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تضررت 16 والية من جملة 18 والية سودانية  )أشرف الشاذلي/فرانس برس(

ــــس، نــحــو 19  ســجــل الـــعـــالـــم، بــحــلــول مـــســـاء أمـ
مليونًا و300 ألــف شــفــاء مــن فــيــروس كــورونــا 
الجديد، فيما وصل عدد اإلصابات إلى نحو 27 
مليونًا و200 ألف، والوفيات إلى نحو 886 ألفًا، 

بحسب موقع »ورلد ميترز«.
ــراءات  ــ فـــي هـــذا الـــوقـــت احـــتـــدم الـــجـــدال حـــول إجـ
اإلغـــاق، خصوصًا مع عــودة املـــدارس 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.

ــة، أمـــس  ــــشــــرطــ فــــي أملـــانـــيـــا )الــــــصــــــورة( قـــالـــت ال
األحــــــد، إّن مـــئـــات املــتــظــاهــريــن الـــذيـــن احــتــجــوا 
ــعــام،  ــــاق ال عــلــى عــمــلــيــات تــجــديــد إجــــــراءات اإلغـ
اشــتــبــكــوا مـــع الــشــرطــة فـــي مــديــنــة اليــبــزيــغ في 
شــرق الــبــاد، مــا أسفر عــن إصــابــة 11 ضابطًا. 
وبــــدأت االحــتــجــاجــات مــســاء الــخــمــيــس املــاضــي، 
املحتجني هاجموا عناصرها  إّن  الشرطة  وقالت 
بألعاب نارية وحجارة، وأقام متظاهرون حواجز 
النار في صناديق قمامة.  الشوارع وأشعلوا  في 
املتظاهرين مؤقتًا.  مــن  الــعــديــد  احــتــجــاز  وجـــرى 
وفي كرواتيا، تجّمع اآلالف في زغرب احتجاجًا 

على اإلجــراءات التي فرضتها السلطات ملواجهة 
تنتهك  ــهــا 

ّ
إن املتظاهرون  يقول  والــتــي  الــفــيــروس، 

تب على الفتات 
ُ
حّرياتهم وحقوقهم اإلنسانّية. وك

أنحاء   
ّ

كــل تــوافــدوا من  الذين  املتظاهرون  حملها 
الباد: »كوفيد كذبة، لسنا جميعًا مصابني بغباء 
التلفزيون،  الــكــمــامــة، أطــفــئــوا  كــوفــيــد«، و«انـــزعـــوا 
عــيــشــوا حــيــاتــكــم بــطــولــهــا وعـــرضـــهـــا«. واعــتــبــر 
الحقوق  قّيد 

ُ
»ت الحكومة  ــراءات  إجـ أّن  املحتجون 

والــحــريــات األســاســيــة لــلــمــواطــنــني« بــا »أســـاس 
طّبي أو قانوني«. ورّد وزير الصّحة فيلي بيروس 
 القيود املؤقتة هدفها واحــد فقط: حماية 

ّ
أّن »كــل

صحة الكروات وحياتهم، وقد نجحنا في ذلك«.
األسترالية  فيكتوريا  واليـــة  مـــددت  املــقــابــل،  فــي 
وهي بؤرة تفش ساخنة للفيروس، أمس األحد، 
ــام مــــشــــددة فــــي عــاصــمــتــهــا  ــ ــزل عـ ــ إجـــــــــراءات عـ
في  الــجــاري  أيــلــول  ملبورن حتى 28 سبتمبر/ 
أبطأ  وقــت ينخفض فيه معدل اإلصــابــة بشكل 
مــمــا كـــان مــتــوقــعــًا. وقــــال رئــيــس وزراء الــواليــة 
آنــدروز: »ال يمكننا أن نعاود النشاطات  دانييل 
إذا فعلنا ذلـــك سنفقد  الـــوقـــت.  الــعــامــة فــي هـــذا 

السيطرة بسرعة كبيرة«. 
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

الحدث

مشاورات ليبية تمهيدية في المغرب

يبدو أن تشكيل 
تحالف ضد إيران أحد 

أبرز أهداف االتفاق 
اإلماراتي اإلسرائيلي من 

وجهة نظر أميركية. 
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توتر شرق المتوسط 
لودريان يهدد تركيا بعقوبات خالفات بين القاهرة وأبوظبي

توصيات بتحرير مواقف مصر من الهيمنة اإلماراتية

23
سياسة

خطيئة األحزاب 
التونسية

يــتــفــاقــم الــتــوتــر بـــن تــركــيــا والـــيـــونـــان في 
شــرق املــتــوســط، والـــذي دخــلــت على خطه 
دول أوروبـــيـــة عــلــى رأســـهـــا فــرنــســا، الــتــي 
تحّدث 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.
ــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي أمــس  ــ وأعـــلـــن وزيـ
 املــجــلــس األوروبـــــي املــقــرر عقده 

ّ
األحـــد أن

الــحــالــي،  يــومــي 24 و25 ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
لــلــمــســألــة  األول  املــــقــــام  فــــي  ســيــخــصــص 
التركية والتوتر في شرق البحر املتوسط، 
وبخاصة درس فرض عقوبات على أنقرة. 
وأوضح لودريان في حديث إلذاعة »فرانس 
أنـــتـــر«، »خــــال املــجــلــس األوروبـــــــي نــهــايــة 
الــشــهــر الــحــالــي، ســيــكــون املــلــف املــطــروح، 
مــلــف تــركــيــا«. وأوضــــح »لــقــد أعـــددنـــا هــذا 
ــام مــــع وزراء  ــ ــــدة أيــ ــلـــف الـــتـــركـــي مـــنـــذ عـ املـ
الــخــارجــيــة فــي بــرلــن لــتــعــداد أدوات الــرد 
تركيا«. حيال  نستخدمها  أن  يمكن  التي 

وتــابــع وزيـــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي: »نقول 
ــقـــد املــجــلــس  ــتــــى عـ ــا: مــــن اآلن وحــ ــيـ ــتـــركـ لـ
األوروبــي يجب إبــداء القدرة على مناقشة 
»أمـــر   

ّ
أن مــضــيــفــا  أواًل«،  املـــتـــوســـط  شــــرق 

مناقشة هــذه املــســألــة يــعــود لــأتــراك. هذا 
فــي مرحلة  نــدخــل  وقـــال »حينها،  ممكن«! 

فعالة حول جميع املشاكل املطروحة«.
ورفض لودريان تحديد طبيعة العقوبات 
 »هناك سلسلة 

ّ
املحتملة على أنقرة. وأكد أن

كاملة من اإلجــراءات التي يمكن اتخاذها. 
لــســنــا عـــاجـــزيـــن عــلــى اإلطــــــاق ويــعــرفــون 
ــــح إلــــى مــجــمــوعــة من 

ّ
ذلــــك جـــيـــدًا«. لــكــنــه مل

الــعــقــوبــات االقــتــصــاديــة، مــتــهــمــا الــرئــيــس 
الــتــركــي رجــب طيب أردوغــــان بخلق »جو 
إسامي-قومي« يهدف إلى »إخفاء حقيقة 

الوضع االقتصادي« في تركيا.
وكــان أردوغـــان وّجــه أول من أمــس السبت 
قــوات  بــدء  لليونان، عشية  تهديدًا جــديــدًا 
باده مناورات عسكرية في شرق املتوسط. 
وقـــــال فـــي كــلــمــة خــــال افــتــتــاحــه »مــديــنــة 

البروفسور سليمان يالتشن الطبية« في 
تركيا  »إن  التلفزيون:  ونقلها  إسطنبول 
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 املــنــاورات قــوات جوية 

وبرية وبحرية تركية.
من جهته، أكد نائب الرئيس التركي فؤاد 
أوقـــطـــاي عــلــى أنـــه »ال يــمــكــن الــتــنــازل عن 
ــات األمــنــيــة لـــبـــاده ولــجــمــهــوريــة  ــويــ األولــ
ــرق املــتــوســط.  شــمــال قــبــرص الــتــركــيــة« شـ
وأضــــاف أوقــطــاي فــي تــغــريــدة عــبــر موقع 
»تـــــويـــــتـــــر«، أمـــــــس األحــــــــــد، تـــعـــلـــيـــقـــا عــلــى 
نتنازل  »لن  املتوسط«:  »عاصفة  مناورات 
عــن األولـــويـــات األمــنــيــة لــبــلــدنــا ولــقــبــرص 
التركية، وال غنى عن الحلول الدبلوماسية 

في شرق البحر املتوسط«.
وأضاف: »أتمنى التوفيق لجنودنا األبطال 
الذين يمثلون إرادتنا الصلبة ضد الساعن 
لحبس تركيا في خليج أنطاليا ولتجاهل 
القبارصة األتــراك، الذين يشكلون ضمانة 
للسام في البحر املتوسط«. ونشرت وزارة 
الدفاع التركية، أمس األحــد، مقطع فيديو 

خاص لسفينة »الريس عروج« التي تواصل 
املتوسط.  شــرق  والتنقيب  البحث  أعــمــال 
ويــظــهــر فـــي املــقــطــع جـــانـــب مـــن املــكــاملــات 
الاسلكية بن طاقم السفينة وفرقاطة »تي 
سي جي غيديز«  )TCG Gediz( التي تقوم 

بمرافقتها.
وتضمن الفيديو الذي نشرته الوزارة على 
اإللكتروني، مقتطفات من مكاملة  موقعها 
للفرقاطة  الثاني  القائد  أجــراهــا  السلكية 
مع طاقم سفينة »الريس عروج«. وقال قائد 
»إننا معكم في هذه  املكاملة:  في  الفرقاطة 
أهمية كبيرة لبادنا  التي تكتسب  املهمة 
وأمــتــنــا، ونــحــن عــلــى ثــقــة بــأنــكــم ستزفون 
البشرى التي ينتظرها شعبنا«. وأكد القائد 
على »تصميم القوات البحرية على حماية 

حقوق ومصالح تركيا في بحارها«.
وتعليقا على املشاهد، أكدت وزارة الدفاع 
عــلــى أن الــفــرقــاطــات والــــطــــرادات الــتــابــعــة 
بــحــزم مهمة  »تــواصــل  الــتــركــيــة،  للبحرية 
مرافقة وحماية سفينة الريس عروج التي 
تواصل أعمالها ضمن مناطق الصاحية 
البحرية لتركيا شرق املتوسط«. وشددت 
على أنها لن تسمح »بأي عمل غير قانوني 

أو بلطجة في املنطقة«.
)فرانس برس، األناضول(

تغيير القاهرة دفة 
دعمها لحفتر بدفع 
من المخابرات العامة

للحديث تتمة...

مشاورات ليبية 
تمهيدية 

في المغرب

وّجه 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

بوزنيقة ـ عادل نجدي 
طرابلس ـ العربي الجديد

عاد الليبيون إلى املغرب مجددًا من 
أجـــل إطـــاق حـــوار ســيــاســي بهدف 
البحث عــن حــلــول ألزمـــة الــبــلــد، من 
دون وجود أي ضمانات إلمكانية توصلهم 
إلى هذا األمر، خصوصا بعد فشل تطبيقهم 
اتــفــاق الــصــخــيــرات، الــــذي تــم الــتــوصــل إليه 
ــبـــل نـــحـــو 5 ســـــنـــــوات، ووســـــــط مــــحــــاوالت  قـ
خليفة  املتقاعد  الليبي  اللواء  من  متواصلة 
حــفــتــر لــلــتــشــويــش عــلــى أي حـــل قـــد يقصيه 
عن املشهد في الباد. وفي الوقت الذي كان 
الحوار ينطلق في بوزنيقة، استقبل الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان، رئيس املجلس 
الـــرئـــاســـي لــلــحــكــومــة الــلــيــبــيــة فــائــز الــســراج 
فــي إســطــنــبــول ألكــثــر مــن ســاعــتــن، بحسب 

»األناضول«.
وقال وزير الخارجية املغربي ناصر بوريطة، 
ــلـــســـات الـــــحـــــوار بــــن وفــــدي  فــــي افـــتـــتـــاح جـ
مجلس نواب طبرق واملجلس األعلى للدولة 
بوزنيقة  بمدينة  »فيشي«  فندق  في  بليبيا 
الواقعة على بعد 50 كيلومترًا من العاصمة 
الرباط، »ال أجندة للمغرب بشأن ليبيا سوى 
ــا املــجــتــمــعــن إلــى  ــيـ األجــــنــــدة الــلــيــبــيــة«، داعـ
»حــوار عملي يهيئ التفاق يخرج ليبيا من 
فضاء  لخلق  »مستعدون  وأضـــاف  ــة«.  األزمــ
يــســاعــد الــلــيــبــيــن عــلــى مــنــاقــشــة قــضــايــاهــم 
ــهـــم«، مــؤكــدًا قــدرة  بـــروح بــنــاءة حــســب إرادتـ
الليبين عــلــى تــجــاوز كــافــة الــصــعــاب. وفــي 
إطار محاوالته حث جميع األطــراف الليبية 
عــلــى االنــــخــــراط بــــروح املــســؤولــيــة مـــن أجــل 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق، قـــال بــوريــطــة »ننصح 
والخروج من معادلة  التردد  الليبين بعدم 
املــنــتــصــر واملـــنـــهـــزم«، مــعــتــبــرًا أن »املــقــاربــة 
املطلوبة من أطــراف األزمــة الليبية يجب أن 

تتسم بالواقعية إلنضاج الحل«. 
وقـــــال مــمــثــل وفــــد املــجــلــس األعـــلـــى لــلــدولــة 
املجلس  إن  الصفراوي،  السام  عبد  الليبي، 
األعـــلـــى ومــجــلــس الـــنـــواب بــطــبــرق يــلــتــزمــان 
وتجنب  حـــل،  بــإيــجــاد  لــإســراع  بمسؤولية 
االنــقــســام ونـــشـــوب حـــرب جـــديـــدة، مضيفا، 
خال كلمة له في الجلسة االفتتاحية »نتطلع 
في اللقاء إلى كسر حالة الجمود واستئناف 
العملية السياسية«. وفي الوقت الذي أشاد 
للمغرب  اإليجابي  »الــدور  بـــ الصفراوي  فيه 
إلــى جــانــب جــهــود دول أخـــرى )لــم يسمها(، 
ــــرب املـــســـؤول الــلــيــبــي عـــن أمـــلـــه أن تــكــون  أعـ
الــلــقــاءات الــتــي تــجــري فــي مــديــنــة بوزنيقة 
املغربية بــنــاءة مــع مجلس الــنــواب مــن أجل 

التوصل إلى توافق سياسي سلمي«.
ــيـــس لــجــنــة الـــشـــؤون  مــــن جـــهـــتـــه، اكـــتـــفـــى رئـ
ــرق، يـــوســـف  ــ ــبــ ــ ــان طــ ــ ــرملــ ــ ــي بــ ــ الــــخــــارجــــيــــة فــ
عن  فيها  تحدث  مقتضبة  بكلمة  الــعــقــوري، 
قصارى  سنبذل  أنــنــا  الليبي  الشعب  »وعـــد 
ــتـــجـــاوز املــــاضــــي والـــتـــوجـــه لــــرأب  جـــهـــدنـــا لـ
الــصــدع والــســيــر نــحــو بــنــاء الـــدولـــة الليبية 
القادرة على إنهاء معاناة الليبين وتحقيق 

االستقرار«.
ــه، عــبــر اخــتــيــاره  ــ يـــشـــار إلــــى أن املـــغـــرب وّجــ
مدينة بوزنيقة القريبة من الصخيرات لعقد 
الجلسات، رسالة إلى الجميع، من أنه يبقى 
املــرجــعــيــة األســاســيــة ألي حـــل ســيــاســي في 
لــيــبــيــا، خــصــوصــا بــعــد إقــصــائــه مــن مؤتمر 
بـــرلـــن فـــي يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي املـــاضـــي. 
كــمــا أن اخـــتـــيـــار مــديــنــة بــوزنــيــقــة الــقــريــبــة 
مـــن الــصــخــيــرات، وهـــي املـــكـــان األم لــاتــفــاق 
السياسي، يبعث إشــارة إلــى أن الحل قريب 

من الصخيرات.
وبحسب مصادر ليبية، من حكومة طرابلس 
وبرملانية من طبرق، فإن اللقاءات التمهيدية 
انــطــلــقــت بـــن مــمــثــلــن عـــن مــجــلــســي الــنــواب 
والدولة الليبين، قبل أن تبدأ لقاءات رسمية 
معلنة بن الطرفن خال أيام. وحول امللفات 
التي سيناقشها ممثلو الطرفن في نقاشها 
»الــعــربــي  ــفــقــت املــــصــــادر، الــتــي تــحــدثــت لـــ

ّ
ات

ــيـــاديـــة  ــات سـ ــفــ ــلــ الـــــجـــــديـــــد«، عــــلــــى أنــــهــــا »مــ
املجلس  وإعـــــادة تشكيل  أمــنــيــة  وتــرتــيــبــات 
الــرئــاســي وتــشــكــيــل حــكــومــة وحــــدة وطنية 
الــرئــاســي«.  جــديــدة ومنفصلة عــن املــجــلــس 
وأشــــــار دبـــلـــومـــاســـي لــيــبــي رفـــيـــع املــســتــوى 

»الــعــربــي  بــالــســفــارة الــلــيــبــيــة فـــي املـــغـــرب، لـــ
الجديد«، إلى أن »النقاش التمهيدي للملفات 
عــّدة،  مــوزعــا على جلسات  الــثــاثــة سيكون 
فق طرفا 

ّ
ولن يناقش كحزمة واحدة، حيث ات

مجلس نواب طبرق واملجلس األعلى للدولة 
على أن يكون ملف املناصب السيادية امللف 
امللفن  مــنــاقــشــة  إرجـــــاء  فــيــمــا ســيــتــم  األول، 
اآلخرين إلى ما بعد انتهاء مشاورات اللجنة 

الــعــســكــريــة الــلــيــبــيــة املـــشـــتـــركـــة 5+5 بــشــأن 
ــرت وإخـــائـــهـــا من  األوضـــــــاع فـــي مــديــنــة ســ
الساح والتي تجرى برعاية األمم املتحدة«. 
وتضم »لجنة 5+5« 5 ممثلن عسكرين عن 

قوات الوفاق وعن قوات حفتر.
ــاســــي أن يــحــضــر  ــومــ ــلــ ــدبــ الــ ــيــــمــــا رّجــــــــح  وفــ
ــواب بـــطـــبـــرق عــقــيــلــة  ــ ــنـ ــ رئـــيـــســـا مــجــلــســي الـ
ــة خـــالـــد املــــشــــري، الــجــلــســات  ــدولــ صـــالـــح والــ

العلنية، فقد أشــار إلــى أن »امللفات األخــرى، 
تعتمد  األمــنــيــة،  الترتيبات  ملف  خصوصا 
التوصل  فــي  العسكرية  اللجنة  نــجــاح  على 
إلـــى اتـــفـــاق نــهــائــي عــلــى وقـــف إطــــاق الــنــار 
الــصــراع عــن مدينة  إبــعــاد طرفي  وتفاصيل 
آمــنــة«. وبــن أن االنتهاء من  ســرت ملسافات 
عامل  بمثابة  سيكون  الثاني  املــلــف  ترتيب 
ثـــقـــة وحــــســــن نـــيـــة مــــن الـــطـــرفـــن لـــلـــبـــدء فــي 

الرئاسي والحكومة.  املجلس  إعــادة تشكيل 
وتحظى اللقاءات الليبية في املغرب برعاية 
أممية ودعم أميركي كامل، بحسب املصادر. 
وحول أجندة الطرفن بشأن ملف املناصب 
النقاش  أن  السيادية، كشفت املصادر ذاتها 
سيكون حول إعادة شغل املناصب السيادية 
ــــوان  ــزي وديــ ــركــ الـــتـــالـــيـــة: مـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك املــ
واملؤسسة  الــعــام  النائب  ومكتب  املحاسبة 

الوطنية للنفط.
ولفت الباحث السياسي الليبي زايد مؤمن، 
»العربي الجديد«، إلى أن مسار  في حديثه لـ
يسير  الــجــديــدة  الليبية  الــســيــاســيــة  اللجنة 
وفـــق املــــادة 15 مــن اتــفــاق الــصــخــيــرات الــذي 
ــة والـــنـــواب  يــطــالــب مــمــثــلــي مــجــلــســي الــــدولــ
للنظر  االتــفــاق  الــلــقــاء بعد توقيع  بــضــرورة 
في تعين شاغلن جدد للمناصب السيادية، 
مــعــتــبــرًا أن الـــرجـــوع إلـــى اتــفــاق الــصــخــيــرات 
لتعديله مؤشر على أنه ال يزال يمثل مرجعية 
الــبــنــود،  بــاقــي  لتطبيق  عليها  الــبــنــاء  يمكن 
ــإطــــاق انــتــخــابــات  ــا يــتــعــلــق بــ خـــصـــوصـــا مــ

رئاسية وبرملانية إلنهاء املراحل االنتقالية.
املـــجـــلـــس  مـــــواقـــــف  تــــعــــرف حــــتــــى اآلن  ــم  ــ ــ ولـ
الـــرئـــاســـي لــحــكــومــة الــــوفــــاق، فـــي طــرابــلــس، 
ــلــــواء املــتــقــاعــد خــلــيــفــة حــفــتــر، فـــي شــرق  والــ
لبدء جلسات  املجلسن  ليبيا، بشأن ذهــاب 
ــاط االخـــــتـــــاف فــي  ــقــ تـــمـــهـــيـــديـــة ملـــنـــاقـــشـــة نــ
عرف  ما  وإنــتــاج  السابق  الصخيرات  اتفاق 
»الصخيرات 2«، ما يعتبره املحلل  إعاميا بـ
الــســيــاســي الــلــيــبــي مــــــروان ذويـــــب غــمــوضــا 
ــزال يـــرافـــق الــجــهــود املــحــلــيــة والــدولــيــة،  ال يــ
أميركيا  مقترحا  رفــض  حفتر  أن  خصوصا 
بشأن حل منزوع الساح في سرت والجفرة. 
»العربي الجديد«، أن »صمت  وتابع ذويب، لـ
يلقي  الــخــصــوص سيبقى  وجــه  على  حفتر 
بظاله على قدرة األطراف على فرض نتائج 
ــا عــلــيــه، وهــــو الـــطـــرف الــــذي ال يـــزال  حـــوارهـ
ــة لــه،  ــمـ ــة داعـ ــيـ ــا دولـ ــرافــ يــمــتــلــك ســـاحـــا وأطــ

ممثلة في روسيا«.
إلى حكومة  التابعة  القوات  أعلنت  ميدانيا، 
الوفاق، أمس األحد، خرق املليشيات التابعة 
إطــاقــهــا صــواريــخ  للتهدئة عبر  إلــى حفتر 
باتجاهها قــرب ســرت. وقــال املتحدث باسم 
»غـــرفـــة عــمــلــيــات تــحــريــر ســــرت - الــجــفــرة« 
العميد عبد الهادي دراه، لوكالة »األناضول«، 
إن »مواقع الجيش الليبي تعرضت للقصف 
الصاروخي من قبل مليشيات حفتر السبت، 
عــبــر 10 قــــذائــــف«. وأوضــــــح أن الــقــصــف لم 

يسفر عن أية خسائر بشرية.

بموقعها  ــيــقــة  ــوزن ب تــتــمــيّــز 
الــمــتــوســط بــيــن الــربــاط والـــدار 
بهدوئها  ــت  ــرف وُع الــبــيــضــاء، 
وبــمــنــتــجــعــاتــهــا الــســيــاحــيــة. 
ظلت  الــمــيــزات  ــذه  ه وبفضل 
للتنظيمات  قبلة  طوال  لسنوات 
والمدنية  والحقوقية  السياسية 
ــي عقد  ــة ف ــراغــب ال الــمــغــربــيــة 
على  وأنشطتها  مؤتمراتها 
امتداد فصول السنة. واشتهرت 
البرلماني  وفــاة  بعد  المدينة 
االتحادي  الحزب  في  والقيادي 
الشعبية،  لــلــقــوات  االشــتــراكــي 
جراء   ،2014 في  الزايدي،  أحمد 
غمر المياه سيارته، ووفاة الوزير 
كاتم  بــاهــا،  اهلل  عبد  المغربي 
السابق  الحكومة  رئيس  أســـرار 
عبد اإلله بنكيران، في 8 ديسمبر/ 

كانون األول 2014.

قبلة للتنظيمات

القاهرة ـ العربي الجديد

مصرية  دبلوماسية  مــصــادر  كشفت 
مــقــربــة مــن الــلــجــنــة املــعــنــيــة بمتابعة 
امللف الليبي تفاصيل تقرير سيادي 
ُوضع على مكتب رئيس الجمهورية 
عبد الفتاح السيسي بشأن األزمة في 
ليبيا، وسبل التعامل معها. ويتضمن 
ــأن تــنــفــيــذ  ــشــ الـــتـــقـــريـــر تــــحــــذيــــرات بــ
عمليات عسكرية محدودة في ليبيا 
ــــوات مــصــريــة بشكل  تـــشـــارك فــيــهــا قـ
لتهديدات  تعرضها  خشية  مباشر، 
قبلية  من جانب مجموعات مسلحة 
فـــي مــنــاطــق الـــشـــرق الــلــيــبــي رافــضــة 
ذلك  ظهور  بعد  املصرية،  للتحركات 
خــــال جــلــســات لــلــتــنــســيــق مـــع قـــادة 
وزعماء قبائل ليبين، أبدى بعضهم 
تحفظا واضحا على بعض الخطوات 
املصرية، والتي كان من بينها اإلعان 
عــن تشكيل قـــوة عــســكــريــة مــن أبــنــاء 
ذلك  أن  بدعوى  وتسليحهم،  القبائل 
سيتسبب في مزيد من االنقسام داخل 
معسكر شرق ليبيا، إضافة لكونه قد 
 بــشــأن 

ً
يــمــثــل عــقــبــة كــبــيــرة مــســتــقــبــا

استقرار ليبيا على املدى األبعد.
تغيير  خطوة  فــإن  التقرير  وبحسب 

القاهرة دفة دعمها إلى اللواء املتقاعد 
خليفة حفتر، وإعادة االعتماد بشكل 
كامل على رئيس مجلس النواب في 
بتوصية  كانت  عقيلة صالح،  طبرق 
مـــن جــهــاز املـــخـــابـــرات الـــعـــامـــة، الـــذي 
أكـــد خـــال الــتــقــريــر أن حفتر لــم يعد 
ــل اعـــتـــمـــاده بشكل  مــحــل ثـــقـــة، فـــي ظـ
كامل على حكام اإلمارات، واعتبارهم 
مرجعه األساسي، من خال مجموعة 
مــن الــخــطــوات التي أقــدم عليها دون 
الـــرجـــوع إلـــى مــصــر، عــلــى اعــتــبــار أن 
قرار  أي  القاهرة ال يمكنها معارضة 

منحته أبوظبي الضوء األخضر.
وأوضــــــح الــتــقــريــر أن خـــطـــوة إعـــان 
ــاق الــســيــاســي  ــ ــفـ ــ حـــفـــتـــر إســــقــــاط االتـ
ع في مدينة الصخيرات، جاءت 

ّ
املوق

دون إباغ القاهرة أو التشاور معها. 
كــمــا كــشــف الــتــقــريــر، الــــذي تحصلت 

تفاصيله،  على  الجديد«  »الــعــربــي  الـــ
في  وأبوظبي  القاهرة  بــن  التنسيق 
الــضــربــة الــجــويــة الــتــي تــعــرضــت لها 
قاعدة الوطية الجوية في وقت سابق، 
واستهدفت منصات دفاع جوي تركية 
في القاعدة، بعد ترتيبات مع الجانب 
الـــفـــرنـــســـي. أســـهـــمـــت مـــصـــر بــقــواعــد 
انــطــاق طــائــرات »رافــــال« اإلمــاراتــيــة، 
متفقا  كـــان  حــيــث  فــرنــســي،  بتنسيق 
عــلــى تــوجــيــه ضـــربـــات تــالــيــة، إال أن 
خافات مصرية إماراتية أسهمت في 
وقـــف الــتــنــســيــق، وأوقــفــت 3 ضــربــات 

أخرى كان متفقا عليها.
ــح الــتــقــريــر، بحسب املــصــادر،  وأوضــ
أن قــبــول مــصــر وســـاطـــة روســـيـــة مع 
موسكو  تــجــاُوب  مقابله  كــان  تركيا، 
وتيرة  بتخفيف  مصرية  مطالب  مــع 
ــا كــشــف  ــمـ تـــحـــركـــاتـــهـــا فــــي لـــيـــبـــيـــا. كـ
ــر، بــــحــــســــب املــــــــصــــــــادر، عــن  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
تـــوصـــيـــة لـــرئـــيـــس الــــدولــــة بـــضـــرورة 
العمل وفق خطوات جادة ومتسارعة 
ــر املــــوقــــف املــــصــــري فــي  ــريـ ــلـــى تـــحـ عـ
الهيمنة  من  تدريجيا  الليبية  األزمــة 
اإلمــــاراتــــيــــة، وضـــــــرورة بـــنـــاء مــوقــف 
مــــصــــري مـــســـتـــقـــل وخـــــالـــــص، ُيــعــلــي 

مصلحة القاهرة بكامل تقاطعاتها.

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

دعا بوريطة المتحاورين إلى تقديم مقاربات واقعية )فضل سنا/فرانس برس(

أوقطاي: لن نتنازل عن األولويات األمنية لبلدنا )األناضول(

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« 

روا لغير ذلك، ليدخلوا 
ّ
بالخصوص نظ

حزبهم، والبالد من وراء ذلك، في 
فت البالد غاليًا، 

ّ
دوامة صراعات كل

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 

رئيس الحكومة وبقي قيادّيوها خارج 
الوزارات، وضيعت على نفسها وعلينا 

فرصة تقديم شيء ملموس يحّد من 
معاناة الناس املتفاقمة.

واآلن، ما الذي سيتغير في حياة 
التونسيني بعد هذا النصر املبني؟ 

رئيس الجمهورية قيس سعيد، 
قال السبت إن 400 طبيب 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 
ر 

ّ
عدة اختصاصات يهاجرون. وذك

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 

في قوارب املوت بحثًا عن أمل واٍه، 
بسبب أحزاب ال يهمها إال مواقعها.
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عدن ـ العربي الجديد

السعودية  ترعاها  التي  املشاورات  أنهت 
بن الحكومة اليمنية املعترف بها دوليا 
واملــجــلــس االنــتــقــالــي الــجــنــوبــي، املــدعــوم 
بن  مناصفة  حكومة  لتشكيل  إمــاراتــيــا، 
الرياض،  وفقا التفاق  والجنوب،  الشمال 
ــد، مـــن دون أي  ــ يــومــهــا الـــــــ40، أمــــس األحــ
اخـــتـــراق، وســـط تــعــقــيــدات تــنــبــئ بــإطــالــة 
أمـــــد األزمــــــــة املـــتـــصـــاعـــدة بــــن الــشــرعــيــة 

واالنفصالين منذ أكثر من عام.
ما  تنفيذ  السعودية مجددًا في  وأخفقت 
»اآللية الجديدة لتسريع تنفيذ  سمتها بـ
اتفاق الرياض«، والتي كانت قد اقترحت 
فيها يـــوم 29 يــولــيــو/ تــمــوز املــاضــي، أن 
يتم االنتهاء من مشاورات تشكيل حكومة 
التوافق املرتقبة وتنفيذ الشق العسكري 
وإعادة تموضع القوات بمحافظتي عدن 

وأبن خال 30 يوما.
الثانية  للنسخة  الزمنية  املهلة  وانتهت 
من اتفاق الرياض كما حدث مع النسخة 
ــى املــوقــعــة فـــي 5 نــوفــمــبــر/ تشرين  ــ األولـ
تعين محافظ  وباستثناء   ،2019 الثاني 
ومدير لشرطة عدن، ال تزال املعارك تهيمن 
على املشهد املضطرب بمحافظة أبن، رغم 
إرسال السعودية لجنة رفيعة إلى عدن في 

منتصف أغسطس/ آب املاضي.
وأعلن املجلس االنتقالي الجنوبي، بشكل 
صريح، رفضه تنفيذ الشق العسكري من 
اتــفــاق الـــريـــاض، وفـــي الــيــومــن املاضين 
أبــلــغ كــبــيــر املــفــاوضــن االنــفــصــالــيــن في 
اتــفــاق الــريــاض، عــدنــان الــكــاف، مسؤولن 
بالسفارة األميركية في اليمن بأن األولوية 
هي »تشكيل حكومة وتوجيه القوات إلى 
جبهات الــقــتــال«، فــي إشـــارة إلــى مــغــادرة 
ــيــــة لــلــشــرعــيــة  ــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة املــــوالــ ــقـ ــ الـ
محافظتي أبن وشبوة صوب مأرب التي 
يشتد عليها الخناق جراء هجوم الحوثين.

وبــعــد تــســريــبــات عـــن وجــــود تــفــاهــمــات 
متقدمة بــن »الــشــرعــيــة« و»االنــتــقــالــي« 
الــحــكــومــي،  الــعــام للهيكل  حـــول اإلطــــار 
ــــي الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة  ــدر فـ أكــــــد مــــصــ
 التفاهمات األولية 

ّ
»العربي الجديد«، أن لـ

اقتصرت على مسألة دمج عدد الوزارات، 
وخصوصا أن الحكومة املرتقبة ستضم 
24 حقيبة وزاريــة فقط، بداًل من 36 كما 
كان معمواًل به في الحكومات املتعاقبة 

الــوحــدة اليمنية عــام 1990. وأشــار  منذ 
ــــدم الـــكـــشـــف عــن  ــــذي طـــلـــب عـ ــدر، الــ املــــصــ
بدمج  التفاهمات قضت  أن  إلــى  هويته، 
الخارجية واملغتربن، واإلعــام  وزارتــي 
العالي  الثقافة والسياحة، والتعليم  مع 
مع التعليم الفني، والثروة السمكية مع 

الزراعة.
كذلك تّم التوافق على دمج وزارتي الشؤون 
الــقــانــونــيــة مــع حــقــوق اإلنـــســـان، واإلدارة 
املحلية مع وزارة مخرجات مؤتمر الحوار 
ــام 2013، فيما  الــوطــنــي الــــذي ُعــقــد فـــي عـ
ستحتفظ الوزارات السيادية التي ستكون 
من نصيب الرئيس عبد ربه منصور هادي، 
بوضعها السابق، وهي الدفاع والداخلية 
الــتــخــطــيــط  وزارة  عــــن   

ً
فــــضــــا واملــــالــــيــــة، 

والتعاون الدولي، وفقا للمصدر.
وقال املصدر إنه لم يتم الخوض بعد في 
ماهية  وتحديد  الحقائب،  تــوزيــع  مسألة 
دها كل طرف ومكون 

ّ
الوزارات التي سيتقل

سياسي، مثل املجلس االنتقالي الجنوبي 
واألحزاب السياسية ومكونات حضرموت 

والحراك الجنوبي.
»الــعــربــي  ووفـــقـــا ملـــصـــدر حــكــومــي آخــــر لـــ
الجديد«، فإنه ال تزال كل التفاهمات مرهونة 
ربــه منصور  الرئيس عبد  بلقاء سيجمع 
هادي مع رئيس الحكومة املكلف، معن عبد 
امللك، في وقت الحق هذا األسبوع، للتشاور 
حول نتائج املباحثات التي أجراها طيلة 
ــزاب  ــ الــفــتــرة املــاضــيــة مـــع املــكــونــات واألحـ

السياسية اليمنية.
ولــم يعقد هـــادي، منذ عــودتــه مــن رحلته 
العاجية بالواليات املتحدة األميركية  قبل 
أيام، أي لقاء رسمي، بحسب املصدر، وسط 
أنباء عن عدم رضاه عن الطريقة التي تدار 
والتخلي  الــريــاض،  اتفاق  تنفيذ  آلية  بها 

مجددًا عن الشق العسكري واألمني.
ويــرتــبــط تشكيل الــحــكــومــة املــرتــقــبــة دون 
الضغوط  بحجم  العسكري  الــشــق  تنفيذ 
الجديدة التي ستمارسها السعودية على 

»الشرعية« مجددًا. 
»العربي الجديد«  وقالت مصادر حكومية لـ
إن »األمر برمته يتعلق براعي االتفاق وما 
الرئيس مجبرًا  يقرره، وساعتها سيكون 

على التنفيذ«.
ويــتــهــم نــاشــطــون حــكــومــيــون الــســعــوديــة 

ــفــــاق الــــريــــاض مــــع اإلمـــــــارات  بــهــنــدســة اتــ
ــقــــاب األولــــــى فـــي عــدن  ــات االنــ ــدايــ مــنــذ بــ
»االنتقالي  فــرض  يضمن  بما   ،2018 عــام 
الجنوبي« كمكون شرعي شريك بالحكومة 
التي سترعاها األمم املتحدة  واملشاورات 
الحقا، في إطار الحل الشامل، ثم الضغط 
على »الشرعية« لتنفيذ كل مطالبه وشرعنة 

التمرد الذي نفذه بعدن وسقطرى.
تخّيم  التي  الكبيرة  التعقيدات  ظــل  وفــي 
عـــلـــى أجـــــــواء املـــــشـــــاورات الـــســـيـــاســـيـــة، ال 
يزال التصعيد العسكري بن »الشرعية« 
واالنفصالين في أبن في ذروته، مع تبادل 
الــطــرفــن االتــهــامــات بــاســتــخــدام أسلحة 
الـ  منذ  بينهما  الدائرة  باملعارك  متطورة 

11 من مايو/ أيار املاضي.
بشن  االنتقالي  للمجلس  اتهامات  وبعد 
هــجــمــات عــلــى مـــواقـــع الــجــيــش الــوطــنــي 
اتهم  األولـــى،  للمرة  عبر طــائــرات مسيرة 
وقــالــوا  باملثل،  الشرعية  ــارات  اإلمــ حلفاء 
إن مواقعهم تعرضت فجر األحد لهجوم 
بطائرتن مسيرتن دون معرفة دقة تلك 

االتهامات املتبادلة.
في هذه األثناء يستمر التوتر على جبهات 
أخرى بن الشرعية والحوثين، خصوصا 
في محافظتي مأرب والجوف. وفي السياق، 
أعلن الجيش اليمني، ليل السبت - األحد، 
أن قـــواتـــه نــجــحــت فـــي تــحــريــر مــســاحــات 
استراتيجية واسعة«في محافظة الجوف، 
شــمــالــي الـــبـــاد. وأوضـــــح الــقــائــم بــأعــمــال 
)تضم  الــســادســة  العسكرية  املنطقة  قــائــد 
محافظات عدة بينها الجوف(، اللواء الركن 
أمـــن الــوائــلــي، أن قـــوات الــجــيــش الوطني 
مسنودة باملقاومة الشعبية وطيران تحالف 
دعم الشرعية حققت خال الساعات املاضية 
انتصارات كبيرة في جبهات القتال شرقي 
مدينة الحزم بمحافظة الجوف، مؤكدًا أن 
انهيار  حالة  تعيش  الحوثية  »مليشيات 
واسع وغير مسبوق«. وأوضح أنه تم تحرير 
مــســاحــات واســـعـــة ومـــواقـــع اســتــراتــيــجــيــة 
شرقي مدينة الحزم منها »جبل عرفان، قرن 
الكدادي، ومختم الحبيل، وقرون الهناديه«. 
إلــى أن املعارك أسفرت عن مقتل  كما لفت 
وجــــرح الــعــشــرات مـــن عــنــاصــر الــحــوثــيــن 
 عن تكبدهم خسائر في العتاد. من 

ً
فضا

جهتهم أكد الحوثيون تعرض عناصرهم 
 عن 

ً
لــــغــــارات فـــي مـــديـــريـــة صــــــرواح فـــضـــا

استهداف أحد مواقعهم بغارة في مديرية 
اتهم  املقابل  في  مــأرب.  بمحافظة  ماهلية 
الحوثيون التحالف السعودي - اإلماراتي 
باستمرار خرق الهدنة في محافظة الحديدة 
وشــن غـــارات على عــدد مــن املــنــاطــق. وقــال 
مصدر عسكري في الجماعة، في تصريح 
لوكالة األنباء اليمنية »سبأ« في نسختها 
التي تديرها جماعة الحوثين، أمس األحد، 
»قوى العدوان ارتكبت 58  إن من سماها بـ
خرقا بينها استحداث تحصينات قتالية 
فــي حيس )الــحــديــدة(، و13 خــرقــا بقصف 
مدفعي لعدد 68 قذيفة و44 خرقا باألعيرة 

النارية املختلفة«.

القوات اليمنية تعلن 
تحرير »مساحات 

استراتيجية« في  الجوف

لم تبدأ المشاورات 
في بحث مسألة توزيع 

الحقائب الوزارية

معارك وغارات في مأرب والجوف
تعثر تنفيذ اتفاق الرياض اليمني

تستمر العقبات 
التي تؤخر تطبيق 
كامل بنود اتفاق 

الرياض اليمني، 
خصوصًا بعد تعذر 

تشكيل الحكومة 
الجديدة

  شرق
      غرب

تركيا: حظر تجول 
لمالحقة عناصر 

»الكردستاني«
فـــرضـــت الــســلــطــات الـــتـــركـــيـــة، أمــس 
األحـــد، حــظــرًا للتجول فــي 24 قرية 
بـــواليـــة بــيــتــلــس، مـــن أجــــل مــاحــقــة 
مسلحي حزب العمال الكردستاني. 
ونـــــشـــــرت واليـــــــــة بـــيـــتـــلـــيـــس بـــيـــانـــا 
أوضـــحـــت فــيــه أن »حـــظـــر الــتــجــول 
يبدأ اليوم )أمس( ظهرًا في 24 قرية 
ومـــزرعـــة، ضــمــن الــجــهــود املــبــذولــة 
ملـــاحـــقـــة عـــنـــاصـــر الـــكـــردســـتـــانـــي، 
بعدم خروج  الوالية  طالبت  وعليه 

املواطنن حتى صدور أمر جديد«.
)العربي الجديد(

إيران: تحديد المتورطين 
بانفجار نطنز

قــــال املــتــحــدث بــاســم هــيــئــة الــطــاقــة 
كمالوندي  بهروز  اإليرانية  الــذريــة 
)الصورة(، أمس األحد، إن األجهزة 
العناصر  حــددت  اإليــرانــيــة  األمنية 
املتورطن في انفجار منشأة نطنز 
الــنــوويــة، الـــذي وقــع بــدايــة يوليو/ 
تــمــوز املــاضــي، مــن دون أن يكشف 
عما إذا كان هؤالء قد اعتقلوا وما إذا 
كمالوندي،  وأشــار  إيرانين.  كانوا 
في حديث للتلفزيون اإليراني، إلى 
 األجهزة على علم بأسباب وقوع 

ّ
أن

بها،  نفذ  الــتــي  والطريقة  االنــفــجــار 
موضحا أن التحقيقات مستمرة.

)العربي الجديد(

السودان: توقيع اتفاق 
السالم في 2 أكتوبر

أعـــــلـــــن فـــــريـــــق الـــــوســـــاطـــــة لـــلـــســـام 
 
ّ
فـــــي الــــــــســــــــودان، أمـــــــس األحــــــــــد، أن
ــفـــاق الــســام  الــتــوقــيــع الــنــهــائــي التـ
الــثــوريــة«  بــن الحكومة و»الــجــبــهــة 
سيكون في 2 أكتوبر/ تشرين األول 
املقبل، في عاصمة جنوب السودان 
جوبا. ونقل بيان صــادر عن إعام 
مــجــلــس الـــســـيـــادة االنـــتـــقـــالـــي، عــن 
رئيس فريق الوساطة بن الحكومة 
والـــحـــركـــات املــســلــحــة، تـــوت قــلــواك، 
قـــولـــه: »الـــثـــانـــي مـــن أكــتــوبــر مــوعــد 
ــفـــاق الــســام  الــتــوقــيــع الــنــهــائــي التـ
والجبهة  السودانية  الحكومة  بــن 

الثورية في جوبا«.
)األناضول(

الحكومة اليمنية 
تلوح بتجميد اتفاق 

استوكهولم
قـــال وزيـــر الــخــارجــيــة فــي الحكومة 
بها دوليا، محمد  املعترف  اليمنية 
ــرمــــي، فـــــي تـــصـــريـــحـــات لــه  الــــحــــضــ
الحوثية   »املليشيا 

ّ
إن أمــس األحــد، 

تتخذ من اتفاق استوكهولم ووقف 
ــار فـــي مــديــنــة الــحــديــدة  ــنـ ــــاق الـ إطـ
ــكـــري فــي  ــعـــسـ دافــــعــــا لــلــتــصــعــيــد الـ
ــــرى، وهـــو األمـــر الــذي  املــنــاطــق األخـ
لــن نقبل بــه أبـــدًا ولــن يستمر«. في 
األثناء، أعلن وزير النقل في حكومة 
دوليا،  بها  املعترف  غير  الحوثين 
زكــــريــــا الــــشــــامــــي، فــــي تــصــريــحــات 
أمـــــــس، عــــن إغـــــــاق مــــطــــار صــنــعــاء 
الدولي أمام الرحات األممية، خال 
الــوقــود  نــفــاد  املقبلة، بسبب  األيـــام 

املخصص للمطار.
)العربي الجديد، األناضول(

ليبرمان يدعو لالنضمام 
إلى التظاهرات ضد 

نتنياهو

دعا زعيم حزب »يسرائيل بيتينو«، 
أفــــيــــغــــدور لـــيـــبـــرمـــان )الــــــصــــــورة(، 
أمــس األحـــد، املستوطنن إلــى عدم 
ــاذيــــب«  »أكــ ـــ ــا وصـــفـــه بــ تـــصـــديـــق مــ
رئــيــس حــكــومــة االحـــتـــال بنيامن 
نــتــنــيــاهــو، بــشــأن دعـــم االســتــيــطــان 
ــام إلـــى  ــ ــمـ ــ ــــضـ ــم، واالنـ ــ ــــضـ ــة الـ ــطــ وخــ
تنظم  التي  األسبوعية  التظاهرات 
ــام مـــقـــر إقـــامـــة  ــ ــاء كــــل ســـبـــت أمــ مـــسـ
نتنياهو في القدس املحتلة. وكتب 
ليبرمان، الذي يرفض املشاركة في 
فيسبوك:  على  نتنياهو  حكومات 
ــا تــــــقــــــوم حـــــكـــــومـــــة يـــمـــن  ــ ــدمــ ــ ــنــ ــ »عــ

سننضم إليها«.
)العربي الجديد(
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االحتالل يعتقل شابًا 
قرب سلفيت

اعتقلت قوات االحتال اإلسرائيلي 
أمــس األحــد، بعد  شابا فلسطينيا، 
أن أطلقت عليه الرصاص وأصابته 
فـــي قـــدمـــه، بـــزعـــم مــحــاولــتــه تنفيذ 
عــمــلــيــة طـــعـــن، فـــي الــــشــــارع املــــؤدي 
أراضــي  إلــى مستوطنة مقامة على 
بــمــحــافــظــة سلفيت  الــفــلــســطــيــنــيــن 
شـــمـــال الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة املــحــتــلــة. 
ــنــــود  ــان إن »جــ ــ ــيـ ــ عـ ــــود  ــهـ ــ وقـــــــــال شـ
ــابـــا وأطـــلـــقـــوا  ــتــــال الحــــقــــوا شـ االحــ
عليه الرصاص، ما أدى إلى إصابته 
بــشــظــايــا فـــي قـــدمـــه، وتــمــكــنــوا من 

محاصرته واعتقاله«.
)العربي الجديد(

األردن يحذر من المساس 
بالعاملين في أوقاف 

القدس
ر وزيــــــــر األوقـــــــــــاف والـــــشـــــؤون 

ّ
حــــــــذ

ــة األردنـــــــي  ــيــ ــامــ واملــــقــــدســــات اإلســ
مــحــمــد الــخــايــلــة، أمـــس األحــــد، من 
االعتداءات املتكررة من قبل سلطات 
االحــــتــــال عـــلـــى مـــوظـــفـــي األوقــــــاف 
اإلســــــامــــــيــــــة، ومــــــــن اســـتـــدعـــائـــهـــم 
املستمر للتحقيق، ومن ثم اعتقالهم 
ــع عــمــلــهــم  ــ ــواقـ ــ ــن مـ ــ أو إبــــعــــادهــــم عـ
ــيــــان، إن  فــــي املـــســـجـــد. وقـــــــال، فــــي بــ
أوقــاف  دائـــرة  فــي  العاملن  »جميع 
الـــقـــدس وحـــــراس املــســجــد األقــصــى 
ومــجــلــس أوقـــــاف الـــقـــدس يــتــبــعــون 
ــاف والـــشـــؤون  ــ ــوزارة األوقــ ــ ــا لــ ــ إداريــ
ــة،  ــيــ ــة األردنــ ــيـ واملـــقـــدســـات اإلســـامـ
وإن دائــــرة األوقــــاف اإلســامــيــة في 
القدس هي الجهة الوحيدة صاحبة 
الصاحية الحصرية إلدارة شؤون 

املسجد األقصى«.
)العربي الجديد(

»حماس« تنتقد ربطها 
بجماعة »بوغالو بويز«

نفت حــركــة »حــمــاس«، أمــس األول، 
بويز«  »بوغالو  بجماعة  معرفتها 
مــســتــنــكــرة  أعـــضـــائـــهـــا،  مــــن  أي  أو 
الــربــط  األمــيــركــيــة  اإلدارة  مــحــاولــة 
بـــن الــحــركــة وأي مـــن أعـــضـــاء هــذه 
ــبــــرت، فــــي بـــيـــان،  ــتــ املـــجـــمـــوعـــة. واعــ
يائسة  »محاولة  بالجماعة  ربطها 
على  بــنــاء  الــحــركــة  سمعة  لتشويه 
طلب إسرائيل أو قيادتها املتطرفة«. 
وجددت تأكيدها أنها »حركة تحرر 
وطني فلسطينية، تحصر نضالها 
ضـــــد االحــــــتــــــال اإلســــرائــــيــــلــــي فــي 
الــشــؤون  فــي  تــتــدخــل  فلسطن، وال 

الداخلية ألي دولة حول العالم«.
)العربي الجديد(

لودريان: يوجد 
حاجة ملحة التفاق 

بشأن بريكست

ــر الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســي  ــ ــلـــن وزيــ أعـ
جان إيف لودريان )الصورة(، أمس 
األحد، أن ثمة حاجة ملحة للتوصل 
إلى اتفاق بشأن محادثات التجارة 
ــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــن  ــخــ الـــخـــاصـــة بــ
االتحاد األوروبي )بريكست(. وألقى 
ــلـــوم فــــي الـــجـــمـــود عـــلـــى مــوقــف  ــالـ بـ
لــنــدن. وقــــال، لـــراديـــو فــرانــس إنــتــر، 
»الــبــريــطــانــيــون ال يــســتــوعــبــون في 
ما يبدو أنه إذا أراد املرء التفاوض 
عــلــى اتـــفـــاق جــيــد، فــيــجــب عــلــيــه أن 
ــيـــع الــــقــــضــــايــــا«.  ــمـ يــــتــــحــــدث عـــــن جـ
وأضــــاف »األمــــور ال تسير عــلــى ما 
يــرام، ولــم يتبق ســوى شهرين، إنه 

أمر ملح، بدأ العد التنازلي«.
)رويترز(

مقتل 8 من »طالبان« 
خالل اشتباكات

أعــلــنــت الــســلــطــات األفــغــانــيــة، أمــس 
من  مسلحن  ثمانية  مقتل  األحــــد، 
حــركــة »طـــالـــبـــان«، فـــي اشــتــبــاك مع 
ــن األفـــغـــانـــيـــة فــــي إقــلــيــم  ــ ــوات األمــ ــ قــ
بــلــخ شــمــالــي الــبــاد. وذكــــرت وزارة 
الدفاع األفغانية، في بيان، أن قوات 
األمــــن قــتــلــت ثــمــانــيــة مــســلــحــن من 
منطقة  اقتحامهم  »طــالــبــان« خــال 

شاربولك.
)قنا(

لندن ـ العربي الجديد

رت مــنــظــمــة »هـــيـــومـــن رايـــتـــس ووتـــــش«، 
ّ
حــــــذ

أمس األحــد، من خطورة ممارسات السلطات 
والدعاة  والناشطن  األمــراء  تجاه  السعودية 
املعتقلن، مشيرة إلى أن »السلطات السعودية 
من  الــبــارزيــن  املعتقلن  بعض  حرمت ألشهر 
االتــصــال بــذويــهــم ومــحــامــيــهــم«، ومـــن بينهم 
ولـــي الــعــهــد الــســابــق األمــيــر محمد بــن نايف 
ــــذي ُمـــنـــع مـــن اســتــقــبــال أفـــــراد عــائــلــتــه منذ  الـ

اعتقاله في مكان مجهول، بحسب محاميه.
وطــالــبــت املــنــظــمــة الــحــقــوقــيــة »الــســلــطــات في 
ــورًا ملــراقــبــن دولــيــن  الــســعــوديــة بــالــســمــاح فــ
ــــون، كــمــا  ــــجـ ــــسـ ــة الـ ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ بـــــدخـــــول الـــــبـــــاد ومـ
بإجراء  دولــيــن  ملراقبن  فــورًا  السماح  عليها 

تحقيقات محايدة في مزاعم التعذيب«. 
وقال نائب مدير قسم الشرق األوسط وشمال 
أفــريــقــيــا فــي املــنــظــمــة مــايــكــل َبـــْيـــج: »يــبــدو أن 
السلطات السعودية عازمة على زيادة معاناة 

تونس ــ بسمة بركات

ــتــل عنصر مــن الــحــرس الــوطــنــي التونسي 
ُ
ق

صــبــاح أمــس األحـــد، وجـــرح آخـــر، فــي عملية 
فـــي مدينة  دهـــس وطــعــن  مـــزدوجـــة تخللها 
سوسة الساحلية في شرق الباد، فيما أردت 

قوات األمن ثاثة مهاجمن.
وأكد املتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية 
الــتــونــســيــة، خـــالـــد الـــحـــيـــونـــي، فـــي تــصــريــح 
»العربي الجديد« وفاة عنصر من الحرس  لـ
 
ّ
الوطني، فيما يتلقى ثاٍن العاج، موضحا أن
العنصرين تعرضا »لعملية دهس من طرف 
ثاثة إرهابين بواسطة سيارة عند مفترق 
أكـــــــودة فــــي مــنــطــقــة الـــقـــنـــطـــاوي الــســيــاحــيــة 
بمدينة سوسة«، من دون أن يأتي على ذكر 
»الـــوحـــدات   

ّ
أن وأضــــاف  لــلــطــعــن.  تعرضهما 

تمشيط  بعملية  القيام  إلى  األمنية سارعت 
فـــي مــكــان الــعــمــلــيــة، ومـــحـــاصـــرة الــعــنــاصــر، 
ــا أســـفـــر عن  ــنـــار مــعــهــم، مـ ــــاق الـ وتـــبـــادل إطـ

حرمانهم  عبر  وأحبائهم  املحتجزين  بعض 
من سماع أصواتهم والتأكد من أنهم بخير«. 
ــه يــنــبــغــي الـــســـمـــاح لــجــمــيــع  ــ ــلـــى أنــ وشـــــــدد عـ
الــســجــنــاء بــالــتــواصــل مــع عــائــاتــهــم والــعــالــم 
خارج زنزاناتهم بدون قيود، خصوصا خال 
هــذه األوقـــات العصيبة«. ولــفــت إلــى أنــه »في 
أعقاب الوفيات الكارثية ملحتجزين بارزين في 
ظروف مريبة، على حلفاء السعودية املطالبة 
ــــوري عــــن جـــمـــيـــع املــحــتــجــزيــن  ــفـ ــ بـــــاإلفـــــراج الـ
األســاســيــة  حقوقهم  مــن  يتمكنوا  لــكــي  ظلما 
ــح أنـــه »يــنــبــغــي أال  قــبــل فـــوات األوان«. وأوضــ
ضطر عائات املحتجزين بمعزل عن العالم 

ُ
ت

الخارجي إلــى قضاء يــوم آخــر تتساءل بقلق 
 بأقاربها«.

ّ
بالغ عما حل

قل أحد أفراد أسرة إحدى ناشطات حقوق 
َ
ون

املرأة البارزات للمنظمة، من دون الكشف عن 
لــم يتلقوا  أكــثــر مــن شهرين  أنــه مــر  هويتها، 
فيها أي مكاملة هاتفية من قريبتهم املحتجزة. 
كذلك قال أحد أقارب الداعية البارز املسجون 
سلمان العودة إن أخباره انقطعت عن األسرة 
مــنــذ مــايــو/ أيــــار. وكــــان ســلــمــان الـــعـــودة )63 
ــقــلــوا في 

ُ
عـــامـــا( مـــن بـــن الــعــشــرات الـــذيـــن اعــت

منتصف سبتمبر/ أيلول 2017 من قبل جهاز 
»رئــاســة أمــن الــدولــة«، الــذي أنشئ قبل أشهر 
فقط بعد تعين محمد بن سلمان وليا للعهد. 
ــِجــز الــعــودة فــي الحبس االنـــفـــرادي، من 

ُ
واحــت

دون الــقــدرة على االتــصــال بــمــحــاٍم أو بــأفــراد 
األسرة.

ــرة الــنــاشــطــة فـــي مــجــال  ــ ــراد أسـ ــ ــال أفــ كـــذلـــك قــ
ــرأة، لــجــن الـــهـــذلـــول، إن الــســلــطــات  ــ حــقــوق املــ
ــرًا بــزيــارتــهــا فـــي 31  ــيـ ســمــحــت لــوالــديــهــا أخـ

ت 
ّ
باالتصال بأسرتها ومحاميها«. كذلك شن

الــســلــطــات أيــضــا مــوجــة اعــتــقــاالت ثــانــيــة في 
أغسطس/ آب من العام نفسه.

ــايـــف، ذكـــــرت املــنــظــمــة أنــه  ــن نـ وبـــخـــصـــوص بـ
جز من دون تهمة منذ توقيفه في مارس/ 

ُ
احت

آذار املاضي، ومكانه الحالي مجهول، بحسب 

الــقــضــاء على اإلرهــابــيــن الــثــاثــة«. وأوضــح 
 »الــتــحــقــيــقــات ال تــــزال جــاريــة، 

ّ
الــحــيــونــي أن

ــن املــعــطــيــات  ــن مـــزيـــد مــ وســـيـــتـــم الـــكـــشـــف عــ
والتفاصيل مع اكتمالها الحقا«.

 العملية 
ّ
بدوره، أكد بيان لوزارة الداخلية، أن

»أدت إلى استشهاد الوكيل سامي مرابط، فيما 
ال يـــزال الــوكــيــل رامـــي اإلمـــام يتلقى الــعــاج«، 
 وزير الداخلية، توفيق شرف الدين 

ّ
موضحا أن

العملية وعــايــن تفاصيل  مــوقــع  إلـــى  »انــتــقــل 
ــنــــي، ثـــم انــتــقــل إلــــى املــســتــشــفــى  الـــتـــدخـــل األمــ
لــلــوقــوف عــلــى الــحــالــة الــصــحــيــة لــلــمــصــاب«. 
وفي وقت الحق، ألقت قوات األمن التونسية، 
القبض على عنصر مشتبه بعاقته بالعملية 
التي شهدتها واليــة ســوســة، بحسب مصدر 
أمــنــي. وأضـــاف املــصــدر لوكالة »األنــاضــول«، 
 عدم نشر اسمه، أنه »تّم إلقاء القبض 

ً
مفضا

على اإلرهابي في مدينة أكــودة، وتــّم اقتياده 
إلى مسرح العملية«، من دون تقديم مزيد من 

التفاصيل.
ــيـــس الـــتـــونـــســـي قــيــس  ــال الـــرئـ ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
العملية  وقــوع  مكان  معاينته  خــال  سعّيد، 
 »مــن أوعــز إلــى اإلرهــابــيــن الثاثة القيام 

ّ
إن

بــهــذه الــعــمــلــيــة اإلرهـــابـــيـــة هـــم أكــثــر إجــرامــا 
ــام الــلــه  ــ مــنــهــم وســيــتــحــّمــلــون املــســؤولــيــة أمـ
وأمام الشعب والتاريخ«. وفيما أوضح خال  
خال حديث إلى مسؤول أمني أن املهاجمن 
دهـــــســـــوا عــــنــــصــــري األمــــــــن ثـــــم طـــعـــنـــوهـــمـــا، 
أضـــاف فــي تــصــريــحــات للصحافين »واهـــم 
ومـــريـــض مـــن يــريــد أن يــســقــط الـــدولـــة بمثل 
هذه األعمال الجبانة التي لن تــؤدي إلى أي 
شيء باستثناء سقوط الشهداء وترك ثكالى 

ويتامى«. وأكد سعّيد ثقته بتوّصل الجهات 
األمـــنـــيـــة إلــــى »مـــعـــرفـــة مـــن يــقــف خــلــف هــذه 
الــدولــة«،  لــن تسقط  التي  اإلرهــابــيــة  العملية 
مشددًا على أن »كل رصاصة يطلقها إرهابي 
ســيــتــّم الــتــصــّدي لــهــا بــوابــل مــن الــرصــاص«. 
وأكد سعّيد حرصه على مراجعة العديد من 
عناصر  تحمي  التي  التشريعية  النصوص 
األمـــن والــجــيــش وكــذلــك ذويــهــم وعــائــاتــهــم. 
وعــّبــر عــن أســفــه لــعــدم تمرير نــص تشريعي 
في هذا املجال للمداولة أمام مجلس الوزراء، 
ر منذ شهر 

ّ
الــنــص متوف  هــذا 

ّ
أن إلــى  مشيرًا 

ديسمبر/كانون األول املاضي.
 »املؤسستن األمنية والعسكرية 

ّ
ولفت إلى أن

قــــادرتــــان عــلــى حــمــايــة كـــل شــبــر مـــن الـــتـــراب 
بــالــبــاد، وهما  الــعــام  الوطني وحماية األمــن 
مقرتا العزم على التصدي لإرهابين الذين لم 
يفلحوا في املاضي ولن يفلحوا في املستقبل«. 
ــنـــي، والــعــقــيــد  فـــي الــســيــاق، رأى الــخــبــيــر األمـ
املتقاعد مــن الــحــرس الــوطــنــي، علي زرمــديــن، 
»القضاء   

ّ
أن الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  في 

مــن قبل  رّد سريع  الثاثة هــو  العناصر  على 
ــدات األمـــنـــيـــة، ويــكــشــف عـــن الــجــاهــزيــة  الــــوحــ

الــرغــم  »عــلــى  العملية   
ّ
أن مضيفا  والــيــقــظــة«، 

مــن الــخــســارة الــبــشــريــة الــتــي خلفتها بــوفــاة 
أحد العناصر، إال أنها تعتبر فاشلة طاملا تّم 
 »اإلرهاب 

ّ
القضاء على منفذيها«. وأوضح أن

لم يتوقف، فحتى لو كــان نائما إال أنــه يبقى 
قائما، ويسعى الستغال أي ظرف للهجوم«.

 طــريــقــة الــعــمــلــيــة »غــيــر 
ّ
ــديـــن أن واعــتــبــر زرمـ

جــديــدة، فقد تــم استعمال هــذا األســلــوب من 
قبل الجماعات اإلرهابية، كما أنه اعتمد في 
الخارج وفي أوروبــا وينقل إلى بقية الدول، 
ــا حـــصـــل نــســخــة مــــن عــمــلــيــات ســـابـــقـــة«.  ــ ومـ
 »السيناريوهات نفسها تنقل 

ّ
وأشار إلى أن

وتــتــكــرر، ولــكــن هــذا ال ينفي ضـــرورة الحذر 
 »اإلرهــــــــاب يــتــرصــد 

ّ
واالنــــتــــبــــاه«، مـــؤكـــدًا أن

 
ّ
لشن دائــمــا  ويتهيأ  للهجوم،  نفسه  ويجهز 

أي عــمــلــيــة حـــســـب الـــخـــطـــط الــــتــــي يــضــعــهــا 
واملقاييس التي يختارها«.

إلــى السادس  ويعود آخــر هجوم في تونس 
ــل شـــرطـــي  ــتــ ــ

ُ
ــــي عـــنـــدمـــا ق ــاضـ ــ ــن مــــــــارس املـ ــ مـ

ــن األشــــخــــاص بـــجـــروح في  صــــيــــب عــــدد مـ
ُ
وأ

ــــزدوج ضـــد قــــوات أمنية  هــجــوم انــتــحــاري مـ
تتولى حماية السفارة األميركية في تونس.
وكانت منطقة سوسة قد شهدت في يونيو/

فـــنـــدق  عـــلـــى  هـــجـــومـــا  عــــــام 2015  حـــــزيـــــران 
أوقــع  القنطاوي  مرسى  منطقة  فــي  سياحي 
 و38 جريحا من جنسيات مختلفة، 

ً
40 قتيا

قبل أن يقتل منفذ الهجوم الذي كان منفردًا. 
وقــد وصــفــت تلك الــحــادثــة بــاألســوأ واألكــثــر 
 العملية 

ّ
دمــويــة فــي تــونــس. ويــشــار إلـــى أن

التي جرت أمس أتت تزامنا مع الذكرى الـ64 
لتأسيس الحرس الوطني.

أغــســطــس/ آب املـــاضـــي، بــعــد قــضــائــهــا قــرابــة 
ثــاثــة أشــهــر فــي احــتــجــاز بــمــعــزل عــن الــعــالــم 
الخارجي. وتم السماح بالزيارة بعد أن بدأت 
الــهــذلــول إضــرابــا عــن الــطــعــام عــقــب سماعها 
بـــأنـــه ُســـمـــح لــبــعــض املـــحـــتـــجـــزات األخــــريــــات 

باالتصال بعائاتهن. 
ــت  الـــســـلـــطـــات الـــســـعـــوديـــة قــــد اعــتــقــلــت  ــانــ وكــ
السعوديات  الناشطات  من  عــدد  مع  الهذلول 
في مايو/ أيار 2018، »إيذانا ببداية حملة قمع 
املــرأة في اململكة«  وحشية على حركة حقوق 
عــلــى حـــّد وصـــف »هــيــومــن رايـــتـــس ووتــــش«. 
وأوضحت املنظمة أنه »خال األشهر الثاثة 
الــهــذلــول بمعزل  األولــــى، احــتــجــزت السلطات 
عــن الــعــالــم الــخــارجــي، مــن دون الــســمــاح لها 

مــن حــن آلخر  لأمير  ُســمــح  بينما  محاميه. 
ــراد أســـرتـــه،  ــ بــــإجــــراء مـــكـــاملـــات هــاتــفــيــة مـــع أفــ
والــتــي بحسب تــقــاريــر، تــم بعضها بــاإلكــراه. 
وقـــال املــحــامــون الــذيــن تــحــدثــوا للمنظمة إن 
بن نايف ُمنع من استقبال أفــراد عائلته منذ 
اعتقاله ومن استقبال طبيبه الشخصي منذ 
فترة احتجازه األولى. وأضاف املحامون أنهم 
األمــيــر يتلقى عاجا  كـــان  إذا  مــا  يــعــرفــون  ال 
ملرض السكري، وأن هناك مخاوف جدية على 

سامته وصحته.
ـــت في 

ّ
ــانـــت الــســلــطــات الــســعــوديــة قـــد شـــن وكـ

املــــاضــــي حــمــلــة  ــن مـــــــارس/ آذار  الــــســــادس مــ
اعتقاالت بحق عدٍد من أمراء األسرة الحاكمة، 
مــن بينهم شــقــيــق الــعــاهــل الــســعــودي األمــيــر 
أحمد بن عبد العزيز واألمير محمد بن نايف، 
إضافة إلــى ابــن أخيه وزيــر الداخلية السابق 

األمير سعود بن عبد العزيز بن نايف.
ــرة الــحــاكــمــة  ــ ويــتــصــاعــد الــغــضــب داخــــل األسـ
نــتــيــجــة الـــســـيـــاســـات املـــتـــهـــورة لـــولـــي الــعــهــد، 
خــصــوصــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــاعــتــقــال األمـــــراء 
ــادرة ثــرواتــهــم. وكــــان بــن ســلــمــان وراء  ومـــصـ
ــذي صـــدر األســـبـــوع املـــاضـــي بــإقــالــة  الـــقـــرار الــ
األمير فريق ركن فهد بن تركي بن عبد العزيز 
آل سعود من قيادة القوات املشتركة، وإحالته 
بــن فهد  العزيز  األمــيــر عبد  ابنه  مــع  للتقاعد 
بن تركي آل سعود نائب أمير منطقة الجوف، 
ــع عــــدد مـــن املــوظــفــن  والــتــحــقــيــق مــعــهــمــا ومــ
بسبب وجود »تعامات مالية مشبوهة« في 
وزارة الـــدفـــاع. وتـــم الــربــط بــن هـــذه الــحــادثــة 
ورغـــبـــة بـــن ســلــمــان فـــي إقـــصـــاء أي مــنــافــس 

محتمل له من داخل األسرة الحاكمة.

وفد روسي 
في دمشق

التحالف 
اإلماراتي 
اإلسرائيلي

بحثها، ومن بينها مكافحة اإلرهاب ونتائج 
عمل لجنة مناقشة تعديل الدستور السوري، 
ــة الـــحـــصـــار االقــــتــــصــــادي وقـــانـــون  ــهـ ومـــواجـ
قــيــصــر« األمــيــركــي، الفــتــا إلـــى أن »هـــذه املــرة 
املستويات  هـــذه  فيها  تجتمع  الــتــي  األولــــى 
في زيارة تهدف إلى إجراء مناقشات شاملة 

حول امللفات املتعلقة بالوضع في سورية«.
ــم يــعــط حــــداد تــفــاصــيــل أكــثــر عــن تركيبة  ولـ
الـــوفـــد الــــروســــي، إال أن صــحــيــفــة »الـــوطـــن«، 
ــر  ــ الـــتـــابـــعـــة لـــلـــنـــظـــام، أكــــــــدت أن نــــائــــب وزيـ
الــخــارجــيــة الـــروســـي مــيــخــائــيــل بــوغــدانــوف 
ســيــكــون فـــي عـــــداد هــــذا الــــوفــــد، الـــــذي يضم 
ــــوري  ــســ ــ ــــف الــ ــلـ ــ ــاملـ ــ ــة بـ ــيــ ـــنــ ــعـ املـــــســـــتـــــويـــــات املــ
عـــلـــى الـــصـــعـــد الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والــســيــاســيــة 

والعسكرية واالقتصادية.
ويــظــهــر مــن خـــال إســنــاد رئــاســة الــوفــد إلــى 
رئـــيـــس الــلــجــنــة االقـــتـــصـــاديـــة املــشــتــركــة مع 
النظام، األهمية التي توليها روسيا للجانب 

عليها لآلن. في املقابل، أشارت الصحيفة إلى 
أن اإلمــارات، ليست معنية بالتزود بمقاتات 
»أف 35« فقط، وإنما تطلب أيضا الحصول على 
طائرات متطورة من طراز إي إيه-18 جي غرولير 
»18G Growler-EA« من صنع شركة »بوينغ«، 
واملوجودة حاليا لدى ساح البحرية األميركي.

