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يبدو أن تشكيل
تحالف ضد إيران أحد
أبرز أهداف االتفاق
اإلماراتي اإلسرائيلي من
وجهة نظر أميركية.
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الحدث

كورونا :احتجاجات ضد اإلغالق العام
س ـجــل ال ـع ــال ــم ،ب ـح ـلــول م ـس ــاء أمـ ــس ،ن ـحــو 19
مليونًا و 300ألــف شـفــاء مــن فـيــروس كــورونــا
الجديد ،فيما وصل عدد اإلصابات إلى نحو 27
مليونًا و 200ألف ،والوفيات إلى نحو  886ألفًا،
بحسب موقع «ورلد ميترز».
ف ــي ه ــذا ال ــوق ــت اح ـت ــدم ال ـج ــدال ح ــول إجـ ــراءات
اإلغ ــاق ،خصوصًا مع عــودة امل ــدارس في عدد
من الدول ،مع مراعاة تدابير وقاية وبروتوكوالت
صحية معتمدة .ووصل الجدال في بعض الدول
وال سيما أملانيا وكرواتيا إلى مستوى اصطدام
املحتجني مع قوات الشرطة ،ما أوقع إصابات.

ف ــي أمل ــانـ ـي ــا (ال ـ ـص ـ ــورة) ق ــال ــت الـ ـش ــرط ــة ،أم ــس
األحـ ـ ــدّ ،إن م ـئ ــات امل ـت ـظــاهــريــن ال ــذي ــن اح ـت ـجــوا
عـلــى عـمـلـيــات تـجــديــد إجـ ـ ــراءات اإلغـ ــاق ال ـعــام،
اش ـت ـب ـكــوا م ــع ال ـشــرطــة ف ــي مــدي ـنــة الي ـبــزيــغ في
شــرق الـبــاد ،مــا أسفر عــن إصــابــة  11ضابطًا.
وب ــدأت االحـتـجــاجــات مـســاء الـخـمـيــس املــاضــي،
وقالت الشرطة ّإن املحتجني هاجموا عناصرها
بألعاب نارية وحجارة ،وأقام متظاهرون حواجز
في الشوارع وأشعلوا النار في صناديق قمامة.
وج ــرى احـتـجــاز الـعــديــد مــن املتظاهرين مؤقتًا.
وفي كرواتياّ ،
تجمع اآلالف في زغرب احتجاجًا

على اإلجــراءات التي فرضتها السلطات ملواجهة
ّ
الـفـيــروس ،والـتــي يقول املتظاهرون إنـهــا تنتهك
ّ ُ
ّ
اإلنسانية .وكتب على الفتات
حرياتهم وحقوقهم
ّ
حملها املتظاهرون الذين تــوافــدوا من كــل أنحاء
البالد« :كوفيد كذبة ،لسنا جميعًا مصابني بغباء
كــوفـيــد» ،و»ان ــزع ــوا الـكـمــامــة ،أطـفـئــوا التلفزيون،
ع ـيـشــوا حـيــاتـكــم بـطــولـهــا وع ــرض ـه ــا» .واعـتـبــر
ُ
املحتجون ّأن إج ــراءات الحكومة «ت ّقيد الحقوق
وال ـحــريــات األســاس ـيــة لـلـمــواطـنــن» بــا «أس ــاس
طبي أو قانوني»ّ .
ّ
ّ
الصحة فيلي بيروس
ورد وزير
ّ ّ
أن «كــل القيود املؤقتة هدفها واحــد فقط :حماية

صحة الكروات وحياتهم ،وقد نجحنا في ذلك».
فــي املـقــابــل ،م ــددت والي ــة فيكتوريا األسترالية
وهي بؤرة تفش ساخنة للفيروس ،أمس األحد،
إج ـ ـ ـ ــراءات عـ ــزل عـ ــام مـ ـش ــددة ف ــي عــاصـمـتـهــا
ملبورن حتى  28سبتمبر /أيـلــول الـجــاري في
وقــت ينخفض فيه معدل اإلصــابــة بشكل أبطأ
مـمــا ك ــان مـتــوقـعــا .وق ــال رئ ـيــس وزراء الــواليــة
دانييل آنــدروز« :ال يمكننا أن نعاود النشاطات
الـعــامــة فــي ه ــذا الــوقــت .إذا فعلنا ذل ــك سنفقد
السيطرة بسرعة كبيرة».

(رويترز ،فرانس برس ،أسوشييتد برس)
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معارك وغارات في مأرب والجوف

وجه المغرب ،عبر احتضانه للحوار بين وفدي مجلس نواب طبرق والمجلس األعلى
ّ
للدولة بليبيا ،رسائل عديدة ،من أنه ال يمكن تهميش الرباط في أي حل لألزمة الليبية ،إال
أن صمت اللواء المتقاعد خليفة حفتر بشأن هذا الحوار يبقي اآلمال ضئيلة بإمكانية
توصله إلى حل

تعثر تنفيذ اتفاق الرياض اليمني

مشاورات ليبية
تمهيدية
في المغرب

تستمر العقبات
التي تؤخر تطبيق
كامل بنود اتفاق
الرياض اليمني،
خصوصًا بعد تعذر
تشكيل الحكومة
الجديدة
عدن ـ العربي الجديد

أنهت املشاورات التي ترعاها السعودية
بني الحكومة اليمنية املعترف بها دوليًا
واملـجـلــس االنـتـقــالــي الـجـنــوبــي ،املــدعــوم
إمــاراتـيــا ،لتشكيل حكومة مناصفة بني
الشمال والجنوب ،وفقًا التفاق الرياض،
يــوم ـهــا ال ـ ـ ــ ،40أم ــس األح ـ ــد ،م ــن دون أي
اخـ ـت ــراق ،وس ــط تـعـقـيــدات تـنـبــئ بــإطــالــة
أم ـ ــد األزمـ ـ ـ ــة املـ ـتـ ـص ــاع ــدة بـ ــن ال ـشــرع ـيــة
واالنفصاليني منذ أكثر من عام.
وأخفقت السعودية مجددًا في تنفيذ ما
سمتها بـ«اآللية الجديدة لتسريع تنفيذ
اتفاق الرياض» ،والتي كانت قد اقترحت
فيها ي ــوم  29يــولـيــو /تـمــوز املــاضــي ،أن
يتم االنتهاء من مشاورات تشكيل حكومة
التوافق املرتقبة وتنفيذ الشق العسكري
وإعادة تموضع القوات بمحافظتي عدن
وأبني خالل  30يومًا.
وانتهت املهلة الزمنية للنسخة الثانية
من اتفاق الرياض كما حدث مع النسخة
األولـ ــى املــوق ـعــة ف ــي  5نــوفـمـبــر /تشرين
الثاني  ،2019وباستثناء تعيني محافظ
ومدير لشرطة عدن ،ال تزال املعارك تهيمن
على املشهد املضطرب بمحافظة أبني ،رغم
إرسال السعودية لجنة رفيعة إلى عدن في
منتصف أغسطس /آب املاضي.
وأعلن املجلس االنتقالي الجنوبي ،بشكل
صريح ،رفضه تنفيذ الشق العسكري من
ات ـفــاق ال ــري ــاض ،وف ــي الـيــومــن املاضيني
أب ـلــغ كـبـيــر امل ـفــاوضــن االنـفـصــالـيــن في
اتـفــاق الــريــاض ،عــدنــان الـكــاف ،مسؤولني
بالسفارة األميركية في اليمن بأن األولوية
هي «تشكيل حكومة وتوجيه القوات إلى
جبهات الـقـتــال» ،فــي إش ــارة إلــى مـغــادرة
ال ـ ـقـ ــوات ال ـح ـك ــوم ـي ــة امل ــوالـ ـي ــة لـلـشــرعـيــة
محافظتي أبني وشبوة صوب مأرب التي
يشتد عليها الخناق جراء هجوم الحوثيني.
وب ـعــد تـســريـبــات ع ــن وجـ ــود تـفــاهـمــات
متقدمة بــن «الـشــرعـيــة» و«االنـتـقــالــي»
ح ــول اإلطـ ــار ال ـعــام للهيكل الـحـكــومــي،
أكـ ـ ــد مـ ـصـ ــدر فـ ــي الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـش ــرع ـي ــة
ّ
لـ«العربي الجديد» ،أن التفاهمات األولية
اقتصرت على مسألة دمج عدد الوزارات،
وخصوصًا أن الحكومة املرتقبة ستضم
ً
 24حقيبة وزاريــة فقط ،بدال من  36كما
ً
كان معموال به في الحكومات املتعاقبة

مليشيات حفتر تخرق تهدئة سرت...
والسراج يلتقي أردوغان في إسطنبول
للحديث تتمة...

خطيئة األحزاب
التونسية
وليد التليلي

يتفنن السياسيون التونسيون في
إهدار الوقت ،ليس على أنفسهم أو
أحزابهم ،وإنما على شعب ينتظر
منهم أن ينهوا لعبتهم ويتفرغوا
لبحث حلول ملشاكله التي تنتظر منذ
سنوات .عندما انتهت انتخابات العام
املاضي ،وتشكل مجلس نواب الشعب
وجاء الدور على تأليف الحكومة ،توقع
كثيرون أن تتشكل من حركة النهضة
وحزب قلب تونس وائتالف الكرامة
ومستقلني ،خصوصًا بعدما أفرز
انتخاب راشد الغنوشي في رئاسة
املجلس هذا التحالف بشكل واضح.
يومها صوتت هذه األحزاب للغنوشي،
بينما رفضته األخرى ،وهو ما حدث
أيضًا في محاولة سحب الثقة منه،
ليثبت أن هذا التحالف كان األكثر
طبيعية من أي ائتالف آخر .وعلى
الرغم من أن هذا التحالف ليس األمثل
وال ضمانة الستمراره ونجاحه ،مثل
أي تجمع حزبي يتنافس فيه الجميع،
وبالخصوص في مشهد البرملان
املتشظي وتصاعد الطموحات الحزبية
املتسرعة ،لكنه كان التحالف الحكومي
األقرب واأليسر واألكثر موضوعية.
لكن بعض جهابذة «النهضة»
ّ
بالخصوص نظروا لغير ذلك ،ليدخلوا
حزبهم ،والبالد من وراء ذلك ،في
ّ
دوامة صراعات كلفت البالد غاليًا،
وأضاعت عليها أشهرًا طويلة في
سجاالت بال جدوى .وراحت هذه
األحزاب تبكي كيف خرج قرار تعيني
الحكومة من بني يديها وتبحث بكل
السبل عن استعادته من الرئيس،
املشغول بدوره في برنامجه الخاص.
واملحصلة اليوم بعد سبعة أشهر
من املعاناة أن هذه األحزاب عادت
لتتحالف من جديد وكأنها حققت
نصرًا مبينًا ،في حني أنها لم تختر
ّ
قياديوها خارج
رئيس الحكومة وبقي
الوزارات ،وضيعت على نفسها وعلينا
فرصة تقديم شيء ملموس ّ
يحد من
معاناة الناس املتفاقمة.
واآلن ،ما الذي سيتغير في حياة
التونسيني بعد هذا النصر املبني؟
رئيس الجمهورية قيس سعيد،
قال السبت إن  400طبيب هاجروا
العام املاضي في إطار هجرة
الكفاءات العلمية إلى الخارج ،وذلك
خالل إشرافه على موكب االحتفال
بيوم العلم .وأوضح أن النوابغ من
املثقفني والعلماء التونسيني في
ّ
عدة اختصاصات يهاجرون .وذكر
سعيد بما كان يحدث في ستينيات
القرن املنقضي ،عندما كان الطلبة
التونسيون يهاجرون إلى الغرب بغاية
استكمال دراستهم الجامعية ،وكانوا
يعودون إلى تونس بعد ذلك للعمل قي
بالدهم ،في حني تشهد تونس حاليًا
هجرة عدد مهم من كفاءاتها العلمية
ممن يختارون االستقرار بالخارج.
ولم يتحدث سعيد عن الذين يهاجرون
واه،
في قوارب املوت بحثًا عن أمل ٍ
بسبب أحزاب ال يهمها إال مواقعها.

بوزنيقة ـ عادل نجدي
طرابلس ـ العربي الجديد

عاد الليبيون إلى املغرب مجددًا من
أج ــل إط ــاق ح ــوار سـيــاســي بهدف
البحث عــن حـلــول ألزم ــة الـبـلــد ،من
دون وجود أي ضمانات إلمكانية توصلهم
إلى هذا األمر ،خصوصًا بعد فشل تطبيقهم
ات ـفــاق ال ـص ـخ ـيــرات ،ال ــذي تــم الـتــوصــل إليه
ق ـب ــل ن ـح ــو  5سـ ـ ـن ـ ــوات ،ووس ـ ـ ــط مـ ـح ــاوالت
متواصلة من اللواء الليبي املتقاعد خليفة
حـفـتــر لـلـتـشــويــش عـلــى أي ح ــل ق ــد يقصيه
عن املشهد في البالد .وفي الوقت الذي كان
الحوار ينطلق في بوزنيقة ،استقبل الرئيس
التركي رجب طيب أردوغان ،رئيس املجلس
الــرئــاســي لـلـحـكــومــة الـلـيـبـيــة فــائــز ال ـســراج
فــي إسـطـنـبــول ألك ـثــر مــن ســاعـتــن ،بحسب
«األناضول».
وقال وزير الخارجية املغربي ناصر بوريطة،
فـ ــي افـ ـتـ ـت ــاح ج ـل ـس ــات الـ ـ ـح ـ ــوار بـ ــن وفـ ــدي
مجلس نواب طبرق واملجلس األعلى للدولة
بليبيا في فندق «فيشي» بمدينة بوزنيقة
الواقعة على بعد  50كيلومترًا من العاصمة
الرباط« ،ال أجندة للمغرب بشأن ليبيا سوى
األجـ ـن ــدة ال ـل ـي ـب ـيــة» ،داع ـي ــا املـجـتـمـعــن إلــى
«حــوار عملي يهيئ التفاق يخرج ليبيا من
األزم ــة» .وأض ــاف «مستعدون لخلق فضاء
يـســاعــد الـلـيـبـيــن عـلــى مـنــاقـشــة قـضــايــاهــم
ب ــروح ب ـنــاءة حـســب إرادت ـه ــم» ،مــؤك ـدًا قــدرة
الليبيني عـلــى ت ـجــاوز كــافــة الـصـعــاب .وفــي
إطار محاوالته حث جميع األطــراف الليبية
ع ـلــى االنـ ـخ ــراط بـ ــروح امل ـســؤول ـيــة م ــن أجــل
الـتــوصــل إل ــى ات ـفــاق ،ق ــال بــوريـطــة «ننصح
الليبيني بعدم التردد والخروج من معادلة
املـنـتـصــر واملـ ـنـ ـه ــزم» ،مـعـتـبـرًا أن «امل ـقــاربــة
املطلوبة من أطــراف األزمــة الليبية يجب أن
تتسم بالواقعية إلنضاج الحل».
وق ـ ــال م ـم ـثــل وفـ ــد امل ـج ـلــس األعـ ـل ــى ل ـلــدولــة
الليبي ،عبد السالم الصفراوي ،إن املجلس
األع ـل ــى ومـجـلــس ال ـن ــواب بـطـبــرق يـلـتــزمــان
بمسؤولية لــإســراع بــإيـجــاد ح ــل ،وتجنب
االن ـق ـســام ون ـش ــوب ح ــرب ج ــدي ــدة ،مضيفًا،
خالل كلمة له في الجلسة االفتتاحية «نتطلع
في اللقاء إلى كسر حالة الجمود واستئناف
العملية السياسية» .وفي الوقت الذي أشاد
فيه الصفراوي بــ«الــدور اإليجابي للمغرب
إلــى جــانــب جـهــود دول أخ ــرى (لــم يسمها)،
أعـ ــرب املـ ـس ــؤول الـلـيـبــي ع ــن أم ـلــه أن تـكــون
ال ـل ـقــاءات ال ـتــي ت ـجــري فــي مــديـنــة بوزنيقة
املغربية بـنــاءة مــع مجلس الـنــواب مــن أجل
التوصل إلى توافق سياسي سلمي».
م ــن ج ـه ـت ــه ،اك ـت ـف ــى رئ ـي ــس ل ـج ـنــة ال ـش ــؤون
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ف ـ ــي ب ـ ــرمل ـ ــان ط ـ ـب ـ ــرق ،ي ــوس ــف
الـعـقــوري ،بكلمة مقتضبة تحدث فيها عن
«وع ــد الشعب الليبي أنـنــا سنبذل قصارى
ج ـه ــدن ــا ل ـت ـج ــاوز امل ــاض ــي والـ ـت ــوج ــه ل ــرأب
ال ـصــدع والـسـيــر نـحــو بـنــاء ال ــدول ــة الليبية
القادرة على إنهاء معاناة الليبيني وتحقيق
االستقرار».
ي ـش ــار إل ــى أن امل ـغ ــرب ّ
وج ـ ــه ،ع ـبــر اخ ـت ـيــاره
مدينة بوزنيقة القريبة من الصخيرات لعقد
الجلسات ،رسالة إلى الجميع ،من أنه يبقى
املــرجـعـيــة األســاس ـيــة ألي حــل سـيــاســي في
لـيـبـيــا ،خـصــوصــا بـعــد إقـصــائــه مــن مؤتمر
ب ــرل ــن ف ــي ي ـن ــاي ــر/ك ــان ــون ال ـث ــان ــي امل ــاض ــي.
ك ـمــا أن اخ ـت ـي ــار مــدي ـنــة بــوزن ـي ـقــة الـقــريـبــة
م ــن ال ـص ـخ ـيــرات ،وه ــي امل ـك ــان األم لــاتـفــاق
السياسي ،يبعث إشــارة إلــى أن الحل قريب
من الصخيرات.
وبحسب مصادر ليبية ،من حكومة طرابلس
وبرملانية من طبرق ،فإن اللقاءات التمهيدية
انـطـلـقــت ب ــن مـمـثـلــن ع ــن مـجـلـســي ال ـنــواب
والدولة الليبيني ،قبل أن تبدأ لقاءات رسمية
معلنة بني الطرفني خالل أيام .وحول امللفات
التي سيناقشها ممثلو الطرفني في نقاشها
ّ
ات ـف ـقــت املـ ـص ــادر ،ال ـتــي ت ـحــدثــت ل ــ«ال ـعــربــي
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد» ،عـ ـل ــى أن ـ ـهـ ــا «مـ ـلـ ـف ــات س ـي ــادي ــة
وتــرتـيـبــات أمـنـيــة وإع ـ ــادة تشكيل املجلس
الــرئــاســي وتـشـكـيــل حـكــومــة وحـ ــدة وطنية
جــديــدة ومنفصلة عــن املـجـلــس الــرئــاســي».
وأشـ ـ ــار دب ـل ــوم ــاس ــي ل ـي ـبــي رف ـي ــع امل ـس ـتــوى

قبلة للتنظيمات
تــتــم ـيّــز بــوزنــيــقــة بموقعها
الــمــتــوســط بــيــن الــربــاط والـــدار
وعــرفــت بهدوئها
الــبــيــضــاء،
ُ
وبــمــنــتــجــعــاتــهــا الــســيــاحــيــة.
وبفضل هــذه الــمــيــزات ظلت
لسنوات طوال قبلة للتنظيمات
السياسية والحقوقية والمدنية
الــمــغــربــيــة الــراغــبــة فــي عقد
مؤتمراتها وأنشطتها على
امتداد فصول السنة .واشتهرت
المدينة بعد وفــاة البرلماني
والقيادي في الحزب االتحادي
االشــتــراكــي لــلــقــوات الشعبية،
أحمد الزايدي ،في  ،2014جراء
غمر المياه سيارته ،ووفاة الوزير
المغربي عبد اهلل بــاهــا ،كاتم
أســـرار رئيس الحكومة السابق
عبد اإلله بنكيران ،في  8ديسمبر/
كانون األول .2014
دعا بوريطة المتحاورين إلى تقديم مقاربات واقعية (فضل سنا/فرانس برس)

خالفات بين القاهرة وأبوظبي

توصيات بتحرير مواقف مصر من الهيمنة اإلماراتية
القاهرة ـ العربي الجديد

كشفت مـصــادر دبلوماسية مصرية
مـقــربــة مــن الـلـجـنــة املـعـنـيــة بمتابعة
امللف الليبي تفاصيل تقرير سيادي
ُوضع على مكتب رئيس الجمهورية
عبد الفتاح السيسي بشأن األزمة في
ليبيا ،وسبل التعامل معها .ويتضمن
الـ ـتـ ـق ــري ــر ت ـ ـحـ ــذيـ ــرات بـ ـش ــأن تـنـفـيــذ
عمليات عسكرية محدودة في ليبيا
ت ـش ــارك فـيـهــا قـ ــوات م ـصــريــة بشكل
مباشر ،خشية تعرضها لتهديدات
من جانب مجموعات مسلحة قبلية
ف ــي م ـنــاطــق ال ـش ــرق الـلـيـبــي راف ـضــة
للتحركات املصرية ،بعد ظهور ذلك
خـ ــال ج ـل ـســات لـلـتـنـسـيــق م ــع ق ــادة
وزعماء قبائل ليبيني ،أبدى بعضهم
تحفظًا واضحًا على بعض الخطوات
املصرية ،والتي كان من بينها اإلعالن
عــن تشكيل ق ــوة عـسـكــريــة مــن أبـنــاء
القبائل وتسليحهم ،بدعوى أن ذلك
سيتسبب في مزيد من االنقسام داخل
معسكر شرق ليبيا ،إضافة لكونه قد
ً
يـمـثــل عـقـبــة كـبـيــرة مـسـتـقـبــا بـشــأن
استقرار ليبيا على املدى األبعد.
وبحسب التقرير فــإن خطوة تغيير

بــال ـس ـفــارة الـلـيـبـيــة ف ــي املـ ـغ ــرب ،ل ــ«ال ـعــربــي
الجديد» ،إلى أن «النقاش التمهيدي للملفات
الـثــاثــة سيكون مــوزعــا على جلسات عـ ّـدة،
ّ
ولن يناقش كحزمة واحدة ،حيث اتفق طرفا
مجلس نواب طبرق واملجلس األعلى للدولة
على أن يكون ملف املناصب السيادية امللف
األول ،فـيـمــا سـيـتــم إرج ـ ــاء مـنــاقـشــة امللفني
اآلخرين إلى ما بعد انتهاء مشاورات اللجنة

القاهرة دفة دعمها إلى اللواء املتقاعد
خليفة حفتر ،وإعادة االعتماد بشكل
كامل على رئيس مجلس النواب في
طبرق عقيلة صالح ،كانت بتوصية
م ــن ج ـهــاز امل ـخ ــاب ــرات ال ـع ــام ــة ،ال ــذي
أك ــد خ ــال الـتـقــريــر أن حفتر لــم يعد
م ـحــل ث ـق ــة ،ف ــي ظ ــل اع ـت ـم ــاده بشكل
كامل على حكام اإلمارات ،واعتبارهم
مرجعه األساسي ،من خالل مجموعة
مــن الـخـطــوات التي أقــدم عليها دون
ال ــرج ــوع إل ــى م ـصــر ،عـلــى اعـتـبــار أن
القاهرة ال يمكنها معارضة أي قرار
منحته أبوظبي الضوء األخضر.
وأوضـ ـ ــح ال ـت ـقــريــر أن خ ـط ــوة إع ــان
ح ـف ـّتــر إس ـ ـقـ ــاط االت ـ ـفـ ــاق ال ـس ـيــاســي
املوقع في مدينة الصخيرات ،جاءت
دون إبالغ القاهرة أو التشاور معها.
كـمــا كـشــف الـتـقــريــر ،ال ــذي تحصلت

تغيير القاهرة دفة
دعمها لحفتر بدفع
من المخابرات العامة

الــ«الـعــربــي الجديد» على تفاصيله،
التنسيق بــن القاهرة وأبوظبي في
الـضــربــة الـجــويــة الـتــي تـعــرضــت لها
قاعدة الوطية الجوية في وقت سابق،
واستهدفت منصات دفاع جوي تركية
في القاعدة ،بعد ترتيبات مع الجانب
ال ـف ــرن ـس ــي .أس ـه ـم ــت م ـص ــر ب ـقــواعــد
انـطــاق طــائــرات «راف ــال» اإلمــاراتـيــة،
بتنسيق فــرنـســي ،حـيــث ك ــان متفقًا
ع ـلــى تــوج ـيــه ض ــرب ــات تــال ـيــة ،إال أن
خالفات مصرية إماراتية أسهمت في
وق ــف الـتـنـسـيــق ،وأوق ـفــت  3ضــربــات
أخرى كان متفقًا عليها.
وأوض ــح الـتـقــريــر ،بحسب امل ـصــادر،
أن ق ـبــول مـصــر وس ــاط ــة روس ـي ــة مع
تركيا ،كــان مقابله تـجـ ُ
ـاوب موسكو
مــع مطالب مصرية بتخفيف وتيرة
ت ـح ــرك ــات ـه ــا فـ ــي ل ـي ـب ـي ــا .ك ـم ــا كـشــف
ال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر ،بـ ـحـ ـس ــب امل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر ،عــن
ت ــوص ـي ــة ل ــرئ ـي ــس الـ ــدولـ ــة ب ـض ــرورة
العمل وفق خطوات جادة ومتسارعة
ع ـل ــى ت ـح ــري ــر املـ ــوقـ ــف امل ـ ـصـ ــري فــي
األزمــة الليبية تدريجيًا من الهيمنة
اإلمـ ــارات ـ ـيـ ــة ،وض ـ ـ ــرورة ب ـن ــاء مــوقــف
مـ ـص ــري م ـس ـت ـقــل وخ ـ ــال ـ ــصُ ،ي ـع ـلــي
مصلحة القاهرة بكامل تقاطعاتها.

ال ـع ـس ـكــريــة ال ـل ـي ـب ـيــة امل ـش ـتــركــة  5+5بـشــأن
األوض ـ ـ ــاع ف ــي مــدي ـنــة س ــرت وإخ ــائ ـه ــا من
السالح والتي تجرى برعاية األمم املتحدة».
وتضم «لجنة  5 »5+5ممثلني عسكريني عن
قوات الوفاق وعن قوات حفتر.
وفـ ـيـ ـم ــا ّ
رجـ ـ ـ ــح ال ــدبـ ـل ــوم ــاس ــي أن ي ـح ـضــر
رئ ـي ـس ــا م ـج ـل ـســي ال ـ ـنـ ــواب ب ـط ـب ــرق عـقـيـلــة
ص ــال ــح وال ــدول ــة خ ــال ــد املـ ـش ــري ،الـجـلـســات

العلنية ،فقد أشــار إلــى أن «امللفات األخــرى،
خصوصًا ملف الترتيبات األمـنـيــة ،تعتمد
على نـجــاح اللجنة العسكرية فــي التوصل
إل ــى ات ـف ــاق نـهــائــي عـلــى وق ــف إطـ ــاق الـنــار
وتفاصيل إبـعــاد طرفي الـصــراع عــن مدينة
ســرت ملسافات آمـنــة» .وبــن أن االنتهاء من
ترتيب املـلــف الثاني سيكون بمثابة عامل
ث ـق ــة وحـ ـس ــن ن ـي ــة مـ ــن الـ ـط ــرف ــن ل ـل ـب ــدء فــي

إعــادة تشكيل املجلس الرئاسي والحكومة.
وتحظى اللقاءات الليبية في املغرب برعاية
أممية ودعم أميركي كامل ،بحسب املصادر.
وحول أجندة الطرفني بشأن ملف املناصب
السيادية ،كشفت املصادر ذاتها أن النقاش
سيكون حول إعادة شغل املناصب السيادية
ال ـت ــال ـي ــة :م ـحــافــظ ال ـب ـنــك امل ــرك ــزي ودي ـ ــوان
املحاسبة ومكتب النائب الـعــام واملؤسسة
الوطنية للنفط.
ولفت الباحث السياسي الليبي زايد مؤمن،
في حديثه لـ«العربي الجديد» ،إلى أن مسار
اللجنة الـسـيــاسـيــة الليبية الـجــديــدة يسير
وف ــق املـ ــادة  15مــن ات ـفــاق الـصـخـيــرات الــذي
ي ـطــالــب مـمـثـلــي مـجـلـســي ال ــدول ــة والـ ـن ــواب
ب ـضــرورة الـلـقــاء بعد توقيع االت ـفــاق للنظر
في تعيني شاغلني جدد للمناصب السيادية،
مـعـتـبـرًا أن ال ــرج ــوع إل ــى ات ـفــاق الـصـخـيــرات
لتعديله مؤشر على أنه ال يزال يمثل مرجعية
يمكن الـبـنــاء عليها لتطبيق بــاقــي الـبـنــود،
خ ـص ــوص ــا م ــا ي ـت ـع ـلــق ب ــإط ــاق ان ـت ـخــابــات
رئاسية وبرملانية إلنهاء املراحل االنتقالية.
ول ـ ــم ت ـ ـعـ ــرف حـ ـت ــى اآلن م ـ ــواق ـ ــف امل ـج ـلــس
ال ــرئ ــاس ــي لـحـكــومــة ال ــوف ــاق ،ف ــي طــراب ـلــس،
والـ ـل ــواء امل ـت ـقــاعــد خـلـيـفــة ح ـف ـتــر ،ف ــي شــرق
ليبيا ،بشأن ذهــاب املجلسني لبدء جلسات
ت ـم ـه ـي ــدي ــة مل ـن ــاق ـش ــة نـ ـق ــاط االخـ ـ ـت ـ ــاف فــي
اتفاق الصخيرات السابق وإنـتــاج ما عرف
إعالميًا بـ«الصخيرات  ،»2ما يعتبره املحلل
ال ـس ـيــاســي ال ـل ـي ـبــي مـ ـ ــروان ذوي ـ ــب غـمــوضــا
ال ي ــزال يــرافــق ال ـج ـهــود املـحـلـيــة والــدول ـيــة،
خصوصًا أن حفتر رفــض مقترحًا أميركيًا
بشأن حل منزوع السالح في سرت والجفرة.
وتابع ذويب ،لـ«العربي الجديد» ،أن «صمت
حفتر على وجــه الـخـصــوص سيبقى يلقي
بظالله على قدرة األطراف على فرض نتائج
ح ــواره ــا عـلـيــه ،وه ــو ال ـط ــرف الـ ــذي ال ي ــزال
يـمـتـلــك س ــاح ــا وأط ــراف ــا دول ـي ــة داع ـم ــة لــه،
ممثلة في روسيا».
ميدانيًا ،أعلنت القوات التابعة إلى حكومة
الوفاق ،أمس األحد ،خرق املليشيات التابعة
إلــى حفتر للتهدئة عبر إطــاقـهــا صــواريــخ
باتجاهها قــرب ســرت .وقــال املتحدث باسم
«غ ــرف ــة ع ـم ـل ـيــات ت ـحــريــر سـ ــرت  -ال ـج ـفــرة»
العميد عبد الهادي دراه ،لوكالة «األناضول»،
إن «مواقع الجيش الليبي تعرضت للقصف
الصاروخي من قبل مليشيات حفتر السبت،
ع ـبــر  10قـ ــذائـ ــف» .وأوضـ ـ ــح أن ال ـق ـصــف لم
يسفر عن أية خسائر بشرية.

منذ الــوحــدة اليمنية عــام  .1990وأشــار
امل ـ ـصـ ــدر ،ال ـ ــذي ط ـل ــب عـ ــدم ال ـك ـش ــف عــن
هويته ،إلــى أن التفاهمات قضت بدمج
وزارتــي الخارجية واملغتربني ،واإلعــام
مع الثقافة والسياحة ،والتعليم العالي
مع التعليم الفني ،والثروة السمكية مع
الزراعة.
كذلك ّ
تم التوافق على دمج وزارتي الشؤون
الـقــانــونـيــة مــع ح ـقــوق اإلن ـس ــان ،واإلدارة
املحلية مع وزارة مخرجات مؤتمر الحوار
الــوط ـنــي ال ــذي ُع ـقــد فــي ع ــام  ،2013فيما
ستحتفظ الوزارات السيادية التي ستكون
من نصيب الرئيس عبد ربه منصور هادي،
بوضعها السابق ،وهي الدفاع والداخلية
ً
واملـ ــال ـ ـيـ ــة ،فـ ـض ــا عـ ــن وزارة الـتـخـطـيــط
والتعاون الدولي ،وفقًا للمصدر.
وقال املصدر إنه لم يتم الخوض بعد في
مسألة تــوزيــع الحقائب ،وتحديد ماهية
ّ
الوزارات التي سيتقلدها كل طرف ومكون
سياسي ،مثل املجلس االنتقالي الجنوبي
واألحزاب السياسية ومكونات حضرموت
والحراك الجنوبي.
ووفـ ـق ــا مل ـص ــدر ح ـكــومــي آخـ ــر ل ــ«ال ـعــربــي
الجديد» ،فإنه ال تزال كل التفاهمات مرهونة
بلقاء سيجمع الرئيس عبد ربــه منصور
هادي مع رئيس الحكومة املكلف ،معني عبد
امللك ،في وقت الحق هذا األسبوع ،للتشاور
حول نتائج املباحثات التي أجراها طيلة
ال ـف ـتــرة املــاض ـيــة م ــع امل ـكــونــات واألحـ ــزاب
السياسية اليمنية.
ولــم يعقد ه ــادي ،منذ عــودتــه مــن رحلته
العالجية بالواليات املتحدة األميركية قبل
أيام ،أي لقاء رسمي ،بحسب املصدر ،وسط
أنباء عن عدم رضاه عن الطريقة التي تدار
بها آلية تنفيذ اتفاق الــريــاض ،والتخلي
مجددًا عن الشق العسكري واألمني.
ويــرتـبــط تشكيل الـحـكــومــة املــرتـقـبــة دون
تنفيذ الـشــق العسكري بحجم الضغوط
الجديدة التي ستمارسها السعودية على
«الشرعية» مجددًا.
وقالت مصادر حكومية لـ«العربي الجديد»
إن «األمر برمته يتعلق براعي االتفاق وما
يقرره ،وساعتها سيكون الرئيس مجبرًا
على التنفيذ».
ويـتـهــم نــاش ـطــون حـكــومـيــون الـسـعــوديــة

لم تبدأ المشاورات
في بحث مسألة توزيع
الحقائب الوزارية
القوات اليمنية تعلن
تحرير «مساحات
استراتيجية» في الجوف

ب ـه ـنــدســة اتـ ـف ــاق الـ ــريـ ــاض م ــع اإلم ـ ـ ــارات
م ـنــذ ب ــداي ــات االنـ ـق ــاب األولـ ـ ــى ف ــي عــدن
عــام  ،2018بما يضمن فــرض «االنتقالي
الجنوبي» كمكون شرعي شريك بالحكومة
واملشاورات التي سترعاها األمم املتحدة
الحقًا ،في إطار الحل الشامل ،ثم الضغط
على «الشرعية» لتنفيذ كل مطالبه وشرعنة
التمرد الذي نفذه بعدن وسقطرى.
وفــي ظــل التعقيدات الكبيرة التي ّ
تخيم
ع ـل ــى أج ـ ـ ــواء املـ ـ ـش ـ ــاورات ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ال
يزال التصعيد العسكري بني «الشرعية»
واالنفصاليني في أبني في ذروته ،مع تبادل
ال ـطــرفــن االت ـهــامــات بــاسـتـخــدام أسلحة
متطورة باملعارك الدائرة بينهما منذ الـ
 11من مايو /أيار املاضي.
وبعد اتهامات للمجلس االنتقالي بشن
ه ـج ـمــات ع ـلــى م ــواق ــع ال ـج ـيــش الــوط ـنــي
عبر طــائــرات مسيرة للمرة األول ــى ،اتهم
حلفاء اإلم ــارات الشرعية باملثل ،وقــالــوا
إن مواقعهم تعرضت فجر األحد لهجوم
بطائرتني مسيرتني دون معرفة دقة تلك
االتهامات املتبادلة.
في هذه األثناء يستمر التوتر على جبهات
أخرى بني الشرعية والحوثيني ،خصوصًا
في محافظتي مأرب والجوف .وفي السياق،
أعلن الجيش اليمني ،ليل السبت  -األحد،
أن ق ــوات ــه ن ـج ـحــت ف ــي ت ـحــريــر م ـســاحــات
استراتيجية واسعة»في محافظة الجوف،
ش ـمــالــي ال ـب ــاد .وأوض ـ ــح ال ـقــائــم بــأعـمــال
قــائــد املنطقة العسكرية الـســادســة (تضم
محافظات عدة بينها الجوف) ،اللواء الركن
أم ــن الــوائ ـلــي ،أن ق ــوات الـجـيــش الوطني
مسنودة باملقاومة الشعبية وطيران تحالف
دعم الشرعية حققت خالل الساعات املاضية
انتصارات كبيرة في جبهات القتال شرقي
مدينة الحزم بمحافظة الجوف ،مؤكدًا أن
«مليشيات الحوثية تعيش حالة انهيار
واسع وغير مسبوق» .وأوضح أنه تم تحرير
م ـســاحــات واس ـع ــة وم ــواق ــع اسـتــراتـيـجـيــة
شرقي مدينة الحزم منها «جبل عرفان ،قرن
الكدادي ،ومختم الحبيل ،وقرون الهناديه».
كما لفت إلــى أن املعارك أسفرت عن مقتل
وجـ ــرح ال ـع ـشــرات م ــن عـنــاصــر الـحــوثـيــن
ً
فضال عن تكبدهم خسائر في العتاد .من
جهتهم أكد الحوثيون تعرض عناصرهم
ً
لـ ـغ ــارات ف ــي م ــدي ــري ــة ص ـ ــرواح ف ـض ــا عن
استهداف أحد مواقعهم بغارة في مديرية
ماهلية بمحافظة مــأرب .في املقابل اتهم
الحوثيون التحالف السعودي  -اإلماراتي
باستمرار خرق الهدنة في محافظة الحديدة
وشــن غ ــارات على عــدد مــن املـنــاطــق .وقــال
مصدر عسكري في الجماعة ،في تصريح
لوكالة األنباء اليمنية «سبأ» في نسختها
التي تديرها جماعة الحوثيني ،أمس األحد،
إن من سماها بـ«قوى العدوان ارتكبت 58
خرقًا بينها استحداث تحصينات قتالية
فــي حيس (الـحــديــدة) ،و 13خــرقــا بقصف
مدفعي لعدد  68قذيفة و 44خرقًا باألعيرة
النارية املختلفة».

توتر شرق المتوسط
لودريان يهدد تركيا بعقوبات

يـتـفــاقــم ال ـتــوتــر ب ــن تــركـيــا وال ـي ــون ــان في
شــرق املـتــوســط ،وال ــذي دخـلــت على خطه
دول أوروبـ ـي ــة عـلــى رأس ـه ــا فــرن ـســا ،الـتــي
ّ
تحدث وزير خارجيتها جان إيف لودريان
أمس األحــد عن درس فرض عقوبات على
تركيا ،في الوقت الذي أطلقت فيه األخيرة
مناورات عسكرية ،وواصل املسؤولون فيها
التأكيد على عدم التنازل عن حقوقهم شرق
املتوسط.
وأع ـل ــن وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ـفــرن ـســي أمــس
ّ
األح ــد أن املـجـلــس األوروب ـ ــي امل ـقــرر عقده
يــومــي  24و 25سـبـتـمـبــر/أيـلــول الـحــالــي،
س ـي ـخ ـصــص فـ ــي امل ـ ـقـ ــام األول ل ـل ـم ـســألــة
التركية والتوتر في شرق البحر املتوسط،
وبخاصة درس فرض عقوبات على أنقرة.
وأوضح لودريان في حديث إلذاعة «فرانس
أن ـت ــر»« ،خـ ــال امل ـج ـلــس األوروب ـ ــي نـهــايــة
الـشـهــر ال ـحــالــي ،سـيـكــون امل ـلــف امل ـطــروح،
مـلــف تــرك ـيــا» .وأوضـ ــح «ل ـقــد أع ــددن ــا هــذا
امل ـل ــف ال ـت ــرك ــي م ـنــذ عـ ــدة أي ـ ــام م ــع وزراء
الـخــارجـيــة فــي بــرلــن لـتـعــداد أدوات الــرد
التي يمكن أن نستخدمها حيال تركيا».
وتــابــع وزي ــر الـخــارجـيــة الـفــرنـســي« :نقول
ل ـت ــرك ـي ــا :مـ ــن اآلن وحـ ـت ــى ع ـق ــد امل ـج ـلــس
األوروبــي يجب إبــداء القدرة على مناقشة
ّ
ً
شـ ــرق امل ـت ــوس ــط أوال» ،مـضـيـفــا أن «أم ــر
مناقشة هــذه املـســألــة يـعــود لــأتــراك .هذا
ممكن»! وق ــال «حينها ،نــدخــل فــي مرحلة
فعالة حول جميع املشاكل املطروحة».
ورفض لودريان تحديد طبيعة العقوبات
ّ
املحتملة على أنقرة .وأكد أن «هناك سلسلة
كاملة من اإلجــراءات التي يمكن اتخاذها.
لـسـنــا ع ــاج ــزي ــن ع ـلـ ّـى اإلط ـ ــاق وي ـعــرفــون
ذل ــك ج ـي ـدًا» .لـكـنــه مل ــح إل ــى مـجـمــوعــة من
ال ـع ـقــوبــات االق ـت ـصــاديــة ،مـتـهـمــا الــرئـيــس
الـتــركــي رجــب طيب أردوغ ــان بخلق «جو
إسالمي-قومي» يهدف إلى «إخفاء حقيقة
الوضع االقتصادي» في تركيا.
وكــان أردوغ ــان ّ
وجــه أول من أمــس السبت
تهديدًا جــديـدًا لليونان ،عشية بــدء قــوات
بالده مناورات عسكرية في شرق املتوسط.
وق ـ ــال ف ــي ك ـل ـمــة خـ ــال اف ـت ـتــاحــه «مــدي ـنــة

أوقطاي :لن نتنازل عن األولويات األمنية لبلدنا (األناضول)

البروفسور سليمان يالتشني الطبية» في
إسطنبول ونقلها التلفزيون« :إن تركيا
وشعبها مستعدان ألي سيناريو والنتائج
املترتبة عليه» .وأطلقت تركيا أمس األحد
تدريبات عسكرية تحت اسم «عاصفة البحر
األبيض املتوسط» ،تستمر خمسة أيام في
قبرص التركية التي ال تعترف بها سوى
أنقرة .وتشارك في املـنــاورات قــوات جوية
وبرية وبحرية تركية.
من جهته ،أكد نائب الرئيس التركي فؤاد
أوق ـط ــاي عـلــى أن ــه «ال يـمـكــن ال ـت ـنــازل عن
األول ــوي ــات األم ـن ـيــة ل ـب ــاده ولـجـمـهــوريــة
ش ـمــال ق ـبــرص الـتــركـيــة» ش ــرق املـتــوســط.
وأض ــاف أوق ـطــاي فــي تـغــريــدة عـبــر موقع
«ت ـ ــويـ ـ ـت ـ ــر» ،أم ـ ـ ــس األحـ ـ ـ ـ ــد ،ت ـع ـل ـي ـق ــا ع ـلــى
مناورات «عاصفة املتوسط»« :لن نتنازل
عــن األول ــوي ــات األمـنـيــة لـبـلــدنــا ولـقـبــرص
التركية ،وال غنى عن الحلول الدبلوماسية
في شرق البحر املتوسط».
وأضاف« :أتمنى التوفيق لجنودنا األبطال
الذين يمثلون إرادتنا الصلبة ضد الساعني
لحبس تركيا في خليج أنطاليا ولتجاهل
القبارصة األتــراك ،الذين يشكلون ضمانة
للسالم في البحر املتوسط» .ونشرت وزارة
الدفاع التركية ،أمس األحــد ،مقطع فيديو

خاص لسفينة «الريس عروج» التي تواصل
أعـمــال البحث والتنقيب شــرق املتوسط.
وي ـظ ـهــر ف ــي امل ـق ـطــع ج ــان ــب م ــن امل ـكــاملــات
الالسلكية بني طاقم السفينة وفرقاطة «تي
سي جي غيديز» ( )TCG Gedizالتي تقوم
بمرافقتها.
وتضمن الفيديو الذي نشرته الوزارة على
موقعها اإللكتروني ،مقتطفات من مكاملة
السلكية أجــراهــا القائد الثاني للفرقاطة
مع طاقم سفينة «الريس عروج» .وقال قائد
الفرقاطة في املكاملة« :إننا معكم في هذه
املهمة التي تكتسب أهمية كبيرة لبالدنا
وأمـتـنــا ،ونـحــن عـلــى ثـقــة بــأنـكــم ستزفون
البشرى التي ينتظرها شعبنا» .وأكد القائد
على «تصميم القوات البحرية على حماية
حقوق ومصالح تركيا في بحارها».
وتعليقًا على املشاهد ،أكدت وزارة الدفاع
عـلــى أن ال ـفــرقــاطــات وال ـ ـطـ ــرادات الـتــابـعــة
للبحرية الـتــركـيــة« ،تــواصــل بـحــزم مهمة
مرافقة وحماية سفينة الريس عروج التي
تواصل أعمالها ضمن مناطق الصالحية
البحرية لتركيا شرق املتوسط» .وشددت
على أنها لن تسمح «بأي عمل غير قانوني
أو بلطجة في املنطقة».
(فرانس برس ،األناضول)
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شرق
غرب
تركيا :حظر تجول
لمالحقة عناصر
«الكردستاني»
ف ــرض ــت ال ـس ـل ـطــات ال ـتــرك ـيــة ،أمــس
األح ــد ،حـظـرًا للتجول فــي  24قرية
ب ــوالي ــة بـيـتـلــس ،م ــن أج ــل مــاحـقــة
مسلحي حزب العمال الكردستاني.
ونـ ـ ـش ـ ــرت والي ـ ـ ـ ــة ب ـي ـت ـل ـي ــس ب ـي ــان ــا
أوضـ ـح ــت ف ـيــه أن «ح ـظ ــر ال ـت ـجــول
يبدأ اليوم (أمس) ظهرًا في  24قرية
وم ــزرع ــة ،ضـمــن ال ـج ـهــود املـبــذولــة
مل ــاحـ ـق ــة عـ ـن ــاص ــر الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي،
وعليه طالبت الوالية بعدم خروج
املواطنني حتى صدور أمر جديد».
(العربي الجديد)
إيران :تحديد المتورطين
بانفجار نطنز

ق ــال امل ـت ـحــدث بــاســم هـيـئــة الـطــاقــة
الــذريــة اإليرانية بهروز كمالوندي
(الصورة) ،أمس األحد ،إن األجهزة
األمنية اإليــرانـيــة حــددت العناصر
املتورطني في انفجار منشأة نطنز
الـنــوويــة ،ال ــذي وقــع بــدايــة يوليو/
تـمــوز املــاضــي ،مــن دون أن يكشف
عما إذا كان هؤالء قد اعتقلوا وما إذا
كانوا إيرانيني .وأشــار كمالوندي،
في حديث للتلفزيون اإليراني ،إلى
ّ
أن األجهزة على علم بأسباب وقوع
االنـفـجــار والطريقة الـتــي نفذ بها،
موضحًا أن التحقيقات مستمرة.
(العربي الجديد)

السودان :توقيع اتفاق
السالم في  2أكتوبر
أعـ ـ ـل ـ ــن ف ـ ــري ـ ــق ال ـ ــوس ـ ــاط ـ ــة ل ـل ـس ــام
ّ
ف ـ ــي ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــودان ،أم ـ ـ ــس األحـ ـ ـ ـ ــد ،أن
ال ـتــوق ـيــع ال ـن ـهــائــي الت ـف ــاق ال ـســام
بــن الحكومة و«الـجـبـهــة الـثــوريــة»
سيكون في  2أكتوبر /تشرين األول
املقبل ،في عاصمة جنوب السودان
جوبا .ونقل بيان صــادر عن إعالم
م ـج ـلــس الـ ـسـ ـي ــادة االنـ ـتـ ـق ــال ــي ،عــن
رئيس فريق الوساطة بني الحكومة
وال ـح ــرك ــات املـسـلـحــة ،ت ــوت ق ـلــواك،
ق ــول ــه« :ال ـث ــان ــي م ــن أك ـتــوبــر مــوعــد
ال ـتــوق ـيــع ال ـن ـهــائــي الت ـف ــاق ال ـســام
بــن الحكومة السودانية والجبهة
الثورية في جوبا».
(األناضول)
الحكومة اليمنية
تلوح بتجميد اتفاق
استوكهولم
قــال وزي ــر الـخــارجـيــة فــي الحكومة
اليمنية املعترف بها دوليًا ،محمد
الـ ـحـ ـض ــرم ــي ،فـ ــي تـ ـص ــريـ ـح ــات لــه
ّ
أمــس األحــد ،إن «املليشيا الحوثية
تتخذ من اتفاق استوكهولم ووقف
إطـ ــاق ال ـن ــار ف ــي مــدي ـنــة ال ـحــديــدة
داف ـ ـعـ ــا ل ـل ـت ـص ـع ـيــد ال ـع ـس ـك ــري فــي
املـنــاطــق األخـ ــرى ،وه ــو األم ــر الــذي
لــن نقبل بــه أب ـدًا ولــن يستمر» .في
األثناء ،أعلن وزير النقل في حكومة
الحوثيني غير املعترف بها دوليًا،
زكـ ــريـ ــا الـ ـش ــام ــي ،فـ ــي ت ـصــري ـحــات
أم ـ ـ ــس ،عـ ــن إغ ـ ـ ــاق مـ ـط ــار ص ـن ـعــاء
الدولي أمام الرحالت األممية ،خالل
األي ــام املقبلة ،بسبب نـفــاد الــوقــود
املخصص للمطار.
(العربي الجديد ،األناضول)
ليبرمان يدعو لالنضمام
إلى التظاهرات ضد
نتنياهو

دعا زعيم حزب «يسرائيل بيتينو»،
أف ـ ـي ـ ـغـ ــدور لـ ـيـ ـب ــرم ــان (ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة)،
أمــس األح ــد ،املستوطنني إلــى عدم
ت ـص ــدي ــق م ــا وصـ ـف ــه بـ ــ«أك ــاذي ــب»
رئـيــس حـكــومــة االح ـت ــال بنيامني
نـتـنـيــاهــو ،ب ـشــأن دع ــم االسـتـيـطــان
وخـ ـط ــة ال ـ ـضـ ــم ،واالن ـ ـض ـ ـمـ ــام إل ــى
التظاهرات األسبوعية التي تنظم
م ـس ــاء ك ــل س ـب ــت أم ـ ــام م ـق ــر إق ــام ــة
نتنياهو في القدس املحتلة .وكتب
ليبرمان ،الذي يرفض املشاركة في
حكومات نتنياهو على فيسبوك:
«ع ـ ـن ـ ــدم ـ ــا ت ـ ـ ـقـ ـ ــوم حـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة ي ـم ــن
سننضم إليها».
(العربي الجديد)
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الحدث

سرعت روسيا من
عملية سيطرتها
شبه المطلقة على
ثروات سورية ،عبر
استخدامها طريقة
المساومة مع
رئيس النظام بشار
األسد ،والتي تتضمن
الحماية والبقاء في
الحكم مقابل تأمين
المصالح االستراتيجية
الروسية قبل التوصل
إلى أي حل سياسي
لألزمة السورية

سيشارك الفروف في الوفد الذي يترأسه بوريسوف ()Getty

وفد روسي
في دمشق
إصابة جنديين
تركيين
أصيب جنديان تركيان،
أمس األحد ،برصاص
مجهولين في ريف إدلب
الغربي شمال غربي سورية.
وقال الناشط مصطفى
محمد إن مجهولين
يستقلون سيارة أطلقوا النار
تجمع للجنود األتراك
على
ّ
قرب نقطة عسكرية
في قرية معترم التابعة
لمدينة أريحا ،ما أدى إلى
إصابة اثنين بجراح.

ابتزاز األسد الستكمال السطو
على مقدرات سورية
فؤاد عزام

يصل إلى العاصمة السورية دمشق،
اليوم اإلثـنــن ،نائب رئيس الــوزراء
ال ــروس ــي ي ـ ــوري ب ــوريـ ـس ــوف ،على
رأس وفد وصفته وسائل إعالم النظام ،بأنه
«رف ـيــع امل ـس ـتــوى» ،فــي زيـ ــارة هــي الخامسة
لــه إلــى ســوريــة منذ تعيينه رئيسًا للجانب
الروسي في اللجنة االقتصادية املشتركة مع
النظام ،خلفًا لنائب رئيس ال ــوزراء السابق
ديمتري روغوزين.
وبحسب سفير النظام لدى موسكو رياض
ح ـ ـ ــداد ،فـ ــإن ال ــوف ــد ي ـض ــم وزيـ ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
الروسي سيرغي الفــروف ،الــذي تعد زيارته
إلـ ــى دم ـش ــق األول ـ ــى م ـنــذ عـ ــام  .2012وق ــال
حداد ،بحسب وسائل إعالم النظام ،إن زيارة
الوفد الروسي «تكتسي أهمية خاصة ،نظرًا
للملفات السياسية واالقتصادية التي سيتم

بحثها ،ومن بينها مكافحة اإلرهاب ونتائج
عمل لجنة مناقشة تعديل الدستور السوري،
وم ــواج ـه ــة ال ـح ـص ــار االقـ ـتـ ـص ــادي وق ــان ــون
قـيـصــر» األم ـيــركــي ،الفـتــا إل ــى أن «ه ــذه املــرة
األول ــى الـتــي تجتمع فيها ه ــذه املستويات
في زيارة تهدف إلى إجراء مناقشات شاملة
حول امللفات املتعلقة بالوضع في سورية».
ول ــم يـعــط ح ــداد تـفــاصـيــل أك ـثــر عــن تركيبة
ال ــوف ــد ال ــروس ــي ،إال أن صـحـيـفــة «ال ــوط ــن»،
الـ ـت ــابـ ـع ــة لـ ـلـ ـنـ ـظ ــام ،أكـ ـ ـ ــدت أن نـ ــائـ ــب وزيـ ــر
ال ـخــارج ـيــة ال ــروس ــي مـيـخــائـيــل بــوغــدانــوف
س ـي ـكــون ف ــي ع ـ ــداد هـ ــذا ال ــوف ــد ،ال ـ ــذي يضم
املـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوي ـ ــات املـ ـعـ ـنـ ـي ــة بـ ــامل ـ ـلـ ــف ال ـ ـس ـ ــوري
ع ـل ــى ال ـص ـع ــد ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة وال ـس ـيــاس ـيــة
والعسكرية واالقتصادية.
ويـظـهــر مــن خ ــال إس ـنــاد رئــاســة الــوفــد إلــى
رئ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة االق ـت ـص ــادي ــة امل ـش ـتــركــة مع
النظام ،األهمية التي توليها روسيا للجانب

االقـتـصــادي ،باعتباره فــي ص ــدارة أولــويــات
عالقاتها مع دمشق ،وال سيما أن بوريسوف
أب ــرم أهــم الـعـقــود مــع الـنـظــام ال ـســوري ،ومن
بـيـنـهــا اس ـت ـئ ـجــار م ـي ـنــاء ط ــرط ــوس مل ــدة 50
س ـن ــة ،واالسـ ـتـ ـح ــواذ ع ـل ــى ال ـش ــرك ــة ال ـعــامــة
ل ــأس ـم ــدة ب ـم ـعــام ـل ـهــا ال ـث ــاث ــة ف ــي ح ـمــص،
إض ــاف ــة إل ــى ات ـفــاق ـيــات الـتـنـقـيــب ع ــن الـنـفــط
والـغــاز ،وخريطة طريق للتعاون فــي مجال
الصناعة.
وأش ــار الخبير بــالـشــؤون الــروسـيــة محمود
الـحـمــزة ،فــي حــديــث مــع «الـعــربــي الـجــديــد»،
إلـ ــى أن «ت ـ ــرؤس ال ــوف ــد م ــن ق ـبــل شـخـصـيــة
مـثــل ي ــوري بــوريـســوف هــي رســالــة واضـحــة
ب ـ ــأن ل ـ ــدى روس ـ ـيـ ــا ق ـض ــاي ــا م ـه ـم ــة ب ــال ـش ــأن
االقتصادي تريد بحثها مع النظام ،وتتعلق
بعقود اقتصادية ،وأيضًا عسكرية» .وتشير
تركيبة الــوفــد الــروســي إلــى أن هناك ملفات
سياسية سيتم بحثها مع النظام السوري،
عـلــى أن يـتــم امل ـســاومــة عليها مـقــابــل عقود
اق ـت ـصــاديــة ج ــدي ــدة ت ـعــزز س ـي ـطــرة مــوسـكــو
على املـقــدرات السورية ،حيث من املرجح أن
يستخدم الجانب الــروســي بعض الضغوط
الـغــربـيــة «ال ــرخ ــوة» عـلــى الـنـظــام ،وال سيما
م ـســألــة ان ـخ ــراط ــه ف ــي الـعـمـلـيــة الـسـيــاسـيــة،
ورقة البتزازه مقابل عقود اقتصادية جديدة

هم روسيا الرئيسي
يبقى
ّ
منع انهيار النظام
بشكل مفاجئ
يضم الوفد مسؤولين
عن ملفات سياسية
واقتصادية وعسكرية

ثـمـنــا لـتــوفـيــر غ ـطــاء سـيــاســي وعـسـكــري لــه.
وي ــرج ــح أن ت ـت ــرك ــز امل ـب ــاح ـث ــات ع ـل ــى بـحــث
إمكانية عــرض املـشــاريــع املشتركة بينهما،
وزيادة حصة روسيا في االقتصاد السوري،
وتخفيف تبعات قانون «قيصر» األميركي،
وال ـحــزمــة الــراب ـعــة مــن الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة
املزمع إعالنها قريبًا.
وعلى الــرغــم مــن أن روسـيــا استحوذت على
أك ـبــر م ــا يـمـكــن م ــن الـ ـث ــروات ال ـس ــوري ــة ،لكن
همها الرئيسي اآلن هو منع انهيار النظام
بـشـكــل م ـفــاجــئ ،ومـنـحــه أس ـب ــاب ال ـب ـقــاء في
املــدة القريبة مــن خــال تفاهمات مــع «قــوات
ســوريــة الــديـمـقــراطـيــة» (ق ـســد) ،ال ــذي تشكل
ال ــوح ــدات ال ـكــرديــة ع ـمــودهــا ال ـف ـقــري والـتــي
تسيطر على معظم ث ــروات ال ـبــاد ،ألنــه من
دون تلك الثروات واملحاصيل االستراتيجية
فــإن الـنـظــام قــد يسقط بشكل مفاجئ وغير
محسوب وهو ما ال تريده موسكو.
وق ـب ـيــل زي ـ ــارة ال ــوف ــد إل ــى دم ـش ــق ،أع ـلــن في
مــوس ـكــو ع ــن ات ـفــاق ـيــة مل ـنــح روس ـي ــا أراض ــي
ومساحة بحرية إضافية في سورية بهدف
تــوسـيــع قــاعــدة حميميم الـجــويــة ،بمساحة
ت ـقــدر بـ ـ  8ه ـك ـتــارات فــي مـ ّحــافـظــة الــاذقـيــة،
تضاف إلى العقود التي وقعها بوريسوف،
وتندرج جميعها في إطــار اتفاقيات تعاون
شاملة أســس لها سلفه ديـمـتــري روغــوزيــن
صاحب التصريح الشهير الــذي قــال فيه إن
«ســوريــة بلد ّ
غني بــا ح ــدود ،وتــوجــد فيها
ثـ ــروات بــاطـنـيــة ،وه ــي ذات مــوقــع ّ جـغــرافـ ّـي
ف ــري ــد ،ول ـل ـش ــرك ــات ال ــروسـ ـي ــة ح ـ ــق تـطــويــر
مشاريع اقتصادية ضخمة في سورية ،وال
سـيـمــا ف ــي ظ ــل وج ـ ــود ال ـع ـس ـكــريــن ال ــروس
ال ــذي ــن سـيـبـقــون ف ــي س ــوري ــة لـلـحـفــاظ على
السالم واالستقرار».
مــن جــانـبـهــا ،رك ــزت صحيفة «ال ــوط ــن» على
الجانب السياسي لزيارة الوفد الروسي إلى
دمشق ،خصوصًا وجــود الفــروف في الوفد
لـلـمــرة األول ــى مـنــذ ع ــام  ،2012حـيــث أع ــادت
نقل تصريحاته التي أدلــى بها خــال لقائه
املبعوث األممي إلى سورية غير بيدرسون،
قـبــل يــومــن ،وه ــو مــا يـحـمــل رســالــة طمأنة
ل ـل ـن ـظــام ت ـش ـيــر إلـ ــى اح ـت ـم ــال ع ـ ــودة ق ـنــوات
االت ـص ــال الــدبـلــومــاســي بينه وب ــن الجانب
ال ــروس ــي ،بـعــد سـيـطــرة ال ـجــانــب الـعـسـكــري
واالق ـت ـصــادي عـلــى الـعــاقــات بــن الجانبني
طيلة ثمانية أعوام.
ورأى املـ ـحـ ـل ــل الـ ـسـ ـي ــاس ــي س ــام ــر خ ـل ـيــوي
أن ال ــوف ــد الـ ــروسـ ــي «ل ــدي ــه مـ ـه ــام ورس ــائ ــل
خــاصــة ،كــونــه يـضــم امل ـســؤولــن عــن املـلـفــات
الــدب ـلــومــاس ـيــة وال ـس ـيــاس ـيــة واالق ـت ـصــاديــة
والعسكرية» ،موضحًا أن «أب ــرز هــذه املهام
ه ــي ابـ ـت ــزاز (رئـ ـي ــس ال ـن ـظ ــام بـ ـش ــار) األس ــد
وتـحـقـيــق املـكــاســب وامل ـصــالــح الــروس ـيــة في
كافة القطاعات ،واستغالل ما تبقى من ثروات
في سورية ،وتأمني املصالح االستراتيجية
الروسية قبل التوصل إلى أي حل سياسي،
وذل ــك عبر اسـتـغــال ضعف األس ــد وارتـبــاط
وجــوده بدعم موسكو ،حيث ال يستطيع أن
يرفض املطالب واألوامر الروسية» .وأضاف
خـلـيــوي ،فــي حــديــث مــع «الـعــربــي الـجــديــد»،
أن «الــرســائــل الـتــي يــريــد أن يوصلها الوفد
الروسي للواليات املتحدة األميركية والغرب
وإي ـ ــران وب ــاق ــي الـ ــدول م ـفــادهــا ب ــأن روسـيــا
ل ــن تـتـخـلــى ع ــن ال ـن ـظ ــام ،وأن ـه ــا تـعـمــل على
ت ــأم ــن ت ــواج ــده ــا املـسـتـقـبـلــي ب ـس ــوري ــة في
كــافــة املـ ـج ــاالت ،وم ــن يــريــد ال ـت ـفــاوض حــول
س ــوري ــة ع ـل ـيــه االت ـ ـفـ ــاق م ــع روسـ ـي ــا ول ـيــس
األسـ ـ ـ ــد» .وأش ـ ـ ــار إلـ ــى أن م ــوس ـك ــو «ت ــوح ــي
لألمم املتحدة بأن روسيا تعمل على تنفيذ
ق ــرار مـجـلــس األم ــن  2254مــن خ ــال اللجنة
الدستورية ،وهي التي تضبط سير اللجنة
مــن خــال تحكمها بوفد األســد الــذي يعطل
دائـمــا اجتماعات اللجنة الــدسـتــوريــة كسبًا
ً
لـلــوقــت ،وصـ ــوال إل ــى منتصف ال ـعــام املقبل
موعد االستحقاق الرئاسي في سورية ،كي
يتم التجديد لألسد بحجج واهية ومكشوفة
من اآلن ،ما لم تلتفت األمم املتحدة وأميركا
والغرب لذلك».

رصد

لندن ـ العربي الجديد

ّ
حـ ـ ــذرت مـنـظـمــة «ه ـي ــوم ــن رايـ ـت ــس ووت ـ ــش»،
أمس األحــد ،من خطورة ممارسات السلطات
السعودية تجاه األمــراء والناشطني والدعاة
املعتقلني ،مشيرة إلى أن «السلطات السعودية
حرمت ألشهر بعض املعتقلني الـبــارزيــن من
االت ـصــال بــذويـهــم ومـحــامـيـهــم» ،وم ــن بينهم
ول ــي الـعـهــد الـســابــق األم ـيــر محمد بــن نايف
الـ ــذي ُم ـنــع م ــن اس ـت ـق ـبــال أف ـ ــراد عــائـلـتــه منذ
اعتقاله في مكان مجهول ،بحسب محاميه.
وطــالـبــت املـنـظـمــة الـحـقــوقـيــة «الـسـلـطــات في
ال ـس ـعــوديــة بــالـسـمــاح ف ــورًا ملــراق ـبــن دولـيــن
ب ـ ــدخ ـ ــول الـ ـ ـب ـ ــاد ومـ ــراق ـ ـبـ ــة ال ـ ـس ـ ـجـ ــون ،كـمــا
عليها السماح فــورًا ملراقبني دولـيــن بإجراء
تحقيقات محايدة في مزاعم التعذيب».
وقال نائب مدير قسم الشرق األوسط وشمال
أفــريـقـيــا فــي املـنـظـمــة مــايـكــل َب ـ ْـي ــج« :ي ـبــدو أن
السلطات السعودية عازمة على زيادة معاناة

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد
رام اهلل ــ العربي الجديد
صالح النعامي

ّ
ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن ال ـت ـح ــال ــف بــن
اإلم ــارات وإســرائـيــل ،والعالقات بني
الطرفني تسير على قدم وساق ،حتى
مــن قـبــل إش ـهــار الـتـحــالــف األخ ـيــر ال ــذي بــات
ّ
يوجه بوصلته شيئًا فشيئًا نحو إيــران ،فإن
ّ
مصرًا على تفوقه العسكري،
االحتالل ال يزال
وبــات يربط أي بيع لألسلحة األميركية وال
سيما ألبوظبي ،بذلك.
وف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،ذك ـ ــرت ص ـح ـي ـفــة «ي ــدي ـع ــوت
ّ
أحرونوت» ،أمس األحد ،أن املنظومة األمنية
والعسكرية اإلسرائيلية التي استثنيت من قرار
املوافقة على تزويد اإلمارات بمقاتالت «أف ،»35
إشهار التحالف مع دولة االحتالل ،تجري
مقابل
ّ
مداوالت مكثفة لتحديد حجم وشكل التعويض
العسكري مقابل بيع هذه الطائرات لإلمارات،
بما يضمن إلسرائيل استمرار التفوق العسكري
الجوي على دول املنطقة.
ّ
وقــالــت الصحيفة إن املـنـظــومــة اإلسرائيلية
تنطلق من قناعة بأن الصفقة املذكورة ،على
الرغم من محاوالت رئيس الحكومة بنيامني
نـتـنـيــاهــو نـفــي مــوافـقـتــه عـلـيـهــا ،سـتـنـفــذ في
ن ـه ــاي ــة امل ـ ـطـ ــاف ،ال س ـي ـمــا ب ـع ــد ت ـصــري ـحــات
للرئيس األميركي دونالد ترامب ومستشاره
جــاريــد كوشنر عــن طلب اإلمـ ــارات الحصول
على هذه الطائرات وعــدم معارضة الواليات
املتحدة لـهــذا الطلب ،فيما لــم يبد نتنياهو،
خالفًا لتصريحاته ،أي معارضة للصفقة.
ّ
وبـحـســب «يــدي ـعــوت أحـ ــرونـ ــوت» ،فـ ــإن دول ــة
االحتالل قد تطلب في هذا السياق تبكير موعد
الحصول على األسلحة بعام على األقــل ،مما
يعني تعزيز حركة االقتصاد اإلسرائيلي ،ال
ّ
سيما أن الصناعات الجوية اإلسرائيلية هي
التي تصنع أجنحة طائرة «أف  »35لصالح
شــركــة «لوكهيد» األميركية ضمن اتفاقيات
ال ـت ـعــاون االس ـتــرات ـي ـجــي ب ــن دول ــة االح ـتــال
وال ــوالي ــات املـتـحــدة .وأش ــارت الصحيفة إلى
أنه باالعتماد على االلتزام األميركي تجاه تل
العسكري
أبيب منذ حرب  1973بضمان التفوق
ّ
اإلسرائيلي ،وترجمة ذلك بقانون خاص سنه
الكونغرس األميركي عام  ،2017ستطلب دولة
ّ
التزود بأسلحة متطورة لم تحصل
االحتالل

التحالف
اإلماراتي
اإلسرائيلي
بومبيو يعلن االتفاق على
تشكيل جبهة ضد إيران

عليها لآلن .في املقابل ،أشارت الصحيفة إلى
أن اإلمــارات ،ليست معنية بالتزود بمقاتالت
«أف  »35فقط ،وإنما تطلب أيضًا الحصول على
طائرات متطورة من طراز إي إيه 18-جي غرولير
« »18G Growler-EAمن صنع شركة «بوينغ»،
واملوجودة حاليًا لدى سالح البحرية األميركي.
وف ـي ـم ــا ك ـش ــف م ــوق ــع «ولـ ـ ـ ــا» اإلس ــرائـ ـيـ ـل ـ َّـي،
مـســاء الـسـبــت ،عــن أن االت ـف ــاق ال ــذي سيوقع
ب ــن اإلم ـ ــارات وإس ــرائ ـي ــل ،ف ــي األي ـ ــام املقبلة
فــي الـبـيــت األبـيــض سـ ُـيـ َـعـ ّـد «ات ـفــاق س ــام» له
ُ
وسي ّ
قره الكنيست
وسياسية،
مكانة قانونية
ّ
اإلسرائيلي ،يبدو أنــه مالئم جـدًا الستغالله
م ــن قـبــل إســرائ ـيــل ف ــي إطـ ــار وض ــع اإلمـ ــارات
ف ــي ال ــواج ـه ــة ب ــوج ــه إي ـ ـ ــران ،وهـ ــو م ــا أكــدتــه
تصريحات وزي ــر الخارجية األمـيــركــي مايك
بومبيو .وكشف بومبيو ،في حــوار مع قناة
«ف ــوك ــس ن ـي ــوز» أم ــس األح ـ ــد ،ن ـش ــرت وزارة
ّ
الخارجية األميركية جزءًا منه عبر تويتر ،أن
اإلمــارات وإسرائيل توصلتا التفاق لتشكيل
تحالف ّ
ضد إيران لحماية األراضي األميركية

والشرق األوســط .ووصف بومبيو االستماع
إلى الحوار الذي دار بني نتنياهو ،وولي عهد
أبو ظبي محمد بن زايد ،والرئيس األميركي
دونالد ترامب ،بـ «اللحظة التاريخية».
ّ
وتابع أن «اإلمارات وإسرائيل تنظران إلى إيران
على أنها خطر كبير .ولقد توصلتا التفاق لبناء

إسرائيل تبحث سبل
تعويضها عن بيع
«أف  »35لإلمارات
العاهل السعودي
يعارض فكرة التطبيع
مع إسرائيل «حاليًا»

توجه لتوقيع االتفاق اإلماراتي اإلسرائيلي خالل أيام (كريم صهيب/فرانس برس)

عالقة يمكن من خاللها تشكيل تحالف للتأكد
من أال يصل الخطر إلى الشواطئ األميركية أو
يؤذي أحدًا في الشرق األوسط».
وفــي اإلط ــار ذات ــه ،قــالــت الكاتبة اإلسرائيلية
م ـ ــور أل ـط ـش ــول ــر فـ ــي مـ ـق ــال ن ـش ــر بـصـحـيـفــة
ّ
«هـ ــآرتـ ــس» أمـ ــس األح ـ ـ ــد ،إن اتـ ـف ــاق إش ـه ــار
ال ـت ـح ــال ــف م ــع اإلمـ ـ ـ ـ ــارات ي ـح ـمــل ف ــي ط ـيــاتــه
إمكانية تحول األخيرة إلى «موقع إسرائيلي
متقدم في مواجهة شواطئ إيــران» .وأشــارت
إلى أن إسرائيل من خالل التوقيع على االتفاق
مع أبوظبي «تعمل على إعادة صياغة منطقة
الصراع بما يخدم مصالحها».
في غضون ذلــك ،وفيما يسير قطار التطبيع
بشكل مباشر وغير مباشر ،بدفع من الواليات
امل ـت ـحــدة ،قــالــت صـحـيـفــة «ي ـســرائ ـيــل ه ـيــوم»،
أمـ ــس األحـ ـ ــد ،إن ال ــوف ــد األمـ ـي ــرك ــي ،بــرئــاســة
جــاريــد كــوشـنــر ،ال ــذي زار الـسـعــوديــة أخـيـرًا،
ط ــرح خـطــة لـتـحــرك ثــاثــي س ـعــودي أمـيــركــي
إسرائيلي لـ«تطوير العالقات» بني السعودية
وإسرائيل ،بالتحاق الرياض بركب التطبيع،
لكن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز
ال يزال يعارض هذه الخطوة «حاليًا».
وأضــافــت الصحيفة أن الوفد األميركي الذي
زار ال ـس ـع ــودي ــة طـ ــرح ف ـك ــرة ل ـخ ـطــوة ثــاثـيــة
مـشــابـهــة للتي تـمــت بــن صــربـيــا وكــوســوفــو
والـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ،وتـم ـخ ـضــت ع ــن إع ــان
كوسوفو إقامة عالقات دبلوماسية مع دولة
االحـ ـت ــال ،وفـتـحـهــا ه ــي وصــرب ـيــا سـفــارتــي
ّ
بلديهما فــي ال ـقــدس املـحـتـلــة ،إال أن العاهل
ال ـس ـع ــودي عـ ــارض ال ـخ ـطــوة ال ـتــي وصـفـتـهــا
الصحيفة بـ«الحساسة» ،وبالتالي فإنه «ال
يقني في نجاحها».
وفــي ظل هــذه األج ــواء ،هــدد أمــن سر اللجنة
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة مل ـن ـظ ـمــة ال ـت ـح ــريــر الـفـلـسـطـيـنـيــة
صائب عريقات أمــس األح ــد ،بقطع فلسطني
عالقاتها وسحب سفيرها من أي دولة تنقل
سـفــارتـهــا إل ــى ال ـق ــدس املـحـتـلــة .وأضـ ــاف في
تغريدة على «تــويـتــر»« :س ــوف نـبــذل جهودًا
ج ـب ــارة ملـنــع مـخــالـفــة ال ـقــانــون ال ــدول ــي ونـقــل
أي سفارة إلى القدس» .وتابع« :اآلن تمارس
الضغوط على مالوي من ترامب».
واع ـت ـب ــر ع ــري ـق ــات أن ت ــرام ــب ُ
«يـ ـص ــر عـلــى
إحـ ــراج ضـيــوفــه لـنـقــل سـفــاراتـهــم لـلـقــدس»،
وتابع مخاطبًا الرئيس الصربي ألكسندر
ُ
فــوتـشـيـتــش« :ال داعـ ــي ألن تـ ـح ـ َـرج ،تـمـ ّـســك
بالقانون الدولي ،ال تخضع لالبتزاز ،ال تنقل
سفارة بالدك إلى القدس» .يذكر أن ردة فعل
فوتشيتش خالل تواجده في البيت األبيض
عند إعالن ترامب عن نقل صربيا سفارتها
ل ـل ـقــدس امل ـح ـت ـلــة ،كــانــت أث ـ ــارت الـكـثـيــر من
األسئلة على مــواقــع التواصل االجتماعي،
إذ اعتبر البعض أنه لم يكن على علم بكامل
تفاصيل ما وقع عليه ،نظرًا لحالة االرتباك
التي ظهرت عليه وقتها ولجوئه فور سماع
حديث ترامب عن السفارة إلى النظر في أوراق
االتفاق.
فــي س ـيــاق مـتـصــل ،دع ــت وزارة الـخــارجـيــة
التركية في بيان أمس األحد ،املسؤولني في
كوسوفو ،إلى عدم فتح سفارة لبالدهم في
ّ
ّ
مجرد تفكير مسؤولي
القدس .واعتبرت أن
كوسوفو بهذه الخطوة التي تعد انتهاكًا
واضحًا للقانون الدولي ،يدفع «لخيبة أمل».
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،أكـ ـ ــد الـ ـن ــاط ــق ب ــاس ــم ال ــرئ ــاس ــة
الفلسطينية نبيل أبو ردينة في تصريح له
ّ
أمس األحد ،أن الحركة الفلسطينية الحالية
ال ـت ــي ت ـج ـســدت م ــن خـ ــال اج ـت ـم ــاع األم ـن ــاء
الـ ـع ــام ــن ل ـج ـم ـيــع ال ـف ـص ــائ ــل الـفـلـسـطـيـنـيــة
الخميس املاضي «هي رسالة قوية وواضحة،
ت ــؤس ــس مل ــرح ـل ــة صـ ـم ــود فـ ــي م ــواجـ ـه ــة كــل
املؤامرات املحدقة بالقضية الفلسطينية».

