
www.alaraby.co.ukwww.alaraby.co.uk

I

منظمة الصحة تخشى طفرة إصابات كورونا في أوروبا
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في العدد

انتخابات أميركا  

تستمّر أوروبا في تسجيل أسرع تفش للموجة 
الــثــانــيــة مــن فــيــروس كـــورونـــا، األمـــر الـــذي أكــده 
في  العاملية  الصحة  منظمة  في  اإلقليمي  املدير 
 إن أوروبــــا تشهد 

ً
أوروبـــــا، هــانــز كــلــوغــه، قــائــا

راهنًا »طفرة« إصابات بالوباء، داعيًا الدول إلى 
مواصلة جهودها في مواجهة الجائحة. وتجاوز 
 ،48,612,633 الـــعـــالـــم  حــــول  اإلصــــابــــات  عــــدد 
منهم  وقــت شفي  في   ،1,233,434 منهم  توفي 

34,805,524، بحسب موقع »وورلد ميتر«.
وأوضح كلوغه أن املنظمة تناشد الدول اتخاذ 
ــراءات »هــدافــة ومتناسبة« ملــواجــهــة ارتــفــاع  إجــ

املدارس  أعــداد اإلصابات والوفيات، معتبرًا أن 
ينبغي أن تبقى مفتوحة وأال تغلق إال كإجراء 
السريع  التفشي  أخــيــر. وفــي مسعى الحــتــواء 
لـــلـــفـــيـــروس، فـــرضـــت إنــكــلــتــرا إجــــــــراءات عــزل 
ملـــدة شــهــر، فــي وقـــت تستعد إيطاليا  جــديــدة 
وقبرص لفرض حظر تجّول. ولتهدئة مخاوف 
املـــواطـــنـــن، وعــــد رئـــيـــس الــــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
بـــوريـــس جــونــســون بــــأن يــنــتــهــي اإلغـــــاق في 
 :

ً
الثاني من ديسمبر/ كانون األول املقبل، قائا

»آمل بشدة أن نتمكن من إعادة تسيير الباد 
وإعادة فتح الشركات واملتاجر مع اقتراب عيد 

املياد«. وإلى أملانيا، سّجلت اإلصابات اليومية 
بكورونا مستوى قياسيا أمس، وسط تهافت 
الناس على شراء املعقمات والخبز قبل فرض 
إجراءات عزل جديدة. وقال مكتب اإلحصاءات 
إن ارتــفــاع حـــاالت اإلصـــابـــة، وإجـــــراءات الــعــزل 
الــجــزئــي الــتــي فــرضــت فــي الــثــانــي مــن الشهر 
ــــاري، زاد الـــطـــلـــب عـــلـــى بـــعـــض املــنــتــجــات  ــــجـ الـ

املتعلقة بالصحة واملواد الغذائية. 
ويــســود القلق قــبــرص الــتــي بـــدأت فــرض حظر 
ــن الــشــهــر  تـــجـــول لــيــلــي يــســتــمــر حـــتـــى 30 مــ
ــقــبــرصــي نــيــكــوس  ــاري. وكـــــان الـــرئـــيـــس ال ــجــ ــ ال

أناستاسيادس قد أعلن أن »الزيادة اليومّية في 
اإلصابات يمكن أن تخرج عن السيطرة، وتهّدد 
نــظــام الــصــّحــة والـــوظـــائـــف ورفــاهــيــة الــجــمــيــع«. 
كيرياكوس  الـــوزراء  رئيس  أعلن  اليونان،  وفــي 
حجر  فــرض  ستعيد  بـــاده  أن  ميتسوتاكيس 
أسابيع، مشددًا على ضــرورة وقف  ملــدة ثاثة 

املوجة الثانية من الوباء الذي يضرب الباد.  
يــشــار إلـــى أن الـــواليـــات املــتــحــدة ســجــلــت رقــمــًا 
قياسيًا لحاالت اإلصابة اليومية بالفيروس، بعد 

رصد ما ال يقل عن 102591 إصابة جديدة.
)فرانس برس، رويترز(
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انتخابات أميركا
ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  يكتف  لم 
في  القانونية  الدعاوى  من  عدد  برفع 
التي  االنتخابات،  في  حاسمة  واليات 

أنه  كشف  إنه  بل  الماضي،  الثالثاء  أجريت 
سيطعن بكل انتخابات الواليات التي صوتت 
أخيرًا،  بايدن  جو  الديمقراطي  لمنافسه 

اقتراب  مع  النتيجة،  حسم  تأخير  يعني  ما 
من  الالزمة  صوتًا  الـ270  عدد  من  بايدن 
أصوات المجمع االنتخابي. لكن بايدن وجه 

إلى ترامب، عبر إطالق  المقابل رسالة  في 
أبيض  بيت  إلى  للتحول  إلكتروني  موقع 

يقوده الديمقراطيون

واشنطن ـ العربي الجديد

فــي الــوقــت الــــذي كـــان فــيــه املــرشــح 
الـــديـــمـــقـــراطـــي جـــو بـــايـــدن يــقــتــرب 
ــثــــر مـــــن دخـــــــــول الـــبـــيـــت  ــأكــ ــر فــ ــ ــثـ ــ أكـ
األبيض، أطلق منافسه الجمهوري دونالد 
ترامب حربًا قضائية ضده، ستؤخر حسم 
النتائج، إذ أعلن أنه سيطعن بانتخابات كل 
الواليات التي فاز فيها بايدن أخيرًا، فيما 
ــان أتــبــاع املــرشــح الــجــمــهــوري يــحــاولــون  كـ
التظاهر  عبر  االنتخابات،  على  التشويش 
أمــام مكاتب فــرز األصـــوات. وطـــاردت قــوات 
الــشــرطــة والـــحـــرس الــوطــنــي فـــي أوريـــغـــون 
في  املتطّرف  اليسار  من  املتظاهرين  مئات 

وسط بورتالند.
ــات الــرئــاســيــة  ــابـ ــخـ ــتـ وال تــــــزال نـــتـــائـــج االنـ
معلقة بانتظار النتائج في بعض الواليات 
الرئيسية التي يتواصل فيها فرز األصوات 
وسط منافسة محتدمة ال تسمح بالتكهن 
القضائية  والــدعــاوى  الــفــرز  وهيأ  بالفائز. 
قــد تستمر  التيقن  عــدم  مــن  لحالة  الساحة 
أيــامــًا، وربــمــا أســابــيــع قــبــل انــعــقــاد املجمع 
كــانــون األول  االنــتــخــابــي فــي 14 ديسمبر/ 
ــؤدي الـــرئـــيـــس الــجــديــد  ــ املـــقـــبـــل، وقـــبـــل أن يـ
اليمني يوم 20 يناير/ كانون الثاني املقبل. 
واتــهــم مراقبو منظمة األمــن والــتــعــاون في 
أوروبــــا، أمـــس، تــرامــب بــارتــكــاب »استغالل 
فاضح للسلطة« لطلبه وقف فرز األصوات 
ــة قـــبـــل انــتــهــاء  ــيـ ــرئـــاسـ فــــي االنـــتـــخـــابـــات الـ
النائب األملاني مايكل يورغ  العملية. وقال 
لــيــنــك، مــنــســق املــراقــبــني الــدولــيــني املكلفني 
بـــمـــراقـــبـــة هـــــذا االقــــــتــــــراع، فــــي مـــقـــابـــلـــة مــع 
»األمــر  تسايتونغ«:  »شتوتغارتر  صحيفة 
املقلق حقًا هو طلب الرئيس األميركي وقف 
فــرز األصــــوات، وســط األبــهــة الــرئــاســيــة في 
السلطة  رمــوز  بكل  األبيض، محاطًا  البيت 
ــذا اســتــغــالل  ــوم. هــ ــزعــ بــســبــب انـــتـــصـــاره املــ
فاضح للسلطة«. وأكد أن »اتهامات ترامب 
بــحــصــول تــالعــب ال أســــاس لــهــا«. وأضـــاف 
»يــقــلــقــنــا أال تــتــمــكــن الـــواليـــات املــتــحــدة من 
الــتــخــلــص مــن األشـــبـــاح الــتــي تــحــدث عنها 
ترامب«. وقال »حتى لو أقر بهزيمته وسلم 

الـــحـــكـــم كـــمـــا يــنــبــغــي، قــــد يـــخـــتـــار أنـــصـــاره 
مــدفــوعــني بــالــخــطــاب الــســائــد، الــعــنــف أداة 
مشروعة ألنهم ال يشعرون بأنهم ممثلون 
ـــن أن »هــــــذا خــطــر  ديـــمـــقـــراطـــيـــًا«. وحــــــذر مـ

سيتخطى يوم االنتخابات«.
ــنـــت حــمــلــة بــــايــــدن، أمـــــس الــخــمــيــس،  ــلـ وأعـ
حــصــولــه حــتــى اآلن عــلــى 254 مــن أصـــوات 
املــجــمــع االنـــتـــخـــابـــي، فــيــمــا حــصــل تــرامــب 
املــرشــح على  أن يحصل  ويــجــب   .214 على 
لدخول  االنتخابي  املجمع  مــن  صــوتــًا   270
الــبــيــت األبـــيـــض. ولـــم يــحــدد حــتــى اآلن ملن 
سيصوت كبار الناخبني الثالثة في أالسكا، 
لكن لم يفز أي ديمقراطي بهذه الوالية منذ 
الــتــصــويــت فيها  عــقــود، مــا يــجــعــل نتيجة 
أريزونا )11 من كبار  شبه محسومة. وفي 
الناخبني(، حصل بايدن على 50.5 في املائة 
مــن األصـــوات فــي االقــتــراع الشعبي، مقابل 
48.1 في املائة لصالح ترامب، بفارق 68 ألف 
صــوت، بعد فــرز 86 في املائة من األصــوات 
حـــتـــى أمـــــــس، الـــخـــمـــيـــس. وقــــــــّدر تــلــفــزيــون 
ليل  بــرس«،  »أسوشييتد  »فوكس« ووكالة 
الديمقراطي  املــرشــح  أن  األربـــعـــاء،  الــثــالثــاء 
ــي هـــــذه الـــــواليـــــة، إذ اعـــتـــبـــرا أن مــن  فـــــاز فــ
لكن  تــأخــره.  الرئيس  يــتــدارك  أن  املستحيل 
وسائل إعــالم أخــرى، على غــرار »نيويورك 
الــتــريــث  فــضــلــت  إن«،  إن  و»ســــــي  ــايـــمـــز«  تـ
قبل إعـــالن فــوز أحــد املرشحني فــي الــواليــة 
ورجحت  للجمهوريني.  عــادة  تصوت  التي 
الفرز  إنــهــاء  يمكن  أنــه ال  املحلية  السلطات 

قبل اليوم، الجمعة. 
وفــــي جــورجــيــا )16 مـــن كـــبـــار الــنــاخــبــني(، 
تــم فــرز 99 فــي املــائــة مــن األصـــوات فــي هذه 
عــــادة للجمهوريني.  الــتــي تــصــوت  الـــواليـــة 

مساء  منذ  فيها  النتائج  تــرامــب  ويــتــصــدر 
ــارق تـــراجـــع  ــ ــفــ ــ ــ ــي، لـــكـــن ال ــ ــاضــ ــ الــــثــــالثــــاء املــ
في   49.5 عند  النسب  واستقرت  تدريجيًا، 
الــتــوالــي،  املــائــة مقابل 49.2 فــي املــائــة على 
وفق وسائل اإلعالم األميركية. وفي نيفادا 
)6 نــاخــبــني كــبــار(، تــم فـــرز 86 فــي املــئــة من 
األصــــــوات فـــي هــــذه الـــواليـــة الــتــي اخــتــارت 

 .2016 عــام  كلينتون  هيالري  الديمقراطية 
ويــتــصــدر بــايــدن الــنــتــائــج فــيــهــا بحصوله 
بــاملــائــة  مــقــابــل 48.7  املـــائـــة  فـــي  عــلــى 49.3 
ــــي بــنــســلــفــانــيــا )20 مــــن كــبــار  ــرامـــب. وفـ ــتـ لـ
فوزه  تغريدة،  في  ترامب،  أعلن  الناخبني(، 
بــالــواليــة عــلــى الــرغــم مــن عـــدم االنــتــهــاء من 
الفرز، وفي كارولينا الشمالية )15 من كبار 
الناخبني(، تم فرز 95 باملائة من األصــوات 
ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة تــقــلــيــديــًا.  ــ ــــواليـ فــــي هـــــذه الـ
وحاليا يتقدم ترامب )50.1 باملئة( على جو 

بايدن )48.7 باملئة(.
وقال بايدن، في خطاب مقتضب في منزله 
فـــي ويــلــمــيــنــغــتــون بـــواليـــة ديــــالويــــر، وقــد 
هاريس  كاماال  السيناتورة  بجانبه  وقفت 
التي اختارها ملنصب نائبة الرئيس: »أنا لم 
ي أتيت 

ّ
آت ألقول إننا فزنا«، موضحًا »لكن

ألقول لكم إنه عندما تنتهي عمليات الفرز، 
نــعــتــقــد أنــنــا ســنــكــون الـــفـــائـــزيـــن«. وأضـــاف 
أنــــه عــنــدمــا تـــعـــرف الــنــتــيــجــة، ســيــكــون قد 
العدوانية  الخطابات  »لوضع  الوقت  حــان 
نــا«، مقدمًا  التي أطلقت خالل الحملة، وراء

بعمق.  منقسم  لبلد  موحد  أنــه  على  نفسه 
وأضــاف »من أجل أن نتقدم، يجب أن نكف 
عن معاملة معارضينا كأعداء«. ولم يصل 
بـــايـــدن إلــــى حـــد إعـــــالن فــــــوزه، لــكــنــه أطــلــق 

أبيض  بيت  إلــى  للتحول  إلكترونيًا  موقعًا 
يقوده الديمقراطيون، أطلق عليه فريقه اسم 
لألفضل«.  بناء  »إعــادة  أي  بتر«،  »بيلدباك 
وقال املوقع »إدارة بايدن/ هاريس جاهزة 

للعمل من اليوم األول«.

دعاوى قضائية
ــال تــرامــب فــي تــغــريــدة، أمـــس الخميس،  وقـ
ــى بـــايـــدن  ــ ــتـــي ادعــ ــات الـ ــ ــــواليـ إن »جـــمـــيـــع الـ
أخــيــرًا )الــفــوز بها( ســوف يتم الطعن فيها 
قــانــونــًا مــن قــبــلــنــا، بــســبــب تــزويــر االقــتــراع 
وتــزويــر االنــتــخــابــات فــي الـــواليـــات. الكثير 
من األدلة. فقط تحققوا من وسائل اإلعالم. 
نـــفـــوز! أمــيــركــا أواًل!«. وأعـــلـــن فــريــق  ســـوف 
حملة تــرامــب عــن أول دعـــوى قــضــائــيــة في 
والية ويسكونسن، حيث فاز بايدن بفارق 
أقل من واحد في املائة حسب النتائج شبه 
الكاملة، كما ذكــرت وســائــل إعــالم أميركية 
بإعادة  املطالبة  الجمهوريون  ويريد  عــدة. 
ــــاٍض محلي  فــــرز األصـــــــوات، وطــلــبــوا مـــن قـ
إعـــادة النظر فــي األصــــوات الــتــي تــم فرزها 
بالفعل. وكانوا قد قدموا طلبًا لتعليق فرز 
األصــوات في واليــة بنسلفانيا. كما طلبوا 
هم حملة 

ّ
وقف الفرز في والية ميشيغن. وتت

االنتخابية  العملية  عــلــى  الــقــّيــمــني  تــرامــب 
تقل  االقــتــراب ملسافة  بمنع »مراقبيها« من 
عن نحو ثمانية أمتار من املوظفني املكلفني 
بــالــفــرز. وذكــــرت شــبــكــة »فــوكــس نــيــوز« أن 
حــمــلــة تـــرامـــب تــخــطــط لـــرفـــع دعـــــوى تــزعــم 
الــتــالعــب بـــأصـــوات الــنــاخــبــني فـــي نــيــفــادا. 
وخسر فريق ترامب الدعوى التي رفعها في 
جورجيا إللزام كل مقاطعات الوالية بفصل 
كــل بــطــاقــات االقـــتـــراع الــتــي تــصــل مــتــأخــرة. 
وتــوّجــه عـــدد مــن مــحــامــي تــرامــب، وبينهم 
فيالدلفيا. وقبل موعد  إلى  رود جولياني، 
االنـــتـــخـــابـــات، ُرِفـــعـــت إلــــى املــحــكــمــة الــعــلــيــا 
البريد.  التصويت عبر  عــّدة حــول  شــكــاوى 
بيل  االنتخابية  الرئيس  مدير حملة  وقــال 
ستيبني: »نتخذ إجــراءات قانونية لتعليق 
انــتــظــار شفافية  فــي  ــــوات  فـــرز األصـ عملية 

أكبر«. 
وفــــي نــهــايــة حــمــلــة طــويــلــة اتــســمــت بــحــدة 
تكشف  كورونا،  بوباء  وتأثرت  استثنائية 
ــه الـــرفـــض  ــ ــواجـ ــ ــم يـ ــ ــــب لـ ــرامـ ــ الـــنـــتـــائـــج أن تـ
ــابـــي الــــــذي تـــوقـــعـــتـــه اســـتـــطـــالعـــات  ــتـــخـ االنـ

ــرأي، مـــا يــثــبــت أنـــه حــتــى لـــو هــــزم، تبقى  ــ الــ
كبير.  إلــى حد  له  وفية  االنتخابية  قاعدته 
ودان املرشح الجمهوري إخفاقًا كبيرًا على 
استطالعات  ملنظمي  »تــاريــخــي«  مــســتــوى 
ــتـــب، فـــي تـــغـــريـــدة: »مـــســـاء أمــس  الــــــرأي. وكـ
)األول( كنت متقدمًا بفارق جيد في العديد 
مـــن الــــواليــــات الـــرئـــيـــســـيـــة«، مــضــيــفــًا »بــعــد 
ذلــك، بــدأ يختفي )هــذا الــفــارق( الواحد تلو 
اآلخر بطريقة سحرية بظهور وفرز أصوات 
صدموا  الجمهوريني  حتى  لكن  مفاجئة«. 
ــى الــقــضــاء.  بــتــهــديــد الـــرئـــيـــس بــالــلــجــوء إلــ
كينزينجر،  آدم  الجمهوري  الــنــائــب  وكــتــب 
في تغريدة: »توقف. سيتم احتساب أوراق 
االقــتــراع. إمــا أن تخسر أو تــفــوز. وستقبل 
أمــيــركــا ذلـــك. الــصــبــر فــضــيــلــة«. وقـــال زعيم 
الــغــالــبــّيــة الــجــمــهــورّيــة ميتش مــاكــونــل »لــم 
ــز بــاالنــتــخــابــات  ــائـ ــفـ نـــعـــرف بـــعـــد هـــويـــة الـ

الرئاسّية«.
ــدد مــن  ــ ــعــ ـــ ولــــــــم يـــســـبـــق أن شـــــــــارك هــــــــذا الـ
ــــى 160  الــنــاخــبــني فـــي انـــتـــخـــابـــات. فــقــد أدلـ
ــدرت نسبة  ــ مــلــيــون نــاخــب بــأصــواتــهــم، وقـ
ـــ66.9 فــي املــائــة مقابل 59.2 في  املــشــاركــة بــ
املائة في انتخابات 2016، حسب مركز »يو 
تدفق  وفــــاق  بــرودجــيــكــت«.  إيليكشنز  أس 
بطاقات االقتراع البريدية قدرات مراكز فرز 
ــوات، بسبب اإلقــبــال عــلــى هـــذا الــنــوع  ــ األصـ
مـــن الــتــصــويــت فـــي أجــــــواء أزمـــــة كـــورونـــا. 
ــة  ــديـ ــريـ ــبـ وســـيـــســـتـــغـــرق فــــتــــح الــــــظــــــروف الـ
ــتــــراع أيـــامـــًا عــدة  والــتــدقــيــق فـــي أوراق االقــ
فيالدلفيا،  فــي  املـــدن، خصوصًا  فــي بعض 
مــعــقــل الـــديـــمـــقـــراطـــيـــني. وقـــــال املــتــخــصــص 
فــي الــقــانــون االنــتــخــابــي فــي جــامــعــة واليــة 
أوهايو إد فولي، لوكالة »فرانس برس«، إنه 
ل القضاء كما حدث في العام 2000 

ّ
إذا تدخ

»فقد تستمر العملية أسابيع«.

توترات أمنية
الــتــوتــر، تجمع نحو 200 من  ومــع تصاعد 
ــرامــــب، بــعــضــهــم مــســلــح بــبــنــادق  أنـــصـــار تــ
اقــتــراع في فينكس  أمــام مركز  ومسدسات، 
ــة أريـــــزونـــــا بـــعـــد تــــــردد شـــائـــعـــات ال  ــواليــ بــ
ــدم احــتــســاب أصـــوات  تــســتــنــد لــدلــيــل عـــن عـ
املــحــتــجــون  وردد  الـــجـــمـــهـــوري.  لـــلـــرئـــيـــس 
السرقة« و»احسبوا  »أوقفوا  تقول  هتافات 
صوتي«. وتجمع املحتجون، وأغلبهم دون 
انــتــخــابــات مقاطعة  إدارة  خـــارج  كــمــامــات، 
ماريكوبا في فينكس، في حني تقدم املرشح 
بايدن بفارق ضئيل في هــذه الــواليــة. وفي 
ديترويت، منع مسؤولون نحو 30 شخصًا، 
معظمهم جمهوريون، من دخول مقر يجري 
ــوات وســــط مـــزاعـــم بــأن  ــ ــ ــاء األصـ فــيــه إحـــصـ
الفرز في ميشيغن يشوبه التزوير. وطالب 
مــحــتــجــون مـــنـــاهـــضـــون لـــتـــرامـــب فــــي مـــدن 
أخـــرى بــاســتــمــرار فــرز األصــــوات. واعتقلت 
في  أسلحة  11 شخصًا وصـــادرت  الشرطة 
بــورتــالنــد بــواليــة أوريـــغـــون بــعــد أنــبــاء عن 
ــاالت فــي  ــتـــقـ أعــــمــــال شـــغـــب، كـــمـــا حـــدثـــت اعـ
نيويورك ودنفر ومينيابوليس. كما تظاهر 
الــعــشــرات مــن أنــصــار بــايــدن فــي نــيــويــورك 
لــلــمــطــالــبــة بــاحــتــســاب كـــل األصـــــــوات. ومــن 
املزمع إقامة أكثر من 100 تجمع في أنحاء 

البالد حتى غد السبت.

مناصرون لترامب 
يتظاهرون في 
فيالدلفيا أمس 

)Getty(

ناصر السهلي

بعيدًا عن سجاالت الديمقراطية 
األميركية، وتلقي رئيسها دونالد 

ترامب، في قافلة أمنية كبيرة، بشكل 
متكرر، أصابع سيدات أميركيات 

 عن كلمة بذيئة، أو 
ً
ه، كناية

َ
ُيعارضن

تمزيق رئيسة مجلس النواب نانسي 
بيلوسي لكلمته، كموقف احتجاجي، 

من دون أن يختِفني وأقاربهن من 
الدرجة الرابعة وراء الشمس، فإن 

املشهد األميركي يثير اهتمامًا 
عربيًا آخر هذه األيام.

فألربع سنوات ظلت أوهام الباحثني 
عن حماية الُحكم وتغطية الجرائم، 

تسّوق ترامب بتبجيل مثير 
لالستفزاز. تلك األوهام أشرت 

عف الحاكم العربي 
ُ

بوضوح إلى ض
بني شعبه، وإلى هوان أمام نعوت 

ترامب عن »الحلب« و»الحماية لقاء 
املال«. ورغم ذلك بقي رهط االنفصام 

املؤيد لالستبداد، على مستوى 
السياسة واإلعالم، عدا عن شارع 

»أبو إيفانكا«، يعيش  سمى الرجل بـ
وهم »أبدية الحكم«، وأمنيات »إنزال 
الدبابات«، وتكميم األفواه، وتقسيم 
املجتمع بني »مواطنني شرفاء« وما 

دونهم.
لم تخفت حماسة أتباع االستبداد، 
ر 

َ
ومروجي فضائله، ما استحض

الشيزوفرينيا العربية بكامل 
حلتها، في مشهد مستدٍع للسخرية 
والتأمل، دفاعًا عن ترامب، من دون 

أن يرمش لهم جفن، عن طريقة 
صعود ونزول رئيس أميركا، 

بالديمقراطية ال بالبارود والنار.
يشتهي غوغائيو االستبداد، وعلى 

نسق أوروبي وأميركي، في شعبوية 
واضحة. ذلك الخطاب الخالط عن 

قصد بني البالد وحكامها، باعتبار 
األخيرين »منقذين« ومبعوثني من 
اآللهة، وبدونهم ستضيع الشعوب. 

فعلى سبيل املثال ال الحصر، بقيت 
لعقود تسمية »سورية األسد« 

سوق كذبة أن حافظ األسد »باني 
ُ
ت

سورية الحديثة«. وعلى ذلك ِقس 
مشاهد احتقار العقل والكرامة، 

من القاهرة إلى أبوظبي، باعتبار 
الحاكم نصف إله، ُيسجد لصورته 

»ُملهم«، و»مخلص منقذ... مرسل  كـ
من الله«، ويدعى له ولذريته من بعده 

بطول الحكم.
ببساطة، تأليه الحكم االستبدادي 
طيلة عقود أّصل النفصام عربي، 

مشتٍه للديمقراطية األميركية، 
وغيرها، من جهة، وفي األخرى 

العودة سريعًا إلى »الصراط 
املستقيم ألولياء األمر«، مهما فعلوا. 

ولعل تميمة األمهات العربيات، 
وبلهجات مختلفة، عن »امش 

الحيط الحيط وقل يا رب الستر« 
شتهى وتكفير 

ُ
تختزل الفرق بني امل

الديمقراطية والحرية.

مخاوف إسرائيلية من تقدم المرشح الديمقراطيترقب فرنسي وتريث روسي... وسخرية إيرانية

دعاوى 
ترامب تؤخر 

فوز بايدن

الحدث

أمــــس  الـــــدولـــــيـــــة،  الــــفــــعــــل  ردود  تــــــراوحــــــت 
االنتخابي  الشأن  تــطــورات  على  الخميس، 
الــرئــاســي فــي الــواليــات املــتــحــدة، بــني إبــداء 
القلق من املنحى الذي من املمكن أن يسلكه 
تشكيك أي من املرشحني للرئاسة، الرئيس 
ــدن،  ــايــ ــو بــ ــ ــــب ومـــنـــافـــســـه جـ ــرامـ ــ ــد تـ ــ ــالــ ــ دونــ
املتابعة  عــن  والتعبير  النهائية،  بالنتائج 
الـــحـــذرة لعملية فـــرز األصـــــوات. ولـــم تخف 
العالقة  بتحسن  تمنياتها  كفرنسا،  دول، 
الــعــابــرة لــألطــلــســي خـــالل املــرحــلــة املــقــبــلــة، 
في  األمــيــركــي،  االستحقاق  نتيجة  تكن  أيــًا 
إشــارة مبطنة إلــى التراجع الــذي طــرأ على 
هـــذه الــعــالقــة خـــالل الــســنــوات املــاضــيــة، في 
ــــران، عــلــى لسان  عــهــد تـــرامـــب. كــمــا أبـــدت إيـ
ــد عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي، ســـخـــريـــتـــهـــا مــن  ــ ــرشـ ــ املـ
اتـــهـــامـــات الـــتـــزويـــر الــتــي وجــهــهــا الــرئــيــس 
األميركي للهيئات املكلفة فرز األصوات في 
بعض الواليات، وذلك في إطار حالة العداء 
الدائمة بني البلدين، والتي اتسمت في عهد 
ترامب بالتوتر العالي، وتشديد العقوبات 

على طهران. 
وأكـــد وزيـــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي جـــان إيــف 
لـــودريـــان، أمـــس، أنـــه ينبغي عــلــى الــواليــات 
املــتــحــدة واالتـــحـــاد األوروبــــــي بــنــاء »عــالقــة 
ــدة عــبــر األطـــلـــســـي« بــعــد االنــتــخــابــات  ــديـ جـ
األميركية، أيًا تكن نتيجتها. وقال لودريان 
»ســيــكــون علينا إعــــادة بــنــاء عــالقــة جــديــدة 
عبر األطلسي تشكل شراكة جديدة«، رافضًا 
اتخاذ موقف مؤيد لبايدن أو ترامب. ورأى 
األميركيني.  إلــى  يعود  الرئيس  »اختيار  أن 
بــــعــــدهــــا أن نــــعــــمــــل مــع  ــبــــغــــي عـــلـــيـــنـــا  ــنــ ويــ
الشخصية املنتخبة ومع الحكومة األميركية 
لــودريــان أكد  الــجــديــدة، مهما حــصــل«. لكن 
»إلــى  يــعــودا  لــن  العالقة األطلسية  أن طرفي 
الوضع الذي كان سائدًا، إلى نوع من املاضي 
فــي الــعــالقــة الــعــابــرة لألطلسي«، فــي إشــارة 

صالح النعامي 
القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

يسود قلق كبير في إسرائيل من فوز املرشح 
دونالد  حساب  على  بــايــدن  جــو  الديمقراطي 
ــط مــــخــــاوف مــــن أن يــــــؤدي هـــذا  ــ تــــرامــــب، وسـ
إلــى تحوالت ال تصب في مصلحة  االحتمال 
تل أبيب. وفــي الوقت الــذي حــاول فيه رئيس 
الحكومة اإلسرائيلية بنيامني نتنياهو إلزام 
األمــيــركــيــة لتصفية  بالخطة  فـــاز،  إذا  بــايــدن، 
باسم »صفقة  املعروفة  الفلسطينية،  القضية 
ــع رئــيــس  ــيـــس بـــوسـ ــه »لـ ــ ــرن«، مــعــتــبــرًا أنـ ــ ــقـ ــ الـ
ــاف تــطــبــيــق خــطــة )الــرئــيــس  ــقـ ديـــمـــقـــراطـــي إيـ
البث  دونالد( ترامب«، ذكر تقرير بثته هيئة 
اإلسرائيلية العامة، )كان(، مساء أمس األول، 
أن السلطة الفلسطينية أبلغت جهات أوروبية 
لــلــعــودة للتنسيق  بــأنــهــا ســتــكــون مــســتــعــدة 
ــتــــالل فـــي حــــال فــــاز املــرشــح  األمـــنـــي مـــع االحــ

الديمقراطي بانتخابات الرئاسة األميركية.
ــيـــوم«، أمــس  رت صــحــيــفــة »يــســرائــيــل هـ

ّ
وحــــــذ

املعادية  بـــ«الــنــواة  أن ما سمته  الخميس، من 
إلســرائــيــل« فــي الــحــزب الديمقراطي قــد تدفع 
بـــايـــدن إلـــى االنـــقـــالب عــلــى ســيــاســات تــرامــب 
تـــجـــاه املــنــطــقــة. ولــفــتــت، فـــي تــقــريــر، إلــــى أنــه 
عــلــى الــرغــم مــن أن بــايــدن مــعــروف بصداقته 
إلسرائيل، إال أنه قد يضطر للتراجع عن الكثير 
مــن الــســيــاســات املــريــحــة لحكومة الــيــمــني في 
تل أبيب، تحديدًا عن القرارات التي اتخذتها 

إدارة ترامب تجاه إيران والفلسطينيني.
ــن تـــوقـــع املـــعـــلـــق الــســيــاســي  ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
للصحيفة ومــعــد الــتــقــريــر أرئــيــل كــهــانــا بــأن 
يــركــز بــايــدن فــي حــال فــاز أواًل على القضايا 
الــداخــلــيــة، وتــحــديــدًا مــواجــهــة تــبــعــات تفشي 
وبـــــــاء كـــــورونـــــا ومــــشــــاكــــل تــتــعــلــق بــالــنــظــام 
الــعــاملــي، وتــحــديــدًا التصعيد مــع الــصــني، إال 
أنه يرى أن الشرق األوسط سرعان ما يفرض 

ــــاق، أبــــــــدى زعـــيـــم  ــيـ ــ ــــسـ ــي الـ ـــ األمـــــيـــــركـــــي. وفــ
»الـــلـــيـــبـــرالـــي الــــحــــر« كـــريـــســـتـــيـــان لــيــنــدنــر 
ذهوله الدعاء ترامب الفوز قبل انتهاء فرز 
 مــن »بــدايــة لحالة صــراع 

َ
األصـــوات، مــحــذرا

األميركية«. كما  الديمقراطية  مأساوية في 
االشــتــراكــي  للحزب  املــشــاركــة  الزعيمة  رأت 
الــديــمــقــراطــي ســاســكــيــا أســـكـــن، إن تــرامــب 
للديمقراطية.  مناهضة  بطريقة  يتصرف 
وكان وزير الخارجية األملاني هايكو ماس، 
قد دعا األربعاء، املسؤولني األميركيني إلى 
االنــتــخــابــيــة«.  »العملية  بـ »الــثــقــة«  تــرســيــخ 
وقــال مــاس فــي بيان إن نسبة االستقطاب 
مرتفعة جدًا، مشددًا على ضرورة »التحلي 
الفرز، وذلك بعد  بالصبر وانتظار« انتهاء 
إبداء وزيرة الدفاع األملانية آنيغريت كرامب 
- كــارنــبــاور قلقها مــن أزمـــة دســتــوريــة في 

أميركا.
أمـــا املــوقــف الـــروســـي، فــاتــســم بــالــحــذر إزاء 
مــجــريــات مـــا بــعــد يـــوم االقـــتـــراع الــرئــاســي 
املتحدث باسم  املتحدة. وقــال  الواليات  في 
الكرملني، ديميتري بيسكوف، للصحافيني، 
ــات  إن »الــــوضــــع الـــــذي يــتــطــور )فــــي الـــواليـ
ــتــــحــــدة( ال يـــســـمـــح لـــنـــا بــالــتــعــلــيــق بـــأي  املــ
شكل من األشــكــال«. وأضــاف »إننا نفضل، 
بــالــطــبــع، أخـــذ اســتــراحــة، وانــتــظــار توضح 

األمور حول ما يجري هناك«.
بـــدورهـــا، قــالــت املــتــحــدثــة بــاســم الخارجية 
ــادة  ــ الــــروســــيــــة، مــــاريــــا زاخـــــــاروفـــــــا، فــــي إفــ
صــحــافــيــة، إن مــوســكــو »تـــتـــابـــع عـــن كثب 
الــتــي جــرت في  تحديد نتائج االنــتــخــابــات 
ــه »كــمــا  ــ ــات املــــتــــحــــدة«. وأضــــافــــت أنـ ــ ــــواليـ الـ
الفائز،  تحديد  يتم  لم  اللحظة  نفهم، حتى 
ــفـــارق  واملـــرشـــحـــان مــتــســاويــان تــقــريــبــًا والـ
ــدًا. لــقــد لــفــتــنــا االنــتــبــاه  ــ بــيــنــهــمــا ضــئــيــل جـ
إلــى حقيقة أن كال من دونــالــد ترامب وجو 
بــايــدن قــد أعــلــن ثــقــتــه فــي فــــوزه. والــرئــيــس 

ــك بــســبــب تــأثــيــر »الــجــنــاح  مـــع إســـرائـــيـــل، وذلــ
املتطرف داخل الحزب الديمقراطي«.

وفـــي الــســيــاق، حــــذرت صحيفة »جــيــروزالــيــم 
ــة أمــــــد حـــســـم نــتــائــج  ــ ــالـ ــ ــن أن إطـ ــ ــــت« مـ ــــوسـ بـ
االنتخابات األميركية قد تفضي إلى فوضى 
ــرق األوســــــط تـــهـــدد مــصــالــح  ــشـ فـــي مــنــطــقــة الـ
إسرائيل. ولفتت إلى أن توجه ترامب للمحكمة 
العليا في الواليات املتحدة للطعن في نتائج 
االنتخابات سيطيل أمد الحسم، ويقلص من 
التفرغ  الــقــرار في واشنطن على  قــدرة صناع 
إلى  ولفتت  املنطقة.  فــي  التوتر  بــؤر  ملواجهة 
أن مـــا يــفــاقــم األمـــــور خـــطـــورة هـــو حــقــيــقــة أن 
قـــرار الـــواليـــات املــتــحــدة بتصعيد الــعــقــوبــات 
ــى عـــزلـــة واشـــنـــطـــن، وهــي  عــلــى إيــــــران أدى إلــ
الــعــزلــة الــتــي عكسها رفــض الـــدول األوروبــيــة 
والــصــني وروســيــا تمديد فــرض حظر توريد 
السالح إليران، موضحة أن تعاظم مستويات 
االستقطاب داخل الواليات املتحدة سيقلص 
فــرص بــلــورة إجــمــاع حزبي أميركي للضغط 
عــلــى إيـــــــران. وذكــــــرت صــحــيــفــة »جـــيـــروزالـــيـــم 

إلى ما رسخته الترامبية من متغيرات. لكن 
الوزير الفرنسي وضع ذلك في إطار أن »ما 
ــا أكــــدت سيادتها  ــ تــغــّيــر هــو واقــــع أن أوروبـ
منذ 4 سنوات على صعيدي األمــن والدفاع 
ومتحدثًا  االســتــراتــيــجــيــة«.  واستقالليتها 
ــرامــــب، قــــال لــــودريــــان إنــــه »مــنــذ  عـــن عــهــد تــ
4 أعــــــــوام، خـــرجـــت أوروبــــــــا مــــن ســذاجــتــهــا، 
ــا قــــــوة«.  ــهــ ــلـــى أنــ ــد نـــفـــســـهـــا عـ ــيـ ــأكـ وبـــــــــدأت تـ
الطويل،  »التاريخ  بـ الفرنسي  الوزير  وأشاد 
والــقــيــم واالنـــتـــصـــارات واملـــعـــارك املــشــتــركــة« 
ــا والـــواليـــات املــتــحــدة، مــؤكــدًا أنــه  بــني أوروبــ
لدينا منذ  إذا كان  »تجب مواصلتها، حتى 

4 سنوات اختالفات كبيرة«.
وفــي أملــانــيــا، تــواصــل التحذير مــن الوضع 

ذاتــه على الطاولة داخــل البيت األبــيــض. ولم 
يــســتــبــعــد كــهــانــا أن يــفــضــي الـــخـــالف بــشــأن 
االتــفــاق الــنــووي مــع إيــــران إلـــى أول مواجهة 
أن  استبعد  التي  بايدن،  وإدارة  إسرائيل  بني 
تــنــجــح فــي إقــنــاع طــهــران بــقــبــول الــتــعــديــالت 

التي تريدها على االتفاق.
توقع  الفلسطيني،  بــالــشــأن  يتعلق  مــا  وفـــي 
الحزب  في  التقدمي  الجناح  ينجح  أن  كهانا 
فـــي إجـــبـــار بـــايـــدن عــلــى الــــعــــودة عـــن الــكــثــيــر 
ــقــــرارات الــتــي اتــخــذهــا تـــرامـــب، وضــمــن  مـــن الــ
ذلــــك إعــــــادة فــتــح مــكــاتــب »مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الفلسطينية« في واشنطن، وإعادة املوازنات 
الالجئني  وتشغيل  غـــوث  لــوكــالــة  املخصصة 
ــم يــســتــبــعــد أن  ــ الــفــلــســطــيــنــيــني )أونـــــــــــروا(. ولـ
القدس  فــي  قنصلية  املتحدة  الــواليــات  تفتح 
أبــيــب بوقف  تــل  إلــى جــانــب مطالبة  الشرقية 
الــبــنــاء فــي املــســتــوطــنــات فــي الــضــفــة الغربية 
املحتلة. وتوقع أن يشهد عهد بايدن التراجع 
عن »مسلمة« حكمت اإلدارات األميركية حتى 
اآلن وتتمثل في عدم إثارة جدل خالفي علني 

املحتمل  التزوير  عن  علنًا  يتحدث  الحالي 
ــــاوى قــضــائــيــة فـــي عـــدد من  ونــيــتــه رفـــع دعـ
الــــــواليــــــات«. وأعــــربــــت زاخـــــاروفـــــا عــــن أمـــل 
القانونية  بــالدهــا فــي أن »تــســمــح اآللــيــات 
املوجودة في الواليات املتحدة، مع االمتثال 
الــكــامــل لــلــدســتــور، بتحديد رئــيــس الــدولــة 
املستقبلي، وفــي أمــر أهــم مــن ذلــك، بتفادي 
ــاق فــي  ــطـ ــنـ ــة الـ ــعــ ــات واســ ــرابــ ــطــ انـــــــدالع اضــ

البالد«.
املــرشــد األعلى  على املقلب اإليــرانــي، سخر 
عــلــي خــامــنــئــي مـــن االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
»االستعراض«.  بـ إياها  واصفًا  األميركية، 
وكــــتــــب خـــامـــنـــئـــي فــــي رســــالــــة نــــشــــرت لــيــل 
األربـــــعـــــاء - الــخــمــيــس عـــلـــى حـــســـابـــه عــلــى 
ــتـــر« بــالــلــغــة اإلنـــكـــلـــيـــزيـــة: »يــــا لـــه من  »تـــويـ
استعراض! يقول أحدهما إنها االنتخابات 
املتحدة.  الواليات  تاريخ  في  تزويرًا  األكثر 
ــــس األمــــيــــركــــي  ــيـ ــ ــرئـ ــ ومــــــــن يـــــقـــــول ذلــــــــــك؟ الـ
الــتــغــريــدة أن »خصمه  الــحــالــي«. وتــابــعــت 
تــــرامــــب يــنــوي  يـــقـــول إن  ــدن(  ــايــ بــ )أي جــــو 
تــزويــر االنــتــخــابــات. هـــذه هــي االنــتــخــابــات 
األمـــيـــركـــيـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي الــــواليــــات 
املــتــحــدة«. مــن جهته، هاجم روحــانــي أمس 
نظيره األميركي املنتهية واليته، وذلك غداة 
تأكيده أن بالده غير مهتمة بمعرفة هوية 
االنتخابات. وقــال روحاني  الفائز في هذه 
ــوأ أيــامــهــا خـــالل فترة  إن بـــالده أمــضــت أسـ
رئــاســة تــرامــب. وتــابــع أن »ذاك الـــذي يقبع 
فــي الــبــيــت األبــيــض لــم يــقــدم عــلــى تخفيف 
في  بــالدنــا حتى  على  املفروضة  العقوبات 
فترة تفشي وبــاء كــورونــا، لكنني أثــق بأن 
النصر سيكون لشعبنا في نهاية املطاف«، 
االنتخابات  نتيجة  أن  على  تأكيده  مجددًا 
الـــرئـــاســـيـــة فـــي الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، ال تهم 

بالده.
)رويترز، فرانس برس، األناضول(

بوست«، أمس الخميس، أن نتنياهو  يحاول 
إلــزام بايدين، في حــال فــوزه في االنتخابات، 
ــى أن  ــ ــرن«. وأشــــــــــارت إلــ ــ ــقــ ــ ــ ــة ال ــقـ ــفـ بـــخـــطـــة »صـ
بوسع  »ليس  بأنه  أبلغها  أن  سبق  نتنياهو 
رئيس ديمقراطي إيقاف تطبيق خطة ترامب«، 
الفتة إلــى أنــه قصد بشكل خــاص ضــرورة أن 
رئيسًا، مخطط ضم  خب 

ُ
انت إذا  بايدن،  يدعم 

أجــــزاء مــن الــضــفــة الــغــربــيــة، وبــاقــي مضامني 
»صفقة القرن«. ونقلت عن نتنياهو قوله »في 
الخطة، فإنه سيجري  الــشــروع بتطبيق  حــال 
أمــيــركــيــة  إلدارة  يــمــكــن  ال  بــحــيــث  تــثــبــيــتــهــا 
إدارة، ســواء كانت  فكل  التراجع عنها.  قادمة 
بالتصرف  مطالبة  جمهورية،  أو  ديمقراطية 
وفق الواقع الجديد، وعليهم أن يأخذوا ما تّم 
بالفعل في الحسبان«. وحسب الصحيفة، فقد 
أكد نتنياهو أن إجــراء االنتخابات األميركية 
« ُيــحــدد مــا إذا كــانــت إســرائــيــل 

ً
لــيــس »عـــامـــال

ستطبق مخطط ضّم أجزاء من الضفة الغربية 
أو ال، مشددًا على أنه سيعمل »بشكل جيد مع 

كل رئيس ديمقراطي أو جمهوري«.
ــة الـــبـــث  ــئـ ــيـ ــه هـ ــتـ ــثـ ــقــــريــــر بـ إلـــــــى ذلـــــــــك، ذكـــــــر تــ
ــة الــــعــــامــــة، )كـــــــــان(، مـــســـاء أمـــس  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ اإلسـ
جهات  أبلغت  الفلسطينية  السلطة  أن  األول، 
أوروبــــيــــة بــأنــهــا ســتــكــون مــســتــعــدة لــلــعــودة 
للتنسيق األمــنــي مــع االحـــتـــالل فــي حـــال فــاز 
وزعم  األميركية.  الرئاسة  بانتخابات  بايدن 
الــتــقــريــر أن مــســؤولــني رفــيــعــي املــســتــوى في 
مــحــادثــات  فــي  أعــلــنــوا  الفلسطينية  الــســلــطــة 
مغلقة مع أطــراف أوروبــيــة أن السلطة تعتزم 
ــتــــالم أمـــــــوال الــــضــــرائــــب والــــرســــوم  أيـــضـــًا اســ
الـــتـــي تــجــبــيــهــا دولــــــة االحــــتــــالل لــصــالــحــهــا. 
املــالــيــة للسلطة  الــضــائــقــة  أن  الــتــقــريــر  وبــــني 
ــيـــرة،  الــفــلــســطــيــنــيــة تــفــاقــمــت فـــي الــفــتــرة األخـ
وأنها اضطرت لالستدانة من البنوك ولتلقي 
املساعدات، إلى جانب خفض رواتب العاملني 

في صفوفها ومؤسساتها. 

أمس  بايدن،  جو  الرئاسية  لالنتخابات  الديمقراطي  المرّشح  أعلن 
األّول  اليوم  منذ  مجّددًا،  ستنضّم  المتّحدة  الواليات  أّن  الخميس، 
لواليته، إذا فاز، إلى اتّفاق باريس المناخي الذي انسحبت منه رسميًا، 
رسميًا  ترامب  إدارة  »غادرت  تغريدة:  في  بايدن،  وقال  األول.  أمس 
اتفاق باريس المناخي. في غضون 77 يومًا بالضبط ستنضّم إليه إدارة 
الوالية  بدء  تاريخ  المقبل  الثاني  يناير/كانون   20 إلى  إشارة  بايدن«، في 

الرئاسية المقبلة.

االنضمام مجددًا التفاق المناخ

وافق الناخبون في 
كاليفورنيا، في استفتاء 

الثالثاء الماضي، على 
تعزيز قانون الخصوصية، 
على الرغم من معارضة 

منظمات ترى أن هذا 
اإلصالح سيفتح الباب 

لتجاوزات من قبل شركات 
التكنولوجيا. وصوت 

الناخبون على 12 قضية 
على مستوى الوالية، 
بما في ذلك »االقتراح 

24« الذي يقضي بالحد 
من إمكانية استخدام 

الشركات للبيانات الشخصية 
للمستهلكين. وبعد فرز 

أكثر من 70 في المائة من 
األصوات، وافق 56 في 
المائة على »االقتراح 24«.

تعزيز 
الخصوصية

تقريررصد

اعتبر نتنياهو أنه ليس بوسع رئيس ديمقراطي إيقاف صفقة القرن )سول لوب/فرانس برس(
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نتنياهو يمتدح 
قرار ماالوي تدشين 

سفارة بالقدس 
أثـــنـــى رئـــيـــس الـــــــوزراء اإلســرائــيــلــي 
الخميس،  أمــس  نتنياهو،  بنيامني 
عــلــى قــــرار مـــــاالوي تــدشــني ســفــارة 
ــقـــدس املــحــتــلــة. ووصـــف  لــهــا فـــي الـ
ــه وزيـــــــر  ــ ــائـ ــ ــقـ ــ نــــتــــنــــيــــاهــــو، خـــــــــالل لـ
خــارجــيــة مـــــاالوي آزيـــنـــيـــار مــكــاكــا، 
الكبير«، مشيرا إلى  »اليوم  بـ القرار 
أن إســرائــيــل تــولــي اهــتــمــامــًا كبيرًا 
ــيـــة.  ــقـ ــلـــعـــالقـــات مــــع الــــــــدول األفـــريـ لـ
الــتــعــاون  بــتــوثــيــق  نتنياهو  ووعــــد 

مع ماالوي في مجاالت عدة.
)العربي الجديد(

نادي األسير: تصفية 
ممنهجة  بحق 

ماهر األخرس 

ــد نـــــــادي األســــيــــر الــفــلــســطــيــنــي،  ــ أكــ
أمس الخميس، أنه ال حلول جديدة 
بشأن قضية األسير ماهر األخرس 
ــن الـــطـــعـــام لـــلـــيـــوم 102  ــرب عــ املــــضــ
يجري  ما  أن  معتبرًا  التوالي،  على 
ــه بـــمـــثـــابـــة تـــصـــفـــيـــة وإعــــــــدام  ــقـ بـــحـ
أجهزة  فيه  ــشــارك 

ُ
ت بــطــيء ممنهج، 

بمستوياتها  اإلسرائيلي  االحتالل 
كافة. وأوضــح نــادي األسير أن أمر 
ــــرس  األخـ بـــحـــق  اإلداري  االعـــتـــقـــال 
يــنــتــهــي فـــي 26 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
احـــتـــمـــال  أن  إال  ــالــــي،  ــحــ الــ الــــثــــانــــي 
ــرار  قــ يــبــقــى  فــيــمــا  وارد،  تـــجـــديـــده 
املــتــمــثــل بتجميد  الــعــلــيــا  املــحــكــمــة 

االعتقال خدعة.
)العربي الجديد(

قتلى وجرحى 
بتفجيرين في ديالى 

العراقيني،  املــواطــنــني  مــن  عــدد  قتل 
وأصـــيـــب آخـــــــرون، بــيــنــهــم عــنــاصــر 
وقعا  مــتــعــاقــبــني،  بتفجيرين  أمــــن، 
ــأطـــراف مــديــنــة  فـــي بــلــدة الـــعـــبـــارة بـ
بـــعـــقـــوبـــة مــــركــــز مـــحـــافـــظـــة ديــــالــــى، 
شرقي بغداد. وأوضح مدير البلدة 
ناسفة  »عــبــوة  أن  التميمي،  شــاكــر 
ــرة  ــي أطــــــــراف قـــريـــة زهــ انـــفـــجـــرت فــ
 3 للبلدة، ما تسبب بمقتل  التابعة 
نــســاء وإصــابــة مــدنــي«، مضيفا أن 
»عبوة أخــرى مزروعة قــرب األولــى، 
ــلــــى دوريــــــــــة لـــلـــشـــرطـــة  انــــفــــجــــرت عــ
وصلت إلى املكان إلخالء الجرحى، 
ما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة 

3 آخرين«.
)العربي الجديد(

الصومال: تشكيل اللجان 
الخاصة باالنتخابات 

أعـــلـــن رئـــيـــس الـــــــوزراء الــصــومــالــي، 
ــلـــي )الــــصــــورة(،  مــحــمــد حــســني روبـ
أول من أمس األربعاء، تشكيل لجنة 
انــتــخــابــيــة فــيــدرالــيــة مــشــتــركــة بني 
الــحــكــومــة الــصــومــالــيــة والـــواليـــات 
لالنتخابات  اســتــعــدادًا  الفيدرالية، 
النيابية والرئاسية املزمع إجراؤها 
أواخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني 
الـــحـــالـــي. وتــتــألــف الــلــجــنــة بحسب 
ــي، مــــن 25 عــــضــــوًا. وتـــجـــري  ــ ــلـ ــ روبـ
بني  ما  الحكومة،  وفــق  االنتخابات 
حــتــى  األول  كــــانــــون  ديـــســـمـــبـــر/   1
ــه، ملـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ،  ــنــ الــــعــــاشــــر مــ
انــتــخــابــات أعــضــاء  عــلــى أن تنتهي 
ــبــــرملــــان نـــهـــايـــة ديـــســـمـــبـــر، لــتــبــدأ  الــ
يناير/ بحلول  الرئاسة  انتخابات 

كانون الثاني 2021.
)العربي الجديد(

»التحالف« السعودي 
يدمر مسيّرة للحوثيين

أعــلــن »الــتــحــالــف« الــســعــودي، أمس 
طائرة  وتدمير  اعتراض  الخميس، 
الحوثيون  أطلقها  مفخخة  مسيرة 
ــة. وأوضـــــــــح  ــ ــوديــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ بـــــاتـــــجـــــاه الــ
ــان، أن قـــواتـــه  ــيــ ــي بــ »الـــتـــحـــالـــف« فــ
»اعــتــرضــت ودمــــرت طــائــرة مسيرة 
مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي 
الــســعــوديــة«. ولم  باتجاه األراضـــي 
الــبــيــان تفاصيل حــول وجهة  يــقــدم 
املسيرة، فيما لم يصدر عن جماعة 

الحوثيني أي تعليق.
)األناضول(



البرلمان التونسي ساحة للصراعاتجولة ثالثة من حوار بوزنيقة الليبي
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اجتماع وزاري 
قطري تركي 

ــيــــس، فــي  ــمــ ــخــ افــــتــــتــــحــــت أمــــــــس الــ
مدينة إسطنبول، أعمال االجتماع 
الـــــــــــــوزاري الـــتـــحـــضـــيـــري لــــلــــدورة 
الـــســـادســـة لــلــجــنــة االســتــراتــيــجــيــة 
ــتـــي قــطــر وتــركــيــا  الــعــلــيــا بـــن دولـ
ــبــــول. وأعــــــرب  ــنــ ــــي مـــديـــنـــة إســــطــ فـ
ــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء  ــيـ ــ ــــب رئـ ــائـ ــ نـ
ــر الــخــارجــيــة الــقــطــري الشيخ  وزيــ
محمد بــن عــبــد الــرحــمــن آل ثــانــي، 
الــذي حضر االجتماع، عن تطلعه 
ــتـــمـــاع فـــي تــعــزيــز  ألن يــســهــم االجـ
االستراتيجية  والعالقات  الروابط 
التي تنامت وتجذرت بن البلدين. 
لــــوزارة الخارجية  بــيــان  وبــحــســب 
ــر ارتـــيـــاحـــه  ــ ــــوزيـ ــة، أكـــــد الـ ــريـ ــطـ ــقـ الـ
البلدين حول  بــن  الـــرؤى  لتطابق 
ــة واإلقـــلـــيـــمـــيـــة،  ــيــ الـــقـــضـــايـــا الــــدولــ

بحسب بيان للوزارة. 
)العربي الجديد(

العثماني ينتقد الجزائر 

انــتــقــد رئــيــس الــحــكــومــة املــغــربــيــة، 
)الــصــورة(،  العثماني  الــديــن  سعد 
أمـــس الــخــمــيــس، الــجــزائــر، متهمًا 
»املـــمـــاطـــلـــة« فـــي تسجيل  بــــ ــا  إيـــاهـ
الــــــالجــــــئــــــن الــــــصــــــحــــــراويــــــن فـــي 
ــمــــات تــــــنــــــدوف بــــــاألراضــــــي  ــيــ مــــخــ
ــال  ــ ــم. وقـ ــهــ ــائــ ــة وإحــــصــ ــريــ ــزائــ ــجــ الــ
ــرار مــجــلــس األمـــن  الــعــثــمــانــي إن قــ
ــادر الـــجـــمـــعـــة املــــاضــــي جـــدد  ــ ــــصـ الـ
الدعوة للدولة املضيفة بأن تبادر 
مخيمات  فــي  الــالجــئــن  لتسجيل 
تــنــدوف وإحــصــائــهــم، لكن الطرف 
ــرًا  اآلخـــــــــر ال يـــــــــزال يــــمــــاطــــل، مــــذكــ
ــــن فـــي قــــراره  بـــإشـــادة مــجــلــس األمـ

باملبادرة املغربية للحكم الذاتي.
)العربي الجديد(

قلق أممي 
على صحة الهذلول

ــدة، أمــــس  أعــــــربــــــت األمــــــــــم املــــــتــــــحــــ
تــدهــور  إزاء  قلقها  عــن  الــخــمــيــس، 
صـــــحـــــة الـــــنـــــاشـــــطـــــة الــــســــعــــوديــــة 
املــــحــــتــــجــــزة فــــــي املــــمــــلــــكــــة، لــجــن 
ــا عــن  ــهــ الــــهــــذلــــول، بـــســـبـــب إضــــرابــ
الــطــعــام مــنــذ 26 أكــتــوبــر/تــشــريــن 
لــجــنــة  ــبــــت  ــالــ وطــ املـــــاضـــــي.  األول 
األمـــــــم املـــتـــحـــدة املـــعـــنـــيـــة بــحــقــوق 
السعودية  السلطات  بإفراج  املرأة، 

الفوري عن الهذلول.
)األناضول(

أبو الغيط يؤكد 
أهمية الحل السياسي 

في سورية
أكــــد األمــــن الـــعـــام لــجــامــعــة الــــدول 
الــعــربــيــة، أحــمــد أبـــو الــغــيــط، أمــس 
ــة الـــتـــي  ــيــ ــمــ الـــخـــمـــيـــس، عـــلـــى األهــ
الجمود  لتحريك  الجامعة  توليها 
فــي األزمـــة الــســوريــة، مــشــددًا خالل 
لقائه املبعوث األممي إلى سورية، 
غـــيـــر بـــيـــدرســـن )الــــــصــــــورة(، عــلــى 
 عــســكــري حــاســم 

ّ
ــل ــــود حــ عــــدم وجـ

فـــي هـــذا الــبــلــد. ورأى أبـــو الــغــيــط، 
الجامعة،  بــأمــانــة  مــصــدر  بحسب 
أنــه مــن املهم أن ُيـــدرك الــســوريــون، 
فـــي الـــُحـــكـــم واملــــعــــارضــــة، خــطــورة 
ــــع، مـــتـــحـــدثـــًا عــن  ــــوضـ اســــتــــمــــرار الـ

»ضرورة الوصول لحلول وسط«.
)العربي الجديد(

معتقلو هجوم فيينا 
مرتبطون بالتطرف

قـــال مــديــر األمــــن الـــعـــام فـــي وزارة 
روف،  فــرانــز  النمساوية  الداخلية 
املــعــتــقــلــن  إن  ــيــــس،  ــمــ الــــخــ أمـــــــس 
ــن ألـــقـــي الـــقـــبـــض عــلــيــهــم فــي  ــذيــ الــ
ــه 

ّ
مـــا يــتــصــل بــالــهــجــوم الـــــذي شــن

ــلــــح فــــــي وســــــــط فـــيـــيـــنـــا يــــوم  مــــســ
االثنن املاضي، وأسفر عن سقوط 
ــاط  ــ ضـــحـــايـــا، يــنــتــمــون إلــــى األوسـ
اإلســالمــيــة املــتــطــرفــة. ويــبــلــغ عــدد 
السلطات  املعتقلن بحسب  هؤالء 
. وأكد روف 

ً
النمساوية، 15 معتقال

أنــه »يمكن  خــالل مؤتمر صحافي 
هم على صلة بهذه 

ّ
كل أن  مالحظة 

األوساط املتطرفة«.
)رويترز(

الرباط، طرابلس ـ العربي الجديد

تــواصــل الــصــمــت الــرســمــي فــي لــيــبــيــا، أمــس 
الــخــمــيــس، حــيــال مـــا يــشــهــده املــلــف الليبي 
من حراك، وخصوصًا في ما يتعلق بنتائج 
مــــحــــادثــــات وتــــوصــــيــــات لـــــقـــــاءات غـــدامـــس 
الــعــســكــريــة )الــلــجــنــة الــعــســكــريــة املــشــتــركــة 
5+5 الـــتـــي تــضــم طـــرفـــي الــــصــــراع، حــكــومــة 
الـــوفـــاق ومــلــيــشــيــات خــلــيــفــة حــفــتــر(، والــتــي 
ــــوم اإلثــــنــــن والــــثــــالثــــاء املـــاضـــيـــن.  ــــرت يــ جــ
ويــزيــد ذلـــك مــن ضــبــابــيــة املــشــهــد، قــبــل أيــام 
الليبي  السياسي  الحوار  ملتقى  انعقاد  من 
فــي 9 نوفمبر/تشرين  املــرتــقــب  تــونــس،  فــي 
»وضــــع خــريــطــة طــريــق  ـــ ــالـــي، لــ الـــثـــانـــي الـــحـ
حــازمــة جـــدًا نــحــو االنــتــخــابــات مــع معايير 
ــيـــة«، بــحــســب تـــصـــريـــحـــات لــرئــيــســة  مـــرجـــعـ
وليامز.  ستيفاني  باإلنابة  األممية  البعثة 
التي  الحاسمة  الخريطة ستكون  أن  ويبدو 
وترتيبات  الليبية،  الــفــوضــى  بــن  ستفصل 
السالم املقبل في البالد. وفي هذا اإلطار، أكد 

تونس ـ آدم يوسف

ال تفارق الخالفات والتوترات أشغال البرملان 
ــي، لـــتـــتـــحـــول قـــبـــة مـــجـــلـــس الــشــعــب  ــونـــسـ ــتـ الـ
وتبادل  للصراع  ساحة  إلــى  هياكله  وجميع 
الـــعـــنـــف املــــتــــواصــــل بــــن الـــبـــرملـــانـــيـــن الـــذيـــن 
وتواصل  واملواضيع.  امللفات  جميع  تفرقهم 
عمل مكتب البرملان منذ أول من أمس األربعاء 
إلـــى فــجــر أمـــس الــخــمــيــس، ليقضي أعــضــاؤه 
كامل الوقت في الجدل حول التنديد بالعنف 
وخطاب الكراهية، فتحولت الجلسة األخيرة 
إلى مناوشات وعنف وانتهت بتعّمق الخالف 

بن الكتل املتصارعة.
ودان مكتب الــبــرملــان، فــي بــيــان، العنف الــذي 
ــيـــس كــتــلــة ائـــتـــالف  ــدر عــــن رئـ ــ ــه صـ ــ اعـــتـــبـــر أنـ
الـــكـــرامـــة إثــــر شـــكـــوى قــدمــتــهــا رئــيــســة كتلة 
الحزب الدستوري الحر، عبير موسي. وذكر 
البيان أنه »بعد أن اطلع على مراسلة لالتحاد 
الــبــرملــانــي الــدولــي بخصوص الــشــكــوى التي 

املتحدة،  لألمم  الــعــام  األمــن  باسم  املتحدث 
ستيفان دوغــاريــك، أول من أمــس، أن صدور 
قرار داعم لوقف النار سيفيد تحقيق السالم 
»الصوت  أن  ليبيا، مضيفًا  فــي  واالســتــقــرار 
ــــن مفيد  الــســريــع واملـــوحـــد مـــن مــجــلــس األمـ
دائمًا لألطراف الليبية، ولجهودنا لتحقيق 
السالم واالستقرار«. من جهته، جّدد الرئيس 
أن  التأكيد  األربعاء،  التونسي قيس سعّيد، 
الحل في ما يتعلق باملسألة الليبية، ال يمكن 

أن يكون إال من الليبين أنفسهم.
باملحادثات  الــذي يحيط  الغموض  ووســط 
ــارات املــكــوكــيــة  ــ ــزيـ ــ الــســيــاســيــة، تـــتـــواصـــل الـ
ــادة لــيــبــيــا إلـــــى عـــواصـــم  ــ ــ الــــتــــي يـــجـــريـــهـــا قـ
 عــن الــزيــارة 

ً
عــربــيــة بــوتــيــرة عــالــيــة. فــفــضــال

في  الداخلية  وزيــر  يجريها  التي  الرسمية 
حــكــومــة الـــوفـــاق فــتــحــي بــاشــاغــا، لــلــقــاهــرة، 
ــدة بــــن وفــــدي  ــديــ ــقـــدت أمـــــس جـــولـــة جــ ــعـ انـ
ــــواب طــبــرق فـــي مدينة  مــجــلــســي الـــدولـــة ونـ
بوزنيقة فــي املــغــرب، وذلــك بعد نحو شهر 
من التوقيع هناك على مسودة اتفاق بشأن 
السيادية  املناصب  اختيار شاغلي  معايير 
املــادة 15 من  السبعة املنصوص عليها في 
االتــفــاق الــســيــاســي املــوقــع فــي الــصــخــيــرات. 
وقــــال مــصــدر مـــن املــجــلــس األعـــلـــى لــلــدولــة، 
من  الثالثة  الجولة  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
لجنتي  بــن  هــي  ببوزنيقة  الليبي  الــحــوار 
ملــنــاقــشــة االتــفــاق  املــجــلــســن 13+13،  حــــوار 
النهائي على املناصب الدستورية، التي تم 
التوافق حولها سابقًا. وأشار إلى أن ممثلي 
الــوفــديــن ســيــحــاوالن الـــوصـــول إلـــى تــوافــق 

حول السلطة الرئاسية والتنفيذية.  

عضوين  مع  جديد،  رئاسي  ملجلس  رئيسًا 
آخـــريـــن مـــن الـــغـــرب والـــجـــنـــوب الــلــيــبــي، مع 
الجديدة  للحكومة  رئيسًا  باشاغا  اختيار 
املــــوحــــدة، وهــــو الــخــيــار األكـــثـــر تــــــداواًل بن 

األوساط التي ستشارك في ملتقى تونس. 
الــســيــنــاريــوان، هما مجمل مــا ذكرته  هـــذان 

تــقــّدمــت بــهــا الــســيــدة عــبــيــر مـــوســـي، وعــايــن 
املــذكــورة،  النائبة  بها  تقّدمت  التي  املــؤّيــدات 
الدين  السيد سيف  النائب  أتــاه  ما  أن  اعتبر 
ــتــــه«.  مــخــلــوف مـــن قــبــيــل الـــعـــنـــف، وقــــــّرر إدانــ
ونــظــر املــكــتــب فــي خـــالف ســابــق بــن موسي 
ــلـــوف، اعـــتـــبـــرت فــيــه أنــــه هـــددهـــا وقـــام  ومـــخـ
البرملاني  االتــحــاد  إلــى  واشتكته  بإهانتها، 
ــي. وزاد الـــبـــيـــان الــــصــــادر عـــن املــكــتــب،  ــدولــ الــ
والـــذي دان مــخــلــوف، مــن حــدة الــتــوتــر، بعدم 
اعتراض نواب ائتالف الكرامة. ووصف عضو 
بمكتب  العلوي  اللطيف  عبد  البرملان  مكتب 
»الـــعـــار«، مهاجمًا مــوســي ونــــواب املــعــارضــة 

الذين ساندوها في اإلدانة.
ــتـــالف الــكــرامــة  بــــــدوره، اتـــهـــم رئـــيـــس كــتــلــة ائـ
ــاء  ــلــــوف، مــــوســــي وأعــــضــ ــــن مــــخــ ــديـ ــ ســـيـــف الـ
املــكــتــب مـــبـــروك كــورشــيــد )الــكــتــلــة الــوطــنــيــة( 
وســامــيــة عــبــو )الــتــيــار الــديــمــقــراطــي( وخــالــد 
الــكــريــشــي )حــركــة الــشــعــب( وحــافــظ الــــزواري 
)كتلة اإلصالح(، بأنهم استغلوا غياب رئيس 
مجلس نواب الشعب ونائبته األولى وترؤس 
النائب الثاني طارق الفتيتي )كتلة اإلصالح(، 
النظر  البرملان من  أعمال مكتب  لقلب جــدول 
التي  الــدولــي  البرملاني  لالتحاد  مراسلة  فــي 
طــلــبــت الـــتـــدقـــيـــق فــــي ادعـــــــــاءات مـــوســـي إلـــى 

إصدار بيان تنديد بالعنف.
ــبــــرملــــان بـــخـــطـــى مــتــثــاقــلــة  وتـــســـيـــر أعــــمــــال الــ
تدابير  فرضت  التي  كــورونــا  جائحة  بسبب 
استثنائية من جهة، ومن جهة أخرى لتصاعد 
ــلــــه، مــمــا تــســبــب في  ــات داخــ ــراعـ ــرة الـــصـ ــيـ وتـ
تأجيل العديد من القوانن وسْحب عدد منها 
مــن قبل الــحــكــومــة، إضــافــة إلــى ذلــك صعوبة 

على  للمصادقة  التشريعية  الــجــلــســات  عــقــد 
القوانن، وهروب البرملان إلى تنظيم جلسات 
الحوار واالستماعات للحكومة التي ال تمثل 

خالفًا بن املعارضة واالئتالف الحاكم.
وتعارض الكتلة الديمقراطية مواصلة العمل 
عليها  صادقت  التي  االستثنائية  بالتدابير 
الــجــلــســة، حــيــث يــذّكــر نـــواب املــعــارضــة بعدم 
قانونية الجلسات امللتئمة بسبب ما وصفوه 
مــن قبل  التصويت  بــتــزويــر وتــدلــيــس نتائج 

رئاسة البرملان ولجنة إحصاء األصوات.
في  عبو  سامية  املعارضة  النائبة  واعتبرت 
البرملان أصبح يمثل  أن  تصريحات إعالمية 
خطرًا على األمن القومي للبالد، مؤكدة تمسك 
كتلتها بالشكاية الجزائية ضد كل من رئيس 
الــبــرملــان راشــــد الــغــنــوشــي ونــائــبــتــه سميرة 
الــشــواشــي وعــضــوي لجنة اإلحــصــاء يمينة 
الـــزغـــالمـــي وشـــــراز الـــشـــابـــي، بــتــهــم »تــدلــيــس 
االستثنائية  التدابير  على  التصويت  نتائج 
لعمل البرملان خالل املوجة الثانية من جائحة 
كــــورونــــا«. واعــتــبــر املــحــلــل مــحــمــد الـــغـــواري 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن خطاب  فــي تــصــريــح لـــ
الــعــنــف والـــكـــراهـــيـــة أصـــبـــح ســمــة مـــداخـــالت 
البرملانين التونسين تحت قبة البرملان وفي 

الرغبة  أن  التواصل االجتماعي. وبّن  مواقع 
البرملان  فــي  الخصوم  تسكن  التي  الجامحة 
للمغالبة والتفوق تجاوزت الحدود وطمست 
ــمــــال مــجــلــس الـــشـــعـــب، مـــشـــيـــرًا إلـــى  بــقــيــة أعــ
اإلثــــارة وجلب  الــبــرملــانــيــن لصناعة  تــســابــق 
اهــتــمــام الـــــرأي الـــعـــام بــــأي تــكــالــيــف مــمــا أثــر 
سلبًا على عمل املجلس ونشاطاته. وأضاف 
املتحدث أن خطابات غالبية النواب بعيدة عن 
خصوصًا  التونسيون،  يعيشه  الــذي  الــواقــع 
الصحية واالجتماعية  األزمــة   تعّمق 

ّ
في ظــل

واالقــــتــــصــــاديــــة وتــــزايــــد خـــــوف الــــشــــارع مــن 
تصاعد وتيرة تفشي الوباء وإفــالس الدولة 

وتجميد األجور وفقدان فرص العمل.
فــي هــذه األثــنــاء، حــضــرت الــدعــوة إلــى حــوار 
وطــنــي اقــتــصــادي اجتماعي فــي الــلــقــاء الــذي 
جمع الرئيس التونسي قيس سعيد بوفد من 
التيار الديمقراطي أول من أمس، وضم األمن 
الــعــام غـــازي الــشــواشــي ونــائــب األمـــن الــعــام 
املــبــادرة  الــحــامــدي للتشاور فــي هــذه  محمد 
وبحث األوضاع العامة التي تعيشها تونس 

وضرورة تكاتف الجهود إلنقاذ البالد.
وبــيــنــمــا أكــــد الـــتـــيـــار تــرحــيــب ســعــيــد بــشــأن 
ــنـــى أن  ــبـ ــتـ ــي تـ ــ ــتــ ــ الــــــدعــــــوة إلـــــــى الــــــحــــــوار والــ
ــز وحـــدة  يـــكـــون تــحــت رعـــايـــتـــه بــاعــتــبــاره رمــ
ــات الــســيــاســيــة  ــ ــبـــالد، يــســود قــلــق مـــن األزمــ الـ
واالقـــتـــصـــاديـــة املــتــواصــلــة فـــي تـــونـــس. وفــي 
السياق، برز قبل أيام تأكيد رئيس الحكومة 
هشام املشيشي أن الدولة التونسية لن تصل 
إلى مرحلة اإلفالس، مشيرًا إلى أنها ملتزمة 
بــــاإليــــفــــاء بــتــعــهــداتــهــا تـــجـــاه الـــجـــمـــيـــع رغـــم 

صعوبة الوضع املالي الحالي.

األممية على ضــرورة  البعثة  ورغــم تشديد 
أن ينتهي ملتقى تونس للحوار إلى تحديد 
أقــرب وقــت ممكن النتخابات تنهي مراحل 
الداخل  كواليس  أن  إال  السياسي،  االنتقال 
الــلــيــبــي ال تــتــحــدث عــن ذلــــك، بــل تــشــيــر إلــى 
تركز لقاء تونس على سيناريوين. ويرتبط 
الــرئــاســي  املــجــلــس  بــتــعــديــل ســلــطــة  األول، 
الحالي بـ3 رؤوس تمثل أقاليم ليبيا الثالثة 
وحكومة منفصلة، تبقي على فائز السراج 
فـــي مــنــصــبــه كــرئــيــس لــلــمــجــلــس الــرئــاســي 
ــة لــشــخــصــيــة مــن  ــكـــومـ ــنــــح رئــــاســــة الـــحـ ومــ
برقة، مع اإلبقاء على باشاغا في الداخلية. 
وتدعم تركيا هذا السيناريو. أما السيناريو 
صالح  عقيلة  اختيار  عن  فيتحدث  الثاني، 

ــــن طـــرابـــلـــس  ــادر لـــيـــبـــيـــة، حـــكـــومـــيـــة مـ ــ ــــصـ مـ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  وبــرملــانــيــة مــن طــبــرق، لـــ
لــكــن تــرجــيــح الــســيــنــاريــو الــثــانــي تــســانــده 
تـــســـريـــبـــات املـــــغـــــرب. وأكـــــــــدت املـــــصـــــادر أن 
وفـــدي »الـــدولـــة« ونـــواب طــبــرق »لــم ينجحا 
الرئاسي   املجلس  تعديل  على  التوافق  فــي 
كمقترح يقدمانه للمشاركن في لقاء تونس، 
ويسهل عليهم عملية اختيار سلطة جديدة 
مــــوحــــدة«. هــــذا األمـــــر عــكــســتــه تــصــريــحــات 
أسعد الشرتاع، عضو مجلس النواب، الذي 
شــــدد عــلــى رفــــض »تــكــلــيــف حــكــومــة خـــارج 
إطـــار األجــســام املــوجــودة حــالــيــًا«، موضحًا 
في تصريح صحافي، أنه »إذا كان ال بد من 
بانتخاب  تكون  أن  فيجب  انتقالية،  مرحلة 

من الشعب، ثم يجري تكليف حكومة«. 
كـــمـــا يـــســـنـــد الـــســـيـــنـــاريـــو الـــثـــانـــي الــــزيــــارة 
الــحــالــيــة الــتــي يــجــريــهــا بــاشــاغــا لــلــقــاهــرة، 
بتنسيق أميركي، للقاء مسؤولن مصرين 
لبناء ثقة بينه وبن القاهرة من أجل ضمان 
رئاسة  منصب  توليه  على  اعتراضها  عــدم 
تحدثت  مــصــادر  بحسب  املقبلة،  الحكومة 

»العربي الجديد«.  في وقت سابق لـ
وبحسب تصريحات وليامز لتلفزيون ليبي 
ليل األربعاء - الخميس، فإن دور »مؤسسات 
الــصــخــيــرات«، فــي إشــــارة ملجلسي الــنــواب 
أنهما »منحا وقتًا  انتهى، وأكــدت  والدولة، 
ومساحة للقيام بدورهما لكنهما ملا ينجحا 
في صناعة القرار«. واستدركت بأن مجلس 
ــنــــواب ال يـــــزال لـــه دور بــعــد انـــتـــهـــاء لــقــاء  الــ
السلطة  املــصــادقــة على  فــي  تــونــس، يتمثل 

الجديدة، وإقرار قانون لالنتخابات.