ــيـــمـــا كـــشـــف مــــوقــــع »ولــــــــا« اإلســـرائـــيـــلـــي،  وفـ
ع 

َّ
مــســاء الــســبــت، عــن أن االتـــفـــاق الـــذي سيوق

ــيـــل، فـــي األيـــــام املقبلة  ــرائـ بـــن اإلمـــــــارات وإسـ
فــي الــبــيــت األبــيــض ســُيــَعــّد »اتــفــاق ســـام« له 
مكانة قانونية وسياسية، وسُيقّره الكنيست 
جــدًا الستغاله  مائم  ــه 

ّ
أن يبدو  اإلسرائيلي، 

مـــن قــبــل إســـرائـــيـــل فـــي إطــــار وضــــع اإلمـــــارات 
ــة بـــوجـــه إيـــــــران، وهــــو مـــا أكــدتــه  ــهـ فـــي الـــواجـ
مايك  األمــيــركــي  الخارجية  وزيـــر  تصريحات 
قناة  بومبيو، في حــوار مع  بومبيو. وكشف 
ــيـــوز« أمــــس األحــــــد، نـــشـــرت وزارة  »فـــوكـــس نـ
 
ّ
الخارجية األميركية جزءًا منه عبر تويتر، أن

لتشكيل  اإلمــارات وإسرائيل توصلتا التفاق 
تحالف ضّد إيران لحماية األراضي األميركية 

فؤاد عزام

يصل إلى العاصمة السورية دمشق، 
الــوزراء  اليوم اإلثــنــن، نائب رئيس 
الــــروســــي يـــــوري بـــوريـــســـوف، على 
رأس وفد وصفته وسائل إعام النظام، بأنه 
»رفــيــع املــســتــوى«، فــي زيــــارة هــي الخامسة 
إلــى ســوريــة منذ تعيينه رئيسا للجانب  لــه 
الروسي في اللجنة االقتصادية املشتركة مع 
السابق  الـــوزراء  رئيس  لنائب  خلفا  النظام، 

ديمتري روغوزين. 
رياض  لدى موسكو  النظام  وبحسب سفير 
ــإن الــــوفــــد يـــضـــم وزيــــــر الــخــارجــيــة  ــ حـــــــداد، فـ
الروسي سيرغي الفــروف، الــذي تعد زيارته 
ــــام 2012. وقــــال  ــى مـــنـــذ عـ ــ ــ ــــى دمـــشـــق األولـ إلـ
حداد، بحسب وسائل إعام النظام، إن زيارة 
الوفد الروسي »تكتسي أهمية خاصة، نظرًا 
للملفات السياسية واالقتصادية التي سيتم 

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد
رام اهلل ــ العربي الجديد

صالح النعامي

 الـــتـــحـــالـــف بــن 
ّ
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن

اإلمـــارات وإســرائــيــل، والعاقات بن 
الطرفن تسير على قدم وساق، حتى 
مــن قــبــل إشــهــار الــتــحــالــف األخــيــر الــــذي بــات 
 
ّ
يوجه بوصلته شيئا فشيئا نحو إيــران، فإن

االحتال ال يزال مصّرًا على تفوقه العسكري، 
وال  األميركية  لأسلحة  بيع  أي  يربط  وبــات 

سيما ألبوظبي، بذلك.
ــيــــاق، ذكـــــــرت صــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت  وفـــــي الــــســ
 املنظومة األمنية 

ّ
أحرونوت«، أمس األحد، أن

والعسكرية اإلسرائيلية التي استثنيت من قرار 
املوافقة على تزويد اإلمارات بمقاتات »أف 35«، 
مقابل إشهار التحالف مع دولة االحتال، تجري 
فة لتحديد حجم وشكل التعويض 

ّ
مداوالت مكث

العسكري مقابل بيع هذه الطائرات لإمارات، 
بما يضمن إلسرائيل استمرار التفوق العسكري 

الجوي على دول املنطقة.
اإلسرائيلية  املــنــظــومــة   

ّ
إن الصحيفة  وقــالــت 

تنطلق من قناعة بأن الصفقة املذكورة، على 
الرغم من محاوالت رئيس الحكومة بنيامن 
نــتــنــيــاهــو نــفــي مــوافــقــتــه عــلــيــهــا، ســتــنــفــذ في 
نـــهـــايـــة املــــطــــاف، ال ســيــمــا بـــعـــد تــصــريــحــات 
للرئيس األميركي دونالد ترامب ومستشاره 
الحصول  اإلمــــارات  جــاريــد كوشنر عــن طلب 
الواليات  الطائرات وعــدم معارضة  على هذه 
نتنياهو،  يبد  لــم  فيما  الطلب،  لــهــذا  املتحدة 

خافا لتصريحاته، أي معارضة للصفقة.
 دولـــة 

ّ
وبــحــســب »يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت«، فــــإن

االحتال قد تطلب في هذا السياق تبكير موعد 
الحصول على األسلحة بعام على األقــل، مما 
ال  اإلسرائيلي،  االقتصاد  تعزيز حركة  يعني 
 الصناعات الجوية اإلسرائيلية هي 

ّ
سيما أن

لصالح   »35 »أف  طائرة  أجنحة  تصنع  التي 
اتفاقيات  ضمن  األميركية  »لوكهيد«  شــركــة 
ــة االحــتــال  الــتــعــاون االســتــراتــيــجــي بـــن دولــ
ــارت الصحيفة إلى  املــتــحــدة. وأشــ والـــواليـــات 
أنه باالعتماد على االلتزام األميركي تجاه تل 
أبيب منذ حرب 1973 بضمان التفوق العسكري 
ه 

ّ
اإلسرائيلي، وترجمة ذلك بقانون خاص سن

الكونغرس األميركي عام 2017، ستطلب دولة 
االحتال التزّود بأسلحة متطورة لم تحصل 

االقــتــصــادي، باعتباره فــي صـــدارة أولــويــات 
عاقاتها مع دمشق، وال سيما أن بوريسوف 
أبـــرم أهــم الــعــقــود مــع الــنــظــام الــســوري، ومن 
بــيــنــهــا اســتــئــجــار مــيــنــاء طـــرطـــوس ملــــدة 50 
ــة، واالســــتــــحــــواذ عـــلـــى الـــشـــركـــة الــعــامــة  ــنـ سـ
لـــأســـمـــدة بــمــعــامــلــهــا الـــثـــاثـــة فــــي حــمــص، 
إضـــافـــة إلــــى اتــفــاقــيــات الــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط 
فــي مجال  للتعاون  والــغــاز، وخريطة طريق 

الصناعة.
الــروســيــة محمود  وأشـــار الخبير بــالــشــؤون 
الــحــمــزة، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
ــرؤس الــــوفــــد مــــن قـــبـــل شــخــصــيــة  ــ ــ ــــى أن »تـ إلـ
مــثــل يـــوري بــوريــســوف هــي رســالــة واضــحــة 
بـــــأن لـــــدى روســــيــــا قـــضـــايـــا مـــهـــمـــة بـــالـــشـــأن 
االقتصادي تريد بحثها مع النظام، وتتعلق 
بعقود اقتصادية، وأيضا عسكرية«. وتشير 
إلــى أن هناك ملفات  الــروســي  الــوفــد  تركيبة 
السوري،  النظام  مع  سياسية سيتم بحثها 
مــقــابــل عقود  املــســاومــة عليها  يــتــم  أن  عــلــى 
اقــتــصــاديــة جـــديـــدة تــعــزز ســيــطــرة مــوســكــو 
املــقــدرات السورية، حيث من املرجح أن  على 
الضغوط  بعض  الــروســي  الجانب  يستخدم 
الــغــربــيــة »الـــرخـــوة« عــلــى الــنــظــام، وال سيما 
مــســألــة انـــخـــراطـــه فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، 
ورقة البتزازه مقابل عقود اقتصادية جديدة 

والشرق األوســط. ووصف بومبيو االستماع 
إلى الحوار الذي دار بن نتنياهو، وولي عهد 
أبو ظبي محمد بن زايد، والرئيس األميركي 

دونالد ترامب، بـ »اللحظة التاريخية«.
 »اإلمارات وإسرائيل تنظران إلى إيران 

ّ
وتابع أن

على أنها خطر كبير. ولقد توصلتا التفاق لبناء 

ثــمــنــا لــتــوفــيــر غــطــاء ســيــاســي وعــســكــري لــه. 
ويــــرجــــح أن تـــتـــركـــز املـــبـــاحـــثـــات عـــلـــى بــحــث 
بينهما،  املشتركة  املــشــاريــع  عــرض  إمكانية 
وزيادة حصة روسيا في االقتصاد السوري، 
األميركي،  »قيصر«  قانون  تبعات  وتخفيف 
والــحــزمــة الــرابــعــة مــن الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة 

املزمع إعانها قريبا.
وعلى الــرغــم مــن أن روســيــا استحوذت على 
أكــبــر مـــا يــمــكــن مـــن الـــثـــروات الـــســـوريـــة، لكن 
النظام  انهيار  منع  هو  اآلن  الرئيسي  همها 
بــشــكــل مــفــاجــئ، ومــنــحــه أســـبـــاب الــبــقــاء في 
املــدة القريبة مــن خــال تفاهمات مــع »قــوات 
ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« )قــســد(، الـــذي تشكل 
الـــوحـــدات الــكــرديــة عــمــودهــا الــفــقــري والــتــي 
الــبــاد، ألنــه من  ثـــروات  تسيطر على معظم 
دون تلك الثروات واملحاصيل االستراتيجية 
قــد يسقط بشكل مفاجئ وغير  الــنــظــام  فــإن 

محسوب وهو ما ال تريده موسكو.
وقــبــيــل زيـــــارة الـــوفـــد إلــــى دمـــشـــق، أعــلــن في 
مــوســكــو عـــن اتــفــاقــيــة ملــنــح روســـيـــا أراضــــي 
ومساحة بحرية إضافية في سورية بهدف 
الــجــويــة، بمساحة  قــاعــدة حميميم  تــوســيــع 
تــقــدر بـــ 8 هــكــتــارات فــي مــحــافــظــة الــاذقــيــة، 
عها بوريسوف، 

ّ
التي وق العقود  إلى  تضاف 

اتفاقيات تعاون  إطــار  وتندرج جميعها في 
شاملة أســس لها سلفه ديــمــتــري روغــوزيــن 
قــال فيه إن  الــذي  صاحب التصريح الشهير 
»ســوريــة بلد غنّي بــا حـــدود، وتــوجــد فيها 
ــــروات بــاطــنــيــة، وهـــي ذات مــوقــع جــغــرافــّي  ثـ
 تــطــويــر 

ّ
ــلـــشـــركـــات الـــروســـيـــة حـــــق ــد، ولـ ــريــ فــ

وال  سورية،  في  ضخمة  اقتصادية  مشاريع 
ــل وجـــــود الــعــســكــريــن الــــروس  ســيــمــا فـــي ظـ
الـــذيـــن ســيــبــقــون فـــي ســـوريـــة لــلــحــفــاظ على 

السام واالستقرار«.
مــن جــانــبــهــا، ركـــزت صحيفة »الـــوطـــن« على 
الجانب السياسي لزيارة الوفد الروسي إلى 
الوفد  دمشق، خصوصا وجــود الفــروف في 
لــلــمــرة األولــــى مــنــذ عـــام 2012، حــيــث أعـــادت 
لقائه  أدلــى بها خــال  التي  نقل تصريحاته 
املبعوث األممي إلى سورية غير بيدرسون، 
ــو مـــا يــحــمــل رســـالـــة طمأنة  قــبــل يـــومـــن، وهـ
لــلــنــظــام تــشــيــر إلــــى احـــتـــمـــال عـــــودة قــنــوات 
الجانب  وبـــن  بينه  الــدبــلــومــاســي  االتـــصـــال 
الـــروســـي، بــعــد ســيــطــرة الــجــانــب الــعــســكــري 
واالقــتــصــادي عــلــى الــعــاقــات بــن الجانبن 

طيلة ثمانية أعوام.
خــلــيــوي  ــر  ــامــ ســ الـــســـيـــاســـي  املـــحـــلـــل  ورأى 
ــه مـــهـــام ورســـائـــل  ــد الــــروســــي »لــــديــ أن الــــوفــ
خــاصــة، كــونــه يــضــم املــســؤولــن عــن املــلــفــات 
الــدبــلــومــاســيــة والــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة 
املهام  هــذه  »أبـــرز  أن  موضحا  والعسكرية«، 
ــزاز )رئـــيـــس الـــنـــظـــام بـــشـــار( األســـد  ــتــ هـــي ابــ
وتــحــقــيــق املــكــاســب واملــصــالــح الــروســيــة في 
كافة القطاعات، واستغال ما تبقى من ثروات 
االستراتيجية  املصالح  وتأمن  سورية،  في 
الروسية قبل التوصل إلى أي حل سياسي، 
وذلـــك عبر اســتــغــال ضعف األســـد وارتــبــاط 
وجــوده بدعم موسكو، حيث ال يستطيع أن 
يرفض املطالب واألوامر الروسية«. وأضاف 
خــلــيــوي، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
الوفد  أن يوصلها  يــريــد  الــتــي  »الــرســائــل  أن 
الروسي للواليات املتحدة األميركية والغرب 
ــران وبـــاقـــي الـــــدول مــفــادهــا بـــأن روســيــا  ــ وإيــ
لـــن تــتــخــلــى عـــن الـــنـــظـــام، وأنـــهـــا تــعــمــل على 
ــا املــســتــقــبــلــي بـــســـوريـــة في  تـــأمـــن تـــواجـــدهـ
كــافــة املـــجـــاالت، ومـــن يــريــد الــتــفــاوض حــول 
ــا ولــيــس  ــيــ ســــوريــــة عــلــيــه االتــــفــــاق مــــع روســ
ــى أن مـــوســـكـــو »تـــوحـــي  ــ األســــــــد«. وأشـــــــار إلـ
لأمم املتحدة بأن روسيا تعمل على تنفيذ 
قــــرار مــجــلــس األمــــن 2254 مــن خـــال اللجنة 
اللجنة  التي تضبط سير  الدستورية، وهي 
مــن خــال تحكمها بوفد األســد الــذي يعطل 
كسبا  الــدســتــوريــة  اللجنة  اجتماعات  دائــمــا 
الــعــام املقبل  إلـــى منتصف  لــلــوقــت، وصــــواًل 
الرئاسي في سورية، كي  االستحقاق  موعد 
يتم التجديد لأسد بحجج واهية ومكشوفة 
من اآلن، ما لم تلتفت األمم املتحدة وأميركا 

والغرب لذلك«.

عاقة يمكن من خالها تشكيل تحالف للتأكد 
من أال يصل الخطر إلى الشواطئ األميركية أو 

يؤذي أحدًا في الشرق األوسط«.
الكاتبة اإلسرائيلية  قــالــت  ذاتـــه،  اإلطـــار  وفــي 
ــر بــصــحــيــفــة  ــشـ ــال نـ ــقــ ــــي مــ ــر فـ ــولـ ــشـ ــطـ مــــــور ألـ
ــاق إشـــهـــار  ــفــ  اتــ

ّ
»هـــــآرتـــــس« أمـــــس األحـــــــد، إن

الـــتـــحـــالـــف مــــع اإلمــــــــــارات يــحــمــل فــــي طــيــاتــه 
إمكانية تحول األخيرة إلى »موقع إسرائيلي 
متقدم في مواجهة شواطئ إيــران«. وأشــارت 
إلى أن إسرائيل من خال التوقيع على االتفاق 
مع أبوظبي »تعمل على إعادة صياغة منطقة 

الصراع بما يخدم مصالحها«.
التطبيع  في غضون ذلــك، وفيما يسير قطار 
بشكل مباشر وغير مباشر، بدفع من الواليات 
املــتــحــدة، قــالــت صــحــيــفــة »يــســرائــيــل هــيــوم«، 
أمــــس األحــــــد، إن الـــوفـــد األمـــيـــركـــي، بــرئــاســة 
جــاريــد كــوشــنــر، الـــذي زار الــســعــوديــة أخــيــرًا، 
طـــرح خــطــة لــتــحــرك ثــاثــي ســعــودي أمــيــركــي 
»تطوير العاقات« بن السعودية  إسرائيلي لـ
وإسرائيل، بالتحاق الرياض بركب التطبيع، 
لكن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز 

ال يزال يعارض هذه الخطوة »حاليا«.
الذي  األميركي  الوفد  أن  الصحيفة  وأضــافــت 
زار الـــســـعـــوديـــة طــــرح فـــكـــرة لــخــطــوة ثــاثــيــة 
مــشــابــهــة للتي تــمــت بــن صــربــيــا وكــوســوفــو 
والــــواليــــات املـــتـــحـــدة، وتــمــخــضــت عـــن إعـــان 
كوسوفو إقامة عاقات دبلوماسية مع دولة 
ــتــــال، وفــتــحــهــا هـــي وصــربــيــا ســفــارتــي  االحــ
العاهل   

ّ
أن إال  املــحــتــلــة،  الــقــدس  فــي  بلديهما 

ــــارض الــخــطــوة الـــتـــي وصــفــتــهــا  الـــســـعـــودي عـ
»ال  فإنه  وبالتالي  »الحساسة«،  بـ الصحيفة 

يقن في نجاحها«.
وفــي ظل هــذه األجـــواء، هــدد أمــن سر اللجنة 
الــتــنــفــيــذيــة ملــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة 
فلسطن  بقطع  األحـــد،  أمــس  عريقات  صائب 
عاقاتها وسحب سفيرها من أي دولة تنقل 
ــــاف في  ســفــارتــهــا إلـــى الـــقـــدس املــحــتــلــة. وأضـ
نــبــذل جهودًا  تغريدة على »تــويــتــر«: »ســـوف 
جـــبـــارة ملــنــع مــخــالــفــة الــقــانــون الـــدولـــي ونــقــل 
القدس«. وتابع: »اآلن تمارس  إلى  أي سفارة 

الضغوط على ماوي من ترامب«.
واعـــتـــبـــر عـــريـــقـــات أن تــــرامــــب »ُيــــصــــر عــلــى 
إحــــراج ضــيــوفــه لــنــقــل ســفــاراتــهــم لــلــقــدس«، 
ألكسندر  الصربي  الرئيس  مخاطبا  وتابع 
ــــحــــَرج، تــمــّســك 

ُ
فــوتــشــيــتــش: »ال داعــــي ألن ت

بالقانون الدولي، ال تخضع لابتزاز، ال تنقل 
سفارة بادك إلى القدس«. يذكر أن ردة فعل 
فوتشيتش خال تواجده في البيت األبيض 
عند إعان ترامب عن نقل صربيا سفارتها 
لــلــقــدس املــحــتــلــة، كـــانـــت أثـــــارت الــكــثــيــر من 
االجتماعي،  التواصل  مــواقــع  على  األسئلة 
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 ســيــاق مــتــصــل، دعـــت وزارة الــخــارجــيــة 
التركية في بيان أمس األحد، املسؤولن في 
كوسوفو، إلى عدم فتح سفارة لبادهم في 
 مجّرد تفكير مسؤولي 

ّ
القدس. واعتبرت أن

انتهاكا  تعد  التي  الخطوة  بهذه  كوسوفو 
واضحا للقانون الدولي، يدفع »لخيبة أمل«.
ــة  ــاسـ ــرئـ ــم الـ ــاســ ــنــــاطــــق بــ ــه، أكــــــد الــ ــتـ ــهـ ــــن جـ مـ
الفلسطينية نبيل أبو ردينة في تصريح له 
 الحركة الفلسطينية الحالية 

ّ
أمس األحد، أن

الـــتـــي تــجــســدت مـــن خــــال اجـــتـــمـــاع األمـــنـــاء 
الـــعـــامـــن لــجــمــيــع الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة 
الخميس املاضي »هي رسالة قوية وواضحة، 
تــــؤســــس ملـــرحـــلـــة صــــمــــود فــــي مـــواجـــهـــة كــل 

املؤامرات املحدقة بالقضية الفلسطينية«.

)Getty /احُتجز بن نايف في مارس/ آذار الماضي )شيب سوموديفيال

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

)Getty( سيشارك الفروف في الوفد الذي يترأسه بوريسوف

فإّن  جــدل،  محل  لإلمارات   »35 »أف  طائرات  بيع  مسألة  تــزال  ال  فيما 
الواضح أّن إيران ال خالف عليها بين تل أبيب وأبوظبي، مع إعالن مايك 

بومبيو عن اتفاق على تشكيل تحالف ضد طهران
الحدثالحدث

ابتزاز األسد الستكمال السطو 
على مقدرات سورية

بومبيو يعلن االتفاق على 
تشكيل جبهة ضد إيران

متابعةرصد

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 
على تجّمع للجنود األتراك 

قرب نقطة عسكرية 
في قرية معترم التابعة 
لمدينة أريحا، ما أدى إلى 

إصابة اثنين بجراح.

يضم الوفد مسؤولين 
عن ملفات سياسية 

واقتصادية وعسكرية

العاهل السعودي 
يعارض فكرة التطبيع 

مع إسرائيل »حاليًا«

يبقى هّم روسيا الرئيسي 
منع انهيار النظام 

بشكل مفاجئ

سمحت السلطات لعائلة 
الهذلول بزيارتها بعد 

إضرابها عن الطعام

سعيّد: واهم من 
يريد أن يسقط الدولة 

بمثل هذه األعمال

إسرائيل تبحث سبل 
تعويضها عن بيع 

»أف 35« لإلمارات

تثير سياسة التنكيل التي 
تعتمدها السلطات 

السعودية تجاه األمراء 
والناشطين والدعاة 
المعتقلين مخاوف 

حقوقية، ال سيما بسبب 
عزلهم عن العالم

يعود شبح التوتر األمني 
ليخيّم في تونس 

مجددًا، مع اإلعالن أمس 
األحد، عن مقتل عنصر 

أمن و3 مسلحين في 
عملية دهس وطعن 

بوالية سوسة
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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
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اعتقال عشرات 
المحتجين في هونغ 

كونغ 
ــا، أمـــس  ــقـــل نـــحـــو 90 شـــخـــصـ ــتـ اعـ
األحـــــــــــــد، فـــــــي احـــــتـــــجـــــاجـــــات ضـــد 
انتخابات  تــأجــيــل  الــحــكــومــة  قـــرار 
ــــي هـــونـــغ  املـــجـــلـــس الـــتـــشـــريـــعـــي فـ
كــــونــــغ، حــســبــمــا ذكـــــــرت الـــشـــرطـــة 
ووســـائـــل إعـــــام. وكــــان مـــن املــقــرر 
ــات أمـــــــس، لــكــن  ــابــ ــخــ ــتــ إجـــــــــراء االنــ
الـــرئـــيـــســـة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة كـــــــاري الم 
يـــولـــيـــو/تـــمـــوز   31 فـــــي  ــتــــهــــا  ــلــ أّجــ
املـــــاضـــــي ملـــــــدة عـــــــام واحــــــــــد. وفــــي 
والتي  الــشــرطــة،  اعتقلت  الــســيــاق، 
ـــن  ــون األمــ ــ ــانـ ــ أنـــشـــئـــت بـــمـــوجـــب قـ
الصيني، نائب رئيس حزب »قوة 
الراديكالي،  الديمقراطي  الشعب« 
تام تاك تشي، بسبب ما قالت إنه 

»التفّوه بكلمات تحريضية«.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

 
أذربيجان لن تشارك في 

مناورات »القوقاز-2020«
األذريــــــــة،  ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة  أعـــلـــنـــت   
ــد، أنــهــا لـــن تـــشـــارك في  ــ أمـــس األحـ
 - »الــقــوقــاز  العسكرية  الــتــدريــبــات 
2020«، املقرر إجراؤها في روسيا 
في سبتمبر/أيلول الحالي. ونقلت 
وكالة األنباء األذرية )أذرتــاج( عن 
بيان لوزارة الدفاع في أذربيجان، 
ــا تــخــطــط إلرســـــــال عــســكــريــن  ــهـ أنـ
اثنن بصفة مراقبن فقط إلى هذه 
تــوضــح  أن  دون  مـــن  ــبـــات،  ــتـــدريـ الـ

سبب القرار.
)قنا(

 
الصين تجدد انتقاد 

التشيك
نّددت السفارة الصينّية في براغ، 
ــارة  ــزيــ بــ ــبــــت،  الــــســ أمــــــس  ــن  ــ مـ أول 
ــقـــدمـــه  أجـــــــراهـــــــا وفــــــــد تـــشـــيـــكـــي تـ
ــواب مــيــلــوش  ــنــ ــيـــس مــجــلــس الــ رئـ
ــى تـــــايـــــوان قــبــل  ــ فــيــشــتــريــشــيــل إلــ
ـــهـــا 

ّ
 إّيـــــاهـــــا بـــأن

ً
أســـــبـــــوع، واصـــــفـــــة

الوطنّية  للسيادة  خطير  »انتهاك 
للصن«. ودعت السفارة براغ إلى 
ــــة  ــاذ خــــطــــوات مــــحــــددة إلزالـ ــخــ »اتــ
الـــتـــأثـــيـــر غـــيـــر املـــــواتـــــي لـــلـــحـــادث 
املــذكــور«. وقــالــت »ال تــوجــد سوى 
صــن واحــــدة فــي الــعــالــم وتــايــوان 

جزء ال يتجزأ من أراضيها«.
)فرانس برس(

 
مالي: الرئيس المخلوع 

يصل إلى اإلمارات
أكــد مامادو كمارا، وهــو مستشار 
لرئيس مالي املخلوع إبراهيم أبو 
ــــورة(، أن األخــيــر  ــــصـ بــكــر كــيــتــا )الـ
غادر مالي أول من أمس للخضوع 
لوكالة  وقــال  أبوظبي.  في  للعاج 
»رويـــــــتـــــــرز«: »إنــــهــــا زيــــــــارة طــبــيــة 
تــســتــغــرق مـــا بـــن 10 و15 يــومــا«. 
»الــعــربــي  وكـــــان مـــصـــدر قـــد أكــــد لـــ
الـــجـــديـــد« قــبــل أيــــام أن »اإلمــــــارات 
ــال كـــيـــتـــا  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــى اسـ ــ ــلـ ــ وافـــــــقـــــــت عـ

وخصصت طائرة طبية لنقله«.
)رويترز، العربي الجديد(

  
... ومقتل جنديين 

فرنسيين
قــــتــــل جــــنــــديــــان فـــــي قـــــــوة بــــرخــــان 
الــفــرنــســيــة املــنــتــشــرة فـــي الــســاحــل 
أمــــس  مــــــن  أول  مــــــالــــــي،  بــــشــــمــــال 
ــبـــوة نــاســفــة  الـــســـبـــت، بـــانـــفـــجـــار عـ
محلية الصنع خال مرور آليتهما 
املـــدرعـــة، وفـــق مــا أعــلــنــت الــرئــاســة 

الفرنسية. 
وقالت الرئاسة في بيان إن رئيس 
الــجــمــهــوريــة إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون 
ــغ بــتــأثــر كــبــيــر مــقــتــل جندين 

ّ
تــبــل

فـــرنـــســـيـــن بـــعـــد تـــدمـــيـــر آلــيــتــهــمــا 
ــة مــحــلــيــة  ــفـ ــبـــوة نـــاسـ ــعـ املـــــدرعـــــة بـ
منطقة  فــي  خـــال عملية  الــصــنــع، 
ــالــــي، الفـــتـــة إلـــى  تــيــســالــيــت فــــي مــ
إصابة جندي ثالث. وفي املجموع، 
قــتــل 45 جــنــديــا فــرنــســيــا مــنــذ بــدء 
وبرخان   )2013( عمليتي سيرفال 
ــة  ــاســ رئــ بـــحـــســـب   ،)2014 ــذ  ــ ــنـ ــ )مـ

األركان الفرنسية.
)فرانس برس(

كوهين يتحدث في 
كتاب عن احتقار ترامب 

للزعماء السود

تقديرات روسية بأن 
عمر بايدن سيمنعه من 

إكمال واليته

هيئة محلفين كبرى 
تحقق في قضية وفاة 

أميركي بعد توقيفه

اهتمام روسي بنائبة 
بايدن كاماال هاريس 

الحتمال خالفته

احتجاجات 
أميركا

عــلــى بــعــد أقـــل مـــن شــهــريــن على 
مـــوعـــد االنـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة 
نــــوفــــمــــبــــر/   3 فـــــــي  األمـــــيـــــركـــــيـــــة 
تــشــريــن الــثــانــي املــقــبــل، تــتــوالــى الــفــضــائــح 
ــد تــرامــب  ــالــ الـــتـــي تــســتــهــدف الـــرئـــيـــس دونــ
وتصّب في غير مصلحته، بينما تحاصره 
انقضت،  التي  العنصرية  ضــّد  التظاهرات 
الــســبــت املــاضــي، مــائــة يـــوم عــلــى انطاقها 
ــبــــاد. وفــيــمــا ُيــتــهــم  فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــ
ذكره  ما  يأتي  بالعنصرية،  نفسه  الرئيس 
مايكل  الــســابــق  الشخصي  تــرامــب  محامي 
كوهن ليصب الزيت على النار، إذ قال في 
 رئيس 

ّ
كتاب جديد ينتظر صدوره قريبا إن

ــاء الــســود  ــمـ ــزعـ أمـــيـــركـــا الـــحـــالـــي يــحــتــقــر الـ
واألقليات.

وذكــــرت صحيفة »واشــنــطــن بــوســت«، أول 
 مايكل كوهن، زعم في 

ّ
من أمس السبت، أن

كــتــاب جــديــد أن تــرامــب أدلـــى بتصريحات 
ــاء الــعــاملــيــن الـــســـود،  ــمـ ــزعـ مــهــيــنــة بــحــق الـ
ومـــنـــهـــم رئـــيـــس جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا األســـبـــق 
نلسون مانديا، وكذلك بشأن األقليات في 

الواليات املتحدة بشكل عام.
وعــمــل كــوهــن مــع تــرامــب لــســنــوات قــبــل أن 
أمام  مثلما ظهر في شهادته  عليه،  ينقلب 
لــة  الـــكـــونـــغـــرس الـــعـــام املـــاضـــي قــبــل مــســاء
عـــقـــوبـــة  اآلن  ــــن  ــوهـ ــ كـ ــقــــضــــي  ويــ ــب.  ــ ــ ــرامـ ــ ــ تـ
بالسجن ثاث سنوات إلدالئه بتصريحات 

كاذبة أمام الكونغرس، واتهامات أخرى.
ــرر نــــشــــره األســــبــــوع  ــ ــقـ ــ ــن املـ ــ وفــــــي كــــتــــاب مـ
ــرامــــب وصـــف   تــ

ّ
الــــحــــالــــي، زعـــــم كـــوهـــن أن

مانديا بأنه زعيم ضعيف، وفقا لصحيفة 
»واشنطن بوست« التي ذكرت أنها حصلت 
على نسخة من الكتاب. وبحسب الصحيفة، 
كــتــب كــوهــن أنـــه عــقــب وفــــاة مــانــديــا عــام 
بــذيــئــة عنه  بـــألـــفـــاظ  ــرامـــب  تـ تـــحـــدث   2013
ووصــفــه بــأنــه »لــم يكن زعــيــمــا«. كــذلــك زعم 
كــوهــن أن تــرامــب قـــال »أخــبــرنــي عــن دولــة 
واحدة يديرها شخص أسود ليست خربة. 

جميعها مراحيض...«.
ورّدت املتحدثة باسم البيت األبيض كيلي 
كوهن.  مصداقية  في  بالتشكيك  ميكانني 
بــيــان: »مايكل كوهن  فــي  وقــالــت ميكانني 
محاٍم مجرم ومشطوب من جدول املحامن 
وكذب على الكونغرس. لقد فقد مصداقيته 

اليسار. وقالت الشرطة إنها نفذت عمليات 
ــدد مــن  ــ ــقـــال مــــن دون اإلفــــصــــاح عــــن عـ ــتـ اعـ
ــة فــــي بــيــان  ــرطـ  احـــتـــجـــزتـــهـــم. وذكـــــــرت الـــشـ
أســئــلــة  عـــلـــى  ردًا  ــي  ــرونــ ــتــ ــكــ اإللــ بـــالـــبـــريـــد 
ــة »رويـــــتـــــرز« عــــن حـــجـــم الــحــشــد  ــالــ مــــن وكــ
واالعــتــقــاالت: »كـــان هــنــاك مــئــات فــي بــدايــة 
اعتقاالت  هناك  السبت(.  مساء  )تظاهرات 

تمت، نعم«.
وكــانــت قــد أثـــارت وفـــاة فلويد احتجاجات 
في جميع أنحاء الباد، لكن في بورتاند، 
ألــف  عـــدد سكانها 650  يبلغ  الــتــي  املــديــنــة 
ــائـــة مــنــهــا من  ــثـــر مـــن 70 فـــي املـ نــســمــة وأكـ
 املحتجون في الشوارع كل ليلة 

ّ
البيض، ظل

تقريبا، مطالبن بالعدالة العرقية ومساءلة 
الشرطة.

إلــــى ذلــــك، وفــيــمــا يـــواصـــل تـــرامـــب شيطنة 
الحركة املناهضة للعنصرية، حتى بلغ به 
األمر أخيرًا إلى حد وصف التظاهرات ضد 
عنف الشرطة في مدينة كينوشا »باإلرهاب 
 املــحــتــجــن غــيــر آبهن 

ّ
الــداخــلــي«، يــبــدو أن

بــأي اتــهــامــات، ال بــل طـــوروا مــهــاراتــهــم في 
وقالت  الشرطة.  مع  تندلع  التي  املواجهات 
صحيفة »واشــنــطــن بــوســت« إنــه بعد 100 
ــتـــجـــاجـــات، تـــاشـــت الـــحـــدود  يــــوم مـــن االحـ
ــات، إذ بـــات املــتــظــاهــرون  بــن املـــدن والـــواليـ
يــتــبــادلــون الــتــكــتــيــكــات واالســتــراتــيــجــيــات 
ويتنقلون من تظاهرة إلى أخرى. وتحدثت 
بــعــد مقتل   »املــحــتــجــن 

ّ
أن الــصــحــيــفــة عـــن 

جــورج فلويد طــّوروا لغة وثقافة مشتركة، 
وقــــــد أصـــبـــحـــت الــــتــــظــــاهــــرات نـــشـــاطـــا مــن 

تـــمـــامـــا، وال غـــرابـــة فـــي أن نــــرى مــحــاولــتــه 
األخــيــرة لاستفادة مــن األكــاذيــب«. وقالت 
 كوهن زعم 

ّ
صحيفة »واشنطن بوست« إن

 تــرامــب ينبذ األقــلــيــات، وأنـــه قـــال خــال 
ّ
أن

لــعــام 2016 إنــه لــن يفوز  الــرئــاســيــة  حملته 
بـــأصـــوات األمــيــركــيــن مــن أصــــول التينية. 
ونقل كوهن عن ترامب قوله »مثل السود... 
ــة ال تـــســـمـــح لــهــم  ــ ــــدرجـ ــيــــاء جــــــدًا بـ ــبــ ــم أغــ ــ هـ

بالتصويت لترامب«.
وفيما يصب ما كشفه كوهن في مصلحة 
مــنــافــس تـــرامـــب فـــي االنـــتـــخـــابـــات، املــرشــح 
الديمقراطي جو بايدن، الذي يحاول بدوره 
استمالة الغاضبن من السود بوجه ترامب 
 
ّ
املــتــهــم بــتــأجــيــج الـــتـــوتـــرات الـــعـــرقـــيـــة، فـــإن
الفضيحة الجديدة قد تؤجج الشارع بشكل 
 االحتجاجات على عنصرية 

ّ
أكبر، علما بأن

ــات  ــة ووحـــشـــيـــتـــهـــا تـــجـــتـــاح الــــواليــ ــرطـ الـــشـ
فلويد  األميركي جــورج  املتحدة منذ مقتل 
ــــي. وفـــلـــويـــد رجـــل  ــــاضـ ــار املـ ــ ــ فــــي مــــايــــو/ أيـ
أسود توفي بعد أن جثم شرطي في مدينة 
بركبته  مينيسوتا  بــواليــة  مــيــنــيــابــولــيــس 

على رقبته لقرابة تسع دقائق.
ومساء أول من أمس السبت، قالت الشرطة 
 محتجن في مدينة بورتاند األميركية 

ّ
إن

رشقوا أفرادها بقنابل حارقة، ما أسفر عن 
إصابة شخص على األقــل، وذلــك في اليوم 
املــائــة لــلــتــظــاهــرات فــي املــديــنــة الــواقــعــة في 
عنصرية  على  احتجاجا  أوريـــغـــون،  واليـــة 

الشرطة ووحشيتها.
وتـــحـــدثـــت الـــشـــرطـــة عـــن ســـلـــوك املــحــتــجــن 
»الـــصـــاخـــب والــعــنــيــف« فـــي شــــارع ســتــارك 
جنوب شرق املدينة. وأضافت في تغريدات 
عــلــى »تــويــتــر«: »جـــرى إلــقــاء قــنــابــل حــارقــة 
عــلــى الـــضـــبـــاط، مـــا أســفــر عـــن إصـــابـــة أحــد 
أعـــادت الشرطة  كــذلــك  األقـــل«.  السكان على 
لصحيفة  مراسل  بثه  فيديو  تسجيل  نشر 
»نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز« يــظــهــر إلـــقـــاء الــقــنــابــل 
الــــحــــارقــــة وأحــــــد املـــحـــتـــجـــن وهـــــو يــركــض 

والنيران مشتعلة في ساقيه.
وشــهــدت بــورتــانــد احــتــجــاجــات ليلية ملا 
ــولـــت بــعــض  ــن ثـــاثـــة أشـــهـــر وتـــحـ يـــزيـــد عــ
اشتباكات  إلــى  أحيانا  االحــتــجــاجــات  هــذه 
بـــن املــتــظــاهــريــن وأفــــــراد الــشــرطــة وكــذلــك 
ــن الـــيـــمـــن وأخـــــــرى مــن  بــــن مـــجـــمـــوعـــات مــ

أنشطة الحياة اليومية في املدن في جميع 
أنـــحـــاء الـــبـــاد«. وبــســبــب الــغــضــب املــتــزايــد 
املحتجون وسائل  طــّور  الشرطة،  من عنف 
دفـــاع جــديــدة يــقــول خــبــراء إنــهــا »قـــد تغّير 
االحتجاجات في الباد إلى األبد«، بحسب 

»واشنطن بوست«.
ــرات  ــاهــ ــظــ ــتــ »الــ  

ّ
أن الـــصـــحـــيـــفـــة  وأضــــــافــــــت 

 إلـــى 
ً
ــة«، الفــــتــــة ــيــ ــادمــ ــر تــــصــ ــثــ ــبـــحـــت أكــ أصـ

ــن الـــنـــفـــس، إذ  ــلـــدفـــاع عــ ــل لـ ــائــ تـــطـــويـــر وســ
»باتت هناك برامج تعليمية عبر اإلنترنت 
حول كيفية صنع دروع في املنزل للحماية 
ــن الــــرصــــاص املـــطـــاطـــي وطـــلـــقـــات الــفــلــفــل  مـ
الاذعة وغيرها«. وتابعت »ما كان يعتبر 
فــي يـــوم مــن األيــــام عــامــات واضــحــة على 
إثـــارة الــشــغــب، أصــبــح الــيــوم بمثابة دفــاع 
ــاء فـــي الـــشـــوارع  ــيـ عـــن الــنــفــس، كــكــســر األشـ

واالحتماء بها«.
ومــثــلــمــا فــتــحــت »حـــركـــة الــحــقــوق املــدنــيــة« 
الــقــرن  مــن  والستينيات  الخمسينيات  فــي 
العنصرية،  على  األميركين  أعــن  املــاضــي 
وول ستريت«  »احتلوا  وكما حّولت حركة 
االجــــتــــمــــاعــــيــــة  الـــــــامـــــــســـــــاواة   2011 عــــــــام 
ــتـــصـــاديـــة إلــــى حـــديـــث وطـــنـــي، يــقــول  واالقـ
 
ّ
خــــبــــراء، بــحــســب »واشـــنـــطـــن يــــوســــت«، إن
احــتــجــاجــات حــركــة »حـــيـــاة الـــســـود مهمة« 
»ستشكل على األرجــح نظرة جديدة لجيل 
ــامــــل، وســـتـــؤثـــر إلـــــى األبــــــد عـــلـــى طــريــقــة  كــ
ــيــــن«. وفـــيـــمـــا تــتــحــّدث  ــيــــركــ احـــتـــجـــاج األمــ
في  تتوالى  املتظاهرين،  عنف  عن  الشرطة 
املقابل االتهامات لها بالعنف والعنصرية 

الــســود. وفــي السياق، بدأت  ضــّد املواطنن 
الــنــائــبــة الــعــامــة لــواليــة نــيــويــورك، ليتيشا 
أول  كــبــرى  محلفن  هيئة  تشكيل  جيمس، 
ــي قــضــيــة  ـــن أمـــــس الـــســـبـــت، لــلــتــحــقــيــق فــ مـ
دانــيــال بـــرود، وهــو رجــل أســـود يعاني من 
اضـــطـــرابـــات نــفــســيــة، تـــوفـــي بــعــدمــا وضــع 
ضباط شرطة في مدينة روتشستر شمال 
ــه وثــبــتــوه على  نــيــويــورك غــطــاء عــلــى رأســ
رصــيــف ملــنــعــه مــن الــحــركــة فــي 23 مـــارس/ 

آذار املاضي. 
وقالت جيمس »عانت عائلة بــرود وسكان 
روتــــشــــســــتــــر مــــــن ألــــــــم وحــــــــــزن شــــديــــديــــن. 
سيتحرك مكتبي على الفور لتشكيل هيئة 
الشامل  تحقيقنا  إطـــار  فــي  كــبــرى  محلفن 
فـــي هـــذه املـــســـألـــة«. وانــدلــعــت احــتــجــاجــات 
في روتشستر التي يقطنها نحو 200 ألف 
تسجيل  بـــرود  عائلة  نــشــرت  بعدما  نسمة 
كاميرا  التقطته  املـــاضـــي،  األربـــعـــاء  فــيــديــو 
اعتقال  لعملية  مابس ضــابــط،  فــي  مثبتة 

دانيال في مارس/آذار املاضي.
وأظـــهـــرت الــلــقــطــات مــجــمــوعــة مــن الضباط 
يـــغـــطـــون رأس بـــــــرود، وهـــــو يــجــثــو عـــاريـــا 
 عــلــى قـــارعـــة الــطــريــق. كــذلــك أظــهــر 

ً
ومــكــبــا

تــســجــيــل الــفــيــديــو الــضــبــاط وهـــم يضعون 
وجه برود في األرض، وأمكن سماع الرجل 
 »ارفعوا هذا عن وجهي!« 

ً
وهو يصرخ قائا

إلــى غطاء  ــارة  فــي إشـ و»أنــتــم تقتلونني!«، 
الرأس، بينما أمكن سماع الضباط يقولون 
»اهدأ« و»توقف عن البصق«.  وتوفي الرجل 
بــعــد الـــواقـــعـــة بـــأســـبـــوع داخـــــل مــســتــشــفــى. 

وجرى إيقاف سبعة ضباط عن العمل يوم 
الــواقــعــة. وخلص  املــاضــي بسبب  الخميس 
تل 

ُ
ق الرجل  أن  إلــى  الشرعي  الطبيب  تقرير 

مقيد«،  وهــو  اختناقه  »مضاعفات  نتيجة 
التسمم بعقار  مع عامل آخــر مساعد وهــو 

فينسيكليدين.
ودانيال برود هو من بن عدد من املواطنن 
تلوا بسبب 

ُ
األميركين من أصول أفريقية ق

تجاوزات الشرطة التي أشعلت في األشهر 
أنحاء  كافة  في  تظاهرات غاضبة  األخــيــرة 

الواليات املتحدة.
ــاوزات املــتــواصــلــة بحق  ــتـــجـ وأمـــــام هــــذه الـ
الـــســـود، تـــحـــّرك مـــدعـــون فــيــدرالــيــون ســود 
ــل جـــعـــل نـــظـــام الـــعـــدالـــة الــجــنــائــيــة  ــ مــــن أجـ
أكـــثـــر عـــــداًل فـــي الــــواليــــات املـــتـــحـــدة. ووقـــع 
32 مــدعــيــا فــيــدرالــيــا فـــي واشــنــطــن مــذكــرة 
مـــن 10 صــفــحــات، وأرســـلـــوهـــا إلـــى املــدعــي 
ــــي واشــــنــــطــــن، مــايــكــل  ــي فـ ــ ــدرالـ ــ ــفـ ــ ــام الـ ــ ــعـ ــ الـ
يقولون  الــتــي  التغييرات  تــحــدد  شــيــرويــن، 
إنــهــا ســتــســاعــد فــي ضــمــان اتــخــاذ املــدعــن 
العامن للقرارات األكثر عداًل، والخالية من 

التأثيرات والتحّيزات غير القانونية.
ــرة الـــتـــي كشفت  ــذكــ ــدعــــون فـــي املــ وكـــتـــب املــ
عــن فحواها،  بــوســت«  صحيفة »واشــنــطــن 
 املــقــتــرحــات ســتــؤدي إلـــى اتــخــاذ قـــرارات 

ّ
أن

أفــضــل فــي بــعــض الــقــضــايــا، وتــســاعــد على 
تأمن الثقة وتحقيق نتائج أكثر عدالة في 
الضحايا واملشتبه   غالبية 

ّ
إن قالوا  مدينة 

فيهم والشهود فيها من السود.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

100 يوم غيّرت شكل التظاهر

شهدت بورتالند احتجاجات ليلية لما يزيد عن ثالثة أشهر )جون رودوف/األناضول(

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

فيما انقضت 100 يوم على اندالع االحتجاجات في أميركا ضد عنصرية 
التي  الفضائح  تتواصل  السود،  المواطنين  ضد  ووحشيتها  الشرطة 
تستهدف الرئيس األميركي دونالد ترامب، بعد كشف محاميه السابق 

مايكل كوهين عن احتقار الرئيس للزعماء السود واألقليات

تقرير

بن  للمواجهة  األيــديــولــوجــي  والــطــابــع 
موسكو وواشنطن الذي يتعذر تجاوزه.

وملا كان بايدن، البالغ من العمر 77 عاما، 
يـــواجـــه مــشــكــات صــحــيــة، زاد ذلــــك من 
بشخصية  الــروســيــة  الصحافة  اهــتــمــام 
الـــســـيـــنـــاتـــورة عــــن واليــــــة كــالــيــفــورنــيــا، 
كــامــاال هــاريــس، الــتــي اخــتــارهــا املرشح 
الــديــمــقــراطــي نــائــبــة لـــه فـــي حــــال فــــوزه. 
ووصـــل األمـــر إلــى حــد الــتــســاؤالت حول 
ما إذا تم اختيارها كأول امرأة ستترأس 
الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، وســــط تــشــكــيــك في 

قدرة بايدن على استكمال واليته.
وفي مقال بعنوان »بايدن يقرر الحفاظ 
ــــب بـــمـــســـاعـــدة  ــرامـ ــ عـــلـــى تـــقـــدمـــه عـــلـــى تـ
ــفــــتــــت صــحــيــفــة  ــة ســــــــــــــــوداء«، لــ ــ ــاريـ ــ ــسـ ــ يـ
»نــيــزافــيــســيــمــايــا غـــازيـــتـــا«،  قــبــل فــتــرة 
إلــى أن اختيار هاريس يــدل على توجه 
الزمن  الديمقراطي نحو مواكبة  الحزب 
والــحــفــاظ عــلــى نــــواة نــاخــبــيــه، بــــداًل من 
توسيعها عــلــى حــســاب أنــصــار تــرامــب 
 أن األمــيــركــيــن 

ً
املــتــأرجــحــن، مــوضــحــة

يمكنهم  »ال  بـــايـــدن  لــصــالــح  املــصــوتــن 
أال يدركوا أنهم ربما ينتخبون هاريس 

 .»
ً
البالغة من العمر 55 عاما، رئيسة

ــــت »نـــيـــزافـــيـــســـيـــمـــايـــا غـــازيـــتـــا«  ــفـ ــ ووصـ
اخــتــيــار بــايــدن لــهــاريــس، بــأنــه »عجيب 
ــرأة  ــ ــ ــة«، كــــونــــهــــا فـــــي آن مــــعــــا امـ ــايــ ــغــ ــلــ لــ
وســـــــــــوداء، تــــعــــود أصـــــــول والـــــدهـــــا إلـــى 
جــامــايــكــا ووالـــدتـــهـــا مـــن الــهــنــد، مــذكــرة 
بانعدام سوابق لشغل امــرأة ذات بشرة 
سوداء منصب الرئيس أو نائب الرئيس 

األميركي. 
ــا صــحــيــفــة »فـــزغـــلـــيـــاد« اإللــكــتــرونــيــة  أمــ
املــوالــيــة لــلــكــرمــلــن، فـــأبـــدت يــقــيــنــا أكــبــر 
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 
»الظل  بـ يتعلق  ال  كونه  طويلة«،  عقود 
قد  َمــن  وإنما  للرئيس«،  واململ  املبتسم 
تترأس الدولة األميركية قبل االنتخابات 
الــتــالــيــة بــعــد 4 ســـنـــوات. واعــتــبــر املــقــال 
يـــــزال واردًا  بـــايـــدن ال  فــــوز  احـــتـــمـــال   أن 
فقط نتيجة لعدم إجراء حملة انتخابية 
ــا،  ــ ــورونــ ــ ــة كــ ــحــ ــائــ  مـــتـــكـــامـــلـــة بـــســـبـــب جــ
ــه بــايــدن  ــا يـــقـــوم بـ مــشــيــرا إلــــى أن كـــل مـ
الجالس في منزله وكأنه »مختبئ« هو 
بينما  الــنــاخــبــن،  إلـــى  كــلــمــاتــه  تسجيل 
الناخبون لصالحه بقدر ما  لن يصوت 

سيصوتون ضد ترامب.

والسلبي  اإليجابي  باملعنين  استقرارًا 
آن مــعــا، مــســتــبــعــدًا احــتــمــال  فــي  للكلمة 
إلــى وديــة بن البلدين،  تحول العاقات 
بــــصــــرف الـــنـــظـــر عــــن هــــويــــة الـــفـــائـــز فــي 
ناوموف،  ويقول  األميركية.  الرئاسيات 
ــد«، إنـــه  ــديــ »الـــعـــربـــي الــــجــ فــــي حـــديـــث لــــ
»مــن الــواضــح أن بــايــدن سيلتزم بنظام 
ــنــــووي والـــحـــّد  مــنــع انـــتـــشـــار الـــســـاح الــ
مــــن ســـبـــاق الـــتـــســـلـــح بــشــكــل عــــــام، وقـــد 
الصواريخ  معاهدة  إبـــرام  إعـــادة  نتوقع 
متوسطة وقصيرة املــدى، كما لن يعود 
املحك،  على   3- ســتــارت  معاهدة  مصير 
وسيزداد السام العاملي صمودًا من هذه 
الــنــاحــيــة«. لكن مــن جــانــب آخـــر، بحسب 
أي  انــتــظــار  فــإنــه »ال يمكننا  ــاومـــوف،  نـ
اختراق في العاقات الروسية األميركية 
 صعود بايدن على موجة معاداة 

ّ
في ظل

التشديد  األول  إذ سيتعن على  ترامب، 
عــلــى مــنــاهــضــتــه لــروســيــا، الســتــعــراض 

اختافه عن اإلدارة السابقة«.
ــال فــــــوز املـــرشـــح  ــمــ ــتــ وحــــــــول تـــأثـــيـــر احــ
الديمقراطي على املشهد الدولي ومثلث 
العاقات بن موسكو وواشنطن وبكن، 
أن  »يمكننا  أنــه  الروسي  الخبير  يعتبر 
ننتظر بحلول نهاية والية بايدن نوعا 
من االستقرار في العاقات، بالتزامن مع 
الصيني،   - األمــيــركــي  التنافس  احــتــدام 
وقـــد يــعــرض األمــيــركــيــون عــلــى روســيــا 
بناء العاقات على قاعدة اإلجماع على 
معاداة الصن، إال أن األرجح عدم موافقة 
نــاومــوف  ذلـــك«. ويخلص  على  موسكو 
أوقــاتــا هــادئــة ومستقرة تنتظر  أن  إلــى 
العاقات الروسية األميركية، ولكنها لن 
تصبح ودية، ال مع بايدن وال مع ترامب، 
 إجـــمـــاع الــحــزبــن الــديــمــقــراطــي 

ّ
فـــي ظــــل

ــا،  ــيــ ــهــــوري عـــلـــى مـــــعـــــاداة روســ ــمــ ــجــ والــ

موسكو ـ رامي القليوبي

يستمر املرشح الديمقراطي لانتخابات 
ــائـــب الــرئــيــس  ــيـــة، نـ ــيـــركـ الـــرئـــاســـيـــة األمـ
ــق جــــــو بـــــــايـــــــدن، بــــالــــتــــقــــدم فــي  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الـ
ــات الــــــــــــرأي عــــلــــى الــــرئــــيــــس  ــ ــــاعـ ــطـ ــ ــتـ ــ اسـ
وذلــك وسط  ترامب،  دونالد  الجمهوري 
ترقب دولي لنتيجة االنتخابات املقررة 
الثاني  نوفمبر/تشرين  مــن  الثالث  فــي 
املقبل، ال سيما في موسكو التي ترصد 
بانتظار  األميركية،  االنتخابية  الحملة 
الـــذي ستتعامل  الرئيس  اتــضــاح هــويــة 
مــعــه فـــي الــقــضــايــا الــثــنــائــيــة والــدولــيــة 
ــع املــقــبــلــة.  ــ ــلــّحــة خـــال الــســنــوات األربـ

ُ
امل

تقدم  بــأن  الروسية،  التقديرات  وتتزايد 
بـــايـــدن فـــي الـــســـن ســيــمــنــعــه مـــن إكــمــال 
واليته، في حال فوزه، وتسود التوقعات 
بــتــولــي نــائــبــتــه، كـــامـــاال هـــاريـــس، زمـــام 

الرئاسة خلفا له.
وعلى الرغم من إبداء املرشح الديمقراطي 
لــهــجــة أكـــثـــر تـــشـــددًا تـــجـــاه روســــيــــا، من 
خــبــرة موسكو  تكشف  تــرامــب،  الرئيس 
الــديــمــقــراطــيــة  اإلدارة  مـــع  الــتــعــامــل  فـــي 
أوباما،  بــاراك  السابق  الرئيس  في عهد 
في  بايدن،  مع  للتفاهم  أكبر  قابلية  عن 
حال فــوزه، في ما يتعلق بالحفاظ على 
االتفاقات الدولية واملعاهدات العسكرية 
 تلو 

ً
ــدة تــرامــب واحـ التي ينسحب منها 

األخـــــــــرى. ومـــــن بــــن هـــــذه االتـــفـــاقـــيـــات، 
اتفاق باريس للمناخ، واالتفاق النووي 
اإليراني، ومعاهدة الصواريخ متوسطة 
وقصيرة املدى، وكذلك اتفاقية السماوات 
املــفــتــوحــة، فــيــمــا تـــواجـــه مــعــاهــدة الــحــّد 
االستراتيجية  الهجومية  األسلحة  مــن 

)»ستارت - 3«( مصيرًا مجهواًل. 
وفي هذا اإلطار، يرى الخبير في الشأن 
األمــيــركــي بــاملــجــلــس الـــروســـي لــلــشــؤون 
الدولية، أليكسي ناوموف، أن فوز بايدن 
روسيا  إلــى  بالنسبة  سيعني  املحتمل 

روسيا ترصد االنتخابات األميركية
ال اختراق مع بايدن وال مع ترامب

ترصد موسكو حملة 
االنتخابات الرئاسية 

األميركية، واحتمال 
وصول جو بايدن إلى 
البيت األبيض، وهو ما 

تنظر إليه بارتياح
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الشرطة تالحق منّفذ عملية الطعن في برمنغهامتسميم نافالني: برلين تهدد موسكو بعقوبات
ارتــفــعــت حـــدة الــتــوتــر بــن مــوســكــو وبــرلــن، 
مــن ضغوطها على روســيــا عبر  زادت  الــتــي 
ــفـــرض عـــقـــوبـــات، قــــد تـــؤثـــر عــلــى  الـــتـــهـــديـــد بـ
ــورد ســـتـــريـــم 2« الـــضـــخـــم لــخــط  ــ ــ مــــشــــروع »نـ
أنــابــيــب الــغــاز بــن روســيــا وأوروبــــــا، إذا لم 
تـــقـــدم روســـيـــا تــوضــيــحــات بـــشـــأن اتــهــامــهــا 
نــافــالــنــي بــغــاز  ألــيــكــســي  املـــعـــارض  بتسميم 
برلن  موسكو  اتهمت  فيما  »نــوفــيــتــشــوك«، 
بتعطيل جهود التحقيق في قضية نافالني.

ــانــــي قـــد يـــواجـــه عــقــبــات،  لــكــن الــتــهــديــد األملــ
خـــصـــوصـــا مــــع املــــوقــــف املـــتـــذبـــذب لــلــرئــيــس 
ــان أعــلــن،  األمــيــركــي دونـــالـــد تـــرامـــب، الــــذي كـ
ى اآلن 

ّ
ة حت

ّ
ه لم يَر أّي أدل

ّ
الجمعة املاضي، أن

على تسميم نافالني، لكنه أضاف، في الوقت 
ـــه ليس لــديــه سبب للتشكيك فــي ما 

ّ
أن ــه،  ذاتـ

 لديها 
ّ
قالته برلن التي تؤّكد من جهتها أن

ة قاطعة« في هذه القضّية.
ّ
»أدل

أن هناك  أخــيــرًا،  األملــانــيــة،  الحكومة  وأعلنت 
»أدلة قاطعة« على أنه تعّرض لعملية تسميم 
ــام من  ــا بـــغـــاز أعـــصـــاب ســ ــيـ مـــن جـــانـــب روسـ
تطويرها  تــّم  التي  »نوفيتشوك«،  مجموعة 
خال الحقبة السوفييتية ألغراض عسكرية. 
ــت بــرلــن ودول غــربــيــة أخــــرى موسكو 

ّ
وحــث

ــدة عــلــى تــوضــيــح مــابــســات عملية  ــرات عـ مــ
ــر الــخــارجــيــة الــروســي  الــتــســمــيــم، إال أن وزيــ
»درجة كبيرة  سيرغي الفروف تلقى، أخيرًا، بـ
من  طالبا  باالغتيال،  االتهامات  الريبة«  من 

برلن تقديم إثباتات.
ورفــعــت أملــانــيــا، الــتــي تـــرأس حــالــيــا االتــحــاد 
ــدة الــــضــــغــــط عــــلــــى روســــيــــا،  ــ ــ األوروبــــــــــــــي، حـ
أمـــس األحــــد، عــبــر الــتــهــديــد بــفــرض عقوبات 

في الوقت الذي يتم فيه حظر معظم األسلحة 
النارية في بريطانيا، وبقاء مستوى التهديد 
نوفمبر/ منذ  مرتفع  فــي مستوى  اإلرهــابــي 

الطعن  ــإن عــمــلــيــات  فـ الــثــانــي 2019،  تــشــريــن 
بالسكاكن آخذة في االرتفاع.

وأعــلــنــت الــشــرطــة الــبــريــطــانــيــة، أمـــس األحـــد، 
مقتل رجل وجرح سبعة آخرين، بينهم اثنان 
إصــابــتــهــمــا خـــطـــيـــرة، فـــي ســلــســلــة هــجــمــات 
تبحث  أنها  برمنغهام، موضحة  في  بسكن 
عن مشتبه به الذ بالفرار. وقــال قائد شرطة 
منطقة ويست ميدالندز، ستيف غراهام، إنه 
إلى  قــتــل، مشيرًا  فــي قضية  فتح تحقيق  تــم 
أن ال شـــيء يــســمــح حــالــيــا بــتــرجــيــح فرضية 
هجوم »إرهابي« أو جريمة كراهية أو حرب 
عــصــابــات. وأضــــاف »نــبــحــث عــن مشتبه بــه، 
عليه  العثور  ثم  هويته  لكشف  والتحقيقات 

مستمرة«.
وأوضح غراهام أن أيا من الضحايا ليس له 

ــيــــرة »فــــي األيــــــام املــقــبــلــة«  إذا لـــم تـــقـــّدم األخــ
نافالني.  تسميم  قضية  بــشــأن  تــوضــيــحــات 
األملاني هايكو ماس،  الخارجية  وقــال وزيــر 
لصحيفة »بيلد« أمــس األحــد، »تحديد مهل 
أمـــر ال يــســاعــد أحــــدًا، لــكــن إذا لــم يــســاهــم في 
ــام القليلة املــقــبــلــة الــجــانــب الـــروســـي في  األيــ
إلـــى مناقشة  تــوضــيــح مــا حـــدث، فسنضطر 
ر  رّد مــع شــركــائــنــا«. وأضـــاف أنــه إذا مــا تقرَّ
فرض عقوبات فا بد من أن تكون »محددة« 
األهــــــداف. ولـــم يستبعد اتـــخـــاذ خـــطـــوات قد 
تؤثر على مشروع »نورد ستريم 2« الضخم 

لخط أنابيب الغاز بن روسيا وأوروبا. 
الــدولــة الروسية  ــهــم مــاس بشكل مباشر 

ّ
وات

بالتسميم. وقـــال »هــنــاك مـــؤشـــرات عـــدة في 
هذا االتجاه، لهذا السبب يجب على الجانب 
الروسي الرّد اآلن«. وأكد أنه »عثر في املاضي 
نافالني  تسميم  تــم  التي  القاتلة  املـــادة  على 
بها في حوزة السلطات الروسية. ال يحظى 
إال قــلــة مـــن الـــنـــاس بـــالـــقـــدرة عــلــى الـــوصـــول 
إلـــى نــوفــيــتــشــوك، واســتــخــدم هـــذا الــســم من 
جــانــب األجـــهـــزة الــروســيــة فــي الــهــجــوم على 
الــعــمــيــل الــســابــق ســيــرغــي ســكــريــبــال«، الــذي 
تعّرض لحادثة مشابهة في مدينة سالزبري 

البريطانية في العام 2018. 
ــر خـــارجـــيـــة االتـــحـــاد  ــ وســـبـــق أن تـــحـــدث وزيـ
األوروبــي جوزيب بوريل عن احتمال فرض 
عقوبات. وفي هذا السياق، لم يستبعد وزير 
الخارجية األملانية اتخاذ خطوات على صلة 
ــــورد ســتــريــم 2« لــخــط أنــابــيــب  بــمــشــروع »نــ
الغاز الذي ُيفترض أن يزّود أملانيا وأوروبا 
بالغاز الروسي. وقال ماس »آمل أال يجبرنا 

الرغم من االحتجاجات  البناء، على  ورشــة 
ــتـــى اآلن حـــرصـــت مــيــركــل  األوروبــــــيــــــة. وحـ
عــلــى الــتــفــريــق بــن املــلــفــن، إذ إن املــصــالــح 
االقـــتـــصـــاديـــة لـــلـــمـــشـــروع وتـــلـــك املــرتــبــطــة 
ــدًا بــالــنــســبــة لـــبـــادهـــا.  ــ بـــالـــطـــاقـــة مـــهـــّمـــة جـ

عاقات مع عصابات، ويبدو أنهم استهدفوا 
»عــشــوائــيــا«، مــشــددًا على الــطــابــع »الــقــاســي« 
لــســلــســلــة االعـــــتـــــداءات هـــــذه. وأشــــــار إلــــى أن 
ــا املــســتــشــفــى فــــي حــالــة  ــ  وامــــــــرأة أدخــ

ً
ــا ــ رجــ

ــيـــب خــمــســة أشـــخـــاص  خـــطـــيـــرة »بــيــنــمــا أصـ
آخرين بجروح طفيفة«. وقال وزير الخارجية 
ــه »حـــــادث خــطــيــر لــلــغــايــة.  دومــيــنــيــك راب إنــ
قلوبنا ومشاعرنا مع الضحايا وعائاتهم«. 
وحث عمدة ويست ويدالندز، آندي ستريت، 
املـــواطـــنـــن عـــلـــى »عــــــدم الــتــكــهــن بـــالـــحـــادث« 

و»التزام الهدوء واليقظة«.
وقـــــال ويــــن هــوبــكــيــنــز، أحــــد ســـكـــان املــديــنــة، 
لوكالة »فرانس برس«: »فوجئت« بالحوادث. 
وأضــــــــــــاف »عــــــــــــادة عــــنــــدمــــا تـــــحـــــدث عــمــلــيــة 
ــر الــشــخــص أو  طــعــن بــســكــن، ال يــتــعــدى األمــ
الشخصن، ولــكــن ليس هــذا الــعــدد«. وأشــار 
إلــى أن الــحــادثــة قــد تــكــون بـــدأت »بلكمة« ثم 
تطور األمر. وأوضحت كارا كوران، التي تعمل 
في مركز »أركاديان«، وهو املجمع الذي يضم 
ــــوادي ليلية فــي املدينة  حــانــات ومــطــاعــم ونـ
لــوكــالــة »فــرانــس  الــتــي تقع وســط بريطانيا، 
ــدة مــــشــــادات كــانــت  ــ ــهـــدت عـ ــا شـ ــهـ بـــــــرس«، أنـ
أعــنــف مــن تــلــك الــتــي تــحــدث عـــادة فــي ليالي 
السبت«. وتحدثت عن أجــواء »توتر شديد«، 
ــادات املــعــتــادة  ــم تــكــن مــثــل املــــشــ مــوضــحــة »لــ
لقد  أو شخصان،  التي يشارك فيها شخص 
أو 16 شخصا،   15 تــضــم  مــجــمــوعــات  كــانــت 
ــاء كــانــوا  ــدقـ وانـــضـــم إلــيــهــا الـــنـــاس، ألن األصـ
ــا كــان  ــوادي الســـتـــطـــاع مـ ــنــ ــن الــ يـــخـــرجـــون مـ
يجري«. كما أشارت إلى أنها سمعت »شتائم 
استخدام  سبب  تعرف  لــم  لكنها  عنصرية«، 

اإلذاعــة  لهيئة  وقالت شاهدة  العبارات.  هــذه 
»العديد  رأت  إنها  )بــي.بــي.ســي(  البريطانية 

من الناس يتعاركون باأليدي«.
وأكد شهود في تغريدات أنهم سمعوا صوت 
رصاص، لكن الشرطة قالت إنه لم يتم إباغها 
بهذه الوقائع »حتى اآلن«. وأوضحت أنه تم 
ــراءات أمنية تتضمن إغـــاق طــرق،  فــرض إجــ
واليقظة«  »الهدوء  التزام  إلى  السكان  ودعــت 
وتجنب املنطقة. وأظهرت تسجيات مصورة 
مناطق  البريطانية  الــتــلــفــزة  شــبــكــات  بثتها 
واسعة من وسط املدينة مغلقة، بينما انتشر 
عناصر شرطة ارتدوا بزات مخصصة لغرض 
التحليل الجنائي. وذكرت الشرطة، في بيان، 
»ال يزال العمل جاريا لتحديد ما حصل، وقد 
نــحــتــاج إلـــى بــعــض الــوقــت لــنــكــون فــي وضــع 
يــســمــح لــنــا بــتــأكــيــد أي شــــيء. لـــن يــكــون من 
املــنــاســب التكهن بــأســبــاب الــحــادث فــي هــذه 

املرحلة املبكرة«.
ــارت الــنــائــبــة عـــن حـــزب الــعــمــال، إيــفــون  ــ وأشــ
مــوســكــيــتــو، إلـــى »الـــصـــدمـــة« الــتــي أحــدثــتــهــا 
عــمــلــيــة الـــطـــعـــن. وذكــــــــرت أن هــــنــــاك مــشــكــلــة 
حــقــيــقــيــة تــتــمــثــل فــــي اإلقــــصــــاء االجــتــمــاعــي 
بــن الــشــبــاب، وال سيما االتــجــار بــاملــخــدرات. 

التي يبلغ عدد سكانها  وشهدت برمنغهام، 
مــلــيــون نــســمــة، وأكـــثـــر مـــدن املــمــلــكــة املــتــحــدة 
ــوات، انــــــدالع أعــمــال  ــنــ شـــهـــرة، قــبــل بــضــع ســ
ــــي يـــنـــايـــر/ عـــنـــف بــــن تــــجــــار املــــــخــــــدرات. وفــ
كانون الثاني 2003، أطلق شخص النار على 
مجموعة منافسة، ما أسفر عن مقتل فتاتن 

كانتا بالجوار.
وتشير اإلحصاءات الرسمية إلى أن الجرائم 
الـــتـــي يــتــم فــيــهــا اســـتـــخـــدام الــســكــاكــن آخـــذة 
فــي االرتـــفـــاع فــي اململكة املــتــحــدة، حــيــث يتم 
حظر معظم األسلحة النارية، على الرغم من 
انــخــفــاض عـــدد جــرائــم الــقــتــل بــالــشــفــرات في 
2019 عن عام 2018. وفي 20 يونيو/حزيران 
املــاضــي، قــتــل ثــاثــة أشــخــاص إثـــر تعّرضهم 
ه عــــام فـــي مــديــنــة 

ّ
لــلــطــعــن بــســّكــن فـــي مـــتـــنـــز

ريــديــنــغ غــرب لــنــدن، وتــولــت شــرطــة مكافحة 
اإلرهــــاب التحقيق فــي الــواقــعــة. واتــهــم رجــل 
يدعى خيري سعد الله، وهو الجئ ليبي يبلغ 
من العمر 25 عاما ووصــل إلى بريطانيا في 
2012، بثاث جرائم قتل وثاث محاوالت قتل، 
عن  ناجمة  نفسية  مشاكل  مــن  يعاني  وكـــان 
وبعد ستة  عائلته.  ليبيا، حسب  في  الحرب 
أيام، طعن شخص وجرح ستة أشخاص في 
فندق يستضيف الجئن في مدينة غاسكو 
املحققون  استبعد  هجوم  في  اسكتلندا،  في 
ــي. يـــشـــار إلـــــى أن مــســتــوى  ــ ــابــ ــ طـــابـــعـــه اإلرهــ
الــتــهــديــد اإلرهـــابـــي فــي بــريــطــانــيــا لــم يتغير 
2019، حيث  الــثــانــي  نــوفــمــبــر/تــشــريــن  مــنــذ 
املستوى  في  »مرتفع«،  أنــه  على  تم تصنيفه 

الثالث من سلم من خمسة مستويات.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

ــيـــال نــــورد  الـــــــروس عـــلـــى تــغــيــيــر مــوقــفــنــا حـ
ستريم«، مشددًا مع ذلك على ضرورة النظر 
في عواقب أي إلغاء محتمل للمشروع وعدم 
الــعــقــوبــات على نقطة  الــنــقــاش بــشــأن  تركيز 

واحدة.
ــتـــعـــرض حـــكـــومـــة املـــســـتـــشـــارة األملـــانـــيـــة  وتـ
ــادة  ــ ــيـــركـــل لـــضـــغـــط مـــتـــزايـــد إلعــ أنـــجـــيـــا مـ
الــنــظــر فـــي دعــمــهــا ملـــشـــروع أنـــبـــوب الـــغـــاز، 
بعد إعان السلطات األملانية عثورها على 
»نوفيتشوك«.  ثبت تسميم نافالني بـ

ُ
أدلة ت

ــنـــوات حملة  سـ مــنــذ  ــرامـــب  تـ إدارة  ــقـــود  وتـ
مــكــثــفــة ملـــحـــاولـــة إفــــشــــال املـــــشـــــروع، وهـــي 
في  مشاركة  شركات  على  عقوبات  فرضت 

ويــشــارك فــي املــشــروع أكــثــر مــن 100 شركة 
أوروبية، نصفها أملانية.  وسارعت موسكو 
اتهمتها بتعطيل  إذ  بــرلــن،  الـــرد على  إلــى 
جهود التحقيق في قضية تسميم نافالني. 
الخارجية  وزارة  بــاســم  املتحدثة  واتــهــمــت 
ــد،  ــا، أمــــس األحــ ــ ــاروفـ ــ ــا زاخـ ــاريـ الـــروســـيـــة مـ
االستجابة  في  بالفشل  األملانية  السلطات 
ــلــــه االدعــــــــاء الــــعــــام فــــي روســـيـــا  لــطــلــب أرســ
بــتــاريــخ 27 أغــســطــس/آب املـــاضـــي. وقــالــت 
زاخاروفا »عزيزي ماس، إذا كانت الحكومة 
أن  فعليها  بياناتها،  فــي  األملــانــيــة صــادقــة 
تكون مهتمة بتحضير رد على طلب مكتب 
املدعي العام الروسي في أقرب وقت ممكن«. 
وأضــافــت »ال نــزال حتى اآلن غير متأكدين 
إن كــانــت أملــانــيــا تلعب لعبة مــزدوجــة. أين 
الــعــجــلــة الـــتـــي تـــصـــرون عــلــيــهــا؟ عــبــر عــدم 
ل برلن عملية التحقيق 

ّ
إرســال ردهــا، تعط

التي تدعو إليها. فهل األمر متعمد؟«.
وكــــان تــرامــب تــــرك، الــجــمــعــة املـــاضـــي، الــبــاب 
ه لم 

ّ
مفتوحا أمام كل االحتماالت، إذ أعلن أن

ى اآلن على تسميم نافالني، 
ّ
ــة حت

ّ
أدل أّي  يــَر 

ه ليس لديه سبب 
ّ
مضيفا في الوقت نفسه أن

تؤّكد من  التي  برلن  قالته  ما  للتشكيك في 
ــة قـــاطـــعـــة« فـــي هــذه  ــ ــ ـ

ّ
 لــديــهــا »أدل

ّ
جــهــتــهــا أن

إذا  القضّية. وأضـــاف »ســأكــون غاضبا جــدًا 
ــم ُيـــحـــّدد تــرامــب  ــال«. ولـ ــذه هـــي الـــحـ كــانــت هـ
 
ّ
ــخــذه إذا مـــا اقــتــنــع بـــأن

ّ
ــــذي ســيــت اإلجــــــراء الـ

ه 
ّ
لكن اغــتــيــال،  مــؤامــرة  كــان ضحية  نافالني 

ه كان »إلى حّد بعيد أشّد صرامة 
ّ
شّدد على أن

مع روسيا من أّي أحد آخر«.
)العربي الجديد، فرانس برس( )Getty( اتّهم ماس بشكل مباشر الدولة الروسية بتسميم نافالني

بريطانيامتابعة

ماس: إذا تقرَّر فرض 
عقوبات فال بد من أن 

تكون محددة األهداف

أشارت الشرطة 
إلى إمكانية استهداف 

الضحايا عشوائيًا

تواصل الشرطة 
البريطانية محاوالتها 

لمعرفة األسباب 
الكامنة وراء عملية 

الطعن في برمنغهام، 
والتي أدت إلى مقتل 
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تدهور القطاع الزراعي في األردن
عّمان ـ زيد الدبيسية

قال رئيس اتحاد مزارعي وادي األردن، عدنان 
ــــاده وصـــل  ــــي فــــي بــ ــــزراعـ ــدام، إن الـــقـــطـــاع الـ ــ ــ خـ
إلـــى أســـوأ مــرحــلــة فــي تــاريــخــه وبـــات كثير من 
املزارعني يفكرون جديا بهجرة أراضيهم بسبب الخسائر 
الــكــبــيــرة الــتــي تــعــرضــوا لــهــا خــاصــة خـــال الــعــام الحالي 
لعدة أسباب أهمها أزمة كورونا وما نتج عنها من إغاق 
أسواق تصديرية مهمة وانخفاض األسعار إلى مستويات 

غير مسبوقة ال تغطي الكلف.
»العربي الجديد« أن خسائر  وأضاف خدام في تصريح لـ
املـــزارعـــني خـــال الــثــمــانــيــة أشــهــر مــن الــعــام الــحــالــي تقدر 
كثيرا  ترتفع  أن  ويتوقع  الــــدوالرات،  من  املايني  بعشرات 
بسبب األضرار التي لحقت باملزروعات والنباتات الناتجة 
عن املوجة الحارة التي يشهدها األردن ودول املنطقة منذ 

األسبوع املاضي.
الزراعية والنباتات تعرضت  أن غالبية املحاصيل  وتابع 
للتلف بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتي زادت في بعض 

املناطق عن 50 درجة مئوية، وال سيما في منطقة األغوار 
ما سيضطر عددا كبيرا من املزارعني لهجرة الزراعة خال 

الفترة املقبلة لتراكم الخسائر وتفاقم أوضاعهم املادية.
وبنّي أن غالبية املزارعني حاليا يفضلون عدم قطف الثمار 
كلفا إضافية  تــرتــب عليهم  ألنــهــا  الــزارعــيــة  املحاصيل  أو 
تعثر  مــع  املحلي  الــســوق  فــي  أسعارها  نتيجة النخفاض 

عمليات التصدير في كثير من األحيان.
وأوضح أن القطاع الزراعي يعاني أيضا من نقص شديد 
ــدي الــعــامــلــة نــتــيــجــة لــتــخــفــيــض تــصــاريــح العمل  ــ فـــي األيـ

للوافدين. 
تقديمها  لــعــدم  الحكومة  املــزارعــني  اتــحــاد  رئــيــس  وانتقد 
ــا مــــن أكــثــر  ــارهـ ــبـ ــتـ ــــي واعـ ــزراعـ ــ الــــدعــــم الـــكـــافـــي لــلــقــطــاع الـ
الناتجة  والتداعيات  كورونا  بجائحة  املتأثرة  القطاعات 
عــنــهــا رغــــم أن رئـــيـــس الــــــــوزراء عــمــر الـــــــرزاز أكــــد مــؤخــرا 
أن الــحــكــومــة مــســتــمــرة بــدعــم الــقــطــاع الـــزراعـــي كــونــه من 
أهــــم الــقــطــاعــات االســتــراتــيــجــيــة واملــهــمــة لــتــحــقــيــق األمـــن 

االقتصادي واالجتماعي واألمن الغذائي.
وقال الرزاز خال لقائه مع ممثلي القطاع الزراعي مؤخرا 

إن الحكومة ستعمل على تحويل االستراتيجية الزراعية 
إلــــى خــطــة تنفيذية  أخـــيـــرا  الــــزراعــــة  أعــدتــهــا وزارة  الــتــي 
وإجـــــراءات لتمكني الــقــطــاع مــن تــجــاوز الــصــعــوبــات 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 اإلجــمــالــي حــوالــي 4% ويوفر 
آالف فــــرص الـــعـــمـــل، وخـــاصـــة لـــلـــوافـــديـــن، نـــظـــرا لــعــزوف 
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.
دورا  يلعب  الــزراعــي  القطاع  إن  الجديد«  »العربي  لـ وقــال 
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 املــزارعــني بهجرة الــزراعــة ينطوي على مخاطر كبيرة 

على االقتصاد األردني بشكل عام.