شرق
غرب
االحتالل يعتقل شابًا
قرب سلفيت

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي
شابًا فلسطينيًا ،أمــس األحــد ،بعد
أن أطلقت عليه الرصاص وأصابته
ف ــي ق ــدم ــه ،ب ــزع ــم م ـحــاول ـتــه تنفيذ
عـمـلـيــة ط ـع ــن ،ف ــي الـ ـش ــارع املـ ــؤدي
إلــى مستوطنة مقامة على أراضــي
الـفـلـسـطـيـنـيــن بـمـحــافـظــة سلفيت
شـ ـم ــال ال ـض ـف ــة ال ـغ ــرب ـي ــة امل ـح ـت ـلــة.
وق ـ ـ ـ ــال ش ـ ـهـ ــود ع ـ ـيـ ــان إن «جـ ـن ــود
االحـ ـت ــال الحـ ـق ــوا ش ــاب ــا وأط ـل ـقــوا
عليه الرصاص ،ما أدى إلى إصابته
ب ـش ـظــايــا ف ــي ق ــدم ــه ،وت ـم ـك ـنــوا من
محاصرته واعتقاله».
(العربي الجديد)

األردن يحذر من المساس
بالعاملين في أوقاف
القدس
ّ
حـ ـ ـ ــذر وزيـ ـ ـ ــر األوق ـ ـ ـ ـ ــاف والـ ـ ـش ـ ــؤون
وامل ـ ـقـ ــدسـ ــات اإلس ــامـ ـي ــة األردن ـ ـ ــي
مـحـمــد الـخــايـلــة ،أم ــس األحـ ــد ،من
االعتداءات املتكررة من قبل سلطات
االح ـ ـتـ ــال ع ـل ــى م ــوظ ـف ــي األوقـ ـ ــاف
اإلسـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ومـ ـ ـ ــن اسـ ـت ــدع ــائـ ـه ــم
املستمر للتحقيق ،ومن ثم اعتقالهم
أو إب ـ ـعـ ــادهـ ــم عـ ــن مـ ــواقـ ــع عـمـلـهــم
ف ــي امل ـس ـج ــد .وق ـ ـ ــال ،ف ــي بـ ـي ــان ،إن
«جميع العاملني فــي دائ ــرة أوقــاف
ال ـق ــدس وح ـ ــراس املـسـجــد األقـصــى
وم ـج ـلــس أوق ـ ــاف ال ـق ــدس يـتـبـعــون
إداري ـ ــا ل ـ ــوزارة األوق ـ ــاف وال ـش ــؤون
واملـ ـق ــدس ــات اإلس ــام ـي ــة األردنـ ـي ــة،
وإن دائ ــرة األوقـ ــاف اإلســامـيــة في
القدس هي الجهة الوحيدة صاحبة
الصالحية الحصرية إلدارة شؤون
املسجد األقصى».
(العربي الجديد)
«حماس» تنتقد ربطها
بجماعة «بوغالو بويز»
نفت حــركــة «ح ـمــاس» ،أمــس األول،
معرفتها بجماعة «بوغالو بويز»
أو أي مـ ــن أعـ ـض ــائـ ـه ــا ،مـسـتـنـكــرة
م ـحــاولــة اإلدارة األم ـيــرك ـيــة الــربــط
ب ــن ال ـحــركــة وأي م ــن أع ـض ــاء هــذه
امل ـج ـم ــوع ــة .واعـ ـتـ ـب ــرت ،ف ــي ب ـي ــان،
ربطها بالجماعة «محاولة يائسة
لتشويه سمعة الـحــركــة بـنــاء على
طلب إسرائيل أو قيادتها املتطرفة».
وجددت تأكيدها أنها «حركة تحرر
وطني فلسطينية ،تحصر نضالها
ض ـ ــد االح ـ ـ ـتـ ـ ــال اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي فــي
فلسطني ،وال تـتــدخــل فــي الـشــؤون
الداخلية ألي دولة حول العالم».
(العربي الجديد)
لودريان :يوجد
حاجة ملحة التفاق
بشأن بريكست

متابعة

«رايتس ووتش» قلقة على سالمة المحتجزين السعوديين
تثير سياسة التنكيل التي
تعتمدها السلطات
السعودية تجاه األمراء
والناشطين والدعاة
المعتقلين مخاوف
حقوقية ،ال سيما بسبب
عزلهم عن العالم

الحدث

ّ
فإن
فيما ال تــزال مسألة بيع طائرات «أف  »35لإلمارات محل جــدل،
الواضح ّ
أن إيران ال خالف عليها بين تل أبيب وأبوظبي ،مع إعالن مايك
بومبيو عن اتفاق على تشكيل تحالف ضد طهران
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بعض املحتجزين وأحبائهم عبر حرمانهم
من سماع أصواتهم والتأكد من أنهم بخير».
وش ـ ــدد ع ـل ــى أن ـ ــه ي ـن ـب ـغــي الـ ـسـ ـم ــاح لـجـمـيــع
الـسـجـنــاء بــالـتــواصــل مــع عــائــاتـهــم والـعــالــم
خارج زنزاناتهم بدون قيود ،خصوصًا خالل
هــذه األوق ــات العصيبة» .ولـفــت إلــى أنــه «في
أعقاب الوفيات الكارثية ملحتجزين بارزين في
ظروف مريبة ،على حلفاء السعودية املطالبة
ب ـ ــاإلف ـ ــراج ال ـ ـفـ ــوري عـ ــن ج ـم ـي ــع امل ـح ـت ـجــزيــن
ظلمًا لـكــي يتمكنوا مــن حقوقهم األســاسـيــة
قـبــل ف ــوات األوان» .وأوض ــح أن ــه «يـنـبـغــي أال
ُ
تضطر عائالت املحتجزين بمعزل عن العالم
الخارجي إلــى قضاء يــوم آخــر تتساءل بقلق
ّ
بالغ عما حل بأقاربها».
َ
ونقل أحد أفراد أسرة إحدى ناشطات حقوق
املرأة البارزات للمنظمة ،من دون الكشف عن
هويتها ،أنــه مــر أكـثــر مــن شهرين لــم يتلقوا
فيها أي مكاملة هاتفية من قريبتهم املحتجزة.
كذلك قال أحد أقارب الداعية البارز املسجون
سلمان العودة إن أخباره انقطعت عن األسرة
مـنــذ مــايــو /أيـ ــار .وك ــان سـلـمــان ال ـع ــودة (63
ُ
عــامــا) مــن بــن ال ـع ـشــرات الــذيــن اعــتـق ـلــوا في
منتصف سبتمبر /أيلول  2017من قبل جهاز
«رئــاســة أمــن الــدولــة» ،الــذي أنشئ قبل أشهر
فقط بعد تعيني محمد بن سلمان وليًا للعهد.
ُ
واحــتـ ِـجــز ال ـعــودة فــي الحبس االن ـف ــرادي ،من
ـام أو بــأفــراد
دون ال ـقــدرة على االت ـصــال بـمـحـ ٍ
األسرة.
ك ــذل ــك ق ــال أف ـ ــراد أسـ ــرة ال ـنــاش ـطــة ف ــي مـجــال
ح ـقــوق امل ـ ــرأة ،لـجــن ال ـه ــذل ــول ،إن الـسـلـطــات
سـمـحــت لــوالــدي ـهــا أخ ـي ـرًا بــزيــارت ـهــا ف ــي 31

أغـسـطــس /آب امل ــاض ــي ،بـعــد قـضــائـهــا قــرابــة
ثــاثــة أش ـهــر فــي احـتـجــاز بـمـعــزل عــن الـعــالــم
الخارجي .وتم السماح بالزيارة بعد أن بدأت
الـهــذلــول إضــرابــا عــن الـطـعــام عـقــب سماعها
ب ــأن ــه ُس ـم ــح ل ـب ـعــض امل ـح ـت ـج ــزات األخ ــري ــات
باالتصال بعائالتهن.
وك ــان ــت ال ـس ـل ـطــات ال ـس ـع ــودي ــة ق ــد اعـتـقـلــت
الهذلول مع عــدد من الناشطات السعوديات
في مايو /أيار « ،2018إيذانًا ببداية حملة قمع
وحشية على حركة حقوق املــرأة في اململكة»
عـلــى ح ـ ّـد وص ــف «ه ـيــومــن راي ـت ــس ووتـ ــش».
وأوضحت املنظمة أنه «خالل األشهر الثالثة
األول ــى ،احـتـجــزت السلطات الـهــذلــول بمعزل
عــن الـعــالــم ال ـخــارجــي ،مــن دون الـسـمــاح لها

ّ
باالتصال بأسرتها ومحاميها» .كذلك شنت
الـسـلـطــات أي ـضــا مــوجــة اع ـت ـقــاالت ثــانـيــة في
أغسطس /آب من العام نفسه.
وب ـخ ـص ــوص ب ــن ن ــاي ــف ،ذكـ ــرت امل ـن ـظ ـمــة أنــه
ُ
احتجز من دون تهمة منذ توقيفه في مارس/
آذار املاضي ،ومكانه الحالي مجهول ،بحسب

سمحت السلطات لعائلة
الهذلول بزيارتها بعد
إضرابها عن الطعام

اح ُتجز بن نايف في مارس /آذار الماضي (شيب سوموديفيال)Getty /

محاميه .بينما ُسـمــح لألمير مــن حــن آلخر
ب ــإج ــراء م ـكــاملــات هــاتـفـيــة م ــع أف ـ ــراد أس ــرت ــه،
والـتــي بحسب تـقــاريــر ،تــم بعضها بــاإلكــراه.
وق ــال املـحــامــون الــذيــن تـحــدثــوا للمنظمة إن
بن نايف ُمنع من استقبال أفــراد عائلته منذ
اعتقاله ومن استقبال طبيبه الشخصي منذ
فترة احتجازه األولى .وأضاف املحامون أنهم
ال يـعــرفــون مــا إذا ك ــان األم ـيــر يتلقى عالجًا
ملرض السكري ،وأن هناك مخاوف جدية على
سالمته وصحته.
ّ
وك ــان ــت ال ـس ـل ـطــات ال ـس ـعــوديــة ق ــد ش ــن ــت في
ال ـ ـسـ ــادس م ــن م ـ ـ ــارس /آذار امل ــاض ــي حـمـلــة
عدد من أمراء األسرة الحاكمة،
اعتقاالت بحق ٍ
مــن بينهم شـقـيــق الـعــاهــل ال ـس ـعــودي األمـيــر
أحمد بن عبد العزيز واألمير محمد بن نايف،
إضافة إلــى ابــن أخيه وزيــر الداخلية السابق
األمير سعود بن عبد العزيز بن نايف.
ويـتـصــاعــد الـغـضــب داخ ــل األسـ ــرة الـحــاكـمــة
نـتـيـجــة ال ـس ـيــاســات امل ـت ـه ــورة ل ــول ــي الـعـهــد،
خ ـصــوصــا ف ــي م ــا يـتـعـلــق بــاع ـت ـقــال األم ـ ــراء
وم ـص ــادرة ثــروات ـهــم .وك ــان بــن سـلـمــان وراء
ال ـق ــرار ال ــذي ص ــدر األس ـب ــوع امل ــاض ــي بــإقــالــة
األمير فريق ركن فهد بن تركي بن عبد العزيز
آل سعود من قيادة القوات املشتركة ،وإحالته
للتقاعد مــع ابنه األمـيــر عبد العزيز بــن فهد
بن تركي آل سعود نائب أمير منطقة الجوف،
والـتـحـقـيــق مـعـهـمــا وم ــع ع ــدد م ــن املــوظـفــن
بسبب وجود «تعامالت مالية مشبوهة» في
وزارة ال ــدف ــاع .وت ــم الــربــط بــن ه ــذه الـحــادثــة
ورغـ ـب ــة ب ــن س ـل ـمــان ف ــي إقـ ـص ــاء أي مـنــافــس
محتمل له من داخل األسرة الحاكمة.

تونس :قتلى بعملية دهس وطعن في سوسة

يعود شبح التوتر األمني
ليخيّم في تونس
مجددًا ،مع اإلعالن أمس
األحد ،عن مقتل عنصر
أمن و 3مسلحين في
عملية دهس وطعن
بوالية سوسة
تونس ــ بسمة بركات

ُ
قـتــل عنصر مــن الـحــرس الــوطـنــي التونسي
صـبــاح أمــس األح ــد ،وج ــرح آخ ــر ،فــي عملية
م ــزدوج ــة تخللها ده ــس وط ـعــن ف ــي مدينة
سوسة الساحلية في شرق البالد ،فيما أردت
قوات األمن ثالثة مهاجمني.
وأكد املتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية
ال ـتــون ـس ـيــة ،خ ــال ــد ال ـح ـي ــون ــي ،ف ــي تـصــريــح
لـ«العربي الجديد» وفاة عنصر من الحرس
ّ
ثان العالج ،موضحًا أن
الوطني ،فيما يتلقى ٍ
العنصرين تعرضا «لعملية دهس من طرف
ثالثة إرهابيني بواسطة سيارة عند مفترق
أك ـ ـ ــودة ف ــي م ـن ـط ـقــة ال ـق ـن ـط ــاوي الـسـيــاحـيــة
بمدينة سوسة» ،من دون أن يأتي على ذكر
ّ
تعرضهما لـلـطـعــن .وأضـ ــاف أن «ال ــوح ــدات
األمنية سارعت إلى القيام بعملية تمشيط
ف ــي م ـكــان الـعـمـلـيــة ،وم ـح ــاص ــرة الـعـنــاصــر،
وتـ ـب ــادل إطـ ــاق ال ـن ــار م ـع ـهــم ،م ــا أس ـف ــر عن

الـقـضــاء على اإلرهــابـيــن الـثــاثــة» .وأوضــح
ّ
الـحـيــونــي أن «الـتـحـقـيـقــات ال تـ ــزال جــاريــة،
وس ـي ـت ــم ال ـك ـش ــف ع ــن م ــزي ــد م ــن امل ـع ـط ـيــات
والتفاصيل مع اكتمالها الحقًا».
ّ
بدوره ،أكد بيان لوزارة الداخلية ،أن العملية
«أدت إلى استشهاد الوكيل سامي مرابط ،فيما
ال ي ــزال الــوكـيــل رام ــي اإلم ــام يتلقى الـعــاج»،
ّ
موضحًا أن وزير الداخلية ،توفيق شرف الدين
«انـتـقــل إل ــى مــوقــع العملية وعــايــن تفاصيل
ال ـت ــدخ ــل األمـ ـن ــي ،ث ــم ان ـت ـقــل إلـ ــى املـسـتـشـفــى
ل ـلــوقــوف ع ـلــى ال ـحــالــة الـصـحـيــة لـلـمـصــاب».
وفي وقت الحق ،ألقت قوات األمن التونسية،
القبض على عنصر مشتبه بعالقته بالعملية
التي شهدتها واليــة ســوســة ،بحسب مصدر
أمـنــي .وأض ــاف املـصــدر لوكالة «األنــاضــول»،
ً
مفضال عدم نشر اسمه ،أنه ّ
«تم إلقاء القبض
على اإلرهابي في مدينة أكــودة ،وتـ ّـم اقتياده
إلى مسرح العملية» ،من دون تقديم مزيد من
التفاصيل.
م ــن ج ـه ـت ــه ،قـ ــال ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــون ـس ــي قـيــس
ّ
سعيد ،خــال معاينته مكان وقــوع العملية
ّ
إن «مــن أوعــز إلــى اإلرهــابـيــن الثالثة القيام
ب ـهــذه الـعـمـلـيــة اإلره ــاب ـي ــة ه ــم أك ـثــر إجــرامــا
مـنـهــم وس ـي ـت ـحـ ّـمـلــون امل ـســؤول ـيــة أمـ ــام الـلــه
وأمام الشعب والتاريخ» .وفيما أوضح خالل
خالل حديث إلى مسؤول أمني أن املهاجمني
دهـ ـ ـس ـ ــوا عـ ـنـ ـص ــري األمـ ـ ـ ــن ث ـ ــم ط ـع ـن ــوه ـم ــا،
أض ــاف فــي تـصــريـحــات للصحافيني «واه ــم
وم ــري ــض م ــن يــريــد أن يـسـقــط ال ــدول ــة بمثل
هذه األعمال الجبانة التي لن تــؤدي إلى أي
شيء باستثناء سقوط الشهداء وترك ثكالى

ّ
ّ
بتوصل الجهات
سعيد ثقته
ويتامى» .وأكد
األم ـن ـي ــة إلـ ــى «م ـع ــرف ــة م ــن ي ـقــف خ ـلــف هــذه
العملية اإلرهــابـيــة التي لــن تسقط الــدولــة»،
مشددًا على أن «كل رصاصة يطلقها إرهابي
سـيـتـ ّـم الـتـصـ ّـدي لـهــا بــوابــل مــن الــرصــاص».
ّ
سعيد حرصه على مراجعة العديد من
وأكد
النصوص التشريعية التي تحمي عناصر
األم ــن والـجـيــش وكــذلــك ذوي ـهــم وعــائــاتـهــم.
وعـ ّـبــر عــن أسـفــه لـعــدم تمرير نــص تشريعي
مجلس الوزراء،
في هذا
املجال للمداولة أمام ّ
ّ
مشيرًا إلــى أن هــذا الـنــص متوفر منذ شهر
ديسمبر/كانون األول املاضي.
ّ
ولفت إلى أن «املؤسستني األمنية والعسكرية
قـ ــادرتـ ــان ع ـلــى ح ـمــايــة ك ــل ش ـبــر م ــن ال ـت ــراب
الوطني وحماية األمــن الـعــام بــالـبــاد ،وهما
مقرتا العزم على التصدي لإلرهابيني الذين لم
يفلحوا في املاضي ولن يفلحوا في املستقبل».
ف ــي ال ـس ـيــاق ،رأى الـخـبـيــر األم ـن ــي ،والـعـقـيــد
املتقاعد مــن الـحــرس الــوطـنــي ،علي زرمــديــن،
ّ
في تصريح لـ«العربي الجديد» ،أن «القضاء
على العناصر الثالثة هــو ّ
رد سريع مــن قبل
ال ــوح ــدات األم ـن ـي ــة ،وي ـك ـشــف ع ــن الـجــاهــزيــة

سعيّد :واهم من
يريد أن يسقط الدولة
بمثل هذه األعمال

ّ
والـيـقـظــة» ،مضيفًا أن العملية «عـلــى الــرغــم
مــن ال ـخ ـســارة الـبـشــريــة ال ـتــي خلفتها بــوفــاة
أحد العناصر ،إال أنها تعتبر فاشلة طاملا ّ
تم
ّ
القضاء على منفذيها» .وأوضح أن «اإلرهاب
لم يتوقف ،فحتى لو كــان نائمًا إال أنــه يبقى
قائمًا ،ويسعى الستغالل أي ظرف للهجوم».
ّ
واع ـت ـبــر زرم ــدي ــن أن طــريـقــة الـعـمـلـيــة «غـيــر
جــديــدة ،فقد تــم استعمال هــذا األسـلــوب من
قبل الجماعات اإلرهابية ،كما أنه اعتمد في
الخارج وفي أوروبــا وينقل إلى بقية الدول،
ومـ ــا ح ـص ــل ن ـس ـخــة م ــن ع ـم ـل ـيــات س ــاب ـق ــة».
ّ
وأشار إلى أن «السيناريوهات نفسها تنقل
وتـتـكــرر ،ولـكــن هــذا ال ينفي ض ــرورة الحذر
ّ
واالنـ ـتـ ـب ــاه» ،م ــؤكـ ـدًا أن «اإلرهـ ـ ـ ــاب يـتــرصــد
ّ
ويجهز نفسه للهجوم ،ويتهيأ دائـمــا لشن
أي ع ـم ـل ـيــة ح ـس ــب ال ـخ ـط ــط الـ ـت ــي يـضـعـهــا
واملقاييس التي يختارها».
ويعود آخــر هجوم في تونس ُإلــى السادس
مـ ُــن مـ ـ ـ ــارس املـ ــاضـ ــي عـ ـن ــدم ــا قـ ـت ــل ش ــرط ــي
وأصـ ـي ــب ع ــدد م ــن األشـ ـخ ــاص ب ـج ــروح في
ه ـجــوم ان ـت ـحــاري مـ ــزدوج ضــد ق ــوات أمنية
تتولى حماية السفارة األميركية في تونس.
وكانت منطقة سوسة قد شهدت في يونيو/
ح ـ ــزي ـ ــران عـ ـ ــام  2015هـ ـج ــوم ــا عـ ـل ــى ف ـن ــدق
سياحي فــي منطقة مرسى القنطاوي أوقــع
ً
 40قتيال و 38جريحًا من جنسيات مختلفة،
قبل أن يقتل منفذ الهجوم الذي كان منفردًا.
وقــد وصـفــت تلك الـحــادثــة بــاألســوأ واألكـثــر
ّ
دمــويــة فــي تــونــس .وي ـشــار إل ــى أن العملية
التي جرت أمس أتت تزامنًا مع الذكرى الـ64
لتأسيس الحرس الوطني.

أع ـل ــن وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـفــرن ـســي
جان إيف لودريان (الصورة) ،أمس
األحد ،أن ثمة حاجة ملحة للتوصل
إلى اتفاق بشأن محادثات التجارة
ال ـخ ــاص ــة بـ ـخ ــروج ب ــري ـط ــان ـي ــا مــن
االتحاد األوروبي (بريكست) .وألقى
ب ــال ـل ــوم ف ــي ال ـج ـم ــود ع ـل ــى مــوقــف
ل ـنــدن .وقـ ــال ،ل ــرادي ــو فــرانــس إنـتــر،
«الـبــريـطــانـيــون ال يـسـتــوعـبــون في
ما يبدو أنه إذا أراد املرء التفاوض
ع ـلــى ات ـف ــاق ج ـيــد ،فـيـجــب عـلـيــه أن
يـ ـتـ ـح ــدث ع ـ ــن ج ـم ـي ــع الـ ـقـ ـض ــاي ــا».
وأض ــاف «األمـ ــور ال تسير عـلــى ما
يــرام ،ولــم يتبق ســوى شهرين ،إنه
أمر ملح ،بدأ العد التنازلي».
(رويترز)

مقتل  8من «طالبان»
خالل اشتباكات
أعـلـنــت الـسـلـطــات األف ـغــان ـيــة ،أمــس
األح ــد ،مقتل ثمانية مسلحني من
حــركــة «ط ــال ـب ــان» ،ف ــي اش ـت ـبــاك مع
ق ـ ــوات األم ـ ــن األف ـغ ــان ـي ــة ف ــي إقـلـيــم
بـلــخ شـمــالــي ال ـبــاد .وذك ــرت وزارة
الدفاع األفغانية ،في بيان ،أن قوات
األمـ ــن قـتـلــت ثـمــانـيــة مـسـلـحــن من
«طــالـبــان» خــال اقتحامهم منطقة
شاربولك.
(قنا)
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فيما انقضت  100يوم على اندالع االحتجاجات في أميركا ضد عنصرية
الشرطة ووحشيتها ضد المواطنين السود ،تتواصل الفضائح التي
تستهدف الرئيس األميركي دونالد ترامب ،بعد كشف محاميه السابق
مايكل كوهين عن احتقار الرئيس للزعماء السود واألقليات

تقرير

ال اختراق مع بايدن وال مع ترامب

روسيا ترصد االنتخابات األميركية

احتجاجات
أميركا

ترصد موسكو حملة
االنتخابات الرئاسية
األميركية ،واحتمال
وصول جو بايدن إلى
البيت األبيض ،وهو ما
تنظر إليه بارتياح

موسكو ـ رامي القليوبي

 100يوم غيّرت شكل التظاهر

عـلــى بـعــد أق ــل م ــن شـهــريــن على
م ــوع ــد االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة
األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ـ ــي  3ن ــوفـ ـمـ ـب ــر/
تـشــريــن ال ـثــانــي امل ـق ـبــل ،ت ـتــوالــى الـفـضــائــح
ال ـت ــي ت ـس ـت ـهــدف ال ــرئ ـي ــس دون ــال ــد تــرامــب
ّ
وتصب في غير مصلحته ،بينما تحاصره
التظاهرات ضـ ّـد العنصرية التي انقضت،
الـسـبــت املــاضــي ،مــائــة ي ــوم عـلــى انطالقها
ف ــي مـخـتـلــف أنـ ـح ــاء الـ ـب ــاد .وف ـي ـمــا ُيـتـهــم
الرئيس نفسه بالعنصرية ،يأتي ما ذكره
محامي تــرامــب الشخصي الـســابــق مايكل
كوهني ليصب الزيت على النار ،إذ قال في
ّ
كتاب جديد ينتظر صدوره قريبًا إن رئيس
أم ـي ــرك ــا ال ـح ــال ــي يـحـتـقــر ال ــزع ـم ــاء ال ـســود
واألقليات.
وذك ــرت صحيفة «واشـنـطــن بــوســت» ،أول
ّ
من أمس السبت ،أن مايكل كوهني ،زعم في
كـتــاب جــديــد أن تــرامــب أدل ــى بتصريحات
مـهـيـنــة ب ـحــق ال ــزع ـم ــاء ال ـعــامل ـيــن ال ـس ــود،
وم ـن ـه ــم رئـ ـي ــس جـ ـن ــوب أف ــري ـق ـي ــا األس ـب ــق
نلسون مانديال ،وكذلك بشأن األقليات في
الواليات املتحدة بشكل عام.
وعـمــل كــوهــن مــع تــرامــب لـسـنــوات قـبــل أن
ينقلب عليه ،مثلما ظهر في شهادته أمام
ال ـك ــون ـغ ــرس الـ ـع ــام امل ــاض ــي ق ـبــل م ـســاء لــة
ت ـ ــرام ـ ــب .ويـ ـقـ ـض ــي كـ ــوهـ ــن اآلن ع ـق ــوب ــة
بالسجن ثالث سنوات إلدالئه بتصريحات
كاذبة أمام الكونغرس ،واتهامات أخرى.
وفـ ـ ــي ك ـ ـتـ ــاب م ـ ــن املـ ـ ـق ـ ــرر ن ـ ـشـ ــره األس ـ ـبـ ــوع
ّ
الـ ـح ــال ــي ،زع ـ ــم ك ــوه ــن أن ت ــرام ــب وص ــف
مانديال بأنه زعيم ضعيف ،وفقًا لصحيفة
«واشنطن بوست» التي ذكرت أنها حصلت
على نسخة من الكتاب .وبحسب الصحيفة،
كـتــب كــوهــن أن ــه عـقــب وفـ ــاة مــانــديــا عــام
 2013ت ـح ــدث ت ــرام ــب ب ــأل ـف ــاظ بــذي ـئــة عنه
ووصـفــه بــأنــه «لــم يكن زعـيـمــا» .كــذلــك زعم
كــوهــن أن تــرامــب ق ــال «أخ ـبــرنــي عــن دولــة
واحدة يديرها شخص أسود ليست خربة.
جميعها مراحيض.»...
ّ
وردت املتحدثة باسم البيت األبيض كيلي
ميكانني بالتشكيك في مصداقية كوهني.
وقــالــت ميكانني فــي بـيــان« :مايكل كوهني
محام مجرم ومشطوب من جدول املحامني
ٍ
وكذب على الكونغرس .لقد فقد مصداقيته

ت ـم ــام ــا ،وال غ ــراب ــة ف ــي أن نـ ــرى مـحــاولـتــه
األخـيــرة لالستفادة مــن األكــاذيــب» .وقالت
ّ
صحيفة «واشنطن بوست» إن كوهني زعم
ّ
أن تــرامــب ينبذ األق ـل ـيــات ،وأن ــه ق ــال خــال
حملته الــرئــاسـيــة لـعــام  2016إنــه لــن يفوز
ب ــأص ــوات األمـيــركـيــن مــن أص ــول التينية.
ونقل كوهني عن ترامب قوله «مثل السود...
هـ ــم أغـ ـبـ ـي ــاء ج ـ ـ ـدًا بـ ــدرجـ ــة ال ت ـس ـم ــح لـهــم
بالتصويت لترامب».
وفيما يصب ما كشفه كوهني في مصلحة
م ـنــافــس ت ــرام ــب ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات ،املــرشــح
الديمقراطي جو بايدن ،الذي يحاول بدوره
استمالة الغاضبني من السود بوجه ترامب
ّ
امل ـت ـهــم ب ـتــأج ـيــج الـ ـت ــوت ــرات ال ـع ــرق ـي ــة ،ف ــإن
الفضيحة الجديدة قد تؤجج الشارع بشكل
ّ
أكبر ،علمًا بأن االحتجاجات على عنصرية
الـ ـش ــرط ــة ووح ـش ـي ـت ـه ــا ت ـج ـت ــاح ال ــوالي ــات
املتحدة منذ مقتل األميركي جــورج فلويد
فـ ــي مـ ــايـ ــو /أي ـ ــار املـ ــاضـ ــي .وفـ ـل ــوي ــد رج ــل
أسود توفي بعد أن جثم شرطي في مدينة
مـيـنـيــابــولـيــس بــواليــة مينيسوتا بركبته
على رقبته لقرابة تسع دقائق.
ومساء أول من أمس السبت ،قالت الشرطة
ّ
إن محتجني في مدينة بورتالند األميركية
رشقوا أفرادها بقنابل حارقة ،ما أسفر عن
إصابة شخص على األقــل ،وذلــك في اليوم
املــائــة لـلـتـظــاهــرات فــي املــديـنــة الــواقـعــة في
والي ــة أوري ـغ ــون ،احتجاجًا على عنصرية
الشرطة ووحشيتها.
وت ـح ــدث ــت ال ـش ــرط ــة ع ــن س ـل ــوك املـحـتـجــن
«ال ـص ــاخ ــب وال ـع ـن ـيــف» ف ــي شـ ــارع س ـتــارك
جنوب شرق املدينة .وأضافت في تغريدات
عـلــى «تــوي ـتــر»« :ج ــرى إل ـقــاء قـنــابــل حــارقــة
ع ـلــى ال ـض ـب ــاط ،م ــا أس ـفــر ع ــن إص ــاب ــة أحــد
السكان على األق ــل» .كــذلــك أع ــادت الشرطة
نشر تسجيل فيديو بثه مراسل لصحيفة
«نـ ـي ــوي ــورك ت ــاي ـم ــز» ي ـظ ـهــر إلـ ـق ــاء الـقـنــابــل
الـ ـح ــارق ــة وأحـ ـ ــد امل ـح ـت ـج ــن وه ـ ــو يــركــض
والنيران مشتعلة في ساقيه.
وش ـهــدت بــورتــانــد احـتـجــاجــات ليلية ملا
ي ــزي ــد ع ــن ث ــاث ــة أشـ ـه ــر وت ـح ــول ــت بـعــض
هــذه االحـتـجــاجــات أحيانًا إلــى اشتباكات
ب ــن امل ـت ـظــاهــريــن وأفـ ـ ــراد ال ـشــرطــة وكــذلــك
ب ــن م ـج ـم ــوع ــات م ــن ال ـي ـم ــن وأخ ـ ـ ــرى مــن

كوهين يتحدث في
كتاب عن احتقار ترامب
للزعماء السود
هيئة محلفين كبرى
تحقق في قضية وفاة
أميركي بعد توقيفه
شهدت بورتالند احتجاجات ليلية لما يزيد عن ثالثة أشهر (جون رودوف/األناضول)

اليسار .وقالت الشرطة إنها نفذت عمليات
اع ـت ـق ــال م ــن دون اإلف ـ ـصـ ــاح ع ــن ع ـ ــدد مــن
اح ـت ـج ــزت ـه ــم .وذك ـ ـ ــرت الـ ـش ــرط ــة ف ــي ب ـيــان
ب ــالـ ـب ــري ــد اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي ردًا عـ ـل ــى أس ـئ ـلــة
م ــن وك ــال ــة «رويـ ـ ـت ـ ــرز» ع ــن ح ـج ــم ال ـح ـشــد
واالع ـت ـقــاالت« :ك ــان هـنــاك مـئــات فــي بــدايــة
(تظاهرات مساء السبت) .هناك اعتقاالت
تمت ،نعم».
وكــانــت قــد أث ــارت وف ــاة فلويد احتجاجات
في جميع أنحاء البالد ،لكن في بورتالند،
املــديـنــة الـتــي يبلغ ع ــدد سكانها  650ألــف
نـس ـمــة وأكـ ـث ــر م ــن  70ف ــي امل ــائ ــة مـنـهــا من
ّ
البيض ،ظل املحتجون في الشوارع كل ليلة
تقريبًا ،مطالبني بالعدالة العرقية ومساءلة
الشرطة.
إل ــى ذلـ ــك ،وف ـي ـمــا ي ــواص ــل ت ــرام ــب شيطنة
الحركة املناهضة للعنصرية ،حتى بلغ به
األمر أخيرًا إلى حد وصف التظاهرات ضد
عنف الشرطة في مدينة كينوشا «باإلرهاب
ّ
الــداخ ـلــي» ،يـبــدو أن املـحـتـجــن غـيــر آبهني
بــأي اتـهــامــات ،ال بــل ط ــوروا مـهــاراتـهــم في
املواجهات التي تندلع مع الشرطة .وقالت
صحيفة «واشـنـطــن بــوســت» إنــه بعد 100
يـ ــوم م ــن االح ـت ـج ــاج ــات ،ت ــاش ــت ال ـح ــدود
بــن امل ــدن وال ــوالي ــات ،إذ ب ــات املـتـظــاهــرون
ي ـت ـبــادلــون الـتـكـتـيـكــات واالس ـتــرات ـي ـج ـيــات
ويتنقلون من تظاهرة إلى أخرى .وتحدثت
ّ
الـصـحـيـفــة ع ــن أن «امل ـح ـت ـجــن ب ـعــد مقتل
جــورج فلويد طـ ّـوروا لغة وثقافة مشتركة،
وقـ ـ ــد أصـ ـبـ ـح ــت ال ـ ـت ـ ـظـ ــاهـ ــرات نـ ـش ــاط ــا مــن

أنشطة الحياة اليومية في املدن في جميع
أن ـح ــاء الـ ـب ــاد» .وبـسـبــب الـغـضــب املـتــزايــد
من عنف الشرطة ،طـ ّـور املحتجون وسائل
دف ــاع جــديــدة يـقــول خ ـبــراء إنـهــا «ق ــد ّ
تغير
االحتجاجات في البالد إلى األبد» ،بحسب
«واشنطن بوست».
ّ
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت ال ـص ـح ـي ـف ــة أن «الـ ـتـ ـظ ــا ًه ــرات
أص ـب ـح ــت أكـ ـث ــر تـ ـص ــادمـ ـي ــة» ،الف ـ ـتـ ــة إل ــى
ت ـط ــوي ــر وس ــائ ــل لـ ـل ــدف ــاع ع ــن الـ ـنـ ـف ــس ،إذ
«باتت هناك برامج تعليمية عبر اإلنترنت
حول كيفية صنع دروع في املنزل للحماية
م ــن ال ــرص ــاص امل ـط ــاط ــي وط ـل ـق ــات الـفـلـفــل
الالذعة وغيرها» .وتابعت «ما كان يعتبر
فــي ي ــوم مــن األيـ ــام عــامــات واض ـحــة على
إث ــارة الـشـغــب ،أصـبــح ال ـيــوم بمثابة دفــاع
ع ــن ال ـن ـفــس ،كـكـســر األش ـي ــاء ف ــي ال ـش ــوارع
واالحتماء بها».
ومـثـلـمــا فـتـحــت «ح ــرك ــة ال ـح ـقــوق املــدن ـيــة»
فــي الخمسينيات والستينيات مــن الـقــرن
املــاضــي أعــن األميركيني على العنصرية،
وكما ّ
حولت حركة «احتلوا وول ستريت»
عـ ـ ـ ــام  2011ال ـ ـ ــامـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاواة االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة إلـ ــى ح ــدي ــث وطـ ـن ــي ،يـقــول
ّ
خ ـ ـبـ ــراء ،ب ـح ـســب «واشـ ـنـ ـط ــن يـ ــوسـ ــت» ،إن
اح ـت ـجــاجــات حــركــة «ح ـي ــاة ال ـس ــود مهمة»
«ستشكل على األرجــح نظرة جديدة لجيل
كـ ــامـ ــل ،وسـ ـت ــؤث ــر إل ـ ــى األبـ ـ ــد ع ـل ــى طــري ـقــة
احـ ـتـ ـج ــاج األمـ ـي ــركـ ـي ــن» .وف ـي ـم ــا ت ـت ـحـ ّـدث
الشرطة عن عنف املتظاهرين ،تتوالى في
املقابل االتهامات لها بالعنف والعنصرية

ضـ ّـد املواطنني الـســود .وفــي السياق ،بدأت
الـنــائـبــة الـعــامــة لــواليــة ن ـيــويــورك ،ليتيشا
جيمس ،تشكيل هيئة محلفني كـبــرى أول
مـ ــن أم ـ ــس الـ ـسـ ـب ــت ،ل ـل ـت ـح ـق ـيــق فـ ــي قـضـيــة
دان ـيــال ب ــرود ،وهــو رجــل أس ــود يعاني من
اض ـط ــراب ــات نـفـسـيــة ،ت ــوف ــي ب ـعــدمــا وضــع
ضباط شرطة في مدينة روتشستر شمال
ن ـيــويــورك غ ـطــاء عـلــى رأسـ ــه وث ـب ـتــوه على
رص ـيــف ملـنـعــه مــن الـحــركــة فــي  23م ــارس/
آذار املاضي.
وقالت جيمس «عانت عائلة بــرود وسكان
روت ـ ـش ـ ـس ـ ـتـ ــر مـ ـ ــن ألـ ـ ـ ــم وحـ ـ ـ ـ ــزن شـ ــديـ ــديـ ــن.
سيتحرك مكتبي على الفور لتشكيل هيئة
محلفني كـبــرى فــي إط ــار تحقيقنا الشامل
ف ــي ه ــذه امل ـس ــأل ــة» .وانــدل ـعــت احـتـجــاجــات
في روتشستر التي يقطنها نحو  200ألف
نسمة بعدما نـشــرت عائلة ب ــرود تسجيل
فـيــديــو األرب ـع ــاء امل ــاض ــي ،التقطته كاميرا
مثبتة فــي مالبس ضــابــط ،لعملية اعتقال
دانيال في مارس/آذار املاضي.
وأظ ـهــرت الـلـقـطــات مـجـمــوعــة مــن الضباط
ي ـغ ـط ــون رأس ب ـ ـ ــرود ،وه ـ ــو ي ـج ـثــو ع ــاري ــا
ً
وم ـك ـبــا عـلــى ق ــارع ــة ال ـطــريــق .كــذلــك أظـهــر
تـسـجـيــل الـفـيــديــو ال ـض ـبــاط وه ــم يضعون
وجه برود في األرض ،وأمكن سماع الرجل
ً
وهو يصرخ قائال «ارفعوا هذا عن وجهي!»
و«أن ـتــم تقتلونني!» ،فــي إش ــارة إلــى غطاء
الرأس ،بينما أمكن سماع الضباط يقولون
«اهدأ» و«توقف عن البصق» .وتوفي الرجل
ب ـعــد ال ــواق ـع ــة ب ــأس ـب ــوع داخ ـ ــل مـسـتـشـفــى.

متابعة

تقديرات روسية بأن
عمر بايدن سيمنعه من
إكمال واليته
اهتمام روسي بنائبة
بايدن كاماال هاريس
الحتمال خالفته

ال تزال موسكو ترى فرصة لبقاء ترامب (مانديل نغان/فرانس برس)

بريطانيا

ّ
منفذ عملية الطعن في برمنغهام
الشرطة تالحق

تسميم نافالني :برلين تهدد موسكو بعقوبات
ارتـفـعــت ح ــدة الـتــوتــر بــن مــوسـكــو وبــرلــن،
الـتــي زادت مــن ضغوطها على روسـيــا عبر
ال ـت ـه ــدي ــد ب ـف ــرض ع ـق ــوب ــات ،ق ــد ت ــؤث ــر عـلــى
مـ ـش ــروع «ن ـ ــورد س ـتــريــم  »2ال ـض ـخــم لـخــط
أنــاب ـيــب ال ـغــاز بــن روس ـيــا وأوروبـ ـ ــا ،إذا لم
ت ـق ــدم روسـ ـي ــا تــوض ـي ـحــات ب ـش ــأن اتـهــامـهــا
بتسميم امل ـع ــارض ألـيـكـســي نــافــالـنــي بـغــاز
«نــوفـيـتـشــوك» ،فيما اتهمت موسكو برلني
بتعطيل جهود التحقيق في قضية نافالني.
ل ـكــن ال ـت ـهــديــد األمل ــان ــي ق ــد ي ــواج ــه ع ـق ـبــات،
خ ـص ــوص ــا م ــع امل ــوق ــف املـ ـت ــذب ــذب لـلــرئـيــس
األم ـيــركــي دون ــال ــدّ ت ــرام ــب ،ال ــذي ك ــان أعـلــن،
َ ّ ّ
ّ
أي أدلة حتى اآلن
الجمعة املاضي ،أنه لم ير
تسميم نافالني ،لكنه أضاف ،في الوقت
على ّ
ذات ــه ،أن ــه ليس لــديــه سبب للتشكيك فــي ما
ّ
ّ
قالته برلني التي تؤكد من جهتها أن لديها
ّ
ّ
«أدلة قاطعة» في هذه القضية.
وأعلنت الحكومة األملــانـيــة ،أخـيـرًا ،أن هناك
«أدلة قاطعة» على أنه ّ
تعرض لعملية تسميم
م ــن ج ــان ــب روس ـي ــا ب ـغ ــاز أع ـص ــاب س ــام من
مجموعة «نوفيتشوك» ،التي تـ ّـم تطويرها
خالل الحقبة السوفييتية ألغراض عسكرية.
ّ
وحــثــت بــرلــن ودول غــربـيــة أخ ــرى موسكو
م ــرات ع ــدة عـلــى تــوضـيــح مــاب ـســات عملية
الـتـسـمـيــم ،إال أن وزي ــر الـخــارجـيــة الــروســي
سيرغي الفروف تلقى ،أخيرًا ،بـ«درجة كبيرة
من الريبة» االتهامات باالغتيال ،طالبًا من
برلني تقديم إثباتات.
ورف ـعــت أملــانـيــا ،الـتــي ت ــرأس حــالـيــا االتـحــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،ح ـ ــدة الـ ـضـ ـغ ــط عـ ـل ــى روس ـ ـيـ ــا،
أم ــس األح ــد ،عـبــر الـتـهــديــد بـفــرض عقوبات

وجرى إيقاف سبعة ضباط عن العمل يوم
وخلص
الخميس املــاضــي بسبب الــواقـعــة.
ُ
تقرير الطبيب الشرعي إلــى أن الرجل قتل
نتيجة «مضاعفات اختناقه وهــو مقيد»،
مع عامل آخــر مساعد وهــو التسمم بعقار
فينسيكليدين.
ودانيال برود هو من بني عدد ُمن املواطنني
األميركيني من أصول أفريقية قتلوا بسبب
تجاوزات الشرطة التي أشعلت في األشهر
األخـيــرة تظاهرات غاضبة في كافة أنحاء
الواليات املتحدة.
وأم ـ ــام ه ــذه ال ـت ـج ــاوزات امل ـتــواص ـلــة بحق
الـ ـس ــود ،ت ـح ـ ّـرك م ــدع ــون ف ـيــدرال ـيــون ســود
م ــن أجـ ــل ج ـع ــل نـ ـظ ــام الـ ـع ــدال ــة ال ـج ـنــائ ـيــة
ً
أك ـث ــر ع ـ ــدال ف ــي الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة .ووق ــع
 32مــدعـيــا ف ـيــدرال ـيــا ف ــي واش ـن ـطــن مــذكــرة
م ــن  10ص ـف ـحــات ،وأرس ـل ــوه ــا إل ــى املــدعــي
ال ـ ـعـ ــام ال ـ ـفـ ــدرالـ ــي فـ ــي واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ،مــاي ـكــل
شـيــرويــن ،تـحــدد التغييرات الـتــي يقولون
إنـهــا سـتـســاعــد فــي ضـمــان ات ـخــاذ املــدعــن
ً
العامني للقرارات األكثر عدال ،والخالية من
ّ
والتحيزات غير القانونية.
التأثيرات
وك ـت ــب امل ــدع ــون ف ــي امل ــذك ــرة ال ـت ــي كشفت
صحيفة «واشـنـطــن بــوســت» عــن فحواها،
ّ
أن املـقـتــرحــات سـتــؤدي إلــى اتـخــاذ ق ــرارات
أفـضــل فــي بـعــض الـقـضــايــا ،وتـســاعــد على
تأمني الثقة وتحقيق نتائج أكثر عدالة في
ّ
مدينة قالوا إن غالبية الضحايا واملشتبه
فيهم والشهود فيها من السود.
(العربي الجديد ،رويترز ،فرانس برس)

يستمر املرشح الديمقراطي لالنتخابات
ال ــرئ ــاس ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة ،ن ــائ ــب الــرئ ـيــس
ال ـ ـسـ ــابـ ــق جـ ـ ــو ب ـ ـ ــاي ـ ـ ــدن ،بـ ــال ـ ـت ـ ـقـ ــدم فــي
اس ـ ـت ـ ـطـ ــاعـ ــات الـ ـ ـ ـ ـ ــرأي ع ـ ـلـ ــى ال ــرئـ ـي ــس
الجمهوري دونالد ترامب ،وذلــك وسط
ترقب دولي لنتيجة االنتخابات املقررة
فــي الثالث مــن نوفمبر/تشرين الثاني
املقبل ،ال سيما في موسكو التي ترصد
الحملة االنتخابية األميركية ،بانتظار
اتـضــاح هــويــة الرئيس ال ــذي ستتعامل
مُ ـعــه ف ــي ال ـق ـضــايــا الـثـنــائـيــة والــدول ـيــة
امل ـلـ ّـحــة خ ــال ال ـس ـنــوات األربـ ــع املـقـبـلــة.
وتتزايد التقديرات الروسية ،بــأن تقدم
ب ــاي ــدن ف ــي ال ـس ــن سـيـمـنـعــه م ــن إك ـمــال
واليته ،في حال فوزه ،وتسود التوقعات
ب ـتــولــي نــائ ـب ـتــه ،ك ــام ــاال ه ــاري ــس ،زم ــام
الرئاسة خلفًا له.
وعلى الرغم من إبداء املرشح الديمقراطي
لـهـجــة أك ـث ــر ت ـش ــددًا ت ـج ــاه روسـ ـي ــا ،من
الرئيس تــرامــب ،تكشف خـبــرة موسكو
ف ــي ال ـت ـعــامــل م ــع اإلدارة الــديـمـقــراطـيــة
في عهد الرئيس السابق بــاراك أوباما،
عن قابلية أكبر للتفاهم مع بايدن ،في
حال فــوزه ،في ما يتعلق بالحفاظ على
االتفاقات الدولية واملعاهدات العسكرية
ً
التي ينسحب منها تــرامــب واح ــدة تلو
األخ ـ ـ ـ ــرى .وم ـ ــن بـ ــن ه ـ ــذه االتـ ـف ــاقـ ـي ــات،
اتفاق باريس للمناخ ،واالتفاق النووي
اإليراني ،ومعاهدة الصواريخ متوسطة
وقصيرة املدى ،وكذلك اتفاقية السماوات
امل ـف ـتــوحــة ،فـيـمــا ت ــواج ــه م ـعــاهــدة الـحـ ّـد
مــن األسلحة الهجومية االستراتيجية
ً
(«ستارت  )»3 -مصيرًا مجهوال.
وفي هذا اإلطار ،يرى الخبير في الشأن
األم ـيــركــي بــاملـجـلــس ال ــروس ــي لـلـشــؤون
الدولية ،أليكسي ناوموف ،أن فوز بايدن
املحتمل سيعني بالنسبة إلــى روسيا

استقرارًا باملعنيني اإليجابي والسلبي
للكلمة فــي آن م ـعــا ،مـسـتـبـعـدًا احـتـمــال
تحول العالقات إلــى وديــة بني البلدين،
بـ ـص ــرف ال ـن ـظ ــر عـ ــن ه ــوي ــة الـ ـف ــائ ــز فــي
الرئاسيات األميركية .ويقول ناوموف،
ف ــي ح ــدي ــث لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،إن ــه
«مــن الــواضــح أن بــايــدن سيلتزم بنظام
م ـنــع ان ـت ـش ــار الـ ـس ــاح الـ ـن ــووي وال ـح ـ ّـد
مـ ــن سـ ـب ــاق ال ـت ـس ـل ــح ب ـش ـكــل عـ ـ ــام ،وق ــد
نتوقع إع ــادة إب ــرام معاهدة الصواريخ
متوسطة وقصيرة املــدى ،كما لن يعود
مصير معاهدة سـتــارت  3-على املحك،
وسيزداد السالم العاملي صمودًا من هذه
الـنــاحـيــة» .لكن مــن جــانــب آخ ــر ،بحسب
ن ــاوم ــوف ،فــإنــه «ال يمكننا ان ـت ـظــار أي
اختراق في العالقات الروسية األميركية
ّ
في ظل صعود بايدن على موجة معاداة
ترامب ،إذ سيتعني على األول التشديد
عـلــى مـنــاهـضـتــه لــروس ـيــا ،السـتـعــراض
اختالفه عن اإلدارة السابقة».
وحـ ـ ـ ــول ت ــأثـ ـي ــر احـ ـتـ ـم ــال فـ ـ ــوز امل ــرش ــح
الديمقراطي على املشهد الدولي ومثلث
العالقات بني موسكو وواشنطن وبكني،
يعتبر الخبير الروسي أنــه «يمكننا أن
ننتظر بحلول نهاية والية بايدن نوعًا
من االستقرار في العالقات ،بالتزامن مع
اح ـتــدام التنافس األمـيــركــي  -الصيني،
وق ــد ي ـعــرض األم ـيــرك ـيــون عـلــى روسـيــا
بناء العالقات على قاعدة اإلجماع على
معاداة الصني ،إال أن األرجح عدم موافقة
موسكو على ذل ــك» .ويخلص نــاومــوف
إلــى أن أوقــاتــا هــادئــة ومستقرة تنتظر
العالقات الروسية األميركية ،ولكنها لن
تصبح ودية ،ال مع بايدن وال مع ترامب،
ّ
ف ــي ظ ــل إج ـم ــاع ال ـحــزبــن الــديـمـقــراطــي
والـ ـجـ ـمـ ـه ــوري عـ ـل ــى مـ ـ ـع ـ ــاداة روسـ ـي ــا،

والـطــابــع األيــديــولــوجــي للمواجهة بني
موسكو وواشنطن الذي يتعذر تجاوزه.
وملا كان بايدن ،البالغ من العمر  77عامًا،
ي ــواج ــه م ـش ـكــات ص ـح ـيــة ،زاد ذل ــك من
اهـتـمــام الصحافة الــروسـيــة بشخصية
ال ـس ـي ـن ــات ــورة ع ــن واليـ ـ ــة كــال ـي ـفــورن ـيــا،
كــامــاال هــاريــس ،الـتــي اخـتــارهــا املرشح
الــدي ـم ـقــراطــي نــائ ـبــة ل ــه ف ــي ح ــال ف ــوزه.
ووص ــل األم ــر إلــى حــد الـتـســاؤالت حول
ما إذا تم اختيارها كأول امرأة ستترأس
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ،وسـ ــط تـشـكـيــك في
قدرة بايدن على استكمال واليته.
وفي مقال بعنوان «بايدن يقرر الحفاظ
عـ ـل ــى تـ ـق ــدم ــه عـ ـل ــى تـ ــرامـ ــب ب ـم ـس ــاع ــدة
ي ـ ـسـ ــاريـ ــة سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوداء» ،لـ ـفـ ـت ــت ص ـح ـي ـفــة
«ن ـيــزاف ـي ـس ـي ـمــايــا غ ــازيـ ـت ــا» ،ق ـبــل فـتــرة
إلــى أن اختيار هاريس يــدل على توجه
الحزب الديمقراطي نحو مواكبة الزمن
ً
وال ـح ـفــاظ عـلــى ن ــواة نــاخـبـيــه ،ب ــدال من
ـاب أن ـصــار تــرامــب
توسيعها عـلــى حـسـ ً
امل ـتــأرج ـحــن ،مــوض ـحــة أن األمـيــركـيــن
امل ـصــوتــن ل ـصــالــح ب ــاي ــدن «ال يمكنهم
أال يدركوا أنهم ربما ينتخبون ًهاريس
البالغة من العمر  55عامًا ،رئيسة».
ووص ـ ـفـ ــت «ن ـي ــزاف ـي ـس ـي ـم ــاي ــا غ ــازيـ ـت ــا»
اخـتـيــار بــايــدن لـهــاريــس ،بــأنــه «عجيب
لـ ـلـ ـغ ــاي ــة» ،ك ــونـ ـه ــا ف ـ ــي آن مـ ـع ــا ام ـ ــرأة
وس ـ ـ ـ ـ ــوداء ،تـ ـع ــود أص ـ ـ ــول وال ـ ــده ـ ــا إل ــى
جــامــايـكــا ووال ــدت ـه ــا م ــن ال ـه ـنــد ،مــذكــرة
بانعدام سوابق لشغل امــرأة ذات بشرة
سوداء منصب الرئيس أو نائب الرئيس
األميركي.
أم ــا صـحـيـفــة «ف ــزغ ـل ـي ــاد» اإلل ـك ـتــرون ـيــة
املــوال ـيــة لـلـكــرمـلــن ،ف ــأب ــدت يـقـيـنــا أكـبــر
في تقييم فرص هاريس في تولي زمام
الرئاسة ،الفتة في مقال بعنوان «بايدن
يختار الرئيسة األميركية املقبلة» ،إلى أن
اختيار هاريس هو «األهم من نوعه منذ
عقود طويلة» ،كونه ال يتعلق بـ«الظل
املبتسم واململ للرئيس» ،وإنما َمــن قد
تترأس الدولة األميركية قبل االنتخابات
الـتــالـيــة بـعــد  4س ـن ــوات .واع ـت ـبــر املـقــال
أن اح ـت ـم ــال فـ ــوز ب ــاي ــدن ال ي ـ ــزال واردًا
فقط نتيجة لعدم إجراء حملة انتخابية
مـ ـتـ ـك ــامـ ـل ــة بـ ـسـ ـب ــب ج ــائـ ـح ــة ك ـ ــورون ـ ــا،
م ـش ـيــرا إل ــى أن ك ــل م ــا ي ـق ــوم ب ــه بــايــدن
الجالس في منزله وكأنه «مختبئ» هو
تسجيل كـلـمــاتــه إل ــى الـنــاخـبــن ،بينما
لن يصوت الناخبون لصالحه بقدر ما
سيصوتون ضد ترامب.

إذا ل ــم تـ ـق ـ ّـدم األخـ ـي ــرة «فـ ــي األيـ ـ ــام املـقـبـلــة»
تــوضـيـحــات بـشــأن قضية تسميم نافالني.
وقــال وزيــر الخارجية األملاني هايكو ماس،
لصحيفة «بيلد» أمــس األحــد« ،تحديد مهل
أم ــر ال يـســاعــد أحـ ـدًا ،لـكــن إذا لــم يـســاهــم في
األي ــام القليلة املـقـبـلــة الـجــانــب ال ــروس ــي في
تــوضـيــح مــا ح ــدث ،فسنضطر إل ــى مناقشة
ّ
رد مــع شــركــائـنــا» .وأض ــاف أنــه إذا مــا َّ
تقرر
فرض عقوبات فال بد من أن تكون «محددة»
األهـ ـ ــداف .ول ــم يستبعد ات ـخ ــاذ خ ـط ــوات قد
تؤثر على مشروع «نورد ستريم  »2الضخم
لخط أنابيب الغاز بني روسيا وأوروبا.
ّ
واتـهــم مــاس بشكل مباشر الــدولــة الروسية
بالتسميم .وق ــال «ه ـنــاك مــؤشــرات ع ــدة في
هذا االتجاه ،لهذا السبب يجب على الجانب
الروسي ّ
الرد اآلن» .وأكد أنه «عثر في املاضي
على امل ــادة القاتلة التي تــم تسميم نافالني
بها في حوزة السلطات الروسية .ال يحظى
إال ق ـلــة م ــن ال ـن ــاس ب ــال ـق ــدرة ع ـلــى ال ــوص ــول
إل ــى نــوفـيـتـشــوك ،واس ـت ـخــدم ه ــذا ال ـســم من
جــانــب األج ـهــزة الــروس ـيــة فــي الـهـجــوم على
الـعـمـيــل الـســابــق سـيــرغــي سـكــريـبــال» ،الــذي
ّ
تعرض لحادثة مشابهة في مدينة سالزبري
البريطانية في العام .2018
وس ـب ــق أن ت ـح ــدث وزيـ ــر خ ــارج ـي ــة االت ـح ــاد
األوروبــي جوزيب بوريل عن احتمال فرض
عقوبات .وفي هذا السياق ،لم يستبعد وزير
الخارجية األملانية اتخاذ خطوات على صلة
ب ـم ـشــروع «ن ـ ــورد س ـتــريــم  »2ل ـخــط أنــابـيــب
الغاز الذي ُيفترض أن ّ
يزود أملانيا وأوروبا
بالغاز الروسي .وقال ماس «آمل أال يجبرنا

ال ـ ــروس ع ـل ــى ت ـغ ـي ـيــر مــوق ـف ـنــا ح ـي ــال ن ــورد
ستريم» ،مشددًا مع ذلك على ضرورة النظر
في عواقب أي إلغاء محتمل للمشروع وعدم
تركيز الـنـقــاش بـشــأن الـعـقــوبــات على نقطة
واحدة.
وت ـت ـع ــرض ح ـك ــوم ــة امل ـس ـت ـش ــارة األمل ــان ـي ــة
أن ـج ـي ــا م ـي ــرك ــل ل ـض ـغ ــط مـ ـت ــزاي ــد إلع ـ ــادة
ال ـن ـظــر ف ــي دع ـم ـهــا مل ـش ــروع أن ـب ــوب ال ـغ ــاز،
بعد إعالن السلطات األملانية عثورها على
ُ
أدلة تثبت تسميم نافالني بـ«نوفيتشوك».
وتـ ـق ــود إدارة ت ــرام ــب م ـنــذ سـ ـن ــوات حملة
م ـك ـث ـفــة ملـ ـح ــاول ــة إف ـ ـشـ ــال املـ ـ ـش ـ ــروع ،وه ــي
فرضت عقوبات على شركات مشاركة في

ورشــة البناء ،على الرغم من االحتجاجات
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة .وح ـت ــى اآلن ح ــرص ــت مـيــركــل
عـلــى الـتـفــريــق بــن امل ـل ـفــن ،إذ إن املـصــالــح
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ل ـل ـم ـش ــروع وتـ ـل ــك املــرت ـب ـطــة
ب ــال ـط ــاق ــة م ـه ـ ّـم ــة ج ـ ـدًا بــال ـن ـس ـبــة ل ـب ــاده ــا.

ماس :إذا تق َّرر فرض
عقوبات فال بد من أن
تكون محددة األهداف

اتّهم ماس بشكل مباشر الدولة الروسية بتسميم نافالني ()Getty

وي ـشــارك فــي امل ـشــروع أكـثــر مــن  100شركة
أوروبية ،نصفها أملانية .وسارعت موسكو
إلــى ال ــرد على بــرلــن ،إذ اتهمتها بتعطيل
جهود التحقيق في قضية تسميم نافالني.
واتـهـمــت املتحدثة بــاســم وزارة الخارجية
ال ــروس ـي ــة م ــاري ــا زاخ ـ ــاروف ـ ــا ،أم ــس األح ــد،
السلطات األملانية بالفشل في االستجابة
ل ـط ـلــب أرسـ ـل ــه االدعـ ـ ـ ــاء الـ ـع ــام ف ــي روس ـي ــا
بـتــاريــخ  27أغ ـس ـطــس/آب امل ــاض ــي .وقــالــت
زاخاروفا «عزيزي ماس ،إذا كانت الحكومة
األملــانـيــة صــادقــة فــي بياناتها ،فعليها أن
تكون مهتمة بتحضير رد على طلب مكتب
املدعي العام الروسي في أقرب وقت ممكن».
وأضــافــت «ال نــزال حتى اآلن غير متأكدين
إن كــانــت أملــانـيــا تلعب لعبة مــزدوجــة .أين
ال ـع ـج ـلــة ال ـت ــي تـ ـص ــرون ع ـل ـي ـهــا؟ ع ـبــر عــدم
ّ
إرســال ردهــا ،تعطل برلني عملية التحقيق
التي تدعو إليها .فهل األمر متعمد؟».
وك ــان تــرامــب ت ــرك ،الـجـمـعــة امل ــاض ــي ،ال ّـبــاب
مفتوحًا أمام كل االحتماالت ،إذ أعلن أنه لم
َ ّ ّ
ّ
على تسميم نافالني،
يــر أي أدلــة حتى اآلن ّ
مضيفًا في الوقت نفسه أنه ليس لديه سبب
ّ
للتشكيك في ما قالته برلني التي تؤكد من
ّ
ّ
جـهـتـهــا أن لــدي ـهــا «أدل ـ ــة ق ــاط ـع ــة» ف ــي هــذه
ّ
القضية .وأض ــاف «ســأكــون غاضبًا ج ـدًا إذا
ّ
ُ
كــانــت ه ــذه هــي ال ـح ــال» .ول ــم ي ـح ــدد تــرامــب
ّ
ّ
اإلجـ ـ ــراء الـ ــذي س ـيــت ـخــذه إذا م ــا اق ـت ـنــع ب ـ ّـأن
نافالني كـ ّـان ضحية مــؤامــرة اغـتـيــال ،لكنه
حد بعيد ّ
شدد على أنه كان «إلى ّ
ّ
أشد صرامة
ّ
مع روسيا من أي أحد آخر».
(العربي الجديد ،فرانس برس)

تواصل الشرطة
البريطانية محاوالتها
لمعرفة األسباب
الكامنة وراء عملية
الطعن في برمنغهام،
والتي أدت إلى مقتل
شخص وإصابة 7

في الوقت الذي يتم فيه حظر معظم األسلحة
النارية في بريطانيا ،وبقاء مستوى التهديد
اإلرهــابــي فــي مستوى مرتفع منذ نوفمبر/
تـشــريــن ال ـثــانــي  ،2019ف ــإن عـمـلـيــات الطعن
بالسكاكني آخذة في االرتفاع.
وأعـلـنــت الـشــرطــة الـبــريـطــانـيــة ،أم ــس األح ــد،
مقتل رجل وجرح سبعة آخرين ،بينهم اثنان
إصــاب ـت ـه ـمــا خ ـط ـي ــرة ،ف ــي سـلـسـلــة هـجـمــات
بسكني في برمنغهام ،موضحة أنها تبحث
عن مشتبه به الذ بالفرار .وقــال قائد شرطة
منطقة ويست ميدالندز ،ستيف غراهام ،إنه
تــم فتح تحقيق فــي قضية قـتــل ،مشيرًا إلى
أن ال ش ــيء يـسـمــح حــالـيــا بـتــرجـيــح فرضية
هجوم «إرهابي» أو جريمة كراهية أو حرب
عـصــابــات .وأض ــاف «نـبـحــث عــن مشتبه بــه،
والتحقيقات لكشف هويته ثم العثور عليه
مستمرة».
وأوضح غراهام أن أيًا من الضحايا ليس له

عالقات مع عصابات ،ويبدو أنهم استهدفوا
«عـشــوائـيــا» ،مـشــددًا على الـطــابــع «الـقــاســي»
لـسـلـسـلــة االعـ ـ ـت ـ ــداءات ه ـ ــذه .وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن
ً
رج ـ ــا وامـ ـ ـ ــرأة أدخ ـ ــا امل ـس ـت ـش ـفــى ف ــي حــالــة
خ ـط ـي ــرة «ب ـي ـن ـمــا أص ـي ــب خ ـم ـســة أش ـخ ــاص
آخرين بجروح طفيفة» .وقال وزير الخارجية
دوم ـي ـن ـيــك راب إن ــه «ح ـ ــادث خـطـيــر لـلـغــايــة.
قلوبنا ومشاعرنا مع الضحايا وعائالتهم».
وحث عمدة ويست ويدالندز ،آندي ستريت،
امل ــواطـ ـن ــن ع ـل ــى «عـ ـ ــدم ال ـت ـك ـهــن ب ــال ـح ــادث»
و«التزام الهدوء واليقظة».
وق ـ ــال ويـ ــن هــوب ـك ـي ـنــز ،أحـ ــد س ـك ــان املــدي ـنــة،
لوكالة «فرانس برس»« :فوجئت» بالحوادث.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف «عـ ـ ـ ـ ـ ــادة ع ـ ـنـ ــدمـ ــا تـ ـ ـح ـ ــدث ع ـم ـل ـيــة
طـعــن بـسـكــن ،ال يـتـعــدى األم ــر الـشـخــص أو
الشخصني ،ولـكــن ليس هــذا ال ـعــدد» .وأشــار
إلــى أن الـحــادثــة قــد تـكــون ب ــدأت «بلكمة» ثم
تطور األمر .وأوضحت كارا كوران ،التي تعمل
في مركز «أركاديان» ،وهو املجمع الذي يضم
حــانــات ومـطــاعــم ونـ ــوادي ليلية فــي املدينة
الـتــي تقع وســط بريطانيا ،لــوكــالــة «فــرانــس
ب ـ ـ ــرس» ،أن ـه ــا ش ـه ــدت عـ ــدة م ـ ـشـ ــادات كــانــت
أعـنــف مــن تـلــك الـتــي تـحــدث ع ــادة فــي ليالي
السبت» .وتحدثت عن أجــواء «توتر شديد»،
مــوض ـحــة «ل ــم ت ـكــن م ـثــل املـ ـش ــادات امل ـع ـتــادة
التي يشارك فيها شخص أو شخصان ،لقد
كــانــت مـجـمــوعــات تـضــم  15أو  16شخصًا،
وان ـضــم إلـيـهــا ال ـن ــاس ،ألن األص ــدق ــاء كــانــوا
ي ـخ ــرج ــون م ــن الـ ـن ــوادي الس ـت ـط ــاع م ــا كــان
يجري» .كما أشارت إلى أنها سمعت «شتائم
عنصرية» ،لكنها لــم تعرف سبب استخدام

هــذه العبارات .وقالت شاهدة لهيئة اإلذاعــة
البريطانية (بــي.بــي.ســي) إنها رأت «العديد
من الناس يتعاركون باأليدي».
وأكد شهود في تغريدات أنهم سمعوا صوت
رصاص ،لكن الشرطة قالت إنه لم يتم إبالغها
بهذه الوقائع «حتى اآلن» .وأوضحت أنه تم
فــرض إج ــراءات أمنية تتضمن إغ ــاق طــرق،
ودعــت السكان إلى التزام «الهدوء واليقظة»
وتجنب املنطقة .وأظهرت تسجيالت مصورة
بثتها شـبـكــات الـتـلـفــزة البريطانية مناطق
واسعة من وسط املدينة مغلقة ،بينما انتشر
عناصر شرطة ارتدوا بزات مخصصة لغرض
التحليل الجنائي .وذكرت الشرطة ،في بيان،
«ال يزال العمل جاريًا لتحديد ما حصل ،وقد
نـحـتــاج إل ــى بـعــض الــوقــت لـنـكــون فــي وضــع
يـسـمــح ل ـنــا بـتــأكـيــد أي شـ ــيء .ل ــن ي ـكــون من
املـنــاســب التكهن بــأسـبــاب ال ـحــادث فــي هــذه
املرحلة املبكرة».
وأش ـ ــارت الـنــائـبــة ع ــن ح ــزب ال ـع ـمــال ،إيـفــون
مــوسـكـيـتــو ،إل ــى «ال ـص ــدم ــة» ال ـتــي أحــدثـتـهــا
ع ـم ـل ـيــة الـ ـطـ ـع ــن .وذكـ ـ ـ ــرت أن هـ ـن ــاك مـشـكـلــة
حـقـيـقـيــة ت ـت ـم ـثــل ف ــي اإلق ـ ـصـ ــاء االج ـت ـمــاعــي
بــن الـشـبــاب ،وال سيما االتـجــار بــاملـخــدرات.

أشارت الشرطة
إلى إمكانية استهداف
الضحايا عشوائيًا

وشهدت برمنغهام ،التي يبلغ عدد سكانها
مـلـيــون نـسـمــة ،وأك ـث ــر م ــدن املـمـلـكــة املـتـحــدة
شـ ـه ــرة ،ق ـبــل ب ـضــع سـ ـن ــوات ،انـ ـ ــدالع أع ـمــال
ع ـن ــف بـ ــن تـ ـج ــار امل ـ ـ ـخـ ـ ــدرات .وف ـ ــي ي ـن ــاي ــر/
كانون الثاني  ،2003أطلق شخص النار على
مجموعة منافسة ،ما أسفر عن مقتل فتاتني
كانتا بالجوار.
وتشير اإلحصاءات الرسمية إلى أن الجرائم
ال ـت ــي ي ـتــم فـيـهــا اس ـت ـخ ــدام ال ـس ـكــاكــن آخ ــذة
فــي االرت ـف ــاع فــي اململكة املـتـحــدة ،حـيــث يتم
حظر معظم األسلحة النارية ،على الرغم من
انـخـفــاض ع ــدد جــرائــم الـقـتــل بــالـشـفــرات في
 2019عن عام  .2018وفي  20يونيو/حزيران
املــاضــي ،قـتــل ثــاثــة أشـخــاص إثــر ّ
تعرضهم
ّ
ّ
لـلـطـعــن ب ـســكــن ف ــي م ـت ـن ــزه عـ ــام ف ــي مــديـنــة
ريــديـنــغ غــرب لـنــدن ،وتــولــت شــرطــة مكافحة
اإلرهـ ــاب التحقيق فــي الــواق ـعــة .وات ـهــم رجــل
يدعى خيري سعد الله ،وهو الجئ ليبي يبلغ
من العمر  25عامًا ووصــل إلى بريطانيا في
 ،2012بثالث جرائم قتل وثالث محاوالت قتل،
وك ــان يعاني مــن مشاكل نفسية ناجمة عن
الحرب في ليبيا ،حسب عائلته .وبعد ستة
أيام ،طعن شخص وجرح ستة أشخاص في
فندق يستضيف الجئني في مدينة غالسكو
في اسكتلندا ،في هجوم استبعد املحققون
ط ــاب ـع ــه اإلره ـ ــاب ـ ــي .يـ ـش ــار إل ـ ــى أن مـسـتــوى
الـتـهــديــد اإلره ــاب ــي فــي بــريـطــانـيــا لــم يتغير
م ـنــذ نــوفـمـبــر/تـشــريــن ال ـثــانــي  ،2019حيث
تم تصنيفه على أنــه «مرتفع» ،في املستوى
الثالث من سلم من خمسة مستويات.
(فرانس برس ،أسوشييتد برس)
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شرق
غرب
اعتقال عشرات
المحتجين في هونغ
كونغ
اع ـت ـق ــل ن ـح ــو  90ش ـخ ـص ــا ،أم ــس
األح ـ ـ ـ ـ ـ ــد ،ف ـ ـ ــي احـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاج ـ ــات ض ــد
ق ــرار الـحـكــومــة تــأجـيــل انتخابات
املـ ـجـ ـل ــس ال ـت ـش ــري ـع ــي فـ ــي ه ــون ــغ
كـ ــونـ ــغ ،ح ـس ـب ـمــا ذك ـ ـ ــرت ال ـش ــرط ــة
ووس ــائ ــل إع ـ ــام .وكـ ــان م ــن امل ـقــرر
إج ـ ـ ـ ــراء االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات أم ـ ـ ــس ،لـكــن
ال ــرئـ ـيـ ـس ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة ك ـ ـ ــاري الم
ّ
أجـ ـلـ ـتـ ـه ــا ف ـ ــي  31ي ــولـ ـي ــو/تـ ـم ــوز
امل ـ ــاض ـ ــي مل ـ ـ ــدة ع ـ ـ ــام واحـ ـ ـ ـ ــد .وف ــي
الـسـيــاق ،اعتقلت الـشــرطــة ،والتي
أنـ ـشـ ـئ ــت بـ ـم ــوج ــب ق ـ ــان ـ ــون األم ـ ــن
الصيني ،نائب رئيس حزب «قوة
الشعب» الديمقراطي الراديكالي،
تام تاك تشي ،بسبب ما قالت إنه
ّ
«التفوه بكلمات تحريضية».
(فرانس برس ،أسوشييتد برس)

أذربيجان لن تشارك في
مناورات «القوقاز»2020-
أع ـل ـن ــت وزارة الـ ــدفـ ــاع األذريـ ـ ـ ــة،
أم ــس األح ـ ــد ،أن ـهــا ل ــن ت ـش ــارك في
الـتــدريـبــات العسكرية «ال ـقــوقــاز -
 ،»2020املقرر إجراؤها في روسيا
في سبتمبر/أيلول الحالي .ونقلت
وكالة األنباء األذرية (أذرتــاج) عن
بيان لوزارة الدفاع في أذربيجان،
أن ـه ــا ت ـخ ـطــط إلرس ـ ـ ــال عـسـكــريــن
اثنني بصفة مراقبني فقط إلى هذه
ال ـت ــدري ـب ــات ،م ــن دون أن تــوضــح
سبب القرار.
(قنا)
الصين تجدد انتقاد
التشيك
ّ
ّ
الصينية في براغ،
نددت السفارة
أول مـ ــن أمـ ـ ــس الـ ـسـ ـب ــت ،ب ــزي ــارة
أج ـ ـ ــراه ـ ـ ــا وفـ ـ ـ ــد تـ ـشـ ـيـ ـك ــي ت ـق ــدم ــه
رئ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب مـيـلــوش
ف ـي ـش ـتــري ـش ـيــل إل ـ ـ ًـى ت ـ ــاي ـ ــوان ّقـبــل
أسـ ـ ـب ـ ــوع ،واصـ ـ ـف ـ ــة ّإي ـ ــاه ـ ــا ب ــأن ـه ــا
ّ
الوطنية
«انتهاك خطير للسيادة
للصني» .ودعت السفارة براغ إلى
«ات ـ ـخـ ــاذ خـ ـط ــوات مـ ـح ــددة إلزالـ ــة
الـ ـت ــأثـ ـي ــر غـ ـي ــر امل ـ ــوات ـ ــي ل ـل ـح ــادث
املــذكــور» .وقــالــت «ال تــوجــد سوى
صــن واح ــدة فــي الـعــالــم وتــايــوان
جزء ال يتجزأ من أراضيها».
(فرانس برس)
مالي :الرئيس المخلوع
يصل إلى اإلمارات
أكــد مامادو كمارا ،وهــو مستشار
لرئيس مالي املخلوع إبراهيم أبو
ب ـكــر كـيـتــا (ال ـ ـصـ ــورة) ،أن األخ ـيــر
غادر مالي أول من أمس للخضوع
للعالج في أبوظبي .وقــال لوكالة
«رويـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرز»« :إن ـ ـهـ ــا زيـ ـ ـ ــارة طـبـيــة
تـسـتـغــرق م ــا ب ــن  10و 15يــومــا».
وك ـ ــان م ـص ــدر ق ــد أكـ ــد ل ــ«ال ـعــربــي
ال ـج ــدي ــد» ق ـبــل أيـ ــام أن «اإلمـ ـ ــارات
وافـ ـ ـ ـق ـ ـ ــت ع ـ ـلـ ــى اس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــال ك ـي ـت ــا
وخصصت طائرة طبية لنقله».
(رويترز ،العربي الجديد)

 ...ومقتل جنديين
فرنسيين
قـ ـت ــل ج ـ ـنـ ــديـ ــان ف ـ ــي ق ـ ـ ــوة ب ــرخ ــان
الـفــرنـسـيــة املـنـتـشــرة ف ــي الـســاحــل
ب ـ ـش ـ ـمـ ــال مـ ـ ــالـ ـ ــي ،أول مـ ـ ــن أمـ ــس
ال ـس ـب ــت ،ب ــان ـف ـج ــار ع ـب ــوة نــاسـفــة
محلية الصنع خالل مرور آليتهما
امل ــدرع ــة ،وف ــق مــا أعـلـنــت الــرئــاســة
الفرنسية.
وقالت الرئاسة في بيان إن رئيس
ال ـج ـم ـهــوريــة إي ـم ــان ــوي ــل م ــاك ــرون
ّ
تـبــلــغ بـتــأثــر كـبـيــر مـقـتــل جنديني
ف ــرن ـس ـي ــن ب ـع ــد ت ــدم ـي ــر آلـيـتـهـمــا
امل ـ ــدرع ـ ــة ب ـع ـب ــوة ن ــاس ـف ــة مـحـلـيــة
الـصـنــع ،خ ــال عملية فــي منطقة
ت ـي ـســال ـيــت ف ــي م ــال ــي ،الفـ ـت ــة إل ــى
إصابة جندي ثالث .وفي املجموع،
قـتــل  45جـنــديــا فــرنـسـيــا مـنــذ بــدء
عمليتي سيرفال ( )2013وبرخان
(مـ ـ ـن ـ ــذ  ،)2014بـ ـحـ ـس ــب رئ ــاس ــة
األركان الفرنسية.
(فرانس برس)
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النسب بين جهازي األمن الوطني والمخابرات العامة لوضع تشكيلة المرشحين األساسيين إلى انتخابات البرلمان
أثارت عملية تقسيم ِ
المصري المقبل ،حساسية لدى األمن الوطني ،خصوصًا بعد اتهامه بالتقصير في حشد الناخبين لمجلس الشيوخ

تدهور القطاع الزراعي في األردن

تقاسم نِسب بين المخابرات واألمن الوطني

اختيار نواب البرلمان المصري
القاهرة ـ العربي الجديد

ـواز م ــع اس ـت ـع ــدادات
ف ــي خ ــط مـ ـت ـ ٍ
ج ـ ـهـ ــاز األم ـ ـ ـ ــن الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ــوض ــع
تـشـكـيـلــة امل ــرش ـح ــن األس ــاس ـي ــن
ل ـل ـن ـظــام الـ ـف ــردي وأعـ ـض ــاء ال ـق ــوائ ــم األرب ـ ــع،
املدعومة من النظام املـصــري ،في انتخابات
م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب املـ ـقـ ـب ــل ،والـ ـت ــي سـتـتـشـكــل
مــن أع ـضــاء األحـ ــزاب املــوال ـيــة ،وعـلــى رأسـهــا
«مستقبل وطـ ــن» ،كـمــا ح ــدث فــي انـتـخــابــات
م ـج ـلــس الـ ـشـ ـي ــوخ األخـ ـ ـي ـ ــرة ،ي ـت ــول ــى ج ـهــاز
املخابرات العامة مهمة اختيار الشخصيات
ال ـت ــي سـتـمـثــل الـ ـن ــواة األس ــاس ـي ــة ل ـل ـبــرملــان.
وسيعتمد الجهاز على هذه الشخصيات في
تحريك القضايا املختلفة ،وقـيــادة األغلبية
ال ـتــي سـيـنـتـمــي مـعـظــم أع ـضــائ ـهــا ،بطبيعة
ً
الحال ،لألقاليم واملناطق الريفية ،فضال عن
أداء تلك الشخصيات دورًا أساسيًا في تمثيل
البرملان أمام الرأي العام وفي وسائل اإلعالم،
وف ـ ــي ت ـس ــوي ــق وت ـم ــري ــر م ـش ــاري ــع ال ـق ــوان ــن
وامل ــواق ــف الــرس ـم ـيــة لـلـنـظــام داخـ ــل ال ـبــرملــان
املصري.
وقالت مصادر سياسية في حزب «مستقبل
وطن» إن املخابرات واألمن الوطني يقسمان
أعضاء مجلس النواب املستهدفني إلى ثالث
فئات ،أكبرها عــددًا ،بنسبة تصل إلى  60في
املائة ،من الفردي والقوائم ،شاملة حصة املرأة،
سيتم اختيارهم بمعايير القبلية والعالقات
اإلقليمية بــاملـنــاطــق الــريـفـيــة .وأس ـنــدت هــذه
املـهـمــة إل ــى األم ــن الــوط ـنــي ،حـيــث ب ــدأت منذ
أسابيع االتصاالت واالجتماعات التنسيقية
م ــع الـ ـع ــائ ــات وال ـق ـب ــائ ــل ولـ ـج ــان األح ـ ــزاب
املوالية للنظام باملحافظات ،بحضور مديري
األمن والعمد ومشايخ القرى .وسيتم تحديد
املرشحني املختارين بناء على عــدة عوامل،
مــن بينها الـقــدرة على اإلنـفــاق على الدعاية
لصالح القوائم أو الحزب ،ودفع مبالغ مالية
للنظام وأجهزته واملحافظات تحت مسمى
«تبرعات» ،إلى جانب مدى تعاون املرشحني
أمنيًا وقوة اتصاالتهم باألجهزة املختلفة ،ال
سيما أن هيئة الرقابة اإلداريــة ستلعب دورًا
أساسيًا أيضًا في التصديق على االختيارات
األمنية.
أمـ ـ ــا الـ ـفـ ـئ ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ،ف ـت ـص ــل ن ـس ـب ـت ـهــا مــن
إج ـمــالــي األعـ ـض ــاء إل ــى  30ف ــي امل ــائ ــة ،وهــي
ت ـض ــم ن ـ ــواب ال ـ ـفـ ــردي وال ـ ـقـ ــوائـ ــم ب ــال ـق ــاه ــرة
الـكـبــرى واإلس ـك ـنــدريــة وامل ـنــاطــق الحضرية
عـلــى مـسـتــوى الـجـمـهــوريــة .وأس ـن ــدت مهمة
اختيارهم إلى لجان مشكلة من ممثلي األمن
الوطني ،واملخابرات العامة ،والرقابة اإلدارية،
حيث يؤدي الجهازان األخيران دورًا أكبر في
االختيار بناء على معايير ،من بينها -وليس
على رأسها -القدرة املالية للمرشحني ،فاألهم
للنظام بالنسبة لهذه الفئة هو قوة التعاون
م ــع األجـ ـه ــزة وك ـي ـف ـيــة ال ـت ـعــامــل م ــع وســائــل
اإلعالم والتواصل االجتماعي .وهناك توجه
الختيار نسبة كبيرة مــن هــذه الفئة مــن بني
الشخصيات الحزبية الحاصلة على دورات

فشل األمن الوطني في الحشد النتخابات الشيوخ (إسالم صفوت)Getty/

تم تقسيم النواب
المحتملين المستهدفين
إلى ثالث فئات
تأهيلية مــن األكــاديـمـيــة الــوطـنـيــة للتدريب
التابعة لدائرة الرئيس عبد الفتاح السيسي،
وأك ــاديـ ـمـ ـي ــة ن ــاص ــر ال ـع ـس ـك ــري ــة .ك ـم ــا تـمـيــل
املـخــابــرات الخـتـيــار معظمهم دون  45سنة،
مع اختيار عدد منهم ملناصب قيادية بلجان
البرملان املختلفة.
أما الفئة الثالثة ،التي تبلغ نسبتها عشرة
ف ــي امل ــائ ــة ،فـسـيـسـتــأثــر بــاخ ـت ـيــارهــا جـهــاز
املـخــابــرات الـعــامــة ،وتـحــديـدًا مكتب مديره
عباس كامل بقيادة الضابط النافذ أحمد
شـعـبــان ،مـضــافــا إلـيـهــا نسبة الخمسة في
املــائــة الـتــي سيعينها السيسي باملجلس،
حيث سيتم اختيار رئيس الـبــرملــان القادم
ووكيليه ورؤساء اللجان واملكاتب املختلفة
من هذه الفئة .وبحسب املصادر السياسية

ف ــإن شـعـبــان سـيــديــر عملية االخ ـت ـيــار ،كما
حــدث فــي الـشـيــوخ ،على مــراحــل تدريجية،
تنتهي بجلسات يعقدها ضباط باملخابرات
العامة مع املرشحني ،تكون أشبه باملقابلة
الشخصية بعد استيفاء التحريات األمنية
والرقابية الــازمــة ،ومــن خــال هــذه املقابلة
يتحدد مصير املرشحني .وبحسب املصادر
ف ــإن التقسيم بـهــذه الـنـســب بــن املـخــابــرات
واألم ــن الــوطـنــي يثير بـعــض الحساسيات
فــي الجهاز األخـيــر ،خصوصًا بعد اتهامه
من قبل دائــرة السيسي بالتقصير والفشل
ف ــي ح ـشــد ال ـنــاخ ـبــن بــاملــرح ـلــة األول ـ ــى من
انـتـخــابــات مـجـلــس ال ـش ـيــوخ ،ال ـتــي سجلت
أدنى مستويات املشاركة في االستحقاقات
االنتخابية بالعقد األخ ـيــر ،بنسبة  14في
امل ــائ ــة ب ـعــد اس ـت ـن ـفــاد وس ــائ ــل ال ـح ـشــد غير
املشروعة .كما أن األمن الوطني يشكك دائمًا
في كفاءة اختيارات دائرة السيسي وعباس
ك ــام ــل ع ـلــى ص ـع ـيــد امل ـم ــارس ــة الـسـيــاسـيــة،
األم ـ ــر ال ـ ــذي س ـي ـص ـطــدم ب ــواق ــع ج ــدي ــد هو
رغـ ـب ــة املـ ـخ ــاب ــرات ف ــي ت ـص ـع ـيــد أكـ ـب ــر ع ــدد
ممكن مــن الـجـيــل الـجــديــد ال ــذي تــم إع ــداده
في البرنامج الرئاسي إلعداد القادة الجدد

وأك ــاديـ ـمـ ـي ــة الـ ـت ــدري ــب وت ـن ـس ـي ـق ـيــة ش ـبــاب
األح ــزاب والسياسيني ومنتديات الشباب،
وغـيــرهــا مــن الـجـهــات الـتــابـعــة ملكتب مدير
املخابرات مباشرة ،ويسيطر عليها شعبان،
مــا سيغير سـمــات الـبــرملــان ال ـقــادم بصورة

عمان ـ زيد الدبيسية
ّ

ك ـب ـي ــرة ،ش ـك ـل ـيــا ،ع ــن املـ ــاضـ ــي ،دون تـغـيــر
توجهاته بالطبع.
واب ـت ـعــد الـعـقـيــد أح ـمــد شـعـبــان ع ــن التحكم
امل ـ ـبـ ــاشـ ــر ف ـ ــي وس ـ ــائ ـ ــل اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــام ،وأش ـي ـع ــت
أن ـب ــاء ع ــن إب ـع ــاده ع ــن الـسـلـطــة نـهــايــة الـعــام
املــاضــي ،لكن الحقيقة ،الـتــي سبق وأكدتها
ً
«العربي الجديد» نقال عن مصادر مختلفة،
ف ــي دي ـس ـم ـبــر/كــانــون األول ويــول ـيــو/ت ـمــوز
املــاضـيــن ،هــي أنــه مــا زال املتحكم األول في
إدارة امللف السياسي ،برفقة نجل السيسي
ضــابــط امل ـخ ــاب ــرات م ـح ـمــود ،واملـ ـس ــؤول عن
مـجـمــوعــة م ــن األن ـش ـطــة الــرئـيـسـيــة لـلـنـظــام،
ومنها «تنسيقية الشباب» التي ال يتجاوز
عمرها العامني ،وبات لها ممثلون في جميع
التشكيالت الحكومية رفيعة املستوى ،دون
ظهور أي عمل أو نشاط لها على األرض.
وي ـ ـت ـ ـعـ ــارض ه ـي ـك ــل «ال ـت ـن ـس ـي ـق ـي ــة» وفـ ـك ــرة
إن ـشــائ ـهــا م ــع م ـمــارســة ال ـس ـيــاســة بمعناها
الـحـقـيـقــي وال ـت ــواص ــل م ــع ال ـج ـمــاه ـيــر .فهي
مــؤس ـســة ك ـك ـيــان م ــرك ــزي تــابــع ملـكـتــب مــديــر
امل ـخــابــرات ،بـعــدمــا كــانــت فــي ال ـبــدايــة تابعة
ل ــرئ ــاس ــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،ق ـب ــل ان ـت ـق ــال مـلـفــات
ك ــام ــل وشـ ـعـ ـب ــان مـ ــع ان ـت ـق ــال ـه ـم ــا ل ـل ـج ـهــاز،
ب ــدون هيكل إداري أو تنفيذي واض ــح .ومن
خ ــال ال ـت ــواص ــل امل ـبــاشــر املـسـتـمــر م ــع أكـثــر
م ــن  25ح ــزب ــا ،ال تـمـتـلــك ال ـق ــواع ــد الـشـعـبـيــة
الكافية ،تتمكن «التنسيقية» من ضم أعــداد
م ـحــدودة مــن الـشـبــاب أع ـضــاء تـلــك األح ــزاب،
بعد اختيارهم بعناية ،واجتيازهم الفحص
األم ـ ـنـ ــي واالسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ــي ون ـج ــاح ـه ــم فــي
ال ـ ـ ــدورات ال ــازم ــة ف ــي األك ــادي ـم ـي ــة الــوطـنـيــة
ل ـل ـش ـبــاب ،لـيـصـبـحــوا م ــن أع ـضــائ ـهــا .وبـعــد
حصولها عـلــى خمسة مـقــاعــد فــي الـشـيــوخ،
بدأت «التنسيقية» استعداداتها النتخابات
م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب املـ ـقـ ـبـ ـل ــة ،بـ ـض ــم ع ـ ـ ــدد مــن
الشخصيات العامة املعروفة نسبيًا ومتكررة
الظهور في وسائل اإلعــام ،فتم ضم النائب
الحالي محمود بدر ،العضو املؤسس السابق
لحركة «تمرد» ،الذي يقترب من أن يكون أول
ممثل لـ«التنسيقية» في مجلس النواب.