تغلغل 
إيراني 

في حلب

واملصادقة  الدستورية،  النصوص  وتفسير 
عــلــى نــتــائــج االنـــتـــخـــابـــات، والــنــظــر بــطــعــون 
القوانن والتشريعات املختلف عليها داخل 
الــبــرملــان. وشــّكــلــت املــحــكــمــة فــي الــعــام 2005 
بعد الغزو األميركي للبالد، وتضم 8 أعضاء، 
توفي اثنان منهم، وأحيل ثالث للتقاعد بعد 
تجاوزه الـ70 عامًا، ما يجعل نصاب املحكمة 
، ويجعلها غير قــادرة على اتخاذ أي 

ً
مختال

قرار.
ويدخل الجدل حول مشروع قانون املحكمة 
االتــحــاديــة املــقــدم إلــى الــبــرملــان شــهــره الــرابــع 
على التوالي، وهو يتعلق بإدخال فقهاء في 
وتعارض  فيها.  اإلسالمية كقضاة  الشريعة 
قـــوى ســيــاســيــة ذلـــك، أبـــرزهـــا الــكــتــل الــكــرديــة 
وعدد من كتل العرب السنية وكتل األقليات. 
»الــعــربــي  وتــؤكــد مــصــادر بــرملــانــيــة عــراقــيــة لـــ
الجديد«، أن ثّمة مالمح اتفاق غير معلن بن 
قوى عدة، لعرقلة القانون، الذي يقف حاجزًا 

وســط مــســاعــدة مــن قبل الــنــظــام، إذ تتعاون 
مـــديـــريـــة األوقـــــــاف فـــي حــلــب مـــع اإليـــرانـــيـــن 
أو وكـــالئـــهـــم هـــنـــاك، حــتــى بـــاتـــوا يـــحـــددون 

مواضيع خطب الجمعة في املساجد.
الــتــاريــخ للبحث عن  ويحفر اإليــرانــيــون فــي 
مزاعم تتيح لهم إنشاء املراقد واملـــزارات في 
مــديــنــة حــلــب. وقــــد زعـــمـــوا، مــنــذ أيـــــام، أنــهــم 
»صــخــرة الــنــقــطــة« إلــى  ــادوا مـــا ُيــســمــى بـــ ــ أعــ
مكانها في مسجد يحمل اسم »النقطة« يقع 
في حي اإلذاعة في قلب مدينة حلب. وذكرت 
وكــالــة »مــهــر« اإليــرانــيــة أن االحــتــفــال، الــذي 
حــضــره إيــرانــيــون وشــخــصــيــات مــن الــنــظــام 
ــهــــران، حـــمـــل شــعــار  ــــوري مـــرتـــبـــطـــة بــــطــ ــسـ ــ الـ
ــــودة«، زاعــمــة أن هـــذه الصخرة  ــالـــوالدة عـ »بـ
ــان  ــن ثــمــانــيــة أعــــــوام إبـ اخــتــفــت مــنــذ أكـــثـــر مـ
سيطرة الجيش السوري الحر عليه. وزعمت 
أيــضــًا أن الــقــائــمــن عــلــى املــســجــد كـــانـــوا قد 
أخــفــوا هــذه »الــصــخــرة« قبل أن تظهر أخيرًا 
ــرّوج اإليـــرانـــيـــون أن  ــ ـــعـــاد إلـــى مــكــانــهــا. ويـ

ُ
وت

النبي  بــن علي، حفيد  الحسن  مــن دم  نقطة 

بغداد ـ أكثم سيف الدين

يؤكد مسؤولون عراقيون أن الفراغ 
ــراق  ــعــ ــه الــ ــلــ ــــوري الـــــــذي دخــ ــتـ ــ ــــدسـ الـ
االتــحــاديــة  املحكمة  تعطيل  بسبب 
بــفــعــل اخـــتـــالل نــصــاب أعــضــائــهــا، والـــتـــي لم 
يستطع البرملان تجاوز الخالفات السياسية 
ل، خطيٌر، ال سيما 

ّ
بشأن تمرير قانونها املعط

خّول أي جهة 
ُ
مع عدم وجــود آلية قانونية ت

أخرى القيام بمهام املحكمة الغائبة. ووسط 
حـــديـــث عــــن جـــهـــات مــســتــفــيــدة مــــن تــعــطــيــل 
والــجــذب  الــشــّد  حــالــة  تستمر  املحكمة،  عمل 
أي موعد  يــحــدد  لــم  قانونها. وبينما  بــشــأن 
البرملان  القانون، ُيحّمل مراقبون  إلقــرار هذا 

مسؤولية إهمال هذا امللف الحّساس.
واملحكمة االتحادية هي أعلى سلطة قضائية 
فـــي الــــعــــراق، بــحــســب الـــدســـتـــور، ومــهــمــتــهــا 
الفصل في النزاعات بن السلطات التنفيذية، 

عبد الرحمن خضر

أربــعــة أعــــوام مــضــت عــلــى انسحاب 
املــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة مــــن األحــــيــــاء 
ــبــــرى املــــدن  ــلــــب، كــ ــة مــــن حــ ــيـ ــرقـ الـــشـ
املقاتلون  يخرج  لم  السكان.  لجهة  السورية 
ــادر آالف املـــدنـــيـــن مــــن تــلــك  ــ ــقـــط، وإنــــمــــا غــ فـ
األحــــيــــاء نـــحـــو مـــنـــاطـــق املــــعــــارضــــة، تـــاركـــن 
سطت  الــتــي  وممتلكاتهم،  مــنــازلــهــم  خلفهم 
بمحاربة  الــنــظــام  شــاركــت  مليشيات  عليها 
فــصــائــل املـــعـــارضـــة فـــي شــــرق املـــديـــنـــة، قبل 
املعارضن منها،  اتفاق خروج  إلى  التوصل 

مدنين وعسكرين.
الشرقية لحلب تمدد نفوذ تلك  األحــيــاء  مــن 
املليشيات، املدعومة بمعظمها من »الحرس 
الــثــوري« اإليـــرانـــي، إلــى كــامــل املــديــنــة. وأدى 
اعتزازها بتفوقها في العمليات أثناء املعارك 
والسيطرة مقارنة بقوات النظام، إلى جعلها 
تملك الكلمة العليا واألقــوى في حلب، حيث 
ــنـــة عــســكــريــًا  تــحــكــمــت بــمــعــظــم أرجـــــــاء املـــديـ
وخدميًا، حتى باتت قوات النظام ومديرياته 

الخدمية، وأفرعه األمنية، مأمورة منها.
املشهد في حلب غاية في السوء، كما يشير 
الـــذي يستقي أخــبــار املدينة  الــنــاشــط نــذيــر، 
من والدته التي ظلت هناك بمفردها، بعدما 
األمنية  املالحقة  من  خوفًا  للمغادرة  اضطر 
أو االنضمام اإلجــبــاري للخدمة في صفوف 
ــــوات الـــنـــظـــام. ويــنــقــل نـــذيـــر عـــن والـــدتـــه أن  قـ
الوضع األمني يتدهور، فالسرقات وعمليات 
كبير،  بشكل  منتشرة  باتت  والقتل  الخطف 
برعاية وغــض نظر مــن إيـــران، إذ إن غالبية 
باملليشيات.  املرتبطن  من  الجرائم  مرتكبي 
ويــضــيــف: بـــات املــدنــيــون يــشــعــرون بـــأن تلك 
يتم  لكي  الــفــوضــى،  لخلق  تعمد  املليشيات 
فرز املحسوبن على املليشيات أو املنتسبن 
تطاولهم حاالت  الذين  الحيادين  عن  إليها 

التجاوز واالنتهاكات ربما بشكل متعمد.
ويــشــيــر نــذيــر إلـــى أن أحـــد أقـــاربـــه مـــن حلب 
املليشيات  لتلك  الشاغل  الشغل  بــأن  أخــبــره 
ــو الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى املــــدنــــيــــن، مــن  ــ ــوم هـ ــ ــيـ ــ الـ
أحيانًا  فــرضــه  أو  بالتشيع  الــتــرغــيــب  خـــالل 
تستخدمها  التي  الوسائل  وكــل  بالترهيب. 
املــلــيــشــيــات اإليـــرانـــيـــة، مــن زعــزعــة األمــــن في 
املدينة والتسلط على الضعفاء وغيرها من 
األساليب، تصب باتجاه تحقيق هذا الهدف، 

املبكرة،  التشريعية  االنتخابات  إجـــراء  أمــام 
إذ إن بقاء املحكمة مختلة النصاب ال يسمح 
العراقي  البرملان  االنتخابات. وأنهى  بإجراء 
في شهر أكتوبر/تشرين األول املاضي قراءة 
ثانية ملسودة قانون املحكمة االتحادية، من 
دون الــتــوصــل إلـــى أي اتــفــاق حــيــال الــفــقــرات 

املختلف عليها. 
حسن  الــبــرملــانــيــة،  القانونية  اللجنة  عضو 
»العربي الجديد«، إن »الفراغ  العقابي، قال لـ
الدستوري متحقق حاليًا، بحكم أن مؤسسة 
أساسية في الدولة معطلة وال تؤدي مهامها 
الـــدســـتـــوريـــة، فــتــعــطــيــل املــحــكــمــة ابـــتـــداء هو 
خــلــل جــســيــم فـــي بــنــيــة الـــــدولـــــة«، مــبــيــنــًا أن 
الــيــوم، ال يمكن  »أي تنازع ممكن أن يحصل 
للمحكمة أن تأخذ دورهــا فيه، ألن نصابها 
الحالي ال  »الفراغ  أن  العقابي  معطل«. وأكــد 
يــقــل عــن الــفــراغ الـــذي مــن املــمــكــن أن يحصل 
مؤسسة  أي  أو  البرملان  أو  الحكومة  بغياب 
دستورية أخرى، فالخلل خطير جدًا، السيما 
أننا في حال أي طــارئ ال يمكن لنا أن نلجأ 
نصاب  تعطيل  بــعــد  معينة  محكمة  إلـــى  بــه 
العراقي  الــنــائــب  وأكـــد  االتــحــاديــة«.  املحكمة 
االتحادية،  املحكمة  قانون  »الخالف على  أن 
مــفــتــعــل، ســـــواء أكـــــان بــالــنــســبــة إلــــى قــانــون 
به  الــذي عملت  القانون األصــلــي  أم  التعديل 

قلت 
ُ
محمد، سقطت على هذه الصخرة التي ن

بــعــد ذلـــك إلـــى حــلــب، بينما يــشــكــك كــثــيــرون 
بهذه الــروايــة، حيث أشـــارت مــصــادر محلية 
إلى أن اإليرانين وجدوا بهذه املزاعم ذريعة 
لخلق مزار للشيعة في مدينة حلب، ألسباب 
تتعلق بــمــشــروع يــعــمــلــون عــلــيــه مــنــذ عقود 

في  فــاألصــل  املاضية،  السنوات  فــي  املحكمة 
 
ً
تأخيره هو اإلهــمــال«. ورأى أن »هناك خلال
وتقصيرًا كبيرًا من البرملان بعدم املضي من 
أجل تشريع القانون، السيما أن هذا القانون 
جاهز للتشريع، والخالفات بشأنه بسيطة«.

ــا  ــ ــوايـ ــ ــابــــي وجـــــــــود »نـ ــقــ ــعــ ولـــــــم يـــســـتـــبـــعـــد الــ
مــبــيــتــة مـــن قــبــل األطـــــراف املــتــنــفــذة باملشهد 
إجــراء  لتعطيل  املشكلة  إبقاء  في  السياسي، 
فإن  وبــرأيــه،  املبكرة«.  البرملانية  االنتخابات 
هذه القوى »تحاول استنزاف الوقت لشهور 
الــعــراقــيــة  الـــدولـــة  عــــدة، وتـــجـــازف بمستقبل 
ومــســتــقــبــل الــنــظــام الــقــضــائــي واملــؤســســات 
الدستورية«. ومن شروط إجراء االنتخابات 
التي يعد لها العراق، إكمال نصاب املحكمة 
االتحادية، التي تعد الجهة الوحيدة املخولة 
أنها  إال  االنــتــخــابــات،  نتائج  املــصــادقــة على 
مختلة الــنــصــاب مــنــذ نــهــايــة الــعــام املــاضــي، 
ثم  للتقاعد، ومــن  أحــد أعضائها  إحالة  بعد 
وفاة عضوين الحقًا، في وقت ال تستطيع فيه 
إلغائها سابقًا  بسبب  بــدالء  تعين  املحكمة 
الــذي ينظم عملها،  القانوني الوحيد  النص 
ليتوقف إكمال نصابها على تشريع قانونها 

في البرملان.
من جهته، أكد النائب عن تحالف »عراقيون«، 
حسن خالطي، وجود صعوبة بتمرير قانون 
املحكمة في البرملان، كونه يحتاج الى توافق 
واسع بن الكتل السياسية. وقال خالطي في 
إيجاز صحافي قدمه مطلع األسبوع الحالي، 
من  ثلثن  الــى تصويت  »القانون يحتاج  إن 
أعضاء البرملان، وهو أمر صعب للغاية، إن لم 
الفترة«،  التحقيق خــالل هــذه  يكن مستحيل 
مؤكدًا أن »تمرير القانون ال يمكن فصله عن 
أمــام  فنحن  الــبــلــد،  فــي  السياسية  األوضــــاع 
وقـــت ضــيــق ومـــوعـــد االنــتــخــابــات املــبــكــرة ال 
يسمح بتأخر إكمال نصاب املحكمة«. ولذلك 
فإن تمرير القانون، يحتاج برأيه الى »توافق 
واسع لكي يمرر، لكن هذا األمر غير ممكن في 

الفترة الحالية«.
ولفت النائب العراقي إلى أن »السعي حاليًا 
داخـــــل الـــبـــرملـــان هـــو لــتــمــريــر الــتــعــديــل على 
القانون )إنهاء اإلشكال القضائي بعد نقص 
العضوية في املحكمة(، وليس القانون، إذ إن 
التعديل يحتاج الى أغلبية بسيطة لتمريره 
»من  فإنه  وبرأيه،  فقط(«.  نائبًا   83( برملانيًا 
املــمــكــن أن يــتــم ذلـــك، الســيــمــا أن الــبــرملــان قــرأ 
ــراءة ثــانــيــة«، مـــؤكـــدًا أن »تــعــديــل  ــ الــتــعــديــل قـ
ــانـــون ســيــتــيــح إكـــمـــال نـــصـــاب املــحــكــمــة،  ــقـ الـ
وأشــار  مهامها«.  ممارسة  فرصة  ويمنحها 
خالطي إلى أنه »قد تم وضع مــادة قانونية 
مجلس  مــع  وبــالــتــنــســيــق  للمحكمة،  تــســمــح 
إلــى رئيس  األعــلــى، بترشيح أسماء  القضاء 
مرسوم  إصـــدار  مهمة  ليتولى  الــجــمــهــوريــة، 
جــمــهــوري بــتــعــيــيــنــهــم، عــلــى أن يــكــونــوا من 
عــضــويــة  لــيــكــتــســبــوا  األول،  الـــصـــف  ــاة  قـــضـ

املحكمة«.
أكــــدوا أن هــنــاك جــهــات مستفيدة  مــراقــبــون 
مــن تعطيل عــمــل املــحــكــمــة، وتــهــدف مــن ذلــك 
وقال  أجندات ومصالح معينة.  إلــى تحقيق 
رئـــيـــس مـــركـــز الــتــفــكــيــر الـــســـيـــاســـي، إحــســان 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »غــيــاب  الـــشـــمـــري، لــــ
املــحــكــمــة االتـــحـــاديـــة، وبــحــكــم كــونــهــا تحتل 
 مــعــلــومــًا ضــمــن الـــدســـتـــور الـــعـــراقـــي، 

ً
فـــصـــال

وأهميتها تكمن في الفصل بن النزاعات بن 
مؤسسات الدولة، يؤكد أن جزءًا من الدستور 
العراقي مغيب، ولم يضع النص الدستوري 
إناطة  أو  املحكمة،  غــيــاب  بــدل  للحلول  آلــيــة 

املهام ألي من مؤسسات الدولة األخرى«.
وأوضــح الشمري أنه »حتى مجلس القضاء 
 عن املحكمة 

ً
األعلى ال يستطيع أن يكون بديال

االتحادية، ألن الدستور كان دقيقًا وواضحًا، 
حيث املهام املنوطة باملحكمة االتحادية هي 
حــصــرًا مــن صــالحــيــاتــهــا«. ومــن جــانــب آخــر، 
شـــرح الــنــائــب أن املــحــكــمــة لــهــا الــعــلــويــة في 
أيضًا  وهـــذا  الــدســتــوريــة،  النصوص  تفسير 
اختصاص حصري«، مشيرًا إلى أنه »بغياب 
 عدم 

ّ
عضوين عن نصاب املحكمة، وفــي ظــل

وجــــود تــشــريــع قــانــون الســتــبــدال األعــضــاء، 
ُجّمدت املحكمة بشكل كامل«. 

إلحداث اختراق كبير داخل املجتمع الحلبي 
املتماسك.

»العربي  وذكرت مصادر مطلعة داخل حلب، لـ
الــجــديــد«، أن مــحــاوالت اإليــرانــيــن التغلغل 
ــدأت فــــي ثـــمـــانـــيـــنـــيـــات الـــقـــرن  ــ ــ فــــي املـــديـــنـــة بـ
ــح مـــن نــظــام حــافــظ  املـــاضـــي، بتسهيل واضــ
السفارة اإليرانية في  أن  إلــى  األســد. وتشير 
دمشق اعتمدت على عدة شخصيات موالية 
لــطــهــران، أبــرزهــا محمود عــكــام الـــذي يشغل 
حاليًا منصب املفتي في حلب، وأحمد حسون 
الذي أصبح الحقًا مفتيًا للجمهورية. وتبن 
الذين  الحلبين،  العلماء  معظم  أن  املــصــادر 
ــذا املـــد املــنــظــم،  ــه هـ حـــاولـــوا الـــوقـــوف فــي وجـ
أن  إلــى  النظام«، مشيرة  في سجون  ّيبوا 

ُ
»غ

السفارة اإليرانية جندت عدة شخصيات من 
بلدتي نّبل والزهراء في ريف حلب الشمالي 
لــخــدمــة مــشــروعــهــا فـــي نــشــر الــتــشــّيــع داخـــل 

املدينة.
من جانبه، يبّن الباحث السوري محمد علي 
الــنــجــار، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
أن النظام اإليــرانــي »يــوهــم الشيعة بــأن لهم 
القرن  فــي  كانت  فــي مدينة حلب، ألنها  حقًا 
الحمدانين  سيطرة  تحت  الــهــجــري  الــثــالــث 
الــذيــن كــانــوا يــمــيــلــون إلـــى الــتــشــيــع«. ويــبــّن 
ما يخططون  إنجاز  اإليرانين يحاولون  أن 
له لحلب من خــالل 3 محاور رئيسية، وهي 
االقــتــصــادي والــعــســكــري والــديــنــي، مضيفًا 
»ســيــطــر اإليـــرانـــيـــون عــلــى جـــانـــب كــبــيــر من 
اإليرانين  أن  وأريافها«. ويبّن  مدينة حلب 
يــنــشــطــون فـــي إقـــامـــة الــحــســيــنــيــات واملـــراقـــد 
ــودون إلـــى  ــ ــعـ ــ واملــــــــــــزارات، مـــوضـــحـــًا أنـــهـــم »يـ
التاريخ للبحث عن أي مزاعم تتيح لهم ذلك، 

ومسجد النقطة أوضح مثال على ذلك«.
ــار إلـــــى أن املـــلـــيـــشـــيـــات تــقــتــل  ــنـــجـ ويـــشـــيـــر الـ
كـــل حــلــبــي ال يـــتـــعـــاون مــعــهــا، الفـــتـــًا إلــــى أن 
ــن الـــشـــركـــات  ــــأوا الـــكـــثـــيـــر مــ ــــشـ ــيــــن أنـ ــرانــ اإليــ
ــادي فــي  ــتــــصــ ــانـــب االقــ ــجـ لــلــســيــطــرة عـــلـــى الـ
تقوم  الشركات  هــذه  أن  ويؤكد  مدينة حلب. 
القديمة  العقارات في كل أحياء حلب  بشراء 
ويبّن  التاريخية.  األســـواق  وفــي  والحديثة، 
التغلغل  يــحــاولــون  »اإليـــرانـــيـــن  أن  الــنــجــار 
ــر الــفــقــيــرة فـــي مــديــنــة حــلــب من  ــ وســــط األسـ
لها،  مــاديــة وعينية  مــســاعــدات  خــالل تقديم 
يمر  التي  السيئة  املعيشية  الظروف  في ظل 
األيــتــام، وهو  بها معظم السورين، ورعــايــة 
إلــى املذهب  ما يتيح لهم جر هــذه العائالت 

الشيعي ومن ثم الوالء إليران«. 
ويوضح »بدأ اإليرانيون منذ نحو 4 سنوات 
ــال الــيــتــامــى فـــي مــديــنــة حلب  ــفـ بــتــربــيــة األطـ
وفق العقيدة الشيعية، بهدف تكوين جيش 
من األيــتــام السورين والؤه إليـــران«. ويقول 
الــلــحــظــة مــواجــهــة حقيقية  »ال تــوجــد حــتــى 
ــلــــب«، مــعــربــًا  ــي فــــي حــ ــ ــرانـ ــ مــــع املــــشــــروع اإليـ
ــأن اإليـــرانـــيـــن »ســيــنــجــحــون  عـــن اعـــتـــقـــاده بــ
العربية  حلب  هــويــة  لتغيير  مشروعهم  فــي 
واإلســالمــيــة، طاملا ال توجد قــوة قـــادرة على 

إخراجهم منها«.
فــي جنوب  املقيمن  علماء حلب  أحــد  ولــكــن 
ــر اســـمـــه(، يــعــتــقــد أن  ـــل عــــدم ذكــ

ّ
تــركــيــا )فـــض

املشروع سيمنى بالفشل في املدينة »بسبب 
الــتــي يبديها عــدد مــن علماء حلب  املــقــاومــة 
غير املوالن للنظام واإليرانين«. ويوضح أن 
لوا البقاء في املدينة رغم املخاطر 

ّ
»هؤالء فض

لــلــدفــاع عـــن حــلــب أمــــام هــــذا املــــد الــشــيــعــي«. 
ويــبــّن أن اعــتــمــاد اإليــرانــيــن على العائالت 
يــؤدي  أن  فــي مدينة حلب »ال يمكن  الفقيرة 
الحلبين«،  عــقــيــدة  تغيير  إلـــى  الــنــهــايــة  فــي 
ـــــــى وجــــــــود »الـــــــزوايـــــــا الـــصـــوفـــيـــة  مــــشــــيــــرًا إل
واملـــــــدارس الــشــرعــيــة الـــتـــي تـــرفـــض بــاملــطــلــق 

املشروع اإليراني في مدينة حلب«.

لم تصدر تعليقات عن أطراف الصراع حول مخرجات غدامس )عبد اهلل دوما/فرانس برس(

تحاول المليشيات التابعة إليران السيطرة على الحلبيين )فرانس برس(

يعطل غياب المحكمة االتحادية إجراء االنتخابات )حيدر حمداني/فرانس برس(

تعمل إيران على التغلغل داخل حلب عبر ترغيب وترهيب المدنيين في 
المدينة، وزعزعة األمن فيها. كما تحاول الحفر في التاريخ للبحث عن 

مزاعم تتيح لها إنشاء المراقد والمزارات في حلب
الحدثقضية

ترهيب وترغيب وحفر 
في التاريخ

إضاءةتقرير

تمرير قانون المحكمة 
يحتاج الى توافق بين 

الكتل السياسية

ُغيّب علماء حلبيون 
حاولوا الوقوف بوجه 

هذا المد المنظم

تضم المحكمة 8 أعضاء 
توفي اثنان منهم، 
وأحيل ثالث للتقاعد

األمم المتحدة: 
صدور قرار داعم لوقف 

النار يفيد السالم

سامية عبو: البرلمان 
أصبح يمثل خطرًا على 

األمن القومي

انتشرت عمليات 
الخطف والقتل برعاية 

وغض نظر من إيران

تشي التصريحات األممية 
الصادرة أخيرًا باستعجال 

التوصل إلنهاء األزمة 
الليبية في ملتقى تونس، 

فيما ال تزال تعقيدات 
الداخل بال حل

يغرق البرلمان التونسي 
في أزمات ثانوية 

عنوانها الخالفات وتبادل 
االتهامات بين نوابه، في 

وقت تسود مخاوف 
من تداعيات الوضع 

االقتصادي
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العراق 
فراغ دستوري 

متعّمد

ال تزال المحكمة 
االتحادية العليا في 
العراق، وهي أعلى 

سلطة قضائية 
معطلة، بفعل 

عدم تمرير قانونها 
في البرلمان، أو 

حّل إشكالية نقص 
أعضائها، فيما 
تدخل المصالح 
السياسية عامًال 

في ذلك، ال سيما 
من جهة عدم 

المتحمسين إلجراء 
االنتخابات المبكرة.

مصالح سياسية وراء 
تعطيل المحكمة االتحادية

مسؤولية 
البرلمان

حّمل رئيس مركز التفكير 
السياسي إحسان الشمري 

البرلمان مسؤولية 
التعطيل، كونه لم يأخذ 

باالعتبار أهمية وجود 
المحكمة، ولذلك لم 

يقر تشريع فقرة استبدال 
األعضاء ضمن قانونها. 
وبرأيه »ال معالجة لهذا 

الفراغ إال بإقرار قانون 
المحكمة أو تعديل 

الفقرة التي تخص 
استبدال األعضاء«.



يبدو أن موجة 
إخالءات السبيل 

التي شهدتها 
مصر قبل أيام 

ستتكرر قريبًا، 
وذلك لعدة 

أهداف، بينها 
رغبة السلطات في 
تقليل األعداد في 

السجون تحسبًا 
لموجة ثانية من 

كورونا، فضًال 
عن عملها على 

تهيئة األوضاع 
الستضافة عدد 

كبير من ضحايا 
حمالت االعتقال 

التي ُشنت على 
نطاق واسع 

الشهر الماضي

67
سياسة

وقد دفع هذا األمر وزارة الداخلية للمسارعة 
ــــراج أكــثــر مـــن ألــفــي ســجــن، مستفيدين  إلخـ
مــن قـــرار العفو الــرئــاســي بــاإلفــراج الشرطي 
بــمــنــاســبــة ذكــــرى انــتــصــار أكــتــوبــر/تــشــريــن 
األول املــاضــي. ثــم إخـــاء سبيل هــذه الدفعة 
على خلفية سياسية،  املعتقلن  من  الكبيرة 
إلــى  الــجــدد  املعتقلن  لنقل  الــفــرصــة  إلتــاحــة 

لتدابير التباعد االجتماعي وتخفيف األعداد 
ــل الـــزنـــازيـــن والــعــنــابــر، أدى إلـــى حبس  داخــ
نــســبــة تــقــتــرب مـــن نــصــف مــعــتــقــلــي الـــحـــراك 
الشعبي األخير داخل بعض أقسام الشرطة 
ــن املـــــركـــــزي، فــــي أوضـــــاع  ــ ــ ومـــعـــســـكـــرات األمـ
إنسانية صعبة وخطيرة على الصحة العامة 
ــــراد األمـــن عــلــى حــد ســـواء.  للمحبوسن وأفـ

الــســجــون املــركــزيــة والــلــيــمــانــات، مــع تطبيق 
ــة الـــجـــديـــدة. ورجــحــت  ــتــــرازيــ الـــتـــدابـــيـــر االحــ
ــدة بـــإخـــاء  ــديــ ــادر صــــــدور قـــــــــرارات جــ ــ ــــصـ املـ
الــســبــيــل فـــي قــضــايــا كــبــيــرة، عــلــى مــســتــوى 
الــقــاهــرة واملــحــافــظــات خــال الشهر الحالي. 
السجون حاليًا على  وكشفت عمل مصلحة 
ــداد قـــائـــمـــة جــــديــــدة مــــن املـــحـــبـــوســـن فــي  ــ ــ إعـ

قــضــايــا جــنــائــيــة عـــاديـــة، ربــمــا يــزيــد عــددهــم 
الشرطي  اإلفــــراج  مــن  لاستفادة   1500 على 
بقرار العفو القادم، بمناسبة ذكرى ثورة 25 
الشرطة،  )2011( وعيد  الثاني  يناير/كانون 
املتاحة  األمــاكــن  التعامل مع  لها  ما سيتيح 

في السجون والليمانات بمزيد من املرونة.
ويبدو أن الداخلية تعد سجونها الستضافة 

عدد كبير من ضحايا حمات االعتقال التي 
املــاضــي، في  شنت على نطاق واســع الشهر 
بعض قرى الجيزة والصعيد وحي البساتن 
بالقاهرة بعد الحراك الشعبي األخير. وكانت 
ــن املـــواطـــنـــن الــذيــن  اســتــهــدفــت الـــعـــشـــرات مـ
بــثــوا مــقــاطــع فــيــديــو عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
االجـــتـــمـــاعـــي لــلــتــظــاهــرات الــشــعــبــيــة الــشــهــر 
املـــاضـــي، وذلــــك بــعــد تــتــبــع آالف الــحــســابــات 
والصفحات التي تداولت تلك املقاطع. وقد تم 
إدراجهم جميعًا على ذمة القضية 880 لسنة 
تزعم  اتهامات خاصة،  لهم  وأضيفت   ،2020
تعاونهم مع وسائل إعام »معادية« وإساءة 

استخدام وسائل التواصل االجتماعي.
ومن مجموع معلومات من مصادر حقوقية 
مختلفة، رصدت »العربي الجديد« أن األعداد 
الــتــي عــرضــت حــتــى اآلن عــلــى ذمـــة القضية 
على نيابة أمن الدولة العليا تجاوزت 2170 
قـــرارات جماعية بحبسهم  شخصًا، صــدرت 
عـــلـــى ذمـــــة الـــتـــحـــقـــيـــقـــات، عـــــدا نـــحـــو 90 مــن 
خــلــي سبيلهم، بينما 

ُ
أ األطــفــال وكــبــار السن 

رفضت النيابة إخاء سبيل البقية. وما زال 
هناك أعداد أخرى غير معروفة من املعتقلن، 

لم يتم عرضهم على النيابة.
ــداد املــعــتــقــلــن على  ــ وبــالــتــالــي فــقــد بــاتــت أعـ
خلفية الحراك الشعبي األخير قريبة للغاية 
-إن لـــم تــكــن أكـــبـــر- مـــن أعـــــداد املــعــتــقــلــن في 
سبتمبر 2019، مع اختاف جوهري يتعلق 
باملناطق التي ينتمي إليها املعتقلون، حيث 
ــح فــي  ــ ــد الــعــنــصــر الـــريـــفـــي بــشــكــل واضــ ــزيـ يـ
األحداث األخيرة ليمثل أكثر من 90 في املائة 
مــن الــعــدد اإلجــمــالــي للمعتقلن. وأوضــحــت 
املصادر أن هناك تعليمات واضحة من األمن 
الوطني بعدم تضمن قوائم املخلى سبيلهم، 
أو اإلفراج الشرطي، أي شخصيات سياسية 

شهيرة. 
ــأن مــتــصــل، أشــــارت املـــصـــادر إلـــى أن  وفـــي شـ
خروج هذه األعداد الكبيرة من السجون سوف 
يتم استغاله لتحسن صورة النظام، حقوقيًا 
وإنــســانــيــًا، خـــال االتـــصـــاالت الــدبــلــومــاســيــة 
الغربية.  الــســفــارات األجنبية والــعــواصــم  مــع 
وكـــانـــت الـــســـفـــارات والـــعـــواصـــم أبــــدت أخــيــرًا 
انزعاجها من التعامل األمني مع التظاهرات 
الشعبية، وانتهاء بحادث مقتل مواطن بقرية 
العوامية باألقصر، في ظروف تؤكد عدم قدرة 
الحد من جموح وســوء تصرف  النظام على 
قـــوات الــشــرطــة تــجــاه املــواطــنــن. كــمــا يبرهن 
للبطش  األمنية  لآللة  النظام  استغال  على 
والتخويف. وأكد حديث املصادر املصرية في 
هذا السياق ما سبق أن كشفته مصادر غربية 
»الــعــربــي  بــالــقــاهــرة مطلع الــشــهــر املـــاضـــي، لـــ
الجديد«، من إجراء بعض السفارات األوروبية 
املـــصـــريـــة.  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  مــــع  اتــــصــــاالت 
وأعربت هذه السفارات عن قلقها ملا أوضحته 
متابعة األحــداث من وضــوح محاولة النظام 
الواسعة  الشعبية  بالطبيعة  االعــتــراف  عــدم 
واملـــعـــارضـــة لـــلـــحـــراك الــجــمــاهــيــري األخـــيـــر، 
ومحاولة تصويره باعتباره تظاهرات فئوية 
شهدتها بعض املناطق وحسب، وهو ما كان 
املصرية  الخارجية  ردود  في  األبــرز  العنوان 

خال االتصاالت.
وخـــــال تــلــك االتــــصــــاالت أعـــربـــت الـــســـفـــارات 
أيضًا عن قلقها بسبب ارتفاع عدد املواطنن 
املعتقلن، على خلفية األحـــداث، ســواء خال 
ــار  مـــشـــاركـــتـــهـــم فــــي الــــتــــظــــاهــــرات، أو فــــي إطــ
الــــحــــمــــات األمــــنــــيــــة لـــلـــتـــخـــويـــف والــــحــــد مــن 
انــتــقــدت بشدة  الشعبي. كما  الــحــراك  اتــســاع 
استمرار حبس عشرات النشطاء السياسين 
وعقب  قبيل  اعتقالهم  تم  ممن  والحقوقين، 
أحداث سبتمبر 2019، وأبرزهم املتهمون في 
»مجموعة األمل«،  القضية املعروفة إعاميًا بـ
للمشاركة  التنسيق  يحاولون  كانوا  والذين 
فـــي انـــتـــخـــابـــات مــجــلــس الــــنــــواب، ومــنــعــتــهــم 

السلطات من حقهم السياسي باعتقالهم.

إخالءات السبيل في مصر

المسؤول  تدوير  مع  السبيل  إخــالء  موجة  بتزامن  مفارقة  حدثت 
حسني  حازم  الجمهورية  لرئاسة  عنان  سامي  الفريق  بحملة  السابق 
القضية تضم عددًا من  لسنة 2020. وأصبحت  القضية رقم 855  في 
المتهمين ال تربطه بهم أي عالقة، مثل النشطاء الحقوقيين محمد 
المصري، والتي  الباقر وسوالفة مجدي وإسراء عبدالفتاح وماهينور 
على  حصل  حسني  كان  بعدما  ذلك  وجاء  أيضًا.  فيها  تدويرهم  تم 

قرار بإخالء سبيله بتدابير احترازية على ذمة القضية 488.

دوامة التدوير

قضية

القاهرة ـ العربي الجديد

فـــاجـــأت مــحــكــمــة جــنــايــات الــقــاهــرة 
املــــراقــــبــــن الـــحـــقـــوقـــيـــن، الـــثـــاثـــاء 
املـــــاضـــــي، بـــــإصـــــدار قـــــــرار جــمــاعــي 
ــإخـــاء ســبــيــل أكـــثـــر مـــن 450 مـــن املــتــهــمــن  بـ
املحبوسن على ذمة القضيتن 1338 و1413 
لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، الخاصتن 
بـــأحـــداث تــظــاهــرات ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2019، 
الــتــي كــانــت أكــبــر تـــظـــاهـــرات يــشــهــدهــا حكم 
الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدى سبع 
ســـنـــوات. وخــفــض هـــذا األمــــر عـــدد املعتقلن 
على خلفية هذه التظاهرات إلى أقل من مائة، 
بعدما كان العدد أكثر من ألفن نهاية العام 

املاضي.
لــكــن أســبــاب هـــذه املــوجــة غــيــر املــســبــوقــة من 
إخـــــاء الــســبــيــل، والـــتـــي تـــعـــادل فـــي عــددهــا 
املستفيدين من بعض قرارات العفو الرئاسي 
الــســابــقــة، تــبــدو بــعــيــدة تــمــامــًا عــمــا تــحــاول 
انفراجة  بأنها  ترويجه،  النظام  أذرع  بعض 
ــام، أو بــــــــادرة مــــن الــســلــطــة  ــ ــعـ ــ فــــي املــــجــــال الـ
للبرهنة على تحسن أوضاع حقوق اإلنسان 

وتقليل أعداد املعتقلن.
وبحسب مصادر أمنية وقضائية ذات صلة 
ــرأي الــــعــــام ذات  ــ ــ ُمـــبـــاشـــرة بــمــلــف قـــضـــايـــا الـ
لهذا  األول  السبب  فــإن  السياسية،  الطبيعة 
الــقــرار هــو رغــبــة وزارة الــداخــلــيــة فــي تقليل 
األعـــــــداد فـــي الـــســـجـــون، تــافــيــًا الزدحـــامـــهـــا 
بـــصـــورة مــبــالــغ فــيــهــا كــمــا كــــان الـــوضـــع في 
ربــيــع الــعــام الــحــالــي. وتــتــخــوف الـــــوزارة من 
ربما  كــورونــا،  لجائحة  ثانية شرسة  موجة 
تؤدي لزيادة عدد املصابن داخل السجون، 
خــصــوصــًا بــعــد الـــزيـــادة الــكــبــيــرة فـــي أعـــداد 
املعتقلن في الشهرين األخيرين على خلفية 
تـــظـــاهـــرات الــــحــــراك الـــشـــعـــبـــي، فــــي املــنــاطــق 
الريفية بالجيزة وبعض محافظات الصعيد 

في سبتمبر/أيلول املاضي.
وأضـــــافـــــت املـــــصـــــادر أن ازدحـــــــــام الـــســـجـــون 
باملعتقلن، وعدم تمكن إداراتها من التطبيق 
تم وضعه  الــذي  الطبي  للبروتوكول  الكامل 

مقديشو ـ الشافعي أبتدون

)أرض  النــــــــد  صــــــومــــــال  إدارة  أعــــلــــنــــت 
الصومال( غير املعترف بها دوليًا، والتي 
أعلنت انفصالها عن الصومال من جانب 
واحـــــد، قــطــع عــاقــاتــهــا مـــع مــكــتــب بعثة 
األمم املتحدة في مقديشو، ووقف جميع 

التعاون والجهود املشتركة معه.
وقال رئيس صومال الند موسى بيحي 
عبدي، في مؤتمر صحافي في هرجيسا 
في 29 أكتوبر/تشرين األول املاضي، إن 
الصومالية عبر  الحكومة  أوامــر  تنفيذ 
بــعــثــة األمــــم املــتــحــدة فـــي مــقــديــشــو أمــر 
غير مــقــبــول، ويــمــس ســيــادة واستقال 
صومال النــد، معتبرًا أن وقــف التعاون 
البعثة األممية جاء لحماية سيادة  مع 

املنطقة.
وتــعــد خــطــوة وقـــف الــتــعــاون مــع البعثة 
إنمائية  مــشــاريــع  تنفذ  والــتــي  األمــمــيــة، 
ــد،  ــ ــال النـ ــ ــومـ ــ ــــي صـ وأخـــــــــرى إنـــســـانـــيـــة فـ
فـــي نــظــر مــراقــبــن تـــهـــورًا غــيــر محسوب 
املنطقة،  مصير  تقرير  لقضية  الــعــواقــب 
بــن  مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة  مـــــفـــــاوضـــــات  أي  فــــــي 

مقديشو وهرجيسا.
ــال مـــديـــر مـــركـــز هــرجــيــســا لــلــبــحــوث  ــ وقـ
ــبــــدي حـــســـن،  والــــــــدراســــــــات مـــحـــمـــود عــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن مــوســى عبدي  لـــ
الذي  الفكري  بالتوجه  التمسك  يحاول 
كـــــان أحـــــد أســــبــــاب وصــــولــــه لــلــســلــطــة، 
وملخصه التشدد مــع كــل مــا مــن شأنه 
الــتــأثــيــر ســلــبــًا عــلــى اســتــقــال صــومــال 
الند وسيادتها. ورأى أنه يمكن اعتبار 
قــطــع الــعــاقــات مــع األمـــم املــتــحــدة بأنه 
ــر الــــواقــــع، املــتــمــثــل  ــ ــار األمـ ــ يـــأتـــي فـــي إطـ
ــتـــراف الـــدولـــي، وهــــذا األمــر  بــغــيــاب االعـ
قائم أيضًا على سيادتها على أراضيها. 
وأشار إلى أن هذا القرار ال يبتعد كثيرًا 
لحكومة  املعلنة  السياسية  املواقف  عن 
على  للحصول  النـــد، ووسيلة  صــومــال 
لكن  الــراهــن.  للوضع  االنتباه  مــن  مزيد 

ــــزب »كـــلـــمـــيـــة« الـــحـــاكـــم فــي  ــبـــدو أن حـ يـ
صومال الند يبدو غير مهتم بالوصول 
ــكــــومــــة  ــات مـــــــع الــــحــ ــ ــويــ ــ ــســ ــ إلـــــــــى أيـــــــــة تــ
بقدر  املتحدة،  األمــم  الصومالية وبعثة 
منها  الــهــدف  مــواقــف،  لتسجيل  سعيه 
الذين أوصلوا الحزب  الناخبن  إرضاء 

إلى السلطة في انتخابات 2017.
للدراسات  الصومال  مركز  مدير  ورأى 
االســتــراتــيــجــيــة عــبــدالــقــادر عــثــمــان، في 
»العربي الجديد«، أن قرار قطع  حديث لـ
املتحدة خاطئ، وال  األمــم  العاقات مع 
ــدم مــصــلــحــة الـــشـــعـــب فــــي صـــومـــال  يـــخـ
النــــد. وأشــــار إلـــى أن الـــقـــرار بــمــثــابــة رد 
على ضغوط الحكومة الصومالية على 
للتنسيق  واألمــمــيــة  الــدولــيــة  املنظمات 
معها، خصوصًا املشاريع التي تنفذها 
في عموم الباد. ووصف قرار الحكومة 
ــاســـي، ويـــأتـــي  ــيـ ــي مـــقـــديـــشـــو بـــأنـــه سـ فــ
لتعزيز وحدة الصومال، لكن هذا األمر 
مــــن صــــومــــال النــــد،  فـــعـــل  رد  إلـــــى  أدى 
مساعدات  على  الحصول  رفضها  عبر 
ـــن األمـــــــــم املـــــتـــــحـــــدة، بــعــد  ــ ــة مـ ــيــ ــانــ ــســ إنــ
وأشــــار عثمان  مــقــديــشــو.  مــع  التنسيق 
إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى انسحاب 
موظفي بعثة األمم املتحدة من صومال 
الند. وأوضح أن منظمات األمم املتحدة، 
التي كانت تعمل في هرجيسا، ستنتقل 
إلى والية بونتاند، القريبة من صومال 
اإلنمائية في  النــد، ملواصلة مشاريعها 

تلك املنطقة.
ووفــق مراقبن، فإن صومال الند تواجه 
الواليات  تشكيل  بعد  غامضًا،   

ً
مستقبا

الــفــيــدرالــيــة فـــي الـــصـــومـــال، حــيــث كــانــت 
النظام  لكن   ،

ً
إداريــًا مستقا تملك نظامًا 

الــســيــاســي.  مستقبلها  هـــدد  الــفــيــدرالــي 
واعتبروا أن النظام املركزي في الصومال 
لم يعد سياسيًا جامعًا، وهو يهدد وحدة 
الباد واستقرارها. كما أن ضم صومال 
النـــد إلـــى بقية الـــواليـــات الــفــيــدرالــيــة في 

الباد ما زال خيارًا بعيد املنال.

لماذا قطعت صومال الند 
العالقات مع األمم المتحدة؟ 

يتم إعداد قائمة 
جديدة من المحبوسين 

لإلفراج عنهم

تعليمات بعدم تضمين 
القوائم شخصيات 

سياسية شهيرة

رصد فيروس كورونا وإعداد السجون الستقبال المعتقلين 
الجدد واالتصاالت الغربية من أبرز األسباب

تسلحت السلطات 
المصرية بشماعة 
مكافحة اإلرهاب 

مجددًا، لتمرير 
مشروع قانون 

فصل العاملين في 
القطاع العام بغير 

الطريق التأديبي، 
والذي يهدف إلى 

استمرار البطش 
بالمعارضين، 

و»تطهير« اإلدارات 
من عدد كبير من 
الموظفين وفق 
خطة عبد الفتاح 

السيسي لتوفير 
المال

فصل العاملين بغير الطريق التأديـبي: تهيئة للبطش بالمعارضين إضاءة

يطبق القانون على جميع العاملين بمختلف أجهزة الدولة تقريبًا )خالد كامل/فرانس برس(

العملي،  ومــســتــواه  الوظيفية  درجــتــه  كــانــت 
على عكس ما كــان عليه األمــر من قبل، وهو 
اشـــتـــراط الــثــقــة واالعـــتـــبـــار فــقــط فـــي شاغلي 
الــوظــائــف الــعــلــيــا. ويــســمــح ذلـــك بالتخلص 
ــفــــن الــــصــــغــــار الـــذيـــن  ــــن املــــوظــ ــد مـ ــ ــزيـ ــ ــــن املـ مـ
يمثلون عبئًا على نظام السيسي ويرغب في 
في  خصوصًا  املـــال،  لتوفير  منهم  التخلص 
في  العاملن  عــدد  لخفض  خطته  تعثر   

ّ
ظــل

الجهاز اإلداري للدولة.
أما السبب األخير لفصل العامل بغير الطريق 
التأديبي، فهو املرتبط بخطة الدولة ملحاربة 
االمــتــدادات االجتماعية لجماعة »اإلخــوان«، 
قوائم  على  العامل  أدرج  إذا  الفصل  ويتيح 
االرهابين، على أن يعاد إلى عمله في حال 
إلــغــاء قـــرار اإلدراج. ويــأتــي ذلــك علمًا أنــه لم 
يسبق ألي شخص أن خــرج من تلك القوائم 
التي تحولت إلى أداة عقاب وتنكيل بداًل من 
كونها في األســـاس، نظريا، إجــراء احترازيًا 

لحن انتهاء التحقيقات في القضايا.
ــذا الـــنـــص الـــجـــديـــد مــــع الــخــطــة  ــ ويـــتـــكـــامـــل هـ
ــربـــي  ــعـ ــتــــي كـــشـــفـــت عـــنـــهـــا »الـ الـــحـــكـــومـــيـــة الــ
الجديد«، في مارس/ آذار وسبتمبر/ أيلول 
بــــدء الــحــكــومــة املـــصـــريـــة خــطــوة  2018، عـــن 
جديدة للتنكيل بجماعة »اإلخوان املسلمن« 

وامتداداتها في املجتمع املصري.
وبـــالـــعـــودة ملـــشـــروع الـــقـــانـــون، فــهــو يتضمن 
يتمثل  الفصل،  عملية  لتسهيل  آخــر   

ً
تعديا

فـــي الــســمــاح لــرئــيــس الـــــــوزراء بــاتــخــاذ هــذه 
الـــقـــرارات بــمــوجــب تــفــويــض يــصــدره رئيس 
الجمهورية، بعدما كانت تلك القرارات حكرًا 
على الرئاسة، ملا لها من خطورة استثنائية، 
لــة  فــهــي تــحــل بــــداًل مـــن نــظــام كــامــل لــلــمــســاء

واملحاكمة.
ــر، فـــهـــو يـــغـــيـــر طــريــقــة  ــ ــيـ ــ أمـــــا الـــتـــعـــديـــل األخـ
املنازعات. ففي  النوع من  هــذا  التقاضي في 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــــري، األســــبــــوع  ــــصــ ــواب املــ ــ ــنــ ــ أقــــــــّر مـــجـــلـــس الــ
ــــال دور انـــعـــقـــاده األخــــيــــر قــبــل  املــــاضــــي، خـ
انتخاب خلفه، مشروع قانون لتنظيم فصل 
التأديبي،  الطريق  الدولة بغير  العاملن في 
أي الفصل املباشر بقرار إداري، دون العرض 
املــخــتــصــة بالتعامل  الــتــحــقــيــق  عــلــى جــهــات 
مـــع مــوظــفــي الـــخـــدمـــة املـــدنـــيـــة وغـــيـــرهـــم من 
الــقــرار صـــادرًا من  يــكــون  العاملن، ودون أن 
النيابة اإلدارية، وحتى دون عرض األمر على 
القانون  مــشــروع  وُســـّوق  التأديبية.  املحاكم 
في البرملان ووسائل اإلعام على أنه تنظيم 
جـــديـــد يـــهـــدف فــــي األســـــــاس لــلــتــخــلــص مــن 
إرهابية، وعلى  لجماعات  املنتمن  العاملن 
ــوان املسلمن.  رأســهــا بــالــطــبــع جــمــاعــة اإلخـــ
الـــذي تحمله وثــائــق تمرير هذا  الــواقــع  لكن 
املشروع، يشي بتغييرات أوسع على التنظيم 
الــحــكــومــي فـــي مــصــر. ويــعــكــس هــــذا الــواقــع 
ســعــيــًا حــثــيــثــًا إلزالـــــة مـــا يــتــبــقــى مـــن عــقــبــات 
»اإلخـــــوان«  تـــحـــول دون الـــبـــطـــش الـــكـــامـــل بــــــ

ومعارضي النظام.
فاملشروع في حقيقته تعديل على قانون غير 
معروف كثيرًا للموظفن واملشرعن على حّد 
سواء. هذا القانون هو القانون رقم 10 لسنة 
الــراحــل محمد  الرئيس  الـــذي أصـــدره   ،1972
أنـــور الــســادات بــهــدف أســاســي وقــتــهــا، وهو 
تنظيم الطعن بقرارات الفصل بغير الطريق 
الــقــضــاء اإلداري، في  أمـــام محاكم  الــتــأديــبــي 
آنـــذاك إلعـــادة تفعيل مؤسسات  إطــار سعيه 
الــدولــة الــتــي كـــان سلفه جــمــال عــبــد الناصر 
قد تجاهلها وعمل على إضعافها. ومن هذه 
املؤسسات مجلس الدولة الذي يضم القضاء 
اإلداري، حــيــث كـــان عــبــد الــنــاصــر قــد أصــدر 
فـــي الـــعـــام 1963 قــانــونــًا يــســمــح لـــه بــإصــدار 

السابق، كان القضاء اإلداري ملزمًا بالفصل 
ــفــــون أو  فــــي الـــطـــعـــون الــــتــــي يـــقـــدمـــهـــا املــــوظــ
العاملون ضد قــرارات فصلهم بغير الطريق 
التأديبي خال سنة واحدة من رفع الدعاوى، 
املــدة دون قيود،  الجديد يفتح  املشروع  لكن 
ليسمح بــتــأخــيــر الــفــصــل فــي الــطــعــون ألجــل 

غير مسمى.
وفـــــي مــــوضــــع آخـــــــر، كـــــان قــــانــــون الــــســــادات 
يسمح للقضاء اإلداري استثنائيًا باالكتفاء 
بــداًل  املــفــصــول  للموظف  املــالــي  بالتعويض 
من إعادته للعمل. ويحصل ذلك في أوضاع 
معينة. لكن مشروع النظام الحالي يتجه إلى 
الــتــوســع فــي هـــذا االســتــثــنــاء، لــدفــع املحكمة 
لــعــدم إعـــادة املــوظــفــن املفصولن واالكــتــفــاء 

بتعويضهم ماليًا.
يذكر أن املذكرة اإليضاحية للمشروع زعمت 
ــأتـــي اســـتـــجـــابـــة لـــالـــتـــزام الـــدســـتـــوري  ــه يـ ــ أنـ
املنصوص عليه في املادة 237 من الدستور، 
الــتــي أوجــبــت على الــدولــة مواجهة اإلرهـــاب 
ــالــــه وتـــعـــقـــب مـــصـــادر  بـــكـــافـــة صــــــوره وأشــــكــ
تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره 
تـــهـــديـــدًا لـــلـــوطـــن ولـــلـــمـــواطـــنـــن مــــع ضــمــان 
تنظيم  القانون  وفــرض  والحريات.  الحقوق 
أحكام إجراءات مكافحة اإلرهاب والتعويض 

العادل عن األضرار الناجمة عنه وبسببه. 
وبـــمـــوجـــب املـــــذكـــــرة، فــــإنــــه ملــــا كـــــان الــعــمــل 
بالجهات التابعة للدولة ال يصح أن يكون 
مــســرحــًا لــعــرض اآلراء واألفـــكـــار املــتــطــرفــة، 
وساحة لاستقطاب الفكري وبيئة خصبة 
تجنيد  في  اإلرهابية  الجماعات  تستغلها 
ــك مــــن خــطــر  ــ أتـــبـــاعـــهـــا، مــــع مــــا يــشــكــلــه ذلــ
الــعــام واملجتمع، فذلك  الــصــالــح  داهـــم على 
يستلزم إبعاد املوظفن املنتمن فكريًا إلى 
بالجهات  العمل  عــن  اإلرهــابــيــة  الجماعات 

التابعة للدولة.

قــرارات جمهورية بإحالة املوظفن للمعاش 
الــطــريــق  بــغــيــر  فــصــلــهــم  أو  ــداع  ــيــ ــتــ االســ أو 
الــتــأديــبــي، مــع اعتبار هــذه الــقــرارات جميعًا 
أمام  للطعن  القابلة  غير  السيادة  أعمال  من 

القضاء.
الــتــعــديــات الــجــديــدة الــتــي يــدخــلــهــا الــنــظــام 
ــيــــس عـــبـــد الـــفـــتـــاح  ــرئــ ــي عـــهـــد الــ ــ ــري فـ ــ ــــصـ املـ
ــــي األكــــثــــريــــة الـــتـــابـــعـــة   فـ

ً
الـــســـيـــســـي، مـــمـــثـــا

الــســادات، جاءت  قانون  لاستخبارات، على 
ــــدر مــــن الــــخــــطــــورة. فــعــلــى  ــلـــى قـ مــتــنــوعــة وعـ
مستوى نطاق التطبيق، كان القانون يطبق 
على مدى 50 عامًا تقريبًا على العاملن في 
الجهاز اإلداري للدولة والهيئات واملؤسسات 
ليأتي  فقط،  االقتصادية  ووحــداتــهــا  العامة 
النظام الحالي اآلن ويشرع في تطبيقه على 
جميع العاملن بمختلف أجهزة الدولة دون 
اســتــثــنــاء تــقــريــبــًا. ويــبــســط الــســيــســي بــذلــك 
سلطته على »وحدات الجهاز اإلداري للدولة 
الــجــهــات  مــن  املــحــلــيــة وأي  اإلدارة  ــدات  ــ ووحـ
املــخــاطــبــة بــأحــكــام قـــانـــون الــخــدمــة املــدنــيــة، 
والـــذيـــن تــنــظــم شــــؤون تــوظــيــفــهــم قــوانــن أو 
لــوائــح خــاصــة، وذلـــك مــن غير الــفــئــات املقرر 
لها ضمانات دستورية في مواجهة العزل«. 
كما يبسط سلطته على »املوظفن والعاملن 
أو  واالقتصادية  الخدمية  العامة  بالهيئات 
املؤسسات العامة أو أي من أشخاص القانون 
الــعــام أو شــركــات الــقــطــاع الــعــام أو شــركــات 
قطاع األعمال العام«. ويعني هذا بدء تطبيق 
الــــقــــانــــون عـــلـــى ضـــبـــاط الـــجـــيـــش والـــشـــرطـــة 
ومــوظــفــي شــركــات الــقــطــاع الــعــام والــشــركــات 
ــابـــعـــة واملـــــصـــــارف املــمــلــوكــة  ــتـ الـــقـــابـــضـــة والـ
لــلــدولــة وغــيــرهــا مــن املــؤســســات، باستثناء 
الــقــضــاة فــقــط الــذيــن يحظر الــدســتــور، حتى 
اآلن، عزلهم بشكل مباشر دون العرض على 
الــتــفــتــيــش ومــحــاكــمــتــهــم تــأديــبــيــًا. عــلــمــًا أن 

الــدرجــة الــدنــيــا حــديــثــة الــعــهــد بالتعين في 
القضاء يمكن تطبيق هذا القانون عليها، إذ 

ال تحظى بالحماية نفسها املقررة للقضاة.
وفــي املـــادة األولـــى مــن املــشــروع أيــضــًا، يبرز 
توجه نظام السيسي إلى التعميم وتبسيط 
االتـــهـــام وتــســهــيــل اعــتــبــار املـــوظـــف مــخــالــفــًا 
للبطش به وفصله مباشرة. وفي هذا اإلطار، 
اعتبر املشروع أن اإلخــال بمصالح »أي من 
الجهات  املــنــصــوص عليها«، وهــي  الــجــهــات 
السابق ذكرها لتطبيق القانون عليها، سبب 
كاف للفصل. وحافظ املشروع على األسباب 
الــســابــق وضــعــهــا فــي قــانــون الـــســـادات، مثل 
ــــال بــواجــبــات الــوظــيــفــة بــمــا مـــن شــأنــه  اإلخـ
بمصلحة  أو  ــتـــاج  ــاإلنـ بـ الــجــســيــم  اإلضـــــــرار 
العامل  بشأن  قامت  وإذا  للدولة،  اقتصادية 
ــة  ــمـــس أمــــــن الــــدولــ ــا يـ ــ ــلـــى مـ ــة عـ ــديــ دالئـــــــل جــ
الــصــاحــيــة  فــقــد أســـبـــاب  وســـامـــتـــهـــا، وإذا 
ــبــــاب  ــتــــي يــشــغــلــهــا لـــغـــيـــر األســ لـــلـــوظـــيـــفـــة الــ

الصحية، وإذا كان فاقدًا للثقة واالعتبار.
ويـــبـــرز تــعــديــل آخــــر، هـــو اشـــتـــراط أن يــكــون 
واالعــتــبــار  الــثــقــة  بعناصر  محتفظًا  الــعــامــل 
ــــي ال تـــحـــدد إال بــأحــكــام قــضــائــيــة(، أيــًا  )وهـ
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ترغب وزارة الداخلية بتقليل األعداد في السجون )محمد الشاهد/فرانس برس(

)Getty( قطع العالقات مع األمم المتحدة ال يخدم مصلحة الشعب

أمس  وأذربــيــجــان،  أرمينيا  تبادلت 
الــخــمــيــس، االتـــهـــامـــات بــاســتــهــداف 
املناطق السكنية في إقليم كاراباخ. 
ــاء األرمــيــنــيــة  ــبــ وذكــــــرت وكـــالـــة األنــ
ــي تـــــقـــــريـــــر، أن  ــ ــ ــــس(، فـ ــ ــريـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــنـ ــ ــ )أرمـ
ــقـــوات األذربــيــجــانــيــة »اســتــأنــفــت  الـ
البلدات واملــدن في الفجر،  مهاجمة 
ــيـــة  ــنـ ــبـ ــــن والـ ــيـ ــ ــدنـ ــ واســــتــــهــــدفــــت املـ
الــتــحــتــيــة املــــدنــــيــــة«. وأشــــــــارت إلـــى 
»تعرض بلدتي مارتوني وشوشي 

لقصف أذربيجاني كثيف«. 
في املقابل، نفت أذربيجان مهاجمة 
املــنــاطــق املـــدنـــيـــة، مــتــهــمــة أرمــيــنــيــا 
ــنـــاطـــق الــســكــنــيــة فــي  بــمــهــاجــمــة املـ
جورانبوي وترتر القريبتن نسبيًا 
ــن املــنــطــقــة املـــتـــنـــازع عــلــيــهــا. كما  مـ
األذربيجانية،  الدفاع  وزارة  أعلنت 
تابعة  عسكرية  ثكنة  تدمير  أمــس، 
للقوات األرمينية في محور مدينة 

ترتر. 
)األناضول، العربي الجديد(

مــحــمــد  ــــي  ــانـ ــ ــغـ ــ األفـ الــــطــــالــــب  روى 
قــــاســــم كـــوهـــيـــســـتـــانـــي )الـــــصـــــورة(، 
الــــذي يــــدرس الــســيــاســة الــعــامــة في 
جــامــعــة كـــابـــول، تــفــاصــيــل الــهــجــوم 
ــه الـــجـــامـــعـــة يـــوم  الــــــذي تـــعـــرضـــت لــ
االثنن املاضي، والذي استمر سبع 
 22 بمقتل  ينتهي  أن  قــبــل  ســاعــات 
شــخــصــًا عــلــى األقـــــل، مــعــظــمــهــم من 

الطاب، وجرح نحو 27 آخرين.
وتــبــنــى تــنــظــيــم »داعــــــش« الــهــجــوم 
فــيــمــا أصــــرت الــحــكــومــة عــلــى اتــهــام 
ه.  وراء بـــالـــوقـــوف  ــبـــان  ــالـ طـ ــة  حـــركـ
وقــــال كــوهــيــســتــانــي، الــــذي كـــان في 
الطابق الثاني من املبنى الجامعي: 
»كنا ننتظر وصول أستاذنا، فجأة 
ــًا مــن  ــيـ ســمــعــنــا ضــجــيــجــًا عـــالـــيـــًا آتـ
»أدركــنــا  األول«. وأضـــــاف:  الــطــابــق 
ــا يــــحــــدث، وبــــدأنــــا نــقــفــز  أن أمــــــرًا مــ
ــد اخــتــبــأ مــع عــدد  مــن الـــنـــافـــذة«. وقـ
مــن أصــدقــائــه تــحــت حــافــة الــنــافــذة 
كان  بينما  دمويًا،  مشهدًا  وتابعوا 
املهاجمون، وهم ثاثة، ينتقلون من 
غرفة إلى أخــرى بحثًا عن ضحايا. 
وقـــال »بــعــدمــا ســيــطــروا عــلــى قاعة 
بــدأ رجــل مسلح بإطاق  التدريس، 
ــن كـــانـــوا  ــذيــ ــطــــاب الــ ــار عـــلـــى الــ ــنــ الــ
ــن الـــنـــافـــذة«. وأضــــــاف أن  ــفـــرون مـ يـ
)اآلخــريــن( كانا يطلقان  »املسلحن 
الـــنـــار بــشــكــل مــبــاشــر عــلــى الــطــاب 

الواحد تلو اآلخر«.
)فرانس برس(

رفـــــضـــــت »لــــــجــــــان املــــــقــــــاومــــــة« فــي 
ــــودان، أمــــس الــخــمــيــس، دعـــوة  ــسـ ــ الـ
قـــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر )االئــتــاف 
املجلس  تشكيل  ملــنــاقــشــة  الــحــاكــم( 
الــــــتــــــشــــــريــــــعــــــي، واصـــــــــفـــــــــة إيــــــاهــــــا 
»األالعــيــب«. وجــاء ذلــك وفــق بيان  بـــ
»لــــجــــان املــــقــــاومــــة« نــــشــــره حــســاب 
ــيــــن«  ــنـــيـــن الــــســــودانــ »تـــجـــمـــع املـــهـ
)قـــائـــد الـــحـــراك االحــتــجــاجــي(، عبر 
غــداة  فيسبوك،  موقع  على  حسابه 
انعقاد أول اجتماع تشاوري بشأن 
تــشــكــيــل املـــجـــلـــس الـــتـــشـــريـــعـــي فــي 
الـــســـودان أول مـــن أمــــس، األربـــعـــاء. 
و»لــجــان املــقــاومــة« هــي مجموعات 
شعبية ساهمت في تنظيم الحراك 
ــتـــجـــاجـــي الــــــذي انـــتـــهـــى بــعــزل  االحـ

الرئيس السابق عمر البشير.
ــيــــان بــــــأن »دعـــــــــوة قـــوى  ــبــ وأفـــــــــاد الــ
الــحــريــة والــتــغــيــيــر، ملــنــاقــشــة رؤيـــة 
ــة فــــــي مــــــا يــخــص  ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ لـــــجـــــان املــ
ــاءت بــعــد  ــ املـــجـــلـــس الـــتـــشـــريـــعـــي، جــ
باملحاصصة  الــداخــلــيــة  الترتيبات 
وتقسيم نسب املقاعد، على غرار ما 
والــوزراء  السيادي  حدث بمجلسي 
وتـــعـــيـــن الــــــــــوالة«. وقــــالــــت »لـــجـــان 
حدث  ما  تمامًا  »رفضنا  املقاومة«: 
مـــن قــــوى الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر... لن 
ــيــــب فـــي تــكــويــن  تــتــكــرر هــــذه األالعــ
مــجــلــســنــا الـــتـــشـــريـــعـــي، الــــــذي يــعــد 

صمام أمان الثورة السودانية«.  
)األناضول(

تبادل اتهامات 
بين أرمينيا 
وأذربجيان

ناٍج يروي 
تفاصيل مجزرة 

جامعة كابول

السودان: »لجان 
المقاومة« 

ترفض مشاورات 
»التشريعي«
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تهديد معاشات 3.5 ماليين جزائري
الجزائر ـ حمزة كحال

علــى  حــادة  ماليــة  أزمــة  تســيطر 
الجزائــري  الوطنــي  الصنــدوق 
للتقاعــد والتــي بــدأت ســنة 2015، 
دفــع  مــا  اإلفــاس،  مــن  قوســن  قــاب  وبــات 
للبحــث عــن حــل ســريع إلنقــاذه،  بالحكومــة 
عقــب تســجيله لعجــز للســنة الخامســة علــى 
التوالــي. وحســب األرقام التــي حصلت عليها 
»العربــي الجديــد«، تــمَّ تســجيل مــا مجموعــه 
3.5 ماين مســتفيد من استحقاقات التقاعد 
حاليــا، فــي حــن يبلــغ عــدد حــاالت التقاعــد 
الجديدة ســنويا 50 ألفًا، وهو أقل بكثير مما 

تمَّ تسجيله قبل سنة 2018.
وحســب األرقــام ذاتهــا، فــإن نفقــات صنــدوق 
التقاعد تبلغ 1200 مليار دينار )9.3 مليارات 
دوالر(، مقابــل إيــرادات ال تتجــاوز 500 مليــار 
دينار ســنويا. وكشــفت موازنة الجزائر لسنة 

التقاعــد عجــزًا  2021، عــن تســجيل صنــدوق 
بلغ 5.2 مليارات دوالر. وستضطر الحكومة، 
الســنة املقبلــة، القتــراض 3.8 مليــارات دوالر 
للعــام  لاســتثمار،  الوطنــي  الصنــدوق  مــن 
بعدمــا  العجــز،  لســد  التوالــي،  علــى  الثانــي 
اضطــرت القتــراض املبلــغ ذاتــه خــال الســنة 
الحالية لضمان معاشات متقاعدي الجزائر.

والضمــان  والتشــغيل  العمــل  وزارة  وأعلنــت 
االجتماعــي، فــي مايــو/ أيــار املاضي، عن رفع 
معاشات التقاعد بمعدل يراوح بن 2 و7 في 
املائــة، وذلــك باالعتمــاد علــى حجــم املعــاش. 
وبلغــت كلفــة العمليــة مــا ُيعــادل 170 مليــون 

دوالر.
وفي الســياق، كشــف هواري تيغرســي، عضو 
لجنــة الشــؤون املاليــة وامليزانية فــي البرملان، 
االجتماعــي  والضمــان  العمــل  »وزيــر  أن 
الهاشمي جعبوب قدم للنواب تطمينات بأن 
الحكومــة ســتقترض مــن صندوق االســتثمار 

الســنة  التقاعــد،  صنــدوق  عجــز  لتغطيــة 
املقبلــة«، معترفــا بعجــز الحكومــة عــن ايجــاد 
»العربي  الحلــول. وأضاف النائب تيغرســي لـ
الجديــد«، أن »هــذا الدعــم ما هو إال حل ظرفي 
للتقاعــد  الوطنــي  الصنــدوق  يخلــص  ولــن 
األخــذ  عنــد  ما  ســيَّ ال  املزمنــة،  مشــكاته  مــن 
باالعتبــار التركيبــة الديموغرافيــة في الباد، 
والتبعيــة الكبيــرة للنفــط الــذي يعــد املغــذي 
الرئيــس للصنــدوق، ولن تســتمر تلك الحلول 

مع انهيار أسعار النفط في املستقبل«.
وكانــت الحكومــة الجزائريــة قــد أقــرت تعديا 
لخفــض   ،2017 ســنة  التقاعــد  نظــام  علــى 
ســبق الذي 

ُ
كتلــة املعاشــات، بإلغــاء التقاعد امل

 32 املجمــوع  فــي  عمــل  شــخص  ألي  يعطــي 
الســن  انتظــار  دون  مــن  التقاعــد  حــق  عامــًا، 
عامــًا،  بســتن  واملحــدد  لذلــك،  القانونيــة 
العامــل  بلــوغ  شــرط  علــى  الحكومــة  وأبقــت 
ســنة  و55  للرجــال  بالنســبة  ســنة   60 ســن 

 للمــرأة علــى األقــل، لكي يســتفيد مــن التقاعد. 
العمــل  قانــون  فــي  واملختــص  النقابــي  ورأى 
صنــدوق  »أزمــة  أن  بوضربــة  الديــن  نــور 
التقاعــد ليســت وليــدة اليــوم، بــل هــي نتيجــة 
تراكم نتائج ســوء التســيير واالعتماد املفرط 
مراجعــة  يجــب  لــذا  النفــط،  عائــدات  علــى 
نظــام العمــل، مــن خــال تشــديد الرقابــة علــى 
التصريــح بالعمــال وكبــح االقتصــاد املــوازي 

الذي يشغل املاين من الجزائرين«.
الجديــد«،  »العربــي  لـ حديــث  فــي  وأضــاف، 
جزائريــن  مســؤولن  تلقــي  هــو  »الافــت  أن 
املمــول  اإلطــارات  صنــدوق  مــن  معاشــاتهم 
فــي  إجحــاف  وهــذا  التقاعــد،  صنــدوق  مــن 
حــق العمــال، ألن نســب االشــتراك تكــون غيــر 
متســاوية مــن حيــث الســنوات، فمثــا الوزيــر 
لــه  يحــق  عمــل  ســنوات   10 بعــد  والنائــب 
تقاضــي معــاش 100 فــي املائــة، فيمــا يضطــر 
العامل لبلوغ سن الـ60 لتلقي معاش كامل«.

دمشق ـ العربي الجديد

قال الرئيس الســوري بشــار األســد إن ودائع بمليارات 
املالــي  القطــاع  فــي  محتجــزة  لســورين  الــدوالرات 
اللبنانــي بعــد أزمــة ماليــة كبيــرة، هــي ســبب رئيســي 
وراء األزمــة االقتصاديــة الســورية املتفاقمــة. وتفــرض 
البنــوك اللبنانيــة، التــي تخشــى نــزوح رؤوس األموال 
وتصــارع أزمــة حــادة فــي العمــات الصعبــة، ضوابــط 
صارمــة علــى الســحب وعلــى تحويــل األمــوال للخارج 
منــذ العــام املاضــي، األمــر الــذي أثــار غضــب املودعــن 
إلــى  الوصــول  عــن  العاجزيــن  واألجانــب  املحليــن 

مدخراتهــم. وشــرح األســد أن مــا بــن 20 مليــار دوالر 
و42 مليــار دوالر مــن الودائــع ربمــا فقــدت فــي القطــاع 
املصرفــي اللبنانــي الــذي كان نشــطا، حيث كانت لديه 
ودائــع بالعملــة الصعبــة تزيــد عــن 170 مليــار دوالر. 
وأضــاف »هــذا الرقــم بالنســبة القتصــاد ســورية رقــم 

مخيف«. 
ويقــول رجــال أعمــال ســوريون لوكالــة »رويتــرز« إن 
الضوابط الصارمة التي يفرضها لبنان على السحب 
حجــزت مئــات ماين الــدوالرات التي كانت تســتخدم 
إلــى  نفــط وبضائــع  مــن  الســلع األساســية  الســتيراد 
إن  أعمــال  ورجــال  مصرفيــون  يقــول  كمــا  ســورية. 

تلتــف  كانــت  الســورية  الواجهــة  مــن شــركات  الكثيــر 
علــى العقوبــات الغربيــة باســتخدام النظــام املصرفــي 
اللبنانــي الســتيراد البضائــع غيــر املســموح بهــا إلــى 

سورية من خال الحدود البرية بن البلدين. 
وأدرجــت وزارة الخزانــة األميركيــة العشــرات مــن هــذه 
الشركات على القائمة السوداء. وقال األسد إن األعباء 
قيصــر،  قانــون  ســببها  ليــس  الحاليــة  االقتصاديــة 
تفــرض  التــي  األميركيــة  العقوبــات  أقســى  مــن  وهــو 
علــى دمشــق إلــى اآلن والــذي بــدأ ســريانه فــي يونيو/ 
حزيــران املاضــي. وتابــع قائــا »األزمــة الحاليــة بــدأت 
قبل قانون قيصر وبدأت بعد الحصار بســنوات.. هي 

األمــوال التــي راحــت فــي البنــوك اللبنانيــة«. وتنحــي 
الســلطات الســورية بالائمــة علــى العقوبــات الغربيــة 
يواجههــا  التــي  النطــاق  الواســعة  الصعوبــات  فــي 
املواطنــون العاديــون، حيــث أدى انهيــار العملــة منــذ 
بدايــة العــام إلــى ارتفــاع األســعار ومعانــاة املواطنــن 
مــن أجــل الحصول علــى الخبز واإلمدادات األساســية، 
األساســية.  الغذائيــة  واملــواد  املحروقــات  خاصــة 
وواجهت الحكومة في الشهر املاضي نقصا حادا في 
الوقــود وأجبــرت علــى رفــع أســعار الخبــز مــع تقلــص 
بــن  الســخط  حالــة  يفاقــم  وهومــا  القمــح،  مخــزون 
السكان املرهقن من حرب مستمرة منذ عشر سنوات.

