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لبنان

لبنان
المشهد السياسي

في الواجهة

واشنطن تمنع تأليف الحكومة
المسبب الرئيسي لتوقف المفاوضات والنعدام الحلول
اإلدارة األميركية تعرقل تأليف الحكومة .ببساطة ،هذا هو ّ ً
الداخلية .إزاء ذلك ،يقف رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مكبال وغير قادر على االعتذار أو التأليف .في غضون ذلك،
ّ
التحدي في وجه اإلدارة األميركية ،مؤكدًا مرة أخرى تحالفه الوثيق مع حزب الله
رفع رئيس التيار الوطني الحر سقف

الدوالرات لن تأتي قبل التدقيق الجنائي؟
تحريف
كالم باسيل
فيما كان رئيس التيار الوطني الحر،
الـنــائــب جـبــران بــاسـيــل ،يتحدث عبر
قناة «العربية ـ ـ الحدث» ،كانت املحطة
تـعـمــد ال ــى تـحــويــر كــامــه عـبــر نشر
رسائل عاجلة مقتطعة من املقابلة ال
تعبر عما يقوله مباشرة على الهواء.
ه ــذا األداء دف ــع بــاسـيــل إل ــى إص ــدار
وتحوير كالمه،
بيان
يؤكد «تحريف ّ
ً
وم ـح ـيــا م ــن يــريــد االط ـ ــاع عـلــى ما
قــالــه ال ــى راب ــط املـقــابـلــة امل ـتــوافــر على
املوقع اإللكتروني للمحطة أو ملا نشره
بنفسه على صفحته على تويتر أو
موقع التيار».

زار رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة امل ـك ـل ــف ،سعد
الحريري ،رئيس الجمهورية ميشال
عـ ـ ــون ظـ ـه ــر أمـ ـ ــس ل ـل ـت ـب ــاح ــث ب ـش ــأن
امل ــوض ــوع ال ـح ـكــومــي .لـكــن مـنــذ م ــدة،
ل ــم ت ـعــد هـ ــذه ال ـ ــزي ـ ــارات ذات ج ــدوى
نتيجة الـ ّ
ـدوامــة التي أدخــل الحريري
نفسه طوعًا فيها .فبات كمن يفتش
عــن نـشــاطــات يمأل بها وقـتــه ،ومنها
زي ـ ــارة ق ـصــر ب ـع ـبــدا ك ــل ي ــوم ــن ولــو
أنــه ال يحمل أي حلول أو تسهيالت.
فيما نصيحة الرئيس عون الدائمة له
تقتصر على ضــرورة لقائه كل الكتل
الـنـيــابـيــة قبيل االت ـف ــاق األخ ـيــر معه،
األمـ ــر الـ ــذي يــرفـضــه الــرئ ـيــس املكلف
ح ـتــى ال ـس ــاع ــة .ل ــذل ــك ،ك ــل اإلشـ ـ ــارات
وامل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ت ـش ـي ــر الـ ـ ــى أن ف ــرص
تــأل ـيــف ال ـح ـكــومــة م ـن ـعــدمــة ،وه ــو ما
أدرك ــه الـحــريــري شخصيًا بعد لقائه
السفيرة األميركية في لبنان دوروثي
شيا ،التي أبلغته رفض بالدها تمثيل
ح ــزب الـلــه فــي الـحـكــومــة ،مـبــاشــرة أو
عبر ما يسمى باالختصاصيني .فيما
كان الحريري حتى موعد اللقاء ّ
يعول
عـلــى «غ ــض ط ــرف» أمـيــركــي عــن هــذه

كان الحريري ّ
يعول على «غض
طرف» أميركي عن مسألة تمثيل
حزب الله في الحكومة
يبدو الحريري مرتبكًا،
ال هو قادر على التأليف
وال بوسعه االعتذار
امل ـس ــأل ــة .ه ــذا ال ـش ــرط «ال ـت ـع ـج ـيــزي»،
معطوفًا على فرض الفرنسيني َ
اسمي
وزيـ ـ َـري املــالـيــة وال ـطــاقــة ،كـ ّـبــل رئيس
الحكومة الذي كان يملك ترف تأليف
األسبوع األول عبر اتفاق
الحكومة في ّ
داخلي ،لكنه فضل رفع سقف طلباته
وتصفية حساباته الشخصيةّ ،
فشرع
بـ ـ ــاب االنـ ـهـ ـي ــار ع ـل ــى وس ـ ـعـ ــه .وس ــط
ذل ــك ،ك ــان رهــانــه ال ي ــزال قــائـمــا حتى
يــوم أمــس على بيان أميركي فرنسي
شــديــد الـلـهـجــة يـجـبــر األطـ ـ ــراف على
تـقــديــم ت ـنــازالت ل ــه ،لـكــن رهــانــه خــاب
مـجــددًا .والـيــوم ،بــات الحريري أسير
«ف ــرم ــان ــات» اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة ،وال
سيما أنــه ال يملك شجاعة تجاهلها
لتأليف حكومة يراها خدمة لـ«لبنان
ً
أوال» ومحاولة للنهوض من االنهيار
ّ
االقتصادي الــذي تسبب به النموذج
الذي ال يزال ،مع قوى سياسية حليفة
وشريكة له ،متمسكًا به .وهنا ،خالفًا
ملا ّ
يروج له وزير الخارجية األميركي
مــايــك بــومـبـيــو ع ــن «ج ـه ــود أمـيــركـيــة
إلق ــام ــة ح ـكــومــة مـسـتـقــرة ت ــرك ــز على
اإلصالحات في لبنان» ،فإن الواليات
املتحدة هــي املعرقل األول ملــا ّ
تحدث
عـنــه األخ ـي ــر ،وشــروط ـهــا تـحــول دون
تــألـيــف حـكــومــة وطـنـيــة تتمثل فيها
الـكـتــل النيابية بـمــا فيها ح ــزب الـلــه.
ب ـم ـع ـنــى آخـ ـ ــر ،م ـن ــذ ن ـح ــو أس ـبــوعــن
ّ
تغير املناخ األميركي الذي كان ُيظهر
«قلة اكتراث» تجاه الوضع اللبناني،
ّ
لتحل مكانه أج ــواء مـتـشــددة ترفض
دخــول حــزب الله الــى الحكومة .ليس
األمـ ــر مـخـفـيــا ،ب ــل عـ ّـبــر عـنــه بومبيو
أمــس خــال لـقــاء مــع وزي ــر الخارجية
الـفــرنـســي ج ــان إي ــف لــو دريـ ــان ،الفتًا
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ال ــى «ض ـ ــرورة م ـحــاربــة ت ـط ـ ّـرف حــزب
الـلــه الـعـنـيــف» .األه ــم فــي هــذا كـلــه ،أن
األج ـنــدة األمـيــركـيــة الـتــي تحمل بندًا
واحدًا يتمثل بعرقلة تأليف الحكومة
وإقــرار اإلصالحات ،وجدت في لبنان
مــن يخضع لـهــا ويـنـفــذ «عـقــوبــاتـهــا»
ّ
بحرفية تــامــة .لــذلــك ،يـبــدو الحريري
مرتبكًا ،ال هو قــادر على التأليف وال
بــوسـعــه االع ـت ــذار لـيـنـضـ ّـم ال ــى قافلة
ال ــذي ــن س ـ ّـم ــاه ــم وأس ـق ـط ـه ــم بـنـفـســه.
الحل األفضل له حتى اليوم هو شراء
املزيد من الوقت ،ومضاعفة رهاناته
الخارجية.
في موازاة انصياع الحريري ألميركا،
رف ـ ــع رئـ ـي ــس الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي ال ـحــر
ج ـبــران بــاسـيــل ال ـت ـحـ ّـدي م ـجــددًا يــوم
أمس في وجه الواليات املتحدة ،معلنًا
استعداده لترك الحياة السياسية إذا
ً
ثـبـتــت عـلـيــه أي تـهـمــة ف ـس ــاد ،ســائــا
كيف لدولة كبيرة مثل أميركا «التي
تمسك بكل حوالة مــال في العالم ،أال
تستطيع أن تكشف كــل ش ــيء؟ علمًا

بــأنــي أول مــن كشف حساباته للرأي
العام اللبناني» .ولفت باسيل خالل
مقابلة على قناة «العربية ـ ـ الحدث»
السعودية أنه كان «محتاطًا الحتمال
ن ـشــر م ـحــاضــر ال ـل ـق ــاءات بـيـنــه وبــن
األميركيني ،وكلما كان يتكلم كان يفكر
بويكيليكس» .واعتبر قــول السفيرة
األميركية أنــه وعــد بفك التحالف مع
حــزب الـلــه ب ـشــروط« ،مـحــاولــة فاشلة
لــدق اسـفــن ...فــإذا أردنــا فك التحالف
نفعل ذل ــك بــإرادت ـنــا ووف ــق املصلحة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ولـ ـي ــس بـ ـ ـ ــإرادة خــارج ـيــة
تكون نتيجتها العبث بالسلم األهلي.
وعلى افتراض أننا نريد فك التحالف،
نخبر صــاحــب الـعــاقــة ونـبـحــث معه
قبل ذلــك معالجة املــوضــوع ،وعندما
نـيــأس مــن ذلــك نـقــوم ب ــاألم ــر ...أمــا ما
ه ــو مـعـتــاد ل ــدى الـبـعــض م ــن خـيــانــة
وغـ ــدر ومـ ـ ّـس ب ـثــوابــت وطـنـيــة خــدمــة
ألغــراض ال نعرفها ،فهذا غير مقبول
ع ـنــدنــا» .وأك ــد أن لـبـنــان اسـتـفــاد من
ال ـعــاقــة ب ــن ال ـت ـيــار الــوط ـنــي وح ــزب

ّ
ال ـلــه ،مـشـيـرًا ال ــى أن «ال ـتــاريــخ علمنا
أن عــزل أي طائفة يــؤدي الــى انفجار،
وهنا نتحدث عن ّ
مكون بكامله وليس
فقط حــزب الله» .وردًا على طروحات
فــك الـتـحــالــف مــع ال ـحــزب ق ــال« :أق ــول
لــأم ـيــركــي ب ـص ــوت عـ ــال ،أع ـط ـنــي ما
يحفظ أمــن لبنان واسـتـقــراره وقوته
وعدم االعتداء عليه ،فأذهب على رأس
السطح وليس عالسكت وأقول لحزب
الله ذلك باملباشر ،ثم أخبر اللبنانيني
أن ه ــذا م ــا يــأتــي لـلـبـنــان ثـمـنــا لقطع
الـ ـع ــاق ــة .أع ـط ــون ــا الـ ـت ــزام ــا أم ـيــرك ـيــا
ودولـيــا بتقوية لبنان وإع ــادة أرضــه
وإع ــادة الـنــازحــن ،وأن يصبح لدينا
دول ـ ــة قـ ـ ــادرة ـ ـ ـ ـ ب ــالـ ـت ــوازن الـعـسـكــري
ـواجــه ،فـهــذا أمر
االستراتيجي ـ ـ أن تـ ِ
أضعه على طاولة التفاوض مع حزب
الـلــه والــداخــل الـلـبـنــانــي ...أي برنامج
فعلي وليس فقط وعود».
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ت ـحــدث بــاس ـيــل عن
نـجــاح الـحـصــار «اقـتـصــاديــا ومــالـيــا،
ف ـب ــات ال ــوض ــع س ـي ـئــا .ل ـكــن ل ــم نصل

الى الفتنة واالنفجار» ،مضيفًا« :هل
من الصدفة التزامن بني صفقة القرن
وال ـح ـصــار االق ـت ـصــادي وامل ــال ــي على
لبنان؟ أم هو تقاطع مقصود؟» .ولفت
الــى أنــه «مــع مـفـهــوم الــدولــة ،ووثيقة
التفاهم مــع حــزب الـلــه ال تتحدث إال
عن هــذا األمــر .وعـبــارة «استراتيجية
دفاعية» أول ما وردت فيها ،فالوثيقة
ال ت ـت ـحــدث إال ع ــن ال ــدول ــة وسـيــاسـة
الــدولــة .وأن ــا ال أداف ــع عــن وضــع قائم
غير مقتنع به .أما كيفية الخروج منه
فتكون بالعمل السياسي» .وأضــاف:
«نـحــن كـتـيــار ،وأن ــا كــوزيــر خــارجـيــة،
لم نوافق على ذلــك (تدخل حــزب الله
ف ــي الـ ـ ـخ ـ ــارج) .ل ـك ــن ن ـح ــن نـ ـف ـ ّـرق بــن
الـ ــدفـ ــاع ع ــن املـ ـن ــزل ال ـ ــذي يـسـتــوجــب
أح ـي ــان ــا أن ت ـت ـج ــاوز الـ ـس ــور ق ـبــل أن
يصل الخطر إليه ،وبني أن تذهب إلى
خلف البحار .وملــاذا مسموح لرئيس
الـحـكــومــة املـكـلــف سـعــد ال ـحــريــري أن
يـ ـق ــول إن س ـ ــاح ح ـ ــزب الـ ـل ــه م ـســألــة
ّ
إقليمية تـحــل فــي هــذا اإلط ــار ،بينما

ال يـسـمــح ل ـنــا ذلـ ـ ــك؟» .وأع ـ ــاد بــاسـيــل
الـتــركـيــز عـلــى أن ــه ال يــريــد إال الــدولــة،
«وهذا ما بدأه العماد عون عام 1988
ّ
وأيده الناس ،والتيار ليس في محور
إال املحور اللبناني .نحن مع العالقة
الطيبة مــع الجميع ،وبالنسبة إلينا
الــوحــدة الوطنية تــأتــي قبل أي دولــة
فــي ال ـخــارج ،وأن ــا مــع ال ــدول العربية
قبل أي دول ــة غير عــربـيــة ،لكن هناك
ام ـ ـتـ ــدادات ل ـب ـعــض الـ ـ ــدول ف ــي لـبـنــان
ي ـج ــب ال ـت ـع ــاط ــي م ـع ـه ــا ب ـم ــا يـحـفــظ
ل ـب ـنــان» .و ّك ــان صــارمــا بـتــأكـيــده عــدم
تأييده تدخل أي دولــة في شــؤون أي
دولــة عربية ،كما ال يؤيد أي «تدخل
ل ـب ـنــانــي ف ــي الـ ـخ ــارج .فـنـحــن نـعــانــي
مــن الـتــدخــات الـخــارجـيــة بشؤوننا،
وأرخــص شيء هو العقوبات إذا كان
ال ـس ـب ــب رف ـ ــض الـ ـت ــوط ــن وامل ـط ــال ـب ــة
بعودة النازحني».
فــي س ـيــاق آخ ــر ،كـشــف بــاسـيــل خــال
حديثه عن معارك تحرير الجرود ،أنه
«بـمــا يعنينا عـلــى األرض اللبنانية
وعـنــد الـجــار ال ـســوري ،قمنا بمعركة
ك ـل ـب ـنــان ـيــن ع ـن ــدم ــا ل ــم ي ـق ــم الـجـيــش
بــالــازم ،بـقــرار سياسي كــان مقصرًا،
خ ــال ح ـكــومــة ت ـم ــام سـ ــام .وعـنــدمــا
اتخذ القرار السياسي في عهد العماد
ُ
م ـي ـشــال عـ ــون ح ــررن ــا األرض وهـ ــزم
اإلرهابيون».
ف ــي م ـســألــة  17ت ـشــريــن ،رأى بــاسـيــل
أن ال ـش ـع ــارات ال ـتــي ُرف ـع ــت ض ــده من
امل ـت ـظ ــاه ــري ــن ت ـت ـمــاهــى م ــع الـ ـخ ــارج،
م ـش ـي ـرًا ال ــى أن امل ـت ـظــاهــريــن ف ــي «17
ت ـشــريــن» ح ــاول ــوا اغـتـيــالــه سـيــاسـيــا.
أم ـ ــا فـ ــي املـ ــوضـ ــوع الـ ـحـ ـك ــوم ــي ،فـقــد
أش ــار ال ــى أن ات ـهــامــه بـعــرقـلــة تأليف
الحكومة «نغمة قديمة ،ونحن حتى
ال ـســاعــة ل ــم نـضــع شــرطــا وال مطلبًا،
وطــال ـب ـنــا ف ـقــط ب ــوح ــدة امل ـعــاي ـيــر في
التأليف» .وكشف بــأن هناك «وعــودًا
حكومية معطاة للداخل ال تتناسب
مــع املعطاة لـلـخــارج ،وعند جمعهما
بـهــذا الـشـكــل ال يــركــب «ال ـب ــازل» ،وإذا
اح ـت ــرم ــت ال ــوع ــود ت ـتــألــف الـحـكــومــة
فــي  24ســاعــة» .وأك ــد مــن ّجهة أخــرى
ّ
أن ال مــانــع لــديــه ب ــأل يتمثل أحــد من
القوى السياسية في الحكومة« ،لكن
ال أحد يستطيع االستقواء علينا عبر
الخارج ،ونحن نأخذ قرار أن ال نكون
ف ــي ال ـح ـكــومــة ،وال يـمـكــن ف ــرض ذلــك
علينا» .مــن جهة أخ ــرى ،قــال باسيل:
«ليس هناك زعيم مسيحي أوحد في
لـبـنــان ،وأن ــا ال أتـشـ ّـبــه بــأحــد .وطــاملــا
أن الــوكــالــة الشعبية معي مــن التيار
ّ
والـ ـن ــاس أم ــارسـ ـه ــا ،وإل أذه ـ ــب الــى
بيتي».
(األخبار)

بإزاء ما يشاع أن الحكومة
الجديدة ـ ـ إذا تألفت يومًا ـ ـ
وإصالحاتها يأتيان بالعمالت
الصعبة الى الداخل ،ثمة رأي
مغاير يفصح عنه بعض
َ
المحاورين
الى
أصغى
ن
م
ّ
الدوليين والسفراء المؤثرين:
من دون تدقيق جنائي
في حسابات مصرف لبنان ال
تتوقعوا دوالرًا واحدًا
نقوال ناصيف
ت ـت ـن ــاق ــض اس ـت ـن ـت ــاج ــات امل ـس ــؤول ــن
حـ ـي ــال مـ ــا ي ـس ـم ـع ــون ــه مـ ــن امل ــوف ــدي ــن
الدوليني أو من سفراء الــدول املؤثرة
عن املطلوب من لبنان كي يخرج من
أزم ـت ــه ال ـن ـقــديــة ال ـخــان ـقــة ،ويـسـتـقـبــل
املساعدات والعمالت الصعبة .بينهم
َم ــن سـمـعـهــم ي ـت ـح ـ ّـدث ــون ع ــن أول ــوي ــة
تأليف الحكومة ،ومــن ثم مباشرتها
اإلص ــاح ــات ال ـب ـن ـيــويــة ،وبـيـنـهــم َمــن
ق ـي ــل ل ـه ــم إن األولـ ــويـ ــة ف ــي ال ـتــدق ـيــق
الجنائي في حسابات مصرف لبنان
كـ ـمـ ـفـ ـت ــاح رئـ ـيـ ـس ــي لـ ـي ــس ل ّ ــإص ــاح
فحسب ،بل لوضع ّ
حد لتفشي فساد
السلطات السياسية الــذي أضحى ال
يطاق.
تـ ـ ـق ـ ــاط ـ ــع وحـ ـ ـي ـ ــد بـ ـ ـ ــن األولـ ـ ــوي ـ ـ ـتـ ـ ــن
املـ ـتـ ـف ــرقـ ـت ــن ،ه ـ ــو إخـ ـ ـ ـ ــراج ال ـح ـك ــوم ــة
واإلصـ ـ ـ ـ ـ ــاح االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي م ـ ــن أي ـ ــدي
القوى السياسية التي تمسك بإحكام
بالسلطات ومقدرات البالد .ذاك مغزى
ال ـكــام ال ـغــربــي امل ـلـ ّـح عـلــى استعجال
تأليف حكومة اختصاصيني مستقلني
ال مـ ـ ـك ـ ــان فـ ـيـ ـه ــا لـ ـلـ ـكـ ـت ــل وأح ـ ــزابـ ـ ـه ـ ــا
«تنظيف»
واللصيقني بهما ،كما على
ّ
م ـصــرف لـبـنــان م ــن األدران املـعــشـشــة
فـيــه ال ـتــي هــي ص ــورة مـكـ ّـمـلــة للطبقة
الـسـيــاسـيــة انـطــاقــا مــن االف ـت ــراض أن
تنظيفه يكشف الدور الرئيسي لها في
ّ
وتورطها في وصولها
انهيار البالد
الى حافة االنهيار.
ّ
متفرقتان ،إال أنهما
مع أن األولويتني
ص ــورت ــان مـتـكــامـلـتــان ملشكلة واح ــدة
ّ
ل ــدى الـ ـغ ــرب ،ال ح ــل ل ـهــا إال ب ـكــف يد
الضالعني في ما وصل إليه لبنان عن
االس ـت ـم ــرار ف ــي أدوارهـ ـ ــم ووظــائـفـهــم.
من غير املنطقي في حسبانه أن الذي
أغ ـ ــرق االقـ ـتـ ـص ــاد وال ـع ـم ـل ــة الــوط ـن ـيــة
الـ ــى ال ـق ـع ــر ،ي ـس ـعــه إخ ــراج ـه ـم ــا م ـنــه،
وال وضـ ـ ــع اإلصـ ـ ـ ــاح بـ ــن يـ ــديـ ــه .فــي
مـ ـ ــا يـ ـ ــؤكـ ـ ــده ب ـ ـعـ ــض امل ـ ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــن ،أن

محاوريهم الغربيني جميعًا تقريبًا،
ب ــدءًا بـصـنــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي ،م ــرورًا
بالفرنسيني واألميركيني واألوروبيني
ب ـمــا ف ــي ذل ــك م ــا ت ـنــص عـلـيــه م ـبــادرة
ال ــرئ ـي ــس ال ـف ــرن ـس ــي ،ي ـب ـل ـغــون إلـيـهــم
أنـ ـه ــم يـ ــأخـ ــذون ف ــي االعـ ـتـ ـب ــار وج ــود
َ
تفسيرين ووجـهــتــي نـظــر متنافرتني
بـ ـ ـ ـ ــإزاء الـ ـت ــدقـ ـي ــق الـ ـجـ ـن ــائ ــي وف ــري ــق
الشركة الدولية «الفاريز اند مارسال»
قـبــل تـمــديــدهــا ثـ َـاثــة أش ـهــر وإبــان ـهــا،
ّ
السرية املصرفية
مرتبطتني بقانوني
َ
وال ـن ـق ــد وال ـت ـس ـل ـيــف .إال أن وج ـهــتــي
النظر هاتني ال تلغيان أولــويــة مهمة
الشركة الدولية املدققة.
مــا يـقــولــه امل ـح ــاورون الـغــربـيــون إنهم
غير معنيني بــالـجــدل الــداخـلــي القائم
حيال هذين القانونني ،إال بمقدار ما
ي ـ ــؤدي الـ ــى ال ــوص ــول الـ ــى امل ـع ـلــومــات
الـ ـت ــي ت ـك ـش ــف ف ـع ـل ـي ــا حـ ـج ــم خ ـســائــر
مـصــرف لبنان واملـســؤولــن عنها ،كي
تترتب عليها املسؤوليات من ثم .بني
هـ ــؤالء َم ــن ق ــال ب ــوض ــوح :ل ــن تــذهـبــوا
الى املستقبل قبل العودة الى املاضي،
ومعرفة املخبأ فيه.
َ
أصغى إليهم من السياسيني
بعض من ّ
اللبنانيني عقب ،وهو يجري مراجعة
منذ مطلع الــواليــة :التدقيق الجنائي
إذا حصل ـ ـ وقــد ال يحصل ـ ـ أخـطــاره
التالية أكـبــر مــن أس ــراره الـقــديـمــة .إما
يـطـيــح األفـ ــرقـ ــاء جـمـيـعــا وال أحـ ــد من
بينهم مستثنى ،أو ال يطاول أحدًا كأن
شيئًا لــم يـكــن .أي ال يحصل أبـ ـدًا .إمــا
يذهب ب ــ«األرذال» جميعهم أو يبقيهم
ح ـيــث ه ــم ك ــأن ــه ي ـبـ ّـرئ ـهــم وي ــرح ــل هــو.
التدقيق الجنائي مشكلة في ذاتــه .لذا
يصعب الــوصــول إلـيــه .لــن يـتــرك أحـدًا
وراءه في مصرف لبنان كما في القوى
السياسية.
ّ
مــع أن امل ـحــاوريــن الــدول ـيــن يفضلون
ً
ح ـ ــا م ـن ـط ـق ـيــا ل ـل ـخ ــروج م ــن ال ـس ـجــال
ال ـقــانــونــي الـعـقـيــم ه ــو ال ـ َت ـئــام مجلس
ال ـنــواب وتـعــديـلــه الـقــانــونــن املعنيني،
يـ ــوض ـ ـحـ ــون ملـ ـح ــدثـ ـيـ ـه ـ ّـم امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن
اللبنانيني أنـهــم ال يـتــوقـعــون مـجــاراة
الـكـتــل ه ــذا ال ـخ ـيــار ،مــا عـنــى بالنسبة
إلـيـهــم أن عـلــى الـحـكــومــة الـعـثــور على
اآلل ـي ــة ال ـقــانــون ـيــة ال ـبــدي ـلــة إلزال ـ ــة هــذا
الـ ـع ــائ ــق .مـ ــن ال ـح ـج ــج الـ ـت ــي سـمـعـهــا
املـ ـ ـح ـ ــاورون ال ـغ ــرب ـي ــون ف ــي ل ـقــاءات ـهــم
مسؤولني لبنانيني ،لتبرير تغطية عدم
الكشف عن املعلومات ،أن ليس في وسع
مـجـلــس ال ـن ــواب االن ـع ـقــاد مــا لــم ُيتفق
سلفًا مع الكتل على تعديل القانونني.
األمر نفسه لدى السلطة اإلجرائية التي
ال يسعها أيـضــا عـقــد اجـتـمــاع فــي ظل
حكومة تصريف األعمال ،ما لم يتوافق
رئيسا الجمهورية والـحـكــومــة عليها
ً
ع ـمــا ب ـمــواف ـقــة اسـتـثـنــائـيــة ي ـقـ ّـرران ـهــا

على غ ــرار مــا هــو معتمد فــي ُ كـ ّـم َ هائل
من اإلج ــراءات والـقــرارات مذ أ ِخــذ بهذا
التدبير مــع استقالة حكومة الرئيس
نجيب ميقاتي عام ّ .2013بيد أن شرط
انعقاد مجلس الوزراء متوقف بدوره ـ ـ
على غرار مجلس النواب ـ ـ على موافقة
الـكـتــل الــرئـيـسـيــة املـمـثـلــة فــي الـبــرملــان،
ِّ
واملظللة لحكومة الرئيس حسان دياب.
بذلك يستنتج امل ـحــاورون الغربيون،
فــي ض ــوء تـقــاطــع املـعـطـيــات املـتــوافــرة

يتقاسم سالمة
السياسية
والقوى
ّ
األدوار :هو يتكفل
بحجب المعلومات،
بالغطاء
وهي
ّ
القانوني لسريتها

لـ ــد ّي ـ ـهـ ــم ،أن م ـ ــن الـ ـصـ ـع ــوب ــة ب ـم ـك ــان
َ
مجلسي الــوزراء
توقع انعقاد كل من
بحسب آليته الدستورية،
والنواب ،كل َ
ل ـتـعــديــل ق ــان ــون ــي ال ـس ـ ّـري ــة املـصــرفـيــة
والـ ـنـ ـق ــد وال ـت ـس ـل ـي ــف .م ــؤش ــر حــاســم
ال ــى أن الـتــدقـيــق الـجـنــائــي لحسابات
م ـص ــرف ل ـب ـنــان ال ي ـص ـطــدم بـعـقـبــات

قــانــون ـيــة ف ـح ـســب ـ ـ ـ ـ م ــع أن ث ـمــة رأي ــا
مـغــايـرًا ي ـبـ ّـرر تـجــاوزهــا ـ ـ بــل بموقف
سـيــاســي ي ـكــاد يـلـتـقــي عـلـيــه األف ــرق ــاء
الــرئـيـسـيــون جـمـيـعــا ،ال ـضــال ـعــون في
ملفات ال يستهان بها مــن العمليات
املالية امللتوية مع حاكم مصرف لبنان
رياض سالمة ،قادت الى االنهيار.
في اجتماعات السرايا مرة تلو أخرى،
قــال سـ َـامــة إنــه فــي حــاجــة الــى تعديل
القانونني كي يتمكن من إجابة الشركة
ال ــدول ـي ــة املـخـتـصــة ع ــن ك ــل أسـئـلـتـهــا،
وهـ ــو ب ــال ـك ــاد أج ـ ــاب ع ــن ث ـل ـث ـهــا ،بيد
أنــه يحيل هــذا اإلج ــراء الــى السلطات
الــدسـتــوريــة املعنية .على نحو كهذا،
يـتـقــاســم ال ـحــاكــم ورف ــاق ــه ف ــي الطبقة
السياسية األدوار :يتكفل هو برفض
ك ـشــف امل ـع ـل ــوم ــات ،ف ـي ـمــا تـتـكـفــل هي
بالحؤول دون رفــع الغطاء عــن ّ
سرية
امل ـع ـل ــوم ــات ت ـل ــك ت ـف ــادي ــا لـلـفـضـيـحــة.
بــذلــك تـ ــدور ال ـشــركــة ال ــدول ـي ــة املــدقـقــة
في حلقة مفرغة .ما بــات يلتقي عليه
ســامــة وال ـق ــوى ال ـسـيــاسـيــة ،مـنــع أي
ِّ
اخ ـتــراق لـلـقــانــونــن املـحــظــريــن ،ســواء
بتعديلهما جزئيًا ،أو بإيجاد مخارج
قانونية ّ
تحرر العقد املبرم مع «الفاريز
اند مارسال» في املدة الجديدة ملهمته
م ــن م ـق ـت ـض ـيــات املـ ـن ــع الـ ـت ــي ي ـنـ ّـصــان
عليها دونما أن يصير الى تعديلهما
بـ ــال ـ ـضـ ــرورة ،بـ ــل إخـ ـ ـ ــراج أح ـكــام ـه ـمــا
امل ــان ـع ــة م ــن الـ ـس ـ ّـري ــة ب ـم ــا ي ـ ــؤدي ال ــى
إنجاز الشركة الدولية وظيفتها التي
ال ت ـع ـنــي ف ــي أح ـس ــن األحـ ـ ـ ــوال س ــوى
كشف الفضيحة السياسية.

إما تدقيق جنائي يطيح «األرذال» جميعًا أو ال يحصل (هيثم الموسوي)

اخبار

عون يرفض الضغوط األميركية:
قهوجي مديرًا للمخابرات الخميس؟
ب ـخ ــاف ال ـض ـغ ــوط األم ـيــرك ـيــة ورغ ـب ــة قــائــد
الـجـيــش الـعـمــاد ج ــوزف ع ــون ،رف ــض رئيس
ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـع ـمــاد م ـي ـشــال عـ ــون ،الـتـمــديــد
ملدير املخابرات طوني منصور في منصبه،
ّ
ووجــه بتعيني العميد أنـطــوان قهوجي مديرًا
للمخابرات ،خلفًا ملنصور ال ــذي ُيـحــال على
التقاعد في غضون ثالثة أسابيع .وفيما كان
ّ
قائد الجيش يمني نفسه بالتمديد ملنصور،
ح ـس ــم رئ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة األم ـ ـ ــر ،بــرفـضــه
التمديد فــي أي مــوقــع أمـنــي .ومــن املتوقع أن

يـعــرض قــائــد الجيش اق ـتــراح تعيني قهوجي
على املجلس العسكري يوم الخميس املقبل،
َ
ليوافق األخير على االقتراح ُليرفع إلى وزيرة
الدفاع زينة عكر.
وي ــرأس قـهــوجــي «ال ـفــرع الـفـنــي» فــي مديرية
سنوات ،وهو الفرع الذي يتولى
املخابرات ،منذ
ّ
ّ
ّ
التنصت والتعقب التقنيّ .وقد توسع
أعمال
عمل الفرع منذ عام  ،2005بعد تلقيه أجهزة
ً
ومعدات وبرامج من عدد من الدول ،فضال عن
زيادة عديده وإخضاعهم لدورات تدريبية .ولم
يكن قهوجي خيار رئيس التيار الوطني الحر،
ّ
جبران باسيل ،الذي كان يفضل ضابطًا آخر،
وال خيار قائد الجيش الذي أراد تكليف أحد
الـضـبــاط املـقــربــن منه إلدارة امل ـخــابــرات ،في

ّ
حال تعذر التمديد ملنصور ،ولو بالتكليف ال
باألصالة.

استقالة من لجنة الرقابة
على المصارف
ّ
املصارف ،مروان
قدم عضو لجنة الرقابة على ّ
م ـخ ــاي ــل ،أم ـ ــس ،اس ـت ـقــال ـتــه خ ــط ـي ــا إلـ ــى وزي ــر
املــالـيــة غ ــازي وزن ــيُ ،متوقفًا عــن مــزاولــة عمله
فــي «اللجنة» .السبب الرئيسي لالستقالة هو
انضمام مخايل إلى فريق صندوق النقد الدولي
ف ــي واش ـن ـط ــن ،ع ـلــى أن يـنـتـقــل إل ــى ه ـنــاك في
األسابيع املقبلة.
(األخبار)
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لبنان

لبنان

رسائل
إلى المحرر
التيار :موقفنا
من التدقيق
الجنائي واحد
صـ ـ ـ ــدر عـ ـ ــن الـ ـلـ ـجـ ـن ــة املـ ــركـ ــزيـ ــة
لإلعالم في التيار الوطني الحر
البيان اآلتي:
ردًا ع ـلــى ال ـت ـقــريــر الـ ــذي نـشــرتــه
ص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة «األخـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــار» ت ـح ــت
عنوان« :حزب املصرف يستأنف
الهجوم :خالف جديد في التيار
ّ
ال ـع ــون ــي» ،أكـ ــد ال ـت ـيــار الــوطـنــي
الحر أن من الطبيعي والصحي
أن ت ـك ــون ه ـن ــاك ع ـ ـ ّـدة م ـقــاربــات
اق ـت ـصــاديــة ومــال ـيــة داخـ ــل تـيــار
ّ
ومتنوع ومنفتح
سياسي واسع
ك ـت ـيــارنــا ،وال يـمـكــن وض ــع هــذا
الـتـنــوع فــي خــانــة الـخـيــانــة بــأي
شـكــل مــن األش ـك ــال ،أو تصنيف
أحـ ـ ــد م ـ ـسـ ــؤولـ ــي ال ـ ـت ـ ـيـ ــار ب ــأن ــه
ينتمي إل ــى ح ــزب امل ـصــرف ،ألن
التيار والتياريني ال ينتمون إال
إلــى املصلحة الوطنية وقضايا
الوطن والناس.
وفي ما يتعلق بمسألة التدقيق
ال ـج ـن ــائ ــي ب ـح ـس ــاب ــات م ـصــرف
لـبـنــان ،فــإنــه لــم يكن لــدى التيار
س ــوى م ــوق ــف واحـ ــد ي ـعـ ّـبــر عنه
ال ـج ـم ـي ــع وهـ ـ ــو وجـ ـ ـ ــوب إجـ ـ ــراء
الـتــدقـيــق وإس ـق ــاط كــل الـعــوائــق
التي يفتعلها البعض أمام ذلك.
وق ـ ـ ــد اخـ ـتـ ـص ــر رئ ـ ـيـ ــس الـ ـتـ ـي ــار
ال ـنــائــب ج ـب ــران بــاس ـيــل املــوقــف
الــرسـمــي وامل ـ ّ
ـوح ــد مــن التدقيق
بقوله:
«الـ ـ ـت ـ ــدقـ ـ ـي ـ ــق ال ـ ـت ـ ـشـ ــري ـ ـحـ ــي ف ــي
حـســابــات مـصــرف لبنان واجــب
وط ـن ــي وأولـ ــويـ ــة مـطـلـقــة وب ــاب
ل ـل ـتــدق ـيــق ب ـك ــل اإلن ـ ـفـ ــاق الـ ـع ــام.
ّ
إنــه ّ
ويبي
يظهر الفجوة املالية
االرت ـ ـك ـ ــاب ـ ــات ويـ ـكـ ـش ــف مـصـيــر
األمـ ـ ـ ـ ــوال امل ـن ـه ــوب ــة وامل ــوه ــوب ــة
وامل ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ّـولـ ـ ـ ــة .عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـحـ ـك ــوم ــة
ف ــرض ال ـتــدق ـيــق ب ـقــوة ال ـقــوانــن
املوجودة ،وعلى مجلس النواب
الدعم والتحصني ،وعلى مصرف
لبنان االستجابة الفورية تحت
ض ـغ ــط حـ ـق ــوق ال ـ ـنـ ــاس .ال ـت ـي ــار
واحد وحاسم حول هذا املطلب،
وك ـ ــل ك ـ ــام ع ـ ــن تـ ـق ــدي ــم ق ــان ــون
إضافي ،إذا لزم وإذا ّ
تأمن إقراره،
هو من باب الحرص على إتمام
التحقيق وليس عرقلته».