أعلى عدد مقاعد للقاهرة
كان مجلس النواب قد وافق في جلسته العامة ،في  18أغسطس/
آب الماضي ،على مشروع قانون تقسيم الدوائر االنتخابية للبرلمان،
المقدم من ائتالف «دعم مصر» .وينص القانون على أن يكون عدد
ّ
أعضاء مجلس النواب  568بواقع  284للفردي و 284للقوائم .وتم
تقسيم الجمهورية إلى  143دائرة انتخابية للنظام الفردي ،وأربع دوائر
انتخابية تخصص لالنتخاب بنظام القوائم .وخصص للقاهرة بموجب
مشروع القانون أعلى عدد مقاعد ،وهو .31

قال رئيس اتحاد مزارعي وادي األردن ،عدنان
خ ـ ـ ــدام ،إن ال ـق ـط ــاع الـ ــزراعـ ــي ف ــي ب ـ ــاده وص ــل
إل ــى أس ــوأ مــرحـلــة فــي تــاريـخــه وب ــات كثير من
املزارعني يفكرون جديا بهجرة أراضيهم بسبب الخسائر
الـكـبـيــرة الـتــي تـعــرضــوا لـهــا خــاصــة خ ــال ال ـعــام الحالي
لعدة أسباب أهمها أزمة كورونا وما نتج عنها من إغالق
أسواق تصديرية مهمة وانخفاض األسعار إلى مستويات
غير مسبوقة ال تغطي الكلف.
وأضاف خدام في تصريح لـ«العربي الجديد» أن خسائر
امل ــزارع ــن خ ــال الـثـمــانـيــة أش ـهــر مــن ال ـعــام الـحــالــي تقدر
بعشرات املاليني من ال ــدوالرات ،ويتوقع أن ترتفع كثيرا
بسبب األضرار التي لحقت باملزروعات والنباتات الناتجة
عن املوجة الحارة التي يشهدها األردن ودول املنطقة منذ
األسبوع املاضي.
وتابع أن غالبية املحاصيل الزراعية والنباتات تعرضت
للتلف بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتي زادت في بعض

املناطق عن  50درجة مئوية ،وال سيما في منطقة األغوار
ما سيضطر عددا كبيرا من املزارعني لهجرة الزراعة خالل
الفترة املقبلة لتراكم الخسائر وتفاقم أوضاعهم املادية.
ّ
وبي أن غالبية املزارعني حاليا يفضلون عدم قطف الثمار
أو املحاصيل الــزارعـيــة ألنـهــا تــرتــب عليهم كلفا إضافية
نتيجة النخفاض أسعارها فــي الـســوق املحلي مــع تعثر
عمليات التصدير في كثير من األحيان.
وأوضح أن القطاع الزراعي يعاني أيضا من نقص شديد
ف ــي األيـ ــدي الـعــامـلــة نـتـيـجــة لـتـخـفـيــض ت ـصــاريــح العمل
للوافدين.
وانتقد رئـيــس اتـحــاد املــزارعــن الحكومة لـعــدم تقديمها
ال ــدع ــم ال ـك ــاف ــي ل ـل ـق ـطــاع الـ ــزراعـ ــي واع ـت ـب ــاره ــا م ــن أك ـثــر
القطاعات املتأثرة بجائحة كورونا والتداعيات الناتجة
ع ـن ـهــا رغـ ــم أن رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء ع ـمــر ال ـ ـ ــرزاز أكـ ــد مــؤخــرا
أن الـحـكــومــة مـسـتـمــرة بــدعــم ال ـق ـطــاع ال ــزراع ــي كــونــه من
أه ــم ال ـق ـطــاعــات االس ـتــرات ـي ـج ـيــة وامل ـه ـمــة لـتـحـقـيــق األم ــن
االقتصادي واالجتماعي واألمن الغذائي.
وقال الرزاز خالل لقائه مع ممثلي القطاع الزراعي مؤخرا

إن الحكومة ستعمل على تحويل االستراتيجية الزراعية
ال ـتــي أعــدت ـهــا وزارة ال ــزراع ــة أخ ـي ــرا إل ــى خ ـطــة تنفيذية
وإج ـ ــراءات لتمكني الـقـطــاع مــن ت ـجــاوز الـصـعــوبــات التي
تواجهه وتعزيز قدرته على املنافسة وزيادة مساهمته في
توليد فرص العمل وتنمية املجتمعات املحلية.
وحسب بيانات إحصائية رسمية ،تقدر مساهمة القطاع
الــزارعــي فــي الناتج املحلي اإلجـمــالــي حــوالــي  %4ويوفر
آالف فـ ــرص ال ـع ـم ــل ،وخ ــاص ــة ل ـل ــواف ــدي ــن ،ن ـظ ــرا ل ـعــزوف
األردنيني عن العمل في بعض القطاعات من بينها الزراعة.
ومن جانبه ،حذر رئيس جمعية حماية املستهلك ،محمد
عبيدات ،من استمرار تدهور القطاع الزراعي الذي يعتبر
شريان األمن الغذائي في أي بلد.
وقــال لـ«العربي الجديد» إن القطاع الــزراعــي يلعب دورا
مهما في تعزيز أمن األردن الغذائي ،فهناك اكتفاء ذاتي من
عدد من السلع الزارعية ،بخاصة بعض أصناف الخضار
والفواكه في غالبية أشهر السنة .وأكد أن تفكير عدد كبير
من املــزارعــن بهجرة الــزراعــة ينطوي على مخاطر كبيرة
على االقتصاد األردني بشكل عام.

مبيعات
قياسية
للشاحنات
الثقيلة
في الصين
أظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــرت بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان ـ ـ ــات
ص ـنــاع ـيــة أن مـبـيـعــات
الـشــاحـنــات الثقيلة في
الـ ـص ــن س ـ ّـج ـل ــت ن ـم ـ ّـوًا
مـ ـ ــزده ـ ـ ـرًا عـ ـل ــى أس ـ ــاس
س ـنــوي ف ــي أغـسـطــس/
آب امل ـ ــاض ـ ــي ،ل ـت ـسـ ّـجــل
رقـ ـم ــا ق ـي ــاس ـي ــا ج ــدي ـدًا
مـنــذ س ـنــوات .وبحسب
ال ـت ـق ـي ـي ــم الـ ـ ـص ـ ــادر عــن
مـ ــوقـ ــع «سـ ـيـ ـف ــي وورد
دوت سـ ــي أي» ،م ـقــدم
خـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــات م ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات
صـنــاعــة امل ــرك ـب ــات ،فــإن
نـحــو  128أل ــف شاحنة
ث ـق ـي ـل ــة ق ـ ــد بـ ـيـ ـع ــت فــي
الشهر املــاضــي ،بزيادة
 75فـ ـ ـ ــي املـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــة ع ـل ــى
ّ
أس ــاس س ـنــوي .وحــطــم
هذا الرقم رقمًا قياسيًا
ً
مـسـ ّـجــا فــي أغسطس/
آب عـ ـ ــام  ،2017إذ تــم
بـ ـي ــع نـ ـح ــو  93.7أل ــف
شاحنة في ذلك الشهر،
ما ّ
سجل ذروة املبيعات
لـ 5أشهر .وتوقع املوقع،
باالستناد إلى االزدهار
امل ـس ـت ـم ــر فـ ــي الـ ـس ــوق،
ّ
أن تـ ـسـ ـج ــل امل ـب ـي ـع ــات
السنوية في العام رقمًا
ق ـيــاس ـيــا بـ ـ ـ ــ 1.4مـلـيــون
سيارة.

تقرير

■ البكاء الشديد على سد بسري يدل على قدر املبلغ اللي رح
يتقاسموه مش على املياه والغيرة على مصلحة الناس بالشرب #لبنان
#لبنان_ينتفض
■ هناك الكثير من اللبنانيني يحبون بعضهم على اختالف طوائفهم لكن
لألسف يتضح من خالل تويتر أن الذين يكرهون بعضهم هم أكثر بكثير.
أهو عالم افتراضي؟ أم الواقع؟ #لبنان
َ
■ دخول املواطن السوري إلى بلده ،ادفع  100دوالر كفيزا دخول وإال ابق
في الخارج أو عالقا على الحدود #لبنان #سوريا #فلسطني #العراق
■ لو الشعب الفلسطيني يولون أمر قيادتهم لشباب كانت انحلت قضيتهم
منذ زمن بعيد ولكن كلهم كهول ينامون وهم مجتمعون وال يعلمون
واع #فلسطني
بالعالم املتطور من حولهم .ولوا أمركم لشباب متطور ٍ
■ #فلسطني بعض العرب مع إيران والبعض مع تركيا والبعض مع الغرب
ويقولون :مستقلون.على العموم سوف يخرج جيل يسترد فلسطني طال
الزمن أو قصر
■ الحل الوحيد لليبيا هو االستفتاء على الدستور مهما كان نوعه وبعد
ذلك إجراء انتخابات رئاسية وبرملانية وبعد ذلك إذا كان الدستور معيبا
تعالجه السلطة التشريعية املنتخبة… هذا هو الحل الوحيد للخروج من
األزمة الحالية… في معاد ذلك هو تمييع ليبيا.
■ السماء ما تزال صافية في سماء السودان أم أنهم حجبوها باألكاذيب؟
هل ما زالوا يتحدثون عن الرخاء والناس جوعى؟ وعن األمن والناس في
ذعر؟ وعن صالح األحوال والبلد خراب؟ من الذي يبني لك املستقبل وأنت
ُ
تذبح الخيل وتبقي العربات؟ وتميت األرض وتحيي اآلفات؟» #السودان
■ ناس بتموت عطش وناس بتموت غرق ،يبدو ألنها قارة سمراء لم يلتفت
لها أحد #السودان
■ اليمن اإلعالم «ست سنوات وهو يضلل حول ما يحدث في اليمن،
وأغلبه فقط يبحث عن معيشة واإلعالم العربي فقط يبحث عن خبر أو
ّ
وتحولت إلى تجارة وكذب ..وهناك من
إثارة ،والنتيجة إطالة أمد الحرب،
ّ
ينهب بشكل مخيف وتوريث أيضا في الوظيفة.

العراق :عسكرة  3محافظات جنوبية
بدأت السلطات العراقية،
في إطار محاوالتها
تنشيط العمل األمني
ووقف عمليات اإلخالل
بالقانون والنظام،
بعسكرة  3محافظات
جنوبية ،عبر وضع قيادة
موحدة لها
بغداد ـ أكثم سيف الدين
عادل النواب

ب ــال ـت ــزام ــن م ــع م ــواصـ ـل ــة ال ـ ـقـ ــوات ال ـع ــراق ـي ــة
املـشـتــركــة عملياتها فــي ال ـب ـصــرة ،بحثًا عن
الـســاح واملطلوبني ،بــدأت فــي جنوب البالد
مــرحـلــة جــديــدة مــن عـسـكــرة املـحــافـظــات ،مع
ت ـش ـك ـيــل قـ ـي ــادة ع ـس ـكــريــة واح ـ ـ ــدة ل ـ ــذي ق ــار
وميسان واملثنى.
وواصلت القوات العراقية املشتركة عمليات
الـتـفـتـيــش والـبـحــث عــن ال ـســاح واملـطـلــوبــن
فــي محافظة الـبـصــرة جـنــوب ال ـع ــراق ،بدعم
م ــن وحـ ــدات خــاصــة تــابـعــة لـجـهــاز مكافحة
اإلره ـ ـ ـ ــاب ،وسـ ــط ت ــأكـ ـي ــدات أن ال ـع ـم ـل ـيــة قــد
تتوجه إلى ذي قار املجاورة بعد االنتهاء من
الـبـصــرة ،الـتــي أعـلــن فيها مـتـحــدث عسكري
عــن م ـصــادرة كـمـيــات مــن ال ـســاح والــذخـيــرة
واعتقال مطلوبني.
ونـقـلــت وســائــل إع ــام محلية عــراقـيــة ،أمــس
األحــد ،عن مصادر عسكرية رفيعة املستوى
قرارًا حكوميًا بتشكيل قيادة عسكرية واحدة
ل ـث ــاث م ـحــاف ـظــات ج ـنــوب ـيــة ،ي ـط ـلــق عـلـيـهــا

اس ــم ق ـي ــادة عـمـلـيــات «س ــوم ــر» ،وتـشـمــل ذي
قار وميسان واملثنى ،مؤكدة أن مقر القيادة
الجديد سيكون في قاعدة اإلمام علي الجوية
ق ـ ــرب ال ـن ــاص ــري ــة م ــرك ــز م ـح ــاف ـظ ــة ذي ق ــار،
وت ــم تكليف ال ـج ـنــرال ع ـمــاد مـجـهــول بمهام
قــائــد الـعـمـلـيــات .وتــرتـبــط ال ـق ـيــادة الـجــديــدة
بالقوات البرية من جميع النواحي ،وتكون
جـمـيــع الـتـشـكـيــات الـعـسـكــريــة واألم ـن ـيــة في
تـلــك املـحــافـظــات تـحــت قـيــادتـهــا ،مــن ناحية
العمليات ،عدا جهاز مكافحة اإلرهاب.
وقـ ــال م ـس ــؤول ع ــراق ــي ف ــي ال ـفــرقــة ال ـعــاشــرة
بالجيش ،لـ«العربي الـجــديــد» ،إن «الخطوة
تـ ــأتـ ــي ضـ ـم ــن م ـ ـحـ ــاولـ ــة حـ ـك ــومـ ـي ــة إلج ـ ـ ــراء
ُ
تـغـيـيــرات واس ـعــة تـسـهــم فــي تنشيط العمل
األمني والقضاء على أي عالقة بني الضباط
وعناصر األمن واملتورطني باإلخالل باألمن،
إذ س ـي ـك ــون ال ـت ـش ـك ـيــل ال ـع ـس ـك ــري واألمـ ـن ــي
ال ـج ــدي ــد مـخـتـلـفــا ف ــي ت ـعــاط ـيــه م ــع ال ـجــرائــم
املنظمة وعمليات اإلخالل بالقانون والنظام
بـمـحــافـظــات ال ـج ـنــوب ،خـصــوصــا بـعــد فشل
ً
وقــف الهجمات التي تستهدف أرتــاال تحمل
مؤنًا ومعدات لصالح قوات التحالف الدولي
ً
جنوبي الـعــراق ،فضال عن اعـتــداءات طاولت
املتظاهرين والناشطني» .واعتبر أن رئيس
تحد
الـ ــوزراء مصطفى الكاظمي «ب ــات أم ــام ٍ
كـبـيــر لـضـبــط األمـ ــن الـ ــذي ت ـه ــدده جـمــاعــات
غير تنظيم داع ــش ،ال سيما فــي املحافظات
الجنوبية ،التي تصاعد فيها تهديد الفصائل
املسلحة املتمردة على الدولة».
وأك ـ ـ ــد املـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم ال ـع ـم ـل ـي ــات ،الـ ـل ــواء
تحسني الخفاجي ،تحقيق نتائج جديدة في
العملية الحالية بالبصرة وبـغــداد .وأوضــح
الخفاجي ،في تصريح أوردتــه وكالة األنباء
العراقية (واع) ،أن «القوات األمنية املشتركة
اس ـت ـحــوذت عـلــى أسـلـحــة وذخ ـي ــرة مختلفة،
كما ألقت القبض على مطلوبني مهمني في

تـجــارة امل ـخــدرات واإلره ـ ــاب» .وأش ــار إلــى أن
«ق ـي ــادة الـعـمـلـيــات ج ــادة فــي ف ــرض الـقــانــون
في جميع املحافظات العراقية ،التي تتعرض
النفالت أمني بسبب السالح غير املنضبط».
وف ــي أول تعليق ح ــول العمليات العسكرية
ال ـجــاريــة ف ــي ال ـب ـصــرة وبـ ـغ ــداد ،م ــن املعسكر
الـسـيــاســي الحليف إليـ ــران ،ق ــال الـقـيــادي في
تحالف «الفتح» ،الجناح السياسي لـ«الحشد
الشعبي» ،كريم عليوي ،إن «بعض العشائر
استخدمت سالحها ضد تنظيم داعش ويجب
عـلــى الـحـكــومــة ع ــدم الـتـشـهـيــر ب ــه» .وأض ــاف
عليوي ،فــي تصريح صحافي ،أن «مـصــادرة
السالح من العشائر ليست باألمر الهني على
الحكومة ،ألنه منتشر بشكل كبير ،والعشائر
استخدمت السالح في فترة ما ملساندة الدولة
ضــد داع ــش» .فــي املـقــابــل ،قــال رئيس ال ــوزراء
األسبق وزعيم ائتالف «دولة القانون» ،نوري
املالكي ،في تغريدة« ،ندعم ونؤيد أي خطوة
ت ـت ـخــذهــا ال ـح ـك ــوم ــة ،سـ ـ ــواء بـ ـش ــأن مــاحـقــة
الخارجني على القانون واملطلوبني للقضاء،
أو جمع السالح غير القانوني».
من جهة ثانية ،تواصل الجدل بشأن العملية
بعد إعالن جهاز األمن الوطني تحرير مواطن
أردنــي يعمل مديرًا لفرع شركة «مرسيدس»
للسيارات في العراق في بغداد أول من أمس،
خصوصًا بعد نفي وزارة الخارجية األردنية
وجود أي حالة خطف ألردني في العراق .وقال
مسؤول في بغداد ضمن جهاز األمن الوطني،
لـ«العربي الـجــديــد» ،إن «الشخص املختطف
ً
يعمل فعال مديرًا لشركة مرسيدس للسيارات،
وتم اختطافه من أجل الحصول على املال من
قبل جهة مسلحة ،وهو عراقي األصــل ولديه
جنسية أردنـيــة» .واعتبر أن بيان الخارجية
ً
األردن ـ ـيـ ــة بــال ـن ـفــي كـ ــان م ـس ـت ـع ـجــا ،وه ـن ــاك
تــواصــل بــن الـخــارجـيــة الـعــراقـيــة وال ـس ـفــارة
األردنية بخصوص هذا املوضوع.
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لقطات

تعزيز التعاون بين تركيا وليبيا
أبرمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية اتفاقية
نوايا حسنة مع مصرف ليبيا المركزي ،لتعزيز التعاون
بين الجانبين في مجاالت االستثمار وريادة األعمال
والتكنولوجيا .وجرت مراسم التوقيع في أحد فنادق
ّ
وقع االتفاقية عن
مدينة إسطنبول ،أمس ،حيث
الجانب التركي وزير الصناعة والتكنولوجيا ،مصطفى
ورانك ،وعن الجانب الليبي ،محافظ المصرف المركزي،
الصديق عمر الكبير .وفي كلمة قبيل التوقيع قال
ورانك ،إن تركيا وليبيا تواجهان تهديدات عدة على
األصعدة االقتصادية والسياسية والعسكرية ،وأنهما
تخوضان نضاال معا ضد التهديدات المشتركة.

قطر تصرف مساعدات لـ 170ألف أسرة في غزة
أعلن رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة ،محمد
العمادي ،أمس ،أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق
قطر للتنمية ،ستبدأ صرف المساعدات النقدية لألسر
المتعففة في قطاع غزة ،يوم الثالثاء المقبل .وذكر
العمادي في بيان أن اللجنة ستبدأ ،غدا الثالثاء ،تسليم
مساعداتها النقدية لـ  100ألف أسرة متعففة في
محافظات القطاع ،بواقع  100دوالر لألسرة الواحدة،
ثم ستبدأ توزيع  100دوالر لـ  70ألف أسرة أخرى من
العائالت المتضررة بسبب تفشي فيروس «كورونا» في
القطاع والمسجلة ضمن كشوفات وزارة التنمية
االجتماعية.

توقعات بانكماش االقتصاد الموريتاني
توقع رئيس الوزراء الموريتاني محمد ولد بالل،
انكماش الناتج الداخلي الخام  3.2بالمئة ،العام الحالي،
بسبب تداعيات جائحة كورونا .قال ولد بالل ،في بيان
تقديم حكومته للبرلمان ،إنه يتوقع ارتفاع التضخم
إلى  .%3.9وقال إن رصيد الميزانية تدهور هذا العام من
فائض  0.3بالمائة إلى عجز بنسبة  %5من الناتج الداخلي
الخام ،نتيجة ارتفاع النفقات لتمويل إجراءات مكافحة
تفشي الجائحة والحد من تداعياتها االقتصادية
واالجتماعية ،من جهة ،وانخفاض اإليرادات جراء
تباطؤ النشاطات االقتصادية واإلعفاءات الضريبية من
جهة أخرى.

دولة صندوق
مصر السيادي
مصطفى عبد السالم

حصل صندوق مصر السيادي
على مزايا ضخمة لم تحصل
عليها مؤسسة حكومية قبله ،بل
ولم تحصل عليها حتى الوزارات
السيادية بالدولة ،فالصندوق،
وبحكم قانون أقره البرملان ،بات
محصنًا بشكل كامل من املساءلة
والرقابة الرسمية والشعبية
واملالحقة القانونية ،وهو األمر
الذي قد يفتح الباب أمام شبهات
الفساد وإهدار املال العام ،بل
ُويثير عالمات استفهام عدة
حول كيفية إدارة أموال الصندوق،
وكيفية التصرف في حصيلة
بيع األصول اململوكة له والتي هي
في األصل أصول تابعة للدولة
ومملوكة للمصريني.
صحيح أن أيمن سليمان ،الرئيس
التنفيذي للصندوق السيادي،
خرج علينا يوم السبت مؤكدًا أن
الصندوق يخضع لرقابة الجهاز
املركزي للمحاسبات ،ويقدم
تقريرًا سنويًا للجمعية العمومية
ورفعه لرئيس الجمهورية ورئيس
مجلس النواب ،لكن لم يقل لنا :من
يراقب أنشطة وقرارات مجلس
إدارة الصندوق الذي بات يدير
ً
أصوال تابعة للدولة ّ
تقدر قيمتها
بمئات املليارات من الجنيهات،
من يحاسب رئيس الصندوق
في حال اتخاذه قرارًا خاطئًا
يضر باألصول املدارة ويحقق
خسائر فادحة للدولة ،وعلى أي
أساس يتم نقل األصول التابعة
للدولة إلى الصندوق ،ما مصير
حصيلتها في حالة بيعها ،وهل
هناك ضوابط تنظم عملية البيع
بحيث ال تؤول هذه األصول إلى
جهات معادية للدولة املصرية،
أو إلى مستثمرين عرب وأجانب
يكونون معبرًا وغطاء لرجال
أعمال إسرائيليني.
الصندوق السيادي حصل أيضًا
على إعفاء معامالته وأنشطته
والكيانات اململوكة له بالكامل من
جميع الضرائب والرسوم ،وهو
ما يضيع مليارات الجنيهات على
خزينة الدولة ،ويطرح تساؤالت
حول الهدف من تأسيس
الصندوق ،وما إذا كان هو تزويد
الخزانة العامة ورفدها باألموال،
أم اغتراف املليارات من الخزانة
الخاوية عبر اإلعفاء من الضرائب،
وإذا كانت مؤسسة بحجم
الصندوق يتم إعفاؤها من سداد
الضرائب ،فهل بات املواطن هو
من يسدد تلك الضرائب من جيبه
ً
املخروم أصال.
وأخيرًا انتقلت إلى صندوق مصر
أبرز أصول مملوكة للدولة ،آخرها
أصول مساحتها  190فدانًا ،أو ما
يوازي  800ألف متر مربع وتقع
في قلب القاهرة وتقدر قيمتها
بمئات املليارات من الجنيهات،
ومنها مبنى مجمع التحرير،
أضخم مجمع حكومي في البالد.
وأخيرًا ،ال أعرف حتى اآلن ما
طبيعة صندوق مصر السيادي،
ّ
هل هو صندوق يتولى إدارة
فوائض الدولة املالية على غرار
الصناديق السيادية الخليجية ،أم
أنه صندوق تؤول إليه أصول الدولة
إلدارتها ،وفي هذه الحالة ما الفارق
بينه وبني الوزارات االقتصادية
والشركات القابضة.

المغرب :تسهيالت لألجانب تستهدف إنعاش السياحة
الرباط ـ مصطفى قماس

أج ــاز امل ـغــرب لــرعــايــا الـبـلــدان الــذيــن يحصلون على
حجز في الفنادق الدخول إلى اململكة ،بعد توقف دام
منذ مــارس/آذار املاضي إثر تفشي فيروس كورونا.
وتم تسهيل الدخول لرجال األعمال األجانب ،الذين
يـحـصـلــون ع ـلــى دعـ ــوة م ــن ش ــرك ــات م ـغــرب ـيــة ،حيث
يسري هذا التدبير اعتبارا من أمس األحد ،حسب ما
أعلن عنه االتحاد العام ملقاوالت املغرب.
وك ـشــف االتـ ـح ــاد ال ـع ــام ملـ ـق ــاوالت املـ ـغ ــرب ،أن وزارة
الشؤون الخارجية والتعاون األفريقي ،تفاعلت بشكل

إيـجــابــي مــع الـسـمــاح بــولــوج املـغــرب لـفــائــدة الرعايا
األجانب الذين يتوفرون على حجز في الفنادق.
وأوض ــح االتـحــاد الـعــام ملـقــاوالت املـغــرب ،الــذي يمثل
مصالح رجــال األعمال ،أنه يمكن لألجانب ،الذين ال
يخضعون لتدبير التأشيرة ،دخــول التراب املغربي
بـمـجــرد تـقــديــم حـجــز فــي فـنــدق باململكة .ويـهــم هــذا
التدبير بشكل خاص البلدان التي ينجز معها املغرب
رح ــات خــاصــة فــي الـفـتــرة األخ ـي ــرة ،حـيــث يفترض
فيهم اإلدالء بما يفيد بإجرائهم اختبار كوفيد .19
ويشكل هذا خبرا جيدا بالنسبة للقطاع السياحي،
خــاصــة أن ال ـب ـلــدان املـعـنـيــة ب ـهــذا اإلج ـ ــراء ه ــي الـتــي

تـشـكــل أه ــم ب ـل ــدان م ـص ــدرة ل ـل ـس ـيــاح ن ـحــو املـمـلـكــة.
وت ـش ـيــر ب ـي ــان ــات م ـك ـتــب الـ ـص ــرف ،إلـ ــى أن إي ـ ــرادات
السياحة تراجعت  2.35مليار دوالر في السبعة أشهر
األولى من العام الجاري ،بعدما كانت في حدود 4.15
مليارات دوالر فــي الفترة نفسها مــن الـعــام املاضي.
وبلغت إي ــرادات السياحة فــي الـعــام املــاضــي ،حسب
بيانات مكتب الصرف 8 ،مليارات دوالر ،بعد جذب
 13مليون سائح ،ما دفــع املهنيني إلــى املراهنة على
استقطاب  14مليون سائح في العام الحالي ،غير أن
فيروس كورونا كان له رأي آخر.
وتتوقع الكونفدرالية الوطنية للسياحة ،أن تتراجع
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إيـ ـ ــرادات الـسـيــاحــة بـ ـ  5.8م ـل ـيــارات دوالر ف ــي الـعــام
الـحــالــي ،قـبــل أن تنخفض بـ ــ 5.2مـلـيــارات دوالر في
العام املقبل و 3مليارات دوالر في  ،2022ما يفضي
إلى خسارة  14مليار دوالر على مدى ثالثة أعوام.
وتــوص ـلــت دراسـ ــة لـلـمـنــدوبـيــة الـســامـيــة للتخطيط
(ح ـك ــوم ـي ــة) ،إل ــى أن ق ـط ــاع ال ـف ـن ــادق وامل ـط ــاع ــم كــان
م ــن األك ـث ــر ال ـق ـطــاعــات ت ــأث ــرا ب ــاألزم ــة ال ـنــاج ـمــة عن
فيروس كــورونــا ،حيث شهد توقف  99في املائة من
الشركات ،مالحظة في الوقت نفسه أن  28.7في املائة
مــن الـشــركــات فــي قـطــاع اإلي ــواء واملـطــاعــم مــازالــت لم
تستأنف نشاطها بعد رفع الحجر الصحي.
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العراق

مال وناس

كورونا ينعش التجارة اإللكترونية

الفيضانات تغرق اقتصاد السودان:
مليارا دوالر تكلفة اإلعمار
جاءت الفيضانات لتزيد
على السودان أزمة
جديدة ،وسط تردي
األوضاع االقتصادية
والمعيشية التي تعاني
منها البالد في ظل
تداعيات جائحة كورونا
الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

ّ
خــلـفــت فـيـضــانــات الـنـيـلــن األزرق
واألبـ ـي ــض ف ــي ال ـ ـسـ ــودان خـســائــر
فادحة في ظل أوضــاع اقتصادية
منهكة ،ما جعل الحكومة تعلن حالة طوارئ
ملــدة  3أشهر .خبراء اقتصاد يــرون أن الدولة
عاجزة عن تقديم الدعم الكافي للمتضررين
من السيول والفيضانات لضعف اإلمكانيات
وت ـ ـ ـ ــأزم األوضـ ـ ـ ـ ــاع املـ ــال ـ ـيـ ــة ،رغـ ـ ــم أن ال ــدول ــة
استنفرت الجهود كافة ملواجهة الكارثة ،إال أن
تحركها كان متأخرا.
وقـبـيــل شـهــر مــن اآلن تــوقـعــت الهيئة العامة
ل ــإرص ــاد الـجــويــة ارت ـفــاعــا غـيــر مـسـبــوق في
مناسيب النيل ،األمــر الــذي لم تضعه الدولة
في حسبانها ،إال بعد أن فاض النيل وغمرت
املـ ـي ــاه ال ـع ــدي ــد م ــن األح ـ ـيـ ــاء .وقـ ـ ــدر الـخـبـيــر
االق ـت ـص ــادي ،عـ ــادل ع ـبــد امل ـن ـعــم ،ف ــي حــديـثــه
لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،تكلفة إع ــادة إع ـمــار ما
دم ــرت ــه ال ـس ـيــول وال ـف ـي ـضــانــات ف ــي ال ـس ــودان
بملياري دوالر منها خسائر زراعية وسكنية
وفي البنية التحتية ،مشيرا إلى تضرر أكثر
م ــن ن ـصــف م ـل ـيــون ف ـ ــدان زراعـ ـ ــي م ــن تـبـعــات
الفيضانات .ونقلت وكالة األنباء السودانية
الرسمية (سونا) عن وزير الداخلية ،عصمت
عبد الرحمن ،قوله في تقرير قدمه إلى مجلس
ال ــوزراء إن « 90شخصا توفوا في كل البالد،
وأن  5500منزل انهارت في خمس واليات».
وتسببت األم ـطــار فــي إلـحــاق خسائر مادية
كبيرة فــي املناطق التي جــرت فيها السيول،
وأحصت السلطات تدمير آالف املنازل وإتالف
آالف الفدادين من املحاصيل الزراعية ونفوق
أعداد كبيرة من املواشي.
وق ـ ــرر م ـج ـلــس األم ـ ــن والـ ــدفـ ــاع ال ـ ــذي تــرأســه
الـفــريــق عـبــد الـفـتــاح الـبــرهــان رئـيــس مجلس
ال ـس ـي ــادة إع ـ ــان ح ــال ــة ال ـ ـطـ ــوارئ ف ــي ال ـبــاد
مل ـ ــدة  3أشـ ـه ــر ب ـج ــان ــب ت ـش ـك ـيــل ل ـج ـنــة عـلـيــا

َ
لــدرء ومعالجة اثــار الخريف بسبب معدالت
األمطار والفيضانات هذا العام ،حيث كشف
عــن خـســائــر بــاهـظــة وأض ــرار بـشــريــة ومــاديــة
ل ــ 16واليــة في الـبــاد ،إلــى جانب تضرر أكثر
من نصف مليون نسمة وانهيار كلي وجزئي
ألكثر من  100ألف منزل في مختلف الواليات.
وقالت وزيرة العمل والتنمية االجتماعية ،لينا
الشيخ ،في تصريحات صحافية ،إن معدالت
ال ـف ـي ـض ــان ــات ل ـه ــذا الـ ـع ــام ت ـ ـجـ ــاوزت األرق ـ ــام
ال ـق ـيــاس ـيــة .وم ــن جــان ـبــه ،ي ــرى االق ـت ـص ــادي،
محمد التوم ،في حديثه لـ«العربي الجديد» أن
من واجب الدولة املبادرة بدعم املتأثرين جراء
الـسـيــول والـفـيـضــانــات الـتــي اجـتــاحــت البالد
وفق اإلمكانيات املتاحة لديها.
وأشــار إلــى أن هناك أضــرارا وخسائر فادحة
إث ــر ف ـقــدان ع ـشــرات اآلالف مــن األس ــر سكنها
ومأواها ،مرجعا ما آلت إليه اآلمور في البالد
بسبب الـكــوارث الطبيعية لعدم تفهم الدولة
نـ ـش ــرات األرص ـ ـ ــاد ال ـج ــوي ــة ال ـت ــي ح ـ ــذرت من
سـيــول وفـيـضــانــات بسبب ارت ـفــاع مناسيب
َ
النيل قبل شهر من االن.
ودعـ ـ ــا الـ ـت ــوم الـ ــدولـ ــة إل ـ ــى اس ـت ـن ـف ــار ج ـهــود
املـنـظـمــات املـحـلـيــة واإلقـلـيـمـيــة للعمل بــروح
التكافل لدرء السيول والفيضانات التي خلفت

55

قالت حكومة الــســودان،
األســـبـــوع الــمــاضــي ،إنها
عــــرضــــت جـــمـــلـــة مــن
الــمــشــاريــع عــلــى الــبــنــك
األفريقي للتنمية للحصول
على تمويل يــقــدر بنحو
 55مليون دوالر .وشملت
الــمــشــروعــات اإلنــتــاجــيــة
الــصــغــيــرة ومــكــافــحــة
األمراض المعدية وغيرها.

خسائر فادحة .وعلمت «العربي الجديد» أن
وفــدا من قطر الخيرية يقوم بــزيــارة ميدانية
إل ــى الـ ـس ــودان م ــن أج ــل تــدشــن م ـشــاريــع في
إطار إعادة إعمار املناطق املتضررة من مياه
األم ـطــار ،ومــن املـقــرر أن تستمر هــذه الــزيــارة
 4أي ــام .ومــن جانبه قــال الخبير االقتصادي،
عبد الله الرمادي ،لـ«العربي الجديد إن إعالن
َ
حالة الطوارئ لدرء اثار السيول والفيضانات
بمثابة رد فعل بعدما غمرت املياه  16والية
م ــن بـيـنـهــا ال ـعــاص ـمــة الـ ـخ ــرط ــوم ،م ــؤك ــدا أن
مناسيب النيل فاقت ارتفاع األعــوام السابقة
وبــالـتــالــي تـمــرد الـنـيــل وتـحـطـمــت اآلالف من
املنازل.
وأضــاف الــرمــادي أن الـســودان ال يملك مــوارد
ذات م ـخ ــزون اس ـتــرات ـي ـجــي ،وبــال ـتــالــي تظل
ال ـح ـكــومــة ع ــاج ــزة ع ــن ت ـقــديــم أي م ـســاعــدات
ل ـل ـم ـتــأثــريــن ف ــي ال ــوق ــت ال ـ ــراه ـ ــن ،وت ــاب ــع أن
ال ـح ـكــومــة ف ــي ح ــال ــة ت ــرق ــب وان ـت ـظ ــار لتلقي
ال ــدع ــم واإلغ ــاث ــة م ــن الـ ـخ ــارج ،فـيـمــا ت ـســاءل
الــرمــادي أيــن األنشطة التجارية والصناعية
والـ ــزراع ـ ـيـ ــة؟ وأيـ ـ ــن رسـ ـ ــوم جـ ـم ــارك ال ـص ــادر
وال ـ ـ ــوارد؟ ح ـتــى تـسـتـطـيــع ال ـح ـكــومــة تــوفـيــر
موارد مالية ملساعدة املتضررين .وأوضح أن
األوض ــاع االقتصادية متأزمة تمامًا فــي ظل
كورونا ،مؤكدا أن الحكومة عاجزة عن توفير
الـ ـض ــروري ــات ف ــي ال ـح ـي ــاة .ووصـ ــف الـسـيــول
والفيضانات «باملصيبة فــوق املصائب التي
تـكــالـبــت عـلــى ال ـب ــاد ،وبــالـتــالــي ال أتــوقــع أن
ً
ّ
تفعل الدولة حلوال رغم فرض حالة الطوارئ
ّ
إال إذا جاد علينا الخيرون» ،على حد تعبيره.
وتـ ــوقـ ــع ال ـ ــرم ـ ــادي أن ت ـص ــل مـ ـس ــاع ــدات مــن
الخارج ،لكنها ليست بالقدر املطلوب ملواجهة
التحديات التي تراكمت على البالد.
وقال عدد من املواطنني لـ«العربي الجديد» إن
فيضان النيل فــاق توقعات وقــدرات الجهات
الحكومية والشعبية للسيطرة عليه ،مطالبني
بضرورة تكاتف كافة الجهود إلعانة وإغاثة
املتضررين والتعامل بحذر تجاه الفيضانات
خاصة املواطنني القاطنني بجوار النيل.
وع ـ ّـدد املــواطــن فضل الـلــه إبــراهـيــم جملة من
األض ــرار الواقعة على الشعب مــن فيضانات
وانهيار اقتصادي وأزمة كورونا والتي ّ
عمقت
الجراح ،باإلضافة إلى توقف مشاريع التنمية
واالسـ ـتـ ـق ــرار لـ ـع ــودة ال ـن ــازح ــن وال ــاج ـئ ــن،
مـتـســائــا مــن أي ــن اإلم ـكــان ـيــات ملـعــالـجــة ذلــك،
ودعا إلى ضرورة وضع معالجات عاجلة لكل
والية بحسب حجم الضرر الذي أصابها جراء
الـفـيـضــانــات .وأك ــد دعـمـهــم كــل م ـبــادرة تدعم
املتضررين ملعالجة آثار السيول والفيضانات
ووضع معالجة للمشكلة.

بغداد ـ ميمونة الباسل

بـعــد انـتـشــار ف ـيــروس كــورونــا وف ــرض حـظــر ال ـت ـجـ ّـوال ،زادت
م ـعــدالت ت ـســوق الـعــراقـيــن عـبــر اإلن ـتــرنــت م ـقــارنــة بــاألشـهــر
التي سبقت ظهور الوباء حيث اضطر الكثير منهم إلى عدم
الخروج من املنزل وتفضيل التسوق من املتاجر اإللكترونية
ل ـســد احـتـيــاجــاتـهــم ال ـيــوم ـيــة ع ـبــر تـصـفــح م ــواق ــع ال ـتــواصــل
االجتماعي ،وخاصة فيسبوك وإنستغرام.
وفي هذا السياق ،تقول املوظفة الحكومية ،سديد سالم (30
ّ
ً
التجول بدأت
عاما) ،لـ«العربي الجديد» ،إنه منذ فرض حظر
أش ـتــري احـتـيــاجــات أســرتــي مــن امل ـتــاجــر اإللـكـتــرونـيــة حيث
تعرفت تدريجيا على الكثير مــن املــواقــع واملـتــاجــر الغذائية
والطبية واملعادن كالذهب والفضة واملالبس ومواد التجميل
وغيرها على اإلنترنت.
وأضــافــت :مــع انتشار وبــاء كــورونــا والحجر الصحي صرت
اعـتـمــد بنسبة  %90عـلــى الـتـســوق مــن املـتــاجــر اإللـكـتــرونـيــة،
ّ
حتى الذهب اشتريه من بعض الصاغة املوثوق بهم أو الذين
أعرفهم عبر اإلنترنت ،وأغلب فساتني بناتي الصغار أشتريها
مــن الصفحات الخاصة بمالبس األطـفــال .وشـهــدت التجارة
اإللكترونية نموا ملحوظا في العراق ،ويقدر حجم مبيعاتها
بــأك ـثــر م ــن  20م ـل ـيــون دوالر ش ـهــريــا ،ح ـســب ت ـق ــدي ــرات غير
رسمية« .كورونا دفعت التجارة اإللكترونية للنمو على عكس
مبيعات التجارة التقليدية ،فالكثير من املواطنني يتصفحون
مــواقــع التواصل االجتماعي مــن املـنــازل وتظهر لهم بضائع
ذات جودة عالية وسعر مناسب ،فيكون اإلقبال على شرائها
عاليا جــدا» كما يقول صاحب متجر «دليفري» اإللكتروني،
صهيب أحمد ،لـ«العربي الجديد».
وتابع أن إحدى شركات النقل املعتمدة والتي لديها  18مكتبا
فــي عـمــوم ال ـعــراق ،وتـقــدر حجم أربــاحـهــا اليومية ب ـ  40ألف
دوالر ،أجبرت على التوقف نتيجة قرارات الحظر الشامل في
األشهر املاضية ،لكن في جميع األحوال فإن فيروس كورونا،

السيول فاقمت معيشة المواطنين (أشرف الشاذلي/فرانس برس)

ساهم في رفع املبيعات وفتح آفاق واسعة لكثير من املتاجر
التي لم تكن معروفة سابقا.
وأضاف أن أكثر املشترين من متجرنا الرجال من عمر  20إلى
ً 34
عاما ،إذ يقبلون على املنتجات الخاصة بالعناية بالشعر
والذقن ،وأجهزة تخفيف الوزن ،واملالبس واألكسسوار ،وتأتي
النساء باملرتبة الثانية ،من عمر  18إلى ً 40
عاما ،أما املنتجات
األك ـث ــر مـبـيـعــا ف ــي الـ ـع ــراق ف ـهــي أج ـه ــزة ال ـع ـنــايــة بــال ـب ـشــرة،
واملالبس واألكسسوار ،ومستحضرات التجميل بشكل عام.
الخبير بالتسويق اإللكتروني ،محمد عبد الرحمن (ً 30
عاما)،
يؤكد لـ«العربي الـجــديــد» ،أن العديد مــن الشباب العراقيني
أصبحوا يفكرون بجدية بفتح مشاريعهم الخاصة وبسبب
جائحة كورونا فإن الجميع في املنازل يمسك الهاتف لساعات
لـلـتـعــرف عـلــى ال ـت ـجــارة اإللـكـتــرونـيــة ،مــا دفـعـنــي إل ــى إطــاق
سلسلة تعليمية عبر حسابي في إنستغرام سهلة وبسيطة
ج ــدا بــإمـكــان الـجـمـيــع االطـ ــاع عليها تـحــت وس ــم التسويق
بالعراق لتنمية مهارات املقبلني على العمل في هذا املجال.
وب ــن عـبــد الــرح ـمــن ،أن «ال ـت ـجــارة اإللـكـتــرونـيــة مــربـحــة جــدا
لكنها تحتاج إلى جهود كبيرة ووقت وخبرة من أجل تحقيق
املكاسب املــرجــوة ،والـتــي قــد تصل إلــى  3آالف دوالر شهريا
وربما أكثر للمشاريع الناشئة ،أمــا عن عيوبها فهي كثيرة
وأب ــرزه ــا ع ــدم وع ــي الـكـثـيــر بــآل ـيــات ال ـت ـســويــق اإلل ـك ـتــرونــي
والتسرع أحيانًا في اتخاذ القرار ،وأنصح من يريد االستثمار
فــي هــذا املـجــال بــدراســة الـســوق جيدا والـتـعــرف على مواطن
القوة والضعف قبل دخوله».
وأوضــح أن العديد من ّ
التجار الجدد في هذا املجال يريدون
تحقيق مبيعات سريعة وكبيرة في أول شهرين ،ويحبطون
مــن ســوق الـتـجــارة اإللكتروني الصعب وال ــذي م ــازال يواجه
مشاكل عديدة منها غالء النقل.
وقال عبد الرحمن إن جائحة كورونا من فوائدها أنها اختزلت
لنا  10سنوات من التطوير اإللكتروني في العراق ،إذ أجبرت
الجميع على التوجه إلى الشراء (أونالين).

كورونا دفع الكثير من العراقيين إلى التسوق عبر اإلنترنت بدًال من التجارة التقليدية (صباح عرار/فرانس برس)

تقارير عربية
مال وسياسة

حكومة تونس الجديدة تخطط لهدنة مع النقابات الغاضبة
تونس ـ إيمان الحامدي

ان ـط ـلــق ه ـش ــام امل ـش ـي ـشــي م ـبــاش ــرة ب ـعــد نيل
حكومته ثقة البرملان نحو بحث هدنة اجتماعية
ّ
مع النقابات املتأهبة للدفاع عن مواقفها في
اإلصالحات االقتصادية التي تنوي الحكومة
الـقـيــام ب ـهــا ،وس ــط وض ــع اجـتـمــاعــي محتقن
وانكماش تاريخي في النمو االقتصادي.
ووافق البرملان التونسي ،فجر األربعاء املاضي،
ع ـلــى م ـنــح ال ـث ـقــة لـحـكــومــة ه ـشــام املـشـيـشــي،
«التكنوقراط» ،وسط آمال بأن تنجح في وضع
ّ
حد لحالة عدم االستقرار السياسي في البالد
ومعالجة األوضاع االقتصادية واالجتماعية
ّ
املتردية .ويسعى رئيس الحكومة الجديد إلى
إيـجــاد تــوافـقــات مــع االتـحــاد الـعــام التونسي
للشغل من أجل ضمان دعم إضافي لحكومته

ووقــف نزيف املطالب االجتماعية التي تزيد
من الضغط املالي على موازنة البالد .وطلب
املشيشي أمام البرملان «بعض الهدوء» وفسح
املجال لحكومته لبلورة برنامج يعالج مشاكل
ال ـبــاد ووض ــع ح ـ ٍـد لـنــزيــف املــالـيــة العمومية
قـبــل االن ـطــاق فــي اإلص ــاح ــات الـكـبــرى التي
ّ
قد تتطلب قرارات مؤملة للتونسيني تتعارض

برنامج لتحسين
أوضاع العمال وتدارك
تداعيات كورونا

مساع المتصاص االحتجاجات االجتماعية (ياسين غادي /األناضول)
ٍ

وخيارات االتحاد العام للشغل املتجند للدفاع
عن حقوق الشغالني وقدرتهم اإلنفاقية.
وقــال املشيشي إن حكومته ستدخل مباشرة
بعد نيل ثقة البرملان في مفاوضات مع شركاء
تونس املاليني ،وال سيما صندوق النقد الدولي،
وإص ــاح املــؤسـســات العمومية الـتــي يطالب
اتـحــاد الـشـغــل بــاملـشــاركــة فيها بسبب الثقل
العمالي والنقابي في هذه املؤسسات.
ّ
وعــلــق الناطق الرسمي بــاســم االتـحــاد العام
ال ـتــون ـســي ل ـل ـش ـغــل ،س ــام ــي الـ ـط ــاه ــري ،على
األولويات االقتصادية لحكومة املشيشي بأن
مــوقــف رئـيــس الـحـكــومــة الـجــديــد مــن القطاع
العام مقبول ،غير أن استعداد االتحاد للدخول
فــي هدنة اجتماعية مرتبط بـقــدرة الحكومة
على معالجة مسببات اإلض ــراب االجتماعي
وأهـمـهــا الـفـقــر وال ـغــاء والـضـغــط الضريبي.

وقال الطاهري لـ«العربي الجديد» إن االتحاد
ً
العام التونسي للشغل (النقابة األكثر تمثيال
في الـبــاد) على استعداد للتفاعل اإليجابي
مع حكومة املشيشي شرط إثبات قدرتها على
ّ
والتعهد بالحفاظ
حسن إدارة امللف االجتماعي
على الحقوق املكتسبة للشغالني.
وأضاف في ذات السياق أن املركزية النقابية ال
تملك أزرار السيطرة على الحراك االجتماعي وأن
ّ
حقيقية ألسباب الفقر
االستقرار يتطلب مكافحة
التي تدفع بالشغالني لإلضراب أو االحتجاج
ف ــي الـ ـش ــوارع .ول ــم يـخــف ال ـطــاهــري خشيته
مــن أن ينفلت ال ـح ــراك عـلــى جـمـيــع األط ــراف،
ّ
داعـيــا إلــى هدنة سياسية ،باعتبار أن العلة
التونسية أسبابها سياسية باألساس ،وفق
قوله .وحول موقف االتحاد من خطة إصالح
املؤسسات الحكومية عبر الشراكة مع القطاع
الخاص التي اقترحها املشيشي في مشروعه
الحكومي ،قال الطاهري إن االتحاد سبق أن
ّ
تحفظ على قانون الشراكة بني القطاعني العام
والخاص ،مطالبًا بحماية املؤسسات الحكومية
من محاوالت سيطرة القطاع الخاص عليها
فــي إط ــار شــراكــات غـيــر متكافئة ،وفــق قــولــه.
ووعــد هشام املشيشي فــي جلسة منح الثقة
لحكومته بالبرملان بإيجاد حلول ألزمة الطاقة
ّ
في البالد وحل مشاكل قطاع الفوسفات عبر
اإلدماج االقتصادي واالجتماعي للمحافظات
التي تعرف احتجاجات اجتماعية متواصلة
ّ
تـسـبـبــت ف ــي ت ـعــطــل ن ـش ــاط م ـن ـشــآت ال ـطــاقــة
الحيوية جنوب تونس.
وعلى خالف حكومة الفخفاخ التي أطاحتها
شبهة تضارب مصالح وفساد تملك حكومة
املشيشي مقومات صمود أكبر من سابقتها،
باعتبار أن رئيسها املشيشي موظف حكومي
ق ــادم مــن هـيـئــات الــرقــابــة الـعــامــة لـلــدولــة وال
عــاقــة لــه بـعــالــم امل ــال واألع ـم ــال .كــذلــك تمكن
رئـيــس الـحـكــومــة الـجــديــد فــي م ـســاره املهني
من ربــط عالقات جيدة مع نقابات ثقيلة في
القطاع العام ،ومنها نقابات النقل والصحة
والشؤون االجتماعية بحكم عمله رئيس ديوان
في  4وزارات .واختار املشيشي لحقيبة الشؤون
االجتماعية محمد الطرابلسي ،العضو السابق

للمكتب التنفيذي لــاتـحــاد الـعــام التونسي
للشغل ،مــا يساعده على مـ ّـد جسور تواصل
مهمة مع املركزية النقابية.
ّ
وتتسلم حكومة املشيشي مهامها في ظل أسوأ
أزمة اقتصادية تمر بها البالد منذ استقاللها
عام  1956بعد نزول كل املؤشرات االقتصادية
إلى ما تحت الصفر وتراجع النمو االقتصادي
بـ ــ 12بــاملــائــة إل ــى جــانــب انـفـجــار الــديــن الـعــام
وارتفاع البطالة إلى  18باملائة بسبب فقدان
ً
نحو  270ألــف تونسي وظائفهم ،فـضــا عن
تداعيات التوتر في املحيط اإلقليمي للبالد
على الواقع التونسي.
وأك ــد األم ــن ال ـعــام املـســاعــد املـكـلــف بالقطاع
الخاص في االتحاد العام للشغل ،محمد علي
الـبــوغــديــري ،أن لــاتـحــاد بــرنــامـجــا لتحسني
ّ
أوض ــاع الـشـغــالــن وتـ ــدارك مـخــلـفــات جائحة
كــورونــا سيعرضها على الحكومة الجديدة
من أجل مناقشتها وبلورة برنامج إصالحي
شامل يحافظ على الحقوق املكتسبة للعمال
ّ
ويصلح ما خلفته الجائحة من فقدان ملواطن
الشغل وتراجع للمقدرة الشرائية للعمال.
وأض ــاف الـبــوغــديــري لــ«الـعــربــي الـجــديــد» أن
الـحـكــومــة مطالبة بــالـقـيــام بـمـجـهــودات أكبر
من أجــل ضمان تطبيق املـســاواة في الحفاظ
على حـقــوق العمال فــي القطاع الـخــاص كما
هو الشأن ملوظفي القطاع العام ،منتقدًا سوء
إدارة حكومة الفخفاخ الراحلة مللف التسريح
من القطاع الخاص بعد الجائحة .وأكد في ذات
السياق أن الحكومة السابقة لم تسع إلى تمكني
أجراء القطاع الخاص من رواتبهم إبان الحجر
الصحي ،في مخالفة صارخة ملقتضيات دستور
البالد الذي أقر املساواة في الحقوق والواجبات
بني الشغالني كافة.
وأفاد املسؤول النقابي في سياق متصل بأن
االتـحــاد الـعــام التونسي للشغل سيطلب من
ّ
فعليًا في
الحكومة الجديدة أن تكون شريكًا
إعادة تنشيط املؤسسات االقتصادية الخاصة،
على أن يكون العمال النواة الصلبة لهذا القطاع
بهدف توفير ظروف العمل املالئمة وتحسني
منافسة الشركات الخاصة التي تواجه منافسة
شرسة مع الخارج.

تراجع
صادرات
مصر

ق ــال ال ـج ـهــاز امل ــرك ــزي امل ـصــري
ل ـل ـت ـع ـب ـئ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة واإلحـ ـ ـص ـ ــاء
(حكومي) أمس األحــد ،إن عجز
املـيــزان التجاري تــراجــع  8.6في
املـ ـئ ــة ع ـل ــى أسـ ـ ــاس سـ ـن ــوي فــي
شـهــر يــونـيــو /ح ــزي ــران املــاضــي
إلى  3.30مليارات دوالر.
وأوض ـ ـحـ ــت الـ ـنـ ـش ــرة ال ـش ـهــريــة
ل ـب ـي ــان ــات الـ ـتـ ـج ــارة ال ـخ ــارج ـي ــة
الـ ـص ــادرة ع ــن ج ـهــاز اإلح ـصــاء
في بيان أن الصادرات انخفضت
 7.9ف ــي امل ـئ ــة إلـ ــى  2.26مـلـيــار
دوالر فــي يــونـيــو /ح ــزي ــران ،في
حني تراجعت قيمة الواردات 8.3
باملئة إلــى  5.56مليارات دوالر.
وشـ ـ ـه ـ ــدت االسـ ـ ـ ـ ـ ــواق امل ـص ــري ــة
رك ــودا واس ـعــا بسبب تــداعـيــات
ت ـف ـش ــي ف ـ ـيـ ــروس كـ ـ ــورونـ ـ ــا ،مــا
تـ ـسـ ـب ــب ف ـ ــي خـ ـس ــائ ــر ف ــادح ــة
لـلـتـ ّـجــار .واس ـت ـحــوذت ص ــادرات
 14س ـل ـع ــة عـ ـل ــى  %33.5مــن
الصادرات املصرية خالل شهر
يونيو /حزيران املاضي.

معيشة

الجزائر :موجة غالء جديدة
الجزائر ـ حمزة كحال

نـبـهــت مـنـظـمــة حـمــايــة املـسـتـهـلــك في
ال ـ ـجـ ــزائـ ــر ،مـ ــن م ــوج ــة غ ـ ــاء مــرت ـقـبــة
فــي األس ـعــار خ ــال األســابـيــع القليلة
امل ـق ـب ـلــة ،ت ـت ــزام ــن م ــع م ــوس ــم ال ـع ــودة
إلـ ــى املـ ـ ـ ــدارس ،داعـ ـي ــة ال ـح ـكــومــة إلــى
تكثيف الرقابة على األسواق واملحال
ال ـت ـج ــاري ــة ل ـح ـمــايــة املـسـتـهـلـكــن من
املضاربة وجشع بعض التجار.
وقال رئيس املنظمة ،مصطفى زبدي،
فــي تصريح ل ـ «الـعــربــي الـجــديــد» ،إن
وت ـي ــرة األسـ ـع ــار ل ــم ت ـهــدأ م ـنــذ بــدايــة
انتشار جائحة كــورونــا ،مشددا على
أه ـم ـيــة ال ـع ـمــل ع ـلــى ال ـت ـصــدي ملــوجــة
غالء جديدة مع العودة إلى املدارس.
ّ
ول ـفــت زبـ ــدي إل ــى أن ت ـتــالــي املــواســم
االس ـت ـه ــاك ـي ــة ي ـش ـجــع ال ـت ـج ــار عـلــى
رفــع أسعار كل املنتجات ،لالستفادة
بأقصى قــدر ممكن من زيــادة الطلب،
وت ـع ــوي ــض م ــا خـ ـس ــروه ط ـي ـلــة ف ـتــرة
الحجر الصحي ،يقابله تــراجــع حاد
ل ـلــدي ـنــار ف ــي األش ـه ــر األخـ ـي ــرة ،وهــو
مــا ي ــؤدي عموما إلــي تفاقم معدالت
التضخم ،ويدفع املواطنني إلى التداين
ملجابهة املصاريف الضرورية.
ونـ ـب ــه املـ ـتـ ـح ــدث إل ـ ــى أه ـم ـي ــة تــوع ـيــة
املستهلك ،مــؤكــدا أن املــواطــن يتحمل
مسؤولية حماية نفسه من املضاربني،
بمقاطعة السلع مرتفعة الثمن.
ويــرى أن حمالت املراقبة االقتصادية
ال تكفي وحــدهــا ل ــردع املـخــالـفــن ،مما
ي ـج ـع ــل امل ــواطـ ـن ــن فـ ــي ص ـ ـ ــراع يــومــي
مــع بــورصــة أسـعــار ال تـهــدأ ،وبالتالي
تتفاقم الضغوط املعيشية ،خصوصًا
وأن ن ـس ـب ــة ك ـب ـي ــرة مـ ــن األس ـ ـ ــر تـلـجــأ
إلــى االق ـت ــراض .ويــواجــه الـجــزائــريــون،
عـ ـم ــوم ــا ،ارتـ ـ ـف ـ ــاع ال ـن ـف ـق ــات ال ـخ ــاص ــة
بـ ــال ـ ـعـ ــودة املـ ــدرس ـ ـيـ ــة ،ب ــالـ ـلـ ـج ــوء إل ــى
ال ـ ـ ـقـ ـ ــروض االسـ ـتـ ـه ــاكـ ـي ــة الـ ـصـ ـغ ــرى.
وي ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــر رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس مـ ـنـ ـظـ ـم ــة حـ ـم ــاي ــة

املستهلك أن كثرة اللجوء إلى التداين
واالق ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــراض ،ت ـ ـعـ ـ ّـمـ ــق الـ ـصـ ـع ــوب ــات
املعيشية للجزائريني ،داعيا إلى البحث
عن حلول أخــرى لكسر الطوق الخانق
لألسعار ،خصوصا أن املستهلك بات
يـخـســر س ـنـ ّ
ـويــا نـحــو  %10م ــن قــدرتــه
ّ
الش ّ
رائية ،منذ سنة .2011
وتـ ـق ــول وزارة الـ ـتـ ـج ــارة إن ح ـمــات
مـكـثـفــة ملــراق ـبــة ت ـتــواصــل م ـنــذ بــدايــة
فصل الـصـيــف ،وأن عمليات املراقبة
أسـفــرت عــن تسجيل  55ألــف محضر
ضد تجار يعمدون إلى رفع األسعار.
وتؤكد الوزارة على تواصل الحمالت
ف ـ ــي ف ـ ـتـ ــرة ال ـ ـ ـع ـ ـ ــودة امل ـ ــدرس ـ ـي ـ ــة ،مــع
دف ـ ــع الـ ـغـ ــرف ال ـت ـج ــاري ــة ن ـح ــو إق ـ ــرار
تخفيضات استثنائية تجنبًا الرتفاع
نسب التضخم في األشهر املقبلة.
وواص ـ ـ ـ ــل الـ ــدي ـ ـنـ ــار ت ــراجـ ـع ــه م ـقــابــل
الـعـمــات األجـنـبـيــة خ ــال التعامالت
املالية الرسمية ،مطلع سبتمبر/أيلول
الحالي ،حيث تأثرت أســواق الصرف
الرسمية سلبا مع حالة الركود التي
ضربت االقتصاد ،منذ شهر مارس/
آذار ،بـفـعــل تـفـشــي ف ـي ــروس كــورونــا
وتـ ــراجـ ــع إي ـ ـ ـ ــرادات الـ ـب ــاد م ــن الـنـقــد
األج ـن ـب ــي ،م ــع فـ ـق ــدان أسـ ـع ــار الـنـفــط
 %60من قيمتها خالل الربع األول من
الـعــام الـجــاري ،2020 ،إذ فقد الدينار
تماسكه مقابل ال ــدوالر وال ـيــورو في
تعامالت البنوك الرسمية.
وسـ ـ ّـجـ ــل سـ ـع ــر ال ـع ـم ـل ــة األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة،
اليورو ،في البنك املركزي الجزائري،
ارت ـفــاعــا غـيــر مـسـبــوق أم ــام الــدي ـنــار،
إلى نحو  152.5دينارًا لليورو الواحد
للشراء ،كما ارتفع الجنيه اإلسترليني
أمـ ــام ال ــدي ـن ــار ،وف ـقــا آلخ ــر تـحــديـثــات
«املـ ـ ــركـ ـ ــزي» ،وب ـل ــغ  162دي ـ ـنـ ــارًا ،أم ــا
الدوالر فاستقر عند  129دينارًا.
وكـ ــان ال ــدي ـن ــار ق ــد ت ــراج ــع ف ــي مطلع
يونيو /حزيران املنصرم إلى مستوى
مـ ـت ــدن ل ــه أمـ ـ ــام ال ـع ـم ــات األج ـن ـب ـيــة،

م ـنــذ ب ــداي ــة تـفـشــي جــائ ـحــة ك ــورون ــا،
إذ س ـ ّـج ــل س ـع ــر ال ـ ـ ـ ــدوالر فـ ــي ال ـب ـنــك
امل ــرك ــزي ال ـج ــزائ ــري  129.482دي ـنــارًا
ل ـ ـل ـ ـشـ ــراء ،كـ ـم ــا ارتـ ـ ـف ـ ــع سـ ـع ــر ص ــرف
العملة األوروب ـي ــة املـ ّ
ـوحــدة (ال ـيــورو)
أمــام الدينار إلــى  142.88ديـنــارًا ،أما
ال ـج ـن ـيــه اإلس ـتــرل ـي ـنــي ف ـب ـلــغ 159.28
دينارًا للشراء.
وق ـب ـل ـهــا ،خ ـســرت الـعـمـلــة ال ـجــزائــريــة
أكثر من  4دنانير أمام الدوالر ،مطلع
إب ــري ــل /ن ـي ـســان امل ـن ـص ــرم ،م ــع بــدايــة
األزمة الصحية ،إذ بلغ سعر الصرف
 127.02دينارًا للدوالر الواحد ،بعدما
كــان عند  123دي ـنــارًا ،مطلع مــارس/
آذار ،كما قفز الـيــورو مــن  135دينارًا
خ ــال م ــارس /آذار املــاضــي إل ــى 137
دينارًا في إبريل /نيسان املاضي.
وعـ ـ ـ ــادت امل ـ ـخـ ــاوف فـ ــي الـ ـج ــزائ ــر مــن
ارت ـ ـ ـفـ ـ ــاع األس ـ ـ ـعـ ـ ــار لـ ـتـ ـتـ ـق ــدم امل ـش ـه ــد
االقـ ـتـ ـص ــادي ،ب ـعــد تـسـجـيــل الــدي ـنــار
ألرقام تاريخية أمام الدوالر واليورو،
ٍ
م ــا ي ـن ــذر ب ـمــزيــد م ــن الـ ـغ ــاء ،وي ـهــدد
الخطط الحكومية الرامية إلــى إلغاء
الدعم تدريجيًا ،حسب مراقبني.
ك ـم ــا أثـ ـ ــار ت ـع ــوي ــم ال ــديـ ـن ــار م ـخ ــاوف
املـتــابـعــن لـلـشــأن االق ـت ـصــادي ،الــذيــن
ي ـتــوق ـعــون أن ي ـســرع ت ـحــريــر العملة
م ــن وت ـي ــرة ت ــراج ــع الـ ـق ــدرة الـشــرائـيــة
للجزائريني.
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،يـ ـق ــول ال ـخ ـب ـيــر
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي ،جـ ـ ـم ـ ــال ن ـ ـ ــور ال ـ ــدي ـ ــن،
ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» إن «ان ـخ ـفــاض
قيمة الدينار أثر سلبًا ليس فقط على
الفقراء وإنما على الطبقة املتوسطة
أي ـض ــا ،وه ــو ي ـهــدد بـتـعـجـيــل انـهـيــار
الـقــدرة الشرائية أكثر فيما تبقى من
السنة الحالية ،بسبب تواصل عملية
التعويم وتمسك الحكومة بسياسة
تقليص ف ــات ــورة الـ ـ ــواردات مــن خــال
خ ـف ــض ق ـي ـم ــة ال ــديـ ـن ــار إلطـ ــالـ ــة عـمــر
احتياطي الصرف».
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أخبــار
العرب
عمان
تراجع احتياطيات ُ
أظهرت بيانات رسمية ،أمس ،تراجع
األصول األجنبية (االحتياطات) للبنك
املركزي ُ
العماني في يوليو /تموز
املاضي ،بنسبة  5.2باملائة ( 897مليون
دوالر) ،قياسًا بيونيو /حزيران السابق
له ،مع استمرار التداعيات االقتصادية
ألزمة فيروس كورونا .وذكرت البيانات
الصادرة عن البنك املركزي العماني أن
األصول األجنبية انخفضت للشهر الثاني
على التوالي ،إلى  6.286مليارات ريال
( 16.37مليار دوالر) في يوليو /تموز
 .2020كانت األصول األجنبية للمركزي
قد سجلت  6.630مليارات ريال (17.27
مليار دوالر) في يونيو /حزيران املاضي.
وتتوزع األصول األجنبية بني إيداعات
عملة أجنبية والحساب االحتياطي
للسلطنة لدى صندوق النقد الدولي،
واستثمارات األوراق املالية.
وعلى أساس سنوي ،ارتفعت األصول
األجنبية للمركزي العماني بنسبة
 6باملائة في يوليو املاضي ،مقارنة مع
 5.927مليارات ريال ( 15.44مليار دوالر)
في الشهر املماثل من .2019
غرق سفينة إماراتية
أعلنت مجموعة الخليج للمالحة القابضة،
املدرجة في سوق دبي املاليّ ،
تعرض
إحدى سفنها لحادث أدى إلى فقدانها
قبالة سواحل اليابان ،بينما كانت في
طريقها من نيوزيلندا إلى الصني وعلى
مواش .وقالت املجموعة في بيان،
متنها
ٍ
أمس ،إن السفينة أرسلت نداء استغاثة
في وقت مبكر من صباح األربعاء
املاضي ،وقد استجاب خفر السواحل
الياباني على الفور ،وتمكن من إنقاذ أحد
أفراد الطاقم البالغ عدده  43فردًا ،وما
يزال البحث عن البقية مستمرًا .وتابعت
الشركة« :نراقب الوضع عن كثب ونعمل
بشكل حثيث مع جميع املشاركني في
جهود اإلنقاذ ،آملني أن يكون هناك
ناجون آخرون» .ولم يحدد البيان
أسباب الحادث أو حجم الخسائر املادية
والبشرية .والخليج للمالحة القابضة هي
شركة املالحة والنقل البحري املتخصصة
الوحيدة املدرجة في سوق دبي املالي
منذ فبراير /شباط  .2007وتمتلك
ً
الشركة أسطوال من ناقالت املواد
الكيميائية وسفن نقل املواشي وسفن
دعم العمليات والخدمات البحرية وعمليات
إصالح السفن.