األسد يعزو األزمة إلى احتجاز أموال سورية في لبنان

تعثّر االقتصاد البريطاني 
بسبب كورونا

قال بنك إنكلترا املركزي الخميس 
إن االقتصاد لن يصل إلى حجمه 
قبل الجائحة حتى الربع األول من 
2022، ليمّد الفترة التي يتوقعها 

ملدى سرعة عودة اإلنتاج إلى 
مستوى الربع الرابع من 2019. 

وشرح بنك إنكلترا: »وفق التوقع 

األساسي للجنة السياسة النقدية، 
لن يتخطى الناتج املحلي اإلجمالي 
مستواه في الربع الرابع من 2019 
حتى الربع األول من 2022«، وذلك 
بعد أن قال في السابق إنه سيعود 

لذلك املستوى في 2021.
 

تركيا تعلن بدء التنقيب 
في بئر للغاز

أكد وزير الطاقة التركي فاتح 
دونميز، الخميس، أن أنقرة بدأت 
التنقيب في بئر ثانية في حقل 

غاز طبيعي بالبحر األسود، حيث 
حققت أكبر اكتشافاتها على 

اإلطالق في وقت سابق هذا العام. 
وقالت تركيا الشهر املاضي إنها 

اكتشفت 450 مليار متر مكعب من 
الغاز الطبيعي في حقل سكاريا 
الذي يبعد نحو 100 ميل بحري 

شمالي الساحل التركي. ويعد هذا 
أحد أكبر اكتشافات الغاز في العالم 
هذا العام. وقال دونميز على تويتر 

إن سفينة التنقيب الفاتح، تعمل 
اآلن في البئر الثانية توركالي-1، 

وأضاف أن التنقيب سيستمر 75 
يوما.

 
جزيرة يونانية تتحول 
للمركبات الكهربائية

عت اليونان عقد تعاون مع 
ّ
وق

شركة »فولكسفاغن« األملانية 
للسيارات بهدف التخلص من 
السيارات املسببة للتلوث في 

جزيرة أستيباليا في بحر إيجه 
لصالح السيارات الكهربائية 

لتعزيز السياحة املستدامة. وسكان 
الجزيرة البالغ عددهم 1300 

نسمة وشركاتها سيستفيدون 
من الحوافز التي تقدمها الحكومة 

اليونانية للتخلص من السيارات 
العاملة بالبنزين والديزل وستقدم 
»فولكسفاغن« سيارات كهربائية 

بأسعار منخفضة. وأوضحت 
الشركة األملانية أن هذا املشروع 

يهدف إلى إعادة ابتكار نظام النقل 
بالجزيرة.

 
السعودية تخفض أسعار 

الخام إلى آسيا 
أظهرت وثيقة الخميس أن منتج 

النفط الحكومي السعودي أرامكو 
خفض سعر البيع الرسمي للخام 

العربي الخفيف إلى آسيا في 
ديسمبر/ كانون األول 0.1 دوالر 
للبرميل، ليتحدد عند خصم 0.5 

دوالر للبرميل مقابل متوسط 
سعر خامي عمان ودبي. وحددت 
الشركة سعر البيع الرسمي للخام 
العربي الخفيف إلى شمال غربي 

أوروبا عند خصم 1.4 دوالر 
للبرميل فوق برنت في بورصة 

إنتركونتننتال، بزيادة 0.6 دوالر 
للبرميل عن نوفمبر/ تشرين 

الثاني.

أخبار

لوفتهانزا 
تستعد لشتاء 

»صعب«

سجلت شركة الطيران األملانية لوفتهانزا الخميس خسائر صافية في الفصل الثالث بلغت ملياري يورو، في وقت تستعد لشتاء »صعب« وسط تدابير 
إغــاق للحــد مــن تفشــي فيــروس كورونــا املســتجد. وقالــت أكبــر شــركة طيــران في أوروبا إنها ستســير كحد أقصــى، 25 في املائة من طاقتهــا الطبيعية من 
تشــرين األول/أكتوبــر لغايــة كانــون األول/ديســمبر، وتتوقــع نــزف 350 مليــون يــورو )410,9 مايــن دوالر( نقدا في الشــهر. وقال املدير التنفيذي كارســن 
ســبور فــي بيــان »نحــن اآلن فــي مطلــع شــتاء ســيكون صعبــا ويمثل تحديات لقطاعنا«. وبعدمــا تدهورت عائداتها في املوجة األولــى من كوفيد-19، تلقت 

الشركة في حزيران/يونيو دعما من الدولة األملانية بمبلغ 9 مليارات يورو من السيولة لقاء 25 في املائة من األسهم.

اقتصاد
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)فينسينت جانينك/ فرانس برس(

البرلمان اإلثيوبي يقرّ الطوارئ في اإلقليم

قتال عنيف 
في تيغراي

ماكرون يعزز حماية الحدود

رئيس كوسوفو يستقيل 
لمواجهة اتهامات بجرائم حرب

انقطاع كامل 
لالتصاالت في إقليم 

تيغراي مع بدء القتال

تيغــراي،  إقليــم  فــي  القتــال  اندلــع 
قــوات  بــن  إثيوبيــا،  شــمالّي 
وقــوات  االتحاديــة،  الحكومــة 
»الجبهــة الشــعبية لتحريــر تيغــراي«، وســط 
معــارك عنيفــة انطلقت أول من أمس األربعاء، 
وفــق  أدى  مــا  الخميــس،  أمــس  وتواصلــت 
مصــادر إغاثيــة تحدثــت لــوكاالت األنبــاء إلى 
قطــع  وســط  القتــال،  وجــاء  جرحــى.  ســقوط 
كامل لاتصاالت، وإثر إعان رئيس الحكومة 
ســيقوم  الجيــش  أن  أحمــد،  آبــي  اإلثيوبيــة 
بمهــام حفــظ االســتقرار، والــرد علــى هجــوم 
مميــت قــال إن قــوات الحكومــة اإلقليميــة فــي 
تيغــراي، نفذتــه، واســتهدف قاعــدة عســكرية 
للجيــش. وبعــد إعــان الحكومــة فــرض حــال 
الطــوارئ لـــ6 أشــهر، صــّدق البرملــان اإلثيوبــي 
حّيــز  ليدخــل  القــرار  علــى  الخميــس  أمــس 

التنفيذ. 
ويريد آبي أحمد، كما يبدو، إغاق ملف إقليم 
تيغراي، الذي لعب دورًا مهيمنًا في الحكومة 
والجيــش فــي البــاد قبــل توليــه منصبــه فــي 
 أزمــة 

ّ
عــام 2018، بالقــوة العســكرية، فــي ظــل

متصاعدة بن أديس أبابا وهذا اإلقليم، الذي 
ُيَعــّد مــن أكبــر التحديــات اإلثنيــة التــي تواجه 
الحكومة. وتشــعر القوى اإلثنية والسياســية 
وصــول  منــذ  دورهــا  بتهميــش  اإلقليــم،  فــي 
آبــي أحمــد إلــى الســلطة. وكان دبلوماســيون 
أن  مــن  أســابيع  منــذ  حــذروا  قــد  ومحللــون 

رضــوان  وقــال  األركان.  بهيئــة  متابعتهــا 
حالــة  عمــل  مهمــة  باســم  املتحــدث  حســن، 
إن  صحافيــة،  إفــادة  فــي  املشــكلة،  الطــوارئ 
لتحريــر  الشــعبية  الجبهــة  تعتبــر  الحكومــة 
إقليــم  وليــس  الحقيقــي،  العــدو  تيغــراي 
تيغــراي. وأضــاف رضــوان أن »هــذا الصــراع 

هــو مــع جماعــة صغيــرة للغايــة، لهــا مصالح 
زعزعــة  إلــى  تهــدف  محــدودة  شــخصية 
البــاد«. وفــي تصريــح  فــي  النظــام  اســتقرار 
الجبهــة  هجــوم  إن  حســن  قــال  »رويتــرز«،  لـ
الشــعبية لتحريــر تيغــراي وقــع عنــد قاعــدة 
قــرب  االتحــادي  للجيــش  الشــمالية  للقيــادة 
ميكيلي وفي دانشــا. وردًا على ســؤال عّما إذا 
كانت املفاوضات مطروحة، قال »ليس بعد«.

مــن جهتها، وبعد إعانها »انشــقاق« القيادة 
فــي  املتمركــزة  االتحــادي  للجيــش  الشــمالية 
اإلقليــم، وهــو مــا وصفتــه بيلــن ســيوم بأنــه 
»معلومــات كاذبــة«، قالــت »الجبهــة الشــعبية 
مــن  أول  بيــان صــدر  فــي  تيغــراي«،  لتحريــر 
»تنتصــر  قواتهــا  إن  املعــارك،  بــدء  مــع  أمــس 

دائمــًا، ألن الغــرور والتعــدي وأفعــال الخيانــة 
فــي بادنــا ليســت مــن خصالنــا. نحــن نعــرف 
األرواح  تزهــق  القتــال،  مياديــن  فــي  الحــرب 

وتدمر املمتلكات«. 
نقــل  اإلثيوبيــة،  التطــورات  علــى  وتعليقــًا 
املكتــب اإلعامــي لألمــن العام لألمــم املتحدة 
أنطونيــو غوتيريــس، في بيــان، دعوة األخير 
»إلــى إجــراءات فورية لخفض تصعيد التوتر 
للنــزاع«.  إلــى حــل ســلمي  التوصــل  وضمــان 
إثيوبيــا  فــي  األميركيــة  الســفارة  ــت 

ّ
وحث

وقالــت  التصعيــد.  خفــض  علــى  الجانبــن 
فــي بيــان: »نحــث بشــدة جميــع األطــراف على 

إعطاء األولوية لسامة املدنين وأمنهم«. 
)رويترز، أسوشييتد برس(

8
سياسة

اتجهت األزمة في إقليم 
تيغراي بين حكومة آبي 

أحمد والقوات المحلية، 
إلى التصعيد العسكري، 

من دون معرفة المدى 
الذي ستذهبه الحكومة 

عسكريًا

)Getty( يقول ماكرون إن معركته ليست ضد اإلسالم

تعهد تاجي بالتعاون الوثيق مع القضاء )األناضول(

تشعر القوى اإلثنية في تيغراي بالتهميش )إدواردو سوتيراس/فرانس برس(

إيمانويــل  الفرنســي  الرئيــس  توجــه 
منطقــة  إلــى  الخميــس،  أمــس  ماكــرون، 
البيرينيــه الشــرقية، حيــث أعلــن مــن نقطة 
لوبيرتــوس العســكرية علــى الحــدود بــن 
قــوات  عديــد  مضاعفــة  وإســبانيا،  بــاده 
الفرنســية،  الحــدود  علــى  املنتشــرة  األمــن 
مــن 2400 إلــى 4800 جنــدي، ملكافحة خطر 
والهجــرة  التهريــب  وعمليــات  اإلرهــاب 
كمــا  ماكــرون،  ويضــع  القانونيــة.  غيــر 
يبــدو، أولويــة مكافحة اإلرهاب، على رأس 
أجندتــه السياســية فــي الوقــت الحالــي، ال 
ســيما مع التداعيات التي أحدثتها والتي 
ال يــزال مــن املمكــن أن تحدثها تصريحاته 
لجهــة  اإلســامي،  بالتطــرف  املتعلقــة 
األوروبيــة،  القــارة  فــي  التهديــد   تصاعــد 
وهــو مــا تبدى في هجمات طاولت فرنســا 
والنمسا. وفي هذا اإلطار، يخطط ماكرون 
حــول  اللعبــة«  قواعــد  »تغييــر  لـ قــال  كمــا 
أنظمــة الهجــرة. لكــن ماكــرون، الــذي أعــرب 
قواعــد  فــي  لتعديــل  انفتاحــه  عــن   

َ
أيضــا

عــن  الحديــث  أمــس  رفــض  »شــينغن«، 
اإلرهــاب،  ملكافحــة  دســتوري،  تعديــل  أي 
وذلــك ردًا علــى ضغــوط تمارســها وجــوه 
مــن اليمــن واليمــن املتطــرف فــي فرنســا 
فــي هــذا االتجــاه. وأوضــح ماكــرون، أثنــاء 
اإلســبانية،  الفرنســية  الحــدود  زيارتــه 
خــذ 

ُ
ات القــوات  عديــد  مضاعفــة  قــرار  أن 

بعــد  التهديــدات«  نســبة  ارتفــاع  »بســبب 
االعتداءات األخيرة التي استهدفت باده. 
وأعــرب الرئيــس الفرنســي، الــذي رافقه في 

دارمانــان  جيــرار  الداخليــة  وزيــر  زيارتــه 
األوروبيــة  بالشــؤون  املكلــف  والســكرتير 
إلعــادة  »تأييــده«  عــن  بــون،  كليمــون 
صياغــة القواعــد الناظمــة لفضاء شــينغن 

إعــادة  إلــى  »إلحــاح  بـ داعيــًا  »بالعمــق«، 
بنــاء شــينغن وتشــديد الضبــط« للحــدود. 
وأشــار إلــى أنــه ســيحمل »في هــذا االتجاه 
إلــى املجلــس« األوروبــي  أولــى  اقتراحــات 
»تكثيف  في ديسمبر/كانون األول املقبل لـ
أمــن  بشــرطة  املشــتركة  حدودنــا  حمايــة 
حقيقيــة علــى الحــدود الخارجيــة«. وقــال 
إن فرنســا هــي إحــدى الــدول الرئيســية في 
أوروبــا التــي يصلهــا املهاجــرون كمحطــة 
فــي  العميقــة  »رغبتــه  عــن  معربــًا  ثانيــة، 

تغيير قواعد اللعبة«. 
نشــرته  مقــال  فــي  أكــد  قــد  ماكــرون  وكان 
مــن  أول  تايمــز«،  »فايننشــال  صحيفــة 
أمــس، أن بــاده »في حرب ضّد االنفصالية 
اإلســام«،  ضــد  بتاتــًا  وليــس  اإلســامية، 
وذلــك رّدًا منــه علــى مقــال نشــرته اليوميــة 
البريطانيــة اإلثنــن املاضي، علــى موقعها 
اإللكتروني قبل أن تسحبه. وفي رّد مطّول 
لــه نشــرته الصحيفــة واملوقــع اإللكترونــي 
لقصر اإلليزيه، أعرب ماكرون عن استيائه 
ــه 

ّ
ِهــم فيــه بأن

ُّ
إنــه »ات قــال  الــذي  املقــال  مــن 

شــّوه ســمعة املســلمن الفرنســّين لغايات 
انتخابية، واألسوأ من ذلك بأنه أبقى على 
حيالهــم«.  والتشــكيك  الخــوف  مــن  منــاخ 
وقال ماكرون »لن أسمح ألحد بأن يقول إن 
فرنســا تــزرع العنصريــة تجــاه املســلمن«، 
معتبــرًا أن تصريحاتــه تّم تحريفها. وعلى 
خــال  أطلقهــا  التــي  التصريحــات  غــرار 
مقابلته مع قناة الجزيرة األسبوع املاضي، 
أراد الرئيــس الفرنســي أن يوضــح للخــارج 
 معركتــه ضــد »االنفصاليــة اإلســامية« 

ّ
أن

ليســت بتاتــًا حربــًا ضــد اإلســام، وذلك في 
الوقــت الــذي قوبلــت فيــه تصريحاتــه حول 
رســوم كاريكاتوريــة تصــور النبــي محمــد 
بــرد  إيبــدو  شــارلي  صحيفــة  ونشــرتها 
فعــل غاضــب مــن جانــب دول عــدة ودعوات 
ر  ملقاطعة املنتجات الفرنســية. وبعد أن ذكَّ
لهــا  تعّرضــت  التــي  االعتــداءات  بسلســلة 
إيبــدو  شــارلي  علــى  الهجــوم  منــذ  بــاده 
عــام 2015 والتــي خلفــت 300 قتيــل، اعتبــر 
للهجــوم  تتعــّرض  فرنســا   

ّ
أن ماكــرون 

بسبب قيمها وعلمانيتها وحرية التعبير 
تستســلم«.  »لــن  هــا 

ّ
أن علــى  مشــّددًا  فيهــا، 

حــاالت  وصــف  فــي  ماكــرون  واســتفاض 
إياهــا  معتبــرًا  اإلســامية،  »االنفصاليــة« 
اإلرهابيــة«.  للدعــوات  خصبــة  »أرضــًا 
وأشــار فــي هذا الســياق إلى »مئــات األفراد 
قــد  أنهــم  مــن  ُيخشــى  الذيــن  املتطّرفــن 
يلتقطــون فــي أي وقــت ســّكينًا ويذهبــون 
الرئيــس  وقــال  فرنســين«.  ويقتلــون 
ــه »فــي أحيــاء معّينــة، وكذلــك 

ّ
الفرنســي إن

مرتبطــة  جماعــات  تقــوم  اإلنترنــت،  علــى 
باإلســام الراديكالــي بتعليــم أبناء فرنســا 
إلــى عــدم  كراهيــة الجمهوريــة، وتدعوهــم 

احترام القوانن«.
)رويترز، فرانس برس(

مــن  اســتقال رئيــس كوســوفو هاشــم تاجــي 
منصبــه، أمــس الخميــس، ملواجهــة االتهامات 
بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية 
وجــاءت  الهــاي.  فــي  خاصــة  محكمــة  فــي 
محكمــة  بــأن  علمــه  بعــد  تاجــي،  اســتقالة 
كوســوفو املتخصصــة، وهــي محكمــة دوليــة 
الئحــة  أقــرت  قــد  الحــرب،  جرائــم  فــي  تنظــر 

التهامه بارتكاب جرائم حرب. 
فــي  صحافــي  مؤتمــر  فــي  تاجــي،  وقــال 
أمــس  بريشــتينا،  الكوســوفية  العاصمــة 
مــن  قاضيــًا  بــأن  رســميًا  »أبلغــت  الخميــس: 
املحكمــة الخاصــة أكــد توجيــه االتهــام إلــّي«، 
فــي إشــارة إلــى اتهامــه بارتــكاب جرائــم ضــد 
اإلنســانية وجرائــم حــرب، مــن جانــب مكتــب 
املدعــي الخــاص فــي الهــاي. وأضــاف: »أتقــدم 
رئيــس كوســوفو«،  مــن منصــب  باســتقالتي 
القضــاء«.  مــع  الوثيــق  »التعــاون  بـ متعهــدًا 
نزاهــة  »لحمايــة  الخطــوة  يتخــذ  أنــه  وأعلــن 
داعيــًا  كوســوفو«،  فــي  الرئاســة  مؤسســة 
»إنهــا  وقــال:  للهــدوء.  الكوســوفي  الشــعب 
لحظــة صعبــة جــدًا علّي وعلــى عائلتي وعلى 
عامــًا   30 خــال  لجهــودي  الداعمــن  كافــة 
واالســتقال،  الحريــة،  تأســيس  ســبيل  فــي 

وتأسيس دولة«.
فــي  بكوســوفو  الخاصــة  املحكمــة  وتشــكلت 
الهــاي الهولنديــة، للنظــر فــي جرائــم الحــرب 
املتمرديــن  قــادة  ارتكبهــا  التــي  املزعومــة 
الســابقن من أصول ألبانية. ورفض متحدث 
باســم املدعــي العــام فــي الهــاي التعليــق علــى 

إعان رئيس كوسوفو.
السياســين  مــن  العديــد  مــن  واحــد  وتاجــي 
الذيــن أدينــوا بارتــكاب جرائــم حــرب، تشــمل 
واالضطهــاد  القســري  واإلخفــاء  القتــل 
والتعذيــب. ويأتي من بن هؤالء السياســين 

كوســوفو  لبرملــان  الســابق  الرئيــس  أيضــًا، 
صــدور  أيضــًا  أعلــن  الــذي  فيســيلي،  قــدري 
الئحة اتهام من قاضي اإلجراءات التمهيدية 

بحقه، وأنه يعتزم التوجه إلى الهاي.
الخــاص  املدعــي  ومكتــب  املحكمــة  ووجهــت 
لت قبــل خمــس ســنوات،  ــكِّ

ُ
باملحكمــة التــي ش

اتهامــات بارتــكاب جرائــم حــرب لثاثــة قــادة 
ســابقن آخريــن فــي جيــش تحرير كوســوفو، 
الذين حاربوا من أجل االستقال عن صربيا. 
الدقيقــة  التفاصيــل  عــن  اإلعــان  يتــم  ولــم 
لائحة االتهام املكونة من 10 تهم ضد تاجي 

وفاسيلي وآخرين. 
بشــأن  املختــص  العــام  املدعــي  مكتــب  وأعلــن 
وجود الئحة االتهام، في وقت سابق من العام 
الحالــي، أن تاجــي وآخريــن كانــوا »مســؤولن 
جنائيــًا عــن نحــو 100 جريمــة قتــل«. وفي ذلك 
الوقــت، قــال مكتــب املدعــي العــام إنــه أعلــن عن 
مــا  بســبب  املــأل،  علــى  االتهــام  وجــود الئحــة 
رئيــس  مــن جانــب  متكــررة  بجهــود  وصفهــا 
كوســوفو ورئيــس البرملــان الســابق »لعرقلــة 
يعتقــد  إنــه  وقــال  املحكمــة.  عمــل  وتقويــض« 
أنهما حاوال قلب قانون كوســوفو الذي أنشــأ 
املحكمة. وجاء تشكيل املحكمة ومكتب املدعي 
العــام املختــص فــي أعقــاب تقريــر صــدر عــام 
2011 عــن مجلــس أوروبــا، وهــو هيئة لحقوق 
اإلنســان، تضمــن مزاعــم بــأن مقاتلــي جيــش 
بأعضــاء  باالتجــار  قامــوا  كوســوفو  تحريــر 
بشــرية مأخــوذة مــن ســجناء، وقتلــوا صربــًا، 
إضافــة إلــى زمائهــم مــن األصــول األلبانيــة. 
فــي  واملقاضــاة  بالتحقيــق  مكلفــة  واملحكمــة 
مزاعم جرائم الحرب، والجرائم ضد اإلنسانية 
في كوسوفو، أو املرتبطة بنزاع كوسوفو، في 

الفترة من 1998 إلى 2000. 
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

جان  الفرنسي  الخارجية  وزير  نّدد 
بتصريحات  أمس،  لودريان،  إيف 
رجـــب طيب  ــي  ــرك ــت ال لــلــرئــيــس 
باريس،  فيها  هاجم  أردوغـــان 
وتتسم  »عنيفة  أنــهــا  معتبرًا 
التلويح  مــجــددًا  بــالــكــراهــيــة«، 
بفرض عقوبات على أنقرة. وقال 
تصريحات  »هــنــاك  إن  ــان  ــودري ل
يجاهر  بالكراهية  وتتسم  عنيفة 
ــان،  أردوغـ الرئيس  بانتظام  بها 
تحدث  كما  مقبولة«.  غير  هي 
عن »تضامن أوروبي كامل« مع 
المجلس  باتخاذ  ملوحًا  ــاده،  ب

األوروبي »التدابير الازمة«.

لودريان ينتقد 
أردوغان

الــذي  واإلقليــم،  أبابــا  أديــس  بــن  الخــاف 
تفاقــم بعــد قيــام املنطقــة املدججــة بالســاح 
أيلــول  ســبتمبر/  فــي  املحليــة  بانتخاباتهــا 
املاضــي دون موافقــة الســلطة االتحــادي، قــد 
يتفاقــم إلــى حــرب أهليــة وصــراع دمــوي. وال 
يشــكل ســكان تيغــراي ســوى 5 فــي املائــة مــن 
عدد سكان إثيوبيا البالغ 109 ماين نسمة، 
لكــن اإلقليــم هــو أشــد ثــراًء وتأثيرًا مــن أقاليم 

أخرى كثيرة أكبر في الباد. 
فــي  الطرفــن  بــن  أمــس  املعــارك  وتواصلــت 
ــت االتصــاالت مقطوعــة في 

ّ
تيغــراي، فيمــا ظل

اإلقليم بعد توقف الخدمات عقب إعان مكتب 
آبي الهجوم والعمل العسكري األربعاء، وهو 
مــا أكدتــه منظمــة »نــت بلوكــس« التــي تتابــع 
شــبكة اإلنترنــت. وناشــدت منظمــات اإلغاثــة 
روابــط  إعــادة  اإلنســان  حقــوق  وجماعــات 
إذا  إنســانية  كارثــة  مــن  االتصــاالت، محــذرة 
فــّر مئــات اآلالف مــن املواطنــن مــن القتــال فــي 
خضــم جائحــة كوفيد 19. وقال مصدر إغاثي 
لوكالة »رويترز«، إن دوي قصف عنيف تردد 
فــي إقليــم تيغــراي منــذ الســاعات األولــى مــن 
صبــاح أمــس، مؤكــدًا تلقــي نحــو 24 جنديــًا 
العــاج فــي مركز طبــي قرب الحدود مع إقليم 
أمهــرة، مــن دون تحديــد الطــرف فــي الصــراع 

الذين ينتمي إليه الجنود املصابون.
وكانت مصادر دبلوماسية قد أكدت منذ أول 
مــن أمــس، انــدالع القتــال العنيــف فــي اإلقليم، 
علــى الفــور بعــد إطــاق آبــي أحمــد العمليــات 
العســكرية فــي بيانــه. وأكــدت املتحدثة باســم 
ســيوم،  بيلــن  اإلثيوبيــة،  الحكومــة  رئيــس 
فــي  بــدأت  أن عمليــات عســكرية  »رويتــرز«،  لـ
اإلقليــم، دون الخــوض فــي التفاصيــل. وذكــر 
أن  أبابــا  أديــس  فــي  دبلوماســيان  مصــدران 
اندلــع  مدفعيــًا،  قصفــًا  شــمل  عنيفــًا،  قتــااًل 
األربعــاء فــي اإلقليــم الواقــع علــى الحــدود مــع 

إريتريا.
وكان بيــان آبــي أحمــد قــد اتهــم قــوات اإلقليــم 
 هجــوم علــى قاعــدة عســكرية للجيــش، 

ّ
بشــن

مهمــة  املنوطــة  الطــوارئ،  حالــة  إعانــه  مــع 

الحدثمتابعة
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بيروت ـ ريتا الجّمال

في  الجنائي  التدقيق  ملف  دخــل 
املركزي  لبنان  مصرف  حسابات 
 امــتــنــاع 

ّ
ــل مــرحــلــة صــعــبــة، فـــي ظــ

حـــاكـــم الـــبـــنـــك املــــركــــزي ريــــــاض ســـامـــة عــن 
آند  »الــفــاريــز  الــبــيــانــات لشركة  كــافــة  تسليم 
الجنائي،  التدقيق  بعملية  املكلفة  مارسال« 
مــن بــوابــة الــســرّيــة املــصــرفــّيــة وقــانــون النقد 

والتسليف.
املالية في  وعلى وقع الخافات، أعلن وزيــر 
غــازي  اللبنانية  األعــمــال  تــصــريــف  حــكــومــة 
وزنــــي، الــخــمــيــس، تــمــديــدًا ملـــدة ثــاثــة أشهر 
لــلــمــوعــد الــنــهــائــي لــتــقــديــم كـــامـــل الــبــيــانــات 
ــأن الــبــنــك  ــائـــي بــــشــ ــنـ ــة لـــتـــدقـــيـــق جـ ــوبـ ــلـ ــطـ املـ
ــيــــر مــعــلــومــات  ــزي، حـــيـــث حـــجـــب األخــ ــ ــركـ ــ املـ
مطلوبة من الشركة للبدء في التدقيق، وهو 
مــطــلــب أســـاســـي لــلــحــصــول عــلــى مــســاعــدات 
مالية خارجية، ملساعدة لبنان في مواجهة 

االنهيار املالي.
وجــــاء تــصــريــح وزنــــي بــعــدمــا عــقــد الــرئــيــس 
الــلــبــنــانــي مــيــشــال عـــون اجــتــمــاعــا فـــي قصر 
بـــعـــبـــدا الـــجـــمـــهـــوري مـــعـــه بـــحـــضـــور حــاكــم 
مصرف لبنان رياض سامة، ورئيس فريق 
الــتــدقــيــق الــجــنــائــي مــن شــركــة »ألــفــاريــز آنــد 

مارسال« جميس دانيال.
وأكــد الرئيس عون ضــرورة التزام الحكومة 
إجراء التدقيق الجنائي املالي في حسابات 
مــصــرف لــبــنــان، وأهــمــيــة هـــذه الــخــطــوة في 
ــات الــــضــــروريــــة ملــعــالــجــة  ــ ــــاحــ مــــجــــال اإلصــ

األوضاع املالية واالقتصادية في الباد.
ــم الــبــنــك املـــركـــزي شــركــة التدقيق 

ّ
و»لـــم يــســل

سوى 42 في املائة فقط من امللفات«، وفق ما 

ريان محمد

يشكو أهالي منطقة أعزاز، في ريف حلب في 
سورية، من مخاوف فقدانهم رغيف خبزهم، 
الــــذي تــحــول فــي ظــل ازديـــــاد مــســتــوى الفقر 
اليومية.  فــي وجباتهم  الرئيسية  املـــادة  إلــى 
وقرر املجلس املحلي أخيرًا خفض زنة ربطة 
الخبز من 800 غــرام إلــى 500 غــرام، في حني 
تــم اإلبــقــاء عــلــى ســعــرهــا الــبــالــغ لــيــرة تركية 
واحــدة، األمــر الــذي زاد من األعباء املعيشية 

اليومية. 
ويــعــيــش فــي أعــــزاز نــحــو 200 ألـــف شخص، 

بغداد ـ عمار حميد

تعقد الحكومة العراقية آمااًل واسعة على 
ارتـــفـــاع أســعــار الــنــفــط الــعــاملــي مـــرة أخــرى 
بشكل يخفف من حــدة األزمــة املالية التي 
أن مــســؤولــني ماليني  إال  بــالــبــاد.  تعصف 
ــن أن  ــــذرون مــ ــــحـ ــي الــــبــــرملــــان يـ ــاء فــ ــ ــــضـ وأعـ
العراق قد يمر بمرحلة عجز كلي عن سداد 
مــرتــبــات املــوظــفــني واملــتــقــاعــديــن والــقــيــام 
أن  املهمة، معتبرين  التشغيلية  باملشاريع 
آلية تقشف جديدة وتخفيض  البحث عن 
في النفقات يبدو الحل األفضل للدولة في 

الوقت الحالي.
املــالــيــة  وزارة  ــالـــت  قـ املــــاضــــي  ــــوع  ــبـ ــ واألسـ
العراقية في بيان لها إن اإليرادات الحالية 
النفط  فــي ظــل انخفاض أســعــار  للحكومة 
ــك املــتــعــلــقــة  ــ ــرارات أوبـ ــقــ ــزام الــــعــــراق بــ ــتــ والــ
بــتــخــفــيــض اإلنـــتـــاج الــنــفــطــي، غــيــر كــافــيــة 
ملــواجــهــة الــنــفــقــات الــجــاريــة لــلــحــكــومــة في 
الوقت الحالي، حيث تنقص عائدات النفط 
ــن الــنــفــقــات  ــة مـ ــائـ الــشــهــريــة عـــن 50 فـــي املـ
الجارية للحكومة، متوقعة أن يستمر هذا 
القريب. باملقابل أكد  الوضع في املستقبل 
الحكومة، أحمد املا طال  املتحدث باسم 
أن انــخــفــاض إيـــــرادات الـــدولـــة فــي األشــهــر 

املاضية جعلها غير كافية لسداد مرتبات 
املوظفني والتزاماتها امللحة األخرى. وعلى 
هذا األســاس، طلبت الحكومة من البرملان 
ــة لــــســــد فـــجـــوة  ــلـــطـــة اقــــــتــــــراض إضــــافــــيــ سـ

التمويل حتى عرض موازنة 2021. 
مسؤول مالي رفيع في وزارة املالية كشف 
في حديث مع »العربي الجديد«، أن حجم 
النفط  لــدى الحكومة مــن  املالية  اإليــــرادات 
وحده بلغ في شهر أكتوبر/ تشرين األول 
نحو 4 ترليونات دينار )نحو 3.4 مليارات 
فــلــم تصل  أمــــا اإليــــــــرادات األخـــــرى  دوالر( 
إلــى أكثر مــن 600 مليار ديــنــار )نحو 480 
التحسن  أنــه رغــم  مليون دوالر(. وأضـــاف 
ـــوارد الــــدولــــة غــيــر الــنــفــطــيــة نتيجة  ــ فـــي مـ
الحدودية،  واملنافذ  املوانئ  السيطرة على 
لكن ما زال جانب كبير يذهب إلــى جهات 
متنفذة أبرزها الفصائل املسلحة وأحزاب 
نــافــذة، كاشفا أيضا عن وجــود عــدد كبير 
مـــن األســـمـــاء الــوهــمــيــة فـــي هــيــئــة الــحــشــد 
لزعماء  وتــذهــب  مــرتــبــات  تتسلم  الشعبي 
ــدر بــمــايــني  ــقــ ــالــــغ تــ ــبــ فــــصــــائــــل، وهـــــــذه املــ

الدوالرات شهريا.
وشرح املصدر أن »الحكومة العراقية تمر 
عد األصعب منذ عام 

ُ
بأزمة مالية كبيرة ت

2003، وهي نتاج عملية هدر وفساد وسوء 

تخطيط للحكومات املاضية يتحمل الجزء 
األعظم منها كل من املالكي وعبد املهدي«، 
الــــوزراء األسبقني  فــي إشـــارة إلــى رئيسي 
عبد  وعــــــادل   2014 2006ـ  املـــالـــكـــي  نـــــوري 
إلـــى »وجـــود  ـ 2019. وأشــــار  املــهــدي 2018 
اتفاق شبه مبدئي بني الحكومة والبرملان 
على منح األخير الضوء األخضر للحكومة 
بـــاقـــتـــراض 10 تــرلــيــونــات ديـــنـــار )نــحــو 8 
املوظفني  رواتــــب  لــتــأمــني  مــلــيــارات دوالر( 
للحكومة  األصـــعـــب  الــتــحــدي  بــاعــتــبــارهــا 

العراقية في الفترة الحالية«.
ــي، نــجــيــبــة  ــراقــ ــعــ ــبــــرملــــان الــ ــي الــ الـــنـــائـــبـــة فــ
ــالـــت فــــي حـــديـــث مــــع »الـــعـــربـــي  الــنــجــيــب قـ
الــجــديــد«، إن حــجــم اإليــــــرادات الــتــي يعلن 
ــة أقـــل  ــيـ ــراقـ ــعـ ــن قـــبـــل الـــحـــكـــومـــة الـ عــنــهــا مــ
بــكــثــيــر مـــن حــجــم الــنــفــقــات«. وأضـــافـــت أن 
»جميع هذه اإليــرادات غير كافية لتغطية 
ما تنفقه الدولة شهريا على املرتبات وما 
التشغيلية  الــحــكــومــة  بــالــتــزامــات  يــتــعــلــق 
ــا تــســديــد ديـــــون الــكــويــت  األخـــــــرى، وأيـــضـ
وتـــغـــطـــيـــة الـــــديـــــون األخـــــــــــرى«، مــبــيــنــة أن 
ــــب املــوظــفــني وحـــدهـــا تــكــلــف الــدولــة  »رواتــ
نــحــو 6 تــرلــيــونــات ديـــنـــار عـــراقـــي للشهر 
الواحد«. وأشارت إلى أن »الحكومة قدمت 
ــتـــراض  طــلــبــا لـــلـــبـــرملـــان لــلــمــوافــقــة عـــلـــى اقـ

مبلغ قيمته 43 ترليون دينار عراقي، لكن 
الــبــرملــان الــعــراقــي رفـــض الــتــصــويــت عليه 

معتبرًا هذا املبلغ مبالغا فيه«.
وتابعت نجيب حديثها قائلة إن »البرملان 
من  الحكومة  تمكنت  وإن  حتى  الــعــراقــي، 
ــب املـــوظـــفـــني حـــالـــيـــا، ســيــكــون  ــ تـــأمـــني رواتــ
ــانــــون  ــلــــى قــ ــتــــصــــويــــت عــ مــــضــــطــــرا إلـــــــى الــ
االقـــــتـــــراض مـــــرة أخــــــرى لــصــعــوبــة تــأمــني 

النفقات الشهرية لألشهر املقبلة«.
وبدورها قالت الخبيرة االقتصادية سام 
الجديد«  »العربي  مع  حديث  في  سميسم 
ــيـــة كــبــيــرة  إن إيــــــــــرادات الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـ
جـــدًا، لــكــن ال أحـــد يعلم أيـــن تــذهــب بسبب 
اســتــشــراء الــفــســاد فــي مــؤســســات الــدولــة، 
متسائلة أين تذهب كل من إيرادات املنافذ 
ــر  ــرائـــب وإيــــــــرادات دوائــ ــة والـــضـ الـــحـــدوديـ
املـــرور الــعــامــة وعــقــارات الــدولــة. وأضــافــت 
أن »الكثير مــن إيـــرادات الــدولــة تنفق على 
الفضائيني )موظفني وهميني( ومزدوجي 
الــــرواتــــب«، مــشــيــرة إلــــى أن أكــثــر مـــن 250 
ألف فضائي يتقاضون رواتــب من الدولة، 
باإلضافة إلــى وجــود اآلالف من مزدوجي 
الرواتب«. وتدفع الحكومة العراقية رواتب 
قدر مرتباتهم 

ُ
أكثر من 6 مايني شخص، ت

سنويا بنحو 62 مليار دوالر.

أكد رئيس حكومة تصريف األعمال حسان 
ر األخــيــر مــن مــحــاولــة اإلطــاحــة 

ّ
ــذ ديــــاب. وحــ

بــالــتــدقــيــق الــجــنــائــي، ملــنــع الــلــبــنــانــيــني من 
مــعــرفــة حقيقة خــلــفــيــات اخــتــفــاء ودائــعــهــم، 
املــدروس  املالي والتاعب  االنهيار  وأسباب 
بسعر العملة الوطنية. وقال »املطلوب اليوم 
هو أن يبادر مصرف لبنان إلى تسليم شركة 
الــتــدقــيــق الــجــنــائــي املــســتــنــدات واملــعــلــومــات 
لكشف  الــتــدقــيــق  ينطلق  كــي  تطلبها،  الــتــي 
ــبــــاب هــــذا االنـــهـــيـــار«،  الـــوقـــائـــع املـــالـــيـــة وأســ
الــتــدقــيــق  لــعــرقــلــة  مــعــتــبــرًا أن »أي مــحــاولــة 
الـــجـــنـــائـــي هــــي شــــراكــــة فــــي املـــســـؤولـــيـــة عــن 
التسّبب بمعاناة اللبنانيني على املستويات 

املالية واالقتصادية واملعيشية«.
ويــــنــــّص الـــعـــقـــد مــــع شــــركــــة الـــتـــدقـــيـــق عــلــى 
تسليم مــصــرف لــبــنــان لــلــشــركــة املــســتــنــدات 
واملــعــلــومــات الــتــي طــلــبــتــهــا، إلطــــاق ورشـــة 

التدقيق الجنائي. 
»الـــعـــربـــي  ـــ ــزو، لـ ــ ــ ويــــقــــول املـــحـــامـــي هـــيـــثـــم عـ
الجديد«، إن التدقيق الجنائي في حسابات 
ــــى فـــحـــص جــمــيــع  مـــصـــرف لـــبـــنـــان يـــهـــدف الـ
املــعــامــات املــالــيــة لــلــمــصــرف املـــركـــزي، عــبــَر 
واملعلومات واملستندات  البيانات  تمحيص 
املتعلقة بها، وذلــَك ملعرفة ما إذا كان يوجد 
بــشــأنــهــا هـــدر وفــســاد مــالــي، وال ســيــمــا في 
باملصرف  الاحقة  الكبيرة  الخسائر  ضــوء 
ــّدرت بستني مــلــيــار دوالر  ــ

ُ
املـــركـــزي، والــتــي ق

أمـــــيـــــركـــــي، بــــحــــســــب مــــــا جــــــــاء فــــــي الـــخـــطـــة 
اإلصاحية للحكومة املستقيلة.

ويشير إلى أنه لهذه العلة وبسبب اعتبارات 
تزويد  لزاما  يقتضي  والشفافية  االستقامة 
حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان شـــركـــة »ألـــفـــاريـــز أنــد 
ــتــــنــــدات والـــبـــيـــانـــات   املــــســ

ّ
ــل ــكــ مـــــــارســـــــال«، بــ

املطلوبة للتمكن من ُحسن قيامها بمهامها 
عبر  اللبنانية،  الحكومة  بها  أوكلتها  التي 
 إحــجــامــه عن 

َّ
أن املــالــيــة، وخــصــوصــا  وزارة 

تــزويــدهــا بــمــســتــنــدات أســاســيــة واقــتــصــاره 
فقط على تزويدها ببعض البيانات يحوالن 
كــشــف حقيقة  إلـــى  دون وصــولــهــا  بالتأكيد 
التي تعّرض لها املصرف  الكبيرة  الخسارة 

املركزي ولعقوٍد من الزمن«.
إلــى أن حاكم املصرف  ويلفت املحامي عــزو 
املـــركـــزي بــــّرر إحــجــامــه املـــشـــار الــيــه بــذرائــع 
التي تحول  املصرفية  السرية  مآلها  واهية، 
دون ذلك على حد زعمه، ولكن ُيَرد على هذه 
قــانــونــيــة تنقضها  الــواهــيــة بحجج  املـــزاعـــم 
كــلــيــا، تــتــمــثــل أواًل، بــــأن الــســريــة املــلــحــوظــة 

مــنــهــم حـــوالـــى 145 ألــــف نـــــازح مـــن مــنــاطــق 
سورية مختلفة، يعاني معظمهم من أوضاع 
إنــســانــيــة غــايــة فــي الــصــعــوبــة، جـــراء ضعف 
األجور وقلة فرص العمل وارتفاع األسعار.    
ــة الــــتــــي كـــان  ــ ــاديـ ــ وقـــــد تـــضـــاعـــفـــت الـــكـــلـــفـــة املـ
يرصدها حسام جابر )57 عاما(، للحصول 
عــلــى خــبــز يـــومـــه، كــمــا قــــال فـــي حــديــثــه مع 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، مــضــيــفــا »نــحــن نعتمد 
على الخبز بشكل شبه دائم، فهو من أرخص 
املواد الغذائية التي يمكن لها أن تسد رمقنا، 
أما اليوم حتى هذه املــادة تتعرض للتاعب 

بالوزن والسعر«. 
ــــي األســـــــــرة 6 أشـــخـــاص  وأضـــــــــاف »نــــحــــن فـ
بالغون، على الوجبة يريد الواحد منا رغيف 
لــذلــك كنت أشــتــري ربطتي  األقـــل،  خبز على 
خــــبــــز، الــــيــــوم بـــعـــد تــخــفــيــض وزن الـــربـــطـــة 
أصــبــحــت بــحــاجــة إلــــى أربـــــع ربـــطـــات خــبــز، 
ليرات يوميا، في حني يوميتي 20  أربــع  أي 
بقية  تــأمــني  فكيف سأستطيع  تــركــيــة،  لــيــرة 
من  كبير  جــزء  كــان  إذا  اليومية  احتياجاتي 
يــذهــب ثمنا للخبز، وهـــو األقـــل كلفة  أجـــري 

بالنسبة لاحتياجات األخرى؟«. 
مــن جانبه، قــال املــواطــن نــادر مــرعــنــازي، في 
حديث مع »العربي الجديد«: »قد تكون ميزة 
أعزاز منذ عام 2012، أن الخبز متوفر كمادة 

على حسابات  تسري  ال  اللبناني  بالقانون 
ــال  الــــدولــــة ومـــصـــرف لــبــنــان وال تـــتـــنـــاول املـ
الـــدولـــة نفسها هــي من   

َّ
أن  

ً
الـــعـــام، وخـــاصـــة

طلبت التحقيق في هذه الحسابات، بمعنى 
عنها،  املصرفية  السرية  ضمنا  رفعت  ــهــا 

ّ
أن

وخاصة أن هذه األموال املودعة في حسابات 
 مكشوفة وغير 

ً
املــصــرف املــركــزي هــي أصـــا

 بــــقــــانــــون حــــق الـــــوصـــــول إلـــى 
ً
ــمــــا ســــريــــة عــ

املعلومات.
ويــضــيــف أن الــســريــة املــصــرفــيــة تشمل فقط 
 
ً
أســـمـــاء األشــــخــــاص ال حــســابــاتــهــم، عــــاوة

عــلــى ذلــــك، ُيـــرّجـــح دومــــا فــي لــعــبــة املفاضلة 
النصوص  تطبيق  القانونية،  الــقــواعــد  بــني 
باالنتظام  تتعلق  والــتــي  الــعــام،  الــنــفــع  ذات 

العام على القواعد ذات النفع الخاص والتي 
 قــانــون أصــول 

ّ
 أن

ً
تتعلق بــاألفــراد، وخــاصــة

ــــب عـــلـــى كــل  املـــحـــاكـــمـــات الـــجـــزائـــيـــة قــــد أوجــ
شخص شاهد جريمة أو علم بها، أن ُيخبَر 
الــســلــطــات الــقــضــائــيــة املــخــتــصــة بــهــا تحت 
ما  بالتالي  وهــو  الجزائية،  املاحقة  طائلة 
ال يــمــكــن نــســفــه بــذريــعــة الــســريــة املــصــرفــيــة، 
وخــصــوصــا متى مــا كــان الــجــرم واقــعــا على 

مال عام والذي هو فوق كل اعتبار«.
ــتـــضـــي اإلشـــــــــــــارة أيــــــضــــــا، بــحــســب  ــقـ كــــمــــا تـ
 الــســريــة املصرفية، ال 

ّ
املــحــامــي عـــزو، إلــى أن

املصرفية،  الجريمة  كتمان  أو  حجب  تعني 
ــــــه بـــحـــال أقــــــدم مــــســــؤولــــون فــي 

َّ
ــة أن ــاصــ وخــ

 أفعالهم 
ّ
املــصــرف، على ارتــكــاب جــرائــم فـــإن

تـــقـــع تـــحـــت قــــانــــون الـــعـــقـــوبـــات، نـــاهـــيـــك عــن 
كـــــــون الــــســــريــــة تـــبـــقـــى مــــحــــصــــورة بـــقـــيـــود 
من  بالزبائن،  املتعلقة  واملعلومات  الدفاتر 
دون الـــجـــرائـــم الـــتـــي يــرتــكــبــهــا املـــصـــرف في 
مــمــارســاتــه املــصــرفــيــة، إذ إن قــانــون السرية 
املتعلقة  املعلومات  حماية  قصد  املصرفية 
بـــالـــزبـــائـــن دون املــرتــبــطــة بـــاملـــصـــرف ذاتــــه، 
وهـــو مــا يـــؤدي إلـــى ســقــوط مــوجــب السرية 
 املصرفية، أمام موجب اإلباغ عن الجريمة. 

 »إحجام حاكم 
َّ
و بأن

ّ
ويؤكد املحامي هيثم عز

التدقيق  تزويد شركة  املــركــزي عن  املصرف 
املـــالـــي الــجــنــائــي بــاملــســتــنــدات املــطــلــوبــة قد 
إلــى االعــتــذار عــن إكمال  يدفع بهذه الشركة 
املــهــمــة مـــوضـــوع الــعــقــد املـــبـــرم بــيــنــهــا وبــني 
الدولة اللبنانية، ما ُيشّكل قرينة دامغة عليه 
بتوّرطه فــي هــدر املــال الــعــام فــي ظــل انعدام 
شــفــافــيــتــه، وإحــجــامــه عـــن الــتــعــاون الــجــدي 
في  بالتدقيق  املولجة  الشركة  مــع  املطلوب 

حسابات املصرف الذي يرأسه.
من جهتها، غــّردت وزيــرة العدل في حكومة 
تــصــريــف األعــــمــــال مـــــاري كـــلـــود نـــجـــم، على 
فريق  قبيل وصـــول  »تــويــتــر«  عبر  حسابها 
تسمح  القائمة  الــقــوانــني   

ّ
إن قائلة،  الــشــركــة، 

السمسرات  أمــا  الــجــنــائــي،  املــالــي  بالتدقيق 
القائمة فــا تسمح بــه، وهـــذه هــي املــعــادلــة، 
، أعضاء 

ً
ومــا عــدا ذلــك »كـــام بــكــام«. داعــيــة

املـــجـــلـــس املــــركــــزي فــــي مـــصـــرف لـــبـــنـــان الـــى 
ــزام الـــقـــانـــون وهــم  ــتــ تــحــكــيــم ضــمــائــرهــم والــ
يتحّملون املسؤولية أمام الحكومة والشعب 

والتاريخ.
من جانبه، قــال رئيس لجنة املــال واملــوازنــة 
شركة  مع  العقد  إن  كنعان،  إبراهيم  النائب 

ــابــــل لــلــتــنــفــيــذ،  ــر قــ ــيـ ــائـــي غـ ــنـ ــيـــق الـــجـ ــتـــدقـ الـ
وأضاف في تصريح: »سألنا ممثلي مصرف 
لــبــنــان عــن هـــذا املــلــف وتــبــنّي لــنــا أنـــه، ومنذ 
لــدى الجميع، أن  كــان مــعــروفــا  الــيــوم األول، 
ــفــــاريــــز«، يخضع  ــذا الــعــقــد املـــوقـــع مـــع »الــ هــ
للشركة  تتيح  ال  الــتــي  اللبنانية،  لــلــقــوانــني 
الحسابات، بسبب  كل  إلى  الدخول  إمكانية 

السرية املصرفية«.
ــقـــد بــقــيــمــة  ــــع عـ

ّ
ــيــــف يــــوق ــعـــان »كــ ــنـ وســـــــأل كـ

مليوني دوالر من دون األخــذ باالعتبار أنه 
والتسليف،  النقد  قانون  تعديل  وفــي غياب 
ال يـــوجـــد إمـــكـــانـــيـــة إلتــــمــــام مـــهـــام الــتــدقــيــق 
يريد  املفترض على من  وكــان من  الجنائي. 
فــتــح الــطــريــق أمـــام الــتــدقــيــق الــجــنــائــي أن ال 
ــع عــقــدًا مــن هــذا الــنــوع، ويــخــّســر الــدولــة 

ّ
يــوق

بمزايدات  اللبنانيني  آمـــال  يــرفــع  وال  ماليا، 
التدقيق«. وتابع: »هل  إنجاز  إعامية حول 
يجوز التسلية بمسألة من هذا النوع؟ إذ إن 
النتيجة مطلوبة من خال التشريع الجّدي 
الــجــّديــة والــنــظــرة املوضوعية إلى  والــعــقــود 
واقع األزمة اللبنانية، استعادة الثقة ليعود 
الــلــبــنــانــي ويــتــعــاطــى بــالــشــكــل املــطــلــوب مع 

دولته ومصارفه واملصرف املركزي«.

ضــمــن األفــــــران واألســــــــواق، إال أن انــخــفــاض 
وهي  الــيــوم،  التركية  لليرة  الشرائية  القيمة 
العملة املتداولة في املنطقة، وانخفاض قيمة 
الدعم  أثــر على مسألة  الـــدوالر  أمــام  صرفها 
املقدم للطحني، وبالتالي توقف الدعم إلعادة 

تقييمه«. 
ــــل األهــــــــالــــــــي، وخــــاصــــة  ــابـ ــ ــقـ ــ ــاملـ ــ وأضـــــــــــاف »بـ
النازحني، يعيشون في ظل أوضاع إنسانية 
ــيـــة األهــــالــــي  ــبـ ــالـ ــة«، مــبــيــنــا أن »غـ ــ ــاويـ ــ ــأسـ ــ مـ
يــتــســلــمــون أجـــورهـــم بــالــلــيــرة الــتــركــيــة الــتــي 
بـــــدأت تــفــقــد قــيــمــتــهــا الـــشـــرائـــيـــة، وبــالــتــالــي 
أصبحت األسعار ترتفع، في حني أن العجز 
عن تأمني الطعام اليومي لغالبية األسر في 

املنطقة يزداد«. 
ــتـــب اإلعـــــامـــــي فــي  ــكـ ــال عـــضـــو املـ ــ بـــــــــدوره، قــ
املــجــلــس املــحــلــي ملــديــنــة أعـــــــزاز، فـــي حــديــث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«: »كـــان مجلس أعـــزاز 
هو  مدعوما،  خبزا  للخبز،  فرنني  عبر  يقدم 
عــبــارة عــن 11 رغيفا بـــوزن 800 غـــرام بسعر 
لــيــرة تركية واحــــدة، وكـــان الــدعــم املــقــدم عبر 
منظمة تــركــيــة تــدعــم الــخــبــز والــطــحــني، لكن 
بعدما توقف الدعم أخيرا، ووسط عدم قدرة 
ألكــثــر من  الــدعــم  تقديم  املجلس على تحمل 
املجلس  قــرر  الكبيرة،  الكلفة  جــراء  يوما   15
تخفيض وزن الربطة إلى 500 غرام، على أمل 

أن يكون توقف الدعم أمــرا مؤقتا وأن يعود 
بأقرب وقت ممكن«. 

النظام  فــي  أساسية  سلعة  »الخبز  أن  وبــني 
ــزاز ولــلــبــلــد كـــكـــل، وفــي  ــ ــالـــي أعــ الـــغـــذائـــي ألهـ
ظــل الــوضــع اإلنــســانــي الــصــعــب، بــكــل تأكيد 
ارتـــــفـــــاع كـــلـــفـــة مـــــــادة الـــخـــبـــز ســـيـــؤثـــر عــلــى 
الوضع املعيشي لألهالي«، مبينا أن »الكلفة 

تــضــاعــفــت عــقــب رفـــع الـــدعـــم، بــســبــب ارتــفــاع 
أسعار الطحني«. وحول أسباب توقف الدعم، 
أعـــرب عــن اعــتــقــاده بــأن تــكــون األســبــاب »إمــا 
بسبب الجردة السنوية أو ما شابه ذلــك، أو 
للمنطقة،  جــديــد  ودعـــم  مخصصات  تحديد 
كما أن هناك وعـــودا بــأن يعود الــدعــم خال 

فترة قصيرة«.

التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان: خالفات تنتهي بتمديده

العراق يتجه لالقتراض لدفع الرواتبرفع سعر الرغيف يزيد أعباء أهالي أعزاز

خالل تحرك سابق أمام مصرف لبنان )أنور عمرو/ فرانس برس(

دخل ملف التدقيق 
الجنائي بحسابات مصرف 

لبنان منعطفًا جديدًا مع 
تمديد موعد تسليم 

البيانات، بعد امتناع حاكم 
المصرف عن التجاوب 

مع شركة التدقيق

يواجه أهالي أعزاز 
مشكلة معيشية جديدة 
تتمثل بارتفاع سعر ربطة 
الخبز، بعدما قرر المجلس 

المحلي خفض زنتها 
300 غرام، ما رفع كلفة 

الغذاء

مصر تطرح أذون 
خزانة

قال البنك املركزي املصري الخميس 
إنه سيطرح في مزاد أذون خزانة 

مقومة باليورو بقيمة 690 مليون 
يورو ألجل عام واحد في التاسع 
من نوفمبر/ تشرين الثاني. ومن 

املقرر ترسية املزاد في العاشر من 
نوفمبر/ تشرين الثاني.

 
ارتفاع مؤشر 

مسقط
ارتفع املؤشر العام لسوق مسقط 

بنهاية تعامالت الخميس، آخر 
جلسات األسبوع بنسبة 0.41 في 

املائة، عند مستوى 3550.55 نقطة، 
رابحًا 14.58 نقطة عن مستوياته 
في جلسة األربعاء. ودعم املؤشر 

العام، األداء اإليجابي ألسهم 
بالقطاعني املالي والخدمات، وصعد 

األول بنسبة 0.49 في املائة؛ مع 
صدارة سهم الشرقية لالستثمار 
للرابحني بنسبة 3.08 في املائة.  

وارتفع كذلك مؤشر الخدمات 0.11 
في املائة؛ بدعم عمانتل املرتفع 

1.31 في املائة. وعلى الجانب اآلخر، 
استقر مؤشر قطاع الصناعة دون 

تغير عن مستواه بنهاية جلسة 
األربعاء. وارتفع حجم التداوالت 

إلى 2.05 مليون سهم، مقابل 1.94 
مليون سهم بالجلسة املاضية، 

وتراجعت قيمة التداوالت إلى 
395.23 ألف ريال، مقارنة بنحو 

470.82 ألف ريال بجلسة األربعاء.

العراق يؤكد 
الشراكة مع 

القطاع الخاص
أكدت وزارة التخطيط العراقية، 

الخميس، وجود توجه جدي 
لشراكة حقيقية وأساسية مع 

القطاع الخاص، في عملية التنمية 
االقتصادية. وقال املتحدث باسم 

وزارة التخطيط العراقية عبد الزهرة 
الهنداوي لوكالة األنباء العراقية 
»واع« إن »لدى الوزارة توجهات 

حثيثة لتفعيل وتحسني مستوى 
اإلنتاج املحلي«. وأضاف الهنداوي 
 كبيرة تذهب إلى 

ً
أن »هناك أمواال

الخارج لتغطية متطلبات االستيراد«. 
وتابع أن »القطاعني الزراعي 

والصناعي يمثالن مرتكزًا أساسيًا 
من مرتكزات التنمية، وفي القطاع 

الزراعي هناك سياسات جيدة 
أثمرت  تحسنًا ملحوظًا في الناتج 
املحلي االجمالي، وهذا يتضح من 

خالل تأمني مجموعة من املحاصيل 
الستراتيجية املهمة التي تمثل السلة 
الغذائية للمواطن، وهي أكثر من 26 

 زراعيًا«.
ً
منتجًا ومحصوال

صعود أسعار 
األغذية العالمية

صعدت أسعار األغذية عامليا 
للشهر الخامس على التوالي، خالل 

أكتوبر/ تشرين األول املاضي، 
بقيادة مجموعات الحبوب والسكر 
ومنتجات األلبان والزيوت النباتية، 

مع زيادة الطلب على االستهالك 
وتعطل بعض اإلمدادات. وأورد 

تقرير صادر، الخميس، عن منظمة 
األغذية والزراعة لألمم املتحدة )فاو(، 

أن مؤشر أسعار الغذاء، ويقيس 
األسعار الدولية للسلع األكثر 

، سجل 100.9 نقطة الشهر 
ً
تداوال

املاضي، بزيادة 3.1 في املائة عن 
سبتمبر/ أيلول و6 في املائة على 

أساس سنوي. ويراقب مؤشر )فاو( 
ألسعار األغذية، متوسط أسعار 

التبادل التجاري في األسواق العاملية 
لخمس مجموعات من السلع الغذائية 

الرئيسية، وهي: الحبوب، والزيوت 
النباتية، ومنتجات األلبان، واللحوم، 

والسكر. وارتفع مؤشر )فاو( 
ألسعار الحبوب بنسبة 7.2 في املائة 

مقارنة بالشهر السابق وبنسبة 
16.5 في املائة عن قيمته في أكتوبر 

2019. وكان الدافع وراء االرتفاع، 
هو أسعار القمح وسط تقلص توافر 
الصادرات، وسوء ظروف النمو في 
األرجنتني واستمرار الطقس الجاف 
الذي يؤثر على زراعة القمح الشتوي 
في أوروبا وأميركا الشمالية ومنطقة 

البحر األسود.

أخبار مصارف

مالية عامةأسواق

مقابلة

إبراهيم المناعي

■ ما هو مركز قطر للتكنولوجيا املالية؟
قــبــل بنك  املــالــيــة مــن  أطــلــق مــركــز قــطــر للتكنولوجيا 
قــطــر للتنمية فــي مــايــو/ أيـــار 2018، وذلـــك بــدعــم من 
ــة بــنــك قطر  مــصــرف قــطــر املـــركـــزي. وهـــو جـــزء مــن رؤيـ
للتنمية الهادفة إلى تطوير قطاع التكنولوجيا املالية 
في الدولة، واملساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 
املركز بني رجال األعمال واملستثمرين  2030. ويجمع 

واملبتكرين املوهوبني لتطوير تقنيات جديدة. 
التنويع  فــي  للمساهمة  ــدة  واعــ فــرصــا  املــركــز  ويــوفــر 
االقــتــصــادي، وهـــو إحـــدى الــركــائــز األربــــع لــرؤيــة قطر 
الــوطــنــيــة 2030 الــتــي تــســعــى إلـــى »تــحــويــل قــطــر إلــى 

مجتمع متقدم قادر على تحقيق التنمية املستدامة«.
في  املــالــيــة  التكنولوجيا  استراتيجية  مــع  وتــمــاشــيــا 
قطر، أطلق املركز برنامجني: األول حاضنة للشركات 
الــنــاشــئــة املــبــكــرة والــثــانــي مــســّرع لــلــشــركــات الناشئة 
املالي،  الدفع  على مجاالت حلول  ويــركــزان  الناضجة 
حلول الشركات الصغيرة واملتوسطة، والتكنولوجيا 

املالية اإلسامية، والتكنولوجيا التنظيمية.

قطر  املالية 24 شركة من  للتكنولوجيا  قطر  اختار مركز   ■
وحول العالم للدفعة األولى من برنامجي الحاضنة واملسرعة، 

ماذا تستفيد الدولة من هذه البرامج؟
تدعم استراتيجية التكنولوجيا املالية في قطر القطاع 
املــتــنــامــي فــي املــنــطــقــة وفـــي الــعــالــم، مــن خـــال تطوير 
الصناعة محليا وعــاملــيــا. ويهدف  قـــادة  مــع  شــراكــات 
ودعــم  إلـــى تشجيع  املــالــيــة  للتكنولوجيا  قــطــر  مــركــز 
تأسيس  عــلــى  الــعــاملــيــة  املــالــيــة  التكنولوجيا  شــركــات 
أعمالها في قطر وذلك ضمن إطار سعيه ليتبوأ مركز 
الريادة في املنطقة في هذا املجال. كما يوفر من خال 
برنامجي »الحاضنة واملسّرعة« التابعني له، اللبنات 
األساسية لبناء منظومة متكاملة للتكنولوجيا املالية 
فــي تسريع  الــذي يساهم  األمــر  املحلي،  على الصعيد 
تــطــور قــطــاع الــتــكــنــولــوجــيــا املــالــيــة فــي الـــبـــاد. وتعد 
املنطقة،  دولــة قطر مركزا ماليا ورياضيا راسخا في 
ولديها إمكانية الوصول إلى األســواق املجاورة التي 
تبلغ قيمتها 2.1 تريليون دوالر. وضمن هذا اإلطار، 
فتحت قطر أبوابها أمام الشركات الناشئة التي لديها 
حــلــول مــبــتــكــرة فــي الــتــقــنــيــات املــالــيــة مــثــل املــدفــوعــات 
وأتمتة  املشفرة،  والعمات  والبيتكوين،  اإللكترونية، 

العمليات وغيرها من التقنيات.

برنامجي  إلــى  الطلبات لالنضمام  اإلقــبــال على  كــان  ■ كيف 

الحاضنة واملسّرعة؟ وماذا تستفيد الشركات؟
مــن 750  أكــثــر  املــالــيــة  للتكنولوجيا  قــطــر  مــركــز  تلقى 
محلية  نــاشــئــة  مــالــيــة  تكنولوجيا  شــركــات  مــن  طلبا 
ومــن عــدد كبير من دول العالم. وستحصل كل شركة 
املــالــي وعلى  الــدعــم  مــشــاركــة، على  مالية  تكنولوجيا 
املــشــاركــون  والــتــدريــب، وسيحصل  التوجيه  خــدمــات 
فـــي الــبــرنــامــجــني عــلــى فـــرصـــة الـــتـــعـــاون مـــع أكـــثـــر من 
16 مــؤســســة مــالــيــة، ومـــع الــجــهــات املــحــلــيــة املختصة 
 عن فرصة تمثيل مركز 

ً
بتنظيم األنشطة املالية، فضا

العاملية  الفعاليات  أبرز  في  املالية  للتكنولوجيا  قطر 
والتمكن من تطوير أعمالهم على مستوى عاملي.

املؤهلني  إحالة  ا 
ً

أيض ستتم  البرنامجني،  نهاية  عند 
ــادرة »ســـانـــدبـــوكـــس« الـــخـــاصـــة مــــن مــصــرف  ــبــ ــــى مــ إلـ
احتياجات  بــشــأن  الــدعــم  إذ سيتلقون  املـــركـــزي،  قــطــر 
ــاء مــــن الـــــرســـــوم عــنــد  ــ ــفــ ــ ــيـــص فــــي قــــطــــر، واإلعــ ــتـــرخـ الـ
 عن فرصة الحصول على الترخيص 

ً
التسجيل فضا

من مركز قطر للمال.

■ من هم أبرز شركاء مركز قطر للتكنولوجيا املالية محلًيا 
وعاملًيا؟

يــعــمــل مـــركـــز قــطــر لــلــتــكــنــولــوجــيــا املـــالـــيـــة بــاســتــمــرار 
بـــالـــتـــعـــاون االســـتـــراتـــيـــجـــي مـــع الـــجـــهـــات املــعــنــيــة في 
الشراكات  إلــى  بــاإلضــافــة  املالية  التكنولوجيا  مجال 
مــع مــراكــز تكنولوجيا مــالــيــة أخـــرى مــن ســنــغــافــورة، 
وماليزيا،  ولبنان،  والهند،  وتركيا،  املتحدة،  واململكة 
وتشمل  والسويد.  ونيجيريا،  وأستراليا،  وليتوانيا، 
 مــــن بـــنـــك قـــطـــر لــلــتــنــمــيــة، 

ً
ــــا قـــائـــمـــة شــــركــــاء املــــركــــز، كـ

للمال، و»ارنست  املــركــزي، ومركز قطر  ومصرف قطر 
و»فيزا«،  واإلرث،  للمشاريع  العليا  واللجنة  ويونغ«، 
و»مــاســتــركــارد«، و»مــايــكــروســوفــت«، و»مــصــرف قطر 
اإلســامــي«، و»مصرف الــريــان«، و»بنك دخــان«، وبنك 

قطر الدولي اإلسامي، وبنك الدوحة.

الوطنية  قطر  استراتيجية  على  كــورونــا  أثــرت جائحة  هــل   ■
للتكنولوجيا املالية؟

ساهمت جائحة كورونا في تسريع تبني التكنولوجيا 
تقنيات  استخدام  وتيرة  في  زيــادة  إلــى  وأدت  املالية، 
الــدفــع اإللــكــتــرونــي عــبــر اإلنــتــرنــت، وذلـــك ضــمــن إطــار 

التدابير الوقائية املطبقة لتحصني العماء.
وتمتلك قطر املقومات الازمة التي تمكنها من املنافسة 
على موقع الصدارة، في ظل امتاكها ملؤهات التحول 

إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا املالية.

لم يسلّم البنك المركزي 
سوى 42% فقط من 

البيانات

أكد المدير التنفيذي إلدارة الخدمات 
في  األعمال  وحاضنات  االستشارية 
بنك قطر للتنمية، إبراهيم عبدالعزيز 
أبوابها  فتحت  قطر  أن  المناعي، 
تعتمد  التي  الناشئة  الشركات  أمام 

التقنيات المالية

أجراها أسامة سعد الدين

»كورونا« سرّع في تبني 
التكنولوجيا المالية في قطر

قطر تفتح أبوابها للتقنيات 
المالية ومساعدة المبادرين

أصدر مصرف لبنان، مساء األربعاء، بيانًا قال فيه إنه سلم كامل حساباته 
لها  فيمكن  الدولة  حسابات  إلى  بالنسبة  أنه  وأضــاف  المال.  وزير  إلى 
كامل  عن  مفصل  كشف  طلب 
إلى  تسليمها  وتاليًا  حساباتها، 
الجهات التي ترى أنه من المناسب 
يجنب  الذي  األمر  إطالعها عليها، 
قوانين  مخالفة  لبنان  مــصــرف 
السرية الملزمة قانونًا والتي تترتب 
جزائية،  عواقب  مخالفتها  عن 
لبنان متعاقد  أن مصرف  إلى  الفتًا 
للتدقيق  عالميتين  شركتين  مع 

الخارجي منذ 1994.

تبريرات من »المركزي«

Friday 6 November 2020 Friday 6 November 2020
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راجع املستثمرون رهاناتهم على 
الدوالر والذهب والنفط واألسهم 
ــيـــة، بـــعـــد اقـــــتـــــراب مـــرشـــح  ــنـ ــقـ ــتـ الـ
الحزب الديمقراطي جو بايدن من األصوات 
املتحدة.  الــواليــات  بــرئــاســة  للفوز  املطلوبة 
وارتــفــعــت أســعــار صـــرف الــعــمــات الناشئة 
الصيني  الــيــوان  كــان  الــــدوالر، بينما  مقابل 
توقعات  ذلــك وســط  يأتي  املستفيدين.  أكبر 
ــأن الـــرئـــيـــس املـــتـــوقـــع جـــو بــايــدن  مــحــلــلــن بــ
بالعقانية  تتسم  مــرنــة  ســيــاســة  سينتهج 
فــي الــصــراع  الــتــجــاري والتقني مــع الصن. 
ــيـــس اســتــراتــيــجــيــة  ــال رئـ ــ ــذا الــــشــــأن قـ ــ فــــي هـ
ــنــــك« فــي  ــتـــي بــ ــيـ ــمـــصـــرف »سـ االســــتــــثــــمــــار بـ
آســيــا، كــن بينغ، فــي حــال خــســارة الرئيس 

دونالد ترامب، فإن سياسة الواليات املتحدة 
الخارجية والتجارية ستتسم باملرونة، وهو 

أمر إيجابي لنمو االقتصاد العاملي«. 
ووسط مناخ من االرتياح وسط املستثمرين، 

ارتفعت أســواق املــال العاملية في التعامات 
التي جرت ظهر الخميس، مع اقتراب مرشح 
الحزب الديمقراطي من الفوز برئاسة الوالية 
املتحدة، بعدما باتت تفصله أصــوات قليلة 
ــم »الــكــلــيــات الــتــصــويــتــيــة« املــطــلــوب  مـــن رقــ
للفوز والبالغ 270 صوتًا. وبنى املستثمرون 
في أسواق املال رهاناتهم، بعد يوم األربعاء 
ــاس أن مـــرشـــح الــحــزب  ــ الــعــصــيــب، عــلــى أسـ
الــديــمــقــراطــي جـــو بـــايـــدن ســيــصــبــح رئــيــســًا 

للواليات املتحدة خال األيام املقبلة. 
الحزب  يتمكن  أن  املستثمرين  كــبــار  ويــأمــل 
الديمقراطي كذلك من السيطرة على مجلس 
الــــشــــيــــوخ، وعـــلـــى الـــكـــونـــغـــرس، أو الــجــهــاز 
تمرير  فــي  الفعلية  الحكومة  أو  التشريعي، 
الرئيس.  جــانــب  إلــى  والتشريعات  الــقــرارات 
وفـــي حـــال حـــدوث مــثــل هـــذا االحــتــمــال، يــرى 
بايدن  املحتمل  الرئيس  أن  ماليون  محللون 
مــالــي ال  إجــــازة حــزمــة تحفيز  سيتمكن مــن 
البيت  دخوله  بعد  دوالر،  ترليوني  عن  تقل 
الثاني.  كانون  يناير/  في  مباشرة  األبيض 
وهــي تــوقــعــات روج لها مــصــرف »غــولــدمــان 
ساكس« املعروف بقربه من السلطات املالية 
بالواليات املتحدة. ويرى محللون أن التركيز 
في أسواق املال األميركية ينصب حاليًا على 
الحزمة املالية، وليس على مجلس االحتياط 
الــفــدرالــي« الــبــنــك املــركــزي األمــيــركــي«، الــذي 
أعلن أنه لن يخفض سعر الفائدة على الدوالر 

االنتخابات 
األميركية

متعاملون بسوق 
طوكيو لألوراق 

)Getty( المالية
ساد االرتياح أسواق المال بعد اقتراب جو بايدن من الفوز برئاسة الواليات 
المتحدة. وعاد المستثمرون لشراء عمالت الدول الناشئة بينما تراجع 

الدوالر والنفط، وسط آمال بإقرار التحفيز المالي

اليوان واصل االرتفاع 
مع احتمال عودة 

المرونة التجارية

لم يعلن ترامب سوى 
عن 750 دوالرًا دفعها 

كضرائب في 2017

ديون دول منطقة 
اليورو تتخطى 100% من 

الناتج اإلجمالي

المستثمرون 
يراجعون 

رهاناتهم على 
الدوالر

)Getty( ترامب ربما سيتشبث برئاسة الواليات المتحدة إلى آخر ثغرة قانونية)الجائحة تزيد انكماش االقتصادات )آالن  جوكارد/ فرانس برس
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تــحــولــت خــســارة الــرئــيــس األمــيــركــي دونــالــد 
تــرامــب لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة إلـــى هاجس 
ــــي، إذ إنــــــه ســـيـــخـــســـر الـــحـــصـــانـــة الـــتـــي  ــالـ ــ مـ
تحميه  والتي  الرئاسة  منصب  إيــاه  يمنحه 
مــن املــلــفــات الــقــضــائــيــة الــتــي تــاحــقــه والــتــي 
تــدور حول قضايا احتيال وتزوير ضريبي 
وحــــاالت إفــــاس وغــيــرهــا. ووفــقــًا لصحيفة 
فإن هنالك عشر قضايا مدنية  »نيويوركر« 
خطيرة قد يواجهها، كما أنه في حال فوزه 
قـــد يــعــمــل عــلــى تــحــقــيــق الــعــفــو عـــن متهمن 
في قضايا قد تورطه وتجر عليه ماحقات 

قانونية واسعة. 
تشرح مجلة »نيويوركر« األميركية أن ترامب 
نجا خال فترته الرئاسية من حوالي أربعة 
آالف دعــــوى قــضــائــيــة، بــيــنــهــا ســـت دعــــاوى 
ــاالت إفـــــاس تــرتــبــط بــشــركــاتــه.  ــحـ تــتــعــلــق بـ
الحالي، فإن هناك تحقيقن في  الوقت  وفي 
 ملاحقة 

ً
نيويورك قد يكون كل منهما مدخا

قانونية، وهما تحقيق جنائي أطلقه مدعي 
عام مانهاتن سايروس فانس، ويــدور حول 
تهم بشأن تزوير ضريبي وعمليات احتيال 
عــلــى شـــركـــات الــتــأمــن وتـــاعـــب بــالــســجــات 
املحاسبية. أما االتهام الثاني، حسب املجلة 
أطلقته  مدني  تحقيق  فهو  ذاتها،  األميركية 
ليتيسيا  نيويورك  في واليــة  العامة  املدعية 
كــذب مؤسسة  بــشــأن  جيمس حــول شبهات 
ترامب في شأن حجم أصولها للحصول على 

بروكسل ـ العربي الجديد

تواجه منطقة اليورو وضعا اقتصاديًا كارثيًا 
جــــراء وبــــاء كــوفــيــد-19 مــع تسجيل انــكــمــاش 
كبير وارتفاع هائل في الديون فيما االنتعاش 
ســيــكــون أدنـــى مــن املــرتــقــب، بحسب توقعات 
املــفــوضــيــة األوروبـــــيـــــة الــــصــــادرة الــخــمــيــس، 

والتي ال تشير إلى خروج سريع من األزمة.
وترقبت املفوضية في توقعاتها االقتصادية 
ــرة تـــراجـــع إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج الــداخــلــي  ــيــ األخــ
ملــنــطــقــة الــــيــــورو بــنــســبــة 7,8 فــــي املــــائــــة عـــام 
2020. وهــــذا االنــكــمــاش أدنــــى مــن نــســبــة 8,7 
فــي املــائــة الــتــي كــانــت مــتــوقــعــة هـــذا الصيف، 
لــكــن االنــتــعــاش املــرتــقــب الــعــام املــقــبــل بنسبة 
4.2 فــي املــائــة سيكون أيضا أدنــى بكثير من 
نسبة 6,1 في املائة املتوقعة باألساس. ومرد 
هــذا الــوضــع بحسب نــائــب رئــيــس املفوضية 
فــــالــــديــــس دومــــبــــروفــــســــكــــيــــس هـــــو »املــــوجــــة 
آمالنا  التي »تقضي على  الوباء«  الثانية من 

بانتعاش سريع«. وترى املفوضية في الوقت 
إلــى مستوى  االقتصاد »سيعود  أن  الحاضر 
ما قبل الوباء بالكاد عام 2022«، لكنها تشير 
إلى أن »نسبة الغموض املرتفعة« التي ال تزال 
بتدهور«  »مخاطر  تطرح  باالقتصاد  تحيط 
آفاقه. وهي ترجح بالتالي عودة الوضع إلى 

طبيعته عام 2023.
وبــن عــوامــل الــغــمــوض هــذه وضــع العاقات 
ــاد األوروبــــــــي  ــ ــــحـ ــة املـــقـــبـــلـــة بــــن االتـ ــاريـ ــجـ ــتـ الـ
ــدة، فـــــي وقـــــــت تــــجــــد لـــنـــدن  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــلــــكــــة املـ واملــــمــ
وبــروكــســل صــعــوبــة فــي الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 

ــيـــز الـــتـــنـــفـــيـــذ الــــعــــام املـــقـــبـــل. ورأى  يــــدخــــل حـ
بوضوح«  »ينعكس  ذلــك  أن  دومبروفسكيس 

على آفاق اقتصاد االتحاد األوروبي. 
وتــنــطــلــق املــفــوضــيــة فــي تــوقــعــاتــهــا مــن مبدأ 
التفاهم حول  لــن يتمكنوا مــن  املــفــاوضــن  أن 
اتــفــاق تــبــادل حــر. وإن كــان االنكماش سيحل 
على اقتصاد جميع دول منطقة اليورو ال19، 
آثــاره ستكون أشــد على إسبانيا )-12,4  فــإن 
فــي املــائــة( وإيطاليا )9,9 فــي املــائــة( وفرنسا 

)9,4 في املائة(. 
أمــــا أملـــانـــيـــا، الـــقـــوة االقـــتـــصـــاديـــة األولــــــى في 
التراجع  حجم  تقليص  من  فتمكنت  املنطقة، 
مــع تــوقــع اقــتــصــار االنــكــمــاش فيها عــلــى 5,6 
في املائة عام 2020. وحملت هذه الصعوبات 
االقـــتـــصـــاديـــة الــــــدول األعــــضــــاء عــلــى اإلنـــفـــاق 
ــا انــعــكــس  بــشــكــل طـــائـــل دعـــمـــا لـــاقـــتـــصـــاد، مـ
توقع  مع  العامة  ميزانياتها  في  العجز  على 
اتساعه ليتخطى حتى 10 في املائة في فرنسا 
وإيــطــالــيــا وإســبــانــيــا وبــلــجــيــكــا خـــال الــعــام 
الجاري. ومن املتوقع بالتالي أن ترتفع ديون 
الـــدول األعــضــاء عــام 2020 لتتخطى 100 في 
املائة من إجمالي الناتج الداخلي في منطقة 

اليورو بصورة إجمالية. 
مرتفعا بصورة  املديونية  وسيكون مستوى 
ــة عــام  ــائـ خـــاصـــة فـــي الـــيـــونـــان )207,1 فـــي املـ
أمـــا في  املـــائـــة(.  فــي  2020( وإيــطــالــيــا )159,6 
املائة  فــي   115,9 إلــى  الــديــن  فرنسا، فسيصل 
من إجمالي الناتج الداخلي في 2020 على أن 

يواصل االرتفاع في 2021 و2022.
مبيعات  تــراجــع  الخميس  بــيــانــات  وأظــهــرت 
الــــتــــجــــزئــــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــــيــــــورو بــــأكــــثــــر مــن 
املتوقع في سبتمبر/ أيلول بسبب انخفاض 
املشتريات في كل الفئات. وتراجعت مبيعات 
املــائــة على أســاس شهري  التجزئة اثنن فــي 
في سبتمبر/ أيلول، بينما سجلت زيادة 2.2 
فــي املــائــة عــلــى أســــاس ســنــوي، وهـــو مــا يقل 
بانخفاض شهري  االقتصادين  عن توقعات 

واحدا في املائة وزيادة سنوية 2.8 في املائة.