الرباط ـ مصطفى قماس

أجـــاز املــغــرب لــرعــايــا الــبــلــدان الــذيــن يحصلون على 
حجز في الفنادق الدخول إلى اململكة، بعد توقف دام 
منذ مــارس/آذار املاضي إثر تفشي فيروس كورونا. 
الذين  األجانب،  األعمال  لرجال  الدخول  وتم تسهيل 
ــــوة مـــن شـــركـــات مــغــربــيــة، حيث  يــحــصــلــون عــلــى دعـ
يسري هذا التدبير اعتبارا من أمس األحد، حسب ما 

أعلن عنه االتحاد العام ملقاوالت املغرب.
وكـــشـــف االتـــحـــاد الـــعـــام ملـــقـــاوالت املـــغـــرب، أن وزارة 
الشؤون الخارجية والتعاون األفريقي، تفاعلت بشكل 

إيــجــابــي مــع الــســمــاح بــولــوج املــغــرب لــفــائــدة الرعايا 
األجانب الذين يتوفرون على حجز في الفنادق.

وأوضـــح االتــحــاد الــعــام ملــقــاوالت املــغــرب، الــذي يمثل 
الذين ال  مصالح رجــال األعمال، أنه يمكن لألجانب، 
املغربي  التراب  دخــول  التأشيرة،  لتدبير  يخضعون 
بــمــجــرد تــقــديــم حــجــز فــي فــنــدق باململكة. ويــهــم هــذا 
التدبير بشكل خاص البلدان التي ينجز معها املغرب 
ــيـــرة، حــيــث يفترض  رحــــات خــاصــة فــي الــفــتــرة األخـ

فيهم اإلدالء بما يفيد بإجرائهم اختبار كوفيد 19.
السياحي،  للقطاع  بالنسبة  ويشكل هذا خبرا جيدا 
ــراء هـــي الــتــي  ــ خــاصــة أن الــبــلــدان املــعــنــيــة بــهــذا اإلجــ

ــدرة لــلــســيــاح نــحــو املــمــلــكــة.  ــدان مـــصـ ــلـ تــشــكــل أهــــم بـ
ــرادات  ــ ــ ــــى أن إيـ ــرف، إلـ وتـــشـــيـــر بـــيـــانـــات مــكــتــب الــــصــ
السياحة تراجعت 2.35 مليار دوالر في السبعة أشهر 
األولى من العام الجاري، بعدما كانت في حدود 4.15 
املاضي.  الــعــام  مــن  الفترة نفسها  فــي  مليارات دوالر 
الــعــام املــاضــي، حسب  ــرادات السياحة فــي  إيــ وبلغت 
8 مليارات دوالر، بعد جذب  الصرف،  بيانات مكتب 
13 مليون سائح، ما دفــع املهنيني إلــى املراهنة على 
استقطاب 14 مليون سائح في العام الحالي، غير أن 

فيروس كورونا كان له رأي آخر.
وتتوقع الكونفدرالية الوطنية للسياحة، أن تتراجع 

إيــــــرادات الــســيــاحــة بــــ 5.8 مــلــيــارات دوالر فـــي الــعــام 
ـــ5.2 مــلــيــارات دوالر في  بــ قــبــل أن تنخفض  الــحــالــي، 
ما يفضي   ،2022 في  مليارات دوالر  و3  املقبل  العام 

إلى خسارة 14 مليار دوالر على مدى ثاثة أعوام.
لــلــمــنــدوبــيــة الــســامــيــة للتخطيط  وتــوصــلــت دراســـــة 
ــى أن قـــطـــاع الـــفـــنـــادق واملـــطـــاعـــم كــان  )حـــكـــومـــيـــة(، إلــ
ــرا بــــاألزمــــة الــنــاجــمــة عن  ــأثـ ــر الــقــطــاعــات تـ ــثـ مـــن األكـ
فيروس كــورونــا، حيث شهد توقف 99 في املائة من 
الشركات، ماحظة في الوقت نفسه أن 28.7 في املائة 
مــن الــشــركــات فــي قــطــاع اإليــــواء واملــطــاعــم مــازالــت لم 

تستأنف نشاطها بعد رفع الحجر الصحي.

المغرب: تسهيالت لألجانب تستهدف إنعاش السياحة

مبيعات 
قياسية 

للشاحنات 
الثقيلة 

في الصين
أظـــــــــــــهـــــــــــــرت بـــــــيـــــــانـــــــات 
مــبــيــعــات  أن  صــنــاعــيــة 
في  الثقيلة  الــشــاحــنــات 
ــّوًا  ــمـ ــلـــت نـ ــّجـ الــــصــــني سـ
ـــرًا عـــلـــى أســـــاس  ــ ــزدهـ ــ مــ
ســنــوي فـــي أغــســطــس/ 
لــتــســّجــل  املـــــاضـــــي،  آب 
ــا قـــيـــاســـيـــا جـــديـــدًا  ــمــ رقــ
مــنــذ ســنــوات. وبحسب 
الـــتـــقـــيـــيـــم الـــــصـــــادر عــن 
وورد  »ســـيـــفـــي  مــــوقــــع 
مــقــدم  أي«،  ســــي  دوت 
خــــــــدمــــــــات مــــعــــلــــومــــات 
صــنــاعــة املـــركـــبـــات، فــإن 
ألـــف شاحنة  نــحــو 128 
ــد بـــيـــعـــت فــي  ــ ــلـــة قــ ــيـ ــقـ ثـ
بزيادة  املــاضــي،  الشهر 
ــلـــى  عـ املــــــــائــــــــة  فــــــــي   75
ــم 

ّ
أســـاس ســنــوي. وحــط

قياسيا  رقما  الرقم  هذا 
 فــي أغسطس/ 

ً
مــســّجــا

تــم  إذ   ،2017 عــــــام  آب 
ألــــف   93.7 نــــحــــو  ــيــــع  بــ
شاحنة في ذلك الشهر، 
ما سّجل ذروة املبيعات 
لـ5 أشهر. وتوقع املوقع، 
باالستناد إلى االزدهار 
ــــي الــــســــوق،  املـــســـتـــمـــر فـ
املـــبـــيـــعـــات  ــل  ــجـ تـــسـ  

ّ
أن

السنوية في العام رقما 
قــيــاســيــا بــــــــ1.4 مــلــيــون 

سيارة.

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

تخوضان نضاال معا ضد التهديدات المشتركة. 

قطر تصرف مساعدات لـ170 ألف أسرة في غزة
إعمار غزة، محمد  القطرية إلعادة  اللجنة  رئيس  أعلن 
صندوق  مع  وبالتعاون  اللجنة  أن  أمس،  العمادي، 
لألسر  النقدية  المساعدات  صرف  ستبدأ  للتنمية،  قطر 
المتعففة في قطاع غزة، يوم الثالثاء المقبل. وذكر 
العمادي في بيان أن اللجنة ستبدأ، غدا الثالثاء، تسليم 
في  متعففة  أسرة  ألف   100 لـ  النقدية  مساعداتها 
محافظات القطاع، بواقع 100 دوالر لألسرة الواحدة، 
من  أخرى  أسرة  ألف   70 لـ  دوالر   100 توزيع  ستبدأ  ثم 
المتضررة بسبب تفشي فيروس »كورونا« في  العائالت 
التنمية  وزارة  كشوفات  ضمن  والمسجلة  القطاع 

االجتماعية. 

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

جهة أخرى.

لقطات

اقتصاد
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 
وُيثير 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 

 تابعة للدولة تقّدر قيمتها 
ً
أصوال

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 190 فدانًا، أو ما 

يوازي 800 ألف 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، 
ى إدارة 

ّ
هل هو صندوق يتول

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.

دولة صندوق 
مصر السيادي
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تقاسم نِسب بين المخابرات واألمن الوطني

اختيار نواب البرلمان المصري

العراق: عسكرة 3 محافظات جنوبية

تم تقسيم النواب 
المحتملين المستهدفين 

إلى ثالث فئات

القاهرة ـ العربي الجديد

ــتـــعـــدادات  ــتــــواٍز مـــع اسـ فـــي خـــط مــ
ــع  ــــي لـــوضـ ــنـ ــ ــــوطـ جـــــهـــــاز األمـــــــــن الـ
تــشــكــيــلــة املـــرشـــحـــني األســـاســـيـــني 
ــم األربـــــع،  ــقـــوائـ ــاء الـ ــفــــردي وأعــــضــ لــلــنــظــام الــ
انتخابات  في  املــصــري،  النظام  من  املدعومة 
ــــواب املـــقـــبـــل، والــــتــــي ســتــتــشــكــل  ــنـ ــ مــجــلــس الـ
ــــزاب املــوالــيــة، وعــلــى رأســهــا  مــن أعــضــاء األحـ
»مستقبل وطــــن«، كــمــا حـــدث فــي انــتــخــابــات 
مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ األخـــــيـــــرة، يـــتـــولـــى جــهــاز 
الشخصيات  العامة مهمة اختيار  املخابرات 
ــة لــلــبــرملــان.  ــيـ ــاسـ ــواة األسـ ــنــ الـــتـــي ســتــمــثــل الــ
وسيعتمد الجهاز على هذه الشخصيات في 
األغلبية  وقــيــادة  املختلفة،  القضايا  تحريك 
الـــتـــي ســيــنــتــمــي مــعــظــم أعــضــائــهــا، بطبيعة 
 عن 

ً
الريفية، فضا الحال، لألقاليم واملناطق 

أداء تلك الشخصيات دورًا أساسيا في تمثيل 
البرملان أمام الرأي العام وفي وسائل اإلعام، 
ــع الـــقـــوانـــني  ــاريـ ــر مـــشـ ــريـ ــمـ وفـــــي تـــســـويـــق وتـ
واملــــواقــــف الــرســمــيــة لــلــنــظــام داخــــل الــبــرملــان 

املصري.
وقالت مصادر سياسية في حزب »مستقبل 
وطن« إن املخابرات واألمن الوطني يقسمان 
أعضاء مجلس النواب املستهدفني إلى ثاث 
فئات، أكبرها عــددًا، بنسبة تصل إلى 60 في 
املائة، من الفردي والقوائم، شاملة حصة املرأة، 
سيتم اختيارهم بمعايير القبلية والعاقات 
الــريــفــيــة. وأســنــدت هــذه  اإلقليمية بــاملــنــاطــق 
املــهــمــة إلـــى األمـــن الــوطــنــي، حــيــث بـــدأت منذ 
أسابيع االتصاالت واالجتماعات التنسيقية 
ــزاب  ــ ــ ــل ولــــجــــان األحـ ــائـ ــبـ ــقـ ــائــــات والـ مــــع الــــعــ
املوالية للنظام باملحافظات، بحضور مديري 
األمن والعمد ومشايخ القرى. وسيتم تحديد 
عوامل،  عــدة  على  بناء  املختارين  املرشحني 
الدعاية  اإلنــفــاق على  الــقــدرة على  مــن بينها 
لصالح القوائم أو الحزب، ودفع مبالغ مالية 
مسمى  تحت  واملحافظات  وأجهزته  للنظام 
»تبرعات«، إلى جانب مدى تعاون املرشحني 
أمنيا وقوة اتصاالتهم باألجهزة املختلفة، ال 
سيما أن هيئة الرقابة اإلداريــة ستلعب دورًا 
أساسيا أيضا في التصديق على االختيارات 

األمنية.
ــة، فـــتـــصـــل نـــســـبـــتـــهـــا مــن  ــيــ ــانــ ــثــ أمــــــا الـــفـــئـــة الــ
إجــمــالــي األعـــضـــاء إلــــى 30 فـــي املـــائـــة، وهــي 
ــردي والــــقــــوائــــم بـــالـــقـــاهـــرة  ــ ــفـ ــ تـــضـــم نـــــــواب الـ
الــكــبــرى واإلســكــنــدريــة واملــنــاطــق الحضرية 
عــلــى مــســتــوى الــجــمــهــوريــة. وأســـنـــدت 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 
مـــع األجــــهــــزة وكــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع وســائــل 
اإلعام والتواصل االجتماعي. وهناك توجه 
الفئة مــن بني  الختيار نسبة كبيرة مــن هــذه 
دورات  على  الحاصلة  الحزبية  الشخصيات 

فـــإن شــعــبــان ســيــديــر عملية االخــتــيــار، كما 
حــدث فــي الــشــيــوخ، على مــراحــل تدريجية، 
تنتهي بجلسات يعقدها ضباط باملخابرات 
باملقابلة  أشبه  تكون  املرشحني،  مع  العامة 
الشخصية بعد استيفاء التحريات األمنية 
والرقابية الــازمــة، ومــن خــال هــذه املقابلة 
يتحدد مصير املرشحني. وبحسب املصادر 
فـــإن التقسيم بــهــذه الــنــســب بــني املــخــابــرات 
الحساسيات  بــعــض  يثير  الــوطــنــي  واألمــــن 
اتهامه  بعد  األخــيــر، خصوصا  الجهاز  فــي 
من قبل دائــرة السيسي بالتقصير والفشل 
ــــى من  فـــي حــشــد الــنــاخــبــني بــاملــرحــلــة األولــ
انــتــخــابــات مــجــلــس الــشــيــوخ، الــتــي سجلت 
أدنى مستويات املشاركة في االستحقاقات 
في   14 بنسبة  األخــيــر،  بالعقد  االنتخابية 
املـــائـــة بــعــد اســتــنــفــاد وســـائـــل الــحــشــد غير 
املشروعة. كما أن األمن الوطني يشكك دائما 
في كفاءة اختيارات دائرة السيسي وعباس 
كـــامـــل عــلــى صــعــيــد املـــمـــارســـة الــســيــاســيــة، 
األمـــــر الـــــذي ســيــصــطــدم بـــواقـــع جـــديـــد هو 
ــابــــرات فــــي تــصــعــيــد أكـــبـــر عـــدد  رغـــبـــة املــــخــ
ممكن مــن الــجــيــل الــجــديــد الـــذي تــم إعـــداده 
في البرنامج الرئاسي إلعداد القادة الجدد 

وأكـــاديـــمـــيـــة الـــتـــدريـــب وتــنــســيــقــيــة شــبــاب 
الشباب،  ومنتديات  والسياسيني  األحـــزاب 
وغــيــرهــا مــن الــجــهــات الــتــابــعــة ملكتب مدير 
املخابرات مباشرة، ويسيطر عليها شعبان، 
مــا سيغير ســمــات الــبــرملــان الــقــادم بصورة 

ــيـــرة، شــكــلــيــا، عــــن املــــاضــــي، دون تــغــيــر  ــبـ كـ
توجهاته بالطبع.

وابــتــعــد الــعــقــيــد أحــمــد شــعــبــان عـــن التحكم 
ــعـــت  ــيـ املــــبــــاشــــر فـــــي وســـــائـــــل اإلعــــــــــــام، وأشـ
أنـــبـــاء عـــن إبـــعـــاده عـــن الــســلــطــة نــهــايــة الــعــام 
وأكدتها  سبق  الــتــي  الحقيقة،  لكن  املــاضــي، 
 عن مصادر مختلفة، 

ً
نقا الجديد«  »العربي 

فـــي ديــســمــبــر/كــانــون األول ويــولــيــو/تــمــوز 
أنــه مــا زال املتحكم األول في  املــاضــيــني، هــي 
السيسي  نجل  برفقة  السياسي،  امللف  إدارة 
ضـــابـــط املـــخـــابـــرات مــحــمــود، واملــــســــؤول عن 
مــجــمــوعــة مـــن األنــشــطــة الــرئــيــســيــة لــلــنــظــام، 
يتجاوز  ال  التي  الشباب«  »تنسيقية  ومنها 
عمرها العامني، وبات لها ممثلون في جميع 
دون  املستوى،  رفيعة  الحكومية  التشكيات 

ظهور أي عمل أو نشاط لها على األرض.
ويــــتــــعــــارض هـــيـــكـــل »الـــتـــنـــســـيـــقـــيـــة« وفـــكـــرة 
الــســيــاســة بمعناها  إنــشــائــهــا مـــع مــمــارســة 
ــتـــواصـــل مـــع الــجــمــاهــيــر. فهي  الــحــقــيــقــي والـ
مــؤســســة كــكــيــان مـــركـــزي تـــابـــع ملــكــتــب مــديــر 
املـــخـــابـــرات، بــعــدمــا كــانــت فــي الــبــدايــة تابعة 
لـــرئـــاســـة الـــجـــمـــهـــوريـــة، قـــبـــل انـــتـــقـــال مــلــفــات 
ــــع انـــتـــقـــالـــهـــمـــا لـــلـــجـــهـــاز،  ــبــــان مـ ــامــــل وشــــعــ كــ
واضـــح. ومن  تنفيذي  أو  إداري  بـــدون هيكل 
خــــال الـــتـــواصـــل املــبــاشــر املــســتــمــر مـــع أكــثــر 
ــا، ال تــمــتــلــك الـــقـــواعـــد الــشــعــبــيــة  ــزبـ مـــن 25 حـ
أعــداد  ضم  من  »التنسيقية«  تتمكن  الكافية، 
مــحــدودة مــن الــشــبــاب أعــضــاء تــلــك األحــــزاب، 
الفحص  واجتيازهم  بعناية،  اختيارهم  بعد 
ــي ونـــجـــاحـــهـــم فــي  ــاراتــ ــبــ ــخــ ــتــ ــــي واالســ ــنـ ــ األمـ
الـــــــدورات الـــازمـــة فـــي األكـــاديـــمـــيـــة الــوطــنــيــة 
ــن أعـــضـــائـــهـــا. وبــعــد  لــلــشــبــاب، لــيــصــبــحــوا مـ
الــشــيــوخ،  فــي  مــقــاعــد  حصولها عــلــى خمسة 
النتخابات  استعداداتها  »التنسيقية«  بدأت 
ــلــــة، بــــضــــم عـــــــدد مــن  ــبــ ــقــ ــلـــس الــــــنــــــواب املــ مـــجـ
الشخصيات العامة املعروفة نسبيا ومتكررة 
النائب  الظهور في وسائل اإلعــام، فتم ضم 
الحالي محمود بدر، العضو املؤسس السابق 
لحركة »تمرد«، الذي يقترب من أن يكون أول 

»التنسيقية« في مجلس النواب. ممثل لـ

8
سياسة

بدأت السلطات العراقية، 
في إطار محاوالتها 

تنشيط العمل األمني 
ووقف عمليات اإلخالل 

بالقانون والنظام، 
بعسكرة 3 محافظات 

جنوبية، عبر وضع قيادة 
موحدة لها

أثارت عملية تقسيم الِنسب بين جهازي األمن الوطني والمخابرات العامة لوضع تشكيلة المرشحين األساسيين إلى انتخابات البرلمان 
المصري المقبل، حساسية لدى األمن الوطني، خصوصًا بعد اتهامه بالتقصير في حشد الناخبين لمجلس الشيوخ

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

بغداد ـ أكثم سيف الدين 
         عادل النواب

ــــوات الـــعـــراقـــيـــة  ــقـ ــ ــع مـــواصـــلـــة الـ ــزامـــن مــ ــتـ ــالـ بـ
عن  بحثا  الــبــصــرة،  فــي  عملياتها  املــشــتــركــة 
الباد  فــي جنوب  بــدأت  الــســاح واملطلوبني، 
مــرحــلــة جــديــدة مــن عــســكــرة املــحــافــظــات، مع 
ــادة عـــســـكـــريـــة واحـــــــدة لـــــذي قـــار  ــيــ تــشــكــيــل قــ

وميسان واملثنى.  
عمليات  املشتركة  العراقية  القوات  وواصلت 
الــتــفــتــيــش والــبــحــث عــن الــســاح واملــطــلــوبــني 
الـــعـــراق، بدعم  الــبــصــرة جــنــوب  فــي محافظة 
ــدات خــاصــة تــابــعــة لــجــهــاز مكافحة  ــ مـــن وحـ
اإلرهـــــــــاب، وســـــط تـــأكـــيـــدات أن الــعــمــلــيــة قــد 
تتوجه إلى ذي قار املجاورة بعد االنتهاء من 
الــبــصــرة، الــتــي أعــلــن فيها مــتــحــدث عسكري 
عــن مــصــادرة كــمــيــات مــن الــســاح والــذخــيــرة 

واعتقال مطلوبني.
ونــقــلــت وســائــل إعـــام محلية عــراقــيــة، أمــس 
املستوى  رفيعة  األحــد، عن مصادر عسكرية 
قرارًا حكوميا بتشكيل قيادة عسكرية واحدة 
لـــثـــاث مـــحـــافـــظـــات جـــنـــوبـــيـــة، يــطــلــق عــلــيــهــا 

اســـم قـــيـــادة عــمــلــيــات »ســـومـــر«، وتــشــمــل ذي 
القيادة  قار وميسان واملثنى، مؤكدة أن مقر 
الجديد سيكون في قاعدة اإلمام علي الجوية 
قـــــرب الـــنـــاصـــريـــة مــــركــــز مـــحـــافـــظـــة ذي قــــار، 
الــجــنــرال عــمــاد مــجــهــول بمهام  وتـــم تكليف 
قــائــد الــعــمــلــيــات. وتــرتــبــط الــقــيــادة الــجــديــدة 
وتكون  النواحي،  جميع  من  البرية  بالقوات 
جــمــيــع الــتــشــكــيــات الــعــســكــريــة واألمــنــيــة في 
تــلــك املــحــافــظــات تــحــت قــيــادتــهــا، مـــن ناحية 

العمليات، عدا جهاز مكافحة اإلرهاب.
ــال مـــســـؤول عـــراقـــي فـــي الــفــرقــة الــعــاشــرة  ــ وقـ
»الخطوة  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ بالجيش، 
ــــة حــــكــــومــــيــــة إلجـــــــراء  ــــاولـ ــــحـ ــن مـ ــمــ ــــي ضــ ــأتـ ــ تـ
ــســهــم فــي تنشيط العمل 

ُ
ت تــغــيــيــرات واســعــة 

األمني والقضاء على أي عاقة بني الضباط 
وعناصر األمن واملتورطني باإلخال باألمن، 
إذ ســـيـــكـــون الــتــشــكــيــل الـــعـــســـكـــري واألمـــنـــي 
ــع الــجــرائــم  الـــجـــديـــد مــخــتــلــفــا فـــي تــعــاطــيــه مـ
املنظمة وعمليات اإلخال بالقانون والنظام 
بــمــحــافــظــات الــجــنــوب، خــصــوصــا بــعــد فشل 
أرتـــااًل تحمل  التي تستهدف  الهجمات  وقــف 
مؤنا ومعدات لصالح قوات التحالف الدولي 
 عن اعــتــداءات طاولت 

ً
جنوبي الــعــراق، فضا

رئيس  أن  واعتبر  والناشطني«.  املتظاهرين 
تحٍد  أمـــام  »بـــات  الكاظمي  الــــوزراء مصطفى 
ــــذي تـــهـــدده جــمــاعــات  ــن الـ ــ كــبــيــر لــضــبــط األمـ
املحافظات  فــي  ال سيما  داعـــش،  تنظيم  غير 
الجنوبية، التي تصاعد فيها تهديد الفصائل 

املسلحة املتمردة على الدولة«. 
ــلــــواء  ــات، الــ ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ ــم الـ ــاســ وأكـــــــد املــــتــــحــــدث بــ
تحسني الخفاجي، تحقيق نتائج جديدة في 
وأوضــح  وبــغــداد.  بالبصرة  الحالية  العملية 
األنباء  أوردتــه وكالة  الخفاجي، في تصريح 
املشتركة  األمنية  »القوات  أن  )واع(،  العراقية 
اســتــحــوذت عــلــى أســلــحــة وذخـــيـــرة مختلفة، 
في  مهمني  مطلوبني  على  القبض  ألقت  كما 

تــجــارة املــخــدرات واإلرهـــــاب«. وأشـــار إلــى أن 
»قـــيـــادة الــعــمــلــيــات جــــادة فــي فـــرض الــقــانــون 
في جميع املحافظات العراقية، التي تتعرض 
النفات أمني بسبب الساح غير املنضبط«.

العسكرية  العمليات  حـــول  تعليق  أول  وفـــي 
الــجــاريــة فـــي الــبــصــرة وبـــغـــداد، مـــن املعسكر 
الــســيــاســي الحليف إليــــران، قـــال الــقــيــادي في 
»الحشد  تحالف »الفتح«، الجناح السياسي لـ
العشائر  »بعض  إن  عليوي،  كريم  الشعبي«، 
استخدمت ساحها ضد تنظيم داعش ويجب 
ــه«. وأضـــاف  عــلــى الــحــكــومــة عـــدم الــتــشــهــيــر بــ
»مــصــادرة  أن  فــي تصريح صحافي،  عليوي، 
الساح من العشائر ليست باألمر الهني على 
الحكومة، ألنه منتشر بشكل كبير، والعشائر 
استخدمت الساح في فترة ما ملساندة الدولة 
ضــد داعـــش«. فــي املــقــابــل، قــال رئيس الـــوزراء 
األسبق وزعيم ائتاف »دولة القانون«، نوري 
املالكي، في تغريدة، »ندعم ونؤيد أي خطوة 
ــكـــومـــة، ســــــواء بـــشـــأن مــاحــقــة  تــتــخــذهــا الـــحـ
للقضاء،  واملطلوبني  القانون  على  الخارجني 

أو جمع الساح غير القانوني«.
من جهة ثانية، تواصل الجدل بشأن العملية 
بعد إعان جهاز األمن الوطني تحرير مواطن 
»مرسيدس«  لفرع شركة  مديرًا  يعمل  أردنــي 
للسيارات في العراق في بغداد أول من أمس، 
خصوصا بعد نفي وزارة الخارجية األردنية 
وجود أي حالة خطف ألردني في العراق. وقال 
مسؤول في بغداد ضمن جهاز األمن الوطني، 
املختطف  »الشخص  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
 مديرًا لشركة مرسيدس للسيارات، 

ً
يعمل فعا

وتم اختطافه من أجل الحصول على املال من 
قبل جهة مسلحة، وهو عراقي األصــل ولديه 
الخارجية  بيان  أن  واعتبر  أردنــيــة«.  جنسية 
، وهـــنـــاك 

ً
ــان مــســتــعــجــا ــ ــة بــالــنــفــي كـ ــ ــيـ ــ األردنـ

تـــواصـــل بـــني الــخــارجــيــة الــعــراقــيــة والــســفــارة 
األردنية بخصوص هذا املوضوع.

للتدريب  الــوطــنــيــة  األكــاديــمــيــة  مــن  تأهيلية 
التابعة لدائرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
وأكـــاديـــمـــيـــة نـــاصـــر الـــعـــســـكـــريـــة. كـــمـــا تــمــيــل 
45 سنة،  دون  املــخــابــرات الخــتــيــار معظمهم 
مع اختيار عدد منهم ملناصب قيادية بلجان 

البرملان املختلفة.
أما الفئة الثالثة، التي تبلغ نسبتها عشرة 
فـــي املـــائـــة، فــســيــســتــأثــر بــاخــتــيــارهــا جــهــاز 
الــعــامــة، وتــحــديــدًا مكتب مديره  املــخــابــرات 
أحمد  النافذ  الضابط  بقيادة  كامل  عباس 
الخمسة في  إلــيــهــا نسبة  مــضــافــا  شــعــبــان، 
باملجلس،  السيسي  سيعينها  الــتــي  املــائــة 
القادم  الــبــرملــان  رئيس  اختيار  سيتم  حيث 
ووكيليه ورؤساء اللجان واملكاتب املختلفة 
من هذه الفئة.  وبحسب املصادر السياسية 

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 اختاف طوائفهم لكن 
لألسف يتضح من خال تويتر أن الذين يكرهون بعضهم هم أكثر بكثير. 

أهو عالم افتراضي؟ أم الواقع؟ #لبنان

 
َ

■ دخول املواطن السوري إلى بلده، ادفع 100 دوالر 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 
بالعالم املتطور من حولهم. ولوا أمركم لشباب متطور واٍع #فلسطني

■ #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 صاح األحوال والبلد خراب؟ من الذي يبني لك املستقبل وأنت 

بقي العربات؟ وتميت األرض وتحيي اآلفات؟« #السودان
ُ
تذبح الخيل وت

■ ناس بتموت عطش وناس بتموت غرق، يبدو ألنها قارة سمراء لم يلتفت 
لها أحد #السودان

 ■ اليمن اإلعام »ست سنوات وهو يضلل حول ما يحدث في اليمن، 
وأغلبه فقط يبحث عن معيشة واإلعام العربي فقط يبحث عن خبر أو 

إثارة، والنتيجة إطالة أمد الحرب، وتحّولت إلى تجارة وكذب.. وهناك من 
 في الوظيفة.

ّ
ينهب بشكل مخيف وتوريث أيضا

النواب قد وافق في جلسته العامة، في 18 أغسطس/ كان مجلس 
للبرلمان،  االنتخابية  الدوائر  تقسيم  قانون  مشروع  على  الماضي،  آب 
القانون على أن يكون عدد  ائتالف »دعم مصر«. وينص  المقّدم من 
وتم  للقوائم.  و284  للفردي   284 بواقع   568 النواب  مجلس  أعضاء 
تقسيم الجمهورية إلى 143 دائرة انتخابية للنظام الفردي، وأربع دوائر 
انتخابية تخصص لالنتخاب بنظام القوائم. وخصص للقاهرة بموجب 

مشروع القانون أعلى عدد مقاعد، وهو 31.

أعلى عدد مقاعد للقاهرة

Monday 7 September 2020
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اقتصاد

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

ــفــت فــيــضــانــات الــنــيــلــني األزرق 
ّ
خــل

ــيــــض فـــي الــــســــودان خــســائــر  واألبــ
اقتصادية  أوضــاع  فادحة في ظل 
منهكة، ما جعل الحكومة تعلن حالة طوارئ 
ملــدة 3 أشهر. خبراء اقتصاد يــرون أن الدولة 
للمتضررين  الكافي  الدعم  تقديم  عن  عاجزة 
من السيول والفيضانات لضعف اإلمكانيات 
ــة  ــدولــ وتـــــــــأزم األوضــــــــــاع املــــالــــيــــة، رغــــــم أن الــ
استنفرت الجهود كافة ملواجهة الكارثة، إال أن 

تحركها كان متأخرا.
العامة  الهيئة  تــوقــعــت  اآلن  وقــبــيــل شــهــر مــن 
لـــإرصـــاد الــجــويــة ارتــفــاعــا غــيــر مــســبــوق في 
الدولة  لم تضعه  الــذي  األمــر  النيل،  مناسيب 
في حسبانها، إال بعد أن فاض النيل وغمرت 
ــد مــــن األحـــــيـــــاء. وقــــــدر الــخــبــيــر  ــديـ ــعـ ــاه الـ ــيــ املــ
ــتـــصـــادي، عــــادل عــبــد املــنــعــم، فـــي حــديــثــه  االقـ
ــادة إعــمــار ما  »الــعــربــي الــجــديــد«، تكلفة إعــ لـــ
دمـــرتـــه الــســيــول والــفــيــضــانــات فـــي الـــســـودان 
بملياري دوالر منها خسائر زراعية وسكنية 
أكثر  إلى تضرر  التحتية، مشيرا  البنية  وفي 
مـــن نــصــف مــلــيــون فـــــدان زراعــــــي مـــن تــبــعــات 
السودانية  األنباء  وكالة  ونقلت  الفيضانات. 
الرسمية )سونا( عن وزير الداخلية، عصمت 
عبد الرحمن، قوله في تقرير قدمه إلى مجلس 
الـــوزراء إن »90 شخصا توفوا في كل الباد، 

وأن 5500 منزل انهارت في خمس واليات«.
مادية  إلــحــاق خسائر  فــي  األمــطــار  وتسببت 
السيول،  فيها  جــرت  التي  املناطق  فــي  كبيرة 
وأحصت السلطات تدمير آالف املنازل وإتاف 
آالف الفدادين من املحاصيل الزراعية ونفوق 

أعداد كبيرة من املواشي.
وقـــــرر مــجــلــس األمـــــن والــــدفــــاع الـــــذي تــرأســه 
الــفــريــق عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان رئــيــس مجلس 
ــادة إعـــــان حـــالـــة الــــطــــوارئ فـــي الــبــاد  ــيـ الـــسـ
ملـــــدة 3 أشـــهـــر بـــجـــانـــب تــشــكــيــل لــجــنــة عــلــيــا 

الخريف بسبب معدالت  ثــار 
َ
ا لــدرء ومعالجة 

العام، حيث كشف  األمطار والفيضانات هذا 
ــرار بــشــريــة ومــاديــة  عــن خــســائــر بــاهــظــة وأضــ
لـــ16 واليــة في الــبــاد، إلــى جانب تضرر أكثر 
من نصف مليون نسمة وانهيار كلي وجزئي 
ألكثر من 100 ألف منزل في مختلف الواليات.
وقالت وزيرة العمل والتنمية االجتماعية، لينا 
الشيخ، في تصريحات صحافية، إن معدالت 
ــذا الــــعــــام تــــجــــاوزت األرقــــــام  ــهـ الـــفـــيـــضـــانـــات لـ
ــرى االقـــتـــصـــادي،  ــن جـــانـــبـــه، يــ الــقــيــاســيــة. ومــ
»العربي الجديد« أن  محمد التوم، في حديثه لـ
من واجب الدولة املبادرة بدعم املتأثرين جراء 
الــســيــول والــفــيــضــانــات الــتــي اجــتــاحــت الباد 

وفق اإلمكانيات املتاحة لديها.
وأشــار إلــى أن هناك أضــرارا وخسائر فادحة 
إثـــر فــقــدان عــشــرات اآلالف مــن األســـر سكنها 
ومأواها، مرجعا ما آلت إليه اآلمور في الباد 
الدولة  تفهم  لعدم  الطبيعية  الــكــوارث  بسبب 
نـــشـــرات األرصـــــــاد الـــجـــويـــة الـــتـــي حـــــذرت من 
ارتـــفـــاع مناسيب  ســيــول وفــيــضــانــات بسبب 

النيل قبل شهر من ااَلن.
ــة إلـــــى اســـتـــنـــفـــار جــهــود  ــ ــــدولـ ــوم الـ ــتــ ودعــــــا الــ
املــنــظــمــات املــحــلــيــة واإلقــلــيــمــيــة للعمل بــروح 
التكافل لدرء السيول والفيضانات التي خلفت 

أن  الجديد«  »العربي  فادحة. وعلمت  خسائر 
بــزيــارة ميدانية  وفــدا من قطر الخيرية يقوم 
إلـــى الـــســـودان مـــن أجـــل تــدشــني مــشــاريــع في 
إطار إعادة إعمار املناطق املتضررة من مياه 
األمــطــار، ومــن املــقــرر أن تستمر هــذه الــزيــارة 
الخبير االقتصادي،  قــال  أيـــام. ومــن جانبه   4
»العربي الجديد إن إعان  عبد الله الرمادي، لـ
ثار السيول والفيضانات 

َ
حالة الطوارئ لدرء ا

املياه 16 والية  رد فعل بعدما غمرت  بمثابة 
مـــن بــيــنــهــا الــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم، مـــؤكـــدا أن 
مناسيب النيل فاقت ارتفاع األعــوام السابقة 
وبــالــتــالــي تــمــرد الــنــيــل وتــحــطــمــت اآلالف من 

املنازل.
وأضــاف الــرمــادي أن الــســودان ال يملك مــوارد 
مـــخـــزون اســتــراتــيــجــي، وبــالــتــالــي تظل  ذات 
الــحــكــومــة عـــاجـــزة عـــن تــقــديــم أي مــســاعــدات 
ــع أن  ــابــ ــوقــــت الـــــراهـــــن، وتــ ــي الــ لــلــمــتــأثــريــن فــ
الــحــكــومــة فـــي حـــالـــة تـــرقـــب وانـــتـــظـــار لتلقي 
ــن الــــخــــارج، فــيــمــا تــســاءل  ــم واإلغــــاثــــة مـ ــدعـ الـ
والصناعية  التجارية  األنشطة  أيــن  الــرمــادي 
ــمــــارك الـــصـــادر  ــــة؟ وأيــــــن رســــــوم جــ ــيـ ــ ــــزراعـ والـ
والـــــــــوارد؟ حــتــى تــســتــطــيــع الــحــكــومــة تــوفــيــر 
موارد مالية ملساعدة املتضررين. وأوضح أن 
ظل  فــي  تماما  متأزمة  االقتصادية  ــاع  األوضـ
كورونا، مؤكدا أن الحكومة عاجزة عن توفير 
ــــف الــســيــول  الـــضـــروريـــات فـــي الـــحـــيـــاة. ووصـ
التي  املصائب  فــوق  »باملصيبة  والفيضانات 
تــكــالــبــت عــلــى الـــبـــاد، وبــالــتــالــي ال أتــوقــع أن 
تفّعل الدولة حلواًل رغم فرض حالة الطوارئ 
إال إذا جاد علينا الخّيرون«، على حد تعبيره.

ــاعــــدات مــن  وتــــوقــــع الـــــرمـــــادي أن تـــصـــل مــــســ
الخارج، لكنها ليست بالقدر املطلوب ملواجهة 

التحديات التي تراكمت على الباد.
»العربي الجديد« إن  وقال عدد من املواطنني لـ
الجهات  فــاق توقعات وقـــدرات  النيل  فيضان 
الحكومية والشعبية للسيطرة عليه، مطالبني 
بضرورة تكاتف كافة الجهود إلعانة وإغاثة 
املتضررين والتعامل بحذر تجاه الفيضانات 

خاصة املواطنني القاطنني بجوار النيل. 
وعـــّدد املــواطــن فضل الــلــه إبــراهــيــم جملة من 
فيضانات  مــن  الشعب  على  الواقعة  ــرار  األضـ
وانهيار اقتصادي وأزمة كورونا والتي عّمقت 
الجراح، باإلضافة إلى توقف مشاريع التنمية 
ــازحـــني والـــاجـــئـــني،  ــنـ ــرار لــــعــــودة الـ ــقــ ــتــ واالســ
مــتــســائــا مــن أيـــن اإلمــكــانــيــات ملــعــالــجــة ذلــك، 
ودعا إلى ضرورة وضع معالجات عاجلة لكل 
والية بحسب حجم الضرر الذي أصابها جراء 
ــد دعــمــهــم كــل مــبــادرة تدعم  الــفــيــضــانــات. وأكـ
املتضررين ملعالجة آثار السيول والفيضانات 

ووضع معالجة للمشكلة.

بغداد ـ ميمونة الباسل

بــعــد انــتــشــار فــيــروس كــورونــا وفـــرض حــظــر الــتــجــّوال، زادت 
مـــعـــدالت تــســوق الــعــراقــيــني عــبــر اإلنــتــرنــت مــقــارنــة بــاألشــهــر 
التي سبقت ظهور الوباء حيث اضطر الكثير منهم إلى عدم 
الخروج من املنزل وتفضيل التسوق من املتاجر اإللكترونية 
لــســد احــتــيــاجــاتــهــم الــيــومــيــة عــبــر تــصــفــح مـــواقـــع الــتــواصــل 

االجتماعي، وخاصة فيسبوك وإنستغرام.
السياق، تقول املوظفة الحكومية، سديد سام )30  وفي هذا 
»العربي الجديد«، إنه منذ فرض حظر التجّول بدأت  عاًما(، لـ
أشــتــري احــتــيــاجــات أســرتــي مــن املــتــاجــر اإللــكــتــرونــيــة حيث 
الغذائية  واملــتــاجــر  املــواقــع  مــن  الكثير  على  تدريجيا  تعرفت 
والطبية واملعادن كالذهب والفضة واملابس ومواد التجميل 

وغيرها على اإلنترنت.
وأضــافــت: مــع انتشار وبــاء كــورونــا والحجر الصحي صرت 
اعــتــمــد بنسبة 90% عــلــى الــتــســوق مــن املــتــاجــر اإللــكــتــرونــيــة، 
ذين 

ّ
حتى الذهب اشتريه من بعض الصاغة املوثوق بهم أو ال

أعرفهم عبر اإلنترنت، وأغلب فساتني بناتي الصغار أشتريها 
التجارة  األطــفــال. وشــهــدت  بمابس  الخاصة  الصفحات  مــن 
اإللكترونية نموا ملحوظا في العراق، ويقدر حجم مبيعاتها 
بــأكــثــر مـــن 20 مــلــيــون دوالر شــهــريــا، حــســب تـــقـــديـــرات غير 
رسمية. »كورونا دفعت التجارة اإللكترونية للنمو على عكس 
مبيعات التجارة التقليدية، فالكثير من املواطنني يتصفحون 
لهم بضائع  املــنــازل وتظهر  مــن  االجتماعي  التواصل  مــواقــع 
ذات جودة عالية وسعر مناسب، فيكون اإلقبال على شرائها 
اإللكتروني،  »دليفري«  يقول صاحب متجر  كما  عاليا جــدا« 

»العربي الجديد«. صهيب أحمد، لـ
وتابع أن إحدى شركات النقل املعتمدة والتي لديها 18 مكتبا 
فــي عــمــوم الــعــراق، وتــقــدر حجم أربــاحــهــا اليومية بـــ 40 ألف 
دوالر، أجبرت على التوقف نتيجة قرارات الحظر الشامل في 
األشهر املاضية، لكن في جميع األحوال فإن فيروس كورونا، 

ساهم في رفع املبيعات وفتح آفاق واسعة لكثير من املتاجر 
التي لم تكن معروفة سابقا.

وأضاف أن أكثر املشترين من متجرنا الرجال من عمر 20 إلى 
34 عاًما، إذ يقبلون على املنتجات الخاصة بالعناية بالشعر 
والذقن، وأجهزة تخفيف الوزن، واملابس واألكسسوار، وتأتي 
النساء باملرتبة الثانية، من عمر 18 إلى 40 عاًما، أما املنتجات 
ــزة الــعــنــايــة بــالــبــشــرة،  ــهـ ــر مــبــيــعــا فـــي الــــعــــراق فــهــي أجـ ــثـ األكـ

واملابس واألكسسوار، ومستحضرات التجميل بشكل عام.
الخبير بالتسويق اإللكتروني، محمد عبد الرحمن )30 عاًما(، 
العراقيني  الشباب  مــن  العديد  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ يؤكد 
الخاصة وبسبب  بفتح مشاريعهم  يفكرون بجدية  أصبحوا 
جائحة كورونا فإن الجميع في املنازل يمسك الهاتف لساعات 
لــلــتــعــرف عــلــى الــتــجــارة اإللــكــتــرونــيــة، مــا دفــعــنــي إلـــى إطــاق 
سلسلة تعليمية عبر حسابي في إنستغرام سهلة وبسيطة 
جـــدا بــإمــكــان الــجــمــيــع االطــــاع عليها تــحــت وســـم التسويق 

بالعراق لتنمية مهارات املقبلني على العمل في هذا املجال.
وبـــني عــبــد الــرحــمــن، أن »الــتــجــارة اإللــكــتــرونــيــة مــربــحــة جــدا 
لكنها تحتاج إلى جهود كبيرة ووقت وخبرة من أجل تحقيق 
املكاسب املــرجــوة، والــتــي قــد تصل إلــى 3 آالف دوالر شهريا 
كثيرة  فهي  عيوبها  عن  أمــا  الناشئة،  للمشاريع  أكثر  وربما 
وأبــــرزهــــا عــــدم وعــــي الــكــثــيــر بــآلــيــات الــتــســويــق اإللــكــتــرونــي 
والتسرع أحيانا في اتخاذ القرار، وأنصح من يريد االستثمار 
فــي هــذا املــجــال بــدراســة الــســوق جيدا والــتــعــرف على مواطن 

القوة والضعف قبل دخوله«.
وأوضــح أن العديد من التّجار الجدد في هذا املجال يريدون 
تحقيق مبيعات سريعة وكبيرة في أول شهرين، ويحبطون 
الــتــجــارة اإللكتروني الصعب والـــذي مـــازال يواجه  مــن ســوق 

مشاكل عديدة منها غاء النقل.
وقال عبد الرحمن إن جائحة كورونا من فوائدها أنها اختزلت 
لنا 10 سنوات من التطوير اإللكتروني في العراق، إذ أجبرت 

الجميع على التوجه إلى الشراء )أوناين(.

الفيضانات تغرق اقتصاد السودان: 
مليارا دوالر تكلفة اإلعمار

كورونا دفع الكثير من العراقيين إلى التسوق عبر اإلنترنت بدًال من التجارة التقليدية )صباح عرار/فرانس برس(السيول فاقمت معيشة المواطنين )أشرف الشاذلي/فرانس برس(

كورونا ينعش التجارة اإللكترونية

جاءت الفيضانات لتزيد 
على السودان أزمة 

جديدة، وسط تردي 
األوضاع االقتصادية 

والمعيشية التي تعاني 
منها البالد في ظل 

تداعيات جائحة كورونا

ارتفاع إيرادات البنك الصناعي 
الصيني

شهد البنك الصناعي الصيني املحدود، 
ارتفاعًا في إيراداته التشغيلية بنسبة 

11.24 باملائة 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 100.2 مليار يوان )14.6 مليار دوالر 
أميركي(، فيما بلغ صافي الربح املنسوب 
إلى املساهمني في النصف األول من العام 

32.59 مليار يوان، بانخفاض نسبته 9.17 
باملائة على أساس سنوي، حسب وكالة 

األنباء الصينية )شينخوا(.
واعتبارا من نهاية يونيو/حزيران املاضي، 
بلغ إجمالي أصول البنك 7.54 تريليونات 

يوان، بزيادة نسبتها 5.57 باملائة عن نهاية 
العام السابق. فيما كان معدل القروض 

املتعثرة للبنك 1.47 باملائة، بانخفاض قدره 
0.07 نقطة مئوية عن نهاية عام 2019.

نمو إنتاج السيارات في إيران
ارتفع حجم إنتاج سيارات الركاب في إيران 

بنسبة 20% في 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 39 في املائة في األشهر الخمسة 

األولى من العام الجاري )بدأ في 21 مارس/
آذار 2019(.

وأفادت العالقات العامة في شركة إيران 
خودرو الصناعية أمس األحد، بأنها تمكنت 

من إنتاج 188 ألفا و223 سيارة ركاب في 
األشهر الخمسة األولى من العام الجاري. 
واستطاعت شركة إيران خودرو في هذه 
الفترة أن تسجل زيادة بنحو 171% في 

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.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

55
الــســودان،  حكومة  قالت 
إنها  ــي،  ــاض ــم ال األســـبـــوع 
ــن  ــة م ــلـ ــمـ عــــرضــــت جـ
ــى الــبــنــك  ــل الــمــشــاريــع ع
للحصول  للتنمية  األفريقي 
بنحو  يــقــدر  تمويل  على 
وشملت  دوالر.  مليون   55
ــتــاجــيــة  الــمــشــروعــات اإلن
الــصــغــيــرة ومــكــافــحــة 
األمراض المعدية وغيرها.

تقارير عربية

العراقمال وناس

ــركـــزي املــصــري  قــــال الــجــهــاز املـ
لـــلـــتـــعـــبـــئـــة الــــعــــامــــة واإلحـــــصـــــاء 
)حكومي( أمس األحــد، إن عجز 
تــراجــع 8.6 في  التجاري  املــيــزان 
املـــئـــة عـــلـــى أســــــاس ســـنـــوي فــي 
شــهــر يــونــيــو/ حـــزيـــران املــاضــي 

إلى 3.30 مليارات دوالر.
ــــت الـــنـــشـــرة الــشــهــريــة  ــحـ ــ وأوضـ
ــارة الـــخـــارجـــيـــة  ــجــ ــتــ ــ ــات ال ــانـ ــيـ ــبـ لـ
الـــصـــادرة عـــن جــهــاز اإلحــصــاء 
في بيان أن الصادرات انخفضت 
مــلــيــار   2.26 ــى  ــ إل املـــئـــة  فـــي   7.9
دوالر فــي يــونــيــو/ حـــزيـــران، في 
حني تراجعت قيمة الواردات 8.3 
دوالر.  مليارات   5.56 إلــى  باملئة 
ــة  ــريـ وشـــــهـــــدت االســــــــــــواق املـــصـ
ــودا واســعــا بسبب تــداعــيــات  ركــ
ــا، مــا  ــ ــ ــورون ــ تـــفـــشـــي فــــيــــروس كــ
ــة  ــادحــ ــر فــ ــائــ ــــي خــــســ تـــســـبـــب فــ
لــلــتــّجــار. واســتــحــوذت صـــادرات 
مــن   %33.5 عـــلـــى  ــلـــعـــة  سـ  14
املصرية خالل شهر  الصادرات 

يونيو/ حزيران املاضي.

تراجع 
صادرات 

مصر
تونس ـ إيمان الحامدي

انــطــلــق هـــشـــام املــشــيــشــي مـــبـــاشـــرة بــعــد نيل 
حكومته ثقة البرملان نحو بحث هدنة اجتماعية 
مع النقابات املتأّهبة للدفاع عن مواقفها في 
اإلصاحات االقتصادية التي تنوي الحكومة 
الــقــيــام بــهــا، وســـط وضـــع اجــتــمــاعــي محتقن 

وانكماش تاريخي في النمو االقتصادي.
ووافق البرملان التونسي، فجر األربعاء املاضي، 
عــلــى مــنــح الــثــقــة لــحــكــومــة هــشــام املــشــيــشــي، 
»التكنوقراط«، وسط آمال بأن تنجح في وضع 
حّد لحالة عدم االستقرار السياسي في الباد 
ومعالجة األوضاع االقتصادية واالجتماعية 
املترّدية. ويسعى رئيس الحكومة الجديد إلى 
إيــجــاد تــوافــقــات مــع االتــحــاد الــعــام التونسي 
للشغل من أجل ضمان دعم إضافي لحكومته 

تزيد  التي  االجتماعية  املطالب  نزيف  ووقــف 
من الضغط املالي على موازنة الباد. وطلب 
املشيشي أمام البرملان »بعض الهدوء« وفسح 
املجال لحكومته لبلورة برنامج يعالج مشاكل 
ــع حـــٍد لــنــزيــف املــالــيــة العمومية  الــبــاد ووضـ
قــبــل االنــطــاق فــي اإلصـــاحـــات الــكــبــرى التي 
ب قرارات مؤملة للتونسيني تتعارض 

ّ
قد تتطل

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، 
الــتــي يطالب  العمومية  املــؤســســات  وإصـــاح 
الثقل  بــاملــشــاركــة فيها بسبب  الــشــغــل  اتــحــاد 

العمالي والنقابي في هذه املؤسسات.
العام  االتــحــاد  بــاســم  الرسمي  الناطق  ــق 

ّ
وعــل

الــتــونــســي لــلــشــغــل، ســـامـــي الـــطـــاهـــري، على 
األولويات االقتصادية لحكومة املشيشي بأن 
مــوقــف رئــيــس الــحــكــومــة الــجــديــد مــن القطاع 
العام مقبول، غير أن استعداد االتحاد للدخول 
الحكومة  بــقــدرة  مرتبط  اجتماعية  هدنة  فــي 
االجتماعي  اإلضـــراب  مسببات  معالجة  على 
وأهــمــهــا الــفــقــر والــغــاء والــضــغــط الضريبي. 

»العربي الجديد« إن االتحاد  وقال الطاهري لـ
 
ً
العام التونسي للشغل )النقابة األكثر تمثيا
اإليجابي  للتفاعل  استعداد  على  الــبــاد(  في 
مع حكومة املشيشي شرط إثبات قدرتها على 
حسن إدارة امللف االجتماعي والتعّهد بالحفاظ 

على الحقوق املكتسبة للشغالني.
وأضاف في ذات السياق أن املركزية النقابية ال 
تملك أزرار السيطرة على الحراك االجتماعي وأن 
االستقرار يتطلب مكافحة حقيقّية ألسباب الفقر 
التي تدفع بالشغالني لإضراب أو االحتجاج 
ــوارع. ولــــم يــخــف الـــطـــاهـــري خشيته  ــشــ فـــي الــ
مــن أن ينفلت الـــحـــراك عــلــى جــمــيــع األطــــراف، 
ة 

ّ
العل أن  باعتبار  هدنة سياسية،  إلــى  داعــيــا 

وفق  باألساس،  أسبابها سياسية  التونسية 
قوله. وحول موقف االتحاد من خطة إصاح 
املؤسسات الحكومية عبر الشراكة مع القطاع 
الخاص التي اقترحها املشيشي في مشروعه 
أن  إن االتحاد سبق  الطاهري  الحكومي، قال 
ظ على قانون الشراكة بني القطاعني العام 

ّ
تحف

والخاص، مطالبا بحماية املؤسسات الحكومية 
الخاص عليها  القطاع  من محاوالت سيطرة 
فــي إطـــار شــراكــات غــيــر متكافئة، وفـــق قــولــه. 
الثقة  فــي جلسة منح  املشيشي  ووعــد هشام 
لحكومته بالبرملان بإيجاد حلول ألزمة الطاقة 
 مشاكل قطاع الفوسفات عبر 

ّ
في الباد وحل

اإلدماج االقتصادي واالجتماعي للمحافظات 
التي تعرف احتجاجات اجتماعية متواصلة 
ــل نـــشـــاط مــنــشــآت الــطــاقــة 

ّ
تــســبــبــت فـــي تــعــط

الحيوية جنوب تونس.
وعلى خاف حكومة الفخفاخ التي أطاحتها 
شبهة تضارب مصالح وفساد تملك حكومة 
املشيشي مقومات صمود أكبر من سابقتها، 
باعتبار أن رئيسها املشيشي موظف حكومي 
قـــادم مــن هــيــئــات الــرقــابــة الــعــامــة لــلــدولــة وال 
ــال. كــذلــك تمكن  ــمـ عــاقــة لــه بــعــالــم املـــال واألعـ
رئــيــس الــحــكــومــة الــجــديــد فــي مــســاره املهني 
من ربــط عاقات جيدة مع نقابات ثقيلة في 
والصحة  النقل  نقابات  ومنها  العام،  القطاع 
والشؤون االجتماعية بحكم عمله رئيس ديوان 
في 4 وزارات. واختار املشيشي لحقيبة الشؤون 
االجتماعية محمد الطرابلسي، العضو السابق 

التونسي  الــعــام  لــاتــحــاد  التنفيذي  للمكتب 
تواصل  مــّد جسور  مــا يساعده على  للشغل، 

مهمة مع املركزية النقابية.
م حكومة املشيشي مهامها في ظل أسوأ 

ّ
وتتسل

أزمة اقتصادية تمر بها الباد منذ استقالها 
عام 1956 بعد نزول كل املؤشرات االقتصادية 
إلى ما تحت الصفر وتراجع النمو االقتصادي 
بــــ12 بــاملــائــة إلـــى جــانــب انــفــجــار الــديــن الــعــام 
البطالة إلى 18 باملائة بسبب فقدان  وارتفاع 
عن   

ً
فــضــا تونسي وظائفهم،  ألــف   270 نحو 

للباد  اإلقليمي  املحيط  في  التوتر  تداعيات 
على الواقع التونسي.

وأكـــد األمـــني الــعــام املــســاعــد املــكــلــف بالقطاع 
الخاص في االتحاد العام للشغل، محمد علي 
الــبــوغــديــري، أن لــاتــحــاد بــرنــامــجــا لتحسني 
ــفــات جائحة 

ّ
أوضــــاع الــشــغــالــني وتــــدارك مــخــل

الجديدة  الحكومة  على  سيعرضها  كــورونــا 
من أجل مناقشتها وبلورة برنامج إصاحي 
شامل يحافظ على الحقوق املكتسبة للعمال 
فته الجائحة من فقدان ملواطن 

ّ
ويصلح ما خل

الشغل وتراجع للمقدرة الشرائية للعمال.
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  وأضـــاف الــبــوغــديــري لـــ
أكبر  بــمــجــهــودات  بــالــقــيــام  الــحــكــومــة مطالبة 
من أجــل ضمان تطبيق املــســاواة في الحفاظ 
الــخــاص كما  القطاع  فــي  العمال  على حــقــوق 
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 
الباد الذي أقر املساواة في الحقوق والواجبات 

بني الشغالني كافة.
وأفاد املسؤول النقابي في سياق متصل بأن 
التونسي للشغل سيطلب من  الــعــام  االتــحــاد 
الحكومة الجديدة أن تكون شريكا فعلّيا في 
إعادة تنشيط املؤسسات االقتصادية الخاصة، 
على أن يكون العمال النواة الصلبة لهذا القطاع 
بهدف توفير ظروف العمل املائمة وتحسني 
منافسة الشركات الخاصة التي تواجه منافسة 

شرسة مع الخارج.

الجزائر: موجة غالء جديدةحكومة تونس الجديدة تخطط لهدنة مع النقابات الغاضبة

مساٍع المتصاص االحتجاجات االجتماعية )ياسين غادي/ األناضول(

الجزائر ـ حمزة كحال

نــبــهــت مــنــظــمــة حــمــايــة املــســتــهــلــك في 
الــــجــــزائــــر، مــــن مــــوجــــة غـــــاء مــرتــقــبــة 
فــي األســعــار خـــال األســابــيــع القليلة 
املــقــبــلــة، تـــتـــزامـــن مـــع مـــوســـم الـــعـــودة 
إلــــى املــــــــدارس، داعـــيـــة الــحــكــومــة إلــى 
تكثيف الرقابة على األسواق واملحال 
الـــتـــجـــاريـــة لــحــمــايــة املــســتــهــلــكــني من 

املضاربة وجشع بعض التجار.
وقال رئيس املنظمة، مصطفى زبدي، 
فــي تصريح لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن 
ــار لـــم تــهــدأ مــنــذ بــدايــة  ــعـ وتـــيـــرة األسـ
كــورونــا، مشددا على  انتشار جائحة 
أهــمــيــة الــعــمــل عــلــى الــتــصــدي ملــوجــة 

غاء جديدة مع العودة إلى املدارس.
 تــتــالــي املــواســم 

ّ
ولــفــت زبــــدي إلــــى أن

ــار عــلــى  ــتـــجـ االســـتـــهـــاكـــيـــة يــشــجــع الـ
لاستفادة  املنتجات،  كل  أسعار  رفــع 
بأقصى قــدر ممكن من زيــادة الطلب، 
وتـــعـــويـــض مــــا خــــســــروه طــيــلــة فــتــرة 
حاد  تــراجــع  يقابله  الصحي،  الحجر 
ــرة، وهــو  ــيــ لــلــديــنــار فـــي األشـــهـــر األخــ
تفاقم معدالت  إلــي  يـــؤدي عموما  مــا 
التضخم، ويدفع املواطنني إلى التداين 

ملجابهة املصاريف الضرورية.
ــتـــحـــدث إلـــــى أهـــمـــيـــة تــوعــيــة  ونـــبـــه املـ
يتحمل  املــواطــن  أن  مــؤكــدا  املستهلك، 
مسؤولية حماية نفسه من املضاربني، 

بمقاطعة السلع مرتفعة الثمن.
االقتصادية  املراقبة  حمات  أن  ويــرى 
ال تكفي وحــدهــا لـــردع املــخــالــفــني، مما 
ــنــــني فــــي صـــــــراع يــومــي  يـــجـــعـــل املــــواطــ
مــع بــورصــة أســعــار ال تــهــدأ، وبالتالي 
خصوصا  املعيشية،  الضغوط  تتفاقم 
ــــن األســـــــر تــلــجــأ  وأن نـــســـبـــة كـــبـــيـــرة مـ
إلــى االقـــتـــراض. ويــواجــه الــجــزائــريــون، 
ــقـــات الـــخـــاصـــة  ــفـ ــنـ عــــمــــومــــا، ارتـــــفـــــاع الـ
ــة، بـــالـــلـــجـــوء إلـــى  ــ ــيـ ــ ــــدرسـ بــــالــــعــــودة املـ
الــــــقــــــروض االســــتــــهــــاكــــيــــة الــــصــــغــــرى. 
ــة حـــمـــايـــة  ــمــ ــنــــظــ ويــــعــــتــــبــــر رئــــــيــــــس مــ

التداين  إلى  اللجوء  كثرة  أن  املستهلك 
ــات  ــوبــ ــعــ واالقــــــــــتــــــــــراض، تــــعــــّمــــق الــــصــ
املعيشية للجزائريني، داعيا إلى البحث 
عن حلول أخــرى لكسر الطوق الخانق 
بات  املستهلك  أن  خصوصا  لألسعار، 
يــخــســر ســنــوّيــا نــحــو 10% مـــن قــدرتــه 

رائّية، منذ سنة 2011.
ّ

الش
حــمــات  إن  الـــتـــجـــارة  وزارة  ــقــــول  وتــ
مــكــثــفــة ملــراقــبــة تــتــواصــل مــنــذ بــدايــة 
املراقبة  عمليات  وأن  الــصــيــف،  فصل 
أســفــرت عــن تسجيل 55 ألــف محضر 
ضد تجار يعمدون إلى رفع األسعار.

وتؤكد الوزارة على تواصل الحمات 
ــة، مــع  ــ ــيــ ــ ــدرســ ــ ــودة املــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــرة الـ ــ ــتـ ــ ــي فـ ــ فــ
ــة نـــحـــو إقـــــرار  ــاريـ ــتـــجـ ــرف الـ ــغــ دفـــــع الــ
تخفيضات استثنائية تجنبا الرتفاع 

نسب التضخم في األشهر املقبلة.
ــه مــقــابــل  ــعــ ــراجــ وواصـــــــــل الــــديــــنــــار تــ
التعامات  الــعــمــات األجــنــبــيــة خـــال 
املالية الرسمية، مطلع سبتمبر/أيلول 
الحالي، حيث تأثرت أســواق الصرف 
التي  الركود  الرسمية سلبا مع حالة 
االقتصاد، منذ شهر مارس/  ضربت 
فـــيـــروس كــورونــا  بــفــعــل تــفــشــي  آذار، 
وتــــراجــــع إيـــــــــرادات الــــبــــاد مــــن الــنــقــد 
ــبـــي، مـــع فـــقـــدان أســـعـــار الــنــفــط  ــنـ األجـ
60% من قيمتها خال الربع األول من 
الدينار  إذ فقد  الــجــاري، 2020،  الــعــام 
في  والــيــورو  الــــدوالر  مقابل  تماسكه 

تعامات البنوك الرسمية.
ــل ســـعـــر الـــعـــمـــلـــة األوروبــــــيــــــة،  ــ ــّجـ ــ وسـ
الجزائري،  املركزي  البنك  في  اليورو، 
ــام الــديــنــار،  ارتــفــاعــا غــيــر مــســبــوق أمــ
إلى نحو 152.5 دينارًا لليورو الواحد 
للشراء، كما ارتفع الجنيه اإلسترليني 
ــام الـــديـــنـــار، وفــقــا آلخـــر تــحــديــثــات  أمــ
ــارًا، أمـــا  ــ ــنـ ــ ــغ 162 ديـ ــلـ »املــــــركــــــزي«، وبـ

الدوالر فاستقر عند 129 دينارًا. 
ــان الـــديـــنـــار قـــد تـــراجـــع فـــي مطلع  ــ وكـ
يونيو/ حزيران املنصرم إلى مستوى 
ــه أمــــــام الـــعـــمـــات األجــنــبــيــة،  ــدن لــ ــتـ مـ

مــنــذ بـــدايـــة تــفــشــي جــائــحــة كـــورونـــا، 
ــّجــــل ســـعـــر الـــــــــدوالر فــــي الــبــنــك  إذ ســ
ديــنــارًا   129.482 الـــجـــزائـــري  املـــركـــزي 
ــا ارتـــــفـــــع ســــعــــر صــــرف  ــراء، كــــمــ ــ ــشـ ــ ــلـ ــ لـ
املــوّحــدة )الــيــورو(  العملة األوروبـــيـــة 
إلــى 142.88 ديــنــارًا، أما  الدينار  أمــام 
فــبــلــغ 159.28  اإلســتــرلــيــنــي  الــجــنــيــه 

دينارًا للشراء.
وقــبــلــهــا، خــســرت الــعــمــلــة الــجــزائــريــة 
أكثر من 4 دنانير أمام الدوالر، مطلع 
ــريـــل/ نــيــســان املـــنـــصـــرم، مـــع بــدايــة  إبـ
األزمة الصحية، إذ بلغ سعر الصرف 
127.02 دينارًا للدوالر الواحد، بعدما 
كــان عند 123 ديــنــارًا، مطلع مــارس/ 
مــن 135 دينارًا  الــيــورو  قفز  آذار، كما 
خـــال مــــارس/ آذار املــاضــي إلـــى 137 

دينارًا في إبريل/ نيسان املاضي.
ــــاوف فــــي الــــجــــزائــــر مــن  ــــخـ ــادت املـ وعــــــ
ارتــــــفــــــاع األســــــعــــــار لـــتـــتـــقـــدم املـــشـــهـــد 
االقـــتـــصـــادي، بــعــد تــســجــيــل الــديــنــار 
ألرقاٍم تاريخية أمام الدوالر واليورو، 
ــن الــــغــــاء، ويــهــدد  ــا يـــنـــذر بــمــزيــد مـ مـ
إلغاء  إلــى  الرامية  الحكومية  الخطط 

الدعم تدريجيا، حسب مراقبني.
كـــمـــا أثــــــار تـــعـــويـــم الـــديـــنـــار مـــخـــاوف 
املــتــابــعــني لــلــشــأن االقــتــصــادي، الــذيــن 
العملة  تــحــريــر  يــســرع  أن  يــتــوقــعــون 
مـــن وتـــيـــرة تـــراجـــع الـــقـــدرة الــشــرائــيــة 

للجزائريني.
ــقــــول الــخــبــيــر  ــيــــاق، يــ وفــــــي هــــــذا الــــســ
ــن،  ــ ــديـ ــ ــال نـــــــور الـ ــ ــمـ ــ االقــــــتــــــصــــــادي، جـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن »انــخــفــاض  لــــ
قيمة الدينار أثر سلبا ليس فقط على 
املتوسطة  الطبقة  على  وإنما  الفقراء 
أيـــضـــا، وهــــو يــهــدد بــتــعــجــيــل انــهــيــار 
من  تبقى  فيما  أكثر  الشرائية  الــقــدرة 
السنة الحالية، بسبب تواصل عملية 
بسياسة  الحكومة  وتمسك  التعويم 
تقليص فـــاتـــورة الــــــواردات مــن خــال 
ــنــــار إلطــــالــــة عــمــر  خـــفـــض قـــيـــمـــة الــــديــ

احتياطي الصرف«.

معيشةمال وسياسة

برنامج لتحسين 
أوضاع العمال وتدارك 

تداعيات كورونا

Monday 7 September 2020 Monday 7 September 2020
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تراجع احتياطيات ُعمان
أظهرت بيانات رسمية، أمس، تراجع 

األصول األجنبية )االحتياطات( للبنك 
املركزي الُعماني في يوليو/ تموز 

املاضي، بنسبة 5.2 باملائة )897 مليون 
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 6.286 مليارات ريال 
)16.37 مليار دوالر( في يوليو/ تموز 

2020. كانت األصول األجنبية للمركزي 
قد سجلت 6.630 مليارات 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 
6 باملائة في يوليو املاضي، مقارنة مع 

5.927 مليارات ريال )15.44 مليار دوالر( 
في الشهر املماثل من 2019.

غرق سفينة إماراتية
أعلنت مجموعة الخليج للمالحة القابضة، 

املدرجة في سوق دبي املالي، تعّرض 
إحدى سفنها لحادث أدى إلى فقدانها 
قبالة سواحل اليابان، بينما كانت في 

طريقها من نيوزيلندا إلى الصني وعلى 
متنها مواٍش. وقالت املجموعة في بيان، 
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 43 فردًا، 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 2007. وتمتلك 
 من ناقالت املواد 

ً
الشركة أسطوال

الكيميائية وسفن نقل املواشي وسفن 
دعم العمليات والخدمات البحرية وعمليات 

إصالح السفن.