أخبــار
العالم
ارتفاع إيرادات البنك الصناعي
الصيني
شهد البنك الصناعي الصيني املحدود،
ارتفاعًا في إيراداته التشغيلية بنسبة
 11.24باملائة على أساس سنوي ،خالل
النصف األول من العام الجاري .وقال
البنك ،في بيان له ،إن إجمالي الدخل
التشغيلي في النصف األول من هذا العام
بلغ  100.2مليار يوان ( 14.6مليار دوالر
أميركي) ،فيما بلغ صافي الربح املنسوب
إلى املساهمني في النصف األول من العام
 32.59مليار يوان ،بانخفاض نسبته 9.17
باملائة على أساس سنوي ،حسب وكالة
األنباء الصينية (شينخوا).
واعتبارا من نهاية يونيو/حزيران املاضي،
بلغ إجمالي أصول البنك  7.54تريليونات
يوان ،بزيادة نسبتها  5.57باملائة عن نهاية
العام السابق .فيما كان معدل القروض
املتعثرة للبنك  1.47باملائة ،بانخفاض قدره
 0.07نقطة مئوية عن نهاية عام .2019
نمو إنتاج السيارات في إيران
ارتفع حجم إنتاج سيارات الركاب في إیران
بنسبة  %20في األشهر الخمسة األولى
من هذا العام ،مقارنة بالفترة نفسها من
العام املاضي .وحسب وكالة األنباء اإليرانية
(ارنا) ،ارتفع حجم إنتاج سيارات الركاب
في شركة إيران خودرو لصناعة السيارات
نحو  39في املائة في األشهر الخمسة
األولى من العام الجاري (بدأ في  21مارس/
آذار .)2019
وأفادت العالقات العامة في شركة إيران
خودرو الصناعية أمس األحد ،بأنها تمكنت
من إنتاج  188ألفا و 223سيارة ركاب في
األشهر الخمسة األولى من العام الجاري.
واستطاعت شركة إيران خودرو في هذه
الفترة أن تسجل زيادة بنحو  %171في
إنتاج السيارات الثقيلة لتستحوذ على 10.5
في املائة من حصة سوق هذه السيارات.
كما تمكنت الشركة من زيادة إنتاجها من
سيارات الركاب والسيارات التجارية.
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طاقة

عقوبات ألمانية قد تطاول «نورد ستريم»
برلين ـ العربي الجديد

تتجه الحكومة األملانية لفرض عقوبات على
روسـيــا قــد تـطــاول مـشــروع «نــورد ستريم »2
الــذي يعد مــن أهــم مشاريع روسـيــا ملضاعفة
الغاز الطبيعي إلــى أملانيا ،في حــال لم ّ
تقدم
موسكو «في األيام املقبلة» توضيحات بشأن
ق ـض ـيــة ت ـس ـم ـيــم امل ـ ـعـ ــارض األب ـ ـ ــرز لـلـكــرمـلــن
أل ـي ـك ـســي ن ــاف ــال ـن ــي ،األم ـ ــر ال ـ ــذي بـ ــات مـثـ ّـبـتــا
بالنسبة لبرلني .وقال وزير الخارجية األملاني
هايكو ماس لصحيفة «بيلد»« ،إذا لم يساهم
الجانب الروسي في توضيح ما حدث ،خالل
األي ــام املقبلة فسنضطر إلــى مناقشة ّ
رد مع
شركائنا».
وحـ ـس ــب ف ــران ــس بـ ـ ــرس ،ل ــم ي ـس ـت ـب ـعــد وزي ــر
الخارجية األملانية اتخاذ خطوات على صلة
ب ـم ـش ــروع «نـ ـ ــورد س ـتــريــم  »2ل ـخــط أنــاب ـيــب
الـغــاز الــذي بــات فــي طــور االنتهاء مــن بنائه،
وي ـف ـتــرض أن يـ ـ ّ
ُ
ـزود أملــان ـيــا وأوروب ـ ــا بــالـغــاز
الـ ــروسـ ــي .وي ـح ـمــل املـ ـش ــروع ال ـ ــذي انـتـقــدتــه
واشنطن مرارًا أهمية بالغة بالنسبة ألملانيا.
وق ــال م ــاس «آم ــل ب ــأال يـجـبــرنــا الـ ــروس على

مال وسياسة

تغيير موقفنا حـيــال ن ــورد سـتــريــم» ،مشددًا
ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة ال ـن ـظ ــر ف ــي ع ــواق ــب أي إل ـغ ــاء
محتمل للمشروع ،وعلى وجــوب عــدم تركيز
النقاش بـشــأن العقوبات على نقطة واح ــدة.
وسيرفع خط « نورد ستريم  »2نحو  55مليار
مـتــر مـكـعــب مــن ال ـغــاز الطبيعي إل ــى أملــانـيــا،
وه ــو بـهــذه الـسـعــة يـضــاعــف مــن حـجــم الـغــاز
الروسي في أملانيا.
وتتعرض حكومة املستشارة األملانية أنجيال
مـيــركــل لـضـغــوط مـتــزايــدة ،إلع ــادة الـنـظــر في
دع ـم ـه ــا ملـ ـش ــروع أنـ ـب ــوب الـ ـغ ــاز ب ـع ــد إع ــان
ُ
السلطات األملــانـيــة عـثــورهــا على أدل ــة تثبت
تـسـمـيــم نــافــال ـنــي .وت ـق ــود ال ــوالي ــات املـتـحــدة
برئاسة دونالد ترامب منذ سنوات عدة حملة
مـكـثـفــة مل ـح ــاول ــة إفـ ـش ــال امل ـ ـشـ ــروع .وفــرضــت
ع ـق ــوب ــات ع ـلــى ش ــرك ــات م ـش ــارك ــة ف ــي ورش ــة
ال ـب ـنــاء امل ـتــوق ـفــة حــال ـيــا ،رغ ــم االح ـت ـجــاجــات
األوروبـيــة .وتــرى اإلدارة األميركية أن أنبوب
الـغــاز الــروســي ألملانيا سيزيد مــن قــوة نفوذ
موسكو في أوروبا.
وحتى اآلن حرصت ميركل على التفريق بني
امللفني ،إذ إن املصالح االقتصادية للمشروع

وتـلــك املرتبطة بالطاقة ّ
مهمة ج ـدًا بالنسبة
لـبــادهــا .وتـشــارك فــي املـشــروع أكـثــر مــن مئة
شركة أوروبية نصفها أملانية.
على املستوى الــوطـنــي ،أصبح نــورد ستريم
موضوعًا مثيرًا للجدل بني املرشحني لخالفة
امل ـس ـت ـش ــارة مـ ــن م ـع ـس ـكــرهــا املـ ـح ــاف ــظ ،قـبــل
االنتخابات التشريعية في نهاية العام .2021
ودعـ ــا اث ـن ــان مـنـهــم ه ـمــا ف ــري ــدري ــش مـيــرتــس
ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرملان
األملاني نوربرت روتغن إلى وقف هذا املشروع
ب ــدع ــوى أنـ ــه ي ـش ـجــع ب ــوت ــن ع ـلــى «مــواص ـلــة
سياسته» .ودعــا آخر هو أرمــن الشيت الذي
يعد من بني األوفــر حظًا لخالفة ميركل ،إلى
التصرف بطريقة ّ
ّ
«رد الفعل».
الحذر وعدم
من جانبه رأى السفير األوكراني لدى أملانيا
أندريه ميلنيك أن وقف بناء نورد ستريم  2لن
يكون كافيًا .وفي مقابلة مع وكالة أنباء «دي
بــي اي ــه» األملــان ـيــة ،طــالــب األح ــد بحظر كامل
وملــدة ثالثة أشهر على كــل عمليات استيراد
ال ـغ ــاز وال ـن ـفــط ال ــروس ــي إل ــى أوروبـ ـ ــا ،بـهــدف
«ح ــرم ــان ن ـظــام بــوتــن مــن م ـصــدر اإلي ـ ــرادات
الرئيسي لسياسته العدائية».

باتت صادرات النفط السعودي ضحية
لحسابات النفوذ السياسي في أكبر
األسواق المستوردة للخامات في العالم،

يبحث مستثمرون
باكستانيون جذب أموال
تركية ،وسط توتر
العالقات مع الرياض
اسطنبول ـ العربي الجديد

عمليات مد نورد ستريم  2في مراحلها النهائية تحت بحر البلطيق ()Getty

وهي الصين ،في ظل حرب تجارية وتفشي
جائحة كورونا .وتشير بيانات رسمية في
بكين إلى أن شركات المصافي الصينية

الصين تنقلب على السعودية
لندن ـ موسى مهدي

تـ ـسـ ـتـ ـفـ ـح ــل أزم ـ ـ ـ ـ ــة ع ـ ـم ـ ــاق الـ ـنـ ـف ــط
السعودي ،أرامكو ،ليس فقط بسبب
ضـ ـ ـ ــرب ج ــائـ ـح ــة ك ـ ـ ــورون ـ ـ ــا ل ـل ـط ـلــب
الـعــاملــي على الـخــامــات النفطية ،ولـكــن كذلك
بسبب الحرب التجارية بني واشنطن وبكني،
وال ـت ـح ــال ـف ــات ال ـت ــي ي ـش ـهــدهــا ال ـع ــال ــم لـبـنــاء
«ال ـن ـظــام ال ـعــاملــي» ال ـجــديــد .إذ بــاتــت الـصــن،
أكـ ـب ــر م ـس ـت ــورد ل ـل ـخ ــام ــات ال ـن ـف ـط ـيــة ،تـبـنــي
مشترياتها النفطية على أساس املصالح التي
تخدم النفوذ السياسي ،وليس على األساس
الـتـجــاري الـبـحــت .وحـســب بـيــانــات الـجـمــارك
الصينية ،فــإن الصني باتت تستورد الكثير
من النفط األميركي والبرازيلي والروسي على
حساب النفط السعودي .في هذا الشأن تشير
تلك البيانات إلى أن شركات املصافي الصينية
رفـ ـع ــت م ــن وارداتـ ـ ـه ـ ــا م ــن ال ـن ـف ــط ال ـص ـخــري
األميركي والبرازيلي ،بينما احتفظت بحجم
صـ ــادرات ـ ـهـ ــا مـ ــن الـ ـخ ــام ــات ال ــروسـ ـي ــة خ ــال
الشهور املاضية على حساب خــامــات النفط
ال ـس ـع ــودي .وت ـتــوقــع ن ـش ــرة «أوي ـ ــل ب ــراي ــس»
األميركية ،أن ترتفع واردات الصني من النفط
الصخري األميركي بنحو  20مليون برميل
خالل الشهر الجاري ،وربما ترتفع بمعدالت
أكبر خالل ما تبقى من الربع األخير من العام
الجاري ،حتى تتمكن بكني من تلبية شروط
ات ـف ــاق «املــرح ـلــة  »1ال ـت ـجــاري م ــع واشـنـطــن.
وحتى اآلن أوفــت الصني بنسبة  %5فقط من
كميات النفط األمـيــركــي التي وعــدت بها في
االتـفــاق التجاري مع إدارة تــرامــب ،وبالتالي
فإنها ستضطر إلى زيادة واردات النفط الخام
بــأكـبــر كـمـيــات ممكنة خ ــال الـشـهــور املقبلة.
وترغب بكني بكسب ود واشنطن حتى تتمكن
مــن تهدئة الـنــزاع الـتـجــاري املتصاعد معها،
وه ــو نـ ــزاع ق ــد ي ـهــدد ص ــادرات ـه ــا وشــركــاتـهــا
فــي الـســوق األمـيــركــي االستراتيجي لنموها
الـتـجــاري .وفــي املقابل فــإن الصني ترغب في
االحتفاظ بحصة وارداتها من النفط الروسي.
ولدى الصني تحالف استراتيجي مع روسيا،
وتعول على هذا التحالف في كسب «الحرب
الـبــاردة» التي تعد لخوضها خالل السنوات
املقبلة مع أميركا ودول املعسكر الرأسمالي
التي تخطط لعزلها تجاريًا وتقنيًا وماليًا عن

حاويات نفط سعودية راسية على شواطئ كاليفورنيا أثناء فترة انهيار األسعار ()Getty

مؤشرات
األسواق

باكستان تبحث جذب استثمارات تركية

ّ
وج ــه بــاكـسـتــانـيــون ،أم ــس األحـ ــد ،دع ــوة إلــى
شركات تركية لالستثمار في مدينة سكنية
ض ـخ ـمــة ،ق ـيــد اإلنـ ـش ــاء .وي ـ ــزور وف ــد ت ـجــاري
باكستاني تركيا حاليًا ،إلجراء مباحثات مع
املستثمرين األتراك بشأن ضخ استثمارات في
بالدهم ،حسب «األناضول».
وتواجه الشركات الباكستانية ،خالل السنوات
األخيرة ،أزمــة تمويل ،وسط تفاقم الخالفات
مع السعودية بشأن تجديد منحة بقيمة 3.2
م ـل ـيــارات دوالر ،وع ــدت ال ــري ــاض بتقديمها
لباكستان ،لكن السعودية في املقابل طلبت
ال ـت ـســديــد ال ـف ــوري ل ـل ـقــروض ال ـســاب ـقــة ،وهــو

مــا يعني أن الـعــاقــات بــن البلدين قــد تــزداد
سـ ـ ــوءًا ،ح ـســب م ـح ـل ـلــن .وت ـع ـت ـمــد بــاكـسـتــان
على تحويالت مليوني عامل في السعودية،
إضافة إلى الدعم املالي الذي تجده مقابل الدعم
العسكري للرياض.
وتسعى الشركات الباكستانية لسد الفجوة
الشركات التركية.
التمويلية عبر التعاقد مع
ّ
وكانت حكومة إســام آبــاد قد وقعت خارطة
طريق اقتصادية مع تركيا أثناء زيارة الرئيس
رجب طيب أردوغان ،في فبراير/شباط املاضي،
من بني بنودها زيــادة االستثمارات التركية
وحـجــم الـتـبــادل الـتـجــاري بــن البلدين .وقــال
كبير مديري أحد املدن السكنية الجديدة في
بــاكـسـتــان ،سـعــد نــاظــر ،ملمثلي املستثمرين
األتــراك« :جئنا لدعوتكم الستثمار ضخم في
مدينة سكنية تقام على مساحة  5ماليني متر
مربع ،ونريد كل مستلزمات البناء فيها من
تــركـيــا ».وأض ــاف« :نـتــوقــع تـطــورات إيجابية
للغاية نحو تعزيز التعاون مع تركيا» ،مشيدًا
باالستقبال الجيد من قبل املسؤولني األتراك.
وسبق أن دعت باكستان تركيا إلى االستثمار
فــي املـنــاطــق الشمالية مــن الـبــاد واملـســاعــدة

رفعت مشترياتها من النفط األميركي
والبرازيلي ،بينما خفضت مشترياتها من
خامات شركة أرامكو النفطية السعودية
األسواق العاملية .كما أن بكني تأمل كذلك في
الحفاظ على منظومة بريكس التي أنشأتها
ق ـب ــل  10سـ ـن ــوات ض ـم ــن م ـش ــروع ـه ــا ال ــرام ــي
لتفكيك «النظام العاملي» الحالي ،وبناء نظام
عاملي جديد تصبح لها مكانة الدولة العظمى
البديلة للواليات املتحدة فيه .وبالتالي تعمل
الصني على مساعدة البرازيل ماليًا عبر زيادة
صادراتها من النفط البرازيلي ،إذ إن البرازيل
دولة أساسية في منظومة بريكس.
وســط هــذه املـعــادالت االستراتيجية للصني،
بـ ــدأت ش ــرك ــات امل ـص ــاف ــي الـصـيـنـيــة تضحي
ب ــوارداتـ ـه ــا م ــن ال ـن ـف ــط الـ ـسـ ـع ــودي .وح ـســب
البيانات الصينية ،تراجعت صادرات الصني
مــن الـخــامــات الـسـعــوديــة إل ــى املــرتـبــة الثالثة
خالل شهر يوليو /تموز املاضي ،إذ تراجعت
بنسبة  %23.4إلى  1.26مليون برميل يوميًا،
بينما ارتفعت وارداتـهــا من النفط األميركي
بنسبة  %139إلى  864.2ألف برميل يوميًا.
في هذا الشأن تشير نشرة «أنيرجي ويرلد»
األميركية إلى أن الصني تنوي استيراد املزيد
مــن شـحـنــات الـنـفــط األم ـيــركــي فــي نــوفـمـبــر/
ت ـشــريــن ال ـثــانــي امل ـق ـبــل .ع ـلــى صـعـيــد الـنـفــط
الـ ـب ــرازيـ ـل ــي ،ذكـ ـ ــرت ش ــرك ــة ال ـن ـف ــط الــوط ـن ـيــة

صادرات النفط السعودي
تراجعت إلى المرتبة الثالثة
بالسوق الصيني

البرازيلية «بتروبراس» في بياناتها الشهر
امل ــاض ــي ،أن  %70م ــن ص ــادراتـ ـه ــا الـنـفـطـيــة
إلــى آسيا البالغة  1.62مليون برميل يوميًا
تذهب للصني .ولــدى الـبــرازيــل حقول نفطية
بحرية تنتج خامات خفيفة تناسب املصافي
اآلسيوية ،وشروط وقود السفن العاملية التي
دخلت حيز التنفيذ منذ بداية العام الجاري.
وهـ ــذا امل ـع ــدل م ــن ال ـ ـ ـ ــواردات الـنـفـطـيــة يعني
أن صـ ــادرات ال ـبــرازيــل إل ــى ال ـســوق اآلسـيــويــة
تـضــاعـفــت ث ــاث مـ ــرات خ ــال ال ـع ــام ال ـجــاري
مقارنة بالعام املاضي  ،2019ومعظمها يذهب
ل ـل ـصــن .وي ــاح ــظ مـحـلـلــون أن ال ـصــن الـتــي
دخلت في حرب حدودية مع الهند تستخدم
مصالحها التجارية للحفاظ على منظومة
ب ــري ـك ــس مـ ــن ال ـت ـف ـك ــك ،وهـ ـ ــي تـ ــواجـ ــه ح ــرب ــا
شرسة مع واشنطن .ويتوقع خبراء نفط أن
يتواصل تراجع حصة النفط السعودي خالل
العام الـجــاري وربما املقبل ،خاصة إذ تمكن
الرئيس دونالد ترامب من الفوز في انتخابات
الـثــالــث مــن نــوفـمـبــر /تـشــريــن الـثــانــي املقبل.
على صعيد السوق األميركي ،تواصل شركة
أرامكو السعودية خسارة حصتها في السوق
األمـ ـي ــرك ــي ال ـ ــذي بـ ــات ع ــدائ ـي ــا ت ـج ــاه الـنـفــط
ال ـس ـعــودي ،وتـحـمـلــه مـعـظــم شــركــات الـطــاقــة
األم ـيــرك ـيــة مـســؤولـيــة ان ـه ـيــار أس ـع ــار الـنـفــط
في مــارس /آذار املاضي ،وما ترتب عليه من
إفالسات لشركات النفط الصخري.
وقــالــت وكــالــة بـلــومـبـيــرغ ،فــي تـقــريــر حــديــث،
إن شحنة نفط سعودية واحــدة فقط أبحرت
ب ــات ـج ــاه ال ـش ــواط ــئ األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي يــون ـيــو/
حزيران املاضي.

تراجع الصادرات ألميركا

ذكرت نشرة «أويل برايس» إن السعودية صدرت نحو  177ألف برميل يوميًا
في أغسطس /آب مقارنة بـ  1.3مليون برميل في إبريل /نيسان .وتشير
توقعات إلى أن صادرات النفط السعودي ألميركا ستواصل التراجع خالل
العام الجاري ،وربما تستخدم صادرات النفط إلى الواليات المتحدة كسالح
ضغط في عمليات التطبيع الجارية مع إسرائيل .يذكر أن الصين باتت تتاجر
بالنفط العربي الرخيص الذي اشترته خالل فترة االنهيار وتجني مليارات
الدوالرات منه .وذكرت نشرة «أنيرجي ويرلد» أن مصافي كوريا الجنوبية
اشترت الشهر الماضي نحو مليوني برميل من النفط العماني الخفيف من
مستودعات النفط التابعة لبورصة الطاقة الصينية في شنغهاي.

إسالم آباد تعاني من
ضائقة مالية دفعتها إلى
صندوق النقد والصين

ف ــي ت ـعــزيــز س ـيــاح ـت ـهــا ،خ ــال اج ـت ـم ــاع علي
أمني غاندابور ،وزير شؤون كشمير ومنطقة
«جيلجيت بالتستان» ،مــع كوكهان أومــوت،
رئـيــس الــوكــالــة التركية للتعاون والتنسيق
«تيكا» في باكستان ،أواخــر شهر أغسطس/
آب امل ــاض ــي .وح ـس ــب رئ ـي ــس اتـ ـح ــاد ال ـغــرف
وال ـب ــورص ــات الـتــركـيــة «ي ـق ـ َّـدر حـجــم الـتـبــادل
ال ـت ـجــاري بــن تــركـيــا وبــاكـسـتــان بـنـحــو 700
مليون دوالر ،بينما َّ
يقدر حجم االستثمارات
التركية في باكستان بنحو مليار دوالر ،فيما
بلغت قيمة االستثمارات الباكستانية في تركيا
ّ
املصدرة
 600مليون دوالر» .وتشمل املنتجات
مــن تــركـيــا إل ــى بــاكـسـتــان اآلل ـي ــات واألج ـه ــزة

امليكانيكية ،واألجـهــزة الكهربائية ،وخيوط
الـقـطــن ،واملنتجات البالستيكية ،والـسـجــاد،
ومنتجات األملـنـيــوم ،وامل ــواد الكيميائية .في
ّ
تصدر باكستان إلى تركيا ،األقمشة
املقابل،
القطنية ،واملشروبات ،والخل ،واأللبسة ،وأدوات
التجميل ،واإلكـسـســوارات .يذكر أن باكستان
تواجه أزمة مالية حادة ،وسط تداعيات جائحة
كورونا على االقتصاد .وكان املستشار املالي
للحكومة ،عبد الحفيظ شيخ ،قد ذكر أن بالده
حصلت على قرض قيمته  1.4مليار دوالر من
صندوق النقد الــدولــي ،وأنها طلبت القرض
للمساعدة في التعامل مع التباطؤ االقتصادي
الناتج عن وباء كورونا .لكن مصادر باكستانية
قالت ،األسبوع املاضي ،إن الصندوق لم يصرف
الشريحة الثانية من القرض البالغ  1.4مليار
دوالر ،ألنه يطالب بإصالحات اقتصادية .وكان
صندوق النقد اتفق على برنامج مساعدة مالية
بستة مليارات دوالر لباكستان العام املاضي.
وترمي الضائقة املالية باكستان في أحضان
ال ـصــن ال ـتــي تــربـطـهــا بـهــا ات ـفــاقــات ضمن
م ـش ــروع «الـ ـح ــزام وال ـط ــري ــق» الـ ــذي تـنـفــذه
شركات صينية في باكستان.

بنوك إسرائيلية تبحث عن
فرص في اإلمارات

بنك اإلمارات دبي الوطني يبحث التطبيع المصرفي ()Getty
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يتجه أكـبــر بنكني فــي دول ــة االح ـتــال،
إلى إرسال ممثلني عنهما إلى اإلمارات،
خــال أيــام ،الستكشاف فــرص التعاون
امل ـتــاحــة ،بـعــد نـحــو ثــاثــة أســاب ـيــع من
إش ـ ـهـ ــار أب ــوظـ ـب ــي وت ـ ــل أب ـ ـيـ ــب ،ات ـف ــاق ــا
ل ـت ـط ـب ـي ــع الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات .ونـ ـقـ ـل ــت وك ــال ــة
بلومبيرغ األمـيــركـيــة ،األح ــد ،عــن بيان
صــدر عن بنك «هبوعليم» اإلسرائيلي
أن وفـ ـدًا مـمـثــا للبنك يـتــرأســه رئيسه
التنفيذي ،دوف كــوتـلــر ،سيسافر إلى
اإلمــارات ،غدا الثالثاء ،للقاء مسؤولني
فــي قـطــاع امل ـصــارف والـتـمــويــل ،وكـبــار
املسؤولني االقتصاديني.
ووص ــف كــوتـلــر ال ــزيــارة بــأنـهــا «فــرصــة
فريدة إلقامة عالقات وتعاون اقتصادي
ب ــن ب ـلــدي ـنــا وأن ـظ ـم ـت ـه ـمــا امل ــالـ ـي ــة ،مــا
سيحقق النمو االقـتـصــادي للطرفني»،
مضيفا أن ثمة «رغـبــة ثنائية عاجلة»
إلقامة عالقات اقتصادية قوية.
كما أعلن بنك «لـئــومــي» أن وفــدا يضم
 20من كبار املسؤولني ،يترأسه الرئيس
ال ـت ـن ـف ـي ــذي حـ ـن ــان ف ــري ــدم ــان ،س ـي ــزور
اإلم ــارات فــي ال ـ  14مــن الشهر الـجــاري،
ويـ ـخـ ـط ــط ل ـل ـت ــوق ـي ــع عـ ـل ــى ات ـف ــاق ـي ــات
ل ـل ـت ـع ــاون م ــع بـ ـن ــوك إمـ ــارات ـ ـيـ ــة .وق ــال
ال ـب ـنــك ف ــي ب ـيــان ل ــه ،إن ــه «ي ــأم ــل ف ــي أن
يـمـهــد االتـ ـف ــاق الــدب ـلــومــاســي لـتـعــاون
في املـجــاالت املالية وفــي التكنولوجيا
وال ـ ـ ـص ـ ـ ـحـ ـ ــة وال ـ ـس ـ ـي ـ ــاح ـ ــة وال ـ ـ ـ ــزراع ـ ـ ـ ــة
وال ـ ـ ـص ـ ـ ـنـ ـ ــاعـ ـ ــة» .وج ـ ـ ـ ـ ـ ــاءت ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوات
املتسارعة نحو تخليق نتائج للتطبيع،
م ــع إصـ ــدار الـشـيــخ خـلـيـفــة ب ــن زاي ــد آل

نـهـيــان ،مــرســومــا نـهــايــة اغـسـطــس/آب
املاضي ،يلغي قانون مقاطعة إسرائيل،
ب ـمــا ي ـس ـمــح ب ـع ـقــد ات ـف ــاق ـي ــات ت ـجــاريــة
أو مالية وغـيــرهــا مــع هيئات أو أفــراد
إســرائـيـلـيــن .ويـلـغــي امل ــرس ــوم رسميا
ق ــان ــون  1972ال ـ ــذي ص ــدر م ــع تشكيل
الدولة اإلماراتية ،والــذي عكس املوقف
ال ــذي كــانــت تــؤيــده الـ ــدول الـعــربـيــة في
ذلك الوقت ،بأن االعتراف بإسرائيل لن
يــأتــي إال بـعــد أن يـكــون للفلسطينيني
دولة مستقلة خاصة بهم.
وق ـب ــل ي ــوم م ــن اإلع ـ ــان ع ــن امل ــرس ــوم،
كـشـفــت وك ــال ــة ب ـلــوم ـب ـيــرغ ،ع ــن إج ــراء
«بـ ـن ــك لـ ـئ ــوم ــي» اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي و«ب ـن ــك
اإلمـ ـ ـ ــارات دبـ ــي ال ــوط ـن ــي» م ـفــاوضــات
لعقد اتفاقيات أعمال مشتركة .وبهذا،
سـتـكــون الـصـفـقــة أول ت ـعــاون تـجــاري
بــن الـبـنــوك اإلســرائـيـلـيــة واإلمــارات ـيــة
منذ إعالن الجانبني ،في  13أغسطس/
آب ،الـتــوصــل إل ــى ات ـفــاق لـبــدء تطبيع
العالقات .ووفق بلومبيرغ ،األحد ،فإن
«بنك أبوظبي األول» سيبدأ هو اآلخر
م ـحــادثــات مــع ب ـنــوك إســرائـيـلـيــة .لكن
محلال ماليا في أحد بنوك االستثمار
ال ـتــي تـعـمــل م ــن دبـ ــي ،ق ــال ل ــ«ال ـعــربــي
الـ ـج ــدي ــد» ،ف ــي  30أغ ـ ـس ـ ـطـ ــس/آب ،إن
خطوة تطبيع العالقات املصرفية ربما
ّ
«تعرض البنك اإلماراتي ملخاطر مالية
حقيقية ،إذا مــا شــن مــودعــون حمالت
مل ـقــاط ـع ـتــه حـ ــال إب ـ ـ ــرام اتـ ـف ــاق ش ــراك ــة
م ــع أي ب ـنــك إس ــرائـ ـيـ ـل ــي» .وأص ـب ـحــت
اإلم ـ ـ ــارات ،أول دول ــة خـلـيـجـيــة وثــالــث
دولة عربية تقوم بتطبيع عالقاتها مع
إسرائيل بعد مصر.

واشنطن تصعد ضد بكين في حربها التجارية
تتصاعد حدة التوتر
التجاري بين الواليات
المتحدة والصين ،بتلويح
إدارة ترامب ،بضم أكبر
شركة صينية لتصنيع
الرقائق اإللكترونية إلى
القائمة السوداء
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يــدرس منظمون أميركيون إضــافــة املؤسسة
الدولية لتصنيع أشباه املوصالت الصينية
«إس إم أي سي» إلى قائمة املشترين األجانب
الذين يحتاجون إلــى إذن حكومي للحصول
على التكنولوجيا أو املكونات ،وفقا لصحيفة
وول ستريت جورنال ووكالة رويترز ،السبت،
مشيرين إلــى أن األمـيــركـيــن يبحثون إذا ما
كانت املؤسسة تلعب دورًا في تطوير الجيش
الصيني .لكن الشركة ســرعــان مــا نفت ،وفق
أســوشـيـيـتــد بـ ــرس ،األحـ ــد ،أن ت ـكــون لـهــا أي
صـ ــات بــال ـج ـيــش ،مــوض ـحــة أن مـنـتـجــاتـهــا
م ـخ ـص ـصــة ف ـق ــط «ل ـل ـم ـس ـت ـخــدمــن امل ــدن ـي ــن

والـتـجــاريــن ،وأن ـهــا منفتحة عـلــى الـتــواصــل
الصادق والشفاف» مع واشنطن لحل «سوء
تفاهم محتمل» .وقال مسؤول بــوزارة الدفاع
األميركية (البنتاغون) إن إدارة ترامب تدرس
مــا إذا كــانــت ستضيف أك ـبــر شــركــة صينية
لتصنيع الــرقــائــق اإللـكـتــرونـيــة إل ــى القائمة
السوداء التجارية ،وذلك في وقت تصعد فيه
واشنطن حملتها على الشركات الصينية.
واسـتــأنــف الــرئـيــس األمـيــركــي دونــالــد ترامب
مساعيه للضغط على الشركات الصينية التي
بدأها بشركة «ه ــواوي» لشبكات االتصاالت
والـهــواتــف عــام  ،2018حـيــث أص ــدر مرسومًا
يـحـظــر ع ـلــى ش ــرك ــات االتـ ـص ــاالت األمـيــركـيــة
ش ـ ــراء مـ ـع ــدات م ــن ش ــرك ــات أج ـن ـب ـيــة ،اعـتـبــر

أنها تمثل خطرًا عليها ،في إجــراء يستهدف
الشركة الصينية العمالقة.
كما أعلن عزمه بحث حظر شركة «علي بابا»
الـصـيـنـيــة ال ـع ـمــاقــة ل ـل ـت ـجــارة اإلل ـك ـتــرون ـ ّيــة،
وتصفية أعمال شركة «بايت دانس» املشغلة
لتطبيق «تيك توك» .وفاقمت جائحة فيروس

فاقمت جائحة كورونا،
حدة الصراع التجاري بين
عمالقي االقتصاد

كــورونــا الجديد ،حــدة الـصــراع التجاري بني
عمالقي االقتصاد العاملي ،بينما كان البلدان
ق ــد ات ـف ـقــا مـطـلــع ال ـع ــام الـ ـج ــاري ،ع ـلــى هــدنــة
تجارية بعد أكثر من  20شهرًا من املفاوضات
امل ــاراث ــونـ ـي ــة بـيـنـهـمــا ل ــوق ــف حـ ــرب ال ــرس ــوم
الـجـمــركـيــة االنـتـقــامـيــة املـتـبــادلــة واسـتـهــداف
الشركات الكبرى.
واعتبر ترامب عقب إبــرام املرحلة األولــى من
االت ـف ــاق ال ـت ـجــاري فــي ي ـنــايــر/كــانــون الـثــانــي
امل ــاض ــي ،أن االتـ ـف ــاق ي ـم ـثــل ان ـت ـص ــارًا كـبـيـرًا
ل ـس ـي ــاس ــات ــه ،ويـ ـع ــوض آالف امل ـ ــزارع ـ ــن مــن
نــاخـبـيــه املـتـضــرريــن مــن ال ــرس ــوم الجمركية
الصينية ،إال أن الصني خرجت ممسكة بأوراق
ضغط كبيرة ،ال تقل أهمية عن املكاسب التي

قالت الواليات املتحدة إنها حققتها من وراء
الضغط الذي مارسته على بكني.
وم ـحــور االت ـف ــاق ،تعهد صيني ب ـشــراء سلع
أميركية إضافية بقيمة  200مليار دوالر على
مدى عامني بهدف خفض عجز تجاري ثنائي
مع أميركا وصل إلى ذروته عام  2018عندما
بلغ  420مليار دوالر .وتتضمن املشتريات
طائرات من عمالق صناعة الطائرات بوينغ،
وسيارات وقطع غيار سيارات وآالت زراعية
وأجـ ـه ــزة ط ـب ـيــة ،إال أن ك ــورون ــا ال ـت ــي شلت
م ـف ــاص ــل الـ ـتـ ـج ــارة ال ـع ــامل ـي ــة خ ـ ــال األش ـه ــر
املــاض ـيــة ح ــال ــت دون تـحـقـيــق االتـ ـف ــاق على
أرض الواقع ،ما وضع ترامب الطامح لفترة
رئاسية ثانية في مأزق شديد ،بينما يتعرض

االقتصاد األميركي ألضرار بالغة وديون غير
مسبوقة .وتبدو الصني في موقف أكثر قوة،
إذ سرعان ما طوقت تداعيات الوباء وأعادت
االقتصاد إلى عجلة اإلنتاج .ومساء الجمعة
امل ــاض ــي ،ش ـه ــدت ال ـعــاص ـمــة ب ـك ــن ،ان ـطــاق
أول معرض تجاري يحضره الجمهور ،منذ
بــدء تفشي الـفـيــروس .وكــانــت الـصــن ،حيث
ب ــدأ الــوبــاء فــي ديـسـمـبــر /كــانــون األول ،أول
اق ـت ـص ــاد ي ـت ـعــرض ل ــإغ ــاق ،لـكـنـهــا أعـلـنــت
االنتصار على الوباء في مارس /آذار ،حيث
أعيد فتح املصانع وأبــراج الشركات ومراكز
الـتـســوق ،وأصبحت أول اقتصاد يـعــود إلى
النمو بنحو  %3.2في الربع الثاني من العام
مقابل انكماش بنسبة  %6.8في الربع األول.
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البورصة السعودية
أن ـهــى مــؤشــر الـســوق
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــودي ج ـل ـس ــة
األحـ ـ ـ ــد عـ ـل ــى ت ــراج ــع
ب ـن ـس ـبــة  %0.3ع ـن ــد 8025
ن ـق ـطــة ( 20 -ن ـق ـط ــة) ،وســط
تـ ـ ـ ـ ـ ــداوالت بـ ـلـ ـغ ــت نـ ـح ــو 9.6
م ـل ـيــارات ريـ ــال .وأغ ـلــق سهم
سابك عند  88.10ريــاال (2 -
 ،)%عقب نهاية أحقية أرباح
نقدية للمساهمني بواقع 1.5
ريال عن النصف األول .2020
كـ ـم ــا أغ ـ ـلـ ــق س ـه ـم ــا أس ـ ـ ــواق
العثيم وأسمنت الشمالية عند
 126.80ري ــاال و 11.10ريــاال
( )%2 -عـلــى ال ـت ــوال ــي ،عقب
نهاية أحقية أرب ــاح .وتصدر
سـ ـه ــم س ــدافـ ـك ــو ت ــراجـ ـع ــات
ب ـن ـس ـب ــة  ،%3ف ـ ــي املـ ـق ــاب ــل،
ارتـفــع سهم اململكة القابضة
بالنسبة القصوى عند 7.94
ريــاالت ،وسط تــداوالت كثيفة
عليه بلغت  9.3ماليني سهم،
ه ــي األعـ ـل ــى ف ــي أك ـث ــر م ــن 6
سنوات ونصف السنة.
مؤشر دبي
أقفل سوق دبي املالي
األح ـ ـ ـ ـ ـ ــد م ـن ـخ ـف ـض ــا
بـ ـ ـنـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــة %1.05
ع ـنــد م ـس ـتــوى  2259نـقـطــة،
وبـتــداوالت بلغت  179مليون
درهـ ـ ـ ــم .وارتـ ـفـ ـع ــت أسـ ـه ــم 9
شركات من أصــل  34شركة
ت ـ ــم تـ ــداول ـ ـهـ ــا ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،بـيـنـمــا
انخفضت أسـهــم  24شركة،
وب ـق ـيــت ش ــرك ــة واحـ ـ ــدة على
ثـ ـ ـب ـ ــات .وأقـ ـ ـف ـ ــل سـ ـه ــم دي ـ ــار
للتطوير منخفضا بنحو %2
ع ـنــد  0.3دره ـ ــم ،وبـ ـت ــداوالت
 20م ـ ـل ـ ـيـ ــون سـ ـ ـه ـ ــم ،ب ـي ـن ـمــا
ارتفع سهم اإلثـمــار القابضة
بالنسبة القصوى عند 0.187
دره ــم ،وب ـتــداوالت  41مليون
سهم .وانخفض سهم إعمار
ال ـع ـق ــاري ــة ب ـن ـس ـبــة  %2عـنــد
 2.93درهم ،وبتداوالت قاربت
 17مليون سهم ،بينما أقفل
سـهــم االت ـح ــاد الـعـقــاريــة عند
سعره السابق  0.302درهــم،
وبتداوالت  28مليون سهم.
سوق أبوظبي
أق ـف ــل س ــوق أبــوظـبــي
لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأوراق امل ـ ــال ـ ـي ـ ــة
م ـن ـخ ـف ـض ــا %0.64
ع ـنــد م ـس ـتــوى  4523نـقـطــة،
وبـتــداوالت بلغت  286مليون
دره ـ ـ ـ ــم .وأق ـ ـفـ ــل سـ ـه ــم الـ ـ ــدار
ال ـع ـقــاريــة مـنـخـفـضــا بنسبة
 %2.4عـ ـن ــد  2.05دره ـ ـ ــم،
وب ـت ــداوالت  31مـلـيــون سهم،
بينما انخفض سهم إشــراق
ل ــاس ـت ـث ـم ــار ب ـن ـس ـبــة %0.8
عند  0.387درهم ،وبتداوالت
ق ـ ـ ــارب ـ ـ ــت  8مـ ـ ــايـ ـ ــن سـ ـه ــم.
وانخفض سهم أبوظبي األول
ب ـن ـس ـبــة  %0.9ع ـن ــد 11.46
درهـ ــم ،وبـ ـت ــداوالت  5مــايــن
س ـهــم ،بـيـنـمــا انـخـفــض سهم
أب ــوظـ ـب ــي ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري بـنـسـبــة
 %0.7عـ ـن ــد  5.51دره ـ ـ ــم،
وبـ ـت ــداوالت قــاربــت  4ماليني
سهم.
بورصة قطر
تــراجــع املــؤشــر الـعــام
ل ـل ـب ــورص ــة ال ـق ـطــريــة
 %1.1فـ ـ ــي افـ ـتـ ـت ــاح
تـعــامــات األح ــد ،مـتــدنـيــا إلــى
ال ـن ـق ـط ــة  9726.78خ ــاس ـرًا
ق ــراب ــة  110نـ ـق ــاط .وهـبـطــت
ق ـط ــاع ــات ال ـب ــورص ــة الـسـبـعــة
ب ـش ـكــل ج ـمــاعــي يـتـصــدرهــا
العقارات بنحو  ،%3.31يليه
الصناعات بواقع  ،%1.06ثم
الـبـنــوك  ،%0.99فيما سجل
التأمني أقــل انخفاض بنسبة
.%0.02
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ّ
الشك وحاالته
عن
بسمة النسور

نطلق على الشخص الــذي ال يثق بــأحــد ،وينظر إلــى اآلخــريــن بعني الريبة ،صفة
ّ
الشكاك ،وهي مفردة أقرب إلى الشتيمة ،ألننا نقصد إدانته بأكثر العيوب التي قد
تصم أحدا ما ،إذ نعتبر هذه الصفة السلبية قبيحة ومنفرة ومثيرة للغضب ،كون
عنوان عالقة هذا النموذج املرهق باآلخرين هي افتراض سوء النية في كل األحوال
واملقامات .يظل مثل هــذا الشخص عاجزا عــن منح الثقة للمحيطني من أفــراد
عائلة وزمالء عمل وأصدقاء وشركاء عاطفيني ،غير مطمئن لهم على الدوام ،مهما
أبدوا نحوه من مشاعر الحب واالكتراث ،فيخسر كل من حوله تباعا ،يبتعدون عنه
قدر اإلمكان ،حتى لو كان من الدائرة القريبة ،ألن التعامل معه ليس أمرا سهال ،فهو
ّ
التحمل والتفهم .يضعك اإلنسان
يتطلب إنكارا للذات ،وقدرة غير اعتيادية على
ّ
الشكاك دائما في دائــرة االتهام ،ويدفعك إلى مواقف دفاعية ،ويزجك في منطقة
ٌ
التبرير من دون ّ
عالقات أساسية متينة ،بسبب
مبررات حقيقية ،وغالبا ما تنهار
وق ــوع ّ أحــد أطــرافـهــا فريسة الـشــك املضني ال ــذي يقتات عـلــى أعـصــاب صاحبه،
فيحطمها ،ويدفعه إلى ّ
تصرفات عدوانية ،لعله غير مسؤول عنها باملطلق.
والواقع أن هذا النموذج الشقي بذاته يثير الرثاء ،ويستدعي الشفقة ،بسسب مقدار
البؤس والكآبة والطاقة السلبية املنبعثة منه ،والتي تجعل التعامل معه عبئا نفسيا
ثقيال .تكمن املشكلة في هذه الحاالت بعدم اعتراف الشكاك بأن ما يعانيه مرض
نفسي ،يتطلب الخضوع لرحلة عــاج طويلة وإعــادة تأهيل وتقويم مسلكي من
خــال مــراجـعـ ٍة موضوعي ٍة لـلــذات ،والـغــوص عميقا فــي ال ــروح .ع ــودة إلــى مرحلة
الطفولة للوقوف على أسباب فقدان اإلحساس باألمان ،والخوف الدائم من الناس،
واعتبارهم أعداء ،ال يجوز االطمئنان إلى نياتهم ،وضرورة أخذ الحيطة والحذر
منهم .يمكن الـقــول إن تأثير األه ــل ،وخصوصا األم ،كبير على تنشئة الطفل،
وتحديد مالمح شخصيته في السنوات الست األول ــى ،وهــي السنوات الحاسمة،
تقرر مسار حياته إلى األبد ،فإذا لم ّ
والتي ّ
يعزز بمشاعر الثقة بالنفس وباآلخرين
ّ
في مرحلة مبكرة ،فإن ذلك يجعله مترددا مرتابا فاشال في بناء حياته على أسس
سوية ،يرفض االعتراف ّ
بجدية هذا املرض ،بل يكابر ،وال يعترف بفشله اإلنساني
ّ
واملهني ،وتتعاظم في رأسه األوهام عن الشر املنبعث من اآلخرين ،ويدعي أن العزلة
التي يعيشها قــرار ،وليس مصيرا ،متجاهال ،عن سبق إصــرار وعناد ،أن الشك
مرض نفسي خطير ،يعتبره بعض علماء النفس االسم املخفف ملرض الوسواس
القهري ،وهو حالة نفسية مركبةّ ،
تؤدي إلى أفكار وهواجس سوداوية ،ليست أكثر
من أوهام في رأس املريض ،تحيل حياته إلى جحيم دائم.
وهـنــاك نــوع مختلف مــن الـشــك ،وهــو حــالــة إيجابية مرافقة للبشرية ،ذلــك الشك
الخالق الضروري ّ
للتقدم في كل مناحي الحياة ،ال بد منه خطوة أولى في طريق
املـعــرفــة ،يسلكها أشـخــاص أذكـيــاء بــالـعــادة يصنعون الـتــاريــخ ،وتبقى أسماؤهم
ّ
على مر األزم ــان عالمات إنسانية فــارقــة ،ال يركنون بسهولة إلــى املسلمات ،بل
يعملون بجرأة ،يدفعون حياتهم أحيانا ثمنا لها على التشكيك بمصداقية تلك
املسلماتّ ،
ّ
والتقصي والتأمل وطرح
يهزون أساسها غير املتني من خالل البحث
األسئلة الصعبة املمنوعة التي تراهن على تفوق العقل البشري ،وقدرته على إحداث
اختالف نوعي ،ال يمكن له أن يحدث لوال القدرة على ارتكاب ّ
الشك املحفز.
ٍ
ليكن الله في عون من ابتلي بداء الشك ّ
املدمر ،فظل أسيرا لظلمات نفسه املرتابة،
وطوبى ألولئك الذين استثمروا فضيلة الشك ،من أجل النهوض بالبشرية إلى مزيد
من االبتكار واإلبداع في آفاق أكثر اتساعا ورحابة.
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عبد الرحمن حللي

ليست غفلة الزمان فقط ما تتيح للنكرات
أن يصبحوا موضوع الساعة في األخبار
ووس ـ ــائ ـ ــل ال ـ ـتـ ــواصـُ ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،إن ـم ــا
َ
طبيعة اسـتـجــابــة املـ ْـســتـهــدفــن ،واملـتــأتـيــة
من وهن النفس وعجلة التفكير وعاطفية
ـزاز يتفنن
ردود األفـ ـع ــال ت ـجــاه أي اس ـت ـف ـ ٍ
بــه مـهــووس هنا أو حــاقــد هـنــاك .ال جديد
ّ
املتمددة كفيلة بأن
في األمــر ،فالشعبوية
ت ـفــرز بـشـكــل مـتـكـ ّـرر مــن اإلثـ ــارة املـتـطـ ّـرفــة،
بل والعنف واإلرهــاب ما ال حــدود له ،ففي
األسـبــوع نفسه الــذي أصــدرت فيه محكمة
نيوزيلندية حكما بالسجن مــدى الحياة،
من دون عفو مشروط ،على مرتكب مجزرة
املسجدين التي قتل فيها  51شخصا ،بعد
أن أطلق النار على املصلني في مارس /آذار
ع ــام  2019فــي مــديـنــة كــرايـســت تشيرتش.
كان اليميني الدنماركي املناهض للهجرة
واإلســام رئيس حزب «هارد الين» (الخط
املتشدد) ،يعتزم السفر إلى السويد ليشرف
على عمل اسـتـفــزازي عــابــر لـلـحــدود تجاه
أك ـثــر م ــن  1.9م ـل ـيــار م ـس ـلــم ،وذلـ ــك بـحــرق
أعصابهم ودوس مشاعرهم بحرق القرآن
الكريم على املأل .وعلى الرغم من منعه من
دخــول السويد ،إال أن الحدث االستفزازي
تم ،إذ باشره ثالثة من مناصريه في مدينة
ماملو السويدية ،والتي شهدت احتجاجات

كاريكاتير

لنحو ثــاثـمــائــة مــن املسلمني الغاضبني،
ً
ً
وتخريبا واشتباكا
ـات
مــا خلف اضـطــرابـ ٍ
مع الشرطة في املدينة .وليس هذا الحدث
األول ،ولــن يكون األخـيــر ،فقائمة األحــداث
بــل وال ـجــرائــم مــن ّالخلفية نفسها تـطــول،
والـجـهــات الـتــي تغذيها أو تباشرها ذات
يد طولى في كل مكان ،تحتمي بالقانون،
وتستغل الحريات في أحيان كثيرة ،والتي
نفسها تضمن من حيث ًاملبدأ مواجهتها
والـ ّ
ـرد عليها .ال مفاجأة إذا ،بل ّ
ثمة ما هو
نظير له أو أسوأ منها آت ،فالظروف التي
ّ
مستمرة ،وال ظهير
أنتجت ما مضى نفسها
القوانني
ـوى
ـ
س
مواجهتها
للمسلمني فــي
ً
ُ
التي ترعى الحريات ،وهي ال تعنى كفاية
بآثار استغالل الحريات السيئ على السلم
املجتمعي وحقوق األقليات.
ما ينبغي أن يتنبه إليه املسلمون ،سيما
ف ــي ال ـغ ــرب ،أن عـنـصــر ال ـقــوة األك ـب ــر ال ــذي
ّ
املتطرفون اإلسالموفوبيون
يستقوي بــه
ً
ً
وشعوبا
ليس ضعف املسلمني فقط ،دول
ومـ ـه ــاج ــري ــن ،إنـ ـم ــا س ـه ــول ــة اس ـت ـف ــزازه ــم
ـف جـ ــارح ن ـحــوهــم ،بحيث
وص ـنــاعــة م ــوق ـ ٍ
ي ـم ـك ــن ألي ح ـ ـ ــدث ب ـس ـي ــط (م ـ ـ ــن م ـن ـظ ــور
الحريات الغربية) أن يستثيرهم ،فيهيجوا
في ردود الفعل ،ويخرقوا القوانني بعنف
ضـ ّـاد يستفز عــامــة الـنــاس الــذيــن ليسوا
مـ ً
ط ــرف ــا ،ف ـي ـسـ ّـج ـلــوا ع ـلــى امل ـس ـل ـمــن مـ ـب ـ ّـر ًرا
ج ـ ــدي ـ ـ ًـدا ل ــوص ـم ـه ــم بـ ـك ــل مـ ــا هـ ــو س ـل ـبــي،

عماد حجاج

علي الذهب

يستميت الـحــوثـيــون فــي اليمن للسيطرة
ع ـل ــى م ـحــاف ـظــة م ـ ـ ــأرب ،م ـن ــذ م ـط ـلــع ال ـع ــام
الـجــاري ( )2020مستفيدين مــن متغيرات
ع ــدة ،يـقــع ج ــزء منها فــي ط ــرف الحوثيني
أنفسهم ،والجزء اآلخر في الحكومة الشرعية
(املعترف بها ً
دوليا) ،وإلى جانبها التحالف
العربي ،بقيادة السعودية واإلمــارات ،أثار
الكاتب جانبا منها ،فــي العربي الجديد،
في مقالتيه «التصعيد في شبوة والهدف
مأرب» ،و«الحوثيون من الجوف إلى مأرب».
ّ
تجسد الصورة الراهنة للوضع العسكري،
ب ــن ط ــرف ــي امل ــواجـ ـه ــة ف ــي م ـح ـيــط مـ ــأرب،
تجربتني تــاريـخـيـتــن ،واح ــدة منها مـ َّـرت
بها مأرب ،والثانية ّ
مرت بها صنعاء .كانت
ً
ً
استراتيجيا للقائد
مأرب ،في األولى ،هدفا
الــرومــانــي ألـيــوس جــالــوس ال ــذي انكسرت
قواته على أسوارها عام  24ق.م ،على الرغم
من تهيئته ذلك ،بالسيطرة على مناطق تقع،
ً
املجاورة،
حاليا ،في نطاق محافظة
الجوف َ َ
َ
راقش ومدغل،
ومحافظة مأرب نفسها ،مثل ب ِ
ع ـلــى الـ ـت ــوال ــي .ال ـت ـجــربــة ال ـثــان ـيــة حـصــار
السبعني ً
يوما الذي فرضته قوات امللكيني
على قــوات النظام الجمهوري الجديد في
صنعاء ،بعد مرور خمس سنوات على قيام
الثورة عام  ،1962ومرور أربع سنوات على
قيام الثورة في الجنوب (عــدن) عام 1963؛
حيث استمر الحصار من نهاية نوفمبر/
تشرين الثاني  ،1967حتى أوائــل فبراير/
ـت كانت فيه قــوات من
شباط  ،1968في وقـ ٍ
الجيش املصري التي دفع بها الرئيس جمال
عبد الناصر ،لدعم الثوار ،قد غادرت اليمن،
تاركة اليمنيني ّ
يقررون مصيرهم؛ نتيجة
تحوالت إقليمية عديدة ،أبرزها نكسة .1967
فــي ضــوء تينك التجربتني ،تبدو محاولة
مأرب ،ودفاع قوات
الحوثيني السيطرة على ً
ً
مكرورا ،إال أن
الحكومة الشرعية عنها ،نسقا
فكل طرف يحاول،
النهاية ال تبدو واضحةً ،
ّ
جــاهـ ًـدا ،وضــع نهايتها وفــقــا ملــا خطط له،
فــي ظــل ال ــدور املكشوف للتحالف العربي
الــذي يشبه ،إلى حد ما ،دور حلفاء طرفي
املواجهة في حصار السبعني ً
يوما .ويحضر
مع اختالف
في الحالتني الــدور السعودي ّ
موقعه؛ حيث كان ،حينذاك ،في صف امللكيني،
ً
حاليا ،على الصف املناوئ
فيما ُيحسب،
ً
ً
ً
وعرقيا
عقديا
امتدادا
للحوثيني ،بوصفهم
ً
فتحل اإلمارات
للملكيني .أما جنوبا (عدن) ِ
محل سلطة االحتالل البريطاني ،عبر وكيلها
املجلس االنتقالي الجنوبي (االنفصالي) ،مع
اعتمادها على قوات أسرة الرئيس السابق،
علي عبد الله صالح ،التي تتمركز في أجزاء
من الساحل الغربي ،بوصفها ورقة أخرى في
ً
لعبة الحرب ،تديرها منفردة أو بالتشارك مع
السعودية .وخالل الثمانية األشهر املاضية،
خسر الحوثيون مئات من املقاتلني والقادة
امليدانيني ،في سبيل السيطرة على الجوف،

أحسن األئمة والقادة
الدينيون في غير
مكان في تهدئة
الناس ،وحثّهم
على االلتزام بالقوانين
في االحتجاج
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اورهم ِفي المـ ِـر» (آل عمران،)159 :
لهم وش ِ
ّ
ولئن كان سياق اآلية يتحدث عن املؤمنني
تحيل
أو املـنــافـقــن عـلــى خ ــاف ،إال أن مــا
ٌ
ـات أخــرى ،هو وصف
إليه اآليــة ،كما في آيـ ٍ
ثــابـ ٌـت فــي شخص النبي ال يتخلف ،وهو
الــرح ـمــة وال ـل ــن ،حـتــى إن كـتــب امل ــأث ــورات
تروي أن نعت محمد صلى الله عليه وسلم
ّ
ف ــي ال ـ ـتـ ــوراة « :ل ـي ــس ب ـف ــظ وال غـلـيــظ وال

داود كتّاب

انقالب مالي ...ال استقرار مع التبعية
محمد طيفوري

ش ـه ــدت م ــال ــي أرب ـع ــة ان ـق ــاب ــات عـسـكــريــة،
مـنــذ استقاللها عــن االسـتـعـمــار الفرنسي
عام 1960؛ بمعدل انقالب كل عشرين سنة،
باستثناء انقالب الشهر املاضي (أغسطس/
آب) الذي جاء بعد ثماني سنوات من آخر
ان ـق ــاب ،ضــد أمـ ــادو تــومــانــي ت ــوري الــذي
كان قد أوشك على إنهاء واليته الثانية في
الحكم ،بصفته رئيسًا مدنيًا ،دخل الحياة
السياسية بعد تـقــاعــده مــن الـجـيــش .ومن
حيث السياق ،ما حدث يشبه إلى حد كبير
انقالب عام  ،1991الذي قاده الجنرال أمادو
توماني ضد موسى تراوري ،أطول الرؤساء
ً
في الحكم ،مستغال االنتفاضة الشعبية على
األوضاع االقتصادية.
ت ــراوح تلقي املــالـيــن مــا جــرى بــن التفهم
املـ ـت ـ ّ
ـوج ــس والـ ـت ــأيـ ـي ــد امل ـط ـل ــق ل ــان ـق ــاب؛
فالجيش ،في هذه الواقعة ،ليس سوى منفذ
ملطلب الشعب الــذي ّ
خير الرئيس إبراهيم
أبو بكر كيتا ،منذ يونيو /حزيران املاضي،
ّ
التنحي .وعلى الصعيدين،
بني اإلصالح أو
ال ـق ــاري وال ــدول ــيُ ،ع ـقــد شـبــه إج ـم ــاع على
رفض االنقالب ،وإدانــة استخدام القوة من
أجل التغيير السياسي في البلد .وتحاول
«اللجنة الوطنية لخالص الشعب املالي»،
امل ـعــروفــة اخ ـت ـصــارًا بــالـلـجـنــة الـعـسـكــريــة،
إزالــة الغموض واللبس ،باتخاذ إجــراءات
(االل ـتــزامــات الخمسة ع ـشــر) ،تطمح فيها
إلى كسب ثقة جميع األطراف ،بدءًا بإجبار
الرئيس على تقديم استقالته ،قصد تمهيد
ال ـطــريــق ملــرحـلــة انـت ـقــال ـيــة ،م ـ ــرورًا بــإعــان
موقفهم الصريح من السلطةُ ،
فهم بلسان
قائد القوات الجوية «لن يبقوا في السلطة،
ولـيـســوا طــرفــا فــي ال ـصــراعــات السياسية
واأليديولوجية ،وبعيدون عنها» ،وانتهاء
بالدخول في مشاورات مع القوى الحية في
مالي ،ووفد منظمة املجموعة االقتصادية
لدول غرب أفريقيا (إيكواس) ،ولقاءات مع
ممثلي األمم املتحدة واالتحادين األوروبي
واألف ــريـ ـق ــي ،وسـ ـف ــراء ع ــدة دول (روس ـي ــا،
فرنسا ،أميركا ،الجزائر ،املغرب ،موريتانيا).
ش ــرع ــن قـ ـ ــادة ال ـج ـي ــش ت ــدخ ـل ـه ــم إلط ــاح ــة
الرئيس ،كما ديدن باقي االنقالبات ،بفشل
رجال السياسة في إدارة شؤون الدولة ،فيما

َّ
صــخــاب فــي األس ــواق ،وال يجزي بالسيئة
مثلها ،ولكن يعفو ويصفح» .تلك الصفات
ُ
ال ــخ ـل ـق ـي ــة ت ـف ـ ّـس ــر حـ ـ ــال امل ـس ـل ـم ــن ،أق ـل ـيــة
ف ــي املــرح ـلــة امل ـك ـيــة ،وال ـت ــي ك ــان فـيـهــا من
العنف واإلهانة والسخرية تجاه الرسول
واملسلمني ما ال يقارن بنظير ،تلك األخالق
ّ
واستمرت
هي التي هيأت للمرحلة املدنية،
معها إلــى الـنـهــايــة ،ولــم تتخلف حتى في
ال ـ ـحـ ــروب ،والـ ـت ــي اخ ـت ـ ّـص ــت ب ـمــا ورد مــن
شــدة على الـكـفــار فــي ســاحــة الـقـتــال ،حيث
ّ
اضطروا إليه عامال من عوامل النصر في
املعركة ،ال دافعا لالنتقام والثأر .لذا كانت
تلك الـشــدة تنقلب إلــى الـلــن والــرحـمــة مع
ال ـعــدو ،بعد النصر عليه ،كما كــان الحال
ّ
مع أهل مكة «اذهبوا فأنتم الطلقاء» ،وهم
الذين أهانوا املسلمني من قبل ،وأخرجوهم
من ديارهم وآذوهم.
َ ً
هــل كــان ٌّ
أي مــن هــذه املـعــانــي ُمــتـ َـمـثــا في
االحـتـجــاج على مــن يـحــرق ال ـقــرآن ،أو أي
استفزاز آخر نظير له؟ ماذا ُلو استحضر
ُ
املـسـلـمــون ف ــي ذل ــك املـشـهــد خ ــل ــق الـنـبــي،
بعدما أصابه من أذى قومه ،ولجأ داعياً
«ال ـل ـهــم اه ــد ق ــوم ــي ،فــإن ـهــم ال يـعـلـمــون»،
ّ
م ــاذا لــو فــكــر املـسـلـمــون املـحـتـ ّـجــون على
سـبـيــل الـسـيــاســة ،إن لــم يـكــونــوا قــادريــن
على خلق الصبر والــدفــع بالتي أحسن،
ف ـق ـ ّـدم ــوا ال ـ ـ ــورود ل ـل ـم ـت ـطـ ّـرفــن ،ودع ــوه ــم
إل ــى ال ـح ــوار عـلــى امل ــأ ،فــي مـشـهـ ٍـد تنقله

معن البياري

وس ـ ــائ ـ ــل اإلع ـ ـ ـ ـ ــام ووسـ ـ ــائـ ـ ــل الـ ـت ــواص ــل
ّ
املتطرفون.
االجتماعي التي يستثمرها
الحالة؟
هذه
من سيربح الــرأي العام ،في
ً
هــل سيكون امل ـتـ ّ
ـردد فــي موقفه متعاطفا
مــع امل ـت ـطـ ّـرف ال ــذي ي ـحــرق ال ـق ــرآن ،أم مع
ّ
باحترام
ويحتج
من يدعوه إلــى الـحــوار،
ٍ
عـلــى تـمــاديــه فــي مـمــارسـتــه حــريـتــه التي
يكفلها ال ـقــانــون؟ أي املـشـهـ ْ
ـديــن سيكون
ً
مؤثرا لصالح املسلمني ،مشهد االحتجاج
بالعنف والتخريب واالعتداء على األموال
واملمتلكات ،أم مشهد االحتجاج بأخالق
إس ــامـ ـي ــة راسـ ـ ـخ ـ ــة ،ت ـع ـك ــس سـ ــر ن ـج ــاح
ال ــدع ــوة املـحـمــديــة فــي وس ــط لــم يـكــن أقــل
ً
سوءا واستفزازا.
ّ
هذا املسار الخلقي الــذي ينبغي أن يتدين
بـ ــه امل ـس ـل ـم ــون فـ ــي كـ ــل م ـ ـكـ ــان ،وف ـ ــي ب ــاد
امل ـه ـج ــر ع ـل ــى الـ ــوجـ ــه الـ ـخـ ـص ــوص ،وه ــو
بـحــاجــةٍ كــذلــك إلــى بــرامــج تثقيف وتوعية
قانونية رديفة ،وال يحول ذلك دون اتخاذ
الــوســائــل القانونية لحفظ حقوقهم ،كما
ال ُيعفي الــدول واملؤسسات اإلسالمية من
ّ
يتعرض له
تحمل مسؤولياتها تـجــاه مــا
املسلمون مــن تمييز أو اضطهاد فــي غير
مكان ،بل يمكن القول إن بعض املؤسسات
الحقوقية الغربية هــي ،فــي أحـيــان كثيرة،
أكفأ في ّ
تحمل املسؤولية من دول إسالمية
ُ ِّ
ت َسخر إعالمها في االتجاه املعاكس.
(كاتب سوري في برلني)

إلنجاح المقاومة
الشعبية السلمية الفلسطينية

حصار مأرب بين تجربتين
ً
وتمهيدا لالقتراب من مدينة مأرب ،بعدما
ِّ
أعيتهم جبهة صرواح الواقعة غربيها ،على
الحدود اإلداريــة مع صنعاء ،ثم لجأوا إلى
فـتــح جبهة أخ ــرى فــي محافظة البيضاء،
جنوبي مأرب ،على الحدود اإلدارية بينهما،
ّ
وتمكنوا من إحراز ّ
تقدم فيها ،بالتوغل في
ماه ّلية ،وذلك ما يفيد بأن الهدف
مديرية ِ
ّ
القادم مديرية حريب التي يمكن السيطرة
عليها من االلتفاف وقطع االتصال الجغرافي
مع محافظتي شبوة وحضرموت ،واإلمدادات
التي تتدفق عبرهما إلى القوات الحكومية
في مأرب والجوفً .
حاليا ،مأرب تحت حصار
هالل،
حوثي غير
مكتمل ،يمتد على ّشكل ً
ّ
مجندة حديثا،
وتنتشر على حوافه قوات
وي ـب ــدأ طــرفــه م ــن ح ــدود ال ـب ـي ـضــاء ،م ـ ً
ـرورا
ً
بمحافظة صنعاء ،ووصــول إلــى محافظة
الجوف ،ويزيد الوضع ً
سوء ا اختزال الصراع
ليبدو كمعادلة ذات متغيرين :الحوثيون
وحزب التجمع اليمني لإلصالح الذي يعد
الفاعل السياسي األبرز في طرف الحكومة
ٌ
شكوك معلنة حول
الشرعية ،وتحيط ذلك
نــوايــا التحالف ال ــذي يـحــاول توجيه هذه
املعادلة ،لتكون محصلتها صفرا.
وفي السياقّ ،
ً
حاليا،
تعد محافظة شبوة،
ّ
محور ارتـكــاز حــســاس ملــأرب ،مثلما كانت
مدينة (ميناء) الحديدة محور ارتكاز مماثل
ً
لصنعاء ،ومــدخــا لكسر حصار السبعني
ً
يوما .لذلك تحاول القوات الحكومية الحفاظ
على هــذا الوضع ،لكسر الحصار الحوثي
على مأرب ،والدفع بجانب من هذه القوات
إلــى احتالل وضــع ومــواقــع ما قبل يناير/
ك ــان ــون ال ـثــانــي  ،2020ح ــن ك ــان جـنــودهــا
يـطــرقــون أب ــواب صنعاء مــن عــدة جبهات.
بــل ك ــان هـنــالــك تــوجــه إل ــى تحقيق إحــاطــة
طويلة تمتد إلى الباب الجنوبي لصنعاء،
عبر محافظتي البيضاء وذمار ،لوال انشغال
جزء كبير من القوات الحكومية في مواجهة
ً
إماراتيا،
املجلس االنتقالي الجنوبي ،املدعوم
وتعثر تنفيذ اتفاق الرياض املبرم بينهما
في نوفمبر /كانون الثاني .2019
دام بني الحوثيني
أمام ما يجري من سباق ٍ
والحكومة الشرعية ،في مثلث الصراع :مأرب
والجوف والبيضاء؛ ّ
ثمة تحوالن جوهريان،
ُيعتقد أن يكون لهما دور في الحسم ملصلحة
الحكومة الشرعية ،أو تعزيز نفوذ الحوثيني،
ّ
واالنتقال بهذا الصراع إلى محطة جديدة:
دخ ــول آلـيــة تسريع تنفيذ اتـفــاق الــريــاض
مرحلة التنفيذ ،وتعيني نائب رئيس هيئة
أركـ ــان الـجـيــش ال ـس ـعــودي ،الـفــريــق مطلق
ً
قائدا للعمليات املشتركة للتحالف
األزيمعً ،
العربي ،خلفا للقائد املعزول واملحال إلى
التحقيق ،فهد بن تركي بن عبد العزيز .ولن
يكون لهذين التحولني أثر واضح وسريع
ملصلحة قوات الحكومة الشرعية ،خالل ثالثة
ّ
يات تنفيذيةٍ
أشهر؛ ألنهما يواجهان تحد ٍ
عديدة ،داخلية ودولية.
(كاتب يمني)

السديس
ما قاله ّ

االستفزاز اإلسالموفوبي ...وأخالق المواجـهة
وأنهم ال يحترمون القانون في البلد الذي
ّ
غير
يقيمون بــه .تـتـكــرر ردود الـفـعــل هــذه ً
مـ ّـرة ،وأخــذت شكل أعمال إرهابية أحيانا،
والـغــالــب أن مــن ُيباشرها أن ـ ٌ
ـاس مسلمون
فــي االن ـت ـمــاء ف ـقــط ،ول ـي ـســوا مــن املـلـتــزمــن
ً
الدينيون
دينيا ،وقد أحسن األئمة والقادة
ّ
فــي غـيــر مـكــان فــي تـهــدئــة ال ـنــاس ،وحثهم
على االلتزام بالقوانني في االحتجاج ،لكن
ما ينبغي أن يتجه إليه الوعي والتثقيف
الــدي ـنــي أب ـعــد م ــن ذل ــك ،وه ــو الـتــوعـيــة في
معنى الـقــداســة واالع ـت ــزاز بــالــديــن ،والـتــي
ّ
ال ت ـه ــزه ــا ال ـح ـك ـمــة وال ـص ـب ــر ع ـلــى األذى،
ك ـم ــا ت ـق ـت ـضــي األخ ــاقـ ـي ــات ال ـت ــي يـنـبـغــي
االلتزام بها تجاه هذه االستفزازات ،وكذلك
ّ
التوعية بالسياسات التي ينبغي اتباعها
في كل سياق ،فالصورة التي يشيع فيها
االحتجاج ،سيما في الدول الغربية ،حيث
ـرف بدينهم
املسلمون أقـلـيــات ،وغـيــر مـعـتـ ٍ
ً
رسميا في معظم ال ــدول ،ال تنم عن التزام
ديـنــي أو خلقي ،إذ تـتـجــاوز مــا يسمح به
ُ َ
ويتعدى فيها على حقوق الناس
القانون،
وأمالكهم ،وتخرج عن السيطرة في أحيان
ً
ك ـث ـيــرة ،ف ـضــا ع ــن ال ـع ـنــف وال ـغ ـل ـظــة الـتــي
تـصـ ّـد الـنــاس ،ابـتــداء عــن تفهم القضية أو
مناقشتها.
َ
ثمة ُم َسلمة أخالقية راسخة ً ،ث َّبتها القرآن
الـكــريــم فــي غـيــر م ـكــان ،واص ــف ــا َ ســر نجاح
الرسول صلى الله عليه وسلم «ف ِب َما َر ْح َمةٍ

أن مشكلة مالي الرئيسية ذات أبعاد أمنية،
خصوصًا في آخر انقالبني؛ فاألول ()2012
كــان بعد تـمـ ّـرد «الـحــركــة الوطنية لتحرير
أزواد» في شمال البالد على القوات املالية،
وال ـثــانــي ( )2020عـقــب ت ـمـ ّـدد التنظيمات
امل ـت ـطـ ّـرفــة فــي أطـ ــراف ال ـب ــاد .مــا يـعـنــي أن
جــوهــر الـفـشــل عـسـكــري ،ول ـيــس سياسيًا،
ف ـم ـســؤول ـيــة اس ـت ـت ـب ــاب األمـ ـ ــن وم ــواج ـه ــة
املخاطر املحدقة بالبلد ملقاة على عاتق
قيادة الجيش ،قبل مؤسسة الرئاسة.
أكـثــر مــن ذل ــك ،كــان الـتــدهــور األمـنــي سببًا
لتدخل فرنسا في البلد ،عام  2013بموجب
قرار أممي ،فأعلنت الحرب على اإلرهابيني
واالنفصاليني .وأطلقت علميات عسكرية
ـرب ال أف ــق لها،
(ب ــرخ ــان ،تــاكــوبــا  )..فــي ح ـ ٍ
غير تعزيز الوجود الفرنسي في البلد ،فقد
بلغ إجمالي الجنود الفرنسيني في مالي
أكثر من  ،5800من دون النجاح في تحقيق
أي اس ـت ـقــرار ل ــأوض ــاع ،ال ب ــل زادت ح ـ ّـدة
األسلحة ،وإن اختلفت هوية حامليها ،ما
أثار شكوكًا حول الهدف الحقيقي من وجود
هــذه الـقــوات .خصوصًا ،بعد تــزايــد نشاط
ّ
الحركات املسلحة؛ الدينية أو العرقية ،في
شمال مالي ،على مقربةٍ من ّ
مقرات القواعد
الفرنسية.
تنظر باريس إلى مالي كمحمية فرنسية،
ّ
يشكل اإلرهاب فيها تهديدًا ملصالحها ،وهذا
ّ
وح ــده مـبــرر مقنع لـلــوجــود والـبـقــاء ،على
الرغم من التزايد املستمر في نسب املطالبني
بطرد القوات الفرنسية ،بعد سبع سنوات
عـلــى وج ــوده ــا ،وبـلـغــت %80؛ وف ــق أحــدث
استطالع للرأي .فالتدخل الفرنسي ّأدى إلى
تفاقم األوضــاع ،وازديــاد حنق املاليني من
االستعمار الجديد املغلف بتدخل إنساني،
بعد انتشار الوعي بلعب باريس في بلدان
القارة السمراء ،من خالل إيجاد التناقض
ب ــن الـ ـق ــوى ال ـح ـي ــة (الـ ـحـ ـك ــام ،امل ـع ــارض ــة،
الجيش )...في البلد واستثماره ملصلحتها.
ّ
وتحاول فرنسا بهذا األسلوب التحكم في
مـجــريــات الـلـعــب ،فــي واح ــدة مــن أفـقــر دول
ّ
القارة السمراء ،على الرغم من امتالكها ثروة
طبيعية هائلة؛ ّ
بوأتها مراكز متقدمة في
إنتاج الذهب واليورانيوم ،ما جعلها مطمعًا
للقوى الكبرى .وتسعى فرنسا إلى تثبيت
نفسها قوة دولية فاعلة في منطقة الساحل

أيقنت شعوب القارّة
األفريقية أن التخلص
من النفوذ الفرنسي
مفتاح سحري

والـ ـصـ ـح ــراء ،بــال ـب ـحــث ع ــن فـ ــرص إلن ـشــاء
قاعدة عسكرية ،في ظل الحصار األميركي
الصيني لقاعدتها العسكرية في جيبوتي،
خصوصًا أن موقع مالي يؤثر على باقي
املنطقة ،ال سيما على مجموعة إيـكــواس،
وك ــذل ــك دول ال ـســاحــل األف ــري ـق ــي .ي ـقــود ما
سبق إلى استنتاج مقنع ،عن أسباب عدم
تدخل القوات الفرنسية القريبة من وقائع
عملية االنقالب ،قصد الحيلولة دون وقوعه،
وحماية الرئيس املالي املحسوب عليها ،فقد
أدركت أن أسهم إبراهيم أبو بكر كيتا فقدت
قيمتها لدى املاليني ،لذا جاء تعليقها على
ً
االنـقــاب مقبوال ج ـدًا ،إلــى درج ــةٍ ال تشعر
فيها بأنه لدولة مصالحها مستهدفة ،بينما
ّ
تتولى في الكواليس التنسيق مع رؤساء
تجمع «إيكواس» للتفاوض مع االنقالبيني.
ويفسر ،على صعيد آخر ،صعوبة نجاح أي
تجربة ديمقراطية فــي دول غــرب أفريقيا،
وذلــك ،ببساطة ،عائد إلــى مخاوف فرنسا
َ
من إعالن خلع أي دولة بيعتها لباريس .فأي
رئيس أفرزته انتخابات ديمقراطية شفافة،
ويحظى بدعم قاعدة جماهيرية ،بإمكانه
أن يقود هذه املغامرة التي تنذر بالشروع
في محاصرة الــوجــود الفرنسي في بلدان
غرب القارة األفريقية .وتخشى باريس من
ّ
تحول هذا االنقالب إلى شرارة تصيب بلدانًا
أفريقية مجاورة ملالي (ساحل العاج ،غينيا،
بوركينافاسو ،غــانــا ،النيجر) مقبلة على
تنظيم انتخابات رئاسية ،في الربع األخير
من العام الجاري.
(كاتب مغربي)