قـــروض وامــتــيــازات ضــريــبــيــة مــن السلطات 
السلطات  تقع  القضيتن،  كلتا  وفــي  املالية. 
النطاق  خـــارج  الــعــامــن  للمدعن  القضائية 
ــذي يــعــنــي أن أي  ــ ــر الـ ــ ــو األمـ الـــفـــيـــدرالـــي، وهــ
لوائح اتهام أو إدانات ناتجة من التحقيقات 
ــارج نــطــاق الــعــفــو الــرئــاســي، هــذا  ســتــكــون خـ
بـــخـــاف الـــنـــفـــقـــات الـــهـــائـــلـــة لــلــقــضــايــا الــتــي 

سيتعن على ترامب دفعها. 
ويرفض الرئيس ترامب بشكل مطلق اإلعان 
عن حجم ثروته، كما أنه لم يعلن إال عن مبلغ 
عـــام 2017،  عــن  كــضــرائــب  دفــعــه  750 دوالرًا 
لكنه أكد أنه دفع ماين الدوالرات كضرائب 
عـــن دخـــلـــه ومــمــتــلــكــاتــه، فــيــمــا كــــان مـــن بن 
وسائل التاعب اقتطاع مبلغ 70 ألف دوالر 
من الضرائب عبارة عن قيمة نفقات تصفيف 
شعره. وعلى الرغم من أن القانون األميركي 
ال يـــلـــزم الــــرؤســــاء بــــاإلعــــان عـــن ســجــاتــهــم 
الــضــريــبــيــة، إال أنـــه مـــن الــنــاحــيــة األخــاقــيــة 
ــاء الـــواليـــات املــتــحــدة يكشفون  فـــإن كــل رؤســ
عـــن ســجــاتــهــم الــضــريــبــيــة وثـــرواتـــهـــم حتى 

يصبحوا قدوة للمواطن األميركي. 
ــيــــرًا عــــن صــحــيــفــة  ــدر أخــ ــ ــــا لــتــقــريــر صـ

ً
ووفــــق

»نيويورك تايمز«، يتعن على ترامب، سواء 
باملواعيد  الــوفــاء  ال،  أم  انتخابه  إعـــادة  تمت 
الــنــهــائــيــة لــســداد أكــثــر مــن ثــاثــمــائــة مليون 
التي ضمنها شخصيًا،  الــقــروض  مــن  دوالر 
وجــزء كبير من هــذا الدين مستحق لدائنن 
أجانب مثل دويتشه بنك. وفي حال لم يتمكن 

ترامب من الدفع فإنه سيكون في مأزق. 
وفي ذات الشأن، تقدر صحيفة »فاينانشيال 

من  دوالر  مليون  تسعمائة  نحو  أن  تايمز« 
ديون ترامب العقارية ستستحق في غضون 
الــســنــوات األربــــع املــقــبــلــة. ويــأتــي استحقاق 
هذه الديون في الوقت الذي دخل ترامب في 
نــــزاع مــع دائــــرة الــضــرائــب األمــيــركــيــة بشأن 
حــســم طــالــب بـــه فـــي نـــمـــاذج ضــريــبــة الــدخــل 
الخاصة به. وقد يكلفه صدور حكم ضده في 
هذا امللف الضريبي نحو مائة مليون دوالر 

إضافية. 
وكــــانــــت صــحــيــفــة »نــــيــــويــــورك تــــايــــمــــز« قــد 
نهاية  تقريرًا استقصائيًا مطواًل في  نشرت 
أكثر  إن  فــيــه،  قــالــت  املــاضــي  سبتمبر/أيلول 
من 200 شركة ومجموعات أعمال وحكومات 
أجنبية استفادت من رئاسة ترامب وإدارتــه 
خــــال الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة. وذكــــــرت أن هــذه 
الــشــركــات والــحــكــومــات مــنــحــت املــنــتــجــعــات 
ــتـــي يــمــلــكــهــا تــــرامــــب وعــائــلــتــه  والــــفــــنــــادق الـ
صــفــقــات تــجــاريــة فــي مــقــابــل الــحــصــول على 
خــدمــات مــنــه ومـــن إدارتــــه فــي مــرحــلــة توليه 

رئاسة الواليات املتحدة األميركية. 
ووفـــق التقرير فــإنــه »خـــال الــعــامــن األولــن 
مــن دخــــول تــرامــب إلـــى الــبــيــت األبــيــض دفــع 
لــأعــمــال  مــلــيــون دوالر  نــحــو 12  زبـــونـــًا   60
ــب،  ــرامــ ــي تــمــلــكــهــا عـــائـــلـــة تــ ــتــ ــتــــجــــاريــــة الــ الــ
وأن هــــؤالء الـــزبـــائـــن حــصــلــوا عــلــى خــدمــات 
ملــصــالــحــهــم مـــن الــحــكــومــة األمـــيـــركـــيـــة ومــن 
الـــرئـــيـــس نــفــســه. وفــــي رد عــلــى الــتــهــم الــتــي 
أثـــارتـــهـــا صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز«، قــال 
املـــتـــحـــدث بـــاســـم الــبــيــت األبـــيـــض جــــود ديــر 
الــتــجــاريــة  ــّول إدارة أعــمــالــه  إن »الــرئــيــس حــ

الناجحة وتسييرها اليومي إلى ولديه«. 
ستريت  »وول  صحيفة  قــالــت  جــانــبــهــا،  مــن 
ــال«، فـــي تــقــريــر ســــابــــق،  إن شــركــات  ــ ــــورنـ جـ
ترامب تواجه ضغوطًا صعبة في الحصول 
على قروض بشروط ميسرة، وربما تجبرها 
هـــذه الــصــعــوبــات املــالــيــة عــلــى بــيــع جـــزء من 
ــول لــلــحــصــول عــلــى الــســيــولــة الـــازمـــة  ــ األصــ

لتغطية التزاماتها املالية.

أوروبا تواجه كارثة االنكماش والديونخسارة ترامب تضعه أمام قضايا مالية مكلفة

ــــل.   ويحتفظ الــحــزب  خـــال عــامــن عــلــى األقـ
بأغلبيته  الخميس  ظهر  حتى  الديمقراطي 
في مجلس النواب، مع حاجته إلى 3 أصوات 
في مجلس الشيوخ للحصول على 51 صوتًا 
وال  الــشــيــوخ.  مجلس  على  للسيطرة  تؤهله 
تزال أمام الحزب الديمقراطي خمس واليات 

الثاثاء،  مساء  ورئيسية  كبرى  واليـــات  فــي 
ــثـــمـــرون اســتــراتــيــجــيــاتــهــم  ــتـ املـــسـ إذ راجـــــــع 
االســتــثــمــاريــة مـــرة ثــانــيــة. وعــــاد الـــرهـــان في 
أسواق الصرف على شراء العمات الناشئة 
وبـــيـــع الـــــــدوالر الـــتـــي تــشــيــر الـــتـــوقـــعـــات إلــى 
أنـــه سيخسر أكــثــر فــي حـــال فـــوز جــو بــايــدن 

لـــم تــعــلــن عـــن نــتــائــجــهــا بــعــد، وهــنــالــك آمـــال 
كــبــيــرة أن تــكــســبــه هـــذه الـــواليـــات األصــــوات 
 املــطــلــوبــة لــلــســيــطــرة عــلــى مــجــلــس الــشــيــوخ. 
التفاؤل  التوقعات، ساد نوع من  وسط هذه 
ــواق املــــال والـــصـــرف اآلســيــويــة الــتــي  ــ فـــي أسـ
كانت قلقة من احتمال فوز ترامب، بعد تقدمه 

بالرئاسة األميركية. وحسب بيانات رويترز، 
تــراجــع الــــدوالر إلـــى أدنـــى مــســتــويــات لــه في 
أكــثــر مــن عــامــن مقابل الــيــوان فــي تعامات 
آســيــا، كــمــا هــبــط أمـــام عـــدة عــمــات آســيــويــة. 
وتـــراجـــع كــذلــك الــجــنــيــه اإلســتــرلــيــنــي مقابل 
كل من الدوالر واليورو، بعد  صدور تقارير 

ــن أن بــنــك إنــكــلــتــرا املــــركــــزي يـــــدرس قــــرارًا   عـ
بخفض أســعــار الفائدة إلــى أقــل مــن الصفر. 
واســـتـــفـــادت عــمــات األســـــواق الــنــاشــئــة مثل 
الــرنــجــيــت املــالــيــزي والــروبــيــة اإلنــدونــيــســيــة 
ــدوالر. وارتــفــع  ــ ــ ــة الـــخـــضـــراء، الـ مــقــابــل الـــورقـ
الداخلية  املعامات  اليوان لفترة وجيزة في 
إلــى أعــلــى مستوى فــي أكــثــر مــن عــامــن عند 
 مكاسبه في الفترة 

ً
6.6381 دوالرات، مواصا

األخيرة، إذ أصبحت العملة الصينية تحظى 
بإقبال كبير وسط توقعات ملستقبل عاقات 

أفضل بن واشنطن وبكن. 
ــــت أســــــعــــــار الـــنـــفـــط  ــعـ ــ ــراجـ ــ وفــــــــي أســـــــــــواق تـ
الواليات املتحدة  أن  الخميس، على أســاس 
ــة املــــنــــاخ وتــنــفــيــذ  ــيـ ــاقـ ــفـ ــعـــود التـ ــتـ ــا سـ ــمــ ربــ
وعد  الــتــي  النظيفة«  »الــطــاقــة  استراتيجية 
املرشح بايدن باستثمار 1.7 ترليون دوالر 
فيها خال السنوات املقبلة. ويحسب تقدم 
ــانــــات االســـتـــثـــمـــاريـــة ضــد  ــايــــدن فــــي الــــرهــ بــ
الــصــنــاعــة الــنــفــطــيــة فـــي أمــيــركــا، وبــالــتــالــي 
يحسب مــن الــعــوامــل الــســالــبــة عــلــى صعيد 

الطلب واألسعار النفطية.  
وفـــي الــيــابــان، الــتــي تغلق أســواقــهــا مبكرة 
قــبــل فــتــح األســـــواق األمــيــركــيــة واآلســيــويــة، 
صعدت األسهم اليابانية إلى أعلى مستوى 
في أكثر من عامن أمس الخميس، مدعومة 
تــــزال  فــيــمــا ال  بــمــكــاســب »وول ســـتـــريـــت«، 
ــــى اإلحــــصــــاء الــنــهــائــي  األنــــظــــار مــتــجــهــة إلـ
لأصوات في انتخابات الرئاسة األميركية. 
لــكــن احــتــمــال امـــتـــداد االنـــتـــخـــابـــات املــثــيــرة 
تحركت حملة  بعدما  قائمًا  يــزال  ال  للجدل 
تـــرامـــب لـــرفـــع دعــــــاوى قــضــائــيــة واملــطــالــبــة 

بإعادة إحصاء األصوات في عدة واليات.
ــــم األوروبـــــيـــــة  ــهـ ــ وفــــــي أوروبـــــــــــا، بـــلـــغـــت األسـ
ــبـــوعـــن أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، مــدعــومــة  قـــمـــة أسـ
القوية ومزيد  األعمال  نتائج  بمجموعة من 
البريطاني وصعود  لاقتصاد  التحفيز  من 
ــانــــت أوروبـــــــــا، وخـــاصـــة  وول ســـتـــريـــت.  وكــ
أملانيا، من أكثر التكتات االقتصادية الحذرة 
الواليات  من تقدم دونــالــد ترامب في بعض 
الكبرى يوم الثاثاء. وفي خامس يوم له من 
ستوكس  املــؤشــر  ارتــفــع  املتواصلة  املكاسب 
600 األوروبــــــــي واحــــــدا بــاملــئــة لــيــبــلــغ أعــلــى 
مستوياته منذ 20 أكتوبر/تشرين األول، مع 
املكاسب.  لتصدر  التكنولوجيا  أسهم  عــودة 
البريطاني  تايمز  فايننشال  املــؤشــر  وربـــح 
أن رفــع بنك إنكلترا املركزي  0.6 باملئة، بعد 
التحفيزية  حزمته  التوقعات  فاقت  بصورة 
الـــســـنـــدات بــمــقــدار 150 مــلــيــار جنيه  لـــشـــراء 

إسترليني )195 مليار دوالر(.

توقعات  من  بأكثر  وإيراداتها  موتورز«  »جنرال  شركة   أرباح  ارتفعت 
المحللين خالل الربع الثالث من العام الجاري، بدعم من تعافي الطلب 
المتحدة.  والــواليــات  الصين  في 
موتورز«  »جنرال  أربــاح  وصعدت 
)نحو 2.78  إلى 4.05 مليارات دوالر 
الثالث،  الربع  خالل  للسهم(  دوالر 
 1.60( دوالر  مليار  بـــ2.35  مقارنة 
دوالر للسهم( خالل الفترة نفسها 
العام الماضي. وبلغ نصيب السهم 
المعدلة مستوى 2.83  األرباح  من 
توقعات  من  أعلى  وهو  دوالر، 

المحللين عند 1.38 دوالر.

ارتفاع أرباح جنرال موتورز

مال وسياسة

من المتوقع أن يواجه 
الرئيس دونالد ترامب في 

حال خسارته لالنتخابات 
الرئاسية مجموعة من 
القضايا المالية المكلفة
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رؤية

خالد بن راشد الخاطر

فـــي دول الــخــلــيــج، هــنــاك اعــتــمــاد كــامــل عــلــى الــنــفــط، وفــشــل في 
إدارة  فــي  الــتــحــوط، فشل  فــي  التنبؤ، ضعف  فــي  الــتــنــويــع، فشل 
الدورة االقتصادية )النفطية(؛ ال شفافية، ال رقابة، ال محاسبة، ال 
مسؤولية، بل سياسات ردود فعل توسعية إسرافية مع الفوائض، 
أمد  يطيل ويعمق  ما  الركود،  مع  وانكماشية تقشفية وضريبية 
مالية،  الــتــعــاون تستخدم نصف سياسة  فــدول مجلس  الــركــود. 
وهي سياسة اإلنفاق الحكومي في رد فعل موافق للدورة النفطية، 
أي تــوســع فــي اإلنــفــاق مــع الـــرواج وتقشف مــع االنــكــمــاش، بينما 
تبقى السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف معطلتان بسبب 
الربط بالدوالر، وهذا يضع ضغوطات على االحتياطيات ويؤجج 
وضع الدورة االقتصادية، أي يعمق االنكماش مع الركود، ويرفع 
التضخم في الرواج. إن ضيق حّيز السياسات بسبب ربط عمالت 
دول مجلس التعاون بالدوالر، يضع، من جهة، ضغوطا كبيرة على 
االحتياطيات والصناديق السيادية للتعويض عن فشل السياسات 
في إدارة الدورة النفطية، ومن جهة أخرى يشكل ذلك عبئا إضافيا 
املطلوب هو  الصرف، في حني  لتثبيت أسعار  على االحتياطيات 
مزيج مرن ومعاكس للدورة النفطية من السياسات الثالث: املالية، 
على  تساعد  الــصــرف  سعر  فمرونة  الــصــرف.  وسعر  والنقدية، 
السياسة  وتحرير  االقتصاد،  وتنويع  النفط  امتصاص صدمات 
النقدية، بحيث توجه نحو إدارة الدورة االقتصادية املحلية، بينما 
النقدية وسياسة سعر  السياسة  إلــى شــل  العمالت  ربــط  يــؤدي 
الــصــرف، وإبــقــاء االحــتــيــاطــيــات عــرضــة لــالســتــنــزاف، والــعــمــالت 
عرضة للمضاربات أثناء األزمات االقتصادية والسياسية الحادة.
إن السماح لسعر الصرف باالنخفاض واالرتفاع مع سعر النفط، 
يساعد على مواجهة تحديات اإلنفاق العام عند انخفاض مداخيل 

النفط، وخفض معدالت التضخم عند ارتفاعها.
 

الروبل الروسي مقابل الريال السعودي
أعطى تعويم الروبل الروسي روسيا أفضلية على السعودية ودول 
لفترات  انخفاضه  النفط وتحمل  امتصاص صدمات  الخليج في 
أطول. ولو طال أمد الحرب النفطية بني روسيا والسعودية، لكان 
السعودية. فروسيا تعلمت من تجارب  األكبر فيها هو  الخاسر 
السابقة، وعومت عملتها، في حني هناك  النفط  انهيارات أسعار 
إيــمــان شبه أعمى فــي دول مجلس الــتــعــاون بــأن الــربــط بــالــدوالر 
صالح لكل زمان ومكان. فالدول ذات أسعار الصرف الثابتة تواجه 
تحديات أكبر في اإلنفاق العام بسبب انهيار أسعار النفط، فإما أن 
تخفض اإلنفاق، أو تسحب من االحتياطات أو تقترض )لتمويل 
العجوزات(، والتي ال تستطيع فعل أي من ذلك ستكون في وضع 
صعب وستواجه تحديات كبيرة.  إن ربط العمالت يضع تحديات 
االحتياطيات  ستنزف 

ُ
ت جهة  فمن  املجلس.  دول  على  مضاعفة 

للتعويض عن فشل السياسات النقدية وسعر الصرف في مواجهة 
انهيار أسعار النفط، بسبب الشلل الذي يحدثه ربط العمالت، ومن 
جهة أخرى يتم تحييد جزء كبير من االحتياطيات جانبا للدفاع 
عن أسعار الصرف الثابتة. ومستويات االحتياطيات من الصرف 
األجنبي منخفضة في البحرين )على وجه الخصوص(، ما يهدد 
البحريني مجددا، وبأزمة سعر صرف  الدينار  بضغوطات على 
ربما تطاول سلطنة عمان لتشابه الظروف. حينها تكون العدوى 
قابلة لتطاول أعضاء آخرين في منظومة الربط الخليجية بالدوالر، 

كالسعودية مثال.

الصناديق الخليجية األقل شفافية 
إن التطور الوحيد الذي حققته دول املجلس منذ طفرة النفط األولى 
في سبعينيات القرن املاضي هو في جانب بناء صناديق التحوط 
)السيادية(، ولكن هذا ال يكفي، فستتآكل هذه االحتياطيات في 
ظل الفشل في التنويع، وِفي إصالح هيكل إدارة االقتصاد الكلي، 
ويسمح  مرونة،  أكثر  نقدية  نظام سعر صــرف وسياسة  بتبني 

بتوجيههما نحو إدارة الدورة النفطية وتنويع االقتصاد املحلي.
وال تــــزال الــصــنــاديــق الــســيــاديــة الــخــلــيــجــيــة بــحــاجــة لــلــكــثــيــر من 
اإلصــالح والتطوير. فهي األقل شفافية حول العالم، إذ ال يعرف 
ما يدخلها وال ما يخرج منها، وال كيف تدار، وال تخضع ملعايير 
أن  يفترض  مما  أصغر  أحجامها  أن  كما  واملسؤولية،  املحاسبة 
تكون عليه مقارنة باملداخيل الهائلة التي تحققت لدولها خاصة 

أثناء الطفرة النفطية األخيرة.
 

لماذا فشل التنويع االقتصادي؟
فِشلت دول الخليج في تنويع اقتصاداتها )عبر الطفرات النفطية 
الهائلة(،  الطبيعية  )املــوارد  االقتصادية  الوفرة  املتعاقبة( لسببني: 
وليس  سياسي  قــرار  االقــتــصــادي  فالتنويع  السياسية،  والكلفة 
اقتصاديا، وله متطلبات )إصالحات( اقتصادية وكلفة سياسية، 
ولذلك هو بحاجة إلرادة سياسية جازمة. وعملية تنويع ناجحة 
استقطاع  على  القائم  الخليجي  الريعي  النمو  نــمــوذج  ستقوض 
الريع وإعادة توزيعه بما يتسق وتعظيم فرص البقاء في السلطة، 
الريعية  لــلــدولــة  الــقــائــم  السياسي  للنظام  تــهــديــدا  ذلــك  وسيشكل 
األوتــوقــراطــيــة،  الــريــعــيــة  ــة  الــدول طبيعة  ضــد  فالتنويع  الخليجية. 
ألنه يجردها من أهم مقومات بقائها وهي آلية توزيع الريع. ولن 
تنوع الدولة الريعية إال مجبرة، أي عند كساد أو نضوب مواردها 

الطبيعية، أو لتحوالت اقتصادية أو سياسية ضاغطة. 
 

دورس في الرؤية والقيادة من قصة يوسف
ــة. فال  إن أول شـــرط لــلــقــيــادة وصــنــع الــســيــاســة هــو تــوفــر الـــرؤيـ
بـــد أن تــتــوفــر لـــدى صــانــع الــســيــاســة الـــقـــدرة عــلــى تــكــويــن رؤيـــة 
مستقبلية، واستشراف ملا يمكن أن يكون عليه املستقبل، ووضع 
سيناريوهات بأسوأ االحتماالت ألزمات مستقبلية واإلعــداد لها 
الدولة. وهذا  املناسبة استباقيا. فهذه هي وظيفة  الحلول  بوضع 
يتطلب كفاءات قيادية وإدارية خالقة مبدعة تستطيع تكوين رؤى 

مستقبلية، ورسم وتنفيذ سياسات سليمة بناء عليها.
فيجب أن تتوفر في من يقومون على الخدمة العامة والقطاع العام، 
تكوين  على  القدرة  ووزراء ومسؤولني،  ومؤسسات،  وزارات  من 
في  املستقبل  عليه  ســيــكــون  مــا  واســتــشــراف  لقطاعاتهم  رؤى 
مجاالتهم، ووضع الخطط املناسبة استباقيا للتحوالت واألزمات 
املقبلة. وهذا يتطلب كفاءات قيادية تستطيع استشراف املستقبل 
وتصميم السياسات املناسبة، وكفاءات إدارية تستطيع تنفيذها. 
وقد يجمع صانع السياسة بني االثنني كما فعل يوسف، أي بني 

التصميم والتنفيذ.

إدارة الدورة االقتصادية 
بدول الخليج



ات الــتــي يــبــّررهــا  ــتــــداء املــعــنــي بــتــلــك االعــ
الـــغـــرب، ويـــحـــاول اعــتــبــارهــا عــلــى غـــرار 
لــكــل مــن ينتقد  الــســامــيــة  قضية مــعــاداة 
تقترف  التي  ات  االعــتــداء أو  الصهيونية 

في حق الفلسطينييـن.
ــّربـــط بـــن الــقــضــيــتــن، نــصــل إلــى  عــنــد الـ
ومحاولة  القضايا،  لتلك  الجديد  الفهم 
تشكيل العقل، ليفهم الجميع، مستقبـال، 
 مــعــاداة 

ّ
والـــعـــرب واملــســلــمــون أولـــهـــم، أن

أممي،  بقرار  تم تجريمها  التي  السامية 
ــطــبــيــع، صــفــقــة 

ّ
ــاداة الــت ــعــ بــاعــتــبــار أن مــ

ــداء عـــلـــى الـــــّرمـــــوز، هــي  ــ ــتـ ــ ــقــــرن أو االعـ الــ
وهو  عبير، 

ّ
الت لــحــّريــة  ومــعــاداة  تطـــّرف 

االعتقال  عامل معه بهمجية 
ّ
الت يبّرر  ما 

الــعــبــادة،  اإلغـــالق لجمعيات وأمــاكــن  أو 
ــجــاه نحو 

ّ
ها مــســاراٌت تــبــّرر االت

ّ
وهــي كل

دا مـــع املــهــاجــريــن،  ســيــاســاٍت أكــثــر تـــشـــدُّ

محمد سي بشير

ــّر الــــّرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل  يــــصــ
ماكرون على إعادة تشكيل أمور عّدة في 
بالده، ويبدو على عجلة من أمره. ولهذا 
فتح جبهات كثيرة، منها ما هو داخلي 
أدوات  مستخدما  دولـــي،  هــو  مــا  ومنها 
ــاظــر بعمق 

ّ
ــســبــة لــلــن

ّ
عـــديـــدة. ولــكــن، بــالــن

إلى تلك املسلكية السياسية، فإنها تدور 
ــادة تــعــريــف  ــ حـــول مــحــور مــهــم، وهـــو إعـ
ــاص، 

ّ
مصطلح مــعــروف لــدى الــعــاّم والــخ

ــلـــف مـــعـــانـــيـــه  ــتـ ــخـ ــمـ وهــــــــو الــــــتــــــطــــــّرف، بـ
ومدلوالته السياسية والفلسفية، بهدف 
ه، وهو الفوز بعهدة 

ّ
يشّكل خلفية ذلك كل

رئـــاســـيـــة ثـــانـــيـــة، مــــن نـــاحـــيـــة، وتــجــهــيــز 
الفرنسين للقبول بتقسيم طبقي جديد 
ــالـــيـــة تــعــيــد  وبـــمـــرحـــلـــة مــــا بـــعـــد الـــّرأســـمـ
ظر في الّدور االجتماعي للّدولة، وفق 

ّ
الن

موذج الفرنسي، من 
ّ
املقاربة املعروفة للن

ناحية أخرى.
يشارك ماكرون مع طبقة من الّسياسين، 
في عملية تشكيل  واإلعالمين  املفكرين 
للمفاهيم  جــديــد  إدراك  بــاقــتــراح  الــعــقــل 
يريد  ه 

ّ
وكأن الــجــدال،  بشأنها  يكثر  التي 

إحـــيـــاء عــصــر الــتــنــويــر الــفــلــســفــي الـــذي 
ســـاهـــم فــيــه الــفــرنــســيــون بـــوضـــع أســس 

التصّور الفلسفي. 
ولــــــكــــــن، هــــــــذه املــــــــــــــّرة، يــــــشــــــارك هــــــــؤالء، 
ــي تـــغـــيـــيـــر مـــضـــمـــون تــلــك  ــ جـــمـــيـــعـــهـــم، فـ
الذي  وجيه 

ّ
الت وتوجيهها  املصطلحات 

يـــخـــدم املـــصـــالـــح الـــســـيـــاســـيـــة، بـــــدال مــن 
لفكر  للتأسيس  قاعدة  لتكون  توجيهها 
ســـيـــاســـي قــــد يـــغـــّيـــر مـــســـار إشــكــالــيــتــن 
حــيــوّيــتــن، وهــمــا املــواعــيــد االنــتــخــابــيــة 
بعد  اليمن،  أصـــوات  باستمالة  املقبلة، 
فــشــل مـــشـــروع الـــحـــزب الـــــذي كــــان يــريــد 
ستلي  التي  الّرأسمالية  وشكل  ه،  إنشاء

سيف الدين عبد الفتاح

حمل عبد الرحمن الكواكبي في مشروعه 
ــه، وتـــشـــخـــيـــص أســـبـــاب  ــتــ ــكـــري َهـــــم أمــ ــفـ الـ
ــا  ــالـــهـ ــا، وتـــــــدهـــــــور حـ ــ ــهــ ــ ــنــ ــ ضـــعـــفـــهـــا ووهــ
ومكانتها. وهو يعرض، في مؤلفه األول، 
»أم الـــقـــرى«، نـــمـــوذج مــحــاكــاة لـــأمـــة، في 
ة في  ــة اإلسالميَّ اجتماع يضّم ُممثلي األمَّ
ــرى وهو 

ُ
مكة املــكــرمــة، )ومـــن ُكــنــاهــا أّم الــق

نفسه  الكواكبّي  لــواء  تحت  الكتاب(،  اســم 
ــراتــي«. ونرى 

ُ
الــف د  ى نفسه »السيِّ

َّ
الــذي كن

 الجتماع حقيقي، وقد 
ً

الكتاب تمثيال في 
هـــ.   1316 لسنة  مــنــه  األول  االجــتــمــاع  خ  أرَّ
وغـــرض الكتاب هــو الــوصــول إلــى حقيقة 
م املشكالت والتحّديات  داء األمــة. وقد قسَّ
ْن 

َ
ة إلى نمط التي رآها في األمة اإلسالميَّ

من املشكالت والتحديات: نمط يشير الى 
الــنــفــســيــة الــجــمــاعــيــة، وهــــي »حـــالـــة فــتــور 
ــة«، وهــي فــي نــظــره األشــّد  األّمـــة اإلســالمــيَّ
املــشــكــلــة  هـــــذه  مـــثـــل  إدراك   

ّ
ــل ــعــ ولــ خــــفــــاًء. 

الــدقــيــقــة هـــو مـــا يــمــّيــز الــكــواكــبــي مـــن بن 
الى مظاهر  صلحن. ونمط يشير 

ُ
امل جيل 

االستبداد وشبكة عالقاته؛ ومن املمكن أن 
نظريتان  هما 

َّ
إن النمطن  هذين  عن  تقول 

شِكل في األّمة، 
ُ
عِضل امل

ُ
في رؤية الجانب امل

وربما نؤّكد أن الكواكبي جمع، في رؤيته، 
بن الجانبن، من حيث عملية االستطراق 
والــتــأثــيــر املــتــبــادل فــيــمــا بــيــنــهــمــا؛ فحالة 
النهاية  إنما تنتج في  الفتور والالمباالة 

حالة االستبداد.
الكواكبي  تجربة  في  الباحثن   

ّ
كل ز  وُيركِّ

ــداد  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــة االســ ــ ــألـ ــ ــسـ ــ ــه مـ ــتــ ــشــ ــاقــ ــنــ ــى مــ ــ ــلـ ــ عـ
الـــســـيـــاســـي، والـــتـــي اشــتــهــر بـــهـــا، ويــغــفــل 
الغالب منهم رؤيته إلشكاالت فتور األمة 
ــا وتــمــحــيــصــهــا مــن  ــهــ ــتــ ــــة وأزمــ اإلســــالمــــيَّ

سمير الزبن

ــالــــم وإزالـــــــة  ــتــــاح الــــعــ ــفــ ــــن انــ ــد مـ ــزيــ ــــع مــ مـ
إلى  قرية صغيرة  من  الحواجز وتحوله 
هاتف محمول ذكي، يتسلط على العالم 
ــواس تـــالشـــي الــتــمــايــزات،  ــ الـــحـــديـــث وســ
وبــــات الــخــوف عــلــى الــهــويــة املـــهـــّددة في 
كل مكان، ما جعل قضايا الهوية تتقدم 
الــقــضــايــا املــطــروحــة عــلــى الــجــمــيــع. دخــل 
الجميع مـــأزق الــهــويــة، مــع انــهــيــار األمــل 
العالم، وهــذا يعبر عــن نفسه  فــي تغيير 
في أزمات الهوية اليوم، وال تقتصر هذه 
األزمات على مجتمعات الهوية الجمعية، 
الحديثة  الــفــرديــة  املجتمعات  تشمل  بــل 
ـــــا، وهـــــــذا مــــا نــــجــــده فــــي نـــقـــاشـــات 

ً
أيـــــض

تراجع  التي تفرض نفسها، بعد  الهوية 
الــحــديــث عــن الــصــراع الطبقي الـــذي كان 
سائًدا قبل أربعة عقود في فترة الحرب 
الــبــاردة. بذلك بــات الجميع يعيش أزمــة 
هــويــة، ولـــو اتــخــذت هـــذه األزمــــة أشــكــاال 
مختلفة باختالف املجتمعات. ويبدو أن 
أفول  مع  ترافق  الهويات  صعود موضة 
موضة الصراع الطبقي، بوصفه انهياًرا 
للسرديات السياسية الكبرى، كما ترافق 
وانهيارها،  الكبيرة  األحــزاب  ي 

ّ
مع تشظ

السياسة،  عن  وإقالعه  الجمهور  وحيرة 
واستنكافه عن املشاركة في االنتخابات 

السياسية في بلده.
هناك أوضاع تاريخية تنتج أزمة هوية، 
 
ً
وعــنــدمــا تــكــون هـــذه األوضـــــاع ملتبسة

القَيم   وتختلط فيها 
ً
 وغائمة

ً
وانعطافية

وتــفــتــقــر إلـــى الـــعـــدالـــة، تــصــبــح الــهــويــات 
القديمة املتخيلة الرد على وضع تاريخي 
مــزٍر. في أوضــاٍع كهذه، ال يستطيع املرء 
ا من  االنــتــمــاء إلــى زمــنــه، بــأن يــكــون جـــزًء
الفردنة املعاصرة، فيحاول إيجاد صورة 
مجتمعه،  في  املرذولة  للفردانية  موازية 
فيجد في الهويات القديمة التي تروجها 
سلطات معادية لكل ما هو حديث ملجأ 
لــتــحــّدي هـــويـــة مــخــتــلــفــة، ال يــجــد نفسه 
ا مــنــهــا، بــل يــشــعــر أنــهــا تضطهده.  جــــزًء
ــة، ال هي  ــأزومـ هــكــذا يــتــم إنـــتـــاج هــويــة مـ
الـــحـــاضـــر، وال هـــي تنتمي  إلــــى  تــنــتــمــي 
الرغم من محاولة جّر  إلى املاضي، على 
املـــاضـــي إلــــى الـــحـــاضـــر عـــنـــوة، وبـــأســـوأ 
أسوأ  العنف من  والتي يكون  األساليب، 
بوصفها  نفسها،  عن  لإلعالن  أساليبها 
تحّديا على اآلخرين أخذه بعن االعتبار، 
ــذا الــعــنــف مـــن هــويــة يــائــســة في  يــأتــي هـ

إثبات ذاتها.
ألن اإلنسان كائن يتشبث بشبكة املعاني 
التي نسجها بنفسه، حسب ماكس فيبر، 
فــلــيــس هــنــاك مــن نــشــاط لــو كـــان مـــاّدًيـــا، 
الــوقــت نفسه ملعان  فــي  إال يكون منتًجا 
ورموز. واستناد هذه الرموز إلى املاضي 
لتبرير نفسها، ال يحجب حداثتها بقدر 
ما يبّررها. وكما يقول فرويد »األنا ليس 
ــًدا« لــذلــك، الــفــرد فــي املــجــتــمــع ليس  ــ واحــ
اإلنـــســـان الــكــامــل والــعــقــالنــي، فكثير من 

مكونات الهوية متخّيل غير عقالني.
وتقاليدها،  ثقافتها  املجتمعات  تخترع 
وهــــذا اخـــتـــراع حــديــث يــعــود إلـــى تــاريــخ 
ــه عـــبـــر تـــفـــاعـــالت  ــاجــ ــتــ ــب، ويــــتــــم إنــ ــ ــريـ ــ قـ

ــــي،  الــــهــــجــــرة وثـــــقـــــافـــــات اآلخـــــــريـــــــن. وهــ
أيــضــا، مــبــّررات االتــجــاه نحو سياسات 
، تــوصــل الــّســيــاســيــن إلــى 

ً
أكــثــر يــمــيــنــيــة

االســــتــــفــــادة مــــن أصــــــوات الـــنـــاخـــبـــن فــي 
باإلضافة  املقبلة،  االنتخابية  املــواعــيــد 
إلـــى تــبــريــر أســبــاب الــبــطــالــة واألوضــــاع 
االقـــتـــصـــاديـــة الــّصــعــبــة الـــتـــي تــواجــهــهــا 
ــتـــي ســــتــــزداد صــعــوبــة  الـــّرأســـمـــالـــيـــة، والـ
مــع تــداعــيــات الــجــائــحــة عــلــى االقــتــصــاد 

العاملي.
بالنتيجة،  قال، 

ُ
ت أن  يجب  التي  الحقيقة 

القضايا  لــتــلــك  الــفــهــم  تشكيل  ــادة  إعــ  
ّ
إن

ــة شــائــكــة  ــيــ ــة لـــقـــضـــايـــا دولــ ــهـ هــــي مـــواجـ
ــا، بـــتـــصـــفـــيـــة الــقــضــيــة  ــ ــاســ ــ ـــق، أســ

ّ
تـــتـــعـــل

 
ّ

الفلسطينية، بشكل نهائي، وتعليق حل
املــســائــل االقــتــصــاديــة إلـــى إشـــعـــار آخـــر، 
 الخالفات 

ّ
بإيهام الناس، في الغرب، بأن

ذات صــلــة بـــحـــرب حـــضـــاريـــة/ ثــقــافــيــة/ 
ديـــنـــيـــة، ولـــيـــس شــيــئــا آخـــــر. وتــقــتــضــي، 
 بــــــأدواٍت غــيــر تــلــك الــتــي 

ً
لـــذلـــك، مــعــالــجــة

اليسار وجماعات  إليها منظمات  سعت 
ــــتــــرات الــــّصــــفــــراء مــــن احـــتـــجـــاجـــات  الــــسُّ
ــات، حــيــث إن الـــحـــرب وجــوديــة  ــرابــ وإضــ
مع اآلخــر الــذي هــو، كما قــال الفيلسوف 
ــر، يـــومـــا، مــتــهــّكــمــا، هو  ــارتـ الــفــرنــســي سـ
عليه  نصّب  أن  وعلينا  املشكالت.  سبب 
األوضــــاع  وزر  وتــحــمــيــلــه  غضبنــا  جــــاّم 
كما  وهــي،  إليها،  التي وصلنا  املــتــرّديــة 
نرى، حجج اليمن املتطّرف الذي أصبح، 
ــلـــمـــصـــادفـــة، حـــلـــيـــف الـــصـــهـــيـــونـــيـــة فــي  لـ
كان  ُوجـــد وكيفما  أينما  ــر،  اآلخـ مــعــاداة 

قافي.
ّ
انتماؤه الحضاري، الديني أو الث

ننتهي إلى محصلة مفاهيمية، تجمعها 
مــنــظــومــة فــكــريــة، ســيــاســيــة فـــي املــنــشــأ، 
وأيــديــولــوجــيــة فــي الــتــبــريــر، تــبــحــث عن 
مــــســــاراٍت لــلــهــيــمــنــة، بــعــيــدة عـــن منطق 
املــبــادئ الــتــي يــدعــون إلــيــهــا، ألن حقوق 

انــتــهــاء الـــوبـــاء الــعــاملــي الــحــالــي. يسعى 
الــفــرنــســيــون إلـــى تــعــريــف الــتــطــّرف وفــق 
ــعــبــيــر، بحيث 

ّ
مــفــهــوم يــرتــبــط بــحــريــة الــت

ـــن املــفــاهــيــم  أّيــــــا مـ  رفـــــض تــعــريــفــهــم 
ّ
أن

املـــفـــاهـــيـــم،  ــلـــك  تـ ــم  ــهـ طـــرحـ  
ّ
وأن تـــــطـــــّرف، 

التعبير.  حرية  عن  هو  املقاربات،  بتلك 
ــــؤالء عـــلـــى أولـــويـــة  وبــــذلــــك يــســتــحــوذ هــ
رؤاهم لتلك الظواهر، باعتبارها تنتمي 
إلــــى ادراكـــاتـــهـــم حــصــريــا مـــن دون رؤى 
 
ّ
ــّرغـــم مـــن أن ومــفــاهــيــم اآلخـــريـــن، عــلــى الـ

عّرف، اآلن، وفق 
ُ
 املفاهيم ت

ّ
 يعرف أن

ّ
الكل

موقع قّوة طرف يريد فرض رؤاه. ويكفي 
ل على ذلك بالخلط الذي أصبحت 

ّ
أن ندل

فهم به مفاهيم مثل اإلرهاب واملقاومة، 
ُ
ت

أو مـــحـــاولـــة فــــرض مــفــهــوم الــجــهــاديــن 
لــوصــف مــن يــقــوم بــأعــمــال إرهــابــيــة هي، 
حقا، ال تمت إلى اإلسالم بصلة، وليست 
ــل اإلســـالم وال مــن مــبــادئــه، تماما 

ُ
مــن ُمــث

مــثــل مـــا تـــحـــّدث بـــه رئــيــس وزراء كــنــدا، 
جوستن ترودو، عقب حادثة كاتدرائية 

نيس، في فرنسا، منذ أيام، فقط.
ــــعــــّرف الـــتـــطـــّرف بــأنــه  ــار، ُي ــ ــ ــذا اإلطـ فـــي هــ
الفرنسين، يحول  ــجــاه، فــي عــرف 

ّ
ات  

ّ
كــل

لــلــحــيــاة  ــــاريــــخ، 
ّ
لــــلــــت رؤى  ــــرض  ــ فـ دون 

أو لــلــعــالقــة بــــن الــســلــطــتــن، الـــروحـــيـــة 
والــزمــنــيــة، بــحــيــث أن مـــعـــاداة الــســامــيــة، 
عريف بمن 

ّ
مثال، لم تصبح تتّجه إلى الت

الــيــهــود، أو ال يــعــتــرف باملحرقة  يــعــادي 
ــل مــــعــــاداة الـــســـامـــيـــة. اآلن،  الـــيـــهـــوديـــة، بـ
 مـــن ُيــبــغــضــهــم الــصــهــايــنــة أو ال 

ّ
هـــي كـــل

الفرنسين،  تعريفات  مــع  آراؤهـــم  تتفق 
والغرب عموما، لتلك املفاهيم، وهو كالم 
يعانون  مّمن  مفكرين  عــّدة  من  سمعناه 
مــــن بـــطـــش هــــــؤالء بـــمـــن يـــعـــارضـــهـــم فــي 
رؤاهم تلك، حتى من الفرنسين أنفسهم، 
وهــــو مـــا يــنــطــبــق، حـــالـــيـــا، عــلــى عــمــلــيــة 
اإلسرائيلي،  االحتالل  التطبيع مع دولة 

بــن كــل املــفــّكــريــن مــن أبــنــاء جــيــلــه وغــيــره 
مــن األجـــيـــال مــن املــثــقــفــن واملــفــكــريــن، فــإن 
غــالــبــهــم يـــرّكـــزون جــهــدهــم عــلــى الــعــوامــل 
 
ْ
َمــن حتى  الجمعية،  النفسّية  ال  الــفــكــرّيــة، 

قــــال بــهــذا الــجــانــب الــنــفــســي، أو ملـــح إلــيــه 
من املفكرين لم يجعله أساسا، إنما أشار 
إلـــى تضمن كــالمــه عــن األفـــكـــار الخاطئة 
املسيطرة على املسلمن. ويعبر الكواكبي 
فـــي التحليل  عـــن مــنــهــجــه االســتــقــصــائــي 
والــتــحــقــيــق، مــشــيــرا إلـــى تحفظه عــلــى رد 
أزمة األمة إلى أسباٍب ال تستوعب معاني 
رابطا  املختلفة،  أشكالها  فــي  األمـــة  فــتــور 
الدين،  إلى  الزائف  النظر  بجرثومة  إياها 
وأن ذلـــك الــنــظــر لــيــس بــعــيــدا عـــن املــســألــة 
لــالســتــبــداد  االســتــبــداديــة، حينما يــســوغ 
وعبادة الظاملن.. »إني نشأت وشبت، وأنا 
ر في شأننا االجتماعي، عسى أهتدي  أفكِّ
السبب  أتــقــّصــى  فكنُت  دائــنــا،  لتشخيص 
ه 

ُّ
بعد السبب، حتى إذا وقعُت على ما أظن

 هــذا هــو جــرثــومــة الـــّداء، 
َّ

عــامــا، أقـــول: لــعــل
 ،

ً
تحليال ــلــه 

ِّ
وأحــل تمحيصا  فــيــه  ــق  فــأتــعــمَّ

 ما قام في الفكر 
َّ
فينكشف التحقيق عن أن

هو سبٌب من جملة األسباب، أو هو سبٌب 
فرعي ال أصلي، فأخيب وأعود إلى البحث 
والتنقيب. وطاملا أمسيُت وأصبحُت أجهد 
سعيُت  مــا  وكثيرًا  االستقصاء،  فــي  الفكر 
آراء ذوي اآلراء، عسى  وسافرُت ألستطلع 
ــا يــشــفــي صــــــدري مــــن آالم  ــى مــ ــ ــتــــدي إلـ أهــ
ت  ـــي. وآخــر مــا استقرَّ بحٍث أتعبني بــه ربِّ
دائنا   جرثومة 

َّ
أن هو  فكري  عليه سفينة 

هــي خـــروج ديــنــنــا عــن كــونــه ديـــن الفطرة 
والـــحـــكـــمـــة، ديــــن الـــنـــظـــام والـــنـــشـــاط، ديــن 
ـــا 

َّ
الـــقـــرآن الــصــريــح الــبــيــان، إلـــى صــيــغــة أن

جعلناه دين الخيال والخبال، دين الخلل 
والــتــشــويــش، ديــن الــِبــَدع والــتــشــديــد، دين 

ــه  ــاتــ املـــجـــتـــمـــع ذاتـــــــه والـــتـــعـــامـــل مــــع أزمــ
األزمـــات، وال شــك بأن  واستجابته لهذه 
هناك عوامل محلية وإقليمية وخارجية، 
ـــل، خــصــوصــا في  ـــشـــكُّ

َ
ــذا الـــت تـــؤثـــر فـــي هــ

الخارج.  أمام  مجتمعات مكشوفة تماًما 
األول،  الــهــويــة.  لتشكيل  نــوعــان  وهــنــاك 
الهوية الفردية )الفردنة(، وتعني الفردنة 
ا متزايًدا لأنا على النحن، املشاركة 

ً
تفوق

الفعالة للمواطنن في ما يخّصهم، وأخذ 
الـــهـــويـــات الــشــخــصــيــة فـــي االعـــتـــبـــار في 

القرارات الجماعية. 
 لهوية 

ٌ
 ناجحة

ٌ
وهذا ال يعني أنها وصفة

صلبة، فنحن نرى أزمات الهوية ما زالت 
ــيـــة  حـــــاّدة حــتــى فـــي املــجــتــمــعــات األوروبـ
، عــلــى الــرغــم مــن فرديتها 

ً
األكــثــر حـــداثـــة

العالية. والنوع الثاني، الهوية الجمعية 
ــالـــــفـــــرد(، هـــــي شــكــل  )عــــــــدم االعــــــتــــــراف بـــ
ــال اســـتـــمـــرار الـــهـــويـــة الــقــديــمــة،  ــكـ مـــن أشـ
واالعتقاد بصالحيتها لكل زمان ومكان، 
وهي فعلًيا ال تتالءم مع الزمن الحديث، 
ألنــهــا تــقــوم عــلــى أنــظــمــة ومـــواقـــع ثابتة 
ــذه املــجــتــمــعــات، وُيـــعـــّرف  لــلــفــئــات فـــي هــ
الــفــرد نفسه بوصفه عــضــًوا فــي جماعة، 
ــداًدا لــهــا،  ــ ــتـ ــ ــّدد هــويــتــه بــوصــفــه امـ ويــــحــ
ـــا فـــــــرًدا. ويــخــضــع 

ً
ولـــيـــس بــوصــفــه كـــائـــن

ــا 
ً
هـــذا الــنــوع مــن الــهــويــة خــضــوًعــا وثــيــق

لإليمان بالطابع األساسي لالنتماء إلى 
وثابتة  أســاســيــة  تعتبر  معينٍة  جــمــاعــٍة 
الفرد  دونــهــا  الــفــردي،  للوجود  وحيوية 
ال قيمة له، في تشكيل هويته ضمن هذه 
الــنــوع مــن الهويات،  الجماعة. ومــن هــذا 
ولد دعاة انغالق الهوية الذين يعتبرون 
كل انفتاح تهديدا لهويتهم، وسعيا إلى 
املجتمع  لتحطيم  تحطيم خصوصيتها 
ذاتــــه. كــمــا يــحــاول دعــــاة انــغــالق الــهــويــة 
االستناد إلى ثقافة جامعة عابرة للزمن، 
تــتــشــكــل مــــن تـــمـــثـــالت ثـــابـــتـــة عـــلـــى مـــدى 
زمني طويل. بمعنى آخر، االنغالق الذي 
ــاة يــعــتــبــرونــه نــتــاج  يــنــتــجــه هــــؤالء الـــدعـ
مستقرة  محلية  وتقاليد  محلي،  تــاريــخ 
منذ زمن طويل، وذلك عبر وصل اختراع 
الثقافة  مــع  الحديث  الهوياتي  االنــغــالق 
املحلية،  الثقافة  في  لتأصيلها  املــوروثــة 
الــزمــن، من أجل  وذلــك بنقل املعاني عبر 
بأصالة مزعومة،  املخترع  االنغالق  دعم 
بــإعــطــاء مــعــنــًى جـــديـــٍد لــنــصــوص كتبت 
ل  حمَّ

ُ
قبل قرون، وما كانت املعاني التي ت

لهذه النصوص لتخطر على بال كتابها. 
وعملية نقل املعنى وتحويله تتم بشكل 
يــــومــــي وبـــــطـــــيء، لـــكـــنـــه ثــــابــــت، تـــتـــواطـــأ 
ــــوى قـــد تــبــدو  ــده جـــهـــات وقـ لــتــكــريــســه عــ

متناقضة. 
وهــــذا مــا نستطيع قــولــه عــن الــتــحــوالت 
فـــي املــجــتــمــعــات الــعــربــيــة املـــركـــزيـــة، بما 
يتعلق باللباس، خصوصا لباس املرأة، 
بما هو حجب لها وإخراجها من الحياة 
االجتماعية والسياسية، وهــذا ال يشمل 
بضغوط  للحجاب  الــواســع  االســتــخــدام 
ــلـــى مــســتــوى  ــيـــة عـ ــيـــاسـ اجـــتـــمـــاعـــيـــة وسـ
بل  األفقي فحسب،  االجتماعي  االنتشار 
وكــذلــك عــلــى مــســتــوى ســن حــجــب املـــرأة، 
ـــن املـــجـــتـــمـــع، عـــبـــر الــنــظــر  ــا مـ ــهــ ــراجــ وإخــ
أيضا. على سبيل  عــورة  إليها بوصفها 

اإلنــســان، كرامة اإلنــســان، مبادئ جنيف 
ــرى الـــحـــرب وغـــيـــرهـــا من  ــ لــالجــئــن وأســ
ــــدت مــنــهــم ولــهــم  األخـــالقـــيـــات، إنـــمـــا وجـ
ــا هــــــو ضـــحـــيـــة لـــــــــدورات  ــمـــ واآلخـــــــــــــر، إنـــ
الــّرأســمــالــيــة بـــن نــمــو وكـــســـاد وأزمــــات 

إعادة الهيكلة. 
ولــهــذا رأيــنــا تــصــاعــدا فــي مــوجــد عملية 
إعـــــادة تــشــكــيــل الــعــقــل، تــمــهــيــدا لــتــعــزيــز 
ــقــــب أزمـــــة  أوضــــــــــاع جــــــديــــــدة، جـــــــــاءت عــ
 ،2007 فــي  األميركية  العقارية  الــقــروض 
مــا مــع جائحة كــورونــا التي 

ُّ
وتـــزداد تــأز

ستنهي نــقــل الــعــالــم إلـــى مــرحــلــة رابــعــة 
من تحّول شكل الّسلطة، وفق ما تصّوره 
توفلر،  ألن  األميركي،  املستقبليات  عالم 
مــن عــالــم زراعــــي إلـــى عــالــم صــنــاعــي، ثم 
عالم معرفي، وصوال إلى العالم الرقمي، 
بــتــكــريــس ســلــطــة الـــخـــوارزمـــيـــات، بشكل 

نهائي، على العالم.
ــة، من  ــام مــعــركــة وجــــوديــ ــ نـــحـــن، إذن، أمـ
التعريفات  فـــرض جــدلــيــة  حــيــث وجـــوب 
ــة الــحــجــة بــالــحــّجــة  ــارعـ ــقـ لــلــمــفــاهــيــم ومـ
مع الــدعــوة إلــى رســم خطوط حمراء في 
معاني حرية التعبير، أو حدود التطّرف، 
كما سنحتاج إلى تغيير أوضاعنا، حتى 
ــاري،  ــا املـــعـــرفـــي والـــحـــضـ ــودنــ نـــعـــزز وجــ
ــا  ــارنـ ــبـ ــتـ ــرب عـــلـــى اعـ ــ ــغـ ــ ونــــكــــف أيــــــــدي الـ
ــتــــعــــّرض لـــرمـــوزنـــا  لـــقـــمـــة ســـائـــغـــة فــــي الــ
ومــقــّدســاتــنــا، ألن حــريــة الــتــعــبــيــر الــتــي 
ــرة أّي شعب  ال تــريــد االنــتــقــاص مــن ذاكــ
يجب أن تكون كذلك للجميع، بعيدا عن 
أتباع  على  ركيز 

ّ
والت املعايير  ازدواجــيــة 

 أبـــنـــاء األمـــة 
ّ

ــل ــم كـ ديـــانـــة واحــــدة فـــي وسـ
وديـــنـــهـــا بــســبــب بـــعـــض الـــجـــانـــحـــن مــن 
الجميع  يعلم  بأعمال  وقيامهم  أبنائها 
ها ليست من صميم ديننا وال مبادئنا 

ّ
أن

الحضارية.
)كاتب وباحث جامعي جزائري(

أو صفقة القرن وقضية القدس، وغيرها 
من القضايا التي ُيراد منها تصفية تلك 
جــديــدة  بمفاهيم  وتعويضها  املــفــاهــيــم 
أو تـــحـــريـــف الـــتـــعـــريـــفـــات الـــقـــديـــمـــة لــهــا، 
وفــرض فهم وتــعــريــٍف جــديــديــن، يليقان 
تمام  الجديدة  األوضــاع  مع  ويتطابقان 

املطابقة.
ـــطـــّرف 

ّ
ــت ــالـ ـــق بـ

ّ
ــا، املــــســــألــــة ال تـــتـــعـــل ــعـ ــبـ طـ

الـــذي يــحــاول هـــؤالء إلــصــاقــه بــاإلســالم، 
والجميع يتذّكر مرافعة الرئيس التركي، 
ــة،  ــيـ ــانـ أردوغــــــــــان، أمــــــام املـــســـتـــشـــارة األملـ
مـــيـــركـــل، عــنــدمــا تـــحـــّدثـــت حــــول مــســّمــى 
ــق األمــــر 

ّ
ــــي، بــــل يــتــعــل ــــالمـ اإلرهــــــــاب اإلسـ

الفرنسـي،  العام  الــرأي  توجيه  بمحاولة 
ــي تــعــريــفــاٍت 

ّ
والــغــربــي عــمــومــا، إلـــى تــبــن

الصهاينة،  انتقاد  دون  تحول  طّرف 
ّ
للت

 
ّ

ــق بكل
ّ
ــهــا تــتــعــل

ّ
أن الــقــرن، كــمــا  أو صفقة 

إلــى استخدام القوة  من يحاول اإلشــارة 
ــة، بـــنـــاء املـــســـتـــوطـــنـــات، أو حــتــى  ــفـــرطـ املـ
الغربين،  الــرهــائــن  لتحرير  الــفــدى  دفــع 
 
ّ
ح، وشــن

ّ
مــا يمّكن اإلرهــابــيــن مــن التسل

ــلـــى املـــســـلـــمـــن الــــذيــــن هــم  هـــجـــمـــاتـــهـــم عـ
ضــحــايــا األغــلــبــيــة الــغــالــبــة مــن أعمالهم 
إلى  بعد،  ما  في  نسب، 

ُ
ت التي  املتوحشة 

 املسلمن، من 
ّ
اإلسالم، والجميع يعلم أن

ة. ذلك، براء تمام البراء
بها  يتشّدق  التي  األخــرى  املسألة  هناك 
ــّرف مـــرادفـــا  ــطـ ـ

ّ
ــت ــي اعـــتـــبـــار الـ ــؤالء، وهــ ــ هــ

عريفات الجديدة ألوضاٍع 
ّ
لرفض تلك الت

ـــلـــم واالســـتـــخـــدام الــفــعــلــي 
ّ
يــصــنــعــهــا الـــظ

باستخدامها،  لويح 
ّ
الت أو  مفرطة  لــقــّوة 

عبير، 
ّ
الت بحّرية  الــخــاّصــة  املسألة  وهــي 

قافي 
ّ
الث الوضع  هــذا  رافــض   

ّ
أن باعتبار 

عبير التي ال 
ّ
املزعوم هو معاد لحّرية الت

فــي االعــتــداء  ــطــّرف 
ّ
الــت  إمكانية 

ّ
إال تعني 

ــة ألديــــــــــان أخـــــــرى،  ــ ــّدسـ ــ ــقـ ــ ــلــــى رمـــــــــوز ُمـ عــ
 اإلســــــالم، هـــنـــا، هو 

ّ
ولــثــقــافــاتــهــم. ولـــعـــل

اإلجهاد. وقد دبَّ فينا هذا املرض منذ ألف 
 شــؤونــنــا، 

ِّ
ــر فــي كـــل ــ

َّ
ن فينا وأث عـــام، فتمكَّ

الفكر  الخلل في  حتى بلغ فينا استحكام 
 شأنه- 

َّ
والعمل أننا ال نرى في الخالق جل

نــظــامــا فيما قضى،  ــصــف، 
َّ
ات فيما  نــظــامــا 

 
ً
نظاما فيما أمر، وال نطالب أنفسنا فضال
ــا أو مـــأمـــورنـــا بـــنـــظـــاٍم وتــرتــيــٍب  ــرنـ ــن آمـ عـ

راد ومثابرة«.
ِّ
واط

ــور املـــرتـــبـــطـــة بـــالـــزيـــف الــديــنــي  ــ ــ ــــذه األمـ هـ
والتدين املغشوش قد أثرت على االعتقاد 
ــفــــكــــر والـــســـيـــاســـة ومــــنــــاحــــي الـــحـــيـــاة  والــ
املــخــتــلــفــة؛ هـــذا الــتــشــوش الــعــام والــشــامــل 
أّدى إلـــى ضــيــاع الـــديـــن والــدنــيــا مــعــا من 
الـــنـــفـــاق، مــــن دون أي  ــاء  ــمـ ــلـ الـــســـاســـة وعـ
الفاعلية  أســس  إلعــمــال  ممارسة حقيقية 
املشاركة  عمليات  فاعلية  فــي  واالنــخــراط 
واملــحــاســبــة ضمن  الــرقــابــة  فــي  الحقيقية 
فاعليات األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
ومقاومة كل مسالك الظلم والعدوان على 

حــرمــة النفس وحــقــوق اإلنــســان. »وهــكــذا 
ش، وفــكــرنــا  أصــبــحــنــا واعـــتـــقـــادنـــا مــــشــــوَّ
شة، ومعيشتنا  ش، وسياستنا مشوَّ مشوَّ
الحياة  هــذه؛  فأين منا والحالة  شة.  مشوَّ
الفكرية، الحياة العملية، الحياة العائلية، 
الحياة االجتماعية، الحياة السياسية؟!«؛ 
ــــع ديـــنـــكـــم ودنـــيـــاكـــم  ــد ضــــيَّ ــ »يــــــا قـــــــــوُم: قـ
املنافقون،  وعــلــمــاؤكــم  األولــــون  ساستكم 
ـــي أرشــدكــم إلــى عــمــٍل إفــــراديٍّ ال حرج 

ّ
وإن

 
ِّ

: أليس بــن جنبي كل
ً
فيه علما وال عــمــال

الشّر،  مــن  الخير  فــرٍد منكم وجـــدان يميز 
واملعروف من املنكر ولو تمييزًا إجماليا؟ 
م الخير نبيكم الكريم 

ِّ
أما بلغكم قول معل

 
َّ
»لتأمرن والتسليم:  الــصــالة  أفضل  عليه 

 
َّ
طن

ِّ
 عن املنكر أو ليسل

َّ
باملعروف ولتنهون

الــلــه عليكم شــراركــم فــيــدعــو خــيــاركــم فال 
يــســتــجــاب لـــهـــم”، وقـــولـــه: »مـــن رأى منكم 
ــم يستطع  لـ ــده، وإن  ــيـ بـ فــلــيــغــّيــره  مــنــكــرًا 
وذلــك  فبقلبه،  يستطع  لــم  وإن  فبلسانه، 
أضعف اإليمان«؟!، »وأنتم تعلمون إجماع 
 أنكر املنكرات 

َّ
ها على أن

ِّ
أئمة مذاهبكم كل

ثمَّ  فيكم،  الــذي فشا  لم 
ُّ
الظ الكفر هو  بعد 

، .. وقد أوضح العلماء  ، وثمَّ فس، ثمَّ
َّ
قتل الن

س   تغيير املنكر بالقلب هو بغض املتلبِّ
َّ
أن

فيه بغضا في الله. بناًء عليه؛ فمن يعامل 
الظالم أو الفاسق غير مضطر، أو يجامله 
ــالـــســـالم، يـــكـــون قــــد خـــســـر أضــعــف  ــــو بـ ولـ

اإليمان والعياذ بالله«.
الفاعلية في املمارسة في سياق  منظومة 
املـــمـــارســـة الـــواعـــيـــة واملــــؤثــــرة بــالــعــمــل من 
واالهــتــمــام  للهمة،  الحقيقي  الــفــهــم  خـــالل 
بما يفرضه فرض الكفاية، وهو ما يعني 
فعله  عليهم  ما  واملجتمعات  األفـــراد  عمل 
مــن غــيــر انــتــظــار فــعــل الــغــيــر، ضــمــن حالة 
الفتور  ــاالت  مــواجــهــة حـ فــي  الفاعلية  مــن 

فكم إن 
ِّ
والالمباالة »بناًء عليه؛ فالدين يكل

كنتم  إن  لِزمكم 
ُ
ت والحكمة  كنتم مسلمن، 

عن  وتنهوا  باملعروف  تــأمــروا  أن  عاقلن: 
 فــي هــذا الــبــاب من 

ّ
املنكر جهدكم، وال أقــل

الــبــغــضــاء للظاملن والــفــاســقــن،  إبــطــانــكــم 
 ترون هذا الدواء 

ً
لتم قليال كم إذا تأمَّ

ّ
وأظن

 إنـــســـاٍن مــنــكــم، يكفي 
ِّ

الــســهــل املـــقـــدور لــكــل
ــام بــهــذا  ــيــ ــقــ ــم مـــمـــا تـــشـــكـــون. والــ ــاذكــ ــقــ إلنــ
 فرد منكم بنفسه، 

ِّ
الواجب متعّن على كل

 أجدادكم 
َّ
ة املسلمن. ولو أن

ّ
ولو أهمله كاف

األولـــن قــامــوا بــه ملــا وصلتم إلــى مــا أنتم 
ــّديـــن  ــوان. فـــهـــذا ديـــنـــكـــم، والـ ــهــ عــلــيــه مـــن الــ
مــا يــديــن بــه الــفــرد ال مــا يــديــن بــه الجمع، 
 في 

ٌ
 وعـــمـــل، ال عـــلـــٌم وِحـــفـــظ

ٌ
والـــديـــن يـــقـــن

األذهــــــان. ألــيــس مـــن قـــواعـــد ديــنــكــم فــرض 
الكفاية وهو أن يعمل املسلم ما عليه غير 

منتظٍر غيره؟«.
ــــذي يــطــرد  فــهــم مــقــتــضــى الــفــاعــلــيــة هـــو الـ
والوعي  الــتــواكــل،  ومسالك  الفاعلية  وهــم 
بــمــقــتــضــيــات كــلــمــة الـــتـــوحـــيـــد مــــن حــريــة 
واختيار وعدل واعتدال ومساواة من غير 
عنصرية أو تمييز، وإال سقطت األمــة في 
خبل عبادة الظاملن من دون الله والخنوع 
كم دين ال  الذليل قبل املستبدين ».. ال يغرَّ
كم 

َّ
تعملون به، وإن كان خير دين، وال تغرن

ــة،  ــ ــة خـــيـــر أو خـــيـــر أّمـ ــ ــ ـــكـــم أّم
َّ
أنــفــســكــم بـــأن

شعار:  على  املقتصرون  املتواكلون  وأنتم 
العظيم.  العلي  بالله  إال  قـــّوة  وال  حــول  ال 
أين  ولكن؛  املؤمنن،  عار، شعار 

ِّ
الش وِنْعَم 

 تــعــرف حقا 
ً
ـــــة هــــم؟ إنــــي ال أرى أمـــامـــي أمَّ

 خبلتها 
ً
ـــة معنى ال إلــه إال الــلــه، بــل أرى أمَّ

ــان الــكــواكــبــي  ــيـ ــه بـ ــ ــاملــــن!«. إنـ ــظــ ــبــــادة الــ عــ
الترقي في مواجهة طبائع  اللتزام أصول 

االستبداد ومصارع االستعباد.
)كاتب مصري(

املمكن مشاهدة طفلٍة  لم يكن من  املــثــال، 
مــحــّجــبــة فــي مــــدارس دمــشــق االبــتــدائــيــة 
في عقدي السبعينات والثمانينات، لكن 
مع مطلع األلفية الجديدة أصبحت ترى 
بعض طفالت ما قبل املدرسة محجبات. 
« التي 

ْ
ـــْديـــن

َ
« أو »الـــت

ْ
ـــَدّيـــن

َ
إن مــوجــة »الـــت

ــداء  ــتــ ــتـــمـــعـــات الـــعـــربـــيـــة ابــ ــربــــت املـــجـ ضــ
مـــن نــهــايــة الــســبــعــيــنــات، بــتــشــجــيــع من 
ــتـــــي اتـــخـــذت  ــة الـــشـــمـــولـــيـــة، والـــ ــمــ ــظــ األنــ
 مـــن إنــتــاج 

ً
طــابــًعــا طــقــســًيــا، كــانــت عــمــال

املــطــرودة  للمجتمعات  الــجــديــدة  الهوية 
مــن السياسة واملــفــقــرة اقــتــصــادًيــا. وهي 
دعــاة  مطلب  ملطلبن،  استجابت  عملًيا، 
انــغــالق الــهــويــة، بـــأن الـــعـــودة إلـــى الــديــن 
املهّددة.  وسيلة حماية هويتنا األصلية 
ومن جهة أخرى، كانت وسيلة السلطات 
القطاعات االجتماعية  إلخــراج مزيد من 
ــيــــاســــة وتــــكــــريــــس االســـتـــئـــثـــار  مـــــن الــــســ

بالسلطة. 
وبــــــذلــــــك تـــحـــقـــقـــت مــــصــــالــــح االحــــتــــكــــار 
الــســيــاســي لــلــســلــطــة بـــإشـــغـــال قــطــاعــاٍت 
ــا الـــــهـــــويـــــة، وأعــــطــــت  ــقــــضــــايــ واســـــــعـــــــٍة بــ
أصـــحـــاب االدعــــــاء بــالــتــمــســك بــالــتــقــالــيــد 
ــة الــــفــــرصــــة لـــــــالّدعـــــــاء بـــإنـــجـــاز  ــيــ ــنــ ــديــ الــ
قلب هذه  دفــاعــاٍت مجتمعيٍة أصلية في 

ا على هويتها. 
ً
املجتمعات حفاظ

ــا حــصــل فـــي الـــعـــقـــود األربـــعـــة  عــمــلــًيــا، مـ
تفاعل  هــو  العربي  العالم  فــي  املنصرمة 
أسوأ ما في الحاضر من اختراع تقاليد 
االنغالق الهوياتي وربطه بأسوأ ما في 
تـــــراث املــــاضــــي، وبـــذلـــك تــمــت مــحــاصــرة 

املستقبل، قبل أن يأتي. 
ــرورة لــلــتــحــّرر مـــن األطـــر  ــ لــذلــك هــنــاك ضـ
والـــهـــويـــات الــجــمــاعــيــة، كــعــامــل أســاســي 
لــالنــتــقــال الــكــبــيــر مـــن ســيــطــرة الـــروابـــط 
ــذات الــفــرديــة  ــ ــّدد الــ الــجــمــاعــيــة الـــتـــي تـــحـ
ــاثــــالت  ــمــ ــا فـــــــي مــ ــهــ ــنــ ــجــ ــة وتــــســ ــ ــقـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
ــرة مـــخـــفـــيـــة،  ــطــ ــيــ جـــمـــاعـــيـــة وصـــــــــالت ســ
 والــتــي تــخــلــق هــويــات وهــمــيــة محكومة

 بــالــجــمــاعــة ومــعــاديــة لــلــفــردنــة. كـــان من 
املــمــكــن املــراهــنــة عــلــى الـــثـــورات الــعــربــيــة، 
إلنجاز هذه املهمة، لكنها لأسف فرصة 

أجهضت.
)كاتب فلسطيني في السويد(

عندما تعيد فرنسا تعريف التّطرّف... وحــرية التّعبير

التصور الزائف للدين وعبادة الظالمين

استجابات الهوية المهّددة

التطّرف كّل اتّجاه، 
في عرف الفرنسيين، 

يحول دون فرض 
رؤى للتّاريخ، للحياة 

أو للعالقة بين 
السلطتين الروحية 

والزمنية

يغفل الغالب من 
الدارسين رؤية 

الكواكبي إلشكاالت 
فتور األمة اإلسالميَّة 
وأزمتها وتمحيصها

هناك ضرورة 
للتحّرر من األطر 

والهويات الجماعية، 
كعامل أساسي 

لالنتقال الكبير من 
سيطرة الروابط 

الجماعية

آراء

بشير البكر

العرب أكثر الشعوب اهتمامًا ومتابعة لالنتخابات الرئاسية األميركية في دورتها 
تــرامــب، والثاني  الرئيس دونــالــد  أيــد  إلــى معسكرين، أحدهما  األخــيــرة، وانقسموا 
، ليست العملية لعبة مشاعر، بل حسابات 

ٌ
منافسه جو بايدن. وكما هو معروف

سياسية بحتة. وإذا نظرنا إلى الخريطة العربية، نجد أن القسم األكبر من العالم 
العربي دخل في الرهان االنتخابي األميركي. السعودية، اإلمارات، البحرين، ومصر 
أيــــدت، بــصــراحــة تــامــة، تــرامــب، فيما لــم تــأمــل دول أخـــرى أن يحصل عــلــى واليــة 
الــحــال فــي فلسطني وســوريــة ولبنان. وهــنــاك دول أخــرى حافظت  ثانية، كما هــو 
على وضعية رمادية، ولم تصّرح بموقفها، مثل العراق والجزائر واملغرب وتونس 

والكويت واألردن.
ليس هذا االنقسام بني مؤيد لترامب ومعارض له اعتباطيًا، بل يجري على أسس 
مــحــّددة، تتعلق بحصاد أربــعــة أعـــوام مــن واليــة الرئيس اإلشــكــالــي، وكما أن هذا 
الحصاد وافر بالنسبة إلى بعض الدول، كما هو حال السعودية واإلمارات ومصر، 
فهو كارثي بالنسبة إلى دول أخرى، مثل فلسطني على وجه التحديد، حيث شهدت 
القضية الفلسطينية انقالبًا لم تواجهه مع رئيس أميركي آخر، ومن ذلك أن ترامب 
نقل السفارة األميركية في تل أبيب إلى القدس. وعلى الرغم من أن القرار صدر عام 
1995، فإن كل الرؤساء األميركيني الذين تعاقبوا منذ ذلك الحني تركوه على الرف، 
وجاء ترامب لينفض عنه الغبار. وذهب أبعد نحو الضغط على الفلسطينيني، لقبول 
صفقة القرن التي يجري بموجبها التنازل عن القدس وأجــزاء واسعة من الضفة 
الغربية، والقبول بدويلة عرجاء على جزء من الضفة الغربية وتحت رعاية إسرائيل. 
 خطورة عن محاولة تصفية القضية الفلسطينية، وهي تتمثل 

ّ
وهناك مسألة ال تقل

بالتطبيع بني بعض البلدان العربية وإسرائيل، ودشنتها اإلمــارات، وجّرت وراءها 
البحرين والسودان، وتعمل على سحب دول أخرى على هذا الطريق. وهذه العملية 

تعهدها ترامب، وجاءت في سياق حملته االنتخابية.
وعــلــى املـــنـــوال نــفــســه، لــعــب تــرامــب دورًا أســاســيــًا بــرعــايــة االنـــقـــالب الــداخــلــي الــذي 
شهدته السعودية، وترتبت عنه تغييرات داخلية وإقليمية، وتشكيل حالة من التوتر 
واالنقسام في املنطقة. وينسحب األمر ذاته على الوضع في مصر، ولوال صمت إدارة 
ترامب، ملا تجّرأ الرئيس املصري، عبد الفتاح السيسي، على ممارسة كل هذا القمع 
ضد املعارضة إلى حد القيام بتصفيات جسدية للمعارضني، وسجن بعضهم في 

شروط سيئة تنتهي باملوت، كما حصل مع الرئيس محمد مرسي.
وبالنسبة إلى البلدان األخرى ذات األوضاع الخاصة، مثل سورية، لم تتعامل إدارة 
 

ّ
املتحدة إليــجــاد حل للواليات  األخالقية  املسؤولية  مــن منظور  الــوضــع  مــع  تــرامــب 

ملاليني السوريني. وكان في وسعها أن تتدخل من أجل وضع حد للمعاناة السورية 
الرهيبة. وال يفوتنا هنا حساب الــرأي العام العربي، الذي ينقسم بــدوره بني تأييد 
ترامب وبــايــدن، ولكن هــذا املوقف ليس على سوية واحــدة، أو على موجة األنظمة. 
ويعكس االهتمام العربي مدى تدخل إدارة ترامب بقضايا العالم العربي من جهة. 
للواليات املتحدة، كما نقرأ من ذلك  العرب حلول قضاياهم  ومن جهة ثانية، رهن 
تراجع دور األمم املتحدة وأوروبا في العالم العربي. وذات مرة قال أحد رؤساء وزارات 
فرنسا، ريمون بار: »إذا كانت أميركا بخير، فالعالم بخير، وإذا كانت أميركا على 
ل حقبة من 

ّ
سوء، فالعالم بسوء«. العالم لم يكن بخير خالل والية ترامب الذي مث

الفوضى السياسية على املستوى الدولي، فالرئيس الذي تقلب كثيرًا، وتلّون خالل 
أربع سنوات من واليته، أطلق العنان ألنماط من الشعبوية واالستهتار بالقوانني في 
األعمال  بمعايير  املواقف  وقياس  الصفقات،  أسلوب  والعمل حسب  بلد،  من  أكثر 
التجارية والعائلية. وعلى عكس الشعارات التي رفعها حول عظمة أميركا وقوتها، 
في  مهنية  تكن  لم  التي  ترامب  لالهتزاز بسبب سياسات  تعّرضت  الــصــورة  فــإن 

أحيان كثيرة، مثلما حصل مع كوريا الشمالية وإيران والصني.