من المحرر
تستقبل «األخ ـب ــار» رســائــل ال ـقـ ّـراء
ع ـل ــى الـ ـعـ ـن ــوان اإلل ـك ـت ــرون ــي اآلتـ ــي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق الــرســالــة مــن أح ــد املــواضـيــع
املنشورة في «األخبار» ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.
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تحقيق

ّ
ّ
دعوى جزائية ضد الجراح وشقير والخرافي

ّ
ّ
مبنى «تاتش» :هندسات قانـونية أدت إلى هدر  80مليون دوالر؟
أعيد إحياء قضية مبنى
«تاتش» من بوابة الدعوى
الجزائية التي ّ
تقدم بها
ّالمساهم وسيم ًمنصور.
يتهم منصور كال من
إدارة «تاتش» والوزيرين
محمد شقير وجمال
الجراح ،إضافة إلى أصحاب
المبنى بتهم تصل
عقوبتها إلى سنوات
من السجن ،وتشمل
«صرف النفوذ والرشوة
وإساءة استعمال السلطة
وتبييض األموال» .في
الدعوى قرائن وأدلة
على إجراء «هندسات»
مالية وقانونية هدفت
لالستيالء على المال العام،
وأدت في النهاية إلى
دفع ُ 100مليون دوالر
ثمنًا لمبنى تقدر قيمته
بـ 22مليون دوالر
إيلي الفرزلي
قضية مبنى تاتش ،الــذي ُدفــع ثمنه
ً
أم ــواال طائلة ،لــم تمت .حتى بعدما
ح ـ ـ ــاول وزي ـ ـ ــر االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ال ـس ــاب ــق
محمد شقير تغطية فضيحة سلفه

ّ
امل ـت ـمــثـلــة ب ــدف ــع إي ـج ــار ه ــائ ــل وغـيــر
مـسـتـحــق ثـمـنــا لـلـمـبـنــى ،ذهـ ــب إلــى
فضيحة أكبر ،من خالل تحويل عقد
اإليـجــار إلــى عقد شــراء بثمن باهظ
أيضًا .إيحاؤه أنه قام بعمل بطولي
فــي تــوفـيــره عـلــى ال ــدول ــة  94مليون
دوالر ،ك ـ ــان ي ـف ـت ــرض أن ُيـسـتـكـمــل
بـ ّ
تبديد
ـاالدع ــاء عـلــى مــن ك ــان يــريــد
ّ ً
ه ــذا امل ـب ـلــغ ،لـكـنــه لــم يـفـعــل ،مـفــضــا
ّ
ّ
التستر على فعل هو نفسه شكك في
ُصوابيته.
أقفل امللف حينه على «إنجاز» شراء
املبنى من دون أن يحقق أحد بأسباب
هدر نحو  100مليون دوالر من املال
الحالي لم يحرك
العام .حتى الوزير
ُ
امل ـلــف .لـكــن أخ ـي ـرًا أع ــاد املـســاهــم في
شركة «تاتش» وسيم منصور إحياء
القضية مــن ال ـبــاب الـعــريــض ،رافـعــا
دعوى جزائية ،أمام قاضي التحقيق
األول في بيروت ،ضد كل من :رئيس
مجلس إدارة «ميك  »2بدر الخرافي،
املــديــر ال ـعــام لـشــركــة إم ــري غــوركــان،
رئـيــس مجلس إدارة شــركــة «سيتي
ديفلوبمنت» (مالكة العقار) سمير
كـ ـ ــرم ،رئـ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة شــركــة
( Realty Group ACال ـش ــرك ــة الـتــي
ك ــان ــت شــري ـكــا ف ــي ال ـص ـف ـقــة) حسني
عـ ـي ــاش ،ال ــوزي ــري ــن جـ ـم ــال الـ ـج ــراح
ومحمد شقير« ،إضــافــة إلــى كــل من
ً
ً
يظهره التحقيق فاعال ومتدخال أو
محرضًا» .كما طالب املدعي بإدخال
ال ـ ــدول ـ ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة م ـم ـث ـل ــة بـهـيـئــة
القضايا فــي دع ــوى «ص ــرف النفوذ
والرشوة وإســاءة استعمال السلطة
وتبييض األموال» التي ّ
قدمها.
ّ
ف ــي  13ت ـم ــوز  ،2018وقـ ـع ــت شــركــة
«تاتش» عقد إيجار مبنى جديد مع
شركة «سيتي ديفلوبمنت» ،بقيمة
 6.4م ــاي ــن دوالر ل ـل ـس ـنــة األول ـ ــى،
على أن ترتفع قيمة اإليجار بنسبة
ّ
 1.5فــي املـئــة سـنــويــا ،بما ُيـشــكــل ما

دوالر
مجموعه  68مليونًا و 500ألف ّ
خالل  10سنوات (يمكن بعدها فض
العقد بدون تعويضات).
ل ــم ي ـكــن امل ـب ـنــى م ـن ـج ـزًا ع ـنــدمــا بــدأ
الـ ـتـ ـف ــاوض ب ـش ــأن ـ ّـه (عـ ـل ــى ال ـع ـظ ــم).
لـكــن «ت ــات ــش» تـكــفـلــت بــإن ـجــازه من
خ ــال عـقــد مــع شــركــة  SEGوصـلــت
قـيـمـتــه إل ــى  22.6مـلـيــون دوالر .لم

ُشركتان أنشئتا
قبيل توقيع
عقد اإليجار
وحصلتا على 22
مليون دوالر بضمانه!
كلفة إيجار المبنى
زادت  58في المئة
عن سعر السوق

ُيـ ـحـ ـس ــم هـ ـ ــذا املـ ـبـ ـل ــغ مـ ــن اإلي ـ ـجـ ــار،
بـ ــل عـ ـل ــى الـ ـعـ ـك ــس س ــاه ــم فـ ــي رف ــع
ً
قيمة املبنى .فـبــدال مــن أن تستأجر
الشركة العقار بوصفه غير منجز،
دف ـعــت ثـمــن إن ـج ــازه ث ــم اسـتــأجــرتــه
ب ـع ـقــد «( »Core and Shellامل ـب ـنــى
مـنـجــز مــع األق ـس ــام امل ـش ـتــركــة ،على
ُ
أن تترك املساحات الداخلية لتنجز
م ــن قـبــل امل ـس ـتــأجــر) .فــدفـعــت فــارقــا

ال حصانة للوزراء عن أعمالهم الجرمية
من َ
املدعى عليهم في القضية وزيران ،محمد شقير
وجمال الجراح ،وهما من حيث املبدأ كانا يتمتعان
بالحصانة املستمدة من مركزيهما ،لكن الوكيل القانوني
لوسيم منصور يعتبر في شكواه أنه من ّ
البي أن األفعال
املدعى بهما بحقهما ال تشملها الحصانة الدستورية.
وهذا ما يتحصل بوضوح كلي من األحكام الصادرة عن
محكمة التمييز وقد ذهبت في اتجاهني:
اتجاه أول وهو الحكم الصادر في قضية شاهي
برصوميان ،حيث وضعت املحكمة في عام 1999
اختصاص القضاء العدلي بأنه يبقى قائمًا ملالحقة
الوزراء عن األفعال الجرمية املرتكبة منهم في معرض
ممارسة وظيفتهم الوزارية ما لم يعمد املجلس النيابي
إلى وضع يده عليها .ولهذه الغاية ،استندت محكمة
التمييز بشكل خاص إلى التعابير املستعملة في النص
الفرنسي للمادة  70من الدستور وهو النص األصلي
الذي وضع فيه قبل ترجمته إلى العربية وقبل تعديله
سنة  ،1990حيث جاء ما حرفيته أنه يحق ملجلس النواب
اتهام الوزراء على خلفية الخيانة العظمى أو اإلخالل
بواجبات الوظيفة .وقد دعمت املحكمة قرارها باإلشارة
إلى نص املادة  60املتصلة بحصانة رئيس الجمهورية
حيث جاء في النصني الفرنسي والعربي ما حرفيته« :ال
يمكن اتهامه (أي رئيس الجمهورية) إال من قبل مجلس
النواب» .وبذلك ،أقرت محكمة التمييز بوضوح كلي مبدأ
عدم حصرية صالحية االتهام واالختصاص ،بمعنى

أنه يكون بإمكان القضاء العادي محاكمة الوزراء ما لم
يتدخل املجلس النيابي التهامهم أمام املجلس األعلى
ملحاكمة الرؤساء والوزراء.
واتجاه ثان هو االتجاه الذي انتهت إليه الهيئة العامة
ملحكمة التمييز في قضية االدعاء ضد الوزير السابق
فؤاد السنيورة حيث ّقررت بتاريخ  2000/10/27وجوب
التمييز بني األعمال املرتكبة من الوزراء وفق طبيعتها،
وتحديدًا فيما إذا كانت مرتبطة مباشرة بالوظيفة
ّ
الوزارية .وقد تمثل ذلك من خالل التفرقة بني فئتني من
األفعال التي يمكن أن يقوم بها رئيس مجلس الوزراء
والوزراء .الفئة األولى وهي التي تندرج تحتها األفعال
ّ
الناجمة عن اإلخالل بالوظيفة أو الخيانة العظمى،
ّ
وتشملها الحصانة الدستورية وتعود صالحية االتهام
فيها للمجلس النيابي واختصاص النظر بها للمجلس
ّ
األعلى وهي تشمل األعمال «املتصلة بصورة مباشرة
ّ
ّ
الوزارية» والتي تتعلق
القانونية
بممارسة الوزير ملهامه
ّ
«بالطبيعة السياسية لعمل الوزير وجوهر مهامه الوزاريةّ
ّ
ّ
فتضم األفعال
كما هو ّ مقرر في القوانني»ّ .أما الفئة الثانية،
ّ
ّ
التي تؤلف كافة الجرائم األخرى ،ويعود اختصاص النظر
ّ
الجرمية املرتكبة
فيها للقضاء العادي ومنها «األعمال
من الوزير في «معرض» ممارسته ملهامه ،أو في حياته
ّ
الخاصة ،واألفعال املرتكبة منه ذات ّ
ّ
الجرمية
الصفة
ّ
ً
الفاضحة والتي تؤلف تحويال للسلطة عن طريق إحالل
ّ
الخاصة مكان املصلحة ّ
العامة.
املصلحة

بــاإلي ـجــار ُي ـق ــدر ،بـحـســب حـســابــات
الشركة ،بـ 58في املئة ،من دون األخذ
فــي االعـتـبــار أن «مـيــك  »2هــي التي
أن ـجــزت املـبـنــى بــأمــوال ـهــا .وإضــافــة
إلى ذلك ،لم يتم التمييز بني إيجار
ال ـط ــواب ــق الـسـفـلـيــة وب ــن ال ـطــوابــق
األرضـيــة ،بما يتعارض مــع تقارير
الخبراء الذين عاينوا املبنى.
من املالحظات املشار إليها في نص
الدعوى أن «مجموع بــدالت اإليجار
ع ـلــى مـ ــدى  10سـ ـن ــوات ت ـب ـلــغ 68.5
مليون دوالر ،أي املبلغ نفسه الــذي
ُح ــدد ثمنًا للبيع الح ـقــا .بمعنى أن
بدل إيجار مبنى قيد اإلنجاز وصل
إلى نحو  10في املئة من ثمن مبيعه
ب ـع ــد إنـ ـ ـج ـ ــازه ،وه ـ ــي ن ـس ـبــة طــائ ـلــة
تتجاوز ستة أضعاف وضع السوق
(مــن دون احتساب املبلغ الــذي ُدفــع
إلن ـجــازه) .كــذلــك ،كــان الفتًا أن «عقد
اإليـجــار لــم يحظ بموافقة الجمعية
الـعـمــومـيــة ل ــ«م ـيــك  »2وال بـمــوافـقــة
دي ــوان املـحــاسـبــة ،كـمــا لــم يثبت قط
موافقة لجنة املالكني عليه».
فصل جديد في القضية فتحه محمد
ّ
شقير بعد تسلمه حقيبة االتصاالت
خـلـفــا ل ـل ـجــراح .ف ــي  31ت ـمــوز ،2019
ت ــم تــوق ـيــع ع ـقــد ال ـب ـيــع ب ــن «سـيـتــي
ديفلوبمنت» و«م ـيــك  .»2وق ــد ُحــدد
ثمن املبيع ب ـ  68مليونًا و 600ألف
دوالر (كـلـفــة اإلي ـجــار ل ــ 10س ـنــوات).
ُّ
كما اتفق على دفع  23مليونًا و600
أل ــف دوالر ف ــور تـ ُـوقـيــع الـعـقــد ،فيما
الــدفـعــات الباقية قـ ّـسـمــت على ثالث
ُ
دف ـ ـعـ ــات ( 15مـ ـلـ ـي ــون دوالر ت ــدف ــع
ب ـت ــاري ــخ  15ك ــان ــون ال ـث ــان ــي ألعـ ــوام
 2020و 2021و ،2022ويضاف إليها
فوائد بقيمة  5.1ماليني دوالر).
وفـيـمــا ج ــاء ف ــي عـقــد الـبـيــع أن عقد
اإليـجــار ُيعتبر مفسوخًا ابـتــداء من
تــوقـيـعــه ال ـحــاصــل فــي  31ت ـمــوز ،لم
ت ـتــم اإلش ـ ـ ــارة إلـ ــى كـيـفـيــة اسـ ـت ــرداد
املـ ـب ــال ــغ الـ ـت ــي تـ ــم ت ـس ــدي ــده ــا سـلـفــا
س ـ ـ ــواء الس ـت ـك ـم ــال الـ ـعـ ـق ــار أو ب ــدل
إيـ ـج ــار ال ـس ـن ــة األولـ ـ ـ ــى ،ال ـت ــي ب ــدأت
فــي  ،2019/4/1والـبــالــغ  6.4ماليني
دوالر .علمًا أن «مـيــك  »2اسـتـفــادت
مــن اإلي ـجــار عمليًا مــدة  4أشـهــر من
أصـ ــل س ـن ــة ،م ــا ي ـع ـنــي أن ـه ــا دف ـعــت
قيمة إيجار األشهر الـ  8املتبقية من
السنة والبالغ ثمنها  4.267ماليني
دوالر ،م ــن دون االسـ ـتـ ـف ــادة مـنـهــا.
وبحسب ،نص الدعوى لم يتم إيجاد
أي مستند يثبت مطالبة «مـيــك »2
باستعادة ّ
أي من هذه املبالغ.
ّ
ُ
وبالتالي ،إذا جمعت املبالغ املسددة
ف ـع ـل ـيــا ،فـ ــإن ث ـمــن ال ـع ـق ــار ي ـك ــون قد
ّ
بلغ  100.567مليون دوالر ،مــوزعــة
كــالـتــالــي :ثمن املبيع فــي عقد البيع
 68.6مليون دوالر ،الفوائد املحددة
فــي العقد  5.1ماليني دوالر ،املبالغ
املـ ـ ـس ـ ــددة الس ـت ـك ـم ــال امل ـب ـن ــى 22.6
مـ ـلـ ـي ــون دوالر ،امل ـ ـبـ ــالـ ــغ امل ـ ـسـ ــددة
ب ـم ــوج ــب ع ـق ــد اإلي ـ ـجـ ــار ع ــن ال ـف ـتــرة
الالحقة للعقد  4.267ماليني دوالر.
فـ ـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ،يـ ـخـ ـل ــص ال ــوكـ ـي ــل
ال ـق ــان ــون ــي مل ـن ـص ــور ،امل ـح ــام ــي ن ــزار
صــاغـيــة ،فــي الــدعــوى املــرفــوعــة أمــام
الـ ـقـ ـض ــاء ال ـ ـجـ ــزائـ ــي ،إلـ ـ ــى أن إبـ ـ ــرام
َ
صفقتي اإلي ـجــار واسـتـكـمــال املبنى
ترافق ّمع هندسات قانونية ومالية،
يستشف منها وجــود إرادة بضمان
ت ـق ـس ـيــم الـ ــربـ ــح الـ ـن ــاج ــم عـ ــن هــذيــن
العقدين على مجموعتني مختلفتني:
األولى تتمثل بآل كرم ،مالكي شركة
«س ـي ـت ــي دي ـف ـل ــوب ـم ـن ــت» ،وال ـث ــان ـي ــة
ت ـت ـم ـث ــل بـ ـحـ ـس ــن عـ ـ ـي ـ ــاش ب ـص ـف ـتــه
الشخصية أو بصفته اسمًا مستعارًا
ألشخاص معينني.

ً
 100مليون بدال من  22مليونًا
وهذه الخالصة يتوصل لها صاغية
من الوقائع التالية:
ت ـ ــأس ـ ـي ـ ــس ش ـ ــرك ـ ـت ـ ــن فـ ـ ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت
ن ـف ـس ــه ق ـب ـي ــل إب ـ ـ ـ ــرام عـ ـق ــد اإلي ـ ـجـ ــار
( ،)2018/4/26وهما تحديدًا :شركة
 AC Realtyاملـ ـمـ ـل ــوك ــة مـ ــن حـســن
ّ
عياش وشركة  1526 BCاململوكة من
نبيل كرم (تأسست في .)2018/5/2
ُضـ ـ ـم ـ ــان ب ـ ـيـ ــع الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــار ل ـل ـش ــرك ـت ــن
امل ـن ـشــأتــن حــدي ـثــا ل ـض ـمــان اقـتـســام
املنافع غير الشرعية بني املجموعات
ّ
يتحصل
املعنية بالصفقة .وهــذا ما
مــن خــال محضر صــدر عــن مجلس
إدارة ش ــرك ــة  AC Realtyب ـتــاريــخ
 ،2018/5/24ح ـي ــث ت ـم ــت امل ــواف ـق ــة
على حـصــول قــرض مــالــي بالتكافل
مع شركة  1526 BCطويل األجل من
فــرنـسـبـنــك بقيمة  22مـلـيــونــا و174
أل ــف دوالر أمـيــركــي لـتـمــويــل عملية
ش ـ ــراء ال ـب ـلــوكــن  Bو ،Cف ــي مـقــابــل
التنازل ملصلحة فرنسبنك عن كامل
املـبــالــغ الـنــاجـمــة عــن ب ــدالت اإليـجــار
املـ ـعـ ـق ــود مـ ــع ش ــرك ــة «مـ ـي ــك  ،»2مــع
التأمني على القرض بضمانة العقار
 /1526الباشورة.
ُيفهم مــن ذلــك أن الشركتني أنشئتا
ق ـب ــل ال ـت ــوق ـي ــع ع ـل ــى ع ـق ــد اإليـ ـج ــار
وبمناسبة الـتـفــاوض عـلـيــه ،بحيث
ُ
اســت ـخــدم ـتــا كـ ـ ــأداة ل ـض ـمــان حـقــوق
الـ ـف ــرق ــاء امل ـع ـن ـيــن بــال ـص ـف ـقــة .وم ــن
ّ
ش ـ ــأن ه ـ ــذا األم ـ ـ ــر أن ي ـش ــك ــل شـبـهــة
ع ـلــى ح ـص ــول ش ــرك ــة  ACاملــؤسـســة
بمناسبة هذا العقد على أرباح طائلة
ّ
من دون ّ
مبرر .وما يعزز ذلك هو أن
ّ
شركة  ACليس لها أي رصيد خاص
فــي لبنان ولــم تقدم أي رأسـمــال ،بل
إن ـهــا اسـتـخــدمـ ّـت عـقــد اإلي ـج ــار ذات
الـ ـب ــدالت امل ـضــخ ـمــة لـلـحـصــول على
القرض من فرنسبنك لشراء العقار.
أي أن رأسمالها الــوحـيــد للحصول
عـلــى ق ــرض بقيمة  22مـلـ ّيــون دوالر
وش ــراء نـصــف الـعـقــار تـمــثــل فــي أمــر
واح ــد ،هــو صفقتا اإلي ـجــار (بقيمة
تـتـجــاوز  68مـلـيــون د.أ) واستكمال
املـبـنــى (بـقـيـمــة ت ـت ـجــاوز  23مليون
ً
ّ
دوالر) .وهذا األمر إنما يشكل دليال
قاطعًا على إب ــرام الصفقة ملصلحة
هذه املجموعة بشكل خاص.
مــن الثابت أن تحديد قيمة القرض
دوالر ل ـش ــراء املبنيني
بـ ـ ّ 22مـلـيــون ّ
يؤشر إلى أنه يمثل القيمة الحقيقية
لهما قبل استكماله على نفقة شركة
«ميك  ،»2طاملا أنه لم يكن لشركة AC
أي رأس ـمــال فــي األس ــاس ول ــم يثبت
اس ـت ـخــدام ـهــا أي مـبـلــغ إض ــاف ــي في
هذا الخصوص ،وعلمًا أن املبنى لم
يكن منجزًا آن ــذاك .وه ــذا األم ــر إنما
يكشف اإلج ـحــاف الـحــاصــل فــي حق
ال ــدول ــة س ـ ــواء ف ــي ع ـقــد اإليـ ـج ــار أو
ف ــي عـقــد الـبـيــع الح ـق ــا ،حـيــث دفـعــت
فـ ــي ال ـح ــال ـت ــن أض ـ ـعـ ــاف مـ ــا عـلـيـهــا
دفـ ـع ــه .وه ـ ــذا م ــا ي ـم ـكــن ال ـت ــأك ــد منه
مــن مراجعة عقد الـقــرض املـبــرم بني
الشركتني وفرنسبنك.

كرم ّ
«يتبرع» لعياش بـ 23مليون
دوالر!

أث ـن ــاء ان ـع ـقــاد مـجـلــس إدارة شــركــة
«سـ ـيـ ـت ــي ديـ ـفـ ـل ــوبـ ـمـ ـن ــت» ،ب ـت ــاري ــخ
 ،2018/7/11ت ـم ــت امل ــوافـ ـق ــة عـلــى
َ
إدخ ـ ـ ـ ــال ش ــرك ــت ــي  BC 1526وAC
 Realty Groupضـمــن عـقــد الـتــأمــن
املمنوح من ِقبلها لفرنسبنك (رهنية
ال ـع ـق ــار مل ـص ـل ـحــة امل ـ ـصـ ــرف) بـحـيــث
تـضـ ّـمــن جـمـيــع امل ـبــالــغ املـتـ ّ
ـوجـبــة أو
سـتـتـ ّ
ـوجــب ّ
بذمتهما تـجــاه مصرف

فــرن ـس ـب ـنــك ،واملـ ـ ـح ـ ـ ّـددة ب ـث ـمــن ش ــراء
البلوكني  Bو .Cواملفارقة أن تسجيل
مـحـضــر مـجـلــس اإلدارة ه ــذا حصل
فــي  2018/7/12أي قـبــل ي ــوم واحــد
من توقيع عقد اإليجار الحاصل في
.2018/7/13
فماذا يعني أن تتحمل هذه الشركة
تـســديــد ال ـق ــرض ال ــذي استحصلت
عليه شركتان أخــريــان لـشــراء عقار
منها؟ وماذا يعني أن يربط التوقيع
على العقد بــأن تتحمل هــي ضمان
هذا القرض تجاه املصرف؟ فكأنها
تقبض ثـمــن الـعـقــار لـتـعــود وتـســدد
قـيـمـتــه لـلـبـنــك أو كــأنـهــا تـتـفــرغ عن
الـعـقــار لـقــاء ال ش ــيء .وه ــذا األم ــر ال
يـمـكــن شــرحــه وال تـفـسـيــره إال على
أن الشركة وافقت على بيع املبنيني
لـشــركـتــن ه ــي تـمـلــك إحــداه ـمــا (أي
أنها وافقت على بيع نصف املبنيني)
وت ـ ـحـ ـ ّـمـ ــل ت ـ ـسـ ــديـ ــد قـ ـيـ ـم ــة ال ـ ـقـ ــرض
ً
ك ــام ــا ،ك ــل ذل ــك م ــن أج ــل الـحـصــول
على عقد اإليـجــار واقتسام بدالته.
وبالنسبة إلــى صاغية ،هــذا يشكل
ً
دليال شبه قاطع على أمرين :فداحة
اإلجحاف الحاصل في عقد اإليجار
ط ــامل ــا أن ث ـم ـن ــه بـ ـل ــغ هـ ـ ــذه امل ـب ــال ــغ
ال ـطــائ ـلــة ،وال ـث ــان ــي ،دف ــع مـبـلــغ غير
مستحق للحصول على منفعة غير
م ـش ــروع ــة ،وه ــي ع ـب ــارة ع ــن تمكني
ش ــرك ــة  ACالـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى ق ــرض
 22مليون دوالر ستتحمل «سيتي
ديـفـلــوبـمـنــت» مـســؤولـيــة تـســديــده،
بـفـعــل تــوسـيــع ال ـتــأمــن املـلـقــى على
ً
ع ـق ــاره ــا لـ ـه ــذه الـ ـغ ــاي ــة ،فـ ـض ــا عــن
التنازل عن نصف ملكية البلوكني.
ويـشـيــر صــاغـيــة إل ــى أن ثـمــة واقـعــة
أخـ ــرى ذات داللـ ــة وه ــي تـتـمـثــل في
استقالة حسني عـ ّـيــاش مــن مجلس
اإلدارة وتفرغه عن أسهمه ملصلحة
آل كــرم وإب ــراء ذمـتــه .وهــذه الواقعة

أربع جرائم فساد!
بحسب نص الدعوى ،فإن األفعال التي ّأدت إلى استئجار
ثم شراء املبنى ،أسفرت عن ارتكاب أربع جرائم فساد
خطيرة تخضع للقضاء العدلي الجزائي (باإلضافة إلى
جرائم أخرى تخضع لديوان املحاسبة ولهيئة التفتيش
املركزي ومسؤوليات مدنية جسيمة على عاتق املدعى
عليهم) ،وهي اآلتية:
تحقق عناصر املادة  363من قانون العقوبات ،من خالل
إبرام عقود إيجار املبنيني واستكمالهما ثم ّشرائهما
بشكل مجحف بحق الدولة ،بصورة ّ
متعمدة وبأقل تقدير
ً
بناء على خطأ فادح وجسيم ،ما يفرض تطبيق هذه املادة.
تحقق عناصر جرم اإلهمال وإساءة استعمال السلطة
(املادة  373من قانون العقوبات) ،من خالل إهمال ّ
القيمني
على شركة «ميك  »2املطالبة باملبالغ املستحقة نتيجة
فسخ عقد اإليجار ابتداء من آخر تموز  ،2019والبالغة ما
ً
ّ
يقارب  4.267ماليني دوالر ،ما يشكل جرم إهمال عمال
بهذه املادة.
تحقق عناصر صرف النفوذ والرشوة (املادة  357واملادة

إنما تعني أمرين )1( :دمج شركات
 ACو BCوسـ ـيـ ـت ــي دي ـف ـل ــوب ـم ـن ــت
بشكل كــامــل ملصلحة آل ك ــرم ،و()2
إب ــراء ذم ــة عـيــاش واملـجـمــوعــة التي
تختفي وراء ه بــالـكــامــل بـمــا يعني
إب ـ ـ ـ ــراء ذمـ ـتـ ـه ــا م ـ ــن تـ ـس ــدي ــد ق ــرض
فرنسبنك بالكامل.
وفيما يؤكد هذا األمر إنشاء الشركة
لغاية واحدة وهي تغطية الحصول
على املنفعة غير املشروعة الناتجة
عن عقد اإليجار ،فإن توقيت تسجيل

 352من قانون العقوبات) ،حيث تثبت األدلة حصول
شركة  ACعلى منفعة غير واجبة من شركة سيتي
ديفلوبمنت وذلك مقابل الحصول على عقد اإليجار،
ُويرجح أن يكون هنالك منفعة أخرى ناجمة بعد بيع
املبنيني لشركة ميك  .2ومن الواجب التقصي عن املستفيد
الحقيقي من شركة  ACومدى ارتباطه بوزير االتصاالت
وبإدارة شركة ميك .2
تحقق جرائم تبييض األموال (القانون رقم )2015/44
والتي تظهر من خالل الهندسة القانونية والعمليات التي
سبقت ورافقت العقود كلها والتي يتبني أنها لم تهدف
فقط إلى تحقيق منفعة غير مشروعة بنتيجة صرف
النفوذ والرشوة وإساءة استغالل السلطة ،بل أيضًا
إلى إخفاء هذه املنفعة غير املشروعة بمنفعة مشروعة
قوامها الحصول على القرض .وقد شكل تأسيس
َ
شركتي  AC Realty Groupو 1526 BCوعقد اإليجار
وعقد القرض محور عمليات تبييض األموال هذه كما
سبق بيانه تفصيليًا.

انتقال شركة  ACإلــى آل كــرم حصل
ب ــالـ ـت ــزام ــن مـ ــع عـ ـق ــد بـ ـي ــع امل ـب ـن ـيــن
لشركة ميك  .2وهــذا املحضر ُس ّجل
فــي الـسـجــل ال ـت ـجــاري بـتــاريــخ  2آب
ُ ،2019رغــم أنــه ورد فــي املحضر أنه
نظم منذ تــاريــخ آب  .2018ولتاريخ
تسجيل ه ــذا املـحـضــر دالل ــة كبيرة،
ف ـهــو ح ـصــل ب ـعــد ي ــوم ــن م ــن إبـ ــرام
عـقــد بـيــع الـبـلــوكــن ملـصـلـحــة شــركــة
ميك  2وبالتزامن مع تسديد الدفعة
األولـ ـ ـ ــى مـ ــن ق ـي ـم ــة ع ـق ــد ال ـب ـي ــع (23

م ـل ـي ــون دوالر)ُ .
ويـ ــرجـ ــح أن ي ـكــون
تنازل املجموعة وراء  ACعن حقها
بتملك املبنيني بالشراكة مــع شركة
 BCبعدما تقرر بيع البلوكني لشركة
ميك  2قــد تــرافــق مــع حصولها على
منفعة أخ ــرى بديلة مــن عقد البيع،
قــد تـكــون تمثلت فــي الــدفـعــة األولــى
من قيمة املبيع والبالغة  23مليون
دوالر ،وحان لها أن تنسحب من هذه
الشركة ،تاركة لـ«سيتي ديفلوبمنت»
مجمل الشركات املذكورة.

من اعتصام
أمام مبنى
«تاتش» في
وسط بيروت
(مروان
طحطح)
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لبنان

لبنان
كورونا

تقرير

يتمرد على «الدوالر الطالبي»ّ
سالمة ّ

Rapid test

ّ
لبنان في ذروة التفشي؟
ّ
شكلي
َّ
إقفالاد مستمرّ
والعد
«فوق األلف»
ال يــزال ع ـ َّـداد «كــورونــا» محافظًا
ـال من اإلصابات
على مستوى عـ ٍ
ي ـفــوق األل ــف يــوم ـيــا .ول ـئــن كــانــت
ً
ه ــذه اإلص ــاب ــات تـتـجــه ن ـ ــزوال ،إال
أن ـه ــا عـمـلـيــا ال تـعـنــي أن األمـ ــور
بخير مــع تسجيل ال ـعــدد األكـبــر
مــن اإلصــابــات بــن املخالطني ،أي
أن معظم اإلصــابــات محلية .وفي
هــذا اإلط ــار ،سـ ّـجــل ال ـع ـ ّـداد ،أمــس،
 1016إصابة ،منها  1006محلية،
مــا يرفع عــدد إجمالي اإلصــابــات
إلى  45ألفًا و ،33منها  847حالة
استشفاء فيما البقية في الحجر
املنزلي .أما بالنسبة لعدد الحاالت
الـحــرجــة ،فتبلغ  ،316منها 130
م ــوص ــول ــة إلـ ــى أجـ ـه ــزة الـتـنـفــس.
وهـ ــي م ــؤش ــر خ ـط ــر ،خـصــوصــا
عـ ـل ــى ع ـت ـب ــة فـ ـص ــل اإلنـ ـفـ ـل ــون ــزا
امل ــوس ـم ـي ــة وع ـل ــى ع ـت ـبــة الـنـقــص
ال ـحــاد فــي غ ــرف الـعـنــايــة الفائقة
وأجـهــزة التنفس .مع ذلــك ،ليست
ت ـلــك امل ــؤش ــرات ه ــي األخـ ـط ــر ،إذ
أن عـ ّـداد الوفيات ال يــزال يواصل
ارتـفــاعــه مــع تسجيل  10وفـيــات
أمــس رفـعــت الـعــدد اإلجـمــالــي إلى
 827ضحية.
وزير الصحة ،حمد حسن ،اعتبر
أن «ال ـعـ ّـداد ال يعكس الـيــوم نتائج
اإلق ـ ـفـ ــال ،وأن ال ـن ـت ـي ـجــة الـفـعـلـيــة
تتضح نهاية األسـبــوع» .لكن ،في
مقابل التفاؤل الذي يبديه حسن،
ال ت ـ ـبـ ــدو األمـ ـ ـ ـ ــور عـ ـل ــى األرض
م ــري ـح ــة ،خ ـص ــو ّص ــا م ــع مـشـهــد
الزحمة أمس في كل املناطق ولعل
الدليل األبرز على أن معظم الناس
ال يأخذون الفيروس على محمل
الـجــد هــو مـحــاضــر الـضـبــط التي
ُ
ت ـح ــرر بـسـبــب ال ـخ ــروج م ــن دون
استخدام أساليب الوقاية الالزمة.
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ــرى ،وفـ ــي ال ـس ـيــاق
ن ـ ّف ـســه ،أع ـل ــن ح ـســن أن «ل ـب ـنــان
وقـ ــع اتـفــاقـيـتــن ف ــي ش ــأن تــأمــن
لقاح كــورونــا ،األولــى عبر منصة
كوفاكس لتغطية مليون ومئتي
ألــف شـخــص ،والـثــانـيــة مــع فايزر
لتغطية حــوالــى مـلـيــون شخص،
ب ـح ـيــث ت ـت ــم ت ـغ ـط ـيــة ك ــل ال ـف ـئــات
ّ
املعرضة للخطر» ،مؤكدًا أن «هذا
سيكون من
إنـجــاز للبنان حيث
ّ
أوائ ــل ال ــدول الـتــي ستتسلم لقاح
كــورونــا في الربع األول من العام
املـ ـقـ ـب ــل» .ك ـم ــا أع ـل ــن أن ال ـ ـ ــوزارة
«ت ــواصـ ـل ــت مـ ــع مـ ـص ــرف ل ـب ـنــان
ل ـت ــأم ــن ت ـغ ـط ـيــة ك ـم ـي ــة إض ــاف ـي ــة
مــدعــومــة مــن لـقــاحــات اإلنـفـلــونــزا
( )...ب ـمــا ي ـخ ـفــف ال ـض ـغــط على
القطاع الصحي».

راجانا حمية
ال إراديــا ،ارتبط فيروس كورونا في
ـاد أخ ــرى ،بتقنية
لـبـنــان ،كما فــي ب ـ ٍ
فحوص الـ .PCRفمنذ دخل الفيروس
ال ـب ــاد ،ف ــي ش ـبــاط امل ــاض ــي ،رافـقـتــه
تلك الفحوص التي كانت نتائجها
تصدر في ّ
العداد اليومي لإلصابات.
هـ ـك ــذا ،كـ ــان الـتـشـخـيــص بــاإلصــابــة
من عدمه مرتبطًا بــالــ ،PCRمن دون
أي تقنية أخ ــرى .لكن ،بــالـتــوازي مع
االرتفاع التدريجي في أعداد الحاالت
ّ
املـ ـش ــخـ ـص ــة إي ـ ـجـ ــابـ ــا ب ــالـ ـفـ ـي ــروس،
نشطت تقنية أخــرى كان من شأنها
«ت ـش ـخ ـي ــص» الـ ــواقـ ــع ال ــوب ــائ ــي فــي
البالد ،وهي تقنية الفحص السريع
( .)Rapid testوهــي الـتــي اعتمدتها
وزارة الصحة لقياس مــدى انتشار
ال ـف ـيــروس فــي ال ـبــاد مــن عــدمــه ،من
ً
دون أن تكون بديال لفحوص الـ،PCR
ب ـح ـيــث إن ل ـك ــل م ـن ـه ـمــا «وظ ـي ـف ـتــه»
الخاصة .ففي الــوقــت الــذي يعمل الـ
 PCRعلى معرفة ما إذا كان الشخص
مصابًا بالفيروس أم ال ،تعمل تقنية
ـان آخـ ــر ،وهــي
الـ ـ ـ ــ Rapid testف ــي م ـك ـ ٍ
أشـبــه بــ«الـبــوصـلــة» الـتــي يمكن من
خ ــالـ ـه ــا مـ ـع ــرف ــة مـ ـ ــدى «االنـ ـتـ ـش ــار
امل ـج ـت ـم ـع ــي» لـ ـلـ ـفـ ـي ــروس .وب ـح ـســب
وزارة ال ـص ـحــة ،ك ــان يـسـتـخــدم هــذا
الفحص لـ«التوجيه» تمهيدًا إلجراء
ّ
الحيز الجغرافي
فحوص الـ PCRفي
الذي تتخطى فيه نسبة «اإليجابية»
مستوى معينًا.
فـ ــي اآلونـ ـ ـ ــة األخ ـ ـي ـ ــرة ،ن ـش ـط ــت تـلــك
التقنية .وكان ثمة سبب دفع الوزارة
لـتـنـشـيـطـهــا ،بــرغــم مـعــارضـتـهــا في
الـ ـب ــداي ــة إدخـ ـ ـ ــال ت ـل ــك ال ـت ـق ـن ـيــة إل ــى

البالد .ففي الفترة التي تلت الدفعة
ال ـث ــان ـي ــة م ــن عـ ـ ــودة امل ـغ ـت ــرب ــن ،ب ــدأ
عـ ـ ـ ـ ـ ّـداد اإلص ـ ـ ــاب ـ ـ ــات ال ـ ـيـ ــومـ ــي ي ـت ـجــه
ص ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــودًا ،ح ـ ـتـ ــى ب ـ ـ ـ ــات سـ ـيـ ـن ــاري ــو
االن ـت ـش ــار املـجـتـمـعــي حـتـمـيــا .وهــو
مــا دفــع ب ــال ــوزارة إلــى توسيع رقعة
استخدام تلك التقنية ،والتي بلغت
«ذروت ـه ــا» مــع ال ـق ــرارات األسبوعية
ل ــوزارة الداخلية والـبـلــديــات بإقفال
ال ـقــرى الـتــي شـهــدت أعـ ــدادًا مرتفعة
م ــن اإلصـ ــابـ ــات .خـ ــال ت ـلــك ال ـف ـتــرة،
أرسلت «الصحة» فرقًا طبية إلجراء
«م ـ ـسـ ــوحـ ــات ب ــال ـف ـح ــص الـ ـس ــري ــع»
لـلـبـنــاء عليها نـحــو الـتــوجــه إلج ــراء
ف ـح ــوص الـ ـ ـ ــ .PCRوكـ ــان ال ـه ــدف من
ُ
ت ـل ــك الـ ـفـ ـح ــوص الـ ـت ــي ت ـ ـجـ ــرى عـبــر
ال ـ ـ ـ ــدم وتـ ـ ـصـ ـ ــدر ف ـ ــي غ ـ ـضـ ــون ع ـشــر
دقــائــق هــو فحص األض ــداد املناعية
لألشخاص ( IGGو )IGMملعرفة ما
إذا كان الشخص أصيب بالفيروس
ول ــم تـظـهــر عـلـيــه ال ـع ــوارض أم أنها
كانت خفيفة أو أنــه لم يصب ولكنه
ي ـم ـلــك م ـنــاعــة ل ـل ـمــواج ـهــة .م ــن هـنــا،
كانت وزارة الصحة تستند إلى تلك
الـنـتــائــج لـتـقــوم ب ــإج ــراء ف ـحــوص ال ـ
.PCR
ما الــذي حملته تلك الفحوص التي
ال تظهر فــي الـغــالــب إلــى الـعـلــن؟ في
ّ
ف ـت ــرة اإلقـ ـف ــاالت املــوض ـع ـيــة ،وزع ــت
وزارة الـصـحــة  65فــرقــة طـبـيــة على
املناطق ،إلجراء الفحوص السريعة،
وط ــوال تلك الـفـتــرة ،أج ــري مــا يقرب
من  100ألف فحص ،تأرجحت نسبة
«اإليجابية» فيها بني  %5,7والــ،%6
ووصـ ـلـ ــت فـ ــي ب ـع ــض األح ـ ـيـ ــان إل ــى
 ،%7على ما يقول الدكتور محمود
زلزلي ،مستشار وزير الصحة.