في نهاية املاراثون الخطابي املهم لألمناء
ال ـعــامــن لـلـفـصــائــل الـفـلـسـطـيـنـيــة ،وال ــذي
ب ـث ـتــه ف ـضــائ ـيــة ال ـت ـل ـفــزيــون الـفـلـسـطـيـنــي
الرسمية الخميس ،قـ ّـدم الرئيس محمود
ع ـ ـبـ ــاس عـ ـ ــدة نـ ـص ــائ ــح لـ ـلـ ـج ــان ال ـ ـتـ ــي تــم
تـشـكـيـلـهــا لــوضــع اسـتــراتـيـجـيــة مـ ّ
ـوحــدة
ل ـل ـم ـق ــاوم ــة ال ـش ـع ـب ـيــة ال ـس ـل ـم ـيــة وإنـ ـه ــاء
االنقسام وإعادة تشكيل منظمة التحرير،
وق ــال إن ــه يتعهد بـعــدم الـتــدخــل فــي عمل
تلك اللجان ،وإنه سيحترم القرارات املتفق
عليها من الجميع ،مهما كانت .تثير هذه
الجملة س ــؤاال :هــل ك ــان الــرئـيــس يتدخل
فــي ال ـســابــق ،ويـعــرقــل م ـح ــاوالت الــوحــدة
واملقاومة وإعادة تشكيل منظمة التحرير،
وما هو سبب هذا التغيير اآلن؟ هل يشعر
الرئيس أن تلك السياسات ،أو العراقيل،
كــانــت سـبـبــا فــي الــوضــع امل ــأس ــاوي الــذي
وصلت إليه القضية الفلسطينية ،وفشل
تحقيق الحد األدنــى من املطالب الوطنية
للشعب الفلسطيني؟
ال ب ــد ف ــي م ـح ــاول ــة وضـ ــع اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
وط ـن ـي ــة ملـ ـق ــاوم ــة الـ ـت ــراج ــع ال ـع ـل ـن ــي عــن
املـ ــواقـ ــف ال ــرس ـم ـي ــة ال ـف ـل ـس ـطـي ـن ـيــة ب ـشــأن
مـقــاطـعــة إس ــرائ ـي ــل .ف ــي ع ــام  ،2013سئل
الــرئـيــس عـبــاس ،فــي مؤتمر صحافي تال
إحـيــاء ذكــرى نلسون مانديال ،عــن موقفه
م ــن ال ـحــركــة ال ـعــامل ـيــة ملـقــاطـعــة إســرائ ـيــل،
ف ــأج ــاب بــأنــه يــؤيــد مـقــاطـعــة االسـتـيـطــان
في األراضي الفلسطينية ،ولكنه يعارض
مقاطعة إسرائيل ،وهي دولة لدى فلسطني
«ات ـف ــاق مـعـهــا واعـ ـت ــراف م ـت ـبــادل مـعـهــا».
وعلى الرغم من أن منظمة التحرير اعترفت
بإسرائيل خطيا عام  ،1993إال أن إسرائيل
لم تعترف بدولة فلسطني ،وإنما اعترفت
شكليا باملنظمة ،وال تــزال تعتبر فصائل
املنظمة ،ومنها حتى حركة فتح ،إرهابية،
وت ــزج فــي ال ـس ـجــون كــل مــن يـنـتـمــي لتلك
الفصائل .ولو افترضنا أن الرئيس عباس
كان ،في ذلك الوقت ،ملزما بقول ذلك علنًا
بسبب وجود اتفاق أوسلو ،إال أن هذا األمر
لم يعد ملزمًا ،بعد أن أعلنت القيادة أنها
ٍّ
فــي حــل مــن اتفاقها مــع إســرائـ ًيــل ،بسبب
تراجع إسرائيل عن احترامه .إذا ،أول ما
يـجــب االت ـف ــاق عـلـيــه ف ــي الـلـجـنــة املشكلة
لــوضــع اسـتــراتـيـجـيــة امل ـق ــاوم ــة الشعبية
السلمية هو التراجع الرسمي عن املوقف
الـعـلـنــي والـفـعـلــي لـلـقـيــادة الفلسطينية،
املـعــارض مقاطعة دولــة إســرائـيــل ،وليس
االس ـت ـي ـطــان ف ـقــط .وال ب ــد أن يـشـمــل ذلــك
التأييد الرسمي والعلني للحركة العاملية
للمقاطعة وسـحــب االسـتـثـمــارات وفــرض
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العقوبات ( ،)BDSوالتي تصرف إسرائيل
م ــاي ــن الـ ـ ـ ــدوالرات مل ـحــارب ـت ـهــا ،وتـعــاقــب
مؤيديها ،فقد منعت أخيرا أحد ّ
مؤسسي
الحملة الفلسطينية الخاصة باملقاطعة
األك ــادي ـم ـي ــة وال ـث ـقــاف ـيــة إلس ــرائـ ـي ــل ،عمر
البرغوثي ،من السفر ،واعتقال منسق عام
الحركة الدولية ملقاطعة إسرائيل ،محمود
نــواج ـعــة ،بـعــد تــوقـيــف غـيــر م ـبـ ّـرر دام 17
ي ــوم ــا .قـ ــرار دع ــم واض ـ ــح ،وال ل ـبــس فـيــه،
لحركة املقاطعة ،يجب أن يشمل فلسطني
والعالم ،وأن يتم التنسيق في تطبيقه مع
ّ
املؤسسة منذ أكثر من عقد ،والتي
الحركة
لها خـبــرة فــي املــوضــوع .أي على القيادة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة الـ ـت ــواض ــع ق ـل ـي ــا ،وق ـب ــول
النصائح من القادة امليدانيني في الحركة
ّ
الـ ـت ــي هـ ـ ــزت اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن أكـ ـث ــر م ــن أي
حركة مقاومة فلسطينية ،مسلحة أو غير
مسلحة .ويتطلب هذا األمر أيضا العمل
املباشر مــن خــال الحكومة الفلسطينية
وأذرعها على تطبيق األمر ،من دون ّ
تردد،
آخ ــذي ــن ب ــاالع ـت ـب ــار أه ـم ـيــة ال ـص ـم ــود من
خــال مقاطعة ما له بديل ،والعمل الجاد
على إيجاد بدائل لكل ما هو مستورد من
إسرائيل.
ّ
ق ــد يـتـطـلــب ت ـبــنــي ال ـق ـي ــادة الفلسطينية
حـ ــركـ ــة املـ ـق ــاطـ ـع ــة وأدب ـ ـيـ ــات ـ ـهـ ــا رس ـم ـي ــا
تشريعات فلسطينية ،تصدر عن الرئيس
ٍ
محمود عباس ،تشمل عقوبات كبيرة ملن
يخالف ق ــرارات املقاطعة .ومــن الضروري
إدخال موضوع املقاطعة وأشكالها ضمن
املنهاج الفلسطيني ،وتنظيم محاضرات
ت ـ ــوع ـ ــوي ـ ــة ،ع ـ ـبـ ــر الـ ـفـ ـض ــائـ ـي ــة واإلعـ ـ ـ ـ ــام
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ،ل ـل ـط ــاب ولـ ـك ــل ق ـط ــاع ــات
الشعب الفلسطيني ،لكي يرافق التعديل
الـتـشــريـعــي وع ــي واض ــح ألهـمـيــة تطبيق
امل ـق ــاط ـع ــة وك ـي ـف ـي ـت ــه ،مـ ــن خـ ـ ــال م ـعــرفــة
املــواطــن الفلسطيني أهمية دعــم املنتوج
الــوط ـنــي ،ووقـ ــف االع ـت ـمــاد عـلــى املـنـتــوج
اإلسرائيلي ،ولو كان أكثر جــودة وأفضل
سعرا ،فأهمية املقاومة الشعبية السلمية
في قدرتها على إشراك حقيقي لكل شرائح
امل ـج ـت ـم ــع ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي .وي ـت ـط ـل ــب األم ــر
وضــع أســس لحملة إقليمية ودولـيــة ،يتم
خاللها تجنيد كل السفارات واملؤسسات
الفلسطينية فــي ال ـخــارج ،لـلـهــدف نفسه،
واالسـ ـتـ ـف ــادة م ــن ال ــزخ ــم ال ـع ــامل ــي الـكـبـيــر
امل ـنــاصــر لـلـشـعــب الـفـلـسـطـيـنــي وقضيته
الـعــادلــة .فهل يعقل أن مـصــر ،وهــي دولــة
عــربـيــة ك ـبــرى ،تستمر فــي اعـتـقــال منسق
حـمـلــة امل ـقــاط ـعــة ف ــي م ـصــر ،رامـ ــي شـعــث،
منذ يــولـيــو /تـمــوز  ،2019تلبية لرغبات
إس ــرائ ـي ــل؟ ي ـجــب أن تـشـمــل امل ـقــاط ـعــة أي
دولــة تقدم خدمة للمحتل ،حتى لو كانت

هل ستتمكن القيادة الفلسطينية من وضع استراتيجية للمقاومة الشعبية؟ ()Getty

التراجع الرسمي عن
الموقف العلني
والفعلي للقيادة
الفلسطينية،
المعارض لمقاطعة
دولة إسرائيل ،وليس
االستيطان فقط

أكبر وأهم دولة عربية .وفي هذا املضمار،
يـجــب تـكـثـيــف املـقــاطـعــة ل ــدول ــة اإلم ـ ــارات،
ثـقــافـيــا واجـتـمــاعـيــا وس ـيــاس ـيــا ،كـمــا من
الضروري مقاطعة أي بضائع أو خدمات
لها ،وألي دولة تقوم بالتطبيع مع املحتل.
وبذلك يتم رفع تكلفة االحتالل ومعاونيه،
ّ
ويغلق الطريق أمام أي دولة أخرى ،تفكر
بالتطبيع قبل إنهاء االحتالل.
شعبيًا ،هناك كثير يمكن عمله في مجال
املـقــاومــة الشعبية السلمية ،شــرط الـتــزام
حديدي بشروط تلك املقاومة ،ففي تطبيق
مبدأ السلمية ،يجب التزام الجميع بعدم
تسليح امل ـقــاومــة وعـسـكــرتـهــا ،مهما كــان
ل ــذل ــك روم ــان ـس ـي ــة م ـع ـي ـنــة ،ف ــال ـك ــل يــذكــر
الـنـجــاح الـبــاهــر ال ــذي شكلته االنتفاضة
األول ــى غير املسلحة .ويجب تطبيق ذلك
عـمـلـيــا م ــن دون ال ـس ـمــاح ألح ــد بتخريب
السلمية ،ألن قدرة املقاومة أن تستمر
مبدأ ً
شعبية مبنية على الـتــزامـهــا بالسلمية.
وفي مجال مناهضة ضم إسرائيل أراضي
فـلـسـطـيـنـيــة ف ــي ال ـض ـف ــة ال ـغ ــرب ـي ــة إلـيـهــا
يجب وضع خطة شعبية واسعة للزحف
الشعبي إلــى كل املناطق املـهـ ّـددة بالضم،
وإي ـ ـجـ ــاد واقـ ـ ــع ش ـع ـبــي م ـع ــاك ــس ل ـل ـضــم،
بحيث يصبح الضم مكلفا على املحتل.
ال ي ـم ـكــن ل ـل ـم ـقــاومــة ال ـش ـع ـب ـيــة أن تـعـمــل
م ــن دون ال ـت ـفــاف ج ـمــاه ـيــري حــول ـهــا ،ما
يعني أن مــن ال ـضــرورة الـقـصــوى الـعــودة
إلـ ــى ال ـش ـع ــب ،وال ـح ـص ــول ع ـلــى تـفــويــض
مـنــه ،فــي انـتـخــابــات تشريعية ورئــاسـيــة،
وان ـت ـخــابــات لـعـضـ ّـويــة امل ـج ـلــس الــوطـنــي
الفلسطيني .لـقــد ً وف ــرت جــائـحــة كــورونــا
ً
إم ـك ــان ـي ــة واسـ ـع ــة لـلـتـعــامــل ع ــن ب ـعــد من
خالل تقنيات إلكترونية متوفرة اآلن في
كل بيت ،فما هو املانع أن تتم االنتخابات
في أســرع وقت في كل مكان ،وإذا تعذرت
أي مـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،مـ ـث ــل الـ ـ ـق ـ ــدس أو غـ ـ ـ ــزة ،أو
مناطق في الشتات ال مانع من استخدام
التصويت اإللكتروني اآلمن .ولدى الشعب
الفلسطيني كوادر قادرة على وضع نظام
آمـ ــن وس ـه ــل االسـ ـتـ ـخ ــدام ،إذا م ــا تــوفــرت
اإلرادة الحقيقية لذلك.
وقــد أثلجت ص ــدور الشعب الفلسطيني،
ـوات ،رؤي ـ ــة بـعــض
وألول م ـ ــرة م ـن ــذ س ـ ـنـ ـ ً
الـقـيــادات املتصارعة متفقة على ضــرورة
وض ـ ــع اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ع ـم ـل ـيــة ل ـل ـم ـقــاومــة
الشعبية السلمية .ترجمة تلك اإلرادة إلى
برنامج عملي سهل وممكن ،في حال توفر
اإلرادة ،ومع ضمانات الرئيس بأن ال يتم
طرف لتعطيل عمل اللجان
التدخل من أي
ٍ
املنبثقة عن اجتماع األمناء العامني.
(كاتب فلسطيني)

ّإبان احتالل أملانيا النازية فرنسا ،مطالع األربعينيات في أجواء الحرب العاملية الثانية،
ّ
كان إمام مسجد باريس الكبير وأحد أبرز ّ
(1860
مؤس
سيه ،الشيخ قدور بن غبريت ً
ُ
ّ
–  ً )1954يعطي مئات اليهود بطاقات هوي ٍة مزورة« ،تثبت» أنهم مسلمون ،موقعة منه
ومختومة من إدارة املسجد ،ليحميهم من مطاردة النازيني وحكومة فيشي العميلة،
ولينقذهم مــن جـ ّـرهــم إلــى «الهولوكوست» ،وقــد نجوا بفضله .لــم يكن ذلــك الشيخ
الجزائري ،والدبلوماسي السابق (التقاه الحاج أمني الحسيني باملناسبة) ،يفعل هذا
ّ
تزلفًا للحركة الصهيونية الناشطة آنــذاك ،وإنما صــدورًا عن ّ
حسه
نفاقًا ألحد ،وال
اإلنساني العالي ،وإدراكه معنى اإلسالم .تمامًا كما فعل املسلم ،الحسن باثيلي ،في
ّ
ـوالت يهودي ٍة
يناير /كانون الثاني  ،2015ملــا أنــزل  15يهوديًا كانوا في مطعم مــأكـ ٍ
َ
تبريد ،وقطع عنهم الكهرباء،
في باريس ،إلى الطابق السفليٍّ ،ووضع ٍّهم في غرفة ُ
ـداء داعشي إرهــابــي على املطعم ،قتل فيه أربعة يهود .بادر
فأنقذهم بذلك من اعـتـ ٍ
نفاق
ذلك الشاب املالي إلى شجاعته الفائقة اإلنسانية ،وليس في باله دفع فاتورة ٍ
إلسرائيل أو غيرها.
تأتي إلى البال املأثرتان أعاله ،البعيدة قبل أزيد من سبعة عقود والقريبة قبل خمس
ّ
سـنــوات ،بمناسبة عظة خطيب الـحــرم املــكــي ،عبد الرحمن الـســديــس ،يــوم الجمعة
ُ
ُ
«منهج أبلج» (بتعبيره) ،قوامه ،على ً ما يستخلص مما كان
املاضي ،للمسلمني ،عن
ٍ
ورقات مكتوب ٍة بني يديه ،معاملة غير املسلم معاملة حسنة ،غير أن ورقاته
يقرأ من
ٍ
ّ
ّ
خصت اليهودي (ال بــأس) .والعجيبً هنا أن املسلم مدعو ،بحسب السديس ،إلى
بدافع
ذلك ،تأليفًا لقلب غير املسلم ،واستمالة لنفسه للدخول في ّالدين القويم ،وليس ٍ
ٍّ
ـدون في ورقاته ،أنه «حني
إنساني محض .واألعجب أن صاحبنا هذا أبلغنا ،من املـ
يغفل منهج الحوار اإلنساني تذكى جوانب الصدام الحضاري ،وتسود لغة العنف
ّ
واإلقصاء والكراهية» .ويحتاج ُ
ليصدق أن قائل
أرطال من رجاحة العقل
واحدنا إلى
ٍ
هذا الكالم اسمه عبد الرحمن السديس ،فليس مأثورًا في أرشيف هذا الشيخ ،املرتجل
معجم مثل هذا ،فلم ُ
ٌ
يحدث ّ
مرة أنه دعا أحدًا ،أي أحد ،إلى نبذ اإلقصاء ولغة
واملقروء،
ّ
َ
العنف ،بل صمت عن حكام بلده ،وأمثالهم في غير بلد ،على ما ارتكبوه من فائض
ّ
وملا كان يدعو ّ
العلي القدير أن ُينقذ املسجد األقصى ،في غير
العنف في غير نازلة.
هذه الغضون الراهنة ،كان يأتي على إنقاذ املسجد من «رجس اليهود املعتدين» ،كما
ّ
تعبير يحيل إلى ديانة املعتدين ،ال إلى صفتهم محتلني .والراجح
فعل غير مرة ،في
ٍ ّ
املكي في غير مسألة ،من قبيل وصفه محمد بن سلمان مرةّ
أن مأثورات شيخ الحرم
ّ
«محدثًا ملهمًا» ،وزعمه أن أميركا والسعودية تقودان العالم إلى السالم ،الراجح أن

كالمه هذا وكثيرًا مثله كان من أسباب امتناع مسلمني عن الصالة وراء إمامته في
مركز إسالمي في جنيف ،بعد محاضر ٍة له هناك ،قبل عامنيّ ،قرعه فيها جزائري
شأن مما يفعله حكام العربية السعودية.
ومغربي ،على صمته في غير ٍ
تثقيف دائــم بشأن معاملة غير
ـى
ـ
ل
إ
تعيينًا،
املسلمة
تحتاج مجتمعاتنا العربية،
ٍ
املسلم ،ونبذ األفكار واملمارسات العنصرية واملذهبية والطائفية ،بنسخها الداعشية
اعتداءات غير قليلة على كنائس في مصر سبقت دولة أبو بكر
وغيرها .وفي البال أن
ٍ
البغدادي في املوصل ،وسلطتها في ّالرقة ،وأن قتل تسعة رهبان في الجزائر سبق
ً
ْ
بعقدين .من ّ
امللح أن يقال هذا ،مقرونًا
قتل «داعش» عماال مصريني أقباطًا في ليبيا
ُ
ٍّ
موجزه أن مجتمعاتنا هذه ،في هذه املسألة ،أبعد ما تكون عن
بديهي
بالتأكيد على
الحاجة إلى سماع عبد الرحمن السديس( ،ونسخ مثله بالغة الركاكة في اإلمــارات
ً
ومصر مثال) ،ليس ملواصلته الخرس بشأن قتل مسيحيني من أبناء األمة ،في مصر
وغيرها ،وإنما أيضًا ألنه جاء على حسن معاملة اليهودي في سياق «لزوم الجماعة
ُ
وحسن السمع والطاعة لإلمام خالفًا لنهج الخوارج املارقني والبغاة املقيتني» ..وهنا
كان األدعــى على السديس ،إن كان الذي كتب الخطبة ،أو على من كتبوها له ،أن ال
ّ
ّ
يتصنع التشاطر املفضوح .كان عليه عدم اللف والــدوران ،ويبق البحصة في فمه،
فيلقيها كما هــي ،من دون غمغمة ،بــأن يقول إن أولــي األمــر يقولون باملؤانسة مع
ّ
طاعتهم في هذا.
املحتلني اإلسرائيليني ،وإن على جمهور املسلمني ً
كانت خطبة صالة الجمعة ،وال مصلني .كانت مكتوبة .وخطيب الجمعة الذي يحفظ
ّ
ورقات مكتوبة يدلل على نقصان درايته ،وقلة معرفته،
القرآن عندما يقرأ خطبته من
ٍ
وفي حالة السديس ذيليته أيضًا ..رحم الله الشيخ ّقدور بن غبريت.

اللحظة السحرية أميركية
سامح راشد

في مسارات األمم وتاريخ الشعوب ،توجد لحظات سحرية ،تتغير عندها املصائر
بشكل غير متوقع ،وأحيانًا غير مفهوم .يمر العالم حاليًا بتلك اللحظة السحرية ،حيث
ً
ألي كان القيام بما يشاء ،استغالال لحزمة املعطيات اإلقليمية والعاملية التي
يمكن ٍ
ساحات مستباحة .بنظرة سريعة على األوضاع
جعلت مناطق الصراع والتنافس
ٍ
العاملية اليوم ،يمكن بسهولة مالحظة كم التحوالت واملفاجآت التي تشهدها أقاليم عدة
ً
في العالم .على الرغم من أن بعضها لم يشهد مقدمات منطقية لتلك التحوالت .مثال،
قامت الهند بخطوة ّ
متقدمة في النزاع مع باكستان حول إقليم كشمير ،بإصدار قانون
ّ
بضم مناطق في اإلقليم للسيادة الهندية .ولوال حرص إسالم أباد على عدم التورط
في معركة تستنزف قدراتها ،لنشبت مواجهة مسلحة مع نيودلهي.
على الرغم من أن قضية ارتباط هونغ كونغ بالصني شبه محسومة منذ عودتها إلى
الصني عام  ،1997إال أن بكني أصدرت تشريعًا ُيخضع الجزيرة ملزيد من السيطرة
الصينية ،بغير ّ
مبرر واضح ،فاندلعت تظاهرات واحتجاجات عنيفة ،جعلت الوضع
ً
في الجزيرة قابال لالنفجار في أي لحظة .في الشرق األوسط ،أعلنت اإلمارات تطبيع
العالقات مع إسرائيل ،على نحو مفاجئ .وبدأت تتوالى إشارات مشابهة من السعودية
والبحرين والسودان .وعلى الرغم من أن التقارب العربي اإلسرائيلي ليس جديدًا ،إال أن
إعالنه رسميًا بشكل مفاجئ في هذا التوقيت ،من دون ّ
مقدمات ،هو الذي يثير التساؤل،
ّ
التحركات املستجدة في
خصوصًا في ذلك التوقيت تحديدًا .ويثار التساؤل ذاته عن
أكثر من ملف ،منها ليبيا وسورية وشرق املتوسط .ففي هذه امللفات وغيرها ،يبدو
تتصرف ُ
ّ
بح ّرية وأريحية ،وصارت
واضحًا أن الــدول في الشرق األوســط وخارجه
حساباتها الذاتية هي ّ
املحدد األساس ،إن لم يكن الوحيد .ويتجلى هذا بوضوح في
التصعيد املتبادل بني تركيا واليونان في مياه املتوسط ،وحالة التوتر الشديد الذي
يكاد ّ
يتطور إلى مواجهة مسلحة بينهما.
وفي أفريقيا ،فجأة اندفعت إثيوبيا نحو التصعيد ،ليس فقط مع مصر والسودان ،ولكن
أيضًا مع الواليات املتحدة .ردًا على تعليق األخيرة مائة مليون دوالر من املساعدات
األميركية لها ،بسبب تعنتها في قضية سد النهضة .القاسم املشترك بني تلك التطورات
املهمة واملفاجئة هو العامل األميركي ،فالقطب األميركي الذي لعب سنوات دور األخ
األكبر للعالم ،بدأ في عهد الرئيس السابق ،أوباما ،ينأى بنفسه عن النزاعات اإلقليمية،
ليس فقط في الشرق األوســط ،وإنما في مناطق مختلفة من العالم .ثم جاءت إدارة
ترامب إلى البيت األبيض ،لتعيد النظر في ّ
محددات أي تحرك خارجي ،وتخضعه ملعادلة
املكسب والخسارة فقط ،وباملعيار املادي ال غيره .باستثناء ما يتعلق بإسرائيل وأمنها
الذي يفوق كل ّ
املحددات واملعايير .وفاقم اقتراب االنتخابات الرئاسية األميركية وطأة
هذا الغياب ،حيث يعاني كل رئيس أميركي في هذه الفترة من عدم القدرة على اتخاذ
قرارات قوي ٍة في السياسة الخارجية .ومع اقتراب االنتخابات ،يصبح الرئيس في
أي
ٍ
حالة ضعف عام ،وحاج ٍة ّ
ماسة إلى أي إنجاز خارجي ،يرفع أسهمه في االنتخابات،
وهو ما ينطبق بدقة على توسيع دائرة السالم العربي اإلسرائيلي.
إذن ،تلك اللحظة السحرية التي سمحت لقوى وأطراف ّ
متعددة في العالم باملبادرة
ّ
والتحرك في اتجاهات غير متوقعة ،لحظة أميركية باألساس ،سواء بالغياب
واالندفاع،
والحياد تجاه هونغ كونغ وتايوان وسورية وليبيا وكشمير .أو بالرعاية عن بعد ،كما
بالنسبة للسالم في الشرق األوسط .وأخطر ما في هذه اللحظة أنها ،قصرت أو طالت،
ُ
تفضي إلى تطورات وتحوالت ربما يصعب تحجيمها وتطويق آثارها الحقًا ،بعد
انتهاء مرحلة «اللحظة السحرية» ،وفي ذلك حديث آخر.
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بهي الدين والعريان وحقوق اإلنسان في مصر
أحمد مفرح

على الــرغــم مــن أن أح ـ ًـدا ال يستطيع التنبؤ
ب ـم ــوع ــد وف ـ ــاة أحـ ــد امل ـع ـت ـق ـلــن الـسـيــاسـيــن
داخل السجون املصرية ،إذ يدخل هذا األمر
فــي دائ ــرة الغيبيات ،إال أن أح ـ ًـدا ،كــذلــك ،من
معارضي النظام املـصــري ،أو املــدافـعــن عن
ح ـقــوق االن ـس ــان فــي م ـصــر ،يـعـلــم مــا تخفي
ل ــه األجـ ـه ــزة األم ـن ـيــة م ــن م ـكــائــد وخ ـط ــوات،
لتعويق عـمـلــه ،حـتــى مــع اف ـتــراض ً أن تكون
خـ ـط ــوات ت ـل ــك «املـ ـك ــائ ــد» م ــرت ـب ـط ــة بــآل ـيــات
واض ـحــة ،وصــريـحــة ،ومـشــروعــة يعلم فيها
«املتهم» باالتهامات املوجهة إلـيــه ،ويعرف
ط ــرق ال ــرد عليها  ..غـيــر أن ه ــذا ال ـحــال غير
موجود في مصر عبد الفتاح السيسي ،الذي
ت ـحــولــت م ـعــه أدوات الـتـحـقـيــق والـتـقــاضــي
أدوات للقمع وال ـب ـطــش ،فــي ظــل دائ ــرة
إل ــى
ٍ
«غيبيات» أمنية.
وعلى الرغم من أن املجتمع املدني الحقوقي
ف ـّـي مـصــر ق ــد م ـ ّـر بـمـنـعـطــف خـطـيــر لـلـغــايــة،
أث ــر عـلــى ثـقــة ضـحــايــا ح ـقــوق اإلن ـس ــان فيه
ً
خصوصا بعد  30يونيو/
باملجتمع الدولي،
ح ــزي ــران  ،2013وه ــي ال ـف ـتــرة ال ـت ــي شـهــدت
ـامــا مـجـتـمـعـ ًـيــا ح ـ ـ ّ
ان ـق ـسـ ً
ـادا ،أعـقـبـهــا ان ـقـ ٌ
ـاب
عسكري ،وارتـكــاب الجيش والشرطة جرائم
ض ــد اإلن ـس ــان ـي ــة  ،ك ــان ــت ذروتـ ـه ــا م ــا ع ــرف
بـمــذبـحــة راب ـعــة ال ـعــدويــة فــي أغـسـطــس /آب
 .2013على الرغم من هــذا ،استطاع املجتمع
املدني الحقوقي أن يجمع شتاته ،ويعود مع
أواخر العام  ،2014ليتسق مع مبادئ حقوق
اإلنـ ـس ــان وم ـعــاي ـيــرهــا م ـ ـ ّـرة أخـ ـ ــرى ،ويـلـفــظ
مــن بــه مــن «جــون ـجــوز» (تـعـبـيــر يطلق على
الحقوقيني واملنظمات الحقوقية التي تنفذ
أجندة األنظمة القمعية) ،ويبدأ في مرحلة
جديدة من كسب ثقة الضحايا ،على اختالف
أيديولوجياتهم وانتماءاتهم السياسية.
وقد زاد دور املجتمع الحقوقي املصري بعد
أن ظهر جيل جديد من املنظمات الحقوقية
املصرية ،ونما الدور الذي يلعبه الحقوقيون
املـصــريــون فــي املـهـجــر ،وبـلــغ ذروت ــه بظهور
املنبر املصري لحقوق اإلنسان ،وهو ّ
تجمع
مـسـتـقــل لـلـمــدافـعــن وامل ــداف ـع ــات ع ــن حـقــوق
ٌ
اإلن ـس ــان امل ـصــريــن ال ــذي ــن يـجـمـعـهــم إي ـمــان
ال يـتـجــزأ بالقيم الـعــاملـيــة لـحـقــوق اإلن ـســان،
ورؤية عامة مشتركة لضرورة تأسيس نظام
سياسي في مصر ،يقوم على احترام مبادئ
حقوق اإلنسان والديمقراطية واملواطنة.

التجهيز والنقل إلــى مـثــواه األخـيــر ،مــا ّ
يعد
ً
خرقا ً
تاما لكل األعراف املجتمعية والدينية
املرتبطة بتجهيز األموات ودفنهم في مصر.
وبالتزامن مع ســوء أوضــاع االحتجاز التي
أودت ب ـح ـي ــاة الـ ـع ــري ــان ،أص ـ ـ ــدرت مـحـكـمــة
الجنايات في  25أغسطس /آب  2020حكمها
ّ
املشدد ً 15
عاما ضد املدافع
املسيس بالسجن
ال ـح ـقــوقــي م ــدي ــر م ــرك ــز ال ـق ــاه ــرة ل ــدراس ــات
ح ـقــوق اإلن ـس ــان ،بـهــي الــديــن ح ـســن ،بسبب
مــزاعــم بــإهــانــة الـقـضــاء ،ونـشــر أخـبــار كاذبة
بـهــدف اإلض ــرار باملركز االقـتـصــادي للبالد،
وتـعـطـيــل أح ـكــام الــدس ـتــور ًوال ـق ــان ــون ،وهــو
ً
الحكم الــذي ال يعدو محاولة جديدة لعقاب
الحقوقيني املستقلني عـلــى أداء عملهم في
ّ
التصدي النتهاكات حقوق اإلنسان ّ
املروعة
ف ــي م ـصــر ،وم ـحــاولــة ل ـفــرض الـصـمــت ليس
فقط على املؤسسات الحقوقية املستقلة ،بل
كل املدافعني عن حقوق اإلنسان في مصر.
وأعقب الحكم الصادر ضد بهي الدين حسن
مثول زمالء حقوقيني معتقلني منذ ما يقارب
الـ ـع ــام ،م ـح ـمــد ال ـب ــاق ــر وم ــاه ـي ـن ــور امل ـصــري
وع ـمــرو إم ــام وســافــة م ـجــدي وأس ـم ــاء عبد
الفتاح وغيرهم ،علي ذمة قضايا جديدة ،ففي
 31الشهر املاضي (أغسطس /آب)ّ ،
تعرضت
م ــاه ـي ـن ــور امل ـ ـصـ ــري وإسـ ـ ـ ـ ــراء ع ـب ــد ال ـف ـت ــاح
وس ــوالف ــة م ـج ــدي ،امل ـح ـبــوســات احـتـيــاطـ ًـيــا
عـلــى ذم ــة القضية  488لسنة ( 2019حصر
تحقيق نيابة أمن الدولة العليا) للتدوير في
قضية جديدة –  855لسنة  2020أمام الجهة
نفسها ،بــزعــم «االنـضـمــام لجماعة إرهابية
ون ـشــر شــائ ـعــات ك ــاذب ــة وإسـ ـ ــاءة اس ـت ـخــدام
وســائــل التواصل االجتماعي» ،على خلفية
ّ
تحريات جهاز األمــن الوطني التي ّادعــت أن
التواصل مع املتهمني في القضية كان «خالل
ّ
التريض ،أو في أثناء جلسات النيابة
أوقات
واملحكمة» .هــذا على الــرغــم مــن أن الــزيــارات
ممنوعة عــن كــل الـسـجــون مـنــذ سـتــة أشـهــر،
ٌ
ممنوعات من
وعلى الــرغــم مــن أن املتهمات
ال ـت ـ ّ
ـري ــض ،وم ــن ال ـخ ــروج لـحـضــور جلسات
ٌّ
تـ ـج ــدي ــد ال ـ ـح ـ ـبـ ــس ،ول ـ ـيـ ــس م ـع ـه ــن أي مــن
وســائــل الـتــواصــل مــع العالم الـخــارجــي .ولم
يقتصر ضحايا عملية التدوير أخيرا على
ماهينور وســوالفــة وإس ـ ــراء ،فقبلها بأيام
( 27أغسطس) ،تم تدوير املحامي عمرو إمام
فــي القضية نفسها ( 855لسنة  ،)2020قبل
إخالء سبيله من القضية السابقة ( 488لسنة
 )2019ال ـتــي اعـتـقــل احـتـيــاطـ ًـيــا عـلــى ذمتها

وف ــي  13أغـسـطــس /آب  2020تــوفــي عصام
ال ـ ـعـ ــريـ ــان ،ال ـس ـي ــاس ــي امل ـ ـصـ ــري والـ ـقـ ـي ــادي
ف ــي جـمــاعــة اإلخ ـ ــوان املـسـلـمــن ،وأح ــد أب ــرز
األعـ ـض ــاء املــؤس ـســن ف ــي املـنـظـمــة املـصــريــة
ل ـح ـق ــوق اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان ،وأح ـ ـ ــد أب ـ ـ ــرز الـ ـقـ ـي ــادات
النقابية والبرملانية في عهد الرئيس السابق
حسني مبارك وعــام الرئيس محمد مرسي.
وعرف عقودا بنشاطه املجتمعي والسياسي
اإلص ــاح ــي ،ونـهـجــه الــوس ـطــي ،وم ـبــادراتــه
الـسـيــاسـيــة الـجــريـئــة وال ـعــابــرة لــانـتـمــاءات
الـسـيــاسـيــة واإلي ــدول ــوج ـي ــة .وك ـع ـشــرات من
الضحايا املـتـكـ ّـدســن فــي سـجــون السيسي،
أمضى العريان سنوات عمره حتى لحظاتها
األخيرة تحت نير انتهاكات حقوق اإلنسان
امل ـس ـت ـعــرة ف ــي ال ـس ـجــون ومـ ـق ـ ّـار االح ـت ـجــاز،
فبحسب التقرير الصادر أخيرا عن مؤسسة
«كوميتي فور جستس» ،تم رصد وتسجيل
 2,605انتهاكات ضمن سوء أوضاع االحتجاز
في الستة أشهر األولى فقط من العام ،2020
ّ
ً
حيث توزعت االنتهاكات بني  1,059انتهاكا
ضـمــن الـحــرمــان مــن الــرعــايــة الـصـحـيــة ،و41
ً
انتهاكا ضمن التغريب ،و 1,506انتهاكات
ضمن سوء معاملة السجناء واملعتقلني.
وقد عانى عصام العريان سنوات من اإلهمال
الطبي والحرمان من الرعاية الصحية ،على
الــرغــم مــن إصــابـتــه بالتهاب الكبد الوبائي
وأم ــراض مزمنة ،وهــو النمط السائد تجاه
املعتقلني السياسيني في سجن طــرة شديد
الـ ـح ــراس ــة (( )1املـ ـ ـع ـ ــروف ب ــاس ــم ال ـع ـق ــرب)
تجاوزات كثيرة بحق
حيث وثقت املؤسسة
ٍ
املعتقلني ،لم يكن أقلها ما ّ
تعرض له العريان،
من الحرمان من الزيارة والتواصل مع األهل
واملحامني ،وحــرمــان املحتجزين والسجناء
من استالم حاجاتهم الضرورية من أمانات
السجن ،بما فيها املالبس والطعام والــدواء
وإرس ـ ــال الــرســائــل واس ـتــام ـهــا م ــن ذوي ـهــم،
وإجـبــارهــم على الـنــوم على أرض أسمنتية
جـ ـ ــرداء ،وس ــط ت ـك ـ ّـدس ب ــال ــغ ،وسـ ــوء تـهــويــة
ل ــم ي ـ ــزل ي ـح ـصــد حـ ـي ــاة ض ـح ــاي ــا ع ــدي ــدي ــن،
خـصــوصــا مــن أص ـحــاب األم ــراض الـصــدريــة
واملــزم ـنــة .وحـتــى بـعــد أن فــاضــت روح ــه إلــى
بــارئـهــا ،لــم تـبــرح إدارة السجن عــن التنكيل
ب ــه وذويـ ــه بــالـتـعـ ّـســف ف ــي إجـ ـ ــراءات تسليم
جـثـمــانــه ل ــأه ــل ،وم ـن ــع إج ـ ــراء ت ـقــريــر طبي
بحقه ،يظهر ما قد ّ
انتهاكات
تعرض له من
ٍ
بالغة ،والقيام بدفنه من دون تشريح ،ومن
دون إبالغ األهل أو إعالمهم لحضور مراسم

الممارسات
«االنتقامية»
ضد الحقوقيين
وصحافيي الرأي
في مصر باتهامات
ملفقة ممنهجة
تحولت أدوات
التحقيق والتقاضي
ٍ
أدوات للقمع
إلى
والبطش ،في ظل
دائرة «غيبيات» أمنية

منذ منتصف أكـتــوبــر /تشرين األول 2019
(قرابة العام) .وكذلك محمد الباقر املحامي
الحقوقي الــذي تم اعتقاله في  29سبتمبر/
أي ـلــول  ،2019فــي أث ـنــاء حـضــور التحقيقات
ً
احتياطيا على
مع عالء عبد الفتاح ،وحبسه
ذمة القضية  1356لسنة  ،2019ليتم تدويره
في القضية الجديدة ( 855لسنة .)2020
وال ــواق ــع أن امل ـم ــارس ــات «االن ـت ـقــام ـيــة» ضد
ال ـح ـقــوق ـيــن وص ـح ــاف ـي ــي ال ـ ـ ــرأي ف ــي مـصــر
ً
احتياطيا في
بـتــدويــر اعتقالهم وحبسهم
ّ
ـات ملفقةٍ وم ـكــررة،
قـضــايــا وهـمـيــةٍ بــاتـهــامـ ٍ
حـ ـت ــى فـ ــي حـ ـ ــال إخ ـ ـ ــاء س ـب ـي ـل ـه ـ ًـم /إثـ ـب ــات
بــراء ت ـهــم مـنـهــا ،ص ــارت مـمـنـهـجــة مـنــذ عــام
 ،2013بـفـعــل ت ـع ــدي ــات ق ــان ــون اإلج ـ ـ ــراءات
ال ـج ـنــائ ـيــة ال ـت ــي أدرجـ ـه ــا الــرئ ـيــس امل ــؤق ــت،
عدلي منصور ،للمادة  ،143والتي أزالت قيد
االلتزام بالحد األقصى للحبس االحتياطي،
األمــر الــذي ّ
زج مصر في مرحلة جديدة من
االع ـت ـقــال الـقــانــونــي وال ـق ـضــائــي ،بالسماح

ّ
املطول بــأذون قضائية ،ومن دون
بالحبس
حكم بــإدانــة املتهم .وقــد أص ــدرت «كوميتي
ً
فـ ــور ج ـس ـتــس» ت ـق ــري ـ ًـرا م ـف ـصــا ع ــن ت ـطـ ّـور
تلك الـظــاهــرة فــي تقرير «الـسـجــون ومــراكــز
االحتجاز لشهري مايو ويونيو» من العام
ً
الجاري ،حيث ّ
يقدم التقرير تحليال للسياق
الـ ـق ــان ــون ــي والـ ـسـ ـي ــاس ــي امل ــرتـ ـب ــط ب ـت ـك ــرار
الحبس االحتياطي ملئات من املتهمني على
ذمة قضايا مختلفة باالتهامات والتحريات
نفسها التي ً
غالبا ما يحضرها جهاز األمن
الــوط ـنــي .ورص ـ ــدت املــؤس ـســة ف ــي تـقــريــرهــا
ً
للنصف األول من العام الجاري  96انتهاكا
ّ
ّ
املتكرر)
املتجدد/
على هذا النحو (االعتقال
ّ
ً
ووثـ ـق ــت  15ان ـت ـه ــاك ــا م ـن ـهــا ب ـحــق ضـحــايــا
مــن مختلف الـفـئــات العمرية واالجتماعية
وال ـس ـي ــاس ـي ــة وامل ـه ـن ـي ــة ،م ــا ي ـف ـيــد بــالـنـهــج
«االنـ ـتـ ـق ــام ــي» ال ـ ـ ــذي ان ـت ـه ـج ـت ــه ال ـس ـل ـطــات
املصرية عبر آلية الحبس االحتياطي.
ت ـع ـلــم األن ـظ ـم ــة الـقـمـعـيــة وال ـش ـمــول ـيــة مــدى
خـ ـط ــورة وجـ ـ ــود م ـج ـت ـمــع ح ـق ــوق ــي وم ــدن ــي
مـسـتـقــل وم ـه ـن ــي ،وتـ ـ ــدرك أه ـم ـيــة دور هــذا
امل ـج ـت ـمــع ف ــي ح ـشــد األفـ ـ ـ ــراد ،ع ـلــى اخ ـتــاف
توجهاتهم السياسية عـلــى أرض ـيــة حقوق
اإلن ـســان املـشـتــركــة بــن الجميع الـتــي يعمل
عليها بهي الدين حسن .ومن أجلها ّ
تعرض
للتهديد للقتل ومصادرة األموال ،والتي مات
مؤمنا بها عصام العريان في سجن العقرب
سـيــئ الـسـمـعــة .وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن االخ ـتــاف
السياسي واأليــديــولــوجــي بــن الــرجـلــن ،إال
أنهما اتفقا علي املعايير األساسية باحترام
حقوق اإلنسان والعمل عليها ،وهذا ّ
أشد ما
يـخـشــاه أي ن ـظــام شـمــولــي وقـمـعــي (وج ــود
أشـخــاص أو أف ــراد يمثلون ق ـيــادات مقبولة
لــدى املجتمع ،عابرين لأليدولوجيا ،لديهم
رصيد وطني ،صوتهم مسموع لدى الدوائر
الداخلية والخارجية ،وغير ّ
ملوثني بقضايا
ف ـســاد أو ج ــرائ ــم ج ـنــائ ـيــة) ،فـحـيـنـهــا يـكــون
الشغل الشاغل لهذا النظام هو العمل علي
محاولة عرقلة أي وجــود لهذه الفئة ،وكتم
أصــوات ـهــم بـشـتــى الـسـبــل ،بــاسـتـعـمــال طاقم
أدواتــه الجاهزة ،التهديد والقمع واالعتقال
وإصـ ــدار أح ـكــام بــالـسـجــن ،كـمــا تــم مــع بهي
الــديــن حـســن ،أو القتل خ ــارج إط ــار القانون
بالحرمان مــن الرعاية الصحية األساسية،
كما تم مع الراحل عصام العريان.
(حقوقي مصري ،مدير تنفيذي
في «كوميتي فور جستس»)

الصين :تطوير نموذج لتقييم سرطان المستقيم

غرق قوارب خالل عرض داعم لترامب

ّ
قال مسؤولون محليون إن عــددًا كبيرًا من القوارب شــارك في عرض ببحيرة ترافيس في والية
تكساس األميركية دعمًا للرئيس دونالد ترامب ،ما أسفر ّ عن توليد موجات أدت إلى غرق أربعة
ّ
قوارب على األقل واصطدام مجموعة أخرى بصخور ،لكنهم أوضحوا أن الحوادث لم تسفر عن
والبحيرة مقصد شهير لركوب القوارب والصيد والسباحة وغيرها من األنشطة.
سقوط مصابني.
ّ
ّ
الشرطة املحلية إنها نشرت عددًا إضافيًا من الضباط في ظل توقعات بزيادة عدد القوارب
وقالت ّ
(رويترز)
مضيفة أنهم تلقوا عددًا كبيرًا من نداءات االستغاثة.

ّ
ذكرت األكاديمية الصينية للعلوم أن باحثني صينيني يعملون على نموذج تنبؤي لتحسني خطط
العالج ملرضى سرطان املستقيم .ويمكن أن يساعد هذا النموذج األطباء في تقييم خطر انتقال
الــورم بعد الجراحة في املرضى الذين يعانون من سرطان املستقيم املتقدم موضعيًا ،واختيار
املرضى املناسبني للعالج الكيميائي املساعد .وطور النموذج إمكانية تنبؤ خطر انتقال الورم
ّ
لدى املرضى بطريقة غير جراحية وفقًا للحاالت الفردية .وأظهرت النتائج أن النموذج يتفوق على
(شينخوا)
األدوات السريرية املتوفرة حاليًا.

من أجل سماء زرقاء
املشهد في الـصــورة من دكــا ،عاصمة بنغالدش،
يحمل متناقضات الفـتــة ،فالسكان يحتمون من
فيروس كورونا الجديد باستخدام الكمامات ،لكن،
كـيــف يمكن أن يـحـتـمــوا مــن ه ــواء مـلــوث يخترق
كماماتهم ويسيطر على أجواء مدينتهم وكثير من
املــدن حول العالم؟ هي معضلة تحتاج إلى تعاون
أكبر على مستوى عاملي.
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لـهــذا السبب وغـيــره ،أق ـ ّـرت الجمعية العامة لألمم
املـتـحــدة فــي الـتــاســع عشر مــن ديسمبر /كانون
األول « 2019الـيــوم الــدولــي لنقاوة الـهــواء من أجل
س ـمــاء زرقـ ــاء» والـ ــذي يحتفل ب ــه ،ب ــدءًا مــن الـيــوم
اإلث ـنــن ب ــال ــذات ،فــي الـســابــع مــن سبتمبر /أيـلــول
ّ
من كل عام .هذا اليوم الدولي هو من االحتفاليات
األح ــدث لألمم املتحدة ،وربـمــا تأخر اإلع ــان عنه

إذ ّإن تلوث الهواء من املشاكل البيئية األكبر حول
العالم منذ أمد بعيد.
تهتم األمم املتحدة بنقاوة الهواء تبعًا لنتائجها على
مستوى صحة السكان ،فجزيئات التلوث الصغيرة
ُ
التي ال ترى بالعني املجردة تصيب الرئتني ومجرى
الدم والجسم .وهذه امللوثات مسؤولة عن نحو ثلث
الوفيات الناجمة عن السكتات الدماغية وأمــراض

ً
الجهاز التنفسي املزمنة وسرطان الرئة ،فضال عن
ربع الوفيات الناجمة عن األزمــات القلبية .وهكذا،
ـإن ّ
فـ ّ
الحد من تلوث الهواء يحمي صحة اإلنسان،
على أن تلتزم جميع الــدول بالنهوض بسياسات
التنمية املـسـتــدامــة الـتــي تــدعــم كفالة نوعية هــواء
صحية في املدن واملستوطنات البشرية املستدامة.

(العربي الجديد)

الدولة المتوحشة في السودان
الوليد آدم مادبو

ّ
ّ
نتحرر؟
نتحرر؟ ومتى
فرج قوقريال :كيف
علي جفون :عندما نرمي بآخر األغالل في
جوف البحر؟ (روايــة فشودة ،أحمد حسب
الله الحاج)
ّ
اط ـل ـعــت قـبــل ف ـتــرة غـيــر بـعـيــدة عـلــى كـتــاب
«م ـصــادر اإلبـ ــداع» ( )2017للكاتب إدوارد
وي ـل ـس ــن ،ال ـح ــائ ــز ع ـل ــى ج ــائ ــزة بــول ـي ـتــزر،
فــألـهـمـنــي ال ـت ـف ـكـ َـر والـ ــرجـ ـ َ
ـوع وال ـت ــدب ـ َـر في
جــذور املشكلة السودانية ،والتي أصبحت
الـصــراعــات القبلية أحــد تجلياتها ،حتمًا
ل ـي ــس م ـس ـ ّـب ـب ــات ـه ــا؛ فـ ــال ـ ـصـ ــراع ن ــاج ــم عــن
انقسامات فئوية وقومية وإثـنـيــة ،عجزت
الــدولــة عــن اسـتـحــداث آلـيــة للتعامل معها
بواقعية وموضوعية .هنالك صـ ٌ
ٌ
ناجم
ـراع
عن احتكار فئة للسلطة ،وصــراع ناجم عن
التمييز االجتماعي والثقافي واالقتصادي
والتعليمي ال ــذي تـمــارســه الـنـخــب (بــوعــي
وم ــن دونـ ــه) ضــد شـعــوب ال ـهــامــش ،الـغــرب
والشرق خصوصا.
لم تفشل الدولة السودانية فقط في تنظيم
عالقات القوة ،لكنها أيضًا فقدت حياديتها،
وأص ـب ـح ــت ط ــرف ــا ف ــي ال ـص ــراع ــات الـقـبـلـيــة
واإلثـنـيــة الـقــائـمــة فــي املجتمع الـســودانــي.
سـ ّـيـمــا أن ه ـنــاك ات ـهــامــات ت ـط ــاول نــافــذيــن
ف ــي امل ـج ـلــس ال ـس ـي ــادي ال ـح ــال ــي ،بتسليح
أو ت ـحــريــض م ــن ط ــرف ــي الـ ـن ــزاع ف ــي شــرق
ٌ
السودان وغربه ،كل حسب انتمائه ،العرقي
وال ـج ـهــوي .لـقــد أدم ـنــت ه ــذه الـنـخــب حــرب
ال ــوك ــال ــة ،ودأب ـ ــت ع ـلــى اس ـت ـخ ــدام الـهــامــش
الجغرافي حديقة خلفية لحسم خالفاتهم
السياسية .لقد عانت الجيوش القومية من
كل االنحيازات التي عرفت عن قيادة القوات
(غير) النظامية في زمن األنظمة العسكرية،
األيــديــولــوجـيــة منها خـصــوصــا .ال يخفى
على القارئ أن جل اإلشكاالت التي نعانيها
ال ـيــوم نــاجــم عــن ع ــدم وج ــود جـيــش قومي
م ـس ـت ـنـ ٍـد ع ـل ــى أسـ ــس اح ـت ــراف ـي ــة وم ـه ـن ـيــة،
وخاضع إلرادة مدنية.
ٍ
ال تركز هذه املقالة على عجز الدولة في أداء
أدوارها االجتماعية واالقتصادية ،أو حتى
الـثـقــافـيــة ،وإن ـمــا ت ـنــوه إل ــى إخ ـفــاق الــدولــة
فــي تحديد خياراتها السياسية املفترض
أن تستند على فلسفة أخالقية بعينها .لم
يكن ق ــادة الـحــركــات املسلحة أكـثــر كياسة،
فــإن بعضهمِ ،عــوضــا عــن حــث الــدولــة على

االلـتــزام بالضوابط القانونية واألخالقية،
يسعون إلــى توظيف الـنــزعــات العصبوية
نفسها سياسيًا .وهذا جد خطير ،سيما أن
املجتمع يفتقر إلــى مصفوفة من ّ
املقومات
التي ّ
تخوله لصياغة عقد اجتماعي جديد.
إننا إزاء معادلة تستوعب حــدي التقاطع
ب ــن ط ــرف ــي «امل ــوض ــوع ـي ــة» و«ال ــواق ـع ـي ــة»،
وحــدهــا فقط مقاربة تثاقفية نقدية يقظة
وقادرة على التفكير في تعبيراتها الجمعية
وال ـتــواص ـل ـيــة ،ق ـ ــادرة ع ـلــى إع ـ ــادة صـيــاغــة
هويتها بطريقة إيجابية أو استلهامية،
غير خاضعة إلرادة القوة املتغطرسة ،وغير
تابعة ألي نزعة إنسانية ســاذجــة( .محمد
نور الدين أفاية ،الوعي باالعتراف.)2017 ،
لقد خلص إدوارد ويلسن إلــى أن البشرية
ّ
تطورت وارتقت بفضل التعاون ،ولم تصل
إلى ما وصلت إليه بفضل االنتقاء وتغليب
إرادة األقــوى من بني البشر .حـ ُّ
ـري بنا ،إن
أردنـ ــا ال ـخ ــروج مــن ورطـتـنــا األخــاق ـيــة ،أن
ّ
نتقلد فلسفة النحل في التعاون ،وأال ننحو
ت ـج ــاه أسـ ـل ــوب ال ــذئ ــاب ف ــي ال ـت ـع ــام ــل .لقد
وضـعــت كلمتي «مــوضــوعـيــة» و«واقـعـيــة»
ف ــي إشـ ـ ــارة إلـ ــى ال ـت ـقــاط ـعــات ب ــن الـخـطــن
َّ
اللذين تستحدثهما التواصلية ،وتنويهًا
إلــى اآللـيــات التي ربما استحدثت لتفسير
العالم ،وتفكيك لوغوس العبودية ،وتعريف
«إرادة القوي من حيث إنها إرادة التعبئة
العامة» ،كما يقول إرنست يونغر.
ل ـق ــد ان ـك ـش ـف ــت ل ـل ـك ــل ص ـ ـ ــورة األجـ ـ ـه ـ ــزة أو
صـيــات ال ـتــي كــانــت ت ـ ّـدع ــي األل ــوه ــة،
الـشـخـ ً
مـتـخـفـيــة وراء األيــديــولــوج ـيــات أو «عـ ّظــم
ال ـش ـخ ـص ـي ــات» ،ف ـم ــا عـ ــاد املـ ــواطـ ــن ُي ـ َـم ــن ــي
ّ
نفسه بالتطلع إلــى املـقــدس ،بسبب عوامل
ـرب ال ـ ـبـ ــاردة،
ك ـث ـي ــرة ،أه ـم ـه ــا ان ـت ـه ــاء الـ ـح ـ ّ
وعدم رغبة القوة الغالبة للتخفي ،انعتاق
ال ـع ـق ــل الـ ـبـ ـش ــري م ــن ال ــوص ــاي ــة ،اإلخـ ـف ــاق
املــريــع لـلــدولــة فــي تقديم الـخــدمــاتُّ ،
تعرف
املــواطـنــن فــي أقـطــار املـعـمــورة على نماذج
لـلـحـكــم ،نــاج ـحــة وأخ ـ ــرى فــاش ـلــة ،انـتـشــار
وسائل التواصل االجتماعي ،و ...إلى آخره
من العوامل التي ّجـ َّـردت الجهات املهيمنة
مــن أدوات ـه ــا للتخفي .ول ـكــن ،بــالـقــدر الــذي
يعد فيه هذا األمر إنجازًا ،فإنه يكون سببًا
ـاق م ــري ــع ،ل ـل ـج ـهــات الـتــي
ف ــي ح ـ ــدوث إخـ ـف ـ ٍ
تـسـتـخــدم األس ــال ـي ــب ال ـقــدي ـمــة ف ــي تـطــويــع
الـ ـع ــام ــة ،وح ـ ْـم ـل ـه ــا ع ـل ــى قـ ـب ــول ال ــوص ــاي ــة
بـشـكـلـهــا ال ـ ـ َّـرث ال ـب ــال ــي ،وغ ـي ــر ال ـقــادرع ـلــى
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الـتــأقـلــم مــع ال ــواق ــع اإلن ـســانــي ال ـجــديــد .ما
ي ـج ـعــل ال ـك ــات ــب ه ـنــا ي ـل ـجــأ إلـ ــى امل ـق ــارب ــات
الـفـلـسـفـيــة ه ــذه ه ــو نــرجـسـيــة امل ــرك ــز ،ومــا
ي ـن ـجــم ع ـن ـهــا م ــن ع ـن ـص ــري ــة وروم ــان ـس ـي ــة
مــؤمـثـلــة ضــد ال ـهــامــش ،جعلتهم يـقــولــون:
ّ
يتصرف هــؤالء األوب ــاش املتوحشون
ملــاذا
بـ ـه ــذه الـ ـط ــريـ ـق ــة؟ مل ـ ــاذا ي ـق ـت ـت ـلــون ُ
وي ـف ـن ــي
ُ
بعضهم بعضًا؟ وهــم (النخب املركزية) إذ
يـقــولــون ذل ــك ،إنـمــا يـتـنــاســون كــل الـعــوامــل
ال ـتــي تسببت فــي إف ـقــار ال ـهــامــش ،وجعله
ّ ً
َّ
يتقوت من العيش الفكري واملادي
متسوال
لـلـنـخــب امل ــرك ــزي ــة .إن ـه ــم يـ ـك ــادون ي ــدرك ــون
ال ـعــوامــل الـهـيـكـلـيــة والـبـنـيــويــة املـ ّ
ـؤسـسـيــة
التي جعلت الشرق وأصحابه ذوي املوقع
اإلستراتيجي الحيوي ،يلجأون إلــى قــادة
دينيني وآخــريــن مــؤدلـجــن يطلبون منهم
املدد ،ويستنفرونهم كي ّ
يمدوهم ببضاعة
ِّ
م ــزج ــاة ،ف ــا ي ــرغ ــب أول ـئ ــك امل ـت ـنــط ـعــون أن
ي ـفــوا لـهــم بــدي ـنــار مــن تـلــك الـقـنــاطـيــر التي
استخرجت من أراضي هؤالء الغالبة.
ُ
ثــانـيــا ،عـجــزنــا عــن اعـتـمــاد مـبــدأ الـحــوار ّيــة
ألجأنا إلــى املقاربات الفلسفية ،فكل تجذر
إثني ّ
مبرر ،حسب ّ رأي إدغار موران ،شريطة
أن يصاحبه تـجــذر عميق ج ـدًا فــي الهوية
اإلنسانية ،ومحاولة من األطراف للتواصل
ب ـغ ـ ٌيــة ال ــوص ــول إلـ ــى هـ ــدف مـ ـح ــدد .م ــا زال
بعض من النخب املركزية يعتقد أن صراع
امل ــرك ــز ال ـهــامــش وه ـم ــي ،تـ ــدور رحـ ــاه على
أرض الذهن ،ولذا هي تطالب أبناء الهامش
التخلص مــن األثــر السحري للدونية التي
«يـ ـع ــان ــون» م ـن ـه ــا ،والـ ـت ــي ربـ ـم ــا حــرمـتـهــم
م ــن م ـشــاعــر ال ـ ــدفء امل ـتــدف ـقــة ع ـنــد غـيــرهــم،
وجعلتهم يحرصون على ترداد «الثنائيات
ّ
املخلة» التي تجاوزت مفهوم جالبة  -غرابة
إلى استحضار مفهوم مركز -هامش.
ث ــال ـث ــا ،م ــا ي ـج ـع ـل ـنــا ن ـل ـجــأ إل ـ ــى امل ـق ــارب ــات
الفلسفية عــدم قــدرتـنــا ،نحن الـســودانـيــن،
على استشراف وضع اجتماعي وسياسي،
ِّ
يـنـتــج أق ـص ــى ح ــد م ــن االتـ ـس ــاق واإلبـ ـ ــداع،
ويفرض ّ
حدًا أدنى من الضغوط .إن عجزنا
عــن تعميق مفهوم ًالـحــريــة قــد حــرم الــذات
ال ـس ــودان ـي ــة ف ــرص ــة اسـتـحـقـتـهــا لتحقيق
كـ ـف ــاء تـ ـه ــا الـ ـفـ ـط ــري ــة ،م ـ ــن خـ ـ ــال م ـق ــاوم ــة
دكـتــاتــوريــة الـبـصـمــات الـثـقــافـيــة ،الــوراثـيــة
واألنويةَّ ،
سيما أن مقاومة امليول الفطرية
ل ــاس ـت ـب ــداد أمـ ــر ضـ ـ ــروري ل ـت ـف ــادي كــارثــة
ّ
ُ
التضادية بني
تحدث بسبب
وطنية ،تكاد

¶

منوعات

ليال حداد

يوسف حاج علي

محمد عزام

¶

¶ مراسلون

¶

الرياضة

الرأي
نبيل

نزار قنديل

ستنتصر الثورات
السودانية ،والسورية،
والمصرية ،واليمنية،
والفلسطينية ،ألنها
بتضحية أبنائها وبناتها
لبّت نداء الروح
تحقيق سودانيتنا
مرهون باستعادتنا
للمبدع األخالقي
فينا ،وعدم الركون
للمبدع اآللي

الدولة بمعناها األدائــي والــدولــة بمعناها
الحضاري واإلنساني.
تـ ـحـ ـقـ ـي ــق بـ ـش ــريـ ـتـ ـن ــا ،فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـحـ ــالـ ــة،
سودانيتنا ،مــرهــون باستعادتنا للمبدع
األخالقي فينا ،وعدم الركون للمبدع اآللي،
والذي كاد أن ّ
يجرنا مرة أخرى تجاه دورته
ال ـتــدم ـيــريــة ،فــال ـت ـثــاقــف ك ـث ـي ـرًا م ــا يخضع
ل ـعــاقــات الـ ـق ــوى ،وألن األبـ ـع ــاد الفلسفية
واألخــاق ـيــة والـجـمــالـيــة تـمـثــل ب ـع ـدًا ّ
ملحًا
إلعــادة التفكير فيما هو إنساني ،فيلزمنا
أن نعيد النظر فــي «إرادة الـقــوى مــن حيث
هي إرادة للتعبئة العامة».
إذا تفحصنا الواقع مقابل تعمقنا الحقيقة،
أدركنا أن الحقيقة ليس شيئًا متعاليًا على
شــروطــه أو مكتفيًا بــذاتــه ،وأن املـمــارســات
ّ
صيغ للفكر ،بمنطقها
مجرد
الواقعية هي
ٍ
ودليلها وإستراتيجيتها .إذن ،التمييز بني
الحقيقة والــواقــع هــو مـجـ ّـرد «لعبة إرادات
وم ـفــاض ـلــة ب ــن قـ ـ ً
ـوى تـخـلــق االش ـي ــاء على
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ص ــورت ـه ــا ،وت ـب ـنــي االع ـت ـق ــاد بـجــوهــرانـيــة
الوعي ونقاء املعرفة» (عبد الرزاق بلعقروز،
املعرفة واإلرتياب .)2013 ،..
السؤال :هل نفهم الحداثة السودانية ذاتها
بشكل واقعي أم حقيقي ،سيما أنه ال توجد
ثـ ّـمــة ح ـقــائــق ،إن ـمــا ت ـف ـس ـيــرات ،وإذا شئت
تخيالت؟ لعل الحداثيني أنفسهم استجابوا
«ملفهومهم» للثقافة أكثر مــن استجابتهم
ملــوضــوع ـهــم امل ــزع ــوم  ...تـثـقـيــف اآلخ ــري ــن.
تستلزم اإلجــابــة اإلق ــرار بأنه ال توجد ذات
ٌ
ذوات
ع ــارف ــة أو واعـ ـي ــة ب ــال ـت ــاري ــخ ،ه ـن ــاك
ّ ٌ
متعددة في مقابل اتساع مجال املوضوعية
الـتــي أق ـ ّـر أصحابها ،بعد مغالطةٍ طويلةٍ ،
أن ــه ال ت ــوج ــد م ـقــولــة جــوهــريــة َتــأسـيـسـيــة
ممثلة للموضوعية« ،إنما هي ُبن ًى بالغية
تتخفى وراءها صالت القوة وإستراتيجية
القهر والتهميش والـبـطــش» (عـبــد ال ــرزاق
بلعقروز ،املعرفة واالرتياب .)2013 ،..
ال ـس ــؤال :هــل تـحــل ذات ـيــة ال ـش ـعــور ال ـثــوري
ال ــذي يــؤســس لـلـفــوضــى مـحــل املــوضــوعــي
لـلـسـمــة «ال ـع ـقــان ـيــة» لـلـنـظــام ال ـقــائــم اآلن؟
هل نحن أمام خيارين :الفوضى أو القبول
بـ ــاالس ـ ـت ـ ـبـ ــداد؟ أم إن ـ ـهـ ــا مـ ـ ـج ـ ـ ّـرد م ـغــال ـطــة
س ـي ــاس ـي ــة ت ـس ـتــدع ـي ـهــا ال ـن ـخ ــب امل ــرك ــزي ــة
على ما هو عليه؟ تمتلك
لإلبقاء على األمر ً
امل ــوض ــوع ــات رمـ ــزيـ ــة ال ي ـم ـكــن اخ ـت ــزال ـه ــا
ف ــي الـ ًقـيـمــة االس ـت ـع ـمــاالت ـيــة (االن ـت ـخــابــات
ً
وسيلة للوصول إلــى الحكم مثال ،الوثيقة
ً
إجراء حاكما للفترة االنتقالية).
الدستورية
وإذا حدث ذلك ،فاإلنسان بحاجة دومًا ،كما
كـتــب بـلـعـقــروز ،إلــى تـجــاوز شــرطــه امل ــادي،
نحو معانقة التوتر الروحي والحنني إلى
الخلود و األبدية.
ستنتصر الـثــورات السودانية ،والسورية،
واملـصــريــة ،واليمنية ،والفلسطينية ،وكل
الـثــورات العربية ،ألنها بتضحية أبنائها
وبناتها قد ّلبت نداء الروح ،ومن يتمركزون
حول ذواتهم ويستجيبون للثقافة البئيسة
التي أنتجتهم إنما يراهنون على فروض
الضمير الخاسر ،ويظهرون عاطفة وشفقة
تخفي مشاعر املنفعة واألنانية .سينتصر
الهامش السوداني باملنطق نفسه ،ويسخر
يــومــا مــن «اآلخـ ــر» ال ــذي طــاملــا اسـتـتــر وراء
آليات مادية اقتصادية ،كما يقول ماركس،
أو آليات دينية وأخالقية ونفسية كما يقول
نيتشه ،أو نفسية ال واعية كما يزعم فرويد.
(كاتب سوداني)
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أفغانستان :متضررون ينتظرون

كابول ـ صبغة اهلل صابر

وفقًا للحصيلة الرسمية ،قتل  190شخصًا
على األق ــل فــي أفغانستان ،وأصـيــب نحو
 ،300في الفيضانات التي ضربت واليات
عدة ،في الخامس والعشرين والسادس والعشرين
من أغسطس /آب املــاضــي ،بينما تشير أرقــام غير
ّ
رسمية إلى أن الخسائر في األرواح أكثر.
لم يقتصر األمر على الخسائر واإلصابات البشرية،
بــل طــاولــت األض ــرار املـنــازل واملنشآت االقتصادية
واملـجـتـمـعـيــة .وف ــي امل ـقــابــل ك ــان ح ـجــم امل ـســاعــدات
ً
ضئيال جدًا .وفي هذا اإلطار ،يقول الناشط األفغاني
ال ــذي يــديــر امل ـســاعــدات فــي امل ـنــاطــق امل ـت ـضــررة في
إقليم بروان ،حافظ سيد مشتاق موحد ،لـ«العربي
ّ
ّ
ال ـج ــدي ــد» إن ح ـجــم ال ـك ــارث ــة أك ـب ــر م ـمــا ذك ـ ــر ،لـكــن
املساعدات التي وصلت إلى هناك كانت من الطعام
والشراب والدواء ،بينما الناس يعيشون في العراء.
ّ
يضيف موحد أن نحو ألف منزل دمرت بشكل كامل
ف ــي مـنـطـقــة هــوت ـيــان ش ــري ــف ،ون ـق ــاش ،وجــري ـكــار،
واألســر التي كانت تسكن فيها موزعة في مناطق
مختلفة ،إذ لم تتمكن الحكومة حتى اآلن من إيصال
خيم لـهــم ،مشيدًا ب ــدور عــامــة الـنــاس والـقـبــائــل في
إيواء املتضررين داخل منازلهم وحدائقهم.
م ــن جــان ـب ـهــا ،ق ــال ــت وزارة ال ـت ـعــامــل م ــع األح ـ ــداث
الطبيعية ،في بيان لها بتاريخ أول سبتمبر /أيلول

ّ
الجاري ،إن عمليات اإلسعاف مستمرة واملساعدات
ّ
تصل بشكل مـتــواصــل إلــى املـتـضــرريــن ،مــؤكــدة أن
ّ
إحصائياتها تشير إلى أن الفيضانات دمرت أكثر
مــن ألــف مـنــزل بشكل كــامــل ،بينما دم ــرت أكـثــر من
ألفي منزل بشكل جزئي ،عالوة على تدمير مناطق
ّ
ّ
زراعية شاسعة .لكن الناشط موحد يقول إن األرقام
ّ
الرسمية ناقصة ،كما أن املـســاعــدات لــم تصل إلى
املـنــاطــق الـنــائـيــة الـتــي ت ـضــررت أك ـثــر ،ال سيما في
م ــدي ــري ــات غــورب ـنــد وس ـي ــاه غ ــرد وس ــال ـن ــج ،داع ـيــا
املؤسسات الدولية والدوائر الحكومية املعنية إلى
ّ
العمل بجد ألن السكان ،إلى جانب فقدهم أقاربهم،
ّ
ّ
فقدوا كل ما يملكون ،ال سيما أن معظمهم يعتمدون
بشكل أساسي على الزراعة وتربية املواشي.
وه ــذا مــا يــؤكــده أح ــد سـكــان مــديـنــة جــاريـكــا مركز
إق ـل ـيــم ب ـ ــروان ال ـتــي ت ـض ــررت بـشـكــل كـبـيــر ويــدعــى
ً
ّ
فيضان آغــا ،قــائــا لـ«العربي الـجــديــد» إن الحياة
بــأكـمـلـهــا ت ـض ــررت بـشـكــل كـبـيــر ،ف ــال ــزراع ــة دم ــرت،
وكثير من الناس فقدوا أقاربهم ،واملساعدات التي
ّ
وص ـلــت ضـئـيـلــة ج ـ ـدًا .ي ـقــول إن م ـيــاه الـفـيـضــانــات
الـجــارفــة دخـلــت إلــى مـنــزل خالته ،فسقطت جــدران
إح ــدى ال ـغ ــرف ،مــا أدى إل ــى وف ــاة ابـّنـتـهــا وإصــابــة
ابـنـهــا .أمــا آغــا مــن جـهـتــه ،فـيـقــول إن ــه فقير يعتمد
في معيشته على الزراعة التي دمرت ّفي معظمها.
فــي خـصــوص املـســاعــدات ،يـقــول آغــا ،إنــه فــي اليوم
األول جاءت قوات األمن األفغانية بالغذاء ووزعتها

على املتضررين ثم جــاءت بعض املؤسسات أيضًا
ووزعــت املــواد الغذائية واألدويــة ،لكن «بعد ذلك لم
نـ َـر ســوى زيــارات متتالية ملسؤولني كبار مع جمع
إحصائيات ،ووعود فقط».
في املقابل ،تقول الناطقة باسم الحكومة املحلية في
ّ
إقليم بروان ،وحيدة شهكار ،لـ«العربي الجديد» إن
ّ
املـســاعــدات الكافية وصلت إلــى املنطقة ،مــؤكــدة أن
املواد الغذائية والبطانيات واملالبس قد وزعت على
ّ
معظم املـتـضــرريــن ،وإن فــرق الحكومة تستمر في
جمع األرق ــام حتى تتمكن الحكومة من وضــع آلية
للمرحلة املستقبلية من أجل مساعدة من تضررت
ّ
منازلهم .كذلك ،تؤكد شهكار أن الحكومة تتعاون
مع بعض املؤسسات املحلية والدولية التي وزعت
مـســاعــدات ل ــ 500شـخــص ،وهــم مــن دم ــرت منازلهم
أو أصيبوا بجراح أو توفي أحد من أقاربهم ،وهي
ّ
مـســاعــدة تـعــادل  646دوالرًا أميركيًا لـكــل شخص.
ّ
وت ــوض ــح أن ل ـج ـنــة ش ـك ـلــت م ــن مـخـتـلــف اإلدارات
املعنية ،وهي تعمل ليل نهار ،ملساعدة املتضررين.
ّ
لـ ـك ــن ب ـع ــض املـ ـتـ ـض ــرري ــن ي ــرفـ ـض ــون ه ـ ــذا الـ ـك ــام،
ّ
ويقولون إن شريحة خاصة فقط وزع عليها املبلغ
امل ــال ــي ،بينما مـعـظــم املـتـضــرريــن م ـحــرومــون منه.
مــن ه ــؤالء مـحـمــد سـ ــردار ال ــذي دم ــر مـنــزلــه بسبب
الفيضانات فــي ضــواحــي مدينة شــاريـكــار ،ويقول
ّ
لـ«العربي الـجــديــد» إن زوجــة أخيه كسرت ساقها
ّ
بعدما سقط عليها جدار ،كما أن منزله دمر ،لكن لم

مجرد وعود
زار كبار المسؤولين األفغان المناطق المتضررة
بالفيضانات ،ومنهم وزير الدفاع ،أسد اهلل خالد،
ووزير التعامل مع األحداث الطبيعية والكوارث
سيد بهاء الدين جيالني ،ورئيس المجلس األعلى
الوطني للمصالحة عبد اهلل عبد اهلل ،وعدد من
النواب ،ووعدوا بإرسال مساعدات كافية ،لكنّها
وعود لم تطبّق بحسب ناشطين.

