقية والقيم االسمية) للمداخيل ،إل
يؤدي في املقابل إلى تراجع ّ
أنه قد ّ
املعدل العام
لحصيلة تركيبة تكاليف اإلن ـتــاج وتكاليف
املعيشة وللكلفة الحقيقية ألسـعــار الفائدة،
بما يزيد عن معدل انخفاض املداخيل .األمر
ّ
يضيق الفجوة بني املداخيل
الذي من شأنه أن
ّ
األســريــة وتكاليف املعيشة ،ويــوســع هامش
الربحية والقيمة املضافة بني تكاليف اإلنتاج
ومستوى األسعار.
ّ
ونلفت إلــى أن تحقيق تضخم بـحــدود % 8
على سبيل املـثــال (بـفــارق تبايني بــن القيم
االسمية والقيم الحقيقية بحدود  ،% 6ولتزد
ع ـنــدهــا ع ـ ــاوة ال ـف ــائ ــدة ع ـلــى ال ـل ـي ــرة بنفس
ال ـحــدود) ،مــن شــأنــه ،إلــى جانب التفريج عن
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بل يستطيع حزب الله...
إن أراد ذلك
الـقـطــاعــات الحقيقية ،حـفــز الـنـمــو وبالتالي
زيادة حجم الناتج املحلي ،األمر الذي ّ
يؤدي
حكمًا إلــى تــراجــع منتظم ُ
ومعتبر فــي نسبة
عجز املوازنة إلى الناتج املحلي ،بفعل زيادة
االقتطاع الضريبي من جهة وتراجع القيمة
(أي تمويل جزئي
الحقيقية لنفقات الــدولــة ّ
مطرد لعجز املوازنة بالتضخم الجزئي).

بقعة ضوء
على الــرغــم مــن الــواقــع املــالــي واالقـتـ ّصــادي
ضــوء واع ــدة تتمثل في
املـ ــأزوم ،ثمة بقعة ً
القطاع النقدي عــامــة وفــي ا ًلـقــدرة وامل ــاءة
العالية ملصرف لبنان خاصة ،كظهير متني
ّ
لــاق ـت ـصــاد .ول ـع ــل الـسـمــة األبـ ــرز للمرحلة
االق ـت ـصــاديــة الـحــالـيــة هــي فــي مــا ظـهــر من
إق ــدام مـصــرف لـبـنــان عـلــى اإلم ـس ــاك بــزمــام
ّ
الـ ــوضـ ــع املـ ــالـ ــي ب ـ ّ
ـرمـ ـت ــه .وه ـ ـ ــذا مـ ــا ت ـجــلــى
ف ــي تـنــامــي دور امل ــرك ــزي ف ــي تـمــويــل عجز
امل ــوازن ــة والـخــزيـنــة بـنـفـســه ،عـبــر اقـتــراضــه
من املصارف آلمــاد طويلة وبفوائد مغرية
وإعادة شرائه لسندات الخزينة بفوائد أقل
من تلك املعطاة للمصارف ،بحيث تراجعت
نسبة اكتتاب املصارف في سندات الخزينة
من نحو  %50إلى نحو  ،% 30فيما ارتفعت
نسبة اكـتـتــاب املــركــزي مــن نحو  % 30إلى
نـحــو ّ .% 50أم ــا كـلـفــة ال ـف ــارق بــن الـفــائــدة
املدينة من املصارف وكلفة الفائدة الدائنة
ل ـل ــدول ــة ،ف ـقــد ج ــرى ال ـت ـفــاهــم ع ـلــى إدارت ـه ــا
وتدبرها بني املركزي والدولة.
باإلضافة إلــى هــذا الــدور املستجد ملصرف
لبنان ،يؤخذ على «الهندسة املالية» التي
انتهجها املركزي ،أنها ّ
كبدت الدولة أكالفًا
كبيرة ذهبت أرباحًا سهلة للمصارف .وهذه
الهندسة تقوم على عملية إيــداع املصارف
الـ ـ ــدوالر ل ــدى امل ــرك ــزي بــال ـفــوائــدة الــرائـجــة
باألسواق العاملية ،زائد عالوة قدرها نحو

ُيؤخذ على «الهندسة
انتهجها
المالية» التي
ّ
المركزي أنها كبدت الدولة
أكالفًا كبيرة ذهبت أرباحًا
سهلة للمصارف
العظمى للمصرف
المالءة
ّ
المركزي ّوتنوع أدواته
ّ
تشكل ّسدًا ّ منيعًا يحول
دون أي خضات نقدية
ومالية

 .% 8هذه العالوة تتأتى عن عملية موازية
قــوامـهــا إق ــراض املــركــزي للمصرف املعني
بالعملية األول ــى مبلغًا مــن الـلـيــرة ي ــوازي
قـيـمــة  % 125مــن قـيـمــة وديـعـتــه ب ــال ــدوالر،
على أن يعيد املصرف املعني إعادة إقراض
املبلغ إيــاه للمركزي بفائدة نسبتها نحو
.%10
ه ــذه الـهـنــدســة املــالـيــة قــد تـبــدو لـلـنــاظــر غير
مـنـطـقـيــة ومـ ــن نـ ــوع ال ـخ ــزع ـب ــات وم ـن ـحــازة
ملصلحة املصارف .ولكن ُتعتبر ّ
جد منطقية
إذا ما أخذنا بعني االعتبار أنها تضع سقوفًا
ألسعار الفائدة بالليرة بما ال يتجاوز نحو 8

ّ %
عما هي أسعار الفائدة على الدوالر ،وذلك
ّ
تجنبًا لرفع الفوائد إلى حدود مفتوحة ،كما
ّ
حدث إبان عام  1995حني بلغت  .% 39كذلك إن
هذه الهندسة تخدم في تأجيل استحقاقات
ّ
تمتد لعشر سنوات،
الدين إلــى آجــال طويلة
وت ـ ــؤدي إلـ ــى اجـ ـت ــذاب الـ ـ ــدوالر م ــن ال ـخ ــارج
ّ
بـمــا ي ـعــزز مــن م ـيــزان املــدفــوعــات واالحـتـيــاط
مصرف لبنان.
واملوجودات الخارجية لدى ّ
ول ـكــن يـمـكــن أي ـضــا أن ُي ـس ـت ـشــف م ــن عملية
ربط الدين بالليرة بالدين بالدوالر نوع من
أنـ ــواع إعـ ــادة تشكيل الــديــن ال ـع ــام ،حـتــى إذا
م ــا أراد امل ــرك ــزي الـسـيــر بـنـظــام ص ــرف م ــرن،
يحفظ حـقــوق الــدائـنــن وامل ـص ــارف والـنـظــام
النقدي واملصرفي ،عندما تستكمل عمليات
الهندسة وتحني الـظــروف املناسبة للهبوط
اآلم ــن .حينها يقتضي أن يـكــون واض ـحــا أن
ّ
للمركزي القدرة على التحكم بسعر الصرف
في كال االتجاهني ،كصانع للسوق Market
 Makerال يبارى.
أمـ ـ ــا إذا كـ ـ ــان امل ـ ـصـ ــرف امل ـ ــرك ـ ــزي وال ـس ـل ـط ــة
ال ـس ـيــاس ـيــة م ـ ّـص ــري ــن ع ـل ــى س ـي ــاس ــة م ــاك ــرو
ّ
مبنية على نفس الـنـمــوذج إيــاه،
اقـتـصــاديــة
فــا ب ـ ّـد مــن أن يملكا خــارطــة طــريــق أله ــداف
جـ ّـد طـمــوحــة تــرتـقــي بــاملــواطــن اللبناني إلــى
مستوى مواطني دول ذات مستوى تكاليف
عال ومداخيل أسرية أعلى.
معيشة ّ ٍ
ختامًا ،إن وجــود سياسة مــاكــرو اقتصادية
واض ـ ـحـ ــة وم ـت ـن ــاس ـق ــة األه ـ ـ ـ ــداف واألدوات،
ومـبـنـ ّـيــة عـلــى رؤي ــة اقـتـصــاديــة م ـ ّ
ـوح ــدة بني
السلطتني السياسية والنقدية ،يشكل اإلطار
والسياق الضروري الذي من دونه ،ال «دراسة
ماكينزي» و ال مشاريع «سـيــدر» وال مجمل
ُ
اإلج ــراءات الحكوميةُ ،ينتظر أن تحدث فرقًا
ُ
وتفضي الــى إصــاح أو تصحيح اقتصادي
مستدام.
* كاتب لبناني
(هيثم الموسوي) .

الياس ّ
البراج *
بـغــض الـنـظــر إن أراد أو لــم يــرد ذل ــك ،لـكــن مــن حـيــث مــوازيــن
القوى والقوة ،يستطيع «حزب الله» املباشرة بالضغط ّ
الفعال
لتصحيح الــوضــع املــالــي للدولة وخفض العجز وأعـبــاء الدين
ال ـعــام ،بما ال يمس مصالح غالبية اللبنانيني مــن مـحــدودي
الدخل وموظفي القطاع الخاص واملحرومني من فرص العمل.
هو على األقل األكثر قدرة على ذلك ،وبالتالي األكثر مسؤولية.
هو القوة التي ال يمكن مقارعتها ومعارضتها محليًا ،ال أمنيًا
وال سياسيًا .ومنذ التسوية الرئاسية تحديدًا ،وجميع األطراف
الـلـبـنــانـيــن ،بـمــن فيها أل ـ ّـد ال ـخ ـصــوم ،يـسـعــون لـلــوقــوف على
رأي «حــزب الله» وموافقته في كل شــاردة وواردة ،من قانون
االنتخاب إلى تأليف الحكومة وتوزيع الحقائب ،وصــوال اآلن
إلى بحث بنود املوازنة والتزامات لبنان مقابل االستعطاء من
الدول املانحة ـ ـ النافذة.
اآلن ،على وقــع ضغط الــداخــل الشعبي وال ـخــارج السياسي،
يستطيع «حزب الله» ،من دون أن ينشغل عن مواجهة اسرائيل
أو العقوبات االميركية املالية ،اإلمساك مع حليفيه الرئيسيني
وغ ـيــرهــم ب ــال ـق ــرار ال ـت ـشــري ـعــي والـ ـق ــرار ال ـت ـن ـف ـيــذي لتحقيق
التصحيح املطلوب فورًا في املوازنة:
 -1هــو يستطيع إق ـنــاع شــريـكــه األس ــاس ــي فــي املـقــاومــة،
رئيس مجلس الـنــواب ،بــأن بلد املقاومة ومجتمع املقاومة لم
يعودا يحتمالن هذا املسار من االنحدار والهالك االقتصادي
ّ
واالجتماعي ـ واألخالقي بسبب تفشي املحسوبيات واإلثراء
غير املشروع ومزاريب الهدر ..وأن الشيعية السياسية ،كجزء
أساسي من السلطة الحاكمة منذ اتفاق الطائف ،ومعها عقيدة
املظلومية التاريخية (السابقة) لم تعد أيضًا قادرة على ّ
تحمل
مسؤولية مظلومية اآلخرين من الطائفة أو من باقي اللبنانيني.
وبالتالي ،ال بد من ّ
تحمل «محوري املقاومة» (حزب الله وأمل)
املـســؤولـيــة الحكومية والـنـيــابـيــة ،ول ــو اقـتـضــى ال ـظــرف بعض
العمليات الجراحية إلقفال مزاريب الهدر واملحسوبيات.
 -2وعلى قاعدة شيعية متينة ،يستطيع حــزب الله إقناع
حليفه «الرئيس» في الساحة املسيحية ،بأن اللبنانيني كفروا
بــوعــود االص ــاح والتغيير ،وأن اآلتــي أعظم كثيرًا إن لــم يتم
ّ
وضــع حـ ّـد لهذا النخر الــداخـلــي الــذي لــن يــوفــر ،إن استمر ،ال
«الرئيس القوي» وال املقاومة ،وسط إيمان شعبي عام ومتزايد
بعجز الجميع عــن مواجهة املشاكل االجتماعية واملعيشية
واالقتصادية (واألخالقية).
 -3وأمام هكذا جبهة ثالثية ومن معهم من حلفاء أقل وزنًا،
لن يكون بوسع كل الخصوم السياسيني اآلخرين ،الشركاء
في السلطة سابقا وحاضرا ،الصمود أمام أي محاولة جدية
لتصحيح املوازنة ومعالجة العجز وسط هذا االنكشاف غير
املسبوق لجميع املشاركني في السلطة..
لــن نـتـحـ ُـدث هـنــا عــن عــوامــل أخ ــرى قــد تـكــون مـســاعــدة ،مثل
التقارب امللتبس بني «حزب الله» و«القوات اللبنانية» ،واستعداد
رئيس الحكومة ّ
لتقبل أي إج ــراءات تخفف عنه الـحــرج أمــام
الــدول «املــانـحــة» ،وال عن ملفات املحاسبة واستعادة األمــوال
املنهوبة ومحاكمة الـســارقــن ،رغــم الــرعــايــة الـتــي يتمتع بها
القضاء املالي (والقول للقاضي علي إبراهيم) ،بل نتحدث فقط
عن خطوة متواضعة في غاية البساطة ،ال تتعدى إقفال بنود
الهدر وتحسني موارد األمالك العامة ،وهي بنود أصبحت على
كل شفة ولسان ،وكافية لخفض عجز امللياري دوالر املطلوبني
ملوازنة هذا العام.
إنها بنود أصبح من املتعذر االلتفاف عليها أخالقيًا بالتذاكي
على اللبنانيني ،كاستبدال الخفض أو الخصومات على الرواتب
ب ـضــرائــب ج ــدي ــدة خ ــادع ــة «تـ ـس ــاوي» ب ــن جـمـيــع الـلـبـنــانـيــن
وتشفط من الجميع موارد جديدة للنهب ،بينما النسبة األكبر
من املوظفني تنوء تحت وطأة الضرائب الحالية ،ومعها نسبة
لبنانيني أخ ــرى تتحول كــل يــوم نحو الفقر وتـضــم جمهور
َ
العاملني خــارج رواتــب ومــاك القطاع الـعــام ،والكتلة املتزايدة
ّ
املتخرجني الشباب املحرومني من العمل الالئق.
املخيفة من
ورغم واقعيتها وهيبتها وتواضعها ،فإن النجاح في مسؤولية
سد مــزاريــب الهدر قد ُيثمر أكثر من املتوقع ،ليس فقط في
إنقاذ «خزينة السلطة» مؤقتًا من املعضالت الراهنة ـ ـ املتراكمة
بسبب سياسات الشبكة الحاكمة ومصالحها ،بل في تخفيف
وط ــأة ال ـظ ــروف والـضـيــق (وال ـح ـصــار) عــن كــاهــل اللبنانيني
جميعًا ،ومنهم البيئة الشعبية الحاضنة للمقاومة.
ول ـعــل مــن نـتــائــج ذل ــك أي ـضــا تـســديــد «ح ــزب ال ـلــه» ملـســؤولـيــة
ً
معنوية مطلوبة منه تجاه بلد وشعب لم يخذال إجماال املقاومة
طيلة هذه السنني في مواجهة أعتى قوة عدوانية في املنطقة،
بينما يتهددهما اآلن مزيد من إذالل وإفقار وتضييق مالي
ومعيشي بسبب تعسف مصالح وغباء مسؤولني محليني.
ومــن يــدري ،فربما كــان إيــاء هــذه املسؤولية االهتمام ،مهما
كان متأخرًا ،فرصة أو لبنة لدولة قوية وعادلة .كل هذا إن كان
الحزب وحلفاؤه يريدون حقًا ذلك ،و«إن أرادوا يستطيعون»،
مهما أرادت سـيــاســات ومـخـطـطــات دونــالــد تــرامــب وحلفائه
خالف ذلك.
أستاذ جامعي ـ ـ كاتب وباحث
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العالم

العالم

السودان

سوريا

«العسكري» يرفض تسليم السلطة:

التركية ...و«تحرير الشام»
النقاط
دور
عن
تساؤالت
َ

ّ
المعارك تتوسع في ريفي حماة والالذقية

«قوى التغيير» إلى العصيان المدني

يناور «المجلس العسكري» على طاولة
المفاوضات ،حتى تتحول جميع
الصالحيات المعطاة بموجب «الوثيقة
الدستورية» لقوى «الحرية والتغيير»
إليه ،مع الكلمة الفصل في «المجلس
السيادي» األعلى في هرم السلطة ،فيما
ال يخفي عالقاته الخارجية مع الرياض
وأبو ظبي ،حتى في مخاض المرحلة التي
يفترض أن تكون انتقالية
الخرطوم ـــ مي علي
وفاطمة المبارك
ك ـم ــا ك ـ ــان م ـت ــوق ـع ــا ،رف ـ ــض «امل ـج ـلــس
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري» ال ــوثـ ـيـ ـق ــة ال ــدسـ ـت ــوري ــة
الـتــي طرحها تحالف «إع ــان الحرية
وال ـت ـغ ـي ـيــر» ع ـلــى ط ــاول ــة امل ـف ــاوض ــات
فــي ش ــأن املــرحـلــة االنـتـقــالـيــة وتسليم
السلطة للمدنيني ،لكن ما كان مفاجئًا
هو تبريره الرفض بأن الوثيقة أغفلت
م ـصــادر الـتـشــريــع ،وأن ــه مـتـمـ ِّـســك بــأن
ت ـكــون الـشــريـعــة واألع ـ ــراف والـتـقــالـيــد
مصدرًا للتشريع في البالد .فالحديث
عـ ــن الـ ـتـ ـش ــري ــع ،وصـ ـف ــه الـ ـقـ ـي ــادي فــي
االحـ ـتـ ـج ــاج ــات ،خ ــال ــد ع ـم ــر ي ــوس ــف،
ب ــاألم ــر «املـ ـح ــزن وامل ـض ـح ــك» ،مـشـيـرًا
إلــى أن «هــذه الوثيقة (الدستورية) ال
عالقة لها بالدستور» ،فيما رأى عضو
اللجنة املركزية في «الحزب الشيوعي
الـســودانــي» ،صدقي كبلو ،فــي حديث
إل ـ ــى «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،أن «ال ـ ـ ـ ـ ّ
ـزج ب ـم ـصــدر
التشريع ،محاولة خبيثة لطرح مسألة
الـهــويــة والــدولــة ،وهــي نـقــاط يجب أن
ُ
تثار في املؤتمر الدستوري القومي»،
الفـ ـت ــا إل ـ ــى أن «ك ـ ــل ال ــدس ــاتـ ـي ــر ال ـتــي
م ـ َّـرت على البلد ال تحتوي على ّ
نص
ح ــول م ـصــادر الـتـشــريــع ،فــي مـحــاولــة
للتنكر الل ـت ــزام ــات الـ ـس ــودان الــدولـيــة
واإلق ـل ـي ـم ـيــة ،خــاصــة ف ــي مـلــف حـقــوق
اإلنسان».
ويـبــدو أن الحديث عــن «الـتـشــريــع» لم
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يكن ســوى غـطــاء لتحفظات املجلس،
والتي بدت في رده املكتوب عليها ،كما
نـشــره عضو وفــد التحالف املـعــارض،
امل ـ ـفـ ــاوض م ـح ـمــد ن ــاج ــي األص ـ ـ ــم ،فــي
«فايسبوك» مساء أمس ،مشيرًا إلى أن
املجلس «يريد أن تكون له األغلبية في
الـقــرار والكلمة فــي املجلس السيادي،
ُ ّ
مــع صــاحـيــات ت ــرك ــز كــل الـسـلـطــة في
ه ــذا امل ـج ـل ــس» ،فـ ّـصـلـهــا «ال ـع ـس ـكــري»
بـ ــأن ي ـك ــون ل ــه ت ـع ـيــن رئ ـي ــس مجلس
ال ـ ـ ــوزراء وأعـ ـض ــاء ح ـكــوم ـتــه ،وتـعـيــن
وإع ـف ــاء أع ـض ــاء املـجـلــس الـتـشــريـعــي،
وتعيني رئيس القضاء واملستشارين
وأع ـ ـض ـ ــاء الـ ـنـ ـي ــاب ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،وإبـ ـ ـ ــرام
االتفاقيات والتحالفات العسكرية مع
الدول الصديقة ،وإعالن الحرب وحالة
ال ـط ــوارئ ،وتعيني الـسـفــراء ،وتشكيل
مجلس القضاء األعلى ،وتعيني حكام
األقاليم.
وك ـ ـ ـشـ ـ ــف األصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ،ف ـ ـ ــي حـ ـ ــديـ ـ ــث إلـ ــى
«األخـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــار» ،ع ـ ــن خـ ـط ــة ت ـص ـع ـي ــدي ــة
ُ
«سـ ــت ـ ـطـ ـ ّـبـ ــق خ ـ ـ ــال األي ـ ـ ـ ـ ــام املـ ـقـ ـبـ ـل ــة»،
سـيـسـتـخــدمــون فـيـهــا «ك ــل ال ـخ ـيــارات
السلمية الـجـمــاهـيــريــة املـتــاحــة ،حتى
ي ـ ـتـ ــراجـ ــع امل ـ ـج ـ ـلـ ــس» ع ـ ـ ّـم ـ ــا وص ـف ـه ــا
ب ـ ــ«املـ ــواقـ ــف ال ـخ ـط ـي ــرة ع ـل ــى الـ ـث ــورة
السودانية».
وهـ ـن ــا ،تـ ـج ــدر اإلش ـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى أن ال ــرد
املتأخر على الوثيقة جاء وسط أنباء
ع ــن وص ـ ــول امل ـس ـت ـشــار األمـ ـن ــي لــولــي
عهد أبو ظبي محمد بن زايد ،القيادي
املـ ـفـ ـص ــول مـ ــن «حـ ــركـ ــة فـ ـت ــح» مـحـمــد
دحــان ،برفقة وزير دولة إماراتي إلى
ال ـخــرطــوم عـلــى مــن طــائــرة إمــارات ـيــة،
أول من أمس ،للقاء قيادات في املجلس
العسكري.
م ــن ج ـه ـت ــه ،اتـ ـه ــم الـ ـقـ ـي ــادي ف ــي ق ــوى
«إع ـ ــان ال ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـي ــر» ،ســاطــع
ال ـ ـحـ ــاج ،ف ــي ح ــدي ــث إلـ ــى «األخ ـ ـبـ ــار»،
«املـ ـجـ ـل ــس الـ ـعـ ـسـ ـك ــري» بـ ــ«مـ ـح ــاول ــة
االلتفاف وتطويل أمد انتقال السلطة
إل ــى امل ــدن ـي ــن» .وأع ـل ــن أن «ال ـخ ـطــوات
الـتـصـعـيــديــة قــد تـصــل إل ــى العصيان
امل ــدن ــي ح ـت ــى ي ـت ــم ان ـ ـتـ ــزاع ال ـس ـل ـطــة».
وفي اإلطار نفسه ،رأى املتحدث باسم

ال ـت ـحــالــف املـ ـع ــارض ،خ ــال ــد ع ـم ــر ،في
حديث إلــى «األخ ـبــار» ،أن «املجلس ال
يريد االستجابة ملطالب الشارع ،لذلك
ه ــو ي ـس ـعــى إلـ ــى ال ـتــأخ ـيــر ف ــي ات ـخــاذ
الـ ـق ــرارات ،لعله يكسب نـقــاطــا تجعله
ف ــي مــوقــع يـسـمــح ل ــه بـتـشـكـيــل سلطة
انتقالية تـكــون لــه الـيــد العليا فيها»،
منبهًا إلى أن «هناك أزمات كثيرة تمر
بها البالد اآلن (وقــود وكهرباء ومياه
وسيولة وخبز) ،ومن مصلحة البلد أن
يتفرغ الجميع لحل املشكالت املعيشية
ال ـتــي ت ــواج ــه الـ ـن ــاس» .وحـ ــول مصير
امل ـف ــاوض ــات امل ـبــاشــرة ب ــن الـجــانـبــن،
أش ــار عمر إلــى أنـهــم كــانــوا يتوقعون،
«ب ـ ـعـ ــد دراس ـ ـ ـ ــة ال ــوثـ ـيـ ـق ــة ،اس ـت ـئ ـن ــاف

كشف «تجمع
عن خطة
المهنيين» ُ
تصعيدية «ستطبق
خالل األيام المقبلة»

املـفــاوضــات املـبــاشــرة مــرة أخ ــرى ،لكن
املـجـلــس الـعـسـكــري ات ـجــه إل ــى أجـهــزة
اإلعالم ،ما ُيصعب عملية التفاوض».
ل ـ ـكـ ــن كـ ـبـ ـل ــو رأى ،فـ ـ ــي حـ ــدي ـ ـثـ ــه إلـ ــى
«األخ ـ ـبـ ــار» ،أن «امل ـج ـلــس الـعـسـكــري»
ي ــري ــد م ــن امل ـف ــاوض ــات «ك ـس ــب الــوقــت
وإج ــراء اتـصــاالت مع جهات سياسية
أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى» ،مـ ـ ـح ـ ــذرًا م ـ ــن أن «مـ ـح ــاول ــة
املجلس مسك العصا مــن النصف في
ال ـص ــراع بــن ال ـث ــوار وم ــؤي ــدي الـنـظــام
السابق سيؤدي إلى حرب جماهيرية،
وق ـ ــد ت ـ ــؤدي إل ـ ــى ف ـت ــح الـ ـط ــري ــق أم ــام
ب ـقــايــا ال ـن ـظــام ال ـســابــق ل ـع ـمـ ٍـل مـسـلـ ٍـح
تكون الخسارة فيه للجانبني» .وعما
إذا ك ــان ــت ق ــوى «ال ـح ــري ــة والـتـغـيـيــر»

ّ
تسلم «المجلس العسكري» أكثر من مئة رؤية مكتوبة للفترة االنتقالية (أ ف ب)

ّ
جــاهــزة لـتـســلــم الـسـلـطــة مــن املـجـلــس،
ّ
في ظل خالفات ظهرت بني مكوناتها
ف ــي اآلونـ ـ ــة األخ ـ ـيـ ــرة ،اع ـت ـبــر كـب ـلــو أن
تـبــايــن املــواقــف بينها «مـســألــة عــاديــة
في ممارسة الديموقراطية واختالف
ُ
اآلراء ،وه ــي ال تـفـقــرهــم ألن مــا يجمع
بينهم أكبر من أي نقاط خالف».
ويبدو في ظل التحركات التي يقودها
«الـعـسـكــري» ،مــن سبيل اجتماعه مع
الـقــوى السياسية األخ ــرى الـيــوم على
اع ـت ـبــار أن «االخ ـت ــاف ــات بـيـنـهــا وبــن
رؤيـ ــة ق ــوى إعـ ــان ال ـحــريــة والـتـغـيـيــر
ق ـل ـي ـل ــة» ،ك ـم ــا ق ـ ــال املـ ـتـ ـح ــدث بــاس ـمــه
ـاض في «املماطلة
أمــس ،أن املجلس مـ ٍ
والـتـســويــف» فــي تسليم السلطة كما
ت ــرى ق ــوى «ال ـحــريــة والـتـغـيـيــر» ،التي
أملت أال تكون خطوة تسلمه  177رؤية
مـكـتــوبــة لـلـفـتــرة االنـتـقــالـيــة «مـحــاولــة
تالعب أخرى» ،في إشارة إلى املحاولة
األولى املتمثلة في إشراك أحزاب كانت
جـ ــزءًا م ــن ال ـس ـل ـطــة ف ــي ع ـهــد الــرئـيــس
امل ـعــزول عـمــر البشير فــي املـفــاوضــات
الـ ـق ــائـ ـم ــة ،فـ ــي مـ ـح ــاول ــة ل ـل ـت ـه ــرب مــن
االعـ ـت ــراف بـتـمـثـيــل ت ـحــالــف «ال ـحــريــة
والتغيير» للحراك الشعبي.
وكما ّ
رد التحالف املعارض في حينها
ُ ّ
بالشارع بمليونية سلمت على إثرها
الوثيقة الــدسـتــوريــة ،يـبــدو أنــه يتجه
الـ ـي ــوم إلـ ــى إع ـ ــان ال ـع ـص ـيــان امل ــدن ــي،
كما أكــد املتحدث باسم «قــوى الحرية
وال ـت ـغ ـي ـيــر» لـ ــ«األخـ ـب ــار» ،ب ــال ـق ــول إن
«الثورة ال تزال مستمرة ألنها لم تبلغ
أه ــداف ـه ــا ب ـع ــد ،واس ـت ـخــدم ـنــا وســائــل
م ـخ ـت ـل ـفــة م ــن وس ــائ ــل االح ـت ـج ــاج ــات
السلمية ،بدءًا من التظاهرات واملواكب
الـكـبـيــرة ،ولـيــس انـتـهـ ً
ـاء بــاالعـتـصــام».
و«حـ ـت ــى ت ـب ـلــغ ك ــام ــل أه ــدافـ ـه ــا ،يجب
اس ـ ـت ـ ـخ ـ ــدام ك ـ ــاف ـ ــة أش ـ ـ ـكـ ـ ــال ال ـض ـغ ــط
الجماهيري املمكنة ،ومنها اإلضــراب
الـسـيــاســي والـعـصـيــان املــدنــي» يـقــول.
أم ــا فــي ش ــأن الـتــوقـيــت ،فــأكــد أنـهــم لن
ي ـل ـجــأوا إل ــى ال ـخ ـطــوة «ح ـتــى نضمن
ن ـج ــاح ـه ــا ،وق ـ ـيـ ــاس ذل ـ ــك يـ ـك ــون عـبــر
حساب النسبة املئوية للقطاعات التي
يحدد فيها اإلضراب».

ارتفعت وتيرة المعارك
َ
في ريفي حماة والالذقية،
حيث تركز الجهد العسكري
في بلدة كفرنبودة
ومحيط كبانة ،وسط غياب
دور واضح لنقاط المراقبة
التركية و«هيئة تحرير
الشام»
نزح كثير من المدنيين من التجمعات السكنية نحو المخيمات أو حقول الزيتون (أ ف ب)

ي ـ ــؤس ـ ــس ت ـ ـح ـ ــرك ال ـ ـج ـ ـيـ ــش ال ـ ـس ـ ــوري
املـ ـت ــواص ــل فـ ــي ري ـ ــف حـ ـم ــاة ال ـش ـمــالــي
أرض ـيــة لـفـتــح م ـحــاور عـمـلـيــات جــديــدة
الح ـق ــا ،يـمـكــن عـبــرهــا الـعـمــل عـلــى عــزل
مـنــاطــق مهمة كــانــت لـسـنــوات مــن أبــرز
م ـع ــاق ــل ال ـف ـص ــائ ــل امل ـس ـل ـح ــة .إذ تـتـيــح
سـيـطــرة الـجـيــش عـلــى ب ـلــدة كـفــرنـبــودة
موقعًا متقدمًا ُيمكن االنطالق منه شرقًا
نحو الهبيط ،أو /و غربًا باتجاه قلعة
املضيق .وسيحقق نجاح التحرك على
أي من املحورين مكاسب مهمة للجيش
وح ـل ـفــائــه؛ فـقـلـعــة امل ـض ـيــق ومـحـيـطـهــا
ك ــان ــت واح ـ ـ ــدة م ــن أبـ ـ ــرز املـ ــواقـ ــع ال ـتــي
اس ـت ـخ ــدم ــت إلط ـ ــاق الـ ـص ــواري ــخ نـحــو
مناطق سيطرة الحكومة (كذلك قاعدة
ح ـم ـي ـم ـيــم) ،فـيـمــا ي ـع ـ ّـد دخ ـ ــول الـهـبـيــط
خ ـطــوة أولـ ــى عـلــى طــريــق ال ـت ـقــدم نحو
خان شيخون شرقًا ،ومرحلة ضرورية
ل ـع ــزل ج ـيــب ك ــام ــل ي ـض ـ ّـم ب ـل ــدات م ــورك
واللطامنة وكفرزيتا.
السيطرة على كفرنبودة لم تكن خطوة
يسيرة عسكريًا ،ورغم محاولة الفصائل
امل ـس ـل ـحــة اس ـت ـعــادت ـهــا ب ـه ـجــوم مـضــاد
ّ
ع ـن ـيــف ت ـخــل ـلــه دف ـ ـ ٌـع ب ـس ـي ــارة مـفـخـخــة
يقودها انتحاري من تل هواش باتجاه
أط ـ ــراف ال ـب ـلــدة الـشـمــالـيــة ال ـغــرب ـيــة ،إال
أن الــزخــم مــن جــانــب الجيش منع ذلــك،
لـيـنـقـضــي ن ـهــار أم ــس بـتـثـبـيــت األخ ـيــر

ن ـق ــاط ــه داخـ ـ ــل الـ ـبـ ـل ــدة وبـ ـ ــدء الـتـمـهـيــد
املدفعي على بلدة الهبيط .وفــي ساعة
متأخرة من ليل أمس ،أطلقت الفصائل
الهجمات على البلدة،
موجة جديدة من
ّ
بالتوازي مع ضغط مكثف من محور تل
الصخر ،الذي يحكم مدخلها الجنوبي
الرئيس .ودفــع اشتداد املعارك األخيرة
غالبية املدنيني إلى النزوح من البلدات
امل ـج ــاورة لـخـطــوط الـتـمــاس ،وال سيما
الـهـبـيــط وكـفــرزيـتــا والـلـطــامـنــة ،وحتى
خان شيخون التي بدأ بعض وجهائها
ف ـ ـتـ ــح ق ـ ـ ـنـ ـ ــوات تـ ـ ــواصـ ـ ــل فـ ـ ــي مـ ـح ــاول ــة
لتجنيبها عـمـلـيــات عـسـكــريــة واس ـعــة،
وفــق معلومات أولـيــة .وبينما لــم يطرأ
َ
أي تغيير ملحوظ على نشاط نقطتي
املــراقـبــة الـتــركـيــة األق ــرب إل ــى الجبهات
الساخنة في مورك وشير مغار ،سادت
ٌ
تكهنات حول الدور
األوساط املعارضة
املــرت ـقــب لـتـلــك ال ـن ـقــاط فــي ح ــال اق ـتــراب
االشتباكات منها ،لتضاف إلــى أسئلة
ع ــن مــوقــف «ه ـي ـئــة ت ـحــريــر الـ ـش ــام» من
التصعيد الحالي ،وال سيما مع غيابها
شبه الـكــامــل عــن العمليات العسكرية،
مقابل تولي فصيل «جيش العزة» الثقل
األكبر على الجبهات في الجانب املضاد
للجيش.
ال ـت ـس ــاؤالت ع ــن دور «ت ـح ــري ــر ال ـش ــام»
ل ــن ت ـق ـت ـصــر ع ـل ــى م ـن ــاط ــق ريـ ــف ح ـمــاة

يعقد مجلس
األمن اجتماعًا لبحث
المستجدات في
إدلب غدًا

ال ـســاخ ـنــة اآلن ،ح ـيــث يـسـيـطــر «جـيــش
ال ـعــزة» منذ مــدة طــويـلــة ،فيما ال تملك
«الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة» م ـ ــراك ـ ــز ثـ ـق ــل عـ ـسـ ـك ــري ،بــل
س ـت ـح ـض ــر أي ـ ـضـ ــا فـ ــي ريـ ـ ــف ال ــاذقـ ـي ــة
ال ـش ـم ــال ــي الـ ـش ــرق ــي ال ـ ـ ــذي دخ ـ ــل أتـ ــون
امل ـ ـ ـعـ ـ ــارك ويـ ـسـ ـتـ ـع ــد وف ـ ـ ــق املـ ـعـ ـل ــوم ــات
املـتــوافــرة ليكون جبهة أســاسـيــة خالل
ّ
الفترة املقبلة .إذ تمكن الجيش ،أمــس،
من السيطرة على منطقة جرف الصخر
ُ
الـتــي ت ـعـ ّـد أعـلــى نـقــاط جـبــل الــزويـ ّقــات.
وخـ ــال س ــاع ــات ال ـل ـيــل األول ـ ــى تـكــثـفــت
االس ـت ـهــدافــات الـجــويــة واملــدفـعـيــة على
الـتــال املحيطة ببلدة كبانة ،تحضيرًا
لعملية برية تستهدف السيطرة عليها.