1213
اقتصاد

D D

برلين ـ العربي الجديد 

تتجه الحكومة األملانية لفرض عقوبات على 
روســيــا قــد تــطــاول مــشــروع »نـــورد ستريم 2« 
الــذي يعد مــن أهــم مشاريع روســيــا ملضاعفة 
تقّدم  لم  أملانيا، في حــال  إلــى  الطبيعي  الغاز 
موسكو »في األيام املقبلة« توضيحات بشأن 
قــضــيــة تــســمــيــم املــــعــــارض األبـــــــرز لــلــكــرمــلــني 
ألــيــكــســي نـــافـــالـــنـــي، األمـــــر الـــــذي بــــات مــثــّبــتــا 
بالنسبة لبرلني. وقال وزير الخارجية األملاني 
هايكو ماس لصحيفة »بيلد«، »إذا لم يساهم 
الجانب الروسي في توضيح ما حدث، خال 
مع  رّد  مناقشة  إلــى  فسنضطر  املقبلة  األيـــام 

شركائنا«.
ــر  ــم يــســتــبــعــد وزيــ ــرانــــس بــــــرس، لــ وحـــســـب فــ
اتخاذ خطوات على صلة  الخارجية األملانية 
بـــمـــشـــروع »نــــــورد ســتــريــم 2« لــخــط أنــابــيــب 
الــغــاز الــذي بــات فــي طــور االنتهاء مــن بنائه، 
ــــزّود أملــانــيــا وأوروبــــــا بــالــغــاز  ــفــتــرض أن يـ وُي
ــــذي انــتــقــدتــه  ــروع الــ ــشــ ــــي. ويـــحـــمـــل املــ ــــروسـ الـ
واشنطن مرارًا أهمية بالغة بالنسبة ألملانيا. 
ــــروس على  ـــل بـــأال يــجــبــرنــا الـ ـــال مـــاس »آمـ وقـ

اسطنبول ـ العربي الجديد

وّجــــه بــاكــســتــانــيــون، أمـــس األحــــد، دعــــوة إلــى 
سكنية  مدينة  في  لاستثمار  تركية  شركات 
ــد تــجــاري  ــــزور وفــ ــاء. ويــ ضــخــمــة، قــيــد اإلنــــشــ
باكستاني تركيا حاليا، إلجراء مباحثات مع 
املستثمرين األتراك بشأن ضخ استثمارات في 

بادهم، حسب »األناضول«.
وتواجه الشركات الباكستانية، خال السنوات 
الخافات  أزمــة تمويل، وسط تفاقم  األخيرة، 
مع السعودية بشأن تجديد منحة بقيمة 3.2 
بتقديمها  الـــريـــاض  وعــــدت  دوالر،  مــلــيــارات 
طلبت  املقابل  في  السعودية  لكن  لباكستان، 
الــتــســديــد الـــفـــوري لــلــقــروض الــســابــقــة، وهــو 

نـــورد ســتــريــم«، مشددًا  تغيير موقفنا حــيــال 
عـــلـــى ضـــــــرورة الـــنـــظـــر فــــي عــــواقــــب أي إلـــغـــاء 
للمشروع، وعلى وجــوب عــدم تركيز  محتمل 
واحـــدة.  نقطة  على  العقوبات  بــشــأن  النقاش 
وسيرفع خط » نورد ستريم 2« نحو 55 مليار 
مــتــر مــكــعــب مــن الــغــاز الطبيعي إلـــى أملــانــيــا، 
وهـــو بــهــذه الــســعــة يــضــاعــف مــن حــجــم الــغــاز 

الروسي في أملانيا. 
وتتعرض حكومة املستشارة األملانية أنجيا 
مــيــركــل لــضــغــوط مــتــزايــدة، إلعــــادة الــنــظــر في 
ــاز بـــعـــد إعــــان  ــغــ ــبــــوب الــ ــروع أنــ ــشــ دعـــمـــهـــا ملــ
ثبت 

ُ
ت أدلـــة  عــثــورهــا على  األملــانــيــة  السلطات 

تــســمــيــم نــافــالــنــي. وتـــقـــود الـــواليـــات املــتــحــدة 
برئاسة دونالد ترامب منذ سنوات عدة حملة 
مــكــثــفــة ملـــحـــاولـــة إفـــشـــال املــــشــــروع. وفــرضــت 
عـــقـــوبـــات عــلــى شـــركـــات مـــشـــاركـــة فـــي ورشـــة 
ــم االحــتــجــاجــات  الـــبـــنـــاء املــتــوقــفــة حـــالـــيـــا، رغــ
األوروبــيــة. وتــرى اإلدارة األميركية أن أنبوب 
الــغــاز الــروســي ألملانيا سيزيد مــن قــوة نفوذ 

موسكو في أوروبا. 
وحتى اآلن حرصت ميركل على التفريق بني 
للمشروع  االقتصادية  املصالح  إن  إذ  امللفني، 

مــا يعني أن الــعــاقــات بــني البلدين قــد تــزداد 
ســــــوءًا، حــســب مــحــلــلــني. وتــعــتــمــد بــاكــســتــان 
على تحويات مليوني عامل في السعودية، 
إضافة إلى الدعم املالي الذي تجده مقابل الدعم 

العسكري للرياض.
الفجوة  لسد  الباكستانية  الشركات  وتسعى 
التمويلية عبر التعاقد مع الشركات التركية. 
عت خارطة 

ّ
وكانت حكومة إســام آبــاد قد وق

طريق اقتصادية مع تركيا أثناء زيارة الرئيس 
رجب طيب أردوغان، في فبراير/شباط املاضي، 
التركية  االستثمارات  زيــادة  بنودها  بني  من 
وحــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري بــني البلدين. وقــال 
كبير مديري أحد املدن السكنية الجديدة في 
املستثمرين  ملمثلي  نــاظــر،  ســعــد  بــاكــســتــان، 
األتــراك: »جئنا لدعوتكم الستثمار ضخم في 
مدينة سكنية تقام على مساحة 5 مايني متر 
من  فيها  البناء  مستلزمات  كل  ونريد  مربع، 
تــركــيــا.« وأضــــاف: »نــتــوقــع تــطــورات إيجابية 
للغاية نحو تعزيز التعاون مع تركيا«، مشيدًا 
باالستقبال الجيد من قبل املسؤولني األتراك.

وسبق أن دعت باكستان تركيا إلى االستثمار 
فــي املــنــاطــق الشمالية مــن الــبــاد واملــســاعــدة 

واشنطن ـ العربي الجديد

املؤسسة  إضــافــة  أميركيون  منظمون  يــدرس 
الصينية  املوصات  أشباه  لتصنيع  الدولية 
»إس إم أي سي« إلى قائمة املشترين األجانب 
للحصول  إذن حكومي  إلــى  يحتاجون  الذين 
على التكنولوجيا أو املكونات، وفقا لصحيفة 
وول ستريت جورنال ووكالة رويترز، السبت، 
ما  إذا  يبحثون  األمــيــركــيــني  أن  إلــى  مشيرين 
كانت املؤسسة تلعب دورًا في تطوير الجيش 
وفق  نفت،  مــا  ســرعــان  الشركة  لكن  الصيني. 
أســوشــيــيــتــد بــــرس، األحـــــد، أن تــكــون لــهــا أي 
صـــــات بـــالـــجـــيـــش، مـــوضـــحـــة أن مــنــتــجــاتــهــا 
ــقـــط »لـــلـــمـــســـتـــخـــدمـــني املـــدنـــيـــني  مــخــصــصــة فـ

بالنسبة  جــدًا  مهّمة  بالطاقة  املرتبطة  وتــلــك 
لــبــادهــا. وتــشــارك فــي املــشــروع أكــثــر مــن مئة 

شركة أوروبية نصفها أملانية.
نــورد ستريم  الــوطــنــي، أصبح  املستوى  على 
موضوعا مثيرًا للجدل بني املرشحني لخافة 
ــافــــظ، قــبــل  املـــســـتـــشـــارة مــــن مــعــســكــرهــا املــــحــ
االنتخابات التشريعية في نهاية العام 2021. 
ودعــــا اثـــنـــان مــنــهــم هــمــا فـــريـــدريـــش مــيــرتــس 
ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرملان 
األملاني نوربرت روتغن إلى وقف هذا املشروع 
بـــدعـــوى أنــــه يــشــجــع بـــوتـــني عــلــى »مــواصــلــة 
سياسته«. ودعــا آخر هو أرمــني الشيت الذي 
يعد من بني األوفــر حظا لخافة ميركل، إلى 

الحذر وعدم التصّرف بطريقة »رّد الفعل«.
من جانبه رأى السفير األوكراني لدى أملانيا 
أندريه ميلنيك أن وقف بناء نورد ستريم 2 لن 
يكون كافيا. وفي مقابلة مع وكالة أنباء »دي 
ــد بحظر كامل  ــه« األملــانــيــة، طــالــب األحـ بــي ايـ
استيراد  كــل عمليات  أشهر على  وملــدة ثاثة 
الـــغـــاز والــنــفــط الـــروســـي إلـــى أوروبــــــا، بــهــدف 
»حـــرمـــان نــظــام بــوتــني مـــن مــصــدر اإليـــــرادات 

الرئيسي لسياسته العدائية«.

فـــي تــعــزيــز ســيــاحــتــهــا، خــــال اجـــتـــمـــاع علي 
أمني غاندابور، وزير شؤون كشمير ومنطقة 
أومــوت،  كوكهان  مــع  بالتستان«،  »جيلجيت 
والتنسيق  للتعاون  التركية  الــوكــالــة  رئــيــس 
»تيكا« في باكستان، أواخــر شهر أغسطس/

آب املــــاضــــي. وحـــســـب رئـــيـــس اتـــحـــاد الــغــرف 
ر حــجــم الــتــبــادل  والـــبـــورصـــات الــتــركــيــة »يـــقـــدَّ
الــتــجــاري بــني تــركــيــا وبــاكــســتــان بــنــحــو 700 
ر حجم االستثمارات  مليون دوالر، بينما يقدَّ
التركية في باكستان بنحو مليار دوالر، فيما 
بلغت قيمة االستثمارات الباكستانية في تركيا 
600 مليون دوالر«. وتشمل املنتجات املصّدرة 
مـــن تــركــيــا إلـــى بــاكــســتــان اآللـــيـــات واألجـــهـــزة 

وخيوط  الكهربائية،  واألجــهــزة  امليكانيكية، 
والــســجــاد،  الباستيكية،  واملنتجات  الــقــطــن، 
في  الكيميائية.  واملـــواد  األملــنــيــوم،  ومنتجات 
األقمشة  تركيا،  إلى  باكستان  تصّدر  املقابل، 
القطنية، واملشروبات، والخل، واأللبسة، وأدوات 
أن باكستان  التجميل، واإلكــســســوارات. يذكر 
تواجه أزمة مالية حادة، وسط تداعيات جائحة 
كورونا على االقتصاد. وكان املستشار املالي 
للحكومة، عبد الحفيظ شيخ، قد ذكر أن باده 
حصلت على قرض قيمته 1.4 مليار دوالر من 
القرض  طلبت  وأنها  الــدولــي،  النقد  صندوق 
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 1.4 مليار 
دوالر، ألنه يطالب بإصاحات اقتصادية. وكان 
صندوق النقد اتفق على برنامج مساعدة مالية 
بستة مليارات دوالر لباكستان العام املاضي.

وترمي الضائقة املالية باكستان في أحضان 
الــصــني الــتــي تــربــطــهــا بــهــا اتــفــاقــات ضمن 
ــــذي تــنــفــذه  مـــشـــروع »الــــحــــزام والـــطـــريـــق« الـ

شركات صينية في باكستان.

والــتــجــاريــني، وأنــهــا منفتحة عــلــى الــتــواصــل 
والشفاف« مع واشنطن لحل »سوء  الصادق 
تفاهم محتمل«. وقال مسؤول بــوزارة الدفاع 
األميركية )البنتاغون( إن إدارة ترامب تدرس 
أكــبــر شــركــة صينية  كــانــت ستضيف  إذا  مــا 
القائمة  إلـــى  اإللــكــتــرونــيــة  الــرقــائــق  لتصنيع 
السوداء التجارية، وذلك في وقت تصعد فيه 

واشنطن حملتها على الشركات الصينية.
واســتــأنــف الــرئــيــس األمــيــركــي دونــالــد ترامب 
مساعيه للضغط على الشركات الصينية التي 
االتصاالت  لشبكات  »هـــواوي«  بشركة  بدأها 
والــهــواتــف عـــام 2018، حــيــث أصـــدر مرسوما 
يــحــظــر عــلــى شـــركـــات االتــــصــــاالت األمــيــركــيــة 
ــراء مــــعــــدات مــــن شــــركــــات أجـــنـــبـــيـــة، اعــتــبــر  ــ شــ

أنها تمثل خطرًا عليها، في إجــراء يستهدف 
الشركة الصينية العماقة.

كما أعلن عزمه بحث حظر شركة »علي بابا« 
الــصــيــنــيــة الــعــمــاقــة لــلــتــجــارة اإللــكــتــرونــيــة، 
لة 

ّ
وتصفية أعمال شركة »بايت دانس« املشغ

لتطبيق »تيك توك«. وفاقمت جائحة فيروس 

قالت الواليات املتحدة إنها حققتها من وراء 
الضغط الذي مارسته على بكني.

بــشــراء سلع  االتـــفـــاق، تعهد صيني  ومــحــور 
أميركية إضافية بقيمة 200 مليار دوالر على 
مدى عامني بهدف خفض عجز تجاري ثنائي 
مع أميركا وصل إلى ذروته عام 2018 عندما 
املشتريات  وتتضمن  دوالر.  مليار   420 بلغ 
طائرات من عماق صناعة الطائرات بوينغ، 
وسيارات وقطع غيار سيارات وآالت زراعية 
الـــتـــي شلت  وأجــــهــــزة طــبــيــة، إال أن كــــورونــــا 
ــتــــجــــارة الـــعـــاملـــيـــة خـــــال األشـــهـــر  مـــفـــاصـــل الــ
املـــاضـــيـــة حـــالـــت دون تــحــقــيــق االتــــفــــاق على 
لفترة  الطامح  ترامب  الواقع، ما وضع  أرض 
رئاسية ثانية في مأزق شديد، بينما يتعرض 

التجاري بني  الــصــراع  كــورونــا الجديد، حــدة 
عماقي االقتصاد العاملي، بينما كان البلدان 
ــاري، عــلــى هــدنــة  قـــد اتــفــقــا مــطــلــع الـــعـــام الــــجــ
تجارية بعد أكثر من 20 شهرًا من املفاوضات 
ــــرب الـــرســـوم  املـــاراثـــونـــيـــة بــيــنــهــمــا لـــوقـــف حـ
الــجــمــركــيــة االنــتــقــامــيــة املــتــبــادلــة واســتــهــداف 

الشركات الكبرى.
واعتبر ترامب عقب إبــرام املرحلة األولــى من 
االتـــفـــاق الــتــجــاري فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 
ــفــــاق يــمــثــل انـــتـــصـــارًا كــبــيــرًا  املــــاضــــي، أن االتــ
املـــــزارعـــــني مــن  لـــســـيـــاســـاتـــه، ويــــعــــوض آالف 
الـــرســـوم الجمركية  نــاخــبــيــه املــتــضــرريــن مــن 
الصينية، إال أن الصني خرجت ممسكة بأوراق 
ضغط كبيرة، ال تقل أهمية عن املكاسب التي 

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 
ــي، شـــهـــدت الــعــاصــمــة بـــكـــني، انــطــاق  ــاضــ املــ
منذ  الجمهور،  أول معرض تجاري يحضره 
بــدء تفشي الــفــيــروس. وكــانــت الــصــني، حيث 
بـــدأ الــوبــاء فــي ديــســمــبــر/ كــانــون األول، أول 
اقـــتـــصـــاد يــتــعــرض لــــإغــــاق، لــكــنــهــا أعــلــنــت 
االنتصار على الوباء في مارس/ آذار، حيث 
الشركات ومراكز  وأبــراج  املصانع  فتح  أعيد 
إلى  يــعــود  اقتصاد  أول  وأصبحت  الــتــســوق، 
النمو بنحو 3.2% في الربع الثاني من العام 

مقابل انكماش بنسبة 6.8% في الربع األول.

باكستان تبحث جذب استثمارات تركيةعقوبات ألمانية قد تطاول »نورد ستريم«

واشنطن تصعد ضد بكين في حربها التجارية

فاقمت جائحة كورونا، 
حدة الصراع التجاري بين 

عمالقي االقتصاد

صادرات النفط السعودي 
تراجعت إلى المرتبة الثالثة 

بالسوق الصيني

واشنطن ـ العربي الجديد

أكــبــر بنكني فــي دولـــة االحــتــال،  يتجه 
إلى إرسال ممثلني عنهما إلى اإلمارات، 
خــال أيــام، الستكشاف فــرص التعاون 
املــتــاحــة، بــعــد نــحــو ثــاثــة أســابــيــع من 
ــل أبــــيــــب، اتـــفـــاقـــا  ــ إشــــهــــار أبـــوظـــبـــي وتــ
ــالــــة  ــلــــت وكــ ــقــ لـــتـــطـــبـــيـــع الـــــعـــــاقـــــات. ونــ
بلومبيرغ األمــيــركــيــة، األحـــد، عــن بيان 
اإلسرائيلي  »هبوعليم«  بنك  عن  صــدر 
رئيسه  يــتــرأســه  للبنك  مــمــثــا  وفــــدًا  أن 
إلى  سيسافر  كــوتــلــر،  دوف  التنفيذي، 
للقاء مسؤولني  الثاثاء،  اإلمــارات، غدا 
فــي قــطــاع املــصــارف والــتــمــويــل، وكــبــار 

املسؤولني االقتصاديني.
ووصـــف كــوتــلــر الـــزيـــارة بــأنــهــا »فــرصــة 
فريدة إلقامة عاقات وتعاون اقتصادي 
بــــني بــلــديــنــا وأنــظــمــتــهــمــا املـــالـــيـــة، مــا 
للطرفني«،  االقــتــصــادي  النمو  سيحقق 
عاجلة«  ثنائية  »رغــبــة  ثمة  أن  مضيفا 

إلقامة عاقات اقتصادية قوية.
كما أعلن بنك »لــئــومــي« أن وفــدا يضم 
20 من كبار املسؤولني، يترأسه الرئيس 
ــان، ســـيـــزور  ــدمــ ــريــ الـــتـــنـــفـــيـــذي حـــنـــان فــ
اإلمــــارات فــي الـــ 14 مــن الشهر الــجــاري، 
ــلــــى اتـــفـــاقـــيـــات  ــلـــتـــوقـــيـــع عــ ويــــخــــطــــط لـ
لـــلـــتـــعـــاون مــــع بـــنـــوك إمــــاراتــــيــــة. وقــــال 
ــه، إنــــه »يـــأمـــل فـــي أن  الــبــنــك فـــي بـــيـــان لــ
يــمــهــد االتــــفــــاق الــدبــلــومــاســي لــتــعــاون 
التكنولوجيا  وفــي  املالية  املــجــاالت  في 
والــــــصــــــحــــــة والــــــســــــيــــــاحــــــة والـــــــــزراعـــــــــة 
ــــوات  ــــطـ ــــخـ والــــــصــــــنــــــاعــــــة«. وجـــــــــــــاءت الـ
املتسارعة نحو تخليق نتائج للتطبيع، 
ــد آل  ــدار الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن زايــ ــ مـــع إصـ

نــهــيــان، مــرســومــا نــهــايــة اغــســطــس/آب 
املاضي، يلغي قانون مقاطعة إسرائيل، 
بــمــا يــســمــح بــعــقــد اتـــفـــاقـــيـــات تــجــاريــة 
أفــراد  أو  مــع هيئات  مالية وغــيــرهــا  أو 
إســرائــيــلــيــني. ويــلــغــي املـــرســـوم رسميا 
مـــع تشكيل  الـــــذي صــــدر   1972 قـــانـــون 
املوقف  والــذي عكس  اإلماراتية،  الدولة 
الــــذي كــانــت تــؤيــده الــــدول الــعــربــيــة في 
ذلك الوقت، بأن االعتراف بإسرائيل لن 
للفلسطينيني  يــكــون  أن  بــعــد  إال  يــأتــي 

دولة مستقلة خاصة بهم.
ــــان عـــن املـــرســـوم،  ــوم مـــن اإلعــ وقـــبـــل يــ
ــراء  كــشــفــت وكـــالـــة بــلــومــبــيــرغ، عـــن إجــ
»بـــنـــك لـــئـــومـــي« اإلســـرائـــيـــلـــي و»بـــنـــك 
اإلمــــــــارات دبــــي الـــوطـــنـــي« مــفــاوضــات 
لعقد اتفاقيات أعمال مشتركة. وبهذا، 
ســتــكــون الــصــفــقــة أول تــعــاون تــجــاري 
بــني الــبــنــوك اإلســرائــيــلــيــة واإلمــاراتــيــة 
منذ إعان الجانبني، في 13 أغسطس/

آب، الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق لــبــدء تطبيع 
العاقات. ووفق بلومبيرغ، األحد، فإن 
»بنك أبوظبي األول« سيبدأ هو اآلخر 
مــحــادثــات مــع بــنــوك إســرائــيــلــيــة. لكن 
محلا ماليا في أحد بنوك االستثمار 
»الــعــربــي  الــتــي تــعــمــل مـــن دبــــي، قــــال لـــ
الــــجــــديــــد«، فــــي 30 أغــــســــطــــس/آب، إن 
خطوة تطبيع العاقات املصرفية ربما 
»تعّرض البنك اإلماراتي ملخاطر مالية 
حقيقية، إذا مــا شــن مــودعــون حمات 
ــفــــاق شـــراكـــة  ــال إبـــــــرام اتــ ــ ملــقــاطــعــتــه حـ
مــــع أي بـــنـــك إســـرائـــيـــلـــي«. وأصــبــحــت 
ــة خــلــيــجــيــة وثــالــث  اإلمـــــــارات، أول دولــ
دولة عربية تقوم بتطبيع عاقاتها مع 

إسرائيل بعد مصر.

بنوك إسرائيلية تبحث عن 
فرص في اإلمارات

لندن ـ موسى مهدي

تــــســــتــــفــــحــــل أزمـــــــــــة عــــــمــــــاق الـــنـــفـــط 
السعودي، أرامكو، ليس فقط بسبب 
ضــــــــرب جــــائــــحــــة كـــــــورونـــــــا لــلــطــلــب 
ولــكــن كذلك  النفطية،  الــخــامــات  الــعــاملــي على 
بسبب الحرب التجارية بني واشنطن وبكني، 
ــتـــي يــشــهــدهــا الـــعـــالـــم لــبــنــاء  والـــتـــحـــالـــفـــات الـ
»الــنــظــام الــعــاملــي« الــجــديــد. إذ بــاتــت الــصــني، 
ــتـــورد لـــلـــخـــامـــات الـــنـــفـــطـــيـــة، تــبــنــي  أكـــبـــر مـــسـ
مشترياتها النفطية على أساس املصالح التي 
تخدم النفوذ السياسي، وليس على األساس 
الــتــجــاري الــبــحــت. وحــســب بــيــانــات الــجــمــارك 
الكثير  تستورد  باتت  الصني  فــإن  الصينية، 
من النفط األميركي والبرازيلي والروسي على 
حساب النفط السعودي. في هذا الشأن تشير 
تلك البيانات إلى أن شركات املصافي الصينية 
رفـــعـــت مــــن وارداتـــــهـــــا مــــن الـــنـــفـــط الــصــخــري 
األميركي والبرازيلي، بينما احتفظت بحجم 
ــيــــة خـــال  ــامــــات الــــروســ صــــادراتــــهــــا مــــن الــــخــ
النفط  خــامــات  حساب  على  املاضية  الشهور 
ــل بـــرايـــس«  ــ ــعـــودي. وتـــتـــوقـــع نـــشـــرة »أويــ الـــسـ
األميركية، أن ترتفع واردات الصني من النفط 
برميل  مليون   20 بنحو  األميركي  الصخري 
خال الشهر الجاري، وربما ترتفع بمعدالت 
أكبر خال ما تبقى من الربع األخير من العام 
الجاري، حتى تتمكن بكني من تلبية شروط 
اتـــفـــاق »املـــرحـــلـــة 1« الـــتـــجـــاري مـــع واشــنــطــن. 
وحتى اآلن أوفــت الصني بنسبة 5% فقط من 
التي وعــدت بها في  األمــيــركــي  النفط  كميات 
وبالتالي  تــرامــب،  إدارة  مع  التجاري  االتــفــاق 
فإنها ستضطر إلى زيادة واردات النفط الخام 
الــشــهــور املقبلة.  بــأكــبــر كــمــيــات ممكنة خـــال 
وترغب بكني بكسب ود واشنطن حتى تتمكن 
املتصاعد معها،  الــتــجــاري  الــنــزاع  مــن تهدئة 
وهـــو نــــزاع قـــد يــهــدد صـــادراتـــهـــا وشــركــاتــهــا 
لنموها  االستراتيجي  األمــيــركــي  الــســوق  فــي 
الــتــجــاري. وفــي املقابل فــإن الصني ترغب في 
االحتفاظ بحصة وارداتها من النفط الروسي. 
ولدى الصني تحالف استراتيجي مع روسيا، 
التحالف في كسب »الحرب  وتعول على هذا 
التي تعد لخوضها خال السنوات  الــبــاردة« 
الرأسمالي  املعسكر  ودول  أميركا  مع  املقبلة 
التي تخطط لعزلها تجاريا وتقنيا وماليا عن 

األسواق العاملية. كما أن بكني تأمل كذلك في 
أنشأتها  التي  الحفاظ على منظومة بريكس 
ــرامـــي  ــنــــوات ضـــمـــن مـــشـــروعـــهـــا الـ قـــبـــل 10 ســ
لتفكيك »النظام العاملي« الحالي، وبناء نظام 
عاملي جديد تصبح لها مكانة الدولة العظمى 
البديلة للواليات املتحدة فيه. وبالتالي تعمل 
الصني على مساعدة البرازيل ماليا عبر زيادة 
صادراتها من النفط البرازيلي، إذ إن البرازيل 

دولة أساسية في منظومة بريكس. 
املــعــادالت االستراتيجية للصني،  وســط هــذه 
ــات املـــصـــافـــي الــصــيــنــيــة تضحي  ــركـ بـــــدأت شـ
ــوارداتــــهــــا مــــن الـــنـــفـــط الــــســــعــــودي. وحــســب  بــ
البيانات الصينية، تراجعت صادرات الصني 
مــن الــخــامــات الــســعــوديــة إلـــى املــرتــبــة الثالثة 
خال شهر يوليو/ تموز املاضي، إذ تراجعت 
بنسبة 23.4% إلى 1.26 مليون برميل يوميا، 
األميركي  النفط  من  وارداتــهــا  ارتفعت  بينما 

بنسبة 139% إلى 864.2 ألف برميل يوميا. 
الشأن تشير نشرة »أنيرجي ويرلد«  في هذا 
األميركية إلى أن الصني تنوي استيراد املزيد 
مـــن شــحــنــات الــنــفــط األمــيــركــي فـــي نــوفــمــبــر/ 
تــشــريــن الـــثـــانـــي املـــقـــبـــل. عــلــى صــعــيــد الــنــفــط 
ــلــــي، ذكــــــرت شـــركـــة الـــنـــفـــط الــوطــنــيــة  الــــبــــرازيــ

الشهر  بياناتها  في  »بتروبراس«  البرازيلية 
الــنــفــطــيــة  مــــن صــــادراتــــهــــا  أن %70  ــي،  ــاضــ املــ
يوميا  برميل  مليون   1.62 البالغة  آسيا  إلــى 
الــبــرازيــل حقول نفطية  تذهب للصني. ولــدى 
بحرية تنتج خامات خفيفة تناسب املصافي 
اآلسيوية، وشروط وقود السفن العاملية التي 
دخلت حيز التنفيذ منذ بداية العام الجاري. 
ــن الـــــــــواردات الــنــفــطــيــة يعني  ــدل مـ ــعـ وهـــــذا املـ
أن صــــادرات الــبــرازيــل إلـــى الــســوق اآلســيــويــة 
تــضــاعــفــت ثــــاث مــــرات خــــال الـــعـــام الــجــاري 
مقارنة بالعام املاضي 2019، ومعظمها يذهب 
لــلــصــني. ويـــاحـــظ مــحــلــلــون أن الــصــني الــتــي 
الهند تستخدم  دخلت في حرب حدودية مع 
منظومة  على  للحفاظ  التجارية  مصالحها 
ــه حـــربـــا  ــ ــــواجـ ــن الـــتـــفـــكـــك، وهــــــي تـ ــ بـــريـــكـــس مـ
أن  نفط  خبراء  ويتوقع  واشنطن.  مع  شرسة 
يتواصل تراجع حصة النفط السعودي خال 
تمكن  إذ  املقبل، خاصة  الــجــاري وربما  العام 
الرئيس دونالد ترامب من الفوز في انتخابات 
الــثــالــث مــن نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي املقبل. 
على صعيد السوق األميركي، تواصل شركة 
أرامكو السعودية خسارة حصتها في السوق 
ــاه الــنــفــط  ــات عـــدائـــيـــا تـــجـ ــ األمـــيـــركـــي الــــــذي بـ
الـــســـعـــودي، وتــحــمــلــه مــعــظــم شـــركـــات الــطــاقــة 
األمــيــركــيــة مــســؤولــيــة انــهــيــار أســـعـــار الــنــفــط 
في مــارس/ آذار املاضي، وما ترتب عليه من 

إفاسات لشركات النفط الصخري.
وقــالــت وكــالــة بــلــومــبــيــرغ، فــي تــقــريــر حــديــث، 
إن شحنة نفط سعودية واحــدة فقط أبحرت 
بـــاتـــجـــاه الـــشـــواطـــئ األمـــيـــركـــيـــة فـــي يــونــيــو/ 

حزيران املاضي.

الصين تنقلب على السعودية

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

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

األميركي  النفط  من  مشترياتها  رفعت 
من  مشترياتها  خفضت  بينما  والبرازيلي، 

خامات شركة أرامكو النفطية السعودية

إسالم آباد تعاني من 
ضائقة مالية دفعتها إلى 

صندوق النقد والصين

مؤشرات
األسواق

البورصة السعودية
أنــهــى مــؤشــر الــســوق 
الــــــســــــعــــــودي جـــلـــســـة 
ــلــــى تــــراجــــع  األحــــــــد عــ
 8025 ــنـــد  عـ  %0.3 بــنــســبــة 
نـــقـــطـــة(، وســط   20 -( نــقــطــة 
ــو 9.6  ــحــ نــ بـــلـــغـــت  تــــــــــــداوالت 
مــلــيــارات ريــــال. وأغــلــق سهم 
سابك عند 88.10 ريــاال )- 2 
أرباح  أحقية  نهاية  %(، عقب 
 1.5 بواقع  للمساهمني  نقدية 
ريال عن النصف األول 2020. 
ــا أســـــــواق  ــمـ ــهـ ــــق سـ ــلـ ــ ــا أغـ ــمــ كــ
العثيم وأسمنت الشمالية عند 
ريــاال  و11.10  ريـــاال   126.80
الـــتـــوالـــي، عقب  عــلــى   )%2 -(
وتصدر  أربــــاح.  أحقية  نهاية 
ــو تـــراجـــعـــات  ــكــ ــدافــ ســـهـــم ســ
املــــقــــابــــل،  فـــــي   ،%3 بـــنـــســـبـــة 
القابضة  اململكة  سهم  ارتــفــع 
 7.94 عند  القصوى  بالنسبة 
ريــاالت، وسط تــداوالت كثيفة 
عليه بلغت 9.3 ماليني سهم، 
هـــي األعـــلـــى فـــي أكـــثـــر مـــن 6 

سنوات ونصف السنة.
 

مؤشر دبي 
أقفل سوق دبي املالي 
ــا  ــفـــضـ ــنـــخـ األحـــــــــــــد مـ
 %1.05 بـــــنـــــســـــبـــــة 
نــقــطــة،  مــســتــوى 2259  عــنــد 
وبــتــداوالت بلغت 179 مليون 
ــهــــم 9  ــعــــت أســ ــفــ درهــــــــم. وارتــ
شركات من أصــل 34 شركة 
ــوم، بــيــنــمــا  ــيــــ ــا الــــ ــ ــهـ ــ ــداولـ ــ تـــــم تـ
شركة،   24 أســهــم  انخفضت 
وبــقــيــت شـــركـــة واحــــــدة على 
ثـــــبـــــات. وأقـــــفـــــل ســــهــــم ديـــــار 
للتطوير منخفضا بنحو %2 
عــنــد 0.3 درهـــــم، وبـــتـــداوالت 
بــيــنــمــا  ــم،  ــهـــ ســـ ــون  ــيــ ــ ــل مــ  20
القابضة  اإلثــمــار  ارتفع سهم 
بالنسبة القصوى عند 0.187 
درهـــم، وبــتــداوالت 41 مليون 
إعمار  سهم. وانخفض سهم 
بــنــســبــة 2% عــنــد  ــة  ــقـــاريـ ــعـ الـ
2.93 درهم، وبتداوالت قاربت 
أقفل  بينما  سهم،  مليون   17
ســهــم االتـــحـــاد الــعــقــاريــة عند 
درهــم،   0.302 السابق  سعره 

وبتداوالت 28 مليون سهم.

سوق أبوظبي 
ــوق أبــوظــبــي  أقـــفـــل ســ
ــة  ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ لــــــــــــــــــــــأوراق املــ
 %0.64 مـــنـــخـــفـــضـــا 
نــقــطــة،  مــســتــوى 4523  عــنــد 
وبــتــداوالت بلغت 286 مليون 
ــــل ســـهـــم الــــــدار  ــفـ ــ درهـــــــــم. وأقـ
بنسبة  مــنــخــفــضــا  الــعــقــاريــة 
درهـــــــم،   2.05 ــد  ــنــ عــ  %2.4
وبـــتـــداوالت 31 مــلــيــون سهم، 
إشــراق  سهم  انخفض  بينما 
 %0.8 بــنــســبــة  لـــالســـتـــثـــمـــار 
عند 0.387 درهم، وبتداوالت 
ــــني ســــهــــم.  ــاليــ ــ مــ  8 قـــــــاربـــــــت 
وانخفض سهم أبوظبي األول 
 11.46 عـــنـــد   %0.9 بــنــســبــة 
ــتــــداوالت 5 مــاليــني  ــم، وبــ ــ درهـ
ســهــم، بــيــنــمــا انــخــفــض سهم 
ــبــــي الــــتــــجــــاري بــنــســبــة  أبــــوظــ
درهـــــــم،   5.51 ــد  ــنــ عــ  %0.7
وبـــتـــداوالت قــاربــت 4 ماليني 

سهم.

بورصة قطر 
تـــراجـــع املـــؤشـــر الــعــام 
ــة الـــقـــطـــريـــة  ــبـــورصـ ــلـ لـ
افــــتــــتــــاح  فــــــي   %1.1
ــد، مــتــدنــيــًا إلــى  تــعــامــالت األحــ
ــرًا  خـــاسـ  9726.78 الـــنـــقـــطـــة 
نــــقــــاط. وهــبــطــت  قــــرابــــة 110 
قـــطـــاعـــات الـــبـــورصـــة الــســبــعــة 
بــشــكــل جــمــاعــي يــتــصــدرهــا 
يليه   ،%3.31 بنحو  العقارات 
ثم   ،%1.06 بواقع  الصناعات 
سجل  فيما   ،%0.99 الــبــنــوك 
بنسبة  انخفاض  أقــل  التأمني 

.%0.02 تتصاعد حدة التوتر 
التجاري بين الواليات 

المتحدة والصين، بتلويح 
إدارة ترامب، بضم أكبر 

شركة صينية لتصنيع 
الرقائق اإللكترونية إلى 

القائمة السوداء

يبحث مستثمرون 
باكستانيون جذب أموال 

تركية، وسط توتر 
العالقات مع الرياض

طاقة

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

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

)Getty( بنك اإلمارات دبي الوطني يبحث التطبيع المصرفي

مال وسياسة

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

مستودعات النفط التابعة لبورصة الطاقة الصينية في شنغهاي.

تراجع الصادرات ألميركا

ترامب 
يصعد 

حربه 
التجارية 

ضد 
الصين 
)Getty(
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عبد الرحمن حللي

الزمان فقط ما تتيح للنكرات  ليست غفلة 
األخبار  في  الساعة  أن يصبحوا موضوع 
ــاعــــي، إنـــمـــا  ــمــ ــتــ ووســـــائـــــل الــــتــــواصــــل االجــ
ــهــدفــن، واملــتــأتــيــة 

َ
ــْســت

ُ
امل طبيعة اســتــجــابــة 

التفكير وعاطفية  النفس وعجلة  من وهن 
يتفنن  اســـتـــفـــزاٍز  أي  تـــجـــاه  األفـــعـــال  ردود 
بــه مــهــووس هنا أو حــاقــد هــنــاك. ال جديد 
بأن  كفيلة  املتمّددة  فالشعبوية  األمــر،  في 
ــارة املــتــطــّرفــة،  ــ تــفــرز بــشــكــل مــتــكــّرر مــن اإلثـ
بل والعنف واإلرهــاب ما ال حــدود له، ففي 
األســبــوع نفسه الــذي أصــدرت فيه محكمة 
الحياة،  مــدى  بالسجن  حكما  نيوزيلندية 
من دون عفو مشروط، على مرتكب مجزرة 
املسجدين التي قتل فيها 51 شخصا، بعد 
أن أطلق النار على املصلن في مارس/ آذار 
عـــام 2019 فــي مــديــنــة كــرايــســت تشيرتش. 
كان اليميني الدنماركي املناهض للهجرة 
واإلســام رئيس حزب »هارد الين« )الخط 
املتشدد(، يعتزم السفر إلى السويد ليشرف 
على عمل اســتــفــزازي عــابــر لــلــحــدود تجاه 
ــــك بــحــرق  أكـــثـــر مـــن 1.9 مــلــيــار مــســلــم، وذلـ
القرآن  بحرق  ودوس مشاعرهم  أعصابهم 
الكريم على املأل. وعلى الرغم من منعه من 
االستفزازي  الحدث  أن  إال  السويد،  دخــول 
تم، إذ باشره ثاثة من مناصريه في مدينة 
ماملو السويدية، والتي شهدت احتجاجات 

محمد طيفوري

شـــهـــدت مـــالـــي أربـــعـــة انـــقـــابـــات عــســكــريــة، 
الفرنسي  االســتــعــمــار  عــن  استقالها  مــنــذ 
عام 1960؛ بمعدل انقاب كل عشرين سنة، 
باستثناء انقاب الشهر املاضي )أغسطس/ 
آب( الذي جاء بعد ثماني سنوات من آخر 
ــادو تــومــانــي تــــوري الـــذي  ــ انـــقـــاب، ضـــد أمـ
كان قد أوشك على إنهاء واليته الثانية في 
الحكم، بصفته رئيسًا مدنيًا، دخل الحياة 
الــجــيــش. ومن  تــقــاعــده مــن  السياسية بعد 
حيث السياق، ما حدث يشبه إلى حد كبير 
انقاب عام 1991، الذي قاده الجنرال أمادو 
توماني ضد موسى تراوري، أطول الرؤساء 
 االنتفاضة الشعبية على 

ً
في الحكم، مستغا

األوضاع االقتصادية.
تـــراوح تلقي املــالــيــن مــا جــرى بــن التفهم 
ــلـــق لـــانـــقـــاب؛  ــتــــوّجــــس والـــتـــأيـــيـــد املـــطـ املــ
فالجيش، في هذه الواقعة، ليس سوى منفذ 
إبراهيم  الرئيس  الــذي خّير  الشعب  ملطلب 
أبو بكر كيتا، منذ يونيو/ حزيران املاضي، 
بن اإلصاح أو التنّحي. وعلى الصعيدين، 
الـــقـــاري والــــدولــــي، ُعــقــد شــبــه إجـــمـــاع على 
رفض االنقاب، وإدانــة استخدام القوة من 
أجل التغيير السياسي في البلد. وتحاول 
املالي«،  الشعب  لخاص  الوطنية  »اللجنة 
املـــعـــروفـــة اخـــتـــصـــارًا بــالــلــجــنــة الــعــســكــريــة، 
إجــراءات  باتخاذ  واللبس،  الغموض  إزالــة 
فيها  تطمح  عــشــر(،  الخمسة  )االلــتــزامــات 
إلى كسب ثقة جميع األطراف، بدءًا بإجبار 
الرئيس على تقديم استقالته، قصد تمهيد 
الــطــريــق ملــرحــلــة انــتــقــالــيــة، مـــــرورًا بــإعــان 
بلسان  فُهم  السلطة،  من  الصريح  موقفهم 
قائد القوات الجوية »لن يبقوا في السلطة، 
الــصــراعــات السياسية  ولــيــســوا طــرفــًا فــي 
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 
ــا،  ــيـ ــفــــراء عــــدة دول )روسـ واألفـــريـــقـــي، وســ
فرنسا، أميركا، الجزائر، املغرب، موريتانيا(.

شـــرعـــن قــــــادة الـــجـــيـــش تـــدخـــلـــهـــم إلطـــاحـــة 
الرئيس، كما ديدن باقي االنقابات، بفشل 
رجال السياسة في إدارة شؤون الدولة، فيما 

داود كتّاب

في نهاية املاراثون الخطابي املهم لألمناء 
الــعــامــن لــلــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة، والـــذي 
بــثــتــه فــضــائــيــة الــتــلــفــزيــون الــفــلــســطــيــنــي 
محمود  الرئيس  قــّدم  الخميس،  الرسمية 
عــــبــــاس عــــــدة نـــصـــائـــح لـــلـــجـــان الــــتــــي تــم 
تــشــكــيــلــهــا لـــوضـــع اســتــراتــيــجــيــة مـــوّحـــدة 
لـــلـــمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة الــســلــمــيــة وإنــــهــــاء 
االنقسام وإعادة تشكيل منظمة التحرير، 
وقـــال إنـــه يتعهد بــعــدم الــتــدخــل فــي عمل 
تلك اللجان، وإنه سيحترم القرارات املتفق 
عليها من الجميع، مهما كانت. تثير هذه 
الــرئــيــس يتدخل  كـــان  الجملة ســــؤاال: هــل 
فــي الــســابــق، ويــعــرقــل مـــحـــاوالت الــوحــدة 
واملقاومة وإعادة تشكيل منظمة التحرير، 
وما هو سبب هذا التغيير اآلن؟ هل يشعر 
العراقيل،  أو  السياسات،  تلك  أن  الرئيس 
كــانــت ســبــبــا فــي الــوضــع املـــأســـاوي الــذي 
وفشل  الفلسطينية،  القضية  إليه  وصلت 
تحقيق الحد األدنــى من املطالب الوطنية 

للشعب الفلسطيني؟
ــع اســتــراتــيــجــيــة  ــ ال بــــد فــــي مـــحـــاولـــة وضـ
ــع الـــعـــلـــنـــي عــن  ــراجــ ــتــ ــة ملــــقــــاومــــة الــ ــيـ ــنـ وطـ
املــــواقــــف الـــرســـمـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــشــأن 
فـــي عــــام 2013، سئل  مــقــاطــعــة إســـرائـــيـــل. 
الــرئــيــس عــبــاس، فــي مؤتمر صحافي تا 
إحــيــاء ذكــرى نلسون مانديا، عــن موقفه 
مـــن الــحــركــة الــعــاملــيــة ملــقــاطــعــة إســرائــيــل، 
فـــأجـــاب بــأنــه يــؤيــد مــقــاطــعــة االســتــيــطــان 
في األراضي الفلسطينية، ولكنه يعارض 
مقاطعة إسرائيل، وهي دولة لدى فلسطن 
»اتـــفـــاق مــعــهــا واعـــتـــراف مــتــبــادل مــعــهــا«. 
وعلى الرغم من أن منظمة التحرير اعترفت 
بإسرائيل خطيا عام 1993، إال أن إسرائيل 
لم تعترف بدولة فلسطن، وإنما اعترفت 
تــزال تعتبر فصائل  شكليا باملنظمة، وال 
املنظمة، ومنها حتى حركة فتح، إرهابية، 
وتــــزج فـــي الــســجــون كـــل مـــن يــنــتــمــي 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 
 مــن اتفاقها مــع إســرائــيــل، بسبب 

ٍّ
فــي حــل

ما  أول  ا، 
ً
إذ احترامه.  عن  إسرائيل  تراجع 

ــاق عــلــيــه فـــي الــلــجــنــة املشكلة  ــفـ يــجــب االتـ
الشعبية  املـــقـــاومـــة  اســتــراتــيــجــيــة  لــوضــع 
السلمية هو التراجع الرسمي عن املوقف 
الفلسطينية،  لــلــقــيــادة  والــفــعــلــي  الــعــلــنــي 
املــعــارض مقاطعة دولــة إســرائــيــل، وليس 
االســتــيــطــان فــقــط. وال بـــد أن يــشــمــل ذلــك 
التأييد الرسمي والعلني للحركة العاملية 
للمقاطعة وســحــب االســتــثــمــارات وفــرض 

علي الذهب

للسيطرة  اليمن  فــي  الــحــوثــيــون  يستميت 
عـــلـــى مــحــافــظــة مـــــــأرب، مـــنـــذ مــطــلــع الـــعـــام 
متغيرات  مــن  مستفيدين   )2020( الــجــاري 
عـــدة، يــقــع جـــزء منها فــي طـــرف الحوثين 
أنفسهم، والجزء اآلخر في الحكومة الشرعية 
)املعترف بها دولًيا(، وإلى جانبها التحالف 
العربي، بقيادة السعودية واإلمــارات، أثار 
الجديد،  العربي  فــي  منها،  جانبا  الكاتب 
في مقالتيه »التصعيد في شبوة والهدف 
مأرب«، و»الحوثيون من الجوف إلى مأرب«.

تجّسد الصورة الراهنة للوضع العسكري، 
ــأرب،  ــ بــــن طـــرفـــي املـــواجـــهـــة فــــي مــحــيــط مـ
ت  مــرَّ منها  ــدة  واحــ تــاريــخــيــتــن،  تجربتن 
بها مأرب، والثانية مّرت بها صنعاء. كانت 
ا استراتيجًيا للقائد 

ً
مأرب، في األولى، هدف

الــرومــانــي ألــيــوس جــالــوس الـــذي انكسرت 
قواته على أسوارها عام 24 ق.م، على الرغم 
من تهيئته ذلك، بالسيطرة على مناطق تقع، 
حالًيا، في نطاق محافظة الجوف املجاورة، 
ل، 

َ
ومحافظة مأرب نفسها، مثل َبراِقش وَمدغ

عــلــى الـــتـــوالـــي. الــتــجــربــة الــثــانــيــة حــصــار 
السبعن يوًما الذي فرضته قوات امللكين 
في  الجديد  الجمهوري  النظام  قــوات  على 
صنعاء، بعد مرور خمس سنوات على قيام 
الثورة عام 1962، ومرور أربع سنوات على 
قيام الثورة في الجنوب )عــدن( عام 1963؛ 
نوفمبر/  نهاية  الحصار من  استمر  حيث 
فبراير/  أوائــل  1967، حتى  الثاني  تشرين 
شباط 1968، في وقــٍت كانت فيه قــوات من 
الجيش املصري التي دفع بها الرئيس جمال 
عبد الناصر، لدعم الثوار، قد غادرت اليمن، 
نتيجة  يقّررون مصيرهم؛  اليمنين  تاركة 
تحوالت إقليمية عديدة، أبرزها نكسة 1967.

تبدو محاولة  التجربتن،  تينك  فــي ضــوء 
الحوثين السيطرة على مأرب، ودفاع قوات 
ا مكروًرا، إال أن 

ً
الحكومة الشرعية عنها، نسق

النهاية ال تبدو واضحة، فكل طرف يحاول، 
ط له، 

ّ
ــا ملــا خط

ً
جــاهــًدا، وضــع نهايتها وفــق

العربي  للتحالف  املكشوف  الـــدور  ظــل  فــي 
الــذي يشبه، إلى حد ما، دور حلفاء طرفي 
املواجهة في حصار السبعن يوًما. ويحضر 
الــدور السعودي مع اختاف  الحالتن  في 
 امللكين، 

ّ
موقعه؛ حيث كان، حينذاك، في صف

املناوئ  الصف  على  حالًيا،  ُيحسب،  فيما 
للحوثين، بوصفهم امتداًدا عقدًيا وعرقًيا 
للملكين. أما جنوًبا )عدن( فتِحل اإلمارات 
محل سلطة االحتال 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 
 أو بالتشارك مع 

ً
لعبة الحرب، تديرها منفردة

السعودية. وخال الثمانية األشهر املاضية، 
خسر الحوثيون مئات من املقاتلن والقادة 
امليدانين، في سبيل السيطرة على الجوف، 

الغاضبن،  املسلمن  مــن  ثــاثــمــائــة  لنحو 
واشتباًكا  وتخريًبا  اضــطــرابــاٍت  خلف  مــا 
مع الشرطة في املدينة. وليس هذا الحدث 
األول، ولــن يكون األخــيــر، فقائمة األحــداث 
تــطــول،  نفسها  الخلفية  مــن  والــجــرائــم  بــل 
ذات  تباشرها  أو  يها 

ّ
تغذ الــتــي  والــجــهــات 

يد طولى في كل مكان، تحتمي بالقانون، 
وتستغل الحريات في أحيان كثيرة، والتي 
مواجهتها  املبدأ  حيث  من  تضمن  نفسها 
ا، بل ثّمة ما هو 

ً
والــرّد عليها. ال مفاجأة إذ

نظير له أو أسوأ منها آت، فالظروف التي 
أنتجت ما مضى نفسها مستمّرة، وال ظهير 
القوانن  ســوى  مواجهتها  فــي  للمسلمن 
 
ً
عنى كفاية

ُ
التي ترعى الحريات، وهي ال ت

بآثار استغال الحريات السيئ على السلم 
املجتمعي وحقوق األقليات.

املسلمون، سيما  إليه  يتنبه  أن  ينبغي  ما 
فـــي الـــغـــرب، أن عــنــصــر الـــقـــوة األكـــبـــر الـــذي 
اإلساموفوبيون  املتطّرفون  بــه  يستقوي 
 وشعوًبا 

ً
ليس ضعف املسلمن فقط، دوال

ومــــهــــاجــــريــــن، إنــــمــــا ســـهـــولـــة اســـتـــفـــزازهـــم 
ــارح نــحــوهــم، بحيث  ــ وصــنــاعــة مـــوقـــٍف جـ
يـــمـــكـــن ألي حـــــــدث بـــســـيـــط )مـــــــن مـــنـــظـــور 
الحريات الغربية( أن يستثيرهم، فيهيجوا 
بعنف  القوانن  ويخرقوا  الفعل،  ردود  في 
مــضــاّد يستفز عــامــة الــنــاس الــذيــن ليسوا 
ــا، فــيــســّجــلــوا عـــلـــى املــســلــمــن مــــبــــّرًرا  ــ

ً
ــرف طــ

ــو ســلــبــي،  ــ ــا هـ ــ ــًدا لـــوصـــمـــهـــم بـــكـــل مـ ــ ــديــ ــ جــ

ِب 
ْ
ل

َ
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ْ
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َ
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َ
ا غ
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َ
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َ
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َ
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ْ
غ

َ
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ْ
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ُ
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َ
ف  َحْوِلَك 

ْ
وا ِمن

ُّ
ض

َ
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َ
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ْمــِر« )آل عمران: 159(، 
َ ْ
اِوْرُهْم ِفي األ

َ
ُهْم َوش

َ
ل

ولئن كان سياق اآلية يتحّدث عن املؤمنن 
أو املــنــافــقــن عــلــى خــــاف، إال أن مــا تحيل 
 

ٌ
إليه اآليــة، كما في آيــاٍت أخــرى، هو وصف
وهو  يتخلف،  ال  النبي  فــي شخص  ثــابــٌت 
ــأثـــورات  ــلـــن، حــتــى إن كــتــب املـ الــرحــمــة والـ
تروي أن نعت محمد صلى الله عليه وسلم 
 وال غــلــيــظ وال 

ّ
فـــي الــــتــــوراة : »لـــيـــس بـــفـــظ

ــاب فــي األســـواق، وال يجزي بالسيئة 
َّ

صــخ
مثلها، ولكن يعفو ويصفح«. تلك الصفات 
ـــلـــقـــيـــة تـــفـــّســـر حــــــال املـــســـلـــمـــن، أقــلــيــة 

ُ
الـــخ

فـــي املــرحــلــة املــكــيــة، والـــتـــي كــــان  فــيــهــا من 
الرسول  تجاه  والسخرية  واإلهانة  العنف 
واملسلمن ما ال يقارن بنظير، تلك األخاق 
هي التي هيأت للمرحلة املدنية، واستمّرت 
الــنــهــايــة، ولــم تتخلف حتى في  إلــى  معها 
ــــروب، والــــتــــي اخـــتـــّصـــت بـــمـــا ورد مــن  ــــحـ الـ
شــدة على الــكــفــار فــي ســاحــة الــقــتــال، حيث 
النصر في  إليه عاما من عوامل  اضطّروا 
املعركة، ال دافعا لانتقام والثأر. لذا كانت 
تلك الــشــدة تنقلب إلــى الــلــن والــرحــمــة مع 
الحال  كــان  كما  عليه،  النصر  بعد  الــعــدو، 
مع أهل مّكة »اذهبوا فأنتم الطلقاء«، وهم 
الذين أهانوا املسلمن من قبل، وأخرجوهم 

من ديارهم وآذوهم.
 في 

ً
ــَمــثــا

َ
هــل كــان أيٌّ مــن هــذه املــعــانــي ُمــت

االحــتــجــاج على مــن يــحــرق الــقــرآن، أو أي 
استفزاز آخر نظير له؟ ماذا لو استحضر 
ـــق الــنــبــي، 

ُ
ـــل

ُ
املــســلــمــون فـــي ذلـــك املــشــهــد خ

بعدما أصابه من أذى قومه، ولجأ داعًيا 
»الــلــهــم اهــــد قـــومـــي، فــإنــهــم ال يــعــلــمــون«، 
ــاذا لـــو فــّكــر املــســلــمــون املــحــتــّجــون على  مــ
ســبــيــل الــســيــاســة، إن لــم يــكــونــوا قــادريــن 
أحسن،  بالتي  والــدفــع  الصبر  خلق  على 
فـــقـــّدمـــوا الـــــــورود لــلــمــتــطــّرفــن، ودعـــوهـــم 
إلـــى الـــحـــوار عــلــى املـــأل، فــي مــشــهــٍد تنقله 

ــل  ــتــــواصــ ــل اإلعـــــــــــام ووســــــائــــــل الــ ــ ــائــ ــ وســ
املتطّرفون.  يستثمرها  التي  االجتماعي 
الــرأي العام، في هذه الحالة؟  من سيربح 
ا 

ً
فــي موقفه متعاطف املــتــرّدد  هــل سيكون 

ــرآن، أم مع  ــقـ مــع املــتــطــّرف الــــذي يــحــرق الـ
الــحــوار، ويحتّج باحتراٍم  إلــى  من يدعوه 
عــلــى تــمــاديــه فــي مــمــارســتــه حــريــتــه التي 
سيكون  املــشــهــدْيــن  أي  الــقــانــون؟  يكفلها 
مؤثًرا لصالح املسلمن، مشهد االحتجاج 
بالعنف والتخريب واالعتداء على األموال 
بأخاق  االحتجاج  أم مشهد  واملمتلكات، 
ــر نـــجـــاح  ــ ــيــــة راســـــخـــــة، تـــعـــكـــس سـ إســــامــ
الـــدعـــوة املــحــمــديــة فــي وســـط لــم يــكــن أقــل 

ا.
ً
ا واستفزاز سوء

الــذي ينبغي أن يتدّين  هذا املسار الخلقي 
ــي بـــاد  ــ ــمـــون فــــي كــــل مــــكــــان، وفــ ــلـ بــــه املـــسـ
ــو  ــه الــــخــــصــــوص، وهـ ــ ــــوجـ ــلـــى الـ ــر عـ ــجـ ــهـ املـ
بــحــاجــٍة كــذلــك إلــى بــرامــج تثقيف وتوعية 
قانونية رديفة، وال يحول ذلك دون اتخاذ 
كما  حقوقهم،  لحفظ  القانونية  الــوســائــل 
الــدول واملؤسسات اإلسامية من  ُيعفي  ال 
له  يتعّرض  مــا  تــجــاه  مسؤولياتها  تحمل 
غير  فــي  اضطهاد  أو  تمييز  مــن  املسلمون 
مكان، بل يمكن القول إن بعض املؤسسات 
كثيرة،  أحــيــان  فــي  هــي،  الغربية  الحقوقية 
أكفأ في تحّمل املسؤولية من دول إسامية 

ر إعامها في االتجاه املعاكس. 
ِّ

َسخ
ُ
ت

)كاتب سوري في برلني(

أن مشكلة مالي الرئيسية ذات أبعاد أمنية، 
خصوصًا في آخر انقابن؛ فاألول )2012( 
الوطنية لتحرير  تــمــّرد »الــحــركــة  كــان بعد 
أزواد« في شمال الباد على القوات املالية، 
التنظيمات  تــمــّدد  عــقــب   )2020( والــثــانــي 
ــــراف الـــبـــاد. مـــا يــعــنــي أن  املــتــطــّرفــة فـــي أطـ
جــوهــر الــفــشــل عــســكــري، ولــيــس سياسيًا، 
فـــمـــســـؤولـــيـــة اســـتـــتـــبـــاب األمــــــن ومـــواجـــهـــة 
عاتق  على  ملقاة  بالبلد  املحدقة  املخاطر 

قيادة الجيش، قبل مؤسسة الرئاسة.
أكــثــر مــن ذلـــك، كــان الــتــدهــور األمــنــي سببًا 
لتدخل فرنسا في البلد، عام 2013 بموجب 
قرار أممي، فأعلنت الحرب على اإلرهابين 
عسكرية  علميات  وأطلقت  واالنفصالين. 
)بـــرخـــان، تــاكــوبــا ..( فــي حـــرٍب ال أفـــق لها، 
غير تعزيز الوجود الفرنسي في البلد، فقد 
مالي  في  الفرنسين  الجنود  إجمالي  بلغ 
أكثر من 5800، من دون النجاح في تحقيق 
بـــل زادت حـــّدة  لـــألوضـــاع، ال  أي اســتــقــرار 
ما  اختلفت هوية حامليها،  األسلحة، وإن 
أثار شكوكًا حول الهدف الحقيقي من وجود 
هــذه الــقــوات. خصوصًا، بعد تــزايــد نشاط 
حة؛ الدينية أو العرقية، في 

ّ
الحركات املسل

شمال مالي، على مقربٍة من مقّرات القواعد 
الفرنسية.

فرنسية،  إلى مالي كمحمية  باريس  تنظر 
يشّكل اإلرهاب فيها تهديدًا ملصالحها، وهذا 
وحـــده مــبــّرر مقنع لــلــوجــود والــبــقــاء، على 
الرغم من التزايد املستمر في نسب املطالبن 
بطرد القوات الفرنسية، بعد سبع سنوات 
عــلــى وجـــودهـــا، وبــلــغــت 80%؛ وفـــق أحــدث 
استطاع للرأي. فالتدخل الفرنسي أّدى إلى 
تفاقم األوضــاع، وازديــاد حنق املالين من 
االستعمار الجديد املغلف بتدخل إنساني، 
بعد انتشار الوعي بلعب باريس في بلدان 
التناقض  إيجاد  السمراء، من خال  القارة 
ــكــــام، املـــعـــارضـــة،  ــقــــوى الـــحـــيـــة )الــــحــ بــــن الــ
الجيش...( في البلد واستثماره ملصلحتها. 
وتحاول فرنسا بهذا األسلوب التحّكم في 
مــجــريــات الــلــعــب، فــي واحـــدة مــن أفــقــر دول 
القاّرة السمراء، على الرغم من امتاكها ثروة 
في  متقدمة  مراكز  بّوأتها  هائلة؛  طبيعية 
إنتاج الذهب واليورانيوم، ما جعلها مطمعًا 
للقوى الكبرى. وتسعى فرنسا إلى تثبيت 
نفسها قوة دولية فاعلة في منطقة الساحل 

العقوبات )BDS(، والتي تصرف إسرائيل 
مـــايـــن الــــــــدوالرات ملــحــاربــتــهــا، وتــعــاقــب 
مؤيديها، فقد منعت أخيرا أحد مؤّسسي 
باملقاطعة  الخاصة  الفلسطينية  الحملة 
األكـــاديـــمـــيـــة والــثــقــافــيــة إلســـرائـــيـــل، عمر 
البرغوثي، من السفر، واعتقال منسق عام 
الحركة الدولية ملقاطعة إسرائيل، محمود 
نــواجــعــة، بــعــد تــوقــيــف غــيــر مــبــّرر دام 17 
ــح، وال لــبــس فــيــه،  ــ ــم واضــ ــرار دعــ ــ ــا. قـ يـــومـ
لحركة املقاطعة، يجب أن يشمل فلسطن 
والعالم، وأن يتم التنسيق في تطبيقه مع 
الحركة املؤّسسة منذ أكثر من عقد، والتي 
لها خــبــرة فــي املــوضــوع. أي على القيادة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــــتــــواضــــع قـــلـــيـــا، وقـــبـــول 
النصائح من القادة امليدانين في الحركة 
ــلـــيـــن أكـــثـــر مــــن أي  ت اإلســـرائـــيـ

ّ
الـــتـــي هــــــز

حركة مقاومة فلسطينية، مسلحة أو غير 
مسلحة.  ويتطلب هذا األمر أيضا العمل 
الفلسطينية  الحكومة  خــال  مــن  املباشر 
وأذرعها على تطبيق األمر، من دون ترّدد، 
آخـــذيـــن بـــاالعـــتـــبـــار أهــمــيــة الـــصـــمـــود من 
خــال مقاطعة ما له بديل، والعمل الجاد 
على إيجاد بدائل لكل ما هو مستورد من 

إسرائيل.
الفلسطينية  الـــقـــيـــادة  ــي 

ّ
تــبــن يــتــطــلــب  قـــد 

ــا رســـمـــيـــا  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــة وأدبـ ــعــ ــاطــ ــقــ ــة املــ ــ ــركـ ــ حـ
تشريعاٍت فلسطينية، تصدر عن الرئيس 
محمود عباس، تشمل عقوبات كبيرة ملن 
الضروري  ومــن  املقاطعة.  قـــرارات  يخالف 
إدخال موضوع املقاطعة وأشكالها ضمن 
محاضرات  وتنظيم  الفلسطيني،  املنهاج 
ــة واإلعــــــــــام  ــيــ ــائــ ــفــــضــ ــة، عــــبــــر الــ ــ ــويــ ــ ــوعــ ــ تــ
ــكــــل قـــطـــاعـــات  ــلـــطـــاب ولــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، لـ
التعديل  يرافق  لكي  الفلسطيني،  الشعب 
الــتــشــريــعــي وعـــي واضــــح ألهــمــيــة تطبيق 
ــــن خــــــال مــعــرفــة  ــة وكـــيـــفـــيـــتـــه، مـ ــعـ ــاطـ ــقـ املـ
املنتوج  دعــم  أهمية  الفلسطيني  املــواطــن 
الــوطــنــي، ووقــــف االعــتــمــاد عــلــى املــنــتــوج 
اإلسرائيلي، ولو كان أكثر جــودة وأفضل 
سعرا، فأهمية املقاومة الشعبية السلمية 
في قدرتها على إشراك حقيقي لكل شرائح 
ــر  املـــجـــتـــمـــع الــفــلــســطــيــنــي. ويـــتـــطـــلـــب األمــ
وضــع أســس لحملة إقليمية ودولــيــة، يتم 
السفارات واملؤسسات  خالها تجنيد كل 
نفسه،  لــلــهــدف  الـــخـــارج،  فــي  الفلسطينية 
ــفــــادة مـــن الـــزخـــم الـــعـــاملـــي الــكــبــيــر  ــتــ واالســ
الــفــلــســطــيــنــي وقضيته  لــلــشــعــب  املــنــاصــر 
الــعــادلــة. فهل يعقل أن مــصــر، وهــي دولــة 
عــربــيــة كــبــرى، تستمر فــي اعــتــقــال منسق 
حــمــلــة املــقــاطــعــة فـــي مــصــر، رامــــي شــعــث، 
لرغبات  تلبية   ،2019 تــمــوز  يــولــيــو/  منذ 
إســـرائـــيـــل؟ يــجــب أن تــشــمــل املــقــاطــعــة أي 
دولــة تقدم خدمة للمحتل، حتى لو كانت 

وتمهيًدا لاقتراب من مدينة مأرب، بعدما 
ها، على  أعيتهم جبهة صرواح الواقعة غربيِّ
الحدود اإلداريــة مع صنعاء، ثم لجأوا إلى 
البيضاء،  محافظة  فــي  أخـــرى  جبهة  فــتــح 
جنوبي مأرب، على الحدود اإلدارية بينهما، 
وتمّكنوا من إحراز تقّدم فيها، بالتوغل في 
مديرية ماِهلّية، وذلك ما يفيد بأن الهدف 
القادم مديرية حريب التي يمّكن السيطرة 
عليها من االلتفاف وقطع االتصال الجغرافي 
مع محافظتي شبوة وحضرموت، واإلمدادات 
التي تتدفق عبرهما إلى القوات الحكومية 
في مأرب والجوف. حالًيا، مأرب تحت حصار 
حوثي غير مكتمل، يمتد على شكل هال، 
ا، 

ً
ه قوات مجنّدة حديث

ّ
وتنتشر على حواف

ــروًرا  ــدود الــبــيــضــاء، مــ ويـــبـــدأ طــرفــه مـــن حــ
إلــى محافظة   

ً
بمحافظة صنعاء، ووصـــوال

ا اختزال الصراع  الجوف، ويزيد الوضع سوًء
الحوثيون  متغيرين:  ذات  كمعادلة  ليبدو 
وحزب التجمع اليمني لإلصاح الذي يعد 
الفاعل السياسي األبرز في طرف الحكومة 
الشرعية، وتحيط ذلك شكوٌك معلنة حول 
يــحــاول توجيه هذه  الـــذي  التحالف  نــوايــا 

املعادلة، لتكون محصلتها صفرا.
تعّد محافظة شبوة، حالًيا،  السياق،  وفي 
محور ارتــكــاز حــّســاس ملـــأرب، مثلما كانت 
مدينة )ميناء( الحديدة محور ارتكاز مماثل 
السبعن  حصار  لكسر   

ً
ومــدخــا لصنعاء، 

يوًما. لذلك تحاول القوات الحكومية الحفاظ 
الحوثي  الحصار  لكسر  الوضع،  هــذا  على 
على مأرب، والدفع بجانب من هذه القوات 
إلــى احتال وضــع ومــواقــع ما قبل يناير/ 
كـــانـــون الــثــانــي 2020، حـــن كـــان جــنــودهــا 
يــطــرقــون أبـــواب صنعاء مــن عــدة جبهات. 
بــل كـــان هــنــالــك تــوجــه إلـــى تحقيق إحــاطــة 
طويلة تمتد إلى الباب الجنوبي لصنعاء، 
عبر محافظتي البيضاء وذمار، لوال انشغال 
جزء كبير من القوات الحكومية في مواجهة 
املجلس االنتقالي الجنوبي، املدعوم إماراتًيا، 
وتعثر تنفيذ اتفاق الرياض املبرم بينهما 

في نوفمبر/ كانون الثاني 2019.
أمام ما يجري من سباق داٍم بن الحوثين 
والحكومة الشرعية، في مثلث الصراع: مأرب 
والجوف والبيضاء؛ ثّمة تحوالن جوهريان، 
ُيعتقد أن يكون لهما دور في الحسم ملصلحة 
الحكومة الشرعية، أو تعزيز نفوذ الحوثين، 
ة جديدة: 

ّ
واالنتقال بهذا الصراع إلى محط

الــريــاض  اتــفــاق  آلــيــة تسريع تنفيذ  دخـــول 
مرحلة التنفيذ، وتعين نائب رئيس هيئة 
أركــــان الــجــيــش الــســعــودي، الــفــريــق مطلق 
األزيمع، قائًدا للعمليات املشتركة للتحالف 
إلى  واملحال  املعزول  للقائد  ا 

ً
خلف العربي، 

التحقيق، فهد بن تركي بن عبد العزيز. ولن 
يكون لهذين التحولن أثر واضح وسريع 
ملصلحة قوات الحكومة الشرعية، خال ثاثة 
تنفيذيٍة  تحّدياٍت  يواجهان  ألنهما  أشهر؛ 

عديدة، داخلية ودولية.
)كاتب يمني(

وأنهم ال يحترمون القانون في البلد الذي 
الــفــعــل هـــذه غير  تــتــكــّرر ردود  بـــه.  يقيمون 
ا، 

ً
مــّرة، وأخــذت شكل أعمال إرهابية أحيان

أنـــاٌس مسلمون  ُيباشرها  أن مــن  والــغــالــب 
فـــي االنــتــمــاء فــقــط، ولــيــســوا مـــن املــلــتــزمــن 
دينًيا، وقد أحسن األئمة والقادة الدينيون 
هم 

ّ
فــي غــيــر مــكــان فــي تــهــدئــة الــنــاس، وحث

على االلتزام بالقوانن في االحتجاج، لكن 
والتثقيف  الوعي  إليه  يتجه  أن  ينبغي  ما 
ــك، وهـــو الــتــوعــيــة في  الــديــنــي أبــعــد مـــن ذلــ
معنى الــقــداســة واالعـــتـــزاز بــالــديــن، والــتــي 
الــحــكــمــة والـــصـــبـــر عــلــى األذى،  هـــا 

ّ
تـــهـــز ال 

ــيــــات الـــتـــي يــنــبــغــي  كـــمـــا تــقــتــضــي األخــــاقــ
االلتزام بها تجاه هذه االستفزازات، وكذلك 
باعها 

ّ
التوعية بالسياسات التي ينبغي ات

فيها  يشيع  التي  فالصورة  كل سياق،  في 
االحتجاج، سيما في الدول الغربية، حيث 
بدينهم  مــعــتــرٍف  وغــيــر  أقــلــيــات،  املسلمون 
التزام  الـــدول، ال تنم عن  رسمًيا في معظم 
تــتــجــاوز مــا يسمح به  إذ  ديــنــي أو خلقي، 
عدى فيها على حقوق الناس 

َ
القانون، وُيت

وأماكهم، وتخرج عن السيطرة في أحيان 
 عـــن الــعــنــف والــغــلــظــة الــتــي 

ً
كــثــيــرة، فــضــا

تــصــّد الــنــاس، ابــتــداء عــن تفهم القضية أو 
مناقشتها.

تها القرآن  بَّ
َ
ثمة ُمَسلمة أخاقية راسخة، ث

ـــا ســر نجاح 
ً
الــكــريــم فــي غــيــر مــكــان، واصـــف

ِبَما َرْحَمٍة 
َ
الرسول صلى الله عليه وسلم »ف

والــــصــــحــــراء، بــالــبــحــث عـــن فــــرص إلنــشــاء 
قاعدة عسكرية، في ظل الحصار األميركي 
الصيني لقاعدتها العسكرية في جيبوتي، 
باقي  على  يؤثر  مالي  موقع  أن  خصوصًا 
إيــكــواس،  مجموعة  على  سيما  ال  املنطقة، 
وكـــذلـــك دول الــســاحــل األفـــريـــقـــي. يــقــود ما 
سبق إلى استنتاج مقنع، عن أسباب عدم 
القريبة من وقائع  الفرنسية  القوات  تدخل 
عملية االنقاب، قصد الحيلولة دون وقوعه، 
وحماية الرئيس املالي املحسوب عليها، فقد 
أدركت أن أسهم إبراهيم أبو بكر كيتا فقدت 
قيمتها لدى املالين، لذا جاء تعليقها على 
االنــقــاب مقبواًل جــدًا، إلــى درجـــٍة ال تشعر 
فيها بأنه لدولة مصالحها مستهدفة، بينما 
رؤساء  مع  التنسيق  الكواليس  في  ى 

ّ
تتول

تجمع »إيكواس« للتفاوض مع االنقابين. 
ويفسر، على صعيد آخر، صعوبة نجاح أي 
أفريقيا،  غــرب  دول  فــي  ديمقراطية  تجربة 
إلــى مخاوف فرنسا  وذلــك، ببساطة، عائد 
ها لباريس. فأي 

َ
من إعان خلع أي دولة بيعت

رئيس أفرزته انتخابات ديمقراطية شفافة، 
بإمكانه  جماهيرية،  قاعدة  بدعم  ويحظى 
أن يقود هذه املغامرة التي تنذر بالشروع 
بلدان  في  الفرنسي  الــوجــود  في محاصرة 
غرب القارة األفريقية. وتخشى باريس من 
تحّول هذا االنقاب إلى شرارة تصيب بلدانًا 
أفريقية مجاورة ملالي )ساحل العاج، غينيا، 
على  مقبلة  النيجر(  غــانــا،  بوركينافاسو، 
تنظيم انتخابات رئاسية، في الربع األخير 

من العام الجاري.
)كاتب مغربي(

أكبر وأهم دولة عربية. وفي هذا املضمار، 
يــجــب تــكــثــيــف املــقــاطــعــة لـــدولـــة اإلمـــــارات، 
ثــقــافــيــا واجــتــمــاعــيــا وســيــاســيــا، كــمــا من 
الضروري مقاطعة أي بضائع أو خدمات 
لها، وألي دولة تقوم بالتطبيع مع املحتل. 
وبذلك يتم رفع تكلفة االحتال ومعاونيه، 
ويغلق الطريق أمام أي دولة أخرى، تفّكر 

بالتطبيع قبل إنهاء االحتال.
شعبيًا، هناك كثير يمكن عمله في مجال 
الــتــزام  شــرط  السلمية،  الشعبية  املــقــاومــة 
حديدي بشروط تلك املقاومة، ففي تطبيق 
الجميع بعدم  التزام  السلمية، يجب  مبدأ 
كــان  مهما  وعــســكــرتــهــا،  املــقــاومــة  تسليح 
ــة مـــعـــيـــنـــة، فـــالـــكـــل يــذكــر  ــيـ ــانـــسـ لـــذلـــك رومـ
االنتفاضة  شكلته  الـــذي  الــبــاهــر  الــنــجــاح 
ذلك  تطبيق  ويجب  املسلحة.  غير  األولـــى 
الــســمــاح ألحـــد بتخريب  مـــن دون  عــمــلــيــا 
مبدأ السلمية، ألن قدرة املقاومة أن تستمر 
بالسلمية.  الــتــزامــهــا  على  مبنية   

ً
شعبية

وفي مجال مناهضة ضم إسرائيل أراضي 
فــلــســطــيــنــيــة فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة إلــيــهــا 
يجب وضع خطة شعبية واسعة للزحف 
املــهــّددة بالضم،  املناطق  إلــى كل  الشعبي 
ــاد واقــــــع شــعــبــي مـــعـــاكـــس لــلــضــم،  ــ ــــجـ وإيـ

بحيث يصبح الضم مكلفا على املحتل.
لــلــمــقــاومــة الــشــعــبــيــة أن تــعــمــل  ال يــمــكــن 
مـــن دون الــتــفــاف جــمــاهــيــري حــولــهــا، ما 
يعني أن مــن الــضــرورة الــقــصــوى الــعــودة 
إلــــى الـــشـــعـــب، والـــحـــصـــول عــلــى تــفــويــض 
مــنــه، فــي انــتــخــابــات تشريعية ورئــاســيــة، 
وانــتــخــابــات لــعــضــويــة املــجــلــس الــوطــنــي 
كــورونــا  ــــرت جــائــحــة 

ّ
وف لــقــد  الفلسطيني. 