فاتن الحاج
ف ـ ـ ــي وق ـ ـ ـ ــت ع ـ ـ ـ ـ ـ َّـول أه ـ ـ ــال ـ ـ ــي ال ـ ـطـ ــاب
اللبنانيني فــي ال ـخــارج ،أخـيـرًا ،على
وع ــد لــرئ ـيــس مـجـلــس الـ ـن ــواب نبيه
بـ ــري ب ـح ــل م ـس ــأل ــة ت ـم ــرد امل ـص ــارف
على التزام قانون «الدوالر الطالبي»،
مطلع هذا األسبوع ،ربط بيان لحاكم
مصرف لبنان ريــاض سالمة ،أمس،
ت ـن ـف ـيــذ الـ ـق ــان ــون بـ ـص ــدور امل ــراس ـي ــم
التطبيقية .يعني ذلــك ،بحسب بيان
لجمعية األهــالــي« ،دفــن القانون في
انـتـظــار الـحـكــومــة الـجــديــدة الـتــي قد
يستهلك تشكيلها مدة تطبيقه (سنة
واحـ ـ ـ ـ ــدة)» .ب ــذل ــك ،ي ـك ــون س ــام ــة قــد
أعــاد القضية إلــى املربع األول ،علمًا
ب ــأن ال ـقــانــون ال ـص ــادر ف ــي الـجــريــدة
الــرسـمـيــة قـبــل نـحــو شـهــر ال يحتاج
إلى مراسيم ،بإقرار مصادر قانونية،
لكون آلية التنفيذ موجودة في نص
القانون.
ب ـ ـيـ ــان ال ـ ـحـ ــاكـ ــم ل ـ ــم ي ـ ـ ــأت عـ ـل ــى ذك ــر
ّ
القانون .هو ذكــر ،فحسب ،املصارف
بما هو حق ألصحاب الودائع لجهة
إلــزام ـهــا تـحــويــل أم ــوال إل ــى الـخــارج
م ـ ــن حـ ـس ــاب ــات ع ـم ــائ ـه ــا الـ ـج ــاري ــة
بــالـعـمـلــة األجـنـبـيــة فـقــط (!) لتأمني
ت ـس ــدي ــد أق ـ ـسـ ــاط ال ـت ـع ـل ـي ــم وب ـ ــدالت
اإلي ـ ـجـ ــار وك ـل ـف ــة امل ـع ـي ـشــة ل ـل ـطــاب.
وهــو لــم يــأت بـجــديــد .بــل كــان مجرد
إح ـيــاء لـلـقــرار الشهير الــرقــم 13257
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لكن ،هذه النسب العامة قد ال تتوافق
في بعض األحيان مع «التحليق» في
بعض الـقــرى املقفلة ،والـتــي وصلت
فــي إحــداهــا إلــى  !%17وه ــذا يرتبط
بطريقة التوجيه وأع ــداد اإلصابات
ال ـع ــا ّل ـي ــة الـ ـت ــي ت ـس ـج ـل ـهــا الـ ـبـ ـل ــدات.
وبغض النظر عن تلك املرة ،ال توحي
األرقــام املــأخــوذة بــأن حــال الفيروس
في البالد على ما يــرام .ما تعنيه أن
الفيروس آخذ في االنتشار بصمت،
خـصــوصــا أن نسبة الــذيــن أصيبوا
ب ــا ع ـ ـ ــوارض أو ب ـ ـعـ ــوارض خـفـيـفــة
تتخطى مــا يمكن أن يـكــون مــؤشـرًا
ط ـب ـي ـع ـيــا %6 .أو  %7م ــن ال ـنــاق ـلــن

 % 6أو  %7من الناقلين
الصامتين تعني أن
البالد في قلب االنتشار
الصامتني ،تعني أن البالد في قلب
االنـتـشــار ،خصوصًا فــي امل ــدن .وهو
ما يعني أن البالد خرجت مما ُيطلق
عليه مؤشرات طبيعية التي تفترض
أال ترتفع النسبة ،على سبيل املثال،
عن  %1أو في أسوأ األحوال عن ،%2
بحسب زلزلي.
ـان آخ ــر ،ه ــذا ما
ـ
ك
ـ
م
ـي
ـ
ف
ال ـبــاد بــاتــت
ٍ
تقوله األرقــام وما يقوله مــرارًا ّ وزير
الصحة ،حمد حسن ،الــذي حــذر من
ان ـت ـشــار «ال ـنــاق ـلــن ال ـصــام ـتــن» في
املجتمع.
صـحـيــح أن ه ــذه الـتـقـنـيــة يـمـكــن أن
تكون في بعض األحيان «تضليلية»،
خصوصًا إذا ما أســيء استعمالها،
إال أنها كفيلة بإعطاء صورة ّ
عما قد

علي عواد
ت ـمــأ م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
دعـ ــوات لـلـتـبــرع ب ــ«بــازمــا الـ ــدم» من
أشخاص شفوا من فيروس «كورونا»
مل ـص ــاب ــن فـ ــي مـ ــراحـ ــل م ـت ـق ـ ّـدم ــة مــن
املرض ،وكأنه «الحل السحري» لشفاء
ه ـ ــؤالء ب ـعــد اس ـت ـن ـفــاد ك ــل الــوســائــل
األخـ ــرى .علمًا أن ال نـتــائــج إيجابية
لهذه التقنية في غالب األحيان ،ال بل
قد تكون لها مضاعفات سلبية على
املصاب.
«ل ــم ي ـث ـبــت ،تــاري ـخ ـيــا ،ن ـجــاح عملية
ن ـقــل ال ـب ــازم ــا ف ــي ّ
أي م ــن األم ـ ــراض
ال ـج ــرث ــوم ـي ــة ،أو ف ــي أي مــرح ـلــة من
ُ
املـ ــرض يـجــب أن ت ـس ـت ـخــدم» بحسب
ما يؤكد لـ«األخبار» طبيب األمراض
الـجــرثــومـيــة ف ــي مستشفى الـقـ ّـديــس
جــاورجـيــوس عيد ع ــازار .و«املشكلة
أن تهافت ذوي املرضى على البالزما
ي ـكــون غــالـبــا فــي آخ ــر مــراحــل املــرض
حني ال يمكن االستفادة منها بشكل
ك ـب ـيــر» ،إذ أن «أي م ـصــاب بـفـيــروس
أو ب ـك ـت ـي ــري ــا ج ـ ــدي ـ ــدة ،لـ ــن ي ـح ـتــوي
ج ـســده عـلــى إف ـ ــرازات مـنــاعـيــة ق ــادرة
ع ـلــى امل ــواج ـه ــة ،ن ـظــريــا ،ف ــي املــرحـلــة
األولى من اإلصابة ،تكون عملية نقل
البالزما من شخص شفي من املرض

مفيدة أكثر من املراحل األخيرة حني
يكون جسد املصاب قد بدأ في إنتاج
املناعة الخاصة به».
إذًا املـشـكـلــة األول ـ ــى ه ــي ف ــي توقيت
إجــراء هذه العملية .املشكلة الثانية،
وف ــق عـ ــازار ،هــي «أن ّ
أي عملية نقل
ل ـلــدم ،أو إلف ــرازات ــه ،مــن شـخــص إلــى
آخ ــر ،قــد ت ــؤدي إل ــى مـضــاعـفــات عــدة
مـثــل زيـ ــادة كـمـيــة امل ـيــاه فــي الـجـســم،
ّ
وردات فـعــل مـتـعـلـقــة بــالـحـســاسـيــة،
وأحيانًا إلتهاب رئوي حاد» .واملقلق
ه ــو «ال ـع ـش ــوائ ـي ــة ال ـت ــي ت ـج ــري بها
عملية استخراج البالزما ممن شفوا
مــن اإلص ــاب ــة ،دون الـتــأكــد مــن نسبة
اإلف ـ ــرازات املـنــاعـيــة ال ـتــي تحتويها.
وإذا أردن ــا تعريض شخص مصاب
بـ ـك ــوفـ ـي ــد ملـ ـخ ــاط ــر نـ ـق ــل ال ـ ـبـ ــازمـ ــا،
ّ
فأقله يجب أن تـكــون هـنــاك إمكانية
ل ــاس ـت ـف ــادة م ـن ـه ــا» .وي ـخ ـل ــص إل ــى
أن «الـ ـتـ ـج ــارب ح ـ ــول ن ـق ــل ال ـب ــازم ــا
ليست كافية بـعــد ،وال شــيء يضمن
ّ
فعاليتها حتى الساعة .لكن إصــرار
أه ــال ــي امل ــرض ــى ف ــي ح ـ ــاالت ال ـي ــأس
دف ــع ال ــى إجــرائـهــا فــي عــدد قليل من
الحاالت».
وق ــد خـلـصــت دراسـ ــة عـلـمـيــة أجــريــت
فــي الـهـنــد ،ون ـشــرت نتائجها املجلة
ّ
الطبية البريطانية ،إلى أن ال جدوى

 %5مـ ــن ال ـ ـطـ ــاب املـ ـيـ ـس ــوري ــن مـمــن
يملك أهاليهم ودائــع بالدوالر ،فيما
غــال ـب ـيــة أه ــال ــي الـ ـط ــاب ،خـصــوصــا
ف ــي جــام ـعــات أوروبـ ـ ــا ال ـشــرق ـيــة ،من
مــوظ ـفــي وم ـت ـقــاعــدي ال ـق ـطــاع ال ـعــام
والـسـلــك الـعـسـكــري .وق ــد أت ــى الـقــرار
م ـش ــروط ــا ل ـج ـهــة أن ي ـك ــون ال ـطــالــب
ً
مسجال في مؤسسة تعليمية ومقيمًا
في الخارج قبل نهاية  ،2019على أن
ُيبرز مستندات تثبت قيمة األقساط
التعليمية وبــدل اإليـجــار ،وأن تكون

مصادر بري:
الرئيس يتابع الملف
ويأخذ التنفيذ على
عاتقه الخاص

ج ــرت الـ ـع ــادة ع ـلــى تـنـفـيــذ تـحــاويــل
لـتـســديــد ه ــذه ال ـن ـف ـقــات ،وأن يـجــري
ت ـحــويــل قـيـمــة األقـ ـس ــاط التعليمية
مباشرة إلى الجهة املستفيدة ،وأن ال
يتعدى سقفها  10آالف دوالر ،أو ما
يعادلها بالعمالت األخرى.
جـمـعـيــة أه ــال ــي ال ـط ــاب الـلـبـنــانـيــن

ف ــي الـ ـخ ــارج اس ـت ـن ـكــرت م ــا ج ــاء في
ب ـيــان ال ـحــاكــم ،ول ـ ّـوح ــت بالتصعيد
مــع انـتـهــاء فـتــرة إقـفــال ال ـعــام .عضو
ال ـج ـم ـع ـي ــة ،س ــام ــي حـ ـمـ ـي ــة ،ت ـح ــدث
ع ــن «تـعـمـيــة وتـضـلـيــل ل ـل ــرأي ال ـعــام
ومــؤامــرة يحيكها الحاكم  -املوظف
ال ـ ــذي أم ـع ــن ف ــي اس ـت ـه ــداف ال ـطــاب
مــن أصـحــاب الــدخــل املـحــدود بغطاء
س ـيــاســي بـ ــات م ـك ـشــوفــا لـلـجـمـيــع».
وقال إن «هذه املسرحية برسم رئيس
الجمهورية الذي يجري االستخفاف
بتوقيعه»ّ ،
ملوحًا بــإعــان انتفاضة
طالبية قريبًا.
ال ـنــائــب سـلـيــم ع ــون ق ــال إن ــه يـجــري
«خ ـ ـ ـ ــداع األهـ ـ ــالـ ـ ــي ،خـ ـص ــوص ــا أن ـن ــا
اجتمعنا مع لجنة مكلفة من الحاكم،
ُ
وطلب منا يومها الدفع باتجاه إقرار
امل ـ ـشـ ــروع ل ـي ـص ـبــح ق ــان ــون ــا ،بـحـجــة
أن هــذه هــي الطريقة الــوحـيــدة التي
ت ـس ــاع ــد املـ ـص ــرف إللـ ـ ـ ــزام املـ ـص ــارف
بــالــدفــع ،فـشــو عــدا مــا ب ــدا؟» .غـيــر أن
مـ ـص ــادر ال ــرئ ـي ــس بـ ــري وجـ ـ ــدت فــي
ب ـيــان حــاكــم م ـصــرف ل ـب ـنــان «بـ ــادرة
لـتـطـبـيــق ال ـق ــان ــون ،وس ـت ـكــون هـنــاك
خـطــوات عملية فــي القريب العاجل،
خـصــوصــا أن الــرئ ـيــس يـتــابــع املـلــف
ويأخذ التنفيذ على عاتقه الخاص».
أمـ ـ ــا مـ ــوقـ ــف وزيـ ـ ـ ــر الـ ـت ــربـ ـي ــة ط ـ ــارق
امل ـ ـج ـ ــذوب م ـ ــن ال ـق ـض ـي ــة فــوض ـع ـتــه
مصادر الجمعية في خانة «العواطف
الـتــي ال تسمن وال تـغـنــي ،لـكــونــه لم
يحرك ساكنًا».

تقرير

«محرقة» مجدل سلم:
نيران مفتعلة لـ«تجديد» المطمر؟
بعد سريان «حظر التجول» ليل أمس! (هيثم الموسوي)

يكون عليه مسار الفيروسُ .يذكر أن
الــوزارة لم تمنح صالحية استخدام
ت ـق ـن ـيــة ال ـف ـح ــص ال ـس ــري ــع ل ـل ـع ـمــوم،

حـيــة
ب ــل حـصــرتـهــا ف ــي امل ــراك ــز الـصـ ّ
وامل ـس ـتــوص ـفــات .والـ ـي ــوم ،تـتـحــضــر
ل ـل ـب ــدء ب ـت ـق ـن ـيــة ج ــدي ــدة ه ــي تـقـنـيــة

الـ ــ« ،»ANTIGEN TESTحيث تؤخذ
العينة من األنــف ،أضــف إلــى أنها ال
تستلزم الكثير من الوقت.

«بالزما الدم» عالج لـ«كورونا» ال جدوى مــنه

(أ ف ب)
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مــن نـقــل ال ـبــازمــا فــي حــالــة اإلصــابــة
املـتــوسـطــة ،إذ أن ـهــا لــم تستطع منع
امل ـ ـ ـ ــرض مـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـطـ ــور إلـ ـ ـ ــى الـ ـح ــال ــة
الـشــديــدة .الــدراســة أجــريــت على 464
ُمـتـطــوعــا م ـصــابــا ب ـحــالــة مـتــوسـطــة،
قـ ّـسـمــوا إل ــى مجموعتني .فــي األول ــى
خـضــع امل ــرض ــى لعملية نـقــل بــازمــا
ح ـق ـي ـق ـي ــة ،وف ـ ــي الـ ـث ــانـ ـي ــة خ ـض ـع ــوا
لعملية نـقــل وهـمـيــة .وف ــي النتيجة.
ورغـ ـ ــم أن ن ـق ــل الـ ـب ــازم ــا س ــاع ــد فــي
تخليص ع ــدد أك ـبــر مــن املــرضــى من
ال ـ ـف ـ ـيـ ــروس ،إال أن ن ـس ـب ــة ال ــوف ـي ــات
ب ـق ـي ــت م ـت ـم ــاث ـل ــة فـ ــي امل ـج ـم ــوع ـت ــن.
ويـلـفــت ع ــازار إل ــى أن عملية تحديد
واس ـت ـخ ــراج األج ـس ــام امل ـض ــادة على
ش ــاك ـل ــة ع ـ ــاج «ري ـ ـج ـ ـيـ ـ ِـنـ ــرون» الـ ــذي
تلقاه الرئيس دونــالــد تــرامــب« .ربما
كــانــت نــاجـحــة بـسـبــب خـضــوعــه لها
في مرحلة اإلصابة األولى بالفيروس
بعد ثالثة أيــام .فنظريًا ،يمكن لحقن
امل ـص ــاب بـتـلــك األج ـس ــام امل ـض ــادة أن
يوقف عملية تكاثر الفيروس سريعًا.
ل ـكــن ال ـت ـج ــارب ع ـلــى هـ ــذا الـ ـع ــاج لم
تنتهِ بعد ،وال يمكن البناء على أنه قد
ّ ً
فعاال في الحاالت املتقدمة من
يكون
«ريجينرون»
املــرض .علمًا أن شركة
ِ
كانت قد أعلنت أن عالجها ّ
فعال في
املراحل األولى والخفيفة من اإلصابة.

لقاح لـ «موديرنا»
ّ
فعال بنسبة %94.5
أعلنت شركة «موديرنا» األميركية للتكنولوجيا الحيوية أن لقاحها
التجريبي ضــد ف ـيــروس «ك ــورون ــا» أظـهــر ّ
فعاليته بنسبة  94,5في
نتائج مبكرة الختبار
املئة في تقليص خطر التقاط العدوى ،بحسب ُ
س ــري ــري ع ـلــى أك ـث ــر م ــن ّ 30ألـ ــف مـ ـش ــارك .وقـ ــد ق ـ ّـس ــم ه ـ ــؤالء إلــى
مجموعتني ،خضعت األولــى للقاح الحقيقي وأصيب حتى الساعة 5
أشخاص منها بالفيروس وحالتهم خفيفة من املرض .فيما خضعت
املجموعة الثانية للقاح وهمي ،وقد أصيب منها  11شخصًا كانت حال
بعضهم متوسطة الشدة.
ويعتمد لقاح الشركة تكنولوجيا ( ،)mRNAوهو مشابه للقاح الذي
أعلنت عنه شركة «فايزر» األسبوع املاضي بنسبة فعالية تصل إلى
 .%90غير أن لقاح «موديرنا» بحاجة إلى أن ُيخزن بدرجة حرارة تبلغ
 20تحت الصفر ،على خالف لقاح «فايزر» الذي يحتاج إلى التخزين
فــي درج ــة حـ ــرارة تـ ــراوح بــن  70و 80تـحــت الـصـفــر ،مــا يـجـعــل من
شروط تخزينه كابوسًا للمستشفيات .وعلى غرار «فايزر» ،لم تنشر
«موديرنا» نتائج التجربة واكتفت ببيان رسمي ،كما لم تنشر أي مجلة
علمية دراسة حول اللقاح.

هديل فرفور
ليال متواصلة ،بقيت النيران
لثالث
ٍ
ُمشتعلة على كتف الجبل الواقع في
ّ
بـلــدة م ـجــدل سـلــم الـجـنــوبـيــة وامل ـطــل
ع ـلــى ب ـل ــدة ح ـ ــوال .أله ــال ــي الـبـلــدتــن
«ت ـ ــاري ـ ــخ» ط ــوي ــل مـ ــع ذل ـ ــك ال ـح ــري ــق
«الـ ـ ــدوري» ال ــذي يـنــدلــع كــل فـتــرة في
املكان الــذي «يحتضن» نفايات بلدة
مـجــدل سـلــم ويـنـفــث سـمــومــه عليهم.
ُ
وي ـط ـلــق هـ ــؤالء ع ـلــى ال ـج ـبــل تسمية
«مـحــرقــة» لـلــداللــة على آلـيــة معالجة
ال ـ ـن ـ ـفـ ــايـ ــات ،فـ ـيـ ـم ــا ب ـ ـ ــات س ـي ـن ــاري ــو
«احـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراق املـ ـ ـح ـ ــرق ـ ــة» مـ ــألـ ــوفـ ــا ل ـهــم
ولجيرانهم .أما التوصيف األكثر دقة
فليس إال كــون املـكــان مكبًا عشوائيًا
للنفاياتُ ،ت ّ
صر الجهات املعنية على
تسميته مطمرًا« ،أمــا إذا كــان مطمرًا
صحيًا أم ال فهذا شأن آخر» ،على حد
تعبير رئيس بلدية مجدل سلم علي
ياسني.
وف ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ،اس ـت ـحــدثــت بـلــديــة
مـ ـج ــدل س ـل ــم ع ـ ــام  ،2003م ـك ـ ّـب ــا فــي
الجبل لتصريف نفايات البلدة ،وكان
يـتــم حــرقـهــا كــل ف ـتــرة ليتمكن املكب
م ــن اح ـت ــواء الـكـمـيــات الـيــومـيــة الـتــي
ترد إليه .وفق ياسني ،عمدت البلدية
منذ تشرين األول  2019إلــى تحويل
الـنـفــايــات إل ــى مـعـمــل ال ـفــرز فــي بلدة
قـبــريـخــا« ،وأب ـق ــي عـلــى الـعـقــار لركن
ال ـع ــوادم وال ــردم ـي ــات ،وت ــم تسييجه
وات ـخــذت كــل اإلج ـ ــراءات الـتــي حالت
دون اشـ ـتـ ـع ــال الـ ـح ــرائ ــق م ـن ــذ سـنــة
ون ـصــف س ـن ــة» .ل ــذل ــك ،ي ـكــرر م ــا ورد
في بيان البلدية ،أمس ،لجهة وجود
فاعل لتلك الـحــرائــقُ ،مطالبًا بإجراء
ت ـح ـق ـي ــق ،والف ـ ـتـ ــا إل ـ ــى ن ـي ــة ال ـب ـلــديــة
ّ
التقدم بدعوى قضائية لدى النيابات
املعنية.
ولـكــن إذا كــان الـعـقــار مكانًا لتخزين
ال ـ ـعـ ــوادم ،ف ـهــل ذلـ ــك ي ـع ـنــي أن ال ـنــار

ان ــدل ـع ــت ف ــي ال ـ ـعـ ــوادم وال ــردمـ ـي ــات؟
يـقـ ّـر يــاســن بــأن فــي املـكــان «جــورتــن
ت ـح ـتــويــان ُ ع ـلــى ن ـف ــاي ــات ق ــدي ـم ــة ،تم
حفرهما وأضــرمــت الـنـيــران فيهما»،
م ــا ي ـطــرح ت ـس ــاؤالت ب ـشــأن إمـكــانـيــة
اشـتـعــال نـفــايــات مــدفــونــة .املشككون
يـ ـ ــؤكـ ـ ــدون أن الـ ـبـ ـل ــدي ــة ع ـ ـ ـ ــادت إل ــى
اس ـت ـخ ــدام امل ــوق ــع كـمـكــب لـلـنـفــايــات،
ً
«والحريق الذي اندلع إذا كان مفتعال
فهو من فعل البلدية»!
يتقاطع هذا الكالم مع ما يقوله رئيس
ب ـلــديــة حـ ــوال ،ال ـب ـلــدة األك ـث ــر ت ـضــررًا

م ــن الـ ـح ــرائ ــق «امل ــوس ـم ـي ــة» لـلـمـكــب،
ش ـك ـيــب ق ـط ـيــش ل ـج ـهــة ع ـ ــدم إرس ـ ــال
بلدية مجدل سلم فــي الــوقــت الراهن
نفاياتها الخاصة إلى معمل الفرز في
قبريخا في ظل أزمة كوروناُ ،م ّ
رجحًا
أن يـكــون الـحــريــق نــاجـمــا عــن إح ــراق
الـنـفــايــات ،الفـتــا إلــى أن البلدية على
تواصل دائــم مع اتحاد بلديات جبل
عــامــل وبـلــدّيــة مـجــدل سـلــم للتوصل
إلى حل ُيجنب األهالي سموم الدخان
املـ ـل ـ ّـوث« ،وخ ـص ــوص ــا أن ال ــوض ــع ال
يحتمل كوارث صحية جديدة».

CALL FOR OPEN
TENDER
Tender Reference: ABDLBN20.11-01
ABAAD plans to Supply and distribute:
Dignity & Hygiene kits



Food kits



For affected women following the Project of NCA Beirut Blast
in Municipality in the Beirut, Lebanon.

Interested suppliers are invited to obtain the tender dossier
by contacting the procurement department in ABAAD office at the
following address:
51 Bustani Street, Sector 5, Najjar Building, Furn Chebbak

Tel: +961 (1) 28 38 20
Mob: +961 (3) 76 69 31
The bid documentation is available only in English but
contractors can submit offers in English or Arabic.

Offers in response to this bid will be
accepted until 27 November 2020.
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رياضة

رياضة

ّ
المنتخب اإلنكليزي «يحتضر» ...فتش عن ساوثغيت
سبوت اليت

بعد أداء ضعيف خرجت إنكلترا من
منافسات دوري األمم األوروبية بعد
خساراتها أول من أمس على يد بلجيكا
بهدفين من دون ّرد ضمن الجولة
الخامسة ما قبل األخيرة من منافسات
المجموعة الثانية .خسارة وخروج
طرحا عالمات استفهام كبيرة حول
مصير المدرب غاريث ساوثغيت ،وصورة
المنتخب خالل االستحقاقات المقبلة
ص ــدم ــة ك ـب ـي ــرة ت ـخ ـ ّـي ــم ع ـل ــى ال ـك ــرة
اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة ب ـع ــد خ ـ ـ ــروج مـنـتـخــب
األسـ ـ ـ ــود الـ ـث ــاث ــة مـ ــن دوري األمـ ــم
ب ـ ـ ـصـ ـ ــورة «م ـ ـ ــذل ـ ـ ــة» فـ ـ ــي م ـج ـم ــوع ــة
ًّ
ت ـضـ ّـم كـ ــا م ــن بـلـجـيـكــا وال ــدن ـم ــارك
وأيسالندا .مستوى ضعيف قدمته
إن ـك ـل ـتــرا خ ــال امل ـن ــاف ـس ــات ،جعلها
ّ
تـحـتــل املــركــز الـثــالــث فــي املجموعة
برصيد  7نقاط.

«جحيم»
في ليفربول
يعيش مــدرب نــادي ليفربول يــورغــن كلوب
فـتــرة صعبة للغاية بسبب غـيــاب ع ــدد من
الالعبني عن الفريق بداعي اإلصابة وفيروس
كـ ــورونـ ــا .وب ـع ــد إص ــاب ــة امل ــداف ــع ال ـهــول ـنــدي
فيرجيل فان دايك بقطع في الرباط الصليبي،
ّ
كل من املدافع جو غوميز إلصابة في
تعرض ّ
الركبة ،والظهير األيمن ترنت ألكسندر-أرنولد
إلصــابــة فــي ربـلــة ال ـســاق ،فــي حــن أن العب
االرتكاز البرازيلي فابينيو الذي شغل مركز
قـلــب الــدفــاع إث ــر إصــابــة ف ــان داي ــك ،يتعافى
م ــن إص ــاب ــة ف ــي الـعـضـلــة الـخـلـفـيــة .وأخ ـي ـرًا
أصيب محمد صالح بفيروس كورونا ،كما
تـعـ ّـرض القائد ج ــوردان هندرسون إلصابة
مــع املنتخب ،وكــذلــك انــدي روبــرتـســون .هذا
وي ــواص ــل ال ــواف ــد ال ـجــديــد ت ـيــاغــو ال ـكــان ـتــارا
مرحلة تعافيه من اإلصابة هو اآلخر.

ً
ض ـع ــف املـ ـسـ ـت ــوى يـ ـع ــود أوال إل ــى
ضعف امل ــدرب ،إذ ال ُيعتبر غاريث
سـ ــاوث ـ ـغ ـ ـيـ ــت مـ ـ ــن م ـ ـ ـ ّ
ـدرب ـ ـ ــي الـ ـص ــف
األول ف ــي أوروب ـ ـ ــا ،وه ــو ال يمتلك
ال ـخ ـب ــرات ال ـكــاف ـيــة ل ـي ـقــود منتخب
ب ـ ـح ـ ـجـ ــم امل ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب اإلنـ ـ ـكـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــزي،
مطالب بــالــذهــاب بعيدًا فــي جميع
م ـ ـشـ ــاركـ ــاتـ ــه .صـ ـحـ ـي ــح أن امل ـ ـ ــدرب
اإلنكليزي قــاد املنتخب إلــى نصف
ّ ّ
ن ـه ــائ ــي امل ــون ــدي ــال األخ ـ ـيـ ــر ،إل أن
الـضـعــف والـتـشـتــت بــديــا واضـ َـحــن
عـلــى املـنـتـخــب خ ــال م ـبــاريــاتــه في
ّ
دوري األم ــم أخ ـي ـرًا .ويــؤكــد العديد
مــن املتابعني أن وصــول اإلنكليزي
ّ
املتقدمة فــي املونديال
إلــى املرحلة
األخير كان بسبب ضعف منتخبات
أخ ــرى كــأملــانـيــا واألرج ـن ـت ــن ...ومــا
ّ
يـ ــؤكـ ــد ض ـع ــف املـ ـ ـ ــدرب هـ ــو صـ ــورة
املـنـتـخــب أم ــام بلجيكا إذ ب ــدا خط
الوسط تائهًا ،وخسر الفريق الكثير
من الكرات في منتصف ملعبه.
األمــر الغريب اآلخــر هو أن املنتخب
اإلنـكـلـيــزي ال يمتلك ح ــارس مرمى
من العيار الثقيل ،وبيكفور حارس
إيفرتون ال ُيعتبر من طينة ّ
املدربني
الـ ـ ـق ـ ــادري ـ ــن عـ ـل ــى صـ ـن ــاع ــة ال ـ ـفـ ــارق
وحـمــل املـنـتـخــب فــي االسـتـحـقــاقــات
الخارجية.
ال ـ ـخ ـ ــروج م ـ ــن دوري األمـ ـ ـ ــم أع ـ ــاد
الـنـغـمــة ال ـســاب ـقــة ،وال ـت ــي تـتـحــدث
عـ ــن عـ ـ ــدم وج ـ ـ ــود الع ـ ـبـ ــن إن ـك ـل ـيــز
م ـ ـمـ ـ ّـيـ ــزيـ ــن ،ويـ ـسـ ـتـ ـشـ ـه ــد ال ـب ـع ــض
بالقول إنه ال يوجد العبون إنكليز
قــادريــن على اللعب خــارج الــدوري
اإلنـكـلـيــزي املـمـتــاز ،فــي أنــديــة مثل
ري ــال مــدريــد أو بــرشـلــونــة وبــايــرن
م ـيــون ـيــخ بــاس ـت ـث ـنــاء رب ـم ــا ه ــاري
ك ــاي ــن .ومـ ــن األمـ ـ ــور امل ـه ـ ّـم ــة أي ـضــا
والـتــي يجب اإلش ــارة إليها هــو أن
الالعب اإلنكليزي يفضل اللعب في
ً
بــاده حيث يكسب أمــواال أكثر من
الذهاب إلى الخارج ،حتى لو لعب
م ــع أن ــدي ــة مـنـتـصــف ال ـتــرت ـيــب فــي
بالده ،على اعتبار أن عائدات النقل
ال ـت ـل ـفــزيــونــي والـ ـش ــرك ــات الــراع ـيــة
فــي إنكلترا تـعــود بــاملـلـيــارات على
األندية والالعبني.
ّ
مهم وهو تفاوت مستوى
أمر آخر
األنـ ــديـ ــة عـ ــن امل ـن ـت ـخ ــب .فـصـحـيــح
أن لـيـفــربــول وتشلسي وصــا إلــى
النهائيات األوروبية خالل األعوام
املاضية «يوروباليغ وتشامبيونز
ّ
ل ـيــغ» ورف ـع ــا أل ـقــاب ـهــا ،إل أن هــذه

تصفيات كأس العالم

ّ
ّ
أوروغواي القوية «تهدد» سجل البرازيل المثالي
تـ ــأمـ ــل األوروغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواي ف ـ ــي وضـ ـ ــع ح ـ ّـد
ّ
للسجل املثالي للبرازيل حتى اآلن في
ّ
تـصـفـيــات أم ـيــركــا الـجـنــوبـيــة املــؤهـلــة
إل ــى مــونــديــال قـطــر  2022لـكــرة الـقــدم،
ع ـن ــدم ــا ت ـس ـت ـض ـي ـف ـهــا ف ـج ــر األرب ـ ـعـ ــاء
( 1:00بـتــوقـيــت بـ ـي ــروت) ع ـلــى ملعب
سـنـتـيـنــاريــو ف ــي مــونـتـيـفـيــدو ،ضمن
م ـن ــاف ـس ــات الـ ـج ــول ــة ال ــرابـ ـع ــة وال ـت ــي
تشهد مواجهة قوية أخرى بني البيرو
واألرجنتني في ليما .وحصد املنتخب
الـ ـب ــرازيـ ـل ــي الـ ـف ــائ ــز بـ ـك ــأس الـ ـع ــال ــم 5
م ــرات (رق ــم قـيــاســي) الـعــامــة الكاملة
ّ
ح ـت ــى اآلن ف ــي م ـس ـت ـهــل ال ـت ـص ـف ـيــات،
بتحقيقه ال ـفــوز فــي مـبــاريــاتــه الـثــاث
على بوليفيا (-5صفر) والبيرو ()2-4
وفنزويال (-1صفر) .لكن «السيليساو»
سيخوض املــواجـهــة القوية فــي غياب
نجمه نيمار الــذي يتعافى من إصابة
في فخذه وعــاد إلــى فرنسا الستكمال
فترة عالجه في صفوف ناديه باريس
سان جيرمان .كما أن الالعب الذي كان
يمكن أن ينوب عن نيمار في صناعة
ال ـل ـع ــب وهـ ــو كــوت ـي ـن ـيــو غ ــائ ــب أي ـضــا
بــداعــي اإلص ــاب ــة .ووص ــف قـطــب دفــاع
ال ـب ــرازي ــل مــارك ـي ـن ـيــوس املـ ـب ــاراة ضد
األوروغــواي بأنها معركة قوية بقوله:
«ن ــدرك تمامًا أن جميع مبارياتنا مع
األوروغـ ـ ـ ـ ـ ــواي تـ ـك ــون ح ــرب ــا حـقـيـقـيــة،

ّ
يتعي علينا أن نكون على
وبالتالي
أهـبــة االسـتـعــداد ،ألنـنــا ننتظر مـبــاراة
صعبة للغاية» .وأضاف «نواجه فريقًا
قويًا يملك نوعية عالية مــن الالعبني
مع دفــاع قــوي .نريد أن نعود بنتيجة
إيجابية ّمن خارج الديار».
ومن املتوقع أن يعتمد مدرب البرازيل
تـيـتــي عـلــى الـتـشـكـيـلــة عـيـنـهــا تقريبًا
الـ ـت ــي واجـ ـه ــت فـ ـن ــزوي ــا ،م ــع إش ـ ــراك
ث ــاث ــي خ ــط امل ـق ــدم ــة ال ـ ــذي ي ـل ـعــب فــي
ّ
الـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي امل ـم ـتــاز وامل ــؤل ــف
مـ ــن روب ـ ــرت ـ ــو ف ـي ــرم ـي ـن ــو (لـ ـيـ ـف ــرب ــول)
ري ـشــارل ـي ـســون (اي ـف ــرت ــون) وغــابــريــال
جيزوس (مانشستر سيتي).
ويــدخــل منتخب األوروغ ـ ــواي املـبــاراة
منتشيًا بفوزه العريض على كولومبيا
بثالثية نظيفة في عقر دار األخيرة ،ال
ّ
سيما بعد عــودة ثنائي خــط الهجوم
ل ــوي ــس س ــواري ــز وادي ـن ـس ــون كــافــانــي
للعب جنبا إلى جنب بعد غياب األخير
بداعي اإلصابة في اآلونة األخيرة .وقد
ّ
ن ـجــح كـ ــل مـنـهـمــا ف ــي تـسـجـيــل هــدف
ف ــي ال ـش ـبــاك الـكــولــومـبـيــة ف ــي الـجــولــة
املاضية .لكن التاريخ الحديث ال يقف
إل ــى جــانــب األوروغ ـ ـ ــواي بطلة العالم
مرتني عامي  1930و ،1950التي فشلت
في الفوز على البرازيل منذ عام 2011
في تسع مباريات حيث خسرت  7منها

وتعادلت في اثنتني.