نواف التميمي

رنا السفير األميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، بأحداٍث سوف تغير وجه 
ّ

ُيبش
الشرق األوسط ملائة عام مقبلة، إذا فاز دونالد ترامب في االنتخابات الرئاسية في 
املتحدة. ال نتمنى فوز ترامب، ومسامحون للسفير فريدمان بما يعدنا  الواليات 
به من تغييرات تاريخية، فأربع سنوات ماضية كافية لنعرف كنه التغييرات التي 
يأتي بها فريدمان ورئيسه. سفير أميركا في إسرائيل، واألحق وصفه بسفير تل 
أبيب في واشنطن، ال يكتفي بالوعود، بل ال يتوقف عن توجيه التعليمات واألوامر 
الجانب  على  يقفون  الفلسطينيني  إن  يقول  تقليعاته   أحــدث  وفــي  للفلسطينيني، 
الطائرة«، حسب  إلــى  للصعود  »االصطفاف  يــريــدون  ال  ألنهم  التاريخ،  من  الخطأ 
تعبيره، يقصد طائرة التطبيع. ال ندري أي تاريخ يجب على الفلسطيني الوقوف 
في صفه، بمنطق فريدمان. هل هو التاريخ الذي منحت فيه حكومة صاحبة الجاللة 
البريطانية ما ال تملك ملن ال يستحق، يوم قطعت في وعد بلفور، الذي تحل هذه 
األيام ذكراه املشؤومة، بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطني؟ أم هو التاريخ الذي 
أماني الشعب عند  يــراع  لم  البريطاني على فلسطني بصكٍّ أممي  االنــتــداب  فــرض 
الحتالل  ومخططاتهم  الصهاينة  أطماع  حرفيًا  ترجم  بل  االنــتــداب،  دولــة  اختيار 
»شعب بال أرض على أرض بال شعب«، بحسب األكذوبة  لـ فلسطني وإقامة دولــة 
إياها. أم أن السفير يريد وقوف الفلسطينيني إلى جانب تاريخ طلب فيه الرئيس 
األميركي هاري ترومان )العام 1945( من الحكومة البريطانية منح يهود النمسا 
فرانكلني  سلفه،  قطعه  عهدًا  ناقضًا  لفلسطني،  دخــول  تأشيرة  ألــف  مائة  وأملانيا 
آل سعود في فبراير/ شباط 1945، وتعهد فيه بعدم  العزيز  للملك عبد  روزفلت 
املتحدة تجاه فلسيطن، من دون استشارة مسبقة مع  الواليات  تغيير سياسات 
العرب واليهود؟ وهل من الصواب وقوف الفلسطينيني في صف تاريٍخ ضغطت فيه 
الواليات املتحدة، بوصفها املنتصر في الحرب العاملية الثانية، على أعضاء الجمعية 
العامة لألمم املتحدة، وانتزعت قرار التقسيم 181 الذي اعترف لليهود بدولة على 

ما يزيد على نصف مساحة فلسطني؟
في املقابل، أال يرى السفير فريدمان كيف أن الفلسطيني حاول تصحيح التاريخ 
األعـــوج، قــدر اإلمــكــان، ولــو كانت كلفة ذلــك التنازل عــن 78% مــن أرض فلسطني 
وهو  بــالــصــواب،  للفلسطيني  ليعترف  الضمير  أو  الــجــرأة  يمتلك  أال  الــتــاريــخــيــة؟ 
بينما ُيصر مع  أميركية،  الــســالم«، وهــي صنيعة  »األرض مقابل  بمبادلة  يرضى 

صديقه بنيامني نتنياهو على »سالم مقابل سالم«، في مغالطة جديدة للتاريخ؟
الواقع أن التاريخ هو من يقف في الجانب الخاطئ منذ وعد بلفور، وليس الفلسطيني 
ة التاريخ الظالم، ولو على حساب حقوقه التاريخية. والواليات 

ّ
الذي حاول تعديل كف

قــرارات مؤتمر  التاريخ، منذ تأييدها  الظالم من  الجانب  املتحدة هي من يقف في 
بيلتمور الصهيوني )مايو/ أيار 1942( وما تاله من دعم أو تواطؤ لكل ما اقترفه 
األصليني،  األرض  أهــل  اقتالع  إلــى  أفضى  ظلٍم  اإلحاللي من  الصهيوني  املشروع 

وتحويلهم إلى طوابير الجئني ونازحني في املخيمات واملنافي.
من املفيد أن يقرأ السفير كتاب وزيــر خارجية بــالده األسبق، جــون كيري، »كل 
 ،2018 أيــلــول  فــي سبتمبر/  الـــذي صـــدر   ،)Every Day Is Extra( إضــافــة  يـــوم 
ا أن الجانب اإلسرائيلي ال يتوقف 

ً
وسرد فيه الوقائع التي اصطدم بها كيري الحق

الشرط  »إســرائــيــل«  املــفــاوضــات، مثل رفــض  تقدم  التي تعيق  العقبات  إيجاد  عن 
حتجزين قبل 

ُ
امل السجناء مــن »عــرب 48«  إطــالق ســراح  األهـــم، وهــو  الفلسطيني 

بن  بندر  األمير  وصديقه  فريدمان،  السفير  وعلى   .1993 أوسلو  اتفاقية  توقيع 
سلطان، أمني مجلس األمن الوطني السعودي السابق، الذي وجه انتقادات قاسية 
واتهمهم  عـــادلـــة،  لقضية  الــفــاشــلــني  بــاملــحــامــني  ووصــفــهــم  الفلسطينية،  لــلــقــيــادة 
أوردهــا كيري، عن رفض  التي  املعلومات  تأمل  الخسران«،  الطرف  »بالرهان على 
نتنياهو الخطة التي أعدها الجنرال األميركي جون ألني، وتقضي بانسحاب القوات 
الجيش  أحقية  أميركية مكانها، مع  قــوات  الغربية وحلول  الضفة  اإلسرائيلية من 
اإلسرائيلي باالنتشار خالل ساعات إذا استشعر تهديًدا، لكن نتنياهو أصر على 
الحفاظ على وجــود عسكري طويل األمــد في الضفة  إلــى  أن »إســرائــيــل« بحاجٍة 
الغربية. وفي رأي كيري، وهو زميل فريدمان في ماكينة الدبلوماسية األميركية، 
املنطقة،  في  املتحدة  الــواليــات  »إسرائيل« في عنادها من مصلحة  استمرار  ليس 
ويقول كيري إن ما دفع أوباما إلى هذا القرار كان تمرير »إسرائيل« قانونا يسمح 
نتخب آنذاك، دونالد ترامب، شديد املناصرة 

ُ
بتقنني املستوطنات، بجانب الرئيس امل

»إسرائيل«.  لـ
يدرك السفير فريدمان، »املعارض اللدود لحل الدولتني، وعاشق بناء املستوطنات«، 
بتعبير جون كيري في كتابه، أنه وإدارته املنصرفة من يقفون إلى جانب التاريخ 
التاريخ«  مــن  »الــصــائــب  الجانب  الــى  باالنحياز  الفلسطينيني  مطالبة  ومــا  الــظــالــم، 
وااللتحاق باالصطفاف في طابور »الصاعدين إلى طائرات« من ورق، إال مغالطة 
إضافية في سجل اإلدارات األميركية املتعاقبة منذ مائة عام، والتي دأبت على أال 

ترى التاريخ، وال الحاضر، وال املستقبل إال بعيون إسرائيلية.

جمانة فرحات

أيًا تكن هوية الفائز في االنتخابات الرئاسية األميركية، بعد انتهاء املعركة القضائية 
التي افتتحها دونالد ترامب في مواجهة جو بايدن، فإن هناك مجريات كثيرة على 

هامشها تستدعي التوقف عندها.
النقاشات في أميركا عكست حجم االستياء من األسلوب الذي يدير به ترامب معركة 
فرز األصــوات في الواليات. تــرّدد عبارات مثل »أن أميركا هي الخاسرة من كل ما 
 إلى حد اعتبار بعضهم »أنه 

ً
جرى«، وأن ترامب »تسبب بأضراٍر ال تغتفر«، وصوال

فرز  من  االنتهاء  قبل  الفوز  إعــالن  إلــى  بعدما ســارع  واقعية،  تبدو  بلده،  اختطف« 
األصوات. وجاء إشهار نيته التوجه إلى املحكمة العليا من دون شرح األسباب، وقبل 
توفر أي أسس قانونية لذلك، ليشكل تعبيرًا فّجًا عن رغبته باالستقواء بها. ومرّد 
ذلك إلى اعتقاده املسبق، من دون أن يكون ذلك بالضرورة صحيحًا، أنها ستكون 
القاضية  له عقب تعيني  انحيازها  حتمًا في صفه، بعدما ضمن، من وجهة نظره، 
إيمي كوني باريت خلفًا لروث بادر غينسبورغ، ليصبح عدد املحافظني فيها ستة 
 من شخٍص مثله ال 

ً
املمارسات متوقعة من أصــل تسعة قضاة. وتبدو جميع هــذه 

يتقبل الخسارة بسهولة، وليس مستعّدًا للتحول إلى أول رئيس أميركي يفشل في 
نيل واليــة ثانية، منذ حــدوث ذلــك مع جــورج بــوش األب في العام 1992. ولذلك كان 
تــرامــب جــاهــزًا ألي شــيء، حتى إذا تطلب األمــر منه الــكــذب عــشــرات املـــّرات، ال مرة 

واحدة، واستحضار نظرية املؤامرة وسرقة االنتخابات والتزوير.
أما جو بايدن، والذي أدرك، خالل اليومني املاضيني، أنه يقترب من فرصته األخيرة 
وعدم  باملواجهة  خياره  فجاء  إليه،  الــوصــول  في  وتعثر  راوده  لطاملا  حلم  لتحقيق 
أنه  نفسه  تصوير  املاضية،  األشــهــر  طــوال  محاولته،  مــع  يتماشى  بما  االستسالم 
نقيض ترامب املتهّور. وإذا كان يسجل للمرشح الديمقراطي حصوله على أكثر من 
71 مليون صوت، محققًا رقمًا قياسيًا في تاريخ االنتخابات األميركية، فإن العجز 
عن حسم معركة الرئاسة التي يمكن تصنيفها بأنها واحدة من أكثر االستحقاقات 
»ضربة قاضية وسريعة«، مرّده إلى وجود  استقطابًا في تاريخ الواليات املتحدة، بـ
ما ال يقل عن 67 مليون أميركي يرون أن ترامب يمثلهم، ويعبر عنهم، وألجل ذلك 

اختاروا التصويت له.
االقتراع  رافعًا نسبة  التصويت،  تغيير شكل  أّن فيروس كورونا نجح في  صحيح 
املبكر من 47 مليونا في انتخابات 2016 إلى أكثر من مائة مليون في 2020، وهي 
حضور  أن  وصحيٌح  الديمقراطي.  ــح 

ّ
املــرش منها  واستفاد  تقريبًا،  الضعف  نسبة 

بــايــدن، مع ميل  االنتخابات كانت لصالح  هــذه  بقوة في  االقتصاد  كــورونــا/  ثنائية 
جزء كبير من املصوتني إلى اعتبار أن احتواء الوباء يحتل األولوية، حتى وإن أضر 

باالقتصاد، لكن ذلك كله لم يكن كافيًا.
رت جزءًا منها الصحف واملواقع اإلخبارية 

ّ
قراءة أولية في اتجاهات الناخبني، التي وف

األميركية، عبر استطالعات الرأي املبكرة التي أجرتها، تجيب، لو جزئيًا، عّما جرى، 
نظرًا إلى اختالف حجم العينات وطبيعة األسئلة. لكن ما هو ثابت في كل ما نشر 
انحياز املصوتني البيض لترامب، بفارق كبير ال يقل عن 15 نقطة مئوية. ويشكل 
هؤالء نسبة تتراوح بني 65% و67% من الكتلة الناخبة في 2020.  كما حصد ترامب 
 عن إظهار 

ً
األميركيني من أصــوٍل التينية، فضال على ما ال يقل عن ثلث أصــوات 

النتائج األولية حصده أصواتًا أكثر في أوساط السود مما ناله في انتخابات 2016. 
تحتاج كثير من هذه األرقام إلى دراسة، وإلى تفسير أسبابها، بعد فرز آخر صوت، 
خصوصًا أنها قد تتبدل جزئيًا، لكنها جميعها تقود إلى نتيجة واحدة، أن ترامب، 
بما يمثله من ظاهرة في تاريخ السياسة األميركية، أثبت أنه ال يزال قادرًا، بعد أربع 
سنوات من الحكم، على إقناع املاليني بأفكاره. وعوضًا عن أن تكون معركة الرئاسة 
في 2020 تصويتًا من أجل رفض نهجه، جاءت أرقام التصويت الشعبي، لتقول إن 
لديه قاعدة مؤيّدة ثابتة بعشرات املاليني، ما يعني حتمًا أن تأثيره لن ينتهي حتى 

بخروجه من البيت األبيض.

العرب واالنتخابات األميركية السفير فريدمان والتأريخ الظالم

أرقام االنتخابات األميركية
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آراء

أسامة أبو ارشيد

هــو مشــهد ســوريالي، مــا تابعنــاه، وال نــزال، 
االنتخابــات  فــي  األصــوات  فــرز  عمليــة  فــي 
الرئيــس  أن  تظــن  مــّرة  األميركيــة.  الرئاســية 
الحالــي، دونالــد ترامب، في طريقه إلى الظفر 
حظوظــه  تهــوي  ثــمَّ  ثانيــة،  رئاســية  بواليــة 
إمكانيــة  وتبــرز  تنعــدم،  أن  دون  مــن  فجــأة، 
الســادس  الرئيــس  ليكــون  بايــدن  جــو  فــوز 
واألربعــن للواليــات املتحــدة. وخــال كتابــة 
أميــركا  فــي  األربعــاء  مســاء  الســطور،  هــذه 
وصبــاح الخميــس فــي العالــم العربــي، تعلــن 
حملــة ترامــب أنها ســتتقّدم بطعــون قضائية 
فــي  األصــوات  فــرز  فــي  االســتمرار  لوقــف 
واليات بنســلفانيا وميشــيغن وويسكونسن 
وجورجيا ونورث كاروالينا، في حن تطالب 
باســتمرار الفرز في واليتي أريزونا ونيفادا. 
ترامــب كان إمــا متقّدمــا فــي املجموعــة األولى 
وتاشى تقّدمه في بعضها، أو أنه في طريقه 
إلــى ذلــك، فــي حــن أنــه متأخــر فــي الواليتــن 
األخيرتن، وهو يريدهما لنفســه ليبقي على 
 تراجعت إلى حد 

ْ
حظوظــه بالفــوز قائمة، وإن

كبيــر جــدًا اآلن. وقــد ال يجد هــذا املقال طريقه 
حســمت  وقــد  إال  الجمعــة  يــوم  النشــر  إلــى 
الواليــات  تكــون  أن  أو  االنتخابــات،  نتيجــة 
املتحدة قد دخلت نفقا من الغموض، مشــوبا 
أو  دســتورية،  وأزمــة  القضائيــة  بالنزاعــات 

حتى العنف الواسع. كل االحتماالت قائمة.
مــن ترامــب  املفارقــة هنــا أن مصــادر قريبــة 
تفيد بأنه يشعر باإلحباط، وأنه غير مقتنع 

عمار ديوب

ال تتناغــم السياســة الروســية مــع األميركيــة، 
إليــران  تهميشــا  األخيــرة  تفتــرض  حيــث 
تدعــم  ذلــك  وفــي  النظــام،  فــي  كبيــرًا  وتغييــرًا 
فــي  املتدخلــة  الــدول  لــكل  متعــّددة  سياســات 
بعــض  فــي  تتعــارض،  وال  الســوري،  الشــأن 
األحيــان، حتــى مــع السياســة اإليرانيــة ذاتهــا، 
والتــي تطلــب منهــا إبعــاد قواتهــا عــن الحدود 

اإلسرائيلية بصفة خاصة. 
قواتهــا  أن  مــن  الروســية  السياســة  تنطلــق 
هــي الشــرعية الوحيــدة فــي ســورية، وأن لهــا 
وحدهــا الحــق بتقريــر مصيــر النظــام، ووفقــا 
ملــا ترتئيــه، وترفــض السياســات العاملية التي 
تقتــرح تغييــره، وفقــا لقــرارات دوليــة صــدرت 
مــن  وبــدءًا  الروســية،  االســتراتيجية  بحقــه. 
2015، انتهجت خيار التدمير املمنهج ملناطق 
املعارضة، ومســار أســتانة وخفض التصعيد 
وسوتشــي واللجنــة الدســتورية، وأخيــرًا عقد 
تــّم  مــا  وهــو  ســورية،  فــي  الاجئــن  مؤتمــر 
رفضــه أوروبّيــا وأميركّيــا وتركّيــا، وبالتالــي 
ترفض روســيا الوجود األميركي في ســورية، 
وتعتبره اعتداًء على اســتقال ســورية ويهّدد 
وحدتهــا! ولكــن ذلــك الرفــض يظــل فــي إطــار 
محــاوالت تهميــش الوحــدات الكرديــة، أو دفع 
تركيا إلى محاصرتها أو التحّرك في الحدود 
هــي  وبالتالــي  أميــركا،  بهــا  تســمح  التــي 
ترفــض الوجــود األميركــي، ولكنهــا مضطــّرة 

الشافعي أبتدون

أعلــن رئيــس الحكومــة اإلثيوبيــة، آبــي أحمد، 
صانع االنفتاح السياسي في القرن األفريقي، 
حربــا علــى إقليــم تيغــراي فــي إثيوبيــا )%5 
مــن الســكان(، نتيجــة نزعــة انفصاليــة تفــوح 
اإلقليــم وقياداتــه.  هــذا  مــن ساســة  رائحتهــا 
ل إجراء انتخابات محلية، في ســبتمبر/ 

ّ
ومث

أيلــول املاضــي، تحّديــا واضحــا لســلطة آبــي 
أحمــد، بصفتــه رئيــس الــوزراء، وقــد وصفهــا 
القانونيــة، وتعّهــد بعــدم  باالنتخابــات غيــر 
العســكرية  القــوة  اســتخدام  فــي  التــوّرط 
إلخضــاع اإلقليــم، لكــن ســكان اإلقليــم أفاقــوا، 
إعــان  علــى  األربعــاء،  أمــس  مــن  أول  صبــاح 
ســتة  الطــوارئ  حالــة  وفــرض  مدويــة،  حــرب 
العســكرية  اإلجــراءات  تلــك  ورافــق  أشــهر، 
فيهــا  بمــا  االتصــاالت،  قطــع  والسياســية 
شبكة اإلنترنت، وهو إجراء عسكري إثيوبي 

إلخماد الثورات والتمرد في داخلها.
الافــت أن إقليــم تيغــراي يحــاول الخــروج من 
عبــاءة النظــام الفيدرالــي بزعامــة آبــي أحمــد 
منذ عام 2018، إثر ثورة شعبية كانت قومية 
األورومو وقودها ورموزها، ما أوصل رئيس 
الــوزراء الحالــي إلــى ســدة الحكــم، لكــن قومية 
وجنراالتهــا  ساســاتها  كان  التــي  التيغــراي 
بمنزلــة الطغمــة املنتفعة في النظام اإلثيوبي 
 )2012  -  1994( زينــاوي  ميلــس  تولــي  منــذ 

بجــدوى الطعــون القضائيــة، فــي وقــٍت وبــخ 
محاميــه لتأخرهــم فــي التقــّدم بهــا. عمليــا، 
تبدو فرص بايدن بالفوز أرجح خال كتابة 
هذه السطور، خصوصا بعد إعان فوزه في 
واليتي ميشيغن وويسكونسن، وتقّدمه إلى 
اآلن فــي أريزونــا ونيفــادا، وهــو لديــه فرصــة 
أيضا للظفر بواليتي جورجيا وبنسلفانيا. 
حســم  وإن  حتــى  فــوزه،  أن  بايــدن  مشــكلة 
اليــوم، أو فــي األيــام القليلــة املقبلــة، إال أنــه 
ســيكون انتصــارًا ُمــّرًا، إذ كانت اســتطاعات 
الرأي تتنبأ باكتساح انتخابي. هو اآلن أمام 
ســيناريو فــوز ضيــق فــي واليــات ترجيحيــة 
كثيــرة، دع عنــك تراجع مقاعد الديمقراطين 
في مجلس النواب، على الرغم من احتفاظهم 
باألغلبيــة، فــي حــن أن فرصهــم فــي مجلــس 
صعبــة،  تبــدو  الجمهوريــن  أمــام  الشــيوخ 
نــدرك  وحتــى  بعــد.  مســتحيلة  ليســت  وإن 
رمزيــة ذلــك، ينبغــي أن نتذّكــر أننــا نتحــّدث 
عــن رئيــٍس تحولــت الواليــات املتحــدة تحــت 
ــي 

ّ
تفش بــؤرة  إلــى  حزبــه  وناظــري  حكمــه 

مــن  ذلــك  علــى  ترتــب  بمــا  كورونــا،  جائحــة 
تدهور اقتصادي، ونســبة بطالة عالية جدًا، 
دع عنــك العنــف العرقــي واالنقســام، بــل قــل 

التشظي املجتمعي.
صحيــٌح أن ترامــب كان صــرح، غيــر مــرة، فــي 
ببطاقــات  يقبــل  لــن  بأنــه  املاضيــة،  األشــهر 
لبايــدن،  تقدمــا  أعطــت  إن  البريــدي  االقتــراع 
وهــو دائمــا مــا اعتبــر التصويــت عبــر البريــد 
 لتزويــر مزعــوم، علــى الرغــم مــن أنه ال 

ً
توطئــة

دالئــل علــى ذلــك. أعــاد ترامــب الازمــة ذاتهــا 

للقبــول بــه. واألمــر ذاتــه مــع تركيــا، وألســباٍب 
كثيــرة، كإبعادهــا عــن حلــف شــمال األطلســي 
أو اســتخدامها نافــذة للطاقــة لهــا، أو بســبب 
وســواه.  األوروبــي  االتحــاد  مــع  تعارضهــا 
وبخصــوص ســورية، اســتغلت روســيا تركيا 
مناطــق  علــى  الســيطرة  مــن  األولــى  لتمكــن 
واسعة، كانت خارج سيطرة النظام. أما إيران 
علــى  روســيا  ســاعد  البريــة  قواتهــا  فوجــود 
خــوض معــارك كثيــرة ضد الفصائــل الرافضة 
روســية  قــوات  أي  دون وجــود  ومــن  للنظــام، 
بريــة تذكــر. وبالتالي، لم يعــد الجنود الروس 
قتلــى إلــى بادهــم، كمــا حــدث مع أفغانســتان 
من قبل، وهو ما كان سيهّدد حينها السياسة 

الروسية بأكملها في سورية واملنطقة.
إذا للسياسة الروسية عناصر قوة وعناصر 
ضعــف، القــوة من خال محدودية خســارتها 
البشــرية فــي الحــرب الســورية ودعــم شــعبي 
لهــا فــي روســيا فــي احتــال ســورية، وهو ما 
سمح لها بعقد اتفاقيات اقتصادية، تتجاوز 
فــي أبعادهــا ذلــك إلى بقاء طويــل األمد، يكاد 
إلــى بلــد حيــوي لهــا، كحــال  يحــّول ســورية 
. واعتماد روسيا 

ً
السعودية لدى أميركا مثا

علــى تركيــا وإيــران فــي احتــال ســورية قّيــد 
إلــى ترســيخ  أميــركا  اســتراتيجيتها، ودفــع 
خســرت  وبالتالــي  ســورية،  فــي  وجودهــا 
روســيا كثيرًا بســبب اســتراتيجيتها املركبة 
هــذه، وبالتالــي، أصبــح وجودهــا القــوي فــي 
ســورية مربــكا بــدوره، ويــكاد تأخــر تســوية 

 للطاعــة 
ً
الحكــم فــي إثيوبيــا، لــم تجــد ســبيا

لحكــم آبــي أحمد، املنحدر من قومية األرومو، 
ذات األغلبية السكانية في إثيوبيا. باإلضافة 
التــي  السياســية  أن حزمــة اإلصاحــات  إلــى 
أجراهــا رئيس الحكومــة اإلثيوبي الجديد لم 
تُرق لقيادات التيغراي الذين يواجهون تهما 
فيهــا  بمــا  األخــرى،  القوميــات  مــن  بالجملــة 
جعــل  مــا  والعنــف،  واالضطهــاد  التهميــش 
وتحجيــم  بالتهميــش  يشــعرون  التيغــراي 
نفوذهــا علــى األقل، بعــد عقود تغنت بملذات 

الحكم با رقيب والحسيب. 
وبــن الشــد والجــذب، عــاش إقليــم تيغــراي، 
مــن  حالــة  املاضــي،  أيلــول  ســبتمبر/  منــذ 
مــن  التحذيريــة  الرســائل  بــن  الترقــب 
 
ً
الحكومــة والبرملــان اإلثيوبيــن، هــذا فضــا
عــن اســتعدادات اإلقليــم إلجــراء االنتخابــات 
التــي قاطعتهــا الحكومة اإلثيوبية، وأعلنت 
فرض عقوباٍت على اإلقليم، لكن ذلك املشهد 
القاتــم تحــول مــن أوراق سياســية مبعثــرة 
فــي خريطــة تحــوالت املشــهد اإلثيوبــي إلــى 
ســكان  ترعــب  وقدائــف  رصــاص  أصــوات 
آبــي  دراماتيكــي لسياســة  اإلقليــم، كتحــول 
املصالحــة  أســاس  علــى  بنيــت  التــي  أحمــد 
والتفــاوض لوقــف نزيــف الــدم فــي اإلقليــم، 
مــا يوحــي بــأن داعي الســام فــي إثيوبيا قد 
يتحــول، بــن طرفــة عــن وانتباهاتهــا، مــن 
َحمــل يلــوح بالســام إلــى ثعلــب ماكــر. ومــن 

صبــاح األربعــاء املاضــي، بعــد أن اتضــح أثــر 
كفــة  تعديــل  فــي  البريــدي  االقتــراع  بطاقــات 
الترجيحيــة  الواليــات  بعــض  فــي  امليــزان 
فــي  وشــكك  الديمقراطــي،  منافســه  لصالــح 
نزاهــة العمليــة االنتخابيــة، بمــا فــي ذلــك فــي 
واليــاٍت يســيطر عليهــا الجمهوريــون. حديث 
ترامب عن محاولة سرقة االنتخابات فهم أنه 
إشارة ضمنية للمليشيات البيضاء للتلويح 
 ســارع أفراد فــي بعضها إلى 

ً
بالعنــف، وفعــا

محاصــرة مراكــز فــرز األصــوات فــي واليــات، 
مثل ميشيغن وأريزونا.

ال يعرف بعد كيف ســتتطور األمور، وإن كان 
األكثــر احتمــااًل )من دون الجزم بذلك بعد( أن 
الواليــات املتحــدة قــد تكــون فــي طريقهــا إلــى 
طــيِّ رئاســة ترامــب، ولكــن ليــس ِطــّي حقبتــه 
بالضــرورة، خصوصــا بعــد أن بــدا أن زعمــاء 
جمهوريــن يتخلــون عنــه فــي دعاويــه لوقــف 
فــرز األصــوات فــي بعــض الواليــات املفصلية. 
ســواء أخســر ترامــب البيــت األبيــض أم وجــد 
طريقــا للبقــاء فيــه بطريقــة مــا، ال تبــدو أنهــا 
ســتكون  »الترامبيــة«  فــإن  اآلن،  مرجحــة 
قائمــة  وسياســية  وثقافيــة  مجتمعيــة  قــوة 
ــة مــن  لســنوات، إن لــم يكــن لعقــود قادمــة. ثمَّ
قــد يدشــن  الرئاســة،  بعــد  ترامــب،  أن  يرّجــح 
شبكة إخبارية أو قناة تلفزيونية، ويشيرون 
إلى انتقاداته املتكّررة لشــبكة »فوكس نيوز« 
اليمينيــة املنحــازة إليــه، التي يشــتكي أنها ال 
تدعمــه بشــكل كاٍف. وســواء أكانــت لــه قناتــه 
التلفزيونيــة الخاصــة أم ال، فــإن جمهوريــن 
كثيريــن ســيبقون يرجــون وّده، وســيبقى لــه 

الوضــع فــي ســورية يرتبــط بارتباكهــا ذاك. 
فــي  املتدخلــة  الــدول  كل  دعــم  هنــا  لناحــظ 
الشــأن الســوري ملواقــف وسياســات مرهــون 
تنفيذهــا بروســيا، وال تحــّد مــن ســيطرتها 
علــى هــذا البلــد، ربما باســتثناء إيران. ولهذا 
الســيطرة  بخصــوص  معهــا  خافــاٍت  نــرى 
على ســورية، وهو ما ال نجده بالحّدة ذاتها 
أســباب  ولهــذا   ،

ً
مثــا تركيــا  أو  أميــركا  مــع 

كثيرة، ويبدأ في اإلجماع الدولي على رفض 
العربيــة  املنطقــة  فــي  اإليرانيــة  السياســات 

بأكملها، وليس في سورية فقط.
التخبــط  مــن  املســتفيدين  أكثــر  تركيــا  تعــّد 
سياســات  عــن  وبعيــدًا  الروســي.  واالرتبــاك 
عتبــر 

َ
ت والتــي  الرديئــة،  الســورية  املعارضــة 

الســورية،  للثــورة  الداعمــن  أكبــر  مــن  تركيــا 
فــإن تركيــا لــم تكــن معنيــة بالثــورة، ويهمهــا 
مــن  كانــت  ولهــذا  أواًل.  مصالحهــا  تحقيــق 
أقــوى الــدول فــي عاقتهــا مــع النظــام الســوري 
قبــل الثــورة، وحتــى فــي األشــهر األولــى لهــا، 
والحقــا دعمــت بعــض االتجاهــات فــي الثــورة، 
تلــك  مــع  مصلحتهــا  تعارضــت  وحينمــا 
االتجاهــات ومــع الثــورة، فضلــت أن تتحالــف 
مع روسيا، ولو أّدى األمر إلى تقسيم سورية، 
دت 

ّ
وليــس فقــط التضحيــة بالثــورة، ولهذا وط

الســوري  أكبــر شــريكن للنظــام  مــع  عاقتهــا 
إيــران  وأقصــد  الســورية،  الثــورة  ســحقه  فــي 
مناطــق  إلحــاق  لنفســها  وحققــت  وروســيا، 
كثيــرة »درع الفــرات، وغصــن الزيتــون، ونبــع 

املفارقــات فــي بيئــة التفاعــات السياســية في 
إثيوبيــا أن تقريــر املصيــر ألي إقليــم إثيوبــي 
حق طبيعي يكفله الدستور املحلي، لكن ذلك 
الحق يجابه مزيدًا من التعقيدات السياسية، 
إلــى تدخــل  يــه، 

ّ
فــي حــال تبن وربمــا ينتهــي، 

مثلمــا  اإلثيوبــي،  الجيــش  مــن  عســكري 
فــي إقليــم تيغــراي، وهــذا مــا ســيهّدد  حــدث 
اإلثيوبــي،  البيــت  فــي  االســتقرار  مســتقبل 
اإلثيوبــي  الصــراع  تداعيــات  تمتــد  أن  قبــل 
الصومــال،  املجــاورة، وباألخــص  الــدول  إلــى 
تدخــات  عــن   

ً
فضــا وجــوًا،  بــّرًا  املفتــوح 

وخصوصــا  اإلثيوبيــة،  لألزمــة  إقليميــة 
فــي  ومصالحهــا  أهدافهــا  عــن  تبحــث  التــي 
إريتريــا  الجديــدة، وتحديــدًا  إثيوبيــا  خــراب 
جارتهــا  إلضعــاف  باملرصــاد،  تقــف  التــي 
دفعــة  عليهــا   

ّ
تنقــض أن  قبــل  الداخــل،  مــن 

واحــدة، فســقوط إثيوبيــا، وتحولهــا إلــى مــا 
يشــبه صومــاال جديــدا فــي املنطقــة، ســيكلف 
املنطقــة برمتهــا مزيــدًا مــن التدهــور األمنــي 
تعــد  فإثيوبيــا  واالقتصــادي،  والسياســي 
املحــّرك الرئيس ملوانئ جيبوتي وصوماالند 
وجيبوتــي  بربــرة  مينــاء  اســتخدامها  عبــر 

الستيراد بضائعها من الخارج. 
عليهــا  اســتفاق  التــي  العســكرية  املواجهــة 
متوقعــا،  ســيناريو  كانــت  اإلقليــم  ســكان 
بــل وتأخــر تنفيــذه ســابقا، نظــرًا إلــى بحــث 
األمــور  ووضــع  للتهدئــة  أخــرى،  حلــول 

قاعدة شــعبية صلبة، وال يســتبعد أن يســعى 
إلى الترشح للرئاسة مرة أخرى في املستقبل 

إن خسرها اآلن.  
قــد يكــون ترامــب حالــة متفــّردة مــن نوعهــا، 
تومــاس  األميركــي  الصحافــي  يقــول  كمــا 
فريدمــان، ولكــن مــا يجّســده يجــد لــه صــدى 
واسعا وعميقا في الواليات املتحدة. تعيش 
أميــركا، فــي العقديــن األخيريــن علــى األقــل، 
ة تصاعد  اســتقطابا وشــرخا مجتمعيا، وثمَّ

وإدلــب  حلــب  فــي  كثيــرة  وأريــاف  الســام، 
والحســكة«، وهــذا مــا ســتكون نتائجــه كارثية 
على مستقبل سورية، سيما إن ذهبت روسيا 
باتجــاه تقســيم ســورية، أو مراعــاة السياســة 
التركية في مناطق ســيطرتها في أثناء تاقي 
الســوري  بالشــأن  املتدخلــة  الــدول  سياســات 

والبدء بالحل السياسي.
الخافــات  علــى  األقــوى  الاعبــة  تركيــا  تعــّد 
الروســية األميركية، فقد اســتفادت من الوضع 
الوفــاق  ودعمــت حركــة  ليبيــا،  فــي  اإلشــكالي 
التــي تدعــي التمثيــل الشــرعي والدولي، بينما 
ظلت روسيا تتحّدث عن »ضحك« أميركا لها، 

خيــار  إلــى  اللجــوء  دون  مــن  نصابهــا  فــي 
عســكري مميــت. ويبــدو أن رئيــس الحكومــة 
اإلثيوبيــة قــد أجبــر علــى اتخــاذه، نظــرًا إلــى 
اإلقليــم  بــن  املتفاقمــة  السياســية  األزمــة 
والحكومــة، فــإذا لــم تحســم األخيــرة النزعــة 
فســيكون  التيغــراي،  لقوميــة  االنفصاليــة 
هــذا بدايــة نهايــة الكونفيدراليــة اإلثيوبيــة، 
داخليــة،  فــي خضــم صراعــاٍت  وســيضعها 
نفــوس  فــي  الدفينــة  الضغائــن  إلــى  نظــرًا 
القوميــات املضطهــدة التــي واجهــت ســاح 
الجيش املوجه لها مما تعتبرها أقلياٍت في 
النســيج اإلثيوبي، وقد ظهرت تجليات هذا 
وبداياتــه  اإلثيوبيــة  اإلثنيــات  بــن  التمــزق 

العرقيــة  والحساســيات  للعنصريــة  فيهــا 
االنعزاليــة  دعــوات  عــن   

ً
فضــا والعنــف، 

والحمائيــة االقتصاديــة، وهــو التيــار الــذي 
نجــح ترامــب في تقمص تمثيلــه. في املقابل، 
هنــاك أميــركا أخــرى، أكثــر انفتاحــا وقبــواًل 
باآلخر. وهناك من يريد دورًا أميركيا عامليا 
شــريكا  يكــون  وال  يقودهــا  تحالفــاٍت  عبــر 
فيها فحسب. وفي املحصلة، تبقى السياسة 
مقاربتــي  ضمــن  األميركيــة  الخارجيــة 
الطرفن عدائية في جوهرها وتســلطية، مع 

اختاف أدواتها وآلياتها. 
ــا ســتؤول إليــه االنتخابــات  بغــض النظــر عمَّ
الرئاســية، وســواء انطلقــت معــارك قضائيــة 
ودخلــت البــاد فــي أزمــٍة دســتوريٍة واندلعــت 
أعمــال عنــف، أم كان هنــاك اعتــراف بالنتائــج 
وانتقــال ســلمي للســلطة، فــإن الحقيقة املاثلة 
أمامنا ال تكاد تخطئها عن. تعيش الواليات 
املتحــدة أزمــة هويــة وقيــم وأعــراف وتقاليــد 
وتوازنــات مؤسســية كان يظــن أنهــا راســخة، 
 أمــام مــرآة الــذات. كل 

ً
وهــي اليــوم تقــف عاريــة

مــا فعلــه ترامــب هنــا أنــه عــّرى بؤر الهشاشــة 
القانــون.  علــى  ــِرِه  مُّ

َ
ن

َ
ت فــي  خصوصــا  هــذه، 

هــذا ال يعنــي أن املشــهد ســوداوي برمتــه، إذ 
ال يمكننــا إغفــال حقيقــة أن أميــركا تملــك مــن 
أدوات اإلصــاح الذاتــي وآلياتــه الكثيــر، ومــا 
 اآلن إال دليل 

ٍّ
 َهــش

ٍّ
ــش

َ
تعلــق رئاســة ترامــب ِبق

على ذلك. السؤال، هل تملك الواليات املتحدة 
علــى  تقــدر  وهــل  الذاتــي  التصويــب  إرادة 

إنفاذها؟ هذا أمر يحتاج نقاشا آخر.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

والتخلــص مــن معمــر القذافــي، والحقــا دعمــت 
 )خليفة حفتر(، وما زالت تتخبط 

ً
جنرااًل فاشا

فــي ليبيــا. األمر ذاته أعادته بخصوص األزمة 
املتفجــرة بــن أذربيجان وأرمينيا، بخصوص 
وقفــت  وقــٍت  ففــي  كاربــاخ؛  ناغورنــو  إقليــم 
تركيــا بشــكل حاســم مــع أذربيجــان، وتتدخــل 
هــي وإســرائيل فــي الحــرب ضــد ذلــك اإلقليــم، 
وضــد أرمينيــا، اتخذت روســيا موقــف الحياد 
النــار  إطــاق  إيقــاف  إلــى  والدعــوة  واملراقبــة، 
وعــدم توســيع الحــرب إلــى حــرٍب شــاملٍة بــن 
أرمينيــا وأذربيجــان. وروســيا بذلــك تتخبــط 
تحــرق  القوقــاز  جنــوب  فــي  فالحــرب  كثيــرًا، 
ليــس إقليــم كاربــاخ، بــل املصالح الروســية في 
تلــك الــدول، وبالتالــي تتوســع االســتراتيجية 

التركية على ضوء االرتباك الروسي.
مــن  تخفــف  أميــركا  أن  فــي  القضيــة  تكمــن 
حضورهــا فــي منطقتنــا، وحتــى فــي القوقــاز. 
ولهــذا تتمــدد هــذه الــدول وحتــى إيــران ذاتهــا، 
وهــذا يعنــي أن النفوذ التركي الذي يعاني في 
الحوار مع أميركا واالتحاد األوروبي. وأخيرا، 
بخصــوص التنقيــب عــن الطاقة في املتوســط، 
يقــوى فــي املنطقــة العربيــة وجنــوب القوقــاز، 
ويســمح لهــا ذلــك، بالتحول إلى دولــٍة إقليمية 
بامتياز، وإذا ســارت السياســات العاملية نحو 
تشــديد الحصــار علــى إيــران أكثــر فأكثــر، فــإن 
تركيــا وإســرائيل ســتكونان الدولتــن األقــوى 

في منطقتنا، وليس روسيا.
)كاتب سوري(

بــن  املتكــّررة  فالصراعــات  عــام 2017،  منــذ 
هــذه القوميــات، وخصوصــا بــن األورومــو 
واألمهــر، والعفــر والصوماليــن، والتيغراي 
واألورومــو، تعكــس غيــاب سياســة إثيوبية 
ملعالجــة جــروح املاضــي وفتــح آفــاق جديدة 
للحــوار واملصالحــة، لتعزيز مبدأ التعايش، 
اإلثنيــات  بــن  الغائــرة  الجــروح  ويضمــد 
اإلثيوبيــة التــي قــد ال تشــترك فــي املــوروث 

الثقافي والديني والعرقي.
ســقوط النظــام اإلثيوبــي وتفجر حــرٍب أهلية 
جديــدة ال يصبــان فــي مصلحــة دول املنطقــة 
السياســية  الصراعــات  مــن  تاهــت  التــي 
االســتقرار  إلــى  اليــوم  وتتــوق  والعســكرية، 
الــذي خــرج  األمنــي والسياســي، فالصومــال 
مــن رحــم األزمــات ال يريــد أن تتفــّكك اثيوبيــا، 
نهضتــه  مــن  يمكنهــا  فيهــا  اســتقرارا  بــل 
فاالتفاقيــات  وأمنيــا،  وسياســيا  اقتصاديــا 
املوقعــة أخيــرا بــن البلديــن أوصــدت أبــواب 
جديــدة  عاقــاٍت  وفتحــت  املاضــي،  خافــات 
أساســها عدم التدخل في الشــؤون السياسية 
والتبادل التجاري وتعزيز األمن واالستقرار، 
الخاقــة،  والفوضــى  بالوكالــة  الحــرب  بــدل 
فالجغرافيــا السياســية فــي القــرن األفريقي ال 
تحتمل في الوضع الراهن مزيدًا من الفوضى 
األمنيــة والسياســية، فــي ظــل تحــول املنطقــة 

إلى ما هو أشبه بثكنة عسكرية عاملية. 
)إعالمي صومالي(

رئيسًا أم ال... الحقبة الترامبية باقية

تخبط السياسة الروسية والدور التركي المتصاعد

عن نذر حرب أهلية في إثيوبيا

تعيش أميركا، 
في العقدين 

األخيرين على األقل، 
استقطابًا وشرخًا 

مجتمعيًا، وتتصاعد 
فيها للعنصرية 

والحساسيات العرقية 
والعنف

هناك تخبّط كبير 
في السياسة الروسية 
في سورية وسواها، 

وهناك تصاعد في 
الدور التركي

من المفارقات أن تقرير 
المصير ألي إقليم 

إثيوبي حق طبيعي 
يكفله الدستور المحلي
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الكويت ـ خالد الخالدي

تعيــش العائــات الكويتّيــة هاجســا كبيــرًا 
وقــد  كورونــا،  فيــروس  انتشــار   

ّ
ظــل فــي 

تغّيــرت أنماط حياتها بشــكل كبير نتيجة 
الســلطات  فرضتهــا  التــي  الوقائيــة  لإلجــراءات 
الصحيــة فــي البــاد، ومنها حظر تجّول شــامل ملدة 
تجــاوزت الشــهر، ثــم حظــر متقطــع، باإلضافــة إلــى 
إغــاق بعــض املرافــق العامــة وتعطيــل الدراســة فــي 
املــدارس والجامعــات، ثــّم التحــّول إلــى الدراســة عــن 
بعد. كل ذلك أدى إلى تغّير كبير في حياة العائات 
ــم 

ّ
إلــى درجــة دفعــت عبــد العزيــز الظاهــر، وهــو معل

إلــى  كبيــر  بشــكل  يشــتاق  إنــه  القــول  إلــى  كويتــي، 
روتن ما قبل تفشي فيروس كورونا.

 وجــود األبنــاء املســتمر فــي املنــزل 
ّ
يقــول الظاهــر إن

طــوال تســعة أشــهر، أي منــذ توقــف املــدارس العــام 
ــر 

ّ
أث بعــد،  عــن  الدراســة  إلــى  االنتقــال  ثــم  املاضــي 

علــى أوضاعهــم النفســّية، مــا انعكــس علــى األســرة 
بأكملها، خصوصا أن األطفال الذين كانوا يقضون 
جــزءًا كبيــرًا من يومهم في املدرســة، باتوا يعيشــون 
فــي عزلــة عــن العالــم فــي منازلهــم، وهــو أمــر غريــب 

بالنسبة إليهم.
اآلثار النفسية هذه ال تقتصر على األطفال، بحسب 
عبــد العزيــز. فالعائــات غّيــرت نمــط حياتهــا بمــا 
النزهــة  وأصبحــت  الوقايــة،  إجــراءات  مــع  يتوافــق 

املطاعــم  بعــض  علــى  وتقتصــر  قصيــرة  العائليــة 
والحدائــق العامــة مــع اتخــاذ كافــة أســاليب الوقاية. 
كمــا أن الزيــارات العائليــة تراجعــت بنســبة كبيــرة، 
خصوصــا فــي حــال كان هناك كبار ســن في العائلة، 

أو أصحاب أمراض مزمنة. 
خوفــا  منــزل،  ربــة  وهــي  العنــزي،  فاطمــة  وتعيــش 
كالســكري  مزمنــة  أمــراض  مــن  تعانــي  إذ  دائمــا، 
والضغــط والربــو، وقــد قللت من الزيــارات العائلية، 
لـــ  وتقــول  للعائلــة.  النفســي  الوضــع  علــى  أثــر  مــا 
حــذر  هنــاك  توجّســا.  »نعيــش  الجديــد«:  »العربــي 
ونســعى إلــى عــدم االختــاط مــع النــاس حتــى مــع 
عــودة البــاد نوعــا مــا إلــى طبيعتهــا وفتــح املطاعم 
أكثــر  يؤملنــي  مــا  الحكوميــة.  واإلدارات  واألســواق 
هــو خــوف أبنائــي مــن الخــروج خشــية أن يصابــوا 
بالفيــروس ونقلــه إلــّي. أشــعر وكأننــي أمنعهــم مــن 

التواصل مع الناس«.
 مــن 

ّ
وبحســب قــرارات وزارة الصحــة الكويتيــة، فــإن

يعاني من مرض مزمن يحصل على إجازة مفتوحة 
مــن العمــل خوفــا من إصابتــه بالفيــروس، وبالتالي 
ارتفاع احتمال موته، وهو ما استفادت منه فاطمة. 
مــن جهتــه، يرى أحمد الكنــدري، وهو ممرض يعمل 
البــاد،  مستشــفيات  أكبــر  جابــر،  مستشــفى  فــي 
أن فيــروس كورونــا غّيــر نمــط حيــاة العائــات فــي 
تجربــة  عــن  ويحكــي  األبــد.  إلــى  والعالــم  الكويــت 
: »وجبــة الغــداء 

ً
عائلتــه لـــ »العربــي الجديــد«، قائــا

وحتــى  طفولتــي  منــذ  مقدســة  تعتبــر  العائليــة 
اليــوم. تجتمــع العائلــة املكونــة مــن والــدي ووالدتــي 
علــى  والــدي  ويحــرص  ظــرف.  أي  تحــت  وإخوتــي 
حضورنــا بشــكل كبيــر. لكــن فــي ظــل أزمــة كورونــا، 
وعملــي وشــقيقتي )طبيبــة( فــي املستشــفى، فإننــا 
مضطــرون اليــوم لقطــع التواصــل مــع والدّي بســبب 
تقدمهمــا فــي الســن، والســام عليهمــا مــن بعيد بن 

فترة وأخرى«.   
لكن خليل خالد، الباحث في علم النفس في جامعة 
كورونــا   

ّ
إن الجديــد«  »العربــي  لـــ  يقــول  الكويــت، 

الكويتيــة  للعائلــة  بالنســبة  إيجابيــات  معــه  حمــل 
وربمــا العائــات حــول العالــم. وتحــدث عــن زيــادة 
اللحمــة بــن أفــراد العائلــة الواحــدة بســبب بقائهــم 
مــع بعضهــم البعــض، خصوصا أيــام الحظر الكلي، 
وقــد تعــّرف كثيــر مــن أفــراد العائــات علــى بعضهــم 
البعض وهو ما كان ليحدث ســابقا بســبب انشــغال 

الكثير منهم واختاف أوقات العمل«.
أمــا فاطمــة، وهــي طالبة جامعية كويتية تعاني من 
االكتئــاب منــذ ســنوات طويلــة، فتقــول إن األخبــار 
املتاحقة حول مدى سوء هذا الوباء عامليا أدت إلى 
زيــادة اكتئابهــا، حتــى باتــت تتــردد عنــد طبيبتهــا 
»العربــي  لـــ  وتقــول  الســابق.  مــن  أكثــر  النفســية 
الجديــد«: »خــال فتــرة الحظــر الكلــي، كان ملرضــي 
هــم باتــوا قلقــن 

ّ
ــى إن

ّ
تأثيــر كبيــر علــى عائلتــي، حت

النفســية  صحتهــم  وتدهــورت  كبيــر  بشــكل  علــّي 

نتيجــة لذلــك، مــا أدى إلــى منعهــم لــي مــن متابعــة 
األخبــار واملؤتمــرات الصحافية التي تعقدها وزارة 

الصحة حول فيروس كورونا.
فــي  الســلطات الصحيــة  اليــوم األول إلعــان  ومنــذ 
مــن  كثيــر  اتجــه  الجزئــي،  الحظــر  إنهــاء  الكويــت 
العائــات الكويتيــة إلــى األســواق والحدائــق العامــة 
للترويــح عــن نفســها، مــع ماحظــة عــدم التــزام عــدد 
الوقائيــة،  باإلجــراءات  الكويتيــة  العائــات  مــن 
بحســب مــا يقــول الطبيــب العامــل فــي إدارة الصحة 

الوقائية بوزارة الصحة، سعود املطيري.

مجتمع
تعرضــت عائلــة أردنيــة فــي مدينــة الس فيغــاس بواليــة نيفــادا األميركيــة لفاجعــة، عندمــا أقــدم 
مواطــن أميركــي علــى اقتحــام منزلهــا وفتــح النــار علــى مــن فيــه قبل أن يحــاول خطف أحــد األطفال. 
وأســفرت الجريمــة عــن مقتــل 4 أشــخاص، بينهــم األم والطفــل والعاملــة املنزليــة )مــن جنســية غيــر 
أردنية(، واملهاجم الذي تبادل النار مع الشرطة، وإصابة االبنة. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة 
 الســفارة األردنية في واشــنطن 

ّ
الخارجيــة وشــؤون املغتربــن األردنيــن، ضيــف اللــه علي الفايز، إن

)العربي الجديد( تتابع حادثة إطاق النار. 

أكد نادي األسير الفلسطيني، أمس الخميس، أنه ال حلول جدية بشأن قضية األسير ماهر األخرس 
)49 عامــا( املضــرب عــن الطعــام لليــوم الثانــي بعــد املائــة علــى التوالــي، وأن مــا يجــري بحقــه حتــى 
شارك فيه أجهزة االحتال بمستوياتها املختلفة.

ُ
اللحظة بمثابة تصفية وإعدام بطيء ممنهج، ت

ويواصل األسير األخرس، وهو من بلدة سيلة الظهر جنوب جنن شمال الضفة الغربية، إضرابه 
عــن الطعــام وســط وضــع صحــي بالــغ الخطــورة، يتفاقــم مــع مــرور الوقــت، فــي ظــل رفــض االحتال 
)العربي الجديد( االستجابة ملطلبه، واملتمثل بإنهاء اعتقاله اإلداري. 

ال حلول جدية بقضية األسير ماهر األخرس4 قتلى بهجوم مسلح على عائلة أردنية بالس فيغاس

»العربي  ـــ  ل المطيري  ســعــود  الطبيب  يــقــول 
نهاية  أن  اعتقدوا  الكويتيين  من  »كثير  الجديد«: 
الحظر الجزئي تعني نهاية انتشار فيروس كورونا، 
فأهملوا األخذ باالحتياطات الالزمة مثل الكمامات 
المصابين  أعداد  ارتفاع  إلى  أدى  ما  والتعقيم، 
معاناة  »نتفهم  يضيف:  البالد«.  داخل  والوفيات 
لكن  حياتها،  نمط  لتغير  نتيجة  الكويتية  العائالت 

األهم هو الصحة العامة«.

إهمال االحتياطات

كبيــر  تأثيــر  العالــم  شــهدها  التــي  للحــروب  كان 
علــى البيئــة. وفي أحيان كثيرة، كان التأثير طويل 
ر على صحة املواطنني 

ّ
املــدى. وبطبيعــة الحال، يؤث

بشــكل مباشــر. مــن هنــا، أعلنــت الجمعيــة العامــة 
الثانــي  تشــرين  نوفمبــر/   6 يــوم  املتحــدة  لألمــم 
)الــذي يصــادف اليــوم( مــن كل عــام، اليــوم الدولــي 
والصراعــات  الحــروب  فــي  البيئــة  اســتخدام  ملنــع 

العســكرية. وعلــى الرغــم مــن أن البشــر يحصــون 
بــني  والجرحــى  القتلــى  بعــدد  الحــروب  خســائر 
الجنود واملدنيني وبما تم تدميره من مدن وســبل 
الحيــاة، تبقــى البيئة في كثير من األحيان ضحية 
غير معلنة للحروب، إذ إن املواد السامة والخطيرة 
املســتخدمة باإلضافــة إلــى أمــور أخــرى ســاهمت 
في تلويث آبار املياه وإحراق املحاصيل وتســميم 

التربــة. كذلــك، تــم قتــل حيوانات لتحقيق مكاســب 
عسكرية، بحسب األمم املتحدة.

ووجــد برنامــج األمــم املتحــدة للبيئــة أن مــا ال يقــل 
عن أربعني في املائة من الصراعات الداخلية خالل 
الســنوات الســتني املاضية كان مرتبطًا باستغالل 
املــوارد الطبيعيــة، ســواء أكانــت مــوارد ذات قيمــة 
عاليــة، مثــل األخشــاب واملــاس والذهــب والنفــط، أم 

موارد نادرة مثل األراضي الخصبة واملياه. كذلك، 
يشير إلى أن فرص تأجج النزاعات تتضاعف إذا 

كانت مرتبطة باملوارد الطبيعية.
وتولــي األمــم املتحدة أهمية كبــرى لضمان إدخال 
العمــل املتعلــق بالبيئــة فــي الخطــط الشــاملة ملنــع 

نشوب النزاعات وصون السالم وبنائه.
)العربي الجديد(
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)عبد الحميد حسباس/ األناضول(



 لست الجهة املنوطة بإعطاء 
ً
أي أوامر وأصال

اإلذن. وثالثًا: نرحب بأي جهة رسمية تريد 
الكشف على سالمة البضائع ألنها تساعدنا 

بمهامنا وليس العكس«!

جرم اإلهمال
من جهته، نفى مدير عام املنشآت الرياضية 
بــيــان، مسؤوليته عّما  الــشــيــخــة، فــي  ريـــاض 
ــدًا أنـــــه »ال عـــالقـــة لـــنـــا بـــــه، وأن  ــؤكــ حــــــدث، مــ
االقـــتـــصـــاد  وزارة  لـــصـــالـــح  ن 

َّ
مــــخــــز الـــطـــحـــن 

ــّدة 25 يـــومـــًا إلــــى حـــن تـــوزيـــعـــه«. فـــي هــذا  ــ ملـ
اإلطار، يقول املحامي علي عباس لـ »العربي 
على  تقع  األساسية  املسؤولية   

ّ
إن الجديد«، 

عــاتــق وزارة االقـــتـــصـــاد الــتــي ارتــكــبــت جــرم 
ــــد تـــعـــاطـــت مــــع هـــذه  ــال الـــوظـــيـــفـــي، وقـ ــمــ اإلهــ
ــي مـــلـــك عــــــام، بــاعــتــبــار  ــدات الـــتـــي هــ ــاعــ ــســ املــ
بطريقة  اللبناني،  الشعب  إلــى  أنــهــا وصــلــت 
ــيـــة ومـــعـــايـــيـــر  ــنـــانـ ــبـ ــلـ ــة لــــلــــقــــوانــــن الـ ــفـ ــالـ مـــخـ
الـــســـالمـــة. ولــــم يــتــخــذ الــــوزيــــر االحــتــيــاطــات 
الالزمة لعدم إلحاق الضرر سواء باملواطن أو 
حتى عالقته مــع دولــة خارجية هــي الــعــراق، 
العربية،  وحتى  الــدولــيــة  الثقة  أن  سيما  وال 
ذلــك في  وتــرجــم  اللبنانية،  بــالــدولــة  مفقودة 
عــن تقديم مساعدات  الــداعــمــة  الـــدول  امتناع 
ووضعت  لبنان،  فــي  السلطات  الــى  مباشرة 

ــات قــبــل أي خــطــوة إلنــهــاض  جــمــلــة إصـــالحـ
اقتصاديًا«. ويستغرب عباس طريقة  البالد 
تــخــزيــن الــطــحــن، واخــتــيــار مــكــان ال يتمتع 
منذ  يخضع  ولــم  الــســالمــة،  معايير  بأبسط 
فترة طويلة للصيانة. يقول: »أكثر من ذلك، 
فهو غير صالح لوضع هذه الكميات الكبيرة 
من املــواد الغذائية، باعتباره عرضة لدخول 
الهواء واملياه وحتى الحيوانات والحشرات. 
 املــبــيــدات. وكــانــت 

ّ
ولـــم يــصــر حــتــى إلـــى رش

النتيجة تلف وخسارة مساعدات قّدمت إلى 
الشعب املنكوب في وقٍت لم تقف الدولة إلى 

جانبه، ولم تقدم أية إغاثة أو مساعدات«.

سوق سوداء
 كـــل االحـــتـــمـــاالت مــفــتــوحــة، 

ّ
يــــرى عـــبـــاس أن

العراقي  الطحن  بيع  »صفقة  ضمنها  ومــن 
إلــى الــســوق الـــســـوداء. ورّبــمــا يــكــون الطحن 
املــوجــود فــي املــســتــودع عــبــارة عــن مـــواد هي 
 غــيــر صــالــحــة. ورّبــمــا وضــعــت كميات 

ً
أصـــال

قليلة من الطحن املقدم من الحكومة العراقية 
اللبنانية  بالدولة  ثقة  ال  ببساطة،  للتمويه. 
وهناك فضائح سابقة مماثلة تجعلنا نشّكك 

بكل ما تفعله السلطة وإداراتها«.
 ما يعزز هذه الفرضية 

ّ
ويشير عباس إلى أن

ــدم قــيــام الـــدولـــة بــتــوزيــع هـــذه املـــواد  هـــو »عــ

بيروت ـ ريتا الجّمال

جــريــمــة جـــديـــدة تــرتــكــبــهــا الــدولــة 
 مـــواطـــنـــيـــهـــا 

ّ
ــة بـــــحـــــق ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ

الخارجية،  الـــدول  مــع  وعالقاتها 
تفضح مزيدًا من اإلهمال الوظيفي والعجز. 
لــــم تـــكـــتـــِف الـــســـلـــطـــة بـــنـــهـــب أمــــــــوال الــشــعــب 
وتــجــويــعــه وتــهــجــيــره، فــهــا هـــي تــســتــمــر في 
ــــد عــمــدت  ــوء إدارتـــــهـــــا، وقـ ــ مـــمـــارســـاتـــهـــا وســ
وهبات  مساعدات  من  لبنانين  إلــى حرمان 
في  بيروت  انفجار مرفأ  إّبــان  إليهم  وصلت 

الرابع من أغسطس/ آب املاضي.
ــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل، كــشــفــت بـــلـــديـــة الــغــبــيــري  وفـ
طاولت  فضيحة  عــن  لبنان(  جبل  )محافظة 
ــّرة آالف األطـــنـــان مــن الــطــحــن املــقــّدم  هـــذه املــ
ــار  ــ ــي إطـ ــ ــة فـ ــيــ ــراقــ ــعــ ــن الـــحـــكـــومـــة الــ ــ كـــهـــبـــة مـ
اللبناني  للشعب  ُمــِنــَحــت  الــتــي  املــســاعــدات 
بــيــروت، بعد تخزينه في  انفجار مرفأ  عقب 
مستودعات مدينة بيروت الرياضية )مدينة 
املــدرجــات  الــريــاضــيــة( أســفــل  كميل شمعون 
وفــي الــقــاعــات السفلية مــن دون أيــة مــراعــاة 
للشروط الصحية، حتى باتت عرضة للمياه 

والرطوبة والهواء.
ــيـــون فــــي بــلــديــة  وُمــــنــــع املــــراقــــبــــون الـــصـــحـ
الغبيري من الدخول إلى املستودع للكشف 
ن، بسبب 

ّ
على املواد الغذائية والطحن املخز

ــتـــصـــاد فـــي حــكــومــة  عــــدم إعـــطـــاء وزيـــــر االقـ
الــتــصــريــح  تــصــريــف األعـــمـــال راوول نــعــمــة 
الـــالزم للقيام بــهــذه املهمة. فــي هــذا اإلطـــار، 
لـ »العربي  يقول مصدر في بلدية الغبيري 
 »الطحن املخزن تعّرض بجزء 

ّ
الجديد«، إن

كــبــيــر مــنــه لــلــتــلــف نــتــيــجــة ســــوء الــتــخــزيــن 
إليه. ورّبما  والتوضيب، ودخــول الحشرات 
يــــكــــون قــــد أصــــبــــح غـــيـــر صــــالــــح حـــتـــى قــبــل 
إلــى املستودع. حاليًا،  دخــول مياه األمــطــار 
ننتظر الكشف عليه من قبل الخبراء وإجراء 

تحقيق إلظهار الوقائع كافة«.
مــــن جـــهـــتـــه، نـــشـــر نـــعـــمـــة فـــيـــديـــو مــــن داخــــل 
املستودع على حسابه على »تويتر«، قال فيه 
إنه تم »تخزين نحو 7000 طن من الطحن في 
من  وبسعي  مؤقت  بشكل  الرياضية  املدينة 
الجيش اللبناني، وذلك لتوزيعه على مراحل 
اللبنانيون  على األفــران واملطاحن ليستفيد 
مــن الهبة عبر زيـــادة وزن ربــطــة الــخــبــز، مع 
املمكنة للحفاظ  الوقائية  التدابير  أخذ كافة 
عــلــى الــطــحــن«. أضــــاف: »تــوضــيــحــًا للصور 
الـــتـــي يــتــم تـــداولـــهـــا عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
االجتماعي، فهي تظهر مواد تعّرضت للتلف 

أثناء عملية تفريغ ونقل البضائع«.
ــن مـــنـــع دخــــــول فــريــق  ــا قـــيـــل عــ وردًا عـــلـــى مــ
ســالمــة الـــغـــذاء مــن بــلــديــة الــغــبــيــري للكشف 
الرياضية، يوضح:  املدينة  الطحن في  على 
»أواًل، لم يتواصل معي أحد. ثانيًا، لم أصدر 

الطحين 
العراقي

فضيحة جديدة 
برسم المسؤولين 

اللبنانيين

بدًال من أن تمنح الدولة اللبنانية هبة عراقية هي عبارة 
قد  العراق  كان  الطحين،  مادة  من  األطنان  آالف  عن 
تبرع بها إثر انفجار مرفأ بيروت، إلى المواطنين، عمدت 
يراعي الحد األدنى من معايير  إلى تخزينه في مكان ال 

السالمة، حتى بات غير صالح

كل االحتماالت مفتوحة، 
من بينها بيع الطحين 

العراقي للسوق السوداء

كف يد وزير االقتصاد 
وفرض سياسة 

دعم صحيحة أصبحا 
ضرورة ملحة

1819
مجتمع

على املواطنن. ولم نلمس أي زيــادة في زنة 
ربطة الخبز. من هنا، على القضاء اللبناني 
أن يــتــحــّرك ويــشــرف مــبــاشــرة على املــلــف من 
ــراء لــلــكــشــف عـــلـــى املـــــواد  ــبــ خـــــالل إرســـــــال خــ
قـــبـــل إخـــراجـــهـــا مــــن املــــســــتــــودع، ومــحــاســبــة 
 أي 

ّ
ــإن املــســؤولــن عــن هـــذه الــجــريــمــة، وإال فــ

بــمــثــابــة فضيحة  هـــو  مــمــاطــلــة  أو  تــقــصــيــر 
انفجار  مع  التعامل  جــرى  كما  تمامًا  ثانية، 
مرفأ بــيــروت«، مشيرًا إلــى إخفاء األدلــة »في 
وقت ما زال املسؤولون يسرحون ويمرحون 

من دون توقيفهم أو استجوابهم«. 
بــــــــــــدوره، يــــســــأل رئــــيــــس جـــمـــعـــيـــة حـــمـــايـــة 

ــتـــى يـــكـــف وزيــــر  ـــرو: »مـ ــ ــر بـ ــيـ املــســتــهــلــك زهـ
االقتصاد يده عن أموال وغذاء اللبنانين«؟ 
 »الهبة العينية العراقية التي 

ّ
مشيرًا إلى أن

تخزينها  تم  للفقراء  عن طحن  عبارة  هي 
بــقــرار مــن الـــوزيـــر نــعــمــة واملــديــريــة الــعــامــة 
الرياضية.  املدينة  للحبوب تحت مدرجات 
والنتيجة أن آالف األطنان من الطحن باتت 
الرطوبة واملياه. كما  للتلف نتيجة  عرضة 

ن«. 
ّ
أنها عرضة للتعف

االقامة الجبرية
املستهلك   »جــمــعــيــة حــمــايــة 

ّ
إن بـــرو  يــقــول 

طالبت القضاء مرارًا بالتحقيق مع الوزير 
ملحاسبتهما  أيضًا  الصحة  ووزيـــر  املعني 
على تبديد أموال اللبنانين واآلن خبزهم. 
نــكــرر دعــوتــنــا لــلــقــضــاء لــلــقــيــام بــواجــبــاتــه، 
ــذا الـــقـــضـــاء الــــــذي حــصــل  ــ وإال فـــمـــا نـــفـــع هـ
لها«؟  امــتــيــازات ال حصر  طيلة عقود على 
: »كف يد وزير 

ً
وتوجه الى اللبنانين قائال

االقــتــصــاد وفـــرض ســيــاســة دعـــم صحيحة 
أصبحا ضــرورة ملحة. غرق البلد وما زال 
هؤالء مصرين على السياسات نفسها. ملاذا 
ال يضع اللبنانيون هكذا وزراء قيد اإلقامة 

الجبرية«؟
إلــــــى ذلــــــــك، تـــفـــاعـــل مــــواطــــنــــون وجـــمـــعـــيـــات 
ومـــنـــظـــمـــات غـــيـــر حـــكـــومـــيـــة، عـــبـــر وســـائـــل 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، مــع هـــذه الفضيحة، 
مفاجأتهم  فــي  تستمّر  الــدولــة   

ّ
أن معتبرين 

وواجباتها  املواطن  إهمالها  ظل  في  يوميًا، 
تجاه الوطن والشعب، وممارساتها القائمة 
ــاد، فـــي وقــــت ال يــتــحــّرك  ــفـــسـ ــهـــدر والـ عــلــى الـ
القضاء فــي وجــه أي مــســؤول سياسي، رغم 
هول الكارثة وحجم الجريمة املرتكبة بشكل 

صريح وعلنّي.
االقــتــصــاد   وزارة 

ّ
أن إلـــى  نــاشــطــون  وأشــــار 

التي عجزت عن ضبط أسعار السلع واملواد 
املستهلك  حماية  مــن  تتمكن  ولــم  الغذائية، 
فــي وجـــه تــجــار الــعــمــلــة والـــســـوق الـــســـوداء، 
أهـــدرت الــيــوم مــســاعــدات هــي حــق للشعب، 
 أسوأ أزمة اقتصادية ومعيشية تمّر 

ّ
في ظل

الــوزيــر  يــتــحــّدث عنها  الـــبـــالد، والــتــي  فيها 
ــعـــّدالت   مــنــاســبــة الســـيـــمـــا مـ

ّ
ــل ــ نــفــســه فــــي كـ

ومع  يرتفع.  الــذي  والــجــوع  والفقر  البطالة 
ذلك لم يقم بواجباته.

في السياق، تقّدمت مجموعة »الشعب يريد 
إصالح النظام« ممثلة باملحامن جاد طعمة، 
حــســن بـــزي، هيثم عـــزو، مـــازن صــفــيــة، بيار 
الــجــمــيــل، فــرنــســواز كــامــل، جــوزيــف وانــيــس، 
نجيب فـــرحـــات، مــريــم حـــمـــدان، والــصــحــافــي 
جوي حداد، بإخبار الى النيابة العامة املالية 
ــّد كـــل مـــن يــظــهــره الــتــحــقــيــق مـــن الـــــوزراء  ضــ
واملــديــريــن واملــوظــفــن واملــســؤولــن املعنين، 
بإتالف  والتسبب  الوظيفي،  »اإلهمال  بجرم 
آالف األطنان من هبة الطحن العراقي املقدمة 
لــلــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة لــتــوزيــعــهــا عــلــى فــقــراء 
الشعب اللبناني«. واقتحم عدد من املواطنن 

وزارة االقتصاد للمطالبة بمحاسبة املسؤول 
عن تخزين الطحن بطريقة مخالفة ومزرية.

يـــشـــار إلـــــى أنـــــه فــــي 12 أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 
اســتــقــبــل  ــد  ــ قـ نـــعـــمـــة  كــــــان  املـــــاضـــــي،  األول 
الــقــائــم بــاألعــمــال الــعــراقــي فــي بــيــروت أمن 
النصراوي، وكادر السفارة العراقية، وكادر 
الناقلة )بصرة( واملحّملة بعشرة آالف طن 
اللبناني  للشعب  »كمساعدة  الطحن،  مــن 
ــار حــــادث انــفــجــار  الــشــقــيــق عــلــى تـــجـــاوز آثــ
ــأ بــــيــــروت األلــــيــــم وتـــــجـــــاوز الــــظــــروف  مــــرفــ
االقتصادية الصعبة التي يمّر بها لبنان«، 

على حّد قول النصراوي.