 لــلــتــعــامــل عـــن بــعــد من 
ً
ــة ــعــ  واســ

ً
إمـــكـــانـــيـــة

في  اآلن  إلكترونية متوفرة  تقنيات  خال 
كل بيت، فما هو املانع أن تتم االنتخابات 
في أســرع وقت في كل مكان، وإذا تعذرت 
أو  غــــــــزة،  أو  الـــــقـــــدس  مــــثــــل  مـــنـــطـــقـــة،  أي 
الشتات ال مانع من استخدام  مناطق في 
التصويت اإللكتروني اآلمن. ولدى الشعب 
الفلسطيني كوادر قادرة على وضع نظام 
آمــــن وســـهـــل االســــتــــخــــدام، إذا مـــا تــوفــرت 

اإلرادة الحقيقية لذلك.
الفلسطيني،  الشعب  صـــدور  أثلجت  وقــد 
ــة بــعــض  ــ ــ ــــوات، رؤيـ ــنـ ــ مـــــرة مـــنـــذ سـ وألول 
على ضــرورة   

ً
متفقة املتصارعة  الــقــيــادات 

وضـــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عــمــلــيــة لــلــمــقــاومــة 
الشعبية السلمية. ترجمة تلك اإلرادة إلى 
برنامج عملي سهل وممكن، في حال توفر 
اإلرادة، ومع ضمانات الرئيس بأن ال يتم 
التدخل من أي طرٍف لتعطيل عمل اللجان 

املنبثقة عن اجتماع األمناء العامن.
)كاتب فلسطيني(

االستفزاز اإلسالموفوبي... وأخالق المواجـهة

انقالب مالي... ال استقرار مع التبعية

إلنجاح المقاومة 
الشعبية السلمية الفلسطينية

حصار مأرب بين تجربتين

أحسن األئمة والقادة 
الدينيون في غير 

مكان في تهدئة 
الناس، وحثّهم 

على االلتزام بالقوانين 
في االحتجاج

أيقنت شعوب القارّة 
األفريقية أن التخلص 
من النفوذ الفرنسي 

مفتاح سحري

التراجع الرسمي عن 
الموقف العلني 

والفعلي للقيادة 
الفلسطينية، 

المعارض لمقاطعة 
دولة إسرائيل، وليس 

االستيطان فقط

آراء

معن البياري

إّبان احتالل أملانيا النازية فرنسا، مطالع األربعينيات في أجواء الحرب العاملية الثانية، 
كان إمام مسجد باريس الكبير وأحد أبرز مؤّسسيه، الشيخ قّدور بن غبريت )1860 
 منه 

ً
ثبت« أنهم مسلمون، موقعة

ُ
– 1954( يعطي مئات اليهود بطاقات هويٍة مزّورة، »ت

 من إدارة املسجد، ليحميهم من مطاردة النازيني وحكومة فيشي العميلة، 
ً
ومختومة

الشيخ  ذلــك  يكن  لــم  وقــد نجوا بفضله.  »الهولوكوست«،  إلــى  مــن جــّرهــم  ولينقذهم 
الجزائري، والدبلوماسي السابق )التقاه الحاج أمني الحسيني باملناسبة(، يفعل هذا 
فًا للحركة الصهيونية الناشطة آنــذاك، وإنما صــدورًا عن حّسه 

ّ
نفاقًا ألحد، وال تزل

اإلنساني العالي، وإدراكه معنى اإلسالم. تمامًا كما فعل املسلم، الحسن باثيلي، في 
مــأكــوالٍت يهوديٍة  أنــزل 15 يهوديًا كانوا في مطعم  ــا 

ّ
مل الثاني 2015،  يناير/ كانون 

الكهرباء،  السفلي، ووضَعهم في غرفة تبريد، وقطع عنهم  الطابق  إلى  في باريس، 
بادر  أربعة يهود.  تل فيه 

ُ
ق املطعم،  إرهــابــيٍّ على  اعــتــداٍء داعشيٍّ  بذلك من  فأنقذهم 

نفاٍق  باله دفع فاتورة  اإلنسانية، وليس في  الفائقة  إلى شجاعته  املالي  الشاب  ذلك 
إلسرائيل أو غيرها.

تأتي إلى البال املأثرتان أعاله، البعيدة قبل أزيد من سبعة عقود والقريبة قبل خمس 
الجمعة  يــوم  الــســديــس،  الرحمن  ــي، عبد 

ّ
املــك الــحــرم  ســنــوات، بمناسبة عظة خطيب 

املاضي، للمسلمني، عن »منهٍج أبلج« )بتعبيره(، قواُمه، على ما ُيستخلص مما كان 
 حسنة، غير أن ورقاته 

ً
يقرأ من ورقاٍت مكتوبٍة بني يديه، معاملة غير املسلم معاملة

إلى  السديس،  مدعّو، بحسب  املسلم  أن  هنا  والعجيب  بــأس(.  )ال  اليهودي  خّصت 
 لنفسه للدخول في الدين القويم، وليس بدافٍع 

ً
ذلك، تأليفًا لقلب غير املسلم، واستمالة

إنسانيٍّ محض. واألعجب أن صاحبنا هذا أبلغنا، من املــدّون في ورقاته، أنه »حني 
العنف  لغة  الحضاري، وتسود  الحوار اإلنساني تذكى جوانب الصدام  يغفل منهج 
واإلقصاء والكراهية«. ويحتاج واحُدنا إلى أرطاٍل من رجاحة العقل ليصّدق أن قائل 
هذا الكالم اسمه عبد الرحمن السديس، فليس مأثورًا في أرشيف هذا الشيخ، املرتجل 
واملقروء، معجٌم مثل هذا، فلم يحُدث مّرة أنه دعا أحدًا، أي أحد، إلى نبذ اإلقصاء ولغة 
ام بلده، وأمثالهم في غير بلد، على ما ارتكبوه من فائض 

ّ
العنف، بل صمَت عن حك

ا كان يدعو العلّي القدير أن ُينقذ املسجد األقصى، في غير 
ّ
العنف في غير نازلة. ومل

هذه الغضون الراهنة، كان يأتي على إنقاذ املسجد من »رجس اليهود املعتدين«، كما 
ني. والراجح 

ّ
فعل غير مرة، في تعبيٍر يحيل إلى ديانة املعتدين، ال إلى صفتهم محتل

ي في غير مسألة، من قبيل وصفه محمد بن سلمان مّرة 
ّ
أن مأثورات شيخ الحرم املك

»محّدثًا 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 محاضرٍة له هناك، قبل عامني، قّرعه فيها جزائري 

ومغربي، على صمته في غير شأٍن مما يفعله حكام العربية السعودية.
غير  معاملة  بشأن  دائــم  تثقيٍف  إلــى  تعيينًا،  املسلمة  العربية،  مجتمعاتنا  تحتاج 
املسلم، ونبذ األفكار واملمارسات العنصرية واملذهبية والطائفية، بنسخها الداعشية 
وغيرها. وفي البال أن اعتداءاٍت غير قليلة على كنائس في مصر سبقت دولة أبو بكر 
البغدادي في املوصل، وسلطتها في الّرقة، وأن قتل تسعة رهبان في الجزائر سبق 
 مصريني أقباطًا في ليبيا بعقدْين. من امللّح أن يقال هذا، مقرونًا 

ً
قتل »داعش« عماال

بالتأكيد على بديهيٍّ موجُزه أن مجتمعاتنا هذه، في هذه املسألة، أبعد ما تكون عن 
اإلمــارات  الركاكة في  بالغة  السديس، )ونسخ مثله  الرحمن  إلى سماع عبد  الحاجة 
(، ليس ملواصلته الخرس بشأن قتل مسيحيني من أبناء األمة، في مصر 

ً
ومصر مثال

وغيرها، وإنما أيضًا ألنه جاء على حسن معاملة اليهودي في سياق »لزوم الجماعة 
وُحسن 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 
 والـــدوران، ويبق البحصة في فمه، 

ّ
اللف التشاطر املفضوح. كان عليه عدم  ع 

ّ
يتصن

أولــي األمــر يقولون باملؤانسة مع  بــأن يقول إن  فيلقيها كما هــي، من دون غمغمة، 
ني اإلسرائيليني، وإن على جمهور املسلمني طاعتهم في هذا.

ّ
املحتل

. وخطيب الجمعة الذي يحفظ 
ً
كانت خطبة صالة الجمعة، وال مصلني. كانت مكتوبة

ل على نقصان درايته، وقلة معرفته، 
ّ
القرآن عندما يقرأ خطبته من ورقاٍت مكتوبة يدل

وفي حالة السديس ذيليته أيضًا.. رحم الله الشيخ قّدور بن غبريت.

بسمة النسور

الريبة، صفة  إلــى اآلخــريــن بعني  بــأحــد، وينظر  الــذي ال يثق  نطلق على الشخص 
اك، وهي مفردة أقرب إلى الشتيمة، ألننا  نقصد إدانته بأكثر العيوب التي قد 

ّ
الشك

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 
يتطلب إنكارا للذات، وقدرة  غير اعتيادية على التحّمل والتفهم. يضعك  اإلنسان 
إلى مواقف دفاعية، ويزّجك في منطقة  االتهام، ويدفعك  دائــرة  الشكاك دائما في 
التبرير من دون مبّررات حقيقية، وغالبا ما تنهار عالقاٌت أساسية متينة، بسبب  
الـــذي يقتات عــلــى  أعــصــاب صاحبه،   وقـــوع أحــد أطــرافــهــا فريسة الــشــك املضني 

مها، ويدفعه إلى تصّرفات عدوانية، لعله غير مسؤول عنها باملطلق. 
ّ
فيحط

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 
وتقويم مسلكي من  تأهيل  وإعــادة  عــالج طويلة  لرحلة  الخضوع  يتطلب  نفسي، 
خــالل مــراجــعــٍة موضوعيٍة لــلــذات، والــغــوص عميقا فــي الـــروح. عـــودة إلــى مرحلة 
الطفولة للوقوف على أسباب فقدان اإلحساس باألمان، والخوف الدائم من الناس، 
واعتبارهم  أعداء، ال يجوز  االطمئنان إلى نياتهم، وضرورة أخذ الحيطة والحذر 
الطفل،  تنشئة  على  كبير  األم،  وخصوصا  األهـــل،  تأثير  إن  الــقــول  يمكن  منهم. 
الحاسمة،  السنوات  وهــي  األولـــى،  الست  السنوات  في  مالمح شخصيته  وتحديد 
والتي تقّرر مسار حياته  إلى األبد، فإذا لم يعّزز بمشاعر الثقة بالنفس وباآلخرين 
في مرحلة مبكرة، فإن ذلك يجعله مترّددا مرتابا فاشال في بناء حياته على أسس 
سوية، يرفض االعتراف بجّدية هذا املرض، بل يكابر، وال يعترف بفشله اإلنساني 
واملهني، وتتعاظم في رأسه األوهام  عن الشر املنبعث من اآلخرين، ويّدعي أن العزلة 
الشك  أن  قــرار، وليس مصيرا، متجاهال، عن سبق إصــرار وعناد،  التي يعيشها 
مرض نفسي  خطير،  يعتبره بعض علماء النفس االسم املخفف ملرض الوسواس 
القهري، وهو حالة نفسية مركبة، تؤّدي إلى أفكار وهواجس سوداوية، ليست أكثر 

من أوهام في رأس املريض،  تحيل حياته إلى جحيم دائم.
الشك  ذلــك  للبشرية،  إيجابية مرافقة  الــشــك، وهــو حــالــة  نــوع مختلف مــن  وهــنــاك 
الخالق الضروري للتقّدم في كل مناحي الحياة، ال بد منه خطوة أولى في طريق 
الــتــاريــخ، وتبقى أسماؤهم  بــالــعــادة يصنعون  أذكــيــاء  املــعــرفــة، يسلكها أشــخــاص 
بل  مات، 

ّ
املسل إلــى  يركنون بسهولة  فــارقــة، ال  إنسانية  األزمـــان عالمات  على مر 

تلك  التشكيك  بمصداقية  لها على  ثمنا  أحيانا  يدفعون حياتهم  يعملون بجرأة، 
املسلمات، يهّزون أساسها غير املتني من خالل  البحث والتقّصي والتأمل وطرح 
األسئلة الصعبة املمنوعة التي تراهن على تفوق العقل البشري، وقدرته على إحداث 

اختالٍف نوعي، ال يمكن له أن يحدث لوال  القدرة على ارتكاب الشّك املحفز.
ليكن الله في عون من ابتلي بداء الشك املدّمر، 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.

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 
 لحزمة املعطيات اإلقليمية والعاملية التي 

ً
يمكن ألٍي كان القيام بما يشاء، استغالال

جعلت مناطق الصراع والتنافس ساحاٍت مستباحة. بنظرة سريعة على األوضاع 
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 متقّدمة في النزاع مع باكستان حول إقليم كشمير، بإصدار قانون 
بضم مناطق في اإلقليم للسيادة الهندية. ولوال حرص إسالم أباد على عدم التوّرط 

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 1997، إال أن بكني أصدرت تشريعًا ُيخضع الجزيرة ملزيد من السيطرة 
الصينية، بغير مبّرر واضح، فاندلعت تظاهرات واحتجاجات عنيفة، جعلت الوضع 
 لالنفجار في أي لحظة.  في الشرق األوسط، أعلنت اإلمارات تطبيع 

ً
في الجزيرة قابال

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 مقّدمات، هو الذي يثير التساؤل، 
خصوصًا في ذلك التوقيت تحديدًا. ويثار التساؤل ذاته عن التحّركات املستجدة في 
أكثر من ملف، منها ليبيا وسورية وشرق املتوسط. ففي هذه امللفات وغيرها، يبدو 
واضحًا أن الــدول في الشرق األوســط وخارجه تتصّرف بُحّرية وأريحية، وصارت 
حساباتها الذاتية هي املحّدد األساس، إن لم يكن الوحيد. ويتجلى هذا بوضوح في 
التصعيد املتبادل بني تركيا واليونان في مياه املتوسط، وحالة التوتر الشديد الذي 

يكاد يتطّور 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 محّددات أي تحرك خارجي، وتخضعه ملعادلة 
املكسب والخسارة فقط، وباملعيار املادي ال غيره. باستثناء ما يتعلق بإسرائيل وأمنها 
الذي يفوق كل املحّددات واملعايير.  وفاقم اقتراب االنتخابات الرئاسية األميركية وطأة 
هذا الغياب، حيث يعاني كل رئيس أميركي في هذه الفترة من عدم القدرة على اتخاذ 
أي قراراٍت قويٍة في السياسة الخارجية. ومع اقتراب االنتخابات، يصبح الرئيس في 
حالة ضعف عام، وحاجٍة ماّسة 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 متعّددة في العالم باملبادرة 
واالندفاع، والتحّرك في اتجاهات غير متوقعة، لحظة أميركية باألساس، سواء بالغياب 
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، 
فضي إلى تطورات وتحوالت ربما يصعب تحجيمها وتطويق آثارها الحقًا، بعد 

ُ
ت

انتهاء مرحلة »اللحظة السحرية«، وفي ذلك حديث آخر.

ما قاله الّسديس عن الشّك وحاالته

اللحظة السحرية أميركية
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آراء

أحمد مفرح

التنبؤ  أحـــًدا ال يستطيع  أن  مــن  الــرغــم  على 
ــد املــعــتــقــلــن الــســيــاســيــن  ــ ــاة أحـ ــ بـــمـــوعـــد وفــ
داخل السجون املصرية، إذ يدخل هذا األمر 
فــي دائـــرة الغيبيات، إال أن أحـــًدا، كــذلــك، من 
املــدافــعــن عن  أو  املــصــري،  النظام  معارضي 
حــقــوق االنـــســـان فـــي مــصــر، يــعــلــم مـــا تخفي 
لـــه األجـــهـــزة األمــنــيــة مـــن مــكــائــد وخـــطـــوات، 
افــتــراض أن تكون  لتعويق عــمــلــه، حــتــى مــع 
 بــآلــيــات 

ً
ــائــــد« مـــرتـــبـــطـــة ــكــ خــــطــــوات تـــلـــك »املــ

واضــحــة، وصــريــحــة، ومــشــروعــة يعلم فيها 
ويعرف  إلــيــه،  املوجهة  باالتهامات  »املتهم« 
طـــرق الـــرد عليها .. غــيــر أن هـــذا الــحــال غير 
موجود في مصر عبد الفتاح السيسي، الذي 
الــتــحــقــيــق والــتــقــاضــي  تــحــولــت مــعــه أدوات 
دائـــرة  فــي ظــل  والــبــطــش،  للقمع  أدواٍت  إلـــى 

»غيبيات« أمنية.
وعلى الرغم من أن املجتمع املدني الحقوقي 
فـــي مــصــر قـــد مـــّر بــمــنــعــطــف خــطــيــر لــلــغــايــة، 
ــر عــلــى ثــقــة ضــحــايــا حــقــوق اإلنـــســـان فيه  ــ

ّ
أث

باملجتمع الدولي، خصوًصا بعد 30 يونيو/ 
حـــزيـــران 2013، وهــــي الــفــتــرة الـــتـــي شــهــدت 
انــقــســاًمــا مــجــتــمــعــًيــا حـــــاّدا، أعــقــبــهــا انــقــاٌب 
والشرطة جرائم  الجيش  وارتــكــاب  عسكري، 
ــانـــت ذروتــــهــــا مــــا عـــرف  ضــــد اإلنـــســـانـــيـــة ، كـ
بــمــذبــحــة رابــعــة الــعــدويــة فــي أغــســطــس/ آب 
2013. على الرغم من هــذا، استطاع املجتمع 
املدني الحقوقي أن يجمع شتاته، ويعود مع 
أواخر العام 2014، ليتسق مع مبادئ حقوق 
ــان ومــعــايــيــرهــا مـــــّرة أخــــــرى، ويــلــفــظ  اإلنــــســ
مــن بــه مــن »جــونــجــوز« )تــعــبــيــر يطلق على 
تنفذ  التي  الحقوقية  واملنظمات  الحقوقين 
مرحلة  في  ويبدأ  القمعية(،  األنظمة  أجندة 
جديدة من كسب ثقة الضحايا، على اختاف 

أيديولوجياتهم وانتماءاتهم السياسية.
وقد زاد دور املجتمع الحقوقي املصري بعد 
الحقوقية  املنظمات  أن ظهر جيل جديد من 
املصرية، ونما الدور الذي يلعبه الحقوقيون 
ــه بظهور  املــصــريــون فــي املــهــجــر، وبــلــغ ذروتـ
اإلنسان، وهو تجّمع  املنبر املصري لحقوق 
مــســتــقــل لــلــمــدافــعــن واملـــدافـــعـــات عـــن حــقــوق 
 
ٌ
ــان املــصــريــن الـــذيـــن يــجــمــعــهــم إيــمــان اإلنـــسـ
ال يــتــجــزأ بالقيم الــعــاملــيــة لــحــقــوق اإلنــســان، 
ورؤية عامة مشتركة لضرورة تأسيس نظام 
سياسي في مصر، يقوم على احترام مبادئ 

حقوق اإلنسان والديمقراطية واملواطنة.

الوليد آدم مادبو

فرج قوقريال: كيف نتحّرر؟ ومتى نتحّرر؟
علي جفون: عندما نرمي بآخر األغال في 
جوف البحر؟ )روايــة فشودة، أحمد حسب 

الله الحاج(
ــلــعــت قــبــل فــتــرة غــيــر بــعــيــدة عــلــى كــتــاب 

ّ
اط

إدوارد  للكاتب   )2017( اإلبــــداع«  »مــصــادر 
ــائــــزة بــولــيــتــزر،  ــائـــز عـــلـــى جــ ــلـــســـن، الـــحـ ويـ
فــألــهــمــنــي الــتــفــكــَر والــــرجــــوَع والـــتـــدبـــَر في 
أصبحت  والتي  السودانية،  املشكلة  جــذور 
حتمًا  تجلياتها،  أحــد  القبلية  الــصــراعــات 
ــم عــن  ــاجــ ـــراع نــ ــالــــصـ ــّبـــبـــاتـــهـــا؛ فــ ــيـــس مـــسـ لـ
عجزت  وإثــنــيــة،  وقومية  فئوية  انقسامات 
آلــيــة للتعامل معها  الــدولــة عــن اســتــحــداث 
ناجٌم  صــراٌع  هنالك  وموضوعية.  بواقعية 
عن احتكار فئة للسلطة، وصــراع ناجم عن 
التمييز االجتماعي والثقافي واالقتصادي 
)بــوعــي  الــنــخــب  تــمــارســه  الـــذي  والتعليمي 
ومـــن دونــــه( ضــد شــعــوب الــهــامــش، الــغــرب 

والشرق خصوصا. 
لم تفشل الدولة السودانية فقط في تنظيم 
عاقات القوة، لكنها أيضًا فقدت حياديتها، 
ــراعـــات الــقــبــلــيــة  وأصـــبـــحـــت طـــرفـــًا فـــي الـــصـ
واإلثــنــيــة الــقــائــمــة فــي املجتمع الــســودانــي. 
ســّيــمــا أن هــنــاك اتــهــامــات تـــطـــاول نــافــذيــن 
الـــحـــالـــي، بتسليح  الـــســـيـــادي  فـــي املــجــلــس 
ــنــــزاع فـــي شــرق  أو تــحــريــض مـــن طـــرفـــي الــ
 حسب انتمائه، العرقي 

ٌ
السودان وغربه، كل

والــجــهــوي. لــقــد أدمــنــت هـــذه الــنــخــب حــرب 
الـــوكـــالـــة، ودأبـــــت عــلــى اســـتـــخـــدام الــهــامــش 
خافاتهم  لحسم  خلفية  حديقة  الجغرافي 
السياسية. لقد عانت الجيوش القومية من 
كل االنحيازات التي عرفت عن قيادة القوات 
)غير( النظامية في زمن األنظمة العسكرية، 
األيــديــولــوجــيــة منها خــصــوصــا. ال يخفى 
على القارئ أن جل اإلشكاالت التي نعانيها 
الــيــوم نــاجــم عــن عـــدم وجــــود جــيــش قومي 
مــســتــنــٍد عـــلـــى أســـــس احـــتـــرافـــيـــة ومــهــنــيــة، 

وخاضٍع إلرادة مدنية. 
ال تركز هذه املقالة على عجز الدولة في أداء 
أدوارها االجتماعية واالقتصادية، أو حتى 
الــثــقــافــيــة، وإنــمــا تــنــوه إلـــى إخــفــاق الــدولــة 
املفترض  السياسية  خياراتها  تحديد  فــي 
أن تستند على فلسفة أخاقية بعينها. لم 
أكــثــر كياسة،  املسلحة  الــحــركــات  قـــادة  يكن 
فــإن بعضهم، ِعــوضــًا عــن حــث الــدولــة على 

تــوفــي عصام  أغــســطــس/ آب 2020  وفـــي 13 
ــيـــاســـي املــــصــــري والــــقــــيــــادي  الــــعــــريــــان، الـــسـ
ــوان املــســلــمــن، وأحــــد أبـــرز  ــ فـــي جــمــاعــة اإلخــ
األعــــضــــاء املـــؤســـســـن فـــي املــنــظــمــة املــصــريــة 
ــيــــادات  ــقــ ــقـــوق اإلنــــــســــــان، وأحـــــــد أبـــــــرز الــ ــحـ لـ
النقابية والبرملانية في عهد الرئيس السابق 
الرئيس محمد مرسي.  حسني مبارك وعــام 
وعرف عقودا بنشاطه املجتمعي والسياسي 
اإلصـــاحـــي، ونــهــجــه الــوســطــي، ومــبــادراتــه 
الــســيــاســيــة الــجــريــئــة والــعــابــرة لــانــتــمــاءات 
الــســيــاســيــة واإليـــدولـــوجـــيـــة. وكـــعـــشـــرات من 
السيسي،  فــي ســجــون  املــتــكــّدســن  الضحايا 
أمضى العريان سنوات عمره حتى لحظاتها 
األخيرة تحت نير انتهاكات حقوق اإلنسان 
املــســتــعــرة فـــي الــســجــون ومـــقـــاّر االحــتــجــاز، 
فبحسب التقرير الصادر أخيرا عن مؤسسة 
»كوميتي فور جستس«، تم رصد وتسجيل 
2,605 انتهاكات ضمن سوء أوضاع االحتجاز 
في الستة أشهر األولى فقط من العام 2020، 
عت االنتهاكات بن 1,059 انتهاًكا 

ّ
حيث توز

ضــمــن الــحــرمــان مــن الــرعــايــة الــصــحــيــة، و41 
انتهاكات  و1,506  التغريب،  ضمن  انتهاًكا 

ضمن سوء معاملة السجناء واملعتقلن. 
وقد عانى عصام العريان سنوات من اإلهمال 
الطبي والحرمان من الرعاية الصحية، على 
الوبائي  الكبد  بالتهاب  إصــابــتــه  مــن  الــرغــم 
تجاه  السائد  النمط  وهــو  مزمنة،  وأمـــراض 
طــرة شديد  في سجن  السياسين  املعتقلن 
الـــعـــقـــرب(  بــــاســــم  )املـــــعـــــروف  الــــحــــراســــة )1( 
حيث وثقت املؤسسة تجاوزاٍت كثيرة بحق 
املعتقلن، لم يكن أقلها ما تعّرض له العريان، 
من الحرمان من الزيارة والتواصل مع األهل 
والسجناء  املحتجزين  وحــرمــان  واملحامن، 
من استام حاجاتهم الضرورية من أمانات 
املابس والطعام والــدواء  السجن، بما فيها 
ــال الــرســائــل واســتــامــهــا مـــن ذويــهــم،  ــ وإرســ
أسمنتية  أرض  الــنــوم على  على  وإجــبــارهــم 
جــــــرداء، وســــط تـــكـــّدس بـــالـــغ، وســــوء تــهــويــة 
لــــم يـــــزل يــحــصــد حـــيـــاة ضـــحـــايـــا عـــديـــديـــن، 
ــراض الــصــدريــة  خــصــوصــا مــن أصــحــاب األمــ
واملــزمــنــة. وحــتــى بــعــد أن فــاضــت روحـــه إلــى 
التنكيل  تــبــرح إدارة السجن عــن  لــم  بــارئــهــا، 
ــه بــالــتــعــّســف فـــي إجــــــراءات تسليم  ــ بـــه وذويـ
ــراء تــقــريــر طبي  ــ جــثــمــانــه لـــأهـــل، ومـــنـــع إجــ
انتهاكاٍت  بحقه، يظهر ما قد تعّرض له من 
بالغة، والقيام بدفنه من دون تشريح، ومن 
دون إباغ األهل أو إعامهم لحضور مراسم 

واألخاقية،  القانونية  بالضوابط  االلــتــزام 
العصبوية  الــنــزعــات  توظيف  إلــى  يسعون 
نفسها سياسيًا. وهذا جد خطير، سيما أن 
املقّومات  من  إلــى مصفوفة  يفتقر  املجتمع 
التي تخّوله لصياغة عقد اجتماعي جديد. 
التقاطع  حــدي  تستوعب  معادلة  إزاء  إننا 
بـــن طـــرفـــي »املـــوضـــوعـــيـــة« و»الـــواقـــعـــيـــة«، 
يقظة  نقدية  تثاقفية  مقاربة  فقط  وحــدهــا 
وقادرة على التفكير في تعبيراتها الجمعية 
والــتــواصــلــيــة، قـــــادرة عــلــى إعـــــادة صــيــاغــة 
استلهامية،  أو  إيجابية  بطريقة  هويتها 
غير خاضعة إلرادة القوة املتغطرسة، وغير 
)محمد  إنسانية ســاذجــة.  نزعة  تابعة ألي 

نور الدين أفاية، الوعي باالعتراف، 2017(.
البشرية  أن  إلــى  إدوارد ويلسن  لقد خلص 
تطّورت وارتقت بفضل التعاون، ولم تصل 
إلى ما وصلت إليه بفضل االنتقاء وتغليب 
إرادة األقــوى من بني البشر. حــريُّ بنا، إن 
أردنــــا الـــخـــروج مــن ورطــتــنــا األخــاقــيــة، أن 
د فلسفة النحل في التعاون، وأال ننحو 

ّ
نتقل

ــاب فـــي الـــتـــعـــامـــل. لقد  ــذئــ تـــجـــاه أســـلـــوب الــ
وضــعــت كلمتي »مــوضــوعــيــة« و»واقــعــيــة« 
فـــي إشــــــارة إلــــى الــتــقــاطــعــات بـــن الــخــطــن 
وتنويهًا  التواصلية،  تستحدثهما  ذين 

َّ
الل

التي ربما استحدثت لتفسير  اآللــيــات  إلــى 
العالم، وتفكيك لوغوس العبودية، وتعريف 
التعبئة  إرادة  إنها  حيث  من  القوي  »إرادة 

العامة«، كما يقول إرنست يونغر. 
ــقـــد انـــكـــشـــفـــت لـــلـــكـــل صـــــــورة األجـــــهـــــزة أو  لـ
الــشــخــصــيــات الــتــي كــانــت تـــّدعـــي األلـــوهـــة، 
»عــظــم  أو  األيــديــولــوجــيــات  وراء   

ً
مــتــخــفــيــة

ـــي 
ّ
ـــن ُيـــَمـــن ــواطـ ــاد املــ ــ الـــشـــخـــصـــيـــات«، فـــمـــا عـ

املــقــدس، بسبب عوامل  إلــى  ع 
ّ
نفسه بالتطل

ــاء الــــحــــرب الــــبــــاردة،  ــهـ ــتـ ــيـــرة، أهـــمـــهـــا انـ ــثـ كـ
انعتاق  ي، 

ّ
للتخف الغالبة  القوة  وعدم رغبة 

ــة، اإلخـــفـــاق  ــايــ ــن الــــوصــ ــبـــشـــري مــ الـــعـــقـــل الـ
ف  املــريــع لــلــدولــة فــي تقديم الــخــدمــات، تعرُّ
املــواطــنــن فــي أقــطــار املــعــمــورة على نماذج 
ــرى فــاشــلــة، انــتــشــار  ــ لــلــحــكــم، نــاجــحــة وأخــ
وسائل التواصل االجتماعي، و... إلى آخره 
املهيمنة  الجهات  دت  التي جــرَّ العوامل  من 
ي. ولــكــن، بــالــقــدر الــذي 

ّ
مــن أدواتـــهـــا للتخف

يعد فيه هذا األمر إنجازًا، فإنه يكون سببًا 
ــع، لــلــجــهــات الــتــي  ــريـ ــــدوث إخــــفــــاٍق مـ فـــي حـ
تــســتــخــدم األســـالـــيـــب الــقــديــمــة فـــي تــطــويــع 
الــــعــــامــــة، وحـــْمـــلـــهـــا عـــلـــى قـــبـــول الـــوصـــايـــة 
ث الـــبـــالـــي، وغـــيـــر الــقــادرعــلــى  ــرَّ ــ بــشــكــلــهــا الــ

التجهيز والنقل إلــى مــثــواه األخــيــر، مــا يعّد 
ا تاًما لكل األعراف املجتمعية والدينية 

ً
خرق

املرتبطة بتجهيز األموات ودفنهم في مصر.
التي  وبالتزامن مع ســوء أوضــاع االحتجاز 
مــحــكــمــة  أصـــــــدرت  ــان،  ــريــ ــعــ الــ بـــحـــيـــاة  أودت 
الجنايات في 25 أغسطس/ آب 2020 حكمها 
املسيس بالسجن املشّدد 15 عاًما ضد املدافع 
ــرة لـــدراســـات  ــاهـ ــقـ الــحــقــوقــي مـــديـــر مـــركـــز الـ
حــقــوق اإلنـــســـان، بــهــي الــديــن حــســن، بسبب 
مــزاعــم بــإهــانــة الــقــضــاء، ونــشــر أخــبــار كاذبة 
بــهــدف اإلضـــرار باملركز االقــتــصــادي للباد، 
وتــعــطــيــل أحــكــام الــدســتــور والـــقـــانـــون، وهــو 
 لعقاب 

ً
 جديدة

ً
الــذي ال يعدو محاولة الحكم 

في  عملهم  أداء  عــلــى  املستقلن  الحقوقين 
املرّوعة  اإلنسان  التصّدي النتهاكات حقوق 
فـــي مــصــر، ومــحــاولــة لــفــرض الــصــمــت ليس 
فقط على املؤسسات الحقوقية املستقلة، بل 

كل املدافعن عن حقوق اإلنسان في مصر.
وأعقب الحكم الصادر ضد بهي الدين حسن 
مثول زماء حقوقين معتقلن منذ ما يقارب 
ــام، مــحــمــد الـــبـــاقـــر ومـــاهـــيـــنـــور املــصــري  ــعــ الــ
وعــمــرو إمــــام وســافــة مــجــدي وأســـمـــاء عبد 
الفتاح وغيرهم، علي ذمة قضايا جديدة،  ففي 
31 الشهر املاضي )أغسطس/ آب(، تعّرضت 
ــبـــد الـــفـــتـــاح  ــنـــور املــــصــــري وإســــــــــراء عـ ــيـ ــاهـ مـ
وســـوالفـــة مـــجـــدي، املــحــبــوســات احــتــيــاطــًيــا 
)حصر   2019 لسنة   488 القضية  ذمـــة  عــلــى 
تحقيق نيابة أمن الدولة العليا( للتدوير في 
قضية جديدة – 855 لسنة 2020 أمام الجهة 
إرهابية  لجماعة  »االنــضــمــام  بــزعــم  نفسها، 
ونـــشـــر شــائــعــات كـــاذبـــة وإســــــاءة اســتــخــدام 
خلفية  على  االجتماعي«،  التواصل  وســائــل 
تحّريات جهاز األمــن الوطني التي اّدعــت أن 
التواصل مع املتهمن في القضية كان »خال 
أوقات الترّيض، أو في أثناء جلسات النيابة 
واملحكمة«. هــذا على الــرغــم مــن أن الــزيــارات 
ممنوعة عــن كــل الــســجــون مــنــذ ســتــة أشــهــر، 
من  املتهمات ممنوعاٌت  أن  مــن  الــرغــم  وعلى 
الـــتـــرّيـــض، ومـــن الـــخـــروج لــحــضــور جلسات 
ــهـــن أيٌّ مــن  ــعـ مـ الــــحــــبــــس، ولــــيــــس  تــــجــــديــــد 
وســائــل الــتــواصــل مــع العالم الــخــارجــي. ولم 
على  أخيرا  التدوير  عملية  ضحايا  يقتصر 
بأيام  فقبلها  وإســـــراء،   وســوالفــة  ماهينور 
)27 أغسطس(، تم تدوير املحامي عمرو إمام 
قبل   ،)2020 لسنة   855( نفسها  القضية  فــي 
إخاء سبيله من القضية السابقة )488 لسنة 
احــتــيــاطــًيــا عــلــى ذمتها  اعــتــقــل  الــتــي   )2019

الــتــأقــلــم مــع الـــواقـــع اإلنــســانــي الــجــديــد. ما 
يــجــعــل الـــكـــاتـــب هــنــا يــلــجــأ إلــــى املـــقـــاربـــات 
الــفــلــســفــيــة هــــذه هـــو نــرجــســيــة املـــركـــز، ومــا 
ــن عـــنـــصـــريـــة ورومـــانـــســـيـــة  يــنــجــم عــنــهــا مــ
مــؤمــثــلــة ضــد الــهــامــش، جعلتهم يــقــولــون: 
ملــاذا يتصّرف هــؤالء األوبـــاش املتوحشون  
ــاذا يــقــتــتــلــون وُيـــفـــنـــي  ــ ــ ــقـــة؟ ملـ ــريـ بــــهــــذه الـــطـ
إذ  املركزية(  )النخب  وُهــم  بعضهم بعضًا؟ 
يــقــولــون ذلـــك، إنــمــا يــتــنــاســون كــل الــعــوامــل 
الــهــامــش، وجعله  إفــقــار  فــي  الــتــي تسببت 
ت من العيش الفكري واملادي  متسّواًل يتقوَّ
ــة. إنـــهـــم يـــكـــادون يـــدركـــون  لــلــنــخــب املـــركـــزيـ
الــعــوامــل الــهــيــكــلــيــة والــبــنــيــويــة املــؤّســســيــة 
املوقع  ذوي  وأصحابه  الشرق  التي جعلت 
قــادة  إلــى  يلجأون  الحيوي،  اإلستراتيجي 
منهم  يطلبون  مــؤدلــجــن  وآخــريــن  دينين 
املدد، ويستنفرونهم كي يمّدوهم ببضاعة 
ــعــون أن 

ِّ
ــئـــك املــتــنــط مــــزجــــاة، فـــا يـــرغـــب أولـ

يــفــوا لــهــم بــديــنــار مــن تــلــك الــقــنــاطــيــر التي 
استخرجت من أراضي هؤالء الغابة. 

نــا عــن اعــتــمــاد مــبــدأ الــحــواريــة 
ُ
ثــانــيــا، عــجــز

ر 
ّ
تجذ فكل  الفلسفية،  املقاربات  إلــى  ألجأنا 

إثني مبّرر، حسب رأي إدغار موران، شريطة 
الهوية  فــي  جـــدًا  ر عميق 

ّ
تــجــذ أن يصاحبه 

اإلنسانية، ومحاولة من األطراف للتواصل 
بــغــيــة الــــوصــــول إلــــى هــــدف مـــحـــدد. مـــا زال 
املركزية يعتقد أن صراع  النخب   من 

ٌ
بعض

ــاه على  ــ ــدور رحـ ــ ــمـــي، تـ ــز الـــهـــامـــش وهـ املـــركـ
أرض الذهن، ولذا هي تطالب أبناء الهامش 
التي  للدونية  السحري  األثــر  مــن  التخلص 
ــتــــي ربـــمـــا حــرمــتــهــم  ــانــــون« مـــنـــهـــا، والــ ــعــ »يــ
مـــن مــشــاعــر الـــــدفء املــتــدفــقــة عــنــد غــيــرهــم، 
وجعلتهم يحرصون على ترداد »الثنائيات 
ة« التي تجاوزت مفهوم جابة - غرابة 

ّ
املخل

إلى استحضار مفهوم مركز- هامش.
ــقـــاربـــات  ــى املـ ــ ــا يــجــعــلــنــا نــلــجــأ إلـ ــًا، مــ ــثـ ــالـ ثـ
الــســودانــيــن،  قــدرتــنــا، نحن  عــدم  الفلسفية 
على استشراف وضع اجتماعي وسياسي، 
ــــســــاق واإلبــــــداع، 

ِّ
يــنــتــج أقـــصـــى حـــد مـــن االت

ويفرض حّدًا أدنى من الضغوط. إن عجزنا 
عــن تعميق مفهوم الــحــريــة قــد حــرم الــذات 
لتحقيق  اســتــحــقــتــهــا   

ً
فـــرصـــة الـــســـودانـــيـــة 

ــة، مـــــن خــــــال مـــقـــاومـــة  ــريــ ــطــ ــفــ تـــهـــا الــ كـــفـــاء
دكــتــاتــوريــة الــبــصــمــات الــثــقــافــيــة، الــوراثــيــة 
الفطرية  امليول  أن مقاومة  ما  واألنوية، سيَّ
لـــاســـتـــبـــداد أمــــر ضــــــروري لـــتـــفـــادي كــارثــة 
بن  التضاّدية  بسبب  تحُدث  تكاد  وطنية، 

 2019 األول  تشرين  أكــتــوبــر/  منتصف  منذ 
املحامي  الباقر  محمد  وكذلك  العام(.  )قرابة 
الــذي تم اعتقاله في 29 سبتمبر/  الحقوقي 
التحقيقات  أثــنــاء حــضــور  فــي  أيــلــول 2019، 
مع عاء عبد الفتاح، وحبسه احتياطًيا على 
ذمة القضية 1356 لسنة 2019، ليتم تدويره 

في القضية الجديدة )855 لسنة 2020(.
والـــواقـــع أن املـــمـــارســـات »االنــتــقــامــيــة« ضد 
الــحــقــوقــيــن وصـــحـــافـــيـــي الـــــــرأي فــــي مــصــر 
في  احتياطًيا  وحبسهم  اعتقالهم  بــتــدويــر 
قــضــايــا وهــمــيــٍة بــاتــهــامــاٍت ملفقٍة ومــكــّررة، 
ــــي حــــــال إخـــــــاء ســـبـــيـــلـــهـــم/ إثـــبـــات  حـــتـــى فـ
 مــنــذ عــام 

ً
تــهــم مــنــهــا، صــــارت مــمــنــهــجــة بــراء

اإلجـــــــراءات  ــانـــون  قـ تـــعـــديـــات  بــفــعــل   ،2013
الــجــنــائــيــة الـــتـــي أدرجــــهــــا الـــرئـــيـــس املـــؤقـــت، 
عدلي منصور، للمادة 143، والتي أزالت قيد 
االلتزام بالحد األقصى للحبس االحتياطي، 
األمــر الــذي زّج مصر في مرحلة جديدة من 
الــقــانــونــي والــقــضــائــي، بالسماح  االعــتــقــال 

والــدولــة بمعناها  األدائــي  الدولة بمعناها 
الحضاري واإلنساني. 

ــا، فــــــي هــــــــذه الــــحــــالــــة،  ــنــ ــتــ ــريــ تـــحـــقـــيـــق بــــشــ
للمبدع  باستعادتنا  مــرهــون  سودانيتنا، 
األخاقي فينا، وعدم الركون للمبدع اآللي، 
والذي كاد أن يجّرنا مرة أخرى تجاه دورته 
الــتــدمــيــريــة، فــالــتــثــاقــف كــثــيــرًا مـــا يخضع 
الفلسفية  األبـــعـــاد  وألن  الـــقـــوى،  لــعــاقــات 
واألخــاقــيــة والــجــمــالــيــة تــمــثــل بــعــدًا ملّحًا 
فيلزمنا  إنساني،  التفكير فيما هو  إلعــادة 
الــقــوى مــن حيث  أن نعيد النظر فــي »إرادة 

هي إرادة للتعبئة العامة«.
إذا تفحصنا الواقع مقابل تعمقنا الحقيقة، 
أدركنا أن الحقيقة ليس شيئًا متعاليًا على 
املــمــارســات  بــذاتــه، وأن  شــروطــه أو مكتفيًا 
الواقعية هي مجّرد صيٍغ للفكر، بمنطقها 
ودليلها وإستراتيجيتها. إذن، التمييز بن 
إرادات  »لعبة  مــجــّرد  هــو  والــواقــع  الحقيقة 
ــاء على  ــيـ ومــفــاضــلــة بـــن قــــوًى تــخــلــق االشـ

بــأذون قضائية، ومن دون  بالحبس املطّول 
املتهم. وقــد أصـــدرت »كوميتي  بــإدانــة  حكم 
ــن تــطــّور   عـ

ً
فــــور جــســتــس« تـــقـــريـــًرا مــفــصــا

تلك الــظــاهــرة فــي تقرير »الــســجــون ومــراكــز 
العام  من  ويونيو«  مايو  لشهري  االحتجاز 
 للسياق 

ً
الجاري، حيث يقّدم التقرير تحليا

ــبــــط  بـــتـــكـــرار  ــرتــ الـــقـــانـــونـــي والـــســـيـــاســـي املــ
الحبس االحتياطي ملئات من املتهمن على 
ذمة قضايا مختلفة باالتهامات والتحريات 
نفسها التي غالًبا ما يحضرها جهاز األمن 
الـــوطـــنـــي. ورصـــــدت املــؤســســة فـــي تــقــريــرهــا 
للنصف األول من العام الجاري 96 انتهاًكا 
على هذا النحو )االعتقال املتجّدد/ املتكّرر( 
ــقــــت 15 انـــتـــهـــاًكـــا مــنــهــا بــحــق ضــحــايــا  ــ

ّ
ووث

واالجتماعية  العمرية  الــفــئــات  مختلف  مــن 
ــا يــفــيــد بــالــنــهــج  والـــســـيـــاســـيـــة واملـــهـــنـــيـــة، مــ
ــي« الـــــــذي انـــتـــهـــجـــتـــه الــســلــطــات  ــامــ ــقــ ــتــ »االنــ

املصرية عبر آلية الحبس االحتياطي.
تــعــلــم األنـــظـــمـــة الــقــمــعــيــة والــشــمــولــيــة مــدى 
خــــطــــورة وجــــــود مــجــتــمــع حـــقـــوقـــي ومـــدنـــي 
مــســتــقــل ومـــهـــنـــي، وتــــــدرك أهــمــيــة دور هــذا 
املــجــتــمــع فـــي حــشــد األفــــــــراد، عــلــى اخــتــاف 
حقوق  أرضــيــة  عــلــى  السياسية  توجهاتهم 
الــتــي يعمل  اإلنــســان املــشــتــركــة بــن الجميع 
عليها بهي الدين حسن. ومن أجلها تعّرض 
للتهديد للقتل ومصادرة األموال، والتي مات 
مؤمنا بها عصام العريان في سجن العقرب 
ســيــئ الــســمــعــة. وعــلــى الـــرغـــم مـــن االخــتــاف 
السياسي واأليــديــولــوجــي بــن الــرجــلــن، إال 
أنهما اتفقا علي املعايير األساسية باحترام 
حقوق اإلنسان والعمل عليها، وهذا أشّد ما 
يــخــشــاه أي نــظــام شــمــولــي وقــمــعــي )وجـــود 
قــيــادات مقبولة  أفـــراد يمثلون  أو  أشــخــاص 
لديهم  لأيدولوجيا،  عابرين  املجتمع،  لــدى 
رصيد وطني، صوتهم مسموع لدى الدوائر 
الداخلية والخارجية، وغير ملّوثن بقضايا 
فـــســـاد أو جـــرائـــم جــنــائــيــة(، فــحــيــنــهــا يــكــون 
علي  العمل  هو  النظام  لهذا  الشاغل  الشغل 
وكتم  الفئة،  لهذه  وجــود  أي  عرقلة  محاولة 
أصــواتــهــم بــشــتــى الــســبــل، بــاســتــعــمــال طاقم 
واالعتقال  والقمع  التهديد  الجاهزة،  أدواتــه 
ــدار أحــكــام بــالــســجــن، كــمــا تــم مــع بهي  ــ وإصـ
الــديــن حــســن، أو القتل خـــارج إطـــار القانون 
األساسية،  الصحية  الرعاية  مــن  بالحرمان 

كما تم مع الراحل عصام العريان.
)حقوقي مصري، مدير تنفيذي 
في »كوميتي فور جستس«(

صـــورتـــهـــا، وتــبــنــي االعـــتـــقـــاد بــجــوهــرانــيــة 
الوعي ونقاء املعرفة« )عبد الرزاق بلعقروز، 

املعرفة واإلرتياب ..، 2013(.
السؤال: هل نفهم الحداثة السودانية ذاتها 
بشكل واقعي أم حقيقي، سيما أنه ال توجد 
ثــّمــة حــقــائــق، إنــمــا تــفــســيــرات، وإذا شئت 
تخيات؟ لعل الحداثين أنفسهم استجابوا 
استجابتهم  مــن  أكثر  للثقافة  »ملفهومهم« 
ملــوضــوعــهــم املـــزعـــوم ... تــثــقــيــف اآلخـــريـــن. 
تستلزم اإلجــابــة اإلقـــرار بأنه ال توجد ذات 
بـــالـــتـــاريـــخ، هـــنـــاك ذواٌت  ــة  ــيـ ــة أو واعـ ــارفـ عـ
 في مقابل اتساع مجال املوضوعية 

ٌ
متعّددة

طويلٍة،  مغالطٍة  بعد  أصحابها،  أقـــّر  الــتــي 
ــه ال تـــوجـــد مــقــولــة جـــوهـــريـــة تــأســيــســيــة  أنــ
ًى باغية 

َ
ممثلة للموضوعية، »إنما هي ُبن

تتخفى وراءها صات القوة وإستراتيجية 
الـــرزاق  )عــبــد  والــبــطــش«  والتهميش  القهر 

بلعقروز، املعرفة واالرتياب ..، 2013(.
الـــســـؤال: هــل تــحــل ذاتــيــة الــشــعــور الــثــوري 
الــــذي يــؤســس لــلــفــوضــى مــحــل املــوضــوعــي 
لــلــســمــة »الــعــقــانــيــة« لــلــنــظــام الــقــائــم اآلن؟ 
هل نحن أمام خيارين: الفوضى أو القبول 
ــــداد؟ أم إنــــهــــا مـــــجـــــّرد مــغــالــطــة  ــبـ ــ ــتـ ــ ــــاالسـ بـ
ــة  ــزيـ ــركـ ــنـــخـــب املـ ســـيـــاســـيـــة تــســتــدعــيــهــا الـ
لإلبقاء على األمر على ما هو عليه؟ تمتلك 
 ال يــمــكــن اخـــتـــزالـــهـــا 

ً
ــة ــ ــزيـ ــ ــات رمـ ــوعــ املــــوضــ

فـــي الــقــيــمــة االســتــعــمــاالتــيــة )االنــتــخــابــات 
الوثيقة   ،

ً
مثا الحكم  إلــى  للوصول   

ً
وسيلة

الدستورية إجراًء حاكما للفترة االنتقالية(. 
وإذا حدث ذلك، فاإلنسان بحاجة دومًا، كما 
كــتــب بــلــعــقــروز، إلـــى تــجــاوز شــرطــه املـــادي، 
إلى  والحنن  الروحي  التوتر  نحو معانقة 

الخلود و األبدية. 
والسورية،  السودانية،  الــثــورات  ستنتصر 
وكل  والفلسطينية،  واليمنية،  واملــصــريــة، 
أبنائها  بتضحية  ألنها  العربية،  الــثــورات 
وبناتها قد لّبت نداء الروح، ومن يتمركزون 
حول ذواتهم ويستجيبون للثقافة البئيسة 
فروض  على  يراهنون  إنما  أنتجتهم  التي 
الضمير الخاسر، ويظهرون عاطفة وشفقة 
تخفي مشاعر املنفعة واألنانية. سينتصر 
الهامش السوداني باملنطق نفسه، ويسخر 
يــومــًا مــن »اآلخــــر« الـــذي طــاملــا اســتــتــر وراء 
آليات مادية اقتصادية، كما يقول ماركس، 
أو آليات دينية وأخاقية ونفسية كما يقول 
نيتشه، أو نفسية ال واعية كما يزعم فرويد.
)كاتب سوداني(

بهي الدين والعريان وحقوق اإلنسان في مصر

الدولة المتوحشة في السودان

الممارسات 
»االنتقامية« 

ضد الحقوقيين 
وصحافيي الرأي 

في مصر باتهامات 
ملفقة ممنهجة

تحولت أدوات 
التحقيق والتقاضي 

إلى أدواٍت للقمع 
والبطش، في ظل 

دائرة »غيبيات« أمنية

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
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أفغانستان: متضررون ينتظرون

من أجل سماء زرقاء

17

كابول ـ صبغة اهلل صابر

وفقًا للحصيلة الرسمية، قتل 190 شخصًا 
أفغانستان، وأصــيــب نحو  فــي  األقـــل  على 
التي ضربت واليات  الفيضانات  300، في 
عدة، في الخامس والعشرين والسادس والعشرين 
أرقــام غير  املــاضــي، بينما تشير  من أغسطس/ آب 

 الخسائر في األرواح أكثر.
ّ
رسمية إلى أن

لم يقتصر األمر على الخسائر واإلصابات البشرية، 
املــنــازل واملنشآت االقتصادية  ــرار  بــل طــاولــت األضـ
واملــجــتــمــعــيــة. وفــــي املــقــابــل كــــان حــجــم املــســاعــدات 
 جدًا. وفي هذا اإلطار، يقول الناشط األفغاني 

ً
ضئيا

الــــذي يــديــر املــســاعــدات فــي املــنــاطــق املــتــضــررة في 
»العربي  إقليم بروان، حافظ سيد مشتاق موحد، لـ
 
ّ
ــكـــارثـــة أكـــبـــر مــمــا ذكـــــر، لــكــن  حــجــم الـ

ّ
الـــجـــديـــد« إن

املساعدات التي وصلت إلى هناك كانت من الطعام 
والشراب والدواء، بينما الناس يعيشون في العراء. 
 نحو ألف منزل دمرت بشكل كامل 

ّ
يضيف موحد أن

ــقـــاش، وجــريــكــار،  فـــي مــنــطــقــة هــوتــيــان شـــريـــف، ونـ
التي كانت تسكن فيها موزعة في مناطق  واألســر 
مختلفة، إذ لم تتمكن الحكومة حتى اآلن من إيصال 
خيم لــهــم، مشيدًا بـــدور عــامــة الــنــاس والــقــبــائــل في 

إيواء املتضررين داخل منازلهم وحدائقهم.
مـــن جــانــبــهــا، قـــالـــت وزارة الــتــعــامــل مـــع األحـــــداث 
الطبيعية، في بيان لها بتاريخ أول سبتمبر/ أيلول 

 عمليات اإلسعاف مستمرة واملساعدات 
ّ
الجاري، إن

 
ّ
تصل بشكل مــتــواصــل إلــى املــتــضــرريــن، مــؤكــدة أن
 الفيضانات دمرت أكثر 

ّ
إحصائياتها تشير إلى أن

مــن ألــف مــنــزل بشكل كــامــل، بينما دمـــرت أكــثــر من 
ألفي منزل بشكل جزئي، عاوة على  تدمير مناطق 
 األرقام 

ّ
 الناشط موحد يقول إن

ّ
زراعية شاسعة. لكن

إلى  تصل  لــم  املــســاعــدات   
ّ
أن كما  ناقصة،  الرسمية 

املــنــاطــق الــنــائــيــة الــتــي تــضــررت أكــثــر، ال سيما في 
ــرد وســـالـــنـــج، داعــيــًا  ــيـــاه غــ مـــديـــريـــات غــوربــنــد وسـ
املؤسسات الدولية والدوائر الحكومية املعنية إلى 
 السكان، إلى جانب فقدهم أقاربهم، 

ّ
العمل بجد ألن

 معظمهم يعتمدون 
ّ
 ما يملكون، ال سيما أن

ّ
فقدوا كل

بشكل أساسي على الزراعة وتربية املواشي.
وهـــذا مــا يــؤكــده أحـــد ســكــان مــديــنــة جــاريــكــا مركز 
إقــلــيــم بـــــروان الــتــي تـــضـــررت بــشــكــل كــبــيــر ويــدعــى 
الحياة   

ّ
إن الــجــديــد«  »العربي  لـ   

ً
قــائــا آغــا،  فيضان 

بــأكــمــلــهــا تـــضـــررت بــشــكــل كــبــيــر، فـــالـــزراعـــة دمـــرت، 
التي  أقاربهم، واملساعدات  الناس فقدوا  وكثير من 
 مــيــاه الــفــيــضــانــات 

ّ
وصــلــت ضــئــيــلــة جــــدًا. يــقــول إن

الــجــارفــة دخــلــت إلــى مــنــزل خالته، فسقطت جــدران 
إحــــدى الـــغـــرف، مــا أدى إلـــى وفــــاة ابــنــتــهــا وإصــابــة 
ـــه فقير يعتمد 

ّ
ابــنــهــا. أمـــا آغـــا مــن جــهــتــه، فــيــقــول إن

في معيشته على الزراعة التي دمرت في معظمها. 
ـــه فــي اليوم 

ّ
فــي خــصــوص املــســاعــدات، يــقــول آغـــا، إن

األول جاءت قوات األمن األفغانية بالغذاء ووزعتها 

على املتضررين ثم جــاءت بعض املؤسسات أيضًا 
ووزعــت املــواد الغذائية واألدويــة، لكن »بعد ذلك لم 
نــَر ســوى زيــارات متتالية ملسؤولن كبار مع جمع 

إحصائيات، ووعود فقط«.
في املقابل، تقول الناطقة باسم الحكومة املحلية في 
 
ّ
»العربي الجديد« إن إقليم بروان، وحيدة شهكار، لـ
 
ّ
أن املنطقة، مــؤكــدة  إلــى  الكافية وصلت  املــســاعــدات 
املواد الغذائية والبطانيات واملابس قد وزعت على 
في  تستمر  الحكومة  فــرق   

ّ
وإن املــتــضــرريــن،  معظم 

جمع األرقـــام حتى تتمكن الحكومة من وضــع آلية 
للمرحلة املستقبلية من أجل مساعدة من تضررت 
تتعاون  الحكومة   

ّ
أن تؤكد شهكار  كذلك،  منازلهم. 

مع بعض املؤسسات املحلية والدولية التي وزعت 
مــســاعــدات لــــ500 شــخــص، وهــم مــن دمـــرت منازلهم 
أو أصيبوا بجراح أو توفي أحد من أقاربهم، وهي 
 شخص. 

ّ
لــكــل أميركيًا  646 دوالرًا  تــعــادل  مــســاعــدة 

اإلدارات  مــخــتــلــف  مـــن  لــجــنــة شــكــلــت   
ّ
أن وتـــوضـــح 

املعنية، وهي تعمل ليل نهار، ملساعدة املتضررين.
ــذا الــــكــــام،  ــ  بـــعـــض املـــتـــضـــرريـــن يـــرفـــضـــون هــ

ّ
لــــكــــن

 شريحة خاصة فقط وزع عليها املبلغ 
ّ
ويقولون إن

املـــالـــي، بينما مــعــظــم املــتــضــرريــن مــحــرومــون منه. 
مــن هــــؤالء مــحــمــد ســــردار الــــذي دمـــر مــنــزلــه بسبب 
فــي ضــواحــي مدينة شــاريــكــار، ويقول  الفيضانات 
ساقها  كسرت  أخيه  زوجــة   

ّ
إن الــجــديــد«  »العربي  لـ

 منزله دمر، لكن لم 
ّ
بعدما سقط عليها جدار، كما أن

تصل مساعدات إليه إال من املواد الغذائية. ويوضح 
 كـــثـــيـــرًا مــــن املـــتـــضـــرريـــن عـــلـــى شــاكــلــتــه 

ّ
ســـــــردار أن

مـــحـــرومـــون مـــن املـــســـاعـــدات الـــكـــافـــيـــة، فــيــمــا تــؤكــد 
 املساعدات املالية مستمرة وستصل إلى 

ّ
شهكار أن

الجميع.
كذلك، ألحقت الفيضانات أضرارًا جسيمة بالزراعة 
والحقول في إقليم وردك جنوب العاصمة، وبالرغم 
 حــدائــق 

ّ
مـــن عـــدم وقــــوع ضــحــايــا فـــي األرواح، فــــإن

العنب والــتــفــاح تــضــررت بشكل كبير جــدًا فــي هذا 
فيه،  املختلفة  التفاح  بــأنــواع  يشتهر  الـــذي  اإلقليم 

عاوة على الدمار في املنازل واملباني.

مجتمع
 باحثن صينين يعملون على نموذج تنبؤي لتحسن خطط 

ّ
ذكرت األكاديمية الصينية للعلوم أن

العاج ملرضى سرطان املستقيم. ويمكن أن يساعد هذا النموذج األطباء في تقييم خطر انتقال 
املتقدم موضعيًا، واختيار  املستقيم  الذين يعانون من سرطان  املرضى  الجراحة في  الــورم بعد 
الورم  انتقال  إمكانية تنبؤ خطر  النموذج  املساعد. وطور  الكيميائي  للعاج  املناسبن  املرضى 
 النموذج يتفوق على 

ّ
لدى املرضى بطريقة غير جراحية وفقًا للحاالت الفردية. وأظهرت النتائج أن

)شينخوا( األدوات السريرية املتوفرة حاليًا. 

 عــددًا كبيرًا من القوارب شــارك في عرض ببحيرة ترافيس في والية 
ّ
قال مسؤولون محليون إن

تكساس األميركية دعمًا للرئيس دونالد ترامب، ما أسفر عن توليد موجات أدت إلى غرق أربعة 
 الحوادث لم تسفر عن 

ّ
هم أوضحوا أن

ّ
قوارب على األقل واصطدام مجموعة أخرى بصخور، لكن

سقوط مصابن. والبحيرة مقصد شهير لركوب القوارب والصيد والسباحة وغيرها من األنشطة. 
 توقعات بزيادة عدد القوارب 

ّ
ها نشرت عددًا إضافيًا من الضباط في ظل

ّ
وقالت الشرطة املحلية إن

)رويترز( هم تلقوا عددًا كبيرًا من نداءات االستغاثة. 
ّ
مضيفة أن

غرق قوارب خالل عرض داعم لترامبالصين: تطوير نموذج لتقييم سرطان المستقيم

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

وعود لم تطبّق بحسب ناشطين.

مجرد وعود

الــصــورة من دكــا، عاصمة بنغالدش،  املشهد في 
من  يحتمون  فالسكان  الفــتــة،  متناقضات  يحمل 
فيروس كورونا الجديد باستخدام الكمامات، لكن، 
كــيــف يمكن أن يــحــتــمــوا مــن هـــواء مــلــوث يخترق 
كماماتهم ويسيطر على أجواء مدينتهم وكثير من 
العالم؟ هي معضلة تحتاج إلى تعاون  املــدن حول 

أكبر على مستوى عاملي.

لألمم  العامة  الجمعية  أقـــّرت  وغــيــره،  السبب  لــهــذا 
الــتــاســع عشر مــن ديسمبر/ كانون  املــتــحــدة  فــي 
الــهــواء من أجل  الــدولــي لنقاوة  األول 2019 »الــيــوم 
ــاء« والــــذي يحتفل بـــه، بــــدءًا مــن الــيــوم  ــ ســمــاء زرقـ
ــالـــذات، فــي الــســابــع مــن سبتمبر/ أيــلــول  اإلثــنــن بـ
 عام. هذا اليوم الدولي هو من االحتفاليات 

ّ
من كل

اإلعـــالن عنه  املتحدة، وربــمــا تأخر  األحـــدث لألمم 

إذ إّن 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 
رى بالعن املجردة تصيب الرئتن ومجرى 

ُ
التي ال ت

الدم والجسم. وهذه امللوثات مسؤولة عن نحو ثلث 
وأمــراض  الدماغية  السكتات  عن  الناجمة  الوفيات 

 عن 
ً
الجهاز التنفسي املزمنة وسرطان الرئة، فضال

القلبية. وهكذا،  األزمــات  الناجمة عن  الوفيات  ربع 
الهواء يحمي صحة اإلنسان،  الحّد من تلوث  فــإّن 
بسياسات  بالنهوض  الــدول  تلتزم جميع  أن  على 
هــواء  نوعية  كفالة  تــدعــم  الــتــي  املــســتــدامــة  التنمية 
صحية في املدن واملستوطنات البشرية املستدامة.
)العربي الجديد(
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وانهيار مرافق تجارية ومؤسسات تعليمية. 
ــاوزت مـــعـــدالت األمـــطـــار املــســجــلــة هــذا  ــجــ وتــ
القياسية املسجلة عامي 1946  العام األرقــام 
فـــرق  ــن  مــ مــســتــمــرة  تــــحــــذيــــرات  ــع  مــ و1988، 
الــرصــد فــي وزارة الـــرّي مــن مــؤشــرات ارتفاع 
جديدة، خصوصًا في مناسيب النيل األزرق 
املــنــحــدر مــن الهضبة اإلثــيــوبــيــة الـــذي سجل 
أمس األحد ارتفاعًا بلغ 17.58 مترًا، وهو رقم 

غير مسبوق في تاريخ السودان.
ــيــــة تـــضـــررًا  ــات الــــســــودانــ ــ ــواليــ ــ ــر الــ ــثــ ــن أكــ ــ ومــ
بفيضانات النيل األزرق، والية سنار، وسط 
السودان، إذ اجتاحت املياه عاصمتها سنجة 
ــا دفــع  ــبــــاح، مـ الـــتـــي تــحــولــت إلــــى مــديــنــة أشــ
والي سنار، املاحي سليمان، إلى إطالق نداء 
استغاثة إليواء آالف املتضررين. كذلك، أعلن 
االستنفار  أيمن خالد، حالة  الخرطوم  والــي 
القصوى، بعدما أحصت السلطات املختصة 
تضرر 28 ألف أسرة، من بينها 9 آالف أسرة 
تضررت بالكامل. وطلب الوالي دعمًا غذائيًا 
 ألكثر من 50 ألف أسرة، كما طلب أكثر 

ً
عاجال

من 8 آالف خيمة و11350 مشمعًا، إلى جانب 
مناشدته منظمات املجتمع املدني واملصارف 
والشركات توفير األدويــة واألمصال الالزمة 
للرعاية الصحية، واملبيدات ملكافحة األوبئة.

أما في والية البحر األحمر، شرقي السودان، 
فــقــد وقــعــت الــكــارثــة فــي مــديــنــة طــوكــر، ومــن 

 40 إلى 
ّ
هناك يقول املواطن أوهاج أحمد، إن

50 في املائة من منازل املواطنني انهارت كليًا 
عن  مقطوعة  املدينة شبة   

ّ
أن كما  أو جزئيًا، 

ــور بــركــة،  الــعــالــم الــخــارجــي بــعــد فــيــضــان خـ
وهـــــو نـــهـــر مـــوســـمـــي يـــنـــحـــدر مــــن الــهــضــبــة 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن اإلثــيــوبــيــة. يــوضــح لـــ
قليلة، وما  إمــــدادات  إاّل  لــم تصلهم  األهــالــي 
زالـــــوا يــفــتــقــدون إلــــى مــــواد اإليــــــواء والـــغـــذاء 
ــًا املــنــظــمــات  ــيـ والـــــــدواء وحـــتـــى املـــالبـــس، داعـ
 حجم 

ّ
إلــى العمل بشكل أوســـع، ألن الــدولــيــة 

الــكــارثــة أكــبــر مــن إمــكــانــات الـــواليـــة واملــركــز. 
 الــبــعــوض والــــذبــــاب بــــدآ في 

ّ
ويــلــفــت إلــــى أن

االلتهابات  بــدأت  فيما  املدينة،  في  االنتشار 
وغيرها من األمــراض تنتقل وســط السكان، 

ال سيما األطفال.
فــي الــواليــة الشمالية تــعــّرض أكــثــر مــن 346 
بمحلية  مناطق   6 فــي  الكامل  للدمار  مــنــزاًل 
مـــروي، ومــا زالــت املــيــاه تحاصر عــددًا كبيرًا 
ــة بـــالـــســـكـــان. وبــحــســب  ــأهــــولــ مــــن الــــجــــزر املــ
 املحاصيل 

ّ
 كل

ّ
املواطن عثمان محجوب، فإن

الزراعية في الوالية غرقت. ويوضح محجوب 
سّد  بحيرة  تصريف   

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ

مـــــروي ربـــمـــا يـــهـــدد أجــــــزاء واســـعـــة بــالــغــرق 
خالل الفترة املقبلة. ويشير إلى تكاثر كثيف 
للبعوض والذباب بدأت تظهر معه إصابات 
بــاملــالريــا واإلســـهـــاالت، بــاإلضــافــة إلــى خطر 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

عماد أبو شامة، مواطن سوداني، 
من قرية الجديد عمران، في والية 
الـــجـــزيـــرة، وســـط الــــســــودان، وجــد 
نفسه، صباح أول من مس السبت، بال مأوى، 
القرية  األزرق  النيل  إذ غطت فيضانات نهر 
بأكملها، وتسببت في دمار منزله املكون من 
ثالث غرف ومطبخني وصالتني. ولم يتمكن 
من إنقاذ شيء من األثاث، في ما عدا الغسالة 
 ما في املنزل. 

ّ
والثالجة، فقد ابتلعت املياه كل

وصل أبو شامة، أمس األحــد، إلى العاصمة 
الخرطوم، التي تبعد 35 كيلومترًا عن قريته، 
بــحــثــًا عـــن مـــنـــزل يــســتــأجــره مـــع أســـرتـــه. في 
نــفــســهــا وجــــدت 800 أســــرة نفسها  املــنــطــقــة 
الــتــي دمـــرت، باإلضافة  مــشــردة مــن منازلها 
ــــدارس ومـــركـــز صــحــي كما  ــار ســـّت مـ إلـــى دمــ
ــواق واملـــتـــاجـــر، مـــن ضــمــن دمــــار أوســـع  ــ األســ
بكثير فــي معظم أنــحــاء الــســودان. إذ أعلنت 
السبت، حالة  األول  أمــس  الــخــرطــوم، صباح 
الـــطـــوارئ فــي كــامــل أنــحــاء الــبــالد ملـــدة ثالثة 
أشــهــر، ملــواجــهــة الــفــيــضــانــات الــكــبــيــرة التي 
الــعــام، وأغــرقــت مناطق  شهدها خريف هــذا 
ــبــــالد، مـــع اعـــتـــبـــار »الــــســــودان  واســـعـــة فـــي الــ

منطقة كوارث طبيعية«.
 
ّ
ــربـــي الـــجـــديـــد« إن ــعـ »الـ ـــ ــة لـ ــامـ ــو شـ ــ ــقـــول أبـ يـ
قريتهم، وعمرها أكثر من 150 عامًا، لم تشهد 
األيــام  األزرق كالذي وقــع في  للنيل  فيضانًا 
 

ّ
كل على  شهدوا  القرية  سكان   

ّ
وإن املاضية، 

شـــيء يــنــهــار أمــامــهــم مــن دون أن تــكــون لهم 
القدرة على فعل أّي شــيء. يحّمل املسؤولية 
ــهــا تــلــكــأت في 

ّ
كــامــلــة للحكومة الــتــي ذكـــر أن

لــلــمــنــطــقــة، أو حــتــى تــوفــيــر  ــّد واٍق  إقـــامـــة ســ
جواالت فارغة لألهالي كي يملؤوها بالتراب 
 املنطقة 

ّ
ر من أن

ّ
ويجعلوها سدًا واقيًا. ويحذ

لــن تنهض مــرة أخــرى مــا لــم توفر الحكومة 
ستتضاعف  وإاّل  لألهالي،  وتعويضًا  دعمًا 

الكارثة، خصوصًا في جوانبها الصحية.
ــــدث فــــي الـــجـــديـــد عــــمــــران الـــقـــريـــبـــة مــن  مــــا حـ
العاصمة الــخــرطــوم، صــورة طبق األصــل ملا 
وقع في مئات القرى واملدن السودانية طوال 
األسابيع املاضية. وطبقًا إلحصاءات أعلنت 
عــنــهــا وزيــــرة الــعــمــل والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة 
السودانية، لينا الشيخ، رئيسة اللجنة العليا 
املتعلقة  التقارير   

ّ
فــإن الفيضانات،  لــطــوارئ 

بــفــيــضــانــات هــــذا الـــعـــام أوضـــحـــت تـــأثـــر 16 
والية من واليات السودان، ووفاة 99 مواطنًا، 
وإصابة 46 آخرين، وتضرر أكثر من نصف 
ــي وجــزئــي ألكثر 

ّ
مــلــيــون نــســمــة، وانــهــيــار كــل

مــن 100 ألــف مــنــزل. وفــي تقرير الحــق، أشــار 
 عـــدد الــوفــيــات ارتــفــع 

ّ
الـــدفـــاع املــدنــي إلـــى أن

الـــدفـــاع املـــدنـــي، بحسب  إلـــى 101، وأحــصــى 
تقريره، نفوق أكثر من 5 آالف رأس ماشية، 

كارثة 
الخريف

فيضانات السودان 
تأتي بالموت 

والدمار

يعيش السودان مآسي جديدة سببتها أمطار خريف هذا 
العام وما رافقها من سيول وفيضانات، خلفت دمارًا 
كبيرًا في 16 والية من جملة 18 والية سودانية، وتأثر 

بها نحو نصف مليون نسمة، طبقًا للتقارير الرسمية

تجاوزت معدالت األمطار 
األرقام القياسية المسجلة 

عامي 1946 و1988

سجل النيل األزرق ارتفاعًا 
بلغ 17.58 مترًا، وهو رقم 

غير مسبوق

1819
مجتمع

والتماسيح.  الثعابني  بانتشار  يتعلق  آخــر 
لــلــســكــان، وكــذلــك  الــجــهــد الشعبي   

ّ
ويــذكــر أن

الوالية خــارج السودان، يعادل عشرة  ألبناء 
أضعاف الجهود الحكومية.