تصل مساعدات إليه إال من املواد الغذائية .ويوضح
ّ
س ـ ـ ــردار أن ك ـث ـي ـرًا م ــن امل ـت ـض ــرري ــن ع ـل ــى شــاكـلـتــه
م ـح ــروم ــون م ــن املـ ـس ــاع ــدات ال ـك ــاف ـي ــة ،ف ـي ـمــا تــؤكــد
ّ
شهكار أن املساعدات املالية مستمرة وستصل إلى
الجميع.
كذلك ،ألحقت الفيضانات أضرارًا جسيمة بالزراعة
والحقول في إقليم وردك جنوب العاصمة ،وبالرغم
ّ
م ــن ع ــدم وقـ ــوع ضـحــايــا ف ــي األرواح ،فـ ــإن حــدائــق
العنب والـتـفــاح تـضــررت بشكل كبير ج ـدًا فــي هذا
اإلقليم الــذي يشتهر بــأنــواع التفاح املختلفة فيه،
عالوة على الدمار في املنازل واملباني.
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«جيران مزعجون» في تركيا

يعيش السودان مآسي جديدة سببتها أمطار خريف هذا
العام وما رافقها من سيول وفيضانات ،خلفت دمارًا
كبيرًا في  16والية من جملة  18والية سودانية ،وتأثر
بها نحو نصف مليون نسمة ،طبقًا للتقارير الرسمية

تزايدت في تركيا
شكاوى إزعاج الجوار
خالل فترة الحجر
المنزلي ،خصوصًا
في إسطنبول التي
تستضيف أكثر من
مليون ونصف مليون
الجئ ،معظمهم
من العرب

كارثة
الخريف
الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

عماد أبو شامة ،مواطن سوداني،
من قرية الجديد عمران ،في والية
ال ـج ــزي ــرة ،وس ــط الـ ـس ــودان ،وجــد
نفسه ،صباح أول من مس السبت ،بال مأوى،
إذ غطت فيضانات نهر النيل األزرق القرية
بأكملها ،وتسببت في دمار منزله املكون من
ثالث غرف ومطبخني وصالتني .ولم يتمكن
من إنقاذ شيء من األثاث ،في ما عدا الغسالة
ّ
والثالجة ،فقد ابتلعت املياه كل ما في املنزل.
وصل أبو شامة ،أمس األحــد ،إلى العاصمة
الخرطوم ،التي تبعد  35كيلومترًا عن قريته،
بـحـثــا ع ــن م ـنــزل ي ـس ـتــأجــره م ــع أس ــرت ــه .في
املـنـطـقــة نـفـسـهــا وجـ ــدت  800أسـ ــرة نفسها
مـشــردة مــن منازلها الـتــي دم ــرت ،باإلضافة
إل ــى دم ــار س ـ ّـت مـ ــدارس ومــركــز صـحــي كما
األس ـ ــواق وامل ـت ــاج ــر ،م ــن ضـمــن دمـ ــار أوس ــع
بكثير فــي معظم أنـحــاء ال ـســودان .إذ أعلنت
الـخــرطــوم ،صباح أمــس األول السبت ،حالة
ال ـطــوارئ فــي كــامــل أن ـحــاء ال ـبــاد ملــدة ثالثة
أش ـهــر ،ملــواج ـهــة الـفـيـضــانــات الـكـبـيــرة التي
شهدها خريف هــذا الـعــام ،وأغــرقــت مناطق
واسـ ـع ــة ف ــي الـ ـب ــاد ،م ــع اع ـت ـب ــار «الـ ـس ــودان
منطقة كوارث طبيعية».
ّ
ي ـق ــول أبـ ــو ش ــام ــة ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» إن
قريتهم ،وعمرها أكثر من  150عامًا ،لم تشهد
فيضانًا للنيل األزرق كالذي وقــع في األيــام
ّ
ّ
املاضية ،وإن سكان القرية شهدوا على كل
ش ــيء يـنـهــار أمــامـهــم مــن دون أن تـكــون لهم
أي شــيءّ .
القدرة على فعل ّ
يحمل املسؤولية
ّ
كــامـلــة للحكومة الـتــي ذك ــر أن ـهــا تـلـكــأت في
ّ
واق لـلـمـنـطـقــة ،أو ح ـتــى تــوفـيــر
إق ــام ــة س ــد ٍ
جواالت فارغة لألهالي كي ّيملؤوها بالتراب
ّ
ويجعلوها سدًا واقيًا .ويحذر من أن املنطقة
لــن تنهض مــرة أخــرى مــا لــم توفر الحكومة
ّ
دعمًا وتعويضًا لألهالي ،وإال ستتضاعف
الكارثة ،خصوصًا في جوانبها الصحية.
م ــا حـ ــدث ف ــي ال ـج ــدي ــد عـ ـم ــران ال ـقــري ـبــة مــن
العاصمة الـخــرطــوم ،صــورة طبق األصــل ملا
وقع في مئات القرى واملدن السودانية طوال
األسابيع املاضية .وطبقًا إلحصاءات أعلنت
عـنـهــا وزيـ ــرة الـعـمــل والـتـنـمـيــة االجـتـمــاعـيــة
السودانية ،لينا الشيخ ،رئيسة اللجنة العليا
ّ
لـطــوارئ الفيضانات ،فــإن التقارير املتعلقة
ب ـف ـي ـضــانــات هـ ــذا الـ ـع ــام أوضـ ـح ــت ت ــأث ــر 16
والية من واليات السودان ،ووفاة  99مواطنًا،
وإصابة  46آخرين ،وتضرر أكثر من نصف
ّ
مـلـيــون نـسـمــة ،وانـهـيــار كــلــي وجــزئــي ألكثر
مــن  100ألــف مـنــزل .وفــي تقرير الحــق ،أشــار
ّ
ال ــدف ــاع املــدنــي إل ــى أن ع ــدد الــوف ـيــات ارتـفــع
إل ــى  ،101وأح ـصــى ال ــدف ــاع امل ــدن ــي ،بحسب
تقريره ،نفوق أكثر من  5آالف رأس ماشية،

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

فيضانات السودان
تأتي بالموت
والدمار

وانهيار مرافق تجارية ومؤسسات تعليمية.
وتـ ـج ــاوزت م ـع ــدالت األمـ ـط ــار املـسـجـلــة هــذا
العام األرقــام القياسية املسجلة عامي 1946
و ،1988م ــع تـ ـح ــذي ــرات م ـس ـت ـمــرة م ــن ف ــرق
الــرصــد فــي وزارة ال ـ ّ
ـري مــن مــؤشــرات ارتفاع
جديدة ،خصوصًا في مناسيب النيل األزرق
املـنـحــدر مــن الهضبة اإلثـيــوبـيــة ال ــذي سجل
أمس األحد ارتفاعًا بلغ  17.58مترًا ،وهو رقم
غير مسبوق في تاريخ السودان.
وم ـ ــن أكـ ـث ــر ال ـ ــوالي ـ ــات الـ ـس ــودانـ ـي ــة ت ـض ــررًا
بفيضانات النيل األزرق ،والية سنار ،وسط
السودان ،إذ اجتاحت املياه عاصمتها سنجة
ال ـت ــي ت ـحــولــت إلـ ــى مــدي ـنــة أشـ ـب ــاح ،م ــا دفــع
والي سنار ،املاحي سليمان ،إلى إطالق نداء
استغاثة إليواء آالف املتضررين .كذلك ،أعلن
والــي الخرطوم أيمن خالد ،حالة االستنفار
القصوى ،بعدما أحصت السلطات املختصة
تضرر  28ألف أسرة ،من بينها  9آالف أسرة
تضررت بالكامل .وطلب الوالي دعمًا غذائيًا
ً
عاجال ألكثر من  50ألف أسرة ،كما طلب أكثر
من  8آالف خيمة و 11350مشمعًا ،إلى جانب
مناشدته منظمات املجتمع املدني واملصارف
والشركات توفير األدويــة واألمصال الالزمة
للرعاية الصحية ،واملبيدات ملكافحة األوبئة.
أما في والية البحر األحمر ،شرقي السودان،
فـقــد وق ـعــت ال ـكــارثــة فــي مــديـنــة طــوكــر ،ومــن

ّ
هناك يقول املواطن أوهاج أحمد ،إن  40إلى
 50في املائة من منازل املواطنني انهارت كليًا
ّ
أو جزئيًا ،كما أن املدينة شبة مقطوعة عن
ال ـعــالــم ال ـخــارجــي بـعــد فـيـضــان خ ــور بــركــة،
وه ـ ــو ن ـه ــر م ــوس ـم ــي ي ـن ـح ــدر مـ ــن ال ـه ـض ـبــة
ّ
اإلث ـيــوب ـيــة .يــوضــح ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» أن
ّ
األهــالــي لــم تصلهم إال إمـ ــدادات قليلة ،وما
زال ـ ــوا ي ـف ـت ـقــدون إل ــى مـ ــواد اإليـ ـ ــواء وال ـغ ــذاء
وال ـ ـ ــدواء وح ـت ــى امل ــاب ــس ،داع ـي ــا املـنـظـمــات
ّ
الــدولـيــة إلــى العمل بشكل أوس ــع ،ألن حجم
ال ـكــارثــة أكـبــر مــن إم ـكــانــات الــواليــة واملــركــز.
ّ
وي ـل ـفــت إل ــى أن ال ـب ـعــوض وال ــذب ــاب ب ــدآ في
االنتشار في املدينة ،فيما بــدأت االلتهابات
وغيرها من األمــراض تنتقل وســط السكان،
ال سيما األطفال.
فــي الــواليــة الشمالية تـعـ ّـرض أكـثــر مــن 346
ً
مـنــزال للدمار الكامل فــي  6مناطق بمحلية
م ــروي ،ومــا زالــت املـيــاه تحاصر عــددًا كبيرًا
مـ ــن ال ـ ـجـ ــزر امل ــأه ــول ــة ب ــالـ ـسـ ـك ــان .وب ـح ـســب
ّ ّ
املواطن عثمان محجوب ،فإن كل املحاصيل
الزراعية في الوالية غرقت .ويوضح محجوب
لـ«العربي الجديد» ّأن تصريف بحيرة ّ
سد
م ـ ــروي رب ـم ــا ي ـه ــدد أجـ ـ ــزاء واسـ ـع ــة بــال ـغــرق
خالل الفترة املقبلة .ويشير إلى تكاثر كثيف
للبعوض والذباب بدأت تظهر معه إصابات
بــاملــاريــا واإلس ـه ــاالت ،بــاإلضــافــة إلــى خطر

ﻣﺼﺮ
ﻟﻴﺒﻴﺎ

أرﺗﺮﻳﺎ

اﻟﺨﺮﻃﻮم

ﺗﺸﺎد

أﺛﻴﻮﺑﻴﺎ

ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان

محاولة شعبية بسيطة لتخفيف قوة الفيضانات (أشرف الشاذلي /فرانس برس)

آخــر يتعلق بانتشار الثعابني والتماسيح.
ّ
ويــذكــر أن الـجـهــد الشعبي لـلـسـكــان ،وكــذلــك
ألبناء الوالية خــارج السودان ،يعادل عشرة
أضعاف الجهود الحكومية.
الصحة املكلف ،أسامة أحمد عبد
وكان وزير ّ
الرحيم ،قد حــذر من انهيار الوضع الصحي
ّ
خــال خريف هــذا الـعــام فــي ظــل نظام صحي
ّ
هـ ــش ومـ ـنـ ـه ــك .وأوضـ ـ ـ ــح أن ظ ـ ـ ــروف ال ـب ــاد
االقتصادية وشح املوارد يضاعفان من مأساة
املتضررين بالفيضانات والسيول واألمطار،
ّ
الفتًا إلى أن وزارته تتوقع ظهور أوبئة خالل
األيـ ــام املـقـبـلــة خـصــوصــا الـكــولـيــرا وامل ــاري ــا،
ّ
مشيرًا إلى أن املستشفيات واملراكز الصحية
منهكة تمامًا منذ ظهور فيروس كورونا في
مـ ــارس/آذار املــاضــي ،مــا ألـقــى بـعــبء إضافي
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عـلـيـهــا .وم ــع ت ـلــك األوضـ ـ ــاع ال ـص ـع ـبــة ،أعـلــن
مجلس األمــن والــدفــاع ،بتوصية مــن مجلس
الــوزراء ،حالة الطوارئ ملدة ثالثة أشهر ،كما
قرر تشكيل لجنة عليا ملعالجة آثــار السيول
والفيضانات برئاسة وزارة العمل والتنمية
ّ
االجتماعية ،وعضوية كل الوزارات والواليات
والـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــات ذات االخ ـ ـت ـ ـص ـ ــاص ،ل ـت ـن ـس ـيــق
وتــوظ ـيــف امل ـ ــوارد وت ـكــامــل األدوار املـحـلـيــة
واإلقـلـيـمـيــة والـعــاملـيــة .ب ــدوره ــا ،علقت لجنة
ّ
وفتح
األطباء املركزية أن إعالن حالة الطوارئ ّ
الباب للمنظمات التطوعية قرار شجاع لكنه
ـاف وال بــد مــن خـطــوات عاجلة تتبعه،
غير ك ـ ٍ
وتـحـ ّـد مــن أخـطــار األثــريــن البيئي والصحي
امل ـت ــوق ـع ـ ّـن م ــن ج ـ ــراء ال ـف ـي ـض ــان ــات .وذكـ ــرت
اللجنة أنها أطلقت إنــذارًا مبكرًا للعمل على
مجابهة الخطر الصحي املتوقع من السيول
ّ
وال ـف ـي ـضــانــات ،مـثــل اإلسـ ـه ــاالت املــائ ـيــة بـكــل
أن ــواعـ ـه ــا وامل ـ ــاري ـ ــا ،واإلص ـ ــاب ـ ــات ال ـنــاج ـمــة
عــن لــدغــات الـثـعــابــن وال ـع ـقــارب والـحـشــرات،
واإلصــابــات املـبــاشــرة نتيجة سـقــوط املباني
ً
واألشـجــار على املواطنني ،فضال عن انقطاع
بعض املناطق عــن الحياة واختفاء األدوي ــة،
خصوصًا أدوية األمراض املزمنة.
م ــن ج ـه ـتــه ،ي ـق ــول ال ـص ـحــافــي خ ــال ــد الـفـكــي
ّ
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» إن الـحـكــومــة املــركــزيــة
وبقية حكومات الواليات تتحمل املسؤولية
ال ـكــام ـلــة ل ـل ـك ــارث ــة ال ـت ــي وضـ ــح ت ـمــام ــا ع ــدم
استعدادها لها ،بدليل األضرار غير املسبوقة
والـعـجــز عــن تقديم يــد الـعــون للمتضررين.
ّ ّ
ويتابع الفكي أن «كل املؤشرات الصادرة من
ّ
ع ــدد مــن الـجـهــات تــؤكــد أن الــوضــع يمضي

إلى خطورة أكبر ،مع ارتفاع مناسيب النيل
وزي ــادة معدالت األمـطــار التي استمرت هذا
ال ـع ــام أك ـثــر م ــن مــوعــدهــا امل ـع ــروف سـنــويــا،
باإلضافة إلى األضرار البيئية املتوقعة بعد
يجر تداركه
نهاية الخريف ،وهو أمر إذا لم
ِ
فمن دون ّ
شك ستكون هناك كارثة حقيقية».
مــن جــانـبــه ،يـقــول ال ـلــواء أحـمــد عـمــر سعيد،
رئ ـي ــس م ـج ـ ّلــس الـ ــدفـ ــاع امل ــدن ــي ل ــ«ال ـع ــرب ــي
الـجــديــد» ،إنــه بالرغم مــن املناسيب العالية
ّ
لـلـفـيـضــانــات واألم ـط ــار ف ــإن الــوضــع مــا زال
تـحــت الـسـيـطــرة ،وال ـج ـهــود الـتــي قــامــت بها
الـحـكــومــة وقـ ــوات ال ــدف ــاع امل ــدن ــي بــالـشــراكــة
مــع العديد مــن الجهات بما فــي ذلــك القوات
الـنـظــامـيــة ،خـفـفــت كـثـيـرًا مــن األض ـ ــرار الـتــي
توقعها الناس بشكل أكبر من ذلك .ويوضح
ّ
أن الدفاع املدني نجح في إجالء سكان قرى
وم ـنــاطــق ع ــدة غـمــرهــا ال ـن ـيــل ،ويـسـتـمــر في
االنتشار في األماكن املتضررة بشدة .وبينما
يعترف بوجود عجز كبير في مواد اإليــواء،
ّ
يـشـيــر إل ــى أن ج ـه ــود ال ـش ـبــاب واملــواط ـنــن
عمومًا خففت مــن وقــع الـكــارثــة .ويلفت إلى
ّ
أن معظم الوفيات وقعت ألطـفــال وكـبــار في
ّ
ّ
ّ
ال ـس ــن .ويـضـيــف سعيد أن الـتــوقـعــات كلها
تشير إلى بدء مرحلة تراجع مناسيب املياه
ف ــي ن ـهــر ال ـن ـيــل اع ـت ـب ــارًا م ــن ال ـي ــوم اإلث ـن ــن،
داعيًا إلى ضرورة تمسك املواطنني بالحيطة
والـ ـح ــذر خ ــال األي ـ ــام امل ـق ـب ـلــة ،تـحـسـبــا ّ
ألي
نتائج غير متوقعة.
بـ ـ ــدوره ،يـعـتـبــر الـخـبـيــر ف ــي إدارة ال ـك ــوارث
ّ
واألزمات ،عبد العظيم عوض ،أن غياب آليات
االسـتـشـعــار (اإلنـ ــذار املـسـبــق) وكــذلــك غياب
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ال ــدراس ــات ال ــازم ــة واالس ـت ـع ــدادات املـبـكــرة،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى انـ ـشـ ـغ ــال الـ ــدولـ ــة بـقـضــايــا
سـيــاسـيــة واق ـت ـصــاديــة وأمـنـيــة واحـتـقــانــات
ّ
اجتماعية ،كلها من العوامل التي ساهمت
فــي كــارثــة الـسـيــول والـفـيـضــانــات واألم ـطــار.
ّ
وي ــوض ــح ع ـ ــوض لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» أن
ال ـح ـكــومــة ،ب ـعــدمــا وجـ ــدت نـفـسـهــا ع ــاج ــزة،
اض ـطــرت إل ــى طـلــب امل ـســاعــدات مــن ال ـخــارج،
ومن املستبعد االستجابة لهذا الطلب بشكل
كبير ،مــع املشاكل واألزم ــات التي يواجهها
العالم .ويدعو إلى االتعاظ بالتجربة ووضع
خ ـطــط مـسـتـقـبـلـيــة وت ـك ــوي ــن فـ ــرق ع ـمــل مــن
ال ـخ ـب ــراء وامل ـخ ـت ـصــن م ــن جـمـيــع ال ـج ـهــات،
وتوفير اإلمـكــانــات كــافــة لـفــرق العمل ،حتى
تـ ـك ــون الـ ـب ــاد م ـس ـت ـعــدة ل ـت ـف ــادي ال ـت ـجــربــة
نفسها في السنوات املقبلة.

ات ـص ـل ــت «ع ــائ ـش ــة هـ ــانـ ــم» ،م ــن مـنـطـقــة
درام ـ ـ ــان ،ف ــي ح ـ ّـي ال ـفــاتــح بــإسـطـنـبــول،
ب ــالـ ـش ــرط ــة بـ ـع ــد أن كـ ــانـ ــت ق ـ ــد ط ــرق ــت
ب ــاب جـيــرانـهــا ونـ ّـبـهـتـهــم ّم ــن األص ــوات
العالية التي تصدر من شقتهم«ّ ،لكنهم
ّ
استمروا بإزعاجنا .ليس من حقهم أن
ّ
ي ـغ ــنــوا ب ـص ــوت مــرت ـفــع ف ــي ال ـل ـيــل ،هــذا
إزعــاج لنا ،وزوجــي مريض ،لذا اتصلت
بالشرطة» .هذا ما قالته ردًا على سؤال
لـ«العربي الجديد».
وع ـ ّـمــا سـيـحـصــل لـصــاحــب امل ـن ــزل ال ــذي
اقتادته الشرطة التركية من منزله ،تقول
ّ
الـتــركـيــة الخمسينية« :اتـصـلــت بالرقم
 181لـتـحـضــر ال ـشــرطــة ،وال ـج ـي ــران اآلن
يـكـتـبــون تـعـهـدًا بـعــدم ت ـكــرار مــا فعلوه.
وإن أزع ـ ـج ـ ــوا جـ ـي ــرانـ ـه ــم مـ ـ ــرة أخـ ـ ــرى،
فــأنــا ســأت ـقـ ّـدم بـشـكــوى قـضــائـيــة ،يمكن
أن ي ـس ـج ـن ــوه ــم مـ ــن بـ ـع ــده ــا ،أو حـتــى
يـبـعــدوهــم عــن ال ـحـ ّـي بـشـكــل إل ــزام ــي ،إذ
ّ
إن الغرامة وحدها ال تــردع الناس ،وقد
تتساهل الشرطة معهم».
ت ــزاي ــدت ف ــي تــرك ـيــا ،بـحـســب مـتــابـعــن،
ش ـ ـكـ ــاوى إزع ـ ـ ـ ــاج الـ ـ ـج ـ ــوار خـ ـ ــال ف ـت ــرة
الـحـجــر امل ـنــزلــي ،خــاصــة فــي إسطنبول
التي تستضيف أكثر من مليون ونصف
ّ
مليون الجئ ،جلهم من العرب ،كما يقول
صــاحــب مكتب ع ـق ــارات فــي إسـطـنـبــول،
أوزج ــان أوزون« .نتج عن الـتــزام الناس
م ـ ـنـ ــازل ـ ـهـ ــم ألش ـ ـ ـهـ ـ ــر ،م ـ ـشـ ــاكـ ــل ع ــائ ـل ـي ــة
وشجارات .حتى حــاالت الطالق ازدادت
بسبب الحجر املنزلي .بحث العديد من
ّ
السكان عن طرق ليمضوا أوقاتهم داخل
امل ـ ـنـ ــازل ،فــارت ـف ـعــت أصـ ـ ــوات املــوسـيـقــى
وأجهزة التلفزيون ،وأحيانًا الحيوانات
األلـيـفــة كــالـكــاب ،مــا دفــع الكثيرين إلى
ت ــرك مـنــازلـهــم أو الـشـكــوى لـلـشــرطــة ،أو
ح ـتــى دفـ ــع األم ـ ــر الـ ـن ــاس إلـ ــى ال ـش ـجــار.
ش ـه ــدن ــا وس ـم ـع ـن ــا عـ ــن ح ـ ـ ــاالت ش ـجــار
انتهت بالقتل جراء إزعاج الجوار».
ّ
يرى مراقبون أن غرامة اإلزعاج السابقة
وقيمتها  300لـيــرة تــركـيــة (أق ــل مــن 50
دوالرًا) ،لم تكن كافية لــردع كثيرين عن
ّ
الكف عن إزعــاج الجوار ،ليس من خالل
ال ـض ــوض ــاء ف ـق ــط ،ب ــل أي ـض ــا م ــن طــريــق
رمي القمامة أو التعدي على الحيوانات
املنزلية ،ما دفع الحكومة التركية أخيرًا،
إلـ ــى رفـ ــع غ ــرام ــة اإلزع ـ ـ ـ ــاج ،سـ ـ ــواء عـلــى
ّ
ســكــان البناء أو حتى املنشآت واملحال
الـ ـتـ ـج ــاري ــة امل ـ ـ ـجـ ـ ــاورة ،ل ـت ـ ّص ــل بـحـســب
ق ــرار وزارة البيئة والـتـحــضــر إل ــى 461
ل ـي ــرة (ن ـح ــو  62دوالرًا) ل ـل ـم ـنــازل الـتــي
ي ـصــدر عـنـهــا إزعـ ـ ــاج ،و 24.7أل ــف لـيــرة
(نحو  3300دوالر) لألنشطة الصناعية
واملحال التجارية.
ّ
املتضررين إلى
ودعــت ال ــوزارة التركية
االت ـ ـصـ ــال ب ــال ـج ـه ــات امل ـع ـن ـي ــة وت ـقــديــم
ّ
ش ـ ـك ـ ــاوى« ،ف ـ ــي ظ ـ ــل ازدح ـ ـ ـ ـ ــام امل ـب ــان ــي
ّ
ّ
ّ
ّ
متعددة الطبقات بالسكان» ،وأكــدت أن
عــدم إزع ــاج الـجــار قــاعــدة عــامــة والـتــزام
ّ
قانوني ،في ظل قواعد املعيشة الحديثة،
ّ
وحق قانوني يصونه الدستور التركي،
وي ـم ـك ــن أي مـ ـتـ ـض ـ ّـرر أن ي ــرف ــع دعـ ــوى
قضائية من خالل محكمة الصلح.
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،يـ ـق ــول الـ ـق ــان ــون ــي ال ـت ــرك ــي
بـ ــوالنـ ــت غ ـ ـ ــول ،لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد»:
«قـ ــواعـ ــد امل ـع ـي ـش ــة ف ــي ت ــرك ـي ــا م ـصــونــة

بــالـقــانــون ،وال تساهل بــاملــوضــوع أب ـدًا.
وف ــي مــا يـخـ ّـص الـعـقــوبــات ،فـهــي أقسى
ّ
يرتدع املزعج
مما يتوقع البعض ،فإن لم ّ
بـعــد الـتـنـبـيــه وال ـغ ــرام ــة ،ي ـحــق للقضاء
إب ـعــاده عــن ال ـحـ ّـي وبـيــع مـنــزلــه ،وإي ــداع
املبلغ في حسابه املصرفي».
وحــول آلية الشكاوى وإن كانت متاحة
لـلـجـمـيــع ،أو ثـمــة اس ـت ـث ـنــاءات لــأتــراك،
ّ
ـؤكــد غــول ّأن الـقــانــون الـتــركــي ال ّ
يفرق
يـ
ّ
بـ ــن أح ـ ـ ــد ،بـ ــل يـ ـتـ ـش ــدد إن كـ ـ ــان ه ـن ــاك
اسـتـقــواء مــن األتـ ــراك عـّلــى الـضـيــوف أو
الالجئني والسياح ،فحق املعتقد وحرمة
امل ـنــزل وال ـحــريــات الـشـخـصـيــة ،مصونة
ف ــي تــرك ـيــا ،وت ـصــل ال ـع ـقــوبــات للسجن
ملجرد التدخل بحرية اآلخر أو معتقده.
ّ
متضرر من إزعاج
ويضيف أنه يمكن أي
ج ــواره ،أن يـتـقـ ّـدم بـشـكــوى إلــى محكمة
بشكل فردي أو من طريق محام،
الصلح،
ّ
وهـ ــو سـيـتـكــفــل ب ــدف ــع رس ـ ــوم ال ــدع ــوى،
املحكمة القضية ،وتتخذ
عندها تتابع
ّ
ق ـ ــرارًا وق ــائ ـي ــا ب ـح ــق امل ــزع ــج ع ـلــى شكل
غــرامــة مــالـيــةّ .أم ــا بـحــال االس ـت ـمــرار في
املتضرر أن ّ
ّ
يقدم شكوى
اإلزعاج ،فيمكن
للمدعي العام.
ّ
ويشير القانوني التركي إلى أن «اإلزعاج

ال يقتصر على أصوات ّ
املكيف أو الغناء
في املنازل ،بل يطاول األماكن الصاخبة،
وهــذه عقوبتها مرتفعة ،وتصل إلى 44
أل ــف ل ـيــرة (ن ـحــو  6000دوالر) ،وهـنــاك
غــرامــة ومــاحـقــة قــانــونـيــة ت ـ ّطــاول رمــي
الـقـمــامــة فــي ال ـش ــارع .وإن كــنــا نتحدث
هنا عن قانون آخر ،هو القانون البيئي
رق ــم  ،2872ال ــذي ي ـفــرض عـقــوبــات على
املـ ـل ــوث ــن ل ـل ـب ـي ـئ ــة وامل ـ ـنـ ــاطـ ــق الـ ـع ــام ــة،
وغرامات مرتفعة على الشركات امللوثة
للهواء والبيئة ،تزيد على  88ألف ليرة
تركية (نحو  12ألف دوالر)».
وي ـع ــزو األت ـ ــراك أس ـب ــاب ارت ـف ــاع ح ــاالت
اإلزعـ ـ ـ ــاج إلـ ــى الـ ــوجـ ــود ال ـك ـب ـيــر لـلـعــرب
وال ـ ـ ـسـ ـ ــوريـ ـ ــن خ ـ ـصـ ــوصـ ــا ،فـ ـ ــي ت ــرك ـي ــا
وإس ـ ـط ـ ـن ـ ـبـ ــول خ ـ ــاص ـ ــة ،مـ ـشـ ـي ــري ــن إل ــى
ّ
اخـ ـت ــاف ال ـ ـع ـ ــادات ،خ ــاص ــة أن ال ـع ــرب
ي ـس ـه ــرون ح ـت ــى س ــاع ــات م ـت ــأخ ــرة مــن
الليل ،ويـصــدرون أصــواتــا مرتفعة .هذا
الكالم يرفضه صاحب مكتب العقارات،
بــوالنــت أوزون ،وي ـقــول« :األتـ ــراك أيضًا
يسهرون لساعات متأخرة ،بل وبعضهم
ّ
تــأثــر بالحمالت اإلعالمية التي قادتها
بـعــض أح ــزاب املـعــارضــة ،ووصـلــت بهم
ّ
األمور إلى ّ
التعدي على السوريني».
حد

المباني مكتظة بالسكان (بولنت كيليش /فرانس برس)

اعتمد السكان على خدمة التوصيل (أحمد علي سالم)Getty/

اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ

صراع حول الرسوم المدرسية في الكويت
بينما يقترب العام الدراسي
الجديد في الكويت،
الذي سيعتمد التعليم
عن بعد ،بسبب تدابير
مكافحة فيروس كورونا،
يدور جدال حول الرسوم
المرتفعة للمدارس
الخاصة ،التي يتهمها
األهل بعدم التقيد بقرار
وزارة التربية
التعليم عن بعد في
العام الدراسي الجديد
(ياسر الزيات /فرانس برس)

الكويت ـ خالد الخالدي

في ظل تدهور النظام التعليمي الحكومي
في الكويت وتراجعه على املستويات كافة
بسبب البيروقراطية وســوء تــوزيــع املــوارد
ّ
بالرغم من أن موازنة التعليم العام السنوية
فــي الـبــاد تصل إلــى  2مليار و 300مليون
ديـ ـن ــار كــوي ـتــي ( 7م ـل ـي ــارات و 500مـلـيــون
دوالر أمـيــركــي) يتجه كثير مــن الكويتيني
إل ــى تـعـلـيــم أبـنــائـهــم ف ــي امل ـ ــدارس الـخــاصــة
ّ
ذات الرسوم السنوية املرتفعة .لكن فيروس
كــورونــا الـجــديــد أدى إلــى نـشــوء ن ــزاع كبير
بــن أهــالــي الـتــامـيــذ وإدارات تـلــك امل ــدارس
ّ
تصر على تقاضي رسومها املرتفعة
التي
ّ
كــامـلــة ،بــالــرغــم مــن أن الـتــامـيــذ لــم يذهبوا
إلــى امل ــدارس طــوال الفصل الثاني من العام
الـ ــدراسـ ــي األخـ ـي ــر ب ـس ـبــب ح ـظــر الـسـلـطــات
الصحية ذلك ،تبعًا لقيود مكافحة كورونا،
وإجراءات اإلغالق.
ك ــذل ــك ،ن ـش ــأت م ـش ـك ـلــة ج ــدي ــدة ب ــن أه ــال ــي

ال ـتــام ـيــذ واملـ ـ ـ ــدارس ال ـخ ــاص ــة حـ ــول ال ـعــام
ال ــدراس ــي املـقـبــل ،إذ يتهم األهــالــي امل ــدارس
الخاصة باالحتيال على قرار وزارة التربية
تـخـفـيــض  25ف ــي امل ــائ ــة م ــن رس ــوم ـه ــا عبر
فرض رسوم إضافية .وفي هذا اإلطار ،تقول
خ ـلــود امل ـط ـيــري ،وه ــي أم لـطـفـلــن يــدرســان
ف ــي م ــدرس ــة اب ـت ــدائ ـي ــة خ ــاص ــة ل ــ«ال ـع ــرب ــي
ّ
الجديد» إن إدارات املــدارس لجأت إلى طرق
جــديــدة لتعويض خـســائــرهــا املـتــرتـبــة على
قـ ــرارات وزارة الـتــربـيــة بتخفيض الــرســوم،
جديدة
ومنها إلزام التالميذ بشراء مالبس ّ
وارتـ ــدائ ـ ـهـ ــا ف ــي وق ـ ــت ال ـح ـص ــص م ــع أن ـه ــم
يــدرســون عــن بعد وفــي بيوتهم ،كما لجأت
املدارس لبيع مذكرات دراسية رديفة للمنهج
ال ــدراس ــي الــرس ـمــي ب ـغــرض ال ـتــربــح مـنـهــا».
ّ
تـتــابــع أن ع ــدم ضـغــط وزارة الـتــربـيــة على
هذه املــدارس ،بل محاباة مسؤولي التعليم
ألصـ ـح ــابـ ـه ــا ،أدى إلـ ـ ــى ت ـق ــاض ــي امل ـ ـ ــدارس
الخاصة جميع رسوم العام الدراسي األخير
ّ
بــالــرغــم م ــن أن الـتــامـيــذ ل ــم ي ــدرس ــوا حــرفــا

إلزام التالميذ بشراء
ّ
مالبس جديدة مع أنهم
يدرسون عن بعد
تعرض وزير التربية
الستجواب من ثالثة
أعضاء في البرلمان

واح ـدًا منذ فبراير /شباط املــاضــي .بــدوره،
يـقــول حسني الـخـضـيــري ،وهــو وال ــد تلميذ
فــي املــرحـلــة املـتــوسـطــة ،ي ــدرس فــي مــدرســة
ثنائية اللغة في العاصمة الكويت لـ«العربي
ّ
ال ـجــديــد» إن تـخـفـيــض ال ــرس ــوم بـنـسـبــة 25
ً
ـاف أصـ ـ ــا ،بل
ف ــي امل ــائ ــة ه ــو إجـ ـ ــراء غ ـيــر ك ـ ـ ٍ

ً
ي ـجــب تـخـفـيـضـهــا إل ــى ال ـن ـصــف ،ف ـضــا عن
وقف تالعب املــدارس ،من قبيل فرض رسوم
إض ــاف ـي ــة وجـ ــديـ ــدة ،ك ـم ــا ف ـت ــح ت ـح ـق ـيــق فــي
كيفية تمكن امل ــدارس الخاصة من تحصيل
رسوم العام الدراسي املاضي كاملة .وفوجئ
الخضيري باتصال من إدارة املدرسة تطالبه
بدفع رســوم العام املاضي ،وعندما قال
فيه ّ
لهم إنــه اكتفى بدفع نصف الــرســوم بسبب
ابنه لنصف عام دراسي فقط ،قالت له
دراسة ّ
اإلدارة إنها ستستغني عن املوظفني إذا لم
يقم أولياء أمور التالميذ بدفع رسومهم ،ثم
هددته اإلدارة باللجوء إلى القضاء .ويقول
ال ـخ ـض ـيــري ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد»« :رسـ ــوم
امل ـ ـ ـ ــدارس ال ـخ ــاص ــة ف ــي ال ـك ــوي ــت أعـ ـل ــى مــن
رسوم املدارس الخاصة في بريطانيا ،وهذه
املـ ـ ـ ــدارس تـتـحـصــل ع ـلــى ت ـس ـه ـيــات كـبـيــرة
أراض مجانية
مــن الــدولــة ،وتتحصل عـلــى
ٍ
ً
وتربح منذ سنوات أمواال طائلة ،وعند أول
أزمة بدأت تبتز أولياء أمور التالميذ نفسيًا
ثــم تـهــددهــم باللجوء إلــى الـقـضــاء وترفض

أن تتنازل عــن جــزء مــن رسومها ثــم تفرض
رسومًا جديدة غير مستحقة».
ّ
لـكــن أحـمــد العلي ،وهــو شــريــك فــي سلسلة
م ــدارس خــاصــة ثنائية اللغة فــي الكويت،
ّ
يقول لـ«العربي الجديد»« :كل النقاط التي
ت ـث ــار ضـ ـ ّـد امل ـ ـ ــدارس ال ـخ ــاص ــة ي ـم ـكــن الـ ــردّ
ً
عليها ،فنحن أوال لــم نـتـنــازل عــن الــرســوم
ّ
الـ ـخ ــاص ــة ب ــالـ ـع ــام ال ـ ــدراس ـ ــي األخ ـ ـيـ ــر ألن
الـ ّتــامـيــذ أت ـ ّـم ــوا دراس ـت ـهــم ع ـنــدنــا ،وألنـنــا
وقـ ـعـ ـن ــا ع ـ ـقـ ــودًا مـ ــع أولـ ـ ـي ـ ــاء األمـ ّـ ـ ــور وه ــي
ملزمة قانونيًا ،باإلضافة إلــى أنـنــا دفعنا
حساباتنا مقدمًا مــن روات ــب ومـصــروفــات
للمعلمني واملوظفني لدينا ً
بناء على الدخل
املـتــوقــع مــن الـعـقــود» .وعــن الـعــام الــدراســي
الجديد وقرار إلزام التالميذ ارتداء مالبس
جــديــدة فــي الحصة الــدراسـيــة فــي التعليم
عند بعد ،يقول العلي« :هــذا تـ ّـم بـنـ ً
ـاء على
اسـ ـتـ ـش ــارة ق ــدم ـه ــا ل ـن ــا م ـت ـخ ـص ـصــون فــي
ا ّلـتــربـيــة والـتـعـلـيــم وذل ــك إلش ـعــار التلميذ
أن ـ ــه ي ـع ـيــش ف ــي ح ـض ــرة م ــدرس ــة حقيقية

حتى وإن كانت الدراسة عن بعد ،وهو أمر
معمول به في كثير من دول العالم».
وتـ ـع ــرض وزي ـ ــر ال ـت ــرب ـي ــة ،س ـع ــود ال ـحــربــي،
الستجواب مــن الـنــواب الحميدي السبيعي
وعودة الرويعي وخليل أبل ،إذ عمل النائبان
الــرويـعــي وأب ــل لـسـنــوات طــويـلــة فــي اللجنة
الـتـعـلـيـمـيــة ف ــي ال ـب ــرمل ــان ال ـك ــوي ـت ــي .وات ـهــم
امل ـس ـت ـجــوبــون وزي ـ ــر ال ـتــرب ـيــة بــال ـت ـل ـكــؤ في
اتـخــاذ ق ــرارات حاسمة بخصوص العملية
التعليمية فــي ال ـكــويــت ،واس ـت ـش ـهــدوا على
ذلك بتساهله مع املدارس الخاصة وفرضها
رسومًا غير عادلة على أولياء األمور .ويقول
الـسـبـيـعــي ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»« :م ــا تـقــوم
ً
ب ــه املـ ـ ــدارس ال ـخــاصــة م ـهــزلــة ك ـب ـيــرة ،ف ـبــدال
م ــن تـحـكــم ال ــدول ــة ف ــي الـعـمـلـيــة التعليمية
وبالتالي تحكمها في املدارس الخاصة ،نجد
الحالة معكوسة في الكويت فمالكو املدارس
ال ـخ ــاص ــة ي ــوج ـه ــون وزارة ال ـتــرب ـيــة كيفما
يـ ـش ــاؤون ،وه ـن ــاك تــوجــه نـيــابــي لتخفيض
رسوم املدارس الخاصة على املدى البعيد».
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حد كبير
بعــد أن
َّ
تحول هيكل القيادة والحوكمة الفلســطينية المتمثل في منظمة التحرير والســلطة الفلســطينيتين ،وإلى ٍ
نخبة تخدم مصالحها ،يجد الفلســطينيون صعوبة في اســتعادة دور
حركة حماس الحاكمة في قطاع غزة منذ  ،2007إلى
ٍ
منظمة التحرير .يبحث المقال ،هنا ،األسباب المعيقة ،ويقترح أن يفسح القادة التقليديون المجال لقيادات شابة

دعوة إلى تولي قيادات شابة المبادرة

الفلسطينيون

وآفاق استعادة منظمة التحرير

آبل
تؤجل

واشنطن ــ العربي الجديد

أعلنت شركة «آبل» عن تأجيلها فرض إجراءات
الخصوصية الجديدة التي أثارت جدل شركات
منافسة ،إذ إنها تمنع التطبيقات اإللكترونية
م ــن ت ـت ـبــع امل ـس ـت ـخــدمــن ع ـل ــى اإلنـ ـت ــرن ــت مــن
دون مــوافـقـتـهــم ،بــاإلضــافــة إل ــى تـغـيـيــرات في
إعدادات الخصوصية كي تطلب الشركة اإلذن

للوصول إلى معرف تتبع اإلعالنات .وكان من
املـقــرر أن يـبــدأ تطبيق هــذه اإلجـ ــراءات بحلول
الـخــريــف املـقـبــل مــع إط ــاق نـظــام تشغيل آبــل
 .14 iOSلـكــن ال ـشــركــة األم ـيــرك ـيــة الـعـمــاقــة
قالت إنها «أجـلــت العمل بالتغييرات الجديدة
إلى بداية  2021لتتيح املزيد من الوقت ملطوري
التطبيقات واملــواقــع اإللكترونية الــازم لتهيئة
خــدمــاتـهــم لـتـتــوافــق مــع اإلجـ ـ ــراءات ال ـجــديــدة».

وبدت «فيسبوك» غاضبة من التحديث الجديد،
إذ حـ ـ ــذرت س ــاب ـق ــا م ــن أن ـ ــه س ـي ـج ـعــل بـعــض
التطبيقات غير فعالة باملرة.
وعند إطالق النسخة الجديدة من نظام تشغيل
آبل ،سوف تكون جميع التطبيقات ملزمة بإعالن
نوعية البيانات التي تجمعها عن املستخدمني
وكيفية تتبعهم على متجر آب ستور .باإلضافة
إلــى خــاصـيــة أمـنـيــة جــديــدة تــوضــح عـلــى لوحة

املستخدم الوقت الــذي يدخل فيه التطبيق إلى
املعلومات .ويشمل النظام الجديد تغييرات في
الشاشة الرئيسية ،عبر تغيير واجهة املستخدم
وطريقة عرض التطبيقات ،باإلضافة إلى إطالق
تطبيق للترجمة ،والسماح أخيرًا للمستخدمني
بــاخ ـت ـيــار تـطـبـيــق بــريــد إل ـك ـتــرونــي ومتصفح
إن ـتــرنــت خ ــاص ب ـطــرف ثــالــث لـيـكــون التطبيق
التلقائي الذي يعمل على نظام .iOS

العراق :حرب ترهيب «والئية» ضد الفضائيات
ضد مؤسسات إعالمية وفضائيات عراقية تتّخذ النهج الوطني ،فضًال عن تهديد وترهيب
تشهد منصة «تلغرام» تحريضًا واسعًا
ّ
صحافيين ،ما ُترجم حرقًا لقناة «دجلة» األسبوع الماضي ،ويهدد قنوات أخرى بالمصير نفسه

مروة فطافطة ،عالء الترتير

يـبــرهــن كــل مــن انـتـشــار جائحة
ك ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــد  19 -ف ـ ـ ــي األراضـ ـ ـ ـ ـ ــي
الفلسطينية ،وخ ـطــة الحكومة
اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة ض ـ ـ ــم أجـ ـ ـ ـ ـ ــزاء أخ ـ ـ ـ ـ ــرى م ــن
الضفة الغربية املحتلة ،م ـجـ ّـد ًدا ،للقيادة
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،م ـع ـنــى وج ــود
حكومة من دون سيادة أو سلطة حقيقية
على األرض .إذ أثبتت هذه األحداث أخيرا
مشروع السلطة الوطنية الفلسطينية
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املـتـعــارف عليه ،فالسلطة الفلسطينية ال
تـمـلــك ال ـس ـيــادة ك ــي ت ــداف ــع ع ــن أرض ـه ــا أو
شـعـبـهــا ف ــي وج ــه املـ ـش ــروع االس ـت ـع ـمــاري
االس ـت ـي ـطــانــي اإلس ــرائ ـي ـل ــي امل ـت ـ ّ
ـوس ــع ،وال
القدرة على االستمرارية االقتصادية لدعم
صمود التجمعات الفلسطينية ،وال سيما
فــي ظــل األزمـ ــات الــراه ـنــة ،ألن اقـتـصــادهــا
يعتمد على املـســاعــدات الــدولـيــة ،ويرتبط
ب ُــاالقـ ـتـ ـص ــاد اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،وال ـت ــرت ـي ـب ــات
املـجـحـفــة ال ـنــافــذة بـمــوجــب ات ـف ــاق أوسـلــو
وملحقه بروتوكول باريس االقتصادي.
ً
ل ـق ــد ف ـش ـلــت ال ـ ًس ـل ـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ف ـشــا
ذريـ ًـعــا وسـيـلــة إلقــامــة ال ــدول ــة ،وكــذ َّلــك في
ن ـهــج ال ـحــوك ـمــة ال ــرش ـي ــدة الـ ــذي ت ـغــنــت به
على مــدار العقد املنصرم ،والــذي ّأدى ،من
باب املفارقة ،إلى ُّنمو النزعات والتحوالت
ً
االستبدادية ،وتجذر هياكل القمع ،بدل من
أن يـقــود التغيير نحو نشر الديمقراطية
وم ـمــارســة املـحــاسـبــة وامل ـس ــاء ل ــة وشـمــول
أل ــوان الطيف الفلسطيني كــافــة .إذ يمكن
الـ ـق ــول ،ب ــاخ ـت ـص ــار ،إن ه ـيــاكــل الـحــوكـمــة
الفلسطينية على املستويات كافة ضعيفة
وغير ديمقراطية.
وعلى الرغم من أخطاء السلطة الفلسطينية
ال ـس ـي ــاس ـي ــة وهـ ـش ــاش ــاتـ ـه ــا االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
ومحدودية تمثيلها ،إال أنها استطاعت أن
تهيمن على منظمة التحرير الفلسطينية،
وحـ َّـجـمــت دوره ــا بصفتها املـمـثــل الوحيد
ل ـل ـش ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ب ــأكـ ـمـ ـل ــه ،وق ــائ ــدة
ال ـح ــرك ــة الــوط ـن ـيــة الـفـلـ َّسـطـيـنـيــة م ــن أجــل
الـتـحــريــر .وبــال ـتــالــي ،وف ــرت الـسـلـطــة التي
كان من املفترض أن تكون انتقالية ومؤقتة
األس ـ َ
ـاس اإلداري والتنظيمي والسياسي
ُ
ً
ال ــذي أرادت ــه الـقـيــادة الفلسطينية أســاســا
للدولة الفلسطينية املستقبلية املقامة على
األرض ا ّملـحـتـلــة ضـمــن ح ــدود  .1967ومــن
خالل تدفق املساعدات الدولية ،تحول دور
الـسـلـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة إل ــى حــاكــم للشعب
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي فـ ــي األرض ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة
املـ ـحـ ـتـ ـل ــة ،ومـ ـمـ ـث ــل ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن أم ـ ــام
إسرائيل في سياق عملية السالم .وعليه،
أخ ــذت أهـمـيــة منظمة الـتـحــريــر ومكانتها
ّ
وتعرضت
تـتـضــاء ل فــي الـحــركــة الوطنية،
ال ـت ـج ـم ـع ــات ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة فـ ــي م ـخ ـي ـمــات
تهميش أكثر.
الالجئني والشتات إلى
ٍ
لــم تفلح السلطة الفلسطينية ،بـعــد نحو
ثــاثــة ع ـقــود ع ـلــى تــأسـيـسـهــا ،ف ــي ّتـقــريــب
الـشـعــب الـفـلـسـطـيـنــي مــن إدراك حــقــه غير
الـقــابــل لـلـتـصـ ّـرف فــي تـقــريــر املـصـيــر .وقــد
ُ
حان الوقت لكي تعلن القيادة الفلسطينية،
وداع ـمــوهــا الــدول ـيــون ،أن هـيــاكــل السلطة
الفلسطينية وإط ــار الـعـمــل الـشــامــل الــذي
تـعـمــل ضـمــن حـ ــدوده (أي ات ـفــاقــات إع ــان
امل ـ ـبـ ــادئ «أوسـ ـ ـل ـ ــو» ون ـ ـمـ ــوذج ال ــدولـ ـت ــن)
أصبحت مـتـقــادمــة ،وغـيــر صالحة للواقع
امل ـ ـ ـعـ ـ ــاش ع ـ ـلـ ــى األرض ،وال تـ ـتـ ـن ــاس ــب،
ببساطة ،مع األجيال الفلسطينية الحالية
واملستقبلية الباحثة عن الحرية والعدالة
واملساواة.
تـ ـق ــع ع ـل ــى ع ــا ُت ــق ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن الـ ـي ــوم،
م ـج ـ ّـد ًدا ،املـهـمــة الـ َـجـلــل املتمثلة فــي إع ــادة
تخيل مستقبلهم وإعادة تحديد مسارهم
نـحــو ال ـحــريــة وال ـع ــدال ــة .وتـقـتـضــي إع ــادة
َ
التفكير في اإلطار املهيمن القائم استبيان
ال ـف ــائ ــدة املــؤس ـس ـيــة امل ـت ـح ـق ـقــة م ــن وج ــود
الـسـلـطــة الــوطـنـيــة الفلسطينية بوضعها
الراهن ،ومدى نفعها للنضال الفلسطيني
ال ـس ــاع ــي إل ـ ــى ت ـق ــري ــر امل ـص ـي ــر .ولـ ـع ــل مــن
األجـ ـ ـ ــدى ل ـل ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن إح ـ ـيـ ــاء مـنـظـمــة
ال ـت ـح ــري ــر وإص ــاح ـه ــا وإع ـ ـ ــادة هـيـكـلـتـهــا
واستعادتها ،بالنظر إلى قدرتها الكامنة
عـلــى تمثيل الفلسطينيني ،واستيعابهم
بأطيافهم كافة.
وهـ ــذه ه ــي ال ـخــاصــة ال ـتــي تــوصــل إلـيـهــا
تقرير شبكة السياسات الفلسطينية الذي
ص ــدر أخ ـي ــرا ،امل ـع ـنــون «اس ـت ـعــادة منظمة
ال ـت ـح ــري ــر ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة وإع ـ ـ ـ ــادة إش ـ ــراك
الشباب» ،والــذي بـ ٌـادر إلع ــداده ،على مدار
السنة املاضية ،لفيف من محللي الشبكة
السياساتيني الذين انخرطوا في التفكير
وال ـت ـب ــاح ــث حـ ــول أس ـئ ـل ــة ش ــائ ـك ــة يـتـطـلــع
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بغداد ــ زيد سالم

عباس يعرض مراحل تآكل خريطة فلسطين في رام اهلل خالل اجتماع عبر الفيديو بممثلي الفصائل الفلسطينية المجتمعين في بيروت في ( 2020/9/3فرانس برس)

الـشـعــب الـفـلـسـطـيـنــي ،وال سـيـمــا الـشـبــاب
واألج ـي ــال ال ـصــاعــدة ،إل ــى إي ـجــاد إجــابــات
لها .ومن تلك األسئلة :كيف َيمكن ملنظمة
التحرير أن تـمــارس املـحــاسـبــة واملـســاء لــة
كحركة تحرر وطني وكجهاز حاكم ً
معا؟
وكيف يمكن ضم حركتي املقامة اإلسالمية
(حـ ـ ـم ـ ــاس) وال ـ ـج ـ ـهـ ــاد اإلس ـ ــام ـ ــي ملـنـظـمــة
التحرير بعد عقود من اإلقصاء؟ وما هي
نماذج القيادة الشبابية الفلسطينية التي
يمكن تطويرها أكثر لتقود املرحلة املقبلة؟
وفيما يلي ثــاثــة مقتطفات وأف ـكــار حول
استعادة منظمة التحرير الفلسطينية.

الشمولية وعدم اإلقصاء
ت ـق ـت ـض ــي ع ـم ـل ـي ــة إع ـ ـ ـ ــادة تـ ـك ــوي ــن مـنـظـمــة
التحرير الفلسطينية َّ
ضم حركتي حماس
والجهاد اإلســامــي ،فاملنظمة مــن دونهما
تنفي صفتها التمثيلية ،وتساهم في تآكل
شرعيتها .وال يكمن الـعــاج الـشــافــي لهذا
ال ــوض ــع ب ـح ـجــز م ـقــاعــد ل ـه ـمــا ف ــي الـلـجـنــة
التنفيذية ملنظمة التحرير ،كما ّ
قرر رئيس
اللجنة ،محمود عباس ،في العام  ،2018بل
ال بد أن يكون إدمــاج الحركتني في هياكل
منظمة التحرير جـ ً
ـزء ا ال يتجزأ من عمليةٍ
ـوار وطـنــي ،يهدف
أصـيـلــةٍ تنطوي على ح ـ ٍ
إلى إعــادة التفكير في البرنامج السياسي
الفلسطيني واملشروع الوطني وأولوياته،
وم ـج ـمــوعــة اال ّس ـتــرات ـي ـج ـيــات واألس ــال ـي ــب
التي ينبغي تبنيها ،وإلى إعادة النظر في

على الرغم من أخطاء
السلطة الفلسطينية
السياسية وهشاشاتها
االقتصادية ومحدودية
تمثيلها ،إال أنها
استطاعت أن تهيمن
على منظمة التحرير
تقتضي عملية إعادة
تكوين منظمة التحرير
ضم حماس والجهاد
َّ
اإلسالمي ،فالمنظمة
من دونهما تنفي
صفتها التمثيلية

قيادات مجتمعية
ما بين هوس المانحين بإعداد تكنوقراط فلسطينيين منسلخين عن
واقع الفلسطينيين المعاش ،والجهود المبذولة لحماية مصالح
النخبة الحاكمة ،هنالك القمع العنيف لألصوات والتحرّكات التي
ضعف القادة الفلسطينيين الشباب،
ّ
تتحدى الوضع الراهن ،وهذا ُكله ي ُ ِ
تبرهن الدروس المستفادة من تاريخ الفلسطينيين ،من بدايات منظمة
َ
المحلية الفلسطينية قادر ٌة على إتاحة
التحرير ،على أن المجتمعات
المجال لصعود قــادة شباب في وسعهم أن يعيدوا بناء شبكات
ً
انطالقا من القاعدة الشعبية.
القيادات المجتمعية،

نـمــاذج قيادتها وأســالـيــب الحوكمة فيها.
ويشكل إع ــان الـقــاهــرة ( 2005ال ي ــزال قيد
الـتـنـفـيــذ) والــوثــائــق الـسـيــاسـيــة الرئيسية
ال ـتــي أصــدرت ـهــا حــركـتــا ح ـمــاس ف ــي 2017
انطالق
والجهاد اإلسالمي في  2018نقطة
ٍ
يـمـكــن اس ـت ـخــدام ـهــا ،وال ـب ـنــاء عـلـيـهــا .وفــي
وس ــع ذل ــك أن ُيـسـ ِّـهــل إدم ــاج الـحــركـتــن في
ّ
املنظمة ،وال سيما أن جميع األطراف املعنية
تؤمن بأن «استمرار غياب منظمة التحرير
الفلسطينية يرقى إلى انتحار سياسي».

المحاسبة والمساءلة
ت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ َّـول ه ـ ـي ـ ـكـ ــل الـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــادة وال ـ ـحـ ــوك ـ ـمـ ــة
الفلسطينية املتمثل فــي منظمة التحرير
والـسـلـطــة الفلسطينيتني ،وإل ــى ح ـ ٍـد كبير
حركة حماس الحاكمة في قطاع غــزة منذ
 ،2007عـلــى م ـ ّـر ال ـع ـقــود ،إل ــى نـخـبــةٍ تخدم
م ـصــال ـح ـهــا ،وق ـل ــة م ـخ ـت ــارة مـنـسـلـخــة عن
حد كبير .وباتت هذه الفجوة
محيطها إلى ً ٍ
الــواسـعــة جلية ج ـ ًـدا ،فليس مــن مجال ألي
فـلـسـطـيـنــي/ة ،سـ ــواء م ــن ال ـقــاط ـنــن داخ ــل
األراضــي الفلسطينية املحتلة أو خارجها،
أن يساهم أو يشارك في القرارات السياسية
َُ
التي تتخذ باسمه وباسمها .وفي حني أن
ُ
استطالعات الــرأي تظهر كل عــام االستياء
ال ـعــام مــن ال ـق ـيــادة الفلسطينية والسلطة
واألحــزاب السياسية الفلسطينية ،ال يملك
الـفـلـسـطـيـنـيــون أي وس ـي ـلــةٍ س ـيــاس ـيــةٍ  ،من
قبيل االنتخابات أو غيرها مــن العمليات
ِّ
الديمقراطية ،تمكنهم مــن تغيير قادتهم،
ناهيك عــن إع ـ ّـادة بناء نظامهم السياسي.
ولهذا لن يتسنى النقاش الجاد في إصالح
جهاز الحكم الفلسطيني ،من دون أن يكون
لـلـشـعــب الـفـلـسـطـيـنــي ،حـيـثـمــا ُوجـ ـ ــدٌ ،
دور
ِ ٌ
ٌ
وق ــول فــي عملية صنع الـقــرار ،وق ــدرة على
التعبير عــن موافقته أو معارضته ،وعلى
تصويب املسار ومساءلة قادته السياسيني
التحرير ،في
ومحاسبتهم .وال بد ملنظمة
ً
َّ
حلتها املستقبلية ،أن تكون مساءلة أمــام
الشعب الفلسطيني في املقام األول.
القيادة الشبابية
ً
تقتضي اسـتـعــادة منظمة التحرير جيل
ج ــدي ـ ًـدا م ــن الـ ـق ــادة الـفـلـسـطـيـنـيــن ،ولـكــن
ســاحــة املـنــافـســة الـسـيــاسـيــة الفلسطينية
زاخرة بالعراقيل الهيكلية التي تحول دون
صعود قادة فلسطينيني ،شباب وشابات
ملتزمني بالدفاع عن النضال الفلسطيني

مــن أج ــل الـحــريــة وال ـع ــدال ــة .مــا بــن هــوس
املانحني بإعداد تكنوقراطيني فلسطينيني
منسلخني عن واقــع الفلسطينيني املعاش
تـحــت االح ـتــال ،وه ـنــاك الـجـهــود املـبــذولــة
لحماية مصالح النخبة الحاكمة ،وهناك
ال ـق ـم ــع ال ـع ـن ـي ــف لـ ــأصـ ــوات وال ـت ـح ـ ّـرك ــات
ال ـت ــي يـمـكــن أن ت ـت ـحـ ّـدى ال ــوض ــع ال ــراه ــن،
ُ
وه ــذا ك ـلــه ُي ـضـ ِـعــف ال ـق ــادة الفلسطينيني
ال ـش ـبــاب .تـبــرهــن ال ـ ــدروس امل ـس ـت ـفــادة من
تاريخ الفلسطينيني ،ومن بدايات منظمة
ال ـت ـح ــر َي ــر ن ـف ـس ـه ــا ،ع ـل ــى أن امل ـج ـت ـم ـعــات
ٌ
امل ـح ـل ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ق ـ ــادرة ع ـلــى إتــاحــة
املـجــال لـصـعــود ال ـقــادة الـشـبــاب الــذيــن في
يعيدوا بناء شبكات القيادات
وسعهم أن
ً
املجتمعية ،انطالقا من القاعدة الشعبية.
لـقــد َرفـضــت الـقـيــادة الفلسطينية الحالية
خ ـط ــة اإلدارة األم ـيــرك ـيــة ك ـمــا ي ـج ـ ُ
ـدر بـهــا،
ولـ ـكـ ـنـ ـه ــا ال ت ـ ـ ـ ــزال تـ ـتـ ـم ـ ّـس ــك ب ـب ــرن ــام ـج ـه ــا
السياسي الــذي خــذل الشعب الفلسطيني،
ُ ّ
ـات فاعلة
وال ت ــزال تـعــلــق آمــالـهــا عـلــى
ج ـهـ ٍ
َ
َ
افتقارها اإلرادة السياسية
أثبتت ،عقودا،
إلعـمــال ُالـحـقــوق َ الفلسطينية .ولـهــذا غدت
ال ـح ــاج ــة الـ ـي ــوم أمـ ـ ـ َّـس م ــن أي وقـ ــت مـضــى
إلــى التفكير ًفي استعادة منظمة التحرير
ً
قـ ـي ــادة مـمـثـلــة لـلـشـعــب الـفـلـسـطـيـنــي ،على
اخـتــاف مــواقـعــه الجغرافية واالجتماعية
َ
والسياسية .وتقتضي هذه العملية التعامل
م ــع م ـســائــل ال ـت ـم ـث ـيــل واملـ ـس ــاء ل ــة ون ـم ــاذج
ـول سـحــريــةٍ للتعامل
الـقـيــادة .ليس مــن حـلـ ٍ
مع هذه املسائل ،إال أن من الضرورة إعادة
بناء ثقة الشعب الفلسطيني في مؤسساته،
وفـ ــي ن ـف ـس ــه ،ف ــاع ــا س ـيــاس ـيــا ي ـم ـلــك زم ــام
ٌ
أمره .وهو عامل أساسي للمشاركة املدنية
واالنخراط بقدر ما هو أساسي في تعزيز
الشعور باالنتماء.
وقــد يـقــول قــائــل إن الـخـمــول ال ــذي تعيشه
ً
ً
منظمة الـتـحــريــر جعلها عــاجــزة وبـعـيــدة
عــن التجمعات الفلسطينية التي تمثلها
ـي ال ـش ـت ــات ،غ ـيــر أن املـ ــرء،
ف ــي ال ــوط ــن وفـ ـ َ
حني يتأمل مهمة تخيل قيادة فلسطينية
مـسـتـقـبـلـيــة ت ـس ـعــى إلـ ــى ت ــوح ـي ــد الـشـعــب
امل ـش ـت ــت س ـي ــاس ـ ًـيــا وج ـغ ــراف ـ ًـي ــا وتـ َنـظـيـمــه
وقيادته ،سرعان ما يــدرك الحاجة امللحة
ـات
ـاع ممثل يضمن إجــابـ ٍ
إلــى وج ــود إج ـمـ ٍ
جـمـعـيــة لــأسـئـلــة امل ـث ــارة ب ـشــأن مستقبل
فلسطني والفلسطينيني والفلسطينيات.
(من فريق املحللني السياساتيني في شبكة
السياسات الفلسطينية)

زادت ال ـت ـه ــدي ــدات ال ـت ــي تـطـلـقـهــا مـنـصــات
على تطبيقات للتواصل االجتماعي تعود
إلــى الفصائل املسلحة في الـعــراق ،تحديدًا
املوالية إليران ،وتستخدم هذه املرة تطبيق
ً
«تـ ـلـ ـغ ــرام» بـ ـ ــدال م ــن ال ـت ـط ـب ـي ـقــات األخـ ــرى
ال ـتــي تـعــرضــت فــي أك ـثــر مــن م ــرة لــإغــاق،
النتهاكها قــوانــن النشر وفقًا لخوارزمية
املواقع .تواصل هذه القنوات نقل أخبارها
املرتبطة بالهجمات الصاروخية وتهديد
الناشطني والصحافيني وتعميم صورهم،
ً
إضــافــة إلــى دعــم االحـتـجــاجــات ضــد بعض
املـحـطــات الفضائية الـتــي ال تــوائــم خطاب
املليشيات في البالد .والثالثاء املاضي ،أقدم
عشرات املنتمني إلى «املليشيات الوالئية»،
وهـ ــو امل ـص ـط ـلــح امل ـس ـت ـخــدم ل ــإش ــارة إلــى
ال ـج ـم ــاع ــات املــرت ـب ـطــة بـ ــإيـ ــران ،ع ـلــى حــرق
مقر قناة «دجـلــة» الفضائية فــي العاصمة
ب ـغ ــداد اح ـت ـجــاجــا ع ـلــى ب ــث إحـ ــدى ق ـنــوات
مــؤسـســة «دج ـلــة» أغــانــي فــي ليلة العاشر
من شهر محرم ،حيث تجمع العشرات أمام
مقر القناة في منطقة الجادرية في بغداد،
مــردديــن هـتــافــات بالنيل مــن مــالــك الـقـنــاة،
وهو السياسي العراقي جمال الكربولي ،ثم
أضرموا النار في املبنى .وحظي هذا الفعل
بتأييد قنوات الفصائل على «تلغرام».
وع ـق ــب ح ــرق م ـقــر ق ـن ــاة «دجـ ـل ــة» ،أص ــدرت
مـجـمــوعــة مــن الـصـحــافـيــن كــانــوا يعملون
فــي القناة الفضائية كمراسلني ميدانيني،
ّ
بـيــانــا ج ــاء فـيــه إن «ه ـنــاك هـجـمــة إعــامـيــة
تصفنا بأننا أتباع قتلة «الحسني» ،وأتباع
الصهيونية وغيرها من االتـهــامــات» ،وأنه
«من أجل احترام مهنتنا وعدم السماح ألي
جهة أن تستخدمنا أداة للتصفية ،قدمنا
االس ـت ـقــالــة وتــرك ـنــا م ـصــدر رزق ـن ــا الــوحـيــد
على أمــل أن نـخــرج مــن هــذه املشكلة ،ولكن
ّ
ب ــدأت حـمـلــة ثــانـيــة ت ـقــول إن «اسـتـقــاالتـكــم
ك ــذب ،والـغــايــة هــي تنفيذ مـشــاريــع أخ ــرى،
وأنتم مشاركون بالخطأ ويجب معاقبتكم
لتكونوا عبرة لغيركم» ،إذ بدأت التهديدات
والـ ـتـ ـح ــري ــض ل ـ ـطـ ــردنـ ــا م ـ ــن م ـح ــاف ـظ ــات ـن ــا
ً
ت ـ ـ ــارة وإي ـ ـصـ ــال رس ــائ ــل ت ـه ــدي ــد وتـصـفـيــة
تـ ــارة أخ ـ ـ ــرى» .وأك ـم ــل ب ـي ــان الـصـحــافـيــن:
«مجاميع مسلحة قدمت إلى أماكن عملنا
ومنازلنا ،وهنا لربما األمر نابع من حملة
انتقامية ملا قمنا به أثناء تظاهرات العراق
وت ـغ ـط ـي ـت ـهــا امل ـس ـت ـم ــرة فـ ــي م ـحــاف ـظــات ـنــا
بـصــورة واضـحــة ومهنية» ،مشيرًا إلــى أن
الصحافيني «خرجوا من منازلهم ُمكرهني
وتركوا عوائلهم ومصدر رزقهم ليحافظوا
على أرواحهم».
ـرام»،
ـ
غ
ـ
ل
ـ
ت
«
على
املليشيات
وتـعـ ّـد منصات
ً
وال ـ ـت ـ ــي يـ ـص ــل ع ـ ــدده ـ ــا إل ـ ـ ــى  ،10س ــاح ــة

ّ
لـلـتـحــريــض ذاك .ول ـعــل أب ــرزه ــا «صــابــريــن
نـيــوز وول ــد الـشــايــب» فيما أضيفت أخيرًا
ّ
«أهـ ـ ـ ــل ال ـ ـج ـ ــداح ـ ــة» ،وتـ ـعـ ـن ــي «ال ـ ـ ــولع ـ ـ ــة»،
املـتـخـصـصــة ب ـحــرق امل ـح ـطــات الـفـضــائـيــة،
بحسب بيان للحركة التي ذكرت أنها «تعلن
فتح باب التطوع في صفوفها لحرق مقرات
وصـفـتـهــا بالبعثية والـنـقـشـبـنــديــة وتتبع
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،ش ــري ـط ــة أن ي ـح ـمــل امل ـت ـطــوع

مسلّحون الحقوا
صحافيين في أماكن
عملهم ومنازلهم

استهداف المحطات الفضائية التي ال توائم خطاب المليشيات (صباح عرار/فرانس برس)

ترامب يطالب بطرد مراسلة
أكدت إهانته قدامى المحاربين
طــالــب الــرئـيــس األمـيــركــي دونــالــد تــرامــب
شـبـكــة «فــوكــس ن ـيــوز» ب ـطــرد مراسلتها
جـيـنـيـفــر غ ــري ـف ــن ال ـت ــي أك ـ ــدت ادع ـ ـ ــاءات
إع ــام ـي ــة أن ال ــرئ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري أه ــان
قدامى املحاربني.
وتعرض ترامب ملوجة انتقادات حادة بعد
نشر مجلة «ذي أتالنتك» تقريرا ذكرت فيه
أنه وصف جنود مشاة البحرية األميركية
الذين قتلوا خالل الحرب العاملية األولى
بـ«الخاسرين» و«املغفلني» ،وذلــك عندما
تخلف عن زيارة مقبرة عسكرية أميركية
خـ ــارج ب ــاري ــس خ ــال زي ــارت ــه فــرنـســا في
ت ـش ــري ــن ال ـث ــان ــي/ن ــوف ـم ـب ــر  .2018وك ــان
ال ـت ـبــريــر الــرس ـم ــي حـيـنـهــا ل ـع ــدم زي ــارت ــه
املقبرة العسكرية أن الطقس كان سيئًا.
وأفادت جينيفر غريفني مراسلة «فوكس
ن ـي ــوز» ب ــأن اث ـن ــن م ــن م ـســؤولــي اإلدارة
الـســابـقــن أك ــدا لـهــا أن الــرئـيــس «ل ــم يكن
راغـبــا بــركــوب الـسـيــارة والــذهــاب لتكريم
ال ـج ـنــود األم ـيــرك ـيــن ال ـق ـت ـلــى» ،م ــا يعني
أن الـطـقــس ل ــم يـكــن ال ـس ـبــب .كـمــا أبلغها
مسؤول أن ترامب استخدم كلمة «مغفلني»
لتشويه سمعة قدامى املحاربني ،لكن في
سياق مختلف يتعلق بحرب فيتنام.
ونقلت عــن املـســؤول الــذي لــم تسمه قوله
«عندما تحدث الرئيس عن حرب فيتنام

قــال إنـهــا حــرب غبية ،وكــل مــن ذهــب إلى
هناك كــان مغفال» .واعتبر املـســؤول أنها
«كــانــت زلــة نابعة مــن شخصية الرئيس.
هو لم يكن بإمكانه أن يستوعب ملــاذا قد
يموت أشخاص من أجــل وطنهم ،فاألمر
ال يستحق».
وقال ترامب في تغريدة غاضبة «جينيفر
غريفني يجب أن تطرد بسبب هــذا النوع
من الصحافة .هي حتى لم تتصل بنا من
أجل التعليق .فوكس نيوز انتهت» .ودافع
تــرامــب عــن نفسه بـشــدة فــي أع ـقــاب نشر
تقرير «ذي أتالنتيك» ،وغرد وأعاد تغريد
تـعـلـيـقــات ت ـصــف ال ـت ـقــريــر ب ــأن ــه «أخ ـب ــار
مضللة» .كما وصف رئيس تحرير املجلة
جيفري غولدبرغ الذي كتب التقرير بأنه
شخص «كريه».
ودافـ ـ ـ ــع الـ ـع ــدي ــد مـ ــن زم ـ ـ ــاء غ ــري ـف ــن فــي
«فــوكــس ن ـيــوز» عـنـهــا بـشـكــل عـلـنــي على
ت ــوي ـت ــر ،إل ـ ــى ج ــان ــب ع ـض ــو ال ـكــون ـغــرس
الجمهوري آدم كينزينغر الــذي وصفها
بــأن ـهــا «م ـن ـص ـفــة وشـ ـج ــاع ــة» .وتــوج ـهــت
غــري ـفــن الـ ــى ت ــرام ــب ب ــال ـق ــول ع ـلــى ه ــواء
«فوكس نيوز» مباشرة السبت «يمكنني
أن أبلغك أن ًمـصــادري ال يمكن التشكيك
فيها» ،مضيفة «مصادري ليست مجهولة
بــالـنـسـبــة إل ــي وأشـ ــك ف ــي أن ـه ــا مـجـهــولــة

قــداحــة مـمـلــوءة بــالـغــاز ولــه إمكانية عبور
األسيجة بسهولة تامة وال يمتلك كرشا».
ومـ ـن ــذ يـ ــومـ ــن ،تـ ــواصـ ــل املـ ـنـ ـص ــات ال ـت ــي
يـتــابـعـهــا عـ ـش ــرات اآلالف م ــن ال ـعــراق ـيــن،
منشوراتها وبياناتها ضــد قـنــاة «يــو تي
فــي» الفضائية ،عقب استضافتها عضو
مجلس النواب فائق الشيخ علي املعروف
ب ـم ـع ــادات ــه ل ـل ـف ـصــائــل ال ــوالئ ـي ــة وال ـس ــاح

املنفلت في البالد .وقــال الشيخ علي خالل
ال ـل ـقــاء إن املــرج ـع ـيــة الــدي ـن ـيــة ل ــم تستنكر
العنف ال ــذي تـعــرض لــه نــاشـطــون .وتبنت
مـنـصــة «ص ــاب ــري ــن ن ـي ــوز» حـمـلــة إعــامـيــة
ضــد «يــو تــي فــي» طالبتها بــاالعـتــذار عبر
ذات البرنامج الــذي ظهر فيه الشيخ علي،
ومنع تكرار مثل هكذا تعليقات اعتبرتها
«مـسـيـئــة ملــرجـعـيــة ال ـن ـجــف» ،فـيـمــا ه ــددت
بأن عدم االعتذار يعني ترقب مصير قناة
«دجـ ـل ــة» ،م ــن خ ــال ع ـش ــرات «امل ـق ــاوم ــن»،
وتـقـصــد بـهــم عـنــاصــر الـفـصــائــل املسلحة
والحشد الشعبي املوالني إليران.
في السياق ،قال أحد الصحافيني العاملني
ف ــي مـحـطــة تـلـفــزيــون تـتـبــع شـبـكــة اإلع ــام
العراقي املمولة من الدولة ،إن حملة ترهيب
واسـ ـع ــة ت ـت ـعــرض ل ـهــا ال ـق ـن ــوات ال ـعــراق ـيــة
وحـتــى الصحف واملــواقــع ،وعـلــى مــا يبدو
هـنــاك أيـضــا تــريــث فــي كثير مــن توجهات
ال ـ ـق ـ ـنـ ــاة ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ل ـل ـع ـم ــل ب ــاس ـت ـق ــال ـي ــة
وم ـه ـن ـيــة وتـ ـك ــون مــدن ـيــة ل ـكــل ال ـعــراق ـيــن،
بسبب الترهيب أيضًا .وأضــاف أن اإلعالم
الوالئي ضعيف جـدًا قياسًا باإلمكانيات،
ّ
ولكنه قوي ألنه يملك جيوشًا مسلحة على
األرض ،وهذه الجيوش قادرة على قتل أي
صـحــافــي أو م ـســؤول وح ــرق أي مؤسسة
صحافية ال يتناسب خطابها مــع توجه
املليشيات» ،موضحًا لـ«العربي الجديد»
أن «ال ـف ـصــائــل املـسـلـحــة تـمـلــك ع ـيــونــا في
ك ــل م ـك ــان ،وه ــي ت ـهــدد عـلـنــا ب ـحــرق م ــن ال
يتماشى مع سياستها تحت حجج وذرائع
مختلفة وتريد الكل أن يدور بفلكها».
مــن جهته ،أش ــار عضو نقابة الصحافيني
الـعــراقـيــن خ ـطــاب مـحـمــد ،إل ــى أن «خـطــاب
ال ـت ـح ــري ــض ضـ ــد ال ـص ـح ــاف ـي ــن ال ـعــام ـلــن
فــي املــؤس ـســات اإلعــام ـيــة ذات الـتــوجـهــات
ال ــوط ـن ـي ــة ،ب ــات ــت خ ـط ـي ــرة وتـ ـض ــرب األم ــن
املجتمعي ،وال سيما أنها عملية مدروسة من
قبل املليشيات ،فهي تحقد على قناة «دجلة»
منذ اندالع التظاهرات العراقية أواخر العام
املــاضــي ،وقــد اقتحمتها وحطمت معداتها
سابقًا ،وأحرقتها األسـبــوع املــاضــي أيضًا،
وس ـتــواصــل تـهــديــد اإلعــام ـيــن واملـحـطــات
ال ـف ـضــائ ـيــة ال ــرافـ ـض ــة ل ـل ـن ـفــوذ اإلي ـ ــران ـ ــي».
اتصال مع «العربي الجديد» أن
وأردف في
ٍ
«مــن مسؤولية الحكومة العراقية حماية
ال ـص ـحــاف ـيــن ،وم ـن ــع أي ج ـهــة م ــن تـهــديــد
أم ــن اإلعــام ـيــن» ،مـشـيـرًا إل ــى أن «غالبية
املـحــرريــن فــي منصات «تـلـغــرام» اململوكة
للفصائل املسلحة هــم عــراقـيــون كــانــوا قد
ُدربــوا في لبنان على أيــدي كــوادر إعالمية
تابعة لحزب الله اللبناني ،ومن سوء حظ
العراقيني ،أن هؤالء املحررين موظفون في
هيئة الحشد الشعبي ،ويتسلمون رواتبهم
من الدولة العراقية».

«فيسبوك» يحجب البث
المباشر لوفاة فرنسي

(روبيرتو شميدت/فرانس برس)

أيضًا بالنسبة إلــى الرئيس» .وقبل نشر
«ذي أت ــان ـت ــك» ل ـل ـق ـصــة ،أف ـ ــاد اس ـت ـطــاع
ملوقع «ميليتري تايمز» ومعهد جامعة
سـيــراكـيــوز للمحاربني الـقــدامــى أن 37,4
ب ــاملـ ـئ ــة فـ ـق ــط م ـ ــن ال ـ ـج ـ ـنـ ــود املـ ــوجـ ــوديـ ــن
فـ ــي الـ ـخ ــدم ــة ي ــدعـ ـم ــون إعـ ـ ـ ــادة ان ـت ـخ ــاب
تــرامــب ،بينما يــؤيــد  43,1باملئة املرشح
الديمقراطي جو بايدن.
(فرانس برس)

أعلنت «فيسبوك» ،السبت ،منع البث التدفقي لفرنسي يعاني مرضًا مستعصيًا
قرر نقل ساعاته األخيرة في بث مباشر عبر منصة التواصل االجتماعي.
ويـعــانــي آالن كــوك ( 57عــامــا) مــرضــا ن ــادرا للغاية ي ــؤدي إلــى الـتـصــاق جــدران
أوعيته الــدمــويــة ،مــا يتسبب بتوقف أو قصور فــي تدفق الــدم فــي األنسجة أو
األعضاء.
وكــان كــوك أعلن في وقــت سابق توقفه عن تناول الطعام والسوائل واألدويــة،
بعدما امتنع الــرئـيــس الفرنسي إيـمــانــويــل مــاكــرون عــن إعـطــائــه اإلذن باملوت
الرحيم .وتوقع كوك أن يعيش أقل من أسبوع ،مشيرًا إلى أنه سينقل ساعاته
األخيرة مباشرة عبر صفحته على «فيسبوك» اعتبارًا من صباح السبت.
وأعـلـنــت «فـيـسـبــوك» الـسـبــت أن أنظمتها ال تسمح بنشر ص ــور ومـشــاهــد عن
عمليات االنـتـحــار .وقــال ناطق باسم «فيسبوك»« :رغــم احترامنا قــرار (كــوك)
الهادف إلى لفت االنتباه إلى مشكلته املعقدة ،اتخذنا بناء على نصيحة الخبراء
تدابير ملنع الـبــث املباشر عبر حـســاب آالن» .وأض ــاف «أنظمتنا ال تسمح لنا
بعرض محاوالت االنتحار».
وحاول كوك السبت ،قبل إعالن «فيسبوك» ،أن ينشر مقطع فيديو آخر يشكو فيه
أن الشبكة حظرت البث التدفقي ملقطع الفيديو على صفحته حتى  8سبتمبر/
أيلول الجاري.
وكتب مخاطبًا داعميه «األمر يعود إليكم اآلن» ،قبل أن ينشر عنوان «فيسبوك»
فــي فــرنـســا ،داع ـيــا متابعيه إل ــى أن يـبـعـثــوا بــرســائــل لـلـشــركــة احـتـجــاجــا على
«أساليبها في منع حرية التعبير».
وكتب كوك رسالة إلى قصر اإلليزيه يطالب فيها ماكرون بالسماح لطبيب بأن
يصف له نوعا من الباربتيورات (أدويــة مثبطة للجهاز العصبي) لكي «يرحل
بسالم» .ورد ماكرون في رسالة إلى كوك جاء فيها «ألنني لست فوق القانون ،ال
أستطيع تلبية طلبكم .ال يمكنني أن أطلب من أي كان تخطي إطارنا القانوني
الحالي».
(فرانس برس)
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منوعات فنون وكوكتيل
مقابلة

أشرف الحساني

ُ
أضـ ـ ـح ـ ــى امل ـ ـغ ـ ـنـ ــي وامل ــوسـ ـيـ ـق ــي
الـفـلـسـطـيـنــي شـ ــادي زق ـط ــان من
ّ
حظيت
األس ـم ــاء ال ـعــربـ ّـيــة ال ـتــي
باهتمام بالغ من الجماهير .تهجس
ُمؤخرًا
ٍ
ّ
ّ
أعـ ـم ــال زقـ ـط ــان ب ــاألل ــم واّلـ ـتـ ـم ــرد وخــي ـبــات
ّ
تتميز بسحر
اإلن ـســان الـعــربــي ،كـمــا أن ـهــا
الكلمة وتقطعها في حنجرة شادي زقطان،
يمزجها بصوت ُمنفرد مع عذوبة الغيتار.
ع ـ ــن تـ ـج ــربـ ـت ــه الـ ـفـ ـنـ ـي ــة وعـ ـ ــوالـ ـ ــم األغـ ـنـ ـي ــة
وت ـقــاط ـعــات ـهــا ب ــن ال ـس ـيــاســي وال ـج ـمــالــي
ّ
الفلسطينية ،كانت لـ «العربي
وواقع األغنية
الجديد» هذه املقابلة مع شادي زقطان.
ٔ
ٔ
¶ بداية ،متى واين وكيف ،بدات مشوارك الفني؟
ال ش ــيء أكـثــر شــاعــريــة مــن ث ــورة ،مجانني
يـ ـث ــورون ع ـلــى ال ـع ــال ــم أو ع ـلــى ف ـك ــرة أيــن
س ـي ــذه ــب الـ ـع ــال ــم ،أي ـ ــن ن ـح ــن اآلن وع ــال ــم
أك ـث ــر ج ـنــونــا يـقـصـفـهــم ل ـيــل ن ـه ــار م ــن كل
م ـكــان .كــانــت ال ـبــدايــة ه ـكــذا ،أن ــت فــي عالم
ً
ق ــد ي ــرس ــل ج ـي ـشــا ك ــام ــا ل ـي ـحــاصــر ف ـكــرة،
ً
قـ ــد ت ـع ـل ــن دوال ال ـ ـحـ ــرب عـ ـل ــى م ـج ـمــوعــة

في المشهد الفني الفلسطيني ،تبرز أسماء موسيقيين وموسيقيات كثر ،من هذه األسماء
شادي زقطان ،الذي أبقى غيتاره على كتفه .هنا ،حديث لـ «العربي الجديد» معه

شادي زقطان

متجول يغنّي منفردًا
غيتار
ّ
م ــن األح ـ ــام ال ـع ــادل ــة ،ك ــان ــت األغ ـن ـي ــة هي
طريقتي ُبالبرد وطريقتي بــأن أح ــاول أن
ْ
ْ
أكــون ،أن أغني وأقــول شيئًا خير من أن ال
أفعل ّ
أي شــيء .وكنت أيضًا محاطًا بعدة
ُ ّ
ك ــت ــاب ومــوس ـي ـق ـيــن وأص ــدق ــاء مـنـتـجــن،
شـجـعــونــي ع ـلــى ف ـك ــرة وض ــع أفـ ـك ــاري في
ألـ ـب ــوم ،ال ـح ــظ س ــاع ــد أن ــي ولـ ــدت ف ــي زمــن
كــانــت فـيــه األح ــام الـكـبـيــرة مــا ت ــزال حية،
وأرى أن هذه الرومانسية تأتي من هناك.

ٔ
ـدى تاثير املنفى على تجربتك املوسيقية،
¶ ّما مـ ٔ
ُ ْ ُ
ـاصــة وان ــك عشت م ــذ كـنــت صغيرًا بــن دمشق
خـ
ولبنان وتونس؟
ّ
ْ
أن ــت ال ت ــدرك أن ــه منفى إل بـعــد أن تـصــل إلــى
ال ـب ـيــت ،آنـ ــذاك ك ــان هــو ال ـب ـيــت ،وكــانــت بيوتًا
دافئة بمشاركتنا بردها الذي تمنحه ألوالدها.
املنفى ّأم قاسية ولكنها ّأم؛ أمـهــات قاسيات،
ُ
عمان ورام الله أيضا وبرلني في الوقت القريب،
البحث عــن البيت مــا ي ــزال مستمرًا ،أو هكذا

ال ندرك المنفى وأثره
العميق إلّا بعد ْ
أن نصل
إلى البيت

ي ـب ــدو .أعـتـقــد أن ــه الـبـحــث ع ــن امل ـن ـفــى ،املنفى
الـســاحــر وامل ـل ـ ّـون ،الغني وال ــواع ــد .هنا تأثير
املنفى ،أنــك تريد املزيد منه ألنــه يغني الــروح
والتجربة ،يسقيها ً
ماء جديدة ،يشبه أن يكون
لك أكثر من أنت واحد ،أنت قلب مختلف في كل
منفى ،ذاكــرة مختلفة ،شرفات وقهوة وعطور
ـان مختلفة ،وكلها
مختلفة ،صباح الخير وأغـ ٍ
أيضًا بمناف ّ
غنية
إضافة إلى عاملك ،محظوظ
ٍ
بكل شيء ،هناك حنني دائم إلى املنفى.

عن المشهد الموسيقي
الفلسطيني ،يقول شادي
زقطان« :األغاني هي
سالحنا العابر للحدود
والحواجز العسكرية ،نحن
نعيش حالة احتالل عسكري
مباشر وحدنا ،ونتقاسم
أيضا حالة االنحدار المدني
والسياسي والثقافي مع
جيراننا .األغنية العربية
الشابة بشكل عام فرضت
وجودها كوسيلة أو
كفعل ثوري على الواقع،
على الهزيمة السعيدة
المستمرة ،وفي فلسطين
أيضا ثارت األغنية .كثافة
وتركيز المشهد هنا أنضجا
التجربة الفلسطينية
مبكرا».