وسيكون نجاح ذلــك خطوة أولــى نحو
ام ـ ـتـ ــداد ال ـت ـص ـع ـيــد ف ــي ريـ ــف ال ــاذق ـي ــة
وفي اتجاه جسر الشغور ،وال سيما أن
البلدة تملك موقعًا استراتيجيًا ،لقربها
من أطراف سهل الغاب.
وفـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ـ ــوازاة الـ ـتـ ـصـ ـعـ ـي ــد امل ـ ـيـ ــدانـ ــي،
ي ـع ـقــد م ـج ـلــس األم ـ ــن اج ـت ـمــاعــا لبحث
املـسـتـجــدات فــي إدل ــب غ ـدًا خـلــف أب ــواب
مغلقة ،وذلك ً
بناء على طلب من الكويت
ّ
وبلجيكا وأملــان ـيــا .ويـفـتــرض أن يـقــدم
مكتب األم ــم املـتـحــدة لتنسيق الـشــؤون
اإلن ـســان ـيــة « ،»OCHAخ ــال الـجـلـســة،
إحاطة حول الوضع في إدلب في ضوء
التطورات األخيرة .ولم ينحصر الحراك
ال ــدي ـب ـل ــوم ــاس ــي حـ ـ ــول هـ ـ ــذا املـ ـل ــف فــي
مجلس األم ــن ،بــل شهد أمــس لـقـ ً
ـاء بني
َ
وزيري الخارجية الروسي واإليراني في
ّ
موسكو ،تطرق إلى الوضع في سوريا،
وأكـ ــد ب ـع ــده ال ــوزي ــر ال ــروس ــي سـيــرغــي
الفروف ،أن اتفاق «خفض التصعيد» لم
يذكر أي نقطة حول «حماية اإلرهابيني»
أو عدم استهدافهم .وجاء ذلك في موازاة
إع ــان وزارة ال ــدف ــاع الــروس ـيــة تـصــدي
الدفاعات الجوية الثني عشر صاروخًا
كانت تستهدف قاعدة حميميم الجوية،
ف ـي ـمــا س ـقـطــت ب ـعــض الـ ـص ــواري ــخ على
ب ـل ــدات ف ــي مـحـيــط املـ ـط ــار .وع ـقــب لـقــاء
الفــروف ونظيره اإليــرانــي محمد جواد
ظ ــري ــف ،بـحــث ال ــوزي ــر ال ــروس ــي ووزي ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ـت ــرك ــي مـ ــولـ ــود ج ــاوي ــش
أوغلو ،عبر الهاتف ،تطورات الوضع في
سوريا ،من دون أن يخرج بيان رسمي
يوضح فحوى تلك املحادثات.
وبــدت الفتة بالتزامن مع التصعيد في
ّ
شمالي
إدلب ،زيارة األمني العام لحلف
األطـلـســي ،يــانــس سـتــولـتـنـبــرغ ،ملنطقة
ل ــواء إسـكـنــدرون أول مــن أم ــس ،ولـقــاؤه
عــددًا من املسؤولني املحليني .ووفــق ما
نقلت وســائــل إع ــام تــركـيــة ،فقد ناقش
االج ـت ـمــاع «أع ـمــال الـبـنـيــة التحتية في
املـنــاطــق امل ـحــررة خ ــال عمليتي غصن
ً
الزيتون ودرع الفرات ،فضال عن الدعم
امل ـ ـقـ ــدم ل ــاجـ ـئ ــن الـ ــذيـ ــن ي ــرغـ ـب ــون فــي
العودة إلى ديارهم».
(األخبار)

تحليل إخباري

موسم الهجرة إلى صنعاء
لقمان عبد الله
ال يبدو أن تحول حركة «أنصار الله»،
فــي الـعــام الـخــامــس مــن ال ـعــدوان على
الـيـمــن ،مــن ال ــدف ــاع إل ــى الـهـجــوم على
الجبهات الداخليةَ ،
وليد لحظته ،إنما
هو نتاج لجملة عوامل تراكمت تباعًا
حتى أدت إلى التحول املذكور .من بني
تـلــك ال ـعــوامــل اع ـت ــدال امل ــزاج الشعبي
فــي املـحــافـظــات الـجـنــوبـيــة ،وانــزيــاحــه
بـعـيـدًا عــن ضـغــط الــدعــايــة السعودية
ـ ـ ـ ـ ـ اإلمـ ــاراتـ ـي ــة ال ـت ــي رافـ ـق ــت ان ـط ــاق
ال ـ ـحـ ــرب وت ـ ـطـ ــورهـ ــا والـ ـق ــائـ ـم ــة عـلــى
اسـتـثــارة الـنـعــرات املذهبية والقومية
وغيرها ،بل وذهابه في اتجاه رفض
«االح ـ ـتـ ــال» الـ ــذي ل ــم ي ـج ـلــب ألهــالــي
ه ــذه املـحــافـظــات س ـ ُـوى ال ـت ـبــاب .عـ ّـزز
ذلـ ــك االن ـ ـقـ ـ َ
ـاب ف ـش ــل ال ــري ــاض وأب ــو
ظبي والقوى املحلية املوالية لهما في
تقديم نموذج إداري وأمني وخدماتي

واقتصادي يوفر ولو ّ
الحد األدنى مما
ّ
وتسبب األطراف
يتطلع إليه السكان،
املـ ـش ــار إل ـي ـه ــا ف ــي عـ ـم ــوم ال ـفــوضــى
وت ـس ـ ّـي ــب األمـ ـ ــن وتـ ــدهـ ــور األوضـ ـ ــاع
ً
ً
امل ـع ـي ـش ـيــة امل ـ ـتـ ـ ّ
ـرديـ ــة أصـ ـ ـ ــا ،ف ـضــا
ع ــن اس ـت ــرخ ــاص ال ـش ـب ــاب الـجـنــوبــي
املستخدم كوقود ملعارك «التحالف».
فـ ـ ــي املـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،كـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـنـ ـ ــاس يـ ـ ــرون
ّ
َ
َ
تصدر
واملحاصرة
املحاربة
صنعاء
ن ـم ــوذج ــا م ـغ ــاي ـرًا م ــن سـ ـي ــادة األم ــن
وح ـكــم ال ـق ــان ــون ،ع ـلــى رغ ــم صـعــوبــة
الـظــروف التي ّ
تمر بها ،شأنها شأن
لسيطرة
بقية املـحــافـظــات الخاضعة
ّ
حكومة اإلن ـقــاذ .هــذه املـفــارقــة تجلى
املوقف الشعبي منها بوضوح خالل
َ
معارك محافظتي البيضاء والضالع
األخ ـي ــرة ،حـيــث ان ـحــازت الـقـبــائــل إلــى
ص ـفــوف ال ـج ـيــش وال ـل ـجــان الشعبية
ّ
وعبدت أمامهما طريق التقدم باتجاه
الجنوب.

عـلــى أن ه ــذا ال ـت ـبــدل ال يقتصر على
ال ـشــرائــح الـشـعـبـيــة ،بــل يـشـمــل أيضًا
شخصيات وقيادات عملت تحت لواء
«ال ـت ـح ــال ــف» ،وك ـ ــان ل ـهــا سـهـمـهــا في
خدمة أجندته .هــؤالء ،الذين يتنوعون
م ــا ب ــن ض ـب ــاط وم ـس ــؤول ــن حــزبـيــن
وإع ــام ـي ــن وزعـ ـم ــاء ق ـبــائــل ،أظ ـهــرت
ص ـن ـعــاء ،م ـب ـك ـرًا ،ب ـ ــوادر اس ـت ـعــدادهــا
الستقبالهم ،وعملت على وضع خطة
مزمنة الستقطابهم ،تراعي الظروف
املــو ّضــوعـيــة والـ ـق ــدرات االسـتـيـعــابـيــة.
ولعل قــرار العفو الــذي أصــدره رئيس
«املـجـلــس الـسـيــاســي األع ـل ــى» ،مهدي
ّ
املشاط ،أواخر العام املاضي ،مثل ذروة
تلك االستعدادات ،في الوقت نفسه الذي
أرسل فيه إشارة «تسامح» للمتعاونني
ّ
مــع السعودية واإلمـ ــارات ،وشــكــل لهم
محفزًا على «ال ـع ــودة» .إش ــارة ّ
كملها
إظهار «أنصار الله» مرونة كبيرة في
إدارة ملف العسكريني الذين يخدمون

ماذا أبلغ غريفيث «أنصار الله»؟
فــي صـفــوف ال ـق ــوات املــوال ـيــة للرئيس
املنتهية واليته عبد ربه منصور هادي؛
إذ إنـهــا كــانــت تتغاضى عــن عودتهم
إلــى منازلهم في املحافظات الشمالية
لقضاء إجازاتهم .كل العوامل املتقدمة،
إلى جانب االستمرار في إطالق سراح
َم ــن تـسـ ّـمـيـهــم صـنـعــاء ُ «املـ ـغ ـ ّـرر بـهــم»
وآخرهم  336شخصًا أفرج عنهم أول

استقبلت صنعاء أخيرًا
عددًا من القيادات
العسكرية التي حاربت
إلى جانب «التحالف»

ّ
من أمس ،ولدت موجة رجوع ـ ـ قد تكون
األكـبــر ـ ـ لــوجــوه مــن مـشــارب مختلفة
ع ـلــى رأسـ ـه ــا الـسـلـفـيــة و«اإلص ـ ـ ــاح»
(إخــوان مسلمون) و«املؤتمر الشعبي
ال ـع ــام» وفـصـيــل اب ــن شـقـيــق الــرئـيــس
السابق طــارق محمد عبد الله صالح.
ومن بني أبرز العائدين خالل الساعات
املاضية ـ ـ وفق املعلومات ـ ـ أركان حرب
ال ـلــواء الـخــامــس عـبــده حسن السبعة،
وقــائــد الشرطة العسكرية فــي محور
الجوف أحمد ناصر املجنحي ،وقائد
السرية الثالثة فــي الكتيبة الثالثة في
الـ ـل ــواء ال ـخ ــام ــس م ـع ــاذ ط ــه ال ـه ـت ــاري،
وس ـع ــد مـحـمــد ال ـن ـمــري م ــن عـمـلـيــات
كتيبة هيالن مأرب ،باإلضافة إلى عدد
من الصحافيني.
موجة االرتداد هذه أسهم في نشوئها،
أيضًا ،تصاعد الخالفات داخل الجبهة
املــوالـيــة لــ«الـتـحــالــف» مثلما حــدث بني
«اإلص ـ ــاح» والـسـلـفـيــن فــي محافظة

مـ ــأرب .إذ عـمــد «اإلص ــاح ـي ــون» إلــى
إقصاء السلفيني بشكل كامل هناك،
واس ـ ـت ـ ـحـ ــوذوا ع ـل ــى أغـ ـل ــب الـ ـص ــروح
الدينية التابعة لهم ،ما دفــع األخيرين
إل ــى تـفـعـيــل ات ـصــاالت ـهــم م ــع صـنـعــاء،
حـ ـي ــث تـ ــم االتـ ـ ـف ـ ــاق عـ ـل ــى تـسـلـيـمـهــم
املـســاجــد الـخــاصــة بـهــم فــي العاصمة
وبـقـيــة املـحــافـظــات الـشـمــالـيــة ،وإع ــادة
إفـ ـ ـس ـ ــاح املـ ـ ـج ـ ــال أمـ ــام ـ ـهـ ــم مل ـم ــارس ــة
نشاطهم الدعوي والخطابي .ويشكل
تـنــازع «اإلصــاحـيــن» والسلفيني في
مــأرب جــزءًا من العداوة املستعرة بني
الـجــانـبــن فــي أكـثــر مــن مـحــافـظــة ،من
بينها تعز ،التي شهدت معارك شرسة
بني «اإلصــاح» و«كتائب أبو العباس»
الـسـلـفـيــة امل ــدع ــوم ــة م ــن اإلم ـ ـ ــارات ،تم
على إثرها طــرد «الكتائب» من مركز
املحافظة.
هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـخ ـ ـصـ ــام لـ ـ ـي ـ ــس ،ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،إال
ن ـمــوذجــا م ـمــا يـعـتـمــل داخـ ــل الـجـبـهــة

امل ــوالـ ـي ــة لـ ــ«الـ ـتـ ـح ــال ــف» ،والـ ـ ـ ــذي ج ــاء
الـتـعـبـيــر األك ـث ــر ص ــراح ــة ووض ــوح ــا
عنه أخـيـرًا على لسان وزيــر الداخلية
ف ــي حـكــومــة هـ ــادي ،أح ـمــد املـيـســري.
الوزير املحسوب على حزب «املؤتمر»،
والــذي كــان قفز من سفينة علي عبد
ّ
لينضم الحقًا
الـلــه صــالــح عــام 2011
إل ــى ج ـن ــاح الــرئ ـيــس املـنـتـهـيــة والي ـت ــه،
أطلق خطابًا ناريًا ُوصف في أوساط
«الـشــرعـيــة» بــأنــه األه ــم ضــد الــريــاض
وأبــو ظبي ،مخاطبًا إياهما بالقول إن
«السير معوج» ،في تعبير عن مستوى
الدرك الذي وصل إليه تعامل السعودية
واإلم ٌـ ـ ــارات م ــع ال ـق ــوى الـحـلـيـفــة لهما.
تعامل كان واضحًا منذ البداية أنه ال
يـتـجــاوز ح ــدود اسـتـغــال تـلــك الـقــوى
من أجــل إضفاء الشرعية على حرب
«ال ـت ـح ــال ــف» وم ـم ــارس ــات ــه ف ــي الـيـمــن،
مكاسب وامتيازات مادية،
في مقابل َ ّ
ل ـكــن امل ـس ـتــغــلــن ت ـع ـ َـام ــوا ع ــن حقيقة

ّ
م ــا س ـي ــؤدي إل ـيــه ه ــذا امل ـس ــار ،وظــلــت
ّ
تتحكم بهم إلى
الحسابات االنتهازية
ّ
أن انتهى بهم املطاف متلقني لألوامر
ل ـيــس إال .م ــع ذل ـ ــك ،ي ـق ــول امل ـي ـســري:
«نحن نعتقد أننا دولة ،وما زلنا دولة،
ولــذلــك ال بــد مــن أن تـنــاط بمؤسسات
هذه الدولة إدارة كل املناطق املحررة».
صــرخــة ال تلقى إجــابــة ل ــدى الــريــاض
وأب ــو ظـبــي ،اللتني تــواصــل كــل منهما
توسعة رقعة نفوذها فــي املحافظات
الـجـ ّنــوبـيــة وال ـشــرق ـيــة ،فــي مـمــارســات
ت ـجــلــت آخ ــر م ـظــاهــرهــا ف ــي إخ ـضــاع
معبر صرفيت على الـحــدود العمانية
للسيطرة السعودية املـبــاشــرة بعدما
تم طرد العناصر الشرطية والجمركية
واألمنية التابعة لـ«الشرعية» من املعبر.
ّ
محتجًا إلى
وفي هذا يشير امليسري
أن «اتـفــاقـنــا مــع الـتـحــالــف الـعــربــي هو
الزحف على الحوثيني باتجاه الشمال،
وليس الزحف باتجاه الشرق».

أفــادت مصــادر مــن داخــل حركــة «أنصــار
اللــه»« ،األخبــار» ،بــأن املبعــوث األممــي إلــى
اليمــن ،مارتــن غريفيــث ،أبلــغ ســلطات صنعــاء،
خــال زيارتــه األخيــرة للعاصمــة يــوم األحــد
املاضــي ،موافقــة «التحالــف» والحكومــة املواليــة
لــه علــى مقتــرح كانــت قــد تقدمــت بــه الحركــة
لتنفيــذ املرحلــة األولــى مــن اتفــاق اســتوكهولم
فــي شــأن الحديــدة ،مــن جانــب واحــد .وينـ ّـص
املقتــرح علــى انســحاب «أنصــار اللــه» مــن
موانــئ الحديــدة ورأس عيســى والصليــف
(مــن دون انســحاب متقابــل مــن ِق َبــل القــوات
املواليــة لـ«التحالــف» مــن أطــراف الحديــدة) ،على

أن تبقــى هــذه املرافــق تحــت ســيطرة الســلطة
األمنيــة واإلداريــة القائمــة حاليــا ،وهــو مــا
رفضتــه ســابقًا الســعودية واإلمــارات والقــوى
الحليفــة لهمــا .والجديــر ذكــره أن املجموعــة
الرباعيــة املعنيــة باليمــن (الســعودية ،اإلمــارات،
الواليــات املتحــدة واململكــة املتحــدة) توافقــت
خــال اجتماعهــا األخيــر فــي لنــدن فــي ال ـ 26
مــن نيســان /أبريــل املاضــي علــى ضــرورة
«الشــروع فــي تنفيــذ اتفــاق الحديــدة قبــل 15
أيــار /مايــو ،أي خــال  18يومــا» وفــق مــا ذكــرت
آنــذاك وســائل إعــام ســعودية.
(األخبار)
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العالم

العالم

الحدث

العراق

عام على ّاالنسحاب األميركي من االتفاق النووي

ّ
إيران تدشن «الرد المتدرج»

ُ
لم تشأ إيران أن تنهي العام
األول من بداية الضغوط
األميركية عليها من دون
أن تحرك جزءًا من أوراق
الضغط التي بحوزتها،
فاختارت مواجهة الجميع
باستراتيجية مضبوطة
قوامها «الضغوط
المقابلة» ،عبر فتح الباب
على ترابط تلقائي بين التنازل
والتشدد ،وفقًا لتعامل
األوروبيين ،شركاء االتفاق.
في الوقت نفسه ،ال يزال
األميركي يستكمل إجراءاته
العسكرية ،برغم رسائله
المؤكدة عدم نيته خوض
الحرب مع طهران
أحـيــت إي ــران الــذكــرى الـسـنــويــة األول ــى
ل ــانـ ـسـ ـح ــاب األم ـ ـيـ ــركـ ــي مـ ــن االت ـ ـفـ ــاق
النووي في الثامن من أيار /مايو ،2018
بإعالن سلسلة خطوات تقول إنها تقع
ضـمــن إطـ ــار االت ـف ــاق ال ـن ــووي وف ــق ما
نصت عليه مادتاه الــ 26و الــُ ،36م ّ
بينة
أن ال ـل ـج ــوء إلـ ــى ت ـلــك اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات جــاء
بسبب املـمــاطـلــة األوروب ـي ــة فــي تنفيذ
االل ـتــزا ُمــات املطلوبة لحماية مصالح
إيران امل ّ
تضمنة في االتفاق النووي.
هذا اإلعالن اإليراني الذي أفصح مجلس
األمــن القومي في البالد عن تفاصيله،
يـكـشــف ع ــن مــرحـلـتــن م ــن اإلج ـ ـ ــراءات
التي تنوي طهران تطبيقها ،إحداهما
فورية وتتضمن وقف بيع اليورانيوم
املخصب واملــاء الثقيل اللذين ُينتجان
فــي املـفــاعــات الـنــوويــة اإليــران ـيــة .هذه
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اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة الـ ـنـ ـظ ــام اإلي ـ ــران ـ ــي هــي
«التعهد مقابل التعهد ،والتهديد أمام
التهديد ،واالنتهاك أمام االنتهاك» .لكن
الالفت في املواقف الصادرة من طهران،
رس ــال ــة ال ــدع ــم ال ـت ــي وجـهـتـهــا ال ـق ــوات
املسلحة اإليرانية إلــى حكومة بالدها
في ما تنوي القيام به من إجراءات ،في
الــوقــت ال ــذي تعهدت فيه فــي بيان لها
«بمقابلة أي تـحــرك لــأعــداء بــالــرد من
ِق َبل الشعب والقوات املسلحة».
ُ
وفــي خطوة تظهر حــرص طهران على
حشد دعــم دول ــي إلجــراءاتـهــا املتخذة،
ّ
حــط وزي ــر الخارجية اإليــرانــي ،محمد
جـ ـ ــواد ظ ــري ــف ،رح ــال ــه ف ــي ال ـعــاص ـمــة
ً
الـ ــروس ـ ـيـ ــة م ــوسـ ـك ــو ،ح ـ ــام ـ ــا رس ــال ــة
مـكـتــوبــة م ــن الــرئ ـيــس اإلي ــران ــي حسن
روحـ ــانـ ــي س ـي ـس ـل ـم ـهــا وف ـ ــق مـ ــا أع ـلــن
للرئيس الروسي فالديمير بوتني .من
جهتها ،أكــدت روسيا على لسان وزير

ّ
خارجيتها ،سيرغي الفــروف ،تسلمها
ً
ل ــرس ــال ــة الـ ـقـ ـي ــادة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة ،واع ـ ـ ــدة
ب ــدراس ـت ـه ــا .وفـ ــي امل ــؤت ـم ــر الـصـحــافــي
ال ـ ــذي ع ـق ــده الف ـ ــروف م ــع ظ ــري ــف بعد

ال ـخ ـط ــوة ،وإن ب ــدت ف ــارغ ــة املـضـمــون
بسبب وجود عقوبات أميركية مسبقة
ع ـلــى ال ـ ـ ــدول ال ـت ــي ت ـش ـتــري م ــن إيـ ــران
املــاء الثقيل واليورانيوم املخصب ،إال
أن اس ـت ـمــرار ط ـه ــران فـيـهــا سيجعلها
م ــع ال ــوق ــت ت ـح ــوز ك ـم ـيــات ي ــوران ـي ــوم
وم ــاء ثقيل تـفــوق مــا سمح بــه االتـفــاق
النووي ،وحينها ستتعثر إيران بعثرة
خ ــرق االت ـفــاق ال ـنــووي ال ــذي أك ــد وزيــر
الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف
عدم نية بالده الخروج منه .أما املرحلة
الـلـقــاء ال ــذي جمعهما ،حـ ّـمـلــت روسـيــا
األخـ ـ ــرى ،ف ـج ــاءت مــؤجـلــة لـ ـ  60يــومــا،
أميركا مسؤولية ما وصــل إليه الحال
وارتـبــط تفعيلها في ذلــك الوقت بعدم
في الصفقة النووية ،ورأت موسكو في
الـتــزام األعـضــاء املوقعني على االتـفــاق
ّ
ـان للكرملني أن «مــن السابق ألوانــه
تعهداتهم تـجــاه إي ــران ،خصوصًا في
بـيـ ٍ
التحدث عن عقوبات على إيــران في ما
املـجــال املـصــرفــي والـنـفـطــي ،واشتملت
يتعلق باالتفاق الـنــووي» .أمــا الصني،
ت ـل ــك امل ــرحـ ـل ــة ب ـح ـســب بـ ـي ــان املـجـلــس
فدعت «جميع أط ــراف االتـفــاق النووي
ت ـع ـل ـيــق االل ـ ـتـ ــزامـ ــات املـ ـف ــروض ــة عـلــى
إلى الوفاء بالتزاماتهم» ،وأضافت في
مستويات تخصيب الـيــورانـيــوم ،إلى
جانب تحديث مفاعل امل ــاء الثقيل في
آراك.
روحاني :استراتيجيتنا هي «التعهد مقابل التعهد ،والتهديد أمام التهديد» (أ ف ب)
ولـ ـ ــم ت ـق ـف ــل ط ـ ـهـ ــران ال ـ ـبـ ــاب ع ـل ــى تـلــك
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوات ،بـ ــل ت ـ ـ ّ
ـوع ـ ــدت فـ ــي ال ـب ـي ــان
ب ــ«رد حــازم وســريــع على أي عمل غير
م ـس ــؤول ،بـمــا فــي ذل ــك إحــالــة القضية
على مجلس األمن التابع لألمم املتحدة
أو ف ــرض مــزيــد م ــن ال ـع ـق ــوب ــات» .وفــي
امل ـقــابــل ،أبـ ــدت االس ـت ـع ــداد السـتـئـنــاف
العمل بتلك االلـتــزامــات في حــال تلبية
مطالبها .ولم تكتف إيــران بإعالن تلك
اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ع ـبــر ال ـب ـي ــان الـ ـص ــادر عن
م ـج ـلــس األم ـ ــن ال ـق ــوم ــي ،ب ــل اسـتـبـقــت
إص ـ ــدار ال ـب ـيــان بــرســالــة تـضــم قـ ــرارات
ّ
املجلس سلمها مساعد وزير الخارجية
اإلي ــران ــي ،عـبــاس عــراقـجــي ،إل ــى ال ــدول
امل ــوقـ ـع ــة ع ـل ــى االت ـ ـفـ ــاق ال ـ ـنـ ــووي عـبــر
سفرائها املوجودين في طهران.
كذلك تزامن صدور بيان مجلس األمن
ال ـقــومــي م ــع كـلـمــة ك ــان يلقيها رئيس
الجمهورية حسن روحاني (الــذي ّ
يعد
دستوريًا رئيسًا ملجلس األمن القومي)
أوضـ ــح فـيـهــا أن «هـ ــذه ال ـخ ـطــوات أمــر
ب ــدي ـه ــي وحـ ـق ــوق ــي» ،وشـ ـ ـ ـ ّـدد ع ـل ــى أن

حمل ظريف رسالة
مكتوبة من روحاني إلى
الرئيس الروسي

ترامب يفرض عقوبات
على المعادن ويريد
التفاوض
البيان الصادر عن الخارجية أن «إيران
تنفذ التزاماتها الـنــوويــة بالكامل في
الوقت الراهن».
أم ـ ــا ع ـل ــى امل ـق ـل ــب اآلخـ ـ ـ ــر ،ف ـ ــرأى وزيـ ــر
الخارجية األميركي ،مايك بومبيو ،أن
«الــرســالــة اإليــران ـيــة ج ــاءت ضبابية»،
لينطلق من هذه الرؤية للقول إن «علينا
التريث واالنـتـظــار لـنــرى م ــاذا ستفعل
إيران في األيام املقبلة» ،واعدًا بأن تتخذ
بالده القرار املناسب ً
بناء على السلوك
اإليــرانــي املنتظر .حالة االنـتـظــار التي
أبداها بومبيو من أجل تقييم الرسالة
اإلي ــرانـ ـي ــة ل ــم ت ـكــن ب ـن ـفــس الـ ـق ــدر لــدى
العاصمة البريطانية لندن التي أطلق
مـنـهــا تـصــريـحــاتــه ،حـيــث أعـ ــرب وزي ــر
الخارجية البريطاني ،جيريمي هانت،
عن عدم ترحيب بالده بالخطوات التي
بدأتها إي ــران ،مـنــذرًا طـهــران بمواجهة
الـ ـع ــواق ــب إن ه ــي تــوق ـفــت ع ــن ال ــوف ــاء
بالتزاماتها النووية.
مواقف لندن استبقتها باريس بتهديد
طـهــران عبر بـيــان للخارجية بالعودة
إل ـ ــى نـ ـظ ــام الـ ـعـ ـق ــوب ــات إذا لـ ــم ت ـل ـتــزم
األخيرة تعهداتها في االتفاق النووي،
فيما ذهـبــت بــرلــن إل ــى إبـ ــداء «أسفها
م ــن ت ـص ــري ـح ــات ال ـح ـك ــوم ــة اإلي ــران ـي ــة
حــول امللف الـنــووي اإلي ــران ــي» ،وحثت
طـهــران ،في تصريحات ملتحدث باسم
الـحـكــومــة األمل ــان ـي ــة ،عـلــى ع ــدم اإلقـ ــدام
على أي «خطوات عدائية» ،مؤكدة أنها
تريد اإلبقاء على االتفاق النووي وأنها
تتعهد بــالـتــزامــاتـهــا كــامـلــة «م ــا دامــت
إيران تفعل املثل».
وفي ضوء املطالب اإليرانية من أوروبا
بتفعيل اآللية املصرفية «إينستكس»،
وال ـش ــرط اإلي ــران ــي ال ــواض ــح بتوسيع
اآللـ ـي ــة ل ـت ـش ـمــل الـ ـتـ ـب ــادالت امل ـصــرف ـيــة
ً
وال ـن ـف ـط ـيــة ب ـ ــدال م ــن اق ـت ـص ــاره ــا على
الغذاء وال ــدواء ،جــاء السماح األميركي
للمساعدات اإلنسانية باملرور عبر تلك
اآللية ،بحسب ما صــرح بذلك بومبيو
أثناء زيارته لبريطانيا .هذا التغاضي
األميركي عن املساعدات اإلنسانية لم

أعلــن الرئيــس األميركــي ،دونالــد ترامــب،
فــرض عقوبــات جديــدة علــى إيــران،
فــي ســياق سلســلة عقوبــات يفرضهــا
منــذ إلغــاء اإلعفــاءات مــن العقوبــات علــى
شــراء النفــط اإليرانــي .وبعــد العقوبــات
علــى تصديــر اليورانيــوم ،أعلــن البيــت
ً
األبيــض ليــا فــرض عقوبــات علــى
التعامــات التجاريــة كافــة فــي قطاعــات
الحديــد والصلــب واأللومنيــوم والنحــاس
اإليرانيــة .وقــال ترامــب إن العقوبــات
الجديــدة «تســتهدف عائــدات إيــران مــن
صــادرات املعــادن ،التــي تشــكل %10
مــن مجمــل صادراتهــا وتشــكل إشــعارًا
للــدول األخــرى بــأن ال تســامح مــع دخــول
الصلــب ومعــادن إيرانيــة أخــرى إلــى
موانئهــا» .ودعــا بيــان ترامــب طهــران إلــى
ّ
«توقــع املزيــد مــن العقوبــات إذا لــم ّ
تغيــر
ســلوكها» .وفــي الوقــت نفســه ،أبــدى
األميركــي رغبــة فــي التفــاوض،
الرئيــس ّ
وقــال« :أتطلــع إلــى لقــاء قــادة إيــران يومــا
ّ
التوصــل إلــى اتفــاق» ،وإلــى
مــا مــن أجــل
ّ
«اتخــاذ خطــوات تعطــي إيــران املســتقبل
الــذي تســتحق» .الجديــر ذكــره أن قطاعــات
املعــادن الصناعيــة اإليرانيــة تعـ ّـد ثانــي
أكبــر الصــادرات بعــد النفــط الــذي بــات
ً
الحظــر األميركــي عليــه شــامال منــذ مطلــع
الشــهر الجــاري.