األرجنتين  xبيرو
في املقابل ،تسعى األرجنتني لتعويض
سقوطها في فخ التعادل اإليجابي (-1
 )1مع ضيفتها الباراغواي في الجولة
ّ
ال ـســاب ـقــة ،عـنــدمــا ت ـحــل فـجــر األرب ـعــاء
( 2:30بـتــوقـيــت ب ـي ــروت) ضـيـفــة على
ال ـب ـيــرو الـســاعـيــة ب ــدوره ــا إل ــى ت ــدارك
وضـعـهــا فــي الـتــرتـيــب بـعــد خسارتها
أمـ ــام تـشـيـلــي (صـ ـف ــر )2-ي ــوم الجمعة
امل ــاض ــي ،عـلـمــا بــأن ـهــا ح ـص ــدت نقطة
واحدة من أصل  9ممكنة حتى اآلن.
وي ـ ـعـ ـ ّـول املـ ـ ـ ــدرب ل ـي ــون ـي ــل س ـكــالــونــي
هجوميًا على ليونيل ميسي ،الوتارو
م ــارتـ ـيـ ـنـ ـي ــس وال ـ ـج ـ ـنـ ــاحـ ــن ل ــوك ــاس
اوك ــامـ ـب ــوس وان ـخ ـي ــل دي م ــاري ــا فــي
املنتخب األرجنتيني ،وذلــك في غياب

خرجت إنكلترا من دوري األمم (أ ف ب)

األن ــدي ــة ،وبــاألخــص أنــديــة الصف
األول فـ ـ ــي ان ـ ـك ـ ـل ـ ـتـ ــرا كـ ـلـ ـيـ ـف ــرب ــول
ومــان ـش ـس ـتــر س ـي ـتــي تـعـتـمــد عـلــى
الالعبني األجانب وليس الالعبني
اإلنكليز ،وذلــك نظرًا إلــى قدراتها
املــالـيــة الـهــائـلــة .تشكيلة ليفربول
ً
مـثــا تعتمد عـلــى الـثــاثــي صــاح
ـ مــانـيــه فيرمينو إضــافــة ال ــى فــان
دايـ ــك وه ــم ل ـي ـســوا إن ـك ـل ـي ـزًا ،فيما
يـعـتـمــد الـسـيـتــي ع ـلــى دي بــرويــن
وأغويرو وخيسوس ...وهم أيضًا
ل ـي ـس ــوا إنـ ـكـ ـلـ ـيـ ـزًا .واألمـ ـ ـ ــر ال ــاف ــت
وال ـغ ــري ــب ع ـلــى ح ـ ّـد سـ ــواء ه ــو أن
مــدرب املنتخب اإلنكليزي يعتمد
عـ ـل ــى ه ـ ـنـ ــدرسـ ــون وهـ ـ ــو ال يـمـكــن
أن ي ـ ـقـ ـ َ
ـارن بـ ـجـ ـي ــرارد أو المـ ـب ــارد
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وب ـي ـك ـه ــام الـ ــذيـ ــن ق ـ ـ ــادوا مـنـتـخــب
األس ـ ــود خ ــال ال ـف ـت ــرات ال ـســاب ـقــة،
ك ـم ــا أن رحـ ـي ــم س ـت ـيــرل ـي ـنــغ لـيــس
ب ــالـ ـجـ ـن ــاج الـ ـ ـخ ـ ــارق الـ ـ ـق ـ ــادر عـلــى

ضعف المستوى ً
اإلنكليزي يعود أوال
إلى ضعف المدرب
غاريث ساوثغيت

صناعة الفارق.
اه ـ ـت ـ ـمـ ــامـ ــات األنـ ـ ــديـ ـ ــة اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة
ب ـ ـت ـ ـح ـ ـق ـ ـيـ ــق ال ـ ـ ـب ـ ـ ـطـ ـ ــولـ ـ ــة امل ـ ـح ـ ـل ـ ـيـ ــة
والبطوالت األوروبية ،جعلها تركز
ّ
على االن ـتــدابــات ،مستغلة قدراتها
املــال ـيــة ال ـهــائ ـلــة ،وبــال ـتــالــي ضعفت
األكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــات ب ـن ـس ـبــة كـ ـبـ ـي ــرة ،مــا
انعكس ب ــدوره ضعفًا على تخريج
العبني ّ
مميزين للمنتخب األول.
املرحلة صعبة واألقــرب إلى املنطق
ّ
أن يلجأ االتحاد اإلنكليزي لتغيير
املــدرب الحالي ساوثغايت ،والعمل
م ــع م ــدرب خـبـيــر لـلـبـنــاء م ــن جــديــد
ق ـبــل اس ـت ـح ـقــاق الـ ـي ــورو املـ ـق ـ ّـرر فــي
الصيف املقبل.
(األخبار)
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■ تصفيات أميركا الجنوبية
 فنزويال  xتشيلي 23:00 اإلكوادور  xكولومبيا 23:00 أوروغواي  xالبرازيل  1:00فجراالربعاء
 -باراغواي  xبوليفيا  1:00فجر االربعاء

ّ
مون السال يوزع شهادات
ّتايكواندو

وزعَ نادي املون السال الشهادات على
َ
حملة الحزام األسود في التايكواندو من
الالعبني والالعبات من الفئات العمرية
كافة ،التابعني ملون السال -تشامبيونز
ايليت ،وعلى املدربني الذين خضعوا لدورة
َ
االتحادين الدولي
دراسة دولية تحت إشراف
واللبناني .وأقيم الحفل السنوي الضخم في
قاعة قصر الرياضة في نادي املون السال
للتايكواندو
بحضور رئيس االتحاد اللبناني
ّ
الدكتور حبيب ظريفة ،ورئيس النادي املنظم
املحاضر األوملبي الدولي جهاد سالمة ،مع
مراعاة إجراءات التبعاد االجتماعي .وقبل
توزيع الشهادات ّقدم الالعبون والالعبات
عروضًا قتالية ّ
شيقة القت إعجاب الحضور.
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من أجل ضمان أن يكون أكبر عدد من
لقاحًا
الرياضيني واملتفرجني قد تلقوا ّ
ق ـبــل ال ــوص ــول إل ــى ال ـي ــاب ــان إذا تــوفــر
اللقاح الصيف املقبل.
وي ـ ـق ـ ــوم بـ ـ ــاخ ب ـ ــزي ـ ــارة إلـ ـ ــى ط ــوك ـي ــو
ّ
تستمر يومني وهي األولــى للعاصمة
اليابانية منذ تأجيل األلعاب في آذار/
مارس املاضي ،وقد اعتبرها املراقبون
ت ـص ـ ّـب ف ــي إط ـ ــار رفـ ــع امل ـع ـن ــوي ــات في
صفوف الرياضيني ،الشعب الياباني
وال ــرع ــاة األومل ـب ـيــن .ووع ــد ب ــاخ خــال
لقائه أيـضــا مــع عـمــدة طوكيو يوركو
كــوي ـكــي ب ـض ـمــان «أج ـ ـ ــواء آم ـن ــة ليس
فقط للمشاركني في االلعاب بل أيضًا
للشعب الياباني».
فــي املـقــابــل ،اعـتـبــرت كويكي أن زيــارة
بـ ــاخ ه ــي «ب ـم ـث ــاب ــة ت ـش ـج ـيــع لـلـشـعــب
الياباني ،لسكان طوكيو ،املتطوعني،
األطفال وبالدرجة األولــى للرياضيني
املشاركني».
ّ
وك ــان منظمو أوملـبـيــاد طوكيو 2020
أعــربــوا عــن «ارتـيــاحـهــم» بـعــد اإلعــان

ع ـ ــن اك ـ ـت ـ ـشـ ــاف ل ـ ـقـ ــاح تـ ـج ــريـ ـب ــي ضــد
فيروس كورونا ،أثبت فعاليته بنسبة
تـتـجــاوز  90فــي املـئــة ،بحسب تحليل
أولــي لنتائج التجارب .وقــال املسؤول
ف ـ ــي الـ ـلـ ـجـ ـن ــة املـ ـنـ ـظـ ـم ــة ه ـي ــدي ـم ـي ـس ــا
نـ ـ ــاكـ ـ ــامـ ـ ــورا لـ ـصـ ـح ــافـ ـي ــن األسـ ـ ـب ـ ــوع
امل ـ ــاض ـ ــي« :الـ ـلـ ـجـ ـن ــة امل ـن ـظ ـم ــة لـيـســت
م ـن ـق ـط ـعــة ع ــن امل ـج ـت ـمــع وق ـ ــد سـمـعــت
باألنباء عن اللقاح الجديد» .وأضاف

يقوم باخ بزيارة
ّ
لطوكيو تستمر يومين
هي األولى منذ تأجيل
األولمبياد

2

نظمت جمعية بيروت ماراثون سباقًا
افتراضيًا ملسافة  1,21كلم في خطوة
تحفيزية ملزاولي رياضة الركض في لبنان
بعد الجمود القسري الذي فرضته عدة
تحديات في اآلونة األخيرة ،من أزمات
اقتصادية وسياسية ،كما وباء كورونا.
وكان من ّ
املقرر أن يكون هذا السباق وفقًا
ّ
الفنية التي اعتادت
للشروط واملواصفات ّ
الجمعية على تطبيقها ،إل أنها لم تحصل
على التصاريح الالزمة من الجهات ّ
املعنية
بسبب هذا الوباء ،رغم أن الجمعية كانت
ّقررت اعتماد أعلى معايير وشروط الوقاية
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أفقيا
ّ
«تشعر اللجنة املنظمة بنفس الشعور
ال ــذي يـخــالـجـكــم حــالـيــا عـلــى األرج ــح،
ثمة ارتياح وشعور إيجابي».
ّ
وك ــان ــت ال ـعــاص ـمــة ال ـيــابــان ـيــة نــظـمــت
ف ــي  8ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي /نــوف ـم ـبــر أول
ت ـظــاهــرة ريــاض ـيــة دول ـي ــة م ـنــذ بــدايــة
انـتـشــار الـفـيــروس وكــانــت فــي رياضة
الـجـمـبــاز بـمـشــاركــة نـحــو  30رياضيًا
من اليابان ،الواليات املتحدة ،روسيا
وال ـص ــن أم ـ ــام ن ـحــو ألـ ــف م ـت ـف ـ ّـرج في
ّ
املــدرجــات .وحـ ّـدد منظمو هــذا الحدث
إج ــراءات صحية صــارمــة ُ للرياضيني
القادمني من الخارج حيث أجبروا على
القيام بالحجر الصحي قبل الرحيل،
ال ـخ ـض ــوع ل ـف ـحــوصــات بـشـكــل يــومــي
لدى وصولهم إلى مكان الحدث وكانت
تحركاتهم محدودة للغاية.
وان ـط ـبــق األم ــر أي ـضــا عـلــى املتفرجني
ال ــذي ــن ت ــاب ـع ــوا امل ـن ــاف ـس ــات م ــن خــال
ارت ـ ـ ــداء الـ ـكـ ـم ــام ــات ،ت ـط ـه ـيــر األيـ ـ ــادي
كـمــا لــم ُيـسـمــح لـهــم بــإطــاق صــرخــات
التشجيع.

ّ
افتراضي وميداليات
سباق
من زجاج بيروت
ّ
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الجمهور حاضر في طوكيو !2020
■ دوري األمم األوروبية
 كرواتيا  xالبرتغال 21:45 فرنسا  xالسويد 21:45 إسبانيا  xأملانيا 21:45 -سويسرا  xأوكرانيا 21:45

يعاني نجم نادي النجمة خالد تكه جي
من اإلصابة بفيروس «كورونا» حيث
شعر بالتعب والعوارض القوية في األيام
الثالثة األخيرة ،قبل أن يبدأ أمس الدخول
ّ
التحسن .وكان تكه جي قد بدأ
في مرحلة
املوسم الجديد بطريقة الفتة إثر عودته إلى
فريقه األم النجمة ،وهو يتساوى مع َ
نجمي
األنصار حسن معتوق وأحمد حجازي
والعب العهد حسني دقيق على صعيد
ّ
الكرات الحاسمة في الدوري
أفضل ممرري ٍّ
بثالث تمريرات لكل منهم بعد مرور 6
مراحل .كذلك سجل تكه جي هدفني للفريق
«النبيذي» ،وهو ُيعتبر ثاني أكثر الالعبني
صناعة للفرص في الدوري بعد معتوق الذي
ّ
يتصدر ترتيب الهدافني بستة أهداف.

3599 sudoku

كلمات متقاطعة 3 5 9 9

االلعاب االولمبية

أبرز مباريات اليوم

تكه جي مصاب «بكورونا»

استراحة

9

أك ــد رئ ـيــس الـلـجـنــة األومل ـب ـيــة الــدولـيــة
األملــانــي تــومــاس بــاخ أنــه «واث ــق جـدًا،
جدًا» من وجود الجمهور في املدرجات
ملتابعة منافسات دورة طوكيو 2020
األوملبية املقررة الصيف املقبل.
وأشاد باخ باإلجراءات التي وضعتها
ّ
الـلـجـنــة امل ـنــظ ـمــة املـحـلـيــة والـحـكــومــة
ّ
اليابانية واملتعلقة بفيروس كورونا
املـ ـسـ ـتـ ـج ــد ،بـ ـع ــد اجـ ـتـ ـم ــاع ــه بــرئ ـيــس
الـ ــوزراء الـيــابــانــي يوشيهيدي سوغا
بقوله« :لقد وضعنا صندوقًا ضخمًا
س ــوي ــا ي ـت ـض ـ ّـم ــن ج ـم ـي ــع اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات
ال ـتــي يـمـكــن أن ن ـت ـصـ ّـورهــا» .وأض ــاف
ّ
«سنتمكن العام املقبل من أخذ األدوات
ال ـص ـح ـي ـحــة الـ ـت ــي وض ـع ـن ــاه ــا داخ ــل
هـ ــذا ال ـص ـن ــدوق وت ـن ـف ـيــذهــا م ــن أجــل
ضـمــان أج ــواء آمـنــة لجميع املشاركني
ف ــي األل ـ ـعـ ــاب» .وأوضـ ـ ــح «ه ـ ــذا يجعل
الجميع يشعر بثقة عالية جدًا بوجود
الـجـمـهــور فــي املــاعــب األوملـبـيــة الـعــام
امل ـق ـبــل» .ووعـ ــد ب ــاخ أن ت ـقــوم اللجنة
األوملبية الدولية «ببذل جهود جبارة»

أخبار محلية

س ـي ــرخ ـي ــو اغ ـ ــوي ـ ــرو وب ـ ــاول ـ ــو دي ـب ــاال
املصابني.
وعلى الرغم من تعادله مع الباراغواي،
خاضاملنتخباألرجنتينيأفضلمباراة
لــه فــي التصفيات ،لكنه اصـطــدم بدفاع
صلب كما ألغى لــه الحكم هدفًا سجله
نجمه ميسي لخطأ ارتكب لدى انطالق
الـهـجـمــة .وكـ ــان املـنـتـخــب األرجـنـتـيـنــي
ّ
استهل مشواره في التصفيات بفوزين
صعبني على االكــوادور (-1صفر) وعلى
بوليفيا (.)1-2
وتتفوق األرجنتني في املواجهات ضد
البيرو حيث حققت الفوز  32مرة مقابل
ً
علمًا أن املـبــاراة
 5هــزائــم و 14ت ـعــادال،
ُ
األخ ـ ـيـ ــرة بـيـنـهـمــا والـ ـت ــي أق ـي ـم ــت فــي
تشرين األول /أكتوبر عام  2017انتهت
بالتعادل السلبي في بوينوس ايرس.
وكــانــت الـبـيــرو شــاركــت فــي مــونــديــال
روسيا  2018للمرة األولــى بعد غياب
دام  36عــامــا ،لكنها خرجت مــن الــدور
األول.
وفي املباريات األخرى في هذه الجولة،
تلتقي الباراغواي مع بوليفيا ،فنزويال
مع تشيلي واإلك ــوادور مع كولومبيا.
ويتأهل أول أربعة منتخبات مباشرة
إلـ ـ ــى نـ ـه ــائـ ـي ــات كـ ـ ــأس ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،فـيـمــا
ي ـخ ــوض ال ـخ ــام ــس مـلـحـقــا دول ـي ــا مع
منتخب من أوقيانيا.

(ا ف ب)
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 -1جزيرة إيرانية –  -2من الحيوانات الزاحفة – وسيط تجاري –  -3عاصمة جزيرة
تسمانيا – أكشف الكنز من األرض وأستخرجه –  -4دق الجرس – إســم حمله ملوك
ّ
ّ
عالم
إنكليز – للتعريف –  -5أب ــن األم ــر ّبشكل جـلــي – إقـتـ ّـراب –  -6حــرف أبـجــدي – ّ
إنكليزي راحل صاحب نظرية التطور في األجناس الحية –  -7رتبة دينية – حائط يلف
الحديقة –  -8عائلة مخرج سينمائي هندي راحل – ماركة غاالت –  -9عملة آسيوية
– من ُيصلح الحجر بواسطة اإلزميل – من الحيوانات األليفة –  -10عاصمة سورينام

عموديًا

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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مشاهير 3599
1

 -1فلسطني – بوم –  -2يوفو – جلنار –  -3رز – ّلدي – آنو –  -4بوربون –  -5زلطن – حج – ال –
 -6مي – اناني –  -7خ خ – ّكر – اف –  -8هر – يبش – شر –  -9ايمان – لب –  -10دواليب الحظ

عموديًا

حل الشبكة 3598

شروط اللعبة

حلول الشبكة السابقة

 -1فيروز – سهاد –  -2لوز – لم – ريو –  -3سف – بطيخ – ما –  -4طولون – خيال –  -5در –
بني –  -6نجيب حنكش –  -7وجار – ال –  -8بنان – شبل –  -9وان – ايار –  -10مريول – فظ

4

7

1

 -1من قمم جبل املكمل –  -2شاعر عباسي – ضمير متصل –  -3باطن األنسان
ّ
وعقله –  -4سد لبناني – وكالة أنباء عربية –  -5مرتفع من األرض – يسخن املاء
–  -6مــن الخضر – جفاف األرض – متشابهان –  -7بطيخ أصفر – وكــالــة أنباء
عاملية –  -8شحم – مدفع أملاني ضخم إستعمل خالل الحرب العاملية الثانية ّ
لدك
حصون سيباستوبول –  -9نسبة الى مواطن من بلد آسيوي – لسان النار – -10
مدينة اسبانية واملركز الصناعي األول في البالد – أصغر نهر في العالم في والية
مونتانا األميركية

أفقيا

1

8

إعداد
نعوم
مسعود
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ممثل أميركي درس الطب في أول شبابه .فائز بجائزتي أوسكار كأفضل
ممثل عن فيلم « كرامر ضد كرامر « عام  1979وعن فيلم « رجل املطر «
عام 1988
 = 2+1+5+7+6ماركة سيارات ■  = 5+2+4+3+8ثوب نسائي ■ 11+10+9
= رجل باألجنبية

حل الشبكة الماضية :فاتن الجابري

والسالمة العامة ،بحسب التوجيهات
الصادرة عن وزارة الصحة ،ما فرض تحويل
السباق ليكون افتراضيًا وبمشاركة مفتوحة
من ّ
عدائني في لبنان والخارج.
ّ
فريدة
وكانت املشاركة مجانية مع ميدالية ّ
وخاصة تم تصنيعها من الزجاج ّاملحطم
ّ
جراء انفجار مرفأ بيروت ،وذلك لكل من
قطع مسافة السباق ،علمًا أن جمعية بيروت
ماراثون دعت ملن يرغب من املشاركني
واملشاركات تقديم الدعم املالي لجمعية
«فرح العطاء» التي تقوم بأعمال اإلغاثة
للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت.
وواكبت السباق في منطقة واجهة بيروت
البحرية رئيسة جمعية بيروت ماراثون مي
الخليل مع أفراد من فريق عمل الجمعية من
املتطوعني حيث أقيمت محطات مياه وفاكهة
ووسائل التعقيم والتشديد على املشاركني
واملشاركات بوضع (الكمامة) كذلك تطبيق
مبدأ التباعد.
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الثالثاء  17تشرين الثاني  2020العدد 4201

الثالثاء  17تشرين الثاني  2020العدد 4201

العالم

العالم

وثيقة

ّ
ّ
تقييم سري لمحـمد بن سلمان «المتهور»

إعداد خليل كوثراني

من األجهزة اإلماراتية
إلى محمد بن زايد

حصلت «األخبار» على وثائق إماراتية ّ
مسربة ،بينها
تتضمن تقييمًا ّ
ّ
سريًا لولي العهد السعودي،
واحدة
محمد بن سلمان ،بمناسبة مرور عامين على استالمه
والية العهد ( .)2019 - 2017تشتمل الوثيقة ،التي تبدأ
«سري للغاية» ّ
بعبارة ّ
ثم بتاريخ الصدور  9آب /أغسطس
 ،2019على «تقرير بشأن حصاد عامين من عهد األمير
محمد بن سلمان في المملكة العربية السعودية»،
شاركت في إعداده وحدة في وزارة الخارجية تحمل
اسم «وحدة الدراسات الخليجية» .الوثيقة باألصل
ّ ً
أوال :أبرز التغييرات على مستوى
مؤسسة الحكم السعودية والسياسات
الداخلية
¶ الـتـغـ ّـيــر ّ
األول :االن ـف ــراد الـحـصــري والفعلي
بالسلطة بتفويض من امللك سلمان :عبر تحييد
األمراء املنافسني وتحديدًا محمد بن نايف (ولي
العهد املـعــزول) ومتعب بــن عبد الله وخــالــد بن
سلطان ومحمد بن فهد والوليد بن طــال ،فقد
عمل على استراتيجية تولية مزيد مــن شباب
األسرة املالكة املناصب الكبرى وإمارات املناطق
على الشكل التالي:
 -1اإلبقاء على ما يفيد من عرف األسرة املالكة

لجأت الحكومة السعودية إلى
شركات ّإسرائيلية للمساعدة
في تعقب معارضين بارزين
في املشاركة السياسية ،ولكن بما يخدم شرعية
ولــي العهد ،باختيار أمير شــاب مــن كــل جناح
ليتولى املسؤولية بدل األمراء املخضرمني الذين
تم إعفاؤهم ،فقد تم اختيار أكبر أحفاد األمير
نــايــف ،وه ــو األم ـيــر عبد الـعــزيــز بــن سـعــود بن
نايف لــوزارة الداخلية ،وتعيني األمير تركي بن
ط ــال أمـيـرًا ملنطقة عسير ،ك ـ ّـأول أمـيــر مــن آل
طالل يتسلم منصبًا رسميًا في الدولة.
 -2ضمان والء املزيد من األمــراء الشباب الذين
تـقـلــدوا مناصب جــديــدة ،ومعظمهم عمل معه
من قبل في إمارة الرياض أو في الديوان امللكي
(مثل األمير عبد الله بن بندر ،رئيسًا للحرس
الوطني ،وابن خالته األمير تركي بن هذلول بن
عبد العزيز ،نائبًا ألمير منطقة نجران ،وصديقه
األمير عبد الله بن فرحان ،وزيرًا للثقافة).
 -3نقل والء ضباط وأف ــراد األجهزة الحكومية
األمنية املهمة ،كوزارة الداخلية والحرس الوطني
ورئــاســة أمــن الــدولــة ،إلــى امللك وولــي العهد ،بدل
بقاء الوالء لألمراء املخضرمني في هذه األجهزة،
والذين تم إعفاؤهم منها .ويرى بعض املنتقدين
ملركزية السلطة واالستفراد بالقرار أن مركزية
القرار لها سلبيات قد تكون كارثية على الدولة،
ومن هذه السلبيات عدم اطــاع ولي العهد على
اآلراء املختلفة ،وبخاصة أن األخطاء إذا وقعت
تكون مكلفة وقد ال يمكن التراجع عنها ...وقد
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ُم ّ
وجهة من محمد محمود آل خاجة ،مدير مكتب وزير
الخارجية ،إلى مكتب وزير الدولة ُ للشؤون الخارجية ،أنور
قرقاش ،إال أنه في الرسالة التي ت ّ
قدم التقرير َي ِرد أن
َ
وزير الخارجية (عبد الله بن زايد) و ّجه بإحالة الموضوع
على قرقاش ،وبأن يرسل األخير التقرير إلى ولي عهد
أبو ظبي ،محمد بن زايدَ .يجمع التقرير بين التحليل ورصد
األخبار ،العامة منها الخاصة .تشي األخبار الخاصة بحجم
ّ
ّ
والمعمق للقيادة السعودية الحليفة
الترصد الكبير
ّ
والتحوالت لديها ،وقدرة األجهزة اإلماراتية على جمع

تنامت دعوات خجولة من الحرس القديم بالعودة
إلـ ــى ت ـع ــدد مـ ـش ــارب امل ـس ـت ـش ــاري ــن ،وتــوس ـيــع
قاعدتهم ،واالطالع على آرائهم كلها ،واالنصياع
ملــا هــو ص ــواب ولــو كــان مخالفًا ل ــرأي صاحب
القرار.

املنكر ،وفرض االختالط في كثير من الوظائف
الحكومية والـقـطــاع ال ـخــاص ،وإس ـنــاد وظــائــف
قـيــاديــة إلــى الـنـســاء ،وتكثيف فعاليات الترفيه
بمختلف أشكالها.
ك ـمــا ارتـ ـب ــط هـ ــذا األم ـ ــر بـمـعــاقـبــة املـعـتــرضــن
باستخدام األدوات األمنية ،كالقمع أو االعتقال.
ً
إال أنه بعد حادثة مقتل خاشقجي هدأت قليال،
وصارت تتسامح مع بعض النقد لفعاليات هيئة
ً
الترفيه مثال.
ّ
وه ــذه املـقــاربــة تجعل صــنــاع ال ـقــرار بــن أمرين
ّ
محيرين:
ّ
األول :استمرار وتيرة الحزم والقمع ،من شأن
ذلــك التوسع في اعتقال الـنــاس ،وتقوية موقف
املعارضة في الخارج .إسقاط املؤسسة الدينية
ورمـ ــوزهـ ــا ،وإيـ ـج ــاد ف ـج ــوة ك ـب ـيــرة ب ــن ال ــدول ــة
والشعب ألن املمانعة الداخلية ال تزال قوية وإن
كانت كامنة وليست محسوبة على تيار ّ
معي
يمكن إسكاته.
الثاني :السماح بهامش مــن الحرية فــي الشأن
االج ـت ـمــاعــي خ ــاص ــة ،م ــن ش ــأن ذل ــك أن يبطئ
االنفتاح الليبرالي ،كما أنــه يعطي جــرأة للناس
على املمانعة الداخلية ،واالعتراض على ما يرونه
مصادمًا لدينهم وقيمهم وعاداتهم.
¶ ّ
التغير الرابع :الحملة على الفساد املالي بأثر
رجـعــي واس ـتــرجــاع مـلـيــارات مــن كـبــار األم ــراء
والتجار ،تحظى بدعم غير محدود من غالبية
ُ
النخب ،وتعد من االنجازات املهمة لولي العهد.

¶ الـتـغـ ّـيــر الـثــانــي :ب ــدء التمهيد لـتـحــول النظام
الـسـعــودي إل ــى نـظــام ملكي تقليدي (م ــن األب
إلى االبن) .هناك قناعة عامة لدى آل عبد العزيز
بأهمية انتقال الحكم إلى أحد األحفاد ،وهذا ما
يعتبره امللك سلمان ضرورة ملستقبل سعودي
أك ـثــر اس ـتـ ـق ــرارًا ،ويـ ــرى كـثـيــر م ــن ال ـن ـخــب في
السعودية أن وصــول األمير محمد بن سلمان
ً
إلى منصب امللك مستقبال سيمثل أكبر تحول
تاريخي فــي نـظــام الحكم الـسـعــودي منذ وفــاة
امل ــؤس ــس ع ــام  ،1953وس ـي ـجــدد آل ـي ــة جــديــدة
الن ـت ـقــال الـحـكــم فــي ال ـن ـظــام املـلـكــي ال ـس ـعــودي،
وسيكون بداية النهاية ألسرة آل سعود كأسرة
«حاكمة» ،وحصر الحكم في «آل سلمان».
ّ
ّأمــا مــواقــف أبـنــاء األس ــرة املالكة مــن بــدء تحول
شكل النظام امللكي السعودي فهي تنقسم لثالث
فرق:
الفريق ّ
األول :معارض ،وهم قلة من األمــراء في
ال ـخ ــارج ،وه ــؤالء يـظـهــرون معارضتهم لتولي
األم ـي ــر مـحـمــد ب ــن س ـل ـمــان والي ـ ــة ال ـع ـهــد ،كما
يعترضون على كثير من قراراته ،ومنهم األمير
عـبــد ال ـعــزيــز ب ــن عـبــد ال ـل ــه ،الـ ــذي يـقـيــم كالجئ
َّ
سياسي في فرنسا ،ويصنف ضمن املعارضة
السعودية في الخارج.
الفريق الثاني :مؤيد ،وهم عدد من األمراء الشباب
يرون في ولي العهد منقذًا للبالد ،ويرون أنه يقف
ضــد األخ ـطــار الـتــي تحيط بــالــدولــة فــي الــداخــل
والخارج.
ال ـف ــري ــق الـ ـث ــال ــث :الـ ـص ــام ــت ،وه ـ ــم أكـ ـث ــر أف ـ ــراد
األسـ ــرة ،وكثير منهم يــؤثــرون الـســامــة .وهــذا
الفريق في النهاية ال بد من أن ينحاز إلــى أحد
الفريقني األولني ،فإن نجح ولي العهد في رؤيته
ومشروعاته وبقي ممسكًا بالسلطة فال شك في
أن مؤيديه سيكثرون ولو كرهًا.

¶ ال ـت ـغـ ّـيــر الـ ـس ــادس :ت ـحــديــث وت ـطــويــر البيئة
القانونية وتسريع اإلجــراءات العدلية ،باستثناء
ملف حقوق اإلنسان (حرية التعبير واإلعــام)،
الذي تم التعامل معه من قبل ولي العهد على أنه
ملف أمني وليس حقوقيًا ،فقد حققت اململكة
خــال عامني تحديثًا تاريخيًا للبيئة القانونية
والعدلية.

¶ ّ
التغير الثالث :تطبيق القبضة األمنية تجاه
املعترضني على التوجهات الجديدة .الجديد في
اململكة منذ عامني هو وضوح الحزم في تطبيق
التوجهات والقرارات املثيرة للجدل ،دون الرجوع
إلى املؤسسة الدينية ،ودون إخضاعها لخيارات
الشعب؛ ومثال ذلك السماح بقيادة املرأة للسيارة،
وتـحـجـيــم هـيـئــة األمـ ــر ب ــامل ـع ــروف وال ـن ـهــي عن

¶ ال ـت ـغـ ّـيــر ال ـس ــاب ــع :ب ــدء ال ـح ــرب الـعـلـنـيــة على
ج ـم ــاع ــات اإلسـ ـ ــام ال ـس ـي ــاس ــي .ط ـ ــوال عــامــن
استمر ولــي العهد فــي تطبيق سياسة جديدة
جــديــة أكـثــر ح ــدة فــي مــواجـهــة ت ـيــارات اإلس ــام
السياسي داخل وخارج السعودية .عبر إصدار
اململكة في مــارس  2014قــرارًا باعتبار جماعة
اإلخـ ـ ــوان املـسـلـمــن ج ـمــاعــة إره ــاب ـي ــة ،وتنقيح

¶ ّ
التغير الخامس :بث الحيوية في عمل الدوائر
الحكومية وتشديد الرقابة واملحاسبة ،وهي من
مظاهر التطور اإلداري اإليجابية.

املناهج املدرسية والجامعية من أدبيات اإلخوان
املسلمني ،وإبعاد كل من يتعاطف معهم أو مع
فكرهم ورمــوزهــم من أي منصب إشــرافــي في
املؤسسات التعليمية أو من التدريس ،وبروز دور
أكبر ملراكز مكافحة اإلره ــاب الجديدة (ومنها
املركز الدولي الستهداف تمويل اإلرهاب ،واملركز
العاملي ملكافحة الفكر املتطرف «اعتدال») ،وأخيرًا
اعـتـقــال أب ــرز ال ـق ـيــادات اإلخــوان ـيــة وال ـســروريــة
املعروفة ،وترحيل القيادات غير السعودية منهم،
وحجب املواقع اإلخوانية أو القريبة منها.
¶ ّ
التغير الثامن :تغيير الخطاب الديني ليكون
مواليًا بشكل مطلق للدولة الجديدة ،وذلك بإحداث
تغيير في الخطاب املوجه في املساجد ،من خالل
قيام الوزير الجديد للشؤون اإلسالمية ،د .عبد
اللطيف آل الشيخ ،بفصل عدد كبير من األئمة
والخطباء واملؤذنني ،وتحويل عدد من الدعاة إلى
ّ
وظائف إدارية .إال أن كثيرًا من املراقبني يحذرون
من خطورة تعزيز التيار الجامي السلفي على
التوجه الــوهــابــي نفسه؛ مما ّ
يعمق الـشــرخ بني
املؤسسة الوهابية والعهد الجديد.

ثانيًا :أبرز ّ
التغيرات والمستجدات في
السياسة الخارجية السعودية خالل
عامين

معلومات من داخل المملكة عن ابن سلمان والدائرة
المحيطة به والسياسات غير المعلنة ،عبر جملة
طرق بينها تسخير مصادر سعوديةُ .يظهر التقرير أن
الدبلوماسية اإلماراتية وأجهزة اإلمارات عمومًا تعمل
ّ
التجسس على ابن سلمان،
بما يرقى إلى مستوى
ّ
ُ
ضعف
وتبدو أحيانًا منزعجة من أدائه المتهور والم ِ
للسياسة السعودية الخارجية .من أسرار العالقة مع
إسرائيل واللوبي اإلنجيلي في أميركا والرئيس دونالد
ترامب وتأثير مقتل جمال خاشقجي ،إلى الموقف من
ظ ـه ــرت م ــام ــح شـخـصـيــة األمـ ـي ــر م ـح ـمــد بن
سلمان الشابة والعنيفة على السلوك السياسي
السعودي الخارجي قبل وصوله إلى والية العهد،
لكن ظــل وج ــود األمـيــر محمد بــن نــايــف كولي
للعهد وقوة الحرس القديم ،بأطيافه الدبلوماسية
والعسكرية والدينية داخل الدولة ،عامل ضبط،
حتى تقلد األمير محمد بن سلمان والية العهد
فأصبحت السياسة الخارجية السعودية أكثر
حيوية واندفاعًا وتهورًا في اآلن نفسه» ،وكانت
مالمح التغيير كالتالي:
¶ ال ـت ـغـ ّـيــر ّ
األول :ال ـت ـق ــارب م ــع ال ـب ـيــت األب ـيــض
السعودية  -األميركية بعد
وتحسن العالقات
ّ
عقد من التوتر الكامن ،مثلت زيارة األمير محمد
بن سلمان إلــى البيت األبيض قبل توليه والية
العهد بأشهر قليلة بــدء مأسسة التحالف بني
صهر الرئيس ترامب ،جاريد كوشنر ،ومحمد
بن سلمان ،والتي مثلت بداية مباركة الرئيس
ترامب لوصول األمير إلى والية العهد .ولم يمض
 100يوم على الزيارة حتى حصل املتوقع ،وقبل
ذل ــك بأسابيع قليلة ك ــان ق ــرار الــرئـيــس ترامب
اخـتـيــار الـسـعــوديــة ك ــأول محطة لــه فــي زيــارتــه
الخارجية الرسمية األولى.
ورغم هذه القراءة الرسمية املتفائلة لهذا التقارب،
يـحـ ّـذر مــراقـبــون سـعــوديــون مــن أن ّ
التغير في

امل ــزاج األمـيــركــي تـجــاه إي ــران فــي عهد الرئيس
تــرامــب هــو تـغـ ّـيــر تكتيكي يـهــدف إل ــى محاولة
ابتزاز السعودية بطلب املزيد من األموال مقابل
الحماية .ويرد فريق ولي العهد بأنه مهما حصل
فإن الرئيس ترامب ّقدم خدمات كبيرة إلى ولي
العهدّ ،
أهم ّها استئناف مبيعات القنابل املوجهة
بدقة ،وتملصه من إدانــة السعودية في حربها
على اليمن ،باإلضافة إلى املوافقة املبدئية بنقل
التقنية ال ـنــوويــة واس ـت ـخــدام حــق الـنـقــض ضد
سحب القوات األميركية من دعم التحالف بقيادة
السعودية ،وموقف ترامب القوي والراسخ بشأن
مقتل خاشقجي.
¶ ّ
التغير الثاني :التورط في حرب اليمن وتنامي
الخسائر السياسية والعسكرية جراء استمرار
ال ـ ـحـ ــرب .ل ـقــد كـ ــان ت ـقــديــر امل ــوق ــف ال ـس ـعــودي
ال ـع ـس ـكــري املـتـعـجــل وه ــو ســرعــة ال ـح ـســم في
هــزيـمــة ال ـحــوث ـيــن ،لـكــن الـ ــذي حـصــل الـعـكــس،
فطالت ال ـحــرب ،وتـحـ ّـولــت إل ــى عــامــل استنزاف
للمملكة ،كما أنها سببت حرجًا دوليًا للمملكة
وأضرت بسمعة ولي العهد بشكل خاص .ويبرر
ولي العهد استمرار الحرب ،أن السيناريو اآلخر
سيكون أسوأ.
¶ ّ
ّ
وتحمل
التغير الثالث :استمرار مقاطعة قطر
املزيد من اآلثــار السياسية واإلعالمية ،باتفاق
َ
خـ ـب ــراء ال ـس ـيــاســة ال ـس ـع ــودي ــن ل ــم ي ـ ــرق األداء
السياسي والدبلوماسي السعودي إلى تحقيق
ه ــدف إث ـن ــاء ال ــدوح ــة ع ــن سـلــوكـهــا الـسـيــاســي
بشكل قد أدى إلى تحول موقف اململكة والدول
املقاطعة مــن الـهـجــوم إلــى الــدفــاع فــي األسابيع
األولى لألزمة ،مع ذلك فإن التقدير السعودي ال
يزال قائمًا على أن الرياض ستستمر في مقاطعة
طويلة األمد لقطر واالستمرار في ضرب جميع
املشاريع القطرية في اإلقليم ،وإضعاف حلفاء
قطر وخاصة اإلخوان املسلمني.
¶ ّ
التغير الرابع :تفعيل وتنامي التعاون املؤسسي
م ــع اإلمـ ـ ـ ــارات ،وهـ ــذا م ــا تـجـلــى ف ــي االن ـس ـجــام
الشخصي بني ولي العهد السعودي وولي عهد
أبو ظبي ،حيث تم مأسسة هذا التعاون بتدشني
مـجـلــس الـتـنـسـيــق ال ـس ـعــودي  -اإلم ــارات ــي في
حــزيــران  ،2018واعتماد البلدين استراتيجية
مشتركة للتكامل اقتصاديًا وتنمويًا وعسكريًا
عبر مشاريع «استراتيجية العزم».
إال أن هناك بعض املؤشرات على وجود تباينات
في حسابات البلدين االستراتيجية بشأن دور

ّ
يتوسع التقرير
«اإلخوان» وحال األمير الوليد بن طالل...
في رصد وقائع واستنتاجاتّ ،
أهمها« :مالمح عقيدة
ابن سلمان السياسية» وأزمة شرعية الحكم ،تقدير
الهزيمة في اليمن واستحالة احتالل صنعاء ،انتكاسة
في مقاطعة قطر ،انقسام واستقطاب في المجتمع
السعودي وأجنحة العائلة المالكةّ 8 ،
تغيرات داخلية
و 6في السياسية الخارجية اآلخذة بالضعف ...ال تحول
جميعها دون اإلقرار بقوة نسبية لوضع ابن سلمان
داخليًا .في ما يلي النص الكامل للتقرير:
كــل منهما فــي األزمـ ــة اليمنية ،وخــاصــة تجاه ثالثًا :في االستنتجات

تقاسم الـنـفــوذ والـعــاقــة مــع الـشــركــاء املحليني
هـ ـن ــاك ،ومـ ــن ف ـت ــرة إلـ ــى أخـ ـ ــرى ت ـح ــدث بعض
التجاذبات ،وآخرها خطوة دولة اإلمارات بإعادة
تـمــوضــع قــوات ـهــا ف ــي ال ـي ـمــن ،م ــا ق ــد ي ــؤدي إلــى
إضعاف دور التحالف ،على نحو قد تترتب عليه
آثار سلبية قد تنسحب على شكل العالقة بني
البلدين في الفترة املقبلة.