لبنان
بيروت

فلسطين

سورية

البحر ا�بيض 
المتوسط

تحقيق

أمجد ياغي

بـــعـــدمـــا كــــّرمــــت الـــشـــرطـــة الــنــمــســاويــة 
بلدة  مــن  املــتــحــّدر  الفلسطيني  الــشــاب 
ــّي قـــطـــاع غــــــزة، أســـامـــة  ــالـ جــبــالــيــا شـــمـ
جودة )23 عامًا(، إلنقاذه حياة ضابط 
نمساوي خالل الهجوم اإلرهابي الذي 
الثاني من  االثنن  ليل  النمسا  شهدته 
نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، والذي 
أدى إلى سقوط خمسة قتلى، من بينهم 
ــة 22 آخـــريـــن،  ــابــ مــنــفــذ الـــهـــجـــوم، وإصــ
الذي  حاورت »العربي الجديد« أسامة 

يعيش في النمسا منذ عام 2013.
كــــان عــمــر أســـامـــة ثــــالث ســـنـــوات حن 
اندلعت االنتفاضة الفلسطينية الثانية 
عام 2000. وحن كبر، شهد االجتياحات 
اإلســرائــيــلــيــة لــبــلــدتــه جــبــالــيــا، وعــانــى 
وأسرته ظروفًا معيشية صعبة، في ظل 
الحصار اإلسرائيلي، إلى أن ترك والده 
الــبــالد بحثًا عــن حــيــاة أفــضــل ألبنائه، 
ليصل إلى النمسا عام 2010. يقول إن 
شجاعته التي قادته إلى إنقاذ الضابط 
مــســتــمــدة مــــن غــــــزة، هــــو الــــــذي عــايــش 
 2008 عــام  األولـــى  اإلسرائيلية  الــحــرب 
عـــام 2012. ويــوضــح  ـــ 2009 والــثــانــيــة  ـ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »غـــزة جعلت منا  لـــ
رجااًل. لم أكن خائفًا خالل إنقاذه، على 
ــنـــار. فقد  ــــالق الـ الـــرغـــم مـــن الــخــطــر وإطـ
 ما عشناه 

ّ
عشنا تجارب شبيهة، بل إن

كان أخطر. كانت الطائرات اإلسرائيلية 
ــا وتــقــصــف أينما  ــنـ تــحــوم فـــوق رؤوسـ

شاءت«.
الهجوم اإلرهابي، كنُت  يــروي: »لحظة 
أمتار.  الشرطي خمسة  بعيدًا عن  أقــف 
أمرًا  لم أختبر  شعرت بالصدمة ألنني 
 منذ جئت إلى النمسا قبل سبع 

ً
مماثال

ســنــوات، لكنني تــذكــرت الــحــروب التي 
ــزة. طـــلـــب مـــنـــي شــرطــي  ــ عــشــتــهــا فــــي غــ
الــعــودة إلــى الـــوراء ألن الــوضــع خطير، 
وتوجهت  البقاء،  على  أصـــررت  لكنني 
ــه إلــــى  ــتـ ــبـ ــحـ ــــي، وسـ ــــرطـ ــــشـ إلســـــعـــــاف الـ
مــكــان آخــر حتى ال يــصــاب مــرة أخــرى، 

وخصوصًا أن ما حدث كان مقلقًا«. 
ــقــــول إنــــــه نــــــزع قـــمـــيـــصـــه وربـــــــط قـــدم  يــ
ــاري  ــرطـــي حـــيـــث أصـــيـــب بــطــلــق نــ الـــشـ
إليــقــاف الــنــزف، وأخــبــر الشرطي اآلخــر 
املستشفىى. وحن  إلــى  بأنه سيرافقه 
عــلــمــت الـــشـــرطـــة فـــي فــيــيــنــا بــمــا فــعــل، 
عمدت إلى تكريمه صباح اليوم الثاني 

وأهدته النيشان الذهبي. 
كــان أســامــة قــد ســافــر إلــى النمسا بعد 
حصول والده على اإلقامة الدائمة عام 
اإلقـــامـــة  عــلــى  بــــــدوره  لــيــحــصــل   ،2013
الـــدائـــمـــة بـــعـــد عــــــام، عــلــمــًا أنـــــه يـــواجـــه 
الــحــالــي للحصول  الــوقــت  فــي  صعوبة 
عــلــى الــجــنــســيــة، إذ تــشــتــرط الـــدولـــة أن 
فــــي األســـــبـــــوع، وأن  يـــعـــمـــل 40 ســــاعــــة 
بطلب  التقدم  قبل  األملانية  اللغة  يتقن 

الحصول على الجنسية. 
حــالــه حــال الكثير مــن الــالجــئــن، واجــه 
ــر أنـــــــه عــمــل  ــ ــــذكـ ــة. يـ ــنــــصــــريــ مـــــواقـــــف عــ
فــنــّيــًا كــهــربــائــيــًا فـــي إحـــــدى الــشــركــات 
للتمييز  تــعــرض  أنــــه  إال  الــنــمــســاويــة، 

ــم أســامــة،  ــه يــحــمــل اسـ والــعــنــصــريــة ألنـ
ــان يــــذّكــــر الـــنـــاس  ــ ــو االســــــم الــــــذي كـ ــ وهـ
بأسامة بن الدن، زعيم تنظيم القاعدة. 
ولــــم يــكــن صـــاحـــب الــعــمــل واملـــوظـــفـــون 
صل 

ُ
أن ف إلى  يعاملونه بأسلوب جيد، 

ــتُّ بــبــعــض  ــ ــعـ ــ ـ
ُ
مــــن الـــعـــمـــل. يـــضـــيـــف: »ن

الـــعـــبـــارات الــعــنــصــريــة، مــثــل يـــا الجــئ 
ويــا مهاجر، ما جعلني أشعر بضيق. 
لكنني كنت أجيبهم بأن النمسا بلدي، 
فإن لم أعجبكم يمكنكم الخروج منها«. 
يتابع: »يــدرك الجميع أن غزة منكوبة، 
ــا االقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة  ــهـ وظـــروفـ
صعبة جـــدًا، فــأحــبــبــت أن أنــقــل صــورة 
ــــن،  ــمـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ جــــمــــيــــلــــة عــــــــن الــــــــعــــــــرب واملـ
وخـــصـــوصـــًا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــحــيــاتــنــا 
االجــتــمــاعــيــة وتــقــالــيــدنــا. عــشــت حــيــاة 
جميلة في غزة، لكن الحرب اإلسرائيلية 

أثرت علينا«. 
مــــا فــعــلــه أســــامــــة يــــنــــدرج تـــحـــت مــظــلــة 
اإلنـــســـانـــيـــة الـــتـــي تـــربـــى عــلــيــهــا داخــــل 
أسرته منذ كان في غــزة. عندما سافر، 
عــــرف تـــعـــدد األديـــــــان واألعـــــــــراق. تــقــّبــل 
الــجــمــيــع، وصـــــادق مـــن اســـتـــطـــاع، وقــد 
إلى  يشار  الــثــانــي.  بلده  النمسا  اعتبر 
أن والــده أستاذ جامعي وشاعر يدعى 

خالد جودة )44 عامًا(. ال يخفي األخير 
أنه كان يشعر بخوف شديد على ابنه 
خالل التنقل بن املدن النمساوية. لكن 
حـــن عــــرف بــمــا فــعــلــه، شــعــر بــالــفــخــر، 
مــشــيــرًا إلــــى أن الــتــكــريــم كــــان مـــن أهــم 
الــلــحــظــات الـــتـــي عــاشــتــهــا األســــــرة في 
»العربي الجديد«: »هذا  النمسا. يقول لـ
املوقف قلب حياتنا، فالعشر سنوات في 
ة، وقد نجحنا 

ّ
ة، وهذا املوقف في كف

ّ
كف

فــي تــرك أثــر إيــجــابــي لــدى الــنــاس. هذا 
وا  املــوقــف بلسم جــراحــنــا. كــثــيــرون حيَّ
أسامة بعد الحادثة، حتى الضباط في 
إلينا كالجئن  النظرة  تغيرت  الشارع. 
ومــهــاجــريــن يـــرغـــبـــون فـــي األمــــــان وأن 

يعاملوا بإنسانية«. 
كذلك، كّرم الرئيس الفلسطيني محمود 
ــن خــــــالل الـــســـفـــارة  ــ ــة مـ ــ ــامـ ــ ــــاس، أسـ ــبـ ــ عـ
النمساوية  العاصمة  في  الفلسطينية 
فيينا، ومنحه وسامًا تقديرًا لشجاعته، 
إذ ساهم في إبــراز صــورة الفلسطيني 
الـــذي يــقــاتــل اإلرهــــاب ويــحــمــي الــنــاس. 
وأجــرت العديد من املحطات اإلعالمية 
النمساوية والدولية مقابالت معه بعد 
الوالد، ما سُيسهم  الحادثة، كما يقول 
في تحسن صورة الالجئن في أوروبا.

»العربي الجديد« ُتحاور بطل 
هجوم النمسا أسامة جودة

يشعر باالنتماء إلى النمسا )العربي الجديد(

خالل تكريمه في السفارة الفلسطينية )العربي الجديد(

ُحِرم اللبنانيون من هبة الطحين العراقية )حسين بيضون(

7000
طن من الطحين تعرّض 

جزء كبير منه للتلف جرى تخزينه 
في مدينة بيروت الرياضية

ال يقتصر ما فعله 
أسامة جودة خالل 

الهجوم اإلرهابي الذي 
تعرضت له النمسا، 

على إنقاذ حياة 
شرطي، بل أسهم في 
تغيير الصورة النمطية 

عن الالجئ بعض 
الشيء، وهو الذي 

تعرّض سابقًا للعنصرية

في ظّل األزمة 
االقتصادية التي يعاني 
منها لبنان بشكل عام 

والمخيّمات الفلسطينية 
بشكل خاص، شكل قرار 
»األونروا« عدم تجديد 
عقود العمل مع 150 
معلمًا مياومًا صدمة 

لهؤالء، وقد باتوا 
عاطلين عن العمل

»األونروا« تستغني عن نحو 150 معلّمًا في لبنان
األونروا استغنت عن 

خدماتنا علمًا أننا حائزون 
على شهادات جامعية

في قرار االستغناء عنا 
إجحاف بحق التالميذ الذين 

سيعانون من الضغوط

انتصار الدنان

فـــي قـــــرار مـــفـــاجـــئ، اســتــغــنــت وكـــالـــة غــوث 
»أونــروا«  الفلسطينين  الالجئن  وتشغيل 
مًا مياومًا، 

ّ
في لبنان عن مائة وخمسن معل

)يــجــمــع ما  املــدمــج  التعليم  اعــتــمــاد  بحجة 
بعد(،  عــن  والتعليم  الفعلي  الــحــضــور  بــن 
مـــا يــعــنــي حـــرمـــان مـــائـــة وخــمــســن عــائــلــة 
هذا  ويــأتــي  دخلها.  مــن مصدر  فلسطينية 
 تدهور األوضاع االقتصادية 

ّ
القرار في ظل

ــفـــاع ســعــر صــرف  فـــي لــبــنــان، مـــن جــــراء ارتـ
الدوالر وتفشي جائحة كورونا، األمر الذي 
أثر بشكل كبير على املخيمات الفلسطينية 
ــات   مـــن أزمــ

ً
ــال ــ فـــي لــبــنــان الـــتـــي تــعــانــي أصـ

معيشية. وفي ظل تفاقم األزمة االقتصادية، 
عــمــدت عــائــالت عـــدة إلـــى نــقــل أطــفــالــهــا من 

املدارس الخاصة إلى مدارس »األونروا«. 
مون املستغنى عنهم أن ما حصل 

ّ
ويرى املعل

جــريــمــة تـــزاد إلـــى الــجــرائــم الــتــي تمارسها 
األونروا بحق الفلسطينين، علمًا أن لديهم 

من الكفاءة والخبرة في التعليم ما يؤهلهم 
للتثبيت. في هذا اإلطار، تقول املعلمة منى 
الــخــضــر، وهـــي خــريــجــة دار املعلمن  عــمــر 
في كلية سبلن للتدريب التابعة لألونروا: 
االستغناء  لحظة  ــى 

ّ
وحــت  2010 عـــام  »مــنــذ 

عــنــا، وأنـــا أعــمــل بنظام املــيــاومــة، علمًا أنه 
يــحــق لــي أن أكـــون مــثــبــتــة. فــي بــدايــة الــعــام 
لكنني  بالتثبيت.  ُوعــدت  الحالي،  الدراسي 
فــوجــئــت، كــمــا الــعــديــد مـــن املــعــلــمــن الــذيــن 
كـــانـــوا مـــوعـــوديـــن بــالــتــثــبــيــت، بــــأن اســمــي 
ليس حتى ضمن أسماء املعلمن املياومن. 
في  النظر  بــإعــادة  األونــــروا  نطالب  وعليه، 
هذا القرار ملا فيه من إجحاف بحقنا كوننا 

معلمن قدامى«.
مـــن جــهــتــهــا، تــقــول مــعــلــمــة الــلــغــة الــعــربــيــة 
حنان ديب أبو حمدي: »عملت مدّرسة للغة 
للطفولة   املتحدة  األمــم  العربية في منظمة 
)يــونــيــســف( ملــــدة أربــــع ســـنـــوات. وفــــي عــام 
الـــتـــاســـع  الــــصــــف  لــتــعــلــيــم  انـــتـــقـــلـــت   ،2009
أساسي في إحدى املدارس التابعة لألونروا 

في مدينة صيدا )جنوب لبنان(«. وتوضح: 
»تابعت دراستي األكاديمية وحصلت على 
اللبنانية،  الــجــامــعــة  مــن  املاجستير  درجـــة 
امتحانات  فــي تصحيح  أشـــارك  أنــنــي  كما 
الــشــهــادتــن املــتــوســطــة والــثــانــويــة التابعة 
لوزارة التربية اللبنانية. لكن اليوم، بت من 

تثبيتهم منذ مدة. كما أطالبهم بإلغاء قرار 
استثنائنا هذه السنة من العمل، وحرماننا 

من األمان الوظيفي«.
أما األستاذ علي أيوب، والذي ُيدّرس كيفية 
اســتــخــدام الــكــمــبــيــوتــر، فــيــقــول لــــ »الــعــربــي 
درج على لوائح 

ُ
أ الجديد«: »كــان اسمي قد 

 .2019 عــام  2008 وحتى  عــام  منذ  التثبيت 
ســـتـــدَع للعمل هــذا 

ُ
أ لــم  وبــــداًل مــن تثبيتي، 

ــام. ويـــبـــدو أن األونــــــــروا اســتــغــنــت عن  ــعــ الــ
خــدمــاتــنــا أنـــا وغــيــري مــن املــعــلــمــن الــبــالــغ 
عــددهــم مــائــة وخــمــســن مــعــلــمــًا، علمًا أننا 
جــمــيــعــًا حـــائـــزون عــلــى شـــهـــادات جــامــعــيــة 
ولدينا خبرة طويلة في التعليم في مدارس 
األونــــــروا«. ُيــتــابــع: »عــلــى الــرغــم مــن وجــود 
يتم  لم  أنــه  إال  بالكمبيوترات،  صف مجهز 

تعليم هذه املادة«. 
وعــن تجربة التعليم عــن بعد، يــقــول: »كــان 
هــنــاك ضــعــف فـــي الــتــواصــل بـــن الــتــالمــيــذ 
واملدرسن، ألن التالميذ وأهلهم ال يعرفون 
اســـتـــخـــدام الــكــمــبــيــوتــر. بــالــتــالــي، يــجــب أن 

تعيد األونروا النظر في سياساتها إلعادة 
تفعيل هذه املادة، بعدما أثبت وباء كورونا 
لذلك،  التكنولوجيا.  إلــى  تحتاج  الناس  أن 
أطـــالـــب األونــــــروا بـــإعـــادة الــنــظــر فـــي الــقــرار 
الـــــذي اتـــخـــذتـــه بــحــق املــعــلــمــن املـــيـــاومـــن، 
الـــقـــرار جعلنا عــاطــلــن عن  أن  وخــصــوصــًا 
الــعــمــل، علمًا أن هــنــاك شــواغــر فــي غالبية 

املدارس«.  
في املقابل، تقول املتحدثة اإلعالمية باسم 
األونروا في لبنان هدى السمرا، إن األستاذ 
املياوم هو الذي يعمل بحسب عقد ال يكون 
طويل األمد، وبحسب الحاجة إليه. تضيف: 
بعقد مؤقت  املعلمن  إلــى توظيف  »عمدنا 
ألنه كانت لدينا شواغر. ومع انتهاء العقود 
من يومين خالل 

ّ
املبرمة معهم بصفة معل

الــعــام الـــدراســـي املــاضــي، لــم نــجــدد العقود 
هذا العام لعدم حاجتنا إليهم«.

إال أنــهــا تــعــود وتــقــول إنــه »قــد نحتاج إلى 
إبرام عقود جديدة مع معلمن مياومن هذا 

العام، لكننا ال نعلم العدد حتى اللحظة«. 

دون عمل بعد قرار األونروا االستغناء عنا 
كمعلمن مياومن واملماطلة في تثبيتنا«. 
تضيف: »مــا أريــده اليوم أن تعيد األونــروا 
النظر في هذا القرار الذي حرمنا من عملنا، 
وحرمنا من املردود املالي الذي كان يعيننا. 
كــمــا أنـــه فــي قــــرار االســتــغــنــاء عــنــا إجــحــاف 
ــذيــــن ســـيـــعـــانـــون املـــزيـــد  بـــحـــق الـــتـــالمـــيـــذ الــ
مـــن الـــضـــغـــوط بــســبــب عــــدم وجـــــود الـــكـــادر 

التعليمي الكافي«.
ــبــــطــــان، وهــــــي مـــعـــلـــمـــة لــغــة  أمــــــا نـــيـــرمـــن قــ
كلية  فــي  املعلمن  دار  وخــريــجــة  إنكليزية، 
ــدريــــب، فــــتــــقــــول: »مــــنــــذ ســبــع  ــتــ ــلــ ــلـــن لــ ــبـ سـ
ــروا  ــ ــدارس األونــ ــ ــا أعـــمـــل فـــي مــ ــ ــنـــوات وأنـ سـ
بشكل يــومــي. وبــعــد مضي هــذه الــســنــوات، 
ــرار االســتــغــنــاء عـــنـــا. وفــــي ظـــل هــذه  ــ ــاء قـ جــ
ــاع االقــتــصــاديــة الــصــعــبــة، ومـــع بــدء  ــ األوضـ
الــعــام الـــدراســـي، أطــالــب األونــــروا بتثبيتي 
املعلمن  جميع  وتثبيت  التعليم  قطاع  في 
املياومن، علمًا أنه لنا الحق في التثبيت إذ 
لدينا شهادات على غرار زمالئنا الذين تم 

يتظاهرن ضد إجراءات 
»األونروا« )العربي الجديد(
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قضايا

صقر أبو فخر

عــاشــت الــهــويــة األردنـــيـــة الحديثة 
ــة  ــيـ ــربـ ــعـ ــى مــــــيــــــراث الـــــــثـــــــورة الـ ــلــ عــ
الـــكـــبـــرى، وعـــلـــى املـــكـــانـــة الــخــاصــة 
لألسرة الهاشمية ودورها في تأسيس إمارة 
الهاشمية.  األردنــيــة  اململكة  ثــم  األردن  شــرق 
لــكــن هـــذه الــهــويــة ســـرعـــان مـــا اســتــقــّرت على 
هو  نفسه،  الوقت  في  ومتنافر  متدامج  شكل 
ثــنــائــيــة األردنـــــــي - الــفــلــســطــيــنــي، خــصــوًصــا 
في  والغربية،  الشرقية  الضفتني،  بعد وحــدة 
عام 1950. ثم راحــت تعّبر عن نفسها أحياًنا 
بطريقة فلكلورية مسلية َأكان ذلك في الطعام 
الرياضة كالتنافس  الــرأس أو حتى  أو غطاء 
والفيصلي  الفلسطيني  الوحدات  ناديي  بني 
الــلــونــني  الــكــوفــيــة ذات  اعـــتـــمـــار  أو  األردنــــــــي، 
األســـود واألبــيــض فــي مقابل الشماغ األحمر 
ــيـــب«، أو  ــراشـ ــيــــض مـــن طـــــراز »أبـــــو الـــشـ واألبــ
املنسف في مقابل املسّخن واملقلوبة. ولشديد 
األسف، صارت تلك الثنائية الطبيعية مدعاة 
للخوف، أحياًنا،  لدى بعض الشرق أردنيني 
كلما ســمــعــوا كــاًمــا إســرائــيــلــًيــا عــن »الــوطــن 
البديل« أو »الخيار األردنــي«، وكلما تضاءل 
 الــدولــتــني فــي فــلــســطــني. وقـــد حـــاولـــُت أن 

ّ
ــل حـ

أستقصي وجـــود تــلــك الــثــنــائــيــة فــي مــذكــرات 
ــنـــوان »الــــقــــرار«  ــعـ مـــضـــر بـــــــدران املـــوســـومـــة بـ
)املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 
ألبتة، وهذا  فما عثرُت على مامحها   )2020
مفهوم، ما دام صاحب املذكرات التي قّدم لها 
خالد الكركي، من أصول فلسطينية نابلسية، 
ووالدته شامية وزوجته شامية أيًضا، ووالده 
كان قاضًيا في حمص، وهو نفسه درس في 
الــشــام وتــخــّرج فــي جامعتها. ونــابــلــس، كما 
هو معروف، هي »دمشق الصغرى«، ومعظم 
عائاتها مثل آل النمر وطوقان يتحّدرون من 
حماة وجــوارهــا. وقــد عثرنا على اســم والــدة 
مضر بــدران فريزة املــوال )بالام ألــف(، لكننا 
لــزوجــتــه، وهو  لــم نعثر إال على االســـم األول 
مؤمنة، وكنيتها »أم عمار«، فكأننا نقرأ على 
»حــرم  بعبارة  تكتفي  التي  املصرية  الطريقة 
دولـــة رئــيــس مجلس الــــــوزراء«، مــن دون ذكــر 
للفردانية.  الشخصي، وفي هذا محو  اسمها 
ومـــع ذلـــك عــثــرنــا، مــصــادفــة، عــلــى اســـم عائلة 
زوجــتــه )الــســرايــجــي( فــي الـــصـــورة املــنــشــورة 
اسم  عقدة تجهيل  ففككنا   ،411 الصفحة  في 
في  فليس  األمـــر،  يكن  ومهما  زوجــتــه.  عائلة 
هـــذه املـــذكـــرات أيــديــولــوجــيــا أو »فــلــســفــة« أو 
»فذلكة«، فا الثورة العربية الكبرى حاضرة، 
ــاراٍت  ــ ــإشـ ــ كـ إال  ــتــــأللــــؤون  يــ الـــهـــاشـــمـــيـــون  وال 
عابرة هنا وهناك. وحده امللك حسني يحظى 
بــالــحــضــور الــكــلــي، وحــتــى املــــذكــــرات نفسها 
تتوقف عــن الــكــام والــبــوح مــع وفــاة الحسني 

في 27 /2 /1999.
كان ُيقال في األوســاط السياسية العربية إن 
امللك حسني إذا أراد أن يحّسن عاقته بسورية 
يجعل زيد الرفاعي رئيًسا للوزراء، وإذا أراد 
أن يحّسن عاقته بالعراق يجعل مضر بدران 
رئيًسا للحكومة. ومن غير املمكن وضع عامٍة 
مدرسيٍة تفضيليٍة لهذه املقولة مثل العامات 
التي يضعها معلمو املــدارس لطابهم. ولكن 
مضر بـــدران، كما يبدو فــي املــذكــرات نفسها، 
قومي عربي، ولعله تأثر ببعض أفكار القومية 
العربية في أثناء دراسته في دمشق. والحًقا 
كــــان شـــاهـــًدا عــلــى هــزيــمــة عــــام 1967، وعــلــى 
ظهور املقاومة الفلسطينية املسلحة ومعركة 
الكرامة وغيرها. وفي هذا امليدان، لم يتحرج 
في اإلفصاح عن رأيه  بشأن ما ُسّمي »الربيع 
الربيع »بلغ مستوى  إن ذلك  العربي« فيقول 
املـــؤامـــرة عــلــى ســـوريـــة املـــوحـــدة« )ص 360(. 
ــارة أنـــور  ــزيـ ــرافـــض لـ ــدران اتــخــذ مــوقــف الـ ـــ وبـ
الـــســـادات الــقــدس وملــفــاوضــات كــامــب دايفيد 
والتــفــاقــيــة الـــســـام املــصــريــة – اإلســرائــيــلــيــة، 
وكـــان مــعــارًضــا ملعاهدة وادي عــربــة مــن غير 
في  الــكــتــمــان  )هــــل   )343 ذلــــك )ص  يــعــلــن  أن 
هـــذه الــحــال يــســاوي الــتــأيــيــد؟(. وقـــد استقال 
مــن رئــاســة الحكومة األردنــيــة فــي عــام 1991 
ألنـــه كـــان يــرفــض املــشــاركــة فــي الــتــفــاوض مع 
إسرائيل، وكان يعلم، علم اليقني، أن إسرائيل 
لـــن تــلــتــزم أي اتـــفـــاق ســـــام، وأن أمـــيـــركـــا لن 
تضغط عليها من أجل اتفاق سام مع العرب 
)ص 342(. وفوق ذلك، في جنازة امللك حسني، 
لفته عدنان أبــو عــودة إلــى أن شيمون بيريز 
يفتش عنه كي يلقي السام عليه، فهرب حتى 

ال يصافحه )ص 355(. 

االنسحار والتضاؤل 
مــضــر بــــدران أحـــد ثــاثــة عــمــلــوا عــلــى تطوير 
الـــوحـــدة األردنـــيـــة الــداخــلــيــة، وعــلــى تحديث 
الفساد.  ومكافحة  االقتصاد  وتنمية  اإلدارة 
والثاثة هم عبد الحميد شرف ومضر بدران 
ــالـــث تــولــيــا  ــثـ ــانـــي والـ ــثـ ــيـــدات. والـ ــبـ وأحـــمـــد عـ
أكثر  أن  واملـــعـــروف  الــعــامــة.  املــخــابــرات  إدارة 
األشــــخــــاص لـــيـــونـــًة فـــي األزمـــــــات الــســيــاســيــة 
الذين  السياسيون، بل رجال املخابرات  ليس 
ما  ويعرفون  الحقيقي جيًدا،  الواقع  يعرفون 
للسياسي  خــاًفــا  املجتمع،  ثنايا  فــي  يــجــري 
الــــذي ُيــغــّلــب الــخــطــاب الــتــعــبــوي والــشــعــبــوي 
ــولـــوجـــي عــلــى املــعــالــجــة الــصــحــيــحــة  واأليـــديـ
إال  الخفيفة،  القومية  ميوله  ومع  للمشكات. 
أنــه كــان غــارًقــا في حب امللك حسني، ومغرًما 
بوصفي التل. وقد يبدو ذلك أمرًا معتاًدا في 
األردن، لكن الصورة من خــارج األردن ليست 

امللك  فهو يصف  ألبتة.  البهاء  هــذا  مثل  على 
بــأنــه »أســطــورة ال تتكرر« )ص 354(.  حسني 
ــا مـــاهـــرًا،  ــًبـ ــان العـ صــحــيــح أن املـــلـــك حــســني كــ
واكــتــســب خـــبـــراٍت مهمة لــم يــتــســَن ألي زعيم 
عربي آخر أن يكتسيها جراء طول مدة حكمه، 
لكنه لم يكن أسطورة على اإلطاق، وثمة فارق 
هائل بينه وبني جمال عبد الناصر، ومع ذلك 
نحن ال نسمي عبد الناصر أسطورة، بل زعيم 
عربي نــادر. وكــل ما في األمــر أن امللك حسني 
كان أحد الحكام العرب الذين أقاموا طويًا في 
وتعلموا  جــّمــة،  خــبــراٍت  فاكتسبوا  عروشهم، 
الــقــوى، وفهموا  مــوازيــن  مــع  يتعاملون  كيف 
إكــراهــات الــواقــع، وأتــقــنــوا فنون املــنــاورة بني 
املتناقضات والسير في حقول األلغام، أو بني 
حبال املطر، لكن هذا االنسحار بامللك حسني 
عجيب غريب، حتى أن بــدران كــان يدعو الله 
الحسني. وفي جميع صفحات  أن يميته قبل 
الكتاب لم يرد اسم »امللك حسني« ألبتة بل كان 
اسمه يرد بصيغة »الراحل الحسني«. وال ريب 
أن للملك حسني مزايا كثيرة قّربته من شعبه، 
وهـــو أيـــًضـــا أتــقــن فـــن الــتــواصــل بــاألردنــيــني، 
قبائل وعائات وسياسيني وتجارا ومثقفني. 
ا مــن  ــة هـــــذه كــــانــــت جــــــــزًء ــفــــرديــ ــفــــات الــ والــــصــ
صناعة الصورة كقيادات السيارات السريعة 
والطائرات والتزلج على املاء والثلوج ... إلخ. 
التأثير  يتسرب  بدقة، كي  كله مشغول  وهــذا 
إلــــى ســـريـــرة كـــل شـــخـــص، وحـــيـــنـــذاك سيجد 
مــضــر بــــدران فــي املــلــك حــســني أســـطـــورة. ومــن 
أَر فــي امللك  لــم  مــرصــدي هــنــا، خـــارج األردن، 
للملك  السياسي  فاملسلك  حسني ال أسطورة، 
كان مندغًما بالسياسات الغربية، خصوًصا 
الــبــريــطــانــيــة ثـــم األمــيــركــيــة، وبــالــتــحــديــد في 
ذروة صــعــود حــركــة الــتــحــّرر الــقــومــي العربي 
بــزعــامــة جــمــال عبد الــنــاصــر. وُيــســجــل للملك 
حسني في تلك األثناء أنه حّول عمان إلى بؤرة 
لــلــعــمــل االســتــخــبــاري ضـــد الـــوحـــدة املــصــريــة 
– الــــســــوريــــة، وجــــّنــــد لــــهــــذه الـــغـــايـــة الــعــمــيــد 
سري  أكـــرم  وشقيقه  الحسيني  ســري  فيصل 
الحسيني وحيدر الكزبري قائد قوات البادية 
في سورية، والعميد موفق عصاصة، ومعهم 
خــلــوصــي الــكــزبــري ومـــأمـــون الــكــزبــري وعبد 
ــمـــان، وهـــــؤالء هـــم أركـــــان االنــقــاب  الــغــنــي دهـ

األسطورة«  »امللك  لقاءات  أمــا  منزليهما.  إلــى 
مــــع الــــقــــادة اإلســـرائـــيـــلـــيـــني فــتــحــتــاج مــجــلــًدا 
لتدوين وقائعها التي بدأت، بحسب املعروف 
منها، في نوفمبر/ تشرين الثاني 1970 حني 
بطائرة عمودية،  الحمر  مــن قصر  املــلــك  جــاء 
ووصل يغآل ألون بطائرة عمودية أيًضا من 
بني  تقع  نقطة  في  والتقيا  السبع،  بير  مطار 
إيات والبحر امليت بحضور مدير املخابرات 
األردنية، نذير رشيد، ومدير جهاز املخابرات 
الــخــارجــيــة اإلســرائــيــلــي، إيــلــي زعـــيـــرا. وكـــّرت 
نفسه ملحطة  املــلــك حسني  فــاعــتــرف  السبحة، 
BBC في مايو/ أيــار 1998 بأنه التقى غولدا 
الــقــادة  أن  وأخــبــرهــا   ،1973/9/25 فـــي  مــئــيــر 
الــعــســكــريــني الـــســـوريـــني الــكــبــار قـــد أصــبــحــوا 
العمليات، وعلى األرجــح سيشنون  في غرف 
ــــوري بــار  ــا مـــع مــصــر عــلــى إســـرائـــيـــل )يــ ــرًبـ حـ
يوسف، املاك: الجاسوس املصري الذي أنقذ 
إسرائيل، الدار العربية للعلوم، بيروت، 2017، 
ص 210(، ثم التقاها في 1973/10/4 ليحّذرها 
مــــن أن املـــعـــركـــة ســـتـــقـــع خـــــال يــــومــــني. وفـــي 
الوزير ورئيس  السياق نفسه، يذكر صديقه، 
الــديــوان امللكي األسبق، عدنان أبــو عــودة، أن 
ــًرا، نــقــًا عـــن محطة  ــبـ ــتـــرز بــثــت خـ وكـــالـــة رويـ
NBC، عـــن لـــقـــاء عـــقـــده املـــلـــك حــســني ورئــيــس 
الــحــكــومــة األردنـــيـــة فــي حــيــنــه، زيـــد الــرفــاعــي، 
مع غولدا مئير ويغآل ألون وشلومو غازيت 
فــي وادي عربة فــي مــايــو/ أيــار 1974 )راجــع: 
ــز الــعــربــي  ــركـ ــو عــــــودة، املـ ــان أبــ ــدنـ يـــومـــيـــات عـ
الـــســـيـــاســـات، 2017،  ص  لــألبــحــاث ودراســــــة 
163(، وهذا غيض من فيض اللقاءات املتكّررة 
مع القادة األمنيني والعسكريني اإلسرائيليني 
مــثــل الــلــقــاء مـــع مـــوشـــي دايـــــان فـــي لـــنـــدن في 

أغسطس/ آب 1977. 
وأثـــــار دهــشــتــي حــقــا أن يــكــتــب مــضــر بــــدران: 
»كيف لي أن آتي ]رئيسا للوزراء[ بعد وصفي 
التل الذي كان »طاِفْف« على الكرسي ]أي انه 
الكرسي  يد  أغطي  فأنا ال  بكثير[.  أكبر منها 
 .)136 )ص  ــــي«  ــفـ ــ وصـ عـــلـــيـــه  يـــجـــلـــس  الــــــــذي 
اغتيال  عــن  معلوماته  بقلة  بــــدران  ويــعــتــرف 
وصفي التل أمام فندق شيراتون في القاهرة 
الذي  السؤال  »بقي  بالقول:  في 1971/11/28 
يحيرني عن ضعف حراسة وصفي في فندق 
املصرية  األمنية  الجهات  قبل  من  الشيراتون 
با إجابة« )ص137(. ولو! بعد تسع وأربعني 
سنة على االغتيال، وما زالــت تفصيات ذلك 
الــحــدث تــحــيــرك، وأنـــت رجــل اســتــخــبــارات في 

األساس، ورجل سياسة في املراس؟ 

تصويبات ال بد منها
ــرات: »ُأطــــيــــح أديــــب  ــ ــذكــ ــ -1 يـــقـــول صـــاحـــب املــ
قلب  اندلعت مظاهرة من  أن  بعد  الشيشكلي 
الجامعة في  ]...[ وكــان رئيس  جامعة دمشق 
ذلـــك الــوقــت مــؤســس حــركــة الــقــومــيــني الــعــرب 
ــق. وبــعــد أن دخــلــت الــشــرطــة  ــ قــســطــنــطــني زريـ
العسكرية ]إلى حرم الجامعة[ بدأ إطاق النار 
غـــزيـــًرا، ووقـــعـــت إصـــابـــات واســتــشــهــد بعض 
أن  بعد  »علمُت  ويضيف:   .)52 )ص  الطلبة« 
انتهت تلك املظاهرة الفاصلة، والتي أدت إلى 
لسورية  الشيشكلي  رئــاســة  ُحكم  فترة  إنــهــاء 
أن من نفذها اليساريون ]...[ وأن أربعة طاب 
ُقتلوا في تلك املظاهرة وُجرح املئات، وتعطلت 

أيـــــام« )ص 53(. واملــشــهــور  الــجــامــعــة عــشــرة 
املعاصر، ومنها  الصحيح في تاريخ سورية 
ــــي واحــــدة  تــظــاهــرة جــامــعــة دمـــشـــق تــلــك )وهـ
ميدانها  الجامعة  كانت  كثيرة  تظاهرات  من 
الدائم( أن تلك التظاهرة اندلعت في عام 1952 
في  الــحــولــة  بحيرة  تجفيف  على  لاحتجاج 
عام  فــي  سقط  فقد  الشيشكلي  أمــا  فلسطني. 
1954، أي بعد عامني. إذًا لم تكن تلك التظاهرة 
ــــاق. إن الــــذي أجــهــز  هـــي الــفــاصــلــة عــلــى اإلطــ
على حكم أديــب الشيشكلي هو تمّرد النقيب 
الــــذي   1954/2/24 فــــي  حــــمــــدون  مــصــطــفــى 
انــضــم إلــيــه معظم ضــبــاط الــجــيــش الــســوري. 
ــــادر الشيشكلي  الـــيـــوم نــفــســه، غـ وفــــي مـــســـاء 
أعلن  وفـــي 1954/2/26  بـــيـــروت،  إلـــى  دمــشــق 
ــا قــســطــنــطــني زريــــق  ــ تــخــلــيــه عــــن الــــحــــكــــم. أمــ
فليس هــو مــؤّســس حــركــة الــقــومــيــني الــعــرب، 
بــل املــؤســس هــو جـــورج حبش ورفــاقــه أمثال 
ــن فــلــســطــني(  ــ ــالــــح شـــبـــل )مـ وديــــــع حــــــداد وصــ
وهاني الهندي )من سورية( وأحمد الخطيب 
العراق(،  )من  الجبوري  الكويت( وحامد  )من 
وهؤالء اتكأوا على كتابات قسطنطني زريق، 
وأفكاره القومية التي كان يبثها في الجامعة 
ــــال جــمــعــيــة  األمـــيـــركـــيـــة فــــي بــــيــــروت مــــن خــ
العروة الوثقى. والذي أسقط الشيشكلي هي 
للشيشكلي  املـــعـــارضـــة  الــوطــنــيــة«  »الــجــبــهــة 
ــــن حــــــزب الـــبـــعـــث وحـــــــزب الــشــعــب  ــفــــة مـ املــــؤلــ
والـــحـــزب الــوطــنــي واألخــــــوان املــســلــمــني )عـــدا 
الحزب السوري القومي االجتماعي( والحزب 
الــشــيــوعــي، وشــخــصــيــات مـــن عـــيـــار ســلــطــان 
األطــرش وهاشم األتاسي. وهــذه الجبهة هي 
الــتــي عــقــدت مــؤتــمــًرا فــي حــمــص أعــلــنــت فيه 
الشيشكلي.  دكتاتورية  إسقاط  وهــو  هدفها، 
الضابط مصطفى حمدون في  تمّرد  جــاء  ثم 
الــســيــاق نــفــســه، لــيــدق آخـــر مــســمــار فــي نعش 
ــعـــروف أن جرحى  اســتــبــداد الــشــيــشــكــلــي. واملـ
سقطوا في تلك التظاهرة، لكن ليس باملئات، 
الجامعة،  إغـــاق  أمــا  قتلى.  فيها  يسقط  ولــم 
بل  إليها،  املــشــار   1952 بعد تظاهرة  يتم  فلم 
بــعــد تــظــاهــرة أخـــرى لــهــا صــلــة باالنتخابات 
ــــاق الــجــامــعــة  ــرار إغـ ــ الــطــالــبــيــة. وقــــد صــــدر قـ
التظاهرة  ومن شهود  العسكري.  الحاكم  عن 
لبعض  زريـــق  فيها قسطنطني  تــعــّرض  الــتــي 
اللكمات الــطــالــبــان مــمــدوح رحــمــون وجــودت 
البارودي )ممدوح رحمون، محطات على درب 
الحياة، دار النفائس، بيروت، 2005، ص 389 
نفسه  زريـــق  قسطنطني  حدثني  وقــد  و390(. 
اتــنــا الكثيرة  عــن تلك الــحــادثــة، فــي أحــد لــقــاء
في مؤسسة الدراسات الفلسطينية حني كان 
ذلــك في غير  أمنائها، وكتبت  رئيًسا ملجلس 
مقالة عنه )راجع بعض مقاالتي عن زريق في 
ملحق فلسطني، الصادر عن صحيفة السفير 
لصحيفة  األدبـــي  امللحق  وفــي   ،)2013/5/15
»الــحــوار«  مجلة  وفــي   ،)2002/8/18( الــنــهــار 

اللبنانية )2000/8/19(. 
-2 يقول مضر بــدران: »فــي سنة 1968 دخلت 
ــاء، واســـتـــولـــت  ــنـ ــيـ قــــــوات إســـرائـــيـــلـــيـــة إلـــــى سـ
على الــــرادار املــصــري املــوجــود هــنــاك وعــادت 
إيـــــات« )ص 94(. والــحــقــيــقــة أن  إلــــى مــيــنــاء 
قــد احتلتها إســرائــيــل في  كــانــت  سيناء كلها 
رادار  فيها  يكون  أن  املــحــال  ومــن   ،1967/6/5
مـــصـــري. والـــراجـــح عــنــدي أنـــه يــقــصــد عملية 
سرقة إسرائيل الرادار املصري في رأس غارب 
الذي يبعد 300 كلم غرب قناة السويس، ونقله 
إلـــى إســرائــيــل مــع أربــعــة جــنــود مــصــريــني في 
1969/12/27. ولهذه الحادثة قصة مؤملة، فقد 
املــصــري، بعد نجاح عملية  املــوقــع  عمد قائد 
التسلل اإلسرائيلية، إلى وضع متفجرات في 
الــــرادار وَنــَســَفــهــا، ثــم اتــصــل بقيادته،  محطة 
املــوقــع، وأنه  أن اإلسرائيليني هاجموا  زاعــًمــا 
تصّدى لهم، لكن القوة االسرائيلية املهاجمة 
ــرادار. غــيــر أن صحيفة  ــ تــمــّكــنــت مــن تــدمــيــر الــ
األمــر في  البريطانية كشفت  دايلي إكسبرس 
1970/1/3، وأرســل السفير املصري في لندن 
املقالة إلى وزارة الخارجية التي أحالتها إلى 

الرئيس جمال عبد الناصر. 
ــه »زار مــواقــع فــي سيناء  أنـ املــؤلــف  -3 يــــورد 
قبل حرب العام 1973، واطلع على جانٍب من 
مــخــطــط الــجــيــش املـــصـــري لــلــمــواجــهــة« )ص 
األمــكــنــة، مثلما خلط  أنــه خلط  153(. ويــبــدو 
الـــتـــواريـــخ أحـــيـــاًنـــا. فــكــيــف تــمــّكــن مـــن زيــــارة 
ســيــنــاء قــبــل حـــرب 1973، وهـــي كــانــت محتلة 

بتمامها وكمالها حتى قناة السويس؟ 
-4 يذكر مضر بدران أنه زار القاهرة في سنة 
1968، وكان معه نذير رشيد )مدير املخابرات 
األردنية تاليا(، وتحّدث مع القادة العسكريني 
املــصــريــني عـــن صــفــقــة طـــائـــرات املـــيـــراج الــتــي 
ابتاعتها إسرائيل من فرنسا، وأنه اكتشف أنه 
ليس لدى املصريني أي معلومات عنها. وحني 
قابل مدير االستخبارات العسكرية، راح ذلك 
املدير يقلل من أهمية امليراج ... إلخ )ص 95(. 
ــدران قـــال إنــه  ــ وهــــذا الـــكـــام صــحــيــح، لـــو أن بـ
جرى قبل الخامس من يونيو/ حزيران 1967، 
ال فــي ســنــة 1968 بحسب ســيــاق الـــروايـــة في 
شــارل  الفرنسي،  الرئيس  أن  واملعلوم  كتابه. 
ديغول، أوقف شحن الساح إلى إسرائيل في 
1967/11/27، وأعلن ذلك في مؤتمر صحافي 
في اليوم نفسه. وكان هّدد في 1967/6/3، أي 
قبل يومني من اندالع الحرب، بأن الدولة التي 
تبدأ الحرب في الشرق األوسط لن تنال تأييد 
فــرنــســا، وقــــّرر، فــي الــيــوم نــفــســه، حــظــر شحن 

الساح الفرنسي إلى دول الشرق األوسط. 
)كاتب عربي(

بدران أحد ثالثة عملوا 
على تطوير الوحدة 

األردنية الداخلية، 
وعلى تحديث اإلدارة 

وتنمية االقتصاد 
ومكافحة الفساد

تحت عنوان »القرار«، صدرت أخيرًا مذكرات رئيس الوزراء األردني األسبق، مضر بدران. الكاتب والباحث صقر أبو فخر، يقدم قراءة 
موسعة وعميقة وناقدة في الكتاب. هنا الجزء األول

الرئيس  نائب  إلى  مبعوثا   ،1979 عام  مطلع  في  حسين،  الملك  أرسل 
ليبلغه أن مجموعة من خمسة أشخاص في مجلس  صدام حسين، 
إنجاز اتحاد عراقي  الرئيس حافظ األسد على  الثورة اتفقوا مع  قيادة 
– سوري يكون بموجبه أحمد حسن البكر رئيسا للجمهورية، وحافظ 
األسد نائبا للرئيس، ومنيف الرزاز أمينا عاما للحزب بدلًا من ميشال عفلق. 
الفتك  إلى  صدام  بادر  الصحيحة،  غير  المعلومات  هذه  على  وبناء 
بالمجموعة الخماسية، فأعدمهم، وهم: عدنان الحمداني ومحمد 

محجوب وغانم عبد الجليل ومحمد عايش ومحيي المشهداني.
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عــلــى الـــوحـــدة وبـــيـــادق املــخــابــرات األمــيــركــيــة 
ــل املـــخـــابـــرات  ــ ــان رجــ ــ ــتــــي كــ ــيـــة الــ ــانـ ــبـــريـــطـ والـ
السعودية، كمال أدهم، يسخو عليهم باألموال 
أيـــمـــا ســـخـــاء. وحــــني الحــــت فـــرصـــة لــلــتــقــارب 
العراقي – السوري بعد أكتوبر/ تشرين األول 
1978 مع توقيع اتفاقية كامب دايفيد، وأحس 
القوى،  مــوازيــن  بإمكان تعديل  عــرب كثيرون 
ولـــو قــلــيــًا، لــتــعــويــض خـــروج أنـــور الــســادات 
ــلـــي، أرســـل  ــيـ مـــن الــــصــــراع الـــعـــربـــي – اإلســـرائـ
ــام 1979، مبعوًثا  عـ فــي مــطــلــع  املــلــك حــســني، 
ــّدام حــســني، وكـــان هـــذا نــائــًبــا لرئيس  إلـــى صــ
الــجــمــهــوريــة الـــعـــراقـــيـــة أحـــمـــد حــســن الــبــكــر، 
أن مجموعة من خمسة أشخاص في  ليبلغه 
مجلس قيادة الثورة اتفقوا مع الرئيس حافظ 
األسد على إنجاز اتحاد عراقي – سوري يكون 
وحافظ  الــجــديــدة،  للجمهورية  رئيًسا  البكر 
األســـد نــائــًبــا لــلــرئــيــس، ومــنــيــف الــــرزاز أميًنا 
عاًما للحزب بداًل من ميشال عفلق. وبناء على 
بــادر صــدام  الصحيحة،  املعلومات غير  هــذه 
فأعدمهم،  الخماسية،  باملجموعة  الفتك  إلــى 
ــان الــحــمــدانــي ومــحــمــد مــحــجــوب  ــم: عـــدنـ ــ وهـ
ومحيي  عــايــش  ومحمد  الجليل  عبد  وغــانــم 
فــي 1979/7/16  السلطة  وتــولــى  املــشــهــدانــي، 
بعدما أرسل أحمد حسن البكر ومنيف الرزاز 
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MEDIA

صحافيون فلسطينيون يطالبون بمحاسبة االحتالل

منشورات ترامب: »فيسبوك« و»تويتر« في تأهب

غزة ـ محمد السوافيري

الفلســطيني  الصحافــي  املصــور  يــزال  ال 
ياســر قديــح )35 عامــا( يعانــي مــن إصابتــه 
التــي تعــّرض لهــا مــن قبــل قــوات االحتــال 
اإلســرائيلي قبــل نحــو عامــني ونصــف فــي 
الشــرقية  الحــدود  علــى  العــودة  مســيرات 
إنصافــه،  يتــم  أن  يرجــو  غــزة. وهــو  لقطــاع 
خاصــة بالتزامــن مــع اليــوم العاملــي إلنهــاء 
اإلفــات مــن العقــاب ملرتكبــي الجرائــم بحــق 

الصحافيني.
وأعلنت الجمعية العامة لألمم املتحدة يوم 
العاملــي  اليــوم  نوفمبــر  الثانــي/  تشــرين   2
الجرائــم  علــى  العقــاب  مــن  اإلفــات  إلنهــاء 
القــرار  وحــث  الصحافيــني،  ضــد  املرتكبــة 
الــدول األعضــاء علــى تنفيــذ تدابيــر محــددة 

ملواجهة ثقافة اإلفات من العقاب الحالية.
وعّبــر الصحافــي قديــح عنــه أملــه أن تاقــي 
قضيــة إصابتــه محكمــة عادلــة بعــد أن رفــع 
قضية على جيش االحتال اإلسرائيلي عبر 
ــه كان يرتــدي 

ّ
مراكــز حقوقيــة عــّدة، مؤّكــدًا أن

إصابتــه  لحظــة  والخــوذة  الصحافــة  درع 
لــه  يوفــران  همــا 

ّ
أن يعتقــد  كان  واللذيــن 

الحمايــة الازمــة بموجــب القانــون الدولــي، 
بــني  مــن  اســتهدفه  االحتــال  جيــش   

ّ
أن إال 

مئــات املتظاهريــن فــي مســيرات العودة قبل 
نحو عامني ونصف.

 حالته 
ّ
»العربي الجديد« أن وأوضح قديح لـ

وصلــت إلــى مرحلــة متقدمــة مــن الخطــورة 
كاد يفقــد فيهــا حياتــه، إذ أصيــب برصاصة 
أجــزاء  تهتــك  إلــى  أدت  بطنــه  فــي  مباشــرة 
 
ً
كبيرة من أحشائه ومكوثه نحو عام متنقا

مــن مشــفى إلــى آخــر لتلقــي العــاج الــازم، 
ه سمح له أول مرة بتلقي العاج 

ّ
الفتا إلى أن

منعتــه  وبعدهــا  القــدس،  مستشــفيات  فــي 
قوات االحتال الخروج من غزة بعد تجديد 
الطلب ألكثر من ثاث مرات وذلك للمراجعة 

وإجراء بعض العمليات التجيميلية.
اإلســرائيلي  االحتــال  قــوات  وتتعمــد 
الفلســطينيني  الصحافيــني  اســتهداف 
املحافظــات  فــي  املختلفــة  املناســبات  فــي 
قرابــة  قتلــت  حيــث  كافــة،  الفلســطينية 
احتالهــا  منــذ  فلســطينيا  صحافيــا   90
فلســطني، وجرحــت املئــات واعتقلــت مئــات 
آخريــن. مــن ناحيتها؛ طالبــت عائلة املصور 
الصحافــي الشــهيد ياســر مرتجــى بتحقيق 

منوعات
توتر 

وعصبية
واشنطن ـ العربي الجديد

تحولــت االنتخابــات الرئاســية األميركية 2020 
تأرجحــت  إذ  التاريــخ،  فــي  مربكــة  لحظــة  إلــى 
دونالــد  الجمهــوري  بــن  الثالثــاء  ليلــة  النتائــج 
ترامب والديمقراطي جو بايدن خالل سباقهما 
نحو البيت األبيض، وهو ما تسبب بتوتر ظهر 
املســار  ضــح 

ّ
يت أن  قبــل  التواصــل،  مواقــع  فــي 

بعــد ظهــر األربعــاء لتظهــر تقّدم بايدن.  ونشــر 
رواد مواقــع التواصــل مشــاعرهم أثنــاء متابعــة 
مشاهدة تأرجح النتائج في شاشات التلفزيون 
اضطرابــات.  ترقــب  عــن  والحديــث  واإلنترنــت، 
وكتــب إريــك ألــن هاتــش: »أميــركا تحــاول النوم 
الترابــط«:  الليلــة«، وغــّرد حســاب بعنــوان »فــك 
»يبــدو األمــر كمــا لــو أن أميــركا تقلــب بعصبيــة 
عبــر مجــالت غرفــة االنتظــار، فــي انتظــار رؤيــة 

نتائــج التصويــر بالرنــن املغناطيســي«.  وطلب 
حســاب »حوريــة البحــر املتقلبــة« مــن املتابعــن: 
»أعــد التغريــد إذا كنــت فــي وســط نوبة هلع منذ 
أن اســتيقظت«، وغــّرد حســاب روكســان غــاي: 
بعــد  مــا  اضطــراب  مــن  أعانــي  بالتأكيــد  »أنــا 

الصدمة منذ عام 2016«. 
»كالــم«  لتطبيــق  إعــالن  مــن  ماكــس  وســخر 
للراحــة النفســية يظهر قــرب نتائج االنتخابات: 

»أريــد أن أعــرف املجانــن الجميلــن فــي »كالــم« 
 .CNN الذيــن قــرروا رعايــة تغطيــة انتخابــات

أحببتهم«.
وطلــب »ياشــار علــي«: »اذهب إلى الفــراش، حقًا 
الفــراش«،  إلــى  اذهــب  بنفســك.  هــذا  تفعــل  ال 
ق حســاب بلير أماديوس 

ّ
وبســخرية ســوداء عل

إيمانــي: »اذهبــوا إلــى الفــراش. أميــركا ســتكون 
عنصرية كالعادة في الصباح«.

العدالة ومحاكمة مجرمي الحرب من جيش 
االحتال اإلســرائيلي الذيــن ارتكبوا جريمة 
حــرب بإعــدام ابنهــم خــال مســيرات العــودة 
قبــل أكثــر مــن عامــني أثنــاء عملــه الصحافي 

في تغطية مسيرات العودة.
وقال معتصم مرتجى شقيق الشهيد ياسر 
استشــهد  شــقيقه   

ّ
إن الجديــد«  »العربــي  لـ

االحتــال  قــوات  قبــل  مــن  قاتلــة  برصاصــة 
تــم  ــه 

ّ
أن مــا يعنــي  املتظاهريــن،  وســط آالف 

قتلــه عــن ســبق إصــرار وترصــد فــي جريمــة 
حقــوق  وضــد  اإلنســانية  ضــد  واضحــة 

الصحافيني املكفولة وفق القانون الدولي.
ه من أراد إنصاف الصحافيني 

ّ
وأشار إلى أن

في العالم يجب عليه أال يكيل بمكيالني وأن 

ينصــف الصحافيــني أينمــا كانــوا وخاصــة 
يتعرضــون  الذيــن  منهــم  الفلســطينيني 
لجرائــم واعتــداءات إســرائيلية منظمــة مــن 
دون أدنى رادع. ومضى يقول: »لألسف منذ 
لــم تتصــل أو تتواصــل  أن استشــهد ياســر 
معنــا أي مؤسســة دوليــة أو تعنــي بشــؤون 
الجرائــم ضــد الصحافيــني لاســتفهام عمــا 
 
ّ
ه استشــهد رغم أن

ّ
جــرى مــع ياســر وكيــف أن

ما جرى مع ياسر رصدته عدسات كاميرات 
زمائه الصحافيني«.

اســتهداف  األخيــرة  الفتــرة  فــي  وتزايــد 
للصحافيــني  اإلســرائيلية  االحتــال  قــوات 
الفلســطينيني رغــم ارتدائهــم كل مــا يؤشــر 
مهنــة  فــي  يعملــون  هــم 

ّ
أن علــى  ويدلــل 

الصحافــة حتــى ولــو كان يعملــون لصالــح 
وكاالت أو مؤسسات دولية.

في الســنوات األربع عشــرة املاضية )2006 - 
تل ما يقرب من 1200 صحافي أثناء 

ُ
2019( ق

املعلومــة  وإيصــال  اإلعامــي  واجبهــم  أداء 
إلــى الجمهــور العــام، وفــي تســع حــاالت مــن 
كل عشــر، ُيفلــت القتلــة مــن العقــاب، ويــؤدي 
هــذا اإلفــات مــن العقاب إلى مزيد من القتل، 
تفاقــم  أعــراض  أحــد  غالًبــا  أنــه  عــن   

ً
فضــا

النزاع وانهيار القانون واألنظمة القضائية.
نقيــب  نائــب  األســطل  أّكــد تحســني  بــدوره؛ 
»العربــي  لـ الفلســطينيني  الصحافيــني 
الفلســطينيني  الصحافيــني   

ّ
أن الجديــد« 

ممنهجــة  وجرائــم  العتــداءات  يتعرضــون 
اإلســرائيلية  االحتــال  قــوات  قبــل  مــن 
عــن  واضحــة  جرائــم  بحقهــم  وترتكــب 
األســطل  وأوضــح  وترصــد.  إصــرار  ســبق 
هــو  الصحافيــون  لــه  يتعــرض  مــا  أبــرز   

ّ
أن

حريــة  مــن  ومنعهــم  املباشــر،  االســتهداف 
 
ّ
أن مبينــا  عملهــم،  أثنــاء  والتحــرك  الحركــة 
قــوات  تتعمدهــا  واضحــة  سياســة  هنــاك 
قيــادة  مــن  مباشــرة  وبتعليمــات  االحتــال 
االحتال بارتكاب االســتفزازات واإلجراءات 
التعســفية ضــد الصحافيــني. وأضــاف: »مــا 
ينطبــق علــى واقع الصحافيني في فلســطني 
هــو املنــع الشــامل ومــا يســمح لهــم بــه هــو 

االستثناء«.
العامــني  خــال  الصحافيــون  وتعــرض 
املاضيني ألكثر من 800 اعتداء من قبل قوات 
االحتــال اإلســرائيليني، حيــث بلغــت نســبة 
امليدانيــني  الصحافيــني  بحــق  االعتــداءات 

100% وفق حديث األسطل.

تفلت إسرائيل من 
العقاب في الجرائم بحق 

الصحافيين

مخاوف من اضطرابات 
أهلية بسبب تأجيج ترامب 

وتضليله

وضع موقعا »فيسبوك« و»تويتر« مجددًا 
لدونالــد  منشــور  علــى  إشــارة  األربعــاء 
 في سياق 

ً
ترامب على أنه قد يكون مضلا

انتخابــات شــديدة املنافســة أعلــن الرئيــس 
األميركي أنه فاز فيها قبل انتهاء عمليات 
تعــداد األصــوات، وفــق ســيناريو توقعتــه 
مواقــع التواصــل االجتماعــي مــرارًا ويثيــر 
حجــب  الثاثــاء،  ومســاء  كبــرى.  مخــاوف 
تويتر تغريدة الرئيس الجمهوري املرشح 
لواليــة ثانيــة بمواجهــة الديمقراطــي جــو 
الــذي  »املحتــوى  تحذيــرا  مــوردا  بايــدن، 
تمت مشاركته في هذه التغريدة تم نقضه 
جزئيا أو بالكامل وقد يكون مضلا بشأن 
وكتــب  انتخابــات«.  فــي  املشــاركة  كيفيــة 
كبيــر،  وبفــارق  متقدمــون  »إننــا  ترامــب 
لــن  االنتخابــات.  ســرقة  يحاولــون  لكنهــم 
ندعهــم أبــدا يقومــون بذلــك. ال يمكــن إيــداع 
بطاقــات التصويــت بعــد انتهــاء االقتــراع«. 
وكان املنشور ال يزال ظاهرا على فيسبوك 
مركزهــا  إلــى  برابــط  أرفقتــه  الشــبكة  لكــن 
لنشــر املعلومــات حــول االنتخابــات، حيــث 
تنقــل النتائــج الرســمية التــي تشــير حاليا 
إلى منافسة شديدة في السباق بني ترامب 
الناخبــني.  كبــار  أصــوات  لجمــع  وبايــدن 
للمجموعــة  اإلعامــي  املكتــب  وأعلــن 
»فــور  كاليفورنيــا  فــي  مقــرا  تتخــذ  التــي 
بإعــان  ترامــب  دونالــد  الرئيــس  بــدء 
الفــوز بشــكل مبكــر، أوردنــا باغــات علــى 
فيســبوك وإنســتغرام تشــير إلــى أن تعــداد 
األصــوات ال يــزال جاريــا وأنه لم يتم إعان 
فائــز بعــد«. وتنــدرج هــذه التدابيــر ضمــن 
فيســبوك  موقعــا  أعلــن  التــي  اإلجــراءات 

وتويتر اتخاذها ملثل هذه الحاالت.
لوضــع  الشــركتني  ســعي  مــع  حتــى  لكــن 
أثــار  ترامــب  منشــورات  علــى  تحذيــرات 
االنتخابــات  فــي  الفــوز  الــكاذب  إعانــه 

تزويــر  عــن  لهــا  أســاس  التــي ال  ومزاعمــه 
معلومــات  واعتبــرت  ضجــة  االنتخابــات 
الجمهــوري  املليارديــر  ويؤكــد  مضللــة. 
االنتخابــات،  خســر  إذا  أنــه  أســابيع  منــذ 
تزويــر.  عمليــات  نتيجــة  ذلــك  فســيكون 
وألقى ترامب كلمة مقتضبة األربعاء فيما 
متواصلــة،  األصــوات  فــرز  عمليــات  كانــت 
نــدد فيهــا بعمليــات »تزويــر« معلنــا »فزنا 
»وقــف )فــرز(  فــي االنتخابــات«، ومطالبــا بـ
رئاســية  انتخابــات  كل  وفــي  األصــوات«. 

أميركية يســتغرق املسؤولون عادة بضعة 
أيــام فــي فــرز األصــوات العاديــة واألصوات 
املرســلة بالبريــد. وفــرز صناديــق إضافيــة 
ليــس أمــرًا مفاجئــا وال يدعــم بايدن وجرى 
التكهــن باألمــر وبحثــه بشــكل مكثــف فــي 

إطار التحضير لانتخابات.
علــى  نفســها  اإلشــارة  تويتــر  ووضــع 
التغريدة، كما قام فيســبوك بخطوة مماثلة 
ملا فعله بخصوص منشور الثاثاء. وكانت 
اتخــذت  االجتماعــي  التواصــل  شــبكات 

لضمــان  مســبوقة  غيــر  تدابيــر  مجموعــة 
بعــد  االنتخابــات وترميــم ســمعتها  نزاهــة 
عمليــات  مــن   2016 انتخابــات  شــهدته  مــا 
تدخــل واســعة النطــاق مــن جهــات أجنبيــة 
للتأثير على نتائج االقتراع، وال ســيما عبر 
صفحات ومجموعات على مواقع التواصل.
علــى  مســيطرا  بــات  فيســبوك  أن  ويبــدو 
لهــا،  والتصــدي  الحمــات  هــذه  رصــد 
التحريــض  علــى  اآلن  مخاوفــه  وتتركــز 
علــى العنــف وكل الرســائل التي قد تشــعل 
الوضــع، بمــا فــي ذلــك مــن قبــل مجموعــات 

متطرفة.
فــي  فيســبوك  ألغــى  الســياق،  هــذا  وفــي 
حســابات  األول/أكتوبــر  تشــرين  مطلــع 
 QAnon »علــى ارتبــاط بحركــة »كيو-إينون
اليمينيــة املتطرفــة املؤيــدة للرئيــس والتي 
رئيــس  وقــال  مؤامــرة.  لنظريــات  تــروج 
مــارك زوكربيــرغ  الكاليفورنيــة  املجموعــة 
الخميس: »إنني أتخوف من مخاطر وقوع 

اضطرابات أهلية في أنحاء الباد«.
اآلن  حتــى  االنتخابــات  نتائــج  أن  غيــر 
تعــزز  ترامــب  وتصريحــات  متقاربــة، 
املخاوف من تطور االنقســامات السياسية 
إلــى أعمــال عنف، وأن يتم اســتخدام مواقع 

التواصل لبث منشورات كاذبة.
السياســية  اإلعانــات  فيســبوك  وحظــر 
أو  االجتماعيــة  املواضيــع  وحــول 
االنتخابيــة فــي الواليــات املتحــدة اعتبــارا 
مــن األربعــاء وألســبوع علــى األرجــح، مــن 
أجــل »الحــد من مخاطر حصول التباســات 

أو تجاوزات«.
لكــن تدابيــر الحيطــة هــذه لــم تقنــع قســما 
اعتبــر  الــذي  املدنــي  املجتمــع  مــن  كبيــرا 
الجهود غير كافية، وال سيما على صعيد 

مكافحة التضليل اإلعامي.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

جنازة الشهيد الصحافي ياسر مرتجى في غزة )عبد الحكيم أبو رياش(

محتجون يطالبون بفرز األصوات بعد مطالبة ترامب بوقفه )تيموثي كالري/فرانس برس(

تزايد اســتهداف قوات االحتالل اإلسرائيلية للصحافيين الفلســطينيين رغم ارتدائهم كل ما يؤشر ويدلل على أنّهم يعملون في مهنة 
الصحافة. تزامنًا مع اليوم العالمي إلنهاء اإلفالت من العقاب، إذ يطالب الصحافيون بمحاسبة االحتالل
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رقعة شطرنج والعبان، أميركي وآخر روسي 
على طاولة واحدة، والعالم يراقب.

إذن، نـــحـــن هـــنـــا أمــــــام مـــقـــاربـــتـــن شــكــلــيــتــن: 
سينمائية كنسخة مطورة عن واحد من أشهر 
 pawn »أفالم لعبة الشطرنج، »تضحية البيدق
عام  الصادر  زويــك  إدوارد  للمخرج   ،sacrifice
 بالحرب الباردة بن 

ً
2015. وتاريخية متمثلة

املعسكرين الشرقي والغربي )1947 – 1991(.
إن هذا النوع من األعمال يبدو نموذجًيا جًدا، 

ــام إنــتــاج أميركي  وال سيما عــنــدمــا نــكــون أمـ
ــفـــخـــر واالعــــــتــــــزاز بــشــكــل  ــا الـ ــايـ يـــــتـــــداول قـــضـ
ــقــــاط عــلــى الــقــصــة في  مـــبـــتـــذل، فــيــطــغــى اإلســ
غالب األعمال، وال يبقى على الجمهور سوى 
وصراعاتها  الحكاية  بتفاصيل  االســتــمــتــاع 
فـــي حــــال كـــانـــت جـــذابـــة ومــتــقــنــة، وإن كــانــت 
 لدى املشاهد 

ً
الحوارات الرياضية تشكل أزمة

ــل بـــهـــذه الــلــعــبــة غـــيـــر أن تـــأثـــيـــر ذلـــك  ــاهـ الـــجـ
املمتعة  للقصة  الــعــام  اإلطــــار  ــام  أمــ ينسحب 

سالم أبو ناصر

في املشهد االفتتاحي من مسلسل 
الــذي بث املوسم  »مــنــاورة امللكة«، 
األول مــنــه األســبــوع املــاضــي على 
شبكة نتفليكس، يختار املخرج سكوت فرانك 
 تقليدية لالنطالق بأحداث العمل. بطلة 

ً
لقطة

العمل، إليزابيث هارموني )آنا تايلور جوي(، 
تخرج من حوض االستحمام، وهي في حالة 
فوضى عارمة تعكس جوانب نفسية عميقة، 
ستبدد غشاوتها الفاضحة تقنية الفالش باك 
املشهد  بعد  وذلــك  السينمائي،  التصوير  في 
إعالمين  مــن  غفير  جــمــع  ينتظر  إذ  الــثــانــي؛ 
وصــحــافــيــن، املــواجــهــة املــنــتــظــرة بــن أفضل 
وأصــغــر العــبــة شــطــرنــج فــي أمــيــركــا، وأفــضــل 
العــب شطرنج فــي الــعــالــم، الــروســي فاسيلي 

بورغوف )مارسن دوروسنيكسي(.
مواجهة افتتاحية حماسية تبعث منذ بداية 
الحلقة األولى، إلى تشويق مستفز يكسر حالة 
الــخــوف واملــلــل الــلــذيــن سيقترب املــشــاهــد من 
تلقفهما، لوال الدالالت الدرامية املشجعة التي 
خطفت املشاهد الالحقة من الغوص أكثر في 
تقليديتها. فالزمن الدرامي ينطلق عام 1968، 

أعطى المتحف للزوار 
نظارات خاصة لمراقبة 

حركة أعينهم

تتخذ الفتاة من لعبة 
الشطرنج مالذًا يحميها 
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استحقاقه في »مناورة امللكة«.

مــا أن تــبــدأ الــحــكــايــة بــفــتــاة نــجــت مــن حــادثــة 
سير انتحارية نفذتها والدتها بعد أن تخلى 
الفتاة  انتقال  ثــم  الـــزوج عنهما قبل ســنــوات، 
األيتام،  لرعاية  داٍر  إلــى  التسع  السنوات  ذات 
لعبة  في  الفطرية  موهبتها  ستكتشف  حيث 
الــشــطــرنــج بــمــســاعــدة مستخدم يــدعــى ولــيــام 
ــبـــل، حـــتـــى نــتــجــه نـــحـــو خــلــطــة بــصــريــة  ــايـ شـ

أنــاقــتــهــا الشخصيات  ســـاحـــرة تــحــافــظ عــلــى 
الجذابة بأدوارها ومواقعها.

ال ننكر أن رياضة الشطرنج واحــدة من أكثر 
 وطـــلـــًبـــا حــول 

ً
الـــريـــاضـــات الــذهــنــيــة مــتــابــعــة

العالم، نظًرا للخاصية السحرية التي تتمتع 
بـــهـــا، وهــــو مـــا شــفــع لــلــمــســلــســل، إلــــى جــانــب 
جاذبية الشخصية الرئيسية املميزة بأدائها 
وإتـــقـــانـــهـــا لـــــدور الـــالعـــب الـــجـــاد واملـــحـــتـــرف، 
القصصي  السرد  على صعيد  هفواته  بعض 
الركيك. التركيز ينصب ناحية بيث هارموني 
الكحول  وإدمانها على  النفسية  وصراعاتها 
والعقاقير املهدئة، باعتبار أنها تيتمت ملرتن. 
فوالدتها بالتبني، والتي نرى أن حياتها قد 
أخــــذت مــصــيــًرا مــشــابــًهــا ملــا مـــرت بــه الــوالــدة 
األولـــى؛ إذ تخلى زوجــهــا عنها هــي األخـــرى، 
ـــركـــت ملــصــيــر مــجــهــول مــع ابــنــتــهــا املتبناة 

ُ
وت

هارموني من دون معيل نقوٍد، ثم ما تلبث أن 
تموت بسبب مــرض عضال، ما هي إال نقطة 
فيها مغاالة لناحية عكس واقع اجتماعي له 
تأثيرات نفسية مدمرة بهدف بناء شخصية 
ا 

ً
تستدرج عاطفة الجمهور، فشكل ذلك ضعف

ــى الــتــركــيــبــة الــقــصــصــيــة  ــًحــــا ُيـــضـــاف إلــ واضــ
مشاكلها  هــارمــونــي  تــقــاوم  بــالــطــبــع،  للعمل. 
بــالــهــروب إلــى عــالــم خــاص بــهــا، عــمــاده رقعة 
الشطرنج. مسارات وتحديات تنتصر عليها 
وتــغــدو إحـــدى أكــثــر العــبــي الشطرنج شهرة، 
ما جعل حياتها تنقلب إلى حياة بذخ وترف، 

يرافقه هوٌس أكثر باللعبة.
ــذه الــنــســخــة كــثــيــًرا عـــن نسخة  ال تــخــتــلــف هــ
الــــذاتــــيــــة،  الــــســــيــــرة  فـــيـــلـــم  فــــي  زويـــــــك  إدوارد 
ــيـــدق«، مـــن حــيــث الـــخـــط الــعــام  ــبـ »تــضــحــيــة الـ
الــدرامــي  الــعــامــة واملــنــاخ  لسيناريو املــشــاهــد 
وطبيعة الشخصيات الرئيسية، فالبطل بوبي 
مع هارموني  يلتقي  ماغواير(،  )توبي  فيشر 
فـــي نـــقـــاط عـــديـــدة: هــــوس بــلــعــبــة الــشــطــرنــج، 
ــازات وشـــهـــرة واســعــتــن منذ  وتــحــقــيــق إنــــجــ
الصغر، وعالم خيالي خاص، باختالف وحيد 
وهــو أن آثــار الهوس واالضــطــرابــات النفسية 
العقلية  الــســالمــة  على  أخــطــر  ا 

ً
منعطف تــأخــذ 

لدى فيشر، حن انعكس األمر عليه بوساوس 
قــهــريــة وارتــــيــــاب مـــن الــعــمــالء والــجــواســيــس 
السوفييت، خالل فترة تحضيره للقاء قرينه 

بطل العالم الروسي بوريس سباسكي.
ال شك أن نسخة الفيلم كانت مباشرة وواضحة 
ألنــهــا تــدخــل فــي صلب الــســيــنــاريــو، وهـــذا ما 
الصراع  أكثر من حيث شكل  بالتوسع  سمح 
السوفييتي  املتحدة واالتــحــاد  الــواليــات  بــن 
ــتــــي شــمــلــت تــوســعــات  فــــي تـــلـــك الـــحـــقـــبـــة، والــ
جــــيــــوســــيــــاســــيــــة، ومــــــعــــــارك اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة 
ــــذي  وجــــاســــوســــيــــة عـــلـــى عـــكـــس املـــســـلـــســـل الـ
ذهــب أكثر إلــى املــواربــة والترميز فــي حبكته 
الــدالالت والتفاصيل، وهو  وتفننه في وضع 
مــا انــعــكــس إيــجــاًبــا عــلــى اإلطــــار التشويقي، 
الحبكة،  الــدرامــي على  اإليــقــاع  بغلبة  وسمح 
مع التحفظ على شكلية التفاصيل املتشابهة 

واملتقاربة بن هذين العملن.
األعمال  في  دائًما  األميركية حاضرة  الرواية 
الفنية. انتصاراتها وإنجازاتها ومقدراتها، ال 
بد أن تكون على مقاس األمجاد التي تفتخر 
فــيــهــا عــلــى مــــدى قــــــرون، فــتــتــمــاهــى الــعــقــلــيــة 
الحياة. وهنا  األميركية مع مختلف مجاالت 
التقليدي،  نسخة أخرى تترجم هذا التماهي 
خصوًصا حن نتكلم عن صراٍع بارٍز دام عقودًا 
ــاد الــســوفــيــيــتــي الــســابــق،  بــيــنــهــا وبــــن االتـــحـ
ورقــعــة الــشــطــرنــج خــيــر وســيــلــة لتوقيع هــذه 
الرواية. سباق الهيمنة تتخلله استراتيجيات 
دفاعية وأخرى هجومية، فيخرج الصراع من 
شكله الرياضي إلى منعطف سياسي يتطلب 
من القوتن املتصارعتن في تلك الفترة تمرير 
أجــنــدتــهــا ووســائــلــهــا بــشــتــى الـــطـــرق، ضمن 
الدولتن هيمنتهما  لفرض  وفــٍر  كــٍر  عمليات 
وتسجيل نقطة انتصار على حساب األخرى.