ٔ
¶ في ُمجمل اغانيك نلمح هذا الشغف الكبير لديك
ّ
اليومية البسيطة ،التي تعمل
بالشارع وتفاصيله
موسيقي هادئ ّ
ّ
ونص
على استعادتها داخل قالب
ُ ّ
بنيته وشعريته .في نظرك،
محكم ومتني ٓمن حيث ٔ
ْ
ّ
كيف تستطيع الة الغيتار ان تحمل كل هذا التشرد
ٔ
ّ
العربية،
واالل ــم واملـعــانــاة ،التي تحبل بها الـشــوارع
ٔ
السياسية؟
تجاه االنظمة واملليشيات
ُْ
ّ
* الـغـيـتــار آل ــة لـلـتـشــرد كـمــا ق ــل ـ َـت ،تـخـ ّـيــل أن
تحمل بيانو معك ،أعتقد أنها آلــة إعالمية،
تستطيع األوركـسـتــرا العمل من دون غيتار
ويستطيع الغيتار العمل منفردًا ،آلة شارع
ملــن يــريــد أن يـقــول شـيـئــا ،والـحـقـيـقــة عندنا
في الـشــارع ،كل الـشــوارع ،قد يعزف الغيتار
ٍّ
ـاص أو مـغــن
أل ـحــانــا ،ولـكـنــه رف ـيــق جـيــد ل ـق ـ ٍ
جريء .الغيتار جزء من آالت كثيرة وحناجر
وأق ـ ــام ،تـتـحــدث وت ـص ــرخ لـتـعـلــن وجــودهــا
واحـتـجــاجـهــا ،وثــورتـهــا ال ـقــادمــة بالتأكيد،
ثورة واعية وشابة ،ثورة على كل شيء.

ٔ
حرص كبير على سحر الكلمة،
¶
غانيك هنالك ّ ٔ
في ا ْٔ
هل ُيمكن ان نقول إن تاثير الوالد ،الشاعر غسان
زقـ ٔـط ــان ،ك ــان ك ـب ـي ـرًا ع ـلــى تـجــربـتــك ع ـلــى صعيد
التاليف املوسيقي لديك؟
ل ــم ي ـت ــدخ ــل وال ـ ـ ــدي ف ــي ت ـجــرب ـتــي بـمـعـنــى
التدخل ،ما زادني إرباكًا ،هو دائمًا مستمع
خ ـف ـ ّـي ي ـج ـلــس م ـع ــي ،وت ـج ــرب ـت ــي م ـع ــه أن ــا
ً
كقارئ له جعلت من كتابة نص أغنية عمال
جديًا وعملية بناء وهــدم ،أو عملية إعــدام
قاسية أحيانًا.

الحرية موضوع أساسي للفنون (فيسبوك)

استعادة

نيويورك ــ العربي الجديد

ت ـع ــاط ــي ال ـك ـح ــول واملـ ـ ـخ ـ ــدرات إلـ ــى تـلـيــف
الكبد والتهابه ،وبالتالي الــوفــاة املبكرة.
ق ــام آدامـ ــز بـتـحـلـيـ ْـل ت ــاري ــخ أع ـم ــار عـظـمــاء
عمر
موسيقى الـجــاز ،إذ توفي بــاركــر عــن
ٍ
يـنــاهــز ال ـ ـ  34ع ـ ً
ـام ــا ،وعـ ــازف الـســاكـسـفــون
جون كولتراين في سن األربعني ،واملغنية
امل ـ ـعـ ــروفـ ــة ب ـي ـل ــي هـ ــول ـ ـيـ ــداي فـ ــي ال ــرابـ ـع ــة
واألربـ ـ ـع ـ ــن .ويـ ـس ــأل آدام ـ ـ ــز« :ك ـي ــف كــانــت
مــوس ـي ـقــى ال ـج ــاز س ـت ـكــون اآلن ،ل ــو عــاش
ه ــؤالء امل ـج ــددون لـ ـ  80ع ـ ً
ـام ــا؟» .لـيــس هــذا
ّ
فحسب ،بل شكل سؤال املخدرات واإلبداع
فــي جــو ال ـج ــاز ،نـقـطــة خ ـ ْـاف ون ـقــاش بني
امل ـث ـق ـفــن والـ ـف ــاسـ ـف ــة ،إذ نـ ـش ــرت أب ـح ــاث
ومقاالت حول «دور املخدرات في صناعة
الـجــاز» أو «هــل املـخــدرات طريق للعبقرية
اإلبداعية أم املوت املبكر؟».
من بني أشهر األمثلة الحزينة موت عازف
الـ ـب ــزق األس ـ ـطـ ــوري ب ـي ـكــس ب ـيــدرب ـيــك عــام
 ،1931وكــان يبلغ من العمر ً 28
عاما فقط.
كان بيدربيك من أصحاب البشرة البيضاء،
ولم يكن يعاني من العنصرية مثل فناني
الـجــاز الـســود ،ولـكــن رغــم ذل ــك ،عــاش حياة
صـعـبــة بـسـبــب الـ ــرواتـ ــب امل ـن ـخ ـف ـضــة ،رغــم
ّ
أن مــوسـيـقــاهــم ك ــان ــت تـمـتـلــك شـعـبـيــة في
ع ـشــري ـن ـيــات وثــاث ـي ـن ـيــات ال ـق ــرن امل ــاض ــي.

باركر كان يمتلك
السلطة األساسية في
عالم الجاز :االرتجال
ولد تشارلي باركر ألسرة فقيرة في كانساس سيتي ()Getty

يجب تأمين
الحماية التامة
باستخدام الكريم
الواقي من
الشمس قبل
الخروج من البيت
(كارولين ماك
كريدي)Getty /

اليف ستايل

التصبغات الجلدية
كارين إليان ضاهر

ُت َ
عتبر البقع الداكنة مــن املشكالت الجلدية التي
تـصـعــب مـعــالـجـتـهــا ،وق ــد ال تـفـيــد ال ـعــاجــات في
التخلص منها نهائيًا .واألس ــوأ أنـهــا تـبــرز أكثر
صيفًا ،فيما ال ينصح بمعالجتها في هذا الفصل.
قبل اإلشارة إلى األشخاص الذين هم أكثر عرضة
للبقع الداكنةّ ،
يميز رئيس قسم األمراض الجلدية
فــي مستشفى الـجــامـعــة األمـيــركـيــة الــدكـتــور عبد
الـغـنــي ك ـ ّـب ــي ،ب ــن الـنـمــش وال ـك ـلــف ،فـلـكــل منهما
مواصفات معينة وأسباب.
ويـظـهــر الـنـمــش فــي املــواضــع الـتــي تـتـعـ َّـرض أكثر
ألشعة الشمس .لكن في الوقت نفسه ثمة أشخاص
أكثر عرضة لذلك بسبب العامل الوراثي ،أيًا كانت
الـعــوامــل األخ ــرى املـتــوافــرة .ويشير الــدكـتــور ّ
كبي
ً
إلى أن النمش يظهر من الطفولة عامة وتحديدًا في
أماكن تتعرض ألشعة الشمس كالصدر والذراعني
والوجه .كذلك يعتبر األشخاص ذوو الشعر الفاتح
والعينني امللونتني والبشرة البيضاء أكثر عرضة
لظهور النمش .ويأتي العامل الهرموني ليزيد من
احتمال ظهوره لدى البعض لتأثيره على الخاليا
امليالنية عند التفاعل مــع أشعة الشمس فتظهر
البقع أكثر عندها.
ّ
تصبغ أيضًا ،كما
ّأمــا الكلف ،فهو عبارة عن فرط
هي الحال بالنسبة إلى النمش .لكن في هذه الحالة

ال يظهر بشكل نـقــاط صـغـيــرة بــل بشكل بـقــع في
الجبني والخدين والــذقــن وتحت الفك األسـفــل .مع
اإلش ــارة إلــى أنــه يظهر لــدى الــرجــال والنساء على
حد سواء ،على الرغم مما يقال بأن النساء يعتبرن
أكثر عرضة .في الواقع قد يكون السبب في أن املرأة
تهتم ببشرتها أكثر من الرجل ،ما يوحي أنها أكثر
صحيحًا.
عرضة للكلف ،إال أن هذا ليس
ُّ
ّ
التعرض
الــوقــايــة أهــم مــن ال ـعــاج ،وذل ــك بتجنب
ّ
لـلـشـمــس ،أو ع ـلــى األق ـ ــل ت ــأم ــن ال ـح ـمــايــة الـتــامــة
باستخدام الكريم الواقي من الشمس قبل الخروج،
خصوصًا ملــن لديه االسـتـعــداد لظهور النمش أو
الكلف .ففي هذه الحالة ال يمكن أبدًا إهمال الكريم
الواقي من الشمس في كافة األوقات .كذلك ينصح
بـتـغـطـيــة ال ــوج ــه ع ـنــد ال ـت ـع ــرض ألش ـع ــة الـشـمــس
املباشرة ،خصوصًا في فصلي الربيع والصيف.
أما بالنسبة ُّإلى العالجات ،فثمة شرط أساسي
يـقـضــي بـتـجــنــب اتـبــاعـهــا صـيـفــا .وه ــذا ينطبق

ال يجب عالج النمش
والكلف خالل فصل الصيف
تجنبًا للحروق الجلدية

على كافة العالجات الخاصة بالنمش والكلف
وأي ت ـص ـبــغ .فــاع ـت ـمــاد هـ ــذه ال ـع ــاج ــات صيفًا
يلغي الهدف املرجو منها إلــى حد مــا .قد يكون
ممكنًا ،بحسب الدكتور ّ
كبي اعتماد العالجات
التي تأتي بشكل كريمات موضعية .أمــا الليزر
الـ ــذي ق ــد يـعـتـمــد لـلـكـلــف فـمـمـنــوع ف ــي الـصـيــف
تجنبًا ل ــردة فـعــل غـيــر مــرغــوب بـهــا أو الـحــروق
ف ــي ال ــوج ــه .كــذلــك ال تـسـتـخــدم ال ـع ــاجــات الـتــي
ّ
تعتبر أكثر عدوانية في الصيف .وفيما يتعلق
بالكريمات ،يمكن استخدامها وفــق بروتوكول
معني بناء على تعليمات الطبيب ومنها ما هو
مكون من أحماض الفاكهة ومنها الــذي يساهم
في تبييض البشرة .وفــي حــال استخدام أي من
هذه الكريمات ،يشدد الدكتور ّ
كبي على ضرورة
استخدام الكريم الواقي من الشمس دائمًا .فيما
يشير إلى أن كريمات الوقاية من الشمس الطبية
ّ
هــي حاليًا كلها بــدرجــة حماية  50 SPFال أقــل،
وفق سياسات الشركات املصنعة لها.
ّ
وعلى الــرغــم مــن أن هــذه الـعــاجــات كلها تعتبر
فــاع ـلــة جـ ـدًا إال أن ال ـك ـلــف ال ي ـعــالــج بـشـكــل ت ــام،
ويمكن أن يظهر مـجــددًا عند وقــف الـعــاج وإن
تجاوب معه في فترة من الفترات .من هنا أهمية
ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى ال ــوق ــاي ــة طـ ــوال ال ــوق ــت وااللـ ـت ــزام
بالعالج وفق روتني مختلف ال يكون مكثفًا كما
في البداية حفاظًا على النتيجة.

نقد

عبقرية الجاز والمخدرات في ذكرى رحيل تشارلي باركر
يـعـتـبــر الـكـثـيـ ُـر م ــن ال ـن ـقــاد ت ـشــارلــي بــاركــر
( ،)1955-1920امللقب بـ «بيرد» (العصفور)،
باختصار ،أفضل موسيقي جاز في القرن
ال ـع ـشــريــن .عـشـقــه سـ ّـمـيـعــة الـ ـج ــاز ،وأط ـلــق
عليه املـلـ ّـحــن املـ ْشـهــور ،ستيف راي ــش ،لقب
«ب ــاخ ال ـجــاز» إذ وضـعــه فــي مرتبة يوهان
ٌ
كثير من الشباب،
ستيباستيان باخ .وكان
ً
ً
منهم مثال مايلز ديفيس ،يعتبرونه رمــزا
ّ
أب ـ ً
ـوي ــا .ول ـكــن ،إث ــر إدم ــان امل ـخ ــدرات ،تـحــول
امل ــوس ـي ـق ــي ْالـ ـش ــاب ال ـع ـب ـق ــري ،إلـ ــى وح ــش
اجتماعي .إذ مــن أجــل الحصول على املــال
لشراء الهيرويني ،خدع أصدقاءه في الفرقة،
وسرق ً
جزء ا من أتعابهم.
ْ
ً
ول ــم يـكــن بــاركــر اسـتـثـنــاء فــي جـيـلــه ،إذ إن
الكثيرين ًمــن املوسيقيني مــن حــولــه كانوا
غارقني أيضا في عالم املـخــدرات .كــان ّ
ثمة
شعار شائع في الستينيات والسبعينيات
م ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرن امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي يـ ـ ـ ـق ـ ـ ــول« :ال ـ ـج ـ ـ ّنـ ــس
وامل ـخ ــدرات والـ ــروك أن ــد رول» .وتضخمت
قائمة الوفيات بسبب املخدرات بني نجوم
مــوسـيـقــى ال ـ ــروك ،مـثــل جـيـمــي هـنــدريـكــس
وجــان ـيــس غــوب ـلــن وك ـ ــورت كــوبــن وإي ـ ًمــي
واينهاوس .ولكن املخدرات انتشرت أيضا
في عالم موسيقيي الجاز ،وخاصة الجيل
املحيط بتشارلي باركر.
وفــي بحث ذكــي أجــراه الطبيب بــول آدامــز
ونشره في املجلة الكندية ألمراض الجهاز
الهضمي ،درس فيه عمر الــوفــاة لحوالي
ّ
 80فنانًا يعملون في موسيقى الجاز .وأكد
ّ
ـأن «أس ـلــوب حياتهم الـفــوضــويّ
الـبـحــث ب ـ
ْ
ّ
يـقـصــر م ــن ع ـمــرهــم» .إذ أدت س ـن ــوات من

¶ إلــى جانب ُالبعد الجمالي والشعري ،الــذي ُي ّ
ميز
ٔاغانيك ،نلمح من حني ٓالخر ٔابعادًا سياسية خفيةّ
بشكل ّ
خطابها .هل تعتقد
فني في ثنايا
ٔ ُمضمرة
ٍ
ٔ
ا ّن ج ــرح الـسـيــاســة لــم يـنــدمــل بـعــد ٔوا ّن املوسيقى
ٔ
ُ
هي االخرى بإمكانها كباقي الفنون ا ْن توجه نقدًا
ٔ
لطبيعة االنظمة وغيرها؟
* قد تنجح بعض الفنون في وضع مكياج
ّ
ملون على جروحها ،ولكن الوضع مختلف
ت ـمــامــا ف ــي فـلـسـطــن؛ الـ ـص ــراع م ـح ـتــدم ولــم
يتوقف ،ال تستطيع الغناء بحق إن لم يكن
ما يحدث على األرض جــزءًا من أغنيتك ،قد
يبدو فــي املستقبل عندما يعود الباحثون
لهذا العصر في املنطقة
إلى املحتوى الثقافي
العربية ،سيعتقدون ّأننا كنا في حالة ّ
حب
ّ
عنيفة ومستمرة ،وأن جميع قضايا املجتمع
قد تم التعامل معها ،أو هكذا سيبدو املشهد
من املستقبل .كحال معظم األغاني القادمة
م ــن ه ـن ــا ،وك ـتــاب ـهــا ،أحـ ـ ــاول االقـ ـت ــراب دون
ابتذال ملا هو يومي وحقيقي ،وهنا تطغى
املعطيات السياسية على يومك ،على أفكارك،
تحتلها .إن لــم تتحدث ،على األق ــل ،الفنون
عن الحرية في عصر الهزيمة السعيدة ،عن
ماذا سنتحدث ؟

ٔ
ْ
ٔ
¶ ثمة طفرة فنية في اغانيك االخيرة ،إذ إننا نستمع
ٓ
إلى كوكتيل ُم ّ
تنو ٍع من زخم القوالب واالالت املوسيقية
ٍ
ٔ
وانواعها ،التي ساهمت في تجديد تجربتك .كيف جاء
التفكير في هذا املزج الفني على املستوى املوسيقي
ٔ
مع حفاظك على نفس شكل االغنية؟
* االس ـت ـك ـش ــاف ،ال ـل ـعــب ،ال ـع ـمــل م ــع عــازفــن
ل ـطــاملــا ك ــان ــت آالت ـه ــم مـتـخـ ّـيـلــة ف ــي األغ ــان ــي،
باإلضافة إلى الوضع العام وتأثيره على ما
قد ينتج فنان ما ،التسارع العجيب في ذهاب
الـعــالــم إلــى الــامـكــان ،االخ ـتــال فــي كــل شيء
والفوضى ،محاولة الخروج من الدائرة اآلمنة
ـان جدية ،حاولت أن
أيضًا ،أنا والغيتار وأغـ ٍ
أكون أكثر حرية مع األغاني ،بعيدًا عن أهمية
الرسالة السياسية أو االجتماعية الواضحة،
ك ــل م ــا ن ـحــس ب ــه م ـهــم ،عـمـلــك بــالـنـهــايــة هو
ً
حوارك مع نفسك أوال ،ربما سيزيد الصخب،
ّ
كلما حاولت االقتراب من نفسي أكثر ،في ما
يتعلق باملوسيقى واألغاني.

سالحنا العابر
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«دانتيل» ...حكايات النساء في قالب درامي واقعي
ول ــد ت ـشــارلــي ب ــارك ــر ف ــي أسـ ــرة ف ـق ـيــرة في
مــديـنــة كــانـســاس سـيـتــي ،حـصــل عـلــى ّأول
ساكسفون له ملا كان عمره ً 13
عام ْا ،تمكن
ّ
ألول مرة من جمع املال في حياته ،إذ أظهر
موهبة في العزف مكنته من القيام بجوالت
في املقاطعة مع فرق أخرى.
جــاء إلــى نـيــويــورك فــي عــام ْ  ،1942ووقتها
كان مدمنًا على املخدرات ،إذ أصيب بكسر
فـ ــي أضـ ــاعـ ــه وعـ ـ ـم ـ ــوده الـ ـفـ ـق ــري فـ ــي ع ــام
 ،1937وحـقــن نفسه مــن أجــل تخفيف األلــم
بــالـهـيــرويــن ،وث ــم أصـبــح ه ــذا الـســم ج ـ ً
ـزء ا
من حياته .اتصفت شخصيته باالنسحاب
واالكـ ـتـ ـئ ــاب ،ووقـ ــع ف ــي م ـشــاكــل ك ـث ـيــرة مع
السلطات ،وحــاول االنتحار وقضى نصف
عام في مستشفى لألمراض العقلية.
ول ـ ـكـ ــن هـ ـ ــذا امل ـ ــدم ـ ــن كـ ـ ــان ي ـ ْم ـت ـل ــك مــوه ـبــة
استثنائية تسحر ال ـنــاس ،إذ اهـتــم بشكل
حـ ًقـيـقــي بــاملــوس ـي ـقــى ال ـكــاس ـي ـك ـيــة ،وك ــان
أيضا ً
ً
مثاليا ،ويمتلك ذاكرة صورية
كاتبا
دقيقة ،ولكن قبل كل شــيء ،فــإن باركر كان
يمتلك السلطة األســاسـيــة فــي عالم الجاز:
االرتجال.
لكن مــن جهة أخ ــرى ،كــانــت هنالك أسباب
كافية ملوسيقيي الجاز من الشباب السود
لـ ـلـ ـه ــرب مـ ــن ال ـ ــواق ـ ــع الـ ـق ــاس ــي عـ ــن ط ــري ــق
املخدرات .العمل الصعب في النوادي املليئة
بالتدخني ،العنصرية البيضاء ،واستهالك
م ــوس ـي ـق ــى ال ـ ـجـ ــاز مـ ــع وج ـ ـبـ ــات الـ ـعـ ـش ــاء،
ورحالت مرهقة وكئيبة إلى أنحاء الواليات
املتحدة األميركية.
يبقى ال ـس ــؤال ال ــذي طــرحــه بــاركــر وجيله،
ً
سببا في
هل كانت هــذه الحياة الصاخبة
إبداعهم أم النقطاع إبداعهم؟

يُع َرض حاليًا مسلسل
«دانتيل» ،الخارج من
سباق دراما رمضان بسبب
كورونا .العمل من إخراج
المثنى الصبح ،وبطولة
محمود نصر وسيرين
عبد النور
ربيع فران

ب ـعــد ت ــأخ ــر ت ـص ــوي ــره وع ــرض ــه ض ـمــن بــاقــة
م ـس ـل ـس ــات م ــوس ــم ال ـ ــدرام ـ ــا ال ــرم ـض ــان ـ ّـي ــة،
بسبب جــائـحــة ك ــورون ــا ،ب ــدأ قـبــل أسبوعني
عرض مسلسل «دانتيل» ،من بطولة سيرين
عبد النور ومحمود نصر ،في ثاني تعاون
يجمعهما بعد «قناديل العاشق» عام .2017
يجمع «دان ـت ـيــل» وجــوهــا لبنانية وســوريــة،
مثل :سلوم حداد وسليم صبري وأنس طيارة
وسارة أبي كنعان ونقوال دانيال ونهال داوود.
إذ ي ـت ـن ــاول ال ـع ـمــل ق ـصــة دار أزي ـ ــاء شـهـيــرة
أسسها «منير التلة» (سليم صبري) ،بعدما
ّ
فـ ــض ش ــراك ـت ــه م ــع شـقـيـقــه «س ــام ــي» (س ـلــوم
حــداد) ،وبنى إمبراطورية لها ثقلها في عالم
األزياء واملوضة ،وتحتوي على أكثر من مئتي
موظف .تقع الدار في أزمة مالية بسبب مطالبة
امل ـ ـصـ ــارف ب ــإي ـف ــاء الـ ــديـ ــون امل ـت ــرت ـب ــة عـلـيـهــا،
وتضيق ُّ
السبل باملؤسس الذي ال يجد مهربًا
مــن االن ـت ـحــار بــرمــي نفسه مــن شــرفــة مكتبه.

ُيشكل خبر انتحار «منير بيك» صدمة لعائلته
والب ـن ــه ال ــوح ـي ــد «ي ــوس ــف» (م ـح ـم ــود نـصــر)
الـقــادم للتو مــن الــواليــات املتحدة األميركية.
ي ـح ــدث انـ ـق ــاب ف ــي ال ـح ـل ـقــة ال ـثــان ـيــة يــؤجــج
ال ـص ــراع داخ ــل ال ـعــائ ـلــة .ه ــذا االن ـق ــاب يضع
العاملني فــي ال ــدار ،ومنهم «مـيــرنــا» (سيرين
عبد النور) التي ترتبط بقصة حب سرية منذ
الطفولة مع «يــوســف» ،في محنة اقتصادية،
بسبب الخوف على املصير الشخصي وفقدان
األم ــن الوظيفي .تتشابك قصة حــب «ميرنا»
ّ
و«ي ـ ــوس ـ ــف» فـ ــي ع ـ ــز امل ـ ــأس ـ ــاة الـ ـت ــي ضــربــت
املؤسسة الشهيرة ،وتصل إلى حد االنفصال
بعد عرض يتلقاه «يوسف» من عمه «سامي»
(سلوم حــداد) إلنقاذ العائلة ودار األزيــاء من
ـرا»
اإلف ــاس ،شــرط أن يـتــزوج بابنة عمه «مـيـ ً
(ساندي فرح حكيم) .يحاول «يوسف» بداية
ال ــرف ــض ،وخ ـص ــوص ــا أنـ ــه عـ ــاد ل ـي ـفــوز بقلب
حبيبته «ميرنا» ،لكنه يرضخ في النهاية ،ظنًا
منه أنها محاولة إنقاذ أخـيــرة ،لكن الواضح
أنها غير ذلك.
ٌ
لعل أبرز ما يتسم به العمل ،عرض ليوميات
مـجـمــوعــة م ــن ال ـعــامــات ال ـن ـســاء ف ــي مشغل
ّ
مجموعة مــن النساء متحدة
الخياطة ذات ــه.
ْ
َّ
في العمل والسكن ،إذ يتضامن مع «ميرنا»
لنقل ص ــورة واقـعـيــة عــن املـجـتـمــع اللبناني
والـعــربــي عمومًا ،عبر تصوير هموم العمل
وح ــاالت الـحــب وامل ــرض ،والـبـحــث عــن فرص
أخ ــرى لـتـحـســن ال ــوض ــع املـعـيـشــي .مـحــاولــة
جيدة من قبل املخرج املثنى صبح في العبور
إلى يوميات مأخوذة من واقع قريب يعيشه
أكـثــر املـشــاهــديــن .ولــو أن الـنــص بــدا ضعيفًا
فــي بـعــض املـشــاهــد وامل ــواق ــف ،لـكـنــه يحاكي
تطلعات الفتيات في لحظات البحث عن سند

تؤدّ ي سيرين عبد النور دور شخصيّة «ميرنا» في المسلسل (فيسبوك)

يضمن األمــان غير املشروط .من أبرز األدوار
في «دانتيل» ،تقمص سارة ابي كنعان لدور
«ع ـل ـيــا» ،ال ـف ـتــاة امل ـقــدامــة الـطـيـبــة والـعــاشـقــة
ب ـص ـمــت لــزم ـي ـل ـهــا ف ــي ال ـع ـمــل وامل ـ ـغـ ــروم فــي
الوقت نفسه بشقيقتها «نادين» (زينة مكي)،
لـكــن «عـلـيــا» ت ـحــاول استمالته لـتــأكــدهــا من

إه ـم ــال شـقـيـقـتـهــا ل ــه .إي ـق ــاع ســريــع ألح ــداث
اجـتـمــاعـيــة وعــائـلـيــة غـيــر م ـع ـقــدة ،ول ــو أنـهــا
يراع
تفتقر إلى املبررات أو الهوامش التي لم ِ
فيها املخرج تعريفنا بها كنوع من التشويق
الـبــارد ،وذلــك ربما بسبب سياسة «تطويل»
ّ
ال ـح ـل ـقــات (امل ـس ـل ـســل م ــؤل ــف م ــن  30حـلـقــة).

محاولة «دانتيل» بسيطة ،لكنها باردة خارج
إطار التنافس الرمضاني .القصة مقتبسة عن
عمل إسباني ،واألدوار ال تحتاج جهد درامي
قوي .لكن ما يحسب للمخرج املثنى الصبح،
إعطاء الفرصة لوجوه شبابية ،تظهر للمرة
األولى بطريقة مقنعة وعفوية.
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حين ال نقرأ النصوص األصلية من خالل أسئلتنا المجتمعية

فكر

رشيد بوطيب

م ــن ي ـتـ ّـأمــل ال ـفــوضــى ال ـتــي تحكم
السياق الثقافي العربي ُوعالقاته
ب ــال ـس ـي ــاق ــات ال ـث ـق ــاف ـي ــة األخـ ـ ـ ــرى،
ّ
س ــواء فيما يتعل ُق بــاألفـكــار الـتــي يتم نقلها
م ــن ال ـس ـيــاقــات األخـ ـ ــرى أو ال ـك ـتــب ال ـتــي تـتـ ّـم
ترجمتها أو املـ ــدارس األدب ـيــة ّوالـفـنـيــة التي
يـتــم االن ـف ـتــاح عـلـيـهــا ،ل ــن ي ـتــأخــر ف ــي الـ ُـحـكــم
ّ
يتحرك وفقًا ملنطق
على سياقنا الثقافي بأنه
التقليد ولـيــس وفـقــا ملنطق الــواقــع ،فـبــدل أن
ونترجم الكتب لحاجة ماسة
نستورد األفكار ُ
إليها في سياقنا ،نقدم على ترجمة ونقل ما
تسوق له املوضة أو ما ّ
ِّ
يسوق له «الستربتيز»
اإلعالمي في الغرب.
ه ــذا م ــا ج ـعــل ال ـث ـقــافــة ال ـعــرب ـيــة مستعصية
على الحداثة إلــى يومنا ،ومــا يجعلها ثقافة
مستهلكة للتقاليد بشكل َمرضي ،بل إن عقلها
السلفي أو التقبلي سيحكم عالقتها بالثقافة
ال ـغ ــرب ـي ــة أيـ ـض ــا ،فـطـبـيـعــة ال ـع ــاق ــة سـتـبـقــى
ّ
استهالكوية .وملــا نفكر في
تقبلية ،تابعة أو
ّ
عالقاتنا الثقافية بالغرب ،فإننا نحتكم أكثر
إلــى األيديولوجيا ،فنحن لــم نـ ّ
ـؤســس ملعرفة
نقدية بطبيعة هــذه الـعــاقــة حتى ال ـيــوم ،لم
نـ ــدرس ه ــذه ال ـعــاقــة ،ل ــم ن ـ ّ
ـؤس ــس ل ـشــيء من
قبيل علم الغيرية ،نحن أحوج إليه من غيرنا،

ُ
وب ـل ـغ ــة أخـ ـ ـ ــرى :ل ـق ــد ظ ـل ـل ـنــا س ـج ـن ــاء مــوقــف
َ
ّ
ـن مـفـهــومــي التغريب
اسـتـقـطــابــي يـتـحــرك بـ ّ
ّ
واألصــالــة ،دون إدراك منا لواقع أن التغريب
أحيانًا قد يكون أكثر أصالة ،أو أنه قد يكون
أحيانًا َّ
مجرد ترجمة للموقف السلفي املنكفئ
على ذاته ،رغم لغته التي تبدو ظاهريًا حديثة
أو مناصرة للحداثة.
يــرى عــالــم االجـتـمــاع الفرنسي بيير بــورديــو
فــي «ال ـش ــروط االجـتـمــاعـيــة لـلـحــركــة الــدولـيــة
ّ
لألفكار» أن أشـكــال التبادل الدولية لألفكار
ّ
«تخضع لنوع من العوامل البنيوية املولدة
ل ـســوء ال ـف ـهــم» ،وه ــو يـعـنــي بــذلــك خصوصًا
واقـ ـ ــع «أن ال ـن ـص ــوص ت ـن ـت ـقــل ف ــي اس ـت ـقــال
عــن سياقاتها» .وسـيـنـ ّـوه فــي الـسـيــاق نفسه
بما قاله ماركس في «البيان الشيوعي» من
ّ
أن «املـفــكــريــن األمل ــان فهموا دائ ـمــا ،وبطريقة
ّ
ّ
ّ
ّ
سي ّئة جــدًا ،املفكرين الفرنسيني ،ألنهم كانوا
يتلقون نصوصًا هــي بنت ظــروف سياسية
ّ
ويحولون الفاعل
على أنها نصوص ّخالصة،
السياسي ،الذي يمثل أساس هذه النصوص،
إلى ذات مفارقة».
ً
ّ
مثاال ّ
معبرًا عن أشكال
وسيقدم أدوارد سعيد
ّ
تتعرض له النظرية
التغيير والتحوير الذي
ح ــن ان ـت ـقــال ـهــا م ــن س ـي ــاق ث ـق ــاف ــي إلـ ــى آخ ــر
مختلف في ّ
نصه املوسوم بـ «ترحال النظرية»،
ً
ونـعـنــي بــذلــك الـتـحــويــر ال ــذي سـتـعــرفــه مثال
ّ
التشيؤ كما صاغها في
نظرية لوكاتش عن
كتابه «التاريخ والوعي الطبقي» ،مع لوسيان
غولدمان ّفي كتابه «اإلله املخفي» ،وسيكتب
الطبقي
سعيد موضحًا« :وبينما نجد الوعي
ّ
ّ
ّ
يتمرد حقًا
يتحدى ،ال بل
لدى لوكاتش وعيًا
على النظام الرأسمالي ،فإن النظرة املأساوية
لدى غولدمان تجد تعبيرها التام ،واملطلق،
فــي أعـمــال باسكال وراس ــن» .وي ــردف« :ومــع
ذل ـ ــك ،فــال ـح ـق ـي ـقــة ه ــي أن ت ـك ـي ـيــف غ ــول ــدم ــان
آلراء لــوكــاتــش يـسـحــب م ــن الـنـظــريــة دوره ــا
«العصياني»».
ّ
ّإن َقدر األفكار أن ّ
تتغير وهي تعبر إلى الضفة

معرفة ميتة

في محاضرته «الــشــروط االجتماعية للحركة الدولية لألفكار»،
سماه
عما
دافــع عالم االجتماع الفرنسي بيير بورديو (الــصــورة)
ّ
ّ
«السياسة الواقعية للعقل»،
معتبرًا َّ
أن تشويهات النصوص
ّ
ُتصبح أكثر احتماًال كلما ازداد
الجهل بالسياق األصلي» .لكن،
َّ
أن المعرفة بالسياق
صحيح
ٌ
األصلي تكفي وحدها لإلحاطة
العلمية باألفكار األجنبية ،لكنها
ّ
تظل معرفة ميتة ما لم ُتحط
بالشروط االجتماعية المنتجة
ّ
والتلقي.
لحقل االستقبال

بعد عقدين من صدورها باإلنكليزية

بانيبال باإلسبانية
بعد أكثر من عقدين،
كرّست المجلة
أعدادها إلطالع
المتلقي األنغلوفوني
على آداب الثقافة
العربية المعاصرة،
تتوجه اليوم إلى قرّاء
ّ
اإلسبانية

مدريد ـ العربي الجديد
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ُ
ُّ
ّ
وتصوراتهم
الناس
تتغير أفكار
األخرى ،كما
ُ
حني خروجهم للعيش في بيئة أخرى ،وسواء
ط ـل ـبــوا ذل ــك أم ل ــم ي ـط ـل ـبــوه ،وق ــد ي ـض ـطـ ّـرون
ل ـل ـع ـيــش ع ـل ــى ه ــام ــش امل ـج ـت ـمــع ال ـج ــدي ــد إن
اسـتـمـ ّـروا فــي اإلي ـمــان بدوغمائية بأفكارهم
الـتــي حملوها معهم مــن سـيــاق املـنـشــأ ،وقــد
ت ـت ـح ـ ّـول ت ـل ــك األف ـ ـكـ ــار إلـ ــى م ــوض ــوع ل ـت ـنـ ّـدر
وســائــل اإلعـ ــام الـجـمــاهـيــريــة ،وتــزيــد وضــع
أصحابها سوءًا وهامشية.
ّ
وفي الواقع ،فإن كلمات ماركس عن املفكرين
األملان عابرة للسياقات ،فسوء الفهم هو ّ
سيد
ّ
الكلمة فيما يتعلق بالحركة الدولية لألفكار،
وبعدم حركتها أيضًا ،ولكن لربما قد نحتاج
في عالقتنا باألفكار األجنبية إلى ما ُي ّ
سمى بـ
سوء الفهم أكثر منه إلى فهم يطلب أن يكون
نسخة ّطبق األصل فيسقط في الكاريكاتيرية.
ّ
متعددة في سياقنا
لقد تلقينا أفكارًا غربية
ّ
العربي بدون سياقها ،وكلما طلبنا التماهي
معها كما هــي فــي سياقها ،كــان الثمن الــذي
َّ
توجب دفعه هو الخروج من سياقنا ،وبلغة
أخ ــرى ،اغتربنا عــن سياقنا ونبضه ولغته.
ّ
يتحدث عــن التغريب فــي الفكر العربي
فمن

سجناء موقف
استقطابي يتح ّرك بين
مفهومي التغريب
َ
واألصالة
ال نترجم ما يحتاجه
تسوق له
سياقنا بل ما
ّ
الموضة

لــم يـحــد عــن ال ـص ــواب ،حـتــى وإن لــم يستطع
ّ
تقديم تعريف مقنع للتغريب ،إذ ظل التغريب
بالنسبة له مرتبطًا بالدفاع عن أفكار غربية.
لكن هل يكفي هكذا تعريف؟
ّ
كــلـمــا اسـتـعـمـلـنــا األف ـك ــار ال ـغــرب ـيــة وعـمــدنــا
إلـ ـ ــى ت ـب ـي ـئ ـت ـهــا مـ ــن أجـ ـ ــل م ــواجـ ـه ــة أس ـئ ـلــة
ال ــواق ــع ول ـي ــس م ــن أج ــل ال ــدف ــاع ع ــن مــواقــع

أيديولوجية ،إال وأضحت هذه األفكار أقرب
إلــى سياقنا مــن سياقها ،بــل وتـحـ ّـولــت إلى
ّ
نتحدث
الخاصة بنا .وال يمكننا أن
أفكارنا
ٍّ
ّ
ّ
ومتحررة في
عن عملية تلق منتجة وخلقة
ّ
ّ
نسميه الترجمة
متغربة ،دون مــا
آن وغـيــر
االجتماعية للفكر وللفكر الغربي خصوصًا،
أو للفكر النقدي في الغرب.
م ــا ت ـت ـ ّ
ـوج ــب اإلش ـ ـ ــارة إل ـي ــه ه ـن ــا ،ه ــو أن ما
يـسـ ّـمـيــه ب ــوردي ــو ب ـســوء الـفـهــم ويـنـظــر إلـيــه
نـظــرة سلبية ،ال يتوجب علينا بــالـضــرورة
أن ّنفهمه بالطريقة نفسها .أجــل ّإن سياق
التلقي يسيء فهم األفكار التي يتلقاها من
سياق آخر ،وماركس كان واضحًا في الحديث
عن ذلك .لكن لربما تحتاج النصوص لسوء
ف ـه ــم ل ـت ـع ــرف والدة جـ ــديـ ــدة ولـ ـت ــدخ ــل فــي
استعماالت جديدة ،فالترجمة االجتماعية،
ك ـك ــل ت ــرجـ ـم ــة ،هـ ــي دوم ـ ـ ــا خ ــائـ ـن ــة .دع ــون ــي
ُ
ً
أق ـ ّـدم مـثــاال هـنــا :كيف استعملت التفكيكية
فــي الـسـيــاق الـعــربــي؟ لـنــأخــذ مـســألـ ّـة الــديــن..
ستتوقف تفكيكية دريدا عند ما توقف عنده
النقد الحداثي للدين ال أكـثــر ،وهــي تــرى أن
األدي ــان التوحيدية ومنها اإلس ــام ّ
تؤسس

ل ــأخ ــوات ـي ــة ،أو مـنـطــق األخ ـ ـ ــوة .م ــا تخطئ
تفكيكية
الـسـبـيــل إل ـيــه الـتـفـكـيـكـ ّيــة ه ـنــا ،أو ُ
ـؤســس ألشـكــال أخــرى
دري ــدا ،هــو أن الــديــن يـ
ً
من العالقات اإلنسانية كالجوار مثال ،والتي
تـقــوم ضـ ّـد فـكــرة األخــوات ـيــة .ويـمـكــن الـعــودة
هنا إلى ما كتبه هرمان كوهني عن الجار في
اليهودية ،أو إلى ّ
النص القرآني نفسه الذي
يـعـتــرف بـحــق ال ـجــار غـيــر املـسـلــم ،حـتــى وإن
كان الفقه سيأتي ليضع ذلك الجار في مرتبة
ّ
أقل من مرتبة الجار املسلم.
لكن هل يعني هذا أن التفكيكية الغية ،بأننا
ال نحتاجها فــي سـيــاق مثل السياق العربي
ال ــذي يحكمه منطق الشبيه ،طبعًا ال ،ولكن
ّ
يتوجب على التفكيكية في سياقنا أن
لربما
ً
تبدأ ّأوال بتفكيك الخطاب القائم حول اإلسالم
ُّ
التدين اإلسالمي
في الشرق والغرب ،وعالقة
ّ
الحالي بواقع التخلف.
(كاتب وأستاذ فلسفة من املغرب)
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

يرمم البيوت
أود لو أكون شجرة الفن ّ

بيروت  -العربي الجديد

ُّ
«أود الـيــوم أن أكــون شـجــرة» ،عـنــوان اختاره
الفنان اللبناني عبد الـقــادري ملشروع جديد
بالشراكة مع «غاليري تانيت» الــذي ّ
تعرض
لدمار إثر انفجار مرفأ بيروت وراح ضحيته
املـ ـعـ ـم ــاري ال ـل ـب ـن ــان ــي ال ـف ــرن ـس ــي ج ـ ــان م ــارك
ّ
مصمم املبنى الذي
بونفيس (،)2020 - 1963
ي ـقــع ف ـيــه ال ـغــال ـيــري .ت ـضــم مـ ـب ــادرة ال ـق ــادري
ّ
تتكون من ثمانني رسمًا
جداريتني كل واحدة
ُ
ع ـلــى ال ـك ــرت ــون ،وت ـع ــرض ال ــرس ــوم ــات للبيع
بهدف املساهمة في مشروع «جمعية بسمة
للتنمية االجـتـمــاعـيــة» ،الـتــي أطلقت برنامج
تــرمـيــم امل ـنــازل امل ـت ـضـ ّـررة إلع ــادة تــأهـيــل مئة
بيت لحق به الدمار جراء االنفجار.
فــي بيان لهم ،يقول القائمون على املـشــروع:
«تــأتــي م ـبــادرة ُّ
«أود ال ـيـ َ
ـوم أن أك ــون شـجــرة»
ً
ّ
ّ
ً
لـتـشــكــل مــوقــفــا مــواجــهــا لـلــدمــار ال ــذي خلفه
َ
ً
داخـ ـلـ ـن ــا انـ ـفـ ـج ــار م ــرف ــأ ب ـ ـيـ ــروت .وت ـك ــري ــم ــا

لـصــديـقـنــا ال ــراح ــل بــونـفـيــسَ ،ومـســاهـمــة في
إعــادة بناء َوترميم املنازل املتضررة» ،حيث
ي ـت ــواص ــل عـ ــرض األعـ ـم ــال ال ـت ــي يحتضنها
«غــالـيــري تــانـيــت» حتى  25أي ـلــول /سبتمبر
يقول الـقــادري إنــه تـصـ ّـور املشروع
ال ـجــاري.
ّ
«كـ ـ ـ ّ
ـرد ف ـعــل ب ــن ــاء ض ــد ال ـش ـع ــور بــاالخ ـت ـنــاق.
سـ ـ ــواء ك ـ ــان ذل ـ ــك االخـ ـتـ ـن ــاق ب ـس ـبــب ال ــوب ــاء،
والــوضــع االقـتـصــادي /السياسي فــي لبنان،
أو ج ـ ّـراء أكـبــر انفجار غير نــووي فــي العالم.
ـذي يحيط بــي،
عـنــد مـحــاولـتــي رص ـ َـد األل ــم ال ـ
ّ ُ َ
لطاملا راودتني فكرة متكررة :تمنيت لو أكون
شجرة».
ُ
ويضيف« :ربما تكون الشجرة أنيسة ،وربما
ه ــي ت ــري ــاق .إن ـه ــا ت ـح ـمــي ،وع ـل ــى ال ــرغ ــم من
ّ
ارتـجــافـهــا عـنــد الــدمــار ف ــإن جــذورهــا تعانق
ُ
األرض التي ز ِر َع ــت فيها وانبثقت عنها ،في
أن ـشــوطــة ح ـيــاة قــويــة وم ـت ـبــادلــة .إن املـنــاظــر
الطبيعية مــن األش ـج ــار  -ال ـهــادئــة والـثــابـتــة
 ت ـق ــف كـ ـق ــوة م ـ ـضـ ــادة ل ـل ـص ــدم ــات ال ـك ـبــرىالـتــي أحــدثــت بــدورهــا ف ـسـ ًـادا ع ـ ً
ـارم ــا .تصمد

المناظر الطبيعية
من األشجار تقف
كقوة مضادة
للصدمات الكبرى

فــي صـيــف ع ــام ّ ،1997أس ــس الــزوجــان
ال ـك ــات ــب الـ ـع ــراق ــي ص ـمــوئ ـيــل شـمـعــون
والناشرة البريطانية مارغريت أوبانك
مجلة «بــانـيـبــال» ليصدرا الـعــدد األول
في شباط /فبراير من السنة التالية في
ل ـنــدن ،فــي مـحــاولــة ل ـلـ ّ
ـرد عـلــى تهميش
ّ
ّ
الكتاب العرب نتيجة الشح في ترجمة
نصوصهم إلى اللغة اإلنكليزية.
وخـ ـ ـ ـ ــال أكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن عـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــن ،كـ ـ ّـرسـ ــت
املطبوعة أعدادها من أجل لفت األنظار
إلــى القضايا والـظــواهــر واملــوضــوعــات
التي تشغل الثقافة العربية املعاصرة،
واطالع املتلقي في العالم األنغلوفوني
على تجارب ملبدعني من اثنني وعشرين
بلدًا عربيًا وفي املهجر ،واليوم تتوجه
إلى قـ ّـراء اإلسبانية في عدد أول لربيع
عام  2020فيما أعلنت املجلة عن صدور
الـعــدد الثاني (عــدد الصيف) قبل أيــام
قليلة.
وكـ ــان ال ـع ــدد «ص ـف ــر» ق ــد ص ــدر الـسـنــة
ّ
وضم ملفًا عن الشاعر العراقي
املاضية،
س ـ ــرك ـ ــون بـ ــولـ ــص (،)2007 – 1944
ومــراجـعــات نقدية لكتب العربية مثل
«قارب إلى ليسبوس» للشاعر السوري
نــوري الجراح ،و«فــي غرفة العنكبوت»
ل ـل ـكــاتــب املـ ـص ــري م ـح ـمــد ع ـبــد ال ـن ـبــي،
ْ
للكاتبي
وترجمات نصوص قصصية
ال ـع ــراق ــي مـحـســن ال ــرم ـل ــي ،والـتــونـســي
ح ـســونــة امل ـص ـبــاحــي وآخ ــري ــن ،وث ــاث
ق ـصــائــد ل ـل ـشــاعــر املـ ـص ــري ي ــاس ــر عبد
اللطيف ،وقصيدتني للشاعر اللبناني
شوقي بزيع وغيرها.
ّ
املجلة التي تأخذ اسمها من اإلمبراطور
اآلشــوري أشوربانيبال ( 627-668قبل
امليالد)ّ ،
مؤسس أول مكتبة في العالم،
تشير أوبــانــك فــي افتتاحيتها إل ــى أن
أسـ ـب ــاب ص ــدوره ــا ت ـك ـمــن بـ ــأن «األدب
العربي جزء أساسي من الثقافة العاملية
والحضارة اإلنسانية ،وأنه يعمل على
تـعـمـيــق الـ ـح ــوار ب ــن ال ـث ـق ــاف ــات ،وذل ــك
الفرح والعاطفة اللذان تنتجهما قراءة
قصيدة جميلة ونص إبداعي».
ّ
تضمنها
أعيد نشر بعض امل ــواد التي
الـ ـع ــدد ص ـف ــر ،م ـن ـهــا عـ ـش ــرون قـصـيــدة
لسركون بولص ،لكننا نجد نصوصًا
أخرى منها فصل من رواية «عراقي في

ب ــاري ــس» ( )2005لـصـمــوئـيــل شمعون
الـتــي يتكئ فيها عـلــى سـيــرتــه الــذاتـيــة
منذ ترك العراق نهاية سبعينيات القرن
املــاضــي وخــروجــه إلــى ســوريــة فلبنان
ث ــم إلـ ــى أوروبـ ـ ـ ــا ،ب ـتــرج ـمــة إيـغــانـسـيــو
غوتييريز دي تيران.
ً
ي ـح ـتــوي الـ ـع ــدد أي ـض ــا مـ ـق ــاال لـلـكــاتـبــة
ّ
تحدثت فيه عن
األردنـيــة كفى الزعبي
عــاق ـت ـهــا امل ـب ـك ــرة ب ـ ـ ــاألدب وت ــأث ـي ــرات ــه
الــرئ ـي ـس ـيــة ع ـل ــى ح ـيــات ـهــا وك ـتــاب ـت ـهــا،
وتـ ـق ــول ف ـي ــه« :أع ـت ـق ــد أن األدب ،ف ــوق
ال ـص ـح ــاف ــة ،ووسـ ــائـ ــل اإلع ـ ـ ــام وح ـتــى
ال ــواق ــع ن ـف ـســه ،ه ــو أداة امل ـع ــرف ــة الـتــي
جعلتني أفهم حياة الشعب الروسي»،
ف ــي إش ـ ـ ــارة إلـ ــى دراسـ ـتـ ـه ــا الـجــامـعـيــة
ّ
ف ــي م ــوس ـك ــو ح ـي ــث ش ــك ـل ــت ال ــروس ـي ــة
لغتها الثانية ،ونصًا بعنوان «شاربا
مـ ـ ــردخـ ـ ــاي وق ـ ـطـ ــط زوج ـ ـ ـتـ ـ ــه» ل ـل ـق ــاص
الفلسطيني محمود شقير يكشف عن
س ـخــريــة سـ ـ ــوداء ت ـمـ ّـيــز ك ـتــابــاتــه حــول
ضابط في جيش االحتالل اإلسرائيلي
يقف عند حاجز التفتيش.
إل ـ ــى ج ــان ــب ق ـص ــة «الـ ـجـ ـث ــة» ل ـل ـكــات ـبــة
الـعــراقـيــة ســاملــة صــالــح صــاحـبــة رواي ــة
«زه ـ ـ ــرة األنـ ـبـ ـي ــاء  -ط ـف ــول ــة ف ــي مــديـنــة
عراقية» ( )1994التي حملت نبوءتها

بزوال املدينة القديمة في املوصل ،وكان
ذلــك بعد خمسة وعـشــريــن عــامــا ،وهي
تسرد طفولتها التي عاشتها فيها.
كما تنشر إلــى جانب قصائد للشاعرة
ال ـس ــوري ــة رش ــا ع ـم ــران ب ـع ـنــوان «املـ ــرأة
التي سكنت البيت قبلي» بترجمة بيالر
غاريدو كليمنته ،وقصة قصيرة للكاتب
املغربي الهولندي عبد القادر بن علي،
بعنوان «انـظــر إلــى املــريــخ مــن مــراكــش»
ال ـتــي تــرجـمـهــا عــن الـهــولـنــديــة غييرمو
ب ــري ــث ،وق ـص ــة أخـ ــرى ب ـع ـن ــوان «طــريــق
الـعـجــائــب» لـلـكــاتـبــة الـتــونـسـيــة رشـيــدة
أبيا ّ
الشارني بترجمة ألبارو ّ
فيار.
هــل مــن املـمـكــن فـهــم الفلسفة مــن خــال
ال ـت ـصــويــر ال ـف ــوت ــوغ ــراف ــي أو الـعـكــس؟
سؤال يطرحه الكاتب الكندي اللبناني
راوي ح ــاج فــي مـقــال بـعـنــوان «الـكــاب
ّ
ال ـضــالــة» يـتــأمــل فـيــه كــا املــوضــوعــن،

أعلنت بانيبال عن
صدور عددها الثاني
باإلسبانية قبل أيام

وتـ ــرج ـ ـمـ ــه ع ـ ــن اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ــة إلي ـس ـت ـيــر
ه ــرن ــان ــدي ــز ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ف ـصــل من
ـخـ ـص ــر وال ـ ــوط ـ ــن» ل ـل ـكــات ـبــة
روايـ ـ ـ ــة «ال ـ ِ
املغربية حنان درقاوي بترجمة كريمة
حجاج ،وسبع قصائد للشاعر ُ
العماني
سـيــف الــرحـبــي بـتــرجـمــة مــار ّيــا لويسا
بييرتو وأحمد يماني .وقد نفذ رسوم
الـغــاف الـفـنــان الـعــراقــي اإلسـبــانــي أبو
زيدون حنوش (.)1958

محررا بانيبال مارغريت أوبانك وصموئيل شمعون

شذرات

عبد القادري ثمانون رسمة وجداريتان
مبادرة تشكيلية يشترك
فيها الفنان اللبناني مع
«غاليري تانيت» لترميم
مئة منزل هي األكثر تضرّرًا
من االنفجار الذي هزّ مرفأ
بيروت قبل شهر

عبد القادري أمام إحدى الجداريتين

مجلة

في الترجمة االجتماعية

قدرُ األفكار أن تتغيّر
ّ
الضفة
وهي تعبُر إلى
ّ
نتلقى
األُخرى .لكنّنا
متعددة
أفكارًا غربية
ّ
في سياقنا العربي بدون
سياقها ،وكلّما طلبنا
التماهي معها كما هي
في سياقها ،كان الثمن
دفعه هو
توجب
الذي
ُ
َّ
الخروج من سياقنا ،أي
اغترابنا عنه وعن نبضه
ولغته
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ً
أمنيتي
الشجرة ،وبصمودها واقـفــة ،تشفيُ .
أن أكــون شجرة .تتردد في خاطري ُرغبة في
بمقدورها رتق فجوة
استنهاض القوة التي
ِ
ّ
ال ــض ــرر» .ويـكـمــل« :ستتحول ج ــدران تانيت
ـات مــن املـشـهــد الـطـبـيـعــي .ال ـجــدران
إل ــى ل ــوح ـ ٍ
ستستضيف رسـ ــوم األش ـج ــار الـســامـقــة في
معرض أصبح اآلن مساحة مفتوحة إلنشاء
ٍ
َ
ـداري ـ ـتـ ــن م ـق ـس ـم ــت ــن إلـ ـ ــى ث ـم ــان ــن لــوحــة
جـ ـ ّ
مـصــغــرة مــن ال ــورق امل ـقــوى .ســأرســم أشـجــار
ب ـيــروت ،أش ـجــاري الـحــاملــة ،أش ـجــار الصمود
وال ـت ـغ ـي ـي ــر .س ـي ـت ــم ب ـع ــد ذل ـ ــك ب ـي ــع األعـ ـم ــال
وسـ ُـيـضــاف مـجـمــوع ال ـعــائــدات إل ــى صـنــدوق
إغاثة ّ
خصصته جمعية بسمة للمساعدة في
إعادة بناء وترميم منازل بيروت ملن فقدوها
ُ
َوملــن هــم فــي أمــس الحاجة إلـيـهــا» .ويــوضــح:
«ال ـع ـمــل ه ــو ف ــي امل ـق ــام األول ت ـكــريــم لــذكــرى
الصديق جان مارك بونفيس الذي كان ُله ٌ
دور
ّ
ّ
ومحوري في إحياء تراث لبنان ،وبناء
خلق
معالم مبتكرة ومـعــاصــرة ِلـبـيــروت الحبيبة.
كما أنه تكريم لجميع األشخاص واألصدقاء
الذين وقعوا ضحية هذه املجزرة «.
يختم ال ـقــادري حديثه عــن امل ـبــادرة بالقول:
َ
ـداد
«لـقــد تــركـنــا االنـفـجــار مـكـســوريــن ،فــي حـ ٍ
ع ـل ــى خ ـس ــائ ــرن ــا م ــن األح ـ ـبـ ــة ،إل ـ ــى األم ــاك ــن
املـحـفــورة فــي ذاكــرتـنــا ،إلــى بـيــروت العزيزة
ك ـم ــا نـ ـع ــرفـ ـه ــا .األم ـ ـ ــر األك ـ ـثـ ــر صـ ـع ــوب ــة هــو
كـيــف ب ـ َ
ـاد ه ــذا ال ـح ــادث امل ـ ـ ِّ
ـروع ،فــي غضون
ّ
َ
ـوان ،أحــام وطـ ٍـن برمته .لــذا ّ ،وكما شهدنا
ثـ ٍ
اليوم ُّ
ّ
َ
أود
تتحول إلى ركام .فإنني
عاصمتنا
َ
َ
لو أكون شجرة تنتصب في وجهِ الحطام».

حدثت ريحانة قالت :جاءني يومًا أبو هريرة فقال :إني راحل عنك .فقلت :وأي
ّ
َ
اخترت لي؟ فقال :العقبة يا ريحانة .قلت :وما الراحل بك؟ قالُ :كره البيوت.
السبل
«حدث أبو هريرة قال»
محمود المسعدي ـ من رواية
ّ

ال يمكننا الفصل بين أية ثقافة وجغرافيتها ،حيث إن الثقافة عملية تأسيس طويل
ال يمكن أن تفرض مفرداتها  -من الفن إلى طريقة الجلوس  -ما لم يحدث تكرار
وتركيز في نقطة واحدة .وحين تأتي ثقافة جديدة تحاول فرض مفرداتها
الجديدة فهي أيضًا في حاجة إلى مدة زمنية لتحقيق التكرار والتركيز.
ّ
(منظر روسي) ـ «كوكب العالمات»
يوري لوتمان
لدينا نزعة في االعتقاد بأن مشاعرنا تجاه اآلخرين ال تتغيّر .بعض هذه المشاعر
ّ
بغض النظر عن الطرف المقابل ،كأن نقول ال
نعتقد بأننا نحن المسؤولون عنها
يمكن أن نكره شخصًا أو نحتقره .كلها ادعاءات ،فيما تتغيّر المشاعر باستمرار.
غوادالوبي نيتيل (كاتبة مكسيكية) ـ من رواية «بعد الشتاء»

عبيد أبي من براري
كان في حديقة أبي قفصان :وكان في أحدهما أسد أحضره
ُ
نينوى ،وفي الثاني زرزور غرّيد ال يمل اإلنشاد .وكان الزرزور يأتي في كل فجر إلى
األسد فيحييه قائال له« :عم صباحا يا أخي السجين!».
جبران خليل جبران ـ «المجنون» ،ترجمة :أنطونيوس بشير
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كتابة في زمن اليأس اللبناني

ال شيء
ينفع
تواجه ّ
كل كتابة لبنانية
مأزق التعبير عن وقائع
عيش يومي في بلد
الخراب المستمرّ ،رغم
قلّة تعمل وتحاول
جعل العمل نهج حياة
لمواجهة الوحش
نديم جرجوره

ال الكتابة تنفع ،وال الـصــراخ أو
ال ـغ ـضــب أو ال ـش ـت ــائ ــم .هـ ــذا بـلـ ٌـد
ّ
ـاف إلن ـهــاء
ّ م ــي ــت ،ودف ـن ــه غ ـيــر كـ ـ ٍ
َ
قهر يتجذر في أصل الحكاية .العفن أخطر
ٍ
مــن ذاك الــذي يعتري الــدنـمــارك ،وامل ــوت لن
ُي ـن ـ ِق ـ َّـذ روح ـ ــا ت ـغ ـلــي ،وجـ ـسـ ـدًا ي ـح ـتــاج إلــى
ْ
م ـت ـنــفــس ق ـبــل أن ي ــرح ــل .هـ ــذا ب ـل ـ ٌـد م ـنــذور
لـلـجــرائــم ،وصــانـعــو ال ـجــرائــم ومــرتـكـبــوهــا
ّ
يـتـســلــون بــاحـتـضــارهــم ال ــذي يقتلنا .هــذه
ٌ
مدينة معقودة على نهايات غير منتهية،
ّ
وعلى بدايات
مشوهة ،وعلى حيا ٍة مفعمةٍ
ب ــدم ــوع ت ـ ــروي ف ـص ــول ال ـت ــاري ــخ ال ـب ـشــريّ
بألسنة ٍ صامتة ،وبأفئدة ُي ّ
لوعها الحنني
ْ
إل ــى َم ـن ـف ـ ٍـذ وإن ي ـكــن أخـ ـيـ ـرًا .ه ــذه ش ــوارع
باقتصاد
بحروب صغيرة ،وتنتعش
تحيا
ْ ٍ
ُم ـ َّ
ٍ ّ
بتحطيم وع ــزالت ،وتث ُب ُت
وتستمر
ر،
ـزو
ٍ

حوار

ُ ْ
هذه كتابة
بليال مجتزأة
ٍ
ٍ
لسهرات ّ مت ِعبةْ .
معطوبة لن يكون لها أي معنى ،وإذ يحتاج
َّ
ـت ُمعطل أمام
إليها بعضنا ،فلتمضيةِ وقـ ٍ
شاشة ملعونة ،تسرد مقتطفات يومية من
خراب لبناني ُمستدام.
ٍ
ّ َّ
الكتابة تنفع ،وال ّ
أي شيء آخر ،طاملا أن كل
ال
َّ
غائب ،وكــل ّ
ٌ
مفروض
د
تمر
مطلوب
انقالب
ٍ
ٌٍ
ٍ
ٌ ٍ َّ
ناقصة،
ُصنعه لعنة ،وكل
مرتجا ٍة َّ ٌ
انتفاضةٍ ٌ
َّ
ّ
ُ
أو مـغــيـبــة أو
وك ــل ث ــور ٍة مـشـتـهــا ٍة مــؤج ـلــة
ٌ
َّ
ٌ
وحاضر.
منبوذ كثيف
صمت
مفقودة ،وكل
ٍ
ٍ
ال الكتابة تنفع َ ،وال عصيان ضروري ،فهذا
مخيف ملن ُيصنع ضدهم فيقمعوه مسبقًا،
ولـصــانـعـيــه أي ـضــا ف ـيــرتـعــدون م ـنــه ،وهــذه
شيء ُمفيد من
لقول
كارثة ،رغم حاجةٍ إليه
ٍ
ِ
غد.
ذاكر ِة ٍ
ْإذ ما الذي ُيضيفه ّ
نص يقرأ فيلمًا ،بينما
ـاض ت ـل ـفــظ أروع م ـف ــردات
روح ت ـحــت أنـ ـق ـ
ٍ ّ
ـش رغــم الـقـهــر ،وك ــل روح أخ ــرى تعاني
عـيـ
ٍ َ
ـ
ـ
ن
و
ـد
ـ
ل
ـ
ب
و
ـ
ـ
ل
دو
ـاض
ـ
ق
ـ
ـ
ن
أ
ـوط
ـ
ق
سـ
ـاس دول ــةٍ
ـةٍ
ٍ
ُ ِ
ِ
ُ
وب ـل ـ ٍـد ،فـتـجـثـ ُـم األن ـق ــاض وال ــدول ــة املـنـهــارة
ّ
ُ
روح؟ ما الذي
والناس الراضخون على كل
ٍْ
ٌ
ُ
ّ
ُيثيره نقد فــي نفوس مهتمني ،إن ينوجد
ً
ّ
أصال ،والنقد يريد «تفكيكًا» ٍّ
لنص
مهتمون
توليف
أو حـكــايــة أو انـفـعــال أو ص ــورة أو
ٌٍ
أو قــول أو حركة أو أداء ،والتفكيك حاصل
ـاس يريدون
في مفاصل ٍ
مسام أنـ ٍ
بلد ،وفي ّ
نظام يتفنن في إطالة عمر
في
موتًا هانئًا
ٍ
االحـتـضــار ،لــه ولـلـنــاس أجـمـعــن؟ مــا الــذي
ً
يقوله ك ـ ٌ
ـام فــي سينما عــاجــزة ،أص ــا ،عن
ُ
ّ
ال ـل ـحــاق بـمـعـجــزة طـغـمــةٍ تـتـقــن اب ـت ـكــار كــل
فنون القتل والتغييب والشرذمة والتهجير

بيروت :الكتابة عاجزة فالصورة أقسى (فرانس برس)Getty /

ٌ
كامن
بعض المهنة
ْ
وإن
في قراءة واقع
يدعو إلى اليأس
والـ ـقـ ـ ًم ــع ،وت ـص ـن ــع مـ ــن ال ـن ـه ــب والـ ـت ــزوي ــر
ّ
بطولة ،لحظة انقراض ّ كل بطولة؟
ُ
ٌ
أهذا ٌ
يأس ،أو يأس
يأس أم واقع؟ أم أنه واقع
ٍ
من واقع؟
ّ
وواقعيتها
بساطتها
رغم
اإلجابة،
تستحيل
ُ
وش ـقــاء ال ـعــارف بـهــا .وال ـع ــارف بـهــا يـحــاول
كـتــابــة ن ـ ٍّـص فــاملـهـنــة واجـ ـ ٌـب ،وبـعــض املهنة
ْ
ٌ
كامن في قــراءة واقـ ٍـع وإن يدعو إلى اليأس،
ْ
وفــي مقاربة الـيــأس وإن يكن الـيــأس واقعًا.
الـتــاعــب بــالـكــام يـبــدو تــرفــا ،لحظة خــروج
ـإذن م ــن ط ـغ ـم ــةٍ  ،ت ــري ــد لـلــوحــش
ال ــوّح ــش بـ ـ ـ ٍ
ت ـنــف ـســا طـبـيـعـيــا ي ـق ـتــات م ــن ه ـ ــواء ال ـن ــاس،

ُ
حاسب أرواح
وينمو من أنفاس الـنــاس ،وي ِ
ال ـن ــاس ،وب ـعــض األرواح مـيـتــة وه ــذا يليق
ْ
ّ
ب ــال ــوح ــش ،ل ـك ــن أرواحـ ـ ـ ــا أخ ـ ــرى ،وإن تـكــن
أنقاض ،واألنقاض
قليلة ،تريد خروجًا من
ٍ
ُ
ت ـمــأ بـ ـلـ ـدًا ،وت ـق ـي ــم ف ــي نـ ــاس ب ـل ـ ٍـد وم ـع ـهــم،
ّ
ـاس،
و ُيـصـنـعـهــا م ـت ـســل ـطــون ّع ـلــى ب ـل ـ ّ ٍـد وأن ـ ـ ٍ
ويباركها راضخون لتسل ِط ُمتسلطني على
ّ
بـلـ ٍـد وأنـ ــاس ،والــراض ـخــون أزالم متسلطني
ّ
يـتـفـ ّـوقــون على أسـيــادهــم بالتسلط ،غالبًا.
ّ
ّ
ـواج ـ ــه هـ ـ ــذا ك ــل ــه وحـ ـي ــدة
وال ـ ـقـ ــلـ ــة ،الـ ـت ــي ت ـ ـ
ِ ّ
ُ
ومـعــزولــة ،يحاربها متسلطون وراضـخــون
ّ
ملتسلطني ،وأش ـكــال املـحــاربــة كثيرة ككثرة
ّ
ُاملتسلطني والراضخني لهم ،وككثرة داعمي
ّ
املتسلطني ،القادمني من هنا وهناك ،وما من
ً
ّ
فهؤالء يــريــدون كثرة
أحـ ٍـد ينتبه إلــى القلة،
ِّ
ّ
تنغص هـنـ َ
لتثبيت ُسلطة ،ال قلة
ـاء ُسلطةٍ
ّ
وديمومة تسلط.
ً
ٍ ِّ
ّ
ّ
ُ
ُيقال إن يأسًا يولد رغبة في كتابة .يقال إن
ّ
ْ
ُ
واقعًا ،إن يكن مزريًا أو ال ،يحث على كتابة.
ْ
ّ
وي ـق ــال ُ
ُي ـق ــال ُ
ويـ ـق ــال .ل ـكــن ال ــواق ــع ،إن يكن

أجراه سعيد المزواري

سيرغي لوزينتسا

ُ
التقيت سيرغي لوزنيتسا في «فندق
حني
املــامــونـيــة» ،مـقـ ّـر إقــامـتــه ضيفًا لـ«املهرجان
الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــي لـ ـلـ ـفـ ـيـ ـل ــم ب ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ّـراكـ ـ ـ ــش» ،ل ـت ـق ــدي ــم
«ماستركالس» في الدورة الـ 29( 18نوفمبر/
تـشــريــن الـثــانــي ـ  7ديـسـمـبــر /كــانــون األول
ً
ّ
ومتحمسًا للتقاسم.
 ،)2019بدا رجال ودودًا
ُ
ال تـن ـبــئ ب ـ ــرودة ن ـظــراتــه ال ـســاف ـيــة بــروحــه
ّ
املــرحــة ،بالطريقة نفسها الـتــي ال ت ـ ّـدل بها
حركاته البطيئة واملحسوبة على الخفة التي
ينتقل بفضلها من الوثائقي إلى الروائي16 .
ً
ـام قصيرة لهذا املخرج
فيلمًا طويال ،و 6أفـ ٍ
األوك ــران ــي الـجـنـسـيــة ،ال ـب ـيــاروســي املــولــد
( )1964أي ــام االت ـحــاد السوفييتي ،ال ــذي لم
ّ
يكف ـ منذ مطلع القرن الحالي ـ عن تشريح
أنـســاقــه الفكرية وتــداعـيــاتــه ّاإليديولوجية
العاصفة على حاضر أوروبا الشرقية ،املثقل
ّ
بالحروب والتقلبات.
ّ
ٌ
روائي بعنوان «سعادتي»
لعل أبرز أعماله
ّ
( ،)2010ع ــرف بــه بشكل واس ــع ،كـمــا نعته
املـ ـخ ــرج ال ــروس ــي أنـ ـ ــدري زفـيـغـيــانـتـسـيــف
ّ
متحدث بالروسية في العقد
بأفضل فيلم
ّ
األول م ــن األل ـف ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة .ه ـن ــاك أيـضــا
«دون ـبــاس» ( ،)2018الفائز بجائزة أفضل
إخراج في «نظرة ما» ،في الدورة الـ 8( 71ـ 19
ّ
مايو /أيار  )2018ملهرجان «كان» ،وفيه 13
محكية فيلمية مختلفة 7 ،منها مستوحاة
م ــن ف ـي ــدي ــوه ــات حـقـيـقـيــة م ـع ــروض ــة عـلــى
«ي ــوت ـي ــوب» ،عــن ح ــرب الـجـيــش األوك ــران ــي
ضد االنفصاليني الروس.
اشتغل لوزنيتسا ،في أفالم وثائقية ّ
عدة له،
ُ ٍ
على مادة أرشيفية لم تعرض سابقًاُ ،معيدًا
ّ
خلق
صوغها اعتمادًا على تصميم صوتي ّ
ال يغفل التفاصيل الدقيقة ،ومونتاج يترفع
عــن التعليق الصوتي والكتابة املطبوعة،
مستعينًا بالجدلية اآليزنشتانية (سيرغي
آيــزن ـش ـتــايــن) والــدي ـنــام ـي ـك ـيــة الـفـيــرتــوفـيــة
(دزي ـغــا ف ـيــرتــوف) ،الـلـتــن يتيحهما املــزج

ّ
بني ُ
الصور واللعب على إيقاعاتها ،لخلق
املعنى من أشالء األمكنة وانكسارات السرد،
فــي ذهــن ُمـشــاهـ ٍـد يــأبــى مـخــرج «الـحـصــار»
ّ
( )2006إل أن يمنحه مكانة أساسية وحرية
كاملة في منظومة الحكي ،لصوغ خالصاته
الخاصة .لهذا ،يستخدم نظريات الفيزياء
ّ
وم ـي ـكــان ـي ـكــا الـ ـك ـ ّـم ،خ ـصــوصــا أن تـكــويـنــه
فــي الــريــاضـيــات (مـهـنــدس مـتـخـ ّـصــص في
أنظمة الذكاء االصطناعي وسيرورة اتخاذ
ّ
القرار ،قبل تركه كل شيء من أجل السينما)
ُيسعفه على استجالء مكنوناتها الفلسفية.
في رائعته الوثائقية األخيرة «جنازة رسمية»
( ،)2019حول مراسم تأبني جوزيف ستالني
وج ـن ــازت ــه عـ ــام  ،1953ي ـص ــوغ لــوزن ـي ـت ـســا،
فـ ــي ق ــال ــب س ـي ـن ـم ــائ ــي ص ـ ـ ــرف ،ك ــات ــدرائـ ـي ــة
أحاسيس مبهرة وبليغة ،في ظاهرة عبادة
الـشـخـصـيــة الـسـيــاسـيــة ،ويـلـتـقــط ـ بتكثيف
هــذه اللحظة االستثنائية (حــركــات حشود
ّ
ّ
واملتتبعني للتأبني عن بعد ،بفضل
املشيعني
ميكروفونات اإلذاعــة ،ومظاهر توقف الزمن
وت ـ ّ
ـوح ــد ردود ال ـف ـعــل ف ــي بــوت ـقــة الـتـضــامــن
ُ
الشيوعي) ـ كنه السلطة السوفييتية ،املرتكز

النص الكامل
على الموقع األلكتروني

ّ
هــذه األداة لتوحيد نـظــرة كــل أنـحــاء البلد
ُ
بــواسـطــة بــرامــج الــراديــو ،استخدمتها في
ف ـتــرات مختلفة مــن الـفـيـلــم ،لتحقيق نــوع
من السالسة في عبور يوم التأبني وعرض
ال ـج ـث ـم ــان ،ثـ ـ ّـم أن ـه ـي ــت ال ـف ـي ـلــم م ــع م ــراس ــم
الجنازة ،التي تبدو تقريرًا صحافيًا ،وهي
ً
مختلفة قليال عن األجــزاء السابقة للفيلم.
ّ
ُ
ّ
ُ
أمسكت مجددًا بزمام األمور مع ختم
لكني
ُ ّ ّ
الـفـيـلــم بـحــاشـيــة (جـمـلــة ت ــذك ــر أن االتـحــاد
السوفييتي في عهد ستالني كان دكتاتورية
رهيبةّ ،أدت إلى اضطهاد ماليني املعارضني
ّ
املحرر).
وقتلهم ـ
ِّ
ُ
بعد تحديد َالهيكل ،اشتغلت مع املوضب
على تقسيم املشاهد إلى مقاطع صغيرةّ ،
ثم
ّ ّ
تم َصفها وفرزها في مجموعات .كان هناك
نحو  18ألف مقطع في النهاية.

تحدث سيرغي
في حوار «العربي الجديد» معه،
ّ
أعوام
لوزنيتسا عن السينما الوثائقية التي يصنعها منذ
ٍ
عديدة ،وعن السلطة والصورة والتوليف

ستالين شخصية
ّ
وكل شيء
رمزية
طقوس
حولها
ٌ

ْ
ُ
ـأس أو
مــزريــا أو ال ،أو إن يكن دافـعــا إلــى ي ـ ٍ
ـادر على
إلى نقيضه أو إلى ال شــيء،
غير قـ ٍ
ٌ
في
مأثورة
أقوال
دائم على كتابة.
ٍ
تحريض ٍ
ْ
ّ
لبناني ،يصعب وصفه وتصنيفه ،إذ
زمـ ٍـن
ال أوصـ ــاف تـلـيــق ب ــه ،بــاسـتـثـنــاء تـلــك التي
ُ
يستميت
يـفــرضـهــا أص ـح ــاب ُسـلـطــة وم ــن
م ــن أج ـل ـه ــم ،وي ـف ــرض ـه ــا م ــن ي ـع ـ ْطــف عـلــى
ُسلطةٍ ُ
ويــدافــع عنها ،والـفــرض ُمــنــزل على
ّ
ً
ّ
ُ
ـاس س ـل ـطــةٍ  ،وفناني
الـقــلــة أوال ،ث ــم عـلــى ن ـ
ِ
ُسلطةٍ  ،وإعالميي ُسلطةٍ ُ ،
ومــريــدي ُسلطةٍ ،
ُ
ُ
وخانعني ُ
لسلطةٍ  ،وأب ــواق السلطة كثيرة.
ٌ
أقوال مأثورة في حالةٍ لبنانية ،يعجز فقهاء
الـلـغــة عــن اخ ـتــراع م ـفــردات ُتـعـ ِّـبــر عـنـهــا .أمْ
ّ
ّ
مهمة كهذهّ ،
ينفضون عن ّ
لشدة ّ
تفرد
أنهم
ّ
الـحــالــة اللبنانية فــي ارتـكــابــاتـهــا املتفوقة
ّ
ّ
على كل خيال ،وعلى كل واقع أيضًا؟

¶ ّهذا كثير.
إن ــه عمل ضخم ج ـدًا ،اسـتـغــرق أكـثــر مــن 3
ً
سهال إلى ّ
حد
بعد ذلك ،أصبح األمر
أشهرّ .
ّ
مــا ،فتمكنا من اختيار أفضل املقاطع لكل
حركة من الفيلم.