¶ ّ
التغير الخامس :توثيق العالقات مع األصوليني
اإلنـجـيـلـيــن الـبــروتـسـتــانــت وت ـبــدل املــوقــف من
ّ
إســرائـيــل .بعد تسلم ولــي العهد منصبه ،كان
من الواضح أن تعريف العدو لم يعد ينطبق على
إسرائيل كما كان قبل سنوات ،إنما أصبح النظام
اإليراني ،وحصل تقارب ملحوظ في الرؤى بني
الرياض وتل أبيب في ما يخص تعريف التهديد
املشترك املتأتي من إيــران ،وهذا دفع إلى اتخاذ
خ ـط ــوات عـلـنـيــة وتــدري ـج ـيــة عـلــى طــريــق إقــامــة
عالقة استراتيجية بإسرائيل .وبحسب تقييم
سعودي غير معلن فقد ظهرت فائدة العالقة مع
قــوى األصوليني اإلنجيليني البروتستانت بعد
حادثة مقتل خاشقجي ،فبعد ضغط الكونغرس
األم ـيــركــي عـلــى الــرئ ـيــس ت ــرام ــب بــالـتـخـلــي عن
ولــي العهد الـسـعــودي تحركت قــوى األصولية
اإلنجيلية عبر أذرعها القوية ونفوذها وتأثيرها
في القرار واإلعالم األميركيني .وتحذر املدرسة
الـتـقـلـيــديــة ف ــي الـسـيــاســة الـسـعــوديــة م ــن خطر
مثل هذا التقارب على صورة اململكة ومكانتها
ورصيدها في العاملني العربي واإلسالمي.
¶ ال ـت ـغـ ّـيــر ال ـ ـسـ ــادس :ت ـغـ ّـيــر ال ـخ ـط ــاب الــدي ـنــي
السعودي الخارجي وإقـفــال املــراكــز اإلسالمية
السعودية في الخارج،
ت ــدي ــر وزارة الـ ـ ـش ـ ــؤون اإلس ــامـ ـي ــة والـ ــدعـ ــوة
واإلرش ــاد  26مكتبًا للدعوة فــي الـخــارج ،منها
مـكــاتــب فــي دول خليجية (ف ــي دول ــة اإلمـ ــارات:
دبــي والفجيرة وأم القيوين) ،وأخ ــرى فــي قــارة
آسـيــا ،وثالثة فــي أوروب ــا ،باإلضافة إلــى مراكز
إسالمية في األرجنتني ،والكاميرون ،وجيبوتي،
وأوغ ـنــدا ،والسنغال ،والبوسنة والهرسك ،وقد
ّ
فضلت «السعودية الجديدة» ترك العمل الدعوي
في الخارج للسلطات املحلية في كل دولة ،وكان
آخر هذه القرارات التخلي عن إدارة أكبر مساجد
بلجيكا فــي العاصمة بــروكـســل ،وال ــذي كانت
تديره وزارة الشؤون اإلسالمية السعودية منذ
.1969

ً
¶ ّأوال ،مدى شرعية ولي العهد:
لقد عمل ولــي العهد على تعزيز شرعية األداء
مقابل الشرعية الدينية وخلق مصادر شرعية
جديدة اختص بها ولي العهد ،فاملجال الديني هو
الشق األضعف بني مصادر الشرعية واإلنجاز
لولي العهد ،وهو املجال اللصيق بباقي املجاالت
ف ــي املـمـلـكــة؛ وبـسـبــب تقييد عـمــل هـيـئــة األم ــر
بــامل ـعــروف والـضـعــف ال ــذات ــي فــي ال ــوص ــول إلــى
الشارع من غير الهيئة ،بالتالي فإن املسافة بني
الدولة واملواطن في املجال الديني باتت مفتوحة
ألي العب إقليمي أو العب محلي قد يكون معاديًا

ظهرت فائدة العالقة مع
قوى األصوليين اإلنجيليين
بعد حادثة مقتل خاشقجي
ملؤسسة الحكم ،أو إرهابي متطرف يثير القالئل
على سياسات ولي العهد ويطعن في الشرعية
الدينية ملؤسسة الحكم .وفــي هــذا املجال يجب
أن يشار إلى األهمية والخصوصية التي يوليها
تنظيم داعــش إزاء سياسات ولــي العهد ،والتي
ينتظر بفارغ الصبر فشلها وانقالب املحافظني
اجتماعيًا ودينيًا عليها لكي يعيد نشاطاته في
اململكة .وما زالت عالقة ولي العهد مع املؤسسة
الدينية تتسم بالشد والجذب ،ويظهر أنه يتحكم
في العالقة بالشد أكثر من الجذب .ولتعويض
النقص الحاصل في الشرعية الدينية لجأ إلى
التالي:
 تعزيز شرعية تصعيد الشباب األمــراء داخلاألس ــرة مقابل ضعف شرعية كبار السن من
األسرة الحاكمة
 تعزيز شرعية منح الحقوق الشخصية واملدنيةفي مواجهة شرعية التيار املحافظ
 شــرعـيــة قــائــد ال ـج ـهــاز الـتـنـمــوي واإلن ـتــاجــيالجديد للدولة مقابل شرعية القائد املانح سابقًا
¶ ثانيًا ،مــدى شعبية ولــي العهد :نظرًا لغياب
ف ــرص إج ــراء مسح علمي وش ـفــاف ،وملحاولة
اس ـت ـج ــاء أطـ ـي ــاف ال ـش ـعــب ال ـس ـع ــودي يمكن
تقسيمه إلى أقسام رئيسية كما يلي:
 -أمــراء األســرة املالكة ،منهم األمــراء الذين كانوا
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العالم

العالم

عمل ولي العهد
على تعزيز شرعية األداء
مقابل الشرعية الدينية
ً
ول ــي ال ـع ـهــد بــاع ـت ـبــارهــا تـفـتــح ب ــاب أم ـ ــا لهم
تدريجيًا ،مــع مطالبة بعضهم االهـتـمــام أكثر
بهم ،والتقليل من املساعدات والهبات السعودية
للدول األخرى.
 ال ـن ـســاء وال ـف ـت ـيــات ،ال ـك ـب ـيــرات وامل ـتــزوجــاتوربات األسر أكثرهن غير راضيات عن كثير
مــن اإلج ــراءات ،وأمــا الفتيات غير املتزوجات
فـ ـهـ ـن ــاك ن ـس ـب ــة م ـن ـه ــن ي ــدعـ ـم ــن اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات
االن ـف ـت ــاح ـي ــة؛ خ ــاص ــة م ــع نـ ـش ــاط ال ـح ــرك ــات
الـنـســويــة ف ــي الـصـحــف وال ـف ـضــائ ـيــات وعـبــر
اإلن ـتــرنــت فــي تشجيع الـفـتـيــات عـلــى الـتـمــرد
والتنمر على أسرهن ومجتمعاتهن ،وظهر أثره
في الهاربات خارج البالد ،وقد أصبحن ورقة
مساومة للدول األخــرى واملنظمات الحقوقية
في مجال السياسة وحقوق االنسان.
في الخالصة ،حول نتائج شعبية ولي العهد
خ ــال عــامــن وب ـن ــاء ع ـلــى م ــا س ـبــق فيمكن
ال ـق ــول إن ه ـن ــاك اس ـت ـق ـطــابــا وان ـق ـســامــا في
امل ـج ـت ـمــع الـ ـسـ ـع ــودي (ح ـت ــى داخ ـ ــل األسـ ــرة
ال ــواح ــدة) ،فـهـنــاك كـتـلــة غــالـبـهــا مــن الـشـبــاب
من الجنسني والتيار النخبوي يدعمون ولي
راض
العهد بشكل علني ،وقـســم آخــر غير
ٍ
ع ــن أدائـ ـ ـ ــه؛ ب ـس ـبــب ال ـت ـق ـشــف االقـ ـتـ ـص ــادي،
وب ــرام ــج «رؤي ـ ــة  »2030ال ـن ـخ ـبــويــة ،وبـعــض
القرارات التي يرونها تغريبية ،بالتزامن مع

ّ
وليد المعلم ...شيخ الدبلوماسية الواثقة

رحيل

وثيقة
يـنــافـســونــه ،أو حــوسـبــوا بسبب فـســاد مــالــي؛
ساخطون عليه .وفـئــة الشباب املــؤيــد ،وقسم
آخر من أفراد األسرة املالكة ملتزمون الصمت،
وهؤالء ال يمكن استجالء موقفهم بوضوح.
 العلماء وطالب العلم والدعاة ،وهم على ثالثةأقسام:
أ  -املنتمون للتيار السلفي الـصـحــوي ،وهم
ي ـم ـث ـلــون ن ـس ـبــة م ـت ـنــاق ـضــة ح ـي ــث أعـ ـل ــن بــن
سلمان الحرب عليهم وسجن مجموعة كبيرة
من مشايخهم ،ومنهم من هــرب إلــى الخارج
وه ــم ق ـلــة ،وأم ــا ال ــذي ــن ف ــي ال ــداخ ــل فيكتمون
صوتهم خوفًا .ب  -العمالء والدعاة الرسميون
واملـسـتـقـلــون (الـسـلـفـيــة الــرسـمـيــة والـعـلـمـيــة)،
غالبهم موالون ،لكنهم أيضًا غير راضني عن
بـعــض سـيــاســات الـتـغــريــب للمملكة وتقريب
ال ـل ـي ـب ــرال ـي ــن وت ـم ـك ـي ـن ـهــم ،وت ـغ ــري ــب ال ـن ـســاء
والخضوع املتزايد للغرب .ويــرى بعضهم أن
ولــي العهد يضرب مصداقيتهم عند الناس،
ولــذا آثــر كثير منهم العزلة عن الناس حرجًا
مــن األسـئـلــة ال ـتــي تـلـقــى عـلـيـهــم؛ خــاصــة عن
برامج الترفيه.
ج  -املشايخ املوالون علنًا لولي العهد ،وغالبهم
تيار السلفية الجامية ،الذي يقوده وزير الشؤون
اإلسالمية د .عبد اللطيف آل الشيخ.
 الـتـجــار ورجـ ــال األع ـم ــال وأص ـح ــاب الـعـقــار،وهؤالء تضرر بعضهم من التحول االقتصادي
املصاحب لــرؤيــة  ،2030وخــاصــة بعد فرض
الرسوم على العمال ،والضرائب على البضائع
وغيرها .ما أدى إلى إفالس عدد من الشركات،
وإغــاق كثير من املحالت التجارية ،وغالبهم
ينتقدون برامج «رؤية .»2030
 م ــوظـ ـف ــو الـ ـ ــدولـ ـ ــة الـ ـ ـق ـ ــدام ـ ــى م ـ ــن امل ــدنـ ـي ــنوالعسكريني؛ تضرر املوظفون القدامى بسبب
تــأخــر ال ـتــرق ـيــات ،وتـقـلـيــص الـ ـب ــدالت ،وتقليل
االنتدابات ،وهذا أوجد عندهم امتعاضًا وانتقادًا
للتوجه الجديد.
 فئة الشباب؛ راهن عليهم ولي العهد وحصلواعلى مرادهم من االنفتاح ،لكن غالبية الشباب
السعودي بعضهم تضرر من بعض اإلجراءات
االقتصادية ،وهم ال يزالون يدعمون سياسات
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فرض رسوم وضرائب جديدة.
¶ ثالثًا ،استالم العرش :السؤال هل أصبح ولي
العهد أقرب أم أبعد من وراثة أبيه؟ فإن الجواب
هــو نعم .وهــو خاضع لثالثة اعـتـبــارات تسير
حتى اللحظة في صالحه ،وهي:
 -1النظام امللكي السعودي
 -2ال ـك ـت ــل ال ـص ـل ـبــة ف ــي امل ـج ـت ـمــع ال ـس ـع ــودي
(املـ ــؤس ـ ـسـ ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة وال ـق ـب ـل ـي ــة والـ ـق ــوى
االجتماعية والدينية)
 -3الشرعية الــدولـيــة ،الــدعــم العلني مــن البيت
األب ـي ــض وال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي ت ــرام ــب ،ال ــذي
يواصل وقوفه مع ولي العهد ،وال يــزال يدافع
عنه وعن سياساته في محافل كثيرة ،وعليه
فإذا كان ولي العهد يستمد قوته الداخلية من
والده امللك سلمان ،فهو يستمد شرعيته وقته
الخارجية من الرئيس األميركي ترامب.
وبناء على هذه االعتبارات الثالثة ،فولي العهد
هو أقرب إلى وراثة عرش السعودية بعد والده،
ما لم يحدث تغيير في االعتبارين ّ
األول والثالث؛
ألن االعتبار الثاني لن يكون مؤثرًا بشكل كبير.
¶ رابعًا ،سياسات ولي العهد وقوة اململكة:
عوامل القوة الخارجية:
 إبعاد تهمة دعم اإلرهاب والتطرف ،وتحويلهاضــد ال ـن ـظــام ال ـق ـطــري ف ــي دع ـمــه االره ـ ــاب في
سوريا وغزة والصومال.
 محاولة االستفادة من حاجة االقتصاد العامليللسعودية ،خاصة بعد أزمة خاشقجي وتحوله
إلى االستثمار في الشرق اآلسيوي.
عوامل الضعف الخارجي:
 ضعف الشرعية الدولية للحرب فــي اليمنمــن أهــم الـعــوامــل ،إن بـقــاء العاصمة صنعاء
في يد جماعة الحوثي أمــر قد يكون مسلمًا
بــه فــي الــدمــدى املنظور .وفــي ظــل عــدم وجــود
أي تجديد للخطاب السياسي السعودي تجاه
اليمن ،أو تركيز ملحوظ على مسألة الحدود
وأمـ ــن ال ـج ـن ــوب ،ف ــإن ال ــوق ــت ف ــي غ ـيــر صــالــح
ولـ ــي ال ـع ـهــد داخ ـل ـي ــا وخ ــارج ـي ــا ،ويـسـتـنــزف
مــن صــورتــه وص ــورة اململكة على حــد ســواء
بــالـتــوازي مــع تــوجــه املجتمع الــدولــي للتركيز
عـلــى سـيـنــاريــوهــات مــا بـعــد ال ـحــرب اليمنية
(على غرار الشأن السوري منذ عام .)2017
 تهمة «سـلـطــويــة» ولــي العهد عــامــل ضعفكـبـيــر ج ـدًا لــه ولـلـمـمـلـكــة ،فـحـيــث أص ـبــح ولــي
العهد املتهم السعودي األول في الغرب بتبني
سـيــاســات سلطوية ،وهــي تهمة كــانــت توجه
إل ــى الـنـظــام الـحــاكــم كـكــل ول ــأس ــرة الحاكمة
بدون تمييز طوال عقود ...وبالتالي فإن الغرب
بــدأ يــرى أن مــوقــف ولــي العهد ضعيف ،وأنــه
ملزم تقديم تنازالت حتى يغيروا رأيهم فيه
(وهــو أمــر صعب الحصول عليه) بينما فقد
األمير الشاب القدرة على املناورة السياسية،
والظهور في موقع املانح واملانع أمام الخارج،
وفقًا ملتطلبات ورؤية مؤسسة الحكم.
 نتائج مقاطعة قطر املضرة باململكة ،وتوترالعالقات مع النظام التركي ،وغموض املوقف
األمـيــركــي مــن إي ــران ،وظـهــور ب ــوادر اختالف
فــي السياسات مــع اإلم ــارات ،جعل السياسة
الـسـعــوديــة الـخــارجـيــة أضـعــف خــال العامني
املاضيني.
ع ـط ـفــا ع ـلــى ك ــل م ــا س ـلــف ي ـم ـكــن وضــع
الـ ـ ـق ـ ــراءة ال ـت ـح ـل ـي ـل ـيــة ال ـت ــال ـي ــة بـحـســب
املعطيات الواردة:
ّ
التغيرات الداخلية السعودية سياسيًا
حــول
واجـتـمــاعـيــا وال ـتــي تشهد ت ـط ــورات أساسية
ومـتـســارعــة ،ومـتـنــاقـضــة أحـيــانــا ،وق ــد تركز
غالبها على فــرض شرعية حكم ولــي العهد،
األم ـيــر محمد بــن سـلـمــان ،بــالـقــوة والقبضة
األمنية ،وتعزيز شرعية األداء ،عبر اإلنجازات
االجتماعية خاصة ،وإضافة مزيد من شرعية
الـحـكــم بــاالسـتـفــادة مــن الـشــرعـيــة التاريخية
والـشـخـصـيــة لـلـمـلــك س ـل ـمــان ،والـتـســريــع في
إعـ ــادة هـيـكــل الـسـلـطــة الـسـيــاسـيــة ،والتمهيد

النتقال الحكم سواء في اإلطار الطبيعي بوفاة
امللك أو تنازله عن العرش.
أبــرز ّ
التغيرات في سياسة الحكم لولي العهد
محمد بن سلمان ،وذلك عبر مجموعة مؤشرات
وإجراءات هي:
 -1االسـتـمــرار فــي تمكني ولــي العهد وتعزيز
شرعيته استنادًا إلى القبضة األمنية:
بــدعــم مـبــاشــر مــن امل ـلــك سـلـمــان ،سـعــى ولــي
العهد لتعزيز شرعيته على مستوى الداخل
الـسـعــودي ،بتغليب التعسف وتغيير هيكل
السلطة السياسية ،عبر الترغيب والترهيب،
والتفرد في السطلة واملبالغة في قمع وتخوين
أي معارض محتمل أو صاحب رأي ،ساعيًا
إلظهار «شرعية األداء واإلنجاز» كنهج جديد،
وعلى املستوى اإلقليمي والــدولــي سعى ولي
العهد لتعزيز شرعيته بتقديم نفسه كزعيم
تاريخي استثنائي (مصلح ومـجــدد) سوف
ينقذ السعودية من التطرف الديني ،ويجتث
جــذور اإلره ــاب ،لكم حادثة مقتل خاشقجي
أضرت كثيرًا هذه املساعي والطموحات ،وهو
ما يسعى ولي العهد لترميم تداعياته.
 -2ظـهــور مــؤسـســات الــدولــة األمـنـيــة املــوازيــة
للعلن:
ف ــي ال ـع ــام ال ـثــالــث م ــن حـكــم امل ـلــك سـلـمــان تم
هيكلة املؤسسة األمنية السعودية ،وحــدوث
أهم تحول في خارطة املؤسسة األمنية؛ عبر
تفكيك وزارة الداخلية وإنشاء جهاز «رئاسة
أم ــن ال ــدول ــة» ،وت ـخــوي ـلــه جـمـيــع الـصــاخـيــات
األمنية السيادية ،وإنشاء مركز األمن الوطني،
ال ــذي يتبع مـبــاشــرة لـلــديــوان املـلـكــي ،مــع ربط
كل ما يتعلق بأمن الدولة الداخلي بولي العهد
األم ـيــر مـحـمــد بــن سـلـمــان .وف ــي بــدايــة الـعــام
الــرابــع جــرت خطوة استعراضية وتصعيدية
بعد أن قامت فرقة أمنية\عسكرية حديثةّ ،تمت
تسميتها قبل الحدث بساعات «كتيبة السيف
األج ـ ـ ــرب» وال ـت ــاب ـع ــة لـلـمـسـتـشــار (ال ـس ــاب ــق)
سـعــود القحطاني ،بالقبض العلني على 11
أميرًا ونقلهم لسجن الحائر السياسي .وكان
ه ــذا ال ـحــدث هــو األول مـنــذ تــأسـيــس اململكة؛
ب ــأال تـتــولــى الـجـهــة األمـنـيــة املـخـتـصــة (جـهــاز
أم ــن ال ــدول ــة) ال ـق ـبــض ع ـلــى امل ـت ـه ـمــن ،ومـنـهــم
األمير د .تركي بن محمد الكبير (وكيل وزارة
الـخــارجـيــة الـسـعــوديــة ال ـســابــق) ،والـ ــذي اتهم
بالخيانة العظمى؛ بسبب التواصل مع سفراء
وصحف أجنبية وحديثه عن قراءته ملستقبل
الحكم بعد امللك سلمان.
 -3ب ـ ـ ــروز ع ـق ـي ــدة أم ـن ـي ــة جـ ــديـ ــدة الخـ ـت ــراق
املعارضني إلكترونيًا وتخوينهم علنيًا:
تم اإللغاء املؤقت ألجهزة الدولة األمنية والعدلية
الرسمية ،واستبدالها بتغول عناصر الدولة
املوازية ،مع تجاوز جميع القوانني والضوابط
التقليدية؛ حيث تــم توجيه جــزء مــن الجهود
األمنية ملراقبة األمراء في فروع األسرة املالكة،
وكذلك املعارضني في الداخل والخارج ،ولجوء
السعودية إلــى شــركــات إسرائيلية
الحكومة
ّ
للمساعدة في تعقب معارضني بارزين على
مواقع التواصل االجتماعي ،واختراق أجهزتهم
ُاإللكترونية ،باإلضافة لتفشي ظاهرة املواطن
املـخـبــر أو امل ـحــرض ،مــع تـنــامــي دور «الهيئة
الــوطـنـيــة لــأمــن ال ـسـيـبــرانــي»؛ وتـحـجـيــم دور
جهاز أمن الدولة على تنفيذ أوامر القبض.
 -4ت ـفــرد ول ــي الـعـهــد بالسلطة دون منافس
والتصرف كملك:
فـخــال منتصف ال ـعــام الــرابــع ب ــدأ ول ــي لعهد
يتصرف وكأنه ملك ،وهذا انعكس على املراسم
والـبــروتــوكــوالت االستثنائية بــدءًا باستقبال
الــرئ ـيــس امل ـص ــري عـبــد ال ـف ـتــاح الـسـيـســي لــه،
ثــم مرافقته للمطار وتــوديـعــه .وتـنــاول الـغــداء
مــع ملكة بريطانيا فــي قـصــر بــاكـنـغـهــام ،ثم
استقباله فــي الـبـيــت األب ـيــض ولـلـمــرة الثانية
ً
استقباال رسميًا ،وإج ــراء مباحثات موسعة
وع ـشــاء خ ــاص مــع نــائــب الــرئـيــس األمـيــركــي،
ك ـم ــا ح ـظ ــي ب ـت ــرح ـي ــب خ ـ ــاص مـ ــن ال ــرئ ـي ــس
األميركي ترامب ،الذي أكد في كلمة علنية بأن

امللك سلمان اتخذ قرارًا حكيمًا جدًا باختيار
محمد بن سلمان كولي عهد .وغني عن القول
إن هذه الحماسة خفتت بوضوح بعد حادثة
مقتل خاشقجي في أكتوبر .2018
 -5ظ ـهــور مــامــح عـقـيــدة مـحـمــد ب ــن سلمان
السياسية:
ظـ ـه ــرت م ــام ــح ع ـق ـي ــدة م ـح ـمــد بـ ــن س ـل ـمــان
السياسية ،والقائمة على تعزيز الهوية الوطنية
الـسـعــوديــة ،وب ــدء «الـتـحـ ّـول  -التغيير» الديني
واالجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،ع ـبــر دعـ ــم مـ ـبـ ــادرة «اإلس ـ ــام
املعتدل» و»تهذيب الوهابية»؛ بهدف تصحيح
واق ـ ــع وصـ ـ ــورة ال ـس ـع ــودي ــة ،ال ـت ــي كـ ــان ُي ـقــرن
اسمها باملنظمات املتطرفة واإلره ـ ــاب .وكــان
م ــن الـسـلـبـيــات امل ـغ ــاالة ف ــي ال ـش ـعــور الــوطـنــي،
ً
وصــوال إلــى نمو أطــروحــات سعودية متطرفة
تــدعــو الب ـت ـعــاد املـمـلـكــة عــن الـقـضــايــا العربية
واإلسالمية ،وذلــك بالتزامن مع تبني سياسة
خارجية أكثر هجومية ،مع اتخاذ إيران كعدو
ُ
وم ـهــدد أول ،وتـحــول تركيا مــن صــديــق لعدو
مفترض ،واالعتراف بحق إسرائيل في الوجود.
 -6ات ـضــاح املــوقــف الـسـعــودي مــن «اإلخـ ــوان»
واعتبارهم مصدرًا لإلرهاب:
بشكل علني واضح ،قطع ولي العهد السعودي
الـ ـش ــك ب ــال ـب ـق ــن تـ ـج ــاه ج ـم ــاع ــة «اإلخ ـ ـ ـ ـ ــوان»،
واتهمهم صــراحــة بــاخـتــراق التعليم واإلع ــام
ال ـس ـعــوديــن ،ووعـ ــد بــالـقـضــاء تـمــامــا عليهم،
وتحدث بوضوح عن «مثلث الشر»؛ «العثمانيني
وإيران والجماعات اإلرهابية» ،وبأن «اإلخوان»
هم حاضنو اإلرهابيني .وتعتبر «رئــاســة أمن
الدولة» السعودية بأن اإلرهاب املعاصر هو نتاج
أيديولوجيات ّ
أهمها «الفكر اإلخواني».
 -7تقديم ال ــوالء املطلق واالرت ـي ــاح الشخصي
على أي معايير أخرى:
ّ
مثل تعيني عبد الله بــن بندر وزي ـرًا للحرس
ً
الوطني استكماال للسيطرة على أهم مؤسسة
عسكرية مسؤولة عن األمــن الداخلي بمعناه
الصلب واالستراتيجي ،وخــاصــة أن الحرس
الوطني يضم األف ــواج التي تمثل أكبر قبائل
املـمـلـكــة .وكـ ــان م ــن امل ـهــم نـهــايــة ال ـع ــام الــرابــع
تأمني مركز الثقل في توازنات النفوذ القبلي،
وإلـغــاء أي تكتل محتمل ملعارضة حكم ولي
ال ـع ـهــد (املـ ـل ــك ال ـس ـع ــودي امل ـن ـت ـظ ــر) .وكــانــت
السيطرة على هذا الجهاز تقتضي إزاحة آخر
الشخصيات التي كانت تدين بالوالء التاريخي
والشخصي ملؤسس الحرس الوطني وزعيمه
الـتــاريـخــي وال ــروح ــي ،املـلــك عـبــد الـلــه بــن عبد
العزيز .وتأكيدًا على تقديم الــوالء الشخصي
على أي معيار آخــر ،اخـتــار ولــي العهد أقــرب
أصدقائه وشركائه التجاريني وأشــد املوالني
لــه ،ليكون وزي ـرًا للحرس الــوطـنــي ،فــي تأكيد
لتغليب معيار الثقة واملعرفة الشخصية على
مـعـيــار ال ـك ـفــاءة واالس ـت ـح ـقــاق ،يـمـكــن الـقــول
إن ولــي العهد أتــم الـعــام الــرابــع مــن عهد والــده
بالسيطرة على مركز القرار السياسي ومن
دون منازع ،وضمن أنه صاحب القرار األول،
سياسيًا وعسكريًا وأمنيًا واقتصاديًا ،وذلك
بتفويض من امللك.
 -8وفاة آخر األمراء املعارضني لولي العهد من
أبناء املؤسس:
شـهــدت نهاية ال ـعــام الــرابــع ّوف ــاة األم ـيــر طالل
بــن عبد العزيز ،وهــو مــا مثل طــي مرحلة من
الخالف السياسي والشخصي بني ولي العهد
وأهم أعمامه ،والتي أضعفت آمال ابنه امللياردير
الوليد بن طالل ،الذي يضمر طموحات سياسية
وشخصية ،ورغم أنه سيظل مصدر شك لدى
ولي العهد فإن براغماتية الوليد وخشيته من
فقدان ما تبقى من ثروته جعلته مطيعًا ظاهريًا
واض ـط ــراري ــا لــولــي ال ـع ـهــد ،خــاصــة وأن منعه
من السفر يشل قدرته تمامًا على أي مناورة
سياسية في الخارج.

غدًا في «األخبار»:

من الخارجية إلى االستخبارات:
العالقة مع السعودية في اليمن

أمس ،وزير الخارجية السورية،
رحلّ ،
وليد المعلم ،بعدما كان على مدى
سنوات الحرب واجهة قيادة بالده
الهادئة والواثقة،
أمام العالم .بنبرته َ ّ
وابتسامته الدائمة ،مثل الراحل الحصن
مواجهة
الدبلوماسي لدمشق في
َ
خصومها ،كتفًا إلى كتف الحصنين
العسكري والسياسي
ش ـ ّـي ـع ــت دمـ ـش ــق ،يـ ــوم أمـ ـ ــس ،وزي ــر
الخارجية ونائب رئيس الحكومة،
ّ
ولـيــد املـعــلــم ،الــذي ُيـعـ ّـد أبــرز أعمدة
الدبلوماسية الـســوريــة ،وأح ــد أهـ ّـم
وج ــوه ال ـق ـيــادة فــي ال ـبــاد مـنــذ عــام
ّ
 ،2006وه ــو الــوجــه ال ــذي أطــلــت به
سـ ــوريـ ــا ع ـل ــى الـ ـع ــال ــم فـ ــي ا ّمل ـح ــاف ــل
ّ
الدولية .وكــان املعلم قد توفي فجر
االث ـ ـنـ ــن ،ع ــن ع ـم ــر ن ــاه ــز  79ع ــام ــا،

ُ
اشتهر بنبرته الهادئة
وبرودة أعصابه حتى
في أصعب مراحل الحرب
ب ـعــدمــا ع ــان ــى م ــن م ـشــاكــل صـ ّـحـيــة،
ع ـل ـم ــا ب ــأن ــه خ ـض ــع فـ ــي ع ـ ــام 2014
لعملية تغيير شرايني في القلب في
مـسـتـشـفــى الـجــامـعــة األمـيــركـيــة في
بيروت.
وأعـ ـلـ ـن ــت رئـ ــاسـ ــة م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ــوزراء
ووزارة الخارجية ،في بيان مشترك
ن ـق ـل ـت ــه وك ـ ــال ـ ــة األن ـ ـ ـبـ ـ ــاء الـ ـس ــوري ــة
ال ــرس ـم ـي ــة "س ـ ــان ـ ــا"" ،ب ـب ــال ــغ ال ـح ــزن
واألس ـ ــى" ،وف ــاة امل ـعـ ّـلــم ال ــذي ُ
"ع ــرف
بـ ـم ــواقـ ـف ــه ال ــوطـ ـنـ ـي ــة امل ـ ـشـ ـ ّـرفـ ــة فــي
مختلف ســاحــات الـعـمــل السياسي
ّ
والدبلوماسي" .واملعلم دبلوماسي
م ـخ ـض ــرمُ ،عـ ـ ـ ّـن وزيـ ـ ـ ـرًا ل ـل ـخــارج ـيــة

ليبيا

ََ
في عــام  2006خلفًا لفاروق الشرع،
ويـ ـشـ ـغ ــل مـ ـن ــذ عـ ـ ــام  2012مـنـصـ ّـب
نائب رئيس مجلس ال ــوزراء .ومثل
خالل سنوات الحرب واجهة القيادة
الـســوريــة أم ــام الـعــالــم وفــي املحافل
الدولية ،كما ُعرف بمواقفه الساخرة
من الغرب الذي فرض عقوبات على
سوريا وعليه شخصيًا ،وخصوصًا
ف ــي  31آب /أغ ـس ـطــس  ،2011حني
طالته العقوبات األميركية ،ووصفه
مسؤول أميركي حينها بأنه "صلة
الــوصــل بــن دم ـشــق وطـ ـه ــران" .كما
طــالـتــه عـقــوبــات أوروب ـي ــة فــي الـعــام
الالحق "احتجاجًا على قمع دمشق
بالقوة للتظاهرات".
ّ
وكان املعلم قد التحق ،وهو متزوج
ولديه ثالثة أبناء ،بوزارة الخارجية
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة عـ ـ ــام  ،1964بـ ـع ــد س ـنــة
ع ـلــى ت ـخـ ّـرجــه ف ــي جــام ـعــة ال ـقــاهــرة
ـوس اق ـت ـص ــاد
بـ ـشـ ـه ــادة ب ـ ـكـ ــالـ ــوريـ ـ
وع ـلــوم سـيــاسـيــة .وتـنـ ّـقــل فــي مـهـ ّ
ـام
دبلوماسية ّ
عدة خارج البالد ،قبل
تعيينه سـفـيـرًا ل ــدى واشـنـطــن بني
ّ
َ
عامي  1990و .1999وللمعلم أربعة
م ــؤل ـف ــات هـ ــي" :ف ـل ـس ـطــن والـ ـس ــام
ّ
املسلح  ،"1970و"سوريا في مرحلة
االنـ ـت ــداب م ــن ع ــام  1917حـتــى عــام
 ،"1948بــاإلضــافــة إل ــى "ســوريــا من
االستقالل إلى الوحدة من عام 1948
حتى عــام  "1958و"الـعــالــم والـشــرق
األوس ـ ـ ــط ف ــي امل ـن ـظ ــور األمـ ـي ــرك ــي".
ّ
واحتفظ املعلم بمنصبه ،على رغم
ت ـغـ ّـيــر ال ـح ـكــومــات وال ـ ـ ـ ــوزراء .وهــو
ّ
ـاق
لطاملا ك ــرر أن الــرئـيــس األس ــد "بـ ٍ
فــي مـنـصـبــه طــاملــا الـشـعــب يــريــده".
وكـ ــان م ــن ب ــن ّأول َم ــن أط ـل ــق على
ّ
امل ـج ـم ــوع ــات امل ـســل ـحــة ف ــي ســوريــا
وصـ ــف "اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــن" .ك ـمــا أنـ ــه مــن
أش ـ ّـد منتقدي الـقــوى الـكــرديــة التي
ت ـعــام ـلــت م ــع واشـ ـنـ ـط ــن .وفـ ــي ع ــام
 ،2014تـ ــرأس ال ــوف ــد الـ ـس ــوري إلــى
أول جــولــة مـحــادثــات مــع املعارضة
برعاية األمم املتحدة في سويسرا.
ّ
ُ
واش ــت ـه ــر امل ـع ــل ــم ب ـن ـبــرتــه ال ـه ــادئ ــة،
وب ــرودة أعـصــابــه حـتــى فــي أصعب

مـ ــراحـ ــل الـ ـ ـح ـ ــربُ .
وع ـ ـ ـ ــرف ب ـســرعــة
ال ـبــدي ـهــة ف ــي ال ـ ـ ّ
ّ
ـرد ع ـلــى أي أسـئـلــة
ُ
ت ـ ـ ـطـ ـ ــرح ع ـ ـل ـ ـيـ ــه ،وب ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـيـ ـت ــه
وانـ ـفـ ـت ــاح ــه حـ ـت ــى ضـ ـم ــن وزارت ـ ـ ـ ــه،
ح ـي ــث كـ ــان ي ـه ـت ـ ّـم ب ــاالس ـت ـم ــاع إل ــى
أعضاء فريقه ،وبالوقوف على أدق
ت ـفــاص ـيــل ع ـم ـل ـهــم ،وع ـم ــل ال ـس ـفــراء
ّ
الـ ـس ــوري ــن ،وق ــدرت ـه ــم ع ـل ــى تـســلــم
املهام.
ّ
وانطلق موكب تشييع املعلم أمس
من مشفى الشاميّ ،
ثم أقيمت الصالة

عـلــى جـثـمــانــه فــي مـسـجــد سـعــد بن
مـعــاذ ،قبل أن ي ــوارى فــي الـثــرى في
ّ
م ـن ـط ـقــة امل ـ ـ ــزة ف ــي دمـ ـش ــق .وح ـضــر
الـتـشـيـيــع شـخـصـيــات دبـلــومــاسـيــة
س ــوري ــة وأج ـن ـب ـي ــة ،وم ـم ـث ـل ــون عــن
ال ـق ـن ـص ـل ـيــات وال ـ ـس ـ ـفـ ــارات ،أب ــرزه ــا
الــروس ـيــة واإلي ــران ـي ــة والـفـنــزويـلـيــة
وال ـص ـي ـن ـيــة وال ـه ـن ــدي ــة .ك ـمــا حضر
عدد كبير من املسؤولني السوريني،
وك ــام ــل طــاقــم ال ـخــارج ـيــة ال ـســوريــة،
ّ
ّ
وقدموا التعازي لنجل املعلم طارق،

ّ
نعت موسكو المعلم «صديقًا مخلصًا وشريكًا موثوقًا» (أ ف ب)

وإخ ــوت ــه .وك ــان آخ ــر ظـهــور للراحل
ي ــوم األرب ـع ــاء ال ـفــائــت ،فــي "املــؤتـمــر
الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ــول ع ـ ـ ـ ـ ــودة ال ــاجـ ـئ ــن
ال ـســوريــن" ،حـيــث ب ــدا عليه املــرض
وك ــان ّيستعني بــأشـخــاص للوقوف
وال ـت ـن ــق ــل .وخ ـ ــال ال ـت ـش ـي ـيــع ،أش ــار
وزيـ ـ ـ ــر اإلع ـ ـ ـ ـ ــام ،ع ـ ـمـ ــاد سـ ـ ـ ـ ــارة ،فــي
تـصــريــح إل ــى الـصـحــافـيــن ،إل ــى أن"
ّ
املعلم ،رغم مرضه وأملهّ ،
أصر
الوزير
على حضور املؤتمر الدولي لعودة
الالجئني الـســوريــن ،وهــي الرسالة
األخ ـ ـيـ ــرة لـ ــه لـ ــدعـ ــوة أب ـ ـنـ ــاء ال ــوط ــن
ّ
املهجرين بفعل اإلرهاب للعودة إلى
بلدهم" .كذلك ،رأى رئيس الحكومة،
ح ـس ــن عـ ــرنـ ــوس ،أن ب ـ ـ ــاده ف ـقــدت
"دبلوماسيًا مخضرمًا دافع باقتدار
عن وطنه سوريا في املحافل الدولية
واإلقليمية ومختلف ساحات العمل
السياسي".
ّ
خ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــا ،نـ ـع ــت م ــوسـ ـك ــو املـ ـع ــل ــم
"صديقًا مخلصًا وشريكًا موثوقًا".
وق ـ ـ ـ ـ ــال نـ ـ ــائـ ـ ــب وزي ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
ـوف،
الـ ــروس ّـ ـيـ ــة ،م ـي ـخ ــاي ــل ب ــوغ ــدان ـ ّ
إن املـعــلــم ك ــان "دبـلــومــاسـيــا محنكًا
ي ـعــرفــه م ـنــذ  35ع ــام ــا" ،م ـش ـي ـرًا إلــى
أنه "كان يعلم مدى أهمية العالقات
الـ ـ ــروس ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري ـ ـ ــة" .وأضـ ـ ـ ــاف
بـ ــوغـ ــدانـ ــوف" :كـ ـ ــان ش ــدي ــد ال ــذك ــاء،
ّ
وي ــتـ ـس ــم ب ـ ـحـ ـ ّـس الـ ـفـ ـك ــاه ــة ،ول ــدي ــه
معرفة عميقة في السياسة الدولية
والوقائع في الشرق األوسط"ّ .
وقدم
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة اإلي ــران ــي ،مـحـ ّـمــد
جواد ظريف ،بــدوره ،تعازيه بوفاة
ّ
املـ ـع ــل ــم ،الـ ـ ــذي "قـ ـ ــام بـ ـ ــدور م ـه ــم فــي
الــدفــاع عــن مصالح ب ــاده الوطنية
وأمـنـهــا" .مــن جهتها ،أعــربــت وزارة
الخارجية فــي سلطنة عـمــان ،البلد
الخليجي الــوحـيــد ال ــذي أبـقــى على
عـ ــاقـ ــات دب ـل ــوم ــاس ـي ــة مـ ــع س ــوري ــا
ّ
وزاره املـعــلــم خــال س ـنــوات ال ـنــزاع،
عــن َ"تعازيها ومــواســاتـهــا بوفاته".
كما قـ ّـدم الرئيس اللبناني ،ميشال
عــون ،تعازيه في برقية إلــى نظيره
السوري ،بشار األسد.
(األخبار)

مساع أممية لـ«انتزاع» اتفاق حول النفط
ٍ

باتت األمم المتحدة مشغولة
بالنفط وتأمينه ،أكثر من انشغالها
بالمسار السياسي لألزمة الليبية .إذ
رفضت المبعوثة األممية ،ستيفاني
ويليامز ،تمديد ً«ملتقى الحوار» في
تونس ،مكتفية بمواصلة «جلسات
األون الين» ،لكنها حرصت على حضور
ّ
المخصصة لتوحيد
االجتماعات
«حرس المنشآت النفطية»
لم تعد األمم املتحدة منشغلة باملسار
السياسي إلنهاء األزمــة الليبية ،بقدر
ان ـش ـغــال ـهــا ب ـت ــأم ــن صـ ـ ـ ــادرات الـنـفــط
ّ
الليبية ،والتي زادت على نحو مطرد
مـنــذ االت ـف ــاق عـلــى وق ــف إطـ ــاق الـنــار
ب ــن أطـ ــراف ال ـص ــراع الـشـهــر املــاضــي،
وهو ما دفع املبعوثة األممية باإلنابة
إلــى ليبيا ،ستيفاني ويليامز ،أمــس،
إلــى حـضــور االجـتـمــاعــات فــي البريقة
(شـ ـم ــال) ،وامل ـخـ ّـص ـصــة لــات ـفــاق على
ّ
موحد لحماية املنشآت
تشكيل جهاز
النفطية ،في خطوة من شأنها ضمان

دون
اسـتـمــرار اإلمـ ــدادات النفطية مــن ّ
ان ـق ـط ــاع ،ح ـتــى م ــع اس ـت ـم ــرار الـتـعــثــر
السياسي.
ومنذ وقف إطالق النار ،وبدء التعاون
بــن حكومة «الــوفــاق الوطني» وقــوات
الـلــواء املتقاعد خليفة حفتر والبرملان
امل ــوال ــي ل ــه ،زادت صـ ـ ــادرات لـيـبـيــا من
النفط إلــى مليون ومئتي ألــف برميل
يوميًا ،وسط توقعات بزيادة مئتي ألف
أخــرى على اإلنتاج اليومي قبل نهاية
الشهر الجاري ،ما يعني عودة االنتظام
إلى التدفقات البترولية بعد اضطراب
دام أعوامًا ،وخاصة أن ّ
معدالت اإلنتاج
أكبر من التوقعات السابقة.
ُ
وي ـ ـعـ ـ ّـد االت ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى ت ــوح ـي ــد ح ــرس
ّ
املنشآت النفطية من أهــم البنود التي
ت ـ ـ ّـم ال ـت ـف ــاه ــم ع ـل ـي ـهــا ف ــي اج ـت ـمــاعــات
«الـلـجـنــة الـعـسـكــريــة» ( )5+5األسـبــوع
املــاضــي ،فيما ال ي ــزال الـنـقــاش جــاريــا
حــول الجهاز الــذي ُ
سي ّ
قسم إلــى ثالث
ّ
ّ
ف ــرق ،ت ـكــون ل ـكــل مـنـهــا مـهــمــة مـحــددة
ّ
ونطاق اختصاص .أما توزيع األعداد،
فمن املـفـتــرض أن يــأخــذ فــي الحسبان
تــوفـيــر األم ــن الـكــامــل لـلـمـنـشــآت ،على
أن يـكــون بــن أف ــراد الـجـهــاز مــدنـيــون.
وع ـلــى رغ ــم أن ــه ال ات ـفــاق نـهــائـيــا على
ّ
اختصاص كل قوة ،يجري الحديث عن
إحاطة املنشآت النفطية بثالث دوائر