وكان وزير الصحة املكلف، أسامة أحمد عبد 
الصحي  الوضع  انهيار  ر من 

ّ
الرحيم، قد حــذ

 نظام صحي 
ّ

خــالل خريف هــذا الــعــام فــي ظــل
ــبـــالد  الـ  ظـــــــروف 

ّ
هــــش ومــــنــــهــــك. وأوضــــــــح أن

االقتصادية وشح املوارد يضاعفان من مأساة 
واألمطار،  والسيول  بالفيضانات  املتضررين 
 وزارته تتوقع ظهور أوبئة خالل 

ّ
الفتًا إلى أن

األيــــام املــقــبــلــة خــصــوصــًا الــكــولــيــرا واملـــالريـــا، 
الصحية  املستشفيات واملراكز   

ّ
أن إلى  مشيرًا 

منهكة تمامًا منذ ظهور فيروس كورونا في 
مـــــارس/آذار املــاضــي، مــا ألــقــى بــعــبء إضافي 

ــع تــلــك األوضــــــاع الــصــعــبــة، أعــلــن  عــلــيــهــا. ومــ
مجلس األمــن والــدفــاع، بتوصية مــن مجلس 
الــوزراء، حالة الطوارئ ملدة ثالثة أشهر، كما 
السيول  آثــار  قرر تشكيل لجنة عليا ملعالجة 
والتنمية  العمل  وزارة  برئاسة  والفيضانات 
 الوزارات والواليات 

ّ
االجتماعية، وعضوية كل

لــتــنــســيــق  االخــــــتــــــصــــــاص،  ذات  والـــــجـــــهـــــات 
املــحــلــيــة  األدوار  وتـــكـــامـــل  ــوارد  ــ ــ املـ وتـــوظـــيـــف 
واإلقــلــيــمــيــة والــعــاملــيــة. بـــدورهـــا، علقت لجنة 
 إعالن حالة الطوارئ وفتح 

ّ
األطباء املركزية أن

ه 
ّ
الباب للمنظمات التطوعية قرار شجاع لكن

غير كـــاٍف وال بــد مــن خــطــوات عاجلة تتبعه، 
وتــحــّد مــن أخــطــار األثــريــن البيئي والصحي 
ــــرت  املـــتـــوقـــعـــني مــــن جــــــراء الـــفـــيـــضـــانـــات. وذكـ
للعمل على  مبكرًا  إنـــذارًا  أطلقت  ها 

ّ
أن اللجنة 

السيول  املتوقع من  الصحي  الخطر  مجابهة 
 

ّ
والــفــيــضــانــات، مــثــل اإلســـهـــاالت املــائــيــة بــكــل

ــات الــنــاجــمــة  ــ ــابــ ــ ــا، واإلصــ ــ ــالريــ ــ أنــــواعــــهــــا واملــ
عــن لــدغــات الــثــعــابــني والــعــقــارب والــحــشــرات، 
واإلصــابــات املــبــاشــرة نتيجة ســقــوط املباني 
انقطاع   عن 

ً
املواطنني، فضال واألشــجــار على 

األدويـــة،  واختفاء  الحياة  عــن  املناطق  بعض 
خصوصًا أدوية األمراض املزمنة.

مـــن جــهــتــه، يـــقـــول الــصــحــافــي خـــالـــد الــفــكــي 
 الــحــكــومــة املــركــزيــة 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن لـــ

وبقية حكومات الواليات تتحمل املسؤولية 
ــــح تـــمـــامـــًا عـــدم  ــتـــي وضـ الـــكـــامـــلـــة لـــلـــكـــارثـــة الـ
استعدادها لها، بدليل األضرار غير املسبوقة 
للمتضررين.  الــعــون  يــد  تقديم  عــن  والــعــجــز 
 املؤشرات الصادرة من 

ّ
 »كل

ّ
ويتابع الفكي أن

 الــوضــع يمضي 
ّ
عـــدد مــن الــجــهــات تــؤكــد أن

إلى خطورة أكبر، مع ارتفاع مناسيب النيل 
التي استمرت هذا  وزيـــادة معدالت األمــطــار 
ــعـــروف ســنــويــًا،  الـــعـــام أكــثــر مـــن مــوعــدهــا املـ
باإلضافة إلى األضرار البيئية املتوقعة بعد 
نهاية الخريف، وهو أمر إذا لم يجِر تداركه 
فمن دون شّك ستكون هناك كارثة حقيقية«.

مــن جــانــبــه، يــقــول الــلــواء أحــمــد عــمــر سعيد، 
»الـــعـــربـــي  ــيـــس مــجــلــس الــــدفــــاع املــــدنــــي لــــ رئـ
العالية  املناسيب  مــن  بالرغم  ــه 

ّ
إن الــجــديــد«، 

 الــوضــع مــا زال 
ّ
ــإن ــار فــ لــلــفــيــضــانــات واألمـــطـ

تــحــت الــســيــطــرة، والــجــهــود الــتــي قــامــت بها 
ــوات الـــدفـــاع املـــدنـــي بــالــشــراكــة  ــ الــحــكــومــة وقـ
مــع العديد مــن الجهات بما فــي ذلــك القوات 
الــنــظــامــيــة، خــفــفــت كــثــيــرًا مـــن األضـــــرار الــتــي 
توقعها الناس بشكل أكبر من ذلك. ويوضح 
 الدفاع املدني نجح في إجالء سكان قرى 

ّ
أن

ومــنــاطــق عـــدة غــمــرهــا الــنــيــل، ويــســتــمــر في 
االنتشار في األماكن املتضررة بشدة. وبينما 
يعترف بوجود عجز كبير في مواد اإليــواء، 
 جـــهـــود الـــشـــبـــاب واملـــواطـــنـــني 

ّ
ــى أن يــشــيــر إلــ

إلى  الــكــارثــة. ويلفت  عمومًا خففت مــن وقــع 
الوفيات وقعت ألطــفــال وكــبــار في   معظم 

ّ
أن

ها 
ّ
كل الــتــوقــعــات   

ّ
أن ويــضــيــف سعيد   .

ّ
الـــســـن

تشير إلى بدء مرحلة تراجع مناسيب املياه 
ــيـــوم اإلثـــنـــني،  فـــي نــهــر الــنــيــل اعـــتـــبـــارًا مـــن الـ
داعيًا إلى ضرورة تمسك املواطنني بالحيطة 
ــام املــقــبــلــة، تــحــســبــًا ألّي  ــ والـــحـــذر خــــالل األيــ

نتائج غير متوقعة.
بــــــدوره، يــعــتــبــر الــخــبــيــر فـــي إدارة الـــكـــوارث 
 غياب آليات 

ّ
واألزمات، عبد العظيم عوض، أن

ــــذار املــســبــق( وكــذلــك غياب  االســتــشــعــار )اإلنـ

ــتـــعـــدادات املــبــكــرة،  الـــدراســـات الـــالزمـــة واالسـ
ــة بــقــضــايــا  ــ ــــدولـ بــــاإلضــــافــــة إلـــــى انـــشـــغـــال الـ
ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة وأمــنــيــة واحــتــقــانــات 
ساهمت  التي  العوامل  من  ها 

ّ
كل اجتماعية، 

فــي كــارثــة الــســيــول والــفــيــضــانــات واألمــطــار. 
 
ّ
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« أن ــح عـــــوض لــــ ويــــوضــ
ــدت نــفــســهــا عـــاجـــزة،  ــ الــحــكــومــة، بــعــدمــا وجـ
اضــطــرت إلـــى طــلــب املــســاعــدات مــن الــخــارج، 
ومن املستبعد االستجابة لهذا الطلب بشكل 
يواجهها  التي  واألزمـــات  املشاكل  مــع  كبير، 
العالم. ويدعو إلى االتعاظ بالتجربة ووضع 
ــــرق عـــمـــل مــن  خـــطـــط مــســتــقــبــلــيــة وتـــكـــويـــن فـ
الـــخـــبـــراء واملــخــتــصــني مـــن جــمــيــع الــجــهــات، 
العمل، حتى  لــفــرق  كــافــة  اإلمــكــانــات  وتوفير 
ــفـــادي الــتــجــربــة  ــتـ ــبــــالد مــســتــعــدة لـ تـــكـــون الــ

نفسها في السنوات املقبلة.
جنوب السودان

مصر

الخرطوم

ليبيا

تشاد

السودان

أثيوبيا

أرتريا

الكونغو 

جمهورية 
أفريقيا 

الوسطى

تحقيق

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــن مــنــطــقــة  ــة هــــانــــم«، مــ ــائـــشـ اتـــصـــلـــت »عـ
ــّي الـــفـــاتـــح بــإســطــنــبــول،  درامـــــــان، فـــي حــ
بــــالــــشــــرطــــة بــــعــــد أن كــــانــــت قـــــد طـــرقـــت 
ــوات  بـــاب جــيــرانــهــا ونــّبــهــتــهــم مـــن األصــ
تهم، »لكنهم 

ّ
العالية التي تصدر من شق

أن  هم 
ّ
حق من  ليس  بإزعاجنا.  استمّروا 

ـــوا بـــصـــوت مــرتــفــع فـــي الـــلـــيـــل، هــذا 
ّ
يـــغـــن

إزعــاج لنا، وزوجــي مريض، لذا اتصلت 
بالشرطة«. هذا ما قالته ردًا على سؤال 

»العربي الجديد«. لـ
وعـــّمـــا ســيــحــصــل لــصــاحــب املـــنـــزل الـــذي 
اقتادته الشرطة التركية من منزله، تقول 
بالرقم  ــصــلــت 

ّ
»ات الخمسينية:  الــتــركــيــة 

181 لــتــحــضــر الــشــرطــة، والـــجـــيـــران اآلن 
يــكــتــبــون تــعــهــدًا بــعــدم تــكــرار مــا فعلوه. 
أخــــــرى،  مــــــرة  ــوا جـــيـــرانـــهـــم  ــ ــجــ ــ أزعــ وإن 
فــأنــا ســأتــقــّدم بــشــكــوى قــضــائــيــة، يمكن 
حــتــى  أو  بــــعــــدهــــا،  مــــن  يـــســـجـــنـــوهـــم  أن 
يــبــعــدوهــم عــن الــحــّي بــشــكــل إلـــزامـــي، إذ 
 الغرامة وحدها ال تــردع الناس، وقد 

ّ
إن

تتساهل الشرطة معهم«.
تـــزايـــدت فـــي تــركــيــا، بــحــســب مــتــابــعــني، 
ــاوى إزعـــــــــاج الـــــجـــــوار خــــــالل فـــتـــرة  ــ ــكـ ــ شـ
الــحــجــر املــنــزلــي، خــاصــة فــي إسطنبول 
التي تستضيف أكثر من مليون ونصف 
هم من العرب، كما يقول 

ّ
مليون الجئ، جل

صــاحــب مكتب عـــقـــارات فــي إســطــنــبــول، 
الناس  الــتــزام  أوزجـــان أوزون. »نتج عن 
مــــنــــازلــــهــــم ألشــــــهــــــر، مــــشــــاكــــل عـــائـــلـــيـــة 
ازدادت  الطالق  وشجارات. حتى حــاالت 
بسبب الحجر املنزلي. بحث العديد من 
السّكان عن طرق ليمضوا أوقاتهم داخل 
املــــنــــازل، فــارتــفــعــت أصــــــوات املــوســيــقــى 
وأجهزة التلفزيون، وأحيانًا الحيوانات 
األلــيــفــة كــالــكــالب، مــا دفــع الكثيرين إلى 
تـــرك مــنــازلــهــم أو الــشــكــوى لــلــشــرطــة، أو 
حــتــى دفــــع األمـــــر الـــنـــاس إلــــى الــشــجــار. 
شـــهـــدنـــا وســـمـــعـــنـــا عــــن حـــــــاالت شــجــار 

انتهت بالقتل جراء إزعاج الجوار«.
 غرامة اإلزعاج السابقة 

ّ
يرى مراقبون أن

)أقـــل مــن 50  تــركــيــة  لــيــرة  وقيمتها 300 
دوالرًا(، لم تكن كافية لــردع كثيرين عن 
 عن إزعــاج الجوار، ليس من خالل 

ّ
الكف

ــن طــريــق  ــل أيـــضـــًا مـ الـــضـــوضـــاء فـــقـــط، بـ
رمي القمامة أو التعدي على الحيوانات 
املنزلية، ما دفع الحكومة التركية أخيرًا، 
ــع غــــرامــــة اإلزعـــــــــاج، ســــــواء عــلــى  ــ ــى رفـ ــ إلـ
واملحال  املنشآت  حتى  أو  البناء  ســّكــان 
الـــتـــجـــاريـــة املــــــجــــــاورة، لـــتـــصـــل بــحــســب 
 461 إلـــى  ــر 

ّ
والــتــحــض البيئة  وزارة  قـــرار 

الــتــي  لــلــمــنــازل  دوالرًا(   62 )نـــحـــو  لـــيـــرة 
يــصــدر عــنــهــا إزعــــــاج، و24.7 ألــــف لــيــرة 
)نحو 3300 دوالر( لألنشطة الصناعية 

واملحال التجارية.
إلى  املتضّررين  التركية  الــــوزارة  ودعــت 
ــال بـــالـــجـــهـــات املـــعـــنـــيـــة وتـــقـــديـــم  ــ ــــصـ االتـ
ــبـــانـــي   ازدحـــــــــــام املـ

ّ
ــل ــ ــ ــي ظـ ــ ــ شــــــكــــــاوى، »فـ

 
ّ
أن وأّكــدت  بالسّكان«،  الطبقات  متعّددة 
عــدم إزعـــاج الــجــار قــاعــدة عــامــة والــتــزام 
 قواعد املعيشة الحديثة، 

ّ
قانوني، في ظل

 قانوني يصونه الدستور التركي، 
ّ

وحق
دعــــوى  يــــرفــــع  أن  مـــتـــضـــّرر  أي  ويـــمـــكـــن 

قضائية من خالل محكمة الصلح.
ــقــــول الـــقـــانـــونـــي الـــتـــركـــي  ــه، يــ ــتـ ــهـ مــــن جـ
ــربــــي الــــجــــديــــد«:  ــعــ »الــ ـــ ــــت غـــــــول، لــ ــــوالنـ بـ
ــي تـــركـــيـــا مــصــونــة  ــد املـــعـــيـــشـــة فــ ــ ــــواعـ »قـ

بــالــقــانــون، وال تساهل بــاملــوضــوع أبــدًا. 
وفـــي مــا يــخــّص الــعــقــوبــات، فــهــي أقسى 
مّما يتوقع البعض، فإن لم يرتدع املزعج 
 للقضاء 

ّ
بــعــد الــتــنــبــيــه والـــغـــرامـــة، يــحــق

ــداع  إبــعــاده عــن الــحــّي وبــيــع مــنــزلــه، وإيـ
املبلغ في حسابه املصرفي«.

متاحة  كانت  وإن  الشكاوى  آلية  وحــول 
لــلــجــمــيــع، أو ثــمــة اســتــثــنــاءات لـــألتـــراك، 
 الــقــانــون الــتــركــي ال يفّرق 

ّ
يــؤّكــد غــول أن

ــّدد إن كــــــان هـــنـــاك  ــتــــشــ ــل يــ ــ ــــني أحـــــــد، بـ بـ
اســتــقــواء مــن األتــــراك عــلــى الــضــيــوف أو 
 املعتقد وحرمة 

ّ
الالجئني والسياح، فحق

املــنــزل والــحــريــات الــشــخــصــيــة، مصونة 
فـــي تــركــيــا، وتـــصـــل الــعــقــوبــات للسجن 

ملجرد التدخل بحرية اآلخر أو معتقده.
ويضيف أنه يمكن أي متضّرر من إزعاج 
ــواره، أن يــتــقــّدم بــشــكــوى إلـــى محكمة  جــ
الصلح، بشكل فردي أو من طريق محام، 
ــل بـــدفـــع رســـــوم الـــدعـــوى، 

ّ
وهــــو ســيــتــكــف

وتتخذ  القضية،  املحكمة  تتابع  عندها 
ــزعـــج عــلــى شكل   املـ

ّ
قــــــرارًا وقـــائـــيـــًا بـــحـــق

غــرامــة مــالــيــة. أّمـــا بــحــال االســتــمــرار في 
اإلزعاج، فيمكن املتضّرر أن يقّدم شكوى 

للمدعي العام.
 »اإلزعاج 

ّ
ويشير القانوني التركي إلى أن

ال يقتصر على أصوات املكّيف أو الغناء 
في املنازل، بل يطاول األماكن الصاخبة، 
وهــذه عقوبتها مرتفعة، وتصل إلى 44 
وهــنــاك  دوالر(،   6000 )نــحــو  لــيــرة  ألـــف 
غــرامــة ومــالحــقــة قــانــونــيــة تــطــاول رمــي 
ــا نتحدث 

ّ
ــارع. وإن كــن الــقــمــامــة فــي الـــشـ

هنا عن قانون آخر، هو القانون البيئي 
رقـــم 2872، الــــذي يــفــرض عــقــوبــات على 
ــوثــــني لـــلـــبـــيـــئـــة واملــــنــــاطــــق الـــعـــامـــة،  ــلــ املــ
امللوثة  الشركات  وغرامات مرتفعة على 
ليرة  ألف  للهواء والبيئة، تزيد على 88 

تركية )نحو 12 ألف دوالر(«.
ــاع حـــاالت  ــفـ ويـــعـــزو األتــــــراك أســـبـــاب ارتـ
ــى الــــوجــــود الــكــبــيــر لــلــعــرب  ــ اإلزعــــــــاج إلـ
ــًا، فــــــي تـــركـــيـــا  ــ ــــوصـ ــــصـ والــــــســــــوريــــــني خـ
وإســــطــــنــــبــــول خـــــاصـــــة، مـــشـــيـــريـــن إلــــى 
الـــعـــرب   

ّ
ــادات، خـــاصـــة أن ــ ــعــ ــ الــ ــتــــالف  اخــ

ــرة مــن  ــأخـ ــتـ ــات مـ ــاعــ ــهـــرون حـــتـــى ســ يـــسـ
الليل، ويــصــدرون أصــواتــًا مرتفعة. هذا 
العقارات،  مكتب  يرفضه صاحب  الكالم 
ــــراك أيضًا  بــوالنــت أوزون، ويــقــول: »األتـ
يسهرون لساعات متأخرة، بل وبعضهم 
قادتها  التي  اإلعالمية  بالحمالت  ــر 

ّ
تــأث

بــعــض أحــــزاب املــعــارضــة، ووصــلــت بهم 
األمور إلى حّد التعّدي على السوريني«.

»جيران مزعجون« في تركيا

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

المباني مكتظة بالسكان )بولنت كيليش/ فرانس برس(

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

101
هو عدد الوفيات، التي سببتها 

فيضانات السودان، بحسب الدفاع 
المدني، كما نفق 5 آالف رأس ماشية

تزايدت في تركيا 
شكاوى إزعاج الجوار 

خالل فترة الحجر 
المنزلي، خصوصًا 

في إسطنبول التي 
تستضيف أكثر من 

مليون ونصف مليون 
الجئ، معظمهم 

من العرب

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

صراع حول الرسوم المدرسية في الكويت
إلزام التالميذ بشراء 

مالبس جديدة مع أنّهم 
يدرسون عن بعد

تعرض وزير التربية 
الستجواب من ثالثة 
أعضاء في البرلمان

الكويت ـ خالد الخالدي

الحكومي  التعليمي  النظام  تدهور  ظل  في 
كافة  املستويات  على  وتراجعه  الكويت  في 
املــوارد  تــوزيــع  وســوء  البيروقراطية  بسبب 
 موازنة التعليم العام السنوية 

ّ
بالرغم من أن

إلــى 2 مليار و300 مليون  الــبــالد تصل  فــي 
مــلــيــون  ــارات و500  ــيـ ــلـ مـ  7( كــويــتــي  ديـــنـــار 
الكويتيني  مــن  كثير  يتجه  أمــيــركــي(  دوالر 
ــدارس الــخــاصــة  ــ إلـــى تــعــلــيــم أبــنــائــهــم فـــي املــ
 فيروس 

ّ
ذات الرسوم السنوية املرتفعة. لكن

كــورونــا الــجــديــد أدى إلــى نــشــوء نـــزاع كبير 
بــني أهــالــي الــتــالمــيــذ وإدارات تــلــك املـــدارس 
املرتفعة  رسومها  تقاضي  على  تصّر  التي 
 الــتــالمــيــذ لــم يذهبوا 

ّ
كــامــلــة، بــالــرغــم مــن أن

إلــى املـــدارس طــوال الفصل الثاني من العام 
الــــدراســــي األخـــيـــر بــســبــب حــظــر الــســلــطــات 
الصحية ذلك، تبعًا لقيود مكافحة كورونا، 

وإجراءات اإلغالق.
كــــذلــــك، نـــشـــأت مــشــكــلــة جــــديــــدة بــــني أهـــالـــي 

الــتــالمــيــذ واملــــــــدارس الـــخـــاصـــة حــــول الــعــام 
ــدارس  الـــدراســـي املــقــبــل، إذ يتهم األهــالــي املـ
الخاصة باالحتيال على قرار وزارة التربية 
ــة مـــن رســـومـــهـــا عبر  ــائـ تــخــفــيــض 25 فـــي املـ
فرض رسوم إضافية. وفي هذا اإلطار، تقول 
خــلــود املــطــيــري، وهـــي أم لــطــفــلــني يــدرســان 
»الـــعـــربـــي  ــيـــة خـــاصـــة لــــ ــتـــدائـ ــة ابـ فــــي مــــدرســ
 إدارات املــدارس لجأت إلى طرق 

ّ
الجديد« إن

املــتــرتــبــة على  جــديــدة لتعويض خــســائــرهــا 
الــرســوم،  بتخفيض  الــتــربــيــة  وزارة  ــــرارات  قـ
ومنها إلزام التالميذ بشراء مالبس جديدة 
ـــهـــم 

ّ
ــع أن وارتــــدائــــهــــا فــــي وقـــــت الـــحـــصـــص مــ

يــدرســون عــن بعد وفــي بيوتهم، كما لجأت 
املدارس لبيع مذكرات دراسية رديفة للمنهج 
الـــدراســـي الــرســمــي بــغــرض الــتــربــح مــنــهــا«. 
الــتــربــيــة على  عـــدم ضــغــط وزارة   

ّ
أن تــتــابــع 

املــدارس، بل محاباة مسؤولي التعليم  هذه 
املـــــــدارس  ــقـــاضـــي  تـ إلــــــى  أدى  ألصــــحــــابــــهــــا، 
الخاصة جميع رسوم العام الدراسي األخير 
 الــتــالمــيــذ لـــم يـــدرســـوا حــرفــًا 

ّ
بــالــرغــم مـــن أن

واحــدًا منذ فبراير/ شباط املــاضــي. بــدوره، 
يــقــول حسني الــخــضــيــري، وهــو والـــد تلميذ 
فــي املــرحــلــة املــتــوســطــة، يــــدرس فــي مــدرســة 
»العربي  ثنائية اللغة في العاصمة الكويت لـ
 تــخــفــيــض الـــرســـوم بــنــســبــة 25 

ّ
الــجــديــد« إن

، بل 
ً
ــو إجــــــراء غــيــر كـــــاٍف أصــــــال ــة هـ ــائـ فـــي املـ

أن تتنازل عــن جــزء مــن رسومها ثــم تفرض 
رسومًا جديدة غير مستحقة«.

 أحــمــد العلي، وهــو شــريــك فــي سلسلة 
ّ
لــكــن

الكويت،  فــي  اللغة  ثنائية  خــاصــة  مـــدارس 
 النقاط التي 

ّ
»العربي الجديد«: »كل يقول لـ

تـــثـــار ضــــّد املـــــــدارس الـــخـــاصـــة يــمــكــن الــــرّد 
الــرســوم  نــتــنــازل عــن  لــم  أواًل  عليها، فنحن 
 
ّ
ــي األخــــيــــر ألن ــ ــدراســ ــ الــــخــــاصــــة بــــالــــعــــام الــ

ــّمـــوا دراســتــهــم عــنــدنــا، وألنــنــا  الــتــالمــيــذ أتـ
ـــعـــنـــا عــــقــــودًا مــــع أولـــــيـــــاء األمــــــــور وهـــي 

ّ
وق

دفعنا  ــنــا 
ّ
أن إلــى  باإلضافة  قانونيًا،  ملزمة 

ومــصــروفــات  رواتـــب  مــن  مقدمًا  حساباتنا 
للمعلمني واملوظفني لدينا بناًء على الدخل 
املــتــوقــع مــن الــعــقــود«. وعــن الــعــام الــدراســي 
الجديد وقرار إلزام التالميذ ارتداء مالبس 
الــدراســيــة فــي التعليم  جــديــدة فــي الحصة 
بــنــاًء على  تــّم  العلي: »هــذا  عند بعد، يقول 
اســــتــــشــــارة قـــدمـــهـــا لـــنـــا مــتــخــصــصــون فــي 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم وذلــــك إلشــعــار التلميذ 
ـــــه يــعــيــش فـــي حـــضـــرة مـــدرســـة حقيقية 

ّ
أن

حتى وإن كانت الدراسة عن بعد، وهو أمر 
معمول به في كثير من دول العالم«.

وتـــعـــرض وزيـــــر الـــتـــربـــيـــة، ســـعـــود الــحــربــي، 
السبيعي  الحميدي  الــنــواب  مــن  الستجواب 
وعودة الرويعي وخليل أبل، إذ عمل النائبان 
ــل لــســنــوات طــويــلــة فــي اللجنة  الــرويــعــي وأبـ
ــان الـــكـــويـــتـــي. واتـــهـــم  ــرملـ ــبـ الــتــعــلــيــمــيــة فــــي الـ
املــســتــجــوبــون وزيـــــر الــتــربــيــة بــالــتــلــكــؤ في 
العملية  بخصوص  حاسمة  ــرارات  قــ اتــخــاذ 
على  واســتــشــهــدوا  الــكــويــت،  فــي  التعليمية 
ذلك بتساهله مع املدارس الخاصة وفرضها 
رسومًا غير عادلة على أولياء األمور. ويقول 
ــا تــقــوم  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »مــ الــســبــيــعــي لــــ
بـــه املــــــدارس الــخــاصــة مــهــزلــة كــبــيــرة، فــبــداًل 
التعليمية  الــعــمــلــيــة  فـــي  الــــدولــــة  تــحــكــم  مـــن 
وبالتالي تحكمها في املدارس الخاصة، نجد 
الحالة معكوسة في الكويت فمالكو املدارس 
كيفما  الــتــربــيــة  وزارة  يـــوجـــهـــون  الـــخـــاصـــة 
يـــشـــاؤون، وهـــنـــاك تــوجــه نــيــابــي لتخفيض 

رسوم املدارس الخاصة على املدى البعيد«.

 عن 
ً
يــجــب تــخــفــيــضــهــا إلــــى الــنــصــف، فــضــال

وقف تالعب املــدارس، من قبيل فرض رسوم 
ــدة، كـــمـــا فـــتـــح تــحــقــيــق فــي  ــ ــديـ ــ ــيـــة وجـ ــافـ إضـ
الخاصة من تحصيل  املـــدارس  تمكن  كيفية 
رسوم العام الدراسي املاضي كاملة. وفوجئ 
الخضيري باتصال من إدارة املدرسة تطالبه 
فيه بدفع رســوم العام املاضي، وعندما قال 
الــرســوم بسبب  اكتفى بدفع نصف  ــه 

ّ
إن لهم 

دراسة ابنه لنصف عام دراسي فقط، قالت له 
لم  إذا  املوظفني  عن  ها ستستغني 

ّ
إن اإلدارة 

يقم أولياء أمور التالميذ بدفع رسومهم، ثم 
ويقول  القضاء.  إلى  باللجوء  اإلدارة  هددته 
ــــوم  »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«: »رسـ ـــ الـــخـــضـــيـــري لـ
ــويـــت أعـــلـــى مــن  ــكـ ــي الـ ــة فــ ــاصـ ــخـ املـــــــــدارس الـ
رسوم املدارس الخاصة في بريطانيا، وهذه 
املــــــــدارس تــتــحــصــل عـــلـــى تــســهــيــالت كــبــيــرة 
مجانية  أراٍض  عــلــى  وتتحصل  الـــدولـــة،  مــن 
وتربح منذ سنوات أموااًل طائلة، وعند أول 
أزمة بدأت تبتز أولياء أمور التالميذ نفسيًا 
الــقــضــاء وترفض  ثــم تــهــددهــم باللجوء إلــى 

التعليم عن بعد في 
العام الدراسي الجديد 
)ياسر الزيات/ فرانس برس(

Monday 7 September 2020 Monday 7 September 2020
االثنين 7 سبتمبر/ أيلول 2020 م  19  محرّم 1442 هـ  ¶  العدد 2198  السنة السابعة االثنين 7 سبتمبر/ أيلول 2020 م  19  محرّم 1442 هـ  ¶  العدد 2198  السنة السابعة
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»فيسبوك« يحجب البث 
المباشر لوفاة فرنسي

ترامب يطالب بطرد مراسلة 
أكدت إهانته قدامى المحاربين

بغداد ــ زيد سالم

الـــتـــي تــطــلــقــهــا مــنــصــات  الـــتـــهـــديـــدات  زادت 
للتواصل االجتماعي تعود  على تطبيقات 
الــعــراق، تحديدًا  إلــى الفصائل املسلحة في 
املوالية إليران، وتستخدم هذه املرة تطبيق 
ــرى  ــ ــرام« بــــــداًل مــــن الــتــطــبــيــقــات األخـ ــغــ ــلــ »تــ
الــتــي تــعــرضــت فــي أكــثــر مــن مـــرة لــإغــاق، 
لخوارزمية  وفقًا  النشر  قــوانــن  النتهاكها 
املواقع. تواصل هذه القنوات نقل أخبارها 
وتهديد  الصاروخية  بالهجمات  املرتبطة 
وتعميم صورهم،  والصحافين  الناشطن 
 إلــى دعــم االحــتــجــاجــات ضــد بعض 

ً
إضــافــة

تــوائــم خطاب  الــتــي ال  الفضائية  املــحــطــات 
املليشيات في الباد. والثاثاء املاضي، أقدم 
عشرات املنتمن إلى »املليشيات الوالئية«، 
ــارة إلـــى  ــــو املــصــطــلــح املـــســـتـــخـــدم لــــإشــ وهـ
الـــجـــمـــاعـــات املــرتــبــطــة بــــإيــــران، عــلــى حــرق 
العاصمة  فــي  الفضائية  »دجــلــة«  قناة  مقر 
ــــدى قــنــوات  بـــغـــداد احــتــجــاجــًا عــلــى بـــث إحـ
مــؤســســة »دجــلــة« أغــانــي فــي ليلة العاشر 
من شهر محرم، حيث تجمع العشرات أمام 
مقر القناة في منطقة الجادرية في بغداد، 
مــردديــن هــتــافــات بالنيل مــن مــالــك الــقــنــاة، 
وهو السياسي العراقي جمال الكربولي، ثم 
أضرموا النار في املبنى. وحظي هذا الفعل 

بتأييد قنوات الفصائل على »تلغرام«.
وعـــقـــب حــــرق مــقــر قـــنـــاة »دجــــلــــة«، أصــــدرت 
مــجــمــوعــة مــن الــصــحــافــيــن كــانــوا يعملون 
ميدانين،  كمراسلن  الفضائية  القناة  فــي 
 »هــنــاك هــجــمــة إعــامــيــة 

ّ
ــاء فــيــه إن بــيــانــًا جـ

تصفنا بأننا أتباع قتلة »الحسن«، وأتباع 
وأنه  االتــهــامــات«،  من  وغيرها  الصهيونية 
»من أجل احترام مهنتنا وعدم السماح ألي 
قدمنا  للتصفية،  أداة  تستخدمنا  أن  جهة 
االســتــقــالــة وتــركــنــا مــصــدر رزقـــنـــا الــوحــيــد 
على أمــل أن نــخــرج مــن هــذه املشكلة، ولكن 
 »اســتــقــاالتــكــم 

ّ
ــدأت حــمــلــة ثــانــيــة تــقــول إن بــ

كـــذب، والــغــايــة هــي تنفيذ مــشــاريــع أخـــرى، 
معاقبتكم  ويجب  بالخطأ  وأنتم مشاركون 
لتكونوا عبرة لغيركم«، إذ بدأت التهديدات 
ــريــــض لــــطــــردنــــا مـــــن مـــحـــافـــظـــاتـــنـــا  ــحــ ــتــ والــ
ــل تـــهـــديـــد وتــصــفــيــة  ــائــ  وإيــــصــــال رســ

ً
تـــــــارة

ــل بـــيـــان الــصــحــافــيــن:  ــمـ تـــــارة أخـــــــرى«. وأكـ
»مجاميع مسلحة قدمت إلى أماكن عملنا 
ومنازلنا، وهنا لربما األمر نابع من حملة 
انتقامية ملا قمنا به أثناء تظاهرات العراق 
ــتـــمـــرة فــــي مــحــافــظــاتــنــا  وتــغــطــيــتــهــا املـــسـ
بــصــورة واضــحــة ومهنية«، مشيرًا إلــى أن 
الصحافين »خرجوا من منازلهم ُمكرهن 
وتركوا عوائلهم ومصدر رزقهم ليحافظوا 

على أرواحهم«.
»تــلــغــرام«،  على  املليشيات  منصات  وتــعــّد 
 
ً
ــة ــاحــ إلـــــــى 10، ســ ــا  ــ ــددهــ ــ عــ ــل  يــــصــ ــي  ــ ــتــ ــ ــ وال

منوعات

 أبـــرزهـــا »صــابــريــن 
ّ

لــلــتــحــريــض ذاك. ولــعــل
أخيرًا  فيما أضيفت  الــشــايــب«  نــيــوز وولـــد 
عـــــــة«، 

ّ
ــة«، وتــــعــــنــــي »الـــــــوال ــ ــداحــ ــ ــجــ ــ »أهــــــــل الــ

املــتــخــصــصــة بـــحـــرق املــحــطــات الــفــضــائــيــة، 
بحسب بيان للحركة التي ذكرت أنها »تعلن 
فتح باب التطوع في صفوفها لحرق مقرات 
وتتبع  والــنــقــشــبــنــديــة  بالبعثية  وصــفــتــهــا 
الـــســـعـــوديـــة، شـــريـــطـــة أن يــحــمــل املــتــطــوع 

قــداحــة مــمــلــوءة بــالــغــاز ولــه إمكانية عبور 
األسيجة بسهولة تامة وال يمتلك كرشا«.

ــنــــصــــات الـــتـــي  ــل املــ ــ ــــواصـ ــــن، تـ ــومـ ــ ــذ يـ ــنــ ومــ
الــعــراقــيــن،  يــتــابــعــهــا عـــشـــرات اآلالف مـــن 
تي  »يــو  قــنــاة  وبياناتها ضــد  منشوراتها 
عضو  استضافتها  عقب  الفضائية،  فــي« 
املعروف  الشيخ علي  فائق  النواب  مجلس 
ــة والـــســـاح  ــيـ بـــمـــعـــاداتـــه لــلــفــصــائــل الـــوالئـ

املنفلت في الباد. وقــال الشيخ علي خال 
لـــم تستنكر  الــديــنــيــة  املــرجــعــيــة  الــلــقــاء إن 
العنف الـــذي تــعــرض لــه نــاشــطــون. وتبنت 
مــنــصــة »صـــابـــريـــن نـــيـــوز« حــمــلــة إعــامــيــة 
ضــد »يــو تــي فــي« طالبتها بــاالعــتــذار عبر 
الــذي ظهر فيه الشيخ علي،  البرنامج  ذات 
اعتبرتها  تعليقات  مثل هكذا  تكرار  ومنع 
»مــســيــئــة ملــرجــعــيــة الــنــجــف«، فــيــمــا هـــددت 
بأن عدم االعتذار يعني ترقب مصير قناة 
»دجـــلـــة«، مـــن خـــال عـــشـــرات »املـــقـــاومـــن«، 
وتــقــصــد بــهــم عــنــاصــر الــفــصــائــل املسلحة 

والحشد الشعبي املوالن إليران.
في السياق، قال أحد الصحافين العاملن 
فـــي مــحــطــة تــلــفــزيــون تــتــبــع شــبــكــة اإلعـــام 
العراقي املمولة من الدولة، إن حملة ترهيب 
واســـعـــة تــتــعــرض لــهــا الـــقـــنـــوات الــعــراقــيــة 
وحــتــى الصحف واملــواقــع، وعــلــى مــا يبدو 
هــنــاك أيــضــًا تــريــث فــي كثير مــن توجهات 
الــــقــــنــــاة الــــرســــمــــيــــة لـــلـــعـــمـــل بـــاســـتـــقـــالـــيـــة 
ومــهــنــيــة وتـــكـــون مــدنــيــة لــكــل الــعــراقــيــن، 
بسبب الترهيب أيضًا. وأضــاف أن اإلعام 
باإلمكانيات،  قياسًا  جــدًا  ضعيف  الوالئي 
حة على 

ّ
ولكنه قوي ألنه يملك جيوشًا مسل

األرض، وهذه الجيوش قادرة على قتل أي 
مـــســـؤول وحــــرق أي مؤسسة  أو  صــحــافــي 
توجه  مــع  خطابها  يتناسب  ال  صحافية 
الجديد«  »العربي  لـ موضحًا  املليشيات«، 
أن »الــفــصــائــل املــســلــحــة تــمــلــك عــيــونــًا في 
كـــل مـــكـــان، وهـــي تــهــدد عــلــنــًا بــحــرق مـــن ال 
يتماشى مع سياستها تحت حجج وذرائع 

مختلفة وتريد الكل أن يدور بفلكها«.
الصحافين  نقابة  عضو  أشـــار  جهته،  مــن 
الــعــراقــيــن خــطــاب مــحــمــد، إلـــى أن »خــطــاب 
ــــد الـــصـــحـــافـــيـــن الـــعـــامـــلـــن  ــريـــض ضـ ــتـــحـ الـ
فــي املــؤســســات اإلعــامــيــة ذات الــتــوجــهــات 
ــاتـــت خـــطـــيـــرة وتــــضــــرب األمــــن  الـــوطـــنـــيـــة، بـ
املجتمعي، وال سيما أنها عملية مدروسة من 
قبل املليشيات، فهي تحقد على قناة »دجلة« 
منذ اندالع التظاهرات العراقية أواخر العام 
اقتحمتها وحطمت معداتها  وقــد  املــاضــي، 
أيضًا،  املــاضــي  األســبــوع  وأحرقتها  سابقًا، 
وســتــواصــل تــهــديــد اإلعــامــيــن واملــحــطــات 
الـــفـــضـــائـــيـــة الــــرافــــضــــة لــلــنــفــوذ اإليـــــرانـــــي«. 
وأردف في اتصاٍل مع »العربي الجديد« أن 
حماية  العراقية  الحكومة  مسؤولية  »مــن 
الــصــحــافــيــن، ومـــنـــع أي جــهــة مـــن تــهــديــد 
أمـــن اإلعــامــيــن«، مــشــيــرًا إلـــى أن »غالبية 
اململوكة  »تــلــغــرام«  فــي منصات  املــحــرريــن 
كــانــوا قد  عــراقــيــون  للفصائل املسلحة هــم 
ُدربــوا في لبنان على أيــدي كــوادر إعامية 
تابعة لحزب الله اللبناني، ومن سوء حظ 
العراقين، أن هؤالء املحررين موظفون في 
هيئة الحشد الشعبي، ويتسلمون رواتبهم 

من الدولة العراقية«.

مسلّحون الحقوا 
صحافيين في أماكن 

عملهم ومنازلهم

طــالــب الــرئــيــس األمــيــركــي دونــالــد تــرامــب 
نــيــوز« بــطــرد مراسلتها  شــبــكــة »فــوكــس 
ــــدت ادعـــــــاءات  ــتـــي أكــ جــيــنــيــفــر غـــريـــفـــن الـ
إعـــامـــيـــة أن الـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوري أهـــان 

قدامى املحاربن.
وتعرض ترامب ملوجة انتقادات حادة بعد 
نشر مجلة »ذي أتانتك« تقريرا ذكرت فيه 
أنه وصف جنود مشاة البحرية األميركية 
األولى  العاملية  الحرب  قتلوا خال  الذين 
عندما  وذلــك  و»املغفلن«،  »الخاسرين«  بـ
تخلف عن زيارة مقبرة عسكرية أميركية 
ــارج بـــاريـــس خـــال زيـــارتـــه فــرنــســا في  خــ
وكــــان   .2018 الـــثـــانـــي/نـــوفـــمـــبـــر  تـــشـــريـــن 
الــتــبــريــر الـــرســـمـــي حــيــنــهــا لـــعـــدم زيـــارتـــه 

املقبرة العسكرية أن الطقس كان سيئًا.
وأفادت جينيفر غريفن مراسلة »فوكس 
ــأن اثـــنـــن مـــن مــســؤولــي اإلدارة  نـــيـــوز« بــ
الــســابــقــن أكــــدا لــهــا أن الــرئــيــس »لـــم يكن 
راغــبــا بــركــوب الــســيــارة والــذهــاب لتكريم 
الــجــنــود األمــيــركــيــن الــقــتــلــى«، مـــا يعني 
أن الــطــقــس لـــم يــكــن الــســبــب. كــمــا أبلغها 
مسؤول أن ترامب استخدم كلمة »مغفلن« 
لتشويه سمعة قدامى املحاربن، لكن في 

سياق مختلف يتعلق بحرب فيتنام.
ونقلت عــن املــســؤول الــذي لــم تسمه قوله 
فيتنام  الرئيس عن حرب  »عندما تحدث 

قــال إنــهــا حــرب غبية، وكــل مــن ذهــب إلى 
أنها  املــســؤول  كــان مغفا«. واعتبر  هناك 
الرئيس.  »كــانــت زلــة نابعة مــن شخصية 
هو لم يكن بإمكانه أن يستوعب ملــاذا قد 
فاألمر  أجــل وطنهم،  من  يموت أشخاص 

ال يستحق«.
وقال ترامب في تغريدة غاضبة »جينيفر 
غريفن يجب أن تطرد بسبب هــذا النوع 
من الصحافة. هي حتى لم تتصل بنا من 
أجل التعليق. فوكس نيوز انتهت«. ودافع 
تــرامــب عــن نفسه بــشــدة فــي أعــقــاب نشر 
تقرير »ذي أتانتيك«، وغرد وأعاد تغريد 
تــعــلــيــقــات تــصــف الــتــقــريــر بـــأنـــه »أخـــبـــار 
مضللة«. كما وصف رئيس تحرير املجلة 
جيفري غولدبرغ الذي كتب التقرير بأنه 

شخص »كريه«. 
ودافــــــــع الـــعـــديـــد مــــن زمـــــــاء غـــريـــفـــن فــي 
»فــوكــس نــيــوز« عــنــهــا بــشــكــل عــلــنــي على 
ــر، إلـــــى جـــانـــب عـــضـــو الـــكـــونـــغـــرس  ــتـ ــويـ تـ
وصفها  الــذي  كينزينغر  آدم  الجمهوري 
بــأنــهــا »مــنــصــفــة وشـــجـــاعـــة«. وتــوجــهــت 
ــواء  ــرامـــب بـــالـــقـــول عــلــى هـ غــريــفــن الــــى تـ
»فوكس نيوز« مباشرة السبت »يمكنني 
التشكيك  أن مــصــادري ال يمكن  أبلغك  أن 
 »مصادري ليست مجهولة 

ً
فيها«، مضيفة

ــــك فـــي أنـــهـــا مــجــهــولــة  بــالــنــســبــة إلــــي وأشـ

نشر  وقبل  الرئيس«.  إلــى  بالنسبة  أيضًا 
»ذي أتـــانـــتـــك« لــلــقــصــة، أفـــــاد اســتــطــاع 
جامعة  ومعهد  تايمز«  »ميليتري  ملوقع 
 37,4 أن  الــقــدامــى  للمحاربن  ســيــراكــيــوز 
ـــن  ــوديـ ــوجــ ــود املــ ــنــ ــجــ بــــاملــــئــــة فــــقــــط مـــــن الــ
فــــي الـــخـــدمـــة يـــدعـــمـــون إعــــــــادة انـــتـــخـــاب 
املرشح  باملئة   43,1 يــؤيــد  بينما  تــرامــب، 

الديمقراطي جو بايدن.
)فرانس برس(

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

)روبيرتو شميدت/فرانس برس(

أعلنت »فيسبوك«، السبت، منع البث التدفقي لفرنسي يعاني مرضًا مستعصيًا 
قرر نقل ساعاته األخيرة في بث مباشر عبر منصة التواصل االجتماعي. 

ــادرا للغاية يـــؤدي إلــى الــتــصــاق جــدران  ويــعــانــي آالن كــوك )57 عــامــًا( مــرضــا نـ
الــدم فــي األنسجة أو  الــدمــويــة، مــا يتسبب بتوقف أو قصور فــي تدفق  أوعيته 

األعضاء.
وكــان كــوك أعلن في وقــت سابق توقفه عن تناول الطعام والسوائل واألدويـــة، 
باملوت  اإلذن  إعــطــائــه  عــن  مــاكــرون  إيــمــانــويــل  الفرنسي  الــرئــيــس  امتنع  بعدما 
الرحيم. وتوقع كوك أن يعيش أقل من أسبوع، مشيرًا إلى أنه سينقل ساعاته 

األخيرة مباشرة عبر صفحته على »فيسبوك« اعتبارًا من صباح السبت.
الــســبــت أن أنظمتها ال تسمح بنشر صـــور ومــشــاهــد عن  وأعــلــنــت »فــيــســبــوك« 
)كــوك(  قــرار  احترامنا  »رغــم  »فيسبوك«:  باسم  ناطق  وقــال  االنــتــحــار.  عمليات 
الهادف إلى لفت االنتباه إلى مشكلته املعقدة، اتخذنا بناء على نصيحة الخبراء 
لنا  تسمح  ال  »أنظمتنا  وأضـــاف  آالن«.  حــســاب  عبر  املباشر  الــبــث  ملنع  تدابير 

بعرض محاوالت االنتحار«. 
وحاول كوك السبت، قبل إعان »فيسبوك«، أن ينشر مقطع فيديو آخر يشكو فيه 
أن الشبكة حظرت البث التدفقي ملقطع الفيديو على صفحته حتى 8 سبتمبر/

أيلول الجاري. 
وكتب مخاطبًا داعميه »األمر يعود إليكم اآلن«، قبل أن ينشر عنوان »فيسبوك« 
فــي فــرنــســا، داعــيــًا متابعيه إلـــى أن يــبــعــثــوا بــرســائــل لــلــشــركــة احــتــجــاجــًا 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 
بسام«. 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(

العراق: حرب ترهيب »والئية« ضد الفضائيات

آبل 
تؤجل

واشنطن ــ العربي الجديد

أعلنت شركة »آبل« عن تأجيلها فرض إجراءات 
الخصوصية الجديدة التي أثارت جدل شركات 
اإللكترونية  التطبيقات  تمنع  إنها  إذ  منافسة، 
مــــن تــتــبــع املــســتــخــدمــن عـــلـــى اإلنـــتـــرنـــت مــن 
دون مــوافــقــتــهــم، بــاإلضــافــة إلـــى تــغــيــيــرات في 
إعدادات الخصوصية كي تطلب الشركة اإلذن 

للوصول إلى معرف تتبع اإلعالنات. وكان من 
املــقــرر أن يــبــدأ تطبيق هــذه اإلجــــراءات بحلول 
الــخــريــف املــقــبــل مــع إطـــالق نــظــام تشغيل آبــل 
الــعــمــالقــة  الــشــركــة األمــيــركــيــة  لــكــن   .14 iOS
الجديدة  بالتغييرات  العمل  »أجــلــت  إنها  قالت 
إلى بداية 2021 لتتيح املزيد من الوقت ملطوري 
لتهيئة  الــالزم  اإللكترونية  واملــواقــع  التطبيقات 
خــدمــاتــهــم لــتــتــوافــق مــع اإلجــــــراءات الــجــديــدة«. 

وبدت »فيسبوك« غاضبة من التحديث الجديد، 
ــن أنـــــه ســيــجــعــل بــعــض  إذ حــــــذرت ســـابـــقـــا مــ

التطبيقات غير فعالة باملرة.
وعند إطالق النسخة الجديدة من نظام تشغيل 
آبل، سوف تكون جميع التطبيقات ملزمة بإعالن 
املستخدمن  عن  تجمعها  التي  البيانات  نوعية 
وكيفية تتبعهم على متجر آب ستور. باإلضافة 
إلـــى خــاصــيــة أمــنــيــة جــديــدة تــوضــح عــلــى لوحة 

إلى  التطبيق  فيه  يدخل  الــذي  الوقت  املستخدم 
الجديد تغييرات في  النظام  املعلومات. ويشمل 
الشاشة الرئيسية، عبر تغيير واجهة املستخدم 
وطريقة عرض التطبيقات، باإلضافة إلى إطالق 
تطبيق للترجمة، والسماح أخيرًا للمستخدمن 
بــاخــتــيــار تــطــبــيــق بــريــد إلــكــتــرونــي ومتصفح 
إنــتــرنــت خـــاص بــطــرف ثــالــث لــيــكــون التطبيق 

.iOS التلقائي الذي يعمل على نظام

الوطني، فضًال عن تهديد وترهيب  النهج  تتّخذ  تشهد منصة »تلغرام« تحريضًا واسعًا ضّد مؤسسات إعالمية وفضائيات عراقية 
صحافيين، ما ُترجم حرقًا لقناة »دجلة« األسبوع الماضي، ويهدد قنوات أخرى بالمصير نفسه
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قضايا

مروة فطافطة، عالء الترتير

يــبــرهــن كــل مــن انــتــشــار جائحة 
األراضــــــــــــي  فـــــــي   19  - كـــــوفـــــيـــــد 
الحكومة  وخــطــة  الفلسطينية، 
ــم أجــــــــــــزاء أخـــــــــــرى مـــن  ــ ــ اإلســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة ضـ
للقيادة  مــجــّدًدا،  املحتلة،  الغربية  الضفة 
الــســيــاســيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مــعــنــى وجـــود 
أو سلطة حقيقية  حكومة من دون سيادة 
على األرض. إذ أثبتت هذه األحداث أخيرا 
فشل مشروِع السلطة الوطنية الفلسطينية 
ــة ونـــــمـــــوذِج حــــل الـــدولـــتـــن  ــ ــدولـ ــ إلقــــامــــة الـ
ال  الفلسطينية  فالسلطة  عليه،  املــتــعــارف 
تــمــلــك الــســيــادة كـــي تـــدافـــع عـــن أرضـــهـــا أو 
ــه املـــشـــروع االســتــعــمــاري  شــعــبــهــا فـــي وجــ
ــتـــوّســـع، وال  االســتــيــطــانــي اإلســـرائـــيـــلـــي املـ
القدرة على االستمرارية االقتصادية لدعم 
الفلسطينية، وال سيما  التجمعات  صمود 
ــات الــراهــنــة، ألن اقــتــصــادهــا  ــ فــي ظــل األزمـ
ويرتبط  الــدولــيــة،  املــســاعــدات  على  يعتمد 
ــلــــي، والـــتـــرتـــيـــبـــات  ــيــ ــرائــ بـــاالقـــتـــصـــاد اإلســ
ــجــحــفــة الــنــافــذة بــمــوجــب اتـــفـــاق أوســلــو 

ُ
امل

وملحقه بروتوكول باريس االقتصادي.
 

ً
لـــقـــد فــشــلــت الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــشــا
 إلقــامــة الـــدولـــة، وكــذلــك في 

ً
ذريــًعــا وســيــلــة

ــت به 
َّ
نــهــج الــحــوكــمــة الـــرشـــيـــدة الــــذي تــغــن

أّدى، من  على مــدار العقد املنصرم، والــذي 
باب املفارقة، إلى نمو النزعات والتحوالت 
 من 

ً
ر هياكل القمع، بدال

ُّ
االستبدادية، وتجذ

الديمقراطية  نشر  نحو  التغيير  يــقــود  أن 
لـــة وشــمــول  ومــمــارســة املــحــاســبــة واملـــســـاء
يمكن  إذ  كــافــة.  الفلسطيني  الطيف  ألـــوان 
ــقــــول، بـــاخـــتـــصـــار، إن هــيــاكــل الــحــوكــمــة  الــ
الفلسطينية على املستويات كافة ضعيفة 

وغير ديمقراطية.
وعلى الرغم من أخطاء السلطة الفلسطينية 
ــيـــة وهـــشـــاشـــاتـــهـــا االقـــتـــصـــاديـــة  ــيـــاسـ الـــسـ
ومحدودية تمثيلها، إال أنها استطاعت أن 
الفلسطينية،  التحرير  منظمة  على  تهيمن 
الوحيد  املــمــثــل  ــا بصفتها  دورهـ ــمــت  وحــجَّ
ــدة  ــائــ لـــلـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي بـــأكـــمـــلـــه، وقــ
الـــحـــركـــة الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن أجــل 
ــــرت الــســلــطــة التي 

َّ
الــتــحــريــر. وبــالــتــالــي، وف

كان من املفترض أن تكون انتقالية ومؤقتة 
والسياسي  والتنظيمي  اإلداري  األســــاَس 
أســاًســا  الفلسطينية   

ُ
الــقــيــادة أرادتــــه  الـــذي 

للدولة الفلسطينية املستقبلية املقامة على 
ومــن   .1967 حــــدود  املــحــتــلــة ضــمــن  األرض 
ق املساعدات الدولية، تحول دور 

ّ
خال تدف

الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة إلـــى حــاكــم للشعب 
الــفــلــســطــيــنــيــة  األرض  ــي  ــ فـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
ــام  ــ ــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن أمــ ــثــ ــمــ ــة، ومــ ــلــ ــتــ ــحــ املــ
وعليه،  السام.  عملية  سياق  في  إسرائيل 
ومكانتها  الــتــحــريــر  منظمة  أهــمــيــة  أخـــذت 
وتعّرضت  الوطنية،  الــحــركــة  فــي  ل  تــتــضــاء
الـــتـــجـــمـــعـــات الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي مــخــيــمــات 

الاجئن والشتات إلى تهميٍش أكثر.
نحو  بــعــد  الفلسطينية،  السلطة  تفلح  لــم 
ثــاثــة عــقــود عــلــى تــأســيــســهــا، فـــي تــقــريــب 
ــه غير 

ّ
الــفــلــســطــيــنــي مــن إدراك حــق الــشــعــب 

الــقــابــل لــلــتــصــّرف فــي تــقــريــر املــصــيــر. وقــد 
علن القيادة الفلسطينية، 

ُ
حان الوقت لكي ت

الــدولــيــون، أن هــيــاكــل السلطة  وداعــمــوهــا 
الــذي  الــشــامــل  الــعــمــل  وإطــــار  الفلسطينية 
تــعــمــل ضــمــن حــــدوده )أي اتــفــاقــات إعـــان 
ــــوذج الـــدولـــتـــن(  ــمـ ــ ــــادئ »أوســـــلـــــو« ونـ ــبـ ــ املـ
للواقع  صالحة  وغــيــر  مــتــقــادمــة،  أصبحت 
تـــتـــنـــاســـب،  وال  األرض،  عــــلــــى  املــــــعــــــاش 
ببساطة، مع األجيال الفلسطينية الحالية 
والعدالة  الحرية  عن  الباحثة  واملستقبلية 

واملساواة.
ــيــــوم،  ــاتــــق الــفــلــســطــيــنــيــن الــ ــلـــى عــ ــع عـ ــقـ تـ
الــَجــلــل املتمثلة فــي إعـــادة   

ُ
مـــجـــّدًدا، املــهــمــة

وإعادة تحديد مسارهم  تخيل مستقبلهم 
ــادة  نــحــو الــحــريــة والـــعـــدالـــة. وتــقــتــضــي إعـ
 
َ
التفكير في اإلطار املهيمن القائم استبيان
الـــفـــائـــدة املــؤســســيــة املــتــحــقــقــة مـــن وجـــود 
بوضعها  الفلسطينية  الــوطــنــيــة  الــســلــطــة 
الراهن، ومدى نفعها للنضال الفلسطيني 
ــر. ولـــعـــل مــن  ــيـ ــى تـــقـــريـــر املـــصـ ــ ــاعـــي إلـ الـــسـ
األجــــــــدى لــلــفــلــســطــيــنــيــن إحــــيــــاء مــنــظــمــة 
ــا وإعـــــــادة هــيــكــلــتــهــا  ــهـ الـــتـــحـــريـــر وإصـــاحـ
الكامنة  قدرتها  إلى  بالنظر  واستعادتها، 
واستيعابهم  الفلسطينين،  تمثيل  عــلــى 

بأطيافهم كافة.
وهــــذه هـــي الــخــاصــة الـــتـــي تـــوصـــل إلــيــهــا 
تقرير شبكة السياسات الفلسطينية الذي 
صـــدر أخـــيـــرا، املــعــنــون »اســتــعــادة منظمة 
الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة وإعـــــــــادة إشـــــراك 
بــادر إلعـــداده، على مدار  الشباب«، والــذي 
الشبكة  محللي  من   

ٌ
لفيف املاضية،  السنة 

التفكير  في  انخرطوا  الذين  السياساتين 
والـــتـــبـــاحـــث حــــول أســـئـــلـــة شـــائـــكـــة يــتــطــلــع 

الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وال ســيــمــا الــشــبــاب 
واألجـــيـــال الــصــاعــدة، إلـــى إيــجــاد إجــابــات 
األسئلة: كيف يمكن ملنظمة  تلك  لها. ومن 
لــة  واملــســاء  

َ
املــحــاســبــة تــمــارس  أن  التحرير 

مًعا؟  حاكم  وكجهاز  وطني  تحرر  كحركة 
وكيف يمكن ضم حركتي املقامة اإلسامية 
ــاد اإلســـــامـــــي ملــنــظــمــة  ــهــ ــجــ )حـــــمـــــاس( والــ
اإلقصاء؟ وما هي  التحرير بعد عقود من 
نماذج القيادة الشبابية الفلسطينية التي 
يمكن تطويرها أكثر لتقود املرحلة املقبلة؟ 
حول  وأفــكــار  مقتطفات  ثــاثــة  يلي  وفيما 

الفلسطينية. استعادة منظمة التحرير 

الشمولية وعدم اإلقصاء
ــويـــن مــنــظــمــة  ــكـ تـــقـــتـــضـــي عـــمـــلـــيـــة إعـــــــــادة تـ
الفلسطينية ضمَّ حركتي حماس  التحرير 
دونهما  مــن  فاملنظمة  اإلســامــي،  والجهاد 
تنفي صفتها التمثيلية، وتساهم في تآكل 
لهذا  الــشــافــي  الــعــاج  يكمن  وال  شرعيتها. 
الـــوضـــع بــحــجــز مــقــاعــد لــهــمــا فـــي الــلــجــنــة 
التنفيذية ملنظمة التحرير، كما قّرر رئيس 
اللجنة، محمود عباس، في العام 2018، بل 
ال بد أن يكون إدمــاج الحركتن في هياكل 
ا ال يتجزأ من عمليٍة  منظمة التحرير جــزًء
أصــيــلــٍة تنطوي على حـــواٍر وطــنــي، يهدف 
السياسي  البرنامج  التفكير في  إعــادة  إلى 
وأولوياته،  الوطني  واملشروع  الفلسطيني 
ومــجــمــوعــة االســتــراتــيــجــيــات واألســـالـــيـــب 
يها، وإلى إعادة النظر في 

ّ
التي ينبغي تبن

فيها.  الحوكمة  وأســالــيــب  قيادتها  نــمــاذج 
يـــزال قيد  الــقــاهــرة 2005 )ال  ويشكل إعـــان 
الرئيسية  الــســيــاســيــة  الــتــنــفــيــذ( والــوثــائــق 
الــتــي أصــدرتــهــا حــركــتــا حــمــاس فـــي 2017 
والجهاد اإلسامي في 2018 نقطة انطاٍق 
يــمــكــن اســتــخــدامــهــا، والــبــنــاء عــلــيــهــا. وفــي 
ــل إدمــــاج الــحــركــتــن في  وســـع ذلـــك أن ُيــســهِّ
 جميع األطراف املعنية 

ّ
املنظمة، وال سيما أن

تؤمن بأن »استمرار غياب منظمة التحرير 
الفلسطينية يرقى إلى انتحار سياسي«.

المحاسبة والمساءلة
ــة  ــ ــمـ ــ ــوكـ ــ ــحـ ــ ــل الـــــــقـــــــيـــــــادة والـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ل هـ تــــــــحــــــــوَّ
التحرير  منظمة  فــي  املتمثل  الفلسطينية 
كبير  حـــٍد  وإلـــى  الفلسطينيتن،  والــســلــطــة 
غــزة منذ  الحاكمة في قطاع  حركة حماس 
ــّر الــعــقــود، إلـــى نــخــبــٍة تخدم  2007، عــلــى مـ
مــصــالــحــهــا، وقـــلـــة مـــخـــتـــارة مــنــســلــخــة عن 
محيطها إلى حٍد كبير. وباتت هذه الفجوة 
 جـــًدا، فليس مــن مجال ألي 

ً
الــواســعــة جلية

ــــواء مـــن الــقــاطــنــن داخـــل  فــلــســطــيــنــي/ة، سـ
الفلسطينية املحتلة أو خارجها،  األراضــي 
أن يساهم أو يشارك في القرارات السياسية 
خذ باسمه وباسمها. وفي حن أن 

َ
ت

ُ
التي ت

ظهر كل عــام االستياء 
ُ
الــرأي ت استطاعات 

والسلطة  الفلسطينية  الــقــيــادة  مــن  الــعــام 
الفلسطينية، ال يملك  واألحــزاب السياسية 
الــفــلــســطــيــنــيــون أي وســيــلــٍة ســيــاســيــٍة، من 
العمليات  مــن  غيرها  أو  االنتخابات  قبيل 
قادتهم،  تغيير  مــن  نهم  تمكِّ الديمقراطية، 
السياسي.  نظامهم  بناء  إعـــادة  عــن  ناهيك 
ى النقاش الجاد في إصاح 

ّ
ولهذا لن يتسن

جهاز الحكم الفلسطيني، من دون أن يكون 
ــد، دوٌر  لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، حــيــثــمــا ُوِجــــ
 على 

ٌ
 فــي عملية صنع الــقــرار، وقـــدرة

ٌ
وقـــول

وعلى  معارضته،  أو  موافقته  عــن  التعبير 
تصويب املسار ومساءلة قادته السياسين 
في  التحرير،  ملنظمة  بد  وال  ومحاسبتهم. 
أمــام   

ً
لة مساء تكون  أن  املستقبلية،  تها 

َّ
حل

الشعب الفلسطيني في املقام األول.
 

القيادة الشبابية
 

ً
جيا التحرير  منظمة  اســتــعــادة  تقتضي 
ــن الــــقــــادة الــفــلــســطــيــنــيــن، ولــكــن  جــــديــــًدا مـ
الفلسطينية  الــســيــاســيــة  املــنــافــســة  ســاحــة 
زاخرة بالعراقيل الهيكلية التي تحول دون 
فلسطينين، شباب وشابات  قادة  صعود 
الفلسطيني  النضال  عن  بالدفاع  ملتزمن 

مــن أجـــل الــحــريــة والـــعـــدالـــة. مــا بــن هــوس 
املانحن بإعداد تكنوقراطين فلسطينين 
املعاش  الفلسطينين  واقــع  عن  منسلخن 
تــحــت االحــتــال، وهــنــاك الــجــهــود املــبــذولــة 
وهناك  الحاكمة،  النخبة  مصالح  لحماية 
ــّركـــات  ــتـــحـ الـــقـــمـــع الـــعـــنـــيـــف لــــأصــــوات والـ
الـــتـــي يــمــكــن أن تـــتـــحـــّدى الـــوضـــع الـــراهـــن، 
الفلسطينين  الـــقـــادة  ُيــضــِعــف  ُكــلــه  ــذا  وهــ
الــشــبــاب. تــبــرهــن الـــــدروس املــســتــفــادة من 
منظمة  بدايات  ومن  الفلسطينين،  تاريخ 
ــلـــى أن املــجــتــمــعــات  ــتـــحـــريـــر نـــفـــســـهـــا، عـ الـ
 عــلــى إتــاحــة 

ٌ
 الــفــلــســطــيــنــيــة قـــــادرة

َ
املــحــلــيــة

املــجــال لــصــعــود الــقــادة الــشــبــاب الــذيــن في 
القيادات  شبكات  بناء  يعيدوا  أن  وسعهم 

ا من القاعدة الشعبية.
ً
املجتمعية، انطاق

الحالية  الفلسطينية  الــقــيــادة  رفــضــت  لــقــد 
بــهــا،  ــدُر  يـــجـ كــمــا  األمـــيـــركـــيـــة   اإلدارة 

َ
خـــطـــة

ولـــكـــنـــهـــا ال تـــــــــزال تـــتـــمـــّســـك بـــبـــرنـــامـــجـــهـــا 
الفلسطيني،  الشعب  خــذل  الــذي  السياسي 
ــق آمــالــهــا عــلــى جــهــاٍت فاعلة 

ّ
ــعــل

ُ
وال تـــزال ت

السياسية   
َ
اإلرادة افتقاَرها  عقودا،  أثبتت، 

غدت  ولــهــذا  الفلسطينية.  الــحــقــوق  إلعــمــال 
مــــــسَّ مـــن أي وقــــت مــضــى 

َ
 الـــيـــوم أ

ُ
الـــحـــاجـــة

التحرير  منظمة  استعادة  في  التفكير  إلــى 
 لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، على 

ً
 مــمــثــلــة

ً
قـــيـــادة

واالجتماعية  الجغرافية  مــواقــعــه  اخــتــاف 
 

َ
والسياسية. وتقتضي هذه العملية التعامل

لـــة ونـــمـــاذج  مـــع مــســائــل الــتــمــثــيــل واملـــســـاء
الــقــيــادة. ليس مــن حــلــوٍل ســحــريــٍة للتعامل 
مع هذه املسائل، إال أن من الضرورة إعادة 
بناء ثقة الشعب الفلسطيني في مؤسساته، 
ــاعـــا ســيــاســيــا يــمــلــك زمــــام  ــــي نـــفـــســـه، فـ وفـ
 أساسي للمشاركة املدنية 

ٌ
أمره. وهو عامل

بقدر ما هو أساسي في تعزيز  واالنخراط 
الشعور باالنتماء.

وقــد يــقــول قــائــل إن الــخــمــول الـــذي تعيشه 
 
ً
وبــعــيــدة  

ً
عــاجــزة جعلها  الــتــحــريــر  منظمة 

تمثلها  التي  الفلسطينية  التجمعات  عــن 
ــتـــات، غــيــر أن املــــرء،  فـــي الـــوطـــن وفــــي الـــشـ
فلسطينية  قيادة  تخيل   

َ
مهمة يتأمل  حن 

ــــى تـــوحـــيـــد الــشــعــب  مــســتــقــبــلــيــة تــســعــى إلـ
ــًيـــا وتــنــظــيــمــه  املـــشـــتـــت ســـيـــاســـًيـــا وجـــغـــرافـ
امللحة   

َ
الحاجة يــدرك  ما  سرعان  وقيادته، 

إلــى وجـــود إجــمــاٍع ممثل يضمن إجــابــاٍت 
املـــثـــارة بــشــأن مستقبل  جــمــعــيــة لــأســئــلــة 

والفلسطينيات. والفلسطينين  فلسطن 
)من فريق املحللن السياساتين في شبكة 
السياسات الفلسطينية(

دعوة إلى تولي قيادات شابة المبادرة

الفلسطينيون 
وآفاق استعادة منظمة التحرير

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 
ضمَّ حماس والجهاد 
اإلسالمي، فالمنظمة 

من دونهما تنفي 
صفتها التمثيلية

ل هيكل القيادة والحوكمة الفلســطينية المتمثل في منظمة التحرير والســلطة الفلســطينيتين، وإلى حٍد كبير  بعــد أن تحوَّ
حركة حماس الحاكمة في قطاع غزة منذ 2007، إلى نخبٍة تخدم مصالحها، يجد الفلســطينيون صعوبة في اســتعادة دور 

منظمة التحرير. يبحث المقال، هنا، األسباب المعيقة، ويقترح أن يفسح القادة التقليديون المجال لقيادات شابة

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

عن  منسلخين  فلسطينيين  تكنوقراط  بإعداد  المانحين  هوس  بين  ما 
مصالح  لحماية  المبذولة  والجهود  المعاش،  الفلسطينيين  واقع 
التي  والتحرّكات  لألصوات  العنيف  القمع  هنالك  الحاكمة،  النخبة 
تتحّدى الوضع الراهن، وهذا ُكله يُضِعف القادة الفلسطينيين الشباب، 
تبرهن الدروس المستفادة من تاريخ الفلسطينيين، من بدايات منظمة 
إتاحة  على  قادرٌة  الفلسطينية  المحليَة  المجتمعات  أن  على  التحرير، 
شبكات  بناء  يعيدوا  أن  وسعهم  في  شباب  قــادة  لصعود  المجال 

القيادات المجتمعية، انطالًقا من القاعدة الشعبية.

قيادات مجتمعية
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ــة، كـــانـــت األغـــنـــيـــة هي  ــادلـ ــعـ ــــام الـ مـــن األحــ
أن  أحـــاول  بــأن  وطريقتي  بالبرد  طريقتي 
 ال 

ْ
غني وأقــول شيئًا خير من أن

ُ
 أ

ْ
أكــون، أن

بعدة  محاطًا  أيضًا  وكنت  شــيء.  أّي  أفعل 
ــاء مــنــتــجــن،  ــدقــ ــــاب ومــوســيــقــيــن وأصــ

ّ
ــت ــ ُك

شــجــعــونــي عــلــى فـــكـــرة وضــــع أفـــكـــاري في 
ألـــبـــوم، الـــحـــظ ســـاعـــد أنــــي ولــــدت فـــي زمــن 
كــانــت فــيــه األحــــام الــكــبــيــرة مــا تـــزال حية، 

وأرى أن هذه الرومانسية تأتي من هناك.

املوسيقية،  تجربتك  على  املنفى  ثير 
ٔ
تا مــدى  ما   ¶

ــنــت صغيرًا بــن دمشق 
ُ
 ك

ْ
نـــك عشت ُمـــذ

ٔ
خــاّصــة وا

ولبنان وتونس؟
 تــصــل إلــى 

ْ
 بــعــد أن

ّ
أنـــت ال تـــدرك أنـــه منفى إال

ــذاك كـــان هـــو الــبــيــت، وكـــانـــت بيوتًا  ــ الــبــيــت، آنـ
دافئة بمشاركتنا بردها الذي تمنحه ألوالدها. 
قاسيات،  أمــهــات  أّم؛  ولكنها  قاسية  أّم  املنفى 
 وبرلن في الوقت القريب، 

ُ
عمان ورام الله أيضا

هكذا  أو  يـــزال مستمرًا،  مــا  البيت  عــن  البحث 

أشرف الحساني

ــــي واملــــوســــيــــقــــي  ــنـ ــ ــغـ ــ ـ
ُ
ــحـــــى امل أضـــ

الــفــلــســطــيــنــي شــــادي زقـــطـــان من 
ــاء الــعــربــّيــة الــتــي حظّيت  ــمـ األسـ
ُمؤخرًا باهتماٍم بالغ من الجماهير. تهجس 
ــّرد وخــّيــبــات  ــمـ ــتـ ــم والـ ــاأللـ ــان بـ ــطـ ــال زقـ ــمـ أعـ
ــهــا تتمّيز بسحر 

ّ
أن الــعــربــي، كــمــا  اإلنــســان 

الكلمة وتقطعها في حنجرة شادي زقطان، 
يمزجها بصوت ُمنفرد مع عذوبة الغيتار.

ــن تـــجـــربـــتـــه الـــفـــنـــيـــة وعــــــوالــــــم األغـــنـــيـــة  ــ عــ
وتــقــاطــعــاتــهــا بــــن الـــســـيـــاســـي والــجــمــالــي 
وواقع األغنية الفلسطينّية، كانت لـ »العربي 

الجديد« هذه املقابلة مع شادي زقطان.