يظهر فــي تـحــذيــرات املـســاعــد الخاص
للرئيس األميركي تيم موريسون ،التي
ّ
وج ـه ـهــا إل ــى املـسـتـثـمــريــن وال ـشــركــات
والـبـنــوك األوروب ـي ــة فــي حــال إجرائهم
تبادالت تجارية عبر اآللية األوروبية،
حـيــث وص ــف امل ـشــاركــة فــي تـلــك اآللـيــة
بـ«القرار التجاري السيئ جدًا» .ولم ير
موريسون في التحرك اإليــرانــي سوى
أن ــه «ابـ ـت ــزاز ن ـ ــووي ألوروب ـ ـ ــا م ــن أجــل
تخفيف القيود عــن البرنامج النووي
لطهران».
(األخبار)

ٌ
بومبيو في بغداد :تهديد بطعم الخوف!
ّ
خضم الضغوط السياسية
في
واالقتصادية والنفسية ّ
المتصاعدة على إيران ،حط
مايك بومبيو في العراق،
في محاولة متجددة ّ
لجر
األخير إلى معسكر «الحرب»،
وانتزاع ضمانات من مسؤوليه
بعدم التعرض للمصالح
األميركية في حال ُّ
تطور
المواجهة مع طهران إلى
أبعد مما وصلته راهنًا
استغرقت زيارة بومبيو لبغداد أربع ساعات (أ ف ب)

بغداد ــــ األخبار
ّ
مــن دون أي تــرتـيــب مـسـبــق ،ح ــل وزيــر
ال ـخــارج ـيــة األم ـي ــرك ــي ،مــايــك بــومـبـيــو،
ضيفًا على العاصمة العراقية بـغــداد،
حـ ـ ـي ـ ــث نـ ـ ــاقـ ـ ــش م ـ ـ ــع مـ ـضـ ـيـ ـفـ ـي ــه س ـب ــل
ً
«الـتـصــدي للتصعيد اإلي ــران ــي» ،قائال
للوفد الصحافي املرافق له إنه «استطاع
ان ـتــزاع تعهد عــراقــي بتوفير الحماية
املـنــاسـبــة ملـصــالــح ال ــوالي ــات املـتـحــدة»،
مبديًا في الوقت عينه ّ
تخوف بالده من
األنشطة اإليرانية املتزايدة في املنطقة.
الزيارة هي الثانية لبومبيو منذ بداية
الـعــام ال ـجــاري ،وقــد ط ــرأت على جــدول
أع ـمــالــه بـسـبــب «م ـســائــل م ـلـ ّـحــة» وفــق
ّ
اضطره إلى إلغاء
املتحدثة باسمه ،ما
زيارة محددة مسبقًا ألملانيا.
على مدى أربــع ساعات ،التقى الوزير
األم ـي ــرك ــي رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة بــرهــم
ص ــال ــح ،ورئـ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء ع ـ ــادل عبد
املهدي ،على خلفية ما ّ
سماه «تصعيد
ط ـهــران لـنـشــاطـهــا» ،مطلعًا «الـجــانــب
العراقي على سيل التهديدات املتزايد
ال ــذي رأيـ ـن ــاه ،لـيـقــوم بـكــل م ــا بوسعه
لـ ـت ــأم ــن الـ ـحـ ـم ــاي ــة لـ ـف ــريـ ـقـ ـن ــا» .ط ـل ـ ٌـب
ي ــوضـ ـح ــه م ـ ـصـ ــدر سـ ـي ــاس ــي ع ــراق ــي
بــال ـقــول(« :إن ـن ــا) التمسنا مــن حديث

بومبيو أن إج ـ ً
ـراء عنيفًا ضــد إي ــران/
أو ف ـصــائــل امل ـق ــاوم ــة وقـ ـ ــوات الـحـشــد
املنتشرة في الغرب العراقي يلوح في
األفق ،وبالتالي على الجهات الرسمية
أن تحمي املصالح األميركية ورعاياها
فــي الـعــراق مــن أي ّ
رد فـعــل» ،على رغم
ن ـفــي بــوم ـ ّب ـيــو نـفـســه أن ت ـك ــون ب ــاده
«تريد تدخل أي طرف في العراق» ،أو
«مهاجمة دولة أخرى داخل العراق».
بـ ــوم ـ ـب ـ ـيـ ــو سـ ـ ـب ـ ــق أن قـ ـ ـ ـ ــال االثـ ـ ـن ـ ــن
املـ ــاضـ ــي« :إنـ ـن ــي ك ــوزي ــر ل ـل ـخــارج ـيــة،
ل ــدي مـســؤولـيــة ال ـح ـفــاظ عـلــى سالمة
ال ـض ـب ــاط ف ــي ج ـم ـيــع أنـ ـح ــاء ال ـع ــال ــم،
وي ـش ـم ــل ذلـ ــك أربـ ـي ــل وب ـ ـ ـغـ ـ ــداد ...وك ــل
أنحاء الشرق األوس ــط» ،الفتًا إلــى أنه
«ف ــي أي وق ــت نتلقى فـيــه ت ـقــاريــر عن
تهديدات تثير املخاوف ،سنفعل كل ما
في وسعنا للتأكد من أن تلك الهجمات
ً
املـخـطــط لـهــا لــن ت ـح ــدث» .واسـتـكـمــاال
لهذا التصريح ،ذكــر الوزير األميركي
أم ــام الــوفــد املــرافــق لــه أن «ال ـهــدف من
االجتماع إطــاع املسؤولني العراقيني
على الخطر املـّتــزايــد ال ــذي رصــدنــاه»،
األمــر الــذي يفنده مصدر أمني عراقي
بــالـقــول إن «بومبيو أعـطــى الحكومة
ً
تـ ـق ــريـ ـرًا مـ ـفـ ـص ــا عـ ــن رصـ ـ ــد ف ـصــائــل
املقاومة للوجود العسكري األميركي...

حيث كشف عن بعض أجهزة املراقبة
امل ـم ـل ــوك ــة مـ ــن ِقـ ـب ــل ت ـل ــك ال ـف ـص ــائ ــل».
وي ـض ـي ــف املـ ـ ـص ـ ــدر ،فـ ــي ح ــدي ـث ــه إل ــى
«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،أن «ب ــوم ـب ـي ــو أعـ ـ ــرب عــن
تخوفه ،وبصراحة ،من ّ
رد فعل فصائل
امل ـقــاومــة فــي ح ــال انـتـقــال الـتــوتــر إلــى
املـ ـي ــدان ،خ ـصــوصــا أن أم ـيــركــا لــديـهــا
سفارة ضخمة في بغداد ،وقنصليات
منتشرة على طول األراضي العراقية».
وفـيـمــا أش ــار الــوزيــر األمـيــركــي إلــى أنــه
ّ
ح ــث ال ـجــانــب ال ـع ــراق ــي ع ـلــى «ال ـت ـحــرك
ب ـ ـسـ ــرعـ ــة» إلخ ـ ـ ـضـ ـ ــاع تـ ـل ــك ال ـف ـص ــائ ــل
ل ـس ـي ـط ــرة الـ ـحـ ـك ــوم ــة املـ ــركـ ــزيـ ــة ألن ـه ــا
«ت ـج ـع ــل ال ـ ـعـ ــراق ب ـل ـدًا أقـ ــل اسـ ـتـ ـق ــرارًا»

ّ
حث الوزير األميركي
الحكومة على «التحرك
بسرعة» إلخضاع فصائل
المقاومة لسيطرتها

بحسب تعبيره ،أكــد مـصــدر مــن داخــل
فـ ـص ــائ ــل امل ـ ـقـ ــاومـ ــة أنـ ـ ــه «مـ ـ ــا مـ ــن قـ ــرار
فعلي وجــدي لفتح جبهة ـ ـ ـ فــي الوقت
الحالي ـ ـ ـ ضد القوات األميركية ،خاصة
أن امل ــواج ـه ــة املــرت ـق ـبــة م ـع ـهــم سـتـكــون
قانونية ،من خالل إقرار قانون إلخراج
القوات األميركية» ،مستدركًا في حديثه
امليدانية
إلى «األخبار» بأن «املعطيات
ّ
ق ــد ت ـت ــدح ــرج إلـ ــى م ــواج ـه ــة إذا تـعــقــد
املشهد أكثر ،خصوصًا أن االحتماالت
م ـف ـتــوحــة ،والـ ـخـ ـي ــارات ال ـت ــي تمتلكها
املقاومة العراقية عديدة ،وأردنا إيصال
رسالة إلى األميركيني ...وقد وصلت».
عـلــى امل ـس ـتــوى الــرس ـمــي ،ج ــدد صــالــح،
عقب لقائه بومبيو ،الـقــول إن الشراكة
االسـتــراتـيـجـيــة م ــع واش ـن ـطــن «مـهـمــة»
لـ ـبـ ـغ ــداد ،خ ــاص ــة أن ال ـ ـعـ ــراق عـ ــاد إل ــى
أداء دوره األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي فـ ـ ــي امل ـن ـط ـق ــة
«لـ ـيـ ـك ــون م ـك ــان ــا ي ـل ـت ـقــي ف ـي ــه ال ـج ـم ـيــع
لـلـحــوار والـتـفــاهــم بعيدًا عــن الـنــزاعــات
والـ ـص ــراع ــات» ،فـيـمــا رأى عـبــد املـهــدي
ٌ
شريك
أن «الــواليــات املتحدة األميركية
استراتيجي مهم للعراق ،الذي سيستمر
بسياسته املتوازنة التي تبني جسور
الصداقة والتعاون مع جميع األصدقاء
والـجـيــران ،ومنهم إي ــران» ،مـشـ ّـددًا على
«رغبة الـعــراق في تطوير العالقات مع
الواليات املتحدة ومع بقية دول الجوار
واألصدقاء في مختلف املجاالت».
ٌ
موقف معلن يبدو مطمئنًا لألميركيني،
إال أن مطلعني على ح ــراك عبد املهدي
يؤكدون أن واشنطن تتعامل مع الرجل
ب ـحــذر ،عـلــى قــاعــدة أن ــه «ل ـيــس صديقًا
ٌ
ل ـهــا ،ب ــل م ـت ـعــاون م ــع طـ ـه ــران» .ويفيد
هؤالء بأن «عبد املهدي كان هادئًا خالل
اللقاء ببومبيو ،وقد قال إننا عراقيون،
ٌ
وإيـ ــران ج ــارة لـنــا ،وال نــريــد املــزيــد من
ا ُملـشــاكــل مــع دول ال ـج ــوار ،وال نــريــد أن
نـ ـش ـ َـرك ف ــي ح ــرب (م ـه ـمــا ك ــان نــوعـهــا)
ضد أي دولة جارة مثلما تطلبون منا».
وأضاف عبد املهدي« :إننا ال نميل إلى
أخرى ،وال نريد
دولة جارة على حساب ّ
أيضًا أن نميل معكم» ،محذرًا من إدخال
ـأزق م ــع إي ـ ــران ،وه ــو ما
الـ ـ ّع ــراق ف ــي م ـ ـ ٍ
خلف بحسب املـصــادر انطباعًا سلبيًا
ومزعجًا لدى الضيف األميركي.

تحليل إخباري

ّ
انتخابات إسطنبول تقرر مصير أردوغان
إسطنبول ــ حسني محلي
بـعــد يــوم مــن ق ــرار «الـهـيـئــة العليا
ل ــان ـت ـخ ــاب ــات» إلـ ـغ ــاء ان ـت ـخــابــات
إس ـط ـن ـب ــول امل ـح ـل ـي ــة ،تـ ـق ــدم ح ــزب
«ال ـ ـش ـ ـعـ ــب ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوري» الـ ـف ــائ ــز
مرشحه ،أكرم إمام أوغلو ،برئاسة
بلديتها ،بطلبه إلى الهيئة إللغاء
ان ـت ـخ ــاب ــات إس ـط ـن ـب ــول بــال ـكــامــل.
وق ـ ـ ـ ـ ــال نـ ـ ــائـ ـ ــب رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس «ال ـ ـش ـ ـعـ ــب
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري» ،مـ ـح ــرم أرك ـ ـ ـ ــاك ،إن
«ال ـه ـي ـئــة الـعـلـيــا أل ـغــت انـتـخــابــات
رئ ـ ــاس ـ ــة بـ ـل ــدي ــة إسـ ـطـ ـنـ ـب ــول ف ـقــط
ب ـح ـج ــة أن الـ ـبـ ـع ــض م ـ ــن رؤس ـ ــاء
وأعـ ـض ــاء ال ـل ـجــان االن ـت ـخــاب ـيــة قد
ُعـ ِّـيـنــوا بنحو غير قــانــونــي ،لكنها
تلغ انتخابات رؤساء البلديات
لم ِ
ال ـ ـفـ ــرع ـ ـيـ ــة وامل ـ ـ ـجـ ـ ــالـ ـ ــس الـ ـبـ ـل ــدي ــة
ومختاري األحـيــاء في إسطنبول،
ُ
وجميعهم انتخبوا بإشراف نفس
الـلـجــان» .ورأى أرك ــاك أن الرئيس
رجـ ـ ــب طـ ـي ــب أردوغـ ـ ـ ـ ـ ــان «لـ ـ ــم يـعــد
رئ ـي ـســا لـلـجـمـهــوريــة ،ألن الـلـجــان
االنـتـخــابـيــة غـيــر الـقــانــونـيــة الـتــي
ت ـح ـج ـجــت ب ـه ــا «ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ـل ـيــا»
اآلن ه ـ ــي ن ـف ـس ـه ــا أش ـ ــرف ـ ــت ع ـلــى

االنتخابات الرئاسية والبرملانية
في  24حزيران املاضي» ،في وقت
وصف فيه زعيم الحزب املعارض،
كـ ـم ــال ك ـل ـي ـج ــدار أوغ ـ ـلـ ــو ،أع ـض ــاء
الـهـيـئــة ب ــ«ع ـصــابــة مــاف ـيــا» تأتمر
بأوامر أردوغان.
طلب «الشعب الجمهوري» جاء مع
إعــان «الحزب الشيوعي» التركي
انسحابه من انتخابات إسطنبول
ملـصـلـحــة أكـ ــرم إمـ ــام أوغ ـل ــو .وق ــال
األم ــن ال ـعــام لــ«الـشـيــوعــي» ،كمال
آوك ـي ــان ،إن مــرشـحــة ال ـحــزب التي
ح ـص ـل ــت ع ـل ــى  10492ص ــوت ــا لــن
تـشــارك فــي انـتـخــابــات اإلع ــادة في
 23ح ــزي ــران/ي ــون ـي ــو .ك ــذل ــك ،أعـلــن
حــزب «تركيا املستقلة» انسحابه
من االنتخابات ،وناشد املصوتني
ملـ ــرشـ ــح الـ ـ ـح ـ ــزب ف ـ ــي انـ ـتـ ـخ ــاب ــات
 31آذار (ع ــدده ــم  27238صــوتــا)
ال ـت ـص ــوي ــت إلم ـ ـ ــام أوغـ ـ ـل ـ ــو .وكـ ــان
مرشح «السعادة اإلسالمي» الذي
حصل في االنتخابات املاضية على
 103300صوت قد أعلن استعداده
ل ــان ـس ـح ــاب م ــن االن ـت ـخ ــاب ــات فــي
ح ـ ـ ــال ات ـ ـ ـخـ ـ ــاذ ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب م ـ ـثـ ــل هـ ــذا
القرار الــذي سيعلنه زعيمه اليوم

(الخميس) .وأعلن «الديموقراطي»
الـ ــذي ح ـصــل ع ـلــى  22544صــوتــا،
و«الـ ـيـ ـس ــار ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي» ال ــذي
حـصــل عـلــى  30817صــوتــا ،أنهما
سـيـتـخــذان قــريـبــا ال ـق ــرار الـنـهــائــي
الـخــاص باملشاركة فــي انتخابات
 23حزيران.
وتتوقع مصادر املستقلني وباقي
املــرشـحــن عــن األحـ ــزاب الصغيرة
أن ينسحبوا ملصلحة إمــام أوغلو
ال ــذي ت ـقــدم عـلــى مــرشــح «ال ـعــدالــة
والـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة» ف ـ ــي ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات 31
آذار ب ـفــارق  13أل ــف ص ــوت ،وذلــك
بتأييد «تحالف األم ــة» الــذي ّ
ضم
«ال ـش ـعــب ال ـج ـم ـهــوري» و«ال ـح ــزب
الـ ـجـ ـي ــد» املـ ــدعـ ــوم مـ ــن «ال ـش ـع ــوب
ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي» ال ـ ــذي ح ـصــل في
انـ ـتـ ـخ ــاب ــات  24ح ــزي ــران/ي ــونـ ـي ــو
املـ ــاضـ ــي عـ ـل ــى نـ ـح ــو  1,2م ـل ـيــون
ص ــوت م ــن أص ــل  9مــايــن نــاخــب
فــي إسـطـنـبــول .وتكتسب أص ــوات
«الشعوب الديموقراطي» األهمية
ال ـك ـب ــرى ب ـس ـبــب امل ـع ـل ــوم ــات الـتــي
تـتـحــدث عــن مـبــاحـثــات ســريــة بني
قـ ـي ــادات «االتـ ـح ــاد الــدي ـمــوقــراطــي
الكردستاني» السوري ومسؤولني

أتــراك بوساطة املبعوث األميركي
الـ ـ ـخ ـ ــاص إل ـ ـ ــى سـ ـ ــوريـ ـ ــا ،ج ـي ـمــس
جيفري .إذ يسعى أردوغان إلبعاد
«الشعوب» عن إمــام أوغلو مقابل
الـعــودة إلــى مباحثات الـســام بني
أنـ ـق ــرة و«الـ ـعـ ـم ــال ال ـك ــردس ـتــانــي».
ف ـقــد سـمـحــت ال ـس ـل ـطــات ال ـتــرك ـيــة،
بعد  4سـنــوات ،للمحامني بزيارة
زع ـيــم ال ـح ــزب ،ع ـبــد ال ـلــه أوجـ ــان،

يبقى الرهان على موقف
العواصم الغربية ،وخصوصًا
واشنطن
الـ ـق ــاب ــع فـ ــي ال ـس ـج ــن م ـن ــذ .1999
ورأت م ـصــادر فــي ق ــرار السلطات
الرسمية محاولة جــديــدة للحوار
مـ ـ ـ ــع أوج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي قـ ـ ـ ـ ــال ع ـل ــى
لـ ـس ــان املـ ـح ــام ــن« :عـ ـل ــى االتـ ـح ــاد
الديمقراطي الكردستاني السوري
أن يضع مصالح تركيا باالعتبار
خ ـ ــال ت ـح ــرك ــات ــه ش ــرق ـ ّـي الـ ـف ــرات،
وعـلـيــه أن يـسـتـمــر ف ــي ح ـ ــواره مع
دم ـشــق م ــن أج ــل ض ـمــان املـكــاســب

الديموقراطية في املنطقة».
ف ـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذلـ ـ ـ ــك ،بـ ـ ــدأ ال ـح ــدي ــث
مبكرًا عن سيناريوهات عــدة بعد
أن أثـ ـبـ ـت ــت ج ـم ـي ــع اس ـت ـط ــاع ــات
الـ ـ ـ ــرأي أن إم ـ ـ ــام أوغ ـ ـلـ ــو سـيـحـقــق
انـتـصــارًا كـبـيـرًا فــي انـتـخــابــات 23
ح ـ ــزي ـ ــران .وثـ ـم ــة تـ ـق ــدي ــرات تـشـيــر
إل ــى اح ـت ـمــاالت تـصــويــت قـطــاعــات
واس ـع ــة م ـح ـســوبــة ع ـلــى «ال ـع ــدال ــة
والـتـنـمـيــة» ال ـحــاكــم إلمـ ــام أوغ ـلــو.
ي ـف ـســر ذلـ ــك ت ـص ــري ـح ــات الــرئ ـيــس
ال ـس ــاب ــق ع ـبــد ال ـل ــه غـ ــول ،ورئ ـيــس
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـس ــاب ــق أح ـ ـمـ ــد داوود
أوغـلــو ،وانتقادهما بشكل عنيف
قرار «الهيئة العليا لالنتخابات»،
إذ رأى الرجالن أنه «عمل تخريبي
ي ـه ــدف إل ــى ال ـق ـضــاء ع ـلــى الـنـظــام
الديموقراطي في تركيا».
ل ـك ــن يـ ـ ــدرك ال ـج ـم ـي ــع أن الــرئ ـيــس
التركي سيستنفر كل ما لديه من
اإلمـ ـك ــان ــات ل ـض ـم ــان ف ـ ــوز مــرشــح
«ال ـ ـعـ ــدالـ ــة والـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة» ،وأن ـ ـ ــه لــن
يتحمل ول ــن يتقبل هــزيـمــة ثانية
ستقضي على مستقبله السياسي
بــال ـكــامــل ،ف ــي ظ ــل ت ــوق ــع الـجـمـيــع
إلمـ ــام أوغ ـل ــو أن يـصـبــح الــرئـيــس

يسعى أردوغان إلبعاد «الشعوب» عن إمام أوغلو مقابل العودة إلى مباحثات السالم بين أنقرة
و«العمال الكردستاني» (األناضول)

امل ـق ـب ــل ل ـل ـب ــاد إذا ان ـت ـص ــر لـلـمــرة
الثانية في االنتخابات .ويدفع مثل
هذا االحتمال األوساط السياسية
واإلعالمية للحديث عن مغامرات
ج ــدي ــدة ق ــد يـلـجــأ إل ـي ـهــا أردوغ ـ ــان
إذا تبني له أن إمــام أوغلو سيفوز
في االنتخابات املقبلة .تقول هذه
األوسـ ـ ــاط إن «اإلرهـ ـ ـ ــاب» سـيـكــون
املوضوع الرئيسي الذي سيفرض
نـ ـفـ ـس ــه ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــارع ل ـي ـض ـم ــن
ب ــه أردوغ ـ ـ ـ ــان دعـ ــم ال ـج ـمــاه ـيــر لــه
باعتبار أنه الوحيد الذي يستطيع
القضاء على اإلرهاب واإلرهابيني،
وب ـم ـقــوالت قــومـيــة ودي ـن ـيــة ،فيما
يـ ـق ــول الـ ـبـ ـع ــض إن امل ـ ـغـ ــامـ ــرة فــي
قبرص أو سوريا قد تكون من بني
املواضيع التي ستساعد «العدالة
والـتـنـمـيــة» عـلــى تــأجـيــل أو إلـغــاء
االنتخابات من جديد ،إذا لم تكن
هــذه الوسائل كافية لحشد تأييد
القوميني ألردوغان.
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،أصـ ــدر رؤس ــاء
بلديات املدن السياحية على طول
ش ـ ــواط ـ ــئ بـ ـح ــر إي ـ ـجـ ــة واألب ـ ـيـ ــض
امل ـ ـتـ ــوسـ ــط (ح ـ ـيـ ــث ف ـ ـ ــاز «ال ـش ـع ــب
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري») بـ ـي ــان ــات ن ــاش ــدوا

ف ـ ـي ـ ـهـ ــا امل ـ ـ ــواطـ ـ ـ ـن ـ ـ ــن عـ ـ ـ ـ ــدم قـ ـض ــاء
عـطـلـهــم الـصـي ـفـيــة ف ــي هـ ــذه امل ــدن
والـبـقــاء فــي إسـطـنـبــول للمشاركة
ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات .وأول ـ ــت شـبـكــات
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاعـ ـ ــي ه ـ ــذه
الـ ـبـ ـي ــان ــات أه ـم ـي ــة ب ــال ـغ ــة بـسـبــب
لهجتها الـفـكــاهـيــة ،فـقــال البعض
م ــن رؤس ـ ــاء ال ـب ـلــديــات إن درج ــات
والرطوبة
الحرارة ستصل إلى ،70
ّ
إلى  %100يوم  23حزيران ،وحذر
آخـ ـ ـ ـ ــرون م ـ ــن أن أسـ ـ ـم ـ ــاك الـ ـق ــرش
ستهاجم الشواطئ في هذا اليوم!
فـ ــي غـ ـض ــون ذل ـ ـ ــك ،ق ــال ــت «ن ـق ــاب ــة
املحامني» في إسطنبول إن أعضاء
النقابة سيشرفون على صناديق
االقـ ـ ـت ـ ــراع ،وس ـي ــراق ـب ــون عـمـلـيــات
ال ـ ـفـ ــرز والـ ـ ـع ـ ــد .فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،ه ــدد
وتــوعــد اإلع ــام املــوالــي ألردوغ ــان
كـ ــل ال ـف ـن ــان ــن والـ ـفـ ـن ــان ــات ال ــذي ــن
أعلنوا تأييدهم إلمام أوغلو تحت
شعار «الغد سيكون أجمل».
ويبقى الرهان على موقف العواصم
الغربية ،خصوصًا واشنطن التي
يعرف أردوغان أنه دونها ال يمكن
إق ـنــاع املــؤس ـســات املــالـيــة الــدولـيــة
والـغــربـيــة كــي تـســاعــد أن ـقــرة على

ال ـخــروج مــن أزمـتـهــا الخطيرة مع
اسـتـمــرار التناقضات الكبيرة في
س ـيــاســات ال ـب ــاد ال ـخ ــارج ـي ــة ،وال
سيما في سوريا وليبيا والعالقة
مــع روسـيــا وإي ــران مــن جـهــة ،ومع
أمـ ـي ــرك ــا مـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى .ودفـ ــع
ذلــك الــرئـيــس إلــى االسـتـعـجــال في
اتخاذ قرار إجراء االنتخابات قبل
تموز/يوليو املقبل ،موعد وصول
صـ ــواريـ ــخ «أس  »400ال ــروس ـي ــة،
وبالتالي انتهاء املهلة التي تحدث
عنها الرئيس دونالد ترامب حتى
يعلن مــوقـفــه الــرسـمــي ضــد تركيا
فــي حــال استمرارها فــي التنسيق
وال ـت ـعــاون مــع روس ـيــا وإيـ ــران في
ّ
وتعبر
مجمل القضايا اإلقليمية.
األوســاط االقتصادية واملالية عن
قلقها البالغ مــن احـتـمــاالت املزيد
مــن الـتــوتــر بــن أن ـقــرة وواشـنـطــن،
وهو ما ينذر بأزمة مالية خطيرة
قـ ـ ـب ـ ــل انـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات  23حـ ـ ــزيـ ـ ــران
وبعدها ،بات واضحًا أنها ستقرر
م ـص ـيــر تــرك ـيــا وأردوغـ ـ ـ ـ ــان ،مـهـمــا
كانت نتيجة هذه االنتخابات التي
سيفعل األخ ـيــر كــل ش ــيء لضمان
فوزه فيها.
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إعالنات

العالم

إعالنات
◄ وفيات ►
تقرير

كشف بنس عن رفع العقوبات عن الجنرال مانويل كريستوفر فيغيرا الذي
أعلن انشقاقه عن مادورو (أ ف ب)

عقوبات أميركية جديدة
ّ
ضد  25قاضيًا فنزويليًا
تعود واشنطن إلى لغة العقوبات بعد فشلها في
االنقالب على نظام نيكوالس مادورو .والجديد
إعالنها أنها ستفرض عقوبات على جميع القضاة
الـ  25في المحكمة العليا الفنزويلية ،واتهامها
المحكمة بأنها ّ
تحولت إلى «أداة سياسية للنظام»
أعـ ـل ــن ن ــائ ــب ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي،
مــايــك بـنــس ،أن ال ــوالي ــات املتحدة
ت ـس ـت ـع ــد ل ـ ـفـ ــرض ع ـ ـقـ ــوبـ ــات ع ـلــى
جـمـيــع ال ـق ـضــاة ال ـ ــ 25فــي املحكمة
العليا الفنزويلية ،متهمًا املحكمة
بأنها ّ
تحولت إلــى «أداة سياسية
للنظام» .وفــي مؤتمر صحافي له
فــي واشنطن ،فــي وقــت متأخر من
يوم أول من أمس ،قال بنس« :إن لم
تعد املحكمة العليا إلى تفويضها
الدستوري للحفاظ على الشرعية،
سـ ـتـ ـتـ ـخ ــذ واش ـ ـن ـ ـط ـ ــن إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
مل ـحــاس ـبــة ال ـق ـض ــاة ال ـ ـ ـ ــ .»25وات ـهــم
املحكمة بــ«تـجــاوز صالحياتها»،

ّ
صعد بنس
في خطابه ضد
حلفاء كاراكاس ،بدءًا
ً
وانتهاء
من طهران
بموسكو

وبأنها تحولت إلى «أداة سياسية
لـ ـلـ ـنـ ـظ ــام» ،م ـض ـي ـفــا إن واش ـن ـط ــن
ت ـ ـ ــدرس «كـ ـ ــل ال ـ ـخ ـ ـيـ ــارات» فـ ــي مــا
ّ
يخص كاراكاس.
ّ
ولـ ــم يـ ـم ــر خـ ـط ــاب ب ـن ــس م ــن دون
ال ـت ـص ـع ـيــد ض ــد ح ـل ـفــاء ف ـنــزويــا.
إذ ات ـهــم إي ـ ــران بــأن ـهــا تـسـعــى إلــى
إن ـش ــاء «ق ــاع ــدة آم ـن ــة لــإرهــابـيــن
فـ ــي ف ـ ـنـ ــزويـ ــا» .وقـ ـ ـ ــال« :ي ـت ـع ــاون
النظام اإليراني مع النظام الفاسد
ف ــي ف ـنــزويــا إلن ـش ــاء ق ــاع ــدة آمـنــة
ل ــإره ــابـ ـي ــن .وي ـع ـم ــل ح ـ ــزب ال ـلــه
عـلــى تــوسـيــع شبكته الـخـطــرة في
ف ـن ــزوي ــا» .أم ــا م ــوس ـك ــو ،فــاعـتـبــر
بنس أنها «بحاجة إلى مواقع في
نـصــف ال ـكــرة ه ــذا وف ــي فـنــزويــا»،
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م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أنـ ـه ــا «ت ـم ـن ــح األمـ ــل
األخـ ـي ــر ل ـل ـس ـل ـطــات ف ــي ك ــاراك ــاس
الـ ـت ــي ال ي ـم ـك ــن أن ت ـح ـص ــل عـلــى
أم ــوال فــي ال ــدول األخ ـ ــرى» .كــذلــك،
دعا الرئيس الفنزويلي من جديد
ً
إلــى االستقالة ،قــائــا إن «الـصــراع
ف ـ ــي ف ـ ـنـ ــزويـ ــا ه ـ ــو ال ـ ـ ـصـ ـ ــراع بــن
الــدي ـك ـتــاتــوريــة والــدي ـمــوقــراط ـيــة.
وي ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ّـد ن ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــوالس مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادورو
الديكتاتور الذي ليس لديه أي حق
فــي السلطة ،ويـجــب أن يستقيل».
ووص ـ ــف ح ـكــومــة م ـ ـ ــادورو بــأنـهــا
ت ـش ـكــل «أكـ ـب ــر خ ـطــر ع ـلــى ال ـســام
واالس ـت ـقــرار واالزده ـ ــار فــي نصف
الكرة الغربي».
من جانبها ،وفــي سياق جهودها
ال ــرام ـي ــة إلـ ــى مــاح ـقــة الـضــالـعــن
فـ ـ ـ ــي االنـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــاب ال ـ ـ ـفـ ـ ــاشـ ـ ــل الـ ـ ـ ــذي
قـ ـ ـ ــاده امل ـ ـع ـ ــارض خـ ـ ـ ــوان غـ ــوايـ ــدو
بتوجيه أمـيــركــي ،طلبت املحكمة
الـعـلـيــا فــي فـنــزويــا مــن الجمعية
التأسيسية دراس ــة إمـكــانـيــة فتح
ت ـح ـق ـي ـق ــات جـ ـن ــائـ ـي ــة م ـ ــع س ـب ـعــة
بـ ــرملـ ــان ـ ـيـ ــن م ـ ـع ـ ــارض ـ ــن .وقـ ــالـ ــت
املـحـكـمــة ،فــي ب ـيــان أول مــن أمــس،
إن «الجمعية التأسيسية ستنظر
في فتح التحقيقات في عدة جرائم
محتملة ،بينها الـتــآمــر والخيانة
العظمى والتمرد».
فــي غـضــون ذل ــك ،دع ــت «مجموعة
االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال الـ ـ ــدول ـ ـ ـيـ ـ ــة» الـ ـخ ــاص ــة
بفنزويال ،والتي يقودها االتحاد
األوروب ـ ـ ــي ،إل ــى ت ـف ــادي التصعيد
وت ـس ــوي ــة األزم ـ ـ ــة ف ــي الـ ـب ــاد عـبــر
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات .وق ـ ــال ـ ــت امل ـف ــوض ــة
العليا للسياسة الخارجية واألمن
فــي االت ـحــاد األوروب ـ ــي ،فيديريكا
مــوغ ـيــري ـنــي ،ف ــي أعـ ـق ــاب اج ـت ـمــاع
م ـج ـمــوعــة االت ـ ـصـ ــال ف ــي عــاصـمــة
كوستاريكا ،سان خوسيه ،أول من
أم ــس ،إن «ت ـف ــادي الـتـصـعـيــد يعد
أولــويــة بالنسبة إلــى املـجـمــوعــة»،
مشددة على رفضها أي محاوالت
لحل األزمة عسكريًا ،سواء بتدخل
خارجي أو من الداخل.
(األخبار ،أ ف ب)