ّ
كـبــرى ،تتولى كــل واح ــدة التأمني كما
يأتي :األسلحة الثقيلة للدائرة الكبرى،
والوسطى بأسلحة خفيفة ،والصغرى
ّ
هم األمن الصناعي.
ت ـق ــول مـ ـص ــادر إن ح ـض ــور وي ـل ـيــامــز
لــاجـتـمــاعــات لـيــس لتسهيل االت ـفــاق
ّ
متمسكني
بني الفرقاء الذين ال يزالون
بــال ـح ـصــول ع ـلــى أك ـب ــر امل ـك ــاس ــب ،بــل
ألن ـه ــا ت ـع ـ ّـد إلي ـج ــاز م ــن أج ــل تـقــديـمــه
إلــى مجلس األمــن في غضون أيــام من
أج ــل دع ــم امل ـس ــار ال ـحــالــي لـلـتـفــاوض،
وت ــأك ـي ــده ــا ان ـت ـظ ــام إمـ ـ ـ ــدادات ال ـن ـفــط.
وعلى رغم إعالن األمم املتحدة تواصل
االج ـت ـمــاعــات الـتـنـسـيـقـيــة ب ـعــد رفــض
مبعوثتها تـمــديــد اجـتـمــاعــات تونس
مل ــزي ــد م ــن الـ ـتـ ـش ــاور ،ال يـ ـ ــزال امل ـس ــار
السياسي يواجه أزمــات عـ ّـدة؛ أكبرها
غياب التوافق بني املشاركني على رغم
إعالن إجراء االنتخابات في  24كانون
األول /ديسمبر .2021
ّ
استمرت
وتعترض االجتماعات التي
نـ ـح ــو أسـ ـ ـب ـ ــوع إش ـ ـ ـكـ ـ ــاالت م ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـددة،
ب ــداي ــة م ــن رفـ ــض امل ـج ـت ـم ـعــن تـقــديــم
تـ ـن ــازالت حـقـيـقـيــة ت ـ ــؤدي إلـ ــى ات ـفــاق
ش ـ ــام ـ ــل ،م ـ ـ ـ ـ ــرورًا بـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــاوالت ب ـعــض
األط ـ ــراف ع ــرض إغـ ـ ــراءات مــالـيــة على
شـخـصـيــات مـشــاركــة مــن أج ــل تعديل
ً
آرائهم ،وصوال إلى دعم األمم املتحدة

تنوي القاهرة
استضافة اجتماع
لألطراف كافة
الشهر المقبل

أصوات املشاركات في امللتقى اللواتي
يطالنب بحصول الـسـيــدات على %30
م ــن امل ـن ــاص ــب ف ــي امل ـج ـلــس الــرئــاســي
ومـجـلــس ال ـ ــوزراء ،وه ــي نسبة كبيرة
للغاية في نظر غالبية األطــراف .لهذا،
أخفق امللتقى ،الذي رفع شعار «ليبيا
ً
أوال» ،فــي االت ـفــاق عـلــى آلـيــة الختيار
ّ
ال ـس ـل ـطــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ال ـت ــي س ـت ـتــولــى
الحكم حتى إجراء االنتخابات ،بعدما
ّ
وقـ ــع س ـج ــال حـ ــول أح ـق ـيــة َمـ ــن ت ــول ــوا
سياسية منذ عام  2014حتى
مناصب ّ
الترشح للمناصب االنتقالية.
اآلن في
ّ
ك ـمــا ال ُي ـت ــوق ــع أن تـسـفــر امل ـفــاوضــات
االفتراضية (عبر اإلنترنت) عن نتائج
جــوهــريــة ،وخــاصــة بـعــد ط ــرح أسـمــاء

ً
ً
أث ــارت ج ــدال كبيرًا ،فـضــا عــن احـتــدام
التنافس على منصب رئيس الحكومة.
مع ما سبق ،ترى املبعوثة األممية أنها
حققت تقدمًا ملحوظًا جـ ّـراء الوصول
ً
إلى نقاط اتفاق ّ
عدة ،فضال عن قائمة
أسماء ومقترحات يجري العمل على
تحقيق التوافق بينها من أجل إنجاح
الـجــولــة الـتــالـيــة مــن امل ـفــاوضــات .وفــي
املقابل ،ال تزال بعض األطراف تعترض
على هوية املشاركني في االجتماعات
األم ـم ـيــة ،وال ــذي ــن يـفـتــرض أن يمثلوا
األقاليم الليبية الثالثة.
ُ ّ
وبــالـتــوازي ،تــرتــب الـقــاهــرة الستقبال
مـ ـش ــاورات ج ــدي ــدة م ــن أج ــل مـنــاقـشــة
م ـســار دس ـت ــوري م ـح ـ ّـدد ،وخ ــاص ــة أن
امل ـفــاوضــات األمـمـيــة لــم ت ـحـ ّـدد املـســار
ً
أوالّ ،
ثم عقد
حتى اآلن (إقرار الدستور
ُ
ّ
االنـتـخــابــات أو الـعـكــس) .كما وجـهــت
دعـ ـ ـ ــوات إل ـ ــى م ـم ـث ـلــن عـ ــن «الـ ــوفـ ــاق»
و«املجلس األعلى للدولة» ،إلى جانب
قــوات حفتر وبــرملــان طـبــرق ،بالتزامن
مــع الترتيب لـجــدول األعـمــال للقاءات
املـنـ ّ
ـوي عقدها فــي األسـبــوع األول من
ال ـش ـهــر امل ـق ـب ــل ،ع ـل ـمــا بــأن ـهــا سـتـكــون
َ
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات األول ـ ـ ـ ـ ــى املـ ـع ــلـ ـن ــة فــي
العاصمة املصرية الـتــي تـشــارك فيها
«الوفاق» منذ مدة طويلة.
(األخبار)
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ََ
الحدث لم تكن هزيمة ً يريفان في قره باغ لتقع ،لو أن رئيس وزرائـهـا ،نيكول
باشينيان ،اعتمد مقاربة مختلفة في التعامل مع روسياُ .يجمع المراقبون على
أن أحالم هذا األخير بتحويل أرمينيا إلى «إسرائيل القوقاز» ،وسعيه إلى ّ
التوجه غربًا
ّ
ً
النفوذ الروسي ،فضال عن رفضه االستسالم إل بعد سقوط شوشي
في منطقة ّ
وقت.
بيد آذربيجان ،كلفه الكثير ،إلى درجة أن خروجه من السلطة بات مسألة ّ ٍ
في هذا الوقت ،ضبطت موسكو الميدان بما يتناسب مع سياساتها ،وتحكمت
بتاريخ وقف المعاركّ ،
ووجهت رسائل في أكثر من اتجاه ،مفادها بأن يدها
ستقبى هي الطولى في جنوب القوقاز

أرمينيا تحصد زرع الفراق عن روسيا

آذربيجان انتصرت...
ماذا اآلن؟
محمد نور الدين
م ــن غ ـي ــر امل ـ ـعـ ــروف ب ـع ــد مـ ــدى ج ـ ّـدي ــة
املحاولة االنقالبية التي تقول يريفان
إنه كان ُي َع ُّد لها من أجل إطاحة رئيس
وزرائها ،نيكول باشينيان ،واغتياله.
فالضغوط على البرملانُ ،ب َ
عيد توقيع
اتفاق ناغورنو قره باغ في التاسع من
ستنجح
الشهر الجاري ،ال يبدو أنها
ِّ
ّ
في ظل الحاجة إلى استمرار ُموقعي
االتفاق في يريفان في مواقعهم ،على
ّ
األقـ ـ ــل إلـ ــى ح ــن االن ـت ـه ــاء م ــن تنفيذ
ّ
م ــراحـ ـل ــه األسـ ــاس ـ ـيـ ــة خـ ـ ــال أقـ ـ ــل مــن
شـهــر؛ ذل ــك أن ّ
أي تغيير فــي السلطة
وم ـع ــارض ــة االتـ ـف ــاق م ــن شــأن ـه ـمــا أن
يعيدا خلط األوراق من جديد.
مـ ـ ــع ذلـ ـ ـ ـ ــك ،وب ـ ـم ـ ـعـ ــزل عـ ـ ــن مـ ـج ــري ــات
تطبيق االتـفــاق الحقًا ،لم يعد خروج
بــاشـيـنـيــان م ــن ال ـح ـكــم س ــوى مـســألــة
َّ
وق ــت .فــالـكــارثــة الـتــي حــلــت بـقــره بــاغ،
وبـ ــاألرمـ ــن ع ـم ــوم ــا ،ب ـع ــد ك ــارث ــة ع ــام
 ،1915ال يمكن ّ
ّ
يستمروا
ملسببيها أن
ّ
ومن دون عقاب .تكاد كل
في السلطةِ ،
ُ
الكتابات والتحليالت تجمع على أن
نيكول باشينيان هو «بطل» الكارثة
الـ ـج ــدي ــدة .تـ ـق ــول ال ـك ــات ـب ــة بــارت ـشــن
يـنــانـتــش إن الـ ـث ــورة امل ـل ـ ّـون ــة ف ــي عــام

َ ْ
ورف ــع شـعــارات امل ــواالة للغرب،
،2018
ّ ّ
ُ ّ
والحملة ضد كل ما كان يذكر بروسيا
َ
ِمــن َ تماثيل ونـصــب ،طـ ّـيــرت الـنــوم من
عيني فالديمير بوتني .ترافق ذلك مع
بــدء باشينيان رحلة إضعاف النفوذ
الــروســي فــي الجيش األرمـيـنــي ،األمــر
الذي لم يكن لروسيا أن تتغاضى عنه.
هــذا بــاإلضــافــة إلــى أن رئـيــس ال ــوزراء
األرم ـي ـن ــي ل ــم ي ـكــن ع ـلــى ان ـس ـجــام مع
ً
ال ـق ــوى الـحــاكـمــة ف ــي ق ــره ب ــاغ ،فـضــا
عــن الـقــوى األرمينية فــي يريفان ذات
األصــول الـقــره باغية ،بــل إنــه لــم يتبع
س ـيــاســات ذك ـيــة وال دبـلــومــاسـيــة مع
ّ
باكو ،إذ كان يعتقد أن اتباع سياسة
ّ
القوة وحدها يمكن أن ُيرغم غريمته
ٍّ
ّ
ع ـلــى ق ـب ــول حـ ــل ي ـص ــب ف ــي مصلحة
األرمن.
َعـ ِـمــل باشينيان على تـكــرار النموذج
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،أي أن ت ـك ــون أرم ـي ـن ـيــا
ه ــي «إس ــرائـ ـي ــل ال ـ ـقـ ــوقـ ــاز» ،وتـحـظــى
بــرعــايــة ال ـغ ــرب ودعـ ـم ــه ،ك ـمــا تحظى
إســرائـيــل بحمايته املطلقة .وفــي هذا
اإلط ــار تـحــديـدًا ،ج ــاءت إقــامــة يريفان
عــاقــات دبـلــومــاسـيــة ،ل ـل ـمـ ّـرة األول ــى،
مع إسرائيل ،وفتح سـفــار ٍة لها هناك
في منتصف أيلول /سبتمبر املاضي.
ّ
املحصلة كانت فضيحة بالكامل،
لكن

عـنــدمــا ل ــم يـجــد ال ـغ ــرب س ــوى طــائــرة
مساعدات إنسانية فرنسية تهبط في
مطار يريفان.
َ
بالنسبة إلــى ينانتش ،فــا ج ــدال في
َ
أن ت ـق ـ ُّـدم ال ـج ـيــش األذرب ـي ـج ــان ــي كــان
ي ـجــري عـلــى وق ــع املــواف ـقــة الــروس ـيــة،
ول ــم ي ـكــن ي ــدخ ــل ف ــي اع ـت ـقــاد يــريـفــان
أن مــوس ـكــو سـتـسـمــح ب ــدخ ــول بــاكــو
مدينة شــوشــي .لكن األخـيــرة سقطت
فــي مـقــابــل الـثـمــن ال ــذي طلبه ال ــروس
ِمــن األذربـيـجــانـيــن ،وك ــان فــي أســاس
اتـفــاق قــره بــاغ ،أي انتشار قـ ّـوة حفظ
ســام روسـيــة فــي اإلقـلـيــم مل ـ ّـدة خمس
َ
سـنــوات قابلة للتمديد .تـفـ ُّـرد روسيا
ب ـق ـ ّـوة ال ـس ــام يـجـعــل م ــن «مـجـمــوعــة
مـيـنـســك» خ ــارج الـحـســابــات ملصلحة
نفوذ موسكو في املنطقة ،بل سيجعل
أيضًا من نفوذ األخيرة داخل السلطة
الـحــاكـمــة فــي بــاكــو أكـبــر مــن ذي قبل.
ويعتبر الـكــاتــب فهيم طاشتكني ،في
الرئيس
صحيفة «غازيتيه دوار» ،أن
ّ
األذرب ـي ـج ــان ــي ،إل ـه ــام عـلـيـيــف ،حــقــق
نـصـرًا يكفيه لــه وألوالده وألح ـف ــاده.
ويقول إن باشينيان اعتقد أن موقف
روسيا من الحرب الحالية لن يختلف
ع ــن مــوقـفـهــا م ــن تـلــك ال ـتــي ج ــرت بني
عـ َ
ـامــي  ،1994-1992أي دعــم أرمينيا.

ّ
يواصل أرمن قره باغ حرق منازلهم حتى ال يسلموها لـ«العدو» (أ ف ب)

عمل باشينيان على أن تكون
أرمينيا هي «إسرائيل القوقاز»
ً
ل ـكــن بــاش ـي ـن ـيــان ّقـ ــرأ خ ـط ــأ حـســابــات
ُّ
ب ــوت ــن ال ـ ــذي غـ ــض ال ـن ـظ ــر ع ــن ت ـق ــدم
أذربيجان ليستطيع استعادة أرمينيا.
وبــذلــك ،فـقــدت يــريـفــان األراض ــي التي
َ
كانت تعتقد أنها ستكون ضمانتها
ملستقبل األرمن .فروسيا التي غادرت
ّ
أذربيجان عسكريًا ،بعد تفكك االتحاد
السوفياتي ،يضيف طاشتكني ،عادت
إلـيـهــا ب ـق ـ ّـوة حـفــظ ال ـس ــام .وسـتـكــون
الـقـ ّـوة هـ ًـذه عائقًا ّ أم ــام تـجـ ُّـدد الـحــرب،
وض ـمــانــة مل ــا تـبــقــى م ــن ق ــره ب ــاغ بيد

ِّ
األرمـ ــن ،إذ إن تـمــركــزهــا يـمــثــل ت ـمـ ّـددًا
عسكريًا روسيًا على حساب تركيا في
جبهتها الشرقية.
ّ
ّ
في ما يتعلق باملكاسب التركية ،يؤكد
الـكــاتــب أن ه ـنــاك مـكـسـبــن :األول هو
االتفاق على إقامة مركز مراقبة داخل
أذربيجان كتعويض عن عدم مشاركة
أنـقــرة فــي قــوة حفظ الـســام؛ والثاني
هو فتح ّ
ممر يصل تركيا بأذربيجان
وآسـيــا الوسطى عبر أرمينيا .ويــرى
طاشتكني أن مـمـ ّـر نخجوان  -املطلب
األهـ ّـم لباكو  -هو املقابل ّ
ملمر التشني
الــذي ّثبته االتـفــاق بــن أرمينيا وقــره
باغ ،أي أن ّكل ّ
ممر هو ضمانة لآلخر.
على رغم املكاسب الواضحة لروسيا،
فـ ــإن الـ ـح ــرب ق ـ ّـدم ــت ل ـتــرك ـيــا مـكــاســب

ك ـب ـي ــرة أي ـ ـضـ ــا .فـ ــي م ـق ـ ّـدم ـه ــا دوره ـ ــا
ال ـع ـس ـك ــري فـ ــي انـ ـتـ ـص ــار أذربـ ـيـ ـج ــان
التي عليها أن تنظر بعد اليوم بعني
إل ــى مــوس ـكــو ،وبــالـثــانـيــة إل ــى أن ـقــرة.
لكن الحرب الحالية ،يقول طاشتكني،
أض ــاف ــت ط ـب ـقــة ج ــدي ــدة س ـم ـي ـكــة إل ــى
العداء بني تركيا واألرمــن بعد الطبقة
األولى عام  ،1915ولم يعد أمام يريفان
ٌ
باب ،سوى باب موسكو.
ّ
وف ـ ــي ص ـل ــة ب ـم ـم ــر نـ ـخـ ـج ــوان ،ي ـقــول
الـكــاتــب حسن أوزتـ ــورك ،فــي صحيفة
«يني شفق» املوالية للرئيس التركي،
رجــب طيب إردوغ ــان ،إن فتح املمر ال
ّ
يقل أهمية عــن تحرير قــره بــاغ« .لقد
كان حلم تركيا .ونحن ننتظر الساعة
الـ ـت ــي ن ـن ـط ـل ــق ف ـي ـه ــا ب ــالـ ـسـ ـي ــارة مــن

إيـغــديــر (ش ــرق تــركـيــا) إلــى نخجوان،
ومن ّ
ثم عبر أرمينيا إلى باكو لنشرب
ال ـشــاي فــي أح ــد مـقــاهـيـهــا مــع الـجــوز
وال ـت ــن وم ــرب ــى الـ ـخ ــوخ» .م ــن جـهـتــه،
يـ ــرى ب ــاري ــش دوس ـ ـتـ ــر ،ف ــي صـحـيـفــة
«جمهورييت» ،أن الدولة األكثر ربحًا
مــن نتائج الـحــرب هــي روس ـيــا .فعلى
تــوقـيـتـهــا ،سـ ــارت ال ـح ــرب وه ــي الـتــي
ّ
تـحــكـمــت بـتــاريــخ وق ــف ال ـنــار .وكــانــت
رس ــال ــة روس ـي ــا واض ـح ــة إل ــى فــرنـســا
وال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة أن ه ــذه املـنـطـقــة
«أنـ ـ ــا م ـس ــؤول ــة ع ـن ـهــا ولـ ـي ــس أنـ ـت ــم».
وهي قالت ألرمينيا« :أنا َمن أنقذتكم
مــن بــراثــن أذرب ـي ـجــان ،ول ــوالي لكنتم
خسرتم كل قره بــاغ .ال تثقوا بالقوى
الغربية ،ومن دوني ال يمكن أن تبقوا

على قدميكم في هذه الجغرافيا»ّ .أما
رسالتها إلــى أذربـيـجــان ،فهي« :أنتم
ّ
محقون في أن تثقوا كثيرًا في تركيا.
ّ
لكن هــذه املسألة ،أنــا الــذي يحلها .لم
نعترض على استعادتكم القسم األكبر
م ــن ق ــره بـ ــاغ .ل ـكــن ل ــو اسـتـعــدتـمــوهــا
بــال ـكــامــل ،ف ـس ـيــزول ال ـن ـفــوذ الــروســي
ف ــي أرم ـي ـن ـي ــا وت ــرتـ ـم ــي ف ــي ال ـح ـضــن
وإلى
الغربي وهــذا ما لن نسمح بــه»ّ .
تــركـيــا« :تــركـيــا تــريــد أن تـكــون مــؤثــرة
فــي الـقــوقــاز ،وذل ــك عـبــر إقــامــة روابــط
قوية مع أذربيجان .لكن هذه املنطقة
ُ ّ
هــي تـحــت رقــابـتــي .املـشـكــات ال تـحــل
باستبعاد روسيا بل فقط بالتعاون
معها».
ي ـق ــول ح ـس ــن أونـ ـ ـ ــال ،أسـ ـت ــاذ ال ـع ـلــوم
الـسـيــاسـيــة فــي جــامـعــة ح ــاج ت ـبــه ،إن
خ ـط ــأ ب ــاش ـي ـن ـي ــان لـ ـ ــدى قـ ــدومـ ــه إل ــى
السلطة لم يكن البحث في االنسحاب
من األراضي األذربيجانية املحتلة ،بل
العمل على احتالل املزيد من األراضي،
مــدفــوعــا ف ــي ذل ــك بــدعــم الــديــاس ـبــورا
األرم ـي ـن ـي ــة فـ ــي ال ـ ـغـ ــرب .ل ـ ــذا ،ع ـنــدمــا
ب ــدأت ال ـحــرب ،لــم يـكــن رئـيــس ال ــوزراء
األرميني جاهزًا لها ،وكــان يعتقد أن
روس ـي ــا سـتـهـ ّـب لـنـجــدتــه .وع ـلــى رغــم
ّ
مستعدًا لتوقيع
تراجع جيشه ،لم يكن
اتفاق وقف النار إال بعد سقوط مدينة
األذرب ـي ـجــان ـيــن  -وهــي
شــو
شـ ّـي بـيــد ّ
ُ
التي تلقب بـ«عش النسور»  ،-وانفتاح
الطريق أمام إبادة الجيش األرميني.
مع ذلــك ،يــرى أونــال أن نتائج الحرب
ق ــد ت ـف ـضــي إلـ ــى ل ـيــونــة تــرك ـيــة تـجــاه
أرمينيا في اتجاه فتح الحدود مقابل
انسحابها الكامل مــن األراض ــي التي
ّ
ال ت ـ ـ ــزال ت ـح ـت ــل ـه ــا .وه ـ ــو مـ ــا س ـيــزيــد
م ــن ارتـ ـب ــاط يــري ـفــان ب ــأن ـق ــرة ،وتــالـيــا
مـ ـض ــاعـ ـف ــة ال ـ ـن ـ ـفـ ــوذ ال ـ ـتـ ــركـ ــي هـ ـن ــاك.
ّ
وهــذا قد يحول دون أن تتخذ اإلدارة
األميركية الجديدة إج ــراءات معادية
لتركيا ،خصوصًا أن جو بايدن ّ
توعد
إردوغان بخلعه من السلطةً .
ط ــوى ات ـفــاق ق ــره ب ــاغ مــرح ـلــة ام ـتـ ّـدت
على مدى أكثر من  25سنة في جنوب
ال ـق ــوق ــاز .وإذا ك ــان االتـ ـف ــاق ق ّــد رســم
خريطة الستتباب الوضع موقتًا ،فإن
أحدًا ال يمكنه القطع بما ستؤول إليه
التطورات التي ازدادت ،بعد االتفاق،
تعقيدًا ،وال سيما مع تقسيم قره باغ
إلــى منطقتني :أذربيجانية وروسـيــة،
ّ
وفـ ـت ــح خ ـ ــط «تـ ــاري ـ ـخـ ــي» بـ ــن تــرك ـيــا
والعالم التركي ،ستخوض األولى من
ّ
أجـلــه ال ـح ــروب ،فــي ظ ــل إص ــرار إلـهــام
علييف على أنــه لــن يكون هناك حكم
ذاتي في قره باغ.

ّ
دوريات روسية -
ّ
تركية في قره باغ
ُ
ف ــي األي ـ ـ ــام ال ـق ـل ـي ـلــة امل ـق ـب ـل ــة ،ســت ـثـ ّـبــت
قدم دائمًا لها في جنوب
تركيا موطئ ٍ
ال ـقــوقــاز ،كـثـمـ ٍـن ملـســاهـمـتـهــا فــي جعل
«ن ـصــر» أذرب ـي ـجــان واس ـت ـعــادة أج ــزاء
ّ
مـ ــن أراضـ ـيـ ـه ــا امل ـح ـت ــل ــة م ـم ـك ـن ــا ،بـعــد
هــزيـمــة األرم ــن فــي نــاغــورنــو قــره بــاغ.
وك ـ ـ ـ َّـان قـ ــد ن ـ ـ ّـص ات ـ ـفـ ــاق وق ـ ــف ال ـح ــرب
امل ــوق ــع ب ــن األط ـ ــراف ال ـثــاثــة ،يــريـفــان
وب ــاك ــو وم ــوس ـك ــو ،ع ـلــى إن ـش ــاء مــركـ ٍـز
ملراقبة وقــف إطــاق الـنــار ،مــن دون أن
ي ــأت ــي ع ـلــى ذك ــر أنـ ـق ــرة .غ ـيــر أن طـلــب
الرئيس التركي ،رجب طيب إردوغان،
يوم أمس ،موافقة البرملان على إرسال

الكرملين أن قرار
اعتبر
ّ
أنقرة إرسال قوات إلى
باكو شأن داخلي تركي

عـ ـسـ ـك ــري ــن إل ـ ـ ــى أذرب ـ ـي ـ ـج ـ ــان ب ـه ــدف
املشاركة فــي دوري ــات روسـيــة  -تركية
ملــراق ـبــة تـطـبـيــق ب ـنــود وق ــف ال ـن ــار في
ّ
َ ّ
سيؤديه
الذي
إقليم قره باغ ،بي الدور ّ ُ
ال ـجــانــب ال ـتــركــي .فــي ن ــص أرسـ ــل إلــى
الجمعية الوطنية يحمل توقيعه ،طلب
إردوغ ـ ــان املــواف ـقــة عـلــى إرس ــال جنود
إلق ــام ــة «م ــرك ــز ت ـن ـس ـيــق» م ــع روس ـي ــا
ملــراقـبــة اح ـتــرام الـهــدنــة .وأش ــار الـنـ ّـص
ُ
إل ــى أن الـعـسـكــريــن الــذيــن سترسلهم
أنـ ـ ـق ـ ــرة ،ح ـل ـي ـف ــة بـ ــاكـ ــو ،س ـي ـن ـت ـش ــرون
«للمشاركة في أنشطة مركز التنسيق
الـ ــذي س ـ ُـي ـق ــام م ــع روسـ ـي ــا» و«ض ـم ــان
احـتــرام وقــف إطــاق الـنــار»ُ .
ويـعـ ّـد إذن
ال ـب ــرمل ــان لـنـشــر ال ـج ـنــود أم ـ ـرًا شـكـلـيــا،
ّ
ّ
سيحدد
سيمتد على عــام ،فيما
وهــو
إردوغان عدد العسكريني الذين سيتمّ
إرسالهم.
وب ـهــدف مــراقـبــة االت ـف ــاق ال ــذي يـكـ ّـرس
ألراض ف ــي قـ ــره بــاغ
اس ـت ـع ــادة ب ــاك ــو
ٍ
وم ـح ـي ـط ـه ــا وي ـ ـنـ ـ ّـص عـ ـل ــى ان ـس ـح ــاب

نحو موازين قوى جديدة جنوبي القوقاز
لينا كنوش
ب ـ ـعـ ــد  6أس ـ ــابـ ـ ـي ـ ــع م ـ ـ ــن امل ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــات
َ
الـعـسـكــريــة ،ك ـ ّـرس ات ـفــاق وق ــف إطــاق
الـ ـ ـن ـ ــار ب ـ ــن أرمـ ـيـ ـنـ ـي ــا وأذربـ ـ ـيـ ـ ـج ـ ــان،
بــرعــايــة مــوس ـكــو ،ان ـت ـص ــارًا مـيــدانـيــا
ّ
لباكو .وهــو أتــى ُليعزز أيضًا النفوذ
الكبير ملوسكو في القوقاز ،وليفسح
املـ ـج ــال أم ـ ــام دور ج ــدي ــد ل ـتــرك ـيــا في
ه ــذه املـنـطـقــة .اس ـت ـعــادت أذرب ـي ـجــان،
بعد تــوقــف املـعــارك فــي نــاغــورنــو قره
بــاغ ،املقاطعات السبع التي كانت قد
خسرتها خالل حرب عام  1993بينها
وبــن أرمينيا ،وسيطرت على مدينة
شــوشــي االسـتــراتـيـجـيــة الــواق ـعــة بني
ّ
أرمينيا وستيباناكرتُ .يشكل اتفاق
وقــف إط ــاق الـنــار انـتـصــارًا سياسيًا
ألذرب ـ ـ ـي ـ ـ ـجـ ـ ــان؛ فـ ـه ــو ال ي ـت ـض ـم ــن ّ
أي
إش ــارة إل ــى وض ــع نــاغــورنــو ق ــره بــاغ،
واالسـتـفـتــاء حــول حــق تقرير املصير
الـ ــذي ك ــان ب ــن امل ـب ــادئ ال ـثــاثــة الـتــي
ّ
حددتها «مجموعة مينسك» فــي عام
ّ
 2007كقاعدة لحل سياسي دائــم في
هذا اإلقليم.
يرى جان دو غلينياستي ،الدبلوماسي
الـفــرنـســي الـســابــق ،ومــديــر الــدراســات
ح ــول الـ ـش ــؤون ال ــروس ـي ــة ف ــي «مـعـهــد
األب ـح ــاث الــدول ـيــة واالسـتــراتـيـجـيــة»،

أننا أمام «نجاح ّ
مهم لعائلة عالييف
الـتــي اسـتـنــدت شرعيتها السياسية
إل ــى الـسـعــي الس ـت ـعــادة ه ــذه املنطقة.
التشيبي ،الرئيس السابق
أبو الفضل ُ
ألذربـ ـيـ ـج ــان ،أجـ ـب ــر ع ـل ــى االس ـت ـقــالــة
ُ
ـزم في الحرب السابقة .علييف
ألنه هـ َ ّ
االب ــن نــفــذ وع ــده السياسي لناخبيه.
ـف ب ــاس ـت ـع ــادة األراضـ ـ ــي
ه ــو ل ــم ي ـك ـت ـ ِ
الـتــي خسرتها ب ــاده ،بــل أصـبــح أحد
األط ــراف ال ـقــادرة على التأثير فــي ّ
أي
ّ
ح ــل س ـيــاســي ُي ـح ـ ّـدد مـسـتـقـبــل إقـلـيــم
ناغورنو قره باغ».
تـبــدو أرمـيـنـيــا الـخــاســر الـكـبـيــر ،على
ّ
رغ ــم تـمــكـنـهــا م ــن إن ـق ــاذ م ـمـ ّـر التـشــن
االس ـت ــرات ـي ـج ــي ب ـي ـن ـهــا وب ـ ــن ش ـمــال
اإلقليم .ووفقًا للدبلوماسي السابق،
ف ـقــد «أخ ـط ــأ األرم ـ ــن ع ـنــدمــا اع ـت ـقــدوا
أن ب ـ ّل ـدًا ي ـع ـ ّـد  3م ــاي ــن م ــن ال ـس ـكــان،
ُ
ويـمــثــل ناتجه املحلي اإلجـمــالــي ثلث
ذلــك األذربـيـجــانــي ،يستطيع الحفاظ
على مكاسبه على املدى الطويل ...كان
مــن املـفـتــرض أن تــدفـعـهــم مصالحهم
إلى تقديم تنازالت عن األراضــي التي
يعترفون بأنها تعود إلى أذربيجان،
فــي مـقــابــل الـحـصــول عـلــى االستفتاء
حول حق تقرير املصير في ناغورنو
قره باغ .لم يفهموا أن الزمن كان يعمل
لغير مصلحتهم .راكمت باكو القدرات

ال ـع ـس ـك ــري ــة ع ـب ــر ش ـ ـ ــراء ال ـ ـسـ ــاح مــن
َ
روسيا ،وطـ ّـورت تحالفها مع روسيا،
َ
ّ
ما يعني أن األوض ــاع كانت ستتغير
حتمًا».
َيظهر الــروس ّ
مجددًا على أنهم سادة
الـ ـلـ ـعـ ـب ــة .يـ ـن ــص االت ـ ـف ـ ــاق عـ ـل ــى نـشــر
ّ
ق ــوة روس ـيــة مــؤلـفــة مــن  2000جندي
ع ـلــى خ ـط ــوط ال ـت ـم ــاس ب ــن ال ـطــرفــن
املـتـنــازعــن لحفظ ال ـســام .حظي هذا
التموضع امليداني باعتراف املجتمع
الدولي الذي يخشى زعزعة االستقرار
ّ
ّ
كممر
في منطقة تحتل موقعًا حيويًا
ألنابيب النفط والغاز.
يـعـتـبــر ب ـيــرم بـلـتـشــي ،مــديــر «املـعـهــد
ال ـفــرن ـســي لـ ـل ــدراس ــات األن ــاض ــول ـي ــة»
ّ
فــي إسـطـنـبــول ،أن «ه ــذا األم ــر يشكل
انتصارًا جديدًا لروسيا التي ُحرمت
 25ع ــام ــا م ــن الـ ـت ــواج ــد ع ـس ـكــريــا فــي
أذربـ ـيـ ـج ــان .م ــواف ـق ــة ب ــاك ــو ع ـلــى هــذا
الـ ـت ــواج ــد ه ــي إقـ ـ ــرار بـ ـ ــدور مــوس ـكــو
امل ـ ـ ــرك ـ ـ ــزي فـ ـ ــي امل ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة ،ع ـ ـلـ ــى رغـ ــم
اض ـطــرارهــا لـلـتــأقـلــم مــع ن ـفــوذ تركيا
املـ ـ ـت ـ ــزاي ـ ــد ف ـ ـي ـ ـهـ ــا» .ح ـ ـسـ ــب ب ـل ـت ـش ــي،
ستشارك أنقرة على األغلب في قوات
حـفــظ ال ـس ــام ،م ــن دون اع ـت ــراض من
ال ــروس ،بعد أن أظـهــرت قدرتها على
التدخل في َالقوقاز .الدعم العسكري
الكبير الذي ق ّدمته لباكو ،خاصة في

األرمـ ـ ـ ـ ــن م ـ ــن بـ ـع ــض امل ـ ـنـ ــاطـ ــق ،ب ـ ــدأت
موسكو في األيام األخيرة نشر حوالى
َ
ّ
ألـ ــفـ ــي جـ ـن ــدي ي ـش ــك ـل ــون ق ـ ـ ـ ّـوة «ح ـف ــظ
يأت فيه االتفاق
السالم» .وفي وقت لم ّ ِ
على ذكر تركيا أبـدًا ،أكــدت أنقرة ،بعد
توقيعه ،أن جنودًا أتراكًا سيشاركون
ف ـ ــي مـ ــراق ـ ـبـ ــة وق ـ ـ ــف الـ ـ ـن ـ ــار م ـ ــن م ــرك ــز
ت ـن ـس ـيــق .وت ـب ــاح ــث م ـس ــؤول ــون أتـ ــراك
وروس ،يـ َ
ـومــي الـجـمـعــة وال ـس ـبــت ،في
أنـقــرة ،فــي سير عمل هــذا املــركــز ،الــذي
لــم ّ
يتم اإلع ــان عــن تــاريــخ افتتاحه أو
حتى موقعه.
وفي ّأول تعليق من باكو ،قالت وكالة
األنباء األذربيجانية إن «إرسال ّ
قوات
ت ــرك ـي ــة إل ـ ــى أذرب ـ ـي ـ ـجـ ــان ي ـن ـس ـجــم َّمــع
اتفاقات التعاون االستراتيجي املوقعة
ً
ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن» ،م ـع ـت ـب ــرة ذلـ ــك خ ـطــوة
ض ــروري ــة وتـ ـخ ــدم امل ـص ــال ــح الـقــومـيــة
والــوطـنـيــة األذربـيـجــانـيــة .مــن جانبه،
اعتبر الناطق باسم الكرملني ،ديمتري
بيسكوف ،أن قــرار أنقرة إرســال قوات
إل ــى بــاكــو ش ــأن داخ ـلــي تــركــي ،مشيرًا
إل ــى أن ــه س ـي ـكــون ه ـنــاك مــركــز مــراقـبــة
ل ـ ــوق ـ ــف إط ـ ـ ـ ــاق ال ـ ـ ـنـ ـ ــار ع ـ ـلـ ــى أراض ـ ـ ــي
أذرب ـي ـج ــان ،وي ـجــب إرسـ ــال عسكريني
أتــراك إلــى هـنــاك .ورأى رئيس الــوزراء
األرمـيـنــي ،نـيـكــول بــاشـيـنـيــان ،ب ــدوره،
أن ّ
أي تـغـيـيــر فــي ب ـنــود االت ـف ــاق الــذي
ّ
وقعته بــاده مــع أذربـيـجــان ،األسبوع
املــاضــي ،إلنـهــاء الـحــرب فــي إقليم قره
باغ ،أمر غير واقعي في الوقت الراهن.
ّ
وأكـ ـ ـ ــد أن الـ ـتـ ـع ــدي ــات ت ـع ـن ــي تـغـيـيــر
الـ ــوضـ ــع الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ،وهـ ـ ــو أمـ ـ ــر غ ـيــر
ممكن حاليًا ،الفتًا إلى أن هناك حاجة
إل ــى م ـف ــاوض ــات ح ــول وض ــع اإلق ـل ـيــم.
وقـ ــال بــاشـيـنـيــان إن ــه ل ــن ي ـكــون هـنــاك
تغيير في وضع قــوات الدفاع التابعة
إلقليم قــره بــاغ في ضــوء وجــود قوات
ح ـفــظ ال ـس ــام ال ــروس ـي ــة ف ـيــه ،مضيفًا
ّ
ستستمر فــي تــأديــة
أن «ه ــذه ال ـقــوات
دورهــا الذي ينبغي تطويره وتقويته
لضمان سيادة اإلقليم» .ولفت إلى أن
هناك مئات مــن الجنود األرم ــن الذين
مــا زال ــوا مـفـقــوديــن ،مـتــابـعــا أن تـبــادل
ّ
سيتم بعد االنتهاء من تبادل
األسرى
الجثث في الوقت الراهن.
(األخبار)

ما قل
ودل

ّ
املسيرة ،ساهم بشكل
مجال الطائرات
ح ــاس ــم ف ــي تــرج ـيــح ال ـح ــرب ملصلحة
أذربيجان.
«في سوريا وفي ليبيا ،يدعم الروس
َ
َ
املتنازعني ،لكنهم
املعسكرين
واألتراك
ّ
يتمكنون مــن الـتــوصــل إلــى تفاهمات
رغم خالفاتهم .أظن أن التفاهم بينهم
في ناغورنو قره باغ أسهل .هي ّ
املرة
األولى منذ سقوط االتحاد السوفياتي
التي توافق فيها موسكو على حضور

ميزان القوى لن َي ّ
تغير في
السنوات القادمة
عسكري لدولة أخرى في هذه املنطقة.
عـلــى املـسـتــوى االق ـت ـص ــادي ،تعاملت
م ــوس ـك ــو إي ـج ــاب ـي ــا م ــع نـ ـم ـ ّـو ال ـن ـفــوذ
الصيني ،وعـلــى املستوى السياسي،
اعترفت بدور القوى الغربية ،ولكن أن
تسمح لالعب جديد بالتدخل عسكريًا
هــو املـعـطــى املـسـتـجـ ّـد ال ــذي ال سابق
له» ،بنظر خبير الشؤون األناضولية.
ه ـ ــو ي ـ ـجـ ــزم ّب ـ ـ ــأن ه ـ ـ ــذا ال ـ ـخ ـ ـيـ ــار ك ــان
الوحيد املتوفر بالنسبة إلى الــروس.
فـ ــال ـ ـعـ ــاقـ ــات الـ ــوث ـ ـي ـ ـقـ ــة بـ ـ ــن ت ــرك ـي ــا
وأذرب ـي ـج ــان مـنــذ  30سـنــة ك ــان ال بـ ّـد
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راهن بوتين على دمج تركيا في اللعبة القوقازية لتعميق الشرخ بينها وبين الغرب (أ ف ب)

أن ت ــؤخ ــذ ف ــي االعـ ـتـ ـب ــار م ــن ِقـ َـب ـل ـهــم.
ع ــاوة على ذل ــك ،فــإن الــرهــان الطويل
األمـ ـ ـ ــد ل ـف ــادي ـم ـي ــر ب ــوت ــن هـ ــو دم ــج
تركيا فــي اللعبة الـقــوقــازيــة لتعميق
ال ـش ــرخ بـيـنـهــا وب ــن ال ـ ــدول الـغــربـيــة.
«التسوية الحالية غايتها من منظور
مــوس ـكــو إث ـب ــات أن األتـ ـ ــراك والـ ــروس
ّ
ق ــادرون على حــل نــزاعــات املنطقة من
دون إشــراك األوروبـيــن واألميركيني،
كما حصل اآلن مع مجموعة مينسك
ال ـت ــي ت ـ ّـم اس ـت ـب ـعــادهــا ت ـمــامــا .بــوتــن
ّ
وي ّ
يقدم تـنــازالت لتركيا ُ
سجل نقاطًا
فــي مواجهته مــع الـغــربـيــن» ،يضيف
بالتشي.
غـيــر أن ج ــان دو غلينياستي مقتنع
بأنه سيكون من الصعب على األتراك،
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن دورهـ ـ ــم االق ـت ـص ــادي
والـ ـثـ ـق ــاف ــي الـ ـف ــاع ــل فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة ،أن
ّ
يـعــظـمــوا مــن نـفــوذهــم فـيـهــا« .العقبة
الــرئـيـســة هــي أذرب ـي ـج ــان .صـحـيــح أن
عالييف استعاد السيطرة على قسم
مــن اإلقـلـيــم بفضل امل ـســانــدة التركية
التي سمحت له بأن يفاوض من موقع
قوة .لكن ،وبعكس التشيبي الذي كان
قــريـبــا مــن اإلخـ ــوان املسلمني ومـ ّ
ـؤي ـدًا
لـتـ ّ
ـوســع الـنـفــوذ الـتــركــي ،فــإن الرئيس
عــالـيـيــف ع ـل ـمــانــي .ه ــو ل ــم ي ـت ــراخ في
م ـط ــاردت ــه ل ــإخ ــوان امل ـس ـل ـمــن ،وبـمــا

أنـ ـه ــم ورق ـ ــة أس ــاسـ ـي ــة فـ ــي يـ ــد أن ـق ــرة
لـتـقــويــة ن ـفــوذهــاُ ،يـسـ ّـبــب ه ــذا الــواقــع
مشكلة حقيقية لباكو».
الـ ـخـ ـبـ ـي ــران ي ـ ــؤك ـ ــدان أن ال ـ ـن ـ ــزاع فــي
ّ
ن ــاغ ــورن ــو ق ــره ب ــاغ ُوضـ ــع ع ـلــى ســكــة
ّ
الـ ـح ــل ال ـف ـع ـل ــي ،م ــع أن «خـ ــافـ ــات قــد
ت ـب ــرز بــالـنـسـبــة إلـ ــى خ ــرائ ــط ال ـط ــرق،
خــاصــة مـمـ ّـر التـشــن ال ــذي يــربــط بني
أرمـيـنـيــا وش ـمــال اإلقـلـيــم ،وذل ــك الــذي
يصل بني ناخيتشيفان ،وهي مقاطعة
ألذربـ ـيـ ـج ــان خـ ـ ــارج أراضـ ـيـ ـه ــا وغ ـيــر
ّ
متصلة جغرافيًا بها ،وبني أذربيجان
وتــرك ـيــا» ،ي ـقــول ب ـيــرم بــالـتـشــي .جــان
دو غلينياستي ،من جهته ،يشير إلى
أن ت ـجـ ّـدد ال ـنــزاع مــرهــون بالوضعية
ُ
القانونية التي ستعطى لسكان شمال
ّ
اإلق ـل ـيــم« .لـيـســت ه ـنــاك أي ضـمــانــات
حول هذه املسألة .سيعتمد األمر على
نوايا باكو التي ُت ّ
صر على أن اإلقليم،
ولو شكليًا ،هو جزء من أراضيها .هذا
شرط مركزي اللتزامها باالتفاق .ومن
الـبــديـهــي أن م ـيــزان ال ـقــوى لــن َي ّ
تغير
ف ــي ال ـس ـن ــوات الـ ـق ــادم ــة .فــأذرب ـي ـجــان
ّ
غنية بالنفط والغاز ،وتتمتع بصالت
ّ
متميزة مع الغرب الذي يستورد منها
الطاقة (أنـبــوب نفط بــاكــو -تبليسي-
ش ـي ـه ــان) .سـتـبـقــى أذربـ ـيـ ـج ــان غنية
وأرمينيا فقيرة».