ت مشوارك الفني؟
ٔ
ين وكيف، بدا

ٔ
¶ بداية، متى وا

ال شـــيء أكــثــر شــاعــريــة مــن ثـــورة، مجانن 
ــثــــورون عــلــى الـــعـــالـــم أو عــلــى فـــكـــرة أيــن  يــ
الــــعــــالــــم، أيـــــن نـــحـــن اآلن  وعـــالـــم  ســـيـــذهـــب 
أكـــثـــر جــنــونــًا يــقــصــفــهــم لــيــل نـــهـــار مـــن كل 
مــكــان. كــانــت الــبــدايــة هــكــذا، أنـــت فــي عالم 
 لــيــحــاصــر فــكــرة، 

ً
ــامـــا قـــد يـــرســـل جــيــشــًا كـ

مــجــمــوعــة  عـــلـــى  ــــرب  ــــحـ الـ دواًل  تـــعـــلـــن  ــد  ــ قـ

باركر كان يمتلك 
السلطة األساسية في 

عالم الجاز: االرتجال

ال ندرك المنفى وأثره 
العميق إلّا بعد أْن نصل 

إلى البيت

ال يجب عالج النمش 
والكلف خالل فصل الصيف 

تجنبًا للحروق الجلدية

2223
منوعات

يـــبـــدو. أعــتــقــد أنــــه الــبــحــث عـــن املــنــفــى، املنفى 
الــســاحــر واملـــلـــّون، الغني والـــواعـــد. هنا تأثير 
املنفى، أنــك تريد املزيد منه ألنــه يغني الــروح 
والتجربة، يسقيها ماًء جديدة، يشبه أن يكون 
لك أكثر من أنت واحد، أنت قلب مختلف في كل 
منفى، ذاكــرة مختلفة، شرفات وقهوة وعطور 
مختلفة، صباح الخير وأغــاٍن مختلفة، وكلها 
إضافة إلى عاملك، محظوظ أيضًا بمناٍف غنّية 

بكل شيء، هناك حنن دائم إلى املنفى.

ُيمّيز  الــذي  الجمالي والشعري،  الُبعد  إلــى جانب   ¶
بعادًا سياسية خفّية 

ٔ
ا خر 

ٓ
غانيك، نلمح من حن ال

ٔ
ا

ُمضمرة بشكٍل فنّي في ثنايا خطابها. هل تعتقد 
املوسيقى  ّن 

ٔ
وا بــعــد  يــنــدمــل  لــم  الــســيــاســة  ّن جـــرح 

ٔ
ا

وجه نقدًا 
ُ
ْن ت

ٔ
ا خرى بإمكانها كباقي الفنون 

ٔ
هي اال

نظمة وغيرها؟
ٔ
لطبيعة اال

* قد تنجح بعض الفنون في وضع مكياج 
ملّون على جروحها، ولكن الوضع مختلف 
تــمــامــًا فـــي فــلــســطــن؛ الـــصـــراع مــحــتــدم ولــم 
يتوقف، ال تستطيع الغناء بحق إن لم يكن 
ما يحدث على األرض جــزءًا من أغنيتك، قد 
الباحثون  يعود  عندما  املستقبل  فــي  يبدو 
إلى املحتوى الثقافي لهذا العصر في املنطقة 
نا كنا في حالة حّب 

ّ
العربية، سيعتقدون أن

 جميع قضايا املجتمع 
ّ
عنيفة ومستمرة، وأن

قد تم التعامل معها، أو هكذا سيبدو املشهد 
القادمة  األغاني  معظم  كحال  املستقبل.  من 
ــراب دون  ــتــ مـــن هـــنـــا، وكــتــابــهــا، أحــــــاول االقــ
ملا هو يومي وحقيقي، وهنا تطغى  ابتذال 
املعطيات السياسية على يومك، على أفكارك، 
الفنون  األقـــل،  على  تتحدث،  لــم  إن  تحتلها. 
عن الحرية في عصر الهزيمة السعيدة، عن 

ماذا سنتحدث ؟

غانيك نلمح هذا الشغف الكبير لديك 
ٔ
¶ في ُمجمل ا

تعمل  التي  البسيطة،  اليومّية  وتفاصيله  بالشارع 
على استعادتها داخل قالب موسيقّي هادئ ونّص 
م ومتن من حيث بنيته وشعريته. في نظرك، 

ّ
ُمحك

ْن تحمل كل هذا التشّرد 
ٔ
لة الغيتار ا

ٓ
كيف تستطيع ا

العربّية،  الــشــوارع  بها  التي تحبل  واملــعــانــاة،  لـــم 
ٔ
واال

نظمة واملليشيات السياسية؟
ٔ
تجاه اال

 
ّ
ـــَت، تــخــّيــل أن

ْ
ـــل

ُ
* الــغــيــتــار آلـــة لــلــتــشــرد كــمــا ق

إعامية،  آلــة  أنها  أعتقد  معك،  بيانو  تحمل 
العمل من دون غيتار  األوركــســتــرا  تستطيع 
آلة شارع  منفردًا،  العمل  الغيتار  ويستطيع 
ملــن يــريــد أن يــقــول شــيــئــًا، والــحــقــيــقــة عندنا 
في الــشــارع، كل الــشــوارع، قد يعزف الغيتار 
 
ٍّ
ألــحــانــًا، ولــكــنــه رفــيــق جــيــد لـــقـــاٍص أو مــغــن

جريء. الغيتار جزء من آالت كثيرة وحناجر 
ــــام، تــتــحــدث وتـــصـــرخ لــتــعــلــن وجــودهــا  وأقــ
بالتأكيد،  الــقــادمــة  وثــورتــهــا  واحــتــجــاجــهــا، 

ثورة واعية وشابة، ثورة على كل شيء.

 إننا نستمع 
ْ
خيرة، إذ

ٔ
غانيك اال

ٔ
¶ ثمة طفرة فنية في ا

الت املوسيقية 
ٓ
إلى كوكتيٍل ُمتنّوٍع من زخم القوالب واال

نواعها، التي ساهمت في تجديد تجربتك. كيف جاء 
ٔ
وا

التفكير في هذا املزج الفني على املستوى املوسيقي 
غنية؟

ٔ
مع حفاظك على نفس شكل اال

* االســـتـــكـــشـــاف، الــلــعــب، الــعــمــل مـــع عــازفــن 
لــطــاملــا كـــانـــت آالتـــهـــم مــتــخــّيــلــة فـــي األغـــانـــي، 
باإلضافة إلى الوضع العام وتأثيره على ما 
قد ينتج فنان ما، التسارع العجيب في ذهاب 
الــعــالــم إلــى الــامــكــان، االخــتــال فــي كــل شيء 
والفوضى، محاولة الخروج من الدائرة اآلمنة 
أنا والغيتار وأغــاٍن جدية، حاولت أن  أيضًا، 
أكون أكثر حرية مع األغاني، بعيدًا عن أهمية 
الرسالة السياسية أو االجتماعية الواضحة، 
كـــل مـــا نــحــس بـــه مــهــم، عــمــلــك بــالــنــهــايــة هو 
حوارك مع نفسك أواًل، ربما سيزيد الصخب، 
ما حاولت االقتراب من نفسي أكثر، في ما 

ّ
كل

يتعلق باملوسيقى واألغاني.

غانيك هنالك حرص كبير على سحر الكلمة، 
ٔ
¶ في ا

الوالد، الشاعر غسان  ثير 
ٔ
ْن نقول إّن تا

ٔ
ا هل ُيمكن 

ــان كــبــيــرًا عــلــى تــجــربــتــك عــلــى صعيد  زقـــطـــان، كــ
ليف املوسيقي لديك؟

ٔ
التا

ــم يـــتـــدخـــل والـــــــدي فــــي تــجــربــتــي بــمــعــنــى  لــ
التدخل، ما زادني إرباكًا، هو دائمًا مستمع 
ــعـــي، وتـــجـــربـــتـــي مـــعـــه أنـــا  ــّي يــجــلــس مـ ــفـ خـ
 
ً
كقارئ له جعلت من كتابة نص أغنية عما

إعــدام  أو عملية  جديًا وعملية بناء وهــدم، 
قاسية أحيانًا.

ربيع فران

بــعــد تـــأخـــر تـــصـــويـــره وعـــرضـــه ضــمــن بــاقــة 
ــّيـــة،  ــا الـــرمـــضـــانـ ــ ــدرامــ ــ مـــســـلـــســـات مــــوســــم الــ
بسبب جــائــحــة كـــورونـــا، بـــدأ قــبــل أسبوعن 
عرض مسلسل »دانتيل«، من بطولة سيرين 
تعاون  ثاني  في  النور ومحمود نصر،  عبد 
يجمعهما بعد »قناديل العاشق« عام 2017.

وســوريــة،  لبنانية  وجــوهــًا  »دانــتــيــل«  يجمع 
مثل: سلوم حداد وسليم صبري وأنس طيارة 
وسارة أبي كنعان ونقوال دانيال ونها داوود. 
الـــعـــمـــل قـــصـــة دار أزيـــــــاء شــهــيــرة  يـــتـــنـــاول  إذ 
بعدما  )سليم صبري(،  التلة«  »منير  أسسها 
 شـــراكـــتـــه مـــع شــقــيــقــه »ســــامــــي« )ســلــوم 

ّ
فــــض

حــداد(، وبنى إمبراطورية لها ثقلها في عالم 
األزياء واملوضة، وتحتوي على أكثر من مئتي 
موظف. تقع الدار في أزمة مالية بسبب مطالبة 
املــــصــــارف بـــإيـــفـــاء الــــديــــون املـــتـــرتـــبـــة عــلــيــهــا، 
بل باملؤسس الذي ال يجد مهربًا  وتضيق السُّ
مــن االنــتــحــار بــرمــي نفسه مــن شــرفــة مكتبه.  

ــــى تــلــيــف  تـــعـــاطـــي الـــكـــحـــول واملـــــخـــــدرات إلـ
املبكرة.  الــوفــاة  وبالتالي  والتهابه،  الكبد 
ــام آدامــــز بــتــحــلــيــل تـــاريـــخ أعـــمـــار عــظــمــاء  قـ
بــاركــر عــن عمٍر   توفي 

ْ
إذ الــجــاز،  موسيقى 

ـــ 34 عـــاًمـــا، وعــــازف الــســاكــســفــون  يــنــاهــز الـ
جون كولتراين في سن األربعن، واملغنية 
ــة  ــعـ ــرابـ ــداي فــــي الـ ــيــ ــولــ ــة بـــيـــلـــي هــ ــروفــ ــعــ املــ
ــيـــف كــانــت  واألربـــــعـــــن. ويــــســــأل آدامـــــــز: »كـ
مــوســيــقــى الـــجـــاز ســتــكــون اآلن، لـــو عــاش 
هـــؤالء املـــجـــددون لـــ 80 عـــاًمـــا؟«. لــيــس هــذا 
فحسب، بل شّكل سؤال املخدرات واإلبداع 
فــي جــو الـــجـــاز، نــقــطــة خـــاف ونــقــاش بن 
أبـــحـــاث  نـــشـــرت   

ْ
إذ ــة،  ــفـ ــفـــاسـ املــثــقــفــن والـ

املخدرات في صناعة  »دور  ومقاالت حول 
الــجــاز« أو »هــل املــخــدرات طريق للعبقرية 

اإلبداعية أم املوت املبكر؟«. 
من بن أشهر األمثلة الحزينة موت عازف 
الـــبـــزق األســــطــــوري بــيــكــس بــيــدربــيــك عــام 
العمر 28 عاًما فقط.  1931، وكــان يبلغ من 
كان بيدربيك من أصحاب البشرة البيضاء، 
العنصرية مثل فناني  ولم يكن يعاني من 
الــجــاز الــســود، ولــكــن رغــم ذلـــك، عــاش حياة 
صــعــبــة بــســبــب الــــرواتــــب املــنــخــفــضــة، رغــم 
 مــوســيــقــاهــم كـــانـــت تــمــتــلــك شــعــبــيــة في 

ّ
أن

ــقـــرن املـــاضـــي.  عــشــريــنــيــات وثــاثــيــنــيــات الـ

نيويورك ــ العربي الجديد

يــعــتــبــر الــكــثــيــُر مـــن الــنــقــاد تــشــارلــي بــاركــر 
)1920-1955(، امللقب بـ »بيرد« )العصفور(، 
القرن  في  أفضل موسيقي جاز  باختصار، 
ــجـــاز، وأطــلــق  الــعــشــريــن. عــشــقــه ســّمــيــعــة الـ
عليه املــلــّحــن املــشــهــور، ستيف رايـــش، لقب 
 وضــعــه فــي مرتبة يوهان 

ْ
»بـــاخ الــجــاز« إذ

ستيباستيان باخ. وكان كثيٌر من الشباب، 
ا 

ً
رمــز يعتبرونه  ديفيس،  مايلز   

ً
مثا منهم 

أبـــوًيـــا. ولــكــن، إثـــر إدمــــان املـــخـــدرات، تــحــّول 
ــــى وحـــش  املـــوســـيـــقـــي الــــشــــاب الـــعـــبـــقـــري، إلـ
املــال  الحصول على  أجــل  مــن   

ْ
إذ اجتماعي. 

لشراء الهيروين، خدع أصدقاءه في الفرقة، 
ا من أتعابهم.  وسرق جزًء

 إن 
ْ
ولـــم يــكــن بــاركــر اســتــثــنــاًء فــي جــيــلــه، إذ

كانوا  حــولــه  مــن  املوسيقين  مــن  الكثيرين 
املــخــدرات. كــان ثّمة  ا في عالم 

ً
غارقن أيض

شعار شائع في الستينيات والسبعينيات 
مـــــــن الـــــــقـــــــرن املـــــــاضـــــــي يـــــــقـــــــول: »الــــجــــنــــس 
مت 

ّ
رول«. وتضخ أنـــد  والــــروك  واملـــخـــدرات 

الوفيات بسبب املخدرات بن نجوم  قائمة 
مــوســيــقــى الـــــروك، مــثــل جــيــمــي هــنــدريــكــس 
وجــانــيــس غــوبــلــن وكـــــورت كـــوبـــن وإيــمــي 
ا 

ً
أيض انتشرت  املخدرات  واينهاوس. ولكن 

الجيل  الجاز، وخاصة  في عالم موسيقيي 
املحيط بتشارلي باركر. 

وفــي بحث ذكــي أجــراه الطبيب بــول آدامــز 
ونشره في املجلة الكندية ألمراض الجهاز 
لحوالي  الــوفــاة  عمر  فيه  درس  الهضمي، 
80 فنانًا يعملون في موسيقى الجاز. وأّكد 
الــفــوضــوّي   »أســلــوب حياتهم 

ّ
الــبــحــث بـــأن

أّدت ســـنـــوات من   
ْ
إذ مـــن عــمــرهــم«.  يــقــصــر 

ُيشكل خبر انتحار »منير بيك« صدمة لعائلته 
والبـــنـــه الـــوحـــيـــد »يــــوســــف« )مـــحـــمـــود نــصــر( 
األميركية.  املتحدة  الــواليــات  مــن  للتو  الــقــادم 
يـــحـــدث انــــقــــاب فــــي الــحــلــقــة الـــثـــانـــيـــة يــؤجــج 
الـــصـــراع داخــــل الــعــائــلــة. هـــذا االنـــقـــاب يضع 
الـــدار، ومنهم »مــيــرنــا« )سيرين  فــي  العاملن 
عبد النور( التي ترتبط بقصة حب سرية منذ 
اقتصادية،  في محنة  »يــوســف«،  مع  الطفولة 
بسبب الخوف على املصير الشخصي وفقدان 
»ميرنا«  حــب  قصة  تتشابك  الوظيفي.  األمـــن 
ــتــــي ضــربــت   املـــــأســـــاة الــ

ّ
ــز ــ ــــف« فــــي عــ ــوســ ــ و»يــ

املؤسسة الشهيرة، وتصل إلى حد االنفصال 
بعد عرض يتلقاه »يوسف« من عمه »سامي« 
)سلوم حــداد( إلنقاذ العائلة ودار األزيــاء من 
اإلفـــاس، شــرط أن يــتــزوج بابنة عمه »مــيــرا« 
 
ً
)ساندي فرح حكيم(. يحاول »يوسف« بداية

ــرفــــض، وخـــصـــوصـــًا أنــــه عــــاد لــيــفــوز بقلب  الــ
حبيبته »ميرنا«، لكنه يرضخ في النهاية، ظنًا 
الواضح  لكن  أخــيــرة،  إنقاذ  أنها محاولة  منه 

أنها غير ذلك. 
 ليوميات 

ٌ
لعل أبرز ما يتسم به العمل، عرض

مــجــمــوعــة مـــن الــعــامــات الــنــســاء فـــي مشغل 
حدة 

ّ
مت النساء  مــن  مجموعة  ذاتـــه.  الخياطة 

 مع »ميرنا« 
َّ
 يتضامن

ْ
إذ العمل والسكن،  في 

اللبناني  املــجــتــمــع  عــن  لنقل صـــورة واقــعــيــة 
العمل  هموم  تصوير  عبر  عمومًا،  والــعــربــي 
وحـــاالت الــحــب واملــــرض، والــبــحــث عــن فرص 
أخــــرى لــتــحــســن الـــوضـــع املــعــيــشــي. مــحــاولــة 
جيدة من قبل املخرج املثنى صبح في العبور 
إلى يوميات مأخوذة من واقع قريب يعيشه 
أكــثــر املــشــاهــديــن. ولــو أن الــنــص بــدا ضعيفًا 
ــواقـــف، لــكــنــه يحاكي  فــي بــعــض املــشــاهــد واملـ
تطلعات الفتيات في لحظات البحث عن سند 

يضمن األمــان غير املشروط. من أبرز األدوار 
في »دانتيل«، تقمص سارة ابي كنعان لدور 
»عــلــيــا«، الــفــتــاة املــقــدامــة الــطــيــبــة والــعــاشــقــة 
ــــروم فــي  ــغـ ــ بــصــمــت لــزمــيــلــهــا فــــي الـــعـــمـــل واملـ
الوقت نفسه بشقيقتها »نادين« )زينة مكي(، 
لــتــأكــدهــا من  لــكــن »عــلــيــا« تــحــاول استمالته 

إهـــمـــال شــقــيــقــتــهــا لــــه. إيـــقـــاع ســريــع ألحــــداث 
ــو أنــهــا  اجــتــمــاعــيــة وعــائــلــيــة غــيــر مــعــقــدة، ولـ
تفتقر إلى املبررات أو الهوامش التي لم يراِع 
فيها املخرج تعريفنا بها كنوع من التشويق 
الــبــارد، وذلــك ربما بسبب سياسة »تطويل« 
ـــف مـــن 30 حــلــقــة(. 

ّ
ــؤل الــحــلــقــات )املــســلــســل مـ

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، 
للمرة  الفرصة لوجوه شبابية، تظهر  إعطاء 

األولى بطريقة مقنعة وعفوية. 

ــرة فــقــيــرة في  ــ ــد تــشــارلــي بـــاركـــر فـــي أسـ ولــ
مــديــنــة كــانــســاس ســيــتــي، حــصــل عــلــى أّول 
ساكسفون له ملا كان عمره 13 عاًما، تمكن 
 أظهر 

ْ
ألّول مرة من جمع املال في حياته، إذ

موهبة في العزف مكنته من القيام بجوالت 
في املقاطعة مع فرق أخرى. 

جــاء إلــى نــيــويــورك فــي عــام 1942، ووقتها 
 أصيب بكسر 

ْ
كان مدمنًا على املخدرات، إذ

ــــي عـــام  ــقــــري فـ ــفــ ــه وعـــــمـــــوده الــ ــ ــــاعـ ــــي أضـ فـ
1937، وحــقــن نفسه مــن أجــل تخفيف األلــم 
ا  بــالــهــيــرويــن، وثـــم أصــبــح هـــذا الــســم جـــزًء
من حياته. اتصفت شخصيته باالنسحاب 
ــــع فـــي مــشــاكــل كــثــيــرة مع  ــاب، ووقـ واالكـــتـــئـ
االنتحار وقضى نصف  السلطات، وحــاول 

عام في مستشفى لألمراض العقلية. 
ــدمـــــن كــــــان يـــمـــتـــلـــك مــوهــبــة  ولــــكــــن هــــــذا املـــ
بشكل  اهــتــم   

ْ
إذ الــنــاس،  تسحر  استثنائية 

حــقــيــقــي بــاملــوســيــقــى الــكــاســيــكــيــة، وكـــان 
ا كاتًبا مثالًيا، ويمتلك ذاكرة صورية 

ً
أيض

دقيقة، ولكن قبل كل شــيء، فــإن باركر كان 
الجاز:  عالم  فــي  األســاســيــة  السلطة  يمتلك 

االرتجال.
أسباب  كــانــت هنالك  أخـــرى،  مــن جهة  لكن 
السود  الشباب  الجاز من  كافية ملوسيقيي 
ــن طـــريـــق  ــ ــقــــاســــي عـ ــن الـــــواقـــــع الــ ــ لـــلـــهـــرب مـ
املخدرات. العمل الصعب في النوادي املليئة 
البيضاء، واستهاك  العنصرية  بالتدخن، 
ــات الـــعـــشـــاء،  ــ ــبـ ــ ــع وجـ ــ ــاز مـ ــ ــجـ ــ ــقـــى الـ ــيـ مـــوسـ
ورحات مرهقة وكئيبة إلى أنحاء الواليات 

املتحدة األميركية. 
الـــذي طــرحــه بــاركــر وجيله،  الـــســـؤال  يبقى 
في  الصاخبة سبًبا  الحياة  هــذه  كانت  هل 

إبداعهم أم النقطاع إبداعهم؟

»دانتيل«... حكايات النساء في قالب درامي واقعيعبقرية الجاز والمخدرات في ذكرى رحيل تشارلي باركر
يُعَرض حاليًا مسلسل 
»دانتيل«، الخارج من 

سباق دراما رمضان بسبب 
كورونا. العمل من إخراج 

المثنى الصبح، وبطولة 
محمود نصر وسيرين 

عبد النور

كارين إليان ضاهر

التي  الجلدية  املشكات  مــن  الداكنة  البقع  عتَبر 
ُ
ت

تــصــعــب مــعــالــجــتــهــا، وقـــد ال تــفــيــد الــعــاجــات في 
أكثر  تــبــرز  أنــهــا  واألســــوأ  نهائيًا.  منها  التخلص 
صيفًا، فيما ال ينصح بمعالجتها في هذا الفصل. 
قبل اإلشارة إلى األشخاص الذين هم أكثر عرضة 
للبقع الداكنة، يمّيز رئيس قسم األمراض الجلدية 
فــي مستشفى الــجــامــعــة األمــيــركــيــة الــدكــتــور عبد 
الــغــنــي كـــّبـــي، بـــن الــنــمــش والــكــلــف، فــلــكــل منهما 

مواصفات معينة وأسباب. 
ض أكثر  ويــظــهــر الــنــمــش فــي املــواضــع الــتــي تــتــعــرَّ
ألشعة الشمس. لكن في الوقت نفسه ثمة أشخاص 
أكثر عرضة لذلك بسبب العامل الوراثي، أيًا كانت 
الــعــوامــل األخـــرى املــتــوافــرة. ويشير الــدكــتــور كّبي 
 وتحديدًا في 

ً
إلى أن النمش يظهر من الطفولة عامة

أماكن تتعرض ألشعة الشمس كالصدر والذراعن 
والوجه. كذلك يعتبر األشخاص ذوو الشعر الفاتح 
والعينن امللونتن والبشرة البيضاء أكثر عرضة 
لظهور النمش. ويأتي العامل الهرموني ليزيد من 
احتمال ظهوره لدى البعض لتأثيره على الخايا 
فتظهر  الشمس  أشعة  مــع  التفاعل  عند  امليانية 

البقع أكثر عندها. 
أّمــا الكلف، فهو عبارة عن فرط تصّبغ أيضًا، كما 
هي الحال بالنسبة إلى النمش. لكن في هذه الحالة 

بــقــع في  بــل بشكل  نــقــاط صــغــيــرة  ال يظهر بشكل 
الفك األســفــل. مع  الجبن والخدين والــذقــن وتحت 
اإلشـــارة 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 

عرضة للكلف، إال أن هذا ليس صحيحًا. 
ب التعّرض 

ُّ
الــوقــايــة أهــم مــن الــعــاج، وذلـــك بتجن

 تـــأمـــن الــحــمــايــة الــتــامــة 
ّ

ــل ــ لــلــشــمــس، أو عــلــى األقــ
باستخدام الكريم الواقي من الشمس قبل الخروج، 
أو  النمش  االســتــعــداد لظهور  لديه  ملــن  خصوصًا 
الكلف. ففي هذه الحالة ال يمكن أبدًا إهمال الكريم 
الواقي من الشمس في كافة األوقات. كذلك ينصح 
ــه عــنــد الـــتـــعـــرض ألشـــعـــة الــشــمــس  بــتــغــطــيــة الـــوجـ

املباشرة، خصوصًا في فصلي الربيع والصيف.
أما بالنسبة إلى العاجات، فثمة شرط أساسي 
ــذا ينطبق  ــب اتــبــاعــهــا صــيــفــًا. وهــ

ُّ
يــقــضــي بــتــجــن

والكلف  بالنمش  الخاصة  العاجات  كافة  على 
الـــعـــاجـــات صيفًا  هــــذه  فــاعــتــمــاد  تــصــبــغ.  وأي 
يلغي الهدف املرجو منها إلــى حد مــا. قد يكون 
العاجات  اعتماد  كّبي  الدكتور  بحسب  ممكنًا، 
الليزر  أمــا  كريمات موضعية.  بشكل  تأتي  التي 
ــــذي قـــد يــعــتــمــد لــلــكــلــف فــمــمــنــوع فـــي الــصــيــف  الـ
تجنبًا لـــردة فــعــل غــيــر مــرغــوب بــهــا أو الــحــروق 
ــه. كــذلــك ال تــســتــخــدم الـــعـــاجـــات الــتــي  فـــي الـــوجـ
ق 

ّ
يتعل الصيف. وفيما  في  أكثر عدوانية  تعتبر 

بروتوكول  وفــق  استخدامها  يمكن  بالكريمات، 
معن بناء على تعليمات الطبيب ومنها ما هو 
الــذي يساهم  الفاكهة ومنها  مكون من أحماض 
في تبييض البشرة. وفــي حــال استخدام أي من 
هذه الكريمات، يشدد الدكتور كّبي على ضرورة 
استخدام الكريم الواقي من الشمس دائمًا. فيما 
يشير إلى أن كريمات الوقاية من الشمس الطبية 
أقــل،  ال   50  SPF بــدرجــة حماية  ها 

ّ
كل هــي حاليًا 

وفق سياسات الشركات املصنعة لها.
ها تعتبر 

ّ
وعلى الــرغــم مــن أن هــذه الــعــاجــات كل

فــاعــلــة جــــدًا إال أن الــكــلــف ال يــعــالــج بــشــكــل تـــام، 
الــعــاج وإن  أن يظهر مــجــددًا عند وقــف  ويمكن 
تجاوب معه في فترة من الفترات. من هنا أهمية 
ــوال الـــوقـــت وااللـــتـــزام  ــ الــتــركــيــز عــلــى الـــوقـــايـــة طـ
بالعاج وفق روتن مختلف ال يكون مكثفًا كما 

في البداية حفاظًا على النتيجة.

غيتار متجّول يغنّي منفردًا

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

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

)Getty( ولد تشارلي باركر ألسرة فقيرة في كانساس سيتي

الحرية موضوع أساسي للفنون )فيسبوك(

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

التصبغات الجلدية

فنون وكوكتيل
مقابلة

اليف ستايل

نقداستعادة 

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«.

سالحنا العابر
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خــــــــرى: لـــقـــد ظــلــلــنــا ســـجـــنـــاء مــوقــف 
ُ
وبـــلـــغـــة أ

اســتــقــطــابــي يــتــحــّرك بــن مــفــهــوَمــي التغريب 
التغريب   

ّ
أن لواقع  ا 

ّ
من إدراك  واألصــالــة، دون 

أحيانًا قد يكون أكثر أصالة، أو أنه قد يكون 
د ترجمة للموقف السلفي املنكفئ  أحيانًا مجرَّ
على ذاته، رغم لغته التي تبدو ظاهريًا حديثة 

أو مناصرة للحداثة. 
يــرى عــالــم االجــتــمــاع الفرنسي بيير بــورديــو 
فــي »الـــشـــروط االجــتــمــاعــيــة لــلــحــركــة الــدولــيــة 
لألفكار  الدولية  التبادل  أشــكــال   

ّ
أن لألفكار« 

دة 
ّ
املول البنيوية  العوامل  من  لنوع  »تخضع 

لــســوء الــفــهــم«، وهـــو يــعــنــي بــذلــك خصوصًا 
ــنـــصـــوص تــنــتــقــل فــــي اســتــقــال  واقــــــع »أن الـ
الــســيــاق نفسه  فــي  عــن سياقاتها«. وســيــنــّوه 
من  الشيوعي«  »البيان  في  ماركس  قاله  بما 
دائــمــًا، وبطريقة  األملـــان فهموا  »املــفــّكــريــن  أن 
الفرنسّين، ألنهم كانوا  املفّكرين  سّيئة جــّدًا، 
سياسية  ظـــروف  بنت  هــي  نصوصًا  ون 

ّ
يتلق

على أنها نصوص خالصة، ويحّولون الفاعل 
ل أساس هذه النصوص، 

ّ
السياسي، الذي يمث

إلى ذات مفارقة«.
وسيقّدم أدوارد سعيد مثااًل معّبرًا عن أشكال 
النظرية  التغيير والتحوير الذي تتعّرض له 
ــــى آخـــر  ــاق ثـــقـــافـــي إلـ ــيـ حــــن انــتــقــالــهــا مــــن سـ
مختلف في نّصه املوسوم بـ »ترحال النظرية«، 
 
ً
ونــعــنــي بــذلــك الــتــحــويــر الــــذي ســتــعــرفــه مثا
التشّيؤ كما صاغها في  لوكاتش عن  نظرية 
كتابه »التاريخ والوعي الطبقي«، مع لوسيان 
غولدمان في كتابه »اإلله املخفي«، وسيكتب 
حًا: »وبينما نجد الوعي الطبقي 

ّ
سعيد موض

ًا 
ّ
لدى لوكاتش وعيًا يتحّدى، ال بل يتمّرد حق

على النظام الرأسمالي، فإن النظرة املأساوية 
واملطلق،  التام،  تعبيرها  تجد  غولدمان  لدى 
فــي أعــمــال باسكال وراســــن«. ويـــردف: »ومــع 
ذلــــــك، فــالــحــقــيــقــة هــــي أن تــكــيــيــف غـــولـــدمـــان 
آلراء لــوكــاتــش يــســحــب مـــن الــنــظــريــة دورهـــا 

»العصياني««.
ة 

ّ
 قَدر األفكار أن تتغّير وهي تعبر إلى الضف

ّ
إن

راتهم  خرى، كما تتغّير أفكار الناس وتصوُّ
ُ
األ

خرى، وسواء 
ُ
حن خروجهم للعيش في بيئة أ

ــد يــضــطــّرون  ــم يــطــلــبــوه، وقــ ــك أم لـ طــلــبــوا ذلــ
ــامـــش املــجــتــمــع الـــجـــديـــد إن  لــلــعــيــش عـــلـــى هـ
بأفكارهم  بدوغمائية  اإليــمــان  فــي  اســتــمــّروا 
الــتــي حملوها معهم مــن ســيــاق املــنــشــأ، وقــد 
ــى مــــوضــــوع لــتــنــّدر  ــ ــتـــحـــّول تـــلـــك األفــــكــــار إلـ تـ
ــــام الــجــمــاهــيــريــة، وتـــزيـــد وضــع  وســـائـــل اإلعـ

أصحابها سوءًا وهامشية.
الواقع، فإن كلمات ماركس عن املفّكرين  وفي 
األملان عابرة للسياقات، فسوء الفهم هو سّيد 
ق بالحركة الدولية لألفكار، 

ّ
الكلمة فيما يتعل

وبعدم حركتها أيضًا، ولكن لربما قد نحتاج 
في عاقتنا باألفكار األجنبية إلى ما ُيسّمى بـ 
سوء الفهم أكثر منه إلى فهم يطلب أن يكون 
نسخة طبق األصل فيسقط في الكاريكاتيرية. 
أفكارًا غربية متعّددة في سياقنا  ينا 

ّ
لقد تلق

ما طلبنا التماهي 
ّ
العربي بدون سياقها، وكل

الــذي  الثمن  كــان  فــي سياقها،  معها كما هــي 
ب دفعه هو الخروج من سياقنا، وبلغة  توجَّ
ولغته.  ونبضه  سياقنا  عــن  اغتربنا  أخـــرى، 
العربي  الفكر  فــي  التغريب  عــن  يتحّدث  فمن 

رشيد بوطيب

مـــن يــتــأّمــل الــفــوضــى الـــتـــي تحكم 
وعاقاته  العربي  الثقافي  السياق 
خــــــــرى، 

ُ
ــيـــاقـــات الـــثـــقـــافـــيـــة األ بـــالـــسـ

نقلها  يتم  الــتــي  بــاألفــكــار  ق 
ّ
ســـواء فيما يتعل

خــــــرى أو الــكــتــب الــتــي تــتــّم 
ُ
مـــن الــســيــاقــات األ

التي  والــفــنــيــة  األدبــيــة  املــــدارس  أو  ترجمتها 
ــر فـــي الــُحــكــم 

ّ
يــتــم االنــفــتــاح عــلــيــهــا، لـــن يــتــأخ

على سياقنا الثقافي بأنه يتحّرك وفقًا ملنطق 
الــواقــع، فــبــدل أن  التقليد ولــيــس وفــقــًا ملنطق 
نستورد األفكار ونترجم الكتب لحاجة ماسة 
قدم على ترجمة ونقل ما 

ُ
إليها في سياقنا، ن

ق له املوضة أو ما يسّوق له »الستربتيز«  تسوِّ
اإلعامي في الغرب.

ــذا مـــا جــعــل الــثــقــافــة الــعــربــيــة مستعصية  هــ
إلــى يومنا، ومــا يجعلها ثقافة  الحداثة  على 
مستهلكة للتقاليد بشكل َمرضي، بل إن عقلها 
السلفي أو التقبلي سيحكم عاقتها بالثقافة 
ــًا، فــطــبــيــعــة الـــعـــاقـــة ســتــبــقــى  الـــغـــربـــيـــة أيــــضــ
في  نفّكر  وملــا  استهاكوية.  أو  تابعة  تقبلية، 
نا نحتكم أكثر 

ّ
عاقاتنا الثقافية بالغرب، فإن

ملعرفة  نــؤّســس  لــم  فنحن  األيديولوجيا،  إلــى 
لم  الــيــوم،  الــعــاقــة حتى  هــذه  نقدية بطبيعة 
نــــدرس هــــذه الـــعـــاقـــة، لـــم نـــؤّســـس لــشــيء من 
قبيل علم الغيرية، نحن أحوج إليه من غيرنا، 

بيروت - العربي الجديد

»أودُّ الــيــوم أن أكــون شــجــرة«، عــنــوان اختاره 
الــقــادري ملشروع جديد  عبد  اللبناني  الفنان 
تعّرض  الــذي  تانيت«  »غاليري  مع  بالشراكة 
لدمار إثر انفجار مرفأ بيروت وراح ضحيته 
ــارك  املــــعــــمــــاري الـــلـــبـــنـــانـــي الـــفـــرنـــســـي جـــــان مــ
بونفيس )1963 - 2020(، مصّمم املبنى الذي 
يــقــع فــيــه الـــغـــالـــيـــري. تــضــم مـــبـــادرة الـــقـــادري 
جداريتن كل واحدة تتكّون من ثمانن رسمًا 
ــعـــرض الـــرســـومـــات للبيع  ـ

ُ
عــلــى الـــكـــرتـــون، وت

بسمة  »جمعية  مشروع  في  املساهمة  بهدف 
برنامج  أطلقت  الــتــي  االجــتــمــاعــيــة«،  للتنمية 
ــادة تــأهــيــل مئة  تــرمــيــم املــنــازل املــتــضــّررة إلعــ

بيت لحق به الدمار جراء االنفجار. 
املــشــروع:  القائمون على  يقول  لهم،  بيان  فــي 
»تــأتــي مــبــادرة »أودُّ الــيــوَم أن أكـــون شــجــرة« 
فه 

ّ
ــا مــواجــًهــا لــلــدمــار الــــذي خل

ً
لــتــشــّكــل مــوقــف

ــا  ــًمـ ــكـــريـ ــأ بـــــيـــــروت. َوتـ داخـــلـــنـــا انـــفـــجـــار مــــرفــ

لــصــديــقــنــا الـــراحـــل بــونــفــيــس، َومــســاهــمــة في 
املتضررة«، حيث  املنازل  َوترميم  بناء  إعــادة 
الـــتـــي يحتضنها  ــال  ــمــ األعــ عــــرض  يـــتـــواصـــل 
»غــالــيــري تــانــيــت« حتى 25 أيــلــول/ سبتمبر 
الــجــاري.  يقول الــقــادري إنــه تــصــّور املشروع 
ـــاء ضـــد الـــشـــعـــور بــاالخــتــنــاق. 

ّ
»كــــــرّد فــعــل بـــن

ــاء،  ــوبــ ســــــواء كـــــان ذلـــــك االخــــتــــنــــاق بــســبــب الــ
والــوضــع االقــتــصــادي/ السياسي فــي لبنان، 
أكــبــر انفجار غير نـــووي فــي العالم.  أو جـــّراء 
ــم الـــذي يحيط بــي،  ــَد األلـ عــنــد مــحــاولــتــي رصـ
و أكون 

َ
يُت ل

ّ
لطاملا راودتني فكرة متكررة: تمن

شجرة«. 
 الشجرة أنيسة، وربما 

ُ
ويضيف: »ربما تكون

ــريــــاق. إنـــهـــا تــحــمــي، وعـــلـــى الـــرغـــم من  هـــي تــ
 جـــذورهـــا تعانق 

ّ
ارتــجــافــهــا عــنــد الـــدمـــار فـــإن

في  وانبثقت عنها،  فيها  ِرَعـــت 
ُ
ز التي  األرض 

أنــشــوطــة حــيــاة قــويــة ومــتــبــادلــة. إن املــنــاظــر 
والــثــابــتــة  الــهــادئــة   - األشـــجـــار  مــن  الطبيعية 
- تـــقـــف كــــقــــوة مــــضــــادة لـــلـــصـــدمـــات الـــكـــبـــرى 
الــتــي أحــدثــت بــدورهــا فــســاًدا عـــارًمـــا. تصمد 

في الترجمة االجتماعية

مبادرة تشكيلية يشترك 
فيها الفنان اللبناني مع 

»غاليري تانيت« لترميم 
مئة منزل هي األكثر تضرّرًا 
من االنفجار الذي هزّ مرفأ 

بيروت قبل شهر

قدرُ األفكار أن تتغيّر 
وهي تعبُر إلى الضّفة 

األُخرى. لكنّنا نتلّقى 
أفكارًا غربية متعّددة 

في سياقنا العربي بدون 
سياقها، وكلّما طلبنا 

التماهي معها كما هي 
في سياقها، كان الثمن 

ب دفُعه هو  الذي توجَّ
الخروج من سياقنا، أي 
اغترابنا عنه وعن نبضه 

ولغته

بعد أكثر من عقدين، 
كرّست المجلة 

أعدادها إلطالع 
المتلقي األنغلوفوني 

على آداب الثقافة 
العربية المعاصرة، 

تتّوجه اليوم إلى قرّاء 
اإلسبانية

أود لو أكون شجرة  الفن يرّمم البيوت

بعد عقدين من صدورها باإلنكليزية

حين ال نقرأ النصوص األصلية من خالل أسئلتنا المجتمعية

سجناء موقف 
استقطابي يتحرّك بين 

مفهوَمي التغريب 
واألصالة

المناظر الطبيعية 
من األشجار تقف 

كقوة مضادة 
للصدمات الكبرى

أعلنت بانيبال عن 
صدور عددها الثاني 

باإلسبانية قبل أيام

ال نترجم ما يحتاجه 
سياقنا بل ما تسّوق له 

الموضة

لألفكار«،  الدولية  للحركة  االجتماعية  »الــشــروط  محاضرته  في 
سّماه  عّما  )الــصــورة(  بورديو  بيير  الفرنسي  االجتماع  عالم  دافــع 
للعقل«،  الواقعية  »السياسة 
النصوص  تشويهات  أنَّ  معتبرًا 
ازداد  كلّما  احتماًال  أكثر  ُتصبح 
لكن،  األصلي«.  بالسياق  الجهل 
بالسياق  المعرفة  أنَّ  صحيٌح 
لإلحاطة  وحدها  تكفي  األصلي 
لكنها  األجنبية،  باألفكار  العلمية 
ُتحط  لم  ما  ميتة  معرفة  تظّل 
المنتجة  االجتماعية  بالشروط 

لحقل االستقبال والتلّقي.

معرفة ميتة
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ثقافة

فكر

متابعة

مجلة

شذرات

لــم يــحــد عــن الـــصـــواب، حــتــى وإن لــم يستطع 
 التغريب 

ّ
تقديم تعريف مقنع للتغريب، إذ ظل

بالنسبة له مرتبطًا بالدفاع عن أفكار غربية. 
لكن هل يكفي هكذا تعريف؟

ــار الــغــربــيــة وعــمــدنــا  ــكـ ــمــا اســتــعــمــلــنــا األفـ
ّ
كــل

ــة أســئــلــة  ــهــ ــن أجــــــل مــــواجــ ــ إلــــــى تــبــيــئــتــهــا مـ
ــل الــــدفــــاع عـــن مــواقــع  الــــواقــــع ولـــيـــس مـــن أجــ

أمنيتي  تشفي.   ،
ً
واقــفــة وبصمودها  الشجرة، 

 في 
ُ
أن أكــون شجرة. تتردد في خاطري رغبة

 فجوة 
ُ

التي بمقدوِرها رتق القوة  استنهاض 
ـــرر«.  ويــكــمــل: »ستتحول جـــدران تانيت 

ّ
الـــض

إلـــى لـــوحـــاٍت مــن املــشــهــد الــطــبــيــعــي. الــجــدران 
في  الــســامــقــة  ــار  األشـــجـ رســــوم  ستستضيف 
إلنشاء  مفتوحة  مساحة  اآلن  أصبح  معرٍض 
ـــن إلــــــى ثـــمـــانـــن لـــوحـــة 

َ
جــــداريــــتــــن مـــقـــســـمـــت

ــرة مــن الــــورق املـــقـــوى. ســأرســم أشــجــار 
ّ
مــصــغ

بــيــروت، أشــجــاري الــحــاملــة، أشــجــار الصمود 
ــيـــع األعــــمــــال  ــك بـ ــ ــيـــر. ســـيـــتـــم بـــعـــد ذلــ ــيـ ــتـــغـ والـ
وســُيــضــاف مــجــمــوع الــعــائــدات إلـــى صــنــدوق 
إغاثة خّصصته جمعية بسمة للمساعدة في 
إعادة بناء وترميم منازل بيروت ملن فقدوها 
َوملـــن ُهــم فــي أمــس الحاجة إلــيــهــا«. ويــوضــح: 
ــام األول تــكــريــم لــذكــرى  ــقـ »الـــعـــمـــل هـــو فـــي املـ
الصديق جان مارك بونفيس الذي كان لُه دوٌر 
ق ومحورّي في إحياء تراث لبنان، وبناء 

ّ
خا

الحبيبة.  ِلــبــيــروت  ومــعــاصــرة  مبتكرة  معالم 
كما أنه تكريم لجميع األشخاص واألصدقاء 

الذين وقعوا ضحية هذه املجزرة ».
بالقول:  املــبــادرة  عــن  الــقــادري حديثه  يختم 
»لــقــد تــرَكــنــا االنــفــجــار مــكــســوريــن، فــي حــداٍد 
عـــلـــى خـــســـائـــرنـــا مــــن األحــــبــــة، إلـــــى األمـــاكـــن 
املــحــفــورة فــي ذاكــرتــنــا، إلــى بــيــروت العزيزة 
ــــر صـــعـــوبـــة هــو  ــثـ ــ كـــمـــا نـــعـــرفـــهـــا. األمـــــــر األكـ
ع، فــي غضون  ــروِّ ــ ــذا الـــحـــادث املــ ــاَد هـ كــيــف بــ
ثـــواٍن، أحــاَم وطــٍن برّمته. لــذا، وكما شهدنا 
ني اليوَم أودُّ 

ّ
عاصمتنا تتحّول إلى ركام. فإن

 شجرة تنتصب في وجِه الحطام«.
َ
و أكون

َ
ل

أيديولوجية، إال وأضحت هذه األفكار أقرب 
إلى  بــل وتــحــّولــت  إلــى سياقنا مــن سياقها، 
أفكارنا الخاصة بنا. وال يمكننا أن نتحّدث 
قة ومتحّررة في 

ّ
 منتجة وخا

ٍّ
عن عملية تلق

الترجمة  نسّميه  مــا  دون  متغّربة،  وغــيــر  آن 
االجتماعية للفكر وللفكر الغربي خصوصًا، 

أو للفكر النقدي في الغرب. 
مـــا تـــتـــوّجـــب اإلشـــــــارة إلـــيـــه هـــنـــا، هـــو أن ما 
يــســّمــيــه بـــورديـــو بــســوء الــفــهــم ويــنــظــر إلــيــه 
بــالــضــرورة  علينا  يتوجب  ال  سلبية،  نــظــرة 
سياق  إن  أجــل  نفسها.  بالطريقة  نفهمه  أن 
من  اها 

ّ
يتلق التي  األفكار  فهم  ي يسيء 

ّ
التلق

سياق آخر، وماركس كان واضحًا في الحديث 
عن ذلك. لكن لربما تحتاج النصوص لسوء 
لـــتـــعـــرف والدة جــــديــــدة ولـــتـــدخـــل فــي  فـــهـــم 
االجتماعية،  فالترجمة  جديدة،  استعماالت 
كـــكـــل تـــرجـــمـــة، هــــي دومـــــــًا خـــائـــنـــة. دعـــونـــي 
التفكيكية  عملت 

ُ
است كيف  هــنــا:  مــثــااًل  أقـــّدم 

فــي الــســيــاق الــعــربــي؟ لــنــأخــذ مــســألــة الــديــن.. 
ف عنده 

ّ
ستتوقف تفكيكية دريدا عند ما توق

أكــثــر، وهــي تــرى أن  النقد الحداثي للدين ال 
تؤّسس  اإلســـام  ومنها  التوحيدية  األديـــان 

ــا تخطئ  لـــألخـــواتـــيـــة، أو مــنــطــق األخـــــــوة. مـ
أو تفكيكية  هــنــا،  الــتــفــكــيــكــيــة  إلــيــه  الــســبــيــل 
خــرى 

ُ
دريـــدا، هــو أن الــديــن يــؤّســس ألشــكــال أ

، والتي 
ً
من العاقات اإلنسانية كالجوار مثا

تــقــوم ضـــّد فــكــرة األخــواتــيــة. ويــمــكــن الــعــودة 
هنا إلى ما كتبه هرمان كوهن عن الجار في 
القرآني نفسه الذي  اليهودية، أو إلى النّص 
يــعــتــرف بــحــق الــجــار غــيــر املــســلــم، حــتــى وإن 
كان الفقه سيأتي ليضع ذلك الجار في مرتبة 

 من مرتبة الجار املسلم.
ّ

أقل
لكن هل يعني هذا أن التفكيكية الغية، بأننا 
العربي  السياق  مثل  ســيــاق  فــي  نحتاجها  ال 
ولكن  ال،  طبعًا  الشبيه،  منطق  يحكمه  الـــذي 
لربما يتوّجب على التفكيكية في سياقنا أن 
تبدأ أّواًل بتفكيك الخطاب القائم حول اإلسام 
ن اإلسامي  في الشرق والغرب، وعاقة التديُّ

ف. 
ّ
الحالي بواقع التخل

)كاتب وأستاذ فلسفة من املغرب(

عبد القادري ثمانون رسمة وجداريتان

بانيبال باإلسبانية

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

كان في حديقة أبي قفصان: وكان في أحدهما أسد أحضره عبيُد أبي من براري 
الزرزور يأتي في كل فجر إلى  الثاني زرزور غرّيد ال يمل اإلنشاد. وكان  نينوى، وفي 

األسد فيحييه قائال له: »عم صباحا يا أخي السجين!«.
جبران خليل جبران ـ »المجنون«، ترجمة: أنطونيوس بشير

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 
مفرداتها  فرض  تحاول  جديدة  ثقافة  تأتي  وحين  واحدة.  نقطة  في  وتركيز 

الجديدة فهي أيضًا في حاجة إلى مدة زمنية لتحقيق التكرار والتركيز.
يوري لوتمان )منّظر روسي( ـ »كوكب العالمات«

المشاعر  هذه  بعض  تتغيّر.  ال  اآلخرين  تجاه  مشاعرنا  بأن  االعتقاد  في  نزعة  لدينا 
نعتقد بأننا نحن المسؤولون عنها بغّض النظر عن الطرف المقابل، كأن نقول ال 

يمكن أن نكره شخصًا أو نحتقره. كلها ادعاءات، فيما تتغيّر المشاعر باستمرار.
غوادالوبي نيتيل )كاتبة مكسيكية( ـ من رواية »بعد الشتاء« 

مدريد ـ العربي الجديد

فــي صــيــف عـــام 1997، أّســـس الــزوجــان 
ــراقـــي صــمــوئــيــل شــمــعــون  ــعـ الـــكـــاتـــب الـ
والناشرة البريطانية مارغريت أوبانك 
األول  الــعــدد  ليصدرا  »بــانــيــبــال«  مجلة 
في شباط/ فبراير من السنة التالية في 
لــنــدن، فــي مــحــاولــة لــلــرّد عــلــى تهميش 
اب العرب نتيجة الشّح في ترجمة 

ّ
الكت

نصوصهم إلى اللغة اإلنكليزية.
ــديـــــن، كــــّرســــت  وخــــــــــال أكـــــثـــــر مــــــن عـــــقـــ
املطبوعة أعدادها من أجل لفت األنظار 
إلــى القضايا والــظــواهــر واملــوضــوعــات 
املعاصرة،  العربية  الثقافة  تشغل  التي 
واطاع املتلقي في العالم األنغلوفوني 
على تجارب ملبدعن من اثنن وعشرين 
بلدًا عربيًا وفي املهجر، واليوم تتوجه 
إلى قــّراء اإلسبانية في عدد أول لربيع 
عام 2020 فيما أعلنت املجلة عن صدور 
أيــام  قبل  الصيف(  )عـــدد  الثاني  الــعــدد 

قليلة.
وكــــان الـــعـــدد »صـــفـــر« قـــد صــــدر الــســنــة 
املاضية، وضّم ملفًا عن الشاعر العراقي 
 ،)2007  –  1944( ــــص  ــولـ ــ بـ ــون  ــ ــركــ ــ ســ
مثل  العربية  لكتب  نقدية  ومــراجــعــات 
»قارب إلى ليسبوس« للشاعر السوري 
نــوري الجراح، و»فــي غرفة العنكبوت« 
لــلــكــاتــب املـــصـــري مــحــمــد عــبــد الــنــبــي، 
وترجمات نصوص قصصية للكاتبْن 
الـــعـــراقـــي مــحــســن الـــرمـــلـــي، والــتــونــســي 
حــســونــة املــصــبــاحــي وآخــــريــــن، وثـــاث 
قــصــائــد لــلــشــاعــر املـــصـــري يـــاســـر عبد 
اللبناني  للشاعر  وقصيدتن  اللطيف، 

شوقي بزيع وغيرها.
ة التي تأخذ اسمها من اإلمبراطور 

ّ
املجل

قبل   627-668( أشوربانيبال  اآلشــوري 
املياد(، مؤّسس أول مكتبة في العالم، 
أن  إلـــى  افتتاحيتها  فــي  أوبــانــك  تشير 
ــا تــكــمــن بــــأن »األدب  أســـبـــاب صــــدورهــ
العربي جزء أساسي من الثقافة العاملية 
والحضارة اإلنسانية، وأنه يعمل على 
تــعــمــيــق الـــحـــوار بـــن الـــثـــقـــافـــات، وذلـــك 
الفرح والعاطفة اللذان تنتجهما قراءة 

قصيدة جميلة ونص إبداعي«.
التي تضّمنها  املـــواد  نشر بعض  أعيد 
ــفـــر، مــنــهــا عــــشــــرون قــصــيــدة  الــــعــــدد صـ
نصوصًا  نجد  لكننا  بولص،  لسركون 
أخرى منها فصل من رواية »عراقي في 

بزوال املدينة القديمة في املوصل، وكان 
ذلــك بعد خمسة وعــشــريــن عــامــًا، وهي 

تسرد طفولتها التي عاشتها فيها.
للشاعرة  قصائد  جانب  إلــى  تنشر  كما 
ــرأة  ــ ــا عـــمـــران بــعــنــوان »املـ الـــســـوريـــة رشــ
التي سكنت البيت قبلي« بترجمة بيار 
غاريدو كليمنته، وقصة قصيرة للكاتب 
علي،  بن  القادر  عبد  الهولندي  املغربي 
بعنوان »انــظــر إلــى املــريــخ مــن مــراكــش« 
الــتــي تــرجــمــهــا عــن الــهــولــنــديــة غييرمو 
ــرى بـــعـــنـــوان »طــريــق  ــ ــريـــث، وقـــصـــة أخـ بـ
الــعــجــائــب« لــلــكــاتــبــة الــتــونــســيــة رشــيــدة 

الشارني بترجمة ألبارو أبّيا فّيار.
هــل مــن املــمــكــن فــهــم الفلسفة مــن خــال 
الــتــصــويــر الـــفـــوتـــوغـــرافـــي أو الــعــكــس؟ 
سؤال يطرحه الكاتب الكندي اللبناني 
راوي حـــاج فــي مــقــال بــعــنــوان »الــكــاب 
ــة« يــتــأمــل فــيــه كــا املــوضــوعــن، 

ّ
ــه عـــــن اإلنــــكــــلــــيــــزيــــة إليــســتــيــر الــضــال ــمــ ــرجــ وتــ

ــة إلــــى فــصــل من  ــافـ هـــرنـــانـــديـــز، بـــاإلضـ
ــن« لــلــكــاتــبــة  ــ ــــوطــ ــر والــ ــِخــــصــ روايــــــــة »الــ
املغربية حنان درقاوي بترجمة كريمة 
حجاج، وسبع قصائد للشاعر الُعماني 
ســيــف الــرحــبــي بــتــرجــمــة مــاريــا لويسا 
ذ رسوم 

ّ
بييرتو وأحمد يماني. وقد نف

الــغــاف الــفــنــان الــعــراقــي اإلســبــانــي أبو 
زيدون حنوش )1958(.

شمعون  لــصــمــوئــيــل   )2005( بـــاريـــس« 
الــذاتــيــة  الــتــي يتكئ فيها عــلــى ســيــرتــه 
منذ ترك العراق نهاية سبعينيات القرن 
املــاضــي وخــروجــه إلــى ســوريــة فلبنان 
ثـــم إلــــى أوروبــــــــا، بــتــرجــمــة إيــغــانــســيــو 

غوتييريز دي تيران.
يــحــتــوي الـــعـــدد أيـــضـــًا مـــقـــااًل لــلــكــاتــبــة 
عن  فيه  تحّدثت  الزعبي  كفى  األردنــيــة 
ــكـــرة بـــــــاألدب وتـــأثـــيـــراتـــه  ــبـ عــاقــتــهــا املـ
الــرئــيــســيــة عـــلـــى حــيــاتــهــا وكــتــابــتــهــا، 
فـــوق  األدب،  أن  »أعـــتـــقـــد  ــه:  ــيـ فـ ــقــــول  وتــ
الـــصـــحـــافـــة، ووســــائــــل اإلعـــــــام وحــتــى 
الــــواقــــع نــفــســه، هـــو أداة املـــعـــرفـــة الــتــي 
الروسي«،  الشعب  أفهم حياة  جعلتني 
ــــى دراســـتـــهـــا الــجــامــعــيــة  فــــي إشـــــــارة إلـ
فــــي مـــوســـكـــو حـــيـــث شـــّكـــلـــت الـــروســـيـــة 
»شاربا  بعنوان  ونصًا  الثانية،  لغتها 
مــــــردخــــــاي وقــــطــــط زوجــــــتــــــه« لـــلـــقـــاص 
عن  يكشف  شقير  محمود  الفلسطيني 
ســخــريــة ســــــوداء تــمــّيــز كــتــابــاتــه حــول 
ضابط في جيش االحتال اإلسرائيلي 

يقف عند حاجز التفتيش.
ــة« لــلــكــاتــبــة  ــثــ ــــى جــــانــــب قـــصـــة »الــــجــ إلــ
الــعــراقــيــة ســاملــة صــالــح صــاحــبــة روايـــة 
ــيـــاء - طـــفـــولـــة فــــي مــديــنــة  ــبـ ــرة األنـ ــ ــ »زهـ
نبوءتها  حملت  التي   )1994( عراقية« 
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

محررا بانيبال مارغريت أوبانك وصموئيل شمعون

عبد القادري أمام إحدى الجداريتين



سينما

نديم جرجوره

أو  الــصــراخ  تنفع، وال  الكتابة  ال 
الــغــضــب أو الـــشـــتـــائـــم. هــــذا بــلــٌد 
ــاٍف إلنــهــاء  ــ ــنـــه غــيــر كـ ــّيـــت، ودفـ مـ
ر في أصل الحكاية. الَعفن أخطر 

ّ
قهٍر يتجذ

مــن ذاك الــذي يعتري الــدنــمــارك، واملـــوت لن 
ُيـــنـــِقـــذ روحـــــا تــغــلــي، وجـــســـدًا يــحــتــاج إلــى 
ــذا بـــلـــٌد مــنــذور   يـــرحـــل. هــ

ْ
ــس قــبــل أن

َّ
مــتــنــف

لــلــجــرائــم، وصــانــعــو الــجــرائــم ومــرتــكــبــوهــا 
الـــذي يقتلنا. هــذه  ــون بــاحــتــضــارهــم 

ّ
يــتــســل

منتهية،  غير  نهايات  على   
ٌ
معقودة مدينة 

وعلى بدايات مشّوهة، وعلى حياٍة مفعمٍة 
ــاريـــخ الــبــشــرّي  ــتـ ــوٍع تـــــروي فـــصـــول الـ ــدمــ بــ
الحنني  ُيلّوعها  وبأفئدة  صامتة،  بألسنة 
ــوارع  ــذه شــ  يــكــن أخــــيــــرًا. هــ

ْ
ــى َمـــنـــفـــٍذ وإن إلــ

تحيا بحروٍب صغيرة، وتنتعش باقتصاٍد 
ُبُت 

ْ
وتث وعـــزالت،  بتحطيٍم  وتستمّر  ر،  ُمـــزوَّ

كتابة  هذه  ِعبة. 
ْ
ُمت لسهراٍت  مجتزأة  بلياٍل 

 يحتاج 
ْ
معطوبة لن يكون لها أّي معنى، وإذ

أمام  ل 
َّ
ُمعط وقــٍت  فلتمضيِة  إليها بعضنا، 

شاشة ملعونة، تسرد مقتطفات يومية من 
خراٍب لبناني ُمستدام.

 
َّ

 كل
ّ
ال الكتابة تنفع، وال أّي شيء آخر، طاملا أن

 تمّرٍد مفروٍض 
َّ

انقالٍب مطلوٍب غائٌب، وكــل
 ،

ٌ
 انتفاضٍة مرتجاٍة ناقصة

َّ
، وكل

ٌ
ُصنعه لعنة

 أو 
ٌ
ــبــة  أو ُمــغــيَّ

ٌ
ــورٍة مــشــتــهــاٍة مــؤّجــلــة  ثــ

َّ
وكـــل

 وحاضٌر. 
ٌ

 صمٍت منبوٍذ كثيف
َّ

مفقودة، وكل
ال الكتابة تنفع، وال عصيان ضروري، فهذا 
ع ضدهم فيقمعوه مسبقا، 

َ
مخيف ملن ُيصن

ولــصــانــعــيــه أيــضــا فــيــرتــعــدون مــنــه، وهـــذه 
كارثة، رغم حاجٍة إليه لقوِل شيٍء ُمفيد من 

ذاكرِة غٍد.
 ما الذي ُيضيفه نّص يقرأ فيلما، بينما 

ْ
إذ

مـــفـــردات  أروع  تــلــفــظ  ــاٍض  ــقــ أنــ تــحــت  روح 
 روح أخـــرى تعاني 

ّ
عــيــٍش رغــم الــقــهــر، وكـــل

ــٍة   أنـــقـــاِض دولـــــٍة وبـــلـــٍد ونـــــاِس دولــ
َ
ســـقـــوط

 املــنــهــارة 
ُ
ــة  والـــدولـ

ُ
وبـــلـــٍد، فــتــجــثــُم األنـــقـــاض

 روٍح؟ ما الذي 
ّ

والناُس الراضخون على كل
ينوجد   

ْ
إن ُمهتّمني،  نفوس  فــي  نقٌد  ُيثيره 

، والنقد يريد »تفكيكا« لنصٍّ 
ً
مهتّمون أصال

انــفــعــال أو صـــورة أو توليٍف  أو  أو حــكــايــة 
 

ٌ
أداء، والتفكيك حاصل أو قــول أو حركة أو 
في مفاصل بلٍد، وفي مسام أنــاٍس يريدون 
ن في إطالة عمر 

ّ
موتا هانئا في نظاٍم يتفن

االحــتــضــار، لــه ولــلــنــاس أجــمــعــني؟ مــا الــذي 
، عن 

ً
يقوله كـــالٌم فــي سينما عــاجــزة، أصـــال

 
ّ

ــتــقــن ابــتــكــار كــل
ُ
الــلــحــاق بــمــعــجــزة طــغــمــٍة ت

فنون القتل والتغييب والشرذمة والتهجير 

ـــن الـــنـــهـــب والـــتـــزويـــر  ــقــــمــــع، وتـــصـــنـــع مـ والــ
 بطولة؟

ّ
، لحظة انقراض كل

ً
بطولة

ه واقُع يأٍس، أو يأٌس 
ّ
أهذا يأٌس أم واقع؟ أم أن

من واقع؟
تستحيل اإلجابة، رغم بساطتها وواقعّيتها 
 بــهــا يــحــاول 

ُ
وشــقــاء الــعــارف بــهــا. والـــعـــارف

ــٌب، وبــعــض املهنة  ــ كــتــابــة نـــصٍّ فــاملــهــنــة واجـ
 يدعو إلى اليأس، 

ْ
 في قــراءة واقــٍع وإن

ٌ
كامن

الــيــأس واقعا.   يكن 
ْ
الــيــأس وإن وفــي مقاربة 

الــتــالعــب بــالــكــالم يــبــدو تــرفــا، لحظة خــروج 
الـــوحـــش بــــــإذٍن مـــن طـــغـــمـــٍة، تـــريـــد لــلــوحــش 
ــن هـــــواء الـــنـــاس،  ــســا طــبــيــعــيــا يــقــتــات مـ

ّ
تــنــف

أرواح  وُيحاِسب  الــنــاس،  أنفاس  من  وينمو 
ــذا يليق  مــيــتــة وهــ الـــنـــاس، وبــعــض األرواح 
 تــكــن 

ْ
ــرى، وإن ــ ــ  أرواحــــــــا أخـ

ّ
ــكـــن لـ ــالـــوحـــش،  بـ

واألنقاض  أنقاٍض،  من  تريد خروجا  قليلة، 
ـــقـــيـــم فـــي نــــاس بـــلـــٍد ومــعــهــم، 

ُ
تــمــأ بـــلـــدًا، وت

ــاٍس،  ــ ــطــون عــلــى بـــلـــٍد وأنــ
ّ
ويــصــنــعــهــا مــتــســل

طني على 
ّ
ِط ُمتسل

ّ
وُيباركها راضخون لتسل

طني 
ّ
أزالم متسل والــراضــخــون  وأنــــاس،  بــلــٍد 

غالبا.  ط، 
ّ
بالتسل أســيــادهــم  على  يــتــفــّوقــون 

ــه وحـــيـــدة  ــ
ّ
ــل ــي تـــــواِجـــــه هــــــذا كــ ــتــ ــة، الــ ــ ـ

ّ
ــل ــ ــقـ ــ والـ

وراضــخــون  طون 
ّ
متسل ُيحاربها  ومــعــزولــة، 

ككثرة  كثيرة  املــحــاربــة  وأشــكــال  طني، 
ّ
ملتسل

طني والراضخني لهم، وككثرة داعمي 
ّ
املتسل

طني، القادمني من هنا وهناك، وما من 
ّ
تسل

ُ
امل

 
ً
ة، فهؤالء يــريــدون كثرة

ّ
القل إلــى  أحــٍد ينتبه 

ُسلطٍة  هــنــاَء  ص 
ِّ
تنغ ة 

ّ
قل ال  ُسلطة،  لتثبيت 

ٍط.
ّ
وديمومة تسل

 
ّ
 في كتابة. ُيقال إن

ً
د رغبة

ِّ
 يأسا يول

ّ
ُيقال إن

 على كتابة. 
ّ
 يكن ُمزريا أو ال، يحث

ْ
واقعا، إن

 يكن 
ْ
 الـــواقـــع، إن

ّ
ُيـــقـــال وُيـــقـــال وُيـــقـــال. لــكــن

 يكن دافــعــا إلــى يـــأٍس أو 
ْ
ُمــزريــا أو ال، أو إن

إلى نقيضه أو إلى ال شــيء، غير قــادٍر على 
 مأثورة في 

ٌ
تحريٍض دائٍم على كتابة. أقوال

 
ْ
إذ لبنانّي، يصعب وصفه وتصنيفه،  زمــٍن 

ال أوصــــاف تــلــيــق بـــه، بــاســتــثــنــاء تــلــك التي 
يــفــرضــهــا أصـــحـــاب ُســلــطــة ومـــن يستميُت 
ــهـــم، ويـــفـــرضـــهـــا مــــن يــعــطــف عــلــى  ــلـ مــــن أجـ
ــزل على 

ْ
ُمــن ُسلطٍة وُيــدافــع عنها، والــفــرض 

ــة أواًل، ثـــّم عــلــى نـــاِس ُســلــطــٍة، وفناني 
ّ
الــقــل

ُسلطٍة،  وُمــريــدي  ُسلطٍة،  وإعالميي  ُسلطٍة، 
كثيرة.  الُسلطة   

ُ
وأبـــواق لُسلطٍة،  وخانعني 

 مأثورة في حالٍة لبنانية، يعجز فقهاء 
ٌ

أقوال
ــر عــنــهــا. أْم  ــعــبِّ

ُ
الــلــغــة عــن اخــتــراع مــفــردات ت

ون عن مهّمة كهذه، لشّدة تفّرد 
ّ

هم ينفض
ّ
أن

املتفّوقة  ارتــكــابــاتــهــا  فــي  اللبنانية  الــحــالــة 
 واقع أيضا؟

ّ
 خيال، وعلى كل

ّ
على كل
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بعض المهنة كامٌن 
في قراءة واقع وإْن 

يدعو إلى اليأس

تواجه كّل كتابة لبنانية 
مأزق التعبير عن وقائع 

عيش يومي في بلد 
الخراب المستمرّ، رغم 

قلّة تعمل وتحاول 
جعل العمل نهج حياة 

لمواجهة الوحش

»فندق  في  لوزنيتسا  سيرغي  التقيُت  حني 
»املهرجان  لـ إقــامــتــه ضيفا  مــقــّر  املــامــونــيــة«، 
ــم  ــديـ ــقـ ــتـ الــــــــدولــــــــي لــــلــــفــــيــــلــــم بــــــــمــــــــّراكــــــــش«، لـ
»ماستركالس« في الدورة الـ18 )29 نوفمبر/ 
تــشــريــن الــثــانــي ـ 7 ديــســمــبــر/ كــانــون األول 
 ودودًا ومتحّمسا للتقاسم. 

ً
2019(، بدا رجال

ــنــبــئ بـــــرودة نــظــراتــه الــســالفــيــة بــروحــه 
ُ
ال ت

بها   
ّ

ــدل تـ ال  الــتــي  نفسها  بالطريقة  املــرحــة، 
ة التي 

ّ
حركاته البطيئة واملحسوبة على الخف

ينتقل بفضلها من الوثائقي إلى الروائي. 16 
، و6 أفــالٍم قصيرة لهذا املخرج 

ً
فيلما طويال

ــرانــــي الــجــنــســيــة، الــبــيــالروســي املــولــد  األوكــ
لم  الـــذي  السوفييتي،  االتــحــاد  أيـــام   )1964(
 ـ منذ مطلع القرن الحالي ـ عن تشريح 

ّ
يكف

اإليديولوجية  وتــداعــيــاتــه  الفكرية  أنــســاقــه 
رقية، املثقل 

ّ
العاصفة على حاضر أوروبا الش

بات.
ّ
بالحروب والتقل

 أبرز أعماله روائٌي بعنوان »سعادتي« 
ّ

لعل
كــمــا نعته  بــه بشكل واســــع،  عـــّرف   ،)2010(
املـــخـــرج الــــروســــي أنــــــدري زفــيــغــيــانــتــســيــف 
العقد  في  بالروسية  متحّدث  فيلم  بأفضل 
ــديـــدة. هـــنـــاك أيــضــا  الـــجـ األّول مـــن األلـــفـــيـــة 
أفضل  بجائزة  الفائز   ،)2018( »دونــبــاس« 
إخراج في »نظرة ما«، في الدورة الـ71 )8ـ  19 
«، وفيه 13 

ّ
مايو/ أيار 2018( ملهرجان »كان

محكية فيلمية مختلفة، 7 منها مستوحاة 
مــــن فـــيـــديـــوهـــات حــقــيــقــيــة مـــعـــروضـــة عــلــى 
»يـــوتـــيـــوب«، عــن حـــرب الــجــيــش األوكـــرانـــي 

ضد االنفصاليني الروس.
اشتغل لوزنيتسا، في أفالٍم وثائقية عّدة له، 
عرض سابقا، ُمعيدًا 

ُ
على مادة أرشيفية لم ت

ق 
ّ

صوغها اعتمادًا على تصميم صوتي خال
ع 

ّ
ال يغفل التفاصيل الدقيقة، ومونتاج يترف

املطبوعة،  والكتابة  الصوتي  التعليق  عــن 
مستعينا بالجدلية اآليزنشتانية )سيرغي 
آيــزنــشــتــايــن( والــديــنــامــيــكــيــة الــفــيــرتــوفــيــة 
الــلــتــني يتيحهما املــزج  )دزيــغــا فــيــرتــوف(، 

الــطــقــوس. جوهرة  الــرمــز وقدسية  قـــّوة  على 
ـــضـــاف إلــــى وثــائــقــّيــاتــه املــتــمــحــورة 

ُ
رابـــعـــة ت

 )2014( »مــيــدان«  بعد  السلطة،  معنى  حــول 
و»الحدث« )2015( و»املحاكمة« )2017(.

¶ هناك إنجاز كبير في صنع »جنازة رسمية«، 
رغم كونه وثائقيًا يرتكز على مونتاج أرشيف، ألّن 
الفيلم،  لتقرير ما سيكون في  هناك رهانًا كبيرًا 
التوليف  اختيارات  حول  وأيضًا  سُيستبعد،  وما 
أبــرز ما وّجــه تلك االختيارات  الفنية األخـــرى. ما 

بالنسبة إليك؟
ــادة الــتــي اشــتــغــلــت عــلــيــهــا، ما  ــّور املــ لــم أصــ
بنفسي،  أصــّور  عندما  أعقد.  املهّمة  يجعل 
يمكنني على األرجح التصوير ُمجّددًا عند 
الحاجة. في هذه الحالة، لم يكن لدّي سوى 
مــا أمــلــكــه. كــيــف أعــّبــر عــن أفــكــاري بلقطاٍت 
صــــّورهــــا شـــخـــٌص آخــــــر؟ فــــي الـــعـــمـــق، هـــذا 
 تعقيدات 

ّ
 تستخدم كل

ْ
شيء ممتع جــدًا، أن

هنا  أقصد  نفسك.  عــن  للتعبير  الفيلم  لغة 
ــا واملــوســيــقــى  ــيــ ــاتــــورجــ املـــونـــتـــاج والــــدرامــ

والتشكيل، وخاصة اإليقاع والنبرة.
املـــادة  ــهــا. 