أوالد الفقيد :هــدى زوجــة الدكتور
بهيج طبارة
فوزي وصوفي لوكوك
ن ــدي ــم زوجـ ـت ــه غ ــراس ـي ــا أت ــان ــازي ــو
وأوالدهما :ياسمني وثريا
مروان وفريا ڤان أورسو
شـ ـقـ ـيـ ـق ــه أديـ ـ ـ ـ ــب (ديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي) فـ ـ ــوزي
كرياكوس وعائلته
شـقـيـقـتــه أوالد امل ــرح ــوم ــة جميلة
أرملة سليم شبلي وعائالتهم
أش ـ ـقـ ــاء زوج ـ ـتـ ــه الـ ــدك ـ ـتـ ــور زك ــري ــا
النصولي وعائلته
الدكتور مروان النصولي وعائلته
الدكتور خلدون النصولي وعائلته
شقيقات زوجـتــه الــدكـتــورة سلوى
النصولي وأوالدها
س ـ ـه ـ ـيـ ــر أرمـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة ريـ ـ ـ ـ ـ ــاض طـ ـ ـي ـ ــارة
وأوالدها
وعموم عائالت :كرياكوس ،سعد،
النصولي ،درغام ،طبارة ،أتانازيو،
شـ ـبـ ـل ــي ،دب ـ ــاج ـ ــي ،طـ ـ ـي ـ ــارة ،عـ ــرب،
ح ـلــوانــي وأن ـس ـبــاؤهــم ف ــي الــوطــن
واملـهـجــر يـنـعــون إلـيـكــم بـمــزيــد من
ال ـ ـحـ ــزن ف ـق ـي ــده ــم املـ ــأسـ ــوف عـلـيــه
املرحوم
البروفسور
سامي فوزي كرياكوس
زوج ـتــه املــرحــومــة الــدك ـتــورة هــدال
محيي الدين النصولي
املـنـتـقــل إل ــى رحـمـتــه تـعــالــى مساء
يوم السبت الواقع فيه  4أيار 2019
متممًا واجباته الدينية.
لكم من بعده طول البقاء
تقبل التعازي اليوم الخميس وغدًا
الجمعة  9و 10الجاري في صالون
كنيسة القديس نيقوالوس للروم
األرثوذكس (مار نقوال) ،األشرفية
اب ـتـ ً
ـداء مــن الساعة الـحــاديــة عشرة
قبل الظهر لغاية الساعة السادسة
ً
مساء.
ال ــرج ــاء إبـ ـ ــدال األك ــال ـي ــل بــالـتـبــرع
للكنيسة
واعتبار هذه النشرة إشعارًا خاصًا

بـ ـم ــزي ــد م ـ ــن ال ـ ــرض ـ ــى وال ـت ـس ـل ـي ــم
بمشيئة الله تعالى
ننعى اليكم وفــاة فقيدتنا الغالية
املرحومة
الحاجة عليا مروة املولى
أرملة املرحوم حسن املولى
أوالده ـ ـ ـ ـ ــا :ال ـس ـف ـي ــر ع ـل ــي وم ـح ـمــد
وحسني والدكتور شوقي
إبنتها :سعاد زوجة العقيد حسن
الخطيب
أشقاؤها :حسن واملرحومون منير
وعلي وحمود وجميل
ش ـ ـق ـ ـي ـ ـقـ ــات ـ ـهـ ــا :ال ـ ـ ـحـ ـ ــاجـ ـ ــة س ـ ـعـ ــاد
واملرحومة مريم
سـيـصـلــى عـلــى جـثـمــانـهــا الـطــاهــر
ال ـخــام ـســة ع ـصــر ال ـي ــوم الـخـمـيــس
ال ــواق ــع فـيــه  9أي ــار  ۲۰۱۹وي ــوارى
الثرى في جبانة بلدة حربتا .تقبل
التعازي بعد الدفن وأيــام الجمعة
والسبت واألحــد في منزل الفقيدة
الكائن في بلدة حربتا .ويصادف
يوم األحد الواقع فيه  13أيار ۲۰۱۹
ذك ــرى األس ـبــوع .وبـهــذه املناسبة،
ت ـت ـل ــی آيـ ـ ـ ــات م ـ ــن ال ـ ــذك ـ ــر ال ـح ـك ـيــم
ومجلس عزاء عن روحها الطاهرة
للرجال والنساء في تمام العاشرة
صـ ـب ــاح ــا ف ـ ــي ح ـس ـي ـن ـي ــة ب ـلــدت ـهــا
حربتا.
ك ـم ــا ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي فـ ــي ب ـي ــروت
يــوم الخميس الــواقــع فيه  16أيــار
 ۲۰۱۹للرجال والنساء من الثالثة
بـعــد الـظـهــر حـتــى الـســادســة مساء
فــي جمعية التخصص والتوجيه
الـعـلـمــي  -الــرم ـلــة الـبـيـضــاء  -قــرب
مركز أمن الدولة
لـ ـلـ ـفـ ـقـ ـي ــدة الـ ــرح ـ ـمـ ــة ول ـ ـكـ ــم األج ـ ــر
والثواب
اآلس ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــون :آل امل ـ ـ ــول ـ ـ ــى ومـ ـ ـ ـ ــروة
والخطيب وهاشم
وع ـ ـم ـ ــوم أه ـ ــال ـ ــي بـ ـل ــدت ــي ح ــرب ـت ــا
والزرارية

◄ذكرى أسبوع ►
تـ ـص ــادف نـ ـه ــار ال ـج ـم ـعــة  10اي ــار
 2019امل ــواف ــق  5رم ـضــان  1440هـ
ذك ـ ـ ــرى م ـ ـ ــرور اس ـ ـبـ ــوع ع ـل ــى وفـ ــاة
فقيدنا الغالي املرحوم
الحاج محمد عطية أيوب
(أبو عطية)
اوالده :عطية ،ذو الفقار وعلي
اشـ ـق ــاؤه :م ـح ـمــود ،غ ـس ــان ،فـضــل،
احمد وعياد
اصـ ـه ــرت ــه :ع ـل ــي ح ـ ـجـ ــازي ،ع ـصــام
ع ــراب ــي ،فـ ــادي مـ ــراد وه ــان ــي علي
احمد
وبهذه املناسبة األليمة سيتلى آي
من الذكر الحكيم ومجلس عزاء عن
روح ــه الـطــاهــرة الـســاعــة الخامسة
ب ـع ــد ال ـظ ـه ــر ل ـل ــرج ــال ف ــي ال ـن ــادي
الحسيني الجديد لبلدته حاروف،
ول ـل ـن ـس ــاء ف ــي ال ـ ـنـ ــادي الـحـسـيـنــي
القديم.
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي بـ ـي ــروت نـهــار
الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــاء  14ايـ ـ ـ ـ ــار فـ ـ ــي ج ـم ـع ـيــة
ال ـت ـخ ـصــص وال ـت ــوج ـي ــه ال ـع ـل ـمــي،
الــرم ـلــة ال ـب ـي ـضــاء ،ق ــرب مــركــز أمــن
ال ــدول ــة م ــن ال ـســاعــة الـثــانـيــة حتى
الرابعة عصرًا.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلسفون :آل أيوب ،آل حرب وعموم
أهالي بلدة حاروف

تـ ـص ــادف نـ ـه ــار ال ـج ـم ـعــة  10أي ــار
2019
ذك ـ ــرى م ـ ــرور أس ـ ـبـ ــوع ع ـل ــى وفـ ــاة
فقيدنا الغالي املرحوم
عادل عبد الحسن جابر
والــدتــه :املــرحــومــة الـحــاجــة فاطمة
حسني محسن شميساني
زوجته :الحاجة نظلة الشيخ عبد
الله نعمة
اوالده :عبير زوجة لقمان مصطفى
الجوني ،شادي زوجته فرح فاروق
عــواضــة وعــامــر زوج ـتــه آي ــة حسن
جابر وهشام
اخ ــوت ــه :امل ــرح ــوم ــان ال ـح ــاج ف ــوزي
جابر والحاج غالب جابر
اخواته :الحاجة رأفة ارملة املرحوم
ال ـ ـ ـحـ ـ ــاج ق ـ ــاس ـ ــم مـ ـحـ ـم ــد ح ـ ـمـ ــادي
امل ــرح ــوم ــة الـ ـح ــاج ــة اكـ ـ ـ ــرام زوجـ ــة
السيد حسن علوش.
ان ـس ـب ــاؤه :ال ـش ـيــخ ح ـســن عـبــدالـلــه
نعمة ،الشيخ حسني عبدالله نعمة،
الدكتور علي نعمة ،الحاجة سناء
أرم ـ ـلـ ــة املـ ــرحـ ــوم ال ــدكـ ـت ــور مـحـمــد
مهنا والسيدة فاطمة زوجة السيد
جعفر محمد جواد شرف الدين.
وبهذه املناسبة األليمة ستتلى آي
من الذكر الحكيم ومجلس عزاء عن
روح ــه ال ـطــاهــرة الـســاعــة الـعــاشــرة
صـ ـب ــاح ــا ل ـ ـلـ ــرجـ ــال ف ـ ــي ح ـس ـي ـن ـيــة
الـنـبـطـيــة ،ول ـل ـن ـســاء ف ــي حسينية
السيدة زينب (ع) ،النبطية.
اآلسـ ـف ــون :آل ج ــاب ــر ،نـعـمــة ،مهنا،
جــونــي ،ح ـم ــادي ،ع ــواض ــة ،شقير،
خياط وعموم أهالي بلدة النبطية

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
الرئيسة ندى املعلوف
رقم املعاملة2014/8 :
امل ـن ـفــذ :بـنــك بـيـبـلــوس ش.م.ل .وكيله
املحامي محمد ديب
املـ ـنـ ـف ــذ عـ ـلـ ـي ــه :جـ ـ ـ ــورج ن ـخ ـل ــه ك ـ ـ ــرم -
البترون.
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :س ـنــد دي ــن بقيمة
/8.866.000/ل.ل .ورصـ ـي ــد حـســاب
بقيمة  1.148.000ل.ل.
تاريخ الحجز2015/3/23 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ل ــدى أم ــان ــة الـسـجــل
العقاري2015/3/28 :
امل ـ ـ ـطـ ـ ــروح لـ ـلـ ـبـ ـي ــع :ال ـ ـع ـ ـقـ ــار /1865/
البترون وهو عبارة عن بناء من حجر
مقصوب يحتوي على اسطبل وبيت
خ ــراب وقطعة ارض ضمنها شجرتا
ت ــوت وش ـج ــرة خ ــوخ وب ـعــض اغ ــراس
الليمون واثـنــاء الكشف تبني ان قائم
عـلـيــه ب ـنــاء م ــن طــابــق واحـ ــد يـحـتــوي
على مدخل خارجي  -وصالون وسفرة
مفتوحتني على بعضهما ونــوم عدد
 2وم ــوزع ومطبخ وحـمــام  -وغرفتان
خارجيتني من حجر مالصقني واحدة
على يمني املدخل سقفها من االترنيت
والثانية للجهة املقابلة سقفها توتيا
تستعمل للعدة واملونة.
مساحته 510 :م2
ً
ح ــدوده :شـمــاال1868 - 1867 - 2397 :
شرقًا1867 - 1868 :
جنوبًا :طريق عام و 1868غربًا2397 :
  - 2380طريق عام.التخمني/210.000/ :د.أ .بــدل الطرح:
/126.000/د.أ.
موعد املزايدة ومكانها :يوم الخميس
الواقع في  2019/6/6الساعة الواحدة
م ــن ب ـع ــد ال ـظ ـه ــر امـ ـ ــام رئ ـي ـس ــة دائـ ــرة
التنفيذ في محكمة البترون.
شــروط البيع :على الراغب في الشراء
وق ـبــل امل ـبــاشــرة ب ــامل ــزاي ــدة ايـ ــداع بــدل
الطرح بالليرة اللبنانية امــا نقدًا في
ص ـن ــدوق ال ـخــزي ـنــة او ت ـقــديــم ش ــك او
كفالة مصرفيني بــاســم رئيسة دائــرة
تـنـفـيــذ ال ـب ـت ــرون وع ـل ـيــه ات ـخ ــاذ محل
اقــامــة ضـمــن ن ـطــاق ه ــذه ال ــدائ ــرة واال
عد قلمها مقامًا مختارًا له .وعليه ان
يدفع اضافة الى رسوم التسجيل %5
رسم داللة.
رئيس القلم
وفاء ضاهر
إعالن
ص ـ ـ ـ ـ ــادر ع ـ ـ ــن دائ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ صـ ـي ــدا
باملعاملة التنفيذية رق ــم 2017/872
غــرفــة الــرئـيــس الـقــاضــي ران ــي صــادق
ل ـب ـيــع ال ـق ـس ــم رق ـ ــم  1084/5ق ـنــاريــت
باملزاد العلني.
املـ ـنـ ـف ــذ :ف ــرن ـس ـب ـن ــك ش.م.ل .وك ـي ـل ـتــه
املحامية ماري شهوان
املنفذ عليه :احمد رضا خليفة
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :الـ ـ ـق ـ ــرار الـ ـص ــادر
ع ــن ال ـل ـج ـنــة ال ـق ـضــائ ـيــة ال ـن ــاظ ــرة في
الخالفات الناشئة عن تطبيق قوانني
االسكان تاريخ .2017/9/12
تاريخ تبليغ االنذار2017/12/1 :
ت ــاري ــخ ق ـ ــرار ال ـح ـج ــز2017/12/29 :
تاريخ تسجيله2018/1/4 :
تــاريــخ محضر الــوصــف2018/1/29 :
تاريخ تسجيله 2018/3/7
م ـح ـت ــوي ــات ال ـق ـس ــم :عـ ـب ــارة ع ــن شـقــة
مــؤلـفــة مــن مــدخــل وج ـلــوس وصــالــون
وسـ ـف ــرة و 3نـ ــوم وح ـم ــام ــن ومـطـبــخ
وشرفتني.
مساحته/176 :م2
ً
حدود القسم :شماال :العقار رقم ،1083
جنوبًا :العقار رقم  ،875شرقًا :العقار
رقم  1080و،1081
غربًا :العقار رقم .1086
بدل التخمني 2400 :سهم /96800/د.أ.
بدل الطرح 2400 :سهم /58080/د.أ.
تــاريــخ ومـكــان البيع :لقد تحدد نهار
ال ـخ ـم ـي ــس ال ـ ــواق ـ ــع فـ ــي 2019/5/30
الساعة العاشرة صباحًا موعدًا للبيع
باملزاد العلني أمام رئيس دائرة تنفيذ
صيدا.

شــروط البيع :على الراغب في الشراء
ان ي ــودع بــاســم رئـيــس دائ ــرة التنفيذ
قـبــل امل ـبــاشــرة بــاملــزايــدة فــي صـنــدوق
الخزينة او في أحد املصارف املقبولة
من الــدولــة مبلغًا مــوازيــا لبدل الطرح
أو أن ي ـق ــدم ك ـفــالــة م ـصــرف ـيــة تضمن
هذا املبلغ وعليه ان يتخذ محل اقامة
مختارًا له ضمن نطاق الــدائــرة اذا لم
يكن له مقامًا فيه واال اعتبر قلم الدائرة
مقامًا مختارًا له وعلى املشتري ايداع
كامل الثمن ورســم الداللة خالل مهلة
ث ــاث ــة أيـ ـ ــام م ــن ت ــاري ــخ صـ ـ ــدور ق ــرار
االحالة واال تعاد املزايدة بالعشر على
مسؤوليته.
رئيس القلم
أحمد عبد الله
إعالن
ت ـع ـل ــن م ـس ـت ـش ـفــى ت ـب ـن ــن ال ـح ـكــومــي
ع ــن اج ـ ـ ــراء م ـنــاق ـصــة ع ـمــوم ـيــة ل ــزوم
ش ـ ــراء :ام ـص ــال  -ادوي ـ ــة  -مـطـبــوعــات
 ف ـحــوصــات االن ـس ـجــة  -مـسـتـلــزمــاتالتعقيم  -الغازات الطبية  -مستلزمات
عمليات العظم  -مستلزمات عمليات
املسالك البولية  -مستلزمات طبية -
مستلزمات عمليات الـعـمــود الفقري
 م ـس ـت ـل ــزم ــات امل ـط ـب ــخ  -م ـف ــروش ــاتلقاعات االنتظار.
آخ ــر مـهـلــة لـتـقــديــم ال ـع ــروض الـســاعــة
الثانية عشرة من تاريخ 2019/5/27
عـ ـل ــى ان تـ ـف ــض ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ب ـت ــاري ــخ
 2019/5/28ال ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة فــي
مبنى املستشفى.
رئيس مجلس االدارة
د .محمد حمادي
إعالن
تبليغ موعد جمعية عمومية
تــدعــو ال ـت ـعــاون ـيــة ال ــزراع ـي ــة بقسميا
جميع االعضاء لعقد جمعية عمومية
ل ـل ـم ـص ــادق ــة عـ ـل ــى املـ ـي ــزانـ ـي ــة واب ـ ـ ــراء
ذم ــة مجلس االدارة فــي قــاعــة الـنــادي
االه ـل ــي بقسميا ب ـتــاريــخ 2019/6/9
عـنــد ال ـســاعــة الـتــاسـعــة صـبــاحــا وفــي
حال عدم اكتمال النصاب تعقد جلسة
ثانية عند الساعة الحادية عشرة من
ذات ال ـت ــاري ــخ وتـ ـك ــون قــانــون ـيــة بمن
حضر.
مالحظة :لكل الورثة الذين توفي لهم
اعضاء خالل الخمس سنوات االخيرة
احـضــار مستندات قانونية او حصر
ارث للمطالبة بحقوقهم.
رئيس التعاونية
بطرس شهيد

الساعة العاشرة صباحًا.
الزهراني في 2019/05/07
رئيس دائرة الهندسة واملشتريات
املهندس أحمد غدار
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
ينفذ بنك سوسيته جنرال في لبنان
ش.م.ل .بــاملـعــامـلــة  2018/832بــوجــه
شركة كيلي ش.م.م .والياس اميل زهار
وجيزال انطون كــرم بموضوع تنفيذ
عقد تأمني وزيــادة تأمني وعقد كفالة
ً
وسندات دين تحصيال ملبلغ /29457/
د.أ .اض ــاف ــة ال ـ ــى الـ ـف ــوائ ــد وال ــرس ــوم
ويجري التنفيذ على موجودات منزل
املنفذ ضــده الـيــاس زه ــار الكائنة في
ادونـ ـي ــس ب ـنــايــة ج ــان غ ـصــن الـطــابــق
الثالث وهي على الشكل التالي:
طقم فوتي مؤلف مــن  3قطع وطاولة
خ ـ ـشـ ــب مـ ــرب ـ ـعـ ــة وطـ ـ ــاول ـ ـ ـتـ ـ ــي خ ـش ــب
وس ـ ـ ـجـ ـ ــادة ك ـح ـل ــي وبـ ـ ـ ـ ـ ــوردو ع ـ ـ ــدد 5
قياسات مختلفة طاولة سفرة خشب
م ــع ع ـش ــر ك ــراس ــي ودرسـ ـ ـ ـ ــوار خـشــب
ج ـ ـ ـ ــوزي وج ـ ـ ـهـ ـ ــاز الـ ـت ــدفـ ـئ ــة ش ــوف ــاج
ولوحة وطاولة سجاير عدد  3وثريا
كريستال وكــرســي بــار عــدد  3ولوحة
رســم تعبيري وب ــراد  whirlpoolوغــاز
ان ـ ـكـ ــاس ـ ـتـ ــره خـ ـم ــس ع ـ ـيـ ــون م ـ ــع ف ــرن
طــاولــة بالستيك وكــرســي خشب عدد
 4ومــاي ـكــروويــف  whirlpoolوغسالة
عــدد  2وفــريــزر  Ignisوسريرين مفرد

مع خزانة وكومود لون ابيض وتخت
م ــزدوج بني مــع خزانتني وكومودين
وتلفزيونني  samsungوصالون قماش
ب ــاج مــؤلــف م ــن سـتــة مـقــاعــد وطــاولــة
زاوية وطاولة وسط جميعها مخمنة
بمبلغ بـ /11693/د.أ.
يجري البيع يوم االربعاء الواقع منه
 2019/5/22الساعة الثانية والنصف
بعد الظهر على العنوان املبني اعــاه
ل ـلــراغــب ب ــال ـش ــراء ال ـح ـضــور بــاملــوعــد
املحدد مصحوبًا بالثمن نقدًا وبرسم
داللة بنسبة  %5وعلى ان ال يتم البيع
ما لم يبلغ الثمن املعروض ستة اعشار
مــن قيمة التخمني كما عليه االطــاع
على تقرير الخبير في قلم الدائرة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
ف ـ ـ ــر ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــان م ـ ـ ــن الـ ـت ــابـ ـعـ ـي ــة
البنغالدشية
SARKAR RIDOY
ALAM KHORSED
الــرجــاء ممن يعرف عنهم شيئا"
االتصال على الرقم 03/220207

شركة مرنوسا هولدنغ ش.م.ل.
بيان املركز املالي كما في  31كانون االول 2018
2018/12/31
املوجودات
موجودات مالية:
سندات مشاركة
قروض مرتبطة بمشاركات
موجودات متداول بها:
الصندوق واملصارف
مجموع املوجودات
املطلوبات وحقوق املساهمني
حقوق املساهمني:
رأس املال
إحتياطي قانوني
ارباح مدورة
مطلوبات غير متداول بها:
حسابات املساهمني
مطلوبات متداول بها:
ذمم دائنة
ضرائب
مجموع املطلوبات وحقوق املساهمني

دوالر
19.202.062
750.000
19.952.062
100.700
20.052.762
16.575.000
104.343
937.457
17.616.800
2.430.425
2.220
3.317
5.537
20.052.762

مجلس االدارة
السيد محمد زكي جوهر  -رئيس
السيدة رندة عباس دقيق – عضو
األمير مالك األمير فاروق أرسالن – عضو
مفوضي املراقبة
السادة سمعان ،غالم وشركاهم

استراحة
3153 sudoku
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إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي محمد مازح
بــاملـعــامـلــة الـتـنـفـيــذيــة رق ــم 2019/52
املتكونة فيما بني:
املنفذ :بسام مصطفى صيداني
املنفذ عليه :امال يعقوبي الحوش
بـ ـت ــاري ــخ  2019/4/25ت ـ ـقـ ــرر اب ـ ــاغ
املنفذ عليها ام ــال يعقوبي املجهولة
مـحــل االق ــام ــة بــوجــوب ال ـح ـضــور الــى
قلم دائ ــرة تنفيذ صــور لتبلغ االن ــذار
التنفيذي ومــرفـقــاتــه وال ـج ــواب خــال
عـشــريــن يــومــا م ــن ت ــاري ــخ الـنـشــر واال
اعتبر كل تبليغ لك ضمن قلم الدائرة
قانونيًا.
مأمور التنفيذ
أسيل برجي
إعالن رقم 191
تعلن ادارة منشآت النفط في الزهراني
عن استدراج عروض لـ:
املطلوب :تــوريــد عناصر أمــن وحــرس
عدد 18
وف ـق ــا ل ـل ـمــواص ـفــات املـبـيـنــة ف ــي دفـتــر
الـشــروط ،على الراغبني فــي االشـتــراك
في استدراج العروض املذكورة تقديم
ع ــروضـ ـه ــم ال ـ ــى ق ـل ــم املـ ـنـ ـش ــآت خ ــال
ال ــدوام الــرسـمــي مــن الـســاعــة السابعة
صـبــاحــا وح ـتــى الـســاعــة الـثــالـثــة بعد
ال ـظ ـه ــر ع ـل ــى ان ت ـن ـت ـهــي م ـ ــدة تـقــديــم
الـعــروض يــوم االثـنــن /20أيـ ــار2019/
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أفقيا
 -1فنان سـعــودي مــن أشهر مطربي الخليج ولــد فــي البحرين –  -2ممثل مصري
ّ
يلقب بوحش الشاشة العربية –  -3من الطيور – ماركة هواتف معروفة –
راحل كان
 -4رمى وأبعد – بلدة لبنانية بقضاء جزين – ضجر وسئم –  -5حرف عطف – أحرف
متشابهة –  -6عائلة رئيس جمهورية عربي مخلوع –  -7إسم حمله عدد كبير من
فراعنة مصر ُدفن أغلبهم في وادي امللوك – من الجهات األربعة –  -8من الحشرات –
حرير أبيض أو ديباج –  -9للتفسير – والية برازيلية عاصمتها فورتاليزا تعتمد
إقتصاديًا بشكل رئيسي على تربية املواشي والسياحة –  -10ممثلة مصرية سفيرة
سابقة لألمم املتحدة للنوايا الحسنة

عموديًا

 -1مدينة فلسطينية – يحمي من األشعة املجهولة أو أشعة إكــس –  -2فيلسوف
ّ
مفكري البشرية – رتبة عسكرية –  -3من كبروا في السن وظهر
يوناني من كبار
ْ
الشيب – مدينة سورية على العاصي –  -4لهو ولعب – مدينة تونسية على
عليهم
خليج الحمامات أسسها الفينيقيون –  -5خبز يابس – منطقة واسعة في القسم
اآلسيوي من جمهورية روسيا –  -6كاتب وفيلسوف ومستشار امللكة زنوبيا أعدمه
السيارة – قميص مــن زرد
األمـبــرا ُطــور الــرومــانــي أورلـيــانــس – للتعريف –  -7فــي ّ
لبس وقاية من سالح العدو –  -8شجر كثير ملتف – السحاب –  -9بحر
الحديد ي
ّ
ويذل –  -10محافظة عراقية مركزها مدينة بعقوبة – ّ
سد مائي لبناني
– يخضع

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

الكنانة –  -2ليبان بوست –  -3مها – درح – فا –  -4ياباني –  -5ان – تبريز – -6
 -1أرض ّ
أمرن –  -7الوجل – صه – ّ -8
ندك – ردود –  -9كاسب – مونو –  -10جان داالمبر
دالوز –

عموديًا
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مشاهير 3153

حلول الشبكة السابقة

 -1امليادين –  -2ريهانا – دكا –  -3ضباب – الكان –  -4ا ا – أفول – سد –  -5لندن – زوربا – -6
كبريت – جد –  -7نوح – بالوما –  -8اس – هرم – دوم –  -9نتف – ّ
يرص – نب –  -10ايزنهاور

حل الشبكة 3152

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

قائد عسكري روسي ( )1974-1896من أبرز وأشهر قادة الحرب العاملية
الثانية .حـ ّـرر ستالينغراد وشــارك في إحتالل برلني .وزيــر الدفاع بعد
إنتهاء الحرب
 = 7+4+3+1ملك انكليزي ■  = 6+8+2+9من الفاكهة ■  = 5+10+11قطعة
من الجيش

حل الشبكة الماضية :صافيناز قدري
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إعالنات
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
غرفة الرئيس أحمد محمود
رقـ ـ ــم املـ ـع ــامـ ـل ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة2015/60 :
استنابة
املنفذ :البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل.
وك ـيــاه املـحــامـيــان هــا روف ــاي ــل وبـســام
كرم
املنفذ عليهم :نهاد محمد وهبي وحسن
علي وهبي
وعلي حسني وهبي  -بشامون  -قضاء
عاليه  -بناية ورد  -منطقة الكريدلي.
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي وق ـي ـم ــة ال ــدي ــن عـقــد
تأمني عقاري من الدرجة االولــى وبدون
مزاحم واتفاقية فتح الحسابات وسند
كفالة تضامنية بقيمة /318.751.133/
ثالثمئة وثمانية عشر مليونًا وسبعمئة
وواح ـ ـ ــد وخ ـم ـس ــون ال ـ ــف ومـ ـئ ــة وث ــاث
وثالثون ليرة لبنانية عدا اللواحق.
تاريخ التنفيذ في دائــرة تنفيذ بيروت:
2014/9/25
تــاريــخ التنفيذ فــي دائ ــرة تنفيذ بعلبك:
2015/10/13
تـ ــاريـ ــخ ت ـب ـل ـيــغ االنـ ـ ـ ـ ــذار،2014/12/5 :
2015/7/14
تاريخ قرار الحجز2015/7/14 :
تاريخ تسجيله2015/7/25 :
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:
2015/11/26
تاريخ تسجيله2015/12/1 :
بيان العقارات املحجوزة ومشتمالتها:
 2400سـهــم بــالـعـقــار رق ــم /682ن ـب ـح ــا -
أمـيــري  -محلة السالسيل الـعـقــار ارض
م ـعــدة ل ــزراع ــة ال ـح ـبــوب وه ــي سـلـيــخ ال
يوجد عليها انشاءات.
 مساحته 14139 :متر مربع حدوده :يحده غربًا العقارات رقم ،676ً
 ،675 ،677وش ــرق ــا طــريــق ع ــام وش ـمــاال
الـعـقــارات رقــم  ،683 ،680 ،676وجنوبًا
العقارين .681 ،677
 الحقوق العينية: يــومــي  1228تــاريــخ  2011/4/6تأمنيتـعـهــد امل ــدي ــن ب ـع ــدم ال ـب ـيــع اال بـمــوافـقــة
الـ ــدائـ ــن ب ـم ـل ـفــه ال ـح ـص ــة امل ــؤم ـن ــة كــامــل
العقار نوع التأمني رضائي درجة اولى
مع حق التحويل.
 الــدائــن :البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل.
 املــديــن :علي حسني وهبي  2400سهمقيمة التأمني  150.000.000ليرة لبنانية.
نوع الفائدة حسب شروط العقد.
 يومي  1851تاريخ  2013/6/1خالصةح ـك ــم ع ـل ــى ح ـص ــة ع ـل ــي ح ـس ــن وه ـبــي
بموجب القرار الصادر عن وزارة الدفاع
الوطني رقم  /2754غ ع  2013بملفه.
 يومي  2277تاريخ  2015/7/25حجزتنفيذي صــادر عن دائــرة تنفيذ بيروت
رقم  2014/1998على نهاد محمد وهبي
وحسن علي وهبي وعلي حسني وهبي
ملصلحة البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل.
بملفه.
 مصدر الحجز دائرة تنفيذ بيروت ال ـح ــاج ــز :ال ـب ـنــك ال ـل ـب ـنــانــي الـفــرنـســيش.م.ل.
 امل ـح ـج ــوز ع ـل ـي ــه :ع ـل ــي ح ـس ــن وه ـبــيونهاد محمد وهبي وحسن علي وهبي.
 يومي  3830تاريخ  2015/12/1محضروصف العقار.
ورد محضر وصــف لـهــذا الـعـقــار صــادر
عــن دائـ ــرة تنفيذ بعلبك رق ــم 2015/60
ملصلحة البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل.
ض ــد املـنـفــذ عـلـيـهــم ن ـهــاد مـحـمــد وهـبــي
وحسن علي وهبي وعلي حسني وهبي.
مصدر الحجز دائرة تنفيذ بعلبك.
 ال ـح ــاج ــز :ال ـب ـنــك ال ـل ـب ـنــانــي الـفــرنـســيش.م.ل.
 املحجوز عليه :علي حسني وهبي.التخمني بالدوالر االميركي197.946 :
ب ـ ــدل الـ ـط ــرح ب ـ ــال ـ ــدوالر االمـ ـي ــرك ــي بـعــد
التخفيض 51.267.70
موعد جلسة البيع باملزاد العلني ومكان
اج ــرائـ ـه ــا :نـ ـه ــار ال ـخ ـم ـيــس الـ ــواقـ ــع فــي
 2019/6/6الـســاعــة الـثــانـيــة عـشــر ظهرًا
أمام القاضي املنفرد املدني في بعلبك -
رئيس دائرة التنفيذ.
شروط البيع:
الـنـفـقــات املـتــوجـ ـ ــب دفـعـهــا عـ ــاوة على
ال ـث ـمــن ط ــواب ــع االح ــال ــة ورس ـ ــم الــدالل ـ ـ ــة
للبلدية  %5وعلى راغــب الشراء الحضور
بــاملــوعــد املـعــن وان ي ــودع بــاســم رئيس