أعلنت الناطقة باسم وزارة
الخارجية األرمينية ،عبر
«تويتر» ،استقالة الوزير زوهراب
مناتساكانيان من منصبه الذي
يشغله ٌمنذ أيار /مايو .2018
استقالة جاءت في أعقاب
الضغوط التي تواجهها
حكومة رئيس الوزراء ،نيكول
ّ
المحتجين
باشينيانِ ،من ِق َبل آالف
الذين يتظاهرون منذ أن وافقت
يريفان على توقيع اتفاق وقف
الحرب مع باكو في ناغورنو قره
باغ ،للمطالبة باستقالتها .على
هذه الخلفية ،دعا باشينيان
الذي أثار غضبًا عارمًا لموافقته
برعاية
على االتفاق الذي جاء
ٍ
روسية ،إلى وقف االحتجاجات.
وكتب على «فايسبوك»« :ذكرت
اليوم بوضوح أن العنف أو إثارة
ّ
العنف (خصوصًا العنف المسلح)
ال يمكن ّ
بأي حال من األحوال أن
يكون وسيلة عمل للحكومة».
(األخبار)
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إعالنات

العالم

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►
رئاسيات أميركا

تراوح مكانها:
األزمة االنتخابية ِ
استعدادات لمعركة قضائية كبرى
اليزال الغموض ّ
سيد
الموقف على الساحة
السياسية األميركية،
وسط إصرار دونالد ترامب
على اعتبار نفسه الفائز
باالنتخابات الرئاسية،
وتهديده بدعاوى
قضائية كبيرة تطعن في
ٌ
تهديد يبدو أن
نتائجها.
الديموقراطيين يأخذونه
بالجدية الكافية ،التي
دفعت كاماال هاريس إلى
الدعوة لتقديم ّتبرعات
من أجل خوض غمار
القضاء
ُ
ت ــراوح األزم ــة االنتخابية األميركية
ّ
م ـك ــان ـه ــا ،ف ــي ظ ـ ــل إص ـ ـ ــرار الــرئ ـيــس
املنتهية واليته ،دونالد ترامب ،على
ّ
اتـ ـب ــاع املـ ـس ــار ال ـق ـض ــائ ــي ،واع ـت ـبــار
نفسه الفائز باالنتخابات الرئاسية.
ٌ
إص ـ ـ ـ ٌ
ـرار قــاب ـلــه إذع ـ ـ ــان دي ـمــوقــراطـ َّـي
َ
ّ
للمقاربة التي قــررهــا تــرامــب ،تمثل
فــي دع ــوة نــائـبــة الــرئـيــس املنتخبة،
كــامــاال هــاريــس ،إلــى تقديم ّ
تبرعات
لـ ـخ ـ ّـوض م ـع ــرك ــة ق ـض ــائ ـي ــة ،فـ ــي مــا
يـ ــؤشـ ــر إل ـ ــى اسـ ـتـ ـم ــرار م ــرح ـل ــة مــن
الجمود االنتقالي.
وف ــي ت ـغــريــدة ع ـلــى م ــوق ــع "تــوي ـتــر"،
قال ترامب إن االنتخابات الرئاسية
ً
األخـ ـي ــرة ك ــان ــت األك ـث ــر اح ـت ـي ــاال في
ّ
ال ـت ــاري ــخ ،م ــؤك ـدًا أن ــه سـيــرفــع قريبًا
دع ــاوى قضائية "كـبـيــرة" تطعن في
ن ـتــائ ـج ـهــا ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن خ ـســارة
حملته م ـعــارك قـضــائـيــة عــديــدة في
شأن تلك النتائج .جاء ذلك في َوقت
أف ــادت فيه حملة الرئيس املنتخب،
جو بايدن ،بــأن إعــادة فــرز األصــوات
فـ ــي والي ـ ـ ــة ج ــورجـ ـي ــا أظ ـ ـهـ ــرت ع ــدم
وجـ ـ ــود ّ
أي مـ ـخ ــالـ ـف ــات ان ـت ـخ ــاب ـي ــة.
وقــال مسؤولون عن االنتخابات في
الحزبني الديموقراطي والجمهوري
إنـ ـ ـ ــه ال ي ـ ــوج ـ ــد دلـ ـ ـي ـ ــل ع ـ ـلـ ــى وقـ ـ ــوع
م ـخ ــال ـف ــات ك ـب ـي ــرة ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات
ال ــرئ ــاسـ ـي ــة .كـ ــذلـ ــك ،ذك ـ ـ ــرت وس ــائ ــل
إعالم أميركية أن حملة ترامب ألغت

ج ــزءًا كبيرًا مــن الــدعــاوى القضائية
الـ ـت ــي رف ـع ـت ـه ــا ل ـل ـط ـعــن فـ ــي ن ـتــائــج
االن ـت ـخــابــات ف ــي والي ــة بنسلفانيا.
ّ
إل أن تيم مورتاف ،مدير االتصاالت
ف ــي حـمـلــة ت ــرام ــب ،ن ـفــى ذلـ ــك .وق ــال
إن ال ــدع ــاوى الـقـضــائـيــة فــي الــواليــة
ّ
مستمرة في شــأن أكثر من  682ألف
ب ـطــاقــة اقـ ـت ــراع ب ــال ـب ــري ــد ،وأص ـ ــوات
ل ـغــائ ـبــن ت ـ ـ ّـم ف ــرزه ــا ب ـش ـكــل س ـ ـ ّ ّـري.
وق ـ ّـدم محامو تــرامــب نسخة منقحة
م ــن ال ــدع ــوى ،بـعــدمــا ح ــذف ــوا مــزاعــم
ع ــن أن م ـس ــؤول ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات فــي
الوالية انتهكوا الحقوق الدستورية
ّ
الحد من قدرة
لحملة الرئيس ،عبر
مراقبيها على مراقبة فرز األصوات.
ُ ّ
وباتت دعوى ترامب املختصرة تركز،
اآلن ،عـلــى مــزاعــم ب ــأن الجمهوريني
ّ
تضرروا بشكل غير قانوني ،بسبب
سماح بعض املقاطعات التي تميل
إلــى الحزب الديموقراطي للناخبني
بـ ـ ــإصـ ـ ــاح األخـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاء فـ ـ ــي بـ ـط ــاق ــات
ال ـت ـص ــوي ــت .وكـ ـ ــان ت ــرام ــب ق ــد ق ــال،
ف ــي وقـ ــت س ــاب ــق ف ــي ت ـغ ــري ــدة عـلــى
موقع "تويتر" ،إن كثيرًا من القضايا
املـ ــرفـ ــوعـ ــة ف ـ ــي ش ـ ـ ــأن االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الــرئــاس ـيــة ف ــي جـمـيــع أن ـح ــاء ال ـبــاد
"رف ـع ـه ــا أشـ ـخ ــاص ك ــان ــوا شــاهــديــن
ع ـلــى ان ـت ـه ــاك ــات مـ ـ ّ
ـروعـ ــة" ،وأضـ ــاف
إنـ ــه س ـي ـت ـ ّـم ق ــري ـب ــا رفـ ــع م ــا وصـفـهــا
بالقضايا الكبرى ،التي "تظهر عدم
دستورية االنتخابات ،وما حدث من
فضائح لتغيير النتيجة".
وف ــي حــن ي ـصـ ّـر تــرامــب عـلــى فــوزه

ّ
هاريس
همت
ات
ّ
والجمهوريين
ترامب
بالسعي إلى
طمس «النصر
الجلي»ّ
االنتخابي

ب ــاالن ـت ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاسـ ـي ــة ،وي ـق ــول
إن ال ـ ـح ـ ــزب الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراطـ ــي ّ
زور
أصـ ـ ــوات ال ـن ــاخ ـب ــن ،ات ـه ـمــت نــائـبــة
ًّ
الــرئ ـيــس امل ـن ـت ـخــب ،كـ ــا م ــن تــرامــب
والجمهوريني ،بالسعي إلى طمس
ما ّ
ّ
الجلي"
سمته "النصر االنتخابي
للديموقراطيني بــدعــاوى قضائية
ال أسـ ــاس ل ـهــا ،ودعـ ــت إل ــى ال ـت ـبـ ّـرع
لـ ـلـ ـح ــزب ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي ل ـت ـمــويــل
ّ
ّ
تحركه القانوني لحماية كل صوت
انتخابي ،وفق تعبيرها .من جهته،
أعلن الفريق االنتقالي لبايدن أنه لم
ُيسمح لــه بالعمل مــع فريق اإلدارة
ال ـحــال ـيــة ف ــي ش ــأن ج ـهــود مكافحة
ّ
جــائ ـحــة ف ـي ــروس "كـ ــورونـ ــا" .وح ــث
َ
رون ك ــل ــن ،ك ـب ـيــر م ــوظ ـف ــي ال ـب ـيــت
ّ
األبـ ـي ــض املـ ـع ــن ف ــي إدارة ب ــاي ــدن
َ
إدارة ال ـخــدمــات الـعـ ّ
ـامــة
ال ـج ــدي ــدة،

ع ـلــى اإلس ـ ـ ــراع ف ــي ال ـت ـصــديــق على
ن ـتــائــج االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات .وق ـ ــال إن مــن
املهم أن يبدأ فريق بايدن لقاءاته مع
املسؤولني في وزارة الصحة لبحث
مـ ــا وصـ ـفـ ـه ــا ب ــامل ــرحـ ـل ــة األص ـ ـعـ ــب،
واملـتـمـثـلــة ف ــي كـيـفـيــة ت ــوزي ــع لـقــاح
"كورونا" على الشعب األميركي.
ّ
لكن االختراق الوحيد في هذا املجال
جـ ــاء ع ـلــى ل ـس ــان روب ـ ــرت أوب ــراي ــن،
م ـس ـت ـش ــار تـ ــرامـ ــب ل ــأم ــن ال ـق ــوم ــي،
وال ــذي ّ
تعهد بــأنــه سيضمن انتقال
الـسـلـطــة بـطــريـقــة احـتــرافـيــة للفريق
ال ــذي ي ـق ــوده ب ــاي ــدن ،إذا ت ـ ّـم اعـتـبــار
األخير الفائز باالنتخابات الرئاسية.
وق ــال أوب ــراي ــن ،أم ــام "م ـن ـتــدى األمــن
الـ ـ ـع ـ ــامل ـ ــي" ،إن ـ ــه يـ ــأمـ ــل ف ـ ــوز ت ــرام ــب
بفترة ثانية ملـ ّـدة أربــع سنوات ،لكنه
سيعمل مع ّ
أي إدارة جديدة برئاسة
كانت
بــايــدن ونائبته .وأض ــاف" :إذا ّ
هناك إدارة جديدة ،فإنهم يستحقون
بـ ـع ــض ال ـ ــوق ـ ــت لـ ـلـ ـمـ ـج ــيء وت ـن ـف ـيــذ
سـيــاســاتـهــم" ،مـتــابـعــا أن ــه "إذا تأكد
فــوز بايدن ـ ـ هــاريــس ،ومــن الواضح
ّ
أن األمور تبدو على هذا النحو اآلن،
فسيكون لدينا انتقال احترافي جدًا
مــن جــانــب مجلس األم ــن الـقــومــي ،ال
ريــب فــي ذل ــك" .ورأى مستشار األمــن
ال ـق ــوم ــي أن"ال ـ ـشـ ــيء ال ـع ـظ ـيــم ه ــو أن
هذه هي الواليات املتحدة األميركية.
نتبادل األدوار وكانت لدينا انتقاالت
سلمية وناجحة (للسلطة) حتى في
أكثر الفترات الخالفية".
(األخبار)

ِّ
ّ
تركز دعاوى ترامب على أن مقاطعات ديموقراطية سمحت للناخبين بإصالح األخطاء في بطاقات التصويت (أ ف ب)

ترامب يأمر بتقليص الوجود العسكري غرب آسيا
يبدو الرئيس األميركي املنتهية
واليته ،دونالد ترامب ،عازمًا على
ت ـس ــري ــع االنـ ـسـ ـح ــاب م ــن املـنـطـقــة
قـ ـب ــل م ـ ـغـ ــادرتـ ــه الـ ـبـ ـي ــت األبـ ـي ــض
ف ــي ال ـع ـش ــري ــن م ــن ال ـش ـه ــر األول
مــن الـعــام املـقـبــل .ولــم يـعــد خافيًا
بعد إش ــارة وزيــر الــدفــاع الجديد
بــالــوكــالــة ،كويستوفر مـيـلــر ،قبل
أيـ ــام ق ـل ـي ـلــة ،إل ــى ه ــذا االح ـت ـم ــال.
وفي هذا السياق ،أشارت وسائل
إعــام أميركية ،يوم أمــس ،إلى أن
ُ
اإلدارة الـحــالـيــة ســتـخـفــض عديد
ال ـق ـ ّـوات فــي أفـغــانـسـتــان وال ـعــراق
مطلع العام املقبل.
ون ـق ـل ــت ش ـب ـك ــة "س ـ ــي إن إن" عــن
ّ
م ـس ــؤول ــن وص ـف ـت ـهــم بــاملــطـلـعــن
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قــول ـهــم إن أوامـ ــر صـ ــدرت لـ ــوزارة
ال ــدف ــاع" ،ال ـب ـن ـت ــاغ ــون" ،بـتـقـلـيــص
ع ـ ــدي ـ ــد الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة فــي
أف ـغ ــان ـس ـت ــان ح ـي ــث ي ــوج ــد 4500
جـ ـن ــدي ،وال ـ ـعـ ــراق ح ـي ــث يـتـمــركــز
ـي كــا البلدين
 ،3000إلــى  2500فـ ّ
خـ ــال ال ـف ـت ــرة امل ـت ـب ــق ـي ــة م ــن عـمــر
اإلدارة .وبحسب الشبكةُ ،ينتظر
أن ُي ـ ـ ـصـ ـ ــدر ت ـ ـ ــرام ـ ـ ــب ،فـ ـ ــي خـ ــال
األسـ ـب ــوع الـ ـج ــاري ،أمـ ــرًا بـخـفــض
ال ـ ــوج ـ ــود الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ف ـ ــي ه ــذي ــن
الـبـلــديــن .وأوض ـحــت "س ــي إن إن"
أن ه ـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوة تـ ـتـ ـع ــارض مــع
تـ ــوص ـ ـيـ ــات ال ـ ـ ـقـ ـ ــادة ال ـع ـس ـك ــري ــن
األم ـيــرك ـيــن ال ــذي ــن ج ــادل ــوا ،مـنــذ
فـتــرة طــويـلــة ،بــأن ّ
أي انسحابات

أمر ترامب بخفض
عديد الجنود إلى
 2500في كل من
أفغانستان والعراق

إض ــاف ـي ــة م ــن ال ـب ـل ــدي ــن ،ي ـج ــب أن
تـ ـك ــون ق ــائ ـم ــة ع ـل ــى ش ـ ـ ــروط ،وأن
ال ـ ـ ــوض ـ ـ ــع ال ي ـ ـس ـ ـت ـ ـحـ ــق ،حـ ــال ـ ـيـ ــا،

ت ـق ـل ـي ـص ــا إض ــافـ ـي ــا ل ـ ـل ـ ـقـ ــوات .فــي
اإلطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار عـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــه ،ن ـ ـق ـ ـلـ ــت وك ـ ــال ـ ــة
ـؤول
"أس ــوش ـي ـت ــد ب ـ ــرس" ع ــن م ـس ـ ّ
أمـ ـيـ ــركـ ــي قـ ــولـ ــه إن م ـ ــن املـ ـت ــوق ــع
أن يـ ـ ــأمـ ـ ــر ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي
بتقليص عــديــد ج ـنــود ب ــاده في
أف ـغ ــان ـس ـت ــان إل ـ ــى  2500ج ـن ــدي.
و ّبـ ـم ــوج ــب ات ـ ـفـ ــاق ال ـ ـسـ ــام الـ ــذي
وقعته واشنطن وحركة "طالبان"
في الدوحة أواخر شباط /فبراير
املاضيَ ،يفترض الجدول الزمني
ً
املوضوع انسحابًا أميركيًا كامال
ف ــي رب ـيــع ال ـ ُع ــام امل ـق ـبــل ،اس ـت ـنــادًا
ُّ
التقدم املحرز في املفاوضات
إلى
األفغانية ـ ـ األفغانية.
(األخبار)

إعادة إعالن تلزيم شراء عبوات مخصصة
النتاج الشتول الحرجية
لزوم مديرية التنمية الريفية والثروات
الطبيعية
الـ ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة والـ ـنـ ـص ــف مـ ــن ي ــوم
ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع ف ـيــه ال ـث ــام ــن م ــن شهر
كـ ـ ــانـ ـ ــون األول  ،2020تـ ـ ـج ـ ــري ادارة
املناقصات ـ ـ في مركزها الكائن في بناية
ب ـي ـضــون ـ ـ ـ شـ ــارع ب ـ ــوردو ـ ـ ـ ال ـص ـنــايــع ـ ـ
بيروت ،لحساب وزارة الزراعة  -مناقصة
تـلــزيــم ش ــراء ع ـبــوات مخصصة النـتــاج
الشتول الحرجية لــزوم مديرية التنمية
الريفية والثروات الطبيعية.
ـ ـ الـتــأمــن املــؤقــت :مليونا لـيــرة لبنانية
فقط ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض ،وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص الـ ــذي يـمـكــن االط ــاع
وال ـح ـص ــول ع ـل ـيــه م ــن مـصـلـحــة ديـ ــوان
امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـل ــزراع ــة ال ـكــائ ـنــة في
منطقة بئر حسن  -مقابل ثكنة هنري
شهاب  -الطابق الثالث.
يـجــب ان تـصــل ال ـعــروض إل ــى قـلــم إدارة
املـنــاقـصــات قـبــل الـســاعــة الـثــانـيــة عشرة
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات

نتائج اللوتو اللبناني
17 40 31 28 11 10 7
ج ـ ـ ــرى م ـ ـسـ ــاء أم ـ ـ ــس سـ ـح ــب ال ـل ــوت ــو
اللبناني لإلصدار الرقم  1858وجاءت
النتيجة على الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة31 - 28 - 11 - 10 - 7 :
  40الرقم اإلضافي17 :¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
ـ قيمة الجوائز اإلجمالية :ال شيء
 عدد الشبكات الرابحة :ال شيء ال ـج ــائ ــزة اإلفـ ــراديـ ــة ل ـكــل ش ـب ـكــة :الشيء
¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقام مطابقة
مع الرقم اإلضافي):
 ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة حـســباملرتبة :ال شيء
 عدد الشبكات الرابحة :ال شيء ال ـج ــائ ــزة اإلفـ ــراديـ ــة ل ـكــل ش ـب ـكــة :الشيء
¶ الــمــرتــبــة الــثــالــثــة (خــمــســة أرقـــام
مطابقة):
 ق ـ ـي ـ ـمـ ــة الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــوائ ـ ـ ــز اإلجـ ـ ـمـ ـ ــالـ ـ ـيـ ـ ــة: 39,959,280ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 24 :شبكة قيمة الجائزة اإلفــراديــة لكل شبكة: 1,664,970ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـم ــة ال ـ ـجـ ــوائـ ــز اإلجـ ـم ــالـ ـي ــة حـســب
املرتبة 39,959,280 :ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 937 :شبكة. قيمة الجائزة اإلفــراديــة لكل شبكة: 42,646ل.ل.
¶ الــمــرتــبــة الــخــامــســة (ثــاثــة أرق ــام
مطابقة):
 ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة حـســباملرتبة 108,656,000 :ل.ل.
 عـ ــدد ال ـش ـب ـك ــات ال ــرابـ ـح ــة13,582 :شبكة.
 الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. امل ـ ـ ـبـ ـ ــالـ ـ ــغ امل ـ ـ ـتـ ـ ــراك ـ ـ ـمـ ـ ــة لـ ـلـ ـم ــرتـ ـب ــةاألول ـ ـ ــى وامل ـن ـق ــول ــة ل ـل ـس ـحــب امل ـق ـبــل:
 1,840,534,688ل.ل.
نتائج زيد
ج ـ ــرى مـ ـس ــاء أم ـ ــس س ـح ــب زي ـ ــد رق ــم
 1858وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح87648 :
¶ الجائزة األولى 43,239,709 :ل.ل.
 عدد األوراق الرابحة :ورقة واحدةقيمة الجائزة اإلفــراديــة43,239,709 :
ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.7648 :
 الجائزة اإلفرادية 450,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.648 :
 الجائزة اإلفرادية 45,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم .48
 الجائزة اإلفرادية 4,000 :ل.ل.نتائج يومية
جرى مساء أمس سحب «يومية» رقم
 1080وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة285 :
• يومية أربعة2733 :
• يومية خمسة93738 :

ّ
العلية
د .جان
التكليف 1112
دعوة الجتماع الهيئة العامة للمعهد الوطني
للكرمة والنبيذ
إن رئيس مجلس إدارة املعهد الوطني
للكرمة والنبيذ.
ب ـ ـنـ ـ ً
ـاء ع ـل ــى الـ ـق ــان ــون رق ـ ــم  216ت ــاري ــخ
( 2000/5/29ان ـ ـ ـتـ ـ ــاج وص ـ ـنـ ــع وب ـي ــع
واستيراد النبيذ) ال سيما املادة  18منه.
بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى امل ــرس ــوم رقـ ــم  5638تــاريــخ
 2019/9/19ح ــول تـعــديــل املــرســوم رقــم
 9572تـ ــاريـ ــخ ( 2012/12/19ت ـع ــدي ــل
امل ــرس ــوم رق ــم  596ت ــاري ــخ )2007/8/1
«املـ ـعـ ـه ــد ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـك ــرم ــة وال ـن ـب ـي ــذ»
السيما املادتني  11و 12منه،
بـ ـ ـن ـ ـ ً
ـاء عـ ـل ــى آل ـ ـيـ ــة ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات أعـ ـض ــاء
م ـج ـلــس اإلدارة غ ـي ــر م ـم ـث ـلــي ال ـج ـهــات
الحكومية الـصــادرة عــن مجلس اإلدارة
املعهد الوطني للكرمة والنبيذ بتاريخ
.2020/7/29
يدعو السيدات والـســادة أعضاء الهيئة
العامة للمعهد الوطني للكرمة والنبيذ
املـ ـنـ ـتـ ـسـ ـب ــن لـ ـلـ ـمـ ـعـ ـه ــد ،وفـ ـ ـق ـ ــا ألصـ ـ ــول
االنـتـســاب «للمعهد» ،لحضور اجتماع
الهيئة الـعــامــة امل ـقـ ّـرر انـعـقــاده فــي تمام
الساعة العاشرة من صباح يوم األربعاء
الواقع في  10شباط  ،2021على أن ّ
يحدد
املكان قبل أقله  30يومًا من تاريخ انعقاد
اجتماع الهيئة ،وذلــك مــن أجــل الـتــداول
فــي ج ــدول األع ـمــال املتضمن املــواضـيــع
التالية:
 .1االسـتـمــاع إلــى تقرير مجلس اإلدارة
امل ـن ـت ـه ـيــة واليـ ـت ــه حـ ــول ن ـش ــاط مجلس
اإلدارة منذ تشكيله حتى تاريخه.
 .2االستماع إلــى تقرير امــن الصندوق
حول الحسابات املقدمة من قبل مجلس
اإلدارة واملوقوفة بتاريخ  31كانون األول
.2020
 .3م ـن ــاق ـش ــة تـ ـق ــري ــري م ـج ـل ــس اإلدارة
وأمني الصندوق والحسابات الختامية
واملصادقة عليهم.
 .4إب ــراء ذمــة مجلس اإلدارة عــن أعماله
طوال فترة واليته وحتى تاريخه.
 .5انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد غير
ممثلي الجهات الحكومية النتهاء والية
ً
مـجـلــس اإلدارة ال ـحــالــي ع ـم ــا بــأحـكــام
املــرســوم رق ــم  5638تــاريــخ 2019/9/19
حــول تعديل املــرســوم رقــم  9572تاريخ
( 2012/12/19تعديل املرسوم رقــم 596
ت ــاري ــخ « )2007/8/1امل ـع ـه ــد الــوط ـنــي
للكرمة والنبيذ».
لـ ـ ـ ــذا ،يـ ــرجـ ــى م ـ ــن ال ـ ـس ـ ـيـ ــدات والـ ـ ـس ـ ــادة
األعضاء أخذ العلم واعتبار هذه الدعوة
بمثابة دعوة خاصة كما سيتم نشر آلية
االنتخاب والئحة املنتسبني الذين يحق
لهم املشاركة في الهيئة العامة في مدة
أقصاها  30يومًا من تاريخ هذه الدعوة،
علمًا أن كافة شروط الوقاية من فيروس
كورونا ستكون مؤمنة خالل االجتماع.
رئ ـيــس مـجـلــس اإلدارة املـعـهــد الــوطـنــي
للكرمة والنبيذ
د .كارلوس العظم
التكليف 1114
خالصة حكم
صــادر عن محكمة الجنايات في البقاع
بالصورة الغيابية
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت هـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2020/10/12ع ـلــى امل ـت ـهــم مـحـمــد علي
ابــراهـيــم الـعـطــار جنسيته لبناني محل
اقــام ـتــه ش ـعــت وال ــدت ــه م ـهــا ع ـمــره 1983
ب ــال ـع ـق ــوب ــة الـ ـت ــالـ ـي ــة االشـ ـ ـغ ـ ــال ال ـش ــاق ــة
خمس سنوات بعد اعــان سقوط الحكم
ال ـغ ـيــابــي ال ـثــانــي رق ــم  2013/23تــاريــخ
 .2013/1/28وفـقــا لـلـمــواد  638ف 6من
قانون العقوبات.
الرتكابه جناية السرقة
وق ـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت له قيمًا إلدارة أمــوالــه طيلة مدة
فراره.
رئيس قلم هذه املحكمة
في 2020/10/19
الرئيس
التكليف 1120

خالصة حكم
صــادر عن محكمة الجنايات في البقاع
بالصورة الغيابية
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت هـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2020/10/12ع ـ ـلـ ــى امل ـ ـت ـ ـهـ ــم هـ ـ ـ ــارون
مصطفى طليس جنسيته لبناني محل
اقامته بريتال والــدتــه فاديا عمره 1986
بــالـعـقــوبــة الـتــالـيــة االش ـغــال الـشــاقــة مــدة
عشر سنوات لكل من الجنياتني وتدريكه
الرسوم .وفقًا للمواد  335و 638من قانون
العقوبات.
الرتكابه جناية تأليف عصابة سرقة
وقـ ـ ـ ــررت اسـ ـق ــاط ــه م ــن الـ ـحـ ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت لــه قيمًا إلدارة أمــوالــه طيلة مدة
فراره.
رئيس قلم هذه املحكمة
في 2020/10/12
الرئيس
التكليف 1120
خالصة حكم
صــادر عن محكمة الجنايات في البقاع
بالصورة الغيابية
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2020/10/5عـلــى املـتـهــم عـبــدالـلــه عــذاب
ال ـع ـيــدي جـنـسـيـتــه لـبـنــانــي مـحــل إقــامـتــه
بريتال والدته ريــا عمره  1965بالعقوبة
التالية االشغال الشاقة مدة سبع سنوات
وحرمانه من حق حمل السالح مدة خمسة
ع ـش ــر س ـن ــة والـ ــزامـ ــه بـتـسـلـيــم الـبـنــدقـيــة
املستعملة خالل مهلة خمسة عشر يومًا
تحت طائلة اداء مبلغ خمسة عشر مليون
ل.ل .بـعــد اع ــان س ـقــوط الـحـكــم الغيابي
ال ـصــادر بحقه بــرقــم  2011/97وتــدريـكــه
الرسوم  .وفقًا للمواد  549ف 560/1و514
من قانون العقوبات و 72اسلحة.
الرتكابه جناية مشاركة بالخطف بقصد
الزواج
وق ـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت له قيمًا إلدارة أمــوالــه طيلة مدة
فراره.
رئيس قلم هذه املحكمة
في 2020/10/5
الرئيس
التكليف 1120
خالصة حكم
صــادر عن محكمة الجنايات في البقاع
بالصورة الغيابية
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت هـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2020/10/12على املتهم شكري محمود
حرب جنسيته لبناني محل اقامته املرج
وال ــدت ــه أن ـي ـســه ع ـم ــره  1961بــالـعـقــوبــة
التالية االعدام والزامه بتسليم البندقية
الحربية املستعملة كالشينكوف تحت
طــائ ـلــة اداء م ـب ـلــغ ث ـمــان ـيــة م ــاي ــن ل.ل.
بحال التخلف وحرمانه من حمل السالح
والرسوم وفقًا للمواد  549ف 1و 6من من
قانون العقوبات و 72اسلحة.
الرتكابه جناية القتل
وق ـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت له قيمًا إلدارة أمــوالــه طيلة مدة
فراره.
رئيس قلم هذه املحكمة
في 2020/10/12
الرئيس
التكليف 1120
إعالن إعادة تلزيم تأمني عناصر الدفاع املدني
املأجورين وغير املأجورين واالداريني
واملـ ـت ــدرب ــن وامل ـت ـط ــوع ــن ض ــد ط ـ ــوارئ
العمل
الساعة التاسعة والنصف من يوم اإلثنني
الــواقــع فيه الــرابــع عشر مــن شهر كانون
األول  ،2020تجري ادارة املناقصات ـ ـ في
مركزها الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع
بوردو ـ ـ الصنايع ـ ـ بيروت ،لحساب وزارة
الــداخـلـيــة والـبـلــديــات  -املــديــريــة الـعــامــة
ل ـلــدفــاع املــدنــي  -مـنــاقـصــة إعـ ــادة تلزيم
تأمني عناصر الــدفــاع املــدنــي املأجورين
وغـيــر املــأجــوريــن واالداريـ ــن واملـتــدربــن
واملتطوعني ضد طوارئ العمل.
ـ ـ التأمني املؤقت/10.000.000/ :ل.ل .فقط
عشرة ماليني ليرة لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض ،وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر

ال ـش ــروط ال ـخ ــاص ،ال ــذي يـمـكــن االط ــاع
وال ـح ـص ــول ع ـل ـيــه م ــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
للدفاع املدني.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل ال ـ ـع ـ ــروض إلـ ـ ــى إدارة
املـنــاقـصــات ،قبل الـســاعــة الثانية عشرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
ّ
العلية
د .جان
التكليف 1121
تبليغ فقرة حكمية
قــررت محكمة إيـجــارات بـيــروت برئاسة
ال ـ ـقـ ــاضـ ــي س ـي ـس ـي ــل س ـ ــرح ـ ــال بـ ـت ــاري ــخ
 2019/9/26بالقرار  2019/600بالدعوى
 2016/1869املقامة من املدعي فرنسيس
الـ ـخ ــوري ورفـ ــاقـ ــه ،اسـ ـق ــاط ح ــق املــدعــى
عليهما أسـبــريــدون متري وشــركــة وليد
خليل وأسبريدون متري وعفاف الصايغ
بالتمديد الـقــانــونــي والــزامـهـمــا بــإخــاء
املأجور الكائن بالقسم رقم  5بالعقار رقم
/5096األش ــرفـ ـي ــة ،مـهـلــة االس ـت ـئ ـنــاف 15
يومًا تلي مهلة النشر.
رئيس القلم
سامر طه
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلبت فاتن موسى ديــاب بوكالتها عن
املحامي الياس جريس الحلو بوكالته
عـ ــن بـ ـط ــرس سـ ـل ــوم اب ــوص ــال ــح ملــوك ـلــه
صالح سلوم ابوصالح شهادة قيد بدل
ضائع للعقار  440صربا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب محمد اسـعــد طفيلي شـهــادة قيد
بدل ضائع للعقار  51ديرالزهراني.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلــب حـســن عـلــي نعمه ملــوكـلــه مختار
مـحـمــد نـعـمــه س ـنــد تـمـلـيــك ب ــدل ضــائــع
للقسم  11من العقار  3544حبوش.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـ ـلـ ــب ع ـ ـلـ ــي ح ـ ـسـ ــن م ـ ـن ـ ـصـ ــور مل ــوك ـل ــه
اسماعيل محمد حجيج شهادة قيد بدل
ضائع للعقار  867ديرانطار.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب محمد عبدالله حــومــانــي بصفته
مشتري من البائع رامز نعمه بالل سند
تمليك بدل ضائع للعقار  1741انصار.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـل ــب امل ـح ــام ــي م ـح ـمــد خ ـل ـيــل ارزونـ ـ ــي
ب ــوك ــالـ ـت ــه ع ـ ــن ل ـ ـيـ ــال ع ـ ـصـ ــام ال ـح ـج ــار
مل ــورث ـت ـه ــا ن ــزه ــه م ـح ـمــد ع ـل ــي سـبـيـتــي
شـ ـه ــادة ق ـي ــد بـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـقــار 375
كفرصير.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلــب حـســن احـمــد ح ــال ملــوكـلـيــه رؤوف ــة

ورؤوف وحـ ـس ــن وم ـح ـم ــد وعـ ـل ــي وع ــا
وم ـص ـط ـف ــى أحـ ـم ــد ح ـ ــال اصـ ــالـ ــه عـنـهــم
وملــوك ـل ـي ـهــم ج ـم ـيــل وزيـ ـن ــب أح ـم ــد ح ــال
ش ـ ـهـ ــادات ق ـي ــد بـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـقــار 177
حبوش.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب حسني خليل بــرجــاوي بوكالته عن
خـلـيــل ابــراه ـيــم ب ــرج ــاوي ملــوكـلـتــه منيفة
ابراهيم برجاوي شهادة قيد بــدل ضائع
للعقار  1917ديرالزهراني.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلبت عبير حسن قبيسي ملوكلها حسن
أح ـم ــد قـبـيـســي س ـنــد تـمـلـيــك ب ــدل ضــائــع
للقسم  8من العقار  190زبدين.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلــب ه ــال جـمـيــل اخ ـضــر ملــوكـلـتــه مــريــم
ابــراه ـيــم فـحــص ش ـهــادة قـيــد ب ــدل ضــائــع
للعقار  3237جبشيت.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـ ـل ــب م ـح ـم ــد ت ــوفـ ـي ــق قـ ــاسـ ــم ش ـه ــادت ــي
قـيــد ب ــدل ضــائــع للعقارين 3766 – 1096
كفررمان.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
ط ـلــب ن ــزي ــه ال ـج ــردل ــي بــالــوكــالــة إث ـبــات

بيانات توفيق صالح الدين البساط في
العقارين  386 – 371الحمصية.
للمعترض  20يومًا للمراجعة
القاضي العقاري
محمد الحاج علي
إعالن
تعلن مصلحة استثمار مرفأ طرابلس
عــن رغبتها فــي إع ــادة إج ــراء املناقصة
العمومية لتنفيذ مشروع تزفيت مدخل
ومخرج السكانر في املرفأ الجديد وذلك
على الشكل التالي:
 – 1تنفيذ الـصـفـقــة بـطــريـقــة املناقصة
العمومية.
 – 2تسلم دفاتر الشروط اعتبارًا من يوم
الـجـمـعــة ال ــواق ــع فـيــه  2020/11/20من
قلم املصلحة الكائن في منطقة املعرض
بناية رويال خلف نقابة املهندسني.
 – 3آخ ــر مـهـلــة ل ـت ـقــديــم الـ ـع ــروض يــوم
ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع فـيــه  2020/12/1قبل
الساعة الثانية عشر ظهرًا في العنوان
املشار إليه.
 – 4تفض العروض يوم األربعاء الواقع
فيه  2020/12/2عند الساعة التاسعة
صباحًا في العنوان أعاله.
مدير املصلحة
د .أحمد تامر
إعالن
تعلن مصلحة استثمار مرفأ طرابلس
عــن رغبتها فــي إع ــادة إج ــراء املناقصة
العمومية لتوريد الـلــوازم والقرطاسية
ل ــزوم مصلحة استثمار مــرفــأ طرابلس
وذلك على الشكل التالي:
 – 1تنفيذ الـصـفـقــة بـطــريـقــة املناقصة
العمومية.
 – 2تسلم دفاتر الشروط اعتبارًا من يوم
الـجـمـعــة ال ــواق ــع فـيــه  2020/11/20من
قلم املصلحة الكائن في منطقة املعرض
بناية رويال خلف نقابة املهندسني.
 – 3آخر مهلة لتقديم العروض يوم اإلثنني
ال ــواق ــع ف ـيــه  2020/11/30ق ـبــل ال ـســاعــة
الثانية عشر ظهرًا في العنوان املشار إليه.
 – 4تفض العروض يوم الثالثاء الواقع
فيه  2020/12/1عند الساعة التاسعة
صباحًا في العنوان أعاله.
مدير املصلحة
د .أحمد تامر