ّ
الــفــيــلــم، استخدمتها كــل فــي هـــذا 

لخلق  إيقاعاتها،  على  عب 
ّ
والل الُصور  بني 

املعنى من أشالء األمكنة وانكسارات السرد، 
فــي ذهــن ُمــشــاهــٍد يــأبــى مــخــرج »الــحــصــار« 
 أن يمنحه مكانة أساسية وحرية 

ّ
)2006( إال

كاملة في منظومة الحكي، لصوغ خالصاته 
الفيزياء  نظريات  يستخدم  لهذا،  الخاصة. 
 تــكــويــنــه 

ّ
ــّم، خــصــوصــا أن ــكــ ومــيــكــانــيــكــا الــ

فــي الــريــاضــيــات )مــهــنــدس مــتــخــّصــص في 
أنظمة الذكاء االصطناعي وسيرورة اتخاذ 
 شيء من أجل السينما( 

ّ
القرار، قبل تركه كل

ُيسعفه على استجالء مكنوناتها الفلسفية.
في رائعته الوثائقية األخيرة »جنازة رسمية« 
)2019(، حول مراسم تأبني جوزيف ستالني 
لــوزنــيــتــســا،  يـــصـــوغ  ــــام 1953،  عـ ــه  ــازتـ ــنـ وجـ
ــالــــب ســـيـــنـــمـــائـــي صـــــــرف، كـــاتـــدرائـــيـــة  ــــي قــ فـ
أحاسيس مبهرة وبليغة، في ظاهرة عبادة 
ـ بتكثيف  الــســيــاســيــة، ويــلــتــقــط  الــشــخــصــيــة 
حشود  )حــركــات  االستثنائية  اللحظة  هــذه 
املشّيعني واملتتّبعني للتأبني عن بعد، بفضل 
ميكروفونات اإلذاعــة، ومظاهر توقف الزمن 
ــد ردود الــفــعــل فـــي بــوتــقــة الــتــضــامــن  ــوّحـ وتـ
الشيوعي( ـ ُكنه السلطة السوفييتية، املرتكز 

مّدتها  تبلغ  عليها  حصلُت  التي  الفيلمية 
35 ســاعــة مـــن الــلــقــطــات. مــــدة طــويــلــة جــدًا 
بالنسبة إلى املدة النهائية للفيلم، أّي 135 
 لقطة واحــدة فقط من 

ّ
دقيقة. هــذا يعني أن

15 وجدت طريقها إلى الفيلم.
ــر مــــا يــنــبــغــي  ــريـ ــقـ ــّي تـ ــلــ ــان عــ ــا قــــلــــَت، كــــ ــمـ كـ
لــذا، صغت  تضمينه ومــا يجب استبعاده. 
هيكل الفيلم في ذهني منذ البداية. مسألة 
أبدأ من  ق دائما بالهيكل. 

ّ
االختيارات تتعل

لــحــظــة إحـــضـــار الــتــابــوت إلـــى املـــكـــان الـــذي 
سيبقى فيه 3 أعــوام. ُيفتح التابوت، فنرى 
 بداخله. هذا الجزء ُمقّدمة غامضة نوعا 

ْ
َمن

ما. بعد ذلك مباشرة، كشفُت علنا موضوع 
فيعلم  ه، 

ّ
كل البلد  في  اإلعــالنــات  مع  الفيلم، 

 ستالني مــات. لقد مــات اإللـــه. في 
ّ
الــنــاس أن

ذلــــك الـــوقـــت، ملــعــظــم الـــنـــاس أجـــهـــزة راديــــو 
فــي مــنــازلــهــم. كــمــا اعـــتـــادوا الــحــصــول على 
املـــعـــلـــومـــات مـــن الــتــجــّمــعــات وديــنــامــيــكــيــة 
الــــــــشــــــــارع. هــــــــذا هــــــو ســــبــــب رؤيــــــــــة هــــــؤالء 
قة 

ّ
األشخاص املحيطني بمكّبرات صوت ُمعل

ــق، شــعــرًا ونـــثـــرًا، على 
ّ
بــأعــمــدة تــذيــع وتــعــل

اللقطات  الخبر باستمرار. استخدمُت هذه 
إلـــى حـــّد مـــا عـــن الديناميكية  ألنــهــا تــعــّبــر 
آسيا  فــي  السوفييتي:  االتــحــاد  فــي  نفسها 
ــي الـــجـــزء  ــ والــــشــــرق والــــشــــرق األقــــصــــى، وفـ
األوروبي وأقصى الشمال. هذه كانت أيضا 
ــاد الــســوفــيــيــتــي  ــحــ  االتــ

ّ
طــريــقــة إلظـــهـــار أن

شاسٌع جدًا.

¶ وإلظهار التنّوع الكبير الذي كان يسوده أيضًا.
نوع، وكــم كــان كبيرًا حجم مأساة 

ّ
 نعم. الت

رحيل ستالني.

ــرًا للغاية هــو الــشــعــور، عــبــر هــذه 
ّ
¶ مــا كـــان مــؤث

بــأّن شيئًا ما على وشــك االنتهاء، ليس  اللقطات، 
االتحاد السوفييتي، بل فكرة معّينة عنه.

بــالــتــأكــيــد. بــعــد ذلــــك، عــنــدمــا حــصــلــُت على 

البلد  أنــحــاء   
ّ

هــذه األداة لتوحيد نــظــرة كــل
ها في 

ُ
الــراديــو، استخدمت بــرامــج  بــواســطــة 

نــوع  لتحقيق  الــفــيــلــم،  مــن  مختلفة  فــتــرات 
من السالسة في عبور يوم التأبني وعرض 
ــّم أنـــهـــيـــت الــفــيــلــم مــــع مـــراســـم  ــ الـــجـــثـــمـــان، ثـ
الجنازة، التي تبدو تقريرًا صحافيا، وهي 
للفيلم.  السابقة  األجــزاء   عن 

ً
قليال مختلفة 

ي أمسكُت ُمجّددًا بزمام األمور مع ختم 
ّ
لكن

 االتــحــاد 
ّ
ـــذّكـــر أن

ُ
الــفــيــلــم بــحــاشــيــة )جــمــلــة ت

السوفييتي في عهد ستالني كان دكتاتورية 
رهيبة، أّدت إلى اضطهاد ماليني املعارضني 

وقتلهم ـ املحّرر(.
ب 

ِّ
املوض مع  اشتغلُت  الهيكل،  تحديد  بعد 

شاهد إلى مقاطع صغيرة، ثّم 
َ
على تقسيم امل

ها وفرزها في مجموعات. كان هناك 
ّ
تّم َصف

نحو 18 ألف مقطع في النهاية.

¶ هذا كثير.
ـــه عمل ضخم جـــدًا، اســتــغــرق أكــثــر مــن 3 

ّ
 إن

 إلى حّد 
ً
أشهر. بعد ذلك، أصبح األمر سهال

 
ّ

لكل املقاطع  أفضل  اختيار  من  ا 
ّ
فتمكن مــا، 

حركة من الفيلم.

¶ ما الفرق، على مستوى املونتاج، بني االشتغال 
على فيلٍم وثائقي وآخر روائي؟

الفيلم  نــوع  يهّم كثيرًا  فــرق كبير. ال   ليس هناك 
ــي أستطيع، 

ّ
أن الــذي أصنعه. االختالف هو 

فــــي الـــعـــمـــل الــــــروائــــــي، ُمــــشــــاهــــدة مــخــتــلــف 
منها.  األفضل  واختيار  ــصــّورة 

ُ
امل اللقطات 

ــا لــــــدّي هــو   مــ
ّ

ـــل ــــف، كــ ــيـ ــ فــــي وثـــائـــقـــّي األرشـ
األفــــضــــل. هـــنـــاك تــفــاصــيــل صــغــيــرة تجعل 
ــرى. بصرف  ــ لــقــطــة مــعــّيــنــة مــمــّيــزة عــن األخـ
النظر عــن هــذا، تــّم تصوير املـــادة الفيلمية 
ها ببراعة، فيما يخّص »جنازة رسمية«. 

ّ
كل

إنـــهـــا بــمــثــابــة لــحــظــة تــاريــخــيــة فـــريـــدة تم 
تــثــبــيــتــهــا عــلــى الــفــيــلــم إلــــى األبــــد بــواســطــة 
، هــنــاك لــحــظــة واحـــدة 

ً
كــامــيــرات عــــّدة. مــثــال

عّدة،  بكاميرات  زوايــا مختلفة  من  ت 
َ
ِقط

ُ
الت

األمــر   
ّ
أن لــو  كما  املونتاج  فــي  ها 

ُ
استخدمت

ق بفيلٍم روائي.
ّ
متعل

¶ هــــذا يــضــفــي ديــنــامــيــكــيــة رائـــعـــة عــلــى بعض 
شاهد.

َ
امل

 بالضبط.

تــّم تصويره   شــيء 
ّ

أّن كــل ه عن حقيقة 
َ
¶ ما قلت

اإلرادة«  »انـــتـــصـــار  بــالــوثــائــقــي  ــــرنــــي 
ّ
ذك بـــبـــراعـــة 

البارع  التشكيل  فــي  ريفنشتاهل،  ليني  لألملانية 
للقطاته، وفي سعيه إلى تمجيد ما يتّم تصويره.

طــبــعــا. ســأخــبــرك عـــن الـــفـــرق بـــني طــريــقــتــي 
ــة. أثــــنــــاء  ــ ــيــ ــ ــــروســ ــــة والــ ــيـ ــ ــانـ ــ الــــتــــصــــويــــر األملـ
تغيير  حاولت  سابق،  فيلٍم  على  اشتغالي 
»الـــنـــســـبـــة الـــبـــاعـــيـــة« )نـــســـبـــة الــــعــــرض إلـــى 
االرتفاعـ  املحّرر( لجعلها 1: 2.3. عند تغيير 
تفقد  األملانية،  اللقطات  باستخدام  النسبة 
بعض املعلومات. مع اللقطات الروسية، لن 

تفقد املعلومات املوجودة في اإلطار أبدًا.

حوار

ستالين شخصية 
رمزية وكّل شيء 

حولها طقوٌس

سيرغي  تحّدث  معه،  الجديد«  »العربي  حوار  في 
لوزنيتسا عن السينما الوثائقية التي يصنعها منذ أعواٍم 

عديدة، وعن السلطة والصورة والتوليف

سيرغي لوزينتسا

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

ردود الفعل في تضامٍن شيوعي( ـ ُكنه السلطة السوفييتية.

جنازة رسمية

ال شيء 
ينفع

كتابة في زمن اليأس اللبناني
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

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

أجراه سعيد المزواري

27

رياضة

ودعت التونسية 
أنس جابر، 
بطولة أميركا 
المفتوحة 
للتنس، بعد 
الهزيمة 6-7 
و6-3 أمام 
صوفيا كينين 
المصنفة الثانية، 
في الدور الثالث 
للمسابقة، لتبلغ 
األخيرة الدور 
الرابع ألول مرة 
في مسيرتها. 
وسددت 
أُنس 35 ضربة 
ناجحة، مقابل 
14 لكينين، لكن 
الالعبة التونسية 
ارتكبت 32 خطأ 
سهال.

)Getty/أنس جابر لم تظهر بمستواها المعهود )ماثيو ستوكمان

خروج مشرّف

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 29 سنة 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 18 عاما، 

الذي وقع عقدا لخمس سنوات، لكنه قال إنها 
األغلى في تاريخ النادي. وذكرت تقارير صحافية 

أن وولفرهامبتون، دفع حوالي 35 مليون 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 الـ22 عامليا، 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 لأندية للعبة بالبرازيل عام 2014، 
والرابع في البطولة ذاتها خالل املوسم املاضي 

التي أقيمت بالبرازيل أيضا.

المغربي المحمدي 
يعزز صفوف 

نادي هاتاي التركي

وولفرهامبتون يضم 
البرتغالي سيلفا بأغلى 

صفقة في تاريخه

كرة طائرة الريان 
القطري األولى عربيًا 

وخليجيًا
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2829
رياضة

طومسون أصبحت 
أول امرأة تفوز بذهبيتي 

100 و200 متر بنسخة 
واحدة من األولمبياد

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

بيتكوفيتش هدف كرواتيا. 

انتصار مهم لبلجيكا على الدنمارك 
بدوري األمم األوروبية

الــدنــمــارك 2-صــفــر فــي الجولة األولـــى من  فــاز منتخب بلجيكا على مضيفه 
منافسات املجموعة األولى ضمن املستوى األول للنسخة الثانية من مسابقة 
دوري األمم األوروبية. وتصدرت بلجيكا املجموعة األولى بفارق األهداف أمام 
األخيرة  العشر  الدقائق   ،2018 مونديال  برونزية  وانتظرت صاحبة  إنكلترا. 

لتأكيد انتصارها وتأمني النقاط الثالث.

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

األولــى  النسخة  لقب  وحاملة   2016 عــام  أوروبـــا  بطلة  البرتغال  أيــضــا  تضم 
العالم. وفشل منتخب  املاضي وكرواتيا وصيفة بطلة  العام  البطولة  من هذه 
السويد في فك عقدته أمام فرنسا، إذ يعود آخر انتصار له إلى حزيران/يونيو 
عام 2017. وغــاب العب وسط مانشستر يونايتد بول بوغبا وليون حسام 
عوار بسبب إصابتهما بفيروس »كوفيد19«، قبل أن يخسر املنتخب جهود 
حارسه االحتياطي ستيف مانداندا النضمامه إلى الئحة املصابني بالفيروس. 
وكانت هذه هي املباراة األولى ألبطال العالم منذ الفوز على ألبانيا )2-صفر( 
القارية  املسابقات  تتوقف جميع  أن  قبل  نوفمبر 2019،  الثاني/  تشرين  في 

بسبب جائحة فيروس كورونا.

فوز صعب إلنكلترا على أيسلندا 
بدوري األمم األوروبية

إنكلترا من  بــالده  أنقذ مهاجم مانشستر سيتي رحيم سترلينغ منتخب 
األولــى من  الجولة  الفوز 1-صفر في  أيسلندا بتسجيله هدف  فخ مضيفه 
منافسات املجموعة الثانية، ضمن املستوى األول للنسخة الثانية من دوري 
األمم األوروبية في كرة القدم. وثأر املنتخب اإلنكليزي لخسارته أمام أيسلندا 
1-2 في الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس األمم في فرنسا قبل أربعة أعوام. 
وهي ثاني مواجهة رسمية بني املنتخبني اللذين التقيا ثالث مرات وديا، حيث 
إنكلترا مرتني 2-صــفــر فــي ريكيافيك عــام 1989 و6-1 عــام 2004  فــازت 
في مانشستر، وانتهت املواجهة األولى بينهما بالتعادل 1-1 في ريكيافيك 
عام 1982. ويلتقي املنتخبان في الجولة السادسة األخيرة في 18 تشرين 

الثاني/ نوفمبر املقبل.

تعادل سموحة وأسوان بالدوري المصري
املرحلة  افتتاح  فــرض سموحة تعادال مثيرا على مضيفه أســوان 3-3 في 
الخامسة والعشرين من الدوري املصري في كرة القدم. ورفع أسوان رصيده 
إلى 25 نقطة في املركز الخامس عشر، وسموحة إلى 32 نقطة 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.

بدأ العد التنازلي النطالق لقاء الدوحة، رابع 
جوالت الدوري املاسي أللعاب القوى، واملقرر 
الــخــامــس والعشرين من  الجمعة،  يــوم  مــســاء 
شهر سبتمبر/ أيلول الجاري بمشاركة كبيرة 
مــن أبــطــال وبــطــالت ريــاضــة أم األلـــعـــاب 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 ســبــاق 100 مــتــر لــلــســيــدات. وتــضــم قائمة 
النجمات املــشــاركــات فــي هــذا السباق كــال من 
دافني  األوملــبــيــة  الفضية  صاحبة  الهولندية 
شـــيـــبـــرز، واإليـــــفـــــواريـــــة مـــــــاري غــــوســــي تــالــو 
الــتــي حصلت على العديد مــن املــيــدالــيــات في 
التي  إلــني طومسون  العالم. وحصلت  بطولة 
بذهبيتي سباقي  تــفــوز  امــــرأة  أول  أصــبــحــت 
فـــي نــســخــة واحــــــدة من  100 مــتــر و200 مــتــر 
األلعاب األوملبية وتحديدًا في ريو 2016، منذ 
فــلــوريــنــس غــريــفــيــث فـــي دورة ألـــعـــاب ســيــول 
األوملبية في 1988، على املركز الرابع في سباق 

يــنــتــظــر عــــشــــاق املـــنـــتـــخـــب األملـــــانـــــي عــــودة 
بعد  »املانشافت«  كتيبة  إلى  مولر  توماس 
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 
يتهّرب لــوف أبـــدا مــن اإلجــابــة عــن األسئلة 
الــتــي تــــدور حـــول مــصــيــر بــطــل الــعــالــم عــام 
2014. ويعيش املهاجم غير النمطي شبابه 
ــعـــوامـــل الــرئــيــســيــة  ــانـــي، لــكــونــه أحــــد الـ ــثـ الـ
بتتويج بايرن ميونخ بالثالثية التاريخية 
أبطال  ودوري  املحليان  والــكــأس  )الــــدوري 
أوروبــا( املوسم املنصرم. ووصفه أسطورة 
الفريق البافاري ومنتخب أملانيا »القيصر« 
فــرانــتــس بــكــنــبــاور أفــضــل العــــب شــــاب في 
»أنـــه قـــائـــد بـــحـــت. ومــن  مـــونـــديـــال 2010، بــــ
أن شخصيته سوف تكون مفيدة  الواضح 
لــلــفــريــق الـــوطـــنـــي«. مـــن جــانــبــه قـــال الــقــائــد 
السابق لبايرن وبطل العالم مع أملانيا عام 
1990 لــوتــار مــاتــيــوس »تـــومـــاس فــي حالة 
مذهلة. ال أعتقد أنــه كــان قويا في أي وقت 

ــاب الــقــوى  ــعـ 100 مــتــر فـــي بــطــولــة الـــعـــالـــم أللـ
الدوحة 2019. وتحمل الهولندية شيبرز العبة 
السباعي السابقة، والتي توجت بطلة للعالم 
الــرقــم  فـــي 2015 و2017  مــتــر  فـــي ســبــاق 200 
القياسي األوروبي لهذه املسابقة بواقع 21.63 
تاريخها،  أســرع العبة في  ثالث  ثانية، وتعد 
كــمــا حــصــلــت عــلــى املـــركـــز الــثــانــي خــلــف إلــني 
طومسون فــي ســبــاق 200 متر فــي ريــو 2016 

وعلى املركز الخامس في سباق 100 متر.
املركز  على  تالو  اإليــفــواريــة  بينما حصلت 
العالم  فــي ســبــاق 100 متر ببطولة  الــثــالــث 
األخيرة في الدوحة ولكنها حلت ثانية في 
الــعــام 2017 في  ســبــاق 200 متر فــي نسخة 
لــنــدن خــلــف شــيــبــرز وبــرقــم قــيــاســي وطني 
ثـــانـــيـــة. وتــــشــــارك شــيــبــرز في  يــبــلــغ 22.08 
ــى فـــي هــذا  ــ ســبــاقــات 100 مــتــر لــلــمــرة األولــ
املـــوســـم فـــي الــــدوحــــة، بــيــنــمــا تــســعــى تــالــو 
لــلــبــنــاء عــلــى الــنــجــاحــات الــتــي حققتها في 
فــي موناكو واستوكهولم،  املــاســي  الـــدوري 
بــــ11.39  الــرابــع  املــركــز  عندما حصلت على 

مضى من مسيرته كما هو اآلن«. واستبعد 
لوف العبه من املانشافت بعمر 29 عاما في 
الكارثي  السقوط  بعد  املــاضــي  الــعــام  ربيع 
النسخة  العالم 2018 والفشل في  في كأس 
األولـــى فــي دوري األمــم األوروبــيــة، لينضم 
الـــعـــالـــم 2014 مــاتــس  ــــى زمــيــلــيــه بــطــلــي  إلـ
هــومــيــلــس وجـــيـــروم بــواتــيــنــغ الــلــذيــن كانا 
يبلغان 30 عاما وقتها. وبعد غياب العديد 
من األسماء الفاعلة في املانشافت عن بداية 
املشوار بــدوري األمــم األوروبــيــة  بناء على 
رغــبــة لـــوف الـــذي قـــرر إراحــــة ربــاعــي بــايــرن 
مــيــونــخ، حــــارس املـــرمـــى الــعــمــالق مــانــويــل 
نــويــر وســـيـــرج غــنــابــري ويـــوشـــوا كيميش 
ولـــيـــون غــوريــتــســكــا عــقــب تــتــويــجــه بلقب 
برشلونة  مــرمــى  ــارس  األبـــطـــال، وحــ دوري 
مــــارك-أنــــدريــــه تــيــر شــتــيــغــن بــســبــب 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 
املـــدرب املــقــال الــكــرواتــي نيكو كــوفــاتــش قد 
حجبها عنه. ومنذ تشرين الثاني/ نوفمبر 
املــــاضــــي مـــوعـــد اســــتــــالم فــلــيــك ملـــهـــامـــه فــي 
الفريق عامة  في  بــارز  بايرن حصل تحّول 
ومــولــر عــلــى وجـــه الــخــصــوص الــــذي أنهى 
املــوســم مسجال 14 هــدفــا، ومانحا زمــالءه 
املسابقات.  جميع  فــي  حاسمة  تــمــريــرة   26
وازداد الضغط اإلعالمي على لوف من أجل 
إعادة مولر لصفوف املنتخب، لكن املدرب رد 

ويعد  ثانية.  بـــــ11.32  الثالث  واملــركــز  ثانية 
ــون فـــــي هــــذا  ــســ ــومــ ــم تـــحـــقـــقـــه طــ ــ ــ أفــــضــــل رقـ
املوسم في كينغستون في الثامن من شهر 
ــوان،  ثــ  10.88 يــبــلــغ  ــذي  ــ والــ آب  أغـــســـطـــس/ 
ــام هـــذا الـــعـــام، وستخوض  ثــانــي أســـرع أرقــ
في  جامايكا  خـــارج  األول  سباقها  الــالعــبــة 
هــذا الــعــام 2020 عندما تصل إلــى الــدوحــة. 
الــدوحــة،  لقاء  فــي  مشاركتها  على  وتعليقا 
قالت طومسون »إنني سعيدة بقدرتي على 
خوض السباقات خالل فصل الصيف، ولكن 
ال يــوجــد شـــيء يــضــاهــي خـــوص السباقات 
خـــارج الـــديـــار وفـــي الــبــطــوالت الـــدولـــيـــة... ال 
لـــلـــوقـــوف على  ــار إذ أتــطــلــع  ــظـ ــتـ أطـــيـــق االنـ
املــضــمــار، وخــاصــة فــي مــرافــق مميزة كتلك 
التي توفرها مدينة الدوحة، فقد استمتعت 
ويستضيف  املاضي«.  في  هناك  بالتنافس 
ــقـــاء الــــــذي يـــضـــم 12  ــلـ مــلــعــب نــــــادي قـــطـــر الـ
الــدوري  مسابقة، ويعد أيضا رابــع جــوالت 
املوسم  لهذا  وآخرها  القوى  املاسي أللعاب 
الحواجز وسباق 800 متر  ويضم سباقات 
للرجال والسيدات وسباق 100 متر و3000 
متر والوثب الطويل للسيدات وسباق 200 
بالزانة  والقفز  متر  و1500  متر  و400  متر 
للرجال. يشار إلى أن جوالت الدوري املاسي 
ــم تــتــم إقــامــتــهــا كــمــا كــان  لــلــمــوســم 2020 لـ
كــورونــا  تــداعــيــات جــائــحــة  مخططا بسبب 
)كــوفــيــد – 19( ولــن يحصل الــالعــبــون على 

نقاط في هذا املوسم.
)قنا(

بالقول »توماس العب من الدرجة األولى، ال 
شك في ذلك، لكنني أثق بالشباب«. وأضاف 
ــد بـــبـــســـاطـــة أن املــســتــقــبــل لــالعــبــني  ــقـ ــتـ »أعـ
الــالعــبــني بحاجة إلى  الــشــبــاب، وأن هـــؤالء 
ويعتقد  أنفسهم«.  لتطوير  واملــكــان  الــوقــت 

املـــراقـــبـــون أن لــــوف قـــــادر عــلــى ضـــم مــولــر 
ليكون كبديل ألمثال تيمو فيرنر، وسيرج 
براندت  ويوليان  سانيه،  ولـــوروا  غنابري، 
أو كــــاي هــافــيــرتــس. واعــتــبــر لــــوف أنــــه في 
لإلصابة،  الالعبني  أحــد  تعّرض  حالة  غير 

فـــان مــولــر ال يــمــلــك أي فــرصــة بــاالنــضــمــام 
إلــى املنتخب للعب فــي كــأس أوروبـــا 2020 
الــتــي تــم تــأجــيــلــهــا بــســبــب ظــــروف فــيــروس 
كــورونــا إلــى صيف الــعــام املقبل »أنــا لست 
أعــرف  أقــرأ فــي املستقبل وال  مستبصرا، ال 
مــا سيحدث فــي مــارس أو أبــريــل. قــد يكون 
لدينا إصــابــات فــي الــعــام املقبل، وفــي هذه 
الحالة يمكننا تغيير رأينا. ولكن في الوقت 
لتغيير توجهنا«.  أي سبب  أرى  الحالي ال 
ورغـــم تــفــوق املنتخب األملــانــي أمـــام نظيره 
اإلســبــانــي إال أن العــبــيــه أضـــاعـــوا الــعــديــد 
مــن الــفــرص السانحة فــي ظــل تــألــق حــارس 
األخــيــر دافــيــد دي خــيــا، حــتــى تــلــقــوا هــدف 
الــتــعــادل فــي الــدقــيــقــة الــســادســة مــن الــوقــت 
ــدل الــضــائــع عـــن طـــريـــق مـــدافـــع فــالــنــســيــا  بــ
خوسيه لــويــس غــايــا. وكــســر مــولــر العديد 
ــذا املــــوســــم، بـــعـــد أن خـــاض  ــ مــــن األرقــــــــام هـ
مباراته رقم 113 في مسابقة دوري األبطال، 
ليتفوق على زميله السابق فيليب الم، كما 
بات أكثر العب أملاني خوضا للمباريات في 
دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ، ليواصل 
تــقــديــم الــرســائــل لــلــمــديــر الــفــنــي للمنتخب 
األملــانــي، على أمــل أن تكون بطولة اليورو، 
نهاية مــشــوار الــالعــب الـــذي كــان أحــد أبــرز 
ــذا املــوســم  ــافـــاري فـــي هــ ــبـ نـــجـــوم الـــفـــريـــق الـ
الكرة  عمالق  فيه  تفوق  الــذي  االستثنائي، 
ــــدة، ونــصــب  ــعـ ــ ــة عـــلـــى جــمــيــع األصـ ــيـ ــانـ األملـ

نفسه بطال للقارة العجوز.
)العربي الجديد، فرانس برس(

عشاق »المانشافت« بانتظار عودة مولر لكتيبة لوفطومسون تتصدر قائمة المشاركات بلقاء الدوحة 
ستكون الجامايكية إلين 

طومسون على رأس 
المشاركات بلقاء الدوحة 

للدوري الماسي

ما زال يواخيم لوف مدرب 
منتخب ألمانيا معارضا 

قويا لفكرة عودة 
توماس مولر لتشكيلته

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

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

)Getty( يريد منتخب بولندا تعويض إخفاقه ضد هولندا

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

مباريـات
      األسبـوع

أمستردام ــ العربي الجديد

تتجه أنظار الجماهير الرياضية 
ــنـــني إلــــى ملعب  ــيـــوم اإلثـ مـــســـاء الـ
»يـــــــوهـــــــان كــــــرويــــــف أريـــــــنـــــــا« فــي 
العاصمة أمستردام، من أجل متابعة املواجهة 
القوية بني منتخبي هولندا وضيفه العنيد 
إيطاليا، ضمن منافسات الجولة الثانية من 

بطولة دوري األمم األوروبية.
وتـــوقـــفـــت ســلــســلــة االنــــتــــصــــارات املــتــتــالــيــة 
يتطلع  لذلك  فـــوزًا،   11 عند  إيطاليا  ملنتخب 
مستوياته  أفــضــل  اســتــعــادة  إلــى  »اآلزوري« 
 عـــلـــى مــنــافــســه 

ً
عـــنـــدمـــا يـــنـــزل ضــيــفــا ثـــقـــيـــال

في  الفارق  لتوسيع  الــذي يسعى  الهولندي، 

دوري 
األمم األوروبية

هولندا تواجه إيطاليا

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

الموسم المقبل

تقرير

صدارة املجموعة األولى باملستوى األول في 
البطولة. واستهل املنتخب اإليطالي، حملته 
فـــي بــطــولــة دوري أمــــم أوروبــــــــا، بــالــتــعــادل 
العنيد  أمـــام خصمه  بــهــدف ملثله  اإليــجــابــي 
ــك، فــيــمــا تمكن  ــهـــرسـ مــنــتــخــب الــبــوســنــة والـ
منتخب هولندا من ُمباغتة خصمه البولندي 

بــهــدف نظيف، وخــطــف الــنــقــاط الــثــالث التي 
مكنته من صدارة املجموعة.

ــدرب املــنــتــخــب اإليـــطـــالـــي،  ــ ــــدى مــ ــم يـــكـــن لـ ــ ولـ
للفوز  الفريق  قــاد  الـــذي  مانشيني،  روبــرتــو 
بــمــبــاريــاتــه الــعــشــر فـــي الــتــصــفــيــات املــؤهــلــة 
لبطولة »يورو 2020«، شكاوى كبيرة بسبب 
الــتــعــادل الــبــاهــت أمــــام الــبــوســنــة والــهــرســك، 
بعدما تم استئناف املنافسات الدولية للمرة 
األولى، عقب توقف دام ملدة 10 أشهر، نتيجة 

تفشي فيروس كورونا في دول العالم.
وكــان منتخب البوسنة والــهــرســك، قــد تقدم 
إديــن ديجكو  القائد املخضرم  بهدف سجله 
فــي الــدقــيــقــة )57( مــن عــمــر الــشــوط الــثــانــي، 
فيما خطف منتخب إيطاليا التعادل الصعب 
في الدقيقة )67(، عبر العب الوسط ستيفانو 
للسرعة  اإليطالي  املنتخب  وافتقر  سينسي. 
فــــي أغـــلـــب فــــتــــرات املـــــبـــــاراة أمــــــام الــبــوســنــة 
والهرسك ولم يكن هناك دقة، عندما ازدادت 
ســرعــة الــفــريــق فـــي الــدقــائــق األخـــيـــرة، فيما 
ــرم ديــجــكــو  ــاع رفــــــاق الـــنـــجـــم املـــخـــضـ ــطـ ــتـ اسـ
بــفــرصــتــني  »اآلزوري«  مــــرمــــى  ــددوا  ــ ــهـ ــ يـ أن 

خطيرتني في الدقائق األخيرة من اللقاء.
ــدرب روبــــرتــــو مــانــشــيــنــي  ــ وســـيـــكـــون عــلــى املــ
عملية  إجــراء  إيطاليا،  ملنتخب  الفني  املدير 
تــدويــر بــني العــبــيــه، عــنــدمــا يــواجــه منتخب 
هــولــنــدا، الــطــامــح إلـــى اســتــغــالل فــــوزه على 
بولندا، ومواصلة املسير صوب حصد املزيد 
النقاط. وقــال مانشيني لوسائل اإلعالم  من 
عــنــد ســؤالــه عــن طــريــقــة لــعــبــه أمــــام منتخب 
هولندا: »ستبقى خطة اللعب كما هي ولكننا 
ــا، ألن لـــيـــس كــــل الــالعــبــني  ــ ســنــغــيــر شــيــئــا مـ
قادرين على لعب مباراتني متتاليتني. بعض 
الالعبني شاركوا في ثــالث أو أربــع حصص 
ــم لــعــب  ــهـ ــانـ ــكـ ــكــــون فــــي إمـ ــن يــ ــ تـــدريـــبـــيـــة، ولــ
املباراة  »لكن  مضيفا  متتاليتني«،  مباراتني 
ســتــكــون مــخــتــلــفــة مـــن الــنــاحــيــة الــفــنــيــة، ألن 
مباراة مفتوحة  الهولندي سيلعب  املنتخب 
أكثر، وسيحاول الفوز، لكن هذا ال يعني أن 

هذا سيجعل األمور سهلة بالنسبة لنا«.
وأوضح مانشيني أيضا أن غياب جيورجيو 
الــذي تــم اســتــدعــاؤه بعد خضوعه  كيليني، 
عــام، يرجع  الركبة قبل  لعملية جراحية في 
لــخــطــأ فـــي قــائــمــة الـــالعـــبـــني املـــشـــاركـــني في 
املـــبـــاراة، مــؤكــدًا أن الــنــجــم املــخــضــرم سيبدأ 
لم  فــي حــني  أمــام منتخب هولندا،  املواجهة 
الــهــّداف إيموبيلي، أي تأثير بعد  لــدى  يكن 
أن شـــارك فــي آخـــر 15 دقــيــقــة أمـــام البوسنة 
والـــهـــرســـك، ويـــبـــدو أنــــه ســيــبــدأ املــــبــــاراة في 

يريد مانشيني فوز 
منتخب بالده إيطاليا على 

منافسه الهولندي

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

أمستردام. أما منتخب هولندا، الذي تنتظره 
ــام إيــطــالــيــا،  مــواجــهــة مـــن الــعــيــار الــثــقــيــل أمــ
فــظــهــر أن الــبــديــل املـــؤقـــت لــلــمــدرب رونـــالـــد 
كــــومــــان الـــــــذي رحـــــل إلـــــى نـــــــادي بــرشــلــونــة 
ــانـــي، يــحــافــظ عــلــى تــطــبــيــق أســالــيــب  ــبـ اإلسـ
ــر بــهــا  ــتـــصـ ــتــــي انـ ــــي املــــواجــــهــــة الــ ــر فـ ــ ــيـ ــ األخـ
بهدف نظيف سجله  بولندا  أمــام  بصعوبة 

النجم الشاب ستيفن بيرجوين.
التي  الطريقة  بنفس  هولندا  منتخب  ولعب 
كان يخوض فيها كومان املواجهات، ليظهر 
أن دوايت لودفيغيس مساعد رونالد القديم، 
ــــذي تـــولـــى اإلشــــــراف املـــؤقـــت عــلــى الــجــهــاز  الـ
»الطواحني« محافظ على املسير بذات  الفني لـ

الجولة األولـــى على يــد هــولــنــدا. لكن مهمة 
بولندا لن تكون سهلة للغاية أمام البوسنة 
والـــهـــرســـك، الـــتـــي أظـــهـــر نــجــومــهــا أبـــــرز ما 
ــادوا أن يخطفوا  ــ لــديــهــم ضـــد إيــطــالــيــا، وكــ
الــنــقــاط الـــثـــالث فـــي املـــواجـــهـــة األولــــــى، لكن 
إدارك  مــن  مكنته  الكبيرة  »اآلزوري«  خــبــرة 
التعادل، والحصول على نقطة واحدة، لذلك 
النجم املخضرم إديــن ديجكو  يسعى رفــاق 
إلى تقديم أفضل ما لديهم وحصد املزيد من 

النقاط في املسابقة القارية.
من جهة أخــرى، أكــد االتحاد األوروبـــي لكرة 
الــقــدم )يــويــفــا( فــي بــيــان رســمــي، أن املــبــاراة 
التشيك  اسكتلندا وجمهورية  منتخبي  بني 

األســالــيــب والــتــكــتــيــك الـــذي تعلمه الــالعــبــون 
خالل السنتني املاضيتني تحت قيادة كومان.

أن منافسه منتخب  ويــدرك منتخب هولندا 
إيــطــالــيــا ســيــكــون مــجــبــرا عــلــى التكشير عن 
أنـــيـــابـــه، بــعــد الـــتـــعـــادل املــخــيــب لـــآمـــال أمـــام 
الــبــوســنــة، وحــصــده لنقطة واحــــدة فــقــط، ما 
للغاية  »الطواحني« في مهمة صعبة  يجعل 
أمام »اآلزوري« الذي يريد صدارة املجموعة.

ــفـــس املــــجــــمــــوعــــة، ســـيـــحـــل مــنــتــخــب  وفــــــي نـ
بولندا الجريح ضيفا على منتخب البوسنة 
والهرسك في استاد »بيلينو بولي«، وأعني 
ــثــــالث، وتــعــويــض  نـــجـــومـــه عـــلـــى الـــنـــقـــاط الــ
ــتـــي لــحــقــت بـــهـــم فــي  الـــخـــســـارة الـــقـــاســـيـــة الـ

فــي  األمـــــــم األوروبـــــــيـــــــة، ســـتـــقـــام  ــــي دوري  فـ
مــوعــدهــا املــقــرر مــســاء الــيــوم اإلثـــنـــني. وجــاء 
اتحاد  طلب  بعد  ــي،  ــ األوروبـ االتــحــاد  تأكيد 
جمهورية التشيك إلغاءها، خوفا من انتشار 
العدوى بفيروس كورونا، عقب فوزهم على 
سلوفاكيا في املواجهة األولى بثالثة أهداف 
ــان رئـــيـــس مجلس  ــ ــد. وكـ ــيـ مــقــابــل هــــدف وحـ
إدارة نـــادي ســالفــيــا بــــراغ، قـــال إنـــه سيطلب 
استبعاد العبي فريقه من املنتخب التشيكي، 
بــعــد ثــبــوت إصــابــة عــضــو آخـــر مــن املنتخب 

الوطني بالفيروس سريع االنتشار. 
التشيكي،  املنتخب  بــاســم  متحدث  وأوضـــح 
أنـــه وبــعــد مـــشـــاورات مــع االتــحــاد األوروبــــي 

االستعانة  التشيك  جــمــهــوريــة  قـــررت  للعبة 
ــاراة الــتــي  ــ ــبـ ــ بــتــشــكــيــلــة مــخــتــلــفــة لـــخـــوض املـ

ستقام في مدينة أولوموتس التشيكية.
بــاســم  ــتـــحـــدث  املـ ــان،  ــ ــورمـ ــ يـ مـــيـــشـــال  وأردف 
االتحاد التشيكي، عبر حسابه في »تويتر«: 
ــدم يـــجـــري  ــ ــقـ ــ »االتــــــحــــــاد الـــتـــشـــيـــكـــي لــــكــــرة الـ
مــحــادثــات مــبــاشــرة مــع األنــديــة لتحديد من 
ســيــلــعــب مــــع املـــنـــتـــخـــب«. ويـــســـعـــى مــنــتــخــب 
لآمال  املخيب  تعادله  لتعويض  اسكتلندا 
فـــي املــواجــهــة األولـــــى، وتــحــقــيــق الـــفـــوز على 
املتصدر منتخب التشيك، حتى ينافس على 
الثاني  باملستوى  الثانية  املجموعة  صــدارة 

في البطولة.
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القاهرة ــ العربي الجديد

مجموعات شرسة وقوية ولقاءات 
عـــربـــيـــة مـــتـــوقـــعـــة، كــتــبــتــهــا قــرعــة 
نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم لــكــرة اليد 
لــلــكــبــار فـــي نــســخــتــهــا الــســابــعــة والــعــشــريــن، 
ــقـــررة إقــامــتــهــا بــمــصــر فـــي يــنــايــر/ كــانــون  املـ
الــثــانــي املــقــبــل. ووضــعــت الــقــرعــة املنتخبات 
ــبــــارات بـــالـــغـــة الــصــعــوبــة.  ــتــ الـــعـــربـــيـــة فــــي اخــ
والــبــدايــة جــاءت مــن طريق املنتخب املصري 
الـــذي اخــتــاره جــهــازه الفني بــقــيــادة روبــرتــو 
بالتواجد  معاونيه  برفقة  بــارونــدو  غارسيا 
فــــي املـــجـــمـــوعـــة الـــســـابـــعـــة، الــــتــــي تـــضـــم إلـــى 
جانبه منتخبات السويد والتشيك ومنتخبا 
مـــن أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة يــجــرى حــســم هويته 
فـــي أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن األول املـــقـــبـــل. وتــمــثــل 
عقبة  املصري  للمنتخب  بالنسبة  املجموعة 
في ظل مواجهة السويد، أحد أكبر منتخبات 
املــســتــوى األول واملـــرشـــح لــلــفــوز بــالــبــطــولــة، 
وكذلك التشيك الذي يعد من القوى الصاعدة 
في أوروبـــا. ويــراهــن بــارونــدو فنيا على قوة 
الفترة األخيرة  املنتخب املصري وتفوقه في 
خالل لقاءات مباشرة له مع السويد والتشيك 
اثــنــني، بخالف االنتصار  فــي تحقيق فــوز أو 
على املنتخب الالتيني املرتقب، للوصول إلى 

قرعة 
مونديال اليد

السابعة  نسختها  في  اليد  لكرة  العالم  كأس  نهائيات  قرعة  وضعت 
والعشرين، المقررة إقامتها بمصر في يناير/ كانون الثاني المقبل، المنتخبات 
وتونس  ومصر  قطر  منتخبات  ستدخلها  صعبة  مواجهات  في  العربية 

والجزائر والبحرين على أمل الذهاب بعيدا والظفر بالمراكز المتقدمة

3031
رياضة

الحدث

صدارة أو وصافة املجموعة األولى على األقل. 
وينتظر أن يبدأ املنتخب املصري استعداداته 
ــون األول  ــانــ ــي ديـــســـمـــبـــر/ كــ بــشــكــل كـــامـــل فــ
5 مباريات وديــة تكون  املقبل، حني يخوض 
بمثابة بروفة قبل بدء البطولة، ويراهن فيها 
األوروبية  باملدرسة  االحتكاك  على  باروندو 
بشكل خاص لتجهيز العبيه. ويملك املنتخب 
املصري مجموعة مميزة من الالعبني توجوا 
للكبار مؤخرا،  األفريقية  األمــم  لكأس  أبطاال 
يــتــصــدرهــم أحـــمـــد األحـــمـــر ومــحــمــد مــمــدوح 

وعلي زين وكريم هنداوي.
في الوقت نفسه، أسفرت القرعة عن مواجهة 
ــيـــة بــــاتــــت مـــقـــتـــرنـــة بـــشـــبـــح خـــــــروج أحـــد  عـــربـ
ممثليها بشكل مبكر، بعدما ضمت املجموعة 
الـــســـادســـة مــنــتــخــبــي الـــجـــزائـــر واملــــغــــرب معا 
بــرفــقــة الـــبـــرتـــغـــال وأيـــســـلـــنـــدا فـــي واحــــــدة من 
الجزائر  وتملك  العربية.  االخــتــبــارات  أصعب 

الـــفـــرصـــة األكـــبـــر فـــي الـــتـــأهـــل ثــالــثــا عـــن هــذه 
تفوق  املغرب، في ظل  املجموعة على حساب 
»مــحــاربــي الــصــحــراء« على »أســـود األطــلــس« 
فــي املــواجــهــات املــبــاشــرة األخــيــرة الــتــي جرت 
ــــان املــنــتــخــب الـــجـــزائـــري بــــدأ في  بــيــنــهــمــا. وكـ
إجراء فحوصات فيروس كورونا لبدء اإلعداد 
تحت قيادة الفرنسي آالن بورت املدير الفني 
في  داخــلــيــة  عــبــر تجمعات  للبطولة  لــإلعــداد 
الــجــزائــر، ثــم تــرتــيــب إقــامــة معسكر أوروبــــي 
مــغــلــق يــخــوض خــاللــه سلسلة مــن الــتــجــارب 
أمـــال فــي تجهيز العــبــيــه بشكل جيد.  الــوديــة 
ــغـــرب فــريــقــني  وتــضــم مــجــمــوعــة الـــجـــزائـــر واملـ
كــبــيــريــن هــمــا الـــبـــرتـــغـــال، املـــرشـــح ألن يــكــون 
على  واملنافسة  للمونديال،  األســود  الحصان 
الــلــقــب فـــي ظـــل تـــطـــوره الـــالفـــت فـــي الــســنــوات 

األخيرة. 
فــي املــقــابــل، تــبــدو حــظــوظ املنتخب القطري 
متساوية مع نظيره املصري في اللعب على 
قــمــة أو وصـــافـــة مــجــمــوعــتــه فـــي املـــونـــديـــال، 
الثالثة  املجموعة  في  القرعة  أوقعته  بعدما 

برفقة كرواتيا واليابان وأنغوال.
اليابان  القطري على  وفنيا، يتفوق املنتخب 
ــفــــوز في  ــغــــوال وهــــو مـــرشـــح لــلــعــبــور والــ وأنــ
من  موقفه  يحسم  أن  على  معهما،  مباراتيه 
الـــوصـــافـــة عــلــى حــســب نتيجة  ــدارة أو  الــــصــ
ــــا صـــاحـــب  ــيـ ــ ــــرواتـ ــــه األصـــــعـــــب مـــــع كـ ــاراتـ ــ ــبـ ــ مـ
التونسي  املنتخب  ويــدخــل  األول.  املــســتــوى 
بدوره املونديال املقبل في واحدة من أصعب 
ــــل تـــعـــتـــبـــر مـــجـــمـــوعـــة املــــــوت،  املــــجــــمــــوعــــات بـ
وتــمــثــل تــحــديــا بــالــغــا الــصــعــوبــة بــالــنــســبــة 
»نــســور قــرطــاج« مــع مــديــره الــفــنــي الجديد  لـــ
ســامــي الــســعــيــدي، الــــذي تــولــى املــهــمــة خلفا 
لــإلســبــانــي غــيــرونــا. ويــلــعــب منتخب تونس 
إسبانيا  التي تضم  الثانية  املجموعة  ضمن 
وبــولــنــدا والــبــرازيــل، وهــي منتخبات تجعل 
أو  بولندا  مــن  أي  على  بالفوز  مطالبا  األول 
الثاني  للدور  العبور  بطاقة  لحسم  البرازيل 
حــيــث يــحــتــاج إلـــى فـــوز مــن 3 مــبــاريــات على 
األقل للتأهل، وتبدو حظوظ »نسور قرطاج« 
أحد  إسبانيا  على  الــفــوز  فــي  للغاية  صعبة 
ــرز 3 مــنــتــخــبــات مــرشــحــة لــلــتــتــويــج بطال  ــ أبـ
التي تملك  للمونديال، باإلضافة إلى بولندا 
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 
هما  كبيرين  منتخبني  يلتقي  حيث  للغاية 
الـــدنـــمـــارك واألرجـــنـــتـــني، وســبــق لــهــمــا الــفــوز 
التي  الديمقراطية  الكونغو  عليه، مع مالقاة 

تعد املحك األساسي بالنسبة للبحرين.
وبشكل عــام أسفرت القرعة عن وضــع كل من 
أملانيا وأوروغــــواي والـــرأس األخــضــر واملجر 
ــــى، ومــنــتــخــبــات إسبانيا  فــي املــجــمــوعــة األولـ
والـــبـــرازيـــل وبــولــنــدا وتـــونـــس فـــي املــجــمــوعــة 
واليابان  وكرواتيا  قطر  ومنتخبات  الثانية، 

منتخب الدنمارك توج 
بلقب النسخة األخيرة التي 

أقيمت في 2019

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

روبرت شفارتزمان وإيلوت مع 134 نقطة لكل منهما. 

إيفرتون يضم البرازيلي اآلن من صفوف نابولي
إنه  املنافس اإلنكليزي،  إيفرتون  قال نادي 
تعاقد مع البرازيلي اآلن العب وسط نابولي 
ــم يكشف  ــ ــدة ثـــالثـــة أعـــــــوام. ول اإليـــطـــالـــي ملــ
تــفــاصــيــل مــالــيــة تتعلق  الـــطـــرفـــان عـــن أي 
بالصفقة لكن وسائل إعالم بريطانية قالت 
إيــفــرتــون دفـــع نــحــو 33 مــلــيــون دوالر  إن 
مقابل الحصول على خدمات العب الوسط 
اآلن 11  وأحـــرز  عــامــا.  البالغ 29  البرازيلي 
هدفا وصنع 16 هدفا أخر خالل أكثر من 
200 مباراة في جميع املنافسات مع نابولي 
وســـاعـــد الــفــريــق عــلــى الـــفـــوز بــلــقــب كــأس 
إيطاليا في املوسم املاضي. وشارك اآلن في 
البرازيل  منتخب  مع  دولية  مباريات  تسع 
الفائز بكأس  الفريق  وكان ضمن تشكيلة 
كوبا أميركا في 2019. وفي إيفرتون سينضم اآلن إلى املدرب اإليطالي املخضرم كارلو 

أنشيلوتي )61 عاما( الذي سبق له العمل معه طوال عامني عندما كان مدربا لنابولي.

ميهايلوفيتش يحمل أوالده مسؤولية إصابته بكورونا
ــال ســيــنــيــســا مـــيـــهـــايـــلـــوفـــيـــتـــش، مــــدرب  ــ قــ
بــولــونــيــا، إنــه يعتقد أن أطــفــالــه ربــمــا نقلوا 
ــا، وذلــــك بعد  إلــيــه عــــدوى فـــيـــروس كــــورونــ
للموسم  فريقه  إعـــداد  معسكر  عــن  غيابه 
ــتــوالــي. وأكــد  الــجــديــد، لــلــعــام الــثــانــي عــلــى ال
ميهايلوفيتش، الذي تم تشخيص إصابته 
تموز  يوليو/  في  )لوكيميا(  الــدم  بسرطان 
ــه لــم تــظــهــر عــلــيــه أي  مــن الــعــام املـــاضـــي، أنـ
أعـــراض، ونفى أن يكون فعل أي شــيء قد 
يكون وضعه في خطر. وقال في تسجيل 
»لم  والجماهير،  إلى العبيه  مصور، موجه 
أفعله،  أفعل شيئا لم يكن من املفترض أن 
أتـــصـــرف دائـــمـــا بــطــريــقــة جـــيـــدة، وشــعــرت 
بخيبة أمل من االنتقادات التي تعرضت لها 
أنــا وأســرتــي«. وأضــاف »للعام الثاني على 
الــتــوالــي، لــم أســتــطــع أن أكـــون 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 30 حزيران/ يونيو 2024. وانتقل الحارس البالغ من العمر 
27 عاما، 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 املــبــاراة التي فــاز فيها بــاريــس على أتــاالنــتــا اإليــطــالــي 2-1 فــي ربــع نهائي 
دوري أبطال أوروبا، وضد اليبزيغ األملاني في نصف النهائي )3-صفر( 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.

»الذئاب« منذ تأسيسه، بحسب صحيفة »ميرور« البريطانية. 
ل تعاقد وولفرهامبتون مع سيلفا بهذه القيمة مفاجأة 

ّ
وشك

كبيرة لــدى املتابعني، خاصة وأن هــذا الــالعــب املــوهــوب كان 
متابعًا من طرف العديد من األندية الكبيرة، لكن املفاوضات 
الــذي  التي قــادهــا وكيل األعــمــال الشهير، خــورخــي مينديز، 
يعتبر كــذلــك أحـــد املــســاهــمــني فــي الــفــريــق اإلنــكــلــيــزي كللت 
بالنجاح. وفرض قانون اللعب املالي النظيف على نادي بورتو 
بيع العــبــه فــي هــذا الــوقــت، بحكم أن هــذه الــخــطــوة ستسمح 
الذهاب  أجــل  االنتقاالت من  البرتغالي بدخول ســوق  للنادي 
بعيدًا في بطوالت املوسم املقبل، خاصة وأن غريمه ومنافسه 

اللدود بنفيكا عقد صفقات مدوية هذا الصيف.
بمدينة  عــام 2002  يوليو/تموز  فــي 19  فابيو سيلفا  ولــد 
بورتو البرتغالية، وبــدأ حياته املهنية مع الفريق األبــرز في 
الغريم بنفيكا في عــام 2015،  إلــى  أن ينتقل  مدينته، قبل 

الذي سجل معهم 20 هدفًا في 26 مباراة لعبها في الفريق 
تحت 19 عامًا. وفي عام 2017 عاد سيلفا إلى نادي بورتو، 
والتحق مع فريق تحت 19 عامًا، لكن مع بداية شهر فبراير/

شباط عام 2019، قام 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 2019، ولعب 11 دقيقة في املباراة، 
وهو بعمر 17 عامًا و22 يوما، 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 
وبخاصة  قريبًا،  األول  الفريق  مع  بأنه سيكون  العاملية، 
بعد انتقاله إلى وولفرهامبتون اإلنكليزي في »امليركاتو« 

الصيفي الحالي.

لندن ـ العربي الجديد

العديد  أنظار  الشاب فابيو سيلفا  البرتغالي  النجم  خطف 
مــن األنــديــة األوروبـــيـــة، بعدما تــألــق مــع فــريــق الــشــبــاب في 
فــريــق بـــورتـــو، وســجــل مــعــهــم 33 هــدفــًا فـــي 39 مــواجــهــة 
بجميع املسابقات، التي ساهم بتحقيق األلقاب املحلية في 
موسم 2020/2019. وتقدمت العديد من األندية األوروبية 
بــعــروضــهــا إلـــى إدارة فــريــق بـــورتـــو، مـــن أجـــل الــحــصــول 
على املوهبة الشاب فابيو سيلفا، الذي قرر االستماع إلى 
وقبول  اإلنكليزي،  وولفرهامبتون  قبل  من  املقدم  العرض 

الرحيل إليهم في سوق االنتقاالت الصيفية الحالية.
وأعلنت إدارة وولفرهامبتون في بيان رسمي، عن ضم النجم 
 35 مقابل  ســنــوات،   5 ملــدة  فابيو سيلفا،  الــواعــد  البرتغالي 
مليون جنيه إسترليني، في صفقة هي األغلى في تاريخ نادي 

فابيو سيلفا

على هامش الحدث

بات النجم الشاب 
فابيو سيلفا 

أغلى صفقة 
في تاريخ نادي 

وولفرهامبتون 
اإلنكليزي، بعد أن 

لفت أنظار كبار 
الفرق إليه

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

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

وثالث دولة عربية بعد كل من مصر عام 1999 وتونس عام 2003.

اإلنجاز العربي األبرز

وجه رياضي

وأنـــغـــوال فـــي املــجــمــوعــة الــثــالــثــة، والــدنــمــارك 
والبحرين والكونغو الديمقراطية واألرجنتني 
النرويج  ومنتخبات  الــرابــعــة،  املجموعة  فــي 
أميركا  منتخبات  أحــد  مع  والنمسا  وفرنسا 
الخامسة،  املجموعة  في  والكاريبي  الوسطى 
ومــنــتــخــبــات الـــبـــرتـــغـــال وأيـــســـلـــنـــدا واملـــغـــرب 
والـــجـــزائـــر فـــي املــجــمــوعــة الـــســـادســـة، ومــصــر 

افتتاح مــشــوار »الــفــراعــنــة« فــي سباق بطولة 
كأس العالم.

وأضــــاف بـــارونـــدو »كــنــت أتــمــنــى سيناريو 
كأس األمم األفريقية املاضية في تونس من 
قرعة جيدة ومتدرجة  الحصول على  خــالل 
املباريات والقوة، إلكساب الالعبني تصاعدا 
ــاء إلـــى  ــقـ ــتــــكــــاك مــــن لـ فــــي املـــســـتـــويـــات واالحــ

أميركا  منتخبات  وأحـــد  والتشيك  والــســويــد 
السابعة،  املجموعة  في  والكاريبي  الوسطى 
ومــنــتــخــبــات ســلــوفــيــنــيــا وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
الثامنة.  املجموعة  في  وبيالروسيا  وروسيا 
ــوان بــــارونــــدو، املــديــر  ــ ــــف اإلســـبـــانـــي خـ ووصـ
الفني للمنتخب املصري في تصريح خاص، 
لــه كــمــدرب فــي رحلة  الــقــرعــة بالجيدة  نتائج 

آخــر وهــو عنصر مهم ملــدربــي كــرة الــيــد في 
العالم«. وشهدت قرعة كأس العالم لكرة اليد 
تــواجــد عــدد مــن كبار الــضــيــوف، مثل حسن 
ــلـــي الـــســـابـــق، ومــحــمــود  حـــمـــدي رئـــيـــس األهـ
الخطيب رئيس األهلي الحالي، بخالف عدد 
الــذيــن شاركوا  املــصــري  املنتخب  مــن العبي 

في سحب القرعة.

مالدينوفيتش  كريستينا  الفرنسية  إقــصــاء  املــضــرب،  لــكــرة  األمــيــركــي  االتــحــاد  أعــلــن 
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«. 

صورة في خبر

إقصاء مالدينوفيتش

Monday 7 September 2020 Monday 7 September 2020
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أّدى إلغاء مهرجانات النخيل في أنحاء مصر كافة، بسبب تداعيات انتشار وباء كورونا إلى انتشار أسواق التمور والبلح على 
جوانب الطرق الزراعية والسريعة

هوامش

محمود الرحبي

ُرزئ الوسط الفني العماني، قبل شهور، في الفنان 
سعود الدرمكي.. فقٌد يصعب تعويضه، خصوصا 
 »السبات« الذي يشهده قطاع الّدراما حاليا، 

ّ
في ظل

»سكتة قلبية« صار  بعد رفع الدعم عنه، ما أصابه بـ
معها في حاجة ُملّحٍة إلى »إنعاش«، مالّي، وكلنا أمل 
في النقلة الوزارية الجديدة أن تعيد الدراما الُعمانية 
إلــى سابق عهدها، بل أن تدفعها إلــى آفــاق جديدة، 
كما هو الحاصل،  على سبيل التمثيل،  في الدرامتني، 
الكويتية واللبنانية، اللتني تشهدان تطورات ونقالت 
الكوميدية  الــدرمــكــي بصمته  تـــرك ســعــود  جــديــدة. 
ــوارات األعـــمـــال واملــســلــســالت التي  ــ الــخــاصــة فــي حـ
شــارك فيها. وبغّض النظر عن درجــات االتــفــاق أو 
االخــتــالف بــشــأن »نمطه« الــخــاص الـــذي أثـــار ردود 
أفعال متباينة، فذلك ال يمنع من اإلقرار بأن طريقته 
د« عديدون 

ّ
»قل التي  الجوار   

َ
»غــزت« دول الكالم  في 

من فنانيها تلك الطريقة الُعمانية الفِكهة في الحديث 
ان 

ّ
التي كّرسها الراحل الدرمكي بصبر وإصرار فن

أصيل ومبدع صادق.
ــن غــيــاب  ــُعــمــانــيــة تــعــانــي بـــشـــدة مـ ــا ال ــ ــّدرامـ ــ ظــلــت الـ
»هــويــة« لــحــواراتــهــا إلــى أن سطع فــي سمائها نجم 
ســعــود الــدرمــكــي، ذلـــك الـــقـــادُم مــن الــعــمــق الــُعــمــانــي، 

مــن الـــداخـــل، وتــحــديــدا مــن واليـــة إزكــــي، غــارفــا من 
أعــمــاق الــبــيــئــة ومــفــارقــاتــهــا ومــلــحــتــهــا، حــيــث خــرج 
بالجّد  الّسخرية واملــرح  انفعاالت  بلساٍن مــزج  فيه 
فــي أحــاديــث الُعمانيني، فــحــواراتــه صــارت »مــاْركــة« 
مــســّجــلــة بــاســمــه، بــعــدمــا أضـــفـــى عــلــيــهــا مسحته 
كانت  بفضلها مشكال حقيقيا   

ّ
حــل التي  الخاصة 

الُعمانية تعاني منه. وبفضل  الحوارات في األعمال 
ــنــوع من  »أســـلـــوب« ســعــود الــدرمــكــي، صـــار لــذلــك ال
بالتالي »عقدة«  وانحلت  وتــالمــذة،  مــريــدون  الــحــوار 
»الــدونــيــة« وبــالــخــجــل مــن اللهجة  ذلـــك اإلحــســاس بـــ
الُعمانية، بما يكتنفها من بالغٍة شعبيٍة وُمضَمراٍت 
ساخرة، تعامل معها الدرمكي بسجيته، سيما في 
طريقة تقليده كبار السّن. ورّبما كانت هذه النقطة 
وا 

ّ
ظن حــني  الجماهير،  بعض  »أغــضــب«  مــا  تحديدا 

أنه »َيسخر« من اللهجة الُعمانية القّحة، من دون أن 
في  هكذا  هي  الكوميديا  أّن  في حسبانهم  يضعوا 
جانٍب منها.. وال بأس هنا من استحضار سلسة 
ــد فيها 

ّ
»مــــرايــــا« لـــلـــّســـوري يــاســر الــعــظــمــة الــتــي قــل

مختلف اللهجات السورية بطريقة ساخرة، من دون 
 من شأنها، 

ّ
الحط أو  التقليل منها  أن يكون قصده 

الفكهة واملضحكة،  البحث عن أهّم خصائصها  بل 
واالشتغال عليها ونفض الغبار عنها. 

بــغــّض الــنــظــر عــن االنـــتـــقـــادات الــتــي تـــعـــّرَض لــهــا من 

بــعــضــهــم، فــقــد تــعــامــل ســعــود الــدرمــكــي مــع اللهجة 
ينتبه  لم  ربما  بجّدية  الــداخــل،  ُعــّمــان  لهجة  الُعمانية، 
يقصد  يكن  لم  فهو  »هاجموه«،  ممن  كثيرون  إليها 
التقليل منها، وإن كان  أو  اللهجة  الّسخرية من هذه 
من  تعبيراتها  بــعــض  تلقفوا  الخليج  ســكــان  بــعــض 
أنها غير  دون 

ّ
يُمّجونها ويؤك خالل حواراته، وبــدأوا 

جــديــرة بــأن تــتــجــاوز حـــدود ُعــمــان. لكنه كــان يــدرك 
الــداخــل كــان ضروريا.  أن هــذا االنفتاح على لهجات 
ــتــــقــــادات، ظل  وعــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل الـــتـــأويـــالت واالنــ
الخاص، وهو  الكوميدي  سعود مصّرا على مساره 
التي  الجّدية  تلك  تامة،  يتعامل مع  مشروعه بجّدية 
تعني، في جوهرها، اإلضحاك والتسرية، واإلخالص 

الــذي اشتقه في  الخاص  الكوميدي   بالتالي للمسار 
مــســار حــيــاتــه، مــعــتــمــدا عــلــى إمــكــانــاتــه الــفــطــريــة في 
من حركاٍت  يناسبها  بما  ورفدها  األصـــوات،  تلوين 
ر أني كنُت، مّرة، في مقر 

ّ
وتلويحات وإيماءات. وأتذك

األستوديو  فــي  وكــان  ثقافية،  فقرة  أو  للقاء  اإلذاعـــة 
قبلي ســعــود الــدرمــكــي وزمــيــلــة لــه فــي حـــوار ضمن 
مسلسل إذاعي.. جلست في كرسّي في الخلف أنتظر 
وعاينُت  عيني.  عنهما  بــعــد 

ُ
أ أن  دون  مــن  ينتهيا،  أن 

كيف كان الدرمكي يبذل جهدا كبيرا في تحويل نبرة 
صوته من مقامه االعتيادي إلى املقام الذي ُعرف به 
ذلــك بجّدية وصرامة ومالمح  كــان يفعل  أعماله.  في 
الــذي يبذله من أجــل ذلــك؛ فعلى الرغم  تعكس الجهد 
ضحك 

ُ
ت بطريقة  تــخــرج  أن  يجب  كــان  النبرة  أن  مــن 

بت جهدا مضنيا وجدية 
ّ
جماهير املستمعني فقد تطل

كاملة من هذا املمثل االستثنائي. بل كان في كل مرة 
ُيعيد الحوار، إلى أن يصل إلى التسجيل الذي يرضيه. 
واتضّح لي أنه كان أيضا مخرج ذلك املسلسل فوق 
ــو يــكــّرر  ــــدور فــيــه. لــبــثــت أتــابــعــه وهـ ــك الـ تــجــســيــده ذلـ
يساورني  القلق  بــدأ  حتى  يقتنع،  وال  مـــرارا  املشهد 
ــــك مـــا حـــــدث.. ثـــم غـــادر  بـــأنـــي ســأنــتــظــر طـــويـــال، وذلـ
لي على  يعتذر  الوجه، وهو   

ّ
بــاش أخيرا،  األستوديو، 

تأخيري كل ذلك الوقت، قلُت له إني سعدُت بمتابعته 
قبل الجميع فأطلق ضحكة صادقة. رحمه الله.

»لسان« سعود الدرمكي العجيب

وأخيرًا

ظلت الّدراما الُعمانية تعاني 
من غياب »هوية« لحواراتها 

إلى أن سطع في سمائها نجم 
سعود الدرمكي
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جني البلح
بدايات مبشرة لموسم الحصاد

القاهرة ــ محمد كريم

مـــع بـــدايـــة شــهــر ســبــتــمــبــر/أيــلــول، 
تــحــولــت جــوانــب الــطــرق الــزراعــيــة 
والسريعة بمصر إلى سوق ممتد 
والــتــمــور،  البلح  مــن  املختلفة  األنــــواع  لبيع 
ــم جـــنـــي الـــبـــلـــح ويــســتــمــر  ــدأ مـــوسـ ــبـ حـــيـــث يـ
لـــحـــوالـــي شـــهـــريـــن. ويـــبـــدو أن هــــذا الــســوق 
الــعــفــوي املــمــتــد هـــو الــبــديــل الــنــاجــع إللــغــاء 
مهرجانات النخيل هذا العام بسبب انتشار 
فــيــروس كــورونــا، والــتــي كانت تقام سنويًا 
ــافـــظـــات، مـــثـــل مــرســى  فــــي الـــعـــديـــد مــــن املـــحـ
مطروح والوادي الجديد. وملا كان املصريون 
من أكثر الشعوب عشقًا للنخيل واستثمارًا 
ملنتجاته، بل إن ثماره تمثل الغذاء الرئيسي 
فــي كثير مــن املــنــاطــق املــصــريــة فقد وصلت 
أنــواع النخيل األصلية والدخيلة في أنحاء 
اللون والشكل  إلــى 78 نوعًا مختلف  البالد 
واملـــــــذاق. ويــتــوقــع بــاحــثــون بــمــركــز أبــحــاث 
ترتفع  أن  الــقــاهــرة  لجامعة  الــتــابــع  النخيل 
إنتاجية النخيل من البلح هذا العام بصورة 
كــبــيــرة، إضــافــة إلـــى تــزايــدهــا خـــالل األعـــوام 
القادمة، وفقًا لخطة استراتيجية موضوعة.

ــدم املــحــاصــيــل املـــزروعـــة   والــنــخــيــل مـــن أقــ
في العالم القديم، حيث عرف السومريون 

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

الغذائية  فوائده  والبابليون واآلشوريون 
والطبية منذ أكثر من 5000 عام، فهو من 
السعرات  على  تحتوي  التي  الثمار  أغنى 
إلــــى 3000 ســعــر لكل  الــــحــــراريــــة، وتـــصـــل 
كيلوغرام بــدون نــوى، بما يعني أن ثمرة 
تمر واحدة تكافئ السعرات الحرارية التي 
تقدمها أربع ثمرات من فاكهة التفاح! أما 
عـــن حــضــور الــنــخــيــل فـــي اآلثـــــار املــصــريــة 
مثل  املكتشفات؛  من  العديد  عليه  فتشهد 
مـــومـــيـــاء مــلــفــوفــة فـــي حــصــيــر مـــن سعف 
النخيل تنتمي إلى عصر ما قبل األسرات، 
ونخلة صغيرة كاملة عثر عليها بإحدى 
مـــقـــابـــر ســــقــــارة بـــجـــانـــب مـــومـــيـــاء تــنــتــمــي 
لألسرة األولى يعود تاريخها إلى حوالي 
كـــمـــا اســـتـــعـــان  ــــالد.  ــيـ ــ املـ قـــبـــل  ســـنـــة 3200 
املــــصــــريــــون بــالــنــخــيــل فــــي بــــنــــاء ســقــوف 
الطني  مــن  املصنوعة  ومقابرهم  منازلهم 
ــتـــى بـــعـــد أن  ــلـــن بــــجــــذوع الـــنـــخـــيـــل، وحـ الـ
استخدموا الحجر في البناء في عصورهم 
عن  يتخلوا  لــم  فإنهم  الالحقة  التاريخية 
ذلك  النخيل وجــذوعــه، ويظهر  اســتــخــدام 
مـــن عصر  بــالــجــيــزة  مــقــبــرة »رع در«  فـــي 
األسرة الرابعة )حوالي 2720 قبل امليالد(، 
املعابد  ردهـــات  بالنخيل  يزينون  وكــانــوا 

ومداخل املدن والرسوم الجدارية.

ــتـــضـــت تــقــالــيــد  فــــي الــــعــــصــــور الـــقـــريـــبـــة؛ اقـ
املصريني الذين يعيشون في منطقة النوبة 
بطفل،  يــرزقــون  عندما  نخلة  ــة  زراعـ يتم  أن 
ــه دعـــامـــة  ــون لــ ــكــ حـــتـــى تــنــمــو وتـــتـــكـــاثـــر وتــ
اقتصادية في جميع فترات حياته. ففوائد 
النخيل ال تقتصر على ثمار البلح والتمور 
فــقــط، 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 
ــاء مـــصـــر مــــن ســــواحــــل الــبــحــر  فــــي كــــل أنــــحــ
العالي،  السد  املتوسط شمااًل حتى جنوب 
لنخيل  الكثيفة  التجمعات  إلـــى  بــاإلضــافــة 
البلح والتمور في العديد من املناطق، مثل 
والداخلة  الغربية: سيوة  الصحراء  واحــات 
والــخــارجــة والــفــرافــر والــفــيــوم، وفــي جنوب 
ســيــنــاء وشــمــالــهــا، وعـــلـــى شـــواطـــئ الــبــحــر 

األحمر وغيرها.
 أشــرفــت منظمة األغـــذيـــة والـــزراعـــة لألمم 
ــرًا، عـــلـــى إصـــــــدار »أطـــلـــس  ــ ــــؤخـ املــــتــــحــــدة، مـ
نــخــيــل الــبــلــح والـــتـــمـــور فـــي مـــصـــر«، وهــو 
أطلس مصور يسرد جميع أصناف نخيل 
البلح والتمور وأماكن وجودها في مصر. 
ــــى تــنــمــيــة مـــعـــلـــومـــات الــبــاحــث  ويــــهــــدف إلـ
واملزارع واملستثمر واملصنع بقطاع التمور، 

حيث قام األطلس بتفصيل الحديث عن كل 
 دقيقًا مصورًا، وفيه يتعرف 

ً
صنف تفصيال

والتركيبية  الشكلية  السمات  على  القارئ 
للنخلة وللثمرة، والقيمة الغذائية، والبيئة 
لــزراعــتــه، ومــواقــع زراعــتــه حاليًا،  املناسبة 
وموسم حصاده، ومستوى اإلنتاجية. أما 
عــن قــائــمــة أصــنــاف النخيل الــتــي رصــدهــا 
األطــلــس، فمنها أصــنــاف واســعــة االنتشار 
أمهات، برتمودة، بنت عيشة،  )16 صنفًا(: 
جراجودة بيضاء، جراجودة بني، جنديلة، 
حــــيــــانــــي، مــــكــــابــــي، صــــعــــيــــدي، ســـكـــوتـــي، 
ســمــانــي، ســلــمــي، ســيــوي، شــامــيــة بيضاء، 
شامية بني، زغلول. وهناك قسم األصناف 
املــنــتــشــرة )14 صــنــفــًا(، ويـــضـــم: عــجــالنــي، 
عجوة، عمري، بيض الجمل، دجنة، جعجع، 
ــلـــويـــات، حــــصــــاوي، حــــجــــازي، كــبــوشــي،  حـ
ــفـــراخ، عــريــبــي، تــمــر الــــوادي،  مــجــرش، أم الـ
ــنــــاف(:  فـــريـــحـــي. وأصــــنــــاف نـــــــادرة )7 أصــ
عــيــنــات، ســنــتــراوي، الــفــالــق، الــحــمــرا، صفر 
الدومني، سلطاني، طقطقت. بينما يندرج 
تحت األصــنــاف الــنــادرة جــدًا )4 أصــنــاف(: 
إرغم غزال، غزال، صوابع العروسة، وردي. 
)27 صنفًا( هي:  أصــنــاف متوطنة  وهــنــاك 
أبـــو تــيــدة، أفــــراح، أغــريــب، أجــزيــن، أجبير، 
بــــادي،  إزواغ،  أمــــــالل،  أمـــيـــنـــزوة،  ــُكــــوش،  عــ
ــراون نــحــلــوتــن،  ــ بـــاهـــي، أغــــرم الــصــعــيــد، إغــ
املدينة، عزاوي، غزولي، حلو غانم، حيدرا، 
ــوار، أولــكــيــك  ــ كــعــيــبــي، الكـــرامـــت، لـــكـــوارم، نـ
ويــنــجــيــم، أوشـــك إنــجــبــيــل، ســبــحــة، شــالــي، 
الدخيلة  األصناف  قسم  طازراخت. وهناك 
العربية( ويضم )10 أصناف(: عنبرة،  )أي 
ــة نـــــــــور، حــــــــــالوي، خـــــالص،  ــ ــلـ ــ بـــــرحـــــي، دجـ
خـــضـــري، مـــدحـــول )مـــــجـــــدول(، أم الـــدهـــن، 

صقعي، ونانة.

وصلت أنواع النخيل 
األصلية والدخيلة في 
أنحاء البالد كافة إلى 

78 نوعًا مختلف اللون 
والشكل واملذاق

■ ■ ■
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

باختصار