سيرغي لوزنيتسا« :مات ستالين مات اإلله» ()Getty

على ق ـ ّـوة الــرمــز وقدسية الـطـقــوس .جوهرة
ُ
راب ـع ــة ت ـض ــاف إل ــى وثــائ ـقـ ّـيــاتــه املـتـمـحــورة
حــول معنى السلطة ،بعد «م ـيــدان» ()2014
و«الحدث» ( )2015و«املحاكمة» (.)2017
¶ هناك إنجاز كبير في صنع «جنازة رسمية»،
رغم كونه وثائقيًا يرتكز على مونتاج أرشيفّ ،
ألن
هناك رهانًا كبيرًا لتقرير ما سيكون في الفيلم،
وما ُ
سيستبعد ،وأيضًا حول اختيارات التوليف
الفنية األخ ــرى .ما أبــرز ما ّ
وجــه تلك االختيارات
بالنسبة إليك؟
لــم أصـ ـ ّـور املـ ــادة الـتــي اشـتـغـلــت عـلـيـهــا ،ما
ّ
املهمة أعقد .عندما أصـ ّـور بنفسي،
يجعل
ّ
ُ
يمكنني على األرجح التصوير مجددًا عند
الحاجة .في هذه الحالة ،لم يكن ّ
لدي سوى
بلقطات
مــا أمـلـكــه .كـيــف أعـ ّـبــر عــن أف ـكــاري
ٍ
صـ ـ ّـورهـ ــا ش ـخ ـ ٌـص آخـ ـ ــر؟ ف ــي ال ـع ـم ــق ،ه ــذا
ّ
ْ
شيء ممتع جـدًا ،أن تستخدم كل تعقيدات
لغة الفيلم للتعبير عــن نفسك .أقصد هنا
امل ــونـ ـت ــاج وال ــدرام ــات ــورجـ ـي ــا واملــوس ـي ـقــى
والتشكيل ،وخاصة اإليقاع والنبرة.
ّ
فــي ه ــذا الـفـيـلــم ،استخدمتها كــلـهــا .امل ــادة

جنازة رسمية
في رائعته الوثائقية «جنازة رسمية» ( ،)2019حول مراسم تأبين جوزيف
ستالين وجنازته عام  ،1953يصوغ لوزنيتسا ،في قالب سينمائي صرف،
كاتدرائية أحاسيس مبهرة وبليغة ،في ظاهرة عبادة الشخصية
السياسية ،ويلتقط ـ بتكثيف هذه اللحظة االستثنائية (حركات حشود
وتوحد
المشيّعين والمتتبّعين للتأبين عن بعد ،ومظاهر توقف الزمن
ّ
تضامن شيوعي) ـ ُكنه السلطة السوفييتية.
ردود الفعل في
ٍ

ُ
حصلت عليها تبلغ ّ
مدتها
الفيلمية التي
 35ســاعــة م ــن ال ـل ـق ـطــات .م ــدة طــوي ـلــة ج ـدًا
بالنسبة إلى املدة النهائية للفيلمّ ،
أي 135
ّ
دقيقة .هــذا يعني أن لقطة واحــدة فقط من
 15وجدت طريقها إلى الفيلم.
ك ـم ــا ق ـ ـلـ ـ َـت ،كـ ـ ــان عـ ـل ـ ّـي ت ـق ــري ــر مـ ــا يـنـبـغــي
تضمينه ومــا يجب استبعاده .لــذا ،صغت
هيكل الفيلم في ذهني منذ البداية .مسألة
ّ
االختيارات تتعلق دائمًا بالهيكل .أبدأ من
لـحـظــة إح ـض ــار ال ـتــابــوت إل ــى امل ـك ــان ال ــذي
سيبقى فيه  3أعــوامُ .يفتح التابوت ،فنرى
َم ْن بداخله .هذا الجزء ُم ّ
قدمة غامضة نوعًا
ُ
ما .بعد ذلك مباشرة ،كشفت علنًا موضوع
ّ
الفيلم ،مع اإلعــانــات في البلد كله ،فيعلم
ّ
الـنــاس أن ستالني مــات .لقد مــات اإلل ــه .في
ذل ــك ال ــوق ــت ،ملـعـظــم ال ـن ــاس أج ـه ــزة رادي ــو
فــي مـنــازلـهــم .كـمــا اع ـت ــادوا الـحـصــول على
امل ـع ـل ــوم ــات م ــن ال ـت ـجـ ّـم ـعــات وديـنــامـيـكـيــة
ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــارع .هـ ـ ـ ــذا هـ ـ ــو س ـ ـبـ ــب رؤيـ ـ ـ ـ ــة هـ ـ ــؤالء
ّ
ّ
بمكبرات صوت ُمعلقة
األشخاص املحيطني
ّ
بــأعـمــدة تــذيــع وت ـعــلــق ،ش ـع ـرًا ون ـث ـرًا ،على
ُ
استخدمت هذه اللقطات
الخبر باستمرار.
ألن ـهــا تـعـ ّـبــر إل ــى ح ـ ّـد م ــا ع ــن الديناميكية
نفسها فــي االتـحــاد السوفييتي :فــي آسيا
وال ـ ـشـ ــرق وال ـ ـشـ ــرق األق ـ ـصـ ــى ،وفـ ــي ال ـج ــزء
األوروبي وأقصى الشمال .هذه كانت أيضًا
ّ
طــري ـقــة إلظـ ـه ــار أن االتـ ـح ــاد الـســوفـيـيـتــي
ٌ
شاسع جدًا.
¶ وإلظهار ّ
التنوع الكبير الذي كان يسوده أيضًا.
ّ
نعم .التنوع ،وكــم كــان كبيرًا حجم مأساة
رحيل ستالني.
ّ
¶ مــا ك ــان مــؤث ـرًا للغاية هــو الـشـعــور ،عـبــر هــذه
اللقطات ،بـ ّ
ـأن شيئًا ما على وشــك االنتهاء ،ليس
ّ
االتحاد السوفييتي ،بل فكرة معينة عنه.
بــالـتــأكـيــد .بـعــد ذل ــك ،عـنــدمــا حـصـلـ ُـت على

¶ ما الفرق ،على مستوى املونتاج ،بني االشتغال
فيلم وثائقي وآخر روائي؟
على ٍ
هناك فــرق كبير .ال ّ
كثيرًا نــوع الفيلم
يهم
ليس
ّ
الــذي أصنعه .االختالف هو أنــي أستطيع،
فـ ــي ال ـع ـم ـ ُـل الـ ـ ــروائـ ـ ــيُ ،مـ ـش ــاه ــدة مـخـتـلــف
اللقطات املـصـ ّـورة واختيار األفضل منها.
ف ــي وث ــائـ ـق ـ ّـي األرشـ ـ ـي ـ ــف ،ك ـ ـ ّـل م ــا لـ ـ ـ ّ
ـدي هــو
األفـ ـض ــل .ه ـن ــاك ت ـفــاص ـيــل ص ـغ ـيــرة تجعل
لـقـطــة مـعـ ّـيـنــة مـمـ ّـيــزة عــن األخـ ــرى .بصرف
النظر عــن هــذا ،تـ ّـم تصوير املــادة الفيلمية
ّ
ّ
يخص «جنازة رسمية».
كلها ببراعة ،فيما
إن ـه ــا ب ـم ـثــابــة ل ـح ـظــة تــاري ـخ ـيــة ف ــري ــدة تم
تـثـبـيـتـهــا ع ـلــى الـفـيـلــم إل ــى األبـ ــد بــواسـطــة
ً
كــام ـيــرات عـ ـ ّـدة .م ـثــا ،ه ـنــاك لـحـظــة واح ــدة
ُ
التق َطت من زوايــا مختلفة بكاميرات ّ
عدة،
ِ
ُ
ّ
استخدمتها فــي املونتاج كما لــو أن األمــر
ّ
بفيلم روائي.
متعلق
ٍ
¶ هـ ــذا ي ـض ـفــي دي ـنــام ـي ـك ـيــة رائـ ـع ــة ع ـلــى بعض
َ
املشاهد.
بالضبط.
ّ
َ
¶ ما قلته عن حقيقة ّأن كــل شــيء تـ ّـم تصويره
ّ
ب ـب ــراع ــة ذك ــرن ــي بــالــوثــائ ـقــي «ان ـت ـص ــار اإلرادة»
لألملانية ليني ريفنشتاهل ،فــي التشكيل البارع
للقطاته ،وفي سعيه إلى تمجيد ما ّ
يتم تصويره.
ط ـب ـعــا .ســأخ ـبــرك ع ــن ال ـف ــرق ب ــن طــريـقـتــي
الـ ـتـ ـص ــوي ــر األملـ ــان ـ ـيـ ــة وال ـ ــروس ـ ـي ـ ــة .أثـ ـن ــاء
فيلم سابق ،حاولت تغيير
اشتغالي على
ٍ
«ال ـن ـس ـب ــة ال ـب ــاع ـي ــة» (ن ـس ـب ــة الـ ـع ــرض إل ــى
ّ
املحرر) لجعلها  .2.3 :1عند تغيير
االرتفاع ـ
النسبة باستخدام اللقطات األملانية ،تفقد
بعض املعلومات .مع اللقطات الروسية ،لن
تفقد املعلومات املوجودة في اإلطار أبدًا.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

ودعت التونسية
أنس جابر،
بطولة أميركا
المفتوحة
للتنس ،بعد
الهزيمة 6-7
و 3-6أمام
صوفيا كينين
المصنفة الثانية،
في الدور الثالث
للمسابقة ،لتبلغ
األخيرة الدور
الرابع ألول مرة
في مسيرتها.
وسددت
أُنس  35ضربة
ناجحة ،مقابل
 14لكينين ،لكن
الالعبة التونسية
ارتكبت  32خطأ
سهال.

خروج مشرّف
أنس جابر لم تظهر بمستواها المعهود (ماثيو ستوكمان)Getty/

المغربي المحمدي
يعزز صفوف
نادي هاتاي التركي

وولفرهامبتون يضم
البرتغالي سيلفا بأغلى
صفقة في تاريخه

كرة طائرة الريان
القطري األولى عربيًا
وخليجيًا

تعاقد نادي هاتاي سبور ،الصاعد حديثا
ملسابقة الدوري التركي املمتاز لكرة القدم ،مع
الحارس املغربي منير املحمدي ،بعد أن منحه
نادي ملقة اإلسباني الضوء األخضر للرحيل عن
صفوفه ،بعد األزمة املادية الخانقة التي يعاني
منها ممثل الجنوب اإلسباني ،والتي جعلته
يعلن تخليه أخيرا عن كافة العبيه األجانب .ومن
املقرر أن يمتد عقد الدولي املغربي البالغ من
العمر  29سنة ملدة موسمني.

حطم وولفرهامبتون اإلنكليزي رقمه القياسي في
االنتقاالت ،بعد أن ضم البرتغالي الشاب فابيو
سيلفا من بورتو .ولم يكشف وولفرهامبتون
عن قيمة ضم املهاجم ،البالغ من العمر  18عاما،
الذي وقع عقدا لخمس سنوات ،لكنه قال إنها
األغلى في تاريخ النادي .وذكرت تقارير صحافية
أن وولفرهامبتون ،دفع حوالي  35مليون جنيه
إسترليني لالعب الذي شارك ألول مرة مع الفريق
األول لبورتو ،في أغسطس /آب .2019

حل فريق الكرة الطائرة بنادي الريان القطري،
في املركز األول عربيا وخليجيا والثاني
آسيويا ،وفي املركز الـ 22عامليا ،حسب تصنيف
االتحاد الدولي للعبة .ويعتبر فريق الريان
لكرة الطائرة من أفضل الفرق عربيا وآسيويا
وعامليا ،حيث سبق أن حصد املركز الثاني في
بطولة العالم لألندية للعبة بالبرازيل عام ،2014
والرابع في البطولة ذاتها خالل املوسم املاضي
التي أقيمت بالبرازيل أيضا.
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مباريـات
األسبـوع

سار منتخب هولندا في بطولة دوري األمم
األوروبية على نفس النهج الذي وضعه المدرب
رونالد كومان ،الذي انتقل إلى نادي برشلونة
اإلسباني كــي يشرف على جــهــازه الفني في
الموسم المقبل

البرتغال تقسو على كرواتيا بدوري األمم األوروبية
استهل املنتخب البرتغالي ،فــي غـيــاب نجمه كريستيانو رونــالــدو ،حملة
الدفاع عن لقبه بفوز مستحق على ضيفه الكرواتي  1-4في بورتو بالجولة
األولى من منافسات املجموعة الثالثة ،ضمن املستوى األول للنسخة الثانية
من مسابقة دوري األمــم األوروبية في كرة القدم .وسجل جــواو كانسيلو
وديــوغــو غوتا وج ــواو فيليكس وأنــدريــه سيلفا أه ــداف البرتغال ،وبرونو
بيتكوفيتش هدف كرواتيا.

دوري
األمم األوروبية

انتصار مهم لبلجيكا على الدنمارك
بدوري األمم األوروبية
فــاز منتخب بلجيكا على مضيفه الــدنـمــارك -2صـفــر فــي الجولة األول ــى من
منافسات املجموعة األولى ضمن املستوى األول للنسخة الثانية من مسابقة
دوري األمم األوروبية .وتصدرت بلجيكا املجموعة األولى بفارق األهداف أمام
إنكلترا .وانتظرت صاحبة برونزية مونديال  ،2018الدقائق العشر األخيرة
لتأكيد انتصارها وتأمني النقاط الثالث.

هولندا تواجه إيطاليا

أمستردام ــ العربي الجديد

تتجه أنظار الجماهير الرياضية
م ـس ــاء ال ـي ــوم اإلث ـن ــن إل ــى ملعب
«ي ـ ـ ــوه ـ ـ ــان كـ ـ ــرويـ ـ ــف أريـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا» فــي
العاصمة أمستردام ،من أجل متابعة املواجهة
القوية بني منتخبي هولندا وضيفه العنيد
إيطاليا ،ضمن منافسات الجولة الثانية من
بطولة دوري األمم األوروبية.
وت ــوقـ ـف ــت س ـل ـس ـلــة االن ـ ـت ـ ـصـ ــارات امل ـت ـتــال ـيــة
ملنتخب إيطاليا عند  11ف ــوزًا ،لذلك يتطلع
«اآلزوري» إلــى اسـتـعــادة أفـضــل مستوياته
ً
ع ـن ــدم ــا يـ ـن ــزل ض ـي ـفــا ث ـق ـي ــا ع ـل ــى مـنــافـســه
الهولندي ،الــذي يسعى لتوسيع الفارق في

يريد مانشيني فوز
منتخب بالده إيطاليا على
منافسه الهولندي
صدارة املجموعة األولى باملستوى األول في
البطولة .واستهل املنتخب اإليطالي ،حملته
ف ــي ب ـطــولــة دوري أمـ ــم أوروبـ ـ ـ ــا ،بــال ـت ـعــادل
اإليـجــابــي بـهــدف ملثله أم ــام خصمه العنيد
مـنـتـخــب ال ـبــوس ـنــة وال ـه ــرس ــك ،فـيـمــا تمكن
منتخب هولندا من ُمباغتة خصمه البولندي

يطمح منتخب هولندا للفوز على منافسه اإليطالي (إيرك فورهيفن)Getty/

يريد منتخب بولندا تعويض إخفاقه ضد هولندا ()Getty

بـهــدف نظيف ،وخـطــف الـنـقــاط الـثــاث التي
مكنته من صدارة املجموعة.
ولـ ــم ي ـك ــن لـ ــدى م ـ ــدرب امل ـن ـت ـخــب اإلي ـط ــال ــي،
روبــرتــو مانشيني ،ال ــذي قــاد الفريق للفوز
ب ـم ـبــاريــاتــه ال ـع ـشــر ف ــي الـتـصـفـيــات املــؤهـلــة
لبطولة «يورو  ،»2020شكاوى كبيرة بسبب
ال ـت ـعــادل الـبــاهــت أم ــام الـبــوسـنــة والـهــرســك،
بعدما تم استئناف املنافسات الدولية للمرة
األولى ،عقب توقف دام ملدة  10أشهر ،نتيجة
تفشي فيروس كورونا في دول العالم.
وكــان منتخب البوسنة والـهــرســك ،قــد تقدم
بهدف سجله القائد املخضرم إديــن ديجكو
فــي الــدقـيـقــة ( )57مــن عـمــر ال ـشــوط الـثــانــي،
فيما خطف منتخب إيطاليا التعادل الصعب
في الدقيقة ( ،)67عبر العب الوسط ستيفانو
سينسي .وافتقر املنتخب اإليطالي للسرعة
ف ــي أغـ ـل ــب فـ ـت ــرات املـ ـ ـب ـ ــاراة أمـ ـ ــام ال ـبــوس ـنــة
والهرسك ولم يكن هناك دقة ،عندما ازدادت
ســرعــة ال ـفــريــق ف ــي الــدقــائــق األخـ ـي ــرة ،فيما
اس ـت ـط ــاع رفـ ـ ــاق ال ـن ـج ــم امل ـخ ـض ــرم دي ـج ـكــو
أن ي ـ ـهـ ــددوا م ــرم ــى «اآلزوري» ب ـفــرص ـتــن
خطيرتني في الدقائق األخيرة من اللقاء.
وس ـي ـكــون ع ـلــى امل ـ ــدرب روب ــرت ــو مــانـشـيـنــي
املدير الفني ملنتخب إيطاليا ،إجــراء عملية
تــدويــر بــن العـبـيــه ،عـنــدمــا يــواجــه منتخب
هــول ـنــدا ،ال ـطــامــح إل ــى اس ـت ـغــال فـ ــوزه على
بولندا ،ومواصلة املسير صوب حصد املزيد
من النقاط .وقــال مانشيني لوسائل اإلعالم
عـنــد ســؤالــه عــن طــريـقــة لـعـبــه أم ــام منتخب
هولندا« :ستبقى خطة اللعب كما هي ولكننا
سـنـغـيــر ش ـي ـئــا مـ ــا ،ألن ل ـيــس ك ــل الــاع ـبــن
قادرين على لعب مباراتني متتاليتني .بعض
الالعبني شاركوا في ثــاث أو أربــع حصص
ت ــدريـ ـبـ ـي ــة ،ول ـ ــن يـ ـك ــون فـ ــي إم ـك ــان ـه ــم لـعــب
مباراتني متتاليتني» ،مضيفا «لكن املباراة
س ـت ـكــون مـخـتـلـفــة م ــن ال ـنــاح ـيــة ال ـف ـن ـيــة ،ألن
املنتخب الهولندي سيلعب مباراة مفتوحة
أكثر ،وسيحاول الفوز ،لكن هذا ال يعني أن
هذا سيجعل األمور سهلة بالنسبة لنا».
وأوضح مانشيني أيضا أن غياب جيورجيو
كيليني ،الــذي تــم اسـتــدعــاؤه بعد خضوعه
لعملية جراحية في الركبة قبل عــام ،يرجع
ل ـخ ـطــأ ف ــي قــائ ـمــة ال ــاع ـب ــن امل ـش ــارك ــن في
امل ـب ــاراة ،مــؤك ـدًا أن الـنـجــم املـخـضــرم سيبدأ
املواجهة أمــام منتخب هولندا ،فــي حــن لم
يكن لــدى الـهـ ّـداف إيموبيلي ،أي تأثير بعد
أن ش ــارك فــي آخــر  15دقـيـقــة أم ــام البوسنة
وال ـه ــرس ــك ،وي ـب ــدو أن ــه س ـي ـبــدأ املـ ـب ــاراة في

فرنسا تهزم السويد بهدف مبابي
أهــدى نجم باريس ســان جرمان كيليان مبابي منتخب بــاده فرنسا فوزا
ثمينا على مضيفه السويدي -2صفر في استوكهولم ،في الجولة األولى من
منافسات املجموعة الثالثة .وهو االنتصار الرابع تواليا لفرنسا خارج معقلها
بعد الفوز على كل من أن ــدورا -4صـفــر ،أيسلندا -1صفر وألبانيا -2صفر.
ويعتبر هذا الفوز والنقاط الثالث بداية جيدة لفرنسا ضمن مجموعة صعبة

تضم أيـضــا البرتغال بطلة أوروب ــا عــام  2016وحاملة لقب النسخة األولــى
من هذه البطولة العام املاضي وكرواتيا وصيفة بطلة العالم .وفشل منتخب
السويد في فك عقدته أمام فرنسا ،إذ يعود آخر انتصار له إلى حزيران/يونيو
عام  .2017وغــاب العب وسط مانشستر يونايتد بول بوغبا وليون حسام
عوار بسبب إصابتهما بفيروس «كوفيد ،»19قبل أن يخسر املنتخب جهود
حارسه االحتياطي ستيف مانداندا النضمامه إلى الئحة املصابني بالفيروس.
وكانت هذه هي املباراة األولى ألبطال العالم منذ الفوز على ألبانيا (-2صفر)
في تشرين الثاني /نوفمبر  ،2019قبل أن تتوقف جميع املسابقات القارية
بسبب جائحة فيروس كورونا.

طومسون ستتواجد بالدوحة رفقة نجوم اللعبة (ماتيو سيامبيلي)Getty/

بدأ العد التنازلي النطالق لقاء الدوحة ،رابع
جوالت الدوري املاسي أللعاب القوى ،واملقرر
مـســاء يــوم الجمعة ،الـخــامــس والعشرين من
شهر سبتمبر /أيلول الجاري بمشاركة كبيرة
مــن أب ـطــال وب ـطــات ريــاضــة أم األل ـع ــاب على
ميدان ومضمار ساتاد سحيم بن حمد بنادي
قطر الرياضي .وأعلن االتحاد القطري أللعاب
القوى ،أن العداءة الجامايكية إلني طومسون
بطلة األلعاب األوملبية في سباقات السرعة في
مناسبتني ،تتصدر قائمة النجمات املشاركات
فــي سـبــاق  100مـتــر لـلـسـيــدات .وتـضــم قائمة
النجمات املـشــاركــات فــي هــذا السباق كــا من
الهولندية صاحبة الفضية األوملـبـيــة دافني
شـ ـيـ ـب ــرز ،واإليـ ـ ـف ـ ــواري ـ ــة م ـ ــاري غ ــوس ــي تــالــو
الـتــي حصلت على العديد مــن املـيــدالـيــات في
بطولة العالم .وحصلت إلــن طومسون التي
أصـبـحــت أول ام ــرأة تـفــوز بذهبيتي سباقي
 100م ـتــر و 200م ـتــر ف ــي نـسـخــة واحـ ـ ــدة من
األلعاب األوملبية وتحديدًا في ريو  ،2016منذ
فـلــوريـنــس غــريـفـيــث ف ــي دورة أل ـع ــاب سـيــول
األوملبية في  ،1988على املركز الرابع في سباق

فوز صعب إلنكلترا على أيسلندا
بدوري األمم األوروبية
أنقذ مهاجم مانشستر سيتي رحيم سترلينغ منتخب بــاده إنكلترا من
فخ مضيفه أيسلندا بتسجيله هدف الفوز -1صفر في الجولة األولــى من
منافسات املجموعة الثانية ،ضمن املستوى األول للنسخة الثانية من دوري
األمم األوروبية في كرة القدم .وثأر املنتخب اإلنكليزي لخسارته أمام أيسلندا
 2-1في الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس األمم في فرنسا قبل أربعة أعوام.
وهي ثاني مواجهة رسمية بني املنتخبني اللذين التقيا ثالث مرات وديا ،حيث
فــازت إنكلترا مرتني -2صـفــر فــي ريكيافيك عــام  1989و 1-6عــام 2004
في مانشستر ،وانتهت املواجهة األولى بينهما بالتعادل  1-1في ريكيافيك
عام  .1982ويلتقي املنتخبان في الجولة السادسة األخيرة في  18تشرين
الثاني /نوفمبر املقبل.

عانى منتخب إيطاليا في مباراته األولى أمام البوسنة (ماتيو كامبيلي)Getty/

أمستردام .أما منتخب هولندا ،الذي تنتظره
مــواج ـهــة مــن ال ـع ـيــار الـثـقـيــل أم ــام إيـطــالـيــا،
فـظـهــر أن ال ـبــديــل امل ــؤق ــت ل ـل ـمــدرب رون ــال ــد
كـ ــومـ ــان ال ـ ـ ــذي رح ـ ــل إل ـ ــى ن ـ ـ ــادي بــرش ـلــونــة
اإلس ـب ــان ــي ،ي ـحــافــظ ع ـلــى تـطـبـيــق أســالـيــب
األخ ـ ـيـ ــر فـ ــي املـ ــواج ـ ـهـ ــة الـ ـت ــي ان ـت ـص ــر بـهــا
بصعوبة أمــام بولندا بهدف نظيف سجله
النجم الشاب ستيفن بيرجوين.
ولعب منتخب هولندا بنفس الطريقة التي
كان يخوض فيها كومان املواجهات ،ليظهر
أن دوايت لودفيغيس مساعد رونالد القديم،
الـ ــذي ت ــول ــى اإلشـ ـ ــراف امل ــؤق ــت ع ـلــى الـجـهــاز
الفني لـ«الطواحني» محافظ على املسير بذات

األســالـيــب والـتـكـتـيــك ال ــذي تعلمه الــاعـبــون
خالل السنتني املاضيتني تحت قيادة كومان.
ويــدرك منتخب هولندا أن منافسه منتخب
إيـطــالـيــا سـيـكــون مـجـبــرا عـلــى التكشير عن
أن ـيــابــه ،بـعــد ال ـت ـعــادل املـخـيــب ل ــآم ــال أم ــام
الـبــوسـنــة ،وح ـصــده لنقطة واح ــدة فـقــط ،ما
يجعل «الطواحني» في مهمة صعبة للغاية
أمام «اآلزوري» الذي يريد صدارة املجموعة.
وفـ ـ ــي ن ـف ــس املـ ـجـ ـم ــوع ــة ،س ـي ـح ــل مـنـتـخــب
بولندا الجريح ضيفًا على منتخب البوسنة
والهرسك في استاد «بيلينو بولي» ،وأعني
ن ـجــومــه ع ـلــى ال ـن ـق ــاط الـ ـث ــاث ،وت ـعــويــض
الـ ـخـ ـس ــارة ال ـق ــاس ـي ــة ال ـت ــي ل ـح ـقــت ب ـه ــم فــي

طومسون تتصدر قائمة المشاركات بلقاء الدوحة
ستكون الجامايكية إلين
طومسون على رأس
المشاركات بلقاء الدوحة
للدوري الماسي
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 100م ـتــر ف ــي ب ـطــولــة ال ـع ــال ــم ألل ـع ــاب ال ـقــوى
الدوحة  .2019وتحمل الهولندية شيبرز العبة
السباعي السابقة ،والتي توجت بطلة للعالم
ف ــي س ـبــاق  200مـتــر ف ــي  2015و 2017الــرقــم
القياسي األوروبي لهذه املسابقة بواقع 21.63
ثانية ،وتعد ثالث أســرع العبة في تاريخها،
ك ـمــا حـصـلــت ع ـلــى امل ــرك ــز ال ـثــانــي خ ـلــف إلــن
طومسون فــي سـبــاق  200متر فــي ريــو 2016
وعلى املركز الخامس في سباق  100متر.
بينما حصلت اإليـفــواريــة تالو على املركز
الـثــالــث فــي سـبــاق  100متر ببطولة العالم
األخيرة في الدوحة ولكنها حلت ثانية في
سـبــاق  200متر فــي نسخة الـعــام  2017في
ل ـنــدن خـلــف شـيـبــرز وبــرقــم قـيــاســي وطني
ي ـب ـلــغ  22.08ث ــان ـي ــة .وتـ ـش ــارك ش ـي ـبــرز في
س ـبــاقــات  100م ـتــر ل ـل ـمــرة األول ـ ــى ف ــي هــذا
امل ــوس ــم ف ــي الـ ــدوحـ ــة ،بـيـنـمــا ت ـس ـعــى تــالــو
لـلـبـنــاء عـلــى الـنـجــاحــات ال ـتــي حققتها في
ال ــدوري املــاســي فــي موناكو واستوكهولم،
عندما حصلت على املــركــز الــرابــع بـ ــ11.39

طومسون أصبحت
أول امرأة تفوز بذهبيتي
 100و 200متر بنسخة
واحدة من األولمبياد

ثانية واملــركــز الثالث بـ ــ 11.32ثانية .ويعد
أف ـ ـضـ ــل رق ـ ـ ــم ت ـح ـق ـق ــه طـ ــوم ـ ـسـ ــون ف ـ ــي ه ــذا
املوسم في كينغستون في الثامن من شهر
أغ ـس ـط ــس /آب وال ـ ــذي يـبـلــغ  10.88ث ــوان،
ثــانــي أس ــرع أرقـ ــام ه ــذا ال ـع ــام ،وستخوض
الــاعـبــة سباقها األول خ ــارج جامايكا في
هــذا الـعــام  2020عندما تصل إلــى الــدوحــة.
وتعليقا على مشاركتها فــي لقاء الــدوحــة،
قالت طومسون «إنني سعيدة بقدرتي على
خوض السباقات خالل فصل الصيف ،ولكن
ال يــوجــد ش ــيء يـضــاهــي خ ــوص السباقات
خ ــارج الــدي ــار وف ــي ال ـب ـطــوالت ال ــدول ـي ــة ...ال
أط ـي ــق االن ـت ـظ ــار إذ أت ـط ـلــع ل ـل ــوق ــوف على
املـضـمــار ،وخــاصــة فــي مــرافــق مميزة كتلك
التي توفرها مدينة الدوحة ،فقد استمتعت
بالتنافس هناك في املاضي» .ويستضيف
م ـل ـعــب نـ ـ ــادي ق ـط ــر ال ـل ـق ــاء الـ ـ ــذي ي ـض ــم 12
مسابقة ،ويعد أيضا رابــع جــوالت الــدوري
املاسي أللعاب القوى وآخرها لهذا املوسم
ويضم سباقات الحواجز وسباق  800متر
للرجال والسيدات وسباق  100متر و3000
متر والوثب الطويل للسيدات وسباق 200
متر و 400متر و 1500متر والقفز بالزانة
للرجال .يشار إلى أن جوالت الدوري املاسي
ل ـل ـمــوســم  2020ل ــم ت ـتــم إقــام ـت ـهــا ك ـمــا كــان
مخططا بسبب تــداعـيــات جــائـحــة كــورونــا
(كــوفـيــد –  )19ولــن يحصل الــاعـبــون على
نقاط في هذا املوسم.
(قنا)

الجولة األول ــى على يــد هــولـنــدا .لكن مهمة
بولندا لن تكون سهلة للغاية أمام البوسنة
والـ ـه ــرس ــك ،ال ـت ــي أظ ـه ــر ن ـجــوم ـهــا أب ـ ــرز ما
لــديـهــم ض ــد إي ـطــال ـيــا ،وك ـ ــادوا أن يخطفوا
ال ـن ـقــاط ال ـث ــاث ف ــي امل ــواج ـه ــة األولـ ـ ــى ،لكن
خـبــرة «اآلزوري» الكبيرة مكنته مــن إدارك
التعادل ،والحصول على نقطة واحدة ،لذلك
يسعى رفــاق النجم املخضرم إديــن ديجكو
إلى تقديم أفضل ما لديهم وحصد املزيد من
النقاط في املسابقة القارية.
من جهة أخــرى ،أكــد االتحاد األوروب ــي لكرة
ال ـقــدم (يــويـفــا) فــي بـيــان رس ـمــي ،أن امل ـبــاراة
بني منتخبي اسكتلندا وجمهورية التشيك

فـ ــي دوري األم ـ ـ ــم األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،سـ ـتـ ـق ــام فــي
مــوعــدهــا امل ـقــرر مـســاء ال ـيــوم اإلث ـن ــن .وجــاء
تأكيد االت ـحــاد األوروبـ ــي ،بعد طلب اتحاد
جمهورية التشيك إلغاءها ،خوفا من انتشار
العدوى بفيروس كورونا ،عقب فوزهم على
سلوفاكيا في املواجهة األولى بثالثة أهداف
م ـقــابــل ه ــدف وح ـي ــد .وكـ ــان رئ ـي ــس مجلس
إدارة ن ــادي ســافـيــا ب ــراغ ،ق ــال إن ــه سيطلب
استبعاد العبي فريقه من املنتخب التشيكي،
بـعــد ثـبــوت إصــابــة عـضــو آخ ــر مــن املنتخب
الوطني بالفيروس سريع االنتشار.
وأوض ــح متحدث بــاســم املنتخب التشيكي،
أن ــه وبـعــد م ـش ــاورات مــع االت ـحــاد األوروب ــي

للعبة ق ــررت جـمـهــوريــة التشيك االستعانة
بـتـشـكـيـلــة مـخـتـلـفــة ل ـخ ــوض امل ـ ـبـ ــاراة ال ـتــي
ستقام في مدينة أولوموتس التشيكية.
وأردف م ـي ـش ــال يـ ــورمـ ــان ،امل ـت ـح ــدث بــاســم
االتحاد التشيكي ،عبر حسابه في «تويتر»:
«االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ال ـت ـش ـي ـك ــي لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ي ـج ــري
مـحــادثــات مـبــاشــرة مــع األنــديــة لتحديد من
سـيـلـعــب م ــع امل ـن ـت ـخ ــب» .وي ـس ـعــى مـنـتـخــب
اسكتلندا لتعويض تعادله املخيب لآلمال
ف ــي املــواج ـهــة األول ـ ــى ،وتـحـقـيــق ال ـف ــوز على
املتصدر منتخب التشيك ،حتى ينافس على
صــدارة املجموعة الثانية باملستوى الثاني
في البطولة.

تعادل سموحة وأسوان بالدوري المصري
فــرض سموحة تعادال مثيرا على مضيفه أســوان  3-3في افتتاح املرحلة
الخامسة والعشرين من الدوري املصري في كرة القدم .ورفع أسوان رصيده
إلى  25نقطة في املركز الخامس عشر ،وسموحة إلى  32نقطة في املركز
السادس .وتختتم الجولة اليوم االثنني بلقاءات االتحاد السكندري مع مصر
املقاصة ،واإلسماعيلي مع أف سي مصر ،ووادي دجلة مع املقاولون العرب،
وحرس الحدود مع األهلي.

عشاق «المانشافت» بانتظار عودة مولر لكتيبة لوف
ما زال يواخيم لوف مدرب
منتخب ألمانيا معارضا
قويا لفكرة عودة
توماس مولر لتشكيلته

ي ـن ـت ـظــر عـ ـش ــاق امل ـن ـت ـخ ــب األمل ـ ــان ـ ــي عـ ــودة
توماس مولر إلى كتيبة «املانشافت» بعد
إبعاده قبل سنة بعمر التاسعة والعشرين،
لكن أداؤه مع بايرن ميونخ بطل أوروبا يبرر
عودته بشكل كبير لكن ليس بالنسبة ملدربه
يواكيم لوف .وفي املؤتمرات الصحافية ،ال
ّ
يتهرب لــوف أب ــدا مــن اإلجــابــة عــن األسئلة
ال ـتــي ت ــدور ح ــول مـصـيــر بـطــل ال ـعــالــم عــام
 .2014ويعيش املهاجم غير النمطي شبابه
ال ـث ــان ــي ،ل ـكــونــه أحـ ــد ال ـع ــوام ــل الــرئـيـسـيــة
بتتويج بايرن ميونخ بالثالثية التاريخية
(ال ــدوري والـكــأس املحليان ودوري أبطال
أوروبــا) املوسم املنصرم .ووصفه أسطورة
الفريق البافاري ومنتخب أملانيا «القيصر»
فــران ـتــس ب ـك ـن ـبــاور أف ـضــل الع ــب ش ــاب في
م ــون ــدي ــال  ،2010بـ ــ«أن ــه ق ــائ ــد ب ـح ــت .ومــن
الواضح أن شخصيته سوف تكون مفيدة
لـلـفــريــق ال ــوط ـن ــي» .م ــن جــانـبــه ق ــال الـقــائــد
السابق لبايرن وبطل العالم مع أملانيا عام
 1990لــوتــار مــاتـيــوس «ت ــوم ــاس فــي حالة
مذهلة .ال أعتقد أنــه كــان قويا في أي وقت

مضى من مسيرته كما هو اآلن» .واستبعد
لوف العبه من املانشافت بعمر  29عاما في
ربيع الـعــام املــاضــي بعد السقوط الكارثي
في كأس العالم  2018والفشل في النسخة
األول ــى فــي دوري األمــم األوروب ـيــة ،لينضم
إلـ ــى زم ـي ـل ـيــه ب ـط ـلــي ال ـع ــال ــم  2014مــاتــس
هــومـيـلــس وج ـي ــروم بــواتـيـنــغ الـلــذيــن كانا
يبلغان  30عاما وقتها .وبعد غياب العديد
من األسماء الفاعلة في املانشافت عن بداية
املشوار بــدوري األمــم األوروبـيــة بناء على
رغـبــة ل ــوف ال ــذي ق ــرر إراح ــة ربــاعــي بــايــرن
م ـيــونــخ ،حـ ــارس امل ــرم ــى ال ـع ـمــاق مــانــويــل
نــويــر وس ـي ــرج غ ـنــابــري وي ــوش ــوا كيميش
ولـ ـي ــون غــوري ـت ـس ـكــا ع ـقــب ت ـتــوي ـجــه بلقب
دوري األب ـط ــال ،وح ــارس مــرمــى برشلونة
م ــارك-أن ــدري ــه تـيــر شـتـيـغــن بـسـبــب عملية
جراحية في الركبة ،يرى مراقبون أن عودة
مولر إلى املنتخب باتت ضرورية ،ال سيما
بعدما أعاد مدرب الفريق البافاري هانزي
فليك اكتشافه من جديد ،ومنحه أدوارا كان
امل ــدرب املـقــال الـكــرواتــي نيكو كــوفــاتــش قد
حجبها عنه .ومنذ تشرين الثاني /نوفمبر
امل ــاض ــي م ــوع ــد اسـ ـت ــام ف ـل ـيــك مل ـه ــام ــه فــي
ّ
تحول بــارز في الفريق عامة
بايرن حصل
ومــولــر عـلــى وج ــه الـخـصــوص ال ــذي أنهى
املــوســم مسجال  14هــدفــا ،ومانحا زمــاءه
 26تـمــريــرة حاسمة فــي جميع املسابقات.
وازداد الضغط اإلعالمي على لوف من أجل
إعادة مولر لصفوف املنتخب ،لكن املدرب رد

بالقول «توماس العب من الدرجة األولى ،ال
شك في ذلك ،لكنني أثق بالشباب» .وأضاف
«أعـ ـتـ ـق ــد ب ـب ـس ــاط ــة أن امل ـس ـت ـق ـبــل لــاع ـبــن
الـشـبــاب ،وأن ه ــؤالء الــاعـبــن بحاجة إلى
الــوقــت واملـكــان لتطوير أنفسهم» .ويعتقد

امل ــراقـ ـب ــون أن لـ ــوف ق ـ ــادر ع ـلــى ض ــم مــولــر
ليكون كبديل ألمثال تيمو فيرنر ،وسيرج
غنابري ،ول ــوروا سانيه ،ويوليان براندت
أو ك ــاي هــاف ـيــرتــس .واع ـت ـبــر ل ــوف أن ــه في
غير حالة ّ
تعرض أحــد الالعبني لإلصابة،

مولر تألق في النسخة الفائتة لدوري األبطال (ماثيو جيلدس/فرانس برس)

ف ــان مــولــر ال يـمـلــك أي فــرصــة بــاالنـضـمــام
إلــى املنتخب للعب فــي كــأس أوروب ــا 2020
ال ـتــي تــم تــأجـيـلـهــا بـسـبــب ظ ــروف فـيــروس
كــورونــا إلــى صيف الـعــام املقبل «أنــا لست
مستبصرا ،ال أقــرأ فــي املستقبل وال أعــرف
مــا سيحدث فــي مــارس أو أبــريــل .قــد يكون
لدينا إصــابــات فــي الـعــام املقبل ،وفــي هذه
الحالة يمكننا تغيير رأينا .ولكن في الوقت
الحالي ال أرى أي سبب لتغيير توجهنا».
ورغ ــم تـفــوق املنتخب األملــانــي أم ــام نظيره
اإلس ـبــانــي إال أن العـبـيــه أض ــاع ــوا الـعــديــد
مــن الـفــرص السانحة فــي ظــل تــألــق حــارس
األخ ـيــر داف ـيــد دي خـيــا ،حـتــى تـلـقــوا هــدف
الـتـعــادل فــي الــدقـيـقــة الـســادســة مــن الــوقــت
ب ــدل ال ـضــائــع ع ــن ط ــري ــق م ــداف ــع فــالـنـسـيــا
خوسيه لــويــس غــايــا .وكـســر مــولــر العديد
م ــن األرقـ ـ ـ ــام ه ـ ــذا املـ ــوسـ ــم ،ب ـع ــد أن خ ــاض
مباراته رقم  113في مسابقة دوري األبطال،
ليتفوق على زميله السابق فيليب الم ،كما
بات أكثر العب أملاني خوضا للمباريات في
دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ ،ليواصل
تـقــديــم الــرســائــل لـلـمــديــر الـفـنــي للمنتخب
األملــانــي ،على أمــل أن تكون بطولة اليورو،
نهاية مـشــوار الــاعــب ال ــذي كــان أحــد أبــرز
ن ـج ــوم ال ـف ــري ــق ال ـب ــاف ــاري ف ــي ه ــذا املــوســم
االستثنائي ،الــذي تفوق فيه عمالق الكرة
األمل ــانـ ـي ــة ع ـل ــى ج ـم ـيــع األص ـ ـعـ ــدة ،ون ـصــب
نفسه بطال للقارة العجوز.
(العربي الجديد ،فرانس برس)
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صورة في خبر

الحدث
وضعت قرعة نهائيات كأس العالم لكرة اليد في نسختها السابعة
والعشرين ،المقررة إقامتها بمصر في يناير /كانون الثاني المقبل ،المنتخبات
العربية في مواجهات صعبة ستدخلها منتخبات قطر ومصر وتونس
والجزائر والبحرين على أمل الذهاب بعيدا والظفر بالمراكز المتقدمة

إقصاء مالدينوفيتش
أعـلــن االت ـحــاد األمـيــركــي لـكــرة امل ـضــرب ،إقـصــاء الفرنسية كريستينا مالدينوفيتش
وشريكتها في منافسات الزوجي ،املجرية تيميا بابوش من بطولة الواليات املتحدة في
كرة املضرب ،إحدى البطوالت األربع الكبرى ،املقامة على مالعب فالشينغ ميدوز بقرار
من السلطات الصحية املحلية .وأوضح االتحاد األميركي أن هذا القرار يستند على حقيقة
أن مالدينوفيتش هي واحدة من الالعبني والالعبات الذين تعاملوا مع الالعب الفرنسي
بينوا بير الذي ثبتت مؤخرا إصابته بفيروس كورونا وتم استبعاده من البطولة ،وبالتالي
يجب عليها «البقاء في الحجر الصحي».

قرعة
مونديال اليد

القاهرة ــ العربي الجديد

مجموعات شرسة وقوية ولقاءات
ع ــرب ـي ــة م ـت ــوق ـع ــة ،ك ـت ـب ـت ـهــا قــرعــة
نـهــائـيــات ك ــأس الـعــالــم لـكــرة اليد
لـلـكـبــار ف ــي نـسـخـتـهــا الـســابـعــة والـعـشــريــن،
امل ـق ــررة إقــامـتـهــا بـمـصــر ف ــي ي ـنــايــر /كــانــون
الـثــانــي املـقـبــل .ووض ـعــت الـقــرعــة املنتخبات
ال ـع ــرب ـي ــة ف ــي اخـ ـتـ ـب ــارات ب ــال ـغ ــة ال ـص ـعــوبــة.
والـبــدايــة جــاءت مــن طريق املنتخب املصري
ال ــذي اخ ـتــاره جـهــازه الفني بـقـيــادة روبــرتــو
غارسيا بــارونــدو برفقة معاونيه بالتواجد
فـ ــي امل ـج ـم ــوع ــة الـ ـس ــابـ ـع ــة ،الـ ـت ــي ت ـض ــم إل ــى
جانبه منتخبات السويد والتشيك ومنتخبا
م ــن أم ـيــركــا الـجـنــوبـيــة ي ـجــرى حـســم هويته
ف ــي أك ـت ــوب ــر /ت ـشــريــن األول امل ـق ـب ــل .وتـمـثــل
املجموعة بالنسبة للمنتخب املصري عقبة
في ظل مواجهة السويد ،أحد أكبر منتخبات
امل ـس ـتــوى األول وامل ــرش ــح لـلـفــوز بــالـبـطــولــة،
وكذلك التشيك الذي يعد من القوى الصاعدة
في أوروب ــا .ويــراهــن بــارونــدو فنيا على قوة
املنتخب املصري وتفوقه في الفترة األخيرة
خالل لقاءات مباشرة له مع السويد والتشيك
فــي تحقيق فــوز أو اثـنــن ،بخالف االنتصار
على املنتخب الالتيني املرتقب ،للوصول إلى

اإلنجاز العربي األبرز
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منتخب الدنمارك توج
بلقب النسخة األخيرة التي
أقيمت في 2019
صدارة أو وصافة املجموعة األولى على األقل.
وينتظر أن يبدأ املنتخب املصري استعداداته
ب ـش ـكــل ك ــام ــل ف ــي دي ـس ـم ـب ــر /ك ــان ــون األول
املقبل ،حني يخوض  5مباريات وديــة تكون
بمثابة بروفة قبل بدء البطولة ،ويراهن فيها
باروندو على االحتكاك باملدرسة األوروبية
بشكل خاص لتجهيز العبيه .ويملك املنتخب
املصري مجموعة مميزة من الالعبني توجوا
أبطاال لكأس األمــم األفريقية للكبار مؤخرا،
ي ـت ـصــدرهــم أح ـمــد األح ـم ــر وم ـح ـمــد م ـمــدوح
وعلي زين وكريم هنداوي.
في الوقت نفسه ،أسفرت القرعة عن مواجهة
ع ــرب ـي ــة ب ــات ــت م ـق ـت ــرن ــة ب ـش ـب ــح خ ـ ــروج أح ــد
ممثليها بشكل مبكر ،بعدما ضمت املجموعة
ال ـس ــادس ــة مـنـتـخـبــي ال ـج ــزائ ــر واملـ ـغ ــرب معا
بــرف ـقــة ال ـبــرت ـغــال وأي ـس ـل ـنــدا ف ــي واحـ ـ ــدة من
أصعب االخـتـبــارات العربية .وتملك الجزائر

شهد مونديال اليد إنجازا تاريخيا ال ينسى للعرب ،تمثل بوصول المنتخب
القطري إلى المباراة النهائية في نسخة قطر التي أقيمت عام ،2015
وكانت تحمل رقم  ،24حيث خسر المواجهة النهائية أمام نظيره
الفرنسي ،فيما بلغ المنتخب المصري المربع الذهبي في نسخة ،2001
والمنتخب التونسي إلى المركز نفسه في نسخة  ،2005وتعتبر قطر
أيضا ،أول دولة خليجية تحظى بشرف استضافة كأس العالم لكرة اليد،
وثالث دولة عربية بعد كل من مصر عام  1999وتونس عام .2003

ال ـف ــرص ــة األكـ ـب ــر ف ــي ال ـت ــأه ــل ثــال ـثــا ع ــن هــذه
املجموعة على حساب املغرب ،في ظل تفوق
«مـحــاربــي الـصـحــراء» على «أس ــود األطـلــس»
فــي املــواجـهــات املـبــاشــرة األخ ـيــرة الـتــي جرت
بـيـنـهـمــا .وكـ ــان املـنـتـخــب ال ـج ــزائ ــري ب ــدأ في
إجراء فحوصات فيروس كورونا لبدء اإلعداد
تحت قيادة الفرنسي آالن بورت املدير الفني
لــإعــداد للبطولة عـبــر تجمعات داخـلـيــة في
ال ـجــزائــر ،ثــم تــرتـيــب إقــامــة معسكر أوروب ــي
مـغـلــق يـخــوض خــالــه سلسلة مــن الـتـجــارب
الــوديــة أم ــا فــي تجهيز العـبـيــه بشكل جيد.
وت ـضــم مـجـمــوعــة ال ـجــزائــر وامل ـغ ــرب فــريـقــن
ك ـب ـيــريــن ه ـمــا ال ـب ــرت ـغ ــال ،امل ــرش ــح ألن يـكــون
الحصان األســود للمونديال ،واملنافسة على
الـلـقــب ف ــي ظ ــل ت ـط ــوره ال ــاف ــت ف ــي الـسـنــوات
األخيرة.
فــي املـقــابــل ،تـبــدو حـظــوظ املنتخب القطري
متساوية مع نظيره املصري في اللعب على
ق ـمــة أو وص ــاف ــة مـجـمــوعـتــه ف ــي امل ــون ــدي ــال،
بعدما أوقعته القرعة في املجموعة الثالثة
برفقة كرواتيا واليابان وأنغوال.
وفنيا ،يتفوق املنتخب القطري على اليابان
وأنـ ـغ ــوال وهـ ــو م ــرش ــح ل ـل ـع ـبــور والـ ـف ــوز في
مباراتيه معهما ،على أن يحسم موقفه من
الـ ـص ــدارة أو ال ــوص ــاف ــة ع ـلــى ح ـســب نتيجة
م ـ ـبـ ــاراتـ ــه األصـ ـ ـع ـ ــب م ـ ــع كـ ــروات ـ ـيـ ــا ص ــاح ــب
املـسـتــوى األول .ويــدخــل املنتخب التونسي
بدوره املونديال املقبل في واحدة من أصعب
املـ ـجـ ـم ــوع ــات بـ ــل ت ـع ـت ـبــر م ـج ـم ــوع ــة امل ـ ــوت،
وت ـم ـثــل ت ـحــديــا بــال ـغــا ال ـص ـعــوبــة بــالـنـسـبــة
لــ«نـســور قــرطــاج» مــع مــديــره الـفـنــي الجديد
ســامــي الـسـعـيــدي ،ال ــذي تــولــى املـهـمــة خلفا
لــإسـبــانــي غـيــرونــا .ويـلـعــب منتخب تونس
ضمن املجموعة الثانية التي تضم إسبانيا
وبــولـنــدا وال ـبــرازيــل ،وهــي منتخبات تجعل
األول مطالبا بالفوز على أي مــن بولندا أو
البرازيل لحسم بطاقة العبور للدور الثاني
حـيــث يـحـتــاج إل ــى ف ــوز مــن  3م ـبــاريــات على
األقل للتأهل ،وتبدو حظوظ «نسور قرطاج»
صعبة للغاية فــي الـفــوز على إسبانيا أحد
أبـ ــرز  3مـنـتـخـبــات مــرش ـحــة لـلـتـتــويــج بطال
للمونديال ،باإلضافة إلى بولندا التي تملك
عددا مميزا من الالعبني الذين تراهن عليهم
الجماهير .فيما يعد املنتخب البحريني األقل
حظا بني كل املنتخبات وتواجد في مجموعة
صعبة تبدو فرصته في التأهل منها صعبة
للغاية حيث يلتقي منتخبني كبيرين هما
ال ــدن ـم ــارك واألرج ـن ـت ــن ،وس ـبــق لـهـمــا الـفــوز
عليه ،مع مالقاة الكونغو الديمقراطية التي
تعد املحك األساسي بالنسبة للبحرين.
وبشكل عــام أسفرت القرعة عن وضــع كل من
أملانيا وأوروغـ ــواي وال ــرأس األخـضــر واملجر
فــي املـجـمــوعــة األولـ ــى ،ومـنـتـخـبــات إسبانيا
وال ـب ــرازي ــل وبــول ـنــدا وت ــون ــس ف ــي املـجـمــوعــة
الثانية ،ومنتخبات قطر وكرواتيا واليابان

على هامش الحدث
ميك شوماخر يحقق فوزه الثاني في فورموال 2
حقق األملاني ميك شوماخر ،نجل بطل العالم للفورموال  1سبع مرات األسطورة مايكل
شوماخر ،فوزه األول في بطولة أوروبا لسباقات فورموال  2لهذا املوسم على حلبة مونزا
اإليطالية .وتقدم ميك ( 21عاما) الذي يدافع عن ألوان فريق بريما رايسينغ خالل السباق
الرئيسي على صاحب األرض اإليطالي لوكا غيوتو (هايتيك) والدنماركي كريستيان
لوندغارد (آيه آر تي غران بري) .وهو الفوز الثاني لنجل «البارون األحمر» في الـ فورموال
 2خالل عامه الثاني مع فريقه الحالي ،بعد انتصار أول حققه العام املاضي في املجر
(السباق السريع) .وانطلق األملاني من املركز السابع ونجح في التقدم للمرتبة الثانية منذ
املنعطف األول خلف املتصدر البريطاني كالوم إيلوت قبل أن يحكم قبضته على املركز
األول في اللفة  ،12وتحديدا أثناء توقف سائق فريق «فيرتويسي رايسينغ» في مقر
الصيانة حيث خسر  15ثانية بسبب توقف دوران محرك السيارة .ويحتل ميك املركز
الثالث في الترتيب العام املؤقت للسائقني برصيد  131نقطة ،خلف املتصدرين الروسي
روبرت شفارتزمان وإيلوت مع  134نقطة لكل منهما.

وأن ـغ ــوال ف ــي املـجـمــوعــة ال ـثــال ـثــة ،والــدن ـمــارك
والبحرين والكونغو الديمقراطية واألرجنتني
فــي املجموعة الــرابـعــة ،ومنتخبات النرويج
وفرنسا والنمسا مع أحــد منتخبات أميركا
الوسطى والكاريبي في املجموعة الخامسة،
وم ـن ـت ـخ ـبــات ال ـب ــرت ـغ ــال وأي ـس ـل ـن ــدا وامل ـغ ــرب
وال ـج ــزائ ــر ف ــي املـجـمــوعــة ال ـس ــادس ــة ،ومـصــر

والـســويــد والتشيك وأح ــد منتخبات أميركا
الوسطى والكاريبي في املجموعة السابعة،
ومـنـتـخـبــات سـلــوفـيـنـيــا وك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة
وروسيا وبيالروسيا في املجموعة الثامنة.
ووصـ ــف اإلس ـب ــان ــي خـ ــوان بـ ــارونـ ــدو ،املــديــر
الفني للمنتخب املصري في تصريح خاص،
نتائج الـقــرعــة بالجيدة لــه كـمــدرب فــي رحلة

افتتاح مـشــوار «الـفــراعـنــة» فــي سباق بطولة
كأس العالم.
وأضـ ــاف ب ــارون ــدو «ك ـنــت أتـمـنــى سيناريو
كأس األمم األفريقية املاضية في تونس من
خــال الحصول على قرعة جيدة ومتدرجة
املباريات والقوة ،إلكساب الالعبني تصاعدا
ف ــي امل ـس ـت ــوي ــات واالحـ ـتـ ـك ــاك م ــن ل ـق ــاء إل ــى

آخــر وهــو عنصر مهم ملــدربــي كــرة الـيــد في
العالم» .وشهدت قرعة كأس العالم لكرة اليد
تــواجــد عــدد مــن كبار الـضـيــوف ،مثل حسن
ح ـم ــدي رئ ـي ــس األه ـل ــي ال ـس ــاب ــق ،ومـحـمــود
الخطيب رئيس األهلي الحالي ،بخالف عدد
مــن العبي املنتخب املـصــري الــذيــن شاركوا
في سحب القرعة.

منتخب تونس
يضم في
صفوفه العديد
من النجوم
الكبار (جوناثان
ناكسترناد/فرانس
برس)

وجه رياضي

فابيو سيلفا
بات النجم الشاب
فابيو سيلفا
أغلى صفقة
في تاريخ نادي
وولفرهامبتون
اإلنكليزي ،بعد أن
لفت أنظار كبار
الفرق إليه

لندن ـ العربي الجديد

خطف النجم البرتغالي الشاب فابيو سيلفا أنظار العديد
مــن األنــديــة األوروب ـي ــة ،بعدما تــألــق مــع فــريــق الـشـبــاب في
فــريــق ب ــورت ــو ،وس ـجــل مـعـهــم  33هــدفــا ف ــي  39مــواجـهــة
بجميع املسابقات ،التي ساهم بتحقيق األلقاب املحلية في
موسم  .2020/2019وتقدمت العديد من األندية األوروبية
بـعــروضـهــا إل ــى إدارة فــريــق ب ــورت ــو ،م ــن أج ــل الـحـصــول
على املوهبة الشاب فابيو سيلفا ،الذي قرر االستماع إلى
العرض املقدم من قبل وولفرهامبتون اإلنكليزي ،وقبول
الرحيل إليهم في سوق االنتقاالت الصيفية الحالية.
وأعلنت إدارة وولفرهامبتون في بيان رسمي ،عن ضم النجم
البرتغالي الــواعــد فابيو سيلفا ،ملــدة  5س ـنــوات ،مقابل 35
مليون جنيه إسترليني ،في صفقة هي األغلى في تاريخ نادي

«الذئاب» منذ تأسيسه ،بحسب صحيفة «ميرور» البريطانية.
ّ
وشكل تعاقد وولفرهامبتون مع سيلفا بهذه القيمة مفاجأة
كبيرة لــدى املتابعني ،خاصة وأن هــذا الــاعــب املــوهــوب كان
متابعًا من طرف العديد من األندية الكبيرة ،لكن املفاوضات
التي قــادهــا وكيل األعـمــال الشهير ،خــورخــي مينديز ،الــذي
يعتبر كــذلــك أح ــد املـســاهـمــن فــي الـفــريــق اإلنـكـلـيــزي كللت
بالنجاح .وفرض قانون اللعب املالي النظيف على نادي بورتو
بيع العـبــه فــي هــذا الــوقــت ،بحكم أن هــذه الـخـطــوة ستسمح
للنادي البرتغالي بدخول ســوق االنتقاالت من أجــل الذهاب
بعيدًا في بطوالت املوسم املقبل ،خاصة وأن غريمه ومنافسه
اللدود بنفيكا عقد صفقات مدوية هذا الصيف.
ولــد فابيو سيلفا فــي  19يوليو/تموز عــام  2002بمدينة
بورتو البرتغالية ،وبــدأ حياته املهنية مع الفريق األبــرز في
مدينته ،قبل أن ينتقل إلــى الغريم بنفيكا في عــام ،2015

الذي سجل معهم  20هدفًا في  26مباراة لعبها في الفريق
تحت  19عامًا .وفي عام  2017عاد سيلفا إلى نادي بورتو،
والتحق مع فريق تحت  19عامًا ،لكن مع بداية شهر فبراير/
شباط عام  ،2019قام الجهاز الفني باستدعاء النجم الشاب
إلى الفريق األول ،حتى يخوضه تمارينه معهم .وظهر سيلفا
ألول مرة في الــدوري البرتغالي لكرة القدم في العاشر من
شهر أغسطس/آب عام  ،2019ولعب  11دقيقة في املباراة،
وهو بعمر  17عامًا و 22يوما ،ليتجاوز برونو غاما كأصغر
العب في خاض املواجهات في املسابقة املحلية بتاريخ نادي
بورتو .أما على املستوى الدولي ،فلعب سيلفا مع جميع
الفئات السنية ملنتخب البرتغال ،وترجح وسائل اإلعالم
العاملية ،بأنه سيكون مع الفريق األول قريبًا ،وبخاصة
بعد انتقاله إلى وولفرهامبتون اإلنكليزي في «امليركاتو»
الصيفي الحالي.

إيفرتون يضم البرازيلي اآلن من صفوف نابولي
قال نادي إيفرتون املنافس اإلنكليزي ،إنه
تعاقد مع البرازيلي اآلن العب وسط نابولي
اإلي ـط ــال ــي مل ــدة ث ــاث ــة أع ـ ـ ــوام .ول ــم يكشف
ال ـط ــرف ــان ع ــن أي تـفــاصـيــل مــال ـيــة تتعلق
بالصفقة لكن وسائل إعالم بريطانية قالت
إن إي ـفــرتــون دف ــع نـحــو  33مـلـيــون دوالر
مقابل الحصول على خدمات العب الوسط
البرازيلي البالغ  29عــامــا .وأح ــرز اآلن 11
هدفا وصنع  16هدفا أخر خالل أكثر من
 200مباراة في جميع املنافسات مع نابولي
وس ــاع ــد ال ـفــريــق ع ـلــى ال ـف ــوز بـلـقــب كــأس
إيطاليا في املوسم املاضي .وشارك اآلن في
تسع مباريات دولية مع منتخب البرازيل
وكان ضمن تشكيلة الفريق الفائز بكأس
كوبا أميركا في  .2019وفي إيفرتون سينضم اآلن إلى املدرب اإليطالي املخضرم كارلو
أنشيلوتي ( 61عاما) الذي سبق له العمل معه طوال عامني عندما كان مدربا لنابولي.
ميهايلوفيتش يحمل أوالده مسؤولية إصابته بكورونا
ق ـ ــال س ـي ـن ـي ـســا م ـي ـه ــاي ـل ــوف ـي ـت ــش ،مـ ــدرب
بــولــونـيــا ،إنــه يعتقد أن أطـفــالــه ربـمــا نقلوا
إل ـيــه عـ ــدوى ف ـي ــروس ك ــورون ــا ،وذلـ ــك بعد
غيابه عــن معسكر إع ــداد فريقه للموسم
ال ـجــديــد ،لـلـعــام الـثــانــي عـلــى ال ـتــوالــي .وأكــد
ميهايلوفيتش ،الذي تم تشخيص إصابته
بسرطان الــدم (لوكيميا) في يوليو /تموز
مــن ال ـعــام امل ــاض ــي ،أن ــه لــم تـظـهــر عـلـيــه أي
أع ــراض ،ونفى أن يكون فعل أي شــيء قد
يكون وضعه في خطر .وقال في تسجيل
مصور ،موجه إلى العبيه والجماهير« ،لم
أفعل شيئا لم يكن من املفترض أن أفعله،
أت ـص ــرف دائ ـم ــا بـطــريـقــة ج ـي ــدة ،وشـعــرت
بخيبة أمل من االنتقادات التي تعرضت لها
أنــا وأســرتــي» .وأضــاف «للعام الثاني على
ال ـتــوالــي ،لــم أسـتـطــع أن أك ــون مــوجــودا في
املعسكر التدريبي ،وهذا أكثر ما يؤملني».
باريس سان جيرمان يعلن بقاء حارسه ريكو حتى 2024
أعلن باريس سان جيرمان ،بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم ،أن حارس مرماه الثاني
اإلسباني سيرخيو ريكو ،بديل الكوستاريكي كيلور نافاس ،عدل عن قرار الرحيل
عن النادي وأنه باق حتى  30حزيران /يونيو  .2024وانتقل الحارس البالغ من العمر
 27عاما ،الفائز بلقب الدوري األوروبي (يوروبا ليغ) مع إشبيلية ،إلى فريق العاصمة
الفرنسية بعقد اعارة مع خيار الشراء ،لكنه لعب عشر مباريات فقط ،أبرزها حلوله
بديال فــي امل ـبــاراة التي فــاز فيها بــاريــس على أتــاالنـتــا اإليـطــالــي  1-2فــي ربــع نهائي
دوري أبطال أوروبا ،وضد اليبزيغ األملاني في نصف النهائي (-3صفر) بسبب إصابة
نافاس .وكــان النادي قد لفت في اليوم التالي لخسارة النهائي األوروبــي أمــام بايرن
ميونخ األملاني إلى أن ريكو سيغادر ،لكن األطراف املعنية توصلت إلى اتفاق بحسب
بيان سان جيرمان ،ليتحول إلى «العب بعقد دائم» .وأثار تعاقد النادي مع الحارس
اإلسباني عالمة استفهام حول مستقبل الحارس ألفونس أريوال العائد بدوره من عقد
إعارة مماثل مع ريال مدريد اإلسباني.
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هوامش

أدى إلغاء مهرجانات النخيل في أنحاء مصر كافة ،بسبب تداعيات انتشار وباء كورونا إلى انتشار أسواق التمور والبلح على
ّ
جوانب الطرق الزراعية والسريعة

اقتضت تقاليد المصريين في النوبة زراعة نخلة عندما يُر َزقون بطفل ()Getty

جني البلح

باختصار
وصلت أنواع النخيل
األصلية والدخيلة في
أنحاء البالد كافة إلى
 78نوعًا مختلف اللون
والشكل واملذاق

بدايات مبشرة لموسم الحصاد
القاهرة ــ محمد كريم

م ــع ب ــداي ــة شـهــر سـبـتـمـبــر/أيـلــول،
تـحــولــت جــوانــب ال ـطــرق الــزراع ـيــة
والسريعة بمصر إلى سوق ممتد
لبيع األن ــواع املختلفة مــن البلح والـتـمــور،
ح ـي ــث ي ـب ــدأ م ــوس ــم ج ـن ــي ال ـب ـل ــح ويـسـتـمــر
ل ـح ــوال ــي ش ـه ــري ــن .ويـ ـب ــدو أن هـ ــذا ال ـســوق
ال ـع ـفــوي املـمـتــد هــو ال ـبــديــل ال ـنــاجــع إللـغــاء
مهرجانات النخيل هذا العام بسبب انتشار
فـيــروس كــورونــا ،والـتــي كانت تقام سنويًا
ف ــي ال ـع ــدي ــد م ــن امل ـح ــاف ـظ ــات ،م ـث ــل مــرســى
مطروح والوادي الجديد .وملا كان املصريون
من أكثر الشعوب عشقًا للنخيل واستثمارًا
ملنتجاته ،بل إن ثماره تمثل الغذاء الرئيسي
فــي كثير مــن املـنــاطــق املـصــريــة فقد وصلت
أنــواع النخيل األصلية والدخيلة في أنحاء
البالد إلــى  78نوعًا مختلف اللون والشكل
وامل ـ ــذاق .وي ـتــوقــع بــاح ـثــون ب ـمــركــز أب ـحــاث
النخيل الـتــابــع لجامعة الـقــاهــرة أن ترتفع
إنتاجية النخيل من البلح هذا العام بصورة
كـبـيــرة ،إضــافــة إل ــى تــزايــدهــا خ ــال األع ــوام
القادمة ،وفقًا لخطة استراتيجية موضوعة.
والـنـخـيــل م ــن أقـ ــدم املـحــاصـيــل امل ــزروع ــة
في العالم القديم ،حيث عرف السومريون

والبابليون واآلشوريون فوائده الغذائية
والطبية منذ أكثر من  5000عام ،فهو من
أغنى الثمار التي تحتوي على السعرات
الـ ـح ــراري ــة ،وت ـص ــل إلـ ــى  3000س ـعــر لكل
كيلوغرام بــدون نــوى ،بما يعني أن ثمرة
تمر واحدة تكافئ السعرات الحرارية التي
تقدمها أربع ثمرات من فاكهة التفاح! أما
ع ــن ح ـضــور الـنـخـيــل ف ــي اآلث ـ ــار املـصــريــة
فتشهد عليه العديد من املكتشفات؛ مثل
م ــوم ـي ــاء م ـل ـفــوفــة ف ــي ح ـص ـيــر م ــن سعف
النخيل تنتمي إلى عصر ما قبل األسرات،
ونخلة صغيرة كاملة عثر عليها بإحدى
م ـق ــاب ــر سـ ـق ــارة ب ـجــان ــب م ــوم ـي ــاء تـنـتـمــي
لألسرة األولى يعود تاريخها إلى حوالي
س ـن ــة  3200ق ـب ــل امل ـ ـيـ ــاد .ك ـم ــا اس ـت ـع ــان
املـ ـص ــري ــون بــال ـن ـخ ـيــل فـ ــي بـ ـن ــاء س ـقــوف
منازلهم ومقابرهم املصنوعة مــن الطني
ال ـل ــن بـ ـج ــذوع ال ـن ـخ ـي ــل ،وح ـت ــى ب ـع ــد أن
استخدموا الحجر في البناء في عصورهم
التاريخية الالحقة فإنهم لــم يتخلوا عن
اسـتـخــدام النخيل وجــذوعــه ،ويظهر ذلك
ف ــي م ـق ـبــرة «رع در» بــال ـج ـيــزة م ــن عصر
األسرة الرابعة (حوالي  2720قبل امليالد)،
وكــانــوا يزينون بالنخيل رده ــات املعابد
ومداخل املدن والرسوم الجدارية.

فـ ــي الـ ـعـ ـص ــور الـ ـق ــريـ ـب ــة؛ اق ـت ـض ــت ت ـقــال ـيــد
املصريني الذين يعيشون في منطقة النوبة
أن يتم زراع ــة نخلة عندما يــرزقــون بطفل،
ح ـت ــى ت ـن ـمــو وت ـت ـك ــاث ــر وتـ ـك ــون ل ــه دع ــام ــة
اقتصادية في جميع فترات حياته .ففوائد
النخيل ال تقتصر على ثمار البلح والتمور
فـقــط ،بــل إن كــل جــزء مــن النخلة يــدخــل في
غرض اقتصادي استفاد منه املصريون منذ
عهودهم القديمة .وألنه يتأقلم مع مختلف
الظروف البيئية؛ فإن زراعات النخيل تنتشر
ف ــي ك ــل أنـ ـح ــاء م ـص ــر م ــن س ــواح ــل الـبـحــر
ً
املتوسط شماال حتى جنوب السد العالي،
بــاإلضــافــة إلــى التجمعات الكثيفة لنخيل
البلح والتمور في العديد من املناطق ،مثل
واحــات الصحراء الغربية :سيوة والداخلة
والـخــارجــة والـفــرافــر والـفـيــوم ،وفــي جنوب
س ـي ـنــاء وش ـمــال ـهــا ،وع ـل ــى ش ــواط ــئ الـبـحــر
األحمر وغيرها.
أشــرفــت منظمة األغ ــذي ــة وال ــزراع ــة لألمم
املـ ـتـ ـح ــدة ،مـ ــؤخ ـ ـرًا ،ع ـل ــى إص ـ ـ ــدار «أط ـل ــس
ن ـخ ـيــل ال ـب ـلــح وال ـت ـم ــور ف ــي مـ ـص ــر» ،وهــو
أطلس مصور يسرد جميع أصناف نخيل
البلح والتمور وأماكن وجودها في مصر.
ويـ ـه ــدف إلـ ــى ت ـن ـم ـيــة م ـع ـل ــوم ــات ال ـبــاحــث
واملزارع واملستثمر واملصنع بقطاع التمور،

■■■
استعان املصريون
بالنخيل في بناء
سقوف منازلهم
ومقابرهم املصنوعة
من الطني اللنب بجذوع
النخيل
■■■
عرف السومريون
والبابليون واآلشوريون
فوائده الغذائية والطبية
منذ أكثر من 5000
عام ،ألنه من أغنى
الثمار بالسعرات
الحرارية

حيث قام األطلس بتفصيل الحديث عن كل
ً
صنف تفصيال دقيقًا مصورًا ،وفيه يتعرف
القارئ على السمات الشكلية والتركيبية
للنخلة وللثمرة ،والقيمة الغذائية ،والبيئة
املناسبة لــزراعـتــه ،ومــواقــع زراعـتــه حاليًا،
وموسم حصاده ،ومستوى اإلنتاجية .أما
عــن قــائـمــة أص ـنــاف النخيل الـتــي رصــدهــا
األطـلــس ،فمنها أصـنــاف واسـعــة االنتشار
( 16صنفًا) :أمهات ،برتمودة ،بنت عيشة،
جراجودة بيضاء ،جراجودة بني ،جنديلة،
ح ـ ـيـ ــانـ ــي ،م ـ ـكـ ــابـ ــي ،ص ـ ـع ـ ـيـ ــدي ،سـ ـك ــوت ــي،
سـمــانــي ،سـلـمــي ،س ـيــوي ،شــامـيــة بيضاء،
شامية بني ،زغلول .وهناك قسم األصناف
امل ـن ـت ـشــرة ( 14ص ـن ـفــا) ،وي ـض ــم :عـجــانــي،
عجوة ،عمري ،بيض الجمل ،دجنة ،جعجع،
ح ـل ــوي ــات ،حـ ـص ــاوي ،حـ ـج ــازي ،ك ـبــوشــي،
م ـجــرش ،أم ال ـف ــراخ ،عــريـبــي ،تـمــر الـ ــوادي،
ف ــري ـح ــي .وأص ـ ـنـ ــاف ن ـ ـ ــادرة ( 7أصـ ـن ــاف):
عـيـنــات ،سـنـتــراوي ،الـفــالــق ،الـحـمــرا ،صفر
الدومني ،سلطاني ،طقطقت .بينما يندرج
تحت األصـنــاف ال ـنــادرة ج ـدًا ( 4أصـنــاف):
إرغم غزال ،غزال ،صوابع العروسة ،وردي.
وهـنــاك أصـنــاف متوطنة ( 27صنفًا) هي:
أب ــو ت ـيــدة ،أفـ ــراح ،أغــريــب ،أجــزيــن ،أجبير،
ُ
ع ــك ــوش ،أمـ ـيـ ـن ــزوة ،أمـ ـ ــال ،إزواغ ،بـ ــادي،
ب ــاه ــي ،أغـ ــرم الـصـعـيــد ،إغ ـ ــراون نـحـلــوتــن،
املدينة ،عزاوي ،غزولي ،حلو غانم ،حيدرا،
كـعـيـبــي ،الك ــرام ــت ،لـ ـك ــوارم ،نـ ــوار ،أولـكـيــك
ويـنـجـيــم ،أوش ــك إنـجـبـيــل ،سـبـحــة ،شــالــي،
طازراخت .وهناك قسم األصناف الدخيلة
(أي العربية) ويضم ( 10أصناف) :عنبرة،
ب ـ ــرح ـ ــي ،دج ـ ـلـ ــة ن ـ ـ ـ ــور ،حـ ـ ـ ـ ــاوي ،خ ـ ــاص،
خـ ـض ــري ،م ــدح ــول (م ـ ـجـ ــدول) ،أم ال ــده ــن،
صقعي ،ونانة.

وأخيرًا
«لسان» سعود الدرمكي العجيب
محمود الرحبي

ُرزئ الوسط الفني العماني ،قبل شهور ،في الفنان
سعود الدرمكيٌ ..
فقد يصعب تعويضه ،خصوصا
ّ
ّ
في ظل «السبات» الذي يشهده قطاع الدراما حاليا،
بعد رفع الدعم عنه ،ما أصابه بـ«سكتة قلبية» صار
معها في حاجة ُم ّ
لح ٍة إلى «إنعاش»ّ ،
مالي ،وكلنا أمل
ُ
في النقلة الوزارية الجديدة أن تعيد الدراما العمانية
إلــى سابق عهدها ،بل أن تدفعها إلــى آفــاق جديدة،
كما هو الحاصل ،على سبيل التمثيل ،في الدرامتني،
الكويتية واللبنانية ،اللتني تشهدان تطورات ونقالت
جــديــدة .ت ــرك سـعــود الــدرمـكــي بصمته الكوميدية
الـخــاصــة فــي حـ ــوارات األع ـم ــال واملـسـلـســات التي
ّ
وبغض النظر عن درجــات االتـفــاق أو
شــارك فيها.
االخـتــاف بـشــأن «نمطه» الـخــاص ال ــذي أث ــار ردود
أفعال متباينة ،فذلك َال يمنع من اإلقرار بأن طريقته
ّ
في الكالم «غــزت» دول الجوار التي «قلد» عديدون
من فنانيها تلك الطريقة ُ
الفكهة في الحديث
العمانية ِ
ّ
التي ّ
كرسها الراحل الدرمكي بصبر وإصرار فنان
أصيل ومبدع صادق.
ظ ـلــت الـ ـ ّـدرامـ ــا الـ ُـع ـمــان ـيــة ت ـعــانــي ب ـش ــدة م ــن غـيــاب
«هــويــة» لـحــواراتـهــا إلــى أن سطع فــي سمائها نجم
سـعــود الــدرم ـكــي ،ذل ــك ال ـق ـ ُ
ـادم مــن الـعـمــق الـ ُـعـمــانــي،

مــن ال ــداخ ــل ،وتـحــديــدا مــن والي ــة إزك ــي ،غــارفــا من
أع ـمــاق الـبـيـئــة ومـفــارقــاتـهــا ومـلـحـتـهــا ،حـيــث خــرج
ّ
بلسان مــزج فيه انفعاالت ّ
بالجد
السخرية واملــرح
فــي أ ٍحــاديــث ُ
ْ
العمانيني ،فـحــواراتــه صــارت «مــاركــة»
مـسـ ّـجـلــة بــاس ـمــه ،ب ـعــدمــا أض ـف ــى عـلـيـهــا مسحته
ّ
الخاصة التي حــل بفضلها مشكال حقيقيا كانت
ُ
الحوارات في األعمال العمانية تعاني منه .وبفضل
«أس ـل ــوب» سـعــود الــدرم ـكــي ،ص ــار لــذلــك ال ـنــوع من
الـحــوار مــريــدون وتــامــذة ،وانحلت بالتالي «عقدة»
ذل ــك اإلح ـســاس ب ــ«الــدون ـيــة» وبــالـخـجــل مــن اللهجة
ُ
وم َ
شعبية ُ
رات
بالغة
العمانية ،بما يكتنفها من
ٍ
ٍ
ضم ٍ
ساخرة ،تعامل معها الدرمكي بسجيته ،سيما في
ّ
السنّ .
وربما كانت هذه النقطة
طريقة تقليده كبار
ّ
تحديدا مــا «أغـضــب» بعض الجماهير ،حــن ظنوا
أنه َ«يسخر» من اللهجة ُ
العمانية ّ
القحة ،من دون أن
يضعوا في حسبانهم ّأن الكوميديا هي هكذا في
جانب منها ..وال بأس هنا من استحضار سلسة
ٍ
ّ
«م ــراي ــا» ل ـل ـ ّـس ــوري يــاســر الـعـظـمــة ال ـتــي قــلــد فيها
مختلف اللهجات السورية بطريقة ساخرة ،من دون
ّ
أن يكون قصده التقليل منها أو الحط من شأنها،
بل البحث عن ّ
أهم خصائصها الفكهة واملضحكة،
واالشتغال عليها ونفض الغبار عنها.
ب ـغـ ّـض الـنـظــر عــن االن ـت ـق ــادات ال ـتــي ت ـع ـ ّـر َض لـهــا من

بـعـضـهــم ،فـقــد تـعــامــل س ـعــود الــدرم ـكــي مــع اللهجة
ُالعمانية ،لهجة ُعـ ّـمــان الــداخــلّ ،
بجدية ربما لم ينتبه
إليها كثيرون ممن «هاجموه» ،فهو لم يكن يقصد
ّ
السخرية من هذه اللهجة أو التقليل منها ،وإن كان
بـعــض سـكــان الخليج تلقفوا بـعــض تعبيراتها من
ّ
خالل حواراته ،وبــدأوا ُيم ّجونها ويؤكدون أنها غير
جــديــرة بــأن تـتـجــاوز ح ــدود ُع ـمــان .لكنه كــان يــدرك
أن هــذا االنفتاح على لهجات الــداخــل كــان ضروريا.
وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ك ــل ال ـت ــأوي ــات واالنـ ـتـ ـق ــادات ،ظل
ّ
مصرا على مساره الكوميدي الخاص ،وهو
سعود
ّ
ّ
يتعامل مع مشروعه بجدية تامة ،تلك الجدية التي
تعني ،في جوهرها ،اإلضحاك والتسرية ،واإلخالص

العمانية تعاني
الدراما ُ
ظلت ّ
من غياب «هوية» لحواراتها
إلى أن سطع في سمائها نجم
سعود الدرمكي

بالتالي للمسار الكوميدي الخاص الــذي اشتقه في
مـســار حـيــاتــه ،مـعـتـمــدا عـلــى إمـكــانــاتــه الـفـطــريــة في
حركات
تلوين األص ــوات ،ورفدها بما يناسبها من
ٍ
ّ
وأتذكر أني ُ
كنتّ ،
مرة ،في مقر
وتلويحات وإيماءات.
اإلذاع ــة للقاء أو فقرة ثقافية ،وكــان فــي األستوديو
قبلي سـعــود الــدرمـكــي وزمـيـلــة لــه فــي ح ــوار ضمن
ّ
كرسي في الخلف أنتظر
مسلسل إذاعي ..جلست في
أن ينتهيا ،مــن دون أن ُأبـعــد عنهما عيني .وعاينتُ
كيف كان الدرمكي يبذل جهدا كبيرا في تحويل نبرة
صوته من مقامه االعتيادي إلى املقام الذي ُعرف به
في أعماله .كــان يفعل ذلــك ّ
بجدية وصرامة ومالمح
تعكس الجهد الــذي يبذله من أجــل ذلــك؛ فعلى الرغم
ُ
مــن أن النبرة كــان يجب أن تـخــرج بطريقة تضحك
ّ
جماهير املستمعني فقد تطلبت جهدا مضنيا وجدية
كاملة من هذا املمثل االستثنائي .بل كان في كل مرة
ُيعيد الحوار ،إلى أن يصل إلى التسجيل الذي يرضيه.
ّ
واتضح لي أنه كان أيضا مخرج ذلك املسلسل فوق
تـجـسـيــده ذل ــك الـ ــدور ف ـيــه .لـبـثــت أتــاب ـعــه وه ــو يـكـ ّـرر
املشهد م ــرارا وال يقتنع ،حتى بــدأ القلق يساورني
بــأنــي ســأنـتـظــر ط ــوي ــا ،وذلـ ــك م ــا ح ـ ــدث ..ث ــم غ ــادر
ّ
األستوديو ،أخيرا ،بــاش الوجه ،وهو يعتذر لي على
ُ
تأخيري كل ذلك الوقتُ ،
سعدت بمتابعته
قلت له إني
قبل الجميع فأطلق ضحكة صادقة .رحمه الله.
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