دعوة إىل جمعية عمومية عادية
لجمعية ماليك االقسام املختلفة يف العقار رقم /1997/
من منطقة ذوق مصبح العقارية

«مرشوع سوار»

بنا ًء عىل القرار رقم  ١٤٣٢الصادر بتاريخ  ٢٠٢٠ /١١ /١٢املتعلق باإلقفال الكامل
ملواجهة إرتفاع اصابات الكورونا ومنع الخروج والولوج إىل الشوارع والطرقات يومياً
ما بني الساعة الخامسة مسا ًء ولغاية الساعة الخامسة إعتباراً من صباح يوم السبت
الواقع فيه  ٢٠٢٠ /١١ /١٤ولغاية صباح يوم اإلثنني الواقع فيه  ،٢٠٢٠ /١١ /٣٠تقرر
إرجاء إجتامع الجمعية العمومية املحدد سابقاً بيوم األربعاء الواقع فيه /١١ /١٨
 ٢٠٢٠الساعة الخامسة بعد الظهر إىل يوم الثالثاء الواقع فيه 2020/12/01وذلك يف
متام الساعة الثالثة بعد الظهر.
رشف رئيس مجلس جمعية ماليك االقسام املختلفة يف العقار رقم  /1997/من منطقة
يت ّ
ذوق مصبح العقارية «مرشوع سوار» بدعوتكم لحضور الجمعية العمومية العادية
السنوية التي ستنعقد يف مركز الجمعية يف ذوق مصبح وذلك يوم الثالثاء الواقع فيه
2020/12/01وذلك يف متام الساعة الثالثة بعد الظهر.
إن الجمعية العمومية العادية السنوية مدعوة للتداول بجدول األعامل التايل:
 -1تالوة التقرير االداري من قبل رئيس الجمعية.
 -2االطالع عىل امليزانية العمومية لعام  2019ومناقشتها وابراء ذمة رئيس الجمعية
عن أعامل العام .2019
 -3االطالع عىل مرشوع موازنة العام  2020واملوافقة عليه.
 -4البحث بالوضع املايل واملرصيف الحايل يف البلد ومدى تأثريه عىل سلفات مصاريف
األقسام املشرتكة ومصاريف اخرى.
 -5امور مختلفة.
إن نسخاً عن امليزانية العائدة للعام  2019وللموازنة العائدة للعام  2020موضوعة
تحت ترصف املالكني يف مركز الجمعية.عىل كل مالك قسم خاص حضور الجمعية
شخصياً أو متثيالً بواسطة مالك آخر مبوجب تفويض خطي رصيح.
رئيس الجمعية جمعية ماليك االقسام املختلفة
يف العقار رقم  /1997/من منطقة ذوق مصبح العقارية «مرشوع سوار»
رينه متى
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ثقافة وناس

ثقافة وناس

موسيقى في وقت قد تشكل الظروف الصعبة الراهنة رادعًا أمام الموسيقيين تحول دون إصدار أعمالهم،
ّ
ّ
متحديًا العوائق،
أصر الموسيقي اللبناني بشار خليفة على تقديم أسطوانته الجديدة  On/Offأخيرًا،
ومدركًا أن المستقبل قد ال يكون بالضرورة أفضل

في :On/Off
خليفة
بشار
ً
الموسيقى مرآة لواقعنا اإلنساني
ال يمكنني أن أنتظر ألسباب تجارية
الــوقــت امل ـنــاســب ،ألن ـنــا ال ن ـعــرف ما
يخفيه الغد ،وقد يكون أسوأ .كل ما
أفعله اليوم ،إن كانت حفلة أو حتى
مقابلة ،ينبغي أن أعيشه بالكامل.
علينا العمل بقوة وليس بأقل جدية
بسبب الظروف».
األل ـبــوم مـلــيء بالحنني والــذكــريــات،
يتأرجح بني األغنيات الهادئة ،وتلك
امل ـحـ ّـم ـلــة بـ ــاألصـ ــوات اإلل ـك ـتــرون ـيــة،

ساندرا الخوري
بـ ـع ــد مـ ـ ـ ــرور خـ ـم ــس س ـ ـنـ ــوات عـلــى
إطالق «يا بلد» ،يعود بشار خليفة
ل ـي ـس ـ ّـج ــل ألـ ـب ــوم ــا خ ــامـ ـس ــا ،أش ـب ــه
بتحية أو صرخة حب كما يسميها
إلى بلده وذكرياته .األلبوم الحميم
والشاعري ّ
تم العمل عليه بالكامل
تقريبًا في منزل آل خليفة العائلي
ال ـج ـب ـلــي .ل ــم ي ـكــن املــوس ـي ـقــي يعلم
أن م ـج ـي ـئــه لـلـتـسـجـيــل ف ــي ل ـب ـنــان،
س ـي ـكــون وس ــط مــوجــة ال ـت ـظــاهــرات
وال ـث ــورة الـتــي انطلقت فــي تشرين
األول (أكـتــوبــر) مــن الـعــام املنصرم.
ول ـكــن ذل ــك لــم يـكــن عــائـقــا أمــامــه أو
أمام الفريق التقني الذي استقطبه
من فرنسا .وكــان عنوان On/ OFF
ش ـبــه بــدي ـهــي ف ــي أج ـ ــواء االن ـق ـطــاع
امل ـت ـك ـ ّـرر ل ـل ـت ـيــار ال ـك ـهــربــائــي خــال
ال ـن ـه ــار ،وه ــو أي ـضــا ع ـن ــوان إح ــدى
أغ ـن ـي ــات األلـ ـ ـب ـ ــوم .ال ـع ـم ــل ال ـجــديــد
ي ـت ـض ـ ّـمــن  11م ـق ـط ــوع ــة ،مـعـظـمـهــا
تأليف أصلي ،باستثناء استعادتي
«يا هوا بيروت» لفيروز وL’amour
( à plusieursآن س ــوري ــل) .نـســألــه
ّ
إن ك ــان قــد فــكــر فــي األغ ـن ـيــات التي
سيتضمنها العمل قبل املجيء إلى
لبنان أو أن الظروف لعبت دورًا في
التأليف ،فيجيبنا« :أع ــرف مسبقًا
ً
تــاريــخ تسجيل األغ ـن ـيــات إج ـمــاال،
ول ـكــن ال أع ـ ّـده ــا مـسـبـقــا .أح ــب تــرك
الباب مفتوحًا لألفكار واألحاسيس
وق ــت الـتـسـجـيــل .كــانــت ل ـ ّ
ـدي بعض
ّ
األف ـ ـكـ ــار ول ـك ـن ـهــا ل ــم ت ـك ــن مـ ـح ــددة.
فكنت أحيانًا أرغب في تأليف أغنية
هادئة وأحيانًا أخرى أردت الغوص
في الذكريات .أملك األفكار واأللوان
واألحـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــس .وأحـ ـ ـي ـ ــان ـ ــا ب ـعــض
األلحان أو آالت معينة».
ف ــي األلـ ـب ــوم أغ ـن ـيــة ت ـع ــود إل ــى عــام
 ،2017وهـ ـ ــي دويـ ـ ـت ـ ــو س ـ ّـجـ ـل ــه مــع
املغني الفرنسي الراحل كريستوف،
بناء على اقتراح من إذاعــة فرنسية
قـ ـض ــى ب ـت ـس ـج ـي ــل أغـ ـنـ ـي ــة م ـ ــع مــن
يــريــد .لــم تـصــدر إال  200نسخة من
األغنية على «فينيل» ،ولكنه رغب
ف ــي إع ـط ــائ ـه ــا امل ــزي ــد م ــن امل ـســاحــة
والحياة ،فشعر أن مكانها سيكون
مناسبًا في األلبوم .أما أغنية فيروز
«هوا بيروت» ،فاكتشفها في كتاب
مل ـيــا زي ـ ــادة «ي ــا ل ـيــل ي ــا ع ــن» ال ــذي
يحكي عن الثقافة العربية في القرن
العشرين وعن ّ
تميزها في السينما
وال ـ ـش ـ ـعـ ــر وامل ـ ــوسـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــى .وي ـ ـشـ ــرح
خـلـيـفــة« :ال ـك ـتــاب ينتهي مــع بــدايــة
الحرب األهلية في لبنان .كأن الفترة
الــذه ـب ـيــة تـنـتـهــي م ــع ح ــرب لـبـنــان.
وتصف في الكتاب حفلة فيروز في
ال ـ «أوملـبـيــا» عــام  1975حيث تــؤدي
األغ ـن ـي ــة .ه ــي أش ـب ــه ب ـصــرخــة حـ ّـب
لـلـمــديـنــة .ب ـيــروت مــديـنـتــي وول ــدت
فـيـهــا .أح ــب دائ ـم ــا أن أض ـيــع فيها.
اسم بيروت يعني لي الكثير .عندما
أل ـف ـظــه ،أش ـع ــر ب ــأم ــور ف ــي ج ـســدي.
هــي صــرخــة ح ـ ّـب للمدينة الـتــي ما
ُ
زالت تدمر وتحية لتاريخ الرحابنة
وفـ ـ ـي ـ ــروز الـ ــذيـ ــن ي ـم ـث ـل ــون ب ـي ــروت
أيضًا».
ف ـ ـ ـكـ ـ ــرة تـ ـسـ ـجـ ـي ــل األل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــوم ك ــان ــت

األلبوم مليء بالحنين
والذكريات ،يتأرجح بين
األغنيات الهادئة ،وتلك
ّ
المحملة باألصوات
اإللكترونية ،وبعض
الموسيقى التقليدية

بشار خليفة:
ّ
يتضمن
األلبوم
 11مقطوعة،
معظمها
تأليف أصلي،
باستثناء
استعادتي لـ
«يا هوا بيروت»
لفيروز و
L’amour à
( plusieursآن
سوريل)

م ـ ـ ــوج ـ ـ ــودة ق ـ ـبـ ــل بـ ـ ـ ــدء املـ ـ ـظ ـ ــاه ـ ــرات.
وعـ ـن ــدم ــا حـ ـ ــان وقـ ـ ــت املـ ـ ـج ـ ــيء ،ب ــدأ
ّ
الفنان يتساءل إن كان سيتمكن من
فعل ذلــك .لكن الفريق الفرنسي كان
متحمسًا .يروي خليفة« :وصلنا في
كانون األول (ديسمبر) ،بعد شهرين
على بدء الثورة ،وكان االقتصاد بدأ
ي ـن ـه ــار .ك ـنــا م ـن ـعــزلــن ف ــي الـضـيـعــة
ولـكـنـنــا كـنــا نـشـعــر بــاألس ـعــار الـتــي
تتغير وبمشاكل الكهرباء .املوسيقى
هــي حـجــة أيـضــا للتعبير عــن حياة
امل ـ ـ ــرء .ه ـ ــذا ال ـب ـل ــد ج ـ ــزء م ــن حـيــاتــي
وحقيقتها .كبرت في الـخــارج ولكن
من حفلة إلــى حفلة ومــن مدينة إلى
أخ ــرى ،أشـعــر أنـنــا نحمل هــذا البلد
فــي الــرحــات وامل ـســرح ،بإيجابياته
وسلبياته .أشعر أن املوسيقى حجة
لـيـصــل ال ـنــاس بعضهم إل ــى بعض.
هـ ــي وسـ ـيـ ـل ــة تـ ــواصـ ــل ب ـي ـن ــي وب ــن
اآلخ ــري ــن .وال ـتــواصــل األك ـبــر هــو في
ال ـح ـفــات .وه ـنــا أع ــان ــي ك ـث ـي ـرًا .منذ
ال ـب ــداي ــة ،ش ـع ــرت أن عـلـيـنــا الـتــأقـلــم
واالستمرار في االخـتــراع والتعبير.

وبـعــض املوسيقى التقليدية ،وبني
الـ ـش ــاع ــري ــة والـ ـحـ ـك ــاي ــات الـحـمـيـمــة
الشخصية التي قد ّ
تمس أي مستمع
إليها ،وتعكس شيئًا مــن إحساسه.
يـ ـح ــاول خ ـل ـي ـفــة أال يـ ـك ــون مــرتــاحـ ًـا
ع ـنــدمــا ي ـكــون ف ــي االس ـت ــدي ــو ،رغ ـبــة
مـنــه فــي اكـتـشــاف أمــاكــن جــديــدة إن
كان املجال متاحًا .وبطبيعة الحال،
التسجيل في منزل مختلف عنه في
اس ـت ــدي ــو م ـخ ـصــص ل ـه ــذا ال ـغ ــرض.
لـ ــذا أض ـف ــى ذلـ ــك ل ــون ــا ج ــديـ ـدًا عـلــى
م ــوس ـي ـق ــاه .فـ ــي نـ ـظ ــره «امل ــوس ـي ـق ــى
ل ـي ـس ــت إال ن ـت ـي ـجــة واق ـ ـ ــع إن ـس ــان ــي
نعيشه .في كل مرحلة من التسجيل،
ت ـم ـن ــح الـ ـق ــاع ــة الـ ـت ــي ن ـس ـ ّـج ــل فـيـهــا
ص ــوت ــا م ـع ـي ـن ــا .وه ـ ـنـ ــاك امل ـي ـك ـســاج
ال ــذي يــأخــذنــا إلــى مـكــان مختلف .ال
أعـمــل بطريقة تقنية .عـنــدمــا أسمع
شيئًا وأفـهـمــه ،أعـتـبــر أنـنــي وصلت
إلـ ــى ن ـه ــاي ــة ال ـت ـس ـج ـيــل .ي ـع ـنــي ذل ــك
أنــه يشبهني .في املقابل ،ال أحـ ّـب أن
أفرض األفكار على الذين يستمعون
إليه .قد يفهم أحدهم أمورًا معينة قد
ال يفهمها آخر .أو قد يفهمها الحقًا.
األسطوانة تكتمل عندما يبدأ الناس
ب ــاإلض ـع ــاء إل ـي ـهــا .لـيـســت م ــوج ــودة
ألني أنا فقط أؤلف .هذا هو التواصل
الذي أتحدث عنه».
ل ــن ت ـك ــون م ـه ـمــة ال ـت ـس ــوي ــق لـلـعـمــل
ّ
س ـه ـلــة .إل أن خـلـيـفــة أكـ ــد تنظيمه
ل ـح ـف ــات ص ـغ ـي ــرة .أمـ ــا ع ــن تـجــربــة
حـفــات الـيــوتـيــوب ،فيتركها خـيــارًا
أخـ ـ ـيـ ـ ـرًا ،إذ إنـ ـ ــه سـ ـب ــق أن خــاض ـهــا
ووجـ ـ ــد ف ـي ـهــا تـ ـب ــاعـ ـدًا .ف ـه ــي لـيـســت
بـتـسـجـيــل وال يـمـكــن اع ـت ـبــارهــا في
ال ـ ــوق ـ ــت ع ـي ـن ــه ح ـف ـل ــة ف ـع ـل ـي ــة فـيـهــا
ت ــواص ــل .يـخـتــم بــالـتــأكـيــد« :ســأتــرك
املجال لألسطوانة لتقوم برحلتها،
وللناس بأخذ الوقت الالزم .كنا على
عجلة في مجتمعنا السابق .ال بأس
إن أخذنا بعض الوقت اآلن ،فهذا لن
يسلب شيئًا من املوسيقى».

19

توثيق

ّ
كتاب يجمع اإلرث المرئي والمسموع الموزع في أرشيفات العالم

بشار شموط يلملم شتات الذاكرة الفلسطينية
منى سكرية
ّ
ال ش ـ ـ ـ ــك ف ـ ـ ـ ــي أن بـ ـ ـ ـش ـ ـ ــار ش ـ ـمـ ــوط
(م ـت ـخ ـص ــص فـ ــي ه ـن ــدس ــة ال ـص ــوت
والتسجيل املوسيقي في أملانيا) ابن
َ
الفنانني الفلسطينيني التشكيليني
اس ـمــاع ـيــل ش ـم ــوط وتـ ـم ــام األك ـح ــل،
ق ــد وض ــع لـبـنــة ف ــي دراسـ ـت ــه األول ــى
ل ـج ـمــع ش ـت ــات الـ ـت ــراث الـفـلـسـطـيـنــي
املــرئــي وامل ـس ـمــوع فــي كـتــابــه «اإلرث
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي املـ ـ ــرئـ ـ ــي وامل ـ ـس ـ ـمـ ــوع
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن ـ ـشـ ــأتـ ــه وتـ ـشـ ـتـ ـت ــه وال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ
الــرقـمــي عـلـيــه» (مــؤسـســة الــدراســات
ً
الفلسطينية ـ ـ  ،)2020آمــا استكمال
الخطوة باملزيد من عمليات البحث
والـتـنـقـيــب ع ــن صـ ــورة الفلسطيني
َ
وصدى صوته .صورة لطاملا ه ِج َس
الصهيوني املحتل بخنقها ووأدهــا
وت ـل ـف ـه ــا وج ـع ـل ـه ــا رمـ ـ ـ ـ ــادًا م ـن ـث ــورًا
كالهباب.
عـمـلـيــة/مـســاهـمــة ف ــي الـتـفـتـيــش عن
أمـ ــاكـ ــن لـ ـج ــوء هـ ـ ــذا األرشـ ـ ـي ـ ــف وم ــا
أكـثــرهــا ،ثــم الحفاظ عليها بوسائل
الرقمنة الحديثة .أدرك شموط منذ
ّ
البداية صعوبة مللمتهاُ ،ال سيما أن
ّما هو متوافر هو بحكم امل َص َادر ،إذ
أنــه مــوجــود فــي األرشـيــف العسكري
اإلسرائيلي ومختوم عليه بقرار منع
السماح بــاالطــاع عليه ،مــن دون أن
يعني ذلك عدم توافر مراكز آمنة لهذا
الـتــراث الغني ،وإن كــان مــا يحتاجه
إنما هــو مطابق ملــا يحتاجه الواقع
الفلسطيني ه ــذه األي ــام مــن توحيد
ال ـج ـه ــود واإلرادة الـ ــواحـ ــدة إلت ـمــام
العثور عليه.
خ ـض ـعــت ف ـل ـس ـطــن ت ـب ــاع ــا الح ـت ــال
عـثـمــانــي ،فـبــريـطــانــي ثــم صهيوني،
والهـتـمــامــات املستشرقني والسياح
والحجاج ،فـ «تدفق مئات املصورين
األوروبيني إلى املنطقة» ،ما جعل من
تـلــك األرش ـي ـف ــات م ــوزع ــة ف ــي خــزائــن
تلك الدول .لكن األسوأ في ما يحاول
شموط التركيز عليه وإعادة إحيائه،
هو السعي الصهيوني ملحو الذاكرة
ال ـج ـم ــاع ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة« ،إذ أن ــه
ـداءات اإلســرائـيـلـيــة
ف ــي أث ـن ــاء االع ـ ـتـ ـ
ّ
ال ـ ـ ـعـ ـ ــديـ ـ ــدة ال ـ ـت ـ ــي شـ ــن ـ ـهـ ــا الـ ـجـ ـي ــش
اإلسرائيلي ،كانت قوات متخصصة
تــاب ـعــة لـلـجـيــش ت ـق ــوم بـنـهــب منظم
لـعــديــد مــن امل ــواد والــوثــائــق التابعة
لـلـمــؤسـســات الفلسطينية ،أو حتى
ألش ـ ـخـ ــاص وع ـ ــائ ـ ــات واالحـ ـتـ ـف ــاظ
بـهــا كـغـنــائــم حـ ــرب» (ص .)103لكن
ولألسف ،لم يقابلها اهتمام رسمي
فلسطيني ينقذ ما توافر من شتات
هـ ـ ــذا األرش ـ ـ ـيـ ـ ــف .أمـ ـ ــر ي ـن ـط ـبــق عـلــى
ض ـ ـيـ ــاع أرشـ ـ ـي ـ ــف «م ـ ــرك ـ ــز األب ـ ـحـ ــاث
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي» ف ـ ــي ب ـ ـي ـ ــروت ال ـ ــذي
ص ــادرت ــه إس ــرائ ـي ــل أث ـن ــاء احـتــالـهــا
الـعــاصـمــة فــي اجتياحها ع ــام 1982
ك ـمــا ي ــذك ــر ف ــي أك ـث ــر م ــن م ـك ــان .لكن
شموط يعود وينقل ما قاله الدكتور
أنيس الصايغ (رئيس مركز األبحاث
الفلسطينية مــن  )1977-1966بأنه
«حرصًا على محتويات املكتبة ،قام
املــركــز ب ــإع ــداد أرب ـعــة أف ــام م ـصـ ّـورة
ملحتويات ملفات املعلومات ،احتفظ
ب ـن ـس ـخ ـت ــن م ـن ـه ــا وأعـ ـ ـط ـ ــى نـسـخــة
ل ـج ــام ـع ــة الـ ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة ون ـس ـخــة
لـجــامـعــة ب ـغ ــداد» (ص ،)131لـيـعــود
مجددًا ويقول بــأن محتويات املركز
تمت إعادتها بوساطة فرنسية عام
 83مقابل تسليمها ثــاث جثث من
جنود االحتالل قتلوا في لبنان خالل
اجتياح الـ ( 82ص..)103-102
يـنـتـقــد ال ـكــاتــب غ ـيــاب «الـكـشــوفــات
والـ ـ ـسـ ـ ـج ـ ــات ال ـ ـتـ ــي تـ ـحـ ـت ــوي ع ـلــى
ب ـ ـ ـيـ ـ ــانـ ـ ــات وصـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــة وم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات
ع ـ ــن املـ ـجـ ـم ــوع ــات وامل ـ ـ ـ ـ ــواد امل ــرئ ـي ــة
واملسموعة املوجودة في األرشيفات
ال ـعــرب ـيــة والـفـلـسـطـيـنـيــة ت ـحــدي ـدًا»،
باعتبار أن مهنة األرشـفــة هــذه غير

صورة عامة لتالل بيت لحم (مجموعة خليل رعد ـــ مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،بيروت)

م ـت ـط ــورة ف ــي ال ـع ــال ــم الـ ـع ــرب ــي ،مـمــا
ي ـض ـط ــره إلـ ـ ــى االسـ ـتـ ـع ــان ــة ب ـم ــا هــو
موجود في أرشيفات الدول األجنبية.
وقد تضمن الكتاب قوائم املجموعات
واألرشيفات املرئية واملسموعة التي
ت ــم ال ـع ـث ــور عـلـيـهــا ح ـتــى اآلن منها
م ـج ـم ــوع ــات م ـف ـهــرســة ك ـ ـ «صـ ـن ــدوق
اسـتـكـشــاف فـلـسـطــن» الـ ــذي تــأســس
عام  1865تحت رعاية ملكة بريطانيا
فـيـكـتــوريــا (يـثـيــر ن ــور مـصــالـحــة في
كتابه «فلسطني في أربعة آالف سنة»
ش ـك ــوك ــا ح ـ ــول دور ه ـ ــذا ال ـص ـن ــدوق
وال ـخــرائــط الـتــي رسـمـهــا لفلسطني)،
ومجموعة «معهد غوستاف دوملــان
ل ـ ـلـ ــدراسـ ــات اإلق ـل ـي ـم ـي ــة ل ـف ـل ـس ـطــن»
(كـلـيــة ال ــدراس ــات الــديـنـيــة – جامعة
غ ــراي ـف ـس ـف ــال ــد -أملـ ــان ـ ـيـ ــا) ،وتـتـضـمــن
«مـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرة مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـص ـ ــور
الفوتوغرافية لفلسطني ما قبل الحرب
العاملية األولى وهي ذات قيمة علمية
مميزة» (ص ،)137ومجموعة صور
ف ــي مـكـتـبــة ال ـك ــون ـغ ــرس األم ـيــرك ـيــة،
وغـيــرهــا الـعــديــد مــن املــؤس ـســات ،مع
اإلشارة إلى الدور اإليجابي لـ «األرمن
الـفـلـسـطـيـنـيــن ف ــي م ـجــال الـتـصــويــر
ال ـف ــوت ــوغ ــراف ــي ف ــي ال ـتــوث ـيــق املــرئــي
للحياة الثقافية الفلسطينية» ولدور
املوسيقيني املسيحيني في الكنائس
فــي فلسطني وم ــن أبــرزهــم سـلـفــادور
عــرن ـي ـطــة ( )1984-1916ال ـ ــذي عمل
عـلــى تــألـيــف وتـلـحــن مـغـنــاة درامـيــة
بعنوان «بطاقة هوية» وهي قصيدة
للشاعر محمود دروي ــش ،كما ّ
صمم
غ ــاف األس ـطــوانــة اسـمــاعـيــل شموط
وتـ ــم إنـ ـت ــاج هـ ــذا ال ـع ـمــل ف ــي ب ـيــروت
س ـن ــة  .1971أض ـ ــف إل ـ ــى ذل ـ ــك أدوار
أف ـ ـ ــراد مـسـتـقـلــن ب ـ ـ ــدأوا بــالـتـصــويــر
الفوتوغرافي ،ثم التسجيل الصوتي
منذ أواخــر القرن التاسع عشر ،فكان
ً
عمال تجاريًا ،إلى أن برز دور الباحث
املوسيقي الـيـهــودي األملــانــي روبــرت
الخمان عام  1934في فلسطني ألنها
«ت ـع ـك ــس الـ ـتـ ـن ــوع امل ــوس ـي ـق ــي الـ ــذي
ٌوجد على أرضها ،وهي التسجيالت
اإلثنولوجية الفلسطينية الوحيدة

فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـن ـ ـ ـصـ ـ ــف األول مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـقـ ـ ــرن
الـعـشــريــن» .ويـلـفــت إل ــى «أن الخـمــان
ّ
تعرض في أثناء عمله األكاديمي في
الجامعة العبرية في القدس للعديد
مــن املـضــاي ـقــات مــن بـعــض الـعــامـلــن
فــي محيطه الــذيــن رأوا أن عمله هذا

إشارة إلى الدور اإليجابي لـ «األرمن
الفلسطينيين في مجال التصوير
الفوتوغرافي ،والموسيقيين
المسيحيين في كنائس فلسطين»
ي ـت ـع ــارض م ــع الـ ــرؤيـ ــة الـصـهـيــونـيــة
للقادمني الـجــدد واملتعلقة بتجاهل
أي وج ـ ــود غ ـيــر يـ ـه ــودي ّع ـلــى أرض
فلسطني» (ص ،)53علمًا أنه قد توفي
عام .1939
مــع تمييز شموط لـلــدور األملــانــي في
ح ـفــظ ج ــزء م ــن ه ــذا اإلرث (عــاقــات

أمل ــان ـي ــا ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة م ــع مـنـظـمــة
ّ
ال ـت ـحــريــر الـفـلـسـطـيـنـيــة) ،ي ـق ــول ب ــأن
عددًا كبيرًا من األفالم بقيت محفوظة
ف ــي األرشـ ـي ــف األمل ــان ــي ب ـعــدمــا نهب
اإلس ـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ــي نـ ـسـ ـخـ ـه ــا األص ـ ـل ـ ـيـ ــة،
فـيـمــا يـقـلــل م ــن مـســاهـمــة املــؤسـســات
اإلعالمية العربية الرسمية ويتساءل
عن مدى اعتبار أعمال هذه املؤسسات
الـتــي أنـتـجــت عــن فـلـسـطــن ،ول ــم تكن
ً
من إنتاج فلسطينيني ،أعـمــاال تابعة
لإلرث الثقافي الفلسطيني؟ (ص.)98
ما يدفعنا إلى توجيه ًالسؤال ًله :متى
لم تكن فلسطني قضية عربية؟ وهل
 بالتالي  -يمكننا إلغاء ذاك امللصقالشهير الذي رسمته ريشة اسماعيل
شموط لجمال عبد الناصر باعتبار
ّ
أن األخ ـي ــر ل ـيــس فـلـسـطـيـنـيــا! ث ــم من
أين للمؤلف أن يكتفي بإرث األخوين
رحباني وفيروز ،ويصفه بأنه «جزء
من اإلرث املوسيقي الحديث الخاص
بفلسطني» ،مــن دون أن يذكر النتاج
الـثـقــافــي املــرئــي وامل ـس ـمــوع فــي مصر
من أجل فلسطني ،ومثلها في غالبية
الدول العربية؟!.
لن تنتقص مالحظاتنا هنا من أهمية
ومـيــزة جهد بـشــار شـمــوط ألنــه عمل
ً
فردي أوال ،ولتشتت هذا اإلرث ثانيًا،
وص ـع ــوب ــات عـمـلـيــة وع ـل ـم ـيــة تــرافــق
ّ
البحث عنه .ومع ذلك ،يسلط شموط
ُ
ال ـ ـضـ ــوء ع ـل ــى إرث /ذاكـ ـ ـ ــرة ي ـخ ـشــى
ض ـيــاع ـهــا مـ ــرة أخـ ـ ــرى ،ف ــا يستثني
توجيه سهامه لتأثير اتـفــاق أوسلو
في النتاج الثقافي الفلسطيني حيث
«نشأ بعد عام  1993عدد من األعمال
الـفـنـيــة الـبـعـيــدة ف ــي مـضـمــونـهــا عن
املـ ــوضـ ــوع ال ـس ـي ــاس ــي أو ال ـن ـضــالــي
أو ال ــوطـ ـن ــي .وف ـ ــي م ـن ـط ـقــة رام ال ـلــه
تـ ـح ــديـ ـدًا ،وج ـ ــد ال ـج ـي ــل ال ـج ــدي ــد مــن
الـ ـفـ ـن ــان ــن الـ ـشـ ـب ــاب الـ ـط ــري ــق أم ــام ــه
مـفـتــوحــا ،فـبــدأ يعمل فــي مـجــال الفن
واإلع ــام ضمن املعطيات التي كانت
تنسجم مع رؤيــة الداعمني الدوليني،
وخـصــوصــا الـغــربـيــن منهم ملـشــروع
أوس ـلــو ،وه ـكــذا تــوافــر كثير مــن املــال
ل ـت ـلــك املـ ـش ــاري ــع اإلع ــامـ ـي ــة وال ـف ـن ـيــة

التي كانت في مضمونها بعيدة عن
واقــع االحتالل» (ص .)101ما يدفعنا
لـلـتـســاؤل لـيــس عــن دور الصهيوني
ف ــي ن ـه ــب اإلرث ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ملـحــو
ذاكرة شعبه ،بل ّ
عمن ينسق معه ملحو
ّ
ّ
وحجتنا أنه بعد إنشاء متحف
املحو،
الــذاكــرة الفلسطينية على هضبة في
جـ ـ ــوار ج ــام ـع ــة ب ـي ــرزي ــت ف ــي الـضـفــة
الـغــربـيــة وع ـلــى مـســاحــة أرب ـعــن ألــف
متر مربع ووصلت كلفة بناء املتحف
الـشــامـلــة إل ــى نـحــو  24مـلـيــون دوالر
أميركي« ،ال يوجد فيه أيــة مقتنيات
أو مـعــروضــات حتى اآلن» (ص...)28
ســوى صــورة افتتاح محمود عباس
للمتحف بصفته رئيسًا!

في سطور
ُو ِلد بشار شموط في بيروت وأمضى
طفولته فيها في ظل الحراك
الوطني والثقافي الفلسطيني في
السبعينيات وأوائل الثمانينيات.
أكمل دراسته الثانوية في أملانيا
ودرس بعدها هندسة الصوت
والتسجيل املوسيقي ،وأنتج العديد
من التسجيالت املوسيقية لفنانني
عامليني وعرب .ثم تخصص في
مجال األرشفة الرقمية لإلرث املرئي
واملسموع وحاز الدكتوراه في
هذا املجال من «جامعة بادربورن»
األملانية املتخصصة في اإلرث
الثقافي وتقنية املعلومات الرقمية.
وباإلضافة إلى عمله الحالي رئيسًا
لقسم األرشفة في إحدى أكبر
الشركات املتخصصة في هذا
املجال في أملانيا ،يعمل منذ سنوات
عديدة مستشارًا ومحاضرًا في عدد
من املؤسسات األكاديمية في أملانيا
والوطن العربي.
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صورة
وخبر

مـع إقفـال المعـارض والغاليريـات أبوابهـا فـي ألمانيـا ،كمـا غيرهـا مـن دول العالم ،بسـبب فيروس كورونـا ،يجد ٌ
عـدد ٌ
كبير مـن الفنانين في
الجـزء المتبقـي مـن «جـدار برليـن» مسـاحة للتعبيـر واإلبـداع .فقـد ّ
تحول هـذا المكان إلـى حضن لفنون الشـارع علـى أنواعها ،وعلى رأسـها
ّ
ّ
العالميـة( .جـون
الصحيـة
الغرافيتـي .مـن بيـن األسـماء الموجـودة هنـاك حاليـا ،الفنـان «إيـم فريثينكـر» الـذي ينجـز جداريـات تحاكـي األزمـة
ماكدوغـال ــ أ ف ب)

فنانات من الشرق في ضيافة «مارك هاشم»

صناعة الوثائقي
في مختبر أونالين...

وصناعة الصابون
ُ ...
عن بعد أيضًا

ّ
الفرنسية في
بالتعاون مع السفارة
األردن و«املعهد الوطني السمعي
البصري» ،تدعو «الهيئة امللكية
األردنية لألفالم» إلى املشاركة في
«مختبر صناعة الفيلم الوثائقي
ّ
املتقدم» الذي ُ
سيعقد إلكترونيًا
ّ
بني  7و 23كانون األول (ديسمبر)
املقبلُ .يعقد الحدث عبر ّ
منصة
ّ
ّ
مستهدفًا ُصناع األفالم
افتراضية،
ِ
الوثائقية ،األردنيني واملقيمني في
األردن ،ممن لديهم مشاريع أفالم
طويلة في مرحلة التطوير وشغف
لـ«الغوص في أعماق ّ
تقنيات
الكتابة ليشاركوا في ورشة عمل
مكثفة ملدة ستة أيام» .سيتم
اختيار  12مشروعًا للعمل في
ّ
ثالث مجموعاتُ ،يشرف على كل
مجموعة منها مستشار فرنسي
للمساعدة في ّ
عملية التطوير،
ّ
فيما سيطلع املشاركون على
مختلف أساليب تطوير املشاريع
ّ
الوثائقية عبر تطوير معالجة
ّ
النص( .للمشاركةworkshops@ :
)film.jo

ّ
يعرف فضاء «فن» ّ(صيدا ـ جنوب
«منزل
لبنان) عن ّنفسه بأنه ّ
للفنون يوفر فرصًا لتعلم الرسم
واملوسيقى والفوتوغرافيا واملسرح
والخط وغيرها من الفنون» .في
سياق أنشطته ّ
املنوعة التي انتقلت
حاليًا إلى العالم االفتراضيّ
تماشيًا مع الظروف التي فرضها
فيروس كورونا ،يدعو «فن»
ّ
إلكترونية ال
إلى حضور ورشة
تزيد ّ
مدتها على ساعتني ،في 23
تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.
ُ
سي ّ
خصص النشاط للراغبني في
ّ
ّ
تعلم كيفية صناعة الصابون
ّ
طبيعية مئة
بواسطة مواد وزيوت
في املئة ،ليكون بإمكان الفرد إعداد
ّ
ّ
شخصيًا.
الخاص به
الصابون
ّ
عدد املشاركني في
علمًا بأن َ
الورشة املرتقبة لن يتجاوز السبعة
أشخاص.
ّ
ورشة تعلم صناعة الصابون :االثنني 23
تشرين الثاني ـ الساعة الخامسة بعد
الظهر .لالستعالم76/833367 :

«من الحديث إلى املعاصر ...فنانات من الشرق األوسط» هو عنوان املعرض الرقمي
ّ
الذي تنظمه «غاليري مارك هاشم» على موقع  Artsyاإللكتروني لغاية  28تشرين
ً
الثاني (نوفمبر) الحالي .يضم الحدث أعماال حديثة لفنانات من بلدان شرق أوسطية
مختلفة ،من بينهن هيلني الخال ( 1923ـ  )2009وليلى نصير ( ،)1941إلى جانب أخرى
معاصرة من توقيع منى طراد دبجي ( ،)1950زينة عاصي ( ،)1974ليلى ّ
الشوا (،)1940
ميسلون فرج ( ،)1955سارة ّ
شمة ( )1975وديزي أبي جابر (.)1961
ّ
ّ
في البداية« ،كان عالم الفن في الشرق األوسط يخضع لهيمنة ذكورية .غير أن الواقع
ّ
يتغير بسرعة اليوم مع تزايد عدد الفناناتُ .يعرف الشرق األوسط بالصراعات
ّ
والحروب والقمع ،لكن أيضًا بثقافة وعادات وتقاليد ثرية .كل هذه العوامل أسهمت
في تنمية مواهب لدى فنانات يعملن للتأثير على األوضاع من الداخل وإلقاء الضوء
ّ
اليوميات» .هذا ما تؤكده
على الظلم الحاصل من خالل أعمال ناشطة ومنخرطة في ّ ً
«غاليري مارك هاشم» في النص التعريفي عن املعرض،
مشددة في الوقت نفسه على
األساسي الذي تلعبه النساء من خالل توفير منظور بديل للصناعة املحصورة
الدور
ّ
ٍّ
ٍّ
كتحد يجب التغلب عليه من خالل ابتداع فن
بالذكور .استغلت الفنانات هذه املحنة
استفزازي ومبتكر ،فيما يسهمن في ّ
ّ
تطور املشهد الثقافي في املنطقة ،باستخدام
ّ
ّ
ّ
ّ
وسائط منوعة ،كما يتعاملن مع القضايا الشخصية واملحلية والعاملية .فاتبكار أعمال
ّ
فنية ،يسمح لهؤالء النساء بالتعبير والتفكير في القضايا االجتماعية.
معرض Modern
to Contemporary
Female Artists
from the Middle
 :Eastلغاية  28تشرين
الثاني ـ على موقع
www.artsy.net

لوحة L’attente
لمنى طراد دبجي
( 2002ــ زيت على
كانفاس ــ × 120
 100سنتم)

سيباستيان هاينزل...
سينما الحرب «الداخلية»
ضمن فعاليات الدورة الثامنة
عشرة من مهرجان  MitOstالذي
ينظمه مركز  AKZENTEالثقافي
األملاني في كيشيناو في رومانيا،
ُيعرض ،غدًا األربعاء وثائقي
( The War In Meعام  2017ـ 83
د) لسيباستيان هاينزل (1979
ـ الصورة) الذي يخوض نقاشًا
مع الحاضرين في النهاية .في
هذا النشاط الرقمي ،سيكون
الجمهور على موعد مع شريط
يستكشف من خالله املخرج
األملاني آثار الحرب العاملية
الثانية على عائلته ويتبع مسار
ّ
جده ،الذي كان جنديًا أملانيًا في
بيالروسيا .يكتشف ّهاينزل
أيضًا صالت غير متوقعة
بماضيه وأحالم الحرب التي
كانت تطارده منذ أعوام.
عرض وثائقي  :The War In Meغدًا
ً
مساء بتوقيت
األربعاء ـ الساعة الثامنة
بيروت ـ موقع مهرجان .MitOst
(الرابط متوافر على موقعنا)