إبراهيم علي

عــلــى مـــر الـــســـنـــوات، شــكــل زواج الــفــنــانــات 
من رجــال متزوجن ظاهرة غير ُمستجدة. 
ويــــروي تــاريــخ الــفــن الــعــربــي مجموعة من 
إلى  تعود  الــوســط،  شهدها  التي  الزيجات 
رجــــال مــرتــبــطــن بـــاألصـــل، بــعــضــهــم تـــزوج 
عــرفــيــا، أو كــــان يــطــالــب بــــأن يــكــون زواجــــه 
بالفنانة بشكل سري، لكن السرية في مثل 
هذه الحال ال تصمد كثيرًا، خصوصا لو لم 

ينجح هذا الزواج وكانت نهايته الطالق.
بداية التسعينيات، سرب خبر زواج الفنانة 
ــل األعـــمـــال عــالء  املــصــريــة شــريــهــان مــن رجـ
الفنانة  الخوجة متزوجا من  خوجة، وكان 
إســـعـــاد يـــونـــس، األمــــر الــــذي دفـــع الــخــوجــة 
إلى إتمام  زواجه بشريهان بطريقة سرية، 
لــكــن مـــا لــبــث أن انــكــشــف األمــــر بــعــد والدة 
شريهان البنتها األولــى، لؤلؤة، ما أغضب 
شريهان  تعتبر  كانت  التي  يونس  إســعــاد 

صديقتها.
ــبـــت شــــريــــهــــان بـــمـــرض  ــيـ ــتـــى أصـ ــــذا، حـ ــكـ ــ هـ
ــك كــفــيــال لـــوضـــع حــد  ــ الــــســــرطــــان، وكــــــان ذلـ
ــنـــانـــتـــن، وفــــتــــح صــفــحــة  ــفـ ــلـــخـــالف بــــن الـ لـ
جــديــدة، طــويــت معها الــخــالفــات، فــي حن 

تحفة فيرمير األشهر Girl with the Pearl، إال 
أن القائمن عليه قرروا أن تكون لوحة »مشهد 
دلفت« هي التي ستمنح الفرصة للتمتع بها 
من قبل زواره خالل اإلغالق الثاني، الذي بدأ 
تطبيقه في العديد من الــدول األوروبــيــة منذ 

العشرين من أكتوبر املاضي.
تعيد هذه التجربة إلى األذهان الدراسة التي 
سبق أن أجراها الباحثان األميركيان جيفري 
وليزا سميث في متحف متروبوليتان للفنون 
في نيويورك، حول املدة التي استحوذت فيها 
ست روائع فنية على انتباه الجمهور، وكانت 
تحظ  لــم  اللوحات  أشهر  أن  بحثهما  نتيجة 
الــــزوار، حتى  انتباه  بـــ 17 ثانية فقط مــن  إال 
أن لوحة »املوناليزا« لدافينشي، والتي تعتبر 
اللوحة األكثر شهرة في العالم، لم تحظ إال بـ 

15 ثانية فقط من انتباه الزائرين! 
واستكمااًل للدراسة املشار إليها، قام املتحف 
بـــإعـــطـــاء الـــزائـــريـــن نــــظــــارات خـــاصـــة ملــراقــبــة 
حركة العن أثناء مشاهدتهم للوحة »مشهد 
دلــــفــــت« لـــفـــيـــرمـــيـــر، الــــتــــي اعـــتـــبـــرهـــا الـــكـــاتـــب 
فني  عمل  أجمل  بــروســت  مارسيل  الفرنسي 
عــلــى اإلطـــــالق، ملــعــرفــة أمـــاكـــن تــركــز عيونهم 
ــزاء الــلــوحــة خـــالل وجــودهــم أمامها  عــلــى أجــ
فــي هــذه الــدقــائــق الــعــشــر، ليتضح أن الـــزوار 
باستمرار  تتنقل  أعينهم  يتركون  الــعــاديــن 

عماد فؤاد

تؤكد أغلب الدراسات املتحفية، أن الجمهور 
يــنــظــر إلــــى أي عــمــل فـــنـــي، مــهــمــا عـــال شــأنــه، 
مــا يــقــرب مــن 17 ثــانــيــة فــي املــتــوســط، فكيف 
الــحــال لــو تمكن كــل زائـــر مــن البقاء  سيكون 
وحده، ملدة عشر دقائق كاملة، في قاعة كبيرة 

ليس فيها سوى لوحة واحدة فقط؟
هــذا مــا يــحــاول متحف »مــاوريــتــس هــاوس«، 
ــاي الــهــولــنــديــة، اإلجـــابـــة عنه  فـــي مــديــنــة الهــ
فــي تــجــربــتــه الــجــديــدة لــلــعــرض خـــالل إغــالق 
ــا الـــثـــانـــي، الــــذي اضـــطـــرت إلــيــه أغــلــب  كـــورونـ
ــة أخـــيـــرًا، بــســبــب اســتــفــحــال  ــيــ الـــــدول األوروبــ
ــا، مـــا دفــع  املـــوجـــة الــثــانــيــة لــفــيــروس كــــورونــ
أغــلــب املــتــاحــف واملـــراكـــز الــثــقــافــيــة إلـــى إلــغــاء 
فعالياتها التي كانت قد أعلن عنها قبل عدة 

أسابيع.
لــه  كـــــان  ــتــــس هــــــــاوس،  إال أن مـــتـــحـــف مــــاوريــ
رأي آخـــر، إذ أعــلــن عــن بــرنــامــج جــديــد خاص 
»وحــدك  عــنــوان  تحت  الثانية  اإلغـــالق  بفترة 
مع فيرمير«، وتقوم فكرته على زيــارة فردية 
زائــر ملشاهدة  لكل  كاملة  دقــائــق  مدتها عشر 
لــــوحــــة »مـــشـــهـــد دلــــفــــت« لـــلـــفـــنـــان الـــهـــولـــنـــدي 
- 1675(، في تجربة   1632( يوهانس فيرمير 
هــي األولـــى مــن نــوعــهــا، تأقلما مــع مــا فرضه 
فــيــروس كــورونــا مــن تباعد ومــحــاذيــر! يمنح 
لـــزواره  الفرصة  متحف »مــاوريــتــس هـــاوس« 
ليكونوا بمفردهم تماما ملدة عشر دقائق مع 
لوحة فيرمير التي رسمها عام 1660 تقريبا. 
وكما يوضح املتحف على موقعه اإللكتروني، 
فقد اقترحت هذه التجربة قبل خمس سنوات، 
لكنها أصبحت فجأة قابلة للتطبيق في زمن 
كـــورونـــا. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن املــتــحــف يملك 

تـــصـــرح إســـعـــاد يـــونـــس بــأنــهــا ضـــد تــعــدد 
الـــزوجـــات »لكنني أبــحــث دائــمــا عــن معنى 
أو تعزيز لعبارة »العائلة السعيدة«، وهذا 
ــــودة الـــصـــداقـــة الــتــي  مـــا أردتـــــه مـــن خــــالل عـ
جمعتني بشريهان لسنوات، وربما وجود 

األوالد أيضا دفعنا للتهدئة«.
ُدرة، جــدال  الــتــونــســيــة  املــمــثــلــة  زواج  شــكــل 
واســــعــــا فــــي األوســـــــــاط الـــفـــنـــيـــة واملــجــتــمــع 
تنتقد زواجها  التونسي، وحفل بتعليقات 
ـــل مــــتــــزوج، األمــــــر الــــــذي ال يــجــيــزه  مــــن رجــ
قانون األحوال الشخصية في تونس، وهو 
ينال من كرامة النساء برأي املتابعن على 
ــة هــانــي  ــ ــع، وفــــي حـــن اعـــتـــرفـــت زوجـ ــواقــ املــ
ــة هـــشـــام، بــمــنــشــور على 

ّ
ســعــد، الــســيــدة مــن

ــزال زوجــــتــــه وكــتــبــت  ــ فــيــســبــوك بـــأنـــهـــا ال تــ
حذفت  أن  لبثت  مــا  لكنها  تطلقناش«  »مــا 
الشخصية  وحـــولـــت صــفــحــتــهــا  الــتــعــلــيــق، 

على تطبيق إنستغرام إلى الخاص.
الفنانة التونسية درة أكدت في اتصال مع 
إذاعـــة تونسية بــأن زواجــهــا مــن سعد جاء 
بعد طــالقــه، وهــو قــرر أن يــبــدأ معها حياة 

جديدة بحسب تعبيرها.
درة لم تكن الوحيدة التي تثير هذه املسألة 
مـــن عـــالقـــات الــــــزواج، لــطــاملــا شــهــد الــوســط 
زواج  آخرها  ليس  مماثلة،  حكايات  ي 

ّ
الفن

وطــالق املطربة أنغام من املــوزع املوسيقي 
أحــمــد إبــراهــيــم قــبــل عــامــن، ومـــا أثــــاره من 
ــــى املــطــالــبــة  ــع بـــزوجـــتـــه إلـ ــ ــع دفـ ــ ــــدل واســ جـ
التلويح  إلــى  األمــور  كما وصلت  بالطالق، 
بــرفــعــهــا دعـــــوى قــضــائــيــة بــخــلــع زوجـــهـــا، 
بـــعـــد االســـتـــفـــزاز الـــــذي تـــعـــرضـــت لـــه جـــراء 
الــتــصــريــحــات الـــتـــي كـــثـــرت وقــتــهــا ألنــغــام 
واملوزع املوسيقي أحمد ابراهيم، وال سيما 

خاصة  حلقة  فــي  األولـــى  للمرة  ظهورهما 
مـــن بـــرنـــامـــج »تــــــوأم روحــــــي« عــلــى شــاشــة 
املقابلة  هـــذه  عــن  خـــرج  ومـــا   ،2019(  Bein(
ابراهيم  أحمد  لزوجة  استفزازًا  بر 

ُ
اعت مما 

إنه  ويقول  إبراهيم  ليعود  أبنائه،  ووالـــدة 
منفصل عن زوجته، حتى أعلن قبل أشهر 

قليلة عن انفصاله عن الفنانة أنغام. يجيز 
البعض لنفسه على قاعدة الحب االرتباط 
ــتــــزوج، لــكــن يـــبـــدو أن الــوضــع  بــشــخــص مــ
التواصل  مــواقــع  فتحت  إذ  يختلف،  الــيــوم 
املــدنــيــة املستحدثة  االجــتــمــاعــي والــقــوانــن 
آلية املحاسبة، وهــذا ما حصل  أمــام  الباب 

ــتـــي هـــوجـــمـــت مــــن قــبــل  مــــع املــمــثــلــة ُدرة الـ
املــجــتــمــع الــتــونــســي، وال ســيــمــا مــنــاصــرات 
ارتباطها  فــي  اللواتي وجــدن  املـــرأة  حقوق 
ــة لـــلـــمـــرأة الــتــونــســيــة،  ــانـ ــتـــزوج إهـ بـــرجـــل مـ
وهـــــذا مـــا يــنــعــكــس ســلــًبــا عــلــى مــســيــرتــهــا 

الفنية وعلى جمهورها.

بــأكــمــلــهــا، بينما يتعثر  الــلــوحــة  ــزاء  عــلــى أجــ
الخبراء بسرعة مع تفاصيل املشهد، متنقلن 
ــودة فــيــه،  ــ ــوجـ ــ بــــن الــشــخــصــيــات الــقــلــيــلــة املـ
وروعــة األلــوان التي اختارها فيرمير لبيوت 
املدينة املطلة على مرفأ املدينة، لينتهي األمر 
بالجميع عند البوابة املوجودة في منتصف 
الذي  الجديدة،  الكنيسة  بــرج  وعند  اللوحة، 
ال يـــزال يهيمن عــلــى أفـــق مــديــنــة دلــفــت حتى 

يومنا هذا.
تـــعـــد لــــوحــــة »مـــشـــهـــد دلــــفــــت« مــــن بــــن أكــثــر 
لوحات الفنان الهولندي شهرة، وقد رسمها 
فيرمير في وقت كان تصوير مشاهد املدينة 
ــدة مــن ثــالث  غــيــر شــائــع فــي الــفــن، وهـــي واحــ
فــيــرمــيــر للمدينة  لـــوحـــات مــعــروفــة رســمــهــا 
جنبا  رأســـه،  مسقط  تعتبر  الــتــي  الهولندية 
إلى جنب مع لوحته املعروفة باسم »الشارع 
الصغير« The Little Street ولوحته املفقودة 
التنقيط  استخدام  ويشير   .House Standing
إلى  تاريخ رسمها يرجع  أن  إلــى  اللوحة  في 
ما بعد تاريخ The Little Street، كما أن عدم 
ــراس فـــي بـــرج الــكــنــيــســة الــجــديــدة  ــ ــود أجـ وجــ
يرجح أنها رسمت ما بن عامي 1660 و1661. 
والـــلـــوحـــة مـــلـــك لـــلـــديـــوان املـــلـــكـــي الــهــولــنــدي 
ومحفوظة في متحف ماوريتس هاوس منذ 
إنشائه عام 1822. ويخلص أغلب الخبراء أن 
من  للمدينة  الطبيعي  املشهد  رســم  فيرمير 
موقع مرتفع إلى الجنوب الشرقي من دلفت، 
وربما رسمها من أحد الطوابق العليا ملنزل 
يــطــل عــلــى رصــيــف مــيــنــاء املـــديـــنـــة، والــدلــيــل 
عــلــى ذلـــك وجـــود بــوابــة شــيــدام فــي منتصف 
تكوين اللوحة، وبوابة روتــردام على اليمن، 
الـــذي تم  املــرفــأ  مــيــاه  فــي  وجميعها تنعكس 

إنشاؤه في الفترة بن 1616 و1620.

فنانات ارتبطن بمتزوجين»وحدك مع فيرمير«... عشر دقائق أمام »مشهد دلفت«
أثارت الممثلة التونسية 
ُدرة جدًال واسعًا خالل 

األيام الماضية بعد 
زواجها من رجل األعمال 

المصري هاني سعد

نور عويتي

بــأنــغــام نــشــيــد طــالئــع الــبــعــث، الــــذي كـــان يـــردده 
األطفال في سورية يوميا مكرهن في مدارسهم، 
قبل أن يتشكل لديهم أي وعي بمحتواه، وبالصور 
والفيديوهات التي توثق حياة طالب املدارس في 
سورية في عهد حافظ األســد، نسجت اإلعالمية 
السورية الشابة، آالء عامر، خليطها الخاص من 
الذكريات الجمعية الذاكرة لتفتتح بها برنامجها 
»خاكي«، الذي بدأت بعرض الحلقات األولى منه 
قبل أيـــام عبر قــنــاة »الــشــمــس« على »يــوتــيــوب«؛ 
لتحليالتها   

ً
مدخال املــألــوف  النسيج  هــذا  ليكون 

الخاصة وغير املألوفة عن األزياء في عهد األسد. 
الـــتـــقـــت »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« مـــقـــدمـــة الـــبـــرنـــامـــج، 
آالء عــامــر، ملــنــاقــشــة فــكــرة عــمــلــه. تــقــول: »الــفــكــرة 
القوى  عــن  الحديث  هــي  البرنامح  مــن  األساسية 
الــنــاعــمــة الــتــي تــســتــخــدمــهــا األنــطــمــة الــشــمــولــيــة 
ــن أجـــــل تــغــيــيــر املــجــتــمــعــات  ــة مــ ــاتـــوريـ ــتـ ــكـ ــديـ والـ
والسيطرة عليها، واخترت من هذi القوى األزياء 

نموذجا للحديث عنها«.
وعــــن ســبــب تــســمــيــة الــبــرنــامــج بـــاســـم »خـــاكـــي«، 
تخبرنا عــامــر: »أنــا وفئة كبيرة مــن أبــنــاء جيلي 
اإلعدادية  املدرسية  باملرحلة  كبير  بشكل  تأثرنا 
ــي ذاكــــرتــــي كـــانـــت تـــلـــك املــرحــلــة  ــ والــــثــــانــــويــــة، وفـ
الغامق  األخضر  )أي  »الخاكي«  باللون  مطبوعة 
 في البدالت العسكرية(؛ 

ً
الذي يتم استخدامه عادة

العمرية  الخاكي يطغى على تلك املرحلة  إذ كان 
مـــن حــيــاتــي بــســبــب فــــرض الــنــظــام الـــســـوري زيــا 
مدرسيا موحدا لجميع الطالب، هو بدلة الفتوة 
الفترة،  الخاكي«. تضيف: »خــالل تلك  اللون  ذات 
كان ُيمارس على الطالب جميع أشكال القمع من 
قبل مدرب الفتوة في حصص التربية العسكرية 
اإلجــبــاريــة، الحصص الــتــي فرضها نــظــام األســد 
ــلـــة الـــعـــمـــريـــة لــتــشــمــل  عـــلـــى األطــــفــــال بــتــلــك املـــرحـ
الــعــســكــرة جميع فــئــات املــجــتــمــع؛ الــعــســكــرة التي 

كانت ثيمتها بالنسبة لي هي اللون الخاكي«.
يــتــنــاول الــبــرنــامــج  فــي الــحــلــقــات املــعــروضــة منه 
حتى اآلن األزياء في سورية ودالالتها السياسية 
فـــي حــقــبــة األســــــد. وعــــن الــــحــــدود الـــتـــي ستصل 
إليها الفكرة، وإذا ما كان هناك إمكانية للتوسع 
للحديث عن األزياء وبعدها السياسي في أماكن 
وأزمــنــة أخــرى، تقول عامر: »لقد تناولت األزيــاء 
في حقبة األســد األب في الحلقات املاضية، وفي 
ــاء فــي عهد  الــقــادمــة سأتحدث عــن األزيـ الحلقات 

بـــشـــار األســـــد بــشــكــل مـــوســـع، ومــعــهــا سينتهي 
املــوســم األول مــن الــبــرنــامــج. أمــا املــوســم الثاني، 
فــإلــى الــيــوم ال يـــزال أمـــر تــصــويــره معلقا بسبب 
أمور لها عالقة بالتمويل، ولكن املؤكد أن املوسم 
الناعمة  القوى  إحــدى  عن  فيه  الثاني سنتحدث 
التي استخدمها نظام األسد، ولن يكون في مجال 

األزياء كما هو الحال في املوسم األول«.
اليوم تحتوي وسائل التواصل االجتماعي العديد 
تقديم  تحاول  التي  السورية  واملــواقــع  البرامج  من 
»خــاكــي«،  برنامج  مضمون  مــع  يتعارض  محتوى 
حيث تسعى تلك البرامج إلى تقديم محتوى ُيظهر 
الــحــيــاة مـــا قــبــل الـــثـــورة الــســوريــة بــطــريــقــة جميلة 
وعاطفية، أما آالء عامر فقد عادت إلى تلك الحقبة 
والقاسي  املختلف  الوجه  لتظهر  مختلفة  بطريقة 
ــيـــاق، تـــقـــول عــامــر:  مـــن تــلــك الــحــقــبــة. فـــي هــــذا الـــسـ
»الــجــمــيــع يــحــن إلـــى املـــاضـــي ويــرتــبــط بـــه بطريقة 
رومانسية، ففي حياتنا اليومية نستذكر أناسا من 
بأن  أنفسنا  ونوهم  معه،  الجميلة  واأليـــام  املاضي 
الحقيقة  أن  الفضلى، رغــم  الفترة  كــان  ذلــك املاضي 
قد تكون عكس ذلك. هذا هو الحال بالنسبة للذاكرة 
فعلى  السورين،  لــدى  باملاضي  املرتبطة  الجمعية 
الــثــورة  الـــذي كنا نعيشه قبل  الــرغــم مــن كــل القمع 
السورية، إال أن تلك الفترة لم يكن فيها قتل وتشريد 
وتهجير ومجازر كما هو الحال اليوم، وهذا سبب 
ــى تـــلـــك األيــــــــام، وبــــاألخــــص لـــدى  ــ نـــزعـــة الـــحـــنـــن إلـ

املغتربن خارج سورية«.

فتاة مقّسمة على 64 مربّعًا

قالت ُدرة إن زوجها مطلق )فيسبوك(

تعود إلى فترة 
ما قبل الصورة 
وتحاول تفكيك 
المعاناة في 
ذلك الوقت 
)فيسبوك(

)Getty( معرض يتألف من لوحة واحدة للفنان الهولندي يوهانس فيرمير

في المسلسل دالالت سياسية كثيرة حول الحرب الباردة )نتفليكس(

في المسلسل الجديد، »مناورة الملكة«، الذي تبثه منصة نتفليكس، نمضي مع فتاة يافعة، 
تحترف لعبة الشطرنج، لكنها تعاني، أيضًا، مشاكل نفسية عميقة

مناورة الملكة

»خاكي«: قوة اللون الناعمة

فنون وكوكتيل
مسلسل

برنامج

قضيةفعالية

في المشهد األخير، هناك 
رمزية عالية، إذ نرى الفتاة 

هارموني تمضي سيرًا على 
األقدام وهي في حالة من 

الرضا بعد انتصارها على 
بورغوف، وتمرّ من شارع 
يجري فيه عادة منافسات 

في لعبة الشطرنج، بين 
رجال طاعنين في السن. 

يدعوها أحدهم لها 
لمنافسة ودية، لتختتم 

المشهد بكلمة »لنلعب«، 
في توصيف شامل 

ومختصر لتاريخ الصراع 
بين المعسكرين، الغربي 

والشرقي، مع رفع حجم 
التمايز باستخدام عنصر شاب 

في مواجهة عجوز.

المشهد األخير
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احــتــفــظ بــالــقــّصــِة األســـــاس: اإلنـــســـان ولــيــُد 
الطني.

فث 
َ
 من تراب األرض، َون

َ
شّكل الّرب اإلنسان

زفيَره في خياشيِمه، فأضحت له روٌح حّية.

 من طني.
َ
َولقد خلقنا اإلنسان

من الطني ُجِبلنا أّول مرة. من الطني تناهى 
أو  سينا، 

َ
ن ثــم  ُصِنعنا.  ــنــا 

ّ
أن أسماِعنا  إلــى 

اًعا.
ّ
ج أنفَسنا بعَدها ُصن وِّ

َ
تناَسينا، لنت

ـــل رجـــــل الــــطــــني بــني 
ّ
عـــنـــد الـــظـــهـــيـــرة، يـــتـــنـــق

ب َصوت النهر من 
ّ
األعشاب الطويلة، يتعق

ْيِه الثاقبتني.
َ
قبل أن يلمَحه ِبَعين

لــه مــجــمــوُع أصـــواٍت  النهر بالنسبة  ــريــُر 
َ

خ
ل.

ْ
نشد في َحف

ُ
ت

 
ّ

تــمــّوجــات تعُبر وجــَه املـــاِء الــّراكــد، تصطف
ــدافـــُع َكــقــاذفــات  ــتـ ــا َوتـ

ً
ـــه َكــــقــــوارَب حــيــن

َ
فـــوق

ا.
ً
أحيان

ــا  ــهــ ــ ـــحـــل فـــي دوراِن
َّ
طــنــني الــَيــعــاســيــب َوالـــن

يزان الّرتيبة َوالخنافس 
ّ
الّدائخ، َجْوقاُت الز

 
ّ
يغط َوهــو  البعوض  رفيف جوانح  املائية. 

ُب الطيور 
ُّ
على الِجلد َويحفر في املساّم. ترق

م 
ُ
 طويلة، َومــن ث

َ
 ِبصبٍر ِلدقائق

ّ
َوهــي تحط

تقتحُم املاَء ِلتقتنص ما تحته.

 َوهـــســـيـــُس 
ُ
ــــاخــــصــــة

ّ
ــاُر الـــنـــخـــيـــِل الــــش ــ ــجـ ــ أشـ

الُعشِب تحَت نباِت الَبردى.
ــلـــّوح  ـــار َوالـــحـــمـــيـــر َوهـــــــي تـ ــقــ ــ  األبـ

ُ
هـــمـــهـــمـــة

ـــَرش، 
ُ
ــهــا ف

َّ
 بــهــا الـــهـــواَء كــأن

ّ
ــِحــف

َ
ِبــذيــولــهــا، ت

بينما تمضغ النباَت ِبرتابة َوتؤدة.

قّددة على الِحبال، أِلطفاٍل 
ُ
رفرفة املالبس امل

باالبتعاد  توصيهم  َوأّمــهــات  يتصايحون 

 دوًمـــا فــي مكاٍن 
ٌ
النهر، مسموعة ــة 

ّ
عــن حــاف

 
ّ

 التماسيح املشؤوم َوهي تشق
ُ
ما. )سريان

 النهر(.
َ
 َمهِبط

ً
خلسة

ـــفـــات املــائــيــة األصـــــمُّ َوالــهــديــر 
َ
ــُر الـــَعـــن صـــريـ

ــة الـــــرّي الــحــقــلــّيــة. اإليـــقـــاُع 
ّ

ــــــــْوءود مِلــضــخ
َ
امل

ــــوادة َحـــول  اآلالتـــــيُّ املــجــنــون، الـــدائـــُر بـــال هـ
 ِلبيئة كاملة، 

ٌ
 صوتية

ٌ
البقعِة ذاِتها. منظومة

علو َوتخِفت في وتيرة ارتجالّية.
َ
ت

 
ً
ها ُمجتمعة

َّ
ها، إال أن

َ
قد ال يوجُد تناغٌم بين

ه َوصداه.
َ
تمنُح النهر َصوت

لقد موِرَست حرفة صناعة الطوب منذ آالف 
بنى منه 

ُ
السنني. قواُمها الصلصال الذي ت

بـــيـــوٌت مـــبـــّردة طــبــيــعــًيــا فـــي فــصــل الصيف 
َودافــئــة فــي فصل الشتاء، َويــرجــع ذلــك إلى 
بواسطته  يتكّيف  الـــذي  الــخــاّص  ــكــويــن 

ّ
الــت

ُع الطوب من خليط 
َ
الطني مع الحرارة. ُيصن

مــن خلط  األربــعــة.  الطبيعية  العناصر  مــن 
الــتــراب واملـــاء، تنتج مــادة لّينة ِمــطــواع يتم 
بدائية.  أدواٍت  باستخدام  يدوًيا  تشكيلها 
ــواء  ــهـ ــهــا فــــي الـ

ُ
ثــــم يـــجـــري بـــعـــَدهـــا تــجــفــيــف

علي ِشرّي

ــا، عــلــى ضــفــاِف نهٍر  فــي مــكــاٍن مـ
ــط  ــ  َوسـ

ٌ
ــتـــصـــُب رجــــــــل ــنـ عـــظـــيـــم، يـ

 ِبــــســــدٍّ ضــخــم. 
ً

ــــل مــســتــظــال ــَوْحـ ــ الـ
من  الطني  عن  قامته  تمييز  باإلمكان  يس 

َ
ل

 به، البقع املتناثرة في 
ُ
خ

ّ
بعيد. جسُده امللط

 في 
ُ

ــي الــغــامــق
ّ
ــمــش؛ حــتــى الــبــن

ّ
وجــِهــِه كــالــن

 
ٌ

بريق فقط  ُهما 
ُ
يمّيز معها،  ُمــتــمــاٍه  يه 

َ
عين

ْيــِل َسَمكة. 
َ
 ذ

َ
لوٍس تلَمع فوق

ُ
ُمتوّهج مثل ف

اآللهة  الــذي شّكلتُه  األّول،   
ُ

جــل الــرَّ رّبما هو 
بيَدْيها َوعلى هيئِتها.

اإلنــــكــــا، املـــــــــاوري، الـــبـــابـــلـــيـــون، املـــصـــريـــون 
اليوروبا،  الهندوس،  الصينيون،  القدامى، 
َوتداعت،  قامت  إمبراطوريات  السومريون. 
 

ُّ
ِبحار َوجبال ماَجت َوسنون انطَوت، والكل
يتناقل القصة نفسها: اإلنسان وليُد الطني.

حتى بروميثيوس الحكيم، صّب البشر من 
ماٍء وتراب، َوَسَرق من جبال األوليمب قَبًسا 

ها. 
َ
ا عليِهم قّوت

ً
من النار ُمسِبغ

 في إلٍه 
ُ
في عصوٍر ُمتالحقة، توّحدت اآللهة

صّدقناها  الــتــي  امليثولوجيا  ــَم 
َ
الــتــق واحـــد، 

ه 
ّ
فيما مــضــى َوصــّبــهــا فــي قــالــٍب آخـــر، لكن

ممدوح عزام

ربــمــا كــانــت املــصــادفــة هــي الــتــي جعلت من 
»الرحلة« الشكل األول الذي عّبر فيه اإلنسان 
العربي عن لقائه األول بالحضارة الغربية، 
وقد تجّسدت تلك الرحلة في شخص مثقف 
كبير متنّور اسمه رفاعة الطهطاوي، الذي 
املصريني  املبعوثني  من  دفعة  أول  صاحب 

للدراسة في فرنسا. 
بدت فرنسا في عيني الطهطاوي نموذجًا 
مــتــقــّدمــًا يــنــبــغــي لــلــمــصــريــني الــســيــر على 
نــهــجــه، وخـــاصـــة فـــي مـــجـــال الــصــنــاعــة، أو 
ــع عن  ــ الــعــلــوم الــبــّرانــيــة كــمــا ســّمــاهــا، ودافـ
تخليص   « الشهير  كتابه  في  نظره  وجهة 
اإلبريز في تلخيص باريز« ولعل استعارة 
اإلبريز وهو الذهب الخالص، أن تكون ذات 
الــفــكــري لرفاعة  املــوقــف  داللـــة عميقة عــلــى 

الطهطاوي من البلد الذي كان يشهد نهضة 
الحياة.  نواحي  كافة  في  مجتمعية شاملة 
وهو دفاع يتضّمن شرحًا من وجهة نظره 
أن  أعماقه  فــي  ى 

ّ
يتمن الـــذي  املجتمع،  لــهــذا 

تستطيع بالده اتباعه في هذا النهج. يخلو 
كــتــاب الــطــهــطــاوي مــن الــكــراهــيــة أو الحسد 
أو الــحــقــد أو تــشــويــه الــحــقــائــق الــتــي رآهـــا. 
الــتــعــّرف على الحضارة  إلــى  ويــدعــو بحب 

الغربية املتمثلة بفرنسا في ذلك العصر. 
وحــــني وصــــل طـــه حــســني بــعــد الــطــهــطــاوي 
فــي مصر،  الكثير  قــد تغّير  لــم يكن  بعقود، 
أو فــي الــعــالــم الــعــربــي، وبـــدا أن هــذا العالم 
قـــد وضـــع كــتــاب »الــتــخــلــيــص« عــلــى الـــرف، 
وتغاضى تمامًا عن الدعوات التي تضّمنها، 
ولــم يلتفت بعد ذلــك إلــى طــه حسني أيضًا 
في كتابه »األيام«، واقتصرت اإلشادة بهذا 
الكتاب الرائد على قطاع الثقافة. والالفت أن 
طه حسني لم يعلن العداء للغرب أيضًا، وإذا 
كان أول من شّيد عالقة العربي بالغربي من 
خالل الحب، أي من خالل تعرفه إلى سوزان 
التي صــارت زوجــتــه، فقد كــان يــرى أن ذلك 
التي  للعالقة  العميق  اإلنساني  الشكل  هو 

في لغة الطين

من كتب الرحلة في 
منتصف القرن التاسع 

عشر إلى الروايات العربية 
خالل القرن العشرين، 

انقلبت صورة الغرب من 
المثال المقتدى به إلى 

موضوع نقد حاد

الرجل ذو العيَنيْن 
الممّوهَتيْن، المنتصب 

َوسط الوْحل، يشّق 
طريقه نَْحو النهر فيما 

الهواُء ال يزاُل نسيًما بارًدا 
يتَملَمُل عند الفجر. 

يَحُفُن بِراحَتيه الصلصال 
ه على  الرَّطب، َويصفُّ

شاكلِة تالٍل صغيرة على 
شفا الُحفرِة الطينيّة التي 

يتوّسُطها واقًفا

حين تغيّر معنى اللقاء

قلعة رمل بناها طفٌل على الشاطئ

يبدو لنفسه ميّتًا في الحلم

ها نحن حتى اليوم، 
ننّقب في الّطين 

عن آثار غابرة

حسمت رواية الطيب 
صالح صورة الغرب كعالم 

ال يمكن أن نلتقي به

ِمن على مقُربٍَة، 
يُسَمُع إيقاُع َسْحِق 
الطين بِشكٍل أوضح

الفنان علي شرّي  )الصورة(، مع  اللبنانية مريم جنجلو  الشاعرة  تعاونت 
الطين«  لـ»كتاب  المطّول  األساسي  العربي  النص  ودار دنقلة في كتابة 
تضافرت  حيث  بالفنان،  الــخــاص 
جنجلو  وتــرجــمــة  شـــرّي  كــتــابــة 
جمعها  كما  األدوار.  ــادال  ــب وت
مؤًخرا تعاوٌن فني مع التشكيلي 
»رفات  القادري في معرضه  عبد 
وجــه  عــلــى  ــراء  ــم ح وردة  آخـــر 
مجموعة  عرضت  حيث  األرض«، 
العربية  باللغتين  نصوصها  مــن 
مع  جنب  إلــى  جنًبا  وإالنكليزية، 

األعمال الفنية.

الترجمة والكتابة وتبادل األدوار

2425
ثقافة

إضاءة

إطاللة

قصائد

فعاليات

ب الطوب عندما يتبخر 
ّ
الطلق، حيث يتصل

املاء عن سطحه. 
َوبـــمـــجـــّرد أن يــثــبــت شــكــلــه، ُيــخــبــز فـــي فـــرٍن 
وُيتَرك لَيحترق طيلة الليل. املواد النهائية 
التي تنبعث بعد احتراقه تشّكل مادة صلبة 
 تحتفظ 

َ
َومتينة ِبدرجة تكفي إلنشاء هياكل

بكافة عناصِرها الطبيعية.

يــجــب أن تــكــون فــعــالــة بـــني الــعــاملــني. هــكــذا 
الــغــرب بوصفها مسعى   إلـــى  الــرحــلــة  بـــدت 
للتغيير، وهكذا بدت صورة الغرب بوصفه 
من حالة  االنتقال  يتحقق  ومــثــااًل  نموذجًا 

التخلف من خالل السير على خطاه.  
غــيــر أن مــوقــف الـــروائـــي الــعــربــي قـــد تــبــّدل 
ــقــــرن  ــيــــة مـــــن الــ ــالــ ــتــ ــًا فـــــي الــــعــــقــــود الــ تــــمــــامــ
العشرين. تغّير معنى اللقاء. والطريف في 
األمــر أن الروائي العربي الــذي أتقن صنعة 
الرواية على النموذج الغربي، قد استخدم 
الغرب.  بهذا  للتنديد  الرفيعة  التقنية  هذه 
ولعل »موسم الهجرة إلى الشمال«  للطيب 
صــالــح، وهــي الــروايــة التي حسمت صــورة 
الغرب كعالم ال يمكن أن نلتقي به، أن تكون 

مثااًل ناصعًا على هذا املوقف الجديد. 
وقــد نجم هــذا التبّدل عن أمــريــن: األول هو 
سياسة االستعمار التي دّمرت صورة القيم 
الكبرى التي أرستها الحضارة الغربية في 
والثاني  والسياسية،  االجتماعية  الحياة 
هو ظهور حركات التحّرر وما صاحبها من 

الوعي الوطني والقومي. 
ــواقـــف قد  وربـــمـــا كــــان االنــــــزالق فـــي هــــذه املـ
العربي، في  الــروائــي  ذهــب، دون أن يقصد 
اتــجــاه رفـــض الــعــالــم الــغــربــي ال نــقــده. فمن 
غير املــعــروف بعد أثــر الــروايــة العربية في 
الــوعــي الــعــربــي، ولـــم يـــدرس بــعــد فيما إذا 
املستجد بخصوص  الـــروائـــي  املــوقــف  كـــان 
العالقة مع الغرب قد ترك تأثيرًا سلبيًا في 

وعي العرب تجاه هذه العالقة. 
)روائي من سورية(

 من الطني تحوي »معلوماٍت 
ً
يقال إن حفنة

 مّما قد َيحويِه أّي عنصٍر قد 
ً
أكثَر شمولّية

يوجد فوق أسطح جميع الكواكِب األخرى. 
حوي جميَع عناصر 

َ
 لبنة ت

ّ
 كل

ّ
ــإن

َ
َوهكذا، ف

ــنــا 
ُ
ــاة الـــتـــي قـــــام عـــلـــى أســـاِســـهـــا عــامل ــيـ الـــحـ

املعروف«.

ــنْي، املنتصب 
َ
املــمــّوهــت ــنْي 

َ
الــعــيــن الــرجــل ذو 

ْحو النهر فيما 
َ
 طريقه ن

ّ
َوسط الوْحل، يشق

 عند 
ُ

يتَملَمل بــــارًدا   نسيًما 
ُ

يـــزال ال  الــهــواُء 
طب،  الرَّ الصلصال  يه 

َ
ِبراحت  

ُ
ن

ُ
َيحف الفجر. 

ه على شاكلِة تالٍل صغيرة على شفا 
ُّ
َويصف

ا.
ً
ها واقف

ُ
الُحفرِة الطينّية التي يتوّسط

ـــان جـــحـــافـــل الــطــني 
ّ
ِبـــــجـــــواِره َرُجــــــــالن يـــشـــق

ْيِهما، يفّككان تجمعاتها َويخلطانها 
َ
بِمعَول

مع الروث إلبقائها َرِطبة. 
 ضخمة من الطني املقّوى 

ً
ق حفنة

ُ
َوآخر َيدل

ها 
َ
وث في قوالَب خشبّية، َيمسح َحواف بالرَّ

 مع سطِحها. ثّم يأخذ 
ُ
ني

ّ
إلى أن َيستوَي الط

لنّي في الحقل 
ّ
القوالَب وُيفرغ منها الطوب ال

 .
ّ

الرمليِّ حتى يجف

ي بكافة 
ّ
 البن

ُ
ف اللون

ّ
مع بزوغ الشمس، يتكش

من  صفوف، 
َ
امل الطوب  على سحنة  جاِته  تدرُّ

ــّب،   عملية الــصَّ
َ

الــوحــلــّي الــغــنــّي الــــذي ســبــق
َوالعميق  تناغم 

ُ
امل لصالّي  الصَّ األحمِر  حتى 

جفيف ِبقليل.
ّ
قبل الت

نير القمني الذي 
ُ
مصابيح ضخمة متوهجة ت

ُيغِرق  األزرق  الــرجــال داخــلــه. ضوءها  يعمل 
املـــكـــان بـــظـــالل عــمــيــقــة أشـــبـــه بــالــحــلــم. تــبــدو 
تــحــركــات الــــّرجــــال رقــيــقــة، شــبــه عــائــمــة. أثــر 
النعاس يتبّدى واضحا في اإليقاع املتباطئ 

ألجسامهم. 
ع يمّد األضواء 

ّ
د املتقط

ّ
من بعيد، صوت املول

عاع، هديره املختلج داخل األرض ُيقِلق 
ّ

بالش
نوم الديدان واملخلوقات الخبيئة. أسراٌب من 
تكاد 

َ
ل املصابيح حتى  تــدور حــول  البعوض 

حِجب أنواَرها.
َ
ت

)ترجمة عن اإلنكليزية: مريم جنجلو(

صورة الغرب

مئة حياة وهذه واحدٌة فقط

تونس  في  عّمار«  بن  يُسر  »غاليري  في  غدًا  ينطلق  ثالثي  معرض  عنوان  تريفيوم 
محمد أمين حمودة، ونجاح زربوط، وأسامة  العاصمة، ويضم أعمال كل من: 
لكن  الثالثة،  الفنانين  نقاش مع  االنطالق  يقام مع  أن  المبرمج  الطرودي. كان من 

جرى تأجيله إلى 21 من الشهر الجاري بسبب قرار حظر التجّول المسائي في تونس.

اللغة  مدخل إلى  الخميس دورة تدريبية عبر تطبيق زووم بعنوان  انطلقت أمس 
الهيروغليفية ينّظمها »متحف اللوفر« الباريسي في إطار برمجته في فترة الحجر 
مديرة  الندوة  تقّدم  الجاري.  الشهر  نهاية  إلى  فرنسا  تعرفه  الذي  الشامل  الصّحي 

البرامج في الجناح المصري من اللوفر، ماريلين سيلييه.

في 12 من الشهر الجاري، ينطلق معرض مونتريال الدولي للكتاب ويتواصل حتى 15 
منه. تحمل الدورة الحالية شعار »مفتوحون على العالم«، وُتقام معظم فعالياته 
الحرص  جرى  أنه  للمعرض  تقديمهم  في  المنظمون  أشار  حيث  افتراضي؛  بشكل 
الكتّاب  حضور  استحالة  من  الرغم  على  والضيوف  البرنامج  نفس  على  اإلبقاء  على 

من خارج كندا، في ثاني تجربة لمعرض كتاب دولي افتراضي بعد »فرانكفورت«.

في »غاليري تام« بالقاهرة، يتواصل حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري معرض 
بعنوان حّراس الطبيعة للتشكيلي المصري محمد ربيع. يعيد الفنان تركيب مفردات 
للهوية البصرية للجنوب المصري برموزه التراثية وطقوسه الجماعية مثل حفالت 

الزفاف واألعياد الدينية المتوارثة وأنشطة الترفيه.

أولغا أولتشينكو

صالُة الطفِل 
 بالله القلُب الصغيُر 

ُ
في الطفولة، َيرتبط

وليس العقل
 أحٌد 

َ
تجثو تحَت األغطيِة حتى ال ُيالحظ

وتهمس
يا رب ال تدْع أبي يشرب اليوَم وال أريُده 

 َيتشاجَر مع أمي
ْ
أن

املحترِق  العشِب   
ُ
ورائــحــة  

ٌ
مقمرة الليالي 

 من النافذة
ُ

تدخل
 الـــنـــاُس الــعــشــَب الــصــيــفــَي الــقــديــَم 

ُ
يــحــرق

لـــلـــحـــفـــاِظ عـــلـــى نـــظـــافـــِة ســـاحـــاِتـــهـــم بــعــَد 
الشتاء

 يجلُس منتظرًا، قرَب عيادِة طبيِب 
ُ

الطفل
األسنان

هل سُيؤملني ضرسي؟ 
 التخديُر كافيًا حتى ال أشعَر 

ُ
هل سيكون

باأللم
طر ألعُصَر مالبسي

ُ
ني سأض

ّ
أم أن

 على 
ُ
 فاَت األوان

ْ
 من يدي، لكن

ُ
يقطُر العرق

املغادرة
 مـــن الــــشــــارع، أعـــلـــى من 

ُ
ُيــســمــُع الــــصــــراخ

ِر األسنان
ْ
صوِت أجهزِة حف

 أخرى
ً
 مرة

َ
ِمل

َ
أحدُهم ث

زجاُج النافذِة ينكسُر مع القلب
طيُر في ذاكــرِة الطفِل مع 

َ
 أخرى ت

ٌ
وطوبة

ورقٍة صفراَء خريفيٍة ملتصقٍة بها
شكرًا لله على الرحيل

 السن
َ
ُع الطبيُب حشوة يلمِّ

 املخّدُر باالنحسار، ثم يعوُد األلم
ُ
ويبدأ

 شيء
ُّ

بعَد يومني، يختفي كل
 والغاضُب

ُ
األُب الثمل

الضرُس القديُم هو نفُسه
ه ال ُيؤلُم بعَد اآلن.

ّ
لكن

■ ■ ■

أنا رمل
ُب مــن بــنِي أصــابــِعــَك فــأنــهــاُر ألعــوَد  أتــســرَّ

للرمِل  
 
َّ
لــكــن  مــنــي اآلن، 

ً
قــلــعــة تــبــنــَي   

ْ
أن ــَك 

ُ
ُيــمــكــن

دّمُرها
ُ
 األولى ست

َ
املوجة

 باملاِء املالِح 
ُ
 أقوى عنَدما أختلط

ُ
سأكون
األزرق 

 ســـتـــؤذيـــَك 
ّ

وإال ــّبـــعـــتـــَك  قـ حـــبـــيـــبـــي، ضـــــْع 
الشمُس 

 
َ
 دون

ْ
ه لكن

َ
 شفتيه وَيعقُد جبين

ُ
مُّ الطفل

ُ
َيز

تجاعيد 
 في رأِسه 

ُ
 األسئلة

ُ
تستيقظ

ى زماِم 
َّ
 تتول

ِّ
 العمياِء لكباِر السن

ُ
فالطاعة

األمور
وفي رأِسه ال تتحّرُك عقارُب الساعِة ولو 

خمَس ثوان
 على رأِسه

َ
َع القبعة

َ
 َوض

ُ
فالطفل

ُهبُّ من البحر
َ
 الريُح ت

ُ
يقترُب املساُء وتبدأ

رِة سنتيمتراٍت 
َ

وفي مكاٍن ما على بعِد عش
 املوجِة األخيرِة 

ُ
 أطراف

ُ
حيث

 األطفاِل فيصيُر واقعًا
ُ

َيتجّسُد خيال
 
َ
ــة ــَدُه مــن يــســتــطــيــُع رؤيـ ــ  َوحــ

ُ
لــيــس الــطــفــل

قلعٍة من مكعباِت الرمِل على الشاطئ
أنا أستطيُع ذلك أيضا

وعلى يساري يقُع يوُم غٍد وما َبعَده

هل تستطيُع سماَع الصوت؟
 العادُي 

ُ
الرجل

ــاِء والــكــالــســيــوم فـــي مــئــٍة  ــ  مـــن املــ
ُ
ن يـــتـــكـــوَّ

 سنتيمترا
َ
وخمسٍة وسبعني

يغفو على موسيقى البلوِز املزاجية
العالم،  فــي  أفــظــِع صــوٍت   على 

ُ
ويستيقظ

الصمت
 جدًا في منزِله

ٌ
 شيٍء هادئ

ُّ
كل

 من 
ُ

ــَس الــبــطــيَء يــنــتــقــل
ّ
 الــتــنــف

ّ
لـــدرجـــِة أن

غرفٍة إلى أخرى بسرعِة الضوء
 الجدران

ُ
 عقبٍة ويخترق

َّ
ُب كل

ّ
ويتجن

ــَك فــي غــرفــِتــَك الــفــقــيــرِة بحّبِك 
َ

ُر عــيــش ــبــرِّ
ُ
ت

للبساطة
ــاَء   عـــن أريـــكـــٍة صــغــيــرٍة زرقــ

ٌ
ـــَك عـــبـــارة

ُ
عـــامل

قابلٍة للطي
تــرَكــهــا صاحُب  بــإحــكــاٍم  وســتــائــَر مغلقٍة 

شقِتك املستأجرة
وسجائُر على طاولِة القهوِة الصغيرة

ال يجلُب لك عملُك الكثيَر من الفرِح
 يـــاقـــتـــَك 

ُ
ــل ــســ ــغــ ــا تــ ــ ــَدمـ ــ ــنـ ــ ـــــــــك عـ

ّ
ــِة أن ـــ ــدرجــ ــ ــ لـ

لتستخدَمها غدا

ــّكـــَر فــــي حــــيــــاٍة مــــوازيــــٍة   تـــفـ
ْ
تــســتــطــيــُع أن

عشِرة  لكتابِة  تكفي  رأِســـَك  في  ها 
ُ
تتخيل

مجلدات
أنــت غــيــُر سعيٍد لــدرجــِة أنــك تحلُم بيوِم 

آخر، يقُع في قاِع الزمن
 ما هي سعادتك؟

ْ
لكن

املشرِق  الجانِب  اليوم؟  أربــاِع   
َ
تناُم ثالثة

من اليوم
 اليانصيب؟

ُ
أم تذكرة

 بفعِل ال 
ً
 روبال

َ
نعم ستسمُح لك خمسون

شيء 
 أحيانًا فقط، ال دائما 

ُ
أنت تعيش

 بنيراِن القداحة
ُ

يدُك تحترق
والـــعـــالقـــاِت والـــنـــكـــاِت الــغــبــيــِة والــحــلــيــِب 

البارِد 
واملاِء والكالسيوم

كل ذلك ُيوصلُك إلى القاع وربما ال.

)شاعرة ومستعربة روسية، وقد ترجمت 
بنفسها القصائد إلى العربية. حّرر الترجمة 
بشار النعيمي(

 الخضاَر 
ُ

 في الصباِح سأتناول
ُ

سأركض
غيَر اللذيذة

سأبتسُم للناِس بغِض النظِر عّما َيحدث
أنظُر إلى الجهِة اليمنى

 بالتأكيد
ٌ
هنالك لوحة

 
ُ
 أحالمي ووعودي الكثيرة

ُ
منزلي وحصن

سأل
ُ
 أكثَر مّما أ

َ
 أقول

ّ
بأال

هنا إلى جانِب البرج
ــًا لـــتـــحـــســـنِي طــريــقــتــي   أيــــضــ

ٌ
ــة ــطــ لــــــدي خــ

بالحديث
 في 

َ
ها اآلمــن

َ
 تترَك الكلماُت حصن

ْ
 أن

َ
قبل

رأسي نحَو هذا الفضاِء املالح
 
َ
 تكون

ْ
َر لها أن ــدِّ ـ

ُ
 ق

ّ
األفــكــاُر فــي دمــاغــي إن

 عن قصِة انتحاٍر بطيء
ُ
فيلمًا فسيكون

أنا رمل
 فقط

ٌ
 حياٍة وهِذه واحدة

ُ
لدي مئة

 فـــي حـــيـــاٍة تــتــســّرُب مـــن بــنِي 
ٌ
أنـــا ســجــيــنــة

أصابعي
 على الشاطئ

ٌ
 رمٍل بناها طفل

ُ
أنا قلعة

ها إلى رمٍل 
ُ
ل حوِّ

ُ
ها أو ت

َ
ُر األمواُج شكل غيِّ

ُ
ت

فقط.
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أولغا أولتشينكو

»حبكة لقيامة محتملة«، علي شّري

»حبكة لقيامة محتملة«، علي شّري، عمل تركيبي، 2018

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



سينما

نديم جرجوره

فيلمــان يرويــان ِســيرتي امرأتني، 
في لقطات تصويرية مباشرة، أو 
عبر رسوم تحريك تختلط بُصور 
وتســجيالت أرشيفية ولقاءات حّية. يرويان 
بعــض الذاتــي، املنفتــح علــى وقائع ومســالك 
وعيــٍش. تعــود إحداهمــا إلــى ذاكــرٍة وتاريخ، 
وتبقــى األخــرى فــي راهــٍن لتوثيــق شــيء مــن 
 مشــترك، فالذاكــرة 

ٌ
قواعــده. الصرامــة عامــل

ببطــٍش ســتاليني الحــٍق  مليئــان  والتاريــخ 
علــى عنــف الحــرب العاملية الثانيــة، والراهن 
مبنيٌّ على تقاليد اجتماعية قاسية، منبثقة 
لزم املرأة بها، من دون 

ُ
من تفســيراٍت دينية ت

 ُيســمح لهــا بــرّد، أو بتعبيــر عن موقف، أو 
ْ
أن

بالبوح بشعوٍر.
الليتوانية إلزه بوركوفسكا ياكبسن )1971( 
إنتــاج   ،2020( لــة« 

َّ
املفض »حربــي  نجــز 

ُ
ت

 
ّ
مشترك بني النرويج والتفيا(، مستعينة بفن

األملانيــة  لســرد حكايــٍة شــخصّية.  التحريــك 
سوزان ريغينا مويرس )1977( تحصل على 
صّورها الشــاّبة 

ُ
ســاعات طويلة من لقطات، ت

الســعودية ُمنــى ســّريًا، بــني إبريــل/ نيســان 
ويونيــو/ حزيــران 2019، بواســطة جهازيــن 
ق 

ِّ
حق

ُ
خلويــني )ســمارتفون( خاّصــني بهــا، فت

»سعودية هاربة« )2020، سويسرا(.
وعنــٍف  وقمــٍع  حــروٍب  فــي  األولــى  تغــوص 
أنــاٍس  علــى  )العنــف(  ُيمــاَرس  يومــّي، 
وجماعــات وبيئــات، وتســرد حكايــات جّدها 
ألّمها في مواجهة ســلطٍة قامعٍة في االتحاد 
الســوفييتي، ووالدهــا املنضــوي فــي الحــزب 
الفقــر  ويوميــات  الســوفييتي،  الشــيوعي 

التربــوي  والتلقــني  والخــوف  والحصــار 
منتظــرة،  حــرٍب  بهواجــس  امللــيء  القاســي، 
فــي  ومراهقــني  ملراهقــات  وتدريــٍب عســكري 
زمن سوفييتي قاٍس. تختفي املخرجة غالبًا 
ها. أما ُمنى، 

َ
 سيرت

ٌ
خِبر راوية

ُ
في تحريٍك، وت

مــن  لتتمّكــن  الخلويــني،  هاتفيهــا  خفــي 
ُ
فت

تصويــر يوميــات عيــٍش فــي منــزٍل، يحكمــه 
اســتبداد أٍب ملتــزم إيمانــًا وقناعــاٍت منبثقة 

خبر هي نفسها قّصتها.
ُ
منه، وت

ــف مــن ثقــل الحكايــات، 
ِّ
ابتــكار التحريــك ُيخف

وقائــع  ثقــل  تعكــس  عــّدة  رســومًا   
ّ
أن رغــم 

وعنفهــا. تحويــل هاتــف خلــوي إلــى كاميــرا 
واملعيــش،  املكشــوف  التقــاط  علــى   

ٌ
تمريــن

مــن دون انتبــاه »شــخصيات« أساســية فــي 
 فرٍد من 

ّ
حكايــة ُمنــى، التــي تخفــي مالمــح كل

إلــى جانبهــا  تكــون   صديقــٍة 
ّ

وكل عائلتهــا، 
التحريــك  بــني  التداخــل  الــزواج.  لحظــة 
ل، باإلضافــة إلى  ر واملســجَّ صــوَّ

ُ
والتوثيــق امل

شاشــة  علــى  عــرض 
ُ
ت أفــالٍم  مــن  مقتطفــات 

وتأّملــي  وذاتــّي  ــي 
ّ
فن  

ٌ
اشــتغال تلفزيونيــة، 

أو  الســينمائية بحــدٍث  الصــورة  فــي عالقــة 
 
ٌ
خليــط لــة« 

ّ
املفض »حربــي  انفعــال.  أو  حالــٍة 

ــق حقائــق فردية مغّيبــة، فتدعم الوثائق 
ِّ
ُيوث

 بما 
ٌ
البصريــة روايــة التحريــك. ُمنــى مكتفيــة

جــدًا،  وقليلــة  متطــّورة  تقنيــات  مــن  لديهــا 
فالسّرية أساس عملها، والتجّول بحرية في 
 

ّ
 التجــّول عــن كل

ّ
 ينفــض

ْ
منــزٍل ونفــوٍس )وإن

 
ٌ
 األهّم كامن

ّ
عمٍق في نفٍس وعقٍل وتفكير، ألن

فــي ســرد حكايــة ُمنــى ال حكايــات اآلخريــن(، 
 محفوفــة بمخاطــر تنتهــي، بعــد جهــٍد 

ٌ
رحلــة

 
ّ

وصبــر، فــي منفــى أملانــّي، يمنــح منــى حــق
اللجوء.

تعــود إلــزه بوركوفســكا ياكبســن إلــى مــاٍض 
مــن  لتتحــّرر  أواًل،  ذاتهــا  أمــام  كشــفه  تريــد 
ثِقــل عليهــا، فــإذا بتدميــر آخــر قلعــة 

ُ
ذاكــرة ت

عســكرية ســوفييتية فــي التفيــا، عــام 1995، 
الثانيــة، بالنســبة  »يختــم« الحــرب العامليــة 
الذيــن حالــوا دون   

ّ
كل النهايــة،  »فــي  إليهــا: 

خاذنــا خيــاراٍت ودون تحقيقهــا، أصبحوا 
ّ
ات

شــظايا متناثرة في املياه«، تقول إلزه )اســم 
الشــخصية الرئيســية فــي التحريــك أيضــًا(، 
إياهــم:  الجــارف  النهــر«  »نحــن   :

ً
ُمضيفــة

املضــي  مــن  تمّكنــا  بآدمّيتنــا،  »باحتفاظنــا 
زمنهــا  ُمنــى  تحصــر  املقابــل،  فــي  دمــًا«. 

ُ
ق

ذكــورّي  اجتمــاٍع  قبضــة  بســبب  امللعــون، 
 
ّ
ــه، رغم أن

ّ
ضاغــط، فــي راهــٍن تريــد النجاة من

كالمهــا عــن تقاليد واجتماع ذكورّي وفرض 
 

ٌ
ومعــروف ُمكــّرر  كامــرأة  عليهــا  التزامــات 

ه تقليدّي للغاية، 
ّ
وغير جديد، وتعبيرها عن

ق اشــتغالها على الخروج 
ِّ
فتســجيالتها توث

مــع  أوروبــا،  إلــى  والهــرب  البيئــة،  تلــك  مــن 
، بمنع 

ً
ُجمــٍل قليلــة تعكــس واقعًا يقول، مثــال

ها«.
ّ
خروجها من املنزل »من دون العائلة كل

 الوثائقــّي منعــدٌم فــي اشــتغال األملانيــة 
ُّ
فــن

 
ٌ

موقــف فيلمهــا  مويــرس.  ريغينــا  ســوزان 
نتــاٌج  ال  فنيــًا،  باهــت  أخالقــي،  سياســي 
 عيــٍش معــروف 

ُ
ســينمائي؛ والنــّص توثيــق

ال يبتكــر شــيئًا بصريــًا، وال ينقــل املعــروف 

 تصنع فيلمًا 
ْ
إلــى جماليــاٍت، ُيفترض بهــا أن

ســينمائيًا. تقــول منــى، فــي بداية »ســعودية 
 تســجيالتها لــن تكــون مــن أجــل 

ّ
هاربــة«، إن

 
ّ
ــة«. لكن

ّ
الفيلــم فقــط، بــل ســتكون »بمثابة أدل

ر  األدلة ُمتَداولة، والذاتّي عادّي، والسرد ُيكرِّ
مشــاهد وكالمــًا وخوفــًا إزاء مغامرة تريدها 
ــل 

ّ
املتمث نجاحهــا،  مــن  قلقــة  هــا 

ّ
لكن منــى، 

وبلدهــا  وزوجهــا  عائلتهــا  مــن  بفرارهــا 
 الوضــع غيــر قابــل 

ّ
وعاملهــا. تقــول ضمنــًا إن

الســيطرة  فــي  الرجــال  للتغييــر: »سيســتمّر 
قانــون  يوجــد  »ال  وأيضــًا:  النســاء«؛  علــى 
يحمي املرأة من عنف العائلة«، وهذا األخير 
)عنــف العائلــة( تظهــر آثــاٌر منــه علــى جســد 

أياد، شقيق ُمنى. 
ومنــى:  إلــزه  فيلمــي  يجمــع  آخــر  مشــترٌك 
بينهمــا   تختلــف 

ْ
وإن الــذات،  مــع  التصالــح 

إلــزه  إليهــا.  والُســبل  املصالحــة  أدوات 
ســِقط عــن 

ُ
تغــوص فــي أعمــاق الجــرح، كــي ت

روحهــا أشــباح ماٍض، يجــب عليها تحّديها 
تــرى  ومنــى  منهــا؛  والتحــّرر  ومواجهتهــا 
واللجــوء  خالصــًا،  والهجــرة  الهــرب  فــي 
إلــى أملانيــا درٌب إلــى حريــة فرديــة تبتغيهــا 

للتمّكــن مــن العيــش بســكينٍة، فــي مســاحة 
رْحبــة وأليفــة وهادئــة )هــل تنجــح فــي ذلــك؟ 
املذكــورة  املعلومــات  الفيلــم(.  فــي  إجابــة  ال 
تعليميــة،  تلقينيــة  الفيلمــني  نهايتــي  فــي 
وتاريــخ  وقائــع  مــن  يــان 

ّ
متأت فالنّصــان 

ومســالك وتربيــة، مــا ُيضفــي علــى الفيلمــني 
 الوثائقــّي، 

ّ
جانبــًا تســجيليًا يبتعــد عــن فــن

مــع احتفــاظ األول، بفضل التحريك تحديدًا، 
إلــزه  تقــول  متماســك.  ســينمائي  بجانــب 
وكيفيــة  هواجســها  ياكبســن  بوركوفســكا 
التاريــخ عليهــا، وتذكــر  خروجهــا مــن ثقــل 
فيــد 

ُ
ت معلومــات  مويــرس  ريغينــا  ســوزان 

مــن  يهربــن  ســعودية  امــرأة  ألــف  هنــاك   
ّ
أن

 عــام: »رغــم إصالحــات أخيــرة، ال 
ّ

بلدهــن كل
 
ّ
أن تعتبــر  اإلنســان  حقــوق  جمعيــات  تــزال 

اململكة العربية السعودية أحد أكثر البلدان 
تقييــدًا لحقــوق النســاء«. بــني تســجيٍل حــّي 
لوقائــع ومعطيــات، واعتمــاد البصــرّي فــي 
الــذات،  مواجهــة  فــي  فنيــة  أشــكاٍل  ابتــكار 
ــروى حكايــاٌت تشــهدها امرأتــان تنتميــان 

ُ
ت

إلــى عامِلــني مختلفــني، رغــم تشــابٍه فــي عنف 
اليومّي، وثقل الذاكرة، ومواجع الحاضر.

التحريك واآليفون 
يخدمان الوثائقي

امرأتان وثقُل تاريٍخ وراهٍن

إلزه بوركوفسكا ياكبسن وصورتها في التحريك: سيرة امرأة وبلد )فيسبوك(
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فيلمان عن امرأتين 
بلقطات تصويرية مباشرة 

أو برسوم تحريك

مواقــع  عبــر  حاليــًا  شــاَهد 
ُ
ت كثيــرة  أفــالٌم 

إلــى  ماّســة  الحاجــة  مختلفــة.  ومنّصــات 
مــن  وُمشــاِهَده  الفيلــم  خــرج 

ُ
ت ُمشــاهدٍة 

الصالــة إلــى غرفــٍة منزلية. للنقــد متطلباته. 
أحيانــًا،  شــاهدة 

ُ
امل آليــة  تتجــاوز  املهنــة 

علــى  منصّبــة  كهــذا،  زمــٍن  فــي  فاألولويــة، 
ألحــداٍث  كمــا  لنتاجــاٍت،  ضروريــة  متابعــٍة 
تحتــاج،  هــا 

ّ
كل وهــذه  وتفاصيــل،  ومســائل 

إصــرار  ومنّصــات.  مواقــع  إلــى  أيضــًا،  هــي 
تنظيــم  علــى  وأجنبيــة  عربيــة  مهرجانــات 
دوراٍت جديــدة لهــا، في زمن كورونا وإغالق 
شــاهدة يجــب 

ُ
 طقــوس امل

ّ
الصــاالت، يؤّكــد أن

 
ّ
مــاَرس كاملعتــاد. لكــن

ُ
 ت

ْ
مــّس، ويجــب أن

ُ
 ت

ّ
أال

واملنّصــات  واملواقــع  مغلقــة،  عــّدة  صــاالت 
 وحيد للُمشاهدة وفق طقوٍس جديدة.

ٌ
منفذ

حــّول ُمشــاهدة كهــذه إلــى عــادٍة، فرديــة أو 
َ
ت

أشرف الحساني

تتعــّدد  والســينما،  والتلفزيــون  املســرح  بــني 
البريطانيــة  خرجــة 

ُ
وامل فــة 

ّ
ؤل

ُ
امل مواهــب 

جيســيكا ْصــوال )1982(، التــي اســتطاعت، في 
 تغدو على الشاشــة الصغيرة 

ْ
مــّدة قصيــرة، أن

رة 
ّ
ؤث

ُ
إحدى أهّم األســماء النســوية الواعدة وامل

مــن  أساســًا  متأتيــة  شــهرتها  بريطانيــا.  فــي 
التأليــف املســرحي، البارعــة فيــه أعوامــًا عــّدة، 
وبفضلــه نالــت جوائــز مختلفــة، أهّمها جائزة 

»شكسبير غلوب«.
ــت 

ّ
فــي اقتحــام الســينما ظل الرغبــة الجامحــة 

خامرها، فقّررت تسخير موهبتها الفنية في 
ُ
ت

قت نجاحــًا الفتًا لالنتباه، 
ّ
عالــم الصــورة، وحق

ُمقارنة بمخرجات عرفن الشهرة قبلها.
في جديدها السينمائي، »سامرالند« )2020(، 

ُيتيــح  مــا  هنــاك  مشــكلة.  ُيصبــح  جماعيــة، 
شــاِهد فيلــٍم عبــر موقــع أو منّصــة التحّكــم 

ُ
مل

الصالــة  تتحّكــم   
ْ
أن مــن  بــداًل  شــاهدة، 

ُ
بامل

الصالــة،  فــي  شــاهدة. 
ُ
وبامل بــه  وطقوســها 

شاِهد السينمائي على تركيٍز كامٍل، 
ُ
ُيجَبر امل

ومرافقــة حثيثــة ألحــداٍث  دقيقــة،  ومتابعــة 
ومسارات وانفعاالٍت. في الغرفة، »يتالعب« 
وشــخصياته  وبأحداثــه  بالفيلــم،  شــاهد 

ُ
امل

العــرض  يوقــف  وانفعاالتــه.  ومســاراته 
ربــط  أو ملحاولــة  أو كالم،  لقطــة  الســتعادة 
ــاهد، بعضهــا ببعــض. يتأّمــل الترجمــة، 

َ
َمش

 ُيتقن 
ْ
فُيقارن بينها وبني النّص األصلّي، إن

لغــة النــّص األصلــي. ُيعيــد مشــهدًا للتفكيــر 
ر أمامــه، فينتبــه  صــوَّ

ُ
فيــه أكثــر. يتمّعــن بامل

تيــح له 
ُ
أكثــر إلــى مســائل تقنيــة وفنيــة. لــن ت

فعــٍل  »ارتــكاب«  إمكانيــة  الصالــة  ُمشــاهدة 

باملــرأة  اآلســر  اهتمامهــا  أخــرى  مــرة  تؤّكــد 
وُمتصــّدع،  معاصــر  ُمجتمــٍع  فــي  وحقوقهــا، 
مشــغولة  فهــي  الثانيــة.  العامليــة  الحــرب  فــي 
ــع بحقــوٍق 

ّ
بسوســيولوجيا املــرأة ككائــٍن يتمت

أو  سياســية  ُســلطة  أّي  عــن  بعيــدًا  ورغبــات، 
ص أحاسيس ومشاعر ونزوات 

ّ
قل

ُ
اجتماعية ت

فــي جســم  جســدية، بوصفهــا رغبــات فطريــة 
اإلنسان، ال ُيقَبل كبحها تحت أّي ظرف. ورغم 
القهر، ُيصاب املرء بها، بسبب عاداٍت وتقاليد 
مــا  كَبــح، 

ُ
وت الرغبــة  ــص 

ّ
فتتقل ورؤى،  وأفــكار 

يتأّجــج  ســيكولوجية،  مشــاكل  عنهــا  ــب 
ّ
يترت

َوَهُجها بشكل خفّي في الجسد.
تســرد ْصــوال حكايــة أليــس )جيمــا أرِترتــون(، 
واألســاطير  التاريــخ  علــم  فــي  الباحثــة 
، بعــد 

ً
عتقــدات. تعيــش وحيــدة

ُ
والفولكلــور وامل

وفــاة والدهــا، في جزيــرة تكاد تكون مهجورة. 

إلــى حــّد  املســألة مقبولــة  النقــد،  فــي  كهــذا. 
ضروريــة  والكتابــة  واملالحظــة  ــة 

ّ
فالدق مــا، 

ُمشــاهدة  مــن دون تناســي أهميــة  للمهنــة، 
فــي  شــاهدة 

ُ
امل عــادة.  األولــى  تكــون  عفويــة 

الصالــة مفتوحــة علــى احتمــاالت وخيــارات 
ُمشــاهدة  مســبقًا.  معروفــة  غيــر  ــرات 

ّ
وتأث

مــرارًا،  لقطــة  بإعــادة  للُمشــاِهد  تســَمح  لــن 
والعفويــة  املفاجــأة  ســِقط 

ُ
ت فاإلعــادة 

والتواصل الحّر.
؟ يصعــب حســم الجــدل. املهنة 

ٌ
أهــذا تناقــض

يــًا مــع طقــوٍس ثابتــة، رغــم 
ّ
غيــر متوافقــة كل

مهنــٍة  فــي   
ٌ
حاضــرة الثابتــة  الطقــوس   

ّ
أن

ســابقٍة لعصر التقنيات الحديثة. في النقد، 
ُيستَحســن التنّبــه إلــى أمــوٍر، لــن يقــدر ناقــٌد 
فــي  أولــى  ُمشــاهدة  فــي  إليهــا  التنّبــه  علــى 
صالــة ســينمائية، مهمــا يبلــغ مــدى تركيزه 
وانسجامه وتواصله وتفاعله. إعادة مشهٍد 
إلــى الشــعور العفــوي  مــرارًا ُيســيء، أيضــًا، 
إلــى  أكثــر  التنّبــه  علــى  ُيســاعد   

ْ
وإن األول، 

تقنيات وفنيات وجماليات وسرديات.
صــاالت  فــي  التقليديــة،  شــاهدة 

ُ
امل أدوات 

االختراعــات،  بأحــدث  ُمجّهــزة  ســينمائية 
منزليــة،  ُمشــاهدة  فــي  غالبيتهــا  ــر 

ّ
تتوف

عــن  االنفصــال  كهــذه.  اختراعــات  بفضــل 
أحيانــًا،  ضــرورّي  آخريــن  ُمشــاهدين 
أو  عربيــة  دول  فــي  خصوصــًا  فبعضهــم، 
 

ّ
فــي صــاالت غربّيــة )فالعربــّي عربــّي فــي كل

صالة يدخلها ألســباٍب لن تكون ســينمائية 
 يكون ُمشاهدًا 

ّ
 ألن

ٌ
دائمًا(، مزعٌج وغير قابل

سينمائيًا.
نديم...

 مــن 
ّ

شــخصّية ُمنطويــة، ودفــاٌع حــاّد ضــّد كل
ُيعّكــر مزاجهــا لحظــة الكتابــة، مــا جعلهــا غير 
الذيــن  وأطفالهــا،  القريــة  نســاء  مــن  َمحبوبــة 
نازيــة.  وجاسوســة  مجنونــة  يعتبرونهــا 
ورغــم مظاهــر العبــث والالمبــاالة الباديــة فــي 
وتعابيــر وجههــا  يكشــف جســدها  ســلوكها، 
علــى حاضــٍر  ُيخّيــم  ماضيــًا  هنــاك جرحــًا   

ّ
أن

ُمؤّجل. فمنذ تعّرفها، عندما كانت طالبة، إلى 
همــا 

ّ
غــَرم بهــا. لكن

ُ
فيــرا )جوجــو مباثــا راو(، ت

تفترقــان ســريعًا بســبب زواج فيــرا مــن رجــل، 
املاضيــة،  حياتهــا  عــن  ــي 

ّ
التخل أليــس  قــّرر 

ُ
فت

شــغله يومًا 
ُ
ل بمأســاة جســٍد، ت

ّ
عبر رحلة تتمث

تلــو آخــر بهمــوم كتابــة أكاديمّية، تفــّكك رموزًا 
مجتمعــاٍت  فــي  البشــر  ينســجها  وُمعتقــدات 
فهــا املؤّرخون بكونها تعيش 

ّ
تقليديــة، وُيصن

خارج صيرورة التاريخ البشري.

الُمشاهدة السينمائية: القرار فردّي

»سامرالند«: حكاية نسوية عن مأساة جسد

فيلمان وثائقيان 
جديدان يسردان 

مقتطفات من آالم 
امرأتين في زمنين 

مختلفين، ويطرحان 
أسئلة الذاكرة والراهن 

والمواجهة والتحرّر

بالنسبة إلّي، الكوميديا نوٌع مهّم جدًا. لكْن، كُمشاِهدة، أعترف 
قترحه السينما الفرنسية في هذا 

ُ
ي غير معنّية كثيرًا بما ت

ّ
بأن

املجــال. رغــم ذلــك، لــدّي رغبــة في ُصنــع كوميديا، وفــي االنتماء 
إلــى هــذه العائلــة. هــذا مهــّم بالنســبة إلــى األفكار التــي أرغب في 
ُيشــاهدها  الكوميديــة  األفــام  اإلعــان عنهــا، ألّن  أو  إطاقهــا 

كثيرون في العالم.
كاميليا جوردانا

ضجــرُت مــن قــراءة النصــوص، ولــدّي رغبة عارمة فــي إلقائها. 
تذّوقــي نصوصــا  مــن  مــّرة   ألول 

ٌ
للتمثيــل منبثقــة حماســتي 

كاســيكية أثنــاء دراســتي األدب، ومــن »حّب مــن أول نظرة« مع 
»فيدر«، بحســب باتريس شــيرو.  دومينيــك بــان، في اقتباٍس لـ

ق حلمي هذا في باريس.
ِّ
غادرت تولوز ألحق

ماريلو أوّسييو

ــي أحمــل مثلهــا فــي ذاتــي. ال ُيمكننــا 
ّ
ُمنحــُت قــّوة كنــُت أجهــل أن

يــا مــن الشــياطني التــي تســكن فــي أرواحنــا 
ّ
أبــدًا أْن نتحــّرر كل

ــن فــي لحظــٍة مــا مــن 
ّ
ونفوســنا وأعماقنــا. لكــْن، عندمــا نتمك

اســتخدامها كــي نصنــع منهــا شــيئا آخــر، فهــذا يــكاد يعطيهــا 
معنى آخر في نهاية املطاف.

إيان راشيل وود

، مــع 
ً
Brutus VS Cesar لـخيــرون )الصــورة( إخراجــا وتمثيــا

تييــري ليرميــت وجيــرار دارمــون: فــي مواجهــة طغيــان قيصــر 
طه علــى رومــا، قــّرر روفوس وكاســيوس اغتياله، فاقترحا 

ّ
وتســل

 شــيء، تنفيــذ العملية. خطر 
ّ

علــى بروتــوس، ابنــه املحــروم من كل
الوثــوق بمزاجيــة بروتــوس وشــخصيته  ــه يصعــب جــدًا 

ّ
أن ذلــك 

بة وتفكيره املنقلب على نفسه مرارًا.
ّ
املتقل

تــوم  تمثيــل  كامبــوس،  ألنتونيــو   The Devil all The Time
راســل،  ويــارد  يعجــز  )الصــورة(:  ِلن 

ْ
ْســكان وإليــزا  هوالنــد 

املحارب الســابق في جنوب املحيط الهادئ، عن إنقاذ زوجته من 
معاناتهــا جــّراء إصابتهــا بمــرٍض ســرطاني. فــي الوقــت نفســه، 
يجــوب قاتــان مأجــوران شــوارع املــدن بحثــا عــن أهــداٍف بشــرية 
ــرى، مــا الــذي ســيحصل عندمــا يلتقيــان 

ُ
لتصويرهــا وقتلهــا. ت

ويارد وزوجته؟

Drunk لتوماس فينتربرغ، تمثيل مادس ميّكلســن )الصورة( 
والرس رنته: 4 أصدقاء ُيقّررون تنفيذ نظرية نرويجّية تقول إّن 
 واحد منهم 

ّ
املرء ُيصاب بنقص الكحول في الدم منذ والدته. كل

يتحّمــل مســؤولية التحــّدي، واألمــور التــي تبــدأ بساســة وهدوء، 
تتحّول سريعا إلى فوضى عارمة.

أقوالهم

أفعالهم
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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رياضة

 حجز السويسري ستانيسالس فافرينكا 
مقعده في الدور الثالث من بطولة باريس لتنس 

 األساتذة ذات الـ1000 نقطة، وذلك إثر فوزه 
في الدور الثاني بصعوبة على األميركي تومي 

باول بمجموعتني لواحدة. واحتاج املصنف 
الـ20 عامليًا لساعتني و21 دقيقة من أجل قلب 

 تأخره في املجموعة األولى )6 - 4( إلى فوز 
في املجموعتني التاليتني بواقع )7 - 6(، )7 - 3( 

و)6 - 2( ومن ثم حسم املباراة.

أثبتت نتائج اختبار كاي هافرتس العب فريق 
تشيلسي اإلنكليزي إصابته بفيروس كورونا. 
وخرج الالعب، الذي كلف تشيلسي 70 مليون 

يورو في سوق االنتقاالت الصيفية املاضي، من 
قائمة مباراة رين في دوري أبطال أوروبا، وقال 

المبارد قبل املباراة ضد رين »استبعدناه من 
الفريق ألنه في العزل اتباعًا لتوصيات األطباء. 

نتمنى له األفضل. تم إجراء اختبارات لباقي 
أعضاء الفريق وكانت نتائجهم سالبة«.