دائـ ــرة الـتـنـفـيــذ قـبــل امل ـبــاشــرة بــاملــزايــدة
لــدى صندوق الخزينة أو احد املصارف
املـقـبــولـ ـ ــة مـ ـ ـبـلـغــا م ــوازي ــا لـبـ ـ ــدل ال ـطــرح
أو تـقــديــم كـفــالــة مـصــرفـيــة تـضـمــن هــذا
املبلغ لتخوله هــذه الــدائــرة حق الدخول
ً
باملزايدة وعليه ان يختار محال القامته
ض ـمــن ن ـط ــاق الـ ـ ـ ــدائـ ـ ـ ــرة واال ع ــد قلمها
مقامًا مختارًا له وعليه خالل ثالثة ايام
من صدور قرار االحالة ايداع الثمن تحت
ً
طائلة اعتباره ناكال واعادة املزايدة على
عهدته فيضمن النقص وال يستفيد من
الــزيــادة وعليه فــي خــال عشــرين يومًا
من تاريخ صدور قرار االحالة دفع املبلغ
والرسوم والنفقات.
مأمور تنفيذ بعلبك
عباس محمد شبشول
إعالن
بيع صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2016/2504
طــال ـبــة ال ـت ـن ـف ـيــذ :ش ــرك ــة Beirut Cargo
 Center sarlوكيلتها املـحــامـيــة نسرين
مرشد حرب
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ــه :ي ــوس ــف م ـح ـم ــود حـســن
الشيخ وكيله االستاذ بالل حوماني
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
سيارة املنفذ عليه من نوع  AUDIصنع
 2009رق ـم ـه ــا /349080/و وامل ـخ ـم ـنــة
ب ـم ـب ـلــغ /16150/د.أ .ب ـع ــد الـتـخـفـيــض
 %5على اس ــاس  60بــاملــايــة مــن قيمتها
ً
ال ـت ـخ ـم ـي ـن ـيــة ت ـح ـص ـي ــا ل ــدي ــن ال ـش ــرك ــة
املنفذة والبالغ /13057/د.أ .واملحجوزة
في مرآب حنا أبو مراد الجمهور.
وذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ن ـ ـ ـهـ ـ ــار ال ـ ـج ـ ـم ـ ـعـ ــة ال ـ ـ ـ ــواق ـ ـ ـ ــع ف ــي
 2019/5/17الساعة الرابعة بعد الظهر.
فعلى الــراغ ــب فــي ال ـش ــراء الـحـضــور في
املوعد واملكان املحددين اعاله مصحوبًا
بالثمن نقدًا و %5رسم الداللة.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت هـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2019/3/28عـلــى املـتـهــم حـمــاد ادري ــس
محمدين احمد جنسيته سوداني محل
اقامته طريق الجديدة  -املعلب البلدي
قــرب املصلى ط  2والــدتــه حليمة عمره
 1985اوقف وجاهيًا بتاريخ 2014/5/20
واخ ـل ــي سـبـيـلــه ب ـتــاريــخ 2014/11/11
ثــم ادخ ــل الـسـجــن بـتــاريــخ 2016/5/28
واخلي سبيله في  2016/6/29وهو فار
من وجه العدالة .بالعقوبة التالية عشر
سنوات اشغال شاقة .وفقًا للمواد 638
مــن قــانــون ال ـع ـقــوبــات .الرت ـكــابــه جناية
سرقة دراجة نارية.
وق ـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت له قيمًا الدارة امواله طيلة مدة
فراره.
في 2019/4/9
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي طارق البيطار
التكليف 791
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت هـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2019/4/4على املتهم عادل فايز الحاج
س ـجــل /29ب ـع ـق ـتــوتــة جـنـسـيـتــه لبناني
مـحــل اقــامـتــه انـطـلـيــاس  -الـنـقــاش قــرب
ب ـي ــت امل ـس ـت ـق ـبــل ب ـن ــاي ــة وال ـ ـ ــده ط  -اول
والدته شمس عمره  1951اوقــف غيابيًا
بتاريخ  2009/12/29وهو فار بالعقوبة
ال ـت ــال ـي ــة س ـب ــع سـ ـن ــوات اشـ ـغ ــال ش ــاق ــة.
وفـقــا للمواد  639مــن قــانــون العقوبات.
الرتكابه جناية سرقة.
وق ـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت له قيمًا الدارة امواله طيلة مدة
فراره.
في 2019/4/5
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي طارق البيطار
التكليف 791
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت هـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2019/4/4عـلــى املـتـهــم حـســن يــوســف

عبدالله سجل /13بنت جبيل جنسيته
لبناني محل اقامته الضاحية  -صفير
 ش املستوصف بناية كاراج كركي ط 3والدته أنيسة عمره  1982اوقــف غيابيًا
بتاريخ  2009/7/28وهو فار بالعقوبة
ال ـت ــال ـي ــة س ـب ــع سـ ـن ــوات اشـ ـغ ــال ش ــاق ــة.
وف ـق ــا ل ـل ـمــواد  639ع ـقــوبــات م ــن قــانــون
العقوبات .الرتكابه جناية سرقة.
وق ـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت له قيمًا الدارة امواله طيلة مدة
فراره.
في 2019/4/5
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي طارق البيطار
التكليف 791
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت هـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2019/3/28على املتهم دان ـيــال ّ
حسان
حـيــدر سـجــل /169ال ـشــوي ـفــات جنسيته
لبناني محل اقامته بشامون اليهودية
مـلــك اوم ــس ط  2وال ــدت ــه عــواطــف عمره
 1984ادخل السجن بتاريخ 2006/5/10
واخلي سبيله في  2006/11/3ثم ادخل
الـسـجــن ان ـف ــاذًا م ـجــددًا فــي 2016/4/14
اخلي سبيله بتاريخ  2016/4/27وهو
فــار مــن وجــه الـعــدالــة .بالعقوبة التالية
اشغال شاقة مؤبدة ،وفقًا للمواد /639
 213 /640و  636مــن قــانــون العقوبات.
الرتكابه جناية سرقة.
وق ـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت له قيمًا الدارة امواله طيلة مدة
فراره.
في 2019/4/9
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي طارق البيطار
التكليف 791
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت هـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2019/3/28على املتهم عمر عمر جداكي
جـنـسـيـتــه ام ـي ــرك ــي م ـحــل اق ــام ـت ــه فـنــدق
الريفييرا  -غرفة  122والــدتــه هال عمره
 1994اوقف اداريًا بتاريخ 2014/11/10
واخلي سبيله بتاريخ  2014/12/3وهو
فار بالعقوبة التالية اشغال شاقة مؤبدة
ومــايــة مليون ليرة غــرامــة .وفقًا للمواد
 125و 127مخدرات من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات
وق ـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت له قيمًا الدارة امواله طيلة مدة
فراره.
في 2019/4/9
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي طارق البيطار
التكليف 791
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ جبيل
بالتكليف القاضية سمر ياسني
بــامل ـعــام ـلــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة رقـ ــم 2018/271
تاريخ 2018/9/4
ينفذ روك ج ــورج عـبــود وكيله االسـتــاذ
نــديــم عـبــود بــوجــه املـنـفــذ عليهم رشيد
س ــركـ ـي ــس الـ ـ ـح ـ ــداد وورث ـ ـ ـ ـ ــة ج ـن ـف ـي ــاف
سركيس الـحــداد استنابة دائ ــرة تنفيذ
املنت رقم  2017/753تاريخ 2018/7/20
وموضوعها تنفيذ الحكم الـصــادر عن
ال ـغ ــرف ــة االب ـت ــدائ ـي ــة ال ـتــاس ـعــة ف ــي املــن
املوقرة رقم  2017/124تاريخ 2017/5/4
وال ـ ــذي ق ـضــى ف ــي ب ـنــده االول بــاعـتـبــار
ال ـع ـقــار رق ــم /511عـ ـ ــن ك ـف ــاع غ ـيــر قــابــل
للقسمة العينية وازالــة الشيوع فيه عن
طــريــق طــرحــه لـلـبـيــع ف ــي امل ـ ــزاد العلني
للعموم.
ويـجــري التنفيذ على الـعـقــار /511ع ــن
كـ ـف ــاع م ـســاح ـتــه  3250م.م .وهـ ــو وف ــق
االف ــادة العقارية ارض بعل قسم سليخ
ل ــزراع ــة ال ـت ـبــغ وق ـس ــم م ـح ــرج س ـنــديــان
وم ـخ ـت ـل ــف وب ــال ـك ـش ــف ت ـب ــن ان ـ ــه ع ـقــار
بعيد عن البلدة نسبيًا طبيعته منحدرة
ويحتوي على اشجار واعشاب برية كما
يوجد فيه بعض اشجار اللوز وهو عقار
مهمل بالكامل تقريبًا.
 تــاريــخ مـحـضــر الــوصــف 2018/11/7وتاريخ تسجيله .2018/11/23

ً
 ح ـ ــدوده :ش ـم ــاال ال ـع ـق ــارات  510و512و 523وجنوبًا العقارات  509و 510و519
وطريق خاص برقم  557وشرقًا العقارات
 509و 510و 523وغــربــا ال ـع ـقــارات 513
و 519و.523
 قـيـمــة تـخـمــن  2400س ـهــم ف ــي الـعـقــار/511ع ــن ك ـف ــاع/48750/د.أ .وقيمة بدل
الطرح /48750/د.أ.
ي ـجــري الـبـيــع ي ــوم االرب ـع ــاء ال ــواق ــع فيه
 2019/7/31بتمام الساعة  1في مكتب
ال ــرئ ــاس ــة فـ ــي م ـح ـك ـمــة ج ـب ـي ــل ل ـل ــراغ ــب
بالشراء دفــع بــدل الـطــرح بموجب شيك
مصرفي منظم المر حضرة رئيس دائرة
تنفيذ جبيل او تقديم كفالة وافـيــة من
احد املصارف املقبولة من الدولة وعليه
ت ـح ـمــل رسـ ــم ال ــدالل ــة ورس ـ ــم الـتـسـجـيــل
كـمــا عـلـيــه ات ـخ ــاذ مـحــل اق ــام ــة ل ــه ضمن
نطاق الدائرة وعليه االطــاع على قيود
ال ـص ـح ـي ـفــة ال ـع ـي ـن ـيــة ل ـل ـع ـقــار م ــوض ــوع
البيع.
رئيس قلم التنفيذ
ارنست بيار سالمة
مناقصة عامة
رقم /1339م ع إ /م م3/
الـ ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة مـ ــن نـ ـه ــار ال ـث ــاث ــاء
ال ــواق ــع ف ــي  2019/6/11ت ـج ــري وزارة
الدفاع الوطني  -املديرية العامة لالدارة
 مصلحة الصحة فــي قاعة املناقصاتالـكــائـنــة فــي مـبـنــى عـفـيــف معيقل  -اول
طــريــق ال ـح ــدت مـنــاقـصــة عــامــة لـتـلــزيــم:
تحقيق تجهيزات طبية لصالح الطبابة
العسكرية للعام .2019
م ــوض ــوع دف ـت ــر الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص رقــم
 /587م ع إ /م ص تاريخ .2019/4/18
يمكن ملن يرغب االشـتــراك في املناقصة
العامة هــذه االطــاع على دفتر الشروط
ال ـخ ــاص ف ــي املــديــريــة ال ـعــامــة ل ـ ــادارة -
مصلحة الصحة في مبنى عفيف معيقل
خالل اوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد املضمون املغفل
الى العنوان التالي:
وزارة الــدفــاع الوطني  -املديرية العامة
لـ ــادارة  -مصلحة املــالـيــة  -مكتب عقد
النفقات  -اليرزة.
يـجــب ان تـصــل ع ــروض املـتـعـهــديــن قبل
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 2019/5/3
اللواء الركن مالك شمص
املدير العام لالدارة
التكليف 793
إعالن للمرة الثانية
تجري بلدية صيدا عند الساعة الثانية
ع ـش ــر م ــن ظ ـه ــر ي ـ ــوم االربـ ـ ـع ـ ــاء امل ــواف ــق
 2019/5/15فـ ـ ــي مـ ــركـ ــزهـ ــا صـ ـ ـي ـ ــدا -
مبنى القصر الـبـلــدي( ،مناقصة عامة)
وبطريقة تقديم اسعار بالظرف املختوم
املغفل لتلزيم يــد عاملة ألشـغــال مرافق
البلدية.
تقبل طلبات االشتراك وتسلم باليد الى
قلم البلدية لغاية الساعة الثانية عشر

م ــن ظ ـهــر آخـ ــر يـ ــوم ع ـمــل ي ـس ـبــق ال ـيــوم
املـحــدد للتلزيم مصحوبة بالتأمينات
واملستندات املطلوبة.
ي ـم ـك ــن االطـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى دف ـ ـتـ ــر ال ـ ـشـ ــروط
الـ ـخ ــاص يــوم ـيــا وخ ـ ــال اوقـ ـ ــات ال ـ ــدوام
الرسمي فــي مــركــز بلدية صـيــدا  -أمانة
السر  -الطابق الثالث.
صيدا في 2019/4/3
رئيس بلدية صيدا
املهندس محمد زهير السعودي
التكليف 772
إعالن قضائي
ع ــن رئ ـيــس مـحـكـمــة ال ــدرج ــة االولـ ــى في
البقاع
الـ ـغ ــرف ــة ال ـث ــان ـي ــة الـ ـن ــاظ ــرة ف ــي ق ـضــايــا
االفالس
بتاريخ  2019/3/26صــدر عــن القاضي
املشرف على تفليسة شركة دوا ش.م.م.
الرئيسة نوال صليبا قرار بايداع جدول
بيان الــديــون املـقــدم مــن وكيل التفليسة
املحامي طارق الغريب في قلم املحكمة.
ول ـل ــدائ ـن ــن واص ـ ـحـ ــاب ال ـح ـق ــوق س ـن ـدًا
لـلـمــادة  551مــن قــانــون ال ـت ـجــارة ،مهلة
ث ـم ــان ـي ــة اي ـ ـ ــام مـ ــن تـ ــاريـ ــخ هـ ـ ــذا ال ـن ـشــر
لالطالع وتقديم اعتراضاتهم على بيان
الديون.
رئيس القلم
حسني املوسوي
إعالن بيع باملزاد العلني للمرة الثالثة
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
باملعاملة التنفيذية رقم 2017/1693
املنفذ :بنك املوارد ش.م.ل .وكيله املحامي
غبريال معلولي
املنفذ عليهما :شركة مستشفى الدكتور
ي ـ ــوس ـ ــف ال ـ ــرهـ ـ ـب ـ ــان وش ـ ـ ــرك ـ ـ ــاه ش.م.م.
والـ ــدك ـ ـتـ ــور ي ــوس ــف ال ــرهـ ـب ــان والـ ـي ــاس
يوسف الرهبان وصونيا اسطفان حكيم
وكيلهم املحامي غابي يمني
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :اس ـت ـنــابــة م ــن دائ ــرة
تنفيذ ب ـيــروت رق ــم  2015/2245تــاريــخ
ً
 2016/7/28تحصيال لدين املنفذ البالغ
/30.37.250/د.أ .عدا اللواحق.
تاريخ قــرار الحجز 2016/7/14 :تاريخ
تسجيله2016/7/20 :
تــاريــخ محضر الــوصــف2016/11/25 :
و 2016/11/28و 2016/11/30تــاريــخ
تسجيله2017/2/13 :
امل ـ ـطـ ــروح ل ـل ـب ـيــع 1885.714 - 1 :سـهــم
بــالـعـقــار  /666/ك ـفــردالقــوس مساحته
 /7750/م 2وه ــو قـطـعــة ارض زراع ـي ــة
ضمنها تخشيبة معدة كمزرعة لألبقار،
ت ـخ ـم ـي ـن ـهــا  /365356.80/د.أ .وب ــدل
طرحها/198000/ :د.أ.
 1000 - 2سـ ـ ـه ـ ــم ب ـ ــالـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــار /753/
كـ ـف ــردالق ــوس م ـســاح ـتــه  2545م 2وهــو
ق ـط ـع ــة ارض زراعـ ـ ـي ـ ــة ض ـم ـن ـه ــا بـعــض
اشـجــار الـتــوت ،تخمينها  /53020/د.أ.
وبدل طرحها /25767/ :د.أ.
 85.714 - 3سـ ـه ــم ب ــالـ ـعـ ـق ــار /814/
كـ ـف ــردالق ــوس م ـســاح ـتــه  3985م 2وهــو
ق ـط ـعــة ارض م ـش ـج ــرة ل ـي ـم ــون وب ـعــض

دعوة لعقد جمعية عمومية عادية
ان مجلس االدارة للجمعية التعاونية للتوفري والتسليف منزا م.م .قرر يف
جلسته رقم  50املنعقدة بتاريخ 07/5/2019يف مركزها الكائن يف برج حمود
وبحضور كافة اعضاء مجلس االدارة وباالتفاق مع لجنة املراقبة انعقاد
الجمعية العمومية العادية يف الساعة الخامسة من يوم السبت الواقع قي
 8/6/2019للمرة االوىل ،يف مأوى العميان االرمن يف برج حمود (كاهل)
الواقع ضمن نطاق عمل التعاونية ويف  15/6/2019للمرة الثانية يف حال
عدم اكتامل النصاب القانوين يف الجلسة االوىل  ،يف املكان والزمان ذاته وذلك
لجدول االعامل التالية .
تالوة وتصديق امليزانية ()2019-2018
تالوة تقرير لجنة املراقبة
ابراء ذمة اعضاء مجلس االدارة
كام قرر مجلس االدارة توجيه الدعوة باالعالن عنها يف الصحف وباالعالن
عىل باب التعاونية مفصلة بجدول االعامل
بريوت يف 8/05/2019
الجمعية التعاونية للتوفري والتسليف منزا م.م.

اشـجــار ال ـتــوت ،تخمينها /12805.20/
د.أ .وبدل الطرح /6223/ :د.أ.
 85.714 - 4سـ ـه ــم ب ــالـ ـعـ ـق ــار /815/
كفردالقوس مساحته  759م 2وهو قطعة
ارض مـشـجــرة لـيـمــون وب ـعــض اشـجــار
التوت ،تخمينها  /2437.70/د.أ .وبدل
الطرح/1185/ :د.أ.
 171.428 - 5س ـه ــم ب ــال ـع ـق ــار /838/
كـ ـف ــردالق ــوس م ـســاح ـتــه  4933م 2وهــو
ق ـط ـعــة ارض م ـش ـج ــرة ل ـي ـم ــون وب ـعــض
اشجار التوت ،التخمني  /25019.40/د.أ.
بدل الطرح 12159 :د.أ.
 102.857 - 6س ـه ــم ب ــال ـع ـق ــار /839/
كفردالقوس مساحته  985م 2وهو قطعة
ارض مـشـجــرة لـيـمــون وب ـعــض اشـجــار
الـ ـت ــوت ،ال ـت ـخ ـمــن  2951.99د.أ .وب ــدل
الطرح  1435د.أ.
 171.428 - 7س ـه ــم ب ــال ـع ـق ــار /840/
كـ ـف ــردالق ــوس م ـســاح ـتــه  952م 2وه ــو
ق ـط ـعــة ارض م ـش ـجــرة ل ـي ـمــون وبـعــض
اشجار التوت ،التخمني /4751.95/د.أ.
وبدل الطرح  2310 :د.أ.
 171.428 - 8س ـهــم بــال ـع ـقــار /1023/
كـ ـف ــردالق ــوس م ـســاح ـتــه  419م 2وه ــو
قطعة ارض مشجرة ليمون ضمنه غرفة
زراع ـي ــة م ــن اح ـج ــار ال ـخ ـفــان ،التخمني
 4473د.أ .وبدل الطرح 2174 :د.أ.
 171.428 - 9س ـهــم بــال ـع ـقــار /1028/
كـفــردالقــوس وهــو قطعة ارض مشجرة
لـيـمــون ورمـ ــان ،التخمني  5168.55د.أ.
وبدل الطرح 2512 :د.أ.
 - 10كامل العقار رقم  /1106/مجدليا
م ـســاح ـتــه  /9643/م 2وي ـح ـتــوي على
بـ ـن ــاء ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن م ـس ـت ـش ـفــى م ـع ــروف ــة
بمستشفى الــدك ـتــور يــوســف الــرهـبــان
ومؤلف من عدة طوابق سفلي وسفلي
اول وارضـ ـ ـ ـ ـ ــي واول عـ ـ ـل ـ ــوي وثـ ــانـ ــي
ع ـل ــوي ك ـمــا ي ــوج ــد ب ـن ــاء ق ـيــد االن ـش ــاء،
تخمينه  22.000.000د.أ .وبــدل الطرح:
 10692000د.أ.
 - 11ك ــام ــل ال ـع ـق ــار  /2858/مـجــدلـيــا
م ـســاح ـتــه  808م 2وهـ ــو ارض م ـف ــرزة
وتستعمل كحديقة ملستشفى الدكتور
يوسف الرهبان ،التخمني  484.800د.أ.
وبدل الطرح 235613 :د.أ.
 -12ك ــام ــل الـ ـعـ ـق ــار  /2866/م ـجــدل ـيــا
مـســاحـتــه  822م 2وه ــو ارض مالصقة
ملـسـتـشـفــى ال ــدكـ ـت ــور ي ــوس ــف ال ــره ـب ــان
تستعمل كموقف للمستشفى ،التخمني
 493.200د.أ .وبدل الطرح 239696 :د.أ.
 - 13ك ــام ــل ال ـع ـق ــار رقـ ــم /1306/أرده
م ـســاح ـتــه  7155م 2وه ــو ق ـطـعــة ارض
م ـش ـج ــرة زيـ ـت ــون وب ـع ـي ــد ع ــن املـنـط ـقــة
السكنية ،التخمني  250.425د.أ .وبــدل
الطرح 121707 :د.أ.
 1200 -14سـ ـه ــم ب ــالـ ـعـ ـق ــار /3089/
إه ــدن مساحته  895م 2ويـحـتــوي على
ب ـن ــاء م ــؤل ــف م ــن ثـ ــاث ط ــواب ــق سـفـلــي
وارضــي وعلوي اول ويتألف كل طابق
مــن شقتني للسكن ويـقــع على الطريق
املعروفة بشارع املغتربني كما يقع على
طــريــق فــرع ـيــة م ـعــروفــة بــالــوسـطــانـيــة،
الـتـخـمــن  350.000د.أ .وبـ ــدل ال ـط ــرح:

 170100د.أ.
 1200 -15سهم بالعقار /1758/إهـ ــدن
م ـســاح ـتــه  2025م 2وه ــو ق ـطـعــة ارض
س ـل ـي ــخ ذات ط ـب ـي ـع ــة مـ ـنـ ـح ــدرة وي ـق ــع
بـمـحـلــة ال ــوط ــى  -ع ــن عـبـيــد ،التخمني
 202.500د.أ .وبدل الطرح 98415 :د.أ.
 600 - 16سـهــم بــالـعـقــار /1755/إه ـ ــدن
م ـســاح ـتــه  1720م 2وه ــو ق ـطـعــة ارض
س ـل ـي ــخ ذات ط ـب ـي ـع ــة مـ ـنـ ـح ــدرة وي ـق ــع
بـمـحـلــة ال ــوط ــى  -ع ــن عـبـيــد ،التخمني
 75.250د.أ .الطرح 36572 :د.أ.
 122.572 - 17س ـهــم بــال ـع ـقــار /453/
عــردات مساحته  13480م 2وهــو قطعة
ارض مشجرة زيتون ويقع بالقرب من
بعض املنازل السكنية املعروفة بحي آل
دحــدح ،التخمني  690.46وبــدل الطرح:
 335364د.أ.
 - 18كـ ــامـ ــل ال ـ ـع ـ ـقـ ــار  /458/ع ـ ـ ــردات
م ـســاح ـتــه  1660م 2وه ــو ق ـطـعــة ارض
مـشـجــرة زيـتــون ويـقــع بــالـقــرب مــن حي
آل دحــدح ،التخمني  282.200د.أ .وبدل
الطرح 137150 :د.أ.
 - 19كـ ــامـ ــل ال ـ ـع ـ ـقـ ــار  /508/ع ـ ـ ــردات
م ـســاح ـتــه  3915م 2وه ــو ق ـطـعــة ارض
مشجرة زيتون ويقع في محلة معروفة
بحي آل دحــدح ،التخمني  391.500د.أ.
وبدل الطرح 190269 :د.أ.
 - 20كـ ــامـ ــل ال ـ ـع ـ ـقـ ــار  /511/ع ـ ـ ــردات
م ـســاح ـتــه  8655م 2وه ــو ق ـطـعــة ارض
مشجرة زيتون ويقع في محلة معروفة
بحي آل دحــدح ،التخمني  865.500د.أ.
وبدل الطرح 420633 :د.أ.
 - 21كـ ــامـ ــل ال ـ ـع ـ ـقـ ــار  /512/ع ـ ـ ــردات
م ـســاح ـتــه  2614م 2وه ــو ق ـطـعــة ارض
مـشـجــرة زي ـتــون ويـقــع بمحلة معروفة
بحي آل دحــدح ،التخمني  261.400د.أ.
وبدل الطرح 127041 :د.أ.
 -22كـ ــامـ ــل الـ ـع ـ ـقـ ــار  /1100/عـ ـ ــردات
مساحته  829م 2وهو قطعة ارض مفرزة
معدة للبناء ويقع بمحلة معروفة بحي
آل دحــدح ،التخمني  165.800د.أ .وبدل
الطرح 80579 :د.أ.
م ــوع ــد املـ ـ ــزايـ ـ ــدة ومـ ـك ــانـ ـه ــا :االرب ـ ـعـ ــاء
 2019/5/29الـســاعــة  2:00بـعــد الظهر
أمام رئيس دائرة تنفيذ زغرتا .للراغب
بــالـشــراء وقـبــل املـبــاشــرة بــاملــزايــدة دفع
بــدل الـطــرح فــي صـنــدوق مــال زغــرتــا أو
بموجب شيك مصرفي مسحوب ألمر
رئيس دائرة تنفيذ زغرتا واتخاذ مقام
له ضمن نطاق الدائرة أو توكيل محام
واالطــاع على قيود الصحيفة العينية
للعقارات موضوع املزايدة ودفع رسوم
التسجيل والداللة.
مأمور التنفيذ
جبور نمنوم
اعالن صادر بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
باملعاملة التنفيذية2017 /1173 :
املنفذ :جرجس سليمان عون حل محله
بالتنفيذ املشترك بالحجز ايلي انطوان
رفول وكيله املحامي جوزيف عبدو.
املـنـفــذ عـلـيــه :يــوســف طـنــوس مـيــان من

بحويتا ومقيم بشكا حي البالط  -بناية
وسام املسيح ط1
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :اس ـت ـنــابــة م ــن دائ ــرة
ت ـن ـف ـي ــذ املـ ـ ــن رقـ ـ ــم  2009/479ت ــاري ــخ
 2011/3/14واملتضمنة متابعة التنفيذ
على العقار  /133/صخرة
ت ــاري ــخ مـحـضــر ال ــوص ــف2011/12/8 :
تاريخ تسجيله2012/2/28 :
املـ ـط ــروح ل ـل ـب ـيــع :ك ــام ــل ال ـع ـق ــار /133/
صخرة وهو قطعة ارض مشجرة زيتون،
قسم منها حديث العهد والقسم االخــر
قديم العهد تصل اليه عبر طريق ترابية
متفرعة عن طريق مزفت بعرض  4امتار
ومساحته 42521 :م،2
ً
حـ ــدوده :ش ـمــاال وش ــرق ــا :الـعـقــار /134/
وطــريــق ع ــام يـشـكــل ح ــدود مـنـطـقــة ديــر
نبوح العقارية ،جنوبًا :طريق عام وغربًا:
العقارات  /132/و /299/و./300/
التخمني/1169327.5/ :د.أ .بــدل الطرح
املخفض/216260/ :د.أ.
مـ ــوعـ ــد امل ـ ـ ــزاي ـ ـ ــدة ومـ ـك ــانـ ـه ــا :االربـ ـ ـع ـ ــاء
 2019/5/29الـســاعــة  14:30بعد الظهر
امام رئيس دائرة تنفيذ زغرتا بمحكمة
زغــرتــا .للراغب بــالـشــراء وقبل املباشرة
باملزايدة دفع بدل الطرح بصندوق مال
زغرتا او بموجب شك مصرفي مسحوب
المــر رئيس دائــرة تنفيذ زغرتا واتخاذ
مقامًا له ضمن نطاق الــدائــرة او توكيل
محامي واالط ــاع على قيود الصحيفة
العينية للعقار موضوع املزايدة وعليه
زيادة عن الثمن دفع  %5رسوم التسجيل
والداللة.
مأمور التنفيذ
جبور نمنوم
إعالن بيع عقاري للمرة الخامسة
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
الرئيسة ندى املعلوف
رقم املعاملة2017/60 :
املنفذ :املحامي حافظ جابر
املنفذ عليه :الهام عزيز عيسى  -حامات
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :اسـ ـتـ ـن ــاب ــة دائ ـ ـ ــرة
تنفيذ ب ـيــروت رق ــم  2017/1419تــاريــخ
 2017/9/25املـ ـنـ ـف ــذ ب ـم ــوج ـب ـه ــا قـ ــرار
محكمة االستئناف الرابعة بيروت برقم
 649تاريخ .2017/5/29
تاريخ الحجز2017/6/29 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه ل ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2017/7/3 :
املطروح للبيع 400 :سهم في العقار رقم
 1868منطقة حامات العقارية
محتوياته :عبارة عن ارض بعل سليخ
تـ ـ ــزرع حـ ـب ــوب مـ ـف ــرز ع ــن ال ـع ـق ــار 1218
والعقار .1985
مساحته 11359 :م2
ً
يحده :شماال 1218 - 1217 :شرقًا1217 :
 1215جنوبًا 1985 - 1415 :غربًا1984 - 1985 :
التخمني/1.798.000/ :د.أ.
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل ال ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــرح بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد الـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــض:
 /668.477.78/د.أ.
املطروح للبيع 400 :سهم في العقار رقم
 1984منطقة حامات العقارية

محتوياته :عبارة عن ارض بعل سليخ
تزرع حبوب مفرز عن العقار  1868واقع
ضمن منطقة سكن .E
مساحته  /5304م.2
ً
حـ ـ ــدوده شـ ـم ــاال :ام ـ ــاك ب ـحــريــة و1218
شرقًا1985 - 868 - 1218 :
جنوبًا :امــاك عامة بحرية وطريق عام
 1868غ ــرب ــا :ط ــري ــق ع ــام  -ام ـ ــاك عــامــة
بحرية
التخمني/840.000/ :د.أ.
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدل ال ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــرح بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد الـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــض:
/312.303.6/د.أ.
املزايدة ومكانها :نهار الخميس الواقع
فــي  2019/6/20الساعة الــواحــدة ظهرًا
ام ــام رئـيــس دائ ــرة التنفيذ فــي محكمة
البترون.
ش ــروط الـبـيــع عـلــى ال ــراغ ــب فــي ال ـشــراء
وق ـب ــل املـ ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة اي ـ ـ ــداع ب ــدل
ال ـطــرح بــالـلـيــرة اللبنانية ام ــا نـقــدا في
صـ ـن ــدوق ال ـخــزي ـنــة او ت ـقــديــم ش ـيــك او
ك ـفــالــة م ـصــرف ـيــن ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائـ ــرة
تنفيذ البترون وعليه اتخاذ محل اقامة
ضمن نطاق دائ ــرة تنفيذ البترون واال
عــد قلمها مـقــامــا مـخـتــارًا لــه وعـلـيــه ان
يدفع رســم  %5داللــة اضــافــة الــى رســوم
التسجيل.
مأمورة التنفيذ
وفاء ضاهر
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
في املعاملة التنفيذية رقم 2016/1098
املنفذ :شكري وجورج عبدالله بو خليل
وكيلتهما املحامية ابتسام الحلبي.
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ــه :م ـي ــاد ل ــوي ــس ب ــو خـلـيــل
وكياله املحاميان سمر طرابلي ويوسف
الجمال
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :الـحـكــم ال ـص ــادر عن
الغرفة االبـتــدائـيــة التاسعة فــي جديدة
امل ــن الـنــاظــرة بالقضايا الـعـقــاريــة ذات
ال ــرق ــم  2016/437ت ــاري ــخ 2016/11/8
الـ ــذي ق ـضــى بــاع ـت ـبــار ان ال ـع ـقــار 14/2
ض ـب ـي ــة غ ـي ــر ق ــاب ـل ــة ل ـل ـق ـس ـمــة الـعـيـنـيــة
بــن ال ـشــركــاء وب ــازال ــة الـشـيــوع فـيــه عن
ط ــري ــق ط ــرح ــه ل ـل ـب ـيــع بـ ــاملـ ــزاد الـعـلـنــي
للعموم لصالحهم ام ــام دائ ــرة التنفيذ
امل ـخ ـت ـص ــة وع ـ ـلـ ــى ان ي ـع ـت ـم ــد اس ــاس ــا
للطرح فــي املــزايــدة االول ــى املبلغ املقدر
مــن الخبير وهــو /4979000/د.أ .او ما
يعادله بالليرة اللبنانية بتاريخ البيع
وبتوزيع ثمنه على الشركاء كل بحسب
حصته في امللك.
تاريخ محضر الوصف.2017/1/3 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه ل ـ ــدى أمـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري.2017/1/21 :
العقار املطروح للبيع :القسم  2من العقار
 14ضـبـيــه قـطـعــة ارض عـلـيـهــا هـنـكــار
حديد يستعمل كاراج ميكانيك وكهرباء
سـيــارات وخيمة مــن الحديد والقماش
وب ـن ــاء م ــن طــابــق ارضـ ــي يـحـتــوي على
غرفة سقفها الواح توتيا ضمنها حمام
وغرفة ضمنها حمام وغرفتني ومطبخ
وحمام يشغل هذه الغرفة عمال اجانب

وش ـق ــة سـكـنـيــة م ـش ـغــول م ــن م ـي ــاد بو
خليل تحتوي على ثالث غرف ومطبخ
وحـمــام وحـمــام خــارجــي ومـحــل لــه باب
م ـس ـت ـقــل "حـ ـ ــاق رجـ ــالـ ــي" م ـش ـغ ــول مــن
الـسـيــد ب ـيــار ب ــو خـلـيــل مـســاحـتــه 1360
م.م .يحده غربًا طريق عام ومجرى ماء
والعقار  13شرقًا مجرى ماء والعقار 15
ً
شـمــاال مـجــرى مــاء وطــريــق عــام جنوبًا
مجرى ماء والعقار  13وطريق عام لهذا
ال ـحــق حــق االن ـت ـفــاع مــن ارب ـعــة وستني
بــامل ـئــة م ــن ع ــام ــل االس ـت ـث ـم ــار االق ـصــى
امل ـقــرر لـلـبـنــاء ملنطقة ضبيه مهما بلغ
هـ ــذا ال ـع ــام ــل ان ـت ـف ــاع ل ـه ــذا ال ـع ـق ــار حق
ال ــري مــن نـبــع انـطـلـيــاس بــواسـطــة قناة
انطلياس ضبيه حسب العوائد القديمة
ارت ـف ــاق تخطيط بــاملــرســوم  16162في
 962/4/21ارت ـفــاق وتخطيط تخطيط
باملرسوم  16162في  964/4/21تخطيط
راجــع القسم  1تراجع اشــارة التخطيط
التي تفيد ان سطح هــذا القسم مصاب
بكامله بالتخطيط والتراجع بالعقد.
ق ـي ـم ــة ال ـت ـخ ـم ــن /4979000/ :دوالر
أميركي.
قـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــرح ب ـ ـ ـعـ ـ ــد ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـف ـ ـيـ ــض:
 /2347125.55/دوالر أميركي.
امل ــزاي ــدة :سـتـجــري ي ــوم الجمعة الــواقــع
فـيــه  2019/7/5الـســاعــة ال ـعــاشــرة امــام
رئيس دائرة التنفيذ وفي محكمة املنت،
فعلى راغب الشراء ان يودع قبل املباشرة
ب ــامل ــزاد ق ـي ـمــة الـ ـط ــرح او ت ـقــديــم كـفــالــة
معادلة واتخاذ محل اقامة ضمن نطاق
الــدائــرة وخــال ثالثة ايــام تلي االحــالــة،
عـلـيــه اي ـ ــداع ك ــام ــل ال ـث ـمــن ت ـحــت طــائـلــة
اعــادة املــزايــدة بزيادة العشر واال فعلى
عهدته فيضمن النقص وال يستفيد من
الــزيــادة وعليه خــال عشرين يومًا دفع
الثمن والرسوم والنفقات بما فيه رسم
الداللة .% 5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن تبليغ حكم
صادر عن محكمة جزين املدنية
برئاسة القاضي ايهاب بعاصيري
تدعو هذه املحكمة املدعى عليهم قاسم
وب ــدري ــة وف ــوزي ــة وان ـع ــام ووفـ ــاق شــرف
ال ــدي ــن واحـ ـم ــد عـ ـب ــاس خـ ـ ــازم وع ــدن ــان
وعلي وابراهيم وخليل ومحمد وفاطمة
وس ـهــام احـمــد خ ــازم ،واملـجـهــولــي محل
االقامة للحضور الى قلمها شخصيًا او
بواسطة وكيل كل منهم القانوني لتبلغ
ال ـح ـك ــم الـ ـص ــادر ب ـت ــاري ــخ 2019/1/29
بـ ــالـ ــدعـ ــوى الـ ـعـ ـق ــاري ــة رق ـ ـ ــم 2019/33
واملـ ـق ــام ــة م ــن خ ـل ـيــل ك ـس ــاب وال ـق ــاض ــي
بتسجيل الحصة العائدة لهم واململوكة
مـنـهــم إرث ـ ــا ع ــن امل ــرح ــوم ــة زي ـن ــب خ ــازم
في العقار رقــم  1097الريحان على اسم
املـشـتــري  -املــدعــي  -خليل كـســاب وذلــك
بمهلة عشرين يومًا من تاريخ نشر هذا
االعالن.
رئيس القلم
بتريسيا بو راشد

إعادة إعالن
تجري مصلحة األبحاث العلمية الزراعية إعادة ملناقصات عامة وبواسطة الظرف املختوم حسب التواريخ واملواعيد املحددة
تجاه اسم كل منها وذلك في محطة تل العمارة الزراعية  -رياق  -البقاع:
اسم املناقصة

التاريخ

املوعد

 .1تلزيم تقديم لوازم وأدوية تعقيم لزوم فرع إكثار البذار في محطة تل العمارة

2019/6/11

الساعة العاشرة من
صباح يوم الثالثاء.

 .2تلزيم تقديم وتركيب ب ــرادي مــع كــل مــا يلزم لــزوم املبنى الجديد فــي محطة تل 2019/6/11
العمارة.

الساعة الثانية عشرة
ظهرًا من يوم الثالثاء.

 .3تلزيم تركيب وتشغيل شبكة اتصال بني فروع ومحطات املصلحة لتأمني خدمات 2019/6/12
 WAN & Internetمل ــدة سـنــة مــع خــط دع ــم بــديــل احـتـيــاطــي وخــدمــة تتبع Vehicle
 Trackingلجميع السيارات التابعة للمصلحة.

الساعة العاشرة من
صباح يوم االربعاء.

فعلى من يهمه االمــر الحصول على دفتر الشروط الخاص املــودع نسخًا عنه في محطة تل العمارة  -ريــاق  -البقاع لدى قسم
املناقصات وفي محطة الفنار  -جديدة املنت لدى السيد غي قاروط ضمن اوقات الدوام الرسمي علمًا بأن ثمن كل نسخة عن دفتر
الشروط هو خمسون ألف ليرة لبنانية.
ترسل العروض مباشرة باليد الى ادارة مصلحة االبحاث العلمية في محطة تل العمارة  -رياق  -البقاع خالل الدوام الرسمي
على ان تصل العروض قبل الساعة الثالثة عشرة من آخر يوم عمل يسبق تاريخ اجراء هذه املناقصة وتهمل العروض التي تصل
بعد هذا املوعد.
تل العمارة في 2019/5/6
رئيس مجلس االدارة  -املدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف 794
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◄ إعالنات رسمية ►
بالغ رقم2/4 :
تعلن وزارة االت ـص ــاالت بــانـهــا ستضع
قيد التحصيل اعتبارًا من 2019/05/15
الكشوفات التالية:
ك ـشــوفــات فــوات ـيــر ال ـهــاتــف ال ـثــابــت عن
شهر نيسان عام 2019
ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة ال ـ ـ ــى ك ـ ـشـ ــوفـ ــات الـ ـف ــواتـ ـي ــر
املـ ـت ــأخ ــرة غ ـي ــر امل ـ ـسـ ــددة ،ول ـق ــد ح ــددت
مـهـلــة اق ـصــاهــا  2019/06/14لتسديد
هذه الكشوفات .وتذكر املشتركني الكرام
بالتدابير التالية:
في حال التخلف:
 1ـ ـ تقطع خطوط املشتركني املتخلفني
ع ــن ال ــدف ــع بــات ـجــاه واحـ ــد «لــاسـتـقـبــال
فقط» اعتبارًا من تاريخ .2019/06/17
 2ـ ـ تقطع خطوط املشتركني املتخلفني
عن الدفع باالتجاهني اعتبارًا من تاريخ
 2019/07/01وت ـس ـتــوفــى ال ـغ ــرام ــة عن
إعادة وصل الخط ( 11.000ل.ل ).اعتبارًا
من هذا التاريخ.
 3ـ ـ ـ تلغى اشـتــراكــاتـهــم ب ـصــورة مؤقتة
بعد مــرور شهر واحــد على تاريخ قطع
االشـ ـ ـت ـ ــراك اعـ ـتـ ـب ــارًا م ــن 2019/08/01
وي ـع ــاد وص ـلــه ب ـعــد ت ـســديــد امل ـتــأخــرات
املستحقة إضافة الــى رســم اعــادة وصل
الخط ( 11.000ل.ل ).وذلــك حتى تاريخ
اإللغاء النهائي.
 4ـ ـ تلغى اشـتــراكــاتـهــم بـصــورة نهائية
ب ـع ــد م ـ ـ ــرور ث ــاث ــة أشـ ـه ــر ع ـل ــى ت ــاري ــخ
اإلل ـ ـ ـغـ ـ ــاء امل ـ ــؤق ـ ــت اع ـ ـت ـ ـبـ ــارًا م ـ ــن ت ــاري ــخ
 2019/11/01وتستوفى غــرامــة قدرها
( )%2ش ـهــريــا وتـ ـح ــرر االرق ـ ـ ــام امل ـل ـغــاة
وتحصل املـتــأخــرات بالطرق القانونية
املعمول بها.
اس ـ ـت ـ ـنـ ــادًا ال ـ ـ ــى املـ ـ ـ ـ ــادة  45م ـ ــن ق ــان ــون
املحاسبة العمومية.
 5ـ ـ ـ ـ ـ يـ ـح ــرم املـ ـشـ ـت ــرك امل ـل ـغ ــى رقـ ـم ــه مــن
الـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى إش ـ ـت ـ ــراك جـ ــديـ ــد قـبــل
تسديد جميع الفواتير املستحقة عليه.
مــاح ـظــة :أ ـ ـ ـ تـقـطــع خ ـطــوط املشتركني
املتخلفني عــن دفــع فــاتــورة هــاتــف شهر
اذار عام  2019باتجاه واحد «لالستقبال
فقط» اعتبارًا من تاريخ .2019/05/15
ب ـ ـ يمكن للمشتركني امللغاة خطوطهم
والــذيــن لــم يـســددوا فواتيرهم املتأخرة
املـ ـ ـب ـ ــادرة ال ـ ــى ت ـق ـس ـيــط امل ـ ـتـ ــأخـ ــرات فــي
صناديق املناطق الهاتفية وفي مصلحة
الشؤون املالية ـ ـ مبنى وزارة االتصاالت،
شارع رياض الصلح وإمكانية الحصول
على إشتراك جديد.
إمكانية تسديد الفواتير عبر الوسائل
التالية:
ـ ـ لــدى اي صـنــدوق مــن صـنــاديــق قبض
الفواتير التابعة لوزارة االتصاالت على
كافة االراضي اللبنانية.
ـ ـ لــدى أي مصرف عبر توطني الفاتورة
مقابل  2.000ل.ل .للفاتورة الــواحــدة أو
أكثر (لالستعالم اتصل بمصرفك).
ـ ـ مكاتب  :LibanPostمقابل  2.000ل.ل.
لـ ـلـ ـف ــات ــورة ال ـ ــواح ـ ــدة أو ب ـك ـل ـفــة 1.500
ل.ل .لـلـفــاتــورة ال ــواح ــدة عـبــر االش ـتــراك
بخدمة «جباية من العنوان» (لالشتراك
ب ـه ــذه ال ـخــدمــة يـمـكــن االتـ ـص ــال بــالــرقــم
 01/629629ـ ـ مقسم .)333
ـ ـ مكاتب شركة ويسترن يونيون OMT
بكلفة  2.000ل.ل .للفاتورة الواحدة.
ـ ـ مكاتب شركة ويسترن يونيون BOB
 FINANCEبكلفة  2.000ل.ل .للفاتورة
الواحدة.
إمكانية الحصول على قيمة الفواتير:
ع ـبــر االتـ ـص ــال ع ـلــى امل ـج ـيــب ال ـصــوتــي
رق ــم  1515أو ع ـبــر ص ـف ـحــات االن ـتــرنــت
الخاصة بــالــوزارة ( )mpt.gov.lbوهيئة
أوجيرو (.)ogero.gov.lb
كـمــا تــذكــر املـشـتــركــن :بــأحـكــام املــرســوم
رق ـ ــم ( 93/4565امل ـ ـ ـ ــادة ال ـث ــال ـث ــة م ـنــه)
وتـ ـع ــديـ ـل ــه بـ ــاملـ ــرسـ ــوم  11682ت ــاري ــخ
 1998/01/30لجهة تحديد مهلة أربعة
أش ـه ــر ل ــإع ـت ــراض ب ـعــد إن ـت ـه ــاء املـهـلــة
املحددة للدفع واملذكورة اعاله ،ووجوب
ت ـق ــدي ــم ط ـل ــب االعـ ـ ـتـ ـ ــراض فـ ــي امل ـن ـط ـقــة
الهاتفية التابع لها رقم املشترك.
ُيـطـلــب مــن املـشـتــركــن ال ـك ــرام الـتـجــاوب
السريع مع مضمون هذا البالغ ،شاكرين
لهم حسن تعاونهم.
بيروت في  17نيسان 2019
املدير العام إلستثمار وصيانة

املواصالت
السلكية والالسلكية
املهندس باسل أحمد األيوبي
التكليف 773
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ب ــأن مـهـلــة تـقــديــم
العروض للقيام بصب ارضية خزانات
الـ ـفـ ـي ــول فـ ــي م ـع ـم ــل الـ ـ ـ ــذوق الـ ـ ـح ـ ــراري،
مـ ـ ــوضـ ـ ــوع اس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدراج الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض رقـ ــم
ث4د 9162/ت ــاري ــخ  ،2018/9/18قــد
م ــددت لغاية يــوم الجمعة 2019/5/31
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00
قبل الظهر
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـش ــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /100 000/ل.ل.
عـلـمــا ب ــأن ال ـع ــروض ال ـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن فــي مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد الـ ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في  25نيسان 2019
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 754
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ب ــأن مـهـلــة تـقــديــم
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض ل ـل ـت ـخ ـل ــص مـ ـ ــن الـ ـ ــرواسـ ـ ــب
الصلبة الناجمة عن عملية غسل املراجل
ف ــي مـعـمـلــي الـ ـ ــذوق وال ـج ـي ــة ،مــوضــوع
اسـ ـ ـت ـ ــدراج ال ـ ـعـ ــروض رق ـ ــم ث4د2151/
تاريخ  ،2019/3/1قد مــددت لغاية يوم
الجمعة  2019/5/24عند نهاية الــدوام
الرسمي الساعة  11.00قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـش ــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /250 000/ل.ل.
عـلـمــا ب ــأن ال ـع ــروض ال ـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن فــي مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد الـ ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في  25نيسان 2019
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 757

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ بريد مضمون وتبليغ إنذارات.
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -مديرية ال ــواردات /املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة النبطية–دائرة اإللتزام
الضريبيو دائرة خدمات املكلفينالواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مدينة النبطية,مفرق
الراهبات ,سنتر حرب ,الطابق الثاني ,هاتف 768491/07لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من
ً
تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم
نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
التدقيق امليداني ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى
مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من
ً
تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها
أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:

اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

نادي التجلي الرياضي

3518305

RR192582951LB

18/02/2019

13/03/2019

علي يوسف سبيتي

1841548

RR192574164LB

09/01/2019

11/04/2019

يانا ياسر مقلد

2686973

RR192574204LB

10/01/2019

11/04/2019

ليلى ناصر كيالني

بسام سمير ياسني

2565688

RR192574249LB

08/01/2019

12/04/2019

محمد عبد القادر قراعلي

حسن فيصل جميل

2953569

RR192574252LB

09/01/2019

12/04/2019

حسني جعفر خريباني

2706140

RR192574266LB

09/01/2019

11/04/2019

فؤاد توفيق اسماعيل

1826065

RR192581678LB

08/01/2019

12/04/2019

مايا حسني الشيخ علي

1591618

RR192581806LB

08/01/2019

12/04/2019

سعد الله حسن ياسني

1354329

RR192581939LB

09/01/2019

11/04/2019

وورك الي ـ ـ ـ ـ ـ ــن لـ ـ ـلـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات 2482794
والتجارة العامة ش.م.م

RR192581995LB

09/01/2019

11/04/2019

محمود يوسف سليمان

3495738

RR192582024LB

09/01/2019

11/04/2019

فارس مارون نعمة الله

3016131

RR192582130LB

08/01/2019

11/04/2019

محمد محمود ياسني

1632848

RR192582404LB

09/01/2019

11/04/2019

عباس علي فقيه

3379581

RR192582545LB

08/01/2019

12/04/2019

حسن حسني عباس

2259318

RR192573963LB

17/01/2019

16/04/2019

شادي مصطفى اسماعيل

313062

RR192574558LB

17/01/2019

16/04/2019

علي عادل قبيسي

2563235

RR192582143LB

17/01/2019

16/04/2019

احمد اديب صالح

1508513

RR192577072LB

12/03/2019

2019/03/21

محمد يحيى جوني

209777

RR192577130LB

12/03/2019

2019/03/22

محمد توفيق الديالني

2773970

RR192577378LB

-

-

أحمد زهير ابراهيم

2715312

RR192577276LB

-

-

احمد حسن دقيق

293564

RR192577333LB

-

-

منذر مصطفى فقيه

2454191

RR192577316LB

-

-

جهاد علي حزوري

2288893

RR192577086LB

-

-

حسن رفيق جابر

208314

RR192577214LB

-

-

شركة كلوت التجارية

243457

RR192577320LB

-

-

جميل سعيد ضاهر

1161075

RR192577293LB

-

-

-

-

-

-

25/02/2019

2019/03/11

26/02/2019

2019/03/08

25/02/2019

2019/03/11

28/02/2019

2019/03/08

11/03/2019

2019/03/21

03/04/2019

2019/04/10

-

-

-

-

إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ب ــأن مـهـلــة تـقــديــم
العروض لشراء معدات وقاية وحماية،
RR192566432LB
شركة الــديــوان للنقل_رياض 2501041
مـ ـ ــوضـ ـ ــوع اس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدراج الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض رقـ ــم
عماش و شركاه
ث4د 340/تاريخ  ،2019/1/12قد مددت
ل ـغــايــة ي ــوم الـجـمـعــة  2019/5/17عند
RR192583308LB
علي ذو الفقار فيصل حمدان 3289363
نهاية الدوام الرسمي الساعة  11:00قبل
الظهر
RR192583325LB
481631
عدنان محمد اسماعيل
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
RR192583339LB
3529786
حسن عبد الرضا شومان
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـش ــروط مــن مصلحة
RR192583254LB
3303644
روبني علي رمال
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
RR192566287LB
2713068
علي زكريه ترحيني
وذلك لقاء مبلغ قدره  /50 000/ل.ل.
عـلـمــا ب ــأن ال ـع ــروض ال ـتــي سـبــق وتـقــدم
RR192566389LB
 HASAN GROUPش.م.م 3404841
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
Construction-Engineering
املفعول ومــن املمكن فــي مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
RR192567849LB
عبد الحميد عاطف رسالن 3027768
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد الـ ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ الطابق
RR192567835LB
3538127
علي ابراهيم جميل
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
								
بيروت في  25نيسان 2019
بتفويض من املدير العام تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 756
علي حسن صايغ

3496356

RR192583651LB

رئيس املصلحة املالية اإلقليمية ملحافظة النبطية
سعد مصطفى بري
تكليف 767

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
االلتزام الضريبي ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى
مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من
ً
تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها
أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:

اسم املكلف

الرقم الضريبي

رقم البريد املضمون

حيدر وقراعلي

268749

2018-12-13 RR193944250LB

2018-12-20

268752

2018-12-14 RR193944232LB

2018-12-20
				
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

268759

2018-12-14 RR193944215LB

2018-12-20

اسم املكلف
عبدالله مخائيل الجقماق

الرقم الضريبي
218205

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

2018-12-18 RR193944705LB

				
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

تاريخ اللصق
2018-12-27

رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
تكليف 737

إعالم تبليغ
رئيس مالية محافظة الشمال
املوضوع :تبليغ
وسيم مرحبا تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
تكليف  737االلتزام الضريبي ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى
مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من
ً
تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها
إعالم تبليغ
أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
الرقم الضريبي رقم البريد املضمون تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
االلتزام الضريبي ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى اسم املكلف
مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من
ً
تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها
2018-12-28
2018-12-17 RR193944317LB
256340
سميرة احمد املصري
أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف

الرقم الضريبي

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

آي اليك ش م م I LIKE sarl

2402319

2018-12-19 RR193945343LB

عماد عازار قبرصي

1925697

2018-12-18 RR193944833LB

				
 2018-12-27تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

كريستيان ميشال انطون

1951040

2018-12-17 RR193944878LB

2018-12-27

				
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

2018-12-27

رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
تكليف 737

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
رئيس مالية محافظة الشمال تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
وسيم مرحبا االلتزام الضريبي ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى
تكليف  737مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من
ً
تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها
أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
الرقم الضريبي رقم البريد املضمون تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة اسم املكلف
االلتزام الضريبي ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى
مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من
ً
2018-12-28
2018-12-19 RR193945198LB
645748
حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها الفراد الياس الشامي
تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ
أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
2018-12-28
2018-12-21 RR193945286LB
شركة العصر الجديد ش م م 2223335
الرقم الضريبي رقم البريد املضمون تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
اسم املكلف
				
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
2018-12-27
2018-12-21 RR193945459LB
181604
عمر رياض الخالدي
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
تكليف 737
2018-12-27
2018-12-21 RR193945649LB
618509
هبه رياض مولوي
روال منيف نجا

1085119

2018-12-21 RR193945555LB

2018-12-27

زياد محمد سالم نجا

1127221

2018-12-21 RR193945547LB

2018-12-27

الشركة االوروبية الصناعية التجارية 1311255

2018-12-21 RR193944935LB

2018-12-27

كريم عبد الكريم كرامي

1444385

2018-12-21 RR193945578LB

2018-12-27

عمر عبد الرزاق اسالمبولي

1656479

2018-12-21 RR193945595LB

2018-12-27

عبد الناصر نور برغل

1938307

2018-12-19 RR193944847LB

2018-12-28

طالل احمد عجاج

1977618

2018-12-21 RR193945462LB

2018-12-28

دانيا محمد عوض

2078030

2018-12-21 RR193945635LB

				
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

2018-12-27

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
االلتزام الضريبي ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى
مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من
ً
تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها
أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف
مليا حبيب مسعد

الرقم الضريبي

2018-12-26 RR193946220LB

2019-01-19

عبد الغني محمد نبيل عقاد 1639144

2018-12-26 RR193946264LB

2019-01-19

شركة عبدالغني محمد نبيل 2791644
عقاد akkad six stars

2018-12-26 RR193946295LB

2019-01-19

مروان محمد نبيل عقاد

622122

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

2958318

2018-12-26 RR193946278LB

				
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
تكليف 737

2019-01-19

رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
تكليف 737
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عمارة

ّ
ُ
المعمار والمنظر والمعلم :الحداثة والــكولونيالية واإلمبريالية والعولمة []3
رفعة الجادرجي ِ
رهيف فياض *
 -1يــؤكــد رف ـعــة ال ـجــادرجــي أن الـ ّعــوملــة هــي املـظـهـ ُـرُ
ُ
تنحصر
ـرات ـهــا ال
األبـ ــرز ال ـي ــوم .وه ــو ي ــرى ،أن َ ْمــؤثـ ِ
ـرت ـهــا ،بــل ي ــرى فيها
حــي الـسـلـبـيــةِ رغ ــم كــثـ ِ
فــي ال ـنــوا َ
أي ـضــا ب ـعــض الـقـيــم اإلي ـجــاب ـيــة .إن اح ـت ــال أوروبـ ــا
ال ـك ــول ــون ـي ــال ــي ل ـل ـب ـل ــدان امل ـخ ـت ـل ـفــة ،واس ـت ـت ـبـ َ
ـاع ـهــا،
َ
املركزيةِ األوروبيةَِّ
َّ
َ
مفهوم
والسيطرة عليها ،أنتجت
الغربية للمرة األولى وفق ما يقول الجادرجي .وهو
ٌ ّ
َّ
اعت َ
الغربية،
بار الحضارة األوروبـ َّـيــة
مفهوم يؤك َدِ ،
أساسًا للحضار ِة بعامة.
َّ
ُّ
ُّ
الغربي هذا املفهوم،
األوروبي
وقد استغل
ِ
ً
املستعم َّر ً
َ
ملـنـ ِـح هـيـمـنـ ِـتــهِ شــرعــيــة سـيــاسـيــة وأخــاق ـيــة .إن هــذا
َ
َّ
املــوقــف األخــاقــي واملتعالي ،استمر ،إلــى أن ظهرت
َّ
الحرب
بدايات العوملةِ في عصرنا ُ ،أي بعد
العامليةِ
ِ
َ
ـش شبكات
ـ
ي
ـ
م
ـ
ه
ـ
ـوق ــف فــي ت
الـثــان ـيــة .فــأم ـعــن ه ــذا امل ـ ِ
َ ِ
ـوب امل ـس ـت ـعــمــرة (بـفـتــح
ك ـل ـجــريــات (ث ـق ــاف ــات) ال ـ
ش ـع ـ ِ
ُ
ُ
َّ
التعام ِل معها
خاصي ِاتها ،وفي
امليم) ،وفيُ تجاه ِل
ّ
َّ
وعمومية
بما يتناقض مع مكوناتها
االجتماعيةٌ ،
ٌ
هامة ،ت ُ
رد عند
تدقيقات
كلجرياتها (ثقافاتها) .إنها
ِ
الجادرجي َّ
للمرة األولى.
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ْ
ّ
َ
ـات ف ــي امل ًـص ــن ـع ــات ،الـتــي
عـ ـ َّـرض ال ـج ــادرج ــي ال ـن ــق ـ ِ
َّ
ُ
حققها املعمار في أوروب ــا ،وخــاصــة في إنكلترا مع
َّ
ال ـق ـصـ ِـر ال ـب ــل ــوري ف ــي ب ــداي ــة مــرحـلــة ال ـح ــداث ــة ،وفــي
فــرنـســا مــع لــو كــوربــوزي ـيــه ،وف ــي أمـيــركــا مــع فــرانــك
َ
ّ
لويد رايــت ومع غيرهم كثر .إال أن تجاوز املرجعيةِ
التي َسـ ْ
َّ
املجتمع التقليدي ،وأمنت
ـادت في
املشتركةِ
ِ
َّ
ـش اآلم ـ ِـن الـسـلـيــم ،أدى إلــى
ـ
ي
ـ
ع
ـ
ل
ـ
ل
ـا
ـ
ي
ـرور
ـ
ض
ـا
تـمــاسـكـ
ِ
في مجتمع الحداثةِ َّ ،
ُ
سماه
ك
التماس
من
نوع
ِ
ِ
ظهور ٍ
ِ
ّ
يؤكد َّ
حرية
الجادرجي التضامن االجتماعي ،الــذي
ُ
َّ
اإلنسان الفرد في اختيار ّ
فتعددت
مقومات هويته.
ِ
ِ
ِ
بهذا الـ ُـهــويــات ـ ـ وفــق مــا يــرى الـجــادرجــي ـ ـ واغتنت
َّ
العمارة
ِ
ً
بخصوصياتهاَ .
إال أن ت ـع ـ ُّـدد ال ـ ُـه ـ َّ
ـق مـبــالـغــة ف ــي الـتـعــامـ ِـل
ـ
ل
ـ
خ
،
ـات
ـ
ـوي
ِ
ُ
َّ
ال ـح ـ ّـر م ـع ـ ْهــا ،اسـتـغــلـهــا ب ـع ـ ــض امل ـع ـمــاريــن أمـثـ ــال
ْ
هي
بـيـتــر ٌ إي ــزن ـم ــان وغ َّـي ــره ،لـيـعـتـبــروا أن ا َل ـ ِـع ـم ــارة ٌ
دون أن تكون لها وظيفة
تصور
ٍ
ألشكال مجرد ٍة ،من ُ
ّ
معماريي العوملة
اجتماعية .هـكــذا ،اكتسب بـعــض
موقعًا لهمَّ ،
لعمارة اإلثارة وكلجرية (ثقافة)
وروجوا
ِ ّ
ُّ
بات الـحــداثــة .وه ــي ،كما
ـص ــورة ،بعيدًا عــن متطل ٌ
ال ـ َّ
عــرفـهــا ال ـجــادرجــي ُ ،إنـســانـيــة ،لـيـبــرالـيــة ،اشـتــراكـيــة.
ُ
ُ
انفالت
جتمع ،فيترافق ذلك مع
املعمار عن امل
ينعزل
ِ
ِ
الرأسمالية الالإنساني.
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َ
ِامل ـ ـع ـ ـمـ ـ ُـار ،الـ ـ ــذي َأخـ ـ ـ ـ َـذ ي ـح ـت ـك ـ ُـر بـ ــال ـ ـتـ ـ ُّ
ـدر ِج ،امل ـع ــرف ــة
َ
َ
الرؤيويةِ  ،لم ينعزل عن
ضمن
املرحلةِ
واألحاسيس ِ
ً
ُ
َّ
الـنــاس ،واسـتـمــرت أعـمــالــه مفهومة منهم فــي بداية
ْ
تغير ج ـ ُّ
ٌ
ـذري فــي تقنيات
النهضة ،حــن لــم يحصل
ُ
التصنيع .لقد َّ ْ
العالقة مع ظهور املكننة،
تغيرت هذه َّ ُ
ُ
ُّ
ـزت الـ ــدورة اإلنـتــاجــيــة عــن تقبل ضــروراتـهــا.
إذ عـجـ ِ
ُّ
العجز:
وأهم أسباب هذا
ِ
ُ
ً
َّ
لفهم
نشر املعرفة الضرورية،
أوال ،عجز التعليم عن ِ
ِ
واإلحساس بها ً .وقد
األشكال املعاصر ِة والحديثة،
َ َ ِ
ِ
ُ
ـراف خ ــاص ــة ،مع
ـدان َاألط ـ ـ ِ
ت ـفــاقــم ه ــذا الـع ُّـجــز فــي ب ـل ـ ُ ِْ
السرعةِ في تطو ِر اإلنتاج ُاملمكنن.
ثانيًا ،لقد حصلت النقلة فــي أوروب ــا الغربية ،من
ُ
املعرفة وفي األحاسيس،
دون أن ت َِ
حدث انقطاعًا في َّ
َّ
العمارة،
عات ومنها ِ
الجديدة للمصن ِ
ألن األ ُشـكــال َ َ ً
العمارة الكالسيكية في أوروبا،
جاءت مستلهمة من ِ
ً
والـتــي كانت آثـ ُـارهــا ال تــزال مــوجــودة هـنــاك ،فبدت،
ٌ
للعمارة السابقة.
كأنها
استمرار ِ
أم ـ ــا ع ـل ــى ال ـص ـع ـيــد الـ ـفـ ـك ــري ،ف ـق ــد أظـ ـه ـ َـر امل ـج ـت ـمــعُ
ً
ُّ
ُّ
ـوم اإلغــر ٌي ـق ـيــة
ال ـق ـ َـروس ـط ــي ،قـ ـ ــدرة َّع ـلــى ت ـق ـ َـب ـ ِـل ال ـع ـ ٌل ـ ِ
وفـلــسـفـتـهــا ،فــاسـتـمــرت بــذلــك ج ـســور مـعــرفـيــة ،بني
العصور ُ
وعصر النهضة.
الوسطى
ِ
ِ
ُ
العصور
ثــالـثــا ،الـقــاعــدة اإلنـتــاجـ َّيـ ًـة فــي أوروب ــا فــي َّ ِ
ال ــوسـ ـط ــى ،ك ــان ــت ح ــرف ــي ــة .لـ ــذا بـ ــدا بــدي ـه ـيــا رب ـم ــا،
ُ
عصر النهضة.
استيعاب أوروبا للحرفةِ  ،في
ِ
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ً
عصر النهضة
الستقبال
كانت أوروب ــا إذًا متهيئة
ِ
ِ
ُ
َّ
ـي ،فــال ـن ـه ـضــة نـهـضـتـهــا) ال ـ ــذي شــكــل
(وهـ ـ ـ
ـذا ب ــدي ـه ـ َ
َ
اإلنتاج
مجتمع
في
،
لظهور
الرئيسة
القاعدة
الحداثةِ
ِ
ِ
ِ
َّ
املمكنن ومصنعاته بأشكالها الجديدة .إال أنــه ،مع
ِ
َّ
ّ
ّ
املختبر
الحرفي إلى
املعرفي من ُدكان
البحث
انتقال
ِ
ِ
ِ
ّ
ُ
تتطلب متخصصًا،
ظهرت املعرفة التي
والجامعات،
ِ
ِ
ُ
مراحل التصنيع .بدأت
ويستخد ُ ٌمها في
ستوعبها
َي
ِ
ِ
ٌ
َ
َّ
ُ
ـاس والـتـكـنــولــوجـيــا،
تـظـهــر ف ـجــوة مـعــرفــيــة ب ــن ال ٌـن ـ ِ
ـ
م
ـ
ع
ـ
م
ف ــي اإلنـ ـت ــاج ال ـح ــدي ــث .ف ـج ــوة ب ــن
ـار ال ـحــداثــةِ
ِ

َّ
وتـ ـص ـ ُّـورات ــه ل ـل ـم ـصــن ـعــات َ م ــن ج ـه ــة ،وبـ ـ
ـن م ـعــرفــةِ
ُ
مت هذه الفجوة ،عندما
الناس من جهةٍ
أخرى .تفاق ُ
انـتـقـلــت امل ـص ـ ّـن ـع ـ ُ
ـات ال ـحــدي ـثــة إل ــى ب ـل ــدان األطـ ــراف
فرضها
التابعة ومنها العالم العربي (لم تنتقل ،بل َ َ َ
األوروبي الغربي باالحتالل الكولونيالي) ،ألن ش َبك ًة
ْ
ّ
متهيئة
(الثقافات) في هذا العالم ،لم تكن
الكلجريات
ِ
ُ
للتعامل معها.