نشر العب التنس اإليطالي فابيو فونيني 
املصنف رقم 16 عامليًا على حسابه على موقع 

)إنستغرام( أن نتيجة فحصه لفيروس كورونا 
»أخيرًا سالبة«، وذلك بعد أن أمضى 21 يومًا في 

الحجر الصحي. وكانت نتيجة فحص فونيني 
جاءت موجبة في 14 تشرين األول/أكتوبر، بينما 

كان يستعد للمشاركة في بطولة ساردينيا 
املفتوحة للتنس، مما أجبره على االنسحاب من 

البطولة قبل ساعات من ظهوره األول فيها.

ستانيسالس فافرينكا 
إلى ثالث أدوار بطولة 

باريس

إصابة العب تشيلسي 
كاي هافرتس بفيروس 

كورونا

فونيني يتعافى 
بعد 3 أسابيع من الحجر 

الصحي

تم تأجيل نهائي 
بطولة كأس 
ليفين الذي 
كانت إقامته 
مقررة السبت 
المقبل بين 
كاشيوا ريسول 
وفريق طوكيو، 
بعد رصد إصابات 
بفيروس كورونا 
بين العبي 
وموظفي 
فريق كاشيوا 
ريسول. وأعلن 
رئيس رابطة 
الدوري الياباني 
لكرة القدم، 
ميتسورو 
موراي، خالل 
مؤتمر صحافي 
نقلته وكالة 
أنباء )كيودو( 
»سيواجه 
الالعبون مخاطر 
كبيرة متعلقة 
بالصحة واألمن 
في حال إقامة 
المباراة في 
خالل 3 أيام أمام 
فريق طوكيو«.

)Getty( نهائي كأس اليابان إلى موعد آخر يُحدده االتحاد الحقًا

كورونا يؤجل النهائي
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ليونيل ميسي تمنى 
الشفاء العاجل لدييغو 

مارادونا

مونتيري يتوج بلقب كأس المكسيك
ُتــوج  الــقــدم 2020-2019،  لكرة  املكسيك  فــي ذهــاب نهائي كــأس  فــوزه  بفضل 
مونتيري بلقب البطولة بعد تعادله مع ضيفه تيخوانا )1 - 1( في لقاء اإلياب، 
الهولندي  املــبــاراة عــن طــريــق  فــي  تــقــدم مونتيري  املــوســم.  فــي  الثالثية  ليحقق 
توقيع  مــن  بــهــدف  الــتــعــادل  تيخوانا  أدرك  وســريــعــا  )د.87(  يانسن  فينسنت 
في  فــوزه  بفضل  باللقب  مونتيري  وُتــوج  )د.88(.  باربونا  ديفيد  األرجنتيني 
الذهاب بهدف نظيف أحرزه األرجنتيني نيكوالس سانشيز من ضربة جزاء. 
التي يتوج فيها مونتيري بكأس املكسيك، علما بأنه بفوزه  الثالثة  املــرة  وهــذه 
باللقب حقق الثالثية بعدما كان قد توج بالدوري ودوري أبطال »الكونكاكاف«.

تورينو يحقق االنتصار األول بثنائية في عقر دار جنوى
تذوق تورينو طعم االنتصار األول هذا املوسم في الدوري، وذلك بعد أن أسقط 
جنوى على ملعبه »لويجي فيراريس« )2 - 1( في إطار املواجهة املؤجلة بينهما 
اللذين  بالهدفني  تورينو  اكتفى  اإليطالي.  الــدوري  بطولة  في  الثالثة  الجولة  من 
الصربي ساشا  الوسط  األولــى وحمال توقيع العــب  ـــ45 دقيقة  ال سجلهما في 
لوكا  الدقيقة 26 عن طريق  في  الصديقة  النيران  ثم   ،10 الدقيقة  في  لوكيتش 
الــوقــت املحتسب بــداًل عــن ضــائــع، سجل  بيليغريني بالخطأ فــي مــرمــاه. وفــي 
الشاب جيانلوكا سكاماكا.  املهاجم  الوجه عن طريق  مــاء  هــدف حفظ  جنوى 
»تـــورو« درب االنــتــصــارات، 4 خــســارات  ـــ الـ وبــعــد خمس جـــوالت أهـــدر خاللها 
وتعادل، استعاد الفريق ذاكرة الفوز من جديد، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط ولكنه 
بقي في منطقة الخطر )املركز الـ18(. بينما ال يعد جنوى أفضل حاال إذ إنه تلقى 
خسارته الثالثة خالل آخر 5 جوالت والثالثة أيضا منذ بداية املوسم، ليواصل 

الفريق مسلسل نتائجه املتواضعة. 

دوري  في  األول  االنتصار  من  زينيت  يحرم  التسيو 
األبطال بتعادل قاتل

فــَرط زينيت ســان بطرسبرغ الــروســي فــي تــذوق طعم االنــتــصــار األول لــه في 
املجموعة السادسة من منافسات دوري األبطال بعد أن اكتفى بتعادل إيجابي 
بــهــدف حتى  اإليــطــالــي التسيو، وذلـــك عندما كــان متقدما  أمـــام ضيفه  بــهــدف 
أريــنــا( ضمن  الــذي احتضنه ملعب )زينيت  اللقاء  فــي  األخــيــرة، وذلــك  الدقائق 
الجولة الثالثة في املجموعة. ظل الفريق الروسي محافظا على تقدمه منذ الدقيقة 
32 بتوقيع مهاجمه املخضرم ألكسندر إيروكني، حتى الدقيقة 82 قبل أن ينجح 
للضيوف  التعادل  إدراك  في  كايسيدو  فيليبي  املخضرم  اإلكـــوادوري  املهاجم 
العاصميني. وبهذه النتيجة وبعد نهاية الدور األول في املجموعة استمر فشل 
الفريق الروسي في تحقيق أي انتصار بعد أن تكبد خسارتني متتاليتني، فضاًل 

عن تعادل أمام التسيو ليبقى في قاع الترتيب بنقطة.

داني إينغز يغيب عن ساوثهامبتون 6 أسابيع لإلصابة
سيغيب هداف فريق ساوثهامبتون اإلنكليزي داني إينغز عن فريقه ملدة ستة 
أسابيع بعد إصابته في الركبة، وذلك وفقا ملا أكده النادي. ويجب على الالعب 
الذي سجل 22 هدفا املوسم املاضي في الدوري اإلنكليزي أن يخضع لجراحة 
صغيرة في ركبته اليسرى. وصرح مدرب الفريق رالف هازنهوتل »سيغيب بني 
أربعة وستة أسابيع. سيخضع للجراحة، كان من املمكن أن يصبح األمر أسوأ«. 

تير شتيغن: عانينا بالفعل في نهاية المباراة
اعترف األملاني مارك أندريه تير شتيغن، حارس برشلونة اإلسباني الذي عاد 
بعد غياب طويل عن املالعب لإلصابة وكان حاسما في انتصار فريقه الصعب 
ثالث جــوالت دور مجموعات دوري  في   )1-2( األوكــرانــي  دينامو كييف  على 
األبطال، بأن فريقه عانى في نهاية املباراة، السيما في آخر 15 دقيقة. وقال تير 
العودة  أرغــب بشدة في  املــبــاراة: »كنت  شتيغن في تصريحات تلفزيونية بعد 
للملعب، وممارسة أكثر شيء أحبه. عانينا في نهاية املباراة، هذه هي الحقيقة. 
منذ أن سجل املنافس هدف تقليص الفارق، واجهنا صعوبات كثيرة في آخر 

15 دقيقة، وأصبحت املباراة عصيبة«.

ــورة األرجـــنـــتـــيـــنـــي  ــ ــطــ ــ أوضـــــــح طـــبـــيـــب األســ
دييغو أرماندو مارادونا، ليوبولدو لوكي، 
مــضــاعــفــات  أي  دون  تــتــحــســن  حـــالـــتـــه  أن 
أو قـــصـــور عــصــبــي، وذلـــــك بــعــد أن أجـــرى 
ــة نـــاجـــحـــة إلزالـــــــة تــــــورم دمــــــوي مــن  ــراحــ جــ
املـــخ. وقـــال لــوكــي فــي مــؤتــمــر صــحــافــي من 
أمـــام مستشفى )أولــيــفــوس( »حــالــة دييغو 

تتحسن دون أي مضاعفات. 
ال يـــوجـــد قـــصـــور عــصــبــي أو مــضــاعــفــات. 
هــو يتعافى بــصــورة ممتازة. مــؤشــرات ما 
بــعــد الـــجـــراحـــة تــحــســنــت بــشــكــل مــلــحــوظ. 
لــقــد تــحــســنــت نــســبــة فــقــر الــــدم )األنــيــمــيــا(، 
إيقاف  واستطعنا  األمــور مستقرة،  وباتت 
النزيف«، وحول الحالة املعنوية ملارادونا، 
قــــال لـــوكـــي إنــــه مـــن »الـــصـــعـــب تــقــيــيــم هــذا 
الــجــانــب« ألنــه »مــا زال فــي مرحلة مــا بعد 

الجراحة«.
وكان مارادونا أجرى بنجاح جراحة إلزالة 
أثــنــاء قيامه  ورم دمـــوي بــاملــخ تــم اكتشافه 
ــام، بــعــد أن تـــم احــتــجــازه  ــ بــفــحــص طــبــي عـ
ــــد مــســتــشــفــيــات الــعــاصــمــة  االثــــنــــن فــــي أحـ
»االكتئاب  مــن  إثــر معاناته  آيــرس  بوينس 
واألنـــيـــمـــيـــا«، وأشـــــرف الــطــبــيــب لــيــوبــولــدو 

القاهرة ـ العربي الجديد

حــســم فــريــق الــزمــالــك املـــصـــري مـــبـــاراة إيـــاب 
نــصــف الــنــهــائــي الــثــانــي ضــد الـــرجـــاء وجــدد 
فــرجــانــي  الــتــونــســي  - 1(، وســـجـــل  ــــوزه )3  فـ
و88(   85( محمد  ومصطفى  )د.61(  ســاســي 
ــداف الـــزمـــالـــك، بــيــنــمــا ســجــل الــكــونــغــولــي  ــ أهـ
الــديــمــقــراطــي بــن مــاالنــغــو )47( هـــدف فريق 
ــع الـــتـــنـــويـــه بـــــأن فــريــق  ــاء الــــوحــــيــــد، مــ ــ ــــرجـ الـ
ــالـــك فــــاز ذهـــابـــا بـــهـــدف نــظــيــف لــيــكــون  الـــزمـ

مجموع املباراتن )4 - 1(.
ــالـــك بــمــنــافــســه  ــزمـ وبـــهـــذه الــنــتــيــجــة لــحــق الـ
الـــوداد البيضاوي  الــذي كــان تخطى  األهلي 
املــغــربــي بــالــفــوز عليه )2 -صــفــر( ذهــابــا في 
الـــدار الــبــيــضــاء، و)3 - 1( إيــابــا فــي الــقــاهــرة. 
املــبــاراة مقررة في 24 تشرين األول/ وكانت 
ــتــــوبــــر، إال أنــــهــــا تـــأجـــلـــت بـــســـبـــب إصـــابـــة  أكــ
عــدد كبير مــن العــبــي بطل املــغــرب بفيروس 
كورونا، وإجبارهم من قبل السلطات املحلية 
إلــزامــي مع  الــى حجر صحي  على الخضوع 
عدم منحهم إذن السفر إلى القاهرة، فما كان 

ـــل  ــيــــة داخــ لــــوكــــي عـــلـــى الـــعـــمـــلـــيـــة الــــجــــراحــ
مستشفى )أوليفوس( في بوينس آيرس.

وبسبب املحبة الكبيرة لألسطورة مارادونا 
تجمع العشرات من املحبن أمام املستشفى، 
له.  األغاني  األعــام ورددوا بعض  وحملوا 
»األلبيسيليستي«  مــع  الــعــالــم  بــطــل  وكــــان 
في 1986 في املكسيك، تم احتجازه في أحد 
مــســتــشــفــيــات الــعــاصــمــة »بــويــنــس آيــــرس« 
بسبب حالتة النفسية السيئة ومعاناته من 
طبية  مصادر  كشفته  ما  بحسب  األنيميا، 

لوكالة األنباء اإلسبانية.
تــواجــد  مـــبـــاشـــرًة،  للمستشفى  نــقــلــه  وقــبــل 
مــارادونــا فــي امللعب رفقة فريقه الــذي كان 
أمــام باتروناتو في بطولة  يخوض مباراة 
بعد  انسحب  ولكنه  األرجــنــتــيــنــي،  الــــدوري 
ــة الـــلـــقـــاء مـــبـــاشـــرة لـــُيـــكـــمـــل مــســاعــده  ــدايــ بــ
ســيــبــاســتــيــان مــيــنــديــز الــلــقــاء الــــذي حسمه 

الفريق بثاثية نظيفة. 
ــم تــكــن هـــذه الــوعــكــة الــصــحــيــة الــوحــيــدة  ولـ
ملــارادونــا في األشهر األخــيــرة، إذ إن أطباء 
ــهــــر األخـــيـــرة  ــــال األشــ مـــــارادونـــــا أكـــــــدوا خـ

من االتحاد األفريقي »كاف« إال أن اضطر إلى 
تأجيل اللقاء أكثر من مرة قبل أن يستقر على 

موعد جديد.
وتــــقــــام املـــــبـــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة فــــي 27 تــشــريــن 
الــثــانــي/نــوفــمــبــر الــحــالــي عــلــى مــلــعــب بــرج 
العرب في مدينة اإلسكندرية، وهي املواجهة 
التاريخية بن الفريقن، إذ إنه للمرة األولى 
ســـيـــقـــام مــــن مــــبــــاراة واحـــــــدة واملـــــــرة األولـــــى 
ــد في  الــتــي يــجــمــع بـــن فــريــقــن مـــن بــلــد واحــ
لتحقيق  الزمالك  املسابقة. وسيطمح  تاريخ 
الــتــتــويــج الــســادس فــي تــاريــخــه واألول منذ 
عام 2002 عندما فاز على الرجاء بالذات، في 
التاسع  اللقب  لتحقيق  األهــلــي  يسعى  حــن 

وتعزيز رقمه القياسي.
ــذا املــــوســــم بــلــقــب  ــ ــك ُتـــــــوج هــ ــالــ ــزمــ وكـــــــان الــ
ــقـــي عــلــى حـــســـاب الــتــرجــي  ــريـ الـــســـوبـــر األفـ
التونسي، إضافة الى السوبر املصري على 
ــرز األخـــيـــر لقب  حــســاب األهـــلـــي، بــيــنــمــا أحــ
)رقم  تاريخه  للمرة 42 في  املحلي  الـــدوري 
»املــبــاراة  قــال ساسي  الفوز  قياسي(. وبعد 
لم تكن سهلة، إذ سيطر العبو الرجاء على 
الشوط األول حيث كنا متخوفن من تلقي 
هـــدف ســـريـــع، وفـــي الـــشـــوط الــثــانــي ركــزنــا 
وكـــنـــا مـــدركـــن أن لــيــاقــة الـــفـــريـــق املــغــربــي 
مــا حـــدث إذ استغلينا  ســتــنــخــفــض، وهــــذا 
هــذا األمــر وأنــجــزنــا مهمتنا بعد استغال 

املساحات«.
في املقابل، قال مدرب الرجاء جمال السامي 
»أهنئ الاعبن على مجهودهم على الرغم 

يــعــانــي مــن األرق، بــاإلضــافــة للمشاكل  أنـــه 
السنوات  مـــدار  الــتــي الزمــتــه على  الصحية 
ــيـــرة، وخــضــوعــه لعملية جــراحــيــة في  األخـ

ركبته اليمنى.
ــر مــع  ــيــ ــاهــ ــمــ ــجــ ــنــــت الــ ــامــ وفــــــــي وقــــــــت تــــضــ
مارادونا، أظهر الكثير من الاعبن دعمهم 
لــألســطــورة، ولــعــل أبــرزهــم الــنــجــم ليونيل 
مــيــســي قـــائـــد فـــريـــق بــرشــلــونــة واملــنــتــخــب 
ــنــــى مـــيـــســـي مـــهـــاجـــم  ــمــ ــنــــي. وتــ ــيــ ــتــ ــنــ األرجــ
برشلونة ملواطنه دييغو أرماندو مارادونا 
ــــوة الـــعـــالـــم كــــي يــتــعــافــى األخــــيــــر مــن  كــــل قـ
أجــراهــا الستئصال تجمع  الــتــي  الــجــراحــة 
دموي في املخ. وقال ميسي »دييغو، أتمنى 
لـــك قــــوة الــعــالــم كــلــه. تــنــتــظــر أســـرتـــي وأنـــا 
رؤيــتــك على مــا يــرام فــي أقــرب وقــت ممكن. 
على  عبر حسابه  وذلــك  القلب!«،  من  عناق 
شــبــكــة »إنــســتــغــرام« مــرفــقــا بــهــذه الــرســالــة 
صـــورة لهما مــعــا أثــنــاء تــدريــبــات ملنتخب 

األرجنتن.
مــع  مـــيـــســـي  درب  أن  ملــــــــارادونــــــــا  ــــق  ــبـ ــ وسـ
املــنــتــخــب األرجــنــتــيــنــي بـــن ســنــتــي 2008 
و2010، كما وخاض النجمان بطولة كأس 
الــعــالــم فــي جــنــوب أفــريــقــيــا، إال أن منتخب 
»األلــبــيــســيــلــيــســتــي« لـــم يـــذهـــب بــعــيــدًا في 
البطولة وخرج من الدور ربع النهائي على 
يد املنتخب األملاني آنذاك بنتيجة ثقيلة )4 
مــارادونــا بعدها مباشرة  لُيغادر  - صفر(، 

تدريب األرجنتيني ويترك ميسي وحيدًا.
)إفي(

مــن الــظــروف الصعبة، إذ خــاضــوا حصتن 
ــا خــــرجــــوا مــــن الــحــجــر  ــعـــدمـ تـــدريـــبـــيـــتـــن بـ
الــاعــبــون مــن إجــهــاد بدني  الصحي. عانى 
قــــوي وهــــذا لـــم يــمــكــنــنــا مـــن االســـتـــمـــرار في 
املباراة،  بدأنا  كما  املجريات  على  السيطرة 
وبعد الدقيقة 60 تحولت األفضلية للزمالك 
أنــه استحق  الــذي يصعب مجاراته وأعتقد 

التأهل«، وأضاف املدرب »لم أكن أتصور أن 
قدموه  ما  فكل  املستوى،  بهذا  فريقي  يقوم 

في املباراة عربون محبة للجمهور«.
األول  الــشــوط  انتهى  املــبــاراة  تفاصيل  وفــي 
بالتعادل السلبي قبل أن تشتعل األجواء في 
الــنــصــف الــثــانــي، والــتــي شــهــدت هــز الشباك 
مــع إهــــدار الــفــرص بــكــثــافــة، لُيحقق الــزمــالــك 

ــره بــهــدف  ــأخــ ــــواًل تــ ــــحـ ــة ُمـ ــعــ ريـــمـــونـــتـــادا رائــ
مــاالنــغــو إلـــى فـــوز بــثــاثــة أهــــداف لفرجاني 

ساسي ومصطفى محمد.
وكان الشوط األول من نصيب الرجاء على 
حساب الزمالك، نجح خاله جمال السامي 
السيطرة  في  املغربي  للفريق  الفني  املدير 
على كل شــيء، بداية من االستحواذ مرورًا 
بــصــنــاعــة الــفــرص ونــهــايــًة بــتــهــديــد املــرمــى 
بــشــكــل صـــريـــح، والحـــــت لـــلـــرجـــاء أكـــثـــر من 
الـــشـــوط. وأثـــار  فـــي هـــذا  فــرصــة للتسجيل 
الحكم جداًل واسعا بعدما لم يحتسب ركلة 
ماالنغو  عرقلة  من  للرجاء  جــزاء صحيحة 
من جانب محمود عاء داخل منطقة جزاء 
الزمالك، وكذلك ركلة جزاء للزمالك من ملسة 

يد ملدكور.
وفــي الشوط الثاني واصــل الــرجــاء ما أنهاه 
في الشوط األول من تفوق هجومي وسيطرة 
ــــاع، ونـــجـــح فـــي الـــتـــقـــدم عبر  ــــدفـ وضـــغـــط وانـ
تسديدة قوية من ماالنغو، لتشتعل األجواء 
ويـــضـــغـــط الـــزمـــالـــك بـــكـــل خـــطـــوطـــه مــــن أجـــل 
التعديل لينجح في نيل مراده في الدقيقة 62 

عن طريق فرجاني ساسي.
بــعــد ذلــــك أهــــدر الـــزمـــالـــك والــــرجــــاء أكــثــر من 
فـــرصـــة لــلــتــســجــيــل، قــبــل أن تــشــهــد الــدقــائــق 
الـــخـــمـــس األخـــــيـــــرة قـــمـــة اإلثـــــــــارة بــتــســجــيــل 
ــالـــك لــلــهــدف  مــصــطــفــى مــحــمــد مــهــاجــم الـــزمـ
الثاني من رأسية جميلة عبر عرضية زيزو 
أسكنها الشباك، ثم سجل الاعب هدفا ثانيا 

والثالث لفريقه من انفراد تام باملرمى.

أبطال أفريقيا: الزمالك واألهلي في نهائي تاريخيحالة مارادونا تتحسن وال توجد مضاعفات للعملية
بدأ أسطورة كرة القدم 

األرجنتينية مرحلة التعافي 
بعد العملية الجراحية

لحق الزمالك بمنافسه 
األهلي إلى المباراة 

النهائية لمسابقة دوري 
أبطال أفريقيا

)Getty( مارادونا في حالة مستقرة وبدأ مرحلة الشفاء

قائمة منتخب العراق خلت من عدة نجوم )كريم جعفر/فرانس برس(

كاتانيتش لم يوجه الدعوة لالعبين المغتربين )صباح عرار/فرانس برس(

)Getty/الزمالك يفرض مواجهة نارية منتظرة في النهائي )زياد أحمد

مباريـات
      األسبـوع

بغداد ـ العربي الجديد

ــة الــــــــدوري  ــقـ ــابـ رغــــــم عــــــــودة مـــسـ
ــاز، وبـــــعـــــض الــــخــــطــــوات  ــ ــتــ ــ ــمــ ــ املــ
التطبيعية  الهيئة  عــمــدت  الــتــي 
املــشــرفــة عــلــى الـــكـــرة الــعــراقــيــة حــالــيــا إلــى 
ــــت تــاحــق  ــا زالـ ــا، لــكــن األزمــــــات مـ ــاذهـ اتـــخـ
الــســاحــرة املــســتــديــرة فــي »بـــاد الــرافــديــن«، 
خــصــوصــا عــلــى مــســتــوى الــــدعــــوات الــتــي 
في  األول  املنتخب  تمثيل  أجــل  مــن  وجهت 
في  املقررتن  وأوزبكستان،  األردن  وديتي 
الـــ12 والـــ17 من الشهر الحالي، إضافة إلى 
املــطــالــبــات واالحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي قــــام بها 
أنــصــار الــفــرق الــعــراقــيــة، مــن أجــل التواجد 
ــهـــم.  وعــلــى  ــات مـــواجـــهـــات فـــرقـ ــدرجــ فــــي مــ
مــســتــوى املــنــتــخــب األول، فــقــد أعــلــن مــدرب 

الكرة العراقية
األزمات تالحق »التطبيعية«

أعدها  التي  العراقي  المنتخب  قائمة  أحدثت 
كبيرًا،  لغطًا  كاتانيتش  السلوفيني  المدرب 
الدوري،  مسابقة  تالحق  األزمات  زالت  ما  فيما 
وخصوصًا على مستوى حضور الجماهير قبل 

قرار عودتها بنسبة %50

تقرير

ستريشكو  السلوفيني  الــرافــديــن«،  »أســود 
األردن  وديتي  لخوض  قائمته  كاتانيتش، 
للتصفيات  تحضيرًا  وذلـــك  وأوزبــكــســتــان 
ــتــــي ســتــســتــأنــف  ــة والــ ــ ــزدوجـ ــ اآلســـيـــويـــة املـ
كاتانيتش  واخــتــار  املقبل.  العام  بداية  في 
24 العـــبـــا ضـــمـــن قـــائـــمـــة الـــفـــريـــق لــتــجــمــع 

ــى دبـــي  ــ ــر الــ ــفـ ــل الـــسـ ــبـ ــة بــــغــــداد قـ ــمـ ــعـــاصـ الـ
املــبــاراتــن.  وضمت قائمته: جال  لخوض 
حسن وفهد طالب ومحمد حميد لحراسة 
املـــرمـــى، وعــــاء مـــهـــاوي ومــصــطــفــى محمد 
إبــراهــيــم وميثم جــبــار وسعد  جبر وأحــمــد 
ناطق وعلي فائز وريبن سوالقا وضرغام 
إسماعيل وعلي عدنان لخط الدفاع، وأمجد 
عطوان وبشار رسن ومحمد رضا وحسن 
علي ومازن فياض ومحمد مزهر وشريف 
الكاظم وهمام طــارق وإبراهيم بايش  عبد 
لــخــط الـــوســـط، وعــــاء عــبــد الـــزهـــرة وأيــمــن 
أن  قبل  الــهــجــوم،  لخط  حسن ومهند علي 
يــتــعــرض مــدافــع أردا كــارتــزالــي الــبــلــغــاري، 
ــا، إلـــى أصـــابـــة خـــال مــبــاراة  ريــبــن ســـوالقـ
املحلي، سيضطر  بــالــدوري  األخيرة  فريقه 
وبالتالي  أســابــيــع  لــــ3  للغياب  أثــرهــا  عــلــى 

بات خارج الحسابات. 
وأثــارت القائمة لغطا كبيرا، بعدما شهدت 
أن أصحابها  الكثيرون  يرى  أسماء  تواجد 
ــــداء  غــيــر مــؤهــلــن فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي الرتـ
الواضح  التراجع  في ظل  املنتخب،  قميص 
فــي مستواهم الــفــنــي، ومــع اســتــمــرار غياب 
ــــرة جــــديــــدة الــــذيــــن لــم  الــــاعــــب املـــغـــتـــربـــن ملـ
يــوجــه كــاتــانــيــتــش الـــدعـــوة إلــيــهــم، ووصــف 
هــذا الــقــرار بــأنــه جــاء ألســبــاب فنية، وسط 
مـــطـــالـــبـــات جـــمـــاهـــيـــريـــة وإعــــامــــيــــة كــبــيــرة 
نظرًا  للمنتخب  املغتربن  الاعبن  بــعــودة 

ملستوياتهم الكبيرة. 
السلوفيني  الـــعـــراق  مــنــتــخــب  مــــدرب  وقــــرر 
كــاتــنــيــتــش إبـــعـــاد الـــاعـــبـــن أحـــمـــد يــاســن 
وجــســن مـــيـــرام عـــن صــفــوف املــنــتــخــب منذ 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول مــن الــعــام املــاضــي، 
وذلـــك بــعــد تخلفهما عــن الــحــضــور ملــبــاراة 
املنتخب أمام هونغ كونغ ضمن التصفيات 
ــة لـــحـــســـاب املــجــمــوعــة  ــ ــزدوجـ ــ اآلســـيـــويـــة املـ
البصرة،  محافظة  في  أقيمت  التي  الثالثة، 
ــــود الـــرافـــديـــن« بهدفن  وانــتــهــت بــفــوز »أسـ

دون رد. 
وقـــــال نــجــم املــنــتــخــبــات الـــعـــراقـــيـــة الــســابــق 
واملدرب الحالي حيدر عبيد، في تصريحات 
صحافية: »كنا نتمنى أن يخرج املدير الفني 
بــمــؤتــمــر فــنــي لــتــوضــيــح أســـمـــاء املــدعــويــن 
وأسباب اختيارهم، ملنع اللغط املتكرر حول 
ــاف »الــتــقــيــيــم  ــ كـــل قــائــمــة لــلــمــنــتــخــب«. وأضـ
فــي اخــتــيــار العــبــي املنتخب الــوطــنــي يجب 
أن يــكــون وفـــق ســيــاقــات مــعــيــنــة.. التشكيل 
النهائي يخص املــدرب وهو املسؤول األول 
واألخير.. األمر فني بحت.. لكن هل اختياره 
األداء  أم  املـــشـــاركـــة؟  مــســتــوى  عــلــى  يـــكـــون 
فــي الــــدوري الــعــراقــي؟ كــان مــن املــفــتــرض أن 

الهيئة التطبيعية 
بالعراق منعت دخول 

الجماهير بالجوالت 
الماضية

الدوري العراقي يقام حاليًا من دون جمهور )خليل مزراوي/فرانس برس(

توضح كــل هــذه األمـــور لكي يكون الشارع 
الرياضي في وضع مطمئن«. من جهته، قال 
سعد عبد الحميد، املدافع الدولي السابق، 
فـــي تــصــريــح تــلــفــزيــونــي: »تــبــقــى خـــيـــارات 
ــــدرب، ويــجــب أن نــحــتــرمــهــا، الــعــديــد من  املــ
لكن  مميزا،  أداء  قــدمــوا  املغتربن  الاعبن 

في النهاية هذا شأن املدرب«. 
وتــابــع »الــبــعــض فــي اإلعـــام يــحــاول إثــارة 
ــفــــروض تـــواجـــد أحــمــد  الـــلـــغـــط. كــــان مـــن املــ
يـــاســـن ومــــيــــرام وســـعـــد عــبــد األمــــيــــر، فهم 
العـــبـــون أصـــحـــاب خـــبـــرة، نــحــتــاج لــهــم في 
هذه الفترة، إضافة لبعض العبي الدوري«. 
أما مدرب املنتخب العراقي  السابق حكيم 

وهـــــذا الـــشـــيء يـــرهـــق تـــفـــكـــيـــري«. وأضــــاف 
يــاســن »أدائـــي مــع فريقي هــو الـــذي يحكم 
للمنتخب  الــلــعــب  أســتــحــق  كــنــت  إذا  عــلــي، 
أو ال، وإذا كان املــدرب لم يقتنع بما أقدمه 
فــمــاذا عــلــّي أن أفــعــل بــعــد؟«. وتــابــع »لست 
بصدد الــخــروج دائــمــا والــحــديــث عــن حبي 
للعراق دائما، أنا عراقي وحبي لبلدي هو 

الذي دفعني لكي أمثل منتخب بادي«.
وعلى مستوى أزمة الدوري املحلي، فقد قاد 
الفرق الجماهيرية  رؤســاء رابطة مشجعي 
ــرة أمــــــــام مـــقـــر االتــــــحــــــاد، مــطــالــبــن  ــاهــ ــظــ تــ
بـــضـــرورة عــودتــهــم إلـــى مــبــاريــات الــــدوري 
الـــعـــراقـــي املــمــتــاز خــــال مــنــافــســات املــوســم 

ــي تـــصـــريـــح صــحــافــي:  ــر، فـــقـــد قـــــال فــ ــاكــ شــ
»املـــــــــــدرب هـــــو الــــــــذي يـــتـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــة 
الــاعــبــن املغتربن كــان من  خــيــاراتــه، لكن 
املــفــتــرض وجـــود بــعــضــهــم، كــونــهــم العبن 
ــتـــرف فــــريــــق هــاكــن  مــــؤثــــريــــن«. وكـــــــان مـــحـ
ــد يــــاســــن، قــــد كـــشـــف عــن  ــمـ الــــســــويــــدي، أحـ
لتمثيل  اســتــدعــائــه  قـــرار عــدم  مــن  معاناته 
الرافدين« منذ فترة طويلة، مؤكدا  »أســود 
أن مــســتــواه رفــقــة نـــاديـــه هـــو الــفــيــصــل في 
تــحــديــد ذلـــك. وقـــال يــاســن فــي تصريحات 
تلفزيونية: »منذ أكثر من سنة وأنا خارج 
املــنــتــخــب. تعبت كــثــيــرًا مــن هـــذا املــوضــوع. 
دائما يقولون لي أخــرج ودافــع عن نفسك، 

الــحــالــي، بعد غيابهم عــن الــجــوالت األولــى 
الـــثـــاث ولـــو بــشــكــل تــدريــجــي، مـــع االلـــتـــزام 

بطرق الوقاية من فيروس كورونا. 
وتــســعــى الــجــمــاهــيــر الــعــراقــيــة لــلــعــودة إلــى 
الكرة  املدرجات وذلــك قبل موعد كاسيكو 
الذي  الجوية،  والقوة  الــزوراء  العراقية بن 
ــدوري  ــ ــ ســيــلــعــب بـــالـــجـــولـــة الــــرابــــعــــة مــــن الـ
الفيفا،  أيـــام  انتهاء  املــمــتــاز، وتــحــديــدًا بعد 
غــيــاب طويل.  أنديتهم بعد  ملــســانــدة  وذلـــك 
وكانت الهيئة التطبيعية لاتحاد العراقي 
قد شددت على عدم دخول الجماهير خال 
الجوالت املاضية، وذلك تطبيقا لتعليمات 
خلية األزمة، مع فرض عقوبات قاسية على 

األنـــديـــة املــخــالــفــة، لــكــن فـــي نــهــايــة املــطــاف، 
العليا على عودة  الرسمية  وافقت الجهات 
 الـــجـــمـــاهـــيـــر لـــلـــمـــاعـــب. وقــــــال مـــقـــرر خــلــيــة 
األزمـــــة الــحــكــومــيــة لــلــجــنــة الــعــلــيــا للصحة 
والــســامــة جـــواد املــوســوي فــي تصريحات 
ــا وعــــدنــــا ســـابـــقـــا ســيــكــون  ــمـ صـــحـــافـــيـــة: »كـ
ــفـــق عــلــيــه  ــتـ ــادم هــــو املــــوعــــد املـ الـــشـــهـــر الـــــقـــ
لــلــســمــاح لــلــجــمــاهــيــر الــريــاضــيــة بــالــتــمــتــع 
بــمــشــاهــدة مـــبـــاريـــات كــــرة الـــقـــدم وبــنــســبــة 
50% من سعة املاعب الرياضية«. وأضاف 
»سنوصي ونعمل على ذلك بالتعاون بن 
خلية األزمة ووزارة الصحة واللجنة العليا 

للصحة والسامة املهنية«.
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لندن ـ العربي الجديد

ــبــــاريــــات  شــــهــــدت الــــعــــديــــد مـــــن مــ
دوري أبــطــال أوروبــــا لــكــرة الــقــدم 
ــا ســـقـــوط  ــهـ ــنـ أحــــــداثــــــا مــــثــــيــــرة، مـ
مانشستر يونايتد خارج الديار أمام باشاك 
شهير وخــســارة بــاريــس ســان جيرمان أمــام 
نظيره اليبزيغ بهدفني لواحد، فيما انتصر 
برشلونة  وحقق  كبيرة،  بنتيجة  يوفنتوس 
الـــفـــوز عــلــى ديــنــامــو كــيــيــف الــــذي غــــاب عنه 

العديد من الالعبني بسبب كورونا.

عودٌة وتألق
الــبــدايــة مــع عــمــالق الــحــراســة األملــانــيــة مــارك 
الفوز  الـــذي ســاهــم فــي  أنــدريــه تير شتيغن، 
ــلـــونـــة  ــه بـــرشـ ــقــ ــريــ ــعــــب الـــــــــذي حـــقـــقـــه فــ الــــصــ
ــلــــى ضـــيـــفـــه ديــــنــــامــــو كــيــيــف  اإلســـــبـــــانـــــي عــ
األوكراني 2-1، على ملعب »كامب نو«، ضمن 
بــدوري  املجموعات  دور  مــن  الثالثة  الجولة 
أبـــطـــال أوروبــــــــا، فـــي أول لـــقـــاء بــعــد شــفــائــه 
مــن عملية جــراحــيــة خــضــع لــهــا بــركــبــتــه في 

أحداث مثيرة 
بأبطال أوروبا

عاشت جماهير كرة القدم األوروبية ليلة استثنائية في دوري األبطال، بعد 
برشلونة  وفوز  دورتموند،  وبروسيا  يوفنتوس  مثل  ألندية  مميزة  نتائج 
تألق  بفضل  كورونا  بسبب  بالغيابات  المثقل  كييف  دينامو  على  الصعب 

الحارس تير شتيغن، فيما شهدت الجولة تألق المغربي يوسف النصيري

3031
رياضة

تقرير

ــّدم الــحــارس  ــ 18 أغــســطــس/ آب املـــاضـــي. وقـ
األملــانــي مستوًى مميزًا من خــالل تصدياته 
املــعــهــودة، ليكون صــاحــب الــيــد الــطــولــى في 
انتصار فريقه، الذي واصل من خالله النادي 
أن  بعد  قاريا،  املميزة  الكتالوني مستوياته 
حقق االنتصار الثالث تواليا. ولفت شتيغن 
ــاء تـــحـــديـــدًا عــنــد  ــ ــاملـــي جـ األنــــظــــار بـــتـــصـــٍد عـ
أن حمى  الــلــقــاء، بعد  مــن عمر  الــــ67  الدقيقة 
شــبــاكــه مـــن هـــدف مــحــقــق مـــن خـــالل إبــعــاده 
النتيجة  كانت  حــني  انــفــراد صريحة،  لحالة 
ينجح  أن  قــبــل   ،0-2 بــرشــلــونــة  لــتــقــدم  تشير 
الــدولــي  وكـــان  النتيجة.  تقليص  فــي  ــزوار  الــ
ــرة فــي  ــطـ ــيــــة خـ ــرة رأســ ــ ــد كـ ــعـ ــي، قــــد أبـ ــ ــانـ ــ األملـ

الحصة األولى، جاءت بعد كرة عرضية، لكنه 
ردهــا بامتياز بيد واحــدة، ليثبت الجاهزية 
الــتــامــة، رغــم غيابه الــطــويــل عــن املــالعــب. في 
ــعـــّرض الـــالعـــب الــفــرنــســي أنـــطـــوان  املـــقـــابـــل تـ
غـــريـــزمـــان النـــتـــقـــادات كــبــيــرة بــعــد املــســتــوى 
الــبــاهــت الـــذي قــّدمــه، إضــافــة إلهــــداره فرصة 

غريبة في الشوط األول أمام املرمى الخالي.

ريمونتادا بقيادة النصيري
ــادي إشــبــيــلــيــة اإلســـبـــانـــي  ــ شـــهـــدت مــــبــــاراة نــ
وضــيــفــه كـــراســـنـــودار الـــروســـي، إثــــارة كبيرة 
قادها النجم املغربي، يوسف النصيري، الذي 
أعاد ناديه من بعيد، وحّقق معه »ريمونتادا« 
اثنني. وعانى  أهــداف مقابل  تاريخية بثالثة 
ــره فــــي الــنــتــيــجــة  ــأّخــ ــتــ ــدلــــســــي بــ ـــادي األنــ ــنــ ـــ ال
بهدفني، بعد أن تقّدم ماغوميد سوليمانوف 
وماركوس بيرغ، في الدقيقتني 17 و21 تواليا، 
وجــاء طرد الظهير األيمن، خيسوس نافاس 
قــبــل نــهــايــة الـــشـــوط األول بـــثـــوان، لــيــزيــد من 
متاعب إشبيلية الذي فقد معامله على أرضية 
املـــلـــعـــب. وانـــتـــظـــر املـــهـــاجـــم املـــغـــربـــي، يــوســف 
بعدما رصدته  كبير  دوره بصبر  النصيري، 
ــو ينتظر  ــدة مــنــاســبــات، وهــ الــكــامــيــرا فـــي عــ
دخل  عندما   60 الدقيقة  لغاية  بقلق  فرصته 
بدياًل لزميله خــوان جــوردان، ليبدأ مهرجان 
األهـــــــــداف دقــــائــــق قــلــيــلــة بـــعـــدهـــا. واســـتـــغـــل 
النصيري خطًأ فادحا من مدافع كراسنودار، 
لناديه  التعديل  وهـــدف  األول  هــدفــه  ليسّجل 
)2-2(، عند الدقيقة 69 بطريقة رائعة، ليضيف 
رائــعــة، قلب  أربــع دقائق بطريقة  الثالث بعد 

فيه تأّخر ناديه لتفّوق مستحق.

هاالند العمالق محّطم األرقام
ــل الـــنـــجـــم الــنــرويــجــي  ــ ــــر واصــ مــــن جــــانــــٍب آخـ
الــــشــــاب إيـــرلـــيـــنـــغ هــــاالنــــد، خـــطـــف األضــــــواء 
ــرة عــنــدمــا رحــل  ــذه املــ بــأهــدافــه الـــغـــزيـــرة، وهــ
ــانــــي إلــى  ــيـــا دورتـــمـــونـــد األملــ فــريــقــه بـــوروسـ

بلجيكا ملواجهة نادي كلوب بروج.
ــبـــاراة،  وبــعــد تــســجــيــلــه لــهــدفــني فـــي هـــذه املـ
ــد أول العــــــب فــي  ــ ــاالنـ ــ إيـــرلـــيـــنـــغ هـ أصــــبــــح 
التاريخ يسجل 14 هدفا في أول 11 مباراة 
لــه فــي مسابقة دوري أبــطــال أوروبــــا، وفقا 
ملوقع »ســات فــوت« املتخصص فــي األرقــام 
واإلحـــــصـــــائـــــيـــــات. وكــــــــان هـــــاالنـــــد قـــــد بــــدأ 
ــرق املــســابــقــات األوروبــــيــــة  ــ مــــشــــواره فـــي أعـ
املـــوســـم املـــاضـــي بــقــمــيــص فــريــقــه الــســابــق 
ريــــد بــــول ســـالـــزبـــورغ الـــنـــمـــســـاوي، قــبــل أن 
يــنــتــقــل بــعــد نــصــف مـــوســـم إلــــى بــوروســيــا 
 )16( دورتــمــونــد، الـــذي أقــصــي مــن الـــدور الــــ
الفرنسي، رغم  بــاريــس ســان جيرمان  أمـــام 
تــألــق هــاالنــد خــاصــة فــي مــواجــهــة الــذهــاب 
وتــجــاوز  ــارك«.  بــ إيــدونــا  »سينغال  بملعب 
ــد رغــــــم صـــغـــر ســــّنــــه العــــبــــني كـــبـــارا  ــ ــاالنـ ــ هـ
البرازيليني  غــرار  على  األبطال  في  سابقني 
رونــالــدو وأدريــانــو من حيث عــدد األهــداف.

ميندي حارس تشلسي 
حافظ على نظافة 

شباكه للمرة السادسة

االتحاد اإلسباني يُحيل كومان للتحقيق بسبب تصريحاته 
»VAR«ضد تقنية الـ

اإلسباني  االتــحــاد  في  املسابقات  لجنة  فتحت 
لكرة القدم تحقيقًا مع الهولندي رونالد كومان، 
ــــدرب فـــريـــق بــرشــلــونــة، بــســبــب تــصــريــحــاتــه  مـ
املساعد  الفيديو  حكم  تقنية  فيها  هاجم  التي 
»VAR« بعد مواجهة »كالسيكو األرض« أمام 
الكتالوني  الفريق  خسرها  والتي  مدريد  ريــال 
على ملعبه »كامب نو« )3 - 1( في الجولة قبل 
املاضية. وكان كومان قد تساءل خالل املؤتمر 
الفيديو ضد  تقنية  تستخدم  »ملــاذا  الصحافي 
برشلونة فقط؟«، وذلك بعدما تدخلت الحتساب 
ركلة جزاء لصالح الفريق امللكي بداعي وجود 
خطأ من املدافع الفرنسي كليمون لونجليه ضد 
قائد امليرينجي سرخيو راموس، والتي أسفرت 
عن الهدف الثاني للريال. وأشار كومان حينها 
املــبــاراة ربما يوضحون  بعد  للحكم  ليست ركلة جـــزاء، وقلت  لــي  »بالنسبة  أنــه  إلــى 
)VAR( في إسبانيا. مرت خمس جوالت، والتقنية تتدخل  لي ماذا يحدث هنا مع الـــ
)VAR( موجود فقط ضدنا؟ لونغليه جذب راموس من  فقط ضد برشلونة. ملاذا الـــ
القميص، ولكن األمر ال يستدعي احتساب ركلة جزاء. ركلة الجزاء هذه كانت حاسمة 
في نتيجة املباراة«. وأكد االتحاد اإلسباني فتح التحقيق مع كومان، ومع أحد إداريي 
»البالوغرانا« الذي تساءل أيضًا عبر وسائل التواصل االجتماعي حول أداء الحكم في 

مواجهة »الكالسيكو«.

شوارتزمان: ال أريد خلق تطلعات وهمية حول المشاركة 
في لندن

رغم اقتراب بطاقة املشاركة في بطولة األساتذة الختامية في لندن منه، إال أن العب 
التنس األرجنتيني دييغو شوارتزمان أكد أنه ال يريد خلق تطلعات وهمية قبل حسم 
هذا األمر حسابيًا. وقال شوارتزمان في تصريحات بعد فوزه على الفرنسي ريشار 
جاسكيه بمجموعتني دون رد بواقع )7-5 و6-3( في الدور الثاني من بطولة باريس 
لألساتذة: »أتمنى تحقيق هذا الحلم. أفعل ما بوسعي، وأتابع أيضًا ما يقدمه من هم 
بعدي في التصنيف. عليهم الفوز ببطولة أو بطولتني، ولكنهم استطاعوا تحقيق هذا 
التاسع عامليا »ال أريــد خلق تطلعات  تــكــراره«. وتابع املصنف  األمــر، وقـــادرون على 
وهمية. ولكن ما بيدي هو مواصلة الفوز باملباريات، والتأهل للبطولة الختامية دون 

انتظار نتائج أحد«.

فونيسكا: لست مندهشًا من مستوى بيدرو
أكد مدرب فريق روما اإليطالي، البرتغالي باولو 
الذي  أنه غير مندهش من املستوى  فونيسكا، 
أنه  يقدمه بيدرو ردوريغيز في فريقه، معتبرًا 
نــوعــه. وقـــال فونيسكا في  محترف فــريــد مــن 
التأثير من  هذا  أنتظر  »كنت  مؤتمر صحافي: 
بيدرو. حينما اخترته، كنت أعرف أنه سيصبح 
لــســت مندهشًا من  الــفــريــق.  لــهــذا  العــبــًا مهمًا 
وانتقل  فريد«.  محترف  إنــه  ومهنيته.  مستواه 
اإلســبــانــي بــيــدرو )33 ســنــة(، إلــى فــريــق رومــا 
في صفقة حرة بعد انتهاء عقده مع تشيلسي 
ــــدوري  اإلنــكــلــيــزي وســجــل ثــالثــة أهــــداف فــي ال
وأدى بـــصـــورة طــيــبــة جـــدًا فـــي املـــبـــاريـــات الــتــي 
شــارك فيها. وأضــاف فونيسكا »لقد لعب كل 
املباريات«.  ُيذكر أن روما يحتل املركز الثامن 

في الدوري اإليطالي وُيقدم عروضا طيبة حتى اآلن.

عزل فريق موريرينسي البرتغالي بأكمله بسبب كورونا
تم عزل 28 العبًا من فريق موريرينسي الذي ُينافس في الدوري البرتغالي وخمسة 
مدربني وبقية مسؤولي الفريق األول، وذلك بعدما تبني أن اختبارات معظم الالعبني 

للكشف عن فيروس كورونا التي أجريت لهم في الساعات املاضية موجبة.
وأوضح رئيس الفريق فيتور ميغيالش، للوكالة اإلسبانية، أن 24 من أصل 28 العبًا 
جاءت نتيجتهم موجبة بينما بقية االختبارات لم تكن حاسمة. وقال ميغيالش »لقد 
أصبحنا بال حارس مرمى، ألن نتيجة فحص جميع الحراس جاءت موجبة، ومن بني 
املــدرب ريــكــاردو سواريس  األقــل جــاءت نتيجة  الخمسة، على  الفني  الجهاز  أعضاء 
واثنني من مساعديه موجبة«. وأشار ميغيالش إلى أن أعضاء الفريق بأكمله - الذي 
في  للعزل  يخضعون   - ومساعدين  وفنيني  العــبــني  مــن  40 شخصًا  حــوالــي  يضم 

منازلهم، بناًء على تعليمات من املديرية العامة للصحة في البرتغال.

الـ17 سنة فقط. وساعدها هذا اللقب في دخول قائمة أول 100 
العبة في التصنيف العاملي للسيدات قبل أن تصل حتى إلى 
عامها الـ18، لكن الالعبة الروسية عانت خالل مسيرتها من 
كثرة اإلصابات وغابت عن كثير من البطوالت، خصصوصًا 
غيابها عن النصف الثاني من منافسات موسم عام 2019. 
وُتعتبر من أكثر الالعبات تحقيقا للنقاط في عام 2019 رغم 
غيابها عن معظم البطوالت، إذ خاضت عشر مباريات أقل 
من جميع املنافسات الصغار. ويبلغ طول الالعبة الروسية 
وُيــدربــهــا  الــُيــســرى  بــالــيــد  تلعب  مــتــرا و73 سنتمترًا وهـــي 
3 ماليني  قــدرهــا  مالية  أربــاحــًا  هريبيتش، وحققت  جيري 
و407 آالف دوالر أميركي خالل مسيرتها الرياضية. وفي 
فــوزًا   165 فوندروسوفا  حققت  »الــفــردي«،  فئة  منافسات 
وهــي  بلغت %71،  انــتــصــارات  بنسبة  مــقــابــل 66 خــســارة 
حاليًا.  للسيدات  العاملي  التصنيف  فــي  الــــ20  املــركــز  تحتل 

ــفــــردي«، خرجت  ــ وفـــي مــنــافــســات »الــغــرانــد ســــالم« فــئــة »ال
فوندروسوفا من الدور الثاني في بطولة أستراليا املفتوحة 
عامي 2018 و2019، ووصلت إلى املباراة النهائية في بطولة 
األول في  الــدور  عــام 2019، وخرجت من  املفتوحة  فرنسا 
بطولة »ويمبلدون« أعوام 2017، 2018 و2019، كما وودعت 
الــرابــع. وفي  الـــدور  مــن  عــام 2019  املفتوحة  أميركا  بطولة 
فــوزًا   34 فــونــدروســوفــا  »الـــزوجـــي«، حققت  فئة  منافسات 
مقابل 16 خسارة بنسبة انتصارات بلغت 68% وهي تحتل 
اليوم املركز الـ590 في التصنيف لهذه الفئة. وفي منافسات 
»الغراند ســالم« لفئة »الــزوجــي«، خرجت فوندروسوفا من 
الدور نصف النهائي لبطولة أستراليا املفتوحة عام 2019، 
عــام 2019،  املفتوحة  فــي بطولة فرنسا  الثاني  الـــدور  ومــن 
النهائي في بطولة »ويمبلدون« عام 2017،  الــدور ربع  ومن 

ومن الدور األول في بطولة أميركا املفتوحة عام 2017.

رياض الترك

في 28  فوندروسوفا  ماركيتا  الروسية  التنس  ولــدت العبة 
حــزيــران/يــونــيــو عــام 1999، وهــي الــالعــبــة الــتــي وصــلــت إلى 
الـــ14 في التصنيف العاملي كأفضل مركز لها خالل  املركز 
مسيرتها الرياضية. ومن أفضل اإلنجازات حلولها وصيفة 
في بطولة فرنسا املفتوحة عام 2019، عندما أمست أصغر 
العــبــة شــابــة ُتـــشـــارك فــي مــنــافــســات »الــغــرانــد ســــالم« منذ 
البولندية كارولني ووزنياكي، ونجحت في التتويج بلقب في 
احتلت  أن  لفوندروسوفا  وسبق  »الــفــردي«.  فئة  منافسات 
صدارة التصنيف العاملي للصغار، بعد تتويجها بلقبني في 
منافسات »الغراند سالم« فئة »الزوجي«. ونجحت في فرض 
شخصيتها سريعًا في منافسات »التنس«، خصوصًا بعد 
تتويجها بلقب بطولة »بييل بيني« املفتوحة للسيدات بعمر 

ماركيتا فونـدروسوفا

على هامش الحدث

العبة تنس روسية 
تبلغ من العمر 21 

سنة وتحتل المركز 
الـ20 في تصنيف 

السيدات

هاالند حقق 
رقمًا قياسيًا 
وتجاوز رقم 
الظاهرة 
وأدريانو 
)ألبرتو بيزولي/
فرانس برس(

حامل لقب الدوري اإلسبان

الثامنة بدوري األبطال بعد  قلب اليبزغ موازين األمور في المجموعة 
 .)1-2( بنتيجة  النتصار  بهدف،  جيرمان  سان  باريس  أمام  تأخره  قلب  أن 
وتقّدم الفريق الباريسي أوًال في النتيجة بقدم النجم األرجنتيني أنخيل 
دي ماريا، الذي أهدر ركلة جزاء الحقًا. ثم جاء العقاب عن طريق العب 
الوسط الفرنسي كريستوفر نكونكو ثم السويدي إيميل فورسبيرغ من 
الـ»بي إس جي« في العودة للمباراة  عالمة الجزاء، وتعقدت مهمة 

بعد طرد السنغالي إدريسا جي وبعده بريسنيل كيمبيمبي.

سقوط الباريسي

وجه رياضي

انتقاٌد الذع
وفــــي تــركــيــا تـــعـــّرض مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
بــاشــاك شهير  أمـــام   1-2 بنتيجة  لــخــســارة 
فـــي إســطــنــبــول، لــيــخــرج أســـطـــورة الــنــادي 
بـــــول ســـكـــولـــز لـــتـــوجـــيـــه انــــتــــقــــادات الذعــــة 
ــــال ســكــولــز في  لــلــفــريــق وخــــط الــــدفــــاع. وقـ
نــقــلــتــهــا صــحــيــفــة )ذا صـــن(  تـــصـــريـــحـــات 
الــبــريــطــانــيــة: »هــــذا الـــهـــدف )الـــــذي سجله 
سوء  إلــى  بالكامل  سببه  يعود  بــا(  ديبما 
الــتــنــظــيــم. إنــهــم مــثــل فــريــق كـــرة قـــدم تحت 

ملــصــلــحــة يـــونـــايـــتـــد. وبـــعـــد تـــلـــك الــنــتــيــجــة 
تــجــمــد رصـــيـــد مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد عــنــد 
6 نـــقـــاط فـــي صـــــدارة الــتــرتــيــب، فــيــمــا رفــع 
3 نقاط متذياًل  إلى  باشاك شهير رصيده 

ترتيب املجموعة الثامنة.

ميندي و»كلين شيت« جديد
وحقق تشلسي اإلنكليزي فوزًا عريضا 0-3 
عــلــى ضيفه ريـــن الــفــرنــســي، وافــتــتــح تيمو 
الدقيقة 10 من  فيرنر التسجيل للبلوز في 

10 سنوات«. وأضاف »ما الذي كان يفعله 
إنه  فكرة،  أي  لــدي  ليس  األربعة  املدافعون 
أمر محرج«، في الوقت الذي قال روبن فان 
السابق  الحمر(  )الشياطني  نجم  بيرسي، 
أبــدا  »لــم أشــاهــد  فــي تصريحات صحافية 
عـــادة  )األول(،  الـــهـــدف  ــذا  مــثــل هـ أي هـــدف 
مــا ُيــتــرك اثــنــان مــن املــدافــعــني فــي الخلف«. 
وســجــل ثــنــائــيــة الــفــريــق الــتــركــي ديــمــبــا با 
الــذي قّلص فيه  الــوقــت  وإديـــن فيسكا، فــي 
ــونـــي مــــارســــيــــال الــنــتــيــجــة  ــطـ الـــفـــرنـــســـي أنـ

ركلة جزاء ثم أضاف نفس الالعب هدفا آخر 
من ركلة جزاء أيضا في الدقيقة 41 بعد طرد 
العـــب الــفــريــق الــضــيــف دالــبــيــرت لحصوله 
على إنذارين. وسجل تامي ابراهام الهدف 
الــثــالــث فـــي الــدقــيــقــة 50. لــكــن الـــرقـــم األبـــرز 
كان للحارس إدواردو ميندي، الذي حافظ 
عـــلـــى نـــظـــافـــة شـــبـــاكـــه لـــلـــمـــبـــاراة الـــســـادســـة 
بـــاالس وضد  أمـــام كريستال  الــتــوالــي  على 
وبعدها  يــونــايــتــد  مانشستر  ثــم  إشبيلية 

كراسنودار ومن ثم بيرنلي وبعدها رين.

أعلن فريق بورتو تجديد عقد املدافع بيبي حتى عام 2023 ليتمكن من ارتــداء قميص 
»التنانني« حتى يبلغ من العمر 40 سنة. وقال بيبي بعد تجديد العقد: »أتمنى أن أستمر 
في الفوز باأللقاب، هذا هو الهدف الذي أستيقظ به كل يــوم«، مشيرًا إلى أن الثقة التي 
أظهرها املدرب وإدارة بورتو تجاهه ستسمح له بـالتنافس بأعلى مستوى وهو في الـ37 
من العمر. ومنذ عودته إلى فريق بورتو أصبح بيبي العبًا أساسيًا في خط دفاع الفريق، 
الذي لعب معه 37 مباراة خالل املوسم املاضي وسجل هدفًا. وال يزال بيبي أحد أعمدة 

املنتخب البرتغالي بعدما مثله في 113 مباراة.

صورة في خبر

بورتو يجدد عقد بيبي

Friday 6 November 2020 Friday 6 November 2020
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جامع »خوجه تبه«
جدال التراث والحداثة في العمارة التركية

إسطنبول ـ ياسر غريب

ــرن املـــاضـــي؛  ــقــ ــي أربـــعـــيـــنـــيـــات الــ فــ
في  كبير  إقامة جامٍع  فكرة  نشأت 
 كبير لم 

ٌ
أنــقــرة، ونشأ معها جـــدال

نمو  مــع  حة 
ّ
مل الجامع  فكرة  كانت  يتوقف. 

أمر  أن  غير  الجديدة،  العاصمة  في  السكان 
يــســيــرًا. فعلى أي  لــم يكن  تصميمه وبــنــائــه 
الحديثة  تركيا  تبني  طــراز معماري ســوف 
جامعها الجديد؟ كانت البالد تعيش جدااًل 
املاضي  بني  حــادًا  واستقطابًا  كبيرًا  ثقافيًا 
من  الكالسيكية  بفنونه  العثماني  القومي 
جــهــة، والـــدولـــة الــحــديــثــة الــتــي تتطلع نحو 
الغرب وثقافته وذائقته. انعكس هذا الصراع 
 
ً
 ثقيال

ً
على مشروع الجامع الذي شهد َحْمال

ثم والدة متعثرة، وجدااًل بقي حتى بعد أن 
افتتح للصالة في 1987. 

بداية مبكرة 
فـــي نــهــايــة 1944 تــأســســت »جــمــعــيــة بــنــاء 
مــســجــد فـــي يــنــي شــهــيــر بــأنــقــرة »، أسسها 
73 عــضــوا بــرئــاســة أحــمــد حــمــدي أقسيكي. 
سنة  املعماريني  املهندسني   

ُ
الجمعية دعــت 

املــقــتــرحــة  تــقــديــم مــشــروعــاتــهــم  إلــــى   1947

)Getty( يضم الجامع قاعة مؤتمرات ومكتبة ومرأبًا للسيارات

ــن لــــم يــنــجــح  ــكـ لـــبـــنـــاء الـــجـــامـــع املـــنـــتـــظـــر، ولـ
أحــد، وتوقفت جهود الجمعية!  وفــي أثناء 
تولي عدنان مندريس )1899-1961( رئاسة 
ــوزراء؛ عــاد مــشــروع الــجــامــع للحياة مرة  ــ الـ
ــــرى، حـــني خــصــص مــنــدريــس فـــي 1956  أخــ
عالية  قمة  فــوق  الجامع  لبناء  أرض  قطعة 
ُدعــــي   1957 وفـــــي  أي«.  »قــــــزل  مــنــطــقــة  فــــي 
املهندسون املعماريون إلى مسابقة جديدة 
تقييمها  تم  مشروعًا.   36 فتقدم  للتصميم؛ 
جميعًا، ووقع االختيار على مشروع مشترك 
قــدمــه املــهــنــدســان ودعــــت دالـــوكـــاي )1927-
1991( ونجدت تيكيلي أوغلو )1998-1930(. 
ــــان تــصــمــيــمــه مــبــتــكــرًا  ــبـــول كـ ــقـ املــــشــــروع املـ
وحديثًا للغاية، فتعالت األصوات املحافظة 
الــنــاقــدة. وبــالــرغــم مــن أن أعــمــال الــبــنــاء قد 
بــــدأت، فـــإن االنــتــقــادات الــحــادة تسببت في 
تــوقــف الــعــمــل عــنــد مــرحــلــة األســـــــاس.  كــان 
املــهــنــدس ودعـــت دالـــوكـــاي الـــذي تــولــى بعد 
أنــقــرة )مــن 1973  ذلــك منصب رئيس بلدية 
حتى 1977( آنذاك في قمة عطائه الفني، فقد 
فاز في 1969 بمسابقة تصميم جامع »شاه 
فــيــصــل« فـــي إســــالم آبـــــاد، وحــصــل املسجد 
افتتاحه  على جائزة آغا خان للعمارة بعد 
ســنــة 1987، بــالــرغــم مـــن االنـــتـــقـــادات الــتــي 

وجــهــت لــه مــثــل غــيــاب »الــقــبــة« بــاعــتــبــارهــا 
أحد العناصر الرئيسية في عمارة املساجد 
التقليدية. كذلك حصل دالوكاي على امتياز 
إنشاء البنك اإلسالمي للتنمية في الرياض. 
لكن صفحة جامع خوجه تبه طويت جزئيًا 
التصميم  سيقام  حيث  املهني،  تاريخه  في 
الــجــديــد مــعــداًل عــلــى تصميمه وأســاســاتــه 

األصلية. 

النموذج الثالث 
 ،1967 سنة  الثالثة  للمرة  مسابقة  أجــريــت 
ــذه املـــــــرة تــصــمــيــمــًا  ــ ـــار املـــحـــكـــمـــون هــ ــــتــ واخـ
ــاملــــاضــــي الـــعـــثـــمـــانـــي  ــًا بــ ــبـــطـ ــًا مـــرتـ ــافـــظـ مـــحـ
قـــدمـــه املــهــنــدســان مــحــمــد فـــاتـــن أولــيــنــجــني 
 )2014-1925( تايال  وخــســرو   )2017-1920(
مستوحًى  انتقائيًا  تصميمًا  قــدمــا  الــلــذان 
ــة، ومسجد  ــ أدرنـ فــي  السليمية  مــســجــد  مــن 
شـــاهـــزاد والــســلــطــان أحــمــد فــي إســطــنــبــول، 
وهـــي مــســاجــد تــأثــرت بــالــرومــان الشرقيني 
ــارة آيــــا صـــوفـــيـــا. يــحــتــذي الــتــصــمــيــُم  ــمــ وعــ
 املــعــمــاري الــتــقــلــيــدي الـــذي 

َ
الــجــديــد الـــطـــراز

 ،)1588-1490( ســـنـــان«  »املـــعـــمـــاري  طـــــوره 
املتمثل في قبة رئيسية ترتكز على 4 أعمدة 
ــبــــاب.  ظـــل الــعــمــل بطيئًا  ضــخــمــة وأربــــــع قــ

التي ينتصر  االنــتــقــادات  جــدًا، مع استمرار 
للروح  وبعضها  الحداثية  لــلــروح  بعضها 
اســـتـــحـــوذت   ،1981 ــام  ــ عـ ــي  ــ وفـ الـــتـــقـــلـــيـــديـــة. 
بناء  أصــول  على  التركية  الدينية  املؤسسة 
نسبيًا  اإلنــشــاءات  تسارعت  وهنا  الجامع، 
الــعــمــل، وافــتــتــح للصالة عام  اكتمل  أن  إلــى 
1987م فــي عــهــد رئــيــس الـــــوزراء »تــورغــوت 

أوزال«. 

مجمع متكامل  
شيد الجامع على مساحة 4500 متر، وهو 
، وتعلوه أربع 

ٍّ
يتسع لحوالي 24 ألف مصل

مآذن يصل طولها إلى 88 مترًا، وهي مزودة 
ــم. والـــطـــابـــق  ــ ــــاللـ بـــمـــصـــاعـــد كـــهـــربـــائـــيـــة وسـ
ــــوق كــبــيــر  ــبــــارة عــــن سـ الــســفــلــي لــلــجــامــع عــ
يــحــتــوي عــلــى عــشــرات الـــوحـــدات الــتــجــاريــة 
ــًا قـــاعـــة  ــم الــــجــــامــــع أيــــضــ واإلداريــــــــــــــة. ويــــضــ
مــؤتــمــرات ومكتبة ومــرأبــًا لــلــســيــارات.  أمــا 
مأخوذ  فهو  للجامع؛  الداخلي  الديكور  عن 
الكالسيكية،  العثمانية  الــعــمــارة  مــن  أيــضــًا 
ويــمــكــن أن تــشــاهــد فــي الــجــامــع أنــمــاطــًا من 
السجاد شبيهة بأنماط السجاد في جامع 
»أفيون قره حصار« الذي يعود تاريخه إلى 
م وصنع خصيصًا للجامع  سنة 1272. ُصمِّ
كافة عناصره الداخلية مثل املحراب واملنبر 
واألبــواب والبالط والرخام والثريات، وهي 
العالية.  بــالــدقــة  صناعتها  تــمــتــاز  عــنــاصــر 
ــام واملـــعـــدن  ــ ــرخـ ــ ــبــــالط والـ ــتـــخـــدم الــ ــد اسـ ــ وقـ
األصفر وأوراق الذهب والدهانات الخاصة 
كمواد إنشائية.  وبالرغم من أنه ال ينتمي 
الجامع  األثــريــة؛ أصــبــح  املــنــشــآت  ملجموعة 
قبلة لـــزائـــري الــعــاصــمــة الــتــركــيــة بــاعــتــبــاره 

أحد معاملها البارزة.

شيد الجامع على 
مساحة 4500 متر، 

وهو يتسع لحوالي 24 
، وتعلوه أربع 

ٍّ
ألف مصل

مآذن يصل طولها إلى 
88 مترًا.

■ ■ ■
التصميم الداخلي 
للجامع مأخوذ من 
العمارة العثمانية، 

ونشاهد فيه أنماطًا من 
السجاد شبيهة بأنماط 

السجاد في جامع 
»أفيون قره حصار«.

■ ■ ■
م وصنع  ُصمِّ

خصيصًا للجامع كافة 
عناصره الداخلية مثل 
املحراب واملنبر واألبواب 

والبالط والرخام 
والثريات.

باختصار

بالرغم من أنه ال ينتمي لمجموعة المنشآت األثرية؛ أصبح جامع »خوجه تبه« قبلة لزائري العاصمة التركية باعتباره أحد معالمها 
البارزة، خصوصًا أن لبنائه حكاية خاصة

هوامش

معن البياري

ما هي أميركا التي تجعلنا، نحن العرب، مستنفرين، 
ثــالثــة أيــــام، ملــعــرفــة الــــذي اخـــتـــاره مــواطــنــوهــا رئيسًا 
العامرية في بغداد،  التي تضرب ملجأ  لهم؟ هل هي 
ألــف رطــل، فتقتل  بقنبلتني حارقتني، زنــة كل منهما 
أكــثــر مــن أربــعــمــائــة مــدنــي فــيــه، أم هــي الــتــي يشتهي 
فيها،  م 

ّ
للتعل أبنائنا  ابتعاث  على  الــقــدرة  منا  ماليني 

ونيل أعلى الشهادات منها؟ ما هي أميركا هذه التي ال 
يستحسن سوري في إسطنبول فوز بايدن رئيسًا، 
ارتــفــاع ضغط  من  نواكشوط  في  موريتاني  ويخاف 
نبأ  قدامه  التلفزيون  على شاشة  باغته  لو  لديه  الــدم 
فوز ترامب برئاسة ثانية؟ هل هي جون بولتون يرفع 
يده معلنًا فيتو في مجلس األمن على مشروع قرار 
حانون  بيت  فــي  مذبحة  الرتكابها  إســرائــيــل،  ينتقد 
ريتشيل  هــي  أم  فلسطينيًا،  عــشــرون  فــيــهــا  قــضــى 
كــوري تعتصم أمــام منزل أســرة فلسطينية في رفح 
ما  إسرائيلية؟  جــّرافــة  فقتلتها  هدمه،  املحتلون  أراد 
هــي أمــيــركــا هـــذه الــتــي صـــار مــاليــني الــعــرب يعرفون 
الــتــي نالها  ــوات مــنــدوبــي املــجــّمــع االنتخابي  عــدد أصـ
ترامب في والية فلوريدا، وهم ال يعرفون أسماء أربعة 
وزراء فــي حــكــومــات بــلــدانــهــم؟ هــل هــي الــتــي يصعد 
فيها بــاراك أوباما رئيسًا أم التي يقتل فيها شرطي 
مواطنًا أســود، اسمه جــورج فلويد، خنقًا ببسطاره؟ 
ما هي أميركا هذه التي يتعّوذ ناس في أم درمان في 

السودان ومخيم جباليا في فلسطني وفي الصالحية 
فــي الــكــويــت مــن الــشــيــطــان الــرجــيــم، تــطــّيــرًا مــن بقاء 
ــرون، من  ــ تــرامــب فــي الــبــيــت األبـــيـــض، فــيــمــا عـــرب آخـ
يــرون   )

ً
)مــثــال ثــالث دول عربية  فــي  طبالي حاكمني 

إصــابــاتــهــم بالسحايا أســهــل مــن وقـــف املــذكــور عن 
تعلن  التي  ميريل ستريب  هي  هل  الرئاسة؟  مــزاولــة 
أمام جمهرة من مستمعيها، في حفل مشهود، وأمام 
العالم، أن ترامب عنصري ضيق  ارة بال عدد في 

ّ
نظ

الروائية  غربة  هــي  أم  للرئاسة،   
ً
مــؤهــال وليس  األفـــق، 

الزنجية، توني موريسون، في بلدها الواليات املتحدة، 
على ما تقول؟ ما هي أميركا هذه التي يوّرطنا بايدن، 
ـــب ظــفــره 

ّ
الــــذي أعــلــن صـــراحـــة صــهــيــونــيــتــه، فـــي تـــرق

بــالــرئــاســة؟ هــل هــي الــنــاشــطــة إيميلي واشــمــان التي 
توالت زياراتها لفلسطني، للتظاهر ضد جدار الفصل 
العنصري، ثم تتزوج شابًا من بلدة دير الغضون، أم 
في  لــلــدواء  كلينتون على مصنع  بيل  هــي صــواريــخ 
التي تتفّرغ شاشات  الــخــرطــوم؟ مــا هــي أميركا هــذه 
فضائيات العالم، ومنها العربية بداهة، ملتابعة درجات 
صيب بكورونا؟ هل هي التي جعلت 

ُ
ا أ

ّ
حرارة ترامب مل

فــــأرًا صــنــعــتــه وســّمــتــه مــيــكــي مــــاوس نــجــمــًا عــاملــيــًا، 
الخائب، أم هي  القط  وتحّبب فينا ظرافة مقالبه ضد 
 منها احتلت قواته الفلبني، قبل أكثر 

ٌ
التي يأمر جنرال

أكثر وأكثر،  مــن 120 عــامــًا، جــنــوده بالقتل والــحــرق 
ليسعد بذلك أكثر وأكثر؟

هناك مشكلة في وعينا العربي العام اسمها أميركا. 

الــبــلــد الــكــثــيــر الــجــغــرافــيــا والــقــلــيــل الـــتـــاريـــخ عــلــى ما 
طريقها  ــّرح«  »شــ ــا 

ّ
مل هيكل  حسنني  محمد  وصفها 

الــراهــنــة، ورأى عالقة  إلــى أن تصير »اإلمــبــراطــوريــة« 
الــعــرب بها شبه مــأســاة إغــريــقــيــة. أمــيــركــا هــذه التي 
 منها، إذا ما طلبت تاشيرة دخول 

ٌ
يستنطقك موظف

إليها، بأسئلٍة بال عدد عن أسرتك وعائلتك وحياتك. 
ا طلب التأشيرة من 

ّ
وكان مصطفى أمني قد كتب أنه مل

القرن  القاهرة، في ثالثينيات  األميركية في  السفارة 
املــاضــي، ســألــوه، فــي اســتــمــارة مــن ثماني صفحات، 
، عن عدد مّرات استحمامه في األسبوع، وما إذا 

ً
مثال

كان شيوعيًا، وما إذا كان ثّمة مختل عقليًا في عائلته، 
ديتريش.  مارلني  أم  غاربو  غريتو  املمثلة  يحب  وهــل 
أخبر قــّراءه، في كتابه الذي صدر في 1943 »أميركا 
الضاحكة«، عّما شاهده من مفارقاٍت في بلد الدهشة 

والعلم، وقــد تــخــّرج مــن إحــدى جامعاتها فــي 1938، 
من قبيل ما صادفه عن التأمني ضد خيانة الزوجات! 
اختلفت كثيرًا مضامني كتاب أمني عن كتاب »أمريكا 
التي رأيت«، لسيد قطب الذي جال في الواليات املتحدة 
سنتني، )عاد في 1950(، ورآها »ورشة ضخمة ليس 
إال«، و»مصدر خطٍر على البشرية لو تّزعمت العالم«، 
الحرب في عروقها وأوصالها..  و»أمــة تسري شهوة 
أخالقيًا مشوهة شعوريًا«.  مريضة  نفسيًا  مة 

ّ
محط

رآها »تصلح أن تكون ورشة العالم، فتؤدي وظيفتها 
أمريكا  العالم كله  أن يكون  أمــا  تــكــون،  مــا  على خير 
فتلك كارثة«. وبحسبه، السينما هي الفن الوحيد الذي 

يتقنه »األمريكان«.
ليست  عـــويـــص،  درٌس  أمـــيـــركـــا  ــكــــالم،  ــ ال قـــصـــارى 
درويــش  محمود  ضدها  جهر  كما  تمامًا،  طاعونًا 
. ربما هي بلد الفرص منذ قامت، وقد قامت 

ً
منفعال

مجتمعًا متنوعًا نشطًا بأخالط من قوميات تشكلت 
الــذي أمكن ملرتا حـــداد، بطلة روايـــة ربيع  البلد   ،

ً
أمـــة

جابر »أميركا« )املركز الثقافي العربي ودار اآلداب، 
بيروت، 2009( أن تصل إليها، في 1923، للبحث عن 
زوجها الضائع الهارب، ثم تلقاه متزّوجًا، فتعكف، 
 
ً
بكّد كثير، على أن تصنع كينونتها، فتملك مزرعة
أميركا هي هذه  الحياة.  كبيرة، بعد عنت كثير في 
التي نحّب أن نراها، بلد ستيف جوبز وجني فوندا، 
ال بلد دونالد رامسفيلد ودونالد ترامب... لكننا هنا 

نخطئ، ألنها بلد ذينك وهذين.

أميركا التي تحيّرنا
وأخيرًا

أميركا ربما هي بلد الفرص 
منذ قامت، وقد قامت 

مجتمعًا متنوعًا نشطًا بأخالط 
من قوميات تشكلت أمًة
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