نقابة المهندسين في
الكويت – منظور عام
– 1968

 -2-الحداثة ،والعولمة
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يـشـ ّـكــل ظ ـهـ ُ
ـور املـكـنـنــةِ ـ ـ وف ــق مـ ٌـا ي ـكــرر ٌال ـجــادرجــي ـ
َ
ق ــاع ــدة ال ـح ــداث ــة .وه ــي مــرح ـلــة الح ـق ــة بــاملـعــاصــرة
ٌ
وامـتــداد لها .ومــا كــان للحداثة وقاعدتها (املكننة)
ْ
تظهر مـقـ ّـومـ ُ
ـات املـعــاصــرة
تظهرا ،لــو لــم
أن
املتمثلةِ
ُّ
ِ ُ
ْ
ُّ
والتخصص .لقد ظهرت املعاصرة في
بالتشخص
ْ
ُ
وظهرت
الخامس عشر،
مطلع القرن
معالم الحداثةِ
ِ
ِ
َ
ْ
ـداد
ـ
ق
ـ
ل
ا
فــي أواخ ـ ـ ِـر
ـرن ال ـثــا ٌمــن ع ـ ٌشــر .وظـ ـه ــرت ،كــام ـتـ ٍ
ِ
ٌ
ّ
َّ
مهنية َّ
َّ
كالتجريدية،
متعددة،
وفنية
للحداثة ،حركات

والتكعيبية ،والسريالية ،وما بعد الحداثة.
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ٌ
ُ
َّ
تقنياتها ،وفــي
وال ـعــوملــة ،هــي مــرحـلــة جــديــدة فــي
ُ
ُّ
صيغ تحكمها بالشعوب ،يـقــول الـجــادرجــي .إنها
ُ ِ
ُ
ـاوز ح ـ َ
َّ
ـدود
ـات) ،ت ـت ـجـ
ـات (ث ـق ــاف ـ ٍ
تـبـنــى عـلــى ك ـل ـجــريـ ٍ
َّ
َّ
املحلية.
القوميةِ  ،وكلجرياتها (ثقافاتها)
الدول
ِ
َ
ُ
ُّ
لقد ُب ِن َي االستعمار
العاملي ،على مصالح استعماريةٍ
واضـ ـح ــةٍ  ،ع ـس ـكـ َّ
ـريــةٍ وس ـيــاس ـيــةٍ واق ـت ـص ــادي ــة .وإن
َ َ ْ
ُ
ـذه امل ـ ُص ــال ــح ،ال ـق ـي ــم الـتــي
ت ــداخـ ـل ــت أح ـي ــان ــا م ــع ه ـ ـ ِ
َ
ُ
َّ
َّ
الديمقراطيةِ ،
التنويرية ،مثل
الحركات
جاءت بها
اإلنسان ،واحترام القانون ،وحمايةِ البيئة،
وحقوق
ِ
ُّ ِ
ُ ّ
نات الثورة
والتقدم التكنولوجي ،وغيرها من ُمكو ِ
ال ـبــورجــوازيــة فــي أوروبـ ــا .والـ َـعــوملــة ،كـمــرحـلــةٍ  ،في
َ
ّ
ِّ
حمل ْت
العاملي املسيطر،
ـال
سياق تحو ِ
رأس املـ ِ
الت ِّ ِ
ِ
ِْ َ
فــي تكوينها مـقــومــات االستعمار الـعــاملــي ،ونــظــرة
َ
َ ّ
ُّ
التقدم،
بكونه املــركــز
ذاتــه
ِ
ـرب إلــى ّ ِ
الـ ّغـ ِ
الوحيد لكل ُ
وكل الق َيم َ
اريةَ .
الح َض َّ
ّ
قامت العوملة على
الرقي،
وكل
ِ
َّ
َ
العابرين
والتسويق
اإلنتاج
مثل
،
ة
جديد
سات
مؤس
ٍ
ٍ
ِ
ُّ
للدول ،وعلى التطو ِر
للسياد ِة القوميةِ أو الوطنيةِ
ِ
َّ
املعلوماتية،
فــي التكنولوجيا اإللـكـتــرونـ َّـيــة ،وفــي
وسائل اإلعالم.
وفي
ُ
َِ
َّ
وربـ ـ ـم ـ ــا كـ ـ ـ ــان فـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـت ـ ـطـ ـ ّـو ِر ال ـ ـسـ ــريـ ـ ِـع ب ـع ــض
َ
َّ
ُ
بتكروها
اإليجابيات .إال أن املنتفع األول ُ بها ،هم م ِ
في دول املركز الرأسمالي ،وبعض ِّ
املروجني لها في
ِ
ِ
العالم الثالث سابقًا).
األطراف التابعةِ (بلدان
بلدان
ُ ِ
ِ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
َّ
التباد ِل
مفهوم
كمل ما بدأه
وأتت السوق
الحرة ،لت ِ
ِ
ال ـحـ ِّـر ،ال ــذي ك ــان قــد ظـهــر فــي أوائ ــل ال ـقــرن التاسع
َّ
عشر ،مع الكولونياليتني الجديدتني ،البريطانية
ُّ
َّ
ـاج االج ـت ـمــاعـ ّـي إلــى
والـفــرنـسـيــة ،فـتـحــول ُك ــل اإلن ـت ـ ُ ِ
والعمارة.
سلع ،بما فيها الثقافة ،والفنونِ ،
يتم ُ
ِسـلـ ٍ ٌـعُّ ،
بهدف الربح
ـوق الـحـ َّـر ِة
ِ
تبادلها في الـ ُسـ ِ
ـراء ،واإلث ـ ــارة،
ال ـس ــري ـ ِـع .وي ـت ـ ُّـم ال ـت ــروي ــج لـهــا بـ ــاإلغـ ـ ِ
وكلجرية (ثـقــافــة) ال ـصــور .ارت ـبـ َـك الـفـكـ ُـر املـعـمــاريُّ،
َ
ُّ
ـات شـكـلـ َّـيــةٍ
وان ــز َل ــق م ـع ـم ــاري ــون ك ـث ـ ٌـر إل ــى ُ م ـم ــارس ـ ٍ
َّ
َّ
املجتمع ،فزينوا ،وزيفوا ،وأثاروا.
هموم
منعزلةٍ عن َ ِ
َِ
ِ
ـاج
ـ
ت
ـ
ن
اإل
ـ
ف
ـ
ي
ـ
ظ
و
ـن
ـ
ع
ـارة،
ـ
م
ـ
ـع
ـ
ل
ا
ـي
ـ
ف
ـل
ـ
ك
ـ
ش
ـ
ل
ا
ـوا
ـ
ل
ـ
ـص
فـفـ
ـةِ
ِ
ِ
االج ـت ـمــاعـ ّـي ،وع ــن ُه ـم ــوم املـجـتـمــعَّ .
وروج ـ ــوا لهذا
ال ـت ـلـ ُّـوث فــي وســائــل اإلعـ ـ ِـام األك ـثــر ان ـت ـشــارًاَّ .
عمت
ِ
ِ
ِ ِّ
َّ
ـامـلــه ،وظـهــرت
الـ ِـع ـمــارة
العبثية املـلــوثــة الـعــا َلـ َـم بـكـ ِ
بوقاحةٍ فــي بـلــدان األط ــراف الت ِابعة (بـلــدان العالم
الـثــالــث ســاب ـقــا)َّ .
ورب ـم ــا تـ َّـمـثـلـ ْـت ه ــذه الـ ِـع ـمــارة ،في
ـال فيليب جونسون  Philip Johnsonاألخـيــرة،
أعـمـ ِ
وبيتر أيزنمان  ،Peter Eisemanوفرنك غري Frank
 ،Gehryوبــرنــار تـشــومــي  ،Bernard Tshumyوزهــا
ُ
كتابات تشارلز
حديد  ،Zaha Hadidورافقتها فكريًا
جانكس األخيرة.
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َت ـطـ َـابـ َـق ه ــذا الـفـكـ ُـر امل ـع ـمـ ُّ
ـامـ ِـل ،مــع الـعــوملــةِ
ـاري بــال ـكـ ِ
َ
َ
ُّ
ـال
ب ــك ـ ْـو ِن ـه ــا امل ــرح ـل ــة ال ـح ــال ـ َّـي ــة ف ــي تـ ـح ــو ِل
رأس املـ ـ َ ِ
ِ
َ
َّ
النيوكولونيالي ،الـ َـذي جــدد االستتباع ،واالحتالل
َ
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ـ َّ
ـري امل ـ ـب ـ ــاش ـ ــر ،ف ـ ـسـ ــلـ ـ َـب املـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ـ َـار املـ ـ َحـ ـل ـ َّـي
ُ
ُ
ُ
َ
َّ
مجتمع ُه ،وأغرقه في
موم
صوصيته ،وأبعده عن ه
خ
ِ
ِ
ُ
َ
ُّ
ها
كلجرية (ثقافة)
ِ
الصور ت ِ
نتجهاً العوملة ً ،وتصدر ً
َ
إلـ ــى الـ ـبًـ ـل ــدان ال ًــت ــابـ ـع ــةِ  ،أش ـ ـكـ ــاال جـ ــاهـ ــزة ،وم ـع ــرف ــة
َّ ُ
حاجات املجتمع.
هملة
سطحية ،م ِ
ِ
َ
إن ال ـخ ـضــوع ل ـهــذه ا ُل ـ ِـع ـم ــارة ،أو قـبــولـهـ ــا ،أو إنـكــار
ُ
َ
ُ
ُ
ـاد املـجــتـ َـمــع.
وج ــوده ــا ،هــي مـ ُّـواقـ ُـف تـسـ ِـهــم فــي إف ـسـ ِ
سلبيات الحداثة ،وما
ولم يظهر هذا التلوث إال مع
ِ
ّ
سـلـبـ َّـيـ ُ
ـات ال ـعــوملــةِ س ــوى ام ـت ـ ٌ
ـداد لـهــا وف ــق مــا يــؤكــد
الجادرجي.

ُ
ما َّ
الحداثة،
في
ه
تشييد
تم
عصر َ ُ ِ
ٌ ِ
هو في غالبه عمارة ال تتعاطف
المجتمعات
وجدان
مع
ِ
ِ
ً
َ
ُّ ُ َّ
ات ،خلق مبالغة ُفي
تعدد الهويّ ِ
التعامل الحر معها ،ليعتبر بعض
ِ
تصورٌ
العمارة هي
أن
المعماريين
ِ
َّ
دة
ٍ
ألشكال مجر ٍ
َ
الثانية،
العالمية
الحرب
بعد
ِ
ِ
ِ
ْ
ظهرت ُ
في
أخرى،
فعل
ردود
ٍ
ّ
الدولي
الطرز
مواجهة ِعمارة
ِ
ِ
الحديثة
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ُ
ِّ
َّ
لقد تـ َّ
املتقدمة،
ات
ـت الـعــوملــة مــع
التكنولوجي ِ
ـرسـخـ ِ
ُ
َ
َ
ً
َ
ال ـتــي أنــت ـجــت فــا ًئـضــا ه ــائ ــا .وأن ــت ــج ه ــذا الـفــائــض
ّ
بات
إدراك
ممارسات هجينة ،غير قــادر ٍة على
ِ
املتطل ِ
ٍ
َّ
ال ـج ــدل ـ َّـي ــةِ ل ـ ــدور ٍة إن ـتــاج ـيــةٍ س ـل ـي ـمــة .ك ـمــا ُم ــك ــن ،من
َّ
أشكال مؤقتةٍ  ،ال تتحقق فيها صفة اإلبتمال
إنتاج
ٍ
َّ
ُ
ُ
ُ
(التوازن األمثل) .والشكل الهجني ،هو شكل مصن ٍع،
ُ
ِّ
متقدمة.
أ ِعـ ـ َّـد لـ ُـيـنـتـ َـج حــرفـ ّـيــا ،فــأنـُ ِـتــج بتكنولوجيةٍ
ُ
التصنيع
ـت املكننة فــائـضــا ،تـحـ َّـرر
وبـقـ
ـدر مــا أنـتـجـ ِ
ُ َُ
ضرورات تحقيق صفةِ اإلبتمال (التوازن
املمكنن من
ِ
ُ
األم ـث ــل) .ل ـكـ َّـنـ ُـه ت ـح ـ ُّـر ٌر كـ ـ ٌ
ـاذب ي ـقــول ال ـج ــادرج ــي .ألن
ُ
تعامل مــع امل ــادة ال يمتلك املعرفة املناسبة .وهو
امل
ِ
َ
ُّ
َ
الوعي ،بأن
يمتل ُك
تحر ٌر خادع ،يقول ،ألن
ِ
املتعامل ال ِ
ٌ
َ
صفة اإلبتمال في املادة املتعام ِل معها ،هي ضرورة
ُ
َ
ُّ
الخادع،
التحرر
سمح هذا
لإلنسان في وجوده .لقد
تحقيق صفةِ اإلبتمال (التوازن
َع ْب َر
ِ
تجاوز ضرور ُ ِة َّ ِ
َ َ
ـات والـ ِـع ـمــارة الهجينتني،
األم ـثــل)،
بظهور املـصــنـعـ ِ
َ
ِّ
الحرفي،
استعمال الطاقةِ في اإلنـتــاج
ـرورة
ألن سـيـ
ِ
ُ
ُ ْ
تختلف جذريًا عنها في اإلنتاج املمكنن .فاإلنتاجان،
َ
ُّ ُ
ُ
َّ
باختالف
الحرفي واملمكنن ،يختلفان جذريًا،
التقنيةِ
ِ
ِّ
ً
َ
املستعملةِ في كل منهما .لذلك أنتجا أشكاال مختلفة.

ِّ
َ
َ
ـات الهجينة ،عجز
ـار الـ ِـعــمــار ِة واملـصــنـعـ ِ
ومــع ان ُـتـشـ ِ
املعرفة
اكتساب
املجتمع عن
واألحاسيس املناسبةِ
ُ
للتعامل مــع صفة ِاإلبـتـمــال ،وأصـبـ َـح ِ ُ
الناس
معظم
ِ
ِ
ِّأميني ،في ذوقهم وفي أحاسيسهم.
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َّ
ُ
ُ
كمصنعَ ،ح ْ
ملت َ
معها
والعمارة املعاصرة والحديثة،
ّ ٍ
ِّ ً
ًِ
مكوناتها صفتان:
ففي
تكوينها.
في
ال
متأص
خلال
ُّ
ّ
إيـجــابـيــة وسـلـبـيــة .ول ـكــل مــن الـتـشــخــص ،واملـكـنـنــة،
والـتـخـصــص ،ه ــذان الــوجـهــان املتناقضان ،وفــق ما
ِّ ُ
ـدر مــا أعــاقــت ه ــذه املـكــونــات
يــؤكــد َال ـجــادرجــي .وب ـقـ ِ
املعلومات بني
انسياب
مراحل الدور ِة اإلنتاجية ،فقد
ِ
َِّ
َ
املعماري األليف .إال أنها كانت
اإلنتاج
أعاقت أيضًا،
َ
ُ
َّ
ِّ
َ
متميز ٍة نــادر ٍة .إذ إن ُمعظم
هور عمار ٍة
السبب في ظ ِ
عصر الحداثةِ  ،منذ بداية القرن العشرين
ما ُبني في
ِ
حـتــى يــومـنــا ه ــذا عـلــى ام ـت ــداد ال ـكــرة األرض ـ َّـي ــةِ  ،هو
ٌ
َّ
عاطفية للناس بها.
عبارة عن عمار ٍة بليد ٍة ال عالقة
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ٌ
َ
املعاصر ِة في الحداثةَ ،ظ َ
هر ُّ خلل
ـداد ِعمارة
مع امـ ٌتـ ِ
ّ
َ
ّ
اجها .فلكل من التشخص،
إنت
ـات
ـ
ق
ـا
ـ
ع
في
متأصل
ِ
ِ
ٌ
ُّ
وامل ـك ـن ـنــة ،وال ـت ـخــصــص ،ص ـف ــات إي ـجــاب ـيــة وأخ ــرى
َّ
س ـل ـب ـي ــة ،ي ـ ـكـ ـ ِّـرر ال ـ ـجـ ــادرجـ ــي َّمـ ـ ـج ـ ـ َّـددًا .وإذا ت ـجــلــت
ُ
للمعلومات بني
االنسياب الشفاف
اإليجابيات في
َ ِ
ِ
األمثل ِخاللها ،فإن
ـاألداء الفكري
مراحل اإلنتاج ،وبـ
ِ
ِ
َّ ِ ٌ ُ
السلبيات ُت ّ
ادات تعيق هــذا االنـسـيــاب،
سب ُبها سـ ــد
ْ
ُ
الفكر عن األداء املجدي.
فيع ِجز
َ
َ
ُ
ّ
َ
ـروائـ ِـع
لقد أنت
جت مـقــومــات املـعــاصــر ِة ،القليل مــن الـ َّ
امل ـع ـم ـ َّ
ـاري ــة ال ـت ــي ت ـم ـ َّـي ــزت ب ـق ـي ـ ٍـم ُم ـب ـت ـ ُّم ـلــة ،وحــق ـقــت
ِّ
ْ
تــوافـقــا جــدلـيــا ،بــن مـتـطــلـبــات الـتـ
شــخــص واملــكـنـنــةِ
ِّ
ـف
وال ـت ـخـ ُّـصــص م ــن ج ـهــة ،وب ــن مـتـطــلـبــات الــوظــائـ ِ
االجتماعيةِ الجديدة ،من جهة أخــرى .وما لبثت أن
َ
ُ
تفاقمت سلبيات ِّ
مقومات الحداثة .ولم ينتهِ القرن
ُّ ّ
ُّ
العشرون ،حتى َّ
املجتمعات،
عم التلوث املعماري كل
ِ
ً
ُ
َّ
تشييده في
األطراف التابعة .إن ما تم
خاصة بلدان
ِ
َُ
ٌ
عصر الحداثةِ  ،هو في غالبه عمارة ال تتعاطف مع
ِ
ً
ّ
ّ
تلبي
املجتمعات ،وال تشكل لــإنـســان أداة
ـدان
وج ـ
ُِ
ِ
ـاتــه ،وتـمـنـ َـحــه عيشًا مــريـحــا .وأص ـبـ َـح ِاملـعـمـ ُـار
حــاجـ ِ
ُ
هموم الناس واملجتمع.
املبدع ،نخبويًا ،متعاليًا عن
ِ
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تـنــوعــت مــواقــف املـعـمــاريــن فــي املـجـتـمــع املـعــاصــر،
فظهر بينهم:
ُ
ً
أوالِ ،امل ُ
هموم املجتمع.
عمار املتعاطف مع
ِ
املاه ُرُ ،
ُّ
املتعاطف مع هذه الهموم.
غير
ثانيًا،
التقني ِ
َ
ِ ُ َ
ُّ
معرفته هويته ،فأصبح
من
جعل
الذي
التقني
ثالثًا،
ِ
ً
ُ
اإلبداع عنده وسيلة إعالمية.
َّ
املحس ُن الــذي قـ َ
خيرية .خامسًا،
بأعمال
ـام
رابـعــا،
ِ
ٍ

الرومانسيَّ ،
ّ
ُ
ُّ
ومضارها .لقد أدى
الثائر
ضد املكننةِ
ُّكل ذلك إلى ُّ
تعدد املرجعيات ،فظهر معها ٌ
عالم فكريٌّ
ٌ
َ
َّ
ٌّ
وممارسات ُّ
العادية.
خارج لغةِ املجتمع
تتم
خاص،
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ُّ
ُّ
َ َ
ـات،
مــع َّتـعــدد املــرجـعـُيــات ه ــذه ،بـتـعــد ْد االخـتــصـ ُـاصـ ِ
َّ
تعطل ِت انسيابية املعرفةِ  ،وظـهــرت ال ـسـ ًـدادات التي
َ
ـات
سـبـ َـق َ أن أش ـ َـار ال ـجــادرجــي إلـيـهــا ،فـ ّـاصـلــة مـقــومـ ِ
والتصنيع عن املتلقي ،الذي أصبح
مرحلت ْي الرؤيةِ
ّ
ُمستهلكًا أمـيــاَ .
فقد املتلقي دوره فــي تهيئةِ تغذيةٍ
ِ
املرحلتني األولى والثانية،
إلى
مناسبةٍ
استرجاعيةٍ
َّ
ُ َ
َ
ُ
مصنعات ُت َّ
َ
قدم ُله كبدائل
وأصبح يتعامل مع
فع ِزل،
ُّ
تصور تصنيعها ،وفي كيفية
جاهز ٍة ،ال دور له في
ْ
ّ
ُ
استخ َدامهاَّ .
واستحدث
التسويق،
بات
متطل
تعددت
ِ
َّ ُ
ُ
لــذلـ َـك اإلع ــان الـتـجـ ُّ
ـاري ،بوظيفتهِ الحقيقي َّة ،وهي
ّ
ُ
ُ
ّ
تزويده باملعرفةِ مليزات املصنع.
إغراء املتلقي ،ال
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َ
ّ
ي ـعـ ُ
ـود ال ـجــادرجــي إل ــى م ـقــولـ ِـتــهِ الـ َّـســاب ـقــة ،إذ يــؤكــد
املستعمرة (بكسر امليم)،
مـجـ َّـددًا أن ال ــدول الغربية
ِ
َّ
َّ
ـوم املــركـ َّ
روج ــت مـفـهـ َ
ّ
ـزيــةِ الـغــربــيــة كـمـبــر ٍر الحتاللها
ْ
َ
ْ
َ
الـبـلــدان ،تباعًا .واعـتـبــرت أورو َب ــا عــبــر هــذا املفهوم،
ُ
ُّ
أن َ
َّ
التطو ِر
الغربية هي ركـيــزة
الحضارة األوروبـيــة
ّ
َ
َّ
ُ
ضارات
الحضاري بعامة ،وهي أكثر رقيًا من كل ًالح
ً
األخ ـ ــرى .أع ـط ــت لـنـفـ ِـسـهــا ب ــذل ــك ش ــرع ـ َّـي ــة سـيــاسـيــة
ُ
َ ْ
َ
َّ
البلدان
حكم ُ سيط َرتها على
مــزورة ،استخدمتها لت ِ
ِ
ـور
ال ـتــي احـتـلـتـهــا .وم ــا ال ـعــوملــة ،ال ـتــي ب ــدأت بــالـظـهـ ِ
ـرب ال ـعــاملـ َّـيــة ال ـثــان ـيــة ،س ــوى أحـ ـ ُـد مـظــاهـ ِـر
بـعــد ال ـح ـ ِ
ُ
والعنيف،
ـف األوروب ــي الـغــربــي املـتـ َـعــالــي،
ِ
هــذا املــوقـ ِ
والـقــامــع .وانطالقًا مــن هــذا املفهوم الـفــوقـ ّ
أهملت
،
ـي
َّ َ
ُ
َ
املحلية
الخصائص
عمارة الطرز الدولي الحديثة،
ّ
كل أرجاء العالم ،وفي بلدان األطراف
ومتطل ِ
في ِ
باتها ً
ُّ َ
مما َّ
َّ
املعمر ِة في
سبب
،
خاصة
التابعة،
تلوث البيئةِ
َ
وظيفتها اإلنسانية.
البلدان ،وأفرغها من
هذه
ِ
ِ
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ُ
ِّ
ُ
الفعل
ردود
لــم تحقق الـحــداثــة أ ُهــدافـهــا ،وت ـعـ َّـددت
ِ
َ
ً
ُ
على ما اعتبره البعض فشال لها .رآهــا معماريون
ُ
م ـت ـمـ ِّـيــزون ،ك ـهـنــري ف ــان دوف ـل ــد ،وف ـيـكـتــور ه ــورت ــا،
َّ
َّ
نمطية ُم ِملة .كما رأوا أن إستطيقية /جمالية املكننة،
ُ
ال ّ
َ
تلبي أحاسيسهم وهمومهم الجمالية .جاءت ردة
َ
ْ
َ
الفعل األولــى على هــذا الفشل ،عــبــر حركةِ اآلرنوفو
َ
ً
َّ
أسـســاهــا ،مـتـصـ ّـوريــن أشـكــاال
(Nouveau
 )Artا ًلـتــي ُ ُ
ً
ج ــدي ــدة م ـت ـمـ ِّـيــزة ،ت ـه ــدف إل ــى ت ـنــويـ ِـع إستطيقية/
ْ
َ
َّ
َّ
َ
املكننة ،فــأضــافــوا مـعــالــم شبه ِحــرفــيــةٍ  ،إلى
جمالية
َّ
َّ
ُ
طريق التصنيع املمكنن.
عات حققوها عن
مصن ٍ
َّ ِ
َ
ملواجهةِ نمطيةِ ِعمارة الحداثة ،ظهرت
نوع َّ ٍ
وفي ٌ ٍ
آخر ُ ِّ
ُ
نحتية تحققها تكنولوجيا متقدمة ،يكون
عـمــارة

ُ
َّ
تمث ْ
للحرفةِ فيها ٌ
لت هــذه الحركة
دور ُمـكـ ّـمــل .وقــد
في ِعمارة أنطونيو غاودي في إسبانيا ،وفي ِعمارة
سانت ايليا في إيطاليا ،وفي عمارة إريك مندلسون
في أملانيا.

ُ
ُّ
الدولي في العمارة،
 -3 -nالحداثة ،والطرز
وما بعد الحداثة
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ُ
القرن التاسع عشر ،مع
لقد
ظهرت الحداثة في بدايةِ
ِ
ِ
ِّ
ده الجادرجي
يؤك
ما
هذا
ـى.
ـ
ل
األو
الصناعية
الثورة
ُ
ّ
ْ
ُ
في كـل
كتاباته .كانت البدايـات الفعلية مع املكتبةِ
ِ
ال ــوط ـن ـي ــةِ ف ـ ــي ب ــاري ـ ــس ل ـه ـنــري الب ــروس ــت Pierre-
 ،Francois-Henri Labrousteومع مق ّـر البورصـةِ فـ ــي
أمس ــتردام لبرالج  ،Hendrik Petrus Berlageومن َّ
ثم،
مع أعمال مجموعة الفرك باند Deutscher Werkbund
في أملانيا ،التي َّ ْ
القرن العشرين
تأسست عند بدايةِ
ِ
في ميونيخَ .ت َ
ُ
بع ذلك ،تأسيس مدرسةِ الباوهاوس
َ
الحرب العاملية األولى.
 Bauhausفي أملانيا أيضًا ،بعد
ًِ
ً
ً
ُ
العالم معها أشـكــاال معمارية جــديــدة أملتها
شهد
َّ ٌ
ٌ
ِّ
متطل ُ
بات املكننة .وظهـرت بعـد ذلــك أعـمــال مميزة
ملعماريني كبار ،أمثال لو كوربوزييه ،Le Corbusier
ومـيــزفــان دروه  .Mies van der Roheوق ــد بـ ــرز إلــى
البنائ ُّيون البالشـفـة الروس Constructivists
جانبهم
ِ
أمثال ملنيكـوف  ،Melnikovواألخـوة ِفسنني Vesnin
 brothersوتاتلن  .Tatlinوقــام على هــذه األســاســات
ُ
املتينة ،بنيان «الطرز الدولي للعمارة الحديثة».
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ُ
ْ
َّ
اشتراكية ،طوباوية،
بدايتها
كانت حركة الحداثةِ في
َ
َّ
توهمت بأن الفائض من اإلنتاج الصناعيّ،
إنسانية.
َ
َ
ُ ُ
َ
والرفاه ،التي ِ ُّ
العالم،
ستعم
عمارة
نتج
البحبوحةِ
سي ِّ ً
ُ
ُ
ـواصــل
مــؤمـنــة االس ـت ـقــرار واألل ـف ــة ،بــن ال ـنــاس ،والـتـ َ
االج ـت ـ ُمــاعـ َّـي واإلن ـس ــان ـ َّـي ال ـخ ـصـ َـب ُبـيـنـهــم .ف ـغـ ِـرقــت
أوهامها الش َّ
العمارة ،في
مولية الكونيةِ
الحداثة في ِ
َ
ِ ُ
ه ــذه ،وأهـ َـم ـلـ ْـت ال ـخــاصـ َّ
ـان
ـ
ط
ـأو
ـ
ل
ـة
ـ
ي
ـ
ع
ـو
ـ
ـوض
ـ
مل
ا
ـات
ـ
ـي
ِ
ُِ
ُ
الخاصي ُ
َّ
ات االقتصادية ،واالجتماعية،
والشعوب.
ُ
ُ
َّ
األمكنةِ ،
إلى
واالنتماء
اله
ات
وخاصي
والثقافية.
ويةِ
ِ
َّ ُ
ـاسـهــا وذاكــرت ـهــا وتــاريـخـهــا .ويـتــوقــف
ـأرض ـهــا ونـ ِ
بـ ِ
ال ـجــادرجــي بـعـ َ
ِّ
الجميل
ـي
ـ
ع
ـو
ـ
ض
ـو
ـ
مل
ا
ـم
ـ
ي
ـو
ـ
ق
ـ
ت
ـ
ل
ا
ـذا
ـ
ه
ـد
ُِ
ِ
ـام الـحــداثــةِ فــي الـ ِـعـ َـمــارة ،عند مــا أنتجه الـطــرز
ألوه ـ ِ
ُ
ال ــدول ـ ُّـي ،مــن ع ـم ـ ُـار ٍة م ـلـ َّـوثــةٍ ال إنـســانـيــة ،تـبـعــث في
ُ ّ
كثر كانــوا
الناس الكآبة والغربة .ويذكر بمعماريني ٍ
َ
ـرن الـعـشــريــن ،أمـثـ ــال
أول املـعـتــرضــن فــي ب ــداي ــةِ ال ـق ـ ِ
أنطونيو غ ــودي  Antonio Gaudiوإري ــك مندلسون
 Eric Mendelsohnوسانت إيليا .Antonio Saint’ Ellia
ِّ
ثم يذك ُر باملعترضني الالحقني في منتصف القرن،
أم ـث ــال هــانــس ش ـ ــارون ،ول ــوي ــس ك ــان ،Louis Kahn

وكــارلــو سـكــاربــا  ،Carlo Scarpaوأوس ـك ـ ــار نيمييـر
ً
 ...Oscar Nemeyerمهمال معترضني آخــريــن أمثال
أل ـفــار ألـتــو  ،Hugo Alvar Henrik Aaltoوري ـك ــاردو
لوليغوريتا ،وراج ريوال  ،Raj Rewalوجيفري باوا،
و الفارو سيزا ،ورفاييل مونيو ،وتاداو أندو Tadao
 Andoوغيرهم كثر.
ُ
َّ
ـرز الــدولـ ِّـي
ـ
ط
ـ
ل
ا
ـات
ـ
ي
ـ
ب
ـ
ل
ـ
س
ـم
ـ
ـاق
ـ
ف
ـ
ت
وي ــرى بـعـ َـد ذل ـ َـك أن
ِ
ِ
منتصف الستينات وفي أوائل
للعمارة ،قد َّأدى في
ِ
ِ
بالعمق ُ ،لها
نشوء
إلى
السبعينات،
معترضةٍ
حركةٍ
ِ
ُ
ِّ
ُّ
معماريوها ومنظروها .وهذه الحركة هي حركة ما
َّ
َّ
ُ
بعد الحداثة .ويعتبر الجادرجي أن منظرها األول
هو املعمار اإليطالي – األميركي روبرت فنتوري .ثم
يــذكـ ُـر مــن أعالمها مايكل غرايفس ،Michael Grave
وبــاولــو بورتوغيزي  ،Paolo Portoghesiوريـكــاردو
بوفيل  ،Ricardo Bofillوري ــم بيتيال Frans Reima
.Ilmari
َ Petila
ِّ
الحداثة ،الذين
بعد
ما
ري
منظ
ملواقف
ه
ت
مناقش
وفي
ِ
ِ
ٌ
َ
ـوث
ـ
ط
ـ
ل
ا
ـارة
ـ
م
ـ
ع
أن
ـرون
يـ
ِ
ـرز الــدولـ ّـي مـســؤولــة عــن تـلـ ِ
ّ ِ
البيئة َّ
ٌ
صائب،
املعمرة ،يؤكد الجادرجي أن هذا النقد
َّ
ـرز ال ــدول ـ ّـي ف ـقــدت بــالـفـعـ ِـل رؤيـتـهــا
وأن ِع ـم ــارة ال ـط ـ َّ ِ
الشكل ْ َفيها .إال أن هذا ال
اإلنسانية ،وجدلية إنتاج
ٌِ
يعني أن ُم ّ
فاسدة منذ َ ِنشأتها .وما ُ
فسد أو
قوماتها
ُ
ِّ
ُ
صنع ِعمار ٍة تلبي حاجة
املعمار في
فسد ،فهو دور
أ ِ
ِ
ِ
ُّ
ِّ
امل ـج ـت ـمــع ،وت ــؤم ــن ل ــه م ـج ــاالت لـلـعـيــش يـسـتــحـقـهــا.
ُ
يتابع الجادرجي ،ليس ّ
ُ
مكونًا
العمارة،
فالشكل في ِ
َّ
ّ
بصريًا هو أسـ ُ
محصلة
الفعل املعماري ،بل هو
ـاس
ِ
له.
وي ـ ـ ــرى ال ـ ـجـ ــادرجـ ــي ،أن ت ـ ـقـ ـ ُّـدم الـ ـعـ ـل ــم ،واالنـ ـفـ ـت ـ َ
ـاح
ِ
َّ
انتشار املعرفةِ في
ِ
التنويري ،والليبرالية ،وحــريــة َ
دول
ـدام ِ
ع ـصـ ِـر ال ـن ـه ـضــةِ  ،ت ــداخ ــل وت ـن ــاق ــض ،م ــع إق ـ ـ ِ
البلدان األخرى ،واستتباعها.
استعمار
أوروبا على
ِ
ُِ
َ
واملستعمر ،إلى
املستعمر
وقد َّأدت هذه العالقة بني
ِ
استحداث مفهوم املركزية األوروبية – الغربيةّ ،
يكرر
ِ
َّ
املستعم ُر األوروبـ ّـي هذا املفهومَ
ر
سخ
وقد
بال كلل.
ِ
ُ
ل ــدع ـ ِـم هـيـمـنـ ِـتــه .واس ـت ـمـ َّـر ه ــذا امل ــوق ــف حـتــى ظـهــور
العوملة بعد الحرب العاملية الثانية.

ُ
ُّ
للعمارة،
 -4 -nالــحــداثـ َّـة ،الــطــرز الــدولــي ِ
والعولمة ،مجددًا
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ْ
تأثير َ
َ
باعتبارها املظ َه َر
العوملة،
يرى الجادرجي ،أن
ُ ِ
َ
بالسلبيات
الرئيس لالستعمار اليوم ،ال ينحصر
ِ
ِّ
فكر
التي أشار إليها ،بل يرى فيها
بعض مقومات ِ
ِّ
كلجريات
مات
ٍُ
التنوير األوروب ــي اإلنساني ،ومقو ُِ
تتصف العوملة،
(ثـقــافــات) َمعرفية متقدمة .هكذا َ
املتناقضتني .وعلينا،
كما يراها ،بهاتني الناحيتني
ِ
عند مواجهتنا لعمارة العوملة ،أن ِّ
نميز بني هذين
ِ
املوقفني املتناقضني .ثم يستنتج بعد ذلك ،أن غلبة
العناصر السلبيةِ  ،قــد َّأدت غالبًا إلــى ُعــزلــةٍ تـ َّ
ـامــةٍ
ِ
ـع .طـغــى عـلــى الـعـمــار ِة
للمعمار عــن ه ـمـ ِ
ُِ
ـوم املـجـتـمـ ً
ِّ
ـوم ال ـب ـهــرجــةِ  ،اس ـت ـجــابــة ملـتـطــلـبــات ال ـث ــروات
م ـف ـهـ
ٌ
ٌ
أشخاص أو مجموعاتَّ .
فتم
الفاحشة ،وقد حققها
ِ
ّ
ُ
فـصــل شـكـ ِـل الـعـمــارة عــن واق ـ ِـع متطلبات اإلنـتــاج،
ُ
َ
ـوم املـجـتـمـ ِـع ،وأص ـب ــح «اإلب ـ ـ ــداع» تالعبًا
وع ــن ه ـمـ ِ
ً
ـال م ـ َّـج ــان ـي ــةٍ ه ـج ـي ـنـَـةٍ ُ ،ج ـ ـ ُـ ّـردت أص ـ ــا من
م ـ َـع أشـ ـك ـ ٍ
ّ
األكاديميني
مض ُمونها االجتماعي .فــأخــذ بعض
ّ
ّ
بني
واإلعالميني يروجونها كوسائل لإلثارة .ومن ِ
هؤالء ،فيليب جونسون  Philip Johnsonفي أعماله
األخـيــرة ،وفرانك غيري ،وبرنار تشومي ،ودانيال
ليبسكند ،وبـيـتــر ايــزنـمــان  ،Peter Eisemanوزهــا
سلبي ُ
َّ
ات ِعـمــار ِة
حديد  Zaha Hadidوغيرهم .ومــا
الـعــوملــةِ  ،ســوى ام ـتـ ٌ
بصفتها
ـداد
لسلبيات الـعــوملــةِ
ِ
ِ
َ
َ
لالستعمار واالستتباع ،راهنًا .فهي
املظهر األبـ َـرز
ِ
َ
َ
ُ
تـسـلــب امل ـع ـمــار فــي الـبـلــد املـسـتـتــبـ ِـع (بـفـتــح ال ـبــاء)
َ
ُ َ
َّ
معه ،وعن
خصوصي
ـوم مجت ِ
ته ،وت ـبـ ِـعــده ّعــن هـمـ ِ
ُّ
مواجهةِ التلو ِث املعماري في هذا املجتمع بخاصة.
وي ــرى الـجــادرجــي ٌ أن هــذا ال يعني أب ـدًا ،أن ِعـمــارة
َ
العوملة هي سلبية بشكل دائــم .فهناك معماريون
َ
ُ
آخرون يسعـون للتحـاو ِر مع املجتم ِـع مثـل نورمان
فوستر  ،Norman Fosterورنزو بيانو Renzo Piano
وغيرهما.
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َّ َ
َ
َ
َ
َ
تأثيرها
االستعمارية اليوم ،وسبق
لقد سبق العوملة
ٌ
ـدم ــر ،ت ـي ـ ٌ
امل ـ ِّ
ـارات فـكـ َّ
ـريــة ب ـ ــارزة ،أهـ ُّـمـهــا ت ـيـ ُـار مــا بعد
ُ
«التناقض
الحداثة ،مع روبــرت فنتوري وكتابه عن
ِ
وال ـت ـع ـق ـيــدات ف ــي الـ ـعـ ـم ــارة» .ل ـقــد رأى ف ـن ـتــوري في
ُ
نقدهَّ ،أن َ
َّ
قابل
الطرز
الدولي ِ
للعمار ِة الحديثةِ  ،غير ُّ ٍ
ُ
ـاب ال ـت ـنــو ِع،
ل ــإص ــاح ،ألن ــه غُـيــر قـ ـ ٍ
ـادر عـلــى اسـتـيـعـ ِ
العمارة.
في
كلها
ة
ـود
ـ
ج
ـو
ـ
مل
ا
،
ض
والتعقيد،
ِ
ِ
ِ
والتناق ِ
َ
وقــد َّ
ـار مــا بعد الـحــداثــة ،معماريون
ـ
ي
ـ
ت
ـل
ـ
خ
دا
ز
تمي
ِ

بارزون أمثال باولو بورتوغازي ،وريكاردو بوفيل،
ومايكل غرايفس ،وغيرهم.
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ل ـقــد أدى ت ـف ـ ُ
ـاع ـ ُـل ال ـس ـل ـب ـيــات امل ـتـ ِّ
ـأص ـلــة ف ــي تـكــويـ ِـن
ِ
إرباك
الفكر املعماري بعامة في مرحلةِ
الحداثة ،إلى َ
ُِّ
ممارسات
ـارزون إلــى
ـ
ب
ون
معماري
ـق
الـعــوملــة .فــانــزلـ
ٍ
َّ ُ
ُ
تنحصر
العمارة
شكلية صافيةٍ  ،كما لو كانت
مهمة ِ
ـات ال تـهـتـ ُّـم إال
فــي شـكـ ِـلـهــا .فــانـصـ َـرفــوا إل ــى م ـمــارسـ ٍ
ً
الثروات
لنزوات أصحاب
إرضاء
بالبهرجةِ واإلثارة،
ِ
ِ
أفراد أو جماعات.
الفاحشة من
ٍ
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َّ
ُ
ـدور
وم ــن امل ـف ـيـ ِـد رب ـم ــا ف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،ال ـتــذك ـيــر ب ـ ِ
م ــدرس ــة ال ـ ـبـ ــوزار ا ُل ـبــاري ـس ـيــة ف ــي هـ ــذا املـ ـج ــال .لقد
َّ
استنساخ
االستمرار في
عممت هذه املدرسة منحى
ِ
ِ
ُ
َ
ُ
َّ
ُ
القرن
ف
ط ــر ٍز هجينة ،واستمر تأثيرها مــن منتص ِ
ِ
ـرن الـعـشــريــن.
الـتــاســع َّ عـشــر م ـت ـجــاوزًا ُمنتصف ال ـق ـ ِ
لـقــد تـنــكــرت ه ــذه امل ــدرس ــة ،للتغيير ال ـج ــذري الــذي
ْ
حصل فــي تكنولوجية اإلن ـتــاج،
وتعاملت بسلبيةٍ
ِّ
َ
بات املكننة ،ومع مسائل َّ اجتماعيةٍ
فاقعةٍ مع ْمتطل ِ
توسع العمران الذي تطلبه اإلنتاجُ
َّ
ظهرت مع ُّ
هامةٍ ،
ِ
َِّ
َ ُّ َ ْ
الريف إلى املدن.
ـزوح سكان
ُِ
الرأسمالي املم َكنن ،ونـ ٌ ِ
َّ
َ
ظهر ْت
اجتماعية كبرى
ورافـقــت املكننة إشكاليات
ِّ
الصناعي الحديث ،ومع
مع الرأسماليةِ  ،ومع اإلنتاج
ُّ
ُّ
وتوسع الكولونيالية على
توسع التجارة الدولية
َ
املتغيراتْ،
ّ
ّ
املستـوى الــدولــي .وبـ ــرز ف ــي خضــم هــذه
ُّ َ
طليعيون َّ
ُّ
رواد أمثـ ــال ال بروست Leon-
معماريون
 ،Henri Prostوبـ ـ ــرالج ،Hendrik Petrus Berlage
ُ
وأود  ،Jacobus Oudوتوني غارنيي ،Tony Garnier
َّ
وأوغـ ــوسـ ــت ب ـيــريــه  ،August Perretال ــذي ــن ُه ــي ــأوا
ـور حــركــة الـعـمـ ُـارة الحديثة .هــذه الـحــركــة التي
لـظـ َّهـ ْ ِ
َّ ً
مرة أخــرى ،مع مدرسة الباوهاوس
للتذكير
حققت،
ِ
ً
َّ
َّ
وصناعية
معمارية
أملانيا ومــع غيرها ،أشـكــاال
في ً
تحقيق
ـى
ـ
ل
إ
أدى
ـا
ـ
م
املكننة،
متطلبات
ـع
ـ
م
متوافقة
ِ
ِ
َّ
بالنسبة
ٍ
صفات إبتماليةٍ جديدة َّ،ربما ال تقل أهمية ُ ُ
ـدن،
ـ
امل
ـارات
ـ
ض
ـ
ح
قبلها
قته
لتطور العمارة ،عما حق
َّ ِ
َّ
السومريةِ والبابلية،
بعمارة وادي الرافدين
املتمثلة ِ
َّ
املصرية الفرعونية ،والعمارة اإلغريقية،
والعمارة
والعمارة الرومانية.
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ِّ َ
ـوي ـ ــن ط ـل ـي ـع ـيــن أم ـ ـثـ ــال لــو
مـ ــع مـ ـعـ ـم ــاري ــن ح ـ ــداث ـ ـ
كــوربــوزي ـيــه ،وم ـيــزفــان در روه ،وول ـتــر كــروبـيــوس،
وغيرهم ،في أميركا ،وفي روسيا السوفياتية ،وفي
النمسا ،وفي هولندا ،تأسست حركة الطرز الدولي
ُ
للعمارة الحديثة .ويمكن اختزال حركةِ الحداثة في
بأنها:
العمارة ُ ُ
ِّ
ً
بات
أوال ،توافق سيرور ِة الدورة اإلنتاجيةِ مع متطل ِ
املمكنن.
التصنيع
َّ ُ
ُ
ِ
َ
ـف ح ـيــال هموم
ثــانـيــا ،لـيـبــرالـيــة واش ـتــراكــيــة امل ــوق ـ ِ
املجتمع.
ُ
َ
ُ
ـاس
ل ـقــد اف ـت ــرض ـ ِ
ـت الـ ـح ــداث ــة أن يـ ـك ــون ج ـم ـيــع ال ـن ـ ِ
مناسب فــي حياتهم اليومية .كما
متساوين َّبـقـ ٍ
ٍ
ـدر ُ
َ
َّ
افترضت أن في ق ــدر ِة املكننةِ تهيئة َعـمــار ٍة
صحيةٍ
ِّ
ـراد املـجـتـمـ ُـع .واف ـتــرضــت أن ــه على
إنـســانـيــةٍ ل ـكــل أف ـ ـ ِ
ـاه ،ورعــايــةٍ
املـعـمــار وعـلــى الــدولــة ،تهيئة ع ـمــار ِة رف ـ ٍ
اجـتـمــاعـيــة شــامـلــة .لـقــد عـ َّـبــر عــن ه ــذه االف ـتــراضــات
لــوكــوربــوزيـيــه فــي مــواقـفــه كمعمار ،وكاستطيقي/
جمالي ،والسويسري هانس ميير Hannes Meyer
كموقف سياسي.

العمارة الحديثة َّ،ومــيــزات األمكنة،
ُ -5-n
وخاصيات العمارة المحلية

ْ
ُ
َ
فعل
بعد
الحرب العامليةِ الثانيةِ أيضًا ،ظهرت ردود ٍ
ِ
ّ
ـرز الــدولــي الحديثة.
ـارة الـطـ ِ
أخ ــرى ،فــي مواجهةِ ِعـمـ ُ
إعطاء الشكل في العمار ِة
الفعل هذه ،حركة
ردود
من
ِ
ِ
ِ
ـزات وخ ـ َـص ــائ ـ َـص م ـ ُّح ـلـ َّـيــة ،ب ـمــا ُي ـن ـتــج الـتـنــويــع
مـ ـي ـ ٍ
والتغريب في آن
التكرار
والخصوصية .فيتم تجنب
ِ
ِ
َّ
واحد .تمثل هذا النهج في عمارة كونستانتينيدس
ف ــي الـ ـي ــون ــان ،وأل ـ ـفـ ــار ألـ ـت ــو ف ــي ف ـن ـل ـن ــدا ،وه ــان ــس
شــارون في أملانيا ،ولويس كان في أميركا ،وكارلو
سكاربا في إيطاليا ،وأوسكار نيميير في البرازيل،
وساكيو أوهاتي في اليابان( ،وراج ريوال في الهند،
وري ـكــاردو ليغورتا فــي املكسيك ،وجيفري بــاوا في
سريالنكا ،وألفارو سيزا في البرتغال ،وتاداوو أندو
فــي ال ـيــابــان) ،ورف ـعــة ال ـجــادرجــي (وقـحـطــان عــونــي،
ومـحـمــد مـكـ َّـيــة) فــي ال ـع ــراق ،وراس ــم ب ــدران (وجعفر
طــوقــان وف ــاروق يغمور ،وأيـمــن زعيتر) فــي األردن،
(وأنطون تابت ،وفريد طراد ،وجوزيف فيليب كرم)،
وعاصم سالم ،في لبنان وغيرهم كثر.
* معمار لبناني
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مهرجانات الصيف

ّ
روك وتكنو و«ليلى» وباخ واألندلس« :بيبلوس» على مستوى التحدي!
بيار أبي صعب
برنامجه لهذا الصيف ،بعد «بيت
مع إعــان «بيبلوس»
ُ
قفل «ثالوث الكبار» ،واكتمل
الدين» و«بعلبك» ،يكون قد أ ِ
ّ
األساسية في لبنان .في
نصاب «املهرجانات الدولية»
ال ــرده ــة الــرئـيـسـيــة لـلـفـنــدق الجبيلي املـطــل عـلــى املـيـنــاء
العريق ،تجد جريدة «األخـبــار» على طاولة االستقبال.
ّ
يمكنك أن تتصفحها في انتظار بدء املؤتمر .وفي القاعة
الـتــي تحتضن املــؤتـمــر الـصـحــافــي ،تكثر الشخصيات
الـسـيــاسـيــة واألعـ ـي ــان امل ـح ـل ـيــون .نـ ــواب جـبـيــل ال ـثــاثــة:
زيـ ــاد الـ ـح ــواط ـ ـ ـ مـصـطـفــى الـحـسـيـنــي ـ ـ ـ س ـي ـمــون أبــي
رميا ،والقائمقام نتالي مرعي الـخــوري ،ومديرة مركز
االونيسكو في جبيل داريـنــا صليبا… آه كدنا ننسى
الــوزيــرة السابقة ،القاضية أليس شبطيني التي كانت
تنطنط بني الحاضرين ،كتلميذة سعيدة في حفلة تسليم
الجوائز آخر العام الــدراســي .رئيسة لجنة «مهرجانات
بيبلوس الدولية» لطيفة اللقيس جلست في الصالة للعام
الثاني على التوالي .بعد ترحيب مقتضب بالحاضرين،
تــركــت لنائبها إلـقــاء كلمة املـهــرجــان ،مــن على ّ
املنصة،
َ
بني ممثل ْي «السياحة» و«الثقافة» ،ورئيس بلدية جبيل،
وناجي باز ّ
السيد الحقيقي للمناسبة.
ّ
ّ
ّ
وجــه فيليب أبــي عقل تحية إلــى الصحافية الراحلة مي
ّ
ّ
منسى الـتــي تغيب لـلـمــرة األول ــى عــن املـنــاسـبــة .قبل أن
يدخلنا عنوة في صلب املوضوع ،مستنكرًا «الحمالت»
التي تستهدف مهرجانات سياحية «هي عامل تنشيط
وانـ ـع ــاش اق ـت ـص ــادي (…) وت ـع ـطــي ص ـ ــورة ح ـيــة عن
لبنان الثقافة والـفــن» .وأشــار إلــى «ضــرورة التعامل مع
هذا القطاع استنادًا إلى معطيات دقيقة ،ووفــق معايير
واضـحــة تضعها وزارة الـسـيــاحــة…» ،داعـيــا إلــى عــدم
«وضع الجميع في خانة واحدة» .وطالب بـ «إجراء مسح
ُ
شامل ودقيق لهذا القطاع» ،ت َح ّدد في ضوئه ،استنادًا الى
معايير واضحة ،كيفية التعاطي مع كل مهرجان على
حدة« ،فال يذهب الصالح بعزا الطالح»!
نسمع ّرد وزير السياحة أفيديس كيدانيان لألسف،
لن
ّ
تخلف عن املوعد .وهذا خبر حزين ّ
بحد ذاته ،ألن
فهو
ّ
معاليه يسلينا دائـمــا حــن يــأتــي ،بنظرياته وقفشاته.
لكن املديرة العامة لــوزارة السياحة ندى السردوك التي
ّ
مثلته ،قامت بالواجب وأكثر .بحركة رشيقة من يدها،
أزاح ــت ال ـســردوك مـخــاوف ّ
القيمني على «املـهــرجــانــات»
واالحتجاجات املشروعة على «محاوالت اخضاعهم الى
قيود وش ــروط وضــرائــب ورس ــوم» تكاد تخنقهم ،كما

قــال نائب رئيسة «مهرجانات بيبلوس»« .خلينا نحط
املشاكل على جنب» .عجبًا ،كيف ذلك؟ هناك قلق حقيقي
على مستقبل هــذه املؤسسات العريقةّ ،
لكن سعادتها
ّ
ّ
السحرية ،أي «الخروج من بيروت الهموم
تفضل األلعاب
واالنفتاح والفرح» .جاءت تبيعنا
إلى جبيل مدينة العطاء ً
سمكًا في البحر يعني ،داعية إلى «إظهار الوجه االيجابي
لبلدنا من أجل املساهمة في تنمية وطننا الجميل بثقافته
وناسه (…) وانشالله نوصل لصيغة دعم تناسب ّقوة
كــل مـهــرجــان» .أم ملحم فــي ّأيــامـهــا لــم تصل إلــى هذه
الذروة! وكان رئيس ّ
بلدية جبيل وسام زعرور قد ّ
وجه
ً
رسالة مشفرة الــى أفيديسيان لم نفهم إن كانت غزال
ّ
االستراتيجية،
أو هجاء… إذ شكر الوزير على رؤيته
وقال إن «املشاكل تعالج داخل البيت ال على التلفزيونات
ومواقع التواصل» .وطبعًا أكد لنا أن «مدينة الحرف هي
لجميع اللبنانيني على اختالف انتماءاتهم».
وزير الثقافة محمد داود ّ
تغيب أيضًا بداعي السفر ،فهو
ّ
ّ
ّ
اتفاقية مع املكتبة الوطنية في باريس .يعني هناك
يوقع
ّ
ّ
اللبنانية أبوابها
الوطنية
أمل ّربما ،في أن تفتح املكتبة
ّ
للباحثني قريبًا مثل كل مكتبات العالم؟ مثله املدير العام
ّ
لوزارة الثقافة علي الصمد الذي كان يشعر أنه في حفلة
زجــل… بعد امل ــوال االسـتـهــالــي« :بيبلوس الـتــي أعطت
الحرف للعالم» ،دعا «جميع لجان املهرجانات الى إعطاء
الـفـنــان اللبناني املـســاحــة االكـبــر فــي برامجها الفنية».
«بيبلوس» تطلعاتها عــاملـ ّـيــة لحسن الـحــظ ،وه ــذا العام
ً
حافظت على نهجها ،تاركة للفن اللبناني ّ
حيزًا مقبوال
بطبيعة ال ـحــال .لـكــن معظم املــواعـيــد اللبنانية األخــرى
ّ
املحلية ،ليس دائمًا تنفيذًا
تحفل هذا الصيف باالعمال
لــرؤيــة تنموية وطنية ،بــل بسبب قلة االمـكــانــات املــاديــة
الــازمــة الستقدام األعـمــال مــن الـخــارج .وأض ــاف املدير
ّ
الـعــام الـشــاب« :أبـشــركــم بــأنــه سيتم اقتطاع جــزء كبير
من مساهمة وزارة الثقافة»! أبشركم؟ أل واضــح مدى
وعيه لخطورة األزم ــة ،وتعاطفه مع «لجان املهرجانات
التي تعاني» .وشبيه صوت النعي بصوت البشير ،على
طريقة ّ
املعري.
ّ
ثم جاء دور املدير الفني للمهرجان ،لنكتشف برنامجًا
ً
حافال ّ
وغنيًا يرقى إلى مستوى مواسم الخير .ال شك
ّ
سحرية ،البقاء البرمجة في
أن لــدى ناجي بــاز وصفة
ّ
مستوى طموحاته ،رغم شح الداعمني ،حني قدم آخرون
ّ
ت ـن ــازالت ال بــد مـنـهــا .ال بــد أن ــه ي ـخــوض هـنــا مغامرته
الخاصة ،مراهنًا على أسماء ّ
عاملية تستقطب جمهور
ال ـش ـبــاب ،ب ــن الـ ــروك والـتـكـنــو وامل ـي ـت ــال ،وت ـت ــرك مكانًا

يوــ يو ما

ّ
الفرنسية… على أن يكون نصيب الفن املحلي
لألغنية
ّ
موزعًا بني الروك اللبناني البديل… والتراث االندلسي.
ّ
املـغــنــي الـفــرنـســي م ــارك الف ــوان سيفتتح «مـهــرجــانــات
ب ـي ـب ـل ــوس» م ـس ـت ـق ـط ـبــا ال ـ ــى املـ ــرفـ ــأ الـ ـق ــدي ــم ج ـم ـه ــورًا
ّ
فرنكوفونيًا ينخره الحنني ،ويجد نفسه في االغنيات
الحزينة والحميمية ،بني «ليلة على كتفها» «وغراميات
ي ــوم األحـ ــد» ( 12ت ـمــوز /يــول ـيــو) .وف ــي زخ ــم نـجــاحــات
«بــوهـيـمـيــان راب ـس ــودي» تــأتــي إل ــى لـبـنــان فــرقــة «كــويــن
سيمفونيك» .التجربة التي أطلقها عازف الغيتار براين
ماي مع الـ  BBCعلى مسرح الكوليزيوم اللندني ،تحظى
ّ
اليوم بشهرة واسعة في العالم .إنه لقاء بني فرقة الروك
والفرقة السمفونية .خمسون عازفًا ،وستة مغنني العادة
احياء أغنيات فريق  Queenالبريطاني االسطوري (12
تموز /يوليو) .موعد آخــر مع الــروك السمفوني أيضًا،
إنما الهارد روك وامليتال تحديدًاWithin Temptation :
الـتــي أسـسـهــا ع ــازف الـغـيـتــار روب ــرت وسـتــرهــولــت مع
املغنية ش ــارون دي ــن أدي ــل ال ـعــام  .1996ع ــرض شامل
ستقدمه الفرقة فــي لبنان ،استثنائي لجهة املوسيقى
وكل عناصر االستعراض .متعة لكل الحواس ،وتجربة
قد ال تتكرر كل يوم ( 3آب /أغسطس).
هـنــاك مــوعــد الـثــالــث مــع ال ــروك الـبــديــل .هــذه امل ـ ّـرة موعد

لـبـنــانــي مــع فــرقــة «م ـشــروع لـيـلــى» الـتــي تـعــود بـعــد أقــل
من عقد بقليل إلــى املسرح الــذي كــان مفترق طــرق في
مسيرتها نحو النجاح والعاملية والتكريس« .أبطال الروك
البديل العربي» قال ناجي باز بفخر وحماسة .الرباعي
ّ
حامد سنو (غناء /كلمات) ،وفــراس ابو فخر (غيتار)،
وهــايــغ بــابــازيــان (ك ـمــان) ،وك ــارل جــرجــس (جــرجــس)،
سيقدمون أغنيات جديدة ّ
للمرة األولى ،وسيستضيفون
هذا العام موسيقيني عامليني مثل جو غودار الذي عمل
معهم على انتاج بعض أغنيات «مدرسة بيروت» ( 9آب/
أغسطس).
أما «امليغا حدث» ،أو الحدث الضخم هذا العام الذي ّ
غيرت
من أجله «بيبلوس» امل ــدارج ،بحيث تتسع لعشرة آالف
مـشــاهــد ومـشــاهــدة وقــوفــا ،فـهــو الـ ـ «دي ج ــاي» مــارتــن
غاريكس الذي يعتبر بأعوامه االثنني والعشرين إحدى
ّ
االلكترونية في العالم .سيكون موعدًا
أيقونات املوسيقى
مع الرقص الهاذي الــذي ينتظره جمهور الشباب ،علمًا
أنه كإنتاج وضخامة ( 50اليزر على املسرح) «أكبر عمل
في تاريخ بيبلوس على االط ــاق» :بتعبير املدير الفني
للمهرجان ( 3آب /أغسطس).
ّ
الشرقية سيجمع بني عازف
املوعد الوحيد مع املوسيقى
العود شربل روحانا واملغني ملحم زينّ .
األول ّ
وجه العام
املاضي من بيبلوس ّ
تحية مؤثرة لسيد درويش ،والثاني
ّ
صاحب أحد أجمل األصــوات في جيله لبنانيًا وعربيًا.
معًا سيغوصان على الـتــراث األندلسي ،ليعيدا احياءه
في روح جــديــدة ،ناتجة عن هــذه التركيبة الخاصة بني
موهبتني لم تلتقيا من قبل ( 26تموز /يوليو).
ّ
الكالسيكية ،في
ومسك الختام سيكون مع املوسيقى
حفلة هــي األه ــم مــن دون شــك فــي لبنان هــذا الصيف.
سـيـحــل  Yo-Yo Maضـيـفــا عـلــى مـيـنــاء جـبـيــل وهــي
زيــارتــه األول ــى إل ــى ال ـشــرق األوسـ ــط .املـعـلــم الـحــائــز 19
جائزة «غرامي» ،سيكون وحده على الخشبة لساعتني
وأربعني دقيقة ،محتضنًا آلته األثيرة ،الكمان األوســط،
مؤديًا الـ  Cello Suitesالشهيرة لجان سيبستيان باخ
ً
كاملة ( 24آب /أغسطس) .العمل اعتبر طــويــا مجرد
تمرين موسيقي تقني للعزف على آلة التشيللو ،قبل أن
يعاد اكتشافه كرائعة موسيقية مع روستروبوفيتش…
«هناك كثيرون أصحاب موهبة على الساحة املوسيقية،
وقلة عباقرة… ولعل يو-يو ما أحــد هــؤالء… بل ربما
ّ
أمكننا القول إنه أكبر موسيقي حي في العالم» .الكالم
لناجي بــاز ال ــذي يضيف« :نفتخر بــوجــوده على شط
ّ
تاريخيًا»!
جبيل… وسنعتبره نهارًا

حكايات االرنب زنبق
جمانة جمهوري
تسلك «طريق العودة»

عبد الكريم الشعار:
ّ
بابك»
ب
ي
«إن
ِ ِ

محمد خيري:
موشحات وقدود

في  15أيار (مايو) الحالي ،تفتتح
ّ
املصورة الفوتوغرافية اللبنانية
جمانة جمهوري (الصورة)
معرضها الجديد «طريق العودة»
في «غاليري تانيت» (مار مخايل
ـ بيروت) ،حيث يستمر لغاية
الثامن من حزيران (يونيو)
املقبلّ .
تخرجت جمهوري من
«معهد نيويورك للفوتوغرافيا»،
وهي متخصصة في التصوير
الصناعي واملعماري ،وكذلك
في تصوير املناظر الطبيعية
التوثيقية ،وهي
والفوتوغرافيا
ُ
مقيمة حاليًا في بيروت .نشرت
صورها في مجالت ّ
عدة ،كما
شاركت في معارض منفردة
وجماعية في لبنان ،وأبو ظبي،
واملكسيك ،وواشنطن ،وميونخ،
وساو باولو ،وغيرها.

بعدما اعتاد الجمهور على
أمسياته الطربية الدورية في
«مترو املدينة» (الحمرا) ،ها
هو الفنان اللبناني عبد الكريم
الشعار (الصورة) يضرب موعدًا
جديدًا ومختلفًا مع الناس في
 18أيار (مايو) الحالي في املكان
األنشطة املخصصة
نفسه ،ضمن ّ
بابك»
ب
ي
«إن
لشهر الصوم.
ِ ِ
هو عنوان الحضرة الصوفية
التي يتشارك فيها ابن مدينة
ً
طرابلس (شماال) مجموعة من
املوسيقيني ،هم :محمد نحاس
(قانون) ،وطوني جدعون
(كمنجة) ،وأحمد الخطيب
(إيقاع وكورال) ،ومازن مالعب
(إيقاع وكورال) .إلى جانب
كورال مؤلف من خالد صبيح
وشفيق قليالت.

ّ
تتغير األجواء في
في رمضان،
«تياترو فردان» .غدًا الجمعة،
يحيي الفنان السوري محمد
خيري (الصورة) حفلة طربية
وتراثية بامتياز ،مخصصة
ّ
للموشحات والقدود الحلبية
التي يشتهر بأدائها ،كونه ابن
«عاصمة الشمال» السوري.
هكذا ،سيستمتع الحاضرون
بباقة من األعمال الراسخة في
الذاكرة ،أبرزها تلك التي أداها
الكبير صباح فخري ،ليذهبوا
في رحلة فنية ملؤها الحنني إلى
الزمن الجميل .ويأتي هذا املوعد
في سياق أنشطة عديدة يقيمها
محمد خيري في فضاءات
مختلفة ،كما جرت العادة منذ
سنوات.

افتتاح معرض «طريق العودة»:
األربعاء  15أيار ـ من س 18:00 :إلى
 21:00ـ «غاليري تانيت» (مار مخايل
ـ بيروت) .لالستعالم01/562812 :

ّ
بابك» :السبت  18أيار
أمسية «إني ِب ِ
ً
ـ الساعة العاشرة مساء ـ «مترو
املدينة» (الحمرا ـ بيروت).
لالستعالم76/309363 :

سهرة مع محمد خيري :غدًا
ً
مساء ـ ـ
الجمعة ـ الساعة العاشرة
«تياترو فردان» (سنتر «ديونز»
ـ فردان /بيروت) .لالستعالم:
 01/800003أو 70/692919

مسرحية دمى

موسيقى وإخراج:
سيناريو وحوار:
حسن ضاهر  -عبيدو باشا
أحمد قعبور  -إيلي حداد

لفرقة السنابل
د .غازي مكداشي

المحركون:
أمل التراس  -اليان الشدياق
زهراء الكزما  -سمر الحويّك

تنسيق:
غنوة مكداشي
غادة صبرا

شكر لكل من ساهم بإنجاز هذا العمل
السبت في  11ايار  2019و السبت في  18ايار 2019
الساعة 3:00

أسعار البطاقات
 15,000ل.ل و  20,000ل.ل
تباع البطاقات في جميع فروع مكتبة انطوان
www.antoineticketing.com

